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نىسا سۈرىسى

مەدىنىدە نازىل بولغان 176 ،ئايەت
بۇ سۈرىنىڭ مەدىنىدە چۈشكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ بەزى ئايەتلىرىنىڭ
پەزىلىتى
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
نىسا سۈرىسى مەدىنىدە چۈشكەن .شۇنىڭدەك ،ئىبنى مەردەۋى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير
بىلەن زەيد ئىبنى سابىتنىڭ :بۇ سۈرە مەدىنىدە چۈشتى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلدى.
ھاكىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ( :ھەقىقەتەن) نىسا سۈرىسىدە بەش ئايەت بار ،دۇنيا ۋە دۇنيانىڭ ئىچىدىكى
نەرسىنىڭ ھەممىسى بۇ بەش ئايەت مېنى خۇرسەن قىلغاندەك خۇرسەن قىاللمايدۇ .ئۇ
بەش ئايەت بولسا﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە
ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر سىلەر مەنئى
قىلىنغان چوڭ گۇناھالردىن ساقالنساڭالر( ،كەرىمىمىزگە ئېلىپ) كىچىك گۇناھىڭالرنى
يوققا چىقىرىمىز﴾(((﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت
قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر
(يەنى مۇناپىقالر) (سېنىڭ ھۆكمىڭنى قوبۇل قىلماي) ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغاندا﴾(((،
﴿كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن
مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  64ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

كۆرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتلەردۇر.
ھاكىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
سىلەر مەندىن نىسا سۈرىسى توغرىسىدا سوراڭالر ،ھەقىقەتەن مەن قۇرئاننى كىچىگىمدىن
تارتىپ ئوقۇيتتىم.

ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتقان ،شۇ
ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن) ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان ۋە ئۇالردىن (يەنى
ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن ئەر ـ ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر ،بىر ـ
بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا نامى بىلەن سورايدىغان ﷲ دىن قورقۇڭالر ،سىلە ـ رەھىمنى
ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى (يەنى پۈتۈن ئەھۋالىڭالرنى) كۆزىتىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾1

تەقۋادارلىق قىلىشقا ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىشقا دەۋەت قىلىش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال مەخلۇقاتلىرىنى ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇپ ۋە ئۇالرنى بىر جاندىن
ياراتقانلىقىنى يەنى تۇنجى قېتىم ئادەم ئەلەيھىسساالمنى يارىتىپ ،ئۇ ئۇخالۋاتقان ۋاقىتتا
سول قوۋۇرغىسىدىن ئايالى ھەۋۋانى ياراتقانلىقىنى ،ئاندىن ئۇ ئىككىسى ئارقىلىق پۈتكۈل
ئىنسانالرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر ئىنساندىن
(يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتقان ،شۇ ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن) ئۇنىڭ جۈپتىنى
(يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر﴾.
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ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :شۈبھىسىزكى ،ئايال كىشى قوۋۇرغىدىن يارىتىلدى.
قوۋۇرغىنىڭ ئۇچ تەرىپى ئەگرىدۇر .سەن قوۋۇرغىنى تۈزلەيمەن دېسەڭ ،ئۇنى سۇندۇرۇپ
قويىسەن((( .ئەگەر سەن ئۇ ئەگرى قوۋۇرغىدىن ئۆز پېتىچە مەنپەئەتلىنەي دېسەڭ ،ئۇنىڭدىن
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( يەنى بۇ يەردىكى «قوۋۇرغىنى تۈزلەيمەن دېسەڭ» دېگىنى ،ئەگەر بىر كىشى ئايالىنىڭ
مىجەزىنى بىرال قېتىمدا ئۆزگەرتىمەن دەپ ئويلىسا ،ئايالىدىن ئاجرىشىپ كېتىش ئاقىۋىتىگە دۇچ
كېلىدۇ .شۇڭا ئايالالرغا خۇددى ئەگرى قوۋۇرغىغا مۇئامىلە قىلغاندەك ،ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن
مۇئامىلە قىلىش الزىم.

نىسا سۈرىسى

مەنپەئەتلىنەلەيسەن».
﴿ﷲ ئۇالردىن (يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن ئەر  -ئايالالرنى ياراتتى﴾ يەنى
ﷲ تائاال ئادەم ۋە ھەۋۋادىن نۇرغۇنلىغان ئەرلەرنى ۋە ئايالالرنى ياراتتى ،ئۇالرنىڭ تۈرلىرى،
سۈپەتلىرى ،رەڭلىرى ۋە تىللىرى ئوخشاشمىغان ھالەتتە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا
تارقالدى .ئۇالرنىڭ ئاخىرقى قايتىدىغان ئورنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھى بولىدۇ.
﴿بىر  -بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا نامى بىلەن سورايدىغان ﷲ دىن قورقۇڭالر،
سىلە  -رەھىمنى ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش بىلەن

ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر .زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :نامى بىلەن
كېلىشىم تۈزىشىدىغان ۋە ۋەدە قىلىشىدىغان ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،زەھھاك ۋە رەبىيئ
قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئۇرۇق ـ تۇغقاندارچىلىقنى
ئۈزۈۋېتىشتىن ساقلىنىڭالر .بەلكى ،ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىپ ،تۇغقاندارچىلىقنى
مۇستەھكەملەڭالر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى (يەنى پۈتۈن ئەھۋالىڭالرنى) كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇ
سىلەرنىڭ ھەممە ئىشلىرىڭالرنى ۋە ھەممە ھالەتلىرىڭالرنى كۆزەتكۈچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كەلدى« :سەن ﷲ تائاالغا خۇددى سەن
ئۇنى كۆرۈۋاتقاندەك ئىبادەت قىلغىن ،ئەگەر سەن ئۇنى كۆرمىسەڭمۇ ،جەزمەن ئۇ سېنى كۆرۈپ
تۇرىدۇ» .ﷲ تائاال ئىنسانالرغا ،ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىگە مېھرىبانلىق قىلىشى ،ئۆزلىرىنىڭ
ئارىسىدىكى پېقىر ۋە ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئەسلىدە بىر ئاتا ۋە بىر
ئانىدىن تۇغۇلغان قېرىنداش ئىكەنلىكىنى ئەسلەتتى.

ئىمام مۇسلىم جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم پېشىن نامىزنى ئوقۇپ بولۇپ ،ساھابىلىرىگە تەبلىغ قىلىۋاتقاندا ،مۇزەر
قەبىلىسىلىك بىر تۈركۈم پېقىر كىشىلەر يېتىپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ تەبلىغىدە
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن)
ياراتقان ،شۇ ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن) ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان ۋە
ئۇالردىن (يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن ئەر  -ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن
قورقۇڭالر ،بىر  -بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا نامى بىلەن سورايدىغان ﷲ دىن قورقۇڭالر،
سىلە  -رەھىمنى ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى (يەنى پۈتۈن
ئەھۋالىڭالرنى) كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ۋە﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ھەر ئادەم ئەتە

(يەنى قىيامەت كۈنى) ئۈچۈن (ياخشى ئەمەللەردىن) نېمىلەرنى تەييارلىغانلىقىغا قارىسۇن﴾
دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ،ساھابىلەرنى سەدىقە قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ« :سىلەر

(((

((( بۇرۇج سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشىر سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

21

دىناردىن ،دەرھەمدىن ،بۇغدايدىن ۋە خورمىدىن سەدىقە قىلىڭالر »...دېگەنىدى .يەنە بىر
رىۋايەتتە :بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىن باشالپ ئۈچ ئايەت ئوقۇدى ،دەپ بايان قىلىندى.

*******
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ
يېتىملەرنىڭ مال ـ مۈلكىنى (ئۇالر باالغەتكە يەتكەن چاغدا) بېرىڭالر ،ياخشىسىنى يامانغا
(يەنى ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ ياخشىسىنى ،ئۆزەڭالرنىڭ ماللىرىڭالرنىڭ يامىنىغا) تېگىشىۋالماڭالر؛
ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئۆزەڭالرنىڭ مال ـ مۈلكىگە قوشۇپ يەۋالماڭالر .بۇ ھەقىقەتەن چوڭ
گۇناھتۇر﴿ .﴾2ئەگەر يېتىم قىزالرغا (ئۆيلىنىپ) ئادىل مۇئامىلىدە بواللماسلىقىڭالردىن (يەنى
تەربىيەڭالردا بىرەر يېتىم قىز بولۇپ ،ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان
مەھرىنى بېرەلمەسلىكىڭالردىن) قورقساڭالر ،ئۇنى تەرك ئېتىپ ،ئۆزەڭالر ياقتۇرىدىغان باشقا
ئايالالردىن ئىككىنى ،ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا بولىدۇ ،ئەگەر (ئۇالرنىڭ ئارىسىدا) ئادىل
بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر ،بىر خوتۇن بىلەن ياكى قول ئاستىڭالردىكى چۆرىلەر بىلەن
كۇپايىلەنسەڭالر بولىدۇ .بىر خوتۇن بىلەن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئەڭ يېقىندۇر﴿.﴾3
ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلەن سوغا قىلىپ بېرىڭالر .ئەگەر ئۇالر ئۇنىڭدىن
بىر قىسمىنى سىلەرگە ئۆتۈنۈپ بەرسە ،ئۇنى مەززىلىك ،سىڭىشلىق (يەنى پاكىستان ،ھاالل
بىلىپ) يەڭالر﴿.﴾4

يېتىمالرنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرىنى ساقالشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
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ﷲ تائاال (يېتىمالرغا ئىگە بولغان كىشىلەرنى) يېتىملەر باالغەتكە يەتكەندە( ،ئۇالرغا)
ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى تولۇق قايتۇرۇپ بېرىشكە بۇيرۇيدۇ ۋە يېتىمالرغا ئىگە بولغانالرنى
ئۇ مالالرنى يەۋېلىشتىن ۋە ئۇنى ئۆزىنىڭ ماللىرىغا قوشۇۋېلىشتىن توسىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشىسىنى يامانغا (يەنى ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ ياخشىسىنى ،ئۆزەڭالرنىڭ
ماللىرىڭالرنىڭ يامىنىغا) تېگىشىۋالماڭالر﴾.
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ۋە زۆھرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى
سەن يېتىمغا ئورۇقنى بېرىپ ،سېمىزنى ئېلىۋالما دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىبراھىم نەخەئى ۋە زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يېتىمغا
ساختىسىنى بېرىپ ،ئۆزەڭ ئەسلىسىنى ئېلىۋالما .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر يېتىمنىڭ سېمىز

نىسا سۈرىسى

قويىنى ئېلىۋېلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئورۇق قويدىن بىرنى سەپلەپ قويۇپ :بىر قويغا بىر قوي
بولدى؛ ۋە راست دەرھەمنى ئېلىۋېلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا يالغان دەرھەمنى بېرىپ :بىر دەرھەمگە
بىر دەرھەم بولدى -،دەيتتى.
﴿ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئۆزەڭالرنىڭ مال ـ مۈلكىگە قوشۇپ يەۋالماڭالر﴾ مۇجاھىد،
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،سۇددى ۋە سۇفيان ئىبنى ھۈسەين قاتارلىقالر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئۇنى (يەنى يېتىمنىڭ ماللىرىنى ئۆزەڭلەرنىڭ
ماللىرى بىلەن) ئارىالشتۇرماڭالر ،بولمىسا ئۇنى يەپ قويىسىلەر.
﴿بۇ ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھتۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ناھايىتى چوڭ گۇناھتۇر .شۇنىڭدەك مۇجاھىد ،ئىكرىمە،
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ،ئىبنى سىرىن ،قەتادە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،زەھھاك،
ئەبۇمالىك ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە ئەبۇسىنان قاتارلىقالرمۇ (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى) ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما دېگەندەك بايان قىلدى.
بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسى :يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى ئۆزەڭلەرنىڭ ماللىرىڭالرغا قوشۇپ
يەۋېلىشىڭالر ،جەزمەن چوڭ گۇناھ ۋە چوڭ خاتالىقتۇر .سىلەر بۇنىڭدىن ساقلىنىڭالر
دېگەنلىكتۇر.

يېتىم قىزالرغا تويلۇق بېرىشتە ئادىل بولۇش توغرىسىدا
﴿ئەگەر يېتىم قىزالرغا (ئۆيلىنىپ) ئادىل مۇئامىلىدە بواللماسلىقىڭالردىن (يەنى تەربىيەڭالردا
بىرەر يېتىم قىز بولۇپ ،ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان مەھرىنى
بېرەلمەسلىكىڭالردىن) قورقساڭالر ،ئۇنى تەرك ئېتىپ ،ئۆزەڭالر ياقتۇرىدىغان باشقا ئايالالردىن
ئىككىنى ،ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا بولىدۇ﴾ يەنى بىرىڭالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا يېتىم قىز

بولسا ،ئۇ قىزنى ئالماقچى بولۇپ ،چىراي ۋە باشقا جەھەتلەردە ئۇ قىزغا ئوخشاش بولغان
قىزالرغا بېرىلىدىغان تويلۇقنى بېرەلمەسلىكتىن قورقساڭالر( ،ئۇ قىزنى ئالماي) ئۇنىڭدىن
باشقا قىزالرنى ئېلىڭالر .ﷲ رىزقىڭالرنى كېمەيتىپ قويمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىگىدارچىلىقىدا بىر يېتىم قىز بار بىر ئادەم بولۇپ ،ئۇ قىز ئۇ ئادەمنىڭ مال ـ مۈلكىگە ۋە
خورمىلىقىغا شېرىك ئىدى .ئۇ ئادەم ئۇ قىزنى نىكاھىغا ئالدى .بۇنداق قىلىشى ،ئۇ قىزنى
ياخشى كۆرگەنلىكىدىن بولماي ،بەلكى ئۇ قىزنىڭ مال ـ مۈلكىنى كۆزلىگەنلىكىدىن ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت نازىل بولدى.
ئىمام بۇخارى ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىدىم .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا :ئى
ھەمشىرەمنىڭ ئوغلى! بۇ بىر ئادەم ئىگە بولغان يېتىم قىزدۇر ،قىز ئۇ ئادەمنىڭ مېلىغا شېرىك
ئىدى .ئۇ كىشى قىزنىڭ مال ـ مۈلكىگە ۋە ئۇنىڭ چىرايىغا قىزىقىپ قالدى ،ئەمما ئۇ قىزغا تويلۇق
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بېرىشتە ئادىل بولماي (ئۇ قىزدىن باشقىسىنى ئالغىنىدا بېرىدىغان تويلۇقنى بەرمەستىن)،
(ئۇ قىزنى) ئالماقچى بولدى .ئاندىن يېتىم قىزالرغا ئىگە بولغان كىشىلەر ئۇ قىزالرغا ئادىللىق
قىلماي تۇرۇپ ۋە تويلۇقنى تولۇق بەرمەي تۇرۇپ ،ئۇالرنى ئېلىشتىن چەكلەندى .ئەگەر ئۇالر
يېتىم قىزالرغا ئادىل بواللمىسا ،ئۇالرغا كۆڭلى تارتقان باشقا قىزالردىن ئېلىشقا رۇخسەت
بېرىلدى .كىشىلەر بۇ ئايەت چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن پەتىۋا
سوراشقا باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
سەندىن ئايالالر توغرىسىدا پەتىۋا سورايدۇ.(((﴾...
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا﴿ :ئۇالرنى ئەرگە بەرمەيسىلەر﴾((( دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى،
سىلەرنىڭ بىرىڭالر قېشىدىكى يېتىم قىزنىڭ مال ـ مۈلكى ئاز ،ئۆزى سەت بولسا ئۇنى ئالمايدۇ
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .مال ـ مۈلكى ئاز ،ئۆزى سەت يېتىم قىزالرنى ئېلىشنى خالىماي،
مال – مۈلكى كۆپ ۋە چىرايلىق قىزالرغا قىزىقىپ (ئۇالرنى) ئالماقچى بولغانالر (ئۇ قىزالرنىڭ)
تويلۇقىنى تولۇق بەرمىگۈچە ،ئۇالرنى ئېلىشتىن چەكلەندى.

پەقەت تۆتال ئايال ئېلىشقا رۇخسەت قىلىنغانلىقى
﴿ئۆزەڭالر ياقتۇرىدىغان باشقا ئايالالردىن ئىككىنى ،ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا بولىدۇ﴾

يەنى سىلەر ئۇ يېتىم قىزالردىن باشقا خالىغان ئايالالرنى ئېلىڭالر ،خالىساڭالر ئىككىنى،
ئۈچنى ،تۆتنى ئېلىڭالر .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە كۆپلىگەن ئالىمالر بۇ ئايەتكە
ئاساسەن :بىر ئادەمنىڭ بىرال ۋاقىتتا بىردىن تۆتكىچە خوتۇننى نىكاھىدا ساقلىشى دۇرۇس
(لېكىن تۆتتىن ئارتۇقنى ساقلىسا بولمايدۇ) -،دېدى .چۈنكى ،بۇ يەردىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنى
خوتۇن ئېلىشنى يولغا قويۇش توغرۇلۇقتۇر ،ئەگەر تۆتتىن ئارتۇق خوتۇننى ساقالش دۇرۇس
بولىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە (ﷲ تائاال) بۇنى بايان قىالتتى.
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ئىمام ئەھمەد سالىمنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەقەفىيلىك
غەيالن ئىبنى سەلەمە مۇسۇلمان بولغاندا ،ئۇنىڭ ئون ئايالى بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا :ئاياللىرىڭنىڭ ئىچىدىن تۆتنى تاللىۋالغىن -،دېدى .غەيالن ئىبنى سەلەمە تۆتنى
تاللىۋالدى .ئۇ ئۆمەرنىڭ خەلىپىلىك دەۋرىگە كەلگەندە ،بۇ تۆت ئايالىنىمۇ تاالق قىلىۋەتتى
ۋە مال ـ مۈلكىنى بالىلىرىغا تەقسىم قىلىپ بەردى .ئۆمەرگە بۇ ھەقتە خەۋەر يەتكەندە،
(ئۆمەر) ئۇنىڭغا :ھەقىقەتەن مەن شەيتان ئوغرىلىقچە سۆز ئاڭالۋاتقاندا ،سېنىڭ ئۆلۈم
خەۋىرىڭنى ئاڭلىۋېلىپ ،بۇ ئىشنى سېنىڭ كۆڭلۈڭگە سالدىمىكىن دەپ گۇمان قىلىمەن،
سەن ئازال ياشايدىغاندەك تۇرىسەن .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سەن ئاياللىرىڭ بىلەن
يېنىشىسەن ۋە تەقسىم قىلىپ بولغان مال ـ مۈلكىڭنى قايتۇرۇۋالىسەن ياكى سەن ئۆلگەندە،
مەن ئاياللىرىڭغا سېنىڭ ماللىرىڭدىن مىراس بۆلۈپ بېرىمەن ۋە ئەبۇرىغالنىڭ قەبرىسىنى چالما
((( نىسا سۈرىسى  127ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  127ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ـ كېسەك قىلغاندەك ،سېنىڭ قەبرەڭنىمۇ چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇيمەن -،دېدى(((.
بۇ ھەدىستىن شۇنداق دەلىل ئاالاليمىزكى ،ئەگەر بىر كىشنىڭ تۆتتىن ئارتۇق ئايالنى
ساقلىشى دۇرۇس بولسا ،ئەلۋەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەيالن ئىبنى سەلەمەنىڭ قالغان
ئاياللىرىنىمۇ ئۇنىڭ ئەمرىدە قېلىشقا رۇخسەت قىالتتى .ئۇالرمۇ غەيالن ئىبنى سەلەمە بىلەن
بىللە ئىسالم دىنىغا كىرگەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غەيالننى ئاياللىرىنىڭ
ئىچىدىن تۆتنى تاللىۋېلىپ ،قالغانلىرىنى قويۇپ بېرىشكە بۇيرۇغانلىقى ،ئەلۋەتتە ،تۆتتىن
ئارتۇق ئايالنى بىراقال نىكاھىدا ساقالشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

ئادىل بواللماسلىقتىن قورققاندا بىر ئايال بىلەنال ئۆتۈش توغرىسىدا
﴿ئەگەر (ئۇالرنىڭ ئارىسىدا) ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر ،بىر خوتۇن
بىلەن ياكى قول ئاستىڭالردىكى چۆرىلەر بىلەن كۇپايىلەنسەڭالر بولىدۇ﴾ .بەندىلەرنىڭ

ئادىل بواللمايدىغانلىقى توغرىسىدا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قانچە تىرىشساڭالرمۇ
ئاياللىرىڭالرغا (مۇھەببەتتە ۋە دىلنىڭ مايللىغىدا) باراۋەر مۇئامىلىدە بولۇشقا ھەرگىز قادىر
بواللمايسىلەر﴾(((.
لېكىن چۆرىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق قىلىش ۋاجىب ئەمەس ،بەلكى ،بۇ مۇستەھەبتۇر،

ئادىللىق قىلىش ياخشىدۇر ،قىلمىسا ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ﴿ .بىر خوتۇن بىلەن
كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئەڭ يېقىندۇر﴾.

تويلۇق بېرىشنىڭ ۋاجىبلىقى
﴿ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلەن سوغا قىلىپ بېرىڭالر﴾ ساھابىلەر
ۋە تابىئىنالرنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە بىر نەچچە خىل كۆز قاراشلىرى بار .بۇ كۆز قاراشالرنى
يىغىنچاقالپ ئېيتقاندا :ئەر كىشىنىڭ ئايال كىشىگە تويلۇق بېرىشى ۋاجىب بولۇپ ،ئۇ تويلۇقنى
ئۇ ئايالالرغا خۇشاللىق ۋە رازىلىق بىلەن بېرىشى الزىم .ئەگەر (ئەر كىشى :مەن ساڭا مۇنچىلىك
تويلۇق بېرىمەن دەپ) تويلۇقنى ئاتاپ بولغاندىن كېيىن ياكى تويلۇقتىن بىر قىسمىنى بېرىپ
بولغاندىن كېيىن ،ئايال قالغان بىر بۆلۈكىنى ئەرگە ئۆتۈنۈپ بەرسە ،ئۇنى ھاالل ،پاك دەپ
يېسە بولىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر ئۇالر ئۇنىڭدىن بىر قىسمىنى سىلەرگە
ئۆتۈنۈپ بەرسە ،ئۇنى مەززىلىك ،سىڭىشلىق (يەنى پاكىستان ،ھاالل بىلىپ) يەڭالر﴾.

*******
((( ئۆمەرنىڭ ئۇنى ئاياللىرى بىلەن يېنىشىشقا بۇيرۇشىدىكى سەۋەب ،ئۇ ئۆلگەندە ئاياللىرىغا مال ـ مۈلكىدىن مىراس
بۆلۈپ بېرىلىشى الزىم بولىدۇ .مەلۇم بىر كىشىنىڭ :مەن ئۆلگەندىن كېيىن ئاياللىرىم مەندىن مىراس ئالىدىغۇ دەپ،
ئاياللىرىنىڭ خېتىنى بېرىش توغرا ئەمەس .شۇڭا ئۆمەر بۇ يەردە ئۇ كىشىنى ئاياللىرى بىلەن يېنىشىشقا ،ئەگەر يېنىشمىسا،
ئۇ ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ ئاياللىرىغا (ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىدىن) مىراس ئېلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
((( نىسا سۈرىسى  129ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﷲ تىرىكچىلىكىڭالرنىڭ ئاساسى قىلغان ماللىرىڭالرنى ئەخمەقلەرگە تۇتقۇزۇپ
قويماڭالر ،ئۇالرنى يېمەك ـ ئىچمەك ،كىيىم ـ كېچەكلەر بىلەن تەمىنلەڭالر .ئۇالرغا چىرايلىق
سۆز قىلىڭالر﴿ .﴾5يېتىملەرنى باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر سىناپ تۇرۇڭالر ،ئۇالردا ماللىرىنى
باشقۇرااليدىغان ھالەتنى بايقىساڭالر ،ئۇالرغا مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىڭالر؛ ئۇالرنىڭ
چوڭ بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ مال ـ مۈلكىنى بۇزۇپ ـ چېچىپ يەۋالماڭالر( .يېتىمگە ۋەسى
بولغانالردىن) كىمكى باي ئىكەن (ۋەسى بولغانلىق ھەققى ئۈچۈن) يېتىمنىڭ مال ـ مۈلكىنى
يېيىشتىن ئۆزىنى ساقلىسۇن( ،سىلەردىن) كىمكى يوقسۇل ئىكەن ،ئۇ (ئۆز ئەمگىكىنىڭ
ھەققى ئۈچۈن) مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن ،ئۇالر (يەنى باالغەتكە يەتكەن يېتىملەر) نىڭ مال ـ
مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىدىغان چاغدا باشقىالرنى گۇۋاھ قىلىپ قويۇڭالر ،ﷲ ھېساب ئېلىشقا
يېتەرلىكتۇر﴿.﴾6

ئەقلى كەم ،گالۋاڭ ،لەقۋا كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى خالىغانچە ئىشلىتىشىنى
چەكلەش توغرىسىدا
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىگە تىرىكچىلىكنىڭ ئاساسى قىلىپ بەرگەن مالالرنى ئەقلى
كەم ۋە گومۇش كىشىلەرنىڭ ئۆز ماللىرىنى قااليمىقان ئىشلىتىشكە شارائىت يارىتىپ بېرىشىدىن
توسىدۇ .ئەقلى كەم ۋە گومۇشالرغا ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىنى ئىشلىتىشتىن تۆۋەندىكى سەۋەبلەر
تۈپەيلىدىن چەكلەش ھۆكمى يولغا قويۇلدى :بىرىنچى ،مال ئىگىسىنىڭ يېشى كىچىك بولسا.
ئىككىنچى ،ئەقلىدىن ئادىشىپ قالغان ئادەم بولسا .ئۈچىنچى ،ئەقلىي ئىقتىدارى ئاجىز ياكى
دىنى سۇس ئادەم بولۇپ ،مالنى يامان يەرلەرگە ئىشلىتىپ قېلىش ئېھتىماللىقى بولۇپ قالسا(((.
تۆتىنچى :ۋەيران بولۇپ كېتىش ئېھتىماللىقى بولسا .ۋەيران بولۇپ كېتىش دېگىنىمىز ،بىر
كىشى ناھايىتى نۇرغۇن قەرزگە بوغۇلۇپ قالغان بولسا ،ئۇنىڭ مال ـ مۈلكى قەرزلىرىنى ئادا
قىلىشقا يەتمىسە ،بۇ ئەھۋالدا قەرز ئىگىلىرى ھاكىمدىن ۋەيران بولغان كىشىگە ماللىرىنى
خالىغانچە سەرپ قىلىشقا چەكلىمە قويۇشنى تەلەپ قىلسا ،ھاكىم ئۇنىڭغا چەكلىمە قويىدۇ.
مانا بۇالر ،مېلىنى خالىغانچە ئىشلىتىشتىن چەكلەيدىغان سەۋەبلەردۇر.
﴿ﷲ تىرىكچىلىكىڭالرنىڭ ئاساسى قىلغان ماللىرىڭالرنى ئەخمەقلەرگە تۇتقۇزۇپ
((( يەنى بىر كىشى ئەقىلسىزلىكى ،دىندار ياكى ياخشى ئەمەسلىكى سەۋەبىدىن مال ـ مۈلكىنى ھاراق ،زىنا ياكى قىمار
دېگەنگە ئوخشاش يامان يەرلەرگە ئىشلەتسە ،ئۇ كىشىگىمۇ چەكلىمە قويۇلىدۇ ،گەرچە مال ئۇ كىشنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا
بولسىمۇ ،ھەقىقەتتە ئۇ مال ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ئۇنى ﷲ نىڭ مۈلكىنى يامان يەرلەرگە ئىشلىتىشىدىن توسۇش
الزىم.

نىسا سۈرىسى

قويماڭالر﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى ئەخمەقلەر دېگەن سۆزدىن كىچىك بالىالر ۋە ئايالالر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ھەكەم ئىبنى ئۇيەينە ،ھەسەن ۋە زەھھاك
قاتارلىقالرمۇ :ئايەتتىكى ئەخمەقلەر دېگەن سۆزدىن كىچىك بالىالر ۋە ئايالالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،
دېدى .سەئىد ئىبنى جۇبەير :ئۇالر يېتىم بالىالر -،دېدى .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ۋە قەتادە :ئۇالر
ئايالالر -،دېدى.

ماللىرىنى ئىشلىتىشتىن چەكلەنگەن كىشىلەرنى يېمەك ـ ئىچمەك بىلەن
تەمىنلەش توغرىسىدا
﴿ئۇالرنى يېمەك -ئىچمەك ،كىيىم  -كېچەكلەر بىلەن تەمىنلەڭالر .ئۇالرغا چىرايلىق سۆز
قىلىڭالر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى تۇرمۇشۇڭ ئۈچۈن ساڭا ئاتا قىلىنغان مالالرنى ئايالىڭغا ياكى بالىلىرىڭغا
بېرىپ تۈگىتىپ قويۇپ ،ئاندىن ئۇالرنىڭ قوللىرىغا قاراپ قالمىغىن .بەلكى ،ماللىرىڭنى چىڭ
تۇتۇپ ،ئۇنى ياخشى باشقۇرغىن (ئۇنى تىجارەت ئارقىلىق ياخشىلىغىن) .ھەمدە ئۇالرنىڭ
كىيىم ـ كېچەكلىرىنى ۋە يېمەك ـ ئىچمەكلىرىنى ئۆزەڭ بېرىدىغان (تەمىنلىگۈچى) بولغىن!
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت باال ـ چاقا ۋە چەكلىمە
قويۇلغان كىشىلەرگە كىيىم ـ كېچەك ۋە يېمەك ـ ئىچمەك بېرىش ،ياخشى سۆز ۋە ياخشى
مۇئامىلە قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

يېتىملەرنىڭ ماللىرىنى ئۇالر باالغەتكە يەتكەندە ،سىناپ بېقىپ ئاندىن
بېرىش توغرىسىدا
﴿يېتىملەرنى باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر سىناپ تۇرۇڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،
مۇجاھىد ،ھەسەن ،سۇددى ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :يېتىمالرنى سىناپ بېقىڭالر .مۇجاھىد﴿ :باالغەتكە يەتكەنگە﴾ دېگەن ئايەت
ھەققىدە :يەنى ئېھتىالم يېشىغا يەتسە -،دەيدۇ.
كۆپ ساندىكى ئالىمالر مۇنداق دېدى :بىر بالىنىڭ باالغەتكە يېتىشىدە مۇنداق ئىككى خىل
ئاالمەت بولىدۇ :بىرىنچى ئاالمەت ،ئۇنىڭ ئېھتىالم بولۇشى بىلەن .يەنى ئۇ قاچانكى ئۇخلىغاندا،
ئۆزىدىن ئىسپىرمىنىڭ ئېتىلىپ چىققىنىنى كۆرسە ،شۇ چاغدا باالغەتكە يەتكەن ھېسابلىنىدۇ.
ئەبۇ داۋۇد بۇ ھەقتە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئېھتىالم بولغاندىن كېيىن يېتىم ھېسابالنمايدۇ .بىر كۈن
كەچكىچە گەپ قىلماي شۈك تۇرۇۋېلىش ياخشى بولمايدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
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ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ۋە باشقا ساھابىلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :قەلەم ئۈچ خىل كىشىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى((( .ئۇالرنىڭ
بىرىنچىسى ،كىچىك باال باالغەتكە يەتكۈچە .ئىككىنچىسى :ئۇخالپ قالغان كىشى ئويغانغىچە.
ئۈچىنچىسى ئېلىشىپ قالغان كىشى ئوڭشالغۇچە».
باالغەتكە يېتىشنىڭ ئىككىنچى ئاالمىتى ،ئون بەش ياشقا تولۇق توشقان بولۇشى شەرت
قىلىنىدۇ((( .ئۇالر بۇ ھۆكۈمنى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى) ھەدىسىدىن ئالغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ئۇھۇد كۈنى (ئۇرۇشقا چىقىش ئۈچۈن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نامزات قىلىپ
كۆرسىتىلدىم ،مەن (ئۇ چاغدا) ئون تۆت ياش ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا رۇخسەت
قىلمىدى .مەن خەندەك كۈنى ئۇرۇشقا چىقىش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نامزات
قىلىپ كۆرسىتىلدىم ،مەن ئۇ چاغدا ئون بەش ياش ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا
رۇخسەت قىلدى .ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز بۇ ھەدىسنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى :بۇ
ھەقىقەتەن نارەسىدىلىك بىلەن باالغەتنىڭ ئارىسىدىكى پەرقتۇر.
ئالىمالر :ئۇياتلىق جاينىڭ ئەتراپىغا ئۈنگەن تۈك باالغەتكە يەتكەنلىكنىڭ ئاالمىتىمۇ
ياكى ئەمەسمۇ؟ -دېگەن مەسىلە توغرۇلۇق ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .لېكىن توغرا بولغان
كۆز قاراش ئۇياتلىق جايغا ئۈنگەن تۈك باالغەتكە يەتكەنلىكنىڭ ئاالمىتى بولۇپ ،ئىمام ئەھمەد
ۋە ئەتىيە قۇرەزى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان ھەدىس بۇنىڭ پاكىتىدۇر .ئەتىيە قۇرەزى مۇنداق
دەيدۇ :بىز قۇرەيزى ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ بېرىلدۇق((( .شۇ
چاغدا (ئەۋرەت جايىغا) تۈك چىققانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلتۈرۈلۈپ ،تۈك چىقمىغانالر قويۇپ
بېرىلگەن ئىدى .مەنمۇ تۈك چىقمىغانالردىن ئىدىم قويۇپ بېرىلدىم.
﴿ئۇالردا ماللىرىنى باشقۇرااليدىغان ھالەتنى بايقىساڭالر ،ئۇالرغا مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ
بېرىڭالر﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى سىلەر

ئۇالردا ئۆزلىرىنىڭ دىنىدا مەھكەم تۇرالىغۇدەك ۋە ماللىرىنى باشقۇرۇپ ساقلىيالىغۇدەك ھالەتنى
كۆرسەڭالر ،ئۇالرنىڭ ماللىرىنى ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇپ بېرىڭالر.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ھەسەنبەسرى قاتارلىقالرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش بايان
قىلدى .قىقھىشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :كىچىك باال ئۆزىنىڭ توغرا دىنىدا مەھكەم
تۇرالىغۇدەك ۋە مال ـ مۈلكىنى باشقۇرالىغۇدەك بولغاندا ،ئۇنىڭ ئۈستىدىكى چەكلىمە كۆتۈرۈلۈپ
كېتىدۇ .ئۇنىڭغا ئىگىدارچىلىق قىلغان كىشىنىڭ قولىدىكى مال ـ مۈلۈكلىرى (ئۇنىڭغا) تاپشۇرۇپ
بېرىلىدۇ.
((( يەنى بۇ ئۈچ خىل كىشىنىڭ ئۆتكۈزۈپ سالغان خاتالىقلىرى يېزىلمايدۇ.
((( يەنى بىر باال ئون بەش ياشقا كىرگەندىن كېيىن ئېھتىالم بولمىسىمۇ ،باالغەتكە يەتكەن ھېسابلىنىدۇ.
((( يەنى قۇرەيزىلىك يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن تۈزگەن ئەھدىنى بۇزۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
قارشى خەندەك ئۇرۇشىغا كەلگەن كاپىرالر بىلەن بىرلەشكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئۇرۇشقا كەلگەن كاپىرالرنى ﷲ
تائاالنىڭ ياردىمى بىلەن يەڭگەندىن كېيىن ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئەدىىبىنى بەرگەن.

نىسا سۈرىسى

پېقىر كىشىلەرنىڭ يېتىمالرنىڭ ماللىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئەمگىكىگە اليىق
رەۋىشتە يېيىشىنىڭ دۇرۇسلىقى
﴿ئۇالرنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ مال ـ مۈلكىنى بۇزۇپ -چېچىپ يەۋالماڭالر﴾

يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە زۆرۈر ئېھتىياجى بولمىغانالرنى يېتىمالرنىڭ مېلىدىن يېيىشتىن
توستى.

﴿(يېتىمگە ۋەسى بولغانالردىن) كىمكى باي ئىكەن (ۋەسى بولغانلىق ھەققى ئۈچۈن)
يېتىمنىڭ مال  -مۈلكىنى يېيىشتىن ئۆزىنى ساقلىسۇن( ،سىلەردىن) كىمكى يوقسۇل ئىكەن ،ئۇ
(ئۆز ئەمگىكىنىڭ ھەققى ئۈچۈن) مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن﴾ يەنى ئۇنىڭ ئەمگىگىگە چۇشلۇق

يېسۇن دېگەنلىكتۇر .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت يېتىمالرغا ئىگە بولغان كىشىلەر توغرىسىدا چۈشتى.
ئىمام ئەھمەد ئەمر ئىبنى شۇئەيبنىڭ بوۋىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :مېنىڭ مال ـ مۈلكىم يوق( ،ۋە لېكىن) مېنىڭ
ئىگىدارچىلىقىمدا يېتىم باال بار ،مەن قانداق قىلىشىم كېرەك؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :سەن قولۇڭدىكى يېتىمنىڭ مال ـ مۈلكىدىن ئىسراپ قىلماي ،بۇزۇپ
چاچماي ،بىر نەرسىنى تىقىۋالماي ۋە ئۆزەڭنىڭ مال ـ مۈلكىنى ساقلىماستىن (يەنى سەن
ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىنى يەپ ،ئۆزەڭنىڭكىنى ساقالپ قويماستىن) يېگىن» دېدى.

﴿ئۇالر (يەنى باالغەتكە يەتكەن يېتىملەر) نىڭ مال  -مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىدىغان
چاغدا﴾ يەنى يېتىمالر باالغەتكە يەتكەن ۋە ئەقىل يېشىغا توشقاندا ،ئۇالرغا ماللىرىنى
تاپشۇرۇپ بېرىڭالر ،ماللىرىنى تاپشۇرۇپ بەرگەندە﴿ ،باشقىالرنى گۇۋاھ قىلىپ قويۇڭالر﴾ ﷲ

تائاال يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى قوللىرىغا ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭدىن تېنىۋالماسلىقى
ئۈچۈن ،ئىگىدارچىلىقىدا يېتىم باال بار كىشىلەرنى يېتىمالر (باالغەتكە يېتىپ ،ئۇالر) غا
ماللىرىنى تاپشۇرۇپ بەرگەندە ،باشقىالرنى گۇۋاھچى قىلىشقا بۇيرۇغان﴿ .ﷲ ھېساب ئېلىشقا
يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ئىگىدارچىلىقىدا يېتىمالر بار كىشىلەر ،يېتىمالرغا ئىگە بولۇپ تۇرۇۋاتقاندا
ئۇالرغا قانداق مۇئامىلىدە بولدى ۋە يېتىمالرغا ماللىرىنى تاپشۇرۇپ بەرگەندە ،مال تولۇق
تاپشۇرۇپ بېرىلدىمۇ ياكى ھېساۋاتتا تولۇق بولۇپ ،ئەمەلىيەتتە كەم بېرىلدىمۇ ،ﷲ تائاال
ئۇالرنى كۆزىتىش ۋە ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر .شۇڭا ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلغان
ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىندى« :ئى ئەبۇزەر! مەن ھەقىقەتەن سېنى ئاجىز دەپ قارايمەن .ئۆزەمگە ياخشى كۆرگەن
نەرسىنى ساڭىمۇ ياخشى كۆرىمەن ،سەن ئىككى كىشىگىمۇ باشلىق بولمىغىن ۋە يېتىمنىڭ مال
ـ مۈلكىگە ئىگە بولمىغىن!»

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ئاتا ـ ئانىسى ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا (يەنى مېيىتنىڭ تەرەكىسىدە) ئەرلەرنىڭ
ھەسسىسى بار ،ئاتا ـ 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﴿ .﴾7تەقسىمات ۋاقتىدا (ۋارىس ئەمەس)
تۇغقانالر( ،تۇغقان ئەمەس) يېتىملەر ۋە مىسكىنلەر ھازىر بولسا ،ئۇالرغا بۇنىڭدىن (يەنى
تەرەكىدىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر ئاز نەرسە) بېرىڭالر ،ئۇالرغا چىرايلىق
سۆز قىلىڭالر( ،يەنى بۇ كىچىكلەرنىڭ مېلى ،بىزنىڭ ئەمەس دېگەنگە ئوخشاش ئۆزرىنى
ئېيتىڭالر)﴿( .﴾8كىملەركى) ئۆزلىرىدىن قېلىپ قالىدىغان كىچىك بالىلىرى بولۇپ ،ئۇالردىن
قانداق ئەندىشە قىلىدىغان بولسا ،باشقىالرنىڭ قېلىپ قالغان كىچىك بالىلىرى ئۈچۈنمۇ
شۇنداق ئەندىشە قىلسۇن( ،يېتىملەرنىڭ ئىشىدا) ﷲ دىن قورقسۇن ۋە توغرا سۆزنى
ئېيتسۇن﴿ .﴾9زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال ـ مۈلكىنى (ناھەق) يەۋالىدىغانالر ،شۈبھىسىزكى،
قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان) ئوتنى يەۋالغان بولىدۇ ،ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا
(يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ﴿.﴾10

مىراسنى تەقسىم قىلىشقا ۋە مىراس تەگمەيدىغان كىشىلەردىن مىراس
تەقسىم قىلىنغان جايغا كەلگۈچىلەرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن (ئۇالرغا)
مىراستىن ئازراق بىر نەرسە بېرىشكە بۇيرۇلغانلىقى
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە قەتادە مۇنداق دېدى :مۇشرىكالر مىراسنى ئەرلەرگىال بېرەتتى،
ئايالالر ۋە كىچىك بالىالرغا بەرمەيتتى .ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئاتا  -ئانىسى

ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا (يەنى مېيىتنىڭ تەرەكىسىدە) ئەرلەرنىڭ ھەسسىسى بار﴾
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يەنى ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدە ئۇالرنىڭ ھەممىسى مىراس ئالىدۇ .ﷲ تائاال ئەرلەرگە بەلگىلەپ
بەرگەن مىراسنىڭ مىقدارى پەرقلىق بولسىمۇ ،ئۇالر مىراس ئېلىش ھوقۇقىدا باراۋەردۇر .ئىبنى
مەردەۋى جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كۇججەنىڭ ئانىسى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ ئىككى قىزىم بار ،ئۇالرنىڭ
ئاتىسى ئۆلۈپ كەتتى ۋە ئۇ ئىككىسىگە ھېچقانداق مىراس تەگمىدى -،دېدى.

شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئاتا  -ئانىسى ۋە تۇغقانلىرى
قالدۇرغان مىراستا (يەنى مېيىتنىڭ تەرەكىسىدە) ئەرلەرنىڭ ھەسسىسى بار ،ئاتا  -ئانىسى
ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئايالالرنىڭمۇ ھەسسىسى بار﴾ ﷲ خالىسا ،بۇ ھەدىسنىڭ

نىسا سۈرىسى

داۋامىنى تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتىمىز.
﴿تەقسىمات ۋاقتىدا (ۋارىس ئەمەس) تۇغقانالر( ،تۇغقان ئەمەس) يېتىملەر ۋە مىسكىنلەر
ھازىر بولسا ،ئۇالرغا بۇنىڭدىن (يەنى تەرەكىدىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر ئاز
نەرسە) بېرىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ،ئەمەل قىلىنىدىغان ،يەنى ھۆكمى
ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغان ئايەتتۇر.
ئىبنى جەرىرمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بۇ ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىدى ،شۇڭا بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلىش ۋاجىبتۇر .بۇنىڭدىن
باشقا نۇرغۇنلىغان ساھابىلەر ۋە تابىئىنالرنىڭمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئوخشاش
بايان قىلغان رىۋايەتلىرى بار.
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان دېگەن كۆز قاراشمۇ بار((( .چۈنكى ،مىراس
تەگمەيدىغانالرغا ،ھېچ نەرسە بەرمەي ،كۆز ئالدىدىال بىرىنىڭ ئۇنى ،بىرىنىڭ بۇنى،
ئېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسە ،ئۇالرنىڭمۇ شۇ مالغا كۆڭلى چۈشۈپ قالىدۇ .شۇڭا ناھايىتى مېھرىبان
ﷲ ئۇالرغا سەدىقە قىلىش ،ياخىشلىق قىلىش ۋە كۆڭلىنى ياساش يۈزىسىدىن ئۇالرغا ئاز ـ
توال بىر نەرسە بېرىشكە بۇيرۇيدۇ.

ۋەسىيەتتە ئادىللىق قىلىش توغرىسىدا
﴿(كىملەركى) ئۆزلىرىدىن قېلىپ قالىدىغان كىچىك بالىلىرى بولۇپ ،ئۇالردىن قانداق
ئەندىشە قىلىدىغان بولسا ،باشقىالرنىڭ قېلىپ قالغان كىچىك بالىلىرى ئۈچۈنمۇ شۇنداق
ئەندىشە قىلسۇن﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت سەكراتتىكى بىر كىشى
توغرىسىدا چۈشكەن بولۇپ ،ﷲ تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق بەندىلىرىنى ئۆز مىراسخورلىرىنىڭ
زىيىنىغا ۋەسىيەت قىلغۇچىالرنى((( (تەقۋادارلىق قىلىش يۈزىسىدىن) توغرا يولغا باشالپ قويۇشقا
بۇيرۇدى (((.سەكراتقا چۈشۈپ قالغان ئادەمنىڭ قىلغان ۋەسىيىتىدىن خەۋەر تاپقان (ھېلىقى)
ئادەم ئۆزىنىڭ مىراسخورلىرىغا زىيان كېلىپ قېلىشىدىن قورقسا ،ئۇالرغا نىسبەتەن ياخشى دەپ
قارالغان ئىشنى سەكراتقا چۈشۈپ قالغان كىشىنىڭ مىراسخولىرىغىمۇ راۋا كۆرسۇن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كەلدى :سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس
ئۆزىنى يوقالپ كىرگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ مال ـ

((( ئاپتورنىڭ سۆز ـ ئىبارىلىرىگە قارىغاندا ،بۇ سۆزنىڭ دېگەندەك كۈچكە ئىگە ئەمەسلىكى بىلىنىدۇ.
((( يەنى سەكراتقا چۈشۈپ قالغان كىشى ئۆزىنىڭ مال ـ مۈلكىنىڭ يېرىمىنى باشقىالرغا بېرىشكە ۋەسىيەت قىلغان
بولۇشى مۇمكىن .ئەگەر شۇنداق بولسا ،ئۇنىڭ مىراسخورلىرى زىيان تارتىپ قالىدۇ.
((( يەنى ئۇ كىشىگە ياخشى سۆزلەرنى قىلىپ مال ـ مۈلكىنى باشقىالرغا ۋەسىيەت قىلىپ بەرمەي مىراسخورلىرىغا قالدۇرۇپ
كېتىشكە ،ئەگەر ئۇ كىشى ۋەسىيەت قىلىشنى خالىسا ئۈچتىن بىر قىسمىدىن ئېشىپ كەتمىگەن ھالەتتە باشقىالرغا
ۋەسىيەت قىلىشقا مەسلىھەت بېرىشكە بۇيرۇدى.
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مۈلكۈم ناھايىتى كۆپ ،ئەمما مېنىڭ (مىراسخور بولىدىغان) بىرال قىزىم بار .مەن مال ـ مۈلكۈمنىڭ
ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى سەدىقە قىلسام بوالمدۇ؟» دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ياق» دېدى .ئۇ :يېرىمىنىچۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دېدى .ئۇ:
ئۈچتىن بىر قىسمىنىچۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۈچتىن بىر قىسمىنى سەدىقە
قىلساڭ بولىدۇ ،لېكىن ئۇمۇ جىق كېتىدۇ» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
«مىراسخورلىرىڭنى كىشىلەردىن بىر نەرسە تىلەيدىغان پېقىر ھالەتتە قويۇپ كەتكىنىڭدىن،
باي ھالەتتە قويۇپ كەتكىنىڭ ياخشىدۇر» دېدى.

يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى يەۋالغان كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا
يۇقىرىدىكى﴿ :ئۇالرنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ مال  -مۈلكىنى بۇزۇپ -چېچىپ
يەۋالماڭالر﴾ دېگەن ئايەتتىن يېتىمالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى يەۋېلىشتىن ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر دېگەن

مەنە كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن رىۋايەت بار.

بۇنى ئىبنى جەرىر ئەۋفىي ئارقىلىق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان .بۇ
رىۋايەت توغرا بولۇپ ،بۇ رىۋايەتنى (بۇ ئايەتنىڭ كەينىدە يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى ئورۇنسىز يەۋېلىشتىن
ئاگاھالندۇرۇپ كەلگەن)﴿ :زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال-مۈلكىنى (ناھەق) يەۋالىدىغانالر،
شۈبھىسىزكى ،قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان) ئوتنى يەۋالغان بولىدۇ ،ئۇالر يېنىپ
تۇرغان ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت كۈچلەندۈرىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسى:

كىشىلەرنىڭ سەندىن كېيىن قالغان بالىلىرىڭغا قانداق مۇئامىلە قىلىشىنى ياخشى كۆرسەڭ ،سەنمۇ
ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا شۇنداق مۇئامىلە قىلغىن .ئاندىن (ﷲ تائاال) ئۇالرغا :يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى
ئورۇنسىز يەۋالغان كىشى ،ھەقىقەتەن قورسىقىغا بىر ئوتنى يېگەن كىشىدۇر -،دەپ چۈشەندۈردى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ھاالك قىلغۇچى يەتتە خىل گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر»
ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالر قايسىالر؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر؛ ﷲ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،سېھرىگەرلىك قىلىش ،ﷲ تائاال ئۆلتۈرۈشنى چەكلىگەن جانالرنى ناھەق
ئۆلتۈرىۋېتىش ،جازانە يېيىش ،يېتىمالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى يەۋېلىش ،جىھاد مەيدانىدىن قېچىش،
پاك ـ ئىپپەتلىك ،تەقۋادار ئايالالرغا بوھتان چاپالشتۇر» دېدى.
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نىسا سۈرىسى

ﷲ بالىلىرىڭالر (غا تېگىدىغان مىراس) ھەققىدە تەۋسىيە قىلىدۇكى ،بىر ئەرگە ئىككى
ئايالنىڭ ھەسسىسى تېگىدۇ ،ئەگەر مېيىتنىڭ قىزى (ئىككى ياكى) ئىككىدىن كۆپ بولسا ،ئۇ چاغدا
ئۇالرغا مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسى تېگىدۇ ،ئەگەر (ۋارىس) بىر قىز بولىدىغان بولسا،
ئۇنىڭغا مىراسنىڭ يېرىمى تېگىدۇ ،ئەگەر مېيىتنىڭ بالىلىرى بولسا ،بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ
ھەربىرىگە مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭ بالىلىرى بولماي مىراسقا پەقەت ئۇنىڭ
ئاتا ـ ئانىسى ۋارىسلىق قىلىدىغان بولسا ،بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانىسىغا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى تېگىدۇ
(قالغىنى ئاتىسغا تېگىدۇ) .ئەگەر مېيىتنىڭ (ئاتا ـ ئانىسىدىن باشقا يەنە) قېرىنداشلىرى بولسا،
ئانىسىغا مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ (قالغىنىنى ئاتىسى ئالىدۇ)( .بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ
ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ۋە قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ .ئاتا ـ ئاناڭالر ۋە
بالىلىرىڭالردىن (يەنى بۇ ئىككىسىدىن) قايسىسىنىڭ مەنپەئەت جەھەتتىن ئۆزەڭالرغا ئەڭ يېقىن
ئىكەنلىكىنى بىلمەيسىلەر ،بۇالر ﷲ تەرىپىدىن بېكىتىلگەن بەلگىلىمىدۇر .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى
بىلگۈچى ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾11

مىراسنى تەقسىم قىلىشقا ۋە مىراس ئىلمىنى ئۆگىنىشكە رىغبەتلەندۈرۈش
توغرىسىدا
بۇ ئايەت ،بۇ ئايەتتىن كېيىنكى بىر ئايەت ۋە بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى بىر ئايەت مىراس
ئىلمىنىڭ ئايەتلىرى ھېسابلىنىدۇ .مىراس ئىلمىنىڭ ھۆكۈملىرى بۇ ئۈچ ئايەتتىن ۋە بۇ توغرۇلۇق
كەلگەن ھەدىسلەردىن ئېلىنغان بولۇپ ،بىز (بۇ يەردە) ئايەتنىڭ مەنىسىنى يېشىپ كەلگەن
ھەدىسلەرنى بايان قىلىمىز .تۆۋەندىكىسى مىراس ئىلمىنى ئۆگىنىشكە رىغبەتلەندۈرۈپ كەلگەن
ھەدىسلەردىن بىرىدۇر.
ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق دەيدۇ :مىراس ئىلمى پۈتۈن بىلىملەرنىڭ يېرىمى دەپ ئاتالدى.
چۈنكى ،ھەممە كىشى ئۇنىڭدا سىنىلىدۇ(((.

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى چۈشەندۈرگەن ۋاقتىدا ،جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئەبۇبەكرى بەنۇسەلەمە قەبىلىسىنىڭ
تۇرالغۇسىغا كېتىۋېتىپ مېنى يوقالپ ئۆيگە كىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىرگەندە ،مەن ھوشسىز
ياتقان ئىكەنمەن ،ئۇ سۇ ئەكەلدۈرۈپ ،تاھارەت ئېلىپتۇ .ئاندىن شۇ سۇدىن ماڭا چېچىپتۇ ،شۇنىڭ
بىلەن مەن ھوشۇمغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مال ـ مۈلكۈمنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشىمغا
بۇيرۇيسەن؟ -دېدىم .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ﷲ بالىلىرىڭالر (غا تېگىدىغان مىراس) ھەققىدە
((( يەنى ھەممە كىشى مىراس ئېلىش ۋە بېرىش ئىشلىرىغا دۇچ كېلىدىغان ،بۇ توغرۇلۇق نەپسىنىڭ سىنىقىغا دۇچ
كېلىدىغان بولغاچقا ،ئۇنى ئۆگىنىش پۈتۈن ئىلىمنىڭ يېرىمى ھېسابلىنىدۇ.
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تەۋسىيە قىلىدۇكى ،بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى تېگىدۇ﴾.

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىگە ئاالقىدار ئىككىنچى بىر رىۋايەت
ئىمام ئەھمەد جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەئىد ئىبنى رەبىيئنىڭ
ئايالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ ئىككىسى
سەئىد ئىبنى رەبىيئنىڭ قىزلىرى .سەئىد ئىبنى رەبىيئ ئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېھىت بولۇپ كەتتى.
بۇالرنىڭ تاغىسى (سەئىدنىڭ قېرىندىشى) سەئىدنىڭ مال ـ مۈلكىدىن (بۇ ئىككىسىگە) ھېچنېمە
قويۇپ قويماي ئېلىۋالدى .مال بولمىسا ،بۇ ئىككىسى ياتلىق بواللمايدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال بۇنىڭغا ھۆكۈم قىلىدۇ» دېدى .ئاندىن (مىراس ھۆكۈملىرىنى
چۈشەندۈرىدىغان) يۇقىرىدىكى ئايەت چۈشتى .شۇنىڭدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ
ئىككىسىنىڭ تاغىسىنىڭ قېشىغا ئەلچى ئەۋەتىپ« :سەن سەئىدنىڭ ئىككى قىزىغا مالنىڭ
ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسىنى بەرگىن ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ئانىسىغا (يەنى سەئىدنىڭ ئايالىغا) مالنىڭ
سەككىزدىن بىر قىسمىنى بەرگىن ،ئۇنىڭدىن ئېشىپ قالغىنى سېنىڭ بولسۇن» دېدى(((.
توغرا كۆز قاراش شۇكى ،جابىرنىڭ يۇقىرىدىكى ھەدىسى مىراسنىڭ ھۆكمىنى ئىزاھالپ
كەلگەن بۇ ئايەت توغرىسىدا ئەمەس ،بەلكى ،بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى (بالىلىرى يوق،
قېرىنداشلىرى بار كىشىنىڭ مىراسىنى قانداق تەقسىم قىلىشىنى چۈشەندۈرۈپ كەلگەن) ئايەت
توغرىسىدا كەلگەن .چۈنكى (جابىر كېسەل ۋاقتىدا) ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى بار بولۇپ ،بالىلىرى
يوق ئىدى .جابىرنىڭ ئىككىنچى ھەدىسى بۇ ئايەتنىڭ چۈشىشىگە سەۋەبچى بولۇشى ئېھتىمالغا
ئەڭ يېقىندۇر.

پەرزەنتلەرنىڭ مىراس تەقسىماتىدا بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى
تېگىدىغانلىقى
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﴿ﷲ بالىلىرىڭالر (غا تېگىدىغان مىراس) ھەققىدە تەۋسىيە قىلىدۇكى ،بىر ئەرگە
ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى تېگىدۇ﴾ يەنى (ﷲ) سىلەرنى مىراس تەقسىم قىلىشتا بالىالرنىڭ

ئوتتۇرىسىدا ئادىللىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.

ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندىكى كىشىلەر ھەممە مالنى ئەرلەرگە مىراس قىلىۋېتىپ،
ئايالالرغا بىر نەرسە بەرمەيتتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئەر بىلەن ئايالنىڭ ئارىلىقىنى پەرقلىق
قىلىپ ،بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسىنى بېرىشكە بۇيرۇغان بولسىمۇ ،لېكىن مىراسقا
ئېرىشىش ھوقۇقىدا ئۇالرنىڭ ھەممىسى باراۋەر بولدى .بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسىنى
((( يەنى مەسىلەن« :ئۇنىڭدىن قالغان مال ـ مۈلۈك  24سوملۇق بىر نەرسە بولسا ،ئۇنىڭدىن  16سوم ئىككى قىزغا3 ،
سوم ئۇ ئىككىسىنىڭ ئانىسىغا ،ئېشىپ قالغان  5سوم بولسا ئۇ ئىككىسىنىڭ تاغىسىغا تېگىدۇ.

نىسا سۈرىسى

بېرىش ،ئەر كىشىنىڭ مال ـ مۈلۈككە (ئايالغا قارىغاندا) بەك ئېھتىياجلىق بولغانلىقى ئۈچۈن(((،
بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسىنى بېرىش ئەڭ مۇناسىپ ھۆكۈمدۇر.
بەزى ئالىمالر ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىدىن :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بەندىلىرىگە
ئاتا ـ ئانا ئۆزىنىڭ بالىسىغا مېھرىبان بولغاندىنمۇ بەكرەك مېھرىباندۇر -،دېگەن ھۆكۈمنى
چىقاردى .چۈنكى ،ئۇ ئاتا ـ ئانىالرنى ئۆزلىرىنىڭ بالىلىرىغا مىراس بېرىشكە بۇيرۇدى .بۇنىڭدىن
ئۇنىڭ بالىالرغا ئاتا ـ ئانىالردىنمۇ بەكرەك مېھرىبان ئىكەنلىكى چىقىدۇ.
بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان بىر ئايالنىڭ بالىسىنى ئىزلەپ يۈرگەنلىكىنى ،ئاندىن ئۇ ئايالنىڭ
بالىسىنى ئەسىرلەرنىڭ ئىچىدىن تاپقاندا ،ئۇنى ئېلىپ باغرىغا بېسىۋاتقانلىقىنى ۋە
ئېمىتكەنلىكىنى كۆرۈپ ،ساھابىلىرىگە« :سىلەر بۇ ئايالنى ئۆز ئىختىيارى بىلەن بالىسىنى
ئوتقا تاشاليدۇ دەپ قارامسىلەر؟» دېدى .ساھابىلەر :ياق ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دەپ
جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ﷲ تائاال
بەندىلىرىگە بۇ ئايال بالىسىغا (مېھرىبان بولغاندىنمۇ) بەكرەك مېھرىباندۇر» دېدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ( :بۇرۇن) مال ـ مۈلۈككە بالىالر مىراس ئارقىلىق ،ئاتا ـ ئانىالر ۋەسىيەت ئارقىلىق
ئېرىشەتتى .ئاندىن ﷲ ئۇ ھۆكۈمدىن خالىغاننى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،بىر ئەرگە ئىككى
ئايالنىڭ ھەسسىسىنى ،ئاتا ـ ئانىغا مالنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ۋە ئۈچتىن بىرىنى ،ئايالغا مالنىڭ
سەككىزدىن بىرىنى ۋە تۆتتىن بىرىنى ،ئەرگە مالنىڭ يېرىمىنى ۋە تۆتتىن بىرىنى ئالىدىغان
قىلدى (بۇ مەسىلىنى تۆۋەندە تەپسىلى چۈشەندۈرىمىز).

مىراسخور پەقەت قىزالرال بولسا ،مىراسنىڭ قانداق تەقسىم قىلىنىدىغانلىقى
﴿ئەگەر مېيىتنىڭ قىزى (ئىككى ياكى) ئىككىدىن كۆپ بولسا ،ئۇ چاغدا ئۇالرغا مىراسنىڭ
ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسى تېگىدۇ﴾ جابىر رىۋايەت قىلغان يۇقىرىدىكى ھەدىستە پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ سەئىدنىڭ ئىككى قىزىغا مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى بۇيرىغانلىقى زىكىر
قىلىنغان ئىدى.

((( بۇ مەسىلىنى ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈن ئىسالم دىنىنىڭ ئەسلى قانۇنىغا مۇراجىئەت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ .ئىسالمنىڭ
قانۇنىدا ياۋرۇپالىققا ياكى ھازىرقى جەمئىيىتىمىزدىكى ئۆزلىرىنى مەدەنىيەتلىك دەپ ئاتىۋالغان بەزى كىشىلەرگە ياكى
ئائىلىلەرگە ئوخشاش ،توي قىلغاندا قىز بالىغا ھېچ قانداق مەھرى بەرمەيدىغان ،تويدىن كېيىن ئۆيىنىڭ چىقىملىرىنى
ئىككىسى تەڭ كۆتۈرىدىغان ،ئىككىلىسى ئۆزىنىڭ چىقىملىرىنى ئۆزى قىلىدىغان ئىش يوق .ئىسالمنىڭ قانۇنىدا بۇ
چىقىمالرنىڭ ھەممىسىنى ئەر كىشى كۆتۈرىدۇ .ئەمما ئايال باي بولسا ،خالىغان چىقىمنى قىلسا چەكلەنمەيدۇ .ھەتتا ئوغۇل
تەرەپ قىزغا مەھرى ھەققىنى تولۇق بەرمەي تۇرۇپ توي قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا ،بىر ئەرنىڭ ئانىسى
ياكى سىڭىللىرى كەمبەغەل بولۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ ھاجىتىدىن چىقالمىغۇدەك ھالەتتە بولسا ،ئۇالرنىڭ چىقىملىرىنى ئۈستىگە
ئېلىشمۇ شۇ ئەرنىڭ مەجبۇرىيتى ھېسابلىنىدۇ .بۇنىڭدىن باشقا مەسىلىلەرنىڭ تەپسىالتىنى شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
كىتابالردىنكۆرىۋېلىڭ.
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﴿ئەگەر (ۋارىس) بىر قىز بولىدىغان بولسا ،ئۇنىڭغا مىراسنىڭ يېرىمى تېگىدۇ﴾ قۇرئان ۋە
ھەدىس مېيىتنىڭ قىزى ئىككى ۋە ئىككىدىن ئارتۇق بولسا ،مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى،
بىر قىزى بولسا ،يېرىمىنى ئالىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ كەلدى.

ئاتا ـ ئانىنىڭ مىراسى
﴿ئەگەر مېيىتنىڭ بالىلىرى بولسا ،بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتا  -ئانىسىنىڭ ھەربىرىگە مىراسنىڭ
ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ﴾ ئاتا ـ ئانا مۇنداق ئۈچ خىل ھالەتتە مىراس ئالىدۇ :بىرىنچى ،ئۆلگەن

كىشىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى بىلەن بالىلىرى بولسا ،بۇ ھالەتتە ئاتا ـ ئانىسىنىڭ ھەر بىرىگە
مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ .ئەگەر ئۆلگەن كىشنىڭ پەقەت بىرال قىزى بولسا ،بۇ چاغدا
قىزغا (مالنىڭ) يېرىمى ،ئاتا ـ ئانىنىڭ ھەر بىرىگە ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ( .ئۇنىڭدىن ئېشىپ
قالغان) ئالتىدىن بىرىنى (يەنە) ئاتا ئالىدۇ(((.
ئىككىنچى ،ئۆلگەن كىشىنىڭ بىرمۇ بالىسى يوق ،پەقەت ئاتا ـ ئانىسىال بولغان بولسا،
بۇ ھالەتتە ئانا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئالىدۇ .قالغىنىنىڭ ھەممىسىنى ئاتا ئالىدۇ(((.
ئەگەر ئاتا ـ ئانىسى بىلەن ئۆلگەن كىشىنىڭ ئايالى ياكى ئۆلگەن كىشى ئايال بولۇپ،
ئۇنىڭ ئېرى قالغان بولسا ،بۇ ھالەتتە ئەر (يەنى ئۆلگەن ئايالنىڭ ئېرى ئۇ ئايالنىڭ مال ـ
مۈلكىنىڭ) يېرىمىنى ئالىدۇ .ئايال (يەنى ئۆلگەن كىشى ئەر بولسا ،ئۇنىڭ ئايالى ئېرىنىڭ مال
 مۈلكنىڭ) تۆتتىن بىرىنى ئالىدۇ .مىراس ئالىدىغان كىشى مەيلى ئەر ياكى ئايال بولسۇن،بۇ ئىككىسىنىڭ بىرى ئۆزىنىڭ ھەسسىسىنى ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،قالغان مالنىڭ ئۈچتىن
بىرىنى ئانا ئالىدۇ ،قالغان ئۈچتىن ئىككىسىنى ئاتا ئالىدۇ(((.
ئۈچىنچى ،ئۆلگەن كىشىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى بىلەن بىر تۇغقان قېرىنداشلىرى بولغان
بولسا ،مەيلى ئۇالر بىر ئاتا ـ ئانىدىن بولسۇن ياكى ئاتا بىر ئانا باشقا ۋەياكى ئانا بىر ئاتا
باشقا بولسۇن ،بۇنىڭ ھېچقانداق پەرقى يوق (يەنى بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنىڭ  5بالىسى
بولۇپ ،بۇنىڭ ھەممىسى شۇ ئىككىسىدىن بولماي ،بەزىسى ئايالنىڭ باشقا بىر ئەردىن تۇغقان
بالىسى بولسۇن ،ياكى ئەرنىڭ باشقا بىر ئايالدىن بولغان بالىسى بولسۇن ،بۇنىڭ ھېچقانداق
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((( مەسىلەن :ئۆلگەن كىشىنىڭ بارلىق مۈلكى ئاتمىش سوملۇق بولسا ،بۇ مەسىلىنى يۇقىرىدا ئىككىگە بۆلدۇق:
بىرىنچى ،مېيىتنىڭ قىزى ئىككى ياكى ئىككىدىن ئارتۇق بولسا ،ئاتا  10سوم ،ئانا  10سوم ئالىدۇ ،قالغان  40سومنى
قىزالر تەڭ بۆلۈشىدۇ .ئىككىنچى ،مېيىتنىڭ بىرال قىزى بولسا ،ئۇنىڭ  30سومى قىزنىڭ بولىدۇ .ئاتا بىلەن ئانا 10
سومدىن  20سومنى ئالىدۇ .قالغان  10سومنى يەنە ئاتا ئالىدۇ .بۇ  10سومغا ئانا شېرىك بواللمايدۇ.
((( مەسىلەن :ئۆلگۈچىنىڭ  300سوم پۇلى بولغان بولسا ،ئانا بۇنىڭدىن  100سوم ئالىدۇ .قالغان  200سومنىڭ
ھەممىسىنى ئاتا ئالىدۇ.
((( مەسىلەن :بىر ئايال ئۆلۈپ ،ئۇ ئايالدىن  300سوم قىممىتىدىكى مال قالغان بولسا ،بۇ ھالەتتە ئۇ ئايالنىڭ ئېرى
 300سومنىڭ يېرىمى ( 150سوم) نى ئالىدۇ ،ئاندىن قالغان  150سومنى ئۈچ ھەسسىگە بۆلۈپ ،بۇنىڭ بىر ھەسسىسىنى
(يەنى  50سومنى) ئانا ئالىدۇ .قالغان ئىككى ھەسسىسىنى (يەنى  100سومنى) ئاتا ئالىدۇ .ئىككىنچى مىسال :بىر ئەر
كىشى  400سوم قويۇپ كەتكەن بولسا ،ئۇنىڭدىن ئايالىغا  100سوم بېرىلىدۇ ،قالغان  300سومنى ئۈچكە بۆلۈپ ،ئۇنىڭ
بىر ھەسسسىنى (100سومنى) ئانا ،ئىككى ھەسسىسىنى ( 200سومنى) ئاتا ئالىدۇ.

نىسا سۈرىسى

پەرقى يوق .بۇ بەش بالىنىڭ ئىچىدىن قايسى ئۆلگەن بولسا ،ئۇ ئاتا ـ ئانا قالغان تۆت
بالىسى بىلەن ئۆلگەن بالىنىڭ مىراسخورى بولىدۇ .ئەمما بۇ تۆت بالىنىڭ ھېچقايسىسى ئاتا بار
يەردە ھېچقانداق مىراس ئااللمايدۇ) .گەرچە ئۇالر (يەنى بالىالر) مىراس ئااللمىسىمۇ ،ئۇالرنىڭ
مەۋجۇتلىقى ئانىنىڭ مىراس ئېلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ .يەنى مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى
ئالىدىغان ئانىنى ئالتىدىن بىرىنى ئالىدىغان قىلىپ قويىدۇ .يەنى ئانا ئالتىدىن بىرىنى ئالىدۇ.
قالغان قىسمىنى ئاتا ئالىدۇ(((.
باال ئىككى ۋە ئىككىدىن يۇقىرى بولغان ۋاقتىدا شۇنداق بولىدۇ .ئەگەر باال بىرال بولسا،
بۇ چاغدا ئۇ ئانىنىڭ مىراسىغا ھېچقانداق تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ ،يەنى ئانا ئۈچتىن بىرىنى
ئېلىۋېرىدۇ(((.
﴿ئەگەر مېيىتنىڭ (ئاتا  -ئانىسىدىن باشقا يەنە) قېرىنداشلىرى بولسا ،ئانىسىغا مىراسنىڭ
ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ (قالغىنىنى ئاتىسى ئالىدۇ)﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر (يەنى ئۆلگەن كىشىنىڭ بىر
تۇغقان قېرىنداشلىرى) مىراس ئااللمىسىمۇ ،ئانىنىڭ ئالىدىغان مىراسىنىڭ مىقدارىغا تەسىر
يەتكۈزىدۇ .لېكىن بىر تۇغقان قېرىندىشى بىرال بولسا ،ئانىنىڭ مىراسىغا تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ،
بىردىن يۇقىرى بولسا ،ئاندىن تەسىر يەتكۈزىدۇ.
ئالىمالر (ئۆلگەن كىشىنىڭ بىر تۇغقان قېرىنداشلىرىنىڭ ئانىسىنىڭ مىراسىغا تەسىر
يەتكۈزۈشىنىڭ سەۋەبى ھەققىدە) مۇنداق دەيدۇ :چۈنكى ئاتا ئوغۇللىرىنى ئۆيلەپ قويۇشنى
ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ .يەنى ئۇالرنىڭ چىقىملىرى ئاتىسىنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ.

مىراسنى تەقسىم قىلىشتىن بۇرۇن ئۆلگەن كىشىنىڭ قەرزىنى ئادا قىلىپ
بولۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭ قىلغان ۋەسىيىتىنى ئادا قىلىش الزىملىقى توغرىسىدا
﴿(بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ۋە قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن
ئېلىپ بېرىلىدۇ﴾ يەنى سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ ھەممىسى قەرزنىڭ ۋەسىيەتتىن بۇرۇن

ئادا قىلىنىدىغانلىقىدا بىرلىككە كەلدى .بۇنى بۇ ئايەتنىڭ مەقسىتىگە ئوبدان دىققەت قىلغان
كىشى چۈشىنىدۇ.

﴿ئاتا  -ئاناڭالر ۋە بالىلىرىڭالردىن (يەنى بۇ ئىككىسىدىن) قايسىسىنىڭ مەنپەئەت
جەھەتتىن ئۆزەڭالرغا ئەڭ يېقىن ئىكەنلىكىنى بىلمەيسىلەر﴾ يەنى بىز ئاتىالر ۋە بالىالرغا
((( مەسىلەن :ئۆلگەن باال  600سوم قويۇپ قويغان بولسا ،ئۇنىڭ بىر تۇغقان قېرىنداشلىرى  600سومدىن بىر سوممۇ
ئااللمىسىمۇ ،ئانىنىڭ مىراس ئېلىشىغا تەسىر قىلغانلىقىدىن ،ئانا پەقەت  100سومنى ئالىدۇ .قالغان  500سوم ئاتىسىغا
قالىدۇ.
((( مەسىلەن :ئەگەر ئۆلگەن بۇ بالىنىڭ ھېچقانداق قېرىندىشى يوق بولسا ياكى بىرال قېرىندىشى بولسا ،بۇ باال ئانىنىڭ
مىراسىغا تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ .يەنى ئانا ئۆلگەن بالىدىن قالغان  600سومنىڭ  200سومىنى ئالىدۇ .قالغان  400سوم
ئاتىغاقالىدۇ.
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(مىراس بېرىشنى) پەرز قىلدۇق .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ۋە ئىسالمنىڭ دەسلەپكى
مەزگىللىرىدە يولغا قويۇلغان قائىدىنىڭ ئەكسىچە ،مىراسقا ئېرىشىش ھوقۇقىدا ئاتا بىلەن
بالىنىڭ ھوقۇقىنى باراۋەر قىلدۇق .ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدىكى يولغا قويۇلغان
قائىدە بولسا ،يۇقىرىدا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ھەدىسىدە سۆزلەنگەنگە
ئوخشاش ،باال مالغا مىراس ئارقىلىق ،ئاتا ۋەسىيەت ئارقىلىق ئېرىشەتتى .ﷲ تائاال بۇ
قائىدىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىگە مالغا مىراس ئارقىلىق ئېرىشىشنى
پەرز قىلدى .چۈنكى ،بىر ئىنسانغا ئۇنىڭ ئاتىسىدىن دۇنيالىق ياكى ئاخىرەتلىك ۋەياكى
دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك (بالىسىدىن كەلمىگەن) پايدا كېلىشى مۇمكىن .ياكى ئۇنىڭ ئاتىسىدىن
كەلمىگەن پايدا بالىسىدىن كېلىشى مۇمكىن.
﴿ئاتا  -ئاناڭالر ۋە بالىلىرىڭالردىن (يەنى بۇ ئىككىسىدىن) قايسىسىنىڭ مەنپەئەت
جەھەتتىن ئۆزەڭالرغا ئەڭ يېقىن ئىكەنلىكىنى بىلمەيسىلەر﴾ يەنى پايدا ئاتا – ئانىدىن

كۆتۈلگىنىدەك بالىدىنمۇ كۆتۈلىدۇ.

شۇڭا بىز ھەر ئىككىسىگە (ئاتا ـ ئانا ۋە بالىغا) مىراسنى ئوخشاش پەرز قىلدۇق﴿ .بۇالر
ﷲ تەرىپىدىن بېكىتىلگەن بەلگىلىمىدۇر .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچى ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔ ﯕ
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ئەگەر ئاياللىرىڭالرنىڭ بالىلىرى بولمىسا ،بۇ چاغدا ئۇالر قالدۇرغان مىراسنىڭ يېرىمى
(ئى ئەرلەر!) سىلەرگە تېگىدۇ .ئەگەر ئۇالرنىڭ بالىلىرى بولسا ،ئۇالر قالدۇرغان مىراسنىڭ
تۆتتىن بىرى سىلەرگە تېگىدۇ( .بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى
مېيىتنىڭ قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ .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( .بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن
كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ .ئەگەر مىراس قالدۇرغۇچى ئاتا ـ ئانىسىز ،بالىسىز ئەر ياكى ئايال
بولۇپ ،ئۇنىڭ پەقەت ئانا بىر قېرىندىشى ۋە ئانا بىر ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە

نىسا سۈرىسى

مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ .ئەگەر مىراس قالدۇرغۇچىنىڭ (يەنى مىراس قالدۇرغۇچى
مېيىتنىڭ ئانا بىر ،ئاتا باشقا) قېرىنداشلىرى ۋە ھەمشىرىلىرى بۇنىڭدىن (يەنى بىردىن) كۆپ
بولسا ،ئۇ چاغدا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئورتاق تەقسىم قىلىنىدۇ( .بۇ
تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ
بېرىلىدۇ( .مىراس قالدۇرغۇچى ئادەمنىڭ) ۋەسىيىتى ۋارىسالرغا زىيان يەتكۈزمەيدىغان بولىشى
كېرەك .ئۇ ﷲ تەرىپىدىن قىلىنغان تەۋسىيىدۇر ،ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەلىمدۇر
(يەنى ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴿.﴾12

ئەر ـ خوتۇننىڭ مىراسى توغرىسىدا
﴿ئەگەر ئاياللىرىڭالرنىڭ بالىلىرى بولمىسا ،بۇ چاغدا ئۇالر قالدۇرغان مىراسنىڭ يېرىمى
(ئى ئەرلەر!) سىلەرگە تېگىدۇ﴾ بۇ يەردە بالىالردىن ئۆزىنىڭ بالىسى بولۇشى شەرت ئەمەس.

ئۆزىنىڭ بالىلىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ بالىلىرى ئۇنىڭ بالىسى ھېسابىدا
بولىدۇ .قىزىنىڭ بالىسى بولسا ،ئۇنىڭ بالىسى ھېسابالنمايدۇ﴿ .ئەگەر ئۇالرنىڭ بالىلىرى
بولسا ،ئۇالر قالدۇرغان مىراسنىڭ تۆتتىن بىرى سىلەرگە تېگىدۇ﴾.
﴿ئەگەر سىلەرنىڭ بالىلىرىڭالر بولمىسا ،بۇ چاغدا ئاياللىرىڭالرغا سىلەر قالدۇرغان
مىراسنىڭ تۆتتىن بىرى تېگىدۇ﴾ ئەگەر ئايال بىر بولسا ،ئۇ ئۆزىگە تېگىشلىك مىراسنىڭ (يەنى

تۆتتىن بىرى ياكى سەككىزدىن بىرىنىڭ) ھەممىسىنى ئالىدۇ .ئەگەر ئايال بىردىن ئارتۇق
ئىككى ،ئۈچ ياكى تۆت بولسا ،بۇ ئايالالرنىڭ ھەممىسى شۇ مىراسقا شېرىك بولۇپ ،ئۇنى تەڭ
تەقسىم قىلىپ ئالىدۇ(﴿ .بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى قەرزى تۆلىنىپ
بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ﴾ بۇ ھەقتە يۇقىرىدا سۆزلىنىپ بولدى.

ئانا بىر ،ئاتا باشقا بىر تۇغقان قېرىنداشالرنىڭ مىراستىكى ھۆكمى
﴿ئەگەر مىراس قالدۇرغۇچى ئاتا  -ئانىسىز ،بالىسىز ئەر ياكى ئايال بولۇپ ،ئۇنىڭ
پەقەت ئانا بىر قېرىندىشى ۋە ئانا بىر ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە مىراسنىڭ
ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ .ئەگەر مىراس قالدۇرغۇچىنىڭ (يەنى مىراس قالدۇرغۇچى مېيىتنىڭ
ئانا بىر ،ئاتا باشقا) قېرىنداشلىرى ۋە ھەمشىرىلىرى بۇنىڭدىن (يەنى بىردىن) كۆپ بولسا،
ئۇ چاغدا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئورتاق تەقسىم قىلىنىدۇ﴾ ئانا بىر ئاتا

باشقا بىر تۇغقان قېرىنداشالرنىڭ مىراسخورلىقىدا تۆت خىل ئەھۋال بولىدۇ.

بىرىنچى ،ئۇالر ئانا بىلەن بىللە مىراس ئالىدۇ .ئىككىنچى ،ئۇالرنىڭ ئەر ۋە ئاياللىرى
مىراستا باراۋەر بولىدۇ (يەنى ئەر بىلەن ئايال ئوخشاش ئالىدۇ ،يۇقىرىقىدەك بىر ئەر كىشى
ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسىنى ئالمايدۇ) .ئۈچىنچى ،ئۇالر مىراس قالدۇرغۇچى (ئۆلگەن ئادەم)
ئاتا ـ ئانىسىز ،چوڭ دادىسىز ،بالىسىز ،نەۋرىسىز بولغان بولسا ،كېيىن مىراس ئاالاليدۇ،
ئەگەر مىراس قالدۇرغۇچىنىڭ نەسلىدىن يۇقىرىدىكى كىشىلەردىن بىرەرسى ھايات بولسا،
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ئۇالر (يەنى ئانا بىر ،ئاتا باشقا تۇغقانالر) مىراس ئااللمايدۇ .تۆتىنچىسى ،ئۇالرنىڭ سانى
كۆپ بولسىمۇ ،ئۈچتىن بىرىدىن زىيادە مىراس ئااللمايدۇ.
﴿(بۇ تەقسىمات) مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى قەرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن
ئېلىپ بېرىلىدۇ( .مىراس قالدۇرغۇچى ئادەمنىڭ) ۋەسىيىتى ۋارىسالرغا زىيان يەتكۈزمەيدىغان
بولىشى كېرەك﴾ يەنى ۋەسىيەت ئادىللىق بىلەن بولسۇن .ئەگەر بەزى مىراسخورالرنى

مىراستىن مەھرۇم قىلىش ياكى مىراسنى كېمەيتىۋېتىشتەك ئىشالر بىلەن مىراسخورلىقىغا زىيان
سېلىش ياكى مىراس تېگىدىغان كىشىگىمۇ ۋەسىيەت ئارقىلىق (يەنە) ئارتۇق مال قالدۇرۇپ
قويۇش دۇرۇس ئەمەس.
ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى قاتارلىقالرنىڭ بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ھەممە ھەق ئىگىسىگە ئۇنىڭ ھەققىنى
بەردى( ،ئۇنداق بولغان ئىكەن) مىراسخورغا ۋەسىيەت قىلىش يوقتۇر»(((.

*******
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ
ئەنە شۇالر (يەنى ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئەمەل قىلىشى ئۈچۈن بەلگىلەپ بەرگەن
يۇقىرىدىكى ئەھكامالر) ﷲ نىڭ قانۇنلىرىدۇر ،كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئىتائەت قىلىدىكەن ،ﷲ ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە
كىرگۈزىدۇ ،ئۇ ئۇ يەرلەردە مەڭگۈ قالىدۇ .بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشتۇر﴿.﴾13
كىمكى ﷲ غا ۋە پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىپ ،ﷲ نىڭ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ
كېتىدىكەن ،ﷲ ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ ،ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،خورلىغۇچى ئازابقا
دۇچار بولىدۇ﴿.﴾14
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مىراس توغرىسىدا ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن كىشىلەرگە بېرىلگەن
ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا
﴿ئەنە شۇالر (يەنى ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئەمەل قىلىشى ئۈچۈن بەلگىلەپ بەرگەن يۇقىرىدىكى
((( بۇنداق قىلغاندا باشقا مىراسخورغا زىيان يېتىدۇ .مىراسخوردىن باشقا كىشىلەرگە ۋەسىيەت ئارقىلىق قالدۇرۇلماقچى
بولغان مال ،ئۆلگەن كىشىنىڭ ئومۇمىي ماللىرىنىڭ (يۇقىرىدا دېگىنىمىزدەك) ئۈچتىن بىر قىسمىدىن ئارتۇق بولماسلىقى
كېرەك.

نىسا سۈرىسى

ئەھكامالر) ﷲ نىڭ قانۇنلىرىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال مىراسخورالرغا ئۇالرنىڭ ئۆلگەن كىشى
بىلەن بولغان ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگە ۋە ئۇالرنىڭ مالغا بولغان ئېھتىياجىغا قاراپ
بەلگىلىگەن بۇ (يەنى تۆتتىن بىرىنى ئالىدۇ ،ئالتىدىن بىرىنى ئالىدۇ دېگەنگە ئوخشاش)
ئۆلچەملەر ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر ،سىلەر بۇنىڭدىن ئېشىپ كەتمەڭالر ۋە چەتنەپ
كەتمەڭالر!
﴿كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ﷲ ئۇنى ئاستىدىن
ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،ئۇ ئۇ يەرلەردە مەڭگۈ قالىدۇ .بۇ چوڭ
مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشتۇر﴾ يەنى ھىيلە ـ مىكىر يولى بىلەن بەزى مىراسخورلىرىغا تېگىشلىك

بولغان نېسىۋىسىدىن ئارتۇق بەرمەيدۇ ياكى ئۇنىڭدىن كېمەيتىۋەتمەيدۇ.

﴿كىمكى ﷲ غا ۋە پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىپ ،ﷲ نىڭ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا
چىقىپ كېتىدىكەن ،ﷲ ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ ،ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ خورلىغۇچى ئازابقا
دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئاسىيلىق قىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى ۋە

ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن ،شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب،
يەنى خارالش جازاسىنى بېرىدۇ.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن بىر كىشى يەتمىش يىل ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ،
ئاندىن ئۇ ۋەسىيەت قىلغاندا( ،ۋەسىيىتىدە) زۇلۇم قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كىشىگە
شۇ يامان ئىشى بىلەن مۆھۈر بېسىلىپ (ياكى ئۇنىڭ ئەجىلى شۇ يامان ئىشىنى قىلغاندا
تۈگەپ) دوزاخقا كىرىدۇ .شەكسىزكى ،بىر كىشى يەتمىش يىل يامان ئىشالرنى قىلىدۇ،
ئاندىن (ۋەسىيەت قىلغاندا) ۋەسىيىتىدە ئادىللىق قىلىدۇ .ئاندىن ئۇ كىشىگە ياخشى ئىشى
بىلەن مۆھۈر بېسىلىپ (ياكى ئۇنىڭ ئەجىلى شۇ ياخشى ئىشنى قىلغاندا تۈگەپ) جەننەتكە
كىرىدۇ».
ئىمام ئەھمەد مۇنداق دېدى :ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئەگەر خالىساڭالر ،ﷲ

تائاالنىڭ﴿ :كىمكى ﷲ غا ۋە پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىپ ،ﷲ نىڭ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا
چىقىپ كېتىدىكەن ،ﷲ ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ ،ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،خورلىغۇچى
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇڭالر! -دېدى.

ئەبۇ داۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن بىر ئەر ياكى بىر ئايال  60يىل ﷲ نىڭ ئىبادىتى
بىلەن بولىدۇ ،ئاندىن ئۇالر (ئەجىلى توشقاندا) مىراسخورلىرىغا قىلغان ۋەسىيىتىدە زىيان
يەتكۈزىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئىككىسىگە دوزاخ ۋاجىب بولىدۇ».
ئەبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ :ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ماڭا﴿ :كىمكى ﷲ غا ۋە
پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىپ ،ﷲ نىڭ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتىدىكەن ،ﷲ ئۇنى
دوزاخقا كىرگۈزىدۇ ،ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇپ بەردى.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ
ئاياللىرىڭالردىن پاھىشە قىلغانالرنى (ئىسپاتالش ئۈچۈن) ئاراڭالردىن تۆت گۇۋاھچى
كەلتۈرۈڭالر؛ ئەگەر ئۇالر گۇۋاھلىق بەرسە (يەنى ئۇالر گۇۋاھلىق بېرىپ ئايالنىڭ جىنايىتىنى
ئىسپاتلىسا) تاكى ئاياللىرىڭالر ۋاپات بولغانغا ياكى ﷲ ئۇالرغا بىر چىقىش يولى بەرگەنگە
قەدەر ئۇالرنى ئۆيدە تۇتۇڭالر﴿ .﴾15ئاراڭالردا ئىككى كىشى (يەنى ئەر بىلەن ئايال) پاھىشە
قىلسا ،ئۇالرنى ئەيىبلەڭالر؛ ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلىپ تۈزەلسە ،ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر .ﷲ
تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر ،تولىمۇ مېھرىباندۇر﴿.﴾16

پاھىشە قىلغان ئايالنى ئۆيدە تۇتۇپ تۇرۇشقا بۇيرۇغانلىقى ،ئاندىن بۇ
بۇيرۇقنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى
ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە بىر ئايال پاھىشە قىلسا ۋە ئۇنىڭ پاھىشە
قىلغانلىقى ئادىل پاكىت بىلەن ئىسپاتالنسا ،ئۇ ئايال ئۆيىگە سوالپ قويۇالتتى ۋە ئۇ
ئايال ئۆيىدىن تاكى ئۆلگۈچىلىك چىقالمايتتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:

﴿ئاياللىرىڭالردىن پاھىشە قىلغانالرنى (ئىسپاتالش ئۈچۈن) ئاراڭالردىن تۆت گۇۋاھچى
كەلتۈرۈڭالر؛ ئەگەر ئۇالر گۇۋاھلىق بەرسە (يەنى ئۇالر گۇۋاھلىق بېرىپ ئايالنىڭ
جىنايىتىنى ئىسپاتلىسا) تاكى ئاياللىرىڭالر ۋاپات بولغانغا ياكى ﷲ ئۇالرغا بىر چىقىش
يولى بەرگەنگە قەدەر ئۇالرنى ئۆيدە تۇتۇڭالر﴾ .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بىر چىقىش يولى

بەرگەنلىكى بۇ ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىشىدۇر.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ( :بۇرۇن) ھۆكۈم تاكى ﷲ تائاال
«نۇر» سۈرىسىنى نازىل قىلغۇچە شۇنداق (يەنى يۇقىرىدا سۆزلەنگەندەك) ئىدى.
ئاندىن (ﷲ تائاال) قامچىالش ياكى چالما كېسەك قىلىش ھۆكمىنى يولغا قويۇش بىلەن
يۇقىرىقى ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇردى.
شۇنىڭدەك ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ،ئەتاخۇراسانى ،ئەبۇسالىھ،
قەتادە ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە زەھھاك قاتارلىقالرنىڭمۇ :شەكسىز ئۇ (يەنى بۇ ھۆكۈمنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان ئايەت) ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان -،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى .بۇ
ئايەتنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى بىرلىككە كېلىنگەن مەسىلىدۇر.
ئىمام مۇسلىم ۋە باشقا ئىمامالر ئۇبادە ئىبنى سامىتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

نىسا سۈرىسى

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر مەندىن بۇ (ھۆكۈمنى) ئېلىۋېلىڭالر،
مەندىن بۇ (ھۆكۈمنى) ئېلىۋېلىڭالر ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاال پاھىشە قىلىپ قالغان
ئايالالرغا بىر چىقىش يولى بەردى .توي قىلمىغان ئەر بىلەن توي قىلمىغان ئايالدىن
بىرسى پاھىشىۋازلىق قىلسا ،ئۇنىڭ جازاسى يۈز قامچا ئۇرۇش ۋە بىر يىل پاالشتۇر
(ھازىرقى زاماندا تۇرمىلەرگە تاشلىسىمۇ بولىۋېرىدۇ) .توي قىلغان ئەر بىلەن توي قىلغان
ئايالدىن بىرسى پاھىشىۋازلىق قىلسا ،ئۇنىڭ جازاسى يۈز قامچا ئۇرۇش ۋە چالما كېسەك
قىلىشتۇر».
﴿ئاراڭالردا ئىككى كىشى (يەنى ئەر بىلەن ئايال) پاھىشە قىلسا ،ئۇالرنى ئەيىبلەڭالر﴾

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئۇ ئىككىسىدىن باشقىالر
مۇنداق دەيدۇ( :ئەيىبلەش) تىلالش ،سۆكۈش ۋە ئاياق بىلەن ئۇرۇش ئارقىلىق بولىدۇ،
بۇ ھۆكۈم (تاكى) ﷲ تائاال پاھىشىنى قامچىالش ياكى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمى
بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغانغا قەدەر داۋام قىلغان ئىدى.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت بەچچىۋازلىق قىلىشقان ئىككى ئەر كىشى
توغرىسىدا چۈشكەن.
ئەبۇ داۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادەملىرىنىڭ
ئىشلىرىنى قىلىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرسەڭالر (يەنى بەچچىۋازلىق قىلىۋاتقان بىر كىشىنى
كۆرسەڭالر) قىلغۇچىنىمۇ ۋە قىلىنغۇچىنىمۇ ئۆلتۈرىۋېتىڭالر».
﴿ئۇالر تەۋبە قىلىپ تۈزەلسە﴾ يەنى بەچچىۋازلىق قىلغۇچىالر ،قىلغان ئىشلىرىدىن
يانسا ۋە تەۋبە قىلىپ ئۆزلىرىنى تۈزەتسە ﴿ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر﴾ يەنى ئۇنىڭدىن كېيىن
ئۇالرنى ئەيىبلىمەڭالر ،چۈنكى ،گۇناھىغا تەۋبە قىلغان كىشى گۇناھى يوق كىشىگە
ئوخشاشتۇر﴿ .ﷲ تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر ،تولىمۇ مېھرىباندۇر﴾.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان:
«سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ دېدىكى پاھىشە قىلغان بولسا ئۇنى قامچىلىسۇن ،لېكىن
ئۇنى ئەيىبلىمىسۇن» .يەنى ئۇنىڭغا بەلگىلەنگەن جازانى بەرسۇن ،جازاالپ بولغاندىن
كېيىن ،ئۇنى قىلغان ئىشى ئۈچۈن ئەيىبلىمىسۇن .چۈنكى ،ئۇنىڭغا بېرىلگەن جازا
ئۇنىڭ قىلغان گۇناھىنى يۇيىدۇ.

*******
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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ﷲ قوبۇل قىلىشنى ۋەدە قىلغان تەۋبە ،يامانلىقنى نادانلىقتىن قىلىپ سېلىپ،
ئاندىن ئۇزۇنغا قالماي (يەنى ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن) تەۋبە قىلغانالرنىڭ تەۋبىسىدۇر؛
ﷲ ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾17داۋاملىق 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.
ئەنە شۇالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدۇق﴿.﴾18

جان ھەلقۇمغا يېتىشتىن بۇرۇن قىلىنغان تەۋبىنىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە بىر گۇناھنى نادانلىق بىلەن قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن جېنىنى
ئالىدىغان پەرىشتىنى كۆرۈشتىن بۇرۇن ،يەنى جېنى ھەلقۇمىغا يېتىشتىن بۇرۇن تەۋبە
قىلغان ئادەمنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .مۇجاھىد ۋە ئۇنىڭدىن
باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالغا قەستەن ياكى سەۋەنلىك بىلەن ئاسىيلىق قىلىپ گۇناھ
ئۆتكۈزگەن كىشىنىڭ ھەممىسى ئۇ گۇناھتىن يانغىچە ،نادانلىق قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ.
قەتادە ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرى :بىر بەندىنىڭ قىلىپ سالغان ھەممە گۇناھلىرى نادانلىق بىلەن قىلغانلىق
ھېسابلىنىدۇ -،دېدى.
ئابدۇرازاق مۇنداق دەيدۇ :مەئمەر ماڭا قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىپ
بەردى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بىردەك (ھالدا) :قەستەن ياكى سەۋەنلىك
بىلەن قىلغان ھەممە گۇناھ نادانلىق بىلەن بولغان بولىدۇ -،دەپ قاراشتى .يەنە ئۇنىڭدىن
باشقا نۇرغۇنلىغان ئالىمالردىن بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدىغان سۆزلەر رىۋايەت قىلىندى(((.
﴿ئاندىن ئۇزۇنغا قالماي (يەنى ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن) تەۋبە قىلغانالرنىڭ تەۋبىسىدۇر﴾

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسدا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى گۇناھ قىلغان ۋاقتى بىلەن ئۆلۈمگە مەسئۇل
پەرىشتە (ئەزرائىلنى) كۆرگۈچە بولغان ئارىلىقتا تەۋبە قىلسا دېگەنلىك بولىدۇ.
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باشقا ئالىمالرمۇ بۇ ھەقتە ئۆزلىرنىڭ قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى .بۇ قاراشلىرىنىڭ
ئاساسلىق مەزمۇنى :گۇناھ قىلغان كىشىنىڭ ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلىشىدۇر.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ،بەندىنىڭ جېنى ئۇنىڭ ھەلقۇمىغا كېلىپ قالمىغانال بولسا،
((( يەنى بىر كىشى قىلىپ سالغان گۇناھنىڭ ھەممىسى (مەيلى ئۇ كىشى ئۇ گۇناھنى قەستەن قىلسۇن ،ياكى قەستەن
قىلمىسۇن) نادانلىق بىلەن قىلغان بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ﷲ تائاال :نادانلىق بىلەن قىلغان گۇناھنى تەۋبە قىلسا
كەچۈرىمەن -،دېدى .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،ئۇ كىشى قانچىلىك تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل
قىلىدۇدېگەنلىكىتۇر.

نىسا سۈرىسى

ﷲ تائاال ئۇ بەندىنىڭ قىلغان تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ».
﴿ﷲ ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ئەمما ،قاچانكى ھاياتتىن ئۈمىدىنى ئۈزسە ،پەرىشتىنى

كۆرسە (يەنى ئەزرائىل ئەلەيھىسساالم كەلسە) ،جان ھەلقۇمىغا يەتكەن ۋە مەيدىسى سىقىلغان
چاغدا قىلىنغان تەۋبە قوبۇل قىلىنمايدۇ﴿ .داۋاملىق يامان ئىشالرنى قىلىپ بېشىغا ئۆلۈم
كەلگەن چاغدا ،ئەمدى تەۋبە قىلدىم دېگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا« :بىز
بىر ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىز بۇرۇن (ﷲ غا) شېرىك قىلغان بۇتالرنى ئىنكار قىلدۇق»
دېدى .بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى،
بۇ (يەنى ئازابنى كۆرگەندە ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىلىق بولماسلىقى) ﷲ نىڭ بەندىلىرى
ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر ،بۇ چاغدا كاپىرالر زىيان تارتقۇچى بولدى﴾(((.
شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال كۈن غەربتىن چىقىپ بولغاندىن كېيىن ،يەر يۈزىدىكى
كىشىلەرنىڭ قىلغان تەۋبىسىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلدى .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى ئىمان
ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز
بولىدۇ(« .سىلەر ئۆزەڭالرغا كېلىدىغان ئىشالرنى) كۈتۈڭالر ،بىزمۇ ئەلۋەتتە كۈتىمىز»
دېگىن﴾(((.
﴿ۋە كاپىر پېتى ئۆلگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى (يەنى ئۆلۈم ئالدىدا ئىمان ئېيتتىم دېگۈچىلەرنىڭ
ئىمانى) قوبۇل قىلىنمايدۇ﴾ يەنى كۇفۇر ،شېرىكلىك ئۈستىدە ئۆلگەن كاپىرنىڭ قىلغان

پۇشايمىنى ۋە تەۋبىسى ئۇنىڭغا ئەسقاتمايدۇ ۋە زېمىن توشقىچە فىدىيە بەرسىمۇ ،ئۇنىڭدىن
قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇئالىيە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس
قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت مۇشرىكالر ھەققىدە چۈشكەن.
ئىمام ئەھمەد ئۇسامە ئىبنى سالماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇزەر
كىشىلەرگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى« :بىر بەندىنىڭ
جېنى مۇشرىكلىك ھالىتىدە چىقىپ كەتمىسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى چوقۇم قوبۇل
قىلىدۇ ياكى ئۇنىڭ (گۇناھلىرىنى) كەچۈرىدۇ».

شۇڭا ﷲ تائاال (مۇشرىك پېتى ئۆلگەنلەر توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالرغا
قاتتىق ئازاب تەييارلىدۇق﴾.

*******
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
((( غافىر سۈرىسى  84ـ  85ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ئى مۆمىنلەر! ئايالالرغا زورلۇق قىلىپ ،ئۇالرنى مىراس قىلىپ ئالماق (يەنى بىر ئادەمنىڭ
قولىدىن يەنە بىر ئادەمنىڭ قولىغا ئۆتۈپ تۇرىدىغان مال ئورنىدا قىلىۋالماق) سىلەرگە
دۇرۇس بولمايدۇ؛ ئۇالر ئوپئوچۇق بىر پاھىشە ئىشنى قىلمىغان ھالەتتە ،سىلەر ئۇالرغا
بەرگەن مەھرىدىن بىر قىسمىنى يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا بېسىم ئىشلەتمەڭالر ،ئۇالر بىلەن
چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭالر ،ئەگەر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر (سەۋر قىلىڭالر) ،چۈنكى،
سىلەر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا ،ﷲ كۆپ خەيرىيەتلەرنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن﴿ .﴾19ئەگەر
بىر خوتۇننى قويىۋېتىپ ،ئورنىغا يەنە بىر خوتۇننى ئالماقچى بولساڭالر ،ئۇالرنىڭ بىرىگە
(مەھرى قىلىپ) كۆپ مال بەرگەن بولساڭالرمۇ ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى قايتۇرۇۋالماڭالر .ئۇنى
(ئايالغا) قارا چاپالپ ۋە ئوچۇق زۇلۇم قىلىپ ئاالمسىلەر؟﴿ .﴾20ئۆزئارا خىلۋەتتە بولۇشقان
تۇرساڭالر ۋە ئايالالر سىلەردىن (نىكاھ ئەقدىدىن ئىبارەت) مۇستەھكەم ئەھدە ئالغان تۇرسا،
ئۇنى قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلەر؟﴿ ﴾21ئاتىلىرىڭالر ئالغان ئايالالرنى ئالماڭالر ،لېكىن بۇنىڭدىن
ئىلگىرى ئالغان بولساڭالر (ئەپۇ قىلىنىدۇ) .بۇ ھەقىقەتەن يامان ئىشتۇر ،ئۆچ كۆرۈلىدىغان
قىلىقتۇر ،بۇ نېمىدېگەن يامان ئادەت!﴿﴾22

ئايالالرنى زورلۇق بىلەن مىراس قىلىۋېلىش دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿ئى مۆمىنلەر! ئايالالرغا زورلۇق قىلىپ ،ئۇالرنى مىراس قىلىپ ئالماق (يەنى بىر ئادەمنىڭ
قولىدىن يەنە بىر ئادەمنىڭ قولىغا ئۆتۈپ تۇرىدىغان مال ئورنىدا قىلىۋالماق) سىلەرگە دۇرۇس
بولمايدۇ﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
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مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :يەنى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا) بىر كىشى
ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئايالىغا ئۆلگۈچىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ئىگە بوالتتى .خالىسا ئۇالرنىڭ بىرەرسى
ئۇ ئايالنى ئاالتتى ،خالىسا ئۇنى (باشقىالرغا) ياتلىق قىلىپ بېرەتتى .ياكى خالىسا ئۇنى ھېچ
كشىگە ياتلىق قىلىپ بەرمەيتتى .ئۇالر ئۇ ئايالغا ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىدىنمۇ
ھوقۇقلۇق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى چەكلەپ بۇ ئايەت چۈشتى.

ئايالالرغا بېسىم ئىشلىتىشتىن توسۇش توغرىسىدا
﴿ئۇالر ئوپئوچۇق بىر پاھىشە ئىشنى قىلمىغان ھالەتتە ،سىلەر ئۇالرغا بەرگەن مەھرىدىن

نىسا سۈرىسى

بىر قىسمىنى يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا بېسىم ئىشلەتمەڭالر﴾ يەنى ئاياللىرىڭالرغا بەرگەن
تويلۇقۇڭالرنىڭ ھەممىسىدىن ياكى بەزىسىدىن ئۇالرنىڭ ئۆتۈنۈپ بېرىشى ياكى سىلەردىكى
ھەققىنىڭ بىرەرسىدىن كېچىشىنى كۆزلەپ ئۇالرغا زىيان يەتكۈزمەڭالر ۋە بېسىم ئىشلەتمەڭالر.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەئىد ئىبنى مۇسەييەب،
شەئبى ،ھەسەنبەسرى ،مۇھەممەد ئىبنى سىرىين ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە،
ئەتا ،زەھھاك ،ئەبۇقاالبە ،ئەبۇسالىھ ،سۇددى ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە سەئىد ئىبنى ئەبۇھىالل
قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئايالالر پاھىشە قىلسا ،سېنىڭ ئۇنىڭغا
بەرگەن تويلۇقۇڭنى قايتۇرۇۋېلىشىڭ ،ھەتتا ئۇ ئايالنىڭ تويلۇقۇڭنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىشى
ئۈچۈن ئۇنىڭغا بېسىم ئىشلىتىشىڭ ۋە ئۇنىڭدىن ئاجرىشىپ كېتىشىڭ سېنىڭ ھەققىڭدۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 -
خوتۇنغا) گۇناھ بولمايدۇ﴾(((.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ۋە زەھھاك قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەتتىن) يالغۇز پاھىشە قىلغان ئايالالرال كۆزدە تۇتۇلغان بولماستىن،
بەلكى سەركەشلىك قىلغان ۋە ئەرنىڭ گېپىگە كىرمىگەن ئايالالرمۇ كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەر ئىككىال (يەنى پاھىشە قىلغان ۋە سەركەشلىك
قىلغان ئايالنى) ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ -،دېدى.

ئايالالر بىلەن چىرايلىق چىقىشىپ ئۆتۈشكە بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ئۇالر بىلەن چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭالر﴾ خۇددى سىلەر ئايالالرنىڭ شۇنداق
قىلىشىنى ياخشى كۆرگىنىڭالردەك ،سىلەرمۇ كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە ئۇالرغا سۆزلىرىڭالرنى،
ئىش ـ ھەرىكىتىڭالرنى ۋە تەققى ـ تۇرقۇڭالرنى چىرايلىقالشتۇرۇڭالر.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك،
ئەرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار (يەنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن
بەھرىمەن بولۇشى كېرەك ،مۇۋاپىق دەرىجىدە مەجبۇرىيەتمۇ ئۆتۈشى كېرەك)﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :سىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئۆزىنىڭ ئايالىغا
ياخشى مۇئامىلە قىلغان كىشىدۇر .مەن ئاياللىرىمغا سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئۆزىنىڭ ئايالىغا
ئەڭ ياخشىلىق قىلىدىغان كىشىدۇرمەن» .چىقىشقاق ،مېجەزى ئوچۇق  -يورۇق بولۇش
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقلىرىدىن بولۇپ ،ئۇ خوتۇن  -بالىلىرى بىلەن ئىناق
((( بەقەرە سۈرىسى  229ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  228ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۆتەتتى ،ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىالتتى ،ئۇالرنىڭ چىقىملىرىنى كەڭ ـ كۇشادا قىلىپ بېرەتتى ۋە
خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرى بىلەن كۈلۈشۈپ ئولتۇراتتى .ھەتتا ئۇ مېھرىبانلىق قىلىش يۈزىسىدىن
مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىلەن يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزەتتى.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەن بىلەن
مۇسابىقىگە چۈشكەندە ،مەن ئۇنى ئۇتۇۋالدىم .بۇ ،مەن سەمىرىپ كېتىشتىن بۇرۇن بولغان ئىش
ئىدى .كېيىن (مەن سەمىرىپ كەتكەندە) يەنە مۇسابىقىگە چۈشتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مېنى ئۇتۇۋالدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تەڭلەشتۇق» دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ھەر ئاخشىمى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
(نۆۋىتى كېلىپ) قونماقچى بولغان ئايالنىڭ ھۇجرىسىغا يىغىالتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بەزى ۋاقىتتا كەچلىك تاماقنى ئۇالر بىلەن بىللە يەيتتى ،تاماقتىن كېيىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
ھۇجرىلىرىغا چىقىپ كېتەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرى بىلەن بىر يەردە بوالتتى .ئۇ
خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ،ئۇخالشتىن بۇرۇن ئاياللىرى بىلەن ئازراق مۇڭدىشاتتى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە  -ﷲ نى ،ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ﷲ
نى كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلال ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر﴾(((.
﴿ئەگەر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر (سەۋر قىلىڭالر) ،چۈنكى ،سىلەر ياقتۇرمايدىغان بىر
ئىشتا ،ﷲ كۆپ خەيرىيەتلەرنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالرنى يامان

كۆرۈپ تۇرۇپمۇ ،سەۋر قىلىپ ئۇالرنى ساقلىشىڭالردا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە سىلەرگە كۆپلىگەن
ياخشىلىقالر بولۇشى مۇمكىن.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :كۆپلىگەن
ياخشىلىق دېگەن ئايالغا مېھرىبانلىق قىلىش دېگەنلىكتۇر( .ئاندىن) ئۇ ئايالىدىن باال يۈزى
كۆرىدۇ ،شۇ بالىدا كۆپ ياخشىلىقالر بولىدۇ.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :مۆمىن ئەر مۆمىن ئايالنى
يامان كۆرمىسۇن ،ئۇ ئۇنىڭ بىر ئىشىنى ياقتۇرمىغان بىلەن باشقا بىر ئىشىدىن خۇرسەن
بولىدۇ».
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تويلۇقنى قايتۇرۇۋېلىشنىڭ توسۇلغانلىقى
﴿ئەگەر بىر خوتۇننى قويىۋېتىپ ،ئورنىغا يەنە بىر خوتۇننى ئالماقچى بولساڭالر ،ئۇالرنىڭ
بىرىگە (مەھرى قىلىپ) كۆپ مال بەرگەن بولساڭالرمۇ ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى قايتۇرۇۋالماڭالر.
ئۇنى (ئايالغا) قارا چاپالپ ۋە ئوچۇق زۇلۇم قىلىپ ئاالمسىلەر؟﴾ بۇ ئايەتتە تويلۇقنى جىق

ئالسىمۇ دۇرۇس بولىدىغانلىقىغا پاكىت بار .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب بۇرۇن ئايالالرنى تويلۇقنى
جىق ئېلىشتىن توسۇيتتى .كېيىن ئۇ سۆزىدىن يېنىۋالدى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  21ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد بۇ ھەقتە ئەبۇئەجفائى سەلماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :ئاگاھ بولۇڭالر!
سىلەر تويلۇق سېلىشتا بەك ئاشۇرۇۋەتمەڭالر! ئەگەر ئۇ تويلۇق دۇنيادا ھۆرمەتكە سازاۋەر
قىلىدىغان ئىش بولسا ياكى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا تەقۋالىق قىلغانلىق بولسا ،ئۇنى
قىلىشقا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىلەردىن بەك ھەقلىق ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئاياللىرىنىڭ ۋە ئۇنىڭ قىزلىرىنىڭ تويلۇقى ئون ئىككى ئۇقىيەدىن ئارتۇق بولمىدى .بىر
كىشى ئايالىنىڭ تويلۇقى بىلەن سىنىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ كۆڭلىدە ئايالى ئۈچۈن بىر
ئۆچمەنلىك قالىدۇ ـ دە :مەن ساڭا ھەتتا خالتىنىڭ يىپىغىچىلىك چىقىم قىلدىم -،دەيدۇ.
ھافىز ئەبۇيەئال مەسرۇقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبىرىگە چىقىپ مۇنداق دېدى :ئى خااليىق!
سىلەر تويلۇقنى نېمە دەپ جىق سالىسىلەر؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ
سالىدىغان تويلۇقلىرى  400دەرھەم ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن ئىدى .ئەگەر تويلۇقنى جىق سېلىش
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا تەقۋالىق بولىدىغان بولسا ياكى بىرەر ياخشىلىق بولسا ،سىلەر
بۇ ئىشتا ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتەلمەيتتىڭالر (يەنى ئەگەر تويلۇقنى جىق سېلىش بۇ
ئىككى ئىشنىڭ بىرسى بولسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئاللىقاچان بۇنى
سىلەردىن بۇرۇن قىالتتى) .مەن (بۇنىڭدىن كېيىن) بىر كىشىنىڭ بىر ئايالغا ئالغان تويلۇقىنىڭ
 400دەرھەمدىن ئارتۇق بولۇپ كەتكىنىنى كۆرمەي .ئۆمەر مۇنبەردىن چۈشىۋېدى ،قۇرەيشلىك
بىر ئايال ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! سەن كىشىلەرنى ئايالالرنىڭ
تويلۇقىدا  400دەرھەمدىن ئاشۇرۇۋېتىشتىن توستۇڭمۇ؟ -دېدى .ئۆمەر :ھەئە! -دەپ جاۋاب
بەردى .ئۇ ئايال :سەن ﷲ تائاالنىڭ قۇرئاندا چۈشۈرگەن ئايىتىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدى.
ئۇ :قايسى ئايەت؟ -دېدى .ئۇ ئايال :سەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ بىرىگە (مەھرى
قىلىپ) كۆپ مال بەرگەن بولساڭالرمۇ ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى قايتۇرۇۋالماڭالر﴾ دېگەنلىكىنى
ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۆمەر :ئى ﷲ! گۇناھىمنى كەچۈرگىن ،ھەممە كىشى ئۆمەردىن
بەكرەك ئالىم ئىكەن -،دېدى .ئاندىن كەينىگە قايتىپ مۇنبەرگە چىقىپ مۇنداق دېدى:
مەن سىلەرنى ئايالالرنىڭ تويلۇقىدا  400دەرھەمدىن ئاشۇرۇۋېتىشىڭالرنى توسقان ئىدىم،
(بۇنىڭدىن كېيىن) خالىغان كىشى (ئايالىغا) ئۆزىنىڭ بەرگۈسى بارنى بەرسۇن.
ئەبۇيەئال مۇنداق دېدى :مەن ئۇنى (يەنى مەسرۇقنى) :كۆڭلى خالىغاننى قىلسۇن
دېدىمىكىن دەپ گۇمان قىلىمەن.
﴿ئۆزئارا خىلۋەتتە بولۇشقان تۇرساڭالر ،ئۇنى قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلەر؟﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :ئايەتتىكى “ئۆزئارا خىلۋەت” تىن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەنلىك كۆزدە تۇتۇلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە رىۋايەت قىلىنىشىچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئالدىغا بىر ـ بىرىگە لەنەت ئېيتقۇچى ئەر ـ ئايال كېلىپ ئۆزئارا لەنەتلىرىنى ئېيتىشىپ بولغاندىن

49

كېيىن((( ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاال ئىككىڭالردىن بىرىڭالرنىڭ
يالغانچى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .ئىككىڭالردىن بىرىڭالر تەۋبە قىلمامسىلەر؟» دەپ ئۈچ قېتىم
تەكرارلىغاندا ،ئەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېلىم يەنى ئۇنىڭغا بەرگەن تويلۇقۇمچۇ؟-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تويلۇق سېنىڭ ئەمەس ،ئەگەر سەن (بۇ سۆزۈڭدە)
راستچىل بولساڭ ،تويلۇق سېنىڭ ئۇنى خوتۇن قىلغانلىقىڭ ھېسابىدا بولىدۇ .ئەگەر سەن
ئۇنىڭغا بوھتان چاپلىغان بولساڭ ،تويلۇقتا سېنىڭ تېخىمۇ ھەققىڭ يوق» دېدى.
﴿ئايالالر سىلەردىن (نىكاھ ئەقدىدىن ئىبارەت) مۇستەھكەم ئەھدە ئالغان تۇرسا ،ئۇنى
قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلەر؟﴾ ئىمام مۇسلىمنىڭ بىر ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ« :ئايالالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر ،چۈنكى ،سىلەر ئۇالرنى
ﷲ تائاالنىڭ ئامانىتى قىلىپ ئالدىڭالر ۋە ئۇالرنى (ئۆزەڭالرغا) ﷲ تائاالنىڭ سۆزى بىلەن
ھاالل قىلدىڭالر».

ئاتىسى ئالغان ئايالالرنىڭ ئوغۇللىرىغا ھارام ئىكەنلىكى ۋە شۇنداق قىلغان
كىشىنىڭ ھۆكمى
﴿ئاتىلىرىڭالر ئالغان ئايالالرنى ئالماڭالر ،لېكىن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئالغان بولساڭالر
(ئەپۇ قىلىنىدۇ)﴾ ﷲ تائاال ئاتا ئالغان ئايالالرنى (يەنى ئۆزىنىڭ ئۆگەي ئانىسىنى) ئاتىغا

ھۆرمەت قىلىش يۈزىسىدىن ئوغۇللىرىنىڭ ئېلىشىنى ھارام قىلدى .ئايال ئوغلىغا (ئاتىنىڭ ئۇ
ئايالنى ئۆزىگە نىكاھ قىلغان ھامان ھارام) بولىدۇ .بۇ ،ئالىمالرنىڭ ئارىسىدا بىرلىككە كەلگەن
كۆز قاراشتۇر.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى كىشىلەر ئاتىنىڭ ئايالىنى ئېلىش ۋە قېرىنداش ئاچا ـ سىڭىلنى
بىرال ۋاقىتتا نىكاھىدا ساقالشتىن باشقا ،ﷲ ھارام قىلغان نەرسىنىڭ ھەممىسىنى ھارام دەپ
بىلەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال (ئاتىنىڭ ئايالىنى ئېلىش ۋە ئاچا ـ سىڭىلنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىدا
ساقالشنىڭ ھارام ئىكەنلىكى ھەققىدە) بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئىككى ھەمشىرىنى بىرال
ۋاقىتتا ئەمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾(((.
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﴿بۇ ھەقىقەتەن يامان ئىشتۇر ،ئۆچ كۆرۈلىدىغان قىلىقتۇر ،بۇ نېمىدېگەن يامان ئادەت!﴾

شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشالر بۇ ئۈممەتكە ھارام قىلىنىپ ،ئەڭ ئۆچ كۆرۈلىدىغان ئىشالردىن بولۇپ
قالدى.

((( بىر كىشى ئايالىنى يامان ئىش بىلەن قارىالپ ئۇنىڭغا ئۆزىدىن باشقا گۇۋاھچى بولمىغانلىقى ئۈچۈن سۆزىنىڭ راست
ئىكەنلىكىنى دەلىللەش ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم ئىچىدۇ ،بەشىنچى قېتىمدا ،ئۇ :ئەگەر مەن
يالغانچى بولسام ،ﷲ نىڭ لەنىتى ماڭا بولسۇن -،دەيدۇ ۋە ئايالىمۇ ئەرگە ئوخشاش قىلىدۇ ،ئاندىن ئۇ ئىككىسى
ئايرىلىپ كېتىدۇ ،مانا بۇ لەنەت ئېيتىشقانلىق بولىدۇ.
((( نىسا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :زىناغا يېقىنالشماڭالر ،چۈنكى ،ئۇ قەبىھ ئىشتۇر،
يامان يولدۇر﴾((( بۇ يەردە (يەنى ئاتىالرنىڭ ئاياللىرىنى بالىالرغا ھارام قىلىپ كەلگەن ئايەت
پاھىشۋازلىقنى ھارام قىلىپ كەلگەن ئايەتلەردىن بولۇپ) ﴿ئۆچ كۆرۈلىدىغان قىلىقتۇر﴾ دېگەن
سۆز قوشۇپ كەلتۈرۈلدى.
بۇ ئىش ئۇنىڭ كۆڭلىدە قېلىپ قالىدۇ .يەنى بالىسى ئاتىسىنىڭ ئايالىنى ئېلىپ بولغاندىن
كېيىن ،بالىنىڭ ئاتىنى ئۆچ كۆرۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .چۈنكى ،بىر كىشى بىر ئايالنى
ئالسا ،ئۇ كىشى (كۆپىنچە ھالەتتە) ئايالنىڭ بۇرۇنقى ئېرىنى يامان كۆرىدۇ .شۇڭا مۆمىنلەرنىڭ
ئانىلىرىنى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنى) ئېلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۈممىتىگە ھارام قىلىندى .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى بولغانلىقى
ئۈچۈن ئۈممەتلەرنىڭ ئانىلىرىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ (يەنى ئۈممىتىنىڭ)
ئاتىلىرىغا ئوخشاشتۇر ،بەلكى( ،پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ) بىرلىككە كەلگەن كۆز قارىشى بويىچە
ئېيتقاندا ،ئۇنىڭ ھەققى ئاتىالرنىڭ ھەققىدىن چوڭدۇر .ئۇنى ياخشى كۆرۈش باشقا كىشىلەرنى
ياخشى كۆرۈشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ.
ئەتا ئىبنى ئەبۇرىباھ مۇنداق دېدى﴿ :ئۆچ كۆرۈلىدىغان قىلىقتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇنى
ئۆچ كۆرىدۇ.
﴿بۇ نېمىدېگەن يامان ئادەت!﴾ يەنى بۇ ئۇنى قىلغان كىشى ئۈچۈن نېمە دېگەن يامان
ئادەت! بىر كىشى بۇ ئىشنى قىلسا ،ئۇ ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ دىنىدىن يانغان بولىدۇ .ئاندىن
(دىندىن يانغان كىشىنىڭ قاتارىدا) ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇنىڭ مال ـ مۈلكى مۇسادىر قىلىنىپ،
مۇسۇلمانالرنىڭ خەزىنىسىگە تاپشۇرۇلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ۋە باشقا ھەدىس ئالىملىرى رىۋايەت قىلغان بۇ ھەقتىكى بىر ھەدىستە
مۇنداق دەپ بايان قىلىندى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ساھابىنى ئاتىسىنىڭ ئايالىنى ئالغان
بىر كىشىنى ئۆلتۈرۇپ ،مال ـ مۈلكىنى مۇسادىر قىلغىلى ئەۋەتتى.

*******
ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
((( ئىسرا سۈرىسى  32ـ ئايەت.
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ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ
سىلەرگە ئانىلىرىڭالرنى ،قىزلىرىڭالرنى ،ھەمشىرىلىرىڭالرنى ،ئاتاڭالرنىڭ
ھەمشىرىلىرىنى ،ئاناڭالرنىڭ ھەمشىلىرىنى ،قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى ،ھەمشىرەڭالرنىڭ
قىزلىرىنى ،سۈت ئانىلىرىڭالرنى ،ئېمىلدەش ھەمشىرىلىرىڭالرنى ،قېيىن ئاناڭالرنى ،سىلەر بىر
يەردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ (باشقا ئەردىن بولغان) ئۆيۈڭالردا تەربىيىلەنگەن قىزلىرىنى (بۇ
شەرت ئەمەس ،ئۆيدە تەربىيىلەنمىگەن بولسىمۇ) ئېلىش ھارام قىلىندى .ئەگەر سىلەر ئۇالرنىڭ
ئانىلىرى بىلەن بىر تۆشەكتە بولمىغان بولساڭالر ،بۇ چاغدا ئۇالرنى ئالساڭالر ھېچ باك يوقتۇر،
يەنە ئۆز پۇشتىڭالردىن بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋە ئىككى ھەمشىرىنى
بىرال ۋاقىتتا ئەمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى .لېكىن ئۆتكەنكىلەر (يەنى جاھىلىيەت
دەۋرىدە قىلغىنىڭالر) ئەپۇ قىلىنىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە)
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾23ئەرلىك ئايالالرنى ئېلىشمۇ سىلەرگە ھارام قىلىندى ،پەقەت
سىلەرنىڭ باشقۇرۇشۇڭالر ئاستىدىكى چۆرىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا .بۇ ﷲ نىڭ سىلەرگە پەرز
قىلغان ھۆكمىلىرىدۇر ،بۇالردىن (يەنى يۇقىرىدىكى ئېلىش دۇرۇس بولمايدىغان ئايالالردىن)
باشقىلىرىنى زىنادىن ساقلىنىپ ،ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ھالدا ،ماللىرىڭالرنى سەرپ قىلىپ
(يەنى مەھرىنى بېرىپ) نىكاھالپ ئېلىشىڭالر ھاالل قىلىندى .قايسىكى ئايالالرنى (نىكاھالپ
ئېلىپ) پايدىالنساڭالر ،ئۇالرغا (نىكاھ ۋاقتىدا) بېكىتىلگەن مەھرىلىرىنى بېرىڭالر ،مەھرى
بېكىتىلگەندىن كېيىن ،ئۆز ئارا پۈتۈشكەن نەرسەڭالر توغرىسىدا (يەنى ئايالنىڭ رازىلىقى
بىلەن ساقىت قىلىنغان مەھرى ئۈچۈن) سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾24

ئېلىش مەڭگۈ ھارام قىلىنىپ كەتكەن ۋە مەڭگۈ ھارام قىلىنمىغان
ئايالالرنىڭ بايانى
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بۇ ئايەت ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق ۋە ئېمىلدەشلىك ،كۈيئوغۇل ياكى كېلىن بولۇش سەۋەبى
بىلەن ئېلىش ھارام قىلىنىپ كەتكەن ئايالالر توغرىسىدا كەلگەن ئايەتتۇر .ئىبنى ئەبۇھاتەم
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق سەۋەبى بىلەن ئېلىپ ـ تېگىش
ياكى نىكاھالشقا بولمايدىغان يەتتە تۈرلۈك ئايال سىلەرگە ھارام قىلىندى دەپ ،ئاندىن
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەرگە ئانىلىرىڭالرنى ،قىزلىرىڭالرنى ،ھەمشىرىلىرىڭالرنى ،ئاتاڭالرنىڭ
ھەمشىرىلىرىنى ،ئاناڭالرنىڭ ھەمشىلىرىنى ،قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى ،ھەمشىرەڭالرنىڭ
قىزلىرىنى ،سۈت ئانىلىرىڭالرنى ،ئېمىلدەش ھەمشىرىلىرىڭالرنى ،قېيىن ئاناڭالرنى ،سىلەر بىر
يەردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ (باشقا ئەردىن بولغان) ئۆيۈڭالردا تەربىيىلەنگەن قىزلىرىنى (بۇ
شەرت ئەمەس ،ئۆيدە تەربىيىلەنمىگەن بولسىمۇ) ئېلىش ھارام قىلىندى .ئەگەر سىلەر ئۇالرنىڭ
ئانىلىرى بىلەن بىر تۆشەكتە بولمىغان بولساڭالر ،بۇ چاغدا ئۇالرنى ئالساڭالر ھېچ باك يوقتۇر،
يەنە ئۆز پۇشتىڭالردىن بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋە ئىككى ھەمشىرىنى

نىسا سۈرىسى

بىرال ۋاقىتتا ئەمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى .لېكىن ئۆتكەنكىلەر (يەنى جاھىلىيەت
دەۋرىدە قىلغىنىڭالر) ئەپۇ قىلىنىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە)
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى.

ئىمام تەبەرى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق سەۋەبى
بىلەن يەتتە تۈرلۈك قۇدا  -باجىلىق سەۋەبى بىلەن يەتتە تۈرلۈك ئايال ھارام قىلىندى
دېگەنلىكىنى ۋە﴿ :سىلەرگە ئانىلىرىڭالرنى ،قىزلىرىڭالرنى ،ھەمشىرىلىرىڭالرنى ،ئاتاڭالرنىڭ
ھەمشىرىلىرىنى ،ئاناڭالرنىڭ ھەمشىلىرىنى ،قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى ،ھەمشىرەڭالرنىڭ
قىزلىرىنى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ :بۇالر ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق سەۋەبى بىلەن ھارام قىلىنغان

ئايالالردۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

﴿سۈت ئانىلىرىڭالرنى ،ئېمىلدەش ھەمشىرىلىرىڭالرنى﴾ يەنى سىلەرنى تۇغقان ئاناڭالر
سىلەرگە ھارام بولغىنىدەك ،سىلەرنى ئېمىتكەن ئاناڭالرمۇ سىلەرگە ھارام بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى،
ئېمىلدەشلىك قانداشلىق ھارام قىلغان نەرسىنى ھارام قىلىدۇ».
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :تۇغقاندارچىلىق
ئارقىلىق ھارام بولۇپ كەتكەن نەرسە ،ئېمىلدەشلىك ئارقىلىقمۇ ھارام بولۇپ كېتىدۇ»(((.

قانچىلىك مىقداردا ۋە نەچچە ياشقىچە ئەمسە ئېمىلدەش بولىدىغانلىقى
بەش قېتىمغا يەتمىگەن ئېمىش ئېمىلدەشلىكنى ھاسىل قىلمايدۇ .ئىمام مۇسلىمنىڭ
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسى بۇنىڭ دەلىلى بولۇپ ،ئۇ مۇنداق
دەيدۇ :قۇرئاندا چۈشكەن ئايەتلەرنىڭ ئىچىدە :ئانىسىدىن باشقا ئايالالرنى ئون قېتىم ئېمىش
ھارام قىلىنىدۇ -،دەپ بار ئىدى .ئاندىن ئۇ ھۆكۈم بەش قېتىم ئېمىش دېگەن ھۆكۈم بىلەن
ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇپ كەتكەندە ،بەش قېتىم ئېمىش
قۇرئاننىڭ ئىچىدە ئوقۇلىدىغان ئايەتلەرنىڭ ئىچىدىن ئىدى.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سەھلە دېگەن ئايالنى ئەبۇھۇزەيفەنىڭ ئازاتگەردىسى سالىمنى بەش قېتىم
ئېمىتىشكە بۇيرۇغان.
بۇ ئىمام شافىئىي ۋە ئىمام ھەنبەلىينىڭ مەزھەبىدۇر .ئەمما ئىمام ئەبۇھەنىيفە ۋە
ئىمام مالىكنىڭ مەزھىبىدە مەيلى ئاز ئەمسۇن ياكى جىق ئەمسۇن ،باال ئەمچەكنى ئېغىزىغا
((( ئايال كىشى تۇغۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بالىسىغا ھارام بولغانغا ئوخشاش ،باشقا بالىالرنى ئىمىتىش ئارقىلىقمۇ
ئۇالرغا ھارام بولۇپ كېتىدۇ ،مەسىلەن :بىر ئايال بىر بالىنى تۇغسا ئۇ بالىغا ئۆزىنىڭ ئانىسى ،سىڭلىسى ،ئاچىسى ،ھامما
ئاچىلىرىنىڭ ھەممىسى ھارام بولۇپ كېتىدۇ ،شۇنىڭدەك بىر ئايال بىر بالىنى ئېمىتسە ئۇ بالىغا ئۇ ئايالنىڭ ئۆزى ،ئۇنىڭ
قىزى ،سىڭلىسى ،ئاچىسى ،ھامما ئاچىسىنىڭ ھەممىسى ھارام بولۇپ كېتىدۇ.
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ئېلىپ ،سۈتنى شوراپ ئېمىشى بىلەنال ئېمىلدەشلىك چۈشىدۇ .ئېمىلدەش بولۇش ئۈچۈن
(باال) سۈتنى چوقۇم ئىككى ياشقا كىرىشتىن بۇرۇن ئېمىشى الزىم (ئەگەر باال ئىككى ياشتىن
ئاشقاندىن كېيىن ئەمسە ،بۇ چاغدا ئېمىلدەشلىك چۈشمەيدۇ) .بۇنىڭغا ئائىت مەزمۇنالر
بەقەرە سۈرىسىدىكى﴿ :ئانىالر (بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە) تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا،
تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم﴾((( دېگەن ئايەتتە بايان قىلىپ ئۆتتۇق.

قېيىنئانا ۋە ئۆگەي قىزالر بىلەن نىكاھلىنىشنىڭ ھاراملىقى
﴿قېيىن ئاناڭالرنى ،سىلەر بىر يەردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ (باشقا ئەردىن بولغان)
ئۆيۈڭالردا تەربىيىلەنگەن قىزلىرى (بۇ شەرت ئەمەس ،ئۆيدە تەربىيىلەنمىگەن بولسىمۇ) نى
ئېلىش ھارام قىلىندى .ئەگەر سىلەر ئۇالرنىڭ ئانىلىرى بىلەن بىر تۆشەكتە بولمىغان بولساڭالر،
بۇ چاغدا ئۇالرنى ئالساڭالر ھېچ باك يوقتۇر﴾ بىر ئايال بىر كىشىگە نىكاھالنغان ھامان (گەرچە

ئۇ ئىككىسى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىسىمۇ ،ئۇ ئايالنىڭ) ئانىسى ئۇ كىشىگە ھارام بولىدۇ.
بىر جۇپ ئەر – ئايالنىڭ نىكاھى ئوقۇلغان بولسا ،تاكى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىگۈچە ئۇ
ئايالنىڭ قىزى ئۇ كىشىگە ھارام بولمايدۇ .ئەگەر ئۇ كىشى ئۇ ئايال بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن ئايالنى قويۇۋەتكەن بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ ئۇ ئايالنىڭ قىزى بىلەن توي
قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ.

ئۆگەي قىزنىڭ ئۆگەي دادىسىغا ھارام ئىكەنلىكى
﴿سىلەر بىر يەردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ (باشقا ئەردىن بولغان) ئۆيۈڭالردا تەربىيىلەنگەن
قىزلىرىنى (بۇ شەرت ئەمەس ،ئۆيدە تەربىيىلەنمىگەن بولسىمۇ) ئېلىش ھارام قىلىندى﴾ كۆپ

ساندىكى ئالىمالر :ئۆگەي قىز مەيلى ئۆگەي ئاتىنىڭ ئالدىدا ياكى باشقا يەردە چوڭ بولغان
بولسۇن ،ئۇ ئۆگەي ئاتىغا ھارامدۇر -،دېدى.
ئىما بۇخارى ۋە مۇسلىم ھەدىسىدە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ :ئۇممۇھەبىبە (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
سەن مېنىڭ ھەمشىرەمنى ئالغىن».
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ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە :ئەبۇسۇفياننىڭ قىزى ئىززەتنى ئالغىن -،دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن بۇ ئىشنى ياخشى كۆرەمسەن؟»((( دېدى.
ئۇممەھەبىبە :ھەئە ،مەن سېنىڭ يالغۇز ئايالىڭ ئەمەس((( .ماڭا ياخشىلىقتا ھەمكارلىشىدىغان
((( بەقەرە سۈرىسى  233ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يەنى مېنىڭ ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىشىمنى ياخشى كۆرەمسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سوئالنى
ئايالالرنىڭ كۈندەشلىكىدىن باشقا خوتۇن ئېلىشنى ياقتۇرمايدىغان تۇرۇپ ئۇنىڭ بىر تۇغقنىنى ئېلىپ بەرمەكچى
بولغانلىقىدىن ھەيران قالغان ئىدى.
((( يەنى ئۇنى ئېلىپ بەرمىسەممۇ ،مەن يالغۇزال ئەمەس ،مەن بىلەن سېنىڭ باشقا ئاياللىرىڭمۇ بار .ئۇنداق بولغان
ئىكەن ،مەن كۈندەشلىك قىلماسلىققا كۆنگەنمەن.

نىسا سۈرىسى

كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىراقى مېنىڭ ئاشۇ ھەمشىرەمدۇر دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ھەقىقەتەن ،سېنىڭ ھەمشىرەڭنى ئېلىش ماڭا دۇرۇس بولمايدۇ» دېدى .ئۇممەھەبىبە:
(كىشىلەر بىزگە) سېنىڭ ئەبۇسەلەمەنىڭ قىزىنى ئالماقچى بولغانلىقىڭنى سۆزلەپ بەردى-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇممۇسەلەمەنىڭ قىزىنىمۇ؟»((( دېدى .ئۇممەھەبىبە:
ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم « :ئۇ (يەنى مېنىڭ ئۆگەي قىزىم) مېنىڭ
ئالدىمدا چوڭ بولمىغان بولسىمۇ ،ماڭا دۇرۇس ئەمەس .چۈنكى ،ئۇ مېنىڭ ئېمىلدەش بىر
تۇغقىنىمنىڭ قىزى ،سۇۋەيبە مېنى ۋە ئەبۇسەلەمەنى (يەنى ئۇ قىزنىڭ ئاتىسىنى) ئېمىتكەن(((،
سىلەر ماڭا قىزلىرىڭالرنى ۋە ھەمشىرىلىرىڭالرنى سايە قىلىپ يۈرمەڭالر» دېدى.
ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كەلدى« :مەن ھەقىقەتەن ئۇممۇسەلەمەنى
(يەنى ئۇنىڭ ئانىسىنى) ئالمىغان بولساممۇ ،ئۇ ماڭا دۇرۇس بولمايتتى» (بۇنىڭدىن ئانىسىنى
ئالغاندىن كېيىن قىزىنى ئېلىش دۇرۇس بولمايدۇ دېگەن مەنە چىقىدۇ).

بېقىۋالغان بالىلىرىنىڭ ئەمەس ،ئۆز پۇشتىدىن بولغان بالىلىرىنىڭ
ئاياللىرىنى ئېلىشنىڭ ھاراملىقى
﴿يەنە ئۆز پۇشتىڭالردىن بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾

بۇنىڭدىن بېقىۋالغان بالىالرنىڭ ئاياللىرىنى ئالسا بولىدۇ دېگەنلىك چىقىدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغۇللىرىنىڭ قويۇپ بەرگەن
خوتۇنلىرىنى نىكاھالپ ئالسا گۇناھ بولماسلىقى ئۈچۈن ،زەينەبنى زەيد قويۇۋەتكەندىن كېيىن
ساڭا نىكاھالپ بەردۇق﴾(((.

ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ :مەن ئەتادىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يەنە ئۆز پۇشتىڭالردىن
بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى

ھەققىدە سورىدىم .ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى( :ھەقىقىتىنى) ﷲ ئۆزى بىلگۈچىدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زەيدنىڭ ئايالىنى (بېقىۋالغان بالىسىنىڭ ئايالىنى) ئالغان ۋاقتىدا،
مەككىدە مۇشرىكالر :مۇھەممەد ئۆزىنىڭ بالىسىنىڭ ئايالىنى ئالدى -،دېگەن سۆزلەرنى
تارقىتىشتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى نازىل قىلدى﴿ :سىلەر باال
قىلىۋالغانالرنىمۇ ﷲ (ھەممە ھۆكۈمدە ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان) بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە

((( يەنى ئۇممۇسەلەمەنىڭ قىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆگەي قىزى بولۇپ ،ئۇممۇھەبىبە بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن
كېيىن ئانىسى بىلەن ئۇنىڭ قىزىنى ئېلىش دۇرۇس بولغان يەردە ئاچا ـ سىڭىلنى ئېلىش ئەلۋەتتە دۇرۇس بولىدۇ
دەپ گۇمان قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مېنىڭ ھەمشىرەمنى ئالغىن دەيدۇ .رىۋايەتلەرگە قارىغاندا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئۆگەي قىزىنى ئالماقچى بولدى ،دېگەن خەۋەرنى ئەسلى مۇناپىقالر تارقاتقان ئىدى.
((( يەنى ئۇ مېنىڭ ئۆگەي قىزىم بولمىسىمۇ مېنىڭ ئۇنى ئېلىشىم دۇرۇس ئەمەس دېگەنلىكىدىن ،ئۆگەي قىزىنى
ئېلىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىگە پاكىت باردۇر.
((( ئەھزاب سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

55

قىلمىدى﴾((( ﴿مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەس﴾(((.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ھەسەن ئىبنى مۇھەممەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
﴿بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرى﴾﴿ ،قېيىن ئاناڭالرنى﴾ دېگەن ئايەتلەر مەنىسى ئوچۇق بايان
قىلىنمىغان ئايەتلەردۇر .ئاندىن ئىبنى ئەبۇھاتەم :تاۋۇس ،ئىبراھىم ،زۆھرى ۋە مەكھۇل
قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دەيدۇ -،دېدى.
مەنىسى ئوچۇق بايان قىلىنمىغان دېگىنىمىز ،نىكاھ قىلىپ بولۇپ مەيلى جىنسىي
مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن ياكى ئۆتكۈزمىگەن بولسۇن ،ھەممىسىگە ئورتاق دېگەنلىك بولىدۇ.

ئاچا ـ سىڭىلنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىدا ساقالشنىڭ ھارام ئىكەنلىكى
﴿ۋە ئىككى ھەمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا ئەمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾ شۇنىڭدەك
ئاچا ـ سىڭىل دېدەكلىرىنىمۇ (ئۇ ئىككىسىنى بىرال ۋاقىتتا بىللە) ساقالش ھارامدۇر .لېكىن
ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى زامانالردا سىلەردىن ئۆتۈلۈپ قالغان ئىشالرنى كەچۈرىۋەتتۇق.
ساھابىلەر ،تابىئىنالر ،سەلەپ ۋە خەلەپ ئىمامالردىن بولغان ئالىمالر :ئاچا ـ سىڭىلنى بىرال
ۋاقىتتا نىكاھىدا ساقالشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىدە ،كىمكى ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن
نىكاھىدا ئاچا ـ سىڭىل بولسا (ئۇنىڭغا) بىرىنى تالالش ئىختىيارلىقى بېرىلىدىغانلىقى ،بىرىنى
ئېلىپ قېلىپ يەنە بىرىنى قويۇۋېتىشنىڭ الزىملىقى ھەققىدە بىردەك پىكىرگە كەلدى.
ئىمام ئەھمەد زەھھاك ئىبنى فرۇزنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئىسالم دىنىغا كىرگەن چېغىمدا( ،مېنىڭ) نىكاھىمدا ئاچا ـ سىڭىل بار ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مېنى ئۇ ئىككىسىنىڭ ئىچىدىن بىرىنىڭ خېتىنى بېرىشىمگە بۇيرۇدى.

چۆرىلەردىن باشقا ئېرى بار ئايالالرنى ئېلىشنىڭ ھاراملىقى
﴿ئەرلىك ئايالالرنى ئېلىشمۇ سىلەرگە ھارام قىلىندى ،پەقەت سىلەرنىڭ باشقۇرۇشۇڭالر
ئاستىدىكى چۆرىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى سىلەر ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان ئايالالرنى
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(ھەيز ئارقىلىق) پاكىزلىساڭالر ،سىلەرنىڭ ئۇالر بىلەن (ئۇالرنىڭ ئېرى بولسىمۇ) جىنسىي
مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشۈڭالر دۇرۇس بولىدۇ .بۇ ئايەت مۇشۇ مەسىلە توغرىسىدا چۈشكەن.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئەۋتاس
قەبىلىسىدىن ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان ئايالالرغا ئېرىشتۇق .ئۇالرنىڭ ئەرلىرى بار ئىكەن .شۇڭا
ئۇالر بىلەن بىر يەردە بولۇشنى يامان كۆردۇق .بىز (بۇ توغرۇلۇق) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
سورىغان ئىدۇق ،بۇ ئايەت چۈشتى .ئاندىن بىز بۇ ئايەت بىلەن ئۇالرنى ئۆزىمىزگە ھاالل
((( ئەھزاب سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

قىلدۇق.
﴿بۇ ﷲ نىڭ سىلەرگە پەرز قىلغان ھۆكمىلىرىدۇر﴾ يەنى بۇ ھارام قىلىش ﷲ تائاال
سىلەرگە پۈتۈۋەتكەن چەكلىمىلەردۇر .سىلەر بۇ چەكلىمىلەرنى ئېسىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر،
ئۇنىڭدىن چىقىپ كەتمەڭالر!

يۇقىرىدا بايان قىلىنغانالردىن باشقا ئايالالرنى ئېلىشنىڭ ھاالللىقى
﴿بۇالردىن (يەنى يۇقىرىدىكى ئېلىش دۇرۇس بولمايدىغان ئايالالردىن) باشقىلىرىنى
زىنادىن ساقلىنىپ ،ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ھالدا﴾ يەنى يۇقىرىدىكى ئېلىش ھارام قىلىنغان

ئايالالردىن باشقىسى سىلەرگە ھااللدۇر .بۇ سۆزنى ئەتا ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق بايان قىلدى.

﴿ماللىرىڭالرنى سەرپ قىلىپ (يەنى مەھرىنى بېرىپ) نىكاھالپ ئېلىشىڭالر ھاالل قىلىندى﴾

يەنى خۇددى سىلەر ئۇ ئايالالردىن پايدىالنغانلىقىڭالردەك ،ئۇالرنىڭمۇ مەھرىلىرىنى تولۇق
بېرىشىڭالر الزىم.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزئارا خىلۋەتتە بولۇشقان تۇرساڭالر ۋە ئايالالر
سىلەردىن (نىكاھ ئەقدىدىن ئىبارەت) مۇستەھكەم ئەھدە ئالغان تۇرسا ،ئۇنى قانداقمۇ
(((
قايتۇرۇۋالىسىلەر؟﴾((( ﴿ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلەن سوغا قىلىپ بېرىڭالر﴾
﴿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﴾(((.

ۋاقىتلىق خوتۇن ئېلىش ۋە ئۇنىڭ ھاراملىقىنىڭ بايانى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئۇبەي ئىبنى كەئب ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى
قاتارلىقالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قايسىكى ئايالالرنى (نىكاھالپ ئېلىپ) پايدىالنساڭالر ،ئۇالرغا (نىكاھ
ۋاقتىدا) بېكىتىلگەن مەھرىلىرىنى بېرىڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنى مۇنداق ئوقۇيتتى﴿ :قايسىكى
ئايالالرنى مەلۇم مۇددەتكىچىلىك (نىكاھالپ ئېلىپ) پايدىالنساڭالر ،ئۇالرغا (نىكاھ ۋاقتىدا)
بېكىتىلگەن مەھرىلىرىنى بېرىڭالر﴾ يەنى مەلۇم مۇددەتكىچىلىك دېگەننى قوشۇپ ئوقۇيتتى.

مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەت) ۋاقىتلىق خوتۇن ئېلىش توغرىسىدا چۈشتى.

بۇ ھەقتە ئەڭ ئاساسلىق دەلىل بوالاليدىغىنى ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىمدا كەلگەن
(مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبتىن رىۋايەت قىلىنغان) ھەدىستۇر .ئەلى ئىبنى
((( نىسا سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  229ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەبۇتالىب مۇنداق دەيدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەر كۈنى ۋاقىتلىق خوتۇن ئېلىش ۋە
ئېشەكنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن توستى».
ئىمام مۇسلىم رەبىيئ ئىبنى سەبرە ئىبنى مەئبەد جۇھەنىنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مەككىنى پەتھى قىلىش غازىتىغا قاتناشقان
ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى خااليىق! مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ۋاقىتلىق خوتۇن
ئېلىشىڭالرغا رۇخسەت قىلغان ئىدىم .ﷲ تائاال ئۇنى قىيامەت كۈنىگىچە ھارام قىلدى .ھەر
قانداق بىر كىشىنىڭ قېشىدا ۋاقىتلىق نىكاھالپ ئالغان ئايالى بولسا ،ئۇنىڭ خېتىنى بېرىۋەتسۇن
ۋە ئۇنىڭغا بەرگەن تويلۇقتىن ھېچ نەرسىنى قايتۇرۇۋالمىسۇن» دېدى.
﴿مەھرى بېكىتىلگەندىن كېيىن ،ئۆز ئارا پۈتۈشكەن نەرسەڭالر توغرىسىدا (يەنى ئايالنىڭ
رازىلىقى بىلەن ساقىت قىلىنغان مەھرى ئۈچۈن) سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ

مەنىسى﴿ :ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلەن سوغا قىلىپ بېرىڭالر﴾((( دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى بىلەن ئوخشاش .يەنى سەن ئۇنىڭغا بېرىدىغان تويلۇقنى ئاتاپ بولغان
بولساڭ ،ئاندىن ئۇ (ئۆز رازىلىقى بىلەن) تويلۇقنىڭ ھەممىسىنى ياكى بىر قىسمىنى ساڭا
ئۆتۈنۈپ بەرسە ،بۇنىڭدا ساڭىمۇ ،ئۇنىڭغىمۇ ھېچقانداق گۇناھ يوق ﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

58

سىلەردىن مۆمىن ئايالالردىن ئېلىشقا قۇربى يەتمەيدىغانالر قول ئاستىدىكى مۆمىن
چۆرىلەردىن ئالسۇن .ﷲ ئىمانىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە
قاراپ ئېلىۋېرىڭالر ،ئىچكى ئەھۋالىنى ﷲ غا تاپشۇرۇڭالر) .سىلەر بىر ـ بىرىڭالر بىلەن
دىنداشسىلەر ،ئۇالرنىڭ خوجىلىرىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئۇالرنى خوتۇنلۇققا ئالساڭالر بولىدۇ،
ئۇالرغا مەھرىلىرىنى كېمەيتىۋەتمەستىن ۋە كېچىكتۈرمەستىن بېرىڭالر ،لېكىن ئۇالر ئاشكارا
زىنا قىلمايدىغان ،يوشۇرۇن ئاشنا تۇتمايدىغان ئەفىفە بولۇشلىرى كېرەك .ئەگەر ئۇالر ئەرگە
تەگكەندىن كېيىن پاھىشە قىلسا ،ئۇالرغا ھۈر ئايالالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ يېرىمى بېرىلىشى
كېرەك .بۇ (يەنى چۆرىلەرنى نىكاھالپ ئېلىش) ،ئاراڭالردا زىناغا مۇپتىال بولۇپ قېلىشتىن
قورققان كىشى ئۈچۈندۇر .سەۋر قىاللىساڭالر سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾25
((( نىسا سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ھۈر ئايالالرنى ئېلىشقا قادىر بواللمىغاندا قۇل ئايالالرنى ئېلىشنىڭ دۇرۇس
ئىكەنلىكى
﴿سىلەردىن مۆمىن ئايالالردىن ئېلىشقا قۇربى يەتمەيدىغانالر ،قول ئاستىدىكى مۆمىن
چۆرىلەردىن ئالسۇن .ﷲ ئىمانىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە
قاراپ ئېلىۋېرىڭالر ،ئىچكى ئەھۋالىنى ﷲ غا تاپشۇرۇڭالر)﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ

ھەقىقىتىنى ۋە ئىچكى سىرلىرىنى بىلىدۇ .ئەمما ،ئى ئىنسانالر! سىلەرگە ئۇالرنىڭ تاشقى
كۆرۈنۈشىال يېتەرلىكتۇر.
﴿ئۇالرنىڭ خوجىلىرىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئۇالرنى خوتۇنلۇققا ئالساڭالر بولىدۇ﴾ بۇ
ئايەت ،دېدەكنىڭ توي ئىشلىرىغا ئۇنىڭ خوجايىنىنىڭ ئىگە ئىكەنلىكىنى ،دېدەكنىڭ
خوجايىنىنىڭ رۇخسىتىسىز توي قىلىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىدۇ .شۇنىڭدەك،
خوجايىن ئۆزىنىڭ ئەر قۇلىغىمۇ (توي ئىشىدا) ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ .قۇلنىڭ خوجايىنى
قوشۇلمىغان ئەھۋالدا توي قىلىشى دۇرۇس ئەمەس.

ھەدىستە بۇ ھەقتە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ« :ھەر قانداق قۇل خوجىسىنىڭ رۇخسىتىسىز
خوتۇن ئالسا ،ئۇ زىنا ھېسابلىنىدۇ» .ئەگەر دېدەكنىڭ خوجايىنى ئايال بولسا ،ئۇ دېدەكنى
ئۇ خوجايىننىڭ ئەر تۇغقانلىرىال ياتلىق قىالاليدۇ (يەنى ئايال خوجايىننىڭ ئاتىلىرى ۋە ئۇنىڭ
ئوغۇللىرى ئەرگە بېرىدۇ .چۈنكى ،ئايال كىشىنىڭ يەنە بىر ئايالنى ئەرگە بېرىشى دۇرۇس
بولمايدۇ).
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىندى« :بىر ئايال يەنە بىر ئايالنى ياكى ئۆزىنى
ئۆزى ئەرگە بەرمەيدۇ ،پەقەت پاھىشىۋازال ئۆزىنى ئۆزى ئەرگە بېرىدۇ».
﴿ئۇالرغا مەھرىلىرىنى كېمەيتىۋەتمەستىن ۋە كېچىكتۈرمەستىن بېرىڭالر﴾ يەنى ئۇالرغا
تويلۇقلىرىنى رازىلىقىڭالر بىلەن بېرىڭالر .ئۇالرنى دېدەك بولغانلىقى ئۈچۈن كەمسىتىپ،
تويلۇقىدىن بىرەر نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەڭالر.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،مۇجاھىد ،شەئبى،
زەھھاك ،ئەتا خۇراسانى ،يەھيا ئىبنى ئەبۇكەسىر ،مۇقاتىل ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى
شۇ خىل مەنىدە بايان قىلدى.

پاھىشە قىلغان دېدەككە ھۈر ئايالغا بېرىلىدىغان جازانىڭ يېرىمى
بېرىلىدىغانلىقى
﴿لېكىن ئۇالر ئاشكارا زىنا قىلمايدىغان ،يوشۇرۇن ئاشنا تۇتمايدىغان ئەفىفە بولۇشلىرى
كېرەك .ئەگەر ئۇالر ئەرگە تەگكەندىن كېيىن پاھىشە قىلسا ،ئۇالرغا ھۆر ئايالالرغا بېرىلىدىغان
جازانىڭ يېرىمى بېرىلىشى كېرەك﴾ بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغان جازا چالما ـ كېسەك قىلىش
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ئەمەس ،بەلكى قامچا ئۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ.
﴿بۇ (يەنى چۆرىلەرنى نىكاھالپ ئېلىش) ،ئاراڭالردا زىناغا مۇپتىال بولۇپ قېلىشتىن
قورققان كىشى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ھەقىقەتەن يۇقىرىدىكى شەرتلەر بىلەن دېدەكلەرنى ئېلىش

پاھىشە قىلىپ قېلىشتىن قورققان ،خوتۇن ئالمىسا چىدىيالمىغان ۋە شۇ سەۋەبلىك جاپا ـ
مۇشەققەت تارتقان كىشى ئۈچۈن دۇرۇس بولدى .ئەگەر دېدەكنى ئېلىشنى تاشالپ پاھىشىدىن
ئۆزىنى يىغىشقا تىرىشسا ،بۇنداق قىلىش ئۇ كىشى ئۈچۈن ياخشىدۇر .چۈنكى ،ئۇ كىشى
دېدەك بىلەن توي قىلسا ،ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بالىالر دېدەكنىڭ خوجايىنىنىڭ قۇلى بولۇپ
كېتىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەۋر قىاللىساڭالر سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر .ﷲ
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

*******
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﷲ سىلەرگە (ھاالل ۋە ھارامغا دائىر ئەھكامالرنى) بايان قىلىشنى ،سىلەردىن
بۇرۇنقىالر (يەنى پەيغەمبەرلەر ۋە ياخشىالر) نىڭ يوللىرىغا سىلەرنى ھىدايەت قىلىشنى،
(گۇناھىڭالردىن قىلغان) تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلىشنى خااليدۇ .ﷲ ھەممىنى (يەنى
بەندىلىرىنىڭ ھەممە ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾26
ﷲ سىلەرنىڭ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلىشنى خااليدۇ (بۇ ﷲ نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن تەكرارالندى) .شەھۋەتلەرگە ئەگىشىدىغانالر (يەنى شەيتانغا ئەگىشىدىغان
فاجىرالر) توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ كېتىشىڭالرنى (شۇالرغا ئوخشاش فاجىر بولۇشۇڭالرنى)
خااليدۇ﴿ .﴾27ﷲ سىلەرنىڭ يۈكۈڭالرنى يېنىكلىتىشنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى
سىلەرگە ئاسانالشتۇرۇشنى) خااليدۇ .ئىنسان (نەپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن) ئاجىز
يارىتىلدى﴿.﴾28
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﴿ﷲ سىلەرگە (ھاالل ۋە ھارامغا دائىر ئەھكامالرنى) بايان قىلىشنى ،سىلەردىن بۇرۇنقىالر
(يەنى پەيغەمبەرلەر ۋە ياخشىالر) نىڭ يوللىرىغا سىلەرنى ھىدايەت قىلىشنى( ،گۇناھىڭالردىن
قىلغان) تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلىشنى خااليدۇ .ﷲ ھەممىنى (يەنى بەندىلىرىنىڭ ھەممە
ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال يولغا قويغان،

تەقدىر قىلغان ئىشلىرىدا ۋە سۆزلىرىدە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

﴿شەھۋەتلەرگە ئەگىشىدىغانالر (يەنى شەيتانغا ئەگىشىدىغان فاجىرالر) توغرا يولدىن
بۇرۇلۇپ كېتىشىڭالرنى (شۇالرغا ئوخشاش فاجىر بولۇشۇڭالرنى) خااليدۇ﴾ يەنى يەھۇدىي،

خىرىستىئان ۋە پاھىشىۋاز قاتارلىق شەيتانالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى سىلەرنىڭ توغرا يولدىن
خاتا يولغا بۇرۇلۇپ كېتىشىڭالرنى خااليدۇ.

نىسا سۈرىسى

﴿ﷲ سىلەرنىڭ يۈكۈڭالرنى يېنىكلىتىشنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى سىلەرگە
ئاسانالشتۇرۇشنى) خااليدۇ﴾ شۇڭا ﷲ تائاال دېدەكلەرنى شەرتلىك ھالدا ئېلىشنى دۇرۇس

قىلدى.

﴿ئىنسان (نەپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن) ئاجىز يارىتىلدى﴾ يەنى ئىنسان
ئىرادە ۋە ھىممىتىدە ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن يەڭگىللىتىش ئۇالرغا مۇناسىب كەلدى .ئىبنى
ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە تائۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىنسانالر ئايالالرنىڭ ئىشىغا كەلگەندە ئاجىزدۇر .ۋەكىيئ مۇنداق دەيدۇ :ئىنسان ئايالالرنىڭ
يېنىدا ئەقلىدىن كېتىدۇ.

*******
ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜﮝ ﮞ
ئى مۆمىنلەر! بىر ـ بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى (ئوغرىلىق ،خىيانەت قىلىش ،بۇالش،
جازانىخورلۇق ،قىمار ئويناش قاتارلىق) ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر ،ئىككى تەرەپ رازى
بولۇشۇپ قىلىشقان سودا ـ سېتىق ئارقىلىق ئېرىشىلگەن نەرسە بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
سىلەر ئۆزەڭالرنى (يەنى بىر ـ بىرىڭالرنى) ئۆلتۈرمەڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿ .﴾29كىمكى چەكتىن ئېشىپ ۋە زۇلۇم قىلىپ ئۇنى (يەنى ﷲ چەكلىگەن
ئىشالرنى) قىلىدىكەن ،ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز ،بۇ ﷲ غا ئاساندۇر﴿ .﴾30ئەگەر سىلەر
مەنئى قىلىنغان چوڭ گۇناھالردىن ساقالنساڭالر( ،كەرىمىمىزگە ئېلىپ) كىچىك گۇناھىڭالرنى
يوققا چىقىرىمىز ۋە سىلەرنى ئېسىل ماكانغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىمىز﴿.﴾31

ھارام كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشتىن توسۇش توغرىسىدا
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال كىيىم سېتىۋالغاندا ،كىيىم ساتقۇچىغا :ئەگەر بۇ كىيىم ماڭا يارىسا
سېتىۋالىمەن ،ئەگەر يارىماي قالسا ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىمەن ۋە ساڭا كىيىم بىلەن بىللە
بىر دەرھەم بېرىمەن دېگەن كىشى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر -بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى
(ئوغرىلىق ،خىيانەت قىلىش ،بۇالش ،جازانىخورلۇق ،قىمار ئويناش قاتارلىق) ناھەق يول
بىلەن يەۋالماڭالر﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
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قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلغاندا ،مۇسۇلمانالر :ﷲ تائاال ماللىرىمىزنى ئۆزئارا
ناھەق يول بىلەن يېيىشىمىزدىن (بىزنى) توستى ،تائامالر ماللىرىمىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى،
(ئۇنداق بولغان ئىكەن) بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ قېشىدا (يەنى ئۇنىڭ ئۆيىدە ۋە ئۇنىڭ
قېشىدا ئۇنىڭ تامىقىدىن) يېيىشى ھاالل بولمىسا ،قانداق قىالرمىز؟ -دېيىشىپ كەتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :جىھادقا چىقالمىسا) ئەماغا گۇناھ يوقتۇر،
توكۇرغا گۇناھ يوقتۇر ،كېسەلگە گۇناھ يوقتۇر( .ئى ئىنسانالر!) سىلەر ئۆز ئۆيلىرىڭالردا (يەنى
ئەرلىرىڭالرنىڭ ،ئاياللىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە) ئاتىلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە ،ئانىلىرىڭالرنىڭ
ئۆيلىرىدە ،قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە ،ھەمشىرەڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا ئاتاڭالرنىڭ
قېرىنداىشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،ئاتاڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا ئاناڭالرنىڭ
قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا ئاناڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا سىلەر
ئاچقۇچلىرىنى باشقۇرىدىغانالرنىڭ ئۆيلىرىدە (يەنى ئۆي ئىگىسى سىرتقا چىقىپ كېتىپ،
ئۆي بىلەن ئاچقۇچنى سىلەرگە تاپشۇرغانالرنىڭ ئۆيلىرىدە) ،يا دوستلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە
(ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر ،سىلەر توپلىشىپ يېسەڭالرمۇ ،يا يەككە
يېسەڭالرمۇ گۇناھ يوقتۇر ،سىلەر ئۆيلەرگە كىرگەن چېغىڭالردا ئۆزەڭالرغا (يەنى ئۆيدىكى
كىشىلەرگە) ﷲ بەلگىلىگەن مۇبارەك ،پاك ساالمنى بېرىڭالر( ،يەنى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم
دەڭالر) ﷲ سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ ئايەتلەرنى مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴾((( .قەتادەمۇ بۇ
ھەقتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئوخشاش دېدى.
﴿ئىككى تەرەپ رازى بولۇشۇپ قىلىشقان سودا  -سېتىق ئارقىلىق ئېرىشىلگەن نەرسە
بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سودا ـ سېتىق

ياكى بىرنىڭ يەنە بىرىگە بىر نەرسە بېرىشى ئارقىلىق بولسا بولىدۇ.

سودا ـ سېتىق قىلغاندا سودىالشقان يەردىن قوزغالماي تۇرۇپ مالنى ئېلىشنىڭ
ئىختىيارى قىلغانلىق ۋە سودىدىن رازى بولغانلىقنىڭ ئاالمىتى ئىكەنلىكى
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مال سېتىلغان ئورۇندا تۇرۇپ مالنى ئېلىشنى ئىختىيار قىلىش سودىغا تولۇق رازى
بولغانلىقتۇر .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىندى« :سودىالشقان ئىككى كىشى (سودا قىلغان ئورۇندىن)
قوزغالمىغان بولسىال ئۇالردا (مالنى ئېلىش ـ ئالماسلىق ياكى سېتىش ـ ساتماسلىق) ئىختىيارلىقى
بولىدۇ».
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىندى« :ئىككى كىشى
سودىالشسا ئۇ ئىككىسى (سودا قىلىشقان ئورۇنلىرىدىن) قوزغالمىغان بولسىال ،ئۇالردا (مالنى
سېتىش  -ساتماسلىق ياكى ئېلىش  -ئالماسلىق) ئىختىيارلىقى بولىدۇ».
((( نۇر سۈرىسى  -61ئايەت.

نىسا سۈرىسى

ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن توسۇش ۋە قاتىلنىڭ ئاقىۋىتى
﴿سىلەر ئۆزەڭالرنى (يەنى بىر  -بىرىڭالرنى) ئۆلتۈرمەڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ
تائاال چەكلىگەن ۋە توسقان ئىشالرنى قىلىش ،ماللىرىڭالرنى ئۆزئارا ناھەق يول
بىلەن يېيىش ئارقىلىق ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى سىلەرنى بۇيرۇغان ۋە توسقان ئىشتا ناھايىتى مېھرىباندۇر
(دېگەنلىكتۇر).
ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى ئاسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ساالسىل يىلى مېنى بىر يەرگە ئەۋەتتى .مەن قاتتىق سوغۇق بىر كېچىسى
ئېھتىالم بولۇپ قالدىم .بۇ چاغدا يۇيۇنسام توڭالپ ئۆلۈپ كېتىشىمدىن قورقتۇم ،شۇنىڭ
بىلەن ،تەيەممۇم قىلىپ ھەمراھلىرىمغا ئىمام بولۇپ بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بەردىم.
كېيىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا دەپ
بەردىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەمرى! سەن ھەمراھلىرىڭغا جۇنۇب تۇرۇپ ئىمام
بولۇپ ناماز ئوقۇپ بەردىڭمۇ؟» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ھەقىقەتەن
سوغۇق بىر كېچىسى ئېھتىالم بولۇپ قالدىم ،يۇيۇنسام سوغۇقتا ئۆلۈپ كېتىشىمدىن
قورقتۇم ،شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەر ئۆزەڭالرنى (يەنى بىر -بىرىڭالرنى)
ئۆلتۈرمەڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايىتىنى ئەسلىدىم
ۋە تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇپ بەردىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۈلۈپ كېتىپ
ھېچنېمە دېمىدى.
ئىبنى مەردەۋى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ئۆزىنى تىغ
بىلەن ئۆلتۈرۈۋالغان بولسا ،قىيامەت كۈنى دوزاخنىڭ ئوتىدا قولىدىكى تىغنى ئۆزىنىڭ
قورسىقىغا تىققىنىنى (مەڭگۈ) تەكرارلىغان ھالەتتە بولىدۇ .زەھەر ئىچىپ ئۆلۈۋالغان بولسا،
قىيامەت كۈنى دوزاخنىڭ ئوتىدا قولىدىكى زەھەرنى ئىچكىنىنى (مەڭگۈ) تەكرارلىغان
ھالەتتە بولىدۇ .كىمكى تاغدىن ئۆزىنى تاشالپ ئۆلۈۋالغان بولسا ،قىيامەت كۈنى دوزاخنىڭ
ئوتىدا تاغدىن تاشلىغىنىنى (مەڭگۈ ئۆزىنى) تەكرارلىغان ھالەتتە بولىدۇ».
ئەبۇقەالبە سابىت ئىبنى زەھھاكتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ئۆزىنى بىر نەرسە بىلەن ئۆلتۈرىۋالسا ،ئۇ قىيامەت كۈنى شۇ
نەرسە بىلەن ئازابلىنىدۇ».
﴿كىمكى چەكتىن ئېشىپ ۋە زۇلۇم قىلىپ ئۇنى (يەنى ﷲ چەكلىگەن ئىشالرنى)
قىلىدىكەن﴾ يەنى كىمكى ﷲ تائاال توسقان ئىشالرنى (ﷲ تائاالنىڭ توسقانلىقىنى)
بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇنى قىلىشقا جۈرئەت قىلىدىكەن﴿ ،ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز﴾ بۇ قاتتىق

تەھدىت ۋە كۈچلۈك ئاگاھالندۇرۇشتۇر .بۇنىڭدىن ھەر بىر ئەقىل ئىگىسى ساقلىنىش
الزىم.
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چوڭ گۇناھالردىن ساقالنسا ،كىچىك گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم
قىلىنىدىغانلىقى
﴿ئەگەر سىلەر مەنئى قىلىنغان چوڭ گۇناھالردىن ساقالنساڭالر( ،كەرىمىمىزگە ئېلىپ)
كىچىك گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىمىز﴾ شۇنىڭ بىلەن﴿ :سىلەرنى ئېسىل ماكانغا (يەنى
جەننەتكە) كىرگۈزىمىز﴾ بۇ ئايەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار .بۇ

ھەدىسلەرنىڭ بەزىلىرىنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز.

ئىمام ئەھمەد سالمان پارىسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ماڭا« :سەن جۈمە كۈنىنىڭ قانداق كۈن ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟» دېدى.
مەن :ئۇ ،ﷲ سىلەرنىڭ ئاتاڭالرنى توپلىغان كۈن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېدى« :لېكىن مەن جۈمە كۈنىنىڭ قانداق كۈن ئىكەنلىكىنى مۇنداق دەپ بىلىمەن ،ئۇ
كۈندە كىمكى تاھارەتنى مۇكەممەل ئېلىپ (يەنى يۇيۇنۇپ ،تىرناقلىرىنى ئېلىپ ،ئەۋرەت
جايلىرىنى تازىالپ ۋە ئەتىر چېچىپ) ئاندىن جۈمە نامىزىغا كېلىپ ،تاكى ئىمام نامىزىنى ئادا
قىلىپ بولغۇچە (گەپ قىلماي) شۈك تۇرغان بولسا ۋە بىرى بىلەن جېدەللىشىپ قېلىشتىن
ساقالنغان بولسا ،ئۇ كۈن بىلەن كېلەركى جۈمە كۈنىنىڭ ئارىلىقىدا ئۇ كىشىدىن سادىر
بولىدىغان (كىچىك) گۇناھالر يۇيۇلىدۇ».

ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدىغان يەتتە تۈرلۈك ئىش
ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىم ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدىغان يەتتە تۈرلۈك ئىشتىن
ساقلىنىڭالر» دېدى .بىرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالر قايسىالر؟ -دەپ سورىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى(« :ئۇالر) ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش،
ﷲ تائاال (ئۆلتۈرۈشنى) ھارام قىلغان بىر جاننى ناھەق ئۆلتۈرۈۋېتىش ،سېھىرگەرلىك قىلىش،
جازانە يېيىش ،يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى يېيىش ،ئۇرۇش كۈنى (ئۇرۇشتىن) قېچىش ۋە يامان
ئىشتىن خەۋىرى يوق ،ئىپپەتلىك ،مۆمىن ئايالالرغا بوھتان چاپالشتىن ئىبارەتتۇر».
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ئىمام ئەھمەد يالغان گۇۋاھلىق بېرىش توغرىسىدىكى ھەدىسىدە ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چوڭ گۇناھالرنى بايان قىلىپ
ياكى چوڭ گۇناھالر توغرىسىدا سورالغان سوئالغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى(« :چوڭ
گۇناھالر) ﷲ تاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،ئادەم ئۆلتۈرۈش ،ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشتۇر.
مەن سىلەرگە چوڭ گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭراقىنى دەپ بېرەيمۇ؟ (ئۇ بولسىمۇ) يالغان سۆزلەش
ياكى يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتۇر» .شۆئبە مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى:
«يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتۇر» دېدى دەپ قارايمەن.
يەنە بىر ھەدىستە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبۇبەكرىنىڭ ئاتىسىدىن

نىسا سۈرىسى

رىۋايەت قىلىدۇكى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرگە چوڭ گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭلىرىنى
ئېيتىپ بېرەيمۇ؟» دېدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق قىلغىن -،دېدۇق .ئۇ
مۇنداق دېدى(« :ئۇالر) ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشتۇر».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ سۆزلەرنى قىلغاندا يۆلىنىپ ئولتۇرغان بولۇپ ،ئاندىن رۇس
ئولتۇرۇپ مۇنداق دېدى« :يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ئاگاھ بولۇڭالر! يالغان سۆز قىلىشتىن
ئاگاھ بولۇڭالر!» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ (سۆزنى) تەكرارالۋەردى ،ھەتتا
بىز :توختاپ قالسىكەن -،دەپ كەتتۇق.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بالىنى ئۆلتۈرۈۋېتىش توغرىسىدىكى ھەدىستە ئابدۇلالھ ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! قايسى گۇناھ ئەڭ چوڭ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى:
«(چوڭ گۇناھ بولسا) سېنى ياراتقان ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشۈڭ» .ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟-
دېدىم .ئۇ« :باالڭنى (ئۇنىڭ) سەن بىلەن بىللە تائام يېيىشىدىن قورقۇپ (يەنى پېقىرلىقتىن
قورقۇپ) ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ» دېدى .ئاندىن :ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ -دېدىم .ئۇ« :قوشناڭنىڭ
ئايالى بىلەن زىنا قىلغانلىقىڭ» دەپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىككىنچى بىر
مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ ،زىنا
قىلمايدۇ ،كىمكى بۇ (گۇناھالر) نى قىلىدىكەن( ،ئاخىرەتتە) ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ .قىيامەت
كۈنى ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ ،ئۇ مەڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ.
پەقەت (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) (بۇ دۇنيادىكى چېغىدا) تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ،
ﷲ تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،ئاتا ـ ئانىغا
ئاسىيلىق قىلىش ياكى ئادەم ئۆلتۈرۈش ۋە يالغان قەسەم ئىچىشتۇر».
بۇ ھەقتىكى يەنە بىر ھەدىستە ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :كىشىنىڭ ئۆز ئاتا ـ ئانىسىغا لەنەت ئوقۇشى ،ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھالرنىڭ
ئەڭ چوڭىدۇر» دېدى .ساھابىلەر :كىشى قانداقمۇ ئاتا ـ ئانىسىغا لەنەت ئوقۇيدۇ؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ ئاتىسىنى تىلاليدۇ ،ئاندىن ئۇ ئۇنىڭ
ئاتىسىنى تىلاليدۇ ،ئۇ كىشى ئۇنىڭ ئانىسىنى تىلاليدۇ ،ئاندىن ئۇ ئۇنىڭ ئانىسىنى تىلاليدۇ»
دېدى .يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا
تىللىشىشى پاسىقلىق ،ئۇرۇشۇشى كۇپۇرلۇقتۇر».

*******
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
((( فۇرقان سۈرىسىنىڭ  -68ئايىتىدىن  70ـ ئايىتىگىچە.
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ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ سىلەردىكى بىرـ بىرىڭالردىن ئارتۇق قىلغان نەرسىلەرنى (ھەسەت
قىلىش يۈزىسىدىن) ئارزۇ قىلماڭالر ،ئەرلەر قىلغان ئەمەللىرىدىن ھەسسىدار بولىدۇ ،ئايالالرمۇ
قىلغان ئەمەللىرىدىن ھەسسىدار بولىدۇ .ﷲ دىن ئۇنىڭ پەزلىنى تىلەڭالر (ﷲ بېرىدۇ) .ﷲ
ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿﴾32

باشقىالرغا بېرىلگەن ئارتۇقچىلىقنى ئارزۇ قىلىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇممۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئەرلەر ئۇرۇش قىلىدۇ ،بىز ئۇرۇش قىلمايمىز ۋە بىز يېرىم مىراسقا ئېرىشىمىز-،
دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ سىلەردىكى بىر -
بىرىڭالردىن ئارتۇق قىلغان نەرسىلەرنى (ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن) ئارزۇ قىلماڭالر﴾.
﴿ئەرلەر قىلغان ئەمەللىرىدىن ھەسسىدار بولىدۇ ،ئايالالرمۇ قىلغان ئەمەللىرىدىن
ھەسسىدار بولىدۇ﴾ يەنى ياخشى بولسا مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ ،يامان بولسا جازالىنىدۇ .بۇ

ئايەت مىراس توغرىسىدا چۈشكەن دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .يەنى ھەر بىر كىشى (مەيلى
ئەر ياكى ئايال بولسۇن) ئۆزىگە مۇناسىپ ھالدا مىراس ئالىدۇ ،بۇنى ۋالىبى دېگەن كىشى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئىنسانالرنى ئۇالر قىلىشقا مۇناسىپ كېلىدىغان نەرسىگە باشالپ
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ دىن ئۇنىڭ پەزلىنى تىلەڭالر (ﷲ بېرىدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال
سىلەرنىڭ بىرىڭالرغا بەرگەن ئارتۇقچىلىقنى يەنە بىرىڭالر ئارزۇ قىلماڭالر .چۈنكى ،بۇ
پۈتۈلۈپ كەتكەن بىر ئىش .ئارزۇ قىلىش ھېچقانداق پايدا بەرمەيدۇ .لېكىن سىلەر مەندىن
رەھمىتىمنى تىلەڭالر ،مەن سىلەرگە بېرىمەن .ھەقىقەتەن مەن بەك سېخىدۇرمەن ۋە
(بەندىلەرنىڭ تىلىگەن نەرسىنى) بەكمۇ بەرگۈچىمەن.
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﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال كىمنىڭ مال ـ دۇنياغا
ھەقلىق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .شۇڭا ئۇنىڭغا مال ـ دۇنيا بېرىدۇ ۋە كىمنىڭ پېقىرلىققا ھەقلىق
ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ،شۇڭا ئۇنى پېقىر قىلىدۇ .جەننەتكە ھەقلىق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.
شۇڭا جەننەتكە كىرگۈزىدىغان ئەمەللىرىنى قىلىشقا باشالپ قويىدۇ .كىمنىڭ (ئاخىرەتتە)
رەسۋا بولۇشقا اليىق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ،شۇڭا ئۇنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن ۋە ئۇنىڭ
سەۋەبلىرىنى كەلتۈرۈشتىن مەھرۇم قىلىدۇ.

*******
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

نىسا سۈرىسى

ھەر بىر ئادەمنىڭ قالدۇرغان تەرەكىسى ئۈچۈن ۋارىسالر تەيىنلىدۇق ،ئۇالر ئاتاـ ئانىالر
ۋە يېقىنالردۇر .سىلەر بىلەن (ئۆز ئارا ياردەم بېرىش ۋە مىراسخور بولۇشقا) ئەھدۇ پەيمان
قىلىشقان كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (مىراستىن) ھەسسىسىنى بېرىڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە
نەرسىنى بايقاپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾33
﴿ھەر بىر ئادەمنىڭ قالدۇرغان تەرەكىسى ئۈچۈن ۋارىسالر تەيىنلىدۇق﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇسالىھ ،قەتادە ،زەيد ئىبنى ئەسلەم،
سۇددى ،زەھھاك ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :يەنى مىراسخورالرنى قىلدۇق.
يەنە بىر رىۋايەتتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان
قىلىنىدۇ( :يەنى) مىراس ئېلىش ئۈچۈن مەلۇم ئۆلچەم بېكىتىلمىگەن مىراسخورالرنى قىلدۇق.
﴿ئۇالر ئاتا  -ئانىالر ۋە يېقىنالردۇر﴾.

(((

﴿سىلەر بىلەن (ئۆز ئارا ياردەم بېرىش ۋە مىراسخور بولۇشقا) ئەھدۇ پەيمان قىلىشقان
كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (مىراستىن) ھەسسىسىنى بېرىڭالر﴾ يەنى بۇ ئىسالمنىڭ دەسلىۋىدىكى

ئەھۋال ئىدى .كېيىنچە بۇ ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ ،كىشىلەرنى ئىلگىرى قىلىشقان
ۋەدىلىرىگە ۋاپا قىلىشقا ،ئەمما بۇ ئايەت چۈشكەندىن كېيىن يېڭىدىن ۋەدە قىلىشماسلىققا
بۇيرۇدى.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
﴿ھەر بىر ئادەمنىڭ قالدۇرغان تەرەكىسى ئۈچۈن ۋارىسالر تەيىنلىدۇق﴾ يەنى مىراسخورالرنى
تەيىنلىدۇق﴿ .سىلەر بىلەن (ئۆزئارا ياردەم بېرىش ۋە مىراسخور بولۇشقا) ئەھدۇ پەيمان
قىلىشقان كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (مىراستىن) ھەسسىسىنى بېرىڭالر﴾ يەنى مۇھاجىرالر مەدىنىگە
كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ئەنسارىالر بىلەن تۇغقاندارچىلىق مۇناسۋىتى بولمىسىمۇ ،پەقەت پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا تۇرغۇزغان قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بىلەنال ئەنسارىالردىن
مىراس ئاالتتى .ئاندىن﴿ :ھەر بىر ئادەمنىڭ قالدۇرغان تەرەكىسى ئۈچۈن ۋارىسالر تەيىنلىدۇق﴾
دېگەن ئايەت چۈشكەندە (يۇقىرىدىكى ئۇرۇق ـ تۇغقان بولمىسىمۇ مىراس بېرىشكە بۇيرۇپ
كەلگەن ئايەت) ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەر بىلەن (ئۆز ئارا ياردەم بېرىش
ۋە مىراسخور بولۇشقا) ئەھدۇ پەيمان قىلىشقان كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (مىراستىن) ھەسسىسىنى
بېرىڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سىلەر ئەھدۇ ـ پەيمان

قىلىشقانالرغا (ئۇالرنىڭ) ياردەم قىلىش ،بىر نەرسە بېرىش ۋە نەسىھەت قىلىشتىن ئىبارەت
ھەسسىسىنى بېرىڭالر .ئۇالرغا مىراس بېرىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ ،ۋەسىيەت ئارقىلىق مال
قالدۇرۇپ قويۇش قېلىپ قالدى ﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بايقاپ تۇرغۇچىدۇر﴾.

((( مىراسخورالر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .بىر تۈرلۈكى تۆتتىن بىرى ياكى ئالتىدىن بىرى دېگەنگە ئوخشاش مەلۇم ئۆلچەم
بويىچە مىراس ئالىدىغان مىراسخوالر؛ يەنە بىر تۈرلۈكى ئالىدىغان مىراسنىڭ ئۆلچىمى بولمىغان ،بەلكى يۇقىرىدىكى
مىراسخوالردىن مال ئېشىپ قالسا ،ئېشىپ قالغان ئۇ مال ئاز ياكى جىق بولسۇن ،ئۇنىڭ ھەممىسىنى ئالىدىغان ،مال ئېشىپ
قالمىسا ھېچ نەرسە ئالمايدىغان مىراسخورالردۇر.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ئەرلەر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر ،بۇ ﷲ نىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن
(يەنى ئەرلەرنى كۈچ ـ قۇۋۋەت ،غازاتقا چىقىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئايالالردىن) ئارتۇق
قىلغانلىقىدىندۇر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل ـ ماللىرىنى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇر (يەنى ئايالالرنىڭ
نەپىقىسى ئەرلەرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنلىكىدىندۇر) .ياخشى ئايالالر ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر،
ئەرلىرى يېنىدا بولمىغان چاغالردا ﷲ نىڭ پاناھىدا ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر،
سىلەر سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نەسىھەت قىلىڭالر( ،بۇ ئۈنۈم بەرمىسە)
بىر تۆشەكتە بىللە ياتماڭالر( ،بۇمۇ ئۈنۈم بەرمىسە) ئۇالرنى ئەدەپلەش مەقسىتىدە ئاستىراق
ئۇرۇڭالر .ئەگەر سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ،ئۇالرنى بوزەك قىلىش خىيالىدا بولماڭالر .ﷲ
ھەقىقەتەن سىلەردىن ئۈستۈندۇر ،بۈيۈكتۇر (ﷲ ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى جازااليدۇ)﴿.﴾34
﴿ئەرلەر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر﴾﴿ ،بۇ ﷲ نىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن
(يەنى ئەرلەرنى كۈچ ـ قۇۋۋەت ،غازاتقا چىقىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئايالالردىن) ئارتۇق
قىلغانلىقىدىندۇر﴾ يەنى ئەرلەرنىڭ ئايالالرغا قارىغاندا كۆپ ئارتۇقچىلىقلىرى بار .شۇنىڭ

ئۈچۈن پەيغەمبەرلىك ئەرلەرگە خاس قىلىندى ،شۇنىڭدەك پادىشاھلىق (دۆلەت بېشى بولۇش)
مۇ ئەرلەرگە مۇناسىپ بولىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەدىسى ئۇنىڭ دەلىلىدۇر :ئۆزلىرىنىڭ ئىشلىرىنى ئايال
كىشىگە تۇتقۇزغان خەلق ھەرگىزمۇ نىجات تاپالمايدۇ .شۇنىڭدەك ،قازى بولۇش ۋە ئۇنىڭدىن
باشقا (چوڭ ـ چوڭ) ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئەرلەرگە خاستۇر.

﴿ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل  -ماللىرىنى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇر (يەنى ئايالالرنىڭ نەپىقىسى
ئەرلەرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنلىكىدىندۇر)﴾ ئەرلەر ئايالالرغا قارىغاندا ئارتۇق بولغانلىقى
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ئۈچۈن ،ئەرلەر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرى بولۇشقا مۇناسىپ بولدى .ﷲ تائاال ئەرلەرنىڭ ئايالالردىن
ئارتۇقلۇقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەرلەر ئايالالردىن بىر دەرىجە ئارتۇقلۇققا ئىگە﴾(((.

ياخشى ئايالالرنىڭ سۈپىتى
﴿ياخشى ئايالالر ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۆزلىرىنىڭ ئەرلىرىگە بويسۇنغۇچى ئايالالر
((( بەقەرە سۈرىسى  228ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ياخشى ئايالالردۇر.
﴿ئەرلىرى يېنىدا بولمىغان چاغالردا ﷲ نىڭ پاناھىدا ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرىنى
ساقلىغۇچىالردۇر﴾ بۇ سۇددى ۋە باشقىالر ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئېرى

يوق ۋاقتىدا ئۆزىنى ۋە ئېرىنىڭ مال ـ مۈلكىنى ساقاليدىغان ئايالالردۇر ،ھەقىقىي ساقالنغۇچى
كىشى ﷲ تائاال ساقلىغان كىشىدۇر.

ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى قارىساڭ سېنى خۇشال قىلىدىغان،
(ئىشقا) بۇيرۇساڭ ساڭا بويسۇنىدىغان ۋە ئۇنىڭ قېشىدا بولمىساڭ( ،سەن ئۈچۈن) ئۆزىنى ۋە
مال ـ مۈلكۈڭنى ساقاليدىغان ئايالدۇر» .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﴿ئەرلەر ئايالالرنىڭ
ھامىيلىرىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئاخىرىغىچە ئوقۇدى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئايال كىشى بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇسا ،بىر ئاي
روزىنى تۇتسا ،ئۆزىنى (ياخشى) ساقلىسا ۋە ئېرىگە بويسۇنسا ،ئۇنىڭغا :جەننەتنىڭ خالىغان
ئىشىكلىرىدىن كىرگىن ،دېيىلىدۇ».

ئايالالرنىڭ سەركەشلىك قىلىشى ۋە ئۇنى يولغا كىرگۈزۈشنىڭ چارىسى
﴿سىلەر سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نەسىھەت قىلىڭالر﴾ ئەرنىڭ
ئايالىغا قىلغان ياخشىلىقى ئۈچۈن ئايالىنىڭ قاچانكى ئۆزىگە سەركەشلىك قىلغانلىقى ئاشكارا
بولسا ،ئۇ كىشى ئايالىغا نەسىھەت قىلسۇن ۋە ئەرگە ئاسىيلىق قىلسا ،ئۇنى كەلگۈسىدە
بولىدىغان ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇتسۇن .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئەرلەرنى ئايالالردىن
ئارتۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئايالالرنىڭ ئەرلەرگە بويسۇنۇشىنى ئايالالرنىڭ ئۈستىدىكى بىر
مەجبۇرىيەت قىلدى ۋە ئاسىيلىق قىلىشنى ئۇالرغا ھارام قىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :ئەگەر مەن بىر كىشىنى يەنە بىر
كىشىگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇيدىغان بولسام ،ئەرنىڭ ئايالىنىڭ ئۈستىدە بولغان ھەققىنىڭ
چوڭلۇقىدىن چوقۇم ئايالىنى ئېرىگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغان بوالتتىم».
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ئايالىنى تۆشەككە چاقىرسا ،ئۇ ئايال ئېرىنىڭ (گېپىگە)
ئۇنۇمىسا ،پەرىشتىلەر ئۇ ئايالغا تاڭ ئاتقۇچە لەنەت ئوقۇيدۇ».
ئىمام مۇسلىمنىڭ قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ بايان قىلىنىدۇ« :ئايال كىشى كېچىدە
ئېرىنىڭ ئورنىنى تاشلىۋەتسە ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا تاڭ ئاتقۇچە لەنەت ئوقۇيدۇ».
﴿سىلەر سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نەسىھەت قىلىڭالر﴾(﴿ ،بۇ
ئۈنۈم بەرمىسە) بىر تۆشەكتە بىللە ياتماڭالر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
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ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
تۆشەكتە بىللە ياتماسلىق دېگەن ،ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەسلىك ،يانچە
يېتىۋېلىش ۋە ئايالىغا دۈمبىسىنى قىلىۋېلىش دېگەنلىك بولىدۇ .باشقىالرمۇ شۇنداق دەپ
بايان قىلدى.
سۇددى ،زەھھاك ۋە ئىكرىمە قاتارلىق بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ رىۋايىتىدە ۋە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە :سۆز قىلماي تۇرۇۋېلىشمۇ يۇقىرىدىكى
ئىشالرنىڭ قاتارىدىن -،دېگەن سۆز قوشۇپ قويۇلغان.
ھەدىستە مۇئاۋىيە ئىبنى ھەيدەتىلقۇشەيرىيەنىڭ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئايالىمىزنىڭ بىزدىكى ھەققى نېمە؟
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇنىڭ ھەققى) سەن تائام يېسەڭ ئۇنىڭغىمۇ تائام بېرىشىڭ ،كىيىم
كىيسەڭ ئۇنىڭغىمۇ كىيدۈرۈشۈڭ ،يۈزىگە ئۇرماسلىقىڭ ،سەت گەپ بىلەن تىللىماسلىقىڭ ۋە
ئۇنى ئۆيدىن چىقىرىۋەتمەسلىكىڭدۇر»(((.
﴿(بۇمۇ ئۈنۈم بەرمىسە) ئۇالرنى ئەدەپلەش مەقسىتىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالر﴾ يەنى ئۇ
يۇقىرىدىكى ئىشالرنىڭ بىرسى بىلەن (سەركەشلىك قىلىشتىن) يانمىسا ،سېنىڭ ئۇنى
(ئەدەبلەش يۈزىسىدىن) بەك قاتتىق ئۇرماي بوشراق ئۇرۇش ھەققىڭ بار.
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىدالىشىش
ھەججىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ئايالالر ھەققىدە ﷲ تائاالدىن
قورقۇڭالر! شۈبھىسىزكى ،ئۇالر سىلەرنىڭ يېنىڭالردىكى ئەسىرلەردۇر .سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ
ئۈستىدىكى ھەققىڭالر ئۇالرنىڭ سىلەرنىڭ تۆشەكلىرىڭالرغا (يەنى ئۆيۈڭالرغا) سىلەر يامان
كۆرىدىغان بىرەر كىشىنى يوالتماسلىقىدۇر ،ئەگەر ئۇالر شۇنداق قىلىپ سالسا ،ئۇالرنى بەك
قاتتىق ئۇرماي بوشراق ئۇرۇڭالر .ئۇالرنىڭ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھەققى بولسا ،اليىقىدا
يېمەك ـ ئىچمەك ۋە كىيىم ـ كېچەك بېرىشىڭالردۇر».

ئېرىگە بويسۇنغان ئايالنى بوزەك قىلىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى
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﴿ئەگەر سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ،ئۇالرنى بوزەك قىلىش خىيالىدا بولماڭالر﴾ يەنى
ئايال ئېرىگە ﷲ تائاال بۇيرۇغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە بويسۇنسا ،ئەرنىڭ ئۇ ئايالنى بوزەك
قىلىش ،ئۇرۇش ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىر يەردە بولماي تاشلىۋېتىش ھەققى يوق.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن سىلەردىن ئۈستۈندۇر ،بۈيۈكتۇر (ﷲ ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى
جازااليدۇ﴾ بۇ ،ئايالالرنى سەۋەبسىز بوزەك قىلغان ئەرلەر ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇشتۇر( .چۈنكى)،

ھەممىدىن قۇدرەتلىك ۋە بۈيۈك بولغان ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىگىسىدۇر .ئايالالرغا زۇلۇم قىلغان
ۋە ئۇالرنى بوزەك قىلغان كىشىلەردىن ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر.

((( يەنى ئايال كىشى گەپ ئاڭلىمىسا يۇقىرىدا سۆزلەنگەندەك ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلماي ۋە ئۇنى ئۆيىڭدىن
چىقىرىۋەتمەي ،ئۆز ئۆيۈڭدە ئايرىم تورۇشىڭدۇر.

نىسا سۈرىسى

*******
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ئەگەر ئەر ـ خوتۇن ئىككەيلەننىڭ ئىناقسىز بولۇپ قېلىشىدىن قورقساڭالر ،ئەرنىڭ
تۇغقانلىرىدىن بىر ھەققانىي كىشىنى ،خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھەققانىي كىشىنى ئەۋەتىڭالر،
ﷲ ئەگەر بۇ ئىككى كىشىنى ئەپلەشتۈرۈشنى خالىسا ،ئەر ـ خوتۇن ئىككىسىنىڭ ئارىسىغا
ئىناقلىق سالىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾35

ئەر  -خوتۇننىڭ ئارىلىقىدا ئىناقسىزلىق بولۇپ قېلىشىدىن قورققاندا ،ئىككى
كىشىنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنى تەلەپ قىلىش كېرەكلىكى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا بويۇنتاۋلىق قىلىش ۋە يۈز ئۆرۈشنىڭ ئايالالر تەرىپىدىن سادىر بولۇش
ئەھۋالىنى بايان قىلدى .بۇ يەردە بۇ ئىشالرنىڭ ئەر ـ ئايال ئىككىسىدىن بولىدىغان ئەھۋالنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئەر  -خوتۇن ئىككەيلەننىڭ ئىناقسىز بولۇپ قېلىشىدىن
قورقساڭالر ،ئەرنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھەققانىي كىشىنى ،خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر
ھەققانىي كىشىنى ئەۋەتىڭالر﴾.

فىقھىشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :ئەر ـ خوتۇننىڭ ئارىلىقىدا ئىناقسىزلىق پەيدا
بولسا ،ھاكىم ئۇ ئىككىسىنىڭ قېشىدا (ئۇ ئىككىسىنىڭ) ئىشىغا مەسئۇل بوالاليدىغان ۋە
(ئۇ ئىككىسىنىڭ) قايسىسى ئەسكىلىك قىلسا ،ئۇنى شۇ ئەسكىلىكىدىن توسااليدىغان،
ئىشەنچلىك ئىككى ئادەمنى تۇرغۇزىدۇ .ئەگەر ئۇ ئىككىسىنىڭ زىدىيىتى چوڭىيىپ كەتسە،
ھاكىم ھەر ئىككى تەرەپتىن بىرەر ئىشەنچلىك كىشىنى تەيىنلەپ ،ئەر  -خوتۇن ئىككسىنىڭ
بىللە ئۆتۈشى ياكى ئايرىلىپ كېتىشىنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن
ئەۋەتىدۇ .ﷲ تائاال (ئۇ ئىككىسىنىڭ) يارىشىپ قېلىشىنى خااليدۇ ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ ئەگەر بۇ ئىككى كىشىنى ئەپلەشتۈرۈشنى خالىسا ،ئەر  -خوتۇن ئىككىسىنىڭ
ئارىسىغا ئىناقلىق سالىدۇ﴾.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەر ـ خوتۇن ئىككىسىدىن قايسىنىڭ
ئەسكىلىك قىلغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى (يەنى ئەر ۋە ئايالنىڭ ئاتا ـ
ئانىلىرىنى) ئەر ۋە ئايال تەرەپتىن ئىككى ياخشى كىشىنى ئەۋەتىشكە بۇيرۇدى .ئەگەر ئەر
ئەسكىلىك قىلغان بولسا ،ئەۋەتىلگەن كىشىلەر ئەرنى ئايالىنىڭ قېشىغا بېرىشىدىن چەكلەپ،
ئۇنىڭغا (ئايالىنىڭ) نەپىقىسىنى بېرىشنى بېكىتىدۇ (يەنى ئۇ ئايالىنىڭ قېشىغا بارالمايدىغان،
ئەمما ئۇنىڭ نەپىقىسىنى بېرىۋېرىدىغان بولىدۇ) .ئەگەر ئايال ئەسكىلىك قىلغان بولسا،
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ئەۋەتىلگەن كىشىلەر ئايالنى ئېرىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا بۇيرۇپ ،ئۇنىڭغا ئېرىنىڭ نەپىقە
بېرىشىنى چەكلەيدۇ (يەنى ئۇ ئەرنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان ،ئەسكىلىك قىلغانلىقى ئۈچۈن
ئۇنىڭ نەپىقىسى بېرىلمەيدىغان بولىدۇ) .ئەگەر ئەۋەتلىگەن ئۇ ئىككى كىشى ئەر ـ ئايال
ئىككىسىنى ئايرىۋېتىش ياكى ياراشتۇرۇپ قويۇشقا بىر يەرگە كەلگەن بولسا (ئايرىۋەتكەن
ياكى ياراشتۇرغان بولسا) ،ئۇ ئىككى كىشىنىڭ قىلغان ئىشى ئورۇنلىنىدۇ .ئەگەر ئۇ ئىككى
كىشى بۇ ئەر ـ ئايالنى ياراشتۇرۇشقا بىر يەرگە كەلگەن بولسا ،ئۇنىڭغا بۇ ئەر ـ ئايالدىن
بىرسى قوشۇلۇپ يەنە بىرى قوشۇلمىغان بولسا ،ئاندىن بۇ ئەر ـ ئايالنىڭ بىرسى ئۆلگەن
بولسا ،يارىشىشقا قوشۇلغىنى قوشۇلمىغاندىن مىراس ئاالاليدۇ ،قوشۇلمىغىنى قوشۇلغاندىن
مىراس ئااللمايدۇ.
شەيخ ئەبۇئۆمەر ئىبنى ئابدۇلبەر مۇنداق دەيدۇ :ئالىمالر ئىككى تەرەپتىن بارغان ئىككى
كىشىنىڭ سۆزى قارىمۇ قارشى بولۇپ قالسا( ،بىرنىڭ سۆزىنى تاشالپ قويۇپ) يەنە بىرىنىڭ
سۆزىنى ئېلىشقا بولمايدىغانلىقىغا ۋە ئەر ـ خوتۇن ئىككىسى ئۇ ئىككى كىشىنى ئۆزلىرى ۋەكىل
قىلمىغان بولسىمۇ ،ياراشتۇرۇشتا ئۇ ئىككى كىشىنىڭ سۆزىنىڭ ئورۇنلىنىدىغانلىقىغا بىرلىككە
كەلدى .ئالىمالر ئۇ ئىككى كىشىنىڭ سۆزىنىڭ ئەر ـ خوتۇننى ئايرىۋېتىشتە ئورۇنلىنىدىغان
ياكى ئورۇنالنمايدىغانلىقى ھەققىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى .كۆپ ساندىكى ئالىمالر :ئۇ ئىككى
كىشىنىڭ سۆزى ئەر ـ خوتۇن ئايرىۋېتىشتىمۇ (ئىككىسى ئۇ ئىككى كىشىنى ۋەكىل قىلمىسىمۇ)
كۈچگە ئىگە بولىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويدى.

*******
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا ـ ئاناڭالرغا،
خىش ـ ئەقرىبالىرىڭالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،يېقىن قوشنىغا ،يىراق قوشنىغا ،ياندىكى
ھەمراھقا (يەنى سەپەرداشقا ،ساۋاقداشقا) مۇساپىرغا ،قول ئاستىڭالردىكى قۇل ـ چۆرىلەرگە
ياخشىلىق قىلىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ مۇتەكەببىر ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ﴿.﴾36
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اﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا ۋە ئاتا ـ ئانا ،ئۇرۇق ـ تۇغقان ۋە باشقا
كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىنى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا
بۇيرۇدى .ئۇ ياراتقۇچى ،رىزىق بەرگۈچى ،نېئمەت بەرگۈچى ۋە ھەر قانداق ۋاقىتتا
مەخلۇقاتلىرىغا ياخشىلىق قىلغۇچىدۇر( ،ئۇنداق بولغان ئىكەن) ﷲ تائاالال ئۇالرنىڭ

نىسا سۈرىسى

(ﷲ تائاالنى) بىر دەپ بىلىشىگە ۋە ئۇنىڭغا مەخلۇقاتالرنىڭ ئىچىدىن بىر نەرسىنى
شېرىك كەلتۈرمەسلىكىگە اليىقتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز ئىبنى جەبەلگە
مۇنداق دېدى« :سەن ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىنى بىلەمسەن؟»
مۇئاز :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇ
ھەق بولسا) بەندىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ھېچقانداق نەرسىنى
شېرىك قىلماسلىقىدۇر» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بەندىلەر يۇقىرىدىكى
ئىشالرنى قىلسا ،ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ ئۈستىدىكى ھەققىنى بىلەمسەن؟ (ئۇالرنىڭ ﷲ
نىڭ ئۈستىدىكى ھەققى) ﷲ نىڭ ئۇالرنى ئازابلىماسلىقىدۇر» دېدى.
ﷲ تائاال ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇ
ئىككىسىنى بالىنىڭ دۇنياغا كېلىشىگە سەۋەبچى قىلدى .كۆپىنچە ۋاقىتتا ﷲ تائاال
ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇش بىلەن ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى بىر يەردە
كەلتۈرىدۇ .مەسىلەن ،ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا  -ئاناڭغا شۈكۈر
قىلغىن﴾((( ﴿پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا -
ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى﴾((( دېگەن ئايەتلىرىگە ئوخشاش.
ئاندىن ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ كەينىدىنال ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان (بۇ ھەقتىكى) ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنغان:
«باشقىالرغا قىلغان سەدىقە ،پەقەت سەدىقە قىلغانلىقال بولىدۇ .ئۇرۇق ـ تۇغقانغا قىلغان
سەدىقە ،سەدىقە ۋە سىلە ـ رەھىم قىلغانلىق بولىدۇ».
﴿يېتىملەرگە﴾ يېتىملەرنىڭ ئۇالرغا كۆيىنىدىغان ۋە چىقىملىرىنى قىلىپ بېرىدىغان
ئادىمى بولمىغاچقا ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشقا ۋە مېھرىبانلىق قىلىشقا
بۇيرۇدى.
﴿مىسكىنلەرگە﴾ يەنى مىسكىنلەر ئۆزلىرىگە كېرەكلىك نەرسىلەرنى تاپالمىغان
كىشىلەردۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغىمۇ ياردەم قىلىشقا بۇيرۇدى.

قولۇم ـ قوشنىالرنىڭ ھەققى
﴿يېقىن قوشنىغا ،يىراق قوشنىغا ،ياندىكى ھەمراھقا (يەنى سەپەرداشقا ،ساۋاقداشقا)

﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :يېقىن قوشنىغا﴾ يەنى ئۇ ،سەن بىلەن ئۇنىڭ ئارىلىقىدا
تۇغقاندارچىلىقى بار كىشىدۇر﴿ .يىراق قوشنىغا﴾ يەنى ئۇ ،سەن بىلەن ئۇنىڭ ئارىلىقىدا
تۇغقاندارچىلىقى يوق كىشىدۇر.
((( لوقمان سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،مەيمۇن ئىبنى مىھران ،زەھھاك ،زەيد
ئىبنى ئەسلەمە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە قەتادە قاتارلىقالردىنمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ (يۇقىرىدا دېگەن) سۆزىگە ئوخشاش رىۋايەت بايان قىلىندى.
مۇجاھىد يەنە﴿ :يىراق قوشنىغا﴾ دېگەن ئايەتتىن :سەپەردىكى ھەمراھ كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،
دېدى .قوشنىالرغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇغان نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار ،بىز بۇ ھەدىسلەرنىڭ
بەزىسىنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز.
(بىرىنچى ھەدىس) ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جىبرىئىل داۋاملىق ماڭا قوشنا توغرىسىدا ۋەسىيەت
قىلىدۇ ،ھەتتا مەن قوشنامنى ماڭا مىراسخور قىلىپ قويامدىكىن دەپ گۇمان قىلىپ قالدىم».
(ئىككىنچى ھەدىس) ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاستىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى
ئەڭ ياخشى ھەمراھ ئۆزىنىڭ ھەمراھىغا ياخشىلىق يەتكۈزۈپ تۇرىدىغان كىشىدۇر .ﷲ
نىڭ دەرگاھىدىكى ئەڭ ياخشى قوشنا ئۆزىنىڭ قوشنىسىغا ياخشىلىق يەتكۈزۈپ تۇرىدىغان
كىشىدۇر».
(ئۈچىنچى ھەدىس) ئىمام ئەھمەد مىقداد ئىبنى ئەسۋەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا« :سىلەر پاھىشىگە قانداق قارايسىلەر؟» دېدى.
ساھابىلەر« :ئۇ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى چەكلىگەن ھارام ئىشتۇر ۋە ئۇ قىيامەت كۈنىگىچە
ھارامدۇر» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشىنىڭ قوشنىسىنىڭ ئايالى بىلەن
زىنا قىلىشى باشقا ئون ئايال بىلەن زىنا قىلغاننىڭ گۇناھىدىنمۇ ئېغىردۇر» دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم يەنە« :سىلەر ئوغرىلىققا قانداق قارايسىلەر؟» دېدى .ساھابىلەر« :ئۇ ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى چەكلىگەن ھارام ئىشتۇر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشىنىڭ
قوشنىسىنىڭ (ئۆيىدىن) بىر نەرسە ئوغرىلىغانلىقىنىڭ گۇناھى باشقا ئون ئۆيدىن (نەرسە)
ئوغرىلىغانلىقىنىڭ گۇناھىدىن ئېغىردۇر» دېدى.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قايسى گۇناھ ئەڭ چوڭ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى(« :چوڭ گۇناھ بولسا) سېنى ياراتقان ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرۈشۈڭ» .ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ -دېدىم .ئۇ« :باالڭنى (ئۇنىڭ) سەن بىلەن بىللە تائام
يېيىشىدىن قورقۇپ (يەنى پېقىرلىقتىن قورقۇپ) ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ» دېدى .ئاندىن :ئۇنىڭدىن
قالسىچۇ؟ -دېدىم .ئۇ« :قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلغانلىقىڭ» دېدى.
(تۆتىنچى ھەدىس) ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :مېنىڭ ئىككى قوشنام بار ،مەن ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسىغا (بىر
نەرسە) سۇنىمەن؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ ئىككى قوشنىدىن ساڭا
ئىشىكى ئەڭ يېقىن بولغىنىغا» دەپ جاۋاب بەردى.

نىسا سۈرىسى

قۇلالرغا ياخشىلىق قىلىش كېرەكلىكى
﴿قول ئاستىڭالردىكى قۇل  -چۆرىلەرگە ياخشىلىق قىلىڭالر﴾ بۇ ،قۇلالرغا ياخشىلىق
قىلىشقا قىلىنغان ۋەسىيەتتۇر .چۈنكى ،قۇل دېگەن ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىقىدىن كىشىلەرنىڭ
قوللىرىغا چۈشۈپ قالغان ئەسىردۇر.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرىدىكى كېسەل ۋاقتىدا ئۈممەتلىرىگە
مۇنداق دەپ ۋەسىيەت قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :سىلەر نامازغا ئەھمىيەت بېرىڭالر ،نامازغا
ئەھمىيەت بېرىڭالر ۋە قول ئاستىڭالردىكى قۇلالرغا كۆڭۈل بۆلۈڭالر» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ
سۆزنى تەكرارالۋېرىپ (ھەتتا) تىلى كالۋالىشىپ قالدى.
ئىمام ئەھمەد مىقداد ئىبنى مەئدىكەرۇبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۆزەڭ يېگەن تائام سەن ئۈچۈن سەدىقە ،باالڭغا
بەرگەن تائاممۇ سەدىقە ،ئايالىڭغا بەرگەن تائاممۇ سەدىقە ۋە سېنىڭ خىزمەتچىڭگە بەرگەن
تائامىڭمۇ سەدىقە».
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى قول ئاستىدىكى ئادىمىگە :سەن قۇلالرغا تاماقلىرىنى بەردىڭمۇ؟-
دېگەندە ،ئۇ :ياق -،دەيدۇ .ئابدۇلالھ :سەن بېرىپ ئۇالرغا تاماق بەرگىن .شەكسىزكى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر ئىنساننىڭ قۇللىرىغا تاماق بېرىشنى توختىتىپ قويغان گۇناھى
ئۇنىڭغا يېتەرلىكتۇر» دېگەن ئىدى-دەيدۇ.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قۇلغا تاماق ۋە كىيىم ـ كېچەك بېرىش ۋە ئۇنى كۈچى يېتىدىغان
ئىشقا بۇيرۇش الزىم».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرىڭالرنىڭ خىزمەتچىسى سىلەرگە تاماق ئېلىپ كەلسە،
ئۇ خىزمەتچىنى ئۆزى بىلەن بىللە ئولتۇرغۇزۇپ تاماق بەرمىسىمۇ ،ھېچ بولمىغاندا ئۇنىڭغا بىر
ياكى ئىككى لوقما بەرسۇن ،چۈنكى ،ئۇ تاماقنىڭ پۇرىقىنى پۇرىغان ۋە ئۇنى تەييارلىغاندۇر».

اﷲ تائاالنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرمەيدىغانلىقى
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ مۇتەكەببىر ،ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ﴾ تەكەببۇرلۇق قىلغۇچى_
كىشىلەرگە ماختانغۇچىالر ۋە ئۆزلىرىنى باشقىالردىن ياخشى دەپ قارايدىغان ئادەمدۇر .ئۇالرنىڭ
كۆڭلىدە كىبىرلىك بولىدۇ .بۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا خارالنغۇچى ۋە كىشىلەرنىڭ
نەزىرىدە ئۆچ كۆرۈلگۈچى كىشىلەردۇر .ئۇالر ﷲ تائاالغا شۈكرى قىلماي( ،ﷲ تائاالنىڭ)
ئۇنىڭغا بەرگەن نېئمەتلىرىنى سانايدۇ .يەنى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن نېئمەتلىرىگە
تولۇق شۈكرى قىلماستىن ،ئۇنىڭ بىلەن كىشىلەرگە ماختىنىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى ۋاقىد ئەبۇرىجا ھەرەۋىنىڭ :قۇلالرنىڭ خوجايىنىنىڭ
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ئەسكىسى تەكەببۇر ۋە ماختانچاق كېلىدۇ دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قول ئاستىڭالردىكى قۇل
 -چۆرىلەرگە ياخشىلىق قىلىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ مۇتەكەببىر ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ﴾

دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى ،ئاندىن( :ئاتا ـ ئانىسىغا) ئاسىيلىق قىلغۇچى ۋە چوڭلۇق
قىلغۇچى كىشىلەر بەختسىز كېلىدۇ دەپ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى،
مېنى مۇتەكەببىر ،شەقى قىلمىدى﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى.
بەلھۇجەيمىلىق بىر كىشىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا نەسىھەت قىلغىن! -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئىشتاننى ھوشۇقىڭدىن ئاشۇرۇپ (ئۇزۇن) كىيىشتىن ساقالنغىن ،ھەقىقەتەن
ئىشتاننى ئۇزۇن كىيىش تەكەببۇرلۇق قىلىشتۇر ،ﷲ تائاال تەكەببۇرلۇق قىلغۇچىنى ياخشى
كۆرمەيدۇ» دېدى.

*******
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ئۇالر (يەنى مۇتەكەببىرلەر ،ماختانچاقالر) بېخىللىق قىلىدۇ ،كىشىلەرنى بېخىللىققا
بۇيرۇيدۇ ،ﷲ ئۇالرغا ئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرنى (يەنى پۇل ـ مالنى ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپىتىنى) يوشۇرىدۇ( ،ﷲ نىڭ نېمىتىنى) ئىنكار قىلغۇچىالرغا
خورلىغۇچى ئازابنى تەييارلىدۇق﴿ .﴾37ئۇالر ماللىرىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ
قىلىدۇ ،ئۇالر ﷲ غا ئىشەنمەيدۇ ،ئاخىرەت كۈنىگىمۇ ئىشەنمەيدۇ .كىمكى ئۆزىگە شەيتاننى
ھەمراھ قىلىدىكەن (ئۇ شەيتاننىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئىش قىلىدۇ) ،شەيتان نېمىدىگەن يامان
ھەمراھ ﴿ .﴾38ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنسە ۋە ﷲ ئۆزلىرىگە بەرگەن
مالدىن سەرپ قىلسا ،ئۇالرغا نېمە زىيىنى بوالتتى؟ ﷲ ئۇالرنى ئوبدان بىلىدۇ (قىلمىشىغا
قاراپ جازااليدۇ)﴿.﴾39

76

بېخىللىقنىڭ ئەيىبلەنگەنلىكىنىڭ بايانى
﴿ئۇالر (يەنى مۇتەكەببىرلەر ،ماختانچاقالر) بېخىللىق قىلىدۇ ،كىشىلەرنى بېخىللىققا
بۇيرۇيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇلغان كىشىلەرگە ياخشىلىق

قىلمىغان ،مال ـ مۈلكىدىكى ﷲ تائاالنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىغان ۋە باشقا كىشىلەرنىمۇ
بېخىللىق قىلىشقا بۇيرۇغان بېخىلالرنى ئەيىبلىدى.
((( مەريەم سۈرىسى  -32ئايەت.

نىسا سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :بېخىللىق كېسىلى ھەممە كېسەلدىن
ياماندۇر ،سىلەر بېخىللىقتىن ساقلىنىڭالر .بېخىللىق سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرنى
ھاالك قىلىۋەتتى .بېخىللىق ئۇالرنى ئاتا ـ ئانا ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىشنى
ئۈزۈۋېتىشكە بۇيرۇدى ،ئۇالر ئۇنى ئۈزۈۋەتتى .بېخىللىق ئۇالرنى بۇزۇقچىلىق قىلىشقا بۇيرۇدى،
ئۇالر بۇزۇقچىلىق قىلدى».
﴿ﷲ ئۇالرغا ئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرنى (يەنى پۇل  -مالنى ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپىتىنى) يوشۇرىدۇ﴾ بېخىل ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن

نېئمەتلىرىدىن تانغۇچىدۇر .ئۇ ،ﷲ تائاالنىڭ نېئمەتلىرىنى ئۆزىنىڭ يېمەك ـ ئىچمىكىدە،
كىيىم ـ كېچەكلىرىدە ،كىشىلەرگە ياكى باال ـ چاقىلىرىغا بىر نەرسە بېرىش ئىشلىرىدا
ئەسلىمەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسان ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىنىڭ (نېئمەتلىرىنى)
شەكسىز ئىنكار قىلغۇچىدۇر .ئىنسان ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا (يەنى ﷲ نىڭ نېمىتىنى ئىنكار
قىلغانلىقىغا) ئەلۋەتتە ئۆزى گۇۋاھتۇر .ئىنسان پۇل  -مالغا ئىنتايىن ھېرىستۇر﴾(((.

﴿ﷲ ئۇالرغا ئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرنى (يەنى پۇل  -مالنى ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپىتىنى) يوشۇرىدۇ﴾ شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۆزىنىڭ بۇ
سۆزى بىلەن تەھدىت سالدى(﴿ :ﷲ نىڭ نېمىتىنى) ئىنكار قىلغۇچىالرغا خورلىغۇچى ئازابنى
تەييارلىدۇق﴾.

ئىمام تەبەرى رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال بىر
بەندىگە نېئمەت ئاتا قىلسا ،نېئمەتنىڭ بەندىسىدە نامايەن بولۇشىنى ھەقىقەتەن ياخشى
كۆرىدۇ».
بەزى سەلەپ ئالىملىرى :بۇ ئايەتتىن يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ (كىتابىدىكى) مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى ئاشكارا قىلىشتىن بېخىللىق قىلغانلىقى ۋە ئۇنى يوشۇرغانلىقى
مەقسەت قىلىنىدۇ -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ شۇ مەنىنى ئىپادىلىشىنىڭ مۇمكىنلىكىدىمۇ شەك
يوق .بېخىللىق قىلىشنىڭ ئىچىگە بىلگەن نەرسىنى ئاشكارىلىماسلىق كىرسىمۇ ،لېكىن
ئايەتنىڭ باش ـ ئايىقى بۇ بېخىللىقنىڭ مال ـ مۈلۈكنى (ياخشى يولالرغا ئىشلىتىشتىن)
بېخىللىق قىلىشنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .چۈنكى ،ئايەتنىڭ مەزمۇنى ئاتا ـ ئانا ،ئۇرۇق ـ تۇغقان
ۋە ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىلىش توغرىسىدىدۇر.
ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن﴿ :ئۇالر ماللىرىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدۇ﴾

دېگەن ئايەتمۇ مال ـ مۈلۈكنى كىشىلەرگە رىيا قىلىش ئۈچۈن سەرپ قىلغانالر توغرىسىدىدۇر،
يەنى ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتە مال ـ مۈلۈكلىرىنى سەدىقە قىلمىغان بېخىلالرنى بايان
قىلدى .ئاندىن تۆۋەندىكى ئايەتتە ئۆزلىرىنىڭ بەرگەن بىر نەرسىسى بىلەن يۈز ـ ئابرۇينى
مەقسەت قىلغان كىشىلەرنى “سېخى كىشىكەن” دەپ ماختانماقچى بولغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ
رازىلىقىنى ئىزدىمەي ،رىيا ئۈچۈن بىر نەرسە بەرگەن كىشىلەرنى بايان قىلدى.
((( ئادىيات سۈرىسى  6ـ ئايەتتىن  8ـ ئايەتكىچە.
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دوزاخقا بىرىنچى بولۇپ كىرىدىغان ئۈچ كىشى (يەنى رىياكار ئالىم ،مۇجاھىد ۋە مال ـ
مۈلۈكلىرىنى سەدىقە قىلغۇچالر) توغرىسىدىكى ھەدىستە سەدىقە قىلغۇچىالر ھەققىدە مۇنداق
دېيىلگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مال ـ مۈلۈكلىرىنى (رىيا ئۈچۈن) سەدىقە قىلغان كىشى مۇنداق
دەيدۇ :ئى ﷲ! سەن سەدىقە قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان يەرلەرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي سېنىڭ
رازىلىقىڭ ئۈچۈن سەدىقە قىلدىم .ئاندىن ﷲ تائاال (ئۇنىڭغا)« :يالغان ئېيتتىڭ (سەن
قىلغان سەدىقەڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ سېنى) پەقەت “سېخى كىشىكەن” دېيىشىنى مەقسەت
قىلدىڭ ،ھەقىقەتەن سەن بۇ ماختاشقا ئېرىشىپ بولدۇڭ ،سەن مۇكاپاتىڭنى دۇنيادا ئېلىپ
بولدۇڭ ،بۇ سەن قىلغان سەدىقەڭ ئارقىلىق ئېرىشمەكچى بولغان نەرسەڭدۇر» دەيدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىشەنمەيدۇ ،ئاخىرەت كۈنىگىمۇ
ئىشەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ شۇ يامان ئىشىغا ۋە توغرا يولدىن چىقىپ كېتىشىگە

شەيتان ئېلىپ باردى .چۈنكى ،شەيتان ئۇالرنى شۇ يامان ئىشالرنى قىلىشقا قىزىقتۇردى ۋە
ئۇالرغا يېقىنالشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا يامان ئىشالرنى ياخشى ئىش قىلىپ كۆرسەتتى.

﴿كىمكى ئۆزىگە شەيتاننى ھەمراھ قىلىدىكەن (ئۇ شەيتاننىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئىش قىلىدۇ)
شەيتان نېمىدىگەن يامان ھەمراھ﴾.

﴿ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنسە ۋە ﷲ ئۆزلىرىگە بەرگەن مالدىن
سەرپ قىلسا ،ئۇالرغا نېمە زىيىنى بوالتتى؟﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىشەنسە ،رىيادىن

ئىخالسقا ،ﷲ تائاالغا ئىشىنىشكە ۋە ياخشى ئىش قىلغانالر ئۈچۈن ئاخىرەتتىكى ﷲ تائاالنىڭ
ۋەدىسىنى ئۈمىد قىلىشقا يۆتكەلسە ۋە ﷲ تائاال رىزىق قىلىپ بەرگەن مال ـ مۈلۈكلىرىنى
ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئورۇنالرغا ئىشلەتسە ،ئۇالرغا قايسى زىيان
يېتەتتى؟
﴿ﷲ ئۇالرنى ئوبدان بىلىدۇ (قىلمىشىغا قاراپ جازااليدۇ)﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ياخشى ۋە
يامان نىيەتلىرىنى بىلگۈچىدۇر .كىمنىڭ ئۇتۇققا ۋە كىمنىڭ مەغلۇبىيەتكە اليىق ئىكەنلىكىنى
بىلگۈچىدۇر .ئۇتۇققا اليىق كىشىگە ئۇتۇق ئاتا قىلىدۇ ،توغرا يولغا باشاليدۇ ۋە ئۆزى رازى
بولىدىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا نېسىپ قىلىدۇ .ئەمما مەغلۇبىيەتكە اليىق كىشىلەرنى
ئۆزىنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ .بىز
بۇنىڭدىن ﷲ تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز.
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*******
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ
ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا،
ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجىر (يەنى جەننەت) ئاتا

نىسا سۈرىسى

قىلىدۇ﴿ .﴾40بىز ھەر بىر ئۈممەتتىن بىر گۇۋاھچىنى كەلتۈرگەن ۋە (ئى مۇھەممەد!) سېنى
بۇالرغا (يەنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالرغا ۋە گۇناھكارالرغا) گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن
چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴿ ﴾41كاپىرالر ۋە پەيغەمبەرگە ئاسىيلىق قىلغانالر ئۇ
كۈندە (ئۇالر قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەنلىكتىن) يەر بىلەن تۈپتۈز قىلىۋېتىلىشنى (يەنى
يەرگە كۆمۈلۈپ تۇپراققا ئايلىنىپ كېتىشىنى) ئارزۇ قىلىدۇ( ،ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ
بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇ﴿.﴾42

اﷲ تائاالنىڭ زەررىچە زۇلۇم قىلمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى بەندىسىگە زەررىچە زۇلۇم قىلمايدىغانلىقىدىن،
ئەكسىچە ئەگەر قىلغان ئىشلىرى ياخشى بولسا ،ئۇنى بىر نەچچە ھەسسىگىچە كۆپەيتىپ
بېرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قىيامەت كۈنى بىز (ئەمەللەر تارتىلىدىغان) ئادالەت
تارازىسىنى ئورنىتىمىز ،ھېچ ئادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمايدۇ (يەنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى
كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ ،يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ)﴾(((.
ﷲ تائاال لوقماننىڭ بالىسىغا قىلغان نەسىھىتىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :لوقمان
ئېيتتى) «ئى ئوغۇلچىقىم! قىلمىشىڭ قىچا چاغلىق نەرسە بولۇپ ،ئۇ ئۇيۇل تاشنىڭ ئىچىدە
(يەنى ئەڭ مەخپىي جايدا) يا ئاسمانالرنىڭ قېتىدا ياكى زېمىننىڭ ئاستىدا بولسىمۇ ،ﷲ
ئۇنى ھازىر قىلىدۇ (ئۇنىڭ ھېسابىنى ئالىدۇ)﴾((( ﴿بۇ كۈندە كىشىلەر قىلغان ئەمەللىرىنىڭ
نەتىجىسىنى كۆرۈش (يەنى نەتىجىسىگە ئېرىشىش) ئۈچۈن توپ  -توپ بولۇپ تارىلىپ
كېتىدۇ .كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ .كىمكى
زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شاپائەت
توغرىسىدا كەلگەن ئۇزۇن ھەدىسىنىڭ بىر قىسمىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
« ...ئاندىن ﷲ تائاال پەرىشتىلەرگە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر قايتىپ دىلىدا قىچا چاغلىق
ئىمانى بار كىشىنى تاپساڭالر ،ئۇنى دوزاختىن چىقىرىڭالر »...يەنە بىر رىۋايەتتە...« :
زەررىدىنمۇ ئاز ،ئاز ،ئاز ئىمانى بار (كىشىنى تاپساڭالر) ئۇنى دوزاختىن چىقىرىڭالر -،دەيدۇ،
ئاندىن پەرىشتىلەر ناھايىتى جىق كىشىلەرنى (دوزاختىن) چىقىرىدۇ »...ئاندىن ئەبۇسەئىد:
ئەگەر خالىساڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى
ئوقۇڭالر -،دېدى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  47ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زەلزەلە سۈرىسى  6ــــ  8ئايەتلەر.
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مۇشرىكالردىن ئازاب يەڭگىللىتىلەمدۇ؟
﴿ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ﴾ سەئىد
ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى مۇشرىكالردىن ئازاب
يەڭگىللىتىلىدۇ ،لېكىن ئۇالر دوزاختىن مەڭگۈ چىقالمايدۇ.
ئىبنى جۇبەير بۇ سۆزگە پاكىت سۈپىتىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ تۆۋەندىكى
سۆزىنى دەلىل كەلتۈردى ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سېنىڭ تاغاڭ ئەبۇتالىب سېنى ئۆز قوينىغا ئېلىپ (ساڭا) ياردەم بېرەتتى،
سەن ئۇنىڭغا بىرەر پايدا يەتكۈزەلەمسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،ئۇ ئوتنىڭ
ئەڭ ئۈستى تەرىپىدە بولىدۇ ،ئەگەر مەن بولمىغان بولسام (يەنى ئۇنىڭغا مېنىڭ پايدام يەتمىگەن
بولسا) ئۇ ئوتنىڭ ئەڭ تۆۋەن قاتلىمىدا بوالتتى» دېدى.
بۇ ھۆكۈم ھەممە كاپىرالرغا ئورتاق بولماستىن ،بەلكى ئەبۇتالىبقىال خاس بولۇشى مۇمكىن،
(بۇنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە) ئەبۇ داۋۇد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال بىر مۆمىننىڭ دۇنيادا رىزقى بېرىلىدىغان ۋە
ئاخىرەتتە مۇكاپاتلىنىدىغان بىرمۇ ياخشى ئىشىغا زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەمما كاپىرنىڭ قىلغان ياخشى
ئىشىغا مۇشۇ دۇنيادىال رىزىق بېرىپ ،ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا ھېچقانداق ئەجىر بەرمەيدۇ».

“بۈيۈك ئەجر بېرىدۇ” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
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﴿ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجىر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾ ئى ﷲ! بىزگە
رازىلىقىڭنى ۋە جەننىتىڭنى ئاتا قىلغىن (ئامىن) .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇئوسمان نەھدىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھېچبىر كىشى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
بىلەن مەندىن جىقراق ھەمسۆھبەت بولمىغان ئىدى .ئۇ مەندىن بۇرۇن ھەجگە ماڭدى،
مەن ئۇنىڭ كەينىدىن ماڭدىم .بەسرىلىك كىشىلەر :ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاال بىر ياخشىلىقنى بىر مىليونغىچە ئاۋۇتۇپ بېرىدۇ»
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق ،دەپ رىۋايەت قىلىپتۇ .شۇنىڭ بىلەن مەن :سىلەرگە لەنەت بولسۇن!
ھېچبىر كىشى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن مەندىن جىقراق ھەمسۆھبەت بولمىغان،
ئەجەب مەن بۇ ھەدىسنى ئۇنىڭدىن ئاڭلىماپتىمىنا؟ -دېدىم .ئاندىن مەن ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئىزدەپ ماڭدىم ۋە ئۇنىڭ ھەج قىلىش ئۈچۈن كەتكەنلىكىنى ئاڭالپ،
مۇشۇ ھەدىسنى ئۇنىڭ ئۆزىدىن ئاڭالش ئۈچۈن ،كەينىدىن ھەجگە ماڭدىم .ئىبنى ئەبۇھاتەم
يەنە باشقا بىر رىۋايەت بىلەن ئەبۇئوسماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ :مەن ئەبۇ
ھۇرەيرەگە :بەسرەدىكى قېرىنداشلىرىم سەندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاال بىر
ياخشىلىققا بىر مىليون ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭالپتۇ -،دېدىم.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بەلكى مەن ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ھەقىقەتەن ﷲ بىر ياخشىلىققا ئىككى مىليون

نىسا سۈرىسى

ياخشىلىق بىلەن مۇكاپات بېرىدۇ» دېگەنلىكى ،ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :دۇنيا ھاياتىدىن
بەھرىمەن بولۇش ئاخىرەتنىڭ نېئمەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،ئەرزىمەس نەرسىدۇر﴾
دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى.

(((

قىيامەت كۈنى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئۈممىتىگە
گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقى ۋە كاپىرالرنىڭ ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقى
﴿بىز ھەر بىر ئۈممەتتىن بىر گۇۋاھچىنى كەلتۈرگەن ۋە (ئى مۇھەممەد!) سېنى بۇالرغا
(يەنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالرغا ۋە گۇناھكارالرغا) گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن
چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەھشەرگاھ

پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى بىلەن يورۇيدۇ ،نامە  -ئەمالالر ھازىر قىلىنىدۇ ،پەيغەمبەرلەر ۋە
گۇۋاھچىالر كەلتۈرۈلىدۇ﴾(((﴿ ،شۇ كۈندە بىز ھەر بىر ئۈممەتكە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالرغا
قارشى (گۇۋاھلىق بېرىدىغان) بىر شاھىت (يەنى پەيغەمبەر) كەلتۈرىمىز ۋە (شۇ كۈندە) بىز
سېنى بۇالرغا (يەنى ئۈممىتىڭگە) شاھىت قىلىپ كەلتۈرىمىز﴾(((.

ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا(« :قۇرئان) ئوقۇپ بەر» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! (قۇرئان) ساڭا نازىل قىلىنغان تۇرسا ،مەن ساڭا ئوقۇپ بېرەمدىمەن؟ -دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شەكسىزكى ،مەن قۇرئاننى باشقا بىرسىدىن ئاڭالشنى ياخشى
كۆرىمەن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن نىسا سۈرىسىنى ئوقۇپ﴿ :بىز ھەر بىر ئۈممەتتىن بىر

گۇۋاھچىنى كەلتۈرگەن ۋە (ئى مۇھەممەد!) سېنى بۇالرغا (يەنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالرغا
ۋە گۇناھكارالرغا) گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴾

دېگەن ئايەتكە كېلىۋېدىم ،كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈلگەن ھالەتتە« :بولدى قىل!» دېدى.

﴿كاپىرالر ۋە پەيغەمبەرگە ئاسىيلىق قىلغانالر ئۇ كۈندە (ئۇالر قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى
كۆرگەنلىكتىن) يەر بىلەن تۈپتۈز قىلىۋېتىلىشنى (يەنى يەرگە كۆمۈلۈپ تۇپراققا ئايلىنىپ
كېتىشىنى) ئارزۇ قىلىدۇ( ،ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى
يوشۇرالمايدۇ﴾ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە كىشى ئىلگىرى قىلغان ئەمەللىرىنى

كۆرىدۇ .كاپىر« :كاشكى مەن تۇپراق بولۇپ كەتكەن بولسامچۇ!» دەيدۇ﴾(((.

ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر
سۆزنى يوشۇرالمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ئىنسانالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئېتراپ

قىلىدىغانلىقىدىن ۋە ئۇنىڭدىن ھېچبىر نەرسىنى يوشۇرۇپ قااللمايدىغانلىقىدىن خەۋەر
بەرگەنلىكىدۇر.
((( تەۋبە سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  69ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەبە سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئابدۇرازاق سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قېشىغا كېلىپ :قۇرئاننىڭ ئىچىدە ماڭا مەزمۇنى قارىمۇ
قارشىدەك بىلىنىدىغان بىرمۇنچە ئايەتلەر بار -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇ
نېمە؟ قۇرئانغا بولغان شەكمۇ؟ -دېدى .ئۇ كىشى :ئۇ شەك ئەمەس ،بەلكى مەزمۇنى قارىمۇ
قارشى ئايەت -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇنىڭغا :قۇرئاننىڭ ئىچىدە قارىمۇ
قارشى بولۇپ قالغان ئايەتنى ئوقۇپ باققىن -،دېدى .ئۇ كىشى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاندىن
ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ (دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە ئوخشاش يالغانغا ئىلتىجا قىلىپ):
(((
«پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق» دەيدۇ﴾
بىلەن(﴿ :ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇ﴾
دېگەن ئايەتنىڭ بارلىقىنى كۆردۈم ،يەنى بۇ ئايەتتە ئۇالر يوشۇرىدۇ -،دېدى.
ئاندىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى،
شەكسىز ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ﷲ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى
ۋە شېرىكتىن باشقا ھەممە گۇناھىنى ئاسانال كەچۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ،ﷲ تائاال دىن
ئۆزلىرىنىڭمۇ گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىشىنى ئۈمىد قىلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ (مۇشرىك ئىكەنلىكىگە)
تېنىپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك
بولمىغان ئىدۇق»﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پىچەتلىۋېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ قوللىرى
ۋە پۇتلىرى ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئىقرار قىلىدۇ .شۇنداق بولغان ۋاقتىدا﴿ :كاپىرالر ۋە
پەيغەمبەرگە ئاسىيلىق قىلغانالر ئۇ كۈندە (ئۇالر قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەنلىكتىن) يەر
بىلەن تۈپتۈز قىلىۋېتىلىشنى (يەنى يەرگە كۆمۈلۈپ تۇپراققا ئايلىنىپ كېتىشىنى) ئارزۇ قىلىدۇ.
(ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇ﴾.

*******
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ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵﯶ
ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەست بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە ،جۇنۇب
بولساڭالر ،ـ يول ئۈستىدە بولغانالر (بۇنىڭدىن) مۇستەسنا ـ غۇسلى قىلمىغىچە نامازغا
يېقىنالشماڭالر ،ئەگەر كېسەل (يەنى كېسەلگە سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ياكى سەپەر
ئۈستىدە بولساڭالر ،ياكى ھاجەت قىلساڭالر ،ياكى ئايالالر بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسەڭالر،
(مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا) سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقنى يۈزۇڭالرغا ،قولۇڭالرغا سۈرتۈپ
((( ئەنئام سۈرىسى  23ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

تەيەممۇم قىلىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى ﷲ
بەندىلىرىگە ھەرەج بولماسلىقى ئۈچۈن ،ئىبادەتنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرگۈچىدۇر)﴿.﴾43

مەست ياكى جۇنۇب كىشىنى نامازغا يېقىنلىشىشتىن توسۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى (مەسچىتكە) ئۇ ئىشىكتىن كىرىپ بۇ ئىشىكتىن
توختىماستىن چىقىپ كېتىدىغان جۇنۇب كىشىدىن باشقا جۇنۇب كىشىلەر ۋە ئۆزىنىڭ نېمە
ئوقۇۋاتقانلىقىنى سەزمىگۈدەك دەرىجىدە مەست كىشىلەر ناماز ئوقۇشتىن ۋە ناماز ئوقۇيدىغان
ئورۇن بولغان مەسچىتلەرگە يېقىن بېرىپ قېلىشتىن توسىدۇ .نامازنى مەست ھالىتىدە ئوقۇشتىن
توسۇش ھاراق ھارام قىلىنىشتىن بۇرۇنقى ھۆكۈم ئىدى.
بۇنىڭ شۇنداق بولغانلىقىغا بەقەرە سۈرىسىدىكى(﴿ :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 قارىغانداتېخىمۇ چوڭ» دېگىن﴾
دېگەن ئايەتتە پاكىت كەلتۈرۈلگەن( .ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى ھەدىس پاكىت بوالاليدۇ) .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا يۇقىرىدىكى ئايەتنى ئوقۇپ بەردى .ئاندىن ئۆمەر :ئى
ﷲ! بىزگە ھاراق توغرۇلۇق ھۆكۈمنى ئوچۇقالشتۇرۇپ بەرسەڭ -،دېدى.
ئاندىن﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەست بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە،
جۇنۇب بولساڭالر ،ـ يول ئۈستىدە بولغانالر (بۇنىڭدىن) مۇستەسنا ،ـ غۇسلى قىلمىغىچە نامازغا
يېقىنالشماڭالر﴾ دېگەن ئايەت چۈشتى ،ئۇنى ئۆمەرگە ئوقۇپ بەردى .ئۆمەر يەنە :ئى ﷲ!

بىزگە ھاراق توغرۇلۇق ھۆكۈمنى تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇپ بەرسەڭ -،دېدى .ئۇالر ھاراقنى ناماز
ۋاقىتلىرىدا ئىچمەيتتى .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :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؟﴾((( دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،ئۆمەر :بىز ياندۇق ،بىز ياندۇق-،
دېدى.

يەنە بىر رىۋايەتتە نىسا سۈرىسىدىكى﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەست بولساڭالر ،نېمە
دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە ،جۇنۇب بولساڭالر ،ـ يول ئۈستىدە بولغانالر (بۇنىڭدىن)
مۇستەسنا ،ـ غۇسلى قىلمىغىچە نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾ دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ جاكارچىسى :نامازغا تۇرۇشتىن بۇرۇن مەست كىشى نامازغا يېقىن كەلمىسۇن-،
دەپ جاكاراليتتى دەپ بايان قىلىنغان.
((( بەقەرە سۈرىسى  219ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  90ـ  91ـ ئايەتلەر.

83

ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان
ھەدىسنى دەلىل كەلتۈردى .ئەبۇھاتەم سەئىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن توغرۇلۇق تۆت ئايەت چۈشتى .ئەنسارىلىق بىر كىشى تاماق تەييارالپ مۇھاجىرالر ۋە
ئەنسارىالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى چاقىردى .بىز ئۇ تاماقالرنى يېدۇق ۋە مەست بولغۇچە
ئىچىشىپ ئولتۇرۇپ ،ئۆتمۈشلىرىمىز بىلەن پەخىرلەندۇق ،ئاندىن بىرسى ئورنىدىن قوپۇپ
تۆگىنىڭ ئىڭەك سۆڭىكىنى ئېلىپ ئۇنىڭ بىلەن سەئىدنىڭ بۇرنىنى يېرىۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن
سەئىدنىڭ بۇرنى پۇچۇق بولۇپ قالدى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبنىڭ (بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىنىڭ يەنەر بىر
سەۋەبى ھەققىدە) مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ تاماق تەييارالپ بىزنى چاقىردى ،ئۇ بىزگە ھاراق قۇيدى ،بىز ئۇنى ئىچىپ مەست بولۇپ
قالدۇق ،ناماز ۋاقتى بولغاندا ،ئۇالر بىرسىنى (ئىماملىققا) ئالدىغا چىقاردى ،ئىمام بولغۇچى
كافىرۇن سۈرىسىنى ئوقۇماقچى بولۇپ ئېلىشىپ كېتىپ« :ئى كاپىرالر سىلەر چوقۇنۇۋاتقان
بۇتالرغا مەن چوقۇنمايمەن ۋە سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا بىز چوقۇنىمىز»( .يەنى ﴿سىلەرمۇ
مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان ﷲ غا ئىبادەت قىلمايسىلەر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ ئورنىغا« :ۋە سىلەر
چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا بىز چوقۇنىمىز» دەپ ئوقۇپ قالدى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى
نازىل قىلدى﴿ .نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە﴾ يەنى مەست دېگەن ئۆزىنىڭ نېمە
دەۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ ،شۇڭا بۇ مەسنىڭ ھالىتىنى ئىپادىلەيدىغان ئەڭ ياخشى سۆزدۇر.
شۇنداقال مەست ئادەم ئوقۇغان (ئايەتلىرىدە) ئېلىشىپ كېتىدۇ ۋە نامازدا (ﷲ دىن قورققان
ھالەتتە) تۇرمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ناماز ئوقۇۋېتىپ مۈگدەپ قالساڭالر ،قايتىپ بېرىپ
ئوقۇغان نەرسىسىنى بىلگۈدەك بولغۇچە ئۇخلىۋالسۇن».
باشقا بىر رىۋايەتتە بۇ ھەدىسنىڭ سۆزلىرى مۇنداق بايان قىلىنغان« :مۈگدەپ تۇرۇپ
ناماز ئوقۇغان كىشى گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم بولۇشىنى تىلەۋېتىپ بىلمەستىن ئۆزىنى تىلالپ
سېلىشى مۇمكىن».
﴿جۇنۇب بولساڭالر ،ـ يول ئۈستىدە بولغانالر (بۇنىڭدىن) مۇستەسنا ،ـ غۇسلى قىلمىغىچە
نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
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ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر جۇنۇبلۇق ھالىتىڭالردا مەسچىتكە
ئولتۇرغىلى كىرمەڭالر ،ئەمما ئۆتۈپ كەتكىلى كىرسەڭالر بولىدۇ (((.ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئەنەس ،ئەبۇ ئۇبەيدە ،سەئىد
ئىبنى مۇسۇييەب ،ئەبۇزۇھا ،ئەتا ،مۇجاھىد ،مەسرۇق ،ئىبراھىم نەخەئىي ،زەيد ئىبنى ئەسلەم،
ئەبۇمالىك ،ئەمرى ئىبنى دىنار ،ھەكەم ئىبنى ئۇتەيبە ،ئىكرىمە ،ھەسەنبەسرى ،يەھيا ئىبنى
سەئىد ئەنسارى ،ئىبنى شىھاب ۋە قەتادە قاتارلىقالرنىڭمۇ (ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا)

((( ئۇ چاغالردا مەسچىتلەرنىڭ ئىشىكى كۆپ بولۇپ ،ساھابىلەر يولىنى قىسقارتىش ئۈچۈن مەسچىتنىڭ ئىچىدىن
كېسىپئۆتەتتى.

نىسا سۈرىسى

ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى جەرىر يەزىد ئىبنى ئەبۇھەبنىڭ بۇ ئايەت توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەنسارىالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئىشىكى مەسچىتنىڭ ئىچىگە ئېچىلغان بولۇپ ،ئۇالر
جۇنۇب بولۇپ قالغاندا (ئۇالرنىڭ يېنىدا سۇ بولمىسا) ،سۇ ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن مەسچىتنىڭ
ئىچىدىن ئۆتەتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى .بۇ سۆزنىڭ توغرىلىقىنى سەھى
بۇخارىدا بايان قىلىنغان بىر ھەدىس كۈچلەندۈرىدۇ.
ئۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ئەبۇبەكرىنىڭ ئىشىكىدىن باشقا
(مەسچىتنىڭ ئىچىگە قارىتىپ ئېچىلغان) ئىشىكلەرنىڭ ھەممىسىنى ئېتىۋېتىڭالر!» بۇ سۆزنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھاياتىنىڭ ئاخىرىدا دېگەن بولۇپ ،ئۇ ئۆزىدىن كېيىن ئەبۇبەكرى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خەلىپە بولىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭ مۇسۇلمانالرغا مەنپەئەتى بار ،مۇھىم
ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىشى ئۈچۈن مەسچىتكە كىرىشكە موھتاج ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكىدىن
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئىشىكىدىن باشقا (مەسچىتكە قارايدىغان) بارلىق ئىشىكلەرنى
ئېتىۋېتىشكە بۇيرۇغان .بەزى رىۋايەتتە« :ئەلىنىڭ ئىشىكىدىن باشقىسىنى» دېيىلگەن .بۇ
توغرا ئەمەس ،توغرىسى يۇقىرىدىكى ھەدىستە كەلگىنىدۇر.
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا« :مەسچىتتىن جەينىمازنى سۇنۇپ بېرىڭ» دېدى .مەن ھەيزدار
ئىكەنلىكىمنى ئېيتتىم .ئاندىن ئۇ« :ھەيزىڭىز (ھەقىقەتەن) سىزنىڭ قولىڭىزدا ئەمەس»
دېدى .بۇ ھەدىس ھەيز ۋە نىفاس مەزگىلىدىكى ئايالالرنىڭ مەسچىتنىڭ ئىچىدىن ئۆتۈشىنىڭ
دۇرۇس ئىكەنلىكىگە پاكىتتۇر.

تەيەممۇمنىڭ بايانى
﴿ئەگەر كېسەل (يەنى كېسەلگە سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭالر،
ياكى ھاجەت قىلساڭالر ،ياكى ئايالالر بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسەڭالر( ،مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا)
سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقنى يۈزۇڭالرغا ،قولۇڭالرغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭالر﴾ يەنى تەيەممۇم

قىلسا بولىدىغان كېسەللەر سۇ ئىشلەتسە( ،سۇ) زىيان قىلغانلىقتىن بىرەر ئەزاسىنىڭ ئىشلىمەس
ياكى ئۇ ئەزانىڭ مېيىپ بولۇپ قېلىشىدىن ۋەياكى كېسەلنىڭ ساقىيىشىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ
كېتىشىدىن قورقىدىغان كېسەللەردۇر .ئالىمالرنىڭ ئىچىدىن ئاز بىر قىسمى :ئايەتتە “ئەگەر
كېسەل بولساڭالر” دەپال كەلگەنلىكى ئۈچۈن ،كېسەل بولغان كىشىگە سۇ زىيان قىلسۇن ياكى
قىلمىسۇن ،ئۇنىڭ تەيەممۇم قىلىشى دۇرۇس -،دەيدۇ.
﴿سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقنى يۈزۇڭالرغا ،قولۇڭالرغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭالر﴾ ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىمران ئىبنى ھۈسەيىننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنىڭ قېشىدا ناماز ئوقۇماي ئايرىلىپ تۇرغان بىر كىشىنى كۆرۈپ« :ھەي
پاالنچى! سەن نېمىشقا جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇماي قاراپ تۇرىسەن ،سەن مۇسۇلمان ئەمەسمۇ؟»
دېدى .ئۇ كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن مۇسۇلمان ،لېكىن ماڭا جۇنۇبلۇق يېتىپ
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قېلىپتىكەن ،يۇيۇناي دېسەم سۇ يوق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن تۇپراق بىلەن
تەيەممۇم قىلغان بولساڭمۇ بولۇۋېرەتتى ،ئۇ ساڭا يېتەرلىك ئىدى» دېدى .بۇ ھەدىس پاك تۇپراق
بىلەن تەيەممۇم قىلىشنىڭ پاكىتىدۇر.
ئىمام مۇسلىم ھۇزەيفە ئىبنى يامانىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز ئۈچ ئىشتا باشقا ئۈممەتلەردىن ئارتۇق قىلىنىدۇق (يەنى
بىزگە باشقىالرغا بەرمىگەن ئۈچ ئىش بېرىلدى) ،بىزنىڭ سەپلىرىمىز پەرىشتىلەرنىڭ سەپلىرىدەك
قىلىندى ،زېمىننىڭ ھەممە جايى بىزگە ناماز ئوقۇيدىغان يەر قىلىندى (باشقا ئۈممەتلەرنىڭ
ئىبادەتنى ئىبادەت ئۈچۈن تەييارلىغان يەردىن باشقا يەردە قىلىشى دۇرۇس ئەمەس ،ئەمما نامازنى
مەسچىتتە ئوقۇماي ،زېمىننىڭ ھەر قانداق جايىدا ئوقۇساق دۇرۇس بولۇۋېرىدۇ) ،سۇ تاپالمىغان
چېغىمىزدا تۇپراق پاكىزلىغۇچى قىلىندى».
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە بەرگەن نېئمەتلىرىنى بايان قىلغان ئورۇندا توپىنى “پاكىزلىغۇچى”
دەپ ،پاكىزالشنى توپىغىال خاس قىلدى .ئەگەر توپىنىڭ ئورنىدا باشقا نەرسە پاكىزلىيااليدىغان
بولسا ،ئۇنى ئەلۋەتتە بايان قىالتتى .ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر
ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :پاك توپا بىر مۇسۇلمان  10يىل سۇ تاپالمىسىمۇ ،ئۇنى پاكىزلىغۇچىدۇر ،ئەگەر ئۇ سۇ
تاپسا سۇنى ئىشلەتسۇن .چۈنكى ،سۇ ئىشلىتىش ياخشىدۇر».
﴿يۈزۇڭالرغا ،قولۇڭالرغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭالر﴾ پاكىزلىنىشتا تەيەممۇم تاھارەتنىڭ
ئورۇنباسارى بولۇپ كەلگەندۇر .لېكىن تەيەممۇم تاھارەت ئالغاندا يۇيىدىغان پۈتۈن ئەزاالرنىڭ
ئورۇنباسارى ئەمەس .بەلكى ،ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن كۆز قارىشىدا پەقەت يۈز بىلەن ئىككى
قولنى تۇپراق بىلەن سىالشال يېتەرلىكتۇر .ئىككى قولنى ۋە يۈزنى سىالش ئۈچۈن (قولنى يەرگە)
بىر قېتىم ئۇرسىال بولىدۇ.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبزانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى ئۆمەرنىڭ قېشىغا كېلىپ :مەن جۇنۇب بولۇپ قالدىم ،يۇيۇنۇش ئۈچۈن سۇ تاپالمىدىم-،
دېدى .ئۆمەر :ئۇنداق بولسا ناماز ئوقۇمىغىن -،دېدى .ئاندىن ئەممار ئۆمەرگە مۇنداق دېدى:
ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! سېنىڭ ئېسىڭدە يوقمۇ؟ ئىككىمىز بىر قوشۇندا ئىدۇق ،بىز جۇنۇب
بولۇپ قىلىپ سۇ تاپالمىغاندا سەن ناماز ئوقۇمىدىڭ ،ئەمما مەن توپىدا يۇمىلىنىپ ناماز ئوقۇدۇم.
بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەن چېغىمىزدا ،ئۇنىڭغا بۇ ئىشنى سۆزلەپ بەردىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ساڭا پەقەت مۇنداق قىلىشىڭ يېتەرلىك» دەپ ئىككى قولىنى يەرگە
ئۇردى ،ئاندىن قولىنى پۈلىۋېتىپ ئۇنىڭ بىلەن يۈزىنى ۋە ئىككى قولنى سىلىدى(((.
((( مانا بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىنى يەرگە بىر قېتىم ئۇرغانلىقى بايان قىلىندى ۋە لېكىن باشقا
ھەدىسلەرگە ئاساسالنغىنىمىزدا ،تەيەممۇم قىلغاندا قولنى ئىككى قېتىم ئۇرۇش الزىم .بۇنداق قىلىش ھەنەفى ۋە شافىئىي
مەزھەبىدىكىلەرنىڭ كۆز قارىشىدۇر .ئەمما مالىكى ۋە ھەنبەلىي مەزھىبىدىكىلەرنىڭ كۆز قارىشىدا بىرىنچى قېتىم ئۇرۇش
پەرز ،ئىككىنچى قېتىم ئۇرۇش مۇستەھەبتۇر .ئەبۇئۇمامە ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تەيەممۇم دېگەن ئىككى ئۇرۇشتىن ئىبارەت بولۇپ ،بىر ئۇرۇش يۈزىنى ،يەنە بىر
ئۇرۇش ئىككى قولىنى جەينەككىچە سىالش ئۈچۈندۇر» .مانا بۇ ھەدىس تەيەممۇم قىلغاندا قولىنى ئىككى قېتىم ئۇرۇشنى

نىسا سۈرىسى

تەيەممۇم قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگىال خاس بولۇپ ،باشقا ئۈممەتلەرگە
تەيەممۇم قىلىش يول قويۇلمىغان .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ماڭا مەندىن بۇرۇن ئۆتكەن
پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرسىگىمۇ بېرىلمىگەن بەش تۈرلۈك ئىش بېرىلدى ،يەنى بىر ئايلىق يىراقلىقتا
(ﷲ تائاال دۈشمەنلەرنىڭ دىللىرىغا) قورقۇنچ پەيدا قىلىش بىلەن ياردەم بېرىلدىم .ماڭا
زېمىننىڭ ھەممىسى ناماز ئوقۇيدىغان يەر ۋە پاكىزلىغۇچى قىلىپ بېرىلدى .ئۈممىتىم ناماز ۋاقتىدا
قەيەردە بولسا ،شۇ يەردە ئوقۇسۇن.»...
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان(« :ئۈممىتىم ناماز ۋاقتىدا مەيلى قەيەردە
بولمىسۇن) ئۇنىڭ قېشىدا ئۇنى پاكىزلىغۇچى ۋە ئۇنىڭ ناماز ئوقۇيدىغان جايى باردۇر ،ماڭا
ئولجىالر ھاالل قىلىندى ،مەندىن بۇرۇن ھېچ كىشىگە ھاالل قىلىنمىغان ئىدى .ماڭا قىيامەت
كۈنى كىشىلەرگە شاپائەت قىلىش ھوقۇقى بېرىلدى( ،باشقا) پەيغەمبەرلەر ئۆزىنىڭ مىللىتىگە
(قەۋمىگە) پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئىدى ،مەن بارلىق ئىنسانالرغا ئومۇمىيۈزلۈك (پەيغەمبەر
قىلىپ) ئەۋەتىلدىم».
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنغان« :بىز باشقىالردىن ئۈچ ئىشتا ئارتۇق قىلىنىدۇق
(يەنى بىزگە باشقىالرغا بەرمىگەن ئۈچ ئىش بېرىلدى) ،بىزنىڭ سەپلىرىمىز پەرىشتىلەرنىڭ
سەپلىرىدەك قىلىندى .زېمىن بىزگە ناماز ئوقۇيدىغان يەر قىلىندى((( .سۇ تاپالمىغان چېغىمىزدا
تۇپراق پاكىزلىغۇچى قىلىندى».
﴿پاك تۇپراقنى يۈزۇڭالرغا ،قولۇڭالرغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئەپۇ
قىلغۇچىدۇر ،مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى ﷲ بەندىلىرىگە ھەرەج بولماسلىقى ئۈچۈن ،ئىبادەتنى
ئاسانالشتۇرۇپ بەرگۈچىدۇر)﴾ يەنى ئۇنىڭ سىلەرگە تەيەممۇم قىلىشقا رۇخسەت قىلىشى (سۇ

بولمىغاندا تەيەممۇم قىلىپال ناماز ئوقۇشنى دۇرۇس قىلىپ بەرگەنلىكى) سىلەرنى كەچۈرۈۋەتكەنلىكى
ۋە سىلەرنىڭ گۇناھىڭالردىن ئۆتكەنلىكىدۇر.

بۇ ئايەتتە مەست ئادەم مەستلىكىدىن يېشىلمەي ،سۇ تاپالمىغان كىشى جۇنۇبلۇقتىن
يۇيۇنماي ،تاھارىتى بولمىغانالر تاھارەت ئالماي تۇرۇپ ناماز ئوقۇسا ،نامازنىڭ كامىل بولمايدىغانلىقىغا
دەلىللەر باردۇر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن تەيەممۇمنى كېسەل بولۇپ قالغاندا ياكى سۇ تاپالمىغاندا،
بەندىلىرىگە رەھمەت قىلىش ۋە ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش يۈزىسىدىن رۇخسەت قىلىپ بەردى .ﷲ
تائاالنىڭ (بىزلەرگە بەرگەن) بۇ رۇخسىتى ئۈچۈن كۆپ ھەمدۇ ـ سانا بولسۇن!

تەيەممۇمنىڭ يولغا قويۇلۇشىنىڭ سەۋەبى
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
كۆرسىتىپ كەلگەن ھەدىستۇر.
((( باشقا ئۈممەتلەرنىڭ ئىبادەتنى ئىبادەت ئۈچۈن تەييارالنغان يەردىن باشقا يەردە قىلىشى دۇرۇس ئەمەس ،ئەمما بىز
نامازنى مەسچىتتە ئوقۇماي ،زېمىننىڭ ھەر قانداق جايىدا ئوقۇساق دۇرۇس بولۇۋېرىدۇ.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى سەپەرلىرىدە ئۇنىڭ بىلەن بىللە چىقاتتۇق .بىر قېتىملىق
سەپەردە بىز بەيدا ياكى زاتىلجەيىش دېگەن يەرگە يېتىپ كەلگەندە ،مېنىڭ بۇالپكام چۈشۈپ
قاپتۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئىزدىگىلى تۇردى ،كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىزدىدى،
يېقىن ئەتراپتا سۇ يوق ئىدى ،كىشىلەر ئاتام ئەبۇبەكرىنىڭ قېشىغا كېلىپ (ئۇنىڭغا) :ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ قىلغىنىغا قارا ،ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋە كىشىلەرنى توختىتىپ
قويۇشقا سەۋەبچى بولدى .يېقىن ئەتراپتا سۇ بولمىسا ھەم ھېچ كىم سۇ ئېلىۋالمىغان تۇرسا؟-
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇبەكرى مېنىڭ قېشىمغا كەلدى ،ئۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بېشىنى مېنىڭ يوتامغا قويۇپ ئۇخالۋاتاتتى .ئەبۇبەكرى ماڭا :سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
ۋە كىشىلەرنى توختاتتىڭمۇ؟ يا ئۇالر سۇ ئېلىۋالمىسا ياكى يېقىن ئەتراپتا سۇ بولمىسا -،دېدى.
ئەبۇبەكرى (يەنى ئاتام) ماڭا كايىپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ دېيىشىنى خالىغان بىر نەرسىلەرنى دەپ
قولى بىلەن بېقىنىمغا نوقۇغىلى تۇردى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنىڭ يوتامدا ئۇخالۋاتقانلىقى
ئۈچۈن مەن مىدىرلىيالماي قالدىم .ئەتىسى ئەتىگەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئورنىدىن تۇرغاندا
سۇ يوق ئىدى ،شۇ چاغدا ﷲ تائاال تەيەممۇم قىلىشقا رۇخسەت قىلغان ئايەتنى چۈشۈردى،
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر تەيەممۇم قىلدى .ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەيرى :ئى ئەبۇبەكرىنىڭ جەمەتىدىكىلەر!
بۇ سىلەرنىڭ تۇنجى قېتىملىق بەرىكىتىڭالر ئەمەس -،دېدى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا :مەن
مىنگەن تۆگىنى تۇرغۇزغان ئىدۇق ،بۇالپكا تۆگىنىڭ تېگىدىن چىقتى -،دېدى.

*******
ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃ
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(ئى مۇھەممەد!) كىتابتىن (يەنى تەۋراتتىن) نېسىۋە بېرىلگەن كىشىلەر (يەنى يەھۇدىي
موللىلىرى) نىڭ گۇمراھلىقنى سېتىۋالغانلىقىنى ۋە سىلەرنىڭ توغرا يولدىن ئېزىشىڭالرنى
خااليدىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴿ ﴾44ﷲ سىلەرنىڭ دۈشمەنلىرىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ .ﷲ
سىلەرنى ساقالشقا يېتەرلىكتۇر ۋە سىلەرگە مەدەتكار بولۇشقا يېتەرلىكتۇر (يەنى سىلەرنى
يەھۇدىيالرنىڭ مىكرىدىن ساقالشقا ﷲ كۇپايىدۇر)﴿ .﴾45يەھۇدىيالرنىڭ 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 باشقىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴿.﴾46

نىسا سۈرىسى

يەھۇدىيالرنىڭ ئازغۇنلۇقنى تاللىغانلىقى ،تەۋراتنىڭ سۆزلىرىنى
ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى ،تىللىرىنى ئەگرى قىلغانلىقى ۋە دىنغا تەنە
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) يەھۇدىيالرنىڭ توغرا يولدىن ئازغۇنلۇق يولىغا بۇرۇلۇپ كەتكەنلىكىنى،
پەيغەمبەرگە چۈشكەن نەرسىدىن (قۇرئان كەرىمدىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى ،مۇھەممەد
ئەلھەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ھەققىدىكى (بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردىن ئۇالرغا قالغان) بىلىمنى
يوشۇرغانلىقىنى بايان قىلدى.
﴿سىلەرنىڭ توغرا يولدىن ئېزىشىڭالرنى خااليدىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر!
ئۇالر سىلەرگە چۈشۈرۈلگەن نەرسىگە (يەنى قۇرئانغا) كاپىر بولۇشىڭالرنى ۋە سىلەر مېڭىۋاتقان
توغرا يول ۋە پايدىلىق بىلىمنى تاشلىشىڭالرنى ياخشى كۆرىدۇ﴿ .ﷲ سىلەرنىڭ دۈشمەنلىرىڭالرنى
ئوبدان بىلىدۇ .ﷲ سىلەرنى ساقالشقا يېتەرلىكتۇر ۋە سىلەرگە مەدەتكار بولۇشقا يېتەرلىكتۇر (يەنى
سىلەرنى يەھۇدىيالرنىڭ مىكرىدىن ساقالشقا ﷲ كۇپايىدۇر)﴾.
﴿يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدە كىتابنىڭ (يەنى تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدىغانالرمۇ بار﴾

يەنى ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىدۇ ۋە بوھتان چاپالش يۈزىسىدىن ئۇنى قەستەن ﷲ
تائاال خالىغاندىن باشقا بىر مەنە بىلەن چۈشەندۈرىدۇ.
﴿ئۇالر« :بىز (سۆزۈڭنى) ئاڭلىدۇق( ،ئەمرىڭگە) بويسۇنمىدۇق﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! بۇ
يەھۇدىيالرنىڭ :بىز سۆزۈڭنى ئاڭلىدۇق ۋە ئۇنىڭدا بىز ساڭا بويسۇنمايمىز -،دېگەنلىكىدۇر .بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسىنى مۇجاھىد ۋە ئىبنى زەيدمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش بايان قىلدى .ئۇ مەنە بۇ ئايەتتە
كۆزدە تۇتۇلغان مەنىدۇر .بۇ يەھۇدىيالرنىڭ كۇپۇرلۇقتا ۋە قارشىلىق قىلىشتا ئۇچىغا چىققانلىقىدۇر.
يەھۇدىيالر ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى چۈشىنىپ بولغاندىن كېيىن يۈز ئۆرىدى .ھالبۇكى ،ئۇالر يۈز
ئۆرۈسە ،ئۆزلىرىگە بولىدىغان گۇناھ ۋە جازانى بىلىدۇ.

﴿بىزگە قۇالق سال ،بىز ساڭا قۇالق سالمايمىز» دەيدۇ﴾ يەنى سەن بىز دېگەن نەرسىگە
قۇالق سال ،سەن ئاڭلىمىدىڭ .بۇ ئايەتنىڭ بۇ مەنىنى بېرىدىغانلىقىنى زەھھاك ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلدى (سەن ئاڭلىمىدىڭ دېگەن سۆز ئەسلىدە ياخشى سۆز
بولمىسىمۇ ،لېكىن يەھۇدىيالر بۇ سۆز بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ گاس بولۇپ قېلىشىنى
ياكى ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىنى كۆزلىگەندۇر) .بۇ (يەنە) ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مازاق
قىلىشىدۇر .ئۇالرغا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن!
﴿دىنغا تەنە قىلىش يۈزىسىدىن ،رائىنا دېگەن سۆزنى تىللىرىنى ئەگرى قىلىپ ئېيتىدۇ﴾ ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ ھېلىقى سۆزىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى تىلالشنى ۋە كەمسىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ.
بىز بۇ سۆزگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى يۇقىرىدا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! (پەيغەمبەرگە)
رائىنا دەپ خىتاب قىلماي ،ئۇنزۇرنا دەپ خىتاپ قىلىڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىدە سۆزلەپ بولدۇق.
((( بەقەرە سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شۇڭا ﷲ تائاال ئېغىزلىرىدا دېگەن سۆزلىرى بىلەن كۆڭلىدىكى سۆزنىڭ قارشىسىنى

مەقسەت قىلغان يەھۇدىيالر توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :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 باشقىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ .يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرى ﷲ تائاالنىڭ

رەھمىتىدىن يىراقتۇر .شۇڭا ئۇالرنىڭ دىللىرىغا پايدىلىق ئىماندىن ئازراقمۇ كىرمەيدۇ.

*******
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ئى كىتاب بېرىلگەنلەر! (يەنى يەھۇدىيالر) بىز نۇرغۇن يۈزلەرنى ئۆزگەرتىپ ئارقىسىغا
قىلىپ قويۇشىمىزدىن (يەنى يۈزدىكى بۇرۇن ،كۆز ،قاش قاتارلىق سەزگۈ ئەزالىرىنى ئۆز
جايلىرىدىن يوق قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنى ئارقا تەرەپكە پەيدا قىلىپ قويۇشىمىزدىن ،سۈرەتلىرىنى
مۇبەددەل قىلىشىمىزدىن) ئىلگىرى ،ياكى ئۇالرغا شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمىغانالرغا
لەنەت قىلغاندەك لەنەت قىلىشىمىزدىن ئىلگىرى ،ئۆزەڭالردىكى كىتابنى (يەنى تەۋراتنى)
تەستىق قىلىدىغان ،بىز نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر (بولمىسا
يۇقىرىقى ئىككى باالنىڭ بىرىگە ئۇچرايسىلەر) .ﷲ نىڭ ھۆكمى ئىجرا قىلىنىدۇ (يەنى ﷲ
بىرەر ئىشقا ئەمر قىلسا ،ئۇ ئىش چوقۇم بولماي قالمايدۇ) ﴿ .﴾47ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ .كىمكى ﷲ غا شېرك كەلتۈرىدىكەن ،چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ﴿﴾48

يەھۇدىيالرنى تەھدىت بىلەن ئىمانغا چاقىرىش توغرىسىدا
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ﷲ تائاال ئەھلى كىتابنى بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
چۈشۈرۈلگەن ،ئەھلى كىتابنىڭ قوللىرىدىكى خۇش بېشارەتنى راستقا چىقىرىپ كەلگەن بۈيۈك
كىتابىغا ئىشىنىشكە بۇيرۇغان ۋە ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرغا تەھدىت سالغان
ھالەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز نۇرغۇن يۈزلەرنى ئۆزگەرتىپ ئارقىسىغا قىلىپ قويۇشىمىزدىن (يەنى

يۈزدىكى بۇرۇن ،كۆز ،قاش قاتارلىق سەزگۈ ئەزالىرىنى ئۆز جايلىرىدىن يوق قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنى
ئارقا تەرەپكە پەيدا قىلىپ قويۇشىمىزدىن ،سۈرەتلىرىنى مۇبەددەل قىلىشىمىزدىن) ئىلگىرى﴾

ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەھلى كىتابالر قارىغۇ قىلىنىدۇ﴿ .ئارقىسىغا قىلىپ قويۇشىمىزدىن﴾ يەنى بىز
ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى (ئۇالرنىڭ) گەدەن تەرىپىگە قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالر (بويۇنلىرىنى) ئارقىسىغا
قاراتقان ھالەتتە ماڭىدۇ ۋە بىز ئۇالرنىڭ ئىككى كۆزىنى ئۇالرنىڭ گەدىنىگە قىلىمىز.

نىسا سۈرىسى

قەتادە ۋە ئەتىيە ئەۋفىيمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى يۇقىرىقىغا ئوخشاش بايان قىلدى.
بۇ (ئۇالرغا بېرىلگەن) ئەڭ ئېغىر جازادۇر .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ ھەقتىن يۈز ئۆرۈپ
ناھەقكە قايتقانلىقى ۋە ئوپئوچۇق پاكىتى بولغان توغرا يولدىن ئازغۇنلۇق يولىغا قايتىپ ،شۇ
يولدا بويۇنلىرى ئارقىلىرىغا تولغانغان ھالەتتە مېڭىۋاتقان ۋە يۈگۈرۈۋاتقانلىقىغا كەلتۈرگەن
ئوخشىتىشىدۇر.
بەزى ئالىمالر :بۇ خىل ئوخشىتىش ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىدىمۇ بار -،دېدى:
﴿بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېڭەكلىرىگىچە تاقاقالرنى تاقىدۇق ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇالر باشلىرىنى ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە ئىمانغا باش ئەگمەيدۇ).
ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر توسۇق ،كەينىدە بىر توسۇق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پەردىلىدۇق،
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر (ئىماننىڭ يوللىرى توسۇلۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن) ھېچ نەرسىنى
(((
كۆرەلمەيدۇ﴾.

كەئب ئەھبارنىڭ ئىسالمغا كىرىشى
كەئب ئەھبارنىڭ بۇ ئايەتنى ئاڭلىغاندا مۇسۇلمان بولغانلىقى بايان قىلىنىدۇ .ئىبنى جەرىر
ئىسا ئىبنى مۇغىيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئىبراھىمنىڭ قېشىدا كەئبنىڭ
مۇسۇلمان بولغانلىقى ھەققىدە پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتۇق .ئىبراھىم مۇنداق دېدى :كەئب ھەزرىتى
ئۆمەرنىڭ زامانىسىدا ئىسالمغا كىردى .ئۇ بەيتۇلمۇقەددەسكە بارماقچى بولۇپ مەدىنىدىن ئۆتىۋاتقاندا،
ئۆمەر ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ :ئى كەئب! ئىسالمغا كىرگىن -،دېدى .كەئب :سىلەر كىتابىڭالردا:
﴿تەۋراتنى كۆتۈرۈشكە (يەنى ئەمەل قىلىشقا) تەكلىپ قىلىنغان ،ئاندىن ئۇنى كۆتۈرمىگەنلەر
(يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشىقا تەكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭغا ئەمەل
قىلمىغان ۋە ھىدايەتتىن پايدىالنمىغان يەھۇدىيالر) خۇددى كىتاب يۈكلەنگەن ئېشەككە ئوخشايدۇ
(يەنى پايدىلىق چوڭ  -چوڭ كىتابالرنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان ،چارچاشتىن باشقا ،ئۇالردىن
ھېچقانداق پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ)﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئوقۇمامسىلەر؟ مەن
تەۋراتنى كۆتۈردۈم -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر ئۇنى قويۇۋەتتى .ئۇ (يولغا) چىقىپ ھىمس دېگەن يەرگە يېتىپ
بارغاندا ،ئۇ يەرلىك بىر كىشىنىڭ غەمكىن ھالەتتە﴿ :ئى كىتاب بېرىلگەنلەر! (يەنى يەھۇدىيالر)
بىز نۇرغۇن يۈزلەرنى ئۆزگەرتىپ ئارقىسىغا قىلىپ قويۇشىمىزدىن (يەنى يۈزدىكى بۇرۇن ،كۆز،
قاش قاتارلىق سەزگۈ ئەزالىرىنى ئۆز جايلىرىدىن يوق قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنى ئارقا تەرەپكە پەيدا
قىلىپ قويۇشىمىزدىن ،سۈرەتلىرىنى مۇبەددەل قىلىشىمىزدىن) ئىلگىرى ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى .كەئب ئۆزىنىڭ ئايەتتە دېيىلگەندەك بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ:
ئى پەرۋەردىگارىم! مەن ئىمان ئېيتتىم ،ئى پەرۋەردىگارىم! مەن مۇسۇلمان بولدۇم -،دەپ كەتتى.
ئاندىن يەمەندىكى باال ـ چاقىلىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ ،ئۇالرنى مۇسۇلمان قىلىپ ئېلىپ كەلدى.
((( ياسىن سۈرىسى  8ــ  9ـ ئايەتلەر.
((( جۇمۇئە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ياكى ئۇالرغا شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمىغانالرغا لەنەت قىلغاندەك لەنەت
قىلىشىمىزدىن ئىلگىرى﴾ يەنى شەنبە كۈنى ھىيلە بىلەن بېلىق تۇتۇشقا ئۇرۇنغان كىشىلەر (لەنەت

قىلغىنىمىزدەك) مايمۇن ۋە چوشقىالرغا ئۆزگىرىپ كەتتى ،بۇالرغا ئائىت قىسسىنى ﷲ خالىسا
ئەئراف سۈرىسىدە تولۇق بايان قىلىمىز﴿ .ﷲ نىڭ ھۆكمى ئىجرا قىلىنىدۇ (يەنى ﷲ بىرەر ئىشقا
ئەمر قىلسا ،ئۇ ئىش چوقۇم بولماي قالمايدۇ)﴾.

شېرىك كەلتۈرگۈچىلەرنىڭ تەۋبە قىلمىغان ئەھۋالدا مەڭگۈ
كەچۈرۈلمەيدىغانلىقى
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال
ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن ھالەتتە يولۇققان بىر بەندىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرمەيدۇ﴿ .خالىغان
ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەردىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ« :ئى بەندەم!
سەن ماڭا ئىبادەت قىلمىدىڭ ۋە لېكىن رەھمىتىمنى ئۈمىد قىلدىڭ ،شۇڭا مەن ھەقىقەتەن
سەندىكى بار گۇناھنى كەچۈرۈۋېتىمەن .ئى بەندەم! سەن ماڭا شېرىك كەلتۈرمەي زېمىن توشقۇچە
خاتالىق بىلەن ئۇچراشساڭمۇ ،مەن ساڭا زېمىن توشقۇچە كەچۈرۈم بىلەن ئۇچرىشىمەن».
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :بىر بەندە پەقەت:
“ال ئىالھە ئىللەلالھۇ” يەنى “ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە ھېچ اليىق زات يوق” دېگەن
سۆزنى ئېيتىپ ،ئاندىن شۇ ئەقىدىدە ئۆلگەن بولسا جەننەتكە كىرىدۇ» .مەن :ئۇ زىناخورلۇق
ۋە ئوغرىلىق قىلسىمۇ كىرەمدۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شۇنداق قىلغان
بولسىمۇ كىرىدۇ» دېدى .مەن :ئۇ زىناخورلۇق ۋە ئوغرىلىق قىلسىمۇ كىرەمدۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئۇ پاھىشە ۋە ئوغرىلىق قىلسىمۇ» دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى-،
دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆتىنچى قېتىمدا« :ئەبۇزەرنىڭ ئويلىغىنىدەك بولمىدى»
دېدى .ئاندىن ئەبۇزەر ئىشتىنىنى سۆرىگەن پېتى چىقىپ :ئەگەر ئەبۇزەرنىڭ ئويلىغىنىدەك
بولمىسىمۇ؟ -دېدى .كېيىن ئەبۇزەر بۇ ھەدىسنى ئوقۇپ بەرسە :ئەگەر ئەبۇزەرنىڭ ئويلىغىنىدەك
بولمىسىمۇ -،دەيتتى.
بەززار ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:

﴿ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىڭ
ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى ۋە« :مەن

شاپائىتىمنى قىيامەت كۈنىدىكى ئۈممىتىمنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭ گۇناھ ئىگىلىرى ئۈچۈن
كېچىكتۈرۈپ قويدۇم» دېگەنلىكىنى ئاڭلىمىغۇچە( ،بىز) چوڭ گۇناھ ئىگىلىرى گۇناھلىرىنىڭ
كەچۈرۈم بولۇشىنى تىلەشتىن توختاپ تۇرغان ئىدۇق.
﴿كىمكى ﷲ غا شېرك كەلتۈرىدىكەن ،چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە

نىسا سۈرىسى

مۇنداق دەيدۇ﴿ :شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
ئەڭ چوڭ گۇناھ قايسى؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇ گۇناھ) سېنى ياراتقان
ﷲ غا بىر نەرسىنى شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭ» دېدى.

*******
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ئۆزلىرىنى پاك دەپ قارايدىغانالر (يەنى ئۆزلىرىنى تەقۋادارلىق بىلەن مەدھىيلەيدىغانالر)
نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك ئەمەس) ،ﷲ خالىغان
بەندىسىنى پاك قىلىدۇ ،ئۇالرغا قىلچىلىكمۇ زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿( .﴾49ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ
ﷲ غا تۆھمەت چاپالۋاتقانلىقىغا قارىغىن! بۇ ئوپئوچۇق گۇناھتۇر﴿ .﴾50كىتابتىن نېسىۋە
بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر بۇتقا ۋە شەيتانغا ئىشىنىدۇ ،كاپىرالرنى
كۆرسىتىپ« :بۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) نىڭ يولى ئىمان ئېيتقانالرنىڭكىدىن تېخىمۇ
توغرىدۇر» دەيدۇ﴿ .﴾51ئەنە شۇالر ﷲ رەھمىتىدىن يىراق قىلغان كىشىلەردۇر؛ ﷲ كىمنى
رەھمىتىدىن يىراق قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا (ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچبىر
مەدەتكار تاپالمايسەن﴿.﴾52

يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزلىرىنى پاك دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى ۋە
بۇت بىلەن شەيتانغا ئىشەنگەنلىكى ،توغرا يول ۋە ئىماننى ئىنكار قىلغانلىقى
ئۈچۈن لەنەت قىلىنغانلىقى
﴿ئۆزلىرىنى پاك دەپ قارايدىغانالر (يەنى ئۆزلىرىنى تەقۋادارلىق بىلەن مەدھىيلەيدىغانالر)
نى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ ھەسەن ۋە قەتادە مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر ئۆزلىرىنى

“ﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرى ۋە دوستلىرى” دەۋالغانلىقى ئۈچۈن (ئۇالر ھەققىدە) چۈشكەن.

ئىبنى زەيد مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ﴿ :بىز ﷲ
نىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز (يەنى ئاتا  -بالىدەك يېقىنمىز) ۋە (بىز ﷲ نىڭ دىنىدا بولغاچقا)
((( لوقمان سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

93

دوستلىرىدۇرمىز﴾(((﴿ ،يەھۇدىي ياكى ناسارا بولمىغان ئادەم (يەنى يەھۇدىيالر يەھۇدىي بولمىغان
ئادەم ،ناساراالر ناسارا بولمىغان ئادەم) ھەرگىزمۇ جەننەتكە كىرمەيدۇ﴾((( دېگەن ۋاقتىدا چۈشتى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك ئەمەس) ،ﷲ
خالىغان بەندىسىنى پاك قىلىدۇ﴾ يەنى پاكالش ﷲ تائاالغا خاستۇر .چۈنكى ،ئۇ ھەممە ئىشنىڭ
ھەقىقىتىنى بىلگۈچىدۇر.
﴿ئۇالرغا قىلچىلىكمۇ زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد،
ئىكرىمە ،ئەتا ،ھەسەن ،قەتادە ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ
﴿قىلچىلىكمۇ﴾ دېگىنى ئۈچكىنىڭ سىزىقچىلىرىدا بولىدىغان قىلنى كۆرسىتىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ﷲ غا تۆھمەت چاپالۋاتقانلىقىغا قارىغىن!﴾ يەنى ئۇالر ﷲ
تائاالغا بۇ سۆزلەرنى دېيىش ئارقىلىق تۆھمەت چاپلىدى ،ئۇالر﴿ :يەھۇدي ياكى ناسارا بولمىغان
ئادەم (يەنى يەھۇدىيالر يەھۇدىي بولمىغان ئادەم ،ناساراالر ناسارا بولمىغان ئادەم) ھەرگىزمۇ
جەننەتكە كىرمەيدۇ﴾(((«﴿ ،دوزاخ ئوتى بىزنى ساناقلىق كۈنلەرال (يەنى موزايغا چوقۇنغان 40
كۈنلۈك ۋاقىتال) كۆيدۈرىدۇ»﴾((( دەيدۇ.
ئۇالر ئۆز ئاتىلىرىنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرىغا يۆلىنىۋالدى ،ﷲ تائاالنىڭ (ئاتىالر قىلغان
ئەمەل ـ ئىبادەتىنىڭ بالىالرغا قىلچىلىكمۇ پايدا يەتكۈزەلمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى) ھۆكمى
مۇنداق بايان قىلىندى﴿ :ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى (نىڭ ساۋابى)
(((
ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر .سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالر (نىڭمۇ ساۋابى) ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر﴾
﴿بۇ ئوپئوچۇق گۇناھتۇر﴾﴿ ،كىتابتىن نېسىۋە بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر) نى
كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر بۇتقا ۋە شەيتانغا ئىشىنىدۇ﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ھەسسان ئىبنى پائىتتىن

ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى «جىبت» سېھىرگەرلىك
دېگەنلىكتۇر .ئالىم ئەبۇنەسرى ئىسمائىل ئىبنى ھەمماد جەۋھەرى ئۆزىنىڭ“ :لۇغەت” كىتابىدا
مۇنداق دەيدۇ« :جىبت» دېگەن سۆز بۇتقا ،داخانغا ،سېھىرگەرگە ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش
مەنىلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بۇ ئايەتتىكى «تەۋاغىيت» دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى ھەققىدىكى سوئالغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر شەيتانالر
ئىچىلىرىگە كىرىۋالغان داخانالردۇر.
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مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ« :تەۋاغىيت» دېگەن ئىنساننىڭ سۈرىتىدىكى شەيتاندۇر .بۇ،
يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر بىر ئىشتا ھۆكۈم چىقىرىشىنى تەلەپ قىلىپ قېشىغا بارىدىغان
ۋە يەھۇدىي ،خىرىستىئانالرنى ئىشالرغا بۇيرۇيدىغان ،بۇيرۇق ئىگىسى بولغان ئىنساننىڭ
((( مائىدە سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  111ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  111ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  134ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

سۈرىتىدىكى شەيتاندۇر .ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ« :تەۋاغىيت» دېگەن سۆز ﷲ تائاالدىن
باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ھەممە نەرسىلەرگە قارىتىلىدۇ.

كاپىرالرنى مۇسۇلماندىن ئارتۇق كۆرۈشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى
﴿كاپىرالرنى كۆرسىتىپ« :بۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) نىڭ يولى ئىمان
ئېيتقانالرنىڭكىدىن تېخىمۇ توغرىدۇر» دەيدۇ﴾ يەنى يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىئانالر بىلىمسىزلىكى،

دىنسىزلىقى ۋە قوللىرىدىكى ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن كاپىرالرنى
مۇسۇلمانالردىن ئارتۇق كۆرىدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇيەي ئىبنى
ئەھتەب ۋە كەئب ئىبنى ئەشرەف دېگەن يەھۇدىيالر مەككىلىك كاپىرالرنىڭ قېشىغا كېلىدۇ،
مەككىلىك كاپىرالر ئۇالرغا :سىلەر ئەھلى كىتاب ۋە ئىلىملىك كىشىلەرسىلەر ،شۇڭا بىز ۋە
مۇھەممەدنىڭ ئىشى توغرۇلۇق مەلۇمات بېرىڭالر -،دېدى (يەنى بىزنىڭ ياكى مۇھەممەدنىڭ
توغرا يولدا ئىكەنلىكىنى ئايرىپ بېرىڭالر دېمەكچى) .يەھۇدىيالر :سىلەر قايسى ئىشنى
قىلىۋاتىسىلەر ۋە مۇھەممەد قايسى ئىشنى قىلىۋاتىدۇ؟ -دېدى .مەككىلىك كاپىرالر :بىز ئۇرۇق
ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىمىز ،تۆگىلەرنى بوغۇزاليمىز (يەنى ئاجىزالرغا ۋە مېھمانالرغا ئاتاپ
تۆگە بوغۇزاليمىز) ،سۈت ۋە سۇ بېرىمىز (يەنى بىز كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىمىز دېمەكچىدۇر)،
ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىمىز ۋە ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەيمىز .مۇھەممەد بولسا ،ئۇرۇق ـ
تۇغقانالرنىڭ ئارىلىقىنى ئۈزىۋەتكەن ،ھاجىالرنىڭ ئوغرىسى بولغان غىفاز جەمەتى ئەگەشكەن
(ئارىمىزدا ئۆسكەن شۇمبۇيىدەك) بىر پۇتاقچىدۇر .بىز ياخشىمۇ ياكى ئۇ ياخشىمۇ؟ -دېدى.
يەھۇدىيالر ئۇالرغا :سىلەر ياخشى ۋە توغرا يولدىدۇرسىلەر -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال
بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :كىتابتىن نېسىۋە بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر) نى كۆرمىدىڭمۇ؟
ئۇالر بۇتقا ۋە شەيتانغا ئىشىنىدۇ﴾ بۇ سۆز ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە بىر تۈركۈم
سەلەپ ئالىملىرىدىن باشقىچە بىر ئۇسۇل بىلەن رىۋايەت قىلىندى.

يەھۇدىيالرنىڭ مۇشرىكالردىن ياردەم سورىغانلىقى ئۈچۈن اﷲ تائاالنىڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدىغانلىقى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرغا بولغان لەنىتىدۇر .شۇنداقال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا
ھېچبىر ياردەمچىنىڭ يوق ئىكەنلىكى بىلەن خەۋەر بېرىشىدۇر .چۈنكى ،ئۇالر مۇشرىكالردىن
ياردەم سوراپ باردى ،ئۇالر مۇشرىكالرنى ئۆزلىرىگە ياردەم بېرىشكە چاقىرىش ئۈچۈن (ئۇالرغا):
سىلەر ياخشى ۋە توغرا يولدىسىلەر ،دېگەن گەپنى قىلدى ،ھەقىقەتەن ئۇالر يەھۇدىيالرغا
ياردەم بېرىش ئۈچۈن خەندەك ئۇرۇشىغا (يەنى يەھۇدىيالرنىڭ قۇترىتىشى بىلەن كېلىپ
خەندەك ئۇرۇشىغا) قاتناشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى مەدىنىنىڭ
ئەتراپىغا خەندەك كولىدى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توسۇپ قالدى ۋە بۇ ھەقتە
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مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ كاپىرالر (يەنى مەدىنىگە ھۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇن) نى خاپا
قايتۇردى ،ئۇالر مەقسىتىگە يېتەلمىدى ،ﷲ (دۈشمەنگە بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە
قىلىپ) مۆمىنلەرنى ئۇرۇشسىز غەلىبىگە ئېرىشتۈردى ،ﷲ كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾(((.

*******
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ياكى ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقتىن نېسىۋىسى بارمۇ؟ (ھېچقانداق نېسىۋىسى يوق) ئەگەر
بولىدىغان بولسا (زىيادە بېخىللىقتىن) ئۇالر كىشىلەرگە قىلچىلىك نەرسە بەرمەيدۇ ﴿.﴾53
ياكى ئۇالر ﷲ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ئىبراھىم ئەۋالدىغا كىتاب،
ھېكمەت بەردۇق ۋە ئۇالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق بەردۇق﴿ .﴾54ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ
ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان ئېيتقانالرمۇ بار ،ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرىگەنلەرمۇ بار ،ئۇالرغا (ئۇالرنىڭ كۇفرىغا جازا بېرىش يۈزىسىدىن) جەھەننەمنىڭ يېنىپ
تۇرغان ئوتى يېتەرلىكتۇر﴿.﴾55

يەھۇدىيالرنىڭ بېخىللىقى ۋە ھەسەتخورلۇقى
﴿ياكى ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقتىن نېسىۋىسى بارمۇ؟ (ھېچقانداق نېسىۋىسى يوق)﴾ ئاندىن ﷲ
تائاال يەھۇدىيالرنى بېخىللىق بىلەن سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر بولىدىغان بولسا (زىيادە
بېخىللىقتىن) ئۇالر كىشىلەرگە قىلچىلىك نەرسە بەرمەيدۇ﴾ خۇسۇسەن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
شۇنداق قىلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ
كېتىدۇ«﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ رەھمەت خەزىنىلىرى سىلەرنىڭ قولۇڭالردا بولسا ،چىقىمدىن
(يەنى تۈگەپ كېتىشىدىن) قورقۇپ ،چوقۇم بېخىللىق قىالتتىڭالر» دېگىن﴾((( ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ئىنسان بېخىل كېلىدۇ﴾(((.
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﴿ياكى ئۇالر ﷲ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟﴾ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىكنى مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمغا بەرگەنلىكى ۋە ئۇنىڭ بەنى ئىسرائىلدىن بولماي ئەرەبلەردىن بولغانلىقى ئۈچۈن
يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەسەت قىلىشى ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئىشىنىشتىن توستى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

﴿ياكى ئۇالر ھەسەت قىلىشامدۇ؟﴾ ئىمام تەبەرانىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ھەسەت قىلىنغۇچىالردىن باشقا
كىشىلەر ئەمەس ،بىز كۆزدە تۇتۇلغاندۇرمىز.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئىبراھىم ئەۋالدىغا كىتاب ،ھېكمەت بەردۇق ۋە ئۇالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق
بەردۇق﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىدن بولغان بەنى ئىسرائىلنىڭ ئەۋالدلىرىدىن

پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرغا كىتابالرنى نازىل قىلدۇق .بۇ پەيغەمبەرلەر بەنى ئىسرائىلنىڭ
ئىچىدە ﷲ تائاالنىڭ قانۇنى بىلەن ھۆكۈم قىلدى .بەنى ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن پادىشاھالرنى
تۇرغۇزدۇق.

﴿ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان
ئېيتقانالرمۇ بار﴾ بەنى ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن مۇشۇ نېئمەتلەرنى ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرگە

ئىشىنىدىغانالرمۇ بار.

﴿ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىگەنلەرمۇ بار﴾ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇ پەيغەمبەرگە ئىشەنمەيدىغان،
ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىيدىغان ۋە باشقىالرنى ئۇنىڭغا ئىشىنىشتىن توسىدىغانالرمۇ بار .ئۇ پەيغەمبەر
ئۇالرنىڭ مىللىتىدىن بولسىمۇ ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەن يەردە( ،ئى مۇھەممەد!) سەن ئۇالرنىڭ
مىللىتىدىن ئەمەس تۇرساڭ ،ئۇالر ساڭا قانداق ئىشىنىدۇ؟
مۇجاھىد﴿ :ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا)
ئىمان ئېيتقانالرمۇ بار﴾ دېگەن ئايەتتىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،

دېدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرلىرى سېنى بەك يالغانچىغا چىقارغۇچىدۇر ،ئۇالر سەن ئېلىپ
كەلگەن ھىدايەت ۋە ئوچۇق بولغان ھەقتىن بەك يىراقتۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا (ئۇالرنىڭ كۇفرىغا جازا
بېرىش يۈزىسىدىن) جەھەننەمنىڭ يېنىپ تۇرغان ئوتى يېتەرلىكتۇر﴾.

*******
ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز ،ئۇالرنىڭ تېرىلىرى
پىشىپ تۈگىگەن چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يەڭگۈشلەيمىز .ﷲ ھەقىقەتەن
غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾56ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى
ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمىز ،ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ .ئۇ
يەردە ئۇالرغا پاك جۈپتىلەر بولىدۇ ،ئۇالرنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك سايىسىغا داخىل قىلىمىز﴿.﴾57
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اﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمىگەنلەرگە
بولىدىغان ئازابنىڭ بايانى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە باشقىالرنى ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە
ئەگىشىشتىن توسقان كىشىنى دوزاخنىڭ ئوتىدا ئازاباليدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز﴾.
ئاندىن ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگەن چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە
يەڭگۈشلەيمىز﴾ ئەئمەش ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالرنىڭ

تېرىلىرى كۆيۈپ كەتكەن ۋاقتىدا ،ئۇنىڭ ئورنىغا قەغەزلەرگە ئوخشاش ئاپئاق تېرىلەر
يەڭگۈشلىنىدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگەن چاغدا﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :دوزاخنىڭ ئوتى
ئۇالرنى بىر كۈندە  70مىڭ قېتىم پىشىرىدۇ .ھۈسەين مۇنداق دەيدۇ :بۇ رىۋايەتتە فۇزەيل
ھىشامدىن ھەسەننىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگەن چاغدا﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى قوشۇپ قويدى :دوزاخنىڭ ئوتى ئۇالرنى پىشۇرۇپ ئۇالرنىڭ گۆشىنى
يېگەندە ،ئۇالرغا( :ئۆز ئەسلىڭالرغا) قايتىڭالر -،دېيىلىدۇ .ئاندىن ئۇالر (ئۆز ئەسلىگە)
قايتىدۇ.

تەقۋادار ،ياخشى كىشىلەرنىڭ بارار جايىنىڭ جەننەت بولىدىغانلىقى ۋە
ئۇنىڭدىكى نېئمەتلەرنىڭ بايانى
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان
جەننەتلەرگە كىرگۈزىمىز ،ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ياخشى

98

كىشىلەرنىڭ ئورنىدىن خەۋەر بەرگەنلىكىدۇر .ئۇالر ھەممە يەرلىرىدە ئۆستەڭلەر ئېقىپ
تۇرىدىغان جەننەتتە خالىغىنىچە تۇرىدۇ .ئۇالر جەننەتتىن يۆتكەلمەي مەڭگۈ قالىدۇ ،يۆتكىلىپ
كېتىشنىمۇ ھەم خالىمايدۇ.
﴿ئۇ يەردە ئۇالرغا پاك جۈپتىلەر بولىدۇ﴾ يەنى ھەيز ،نىپاس ،چوڭ ـ كىچىك تەرەت،
بولمىغۇر ،ناچار ئەخالق ۋە يامان سۈپەتلەردىن پاكتۇر.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
پاسكىنىچىلىق ۋە چوڭ ـ كىچىك تەرەتلەردىن پاك ـ پاكىزدۇر .ئەتا ،ھەسەن ،زەھھاك،
نەخەئى ،ئەبۇسالىھ ،ئەتىيە ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە (ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇماغا) ئوخشاش بايان قىلدى.

نىسا سۈرىسى

مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سۈيدۈك ،ھەيز ،ماڭقا ،تۈكۈرۈك،
مەنى ۋە باال تۇغۇشالردىن پاك بولىدۇ (يەنى جەننەتتىكى ئايالالردا ئۇ ئىشالرنىڭ بىرسىمۇ
تېپىلمايدۇ).
﴿ئۇالرنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك سايىسىغا داخىل قىلىمىز﴾ ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شەكسىزكى ،جەننەتتە “مەڭگۈلۈك دەرەخ” دەپ ئاتىلىدىغان بىر دەرەخ بار ،بىر كىشى
ئۇنىڭ سايىسىدا يۈز يىل ماڭسىمۇ ،ئۇنى كېسىپ ئۆتەلمەيدۇ».

*******
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا ،كىشىلەر ئارىسىدا
ھۆكۈم قىلغاندا ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،ﷲ سىلەرگە نەسىھەت قىلغان ئىشالر
نېمىدىگەن ياخشى ،ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشىڭالرنى) كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾58

ئامانەتنى ئادا قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئامانەتلەرنى ئىگىلىرىگە قايتۇرۇشقا بۇيرۇغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر سەمىرەدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ساڭا ئامانەت قويغان كىشىنىڭ
ئامانىتىنى ئادا قىلغىن ۋە ساڭا خىيانەت قىلغان كىشىگە خىيانەت قىلمىغىن».
بۇ ئامانەت بەندىلەرنىڭ ئۈستىدىكى ناماز ،زاكات ،روزا ،كەففارەت ،نەزىر ۋە باشقا
نەرسىلەردىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ ھەقلىرىنى ۋە بەندىلەرنىڭ بىرسى ـ بىرسىگە ئامانەت
قويۇشقان نەرسىلەرگە ئوخشاش ئۆزئارا ھەقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقلەرنىڭ
ھەممىسىنى ئادا قىلىشقا بۇيرۇدى ،ئۇنى بۇ دۇنيادا ئادا قىلمىغان كىشىدىن قىيامەت كۈنى
ھېساب ئېلىنىدۇ .ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دەيدۇ« :ئەلۋەتتە ،سىلەر ھەقلەرنى ئۇنىڭ ئىگىلىرىگە قايتۇرىسىلەر ،ھەتتا مۈڭگۈزسىز قوي
ئۈچۈن مۈڭگۈزلۈك قويدىن قىساس ئېلىنىدۇ».
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت توغرىسىدا ئىبنى جۇرەيجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بۇ ئايەت ئوسمان ئىبنى تەلھە توغرىسىدا چۈشتى .مەككە پەتھى بولغان كۈنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن كەبىنىڭ ئاچقۇچىنى ئېلىپ ،كەبىگە كىردى ،قايتىپ چىققان چاغدا:
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا  ...بۇيرۇيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى
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ئوقۇپ چىقىتى ۋە ئوسماننى يېنىغا چاقىرىپ ،ئاچقۇچنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بەردى.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەبىدىن﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ
سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا  ...بۇيرۇيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ چىققاندا،

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب :ئاتام ـ ئانام ئۇنىڭ ئۈچۈن پىدا بولسۇن ،مەن ئۇنىڭ بۇ ئايەتنى
بۇنىڭدىن بۇرۇن ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىمىغان ئىدىم -،دېدى.
بۇ ئايەت مۇشۇ ئىش توغرىسىدا چۈشكەنلىكى بىلەن مەشھۇردۇر .بۇ ئايەت مەيلى بۇ
ھەقتە چۈشسۇن ياكى ئۇنداق بولمىسۇن( ،بۇنىڭ) ھۆكمى ھەممە كىشىگە ئومۇمىيدۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفىيە قاتارلىقالر مۇنداق
دېدى :بۇ ئايەت ياخشى ۋە ئەسكى كىشى ئۈچۈن ئورتاقتۇر ،يەنى ئۇ ھەر بىر كىشى ئۈچۈن
ئورتاق بۇيرۇقتۇر.

ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ ئادىل بولۇشقا بۇيرۇلغانلىقى
﴿كىشىلەر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ﴾ يەنى بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇغان ئايىتىدۇر .شۇڭا
مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە شەھرى ئىبنى ھەۋشەب قاتارلىقالر مۇنداق
دېدى :بۇ ئايەت ھەقىقەتەن كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدىغان كىشىلەر توغرىسىدا
چۈشكەن ئايەتتۇر.
ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ« :ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلمىغان ھاكىم بىلەن بىللىدۇر ،ئەگەر ئۇ زۇلۇم قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنى
تاشالپ قويىدۇ» .ئەسەردە مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان :بىر كۈن ئادىللىق قىلىش  40يىل
ئىبادەت قىلغان بىلەن ئوخشاشتۇر.
﴿ﷲ سىلەرگە نەسىھەت قىلغان ئىشالر نېمىدىگەن ياخشى﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنى
ئامانەتنى ئادا قىلىشقا ،كىشىلەر ئارىسىدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا ،ئۇنىڭدىن باشقا،
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلىشىڭالرغا ۋە ئۇنىڭ ھەممە تەرەپتىن تولۇق بولغان
شەرىئىتىگە بويسۇنۇشۇڭالرغا بۇيرۇيدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئىشىڭالرنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾.
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*******
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزەڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ توغرىدا ﷲ

نىسا سۈرىسى

غا ۋە پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر ،ئەگەر سىلەر ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە (ھەقىقىي)
ئىشىنىدىغان بولساڭالر ،بۇ (يەنى ﷲ نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت
قىلىش) سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر ،نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر﴿.﴾59

ياخشى ئىشالردا باشلىققا بويسۇنۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى
﴿ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزەڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافە ئىبنى قەيس ئىبنى ئەدىنى بىر قوشۇنغا باشلىق قىلىپ
ئەۋەتكەندە (ئۇنىڭ ھەققىدە) چۈشكەن.
ئىمام ئەھمەد ھەزرىتى ئەلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر قوشۇنغا ئەنسارىالردىن بىر كىشىنى باشلىق قىلىپ قويدى ،ئۇالر (يولغا)
چىققاندا ئۇ باشلىق بىر ئىش توغرىسىدا ئۇالردىن ئاغرىنىپ قېلىپ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
سىلەرنىڭ ماڭا بويسۇنۇشۇڭالرنى بۇيرۇمىدىمۇ؟ -دېدى .ئۇالر :شۇنداق -،دەپ جاۋاب
بەردى .باشلىق (ئۇالرغا) :ئوتۇن يىغىڭالر -،دېدى( .ئۇتۇنمۇ يىغىلدى) ئاندىن باشلىق
بىر ئوتنى ئېلىپ كېلىپ ،ئوتۇننى تۇتاشتۇردى .ئاندىن ئۇ :مەن سىلەرنى ئۇ ئوتقا كىرىشكە
بۇيرۇيمەن -،دېدى .قوشۇندىكى ئادەملەر ئوتقا كىرمەكچى بولدى ،لېكىن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
بىر ياش باال ئۇالرغا :سىلەر ھەقىقەتەن ئوتتىن قورقۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەرىپىگە
قايتقان (يەنى سىلەر ئوتتىن قېچىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرگەن) ئىدىڭالر.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچراشمىغۇچە (ئوتقا كىرىشكە) ئالدىرىماڭالر( ،سىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچراشقاندا) ئۇ سىلەرنى ئوتقا كىرىشكە بۇيرۇسا ،ئاندىن
(ئۇنىڭغا) كىرىڭالر -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا قايتىپ
كېلىپ ،ئۇنىڭغا بولغان ئىشتىن خەۋەر بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئوتقا كىرگەن
بولساڭالر ،مەڭگۈ ئۇنىڭدىن چىقالمايتتىڭالر ،بويسۇنۇش پەقەت ياخشى ئىشتا بولىدۇ» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر مۇسۇلمان ئۆز باشلىقىنى ياخشى ياكى يامان كۆرسۇن( ،باشلىق) ئۇنى
يامان ئىشقا بۇيرۇمىسىال ،باشلىقىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى ۋە (ئۇنىڭغا) بويسۇنۇشى الزىمدۇر.
ئەگەر يامان ئىشقا بۇيرۇلسا ،ئۇنىڭ گەپ ئاڭلىشى ۋە بويسۇنۇشى دۇرۇس ئەمەس» .بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۇباد ئىبنى سامىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كەيپىياتىمىز مەيلى ياخشى ياكى يامان بولسۇن ،ئەھۋالىمىز ياخشى
ۋە يامان بولسۇن ،ھەرقانداق ئەھۋالدا بويسۇنۇشقا ،ئۇنى ھۆرمەتلەشكە ،چوڭ كۆرۈشكە ۋە بىر
ئىشنى (باشلىقلىقنى) ئۇنىڭغا الياقىتى بار كىشىدىن تاالشماسلىققا بەيئەت قىلدۇق .پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر باشلىققا الياقىتى بار كىشىلەرنىڭ كۇپۇرلۇقىغا ﷲ
تەرىپىدىن ئوچۇق پاكىت بولغاندا (يەنى ئاشكارا كۇپۇرلۇقنى ئۇنىڭدا كۆرگەن ۋاقتىڭالردا)،
ئۇنىڭدىن باشلىقلىقنى تاالشساڭالر بولىدۇ»(((.
ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەرگە بېشى قۇرۇق ئۈزۈمدەك كىچىك ھەبەشلىك (يەنى
نېگىر) قۇل باشلىق قىلىنسىمۇ ،ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سېلىڭالر ۋە (ئۇنىڭغا) بويسۇنۇڭالر».
ئىمام مۇسلىم ئۇممۇھۈسەيننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھەجىدە تەبلىغ قىلىپ ،مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:
«سىلەرگە ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن يېتەكلەيدىغان بىر قۇل باشلىق قىلىنسىمۇ( ،ئۇنىڭ
گېپىگە) قۇالق سىلىڭالر ۋە (ئۇنىڭغا) بويسۇنۇڭالر» يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەپ بايان
قىلىندى« :ئۇ يەر ـ بۇ يەرلىرى كېسىك ھەبەشلىك (نېگىر) قۇل بولسىمۇ.»..
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ماڭا بويسۇنغان كىشى ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا
بويسۇنغان بولىدۇ ،ماڭا ئاسىيلىق قىلغان كىشى ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان
بولىدۇ .مەن باشلىق قىلىپ قويغان كىشىگە بويسۇنغان كىشى ھەقىقەتەن ماڭا بويسۇنغان،
ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغان كىشى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ».
﴿ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزەڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾

يەنى ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ئەگىشىڭالر ،پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى تۇتۇڭالر ،ئۆزەڭالردىن
بولغان باشلىقالر سىلەرنى ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشقا ئەمەس ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇسا
(ئۇالرغا) بويسۇنۇڭالر .چۈنكى ،ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىدىغان ئىشالردا مەخلۇققا بويسۇنۇش
دۇرۇس ئەمەس.

ھەرقانداق ئىش ئۈستىدە تاالش ـ تارتىش قىلىپ قالغاندا قۇرئان ۋە سۈننەتكە
قايتىشنىڭ مۇھىملىقى
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﴿ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ توغرىدا ﷲ غا ۋە
پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر﴾ مۇجاھىد ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر بىر نەرسە ئۈستىدە تاالش ـ تارتىش قىلىپ قالساڭالر ،ﷲ
تائاالنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە قايتىڭالر .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ
كىشىلەر تاالش ـ تارتىش قىلغان ھەرقانداق مەسىلىدە (مەيلى ئۇ دىننىڭ ئاساسلىق مەسىلىسى

((( يەنى مۇسۇلمان باشلىقتا دىندا چوڭ خاتالىق ھېسابلىنىدىغان ،كۇپۇرغا ئېلىپ بارىدىغان بىر ئىشنى كۆرۈپ
قالمىغىچە بويسۇنۇش الزىم ،ئەگەر ئۇنىڭدا كۇپۇرلۇققا ئېلىپ بارىدىغان خاتالىق ئېنىق كۆرۈلسە ،ئۇنىڭغا بۇيسۇنمىسىمۇ
ۋە ئۇنىڭدىن باشلىقلىقنى تاالشسىمۇ بولىدۇ.

نىسا سۈرىسى

ياكى قوشۇمچە ،ئاددىي مەسىلىسى بولسۇن ،تاالش ـ تارتىش قىلىنىپال قالسا) قۇرئان ۋە
سۈننەتكە قايتىشى توغرىسىدىكى بۇيرۇقىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى قۇرئان ۋە سۈننەتكە
قايتىش توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر (دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا) ھەر قانداق
نەرسە ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر ،ئۇنىڭغا ﷲ ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾(((.
كىتاب ۋە سۈننەت بىرەر نەرسىگە ھۆكۈم چىقارسا ۋە ئۇنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق
بەرسە ،ئۇ نەرسە ھەقتۇر .بۇ ھەقتىن باشقا ھەقىقەت يوقتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئەگەر سىلەر ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە (ھەقىقىي) ئىشىنىدىغان بولساڭالر﴾ بۇ ئايەت ،تاالش
ـ تارتىش بولۇپ قالغاندا قۇرئان ۋە سۈننەتكە قايتمىغان كىشىنىڭ ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت
كۈنىگە ھەقىقىي ئىشەنمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ﴿ .بۇ (يەنى ﷲ نىڭ كىتابىغا ۋە
پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش) سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر﴾.
﴿نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر﴾ سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ياخشىدۇر .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ مۇكاپاتى
ياخشىدۇر .بۇ ئىككى مەنە مەزمۇن جەھەتتە پەرقلەنمەيدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ
ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان
كىتابالرغا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر (يەنى مۇناپىقالر)
نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى ،ئۇالر
شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ،شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ﴿ .﴾60ئۇالر
(يەنى مۇناپىقالر) غا« :ﷲ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالر»
دېيىلسە ،مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴿ .﴾61قىلمىشلىرى
تۈپەيلىدىن ئۆز بېشىغا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاغدا ،سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ﷲ
بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا« :بىز پەقەت ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق»
دېگەنلەرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴿ ﴾62ئەنە شۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (يالغان ئېيتىدۇ)،
ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى (يەنى مۇناپىقلىقىنى ،مىكرىنى) بىلىدۇ ،ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن،
ئۇالرغا نەسىھەت قىلغىن ،ئۇالرغا تەسىرلىك سۆزلەرنى قىلغىن﴿.﴾63
((( شۇرا سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ ھۆكمىدىن باشقا ھۆكۈمنى قوبۇل قىلغان كىشىنىڭ
مۇسۇلمان ئەمەسلىكى
﴿ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان
كىتابالرغا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر (يەنى مۇناپىقالر)
نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى ،ئۇالر
شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ،شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ﴾ بۇ ئايەتتە

ﷲ تائاال ،ئۆزىنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرۈلگەن
نەرسىگە (كىتابقا) ئىمان كەلتۈرگەنلىكىنى دەۋا قىلىپ تۇرۇپ ،مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتا
ﷲ تائاالنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىدىن باشقا((( بىر نەرسىگە ئېسىلماقچى بولغان
كىشىنى ئەيىبلىدى .بۇ ئەيىبلەش ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبلىرىنى بايان قىلغان رىۋايەتلەردە
بىلىنىپ تۇرىدۇ .بۇ ئايەت ئەنسارىلىق ۋە يەھۇدىيدىن ئىبارەت تاالش ـ تارتىش قىلىشىپ
قالغان ئىككى كىشى توغرىسىدا چۈشكەن .يەھۇدىي :مەن بىلەن سېنىڭ ئاراڭدا مۇھەممەد
ھۆكۈم چىقىرىدۇ -،دەيدۇ .ئەنسارىمۇ :مەن بىلەن سېنىڭ ئاراڭدا كەئب ئىبنى ئەشرەف ھۆكۈم
چىقىرىدۇ -،دەيدۇ.

بۇ ئايەت ئىسالمنى تىلىدا ئاشكارا قىلغان ،ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى زاماننىڭ
ھاكىملىرىغا ھۆكۈم قىلدۇرماقچى بولغان بىر تۈركۈم مۇناپىقالر توغرىسىدا چۈشتى دېگەن
كۆز قاراشالرمۇ بار .بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا بۇنىڭدىن باشقا رىۋايەتلەر
بار بولسىمۇ ،لېكىن بۇ ئايەت ھەممىسىگە ئورتاقتۇر .چۈنكى ،ئايەت قۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ
قانۇنلىرىدىن چىقىپ ،ئۇنىڭدىن باشقا (دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىنى ئېلىپ
كېلەلمەيدىغان) ناتوغرا قانۇنالرغا ئېسىلغان ھەرقانداق كىشىنى ئەيىبلەپ كەلگەن .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى،
ئۇالر شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ،شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ﴾.
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﴿مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾ يەنى ئۇالر سەندىن
مۇتەكەببىرلەرگە ئوخشاش يۈز ئۆرۈيدۇ .ﷲ تائاال بۇ مەزمۇندا مۇشرىكالر توغرىسىدا مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرغا« :ﷲ نازىل قىلغان نەرسە (يەنى قۇرئان) غا ئەگىشىڭالر» دېيىلسە،
ئۇالر« :ياق ،بىز ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىغا ئەگىشىمىز» دەيدۇ﴾((( مانا بۇالر ،ﷲ تائاال
تۆۋەندىكى ئايەتتە سۈپەتلەپ كەلگەن مۆمىنلەرنىڭ ئەكسىدۇر .ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى سۈپەتلەپ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەر) مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ غا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق دېيىشلىرى
كېرەك ،مانا شۇنداق كىشىلەر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((.
((( قۇرئان ۋە ھەدىسنى ئاساس قىلغان باشقا ئىسالم مەنبەلىرىنىڭ ھۆكۈملىرىمۇ بۇنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
((( لوقمان سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇر سۈرىسى  51ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

مۇناپىقالرنى ئەيىبلەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇناپىقالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۆز بېشىغا
بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاغدا ،سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ﷲ بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا« :بىز
پەقەت ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق» دېگەنلەرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴾

يەنى سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا :ھۆكۈم قىلىشتا
سەندىن باشقا بىرسىنىڭ قېشىغا بېرىشىمىزدا ،ئۇ ھۆكۈمنىڭ توغرىلىقىغا ئىشىنىپ ئەمەس،
پەقەت ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق -،دەپ ئۆزرە ئېيتقانالرنىڭ ھالى
قانداق بولۇپ كېتەر؟
ﷲ تائاال بۇالرنىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىدا
كېسەللىك (يەنى مۇناپىقلىق) بارالرنىڭ (زامان ئۆزگىرىپ كاپىرالر زەپەر تاپسا) ئۆزىمىزگە
بىر پاالكەتچىلىك كېلىشىدىن قورقىمىز دەپ ،ئۇالر بىلەن دوست بولۇشقا ئالدىرىغانلىقىنى
كۆرىسەن ،ﷲ (رەسۇلۇلالغا ،مۇسۇلمانالرغا) غەلىبە (يەنى مەككىنى فەتىھ قىلىشنى) ئاتا
قىلىدۇ ،ياكى بىر ئىشنى (يەنى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى پاش قىلىشنى) مەيدانغا كەلتۈرىدۇ -
دە ،كۆڭلىدە يوشۇرغىنى (يەنى مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىنى دوست تۇتقانلىقى) ئۈچۈن ئۇالر
نادامەت چېكىدۇ﴾(((.

تەبەرانىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇبەرزە ئەسلەمە دېگەن كىشى يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدە (ئۇالرنىڭ ئۆزئارا تالىشىپ قالغان
نەرسىسىدە) ھۆكۈم قىلىدىغان بىر داخان ئىدى .مۇسۇلمانالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئۆزئارا
تاالش ـ تارتىش قىلىپ قالغان بىر مەسىلە ئۈچۈن ئۇنىڭ قېشىغا باردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ
تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە سەندىن
بۇرۇن نازىل قىلىنغان كىتابالرغا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان
كىشىلەر (يەنى مۇناپىقالر) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى
بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى ،ئۇالر شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ،شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر
ئازدۇرۇشنى خااليدۇ.﴾...
﴿ئەنە شۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (يالغان ئېيتىدۇ) ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى (يەنى
مۇناپىقلىقىنى ،مىكرىنى) بىلىدۇ﴾ بۇ مۇناپىقالر بولۇپ ،ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ دىللىرىدىكىنى

بىلگۈچى ۋە شۇنىڭغا ئاساسەن جازالىغۇچىدۇر .چۈنكى ،ھېچقانداق نەرسە ﷲ تائاالغا يوشۇرۇن
ئەمەس .ئى مۇھەممەد! ساڭا ئۇالر توغرىسىدا مۇشۇالر يېتەرلىكتۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچى
 تېشىنى ھەقىقىي بىلگۈچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ:﴿ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن ،ئۇالرغا نەسىھەت قىلغىن﴾ يەنى سەن ئۇالرنى دىللىرىغا يوشۇرغان
مۇناپىقلىق ۋە يامان نىيەتلىرىدىن توسقىن﴿ ،ئۇالرغا تەسىرلىك سۆزلەرنى قىلغىن﴾.

*******
((( مائىدە سۈرىسى  52ـ ئايەت.
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
بىز ھەر قانداق پەيغەمبەرنى پەقەت ئىتائەت قىلىنىش ئۇچۈنال ئەۋەتتۇق (ئۇنىڭغا
ئىتائەت قىلغانلىق ﷲ غا ئىتائەت قىلغانلىق بولىدۇ) ،ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (سېنىڭ
ھۆكمىڭنى قوبۇل قىلماي) ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغاندا ،ساڭا كېلىپ ﷲ دىن مەغپىرەت تىلىسە،
پەيغەمبەرمۇ ئۇالر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىسە ئىدى ،ئەلۋەتتە ،ئۇالر ﷲ نى كەچۈرۈم قىلغۇچى،
ناھايىتى مېھرىبان تاپاتتى﴿( .﴾64ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر
(يەنى مۇناپىقالر) ئۆز ئارىسىدىكى دە  -تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغىچە،
ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭگە ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچە ۋە
ئۇالر پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ﴿.﴾65

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنۇشنىڭ پەرز ئىكەنلىكى
﴿بىز ھەر قانداق پەيغەمبەرنى پەقەت ئىتائەت قىلىنىش ئۇچۈنال ئەۋەتتۇق (ئۇنىڭغا
ئىتائەت قىلغانلىق ﷲ غا ئىتائەت قىلغانلىق بولىدۇ)﴾ يەنى مەن ئۇنىڭغا بويسۇنۇشنى ئۇنى

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن كىشىلەرگە پەرز قىلدىم .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ( :ئۇنىڭغا) بويسۇنىدىغان كىشى پەقەت مېنىڭ رۇخسىتىم بىلەنال بويسۇنىدۇ.

ﷲ تائاال ئاسىي ،گۇناھكارالرغا (ئۇالرنىڭ) قانداق قىلىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (سېنىڭ ھۆكمىڭنى قوبۇل قىلماي) ئۆزلىرىگە زۇلۇم

قىلغاندا ،ساڭا كېلىپ ﷲ دىن مەغپىرەت تىلىسە ،پەيغەمبەرمۇ ئۇالر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىسە
ئىدى ،ئەلۋەتتە ،ئۇالر ﷲ نى كەچۈرۈم قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان تاپاتتى﴾.

بىر ئىنساننىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكمىگە چىن قەلبىدىن رازى
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بولمىغۇچە ھەقىقىي مۆمىن بواللمايدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) ئۆز ئارىسىدىكى
دە  -تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغىچە﴾ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى مۇناپىقالرغىال

خاس بولۇپ قالماستىن ،بەلكى بارلىق كىشىلەرگە ئومۇمىيدۇر.

ئىمام بۇخارى ئۇرۋەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :زۇبەير بىر كىشى بىلەن
(مەدىنىدىكى) ھەررە دېگەن يەردىن ئاقىدىغان كىچىك بىر ئېرىق توغرىسىدا جېدەللىشىپ
قالدى ،ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى زۇبەير! سەن (يېرىڭنى بالدۇر) سۇغارغىن،

نىسا سۈرىسى

ئاندىن سۇنى قوشناڭغا (يەنى ھېلىقى كىشىگە) بەرگىن» دېدى .ئەنسارىلىق (ھېلىقى
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! (سېنىڭ زۇبەيرگە سۇنى بالدۇر
بېرىشىڭ) ئۇ سېنىڭ ھامما ئاچاڭنىڭ بالىسى بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟ -دېدى .شۇنىڭ بىلەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كەتتى .ئاندىن زۇبەيرگە« :ئى زۇبەير! سەن
(يېرىڭنى بالدۇر) سۇغارغىن ،سۇنى تاكى قىرالرغا چىققىچە تۇتۇپ تۇر (يەنى تازا قاندۇرۇپ
سۇغارغىن) ،ئاندىن سۇنى قوشناڭغا بەرگىن» دېدى .زۇبەيرنىڭ ھەققىنى ئەنسارىلىق كىشى
تۇتۇۋالغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوچۇق بولغان ھۆكۈم بىلەن ئۇنى تولۇق ئېلىپ بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (بۇرۇن) ئۇ ئىككىسىگە پايدىلىق بىر ئىشنى كۆرسەتكەن ئىدى .زۇبەير
مۇنداق دېدى :مەن بۇ ئايەتنى مۇشۇ ئىش توغرىسىدا چۈشتىمىكىن دەپ گۇمان قىلىمەن.
(يەنە بىر سەۋەب) ھافىز ئەبۇئىسھاق ئىبراھىم ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى
دۇھەيم دېگەن كىشى ئۆزىنىڭ تەپسىرىدە زەمەرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىككى كىشى جېدەللىشىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھۆكۈمنى ھەق ئىگىسىگە چىقاردى .قارشى تەرەپ :مەن (بۇ ھۆكۈمگە) رازى بولمايمەن -،دېدى.
ئۇنىڭ ھەمراھى (يەنى قارشى تەرەپتىكى ھەقلىق كىشى) :ئۇنداق بولسا قانداق قىلىشنى
خااليسەن؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ئەبۇبەكرىنىڭ قېشىغا بارىمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
ئىككىسى ئۇنىڭ ئەبۇبەكرىنىڭ قېشىغا باردى .ھەقلىق كىشى ئەبۇبەكرىگە :بىز جېدەللىشىپ
قېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارغان ئىدۇق ،ئۇ مېنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىمگە
ھۆكۈم قىلدى .ئەمما قارشى تەرەپ ئۇ ھۆكۈمگە رازى بولمىدى -،دېدى .ئەبۇبەكرى :سىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقارغان ھۆكۈمگە بويسۇنۇڭالر -،دېدى (يەنى مەنمۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم چىقارغاندەك ھۆكۈم قىلىمەن) .قارشى تەرەپ ئۇنىڭغىمۇ ئۇنىماي :ئۆمەر ئىبنى
خەتتابنىڭ قېىشغا بارىمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئىككىسى ئۇنىڭ قېشىغا كەلدى.
ھەقلىق كىشى (ئۆمەرگە) :بىز جېدەللىشىپ قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەن
ئىدۇق ،ئۇ مېنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىمگە ھۆكۈم قىلدى .ئۇ (ئۇنىڭغا) رازى بولمىدى -،دېدى.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب (رازى بولمىغان) كىشىدىن :راستىن رازى بولمىدىڭمۇ -،دەپ سورىدى.
ئۇ :ھەئە ،شۇنداق -دەپ جاۋاب بەردى .ئۆمەر ئۆيىگە كىرىپ قىلىچىنى يالىڭاچلىغان ھالەتتە
چىقىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكمىگە رازى بولمىغان كىشىنىڭ بېشىغا بىرال چېپىپ،
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئاندىن يۇقىرىقى ئايەت چۈشتى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ئەگەر بىز ئۇالرغا« :ئۆزەڭالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ياكى يۇرتۇڭالردىن چىقىپ كېتىڭالر» دەپ
ئەمر قىلغان بولساق (يەنى ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگەندەك ئېغىر تەكلىپنى ئۇالرغا يۈكلىسەك)
ئىدۇق ،ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى بۇنى ئىجرا قىلمايتتى ،ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز ـ
نەسىھەتكە ئەمەل قىلسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا ياخشى بوالتتى ۋە ئىمانى مۇستەھكەم بولغان
بوالتتى (گۇمراھلىق ۋە نىفاقتىن ئەڭ يىراق بولغان بوالتتى)﴿ .﴾66ئۇ چاغدا دەرگاھىمىزدىن
ئۇالرغا ئەلۋەتتە بۈيۈك ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىالتتۇق﴿ .﴾67ئۇالرنى ئەلۋەتتە توغرا
يولغا ھىدايەت قىالتتۇق﴿ .﴾68كىملەركى ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر
(ئاخىرەتتە) ﷲ نىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر ،سىددىقالر (يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك
پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتلەر) ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ ،ئۇالر نېمىدىگەن ياخشى
ھەمراھالر﴿ .﴾69پۇ پەزل ﷲ تەرىپىدىندۇر ،ﷲ (پەزل ـ ئېھسانغا تېگىشلىك بولغانالرنى)
بىلىشتە يېتەرلىكتۇر﴿.﴾70

بۇيرۇلغان ئىشالرغا ئەڭ كۆپ قارشى چىقىدىغان كىشىلەر توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يامان ئىش قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەردىن خەۋەر بېرىپ،
ئەگەر ئۇالرغا شۇ يامان ئىشنى قىلىڭالر دېگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ شۇ ئىشنى قىلمايدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ناچار خاراكتېرى بۇيرۇققا قارشى چىقىشقا كۆنۈپ كەتكەن.
ﷲ تائاال بولغان ۋە بولمىغان ئىشالرنى (ئالدىنئاال) بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن مۇنداق دېدى:
﴿ئەگەر بىز ئۇالرغا« :ئۆزەڭالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ياكى يۇرتۇڭالردىن چىقىپ كېتىڭالر» دەپ ئەمر
قىلغان بولساق (يەنى ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگەندەك ئېغىر تەكلىپنى ئۇالرغا يۈكلىسەك) ئىدۇق،
ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى بۇنى ئىجرا قىلمايتتى﴾.
﴿ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز  -نەسىھەتكە ئەمەل قىلسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا ياخشى
بوالتتى﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلغان ۋە توسۇلغان ئىشالردىن يانغان بولسا

ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلغانلىقى بۇيرۇققا قارشى چىققىنىدىن ۋە توسقان ئىشنى
قىلغىنىدىن ياخشى بوالتتى.

﴿ۋە ئىمانى مۇستەھكەم بولغان بوالتتى﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :ئەڭ مۇستەھكەم ئىشەنچىگە ئېرىشكەن بوالتتى﴿ .ئۇ چاغدا دەرگاھىمىزدىن ئۇالرغا
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ئەلۋەتتە بۈيۈك ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىالتتۇق .ئۇالرنى ئەلۋەتتە توغرا يولغا ھىدايەت
قىالتتۇق﴾.

اﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنغان كىشىنىڭ اﷲ نىڭ
دەرگاھىدىكى ھۆرمەتلىك كىشىلەر بىلەن بىللە بولىدىغانلىقى
﴿كىملەركى ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) ﷲ نىڭ

نىسا سۈرىسى

نېمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر سىددىقالر (يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە
شېھىتلەر) ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ﴾ يەنى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى

بۇيرۇغان ئىشنى قىلغان ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى توسقان ئىشتىن يانغان كىشىنى ﷲ
تائاال جەننىتىگە كىرگۈزىدۇ .پەيغەمبەرلەرگە ،پەيغەمبەرلەردىن دەرىجىسى تۆۋەن بولغان
سىددىقالرغا ،شېھىتالرغا ۋە كۆرۈنۈشى ۋە قەلبى پاك ،ياخشى مۆمىنلەرگە ھەمراھ قىلىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى ماختاپ﴿ :ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالر﴾ دېدى .ئىمام
بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ھەر قانداق پەيغەمبەر كېسەل بولۇپ قالسا ،دۇنيادا ھايات قېلىش
ياكى ئاخىرەتكە كېتىش ئۇنىڭ ئىختىيارىغا قويۇلىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان كېسىلىدە ناھايىتى قاتتىق بىر ئاۋاز چىقاردى (يەنى ئۇ ئاغرىقتىن
قاتتىق ئىنجىقالپ ياكى چىقىراپ كەتتى) .مەن ئۇنىڭ﴿ :پەيغەمبەرلەر ،سىددىقالر (يەنى

يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتلەر) ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ﴾

دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇنىڭ (دۇنيا بىلەن ئاخىرەتنىڭ
ئارىلىقىدا) ئىختىيارىغا قويۇلۇۋاتقانلىقىنى بىلدىم.
بۇ يەنە بىر ھەدىستىكى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈچ قېتىم)« :ئى ﷲ! ئەڭ ئالىي
دەرىجىلىك ھەمراھالرنىڭ ئىچىدە» دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇ سۆزنى قىلىپ بولۇپ ۋاپات بولغان ئىدى .دۇرۇت ۋە ساالمالرنىڭ كاتتىسى پەيغەمبىرىمىز
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بولسۇن!

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبلىرى
ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىلىق بىر
كىشى غەمكىن ھالەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا« :ئى پاالنچى! سەن ماڭا غەمكىن كۆرۈنىسەنغۇ؟» دېدى .ئۇ :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! كالالمدىكى بىر خىيال مېنى غەمكىن قىلىپ قويدى -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇ قايسى ئىش؟» دەپ سورىدى .ئۇ :بىز ئەتىگەن ـ كەچتە سېنىڭ
قېشىڭغا كېلىپ (ساڭا قاراپ) ،بىللە ئولتۇرىمىز .ئەتە (يەنى قىيامەت كۈنى ياكى سەن ۋاپات
بولۇپ كەتكەن كۈنى دېمەكچى) سەن پەيغەمبەرلەرنىڭ قېشىغا كۆتۈرۈلۈپ كېتىسەن ،بىز
بولساق ،سېنىڭ قېشىڭغا بارالمايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ سۆزىگە
بىر ئېغىزمۇ جاۋاب قايتۇرمىدى .بۇ چاغدا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا بۇ ئايەتنى ئېلىپ
كەلدى﴿ :كىملەركى ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) ﷲ

نىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر سىددىقالر (يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە
شېھىتلەر) ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ ،ئۇالر نېمىدىگەن ياخشى ھەمراھالر﴾

ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قېشىغا بىر كىشىنى ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭغا بۇ ئايەت
بىلەن خۇش بېشارەت بەردى.
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بۇ ۋەقەلىك مەسرۇق ،ئىكرىمە ،ئامىر شەئبى ،قەتادە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس
قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت قىلىندى.
ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋى بۇ ۋەقەلىكنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن باشقا بىر
يول بىلەن رىۋايەت قىلدى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! شەكسىزكى ،سەن ماڭا ئۆزەمدىن،
ئايالىمدىن ۋە بالىلىرىمدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇرسەن .مەن ئۆيدە (بولغان چاغلىرىمدا) سېنى
ئەسلىگىنىمدە ،سېنىڭ قېشىڭغا كېلىپ بىر كۆرىۋالمىغىچە پەقەت چىدىيالمايمەن ،مېنىڭ
ئۆلىدىغىنىمنى ۋە سېنىڭ ئۆلىدىغىنىڭنى ئەسلەپ ،ئىككىمىز جەننەتكە كىرسەك ،سېنىڭ
پەيغەمبەرلەرنىڭ قېشىغا كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقىڭنى ئويلىسام ،سېنى كۆرەلمەسلىكىمدىن
قورقىمەن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا بۇ ئايەت چۈشكىچە ھېچقانداق جاۋاب
قايتۇرمىدى.
ئىمام مۇسلىم رەبىيئ ئىبنى كەئب ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن (بىر كېچىسى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا قونۇپ قالدىم ۋە ئۇنىڭغا تاھارەت
سۈيىنى ۋە باشقا ھاجەتلىرىنى ھازىرالپ بەردىم ،ئۇ ماڭا« :بىر نەرسە سورىغىن» دېدى.
مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەندىن جەننەتتە ساڭا ھەمراھ بولۇشىمنى سورايمەن-،
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭدىن باشقىسىنى (سورىمامسەن؟)» دېدى .مەن
شۇنىال سورايمەن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ماڭا ھەمراھ بولۇشۇڭ ئۈچۈن)
كۆپ سەجدە قىلىش بىلەن ئۆزەڭگە ياردەم تىلىگىن» دېدى (يەنى نامازنى كۆپ ئوقۇساڭ
ۋە سەجدىنى ئۇزۇن قىلساڭ ،ﷲ تائاال جەننەتتە ماڭا ھەمراھ بولۇشۇڭنى ساڭا نېسىپ
قىلىدۇ).
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ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى مەررە جۇھەنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ﷲ دىن
باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر ئىالھنىڭ يوقلىقىغا ۋە سېنىڭ شەكسىز ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى
ئىكەنلىكىڭگە گۇۋاھلىق بەردىم ،بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇدۇم ،مال ـ مۈلكىمنىڭ زاكاتلىرىنى
ئادا قىلدىم ۋە رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتتۇم ،بۇ ئىشالر ئۈچۈن ماڭا قانداق مۇكاپات
بېرىلىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشى ئاتا ـ ئانىسىغا ئاسىيلىق قىلماي
بۇ ئىشالرنى قىلىپ ئۆلسە ،ئۇ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەر ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرىنىڭ
كاتتىلىرى ۋە شېھىتالر بىلەن بىللە مۇشۇنداق (باراۋەر) بولىدۇ» دەپ ئىككى بارمىقىنى
جۈپلىدى.
يەنە بىر ھەدىستە بىر تۈركۈم ساھابىلەرنىڭ مۇنداق رىۋايەت قىلغانلىقى بايان قىلىندى:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كىشىنىڭ ياخشى كۆرىدىغان كىشىلىرى ئۆلۈپ كەتكەندىن
كېيىن ئۆزىمۇ ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇالرنىڭ ئۇ دۇنيادىكى ھالىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە
سورالغان سوئالىغا« :ئىنسان ياخشى كۆرگەن كىشىلىرى بىلەن بىللە بولىدۇ» دەپ جاۋاب
بەردى.
ئەنەس مۇنداق دەيدۇ :مۇسۇلمانالر بۇ سۆزدىن خۇشالالنغاندەك خۇشال بولمىغان ئىدى.

نىسا سۈرىسى

يەنە بىر رىۋايەتتە ئەنەس مۇنداق دەيدۇ :شەكسىزكى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى،
ئەبۇبەكرىنى ۋە ئۆمەرنى ياخشى كۆرىمەن .مەن ﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنىدە (ئۇالر قىلغان
ئەمەل ـ ئىبادەتنى قىاللمىغان بولساممۇ) مېنى ئۇالر بىلەن بىر يەردە تىرىلدۈرۈشنى ئارزۇ
قىلىمەن.
﴿بۇ پەزل ﷲ تەرىپىدىندۇر﴾ يەنى بۇ ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بىلەن ﷲ تەرىپىدىن
كەلگەن مەرھەمەتتۇر ،ئۇالرنى شۇ مەرھەمەتكە ئىگە قىلغان نەرسە ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەل ـ
ئىبادەتلىرى ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ مەرھىمىتىدۇر﴿ .ﷲ (پەزل  -ئېھسانغا تېگىشلىك
بولغانالرنى) بىلىشتە يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ ھىدايەت ۋە غەلىبىگە اليىق بولىدىغان كىشىنى
بىلگۈچىدۇر.

*******
ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ئى مۆمىنلەر! (دۈشمەنلەرنىڭ شەررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن) تەييارلىق ھالىتىدە
تۇرۇڭالر ،ئۇرۇشقا تۈركۈم ـ تۈركۈم بولۇپ ياكى ھەممىڭالر بىر بولۇپ چىقىڭالر﴿.﴾71
شۈبھىسىزكى ،ئاراڭالردا ئۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغانالر (يەنى مۇناپىقالر) بار ،ئەگەر
سىلەرگە بىرەر مۇسىبەت (مەغلۇبىيەت ياكى قىرغىنلىق) كەلسە (ئۇ مۇناپىق) «ﷲ ھەقىقەتەن
ماڭا مەرھەمەت قىلدى ،چۈنكى ،مەن ئۇالر بىلەن (ئۇرۇشتا) بىللە بولمىدىم (بولمىسا
ئۆلتۈرۈلگەنلەر قاتارىدا ئۆلتۈرۈلگەن بوالتتىم)» دەيدۇ ﴿ .﴾72ئەگەر سىلەرگە ﷲ نىڭ
پەزلى (غەلىبە ۋە غەنىمەت) يەتسە ،گويا سىلەر بىلەن ئۇ (يەنى مۇناپىق) نىڭ ئارىسىدا
ھېچقانداق دوستلۇق يوقتىكىدەك« ،كاشكى مەن (ئۇرۇشتا) ئۇالر بىلەن بىللە بولغان
بولسام ،چوڭ بىر مۇۋەپپەقىيەتكە (يەنى غەنىمەتتىن زور نېسىۋىگە) ئېرىشكەن بوالتتىم»
دەيدۇ﴿ .﴾73دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتكە تېگىشىدىغانالر ﷲ يولىدا (جېنىنى ،پۇل
ـ مېلىنى پىدا قىلىپ) جىھاد قىلسۇن ،كىمكى ﷲ يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى
غەلىبە قىلسا ،بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئەجر ئاتا قىلىمىز﴿.﴾74

مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەندىن ھوشيار تۇرۇشقا بۇيرۇلغانلىقى
﴿ئى مۆمىنلەر! (دۈشمەنلەرنىڭ شەررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن) تەييارلىق ھالىتىدە
تۇرۇڭالر ،ئۇرۇشقا تۈركۈم  -تۈركۈم بولۇپ ياكى ھەممىڭالر بىر بولۇپ چىقىڭالر﴾ ﷲ تائاال

111

(بۇ ئايەتتە) مۆمىن بەندىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرىدىن ھوشيار تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ .ھوشيار
تۇرۇش دېگەنلىك ،ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن قورال ۋە سان جەھەتتىن تەييارلىق قىلىشنى
ۋە ئۇنىڭ يولىدا ئۇرۇشقا جىق سان بىلەن چىقىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ.

جىھادقا كېچىكىپ چىقىشنىڭ مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى ئىكەنلىكى
﴿شۈبھىسىزكى ،ئاراڭالردا ئۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغانالر (يەنى مۇناپىقالر) بار﴾

مۇجاھىد ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەت) مۇناپىقالر توغرىسىدا چۈشكەن.

مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغانالر﴾ يەنى جىھادقا
چىقىشقا كېچىكىپ قالىدۇ (يەنى جىھادقا چىقمايدۇ) .ئىبنى جۇرەيج ۋە ئىبنى جەرىر مۇنداق
دەيدۇ :بۇ ئايەتتىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇلنىڭ قىلغىنىدەك ئۆزىنىڭ جىھادقا
چىقمىغان ۋە باشقىالرنىمۇ چىقىشتىن توسقانالر كۆزدە تۇتۇلغان.
شۇڭا ﷲ تائاال بىر ھېكمەت ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا يېڭىلىش ياكى شېھىت قىلىنىشتەك
بىر مۇسىبەت كەلگەندە ،جىھادقا چىقماي قالغان مۇناپىقالرنىڭ دەيدىغان سۆزىدىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەرگە بىرەر مۇسىبەت (مەغلۇبىيەت ياكى قىرغىنلىق) كەلسە
(ئۇ مۇناپىق) «ﷲ ھەقىقەتەن ماڭا مەرھەمەت قىلدى﴾ يەنى مەن ئۇالر بىلەن جەڭ مەيدانىغا
بارمىدىم .مۇناپىقالرنىڭ قارىشىچە ئۇرۇش مەيدانىغا بارمىغانلىقى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن
نېئمەتلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .مۇناپىق سەۋر قىلىش ئارقىلىق قولىغا كېلىدىغان ئەجىر ياكى
شېھىت قىلىنىش ئارقىلىق قولغا كېلىدىغان شېھىتلىكتىن مەھرۇم بولغانلىقىنى بىلمەيدۇ.
﴿چۈنكى ،مەن ئۇالر بىلەن (ئۇرۇشتا) بىللە بولمىدىم (بولمىسا ئۆلتۈرۈلگەنلەر قاتارىدا
ئۆلتۈرۈلگەن بوالتتىم)» دەيدۇ﴾ بۇ مۇناپىقنىڭ ئەڭ چوڭ بەلگىسىدۇر .غەنىمەتكە ئېرىشىش

مۇناپىقنىڭ ئەڭ چوڭ نىشانىدۇر.

جىھاد قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
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ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى جىھاد قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :دۇنيا تىرىكچىلىكىنى
ئاخىرەتكە تېگىشىدىغانالر ﷲ يولىدا (جېنىنى ،پۇل  -مېلىنى پىدا قىلىپ) جىھاد قىلسۇن﴾

يەنى (ھەقىقىي مۆمىن) ﷲ تائاالنىڭ يولىدا كۇپۇرلۇقى ۋە ئىمانىنىڭ يوقلۇقىدىن ئۆزلىرىنىڭ
دىنىنى ئازغىنە دۇنياغا سېتىۋەتكەن كىشىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلسۇن.

﴿كىمكى ﷲ يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى غەلىبە قىلسا ،بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئەجر
ئاتا قىلىمىز﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھەممە كىشى (مەيلى ئۇ ئۆلتۈرۈلسۇن

ياكى يېڭىلىپ ھەممە نەرسىلىرىدىن ئايرىلىپ قالسۇن) ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب
ۋە كۆپ ئەجىرگە ئېرىشىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىندى« :ﷲ تائاال

نىسا سۈرىسى

ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلغان كىشى ئۈچۈن ،ئەگەر ﷲ ئۇنى ۋاپات تاپتۇرسا (يەنى شېھىت
قىلسا) ،ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈشكە ،ياكى ئېرىشكەن ئەجرى ۋە ئولجىسى بىلەن ئۆيىگە
ھايات قايتۇرۇشقا كېپىل بولدى».

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
(ئى مۆمىنلەر!) سىلەرگە نېمە بولدىكى ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايسىلەر ۋە (دۇئا
قىلىپ)« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن بىزنى چىقارغىن ،ئۆز دەرگاھىڭدىن
بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر قىل ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر مەدەتكارنى
مۇيەسسەر قىل» دەيدىغان ئاجىز ئەرلەر ،ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد
قىلمايسىلەر﴿ .﴾75مۆمىنلەر ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ ،كاپىرالر شەيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش
قىلىدۇ؛ شەيتاننىڭ دوستلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر (سىلەر ئۇالرنى يېڭىسىلەر) ،شەيتاننىڭ
تەدبىرى ھەقىقەتەن ئاجىزدۇر﴿.﴾76

ئاجىزالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا( ،مەككىدە) تۇرۇشتىن
بىزار بولۇپ كەتكەن ئەرلەر ،ئايالالر ۋە كىچىك بالىالر يەنى مەككىدىكى ئاجىزالرنى قۇتقۇزۇش
ئۈچۈن تىرىشىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۆمىنلەر!) سىلەرگە نېمە بولدىكى،
ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايسىلەر ۋە (دۇئا قىلىپ)« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم
شەھەردىن بىزنى چىقارغىن ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر
قىل ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل» دەيدىغان ئاجىز ئەرلەر ،ئاجىز
ئايالالر ۋە بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلەر﴾.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

مەن ۋە ئانام (مەككىدىكى) ئاجىزالرنىڭ ئىچىدە ئىدۇق .ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىنلەر
ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ ،كاپىرالر شەيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ
مۆمىنلەرنى ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :
شەيتاننىڭ دوستلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر (سىلەر ئۇالرنى يېڭىسىلەر) ،شەيتاننىڭ تەدبىرى
ھەقىقەتەن ئاجىزدۇر﴾.

*******
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(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا (يەنى مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى تەلەپ قىلغانالرغا):
«(ئۇرۇشتىن) قولۇڭالرنى يىغىڭالر ،ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر» دېگەن كىشىلەرنى
كۆرمىدىڭمۇ؟ (يەنى ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟) بۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن گويا ﷲ (نىڭ ئازابىدىن) قورققاندەك بەلكى،
ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەررەك قورقىدۇ .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 نېمىتى پانىيدۇر)( ،ﷲ دىن) قورققان (ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقانالر) ئۈچۈن
ئاخىرەت ياخشىدۇر ،سىلەرگە قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى
كېمەيتىلمەيدۇ)»﴿ .﴾77قەيەردە بولماڭالر (ئەجەل كەلگەندە) ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ ،سىلەر
مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ .ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) بىرەر ياخشىلىققا
ئېرىشسە« ،بۇ ﷲ دىن بولدى» دەيدۇ ،ئەگەر ئۇالر بىرەر زىيان زەخمەتكە ئۇچرىسا« ،بۇ
سەندىن (يەنى سېنىڭ دىنىڭغا كىرگەنلىكىمىزدىن) بولدى» دەيدۇ( .ئى مۇھەممەد! بۇ
ئەخمەقلەرگە) ئېيتقىنكى(« ،ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ) ھەممىسى ﷲ تەرىپىدىندۇر (يەنى
ھەممىسىنى ﷲ ياراتقاندۇر)» .بۇ قەۋمگە نېمە بولدىكىن ،ئۇالر ھېچبىر سۆزنى (يەنى ھەممە
شەيئىنىڭ ﷲ نىڭ تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىقىنى) چۈشەنمەيدۇ﴿( .﴾78ئى ئىنسان!) ساڭا
يەتكەن ياخشىلىق (مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن) ﷲ تەرىپىدىندۇر ،ساڭا يەتكەن يامانلىق
(قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن) ئۆزەڭدىندۇر( .ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز (پۈتۈن) ئىنسانالرغا
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق( ،سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە) شاھىتلىققا ﷲ يېتەرلىكتۇر﴿.﴾79

ئۇرۇشنىڭ كېچىكىپ پەرز قىلىنىشىنى ياخشى كۆرىدىغان كىشىگە ماالمەت
قىلىنغانلىقى
مۆمىنلەر ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە (مەككىدىكى چاغلىرىدا) ناماز ئوقۇشقا( ،ئۆز
ئىچىدىكى پېقىرالرغا تەسەللى بېرىش ئۈچۈن مال ـ مۈلكى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتمىگەن

نىسا سۈرىسى

بولسىمۇ) زاكات بېرىشكە ،مۇشرىكالرنى (ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلماي) كەچۈرۈۋېتىشكە ۋە
مەلۇم ۋاقىتقىچە ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە بەرداشلىق بېرىشكە بۇيرۇلغان ئىدى .ئۇالر (ئىسالمغا
كىرگەنلىكى ئۈچۈن كاپىرالر تەرىپىدىن) كۆيدۈرۈلەتتى .ئۇالر دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇش
قىلىپ (دىللىرىغا) قانائەت تېپىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلۇشنى ياخشى كۆرەتتى.
نۇرغۇنلىغان سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن (ئۇالر ئۇ چاغدا) ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلمىغان ئىدى .بۇنىڭ
سەۋەبلىرىدىن بىرى :ئۇالرنىڭ سانىنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ سانىغا قارىغاندا ئاز بولۇشى؛ يەنە
بىرى :ئۇالر ھەرەم شەھىرىدە ،يەنى زېمىندىكى جايالرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى بولغان (ئۆزلىرىنىڭ)
مەككە شەھىرىدە بولغانلىقى ئىدى .يەنى ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئۇالرنىڭ ئەھۋالى
جىھاد قىلىشقا يار بەرمەيتتى .شۇڭا ئۇالر (مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ) ياشايدىغان شەھەر ۋە
ياردەمچىلەر ھازىرالنغاندىن كېيىن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدى.
ئۇالر (ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلۇشنى ياخشى كۆرگىنى بىلەن) ئۇرۇشقا راستىنال بۇيرۇلغاندا،
(ئۇالردىن) بەزىسى يېنىۋالدى (يەنى ئۇرۇش قىلمىدى) .دۈشمەنلەر بىلەن يۈزمۇ يۈز تۇرۇپ
ئۇرۇش قىلىشتىن قورقۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نېمە ئۈچۈن جىھادنى
پەرز قىلدىڭ؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئەجەلگىچە تەخىر قىلمىدىڭ؟
(يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر قىلساڭ ،ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟)»﴾ يەنى

نېمە ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشنىڭ پەرز بولۇشىنى باشقا ۋاقىتقا كېچىكتۈرۈۋەتمىدىڭ؟ چۈنكى،
ئۇنىڭدا قان تۆكۈش ،بالىالرنى يېتىم قويۇش ۋە ئايالالرنى تۇل قالدۇرۇشقا ئوخشاش ئىشالر
بولىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ﴿ :
مۆمىنلەر (جىھادنى تەلەپ قىلىش يۈزىسىدىن)« :نېمىشقا (جىھاد ئەمرى قىلىنغان) بىرەر سۈرە
نازىل قىلىنمىدى؟» دەيدۇ ،جىھاد زىكرى قىلىنغان ئېنىق سۈرە نازىل قىلىنغاندا ،دىللىرىدا
كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالرنىڭ) ساڭا ئۆلۈم ئالدىدا (ئۆلۈمدىن قورقۇپ) ئايلىنىپ كەتكەن
ئادەمدەك قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى مەككىدىكى چاغدا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز مۇشرىك چېغىمىزدا
ئەزىز ئىدۇق ،ئىمان ئېيتقاندا بولسا ،خار بولۇپ قالدۇق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ھەقىقەتەن مەن كەچۈرۈشكە بۇيرۇلدۇم ،سىلەر كىشىلەر بىلەن (يەنى دۈشمەنلەر بىلەن)
ئۇرۇش قىلماڭالر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە يۆتكەلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال
ئۇنى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇدى .لېكىن ئابدۇراھمان ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرى ئۇرۇش قىلىشتىن
ئۆزلىرىنى تارتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا (يەنى
مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى تەلەپ قىلغانالرغا)(« :ئۇرۇشتىن) قولۇڭالرنى يىغىڭالر ،ناماز
ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر» دېگەن كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (يەنى ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟)
بۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن
گويا ﷲ (نىڭ ئازابىدىن) قورققاندەك بەلكى ،ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەررەك قورقىدۇ .ئۇالر (ئۆلۈمدىن
قورقۇپ)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نېمە ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدىڭ؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى
ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئەجەلگىچە تەخىر قىلمىدىڭ؟ (يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر
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قىلساڭ ،ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟)» دېدى.﴾...
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر (يەنى دۇنيانىڭ نېمىتى
پانىيدۇر)( ،ﷲ دىن) قورققان (ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقانالر) ئۈچۈن ئاخىرەت ياخشىدۇر﴾
يەنى تەقۋادار كىشىنىڭ ئاخىرەتلىكى ئۇنىڭ دۇنيالىقىدىن ياخشىدۇر﴿ .سىلەرگە قىلچىلىك
زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى كېمەيتىلمەيدۇ)»﴾ يەنى سىلەرنىڭ

ئەمەللىرىڭالردىن كېمەيتىلىپ (سىلەرگە قىلچە) زۇلۇم قىلىنمايدۇ .بەلكى ،سىلەر ئۇنىڭ
مۇكاپاتىنى تولۇق ئالىسىلەر .مانا بۇ ،ئۇالرنى دۇنياغا بېرىلمەسلىككە ئۈندەپ ئاخىرەتكە ۋە
جىھاد قىلىشقا قىزىقتۇرۇشتۇر.

ئۆلۈمدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغانلىقى
﴿قەيەردە بولماڭالر (ئەجەل كەلگەندە) ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ ،سىلەر مۇستەھكەم
قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ﴾ يەنى سىلەر چوقۇم ئۆلىسىلەر ،ئۆلۈمدىن ھېچكىم قېچىپ

قۇتۇاللمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلىدۇ﴾
﴿ھەر بىر جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر﴾(((.

(((

﴿(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى (ئىنسانالردىن) ھېچكىشىنى مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز
يوق ،سەن ئۆلسەڭ ،ئۇالر مەڭگۈ ياشامدۇ؟ (بۇنداق بولۇش ھەرگىزمۇ ئۇالرغا مۇيەسسەر
بولمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ)﴾((( يەنى ھەممە كىشى شەكسىز ئۆلىدۇ ،ئۇ مەيلى جىھاد
قىلسۇن ياكى جىھاد قىلمىسۇن ،ھېچقانداق نەرسە ئۇنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ .چۈنكى ،ھەر بىر
كىشىنىڭ بېكىتىلىپ كەتكەن ئەجىلى بار (ئەجەل قاچان توشسا ،شۇ چاغدا چوقۇم ئۆلىدۇ).
خالىد ئىبنى ۋەلىد سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدا (بۇ ھەقتە) مۇنداق دېگەن ئىدى :ئەلۋەتتە
مەن پاالنى ـ پاالنى ئۇرۇشالرغا قاتناشتىم ،مېنىڭ تېنىمدىكى ھەر بىر پارچە ئۇستىخىنىمدا
نەيزىنىڭ ياكى ئوقيانىڭ ئىزى بار ،ئەمدىلىكتە مەن كۆرپەمنىڭ ئۈستىدە سەكراتتا ياتىمەن،
قورقۇچاقالرنىڭ كۆزلىرىگە قورققانلىقتىن ئۇيقۇ كەلمىسۇن!

مۇناپىقالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يامان پال ئېلىشى
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﴿ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە﴾ يەنى مۇناپىقالرغا مولچىلىق،
مېۋە ،زىرائەت ۋە باال قاتارلىق رىزىق بېرىلسە( ،بۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇئالىيە
ۋە سۇددى قاتارلىقالرنىڭ سۆزىنىڭ مەنىسىدۇر) ئۇالر«﴿ :بۇ ﷲ دىن بولدى» دەيدۇ ،ئەگەر
ئۇالر بىرەر زىيان زەخمەتكە ئۇچرىسا﴾ يەنى ئەبۇئالىيە ۋە سۇددى قاتارلىقالر دېگەنگە ئوخشاش
ئۇالرغا قۇرغاقچىلىق ،مېۋە ۋە زىرائەتلەرنىڭ كەملەپ كېتىشى ياكى بالىلىرىنىڭ ئۆلۈپ قېلىشى
((( مۇھەممەد سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( رەھمان سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  185ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ۋەياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىرەر مۇسىبەت يەتسە ،ئۇالر«﴿ :بۇ سەندىن (يەنى سېنىڭ
دىنىڭغا كىرگەنلىكىمىزدىن) بولدى» دەيدۇ﴾ يەنى بۇ سېنىڭ تەرىپىڭدىن ،بىزنىڭ ساڭا

ئەگەشكەنلىكىمىز ۋە سېنىڭ دىنىڭغا بويسۇنغانلىقىمىزنىڭ سەۋەبىدىندۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىدىن ھېكايە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
ئەگەر (پاراۋانلىق  -مولچىلىقتەك) بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە ،بىز بۇنىڭغا ھەقلىقمىز دەيدۇ.
ئەگەر ئۇالرغا بىرەر يامانلىق كەلسە ،ئۇالر :بۇ مۇسا ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنىڭ
شۇملۇقىدىن كەلدى دەيدۇ﴾((( ﴿بەزىلەر ﷲ غا شەك  -شۈبھە بىلەن (يەنى تۇراقسىز ھالدا)
ئىبادەت قىلىدۇ﴾(((.
شۇنىڭغا ئوخشاش ئىسالمنى يامان كۆرۈپ ،كۆرۈنۈشتە ئىسالمغا كىرگەن مۇناپىقالرمۇ
شۇنداق دەيدۇ .ئۇالرغا بىر يامانلىق يەتسە ،ئۇالر ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئەگەشكەنلىكىدىن كۆرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى(« ،ياخشىلىق
ۋە يامانلىقنىڭ) ھەممىسى ﷲ تەرىپىدىندۇر (يەنى ھەممىسىنى ﷲ ياراتقاندۇر)»﴾ يەنى
(ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ) ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ .ﷲ
تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ياخشى ،يامان ،مۆمىن ،كاپىرنىڭ ھەممىسىگە ئورتاقتۇر.
ﷲ تائاال سۆزنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا يەتكەن
ياخشىلىق (مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن) ﷲ تەرىپىدىندۇر﴾ بۇنىڭدىن بارلىق ئىنسان
كۆزدە تۇتۇلغان﴿ .ساڭا يەتكەن يامانلىق (قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن) ئۆزەڭدىندۇر﴾ ﷲ

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە (يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا) ھەرقانداق بىر
مۇسىبەت يەتسە ،ئۇ سىلەرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ ،ﷲ نۇرغۇن
گۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ (ئەپۇ قىلمايدىغان بولسا ،باال ۋە مۇسىبەتتىن ھېچ قۇتۇلماس
ئىدىڭالر)﴾(((.

سۇددى ،ھەسەنبەسرى ،ئىبنى جۇرەيج ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر﴿ :ئۆزەڭدىندۇر﴾

دېگەن ،سېنىڭ گۇناھىڭنىڭ سەۋەبى بىلەندۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

قەتادە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزەڭدىندۇر﴾ دېگەن ،ئى ئادەمنىڭ بالىسى! سېنىڭ
گۇناھىڭنىڭ سەۋەبى بىلەن سېنى ئازابالش ئۈچۈندۇر دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز (پۈتۈن) ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق﴾ يەنى سەن
ئىنسانالرغا ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىنى ،ﷲ ياخشى كۆرىدىغان ،رازى بولىدىغان ،ﷲ يامان
كۆرىدىغان ۋە قىلىشقا يول قويمايدىغان ئىشالرنى يەتكۈزىسەن.
﴿(سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە) شاھىتلىققا ﷲ يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال سېنىڭ
پەيغەمبەر ئىكەنلىكىڭگە گۇۋاھچىدۇر .سەن ئۇالرغا يەتكۈزگەن ئىشالرنى بىلگۈچىدۇر.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  131ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بويۇنتاۋلىق ۋە كۇپۇرلۇق قىلىپ ،ھەقىقەتنى قوبۇل قىلمىغانالرنىمۇ بىلگۈچىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲ غا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ (چۈنكى،
پەيغەمبەر ﷲ نىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ) .كىمكى (ئى مۇھەممەد!) سەندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن،
(بىلگىنكى) بىز سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ ،ئەمەللىرىگە
قاراپ ھېساب ئالغۇچى) قىلىپ ئەۋەتمىدۇق﴿ .﴾80ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر)« :ئەمرىڭگە
ئىتائەت قىلدۇق» دەيدۇ ،سېنىڭ يېنىڭدىن چىقىپ كەتكەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى
ئۆزلىرىنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ (يەنى ئەمرىڭگە خىالپلىق قىلىدۇ) ،ﷲ
ئۇالرنىڭ ئۆزگەرتكەنلىرىنى خاتىرىلەپ تۇرىدۇ (يەنى پەرىشتىلەرنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى
يېزىشقا بۇيرۇيدۇ) .سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن) يەنى كەچۈرگىن) ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن
(تەۋەككۈل قىلغۇچىغا) ﷲ نىڭ ھامىيلىقى يېتەرلىكتۇر﴿.﴾81

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنۇشنىڭ اﷲ تائاالغا بويسۇنۇش
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
مۇنداق خەۋەر بەردى :ئۇنىڭغا بويسۇنغان ئادەم ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا بويسۇنغان بولىدۇ،
ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغان ئادەم ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ .چۈنكى،
پەيغەمبەر ئۆز نەپسى ـ خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدۇ .ئۇ پەقەت ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلگەن ۋەھىينىال
سۆزلەيدۇ.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ماڭا بويسۇنسا ،ئۇ جەزمەن ﷲ غا بويسۇنغان بولىدۇ.
كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلسا ،ئۇ جەزمەن ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ .كىمكى باشلىققا
بۇيسۇنسا (يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن بولغان ،ئىسالم دىنىنىڭ قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈم
قىلىدىغان باشلىققا بويسۇنسا) ئۇ جەزمەن ماڭا بويسۇنغان بولىدۇ .كىمكى باشلىققا ئاسىيلىق
قىلسا ،ئۇ جەزمەن ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلغان.
﴿كىمكى (ئى مۇھەممەد!) سەندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن( ،بىلگىنكى) بىز سېنى ئۇالرغا
كۆزەتچى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ ،ئەمەللىرىگە قاراپ ھېساب ئالغۇچى) قىلىپ

نىسا سۈرىسى

ئەۋەتمىدۇق﴾ يەنى سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت (مېنىڭ بۇيرۇقلىرىمنى) يەتكۈزۈش ،كىمكى
ساڭا ئەگەشسە ،بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشىدۇ ۋە (دوزاختىن) قۇتۇلۇپ قالىدۇ ،ساڭا ئەجرى
يېزىلىدۇ .كىمكى سەندىن يۈز ئۆرۈسە( ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) زىيان تارتىدۇ ،ساڭا ئۇنىڭ
يامان ئەمەلىدىن ھېچقاندىقى يېزىلمايدۇ .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنسا،
جەزمەن توغرا يولنى تاپقان بولىدۇ .كىمكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلسا،
شەكسىزكى ،ئۇ ئۆزىگە زىيان كەلتۈرگەن بولىدۇ».

مۇناپىقالرنىڭ ئەخمەقلىقى توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى
مۇناپىقالر)« :ئەمرىڭگە ئىتائەت قىلدۇق» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا

قوشۇلغانلىقىنى ۋە بويسۇنغانلىقىنى ئاشكارىاليدۇ.

﴿سېنىڭ يېنىڭدىن چىقىپ كەتكەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى ئۆزلىرىنىڭ ئېيتقان
سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ (يەنى ئەمرىڭگە خىالپلىق قىلىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنىڭ

ئۆزئارا يوشۇرغان نەرسىسىنى ،يەنى ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنغانلىقىنى ۋە
قوشۇلغانلىقىنى ئىزھار قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما پەيغەمبەرگە قارشىلىق ۋە ئاسىيلىق قىلىشقا
كېچىدە ئۆزئارا بىرلىككە كەلگەنلىكىنى بىلىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن
ئۇالرنى جازااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن ئۇالرغا تەھدىت سالماقتا.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى ئۇالرنىڭ بويسۇنغانلىقىنى ئىزھار قىلىپ قويۇپ كېيىن ئۇنىڭغا
قارشىلىق قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ(﴿ :مۇناپىقالر) «ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە
ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېيىشىدۇ ،ئاندىن ئۇالردىن بىر جامائە شۇنىڭدىن (يەنى
ئىماننى دەۋا قىلغاندىن) كېيىن( ،شەرىئەت ھۆكمىدىن) يۈز ئۆرۈيدۇ ،ئۇالر (ھەقىقەتتە) مۆمىن
ئەمەس﴾(((.

﴿سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن) يەنى كەچۈرگىن)﴾ يەنى ئۇالرغا ئېغىر  -بېسىقلىق بىلەن
مۇئامىلە قىلغىن ،ئۇالرنى جازالىمىغىن ،ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى كىشىلەرگە ئاشكارىلىمىغىن ۋە
يەنە ئۇالردىن قورقۇپ كەتمىگىن﴿ .ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (تەۋەككۈل قىلغۇچىغا) ﷲ نىڭ
ھامىيلىقى يېتەرلىكتۇر﴾.

*******
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
((( شۇرا سۈرىسى  30ـ ئايەت.

119

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ
ئۇالر قۇرئان ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمەمدۇ؟ ئەگەر قۇرئان (مۇشرىكالر بىلەن مۇناپىقالر
گۇمان قىلغاندەك) ﷲ دىن غەيرىنىڭ تەرىپىدىن بولغان بولسا ،ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭدىن نۇرغۇن
زىددىيەتلەرنى تاپقان بوالتتى﴿( .﴾82مۆمىنلەرگە ئائىت) ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرەر
خەۋىرى ئۇالرغا (يەنى مۇناپىقالرغا) يەتسە ،ئۇنى تارقىتىدۇ ،ئەگەر ئۇنى پەيغەمبەرگە ۋە
ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) نىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلەرگە مەلۇم قىلسا( ،شۇ) خەۋەرنى
چىقارغۇچىالر ئۇنى (يەنى شۇ خەۋەرنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى) ئۇالردىن ئەلۋەتتە بىلىۋاالتتى.
(ئى مۆمىنلەر!) ئەگەر سىلەرگە ﷲ نىڭ مەرھەمىتى ۋە پەزلى بولمىسا ئىدى ،سىلەرنىڭ ئازغىنا
كىشىدىن باشقىلىرىڭالر ،ئەلۋەتتە شەيتانغا ئەگىشىپ كېتەتتىڭالر﴿.﴾83

قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال ئۇالرنى قۇرئان ئۈستىدە ئويلىنىشقا بۇيرۇپ ،ئۇنىڭ ئوچۇق مەنىلىرىنى ۋە چوڭقۇر
پىكىرلىرىنى چۈشىنىشتىن (ئۇالرنىڭ) يۈز ئۆرۈشىنى توسۇپ ،ئۇ ھېكمەتلىك ،مەدھىيىلەنگۈچى
(ﷲ) تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇنىڭدا (بىر ئايەت بىلەن يەنە بىر ئايەتنىڭ
ئارىلىقىدا) زىددىيەت ۋە ئىختىالپنىڭ يوقلۇقىدىن ئۇالرغا خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
(ھەقنى تونۇش ئۈچۈن) قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بەلكى ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار (شۇڭا
ئۇالر چۈشەنمەيدۇ)﴾(((.
﴿ئەگەر قۇرئان (مۇشرىكالر بىلەن مۇناپىقالر گۇمان قىلغاندەك) ﷲ دىن غەيرىنىڭ
تەرىپىدىن بولغان بولسا ،ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيەتلەرنى تاپقان بوالتتى﴾ يەنى

بۇنىڭدا ھېچقانداق ئىختىالپ يوقتۇر ،بۇ ﷲ تەرىپىدىندۇر.
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ﷲ تائاال ئىلىمدە توشقانالرنىڭ بۇ (قۇرئان) نىڭ ﷲ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەنلىكى
توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىلىمدا توشقانالر ئېيتىدۇ« :ئۇنىڭغا
ئىشەندۇق ،ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان( .بۇنى) پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال
چۈشىنىدۇ﴾((( يەنى قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى مۇتەشابىھ (مەنىسى ئېنىق بولمىغان) ئايەتلەرنىڭ
ھەممىسى ھەقتۇر.
ئىلىمدا توشقانالر بۇ ئايەتلەرنى مۇھكەم (مەنىسى ئېنىق بولغان) ئايەتلەرگە قاراپ چۈشىنىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئېزىپ كەتمەيدۇ .ئەمما دىللىرىدا ئەگرىلىك بار كىشىلەر مۇھكەم (مەنىسى
ئېنىق بولغان) ئايەتلەرنى مۇتەشابىھ (مەنىسى ئېنىق بولمىغان) ئايەتلەرگە قاراپ چۈشىنىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال ئىلىمدا توشقانالرنى ماختىدى ،دىللىرىدا ئەگرىلىك بارالرنى ئەيىبلىدى.
((( نۇر سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  24ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى شۇئەيبتىن ئۇنىڭ چوڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ۋە قېرىندىشىم ئىككىمىز (ئۇنىڭ ئورنىغا ماڭا بىر قىزىل تۆگە بەرسىمۇ
تېگىشمەيدىغان) بىر مۇنازىرە سورۇنىدىن قايتىپ كېلىۋاتساق ،بىر تۈركۈم كاتتا ساھابىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرۇشۇپتۇ .بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىىنى كېسىپ
ئۆتۈشنى يامان كۆرۈپ ،بىر ئۆيگە كىرىپ ئولتۇردۇق .توساتتىن ئۇالر قۇرئاننىڭ بىر ئايىتىنى
ئوقۇپ ،ئۇ توغرۇلۇق تاالش ـ تارتىش قىلىشىپ قالدى .ھەتتا ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرى يۇقىرى
چىقىشقا باشلىدى .شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاچچىقالنغان ھالەتتە چىقىپ كەلدى،
ئاچچىقتىن ئۇنىڭ يۈزى قىزىرىپ كەتكەن ئىدى .ئۇ ئۇالرغا توپا چېچىپ مۇنداق دېدى:
«ئى ئادەملەر! ئۆزەڭالرنى بېسىۋېلىڭالر ،سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ
پەيغەمبەرلىرى بىلەن قارشىالشقانلىقى ،ئۇالرغا نازىل قىلىنغان كىتابالرنىڭ بەزى جايلىرى
بىلەن بەزى جايلىرىنى قارىمۇ قارشى قىلغانلىقى ئۈچۈن (يەنى بۇ يەر بىلەن ئۇ يەر قارىمۇ
قارشىمىكىن دېگەنلىكى ئۈچۈن) ھاالك قىلىنغان ئىدى ،قۇرئاننىڭ بەزى ئايەتلىرى بەزى
ئايەتلىرىنى يالغانغا چىقىرىش ئۈچۈن چۈشمىدى ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭ بەزى ئايەتلىرى
بەزى ئايەتلىرىنى راستقا چىقىرىدۇ .سىلەر ئۇنىڭ ئىچىدىن بىلگىنىڭالرغا ئەمەل قىلىڭالر،
بىلمىگىنىڭالرنى بىلىدىغان كىشىلەردىن سوراڭالر».
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بىر
كۈنى چۈشتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا باردىم .بىز ئولتۇرغان ئىدۇق ،توساتتىنال
ئىككى كىشى بىر ئايەت توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قېلىپ ئاۋازلىرى بارغانچە كۆتۈرۈلۈپ
كەتتى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەكسىزكى ،سىلەردىن ئىلگىرىكى كىشىلەر ئۇالرغا
چۈشۈرۈلگەن كىتابىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قالغانلىقى سەۋەبى بىلەن ھاالك قىلىنىپ كەتكەن»
دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.

بىر خەۋەرنى تولۇق ئېنىقلىماي تۇرۇپ تارقىتىشتىن توسۇش توغرىسىدا
﴿(مۆمىنلەرگە ئائىت) ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرەر خەۋىرى ئۇالرغا (يەنى
مۇناپىقالرغا) يەتسە ،ئۇنى تارقىتىدۇ﴾ ﷲ بۇ ئايەتتە ھەر قانداق ئىشنى ياخشى ئېنىقالشتىن

بۇرۇن (ئۇنى) تارقاتقان كىشىنى ئەيىبلەيدۇ .چۈنكى ،ئۇ خەۋەرنىڭ توغرا بولماسلىق ئېھتىمالىمۇ
بار.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشىنىڭ ئاڭلىغان گېپىنىڭ ھەممىسىنى
(كىشىلەرگە) سۆزلەپ بەرگەنلىكى ،ئۇنىڭ يالغانچىلىقىغا يېتەرلىكتۇر».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇغىرە ئىبنى شۆئبىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداقمىش ـ بۇنداقمىش دېيىشتىن توستى».
سەھىھ مۇسلىمدا مۇنداق بايان قىلىنغان« :كىمكى بىر سۆزنى يالغانمىكىن دەپ تۇرۇپ
سۆزلىسە ،ئۇ يالغانچىالردىن ھېسابلىنىدۇ».
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بىز بۇ يەردە“ :ئۆمەر ئىبنى خەتتابقا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنى تاالق قېلىۋېتىپتۇ”
دېگەن گەپ يەتكەندە ،ئۇنىڭ دېگەن سۆزىنى بايان قىلىمىز .ئۆمەرگە ئۇ سۆز يەتكەندە ،ئۇ
ئۆيىدىن چىقىپ مەسچىتكە كىرىدۇ ۋە كىشىلەرنىڭمۇ شۇ سۆزنى دېيىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭاليدۇ.
ئۇ چىداپ تۇرالماي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يېنىغا كىرىشكە رۇخسەت سورايدۇ ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :سەن ئاياللىرىڭنى تاالق قىلىۋەتتىڭمۇ؟ -دەپ سورايدۇ .پەيغەمبىرىمىز:
«ياق» دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئۆمەر“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىدۇ.
ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىنغان :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :سەن ئۇالرنى تاالق قىلىۋەتتىڭمۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ياق» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن مەن مەسچىتنىڭ ئىشىكىدە تۇرۇپ ئۈنلۈك
ئاۋاز بىلەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنى تاالق قىلىۋەتمەپتۇ -،دەپ ۋاقىرىدىم .شۇ
چاغدا بۇ ئايەت چۈشتى(﴿ :مۆمىنلەرگە ئائىت) ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرەر خەۋىرى
ئۇالرغا (يەنى مۇناپىقالرغا) يەتسە ،ئۇنى تارقىتىدۇ .﴾...ئۆمەر :مەن شۇ ئىشنى ئېنىقالپ
چىققۇچى بولدۇم -،دېدى.
﴿سىلەرنىڭ ئازغىنا كىشىدىن باشقىلىرىڭالر ،ئەلۋەتتە شەيتانغا ئەگىشىپ كېتەتتىڭالر﴾

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەنى مۆمىنلەردىن باشقىڭالر ،ئەلۋەتتە شەيتانغا ئەگىشىپ كېتەتتى.

*******
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

122

(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 ،مۆمىنلەرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغىن،
ﷲ نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر .ﷲ نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر ،ﷲ
نىڭ جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇر﴿ .﴾84كىمكى (كىشىلەر ئارىسىدا) ياخشى (ئىش ئۈچۈن) شاپائەت
قىلسا ،ئۇنىڭدىن (يەنى ياخشى ئىشتىن) ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ؛ كىمكى بىر يامان (ئىش
ئۈچۈن) شاپائەت قىلسا ،ئۇنىڭدىن (يەنى يامان ئىشتىن) ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ .ﷲ
ھەممە ئىشقا قادىردۇر﴿ ﴾85سىلەرگە بىر كىشى ساالم بەرسە ،ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى ساالم
بىلەن جاۋاپ قايتۇرۇڭالر (يەنى بىر كىشى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەپ ساالم بەرسە ،ئۇنىڭغا
ئەسساالم ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ دەڭالر) ياكى ئۇنىڭ ساالمىنى ئەينەن

نىسا سۈرىسى

قايتۇرۇڭالر (يەنى ۋە ئەلەيكۇم ئەسساالم دەڭالر) .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىدىن (يەنى
بەندىلىرىنىڭ چوڭ ـ كىچىك ئىشلىرىدىن) ھېساب ئالغۇچىدۇر﴿ .﴾86ﷲ دىن باشقا ھېچ
مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .ﷲ شەكسىز بولىدىغان قىيامەت كۈنىدە سىلەرنى (ھېساب ئېلىش
ئۈچۈن مەھشەرگاھقا) جەزمەن يىغىدۇ .ﷲ دىنمۇ توغرا سۆزلۈك كىم بار؟ (يەنى سۆزىدە،
ۋەدىسىدە ﷲ دىنمۇ سادىق ھېچكىم يوق)﴿.﴾87

اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنى جەڭگە يالغۇز چىقىشقا بۇيرۇغانلىقى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى جەڭگە يالغۇز
چىقىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن پەقەت ئۆزەڭگىال جاۋابكارسەن﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم
ئەبۇئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بەر ائىبنى ئازىبتىن :يالغۇز
بىر كىشى يۈز دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلسا ،ئۇ كىشى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە
تاشلىماڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قاالرمۇ؟ -دەپ
سورىدىم .بەر ائىبنى ئازىب :ياق ،چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى يالغۇز ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇپ(﴿ :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 ،مۆمىنلەرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغىن﴾

دېگەن -،دېدى .كىمكى جىھادتىن يۈز ئۆرۈسە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھېچقانداق گۇناھ

يوق .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :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﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بەرادىن :ئۆزىنى
مۇشرىكالرنىڭ ئىچىگە ئاتقان (يەنى ئۆزى يالغۇزال بىر نەچچە مۇشرىكقا ھۇجۇم قىلغان) كىشى
ئۆزىنى ھاالكەتكە تاشلىغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :ياق ،چۈنكى ﷲ
تائاال پەيغەمبىرىنى ئەۋەتىپ(﴿ :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﴾ دېگەن ئىدى.

يەنى “ئۆزەڭلەرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر” دېگەن ئايەت بولسا ،سەدىقە قىلىش ھەققىدە
چۈشكەن((( -،دەپ جاۋاب بەردى.

مۆمىنلەرنى ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
﴿مۆمىنلەرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغىن﴾ بەدرى كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ
سەپلىرىنى تۈزەۋېتىپ (ئۇالرنى ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ) مۇنداق دېدى« :سىلەر
((( بەقەرە سۈرىسى  195ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بىز بۇ ئايەتنىڭ شۇ مەنىدە ئىكەنىلىكىنى بەقەرە سۈرىسى نىڭ  – 195ئايىتىدە بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
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كەڭلىكى ئاسمان ـ زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر» .مۆمىنلەرنى ئۇرۇش قىلىشقا
قىزىقتۇرغان نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار .تۆۋەندىكى ھەدىسىلەر شۇالردىن بىر نەچچىسىدۇر.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرسە،
ناماز ئوقۇسا ،زاكات بەرسە ۋە رامىزاننىڭ روزىسىنى تۇتسا ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ھىجرەت
قىلسۇن ياكى تۇغۇلغان يېرىدە ياشىسۇن (يەنى ھىجرەت قىلمىسۇن) ،ﷲ تائاالنىڭ ئۈستىگە
ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش ھەقلىق بولۇپ قالىدۇ» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز
بۇنىڭ بىلەن كىشىلەرگە خۇش بېشارەت بېرەيلىمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېدى« :شەك ـ شۈبھىسزكى ،جەننەتتە ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلغان كىشىلەر
ئۈچۈن تەييارلىغان يۈز خىل دەرىجە بار ،ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىننىڭ
كەڭلىكىدەك بار ،سىلەر ﷲ تائاالدىن تىلىگەن ۋاقتىدا پىردەۋس جەننىتىنى تىلەڭالر ،ئۇ
جەننەتنىڭ ئەڭ ئېسىلى ۋە ئەڭ ئالىيسىدۇر ،ئۇنىڭ ئۈستىدە شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى
بار ۋە جەننەتلەرنىڭ ئۆستەڭلىرى ئۇنىڭدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ئەبۇسەئىد! كىمكى ﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىگە ،ئىسالمنىڭ
(ھەقىقىي) دىن ئىكەنلىكىگە ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە رازى
بولسا ،ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ» .مەن (ئەبۇسەئىد) بۇ سۆزدىن ھەيران قېلىپ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا ئۇنى قايتا دەپ بەرگىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
سۆزىنى قايتىالپ مۇنداق دېدى« :جەننەتتە ﷲ تائاال بەندىسىنى يۈز دەرىجە كۆتۈرىدىغان،
ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىندەك كېلىدىغان يەنە بىر ئىش بار ».مەن :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ نېمە؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇ بولسا) ﷲ
تائاالنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿ﷲ نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر﴾ يەنى ئۇالرنى جىھادقا
قىزىقتۇرۇشۇڭ ئۇالرنىڭ جەڭگىۋارلىقىنى ئاشۇرىدۇ .ئىسالمنى قوغداش يولىدا چىداملىق ۋە
سەۋرچان قىلىدۇ .دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﴿ﷲ نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر ،ﷲ نىڭ جازاسى ئەڭ
قاتتىقتۇر﴾.
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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)﴾(((.

ياخشى شاپائەت ۋە يامان شاپائەت توغرىسىدا
﴿كىمكى (كىشىلەر ئارىسىدا) ياخشى (ئىش ئۈچۈن) شاپائەت قىلسا ،ئۇنىڭدىن (يەنى
((( مۇھەممەد سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ياخشى ئىشتىن) ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ؛ كىمكى بىر يامان (ئىش ئۈچۈن) شاپائەت قىلسا،
ئۇنىڭدىن (يەنى يامان ئىشتىن) ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شاپائەت قىلىڭالر،
ئەجىرگە ئېرىشىسىلەر (يەنى ياخشىلىققا ياخشىلىق ،يامانلىققا يامانلىق بويىچە) ،ﷲ تائاال
ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى ئارقىلىق خالىغاننى ھۆكۈم قىلىدۇ» .مۇجاھىد ئىبنى جەبەر مۇنداق
دەيدۇ :بۇ ئايەت كىشىلەرنىڭ ئۆزئارا شاپائەت قىلىشىشى توغرىسىدا چۈشكەن.
﴿ﷲ ھەممە ئىشقا قادىردۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەتا ،ئەتىيە ،قەتادە ۋە
مەتار ۋەرراق قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتىكى ﴿قادىردۇر﴾ دېگەن ساقلىغۇچىدۇر(((-،
دېگەنلىك بولىدۇ.
مۇجاھىد مۇنداق دېدى :گۇۋاھ بولغۇچىدۇر((( .يەنە بىر رىۋايەتتە (ئۇ) مۇنداق دېدى:
ھېساب ئالغۇچىدۇر(((.

ساالمغا ياخشى جاۋاب قايتۇرۇش توغرىسىدا
﴿سىلەرگە بىر كىشى ساالم بەرسە ،ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى ساالم بىلەن جاۋاپ قايتۇرۇڭالر
(يەنى بىر كىشى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەپ ساالم بەرسە ،ئۇنىڭغا ۋە ئەلەيكۇم ئەسساالم
ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ دەڭالر) ياكى ئۇنىڭ ساالمىنى ئەينەن قايتۇرۇڭالر (يەنى ۋە
ئەلەيكۇم ئەسساالم دەڭالر)﴾ ساالمغا ساالم قوشۇپ قايتۇرۇش مۇستەھەب ،ئۆزىنى ئەينەن

قايتۇرۇش پەرزدۇر.

ئىمام ئەھمەد ئىمران ئىبنى ھۈسەيىننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ“ :ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم” دەپ ساالم بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ سالىمىنى ئەينەن قايتۇردى .ساالم قىلغان كىشى بېرىپ
ئولتۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئون ساۋاب» دېدى .يەنە بىر كىشى كېلىپ« :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭ سالىمىنى ئەينەن قايتۇردى .ساالم بەرگەن كىشى ئولتۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«يىگىرمە ساۋاب» دېدى .يەنە بىر كىشى كېلىپ« :ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى
ۋەبەراكاتۇھۇ» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ سالىمىنى ئەينەن قايتۇردى .ئۇ كىشى
ئولتۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئوتتۇز ساۋاب» دېدى.
مۇسۇلمانالر زىممىالر (يەنى مۇسۇلمانالرغا تۆلەم تۆلەپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياشايدىغان
يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر) غا بالدۇر ساالم قىلمايدۇ ،ئۇالر مۇسۇلمانالرغا باشتا ساالم قىلىدۇ.
((( ئۇنداقدا ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ ھەممە نەرسىنى ساقلىغۇچىدۇر -،دېگەن بولىدۇ.
((( ئۇنداقتا ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاال ھەممە نەرسىگە گۇۋاھ بولغۇچىدۇر -،دېگەنلىك بولىدۇ.
((( ئۇنداقتا ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاال ھەممە نەرسىدىن ،يەنى بەندىلەرنىڭ قىلغان چوڭ ـ كىچىك ھەممە
ئىشلىرىدىن ھېساب ئالغۇچىدۇر -،دېگەنلىك بولىدۇ.
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مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ سالىمىغا جاۋاب قايتۇرغاندا ،قۇشۇپ قايتۇرمايدۇ .بەلكى ،ئۇالرغا
«ۋەئەلەيكە» يەنى“ :ساڭىمۇ بولسۇن!” دېگەن سۆز بىلەن جاۋاب قايتۇرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :يەھۇدىيالر سىلەرگە ساالم قىلغاندا“ :ئەسسامۇ ئەلەيكە”
(يەنى ساڭا ئۆلۈم بولسۇن) دەيدۇ .سىلەر (ئۇنىڭغا)“ :ۋەئەلەيكە” (يەنى “ساڭىمۇ بولسۇن!”
دېگەن سۆز بىلەن) جاۋاب قايتۇرۇڭالر».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرغا باشتا ساالم قىلماڭالر.
سىلەر ئۇالر بىلەن يولدا ئۇچرىشىپ قالغاندا ،ئۇالرنى يولنىڭ تار يېرىگە قىستاڭالر».
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،سىلەر مۆمىن بولمىغىچە جەننەتكە كىرەلمەيسىلەر .ئۆزئارا دوستلۇق ئورناتمىغىچە
مۆمىن بواللمايسىلەر .مەن سىلەرنى (قىلساڭالر) ئۆزئارا دوست بولۇشىدىغان بىر ئىشقا باشالپ
قويايمۇ؟ ئۇ ئىش ،ئاراڭالردا ساالمنى ئومۇمالشتۇرۇشتۇر».
﴿ﷲ شەكسىز بولىدىغان قىيامەت كۈنىدە سىلەرنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن مەھشەرگاھقا)
جەزمەن يىغىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال ھەر بىر كىشىگە (ئۇنىڭ قىلغان ئىشىغا
قاراپ) جازا ياكى مۇكاپات بېرىدۇ﴿ .ﷲ دىنمۇ توغرا سۆزلۈك كىم بار؟ (يەنى سۆزىدە،
ۋەدىسىدە ﷲ دىنمۇ سادىق ھېچكىم يوق)﴾.

*******
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ
ئى مۆمىنلەر! نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كېتىسىلەر؟ ﷲ
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە قىلدى ،ﷲ ئازدۇرغان كىشىلەرنى
سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟ كىمنىكى ﷲ گۇمراھ قىلىدىكەن ،سەن ئۇنىڭغا ھەرگىز

نىسا سۈرىسى

توغرا يول تېپىپ بېرەلمەيسەن﴿ .﴾88ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى،
شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىگە ئوخشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ ،ئۇالر ﷲ يولىدا ھىجرەت
قىلمىغىچە (يەنى ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات قىلمىغىچە) ئۇالرنى دوست
تۇتماڭالر ،ئەگەر ئۇالر ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە ،ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر
شۇ يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر ،ئۇالرنى دوستمۇ تۇتماڭالر ،ياردەمچىمۇ قىلماڭالر﴿ .﴾89پەقەت
سىلەر بىلەن ئۆزلىرى ئارىسىدا ئەھدە بولغان بىر قەۋمگە سېغىنغانالر ياكى سىلەرگە قارشى
ئۇرۇش قىلىشتىن ياكى ئۆز قەۋمىگە قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن يۈرەكلىرى سىقىلىپ (يەنى
سىلەر تەرەپمۇ ئەمەس ،ئۆز قەۋمى تەرەپمۇ ئەمەس بولۇپ) سىلەرگە كەلگەنلەر بۇنىڭدىن
مۇستەسنا (يەنى مۇنداقالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ۋە ئەسىر ئالماڭالر) .ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى
سىلەرگە مۇسەللەت قىالتتى ،ئۇالر ،ئەلۋەتتە ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشاتتى (يەنى ﷲ ئۇالرنى
كۈچلۈك قىلىپ سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەتلىك قىالتتى) ،ئەگەر ئۇالر سىلەردىن
يىراق تۇرسا (يەنى سىلەرگە چېقىلمىسا) ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشمىسا ۋە سىلەرگە تەسلىم بولسا،
ﷲ سىلەرنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشىڭالرغا ھەرگىز رۇخسەت قىلمايدۇ﴿ .﴾90ئىمانىنى ئىزھار
قىلىش بىلەن سىلەردىنمۇ ئامانلىققا ئېرىشمەكچى ۋە قەۋمىگە قايتقاندا (كۇفرىنى ئىزھار قىلىش
بىلەن) ئۆز قەۋمىدىنمۇ ئامانلىققا ئېرىشمەكچى بولغان ئىككىنچى بىر خىل كىشىلەر (يەنى
مۇناپىقالر) نى كۆرىسىلەر ،ئۇالر ھەرقاچان پىتنە ـ پاساتقا (يەنى كۇفرىغا ياكى مۇسۇلمانالر
بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا) چاقىرىلسا ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن تارتىدۇ ،ئەگە ئۇالر سىلەردىن يىراق
تۇرمىسا ،سىلەرگە تەسلىم بولمىسا( ،سىلەر بىلەن) ئۇرۇشۇشتىن قول يىغمىسا ،بۇ چاغدا
ئۇالرنى قەيەردە كۆرسەڭالر شۇ يەردە (ئەسىر ئېلىڭالر) تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر( ،ئۇالرنىڭ خىيانىتى
سەۋەبلىك) سىلەرگە ئۇالرغا قارشى (يەنى ئۇالرنى ئەسىر ئېلىشقا ،ئۆلتۈرۈشكە) روشەن پاكىت
ئاتا قىلدۇق﴿.﴾91

ساھابىلەرنىڭ ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشماي قايتىپ كەلگەنلەر ھەققىدىكى
ئىختىالپىنىڭئەيىبلەنگەنلىكى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) مۆمىنلەرنىڭ مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتكەنلىكىنى
ئەيىبلىدى .بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئىختىالپ پەيدا بولدى .ئىمام
ئەھمەد زەيد ئىبنى سابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
كاپىرالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئۇھۇدقا ماڭدى ،ئۇنىڭ بىلەن ماڭغان بىر تۈركۈم كىشىلەر
(يەنى مۇناپىقالر يولنىڭ يېرىمىدىن) قايتىپ كەتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى
ئۇالر توغرىسىدىكى پىكىردە ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتتى .بىر تۈركۈم كىشىلەر :ئۇالرنى ئۆلتۈرىمىز
دېسە ،يەنە بىر تۈركۈم كىشىلەر( :ئۇالرنى) ئۆلتۈرمەيمىز -،دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە بۇ
ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ
كېتىسىلەر؟﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مەدىنە پاكىزدۇر .پاسكىنا نەرسىنى
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خۇددى تۆمۈرچىنىڭ كۈرىكى تۆمۈرنىڭ پوقىنى يوقاتقاندەك يوقىتىدۇ»(((.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
(بۇ ئايەت) مەككىدە ئىسالمغا كىرگەن مۇشرىكالرغا ياردەم بېرىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر
توغرىسىدا چۈشكەن بولۇپ ،ئۇالر مەككىدىن بىر ھاجەت ئۈچۈن چىقتى ۋە :بىز مۇھەممەدنىڭ
ساھابىلىرىغا ئۇچراپ قالساق ،ئۇالردىن بىزگە ھېچ يامانلىق كەلمەيدۇ -،دېدى .مۆمىنلەرگە
ئۇالرنىڭ مەككىدىن چىققانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەر يېتىپ كېلىشى بىلەن (مۆمىنلەرنىڭ
بىر تۈركۈمى) :سىلەر قورقۇنچاقالرغا قارشى ئاتلىنىپ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ،ئۇالر سىلەرگە
قارشى دۈشمەنلىرىڭالرغا ياردەم بەردى -،دېدى .مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىن يەنە بىر تۈركۈم
كىشىلەر مۇنداق دېدى :سۇبھانەلال (ﷲ پاكتۇر)! سىلەر ھەقىقەتەن سىلەرگە ئوخشاش ئىمان
ئېيتقان كىشىلەرنى ئۆلتۈرەمسىلەر؟ ئۇالر ھىجرەت قىلمىغانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ يۇرتلىرىنى تاشالپ
(مەدىنىگە كەلمىگەنلىكى) ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قانلىرى ۋە ماللىرى سىلەرگە ھااللمۇ؟ -دېدى.
ئۇالر بۇ ئىختىالپ سەۋەبى بىلەن ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنىڭ قېشىدا بولسىمۇ ،ئۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ پىكرىگە ئېتىراز بىلدۈرمىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! نېمىشقا مۇناپىقالر
توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كېتىسىلەر؟﴾

﴿ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە قىلدى .ﷲ
ئازدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟ كىمنىكى ﷲ گۇمراھ قىلىدىكەن،
سەن ئۇنىڭغا ھەرگىز توغرا يول تېپىپ بېرەلمەيسەن﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى خاتالىققا

يۈزلەندۈردى.

﴿ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن﴾ ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا قارشىلىق قىلغانلىقى ۋە ناھەق يولغا ئەگەشكەنلىكى ئۈچۈن شۇنداق
بولدى.
﴿ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى ،شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىگە ئوخشاش
بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ شۇنى ئۈمىد قىلىشى ،سىلەرنى بەك يامان

كۆرگەنلىكى ۋە سىلەرگە قاتتىق دۈشمەن بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.
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﴿ئۇالر ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلمىغىچە (يەنى ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات
قىلمىغىچە) ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر ،ئەگەر ئۇالر ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە،
ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر شۇ يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دەيدۇ( :ئەگەر ئۇالر) ئۆزلىرىنىڭ كۇپۇرلۇقىنى ئاشكارىلىسا ئۆلتۈرۈڭالر.

((( يەنى مەدىنە مۇناپىقالرنى ئۆز قوينىغا ئالماي سىقىپ چىقىرىدۇ .ئۇرۇشتىن قايتىپ كەلگەن مۇناپىقالرنىڭ مۇناپىقلىقى
بۇرۇن ئاشكارا بولمىغان ئىدى ،يېرىم يولدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقى ئاشكارىالندى .شۇنىڭ
بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەدىنە پاكىز ئورۇندۇر ،ئۇ مۇناپىقالردەك پاسكىنىالرنى ئاشكارا قىلىپ ئۆز قېتىغا
ئالماي ،ئۇالرنى تازىاليدۇ» دېدى.

نىسا سۈرىسى

ئۇرۇش قىلىشقا بولىدىغان ۋە بولمايدىغان كىشىلەر توغرىسىدا
ئاندىن ﷲ تائاال بىر تۈركۈم كىشىلەرنى يۇقىرىدىكى (ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ ،ئۆلتۈرۈڭالر

دېگەن) كىشىلەردىن پەرقلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەقەت سىلەر بىلەن ئۆزلىرى ئارىسىدا
ئەھدە بولغان بىر قەۋمگە سېغىنغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى ئۇالر سىلەر بىلەن ئەھدە

تۈزۈشكەن كىشىلەرنىڭ قېشىغا بېرىۋالسا ،ئۇالرغىمۇ شۇ ھۆكۈم بويىچە مۇئامىلە قىلىڭالر (يەنى
سىلەر بىلەن ئەھدىسى بار كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈشۈڭالر دۇرۇس ئەمەس ،شۇنىڭدەك ،ئۇالرنىمۇ
ئۆلتۈرمەڭالر) .بۇ سۇددى ،ئىبنى زەيد ۋە ئىبنى جەرىرنىڭ سۆزىدۇر.

سەھىھۇلبۇخارىدا مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالرنىڭ ھۇدەيبىيەدە تۈزگەن كېلىشىمنىڭ بىر
ماددىسى مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان :كىمكى قۇرەيشنىڭ كېلىشىمى ۋە ئۇنىڭ ئەھدىسىگە
كىرىشنى خالىسا كىرسۇن .كىمكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ كېلىشىمىگە
ۋە ئەھدىسىگە كىرىشنى خالىسا كىرسۇن.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :بۇ ئايەتنىڭ
ھۆكمىنى ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئۇرۇش قىلىش) ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە ،مۇشرىكالرنى
قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر﴾((( دېگەن ئايىتى ئەمەلدىن قالدۇردى.
﴿ياكى سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن ياكى ئۆز قەۋمىگە قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن
يۈرەكلىرى سىقىلىپ (يەنى سىلەر تەرەپمۇ ئەمەس ،ئۆز قەۋمى تەرەپمۇ ئەمەس بولۇپ) سىلەرگە
كەلگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى مۇنداقالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ۋە ئەسىر ئالماڭالر) .ئەگەر
ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى سىلەرگە مۇسەللەت قىالتتى ،ئۇالر ،ئەلۋەتتە ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشاتتى
(يەنى ﷲ ئۇالرنى كۈچلۈك قىلىپ سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەتلىك قىالتتى)،
ئەگەر ئۇالر سىلەردىن يىراق تۇرسا (يەنى سىلەرگە چېقىلمىسا) ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشمىسا ۋە
سىلەرگە تەسلىم بولسا ،ﷲ سىلەرنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشىڭالرغا ھەرگىز رۇخسەت قىلمايدۇ﴾

ئۇالر بەدرى كۈنى مۇشرىكالر بىلەن مەجبۇرى ئۇرۇشقا چىققان (ھاشىم جەمەتىدىن) ئابباس
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا (ئۇرۇش مەيدانىدا ئۇرۇشۇشنى يامان كۆرگەن ھالدا مەجبۇرى كەلگەن)
كىشىلەردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كۈنى ئابباسنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇپ،
ئەسىر ئېلىشقا بۇيرىدى.

﴿ئىمانىنى ئىزھار قىلىش بىلەن سىلەردىنمۇ ئامانلىققا ئېرىشمەكچى ۋە قەۋمىگە قايتقاندا
(كۇفرىنى ئىزھار قىلىش بىلەن) ئۆز قەۋمىدىنمۇ ئامانلىققا ئېرىشمەكچى بولغان ئىككىنچى
بىر خىل كىشىلەر (يەنى مۇناپىقالر) نى كۆرىسىلەر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿شاياتۇنلىرى (يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى) بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولسا« :بىز
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز ،پەقەت (تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ)
مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز» دەيدۇ﴾(((.

﴿ئۇالر ھەرقاچان پىتنە ـ پاساتقا (يەنى كۇفرىغا ياكى مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا)
((( تەۋبە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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چاقىرىلسا ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن تارتىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،شەكىل جەھەتتىن
مۇسۇلمان بولۇپ قويۇپ ،ئاندىن قۇرەيشنىڭ قېشىغا قايتىپ بېرىپ ،بۇتالرغا ئىبادەت قىلىش
بىلەن بۇ يەردىمۇ ۋە ئۇ يەردىمۇ (ھەر ئىككى تەرەپتە) خاتىرجەملىكنى ئىزدىگەن بىر تۈركۈم
مەككىلىك كىشىلەر ھەققىدە چۈشتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئەگەر ئۇالر (مۇسۇلمانالردىن)
يىراقالشمىسا ۋە (ئۇالر بىلەن) كېلىشىم تۈزمىسە ،ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگە ئۇالر سىلەردىن يىراق تۇرمىسا ،سىلەرگە تەسلىم بولمىسا،
(سىلەر بىلەن) ئۇرۇشۇشتىن قول يىغمىسا ،بۇ چاغدا ئۇالرنى قەيەردە كۆرسەڭالر شۇ يەردە
(ئەسىر ئېلىڭالر) تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر( ،ئۇالرنىڭ خىيانىتى سەۋەبلىك) سىلەرگە ئۇالرغا قارشى
(يەنى ئۇالرنى ئەسىر ئېلىشقا ،ئۆلتۈرۈشكە) روشەن پاكىت ئاتا قىلدۇق﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣ
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مۆمىن ئادەمنىڭ مۆمىن ئادەمنى سەۋەنلىك بىلەن ئەمەس ،قەستەن ئۆلتۈرۈشى ھېچ
دۇرۇس ئەمەس ،كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن ،ئۇ بىر مۆمىن
قۇلنى ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك ،ئۇالر (يەنى
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى) دىيەتنى كەچۈرۈم قىلسا( ،شۇنىڭ بىلەن قاتىل ئۇنى) تۆلىمىسە
ھېچ باك يوق ،ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى مۆمىن سىلەرگە دۈشمەن (كۇففار) قەۋمىدىن بولسا،
بۇ چاغدا ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى بىر نەپەر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى الزىم (دىيەت كەلمەيدۇ،
چۈنكى ،ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى مۇسۇلمان بولمىغاچقا ئۇنىڭغا ۋارىس بولمايدۇ) ،ئەگەر
ئۆلتۈرۈلگۈچى ئاراڭالردا مۇئاھىدە بولغان (كۇففار) قەۋمىدىن بولسا ،ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت
تۆلەش ۋە بىر نەپەر قۇلنى ئازاد قىلىش كېرەك ،ئازاد قىلىدىغان قۇل تاپالمىغان ئادەم
(يەنى قۇل ئازاد قىلىشقا قادىر بواللمىغان ئادەم) (تەۋبىسىنى ﷲ نىڭ قوبۇل قىلىشى
ئۈچۈن) ئۈزۈلدۈرمەي ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى الزىم .ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾92كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى
جەھەننەم بولىدۇ ،ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲ نىڭ غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار
بولىدۇ .ﷲ ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ﴿.﴾93
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مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويۇشنىڭ ھۆكمى
﴿كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن ،ئۇ بىر مۆمىن قۇلنى ئازاد
قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى

مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
تائاالدىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە مېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق
بەرگەن بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈشنى پەقەت تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشتىن باشقىسىدا ھاالل
بولمايدۇ :جانغا جان (قىساس) ئېلىش .تۇرمۇش قۇرۇپ بولۇپ پاھىشە قىلغاننى چالما ـ
كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈش .دىننى تاشالپ (يەنى مۇرتەد بولۇپ) جامائەتتىن ئايرىلىپ كەتكەن
كىشىنى ئۆلتۈرۈش (تىن ئىبارەت ،مۇشۇ ئۈچ ئىشال ھاالل قىالاليدۇ)»(((.
بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئىختىالپالر بار بولۇپ ،مۇجاھىد ۋە باشقىالر
مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەت) ئەبۇجەھىلنىڭ ئانا بىر قېرىندىشى ئىياش ئىبنى ئەبۇرەبىيئە
توغرىسىدا چۈشتى( .ئۇالرنىڭ ئانىسى) ئەسما بىنتى مۇخەررەبە ئىدى .ئىياش ئۆزىنىڭ ئانا بىر
قېرىندىشى ئەبۇجەھىل بىلەن بىرلىكتە ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى ئازابلىغان ھارىس
ئىبنى يەزىدنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئەسلىدە ئىياش ئۇزۇندىن بېرى (ئۆزىنى ئازابلىغانلىقى ئۈچۈن)
ھارىس ئىبنى يەزىدكە كۆڭلىدە غۇم ساقالپ يۈرگەن ئىدى .ھارىس ئىبنى يەزىد مۇسۇلمان
بولدى ۋە (مەدىنىگە) ھىجرەت قىلدى .ئىياش بۇنى بىلمەيتتى ،مەككىنى فەتھى قىلغان كۈنى
ئىياش ھارىسنى كۆرۈپ ،ئۇنى تېخىچە ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى كۇپۇرلىقىدا دەپ گۇمان قىلىپ،
ئۆلتۈرۈۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت ئەبۇدەردا توغرىسىدا
چۈشكەن .ئۇ قىلىچى بىلەن بىرسىنى چاپماقچى بولغاندا ،ئۇ ئادەم مەن ئىمان ئېيتتىم دەپ
تۇرسىمۇ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ .بۇ ئىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر قىلىنغاندا ،ئەبۇدەردا:
ئۇ ئادەم ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن شۇنداق دېگەن -،دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا« :سەن ئۇنىڭ يۈرىكىنى يېرىپ كۆردۈڭمۇ؟» دەپ سورايدۇ .سەھىھ كىتابالردا بۇ
ۋەقەنى ئەبۇداردادىن باشقىسى قىلغان دېيىلگەن.

﴿كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن ،ئۇ بىر مۆمىن قۇلنى
ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾ بۇ ئىككى ھۆكۈم (بىر

مۆمىننى) سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويغاندا ۋاجىب بولىدۇ.

بۇ ئىككى ۋاجىپنىڭ بىرىنچىسى ،سەۋەنلىكتىن بولۇپ قالغان بولسىمۇ ،مۆمىننى ئۆلتۈرگەن
چوڭ گۇناھى ئۈچۈن قۇل ئازاد قىلىش ئارقىلىق كەففارەت بېرىشى ،ئازاد قىلىنىدىغىنى كاپىر
بولماي مۆمىن قۇل بولۇشى شەرتتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەنسارىالردىن بىر كىشىنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
((( بۇ ئۈچ ئىشتىن بىرىنى قىلغان كىشىنى ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ ئۆز ئالدىغا ئۆلتۈرۈشى ياكى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىشى
دۇرۇس ئەمەس .بۇنىڭغا پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقى ياكى ئۇنىڭ ئورۇنباسارى ھۆكۈم قىلىدۇ.
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قىلىدۇ :مەن قارا بىر دېدەكنى ئېلىپ كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا مۆمىن بىر
قۇلنى ئازاد قىلىش الزىم بولۇپ قالغان ئىدى ،ئەگەر سەن بۇنى مۆمىن ئىكەن دېسەڭ ،مەن
ئۇنى ئازاد قىلىۋېتەي -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قارا دېدەككە« :سەن ﷲ دىن
باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا گۇۋاھلىق بېرەمسەن؟» دېدى .ئۇ :ھەئە -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سەن مېنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق بېرەمسەن؟»
دېدى .ئۇ يەنە :ھەئە -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىپ
(قەبرىدىن) قوپۇشنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەمسەن؟» دېدى .ئۇ :ھەئە -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ماڭا« :بۇنى ئازاد قىلغىن» دېدى.
﴿ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾ .بۇ ئىككىنچى ۋاجىب بولۇپ،
ئادەم ئۆلتۈرگۈچى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىلىرىگە دىيەت تۆلەپ بېرىدۇ.
دىيەت ئۈچۈن بەش تۈرلۈك تۆگىنى تۆلەش ۋاجىب بولۇپ ،بۇ ھەقتە ئىمام ئەھمەد،
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەۋەنلىك بىلەن
ئادەم ئۆلتۈرۈپ قالغان ئادەمنىڭ دىيىتى ئۈچۈن ،بىر ياشتىن ئىككى ياشقا ماڭغان  20چىشى
ۋە  20ئەركەك تۆگە ،ئىككى ياشتىن ئۈچ ياشقا ماڭغان  20چىشى تۆگە ،تۆت ياشتىن بەش
ياشقا ماڭغان  20تۆگە ،ئۈچ ياشتىن تۆت ياشقا ماڭغان  20تۆگە (جەمئى  100تۆگە) ھۆكۈم
قىلدى(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇزەيلى قەبىلىسىدىن ئىككى ئايال ئۇرۇشۇپ قېلىپ ،بىرى يەنە بىرىگە تاش
ئاتتى ،تاش ئۇنى ۋە ئۇنىڭ قورسىقىدىكى بالىسىنى ئۆلتۈرۈپ قويدى .ئاندىن ئۆلۈكنىڭ
جەمەتى دەۋالىشىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بالىنىڭ دىيىتى ئۈچۈن بىر قۇل ياكى بىر دېدەك بېرىلىشىگە ،ئايالنىڭ دىيىتىنى قاتىل
ئايالنىڭ مىراسخور بوالاليدىغان تۇغقانلىرىنىڭ بېرىشىگە ھۆكۈم قىلدى.
بۇ ھەدىس دىيەتنىڭ ۋاجىب بولۇشىدا سەۋەنلىككە ئوخشاپ قالىدىغان ئىشالرنىڭ
ھۆكمىمۇ سەۋەنلىكنىڭ ھۆكمى بويىچە بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ((( .لېكىن
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((( بۇ دىيەتنى قاتىلنىڭ (ئۇنىڭغا مىراسخور بوالاليدىغان) تۇغقانلىرىنىڭ تۆلىشى ۋاجىب بولۇپ( ،دىيەت بېرىلىدىغان
تۆگىنىڭ پۇللىرى) قاتىلنىڭ مال ـ مۈلكىدىن ئېلىنمايدۇ .بەلكى قاتىلنىڭ مىراسخورلىرىنىڭ (يەنى بىز يۇقىرىدا  33ـ
ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ،مىراسخورنىڭ مۇئەييەن ئۆلچەم بېكىتىلگەن مىراسخورالر ۋە مۇئەييەن ئۆلچەم بېكىتىلمىگەن ،ئەمما
قالغان مىراسنىڭ ھەممىنى ئالىدىغان مىراسخورالر دەپ ئىككىگە بۆلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا توختالغان ئىدۇق .دىيەتنىڭ
پۇلى مۇئەييەن ئۆلچەم بېكىتىلمىگەن مىراسخورالرنىڭ) مال ـ مۈلكىدىن يىغىش قىلىنىدۇ .ئەمما كەففارەت ،يەنى قۇل ئازاد
قىلىش ،ئۇنى قىاللمىسا ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇش قاتىلنىڭ ئۆزىگىال ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر قۇل ئازاد قىلسا،
ئۇنىڭ پۇلىنى مىراسخورلىرىدىن يىغىش قىلماي ئۆزىال چىقىرىدۇ ،روزىنىمۇ ئۆزىال تۇتىدۇ.
((( يەنى ئادەم ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ يوللىرى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ :بىرىنچى ،قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈۋېتىش،
مەسىلەن :قولىغا ئادەم ئۆلتۈرىدىغان بىر نەرسە ئېلىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىش نىيىتى بىلەن ئۆلتۈرگەنگە ئوخشاش.
ئىككىنچى ،سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويۇش ،مەسىلەن :بىر كىشى ئۇخالۋېتىپ يۇمىلىنىپ ،يەنە بىر كىشنىڭ
ئۈستىگە چۈشۈپ كېتىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويغانغا ئوخشاش .ئۈچىنچى ،قەستەنلىككە ئوخشاپ قالىدىغان ئادەم ئۆلتۈرۈش.
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ئوخشىمايدىغان يېرى ،بۇنىڭدىكى ئادەم ئۇرۇشقا نىيەت قىلىپ ئۆلتۈرۈپ قويۇشتىكى
قەستەنلىك ،قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈشتىكى قەستەنلىككە ئوخشىشىپ قالغاچقا ،بۇنىڭدىكى
دىيەت ئۈچ تۈرلۈك نەرسىدىن ۋاجىب بولىدۇ(((.
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم خالىد ئىبنى ۋەلىدنى جۇزەيمە جەمەتىگە (ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىش ئۈچۈن)
ئەۋەتتى .خالىد ئۇالرنى ئىسالمغا كىرىشكە چاقىرغاندا ،ئۇالر :بىز ئىسالمغا كىردۇق دېمەي،
بىز ئەسلىدىكى دىنىمىزدىن چىقتۇق -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،خالىد ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە
باشلىدى .بۇ خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكەندە ،ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ« :ئى
ﷲ! ھەقىقەتەن مەن خالىدنىڭ قىلغان ئىشىدىن ئادا ـ جۇدامەن» دېدى ۋە ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە دىيەت بېرىش ،ھەتتا ئۇالرنىڭ ئىتىنىڭ يالىقىغىچە بۇزۇلۇپ
كەتكەن نەرسىلىرىنىمۇ تۆلەپ بېرىش ئۈچۈن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەۋەتتى .بۇ ھەدىستىن
دۆلەت باشلىقى ياكى ئۇنىڭ ئورۇنباسارى (ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويۇشقا ئوخشاش) سەۋەنلىك
بىلەن قىلىپ قالغان ئىشالر ئۈچۈن بېرىلىدىغان دىيەت پۇلىنىڭ دۆلەتنىڭ خەزىنىسىدىن
چىقىرىلىدىغانلىقىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى) دىيەتنى كەچۈرۈم قىلسا( ،شۇنىڭ بىلەن
قاتىل ئۇنى) تۆلىمىسە ھېچ باك يوق﴾ يەنى ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ ئىگىلىرى دىيەتنى كەچۈرۈم

قىلىۋەتسە ،دىيەت تۆلەش ۋاجىب ئەمەس﴿ .ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى ئاراڭالردا مۇئاھىدە بولغان
(كاپىر) قەۋمىدىن بولسا ،ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلەش ۋە بىر نەپەر قۇلنى ئازاد قىلىش
كېرەك﴾(((﴿ ،ئازاد قىلىدىغان قۇل تاپالمىغان ئادەم (يەنى قۇل ئازاد قىلىشقا قادىر بواللمىغان
مەسىلەن ،بىر كىشى ئادەتتە ئادەم ئۆلتۈرىدىغان تاش ،تۆمۈردەك سايمانالرنى (ئۇرۇش نىيىتى بىلەن) ئادەتتە ئۆلىدىغان
يېرىگە قارىتىپ ئاتماي باشقا بىر ياققا ئاتسا ،ئۇ نەرسە بېرىپ ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغىنىغا ئوخشاش ،بۇالرنىڭ ھەر بىرسى
ئۈچۈن ئايرىم ـ ئايرىم ھۆكۈم بار .لېكىن بەزى تۈرلىرىنىڭ ھۆكۈملىرى ئوخشىشىپ قالىدۇ .بىز يۇقىرىدا :قەستەن ئادەم
ئۆلتۈرۈشنىڭ دىيىتى سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرگەننىڭ دىيىتىگە ئوخشاش بولىدۇ -،دېدۇق.
((( دىيەت بولسا ،يەڭگىل دىيەت ۋە ئېغىر دىيەت دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ .يەڭگىل دىيەت پۈتۈن ئالىمالرنىڭ
بىرلىككە كېلىشى بىلەن سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغان كىشىگە ۋاجىب بولىدۇ .بۇنىڭ يەڭگىللىكى .بىرىنچى:
قاتىلنىڭ مىراسخور بوالاليدىغان تۇغقانلىرىنىڭ دىيەتنىڭ پۇلىنى يىغىش قىلىپ بەرسە بولىدىغانلىقى .ئىككىنچى :بۇنى
ئۈچ يىلغىچە ئادا قىلىپ بەرسە بولىدىغانلىقى .ئۈچىنچى :يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك ،بەش تۈرلۈك تۆگىدىن بېرىشى
ۋاجىب بولىدىغانلىقى .ئېغىر دىيەت :قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈشكە ئوخشىشىپ قالىدىغان ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلەن قەستەن
ئادەم ئۆلتۈرۈشتە ۋاجىب بولىدۇ .بۇنىڭ ئېغىر بولۇشى ھەنەفىي ۋە ھەنبەلىي مەزھەبلىرىدە :قاتىلنىڭ تۆت تۈرلۈك تۆگىنى
تۆلىشى ۋاجىب دەپ قارىغانلىقىدۇر .بۇ تۆت تۈرلۈك تۆگە بولسا :بىر ياشتىن ئىككى ياشقا ماڭغان  25چىشى تۆگە،
ئىككى ياشتىن ئۈچ ياشقا ماڭغان  25تۆگە ،ئۈچ ياشتىن تۆت ياشقا ماڭغان  25تۆگە ،تۆت ياشتىن بەش ياشقا ماڭغان
 25تۆگىدۇر .بۇنىڭ ئېغىر بولۇشى شافىي بىلەن مالىكىي مەزھەبلىرىدە قاتىلنىڭ ئۈچ تۈرلۈك تۆگىنى تۆلىشى ۋاجىب دەپ
قارىغانلىقىدۇر .بۇ ئۈچ تۈرلۈك تۆگە بولسا :ئۈچ ياشتىن تۆت ياشقا ماڭغان  30تۆگە ،تۆت ياشتىن بەش ياشقا ماڭغان 30
تۆگە ۋە بوغاز تۆگىدىن  40تۆگىدۇر .شۇڭا ئاپتور يۇقىرىدا :دىيەت ئۈچ تۈرلۈك نەرسىدىن ۋاجىب بولىدۇ -،دېگەن.
((( ئەگەر ئۆلتۈرۈلگەن كىشى مۇسۇلمان بولسا ،ئۇنىڭ دىيىتى تولۇق بېرىلىدۇ .ئالىمالر ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى مۇسۇلمانالر
بىلەن ئەھدە تۈزۈشكەن يەھۇدىي ياكى خىرىستىئانالردىن بولسا ،بۇنىڭ دىيىتىگە قانچىلىك بېرىلىدىغانلىقى ھەققىدە
ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .ھەنەفىي مەزھىبىدىكىلەر :ئۇ كىشىلەرگە بېرىلىدىغان دىيەت مۇسۇلمانالرغا بېرىلىدىغان دىيەت
بىلەن ئوخشاش -،دەيدۇ .مالىكىي بىلەن ھەنبەلىي مەزھىبىدىكىلەر :ئۇالرنىڭ ئەرلىرىنىڭ دىيىتى مۇسۇلمان ئەرلىرىنىڭ
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ئادەم) (تەۋبىسىنى ﷲ نىڭ قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن) ئۈزۈلدۈرمەي ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى
الزىم﴾ ئەگەر ئۇ (كېسەل ،ھەيز ياكى نىفاس سەۋەبى بىلەن بولماي) ھېچقانداق سەۋەبسىز
روزىنى ئۈزۈپ قويغان بولسا ،روزىنى يېڭىباشتىن باشالپ تۇتىدۇ﴿ .ﷲ ھەممىنى بىلىپ
تۇرغۇچى ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن قەتئىي ساقلىنىشنىڭ تەلەپ قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويۇشنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلدى،
(بۇ يەردە) قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى
بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ﴾ بۇ ئايەت باشقا ئايەتلەردە
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشتەك (قاتتىق چوڭ) گۇناھ بىلەن بىر يەردە كەلتۈرۈلگەن .بۇ ،چوڭ
گۇناھنى قىلىپ سالغان كىشى ئۈچۈن قاتتىق بىر تەھدىتتۇر.
ﷲ تائاال (بۇ گۇناھنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشتەك چوڭ گۇناھ بىلەن بىر يەردە
كەلتۈرۈپ) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام
قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ﴾((( ﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر كېلىپ (ئاڭالڭالر)،
ﷲ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى سىلەرگە ئوقۇپ بېرەي :سىلەر ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك
كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر ،نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر،
بىز ئۇالرغا ۋە سىلەرگە رىزىق بېرىمىز ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كەلمەڭالر،
ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ (ناھەق) ئادەم ئۆلتۈرمەڭالر ،ھەقلىق رەۋىشتە ئۆلتۈرۈش
بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((.
قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈشنىڭ ھاراملىقى ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ،
بۇ يەردە ئۇالردىن بىر نەچچىنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى كىشىلەر ئارىسىدا ئالدى بىلەن
قىلىنىدىغان ھۆكۈم قان توغرىسىدا بولىدۇ».
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ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئۇبادە ئىبنى سائىدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىن ھارام قانغا پېتىپ قالمىغانال بولسا (يەنى
قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويمىغانال بولسا) ،بوينى ئۈستۈن ،ياخشى ھالەتتە تۇرىدۇ .ناۋادا
دىيىتى بىلەن ئوخشاش ،دەيدۇ (چۈنكى ،ھەنەفىي مەزھىبىدە ئەر ـ ئايالنىڭ دىيىتى ئوخشاش بېرىلىدۇ دەپ قارىلىدۇ).
شافىئىي مەزھىبىدىكىلەر :ئۇالرنىڭ دىيىتى مۇسۇلمانالرنىڭ دىيىتىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر بولىدۇ -،دەيدۇ .ھەنەفىي
مەزھىبىدىن باشقا ئۈچ مەزھەبتىكىلەر مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە تۈزۈشكەن ئوتپەرەس ۋە بۇتپەرەس كاپىرالرغا تۆلىنىدىغان
دىيەت مۇسۇلمانالرغا تۆلىنىدىغان دىيەتنىڭ ئون ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر بولىدىغانلىقىغا ،ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ دىيىتى
ئەرلىرىنىڭ دىيىتىنىڭ يېرىمىغا باراۋەر كېلىدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلدى.
((( فۇرقان سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  151ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ھارام قانغا پېتىپ قالغان بولسا ،قىيىن ھالەتكە چۈشۈپ قالىدۇ» يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق
دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈپ قويغاندىن،
پۈتۈن دۇنيانى يوقىتىپ قويغىنى ياخشىراقتۇر».

قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنامدۇ؟
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ تەۋبىسى قوبۇل
قىلىنمايدۇ -،دەپ قارايدۇ .ئىمام بۇخارى ئىبنى جۇبەيرىنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كۇفىيلىق ئالىمالر بۇ ھەقتە ئىختىالپلىشىپ قالدى .مەن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنىڭدىن بۇ توغرۇلۇق سورىغان ئىدىم .ئۇ مۇنداق
جاۋاب بەردى﴿ :كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ،
ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەت بولۇپ ،ھېچ نېمە
(يەنى ھېچقانداق بىر ئايەت) ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرمىدى(((.
سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى :قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگۈچىنىڭ
قىلغان تەۋبىسى قوبۇل قىلىنىدۇ -،دېدى .ئۇ ئادەم چىن كۆڭلىدىن تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاالغا
يېلىنسا ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ يامان ئىشلىرىنى ياخشى ئىشالرغا
ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ ،ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىمۇ ئۇنىڭ يامانلىقلىرىنىڭ ئورنىغا (ياخشىلىق بېرىش
بىلەن) رازى قىلىدۇ.
ﷲ تائاال (گۇناھالرنى كەچۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ غا
ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى
قىلمايدۇ ،زىنا قىلمايدۇ ،كىمكى بۇ (گۇناھالر) نى قىلىدىكەن( ،ئاخىرەتتە) ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ.
قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ ،ئۇ مەڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالدا
قالىدۇ .پەقەت (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) (بۇ دۇنيادىكى چېغىدا) تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان
ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ياخشىلىققا
ئالماشتۇرىدۇ ،ﷲ تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴾((( بۇ ئايەت بايان
جۈملە شەكلىدە كەلگەن بولۇپ ،بۇنداق ئايەتنىڭ ئەمەلدىن قېلىشى ۋە ھۆكمىنىڭ ئىچىگە
مۇشرىكالرنىڭمۇ كىرگۈزۈلۈشى دۇرۇس بولمايدۇ.
ئىبنى ئابباسنىڭ دېگىنىدەك ،بۇ ئايەت مۆمىنلەر توغرىسىدا ،يۇقىرىدىكى ئايەت
بولسا ،مۇشرىكالر توغرىسىدا چۈشكەن (يەنى مۆمىن ئادەم ئۆلتۈرۈۋېتىپ تەۋبە قىلسا ،ئۇنىڭ
گۇناھى كەچۈرۈلمەيدۇ .ئەمما كاپىر ئادەم ئۆلتۈرىۋېتىپ ئاندىن ئىمان ئېيتسا ئۇنىڭ گۇناھى
كەچۈرۈلىدۇ -،دېيىش ھەر ئىككى ئايەتنىڭ باش  -ئايىغىدىكى مەزمۇنالرغا ئۇيغۇن كەلمەيدۇ).
﴿(ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت
((( يەنى بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغىنىغا قارىغاندا ،ئۇنىڭ تەۋبىسىنىڭ قوبۇل بولمايدىغانلىقى
ئېھتىمالغايېقىندۇر.
((( فۇرقان سۈرىسى  68ــــ  70ـ ئايەتلەر.
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قىلغان بەندىلىرىم! ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان
ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾((( بۇ كۇپۇرلۇق ،شېرىك (دىندا شەك كەلتۈرۈش)
مۇناپىقلىق قىلىش ،ئادەم ئۆلتۈرۈش ،پاسىقلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق گۇناھالرغا
ئومۇمىيدۇر.
كىمكى مۇشۇ گۇناھالردىن بىرنى قىلىپ قويۇپ ،ئۇ گۇناھىغا تەۋبە قىلسا ﷲ تائاال
ئۇنىڭ تەۋبىسنى قوبۇل قىلىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى
مەغپىرەت قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾((( بۇ
ئايەت شېرىكتىن باشقا گۇناھالرغا ئومۇمىيدۇر .قاتىلالرنىڭ (ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ﷲ
نىڭ كەچۈرىدىغانلىقىغا) چوڭقۇر ئۈمىد باغلىشى ئۈچۈن ،بۇ ئايەت قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن
كىشىنىڭ ھۆكمىنى چۈشەندۈرۈپ كەلگەن ئايەتنىڭ بېشىدا بىر قېتىم ،كەينىدىن يەنە بىر
قېتىم بايان قىلىنغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە مۇنداق بىر ۋەقە بايان قىلىنغان:
بەنى ئىسرائىلدىن بىر كىشى يۈز كىشىنى ئۆلتۈرۈپ بولۇپ ،بىر ئالىمدىن :ماڭا تەۋبە بارمۇ؟-
دەپ سوراپتۇ .ئۇ ئالىم :سەن بىلەن تەۋبىنىڭ ئارىلىقىدا كىم توسالغۇ بوالاليدۇ؟ -دەپ ،ئۇنى
ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىنىدىغان بىر شەھەرگە بېرىشكە بۇيرۇپتۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ شۇ
شەھەرگە قاراپ يولغا چىقىپ يولدا ئۆلۈپ قاپتۇ ،ئاندىن ئۇنى رەھمەت پەرىشتىلىرى ئېلىپ
كېتىپتۇ (يەنى ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنىپتۇ) .ﷲ تائاال بەنى ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن
يۈز كىشىنى ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغان يەردە بۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدىن
ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ تەۋبىسىنى ئەلۋەتتە قوبۇل قىلىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
(يەنى بەنى ئىسرائىلالرنىڭ) ئۈستىدىكى ئېغىر مەجبۇرىيەتلەرنى كەچۈرىۋەتتى ۋە بىزنىڭ
پەيغەمبىرىمىزنى ئاسان ،ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى.
﴿كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ﴾ ئەبۇ
ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە سەلەپلەردىن بىر تۈركۈم ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر (ﷲ تائاال) ئۇ كىشىنى جازالىسا ،ئۇ ،ئۇ كىشىنىڭ جازاسى بولىدۇ.
ھەر قانداق بىر گۇناھ ئۈچۈن كەلگەن تەھدىت شۇنداق بولىدۇ ۋە لېكىن ئۇ كىشىنى جازادىن
ساقالپ قالىدىغان ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرمۇ بولۇشى مۇمكىن.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىر پىكىردىكى كىشىلەر :قاتىلغا
تەۋبە يوق -،دېگەن بولسا ،كۆپ ساندىكى ئالىمالر :قاتىلنى (دوزاختىن) قۇتۇلدۇرىدىغان
ئەمەلى بولمىسا ،ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ -،دەيدۇ .بىز بۇالرنىڭ سۆزلىرىگە ئاساسەن قاتىلنى
دوزاخقا كىرىدۇ دەپ پەرەز قىلساقمۇ ،ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇ .ئايەتتىكى “مەڭگۈ قالىدۇ”
دېگەن سۆز “ئۇزۇن تۇرىدۇ” دېگەن مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ( .ئايەتتىكى) “مەڭگۈ قالىدۇ”
دېگەن سۆز بولسا ،ئۇزۇن تۇرىدۇ دېگەن مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ.
((( زۇمەر سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ۋە تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زەررىدىن كىچىك ئىمانى بار
كىشىنىڭ دوزاختا قېلىپ قالمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«دىلىدا زەرىدىنمۇ كىچىك ئىمانى بار كىشىمۇ جەزمەن دوزاختىن چىقىدۇ».

*******
ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ يولىغا (يەنى غازاتقا) ئاتالنغان ۋاقتىڭالردا ھەقىقەتلەپ ئىش قىلىڭالر
(يەنى مۆمىن ياكى كاپىرلىقى ئېنىق بولغۇچە ئۆلتۈرۈشكە ئالدىراپ كەتمەڭالر) ،سىلەرگە
مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ساالم بەرگەن ئادەمگە دۇنيانىڭ مال ـ مۈلكىنى (غەنىمەتنى)
كۆزلەپ سەن مۆمىن ئەمەسسەن دېمەڭالر (يەنى ئۆلۈشتىن قورقۇپ ساالم بەردىڭ دەپ
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەڭالر) .ﷲ نىڭ دەرگاھىدا (مۇنداقالرنى ئۆلتۈرۈشتىن سىلەرنى بىھاجەت
قىلىدىغان) نۇرغۇن غەنىمەتلەر (يەنى ساۋاب) بار ،ئىلگىرى سىلەرمۇ ئەنە شۇنداق (كاپىر)
ئىدىڭالر ،كېيىن ﷲ سىلەرگە (ئىماننى) ئىلتىپات قىلدى( ،ئۇالرنى ئۆزەڭالرغا سېلىشتۇرۇپ)
ھەقىقەتلەپ ئىش قىلىڭالر .ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾94

ساالم قىلىش  -ئىسالمنىڭ ئاالمەتلىرىدىن ئىكەنلىكى
ئىمام ئەھمەد ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :سەلىم جەمەتىدىن بىر كىشى بىر تۈركۈم ساھابىلەرنىڭ قېشىدىن قويلىرىنى
ھەيدىگەچ ئۇالرغا ساالم قىلىپ ئۆتىۋىدى ،ساھابىلەر :ئۇ بىزگە پەقەت بىزنىڭ زىيان
يەتكۈزۈشىمىزدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ساالم قىلدى -،دېيىشتى ۋە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ،قويلىرىنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلگەندە﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ يولىغا (يەنى غازاتقا)
ئاتالنغان ۋاقتىڭالردا ھەقىقەتلەپ ئىش قىلىڭالر (يەنى مۆمىن ياكى كاپىرلىقى ئېنىق بولغۇچە
ئۆلتۈرۈشكە ئالدىراپ كەتمەڭالر) ،سىلەرگە مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ساالم بەرگەن
ئادەمگە دۇنيانىڭ مال ـ مۈلكىنى (غەنىمەتنى) كۆزلەپ سەن مۆمىن ئەمەسسەن دېمەڭالر (يەنى
ئۆلۈشتىن قورقۇپ ساالم بەردىڭ دەپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەڭالر)﴾ دېگەن ئايەت چۈشتى.

ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئولجىسىنىڭ قېشىدا تۇراتتى .مۇسۇلمانالر
ئۇنىڭ قېشىغا يېتىپ بارغاندا ،ئۇ كىشى« :ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دېدى .مۇسۇلمانالر ئۇنى
ئۆلتۈرىۋېتىپ ئولجىسىنى ئېلىۋالدى ،شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ئايەتتىكى “دۇنيانىڭ مال ـ مۈلكىنى” دېگەن
سۆزدىن ھېلىقى ئولجا مەقسەت قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد قائقا ئىبنى ئابدۇلالھتىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى ئىزام دېگەن يەرگە ئەۋەتتى ،مەن بىر تۈركۈم مۇسۇلمانالر
بىلەن بىللە چىقتىم .ئارىمىزدا ئەبۇقەتادە ھارىس ئىبنى رەبىيئە ۋە مۇھلىم ئىبنى جۇسامە ئىبنى
قەيس بار ئىدى .بىز (يولغا) چىقىپ ئىزام دېگەن يەرنىڭ بىر تۈزلەڭلىكىدە تۇرغان ئىدۇق،
قېشىمىزدىن ئامىر ئىبنى ئەزبەت ئەشجەئى بىر تۆگە بىلەن ئۆتتى .ئۇنىڭ يۈك ـ تاقىلىرى ۋە
سۈت قاچىسى بار ئىدى .ئۇ بىزگە ساالم قىلدى ،بىز جىم تۇردۇق .مەھلەم ئىبنى جۇسامە
ئۇنىڭغا ئېتىلىپ بېرىپ ،بىر نەرسە بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويدى ۋە ئۇنىڭ تۆگىسى بىلەن
يۈك ـ تاقىلىرىنى ئېلىۋالدى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،ئۇنىڭغا بولغان
ۋەقەنى سۆزلەپ بەردۇق .شۇنىڭ بىلەن (بىز توغرۇلۇق) بۇ ئايەت چۈشتى.
ھافىز ئەبۇبەكرى بەززار ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر قوشۇننى بىر يەرگە ئەۋەتتى ،ئۇ قوشۇندا مىقداد
ئىبنى ئەسۋەدمۇ بار ئىدى .ئۇالر كاپىرالرنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنىڭ تاراپ
كېتىپ ،پەقەت مال ـ مۈلكى جىق بىرال كىشىنىڭ مىدىرلىماي قېلىپ قالغانلىقىنى كۆردى ،ئۇ
كىشى“ :ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھۇ ۋە ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلال” دەپ ئىمان
ئېيتتى .مىقداد ئۇنىڭغا ئېتىلىپ بېرىپ ،ئۆلتۈرۈپ قويدى .ئۇنىڭ ھەمراھلىرىدىن بىر كىشى
(ئۇنىڭغا)“ :ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھۇ ۋە ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ” دەپ
ئىمان ئېيتقان كىشىنى ئۆلتۈردۈڭمۇ؟ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بېرىپ بۇ ئىشنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دەيمەن -،دېدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەندە:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىر كىشى ئىمان ئېيتقان ئىدى ،ئەمما مىقداد ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مىقدادنى چاقىرىڭالر» دېدى( .ئۇ كىردى) ئۇنىڭغا« :ئى
مىقداد! سەن“ :ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ” دېگەن بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈۋەتتىڭمۇ؟ قىيامەت
كۈنى “ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ” ئالدىڭغا كەلسە قانداق قىلىسەن؟» دېدى.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىقدادقا مۇنداق دېدى« :كاپىرالر ئىچىدە ئىمانىنى يوشۇرۇپ
كەلگەن بىر مۆمىن ئۆزىنىڭ ئىمانىنى ئاشكارا قىلسا ،سەن ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىڭ .سەنمۇ
بۇرۇن مەككىدىكى چېغىڭدا ئىمانىڭنى يوشۇراتتىڭغۇ؟» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت
قىلغان.
﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا (مۇنداقالرنى ئۆلتۈرۈشتىن سىلەرنى بىھاجەت قىلىدىغان) نۇرغۇن
غەنىمەتلەر (يەنى ساۋاب) بار﴾ يەنى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ھاالل رىزىق ،ئۆزىنىڭ

مۇسۇلمانلىقىنى ساالم بېرىش ئارقىلىق ئىسپاتالپ تۇرغان كىشىگە ،ئۇ بىزگە مال ـ مۈلۈكىنى
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ساالم قىلدى دەپ تۆھمەت قىلىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈپ ئېرىشمەكچى بولغان
مال ـ مۈلۈكتىن ياخشىدۇر.

﴿ئىلگىرى سىلەرمۇ ئەنە شۇنداق (كاپىر) ئىدىڭالر ،كېيىن ﷲ سىلەرگە (ئىماننى) ئىلتىپات

نىسا سۈرىسى

قىلدى﴾ يەنى سىلەرمۇ بۇرۇن ئۆزىنىڭ ئىمانىنى كاپىرالردىن يوشۇرغان ھېلىقى كىشىنىڭ
ھالىتىدە ئىدىڭالر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ياد ئېتىڭالركى ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر
(مەككە) زېمىنىدا ئاز سانلىق بولۇپ ،بوزەك قىلىنغان ئىدىڭالر﴾(((.
﴿ئىلگىرى سىلەرمۇ ئەنە شۇنداق (كاپىر) ئىدىڭالر﴾ ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەرمۇ خۇددى ئۇ
پادىچى ئىمانىنى يوشۇرغاندەك ،ئىمانىڭالرنى يوشۇراتتىڭالر.
﴿(ئۇالرنى ئۆزەڭالرغا سېلىشتۇرۇپ) ھەقىقەتلەپ ئىش قىلىڭالر .ﷲ سىلەرنىڭ
قىلمىشلىرىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :بۇ (ئايەت) تەھدىت

سېلىش ئۈچۈن كەلگەن.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
مۆمىنلەردىن ئۆزرىسىز (ئەما ،توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا)
جىھادقا چىقمىغانالر ،ﷲ يولىدا ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر
بولمايدۇ .ﷲ ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر
دەرىجە ئۈستۈن قىلدى .بۇ ئىككى خىل كىشىلەر (يەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر
ۋە جىھادقا چىققۇچىالر) نىڭ ھەممىسىگە ﷲ جەننەتنى ۋەدە قىلدى .ﷲ جىھاد قىلغۇچىالرغا
بۈيۈك ئەجر ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنى (ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا چىقمىغانالردىن ئارتۇق) قىلدى﴿.﴾95
ﷲ (ئۇالرغا) بەلەن مەرتىۋىلەر ،مەغپىرەت ۋە رەھمەت ئاتا قىلدى ،ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾96

مۇجاھىدالر بىلەن جىھادقا چىقماي قېلىپ قالغانالرنىڭ باراۋەر
بولمايدىغانلىقى
ئىمام بۇخارى بەرائىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :مۆمىنلەردىن جىھادقا
چىقمىغانالر ﷲ يولىدا ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر بولمايدۇ﴾

دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زەيدنى چاقىرىپ ،ئۇنى بۇ ئايەتنى يېزىشقا
بۇيرۇدى .ئىبنى ئۇممۇمەكتۇم كېلىپ ئۆزىنىڭ كۆزىنىڭ كور ئىكەنلىكىدىن شىكايەت قىلدى
(يەنى مېنىڭ كۆزۈم كۆرمەس تۇرسا ،قانداق جىھادقا چىقااليمەن دېدى) .ﷲ تائاال بۇ
((( ئەنفال سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەقتە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۆزرىسىز (ئەما ،توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر
بۇنىڭدىن مۇستەسنا) جىھادقا چىقمىغانالر.﴾..

ئىمام بۇخارى يەنە سەھل ئىبنى سەئىد سائىدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن مەسچىتتە مەرۋان ئىبنى ھەكەمنى كۆرۈپ ،قېشىغا بېرىپ ئولتۇردۇم .ئاندىن
مەرۋان ئىبنى ھەكەم بىزگە زەيد ئىبنى سابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم﴿ :مۆمىنلەردىن جىھادقا چىقمىغانالر ﷲ يولىدا ماللىرىنى ،جانلىرىنى
تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى يېزىشىم ئۈچۈن ئوقۇپ
بېرىۋاتقاندا ،ئىبنى ئۇممۇمەكتۇم كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،ئەگەر مەن جىھاد قىلىشقا قادىر بواللىسام ،ئەلۋەتتە جىھاد قىالتتىم -،دېدى
(ئۇ ئەما ئىدى) .دەل شۇ پەيتتە ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە ۋەھىي قىلىش ئۈچۈن پەرىشتە
چۈشۈردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يوتىسى مېنىڭ يوتامنىڭ ئۈستىدە ئىدى .ئۇنىڭ
يوتىسى شۇ قەدەر ئېغىرلىشىپ كەتتىكى ،مېنىڭ يوتام سۇنۇپ كېتەيال دەپ قالدى .بۇ ئەھۋال
تاكى پەرىشتە ۋەھيىنى يەتكۈزۈپ بولغىچە داۋامالشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ چاغدا ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۆزرىسىز (ئەما ،توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا)
جىھادقا چىقمىغانالر ﴾..دېگەن ئايەتنى چۈشۈرگەنلىكىنى ئېيتتى.
تىرمىزى ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

﴿مۆمىنلەردىن جىھادقا چىقمىغانالر ﷲ يولىدا ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر
بىلەن باراۋەر بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ،بەدرىگە چىققانالر بىلەن (ئۇنىڭغا چىقماي)

قېلىپ قالغانالر باراۋەر بولمايدۇ دېگەنلىك بولىدۇ .بۇ ئايەت بەدرى ئۇرۇشىدا چۈشكەن
ئىدى ،ئەبۇئەھمەد ئىبنى جەھشى ۋە ئىبنى ئۇممۇمەكتۇم« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز
ئىككىمىزنىڭ كۆزى كۆرمەيدۇ ،بىزگە (جىھادقا چىقماسلىقىمىز ئۈچۈن) رۇخسەت بارمىدۇ؟»
دېدى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ئۆزرىسىز (ئەما ،توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر
بۇنىڭدىن مۇستەسنا) جىھادقا چىقمىغانالر.﴾..
ﷲ تائاال جىھاد قىلغۇچىالرنى ئۆزرىسىز جىھادقا چىقماي قالغان كىشىلەردىن بىر

دەرىجە ئۈستۈن قىلدى﴿ .ﷲ ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى جىھادقا
چىقمىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدى﴾ يەنى جىھاد قىلغۇچىالرنى مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىن

ئۆزرىسىز جىھادقا چىقماي قالغان كىشىلەردىن ئارتۇق قىلدى.
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﴿مۆمىنلەردىن جىھادقا چىقمىغانالر ﷲ يولىدا ماللىرىنى ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر
بىلەن باراۋەر بولمايدۇ﴾ بۇ ئايەت ھەممىگە ئومۇمىيدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :ئۆزرىسىز (ئەما،
توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا)﴾ دېگەن ئايەتنى چۈشۈرۈپ

(ئاقساق ۋە كېسەلگە ئوخشاش) ئۆزرىسى بار كىشىلەرنىڭ جىھادقا چىقماسلىقىنى دۇرۇس
قىلدى ۋە ئۇالرنى (ئۆزرە ئىگىلىرىنى) ئومۇمىي ئايەتنىڭ ھۆكمىدىن چىقىرىۋەتتى(((.

((( يەنى يۇقىرىدىكى ئايەت ھەممە كىشىلەرگە ئومۇمىيۈزلۈك ئىدى ،كېيىنكى ئايەت چۈشكەن ھامان قارىغۇ ،ئاقساق
ۋە كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىلىك كىشىلەر بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمىي ھۆكمى ئىچىدىن چىقىرىۋېتىلدى ،بۇ ئۆزرىلىك كىشىلەر
جىھادقا چىقماي قېلىپ قالسىمۇ ،ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .بەلكى ئۇالرنىڭ دەرىجىسى مۇجاھىدالر بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

نىسا سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مەدىنىدە سىلەر بىلەن بىللە يول
يۈرمىگەن ۋە جىلغىالرنى كېسىپ ئۆتمىگەن ،لېكىن ساۋابتا سىلەر بىلەن ئوخشاش بولىدىغان
كىشىلەر بار» .بۇنى ئاڭلىغان ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالر مەدىنىدىمۇ؟-
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ئۇالرنىڭ ئۆزرىسى بولغاچقا قېلىپ قالغان»
دېدى.
﴿بۇ ئىككى خىل كىشىلەر (يەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر ۋە جىھادقا
چىققۇچىالر) نىڭ ھەممىسىگە ﷲ جەننەتنى ۋەدە قىلدى﴾ بۇ ئايەتتە جىھادنىڭ پەرز ئەيىن

ئەمەس ،بەلكى پەرز كۇپايە ئىكەنلىكىگە پاكىت بار(((.

ﷲ تائاال ئۇالرغا ئالىي جەننەتلەردە گۇناھلىرىنى ۋە خاتالىقلىرىنى كەچۈرۈۋېتىش ،ئۇالرغا
ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن رەھمەت ۋە بەرىكەت چۈشۈرۈپ بېرىشتىن ئىبارەت مەرھەمىتىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ جىھاد قىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەجر ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنى
(ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا چىقمىغانالردىن ئارتۇق) قىلدى﴾.
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن جەننەتتە (ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد
قىلغۇچىالرغا تەييارلىغان) ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىننىڭ كەڭلىگىدەك
كېلىدىغان يۈز خىل دەرىجە بار».

*******
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼ
ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر (يەنى ھىجرەتنى تەرك ئېتىپ كۇففارالر بىلەن بىللە
تۇرغۇچىالر) نىڭ جانلىرى پەرىشتىلەر تەرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا ،پەرىشتىلەر ئۇالردىن:
((( جىھاد پەرز ئەيىن ۋە پەرز كۇپايە دەپ ئىككىگە ئايرىلىدۇ .پەرز ئەيىن – ھەممە كىشى قىلمىسا بولمايدىغان پەرز
بولۇپ ،كاپىرالر ئەزەلدىنال مۇسۇلمانالر ھۆكۈم سۈرۈپ كېلىۋاتقان ئىسالم دۆلەتلىرىنى بېسىۋالغان بولسا ،جىھاد قىلىش شۇ
دۆلەتتىكى چوڭ – كىچىك ،ئەر – ئايالغا ۋە ئەتراپتىكى مۇسۇلمان دۆلەت خەلقلىرىگە پەرز ئەيىن بولىدۇ .كىمكى شۇ
جىھادقا قاتناشمىسا ياكى ئۇنى قوللىمىسا ،قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىغا دۇچار بولىدۇ .ئەگەر
ئۇ دۆلەت مۇسۇلمان دۆلىتى ئەمەس ،بەلكى كاپىر دۆلىتى بولسا ،ئۇنىڭغا ئىسالمنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن جىھاد قىلىش پەرز
كۇپايە بولىدۇ .بۇ جىھادقا قاتناشقان مۇسۇلمانالر ساۋابقا ئېرىشىدۇ ،قاتناشمىغانالر بولسا ،گۇناھكار بولمايدۇ.
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«(دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا) قايسى ھالەتتە ئىدىڭالر؟» دەپ سورايدۇ .ئۇالر« :زېمىندا (يەنى
مەككە زېمىنىدا) بىز (دىننى بەرپا قىلىشتىن) بوزەك قىلىنغان ئىدۇق» دەيدۇ .پەرىشتىلەر:
« ھىجرەت قىلساڭالر ﷲ نىڭ زېمىنى كەڭرى ئەمەسمىدى؟» دەيدۇ .ئەنە شۇ (ھىجرەت
قىلمىغان) الرنىڭ بارىدىغان جايى جەھەنەمدۇر .جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴿﴾97
پەقەت ئەرلەردىن ،ئايالالردىن ،بالىالردىن چارىسىز قالغان (يەنى ھىجرەت قىلىشقا چارە
تاپالمىغان) ،يول بىلمەيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴿ .﴾98ئەنە شۇالرنى ﷲ ئەپۇ
قىلغاي .ﷲ ناھايىتى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾99كىمكى
ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن ،ئۇ زېمىندا چىقىش يولى ۋە كەڭچىلىك تاپىدۇ .كىمكى
ئۆيىدىن ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە ھىجرەت قىلىپ چىقسا ،ئاندىن يولدا ئۆلسە،
ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم ﷲ بېرىدۇ .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿.﴾100

ھىجرەت قىالاليدىغان كىشىلەرنى (ھىجرەت قىلماي) مۇشرىكالرنىڭ ئىچىدە
تۇرۇشىتىن توسۇش توغرىسىدا
ئىمام بۇخارى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇراھمان ئەبۇئەسۋەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەدىنىدىكى كىشىلەرگە بىر قوشۇن تەييارالش بۇيرۇق قىلىندى ،ئۇ قوشۇنغا مەنمۇ
تىزىمالندىم (بۇ ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرىنىڭ خەلىپە بولغان زامانىسىدا ،خەلپىلىك تالىشىپ
شاملىقالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن تەييارالنغان قوشۇن ئىدى) .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ ئازاتگەردىسى ئىكرىمە بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىپ ،ئۇنىڭغا (بۇ ئىشنى) دېدىم ،ئۇ
مېنىڭ ئۇرۇشقا چىقىش ئۈچۈن ئىسمىمنى تىزىمالتقانلىقىمدىن ناھايىتى قاتتىق نارازى بولۇپ
مۇنداق دېدى :ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ماڭا مۇنداق بىر ئىشنى دەپ بەرگەن ئىدى:
بەدرى كۈنى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئاتالنغان كاپىرالر سېپىدىكى مۇسۇلمانالر كاپىر
دۈشمەنلەرنىڭ سانىنى تېخىمۇ ئاۋۇتۇۋەتكەنىدى (((.ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسى ئوقيا ياكى
قىلىچ بىلەن چېپىپ ئۆلتۈرۈلدى ،ئاندىن ﷲ تائاال (ئۇالرنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا بۇ ئايەتنى)
چۈشۈردى﴿ :ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر (يەنى ھىجرەتنى تەرك ئېتىپ كۇففارالر بىلەن بىللە
تۇرغۇچىالر) نىڭ جانلىرى پەرىشتىلەر تەرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا﴾(((.
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زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە (ھىجرەت قىلماي)
مەككىدە قېلىپ قالغان ،بەدرى كۈنى مۇشرىكالر بىلەن بىللە (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن
((( يەنى مەككىدە مەخپىي مۇسۇلمان بولغان ،ھىجرەت قىلىشقا قادىر تۇرۇپ (ھىجرەت قىلماي) مۇشرىكالر بىلەن بىللە
تۇرغان كىشىلەر بەدرى ئۇرۇشى بولغاندا( ،ئۇالرنىڭ نىيىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىش بولمىسىمۇ)
كاپىرالر بىلەن بىللە مەجبۇرالنغان ھالەتتە كەلگەن ئىدى.
((( ئىكرىمە بۇ سۆزلىرى ئارقىلىق مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇراھمانغا :ﷲ تائاال گەرچە نىيىتىدە كاپىرالر بىلەن بىللە
بولۇشنى خالىمىسىمۇ ،ئۇالرنىڭ قۇشۇنلىرىغا قوشۇلۇپ ،سانىنى ئاۋۇتۇپ كەلگەن مۇسۇلمانالرنى ئەيىبلىدى .سەنمۇ بۇ
قوشۇننىڭ سانىنى ئاۋۇتمىغىن .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلمايدۇ -،دېمەكچى.

نىسا سۈرىسى

ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن) چىققان ۋە (ئۇرۇشتا) ئۇالردىن بەزىسى ئۆلتۈرۈلگەن بىر تۈركۈم مۇناپىقالر
توغرىسىدا چۈشتى .بۇ ئايەت (كاپىرالرنىڭ توسالغۇ بولۇشى بىلەن) دىنىي ئىشلىرىنى تولۇق
ئادا قىاللمىسىمۇ ،ھىجرەت قىلىشقا قادىر تۇرۇپ (ھىجرەت قىلماي) كاپىرالرنىڭ ئارىسىدا تۇرغان
بارلىق كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،ئايەتنىڭ مەزمۇنى ۋە پۈتۈن ئالىمالرنىڭ ئورتاق قارىشى
بويىچە ئېيتقاندا ،ئۇ كىشى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچى ،بىر ھارام ئىشنى قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ.
چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر (يەنى ھىجرەتنى تەرك ئېتىپ

كۇففارالر بىلەن بىللە تۇرغۇچىالر) نىڭ جانلىرى پەرىشتىلەر تەرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا،
پەرىشتىلەر ئۇالردىن(« :دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا) قايسى ھالەتتە ئىدىڭالر؟» دەپ سورايدۇ.
ئۇالر« :زېمىندا (يەنى مەككە زېمىنىدا) بىز (دىننى بەرپا قىلىشتىن) بوزەك قىلىنغان ئىدۇق»
دەيدۇ .پەرىشتىلەر« :ھىجرەت قىلساڭالر ﷲ نىڭ زېمىنى كەڭرى ئەمەسمىدى؟» دەيدۇ .ئەنە
شۇ (ھىجرەت قىلمىغان) الرنىڭ بارىدىغان جايى جەھەنەمدۇر .جەھەننەم نېمىدېگەن يامان
جاي!﴾

ئەبۇ داۋۇد ،سەمۇرە ئىبنى جۇندۇبتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى مۇشرىكنىڭ كۆز قارىشىغا (ۋە ئۇنىڭ پىالنلىرىغا) قوشۇلسا ۋە ئۇنىڭ
بىلەن بىر يەردە ياشىسا ،شەكسىز كى ،ئۇ مۇشرىكقا ئوخشاش بولىدۇ».
﴿پەقەت ئەرلەردىن ،ئايالالردىن ،بالىالردىن چارىسىز قالغان (يەنى ھىجرەت قىلىشقا
چارە تاپالمىغان) ،يول بىلمەيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ

ئۇ ئاجىز كىشىلەردىن (ھىجرەت قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا قىلىنىدىغان) ماالمەتنى
كۆتۈرۈۋەتكەنلىكىدۇر .چۈنكى ،ئۇالر مۇشرىكالرنىڭ قوللىرىدىن قۇتۇلۇشقا قادىر بواللمايدىغان،
قادىر بولغان تەقدىردىمۇ ،يولنى بىلەلمەيدىغانالردۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ (ھىجرەت
قىلمىغان) گۇناھىنى كەچۈرۈۋەتتى.

﴿ئەنە شۇالرنى ﷲ ئەپۇ قىلغاي .ﷲ ناھايىتى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر﴾ ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (بىزگە) خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇپ بېرىۋېتىپ “سەمىئالالھۇ
لىمەن ھەمىدە” دەپ بولۇپ ،سەجدە قىلىشتىن بۇرۇن« :ئى ﷲ! ئىياش ئىبنى ئەبۇرەبىيئەنى
قۇتقۇزغىن ،ئى ﷲ! سەلىمە ئىبنى ھىشامنى قۇتقۇزغىن .ئى ﷲ! ۋەلىد ئىبنى ۋەلىدنى
قۇتقۇزغىن ،ئى ﷲ! ئاجىز مۆمىنلەرنى قۇتقۇزغىن .مۇزەر قەبىلىسىنى قاتتىق تۇتقىن (يەنى
ئۇنى قاتتىق ئازابلىغىن) .ئى ﷲ! ئۇالرنى (ئازابلىغاندا) يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنىڭ يىللىرىدەك
قەھەتچىلىك يىلالرنى قىلغىن» دەپ دۇئا قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئانام بىلەن ئىككىمىز ﷲ تائاال ماالمەت قىلىشنى كۆتۈرۈۋتكەن ئۆزرىلىك كىشىلەرنىڭ
قاتارىدىن ئىدۇق».

﴿كىمكى ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن ،ئۇ زېمىندا چىقىش يولى ۋە كەڭچىلىك
تاپىدۇ﴾ بۇ ،ھىجرەت قىلىشقا ۋە مۇشرىكالردىن ئايرىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشتۇر .چۈنكى ،مۆمىن

مەيلى قەيەرگە بارمىسۇن ،شۇ جايدا ئۆزىگە ماس كېلىدىغان ماكان تاپااليدۇ .ئىبنى ئابباس
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ﴿ :كەڭچىلىك تاپىدۇ﴾ دېگەنلىك ،بىر زېمىندىن يەنە بىر
زېمىنغا يۆتكىلىش دېگەنلىك بولىدۇ.
زەھھاك ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە سەۋرى قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىقىدەك دېدى .مۇجاھىد بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ھىجرەت قىلغان كىشى يامان كۆرىدىغان نەرسىدىن
يىراق بولىدۇ ۋە رىزىق مول بولىدۇ .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇ كىشىنى ئازغۇنلۇقتىن
توغرا يولغا ،پېقىرلىقتىن بايلىققا ئېلىپ چىقىدۇ.
﴿كىمكى ئۆيىدىن ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە ھىجرەت قىلىپ چىقسا ،ئاندىن
يولدا ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم ﷲ بېرىدۇ﴾ يەنى كىمكى ئۆيدىن ھىجرەت قىلىش

نىيىتى بىلەن چىقسا ،ئاندىن شۇ سەپەر ئۈستىدە ئۆلسە ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا ھىجرەت قىلغان كىشىنىڭ ساۋابى بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە نەسەئى قاتارلىق ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچى ئالىمالر ئۆمەر
ئىبنى خەتتابتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ (ھەممە ئىشالرنىڭ نىيەتكە باغلىق بولىدىغانلىقى
توغرىسىدا) مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتتە بارلىق ئەمەللەرنىڭ توغرا ـ
خاتالىقى نىيەتكە باغلىق .شۇنداقال ھەر قانداق كىشى ئۆزى نىيەت قىلغان نەرسىگە ئېرىشىدۇ.
كىمكى ﷲ ۋە ﷲ نىڭ رەسۇلىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان بولسا ،ئۇ ھىجرىتىدىن
شۇنى تاپىدۇ .كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل ـ مالغا ئېرىشىش ياكى بىرەر خوتۇن ئېلىش ئۈچۈن
ھىجرەت قىلغان بولسا ،ئۇنىڭ ھىجرىتى نىيەت قىلغان نەرسىسى ئۈچۈن بولىدۇ» .بۇ ھەدىس
ھىجرەت ۋە باشقا ھەممە ئىشالرغا ئومۇمىيدۇر.

144

 99كىشىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن ،ئۆزىگە“ :ساڭا تەۋبە يوق” دېگەن كىشىنىمۇ
ئۆلتۈرۈپ سانىنى  100قىلغان .ئاندىن باشقا ئالىمدىن“ :ساڭا تەۋبە بار” دېگەن جاۋابنى
ئالغاندىن كېيىن ،ئۆزى تۇرۇۋاتقان شەھەردىن (ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدىغان) باشقا شەھەرگە
قاراپ يولغا چىققان (ھېلىقى) ئىسرائىللىق كىشى توغرىسىدىكى ھەدىسمۇ بۇ ھەدىسلەرنىڭ
بىرى بولۇپ ،ھەدىسنىڭ داۋامى مۇنداق :ئۇ ئۆزىنىڭ شەھىرىدىن باشقا شەھەرگە ھىجرەت
قىلىپ مېڭىپ ،يېرىم يولغا كەلگەندە ئۆلۈپ قالىدۇ ،ئۇنى رەھمەت پەرىشتىلىرى بىلەن ئازاب
پەرىشتىلىرى تالىشىپ قالىدۇ .رەھمەت پەرىشتىلىرى :ئۇ تەۋبە قىلىپ كەلگەن -،دەيدۇ .ئازاب
پەرىشتىلىرى :ئۇ تېخى شەھەرگە يېتىپ بارمىغان -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر ئارىلىقىنى يەنى ئۇ
كىشىنىڭ شەھىرى بىلەن بارماقچى بولغان شەھەرنىڭ ئارىلىقىنى ئۆلچەشكە ،ئۇنىڭ جەسىتى
بار جاي ئىككى شەھەرنىڭ قايسىغا يېقىن بولسا ،ئۇنى شۇنىڭغا تەۋە قىلىشقا كېلىشىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇ بارماقچى بولغان شەھەرنى يېقىنلىشىشقا ،بۇرۇنقى شەھىرىنى بولسا يىراقلىشىشقا
بۇيرۇدى .پەرىشتىلەر ئۇنىڭ جەسىتىنىڭ ھىجرەت قىلىپ ماڭغان تەرەپكە بىر غېرىچ يېقىن
ئىكەنلىكىنى ئۆلچەپ چىقىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنى رەھمەت پەرىشتىلىرى ئېلىپ كېتىدۇ.
يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇ سەكراتتىكى چېغىدا ھىجرەت قىلماقچى بولغان زېمىن تەرەپكە مەيدىسى
بىلەن سۈرۈلگەن -،دېيىلگەن.

*******

نىسا سۈرىسى

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐﰑ ﰒ ﰓﰔﰕ
سەپەرگە چىققان ۋاقتىڭالردا كاپىرالرنىڭ ئۆزەڭالرغا زىيان ـ زەخمەت يەتكۈزۈپ
قويۇشىدىن قورقۇپ ،نامازنى قەسرى قىلىپ (يەنى تۆت رەكئەتنى ئىككى رەكئەت قىلىپ)
ئوقۇساڭالر سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .كاپىرالر سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوپئوچۇق دۈشمەندۇر
(ناماز ئوقۇۋاتقان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ سىلەرنى ئۆلتۈرۈۋېتىشتىن يانمايدۇ)﴿.﴾101

نامازنى قەسىر قىلىپ (قىسقارتىپ) ئوقۇش توغرىسىدا
﴿سەپەرگە چىققان ۋاقتىڭالردا كاپىرالرنىڭ ئۆزەڭالرغا زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈپ
قويۇشىدىن قورقۇپ ،نامازنى قەسرى قىلىپ (يەنى تۆت رەكئەتنى ئىككى رەكئەت قىلىپ)
ئوقۇساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ .بۇ ئايەت چۈشكەن ۋاقىتالردا ،بۇ ئەھۋال كۆپ

يۈز بەرگەن ئىدى .ھىجرەتتىن كېيىن (ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە) ،ئۇالر كۆپىنچە
سەپەرلىرىدە قورقۇنچ ئىچىدە يول يۈرەتتى .ئۇالر پەقەت ئومۇمىيۈزلۈك غازات قىلىش ياكى خاس
قوشۇن چىقارغاندىال سەپەر قىالتتى.

ئىمام ئەھمەد يەئال ئىبنى ئۇمەييەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئۆمەر
ئىبنى خەتتابقا﴿ :كاپىرالرنىڭ ئۆزەڭالرغا زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن قورقۇپ،
نامازنى قەسرى قىلىپ (يەنى تۆت رەكئەتنى ئىككى رەكئەت قىلىپ) ئوقۇساڭالر سىلەرگە ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ :ھازىر ﷲ تائاال كىشىلەرنى خاتىرجەم قىلدى (يەنى

ﷲ تائاال ئايەتتە :سەپەرگە چىققان ۋاقتىڭالردا كاپىرالرنىڭ زىيان ـ زەخمەت يەتكۈزۈپ
قېلىشىدىن قورققان بولساڭالر ،نامازنى قىسقارتىپ ئوقۇساڭالر ،سىلەرگە گۇناھ يوق -،دېدى.
ئەمدىلىكتە ﷲ تائاال كىشىلەرنى خاتىرجەم قىلدى) ،ئەمدى نامازنى قىسقارتىپ ئوقۇش
ئۈچۈن ئۆزرە بولىدىغان سەۋەبىمىز يوق بولغاندىن كېيىن ،نامازنى قىسقارتىپ ئوقۇمىساق
بولمامدۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئۆمەر ماڭا مۇنداق دېدى :مەنمۇ سەندەك (بۇ ئىشتىن) ھەيران
قېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن شۇ توغرىسىدا سورىغان ئىدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :خاتىرجەم بولغاندىمۇ نامازنى قىسقارتىپ ئوقۇشىمىز ،ﷲ نىڭ
سىلەرگە ئاتا قىلغان بىر سەدىقىسىدۇر .سىلەر ﷲ تائاالنىڭ سەدىقىسىنى قوبۇل قىلىڭالر».

ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەبۇشەيبە ئەبۇھەنزەلە ھىزائىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئۆمەردىن سەپەردە ئوقۇيدىغان نامازنىڭ قانچە رەكئەت ئىكەنلىكى
توغرىسىدا سورىغان ئىدىم .ئۆمەر :ئىككى رەكئەت -،دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن مەن:
ﷲ تائاال﴿ :كاپىرالرنىڭ ئۆزەڭالرغا زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن قورقۇپ﴾
دېگەن تۇرسا ،بىز ھازىر خاتىرجەم تۇرساق -،دېدىم .ئۆمەر :شۇنداق قىلىش پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدۇر -،دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مەدىنىدىن مەككىگە يولغا چىقتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
تاكى بىز مەدىنىگە قايتقىچە ،نامازنى ئىككى رەكئەت  -ئىككى رەكئەتتىن ئوقۇدى .مەن
ئەنەستىن((( :سىلەر مەككىدە تۇردۇڭالرمۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :مەككىدە ئون كۈن تۇردۇق-،
دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام ئەھمەد ھارىسە ئىبنى ۋەھب خوزائىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن پېشىن ۋە ئەسىر نامىزىنى كىشىلەر ئەڭ كۆپ بولغان ۋە
خاتىرجەم تۇرىدىغان مىنادىمۇ ئىككى رەكئەت ئوقۇدۇم.
سەھىھ بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە مىنادىكى خاتىرجەم
ۋاقتىدىمۇ نامازنى ئىككى رەكئەت ئوقۇپ بەردى -،دەپ بايان قىلىنغان.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
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(ئى مۇھەممەد!) سەن مۆمىنلەر بىلەن (جىھادتا) بىللە بولۇپ ئۇالر بىلەن ناماز ئوقۇماقچى
بولغىنىڭدا ،ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا تۇرسۇن ،قوراللىرىنى (ئېھتىيات
يۈزىسىدىن) يېنىدا تۇتسۇن ،سەجدىگە بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن
(يەنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقە ئارقاڭالردا كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا) ناماز
ئوقۇمىغان ئىككىنچى بىر پىرقە كېلىپ سەن بىلەن بىرلىكتە (يەنى ئارقاڭدا) ناماز ئوقۇسۇن،
(دۈشمەنلىرىدىن) ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيار تۇرسۇن( .دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇشۇشقا
تەييار تۇرۇش يۈزىسىدىن) قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن ،كاپىرالر سىلەرنىڭ قوراللىرىڭالردىن،
ئەشيالىرىڭالردىن غەپلەتتە قېلىشىڭالرنى ،شۇنىڭ بىلەن سىلەرگە بىردىنال (تۇيۇقسىزدىن)
ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ (يەنى دۈشمەنلەرنىڭ سىلەرگە ھۇجۇم قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە
بواللماسلىقى ئۈچۈن ،ھەممىڭالر بىرال ۋاقىتتا يىغىلىپ ناماز ئوقۇماي ،يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە
ئوقۇڭالر) .ئەگەر سىلەرگە يامغۇر سەۋەبلىك ھەرەج بولىدىغان بولسا ياكى كېسەل بولساڭالر،
(بۇ چاغدا) قوراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،ئېھتىياتچان ۋە
ھوشيار بولۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالر ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تەييارلىدى﴿.﴾102
((( بۇ يەردە ئىمام بۇخارى بىلەن ئەنەسنىڭ ئارىلىقىدا ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان يەھيا ئىبنى ئەبۇئىسھاق دېگەن
كىشى بار بولۇپ ،ئۇ ھەدىسنى ئەنەستىن شۇنداق ئاڭلىغان .بۇ يەردىكى ”مەن“ يەھيا ئىبنى ئەبۇئىسھاق دېگەن كىشىنى
كۆرسىتىدۇ.

نىسا سۈرىسى

قورقۇنچلۇق پەيتتە ئوقۇلىدىغان نامازالرنىڭ بايانى
قورقۇنچلۇق پەيتتە ئوقۇلىدىغان نامازنىڭ تۈرى ھەرخىل بولىدۇ .چۈنكى ،دۈشمەن
گاھى قىبلە تەرەپتە بولىدۇ ،گاھى ئۇنىڭ باشقا تەرىپىدە بولىدۇ ناماز گاھى تۆت رەكئەتلىك،
گاھى ناماز شامغا ئوخشاش ئۈچ رەكئەتلىك ،گاھى بامدات نامىزى ۋە سەپەردىكى قەسىر
نامىزىغا ئوخشاش ئىككى رەكئەتلىك بولىدۇ( .ناماز) گاھى جامائەت بولۇپ ئوقۇلسا ،ئۇرۇش
قاتتىق قىزىپ كەتكەندە ،جامائەت بولۇپ ئوقۇش مۇمكىن بولمايدۇ .بەزىدە قىبلىگە يۈزلەنگەن
ۋە يۈزلەنمىگەن ھالەتتە ،ئۇالغقا مىنگەن ۋە پىيادە يول يۈرگەن ھالەتتە ئوقۇلىدۇ .ئۇالرنىڭ
شۇ ھالەتتە نامازدا تۇرۇپ مېڭىشى ۋە ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇۋېرىشى دۇرۇس بولىدۇ .ئالىمالرنىڭ
ئىچىدىن :ئۇالر بۇ ھالەتتە نامازنى بىر رەكئەت ئوقۇسا بولىدۇ -،دېگەنلەرمۇ بار.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ تۆۋەندىكى سۆزى بۇنىڭ پاكىتىدۇر :ﷲ تائاال
نامازنى سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالرنىڭ تىلى ئارقىلىق سەپەرگە چىقمىغاندا تۆت رەكئەت،
سەپەردە ئىككى رەكئەت ۋە قورقۇنچلۇق پەيتلەردە بىر رەكئەت ئوقۇشنى پەرز قىلدى .بۇ
ئەسەرنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلمۇ :قورقۇنچلۇق پەيتتە ناماز بىر رەكئەت ئوقۇلىدۇ -،دېدى.
مۇنزىرى مۇنداق دەيدۇ :ئەتا ،جابىر ،ھەسەن ،مۇجاھىد ،ھەكەم ،قەتادە ،ھەمماد ،تائۇس
ۋە زەھھاك قاتارلىقالردىنمۇ شۇنداق بايان قىلىنغان .ئەبۇئاسىم ئابادى مۇھەممەد ئىبنى نەسرى
مەئرۇزنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قورقۇنچلۇق پەيتلەردە بامدات نامىزىنى بىر
رەكئەت ئوقۇسىمۇ بولىدۇ .ئىبنى ھەزمىمۇ شۇنداق دېدى .ئىسھاق ئىبنى راھۇيە مۇنداق دەيدۇ:
قىلىچ چېپىپ ئۇرۇشۇۋاتقان چاغدا ،ئىشارەت بىلەن ئوقۇلغان بىر رەكئەت نامازمۇ كۇپايە
قىلىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا قادىر بواللمىسا ،بىر سەجدىمۇ كۇپايە قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇمۇ ﷲ
تائاالنى زىكرى قىلىشتۇر .بىز قورقۇنچ نامىزىنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى بايان قىلىشتىن
بۇرۇن ،بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىنى بايان قىلىپ ئۆتمەكچىمىز.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئىياش زۇرقىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئەسفان دېگەن جايدا ئىدۇق .مۇشرىكالر خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ
باشچىلىقىدا قىبلە تەرەپتىن بىزگە يېقىنالپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە پېشىن
نامىزىنى ئوقۇپ بەردى .مۇشرىكالر مۇنداق دېيىشتى :ئۇالر شۇنداق بىر ھالەتتە ئىدىكى،
ئەگەر بىز ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشنى خالىغان بولساق ،تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىالاليتتۇق .ھازىر ئۇالرغا
(ئەسىر) نامىزىنىڭ ۋاقتى بولىدۇ ،ناماز ئۇالر ئۈچۈن بالىلىرىدىن ۋە ئۆزلىرىدىنمۇ قىممەتلىكتۇر.
بىز ئۇالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا ھۇجۇم قىاليلى.
شۇنىڭ بىلەن پېشىن بىلەن ئەسىرنىڭ ئارىلىقىدا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بۇ ئايەتنى
ئېلىپ چۈشتى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەن مۆمىنلەر بىلەن (جىھادتا) بىللە بولۇپ ئۇالر بىلەن
ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا﴾...

نامازنىڭ ۋاقتىمۇ كىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا قوراللىرىنى ئېلىشقا
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بۇيرۇدى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا ئىككى سەپ بولۇپ تۇردۇق .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم رۇكۇ قىلدى ،بىزمۇ رۇكۇ قىلدۇق( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) رۇكۇدىن بېشىنى
كۆتەردى ،بىزمۇ بېشىمىزنى كۆتەردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىرىنچى سەپتىكىلىرىمىز
بىلەن بىللە سەجدە قىلدى .ئىككىنچى سەپتىكىلىرىمىز سەجدىگە بارماي ئۆرە تۇرۇپ ئۇالرنى
قوغدىدى .ئۇالر سەجدىنى قىلىپ بولۇپ ئۆرە تۇرغاندا ،ئىككىنچى سەپتىكىلەر ئۆز ئورۇنلىرىدا
سەجدە قىلدى .بىرىنچى سەپتىكىلەر بىلەن ئىككىنچى سەپتىكىلەر ئۆزئارا ئورۇن ئالماشتۇردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككىنچى رەكئەت ئۈچۈن رۇكۇ قىلدى ،بىزمۇ رۇكۇ قىلدۇق.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رۇكۇدىن باش كۆتەرگەندە ،بىزمۇ بېشىمىزنى كۆتەردۇق .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى بىرىنچى سەپ سەجدە قىلدى .ئىككىنچى
سەپتىكىلەر سەجدە قىلماي ،ئۆرە تۇرۇپ ئۇالرنى قوغدىدى .ئۇالر تەشەھھۇدتا ئولتۇرغاندا،
ئىككىنچى سەپتىكىلەر سەجدە قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساالم بەردى (يەنى ھەممىمىز
نامازنى تاماملىدۇق) .ئەبۇئىياش يەنە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ نامازنى
ئەسفان دېگەن يەردە بىر قېتىم ،سەلىم جەمەتىنىڭ زېمىنىدا يەنە بىر قېتىم ئوقۇپ بەردى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازغا تۇردى ،كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇالق قاقتى ،ئۇالرمۇ قۇالق قاقتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رۇكۇ
قىلدى ،كىشىلەرمۇ بىللە رۇكۇ قىلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەجدە قىلدى ،ئۇالرمۇ
بىللە سەجدە قىلدى .ئىككىنچى رەكئەتكە تۇرغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
سەجدە قىلغان كىشىلەر قوپۇپ قېرىنداشلىرىنى قوغدىدى .ئىككىنچى رەكئەتتە ئىككىنچى
تۈركۈم كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سەجدە قىلدى ،كىشىلەرنىڭ ھەممىسى
نامازدا تۇرغان ھالەتتە بولسىمۇ( ،لېكىن) بەزىسى بەزىسىنى قوغدىدى( .بۇ ھەدىستىن
نامازنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى رەكئەت ،ئارقىسىدىكى ساھابىلەرنىڭ بىر رەكئەت
ئوقۇغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ).
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ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە قورقۇنچ نامىزىنى ئوقۇپ بەردى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئالدىدا بىر سەپ ،كەينىدە بىر سەپ بولۇپ تۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەينىدىكى
سەپتە تۇرغان كىشىلەرگە بىر رۇكۇ ،ئىككى سەجدە قىلىپ بىر رەكئەت ناماز ئوقۇپ بەردى.
ئاندىن ئالدىدىكى سەپتە تۇرغان كىشىلەر كەينى سەپتىكى كىشىلەرنىڭ ئورنىغا ئالمىشىپ
تۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغىمۇ بىر رۇكۇ ،ئىككى سەجدە قىلىپ بىر رەكئەت ناماز
ئوقۇپ بېرىپ ساالم بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغان نامىزى ئىككى رەكئەت،
ساھابىلەرنىڭ بىر رەكئەت بولدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم سالىمدىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەت قورقۇنچ نامىزى ھەققىدە كەلگەن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى گۇرۇھنىڭ
بىرىگە بىر رەكئەت ناماز ئوقۇپ بەردى ،يەنە بىر گۇرۇھ دۈشمەنلەرگە ئالدىنى قىلىپ تۇردى.
دۈشمەنلەرگە قاراپ تۇرغان گۇرۇھ كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كەينىدە نامازغا تۇردى.

نىسا سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغىمۇ بىر رەكئەت ناماز ئوقۇپ بېرىپ ساالم بەردى .شۇنىڭدىن
كېيىن ھەر بىر گۇرۇھ قوپۇپ ،بىر رەكئەتتىن ،بىر رەكئەتتىن ناماز ئوقۇدى.
يۇقىرىدىكى ھەدىسلەردىن قورقۇنچ نامىزىنىڭ ئۈچ خىل يول بىلەن ئوقۇلىدىغانلىقىنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .بەزى ئالىمالر ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىگە ئاساسەن :قورقۇنچ نامىزىدا
قورالالرنى كۆتۈرۈپ تۇرۇش ۋاجىبتۇر -،دەيدۇ .ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىمۇ بۇ سۆزنى
دەلىللەپ بېرىدۇ﴿ :ئەگەر سىلەرگە يامغۇر سەۋەبلىك ھەرەج بولىدىغان بولسا ياكى كېسەل

بولساڭالر( ،بۇ چاغدا) قوراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ،
ئېھتىياتچان ۋە ھوشيار بولۇڭالر﴾ يەنى زۆرۈر بولغاندا قوراللىرىڭالرنى دەرھال قولۇڭالرغا ئالغىدەك
تەييار تۇرۇڭالر﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالر ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تەييارلىدى﴾.

*******
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ
نامازدىن فارىغ بولغىنىڭالردا ،ئۆرە تۇرغان ،ئولتۇرغان ۋە ياتقان ھالەتلىرىڭالردا ﷲ
نى ياد ئېتىڭالر (ﷲ سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىشى مۇمكىن) .خاتىرجەم
بولغان چېغىڭالردا نامازنى (پۈتۈن شەرتلىرى بىلەن) مۇكەممەل ئادا قىلىڭالر .شۈبھىسىزكى،
ناماز مۆمىنلەرگە ۋاقتى بەلگىلەنگەن پەرز قىلىندى﴿ .﴾103دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا
سۇسلۇق قىلماڭالر؛ ئەگەر سىلەر قىينالساڭالر ،ئۇالرمۇ خۇددى سىلەرگە ئوخشاش قىينىلىدۇ،
سىلەر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى (يەنى شېھىت بولۇشنى ،ساۋابنى ۋە غەلىبىنى) ﷲ دىن
ئۈمىد قىلىسىلەر .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾104

قورقۇنچ نامىزىدىن كېيىن ،اﷲ تائاالنى كۆپ زىكىر قىلىش توغرىسىدا
ھەممە نامازالرنىڭ ئارقىسىدىن ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش يولغا قويۇلغان ،شۇنداق
تۇرۇقلۇق قورقۇنچ نامىزىنىڭ پەرزلىرىنىڭ يەڭگىل بولۇپ قالغانلىقى (يەنى بەزىدە بىر رەكئەت
بولۇپ قالغانلىقى) ،بىرسى ـ بىرسىنىڭ ئورنىغا ئالمىشىپ ئوقۇسا بولدىغانلىقى ،باشقا چاغدىكى
ئوقۇلىدىغان نامازالردا قىلىشقا بولمايدىغان ئىشالر ئۇرۇشتا قىلىشقا رۇخسەت قىلىنغانلىقى
ئۈچۈن( ،ﷲ تائاال بۇ يەردە) قورقۇنچ نامىزىنىڭ ئارقىسىدىن زىكىرنى كۆپ قىلىشقا ئاالھىدە
بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :نامازدىن فارىغ بولغىنىڭالردا ،ئۆرە تۇرغان ،ئولتۇرغان ۋە ياتقان
ھالەتلىرىڭالردا ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (ﷲ سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىشى
مۇمكىن)﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايالر توغرىسىدىكى مۇنۇ ئايىتىگە

ئوخشايدۇ﴿ :بۇ ئايالردا (ئۇالرنىڭ ھۈرمىتىنى ساقلىماسلىق بىلەن ،ﷲ چەكلىگەن گۇنا
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ئىشالرنى قىلىش بىلەن) ئۆزەڭالرغا زىيان سالماڭالر﴾((( زۇلۇم قىلىش بۇ ئايالردىن باشقا
ئايالردىمۇ توسالغان بولسىمۇ ،بۇ ئايالرنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن (ﷲ تائاال بۇ يەردە) بۇ ئايالردا
زۇلۇم قىلماسلىقنى ئاالھىدە تەكىتلىدى.
﴿خاتىرجەم بولغان چېغىڭالردا نامازنى (پۈتۈن شەرتلىرى بىلەن) مۇكەممەل ئادا قىلىڭالر.
شۈبھىسىزكى ،ناماز مۆمىنلەرگە ۋاقتى بەلگىلەنگەن پەرز قىلىندى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :نامازنىڭمۇ ھەجگە ئوخشاش ۋاقتى بار .مۇجاھىد ،سالىم ئىبنى
ئابدۇلالھ ،ئەلى ئىبنى ھۈسەين ،مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ھەسەن ،مۇقاتىل ،سۇددى ،ئەتىيە
ئەۋفىي قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئوخشاش بايان قىلدى.

يارىالنغان بولسىمۇ ،دۈشمەننى قوغالشقا رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
﴿دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا سۇسلۇق قىلماڭالر﴾ يەنى ئۇالرمۇ سىلەرگە ئوخشاش
يارىالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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)﴾(((.
﴿سىلەر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى (يەنى شېھىت بولۇشنى ،ساۋابنى ۋە غەلىبىنى)
ﷲ دىن ئۈمىد قىلىسىلەر﴾ ئۇنداق بولغان ئىكەن ،سىلەر ئۇالرغا قارىغاندا جىھاد قىلىشقا

بەكرەك ھەقلىقتۇر .سىلەر ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنى يۈرگۈزۈش ۋە ئۇنى ئۈستۈن قىلىشقا ناھايىتى
ھېرىسمەن بولۇشىڭالر كېرەك.
﴿ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاال ئاسمان -
زېمىندىكى بارلىق مەخلۇقاتلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش ۋە ئىدارە قىلىشتا ،شەرئىي ھۆكۈملىرىدە
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

*******
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
((( تەۋبە سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  140ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

(ئى مۇھەممەد!) سېنى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ﷲ نىڭ كۆرسەتكىنى بويىچە ھۆكۈم قىلسۇن
دەپ ،ساڭا ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى نازىل قىلدۇق .خائىنالرنىڭ تەرىپىنى ئالمىغىن﴿.﴾105
ﷲ دىن مەغپىرەت تىلىگىن .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿( .﴾106گۇناھ قىلىش) بىلەن ئۆزلىرىگە خىيانەت قىلغۇچىالرنىڭ تەرىپىنى
ئالمىغىن .خىيانەتكە ئادەتلەنگەن ،گۇناھقا چۆمگەن كىشىنى ﷲ ھەقىقەتەن دوست
تۇتمايدۇ﴿ .﴾107ئۇالر (خىيانەتلىرىنى) ئىنسانالردىن (خىجىل بولۇپ) يوشۇرىدۇ ،ﷲ دىن
(خىجىل بولۇپ) يوشۇرمايدۇ؛ ئۇالر ﷲ رازى بولمايدىغان سۆزنى( ،يەنى بوھتان چاپالش،
يالغان گۇۋاھلىق بېرىش ۋە يالغان قەسەمنى) پىالنلىغان چاغدا ،ﷲ ئۇالر بىلەن بىللە ئىدى
(يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ تۇراتتى ،سۆزىنى ئاڭالپ تۇراتتى) .ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى
ﷲ تامامەن بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾108سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،ھاياتىي دۇنيادا ئۇالرنىڭ
(يەنى ئوغرى ۋە خائىنالرنىڭ) تەرىپىنى ئالدىڭالر ،قىيامەت كۈنى كىم ﷲ غا قارشى ئۇالرنىڭ
تەرىپىنى ئالىدۇ؟ (يەنى ﷲ نىڭ ئازابىنى ئۇالردىن كىم دەپئى قىلىدۇ؟) ياكى كىم ئۇالرغا
ھامىي بولىدۇ؟﴿﴾109

اﷲ تائاالنىڭ نازىل قىلغان ئايىتى بويىچە ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) سېنى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ﷲ نىڭ كۆرسەتكىنى بويىچە
ھۆكۈم قىلسۇن دەپ ،ساڭا ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى نازىل قىلدۇق﴾ ئىمام ئەھمەد

ئۇممۇسەلەمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىالردىن ئىككى
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئۆزلىرىنىڭ مىراس دەۋاسى توغرۇلۇق
شىكايەت قىلىپ كەلدى ،ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسىنىڭ پاكىتى يوق ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى« :مېنىڭ قېشىمغا دەۋالىشىپ كېلىپسىلەر،
ھەقىقەتەن مەنمۇ بىر ئىنسان ،بەزىڭالر بەزىڭالردىن پاكىت كەلتۈرۈش جەھەتتە ئۇستا
بولۇشىڭالر مۇمكىن ،مەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا پەقەت سىلەردىن ئاڭلىغىنىم بويىچە
ھۆكۈم قىلىمەن .كىمگە قېرىندىشىنىڭ ھەققىدىن بىر نەرسە ھۆكۈم قىلىپ بەرسەم،
ئۇنى ئالمىسۇن( .ئەگەر ئۇنى ئالسا) قىيامەت كۈنى گەدىنىدە ئېلىپ كېلىدىغان بىر
پارچە ئوتنى بۆلۈپ بەرگەن بولىمەن» .ئۇ ئىككى كىشى بۇ سۆزنى ئاڭالپ يىغلىشىپ
كەتتى ۋە ئىككىلىسى :مېنىڭ ھەققىم قېرىندىشىم ئۈچۈن بولسۇن -،دېيىشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئەگەر ئۇنداق دېسەڭالر ،بېرىپ مالالرنى
ئادىللىق بىلەن بۆلۈشكە تىرىشىپ چەك تاشالڭالر .ئاندىن بىر – بىرىڭالرنىڭ
رازىلىقىنى ئېلىڭالر».

﴿ئۇالر (خىيانەتلىرىنى) ئىنسانالردىن (خىجىل بولۇپ) يوشۇرىدۇ ،ﷲ دىن
(خىجىل بولۇپ) يوشۇرمايدۇ﴾ مۇناپىقالر ئۆزلىرىنىڭ يامانلىقلىرىنى كىشىلەرنىڭ

ئەيىپلىمەسلىكى ئۈچۈن يوشۇرغان بولسىمۇ ،لېكىن ﷲ تائاالغا ئاشكارا بولغانلىقى
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنى ئەيىبلىگەن .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
سىرلىرىنى ۋە دىللىرىدىكىنى بىلگۈچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
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ﷲ رازى بولمايدىغان سۆزنى( ،يەنى بوھتان چاپالش ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىش ۋە
يالغان قەسەمنى) پىالنلىغان چاغدا ،ﷲ ئۇالر بىلەن بىللە ئىدى (يەنى ئۇالرنىڭ
ئەھۋالىنى بىلىپ تۇراتتى ،سۆزىنى ئاڭالپ تۇراتتى) .ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ﷲ
تامامەن بىلگۈچىدۇر﴾ بۇ ،ئۇالر ئۈچۈن قىلىنغان بىر تەھدىتتۇر.
﴿سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،ھاياتىي دۇنيادا ئۇالرنىڭ (يەنى ئوغرى ۋە
خائىنالرنىڭ) تەرىپىنى ئالدىڭالر﴾ يەنى ئۇالر بۇ دۇنيادا سىرتقى كۆرۈنۈشىگە قاراپ

ھۆكۈم قىلىدىغان كىشىلەر ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ قوللىرىدىكى پاكىتالرنى كۆرسىتىش
ئارقىلىق غەلىبە قازاندى .قىيامەت كۈنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرى ۋە يوشۇرغان
نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىلىدىغان زات ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا قانداق بولۇپ كېتەر؟
ئۇ كۈنى ئۇالرنىڭ دەۋاسىنى ھەقكە چىقىرىپ بېرىشكە كىم ۋەكىل بوالر؟ ئۇالرغا ئۇ
كۈنى ھېچكىم ۋەكىل بواللمايدۇ ھەم ياردەم قىاللمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :قىيامەت كۈنى كىم ﷲ غا قارشى ئۇالرنىڭ تەرىپىنى ئالىدۇ؟ (يەنى ﷲ نىڭ
ئازابىنى ئۇالردىن كىم دەپئى قىلىدۇ؟) ياكى كىم ئۇالرغا ھامىي بولىدۇ؟﴾
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كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ
دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان
ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴿ .﴾110كىمكى( ،قەستەن) بىرەر گۇناھ قىلسا ،ئۇنى ئۆزىنىڭ
زىيىنىغا قىلىدۇ (يەنى ئۇنىڭ ۋابالىنى ئۆزى تارتىدۇ) .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾111كىمكى بىر كىچىك گۇناھ ياكى بىر
چوڭ گۇناھ قىلىپ قويۇپ ،ئۇنى بىگۇناھ ئادەمگە چاپلىسا ،ئۇ شۇ بوھتاننى ۋە
ئوپئوچۇق بىر گۇناھنى ئۆزىگە يۈكلىۋالغان بولىدۇ﴿( .﴾112ئى مۇھەممەد!) ئەگەر
ساڭا ﷲ نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى ،ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم چوقۇم
سېنى ئازدۇرۇشنى قەستلەيتتى؛ ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنى ئازدۇرىدۇ ،ساڭا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ ساڭا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى سۈننەتنى)
نازىل قىلدى ،ساڭا سەن بىلمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە
غەيب ئىشالرنى) بىلدۈردى .ﷲ نىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر﴿.﴾113

نىسا سۈرىسى

تەۋبە قىلىشقا ۋە مەغپىرەت تىلەشكە رىغبەتلەندۈرۈش ،گۇناھ قىلغان ياكى
گۇناھىنى باشقىالرغا دۆڭگەپ قويغان ئادەمگە قىلىنغان ئاگاھالندۇرۇش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال (مەيلى قانداق گۇناھ قىلغان بولسۇن) گۇناھىدىن تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى بىرەر يامانلىق
ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ
مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت توغرىسىدا مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ كەچۈرىدىغانلىقىنى ،جازا
بېرىشكە ئالدىراپ كەتمەيدىغانلىقىنى ،سېخى ،رەھمىتىنىڭ كەڭرى ئىكەنلىكىنى ۋە گۇناھالرنى
كەچۈرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ھەر قانداق ئادەم (كىچىك ياكى چوڭ بولسۇن) بىر گۇناھ
قىلسا ،ئاندىن ﷲ تائاالدىن گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىنى تىلىسە ،ئۇنىڭ گۇناھلىرى
ئاسمان ـ زېمىن ۋە تاغالردىن چوڭ بولسىمۇ ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ گۇناھالرنى كەچۈرگۈچى ۋە
ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر نەرسىنى ئاڭلىسام ،ﷲ تائاال ماڭا ئۇ نەرسىدىن ئۆزى خالىغان
بويىچە مەنپەئەت بېرىدۇ .ئەبۇبەكرى ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :مۇسۇلمان كىشى
گۇناھتىن بىرنى قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن تاھارەت ئېلىپ ،ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ ،ﷲ
تائاالدىن گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىشنى تىلىسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ»
دەپ ،بۇ ئىككى ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىپ بەردى﴿ :كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى
ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا﴿ ،﴾...تەقۋادارالر
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؟﴾(((.
﴿كىمكى( ،قەستەن) بىرەر گۇناھ قىلسا ،ئۇنى ئۆزىنىڭ زىيىنىغا قىلىدۇ (يەنى ئۇنىڭ
ۋابالىنى ئۆزى تارتىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمنىڭ

گۇناھىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ﴾((( يەنى بىر كىشى يەنە بىر كىشىنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ ،ھەر بىر
كىشىگە ئۇنىڭ ئەمەلىگە قارىتا مۇئامىلە قىلىنىدۇ .بىر ئادەمنىڭ گۇناھىنى يەنە بىر ئادەم
ئۈستىگە ئااللمايدۇ.

﴿ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بىلىملىك،
ئادىل ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ۋە شەپقەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  135ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ساڭا سەن بىلمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە غەيب ئىشالرنى)
بىلدۈردى﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە

ۋەھيى قىلغاندەك) ،ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى قىلدۇق ،سەن (ۋەھيىدىن
ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ ،لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر
قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز .شەك -
شۈبھىسىزكى سەن توغرا يولغا باشاليسەن( .ئۇ) ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ
(((
ھەممىسى ئۆزىگە خاس بولغان ﷲ نىڭ يولىدۇر .بىلىڭالركى ،ھەممە ئىش ﷲ غا قايتىدۇ﴾
﴿سەن (پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ساڭا نازىل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلمىغان
ئىدىڭ ،پەقەت پەرۋەردىگارىڭ رەھمەت قىلىپ (ساڭا ئۇنى نازىل قىلدى)﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر﴾.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن سۆھبتىنىڭ تولىسىدا خەيرىيەت يوقتۇر .پەقەت سەدىقىغە ياكى
ياخشىلىققا ياكى كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشكە ئەمر قىلغان كىشىلەر (نىڭ يوشۇرۇن سۆھبىتى)
بۇنىڭدىن مۇستەسنا .كىمكى ئۇ (ئىش) الرنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى تىلەش يۈزىسىدىن
قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بۈيۈك ئەجر ئاتا قىلىمىز﴿ .﴾114كىمكى ئۆزىگە (مۆجىزىلەر ئارقىلىق)
توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەرگە (يەنى ئۇنىڭ ئەمرىگە) مۇخالىپەتچىلىك
قىلىدىكەن ،مۆمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىيگە ئەگىشىدىكەن ،ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز،
ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴿.﴾115

ياخشىلىق ئۈچۈن قىلىنغان مەخپىي سۆز توغرىسىدا
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﴿ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن سۆھبتىنىڭ تولىسىدا خەيرىيەت يوقتۇر .پەقەت سەدىقىغە ياكى
ياخشىلىققا ياكى كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشكە ئەمر قىلغان كىشىلەر (نىڭ يوشۇرۇن سۆھبىتى)
بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ ئىمام ئەھمەد ئەقەبەنىڭ قىزى ئۇممۇكۇلسۇمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :كىشىلەرنى
ئەپلەشتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ياخشى سۆزنى كۆپتۈرگەن ياكى ياخشى گەپنى قىلغان كىشى
((( شۇرا سۈرىسى  52ــــ  53ـ ئايەتلەر.
((( قەسەس سۈرىسى  86ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

يالغانچى ھېسابالنمايدۇ»(((.
ئۇممۇكۇلسۇم مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشتىن
باشقا ئىشتا كىشىلەرنىڭ يالغان ئېيتىشىغا رۇخسەت قىلغانلىقىنى ئاڭلىمىدىم :بىرىنچى،
ئۇرۇشتا((( .ئىككىنچى ،كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرۈپ قويۇشتا .ئۈچىنچى ،ئەر ـ ئايالنىڭ ئۆزئارا
قىلىشقان سۆزلىرىدە((( .ئىمام ئەھمەد مۇنداق دەيدۇ :ئەقەبەنىڭ قىزى ئۇممۇكۇلسۇم پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغان ۋە مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان ئايالالردىندۇر(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇداردانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ساھابىلىرىدىن« :مەن سىلەرگە روزىنىڭ ،نامازنىڭ ۋە سەدىقە قىلغاننىڭ دەرىجىسىدىنمۇ
كاتتا بىر ئىشتىن خەۋەر بېرەيمۇ؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :ھەئە ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇ ئىش) يامانلىشىپ قالغان ئىككى ئادەمنى ئەپلەشتۈرۈپ
قويۇشتۇر .ئەمما يامانلىشىپ قالغان ئىككى ئادەمنىڭ ئارىسىنى بۇزۇش (ئۇالرنى) ئۆلتۈرگەنگە
ئوخشاشتۇر» دېدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ئۇ (ئىش) الرنى ﷲ نىڭ
رازىلىقىنى تىلەش يۈزىسىدىن قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بۈيۈك ئەجر ئاتا قىلىمىز﴾.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن قارشىالشقان ۋە مۆمىنلەرنىڭ يولىغا
ئەگەشمىگەنلەرنىڭ ئاقىۋىتى
﴿كىمكى ئۆزىگە (مۆجىزىلەر ئارقىلىق) توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەرگە (يەنى
ئۇنىڭ ئەمرىگە) مۇخالىپەتچىلىك قىلىدىكەن ،مۆمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىيگە ئەگىشىدىكەن،
ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن يولنىڭ ھەق

ئىكەنلىكى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،قەستەن باشقا يولغا مېڭىش ۋە مۆمىنلەرنىڭ يولىدىن
باشقا يولغا ئەگىشىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ۋە مۆمىنلەرنىڭ
بىرلىككە كەلگەن پىكىرگە قارشىلىق قىلىش بولىدۇ .چۈنكى ،مۆمىنلەر بىرلىككە كەلگەن
مەسىلىلەر خاتالىقتىن خالىيدۇر .ﷲ تائاال ئۇ كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ بۇ سۆزى بىلەن تەھدىت
سالدى.

﴿ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴾
((( يەنى كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن يالغاندىن ياخشى گەپلەرنى قىلغان بولسا ،ئۇ كىشى يالغان ئېيتقان
ھېسابالنمايدۇ.
((( يەنى ئۇرۇشتا ئۆزلىرىنىڭ قەيەرگە ماڭغانلىقىنى دۈشمەننىڭ ياكى مۇناپىقالرنىڭ بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،بۇ
تەرەپكە ماڭىمىز دەپ قويۇپ باشقا تەرەپكە ماڭسا ،يالغانچى ھېسابالنمايدۇ .يەنە بىر رىۋايەتتە :زالىم پادىشاھقا ياكى زالىم
ھۆكۈمەتكە يالغان ئېيتسىمۇ بولىدۇ -،دەپ بايان قىلىنغان.
((( يەنى ئەر ـ ئايال بىرسى بىرسىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن يالغان ئېيتىشسىمۇ بولىدۇ .مەسىلەن ،بىرسى يەنە
بىرسىنى بەك ياخشى كۆرمىسىمۇ ،مەن سېنى ياخشى كۆرىمەن .ياكى چىرايلىق بولمىسىمۇ ،سەن بەك چىرايلىق دېگەنگە
ئوخشاش .ئەمما بىر ـ بىرىگە خىيانەت قىلىش ،ئالداش ئۈچۈن يالغان سۆزلەش دۇرۇس ئەمەس.
((( بۇ يەردە بۇ ھەدىسنىڭ ئىشەنچلىك بىر ئايالدىن رىۋايەت قىلىنغانلىقىنى تەكىتلىمەكچى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا قويۇۋەتكىن،
ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن ،ئاستا-ئاستا ھاالكەتكە يۈزلەندۈرىمىز﴾(((﴿ ،ئۇالر (ھەقتىن)
بۇرۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى﴾(((﴿ ،ئۇالرنى
گۇمراھلىقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾((( يەنى دوزاخ ئۇنىڭ ئاخىرەتتىكى ئورنى
قىلىندى ،چۈنكى ،توغرا يولدىن چىقىپ كەتكەن كىشى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى دوزاختىن باشقا
بىر يەرگە يول تېپىلمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ)
زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ،ئۇالرنىڭ (مۇشرىكلىكتىكى ،كۇفرىدىكى) قاياشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ
نى قويۇپ چوقۇنغان بۇتلىرىنى (مەھشەرگاھقا) توپالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى دوزاخنىڭ يولىغا
باشالڭالر﴾((( ﴿گۇناھكارالر دوزاخنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا كىرىدىغانلىقىغا جەزم قىلىدۇ ،دوزاختىن
قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ﴾(((.

*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ
ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
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ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى (يەنى مۇشرىكلىك گۇناھىنى)
ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى) خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت
قىلىدۇ ،كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن قاتتىق ئازغان بولىدۇ﴿.﴾116
ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ﷲ نى قويۇپ ،پەقەت (ئۆزلىرى) چىشى (نامالر بىلەن ئاتىۋالغان)
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ ،پەقەت ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن باش تارتقان شەيتانغا ئىبادەت
قىلىدۇ﴿ .﴾117ﷲ شەيتاننى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،شەيتان ئېيتتى« :مەن ئەلۋەتتە
سېنىڭ بەندىلىرىڭدىن مۇئەييەن ساندىكىلەرنى ئىگەللەيمەن﴿ .﴾118شۇنداقال چوقۇم
ئۇالرنى ئازدۇرىمەن ،ئۇالرنى خام خىيال قىلدۇرىمەن (يەنى ھايات ئۇزۇن ،قىيامەت ،ھېساب
ئېلىش يوق دېگەندەك باتىل ئەقىدىلەرنى كۆڭلىگە سالىمەن) ،ئۇالرنى چوقۇم چاھارپايالرنىڭ
((( قەلەم سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( سەپ سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  22ــ  23ـ ئايەتلەر.
((( كەھف سۈرىسى  53ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

(بۇتالرغا نەزرە قىلىپ بەلگە ئۈچۈن) قۇالقلىرىنى يېرىشقا بۇيرۇيمەن ،ئۇالرنى چوقۇم ﷲ
نىڭ مەخلۇقاتىنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە (يەنى قۇلالرنى ئاختا قىلىش ،ئۇالرغا مەڭ ئويدۇرۇشقا
ئوخشاش) ئىشالرغا بۇيرۇيمەن» .كىمكى ﷲ نى قويۇپ شەيتاننى دوست تۇتىدىكەن،
ئۇ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) ئوپئوچۇق زىيان تارتقان بولىدۇ﴿ .﴾119شەيتان ئۇالرغا (يالغان)
ۋەدىلەرنى بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ (يەنى ئەمەلدە ئىشقا ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى
كۆڭلىگە سالىدۇ) ،شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ﴿ .﴾120ئەنە شۇالرنىڭ
بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر ،ئۇالر جەھەننەمدىن قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ﴿ ﴾121ئىمان
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتكە
كىرگۈزىمىز .ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ،ﷲ دىنمۇ راست
سۆزلۈك كىم بار؟ (يەنى ﷲ دىنمۇ راست سۆزلۈك ھېچ ئەھەدى بولمايدۇ)﴿.﴾122

اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ كەچۈرۈلمەيدىغانلىقى ۋە مۇشرىكالرنىڭ
ئەمەلىيەتتە شەيتانغا ئىبادەت قىلىدىغانلىقى
﴿ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى (يەنى مۇشرىكلىك گۇناھىنى)
ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى) خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت
قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇن ۋە ھەدىسلەر بۇ سۈرىنىڭ  48ـ ئايىتىدە بايان

قىلىندى.

﴿كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن قاتتىق ئازغان بولىدۇ﴾ يەنى
كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ھەقىقەتەن ئۇ ھەق يولدىن باشقا يولغا ماڭغان ،توغرا
يولدىن ئېزىپ يىراقلىشىپ كەتكەن ،ئۆزىنى ـ ئۆزى ھاالك قىلغان ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان
تارتقان( ،شۇنىڭ بىلەن) دۇنيا ـ ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىدىن قۇرۇق قالغان بولىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ﷲ نى قويۇپ ،پەقەت (ئۆزلىرى) چىشى (نامالر بىلەن ئاتىۋالغان)
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ﴾ جۇۋەيبەر بۇ ئايەت توغرىسىدا زەھھاكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر :پەرىشتىلەر ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرىدۇر ،بىزنىڭ ئۇالرغا
ئىبادەت قىلىشىمىز ئۇالرنىڭ بىزنى ﷲ تائاالغا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر -،دەيدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ئۇالر پەرىشتىلەرنى ئىبادەت قىلىدىغان بىر نەرسە قىلىۋالدى ،ئۇالر پەرىشتىلەرنى قىزالر
دەپ ئويالپ قالدى ۋە پەرىشتىلەرنى ئۆزلىرىگە ھۆكۈم قىلغۇچى قىلىۋالدى .ئۇنىڭغا ئەگەشتى.
ئۇالر پەرىشتىلەرنى :ﷲ تائاالنىڭ بىز ئىبادەت قىلىدىغان قىزلىرى -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! الت ،ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى
بولغان ماناتالر (ﷲ تائاالدەك كۈچ  -قۇۋۋەتكە ئىگىمۇ؟)﴾(((﴿ ،ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ
بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرگە قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى﴾(((﴿ ،ئۇالر« :ﷲ بىلەن جىنالرنىڭ
((( نەجم سۈرىسى  19ــ  20ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئارىسىدا قۇدا  -باجىلىق بار» دەپ جۆيلۈدى﴾(((.
﴿پەقەت ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن باش تارتقان شەيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ﴾ يەنى شەيتان
ئۇالرنى ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە ئىبادەت قىلىشنى چىرايلىق كۆرسىتىدۇ .ئۇالر ئەمەلىيەتتە
شەيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئىنسانالرنىڭ شەيتانغا ئىبادەت قىلماسلىقىنى تەۋسىيە
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە (پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق)« :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا
چوقۇنماڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئاشكارا دۈشمەندۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا
يولدۇر» دەپ تەۋسىيە قىلمىدىممۇ؟﴾((( ۋە ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنى :دۇنيادا
پەرىشتىلەرگە ئىبادەت قىلدۇق -،دەپ دەۋا قىلىدىغانلىقىنى ،ئەمما پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرنى
ئىنكار قىلىپ(﴿ :ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى) بەلكى ،جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ تولىسى جىنغا
ئىمان كەلتۈرەتتى»﴾((( دەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
﴿ﷲ شەيتاننى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،شەيتان ئېيتتى« :مەن ئەلۋەتتە سېنىڭ
بەندىلىرىڭدىن مۇئەييەن ساندىكىلەرنى ئىگەللەيمەن﴾ مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ:

ھەر مىڭ ئادەمنىڭ  999دوزاختا ،بىرى جەننەتتە بولىدۇ.

﴿شۇنداقال چوقۇم ئۇالرنى ئازدۇرىمەن ،ئۇالرنى خام خىيال قىلدۇرىمەن (يەنى ھايات
ئۇزۇن ،قىيامەت ،ھېساب ئېلىش يوق دېگەندەك باتىل ئەقىدىلەرنى كۆڭلىگە سالىمەن)﴾ يەنى:

كېيىنچە تەۋبە قىلىۋالساڭمۇ بولىدۇ -،دېگەنگە ئوخشاش خام ـ خىيالالرنى قىلدۇرىمەن.

﴿ئۇالرنى چوقۇم چاھارپايالرنىڭ (بۇتالرغا نەزرە قىلىپ بەلگە ئۈچۈن) قۇالقلىرىنى
يېرىشقا بۇيرۇيمەن ،ئۇالرنى چوقۇم ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە (يەنى قۇلالرنى
ئاختا قىلىش ،ئۇالرغا مەڭ ئويدۇرۇشقا ئوخشاش) ئىشالرغا بۇيرۇيمەن»﴾ ھەسەن ئىبنى

ئەبۇھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :شەيتان بۇ سۆزلىرى ئارقىلىق
كىشىلەرنى بەدەنلىرىگە ھەر خىل نەرسىلەرنى چەكتۈرۈشكە بۇيرۇيمەن -،دېمەكچى .ﷲ
شۇنداق قىلغان كىشىنى رەھمىتىدىن يىراق قىلسۇن!
سەھىھ بۇخارىدا ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىندى« :ﷲ تائاال بەدەنلىرىگە ھەر خىل نەرسىلەرنى چەككۈچىلەرگە ۋە چەكتۈرگۈچىلەرگە،
تۈكلىرىنى يۇلغۇچىالرغا (((،چىرايلىق بولۇش ئۈچۈن چىشلىرىنىڭ ئارىلىقلىرىنى (ئېكەكلىتىش
ئارقىلىق) شاالڭ قىلغۇچىالرغا((( ۋە ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىنى ئۆزگەرتكۈچىلەرگە لەنەت
قىلدى (يەنى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ھارامدۇر).
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يەنە بىر رىۋايەتكە كۆرە ،ئابدۇلالھ شۇنداق قىلغۇچىالرغا ئۆزى لەنەت ئوقۇيدۇ،
ئابدۇلالھنىڭ بۇ سۆزى بىر ئايالغا يېتىپ بارىدۇ .ئۇ ئايال كېلىپ :سەن ئۇنداق قىلغۇچىالرغا
((( ساففات سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  60ــ  61ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئـ سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەگەر ئايالالرغا ساقال ياكى بۇرۇت ئۈنۈپ قالغان بولسا ،بۇنى يۇلسا بولىدۇ .ئەمما قېشىنى تېرىش ،قاش چەكتۈرۈش
ياكى يۈزلىرىنىڭ باشقا يەردىكى تۈكلەرنى تېرىشقا بولمايدۇ.
((( ئەگەر چىشتىكى كېىسەل ياكى بىر قانداق ئەيب ئۈچۈن داۋا قىلسا ،بۇ ئۇنىڭ ئىچىگە كىرمەيدۇ.

نىسا سۈرىسى

لەنەت ئوقۇپسەن -،دەيدۇ .ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ ئايالغا مۇنداق دەيدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم لەنەت ئېيتقان كىشىگە لەنەت ئېيتمامدىمەن؟ ئۇ ئايال :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :مەن لەنەت ئوقۇغانغا سىلەرمۇ لەنەت ئوقۇڭالر» دېگەنلىكىنى
ئاڭلىمىغانغۇ؟ -دەيدۇ .ئابدۇلالھ :سەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى
ئېلىڭالر ،پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئاڭلىمىغانمۇ؟-
دەيدۇ.
﴿كىمكى ﷲ نى قويۇپ شەيتاننى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) ئوپئوچۇق
زىيان تارتقان بولىدۇ﴾ ئۇ زىياننىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى بولمايدۇ.
﴿شەيتان ئۇالرغا (يالغان) ۋەدىلەرنى بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ (يەنى
ئەمەلدە ئىشقا ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى كۆڭلىگە سالىدۇ) ،شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال
ۋەدە قىلىدۇ﴾ بۇ ،ئەمەلىيەتتىن بېرىلگەن خەۋەردۇر .چۈنكى ،شەيتان ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىغا

يالغان ۋەدە بېرىدۇ ۋە ئۇالرغا دۇنيا ـ ئاخىرەتتە شەكسىز غەلىبە قازىنىدىغانلىقىنى خام ـ خىيال
قىلدۇرىدۇ .ھەقىقەتەن شەيتان يالغان ئېيتقۇچىدۇر.

﴿شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال شەيتاننىڭ ۋە ئۇنىڭ
ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىش
پۈتكەندە (يەنى ھېساب تۈگەپ ،جەننىتىلەر 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 قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلمايمەن ،شۈبھىسىزكى،
زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ» دەيدۇ﴾(((﴿ ،ئەنە شۇالرنىڭ بارىدىغان جايى
جەھەننەمدۇر ،ئۇالر جەھەننەمدىن قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ﴾.

مۆمىنلەرنىڭ مۇكاپاتى
ﷲ تائاال بەختلىك ،ياخشى كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا بېرىلىدىغان
ئىلتىپاتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى
ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتكە كىرگۈزىمىز﴾ يەنى ئۇالر چىن دىللىرى بىلەن
ئىشەندى ،بۇيرۇلغان ياخشىلىقالرغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئەمەل قىلدى ،چەكلەنگەن يامان
((( ھەشر سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  22ـ ئايەت.
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ئىشالردىن ياندى.
﴿ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ،ﷲ دىنمۇ راست سۆزلۈك كىم
بار؟ (يەنى ﷲ دىنمۇ راست سۆزلۈك ھېچ ئەھەدى بولمايدۇ)﴾ يەنى سۆزىدە ۋە خەۋەر بېرىشتە

ﷲ تائاالدىن راستچىل زات يوق ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زات يوق ۋە (ئۇنىڭدىن
باشقا) پەرۋەردىگار يوق.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىسىدە مۇنداق دەيدۇ« :ئەڭ راستچىل سۆز ،شەكسىز ﷲ
تائاالنىڭ سۆزىدۇر .ئەڭ ياخشى ھەدىيە ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىيەسىدۇر .ئەڭ يامان
ئىشالر ،دىندا يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىشالردۇر .يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى
بىدئەتتۇر .ھەممە بىدئەت ئازغۇنلۇقتۇر ،ھەممە ئازغۇنلۇقنىڭ (ئاقىۋىتى) دوزاختۇر».

*******
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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(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﴿ .﴾123ئەر  -ئايالالردىن مۆمىن بولۇپ
تۇرۇپ ياخشى ئىشالرنى قىلغانالر جەننەتكە داخىل بولىدۇ ،ئۇالرغا قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى
ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى قىلچە كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ)﴿ .﴾124ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﷲ غا تاپشۇرغان (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇنۇپ ئەمەلىنى خالىس ﷲ
ئۈچۈن قىلغان) ،باتىل دىنالردىن بۇرالغان ھالدا ،ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن كىشىدىن
(دىني جەھەتتە) ياخشىراق ئادەم بارمۇ؟ ﷲ ئىبراھىمنى دوست تۇتتى﴿ .﴾125ئاسمانالردىكى،
زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،بەندىلىرىدۇر،
مەخلۇقاتلىرىدۇر) .ﷲ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴿.﴾126

ئۇتۇق قازىنىشنىڭ ئارزۇ بىلەن ئەمەس ،بەلكى ياخشى ئىشالر ئارقىلىق
روياپقا چىقىدىغانلىقى
قەتادە مۇنداق دەيدۇ (بىزگە مۇنداق دەپ بايان قىلىندى) :مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھلى
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كىتابالر ئۆزئارا پەخىرلىنىپ ،ئەھلى كىتابالر :بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز ۋە كىتابىمىز سىلەرنىڭ
پەيغەمبىرىڭالر ۋە كىتابىڭالردىن بۇرۇن كەلگەن ،شۇڭا بىز ﷲ تائاالغا سىلەردىن بەكرەك
يېقىندۇرمىز -،دەيدۇ .مۇسۇلمانالر :بىز ﷲ تائاالغا سىلەردىن بەكرەك يېقىندۇرمىز ،چۈنكى،
بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز ھەممە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ،كىتابىمىز بولغان قۇرئان بۇرۇنقى
ھەممە كىتابالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىدۇر -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى(﴿ :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﴾ يەنى ﷲ تائاال مۇسۇلمانالرنىڭ (ئۆزلىرى

بىلەن قارشىالشقان باشقا دىندىكى كىشىلەرگە كەلتۈرگەن) پاكىتلىرىنى ئىسپاتلىدى.

سۇددى ،مەسرۇق ،زەھھاك ۋە ئەبۇسالىھ قاتارلىقالردىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت
قىلىندى .ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ساماۋىي دىنالرغا ئىشىنىدىغان كىشىلەر
جېدەللىشىپ قالدى .تەۋراتقا ئىشىنىدىغان يەھۇدىيالر :كىتابىمىز (تەۋرات) كىتابالرنىڭ ئەڭ
ياخشىراقى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇسا ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ياخشىراقى -،دېدى.
ئىنجىلغا ئىشىنىدىغان خىرىستىئانالرمۇ شۇنداق دېدى .مۇسۇلمانالر بولسا :ئىسالمدىن باشقا
(ھەق) دىن يوق ،بىزنىڭ كىتابىمىز ئىلگىرىكى ھەممە كىتابنىڭ (ھۆكمىنى) ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ.
بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ،بىز سىلەرنىڭ كىتابلىرىڭالرغا
ئىشىنىشكە ۋە بىزنىڭ كىتابىمىزغا ئەمەل قىلىشقا بۇيرۇلدۇق -،دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا ھۆكۈم چىقىرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ ۋەدە
قىلغان ساۋاب) سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئەھلى كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا
كەلمەيدۇ﴾ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :دىن دېگەن دىنىي قىياپەتكە كىرىۋېلىش ۋە ئارزۇ قىلىش

بىلەن بولمايدۇ .بەلكى ،ئۇ دىلالرغا ئورۇنلىشىش ۋە ئەمەل ـ ئىبادەتتە ئىپادىلىنىش بىلەن
بولىدۇ .بىر نەرسىگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلغان كىشى ،ئۇ نەرسىنى دەۋا قىلىش بىلەنال
ئېرىشەلمەيدۇ .بىر كىشى ئۆزىنىڭكىنى راست دەپ دەۋا قىلىشى بىلەنال (تاكى ئۇنىڭغا ﷲ تائاال
تەرىپىدىن بىر پاكىت بولمىغىچە ئۇنىڭ) سۆزى راست دەپ قارالمايدۇ.

﴿(ﷲ ۋەدە قىلغان ساۋاب) سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئەھلى كىتابنىڭ قۇرۇق
ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ﴾ (دوزاختىن) قۇتۇلۇش سىلەرگىمۇ ۋە ئۇالرغىمۇ ئارزۇ قىلىش

بىلەنال بولمايدۇ .بەلكى ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش ،پەيغەمبەرلىرى ئارقىلىق يولغا قويۇلغان دىنغا

ئەگىشىش ئارقىلىق بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ئايەتنىڭ كەينىدىنال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى بىر
يامانلىق قىلىدىكەن ،بۇنىڭ ئۈچۈن (دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە) جازالىنىدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ
مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ .كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾
بۇ ئايەت چۈشكەندە ،نۇرغۇنلىغان ساھابىلەرگە ئېغىر كەلگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.

(((

((( زەلزەلە سۈرىسى  7ـ  8ـ ئايەتلەر.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى (ساھابىلەرگە) ئەڭ ئېغىر كەلگەن
ئايەتنى بىلىمەن -،دېگىنىمدە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئائىشە! ئۇ قايسى ئايەت؟»
دېدى .مەن﴿ :كىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكەن ،بۇنىڭ ئۈچۈن (دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە)
جازالىنىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتۇر -،دېدىم .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر مۆمىن بەندىگە
قىلغان يامانلىقى ئۈچۈن بېرىلگەن جازا ئۇنىڭ (يولدا كېتىۋېتىپ) پۇتى قايرىلىپ كەتكەن
چاغلىق مۇسىبەتتۇر» دېدى.
سەئىد ئىبنى مەنسۇر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ﷲ دىن باشقا (ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق
دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ﴾ دېگەن ئايەت (چۈشكەندە) مۇسۇلمانالرغا ئېغىر
كەلدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى« :سىلەر توغرا يولدا مېڭىڭالر ،ئەڭ
توغرىسىنى تاپالمىساڭالر ،ئۇنىڭغا يېقىنلىشىڭالر .شەكسىزكى ،بىر مۇسۇلمانغا كەلگەن مۇسىبەت
(ھەتتا كىرىپ كەتكەن بىر تال تىكەن ۋە پۇتى قايرىلىپ كەتكەن چاغلىق بىر مۇسىبەتمۇ)
ئۇنىڭ قىلغان گۇناھىغا كەففارەت بولىدۇ».
﴿ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ﷲ دىن باشقا (ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق
دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ تەۋبە قىلسا ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى
قوبۇل قىلىدۇ.

﴿ئەر  -ئايالالردىن مۆمىن بولۇپ تۇرۇپ ياخشى ئشالرنى قىلغانالر جەننەتكە داخىل بولىدۇ﴾
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ﷲ تائاال يۇقىرىدا يامان ئىشالرنىڭ جازاسىنى (جازاغا اليىق بولغان كىشىنىڭ) دۇنيادا (يەنى
يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك ،ئۇ كىشى دۇنيادىكى مۇسىبەتلەرگە دۇچ كېلىدۇ ،بۇ جازانىڭ
يەڭگىلرەكىدۇر) ۋە ئاخىرەتتە تېتىيدىغانلىقىنى بايان قىلدى( .بىز ئاخىرەتنىڭ جازاسىنى
تېتىغۇچىالردىن بولۇپ قېلىشىمىزدىن پاناھ تىلەيمىز! شۇنداقال ﷲ تائاالنىڭ گۇناھلىرىمىزنى
كەچۈرۈۋېتىپ ،بىزگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خاتىرجەملىك ئاتا قىلىشنى تىلەيمىز!) .ﷲ تائاال
بۇ يەردە ئىمانى بارلىكى كىشىگە (مەيلى ئۇ ئەر ياكى ئايال بولسۇن) رەھمەت قىلىپ،
ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا
(ئۇنىڭ قىلغان) ياخشىلىقلىرىنىڭ ئەجرىنى (قىلچە زۇلۇم قىلماي) تولۇق بېرىدىغانلىقىنى
بايان قىلدى.

﴿ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﷲ غا تاپشۇرغان (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە
بويسۇنۇپ ئەمەلىنى خالىس ﷲ ئۈچۈن قىلغان) ،باتىل دىنالردىن بۇرالغان ھالدا ،ئىبراھىمنىڭ
دىنىغا ئەگەشكەن كىشىدىن (دىني جەھەتتە) ياخشىراق ئادەم بارمۇ؟﴾ يەنى ئۇ ئۆزىنىڭ قىلغان

ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىدە ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا يول قويۇپ بەرگەن ھۆكۈملىرىگە ۋە ئۆزىنىڭ
پەيغەمبىرى ئارقىلىق ئەۋەتكەن توغرا يول ۋە ھەق دىنغا ئەگىشىپ ،ئىخالسمەن بولمىسا ۋە
شەرىئەتكە بويسۇنمىسا (يەنى ئۇنىڭدا بۇ ئىككى خىسلەت تېپىلمىسا) ،ئۇ كىشىنىڭ قىلغان
ئەمەل ـ ئىبادىتى توغرا بولمايدۇ .ئەمەل ـ ئىبادەتنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشى شەرىئەتكە ئەگىشىش
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بىلەن توغرىالنسا ،ئىچكى جەھەتتە ئىخالسمەن بولۇش بىلەن توغرىلىنىدۇ .ئەمەل قاچانكى
بۇ ئىككى ئىشنىڭ بىرىدىن ئايرىلسا( ،ئۇ) بۇزۇلۇپ كېتىدۇ .كىمكى ئىخالسىنى يوقاتسا،
ئۇ مۇناپىقتۇر .مۇناپىق بولسا ،قىلغان ئەمەلىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلىدىغان
كىشىلەردۇر .شەرىئەتكە ئەگىشىشنى تاشلىغۇچى ئېزىپ كەتكۈچىدۇر .بۇ ئىككى خىسلەت
(ياخشىلىقلىرى قوبۇل قىلىنىدىغان ۋە يامانلىقلىرى كەچۈرۈلىدىغان) مۆمىنلەردىال (بىرال ۋاقىتتا)
تېپىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن كىشىدىن
(دىني جەھەتتە) ياخشىراق ئادەم بارمۇ؟﴾ ئۇالر (يەنى ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئەگەشكەنلەر)
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەگەشكۈچىلەردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،ئاندىن ساڭا« :باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى
(يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئەگەشكىن ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن
ئەمەس ئىدى» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ نىڭ دوستى ئىكەنلىكى
﴿ﷲ ئىبراھىمنى دوست تۇتتى﴾ بۇ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە تېخىمۇ
رىغبەتلەندۈرۈشتۇر .چۈنكى ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كىشىلەر ئەگىشىدىغان دىنىي پېشىۋادۇر.
ئۇ ،بەندىلەر ﷲ تائاالغا يېقىنلىشىدىغان نۇقتىنىڭ ئەڭ يۇقىرىسىغا يەتكەن ئىدى .يەنى
ئۇ يېقىنچىلىق دەرىجىلىرىنىڭ ئەڭ يۇقىرىسى بولغان دوستلۇق دەرىجىسىگە يەتتى .ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇ دەرىجىگە يېتىشى پەرۋەردىگارىغا قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنىڭ
كۆپلۈكىدىن قولغا كەلگەن.
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتنى تولۇق قىلغانلىقى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىدى ،بىر گۇناھكار ئادەم يەنە بىراۋنىڭ گۇناھىنى
كۆتەرمەيدۇ (يەنى بىراۋ باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ)﴾(((﴿ ،ئۆز
ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە ئەمرلەر (يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى) بىلەن
سىنىدى﴾(((﴿ ،ئىبراھىم ھەقىقەتەن (ياخشى خىسلەتلەرنى ئۆزلەشتۈرگۈچى) پېشىۋا ،ﷲ غا
ئىتائەتمەن (باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىدى.
ئۇ ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگۈچىلەردىن ئەمەس ئىدى﴾(((.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  68ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  123ـ ئايەت.
((( نەجم سۈرىسى  37ــــ  38ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  124ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  120ـ ئايەت.
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ئىمام بۇخارى ئەمرى ئىبنى مەيمۇنەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇئاز
يەمەنگە كەلگەندە ،ئۇالرغا بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بېرىپ﴿ :ﷲ ئىبراھىمنى دوست تۇتتى﴾
دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى قوپۇپ :ئۇنداقتا ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى شادلىنىپتۇ -،دېدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئەمەل -
ئىبادەتنى قىلغاچقا ،ﷲ تائاال ئۇنى ناھايىتى يېقىن كۆرۈپ ،ئۆزىنىڭ دوستى دەپ ئاتىدى.
شۇڭا ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
(ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن)« :ئى خااليىق! ئەگەر مەن يەر يۈزىدىن
(بىر كىشىنى) دوست تۇتماقچى بولسام ،ئەلۋەتتە ئەبۇقۇھافەنىڭ ئوغلى ئەبۇبەكرىنى دوست
تۇتاتتىم ،لېكىن سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر (يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم) ﷲ تائاالنىڭ
دوستىدۇر» دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيىلگەن« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال مېنى ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنى دوست تۇتقاندەك دوست تۇتتى».
﴿ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ
مۈلكىدۇر ،بەندىلىرىدۇ ،مەخلۇقاتلىرىدۇر)﴾ يەنى ھەممە نەرسە ﷲ تائاالنىڭ مۈلكىدۇر .ﷲ

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا خالىغانچە ھۆكۈم چىقىرىدۇ .ئۇنىڭ ھۆكمىنى ھېچكىم رەت قىاللمايدۇ ھەم
قارشى تۇرالمايدۇ .ئۇ زات كاتتا ،قۇدرەتلىك ،ئادىل ،ھېكمەتلىك ئىش قىلغۇچى ۋە مېھرىبان
بولغانلىقى ئۈچۈن ،قىلغان ئىشىدىن سورالمايدۇ.
﴿ﷲ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴾ ﷲ تائاالنىڭ ئىلمى ھەممە نەرسىنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ،ھېچ نەرسە ئۇنىڭ ئىلمىدىن سىرتتا قالمايدۇ .ئاسمان ـ زېمىندىكى زەررە
چاغلىق ۋە ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرسە بولسۇن ،ھېچقايسى ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىدىن
چەتتە قالمايدۇ.

*******
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ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئايالالر توغرىسىدا پەتىۋا سورايدۇ ،ئېيتقىنكى ،ئۇالر توغرىسىدا
ﷲ سىلەرگە پەتىۋا بېرىدۇ .قۇرئاندا سىلەرگە تىالۋەت قىلىنىدىغان (ئايالالرنىڭ مىراسىغا
ئائىت) ئايەتلەرمۇ پەتىۋا بېرىدۇ .شۇنداق يېتىمالر توغرىسىدا پەتىۋا بېرىدۇكى ،ئۇالرنىڭ
تەيىن قىلىنغان مىراسىنى بەرمەيسىلەر( ،ئۇالرنىڭ مىراسى قولىمىزدىن چىقىپ كېتىپ قالىدۇ

نىسا سۈرىسى

دەپ) ئۇالرنى ئەرگە بەرمەيسىلەر (يەنى مۇنداق قىلماسلىقىڭالرغا پەتىۋا بېرىدۇ) ،بوزەك
قىلىنغان بالىالر (نىڭ ھەققىنى بېرىشىڭالر) ۋە يېتىملەرگە ھەققانىي بولۇشىڭالر ھەققىدە
پەتىۋا بېرىدۇ( .ئايالالرغا ۋە يېتىملەرگە) قانداقال ياخشىلىق قىلساڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ
ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ (يەنى شۇنىڭغا ئاساسەن ﷲ سىلەرنى مۇكاپاتاليدۇ)﴿.﴾127

يېتىم قىزنىڭ ھۆكمى
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئايالالر توغرىسىدا
پەتىۋا سورايدۇ ،ئېيتقىنكى ،ئۇالر توغرىسىدا ﷲ سىلەرگە پەتىۋا بېرىدۇ .قۇرئاندا سىلەرگە تىالۋەت
قىلىنىدىغان (ئايالالرنىڭ مىراسىغا ئائىت) ئايەتلەرمۇ پەتىۋا بېرىدۇ .شۇنداق يېتىمالر توغرىسىدا
پەتىۋا بېرىدۇكى ،ئۇالرنىڭ تەيىن قىلىنغان مىراسىنى بەرمەيسىلەر( ،ئۇالرنىڭ مىراسى قولىمىزدىن
چىقىپ كېتىپ قالىدۇ دەپ) ئۇالرنى ئەرگە بەرمەيسىلەر (يەنى مۇنداق قىلماسلىقىڭالرغا پەتىۋا بېرىدۇ)
﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قېشىدا يېتىم قىز بار كىشى ئۇ قىزغا

ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان مىراسخوردۇر .ھەقىقەتەن ئۇ قىزنىڭ خورمىچىلىك مال ـ مۈلكى بولسىمۇ،
ئۇ قىز ئۇنىڭغا شېرىك بولىدۇ ،ئۇ كىشى قىزنى ئېلىشقا قىزىقىدۇ ۋە ئۇنى باشقا بىرسىنىڭ ئېلىپ
(ئۇ كىشىنىڭ مال ـ مۈلكىگە ئۇ قىز شېرىك بولغاندەك) شېرىك بولۇۋېلىشىنى يامان كۆرىدۇ .شۇڭا
ئۇ كىشى ئۇ قىزنى باشقا بىرسى بىلەن توي قىلىشتىن توسىدۇ .ئۇ كىشى توغرىسىدا يۇقىرىدىكى
بۇ ئايەت چۈشتى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :بۇ
سۈرىنىڭ بېشىدىكى) ﴿ئەگەر يېتىم قىزالرغا (ئۆيلىنىپ) ئادىل مۇئامىلىدە بواللماسلىقىڭالردىن
(يەنى تەربىيەڭالردا بىرەر يېتىم قىز بولۇپ ،ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان
مەھرىنى بېرەلمەسلىكىڭالردىن) قورقساڭالر﴾((( دېگەن ئايەتتىن كېيىن ،كىشىلەر يېتىم قىزالر
توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن پەتىۋا سوراشتى .بۇنىڭغا قارىتا ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى.

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتىكى﴿ :قۇرئاندا سىلەرگە تىالۋەت
قىلىنغان﴾ دېگەن سۆزدىن سۈرىنىڭ بېشىدىكى﴿ :ئەگەر يېتىم قىزالرغا (ئۆيلىنىپ) ئادىل

مۇئامىلىدە بواللماسلىقىڭالردىن (يەنى تەربىيەڭالردا بىرەر يېتىم قىز بولۇپ ،ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر
تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان مەھرىنى بېرەلمەسلىكىڭالردىن) قورقساڭالر﴾((( دېگەن ئايەت مەقسەت
قىلىنغان.

﴿(ئۇالرنىڭ مىراسى قولىمىزدىن چىقىپ كېتىپ قالىدۇ دەپ) ئۇالرنى ئەرگە بەرمەيسىلەر (يەنى
مۇنداق قىلماسلىقىڭالرغا پەتىۋا بېرىدۇ)﴾ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دەيدۇ :سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنىڭ تەربىيىسى ئاستىدىكى مال ـ مۈلكى ئاز ۋە چىرايى سەت
يېتىم قىزنى ئېلىشتىن ۋاز كېچىدىغانلىقى ئۈچۈن ،مال ـ مۈلكى كۆپ ،ئۆزى چىرايلىق يېتىم قىزالرغا
((( نىسا سۈرىسى  – 3ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  – 3ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىزىقىپ ،ئۇالرنى ئالماقچى بولغان كىشىلەر ئۇالرغا تولۇق تويلۇق بەرمىگۈچە ئۇالرنى ئېلىشتىن
توسۇلدى .بۇ سۆز سەھىھ بۇخارى ۋە مۇسلىمدا كەلتۈرۈلگەن .بۇنىڭ خۇالسە مەزمۇنى مۇنداق :بىر
كىشىنىڭ تەربىيىسىدە يېتىم قىز بولسا (يەنى ئاتىسى ئۆلۈپ قالغان قىزنى بىرسى ئۆز تەربىيەسىگە
ئالسا) ،ئۇ كىشىگە ئۇ قىزنى ئېلىش ھاالل بولىدۇ .بەزىدە ئۇ كىشى ئۇ قىزنى ئېلىشقا قىزىقىدۇ .ﷲ
تائاال ئۇ كىشىنى ئۇ قىزغا ئوخشاپ كېتىدىغان قىزالرغا بېرىلىدىغان تويلۇقنى بېرىشكە بۇيرۇدى.
ئەگەر ئۇ ئۇنداق قىلمىسا (يەنى ئۇ قىزغا باشقىالرغا بېرىلىدىغان تويلۇقنىڭ باراۋىرىدە تويلۇق
بەرمىسە) ،ئۇنىڭدىن باشقا قىزنى ئالسۇن .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ئۇنىڭ رىزقىنى كەڭرى قىلىپ
بەردى .بۇ ،سۈرىنىڭ بېشىدىكى بىرىنچى ئايەتنىڭ مەنىسىدۇر .بەزىدە ئۇ كىشى (يېتىم قىز سەت
بولغانلىقى ئۈچۈن) ئۇنى ئېلىشقا قىزىقمايدۇ .ﷲ تائاال ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى يېتىم قىز بىلەن
ئۆزىنىڭ ئارىسىدىكى مال – مۈلۈككە باشقا بىرىنىڭ شېرىك بولۇۋېلىشىدىن قورقۇپ ،توسماسلىققا
بۇيرۇدى.
ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :شۇنداق يېتىمالر توغرىسىدا پەتىۋا
بېرىدۇكى ،ئۇالرنىڭ تەيىن قىلىنغان مىراسىنى بەرمەيسىلەر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى زاماندا ،ئۆز تەربىيەسى ئاستىدا يېتىم قىز
بار كىشى كىيىمىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە تاشالپ قوياتتى .شۇنىڭ بىلەن باشقا بىر كىشى ئۇ قىز بىلەن
توي قىلىشقا مەڭگۈ قادىر بواللمايتتى .ئەگەر يېتىم قىز چىرايلىق بولسا ،كىيىمىنى تاشالپ قويغان
كىشى ئۇنىڭغا قىزىقسا ،ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىپ ،قىزنىڭ مال ـ مۈلكىنى يەۋاالتتى .ئەگەر ئۇ قىز
سەت بولسا ،يېتىم قىزنىڭ (تاكى ئۆلگىچىلىك) باشقىالر بىلەن توي قىلىشىنى چەكلەيتتى ،ئۇ
ئۆلگەن ھامان ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىگە مىراسخورلۇق قىالتتى .ﷲ تائاال بۇنى ھارام قىلىپ توستى.
﴿بوزەك قىلىنغان بالىالر (نىڭ ھەققىنى بېرىشىڭالر)﴾ ئۇالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زامانالردا
كىچىك بالىالرغا ،قىز  -ئايالالرغا مىراس بەرمەيتتى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق قىلىشتىن توسۇپ ۋە ھەر بىرىگە تېگىشلىك مىراسنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى تېگىدۇ﴾((( يەنى مەيلى كىچىك ياكى چوڭ
بولسۇن .سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇشۇنىڭدەك
دېدى.
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﴿ۋە يېتىملەرگە ھەققانىي بولۇشىڭالر ھەققىدە پەتىۋا بېرىدۇ﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ يېتىم قىز چىرايلىق ۋە مال ـ مۈلكى كۆپ بولسا،
سىلەر ئۇنى ئەمرىڭالرغا ئېلىپ ئېزىزلىگەندەك ،سەت ۋە مال ـ مۈلكى ئاز بولسىمۇ ،ئۇنى ئەمرىڭالرغا
ئېلىپ ئېزىزلەڭالر.
﴿(ئايالالرغا ۋە يېتىملەرگە) قانداقال ياخشىلىق قىلساڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئۇنى بىلىپ
تۇرىدۇ (يەنى شۇنىڭغا ئاساسەن ﷲ سىلەرنى مۇكاپاتاليدۇ)﴾ بۇ ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ۋە

بۇيرۇققا بويسۇنۇشقا رىغبەتلەندۈرۈشتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىلگۈچىدۇر ۋە
ئۇنىڭغا تولۇق مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.
((( نىسا سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ئەگەر بىرەر ئايال ئېرىنىڭ كۆڭۈلسىز بولۇشىدىن ياكى يۈز ئۆرۈشىدىن ئەندىشە قىلسا،
ئۇالرنىڭ ئۆزئارا كېلىشىشى ھېچ گۇناھ ئەمەس ،كېلىشىش (ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن) ياخشى.
ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتىگە بېخىللىق سىڭىپ كەتكەن ،ئەگەر (ئاياللىرىڭالرغا) ياخشىلىق
قىلساڭالر( ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن) ساقالنساڭالر (ﷲ سىلەرنى مۇكاپاتاليدۇ) .ﷲ ھەقىقەتەن
قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿ .﴾128قانچە تىرىشساڭالرمۇ ئاياللىرىڭالرغا (مۇھەببەتتە ۋە
دىلنىڭ مايللىغىدا) باراۋەر مۇئامىلىدە بولۇشقا ھەرگىز قادىر بواللمايسىلەر ،شۇنىڭ ئۈچۈن
بىرسىگە پۈتۈنلەي مايىل بولۇپ ،ئىككىنچىسىنى (ئېرى باردەكمۇ ئەمەس يوقتەكمۇ ئەمەس)
ئېسىپ قويۇلغان ئايالدەك تاشالپ قويماڭالر ،ئەگەر (بۇ جەھەتتىكى قۇسۇرلىرىڭالرنى)
تۈزەتسەڭالر( ،يەنى ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن) ساقالنساڭالر ،ﷲ ئەلۋەتتە (سىلەرگە) مەغپىرەت
قىلىدۇ ،رەھىم قىلىدۇ﴿ .﴾129ئەگەر ئىككىسى ئۈزلۈشۈپ كەتسە ،ﷲ ئۆز پەزلى بىلەن
ئۇالرنىڭ بىرسىنى ئىككىنچىسىدىن بىھاجەت قىلىدۇ ،ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾130

ئەرنىڭ كۆڭۈلسىز بولۇپ قالىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملەر
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەر ـ ئايالنىڭ ئەھۋاللىرىدىن خەۋەر بەردى( .بۇ ئەھۋالالر) شۇالردىن
ئىبارەتكى ،گاھى ئەرلەر ئايالىدىن يۈز ئۆرۈگەن ،گاھى ئەرلەر ئايالى بىلەن يارىشىپ قالغان،
گاھى ئايالىدىن ئايرىلىپ كېتىدىغان ئەھۋالالردۇر.
بىرىنچى ھالەتتە :ئايال ئېرىنىڭ ئۆزىدىن يۈز ئۆرۈشىدىن قورقسا ،ئېرىنىڭ ئۈستىگە
ۋاجىب بولغان ئۆزىنىڭ چىقىمىنى ،كىيىم بېرىش ياكى ئۆي تۇتۇپ بېرىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا
ھەقلىرىنىڭ ھەممىسىنى ياكى ئۇنىڭ بەزىسىنى ئەرنىڭ زېمىسىدىن ساقىت قىلىۋەتسە ،ئەرمۇ
ئۇنىڭغا قوشۇلسا ،ئۇ ئىككىسىگە ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ(((.
((( بىر ئايال ئېرىنىڭ ئۆزىنى تاالق قىلىۋېتىشىدىن ئەنسىرىسە (ئېرىنىڭ ئۇنى قويۇۋەتمەسلىك شەرتى بىلەن) ،ئۇ ئايال
ئېرىنىڭ ئۈستىدىكى يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ھەقلىرىنىڭ ھەممىسىنى ياكى بەزىسىنى ساقىت قىلىۋەتسە بولىدۇ .يەنى :مەن
يۇقىرىدىكى ھەقلەرنىڭ ھەممىسىنى ياكى بەزىسىنى سەندىن تەلەپ قىلمايمەن ،مېنى قويۇۋەتمىگىن -،دەپ كېلىشسە
بولىدۇ .بۇ كېلىشىمدە ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە ھېچ قانداق گۇناھ بولمايدۇ.
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﴿ئۇالرنىڭ ئۆزئارا كېلىشىشى ھېچ گۇناھ ئەمەس ،كېلىشىش (ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن)
ياخشى .ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتىگە بېخىللىق سىڭىپ كەتكەن﴾ يەنى يارىشىۋېلىش ئايرىلىپ

كەتكەندىن ياخشىدۇر.

ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :سەۋدە پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنىڭ ئۆزىنى تاالق قېلىۋېتىشىدىن قورقۇپ :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى تاالق قىلىۋەتمىگىن .مەن نۆۋەت كۈنلىرىمنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
ئۆتۈنۈپ بېرەي ،مېنىڭ نۆۋىتىم كېلىدىغان كۈنلىرى سەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئۆيىدە
بولغىن! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ئەگەر بىرەر ئايال ئېرىنىڭ كۆڭۈلسىز بولۇشىدىن ياكى
يۈز ئۆرۈشىدىن ئەندىشە قىلسا ،ئۇالرنىڭ ئۆزئارا كېلىشىشى ھېچ گۇناھ ئەمەس﴾ ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئىككىسى بىر نەرسىگە كېلىشسە دۇرۇس بولىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :زەمئەنىڭ قىزى سەۋدە قېرىپ قالغاندا ،ئۆزىنىڭ نۆۋىتى كېلىدىغان كۈنىنى ماڭا
ئۆتۈنۈپ بەردى .شۇنىڭدىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەۋدەنىڭ نۆۋىتى كەلگەندە
مېنىڭ قېشىمدا بوالتتى.
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشىنىڭ ئەمرىدە ئۇنىڭ بىلەن كۆپ بىر يەردە بواللمايدىغان قېرى بىر ئايالى بولۇپ ،ئۇ
كىشى ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كېتىشنى خااليتتى .ئۇ ئايال :مەن توغرۇلۇق سېنىڭ خالىغىنىڭچە
بولسۇن (يەنى سەن ماڭا يېقىنالشمىساڭمۇ مەيلى ،لېكىن مېنى تاالق قىلىۋەتمىگىن) -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ئەگەر بىرەر ئايال ئېرىنىڭ كۆڭۈلسىز بولۇشىدىن ياكى يۈز
ئۆرۈشىدىن ئەندىشە قىلسا ،ئۇالرنىڭ ئۆزئارا كېلىشىشى ھېچ گۇناھ ئەمەس﴾.
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﴿كېلىشىش (ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن) ياخشى﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەر
كىشىگە ئايالىدىن ئايرىلىپ كېتىش ياكى كەتمەسلىك ئىختىيارلىقى بېرىلدى .ئەگەر ئەر
كىشى ئايالىغا كۆڭۈلسىز بولۇپ قېلىپ ،باشقا بىر ئايالنى ئۇنىڭدىن ئۈستۈن كۆرىدىغان
بولسا ،ئۇ ئەرنىڭ ئايالىدىن ئايرىلىپ كەتكىنى ياخشى .لېكىن ئايەتنىڭ مەنىسىدىن مۇنداق
مەزمۇن چىقىدۇ :خۇددى زەمئەنىڭ قىزى سەۋدە ئۆزىنىڭ نۆۋەت كۈنىنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھاغا ئۆتۈنۈپ بېرىش ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئايرىلىپ كەتمەي ،ئۆزىنى
ئۇنىڭ ئاياللىرى قاتارىدا كۆرۈشىگە كېلىشكەندەك ،باشقا ئايالالرنىڭمۇ ئېرىنىڭ ئۈستىدىكى
بەزى ھەقلىرىدىن ۋاز كېچىش ئارقىلىق ئەرنىڭ ئۇنى تاالق قىلماسلىقىغا كېلىشىشى (ئۇالر
ئۈچۈن) پۈتۈنلەي ئايرىلىپ كەتكىنىدىن ياخشى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشى

نىسا سۈرىسى

ئۈممىتىگە شۇ ئىشنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتۇر .ﷲ تائاالغا ئەر ـ ئايالالرنىڭ
ئاجرىشىپ كەتكىنىدىن يارىشىپ قېلىشى ياخشى كۆرۈلىدۇ.
﴿كېلىشىش (ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن) ياخشى﴾ بەلكى ،ﷲ تائاال تاالقنى يامان كۆرىدۇ.
﴿ئەگەر (ئاياللىرىڭالرغا) ياخشىلىق قىلساڭالر( ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن) ساقالنساڭالر (ﷲ
سىلەرنى مۇكاپاتاليدۇ) .ﷲ ھەقىقەتەن قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾.
﴿قانچە تىرىشساڭالرمۇ ئاياللىرىڭالرغا (مۇھەببەتتە ۋە دىلنىڭ مايللىغىدا) باراۋەر
مۇئامىلىدە بولۇشقا ھەرگىز قادىر بواللمايسىلەر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئۇبەيدە

سالمانى ،مۇجاھىد ،ھەسەنبەسرى ۋە زەھھاك ئىبنى مۇزاھىم قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئى ئىنسانالر! سىلەر ئاياللىرىڭالر ئارىسىدا ھەممە ئىشتا باراۋەر
بواللمايسىلەر ،سىلەر ئاياللىرىڭالرنىڭ قېشىدا بىر كۈن  -بىر كۈندىن تۇرۇپ (ئۇالرنىڭ
ئوتتۇرىسىدا) ئادىللىق قىاللساڭالرال ،كۆڭۈللىرىڭالرنىڭ مەلۇم بىرسىگە بەكرەك مايىل بولۇشىدا
(سىلەرگە) ھېچ گۇناھ يوق.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرى ئارىسىدا
(يەنى كېچىدە ئۇالرنىڭ قېشىدا يېتىش ئىشلىرىدا) ئادىللىق قىالتتى .ئاندىن مۇنداق دەيتتى:
«ئى ﷲ! بۇ مېنىڭ قىالاليدىغان ئادىل تەقسىماتىمدۇر (يەنى مەن كېچىنى بۆلۈشتە ئادىللىق
قىالاليمەن) .ئەمما سەن ئۆزەڭ ئىگە بولىدىغان ،مەن ئىگە بواللمايدىغان ئىشتا ماڭا ماالمەت
قىلمىغىن»(((.

﴿شۇنىڭ ئۈچۈن بىرسىگە پۈتۈنلەي مايىل بولۇپ ،ئىككىنچىسىنى (ئېرى باردەكمۇ ئەمەس
يوقتەكمۇ ئەمەس) ئېسىپ قويۇلغان ئايالدەك تاشالپ قويماڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ،زەھھاك ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،سۇددى
ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇنى ئېرى
باردەكمۇ( ،ئېرى يوق) تاالق قىلىنغان ئايالدەكمۇ تاشالپ قويماڭالر.
ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشىنىڭ ئىككى ئايالى بولسا ،ئۇ ئۇنىڭ
بىرىگە بەكرەك ئېتىبار بىلەن مۇئامىلە قىلسا ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ بىر يېنى يوق ھالەتتە
كېلىدۇ».

﴿ئەگەر (بۇ جەھەتتىكى قۇسۇرلىرىڭالرنى) تۈزەتسەڭالر( ،يەنى ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن)
ساقالنساڭالر ،ﷲ ئەلۋەتتە (سىلەرگە) مەغپىرەت قىلىدۇ ،رەھىم قىلىدۇ﴾ يەنى ئەگەر سىلەر

ئىشلىرىڭالرنى تۈزىسەڭالر( ،ئەگەر ئاياللىرىڭالرنىڭ قېشىدا كېچىدە يېتىشتا) ئادىللىق
قىلساڭالر ،ھەممە ئەھۋالالردا ﷲ تائاالدىن قورقساڭالر ،ﷲ تائاال سىلەرنىڭ بەزى
ئاياللىرىڭالرغا (دىللىڭالردا) مايىل بولۇپ قالغانلىقىڭالرنى كەچۈرۈۋېتىدۇ.

((( يەنى دىلىمنىڭ ئاياللىرىمدىن بىرىنى بەكرەك ياخشى كۆرۈشىگە ۋە بېرىلىپ كېتىشىگە سەن ئىگە بولىسەن ،مەن
ئىگە بواللمايمەن ،ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرىگە بەكرەك مۇھەببەت باغالپ قالسام ،بۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا ماالمەت قىلمىغىن.
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﴿ئەگەر ئىككىسى ئۈزلۈشۈپ كەتسە ،ﷲ ئۆز پەزلى بىلەن ئۇالرنىڭ بىرسىنى
ئىككىنچىسىدىن بىھاجەت قىلىدۇ﴾ ئۈچىنچى ھالەت ئايرىلىپ كېتىش ھالىتىدۇر .ﷲ تائاال بۇ

ئايەتتە ئەگەر ئۇ ئىككىسى ئايرىلىپ كەتسە ،ﷲ تائاال ئايالغا ئۇنىڭدىن ياخشىراق بىر ئەرنى
بېرىش بىلەن ،ئەرگىمۇ ئۇنىڭدىن ياخشىراق بىر ئايالنى بېرىش بىلەن (ئۇ ئىككىسىنى) بىر
ـ بىرىدىن بىھاجەت قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى ﴿ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر،
مەخلۇقاتىدۇر) ،سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا)
ۋە سىلەرگە ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىشنى تەۋسىيە قىلدۇق ،ئەگەر كاپىر بولساڭالر (كۇفرىڭالر
ﷲ غا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ) ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭ (مۈلكىدۇر،
مەخلۇقاتىدۇر) .ﷲ (مەخلۇقاتتىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿ .﴾131ئاسمانالردىكى
ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،مەخلۇقاتىدۇر) ،ھەممە ئىشنى
باشقۇرۇشقا ﷲ يېتەرلىكتۇر﴿ .﴾132ئى ئىنسانالر! ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى يوق قىلىپ
ئورنۇڭالرغا باشقىالرنى كەلتۈرىدۇ ،ﷲ بۇنىڭغا قادىردۇر﴿ .﴾133كىمكى (قىلغان ئەمەلى
بىلەن) دۇنيانىڭ نېمىتىنى تىلەيدىكەن( ،ئۇنىڭغا ئېيتىپ قويغىنكى) دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
نېمىتى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر (بەندە ئۆز پەرۋەردىگارىدىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ نېمىتىنى
تىلىسۇن) .ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىنى)
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾134
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اﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئۆزىنىڭ ئاسمان ـ زېمىنالرنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇ ئىككىسىدە ھۆكۈم
چىقارغۇچى زات ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .شۇڭا ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش بىلەن تەقۋادارلىق
قىلىش الزىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا) ۋە سىلەرگە ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىشنى تەۋسىيە قىلدۇق﴾.
﴿ئەگەر كاپىر بولساڭالر (كۇفرىڭالر ﷲ غا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ ئادەملىرىگە مۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى«﴿ :ئەگەر

نىسا سۈرىسى

سىلەر ۋە پۈتۈن يەر يۈزىدىكى كىشىلەر كاپىر بولۇپ كەتسەڭالرمۇ (ﷲ غا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيسىلەر) ،چۈنكى ،ﷲ ئەلۋەتتە (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيلەشكە اليىقتۇر»
دېدى﴾((((﴿ ،پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلدى( ،ئىماندىن) يۈز ئۆرۈدى .ﷲ (ئۇالرنىڭ ئىمانىغا)
موھتاج ئەمەستۇر ،ﷲ (مەخلۇقاتتىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾(((.
﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر،
مەخلۇقاتىدۇر) ،ھەممە ئىشنى باشقۇرۇشقا ﷲ يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەر بىر ئىنساننىڭ

نېمە قىلىدىغانلىقىنى ۋە ھەممە نەرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر ،گۇۋاھ بولغۇچىدۇر.

﴿ئى ئىنسانالر! ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى يوق قىلىپ ئورنۇڭالرغا باشقىالرنى كەلتۈرىدۇ،
ﷲ بۇنىڭغا قادىردۇر﴾ ﷲ تائاال (سىلەر ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغان چېغىڭالردا) سىلەرنى يوق

قېلىۋېتىپ ،ئورنۇڭالرغا باشقا كىشىلەرنى ئالماشتۇرۇشقا قادىردۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر (ﷲ نىڭ تائىتىدىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر،
ﷲ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ ،ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش بولمايدۇ
(بەلكى ،ﷲ غا ئىتائەت قىلىدۇ)﴾(((.
﴿كىمكى (قىلغان ئەمەلى بىلەن) دۇنيانىڭ نېمىتىنى تىلەيدىكەن( ،ئۇنىڭغا ئېيتىپ
قويغىنكى) دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ نېمىتى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر (بەندە ئۆز پەرۋەردىگارىدىن
دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ نېمىتىنى تىلىسۇن)﴾ يەنى ئى دۇنيا كويىغا بېرىلىپ كەتكەن كىشى!

بىلگىنكى ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ نېمىتى باردۇر .ئەگەر ﷲ تائاالدىن
دۇنيا ـ ئاخىرەتنىڭ نېمىتىنى سورىساڭ ،ﷲ تائاال سېنى بىھاجەت قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە
(نېسىۋىمىزنى) بۇ دۇنيادىال بەرگىن» دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ياخشىلىقتىن)
ھېچ نېسىۋە يوقتۇر﴾(((﴿ ،كىمكى (ئۆزىنىڭ ئەمەلى بىلەن) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە،
ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە بېرىمىز ،كىمكى (ئەمەلى بىلەن) دۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە،
(ئۇنىڭ تىلىگەن) مەنپەئىتىنىڭ بەزىسىنى بېرىمىز﴾(((﴿ ،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 .بۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنىدىن بېرىمىز.
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنى (ھېچ ئادەمدىن) مەنئى قىلىنمايدۇ .ئۇالرنىڭ بەزىسىنى
بەزىسىدىن قانداق ئۈستۈن قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن ،ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى (پەرق)
((( ئىبراھىم سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەغابۇن سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  200ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلۋەتتە تېخىمۇ چوڭدۇر ۋە ئۈستۈنلۈك (جەھەتتىكى پەرق) زىيادە چوڭدۇر﴾
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ
ئەمەللىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾.
(((

شۇڭا ﷲ

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
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﴿.﴾135

ئادالەتنى بەرپا قىلىش ۋە گۇۋاھلىقتا ئادىل بولۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى ئادالەتنى تۇرغۇزۇشقا ۋە ئادالەتتىن چەتنەپ
كەتمەسلىككە ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ماالمەتخورنىڭ ماالمىتىدىن قورقماسلىققا ۋە (بۇ
يولدا) ئۆزئارا ياردەملىشىشكە بۇيرۇيدۇ.
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﴿ياكى پېقىر بولسا (ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىن) ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :خۇدالىق ئۈچۈن (توغرا) گۇۋاھ بولۇڭالر﴾((( يەنى گۇۋاھلىق
بېرىش ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزلەش ئۈچۈن بولسۇن .شۇ چاغدا ئۇ گۇۋاھلىق توغرا ۋە
ئادىل بولغان بولىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزەڭالرنىڭ ۋە ئاتا  -ئاناڭالرنىڭ
ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا (گۇۋاھلىق بېرىشكە) توغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ ،نەپسى
خاھىشىڭالرغا ئەگىشىپ (ھەقىقەتتىن) بۇرۇلۇپ كەتمەڭالر﴾.
﴿(گۇۋاھلىق بېرىلگۈچى) باي بولسا (ئۇنىڭغا رىئايە قىلماستىن) ،ياكى پېقىر بولسا
(ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىن) ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر﴾ يەنى خاھىشىڭالر ،تەرەپبازلىق

ۋە كىشىلەرنىڭ سىلەرنى يامان كۆرۈشى ئىشلىرىڭالردا ئادالەتسىزلىك قىلىپ سېلىشىڭالرغا
((( ئىسرا سۈرىسى  18ـــ  21ـ ئايەتلەر.
((( تاالق سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

سەۋەبچى بولمىسۇن ،سىلەر ھەر قانداق ئەھۋالدا ئادالەتپەرۋەر بولۇڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىرەر قەۋمگە بولغان ئۆچمەنلىكىڭالر (ئۇالرغا)
ئادىل بواللماسلىقىڭالرغا سەۋەب بولمىسۇن .دۈشمىنىڭالرغا ئادىل بولۇڭالر .بۇ (يەنى ئۇالرغا
ئۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر) تەقۋالىققا ئەڭ يېقىندۇر﴾(((.
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھەنىڭ خەيبەردە يەھۇدىيالرغا دېگەن سۆزى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھەنى خەيبەرلىك يەھۇدىيالرنىڭ قېشىغا (ئۇالرنىڭ)
مېۋىلىرىنى ۋە زىرائەتلىرىنى مۆلچەرلەپ كېلىش ئۈچۈن ئەۋەتىدۇ .يەھۇدىيالر ئۇنىڭ ئۆزلىرىگە
رەھىم قىلىشى (يەنى مېۋە ۋە زىرائەتلەرنىڭ سان ـ مىقدارىنى ئازلىتىشى) ئۈچۈن ئۇنىڭغا
پارا بەرمەكچى بولىدۇ .ئۇ يەھۇدىيالرغا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ھەقىقەتەن مەن
سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە مەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان كىشى (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ) قېشىدىن كەلدىم .مەن سىلەرنى مايمۇن ۋە چوشقىالرنى ئۆچ كۆرگەندىنمۇ
بەكرەك ئۆچ كۆرىمەن ،مېنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ياخشى كۆرگەنلىكىم ۋە سىلەرنى
ئۆچ كۆرگەنلىكىم مېنىڭ سىلەرگە ئادىللىق قىلماسلىقىمغا سەۋەبچى بواللمايدۇ -،دەيدۇ.
يەھۇدىيالر :مۇشۇنداق ئادالەت بىلەن ئاسمان ـ زېمىنالر بەرپا بولغاندۇر -،دېدى .بۇ
توغرىسىدىكى ھەدىسنى ﷲ خالىسا ئالدىمىزدىكى سۈرىدە بايان قىلىمىز.
﴿ئەگەر تىلىڭالرنى تولغۇساڭالر (يەنى گۇۋاھلىقتىكى پاكىتنى بۇرمىلىساڭالر) ،ياكى
گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر﴾ يوشۇرغانلىقمۇ باش تارتقانلىق بولىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇۋاھلىقنى يوشۇرماڭالر ،كىمكى ئۇنى يوشۇرىدىكەن،
ھەقىقەتەن ئۇنىڭ دىلى گۇناھكار بولىدۇ﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئەڭ ياخشى گۇۋاھچى ئۇنىڭدىن سورۇلۇشتىن
بۇرۇن گۇۋاھلىق بەرگەن كىشىدۇر»(((.
شۇڭا ﷲ تائاال گۇۋاھلىقنى بۇرمىلىغان ۋە ئۇنى يوشۇرغان كىشىگە ئۆزىنىڭ بۇ ئايىتى
ئارقىلىق تەھدىت سالدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خەۋەردار بولۇپ
تۇرغۇچىدۇر﴾.

*******
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘ
((( مائىدە سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  283ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يەنى گۇۋاھلىق بېرىش الزىم بولغان ۋە ۋاقتى كەلگەن چاغدا ،ئۇنىڭدىن بىردىن  -بىردىن سورىمىسىمۇ ،توغرا
گۇۋاھلىق بەرگەن كىشىدۇر.
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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 ساماۋىي كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر .كىمكى ﷲ نى ،ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىنى،
كىتابلىرىنى ،پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇ قاتتىق ئازغان
بولىدۇ﴿.﴾136

ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن يەنە ئىمان ئېيتىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى ئىماننىڭ ھەممە تارماقلىرىغا (يەنى ئۇنىڭ ھەممە
شاخچىلىرى ۋە رۇكنىلىرىغا) ئىشىنىشكە بۇيرۇيدۇ .بۇ ھەرگىزمۇ بىر قېتىم قىلغان ئىشنى يەنە
قايتىدىن قىلىش ئەمەس ،بەلكى ئۇنى تېخىمۇ تولۇقالش ۋە ئۇنى داۋامالشتۇرۇشتۇر .خۇددى
مۆمىننى ھەر نامازدا﴿ :بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن﴾((( نى ئوقۇشقا بۇيرۇغانغا ئوخشاش،
ئۆزىگە ۋە پەيغەمبىرىگە ئىشىنىشكە بۇيرۇدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى (ئىساغا) ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! ﷲ دىن
قورقۇڭالر ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان ئېيتىڭالر﴾(((.
﴿ﷲ ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە ئىلگىرى ﷲ نازىل قىلغان
كىتابالرغا (يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋىي كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾

بۇ ئىلگىرىكى كىتابالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .قۇرئاننى چۈشۈرگەنلىكىنى “نەززەلە”
دېگەن سۆز بىلەن ئىپادىلىدى .چۈنكى ،قۇرئان بەندىلەرنىڭ ھاياتى تۇرمۇشىدىكى ئىشالرنىڭ
ئېھتىياجىغا قاراپ بۆلۈپ ـ بۆلۈپ چۈشۈرۈلگەن .ئەمما بۇرۇنقى كىتابالر بىراقال چۈشكەن.

﴿ۋە ئىلگىرى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا (يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان
ساماۋىي كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾ بۇرۇنقى كىتابالرنى بىراقال چۈشۈرگەنلىكى ئۈچۈن

“ئەنزەلە” دېگەن سۆزنى كەلتۈردى.

﴿كىمكى ﷲ نى ،ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىنى ،كىتابلىرىنى ،پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرەت
كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ﴾.
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ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
((( فاتىھە سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ئىمان ئېيتقان ،ئاندىن كاپىر بولغان ،ئاندىن ئىمان ئېيتقان ،ئاندىن كاپىر بولغان،
ئاندىن كۇفرىدا ئەزۋەيلىگەن (يەنى شۇ كۇفرى بىلەن ئۆلگەن) كىشىلەرنى ﷲ مەغپىرەت
قىلمايدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا (يەنى جەننەتكە) يېتەكلىمەيدۇ﴿( .﴾137ئى مۇھەممەد!)
مۇناپىقالرغا بېشارەت بەرگىنكى ،ئۇالر قاتتىق ئازاپقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾138ئۇالر مۆمىنلەرنى
قويۇپ ،كاپىرالرنى دوست تۇتىدۇ ،ئۇالر كاپىرالرنىڭ قېشىدىن ئىززەت ۋە قۇدرەت تەلەپ
قىالمدۇ؟ (يەنى كۇففارالرنىڭ دوستلۇقىدىن ئىززەت ۋە غەلىبە تىلەمدۇ؟) ئىززەت ۋە قۇدرەتنىڭ
ھەممىسى ﷲ غا خاستۇر﴿ .﴾139ﷲ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) سىلەرگە نازىل قىلدىكى،
سىلەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنىڭ ئىنكار قىلىنىۋاتقان ۋە مەسخىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان
چېغىڭالردا ،ئۇالر (يەنى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلىۋاتقان كاپىرالر) باشقا پاراڭغا
كىرىشمىگىچە ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماڭالر ،بولمىسا (گۇناھتا) ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ
قالىسىلەر ،ﷲ ھەقىقەتەن مۇناپىقالرنىڭ ۋە كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە
توپاليدۇ﴿.﴾140

مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋاللىرى ۋە ئاقىۋەتلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىمان ئېيتىپ ئاندىن ئۇنىڭدىن يېنىۋالغان ،ئاندىن قايتا ئىمانغا
قايتقان ۋە ئۇنىڭدىن يەنە يېنىۋېلىپ ،ئۆلگىچە ئۆزىنىڭ ئازغۇنلىقىدا داۋامالشقان كىشىگە
تەۋبە يوقلۇقىدىن ،شۇنداقال ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى كەچۈرمەيدىغانلىقىدىن ۋە ئۇ ياشاۋاتقان
ئازغۇنلۇقتىن توغرا يولغا چىقىدىغان بىر چىقىش يولى بەرمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿(يەنى شۇ كۇفرى بىلەن ئۆلگەن) كىشىلەرنى ﷲ مەغپىرەت قىلمايدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا
يولغا (يەنى جەننەتكە) يېتەكلىمەيدۇ﴾ ئىبنى ھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ:
﴿ئاندىن كۇفرىدا ئەزۋەيلىگەن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كۇپۇرلىقلىرىنى ئۆلگىچىلىك داۋامالشتۇردى .بۇ مۇجاھىدمۇ
ھەقتە شۇنداق دەيدۇ.

﴿(ئى مۇھەممەد!) مۇناپىقالرغا بېشارەت بەرگىنكى ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾

يەنى مۇناپىقالر مۇشۇ سۈپەتلىك كىشىلەردىندۇر .چۈنكى ،ئۇالر ئىمان ئېيتىپ ،ئاندىن كاپىر
بولدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلىۋېتىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى :ئۇالر مۆمىنلەرنى
قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتىدۇ -،دەپ سۈپەتلىدى .يەنى ئۇالر ھەقىقەتەن كاپىرالرغا
دوستلۇقنى يوشۇرۇن يەتكۈزىدۇ ۋە كاپىرالر بىلەن بىللە بولسا :ھەقىقەتەن بىز سىلەر بىلەن
بىللە ،بىز ئىمان ئېيتىپ قويۇپ مۆمىنلەرنى مازاق قىلىمىز -،دەيدۇ.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كاپىرالرنى دوست تۇتقانلىقىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
كاپىرالرنىڭ قېشىدىن ئىززەت ۋە قۇدرەت تەلەپ قىالمدۇ؟ (يەنى كۇففارالرنىڭ دوستلۇقىدىن
ئىززەت ۋە غەلىبە تىلەمدۇ؟) ئىززەت ۋە قۇدرەتنىڭ ھەممىسى ﷲ غا خاستۇر﴾ ﷲ تائاال

پۈتۈن ئىززەتنىڭ شېرىكى يوق (بىر) ﷲ غا ۋە ﷲ ئىززەت ئاتا قىلغان كىشىلەرگە خاس
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :غەلىبە ﷲ غا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە
مەنسۇپ ،لېكىن مۇناپىقالر (غەلىبىنىڭ ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرىگە ئەمەس ،دوستلىرىغا مەنسۇپ
ئىكەنلىكىنى) بىلمەيدۇ﴾((( بۇنىڭدىن مەقسەت ئىززەتنى ﷲ نىڭ تەرىپىدىن ئىزدەشكە،
ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشقا يۈزلىنىشكە ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە غەلىبىگە ئېرىشىدىغان مۆمىن
بەندىلەرنىڭ سېپىغا قوشۇلۇشقا رىغبەتلەندۈرۈشتۇر.
﴿ﷲ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) سىلەرگە نازىل قىلدىكى ،سىلەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنىڭ
ئىنكار قىلىنىۋاتقان ۋە مەسخىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا ،ئۇالر (يەنى ﷲ
نىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلىۋاتقان كاپىرالر) باشقا پاراڭغا كىرىشمىگىچە ئۇالر بىلەن بىللە
ئولتۇرماڭالر ،بولمىسا (گۇناھتا) ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلەر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق

دەيدۇ﴿ :بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز توغرىسىدا (تەنە ۋە مەسخىرە قىلىپ) پاراڭ سېلىشىۋاتقان
كىشىلەرنى كۆرگىنىڭدە ،ئۇالر بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشمىگىچە ،ئۇالر بىلە بىللە
ئولتۇرمىغىن﴾(((.

مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دېدى :بۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بولمىسا (گۇناھتا) ئۇالرغا
ئوخشاش بولۇپ قالىسىلەر﴾ دېگەن ئايىتى يۇقىرىقى ئايەت (ئەنئام سۈرىسى  -68ئايەت) نىڭ

ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇردى .چۈنكى ،ئۇ ئايەتنىڭ كەينىدىنال ﷲ تائاالنىڭ﴿ :تەقۋادارالرغا
(قۇرئاننى مەسخىرە قىلغۇچى) كاپىرالرنىڭ ھېسابىدىن ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ ،لېكىن
تەقۋادارالر ئۇالرغا ۋەز  -نەسىھەت قىلىشلىرى كېرەك( .شۇنداق قىلغاندا) ئۇالر (قۇرئاننى
(((
مەسخىرە قىلىشتىن) ساقلىنىشلىرى مۇمكىن﴾((( دېگەن ئايىتى كەلگەن.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن مۇناپىقالرنىڭ ۋە كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە
توپاليدۇ﴾ يەنى مۇناپىقالر كاپىرالرغا كۇپۇرلۇقتا شېرىكلەشكەندەك ،ﷲ تائاال ئۇالرنى

جەھەننەمنىڭ ئوتىدىمۇ مەڭگۈ شېرىك قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى دوزاختىكى ھەرخىل ئازابالردا ،دوزاخقا
كىرگەنلەر يەيدىغان ۋە ئىچىدىغان ھەر خىل يېمەك ـ ئىچمەكلىرىدە ئوخشاش قىلىدۇ.
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ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) سىلەرگە ھادىسە كېلىشىنى كۈتىدۇ ،ئەگەر سىلەر ﷲ نىڭ
نۇسرىتىگە ئېرىشسەڭالر ،ئۇالر« :بىز سىلەر بىلەن بىللە ئەمەسمىدۇق؟ (كاپىرالردىن ئالغان
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  69ـ ئايەت.
((( چۈنكى بۇ ئايەتتە (ئەنئام سۈرىسى  -69ئايەتتە) تەقۋادارالرنىڭ ئۇالرغا ۋەز – نەسىھەت قىلىشى كېرەكلىكى بايان
قىلىنغان بولۇپ ،ئەگەر تەقۋادارالر ۋەز – نەسىھەت قىلمىسا ،گۇناھتا ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ.

نىسا سۈرىسى

غەنىمەتلەردىن بىزگىمۇ بېرىڭالر)» دەيدۇ .ئەگەر كاپىرالر زەپەر تاپسا ،ئۇالر (كاپىرالرغا):
«بىز سىلەردىن غالىپ بولۇپ تۇرۇپ (سىلەرنى ئۆلتۈرمىدۇق) ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى مۆمىنلەردىن
ساقلىمىدۇقمۇ؟» دەيدۇ .ﷲ قىيامەت كۈنى ئاراڭالردا (ھەققانىي) ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ
كاپىرالرغا ھەرگىز مۆمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ﴿.﴾141

مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا يامانلىق كېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ مۆمىنلەرگە يامانلىق كېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بەردى .يەنى ئۇالر مۇسۇلمانالر دۆلىتىنىڭ يوقىلىشىنى ،كاپىرالرنىڭ غەلىبە قىلىشىنى ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ تۈگەپ كېتىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.
﴿ئەگەر سىلەر ﷲ نىڭ نۇسرىتىگە ئېرىشسەڭالر ،ئۇالر« :بىز سىلەر بىلەن بىللە
ئەمەسمىدۇق؟ (كاپىرالردىن ئالغان غەنىمەتلەردىن بىزگىمۇ بېرىڭالر)» دەيدۇ﴾ ئى مۇناپىقالر!

ﷲ تائاال دىلىڭالردىكى يامانلىقنى بىلىدۇ ،بىر ھېكمەتنىڭ سەۋەبىدىن سىلەرنىڭ تاشقى
كۆرۈنۈشىڭالرغا قاراپ مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان مۇئامىلىدەك (مۇئامىلە) قىلىنغىنىڭالرغا ئالدىنىپ
كەتمەڭالر .دۇنيادىكى بۇ كۆرۈنۈشىڭالر قىيامەت كۈنى ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ،
بەلكى ،قىيامەت كۈنى بارلىق سىرالر ئاشكارا قىلىنىپ ،شۇ بويىچە ھۆكۈم قىلىنىدۇ.

﴿ئەگەر كاپىرالر زەپەر تاپسا ،ئۇالر (كاپىرالرغا)« :بىز سىلەردىن غالىپ بولۇپ تۇرۇپ
(سىلەرنى ئۆلتۈرمىدۇق) ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى مۆمىنلەردىن ساقلىمىدۇقمۇ؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇھۇد

كۈنىگە ئوخشاش (ﷲ تائاال) مۆمىنلەرنى سىناش ئۈچۈن بەزى ۋاقىتالردا غەلىبىنى مۆمىنلەرگە
تەۋە قىلمايدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەرلەر (مۇشۇنداق ئىشالر بىلەن) سىنىلىدۇ ،لېكىن ئاخىرقى
غەلىبە ئۇالرغا بولىدۇ﴿ .ﷲ قىيامەت كۈنى ئاراڭالردا (ھەققانىي) ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾.

﴿ﷲ كاپىرالرغا ھەرگىز مۆمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ﴾ ئابدۇرازاق يەسەئىي كېندىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كېلىپ،
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورايدۇ ،ئەلى مۇنداق دەيدۇ :ئۇ كىشىنى ماڭا يېقىن قىلىڭالر،
ئۇ كىشىنى ماڭا يېقىن قىلىڭالر! (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق) ﴿ﷲ قىيامەت كۈنى ئاراڭالردا
(ھەققانىي) ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ كاپىرالرغا ھەرگىز مۆمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ﴾ (يەنى
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى بۇ قىيامەت كۈنى دېمەكچىدۇر).
شۇنىڭدەك ،ئىبنى جۇرەيج ئەتا خۇراسانىيدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ قىيامەت كۈنىدۇر .سۇددى ئەبۇمالىك ئەشجەئىينىڭ:
“ئۇ قىيامەت كۈنىدە” دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .سۇددى مۇنداق دېدى﴿ :يول بەرمەيدۇ﴾
(يەنى پاكىت قىلمايدۇ).
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ كاپىرالرغا ھەرگىز مۆمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىدىن پەقەت قىيامەت كۈنىال كۆزدە تۇتۇلغان بولماستىن( ،بەلكى) دۇنيامۇ كۆزدە تۇتۇلغان
بولۇشى مۇمكىن .يەنى كاپىرالر مۆمىنلەرنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋەتكىدەك دەرىجىدە غالىب
كەلمەيدۇ .كاپىرالر بەزى ۋاقىتالردا بەزى كىشىلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلغان بولسىمۇ ،دۇنيا ـ

177

ئاخىرەتنىڭ ئاخىرقى غەلىبىسى ياخشى ،تەقۋادار كىشىلەرنىڭ بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە،
مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە
گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾((( شۇنىڭغا
ئاساسەن ،بۇ ئايەت مۇناپىقالر مۆمىنلەرنىڭ دۆلىتىنىڭ يوق بولۇپ كېتىشىنى ئارزۇ قىلىش بىلەن
بىرگە ،ئەگەر كاپىرالر مۆمىنلەرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ئۇالرنى پۈتۈنلەي يوقىتىۋېتىپ
قالسا ،ئۆزلىرىنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئەنسىرەپ ،ئالدىنئاال كاپىرالرغا ياردەم بەرگەنلىكىگە بېرىلگەن
قاتتىق رەددىيەدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىدىن ئەندىشە قىلىپ كاپىرالرغا
ياردەم بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىدا كېسەللىك (يەنى مۇناپىقلىق)
بارالرنىڭ (زامان ئۆزگىرىپ كاپىرالر زەپەر تاپسا) ئۆزىمىزگە بىر پاالكەتچىلىك كېلىشىدىن
قورقىمىز دەپ ،ئۇالر بىلەن دوست بولۇشقا ئالدىرىغانلىقىنى كۆرىسەن ،ﷲ (رەسۇلۇلالغا،
مۇسۇلمانالرغا) غەلىبە (يەنى مەككىنى فەتىھ قىلىشنى) ئاتا قىلىدۇ ،ياكى بىر ئىشنى (يەنى
ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى پاش قىلىشنى) مەيدانغا كەلتۈرىدۇ  -دە ،كۆڭلىدە يوشۇرغىنى (يەنى
مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىنى دوست تۇتقانلىقى) ئۈچۈن ئۇالر نادامەت چېكىدۇ﴾(((.

*******
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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﴿ .﴾142مۇناپىقالر كۇفرى بىلەن ئىمان ئارىسىدا ئارىسالدى
بولۇپ تۇرىدۇ ،نە ئۇالرغا ،نە بۇالرغا مەنسۇب ئەمەس (يەنى مۆمىنلەرگىمۇ ،كاپىرالرغىمۇ
مەنسۇب ئەمەس) ،كىمنى ﷲ گۇمراھ قىلغان ئىكەن ،ئۇنىڭغا ھەرگىزمۇ توغرا يول
تاپالمايسەن﴿.﴾143

مۇناپىقالرنىڭ مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرنىڭ ئارىلىقىدا ئارىسالدا بولۇشى
بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر ﷲ نى ۋە مۆمىنلەرنى ئالدىماقچى
((( غافىر سۈرىسى  51ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  52ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

بولىدۇ ،ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ئۈستىدە
توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق .ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مۇناپىقالر ﷲ
نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇ﴾ ھەقىقەتەن ﷲ
تائاال ئالدانمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ بارلىق يوشۇرۇن ئىشالرنى ۋە دىلالردىكى (بارلىق ئويالرنى)
بىلگۈچىدۇر .لېكىن مۇناپىقالر نادانلىقى ،بىلىمسىزلىكى ۋە ئەقىلسىزلىكىدىن ،ئۇالرنىڭ ئىشى
كىشىلەرگە ئاشكارىالنماي قالىدىغاندەك (يەنى مۇناپىقلىقى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا چانماي
قالىدىغاندەك) ھەم ئۇالرغا تاشقى سۈپىتىگە قاراپ شەرىئەتنىڭ ھۆكمى ئىجرا قىلىنغاندەك ،ئۇالر
گەرچە ھەقىقىي مۇسۇلمان بولمىسىمۇ ،ھۆكۈمدە مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش ھۆكۈم قىلىنغاندەك،
قىيامەت كۈنىمۇ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ ھۆكمى مۇسۇلمانالردەك بولۇشىنى ۋە ئۇالرنىڭ
مۇناپىقلىقى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىمۇ چانماي قېلىشى مۇمكىنلىكىنى خام خىيال قىلىشىدۇ.
قىيامەت كۈنى ئۇالر ﷲ تائاالغا ئۆزلىرىنىڭ توغرا يولدا بولغانلىقىدىن قەسەم ئىچىدۇ ۋە
ئىچكەن قەسىمىمىز بىزگە پايدا يەتكۈزىدۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە 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﴾((( يەنى ﷲ تائاال تەدرىجى ھالدا ئۇالرنى
ئۆزلىرىنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىغا پاتتۇرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ دۇنيادا ھەقىقەتكە يېتىشى ئۈچۈن ياردەم
بەرمەيدۇ ،قىيامەت كۈنى ھەم شۇنداق قىلىدۇ.
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى توغرۇلۇق 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 .ئۇالر مۆمىنلەرنى« :بىز سىلەر بىلەن بىللە ئەمەسمىدۇق»
دەپ توۋاليدۇ ،مۆمىنلەر« :شۇنداق ،لېكىن سىلەر ئۆزەڭالرنى پىتنىگە سالدىڭالر (يەنى
كۆرۈنۈشتە بىز بىلەن بىللە بولساڭالرمۇ ،لېكىن ئۆزەڭالرنى مۇناپىقلىق بىلەن ھاالك قىلدىڭالر،
مۆمىنلەرگە بااليى -ئاپەتلەر كېلىشىنى) كۈتتۈڭالر( ،ئىسالم دىنىدىن) شەكلەندىڭالر( ،ﷲ
نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكىگە بولغان قۇرۇق) ئارزۇالر سىلەرنى ئالدىدى ،تاكى سىلەرگە ئۆلۈم
كەلدى ،شەيتان سىلەرنى ﷲ نىڭ (ئەپۇ قىلىدىغانلىقى ۋە ئازاب قىلمايدىغانلىقى بىلەن
ئالدىدى» دەيدۇ .بۈگۈن سىلەردىن ۋە كاپىرالردىن فىدىيە ئېلىنمايدۇ ،جايىڭالر دوزاختۇر،
دوزاخ سىلەرگە ئەڭ اليىقتۇر ،دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾(((.
سەھىھ ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :كىمكى قىلغان ياخشى ئىشلىرىنى كىشىلەرگە
ئاڭلىتىشنى نىيەت قىلسا ،ﷲ ئۇنى كىشىلەرگە ئاڭلىتىدۇ .كىمكى قىلغان ياخشى ئىشلىرىنى
((( بەقەرە سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  13ــــ  15ـ ئايەتلەر.
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كىشىلەرگە كۆرسىتىشنى نىيەت قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنى كىشىلەرگە كۆرسىتىدۇ».
﴿ئۇالر ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا ،خۇش ياقماسلىق بىلەن تۇرىدۇ (ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ)

﴾ بۇ ئۇالرنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى ۋە ئەڭ ياخشىسى بولغان نامازدا قىلىدىغان
قىلىقىدۇر .يەنى ئۇالر ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تۇرغاندا ،خوشياقمىغان ۋە قىزىقمىغان ھالەتتە
تۇرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ناماز ئوقۇش نىيىتى ،ناماز ئارقىلىق ئىمانىنى كۈچلەندۈرۈش
مەقسىتى ۋە نامازدا بولىدىغان قورقۇنچ ،ئەيمىنىشلەر يوقتۇر .شۇنداقال ئۇالر نامازنىڭ
نېمىلىكىنىمۇ ئويلىيالمايدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىدۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى ناچار سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿(نامازنى) كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ (يەنى رىياكارلىق قىلىدۇ)﴾ يەنى ئۇالردا
ئىخالس ۋە ﷲ تائاال بىلەن ئاالقە باغالش پەقەتال يوق ،بەلكى ئۇالر نامازلىرىنى كىشىلەرگە
كۆرسىتىش ئۈچۈنال ئوقۇيدۇ ،شۇڭا ئۇالر كۆپىنچە ھالەتتە بامدات ۋە خۇپتەن نامىزىغا ئوخشاش
كىشىلەر كۆرمەيدىغان نامازالردا (جامائەتكە) چىقمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ« :مۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر تۇيۇلىدىغان ناماز خۇپتەن نامىزى بىلەن بامدات
نامىزىدۇر .ئەگەر ئۇالر ئۇ ئىككى نامازنىڭ ساۋابىنى بىلسە ،ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا ئۆمىلەپ بولسىمۇ
كېلەتتى .مەن ھەقىقەتەن بىر كىشىنى نامازغا تەكبىر چۈشۈرۈشكە ،بىر كىشىنى كىشىلەرگە
ناماز ئوقۇپ بېرىشكە بۇيرۇپ قويۇپ ،بىر قانچە كىشىگە ئوتۇننى كۆتۈرگۈزۈپ ،نامازغا
كەلمىگەنلەرنىڭ ئۆيلىرىگە ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋەتسەم دەيمەن».
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان« :مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان
زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەگەر نامازغا كەلمەيدىغانالر سېمىز گۆش ياكى
ئىككى دانە چىرايلىق ئوقياغا ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلسە ئىدى ،ئەلۋەتتە نامازغا كېلەتتى(((.
ئەگەر ئۆيلەردە ئايالالر ۋە كىچىك بالىالر بولمايدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە جامائەت بىلەن نامازغا
كەلمىگەنلەرنىڭ ئۆيلىرىنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋېتەتتىم».
﴿ﷲ نى پەقەت ئازغىنا ياد ئېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر نامازلىرىدا قورقۇنچ بىلەن تۇرمايدۇ،
نامازدا قايسى ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنىمۇ بىلمەيدۇ ،ئۇالر نامازلىرىدا غەپلەت بىلەن تۇرغۇچىدۇر،
نامازدىن ئېرىشىدىغان ياخشىلىقالردىن قۇرۇق قالغۇچىدۇر.

180

ئىمام مالىك ئەنەس ئبىنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەنە شۇ مۇناپىقنىڭ نامىزىدۇر ،ئەنە شۇ مۇناپىقنىڭ
نامىزىدۇر ،ئەنە شۇ مۇناپىقنىڭ نامىزىدۇر ،ئۇ كۈننى ساقالپ ئولتۇرىدۇ .كۈن شەيتاننىڭ
ئىككى مۆڭگۈزىنىڭ ئارىلىقىغا كەلگەندە (يەنى كۈن كىرىپ كېتەي دېگەندە) ،قوپۇپ تۆتنى
چوقۇيدۇ (يەنى توخۇ دان چوقۇغاندەك تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيدۇ) ،ئۇ نامازدا ﷲ تائاالنى
ئازغىنا زىكرى قىلىدۇ».
((( يەنى بۇالر ئۆز ۋاقتىدىكى ئەڭ قىممەتلىك نەرسىلەر ئىدى.

نىسا سۈرىسى

﴿مۇناپىقالر كۇفرى بىلەن ئىمان ئارىسىدا ئارىسالدى بولۇپ تۇرىدۇ ،نە ئۇالرغا ،نە
بۇالرغا مەنسۇپ ئەمەس (يەنى مۆمىنلەرگىمۇ ،كاپىرالرغىمۇ مەنسۇپ ئەمەس)﴾ يەنى مۇناپىقالر

ئىمان بىلەن كۇپۇرلۇقنىڭ ئارىلىقىدا ئارىسالدى بولغۇچىالردۇر .ئۇالر مۆمىنلەر بىلەنمۇ ،كاپىرالر
بىلەنمۇ ئىچىقويۇن ـ تاشقويۇن ئەمەس .بەلكى ،ئۇالر سىرتقى كۆرۈنۈشتە مۆمىنلەر بىلەن،
ئەمەلىيىتىدە كاپىرالر بىلەن بىللىدۇر .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا شەكلىنىپ ياشايدىغانالرمۇ بار .بۇالر
گاھى مۇسۇلمانالر تەرىپىدە تۇرسا ،گاھى كاپىرالر تەرىپىدە تۇرىدۇ( .ئۇالر ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
بايان قىلغان كىشىلەرگە ئوخشاشتۇر)﴿ :ئۇالر چاقماق يورۇقىدا مېڭىۋالىدۇ﴾(((.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇناپىق بىردەم بۇنىڭ قېشىغا كېلىدىغان ،بىردەم ئۇنىڭ
قېشىغا بارىدىغان ،ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسىغا ئەگىشىشنى بىلمەيدىغان ،ئىككى پادىنىڭ
ئارىلىقىدا قاتىراپ يۈرىدىغان قويغا ئوخشايدۇ» .

﴿كىمنى ﷲ گۇمراھ قىلغان ئىكەن ،ئۇنىڭغا ھەرگىزمۇ توغرا يول تاپالمايسەن﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمنىكى (قىلغان يامان ئەمەلى تۈپەيلىدىن) ﷲ ئازدۇرىدىكەن،
ئۇنىڭغا يول كۆرسەتكۈچى دوستنى ھەرگىز تاپالمايسەن﴾(((﴿ ،ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى
ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴾((( ﷲ نىجاتلىق يولىدىن ئازدۇرۇۋەتكەن مۇناپىقالرنى توغرا يولغا
باشلىغۇچى ۋە (ئۇالرنى) ئازابتىن قۇتقازغۇچى يوقتۇر.

*******
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ئى مۆمىنلەر! مۆمىنلەرنى (دوست تۇتۇشنى) قويۇپ ،كاپىرالرنى دوست تۇتماڭالر،
سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا (يەنى مۇناپىق ئىكەنلىكىڭالرغا) ﷲ نىڭ روشەن پاكىتى بولۇشىنى
خاالمسىلەر؟﴿ ﴾144مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە)
تاشلىنىدۇ ،ئۇالرغا ھەرگىزمۇ (ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار تاپالمايسەن﴿ .﴾145پەقەت
(مۇناپىقلىقتىن) تەۋبە قىلغان( ،ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەن ،ﷲ (نىڭ كىتابى) غا چىڭ
يېپىشقان ،دىننى ﷲ ئۈچۈن خالىس قىلغان (يەنى قىلغان ئەمەلىدىن پەقەت ﷲ نىڭ
رازىلىقىنى كۆزلىگەن) كىشىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ئەنە شۇالر مۆمىنلەر بىلەن بىللە (يەنى
((( بەقەرە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  186ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرنىڭ قاتارىدا)دۇر .ﷲ مۆمىنلەرگە (ئاخىرەتتە جەننەتتىن ئىبارەت) بۈيۈك ئەجىر ئاتا
قىلىدۇ﴿( ﴾147ئەگەر ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلساڭالر ۋە ئىمان ئېيتساڭالر ،ﷲ
سىلەرگە ئازاب قىلىپ نېمە قىلىدۇ؟ ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىنى مۇكاپاتلىغىچىدۇر ،ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾147

كاپىرالرنى دوست تۇتۇشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى (مۆمىنلەرنى قويۇپ) كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتىن
يەنى كاپىرالر بىلەن بىر يەردە ئولتۇرۇش ،دوستلۇق ئىزھار قىلىش ،نەسىھەت قىلىش،
(قەلبىدە) ئۇالرغا مۇھەببەت ساقالش ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى ئۇالرغا دەپ بېرىشتىن
توستى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾((( ﷲ تائاال سىلەرنى (ئۆزىنىڭ) توسقان ئىشنى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئازابىدىن
قورقۇتىدۇ.
﴿سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا (يەنى مۇناپىق ئىكەنلىكىڭالرغا) ﷲ نىڭ روشەن پاكىتى
بولۇشىنى خاالمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر ﷲ نىڭ سىلەرنى ئازابلىشى ئۈچۈن (ﷲ تائاالنىڭ)

روشەن پاكىت كەلتۈرۈشىنى خاالمسىلەر؟

كاپىرالرنى دوست تۇتۇپ (تەۋبە قىلمىغان) مۇناپىقالرنىڭ دوزاخنىڭ ئەڭ
تەكتىگە چۈشىدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ﴾ ۋالىبى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى دوزاخنىڭ
ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىدە بولىدۇ .باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :خۇددى جەننەتتە بىر نەچچە دەرىجە
بولغىنىدىكىدەك ،دوزاختىمۇ بىر نەچچە قەۋەت بولىدۇ.
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ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ﴿ :مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ﴾

يەنى قاتمۇ قات ئوتالردىن بولغان ئورۇنالردا بولىدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇناپىقالر
توغرىسىدىكى سوئالغا مۇنداق جاۋاب بەردى :مۇناپىقالر دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىدىكى
قاتمۇ قات ئوتالردىن بولغان ئورۇنالردا بولىدۇ.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

﴿ئۇالرغا ھەرگىزمۇ (ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار تاپالمايسەن﴾

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن دۇنيادا تەۋبە قىلغان ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى
ۋە پۇشايمىنىنى قوبۇل قىلغان ،تەۋبىسىدە ئىخالسمەن بولغان ،ئەمەل ـ ئىبادىتىنى
ياخشىلىغان ۋە ھەممە ئىشلىرىدا پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ماڭغان كىشىلەرنىڭ دوزاخ
ئەھلىدىن بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەقەت (مۇناپىقلىقتىن) تەۋبە قىلغان،
(ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەن ،ﷲ (نىڭ كىتابى) غا چىڭ يېپىشقان ،دىننى ﷲ ئۈچۈن خالىس
قىلغان (يەنى قىلغان ئەمىلىدىن پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقىنى كۆزلىگەن) كىشىلەر بۇنىڭدىن
مۇستەسنا .ئەنە شۇالر مۆمىنلەر بىلەن بىللە (يەنى ئۇالرنىڭ قاتارىدا) دۇر .ﷲ مۆمىنلەرگە
(ئاخىرەتتە جەننەتتىن ئىبارەت) بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىدۇ( .ئەگەر ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە)
شۈكۈر قىلساڭالر ۋە ئىمان ئېيتساڭالر ،ﷲ سىلەرگە ئازاب قىلىپ نېمە قىلىدۇ؟ ﷲ شۈكۈر
قىلغۇچىنى مۇكاپاتلىغىچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىدىن باشقا (ھەرقانداق كىشىنىڭ) ئاشكارا يامان سۆز قىلىشىنى ﷲ
ياقتۇرمايدۇ (زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ زالىمدىن شىكايەت قىلىشىغا ۋە ئۇنىڭغا دۇئايىبەت قىلىشىغا
بولىدۇ) .ﷲ (زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىنى) ئاڭلىغۇچىدۇر( ،زالىمنى) بىلگۈچىدۇر﴿.﴾148
سىلەر ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بىر ياخشىلىقنى قىلساڭالر ياكى بىرەر يامانلىقنى كەچۈرسەڭالر
(ساۋاب تاپىسىلەر) .شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،قۇدرەتلىكتۇر﴿﴾149

زالىمنى كەچۈرۈۋېتىشكە رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭ يامان گېپىنى قىلسا
گۇناھ بولمايدىغانلىقى
﴿زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىدىن باشقا (ھەرقانداق كىشىنىڭ) ئاشكارا يامان سۆز قىلىشىنى ﷲ
ياقتۇرمايدۇ (زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ زالىمدىن شىكايەت قىلىشىغا ۋە ئۇنىڭغا دۇئايىبەت قىلىشىغا
بولىدۇ)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىدىن باشقا ھەر
قانداق بىر كىشىنىڭ يەنە بىر كىشىگە بەتدۇئا قىلىشىنى (يەنى قاغىشىنى) ﷲ ياخشى
كۆرمەيدۇ .ﷲ تائاال زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنى (ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان كىشىگە) بەتدۇئا قىلىشقا
رۇخسەت قىلدى .ئەگەر ئۇ (بەتدۇئا قىلماي) سەۋرى قىلسا( ،بۇنداق قىلىش) ئۇنىڭ ئۈچۈن
ياخشىدۇر.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ئۇ كىشى ئۇنىڭغا بەتدۇئا قىلماي ،ئى ﷲ! ماڭا ياردەم
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بەرسەڭ ۋە ئۇنىڭدىن مېنىڭ ھەققىمنى ئېلىپ بەرسەڭ -،دېسۇن.
ئۇ يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن زالىمغا تاجاۋۇز قىلماستىن
ئۇنىڭغا بەتدۇئا قىلىشنى رۇخسەت قىلدى.
ئابدۇكەرىم ئىبنى مالىك جەزەرى مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغان كىشى سېنى
تىلاليدىغان ،ئاندىن سەن ئۇنى تىلاليدىغان كىشىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى
ئادەم ئىنتىقامنى ئالسا ،ئۇنى ئەيىبلەشكە بولمايدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىگە ئاساسەن ،ئەگەر ئۇ
ساڭا بوھتان چاپلىسا ،سەن ئۇنىڭغا بوھتان چاپلىمىغىن.
ئەبۇ داۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تىللىشىپ قالغان ئىككى كىشىنىڭ ئېغىزىدىن چىققان يامان
سۆزلەرنىڭ گۇناھى (زۇلۇم قىلىنغان كىشى زالىمغا تاجاۋۇز قىلمىغانال بولسا) (ئۇ ئىككىسىنىڭ
ئىچىدىن) تىلالشنى بېشىدا باشلىغان كىشىگە بولىدۇ».
﴿سىلەر ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بىر ياخشىلىقنى قىلساڭالر ياكى بىرەر يامانلىقنى
كەچۈرسەڭالر (ساۋاب تاپىسىلەر)﴾ چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ سۈپەتلىرىدىن بىرى ئازابالشقا

قادىر تۇرۇقلۇق كەچۈرۈۋېتىدىغانلىقىدۇر.

﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،قۇدرەتلىكتۇر﴾ شۇڭالشقا رىۋايەتلەردە ئەرشنى
كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان پەرىشتىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىپ بەزىلىرى :سەن (بەندىلىرىڭنى)
بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇالرنى ئازابالشقا ئالدىرىمىغانلىقىڭ ئۈچۈن ساڭا تەسبىھ ئېيتىمىز -،دېسە،
يەنە بەزىلىرىنىڭ :يامان بەندىلىرىڭنى ئازابالشقا كۈچۈڭ يېتىدىغان تۇرۇپ ،ئۇالرنى
كەچۈرۈۋەتكەنلىكىڭ ئۈچۈن ساڭا تەسبىھ ئېيتىمىز -،دەيدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان« :مال ـ مۈلۈك
سەدىقە قىلغانلىقتىن كېمىيىپ كەتمەيدۇ ،ﷲ تائاال بىر بەندىنى (ئۇنىڭ) باشقىالرنى
كەچۈرگەنلىكى سەۋەبىدىن تېخىمۇ ئەزىز قىلىدۇ .كىمكى ﷲ ئۈچۈن كەمتەرلىك قىلسا ،ﷲ
تائاال ئۇنى (تېخىمۇ) كۆتۈرىدۇ».

*******
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ﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ،ﷲ بىلەن ئۇنىڭ
((( شۇرا سۈرىسى  41ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىسىنى (ﷲ غا ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىز دېيىش بىلەن)
ئاجرىتىۋەتمەكچى بولغانالر( ،پەيغەمبەرلەرنىڭ) بەزىسىگە ئىشىنىمىز ،بەزىسىگە ئىشەنمەيمىز
دېگۈچىلەر ـ ئۇنىڭ (يەنى ئىمان بىلەن كۇفرىنىڭ) ئارىسىدا (ئوتتۇرا) يول تۇتماقچى
بولغانالر﴿ .﴾150ئەنە شۇالر (ئىماننى دەۋا قىلغان تەقدىردىمۇ) راستىنال كاپىرالردۇر،
كاپىرالرغا خورلىغۇچى ئازاب تەييارلىدۇق﴿ .﴾151ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان
ئېيتقان ،ئۇالردىن ھېچ بىرىنىڭ ئارىسىنى ئاجرىتىۋەتمىگەن (يەنى ھەممىسىگە ئىمان ئېيتقان)
كىشىلەرگە ﷲ ئۇالرنىڭ (تېگىشلىك) ئەجىرلىرىنى ئاتا قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾152

پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىگە ئىشىنىپ ،بەزىسىگە ئىشەنمەسلىكنىڭ
كۇپۇرلۇق ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالردىن بولغان ،ئۆزىگە ۋە ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە
ئىشەنمىگەن كاپىرالرغا تەھدىت سالدى .ئۇالر ئىشىنىشتە ﷲ بىلەن ئۆنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ
ئارىلىقىنى پەرقلەندۈرۈپ ،بەزى پەيغەمبەرلەرگە ئىشەندى ۋە بەزىسىگە ئىشەنمىدى .بۇالرنىڭ
ئۇنداق قىلىشىدا ئۆزلىرىنىڭ خاھىشى ۋە ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ يوللىرىغا ئەگىشىشتىن باشقا
ھېچقانداق پاكىتى يوق.
يەھۇدىيالر ـ ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى ئۇالرغا بولسۇن ـ ئىسا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن
باشقا پەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىدۇ .خىرىستىئانالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ۋە ئەڭ ئۇلۇغى
بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن باشقا پەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىدۇ .سامىرىيالر((( مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئورۇنباسارى بولغان يۇشەئتىن كېيىن كەلگەن بىرمۇ پەيغەمبەرگە ئىشەنمەيدۇ.
ئوتپەرەس كاپىرالر ئۆزلىرىنىڭ زەرداشتى دېيىلىدىغان پەيغەمبىرىگە ئىشىنەتتى .كېيىن ئۇالر
ئۇنىڭ شەرىئىتىگە ئىشەنمەي ،ئۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ.
ﷲ ھەقىقىتىنى بىلگۈچىدۇر!
بۇ يەردىكى مەقسەت قايسى پەيغەمبەر بولسۇن ،پەيغەمبەرلەردىن بىرىگە ئىشەنمىگەن كىشى
ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ئىشەنمىگەن ھېسابلىنىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال يەر يۈزىدىكى كىشىلەرگە
ئەۋەتكەن بارلىق پەيغەمبەرگە ئىشىنىش ۋاجىبتۇر .كىمكى بىر پەيغەمبەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
(ئۇنىڭغا) ھەسەت قىلىپ ،ياكى ئۇ باشقا مىللەتتىن كەلگەن پەيغەمبەر بولسا مىللەتچىلىك
قىلىپ ،ياكى ئۆز خاھىشىغا ئەگىشىپ ئىشەنمىگەن بولسا ،ئۇنىڭ باشقا پەيغەمبەرلەرگە
كەلتۈرگەن ئىمانىنىڭ ھەقىقىي ،ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ كەلتۈرگەن ئىمان ئەمەسلىكى
ئاشكارىلىنىدۇ .ھەقىقەتەن ئۇ كىشىنىڭ ئېيتقان ئىمانى مەقسەتلىك ،ھاۋايى  -ھەۋەستىن ۋە
ئىشەنگەن پەيغەمبەرنىڭ ئۆز مىللىتىدىن بولغانلىقى ئۈچۈنال ئېيتىلغان ئىماندۇر.
((( بۇالر بەنى ئىسرائىلدىن بولۇپ ،بەزى ئەقىدىلەردە يەھۇدىيالر بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ .بۇالر موزاي ياساپ ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلغان ۋە ئادەملىرىنى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغان سامىر دېگەن كىشىنىڭ قەبىلىسىدىن.
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﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاالنى 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 ـ ئۇنىڭ (يەنى ئىمان بىلەن كۇفرىنىڭ) ئارىسىدا (ئوتتۇرا) يول تۇتماقچى بولغانالر﴾

چۈنكى ،ئۇالر باشقا غەرەز ئۈچۈن ئەمەس ،پەيغەمبەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى بولغانلىقى
ئۈچۈنال ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان بولسا ئىدى ،ئۇنىڭ دەرىجىسىدىكى پەيغەمبەرگە ۋە ئۇنىڭدىن
كاتتا پەيغەمبەرلەرگە ئەلۋەتتە ئىشىنەتتى .ياكى ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە توغرا كۆز قاراشتا
بوالتتى.

﴿ئەنە شۇالر (ئىماننى دەۋا قىلغان تەقدىردىمۇ) راستىنال كاپىرالردۇر ،كاپىرالرغا خورلىغۇچى
ئازاب تەييارلىدۇق﴾ يەنى كاپىرالر پەيغەمبەرنىڭ ﷲ تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن دىنغا قاراپ

باقمىغانلىقى ،ئۇالرنىڭ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىگەنلىكى ۋە قىممىتى يوق دۇنيانى توپالشقا
يۈزلىنىشى بىلەن ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا يەھۇدىيالرنىڭ نۇرغۇنلىغان
ئالىملىرى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن پەيغەمبەرلىكىگە ھەسەت قىلىش،
ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىش ،يالغانچىغا چىقىرىش ،دۈشمەنلىك قىلىش ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش
قىلىش يۈزىسىدىن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىشەنمىگىنىدەك ،بىر پەيغەمبەرنىڭ
پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئىشەنمەسلىكى بىلەن ،ئۆزلىرى ئىشەنمىگەن
پەيغەمبەرلەرنى خارلىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرمۇ قىيامەت كۈنى قاتتىق خارلىغۇچى ئازاب ئىچىدە
بولىدۇ .يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خار ياشاشنى پۈتىۋەتكەن.

﴿ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتقان ،ئۇالردىن ھېچ بىرىنىڭ ئارىسىنى
ئاجرىتىۋەتمىگەن (يەنى ھەممىسىگە ئىمان ئېيتقان) كىشىلەرگە﴾ بۇ ئايەتتىكى كىشىلەردىن

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى كۆزدە تۇتۇلغاند .شەكسىزكى ،ئۇالر ﷲ تائاال چۈشۈرگەن
ھەممە كىتابالرغا ۋە ﷲ تائاال ئەۋەتكەن ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە 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 .ئۇالر« :بىز (دەۋىتىڭنى) ئاڭلىدۇق ۋە (ئەمرىڭگە)
ئىتائەت قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىمىز ،مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز ،ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ
دەرگاھىڭدۇر» دەيدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئۇالرغا كاتتا مۇكاپات ۋە تولۇق ئەجىر تەييارلىغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ (تېگىشلىك) ئەجىرلىرىنى ئاتا قىلىدۇ﴾ ئاندىن ئۇالرنىڭ
بەزىسىنىڭ گۇناھى بولسا ،ئۇنى كەچۈرۈۋېتىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.
((( بەقەرە سۈرىسى  285ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

*******
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ
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) .ئۇالر روشەن مۆجىزىلەر كەلگەندىن
كېيىن موزاينى (مەبۇد) قىلىۋالدى .كېيىن بىز ئۇالرنى ئەپۇ قىلدۇق .بىز مۇساغا (ئۇنىڭ راست
پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەردىن) روشەن پاكىت ئاتا قىلدۇق﴿( .﴾153تەۋرات
شەرىئىتىنى قوبۇل قىلمىغانلىقلىرى سەۋەبلىك) ئۇالردىن ئەھدە ئالماق ئۈچۈن ئۈستىگە تۇر
(تېغى) نى تىكلەپ قويدۇق ،ئۇالرغا(« :بەيتۇلمۇقەددەس) دەرۋازىسىدىن سەجدە قىلغان
ھالدا كىرىڭالر» دېدۇق .ھەمدە ئۇالرغا« :شەنبىنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالڭالر (يەنى شەنبىدە
بېلىق تۇتۇش بىلەن ھەددىڭالردىن ئاشماڭالر)» دېدۇق .ئۇالردىن (بۇ ھەقتە) مەھكەم ۋەدە
ئالدۇق﴿.﴾154

يەھۇدىيالرنىڭ جاھىللىقى
مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىي ،سۇددى ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ:
يەھۇدىيالر تەۋراتنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يېزىلغان ھالەتتە چۈشكىنىگە ئوخشاش پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ ئۆزلىرىگە ئاسماندىن بىر كىتاب چۈشۈرۈشىنى سورىدى.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن پاالن ۋە پاالنىالرغا
يېزىلغان ھالەتتە ﷲ تەرىپىدىن بىر نەچچە سەھىپىلەرنى چۈشۈرۈشنى تەلەپ قىلدى .ئۇالر
بۇنى خۇددى ئۇالردىن بۇرۇن قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن شۇنىڭغا
ئوخشاش بىر نەرسىلەرنى تەلەپ قىلغانغا ئوخشاش جاھىللىق ،تەرسالىق ،كۇپۇرلۇق ۋە
دەھرىيلىك يۈزىسىدىن تەلەپ قىلدى.
ﷲ تائاال قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن تەلەپ قىلغان نەرسىلىرىنى
ئۆزىنىڭ بۇ ئايەتلىرىدە بايان قىلدى﴿ :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
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قىلىپ ﷲ نى ۋە پەرىشتىلەرنى ئالدىمىزغا كەلتۈرگىن﴾(((.
يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر نەرسە تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :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)﴾ بۇ ۋەقەلىك بەقەرە سۈرىسىدە ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا«:ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز»
دېدىڭالر  -دە( ،سىلەرگە نازىل بولغان ئازابنى) كۆرۈپ تۇرغىنىڭالر ھالدا سىلەرنى چاقماق
سوقتى .ئاندىن كېيىن ،سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن ،دەپ ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن قايتا
تىرىلدۈردۇق﴾((( دېگەن ئايىتىدە كەڭ دائىرىدە بايان قىلىنغان ئىدى.

﴿ئۇالر روشەن مۆجىزىلەر كەلگەندىن كېيىن موزاينى (مەبۇد) قىلىۋالدى﴾ يەنى ئۇالر
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدا ئاشكارا بولغان (مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
ئىسپاتاليدىغان) ئوچۇق پاكىتالرنى( ،ئۆزلىرى دېڭىزدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن)
دۈشمەنلىرى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ دېڭىزدا ھاالك بولغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ،
بۇتقا چوقۇنىۋاتقان كىشىلەرنىڭ قېشىغا كېلىپال ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بۇ تەلەپنى قويدى:
﴿«ئى مۇسا! بىزگىمۇ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بەرگىن»﴾.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال بىلەن سۆزلەشكىلى كەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ موزايغا
چوقۇنغانلىقى ھەققىدىكى قىسسىلىرى ئەئراف ۋە تاھا سۈرىلىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال بىلەن سۆزلىشىپ قايتقاندا ،بۇ ئىش ئاللىقاچان يۈز بېرىپ
بولغان ئىدى .ﷲ تائاال موزايغا ئىبادەت قىلغان كىشىلەرنىڭ تەۋبىسىنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
موزايغا ئىبادەت قىلمىغان كىشىلەر ،ئىبادەت قىلغان كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن قوبۇل
بولىدىغان قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى ئۆلتۈرۈشكە باشلىدى ،ئاندىن
ﷲ تائاال ئۇالرنى تىرىلدۈردى (يەنى ئۇالرنىڭ بىرسى يەنە بىرسىنى ئۆلتۈرگەنلىكى ئۇالرنىڭ
تەۋبە قىلغانلىقى ھېسابالندى).
﴿كېيىن بىز ئۇالرنى ئەپۇ قىلدۇق .بىز مۇساغا (ئۇنىڭ راست پەيغەمبەرلىكىنى
ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەردىن) روشەن پاكىت ئاتا قىلدۇق( .تەۋرات شەرىئىتىنى قوبۇل
قىلمىغانلىقلىرى سەۋەبلىك) ئۇالردىن ئەھدە ئالماق ئۈچۈن ئۈستىگە تۇر (تېغى) نى تىكلەپ
قويدۇق﴾ ئۇالر تاغنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ كېتىشىدىن قورقۇپ ،باشلىرىنى كۆتۈرۈپ
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يۇقىرىغا قاراشقا باشلىدى.

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»﴾((( ئۇالر دېيىشكە ۋە
((( ئىسرا سۈرىسى  90ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  55ـــــ  56ـ ئايەتلەر.
((( ئەئراف سۈرىسى  171ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە خىالپلىق قىلدى .ئۇالر :ئى ﷲ! بىزنىڭ  40يىل
ئېزىشىمىزغا سەۋەبچى بولغان جىھادنى تاشلىغانلىقىمىزدىن ئىبارەت گۇناھىمىزنى كەچۈرگىن-،
دېگەن ھالەتتە بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ ئىشكىدىن سەجدە قىلغان ھالەتتە كىرىشكە بۇيرۇلدى،
ئەمما ئۇالر :ساغرىسىنى يەرگە سۈركەپ« :ئارپىنىڭ دېنى» دېگىنىچە كەينىچىلەپ كىردى.
﴿ئۇالرغا(« :بەيتۇلمۇقەددەس) دەرۋازىسىدىن سەجدە قىلغان ھالدا كىرىڭالر» دېدۇق.
ھەمدە ئۇالرغا« :شەنبىنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالڭالر (يەنى شەنبىدە بېلىق تۇتۇش بىلەن
ھەددىڭالردىن ئاشماڭالر)» دېدۇق .ئۇالردىن (بۇ ھەقتە) مەھكەم ۋەدە ئالدۇق﴾ ئۇالر (بۇ

ئىشالرغا) خىالپلىق قىلدى( ،ﷲ غا) ئاسىيلىق قىلدى .ﷲ تائاال ھارام قىلغان ئىشالرنى
قىلىش ئۈچۈن ھىيلە ئىشلەتتى .بۇ ھەقتە ﷲ خالىسا ئەئراف سۈرىسىدە تەپسىلىي توختىلىپ
ئۆتىمىز.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ
ئۇالر ئەھدىنى بۇزغانلىقلىرى ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ،پەيغەمبەرلەرنى
ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى ۋە (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) دىللىرىمىز پەردىلەنگەن (يەنى
سۆزۈڭنى چۈشەنمەيدۇ) دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق) .بەلكى ،ﷲ ئۇالرنىڭ
كۇفرى سەۋەبىدىن دىللىرىنى پېچەتلىۋەتتى ،شۇڭا ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى ئىمان
ئېيتمايدۇ﴿ .﴾155يەنە ئۇالرنىڭ كۇفرى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى)
ئۈچۈن ۋە مەريەمگە چوڭ بوھتان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق)﴿.﴾156
يەنە ﷲ نىڭ رەسۇلى ئىسا ئبن مەريەمنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈردۇق دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا
لەنەت قىلدۇق) .ۋەھالەنكى ،ئۇالرنىڭ 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﴿ .﴾157بەلكى ،ﷲ ئۇنى ئۆز
تەرىپىگە كۆتۈردى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ﷲ ئۇالرنىڭ شەررىدىن قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك
ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى) .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾158
ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن) ھەرقاندىقى جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا
(يەنى ئىسانىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە ﷲ نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتىدۇ .ئىسا
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قىيامەت كۈنى ئۇالر (يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگەن داۋاسىنىڭ ۋە ناساراالرنىڭ
ئىسا ﷲ نىڭ ئوغلى دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى) غا گۇۋاھ بولىدۇ﴿.﴾159

يەھۇدىيالرنىڭ جىنايەتلىرى توغرىسىدا
يەھۇدىيالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىدىن ئالغان ئەھدىنى بۇزدى .پەيغەمبەرلەرنىڭ قوللىرىدا
بولغان ،چوڭ ـ چوڭ مۆجىزىلەرنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئوچۇق پاكىتلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئىنكار
قىلدى.
﴿پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى﴾ يەنى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆتكۈزگەن بۇ
جىنايەتلىرى ﷲ تائاالنىڭ لەنەت ئېيتىشىغا ۋە ئۇالرنى توغرا يولدىن يىراقالشتۇرۇۋېتىشىگە
سەۋەبچى بولغان .ئۇالرنىڭ(﴿ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) دىللىرىمىز پەردىلەنگەن (يەنى
سۆزۈڭنى چۈشەنمەيدۇ)﴾ دېگەن سۆزى مۇشرىكالرنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىگە ئوخشاپ كېتىدۇ:
﴿ئۇالر (پەيغەمبەرگە)« :بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن
پەردىلەنگەن» ...دەيدۇ﴾(((.
﴿بەلكى ،ﷲ ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبىدىن دىللىرىنى پېچەتلىۋەتتى﴾ ئۇالر :دىللىرىمىز
پەردىلەنگەنلىكى ئۈچۈن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن سۆزلىرىنى چۈشىنەلمەيمىز-،
دەپ ﷲ تائاالغا ئۆزرە ئېيتتى .ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ دىللىرى كاپىر بولغانلىقى
سەۋەبى بىلەن پېچەتلىۋېتىلگەندۇر.
﴿شۇڭا ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
مەزمۇنالرنى بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

ئۇالرنىڭ ھەزرىتى مەريەم ھەققىدە دېگەن سۆزى ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنى
ئۆلتۈرۈۋەتتۇق دەپ قىلغان دەۋاسى ۋە ئۇنىڭ ھەقىقىتى
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﴿يەنە ئۇالرنىڭ كۇفرى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ۋە
مەريەمگە چوڭ بوھتان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالر ھەزرىتى مەريەمنى زىنا قىلدى دەپ بوھتان چاپلىدى.
سۇددى ،جۇۋەيبەر ،مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالرمۇ بۇ توغرىسىدا ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئوخشاش دېدى .بۇ ئايەتنىڭ ئوچۇق مەنىسىدۇر .يەنى ئۇالر مەريەمگە
ۋە ئۇنىڭ ئوغلىغا چوڭ ـ چوڭ ئىشالر بىلەن بوھتان چاپلىدى .ئۇالر مەريەمنى :زىنا قىلىپ
قورساق كۆتەردى -،دېدى .ئۇالرنىڭ بەزىسى :ئۇ ھەيزدار تۇرۇپ زىنا قىلدى -،دېدى .ئۇالرغا
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

تا قىيامەت كۈنىگىچە ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى بولسۇن!
﴿يەنە ﷲ نىڭ رەسۇلى ئىسا ئبن مەريەمنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈردۇق دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن
(ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق)﴾ بۇ ،ئۇالرنىڭ سۆزىنى مازاق قىلىش ئۈچۈندۇر .بۇ سۆز مۇشرىكالرنىڭ

مۇنۇ سۆزىگە ئوخشايدۇ«﴿ :ئى قۇرئان نازىل قىلىنغان ئادەم! سەن ھەقىقەتەن مەجنۇنسەن﴾
ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانى ئاشكارا پاكىت ۋە ھىدايەت بىلەن ئەۋەتكەندە ،يەھۇدىيالر
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا بەرگەن پەيغەمبەرلىكنى ،تۇغما كورنى ۋە ئاق كېسەلنى ساقايتىش ،ﷲ
نىڭ ئىزنى بىلەن ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش ،اليدىن ئۇچار قۇشالرنىڭ ھەيكىلىنى ياساپ ،ئاندىن
ئۇنى پۈۋلەپ ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ھەممە كىشىلەر ئېنىق كۆرىدىغان ھالەتتە ئۇچۇرۇشى ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا ﷲ تائاال ئۇنىڭ قولىدا چىقارغان مۆجىزىلەرنى بەرگەنلىكىگە ھەسەت قىلدى.
ئۇالر (مۇشۇنداق مۆجىزىلەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ) ئۇنىڭغا ئىشەنمەي قارشىلىق قىلدى ۋە پۈتۈن كۈچى
بىلەن ئۇنىڭغا ئەزىيەت بېرىشكە تىرىشتى .ھەتتا ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم
ئۇالر بىلەن بىر شەھەردە ياشىيالماي ،ئانىسى بىلەن بىللە (ئۇ يەردىن بۇ يەرگە) يۆتكىلىپال
يۈرۈشكە مەجبۇر بولدى .يەھۇدىيالر شۇ ئىشلىرى بىلەنال توختاپ قالماي ،ئۇنى دەمەشقنىڭ
شۇ زاماندىكى پادىشاھىغا چاقتى .پادىشاھ يۇنانلىق بولۇپ ،يۇلتۇزالرغا ئىبادەت قىلىدىغان
مۇشرىك ئىدى .ئۇالر پادىشاھقا :بەيتۇلمۇقەددەستە كىشىلەرنى ئازدۇرىدىغان ۋە كىشىلەرنى
پادىشاھقا قارشى تۇرۇشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىدىغان بىر كىشى بار -،دېيىشتى .پادىشاھ بۇ
ئىشتىن غەزەپلىنىپ ،ئۆزىنىڭ بەيتۇلمۇقەددەستىكى ۋالىيسىغا ئۇ كىشىدىن ئېھتىيات قىلىش،
ئۇنى ئېسىپ بېشىغا تىكەن قويۇش ۋە كىشىلەرنى ئۇنىڭ ئازدۇرۇۋېتىشىدىن ساقالش توغرۇلۇق
خەت يازدى .خەت ۋالىيغا يېتىپ بارغان ھامان (بۇيرۇقنى ئورۇنالش ئۈچۈن) بىر تۈركۈم
يەھۇدىيالر بىلەن ئىسا ئەلەيھىسساالم تۇرۇۋاتقان ئۆيگە باردى ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ
ئون ئىككى ياكى ئون ئۈچ ھەمراھلىرىدىن تەركىب تاپقان جامائەت بىلەن بىللە ئىدى .ئۇالر
ئون يەتتە كىشى ئىدى دېگەن قاراشالرمۇ بار .ئۇ جۈمە كۈنى ئەسىردىن كېيىن يەنى شەنبە
كۈنى كىرگەن كېچىسى ئىدى .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنى شۇ يەردە قورشىۋالدى ،ئىسا
ئەلەيھىسساالم مۇقەررەر ھالدا ئۇالرنىڭ چوقۇم ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان جايغا بېسىپ كىرىدىغانلىقى
ياكى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىدىغانلىقىغا جەزم قىلدى ـ دە ،ھەمراھلىرىغا« :قايسىڭالر
مېنىڭ سۈرىتىمگە ئۆزگىرىشنى خااليسىلەر؟ كىمكى مېنىڭ سۈرىتىمگە ئۆزگەرسە (ئۇالر شۇنى
ئۆلتۈرىدۇ) ،ئۇ كىشى جەننەتتە مېنىڭ ھەمراھىم بولىدۇ» دېدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ياش
بىر باال ئۆزىنىڭ خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى .ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇنى كىچىك كۆرگەندەك:
يەنە قايسىڭالر مېنىڭ سۈرىتىمگە ئۆزگۈرۈشنى خااليسىلەر؟ -دېگەن سۆزنى ئىككى ـ ئۈچ
قېتىم تەكرارلىدى .ئەمما شۇ ياش بالىدىن باشقىسى جاۋاب بەرمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىسا
ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭ جەننەتتىكى ھەمراھىم سەندۇرسەن» دېدى .ﷲ تائاال ئۇ بالىنى
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىگە كىرگۈزدى ،ئۇ باال خۇددى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىدەكال
بولدى .ئۆينىڭ ئۆگزىسى تەرىپىدىن بىر تۆشۈك ئېچىلدى .ئىسا ئەلەيھىسساالمنى بىر مۈگدەك
باستى ـ دە ،ئۇ ئاسمانغا شۇ ھالىتى بىلەن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى« :ئى ئىسا! مەن سېنى (ئەجىلىڭ يەتكەندە) قەبزى روھ

(((

((( ھىجر سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىمەن ،سېنى دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن( ،يەنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمەن)﴾((( ئۇ (ئاسمانغا)
كۆتۈرۈلۈپ كەتكەندە ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئولتۇرغان كىشىلەر سىرتقا چىقتى ،سىرتتا قورشاپ
تۇرغانالر ھېلىقى ياش بالىنى ئىسا دەپ گۇمان قىلىپ ،كېچىدە ئۇنى ئېلىپ چىقىپ ئاستى
ۋە بېشىغا تىكەن قويدى .يەھۇدىيالر ئۇنى بىز ئاستۇق دەپ ،ئۇ ئىشى ئۈچۈن پەخىرلىنىپ
كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،يەھۇدىيالرغا ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئۆيدە بولغان ۋە ئۇنىڭ
(ئاسمانغا) كۆتۈرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەنلەردىن باشقا بىر تۈركۈم خىرىستىئانالر بىلىمسىزلىك
ۋە نادانلىقىدىن ئىشىنىپ كېتىپ( ،يەھۇدىيالر گۇمان قىلغاندەك) ئېسىلغان كىشى مەريەمنىڭ
ئوغلى ئىسا دەپ گۇمان قىلىشتى ،ھەتتا ئۇالر :مەريەمنىڭ ئېسىلغان شۇ كىشىنىڭ ئاستىغا
كېلىپ يىغلىغانلىقىنى بايان قىلدى .ئېسىلغان كىشى مەريەمگە سۆزلىدى دېگەن قاراشمۇ بار.
ھەقىقىتىنى ﷲ ئۆزى بىلگۈچىدۇر .بۇنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنى سىنىشىدۇر.
بۇ ئىشتا ﷲ تائاالنىڭ چوڭ بىر ھېكمىتى باردۇر .ئەڭ راستچىل بولغان پۈتۈن ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ۋە پۈتۈن دىلالردىكى نەرسىنى ۋە ئاسمان ـ زېمىندىكى يوشۇرۇن ئىشالرنى،
بولغان ۋە بولىدىغان ۋە بولسا قانداق بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى بىلگۈچى ﷲ تائاال
بۇ ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى مۆجىزىلەر ۋە ئوچۇق پاكىتالر بىلەن توغرىلىقى ئىسپاتالنغان ،ئۇلۇغ
پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەن ،بۈيۈك قۇرئاندا ئوچۇق بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ۋەھالەنكى،
ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق ،دارغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇالرغا شۈبھە سېلىندى،
(ئىسانى ئاستۇق دەپ گۇمان قىلىپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاپ قالغان باشقا بىرسىنى
ئاستى)﴾ يەنى ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىدىكى بىر كىشىنىڭ ئېسىلغانلىقىنى كۆردى.

ئۇالر ئۇنى ئىسا دەپ ئويلىدى.

﴿ئىسا توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى (مەسىلىسى)
دە شۈبھىدىدۇر .ئۇالر بۇ (ئىشنىڭ ھەقىقىتى) نى بىلمەيدۇ ،گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ﴾ يەنى ئىسا

ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈردۇق دەپ دەۋا قىلغان يەھۇدىيالر ۋە ئۇالرغا ئىشەنگەن خىرىستىئانالرنىڭ
نادانلىرى بۇ ئىشتا گۇمان ،ھەيرانلىق ۋە گۇمراھلىق ئىچىدىدۇر ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالر ئىسانى جەزمەن ئۆلتۈرمىدى﴾.

﴿بەلكى ،ﷲ ئۇنى ئۆز تەرىپىگە كۆتۈردى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ﷲ ئۇالرنىڭ
شەررىدىن قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى) .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئاسمانغا كۆتۈرۈشنى خالىغاندا،
ئۇ ئۆينىڭ ئىچىدىكى بىر بۇالقتىن ھەمراھلىرىنىڭ قېشىغا چىقتى .ئۆيدە ئۇنىڭ يېقىن
ئادەملىرىدىن ئون ئىككى كىشى بار ئىدى .ئۇنىڭ بېشىدىن سۇ تېمىپ تۇراتتى .ئىسا
ئەلەيھىسساالم :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ماڭا ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن ،ماڭا ئون ئىككى
قېتىم كاپىر بولىدىغان كىشى بولىدۇ .قايسىڭالر مېنىڭ سۈرىتىمگە كىرسەڭالر ،ئۇ مېنىڭ
ئورنۇمدا ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە مەن بىلەن بىر دەرىجىدە بولىدۇ -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياش باال ئورنىدىن تۇردى .ئىسا ئەلەيھىسساالم
((( ئال ئىمران سۈرىسى  55ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ئۇنىڭغا :ئولتۇرغىن -،دېدى .ۋە سۆزىنى تەكرارلىدى .ھېلىقى ياش يەنە ئورنىدىن تۇردى،
ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئولتۇرۇشقا بۇيرۇپ( ،ئۇالرغا) سۆزىنى يەنە تەكرارلىدى .يەنىال ھېلىقى
ياش ئورنىدىن تۇردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىسا ئەلەيھىسساالم :ئۇ كىشى سەندۇرسەن -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ياش ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىگە كىردى .ئىسا ئەلەيھىسساالم بولسا،
ئۆينىڭ تۈڭلۈكىدىن ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ كەتتى .ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىزدەۋاتقان يەھۇدىيالر
كېلىپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىگە كىرگەن كىشىنى تۇتۇپ ،دارغا ئاستى (كرېستقا
مىخلىدى) .شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ بەزىسى (ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن)
ئون ئىككى قېتىم كاپىر بولدى ،ئۇالر ئۈچ پىرقىگە بۆلۈندى .بىر پىرقىسى :ﷲ تائاال بىزنىڭ
ئىچىمىزدە((( .ئۇ ئۆزى خالىغان مۇددەت تۇرۇپ كېيىن ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ كەتتى -دەيدۇ .بۇالر
يەقۇبىيە پىرقىسىدۇر .يەنە بىر پىرقە :ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى ،ئۇ ئىچىمىزدە
ئۆزى خالىغان بىر مۇددەتكىچە تۇردى ،كېيىن ﷲ تائاال ئۇنى ئۆزىنىڭ يېنىغا كۆتۈرۈپ ئېلىپ
چىقىپ كەتتى -،دەيدۇ .بۇالر نەستۇرى پىرقىسىدۇر .يەنە بىر پىرقە :ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ
تائاالنىڭ بەندىسى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى .ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدە ﷲ خالىغان مۇددەتكىچە
تۇردى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى ئۆز دەرگاھىغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى -،دەيدۇ .بۇالر ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى مۇسۇلمانالردۇر .شۇنىڭ بىلەن ،ئىككى كاپىر پىرقە مۇسۇلمان پىرقىسىگە قارشى
بىرلىشىپ ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى ،تاكى ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتكەنگە قەدەر ئىسالم دىنى (بۇ خىل) ئۆچكەن ھالەتتە تۇردى .يەنە بىر رىۋايەتتە ئىسا
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېگەن :كىمكى مېنىڭ سۈرىتىمگە كىرسە ،ئۇ مېنىڭ ئورنۇمدا
ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە مېنىڭ جەننەتتىكى ھەمراھىم بولىدۇ.

ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن بارلىق خىرىستىئانالرنىڭ
ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقى
﴿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﴾ ئىبنى

جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەھلى
كىتابالر ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆلۈشتىن بۇرۇن ئىمان ئېيتىدۇ .ئەۋفىيمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئەبۇمالىك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئىسا ئەلەيھىسساالم (ئاسماندىن)
چۈشۈپ تاكى ئۆلۈپ كەتكۈچە ،ئەھلى كىتابتىن ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمىغان بىرمۇ كىشى
قالمايدۇ.
(ھەزرىتى مەريەم ئوغلى) ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاخىر زامان بولغاندا (قىيامەت بولۇشتىن
((( بۇ پىرقە« :ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىالھتۇر» دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.
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بۇرۇن) ئاسماندىن زېمىنغا چۈشىدىغانلىقى ۋە شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا
چاقىرىدىغانلىقى توغرىسدىكى ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم پات يېقىندا سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
ئادىل ھۆكۈم سۈرگۈچى بولۇپ چۈشىدۇ .ئۇ خىرىستىئانالرنىڭ كرېست بەلگىسىنى سۇندۇرىدۇ،
چوشقىنى ئۆلتۈرىدۇ ،زىممىالر تۆلەيدىغان تۆلەمنى بىكار قىلىدۇ (يەنى ئۇالردىن ئىسالمدىن
باشقىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ) .مال ـ مۈلۈككە تولۇپ كېتىدۇ (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئادىل
ھۆكۈم سۈرگەنلىكتىن بەرىكەت يېغىپ كېتىدۇ) .ھەتتا ئۇ مال ـ مۈلۈكنى ئالىدىغان بىرمۇ
كىشى تېپىلماي قالىدۇ ،ئۇالر ئۈچۈن بىر قېتىم سەجدە قىلىش دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى
بارلىق نەرسىدىن ياخشى بولۇپ قالىدۇ» .ئاندىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق
دەيدۇ :ئەگەر خالىساڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايتىنى ئوقۇپ بېقىڭالر﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن) ھەرقاندىقى جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا (يەنى ئىسا نىڭ ھەق
پەيغەمبەرلىكى ۋە ﷲ نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتىدۇ .ئىسا قىيامەت كۈنى ئۇالر
(يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگەن داۋاسىنىڭ ۋە ناساراالرنىڭ ئىسا ﷲ نىڭ ئوغلى
دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى) غا گۇۋاھ بولىدۇ﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم چۈشىدۇ .ئۇ چوشقىنى
ئۆلتۈرىدۇ ،كرېست بەلگىسىنى سۇندۇرىدۇ ،ئۇنىڭغا ناماز جۇغلىنىپ بېرىلىدۇ .ئۇ كىشىلەرگە
مال ـ مۈلۈك بەرسە ،ئالىدىغان ئادەم چىقمايدۇ .زىممىالردىن ئالدىغان تۆلەمنى بىكار قىلىۋېتىدۇ
(يەنى ئۇالردىن ئىسالمدىن باشقىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ) ،ئۇ روھا دېگەن يەرگە چۈشىدۇ،
ئۇ يەردىن ھەج قىلىدۇ ياكى ئۆمرە قىلىدۇ ياكى ئۇ ئىككىسىنى بىراقال قىلىدۇ» .ئاندىن
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالردىن) ھەرقاندىقى جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا (يەنى ئىسا نىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە
ﷲ نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتىدۇ﴾.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :پەيغەمبەرلەر بىر كىشىنىڭ بالىلىرىدۇر (يەنى ھەممىسىنىڭ
ئېلىپ كەلگەن دىنى بىردۇر) .ئۇالرنىڭ ئانىلىرى باشقا باشقىدۇر (ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ
ئەسلى بىر ،ئەمما شەرىئەتلىرى ئوخشاش ئەمەستۇر) .ئۇالرنىڭ دىنى بىردۇر .شەكسىزكى ،مەن
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىساغا ئەڭ يېقىن كىشىدۇرمەن .چۈنكى ،ئىككىمىزنىڭ ئارىلىقىدا ھېچقانداق
پەيغەمبەر يوق .ئۇنىڭ ئاسماندىن چۈشۈشىدە شەك يوقتۇر .سىلەر ئۇنى كۆرگەن ۋاقتىڭالردا
تۆۋەندىكى ئاالمەتلىرىدىن تونۇڭالر( .ئۇ) ئورتا بوي ،رەڭگى ئاقۇش قىزىل كىشىدۇر ،ئۈستىدە
سۇس قىزىل رەڭ بىلەن بويالغان ئىككى قۇر كىيىم بار ،ئۇنىڭ چېچى ھۆل بولمىسىمۇ،
ھەر دائىم سۇ تېمىپ تۇرغاندەك كۆرىنىدۇ .ئۇ كرېست بەلگىسىنى سۇندۇرىدۇ ،چوشقىنى
ئۆلتۈرىدۇ( .زىممىالرغا قويۇلغان) تۆلەمنى بىكار قىلىدۇ ،كىشىلەرنى ئىسالمغا چاقىرىدۇ .ﷲ
تائاال ئۇنىڭ زامانىدا ئىسالمدىن باشقا ھەممە دىنالرنى يوقىتىدۇ ،دەججالنى يوقىتىدۇ ،يەر ـ
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يۈزىدە خاتىرجەملىك بەرپا بولىدۇ ،ھەتتا يىلپىز ،يولۋاس ۋە بۆرىلەر قوي ،تۆگىلەر بىلەن
بىرگە ئوتاليدۇ ،كىچىك بالىالر يىالنالرنى ئوينايدۇ ،يىالنالر بالىالرغا چېقىلمايدۇ ،ئىسا
ئەلەيھىسساالم زېمىندا قىرىق يىل تۇرغاندىن كېيىن ۋاپات بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇنىڭ نامىزىنى
مۇسۇلمانالر چۈشۈرىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :رۇملۇقالر ئەئماق ياكى دابىق((( دېگەن يەرگە (ئۇرۇش ئۈچۈن)
كەلمىگىچىلىك قىيامەت بولمايدۇ .ئۇالرنىڭ ئالدىغا مەدىنىدىن ،شۇ ۋاقتىدىكى يەر ـ يۈزىدىكى
كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن بولغان بىر قوشۇن چىقىدۇ .مەدىنىدىن چىققان قوشۇن
ئۇرۇش ئۈچۈن سەپ تۈزگەندە ،رۇملۇقالر :بىز سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمايمىز ،بەلكى،
بۇرۇن بىزنى ئەسىرگە ئالغان كىشىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىمىز -،دەيدۇ .مۇسۇلمانالر :ياق،
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز سىلەرنى بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز بىلەن ئۇرۇشقىلى
قويمايمىز -،دەپ ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ .مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسكەرلىرىدىن ئۈچتىن بىر
قىسمى ئۇرۇشتا يېڭىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى مەڭگۈ قوبۇل قىلمايدۇ (يەنى ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە تەۋبە قىلىشنى سالمايدۇ) .يەنە ئۈچتىن بىر قىسمى ئۆلتۈرۈلىدۇ .بۇالر
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ كاتتا شېھىتالر ھېسابلىنىدۇ .قالغان ئۈچتىن بىرى ئۇرۇش قىلىپ
شەھەرلەرنى ئالىدۇ ،ئۇالر ى مەڭگۈ ئېزىپ كەتمەيدۇ .ئۇالر قۇستانتىنىيەنى قولغا ئالىدۇ ،ئۇالر
قىلىچلىرىنى زەيتۇن دەرىخىگە ئېسىپ قويۇپ ،ئولجىالرنى ئۈلۈشىۋاتقان چاغدا ،توساتتىنال
شەيتان (ئۇالرنىڭ ئىچىدە) :دەججال سىلەرنىڭ خوتۇن ـ بالىلىرىڭالرنىڭ ئارىسىغا كەلدى-،
دەپ ۋاقىرايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر (قۇستانتىنىيەدىن) چىقىپ كېتىدۇ ،ئەمەلىيەتتە،
دەججالنىڭ چىققانلىقى يالغان ئىدى .ئۇالر شامغا يېتىپ كەلگەن ۋاقتىدا ئاندىن دەججال
چىقىدۇ .ئۇالر سەپلەرنى تۈزۈپ ئۇرۇش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتقاندا ،نامازغا تەكبىر ئېيتىلىدۇ،
(شۇ چاغدا) مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم (ئاسماندىن) چۈشىدۇ ـ دە ،ئۇالرغا ئىمام
بولۇپ بېرىدۇ .ﷲ نىڭ دۈشمىنى (دەججال) ئىسا ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن ھامان خۇددى
تۇز سۇدا ئېرىگەندەك ئېرىيدۇ ،ئەگەر ئىسا ئەلەيھىسساالم (دەججالنى) شۇ پېتىچە تاشالپ
قويغان بولسا ،ئۇ پۈتۈنلەي (تۈگىگىچە) ئېرىپ كېتەتتى .لېكىن ،ﷲ تائاال ئۇنى مەريەم
ئوغلى ئىسانىڭ قولى بىلەن ئۆلتۈرىدۇ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم نەيزىسىنىڭ ئۇچىدىكى دەججالنىڭ
قېنىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىدۇ».
ئىمام مۇسلىم نوۋاس ئىبنى سەمئان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئەتىگىنى دەججالنىڭ گېپىنى قىلىپ ،ئۇنى بىر
ھاقارەتلەپ ،بىر گەۋدىلەندۈرگەن ھالدا (ئۇنىڭ) سۈپىتىنى بايان قىلىپ بەردى .بىز دەججالنى
خورمىزارلىقتىمىكىن دەپ گۇمان قىلدۇق ۋە ئۇ يەرگە باردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ ئۇ
يەرگە بارغانلىقىمىزنى بىلىپ قېلىپ« :نېمە قىلىۋاتىسىلەر؟» دەپ سورىدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! بىر ئەتىگىنى سەن بىزگە دەججالنىڭ گېپىنى قىلىپ ،ئۇنى بىر ھاقارەتلەپ ،بىر
گەۋدىلەندۈرۈپ (ئۇنىڭ) سۈپىتىنى بايان قىلىپ بەرگەنتىڭ ،بىز ئۇنى خورمىزارلىقتىمىكىن دەپ
((( ھازىرقى سۈرىيەنىڭ ھەلەف شەھىرى بىلەن تۈركىيەنىڭ ئانتاكيا شەھىرى ئارىلىقىدىكى ئىراققا يېقىن بىر جاي.
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گۇمان قىلدۇق -،دەپ جاۋاب بەردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرگە دەججالنىڭ
پىتنىسىدىن باشقا پىتنىنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن بەك قورقىمەن .ئەگەر دەججال چىققاندا ،مەن
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا بولسام ،ئۇنىڭغا ئۆزەم تېتىيمەن .ئەگەر ئىچىڭالردا بولمىسام ،ھەممە
كىشى ئۆزىنى ئۆزى قوغدىسۇن .ﷲ تائاال مېنىڭ ئورنۇمدا ھەممە مۇسۇلمانالرنى دەججالنىڭ
پىتنىسىدىن ساقاليدۇ .دەججال قويۇق بۈدرە چاچلىق ،كۆزى تېشىغا پولتۇيۇپ چىقىپ قالغان
بىر يىگىتتۇر .ئۇنى خۇددى قەتەننىڭ ئوغلى ئابدۇلئۇززاغا ئوخشامدىكىن دەيمەن ،ئىچىڭالردىن
كىم ئۇنى كۆرسە ،كەھف سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى ئايەتلەرنى ئوقۇسۇن .ئۇ شام بىلەن ئىراقنىڭ
ئارىلىقىدىكى بىر يولدىن چىقىدۇ ۋە ئوڭ ـ سول تەرەپ بولۇپ ،ھەممە يەردە پاساتچىلىق
تېرىيدۇ .ئى ﷲ نىڭ بەندىلىرى! ئىمانىڭالردا مەھكەم تۇرۇڭالر» دېدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۇ زېمىندا قانچە ئۇزۇن تۇرىدۇ؟ -دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قىرىق
كۈن تۇرىدۇ ،ئۇ قىرىق كۈننىڭ بىر كۈنى بىر يىلدەك ،بىر كۈنى بىر ئايدەك ،يەنە بىر كۈنى
بىر ھەپتىدەك ،قالغان كۈنلىرى سىلەرنىڭ مۇشۇ كۈنۈڭالردەك بولىدۇ» دېدى .بىز :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! ھېلىقى بىر يىلدەك بولىدىغان ئۇزۇن كۈندە بىر كۈنلۈك نامازنى ئوقۇساق
بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،سىلەر ئۇ كۈننى ئۆلچەپ (بىر
كۈنگە توغرىالپ) بىر كۈنلۈك نامىزىڭالرنى ئوقۇڭالر» دېدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
ئۇنىڭ مېڭىش سۈرئىتى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ
سۈرئىتى شامال ئىتتەرگەن كەلكۈندەك بولىدۇ .ئۇ بىر كىشىلەرنىڭ قېشىغا كېلىدۇكى،
ئۇالرنى ئۆزىگە ئىشىنىشكە چاقىرىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىپ (ئۇنىڭغا) بويسۇنىدۇ .ئاندىن ئۇ
ئاسماننى يامغۇر ياغدۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ ،ئاسماندىن يامغۇر ياغىدۇ .زېمىننى بۇيرۇيدۇ ،زېمىندىن
ئۆسۈملۈكلەر ئۈنىدۇ .ئۇ كىشىلەرنىڭ ئوتلىغىلى كەتكەن چارۋىلىرى كەچتە سېمىز ،يىلىنلىرى
سۈتكە تولغان ،توقلىقىدىن بېقىنلىرى چىقىپ كەتكەن ھالدا قايتىپ كېلىدۇ .ئاندىن ئۇ
باشقا بىر كىشىلەرنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇالرنى ئۆزىگە ئىشىنىشكە چاقىرىدۇ ،ئۇالر ئۇنىڭغا
ئىشەنمەي سۆزىنى رەت قىلىدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ قېشىدىن قايتىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا
قەھەتچىلىك كېلىپ ،قوللىرىدا ھېچقانداق مال ـ مۈلكى قالمايدۇ .ئۇ بىر خارابىلىقتىن ئۆتۈپ
ئۇنىڭغا“ :ئىچىڭدىكى بايلىقالرنى چىقارغىن” دەيدۇ .ئۇنىڭ ئىچىدىكى بايلىقالر ھەسەل
ھەرىسى ئۇۋىسىدىن چىققاندەك ئارقىمۇ ئارقا چىقىشقا باشاليدۇ .ئاندىن ئۇ تازا ياشلىق قۇرامىغا
يەتكەن بىر كىشىنى چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇنى قىلىچ بىلەن چېپىپ ئىككى پارچە قېلىۋېتىپ،
ئۇ كىشىنى قايتا چاقىرىدۇ .ئۇ تىرىلىپ خۇشال كۈلگەن قىياپەتتە ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .شۇ
پەيتنىڭ ئۆزىدە ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالم
دەمەشقنىڭ شەرق تەرىپىدىكى ئاق مۇنارغا ،بويالغان ئىككى كىيىم كىيگەن ،ئىككى قولىنى
پەرىشتىنىڭ قاناتلىرىغا قويغان ھالىتىدە چۈشىدۇ .ئۇ بېشىنى پەس قىلسا ،بېشىدىن سۇ
تامچىيدۇ .بېشىنى كۆتۈرسە ،سۈزۈكلىكى مەرۋايىتتەك سۇ تامچىلىرى چاچراپ چۈشىدۇ .ئۇنىڭ
تىنىقىنى پۇراپ قالغان كاپىرالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ .ئۇنىڭ تىنىقى كۆز يەتكەن يەرگىچە
بارىدۇ .ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالم دەججالنى ئىزدەپ ،ئۇنى پەلەستىنگە يېقىن بىر شەھەردە
تېپىپ ئۆلتۈرىدۇ .ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا (ﷲ تائاال دەججالنىڭ پىتنىسىدىن
ساقالپ قالغان) بىر تۈركۈم كىشىلەر كېلىدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يۈز كۆزلىرىنى
سىالپ( ،ئۇالرغا) ئۇالرنىڭ جەننەتتىكى دەرىجىلىرىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ .شۇ چاغدا،
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ﷲ تائاال توساتتىن ئىسا ئەلەيھىسساالمغا“ :ھەقىقەتەن مەن ھېچبىر كىشى سوقۇشۇشقا
كۈچى يەتمەيدىغان بىر تۈركۈم بەندىلىرىمنى چىقاردىم .سەن ،مەن دەججالنىڭ پىتنىسىدىن
ساقالپ قالغان بەندىلىرىمنى تۇر تېغىغا ئېلىپ چىقىپ كەت” دەپ ۋەھيى قىلىدۇ .ﷲ تائاال
يەجۇجى ـ مەجۇجىنى ئەۋەتىدۇ .ئۇالر زېمىننىڭ ھەر بىر تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ
كېلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئالدىدا كەلگەنلىرى تەبەرسە كۆلىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ ،ئۇنىڭ سۇلىرىنىڭ
ھەممىسىنى ئىچىپ بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاخىرقىلىرى ئۆتكەندە“ :بۇ كۆلدە بىر چاغالردا سۇ
بار ئىدى” دېيىشىدۇ .ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى تۇر
تېغىدا قورشاۋدا قالىدۇ .ھەتتا ئۇالر ئۈچۈن كالىنىڭ بىر تال بېشى سىلەرنىڭ بۈگۈنكى
كۈنۈڭالردىكى يۈز تىلالدىن ئەال بولۇپ قالىدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرى
ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىدۇ .ﷲ تائاال يەجۇجى ـ مەجۇجىلەرنىڭ گەدىنىگە قۇرۇتالرنى ئەۋەتىش
بىلەن ،ئۇالر خۇددى بىر كىشى ئۆلگەندەك تەڭال ئۆلىدۇ .ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭ ھەمراھلىرى تۇر تېغىدىن زېمىنغا چۈشىدۇ .ئۇالر زېمىننىڭ بىر غېرىچ يېرىمۇ قالماي
يەجۇجى ـ مەجۇجىالرنىڭ سېسىق پۇراقلىق جەسەدلىرى بىلەن توشۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرىدۇ.
ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىدۇ .ﷲ تائاال تۆگىلەرنىڭ
بوينىغا ئوخشاش قۇشالرنى ئەۋەتىدۇ .ئۇ قۇشالر ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى كۆتۈرۈپ ،ﷲ
خالىغان يەرلەرگە ئاپىرىپ تاشاليدۇ .ﷲ تائاال يامغۇرنى ئەۋەتىدۇ ،يامغۇر بىرەر ئۆي ۋەياكى
بىرەر چېدىرنىمۇ قويماي ھەممىسىنى تازىالپ( ،زېمىننى يۇيۇپ) ئەينەكتەك قىلىپ قويىدۇ.
شۇنىڭدىن كېيىن زېمىنغا“ :مېۋىلىرىڭنى ئۆستۈر ،بۇرۇنقى بەرىكەتلىرىڭنى قايتۇر” دېيىلىدۇ.
شۇ كۈنلەردە كىشىلەر ئانارنى يەپ ،ئۇنىڭ شۆپەكلىرى ئاستىدا سايىدايدۇ .سۈتلەرگە بەرىكەت
بېرىلىپ( ،ھەتتا) بىر تۆگىنىڭ سۈتى نۇرغۇن كىشىلەرگە ،بىر كالىنىڭ سۈتى بىر قەبىلە
كىشىلىرىگە ،بىر قوينىڭ سۈتى بىر جەمەت كىشىلىرىگە يېتىدۇ .ئۇالر شۇنداق ياشاۋاتقان
چاغدا ،ﷲ تائاال تۇيۇقسىزال مەيىن بىر شامالنى ئەۋەتىدۇ .شامال ئۇالرنىڭ قولتۇقلىرىنىڭ
ئاستىدىن ئۆتۈپ مۆمىن ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي (ھەممىسىنىڭ) جېنىنى ئالىدۇ.
ئۇالردىن كېيىن (يەر يۈزىدە) ئېشەكلەردەك ئاشكارا جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىدىغان ،ئەڭ
ئەسكى ئادەملەر قالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا قىيامەت بولىدۇ» دېدى.
ھىجىرىيەنىڭ  741ـ يىلى ،ئوت كېتىش سەۋەبى (خرىسىتىئانالرنىڭ قىلغانلىقى گۇمان
قىلىنماقتا) بىلەن (ئۇمەۋىي مەسچىتىنىڭ) ئۆرۈلۈپ كەتكەن مۇنارىنىڭ ئورنىغا يونۇلغان
تاشتىن بىر ئاق مۇنار سېلىندى .ئۇنىڭغا كەتكەن چىقىمنىڭ كۆپ قىسمى خرىسىتىئانالرنىڭ
مال ـ مۈلكىدىن ئىشلىتىلدى .بۇ ھەدىستىكى (ئىسا ئەلەيھىسساالم چۈشىدىغان) ئاق مۇنارنىڭ
مۇشۇ مۇنار بولۇپ قېلىش ئېھتىمالى ئەڭ كۈچلۈك گۇمانالردىن بولۇپ قالدى.
ئىمام مۇسلىم يەئقۇب ئىبنى ئاسىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم :بىر كىشى قېشىمغا كېلىپ:
سەن كىشىلەرگە نېمىنى سۆزلەپ بەرگەنتىڭ؟ قىيامەت كۈنى مۇنداق ،مۇنداق بولىدۇ
دەپسەنغۇ؟ -دېدى .مەن (ئابدۇلالھ) :سۇبھانەلال (ياكى الئىالھە ئىللەلال ياكى شۇنىڭغا
ئوخشاش سۆزلەرنى دېگەن بولۇشىمۇ مۇمكىن) ،مەن بۇ ھەقتە ھېچكىمگە بىر نېمە دېمەيمەن
دېگەن ئىدىم .مەن پەقەت :جەزمەن سىلەر ئازغىنا زاماندىن كېيىن چوڭ ـ چوڭ ئىشالرنى
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كۆرىسىلەر؛ ئۆي (بۇ ئۆيدىن كەبە مەقسەت قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن) كۆيدۈرۈلىدۇ ۋە مۇنداق
ـ مۇنداق ئىشالر بولىدۇ دەپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدىم« :دەججال مېنىڭ ئۈممىتىمگە چىقىدۇ ،ئاندىن ئۇ قىرىق تۇرىدۇ ،قىرىق كۈنمۇ
ياكى قىرىق ئايمۇ ياكى قىرىق يىلمۇ بىلمەيمەن .ئاندىن ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنى
ئەۋەتىدۇ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم خۇددى ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئوخشايدۇ .ئىسا
ئەلەيھىسساالم دەججالنى ئىزدەپ تېپىپ ئۇنى يوقىتىدۇ ،شۇندىن كېيىن كىشىلەر ھېچكىم
بىلەن ھېچكىمنىڭ ئارىلىقىدا قىلچە ئاداۋەت يوق ،ياخشى ھالەتتە يەتتە يىل ياشايدۇ.
ﷲ تائاال شام تەرەپتىن مەيىن بىر شامالنى ئەۋەتىدۇ ،ئۇ شامال يەر يۈزىدىكى دىلىدا
زەررىچىلىك ياخشىلىق ياكى ئىمانى بار كىشىنىڭ ھەممىسىنىڭ جېنىنى ئالىدۇ ،ھەتتا ئۇالردىن
بىرەرسى تاغدىكى ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىگە كىرىۋالسىمۇ ،شامال (ئۇ يەرگە كىرىپ) ئۇنىڭ جېنىنى
ئالىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ،يەر يۈزىدە يامان ئىشالرنى قىلىشتا قۇشالرنىڭ ئۇچىشىدەك تېز،
بىر ـ بىرىگە خىرىس قىلىشتا يىرتقۇچ ھايۋانالردەك ۋەھشىي ،ياخشى ئىشنى بىلمەيدىغان،
يامان ئىشنى ئەيىبلىمەيدىغان ،ئەڭ ئەسكى ئادەملەر قالىدۇ .شەيتان ئۇالرغا“ :سىلەر مېنىڭ
گېپىمگە كىرەمسىلەر؟” دەيدۇ .ئۇالر“ :سەن بىزنى نېمىگە بۇيرۇيسەن؟” دەپ سورايدۇ.
شەيتان ئۇالرنى بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،شۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى ئۈزۈلۈپ
قالماي ،تۇرمۇشلىرى ياخشى ھالەتتە بولىدۇ .كېيىن سۇر چېلىنىدۇ ،ئۇنى ئاڭلىغان ھەر بىر
كىشى بوينىنى سوزۈپ ئۇياققا ـ بۇياققا قارايدۇ ،ئۇنى بىرىنچى بولۇپ تۆگىسىنىڭ ئېغىلىنى
ئوڭشاۋاتقان بىر كىشى ئاڭاليدۇ ،ئاندىن ھەممە كىشى ئۆلىدۇ .ئارقىدىن ﷲ شەبنەمدەك بىر
يامغۇرنى ئەۋەتىدۇ .شۇ يامغۇردىن كىشىلەرنىڭ جىسىملىرى ئۈنۈپ چىقىدۇ ،ئاندىن سۇر يەنە
بىر قېتىم چېلىنىدۇ ،ئۇ چاغدا ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ نېمىگە بۇيرۇلىدىغانلىقىغا
قاراپ تۇرىدۇ .ئۇالرغا“ :ئى خااليىق! پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قېشىغا كېلىڭالر” دېيىلىدۇ ،ﷲ
پەرىشتىلەرگە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى ،ئۇالر (جىمى سۆزلىرى
ۋە ئىشلىرىدىن) سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾((( دوزاخقا كىرىپ قالغانالرنى ئېلىپ چىقىڭالر-،
دېيىلىدۇ ،پەرىشتىلەر :قانچىدىن قانچىنى ئېلىپ چىقىمىز؟ -دەپ سورىغاندا ،ھەر مىڭدىن
 999نى ئېلىپ چىقىڭىالر -،دېيىلىدۇ» .بۇ ،ﷲ تائاال ئايەتلىرىدە بايان قىلغان كۈندۇر:
﴿(دەھشىتىدىن) بالىالرنىڭ بېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان كۈندىن قانداق ساقلىنىسىلەر﴾(((﴿ ،ئۇ
كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئىش قىيىنلىشىدۇ﴾(((.
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ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپىتى
ئابدۇراھمان ئىبنى ئادەمنىڭ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان
يۇقىرىدىكى ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ئەگەر سىلەر ئىسا
ئەلەيھىسساالمنى كۆرسەڭالر ،ئۇنى تۆۋەندىكى سۈپەتلىرىدىن تۇنۇۋاالاليسىلەر :ئۇ ئورتا بوي،
((( ساففات سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( مۇزەممىل سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەلەم سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

(رەڭگى) ئاقۇش قىزىل كىشى بولۇپ ،ئۈستىدە سۇس قىزىل رەڭ بىلەن بويالغان ئىككى
قۇر كىيىم بار .چېچى ھۆل بولمىسىمۇ ،ئۇنىڭ بېشىدىن خۇددى سۇ تېمىپ تۇرغاندەك
(كۆرۈنىدۇ)».
نۇۋاس ئىبنى سەمئاننىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ئىسا ئەلەيھىسساالم
دەمەشىقنىڭ شەرق تەرىپىدىكى ئاق مۇنارغا زەپە بىلەن بويالغان ئىككى قۇر سېرىق كىيىم
كىيگەن ،ئىككى قولىنى ئىككى پەرىشتىنىڭ قاناتلىرىغا قويغان ھالەتتە چۈشىدۇ ،ئۇ بېشىنى
ئەگسە ،ئۇنىڭدىن سۇ تامچىلىرى ئاقىدۇ .بېشىنى كۆتۈرسە ،ئۇنىڭدىن مەرۋايىتقا ئوخشاش
سۈزۈك تامچىالر چاچرايدۇ .ئۇنىڭ تىنىقى يەتكەن ھەر بىر كاپىر ئۆلىدۇ ،ئۇنىڭ تىنىقى ئۇنىڭ
كۆزى يەتكەن يەرگىچە بارىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىسرا كېچىسى مەن مۇسا بىلەن ئۇچراشتىم .ئۇ
ئورۇق ،چېچى تۈز (بۈدرە ئەمەس) بولۇپ ،خۇددى يەمەندىكى شەنۇئە دەيدىغان قەبىلىنىڭ
ئادەملىرىگە ئوخشايدىكەن .مەن ئىسا بىلەن ئۇچراشتىم .ئۇ ئوتتۇرا بوي ،خۇددى مۇنچىدىن
(ھازىر) چىققاندەك ئۆڭى ئاققىزىل ئىدى .مەن ئىبراھىمنى كۆردۈم( ،ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ
ئىچىدە) مەن ئۇنىڭغا بەك ئوخشايدىكەنمەن».
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مۇسا ،ئىسا ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمالرنى كۆردۈم .ئىسا ئاقۇش قىزىل ،بەدىنى
قاۋۇل ،كۆكسى كەڭ ئىكەن .ئەمما مۇسا بۇغداي ئۆڭلۈك ،بويى ئېگىز ،چېچى تۈز (بۈدرە
ئەمەس) بولۇپ ،بويىنىڭ ئېگىزلىكى جەھەتتىن زۇتتىلىقالرغا((( ئوخشايدىكەن».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم نافىئىدىن ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرگە دەججال توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىۋېتىپ
مۇنداق دېدى« :شەكسىزكى ،ﷲ تائاال ئالغاي ئەمەس ،بىلىپ قېلىڭالركى ،دەججالنىڭ ئوڭ
كۆزى ئالغاي بولۇپ ،خۇددى پولتىيىپ چىققان پاقىنىڭ كۆزىگە ئوخشايدۇ».
سەھىھ مۇسلىمدا مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىندى« :مەن كەبىنىڭ قېشىدا ئۇخالۋاتقاندا،
ﷲ تائاال چۈشۈمدە ماڭا كۆرگەن كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ چىرايلىق ،بۇغداي ئۆڭلۈك،
(بۈدرە ئەمەس) چېچى مۆرىسىگە چۈشكەن ،بېشىدىن سۇ تېمىپ تۇرىدىغان (يەنى پاكىزلىقتىن
بېشىدىن سۇ تېمىپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدىغان) ،ئىككى قولىنى ئىككى كىشىنىڭ دولىسىغا
قويغان ھالەتتە كەبىنى تاۋاپ قىلىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرسەتتى .مەن“ :ئۇ كىم؟” دەپ
سورىدىم .ماڭا“ :ئۇ مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا” دەپ جاۋاب بېرىلدى .ئاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ
كەينىدە چېچى ئۇششاق بۈدرە ،ئوڭ كۆزى ئالغاي ،خۇددى ئىبنى قەتەن دېگەن كىشىگە

(((

((( زۇتتىلىقالردىن ھىدىستانلىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگۈچىلەرمۇ ،سۇدانلىقالر كۆزدە تۇتىلىدۇ دېگۈچىلەرمۇ بار.
((( يۇقىرىدىكى ھەدىستە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ رەڭگى سۇس قىزىل دەپ كەلدى ،بۇ ھەدىستە بۇغداي ئۆڭلۈك دەپ
كەلدى .ئالىمالر بۇ ئىككى ھەدىسنى مۇنداق بىرلەشتۈرىدۇ :ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەسلى رەڭگى بۇغداي ئۆڭ بولۇپ،
روھىي كەيپىياتىدا ئۆزگىرىش بولسا ،ئۇنىڭ ئۆڭى سۇس قىزىلغا ئۆزگىرىپ قالىدۇ
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ئوخشىشىپ كېتىدىغان ،ئىككى قولىنى بىر كىشنىڭ ئىككى دولىسىغا قويغان ھالەتتە كەبىنى
تاۋاپ قىلىۋاتقان بىر كىشىنى كۆردۈم .مەن“ :ئۇ كىم؟” دەپ سورىدىم .ماڭا“ :ئۇ دەججال”
دەپ جاۋاب بېرىلدى».
﴿ئىسا قىيامەت كۈنى ئۇالر (يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگەن دەۋاسىنىڭ ۋە
ناساراالرنىڭ ئىسا ﷲ نىڭ ئوغلى دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى) غا گۇۋاھ بولىدۇ﴾ قەتادە بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن
ئۇلۇغ ۋەزىپىنى يەتكۈزگەنلىكىگە ۋە ئۆزىنىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلغانلىقىغا
گۇۋاھچى بولىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشىشىپ
كېتىدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! سەن كىشىلەرگە ،ﷲ نى
قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر -،دېدىڭمۇ؟» ئىسا ئېيتتى(« :رەببىم!)
شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەنكى ،ماڭا ئېيتىشقا
تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن ،ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام،
ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن (يەنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا مەلۇملۇق) .سەن
مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسەن ،مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن ،غەيبلەرنى ناھايىتى
ئوبدان بىلىسەن .مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى ،يەنى :مېنىڭ
پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر -،دېدىم .مەن
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتە ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىم ،مېنى
قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ ،سەن
ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن .ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ ،ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر،
(ئۇالرنى خالىغىنىڭچە تەسەررۇپ قىلىسەن)( ،ساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز قىاللمايدۇ) ،ئەگەر
ئۇالرغا (يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا) مەغپىرەت قىلساڭ ،سەن (ئىشىڭدا)
غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن»﴾(((.

*******
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ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
يەھۇدىيالرنىڭ قىلغان ھەقسىزلىقلىرى (يەنى زۇلمى ۋە قىلغان گۇناھلىرى) ،نۇرغۇن
كىشىلەرنى ﷲ نىڭ يولىدىن (يەنى ﷲ نىڭ دىنىغا كىرىشتىن) توسقانلىقلىرى ،چەكلەنگەن
جازانىنى ئالغانلىقلىرى ۋە كىشىلەرنىڭ پۇل  -ماللىرىنى ناھەق يېگەنلىكلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا
(ئىلگىرى) ھاالل قىلىنغان پاكىز نەرسىلەرنى ھارام قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كاپىر بولغانالرغا
((( مائىدە سۈرىسى  116ـــــ  118ـ ئايەتلەر.

نىسا سۈرىسى

قاتتىق ئازاب ھازىرلىدۇق﴿ 160ـ  .﴾161ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىلىمى چوڭقۇر بولغانالرغا،
ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ،سەندىن ئىلگىرى (ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە)
نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتىدىغان مۆمىنلەرگە ،نامازنى ئۆتىگۈچىلەرگە ،زاكات
بەرگۈچىلەرگە ،ﷲ ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقۇچىالرغا (جەننەتتە مەڭگۈ قېلىشتىن
ئىبارەت) كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز﴿.﴾162

يەھۇدىيالرغا ئىلگىرى ھاالل قىلىنغان پاكىز نەرسىلەرنىڭ ھارام
قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) يەھۇدىيالرنىڭ چوڭ ـ چوڭ گۇناھالرنى قىلىشى ئارقىلىق
(ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانلىقى سەۋەبى بىلەن ،بۇرۇن ھاالل قىلىنغان (پاكىز) نەرسىلەرنى
ئۇالرغا ھارام قىلغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .بۇ ھارام قىلىش يەھۇدىيالرنىڭ شەرىئەت يوللىرىنى
ئۆزلىرىگە چىڭىتىۋېلىشى ۋە تارالشتۇرىۋېلىشى يۈزىسىدىن ،كىتابلىرىغا خالىغانچە مەنا بېرىپ،
ھاالل نەرسىلەرنى ھارامغا ئۆزگەرتىۋېلىشىنى ﷲ تائاال ئەسلىدىال ئۇالرغا پۈتىۋەتكەن بولۇشى
مۇمكىن .ياكى ئۇالرغا بۇرۇن ھاالل بولغان نەرسىلەرنى ﷲ تائاال تەۋراتتا ھارام قىلىپ
چۈشۈرگەن بولۇشىمۇ مۇمكىن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا تەۋراتتا نۇرغۇنلىغان نەرسىلەرنى ھارام قىلدى ،ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەھۇدىيالرغا توم تۇياقلىق (يەنى تۆگە ،تۆگىقۇشقا ئوخشاش ئاچا
تۇياقلىق بولماي توم تۇياقلىق بولغان) ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىنى ھارام قىلدۇق ،ئۇالرغا كاال،
قويالرنىڭ دۈمبىسىدىكى ياكى ئۈچەيلىرىدىكى ياكى سۆڭىكىگە چاپلىشىقلىق ياغلىرىدىن
باشقا ياغلىرىنى ھارام قىلدۇق ،بۇ ئۇالرنىڭ (پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش ،جازانە قىلىش،
كىشىلەرنىڭ مال  -مۈلكىنى ناھەق يەۋېلىش قاتارلىق) زۇلۇملىرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بەرگەن
جازايىمىزدۇر ،بىز ئەلۋەتتە (بەرگەن خەۋەرلىرىمىزدە) راستچىلمىز﴾((( ﷲ تائاال ئۇالرغا شۇ
نەرسىلەرنى ھارام قىلدى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئەسكىلىكلىرى ،تاجاۋۇزچىلىقلىرى ۋە
پەيغەمبەرلىرىگە قىلغان قارشىلىقلىرىنىڭ سەۋەبىدىن شۇ نەرسىلەرنىڭ ئۇالرغا ھارام قىلىنىشى
تېگىشلىك بولدى.
﴿چەكلەنگەن جازانىنى ئالغانلىقلىرى﴾ بۇ ئۇالرنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ سۈپەتلىنىپ
كەلگەن خۇيىدۇر .شۇڭا ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ دۈشمەنلىرى بولۇپ كەلدى .ئۇالر نۇرغۇنلىغان
پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى ،ئىسا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمالرغا ئىشەنمىدى﴿ .ئۇالرنىڭ
((( ئال ئىمران سۈرىسى  93ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  146ـ ئايەت.
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ئىچىدىن كاپىر بولغانالرغا قاتتىق ئازاب ھازىرلىدۇق﴾.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
بىلمى چوڭقۇر بولغانالرغا ،ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ،سەندىن ئىلگىرى
(ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە) نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتىدىغان مۆمىنلەر﴾ دېگەن ئايىتى

ئىسالمغا كىرگەن ۋە ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئەۋەتكەن قۇرئانغا ئىشەنگەن
ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ،سۇئلەبە ئىبنى سەئيە ،ئەسەد ،زەيد ئىبنى سەئيە ۋە ئەسەد ئىبنى
ئۇبەيدە قاتارلىقالر توغرىسىدا چۈشتى.
﴿زاكات بەرگۈچىلەرگە﴾ بۇ ئايەتتىن كۆزدە تۇتۇلغان مەقسەت ،مالالرنىڭ زاكىتىنى
بەرگەن ياكى دىلالرنى پاكىزلىغان ياكى ھەر ئىككىلىسىنى قىلغان كىشىلەر بولۇشى مۇمكىن.
﴿(جەننەتتە مەڭگۈ قېلىشتىن ئىبارەت) كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز﴾.

*******
ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
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(ئى مۇھەممەد!) بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك،
ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھيى قىلدۇق ھەمدە ئىبراھىمغا ،ئىىسمائىلغا ،ئىسھاققا ،يەئقۇبقا ،يەئقۇبنىڭ
ئەۋالدلىرىغا ،ئىساغا ،ئەييۇبقا ،يۇنۇسقا ،ھارۇنغا ،سۇاليمانغا ۋەھيى قىلدۇق ،داۋۇدقا زەبۇرنى
ئاتا قىلدۇق﴿ .﴾163بىز نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىلگىرى (ئى
مۇھەممەد!) ساڭا بايان قىلغانلىرىمىزمۇ بار ،ساڭا بايان قىلمىغانلىرىمىزمۇ بار ،ﷲ مۇساغا
(بىۋاستە) سۆز قىلدى﴿ .﴾164ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەردىن كېيىن ﷲ نىڭ ئالدىدا كىشىلەر
(يەنى پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن بولسا ،ئەلۋەتتە ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائەت قىالتتىم دېگۈچىلەر)
گە باھانە بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق،
ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾165

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغىمۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى
قىلىنغان نەرسىنىڭ ۋەھيى قىلىنغانلىقى
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

نىسا سۈرىسى

رىۋايەت قىلىدۇ :سەكىن ۋە ئەدى ئىبنى زەيد قاتارلىقالر :ئى مۇھەممەد! بىز ﷲ نىڭ مۇسادىن
كېيىن بىر كىشىگە بىر نەرسە چۈشۈرگەنلىكىنى بىلمەيمىز -،دېگەن ئىدى.
ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىنىڭ سۆزى توغرىسىدا بۇ ئايەتنى چۈشۈردى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك ،ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھيى
قىلدۇق ھەمدە ئىبراھىمغا ،ئىىسمائىلغا ،ئىسھاققا ،يەئقۇبقا ،يەئقۇبنىڭ ئەۋالدلىرىغا ،ئىساغا،
ئەييۇبقا ،يۇنۇسقا ،ھارۇنغا ،سۇاليمانغا ۋەھيى قىلدۇق ،داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق﴾.

قۇرئاندا بايان قىلىنغان پەيغەمبەرلەرنىڭ يىگىرمە بەش ئىكەنلىكى
﴿بىز نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىلگىرى (ئى مۇھەممەد!)
ساڭا بايان قىلغانلىرىمىزمۇ بار﴾ ﷲ تائاال قۇرئاندا ئىسىملىرىنى بايان قىلغان پەيغەمبەرلەر

تۆۋەندىكىچە :ئادەم ،ئىدرىس ،نۇھ ،ھۇد ،سالىھ ،ئىبراھىم ،لۇت ،ئىسمائىل ،ئىسھاق،
يەئقۇب ،يۈسۈپ ،ئەييۇب ،شۇئەيب ،مۇسا ،ھارۇن ،يۇنۇس ،داۋۇد ،سۇاليمان ،ئىلياس،
يەسە ،زەكەرىيا ،يەھيا ،ئىسا( ،كۆپىنچە تەپسىر ئالىملىرىنىڭ كۆز قارىشىچە) زۇلكېفىل ۋە
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر.
﴿ساڭا بايان قىلمىغانلىرىمىزمۇ بار﴾ يەنى قۇرئاندا بايان قىلىنمىغان ،نۇرغۇنلىغان
پەيغەمبەرلەر باردۇر.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەزىلىتى
﴿ﷲ مۇساغا (بىۋاستە) سۆز قىلدى﴾ بۇ سۈپەت مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن بىر شەرەپتۇر.
شۇڭا ئۇ “سۆزلەشكۈچى” دەپ ئاتىلىدۇ (يەنى ﷲ تائاال سۆزلىگۈچى ،مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئاڭلىغۇچى بولىدۇ).
ھافىز ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋىدىن ئابدۇجاببار ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ :بىر كىشى ئەبۇبەكرى ئىبنى ئىياشنىڭ قېشىغا كېلىپ :مەن بىر كىشىنىڭ
بۇ ئايەتنى :مۇسا ﷲ تائاالغا بىۋاستە سۆز قىلدى دەپ ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم -،دېدى.
ئەبۇبەكرى :بۇ ئايەتنى كاپىردىن باشقىسى بۇنداق ئوقۇمايدۇ -،دېدى .بەزى مۆئتەزىلەر((( بىر
شەيخكە (بۇ ئايەتنى) :مۇسا ﷲ تائاالغا بىۋاستە سۆز قىلدى -،دەپ ئوقۇپ بەردى .ھېلىقى
شەيىخ ئۇنىڭغا :ھەي ئەدەبسىز! (ئۇنى ئۇنداق ئوقۇساڭ) ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنى قانداق
ئوقۇيسەن﴿ :مۇسا بىز ۋەدە قىلغان ۋاقىتتا كەلگەن ۋە پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا (بىۋاستە) سۆز
(((
قىلغان چاغدا« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆزەڭنى كۆرسەتكىن ،سېنى بىركۆرۈپ ئاالي» دېدى﴾
يەنى بۇ ئايەتنى (يۇقىرىقىنى ئۆزگەرتكەندەك) ئۆزگەرتكىلى بولمايتتى.
((( ئىزاھاتى  -6كىتابنىڭ ئاخىرىغا بېرىلدى.
((( ئەئراف سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەرلەرنىڭ ﷲ تەرىپىدىن ئىنسانالرغا پاكىت تۇرغۇزۇش ئۈچۈن
ئەۋەتىلگەنلىكى
﴿ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەردىن كېيىن ﷲ نىڭ ئالدىدا كىشىلەر (يەنى پەيغەمبەر
ئەۋەتىلگەن بولسا ئەلۋەتتە ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائەت قىالتتىم دېگۈچىلەر) گە باھانە بولۇپ
قالماسلىقى ئۈچۈن( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،ئاسىيلىق
قىلغۇچىالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەۋەتىشتىن بۇرۇن ئازاباليدىغان بولسا،

ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ باھانە كۆرسىتىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر بىز ئۇالرنى
ئۇنىڭدىن (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىشتىن) ئىلگىرى ھاالك قىلغان بولساق ،ئۇالر
چوقۇم« :نېمىشقا بىزگە بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتمىدىڭ؟ بىز خار ۋە رەسۋا بولۇشتىن ئىلگىرى
سېنىڭ ئايەتلىرىڭگە ئەگشەتتۇق» دەيتتى﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى (يەنى كۇفرى ۋە
گۇناھلىرى) تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بىرەر ئازاب كەلسە« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە بىرەر پەيغەمبەر
ئەۋەتكەن بولساڭ ئىدىڭ ،سېنىڭ ئايەتلىرىڭگە ئەگىشەتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن بوالتتۇق»
دېمەسلىكلىرى ئۈچۈن (سېنى ئۇالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق)﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :يامان ئىشالرغا ﷲ تائاالدىنمۇ بەكرەك قارشى تۇرىدىغان بىر
زات يوق ،شۇڭا ﷲ تائاال ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ھارام قىلدى.
مەدھىيىلىنىشنى ﷲ تائاالدىنمۇ بەكرەك ياخشى كۆرىدىغان باشقا بىر زات يوق .شۇڭا ﷲ
تائاال ئۆزىنى ئۆزى مەدھىيىلىدى( .باشقىالرغا) پاكىت كەلتۈرۈشنى ﷲ تائاالدىنمۇ بەكرەك
ياخشى كۆرىدىغان باشقا بىر زات يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى خۇش بېشارەتچى ۋە
ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتتى».
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەپ بايان قىلىنىدۇ« :شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى
ۋە كىتابالرنى نازىل قىلدى».
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ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
((( تاھا سۈرىسى  134ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  47ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

(يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھلىق بەرمىسە گۇناھى ئۆزىگە)
لېكىن ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان ئارقىلىق (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق بېرىدۇ ،ﷲ
قۇرئاننى (باشقىالر بىلمەيدىغان ئۆزىگە خاس) ئىلمى بىلەن نازىل قىلدى .پەرىشتىلەرمۇ (ﷲ
ساڭا نازىل قىلغان قۇرئانغا ۋە پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق بېرىدۇ( ،باشقىالر گۇۋاھلىق
بەرمىگەندىمۇ) ﷲ نىڭ گۇۋاھلىقى يېتەرلىكتۇر﴿ .﴾166شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولغانالر ۋە
(كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسقانالر ھەقىقەتەن قاتتىق ئازدى﴿ .﴾167شۈبھىسىزكى،
كاپىر بولغانالر ۋە زۇلۇم قىلغانالرنى ﷲ مەغپىرەت قىلمايدۇ ،توغرا يولغىمۇ (يەنى جەننەتنىڭ
يولىغىمۇ) باشلىمايدۇ﴿( .﴾168ئۇالرنى) پەقەت جەھەننەمنىڭ يولىغا باشاليدۇ ،ئۇالر جەھەننەمدە
مەڭگۈ قالىدۇ ،بۇ (يەنى ئۇالرنى جەھەننەمدە مەڭگۈ قالدۇرۇش) ﷲ غا ئاسان﴿ .﴾169ئى
ئىنسانالر! پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالردىن ھەق (دىن)
ئېلىپ كەلدى ،ئىمان ئېيتىڭالركى( ،بۇ) سىلەر ئۈچۈن پايدىلىق ،ئەگەر ئىنكار قىلساڭالر
(يەنى كۇفرىنى داۋامالشتۇرساڭالر) (ﷲ سىلەردىن بىھاجەت) .چۈنكى ،ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،مۈلكىدۇر).
ﷲ (بەندىلىرىنىڭ ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾170
﴿(ئى مۇھەممەد!) بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك،
ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھيى قىلدۇق ﴾...دېگەن ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى

ئىسپاتالشنى ۋە مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابالردىن ئۇنىڭ پەيغەمبرلىكىگە ئىشەنمىگەن كىشىلەرگە

رەددىيە بىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر
سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھلىق بەرمىسە گۇناھى ئۆزىگە) لېكىن ﷲ ساڭا نازىل قىلغان
قۇرئان ئارقىلىق (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق بېرىدۇ﴾ يەنى (ساڭا ئىشەنمىگەن ۋە ساڭا

قارشىلىق قىلغان) كىشىلەر گەرچە ساڭا ئىشەنمىسىمۇ ،ﷲ تائاال سېنىڭ كىتاب (قۇرئان)
بېرىلگەن پەيغەمبەر ئىكەنلىكىڭگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ﷲ تائاال (ئۇنىڭغا بېرىلگەن قۇرئاننى
سۈپەتلەپ) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن)
باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴾(((.

﴿ﷲ قۇرئاننى (باشقىالر بىلمەيدىغان ئۆزىگە خاس) ئىلمى بىلەن نازىل قىلدى﴾

يەنى بۇ بىلىم ﷲ تائاال بىلدۈرۈشنى خالىغان كىشىلەردىن باشقا ،پەيغەمبەر ۋە ئەڭ يېقىن
پەرىشتىلەرمۇ بىلمەيدىغان دەلىل ـ ئىسپات ۋە ھىدايەت ،ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى
بولىدىغان ،يامان كۆرىدىغان ۋە رازى بولمايدىغان ئىشالر ،غەيبنى بىلىش ۋە ﷲ تائاالنىڭ
ئۇلۇغ سۈپەتلىرىدىن ئىبارەت بىلىملەردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ نىڭ مەلۇماتىدىن (ﷲ) ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى
خالىغان نەرسىلەردىن (يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن) باشقا
ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ ،ئۇالر
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  255ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بولسا ئۇنى بىلمەيدۇ﴾(((.
﴿پەرىشتىلەرمۇ (ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئانغا ۋە پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق بېرىدۇ،
(باشقىالر گۇۋاھلىق بەرمىگەندىمۇ) ﷲ نىڭ گۇۋاھلىقى يېتەرلىكتۇر﴾
﴿شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولغانالر ۋە (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسقانالر ھەقىقەتەن
قاتتىق ئازدى﴾ يەنى ئۇالر كاپىر بولدى ،ھەقكە ئەگەشمىدى ۋە باشقىالرنى ھەقكە ئەگىشىشتىن

توستى ،شۇنىڭ بىلەن (ئۇالر) ھەق يولدىن ئېزىپ كەتتى.

ئاندىن ﷲ تائاال ئايەتلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەي ،باشقىالرنىمۇ
ئىشىنىشتىن توسۇپ ،گۇناھ ۋە ھارام ئىشالرنى قىلىپ ،ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان كاپىرالرنىڭ
گۇناھىنى كەچۈرمەيدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئالدىدا جەھەننەمدىن باشقا يول يوق ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىپ مۇنداق ديدۇ(﴿ :ئۇالرنى) پەقەت جەھەننەمنىڭ يولىغا باشاليدۇ ،ئۇالر جەھەننەمدە
مەڭگۈ قالىدۇ ،بۇ (يەنى ئۇالرنى جەھەننەمدە مەڭگۈ قالدۇرۇش) ﷲ غا ئاسان﴾ يەنى ﷲ
تائاال كاپىرالردىن بىھاجەتتۇر ،ئۇالر كۇپۇرلۇق قىلىش بىلەن ﷲ تائاالغا ھېچقانداق زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ دېگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا (ئۆز قەۋمىگە)« :ئەگەر سىلەر ۋە پۈتۈن
يەر يۈزىدىكى كىشىلەر كاپىر بولۇپ كەتسەڭالرمۇ (ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر)،
چۈنكى ،ﷲ ئەلۋەتتە (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيلەشكە اليىقتۇر» دېدى﴾(((.
﴿چۈنكى ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ
مەخلۇقاتىدۇر ،مۈلكىدۇر) .ﷲ (بەندىلىرىنىڭ ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى (ئۇ) سىلەرنىڭ

ئىچىڭالردىن ھىدايەتكە اليىق بولىدىغان كىشىنى بىلگۈچى ۋە ئۇنى ھىدايەتكە باشلىغۇچىدۇر.
شۇنداقال سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن ئازغۇنلۇققا اليىق بولىدىغان كىشىنى بىلگۈچىدۇر ،ئاندىن
ئۇنى ئازغۇنلۇققا باشلىغۇچىدۇر .ﷲ تائاال﴿ :ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
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ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى ناساراالر جامائەسى) دىنىڭالردا ھەددىدىن ئاشماڭالر ،ﷲ
نىڭ شەنىگە ھەق (سۆز) دىن باشقىنى ئېيتماڭالر (يەنى ﷲ غا شېرىكى ۋە بالىسى بولۇشتىن
پاك دەپ ئېتىقاد قىلىڭالر) .مەسىھ ئىسا ـ مەريەمنىڭ ئوغلى ،پەقەت ﷲ نىڭ رەسۇلىدۇر
((( تاھا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  8ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

(سىلەر گۇمان قىلغاندەك ﷲ نىڭ ئوغلى ئەمەستۇر) ،مەريەمگە ﷲ نىڭ ئىلقا قىلغان
كەلىمىسىدۇر (يەنى ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىسىز ،ﷲ نىڭ «ۋۇجۇدقا كەل» دېگەن سۆزىدىن
يارىتىلغاندۇر) ،ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن بىر روھتۇر ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە
ئىمان ئېيتىڭالر( ،ﷲ ئىسا ،مەريەمدىن ئىبارەت) ئۈچتۇر دېمەڭالر( ،خۇدا ئۈچ دەيدىغان
ئېتىقادتىن) قايتىڭالر( ،بۇ) سىلەرگە پايدىلىقتۇر ،ﷲ پەقەت بىر ئىالھتۇر ،بالىسى بولۇشتىن
ﷲ پاكتۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ دۇر (يەنى ﷲ
نىڭ مۈلكىدۇر ،مەخلۇقاتىدۇر) ﷲ يېتەرلىك ھامىيدۇر﴿.﴾171

ئەھلى كىتابالرنىڭ دىنىدا ھەددىدىن ئېشىش ۋە مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانى
ئاشۇرۇپ ماختاشتىن توسۇلغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئەھلى كىتابالرنى (دىندا) ھەددىدىن ئېشىپ كېتىشتىن ۋە ئىسا
ئەلەيھىسساالمنى ھەددىدىن ئارتۇق ماختىۋېتىشتىن توسىدۇ .بۇنداق ئىشالر خىرىستىئانالردا
ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا ھەددىدىن ئېشىپ
كەتتى .ھەتتا ئۇالر ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن مەرتىۋىسىدىن ئارتۇق كۆتۈرۈۋەتتى،
يەنى پەيغەمبەرلىك دەرىجىسىدىن ئارتۇق كۆتۈرۈپ (ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغاندەك) ئىبادەت
قىلىدىغان (ﷲ تائاالدىن باشقا) بىر ئىالھ قىلىۋالدى .بەلكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ
دىنىدا دەپ گۇمان قىلغان ئەگەشكۈچىلىرى ھەققىدىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ كەتتى .ئۇالر
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى خاتالىقتىن خالىي دەپ دەۋا قىلدى ،ئۇالر ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ دېگەن سۆزلىرىگە (مەيلى ھەق ياكى ناھەق بولسۇن،
خاتا ياكى توغرا بولسۇن) ئۇالرغا ئەگەشتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى ،راھىبلىرىنى
(يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى ،ئۆلىمالىرىنى) ۋە مەريەم ئوغلى مەسىھنى
مەبۇد قىلىۋالدى( .ھالبۇكى) ئۇالر (پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق) پەقەت بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلىشقا
بۇيرۇلغان ئىدى ،ئۇنىڭدىن باشقا (يەنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ دىن باشقا) ھېچ
مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەنلىرىدىن پاكتۇر﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر مېنى خىرىستىئانالر مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانى ھەددىدىن ئارتۇق
ماختىغاندەك ماختىماڭالر ،مەن پەقەت (ﷲ نىڭ) بىر بەندىسىدۇرمەن ،سىلەر (مېنى) ﷲ
نىڭ بەندىسى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبرى دەپ ئاتاڭالر».
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) :ئى مۇھەممەد! ئى غوجىمىز! غوجىمىزنىڭ ئوغلى! بىزنىڭ
ئىچىمىزدىكى ئەڭ ياخشى كىشى ۋە ئەڭ ياخشى كىشىنىڭ بالىسى -،دەپ چاقىردى .شۇنىڭ
((( تەۋبە سۈرىسى  31ـ ئايەت.
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بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئى ئىنسانالر! سىلەر سۆزلىرىڭالرغا دىققەت
قىلىڭالر ،شەيتان سىلەرنى ئازدۇرۇپ كەتمىسۇن .مەن ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھەممەددۇرمەن،
مەن ﷲ نىڭ بەندىسى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىدۇرمەن .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مەن سىلەرنىڭ مېنى ﷲ تائاال ماڭا بەرگەن مەرتىۋىدىن ئارتۇق كۆتۈرۈۋېتىشڭالرنى ياخشى
كۆرمەيمەن».
﴿ﷲ نىڭ شەنىگە ھەق (سۆز) دىن باشقىنى ئېيتماڭالر (يەنى ﷲ غا شېرىكى ۋە
بالىسى بولۇشتىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىڭالر)﴾ ﷲ دىن باشقا ئىالھ يوق ۋە ئۇنىڭدىن باشقا

پەرۋەردىگارمۇ يوق.

﴿مەسىھ ئىسا ـ مەريەمنىڭ ئوغلى ،پەقەت ﷲ نىڭ رەسۇلىدۇر (سىلەر گۇمان قىلغاندەك
ﷲ نىڭ ئوغلى ئەمەستۇر) ،مەريەمگە ﷲ نىڭ ئىلقا قىلغان كەلىمىسىدۇر (يەنى ئاتىنىڭ
ۋاسىتىسىسىز ،ﷲ نىڭ «ۋۇجۇدقا كەل» دېگەن سۆزىدىن يارىتىلغاندۇر) ،ﷲ تەرىپىدىن
كەلگەن بىر روھتۇر﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ نىڭ بەندىلىرىدىن بىرى ،مەخلۇقاتلىرىدىن

بىرى ،شۇنداقال پەيغەمبەرلىرىدىن بىرىدۇر .ئۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مەريەمگە تاشلىغان« :ۋۇجۇتقا
كەل» دېگەن سۆزىدۇر .يەنى ﷲ تائاال ئۇنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق مەريەم
ئەلەيھىسساالمغا ئەۋەتكەن «ۋۇجۇدقا كەل» دېگەن سۆزى بىلەن ياراتقاندۇر .جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ﷲ تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن بىر روھنى پۈۋلىدى،
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا پۈۋلىگەن ھېلىقى روھ ھەزرىتى مەريەمنىڭ كۆينىكىنىڭ
ئىچىدە ئىدى .ئۇ ،ئاتا بىلەن ئانىنىڭ ئۇرۇغى ئۇچراشقاندەك كىيىمدىن ئۇنىڭ باال ياتقۇسىغا
ئۆتتى .پۈتكۈل ئىنسانالر ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسا ئەلەيھىسساالم:
“ﷲ تائاالنىڭ سۆزى ۋە ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن بىر روھ” دەپ ئاتىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئاتىسىز
تۇغۇلغان .پەقەت ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا« :ۋۇجۇدقا كەل» دېگەن سۆزى ۋە جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم بىلەن ئەۋەتكەن روھ ئارقىلىق يارىتىلغاندۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ئىشالر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەريەم ئوغلى ئىسا پەقەت (ئۆتكەن
پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش) پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر
ئۆتكەن ،ئۇنىڭ ئانىسى ناھايىتى راستچىل خوتۇندۇر ،ئۇ ئىككىسى تاماق يەيتتى
(يەنى ئۇالرمۇ باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشاشال ،گۆش ،سۆڭەك ،تومۇر ۋە پەيلەردىن
تەركىب تاپقان ئىدى)﴾(((﴿ ،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)﴾(((،﴿نۇمۇسىنى ساقلىغان ئايالنىڭ (يەنى مەريەمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغىن) .ئۇنىڭغا (يەنى
كىيىمنىڭ ئىچىگە) بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق (پۈۋلەنگەن روھ ئۇنىڭ
ئىچىگە كىرىپ ،ئۇ ئىساغا ھامىلدار بولدى) ،ئۇنى ۋە ئوغلىنى (يەنى ئىسا بىلەن مەريەمنى)
((( مائىدە سۈرىسى  75ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  59ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

ئەھلى جاھان ئۈچۈن (بىزنىڭ قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل قىلدۇق﴾(((﴿ ،ھەمدە
ئىمراننىڭ قىزى مەريەمنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى ،ئۇ نۇمۇسىنى ساقلىدى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ
تەرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق (دەم ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،ئىساغا ھامىلدار بولدى)،
ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ سۆزلىرىنى ۋە (نازىل قىلغان) كىتابلىرىنى تەستىق قىلدى ۋە ﷲ غا
ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴾(((.
ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ (يەنى ئىسا)
(ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ئەمەس) پەقەت پەيغەمبەرلىك
نېمىتىمىزگە ئېرىشكەن بىر بەندىدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئۇبادە ئىبنى سامىتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ دىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ،مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە ،ئىسانىڭ ﷲ نىڭ
بەندىسى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ،مەريەمگە تاشلىغان ئۇنىڭ (ۋۇجۇدقا كەل دېگەن) سۆزى ۋە
ئۇنىڭ تەرىپىدىن كەلگەن بىر روھ ئىكەنلىكىگە ،جەننەت ۋە دوزاخنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە
گۇۋاھلىق بەرسە ،ﷲ تائاال ئۇنى قىلغان ئەمەلىگە قاراپ جەننەتكە كىرگۈزىدۇ».
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەپ بايان قىلىنىدۇ« :ئۇ جەننەتنىڭ سەككىز ئىشىكىنىڭ
خالىغىنىدىن كىرىدۇ».
ئايەتتە ۋە ھەدىستە كەلگەن «ﷲ تەرىپىدىن بولغان بىر روھ» دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى (كامالى)
پەزلىدىن سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ .يەنى ئىسا
ئەلەيھىسساالم خىرىستىئانالر (ﷲ ئۇالرغا لەنەت قىلسۇن!) دېگەندەك ﷲ نىڭ روھى ئەمەس،
بەلكى ﷲ تەرەپتىن كەلگەن بىر روھتۇر((( .روھنىڭ (يەنى ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن روھ
دەپ) ﷲ غا قوشۇلۇپ كېلىشى خۇددى﴿ :بۇ ﷲ (بىۋاسىتە) ياراتقان چىشى تۆگە سىلەرگە
مېنىڭ مۆجىزەمدۇر﴾(((«﴿ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگىن ،تاۋاپ قىلغۇچىالرغا،
(((
قىيام قىلغۇچىالرغا ،رۇكۇ قىلغۇچىالرغا ،سەجدە قىلغۇچىالرغا مېنىڭ ئۆيۈمنى پاك قىلغىن﴾
دېگەن ئايەتلەردە تۆگە ۋە ئۆي (يەنى كەبە) ھۆرمەت يۈزىسىدىن ﷲ غا قوشۇلۇپ كەلگەندەك
قوشۇلۇپ كەلدى.
﴿ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتىڭالر( ،ﷲ ئىسا ،مەريەمدىن ئىبارەت)
((( ئەنبىيا سۈرىسى  91ـ ئايەت.
((( تەھرىم سۈرىسى  12ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جاسىيە سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ ئىككى خىل سۆزنىڭ ئارىلىقىدا پەرق ناھايىتى ئوچۇقتۇر ،ئىسانى خىرىستىئانالر دېگەندەك ﷲ نىڭ روھىنىڭ
بىر بۆلۈكى دېسەك ،ئۇ چاغدا ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ نىڭ بىر پارچىسى بولۇپ قالىدۇ .بۇ ئەلۋەتتە خاتادۇر.
((( ھۇد سۈرىسى  64ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۈچتۇر دېمەڭالر( ،خۇدا ئۈچ دەيدىغان ئېتىقادتىن) قايتىڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ نىڭ بىر
ئىكەنلىكىگە ،ئۇنىڭ بالىسى ۋە ئايالىنىڭ يوقلۇقىغا ۋە ئىسانىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىڭالر .سىلەر ﷲ تائاالغا ئىسانىڭ ئانىسى مەريەمنىمۇ شېرىك
قىلماڭالر!
﴿(بۇ) سىلەرگە پايدىلىقتۇر ،ﷲ پەقەت بىر ئىالھتۇر ،بالىسى بولۇشتىن ﷲ پاكتۇر،
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ دۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر،
مەخلۇقاتىدۇر) ﷲ يېتەرلىك ھامىيدۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۈچ

ئىالھنىڭ بىرىدۇر دېگۈچىلەر شەكسىز كاپىر بولدى .بىر ئىالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾(((،
﴿ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! سەن كىشىلەرگە ،ﷲ نى قويۇپ مەن
بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر -،دېدىڭمۇ؟» ئىسا ئېيتتى(« :رەببىم!) شەنىڭگە
اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەنكى ،ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك
بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن ،ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام ،ئۇنى سەن چوقۇم
بىلىسەن (يەنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا مەلۇملۇق) .سەم مېنىڭ زاتىمدىكىنى
بىلىسەن ،مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن ،غەيبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن﴾(((.
خىرىستىئانالر (ﷲ ئۇالرغا لەنەت قىلسۇن!) بىلىمسىز بولغاچقا ،ئۇالرنىڭ (ئىسا
ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا) مۇقىم بىر ئېتىقادى يوق بولۇپال قالماستىن ،بەلكى ،ئۇالرنىڭ (ئىسا
ئەلەيھىسساالم توغرىسىدىكى) چۈشەنچىسىمۇ بىردەك ئەمەس .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۇنى ئىالھ
دەپ ئېتىقاد قىلسا ،بەزىلىرى ئۇنى ﷲ نىڭ شېرىكى دەيدۇ .يەنە بەزىلىرى ئۇنى ﷲ نىڭ
ئوغلى دەيدۇ .شۇڭا ئۇالر ناھايىتى كۆپ گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆز
قاراش ۋە پىكىرلىرى تۈپتىن پەرقلىنىدۇ( .شۇڭا) بەزى ئالىمالر :ئەگەر ئون خىرىستىئان بىر
جايغا يىغىلىپ قالسا ،ئۇالر (ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا) ئون بىر خىل قاراشقا بۆلۈنۈپ
كېتىدۇ -،دەپ ناھايىتى توغرا باھا بەرگەن.

خىرىستىئانالرنىڭ گۇرۇھلىرى
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ھىجرىيەنىڭ  400ـ يىللىرى ئىسكەندىرىيەنىڭ پوپى ۋە خىرىستىئانالرنىڭ مەشھۇر ئالىمى
سەئىد ئىبنى بىترىق مۇنداق دەپ بايان قىلغان :شەكسىزكى ،خىرىستىئانالر ئۆزلىرى ئۈچۈن
ناھايىتى چوڭ ئامانەت دەپ ھېسابلىنىدىغان بىر ئامانەتنى قارار قىلىدىغان چوڭ بىر يىغىلىش
قىلدى .ئۇ يىغىلىش ئەمەليەتتە بولسا (چوڭ بىر ئامانەت ئەمەس) ،ئەڭ رەزىل بىر خىيانەت
ئىدى .بۇ يىغىلىش مەشھۇر قۇستانتىنىيە شەھىرىنى قۇرغۇچى قۇستەنتىننىڭ زامانىدا بولغان
بولۇپ ،ئۇ بىر چوڭ پەيالسوپ كىشى ئىدى .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ناھايىتى قاتتىق
ئىختىالپ قىلدى .ئۇ يىغىلىشقا ئىككى مىڭدىن ئارتۇقراق پوپ قاتناشقان بولۇپ ،ئۇالر كۆز
قاراش جەھەتتە ناھايىتى كۆپ گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كەتكەن ئىدى .مەسىلەن :ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
((( مائىدە سۈرىسى  73ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  116ـ ئايەت.

نىسا سۈرىسى

ئەللىكى بىر گۇرۇھ ،يىگىرمىسى بىر گۇرۇھ ،يۈزى بىر گۇرۇھ ،يەتمىشى بىر گۇرۇھ ئىدى.
بەزى گۇرۇھالر ئۇنىڭدىن كۆپ ،بەزى گۇرۇھالر ئاز ئىدى .پادىشاھ قۇستەنتىن گۇرۇھالرنىڭ
ئىچىدىن ئادىمى  318كىشىدىن ئاشىدىغان بىر گۇرۇھنىڭ ئېتىقادقا بىرلىككە كەلگەنلىكىنى
كۆرۈپ( ،ئۇ) بۇ قاراشنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنى قوغداپ كۈچلەندۈردى ،ئۇنىڭدىن باشقا
ھەممە قاراشالرنى بىكار قىلدى .ئاشۇ  318كىشىنىڭ سۇيىقەستى نىزام قىلىپ بېكىتىلدى .ئۇالر
ئۈچۈن چېركاۋالر سېلىندى .ئۇالر ئۆزلىرىگە كىتاب ۋە قانۇنالرنى تۈزۈپ چىقتى .ئۇنىڭدا ئېتىقاد
قىلىش ۋە نىزام ئورنىدا ئەمەل قىلىش ئۈچۈن كېيىنكىلەرگە ئۆگىتىدىغان ئامانەتنى پەيدا
قىلدى .بۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى مەلەكىيە دەپ ئاتالدى .ئاندىن پوپالر ئىككىنچى قېتىم
يىغىلدى( .بۇ يىغىلىشتا) يەئقۇبىيە گۇرۇھى پەيدا بولدى .ئۇالر ئۈچىنچى قېتىم يىغىلغاندا،
نېستۇرىيە گۇرۇھى پەيدا بولدى .بۇ ئۈچ پىرقىنىڭ ئۈچىلىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمدا (دادا ،باال
ۋە روھۇلقۇدۇستىن ئىبارەت) ئۈچ خىل نەرسىنىڭ بارلىقىنى سۆزلەيدۇ .يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم
ئاتىلىق (يەنى ئىالھلىق) ،بالىلىق (يەنى ئىنسانلىق) ۋە روھۇلقۇدۇستىن ئىبارەتتۇر .بۇ ئۈچ
نەرسىنىڭ بىرلەشمە گەۋدىسىنى ئىسا دەيمىز ،ئىسا ۋۇجۇدىدا مۇشۇ ئۈچ نەرسە بار دەيدۇ.
ئاندىن ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىالھلىق تەرىپى بىلەن ئىنسانلىق تەرىپى بىرلەشتىمۇ ياكى
بىرلەشمىدىمۇ ياكى ئۇ ئىككى تەرەپ بىر ـ بىرىگە يوغۇرۇلۇپ كەتكەنمۇ دېگەن مەسىلىلەردە
ئۈچ خىل گۇرۇھقا ئايرىلىپ كەتتى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر گۇرۇھ يەنە بىرسىنى كاپىرغا
چىقىرىدۇ .بىز يەنى مۇسۇلمانالر بولساق ،ئۈچىلىسىنى كاپىرغا چىقىرىمىز.
﴿(خۇدا ئۈچ دەيدىغان ئېتىقادتىن) قايتىڭالر( ،بۇ) سىلەرگە پايدىلىقتۇر ،ﷲ پەقەت بىر
ئىالھتۇر ،بالىسى بولۇشتىن ﷲ پاكتۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى
ﷲ نىڭ دۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،مەخلۇقاتىدۇر) ﷲ يېتەرلىك ھامىيدۇر﴾ يەنى

ھەممىسى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ۋە ئۇنىڭ مەخلۇقاتىدۇر .ئاسمان ـ زېمىندىكى مەخلۇقاتالرنىڭ
ھەممىسى ئۇنىڭ باشقۇرۇشى ۋە بۇيرۇقى ئاستىدىدۇر .ئۇ ھەممە نەرسىگە ئۆزى ئىگىدۇر.
(شۇنداق بولغان ئىكەن) ئۇنىڭ قانداقمۇ ئايالى ۋە بالىسى بولسۇن؟

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 ـ 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 .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﴾(((.

*******
((( ئەنئام سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  88ــــ  95ـ ئايەتلەر.
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
مەسىھمۇ( ،ﷲ غا) يېقىن پەرىشتىلەرمۇ ﷲ غا بەندە بولۇشتىن ھەرگىز باش تارتمايدۇ،
كىملەركى ﷲ غا بەندىچىلىك قىلىشتىن باش تارتىدىكەن ۋە كۆرەڭلەپ كېتىدىكەن،
(بىلسۇنكى) ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (قىيامەت كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن) ئۆز
دەرگاھىغا توپاليدۇ﴿ .﴾172ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك ،ﷲ
ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىنىڭ) ئەجرىنى تولۇق بېرىدۇ ،نېمىتىنى ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ( ،ﷲ غا
قۇلچىلىق قىلىشتىن) باش تارتقان ۋە كۆرەڭلەپ كەتكەنلەرگە كەلسەك ،ﷲ ئۇالرغا قاتتىق
ئازاب قىلىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ﷲ دىن باشقا (ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان)
ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ﴿.﴾173

پەيغەمبەرلەر ۋە پەرىشتىلەرنىڭ اﷲ تائاالغا بەندىچىلىك قىلىشتىن باش
تارتمايدىغانلىقى
﴿مەسىھمۇ( ،ﷲ غا) يېقىن پەرىشتىلەرمۇ ﷲ غا بەندە بولۇشتىن ھەرگىز باش تارتمايدۇ﴾

ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ھەرگىزمۇ چوڭلۇق قىلمايدۇ .قەتادە مۇنداق دېدى:
ئىككىلەنمەيدۇ.

﴿كىملەركى ﷲ غا بەندىچىلىك قىلىشتىن باش تارتىدىكەن ۋە كۆرەڭلەپ كېتىدىكەن،
(بىلسۇنكى) ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (قىيامەت كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن) ئۆز
دەرگاھىغا توپاليدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئارىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكمى بىلەن ئايرىيدۇ.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك ،ﷲ ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىنىڭ)
ئەجرىنى تولۇق بېرىدۇ ،نېمىتىنى ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
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دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا
جەھەننەمگە كىرىدۇ»﴾(((.

*******
ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نىسا سۈرىسى

ئى ئىنسانالر! سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (شانلىق مۆجىزىلەر بىلەن
كۈچلەندۈرۈلگەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئىبارەت) ئوچۇق دەلىل كەلدى ،سىلەرگە
روشەن نۇرنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلدۇق﴿ .﴾174ﷲ غا ئىمان ئېيتقان ۋە ئۇنىڭغا
(يەنى قۇرئانغا) چىڭ يېپىشقانالرغا كەلسەك ،ﷲ ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىگە ۋە نېمىتىگە (يەنى
جەننىتىگە) داخىل قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا باشاليدۇ﴿.﴾175

اﷲ تەرىپىدىن كەلگەن نەرسىنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ھەممە ئىنسانالرغا ئۆزىنىڭ تەرىپىدىن كاتتا بىر پاكىتنىڭ
كەلگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .بۇ پاكىت بولسا ،كىشىلەرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا ئورۇن
قويمايدىغان ۋە شۈبھىلەرنى يوقىتىدىغان دەلىل ـ ئىسپاتالردۇر﴿ .سىلەرگە روشەن نۇرنى
(يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلدۇق﴾ يەنى سىلەرگە ھەقلىقى ناھايىتى ئوچۇق بولغان بىر نۇرنى
چۈشۈردۇق .ئىبنى جۇرەيج ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ نۇر قۇرئان كەرىمدۇر.
﴿ﷲ غا ئىمان ئېيتقان ۋە ئۇنىڭغا (يەنى قۇرئانغا) چىڭ يېپىشقانالرغا كەلسەك ،ﷲ
ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىگە ۋە نېمىتىگە (يەنى جەننىتىگە) داخىل قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا
باشاليدۇ﴾ بۇ مۆمىنلەرنىڭ دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى سۈپەتلىرىدۇر .ئۇالر دۇنيالىقىدا ئېتىقاد ۋە ئىش

ـ ھەرىكەتلىرىدە توغرا يولدا بولسا ،قىيامەت كۈنىدە ﷲ تائاالنىڭ جەننەتلەرگە يەتكۈزىدىغان
توغرا يوللىرىدا بولىدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىتنىڭ مىراسى توغرۇلۇق پەتىۋا
سورىشىدۇ ،ئېيتقىنكى« ،ﷲ ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق كىشى (قالدۇرغان مىراس) توغرىسىدا
پەتىۋا بېرىدۇ ،ئەگەر بىر كىشى ۋاپات بولسا ،بالىسى بولمىسا ،پەقەت بىر ھەمشىرىسى
بولسا ،ئۇ تەرەكىنىڭ يېرىمىنى ئالىدۇ ،ئەگەر ئۇ ئايالنىڭ بالىسى بولمىسا ،ئەر بىر تۇغقىنى
ئۇنىڭ ۋارىسى بولىدۇ (يەنى مىراسنىڭ ھەممىسىنى ئالىدۇ) ،ئەگەر ئىككى ھەمشىرىسى بولسا،
ئۇالر تەرەكىنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسىنى ئالىدۇ ،ئەگەر ۋارىسالر ھەم ئەر ،ھەم ئايال
بىر تۇغقانالر بولسا (ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى) بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى بېرىلىدۇ،
ئاداشماسلىقىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ بېرىدۇ .ﷲ
ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر»﴿.﴾176
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ئاتا ـ ئانىسى ۋە بالىسى يوق كىشىنىڭ مىراسىنىڭ ھۆكمى ۋە بۇ ھەقتىكى
ئايەتنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەت ئىكەنلىكى
ئىمام بۇخارى بەرائنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەڭ ئاخىرىدا

چۈشكەن سۈرە تەۋبە سۈرىسى ،ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەت بولسا(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
سەندىن ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىتنىڭ مىراسى توغرۇلۇق پەتىۋا سورىشىدۇ،
ئېيتقىنكى« ،ﷲ ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق كىشى (قالدۇرغان مىراس) توغرىسىدا
پەتىۋا بېرىدۇ ﴾...دېگەن ئايەتتۇر.

ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن (ھېچ نەرسىنى) ئويلىيالمايدىغان ئېغىر كېسەل ھالىتىدە ياتقىنىمدا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قېشىمغا كىردى ۋە ماڭا تاھارەت سۈيىدىن تۆكتى ياكى« :تۆكۈڭالر»
دېدى .مەن ھوشۇمغا كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :مېنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىمدىن
ماڭا مىراسخور بولىدىغان ھېچ كىشى يوق (يەنى مېنىڭ ئاتا ـ ئانام ۋە باال ـ چاقىلىرىم
يوق) ،ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىم مىراسنى قانداق ئۈلۈشىدۇ؟ -دېدىم .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ
تائاال مىراس ئايىتىنى چۈشۈردى﴿ .ئەگەر بىر كىشى ۋاپات بولسا ،بالىسى بولمىسا﴾
دېگەن ئايەتتىكى مەقسەت قىلىنغان ھۆكۈمنى چۈشىنىش مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئۆمەر
ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا قىيىن كەلدى.
سەھىھ بۇخارى ۋە مۇسلىمدا ئۆمەرنىڭ بۇ توغرۇلۇق مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنىدۇ :ئۈچ ئىش بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى)
ئۇالرنى بىزگە ئوچۇق بايان قىلىپ بەرگەن بولسا ،بولۇپتىكەن دەپ كەتتىم .ئۇ ئۈچ
ئىش بولسا؛ چوڭ دادىسىنىڭ (مىراستىكى ھۆكمى) ،ئايەتتىكى﴿ :ئاتا ـ ئانىسى،
بالىسى يوق مېيىت﴾ دېگەن سۆزدىن مەقسەت قىلىنىدىغان ھۆكۈم ۋە جازانىنىڭ
تۈرلىرىدۇر.
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ئىمام ئەھمەد مەئىدان ئبىنى ئەبۇتەلھەدىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن (ئايەتتىكى)﴿ :ئاتا
ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىت﴾ دېگەن سۆزدە مەقسەت قىلىنغان ھۆكۈم توغرىسىدا كۆپ
سوئال سورىدىم .ھەتتا ئۇ سوئالنى كۆپ سورىغانلىقىمدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بارمىقىنى مەيدەمگە نوقۇشالپ قويۇپ(« :بۇنى چۈشىنىش ئۈچۈن) ساڭا نىسا
سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى (يازدا چۈشكەن) ئايىتى يېتەرلىكتۇر» دېدى.

بۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك سۆزلەرنىڭ بايانى
﴿ئەگەر بىر كىشى ۋاپات بولسا ،بالىسى بولمىسا﴾ يەنى بالىسى ،ئاتا ـ ئانىسى
بولمىسا .بۇ ئايەتنىڭ بالىسى ،ئاتا ـ ئانىسى بولمىسا دېگەن مەنىنى بېرىدىغانلىقىنى

نىسا سۈرىسى

ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى چۈشەندۈرىدۇ﴿ :پەقەت بىر ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇ تەرەكىنىڭ
يېرىمىنى ئالىدۇ﴾ ئەگەر ئۆلگەن كىشىنىڭ ھەمشىرىسى بىلەن ئاتىسى ھايات بولسا،

ھەمشىرىسى ھېچقانداق مىراسقا ئېرىشەلمەيدۇ .چۈنكى ،پۈتۈن ئالىمالرنىڭ بىرلىككە
كەلگەن كۆز قارىشى بويىچە ،ئاتىسى قىز ھەمشىرىسىنىڭ مىراس ئېلىشىغا توسالغۇ
بولىدۇ( .ئۇنداق بولغان ئىكەن) ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر بىر كىشى ۋاپات بولسا،
بالىسى بولمىسا﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ئاشكارا مەنىسى“ :بالىسى يوق” دېگەنلىك
بولسا ،ئايەتنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۈزىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ“ :ئاتا -ئانىسىمۇ يوق
كىشى” دېگەن مەنىسىنىڭمۇ بارلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ .چۈنكى ،مېيتنىڭ ئاتا ـ
ئانىسى بولسا ،ھەمشىرىسى مېيىتنىڭ مال ـ مۈلكىنىڭ يېرىمىغا ئېرىشەلمەيدۇ ،ھەتتا
ئۇ ھېچقانداق مىراسقا ئېرىشەلمەيدۇ.
ئىبنى جەرىر ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ئىبنى زۇبەيرىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بالىسى بولمىسا ،پەقەت
بىر ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇ تەرەكىنىڭ يېرىمىنى ئالىدۇ﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىگە
ئاساسەن ،ئۆلگەن كىشىنىڭ بىر قىز بالىسى ۋە بىر ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇ ھەمشىرىسىگە
ھېچقانداق مىراس تەگمەيدۇ .ئۇنىڭ بىر قىزىنىڭ بولغانلىقى بىر بالىنى قالدۇرغانلىقى
بولىدۇ .مېيىتنىڭ بالىسى بار بولغان ئەھۋالدا قىز ھەمشىرىسى مىراسقا ئېرىشەلمەيدۇ.
كۆپ ساندىكى ئالىمالر بۇ مەسىلىدە ئۇ ئىككىسىگە قارشى پىكىر بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ :مېيىتنىڭ قىزى بىلەن ئۇنىڭ ھەمشىرىسى بار مەسىلىدە (بۇ ئايەتتىن
باشقا بىر ئايەتنىڭ پاكىتىغا ئاساسەن) ،قىزغا مۇئەييەن مىقداردا ئۆلچەلگەن مىراس
بويىچە مالنىڭ يېرىمى ۋە قىز بىر تۇغقانغا مىقدار ئۆلچەلمىگەن مىراس بويىچە قالغان
يېرىمى تېگىدۇ .بىز يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەندەك ،مېيىتنىڭ مىراسخورلىرى ئىككى
خىل بولىدۇ .بىر خىلىغا (ئۈچتىن بىرىنى ياكى تۆتتىن بىرىنى ئالىدۇ دېگەندەك)
مۇئەييەن مىقدار بېكىتىلىپ قويۇلغان بولىدۇ ،يەنە بىر خىلىغا مۇئەييەن مىقدار
بېكىتىلگەن بولماستىن ،بەلكى بىرىنچى خىلدىكى مىراسخورالردىن (مال مەيلى ئاز
ياكى كۆپ بولسۇن) قالغىنىنى ئالىدىغان مىراسخورالردۇر.
مەسىلەن( :بۇ ھەدىسلەردە) قىز مالنىڭ يېرىمىنى مۇئەييەن مىقدار بېكىتىلىپ
قويۇلغان مىراسخورالر بويىچە ئالسا ،ھەمشىرىسى قالغان يېرىمىنى ئىككىنچى خىلدىكى
مىراسخورالر قاتارىدا ئالىدۇ( .ھەمشىرىسى بەزىدە بىرىنچى خىلدىكى مىراسخورالر
بويىچە مىراس ئالسا ،بەزىدە ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخورالر بويىچە مىراس
ئالىدۇ) .بۇنداق ئەھۋالدا (يەنى مىراس قالدۇرغان كىشىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى
يوق ئەھۋالدا) قىزنىڭ بىرىنچى خىلدىكى مىراسخورالر بويىچە ئۆلگەن كىشىنىڭ
مال ـ مۈلكىنىڭ يېرىمىغا ئېرىشىدىغانلىقى بۇ ئايەت ئارقىلىق سابىت بولغان .ئەمما
ئۆلگەن كىشىنىڭ قىزى بار ئەھۋالدا ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخورالر بويىچە مىراس
ئېلىش تۆۋەندىكى ھەدىسلەر ئارقىلىق سابىت بولغان.
ئىمام بۇخارى ئەسۋەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا مۇئاز ئىبنى جەبەل (مال ـ مۈلكنىڭ) يېرىمىنى (ئۆلگەن
كىشىنىڭ) قىزىغا ۋە يېرىمىنى ئۇنىڭ ھەمشىرىسىگە بېرىشكە ھۆكۈم چىقاردى .بۇ
ھەدىسنى رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ بىرى بولغان سۇاليمان :بىزنىڭ ئىچىمىزدە ھۆكۈم
قىلدى -،دەپ بايان قىلدى .لېكىن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا-،
دېگەن گەپنى قىلمىدى.
ئىمام بۇخارى ھۇزەيل ئىبنى شۇرەھبىلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىدىن ئۆلگەن كىشىنىڭ قىزىنىڭ ،ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ قىزىنىڭ ۋە
ھەمشىرىسىنىڭ مېيتنىڭ مىراسلىرىنى قانداق ئۈلۈشىشى توغرىسىدا سوئال سورالدى.
ئۇ( :مالنىڭ) يېرىمى قىزغا ۋە يېرىمى ھەمشىرىسىگە بولىدۇ( .ئاندىن سوئال سورىغان
كىشىگە) ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا بارغىن ،ئۇ ماڭا ئوخشاش
جاۋاب بېرىدۇ -،دېدى .سوئال سورىغان كىشى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
بۇ ھەقتە سورىغاندا ،ئۇنىڭغا ئەبۇ مۇسانىڭ :ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
قېشىغا بارغىن ،ئۇ ماڭا ئوخشاش جاۋاب بېرىدۇ -،دېگەن سۆزىنى يەتكۈزدى .ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئەگەر مەن بۇ مەسىلىدە ئەبۇ مۇساغا ئوخشاش جاۋاب
بېرىدىغان بولسام ،ئەلۋەتتە ئېزىپ كەتكەن بولىمەن ،توغرا يول تاپقۇچىالرنىڭ
قاتارىدىن بواللمايمەن .مەن بۇ مەسىلىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقارغان ھۆكۈمنى
چىقىرىمەن( :مالنىڭ) يېرىمى قىزغا ،ئۇنىڭ ئالتىدىن بىرى ئوغلىنىڭ قىزىغا ،قالغىنى
(ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخور بويىچە) ھەمشىرىسىگە تېگىدۇ -،دېدى( .سوئال
سورىغۇچىالر مۇنداق دەيدۇ ):بىز ئەبۇ مۇسانىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بەرگەن جاۋابىنى دەپ بەردۇق .ئەبۇ مۇسا مۇنداق
دېدى :بۇ ئىشتا ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئالىم ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئاراڭالردا تۇرۇپ ،مەندىن بىر نەرسە سورىماڭالر.
﴿ئەگەر ئۇ ئايالنىڭ بالىسى بولمىسا ،ئەر بىر تۇغقىنى ئۇنىڭ ۋارىسى بولىدۇ (يەنى
مىراسنىڭ ھەممىسىنى ئالىدۇ)﴾ يەنى ئەگەر ئۇ ئايالنىڭ (مېيىتنىڭ) بالىسى ،ئاتا ـ
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ئانىسى بولمىسا ،ئۇنىڭ ئەر بىر تۇغقان قېرىندىشى ئۇنىڭ مىراسىنىڭ ھەممىسىنى
ئالىدۇ .ئەگەر ئەر بىر تۇغقان قېرىندىشى بىلەن بىرىنچى خىلدىكى مىراسخورالرنىڭ
قاتارىدىن (ئايالنىڭ) ئېرىگە ئوخشاش ياكى ئۇنىڭ ئانا بىر ،ئاتا باشقا ئەر بىر تۇغقان
قېرىندىشىغا ئوخشاش كىشىلەر بولسا ،ئۇالرغا تېگىشلىك مىقداردىكى مىراسالرنى
بېرىپ بولۇپ ،ئاندىن قالغىنى (ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخورالر بويىچە) بىر
تۇغقان قېرىندىشىغا بېرىلىدۇ .مىراستا بىر تۇغقان قېرىندىشى بىلەن ئاتا باشقا،
ئانا بىر تۇغقان قېرىندىشىنىڭ ئارىلىقىدا پەرق بار( .ئاتا ـ ئانىسى بىر بولغان) بىر
تۇغقان قېرىنداش مۇئەييەن مىقدارى يوق ،ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخورالرنىڭ
قاتارىغا كىرىدۇ .ئانا بىر ئاتا باشقا بولغان بىر تۇغقان قېرىنداش بىرىنچى خىلدىكى
مىراسخورالرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ .ئۇنداق قىلىشنى سەھىھ بۇخارى بىلەن مۇسلىمدا
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما رىۋايەت قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەدىسىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ« :سىلەر مىراسالرنى ئۇنىڭغا تېگىشلىك بولغان

نىسا سۈرىسى

(يەنى بىرىنچى خىلدىكى) كىشىلەرگە بېرىڭالر ،ئۇنىڭدىن ئېشىپ قالغىنىنى ئەرنىڭ
ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا (بېرىڭالر)».
﴿ئەگەر ئىككى ھەمشىرىسى بولسا ،ئۇالر تەرەكىنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسىنى
ئالىدۇ﴾ شۇنىڭدەك ،ھەمشىرىلىرى ئىككىدىن ئارتۇق بولسىمۇ ،ئۈچتىن ئىككى

ھەسسىسىنى ئالىدۇ.

﴿ئەگەر ۋارىسالر ھەم ئەر ،ھەم ئايال بىر تۇغقانالر بولسا (ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى)
بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى بېرىلىدۇ﴾ بۇ بالىالر ،بالىالرنىڭ بالىلىرى ۋە

بىر تۇغقانالردىن ئىبارەت ئىككىنچى خىلدىكى مىراسخورالرنىڭ ھۆكمىدۇر.

﴿ئاداشماسلىقىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ
بېرىدۇ .ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر»﴾ ئىبنى جەرىر تارىق ئىبنى شىھابنىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر (تۆگىنىڭ) تاغاق سۆڭىكىدىن بىرنى
ئالدى ۋە ساھابىلەرنى يىغىپ :ئەلۋەتتە ،مەن﴿ :ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىتنىڭ
مىراسى توغرۇلۇق﴾ دېگەن ئايەتتە ئايالالر پەردىلىرى ئىچىدە سۆزلىشىدىغان ھۆكۈمدىن
بىرنى چىقىرىمەن -،دېدى .شۇ چاغدا ئۆيدىن بىر يىالن چىقتى ،شۇنىڭ بىلەن،
كىشىلەر (ئۇنىڭدىن قورقۇپ) تاراپ كەتتى .ئاندىن ئۆمەر :ئەگەر ﷲ بۇ ئىشنىڭ
پۈتۈشىنى خالىغان بولسا ،ئەلۋەتتە پۈتتۈرەتتى -،دېدى.
ھاكىم ئەبۇئابدۇلالھ نىيسابۇر ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن
كىمنىڭ خەلىپە بولىدىغانلىقى“ ،ماللىرىمىزنىڭ زاكىتىنى بېرىشكە قارشى ئەمەسمىز.
لېكىن ،بۇنى ساڭا بەرمەيمىز” دېگەن كىشىلەرنى ئۆلتۈرسە بولىدىغان ياكى
بولمايدىغانلىقى ۋە﴿ :ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىتنىڭ مىراسى توغرۇلۇق﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسىدىن ئىبارەت ئۈچ ئىشنى سورىۋالغان بولسام ،بۇ ئىش مەن ئۈچۈن
قىزىل تۆگىدىنمۇ ياخشىراق ئىدى -،دېدى.
ئىبنى جەرىر ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇبەكرى ﴿ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى يوق مېيىتنىڭ مىراسى توغرۇلۇق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ
مەنىسىدە بالىسى ۋە ئاتا ـ ئانىسىدىن باشقا ئۇرۇق  -تۇغقانالر كۆزدە تۇتۇلغاندۇر-،
دەيتتى (يەنى ئاتا ـ ئانىسى ۋە بالىسى يوق ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى
بار دېمەكچىدۇر) ،ئەلۋەتتە مەن ئەبۇبەكرىنىڭ چۈشەنچىسىگە قارشىلىق قىلىشتىن
ھايا قىلدىم(((.
ساھابىلەر ،تابىئىنالرنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى ،شۇنداقال بۇرۇنقى ۋە ھازىرقى
زاماننىڭ چوڭ ئالىملىرى بۇ ئايەت توغرىسىدا ئەبۇبەكرىنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلدى.
قۇرئان كەرىممۇ شۇ سۆزنىڭ توغرىلىقىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
((( ئۆمەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى باشقىچە چۈشەنگەن بولۇشى مۇمكىن ،شۇڭا ئۇ ئۆزى چۈشەنگەن مەنىنى دېسە،
ئەبۇبەكرىگە قارشىلىق قىلغان بولۇپ قېلىشىدىن ھايا قىلغان.
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﴿ئاداشماسلىقىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ
بېرىدۇ .ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ھەقىقەتتىن ئاداشماسلىقىڭالر ئۈچۈن،

ﷲ تائاال سىلەرگە مىراس ھۆكۈملىرىنى ۋە بەلگىلىمىلىرىنى بايان قىلىپ بەردى .ﷲ
تائاال ئىشالرنىڭ ياخشى ۋە يامان ئاقىۋىتىنى ،قايسى ئىشتا بەندىلىرىگە ياخشىلىق
بولىدىغانلىقىنى ،كىمنىڭ قانچىلىك مىراسقا اليىق ئىكەنلىكىنى بىلگۈچىدۇر.
ﷲ سۇبھانەھۇ ۋەتائاالنىڭ پەزلى ،مەرھەمىتى بىلەن نىسا سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى.
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مائىدە سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 120 ،ئايەت
مائىدە سۈرىسىنىڭ پەزىلەتلىرى ۋە ئۇنىڭ نازىل بولغان ۋاقتى
ئىمام تىرمىزى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مائىدە سۈرىسى ۋە فەتھى سۈرىسى ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان
سۈرىلەردۇر.
ئابدۇلالھ ئبىنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى:
ئەڭ ئاخىرىدا نازىل قىلىنغان سۈرە ،نەسر سۈرىسىدۇر .ھاكىممۇ كىتابىدا ئىمام تىرمىزىنىڭ
رىۋايىتىدەك رىۋايەت قىلغان.
ھاكىم جۇبەير ئىبنى نۇفەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەجگە
بارغىنىمدا ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يېنىغا كىردىم ،ئۇ مەندىن :ئى جۇبەير! مائىدە
سۈرىسىنى ئوقۇمسەن؟ -دەپ سورىدى .مەن :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردىم .ئائىشە :ئۇ
سۈرە ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغاچقا ،ئۇنىڭدا ھاالل قىلىنغاننى ھاالل ،ھارام قىلىنغاننى
ھارام دەپ بىلىڭالر!((( -دېدى.
ئىمام ئەھمەدمۇ بۇ ھەدىسنى مۇئاۋىيە ئىبنى سالىھتىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان بولۇپ،
مۇئاۋىيە ئىبنى سالىھ ھەدىسنىڭ ئاخىرىدا :مەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى ھەققىدە سورىغىنىمدا ،ئائىشە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەخالقى قۇرئان ئىدى -،دەپ جاۋاب بەردى دېگەننى قوشۇپ قويغان .بۇ ھەدىسنى
ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
((( مائىدە سۈرىسىنىڭ ئايەتلىرىنڭ ھۆكۈملىرى باشقا ئايەتلەر ئارقىلىق ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغان دېمەكچى.

ﭑﭒﭓ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
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ئى مۆمىنلەر! ئەھدىلەرگە (يەنى ﷲ بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ۋە سىلەرنىڭ
ئۆزئاراڭالردىكى ئەھدىلەرگە) ۋاپا قىلىڭالر .سىلەرگە (بۇ سۈرىدە تۆۋەندە) ئوقۇپ
بېرىلىدىغانالردىن باشقا ،ھايۋانالر (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالر) نىڭ ھەممىسىنى (زەبھى
قىلىنغاندىن كېيىن يېيىش) ھاالل قىلىندى .لېكىن سىلەر ئىھرام (ياكى ھەرەم) دە بولغىنىڭالردا
شىكارنى ھاالل سانىماڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (ھاالل ـ ھارام توغرۇلۇق) خالىغان نەرسىنى
ھۆكۈم قىلىدۇ﴿ .﴾1ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ دىنىنىڭ ئاالمەتلىرىنى (يەنى ھەجدە تائەتنىڭ
بەلگىسى ھېسابالنغان ئىشالرنى) (تەرك ئېتىش بىلەن) شەھرى ھەرام (دا ئۇرۇش قىلىش)
نى ،ھەديىنى (يەنى كەبىگە ئاتالغان قۇربانلىققا دەخلى  -تەرۇز قىلىشنى) ،قەالدە (يەنى
ھەجدە قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھايۋانغا ئېسىپ قويۇلغان
نەرسە) لەرگە (چېقىلىشنى) پەرۋەردىگارىنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەپ بەيتۇلالغا (ھەج
ئۈچۈن ياكى ئۆمرە ئۈچۈن) كەلگۈچىلەرگە (چېقىلىشنى) ھاالل سانىماڭالر ،ئىھرامدىن چىققان
چىغىڭالردا شىكار قىلساڭالر بولىدۇ ،بىرەر قەۋم (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ سىلەرنى مەسجىدى
ھەرام (زىيارىتى) دىن توسقانلىقتىن ئىبارەت دۈشمەنلىكى ھەرگىزمۇ سىلەرنىڭ ئۇالرغا
چېقىلىشىڭالرغا سەۋەبچى بولمىسۇن ،ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر ،گۇناھقا
ۋە زۇلۇمغا ياردەملەشمەڭالر ،ﷲ (نىڭ ئازابى) دىن قورقۇڭالر ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن
قاتتىق﴿ .﴾2سىلەرگە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان ،قان ،چوشقا گۆشى ،ﷲ دىن غەيرىينىڭ
(يەنى بۇتالرنىڭ) نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان ھايۋان ،بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان،
ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان( ،ئېگىزدىن) يىقىلىپ ئۆلگەن ھايۋان ،ھايۋانالر (تەرىپىدىن
ئۈسۈپ) ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان ،يىرتقۇچ ھايۋانالر يېرىپ ئۆلتۈرۈپ يېگەن ھايۋان (نىڭ گۆشىنى
يېيىش) ھارام قىلىندى .لېكىن (يۇقىرىقى بەش تۈرلۈك ھايۋاندىن جېنى چىقمىغان چاغدا)
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بوغۇزلىغانلىرىڭالر ھاالل بولىدۇ ھەمدە بۇتالرغا ئېلىپ بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بوغۇزالنغان
ھايۋانالر ھارام قىلىندى .ئەزالم (يەنى جاھىلىيەت دەۋرىدە پال ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۈچ
پارچە ياغاچ) بىلەن پال سېلىشىڭالر ھارام قىلىندى ،بۇ گۇناھتۇر ،كاپىرالر بۈگۈن سىلەرنىڭ
دىنىڭالر (نى يوقىتىش) دىن ئۈمىدىنى ئۈزدى ،ئۇالردىن قورقماڭالر ،مەندىن قورقۇڭالر.
بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم ،سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم دىنىنى
سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم ،كىمكى ئاچلىقتا ،ئىالجسىزلىقتىن ،گۇناھنى مەقسەت
قىلماستىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى يېسە گۇناھ بولمايدۇ) ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾3
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :ماڭا نەسىھەت قىلغىن! دېگەندە ،ئۇنىڭغا :ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر!﴾ دېگەن چاقىرىقىنى ئاڭلىغاندا دىققەت قىلىپ ئاڭلىغىن .چۈنكى ئۇ
چاقىرىق يا بۇيرۇلغان بىر ياخشىلىق ياكى توسۇلغان بىر يامانلىقتۇر -،دېگەن.
خەيسەمە مۇنداق دەيدۇ :قۇرئاندا كەلگەن﴿ :ئى مۆمىنلەر!﴾ دېگەن ئايەتلەرنىڭ
ھەممىسى تەۋراتتىكى :ئى مىسكىنلەر! -دېگەن سۆزگە ئوخشايدۇ.
﴿ئەھدىلەرگە (يەنى ﷲ بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ۋە سىلەرنىڭ ئۆزئاراڭالردىكى
ئەھدىلەرگە) ۋاپا قىلىڭالر﴾ ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:

بۇنىڭدىن ئەھدە ۋە كېلىشىملەر مەقسەت قىلىنىدۇ -،دېگەن.

ئىمام ئىبنى جەرىر بارلىق ئالىمالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ شۇ مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىدا
بىرلىككە كەلگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئەھدىلەر بولسا ،كىشىلەرنىڭ قەسەم
ئىچىش ياكى باشقا شەكىلدە بەرگەن ۋەدىلىرىدۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەھدىلەر بولسا( ،قۇرئاندا كەلگەن) ﷲ ھارام قىلغان ،ھاالل قىلغان،
پەرز قىلغان ۋە توسقان نەرسىلەردۇر .شۇڭا بەرگەن ئەھدەڭالردىن يېنىۋالماڭالر ،ئەھدىگە
خىيانەت قىلماڭالر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەكىتلەپ مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ غا بەرگەن
ۋەدىسىنى مۇستەھكەملىگەندىن كېيىن بۇزغانالر ،ﷲ نىڭ سىلە -رەھىم قىلىشتىن ئىبارەت
ئەمرىنى تۇتمىغانالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر ـ ئەنە شۇالر لەنەتكە دۇچار بولىدۇ ۋە
(ئۇالرنىڭ) ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ﴾(((.
زەھھاك﴿ :ئەھدىلەرگە (يەنى ﷲ بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ۋە سىلەرنىڭ
ئۆزئاراڭالردىكى ئەھدىلەرگە) ۋاپا قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

ﷲ تائاال پەيغەمبەرگە ۋە قۇرئانغا ئىشەنگەن كىشىلەرنى ئۇالردىن ھاالل ۋە ھارام قىلىنغان،
يولغا قويۇلغان ۋە چەكلەنگەن ئىشالر توغرىسىدا ئېلىنغان ئەھدىگە ۋاپا قىلىشقا بۇيرۇغان.
((( رەئد سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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ھاالل قىلىنغان ۋە ھارام قىلىنغان ھايۋانالر
﴿سىلەرگە (بۇ سۈرىدە تۆۋەندە) ئوقۇپ بېرىلىدىغانالردىن باشقا ،ھايۋانالر (يەنى تۆگە ،كاال،
قويالر) نىڭ ھەممىسىنى (زەبھى قىلىنغاندىن كېيىن يېيىش) ھاالل قىلىندى﴾ بۇالرنىڭ تۆگە ،كاال

ۋە قوي قاتارلىقالر ئىكەنلىكىنى ھەسەن قەتادە ۋە باشقىالرمۇ رىۋايەت قىلغان .ئىمام ئىبنى جەرى
مۇنداق دەيدۇ :ئەرەب تىلىدىمۇ بۇ سۆز شۇنداق (يەنى تۆگە ،كاال ۋە قوي) مەنىدە كېلىدۇ.
ئىبنى ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ ئايەتكە ئاساسەن :بوغۇزالنغان چىشى مالنىڭ
قورسىقىدىكى بالىسى ئۆلۈك چىقسىمۇ ،ئۇنى يېسە دۇرۇس بولىدۇ -،دېگەن.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز تۆگە ،كاال ۋە قوينى بوغۇزلىغىنىمىزدا ،بەزىدە
قورسىقىدىن بالىسى چىقىپ قاالتتى .بىز :ئۇنى يەيمىزمۇ ياكى تاشلىۋېتىمىزمۇ؟ -دەپ سورىغاندا،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :خالىساڭالر يەڭالر ،چۈنكى ئانىسىنى بوغۇزالش ئۇنى بوغۇزلىغانلىقتۇر»
دېگەن.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قورساقتىكى قوزا ئانىسىنىڭ بوغۇزلىنىشى بىلەن بوغۇزالنغان
بولىدۇ».
﴿(بۇ سۈرىدە تۆۋەندە) ئوقۇپ بېرىلىدىغانالردىن باشقا﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
يەردە ئۆلۈك ،قان ۋە چوشقا گۆشىنى دېمەكچى.

قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئايەتتىكى ھارام قىلىنغان نەرسىلەر
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋانالر بىلەن ﷲ تائاالنىڭ نامى ئاتالماي بوغۇزالنغان ھايۋانالردۇر.
ئايەتنىڭ بۇ يەردىكى مەنىسىدىن بۇ ئايەتتىن كېيىنكى﴿ :سىلەرگە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان
ھايۋان ،قان ،چوشقا گۆشى ،ﷲ دىن غەيرىينىڭ (يەنى بۇتالرنىڭ) نامى تىلغا ئېلىنىپ
بوغۇزالنغان ھايۋان ،بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان ،ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان( ،ئېگىزدىن) يىقىلىپ
ئۆلگەن ھايۋان ،ھايۋانالر (تەرىپىدىن ئۈسۈپ) ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان ،يىرتقۇچ ھايۋانالر يېرىپ
ئۆلتۈرۈپ يېگەن ھايۋان (نىڭ گۆشىنى يېيىش) ھارام قىلىندى﴾ دېگەن ئايەت كۆزدە تۇتۇلغىنى
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ئاشكارىدۇر .چۈنكى بۇالر بوغۇزالپ يېيىلىدىغان ھايۋانالر بولسىمۇ ،لېكىن يۇقىرىدىكى ئەھۋالالردا
ھارام بولىدۇ.

﴿لېكىن (يۇقىرىقى بەش تۈرلۈك ھايۋاندىن جېنى چىقمىغان چاغدا) بوغۇزلىغانلىرىڭالر ھاالل
بولىدۇ ھەمدە بۇتالرغا ئېلىپ بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام قىلىندى﴾ ﷲ
تائاالنىڭ(﴿ :بۇ سۈرىدە تۆۋەندە) ئوقۇپ بېرىلىدىغانالردىن باشقا﴾ دېگەن ئايىتىدىن ئەسلىدە

ھاالل بولسىمۇ ،لېكىن بەزى ئەھۋالالردا ھارام بولىدىغان ھايۋانالر كۆزدە تۇتۇلغان(((.

((( يۇقىرىدىكى ئۆزى ئۆلۈپ قېلىش ،بۇدقا ئاتاپ بوغۇزالشتەك ئەھۋالالر كۆرۈلمىسە ،ئەسلىدىال ھارام قىلىندى دەپ
بايان قىلىنغان ھايۋانالردىن باشقىسى سىلەرگە ھاالل قىلىندى.

مائىدە سۈرىسى

﴿لېكىن سىلەر ئىھرام (ياكى ھەرەم) دە بولغىنىڭالردا شىكارنى ھاالل سانىماڭالر﴾ بەزى
ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت چارۋا مالالردىن تۆگە ،كاال
ۋە قوي قاتارلىق كۆندۈرۈلگەن ھايۋانالر ياكى كىيىك ،قوتاز ۋە قۇالندەك ياۋايى ھايۋانالر
بولسۇن ،ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
يۇقىرىقى ئايەتتە ئىنسانغا كۆنگەن چارۋىالرنىڭ ھارام قىلىنغانلىرى بايان قىلىندى.
ياۋايى ھايۋانالردىن ئىھرام ھالىتىدە ئوۋالنغانلىرىمۇ ھارام قىلىندى .بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە
مۇنداق كۆز قاراشمۇ بار :چارۋا مالالرنى يۇقىرىدا دېيىلگەن (ئېگىزدىن يىقىلىپ ئۆلگەن،
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ،بۇتالرغا ئاتاپ بوغۇزالنغان) ئەھۋالالردىن باشقا بارلىق ئەھۋالالردا ئىھرام
ھالىتىدە ئوۋ ئوۋالشنىڭ ھاراملىقىغا رىئايە قىلغانالر ئۈچۈن ھاالل قىلدۇق.
چۈنكى ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ئىختىيارىيچە ئەمەس ،ئىالجىسىزلىقتىن
(يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك مىقداردا (يېسە) ﷲ
(ئۇنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇنىڭغا) كۆيۈنگۈچىدۇر﴾((( يەنى مەجبۇرى بولۇپ قالغان
كىشىگە يۇقىرىدا يېيىش چەكلەنگەن ھايۋانالرنى چېكىدىن ئاشماسلىق شەرتى بىلەن
يېيىشكە رۇخسەت قىلدۇق .شۇنىڭدەك ،چارۋا مالالرنى ئادەتتە ھاالل قىلغىنىمىزدەك،
ئىھرام ھالىتىدە ئوۋ ئوۋالشنىمۇ ھارام دەپ بىلىڭالر .چۈنكى ﷲ تائاال بۇنىڭغا شۇنداق
ھۆكۈم قىلدى .ﷲ تائاال بۇيرۇغان ۋە توسقان بارلىق كۆرسەتمىلىرىدە ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .شۈبھىسىزكى ،ﷲ (ھاالل  -ھارام توغرۇلۇق) خالىغان نەرسىنى ھۆكۈم
قىلىدۇ﴾.

ھەرەم ۋە ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايالرنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىش توغرىسىدا
﴿ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ دىنىنىڭ ئاالمەتلىرىنى (يەنى ھەجدە تائەتنىڭ بەلگىسى
ھېسابالنغان ئىشالرنى) (تەرك ئېتىش بىلەن) شەھرى ھەرام (دا ئۇرۇش قىلىش) نى ھاالل
سانىماڭالر﴾ ئىبنى ئابباس :بۇ ئايەتتە ھەج پائالىيەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مۇجاھىد:

سەفا ـ مەرۋە ۋە قۇربانلىق قىلىش ھەجدىكى ﷲ بەلگىلىگەن پائالىيەتلەردۇر -،دېدى.

ﷲ بەلگىلىگەن پائالىيەتلەر ﷲ چەكلىگەن ،ھارام قىلغان نەرسىلەردۇر .يەنى ﷲ
ھارام قىلىپ چەكلىگەن نەرسىلەرنى ۋە بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىشنى ھاالل دەپ قارىماڭالر ۋە
ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئېتىراپ قىلىڭالر ھەمدە شۇ ئاي ئىچىدە ئۇرۇش قوزغاشتەك ﷲ تائاالنىڭ
چەكلىگەن ئىشلىرىنى قىلماڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن« :ھارام قىلىنغان
ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟» دەپ سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ
گۇناھتۇر﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،ئاسمان ۋە زېمىن يارىتىلغاندىن تارتىپ (قەمەرى) ئايالرنىڭ
((( نەھل سۈرىسى  115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  217ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سانى ﷲ نىڭ دەرگاھىدا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا)  12دۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىدالىشىش
ھەجىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئاسمان  -زېمىن ﷲ تائاال ياراتقان كۈندىكى
ھالىتىدە داۋاملىشىپ كەلمەكتە .بىر يىل  12ئاي ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى تۆت ئاي ئۇرۇش ھارام
قىلىنغان ئايالر بولۇپ ،زۇلقەئدە ،زۇلھەججە ۋە مۇھەررەم ئايلىرى ئارقا ـ ئارقىدىن ئۇلىنىپ
كېلىدۇ .رەجەب ئېيى بولسا ،جۇمادىيەلئاخىر بىلەن شەئبان ئېيىنىڭ ئارىلىقىدا كېلىدۇ» .مانا
بۇ ھەدىس بۇ ئايالردا ئۇرۇش قىلىشنىڭ تاكى قىيامەتكىچە ھارام قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

ھەجدىكى قۇربانلىق توغرىسىدا
﴿ھەديىنى (يەنى كەبىگە ئاتالغان قۇربانلىققا دەخلى  -تەرۇز قىلىشنى) ،قەالدە (يەنى
ھەجدە قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھايۋانغا ئېسىپ قويۇلغان
نەرسە) لەرگە (چېقىلىشنى) پەرۋەردىگارىنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەپ بەيتۇلالغا (ھەج
ئۈچۈن ياكى ئۆمرە ئۈچۈن) كەلگۈچىلەرگە (چېقىلىشنى) ھاالل سانىماڭالر﴾ ﷲ تائاالنىڭ

بەيتىگە سوۋغا قىلىشنى تاشالپ قويماڭالر .چۈنكى سوۋغا قىلىش ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىگەن
پائالىيەتلىرىنى ئۇلۇغلىغانلىق بولىدۇ .باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا ئازار بېرىپ قويماسلىقى ،ھەمدە
ئۇنى كۆرگەنلەرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش سوۋغىالرنى قىلىشقا قىزىقىشى ئۈچۈن ،قىلىنىدىغان
سوۋغىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەيتىگە ئاتالغان سوۋغا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ،ھەمدە باشقا
مالالردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بىر بەلگىنى بوينىغا ئېسىپ قويۇڭالر .كىمكى بىرەر ئادەمنىڭ
ياخشى ئىش قىلىشىغا سەۋەبچى بولىدىكەن ،ئەگەشكۈچىلەرگە ئەگەشكەنلىكى ئۈچۈن
بېرىلىدىغان ساۋابتىن ئازراقمۇ كېمەيتىلمەستىن ئۇ كىشىگىمۇ بېرىلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەج قىلغاندا زۇلھۇلەيفە دېگەن جايدا قوندى .ئۇ يەر ئەقىق
ۋادىسى دەپ ئاتىالتتى .تاڭ ئاتقاندا ئۇ توققۇز ئايالىغا ئارقا ـ ئارقىدىن كىرىپ  -چىقىپ
يۇيۇنۇپ ،ئەترە چېچىپ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى .كېيىن ھەدىيە ئۈچۈن ئېلىپ كەلگەن
چارۋىلىرىغا بەلگە سېلىپ بوينىغا ئېسىپ قويدى ـ دە ،ھەج ۋە ئۆمرىگە ئىھرام باغلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سوۋغاتلىرى ھەرخىل ھەر رەڭدىن تالالنغان ئاتمىشتىن ئارتۇق
ئەڭ ئېسىل تۆگىدىن ئىبارەت ئىدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىش مانا شۇنداق ،كىمكى دىنىي ئىشالرنى
(جۈملىدىن ھەجنىڭ ئەمەللىرىنى ،قۇربانلىقالرنى) ئۇلۇغاليدىكەن ،بۇ ،دىلالرنىڭ
تەقۋادارلىقىدىندۇر﴾(((.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قەالدە (يەنى ھەجدە قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھايۋانغا ئېسىپ قويۇلغان نەرسە)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دېدى :بوينىغا ئېسىلغان بەلگىلەرگىمۇ چېقىلماڭالر .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن
((( تەۋبە سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  32ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

ئەرەبلەر ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردىن باشقا چاغالردا ئۆز يۇرتلىرىدىن چىققان ۋاقتىدا،
ئامان بولۇش ئۈچۈن ئۆزلىرىگە يۇڭ ۋە تۈكلەر بىلەن بەلگە تاقىشىۋاالتتى .ھەرەم مۇشرىكلىرىمۇ
ھەرەمدىكى دەرەخلەرنىڭ قوۋزىقىنى بەلگە قىلىپ ئېسىۋاالتتى.
بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان .يەنە ئۇ ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئىككى ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى .بۇ ئىككى ئايەت :بوينىغا
ئاسىدىغان بەلگە توغرىسىدىكى ئايەت بىلەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سېنىڭ ئالدىڭغا
(دەۋالىشىپ كەلسە) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىپ قويساڭ ياكى ئۇنى رەت قىلساڭ
بولىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتتۇر.

اﷲ تائاالنىڭ بەيتىگە ماڭغانالرغا چېقىلىشنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەپ بەيتۇلالغا (ھەج ئۈچۈن ياكى ئۆمرە
ئۈچۈن) كەلگۈچىلەرگە (چېقىلىشنى) ھاالل سانىماڭالر﴾ يەنى (كىرگەن كىشى ئامان بولىدىغان)

ﷲ تائاالنىڭ بەيتىنى كۆزلەپ ماڭغانالرغا چېقىلىپ ،ئۇالر بىلەن ئۇرۇشىشنى ھاالل دەپ
قارىماڭالر .شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاالنىڭ بەيتىگە ﷲ تائاالنىڭ پەزلىنى تەلەپ قىلىپ ۋە
رازىلىقىنى خاالپ ماڭغانالرنى توسماڭالر ۋە ئۇالرغا چېقىلماڭالر.

مۇجاھىد ،ئەتا ،ئەبۇئالىيە ،مۇترىف ئىبنى ئابدۇلالھ ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى ئۆمەير،

رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قەتادە ۋە باشقىالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پەرۋەردىگارىنىڭ
پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەپ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى

تىجارەتنى دېمەكچى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە
باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزق تەلەپ قىلساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾(((.
﴿رازىلىقىنى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ھەجلىرى
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى تەلەپ قىلىشىدۇ.
ئىكرىمە ،سۇددى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىق ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت ھەتەم
ئىبنى ھىند ئەبۇبەكرى ھەققىدە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇ مەدىنە سىرتىغا ئوتالشقا قويۇپ
بېرىلگەن چارۋىالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،بۇلىغان ئىدى .كېيىنكى يىلى ﷲ تائاالنىڭ بەيتىگە
ئۆمرە قىلماقچى بولۇپ چىقتى .بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان ساھابىلەر ئۇنىڭ ئالدىنى توسماقچى
بولۇشتى .دەل شۇ سەۋەبتىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ .پەرۋەردىگارىنىڭ پەزلىنى
ۋە رازىلىقىنى تىلەپ بەيتۇلالغا (ھەج ئۈچۈن ياكى ئۆمرە ئۈچۈن) كەلگۈچىلەرگە (چېقىلىشنى)
ھاالل سانىماڭالر﴾.
((( مائىدە سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  198ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

225

ئىھرامدىن چىققاندىن كېيىن ئوۋ ئوۋلىسا بولىدىغانلىقى
﴿ئىھرامدىن چىققان چىغىڭالردا شىكار قىلساڭالر بولىدۇ﴾ يەنى ئىھرامىڭالردىن چىققاندىن
كېيىن ،ئىھرامدىكى ھالىتىڭالردا ھارام قىلىنغان ئوۋ ئوۋالشنى سىلەرگە ھاالل قىلدۇق .مانا بۇ،
چەكلىمىدىن كېيىنكى رۇخسەتتۇر .بۇ ھەقتە چوڭقۇر تەتقىق قىلىنغاندىن كېيىنكى چىقىرىلغان
توغرا يەكۇن شۇكى ،چەكلەشتىن كېيىن كەلگەن بۇيرۇق ھۆكۈمنى چەكلىمىدىن ئىلگىرىكى
ھالىتىگە قايتۇرىدۇ .ئۇ ھۆكۈم چەكلەشتىن ئىلگىرى ۋاجىب بولغان بولسا ،ئۇنى ۋاجىپلىققا؛
مۇستەھەب بولغان بولسا ،مۇستەھەبلىككە؛ مۇباھ بولغان بولسا ،مۇباھلىققا قايتۇرىدۇ .كىمكى:
چەكلەشتىن كېيىن كەلگەن بۇيرۇق ۋاجىبلىقنى بىلدۈرىدۇ -،دېسە ،ئۇنىڭ سۆزى كۆپلىگەن
ئايەتلەرنىڭ دەلىلى بىلەن رەت قىلىنىپ كېتىدۇ .بىرى :مۇباھلىقنى بىلدۈرىدۇ -،دېسىمۇ،
ئوخشاشال باشقا ئايەتلەر بىلەن رەت قىلىنىپ كېتىدۇ .بارلىق ئايەتلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان
قاراش بىز بايان قىلغان يۇقىرىقى قاراشتۇر.

ھەرقانداق ئەھۋالدا ئادىل بولۇشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى
﴿بىرەر قەۋم (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ سىلەرنى مەسجىدى ھەرام (زىيارىتى) دىن توسقانلىقتىن
ئىبارەت دۈشمەنلىكى ھەرگىزمۇ سىلەرنىڭ ئۇالرغا چېقىلىشىڭالرغا سەۋەبچى بولمىسۇن﴾

يەنى ھۇدەيبىيە يىلى سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ بەيتىگە بېرىشتىن توسقان كىشىلەرگە قارىتا
ساقلىغان ئۆچمەنلىكىڭالر ،سىلەرنىڭ ئۇالرغا ناھەقچىلىق قىلىش ۋە تاجاۋۇزچىلىق قىلىش
ئارقىلىق (ئۇالردىن) ئۆچ ئېلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالر ھەققىدە كۆرسەتكەن ئەھكاملىرىغا رىئايە
قىلماسلىقىڭالرغا ئېلىپ بارمىسۇن.

ھەر بىر كىشى ھەققىدە ﷲ كۆرسەتكەن ۋە بۇيرۇغان ئادالەت بىلەن ئىش قىلىڭالر .بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :بىرەر قەۋم (يەنى مۇشرىكالر)
نىڭ سىلەرنى مەسجىدى ھەرام (زىيارىتى) دىن توسقانلىقتىن ئىبارەت دۈشمەنلىكى ھەرگىزمۇ
سىلەرنىڭ ئۇالرغا چېقىلىشىڭالرغا سەۋەبچى بولمىسۇن ،ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا
ياردەملىشىڭالر﴾ يەنى بىر قەۋمگە بولغان ئۆچمەنلىكىڭالر ئادالەتنى تاشالشقا ئېلىپ بارمىسۇن.
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چۈنكى ھەرقانداق ۋاقىتتا ھەر بىر كىشىنىڭ ھەرقانداق بىر شەخسكە ئادىل بولۇشى
ۋاجىبتۇر.

ئىبنى ئەبۇھاتەم زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى بەيتۇلالغا كىرىشتىن توسىۋالدى .مۇسۇلمانالر
ھۇدەيبىيە دېگەن جايدىكى يول ئۈستىدە ئىدى .بۇ ئىش ئۇالرغا قاتتىق ئېغىر كەلدى .شۇ
چاغدا ئۇالرنىڭ يېنىدىن شەرقتىن ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن كەلگەن بىر گۇرۇپ مۇشرىكالر ئۆتتى.
ساھابىلەر :بىزنى ئۇالرنىڭ دوستلىرى توسىۋالغاندەك بىزمۇ ئۇالرنى توسىۋااليلى! -دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
﴿ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر ،گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملەشمەڭالر﴾
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يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ،يامان ئىشالرنى تاشالشقا ،ئۆزئارا
ھەمكارلىشىشقا بۇيرۇيدۇ .مانا بۇ ،تەقۋادارلىقتۇر .ھەمدە ئۇالرنى ھەقسىزلىككە ياردەملىشىشتىن،
گۇناھ ۋە ھارام قىلىنغان ئىشالرغا ھەمكارلىشىشتىن توسىدۇ.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :گۇناھ دېگەن ،ﷲ تائاال قىلىشقا بۇيرۇغان ئىشنى قىلماي
تاشالپ قويۇشتۇر .دۈشمەنلىك قىلىش دېگەن ،دىنىڭالردا ﷲ تائاال بەلگىلىگەن چەك -
چېگرىدىن ئېشىپ كېتىش ھەمدە ﷲ سىلەرگە ۋە باشقىالرغا پەرز قىلغان بەلگىلىمىلەردىن
ھالقىپ كېتىشتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :زۇلۇم قىلغۇچى بولسۇن ياكى زۇلۇم قىلىنغۇچى بولسۇن،
ھەر ئىككى قېرىندىشىڭغا ياردەم قىل» دېگەندە ،بەزىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! زۇلۇم
قىلىنغانغىغۇ ياردەم قىالرمىز .زۇلۇم قىلغانغا قانداق ياردەم قىلىمىز؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى زۇلۇم قىلىشتىن توسىۋالىسەن ،بۇ ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىقىڭدۇر» دەپ
جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەدنىڭ بىر ساھابىدىن رىۋايەت قىلىشىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېگەن« :كىشىلەرگە ئارىلىشىپ ،ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە سەۋرى قىلىدىغان مۆمىن ،كىشىلەرگە
ئارىالشماي ،ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە چىدىمايدىغان ئادەمدىن كۆپ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ».
يەنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىسىتە يەنە مۇنداق دېيىلگەن« :توغرا يولغا
چاقىرىپ تەشۋىق قىلغان كىشىگە ،تا قىيامەت كۈنىگە قەدەر ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىنىڭ قىلغان
ياخشىلىقىنىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ .ئەگەشكۈچىنىڭمۇ ساۋابىدىن بىر نەرسە كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ.
ئازغۇنلۇققا چاقىرىپ تەشۋىق قىلغان كىشىگىمۇ تا قىيامەتكە قەدەر ئەگەشكۈچىسىنىڭ قىلغان
گۇناھىدىن بىر كىشىلىك يېزىلىدۇ .ئەگەشكۈچىنىڭ گۇناھىمۇ كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ».

گۆشى ھارام قىلىنغان چارۋا مالالر
ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالالرنى ئىستېمال قىلىشتىن توسۇپ بۇ
ئايەتلەرنى بايان قىلدى .ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان دېگىنىمىز :بوغۇزالنماستىن ئۆزلىكىدىن
ئۆلۈپ قالغان ھايۋان بولۇپ ،ئۇنىڭدىكى ئاقماي تۇرۇپ قالغان قان ،دىنغا ۋە بەدەنگە زىيانلىق
بولغاچقا ،ﷲ تائاال ئۇنى ھارام قىلىۋەتتى .لېكىن بېلىق ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋانالرنىڭ
قاتارىغا كىرمەيدۇ .بېلىق بوغۇزالش ياكى باشقا سەۋەبتىن ئۆلۈپ قالسىمۇ ،يەنىال ھااللدۇر.
بۇنىڭ دەلىلى شۇكى ،ئىمام مالىك “مۇۋەتتا” ناملىق كىتابىدا ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى،
نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھەبىب قاتارلىقالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا ئەبۇ
ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
دېڭىز سۈيى ھەققىدە سورالغاندا« :ئۇنىڭ سۈيى پاكىزلىغۇچى سۇدۇر .ئۆلۈكى ھااللدۇر» دەپ
جاۋاب بەرگەن .چېكەتكىمۇ تۆۋەندە بايان قىلىنغان ھەدىسكە ئاساسەن ھااللدۇر.
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ئايەتتىكى ﴿قان﴾ دىن ئاققان قان مەقسەت قىلىنغىنىدەك﴿ ،ياكى ئېقىپ چىققان
قان﴾((( دېگەن ئايەتتىمۇ ئېقىتىلغان قان كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇنى ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى
جۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما شۇنداق بايان قىلدى .ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىبنى ئابباستىن تال ھەققىدە سورالغاندا ،ئۇ :يەڭالر -،دەپ جاۋاب بەرگەن .سورىغۇچىالر:
ئۇ قان تۇرسا -،دەپ تۇرىۋالغاندا ،ئىبنى ئابباس :سىلەرگە ھارام قىلىنغىنى ئېقىتىلغان
قاندۇر -،دەپ جاۋاب بەرگەن.
ئىمام شافىئىي ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىزگە ئىككى ئۆلۈك ۋە ئىككى قان ھاالل قىلىندى .ئىككى
ئۆلۈك بولسا :بېلىق بىلەن چېكەتكىدۇر .ئىككى قان بولسا :جىگەر بىلەن تالدۇر».
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەمبەل ،ئىبنى ماجە دارىقۇتنى ۋە بەيھەقىي قاتارلىق ئالىمالرمۇ
بۇ ھەدىسنى ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن شۇنداق رىۋايەت
قىلغان .بۇ ھەدىس ئاجىزدۇر.
﴿چوشقا گۆشى﴾ يەنى بېقىلىدىغان چوشقا ۋە ياۋا چوشقىالرنىڭ ھەممىسى ھارامدۇر.
گۆش دېگەن چوشقىنىڭ جىسمىدىكى ياغ قاتارلىق ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .زاھىرى
مەزھەبتىكىلەرنىڭ بۇ مەسىلىنى مۇرەككەپلەشتۈرىۋېتىشى ئورۇنسىزدۇر.
ئىمام مۇسلىم بۇرەيدە ئىبنى ھەسىب ئەسلەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى قىمار ئوينايدىكەن ،ئۇ
خۇددى قولىنى چوشقا گۆشى ۋە قېنى بىلەن بويىۋالغان بولىدۇ» .بۇ ھەدىستە پەقەت قولى
بىلەن تۇتقۇچىغا بىلدۈرۈلگەن نەپرەت شۇنچىلىك قاتتىق بولسا ،ئۇنىڭ يېگۈچىگە بولىدىغان
نەپرەتنىڭ دەرىجىسى ۋە تەھدىتى قانچىلىك بوالر!؟ يەنە شۇ ھەدىستە گۆشنىڭ ياغ قاتارلىق
ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىغا دەلىل بار.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ
تائاال ھاراق ،ئۆلۈك ھايۋان ،چوشقا ۋە بۇتالرنى سېتىشنى ھارام قىلغان» دېگەن .بەزىلەر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ يېغىچۇ؟ ئۇنىڭ بىلەن كېمىلەر
مايلىنىدۇ ،تېرىلەر ياغلىنىدۇ ،جىن چىراقمۇ ئۇنىڭ بىلەن يورۇيدۇ -،دەپ سورىغاندا،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ئۇ ھارام» دەپ جاۋاب بەرگەن.

228

ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان يەنە بىر ھەدىستە ،ئەبۇسۇفياننىڭ رۇم پادىشاھى
ھىرەقلىگە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مۇھەممەد بىزنى ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى
ۋە قاننى يېيىشتىن توستى ...
﴿ﷲ دىن غەيرىينىڭ (يەنى بۇتالرنىڭ) نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان ھايۋان﴾ يەنى
ﷲ تائاالدىن باشقىسىنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان ھايۋان ھارامدۇر .چۈنكى ﷲ
تائاال بارلىق ھايۋانالرنى ئۆزىنىڭ ئىسمى زاتىنى ئاتاپ بوغۇزالشنى ۋاجىب دەپ بەلگىلىگەن،
((( ئەنئام سۈرىسى  145ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شۇڭا ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىدىن باشقا بۇت ياكى ھەرقانداق بىر مەخلۇقنىڭ نامىنى ئاتاپ
بوغۇزلىسا ،بۇنداق ھايۋاننىڭ گۆشىنىڭ ھاراملىقىغا پۈتۈن مۇسۇلمانالر بىرلىككە كەلگەن.
﴿بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان﴾ يەنى قەستەن بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ياكى تاسادىپىي
بوغۇلۇپ ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ گۆشى ھارامدۇر.
﴿ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان﴾ بۇنىڭ مەنىسى ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالرنىڭ دېگىنىدەك،
توقماق ياكى كالتەك بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن يەنى بىسى يوق ئېغىر نەرسىلەر بىلەن ئۆلگىچە
ئۇرۇلغان ھايۋانالرنىڭ گۆشى ھارامدۇر .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى
دەۋردە ئەرەبلەر ھايۋاننى كالتەك بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ يەيتتى.
ئىمام بۇخارى ئەدىي ئىبنى ھاتەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن تۆمۈرنى ئېتىپ ئوۋ ئوۋاليمەن -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئاتقان تۆمۈرىڭ ھايۋاننىڭ بەدىنىنى تېشىپ كىرگەن بولسا
ئۇنى يېگىن .ناۋادا تۆمۈر يېنىچە تېگىپ ھايۋاننىڭ بەدىنىگە كىرمىگەن بولسا ،ئۇ ئۇرۇپ
ئۆلتۈرۈلگەن بولۇپ قالىدۇ .شۇڭا ئۇنى يېمىگىن» دېدى.
دېمەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەدىسىدە ئوۋالش نىيىتى بىلەن ئوق ياكى
زىختەك ئۇچلۇق ياكى تىغدەك بىسلىق بىر نەرسە ھايۋاننىڭ بەدىنىگە تېشىپ كىرىپ ئۆلگەن
بولسا ،ئۇنىڭ گۆشى ھااللدۇر .ئۇ نەرسىلەر بەدىنىگە كىرمەي يانچە تېگىپ ئۆلگەن ھايۋاننىڭ
گۆشى ھارامدۇر .بۇ مەسىلىدە فىقھى ئالىملىرىنىڭ پىكرى بىردەكتۇر.
﴿(ئېگىزدىن) يىقىلىپ ئۆلگەن ھايۋان﴾ يەنى ئېگىز يەردىن چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ
قالغان ھايۋاننىڭ گۆشى ھارامدۇر .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ يەردە دېيىلگىنى تاغدىن چۈشۈپ كېتىپ
ئۆلگەن ھايۋاندۇر.
قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :بۇ بولسا ،قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىپ ئۆلگەن ھايۋاندۇر.
﴿ھايۋانالر (تەرىپىدىن ئۈسۈپ) ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان﴾ يەنى ئۈسكەن ھايۋاننىڭ مۈڭگۈزى
بوغۇزاليدىغان ئورۇننى يارا قىلىپ ئۇنىڭدىن قان چىققان تەقدىردىمۇ يەنىال ھايۋانالر تەرىپىدىن
(ئۈسۈپ) ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋاننىڭ گۆشى ھارامدۇر.
﴿يىرتقۇچ ھايۋانالر يېرىپ ئۆلتۈرۈپ يېگەن ھايۋان (نىڭ گۆشىنى يېيىش) ھارام قىلىندى﴾

يەنى شىر ،يولۋاس ،يىلپىز ،بۆرە ياكى ئىتقا ئوخشىغان يىرتقۇچ ھايۋان ھۇجۇم قىلىپ بەزى
ئەزالىرىنى يېگەندىن كېيىن ،شۇ سەۋەبتىن ئۆلۈپ قالغان ھايۋان گەرچە بوغۇزلىنىدىغان
جايىدىن چىشلىنىپ قېنى ئاققان بولسىمۇ ،بارلىق فىقھى ئالىملىرنىڭ بىرلىككە كەلگەن
كۆز قارىشى بويىچە ئۇنىڭ گۆشى ھارامدۇر .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ئەرەبلەر يىرتقۇچ
ھايۋانالردىن ئېشىپ قالغان (قوي ،كالىغا ئوخشاش) ھايۋانالرنىڭ قالدۇقلىرىنى يەيتتى .ﷲ
تائاال بۇنى مۆمىنلەرگە ھارام قىلدى.

﴿لېكىن (يۇقىرىقى بەش تۈرلۈك ھايۋاندىن جېنى چىقمىغان چاغدا) بوغۇزلىغانلىرىڭالر
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ھاالل بولىدۇ﴾ يەنى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى بوغۇلۇپ ،سوقۇلۇپ ،ئېگىزدىن چۈشۈپ كېتىپ ياكى
يىرتقۇچ ھايۋانالر چىشلىگەنلىكتىن ئۆلۈش ئالدىدا تۇرغان ھايۋاننى جېنى چىقپ بولۇشتىن
ئىلگىرى بوغۇزالپ ئۈلگۈرسە ،ئۇنىڭ گۆشى ھارام ئەمەس دېگەنلىكتۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر پەقەت ئاشۇ ھايۋانالردىن جېنى بار چاغدا ،بوغۇزلىيالىغىنىڭالرنىال
يەڭالر .چۈنكى ئۇ بوغۇزالنغان بولىدۇ .سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەنبەسرى ۋە سۇددى
قاتارلىقالرمۇ بۇ مەسىلىنى ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سوقۇلغان،
ئۈسۈلگەن ۋە ئېگىزدىن چۈشۈپ كەتكەن ھايۋاننى قولى ياكى پۇتى مىدىرالۋاتقان چاغدا
بوغۇزلىۋالساڭ ،يېسەڭ بولىدۇ.
تاۋۇس ،ھەسەن ،قەتادە ،ئۇبەي ئىبنى ئۇمەير ،زەھھاك ۋە باشقا ئالىمالردىن مۇنداق
رىۋايەت قىلىندى :بوغۇزلىغاندا ئۇ ھايۋاننىڭ جېنىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدىغان بىرەر ھەرىكەت
قىلغانلىقىنى كۆرسە ،ئاندىن ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشكە بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رافىئ ئىبنى خەدىج رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز دۈشمەن
بىلەن ئۇرۇشقا چىققان ۋاقتىمىزدا ،بىزدە پىچاق بولماي قالسا ،چارۋا مالالرنى قومۇش بىلەن
بوغۇزلىساق بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قان ئاققۇزۇپ ،ﷲ
تائاالنىڭ نامىنى ئاتاپ ئۆلتۈرگەن مالنى يەڭالر .قان ئاققۇزغان نەرسە ھايۋانالرنىڭ چىشلىرى
ياكى تىرناقلىرى بولۇپ قالسا بولمايدۇ .بۇنىڭ سەۋەبىنى سىلەرگە دەپ بېرەي،؛ چىش بولسا
سۆڭەكتۇر ،تىرناق بولسا ھەبەشلەرنىڭ پىچىقىدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿ھەمدە بۇتالرغا ئېلىپ بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام قىلىندى﴾
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مۇجاھىد ۋە ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇتالر كەبىنىڭ
ئەتراپىدا تىكلەگلىك تاشالردىن ئىدى» .ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ :كەبىنىڭ ئەتراپىدا
ئۈچيۈز ئاتمىش بۇت بولۇپ ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ئەرەبلەر شۇ بۇتالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ
چارۋىلىرىنى بوغۇزلىشاتتى .بۇتالرنىڭ كەبىگە قاراپ تۇرغانلىرىغا ئاتاپ بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ
قانلىرىنى چاچاتتى ،گۆشىنى ئۇزۇن ياپىالق تىلىپ بۇتالرنىڭ ئۈستىگە ياياتتى .بۇالرنىڭ
مۇشۇنداق قىلىدىغانلىقىنى باشقا ئالىمالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
شۇڭا ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى بۇنداق ئىشالرنى قىلىشتىن توسۇپ ،ئۇالرنى بۇ بۇتالرنىڭ
ئالدىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى ھەتتا بۇتالرنىڭ ئالدىدا بوغۇزلىغاندا ﷲ تائاالنىڭ نامىنى
ئاتاپ بوغۇزلىغان بولسىمۇ ،ئۇ ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى ھارام قىلدى .بۇ ﷲ ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى ھارام قىلغان (شېرىككە ئېلىپ بارىدىغان) ئىشالردىندۇر((( .چۈنكى ﷲ تائاالدىن
باشقىسىنىڭ نامىنى ئاتاپ بوغۇزالنغان نەرسىنىڭ ھارام بولىدىغانلىقى يۇقىرىدا بايان قىلىنىپ
ئۆتۈلدى.
((( يەنى  ،ﷲ تائاالنىڭ نامىنى ئاتىماي ،بۇتالر ياكى مازار غۇجامالرغا ئاتاپ ،مال بوغۇزلىسا ئىمانىغا دەخلە يېتىدۇ.

مائىدە سۈرىسى

پال سېلىش توغرىسىدا
﴿ئەزالم (يەنى جاھىلىيەت دەۋرىدە پال ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۈچ پارچە ياغاچ) بىلەن
پال سېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر! پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش سىلەرگە

ھارام قىلىندى .ئەرەبلەر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن بۇنداق ئىشالرنى قىالتتى .بۇ ئوق ئۈچ خىل
بولۇپ ،بىرىنچىسىگە “قىل” ،ئىككىنچىسىگە “قىلما” دەپ يېزىلغان ،ئۈچىنچىسىگە بولسا،
ھېچ نەرسە يېزىلمىغان ئىدى.
يەنە بەزىلەرنىڭ دېيىشىچە ،بىرىنچىسىگە “پەرۋەردىگارىم بۇيرۇدى” ،ئىككىنچىسىگە
“پەرۋەردىگارىم توستى” دەپ يېزىلغان ،ئۈچىنچىسىگە بولسا ،ھېچ نەرسە يېزىلمىغان بولۇپ،
ناۋادا بۇيرۇق ئوقى چىقسا ،ئۇنى دەرھال قىالتتى .قىلماسلىق بۇيرۇقى چىقسا قىلمايتتى .ناۋادا
قۇرۇق ئوق چىقىپ قالسا ،يەنە بىر قېتىم تالاليتتى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :بۇ ،ئىشالرنى تەقسىم قىلىش ئۈچۈن پال سالىدىغان ئوقالر
ئىدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :قۇرەيشنىڭ “ھۇبەل” دەپ ئاتىلىدىغان
ئەڭ چوڭ بىر بۇتى بولۇپ ،بۇ ،كەبىنىڭ ئىچىدىكى بىر (سۈيى يوق) قۇدۇقنىڭ ئۈستىگە
تىكلەنگەن ئىدى .بۇ قۇدۇققا سوۋغا ـ ساالمالر ۋە كەبىنىڭ مال ـ مۈلكى قويۇالتتى .بۇ بۇتنىڭ
قېشىدا يەتتە دانە ئوق بولۇپ ،ئۇنىڭدا بىر تەرەپ قىاللماي قالغان ئىشالرنى تالاليدىغان
سۆزلەر يېزىلغان ئىدى .ئۇالرغا قايسى ئوق چىقسا ،ئۇالر شۇ بويىچە ئىش قىالتتى .ئۇنىڭغا
ھەرگىزمۇ خىالپلىق قىلمايتتى.
سەھىھ ھەدىستە كېلىشىچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەبىنىڭ ئىچىگە كىرگەندە،
ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قوللىرىدا پال ئوقىنى تۇتقان ھالدا تەسۋىرلەنگەن
سۈرىتىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى« :ئۇالر ئۇ ئىككىسىنىڭ بۇ ئوقالر بىلەن ھېچقاچان پال
سېلىپ باقمىغانلىقىنى بىلىدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ جازاسىنى بەرگەي!»

﴿ئەزالم (يەنى جاھىلىيەت دەۋرىدە پال ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۈچ پارچە ياغاچ) بىلەن
پال سېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ

بولسا ،ئەرەبلەرنىڭ ئوقلىرى ،پارس ۋە رۇملۇقالرنىڭ ئوشۇقلىرىدۇر .ئۇالر شۇنىڭ بىلەن قىمار
ئوينايتتى .مۇجاھىدنىڭ بۇ كۆز قارىشى توغرىسىدا ئىزدىنىپ بېقىشقا توغرا كېلىدۇ .ئەگەر
مۇجاھىد بۇ سۆزدىن ئۇالر ئۇنى بەزىدە قىمار ئويناش ئۈچۈن قوللىناتتى -،دېگەننى كۆزدە
تۇتقان بولسا ،بۇ توغرا بولغان بولۇشى مۇمكىن .چۈنكى ﷲ تائاال قىمار بىلەن پال ئوقلىرىنى
ئايرىم ـ ئايرىم بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :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
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(ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾

(((

﴿بۇ گۇناھتۇر﴾ يەنى ئۇنى قىلىش پاسىقلىق ،ئازغۇنلۇق ،جاھالەت ۋە شېرىكتۇر .ﷲ
تائاال مۆمىنلەرنى ئۆز ئىشلىرىدا ئارىسالدى بولۇپ قېلىپ نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي قالغاندا،
ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىپ ،قىلماقچى بولغان ئىشلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئۆزلىرىگە پايدىلىق
بولىغىنىنى ﷲ تائاالنىڭ تالالپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىپ ،ئىستىخار سېلىشقا بۇيرۇغان.
ئىمام ئەھمەد ،بۇخارى ،ئەبۇد داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ھەر قانداق ئىشتا ئىستىخار سېلىشنى خۇددى قۇرئاندىكى بىر
سۈرىنى ئۆگەتكەندەك ئۆگەتكەن ئىدى ۋە« :سىلەر بىرەر ئىش قىلماقچى بولۇپ ئۇ ئىش
ئۈستىدە باش قاتۇرساڭالر ،پەرز نامىزىدىن باشقا ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ ،ئاندىن“ :ئى
ﷲ! مەن سېنىڭ ئىلمىڭ بىلەن تالالپ بېرىشىڭنى ،ئۆز قۇدرىتىڭ بىلەن قىلدۇرۇشىڭنى،
ھەمدە ماڭا سېنىڭ ئۇلۇغ پەزلىڭدىن بېرىشىڭنى سورايمەن .چۈنكى ،سەن قادىر بوالاليسەن،
مەن قادىر بواللمايمەن .سەن بىلىسەن ،مەن بىلمەيمەن .سەن غەيبلەرنى بىگۈچىدۇرسەن.
ئى ﷲ! ناۋادا سېنىڭ ئىلمىڭدە بۇ ئىش (قىلماقچى بولغان مەقسىتىنى ئاتايدۇ) مېنىڭ دىنىم،
دۇنيالىقىم ،تۇرمۇش ۋە ئىشىمنىڭ ئاقىۋىتىگە (ياكى ھازىرقى ۋە كېيىنكى ئىشلىرىمغا دېسىمۇ
بولىدۇ) ياخشىلىق بولسا ،ماڭا ئۇنى قىلىشقا نىسىپ قىلغىن ۋە ماڭا ئۇنى ئاسانالشتۇرۇپ
بەرگىن ھەمدە ئۇ ئىشتا ماڭا بەرىكەت ئاتا قىلغىن .ناۋادا سېنىڭ ئىلمىڭدا بۇ ئىش ماڭا
دىنىمدا ،دۇنيالىقىمدا ،تۇرمۇشۇمدا ۋە ئىشلىرىمنىڭ ئاقىۋىتىدە يامانلىق بولىدىغان بولسا،
مېنى ئۇنىڭدىن يىراق قىلغىن ،ئۇ ئىشنىمۇ مەندىن يىراق قىلغىن .مەيلى قەيەردە بولمىسۇن،
ماڭا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن .ھەمدە مېنى شۇ ياخشى ئىشقا رازى قىلغىن”((( دەڭالر» دېگەن
ئىدى.

كاپىرالر ۋە شەيتاننىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىدىن يېنىشىدىن ئۈمىدسىزلىنىشى
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﴿كاپىرالر بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالر (نى يوقىتىش) دىن ئۈمىدىنى ئۈزدى﴾ ئەلى
ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىدىن يېنىشىدىن ئۈمىد ئۈزدى.
ئەتا ئىبنى ئەبۇرەباھ ،سۇددى ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق
رىۋايەت قىلدى.
((( مائىدە سۈرىسى  90ــــ  91ـ ئايەتلەر.
((( ئەرەبچە ئوقۇلۇشى :ئالالھۇممە ئىننى ئەستەخىرۇكە بىئىلمىكە ۋە ئەستەقدىرۇكە بقۇدرەتىكە ۋە ئەسئەلۇكە مىن
پەزلىكەلئەزىم ،فەئىننەكە تەقدىرۇ ۋەال ئەقدىرۇ ۋە تەئلەمۇ ۋەال ئەئلەمۇ ،ۋە ئەنتە ئالالمۇلغۇيۇب .ئالالھۇممە ئىن كۇنتە
تەئلەمۇ ئەننە ھازەلئەمرە خەيرۇنلى فى دىنى ۋە دۇنيايە ۋە مائاشى ،ۋە ئاقىبەتى ئەمرى فەقدۇرھۇ لى ۋە يەسسىرھۇ لى
سۇممە بارىك لى فىھى .ئالالھۇممە ۋە ئىنكۇنتە تەئلەمۇ ئەننۇھۇ شەررۇن لى فى دىنى ۋە دۇنيايە ۋە مائاشى ۋە ئاقىبەتى
ئەمرى فەسرىفنى ئەنھۇ ،ۋەسرىفھۇ ئەننى ۋەقدۇر لىيەلخەيرە ،ھەيسۇ كانە سۇممە رەدزىنى بىھى.

مائىدە سۈرىسى

ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇشۇ مەنە تەكىتلەنگەن بولۇپ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :شەيتان ئەرەب يېرىم ئارىلىدىكى ناماز ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ
ئۆزىگە چوقۇنىشىدىن ئۈمىد ئۈزدى .لېكىن ئۇنىڭ قىالاليدىغىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا
پىتنە تېرىپ ،زىددىيەت پەيدا قىلىشتۇر» .بۇ ئايەتتە مۇسۇلمانالرنىڭ سۈپەتلىرى مۇشرىك
كاپىرالردىن پەرقلىق بولغاچقا ،كاپىرالر بۇ مۇسۇلمانالرغا ئوخشىيالىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزدى
دېگەن مەنە مەقسەت قىلىنغان بولۇشىمۇ مۇمكىن.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە پەقەت ئۆزىدىنال قورقۇشقا ،كاپىرالرغا زىت
ۋە خىالپ ئىش قىلىشتا تەۋرەنمەي تۇرۇپ ،سەۋرى قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالردىن
قورقماڭالر ،مەندىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ئۇالرغا قارشىلىق قىلىشتا ئۇالردىن قورقماي مەندىنال
قورقۇڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،مەن سىلەرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇرۇپ ،سىلەرنىڭ
ئۆچۈڭالرنى ئېلىپ بېرىمەن ،سىلەرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالردىن ئۈستۈن قىلىمەن.

ئىسالم دىنىنىڭ مۇكەممەل قىلىنغانلىقى
﴿بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم ،سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم دىنىنى
سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم﴾ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا دىننى مۇكەممەل قىلىپ بەرگەنلىكى

بۇ ئۈممەتكە بەرگەن نېئمەتنىڭ ئەڭ كاتتىسىدۇر .شۇڭا بۇ ئۈممەت باشقا بىر دىنغا ياكى باشقا بىر
پەيغەمبەرگە موھتاج بولمايدۇ .شۇ سەۋبتىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى قىلىپ ،پۈتۈن ئىنسانالرغا ۋە جىنالرغا ئەۋەتكەن .شۇڭا ﷲ تائاال
ھاالل قىلغاندىن باشقا ھاالل يوق ۋە ھارام قىلغاندىن باشقا ھارام يوق .يولغا قويۇلغان شەرىئەتتىن
باشقا شەرىئەت يوق .ئۇ خەۋەر بەرگەن بارلىق نەرسىلەر راست ۋە ھەقتۇر .ئۇنىڭدا يالغانچىلىق
ياكى بولماي قالمايدىغان ئىش يوقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى راستتۇر ،ناھايىتى
توغرىدۇر﴾((( يەنى بەرگەن خەۋەرلەردە راستچىل ،بۇيرۇق  -چەكلىمىلىرىدە ئادىلدۇر .ﷲ
تائاال بەندىلىرىگە دىنىنى مۇكەممەل قىلىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرغا بەرگەن نېمىتىنى تولۇقالپ
بەردى.

﴿بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم ،سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم دىنىنى
سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم﴾ يەنى سىلەرمۇ بۇ دىننى قوبۇل قىلىپ ،بۇ دىننىڭ ئۆزەڭالرنىڭ

دىنى بولۇشىغا رازى بولۇڭالر .چۈنكى بۇ دىن ﷲ ئۆزى ياخشى كۆرگەن ۋە رازى بولغان ،بۇنىڭ
بىلەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى بولغان پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتكەن
ھەم بۇ دىن ئارقىلىق كىتابالرنىڭ ئەڭ كاتتىسى بولغان قۇرئان كەرىمنى نازىل قىلغاندۇر.

ئىمام ئىبنى جەرىر ھارۇن ئىبنى ئەنتەرەنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھەججى ئەكبەر (يەنى ۋىدالىشىش ھەججى) كۈنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بۈگۈن سىلەرنىڭ
((( ئەنئام سۈرىسى  115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم ،سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر
بولۇشقا تاللىدىم﴾ دېگەن ئايىتى نازىل بولغاندا ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يىغالپ كەتتى .پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم« :سەن نېمە ئۈچۈن يىغلىدىڭ؟» دەپ سورىدى .ئۆمەر :ھەر قانداق نەرسە
تولۇقالنغاندىن كېيىن كېمىيىشكە قاراپ ماڭىدۇ .بىزنىڭ دىنىمىزمۇ ئەمدى تولۇقالندى .شۇنىڭ
ئۈچۈن يىغلىدىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :راست ئېيتتىڭ» دېدى.
بۇ مەزمۇننى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئىسالم غېرىبلىق بىلەن باشالنغان ،غېرىبلىق
بىلەن ئاخىرلىشىدۇ .شۇ غېرىبالرغا (جەننەت بىلەن) خۇش ـ مۇبارەك بولسۇن» دېگەن ھەدىسى
كۈچلەندۈرىدۇ.

ئىمام ئەھمەد تارىق ئىبنى شىھابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالردىن بىر
كىشى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! سىلەرنىڭ كىتابىڭالردا
شۇنداق بىر ئايەت باركى ،ناۋادا ئاشۇ ئايەت بىز يەھۇدىيالرغا چۈشكەن بولسا ،شۇ ئايەت چۈشكەن
كۈننى بىز بايرام كۈنى قىلىۋاالتتۇق -،دېدى .ئۆمەر :ئۇ قايسى ئايەت؟ -دەپ سورىدى .ھېلىقى
يەھۇدىي﴿ :بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم ،سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم
دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم﴾ دېگەن ئايەت -،دېدى .ئۆمەر :ﷲ تائاالنىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،مەن بۇ ئايەتنىڭ قايسى كۈن ،قايسى ۋاقىتتا چۈشكەنلىكىنى بىلىمەن .بۇ ئايەت
ئەرەپات كۈنى كەچقۇرۇندا چۈشكەن ئىدى .ئۇ دەل جۈمە كۈنى ئىدى (((-،دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،ئىمام
بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق بايان قىلىنغان :يەھۇدىيالر ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر شۇنداق بىر ئايەتنى ئوقۇيسىلەركى ،مۇبادا ئاشۇ ئايەت بىزگە
چۈشكەن بولسا ،بىز چوقۇم شۇ ئايەت چۈشكەن كۈننى بايرام قىلىۋاالتتۇق -،دېيىشتى .ئۆمەر بۇنى
ئاڭالپ :مەن بۇ ئايەتنىڭ قاچان ،قەيەردە چۈشكەنلىكىنى بىلىمەن .ھەمدە بۇ ئايەت چۈشكەندە،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنىمۇ ئوبدان بىلىمەن .بۇ ئايەت ئەرەپات كۈنى
چۈشكەن ئىدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن شۇ چاغدا ئەرەپاتتا ئىدىم-،
دېدى.
بۇ ئايەتنىڭ ۋىدالىشىش ھەججىدە (ئەرەپات كۈنى) ئەرەپات تېغىدا چۈشكەنلىكىگە ۋە بۇ
كۈننىڭ دەل جۈمە كۈنى ئىكەنلىكىدە پۈتكۈل ئالىمالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ يوق.
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زۆرۈرىيەت بولۇپ قالغاندا يېيىش چەكلەنگەن ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېسە
بولىدىغانلىقى
﴿كىمكى ئاچلىقتا ،ئىالجسىزلىقتىن ،گۇناھنى مەقسەت قىلماستىن (ھارام قىلىنغان
((( ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مەقسىتى بۇ ئايەت ئەرەپات ۋە جۈمە كۈنىدىن ئىبارەت مۇسۇلمانالرنىڭ ئىككى ئۇلۇغ
بايرام كۈنىدە چۈشتى دېمەكچى.

مائىدە سۈرىسى

نەرسىلەرنى يېسە گۇناھ بولمايدۇ) ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،بەندىلىرىگە ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ يەنى كىمكى مەلۇم بىر زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن ﷲ تائاال يېيىشنى توسقان

ھايۋانالرنىڭ گۆشىدىن ھاياتىنى ساقالپ قااللىغۇدەك يېسە بولىدۇ .ﷲ كەچۈرگۈچى ۋە
رەھمەت قىلغۇچىدۇر .چۈنكى ﷲ تائاال ئاشۇ بەندىنىڭ شۇنداق قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ
قالغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇڭا ئۇ بەندىنىڭ چەكلەنگەن نەرسىنى يېگەنلىكىنى كەچۈرىۋېتىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ھەييان ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ چەكلىگەن گۇناھالرنىڭ قىلىنىشىنى قانداق يامان
كۆرسە ،رۇخسەت قىلغان ئىشلىرىنىڭ قىلىنىشىنىمۇ شۇنداق ياخشى كۆرىدۇ»(((.
يېيىش چەكلەنگەن ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىشتە كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدەك،
يېگۈدەك تاماق تېپىلماي قالغاندىن تارتىپ ئۈچ كۈن ئۆتىشىنى ساقالش شەرت ئەمەس .بەلكى
قاچان يېيىش زۆرۈر بولغاندا يېسە بولىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇۋاقىد لەيسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەزى كىشىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز قەھەتچىلىك يۈز بەرگەن جايدا
ياشايمىز .بىز قانداق ئەھۋال ئاستىدا ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېسەك بولىدۇ؟ -دەپ
سورىغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەتىگەن ۋە ئاخشامالردا تاماقسىز قالساڭالر ۋە
يېگۈدەك ئوت ـ چۆپ تاپالماي قالساڭالر ،ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېسەڭالر بولىدۇ»
دېدى.
﴿گۇناھنى مەقسەت قىلماستىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى يېسە گۇناھ بولمايدۇ)﴾ يەنى
گۇناھ ئۆتكۈزمىگەن ھالەتتە دېگەنلىكتۇر .دېمەك ،ﷲ گۇناھ ئىش قىلمىغان ھالەتتە ئاچ
قالغۇچىغا يېيىش چەكلەنگەن ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيشكە رۇخسەت قىلغان .لېكىن گۇناھ
ئىش قىلغۇچىغا رۇخسەت قىلىندى دېمىگەن.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ئۆز ئىختىيارىچە ئەمەس ،ئىالجىسىزلىقتىن
(يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسە ،ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ
بولمايدۇ .ھەقىقەتەن ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾((( گۇناھ
ئىش ئۈچۈن سەپەرگە چىققۇچىالرغا بۇ رۇخسەت بېرىلمەيدۇ دېگۈچىلەر بۇ ئايەتنى ئۆزلىرىنىڭ
كۆزقارىشىغا دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن .ﷲ تائاالنىڭ رۇخسەت قىلىشتىن ئىبارەت رەھمىتى
گۇناھ ئىش قىلغۇچىالرغا قارىتىلمايدۇ(((.
((( ئىسالم دىنىدا ھۆكۈملەر قىلىشقا تېگىشلىك ھۆكۈملەر ۋە قىلىش رۇخسەت قىلىنغان ھۆكۈملەر دەپ ئىككى
تۈرگە بۆلىنىدۇ .قىلىشقا تېگىشلىك ھۆكۈملەر بولسا ،نامازنى تولۇق ئوقۇش ،ئەسلىدە يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەرنى
يېمەسلىككە ئوخشاش نەرسىلەردۇر .رۇخسەت قىلىنغان ھۆكۈملەر بولسا ،سەپەردىكى ئادەملەر ئۈچۈن نامازنى قەسىر
قىلىپ ئوقۇش ،زۆرۈر بولغاندا يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەرنى ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك مىقداردا يېيىشكە ئوخشاش
ھۆكۈملەردۇر.
((( بەقەرە سۈرىسى  173ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇشۇ خىل قاراشتىكىلەرنىڭ پىكرىچە ،ﷲ تائاالنىڭ يېيش چەكلەنگەن نەرسىلەرنى يېيىشكە زۆرۈرىيەت ئاستىدا
رۇخسەت قىلىشى ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان رەھمىتى .لېكىن ،بۇ رۇخسەت مۇسۇلمان پادىشاھالرغا قارشى
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*******
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە (يېمەك  -ئىچمەكتىن) نېمىلەرنىڭ ھاالل
قىلىنغانلىقىنى سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە پاك نەرسىلەر ۋە (ئىت ،قارچىغا ،قۇشقا
ئوخشاش) شىكارغا ئۆگىتىلگەن ،سىلەر ﷲ نىڭ ئۆزەڭالرغا ئۆگەتكىنى بويىچە ئۆگەتكەن
ئوۋچى جانۋارالرنىڭ شىكار قىلغان نەرسىلىرى ھاالل قىلىندى ،ئۇالرنىڭ سىلەر ئۈچۈن
ئوۋلىغان نەرسىلىرىدىن يەڭالر (ئوۋچى جانىۋارالرنى شىكارغا قويۇپ بەرگەن چېغىڭالردا)
ﷲ نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالر (يەنى بىسمىلال دەڭالر) ،ﷲ (نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك
قىلىش) تىن ساقلىنىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر»﴿.﴾4

ھاالل نەرسىلەرنىڭ بايانى
ﷲ يۇقىرىقى ئايەتلەردە يېگۈچىلەرنىڭ دىنىغا ۋە ساالمەتلىكىگە زىيانلىق بولغان
ھارام نەرسىلەرنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،زۆرۈر بولۇپ قالغاندا ئۇ نەرسىلەردىن ھاياتىنى
ساقالپ قالغۇدەك مىقداردا يېيىشكە رۇخسەت قىلغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدى .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :زۆرۈرىيەت بولمىغىچە يېيىش ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى ﷲ
سىلەرگە ئوچۇق بايان قىلغان تۇرسا ،ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى
نېمىشقا يېمەيسىلەر؟ نۇرغۇن كىشىلەر نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىپ ،بىلمەستىن( ،باشقىالرنى)
ھەقىقەتەن ئازدۇرىدۇ﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە (يېمەك  -ئىچمەكتىن) نېمىلەرنىڭ ھاالل
قىلىنغانلىقىنى سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە پاك نەرسىلەر ھاالل قىلىندى﴾ ئەئراف

سۈرىسىدىمۇ ئۈممىتىگە پاك نەرسىلەرنى ھاالل قىلىپ بېرىش ۋە ناپاك نەرسىلەرنى ھارام
قىلىشنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىدىن ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان .مۇقاتىل:
پاك نەرسىلەر دېگەن ئىستىمال قىلىش ھاالل قىلىنغان ھاالل رىزىقالردۇر -،دەيدۇ.
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ئىمام زۆھرىدىن سۈيدۈكنى داۋا ئۈچۈن ئىچىشنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
سورالغاندا ،ئۇ :سۈيدۈك پاك نەرسىلەردىن ئەمەس -،دەپ جاۋاب بەرگەن.
تۇرۇپ ،مۇسۇلمانالر توپىدىن ئايرىلىپ تاغالرغا سەپەر قىلغۇچىالرغا ،بۇالڭچىلىق ئۈچۈن سەپەر قىلغۇچىالرغا ۋەياكى ﷲ
تائاال چەكلىگەن ھارام تىجارەت ئۈچۈن سەپەرگە چىققۇچىالرغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ .يەنە بىر خىل كۆز قاراشتىكى ئالىمالر:
دىنىنى ساقالپ قالغۇدەك مىقداردا يېيىشتىن ئاشۇرىۋەتمىسىال ،مەيلى ئۇ كىشى قايسى خىل سەپەردە بولمىسۇن ،يېيىش
دۇرۇس بولىدۇ -،دەپ قارايدۇ .ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن رۇخسەت قىلىپ بەرگەن ئىشالرنىڭ
ئەمەلىيلىشىنىمۇياخشىكۆرىدۇ.
((( ئەنئام سۈرىسى  119ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

كۆندۈرۈلگەن ھايۋانالرنىڭ ئوۋلىغان ئوۋلىرىنىڭ ھۆكمى
﴿(ئىت قارچىغا ،قۇشقا ئوخشاش) شىكارغا ئۆگىتىلگەن ،سىلەر ﷲ نىڭ ئۆزەڭالرغا
ئۆگەتكىنى بويىچە ئۆگەتكەن ئوۋچى جانۋارالرنىڭ شىكار قىلغان نەرسىلىرى ھاالل قىلىندى﴾

يەنى سىلەرگە ﷲ تائاالنىڭ نامىنى ئاتاپ بوغۇزلىغان ھايۋانالر ،پاك رىزىقالر ھاالل قىلىندى.
شۇنداقال ئوۋغا ئۆگىتىلگەن ئىت ،يىلپىز ۋە قارچۇغا قاتارلىق ئوۋ ھايۋانلىرى ئوۋلىغان
نەرسىلەرمۇ ھاالل قىلىندى .ئۆگىتىلگەن ئوۋ ھايۋانلىرىنىڭ ئوۋلىغان نەرسىلىرىنىڭ ھاالل
بولىدىغانلىقى كۆپلىگەن ساھابىلەر ،تابىئىنالر ۋە مەزھەب ئىماملىرىنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆگىتىلگەن ئوۋ ھايۋانلىرىنىڭ ئىچىگە ئىت ۋە يىلپىزغا
ئوخشاش ھايۋانالر ،بۈركۈت ۋە قارچىغىغا ئوخشاش قۇشالر كىرىدۇ .بۇ ھەقتە ھەيسەمە
تاۋۇس ،مۇجاھىد ،مەكھۇل ۋە يەھيا ئىبنى ئەبۇكەسىر قاتارلىقالردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت
قىلىنغان.
ئىمام ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شۇڭقار ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش ئوۋغا ئۆگىتىلگەن قۇشالر ئوۋلىغان ھايۋاننى
تىرىك ھالەتتە قولغا چۈشۈرسەڭ ،ئۇنى بوغۇزالپ يېگىن ،ئۆلۈك بولسا يېمىگىن» .لېكىن
كۆپىنچە ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ،ئۆگىتىلگەن قۇش ئوۋلىغان نەرسە بىلەن ئۆگىتىلگەن
ئىت قاتارلىق ھايۋانالرنىڭ ئوۋلىغان نەرسىسى ئوخشاشتۇر .چۈنكى ئىت ئوۋلىغاندا ،ئوۋنى
قانداق قامالالپ تۇتقان بولسا ،قۇشمۇ شۇنداق قامالالپ تۇتىدۇ.
ئىمام ئىبنى جەرىر بۇ ھەقتە ئەدىي ئىبنى ھاتەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئوۋغا ئۆگىتىلگەن شۇڭقارنىڭ ئوۋلىغان نەرسىسى
توغرىسىدا سورىسام ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ساڭا تۇتۇپ بەرگەن بولسا يېگىن»
دېدى.
﴿ئۆگىتىلگەن﴾ بۇ سۆزنىڭ جۈملە ئىچىدىكى ئورنى ئەرەب تىلى گىرامماتىكىسى بويىچە
ئۆگەتكۈچىنىڭ ئۆگىتىش ھالىتى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇشىمۇ مۇمكىن .ياكى ئۆگىتىلگەن
ھايۋانالرنىڭ ئۆگىتىلگىنى بويىچە تۇتۇش ھالىتى كۆزدە تۇتۇلغان بولىشىمۇ مۇمكىن.
ئىككىنچى خىل ھالەت بويىچە بولغاندا ،بۇ ئايەتنىڭ ئوۋغا ئۆگىتىلگەن ھايۋانالرنىڭ ئوۋنى
تىرناقلىرى ۋە چاڭگاللىرى ئارقىلىق تۇتسا ،ئۇ ئوۋ ھاالل ،باشقىسى ھاالل ئەمەس .ئەگەر
تىرنىقى ياكى چاڭگىلى بىلەن قامالالپ تۇتماي ،سوقۇپ ئۆلتۈرگەن بولسا ،ئۇ ئوۋ ھاالل
بولمايدۇ -،دېگەنلىك بولىدۇ.

﴿سىلەر ﷲ نىڭ ئۆزەڭالرغا ئۆگەتكىنى بويىچە ئۆگەتكەن ئوۋچى جانۋارالرنىڭ شىكار
قىلغان نەرسىلىرى ھاالل قىلىندى﴾ يەنى ئۇ ھايۋانالرنىڭ ئۆگىتىلگىنى بولسا ،ئوۋنىڭ

ئارقىدىن قويۇپ بەرسە ،ئۇنى قوغاليدىغان ،كۈشكۈرتسە كۈشكۈرىدىغان ،ئوۋنى تۇتسا،
ئۇنى ئۆزى يېيىش ئۈچۈن تۇتماي ،پەقەتال ئۆز ئىگىسى ئۈچۈن تۇتۇپ ساقالپ تۇرىدىغان
بولۇشى كېرەك.
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﴿ئۇالرنىڭ سىلەر ئۈچۈن ئوۋلىغان نەرسىلىرىدىن يەڭالر (ئوچى جانىۋارالرنى شىكارغا
قويۇپ بەرگەن چېغىڭالردا) ﷲ نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالر (يەنى بىسمىلال دەڭالر)﴾ ئالىمالرنىڭ

بىرلىككە كەلگەن پىكرى بويىچە ،ئوۋلىغۇچى ھايۋان ئوۋ ئوۋالشقا ئۆگىتىلگەن بولسا،
ئۇ ھايۋان ئوۋنى ئىگىسى ئۈچۈن تۇتقان بولسا ،ئىگىسى ئوۋ ھايۋىنىنى قويۇپ بەرگۈچە
بىسمىلالھ دېگەن بولسا ،ئوۋ ھايۋىنى گەرچە ئوۋنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن بولسىمۇ ،ھاالل بولىدۇ.
تۆۋەندىكى ھەدىس مۇشۇ مەزمۇننى تەكىتلەيدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەدىي ئىبنى ھاتەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۆگىتىلگەن ئوۋ ئىتلىرىنى
ئوۋغا قويۇپ بەرگىچە ﷲ تائاالنىڭ نامىنى ئاتاپ قويۇپ بېرىمەن ،ئىتالر ئوۋلىغان ئوۋالرنىڭ
ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئوۋغا ئۆگىتىلگەن
ئىتىڭنى ﷲ نىڭ نامىنى ئاتىغان بولساڭ ،ئۇ ئىتالر ساڭا تۇتۇپ بەرگەن ئوۋنى يېگىن»
دېدى .مەن :ئەگەر ئۇ ئىتالر ئوۋنى ئۆلتۈرۈپ قويسىچۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«باشقا بىر ئىت ئىتلىرىڭغا قوشۇلۇپ قالمىغانال بولسا ،ئۆلتۈرۈۋەتكەن بولسىمۇ ،يېسەڭ
بولىدۇ .چۈنكى سەن باشقا ئىتقا ئەمەس ،دەل ئۆزەڭنىڭ ئىتىڭغا “بىسمىلالھ” دېدىڭ»
دېدى .مەن يەنە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن بەزىدە ئۇچى ئۇچلۇق تۆمۈرنى ئېتىپ ئوۋنى
ئۆلتۈرىمەن -دېسەم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تۆمۈرنى ئاتقاندا ئۇنىڭ ئۇچى ھايۋاننىڭ
بەدىنىگە تېشىپ كىرىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرگەن بولسا ،يېسەڭ بولىدۇ .ئەگەر تۆمۈرنىڭ يان
تەرىپى تېگىپ ئۆلگەن بولسا يېمىگىن .چۈنكى ئۇ ھايۋان سوقۇلۇپ ئۆلگەننىڭ قاتارىدىن
بولىدۇ» دېدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان:
«ئىتىڭنى قويۇپ بەرگەندە ﷲ تائاالنىڭ نامىنى ئاتىغىن ،ئۇ ئىت ئوۋنى ساڭا تۇتۇپ
ئېلىپ كەلگەندە ،ئوۋ تىرىك بولسا ،ئۇنى بوغۇزالپ يېگىن .ئەگەر ئوۋ ئۆلگەن بولۇپ،
ئىت ئۇنىڭدىن يېمىگەن بولسا ،ئوۋنى يېگىن .چۈنكى ئىتنىڭ ئوۋنى تۇتۇشى بوغۇزلىغىنى
ھېسابلىنىدۇ» .
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يەنە باشقا بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەپ كەلگەن« :ئوۋنى ئىت يېگەن بولسا ،سەن
ئۇنى يېمىگىن .چۈنكى ئىتنىڭ ئۇ ئوۋنى ئۆزى يېيىش ئۈچۈن تۇتقان بولۇپ قېلىشىدىن
ئەنسىرەيمەن».

ئوۋچىنىڭ ئوۋ ھايۋىنىنى قويۇپ بېرىش ئەسناسىدا «بىسمىلالھ» دېيىشى
كېرەكلىكى توغرىسىدا
﴿ئۇالرنىڭ سىلەر ئۈچۈن ئوۋلىغان نەرسىلىرىدىن يەڭالر (ئوۋچى جانىۋارالرنى شىكارغا
قويۇپ بەرگەن چېغىڭالردا) ﷲ نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالر (يەنى بىسمىلال دەڭالر)﴾ يەنى ئوۋ

ئوۋلىغۇچى ھايۋاننى قويۇپ بەرگەندە ،بىسمىلالھ دەڭالر.

مائىدە سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە ئەدىي ئىبنى ھاتەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا« :ئوۋغا
ئۆگىتىلگەن ئىتىڭنى قويۇپ بەرگىنىڭدە ،ﷲ نىڭ نامىنى ئاتىغان بولساڭ ،ئۇ ئىت تۇتۇپ
كەلگەن ئوۋنى يېسەڭ بولىدۇ» دېگەن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ئەبۇسۇئلەبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە
مۇنداق بايان قىلىنغان« :ئىتىڭنى قويۇپ بەرگىنىڭدە ،ﷲ نىڭ نامىنى ئاتىغىن ،ئوقنى
ئاتقاندا ﷲ نامىنى ئاتىغىن!»
﴿(ئوچى جانىۋارالرنى شىكارغا قويۇپ بەرگەن چېغىڭالردا) ﷲ نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالر
(يەنى بىسمىلال دەڭالر)﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دەيدۇ« :ئىتىڭنى ئوۋ ئوۋالشقا قويۇپ بەرگىنىڭدە ،بىسمىلالھ دېگىن .مۇبادا ئۇنتۇپ قالساڭ،
ھېچ ۋەقەسى يوق» .بۇ ئايەتتىن يېگەندە :بىسمىلالھ دېسەڭمۇ بولىدۇ -،دېگەنلىك مەقسەت
قىلىنغان دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم (يېگەندە بىسمىلالھ دېيىش توغرىسىدا) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز تەربىيىسىدە بولغان ئۆمەر ئىبنى ئەبۇسەلەمگە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :تاماق يېيىشتىن بۇرۇن بىسمىلالھ دېگىن ،ئوڭ قولۇڭ بىلەن يېگىن،
ئالدىڭدىن يېگىن».
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان كىشىلەر بىزگە (يېيىش
ئۈچۈن) گۆش ئېلىپ كېلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا ،بىسمىلالھ دەيدىغان ياكى
دېمەيدىغانلىقىنى بىلمەيمىز .بۇ گۆشلەرنى يېسەك بوالمدۇ؟ -دەپ سورىغان ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سىلەر بىسمىلالھ دەپ يەڭالر» دېدى.

*******
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈ
بۈگۈن سىلەرگە پاك نەرسىلەر ھاالل قىلىندى ،كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالر) نىڭ تامىقى سىلەرگە ھااللدۇر ۋە سىلەرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر ،مۆمىنلەردىن
بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ ،سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالر) دىن بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ مەھرىنى بەرسەڭالر ،ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ۋە ئاشكارا
– يوشۇرۇن پاھىشىنى كۆزلىمىگىنىڭالر ھالدا (ئۇالرنى ئالساڭالر) ،ئۇالر سىلەرگە ھااللدۇر،
كىمكى ئىماندىن يېنىۋالىدىكەن (ياكى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن) ،ئۇنىڭ
ئەمىلى (نىڭ ساۋابى) يوققا چىقىرىلىدۇ ،ئاخىرەتتە ئۇ زىيان تارتقۇچىالردىن بولىدۇ﴿.﴾5
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يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ بوغۇزلىغان ماللىرىنىڭ ھاالل ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە ھارام قىلىنغان نەرسىلەر بىلەن ھاالل قىلىنغان نەرسىلەرنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۈگۈن سىلەرگە پاك نەرسىلەر ھاالل قىلىندى﴾ ئاندىن يەھۇدىي
ۋە خىرىستىئانالرنىڭ بوغۇزلىغان ماللىرىنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىتاب
بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) نىڭ تامىقى سىلەرگە ھااللدۇر﴾.
ئىبنى ئابباس ئەبۇئۇمامە ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،ئەتا ،ھەسەن،
مەكھۇل ئىبراھىم نەخەئىي ،سۇددى ۋە مۇقاتىل قاتارلىق ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئۇالرنىڭ بوغۇزلىغان ھايۋانلىرىنىڭ گۆشىنى دېمەكچى -،دەپ تەپسىر قىلىشقان .بۇ بارلىق
ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن مەسىلىدۇر .چۈنكى ئۇالر ھايۋاننى ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئاتاپ
بوغۇزالشنى ھارام دەپ قارايدۇ .گەرچە ئۇالر ﷲ تائاالغا بولغان ئېتىقادىدا ﷲ تائاالنىڭ
سۈپەتلىرىگە اليىق بولمىغان ئەقىدىلەردە بولسىمۇ( ،مال) بوغۇزلىغاندا ﷲ تائاالدىن غەيرىنىڭ
نامىنى تىلغا ئالمايدۇ.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل مۇنداق دېگەن:
خەيبەر جېڭىدا قولۇمغا قوي يېغى قاچىالنغان بىر تۇلۇم چۈشۈپ قالدى .مەن بۈگۈن بۇنىڭدىن
ھېچكىمگە بەرمەيمەن -،دېدىم .تۇيۇقسىز كەينىمگە بۇرۇلۇپ قارىسام ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپتۇ...
فىقھىشۇناس ئالىمالر :بۇ ھەدىستە الزىم بولغان ئەھۋال ئاستىدا قولغا چۈشكەن ئولجىالرنى
تەقسىم قىلىشتىن بۇرۇن ئىشلەتسە بولىدۇ -،دېگەن يەكۈننى چىقىرىشقان .ھەدىسنىڭ
مەزمۇنىدىنمۇ شۇنداق ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .يەنە ھەنەفىي ،شافىئىي ۋە ھەنبەلىي
مەزھىپىدىكىلەر مالىكىي مەزھىپىدىكىلەرنىڭ :يەھۇدىيالرغا ھارام قىلىنغان ،ياغقا ئوخشاش
نەرسىلەر مۇسۇلمانالرغىمۇ ئوخشاشال ھارام -،دەپ قارايدىغان قارىشىغا رەددىيە بېرىشكە مۇشۇ
ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ.
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بۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈكرەك بولغان دەلىل شۈكى ،ئىمام بۇخارىدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر
ھەدىستە مۇنداق بىر ۋەقەلىك بايان قىلىنغان :خەيبەر ئۇرۇشى بولغان كۈنى يەھۇدىيالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كاۋاپ قىلىنغان بىر قوينى سوۋغا قىلغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قوينىڭ قولىغا ئامراقلىقىنى بىلگەن يەھۇدىيالر قوينىڭ قولىنى زەھەرلەپ قويغان .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قوينىڭ قولىنى ئېلىپ ئېغىزىغا سالغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئۇنىڭ
زەھەرلەنگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەرھال تۈكۈرۈۋەتكەن بولسىمۇ ،ئۇ
زەھەرنىڭ قالدۇقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېغىز چىشلىرىغىچە تەسىر قىلغان .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان بەشىر ئىبنى بەرا دېگەن ساھابىمۇ ئۇ قوينىڭ قولىدىن
يېگەچكە زەھەرلىنىپ ئۆلۈپ كەتكەن .زەھەرنى زەينەب ئىسىملىك يەھۇدىي ئايال سالغان
بولۇپ ،ئۇ بۇ گۇناھى ئۈچۈن ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان.
بۇ ھەدىستىن ئېلىنىدىغان دەلىل شۇكى ،گۆش ئېلىپ كېلىنگەندە ،پەيغەمبەر

مائىدە سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ كەلگۈچىلەردىن :سىلەر ھارام دەپ قارايدىغان ياغالرنى
ئېلىۋەتتىڭالرمۇ؟ -دەپ سورىماستىن يېيىشكە تەمشەلگىنىدۇر.
﴿ۋە سىلەرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر﴾ يەنى يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر سىلەر
بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى يېسە دۇرۇس بولىدۇ .بۇ ئايەتتىن مەقسەت :ئۇالرنىڭ
شەرىئىتىدە سىلەر بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى ئۇالرنىڭ يېيىشى دۇرۇس بولىدۇ-،
دېگەن بىر ھۆكۈمنى بىزگە خەۋەر بېرىش ئەمەستۇر .مۇبادا بۇنى خەۋەر بېرىش دەپ
قارىغىنىمىزدا ،ئۇالرنىڭ شەرىئىتىدە باشقا دىندىكىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ
بوغۇزلىغان ھايۋانلىرىنىڭ گۆشلىرى ئۇالرغا ھاالل قىلىنغانلىقىدىن ئىبارەت بىر ھۆكۈمنى بىزگە
خەۋەر بەرمەكچى بولۇشى مۇمكىن.
بۇ ئايەتنىڭ :سىلەر بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يەھۇدىي ـ خىرىستىئانالرنىڭ
يېيىشى دۇرۇس بولىدۇ -،دېگەن قاراشنى بىلدۈرىدىغانلىقى كۈچلۈكرەكتۇر .يەنى ئۇالر
ﷲ تائاالنىڭ نامىنى ئاتاپ بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى يېيىش سىلەرگە دۇرۇس
بولغىنىدەك ،سىلەر بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى ئۇالرنىڭ يېيىشىمۇ دۇرۇس بولىدۇ.
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەككىدىن مەدىنىگە كەلگەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي
ئىبنى سەلۇل ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ تونىنى كەيدۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈن ،ئابدۇلالھ ئىبنى سەلۇل
ئۆلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ تونىنى ئۇنىڭغا كەيدۈرۈپ ،شۇ تون بىلەن
يەرلىكىگە قويۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ سوۋغىسىنى قايتۇرغان .ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:
«پەقەت مۆمىن بىلەنال ھەمسۆھبەت بول .تامىقىڭنى تەقۋاداردىن باشقىغا يېگۈزمە» دېگەن
ھەدىسىگە كەلسەك ،شۇنداق قىلىش مۇستەھەب ۋە تېخىمۇ ياخشى دېگەنلىكنى كۆرسىتىدۇ.

ئىپپەتلىك يەھۇدىي ـ ناسارا ئايالالرغا ئۆيلىنىشنىڭ ھاالللىقى
﴿مۆمىنلەردىن بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ﴾ يەنى ئىپپەتلىك ،ھۈر ،مۆمىن ئايالالرغا
ئۆيلىنىش سىلەرگە ھاالل قىلىندى .بۇ ئايەتتىن ئىپپەتلىك ئايالالرنىڭ كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقى
كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئاشكارا زىنا قىلمايدىغان ،يوشۇرۇن ئاشنا
تۇتمايدىغان ئەفىفە بولۇشلىرى كېرەك﴾(((.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما خىرىستىئان ئايالالرغا ئۆيلىنىشنى توغرا
تاپمايتتى ۋە :مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىالھ قىلىۋالغاندىنمۇ ئېغىر مۇشرىكلىك
بوالمدۇ؟ چۈنكى ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى
نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر﴾((( دېگەن تۇرسا -،دەيتتى.
((( نىسا سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  221ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
﴿(ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر﴾((( دېگەن
ئايەت نازىل بولغاندا ،مۇسۇلمانالر باشقا دىندىكى ئايالالر بىلەن ئۆيلىنىشنى توختاتتى.
ئاندىن﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن
بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ مەھرىنى بەرسەڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،مۇسۇلمانالر

ئەھلى كىتابنىڭ ئاياللىرىغا ئۆيلىنىشكە باشلىدى ۋە بىر تۈركۈم ساھابىلەر خىرىستىئان ئايالالرغا
ئۆيلەندى .ھەمدە ئۇالر بۇ ئايەتكە ئاساسەن بۇنداق قىلىشتا گۇناھ يوق دەپ قارايتتى .چۈنكى
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا
ئالماڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىدىكى مۇشرىك ئايالالر ئەھلى كىتابنىڭ ئاياللىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ دەپ پەرەز قىلساق ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ مەھرىنى بەرسەڭالر﴾ دېگەن ئايىتى
يۇقىرىقى ئايەت زىكىر قىلغان (ئۆيلىنىشكە) بولمايدىغان مۇشرىك ئايالالرنىڭ ئىچىدىن ئەھلى
كىتابتىن بولغان ئايالالرنى ئايرىۋالىدۇ.
ناۋادا ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى
نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر﴾((( دېگەن ئايىتى ئەھلى كىتابتىن بولغان ئايالالرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ
دەپ پەرەز قىلساق ،مۇشرىك ئايالالرغا ئۆيلىنىش توغرىسىدا قويۇلغان چەكلىمە ئەھلى كىتابتىن
بولغان ئايالالرغا ئۆيلىنىشكە قويۇلمايدۇ .چۈنكى قۇرئاننىڭ نۇرغۇن يەرلىرىدە ئەھلى كىتاب
مۇشرىكالردىن پەرقلەندۈرۈلۈپ زىكىر قىلىنغان.
بۇنىڭ مىساللىرى تۆۋەندىكىچە﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن)
كاپىر بولغانالر ۋە مۇشرىكالر ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل كەلگەنگە قەدەر كۇفرىدىن ئايرىلغۇچى
بولمىدى﴾(((﴿ ،كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىلەرگە (يەنى
ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟» دېگىن﴾(((.
﴿ئەفىفە ئايالالرنىڭ مەھرىنى بەرسەڭالر﴾ يەنى ئۇالرمۇ ھۈر ،ئىپپەتلىك ئايالالر بولغانلىقى
ئۈچۈن ئەھلى كىتابتىن بولغان ئايالالرنىڭ مەھرىنىمۇ رازىمەنلىك بىلەن تولۇق بېرىڭالر.
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جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ،ئامىر ،شەئبىي ،ئىبراھىم نەخەئىي ۋە ھەسەنبەسرى قاتارلىقالر:
«ئەگەر بىر كىشى بىر ئايالنى نىكاھىغا ئېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىر يەردە بولۇشتىن بۇرۇن،
ئۇ ئايال باشقا بىرى بىلەن پاھىشە قىلغان بولسا ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدىكى نىكاھ بىكار
قىلىنىپ ،ئايالغا بېرىلگەن مەھىر تولۇق قايتۇرۇۋېلىنىدۇ» دەپ پەتىۋا بەرگەن.
﴿ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ۋە ئاشكارا ـ يوشۇرۇن پاھىشىنى كۆزلىمىگىنىڭالر ھالدا (ئۇالرنى
((( بەقەرە سۈرىسى  221ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  221ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  221ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەييىنە سۈرىسى 1ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

ئالساڭالر) ،ئۇالر سىلەرگە ھااللدۇر﴾ يەنى ئايالالرنىڭ ئىپپەتلىك بولۇشى شەرت قىلىنغاندەك،
ئەرلەرنىڭمۇ ئىپپەتلىك بولۇشى شەرت قىلىنغان.
﴿ئاشكارا ـ يوشۇرۇن پاھىشىنى كۆزلىمىگىنىڭالر﴾ يەنى بۇنىڭدىن گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن
يانمايدىغان ،ئۈچرىغانال ئادەم بىلەن پاھىشە قىلىۋېرىدىغان كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلغاندۇر.
﴿ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر﴾ بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغىنى بولسا ،پەقەت ئاشنىلىرى بىلەنال
پاھىشە قىلىدىغانالردۇر .بۇ ھەقتە نىسا سۈرىسىدىمۇ بايان قىلىنغان ئىدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑ
ئى مۆمىنلەر! (سىلەر تاھارەتسىز بولۇپ) ناماز (ئوقۇماقچى بولۇپ) تۇرغىنىڭالردا،
يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر ،قولۇڭالرنى جەينىكىڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر ،بېشىڭالرغا مەسھى
قىلىڭالر ،پۇتۇڭالرنى ئوشۇقۇڭالر بىلە قوشۇپ يۇيۇڭالر ،ئەگەر جۇنۇب بولساڭالر پاكلىنىڭالر
(يەنى غۇسلى قىلىڭالر) ،ئەگەر كېسەل بولساڭالر (سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ،ياكى سەپەر
ئۈستىدە بولۇپ (سۇ تاپالمىساڭالر) ،ياكى سىلەرنىڭ بىرسىڭالر ھاجەتخانىدىن كەلگەن (يەنى
تاھارەت سۇندۇرغان) بولساڭالر ،ياكى ئاياللىرىڭالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن،
(غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن) سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن
يۈزۈڭالرغا قولۇڭالرغا مەسھى قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرگە مۇشەققەتنى خالىمايدۇ ،لېكىن ﷲ
شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى پاك قىلىشنى( ،ئىسالم شەرىئىتىنى بايان قىلىش بىلەن)
نېمىتىنى سىلەرگە تامامالشنى خااليدۇ﴿.﴾6

تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ناماز (ئوقۇماقچى بولۇپ) تۇرغىنىڭالردا﴾ يەنى ناماز ئوقۇماقچى بولغاندا ،تاھارەت
ئېلىشقا بۇيرۇيدۇ .تاھارەت ئېلىش تاھارەتسىز كىشىگە پەرز ،تاھارىتى بار كىشىگە
مۇستەھەبتۇر.
ھەر بىر نامازغا بىر تاھارەت ئېلىش ئىسالمنىڭ دەسلىپىدىكى مەزگىللىرىدە پەرز بولۇپ،
كېيىن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.
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ئىمام ئەھمەد سۇاليمان ئىبنى بۇرەيدەنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر نامازغا بىر تاھارەت ئاالتتى ،مەككە پەتھى قىلىنغان
كۈنى ئايىغىغا مەسھى قىلدى .ھەمدە شۇ كۈنكى بەش ۋاخ نامازنى شۇ بىر تاھارەت بىلەنال
ئوقۇدى ،بۇنى كۆرگەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بۇرۇن
قىلىپ باقمىغان ئىشنى قىلدىڭغۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئۆمەر!
(بۇ ئىشنىڭ دۇرۇسلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن) قەستەن شۇنداق قىلدىم» دەپ
جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئىبنى جەرىر فەزل ئىبنى مۇبەششىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بىر تاھارەت بىلەن بەش ۋاخ ناماز ئوقۇغانلىقىنى كۆردۈم ،ئۇ
تاھارىتى سۇنغاندا ،قايتا تاھارەت ئېلىپ ئايىغىغا مەسھى قىلغان ئىدى .مەن ئۇنىڭغا :سەن
بۇ ئىشنى ئۆزەڭچىال قىلىۋاتامسەن؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :ياق مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
شۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگەن -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئبىنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ئوغلى ئۇبەيدۇلالنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن دادام ئابدۇلالھتىن :مەيلى تاھارەت بولسۇن ـ
بولمىسۇن ،نېمىگە ئاساسەن ھەر بىر نامازغا قايتىدىن تاھارەت ئالىسەن -،دەپ سورىسام،
ئۇ مۇنداق دېدى :زەيد ئىبنى خەتتابنىڭ قىزى ئەسما ئابدۇلالھ ئىبنى ھەنزەلەنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەن ئىدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەيلى تاھارىتى بولسۇن ياكى
بولمىسۇن ،ھەر بىر نامازغا يېڭىدىن تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى .بۇ ئىش ئۇنىڭغا
ئېغىر كېلىۋىدى ،ھەر بىر نامازغا مىسۋاك ئىشلىتىشكە ،پەقەت تاھارىتى سۈنغاندىال يېڭىالشقا
بۇيرۇلدى .ئۇبەيدۇلال :دادام ھەر بىر نامازغا يېڭىدىن تاھارەت ئېلىش ئېغىر كەلمەيدۇ دەپ
قاراپ تاكى ۋاپات بولغۇچە شۇنداق قىلدى -،دەيدۇ.
كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ قارىشىچە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەرنىڭ بۇ ئىشنى تاكى ۋاپات
تاپقىچە داۋامالشتۇرۇشى بۇ ئىشنىڭ مۇستەھەب ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
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ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خاالدىن چىققاندا ،ئالدىغا تاماق كەلتۈرۈلدى .بەزىلەر :تاھارەت
ئېلىشىڭ ئۈچۈن سۇ كەلتۈرەيلىمۇ؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن پەقەت
نامازغا تۇرماقچى بولغاندا ،تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇلدۇم» دەپ جاۋاب بەرگەن.
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئىدۇق .ئۇ خاالغا بېرىپ
كەلگەندىن كېيىن .تاماق كەلتۈرۈلدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! تاھارەت ئالمامسەن؟-
دەپ سورىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ھازىر ناماز ئوقۇمايدىغان تۇرسام ،نېمىشقا
تاھارەت ئالغۇدەكمەن؟» دېدى.

مائىدە سۈرىسى

تاھارەت ئالغاندا نىيەت قىلىش ۋە «بىسمىلالھ» دېيىش توغرىسىدا
﴿ئى مۆمىنلەر! (سىلەر تاھارەتسىز بولۇپ) ناماز (ئوقۇماقچى بولۇپ) تۇرغىنىڭالردا،
يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر﴾ بۇ ئايەتنى ئاز بىر تۈركۈم ئۆلىماالر تاھارەت ئېلىشقا نىيەت قىلىشنىڭ

پەرز ئىكەنلىكىگە دەلىل قىلىشقان (((.چۈنكى ئايەتتە يۈزۈڭالرنى يۈيۈڭالر دېيىلگەن .ئەسلى
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ناماز ئۈچۈن يۇيۇڭالر دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئەمەللەرگە ساۋاب بېرىلىش ياكى بېرىلمەسلىك نىيەتكە باغلىق ،شۇنداقال ھەر
قانداق ئادەم نىيەت قىلغان نەرسىسىگە ئېرىشىدۇ».
تاھارەت ئېلىشتىن بۇرۇن بىسمىلالھ دېيىش سۈننەتتۇر .ھەدىستە بىر قانچە ساھابىلەردىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :تاھارەت ئالغاندا بىسمىلالھ
دېمىسە ،ئالغان تاھارەت تاھارەت ھېسابالنمايدۇ .تاھارەت ئالىدىغان سۇ ئەگەر داس ياكى
كۇپقا ئوخشاش نەرسىلەرگە قاچىالنغان بولسا ،ئۇنىڭغا قولىنى تىقىپ تاھارەت ئېلىشقا توغرا
كەلسە ،ئاۋۋال قولىنى پاكىز يۇيۇۋېتىشى الزىم .بولۇپمۇ ئۇيقىدىن ئويغانغاندا شۇنداق قىلىش
كېرەك».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۇيقىسىدىن ئويغانغاندا ،قولىنى
ئۈچ قېتىم يۇيۇۋەتمىگىچە (قولىنى قەتئى) سۇغا تىقمىسۇن .چۈنكى ئۇ كىشى ئۇخلىغاندا
قولىنىڭ قەيەردە تۇرۇپ قالغانلىقىنى بىلمەيدۇ».
يۈزنى يۇيۇش مەسىلىسىگە كەلسەك ،يۈزنىڭ يۇيۇلىدىغان دائىرىسى فىقھىشۇناس
ئالىمالرنىڭ قارىشىچە ،باشنىڭ چاچ ئۈنگەن جايىدىن تارتىپ تاكى ئىڭەككىچە ۋە ئىككى
قۇالققىچە بولسۇن .ئەگەر تاقىرباش ئادەم بولسا ياكى پىشانىسىگە چاچ ئۈنگەن ئادەم بولسا،
تاھارەت ئالغاندا ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ چاچ ئۈنىدىغان يېرىنى ئۆلچەم قىلىپ يۇيىدۇ.

ساقالنى ئارىالش توغرىسىدا
ئىمام ئەھمەد ئەبۇۋائىلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئوسماننىڭ
تاھارەت ئالغانلىقىنى ،يۈزىنى يۇغاندا ساقىلىنى ئۈچ قېتىم ئارىلىغانلىقىنى (قولىنى ھۆل
قىلىپ ساقىلىنىڭ ئارىسىنى سىالش) كۆردۈم .ئۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇنداق
قىلغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم -،دېدى.
((( ھەنەفىي مەزھىپىدە تاھارەت ئېلىشقا نىيەت قىلىش سۈننەتتۇر .ئۇالرنىڭ دەلىلى شۇكى ،ئۇالر :قۇرئان ياكى ھەدىستە
نىيەتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بىلدۈرىدىغان پاكىت يوقتۇر .خۇددى ئەۋرەتنى يېپىش ،قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈشكە
ئوخشاش نامازنىڭ باشقا شەرتلىرىگە نىيەت قىلىش پەرز بولمىغىنىدەك ،نامازنىڭ شەرتلىرىدىن بولغان تاھارەت ئېلىشقىمۇ
نىيەت قىلىش پەرز ئەمەس بەلكى سۈننەتتۇر -،دەيدۇ  .بۇالرنىڭ باشقا دەلىللىرىمۇ بار.
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تاھارەتنىڭ ئېلىنىش ئۇسۇلى
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق قىلغانلىقىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ تاھارەت ئالغاندا ،ئالدى بىلەن قولىنى يۇدى .ئاندىن ئېغىزىغا
سۇ ئېلىپ چايقاپ بولۇپ ،بۇرنىغا سۇ ئالدى .ئاندىن يۈزىنى يۇدى .ئاندىن ئوڭ قولىنى
(جەينىكىگچە) يۇدى .ئاندىن سول قولىنى (جەنىكىگىچە) يۇدى .ئاندىن بېشىغا مەسھى
قىلدى .ئاندى ئوڭ پۇتىنى يۇدى .ئاندىن سول پۇتىنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇنداق تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگەن -،دېدى .بۇ ھەدىسنى
ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿قولۇڭالرنى جەينىكىڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر﴾ يەنى قولۇڭالرنى يۇغاندا جەينىكىڭالر
بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر .تاھارەت ئالغۇچى قولىنى يۇغاندا جەينىكىنىڭ ئۈستىنى قوشۇپ
يۇيۇشى مۇستەھەبتۇر.
بۇنىڭ دەلىلى شۇكى ،ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى مېنىڭ
ئۈممىتىم تاھارەت ئالغانلىقتىن يۈزلىرى ۋە قوللىرى ئاتنىڭ قاشقىسىدەك نۇرلۇق ھالدا كېلىدۇ.
كىمكى نۇرلۇق يەرلىرىنى كېڭەيتەلىسە كېڭەيتسۇن».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن دوستۇم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :تاھارەتنىڭ سۈيى
قەيەرگىچە بارغان بولسا ،مۆمىننىڭ قىيامەت كۈنىدىكى زىننىتى شۇ يەرگىچە بولىدۇ».
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﴿بېشىڭالرغا مەسھى قىلىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەمر ئىبنى يەھيا مازىنىنىڭ
دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئەمر ئىبنى يەھيانىڭ چوڭ
دادىسى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بولغان ئابدۇلالھ ئىبنى زەيدتىن:
ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قانداق تاھارەت ئالغانلىقىنى ئەمەلىيىتىڭ بىلەن كۆرسىتىپ
قوياالمسەن؟ -دەپ سورىدى .ئابدۇلالھ ئۇ كىشىگە ماقۇل بولۇپ ،تاھارەت سۈيى كەلتۈردى.
قولىنى ئىككى قېتىم ،ئىككى قېتىمدىن يۇدى .ئاندىن ئېغىزىنى ئۈچ قېتىم چايقىدى .بۇرۇنىغا
ئۈچ قېتىم سۇ ئالدى .ئاندىن يۈزىنى ئۈچ قېتىم يۇيۇپ بولۇپ ،قوللىرىنى جەينىكىگىچە ئىككى
قېتىم يۇدى .قولىنى ھۆل قىلىپ بېشىنى پىشانىسى تەرەپتىن گەدىنىگىچە ئاندىن گەدىنىدىن
پىشانىسىگىچە سىلىدى ،ئاندىن پۇتىنى يۇدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇنداق تاھارەت ئالىدىغانلىقى ئەلى ۋە مىقدام قاتارلىق
ساھابىلەردىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان .بۇ ھەدىس باشنىڭ ھەممە يېرىگە تولۇق مەسھى قىلىشنىڭ
پەرزلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
ئابدۇرازاق ھەمران ئىبنى ئابباننىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان :مەن ئوسمان
ئىبنى ئاففاننىڭ تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم .ئۇ قولىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن
ئېغىزىنى چايقاپ بۇرنىغا سۇ ئالدى .ئاندىن يۈزىنى ئۈچ قېتىم يۇدى .ئاندىن ئوڭ قولىنى

مائىدە سۈرىسى

جەينىكىگىچە ئۈچ قېتىم ،سول قولىنى جەينىكىگىچە ئۈچ قېتىم يۇدى .ئاندىن بېشىغا مەسھى
قىلىپ بولۇپ ئوڭ پۇتىنى ئۈچ قېتىم ،سول پۇتىنى ئۈچ قېتىم يۇدى .ئاندىن مۇنداق دېدى:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خۇددى مەن ھازىر ئالغاندەك تاھارەت ئېلىپ بولۇپ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :كىمكى مېنىڭ مۇشۇنداق تاھارەت ئالغىنىمدەك تاھارەت ئېلىپ،
ئاندىن ھېچ نەرسىنى ئويلىماي ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇسا ،بارلىق گۇناھلىرى كەچۈرىلىدۇ».
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇدنىڭ ھەدىس كىتابىدا (ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تاھارەت ئېلىشى بايان
قىلىنىپ كەلگەن ھەدىسلەردە) :بېشىغا بىر قېتىم مەسھى قىلدى -،دەپمۇ كەلگەن(((.

پۇتىنى يۇيۇشنىڭ پەرزلىكى
﴿پۇتۇڭالرنى ئوشۇقۇڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر﴾ كۆپىنچە سەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆز
قارىشىدا پۇتىنى يۇيۇش پەرزدۇر(((.
پۇتنى چوقۇم يۇيۇشنىڭ پەرزلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن ھەدىسلەر:
ئوسمان ۋە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلىق ساھابىلەردىن قىلىنغان يۇقىرىقى رىۋايەتلەردە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاھارەت ئالغاندا پۇتىنى بىر قېتىم ،ئىككى قېتىم ياكى ئۈچ قېتىم
يۇغانلىقى بايان قىلىنىپ كەلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىر قېتىملىق سەپىرىمىزدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارقىمىزدا قېلىپ قالدى.
بىز ئەسىر نامىزىغا تاھارەت ئېلىپ پۇتلىرىمىزنى يۇيىۋاتقان ۋاقتىمىزدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
يېتىپ كەلدى ۋە بىزگە« :تاھارەتنى تولۇق ئېلىڭالر ،تولۇق يۇيۇلمىغان تاپاننىڭ ئارقىسى
ئوت ئازابىغا قالىدۇ» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىممۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت
قىلغان .بەيھەقى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
«تاپاننىڭ ئارقىسى ۋە پۇتنىڭ ئاستى ئوتتا قالىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
((( يۇقىرىقى ھەدىسلەردە تاھارەت ئالغاندا ،بەزى ئەزاالرنىڭ يۇيۇلۇش قېتىم سانىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى شۇ
ئەزاالرنى يۇيۇش قېتىم سانىنى پەرقلەندۈرۈپ يۇيۇش كېرەك بولماستىن ،تاھارەت ئالىدىغان سۇنىڭ ئاز ـ كۆپلىكىگە قارىتا
ئېلىنغانلىقىدۇر .ئەسلى تاھارەت ئالغاندا ئەزاالرنى بىر قېتىم يۇيۇش پەرز ،ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم يۇيۇش سۈننەت بولىدۇ.
سۇ ئۈچ قېتىمغا يەتمىسە ،ئىككى قېتىم ياكى بىر قېتىم يۇسىمۇ بولىدۇ .يۇقىرىقى ھەدىسلەردە بايان قىلىنغان ئەزاالرنىڭ
يۇيۇلۇش قېتىم سانىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى زۆزۈر بولغاندا شۇنداق يۇيۇشقا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ كەلگەندۇر.
((( شىئە مەزھىپىدىكىلەر ۋە ناھايىتى ئاز بىر قىسىم سەلەپ ئالىملىرى بۇ ئايەتنىڭ يەنە بىر خىل ئوقۇلۇش ئۇسلۇبىدىن:
ئاياغ كىيمىگەن (ياالڭئاياغ) پۇت يۇيۇلماي مەسھى قىلىنىدۇ -،دېگەن ھۆكۈمنى چىقىرىدۇ .لېكىن توغرىسى پۇتىنى
يۇيۇشتۇر.
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قىلىدۇ :بىر كىشى تاھارەت ئېلىپ پۇتىدىن تىرناقچىلىك جايى يۇيۇلمىغاندا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇنى كۆرۈپ« :قايتىپ تاھارىتىڭنى تولۇق ئالغىن» دېدى.
ئىمام بەيھەقىي ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر كىشى تاھارەت ئېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ پۇتىدىن تىرناقچىلىك بىر جاينىڭ يۇيۇلماي قالغانلىقىنى كۆرۈپ:
«تاھارىتىڭنى تولۇق ئېلىپ كەل» دېدى.
ئىمام ئەھمەد يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى ئاياللىرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقان بىر ئادەمنىڭ پۇتىدىن تەڭىگىچىلىك
بىر جايىنىڭ يۇيۇلماي قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنى تاھارەتنى قايتا ئېلىشقا بۇيرۇدى .ئىمام ئەبۇ
داۋۇد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە :تاھارەت ئېلىشقا ۋە نامازنى قايتىدىن ئوقۇشقا بۇيرىدى-،
دەپ بايان قىلىنغان.

بارماقالرنىڭ ئارىسىنى يۇيۇش توغرىسىدا
ھەمراننىڭ ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
تاھارەتنى قانداق ئالغانلىقىنى بايان قىلىنغان) ھەدىسىدە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بارماقلىرىنىڭ ئارىسىنى ئارىالپ سىلىدى -،دېيىلگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر لۇقەيد ئىبنى سۇبرىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
ماڭا تاھارەت ئېلىش ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا:
«تاھارەتنى تولۇق ئال ،بارماقلىرىڭنى ئارىالپ سىال ،روزا تۇتمىغان چاغدا سۇنى بۇرنىڭغا
تولۇق ئېلىپ قاتتىق مىشقىرغىن».

ئۆتۈككە مەسھى قىلىش توغرىسىدا
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ئىمام ئەھمەد ئەۋس ئىبنى ئەبۇئەۋسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاھارەت ئالغاندا ئىككى ئايىقىغا مەسھى قىلىپ ،ئاندىن نامازغا
تۇرغانلىقىنى كۆردۈم.
ئەبۇ داۋۇدمۇ ئەۋس ئىبنى ئەبۇئەۋس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كىچىك تەرەت قىلغاندىن كېيىن ،تاھارەت ئالغاندا
ئىككى پۇتىغا مەسھى قىلغانلىقىنى كۆردۈم.
ئىمام ئەھمەد جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ بەجەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مائىدە سۈرىسى نازىل بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولدۇم .مۇسۇلمان
بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايىغىغا مەسھى قىلغانلىقىنى كۆردۇم.
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ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم ھاممامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جەرىر
كىچىك تەرەت قىلىپ بولۇپ تاھارەت ئالغاندا ئىككى ئۆتىكىگە مەسھى قىلدى .ئۇنىڭغا:
مۇشۇنداق قىالمسەن؟ -دېيىلگەندە ،ئۇ :ھەئە ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كىچىك
تەرەت قىلىپ بولۇپ ،تاھارەت ئالغاندا ئىككى ئايىغىغا مەسھى قىلغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم-،
دېدى.
ئەئمەش ئىبراھىم نەخەئىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جەرىر مائىدە
سۈرىسى نازىل بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولغاچقا ،ئالىمالر ئۇنىڭ بايان قىلغان ھەدىسىگە
ناھايىتى ئېتىبار بىلەن قارايتتى .ئاياغقا مەسھى قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى ۋە ھەرىكىتى ئارقىلىق بايان قىلىنغانلىقى ،شەكلىنىشكە بولمايدىغان
ھەدىس رىۋايەت قىلىش يولى بىلەن بايان قىلىندى.

سۇ تېپىلمىغاندا ياكى كېسەل بولۇپ قالغاندا تەيەممۇم قىلىشقا
بولىدىغانلىقى
﴿ئەگەر كېسەل بولساڭالر (سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ،ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ (سۇ
تاپالمىساڭالر) ،ياكى سىلەرنىڭ بىرسىڭالر ھاجەتخانىدىن كەلگەن (يەنى تاھارەت سۇندۇرغان)
بولساڭالر ،ياكى ئاياللىرىڭالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن (غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن)
سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭالرغا قولۇڭالرغا مەسھى
قىلىڭالر﴾ بىز نىسا سۈرىسىدىكى ئايەتنىڭ تەپسىرىدە بۇ ھەقتە تولۇق توختىلىپ ئۆتكەن

ئىدۇق .ھەم بىز ئۇ جايدا تەيەممۇم ئايىتىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىنىمۇ بايان قىلغان ئىدۇق.
شۇڭا سۆزنىڭ ئۇزىراپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز.

بۇ جايدا ئىمام بۇخارىنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلغان مۇشۇ ئايەتكە
خاس بىر ھەدىسنى كەلتۈرىمىز .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :بىز مەدىنىگە
كېتىۋېتىپ ،بەيدا دېگەن جايغا كەلگەندە ،مېنىڭ بىر بۇالپكام چۈشۈپ قالدى .شۇڭا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆگىسىنى چۆكتۈرۈپ چۈشۈپ يوتامغا بېشىنى قويۇپ ياتتى .بۇ
چاغدا دادام ئەبۇبەكرى كېلىپ مەيدەمگە قاتتىق بىرنى نوقۇپ :بىر بۇالپكىنى دەپ ھەممە
كىشىنى توختاتتىڭ! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يوتامدا ياتقانلىقى ئۈچۈن مەن ئىزادىن
ئۆلەي دېدىم .دادامنىڭ مېنى نوقۇغان يېرى قاتتىق ئاغرىپ كەتكەن ئىدى .كېيىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالممۇ ئويغاندى ،تاڭمۇ ئاتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن سۇ
ئىزدىگەن ئىدى ،سۇ تېپىلمىدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر كېسەل بولساڭالر
(سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ،ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ (سۇ تاپالمىساڭالر) ،ياكى سىلەرنىڭ
بىرسىڭالر ھاجەتخانىدىن كەلگەن (يەنى تاھارەت سۇندۇرغان) بولساڭالر ،ياكى ئاياللىرىڭالر
بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن (غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن) سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقتا
تەيەممۇم قىلىڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭالرغا قولۇڭالرغا مەسھى قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى نازىل

بولدى .ئىبنى ھۈزەير :ئى ئەبۇبەكرى جەمەتى! ﷲ سىلەر ئارقىلىق كىشىلەرگە بەرىكەت ۋە
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قواليلىق ئاتا قىلدى .سىلەر خااليىققا بەرىكەت ئىكەنسىلەر -،دېدى.
﴿ﷲ سىلەرگە مۇشەققەتنى خالىمايدۇ﴾ يەنى سىلەرگە قىيىنالشتۇرماي بەلكى
قواليالشتۇرۇپ بەردى .كېسەل ياكى سۇ تاپالمىغان ئەھۋالدا كەڭچىلىك قىلىپ تەيەممۇم
قىلىشقا رۇخسەت قىلدى .بۇ ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە رەھىمدىللىق قىلغانلىقىدۇر .ﷲ تائاال
تەيەممۇمنى تەيەممۇم قىلىشى كېرەك بولغان كىشىگە نىسبەتەن بەزى تەرەپتىن سۇنىڭ ئورنىدا
قىلىپ بەردى .بىز ئۇنى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
﴿لېكىن ﷲ شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى پاك قىلىشنى( ،ئىسالم شەرىئىتىنى
بايان قىلىش بىلەن) نېمىتىنى سىلەرگە تامامالشنى خااليدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە

قىلىپ بەرگەن كەڭچىلىك ،قواليلىق ۋە رەھىمدىللىك نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن
شۇنداق قىلىندى.

تاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن دۇئا قىلىش توغرىسىدا
تاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن دۇئا قىلىشقا تەرغىب قىلغان ھەدىسلەر بار .چۇنكى
دۇئا قىلغۇچىالر يۇقىرىدىكى ئايەتكە ئەمەل قىلغان پاكالنغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بولىدۇ.
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ئىمام ئەھمەد ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئۇقبە
ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىزنىڭ تۆگە بېقىش ۋەزىپىمىز بار
ئىدى .ماڭا بېقىش نۆۋىتى كەلگەندە ،تۆگىلەرنى (كەچتە) قوتانالرغا قايتۇرۇپ كەلدىم .دەل
شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆرە تۇرۇپ كىشىلەرگە سۆزلەۋاتقان ئىكەن ،ئۇنىڭ« :ھەر
قانداق بىر مۇسۇلمان تاھارەتنى كامىل ئېلىپ ،پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ﷲ تائاالغا يۈزلىنىپ
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيدىكەن ،ئۇنىڭغا جەننەت بېرىلمەي قالمايدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭالپ:
نېمىدېگەن ياخشى سۆز! -دېيىشىمگە ،يېنىمدىكى بىرسى ماڭا :ئۇنىڭدىن ئىلگىرى قىلىنغان
سۆز تېخىمۇ ياخشى ئىدى -،دېدى .مەن سۆزلىگۈچىگە قارىسام ،ئۇ ئۆمەر ئىكەن .ئۆمەر
يەنە مۇنداق دېدى :مەن سېنىڭ كېچىكىپ كەلگىنىڭنى كۆردۈم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سىلەرنىڭ قايسىڭالر تاھارەتنى كامىل ئېلىپ“ :ئەشھەدۇ ئەنال ئىالھە ئىللەلالھ ۋەئەشھەدۇئەننە
مۇھەممەدەن ئابدۇھۇ ۋە رەسۇلۇھۇ”((( دەيدىكەن ،ئۇنىڭغا جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسى
ئېچىلىپ كېتىدۇ .ئۇ خالىغان دەرۋازىدىن كىرىدۇ» دېدى .بۇ ھەدىس ئىمام مۇسلىمنىڭ
ھەدىسىدە مۇشۇنداق بايان قىلىنغان.

تاھارەت ئېلىشنىڭ پەزىلىتى
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
((( تەرجىمىسى :ﷲ تائاالدىن باشقا ھەق مەبۇدنىڭ يوق ئىكەنلىكىگە ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن.

مائىدە سۈرىسى

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسۇلمان ياكى مۆمىن بەندە تاھارەت ئالغاندا يۈزىنى يۇسا،
كۆزى بىلەن قىلىپ قويغان بارلىق گۇناھى يۈزىنى يۇغان سۇ بىلەن ياكى شۇ سۇنىڭ ئاخىرقى
تامچىسى بىلەن چىقىپ كېتىدۇ .ئىككى قولىنى يۇسا ،قولى بىلەن تۇتۇپ قىلغان بارلىق
گۇناھلىرى قولىنى يۇغان سۇ بىلەن ياكى شۇ سۇنىڭ ئاخىرقى تامچىسى بىلەن چىقىپ
كېتىدۇ .پۇتىنى يۇسا ،پۇتى بىلەن مېڭىپ قىلغان گۇناھلىرى پۇتنى يۇغان سۇ بىلەن ياكى
شۇ سۇنىڭ ئاخىرقى تامچىسى بىلەن چىقىپ كېتىدۇ .تاھارەتنى ئېلىپ بولغاندا ئۇ ئادەم
گۇناھتىن پاكلىنىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇمالىك ئەشئەرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمى ،ئەلھەمدۇلىلالھ دېگەن سۆز تارازىنى تولدۇرىدۇ.
سۇبھانەلالھ ۋە ئالالھۇ ئەكبەر دېگەن سۆز ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىنى تولدۇرىدۇ .روزا
پاناگاھ ۋە سەۋرى نۇرىدۇر .سەدىقە ئىسپاتتۇر .قۇرئان بولسا ،سېنىڭ پايداڭغا ياكى زىيىنىڭغا
ھۆججەتتۇر .ئىنسان ھەر ئەتىگىنى بىر ئىشنى باشاليدۇ .شۇ ئىش سەۋەبىدىن يا ئۆزىنى
سېتىۋېلىپ ئازاد قىلىدۇ ياكى ھاالكەتكە تاشاليدۇ».
ئىمام مۇسلىم يەنە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئېلىنغان ئولجىدىن ،ئوغرىالنغان مالدىن
قىلىنغان سەدىقىنى قوبۇل قىلمايدۇ .شۇنداقال نامازنىمۇ تاھارەتسىز قوبۇل قىلمايدۇ».

*******
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ
(ئى مۆمىنلەر!) ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن (ئۇلۇغ) نېمىتىمنى ۋە سىلەر بىلەن قىلغان
مۇئاھىدىسىنى ئەسلەڭالر ،ئەينى زاماندا سىلەر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېگەن
ئىدىڭالر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر (يەنى ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى بۇزۇشتىن ساقلىنىڭالر) .ﷲ
ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ) دىللىرىدىكى سىرلىرىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾7ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ
(ھەقلىرىنى) ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر ،ئادىللىق بىلەن گۇۋاھلىق بېرىڭالر ،بىرەر قەۋمگە بولغان
ئۆچمەنلىكىڭالر (ئۇالرغا) ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سەۋەب بولمىسۇن( ،دۈشمىنىڭالرغا) ئادىل
بولۇڭالر ،بۇ (يەنى ئۇالرغا ئۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر) تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر ،ﷲ
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دىن قورقۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن قىلمىشلىرىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿ .﴾8ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا مەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب ۋەدە قىلدى﴿ .﴾9كاپىر بولغان ۋە
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغان كىشىلەر ئەھلى دوزاختۇر﴿ .﴾10ئى مۆمىنلەر! ﷲ
نىڭ سىلەرگە بەرگەن (يەنى سىلەرنى دۈشمىنىڭالردىن ساقلىغانلىق) نېمىتىنى ئەسلەڭالر،
ئەينى زاماندا بىر جامائە سىلەرگە قوللىرىنى ئۇزاتماقچى (يەنى سىلەرنى ئۆلتۈرمەكچى) بولغان
ئىدى .ﷲ ئۇالرنىڭ قوللىرىنى سىلەردىن توستى (يەنى سىلەرنى ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىك
قىلىشىدىن ساقلىدى) .ﷲ دىن (ﷲ نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالش ،مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن
چەكلىنىش بىلەن) قورقۇڭالر ،مۆمىنلەر ﷲ غا تەۋەككۈل قىلسۇن﴿.﴾11

اﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا پەيغەمبەرنى ۋە ئىسالم دىنىنى ئەۋەتكەنلىكىدىن
ئىبارەت نىئمىتىنى ئەسلىتىشى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە ئىسالم دىنىنى بەرگەنلىكى ۋە ئۇلۇغ پەيغەمبەرنى
ئەۋەتكەنلىكىدىن ئىبارەت نېمىتىنى ئەسلىتىش بىلەن بىرگە ،ئۇالردىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
ئەگىشىش ،ئۇنى قولالش ،ئۇنىڭغا ياردەم بېرىش ۋە دىننى ئۇنىڭدىن ئۆگىنىپ ،ئۇنىڭ ئىزىنى
بېسىپ تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئالغان ئەھدىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى
مۆمىنلەر!) ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن (ئۇلۇغ) نېمىتىمنى ۋە سىلەر بىلەن قىلغان مۇئاھىدىسىنى
ئەسلەڭالر ،ئەينى زاماندا سىلەر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېگەن ئىدىڭالر﴾ بۇ ئەھدە

مۇسۇلمانالر ئىسالمغا كىرگەندە :بىز مەيلى ياخشى ۋە يامان كۈنلەردە بولسۇن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى ئاڭاليمىز ۋە بۇيرۇقىغا بويسۇنىمىز ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
ئۆزلىرىمىزدىنمۇ ئەال كۆرىمىز ۋە ھوقۇق ئىگىلىرىدىن ھوقۇق تاالشمايمىز -،دەپ بەرگەن
بەيئىتىدۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :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 يەھۇدىيالرغا ئۇالردىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭ
شەرىئىتىگە بويسۇنۇش ھەققىدە ئېلىنغان ئەھدە ۋە ۋەدىلەرنى ئەسلىتىشتۇر دېگەن كۆز
قاراشمۇ بار .بۇنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلغان.
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ بۇ ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا تەقۋادار بولۇشقا تەرغىب قىلىش
ۋە تەكىتلەشتۇر .ئاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە كېلىۋاتقان
ئوي  -خىياللىرىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن
قىلمىشلىرىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾.
((( ھەدىد سۈرىسى  8ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

ئادىل بولۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ (ھەقلىرىنى) ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر ،ئادىللىق بىلەن گۇۋاھلىق
بېرىڭالر﴾ يەنى ئى ئىمان ئېيتقان مۇسۇلمانالر! ئىنسانالر ئۈچۈن ۋەياكى نام  -ئابرۇي ئۈچۈن

ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاال ئۈچۈن ھەقىقەتتە ئادالەت بىلەن تۇرۇڭالر.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :دادام ماڭا بىر نەرسە بەرگەن ئىدى .ئانام ئەمرە بىنتى راۋاھە دادامغا :بۇ
ئىشقا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى گۇۋاھ قىلىپ قويمىساڭ ،رازى بولمايمەن -،دەپ تۇرىۋالدى.
شۇڭا دادام (بەرگەن نەرسىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى گۇۋاھ قىلىش ئۈچۈن) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارغان ئىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن« :ھەممە بالىلىرىڭغا
مۇشۇ باالڭغا بەرگەندەك بەردىڭمۇ؟» دەپ سورىدى .دادام :ياق -،دەپ جاۋاب بەردى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،بالىلىرىڭالر ئارىسىدا
ئادىللىق قىلىڭالر! مەن ھەرگىز ناھەق ئىشقا گۇۋاھ بولمايمەن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،دادام
ماڭا بەرگەن نەرسىنى قايتۇرۇۋالدى.
﴿بىرەر قەۋمگە بولغان ئۆچمەنلىكىڭالر (ئۇالرغا) ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سەۋەب بولمىسۇن﴾

يەنى بىرەرسىگە بولغان ئۆچمەنلىك سەۋەبىدىن ئۇالرغا ئادالەتسىزلىك قىلىپ قويماڭالر ،مەيلى
دوست ياكى دۈشمەن بولسۇن ،ھەرقانداق ئادەمگە ئادىل مۇئامىلە قىلىڭالر.

﴿(دۈشمىنىڭالرغا) ئادىل بولۇڭالر ،بۇ (يەنى ئۇالرغا ئۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر)
تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر﴾ يەنى ئادىللىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشىڭالر ئادالەتسىزلىك

قىلىشىڭالرغا قارىغاندا ،تەقۋادارلىققا بەكرەك يېقىندۇر.

﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن قىلمىشلىرىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاالدىن قورقۇڭالر ،ئۇ چوقۇم سىلەرنىڭ قىلغان ياخشى ئىشىڭالرغا ياخشىلىقچە ،يامان
ئىشىڭالرغا يامانلىقچە ساۋاب ياكى جازا بېرىدۇ.
﴿ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا مەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب ۋەدە
قىلدى﴾ يەنى سىلەردىن ئىمان ئېيتىپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا گۇناھلىرىنى كەچۈرۈپ،

جەننەت ئاتا قىلىشنى ۋەدە قىلدى .ئۇالر جەننەتكە قىلغان ياخشى ئەمەللىرى بىلەن ئەمەس،
بەلكى ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بىلەن كېلىدۇ .لېكىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىنى
ئۆزىنىڭ رەھمىتى ،مەرھەمىتى ،رازىلىقى ۋە كەچۈرۈشىگە سەۋەبچى قىلدى .شۇڭا ھەممە نەرسە
ﷲ تائاال تەرىپىدىن بېرىلگەن ئىنئامدۇر .ئىنئام قىلىش پەزلىمۇ ﷲ تائاال تەرىپىدىندۇر.
بارلىق ھەمدۇسانا ۋە مىننەتدارلىق ﷲ تائاالغا خاستۇر.

﴿كاپىر بولغان ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغان كىشىلەر ئەھلى دوزاختۇر﴾

يەنى ﷲ تائاالدىن تانغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى يالغانغا چىقارغانالر دوزاخ ئەھلىدۇر.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئادىللىقى ،ھېكمىتى ۋە كىچىككىنىمۇ زۇلۇم قىلمايدىغان ئادىل
ھۆكمىدۇر .ﷲ تائاال بىردىنبىر ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى ،ھېكمەتلىك ۋە قۇدرەتلىك زاتتۇر.
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مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن قوغداپ قلېىشنىڭ اﷲ
تائاالنىڭ ئىنئامى ئىكەنلىكى
﴿ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن (يەنى سىلەرنى دۈشمىنىڭالردىن ساقلىغانلىق)
نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئەينى زاماندا بىر جامائە سىلەرگە قوللىرىنى ئۇزاتماقچى (يەنى سىلەرنى
ئۆلتۈرمەكچى) بولغان ئىدى .ﷲ ئۇالرنىڭ قوللىرىنى سىلەردىن توستى (يەنى سىلەرنى
ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىك قىلىشىدىن ساقلىدى)﴾ ئىمام ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش

سەۋەبى توغرىسىدا جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەردە بىر جايغا كېلىپ چۈشتى .قوشۇن تىكەنلىك دەرەخلەرنىڭ
ئاستىدا سايىداش ئۈچۈن تارقىلىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ قىلىچىنى دەرەخكە
ئېسىپ قويغان ئىدى .بىر سەھرالىق ئەرەب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلىچىنى ئېلىۋېلىپ،
قېنىدىن سۇغاردى ـ دە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :سېنى مەندىن كىم قوغداپ قاالاليدۇ؟-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇلۇغ ۋە كاتتا ﷲ» دەپ جاۋاب بەردى .سەھرالىق ئەرەب
ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم :سېنى مەندىن كىم قوغداپ قاالاليدۇ؟ -دەپ سوراۋەرگەن ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ھەر قېتىمدا« :ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىۋەردى .شۇنىڭ بىلەن،
ھېلىقى سەھرالىق ئەرەب قىلىچنى غىالپقا سالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى
چاقىردى ۋە ئۇالرغا بۇ سەھرالىق ئەرەبنىڭ ئىشىنى سۆزلەپ بەردى .ئۇ ۋەقەنى سۆزلەپ
بېرىۋاتقاندا ھېلىقى سەھرالىق ئەرەب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتى .ئۇنى
جازاالشقا بۇيرۇمىدى.

بۇ ۋەقەلىكنى قەتادەمۇ مۇشۇنداقراق بايان قىلغان ،ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە :بىر گۇرۇھ
ئەرەبلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى يوقاتماقچى بولۇپ ھېلىقى سەھرالىق ئەرەبنى ئەۋەتكەن.
قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن (يەنى سىلەرنى دۈشمىنىڭالردىن

ساقلىغانلىق) نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئەينى زاماندا بىر جامائە سىلەرگە قوللىرىنى ئۇزاتماقچى
(يەنى سىلەرنى ئۆلتۈرمەكچى) بولغان ئىدى .ﷲ ئۇالرنىڭ قوللىرىنى سىلەردىن توستى
(يەنى سىلەرنى ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىك قىلىشىدىن ساقلىدى)﴾ دېگەن ئايىتىنى ئاشۇنداق

چۈشەندۈرگەن.
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ئۇ سەھرالىق ئەرەبنىڭ ئىسمى غەۋرەس ئىبنى ئەلھارىس بولۇپ ،بۇنىڭ ۋەقەلىكى ئىمام
بۇخارىنىڭ كىتاۋىدىمۇ بايان قىلىنغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ۋە باشقىالر مۇنداق بايان قىلىدۇ :بۇ ئايەت
بەنى نەزىر جەمەتى ھەققىدە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ يۇرتىدا بەنى ئامىر قەبىلىسىدىن
بولغان ئىككى كىشى ئۆلتۈرۈلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ دىيىتىگە ھەسسە
قاتقۇزۇش ئۈچۈن يەھۇدىيالرنىڭ قېشىغا باردى .يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بېشىغا
تۈگمەن تېشىنى تاشالشنى پىالنلىدى .ئۇالر بۇ ۋەزىپىنى ئەمر ئىبنى جەھھاش ئىبنى كەئب
دېگەن يەھۇدىيغا تاپشۇرغان بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باشقىالر بىلەن تامنىڭ تۈۋىدە
ئولتۇرغاندا ،ئۈستىدىن تۈگمەن تېشىنى تاشالشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ پىالنىنى

مائىدە سۈرىسى

پەيغەمبىرىگە بىلدۈرگەچكە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە قايتىپ كەتتى .ساھابىلىرىمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدىن ماڭدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ۋەقەلىك
ھەققىدە مۇشۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
﴿ﷲ دىن (ﷲ نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالش ،مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن)
قورقۇڭالر ،مۆمىنلەر ﷲ غا تەۋەككۇل قىلسۇن﴾ يەنى كىمكى ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلسا،

ئۇنىڭ غەم قىلغان نەرسىسىگە ﷲ تائاال ئۆزى يېتەرلىكتۇر .ئۇنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن
ئامان  -ئېسەن ساقاليدۇ .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىگە قەست قىلماقچى
بولغان ئاشۇ يەھۇدىيالرنى ئەدەبلەشكە بۇيرۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەرھال قوشۇن
تارتىپ ئۇالرنى قورشاپ ،ئاخىرىدا ئۇالرنى ئۆز ھۆكمىگە بويسۇندۇرۇپ ،مەدىنىدىن قوغالپ
چىقاردى.

*******
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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 قەرزي 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﴿ .﴾12ئەھدىنى بۇزغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى
رەھمىتىمىزدىن يىراق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ دىللىرىنى (ئىماننى قوبۇل قىلىشقا يۇمشىمايدىغان
دەرىجىدە) قاتتىق قىلدۇق ،ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ،ئۇالر (تەۋراتتا)
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ئۆزلىرى ئۈچۈن قىلىنغان نەسىھەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇدى( .ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ
ئازغىنىسىدىن باشقىسىنىڭ خىيانەت قىلغانلىقىنى بايقاپ تۇرىسەن( ،ئەگەر تەۋبە قىلسا)
ئۇالرنى ئەپۇ قىلغىن( ،ئەگەر ئىمان ئېيتسا) ئۇالرنى كەچۈرگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن ياخشىلىق
قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾13بىز ناسارامىز دېگەنلەردىنمۇ (ﷲ نى بىر دەپ تونۇشقا ۋە
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىشقا) مەھكەم ئەھدە ئالدۇق ،ئۇالر (ئىنجىلدا) ئۆزلىرىگە
قىلىنغان نەسىھەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇدى( ،بۇنىڭ جازاسى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىغا
قىيامەتكىچە ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك سالدۇق( ،شۇ چاغدا) ﷲ ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ
بېرىدۇ (يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قەبىھ ئەمەللىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ)﴿.﴾14

ئەھلى كىتابالرنىڭ ئەھدە بەرگەنلىكى ۋە بەرگەن ئەھدىسىدە تۇرمىغانلىقى
ئۈچۈن لەنەت قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا مۆمىن بەندىلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن ئەھدىسىدە تۇرۇشقا ،ھەقنى تۇرغۇزۇپ ئادالەت بىلەن
گۇۋاھلىق بېرىشك ھەمدە ئۇالرغا كۆرسىتىپ بەرگەن ھەق يول ۋە ھىدايەتتىكى ئاشكارا
ۋە يوشۇرۇن نېئمەتلىرىنى ئەسلەشكە بۇيرۇغان ئىدى .بۇ يەردە ئىلگىرىكى ئىككى كىتاب
ئەھلىلىرى بولغان يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالردىن قانداق ئەھدە ئالغانلىقنىى ،ئۇالر بەرگەن
ئەھدىلىرىدە تۇرماي ۋاپاسىزلىق قىلغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا لەنەت قىلىپ ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىدىن
قوغلىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ دىللىرىغا ھىدايەت ۋە ھەق دىنغا يېتىشكە توسالغۇ بولىدىغان پەردە
قىلىۋەتكەنلىكىنى ،شۇڭا ئۇالرنىڭ پايدىلىق ئىلىم ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشتىن قۇرۇق
قالغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن مەھكەم
ئەھدە ئالدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن (يەنى ئون ئىككى ئايماقنىڭ ھەربىرسىدىن بىردىن)
ئون ئىككى باشلىقىنى (كېپىللىك ئۈچۈن جەببارالرغا يەنى ئەمالىقەلەرگە) ئەۋەتتۇق﴾ يەنى

بەنى ئىسرائىلدىن  12باشلىقنى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە كىتابىغا بويسۇنۇشقا بەيئەت
قىلدۇرۇپ ،ئۆز ئايماقلىرىغا ئەۋەتتۇق.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ،ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ۋەقە مۇسا
ئەلەيھىسساالم كۈچلۈك پالۋانالر بىلەن جەڭ قىلىشقا قاراپ يۈرۈش قىلغاندا يۈز بەرگەن بولۇپ،
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ھەر بىر ئايماقتىن بىردىن باشلىق ياكى ۋەكىل چىقىرىشقا بۇيرۇغان
.

ئەقەبە كېچىسىدىكى ئەنسارىالرنىڭ ۋەكىللىرى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەقەبە كېچسى ئەنسارىالر بىلەن بەيئەتلەشكەندە ،ئۇالرمۇ 12
ئادەم بولۇپ ،ئەۋس قەبىلىسىدىن :ئۇسەيد ئىبنى خۇزەير ،سەئىد ئىبنى خەيسەمە ۋە رىفائە
ئىبنى ئابدىلمۇنزىر (ئۇنىڭ ئورنىدا ئەبۇھەيسەم ئىبنى تەيھا ئىدى دېگەنلەرمۇ بار) رەزىيەلالھۇ

مائىدە سۈرىسى

ئەنھۇم قاتارلىق ئۈچ كىشى؛ خەزرەج قەبىلىسىدىن :ئەبۇئۇمامە ئەسەد ئىبنى زۇرارە ،سەئىد
ئىبنى رەبىيئ ،ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە ،رافىئ ئىبنى مالىك ئىبنى ئەجالن ،بەرا ئىبنى مەئرۇر،
ئۇبادە ئىبنى سامىت ،سەئىد ئىبنى ئۇبادە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ھەررام ۋە مۇنزىر
ئىبنى ئەمرى ئىبنى ھۇنەيس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلىق توققۇز كىشى ئىدى .كەئب ئىبنى
مالىك ئۇالرنى بىر شېئىرىدا بايان قىلغان بولۇپ ،بۇنى مەرھۇم ئىبنى ئىسھاق رىۋايەت قىلغان.
بۇ يەردە مەقسەت قىلىنغىنى شۇكى ،ئاشۇ  12نەپەر ۋەكىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
كۆرسەتمىسى بىلەن شۇ كېچىدە ئۆز قەبىلىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بولۇپ ،شۇ كېچىسى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنۇش ،بەيئەت قىلىش ۋە قول بېرىشكە ئۆز قەبىلىلىرىگە ۋەكىللىك
قىلغان ئىدى.

مەھكەم ئەھدە بېرىش ۋە ئۇنىڭدا تۇرماسلىق توغرىسىدا
﴿شۇنىڭدىن (يەنى مەھكەم ئەھدىدىن) كېيىن سىلەردىن كىمكى (ئەمر قىلغان
نەرسىلىرىمنى) ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇ ئەلۋەتتە توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ» دېدى﴾ يەنى
كىمكى مەھكەم ۋەدە بېرىپ بولۇپ ،ئۇنىڭدا تۇرمىسا ۋە خۇددى ۋەدە بەرمىگەندەك ئۇنىڭدىن
تانسا ،توغرىلىقى ئېنىق بولغان يولدىن چىقىپ كەتكەن ۋە ھىدايەتتىن گۇمراھلىققا ماڭغان
بولىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا بەرگەن مۇستەھكەم ئەھدىسىدە تۇرماي ،ۋەدىسىگە
خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ قانداق جازاغا دۇچار بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھدىنى بۇزغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى رەھمىتىمىزدىن يىراق قىلدۇق﴾
يەنى ئۇالر ئۆزلىرىدىن ئېلىنغان مەھكەم ئەھدىدە تۇرمىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ھەقتىن
ئۇزاقالشتۇردۇق ،توغرا يولدىن يىراقالشتۇردۇق﴿ .ئۇالرنىڭ دىللىرىنى (ئىماننى قوبۇل قىلىشقا
يۇمشىمايدىغان دەرىجىدە) قاتتىق قىلدۇق﴾ شۇنىڭ بىلەن ئۇال دىللىرىنىڭ قاتتىقلىقى ۋە
قوپاللىقىدىن ھېچقانداق نەسىھەت قوبۇل قىلمايدۇ.
﴿ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ﴾ ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنىڭ
مەزمۇنلىرىنى بۇرمىالپ ،ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ئەسلى چۈشۈرگەن مەنىسىدىن باشقا مەقسەتكە
يۆتكىۋەتتى .ﷲ دېمىگەننى :ﷲ دېدى -،دەپ تۇرىۋالدى .ﷲ بۇنداق ئىشتىن بىزنى
ساقلىسۇن! ﴿ئۇالر (تەۋراتتا) ئۆزلىرى ئۈچۈن قىلىنغان نەسىھەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇدى﴾.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنىڭ خىيانەت قىلغانلىقىنى بايقاپ
تۇرىسەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا ۋە ساھابىلىرىڭغا قارشى ھىيلە ـ مىكىر ۋە نامەرتلىك

قىلغانلىقىنى بايقاپ تۇرىسەن .مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :بۇنىڭدا ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۈيىقەست قىلىپ ،ئۇنى يوقىتىۋېتىشكە
توپالنغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

﴿(ئەگەر تەۋبە قىلسا) ئۇالرنى ئەپۇ قىلغىن( ،ئەگەر ئىمان ئېيتسا) ئۇالرنى كەچۈرگىن﴾

يەنى ئۇالرنى كەچۈرۈۋەت ۋە ئەپۇ قىلىۋەت .مانا بۇ ،غەلىبىنىڭ دەل ئۆزىدۇر .خۇددى بەزى
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سەلەپ ئالىملىرىنىڭ ئېيتقىنىدەك ،ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىپ تۇرۇپ ،ساڭا زىيانكەشلىك
قىلغانالرغا ،ﷲ تائاال سېنى بۇيرۇغىنىدەك مۇئامىلىدە بولىشىڭدىن ياخشى بىر ئىش يوقتۇر.
مانا شۇنداق قىلغىنىڭدىال ئۇالرنى ھەقىقەت ئۈستىگە توپلىغىلى بولىدۇ .ئۇالر مۇشۇ سەۋەب
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ ھىدايەت قىلىشىغا اليىق بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال يامانلىق
قىلغان ئادەمنى كەچۈرۈۋەتكەنلەرنى دوست تۇتىدۇ.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئەگەر تەۋبە قىلسا) ئۇالرنى ئەپۇ قىلغىن( ،ئەگەر ئىمان ئېيتسا)
ئۇالرنى كەچۈرگىن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمى﴿ :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 ئايەتنىڭ چۈشىشى بىلەن ئەمەلدىن
قالدۇرۇلدى.

خىرىستىئانالرنىڭ بەرگەن مەھكەم ئەھدىسىنى ئۇنۇتقانلىقى ۋە ئۇنىڭ
ئاقىۋىتى
﴿بىز ناسارامىز دېگەنلەردىنمۇ (ﷲ نى بىر دەپ تونۇشقا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتىشقا) مەھكەم ئەھدە ئالدۇق﴾ يەنى ئەمەلىيەتتە ئۇنداق بولمىسىمۇ ،ئۆزلىرىنى

مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەن ناساراالر دەۋالغانالردىنمۇ مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش ،ئۇنى قولالش ،ياردەم بېرىش ،ئۇنىڭ كۆرسەتكەن يولىدا مېڭىش
ۋە ﷲ ئەۋەتكەن ھەر قانداق بىر پەيغەمبەرگە ئىشىنىش توغرۇلۇق مەھكەم ۋەدىلەرنى ئالدۇق.
لېكىن ئۇالرمۇ يەھۇدىيالرغا ئوخشاش ۋەدىلىرىدە تۇرماي ۋەدىسىنى بۇزدى.
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﴿ئۇالر (ئىنجىلدا) ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇدى( ،بۇنىڭ
جازاسى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىيامەتكىچە ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك سالدۇق﴾ ئۇالر

قىلىنغان نەسىھەتلەردىن يۈز ئۆرىدى .نەتىجىدە ئۇالرنى بىر  -بىرلىرىگە دۈشمەن قىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئاداۋەت ئۇرۇقىنى تاشلىدۇق .ئۇالر تاكى قىيامەتكىچە شۇنداق بولىدۇ.
خىرىستىئانالرنىڭ خىلمۇ خىل تائىپىلىرىمۇ بىر  -بىرىگە ئۆچمەنلىك ۋە دۇشمەنلىك قىلغان
ھالىتىدە بىر  -بىرىنى كاپىر دەپ لەنەت قىلىشىدۇ .ھەر بىر گۇرۇھ باشقا گۇرۇھالرنى چەكلەپ،
ئۆز ئىبادەتخانىلىرىغا كىرگۈزمەيدۇ .مەسىلەن ،مەلەكىيە گۇرۇھى يەئقۇبىيە گۇرۇھىنى كاپىر
دەپ قارايدۇ .شۇنىڭدەك ،نېستۇرىيە ۋە ئەريۇسىييە گۇرۇھلىرىمۇ شۇنداق قىلىشىدۇ .يۇقىرىقى
((( تەۋبە سۈرىسى  29ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

گۇرۇھالرنىڭ ھەممىسى بىر  -بىرىنى كاپىرغا چىقىرىشىدۇ.
﴿(شۇ چاغدا) ﷲ ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇ (يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قەبىھ
ئەمەللىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ)﴾ بۇ ،خىرىستىئانالرنىڭ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە يالغاننى

چاپالپ ،ئۇلۇغ ،پاك ۋە مۇقەددەس پەرۋەردىگارىغا باال ۋە خوتۇننى مەنسۇب قىلغان جىنايەتلىرىگە
قارىتا قىلىنغان تەھدىتتۇر .ئۇلۇغ ،يەككە ـ يېگانە ،يالغۇز بولغان ،باال تاپمىغان ،تۇغۇلمىغان
ۋە ھېچ تەڭدىشى بولمىغان زات ئۇالرنىڭ بۇ تۆھمەتلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر.

*******
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ
ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)! سىلەرگە سىلەر كىتابتا (ئىنجىلدا ۋە
تەۋراتتا) يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ۋە (يوشۇرغان نەرسىلەردىن)
نۇرغۇنىنى كەچۈرىدىغان (ئاشكارىالپ سىلەرنى پاش قىلمايدىغان) رەسۇلىمىز كەلدى،
سىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن نۇر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ۋە روشەن كىتاب (يەنى قۇرئان)
كەلدى﴿ .﴾15ﷲ شۇ كىتاب (يەنى قۇرئان) ئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگەنلەرنى ساالمەتلىك
يوللىرى (ﷲ نىڭ شەرىئىتى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى) غا يىتەكلەيدۇ ،ئىرادىسى بويىچە
ئۇالرنى (كۇفرى) قاراڭغۇلۇقىدىن (ئىماننىڭ) نۇرىغا چىقىرىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا ھىدايەت
قىلىدۇ﴿.﴾16

ھەقىقەتنىڭ پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ئارقىلىق بايان قىلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەرەب ۋە ئەرەبتىن باشقا پۈتكۈل
مىللەتلەرگە ھەق دىن بىلەن ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىيدىغان ئايەتلەر بىلەن ئەۋەتكەنلىكىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)! سىلەرگە سىلەر
كىتابتا (ئىنجىلدا ۋە تەۋراتتا) يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ۋە
(يوشۇرغان نەرسىلەردىن) نۇرغۇنىنى كەچۈرىدىغان (ئاشكارىالپ سىلەرنى پاش قىلمايدىغان)
رەسۇلىمىز كەلدى﴾ يەنى ئۇ سىلەرگە سىلەر ئالماشتۇرغان ،بۇرمىلىغان ،ﷲ تائاالغا بوھتان

چاپلىۋالغان ھەقسىزلىقلىرىڭالرنى ۋە جىنايەتلىرىڭالرنى پاش قىلىپ بېرىدۇ .سىلەر ئۆزگەرتكەن
نۇرغۇن نەرسىلەر ھەققىدە بايان قىلىشنىڭ پايدىسى بولمىغاچقا سۆز ئاچمايدۇ.
ھاكىم “مۇستەدرەك” دېگەن كىتابىدا ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
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قىلىدۇ :كىمكى پاھىشىۋازنى چالما ـ كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈش ھۆكمىنى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇ
ئويلىمىغان يەردىن قۇرئاننى ئىنكار قىلغان ،قۇرئاندىن تانغان بولىدۇ.
﴿ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)! سىلەرگە سىلەر كىتابتا (ئىنجىلدا ۋە
تەۋراتتا) يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ۋە (يوشۇرغان نەرسىلەردىن)
نۇرغۇنىنى كەچۈرىدىغان (ئاشكارىالپ سىلەرنى پاش قىلمايدىغان) رەسۇلىمىز كەلدى﴾ بۇ

ئايەتتىكى يوشۇرۇلغان ئىشالر قاتارىدا چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىمۇ باردۇر .ھاكىم مۇنداق
دەيدۇ :بۇ ئەسەر ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىس قوبۇل قىلىش شەرتلىرىگە توشىدۇ.

ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەن كىتابى (قۇرئان كەرىم) توغرۇلۇق توختىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن نۇر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ۋە روشەن كىتاب
(يەنى قۇرئان) كەلدى﴾ يەنى ئۇ قۇرئان نىجاتلىق يوللىرىغا باشاليدۇ .ھاالكەت يوللىرىدىن
قۇتقۇزۇپ ،داغدام يولالرنى كۆرسىتىپ بېرىپ ،ئەندىشە ۋە قورقۇنچتىن خاالس قىلىدۇ.
ئۇالرنى ئۆزلىرى ياقتۇرمايدىغان ئىشالردىن يىراق قىلىدۇ .كۆڭۈللىرى سۆيىنىدىغان نەرسىلەرنى
تەييارالپ بېرىدۇ .ئۇالردا ئازغۇنلىقنىڭ ئەسەرلىرىنى قالدۇرمايدۇ.

*******
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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مەريەم ئوغلى مەسىھ (يەنى ئىسا) ﷲ دۇر دېگەن كىشىلەر (يەنى ناساراالرنىڭ
بىر پىرقىسى) ھەقىقەتەن كاپىر بولدى( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ﷲ مەريەم
ئوغلى مەسىھنى ،مەسىھنىڭ ئانىسىنى (يەنى مەريەمنى) ۋە يەر يۈزىدىكى بارلىق كىشىلەرنى
ھاالك قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ﷲ (نىڭ ئىرادىسى) دىن بىرەر نەرسىنى توسۇشقا كىم قادىر
بوالاليدۇ؟» ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ﷲ
غا خاستۇر ،ﷲ خالىغىنىنى خەلق ئېتىدۇ ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾17يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالر« :بىز ﷲ نىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز (يەنى ئاتا -بالىدەك يىقىنمىز) ۋە (بىز ﷲ نىڭ
دىنىدا بولغاچقا) دوستلىرىدۇرمىز» دېدى .ئېيتقىنكى(« ،ئۇنداق بولسا) ﷲ نېمە ئۈچۈن
سىلەرگە گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن ئازاب قىلىدۇ؟» بەلكى سىلەر باشقا كىشىلەرگە ئوخشاش
ﷲ ياراتقان ئىنسانسىلەر ،ﷲ خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ؛ خالىغان ئادەمگە ئازاب
قىلىدۇ .ئاسمانالرنىڭ يەر يۈزىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ﷲ
غا خاستۇر ،ئەڭ ئاخىر بارىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴿.﴾18
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خىرىستىئانالرنىڭ شېرىك كەلتۈرۈشى ۋە كۇپرىلىق قىلىشى
ﷲ تائاال خىرىستىئانالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى بولغان مەريەم ئوغلى ئىسا
ئەلەيھىسساالمنى ئىالھ دەۋالغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا كۇپرىلىق ھۆكمىنى بەردى .ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ بۇ بوھتانلىرىدىن پاكتۇر.
ﷲ تائاال يەنە ئۆزىنىڭ ھەرقانداق نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ،شۇنداقال ھەممە
نەرسىنىڭ ئۆز ئىلكىدە ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى،
«ئەگەر ﷲ مەريەم ئوغلى مەسىھنى ،مەسىھنىڭ ئانىسىنى (يەنى مەريەمنى) ۋە يەر يۈزىدىكى
بارلىق كىشىلەرنى ھاالك قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ﷲ (نىڭ ئىرادىسى) دىن بىرەر نەرسىنى
توسۇشقا كىم قادىر بوالاليدۇ؟»﴾ يەنى ناۋادا ﷲ تائاال ئىسا بىلەن ئانىسى مەريەمنى ۋە

زېمىندىكى بارلىق ئىنسانالرنى ھاالك قىلىۋېتىشنى خالىسا ،ﷲ تائاالنى توسايدىغان زادى كىم
بار؟ ياكى ئۇنى ئۇنداق قىلدۇرمايدىغان بىرسى بارمۇ؟! بارلىق مەۋجۇداتالر ئۇنىڭ مۈلكى ۋە
مەخلۇقلىرىدۇر .ئۇ خالىغان نەرسىنى قىالاليدۇ .ئۆز قۇدرىتى ھوقۇقى ،ئادالىتى ۋە ئۇلۇغلىقى
بىلەن قىلغان ئىشىدىن سورالمايدۇ .مانا بۇ ،خىرىستىئانالرغا بېرىلگەن رەددىيەدۇر .ئۇالرغا تا
قىيامەتكىچە ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى بولسۇن!

يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ“ :بىز اﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز” دېگەن
سۆزىگە بېرىلگەن رەددىيە
يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر يالغان  -ياۋداق سۆزلەپ ۋە بوھتان توقۇپ مۇنداق دەۋا
قىلىدۇ«﴿ :بىز ﷲ نىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز (يەنى ئاتا -بالىدەك يېقىنمىز) ۋە (بىز ﷲ نىڭ دىنىدا
بولغاچقا) دوستلىرىدۇرمىز»﴾ يەنى بىز ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە مەنسۇب ،پەيغەمبەرلەر
بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرىدۇر .ﷲ ئوغۇللىرىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ ،بىزنى ياخشى كۆرىدۇ.
يەھۇدىي ،خىرىستىئانالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدىن نەقىل قىلىشىچە ،ﷲ بەندىسى
ئىسرائىلغا :سەن مېنىڭ ئوغلۇم -،دېگەن .يەھۇدىيالر بۇ سۆزنى باشقا مەنىگە بۇرمىالپ
ئۆزگەرتىۋەتكەن .يەھۇدىيالرنىڭ مۇسۇلمان بولغان بىر قانچە ئالىمى ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىگە
رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :بۇ سۆز بىزنىڭ بۇرۇنقى ئادىتىمىزدە ئىززەتلەش ۋە ھۆرمەتلەش
ئۈچۈن قوللىنىالتتى .بۇ خۇددى خىرىستىئانالر ئىسا ئەلەيھىسساالمدىن نەقل قىلىپ« :مەن
مېنىڭ ئاتام ۋە سىلەرنىڭ ئاتاڭالرنىڭ يېنىغا بارىمەن» دېگەن سۆزىگە ئوخشاش بولۇپ،
بۇنىڭ مەنىسى :مەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ يېنىغا
بارىمەن -،دېگەنلىك بولىدۇ .مەلۇمكى ،گەرچە ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ
بالىسى دەۋالسىمۇ ،لېكىن ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ بالىلىرى دەپ تۇرىۋالمىغان .لېكىن
ئايەتتىكى ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرى دەۋالغان سۆزدىن ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ
نەزىرىدە ھۆرمەتلىك ۋە ئەتىۋارلىق دېمەكچىدۇر .شۇڭا ئۇالر :بىز ﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرى ۋە
دوستلىرى -،دېگەن.
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ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى(« ،ئۇنداق بولسا) ﷲ نېمە
ئۈچۈن سىلەرگە گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن ئازاب قىلىدۇ؟»﴾ يەنى سىلەر دەۋا قىلغىنىڭالردەك ﷲ

تائاالنىڭ ئوغۇللىرى ۋە دوستلىرى بولىدىغان بولساڭالر ،نېمە ئۈچۈن كۇپۇرلۇق قىلغانلىقىڭالر،
يالغانچىلىقىڭالر ۋە بوھتان چاپلىغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە جەھەننەمنىڭ ئوتىنى تەييارالپ
قويدى.
﴿بەلكى سىلەر باشقا كىشىلەرگە ئوخشاش ﷲ ياراتقان ئىنسانسىلەر﴾ يەنى سىلەر باشقا
ئادەم بالىلىرىغا ئوخشاشتۇرسىلەر .ﷲ بارلىق بەندىلىرىگە ئوخشاش ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر.
﴿ﷲ خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ؛ خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ
خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر .خالىغان كىشىنى كەچۈرىۋېتىدۇ .خالىغان كىشىنى ئازاباليدۇ .ھۆكمىگە
ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇ ،ﷲ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر.

﴿ئاسمانالرنىڭ ،يەر يۈزىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا
خاستۇر .ئەڭ ئاخىر بارىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى بارلىق نەرسىلەر ئۇنىڭ مۈلكى

ۋە ئۇنىڭ ئىلكىدىدۇر .ئاخىرى قايتىدىغان جاي ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر .ﷲ تائاال بەندىلىرىگە
ئۆزى خالىغانچە ھۆكۈم قىلىدىغان ۋە زۇلۇم قىلمايدىغان ئادىل زاتتۇر.

*******
ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)! بىزگە (ساۋاب بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى كەلمىدى دىمەسلىكىڭالر ئۈچۈن ،پەيغەمبەرلەر ئۈزۈلۈپ
قالغان بىر زاماندا سىلەرگە (شەرىئەتنى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ بېرىدىغان
رەسۇلىمىز كەلدى ،ھەقىقەتەن سىلەرگە خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلدى (ئەمدى سىلەرگە ئۆزرە قالمىدى) .ﷲ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر﴿.﴾19
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرغا ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچبىر پەيغەمبەر
كەلمەيدىغان ،ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتكەنلىكىنى بايان قىلغان.
شۇڭا مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىلىقىدا پەيغەمبەر
ئۈزۈلۈپ قالغان بىر زامان بولدى .بۇ زاماننىڭ مۇددىتى ھەققىدە ئوخشاشمىغان قاراشالر
مەيدانغا كەلدى.
ئەبۇئوسمان نەھدى ۋە قەتادە بىر رىۋايىتىدە :ئۇ زامان  600يىل -،دېدى .بۇ سۆزنى
ئىمام بۇخارى سەلمان فارسىيدىن رىۋايەت قىلغان.
قەتادەنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە 560 :يىل -،دېيىلگەن .مەئمەر ئۆزىنىڭ بەزى
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ئۇستازلىرىدىن رىۋايەت قىلىشىچە 540 :يىل -،دېگەن .بەزىلەر يەنە 620 :يىلمۇ دېيىشكەن.
لېكىن  600يىل دېگەن سۆز بىلەن  620يىل دېگەن سۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا زىتلىق يوق .چۈنكى
بىرىنچى سۆزنى دېگەنلەر  600مىالدىيە يىلىنى ھېساب قىلغان .ئىككىنچىسى ھىجىرىيە يىلىنى
ھېساب قىلغان .مىالدىيە يىلى بىلەن قەمەرىيە يىلىنىڭ ئوتتۇرىدا ھەر يۈز يىلدا  3يىل پەرق
بار.
شۇڭا ﷲ تائاال ئەسھابۇلكەھف قىسسىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆز غارىدا ئۈچيۈز
توققۇز يىل تۇردى﴾((( يەنى ئۈچيۈز توققۇز يىل ھىجىرىيە((( يىل ھېسابىدا ئېلىنغان بولۇپ،
مىالدىيە يىلى بىلەن ھېسابلىغاندا ،ئەھلى كىتابقا مەلۇم بولغان ئۈچيۈز يىل تولۇق بولغان
بولىدۇ .ئايەتتىكى بۇ زامان مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئاخىرقى پەيغەمبەر
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئوتتۇرىدىكى مۇددەت ئىدى .بۇ مۇددەتتە ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر
كېلىپ باقمىغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مەريەم ئوغلىغا ئەڭ يېقىن بولغان كىشى ئەلۋەتتە مەندۇرمەن .مەن بىلەن
ئۇنىڭ ئوتتۇرىدا ھېچبىر پەيغەمبەر بولمىغان» .مانا بۇ ،ئىسا ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن خالىد
ئىبنى سىنان ئاتلىق بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن دېگەندەك قاراشالرنى ئوتتۇرىغا چىقارغان
قۇزائى ۋە باشقىالرغا بېرىگەن رەددىيەدۇر.
بۇ يەردە مەقسەت قىلىنغىنى شۇكى ،ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى دىلالر
ئۆزگىرىپ ،ئىزلىرى ئۆچۈپ بۇتالرغا ،ئوتالرغا ۋە كىرېستالرغا ئىبادەت قىلىش ئەۋج ئېلىپ
كەتكەن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋەتىلگىنىگە ئۇزۇن بىر مۇددەت بولغان بىر پەيتتە
ئەۋەتكەن .شۇڭا ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىشى ئىنسانالرغا بەرگەن ئەڭ
كاتتا نېمىتى بولدى ۋە ئۇنىڭغا بولغان ئېھتىياج ئومۇمىيۈزلۈك بولدى.
چۈنكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئاز بىر قىسىم يەھۇدىي موللىلىرى ،خىرىستىئان ۋە
يۇلتۇزالرغا چوقۇنىدىغان راھىبالر ،بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردىن قالغان دىنالرنىڭ قالدۇقلىرىغا
ئەگىشىدىغان بىر قىسىم كىشىلەردىن باشقا بارلىق كىشىلەر نادانلىق ئىچىدە قالغان ،جەمئىيەتتە
زۇلۇم ۋە بۇزۇقچىلىق يامراپ كەتكەن بىر پەيتتە ئەۋەتىلگەن.
ئىمام ئەھمەد ئاياز ئىبنى ھىمار مۇجاشىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋيەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى كىشىلەرگە خۇتبە سۆزلەپ مۇنداق دېدى« :مېنىڭ
پەرۋەردىگارىم بۈگۈن (ماڭا ئۆگەتكەن) سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى (سىلەرگە) ئۆگىتىپ
قويۇشىمنى بۇيرۇدى .پەرۋەردىگارىم مۇنداق دېدى :بەندىلىرىمگە مەن ئاتا قىلغان ھەرقانداق
مال ھااللدۇر .مەن بەندىلىرىمنىڭ ھەممىسىنى مۇسۇلمان قىلىپ ياراتتىم ،شەيتان كېلىپ
ئۇالرنى دىنلىرىدىن ئازدۇردى .مەن ئۇالرغا ھاالل قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ئۇالرغان ھارام
قىلىپ چەكلەتكۈزىۋەتتى .ئۇالرنى ھەقىقەت ئىكەنلىكىگە مەن ھېچقانداق پاكىت چۈشۈرمىگەن
((( كەھف سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( بۇ يەردە دېيىلگەن ھىجرىيە يىلى ئەرەبلەر قوللىنىپ كېلىۋاتقان قەمەرىيە يىلىنىڭ ھېساۋىدىن ئېلىنغان.
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نەرسىنى ماڭا شېرىك قىلىشقا بۇيرۇدى».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :پەرۋەردىگارىم مەيلى ئەرەب ۋە باشقا مىللەتلەر
بولسۇن ،بارلىق زېمىن ئەھلىگە غەزەپلەندى .پەقەتال ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان بىر قىسىم
كىشىلەرگىال غەزەپلەنمىدى .پەرۋەردىگارىم يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن سېنى سىناشقا ۋە سەن
ئارقىلىق بەندىلىرىمنى سىناشقا ئەۋەتتىم ،سەن بىلەن سۇ يۇيىۋېتەلمەيدىغان (ئۇنتۇلۇپ
كەتمەيدىغان ،يوقىتىلمايدىغان) ،ئۇيقىدا ۋە ئويغاقلىق ھالەتتە (يەنى ئوقۇش ئاسان بولغان)
كىتابنى نازىل قىلدىم».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىسىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :پەرۋەردىگارىم مېنى
قۇرەيشنى كۆيدۈرۈۋېتىشكە بۇيرۇدى .مەن :ئى پەرۋەدىگارىم! ئۇنداقتا ،ئۇالر بېشىمنى نان
پارچىسىدەك قىلىپ پارچىالپ تاشاليدۇ -،دېدىم .پەرۋەدىگارىم ماڭا :سېنى يۇرتۇڭدىن
چىقىرىۋەتكەندەك ،ئۇالرنىمۇ چىقىرىۋەت! ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىل! ئۇرۇشتا بىز ساڭا ياردەم
بېرىمىز .ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن مال سەرپ قىل ،بىز ساڭا سەرپ قىلىمىز .سەن بىر
قوشۇن ئەۋەتسەڭ ،بىز ساڭا بەش قوشۇن قوشۇپ ئەۋەتىمىز ،ساڭا بويسۇنغانالر بىلەن بىرگە
ساڭا بويسۇنمىغانالرغا قارشى ئۇرۇشقىن!
جەننەت ئەھلى ئۈچ خىلدۇر :ئۇنىڭ بىرى ،سەدىقە بېرىدىغان ،بىز تەرەپتىن نۇسرەت
ئاتا قىلىنغان ئادىل ھوقۇق ئىگىسى .ئىككىنچىسى ،ھەر قانداق مۇسۇلمانغا ۋە ئۇرۇق -
تۇغقانلىرىغا مېھرى ـ شەپقەت قىلىدىغان ئادەم .ئۈچىنچىسى ،باقىدىغان بالىلىرى بار بولسىمۇ،
باشقىالردىن تىلىمەي ،ئەكسىچە سەدىقە بېرىدىغان كەمبەغەل ئادەم.
دوزاخ ئەھلى بەش خىلدۇر :ئۇنىڭ بىرى ،ياخشى  -يامان ئىشالرنى پەرقلەندۇرمەيدىغان
ئەقىلسىز ،ئاجىز ئادەم .ئىككىنچىسى ،يا مال تەلەپ قىلماي ،يا ئائىلە تەلەپ قىلماي سىلەرنىڭ
ئارقاڭالردىن ئەگىشىپ يۈرىيدىغان ئادەم .ئۈچىنچىسى ،قىلچىلىك بولسىمۇ ،مەنپەئەت
چىقىدىغان جاينى بايقىسا ،پۇرسەت تاپسىال خىيانەت قىلىدىغان ئادەم .تۆتىنچىسى ،كېچە
ـ كۈندۈز سېنى باال ـ چاقىلىرىڭدا ،مال ـ مۈلكىڭدە ئالداپ قويىمەنال دەپ تۇرىدىغان ئادەم.
بەشىنچىسى ،بېخىل ياكى يالغانچى ،ئېغىزى بېزەپ ،ئەخالقسىز ،پەسكەش ئادەم».

264

بۇ ھەدىسنى كەلتۈرۈشتىكى مەقسەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاال ئەرەب
ۋە باشقا مىللەتتىن بولغان ئىنسانالرغا قاراپ ئۇالرغا قاتتىق غەزەپلەندى .پەقەتال ئىسرائىل
ئەۋالدىدىن قالغان بىر قىسىم كىشىلەرگىال غەزەپلەنمىدى» دېگەن سۆزىنى گەۋدىلەندۈرۈشتۇر.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە :ئىسرائىل ئەۋالدى -،دېمەي؛ ئەھلى كىتابتىن قالغان
بىر قىسىم كىشىلەر -،دەپ كەلگەن.
ئەسلىدە زېمىندىكى بارلىق ئىنسانالر ئۆز دىنلىرىنى بىلەلمەي تاكى ﷲ تائاال پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتكەنگە قەدەر قايمۇقۇش ئىچىدە ياشاپ كەلگەن ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىنسانالرنى ھىدايەت يولىغا باشالپ ،ئۇالرنى قاراڭغۇلىقتىن يورۇقلۇققا
چىقىرىپ ،ھەق يول ۋە پاك شەرىئەت ئۈستىدە قويۇپ كەتتى.
﴿(ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى كەلمىدى دىمەسلىكىڭالر ئۈچۈن ،پەيغەمبەرلەر ئۈزۈلۈپ
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قالغان بىر زاماندا سىلەرگە (شەرىئەتنى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ بېرىدىغان
رەسۇلىمىز كەلدى ،ھەقىقەتەن سىلەرگە خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلدى (ئەمدى سىلەرگە ئۆزرە قالمىدى)﴾ يەنى ئى دىنلىرىنى بۇرمىالپ

ئۆزگەرتىۋەتكەنلەر! بىزگە ياخشىلىقتىن بېشارەت بېرىپ ،يامانلىقتىن ئاگاھالندۇرىدىغان
بىر پەيغەمبەر كەلمىدى دەپ تۇرۇۋالماسلىقىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە خۇش ـ بېشارەتچى ۋە
ئاگاھالندۇرغۇچى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كەلدى .ئەمدى ئۇنداق دېيەلمەيسىلەر.
﴿ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :يەنى مەن (ﷲ) ماڭا ئاسىيلىق قىلغۇچىنى جازاالشقا ،ئىتائەت قىلغۇچىنى مۇكاپاتالشقا
قادىرمەن -،دېگەنلىكتۇر.

*******
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ئۆز ۋاقتىدا ،مۇسا ئۆز قەۋمىگە ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن
نېمىتىنى 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
ئوتتۇرىسىدىن يول ئېچىپ بېرىش ،بۇلۇتالرنى سايىۋەن قىلىپ بېرىش ،ئاسماندىن يېمەكلىك
چۈشۈرۈپ بېرىش قاتارلىق) نېئمەتلەرنى بەردى﴿ .﴾20ئى قەۋمىم! ﷲ سىلەرگە تەقدىر
قىلغان (يەنى سىلەرنى كىرىشكە ئەمر قىلغان) مۇقەددەس زېمىنغا (يەنى بەيتۇلمۇقەددەسكە)
كىرىڭالر ،ئارقاڭالرغا چېكىنمەڭالر ،بولمىسا (ئىككىال دۇنيادا) زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ
قالىسىلەر»﴿ .﴾21ئۇالر« :ئى مۇسا! مۇقەددەس زېمىندا كۈچلۈك (يەنى جاسامەتلىك،
قامەتلىك) بىر قەۋم بار (ئۇالر ئاد قەۋمىنىڭ قالدۇقى بولغان ئەمالىقەلەر) ،ئۇالر چىقىپ
كەتمىگۈچە بىز ئۇ يەرگە ھەرگىز كىرمەيمىز ،ئۇالر ئۇ يەردىن چىقىپ كەتسە چوقۇم كىرىمىز»
دېدى﴿ .﴾22ﷲ دىن قورققۇچىالردىن بولغان ،ﷲ نىڭ (ئىمان بىلەن تائەتتىن ئىبارەت)
نېمىتىگە ئېرىشكەن ئىككى ئادەم (يەنى كالب ئىبن يەفۇننە بىلەن يۇشەئ ئىبن نۇن) ئۇالرغا:
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«(شەھەرنىڭ) دەرۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىڭالر( ،شەھەرنىڭ) دەرۋازىسىدىن ھۇجۇم
قىلىپ كىرسەڭالر ،چوقۇم غەلىبە قىلىسىلەر ،ئەگەر ﷲ نىڭ ۋەدە قىلغان ياردىمىگە)
ئىشەنسەڭالر ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلىڭالر» دېدى﴿ .﴾23ئۇالر« :ئى مۇسا! مادامىكى ئۇالر
مۇقەددەس يەردە ئىكەن ،بىز ھەرگىز ئۇ يەرگە كىرمەيمىز ،سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن
بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى» دېدى﴿ .﴾24مۇسا
دېدى« :پەرۋەردىگارىم! مەن پەقەت ئۆزەمگە ۋە قېرىنداشلىرىمغىال ئىگىمەن ،سەن بىز بىلەن
(ئىتائىتىڭدىن باش تارتقان) قەۋمنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋەتكىن»﴿ .﴾25ﷲ دېدى« :ئۇالرنىڭ
مۇقەددەس يەرگە كىرىشى  40يىلغىچە ھارام قىلىندى( ،بۇ جەرياندا) ئۇالر زېمىندا ئادىشىپ
يۈرىدۇ .پاسىق قەۋم ئۈچۈن قايغۇرمىغىن»﴿.﴾26

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە اﷲ تائاالنىڭ نېئمەتلىرىنى
ئەسلەتكەنلىكى ،ئۇالرنى مۇقەددەس زېمىنغا كىرىشكە بۇيرۇغانلىقى ۋە
ئۇالرنىڭ بويۇنتاۋلىق قىلغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆز بەندىسى ۋە ئۆزى بىۋاستە سۆز قىلغان پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆز قەۋمىگە ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن نېمىتىنى ئەسلىتىپ :ئەگەر سىلەر ﷲ بەلگىلەپ
بەرگەن يولدا ماڭغىنىڭالردا ،ﷲ سىلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقلىرىنى جەملەپ
بەرگەن بوالتتى -،دېگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ،مۇسا ئۆز
قەۋمىگە ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ياد قىلىڭالر ،ﷲ ئۆز
ۋاقتىدا ئىچىڭالردا (سىلەرنى توغرا دىنغا يېتەكلەيدىغان) نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى بارلىققا
كەلتۈردى»﴾ يەنى سىلەرنىڭ بوۋاڭالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن تارتىپ ئۇنىڭدىن كېيىنكى
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پەيغەمبەرلەرگىچە بولغان ئارىلىقتا بىر پەيغەمبەر ئالەمدىن ئۆتسە ،سىلەرگە يەنە بىر پەيغەمبەر
ئەۋەتىلدى .ئۇ پەيغەمبەرلەر سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىغا چاقىرىپ ،ئازابىدىن ئاگاھالندۇرۇپ
كەلدى .بۇ تاكى مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئاخىرالشقانغا قەدەر داۋامالشتى.
ئاندىن كېيىن ﷲ تائاال بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ،نەسەب جەھەتتە ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمغا تۇتىشىدىغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
ئەۋەتتى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئىلگىرىكى بارلىق پەيغەمبەرلەردىن بەكرەك شەرەپلىك ۋە
كاتتا زاتتۇر.
﴿سىلەردىن پادىشاھالر قىلدى (يەنى ئۆزەڭالرنى ئۆزەڭالرغا خوجا قىلدى)﴾ ئابدۇرازاق بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەنى سىلەرنى خىزمەتچىلەرگە ،ئايالغا ۋە ئۆيگە ئىگە قىلدى -،دېگەنلىك بولىدۇ.

ھاكىم “مۇستەدرەك” دېگەن كىتابىدا ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە يەنە :ئايال
ۋە خىزمەتچىگە ئىگە قىلدى دېگەنلىك بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى؛ ﴿سىلەرگە جاھان ئەھلىدىن
ھېچ كىشىگە بەرمىگەن (دەريانى يېرىپ ئوتتۇرىسىدىن يول ئېچىپ بېرىش ،بۇلۇتالرنى سايىۋەن
قىلىپ بېرىش ،ئاسماندىن يېمەكلىك چۈشۈرۈپ بېرىش قاتارلىق) نېئمەتلەرنى بەردى﴾ دېگەن
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ئايەت ھەققىدە بولسا :شۇ چاغدا ئەتراپتىكى مىللەتلەردىن ھېچ قايسىسىغا بەرمىگەننى سىلەرگە
بەردى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر بىرىنچى بولۇپ خىزمەتچى ئىشلەتكەنلەر ئىدى.
ھەدىستە كېلىشىچە« :قايسىڭالر تېنى ساغالم ،ئۆزى خاتىرجەم ،يېنىدا شۇ كۈننىڭ ئوزۇقى
بار بولغان ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزسا ،ئۇ خۇددى پۈتۈن دۇنياغا ئېرىشكەندەك بولىدۇ».
﴿سىلەرگە جاھان ئەھلىدىن ھېچ كىشىگە بەرمىگەن (دەريانى يېرىپ ئوتتۇرىسىدىن يول
ئېچىپ بېرىش ،بۇلۇتالرنى سايىۋەن قىلىپ بېرىش ،ئاسماندىن يېمەكلىك چۈشۈرۈپ بېرىش
قاتارلىق) نېئمەتلەرنى بەردى﴾ يەنى شۇ زاماندىكى كىشىلەردىن ھېچكىمگە بەرمىگەننى بەردى.

چۈنكى ئۇالر ئۆز زامانىدا رۇملۇقالر ،مىسىرلىقالر ۋە باشقا مىللەتلەردىن شەرەپلىك ئىدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا
كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى
رىزىق قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرنى (زامانىدىكى) جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال مۇسا بىلەن ئۇنىڭ قەۋمى ھەققىدە مۇنداق دېدى«﴿ :ئى مۇسا! بىزگىمۇ
ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بەرگىن» دېدى .مۇسا« :سىلەر ھەقىقەتەن
نادان قەۋم ئىكەنسىلەر» دېدى .شۈبھىسىزكى ،ئاشۇ كىشىلەرنىڭ باتىل دىنلىرى گۇمران
بولغۇسىدۇر ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى بىكاردۇر .مۇسا« :ﷲ سىلەرنى (زامانىڭالردىكى)
جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلغان تۇرسا ،سىلەرگە ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ئىزدەمدىم؟»
دېدى﴾(((.
بۇ يەردە مەقسەت قىلىنغىنى شۇكى ،ئۇالر ئۆز زامانىدىكى مىللەتلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى
ئىدى .ئەمەلىيەتتە ھەممە زامان ،ھەممە دەۋردىكىلەرنىڭ ئەۋزىلى توغرىسىدا سۆز ئاچساق،
بىزنىڭ ئۈممىتىمىز ئەڭ شەرەپلىك ،ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە ئەڭ ئەۋزەل ،شەرىئىتى ئەڭ
مۇكەممەل ،يولى ئەڭ توغرا ،پەيغەمبىرى ئەڭ ئۇلۇغ ،مەملىكەتلىرى ئەڭ كاتتا ،رىزقى ئەڭ
مول ،مال ـ مۈلكى ۋە نوپۇسى ئەڭ كۆپ ۋە دەۋر سۈرگەن ۋاقتى ئەڭ ئۇزۇن ئۈممەتتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك( ،يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت
قىلغاندەك) كىشىلەرگە (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە) شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە
پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق﴾(((.
بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ پەزىلىتى ،شەرىپى ۋە ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدىكى ھۆرمىتى ھەققىدە كەلگەن ،نۇرغۇن كىشىلەردىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنى
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا
چىقىرىلغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسىدىغان ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ
((( جاسىيە سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  139ــــ  140ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ياخشى ئۈممەتسىلەر﴾((( دېگەن ئايىتىنى تەپسىر قىلغاندا بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنى جىھاد قىلىشقا ۋە ئۇالرنىڭ
بوۋىسى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا ئۆز قوللىرىدا تۇتقان بەيتۇلمۇقەددەسكە كىرىشكە
رىغبەتلەندۈرگەنلىكىنى بايان قىلدى .بۇرۇن يەئقۇب ئەلەيھىسساالم بالىلىرى بىلەن يۈسۈف
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا بۇ يەردىن كۆچۈپ كەتكەن ئىدى .يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەۋالدلىرىدىن بولغان ئىسرائىل ئەۋالدى مىسىردا تاكى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
مىسىردىن چىقىپ كەتكەنگە قەدەر ياشىدى .ئۇالر مىسىردىن چىققاندىن كېيىن ،ئۆزلىرىنىڭ
بۇرۇنقى ماكانلىرىنىڭ كۈچتۈڭگۈر بىر مىللەت تەرىپىدىن ئىگەللىنىپ كېتىلگەنلىكىنى ۋە
ئۇالرنىڭ ئۇ يەرگە ماكانلىشىپ بولغانلىقىنى كۆرىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى ئۇ زېمىنغا
كىرىشكە ،دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇشۇشقا بۇيرۇپ ،ئۇالرغا نۇسرەت ۋە غەلىبە بىلەن خۇش ـ
بېشارەت بەردى .لېكىن ئۇالر ئۇنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىشتى.
شۇڭا ئۇالر قىرىق يىلغا يېقىن ئېزىپ ،قەيەرگە بېرىشىنى بىلەلمەي گاڭگىراپ يۈرۈش جازاسى
تارتتى .بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىنى ئورۇندىمىغان جىنايىتىگە بېرىلگەن جازادۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ:

﴿ئى قەۋمىم! ﷲ سىلەرگە تەقدىر قىلغان (يەنى سىلەرنى كىرىشكە ئەمر قىلغان) مۇقەددەس
زېمىنغا (يەنى بەيتۇلمۇقەددەسكە) كىرىڭالر ،ئارقاڭالرغا چېكىنمەڭالر ،بولمىسا (ئىككىال دۇنيادا)
زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلەر»﴾ يەنى ئى قەۋمىم! پاكالنغان زېمىنغا كىرىڭالر ،ﷲ

تائاال سىلەرگە ئاتاڭالر ئىسرائىلنىڭ ئېغىزى بىلەن ئۇ زېمىننى سىلەرنى ئىچىڭالردىكى ئىمان
ئېيتقانالرغا مىراس قالدۇرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان جىھادتىن باش تارتماڭالر ،بولمىسا ،زىيان
تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلەر.

﴿ئۇالر« :ئى مۇسا! مۇقەددەس زېمىندا كۈچلۈك (يەنى جاسامەتلىك ،قامەتلىك) بىر قەۋم
بار (ئۇالر ئاد قەۋمىنىڭ قالدۇقى بولغان ئەمالىقەلەر) ،ئۇالر چىقىپ كەتمىگۈچە بىز ئۇ يەرگە
ھەرگىز كىرمەيمىز ،ئۇالر ئۇ يەردىن چىقىپ كەتسە چوقۇم كىرىمىز» دېدى﴾ يەنى ئۇالر :سەن

بىزنى كىرىشكە بۇيرۇغان بۇ يۇرتتا كۈچتۈڭگۈر ،قاۋۇل بىر قەۋم بار ئىكەن .بىز ئۇالرغا قارشى
جەڭ قىلىشقا ياكى ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇشقا ئاجىز كېلىمىز ،ئۇالر ئاشۇ يۇرتتىن ئۆزلىرى چىقىپ
كەتمىسە ،بىز كىرەلمەيمىز .ناۋادا ئۇالر ئۇنىڭدىن چىقىپ كەتسە ،ئاندىن كىرەلەيمىز -،دەپ
ئۆزرە ئېيتىشتى.
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يۇشەئ ئەلەيھىسساالم ۋە كالبنىڭ جىھاد ھەققىدىكى سۆزلىرى
﴿ﷲ دىن قورققۇچىالردىن بولغان ،ﷲ نىڭ (ئىمان بىلەن تائەتتىن ئىبارەت) نېمىتىگە
ئېرىشكەن ئىككى ئادەم (يەنى كالب ئىبن يەفۇننە بىلەن يۇشەئ ئىبن نۇن)﴾ يەنى ئىسرائىل

ئەۋالدى ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتىن باش تارتقاندا ،ﷲ
تائاالنىڭ كاتتا نېمىتىگە ئېرىشكەن ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنغان ۋە ئۇنىڭ جازاسىىدىن
((( ئال ئىمران سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

قورقىدىغان ئىككى كىشى ئۇالرنى جىھاد قىلىشقا تەرغىب قىلدى .بەزىلەر بۇ ئايەتنى ﷲ
تائاالدىن قورققۇچىالردىن بولغان دېگەن ئۇسلۇبتا ئوقۇماي ،كىشىلەر ئۇالردىن قورقىدىغان،
سۈرلۈك ۋە ھەيۋەتلىك كۆرىنىدىغان مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان ئۇسلۇب بىلەن ئوقۇدى.
ئېيتىشالرغا قارىغاندا ،ئۇالر يۇشەئ ئىبنى نۇن ۋە كالب ئىبنى يەفۇننا ئىدى .بۇنى ئىبنى
ئابباس ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئەتىيە ،سۇددى ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە سەلەپ ۋە خەلەپ
ئالىملىرى رىۋايەت قىلغان .ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە رەھمەت قىلسۇن!
بۇ ئىككىسى مۇنداق دېدى(«﴿ :شەھەرنىڭ) دەرۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىڭالر،
(شەھەرنىڭ) دەرۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرسەڭالر ،چوقۇم غەلىبە قىلىسىلەر ،ئەگەر ﷲ
نىڭ ۋەدە قىلغان ياردىمىگە) ئىشەنسەڭالر ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلىڭالر»﴾ يەنى ﷲ تائاالغا

تەۋەككۈل قىلىپ ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى بەجا كەلتۈرسەڭالر ،پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلمىساڭالر،
ﷲ تائاال سىلەرنى دۈشمىنىڭالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ .سىلەرنى قولاليدۇ ۋە نۇسرەت ئاتا
قىلىدۇ ،ﷲ سىلەرگە ۋەدە قىلغان يۇرتقا كىرىسىلەر .لېكىن ئۇ ئىككىسىنىڭ سۆزى ئۇالرغا
قىلچىمۇ تەسىر قىلمىدى.

﴿ئۇالر« :ئى مۇسا! مادامىكى ئۇالر مۇقەددەس يەردە ئىكەن ،بىز ھەرگىز ئۇ يەرگە
كىرمەيمىز ،سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ يەردە
ئولتۇرۇپ تۇرايلى» دېدى﴾ ئى مۇسا! مۇقەددەس زېمىندا شۇ كۈچتۈڭگۈرلەرال بولىدىكەن بىز

ھەرگىز ئۇ يەرگە كىرمەيمىز ،سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بېرىپ ئۇرۇش قىلغىن ،بىز مۇشۇ
يەردە ئولتۇرۇپ تۇرىمىز -،دېدى.
مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ جىھاد قىلىشتىن باش تارتقانلىقى ،پەيغەمبەرگە قارشىلىق قىلغانلىقى
ۋە دۈشمەن بىلەن ئۇرۇش قىلماي يېتىۋالغانلىقىدۇر.

ساھابىلەرنىڭ بەدرى ئۇرۇشى بولىدىغان چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بەرگەن جاۋابى
بەدرى كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇسۇفيان باشچىلىقىدىكى كارۋاننى قوغداش
ئۈچۈن كەلگەن قۇرەيش قوشۇنى بىلەن ئۇرۇشۇش ياكى ئۇرۇشماسلىق توغرىسىدا ساھابىلەرگە
مەسلىھەت سالغاندا ،ساھابىلەرنىڭ بەرگەن جاۋابى نېمە دېگەن ياخشى ـ ھە؟! كارۋاننى ئولجا
ئېلىش پۇرسىتى قولدىن كەتكەندىن كېيىن ،كارۋاننى قوغداش ئۈچۈن قىلىچ ـ نەيزىلەر بىلەن
تولۇق قورالالنغان مىڭ كىشىلىك قوشۇن يېقىنلىشىپ قالغاندا( ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قانداق قىلىش ھەققىدە ساھابىلىرىگە سالغان مەسلىھەتىگە) ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ناھايىتى ئوبدان سۆز قىلدى .كېيىن مۇھاجىرالردىن بىر قانچە كىشىمۇ شۇ سۆزنى قىلدى.
ھەممەيلەن سۆز قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى مۇسۇلمانالر! ماڭا
مەسلىھەت بېرىڭالر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى پەقەت ئەنسارىالرنىڭ پىكرىنى
بىلىپ بېقىش ئۈچۈنال دېگەن ئىدى .چۈنكى ئۇالر شۇ كۈندىكى قوشۇننىڭ كۆپچىلىكىنى
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تەشكىل قىالتتى.
سەئىد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆز قىلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بۇ
سۆزنى بىزگە قارىتىپ دېگەندەك قىلىسەن ،سېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سەن بىزگە مۇشۇ دېڭىزنى كۆرسىتىپ :دېڭىزغا كىر دېسەڭ،
بىرىمىزمۇ قېلىپ قالماي سەن بىلەن دېڭىزغا كىرىمىز .بىزنى دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇشىشقا
باشلىشىڭنى يامان كۆرمەيمىز .بىز دېگەن جەڭگە چىداملىق ،ئىماندا سادىق كىشىلەرمىز.
بەلكى ﷲ تائاال بىزدە سېنى سۆيۈندۈرىدىغان سەمىمىيلىكنى ساڭا كۆرسىتىشى مۇمكىن،
بىزنى بۇ ئىشقا باشالپ ماڭغىن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەئىدنىڭ بۇ سۆزىنى
ئاڭالپ خۇرسەن بولدى .بۇ سۆز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى جانالندۇرۇۋەتكەن ئىدى.
ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋىي ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرى ئۇرۇشىغا مېڭىش ئالدىدا مۇسۇلمانالرغا مەسلىھەت
سالغاندا ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا مەسلىھەت بەرگەنىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قايتا
مەسلىھەت سالغاندا ،ئەنسارىالر :ئى ئەنسارىالر گۇرۇھى! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىلەرنىڭ
مەسلىھەت بېرىشىڭالرنى كۈتىۋاتىدۇ -،دېيىشتى .ئەنسارىالر :بىز ئۇنىڭغا ئىسرائىل ئەۋالدى
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا﴿ :سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ
يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى﴾ دېگىنىدەك دېمەيمىز .سېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىزنى بەركىلغامات((( قا باشالپ ماڭساڭمۇ ،ساڭا ئەگىشىپ
ماڭىمىز -،دېدى .بۇنى ئىمام ئەھمەد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ھەببان رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى كۈنى مىقداد :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ساڭا ئىسرائىل ئەۋالدى
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا﴿ :سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ
يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى﴾ دېگەندەك دېمەيمىز .سەن باشالپ ماڭ ،بىز سەن بىلەن بىللىمىز»
دېدى .بۇ سۆز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سۆيۈندۈردى.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدىيالرغا بەددۇئا قىلغانلىقى
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﴿مۇسا دېدى« :پەرۋەردىگارىم! مەن پەقەت ئۆزەمگە ۋە قېرىنداشلىرىمغىال ئىگىمەن﴾

يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى ئۇرۇشىشتىن باش تارتقاندا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا غەزەپلىنىپ:
ئى پەرۋەردىگارىم! مەن بىلەن ئىنىم ھارۇندىن باشقا ماڭا بويسۇنۇپ ،سېنىڭ بۇيرۇقۇڭنى
ئىجرا قىلىدىغان ۋە مەن چاقىرغان نەرسىگە قوشۇلىدىغان بىرمۇ كىشى يوق.
﴿سەن بىز بىلەن (ئىتائىتىڭدىن باش تارتقان) قەۋمنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋەتكىن»﴾ يەنى
مەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغىن .بۇنى ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە ئەۋفىي ئىبنى
ئابباستىن رىۋايەت قىلغان.
((( مەككىدىن يەمەنگە بارىدىغان بەش كۈنلۈك يولدىكى بىر جاي.

مائىدە سۈرىسى

زەھھاك :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىدا ھۆكۈم قىل دېگەنلىك
بولىدۇ -،دەيدۇ .باشقىالر بولسا :بىزنى ئۇالردىن ئايرىۋەتكىن دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ.

يەھۇدىيالرنىڭ مۇقەددەس زېمىنغا كىرىشتىن قىرق يىل چەكلەنگەنلىكى
﴿ﷲ دېدى« :ئۇالرنىڭ مۇقەددەس يەرگە كىرىشى  40يىلغىچە ھارام قىلىندى( ،بۇ
جەرياندا) ئۇالر زېمىندا ئادىشىپ يۈرىدۇ﴾ يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى جىھادتىن باش تارتقاندا،

مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا بەددۇئا قىلىۋېدى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ مۇقەددەس زېمىنغا كىرىشىنى
 40يىلغىچە چەكلىۋەتتى .ئۇالر داۋاملىق ئېزىپ يۈرۈپ يول تاپالمايدىغان بىر ئاقىۋەتكە دۇچار
بولدى .بۇ  40يىل ئىچىدە ئۇالرنى بۇلۇتالر بىلەن سايىدىتىش ،ئۇالرغا تەرەنجىبىن بىلەن
بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بېرىش ۋە قۇرام تاشتىن ئېقىن سۇ چىقىرىپ بېرىشتەك ئاجايىپ ئىشالر
ۋە ﷲ تائاال ئىمران ئوغلى مۇسانى قولالپ كۆرسەتكەن مۆجىزىلەر يۈز بەردى .تەۋراتمۇ ئاشۇ
ۋاقىتتا نازىل بولدى .ئەھكامالر بەلگىلەندى“ .ئەھدە گۈمبىزى”مۇ شۇ چاغدا ياسالدى .ئۇ:
“زامان گۈمبىزى”((( دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ پەتھى قىلىنغانلىقى
ئۇ مۇددەت ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن ،يۇشەئ ئىبنى نۇن ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ياكى
ئۇالردىن قالغان ئىككىنچى ئەۋالد ئىسرائىل ئەۋالدىنى باشالپ چىقىپ ،بەيتۇلمۇقەددەسكە
قاراپ يۈرۈش قىلىپ ،ئۇنى مۇھاسىرىگە ئالدى .ئۇنى پەتھى قىلىش جۈمە كۈنى ئەسىردىن
(((
كېيىن بولغانىدى .كۈن پاتقىلى ئاز قالغاندا ،شەنبە كۈنىنىڭ كىرىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن
يۇشەئ :ئى كۈن! سەنمۇ بۇيرۇق بويىچە ماڭىسەن ،مەنمۇ بۇيرۇق بويىچە ماڭىمەن .ئى ﷲ!
كۈننى ماڭا توختىتىپ بەرگىن -،دەپ دۇئا قىلىۋېدى ،ﷲ تائاال كۈننى تاكى شەھەرنى
پەتھى قىلىپ بولغۇچە توختىتىپ تۇردى.
ﷲ تائاال يۇشەئ ئىبنى نۇنغا ئىسرائىل ئەۋالدى بەيتۇلمۇقەددەسكە كىرگەندە دەرۋازىدىن
سەجدە قىلغان ھالدا :گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن -،دەپ كىرىشنى بۇيرۇشىنى
تاپىلىدى .لېكىن ئۇالر بۇيرۇقنى ئۆزگەرتىپ ساغرىسىنى سۈركەپ“ :ئارپىنىڭ دېنى” دېگىنىچە
ئارقىچىالپ كىردى ...بۇالرنىڭ ھەممىسى بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىنىپ بولدى.
((( بۇ گۈمبەز ﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بۇيرۇشى بىلەن ئالتۇن ـ كۈمۈش ،تېرە ،يۇڭ ،ۋە شىمشار ياغاچلىرى
بىلەن ياسالغان بولۇپ ،ئىسرائىل ئەۋالدى ئىبادەتلىرىدە ئۇ گۈمبەزنى قىبلە قىلغان ۋە شۇ گۈمبەزنىڭ ياسالغان ۋاقتىنى
ئۆزلىرىگە يىل نامىلىرىنىڭ باشلىنىشى قىلىپ بېكىتكەن .ھەمدە ئۇالر ئۇنى ھەتتا بەيتۇلمۇقەددەسكە ئېلىپ كېلىپ
ئورناتقۇچە ئۆزلىرى بىلەن بىللە كۆتۈرۈپ يۈرۈشكەن .بۇ گۈمبەز تاكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگۈچە
قىبلە بولغان“[ .بىدايە ۋە نىھايە”نىڭ بىرىنچى قىسمىدىن ئېلىندى]
((( چۈنكى يەھۇدىي دىنىدا شەنبە كۈنى دەم ئېلىش كۈنى بولۇپ ،ئۇ كۈندە ئىبادەت قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق
ئىشقىلغىلىبولمايتتى.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يۇقىرىقى ئايەت ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر  40يىل ئېزىپ يۈرگەن ،مۇسا ۋە ھارۇن
ئەلەيھىسساالمالر شۇ ۋاقىتتا ۋاپات بولغان .ئېزىپ كېتىشتىن بۇرۇنقى  40ياشتىن ئاشقانالرنىڭ
ھەممىسى ئۆلۈپ تۈگىگەن 40 .يىل ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن ئىشنى قولىغا ئالغان يۇشەئ ئىبنى نۇن ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى غەيرەتلەندۈرۈپ،
بەيتۇلمۇقەددەسنى پەتھى قىلغان .يۇشەئ ئىبنى نۇنغا :بۈگۈن جۈمە كۈنى -،دېيىلدى.
بەيتۇلمۇقەددەسنى پەتھى قىلىۋاتقاندا ،كۈن ئولتۇرۇشقا ئاز قالغان بولۇپ ،يۇشەئ ئەلەيھىسساالم
شەنبە كېچىسى كىرىپ قالسا ،شەنبە كۈنىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچراپ قېلىشتىن ئەنسىرەپ،
كۈنگە قاراپ :سەن بۇيرۇق بويىچە ماڭىسەن ،مەنمۇ بۇيرۇق بويىچە ماڭىمەن -،دېگەن.
شۇنىڭ بىلەن ،كۈن ئۇ بەيتۇلمۇقەددەسنى پەتھى قىلىپ بولغۇچە تۇرۇپ تۇرغان .ئۇنى
پەتھى قىلغاندا ،ئۇالر بۇ شەھەردىن مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە مال  -دۇنيا ئولجا ئالغان،
ئۇ مالالرنى ئوتقا تاشلىغاندا ،ئوت ئۇنى كۆيدۈرمىگەن((( .يۇشەئ ئىبنى نۇن بۇ ئەھۋالنى
كۆرۈپ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئولجىغا خىيانەت قىلغانالر بار ئىكەن -،دەپ  12ئايماقنىڭ 12
ئاقساقىلىنى چاقىرتىپ ،ئۇالر بىلەن بەيئەتلەشكەن .ئۇالرنىڭ بىرى بەيئەت قىلغاندا ،قولى
يۇشەئنىڭ قولىغا چاپلىشىپ قالغان .يۇشەئ :ئوغرىالنغان ئولجا سەندە ئىكەن ،ئۇنى دەرھال
چىقارغىن -،دەپ بۇيرۇغان .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئاقسال ئالتۇندىن ياسالغان بىر كالىنىڭ
بېشىنى چىقارغان .ئۇنىڭ ئىككى كۆزى ياقۇتتىن ،چىشلىرى مەرۋايىتتىن ياسالغان ئىكەن.
ئۇنى ئولجىالر بىلەن بىللە قويغاندا ،ئۇنىڭغا ئوت تۇتۇشۇپ ھەممىسى كۆيۈپ كەتكەن .بۇ
رىۋايەتنى كۈچلەندۈرىدىغان باشقا سەھىھ ھەدىسلەرمۇ بار.

اﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بەرگەنلىكى
﴿پاسىق قەۋم ئۈچۈن قايغۇرمىغىن﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۆزى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
قەۋمنىڭ ناچارلىقى يۈزىسىدىن بېرىلگەن تەسەللىدۇر .مەزمۇنى :مېنىڭ قىلغان ھۆكمىمدىن
ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتىپ ،ئەپسۇسلىنىپ يۈرمە! چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭغا اليىقتۇر.
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مانا بۇ ،قىسسە يەھۇدىيالرغا بېرىلگەن بىر رەددىيە بولۇپ ،بۇنىڭدا ئۇالرنىڭ ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي ،ئارىلىرىدا ﷲ تائاالنىڭ بىۋاستە سۆز قىلغان
پەيغەمبىرى ۋە شۇ چاغدىكى بەندىلىرى ئىچىدىن تاللىغان بەندىسى مۇسا ئەلەيھىسساالم
بار تۇرۇقلۇق ،ھەمدە مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالىب كېلىپ،
زەپەر قازىنىشقا ۋەدە بەرگەن تۇرۇقلۇق تېخى يېقىندىال ﷲ تائاالنىڭ پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ
لەشكەرلىرىنى غەرق قىلىپ ھاالك قىلپ بەرگەنلىكىنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ تۇرۇقلۇق،
ئۆزلىرى ئۇرۇشۇشقا بۇيرۇلغان ،دۈشمەنلىرىنىڭ سانى مىسىردىكى ئۆزلىرىنى قوغالپ چىققان
دۈشمەنلىرىگە قارىغاندا سان ۋە قورال جەھەتتىن يۈزنىڭ بىرىگە تەڭ كەلمەيدىغان تۇرۇقلۇق،
دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلىشتىن قورقۇپ جىھادتىن باش تارتىپ ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
((( ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇرۇنقى دىنالرنىڭ شەرىئىتىدە ئۇرۇشتا ئېلىنغان ئولجىالر كۆيدۈرۈلەتتى.

مائىدە سۈرىسى

بويسۇنماي قىلغان بويۇنتاۋلىقلىرىنى ۋە شەرمەندىچىلىكلىرىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ پەسكەش قىلمىشلىرى يوشۇرغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە پۈتۈن
خەلققە ئاشكارا بولغان .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆچ كۆرىدىغان دۈشمەنلىرىدۇر .ئۇالر ئازغۇنلۇق
ۋە نادانلىققا كەتكەن .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ئۆزلىرىنى :بىز ﷲ تائاالنىڭ ئوغۇللىرى ۋە
دوستلىرى -،دەۋالغان .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى مايمۇن ۋە چوشقىالرنىڭ يۈزىگە
ئايالندۇرۇۋېتىپ ،تاكى ئۇالر ئوتى الۋۇلداپ تۇرغان دوزاخقا كىرىپ ،ئۇنىڭدا مەڭگۈ قالغانغا
قەدەر ئاجىرىيالمايدىغان لەنەتنى ئۆمۈرلۈك چاپلىۋەتتى .ئۇلۇغ ﷲ تائاالغا بارلىق ھەمدۇساناالر
بولسۇن!

*******
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا (يەنى ئەھلى كىتابقا ۋە قەۋمىڭگە) ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلى
(يەنى ھابىل بىلەن قابىل) نىڭ ھېكايىسىنى راستلىق بىلەن ئوقۇپ بەرگىن ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر
(يەنى ھابىل بىلەن قابىل) ئىككىيلەن قۇربانلىق قىلغان ئىدى .بىرسى (يەنى ھابىل) نىڭ
قوبۇل بولدى ،يەنە بىرسى (يەنى قابىل) نىڭ قوبۇل بولمىدى( .قابىل ھابىلغا) «مەن سېنى
چوقۇم ئۆلتۈرىمەن» دېدى ،ھابىل نېمىشقا دېۋىدى ،قابىل« :ﷲ سېنىڭ قۇربانلىقىڭنى
قوبۇل قىلىپ ،مېنىڭكىنى قوبۇل قىلمىدى» دېدى( .ھابىل) ئېيتتى« :ﷲ پەقەت
تەقۋادارالرنىڭ (قۇربانلىقىنى) قوبۇل قىلىدۇ﴿ .﴾27ئەگەر سەن مېنى ئۆلتۈرۈشكە قولۇڭنى
سوزىدىغان بولساڭ ،مەن سېنى ئۆلتۈرۈشكە قولۇمنى سوزمايمەن ،مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ دىن قورقىمەن﴿ .﴾28مەن ھەقىقەتەن سەن بىلەن بولغان گۇناھنى (يەنى
مېنى ئۆلتۈرگەنلىك گۇناھىڭنى) ۋە سېنىڭ (ئىلگىرىكى) گۇناھىڭنى (يەنى ئاتاڭ ئادەمنىڭ
ئەمرىگە ئاسىيلىق قىلغانلىق گۇناھىڭنى) ئۈستۈڭگە ئېلىپ ئەھلى دوزاخالردىن بولۇشۇڭنى
تىلەيمەن( ،كىشىلەرگە) زۇلۇم قىلغۇچىالرنىڭ جازاسى شۇدۇر»﴿ .﴾29ئۇ (يەنى قابىل)
نىڭ نەپسى ئۇنىڭغا قېرىندىشىنى (يەنى ھابىلنى) ئۆلتۈرۈشنى چىرايلىق كۆرسەتتى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇنى ئۆلتۈرۈپ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى﴾ .﴿30ﷲ ئۇنىڭغا
قېرىندىشىنىڭ جەسىتىنى قانداق كۆمۈشنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بىر قاغا ئەۋەتتى .ئۇ (تۇمشۇقى
ۋە ئىككى پۇتى بىلەن) يەرنى كولىدى .ئۇ (بۇنى كۆرۈپ)« :ۋاي! مەن قېرىندىشىمنىڭ

273

جەسىتىنى كۆمۈشتە مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇشتىن ئاجىز كەلدىممۇ؟» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
نادامەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴿.﴾31

ھابىل بىلەن قابىلنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە زومىگەرلىك ،ھەسەت ۋە زۇلۇمنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ نەقەدەر يامانلىقىنى
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قابىل ۋە ھابىل دېگەن ئىككى ئوغلىنىڭ قىسسىسى ئارقىلىق بايان
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ يەنە بىرىگە ﷲ تائاال بەرگەن نېئمەتكە ،ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن
قىلغان قۇربانلىقىنىڭ قوبۇل قىلىنغانلىقىغا ھەسەت قىلىپ ،ئۇنى ناھەق ئۆلتۈرۋەتكەنلىكى،
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ گۇناھلىرى يۇيۇلۇپ جەننەتكە كىرىشكە مۇۋەپپەق بولغانلىقى ،ئۆلتۈرگۈچىنىڭ
بولسا ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا (يەنى ئەھلى كىتابقا ۋە قەۋمىڭگە) ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلى
(يەنى ھابىل بىلەن قابىل) نىڭ ھېكايىسىنى راستلىق بىلەن ئوقۇپ بەرگىن﴾ يەنى مايمۇن ۋە

چوشقىالرنىڭ قېرىنداشلىرى بولغان يەھۇدىيالر ۋە ئۇالرغا ئوخشايدىغان ھەسەتخور زومىگەرلەرگە
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قابىل ۋە ھابىل دېگەن ئىككى ئوغلىنىڭ ھېكايىسىنىڭ ھەقىقىتىنى
سۆزلەپ بەرگىن .نۇرغۇنلىغان سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرى بۇنى شۇنداق بايان قىلغان.
﴿راستلىق بىلەن﴾ يەنى ساختىلىق ،يالغانچىلىق ،خاتا چۈشىنىپ قېلىش ياكى ۋەھىمە،
ئالماشتۇرۇۋېتىش ،كېمەيتىۋېتىش ۋەياكى مۇبالىغە قىلىش يوق ،ئېنىق دېگەنلىك بولىدۇ.

274

كۆپلىگەن سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ رىۋايەتلىرىگە كۆرە ،قابىل بىلەن ھابىلنىڭ
ۋەقەلىكى مۇنداق :ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمغا زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن ئوغۇللىرىغا قىزلىرىنى
ئېلىپ بېرىشنى يولغا قويغان ئىدى .ئالىمالرنىڭ ئېيتىشىچە ،ھەۋۋا ئانىمىز ھەر بىر قېتىم قورساق
كۆتۈرگەندە بىر ئوغۇل ،بىر قىز تۇغاتتى .بىر قېتىملىق قورساق كۆتۈرۈشتىن تۇغۇلغان ئوغۇلغا
يەنە بىر قېتىم قورساق كۆتۈرۈشتىن تۇغۇلغان قىزنى ئېلىپ بېرەتتى .ھابىلنىڭ ئۆزى بىلەن
تەڭ تۇغۇلغان ھەمشىرىسى سەت ،قابىلنىڭ ئۆز بىلەن تەڭ تۇغۇلغان ھەمشىرىسى چىرايلىق
بولۇپ ،قابىل ھەمشىرىسىنى ھابىلغا بەرمەي ئۆزى ئالماقچى بولدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم بۇنى
رەت قىلىپ ،ئۇالرغا قۇربانلىق قىلىشنى ،قايسىسىنىڭ قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنىسا ،چىرايلىق
قىزنى شۇنىڭغا بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى .نەتىجىدە ،ھابىلنىڭ قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنىپ،
قابىلنىڭ قوبۇل قىلىنمىدى .ﷲ تائاال بايان قىلغان بۇ قىسسە شۇ سەۋەبتىن يۈز بەرگەن.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :قىز ئۆزىنىڭ قوشكېزەك (بىر تۇغقان) قېرىندىشىغا ئۆيلىنىشى چەكلىنىپ ،باشقا بىر
تۇغقانلىرىغا ئۆيلىنىشكە بۇيرۇلغان .ھەۋۋا ئانىمىز ھەر بىر قېتىم قورساق كۆتۈرگەندە ،بىر
قىز ،بىر ئوغۇل تۇغىدىغان بولۇپ ،بىر قېتمىلىق قورساق كۆتۈرگەندە چىرايلىق قىز ،يەنە
بىر قېتىملىق قۇرساق كۆتۈرگەندە سەت قىز تۇغۇلغان .سەت قىزنىڭ قوشكېزەك قېرىندىشى
چىرايلىق قىزنىڭ قوشكېزەك قېرىندىشىغا :مەن سىېنىڭ قوشكېزەك قىز قېرىندىشىڭنى ئاالي،
سەن مېنىڭ قوشكېزەك قېرىندىشىمنى ئال -،دېگەندە ،ئۇ :مەن ئۆزۈمنىڭ قوشكېزەك قىز

مائىدە سۈرىسى

قېرىندىشىمنى ئېلىشقا ھەقلىقراق -،دەپ تۇرۇۋالغان .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر قۇربانلىق قىلىشىپ
باققان .قوچقار قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنىپ ،بۇغداي قۇربانلىق
قىلغۇچىنىڭ قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنمىغان .قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنمىغىنى ھەسەت قىلىپ،
قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنغىنىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن.
﴿ﷲ پەقەت تەقۋادارالرنىڭ (قۇربانلىقىنى) قوبۇل قىلىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇدەردا
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ مېنىڭ بىر قېتىملىق
نامىزىمنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىاللىسام ،بۇ مەن ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيا ۋە دۇنيادىكى
بارلىق نەرسىلەردىنمۇ سۆيۈملۈكرەكتۇر .چۈنكى﴿ :ﷲ پەقەت تەقۋادارالرنىڭ (قۇربانلىقىنى)
قوبۇل قىلىدۇ﴾.
قابىل تەقۋالىقىدىن قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنغان قېرىندىشى ھابىلنى سەۋەبسىز ئۆلتۈرمەكچى
بولغاندا ،ھابىل مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سەن مېنى ئۆلتۈرۈشكە قولۇڭنى سوزىدىغان بولساڭ،
مەن سېنى ئۆلتۈرۈشكە قولۇمنى سوزمايمەن ،مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
ﷲ دىن قورقىمەن﴾ مەن سېنىڭ يامان قىلمىشىڭغا قارىتا يامانلىق بىلەن قارشى تۇرۇپ،

جىنايەتتە سەن بىلەن تەڭ بولۇپ يۈرمەيمەن .سەن قىلماقچى بولغان جىنايەتنى مېنىڭمۇ
قىلىپ سېلىشىمدىن قورقىمەن .مەن سەۋر قىلىپ ،ئۆزەمنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرىمەن.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئۆلتۈرۈلگۈچى ئۆلتۈرگۈچىدىن كۈچلۈكرەك ئىدى .لېكىن ئۇنىڭ تەۋادارلىقى قارشىلىق قىلىشتىن
توستى .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئىككى مۇسۇلمان قىلىچلىرى بىلەن ئۆزئارا ئۇرۇشسا ،ئۆلگۈچى ۋە ئۆلتۈرگۈچى
ھەر ئىككىلىسى دوزاختىدۇر» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۆلتۈرگۈچىغۇ دوزاخقا
كىرسۇن .ئۆلگۈچى نېمە ئۈچۈن دوزاخقا كىرىدۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئۆلگۈچىمۇ ئۆلتۈرگۈچىنى ئۆلتۈرۈشكە ھېرىسمەن بولغان» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام ئەھمەد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ۋەقەسى يۈز
بەرگەندە ،سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس مۇنداق دېگەن :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن« :شۇنداق بىر پىتنە ـ پاساتقا تولغان زامان بولىدۇكى ،ئۇ
چاغدا ئولتۇرۋالغان ئادەم ئۈرە تۇرغاندىن ،ئۈرە تۇرغان ئادەم ماڭغان ئادەمدىن ،ماڭغان ئادەم
يۈگۈرگەن ئادەمدىن ياخشىدۇر» .بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئەگەر بىرى ئۆيۈمگە
باستۇرۇپ كىرىپ ،مېنى ئۆلتۈرمەكچى بولسىچۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئادەم ئاتىمىزنىڭ ئوغلى ھابىلدەك بولغىن»((( دەپ جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.

((( بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا يۈز بەرگەن شۇ قېتىمقى پىتنە كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،بۇنىڭدىن
پىتنىدە مۇسۇلمانالرغا قارشىلىق قىلىشتىن ساقلنىش ئۈچۈن تىرىشىپ ،ئولتۇرغان ئادەم ئۆرە تۇرغان ئادەمدىن...
ياخىشىدۇر .شۇنداقال ئۆيگە باستۇرۇپ كىرگۈچىگە قارشىلىق بىلدۈرمەسلىك ياخشىدۇر دېگەن مەنە چىقىدۇ .ئەمما
مۇسۇلمان بىلەن كاپىرالر ئارىسىدىكى ياكى مۇسۇلمان بولسىمۇ ،ئادەتتىكى ۋاقتىدا زىيانكەشلىك قىلىش ئۈچۈن باستۇرۇپ
كىرگەنلەرگە قارشى تۇرۇش پەرزدۇر.
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﴿ئۇ (يەنى قابىل) نىڭ نەپسى ئۇنىڭغا قېرىندىشىنى (يەنى ھابىلنى) ئۆلتۈرۈشنى چىرايلىق
كۆرسەتتى﴾ يەنى ئۇنىڭ نەپسى قېرىندىشىنى ئۆلتۈرۈشنى ئۇنىڭغا چىرايلىق كۆرسەتتى ئۇ

قېرىندىشى ئۇنىڭغا يۇقىرىقى نەسىھەتنى قىلغاندىن كېيىن (قېرىندىشىنى) ئۆلتۈردى.

ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولغاندا ،قانداق ئۆلتۈرۈشنى بىلمەي،
ئۇنىڭ بوينىنى قايرىغىلى تۇردى .دەل شۇ پەيتتە ئىبلىس بىر ھايۋاننى ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنىڭ
بېشىنى بىر تاشنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ،يەنە بىر تاش بىلەن يانچىپ ئۆلتۈردى .قابىل بۇنىڭغا
قاراپ تۇرغان ئىدى .ئاندىن ئۇمۇ قېرىندىشىنى شۇ ئۇسۇلدا ئۆلتۈردى .بۇنى ئىبنى ھاتەممۇ
رىۋايەت قىلغان.
ئابدۇلالھ ئىبنى ۋەھب ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ بېشىنى تۇتۇپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى ،قېرىندىشى ئۇنىڭغا
يېتىپ بەردى .ئۇ قېرىندىشىنىڭ بېشىنى ۋە سۆڭەكلىرىنى سىقىشقا باشالپ قانداق ئۆلتۈرۈشنى
بىلەلمەي قالدى .دەل شۇ پەيتتە ئۇنىڭ يېنىغا ئىبلىس كېلىپ :ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى خاالمسەن؟-
دېدى .ئۇ :ھەئە -،دېدى .ئىبلىس :ئۇنداق بولسا ،مۇشۇ تاشنى ئېلىپ ئۇنىڭ بېشىغا
تاشلىغىن -،دېدى .ئۇ دەرھال تاشنى ئېلىپ قېرىندىشىنىڭ بېشىغا تاشلىدى .قېرىندىشىنىڭ
بېشى يېرىلىپ كەتتى .ئاندىن ئىبلىس ھەۋۋا ئانىمىزنىڭ قېشىغا ئالدىراپ كېلىپ :ئى ھەۋۋا!
قابىل ھابىلنى ئۆلتۈرۈۋەتتى -،دېدى .ھەۋۋا ئانىمىز :يوقال! ئۆلۈك دېگەن نېمە ئۇ؟ -دېدى.
ئىبلىس :ئۆلۈك دېگەن يېمەيدۇ ،ئىچمەيدۇ ۋە مىدىرلىمايدۇ -،دېدى .ھەۋۋا :بۇ ئۆلۈممۇ؟-
دېدى .ئىبلىس :ئۆلۈم دېگەن شۇ -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ھەۋۋا ئانىمىز توۋلىغىلى تۇردى.
ئۇ توۋالۋاتقاندا ئادەم ئەلەيھىسساالم كىرىپ :ساڭا نېمە بولدى؟ -دەپ سورىدى .ئۇ جاۋاب
بەرمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئادەم ئەلەيھىسساالم- :ساڭا ۋە قىزلىرىمىزغا ۋارقىراش پۈتۈلگەي،
مەن ۋە ئوغۇللىرىمىز مۇنداق قىلمىغايمىز -،دېدى .بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇنى ئۆلتۈرۈپ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى﴾ يەنى
بۇ ئىش بىلەن ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ كەتتى .بۇنىڭدىنمۇ ئېغىر
زىيان بارمۇ؟!
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەر قانداق بىر ئىنسان ناھەق ئۆلتۈرۈلىدىكەن،
ئۆلتۈرگۈچىنىڭ گۇناھىدىن ئادەم بالىسىغا بىر ھەسسە يېزىلىدۇ .چۈنكى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بالىسى بىرىنچى بولۇپ ئۆلتۈرۈشنى پەيدا قىلغان كىشىدۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى،
مۇسلىم ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئىنسانالرنىڭ ئەڭ بەختسىزى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قېرىندىشىنى ئۆلتۈرگەن
بالىسىدۇر .ئۇ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرگەندىن تارتىپ تاكى قىيامەتكىچە زېمىندا تۆكۈلگەن ھەر
قانداق قاندىن ئۇنىڭغا بىر گۇناھ يېزىلىپال تۇرىدۇ .چۈنكى ئۇ ئۆلتۈرۈشنى بىرىنچى بولۇپ
باشلىغان ئادەمدۇر.

مائىدە سۈرىسى

﴿ﷲ ئۇنىڭغا قېرىندىشىنىڭ جەسىتىنى قانداق كۆمۈشنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بىر قاغا
ئەۋەتتى .ئۇ (تۇمشۇقى ۋە ئىككى پۇتى بىلەن) يەرنى كولىدى .ئۇ (بۇنى كۆرۈپ)« :ۋاي!
مەن قېرىندىشىمنىڭ جەسىتىنى كۆمۈشتە مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇشتىن ئاجىز كەلدىممۇ؟»
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ نادامەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە ساھابىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىسى
قېرىنىدىشىنى ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنى قانداق كۆمۈشنى بىلەلمەي شۇ پېتى تاشالپ
قويدى .ﷲ تائاال ئۇ يەرگە ئىككى قېرىنداش قاغىنى ئەۋەتتى .بۇ ئىككى قاغا بىر ـ بىرى بىلەن
ئۇرۇشۇپ ،بىرى يەنى بىرىنى ئۆلتۈرىۋەتتى .ئۆلتۈرىۋەتكۈچى قاغا ئورا كوالپ ئۆلگەن قاغىنى
تاشالپ ،ئۈستىگە توپا تىندۇردى .ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى بۇنى كۆرۈپ«﴿ :ۋاي! مەن
قېرىندىشىمنىڭ جەسىتىنى كۆمۈشتە مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇشتىن ئاجىز كەلدىممۇ؟» دېدى﴾.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر قاغا يەنە بىر ئۆلۈك قاغىنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنى تولۇق كۆمگەنگە قەدەر ئۇنىڭغا
توپا چاچتى .ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرگەن بالىسى بۇنى كۆرۈپ«﴿ :ۋاي!
مەن قېرىندىشىمنىڭ جەسىتىنى كۆمۈشتە مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇشتىن ئاجىز كەلدىممۇ؟»
دېدى﴾.

﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇ نادامەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴾ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ زىيان تارتقاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇنى قاتتىق پۇشايمانغا
سالدى.

زالىمنىڭ ۋە سىلە ـ رەھىمنى ئۈزۈپ قويغۇچىنىڭ جازاسىنىڭ
كېچىكتۈرۈرلمەيدىغانلىقى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ تائاال بۇ دۇنيادا ئەڭ تېز جازا بېرىدىغان،
ئاخىرەتتە ئەڭ قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليدىغان گۇناھ زۇلۇم قىلىش ۋە سىلە ـ رەھىمنى ئۈزۈپ
قويۇش گۇناھىدۇر» .قابىلدا بۇ ئېغىر جىنايەتنىڭ ھەر ئىككىسىال كۆرۈلدى .بۇ نەقەدەر ئېغىر
گۇناھ ـ ھە!

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
شۇ (يەنى قابىلنىڭ ھابىلنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكى) سەۋەبتىن (تەۋراتتا) ئىسرائىل
ئەۋالدىغا ھۆكۈم قىلدۇقكى كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ ،كىمكى بىر
ئادەمنى تىرىلدۈرسە (يەنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبچى بولسا) ،ئۇ پۈتۈن
ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگەندەك بولىدۇ ،پەيغەمبەرلىرىمىز بەنى ئىسرائىلغا راستال (شانلىق)
مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى ،شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ (بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ) تولىسى
(كۇفرىدا ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتە) زېمىندا ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن بولدى﴿ .﴾32ﷲ ۋە ئۇنىڭ
رەسۇلى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى
شۇكى ،ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى
ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك .بۇ (يەنى جازا) ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق (ئېلىپ
كەلگۈچىدۇر) ،ئاخىرەتتە ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾33سىلەر تۇتۇۋېلىشتىن ئىلگىرى
تەۋبە قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،بىلىڭالركى ،ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿.﴾34

ئىنساننىڭ ئىنساننى ھۆرمەتلىشىنىڭ ۋاجىبلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئادەم بالىسى قېرىندىشىنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن،
بەنى ئىسرائىلگە كىمكى بىر ئىنساننى ناھەق ئۆلتۈرسە ،سەۋەبسىزال گۇناھسىز ئۆلتۈرۈشنى
توغرا دەپ قارىسا ،ئۇ خۇددى بارلىق ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ .چۈنكى
ئۇنىڭ نەزىرىدە بىر ئىنسان بىلەن يەنە بىر ئىنساننىڭ ئوتتۇرىسىدا پەرق بولمىغان بولىدۇ.
كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمەي ،ئۇنداق قىلىشنى ھارام دەپ قارىسا ،بۇ سەۋەبتىن بارلىق
كىشىلەر ئۇنىڭ يامانلىقىدن ساقلىنىپ قالىدۇ ـ دە ،بارلىق ئىنسانالرغا ھاياتلىق ئاتا قىلغاندەك
بولىدۇ -،دەپ بىلدۈردۇق ۋە قانۇن قىلىپ بەلگىلىدۇق.
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ئىمام ئەئمەش ۋە باشقىالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئوسماننىڭ ئۆيى قورشىۋېلىنغاندا مەن ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ :ئى مۆمىنلەرنىڭ
خەلىپىسى! مەن ساڭا ياردەم بەرگىلى كەلدىم -،دېدىم .ئوسمان :ئى ئەبۇ ھۇرەيرە! بارلىق
كىشىلەرنىڭ مەن بىلەن بىللە ئۆلتۈرۈلىشىنى ياقتۇرامسەن؟ -دېگەن ئىدى .مەن :ياق-،
دېدىم .ئوسمان :چۈنكى سەن بىر ئىنساننى ئۆلتۈرسەڭ بارلىق ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك
بولىسەن ،شۇڭا گۇناھ ئالماي ،ساۋاب ئېلىپ قايتىپ كەت .ساڭا رۇخسەت قىلىندى -،دېدى.
شۇنداق قىلىپ ،مەن ئۇرۇشماي قايتىپ كەتتىم.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بۇ ئىش( ،يەنى ﷲ تائاال﴿ :كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە

مائىدە سۈرىسى

بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ،
كىمكى بىر ئادەمنى تىرىلدۈرسە (يەنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبچى بولسا) ،ئۇ
پۈتۈن ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگەندەك بولىدۇ﴾ دېگىنىدەك) كىشىلەرنى تىرىلدۈرۈش بولسا ،ﷲ

تائاال ئۆلتۈرۈشنى ھارام قىلغان بىر ئىنساننى ئۆلتۈرمەسلىكتۇر .شۇنداق قىلغان كىشى بارلىق
ئىنسانالرنى ياشاتقان بولىدۇ .يەنى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمەسلىك ياكى ئادەمنى پەقەت ھەقىقەت
ئۈچۈنال ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق بارلىق ئىنسانالر ھايات قالىدۇ .مۇجاھىدمۇ :بىر ئىنساننى ناھەق
ئۆلتۈرمىسە ،بارلىق ئىنسانالرنى ياشاتقان بولىدۇ -،دېگەن.
ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى ﷲ تائاال ھارام قىلغان بىر جاننى ئۆلتۈرسە ،ئۇ بارلىق
ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەن بولىدۇ.
سەئىد ئىبنى جۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھاالل سانىسا ،ئۇ بارلىق ئىنسانالرنىڭ قېنىنى
تۆكۈشنى ھاالل سانىغان بولىدۇ .كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھارام دەپ قارىسا،
ئۇ بارلىق ئىنسانالرنىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھارام دەپ قارىغان بولىدۇ.
ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :كىمكى بىر مۆمىن جاننى قەستەن ئۆلتۈرسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ جازاسىنى جەھەننەم
قىلىدۇ .ئۇنىڭغا غەزەپلىنىپ ،لەنەت قىلىدۇ ۋە ئۇنى قاتتىق ئازاباليدۇ .ئۇ ئازاب شۇنداق
ئېغىركى ،بارلىق ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ ،شۇ ئازابتىن ئارتۇق ئازابقا دۇچار بولمايتتى.
كىمكى ھېچقانداق بىر ئادەمنى ئۆلتۈرمىسە ،بارلىق ئىنسانالر ئۇنىڭدىن ھاياتىنى ساقالپ
قالغان بولىدۇ.

ئىسراپخولۇقتىن توسۇپ سېلىنغان تەھدىت توغرىسىدا
﴿پەيغەمبەرلىرىمىز بەنى ئىسرائىلغا راستال (شانلىق) مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى﴾ يەنى
بىزنىڭ پەيغەمبەرلىرىمىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھۆججەت ،ئىسپات ۋە ئېنىق دەلىللەر بىلەن
كەلدى.
﴿شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ (بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ) تولىسى (كۇفرىدا ،ئادەم
ئۆلتۈرۈشتە) زېمىندا ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن بولدى﴾ بۇ ،مەدىنە ئەتراپىدىكى بەنۇنەزىر،

بەنۇقۇرەيزە ۋە بەنۇقەينۇقا قاتارلىق يەھۇدىيالرنىڭ جاھىلىيەت دەۋرىدە ئەۋس بىلەن خەزرەج
ئارىسىدا ئۇرۇش بولۇپ قالسا ،ئۇالر بىلەن بىللە ئۇرۇشۇپ ،ئۇرۇشتىن كېيىن قولىغا چۈشكەن
ئەسىرلەرگە تۆلەم ئېلىپ قويۇپ بېرىپ ،ئۆلگەن كىشىلەرگە تۆلەم تۆلەپ بەرگىنىدەك ،ھارام
ئىشالرنى بىلىپ تۇرۇپ قىلغانلىقىنى ئەيىبلەشتۇر.

ﷲ تائاال بۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا بىر-
بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمەسلىككە ،بىر -بىرىڭالرنى يۇرتلىرىڭالردىن ھەيدەپ چىقارماسلىققا
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سىلەردىن چىن ئەھدە ئالغان ئىدۇق .كېيىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى) ئېتىراپ قىلغان ئىدىڭالر،
بۇنىڭغا ئۆزەڭالر گۇۋاھسىلەر .كېيىن 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 تەۋراتنىڭ) بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا ئىشىنىپ ،بىر قىسىم
ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟ سىلەردىن شۇنداق قىلغانالرنىڭ جازاسى پەقەت ھاياتىي
دۇنيادا خارلىققا قېلىش ،قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازاپقا دۇچار بولۇشتۇر .ﷲ قىلمىشىڭالردىن
غاپىل ئەمەستۇر﴾(((.

بۇالڭچى ،قاراقچى ۋە بۇزغۇنچىالرغا بېرىلىدىغان جازا
﴿ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى ،ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە
سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك﴾ يەنى ئايەتتىكى ئۇرۇش قىلىدىغانالر

بولسا كاپىرالر ،قاراقچىالر ۋە بۇالڭچىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلىشمۇ ھەر خىل يامانلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئىكرىمە ۋە ھەسەنبەسرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەت مۇشرىكالر ھەققىدە چۈشكەن .شۇڭا ئۇالرنى تۇتۇپ جازاالشتىن ئىلگىرى (ئۇالرنىڭ
قايسى بىرى) تەۋبە قىلسا ،ئۇنىڭغا چېقىلىشقا بولمايدۇ .لېكىن بۇ ئايەتتىن مۇسۇلماننىڭ ئادەم
ئۆلتۈرۈپ ياكى زېمىندا بۇزۇغۇنچىلىق قىلىپ ۋەياكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن ئۇرۇش
قىلىپ تۇتۇلۇشتىن ئىلگىرى كاپىرالر سېپىگە قوشۇلۇۋالغانالرنى تەۋبە قىلسىال ،كەچۈرۈۋېتىپ
جازادىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ دېگەن مەنا چىقمايدۇ .بەلكى ئۇ قاچان قولغا چۈشسە ،جىنايىتىگە
قارىتا جازاسىنى تارتىدۇ.
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ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت مۇشرىكالر ھەققىدە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ قايسى
بىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا چۈشۈشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلىۋالسا ،ئۇنىڭ قىلغان تەۋبىسى
ئىلگىرى قىلغان جىنايەتلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىشتىن توساپ قالمايدۇ دېگەنلىكتۇر.
توغرىسى بۇ ئايەت مۇشرىك ياكى مۇسۇلمانالردىن بولسۇن ،يۇقىرىقى سۈپەتلەر تېپىلغان
ھەممە كىشىلەرگە ئومۇمىيۈزلۈك قارىتىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بەسىرلىك ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد جەرمىدىن ئەنەس ئىبنى مالىك
((( بەقەرە سۈرىسى  84ــــ  85ـ ئايەتلەر.

مائىدە سۈرىسى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇكەل قەبىلىسىدىن
سەككىز كىشى كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا (ئىسالم ئۈچۈن) بەيئەت قىلدى .كېيىن
ئۇالرغا مەدىنىنىڭ ھاۋاسى مۇناسىپ كەلمەي كېسەل بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھال
ئېيتىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :بىزنىڭ پادىچىلىرىمىز بىلەن بىللە چىقىپ،
تۆگىلىرىنىڭ سۈت ۋە سۈيدۈكلىرى بىلەن داۋالىنىپ باقمامسىلەر؟» دېدى .ئۇالر :شۇنداق
قىاليلى! -دەپ مەدىنە سىرتىغا چىقىپ ،تۆگىلەرنىڭ سۈت ۋە سۈيدۈكلىرى بىلەن داۋاالندى.
كېسەللىرى ساقايغاندا بولسا ،پادىچىنى ئۆلتۈرۈپ تۆگىلەرنى ھەيدەپ قېچىپ كەتتى .بۇ
خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكەندە ،ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا ئادەم ئەۋەتتى.
ئەۋەتىلگەنلەر بۇالڭچىالرغا يېتىشىۋېلىپ ،ئۇالرنى تۇتۇپ كەلدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ پۇت  -قوللىرىنى كېسىپ ،كۆزلىرىنى ئويۇپ تاكى ئۆلگىچە تاشالپ
قويۇشقا بۇيرۇدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم مۇشۇ ئۇسۇلدا رىۋايەت قىلغان .لېكىن ئىمام بۇخارى
بىلەن مۇسلىمنىڭ ئوخشاش ئۇسۇلدا قىلغان رىۋايىتىدە :ئۇ كىشىلەر ئۇكەل ياكى ئۇرەينە
قەبىلىسىدىن ئىدى -،دېيىلگەن .يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇالر ئاپتاپقا تاشلىنىپ سۇ تەلەپ
قىلسىمۇ بېرىلمىدى -،دېيىلگەن.
﴿ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى
ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك﴾ ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى مۇسۇلمانالر جامائەسىگە
قارشى قورال كۆتۈرسە ،يولۇچىالرنى قورقۇتسا ،تۇتۇۋېلىنغان مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقى ئۇالرغا
قارىتا ئۈچ خىل جازادىن بىرىنى تالاليدۇ .ئۇ ئۈچ خىل جازا :ئۆلتۈرۈش ،دارغا ئېسىش ياكى
پۇت ـ قولىنى كېسىشتۇر.
ئىبنى جەرىرنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،مۇجاھىد ،ئەتا،
ھەسەنبەسرى ،ئىبراھىم نەخەئىي ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە يۇقىرىقىغا ئوخشاش بايان
قىلغان.
﴿ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك﴾ بەزىلەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
ئۇنى تۇتۇپ كېلىپ ،جازا ئىجرا قىلىنىشى كېرەك .ياكى ئۇ ئىسالم دىيارىدىن قېچىپ كەتكەن
بولۇشى كېرەك .بۇ قاراشنى ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس ،ئەنەس ئىبنى مالىك ،سەئىد ئىبنى
جۇبەير ،زەھھاك ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،زۆھرى ،لەيس ئىبنى سەئىد ۋە مالىك ئىبنى ئەنەس
قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلغان.
بۇنىڭدىن باشقا بەزى كىشىلەر :بۇ ئۇنى ئۆز يۇرتىدىن باشقا يۇرتقا پالىۋېتىدۇ ياكى
دۆلەت باشلىقى ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلى ئۇنى دۆلەتنىڭ پۇقرالىقتىن پۈتۈنلەي چىقىرىۋېتىدۇ
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇشەئسا ،ھەسەن ،زۆھرى ،زەھھاك ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان
قاتارلىقالر :ئۇ باشقا يۇرتقا پالىنىدۇ ،لېكىن ئىسالم دىيارىدىن چىقىرىۋېتىلمەيدۇ -،دېدى.

281

يەنە بىر قىسىم كىشىلەر :بۇ يەردە دېيىلگەن پالىۋېتىش تۈرمىگە سوالش دېگەنلىكتۇر-،
دەيدۇ.
﴿بۇ (يەنى جازا) ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق (ئېلىپ كەلگۈچىدۇر) ،ئاخىرەتتە ئۇالر
چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۆلتۈرۈش ،دارغا ئېسىش ،پۇت ـ قولىنى كېسىش ۋە پاالق

قاتارلىق جازاالر ئۇالرغا ئاخىرەتتە بېرىلىدىغان ئېغىر ئازاب بىلەن بىرگە ،دۇنيا ھاياتلىقىدا
كىشىلەر ئالدىدا بېرىلىدىغان بىر رەسۋالىقتۇر .بۇ :بۇ ئايەت مۇشرىكالر ھەققىدە چۈشكەن-،
دېگۈچىلەرنىڭ سۆزىنى كۈچلەندۈرىدۇ.

ئەمما :مۇسۇلمانالرغا قارىتا چۈشكەن -،دېگۈچىلەرنىڭ دەلىلى بولسا تۆۋەندىكىلەردۇر:
ئىمام مۇسلىم ئۇبادە ئىبنى سامىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئايالالردىن ئەھدە ئالغاندا ،بىزدىنمۇ ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەسلىككە،
ئوغرىلىق قىلماسلىققا ،زىنا قىلماسلىققا بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرمەسلىككە ۋە بىر ـ بىرىمىزگە زىيان
سالماسلىققا ئەھدە ئېلىپ مۇنداق دېدى« :قايسى بىرىڭالر ئەھدىسىدە تۇرسا ،ئەجرىنى ﷲ
تائاالدىن ئالىدۇ .ئەھدىسىدە تۇرالماي بەزى گۇناھالرنى قىلىپ سېلىپ ،بۇ دۇنيادا جازاالنسا،
ئۇ جازا گۇناھىنى يۇيۇۋېتىدۇ .گۇناھى ئاشكارىالنماي ﷲ تائاال يوشۇرۇپ قويغان بولسا ،ئۇنى
ﷲ ئۆزى بىر تەرەپ قىلىدۇ؛ خالىسا جازااليدۇ ،خالىسا كەچۈرۈۋېتىدۇ».
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىمكى دۇنيادا بىر گۇناھنى قىلىپ ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتسا ،ﷲ تائاال ئادىللىقىدىن
ئىككىنچى قېتىم جازا بەرمەيدۇ .كىمكى دۇنيادا بىر گۇناھ قىلىپ ،ﷲ تائاال ئۇنى ئاشكارىلىماي
(يوشۇرۇپ قويۇپ) كەچۈرۈۋەتسە ،ﷲ كەچۈرۈمچانلىقىدىن كەچۈرۈۋەتكەن گۇناھقا قايتا جازا
بەرمەيدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ (يەنى جازا) ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق (ئېلىپ كەلگۈچىدۇر) ،ئاخىرەتتە ئۇالر
چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ،ئاخىرەتتكى

جازالىنىشتىن بۇرۇن ئۇالرغا دۇنيادا بېرىلگەن خارلىق ،رەسۋالىق ۋە جازادۇر .ئۇالر جىنايەتلىرىگە
تەۋبە قىلماي ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇالرغا دۇنيادىكى جازادىن باشقا ،ئاخىرەتتە دوزاخ ئازابى
باردۇر.
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قولغا چۈشۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلغان قاراقچى ۋە بۇزغۇنچىالرنىڭ
جازاالنمايدىغانلىقى
﴿سىلەر تۇتۇۋېلىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،بىلىڭالركى ،ﷲ
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ بۇ ئايەت مۇشرىكالر ھەققىدە چۈشكەن دەپ

قارىغۇچىالرنىڭ كۆز قارىشى بويىچە بولسا ،مەنىسى چۈشىنىشلىكتۇر .ئەمما :بۇزغۇنچىلىق ۋە
قاراقچىلىق قىلىپ قالغان مۇسۇلمانالر ھەققىدە چۈشكەن -،دېگەن قاراش بويىچە ئېيتقاندا،
ئەگەر ئۇالر تۇتۇلۇشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلسا ،ئۇالرغا ئۆلۈم جازاسى ،دارغا ئېسىش ،پۇت -
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قولىنى كېسىش قاتارلىق جازاالر يۈرگۈزۈلمەيدۇ .ئايەتنىڭ مەنىسىدىن ھەممە جازانىڭ بىكار
قىلىنىدىغانلىقى چىقىدۇ .ساھابىلەرمۇ بۇ ھۆكۈم بويىچە ئەمەل قىلغان.
ئىبنى ئەبۇھاتەم شەئبىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھارىسە ئىبنى بەدرى
تەمىيمى بەسرىلىك بولۇپ ،ئۇ زېمىندا بۇزغۇنچىلىق بولغان ئىدى .ئۇ قۇرەيشتىن ھەسەن
ئىبنى ئەلى ،ئىبنى ئابباس ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر قاتارلىق بىر قانچە كىشىنى ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا (ئۆزىنى كەچۈرۈۋېتىشنى سوراپ) ئەلچى قىلىپ ئەۋەتكەن بولسىمۇ ،ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا ئامانلىق بېرىشكە ئۇنىمىدى .ئاندىن ھارىسە ئىبنى تەمىيمى سەئىد
ئىبنى قەيس ئەلھەمەدانىينىڭ قېشىغا باردى .سەئىد ئۇنى ئۆيىدە قالدۇرۇپ قويۇپ ،ئۆزى ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا كېلىپ« :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
قارشى چىققان ،زېمىندا بۇزغۇنچىلىق ۋە قاراقچىلىق قىلغان ئادەمگە قانداق قارايسەن؟ -دەپ
ئاندىن﴿ :سىلەر تۇتۇۋېلىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،بىلىڭالركى ،ﷲ
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋېدى ،ئەلى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئۇنىڭغا ئامانلىق يېزىپ بەردى .سەئىد ئىبنى قەيس :سەن ئامانلىق يېزىپ بەرگەن
ئادەم ھارىسە ئىبنى بەدرىدۇر -،دېدى.
ئىبنى جەرىر ئامىر شەئبىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇ مۇسا ئوسمان
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەرىپىدىن كۇفە شەھىرىگە باشلىق بولۇپ تەيىنلەنگەن ئىدى .ئۇ پەرز نامازنى
ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ،مۇراد قەبىلىسىدىن بىر كىشى كېلىپ ئۇنىڭغا :ئى ئەبۇ مۇسا! مەن
سەندىن پاناھ تىلەپ كەلدىم .مەن مۇراد قەبىلىسىدىكى پاالنىنىڭ ئوغلى پۇكۇنى بولىمەن،
مەن بۇندىن بۇرۇن ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى چىقىپ ،زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ
يۈرگەن ئىدىم .مانا ئەمدى سىلەر مېنى تۇتۇۋالغۇچە تەۋبە قىلىۋالدىم -،دېدى .بۇنى ئاڭلىغان
ئەبۇ مۇسا دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ :بۇ پاالنىنىڭ ئوغلى پۇكۇنى ،ئۇ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
قارشى ئۇرۇش قىلىپ زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلغان ئىدى .بىز ئۇنى تۇتۇۋېلىشتىن بۇرۇن ئۇ
تەۋبە قىلدى .كىم ئۇنىڭغا ئۇچراپ قالسا ،ئۇنىڭغا زىيان يەتكۈزمىسۇن .ئەگەر ئۇ تەۋبىسىدە
راستچىل بولسا ،راستچىلالرنىڭ يولىنى تۇتىدۇ .يالغانچى بولسا ،ھامان گۇناھىنىڭ جازاسىنى
تارتىدۇ -،دېدى .ئۇ كىشى شۇ ھالەتتە بىر مەزگىل ياشىدى .ئاندىن ئۇ يەنە توغرا يولدىن
چىقىپ كەتكەن ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ جېنىنى گۇناھلىرى بىلەن بىللە ئېلىپ كەتتى.
ئىبنى جەرىر مۇسا ئىبنى ئىسھاق مەدەنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەسەد
قەبىلىسىدىن ئەلى دېگەن كىشى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى چىقىپ ،يولۇچىالرنى
قورقىتىپ ،ئادەم ئۆلتۈرۈپ ،مال ـ مۈلۈكلەرنى بۇالپ يۈردى .ئۇنى دۆلەت باشلىقلىرى ۋە
پۈتكۈل خەلق تىرىشىپمۇ تۇتالمىدى .كېيىن ئۇ ئۆزى تەۋبە قىلىپ قايتىپ كەلدى .ئۇنىڭ
تەۋبە قىلىپ قايتىپ كېلىشىنىڭ سەۋەبى مۇنداق :ئۇ بىر كىشىنىڭ(﴿ :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﴾
((( زۈمەر سۈرىسى  -53ئايەت.
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دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدى .ئۇ ئايەت ئوقۇغان كىشىگە :ئى ﷲ نىڭ
بەندىسى! ئۇنى قايتا ئوقۇغىن -،دېدى .ئۇ كىشى قايتا ئوقۇدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ قىلىچىنى
قىنغا سېلىپ ،تەۋبە قىلىپ ،سەھەر ۋاقتىدا مەدىنىگە يېتىپ كېلىپ ،يۇيۇنۇپ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىگە كېلىپ ،بامدات نامىزىنى ئوقۇدى .ئاندىن ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ
سورىنىدا ئولتۇرغانالرغا قېتىلىپ ئولتۇردى .تاڭ يورۇغاندىن كېيىن كىشىلەر ئۇنى تونۇپ قېلىپ
تۇتماقچى بولىۋېدى ،ئۇ :مېنى تۇتالمايىسلەر ،مەن سىلەر مېنى تۇتۇشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلىپ
كەلدىم -،دېدى .بۇنى ئاڭالپ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئۇ راست ئېيتتى -،دېدى ـ
دە ،ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ مەدىنە شەھىرىنىڭ باشلىقى (مۇئاۋىيە تەرىپىدىن مەدىنىگە ئەمىر
بولغان) مەرۋان ئىبنى ھەكەمنىڭ قېشىغا بېرىپ :بۇ ئەلى ،تەۋبە قىلىپ كەلدى .سىلەرنىڭ
ئۇنىڭغا چېقىلىشىڭالر ھەم ئۇنى ئۆلتۈرۈشۈڭالر دۇرۇس ئەمەس -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئەلى پۈتۈن جازاالردىن قۇتۇلۇپ ئەركىن يۈردى .ئاندىن ﷲ يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن
دېڭىزغا ئاتلىنىپ ،رۇملۇقالر بىلەن ئۇچراشتى .رۇملۇقالر ئۇنىڭ كېمىسىگە يېقىنلىشىۋېدى،
ئەلى ئۇالرنىڭ كېمىسىگە بېسىپ چىقتى .رۇملۇقالر ئۇنىڭدىن قېچىپ ،كېمىنىڭ يەنە بىر
تەرىپىگە توپلىنىۋېلىۋىدى ،كېمە سىڭايان بولۇپ ،ئۆرۈلۈپ ھەممەيلەن غەرق بولۇپ كەتتى.

*******
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
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ئى مۆمىنلەر! مەقسەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ (نىڭ ئازابى) دىن قورقۇڭالر؛ ﷲ
غا (تائەت  -ئىبادەت قىلىش ،گۇناھتىن ساقلىنىش بىلەن) يېقىنچىلىقنى تىلەڭالر ،ﷲ
يولىدا جىھاد قىلىڭالر﴿ .﴾35يەر 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﴿ .﴾36ئۇالر دوزاختىن چىقماقچى بولىدۇيۇ ،ئەمما ھەرگىز
چىقالمايدۇ ،ئۇالر (ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان) دائىملىق ئازابقا قالىدۇ﴿.﴾37

تەقۋادارلىق قىلىشنىڭ ،اﷲ تائاالغا يېقىنلىشىشنىڭ ۋە جىھاد قىلىشنىڭ
بۇيرۇلۇشى
﴿ئى مۆمىنلەر! مەقسەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ (نىڭ ئازابى) دىن قورقۇڭالر﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى تەقۋادار بولۇشقا بۇيرۇغان .تەقۋادارلىق دېگەن سۆز تائەت

مائىدە سۈرىسى

ـ ئىبادەت ۋە ئەمەللەر بىلەن بىر يەردە كەلگەندە ،ھارام قىلىنغان ۋە چەكلەنگەن ئىشالرنى
قىلماسلىقنى بىلدۈرىدۇ.
﴿ﷲ غا (تائەت  -ئىبادەت قىلىش ،گۇناھتىن ساقلىنىش بىلەن) يېقىنچىلىقنى تىلەڭالر﴾

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇفيان سەۋرى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ﷲ تائاالغا يېقىنچىلىق قىلىڭالر .قەتادە مۇنداق
دەيدۇ :پەرۋەردىگارىڭالرغا بويسۇنۇش ۋە ئۇ رازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق
يېقىنلىشىڭالر.
ئىبنى زەيد بۇ ئايەتنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (ﷲ نى قويۇپ ئىالھ دەپ) ئىبادەت
قىلىدىغانالرنىڭ (ئۆزلىرى ئىبادەت ئارقىلىق) پەرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلەيدۇ﴾
دېگەن ئايىتى ئارقىلىق تەپسىر قىلغان.

(((

ئايەتتىكى “يېقىنچىلىق” بولسا ،مەقسەتكە يەتكىلى بولىدىغان نەرسىنى تىلەڭالر
دېگەنلىك بولىدۇ ۋە يەنە «ۋەسىيلە» دېگەن جەننەتتىكى ئەڭ ئۈستۈن مەرتىۋىنىڭ ئىسمىنى
بىلدۈرىدىغان بولۇپ ،بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەرتىۋىسى ۋە جەننەتتىكى تۇرالغۇسىدۇر.
شۇنداقال ئۇ جەننەتتىكى ئەرشكە ئەڭ يېقىن جايدۇر.
ئىمام بۇخارى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ئەزاننى ئاڭلىغاندا :ئى مۇشۇ مۇكەممەل
چاقىرىقنىڭ ۋە ئوقۇلۇۋاتقان نامازنىڭ پەرۋەردىگارى! مۇھەممەدكە ۋەسىيلە (جەننەتتىكى ئالىي
مەرتىۋىنى) ۋە ھەممىدىن ئارتۇق دەرىجىنى بەرگىن .ئۇنى سەن ۋەدە قىلغان ھېلىقى ئېسىل
ئورۇندا تۇرغۇزغىن((( -،دېسە ،ئۇ قىيامەت كۈنى شاپائىتىمگە ئېرىشىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :نامازنىڭ ئەزىنىنى ئاڭلىغىنىڭالردا ،مۇئەززىننىڭ
دېگىنىنى دەڭالر ،ئاندىن ماڭا دۇرۇد ئوقۇڭالر ،كىمكى ماڭا بىر قېتىم دۇرۇد ئوقۇسا ،ﷲ تائاال
ئۇنىڭ ئون گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ .ئاندىن ماڭا جەننەتتىكى ۋەسىيلىنى (ئالىي مەرتىۋىنى)
تىلەڭالر .ئۇ جەننەتتىكى بىر مەرتىۋە بولۇپ ،پەقەت ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدىن بىرىگىال
بېرىلىدۇ .مەن شۇ بەندە بولۇشنى ئۈمىد قىلىمەن .بۇ سەۋەبتىن كىم ماڭا شۇ مەرتىۋىنى
تىلىسە ،ئۇ شاپائىتىمگە ئېرىشىدۇ».
﴿ﷲ يولىدا جىھاد قىلىڭالر﴾ ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى ھارام ئىشالرنى تاشالشقا ،تائەت
ـ ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغاندىن كېيىن ،ئۇالرنى يەنە توغرا يولدىن چىقىپ ،ھەق دىننى
تاشلىغان مۇشرىك ،كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇالرنى قىيامەت كۈنىدە
ﷲ يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىدالرغا تەييارالپ قويغان كاتتا نېئمەت بولغان جەننەتنىڭ
ئالىي دەرىجىلىك ،خاتىرجەم ،كۆركەم ،ئولتۇرغان ئادەم خالىغان نەرسىسىگە جاپا تارتماي
((( ئىسرا سۈرىسى  57ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئالالھۇممە رەببە ھازىھىد دەئۋەتىت تاممە ،ۋەسساالتىل قائىمە ،ئاتى مۇھەممەدەن ئەلۋەسىيلەتە ۋەلفەزىيلەتە ۋەبئەسھۇ
ماقەمەن مەھمۇدەن ئەللەزى ۋەئەدتەھ.
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ئېرىشىدىغان ،ئۆلمەي مەڭگۈ ھايات تۇرىدىغان ،كىيىمى كونىراپ كەتمەيدىغان ،ياشلىقى
تۈگىمەيدىغان ،ئېسىل قەسىرلەردە تۇرۇشتەك مەڭگۈلۈك بەخت ـ سائادەتكە قىزىقتۇردى.

قىيامەتتە كاپىرالرنىڭ ھېچقانداق نەرسىسىنىڭ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى ۋە
ئۇالرنىڭ مەڭگۈلۈك ئازابتا قالىدىغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىر دۈشمەنلىرىگە قىيامەت كۈنىدە ئازابالش ئۈچۈن تەييارالپ قويغان ئازاب

 ئوقۇبەتتىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر يۈزىدىكى بارلىق نەرسىلەر ،يەنە شۇنىڭدەكبىر ھەسسە كېلىدىغان نەرسىلەر كاپىرالرنىڭ بولۇپ ،ئۇالر قىيامەت كۈنى (ﷲ) نىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە قىلىپ بەرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ (بۇ فىدىيسى) قوبۇل
قىلىنمايدۇ﴾ يەنى ناۋادا قىيامەت كۈنىدە كاپىرالر چوقۇم تېتىشقا ھۆكۈم قىلىنىپ كەتكەن ﷲ

تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ،پۈتۈن زېمىن تولغۇدەك ياكى ئۇنىڭدىن بىر ھەسسە
ئارتۇق ئالتۇن ئېلىپ كەلسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئۇ نەرسىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ ﴿ئۇالر قىينىغۇچى
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.
﴿ئۇالر دوزاختىن چىقماقچى بولىدۇيۇ ،ئەمما ھەرگىز چىقالمايدۇ ،ئۇالر (ئۈزۈلۈپ
قالمايدىغان) دائىملىق ئازابقا قالىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەر قاچان

ئۇالر (يېتىۋاتقان) غەم  -قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر دوزاخقا
قايتۇرۇلىدۇ﴾((( يەنى ئۇالر تارتىۋاتقان ئازابنىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقىپ كېتىشنى
خااليدۇ .لېكىن ئۇالرنىڭ چىقىپ كېتىشگە ھېچبىر يول يوقتۇر .ئوتنىڭ يالقۇنى ئۇالرنى ھەر
قېتىمدا ئېگىز كۆتۈرۈپ جەھەننەمنىڭ ئۈستىگە چىقارغاندا ،جەھەننەمگە مەسئۇل پەرىشتىلەر
تۆمۈر بازغانلىرى بىلەن ئۇرۇپ ،يەنە ئاستىغا چۈشۈرۈۋېتىدۇ .ئۇالر قۇتۇاللمايدىغان دائىملىق
ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
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ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەھەننەمدىكى كىشىلەردىن بىرى
كەلتۈرۈلۈپ ،ئۇنىڭغا :ئى ئادەم بالىسى! سەن ياتىدىغان جاي قانداقراق ئىكەن؟ -دەپ
سورىلىدۇ .ئۇ :ئەڭ يامىنى ئىكەن -،دەيدۇ .ئۇنىڭدىن :زېمىنغا پاتقۇدەك ئالتۇن تۆلەپ،
بۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنى خاالمسەن؟ -دەپ سورالغاندا ،ئۇ :ماقۇل ،ئى پەرۋەردىگارىم! -دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :يالغان ئېيتتىڭ ،مەن سەندىن ئۇنىڭدىنمۇ ئاز نەرسىنى تەلەپ قىلسام
ئورۇندىمىدىڭ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ جەھەننەمگە تاشلىنىشقا بۇيرۇلىدۇ.

*******
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
((( ھەج سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒ
ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى جازاالپ ،ﷲ
تەرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر ،ﷲ (ئۆز ئەمرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا)
غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾38كىمكى (ئوغرىلىق قىلىپ كىشىلەرگە) زۇلۇم
قىلغاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا( ،ئەمەلىنى) تۈزىسە (يەنى ئوغرىلىق قىلىشتىن يانسا) ،ﷲ ئۇنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾39
بىلەمسەنكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ خالىغان ئادەمگە
ئازاب قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾40

ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىشنىڭ يولغا قويۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئەر ـ ئايال ئوغرىالرنىڭ قولىنى كېسىشكە ھۆكۈم قىلدى .ئىسالم
كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردىمۇ ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىش قانۇنى بار ئىدى .ئىسالم كەلگەندىن
كېيىنمۇ بۇ قانۇن ئېتىراپ قىلىندى ۋە ئۇنىڭغا بىر قانچە شەرتلەر قوشۇلدى .ﷲ خالىسا،
بۇ ھەقتە يەنە توختىلىمىز .بۇ خۇددى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردە بىر مەھەللىدە ئادەم
ئۆلتۈرۈلسە ،شۇ مەھەللىدىكى  50كىشى قەسەم قىلىپ بىز ئۆلتۈرمىدۇق دەيدىغان ،ئەگەر
قەسەم قىاللمىسا ،شۇ مەھەللە ئاھالىسى ئۆلۈكنىڭ ئىگىسىگە دىيەت تۆلەيدىغان تۈزۈمدىن
ئىبارەت قەسەم ئىچىشىش ئارقىلىق ھۆكۈم چىقىرىش ۋە ئۆلۈكنىڭ دىيىتىنى تۆلەپ بېرىش
پۇلىنى ئىشلىتىشكە بېرىپ پايدىسىغا شېرىك بولۇش قاتارلىق تۈزۈملەرگە ئوخشايدىغان بىر
ئىش بولۇپ ،بۇ ئىشالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنمۇ بار ئىدى .ئىسالم كەلگەندە ،بەزى پايدىلىق
مەنپەئەتلەرنى كۆزدە تۇتۇپ بەزى شەرتلەر قوشۇلۇپ يولغا قويۇلغان.

ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىشنىڭ شەرتلىرى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئوغرىغا لەنەت قىلسۇن! ئۇ بىر تال تۇخۇمنى
ئوغرىالپ قولى كېسىلىدۇ .بىر ئارغامچىنى ئوغرىالپ قولى كېسىلىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئوغرىنىڭ قولى بىر تىلالنىڭ تۆتتىن بىرىچىلىك ياكى
ئۇنىڭدىن قىممەت نەرسىنى ئوغرىغانلىقى ئۈچۈن كېسىلىدۇ».
مانا بۇ ،ھەدىس ئوغرىنىڭ قولىنىڭ قانچىلىك مال ئوغرىلىغاندا كېسىلىدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ .شۇنداقال بىر تىلالنىڭ تۆتتىن بىرىنىڭ قىممىتىنى ھېسابقا ئېلىپ ،ئۇنىڭدىن
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ئاز بولغاننى ھېسابقا ئالماسلىقنى بەلگىلەيدۇ .قالقان باھاسى ھەققىدە كەلگەن ھەدىس
بىلەن قالقاننىڭ باھاسىنىڭ ئۈچ تەڭگە ئىكەنلىكى بۇنىڭغا زىت كەلمەيدۇ .چۈنكى شۇ
چاغالردا بىر تىلال  12تەڭگە ئىدى .ئۈچ تەڭگە بىر تىلالنىڭ تۆتتىن بىرى بوالتتى .مانا مۇشۇ
يول ئارقىلىق بۇ ئىككى خىل رىۋايەتنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ.

(((

بۇ قاراش ئۆمەر ،ئوسمان ۋە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىنغان.
بۇ قاراشنى ئۆمەر ئىبنى ئابدىل ئەزىز ،لەيس ئىبنى سەئد ،ئەۋزائى ،شافىئىي ۋە ئۇنىڭ
شاگىرتلىرى (بىر رىۋايەتتە ئىسھاق ئىبنى راھىۋىيە ،ئەبۇسەۋر ،داۋۇد ئىبنى ئەلى ۋە زاھىرى)
قاتارلىقالر تۇتقان .ﷲ ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن!
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئىسھاق ئىبنى راھىۋىيە يەنە بىر رىۋايىتىدە :بىر تىلالنىڭ
تۆتتىن بىرى بىلەن ئۈچ تەڭگىنىڭ ھەر ئىككىلىسى شەرئى ئۆلچەم ھېسابلىنىدۇ .شۇڭا مۇشۇ
ئىككى ئۆلچەمنىڭ بىرى ياكى بىرىنىڭ قىممىتىگە تەڭ كېلىدىغان ھەر قانداق بىر نەرسىنى
ئوغرىلىسا ،قولى كېسىلىدۇ -،دەپ قارىغان.
ئەمما ئىمام ئىبنى ئەبۇھەنىيفە ۋە شاگىرتلىرىدىن ئەبۇيۇسۇف ،مۇھەممەد ،زۇفەر ۋە يەنە
سۇفيان سەۋرى قاتارلىقالر بولسا :بۇ مەسىلىدە ساختا ئەمەس ،ساپ (تەڭگىدىن) ئون تەڭگە
ئۆلچەم قىلىنىدۇ -،دەپ قارىغان.
ھەدىستە ئىسپاتالنغىنى بولسا بىرىنچى قاراشتۇر .يەنى بىر تىلالنىڭ تۆتتىن بىرى ۋە
ئۇنىڭدىن قىممەت باھالىق نەرسە ئۈچۈن ئوغرىنىڭ قولىنىڭ كېسىلىدۇ.
قول كېسىلىدىغان ئوغرىلىق ۋەقەسىدە ئوغرىالنغان مالنىڭ تۆتتىن بىر تىلال قىممىتىدە
بولۇشىنىڭ مۇناسىب دەپ قارىلىشى ،كىشىلەرنىڭ مال ـ مۈلكىنىڭ ئوغرىالنماسلىقى ئۈچۈندۇر.
مانا بۇ ،ھەكىملەرنىڭ كۆز قارىشىدا ھېكمەتنىڭ دەل ئۆزىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى جازاالپ ،ﷲ
تەرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر ،ﷲ (ئۆز ئەمرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا)
غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ئوغرىالشتىن ئىبارەت

بۇنداق يامان قىلمىشقا ئىشلەتكەن ئەزا بولغان قولىنى كېسىش مۇناسىب جازادۇر .ﷲ تائاال
ئىنتىقام ئېلىشتا غالىبتۇر .بۇيرۇق  -چەكلىمىلىرىدە ۋە شەرئىي ھۆكۈملىرىدە ھېكمەتلىكتۇر.
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ئوغرىنىڭ تەۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقى
﴿كىمكى (ئوغرىلىق قىلىپ كىشىلەرگە) زۇلۇم قىلغاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا( ،ئەمەلىنى)
تۈزىسە (يەنى ئوغرىلىق قىلىشتىن يانسا) ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى كىمكى ئوغرىلىغاندىن كېيىن تەۋبە

قىلىپ ،ﷲ تائاالغا قايتسا ،ﷲ تائاالمۇ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ كەچۈرۈۋېتىدۇ.

((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا بىر ئوغرى قىممىتى ئۈچ تەڭگە كېلىدىغان بىر قالقاننى ئوغرىالپ قولى
كېسىلگەنئىدى.

مائىدە سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا ئوغرىلىق قىلغان بىر ئايالنى مال ئىگىلىرى
تۇتۇپ كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ ئايال بىزنىڭ مېلىمىزنى ئوغرىلىدى -،دېدى.
ئايالنىڭ تۇغقانلىرى بولسا :بىز بۇ ئايالنىڭ قولىنىڭ كېسىلمەسلىكى ئۈچۈن تۆلەم تۆلەيلى-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئايالنىڭ قولىنى كېسىڭالر!» دەپ بۇيرۇدى .ئۇ ئايالنىڭ
تۇغقانلىرى :ئۇنىڭغا  500تىلال تۆلەيلى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە« :ئۇ ئايالنىڭ
قولىنى كېسىڭالر!» دەپ بۇيرۇدى .شۇنداق قىلىپ ،ئۇ ئايالنىڭ ئوڭ قولى كېسىلدى .ئاندىن
ئۇ ئايال :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا تەۋبە قىلىش يولى بارمۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەئە! بۈگۈن سەن قىلغان گۇناھىڭدىن خۇددى ئاناڭدىن تۇغۇلغان
چاغدىكىدەك پاك بولدۇڭ» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
بۇ ئايال بەنى مەخزۇم قەبىلىسىدىكى ئوغرىلىق قىلغان ھېلىقى ئايال بولۇپ ،ئۇ ئايال
ھەققىدە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەككىنى پەتھى قىلىش غازىتىدا ئوغرىلىق قىلغان بۇ ئايالنىڭ مەسىلىسى ھەققىدە
قۇرەيش قەبىلىسى باش قاتۇرۇپ :كىم بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا گەپ قىلىدۇ؟-
دېيىشتى .ئاندىن ئۇالر :بۇ ئىشقا زەيدنىڭ ئوغلى ئۇسامىال جۈرئەت قىالاليدۇ .چۈنكى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ئامراق -،دېيىشتى .ئۇ ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا
كەلتۈرۈلگەندە ،زەيدنىڭ ئوغلى ئۇسامە ئۇ ئايال ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا گەپ
قىلىۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايى تاتىرىپ« :ﷲ تائاال بەلگىلىگەن بىر جازاغا
شاپائەت قىلماقچىمۇسەن!» دېدى .بۇنى ئاڭلىغان ئۇسامە دەرھال :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
گۇناھىمنىڭ كەچۈرۈۋېتىلىشىنى تىلىگىن -،دېدى .كەچ بولغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
سۆز قىلىپ ،ﷲ تائاالغا اليىق ھەمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن« :سىلەردىن ئىلگىرىكىلەر،
(ئۇالرنىڭ) ئېسىلزادىلىرى ئوغرىلىق قىلسا ،جازالىماي تاشالپ قويۇپ ،ئاجىز بىچارىلىرى
ئوغرىلىق قىلسا ،جازالىغانلىقى ئۈچۈن ھاالك بولۇپ كەتكەن .جېنىم ئىلكىدە بولغان زات
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەگەر مۇھەممەدنىڭ قىزى فاتىمە ئوغرىلىق قىلغان
بولسىمۇ ،مەن چوقۇم ئۇنىڭ قولىنى كەسكەن بوالتتىم» دېدى ـ دە ،ھېلىقى ئوغرىلىق قىلغان
ئايالنىڭ قولىنى كېسىشكە بۇيرۇدى .ئۇ ئايالنىڭ قولى كېسىلدى.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :ئاندىن ئۇ ئايال تەۋبە قىلىپ ،ئەرگە تەگدى.
كېيىنكى كۈنلەردە ئۇ ئايال بىزنىڭ ئۆيگە كېلىپ تۇراتتى .مەن ئۇنىڭ ھاجەتلىرىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈپ تۇراتتىم .بۇ ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلغان ئۇسلۇبىدۇر.
ئىمام مۇسلىمنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە كېلىشىچە ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق
دېگەن :ئۇ بەنى مەخزۇم قەبىلىسىدىن بولغان بىر ئايال بولۇپ بىر نەرسىلەرنى ئارىيەتكە
ئېلىپ ،كېيىن ئۇنىڭدىن تېنىۋاالتتى .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قولىنى كېسىشكە
بۇيرۇغان ئىدى.
﴿بىلەمسەنكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى ﷲ نىڭ
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئىگىسى ،ھاكىمى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟! ئۇنىڭ ھۆكمىگە
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ھېچكىم قارشى تۇرالمايدۇ .ئۇ خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر﴿ .ﷲ خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ،
خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

290

ئى پەيغەمبەر! دىللىرىدا ئىشەنمەي ،ئېغىزلىرىدا« :ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويىدىغانالر
(يەنى مۇناپىقالر) دىن ۋە يەھۇدىيالردىن كۇفرىغا (پۇرسەت تاپسىال كۇفرىنى ئىزھار قىلىشقا)
ئالدىرايدىغان كىشىلەر سېنى غەمكىن قىلمىسۇن ،ئۇالر (ئەھبارلىرى توقۇغان) يالغانغا قۇالق
سالىدۇ ،ساڭا كەلمىگەن (يەنى ئۆچلۈك قىلىپ سېنىڭ سۆھبىتىڭگە ھازىر بولمىغان) باشقا بىر
قەۋمگە (يەنى خەيبەر يەھۇدىيلىرىنىڭ سۆزىگە) قۇالق سالىدۇ ،ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى
جايلىرىدىن ئۆزگەرتىۋېتىدۇ (يەنى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى باشقىالرغا ئالماشتۇرۇۋېتىدۇ) .ئۇالر:
«ئەگەر سىلەرگە بۇ (ھۆكۈم) بېرىلسە ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر ،ئەگەر ئۇ بېرىلمىسە قوبۇل
قىلماڭالر» دەيدۇ ،ﷲ بىركىمنىڭ گۇمراھلىقىنى ئىرادە قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ غا
قارشى قولۇڭدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ (يەنى ھېچ ئادەم ئۇنىڭدىن گۇمراھلىقنى دەپئى قىلىشقا
قادىر بواللمايدۇ) .دىللىرىنى (قىلمىشى قەبىھ بولغانلىقتىن كۇفرىدىن) پاك قىلىشنى ﷲ
خالىمىغان كىشىلەر ئەنە شۇالردۇر ،ئۇالر دۇنيادا رەسۋالىققا ،ئاخىرەتتە چوڭ ئازاپقا قالىدۇ﴿.﴾41
ئۇالر يالغانغا قۇالق سالغۇچىالردۇر( ،پارا ۋە جازانىغا ئوخشاش) ھارامنى يىگۈچىلەردۇر( .ئى
مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سېنىڭ ئالدىڭغا (دەۋالىشىپ كەلسە) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم
قىلىپ قويساڭ ياكى ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ( ،يەنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش
ياكى ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىڭ) .ئەگەر ئۇالرنى رەت قىلساڭ ،ئۇالر ساڭا قىلچە
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ (چۈنكى ﷲ سېنى كىشىلەرنىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ) ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم قىلساڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن ،ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست

مائىدە سۈرىسى

تۇتىدۇ﴿ .﴾42ئۇالرنىڭ يېنىدا ﷲ نىڭ ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋرات تۇرسا (يەنى
تەۋراتتىكى ھۆكۈملەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئەمەل قىلمايۋاتسا)( ،ئى مۇھەممەد!) قانداقچە سېنى
ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلىدۇ؟ ئاندىن كېيىن (يەنى ھەقىقەت ئاشكارا بولغاندىن كېيىن)
سېنىڭ ھۆكمىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،ئەنە شۇالر (تەۋراتقىمۇ ،ساڭىمۇ) ئىشەنمىگۈچىلەردۇر﴿.﴾43
بىز ھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازىل قىلدۇق ،تەۋراتتا (توغرا يولغا يىتەكلەيدىغان)
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( .ئى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرى!) كىشىلەردىن قورقماڭالر ،مەندىن
قورقۇڭالر .مېنىڭ ئايەتلىرىمنى ئاز پۇلغا تېگەشمەڭالر (يەنى پۇل  -مال ،مەنسەپ ۋە پارا
ئۈچۈن ئايەتلىرىمنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگەرتىۋەتمەڭالر) ،كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر
بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر﴿.﴾44

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ قىلمىشلىرى
ئۈچۈن كۆڭلىنى يېرىم قىلماسلىققا بۇيرۇلغانلىقى
﴿ئى پەيغەمبەر! دىللىرىدا ئىشەنمەي ،ئېغىزلىرىدا« :ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويىدىغانالر
(يەنى مۇناپىقالر) دىن ۋە يەھۇدىيالردىن كۇفرىغا (پۇرسەت تاپسىال كۇفرىنى ئىزھار قىلىشقا)
ئالدىرايدىغان كىشىلەر سېنى غەمكىن قىلمىسۇن﴾ يەنى ئى پەيغەمبەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ

پەيغەمبىرىنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقىپ ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى ـ ھەۋەسلىرىنى ﷲ نىڭ ھۆكۈملىرىدىن
ئەۋزەل كۆرۈپ ،تىلى بىلەن ئىمان ئىزھار قىلغىنى بىلەن قەلبلىرىدە ئۇ ئىماندىن ئەسەرمۇ
بولمىغان ،كۇپرىلىققا ئالدىرايدىغان مۇناپىق ۋە يەھۇدىيالردەك ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ
دۈشمەنلىرى ئۈچۈن كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما .ئۇالرنىڭ ھەممىسى يالغان سۆزلەرگە قۇالق
سالغۇچىالر ۋە يالغان سۆزلەردىن تەسىرلەنگۈچىلەردۇر .ئۇالر سېنىڭ بۇ سورۇنىڭغا كەلمىگەن
باشقا كىشىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭاليدۇ .بەزىلەر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇالر سۆزۈڭنى ئاڭالپ،
سېنىڭ سورۇنىڭغا كەلمىگەن دۈشمەنلىرىڭگە سۆزلىرىڭنى يەتكۈزىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ-،
دەيدۇ.

يەھۇدىيالرنىڭ ھۆكۈملەرنى بۇرمىلىغانلىقى ۋە يامان ئىش قىلغان ئىككى
يەھۇدىينىڭ چالما ـ كېسەك قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئۇرۇنغانلىقى
﴿ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى جايلىرىدىن ئۆزگەرتىۋېتىدۇ (يەنى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى
باشقىالرغا ئالماشتۇرۇۋېتىدۇ)﴾ يەنى ئۆزلىرى بىلىپ تۇرۇپ ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىنى

ئالماشتۇرىۋېتىدۇ ۋە ئۇ ھۆكۈملەرنى باشقا مەنىلەرگە بۇرمىاليدۇ.
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﴿ئۇالر« :ئەگەر سىلەرگە بۇ (ھۆكۈم) بېرىلسە ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر ،ئەگەر ئۇ بېرىلمىسە
قوبۇل قىلماڭالر» دەيدۇ﴾ بۇ ئايەت بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ :كېلىڭالر ،مۇھەممەدكە ھۆكۈم

قىلدۇرايلى! ناۋادا ئۇ دىيەت بېرىدىغان قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ قالسا ،ئۇنى قوبۇل قىاليلى.
قىساس ئالىدىغان قىلىپ ھۆكۈم قىلىپ قالسا ،ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىمايلى دېگەن يەھۇدىيالر
ھەققىدە چۈشكەن -،دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.
توغرىسى بۇ ئايەت پاھىشە قىلغان ئىككى يەھۇدىي ھەققىدە چۈشكەن بولۇپ ،يەھۇدىيالر
قوللىرىدىكى ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدا كۆرسىتىلگەن“ :توي قىلىپ بولغانالر پاھىشە قىلسا،
چالما ـ كېسەك قىلىش” ھۆكمىنى ئۆزلىرىچە ئۆزگەرتىپ ،يۈز دەررە ئۇرۇپ ،يۈزىگە قارا
سۈركەپ ئېشەككە تەتۇر مىندۈرۈشكە پۈتۈشىۋالغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجرەت
قىلىپ كەلگەندىن كېيىن (ئاشۇ ۋەقە يۈز بەرگەندە) ،يەھۇدىيالر ئۆزئارا مۇنداق دېيىشكەن:
كېلىڭالر ،بىز مۇھەممەدكە ھۆكۈم قىلدۇرايلى! ئەگەر ئۇ دەررە ئۇرۇشقا ۋە يۈزىگە قارا سۈركەشكە
ھۆكۈم قىلسا ،ماقۇل دەيلى ۋە ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئىسپات قىاليلى! چۈنكى بۇ ئىشقا
ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن بىرى ئاراڭالردا شۇنداق ھۆكۈم قىلغان بولىدۇ .ناۋادا ئۇ چالما ـ
كېسەك قىلىشقا ھۆكۈم قىلىپ قالسا ئۇنىمايلى!
بۇ ۋەقەلىك تۆۋەندىكى ھەدىسلەردىمۇ بايان قىلىنغان.
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ئىمام مالىك ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزلىرى ئىچىدىن بىر ئەر بىلەن
بىر ئايالنىڭ پاھىشە قىلغانلىقىنى ئېيتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ ئۇالردىن:
«چالما ـ كېسەك قىلىش گۇناھىغا تەۋراتتا قانداق ھۆكۈم بار؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :ئۇالرنى
رەسۋا قىلىپ دەررە ئۇرىمىز -،دەپ جاۋاب بەردى .ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم :يالغان ئېيتتىڭالر،
تەۋراتتا چالما ـ كېسەك ھۆكمى بار .تەۋراتنى ئېلىپ كېلىڭالر! -دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ ئاچتى .ئۇالردىن بىرى قولىنى چالما كېسەك قىلىش ئايىتىنىڭ ئۈستىگە
قويۇۋېلىپ ،ئۇ ئايەتنىڭ ئالدى  -كەينىدىكى ئايەتلەرنى ئوقۇدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم
ئۇنىڭغا :قولۇڭنى كۆتەر! -دېدى .ئۇ قولىنى كۆتەرگەندە ،دەل شۇ جايدىن چالما كېسەك ـ
قىلىش توغرىسىدىكى ئايەت كۆرۈندى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر :ئى مۇھەممەد! ئابدۇلالھ راست
ئېيتتى .تەۋراتتا چالما ـ كېسەك قىلىش ئايىتى بار -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى يەھۇدىينى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى .مەن ئۇ ئەر كىشىنىڭ
ئايالغا ئىچ ئاغرىتىپ ،ئۇنى تاشتىن توسۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،ئىمام بۇخارىنىڭ يەنە بىر
رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيالردىن« :ئۇ ئىككەيلەننى قانداق قىلىسىلەر؟» دەپ
سورىدى .يەھۇدىيالر :يۈزلىرىگە قازاننىڭ قارىسىنى سۈركەپ رەسۋا قىلىمىز -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر راستچىل بولساڭالر تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالرچۇ؟»
دېدى .ئۇالر ئۆز ئىچىدىكى ئۆزلىرىگە قوشۇلىدىغان بىر كۆز كور كىشىگە :ئوقۇ! -دېيىشتى .ئۇ
تەۋراتنى ئوقۇپ بىر جايغا كەلگەندە ،قولىنى شۇ جايغا قويۇۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا« :قولۇڭنى كۆتەر!» دېدى .ئۇ قولىنى كۆتۈرۈۋېدى ،ئۇ جايدىن چالما ـ
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كېسەك قىلىش ئايىتى كۆرۈندى .ئۇ يەھۇدىي :ئى مۇھەممەد! تەۋراتتا چالما ـ كېسەك قىلىش
ئايىتى بار .لېكىن بىز ئۇنى ئۆز ئىچىمىزدە يوشۇرىمىز -،دېدى .شۇنداق قىلىپ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككەيلەننى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى .جازا ئىجرا قىلىندى.
ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا پاھىشە قىلغان ئىككى يەھۇدىي
كەلتۈرۈلگەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيالرغا« :پاھىشە قىلغانالرغا تەۋراتتا
قانداق جازا بېرىلىدۇ؟» دېدى .يەھۇدىيالر :يۈزلىرىنى قارا قىلىپ ئۇالغقا تەتۈر (بىر ـ بىرىگە
ئارقىنى قىلدۇرۇپ) مىندۈرۈپ سازايى قىلىمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا:
«ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ ئوقۇپ باقمامسىلەر؟» دېدى .تەۋراتنى
ئوقۇۋاتقان ياش باال قولىنى چالما ـ كېسەك قىلىش ئايىتىنىڭ ئۈستىگە قويۇۋېلىپ ،ئۇنىڭ
ئالدى  -كەينىدىكى ئايەتلەرنى ئوقۇدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم بۇنى كۆرۈپ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :ئۇنى قولىنى كۆتۈرۈشكە بۇيرۇغىن! -دېدى .ئۇ باال قولىنى كۆتۈرۈۋېدى ،دەل
شۇ يەردىن چالما ـ كېسەك قىلىش ئايىتى كۆرۈندى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ ئىككەيلەننى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۇالرنى چالما ـ كېسەك قىلغانالرنىڭ ئىچىدە
بار ئىدىم .ئۇ ئەرنىڭ ئۆزىنى دالدا قىلىپ ،ھېلىقى ئايالنى قوغدىغانلىقىنى كۆردۈم.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالردىن بىرقانچەيلەن كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قۇف
دېگەن جايغا تەكلىپ قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىدراس دېگەن بىرىنىڭ ئۆيىگە
بېرىپ ،ئۇالر بىلەن كۆرۈشتى .يەھۇدىيالر :ئى ئەبۇلقاسىم! بىزدىن بىر كىشى بىر ئايال
بىلەن پاھىشە قىلدى ،ئۇالرغا ھۆكۈم قىلغىن! -دېدى .يەھۇدىيالر ياستۇق قويۇپ بېرىۋېدى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ« :تەۋراتنى ئېلىپ كېلىڭالر!» دېدى.
تەۋرات كەلتۈرۈلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەرھال ياستۇقنى ئېلىپ ،تەۋراتنى ياستۇقنىڭ
ئۈستىگە قويدى ـ دە« :مەن ساڭا ۋە سېنى نازىل قىلغان زاتقا ئىمان كەلتۈردىم» دېدى.
ئاندىن يەھۇدىيالرغا :ئىچىڭالردىكى ئەڭ ئالىم كىشىنى چاقىرىڭالر! -دېدى .ياش بىر يىگىت
چاقىرىلدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر بۇ ۋەقەنىڭ داۋامىنى ئىمام مالىكنىڭ يۇقىرىدىكى رىۋايىتىگە
ئوخشاش بايان قىلدى.
مانا بۇ ،ھەدىسلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋرات ھۆكمىگە مۇۋاپىق ھۆكۈم
قىلغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ .بۇنداق قىلغانلىقى ھەرگىزمۇ يەھۇدىيالر توغرا دەپ ئېتىقاد
قىلغان شەرىئەت ئارقىلىق ھۆكۈم قىلىپ ،ئۇالرنى ئىززەتلىگەنلىكى ئەمەس .چۈنكى ئۇالر
ئەسلىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىگە ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان ،لېكىن بۇ ئىشنى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشىنى خاس ۋەھىي بىلەن بۇيرۇغاندۇر.
ئۇالرنىڭ چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىگە گەرچە ئۆزلىرى ئەمەل قىلمىسىمۇ ،ئۇنىڭ
توغرىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېزىپ كەتكەنلىكى ،جاھىللىقى ۋە قوللىرىدىكى
كىتابنىڭ توغرىلىقىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ ئەمەل قىلماي كەلگەنلىكى ئاشكارىالندى.
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ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلغان مەسىلىسىگە
كەلسەك ،بۇ ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەقىقىي توغرا ھۆكۈم قىلىدۇ دەپ
قارىغانلىقىدىن بولماستىن ،بەلكى كۆڭۈللىرىدە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ خاھىشىمىزغا
مۇۋاپىق ھۆكۈم قىالرمىكىن -،دېگەن تەمەدە بولغانلىقىدىندۇر .شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېيىشكەن:
ئەگەر دەررە ئۇرۇش ۋە قارا سۈركەش بىلەن ھۆكۈم قىلىنىپ قالساق ،ماقۇل دەيلى .ئۇنداق
بولمىسا ،ماقۇل دېيىشتىن ۋە ئەگىشىشتىن ھەزەر ئەيلەيلى .ﷲ تائاال بۇنداق سۈپەتلىك
ئادەملەرنىڭ قەلبىنى قانداقمۇ پاكلىسۇن؟! قانداقمۇ كەچۈرسۇن؟!
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سېنىڭ ئالدىڭغا (دەۋالىشىپ كەلسە) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
ھۆكۈم قىلىپ قويساڭ ياكى ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ( ،يەنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش
ياكى ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىڭ) .ئەگەر ئۇالرنى رەت قىلساڭ ،ئۇالر ساڭا قىلچە
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر سېنى ھۆكۈم قىلدۇرۇش ئۈچۈن كەلسە ،سەن ئۇالرنىڭ

ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلمىساڭمۇ ھېچقىسى يوق .چۈنكى ئۇالرنىڭ ساڭا ھۆكۈم قىلدۇرۇشتىكى
مەقسىتى ھەقىقەتكە ئەگىشىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى  -ھەۋىسىگە
مۇناسىب كېلىدىغان ھۆكۈمگە ئېرىشىش ئۈچۈندۇر.

ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ،زەيد ئىبنى ئەسلەم،
ئەتا خۇراسانىي ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى﴿ :ئۇالر (يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) نىڭ
ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ (ئەھكامى بويىچە ھۆكۈم قىلغىن﴾(((﴿ ،ئەگەر
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلساڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن﴾ دېگەن ئايەتلەرنىڭ نازىل
بولۇشى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان -،دېدى .يەنى يەھۇدىيالر ئادالەت يولىدىن چىقىپ
كەتكەن زالىمالر بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھەق ۋە ئادالەت بىلەن ھۆكۈم قىلغىن.
چۈنكى ﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ﴾.

يەھۇدىيالرنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىنىڭ سۆكۈلگەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ كىتابى
تەۋراتنىڭ ماختالغانلىقى
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ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇزۇق ئېتىقادلىرىنى ،بىزنىڭ قوللىرىمىزدىكى كىتابقا ئەمەل قىلىشقا
بۇيرۇلغانلىقىنى ۋە كىتابنىڭ توغرىلىقىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلماي ،خاتا (يولالرنىڭ
خاتا) ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ ماڭغانلىقلىرىنى ۋە ئەگەشكەنلىكلىرىنى تەنقىد قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ يېنىدا ﷲ نىڭ ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋرات تۇرسا (يەنى
تەۋراتتىكى ھۆكۈملەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئەمەل قىلمايۋاتسا)( ،ئى مۇھەممەد!) قانداقچە سېنى
ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلىدۇ؟ ئاندىن كېيىن (يەنى ھەقىقەت ئاشكارا بولغاندىن كېيىن)
سېنىڭ ھۆكمىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،ئەنە شۇالر (تەۋراتقىمۇ ،ساڭىمۇ) ئىشەنمىگۈچىلەردۇر﴾.
﴿مېنىڭ ئايەتلىرىمنى ئاز پۇلغا تېگەشمەڭالر (يەنى پۇل  -مال ،مەنسەپ ۋە پارا ئۈچۈن
ئايەتلىرىمنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگەرتىۋەتمەڭالر) ،كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە
((( مائىدە سۈرىسى  49ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىككى خىل كۆز قاراش
بار .ﷲ خالىسا بۇ ھەقتە كېيىنچە توختىلىمىز.

بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇشىدىكى باشقا سەۋەبلەر
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال:
﴿كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر﴾ ۋە
﴿ئۇالر پاسىقالردۇر﴾ دېگەن ئايەتلىرىنى يەھۇدىيالردىن بولغان ئىككى گۇرۇھ ھەققىدە نازىل
قىلغان بولۇپ ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ بىرى يەنە بىرىنى بوزەك قىلىپ ،كۈچلۈك
گۇرۇھنىڭ بىر ئادىمى ئاجىز گۇرۇھنىڭ بىر ئادىمىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن بولسا ،ئۇنىڭ دىيىتى 50
ۋەسەق ئاشلىق ،ئاجىز گۇرۇھنىڭ بىر ئادىمى كۈچلۈك گۇرۇھنىڭ بىر ئادىمىنى ئۆلتۈرۋەتكەن
بولسا ،ئۇنىڭ دىيىتى  100ۋەسەق بولىدۇ دەپ كېلىشكەن .تاكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مەدىنىگە كەلگەنگە قەدەر شۇنداق قىلىشىپ كەلگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەلگەندىن
كېيىن ھەر ئىككى گۇرۇھ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنىڭ بۇ كېلىشىمىنى ئېتىراپ قىلمىغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ئورۇنلىشىپ
بولغاندىن كېيىن ،ئاجىز گۇرۇھتىكى بىرسى كۈچلۈك گۇرۇھنىڭ بىر ئادىمىنى ئۆلتۈرۈپ
قويغان .كۈچلۈك گۇرۇھتىكىلەر :بىزگە  100ۋەسەق ئاشلىق دىيەت بېرىڭالر -،دېگەندە،
ئاجىز گۇرۇھتىكىلەر :بىزنىڭ دىنىمىز بىر ،يۇرتىمىز بىر ،دىيىتىمىز بىر تۇرۇقلۇق ،قانداقمۇ
سىلەر بىز تۆلىگەننىڭ يېرىمىنى تۆلەيدىكەنسىلەر؟ بىز بۇرۇن سىلەرگە بوزەك بولۇپ قالغاچقا
سىلەردىن قورقۇپ شۇنداق تۆلەپ كەلگەن ئىدۇق .ھازىر مۇھەممەد كەلدى .ئەمدى ئۇنداق
بەرمەيمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىككى گۇرۇھنىڭ ئارىسىدا ئۇرۇش پارتىلىغىلى تاس
قالدى .ئاندىن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھۆكۈم قىلدۇرماقچى بولۇپ كېلىشتى .كۈچلۈك
گۇرۇھ ئۆز ئىچىدە مۇنداق دېيىشتى :مۇھەممەد ھەرگىز بىزگە ئۇالردىن ئالىدىغان دىيەتنىڭ
ئىككى ھەسسىسىنى ئېلىپ بەرمەيدۇ .بىزنىڭ قارشىمىزدىكى گۇرۇھ راست ئېيتىدۇ .ئۇالر
بۇرۇن بىزدىن قورققانلىقى ئۈچۈن دىيەتنىڭ ئىككى ھەسسىسىنى تۆلەپ كەلگەن ئىدى.
شۇڭا بىز ئالدى بىلەن مۇھەممەدنىڭ قېشىغا ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭ رايىنى بىلىپ باقايلى.
ئەگەر بىزگە ئىككى ھەسسە دىيەت تۆلىتىپ بەرسە ،ئۇنى ھۆكۈم قىلدۇرايلى .ناۋادا تۆلىتىپ
بەرمىسە ،ھۆكۈم قىلدۇرمايلى .ئۇالر شۇ مەسلىھەت بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
بەزى مۇناپىقالرنى ئەۋەتتى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،ﷲ تائاال
ئۆز پەيغەمبىرىگە كىشىلەرنىڭ نېمە مەقسەتتە كەلگەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالرنى
بىلدۇرۈپ بۇ ئايەتلەرنى نازىل قىلدى .بۇنى ئىمام ئەبۇ داۋۇدمۇ شۇنداقراق رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مائىدە سۈرىسىدىكى:

﴿ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىپ قويساڭ ياكى ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ( ،يەنى ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ياكى ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىڭ) .ئەگەر ئۇالرنى رەت
قىلساڭ ،ئۇالر ساڭا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ (چۈنكى ﷲ سېنى كىشىلەرنىڭ شەررىدىن
ساقاليدۇ) ،ئەگەر ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلساڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن ،ﷲ
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ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايەت بەنى نەزىر بىلەن بەنى قۇرەيزە
جەمەتىنىڭ ئوتتۇرىدا ئۆلتۈرۈلگەن ئادەمنىڭ دىيىتى ھەققىدە چۈشكەن .سەۋەبى بەنى نەزىر
جەمەتى ئابرويلۇقراق بولغاچقا ،ئۇالرنىڭ دىيىتى تولۇق تۆلىنەتتى .بەنى قۇرەيزە جەمەتىگە
بولسا ،دىيەتنىڭ يېرىمى تۆلىنەتتى .شۇڭا ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا دەۋالىشىپ
باردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال يۇقىرىقى ئايەتنى نازىل قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنى بۇ ئىشتا ئادالەتكە بويسۇندۇرۇپ ،تۆلەمنى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىدا تەڭ باراۋەر قىلدى .بۇ
ۋەقەلىكنى يەنە ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئىبنى ئىسھاقتىن شۇنداق
رىۋايەت قىلغان.
ئەۋفىي ۋە ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بۇ رىۋايەتلەرنىڭ
زىنا قىلغان ئىككى يەھۇدىي ھەققىدە نازىل قىلىنغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان .ئۇنىڭغا
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر يۇقىرىدا بايان قىلىندى .بەلكى بۇ ئايەتلەر بۇ ئىككى ئىش ئۈچۈن
نازىل بولغان بولۇشى مۇمكىن .شۇڭا بۇ ئايەتلەردىن كېيىنال ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
(يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) غا تەۋراتتا شۇنداق بەلگىلىدۇقكى ،جانغا جان (يەنى ناھەق ئادەم
ئۆلتۈرگەن ئۆلتۈرۈلىدۇ) ،كۆزگە كۆز .(((﴾...مانا بۇ ،ئايەت يۇقىرىقى ئايەتلەرنىڭ قىساس
مەسىلىسى توغرىسىدا نازىل بولغانلىقىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
﴿كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر﴾

بەرا ئىبنى ئازىب ،ھۇزەيفە ئىبنى يەمان ،ئىبنى ئابباس ،ئەبۇمەجلەز ،ئەبۇرىجا ئەتارىدى،
ئىكرىمە ،ئۇبەيدۇلال ئىبنى ئابدۇلالھ ھەسەنبەسرى ۋە باشقىالر :بۇ ئايەت ئەھلى كىتاب
ھەققىدە چۈشكەن -،دەيدۇ .ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتلەرگە ئەمەل قىلىش بىزگىمۇ ۋاجىبتۇر-،
دەپ قېتىپ قويدى.
ئىبنى جەرىر ئىبراھىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتلەر ئىسرائىل
ئەۋالدى ھەققىدە چۈشكەن ،ﷲ تائاال ئۇنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگىمۇ مۇۋاپىق
كۆرگەن.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى ﷲ تائاال نازىل قىلغان ھۆكۈمنى ئىنكار قىلسا ،ئۇ كاپىر ھېسابلىنىدۇ.
كىمكى ئۇنى تەستىقالپ ئەمما ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلمىسا ،ئۇ زالىم ،پاسىق ھېسابلىنىدۇ.
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ئىبنى جەرىر تاۋۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباستىن
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر
كاپىرالردۇر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە سورالغاندا ،ئۇ :ئاشۇ ئايەتكە كۇپۇرلۇق قىلغانلىقتۇر-،
دەپ جاۋاب بەرگەن .تاۋۇس بۇ ھەقتە :ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتتىكى كۇپۇرلۇق ﷲ تائاالنى،
پەرىشتىلىرىنى ،كىتابلىرىنى ۋە پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان ئادەمنىڭ كۇپۇرلىقىنىڭ
دەرىجىسىدىكى كۇپۇرلۇق ئەمەس-،دەيدۇ.
ئىبنى جۇرەيج ئەتانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ كۇپۇرلۇق چوڭ كۇپۇرلۇققا
((( مائىدە سۈرىسى  45ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

يەتمەيدىغان ،زۇلۇم چوڭ زۇلۇمغا يەتمەيدىغان ،پاسىقلىق چوڭ پاسىقلىققا يەتمەيدىغان
پاسىقلىقتۇر .تاۋۇس يەنە مۇنداق دەيدۇ :بۇ كۇپۇرلۇق ئىسالم دىنىدىن چىقىرىۋېتىدىغان
دەرىجىدىكى كۇپۇرلۇق ئەمەس.

*******
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) غا تەۋراتتا شۇنداق بەلگىلىدۇقكى ،جانغا جان (يەنى
ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن ئۆلتۈرۈلىدۇ) ،كۆزگە كۆز (يەنى كىشىنىڭ كۆزىنى ناھەق قۇيۇۋەتكەن
ئادەمنىڭ كۆزى قۇيۇۋېتىلىدۇ) ،بۇرۇنغا بۇرۇن (يەنى كىشىنىڭ بۇرنىنى ناھەق كەسكەننىڭ
بۇرنى كېسىلىدۇ) ،قۇالققا قۇالق (يەنى كىشىنىڭ قۇلىقىنى ناھەق كەسكەننىڭ قۇلىقى
كېسىلىدۇ) ،چىشقا چىش (يەنى كىشىنىڭ چىشىنى ناھەق تۆككەننىڭ چىشى تۆكۈلىدۇ) ۋە
(كىشىنى) قانداق يارىدار قىلغان بولسا شۇنداق يارىدار قىلىنىش بىلەن قىساس ئېلىنىدۇ،
كىمكى (جىنايەتچىنى) ئەپۇ قىلسا (يەنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا) بۇ ئۇنىڭ (گۇناھى)
غا كەففارەت بولىدۇ ،ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشىلەر
زالىمالردۇر﴿.﴾45
مانا بۇ ئايەتمۇ يەھۇدىيالرغا كايىپ ،ئۇالرنى ئەيىبلىگەن ئايەتلەردىندۇر .چۈنكى ئۇالرنىڭ
قوللىرىدىكى تەۋراتنىڭ تېكىستىدە :جانغا جان -،دەپ بار بولۇپ ،بۇالر ئاشۇ ھۆكۈمگە
كاجلىق بىلەن قەستەن خىالپلىق قىلىشقان .ئۇالر بەنى قۇرەيزىلىككە بەنى نەزىرلىكتىن
قىساس ئېلىپ بېرىپ ،بەنى نەزىرلىككە بەنى قۇرەيزىلىكتىن قىساس ئېلىپ بەرمەي دىيەت
تۆلەتكەن .بۇ خۇددى ئۇالرنى قوللىرىدىكى تەۋراتنىڭ ئۆيلەنگەن بىرى زىنا قىلغان تەقدىردە
ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلىش جازاسىنى بېرىش ھۆكمىگە خىالپلىق قىلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا
دەررە ئۇرۇش ۋە يۈزىگە قارا سۈركەپ ،سازايى قىلىشتەك يەڭگىلرەك جازانى ئىجرا قىلىۋالغىنىغا
ئوخشاشتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىملەركى ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە
ھۆكۈم قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر﴾((( .چۈنكى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە كاجلىق
بىلەن قەستەن كۇپۇرلۇق قىلغان.
﴿ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشىلەر زالىمالردۇر﴾ چۈنكى
ئۇالر ئادالەت ۋە باراۋەرلىك بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىشتا مەزلۇمنىڭ ھەققىنى زالىمدىن
ئېلىپ بەرمىگەن ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە خىالپلىق قىلىپ زۇلۇم قىلغان ،ئۆزئارا بىر ـ بىرىگە
تاجاۋۇز قىلىشقان زالىمالردۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئايال كىشىنى ئۆلتۈرگەن ئەر كىشىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقى
ئىمام ئەبۇنەسىر ئىبنى سەبباغ «شامىل» دېگەن كىتابىدا ئالىمالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ
ئۆلتۈرۈلگۈچى مەيلى ئەر ياكى ئايال بولسۇن ،جانغا جان ئېلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ
بېرىدىغانلىقىدا بىرلىككە كەلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان .مەزھەب ئىماملىرىنىڭ ھەممىسى
مۇشۇ ئايەتنى ئايال كىشىنى ئۆلتۈرگەن ئەر كىشىنىڭمۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقىغا دەلىل
قىلغان.
ئىمام نەسەئى ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەمر
ئىبنى ھەزمىگە« :ئايال كىشىنى ئۆلتۈرگەن ئەر كىشى ئۆلتۈرۈلىدۇ» دەپ خەت يازغانلىقى،
«مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرى باب ـ باراۋەر» دېگەن ھەدىسلەردىمۇ ئەر كىشى ئايال كىشىنى
ئۆلتۈرسە ،ئۇنىڭغىمۇ ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان .بۇ ھۆكۈم كۆپچىلىك
ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر .تۆۋەندىكى ھەدىسلەرمۇ ئىمام ئەبۇنەسىر ئىبنى سەبباغنىڭ كۆزقارىشىنى
كۈچلەندۈرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەنەسنىڭ ھامما ئاچىسى رۇبەييىئ بىر كىچىك قىزنىڭ ئۇدۇل چىشىنى تۆكۈۋەتكەن
ئىدى .رۇبەييىئنىڭ ئانا جەمەتى قىزچاقنىڭ ئائىلىسىدىن كەچۈرۈۋېتىشنى تەلەپ قىلغاندا،
ئۇالر ئۇنىماي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېىشغا كەلگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا:
«قىساس ئېلىنىدۇ» دېگەن .رۇبەييىئنىڭ ئاكىسى ئەنەس ئىبنى ئەنزە بۇنى ئاڭالپ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! رۇبەييىئدەك بىر ئايالنىڭ چىشىنى تۆكەمسەن؟-
دەيدۇ .ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ ئېيتىشىچە ،كېيىن قىزقاچنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر كەچۈرۈپ،
قىساس ئالماسلىققا رازى بولۇشقان .بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۆرۈپ مۇنداق دېگەن:
«ﷲ تائاالنىڭ شۇنداق بەندىلىرى باركى ،ﷲ تائاال بىلەن قەسەم قىلسا ،ﷲ تائاال چوقۇم
ئۇالرنىڭ قەسىمىنى ئورۇنداپ بېرىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلغان.

يارىالندۇرۇشنىڭ قىساسى
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﴿(كىشىنى) قانداق يارىدار قىلغان بولسا شۇنداق يارىدار قىلىنىش بىلەن قىساس
ئېلىنىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جانغا جان ئېلىنىدۇ ،كۆزگە كۆز ئويۇلىدۇ ،بۇرۇنغان بۇرۇن
كېسىلىدۇ ،چىشقا چىش تۆكۈلىدۇ ۋە يارىالندۇرۇشقا يارىالندۇرۇش بىلەن قىساس ئېلىنىدۇ.
بۇنىڭدا ھۈر مۇسۇلمانالر ئەر بولسۇن ياكى ئايال بولسۇن ،ئۆزئارا باراۋەر بولىدۇ .يەنى
جىنايەت قەستەن بولسا ،ئۆلتۈرۈش ۋە ئەزانى يارىالندۇرۇشتا ھەممە ھۆر مۇسۇلمان باراۋەردۇر.
قۇلالرمۇ ئەر بولسۇن ياكى ئايال بولسۇن ،ئۆزئارا باراۋەر بولىدۇ .بۇنى ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى
ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.

مائىدە سۈرىسى

جاراھەتلەندۈرگۈچىدىن قىساس ئېلىشنىڭ قائىدىسى
يارىالنغۇچىنىڭ يارىسى سەللىمازا ساقىيىپ بولغۇچە قىساس ئېلىشقا بولمايدۇ .ئەگەر
ساقىيىپ بىر تەرەپ بولغۇچە يارىالندۇرغۇچىدىن قىساس ئېلىنسا ،ئاندىن يارىالنغۇچىنىڭ
يارىسى تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كەتسە ،ئۇ يارىالندۇرغۇچىدىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ
قىاللمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد بۇنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە ئەمر ئىبنى شۇئەيبنىڭ چوڭ دادىسىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ پۇتىنى مۈڭگۈز بىلەن يارىالندۇرغان
ئىدى .يارىالنغۇچى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ« :ماڭا قىساس ئېلىپ
بەرگىن» دەپ تەلەپ قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ساقايغىچە ساقلىغىن»
دېدى .ئاندىن ئۇ يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ« :ماڭا قىساس ئېلىپ
بەرگىن» دەپ تۇرىۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قىساسىنى ئېلىپ بەردى .كېيىن
ئۇ ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن توكۇر بولۇپ قالدىم -،دەپ كەلگەنىدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :مەن سېنى توسىسام ئۇنىماي ماڭا خىالپلىق قىلدىڭ ،شۇڭا ﷲ تائاال
ساڭا غەزەپلىنىپ ،سېنىڭ توكۇرلۇقىڭنىڭ تۆلىمىنى بىكار قىلىۋەتتى» دېدى .شۇنىڭ بىلەن،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يارىالنغۇچى ساقىيىپ بولمىغۇچە قىساس ئېلىشنى چەكلىدى.
ئەگەر يارىالنغۇچى يارىالندۇرغۇچىدىن قىساس ئالسا ،يارىالندۇرغۇچى قىساس
ئېلىنغانلىق سەۋەبىدىن ئۆلۈپ قالسا ،قىساس ئالغۇچىغا ھېچقانداق مەسئۇلىيەت كەلمەيدۇ .بۇ
ساھابىلەرنىڭ ،تابىئىنالرنىڭ ۋە كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر(((.

ھەق ئىگىسىنىڭ كەچۈرۈم قىلىشى بىلەن جىنايەتچىنىڭ اﷲ تائاال ئالدىدىكى
گۇناھىنىڭ يۇيۇلىدىغانلىقى
﴿كىمكى (جىنايەتچىنى) ئەپۇ قىلسا (يەنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا) بۇ ئۇنىڭ (گۇناھى)
غا كەففارەت بولىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى كەچۈرۈۋېتىپ ،قىساس ئالماسلىققا رازى بولسا ،ئۇ
جىنايەتچىنىڭ ﷲ ئالدىدىكى گۇناھى يۇيۇلىدۇ .كەچۈرۈۋەتكۈچىگە ئەجىر ـ ساۋاب بولىدۇ.
سۇفيان سەۋرى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى
قىساس ئالماسلىققا رازى بولسا ،ئۇنىڭ رازى بولۇشى ،ئۇ جىنايەتچىنىڭ گۇناھىنى يۇيىۋېتىدۇ.

((( ئىمام ئەبۇھەنىيفە :قىساس ئالغۇچىغا قارشى تەرەپنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈن دىيەت تۆلەش ۋاجىب بولىدۇ.
بۇ دىيەت قىساس ئېلىنىپ بېرىلگۈچىنىڭ مېلىدىن ئېلىنىدۇ -،دەپ قارايدۇ .ئامىر ،شەئبىي ،ئەتا ،تائۇس ،ئەمر ئىبنى
دىنار ،ھارىس ئۇكلى ،مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇسۇاليمان ،زۆھرى ۋە سۇفيان سەۋرى قاتارلىقالر :بۇ دىيەت قىساس ئېلىپ
بېرىلگۈچىنىڭ مىراسخور بوالاليدىغان كىشىلەرنىڭ مېلىدىن ئېلىنىدۇ -،دەپ قارايدۇ .ئىبنى مەسئۇد ،ئىبراھىم نەخەئىي،
ھەكىم ئىبنى ئۇتبە ۋە ئوسمان بەتتى قاتارلىقالر :دىيەت قىساس ئېلىنىپ بېرىلگۈچىنىڭ مېلىدىن يارىسىنىڭ تۆلىمىگە
چۇشلۇق قىسمى ئېلىپ قېلىنىپ ،ئاشقان قىسمى تۆلىنىدۇ -،دەپ قارايدۇ.
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ﷲ كەچۈرگۈچىنىڭ ساۋابىنى بېرىدۇ .بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ رىۋايەت قىلغان.
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ :يارىالنغۇچىنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈۋېتىلىدۇ -،دېگەن .بۇ
قاراش ھەسەنبەسرى ،ئىبراھىم نەخەئىي ۋە ئەبۇئىسھاق ھەمەدانى قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت
قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :ھەر قانداق بىر
ئادەم مەلۇم بىر ئەزاسىنى يارىالندۇرغۇچىنى كەچۈرۈۋەتسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ كەچۈرۈۋەتكەنلىكى
ئۈچۈن گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىۋېتىدۇ» .بۇنى ئىمام ئىبنى جەرىر ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت
قىلغان.
﴿ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشىلەر زالىمالردۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدا تاۋۇس ۋە ئەتانىڭ :چوڭ كۇپۇرلۇقتىن تۆۋەنرەك كۇپۇرلۇق ،چوڭ
زۇلۇمدىن تۆۋەنرەك زۇلۇم ،چوڭ پاسىقلىقتىن تۆۋەنرەك پاسىقلىق -،دېگەنلىكى بايان قىلىنغان
ئىدى.

*******
ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ئۇالرنىڭ (يەنى بەنى ئىسرائىل پەيغەمبەرلىرىنىڭ) ئارقىسدىن ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل
قىلىنغان تەۋراتنى (يەنى ئۇنىڭ ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىنى) ئېتىراپ قىلغۇچى ئىسا
ئىبن مەريەمنى ئەۋەتتۇق ،ئۇنىڭغا ھىدايەت بىلەن نۇرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنجىلنى ئاتا
قىلدۇق( ،ئىنجىل) ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان تەۋراتنى ئېتىراپ قىلغۇچىدۇر (يەنى
ئۇنىڭغا مۇۋاپىقتۇر) ،تەقۋادارالرغا ھىدايەت ۋە پەند – نەسىھەتتۇر﴿ .﴾46ئەھلى ئىنجىلالر
(يەنى ناساراالر) ﷲ ئىنجىلدا نازىل قىلغان ئەھكامالر بويىچە ھۆكۈم قىلسۇن ،ﷲ نازىل
قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمىغانالر پاسىقالردۇر﴿.﴾47
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ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تىلغا ئېلىنىشى ۋە ئىنجىلنىڭ مەدھىيىلىنىشى
﴿ئۇالرنىڭ (يەنى بەنى ئىسرائىل پەيغەمبەرلىرىنىڭ) ئارقىسدىن ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل
قىلىنغان تەۋراتنى (يەنى ئۇنىڭ ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىنى) ئېتىراپ قىلغۇچى
ئىسا ئىبن مەريەمنى ئەۋەتتۇق ،ئۇنىڭغا ھىدايەت بىلەن نۇرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنجىلنى
ئاتا قىلدۇق( ،ئىنجىل) ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان تەۋراتنى ئېتىراپ قىلغۇچىدۇر
(يەنى ئۇنىڭغا مۇۋاپىقتۇر)﴾ يەنى بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشتۈرۈپ،

مائىدە سۈرىسى

مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تەۋراتقا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭدىكى ھۆكۈملەرنى ئىجرا
قىلغان ھالدا ئەۋەتتۇق ،ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق .ئۇنىڭدا ھەقىقەتكە ھىدايەت
قىلىدىغان ،قايمۇقۇش ۋە ئازغۇنلۇقالرنى تۈگىتىدىغان ،روشەنلەشتۈرگۈچى نۇر بار .ئاز
بىر قىسم ئەھكامالرنى ھېسابقا ئالمىغاندا ،ئۇ تەۋرات ئەھكاملىرىنى تەستىقاليدۇ ۋە ئۇنىڭغا
ئەگىشىدۇ.
باشقا بىر ئايەتتە ئىسا ئەلەيھىسساالم بەنى ئىسرائىلغا﴿ :مەن ئىلگىرى كەلگەن
تەۋراتنى تەستىق قىلغان ھالدا (كەلدىم) ،سىلەرگە ھارام قىلىنغان بەزى نەرسىلەرنى
ھاالل قىلىش ئۈچۈن (كەلدىم)﴾ دېگەن .يەنى مەن سىلەرگە چەكلەنگەن نەرسىلەرنىڭ

بەزىسىدىن چەكلىمىنى كۆتۈرۈۋەتكىلى كەلدىم .شۇڭا ئۆلىماالرنىڭ ئىككى خىل كۆز
قارىشىنىڭ مەشھۇرراقى ئىنجىل تەۋراتنىڭ بەزى ئەھكاملىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان دېگەن
قاراشتۇر.
﴿تەقۋادارالرغا ھىدايەت ۋە پەند  -نەسىھەتتۇر﴾ يەنى ئىنجىلنى ﷲ تائاالدىن
قورقۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىدىن ساقلىناي دېگۈچىلەرگە گۇناھالرنى قىلىشتىن توسقۇچى
ۋە ھىدايەت قىلغۇچى قىلدۇق.

﴿ئەھلى ئىنجىلالر (يەنى ناساراالر) ﷲ ئىنجىلدا نازىل قىلغان ئەھكامالر بويىچە
ھۆكۈم قىلسۇن﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئوقۇلۇشى ئىككى خىل بولۇپ ،بىرىنچى خىل ئوقۇلۇشىنىڭ

مەنىسى مۇنداق :بىز ئىنجىلنى ئىنجىل ئەھلى ئۆز زامانىدا ئىنجىل بىلەن ھۆكۈم قىلسۇن
دەپ نازىل قىلدۇق .ئىككىنچى خىل ئوقۇلۇشىنىڭ مەنىسى :ئىنجىلدىكى ھەممە نەرسىگە
ئىمان كەلتۈرۈڭالر .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغان خۇش ـ
خەۋىرىگىمۇ ئىمان كەلتۈرۈڭالر .ئەگەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلسە،
ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :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
دىندا بولغان بولمايسىلەر»﴾((( ﴿ئۇالر ئەلچىگە  -ئۈممى پەيغەمبەرگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) ئەگىشىدۇ ،ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى 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) ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر،
ئۇنى ھۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەنلەر ،ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان نۇر (يەنى
قۇرئان) غا ئەگەشكۈچىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((.
((( مائىدە سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  157ـ ئايەت.
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﴿ﷲ نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمىغانالر پاسىقالردۇر﴾ يەنى
پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بوي سۇنماي ،باش تارتقانالر ۋە ھەقنى تاشالپ باتىلغا
ئېسىلغانالر پاسىقالردۇر .يۇقىرىدا بۇ ئايەتنىڭ خىرىستىئانالر ھەققىدە چۈشكەنلىكى بايان
قىلىندى .ئايەتنىڭ باش  -ئايىغىغا باغالنغان مەزمۇندىنمۇ شۇنداق ئىكەنلىكى چىقىپ
تۇرىدۇ.

*******
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(ئى مۇھەممەد!) بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى (ساماۋىي) كىتابالرنى ئېتىراپ
قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھەق كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلدۇق( .ئى
مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان (ئەھكامى) بويىچە ھۆكۈم
قىلغىن ،ساڭا كەلگەن ھەقتىن بۇرۇلۇپ ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن( .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 ،سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەرنى (ئۇنىڭ قايسى ھەق،
قايسى ناھەق ئىكەنلىكىنى) ﷲ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴿ .﴾48ئۇالر (يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالر) نىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ (ئەھكامى) بويىچە ھۆكۈم
قىلغىن ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن ،ئۇالرنىڭ ﷲ ساڭا نازىل قىلغان
قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كەچۈرىشىدىن ساقالنغىن .ئەگەر ئۇالر (ﷲ ساڭا
نازىل قىلغان ھۆكۈمدىن) يۈز ئۆرۈسە( ،ئى مۇھەممەد!) بىلگىنكى ،ئۇالرنىڭ بىر قىسىم
گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى ئىرادە قىلىدۇ .شەك -شۈبھىسىزكى،
كىشىلەردىن نۇرغۇنى پاسىقتۇر (يەنى پەرۋەردىگارىنىڭ تائىتىدىن باش تارتىپ ،ھەقكە
خىالپلىق قىلىپ گۇناھقا چۆمگۈچىلەردۇر)﴿ .﴾49ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى
تەلەپ قىالمدۇ؟ (ﷲ غا) چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە ﷲ دىنمۇ ئادىل
كىم بار﴿.﴾50

مائىدە سۈرىسى

قۇرئاننىڭ مەدھىيىلىنىشى ،سۈپەتلىرى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا
بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزى بىۋاستە سۆزلەشكەن پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان
تەۋراتنى تىلغا ئېلىپ ۋە ئۇنى مەدھىيىلەپ ،ئۆز زامانىسىدىكىلەرنى ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە بۇيرۇغان
ئىدى .شۇنداقال ئىنجىلنىمۇ تىلغا ئېلىپ ۋە ئۇنى مەدھىيىلەپ ،ئۆز زامانىسىدىكىلەرنى ئۇنىڭغا
ئەگىشىشكە بۇيرۇغان ئىدى.
بۇ يەردە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان ئۇلۇغ قۇرئان

كەرىمنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى (ساماۋىي)
كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھەق كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل
قىلدۇق﴾ يەنى قۇرئان كەرىمنى ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان

راستچىللىق بىلەن ،ئىلگىرى نازىل قىلىنغان (قۇرئان تەسۋىرلەنگەن) ۋە قۇرئاننى
مەدھىيىلىگەن ،قۇرئاننىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
نازىل قىلىنىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلغان كىتابالرنى تەستىقالپ نازىل قىلدۇق .بۇ جەھەتتىن
قۇرئاننىڭ يۇقىرىقى كىتابالردا خەۋەر بېرىلگىنىدەك ،نازىل قىلىنىشى ئەھلى كىتابالردىن
بولغان ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنغان ،شەرىئىتىگە ئەگەشكەن ۋە پەيغەمبەرلىرىگە
ئىشەنگەن كىشىلەرنىڭ ئىمانىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قۇرئانغا ئىشىنىڭالر ياكى ئىشەنمەڭالر (مەيلى،
چۈنكى ئىشىنىشىڭالر ئۇنىڭغا كامالەت ،ئىشەنمەسلىكىڭالر ئۇنىڭغا نۇقسان 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﴾((( يەنى قۇرئان ئىلگىرى كىتاب
نازىل قىلىنغانالرغا ئوقۇلسا ،ئۇالر ﷲ تائاال ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق ۋەدە
قىلغان ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بولغان سۆزى شەكسىز ۋە
چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ -،دەپ سەجدە قىلىدۇ.
﴿ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى﴾ سۇفيان سەۋرى ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
يەنى ئۇنىڭغا ئامانەت قويۇلغان .يەنە بىر رىۋايەتتە :ئىشەنچلىك دېگەنلىك بولىدۇ -،دەپ
كەلدى .يەنى قۇرئان كەرىم ئىلگىرىكى ھەممە كىتابالرنىڭ كۆزەتچىسىدۇر .بۇ قاراش ئىكرىمە،
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇجاھىد ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،ئەتىيە ،ھەسەن ،قەتادە ،ئەتا،
سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :قۇرئان كەرىم ئىلگىرىكى كىتابالرنىڭ كۆزەتچىسىدۇر.
ئىلگىرىكى كىتابالرنىڭ ھۆكۈملىرىدىن قۇرئانغا مۇۋاپىق كەلگىنى توغرا ،مۇۋاپىق كەلمىگىنى
((( ئىسرا سۈرىسى  107ــــ  108ـ ئايەتلەر.
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باتىل ھېسابلىنىدۇ .ۋالىبىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئىلگىرىكى كىتابالرغا گۇۋاھچى-،
دەپ رىۋايەت قىلغان .مۇجاھىد ،قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق تەپسىر قىلغان.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرئان ئىلگىرىكى كىتابالرغا
ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر.
بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى مەنە جەھەتتىن بىر ـ بىرىگە يېقىندۇر .چۈنكى ئايەت مۇشۇ
مەنىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .شۇڭا قۇرئان ئىلگىرىكى كىتابالرغا كۆزەتچى،
گۇۋاھچى ۋە ھۆكۈمراندۇر .ﷲ تائاال بارلىق كىتابالرنىڭ ئاخىرىدا نازىل قىلغان ،مۇشۇ كاتتا
كىتاب  -قۇرئان كەرىمنى ئىلگىرىكى بارلىق كىتابالردىن ئۇلۇغ ۋە ئۇ كىتابالر ئۆز ئىچىگە
ئالغان ۋە ئالمىغان ئارتۇقچىلىقالرنى مۇجەسسەملەشتۈرگەن ھالەتتە نازىل قىلدى.
شۇڭا قۇرئاننى ھەممە كىتابالرغا كۆزەتچى ،گۇۋاھچى ۋە ھۆكۈمران قىلدى .ئۇنى ساقالشنى
ﷲ ئۆز ئۈستىگە ئالغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز نازىل
قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان (ئەھكامى) بويىچە
ھۆكۈم قىلغىن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئەرەب ياكى ئەرەبتىن باشقا مىللەت بولسۇن ،كىتاب

نازىل قىلىنغان ياكى نازىل قىلىنمىغان بولسۇن ،بارلىق ئىنسانالر ئارىسىدا ﷲ تائاال ساڭا مۇشۇ
ئۇلۇغ كىتابتا بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردىن قالغان ۋە سېنىڭ شەرىئىتىڭدە ئەمەلدىن قالدۇرۇلماي
بېكىتىلگەن ھۆكۈملەر بىلەن ھۆكۈم قىلغىن.

بۇنى ئىبنى جەرىرمۇ شۇنداق مەنىدە تەپسىر قىلغان .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا خالىسا
ھۆكۈم قىالتتى ،خالىسا ھۆكۈم قىلماي ،ئۇالرنى ئۆز قانۇنلىرىغا قايتۇراتتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ
تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان (ئەھكامى) بويىچە
ھۆكۈم قىلغىن﴾ دېگەن ئايىتىنى نازىل قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
بىزنىڭ كىتابىمىز قۇرئانى كەرىمدىكى شەرىئەتكە ئاساسەن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇدى.
﴿ساڭا كەلگەن ھەقتىن بۇرۇلۇپ ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى پەيدا قىلىۋالغان ئېتىقاد  -قاراشلىرىغا ئەگەشمىگىن .ئۇالر شۇ ئېتىقاد
قاراشلىرى سەۋەبىدىن ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان قانۇننى تاشالپ قويغان.
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﴿(ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا بىر خىل شەرىئەت ۋە ئوچۇق يول تەيىن
قىلدۇق﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا بىردىن يول قىلدۇق.

﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە ،سىلەرنى بىر ئۈممەت قىالتتى (يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى
بىر دىندا قىالتتى)﴾ بۇ بارلىق ئۈممەتلەرگە قىلىنغان خىتاب بولۇپ ،بۇ ﷲ تائاالنىڭ خالىسا

بارلىق ئىنسانالرنى بىر دىنغا ،بىر قانۇنغا بويسۇنىدىغان قىلىۋېتەلەيدىغان ئۇلۇغ قۇدرىتىنى
((( ھىجر سۈرىسى  9ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

نامايەندە قىلىشىدۇر .لېكىن ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرگە خاس شەرىئەت بەلگىلەپ،
ئاندىن بۇ شەرىئەتنى ياكى ئۇنىڭ بىر قىسمىنى كېيىنكى پەيغەمبەرنىڭ شەرىئىتى ئارقىلىق
ئەمەلدىن قالدۇرغان .ئاخىرىدا ھەممە شەرىئەت ـ قانۇنالرنى پۈتۈن زېمىن ئەھلىگە ئەۋەتكەن
ئاخىرقى پەيغەمبىرى ،ئۆزىنىڭ بەندىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بەلگىلەپ بەرگەن
شەرىئەت بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغان.
﴿لېكىن ﷲ سىلەرگە بەرگەن شەرىئەتلەر بارىسىدا سىلەرنى سىناش ئۈچۈن (كۆپ
ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى)﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنى سىناپ بويسۇنغانالرنى مۇكاپاتالش،

ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالش ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك شەرىئەت ـ قانۇنالرنى بەلگىلىدى .ئابدۇلالھ
ئىبنى كەسىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتاب بىلەن سىلەرنى
سىناش ئۈچۈندۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ياخشى ئىشقا ئالدىراشقا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى
ئىشالرغا ئالدىراڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا تائەت  -ئىبادەت قىلىپ ،ئىلگىرىكى شەرىئەتلەرنى

ئەمەلدىن قالدۇرغان ئاخىرقى شەرىئەتكە ئەگىشىپ ،ئاخىرقى قېتىم نازىل قىلىنغان كىتابى
قۇرئان كەرىمگە ئىشىنىشكە ئالدىراڭالر.
﴿ھەممىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر﴾ يەنى ئى ئىنسانالر! سىلەرنىڭ قايتىدىغان
ۋە قىيامەت كۈنىدە بارىدىغان جايىڭالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر.

﴿سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەرنى (ئۇنىڭ قايسى ھەق ،قايسى ناھەق ئىكەنلىكىنى)
ﷲ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ ھەقىقەتكە ئۇنىماي ئىختىالپالشقىنىڭالرنى

سىلەرگە بىلدۈرۈپ قويۇپ ،راستچىلالرنىڭ راستچىللىقىغا مۇكاپات بېرىدۇ .ھەقتىن تانغان
ۋە ئىشەنمىگەن ھەمدە ھەقنى تاشالپ ھېچقانداق دەلىل ـ ئىسپاتى بولمىغان نەرسىلەرگە
ئېسىلىۋالغان ۋە دەلىل ـ ئىسپاتقا كاجلىق قىلىپ تۇرۇۋالغان كاپىرالرنى ئازاباليدۇ.
زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۈممىتى بولۇشقا ئالدىراڭالر .بۇ ئايەتكە يۇقىرىدا بېرىلگەن مەنە زەھھاك بەرگەن تەپسىردىن
كۈچلۈكتۇر.

﴿ئۇالر (يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) نىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ
(ئەھكامى) بويىچە ھۆكۈم قىلغىن ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن﴾ بۇ ﷲ

تائاالنىڭ ئىلگىرى تاپىلىغان ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلىش ۋە ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلماسلىق
دېگەن بۇيرۇقىنى قايتا تەكىتلەشتۇر.

﴿ئۇالرنىڭ ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كەچۈرىشىدىن
ساقالنغىن﴾ يەنى سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭ بولغان يەھۇدىيالرنىڭ ساڭا يەتكۈزگەن خەۋەرلىرىدە

ھەقنى بۇرمىالپ يەتكۈزۈشىدىن ئېھتىيات قىلغىن ،ئۇالرغا ئالدانما .چۈنكى ئۇالر خائىن،
يالغانچى ،كاپىرالردۇر.

﴿ئەگەر ئۇالر (ﷲ ساڭا نازىل قىلغان ھۆكۈمدىن) يۈز ئۆرۈسە( ،ئى مۇھەممەد!) بىلگىنكى،
ئۇالرنىڭ بىر قىسىم گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى ئىرادە قىلىدۇ﴾ يەنى
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ئۇالر سەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغان ھەقىقەتكە ئۇنىماي ،ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىگە
قارشىلىق قىلسا ،ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى بۇرۇن قىلغان جىنايەتلىرى سەۋەبىدىن ﷲ تائاالنىڭ
(ھېكمىتى بىلەن) ئۇالرنى توغرا يولدىن يىراقالشتۇرۇشنى پۈتۈۋەتكەنلىكىدىن دەپ بىلگىن.
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،كىشىلەردىن نۇرغۇنى پاسىقتۇر (يەنى پەرۋەردىگارىنىڭ تائىتىدىن
باش تارتىپ ،ھەقكە خىالپلىق قىلىپ گۇناھقا چۆمگۈچىلەردۇر)﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى

پەرۋەردىگارىنىڭ تائىتىدىن باش تارتىپ ،ھەقكە قارشى چىققۇچىالردۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا
ھېرىس بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى
كۆپچىلىك كىشىلەر (يەنى كۇففارالر) گە ئىتائەت قىلساڭ ،ئۇالر سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن
ئازدۇرىدۇ﴾(((.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كەئب ئىبنى ئەسەد ،ئىبنى سۇالبە ،ئابدۇلالھ ئىبنى سۈرىيە
ۋە شائس ئىبنى قەيس قاتارلىقالر بىر ـ بىرىگە« :بىز مۇھەممەدنىڭ قېشىغا بارايلى ،ئۇنى
دىنىدىن ياندۇرۇۋېتەلىسەك ئەجەب ئەمەس» دېيىشتى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
كېلىپ« :ئى مۇھەممەد! سەن بىزنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ موللىلىرى ،چوڭلىرى ۋە ئېسىلزادىلىرى
ئىكەنلىكىمىزنى بىلىسەن .ئەگەر بىز ساڭا ئەگىشىدىغان بولساق پۈتۈن يەھۇدىيالر بىزنىڭ
ئارقىمىزدىن ساڭا ئەگىشىدۇ .بىز بىلەن خەلقىمىزنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپلىق بىر مەسىلە بار.
بىز ئۇالرنى بۇ مەسىلىدە سېنى ھۆكۈم قىلدۇرۇشقا ماقۇل كەلتۈرسەك ،سەن بىزگە يان بېسىپ
ھۆكۈم چىقارساڭ ،بىز ساڭا ئىمان ئېيتىپ ئەگىشىمىز» دەپ تەكلىپ بەرگەنىدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ تەكلىپنى رەت قىلدى.
شۇنداق قىلىپ ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر (يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) نىڭ ئارىسىدا ﷲ ساڭا
نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ (ئەھكامى) بويىچە ھۆكۈم قىلغىن ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا
ئەگەشمىگىن ،ئۇالرنىڭ ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كەچۈرىشىدىن
ساقالنغىن .ئەگەر ئۇالر (ﷲ ساڭا نازىل قىلغان ھۆكۈمدىن) يۈز ئۆرۈسە( ،ئى مۇھەممەد!)
بىلگىنكى ،ئۇالرنىڭ بىر قىسىم گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى ئىرادە قىلىدۇ.
شەك -شۈبھىسىزكى ،كىشىلەردىن نۇرغۇنى پاسىقتۇر (يەنى پەرۋەردىگارىنىڭ تائىتىدىن باش
تارتىپ ،ھەقكە خىالپلىق قىلىپ گۇناھقا چۆمگۈچىلەردۇر)﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغان.
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بۇنى ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ھاتەممۇ رىۋايەت قىلغان.

ﷲ تائاال ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى كىشىلەردەك خاتا قانۇن بىلەن ھۆكۈم قىلغان،
موڭغۇلالردەك چىڭگىزخان ۋاقتىدىكى يەھۇدىي ،خىرىستىئان ،ئىسالم دىنى ۋە باشقا ھەر تۈرلۈك
قانۇنالردىن تالالپ تۈزۈپ بېرىلگەن ،شەخسىي قاراش ۋە خاھىشلىرىغا ئاساسالنغان نۇرغۇن
ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،كېيىنكى دەۋرلەردە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى تەرىپىدىن ئۇلۇغلىنىپ
ھەتتا قۇرئان ۋە ھەدىستىنمۇ يۇقىرى ئورۇنغا قويۇۋالغان «ياساق» تىن ئىبىارەت قانۇنلىرى
((( يۇسۇف سۈرىسى  103ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

بىلەن ھۆكۈم قىلغان ،ھەممە ياخشىلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،ھەممە يامانلىقتىن توسقان ﷲ
تائاالنىڭ مۇستەھكەم قانۇنىنى قويۇپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئادەملەر ئۆز خاھىشى بويىچە دەلىل
ـ ئىسپاتسىز پەيدا قىلىۋالغان تۈزۈملەرگە ئېسىلىۋالغانالرنى تەنقىد قىلغان .كىمكى شۇنداق
قىلسا ،كاپىر بولىدۇ .ئۇ تاكى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكمىگە قايتمىغۇچە ،ئۇنىڭدىن
باشقىنى ئازراقمۇ ھۆكۈم قىلمايدىغان بولغۇچە ،ئۇنىڭغا جەڭ ئېالن قىلىش كېرەك.
﴿ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر جاھىلىيەت قانۇنلىرىنى
خاالمدۇ؟ جاھىلىيەت قانۇنلىرىنى مەقسەت قىالمدۇ؟ ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنى تاشالپ باشقىغا
ئېسىالمدۇ؟ ﴿(ﷲ غا) چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە ﷲ دىنمۇ ئادىل كىم
بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىنى چۈشەنگەن ،ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ
ئەڭ ئۇلۇغ ھاكىم ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن بىر كىشى ئۈچۈن ئادىللىقتا ﷲ تائاالدىنمۇ
ئادىل ،ئۆز مەخلۇقاتلىرىغا مېھرىبانلىقتا ئانا بالىسىغا مېھرىبان بولغاندىنمۇ بەكرەك مېھرىبان
بولغان ﷲ تائاالدىن باشقا بىر مېھرىبان زات بارمۇ؟! چۈنكى ﷲ تائاال ھەممىنى بىلگۈچى،
ھەممىگە قۇدرىتى يەتكۈچى ،ئادىل زاتتۇر.
ئىمام ئەبۇقاسم تەبەرانى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئەڭ يامان كۆرىدىغان ئادەم ئىسالمنىڭ
ئىچىدە تۇرۇپ جاھىلىيەت (ئىسالم دىنىنىڭ سىرتىدىكى) يولىنى خااليدىغان ،بىر ئىنساننىڭ
قېنىنى ناھەق تۆكىمەن دەپ تۇرۇۋالغان ئادەمدۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى تېخىمۇ
تەپسىلىي شەكىلدە رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ
ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر-بىرىنى دوست
تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ ،ﷲ
زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ﴿ .﴾51دىللىرىدا كېسەللىك (يەنى مۇناپىقلىق)
بارالرنىڭ (زامان ئۆزگىرىپ كاپىرالر زەپەر تاپسا) ئۆزىمىزگە بىر پاالكەتچىلىك كېلىشىدىن
قورقىمىز دەپ ،ئۇالر بىلەن دوست بولۇشقا ئالدىرىغانلىقىنى كۆرىسەن ،ﷲ (رەسۇلۇلالغا،
مۇسۇلمانالرغا) غەلىبە (يەنى مەككىنى فەتىھ قىلىشنى) ئاتا قىلىدۇ ،ياكى بىر ئىشنى (يەنى
ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى پاش قىلىشنى) مەيدانغا كەلتۈرىدۇ  -دە ،كۆڭلىدە يوشۇرغىنى (يەنى
مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىنى دوست تۇتقانلىقى) ئۈچۈن ئۇالر نادامەت چېكىدۇ﴿( .﴾52بۇ
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مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان ھىيلە  -مىكىرى پاش قىلىنغاندا) مۆمىنلەر (بىر  -بىرىگە):
«سىلەر بىلەن چوقۇم بىللە ئىكەنلىكلىرىگە ﷲ نامى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشكەنلەرمۇ
شۇ كىشىلەرمۇ؟» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ (يەنى مۇناپىقالرنىڭ) قىلغان ئەمەللىرى بىكار بولدى ،ئۇالر
(دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە) زىيان تارتقۇچى بولدى﴿.﴾53

يەھۇدىي ،خىرىستىئان ۋە باشقا ئىسالم دۈشمەنلىرى بىلەن دوستلىشىشنىڭ
مەنئىي قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى خىرىستىئان ۋە يەھۇدىيالردەك ئىسالمنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ
دۈشمەنلىرى بولغان كىشىلەر بىلەن دوستلىشىشتىن توستى .ئاندىن ئىسالم دۈشمەنلىرىنىڭ
بىر ـ بىرى بىلەن دوست ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ۋە ئۇالر بىلەن دوست بولغانالرغا قاتتىق
تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە
شۇالردىن سانىلىدۇ﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىنى
ئېلىم ـ بېرىم ھېساباتلىرىنى بىر پارچە تېرىگە يېزىپ ،ئۆزىگە مەلۇم قىلىشقا بۇيرۇغان ئىدى.
ئەبۇ مۇسانىڭ بىر خىرىستىئان كاتىبى بار بولۇپ ،ئۇ كاتىبنىڭ يازغان خېتى ئۆمەرگە
سۇنۇلغاندا ،ئۆمەر ئۇنىڭ خېتىنى يارىتىپ قېلىپ :سەن ھەقىقەتەن ئۇستا كاتىب ئىكەنسەن،
شامدىن ماڭا كەلگەن بىر پارچە مەكتۇبنى مەسچىتتە ئوقۇپ بېرەمسەن؟ -دېدى .كاتىب
ئۇنداق قىاللمايدىغانلىقىنى ئېيتقاندا ،ئۆمەر :سەن يۇيۇنمىغانمىدىڭ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ:
مەن خىرىستىئان -،دەپ جاۋاب بېرىۋېدى ،ئۆمەر ئۇنى قوپال سىلكىپ ،پۇتىغا ئۇردى ۋە:
ئۇنى چىقىرىۋېتىڭالر -،دەپ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست
تۇتماڭالر .ئۇالر بىر-بىرىنى دوست تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ
ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇدى.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇھەممەد ئىبنى سىرىيننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇتبە :سىلەر تۇيماستىن يەھۇدىي ۋە خىرىستىئان بولۇپ قېلىشتىن ئېھتىيات
قىلىڭالر! -دېدى .مۇھەممەد ئىبنى سىرىين بىز ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇتبەنى بۇ سۆزدە ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر-بىرىنى دوست
تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىنى كۆزدە تۇتقانمىكىن دەپ گۇمان قىلىشتۇق -،دېدى.
﴿دىللىرىدا كېسەللىك (يەنى مۇناپىقلىق) بارالرنىڭ (زامان ئۆزگىرىپ كاپىرالر زەپەر
تاپسا) ئۆزىمىزگە بىر پاالكەتچىلىك كېلىشىدىن قورقىمىز دەپ ،ئۇالر بىلەن دوست بولۇشقا
ئالدىرىغانلىقىنى كۆرىسەن﴾ يەنى سەن كۆڭلىدە گۇمان ۋە مۇناپىقلىق بارالرنىڭ ئۇالرنى

دوست تۇتۇشقا ،ئۇالر بىلەن ئىچقويۇن ـ تاشقويۇن بولۇشقا ئالدىراشقانلىقىنى كۆرىسەن .ئۇالر
كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتا ئەگەر كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى يېڭىۋالسا ،بىزنىڭ دوستلىقىمىزنى
ئۇنۇتماي بىزگە ياخشىلىق قىالر ،نەتىجىدە بىز بەزى بااليى ـ ئاپەتلەردىن قۇتۇلۇپ قاالرمىز

مائىدە سۈرىسى

دەپ باھانە كۆرسىتىدۇ.
﴿ﷲ (رەسۇلۇلالغا ،مۇسۇلمانالرغا) غەلىبە (يەنى مەككىنى فەتىھ قىلىشنى) ئاتا قىلىدۇ،
ياكى بىر ئىشنى (يەنى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى پاش قىلىشنى) مەيدانغا كەلتۈرىدۇ  -دە،
كۆڭلىدە يوشۇرغىنى (يەنى مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىنى دوست تۇتقانلىقى) ئۈچۈن ئۇالر نادامەت
چېكىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇنداق قىلغىنى بىلەن ،بەلكى ﷲ تائاال مەككىنى پەتھى قىلىۋېتىشى

ياكى مۇسۇلمانالرغا يەھۇدىي ـ خىرىستىئانالردىن جىزيە (تۆلەم) ئالىدىغان نۇسرەت ئاتا
قىلىۋېتىشى مۇمكىن .شۇنداق بولغاندا يەھۇدىي ـ خىرىستىئانالرنى دوست تۇتۇۋالغان مۇناپىقالر
ئۇالرنى دوست تۇتقىنىغا ۋە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلغىنىغا ،ھېچبىر پايدا زىيىنى بولمىغان
دوستلۇق ئورنىتىپ (زىيان تارتقىنىغا) پۇشايمان قىلغۇچىالردىن بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن قىلغان دوستلۇقلىرىنى مۇشۇ دۇنيادىال مۆمىن بەندىلىرىگە ئاشكارىالپ،
ئۇالرنى رەسۋا قىلىدۇ .مۆمىن بەندىلەرگە ئۇالرنىڭ ئەپتى  -بەشىرىسى ئاشكارىالنغاندا ،مۆمىن
بەندىلەر ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى مۆمىن دەپ قەسەم ئىچىپ تۇرۇپ ،ئەمەلىيەتتە يالغانچى ،بوھتان
چاپلىغۇچى ئىكەنلىكىدىن ھەيران قالىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان
ھىيلە  -مىكىرى پاش قىلىنغاندا) مۆمىنلەر (بىر  -بىرىگە)« :سىلەر بىلەن چوقۇم بىللە
ئىكەنلىكلىرىگە ﷲ نامى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشكەنلەرمۇ شۇ كىشىلەرمۇ؟» دەيدۇ.
ئۇالرنىڭ (يەنى مۇناپىقالرنىڭ) قىلغان ئەمەللىرى بىكار بولدى ،ئۇالر (دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە)
زىيان تارتقۇچى بولدى﴾.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرىنچى بولۇپ
كېلىشىمنى بۇزغان قەبىلە بەنۇقەينۇقا قەبىلىسى ئىدى .ئاسىم ئىبنى ئۆمەر ئىبنى قەتادە
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر كېلىشىمنى بۇزغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى قورشاۋغا ئالدى.
ئاخىرى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكۈم قىلىشىغا ماقۇل بولدى .ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىغا چۈشكەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل ئورنىدىن تۇرۇپ:
ئى مۇھەممەد! مېنىڭ دوستلىرىمغا ياخشىلىق قىلغان بولساڭ ،ئۇالر خەزرەج قەبىلىسى بىلەن
ئىتتىپاقداش ئىدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇرمىغان ئىدى.
ئابدۇلالھ يەنە :ئى مۇھەممەد! دوستلىرىمغا ياخشىلىق قىلغان بولساڭ! -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا گەپ قىلماي يۈزىنى باشقا تەرەپكە ئۆرۈۋالدى .ئابدۇلالھ قولىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇبۇلغىسىنىڭ يانچۇقىغا كىرگۈزگەن ئىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا« :مېنى قويىۋەت» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قاتتىق غەزەپلەنگەنلىكىدىن
يۈزى تاتىرىپ كەتكەنىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە« :ۋاي ساڭا! مېنى قويىۋەت» دېدى.
ئابدۇلالھ :ياق ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مېنىڭ دوستلىرىمغا ياخشىلىق قىلىپ،
ئۇالردىن  400ساۋۇت دوبۇلغىسىز ۋە  300دۇبۇلغىلىق كىشىنى ماڭا بەرمىگىچە مەن سېنى
قويىۋەتمەيمەن .ئۇالر مېنى ھەر قانداق دۈشمەندىن قوغدىغان تۇرسا ،سەن ئۇالرنى بىردەمدىال
يوقىتىۋېتەمتىڭ؟ مەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە (كاپىرالر غەلىبە قىلىپ) بىزگە پاالكەت كېلىشىدىن
قورقىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ« :ئۇالر سېنىڭ بولسۇن» دېدى.
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ئۇبادە ئىبنى ۋەلىيدنىڭ سۆزلەپ بېرىشىچە :بەنۇقەينۇقا جەمەتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىلەن ئۇرۇشقاندا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئۇالرنىڭ تەرىپىنى ئېلىپ تۇرىۋالدى .ئۇبادە ئىبنى
سامىت خەزرەچ قەبىلىسىنىڭ بەنى ئەۋف جەمەتىدىن بولۇپ ،ئۇمۇ بەنۇقەينۇقا بىلەن ئابدۇلالھ
ئىبنى ئۇبەيدەكال ئىتتىپاقداش ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ مۇنداق
دېدى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئۇالر بىلەن
بولغان ئىتتىپاقداشلىقىمنى بىكار قىلغانلىقىمنى ،ﷲ تائاالنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە
مۆمىنلەرنى دوست تۇتىدىغانلىقىمنى ،كاپىرالرنىڭ ئىتتىپاقداشلىقىدىن ،دوستلىقىدىن ئادا
ـ جۇدا بولغانلىقىمنى جاكاراليمەن .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي

ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر-بىرىنى دوست تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى
دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ ﴾...دېگەن ئايەتلىرى ئۇبادە ئىبنى سامىت

ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ھەققىدە نازىل بولدى.

********
ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ
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ئى مۆمىنلەر! سىلەردىن كىمكى مۇرتەد بولىدىكەن ،ﷲ (ئۇنىڭ ئورنىغا) ﷲ
ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان ،ئۇالرمۇ ﷲ نى دوست تۇتىدىغان ،مۆمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان،
كاپىرالرغا شەپقەتسىز ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن
قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ .بۇ (يەنى يۇقىرىدىكى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىش)
ﷲ نىڭ پەزلىدۇركى( ،ﷲ) ئۇنى (بەندىلىرىدىن) خالىغان كىشىگە بېرىدۇ ،ﷲ (نىڭ
پەزلى) كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾54شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ دوستۇڭالر
ﷲ دۇر ،ﷲ نىڭ رەسۇلىدۇر ۋە مۆمىنلەردۇركى ،مۆمىنلەر تەئدىل ئەركان بىلەن ناماز
ئۆتەيدۇ ،زاكات بېرىدۇ ،ئۇالر (ﷲ نىڭ ئەمرىگە) كەمتەرلىك بىلەن بويسۇنغۇچىالردۇر﴿.﴾55
كىمكى ﷲ نى ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە مۆمىنلەرنى دوست تۇتىدىكەن( ،ئۇ ﷲ نىڭ
جامائەسىدىندۇر) ﷲ نىڭ جامائەسى (ئەلۋەتتە) غالىبتۇر﴿.﴾56

مۆمىنلەر دىندىن يانسا ،ئورنىغا باشقا بىر مىللەتنىڭ كەلتۈرۈلىدىغانلىقى
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەردىن كىمكى مۇرتەد بولىدىكەن ،ﷲ (ئۇنىڭ ئورنىغا) ﷲ ئۇالرنى
دوست تۇتىدىغان ،ئۇالرمۇ ﷲ نى دوست تۇتىدىغان ،مۆمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان ،كاپىرالرغا
شەپقەتسىز ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان
بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كىمكى ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى ۋە شەرىئىتىنى

مائىدە سۈرىسى

تىكلەشتىن يۈز ئۆرۈسە ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق ،كۈچلۈكرەك ۋە ئۇنىڭدىنمۇ
راۋۇرۇس ،دىنىي قېرىنداشلىرىغا كەمتەر ۋە رەھىمدىل ،دۈشمەنلىرىگە قەھرىلىك ۋە شەپقەتسىز،
ﷲ تائاالغا تائەت قىلىشتا ،ﷲ تائاالنىڭ قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا ،ياخشىلىققا بۇيرۇشتا،
يامانلىقتىن توسۇشتا ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشتا ھەرقانداق توسقۇچىنىڭ توسالغۇسىغا پەرۋا
قىلمايدىغان ،ھەر قانداق تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلغۇچىالرنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان،
ھەقىقىي مۆمىنلەرنى ئالماشتۇرىۋېتىشكە ئۆز تائاالنىڭ قۇدرىتىنىڭ يېتىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا ،بۇ ئۇنىڭغا تەس ئەمەس .بۇ تاكى قىيامەتكە قەدەر بىر
ئومۇمىي خىتابتۇر.
ﷲ تائاال بىرىنىڭ ئورنىغا يەنە بىرىنى ئېلىپ كېلەلەيدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر (ﷲ نىڭ تائىتىدىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا
بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ﷲ نىڭ ھەق ئاساستا ياراتقانلىقىنى
(يەنى بىكار ياراتمىغانلىقىنى) كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەگەر ﷲ خالىسا( ،ئى ئىنسانالر!) سىلەرنى
يوق قىلىۋېتىپ (ئورنۇڭالرغا سىلەردىن ياخشى) يېڭى ئادەملەرنى يارىتىدۇ .بۇ ﷲ غا قىيىن
ئەمەس﴾(((.
﴿مۆمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان ،كاپىرالرغا شەپقەتسىز ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە
ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ﴾ ﷲ تائاال ھەقىقىي

مۆمىنلەرنىڭ دىنى قېرىنداشلىرىغا كەمتەر ،كاپىالرغا قەھرىلىك بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇھەممەد ﷲ نىڭ رەسۇلىدۇر ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر
كۇففارالرغا قاتتىقتۇر ،ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر﴾((( ۋە يەنە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم“ :كۈلدۈرگۈچى”،
“كۈلۈمسىرىگۈچى”“ ،ئۇرۇشقۇچى” ياكى “جەڭ قىلغۇچى” دەپ سۈپەتلەنگەن .دېمەك ،ئۇ
دوستلىرىغا كۈلۈمسىرەيدۇ .دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :دوستۇم
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مېنى يەتتە ئىشقا بۇيرۇغان ،ئۇالر :بىچارە ،مىسكىنلەرگە ئامراق
بولۇش ۋە ئۇالرغا يېقىنلىشىش ،تۇرمۇشتا ئۆزەمدىن تۆۋەندىكىلەرگە قاراش ۋە ئۈستۈنلەرگە
قارىماسلىق ،باشقىالر سىلەر ـ رەھىمنى مەندىن ئۈزۈپ قويسىمۇ ،ئۇالرغا سىلە ـ رەھىم قىلىش،
ھېچقانداق ئادەمدىن بىر نەرسە سورىماسلىق ،ئاچچىق بولسىمۇ ،ھەقنى سۆزلەش ،ﷲ يولىدا
ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقماسلىق“ ،الھەۋلە ۋەال قۇۋۋەتە ئىلال بىلالھ” نى كۆپ
دېيىش قاتارلىقدۇر .سەۋەبى شۇكى ،ئۇالر ئەرشنىڭ ئاستىدىن چىققان ئەڭگۈشتەرلەردۇر.
سەھىھ ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مۆمىنگە ئۆزىنى ئۆزى
خارالش اليىق ئەمەس» دېگەندە ،ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۆزىنى ئۆزى قانداق
خاراليدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆزى كۆتۈرەلمەيدىغان ئېغىر سىناقالرنى
ئۆزىگە يۈكلىۋالىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  19ــــ  20ـ ئايەتلەر.
((( فەتىھ سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿بۇ (يەنى يۇقىرىدىكى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىش) ﷲ نىڭ پەزلىدۇركى( ،ﷲ)
ئۇنى (بەندىلىرىدىن) خالىغان كىشىگە بېرىدۇ﴾ يەنى كىمكى يۇقىرىدىكى مۆمىنلەرنىڭ سۈپىتى

بىلەن سۈپەتلەنسە ،ئۇنىڭ بۇنداق سۈپەتلىنىشى چوقۇم ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان
مەرھەمىتىدىندۇر﴿ .ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى كىمنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتىگە اليىق بولىدىغانلىقىنى ﷲ تائاال ئوبدان بىلگۈچىدۇر.

﴿شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ دوستۇڭالر ﷲ دۇر ،ﷲ نىڭ رەسۇلىدۇر ۋە مۆمىنلەردۇركى،
مۆمىنلەر تەئدىل ئەركان بىلەن ناماز ئۆتەيدۇ ،زاكات بېرىدۇ﴾ يەنى يەھۇدىيالر سىلەرنىڭ

دوستۇڭالر ئەمەس ،سىلەرنىڭ دوستلۇقىڭالر ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە
خاستۇر.
بۇ يەردىكى دوستلۇققا اليىق بولغان مۆمىنلەر :شېرىكى يوق بىرال ﷲ تائاالغا ئىبادەت
قىلىشتىن ئىبارەت ئىسالمنىڭ تۈۋرۈكلىرىنىڭ ئەڭ كاتتىسى بولغان نامازنى تولۇق ئوقۇغان،
پېقىر  -مىسكىنلەرنىڭ ھەققى بولغان زاكاتنى بەرگەن مۆمىنلەردۇر.
﴿ئۇالر (ﷲ نىڭ ئەمرىگە) كەمتەرلىك بىلەن بويسۇنغۇچىالردۇر﴾ بەزىلەر بۇ ئايەتنى رۇكۇ
ھالىتىدە تۇرۇپ زاكات بىرىدۇ دەپ خاتا چۈشىنىپ قالغان ،ناۋادا شۇنداق دېيىلگەن بولسا،
زاكاتنى رۇكۇ قىلغان ھالەتتە بېرىش باشقا ھالەتتە بېرىشتىن ئەۋزەل بولغان بوالتتى .ئېتىبارغا
ئالغۇچىلىكى بار ئالىمالرنىڭ ھېچ بىرى بۇنداق دەپ قارىمىغان .ئۇنداق بولغان ئىكەن،
ئايەتنىڭ ئەسلى مەنىسى :پەرز نامازلىرىنى جامائەت بىلەن ئوقۇش ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ
مەسچىتلىرىگە كېلىدۇ .زاكاتلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا خەجلەيدۇ -،دېگەنلىك
بولىدۇ.

بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبلىرى
يۇقىرىدا بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
يەھۇدىيالرنىڭ ئىتتىپاقداشلىقىدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ ،ﷲ تائاالنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە
مۆمىنلەرنى دوست تۇتۇشقا رازى بولغانلىقى ھەققىدە چۈشكەنلىكى بايان قىلىندى.
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شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲ نى ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە مۆمىنلەرنى
دوست تۇتىدىكەن( ،ئۇ ﷲ نىڭ جامائەسىدىندۇر) ﷲ نىڭ جامائەسى (ئەلۋەتتە) غالىبتۇر﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزغا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم
چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر .ﷲ غا ۋە ئاخىرەت
كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر قەۋمنىڭ ﷲ بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالرنى –
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى ،ئوغۇللىرى ،يا قېرىنداشلىرى ،يا ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىمۇ
 دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن (يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۇمكىن ئەمەس) ،ئەنەشۇالرنىڭ دىللىرىدا ﷲ ئىماننى مەھكەم قىلدى ۋە ئۆز دەرگاھىدىن بولغان روھ بىلەن ئۇالرنى
كۈچەيتتى ،ﷲ ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،ئۇالر

مائىدە سۈرىسى

جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲ ئۇالردىن رازى بولىدۇ ،ﷲ دىن ئۇالرمۇ مەمنۇن بولىدۇ ،ئەنە
شۇالر ﷲ نىڭ قوشۇنىدۇر ،بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ قوشۇنى مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾
يەنى ﷲ تائاالنىڭ ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەرنىڭ دوستلۇقىغا رازى بولغان ھەر قانداق
ئادەم دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نىجاتلىق تاپقۇچى( ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) نۇسرەت بېرىلگۈچىدۇر.

(((

********
ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ
ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ
ئى مۆمىنلەر سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)
دىن دىنىڭالرنى مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست قىلىۋالماڭالر .ئەگەر (ھەقىقىي)
مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر﴿ .﴾57سىلەر نامازغا چاقىرغان (يەنى ئەزان ئېيتقان)
چېغىڭالردا ،ئۇالر نامازنى (ھەم سىلەرنى) مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلىدۇ ،بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى،
ئۇالر (نامازنىڭ ھېكمىتىنى ۋە نامازنىڭ نەپسىنى پاكالشتىكى غايىسىنى) چۈشەنمەس
قەۋمدۇر﴿.﴾58

كاپىرالر بىلەن دوستلىشىشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
﴿ئى مۆمىنلەر سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)
دىن دىنىڭالرنى مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست قىلىۋالماڭالر﴾ يەنى بۇ ،دۇنيا

ۋە ئاخىرەتكە پايدىلىق مەنپەئەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،پاك ئىسالم شەرىئەتلىرىگە ئەمەل
قىلىپ كېلىۋاتقانالرنىڭ ئەڭ ياخشى ئىش  -ھەرىكەتلىرىنى مەسخىرە قىلىدىغان ،ئۇنى
ئۆزلىرىنىڭ بۇزۇق پىكىرلىرى ،ئويۇن  -تاماشاسىغا سېلىشتۇرۇپ ،بىكار ئىشتىن ئىبارەت دەپ
قارايدىغان مۇشرىكالر ۋە يەھۇدىي ـ خىرىستىئانالردىن ئىبارەت ئىسالم دۈشمەنلىرىنى دوست
تۇتۇش ۋە ئۇالر بىلەن دوستلىشىشتىن يىرگەندۈرۈشتۇر.
﴿ئەگەر (ھەقىقىي) مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر ﷲ
تائاالنىڭ شەرىئىتىگە ئىشەنسەڭالر ،دىننى مەسخىرە قىلغان ،سىلەرگە ۋە دىنىڭالرغا
دۈشمەنلىك قىلغان كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتا ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ــــ  22ـ ئايەتلەر.
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قورقۇتىدۇ ،ئاخىرى قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾(((.

كاپىرالرنىڭ ناماز ۋە ئەزاننى مەسخىرە قىلىدىغانلىقى
﴿سىلەر نامازغا چاقىرغان (يەنى ئەزان ئېيتقان) چېغىڭالردا ،ئۇالر نامازنى (ھەم سىلەرنى)
مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلىدۇ﴾ يەنى ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەڭ ياخشى ئەمەللەرنىڭ بىرى

بولغان نامازغا چاقىرىپ ئەزان ئېيتقىنىڭالردا ،ئۇالر مەسخىرە قىلىشىدۇ .چۈنكى ئۇالر ﷲ
تائاالغا ئىبادەت قىلىشنىڭ مەنىسىنى ،شەرىئەتلىرىنى چۈشەنمەيدۇ .بۇنداق قىلىش شەيتاننىڭ
ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ سۈپەتلىرى بولۇپ« :شەيتان ئەزاننى ئاڭلىغاندا ئۇنى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن
ئاۋازلىق ئوسۇرغان ھالەتتە تىكىۋېتىدۇ .ئەزان تۈگىگەندە قايتىپ كېلىدۇ .تەكبىر ئوقۇلسا،
يەنە قاچىدۇ .تەكبىر ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن بەندىنىڭ كۆڭلىگە بۇنى ئويال ،بۇنى ئەسلە
دەپ ۋەسۋەسە پەيدا قىلىپ ،قانچە رەكئەت ناماز ئوقۇغانلىقىنى بىلەلمەيدىغان قىلىپ قويۇش
ئۈچۈن قايتىپ كېلىدۇ .كىمكى شۇنداق ئىشقا دۇچ كەلسە ،ساالم بېرىشتىن بۇرۇن ئىككى
سەجدە قىلىۋەتسۇن» .بۇ ،ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستۇر.

ئىمام زۆھرى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال كىتابىدا ئەزان ئېيتىشنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :سىلەر نامازغا چاقىرغان (يەنى ئەزان ئېيتقان) چېغىڭالردا ،ئۇالر نامازنى (ھەم

سىلەرنى) مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلىدۇ ،بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر (نامازنىڭ ھېكمىتىنى ۋە
نامازنىڭ نەپسىنى پاكالشتىكى غايىسىنى) چۈشەنمەس قەۋمدۇر﴾ بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت

قىلغان.

*******
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ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى)!
پەقەت بىزنىڭ ﷲ غا ،بىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ،بۇنىڭدىن ئىلگىرى
(پەيغەمبەرلەرگە) نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتقانلىقىمىز ئۈچۈن ۋە سىلەرنىڭ
كۆپچىلىكىڭالر پاسىق بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،بىزنى ئەيىبلەمسىلەر؟»﴿( .﴾59ئى مۇھەممەد!)
((( ئال ئىمران سۈرىسى  28ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

ئېيىتقىنكى« ،سىلەرگە ﷲ نىڭ نەزىرىدىكى بۇنىڭدىنمۇ يامان جازانى ئېيتىپ بىرەيمۇ؟
(ئۇ شۇنداق) كىشىلەرنىڭ (جازاسىكى) ،ﷲ ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا
غەزەپ قىلدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى مايمۇن ۋە چوشقا قىلدى ،بىر قىسمىنى شەيتانغا
ئىبادەت قىلىدىغان قىلدى ،ئەنە شۇالرنىڭ ئورنى ئەڭ ياماندۇر (يەنى دوزاختۇر)( ،ئۇالر)
توغرا يولدىن ئەڭ ئاداشقاندۇر»﴿( .﴾60يەھۇدىالرنىڭ مۇناپىقلىرى) يېنىڭالرغا كەلگەن
چاغدا ،بىز ئىمان ئېيتتۇق ،دەيدۇ ،ۋاھالەنكى ،ئۇالر (ئى مۇھەممەد! يېنىڭغا) كۇفرى بىلەن
كىرىپ ،كۇفرى بىلەن چىقىپ كەتتى (يەنى سەندىن ئاڭلىغان ئىلىمدىن پايدىالنمىدى).
ﷲ ئۇالرنىڭ يوشۇرغان نەرسىسىنى (يەنى نىفاقىنى ۋە كۇفرىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴿.﴾61
ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ گۇناھقا ،زۇلۇم سېلىشقا ۋە
ھارام يېيىشكە ئالدىرايدىغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان﴿.﴾62
ئۇالرنىڭ زاھىتلىرى ،ئەھبارلىرى نېمىشقا ئۇالرنى يالغان سۆزلەشتىن ،ھارام يېيىشتىن توسمايدۇ؟
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴿﴾63

مۆمىنلەر اﷲ تائاالغا ئىمان كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ئەھلى كىتابالرنىڭ
ئۇالرنى ئۆچ كۆرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنىڭ بېشىدا مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سىلەرنى ،دىنىڭالرنى

مەسخىرە ۋە ئويۇن قىلىۋالغان ئەھلى كىتابالرغا ئېيتقىنكى«﴿ :ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى) پەقەت بىزنىڭ ﷲ غا ،بىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى
قۇرئانغا) بۇنىڭدىن ئىلگىرى (پەيغەمبەرلەرگە) نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتقانلىقىمىز
ئۈچۈن ۋە سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر پاسىق بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،بىزنى ئەيىبلەمسىلەر؟»﴾

يەنى سىلەرنىڭ بىزنى ئەيىبلەيدىغان بۇنىڭدىن باشقا بىر نەرسەڭالر بارمۇ؟ بۇ ئەيىب ئەمەس.
بۇنىڭدىن باشقا ئەيىبلەيدىغان باشقا بىر نەرسەڭالر يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر مۆمىنلەرنى پەقەت غالىب ،مەدھىيىگە اليىق
ﷲ غا ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى)
يامان كۆرۈشى پەقەت ﷲ نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرنى ئۆز پەزلىدىن باي قىلغانلىقى
ئۈچۈندۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنغان :ئىبنى
جەمىلنىڭ زاكات بېرىشنى يامان كۆرۈشى ،ئۇ ئەسلىدە پېقىر بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنى باي
قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر.

﴿سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر پاسىق بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايەت﴿ :بىزگە نازىل
قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ،بۇنىڭدىن ئىلگىرى (پەيغەمبەرلەرگە) نازىل قىلىنغان كىتابالرغا
((( بۇرۇج سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  74ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمان ئېيتقانلىقىمىز﴾ دېگەن ئايەتكە باغلىنىشلىقتۇر .مەنىسى :سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالرنىڭ
پاسىق ئىكەنلىكىڭالرغا ئىشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن ،بىزنى يامان كۆرىسىلەر.

ئەھلى كىتابنىڭ قىيامەت كۈنىدە ئەڭ يامان ئازابقا اليىق بولىدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيىتقىنكى« ،سىلەرگە ﷲ نىڭ نەزىرىدىكى بۇنىڭدىنمۇ يامان جازانى
ئېيتىپ بىرەيمۇ؟»﴾ يەنى سىلەرگە قىيامەت كۈنىدە ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى سىلەر

ئويلىغاندىنمۇ يامانراق جازانى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ شۇ جازاغا ئۇچرايدىغان كىشىلەر تۆۋەندىكى
ئايەتلەردە تەسۋىرلەنگەن سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن كىشىلەردۇر:
﴿ﷲ ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىدىن
قوغلىدى﴿ .ئۇالرغا غەزەپ قىلدى﴾ يەنى كېيىن كەچۈرۈۋەتمەيدىغان دەرىجىدە قاتتق غەزەپ
قىلدى﴿ .ﷲ ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى مايمۇن ۋە چوشقا قىلدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىزاھاتى بەقەرە
سۈرىسىدە بايان قىلىنغان ئىدى .ئەئراف سۈرىسىدە يەنە بىر قېتىم بايان قىلىنىدۇ.
سۇفيان سەۋرى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن مايمۇنالر ۋە چوشقىالر ھەققىدە :بۇالر ﷲ تائاال
سۈرىتىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن ئىنسانالرمۇ؟ -دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دەپ جاۋاب بەرگەن« :ﷲ تائاال بىر قەۋمنى ھاالك قىلىۋەتسە ياكى ئىنسان سۈرىتىدىن
ئۆزگەرتىۋەتسە ،ئۇالردىن نەسىل قالدۇرمىدى .ۋەھالەنكى ،ھازىرقى مايمۇن ۋە چوشقىالر
بۇرۇنال بار ئىدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

﴿بىر قىسمىنى شەيتانغا ئىبادەت قىلىدىغان قىلدى﴾ يەنى ئۇالردىن تاغۇتقا خىزمەت
قىلىدىغان ماالي ۋە خىزمەتچىلەرنى قىلغان .بۇنىڭ مەنىسى مۇنداق :ئى (بىزنىڭ يالغۇز
بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتەك پاك دىنىمىزغا تەنە قىلىدىغان) ئەھلى كىتابالر! قانداقمۇ
سىلەردىن بۇنداق ئىشالر سادىر بولىدۇ؟ ھالبۇكى ،سىلەردىن شۇ جىنايەتلەرنىڭ ھەممىسى
تېپىلىدىغان تۇرسا .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالرنىڭ ئورنى ئەڭ ياماندۇر
(يەنى دوزاختۇر)﴾ يەنى سىلەر بىزنى يامان دەپ ئويلىغىنىڭالردىنمۇ بەكرەك ياماندۇرسىلەر.
﴿(ئۇالر) توغرا يولدىن ئەڭ ئاداشقاندۇر﴾ سىلەرگە تېگىشلىك بولغان شۇ ئورۇن ،سىلەر بىزگە
ئويلىغان يامان ئورۇندۇر.
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ئىماننى ئاشكارىالپ ،كۇپۇرلۇقنى يوشۇرۇشنىڭ مۇناپىقالرنىڭ ئادەتلىرىدىن
ئىكەنلىكى
﴿(يەھۇدىالرنىڭ مۇناپىقلىرى) يېنىڭالرغا كەلگەن چاغدا ،بىز ئىمان ئېيتتۇق ،دەيدۇ،
ۋاھالەنكى ،ئۇالر (ئى مۇھەممەد! يېنىڭغا) كۇفرى بىلەن كىرىپ كۇفرى بىلەن چىقىپ كەتتى
(يەنى سەندىن ئاڭلىغان ئىلىمدىن پايدىالنمىدى)﴾ بۇ سۈپەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇناپىقالرنىڭ

مائىدە سۈرىسى

سۈپەتلىرى بولۇپ ،ئۇالر كۇپۇرلۇقنى قەلبلىرىدە ساقالپ ،تاشقى كۆرۈنۈشتە مۆمىنلەرگە ساختا
مۇئامىلە قىلىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (ئى مۇھەممەد! يېنىڭغا) كۇفرى بىلەن كىرىپ﴾

ئى مۇھەممەد! ئۇالر سېنىڭ قېشىڭغا كۇپرىنى كۆتۈرۈپ كىردى .لېكىن سەندىن ئاڭلىغان ئىلىم
ۋە ۋەز ـ نەسىھەتلەر ئۇالرغا كار قىلمىغان ھالەتتە يەنىال كۆڭۈللىرىدە ﴿كۇفرى بىلەن چىقىپ
كەتتى﴾.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ يوشۇرغان نەرسىسىنى (يەنى نىفاقىنى ۋە كۇفرىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى
ئۇالر كۆڭلىدىكى كۇپۇرلۇقنى يوشۇرۇپ ،ساختىلىق قىلىپ ،ئىنسانالرغا باشقا بىر نەرسىنى
كۆرسەتكىنى بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىنى ۋە سىرلىرىنى بىلگۈچىدۇر .چۈنكى
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن نەرسىنىمۇ بىلگۈچى بولغان ﷲ ھەممىنى ئاشۇ ئىنسانالردىنمۇ ئوبدانراق
بىلىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ گۇناھقا ،زۇلۇم سېلىشقا
ۋە ھارام يېيىشكە ئالدىرايدىغانلىقىنى كۆرىسەن﴾ يەنى ئۇالر گۇناھ ئىشالرغا ،ھارام قىلىنغان

نەرسىلەرگە ،كىشىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىشقا ۋە باشقىالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى يېۋىلىش قاتارلىق
چەكلەنگەن ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىكى نېمىدېگەن يامان!

يەھۇدىي موللىالرنىڭ كىشىلەرنى يامان ئىشالردىن توسمىغانلىقى ئۈچۈن
ئەيىبلەنگەنلىكى
﴿ئۇالرنىڭ زاھىتلىرى ،ئەھبارلىرى نېمىشقا ئۇالرنى يالغان سۆزلەشتىن ،ھارام يېيىشتىن
توسمايدۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىدىغان كىشىلەر ،ئالىمالر ئۇالرنى مۇنداق گۇناھ
ئىشالرنى قىلىشتىن توسسا بولماسمىدى؟ ﴿ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴾ ئەلى ئىبنى

ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىدىغانالرنىڭ ۋە ئالىمالرنىڭ كىشىلەرنى گۇناھتىن
توسمىغانلىقلىرى نېمىدېگەن يامان!
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قۇرئان كەرىمدە مۇشۇ ئايەتتىنمۇ بەكرەك كايىغان ئايەت يوقتۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم يەھيا ئىبنى يەئمۇرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ ئەلىي
ئىبنى ئەبۇتالىب خۇتبە ئوقۇپ ،ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن مۇنداق دېدى :ئى
خااليىق! سىلەردىن ئىلگىرىكى كىشىلەر گۇناھ قىلغاندا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەقۋادارالر ۋە
ئالىمالر ئۇالرنى توسمىغاچقا ئۇالر گۇناھنى تېخىمۇ كۆپ قىلىۋەرگەن ،ئاخىرى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
جازاسىغا ئۇچراپ ھاالك بولغان ئىدى .سىلەرگىمۇ ئۇالرغا كەلگەن ھاالكەتنىڭ كېلىپ قالماسلىقى
ئۈچۈن ياخشىلىققا بۇيرۇڭالر ،يامانلىقتىن توسۇڭالر! بىلىپ قويۇڭالركى ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە
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يامانلىقتىن توسۇش ،رىزىقنى ئۈزۈپ قويمايدۇ ،ئەجەلنى يېقىنالشتۇرمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى جەرىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :قايسى بىر مىللەتتە گۇناھ ئىشالرنى قىلىدىغان كىشىلەر بولسا ،ئۇ مىللەتنىڭ گۇناھ
قىلغۇچىالرنى توسۇش ئىمكانىيتى بار تۇرۇپ ،ئۇالرنى توسىمىسا ،ﷲ تائاال ئۇالرنى شۇ سەۋەبتىن
بىرەر بااليىئاپەت بىلەن جازااليدۇ».
ئىمام ئەبۇ داۋۇدمۇ ئىبنى جەرىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :بىر كىشى بىر مىللەتنىڭ ئىچىدە گۇناھ
ئىشالرنى قىلسا ،شۇ مىللەت ئۇنى ئۆزگەرتىشكە قادىر تۇرۇپ ئۆزگەرتمەيدىكەن ،شۇ مىللەت
كىشىلىرىگە ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن ﷲ تائاال چوقۇم (ئۇالرنى) بىرەر بااليىئاپەت بىلەن
جازااليدۇ» .بۇنى ئىمام ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸ
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يەھۇدىيالر« :ﷲ نىڭ قولى باغالغلىقتۇر (يەنى ﷲ بېخىلدۇر ياكى پېقىردۇر)» دېدى.
يەھۇدىيالرنىڭ قوللىرى باغالنسۇن! ئۇالر بۇ سۆزلىرى سەۋەبلىك ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق
قىلىندى ،ئەمەلدە ﷲ نىڭ ئىككى قولى ئوچۇقتۇر ،قانداق خالىسا شۇنداق رىزىق بېرىدۇ،
پەرۋەدىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان قۇرئان ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىدە يامانلىق بىلەن
كۇفرىنى ئاشۇرىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا دۈشمەنلىكىنى ۋە قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىنى زىيادە
قىلىدۇ) .بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان ئۆچمەنلىك ۋە دۈشمەنلىكنى
سالدۇق ،ئۇالر ھەرقاچان (رەسۇلۇلالھقا قارشى) ئۇرۇش ئوتىنى ياقماقچى بولسا ،ﷲ ئۇنى
ئۆچۈرىدۇ ،ئۇالر يەر يۈزىدە (ئىسالمغا سۈيقەست قىلىش ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنە قوزغاش
بىلەن) بۇزغۇنچىلىق قىلىپ يۈرىدۇ ،ﷲ بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ﴿ .﴾64ئەگەر
ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) (ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ھەقىقىي) ئىمان
ئېيتسا ۋە (ﷲ چەكلىگەن ئىشالردىن) پەرھىز قىلسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى بىز چوقۇم
كەچۈرەتتۇق ،ئۇالرنى چوقۇم نازۇ  -نېئمەتلىك جەننەتكە كىرگۈزەتتۇق﴿ .﴾65ئەگەر ئۇالر
تەۋراتقا ،ئىنجىلغا ۋە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇالرغا نازىل قىلىنغان باشقا كىتابالرغا ئەمەل

مائىدە سۈرىسى

قىلسا ئىدى ،ئۇالر چوقۇم ئۈستىلىرىدىن ۋە ئاياغلىرى ئاستىدىن يەر ئىدى (يەنى ئۇالرغا ئاسمان
 زېمىندىن كەڭ رىزىق بېرىلەتتى) ،ئۇالردىن بىر جامائە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمانئېيتقانالر) توغرا يولدىدۇر .ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى نېمىدېگەن يامان ئىش قىلغۇچىالر!﴿﴾66

يەھۇدىيالرنىڭ« :اﷲ تائاالنىڭ قولى باغالغلىق» دېگەن سۆزى توغرىسىدا
ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ (ئۇالرغا قىيامەت كۈنىگىچە ﷲ تائاالنىڭ لەنىتى بولسۇن!)
ﷲ تائاالنى بېخىل ۋە پېقىر ،ئۆزلىرىنى بولسا ،باي دەپ سۈپەتلىگەنلىكىدىن ،ﷲ تائاالنى
بېخىل دېمەكچى بولغانلىقىنى ۋە “ﷲ تائاالنىڭ قولى باغالقلىق” دېگەن سۆز بىلەن
ئىپادىلىگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بەدناملىرىدىن پاكتۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ

تائاالنىڭ﴿ :يەھۇدىيالر« :ﷲ نىڭ قولى باغالغلىقتۇر (يەنى ﷲ بېخىلدۇر ياكى پېقىردۇر)»
دېدى﴾ دېگەن ئايىتىدە يەھۇدىيالر ﷲ تائاالنىڭ قولى باغالغلىق دېمەكچى ئەمەس ،بەلكى

ﷲ تائاال ئۆزىدىكى نەرسىنى چىڭ تۇتۇۋالىدىغان ،بېخىل دېمەكچى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
بۇ سۆزلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۈر .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،قەتادە ،سۇددى ۋە زەھھاك
قاتارلىقالردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلىنغان.
زەھھاك ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قولۇڭنى بوينۇڭغا باغلىۋالمىغىن (يەنى بېخىللىق قىلمىغىن)
قولۇڭنى تولىمۇ ئېچىپمۇ ئەتمىگىن (يەنى ئىسراپ قىلمىغىن)( ،ئۇنداق قىلساڭ ،پۇلسىز
قېلىپ) ماالمەتكە ،پۇشايمانغا قالىسەن﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئوقۇپ :ﷲ تائاال بېخىللىقتىن
ۋە بەتخەجلىكتىن توسايدۇ .ﷲ بېخىللىقنى﴿ :قولۇڭنى بوينۇڭغا باغلىۋالمىغىن﴾ دەپ
ئىپادىلىگەن .لەنەتتەككۈر يەھۇدىيالرمۇ مۇشۇ سۆزنى ئىشلىتىپ ،بۇنىڭدىن بېخىللىق دېگەننى
كۆزدە تۇتقان -،دېگەن.

ئىكرىمە﴿ :يەھۇدىيالر« :ﷲ نىڭ قولى باغالغلىقتۇر (يەنى ﷲ بېخىلدۇر ياكى پېقىردۇر)»
دېدى﴾ دېگەن ئايەت فۇنھاس (ﷲ تائاال ئۇنىڭغا لەنەت قىلسۇن!) ئىسىملىك بىر يەھۇدىي

ھەققىدە چۈشكەن -،دېدى .يۇقىرىدىكى«﴿ :ﷲ بولسا ھەقىقەتەن پېقىر ،بىز بولساق
باي»﴾((( دېگۈچىنىڭ ئاشۇ يەھۇدىي ئىكەنلىكى ،ئۇ شۇنداق دېگەندە ،ئەبۇبەكرى سىددىق
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۇنى ئۇرغانلىقى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان .ئۇالرنىڭ ئويدۇرۇپ تېپىۋالغان
يالغان ـ ياۋىداق سۆزلىرىگە ﷲ تائاال رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەھۇدىيالرنىڭ قوللىرى
باغالنسۇن! ئۇالر بۇ سۆزلىرى سەۋەبلىك ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىندى﴾ يەنى توقۇپ
چىقىپ دېگەن سۆزلىرى تۈپەيلىدىن قوللىرى باغلىنىپ لەنەت قىلىندى .دەرۋەقە ،ئۇالرغا
شۇنداق بولغان ،چۈنكى ئۇالردىكى بېخىللىق ،پىخسىقلىق ،ھەسەتخورلۇق ،قورقۇنچاقلىق ۋە
خارلىق ئىنتايىن ئېغىر بولغان.
((( ئىسرا سۈرىسى  29ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  181ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقتىن نېسىۋىسى بارمۇ؟
(ھېچقانداق نېسىۋىسى يوق) ئەگەر بولىدىغان بولسا( ،زىيادە بېخىللىقتىن) ئۇالر كىشىلەرگە
قىلچىلىك نەرسە بەرمەيدۇ .ياكى ئۇالر ﷲ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟﴾((( ﴿ئۇالر خارلىقتا،
موھتاجلىقتا قالدى﴾(((.

اﷲ تائاالنىڭ قولى ئوچۇق ،سېخى ئىكەنلىكى
﴿ئەمەلدە ﷲ نىڭ ئىككى قولى ئوچۇقتۇر ،قانداق خالىسا شۇنداق رىزىق بېرىدۇ﴾ يەنى
ﷲ تائاال مەرھىمىتى كەڭ بولغان ئىنئام قىلغۇچى ،ھەرقانداق نەرسىنىڭ خەزىنىلىرىنى ئىلكىدە
تۇتقۇچىدۇر .ئۇ شۇنداق زاتتۇركى ،مەخلۇقلىرىدىكى ھەر بىر نېئمەت شېرىكى بولمىغان ئاشۇ
زاتنىڭ بەرگىنىدۇر .ئۇ زات بىزگە كېچە ـ كۈندۈزلىرىمىزدە ،سەپەرگە چىققانلىرىمىزدا ۋە ھەر
قانداق ئەھۋالىمىزدا ئېھتىياجلىق بولغان ھەممە نەرسىنى يارىتىپ بەرگەندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە سورىغان نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسىنى
بەردى ،سىلەر ﷲ نىڭ نېمىتىنى ساناپ تۈگىتەلمەيسىلەر ،كاپىر ئادەم ،شەك ـ شۈبھىسىزكى،
زۇلۇم قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر﴾((( بۇ توغرۇلۇق كەلگەن
ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ ئوڭ قولى لىقمۇلىق تولغان بولۇپ ،كېچە ـ
كۈندۈز سەرپ قىلىش ئۇنى كېمەيتىۋېتەلمەيدۇ .ئاسمان ۋە زېمىننى ياراتقاندىن بۇيان سەرپ
قىلغان نەرسىنىڭ مىقدارىنى ئويالڭالركى ،ئۇ ئوڭ قولىدىكى نېئمەتلەرنى كېمەيتىۋېتەلمىگەن،
ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى سۇنىڭ ئۈستىدىدۇر .يەنە بىر قولىدا ئۆلچىگۈچى بار بولۇپ ،ئۇنىڭ
بىلەن كۆتۈرىدۇ ۋە چۈشۈرىدۇ»(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :سەرپ قىلغىن،
مەن ساڭا سەرپ قىلىمەن» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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قۇرئاننىڭ يەھۇدىيالرنى تېخىمۇ بەك تانغۇچى ۋە ھەددىدىن ئاشقۇچى
قىلىدىغانلىقى
﴿پەرۋەدىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان قۇرئان ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىدە يامانلىق
((( نىسا سۈرىسى  53ــــ  54ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  61ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( يەنى ﷲ تائاال بەزى ئىنسانالرنىڭ رىزقىنى كەڭ ،بەزى ئىنسانالرنىڭ رىزقىنى تار قىلىدۇ.

مائىدە سۈرىسى

بىلەن كۇفرىنى ئاشۇرىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا دۈشمەنلىكىنى ۋە قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىنى
زىيادە قىلىدۇ)﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ﷲ تائاال ساڭا ئاتا قىلغان (قۇرئاندىن ئىبارەت) نېئمەت

يەھۇدىي ۋە ئۇالرغا ئوخشىغان دۈشمەنلىرىڭگە نىسبەتەن بىر ئازابتۇر .ئۇنىڭ بىلەن مۆمىنلەر
قانچىكى بەك ئىشىنىدىغان ،بەك ئەمەل قىلىدىغان ،بەك پايدىلىنىدىغان بولسا ،بۇنىڭ ئەكسىچە
ساڭا ۋە ئۈممىتىڭگە ھەسەت قىلىدىغان كاپىرالرمۇ شۇنچىلىك بەك ھەددىدىن ئاشىدۇ.
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 ،مۇساپىنىڭ يىراقلىقىدىن چاقىرىقنى ئاڭلىمىغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ)﴾(((﴿ ،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)﴾(((.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان ئۆچمەنلىك ۋە
دۈشمەنلىكنى سالدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ،ئۇالرنىڭ دىللىرى ھەرگىزمۇ بىرلەشمەستىن،

بەلكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئۆزئارا ئاداۋەت داۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ .چۈنكى ئۇالر ھەق
ئۈستىدە ئىتتىپاقلىشالمايدۇ .ئۇالر سەندىمۇ تېنىپ ،قارشىلىق قىلدى.

﴿ئۇالر ھەرقاچان (رەسۇلۇلالھقا قارشى) ئۇرۇش ئوتىنى ياقماقچى بولسا ،ﷲ ئۇنى
ئۆچۈرىدۇ﴾ يەنى قاچانكى ئۇالر ساڭا سۈيقەست قىلىپ ،پىالن تۈزۈشسىال ،ﷲ تائاال ئۇنى

بىكار قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ سۈيقەستنى ئۆزىگە ياندۇرىدۇ .ئوساللىقىنىڭ نەتىجىسىنى ئۆزلىرىگە
كۆرسىتىدۇ.

﴿ئۇالر يەر يۈزىدە (ئىسالمغا سۈيقەست قىلىش ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنە قوزغاش
بىلەن) بۇزغۇنچىلىق قىلىپ يۈرىدۇ ،ﷲ بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ﴾ يەنى زېمىندا

بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ھەرىكەت قىلىش ئۇالرنىڭ تەبىئىتگە سىڭىپ كەتكەن .ﷲ تائاال بۇنداق
تەبىئەتلىك كىشىلەرنى ياخشى كۆرمەيدۇ.

ئەھلى كىتابالرنىڭ ئۆز كىتابلىرىغا ئەمەل قىلغىنىدا دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
ساۋابىغا ئېرىشىدىغانلىقى
﴿ئەگەر ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) (ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ھەقىقىي) ئىمان ئېيتسا ۋە (ﷲ چەكلىگەن ئىشالردىن) پەرھىز قىلسا ئىدى﴾ يەنى ناۋادا ئۇالر
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
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ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنگەن ۋە قىلىۋاتقان يامان قىلمىشلىرىدىن يانغان
بولسا ئىدى ،ئازابتىن قۇتۇلۇپ ،مەقسىتىگە ئېرىشكەن ۋە جەننەتكە كىرگەن بوالتتى.
﴿ئەگەر ئۇالر تەۋراتقا ،ئىنجىلغا ۋە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇالرغا نازىل قىلىنغان باشقا
كىتابالرغا ئەمەل قىلسا ئىدى﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە“ :باشقا

كىتاب” دېگەن سۆزدىن قۇرئان كۆزدە تۇتۇلغاندۇر -،دەيدۇ.

﴿ئۇالر چوقۇم ئۈستىلىرىدىن ۋە ئاياغلىرى ئاستىدىن يەر ئىدى (يەنى ئۇالرغا ئاسمان
 -زېمىندىن كەڭ رىزىق بېرىلەتتى)﴾ يەنى ناۋادا ئۇالر ئۆز پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلىنغان

كىتابالرنى ئۆزگەرتمەستىن ،ئالماشتۇرماستىن ۋە بۇرمىلىماستىن ئەمەل قىلغان بولسا ،شۇ
كىتابالر ئۇالرنى چوقۇم ﷲ تائاالنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ئەۋەتكەن ھەق دىنىغا
ئېلىپ بارغان بوالتتى .چۈنكى ئۇالرنىڭ كىتابلىرى ئۇالرنى ئاشۇ پەيغەمبەرگە ئىشىنىشكە،
ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە بۇيرۇيدۇ.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر چوقۇم ئۈستىلىرىدىن ۋە ئاياغلىرى ئاستىدىن يەر ئىدى (يەنى
ئۇالرغا ئاسمان  -زېمىندىن كەڭ رىزىق بېرىلەتتى)﴾ دېگەن ئايىتى ئۇالرغا ئاسماندىن چۈشۈرۈپ

بېرىلىدىغان ۋە زېمىندىن چىقىرىلىدىغان رىزىقنىڭ كۆپلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك
قىلىنغان) شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە (كۇفرىدىن ،گۇناھالردىن) ساقالنغان
بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،ئۇالرنى ئاسمان ـ زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىالتتۇق﴾(((.
﴿ئۇالردىن بىر جامائە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقانالر) توغرا يولدىدۇر.
ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى نېمىدېگەن يامان ئىش قىلغۇچىالر!﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿مۇسانىڭ قەۋمىنىڭ (يەنى بەنى ئىسرائىلنىڭ) ئىچىدە (كىشىلەرنى) ھەق بىلەن توغرا
يولغا باشاليدىغان ،ھەق بىلەن توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائە بار﴾(((﴿ ،ئۇالردىن
ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئەجرىنى ھەسسىلەپ بەردۇق﴾((( بۇ ئايەتلەردە ئۇالرنىڭ ئەڭ يۇقىرى
دەرىجىلىرىنى ئورتاھال دەپ كۆرسەتتى .ئۇ دەرىجە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۈممىتىنىڭ
دەرىجىلىرىنىڭ ئوتتۇرا دەرىجىسىگە باراۋەر بولۇپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ياخشى ئىشالرنى ئەڭ
ئالدىدا قىلغۇچىالرنىڭ دەرىجىسى بار.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاندىن بىز كىتاب (يەنى قۇرئان) نى بەندىلىرىمىزدىن
بىز تاللىغان كىشىلەرگە مىراس قىلىپ بەردۇق .ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىدۇر
(يەنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان بىلەن ئەمەل قىلمايدۇ) ،بەزىسى ئوتتۇراھالدۇر (يەنى كۆپ
چاغالردا قۇرئانغا ئەمەل قىلىپ ،قىسمەن چاغالردا ئەمەل قىلمايدۇ) ۋە بەزىسى ﷲ نىڭ ئىزنى
بويىچە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر .ئەنە شۇ كاتتا مەرھەمەتتۇر .ئۇالر ھەمىشە
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدۇ .ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى ،مەرۋايىتالرنى
((( ئەئراف سۈرىسى  96ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  159ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

تاقايدۇ ،ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ﴾(((.

*******
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى
يەتكۈزگىن ،ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ ،ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن.
ﷲ سىېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن كاپىر قەۋمنى ھىدايەت
قىلمايدۇ﴿.﴾67

اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى دىننى يەتكۈزۈشكە بۇيرۇغانلىقى
ۋە ئۇنى قوغداشقا ۋەدە بەرگەنلىكى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا (ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىك
نامى بىلەن) خىتاب قىلىپ ۋە ئۇنىڭغا بارلىق دىن ئەھكاملىرىنى يەتكۈزۈشنى تاپشۇرۇپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ
ھەممىسىنى يەتكۈزگىن﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ بۇيرۇقنى ئورۇنداپ ،تاپشۇرۇلغان ئامانەتنى
ئەڭ مۇكەممەل شەكىلدە يەتكۈزدى.
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى:
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال ئۇنىڭغا نازىل قىلغان دىن ئەھكاملىرىدىن بىر نەرسىنى
يوشۇرغان -،دەيدىكەن ،ئۇ چوقۇم يالغان ئېيتقان بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال﴿ :ئى پەيغەمبەر!
پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى يەتكۈزگىن﴾ دېگەن.
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئۆز كىتابلىرىدا رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ناۋادا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم قۇرئاندىن بىر ئايەتنى يوشۇرۇپ قالىدىغان
بولسا﴿ ،ﷲ ئاشكارىلىماقچى بولغان نەرسىنى كۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ ،كىشىلەرنىڭ تەنە
قىلىشىدىن قورقتۇڭ ،ﷲ دىن قۇرقۇشۇڭ ئەڭ ھەقلىق ئىدى﴾((( دېگەن ئايەتنى يوشۇرغان
بوالتتى.
ئىمام بۇخارى زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەرلىك
ۋەزىپىسىنى ئەۋەتىش ﷲ تائاالدىن ،ئۇنى يەتكۈزۈش پەيغەمبەردىن ،بويسۇنۇش بىزدىن،
((( فاتىر سۈرىسى  32ـــ  33ـ ئايەتلەر.
((( ئەھزاب سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزگەنلىكىگە ۋە ئامانەتنى
ئادا قىلغانلىقىغا گۇۋاھلىق بەرگەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ساھابىلىرىدىن قىرىق مىڭغا
يېقىن كىشى توپالنغان (ئەڭ چوڭ توپلىنىش بولغان) ۋىدالىشىش ھەججىدىكى خۇتبىسىدە
ساھابىلىرىنى گۇۋاھلىققا تارتىپ ،ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئېلىۋالغان.
ئىمام مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاشۇ كۈندىكى خۇتبىسىدە« :ئى خااليىق! سىلەر مەن توغرۇلۇق
سورىلىسىلەر ،سىلەر نېمە دەپ جاۋاب بېرىسىلەر؟» دېدى .ساھابىلەر :بىز سېنىڭ ۋەزىپەڭنى
يەتكۈزگەنلىكىڭگە ،ئادا قىلغانلىقىڭغا ۋە بىزگە نەسىھەت قىلغانلىقىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمىز-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ ،كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ،
ئاندىن ئۇالرغا ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى« :ئى ﷲ! ۋەزىپەمنى يەتكۈزدۈممۇ؟ ئى
ﷲ! يەتكۈزدۈممۇ؟»
﴿ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ﴾ يەنى ساڭا تاپشۇرغان نەرسىنى كىشىلەرگە يەتكۈزمىسەڭ،
﴿ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئىشتىن نېمىلەرنىڭ
كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر ﷲ تائاال ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاندىن بىر
ئايەتنى يوشۇرساڭ ،ﷲ ساڭا تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن.
﴿ﷲ سىېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ﴾ يەنى سەن مېنىڭ ئەلچىلىكىمنى
ئادا قىل ،مەن سېنى ساقلىغۇچى ،ساڭا نۇسرەت بەرگۈچى ۋە دۈشمەنلىرىڭگە قارشى سېنى
قولالپ ،ئۇالرنى مەغلۇب قىلىپ بەرگۈچىدۇرمەن .شۇڭا سەن قورقما ،كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما،
ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ساڭا قىلچىلىكمۇ زىيانكەشلىك قىاللمايدۇ .بۇ ئايەت نازىل بولۇشتىن
بۇرۇن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەر تەرىپىدىن قوغدىالتتى.
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ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كېچىسى ئۇخلىماي تۈنىدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا
نېمە بولدى؟ -دەپ سورىسام ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ كېچە ساھابىلىرىمدىن بىرەرسى
مېنى قوغدىسا ياخشى بوالتتى» دېدى .بىز شۇنداق دەپ تۇرۇشىمىزغا سىرتتىن قورال ئاۋازى
ئاڭالندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ كىم؟» دېگەندە ،تاشقىرىدىن :مەن سەئىد ئىبنى
مالىك -،دېگەن جاۋاب كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمىگە كەلدىڭ؟» دېدى .ئۇ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سېنى قوغدىغىلى كەلدىم -،دېدى .شۇنىڭدىن كېيىنال
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇخلىغانلىقىنى كۆردۈم .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم
رىۋايەت قىلغان.
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيلگەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ
كەلگەندىن كېيىن ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىلەن بىرگە بولغان بىر كېچىسى كېچىچە
ئۇخلىمىغان .بۇ ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى ئىدى.

مائىدە سۈرىسى

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سىېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن
ساقاليدۇ﴾ دېگەن ئايىتى نازىل بولغىچە قوغدىالتتى .بۇ ئايەت نازىل بولغاندا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم دېرىزىدىن بېشىنى چىقىرىپ« :ئى خااليىق! سىلەر قايتىپ كېتىڭالر ،ﷲ تائاال
مېنى قوغدىدى» دېدى.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ يەنى سەن يەتكۈزگىن ،ﷲ
تائاال خالىغاننى ھىدايەت قىلىدۇ ،خالىغاننى ئازدۇرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس (ساڭا
تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە ﷲ نىڭ ۋەھىسىنى يەتكۈزۈشتۇر) .لېكىن ﷲ خالىغان
بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((﴿ ،سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾(((.

*******
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
(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 دىندا بولغان بولمايسىلەر» .پەرۋەردىگارىڭدىن
نازىل قىلىنغان ئەھكامالر ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىدە يامانلىق ۋە كۇفرىنى ئاشۇرىدۇ ،كاپىر قەۋم
ئۈچۈن قايغۇرمىغىن (چۈنكى پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقىرىش ئۇالرنىڭ ئادىتىدۇر)﴿.﴾68
مۆمىنلەردىن ،يەھۇدىيالردىن ،پەرىشتىلەرگە ۋە يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالردىن ،ناساراالردىن
ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا (كەلگۈسىدىن) غەم
قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴿.﴾69

قۇرئانغا ئىشەنمەي تۇرۇپ نىجاتلىققا ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقى
﴿(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 دىندا بولغان بولمايسىلەر»﴾ يەنى تەۋرات بىلەن
((( بەقەرە سۈرىسى  272ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

325

ئىنجىلنى تۇرغۇزمىغۇچە ،پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان بارلىق كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈپ،
ئۇنىڭدىكى ئەھكامالرغا ئەمەل قىلمىغىچە ،سىلەر ھەق دىندا بولغان بولمايسىلەر .ئۇ كىتابالردا
كەلگەن ئەھكامالر ئىچىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان
كەلتۈرۈش ۋە شەرىئىتىگە بويسۇنۇش قاتارلىق كۆرسەتمىلەر بار.
﴿پەرۋەردىگارىڭدىن نازىل قىلىنغان ئەھكامالر ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىدە يامانلىق ۋە كۇفرىنى
ئاشۇرىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدا توختالغان ئىدۇق.
﴿كاپىر قەۋم ئۈچۈن قايغۇرمىغىن (چۈنكى پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقىرىش ئۇالرنىڭ
ئادىتىدۇر)﴾ يەنى كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما.
﴿مۆمىنلەر ،يەھۇدىيالر﴾ يەنى تەۋرات ئىگىلىرى ﴿پەرىشتىلەرگە ۋە يۇلتۇزالرغا
چوقۇنغۇچىالر﴾ يەنى سابىئىالر(((﴿ ،ناساراالر﴾ يەنى خىرىستىئانالر (ئىنجىل ئىگىسى) دىن
﴿ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا (كەلگۈسىدىن) غەم
قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴾ بۇ يەردە مەقسەت قىلىنغىنى شۇكى ،ﷲ تائاال ۋە

ئاخىرەت كۈنىگە ،يەنى قايتا تىرىلىش ۋە قىيامەتتە جازالىنىشقا ئىشەنگەن ۋە ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ھەر قانداق بىر كىشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بارلىق ئىنسى ـ جىنغا پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىلگەندىن كېيىن ،ئۇ ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتكە مۇۋاپىق ئەمەل قىلمىسا ،بارلىق قىلغان
ئىشلىرى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ .ئۇالردىن كىمكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىگە مۇۋاپىق
ئىش قىلسا ،بۇرۇنقى ئەمەللىرىگىمۇ ،كېيىنكى ئاقىۋىتىگىمۇ خەۋپ يوق ھەم كۆڭلى پەرىشانمۇ
بولمايدۇ .بىز بۇ مەزمۇندا بەقەرە سۈرىسىدە توختالغان ئىدۇق.

*******
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑﭒ ﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ
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بىز بەنى ئىسرائىلدىن ھەقىقەتەن چىن ئەھدە ئالدۇق .ئۇالرغا (دىننىڭ ئىشلىرىنى
بايان قىلىپ بېرىش ئۈچۈن) پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرغا ھەر قاچان بىرەر پەيغەمبەر
ئۇالر ياقتۇرمايدىغان ئەھكامنى ئېلىپ كەلسە( ،ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ) بىر بۆلۈكىنى يالغانچى
قىلدى ،بىر بۆلۈكىنى ئۆلتۈردى﴿ .﴾70ئۇالر( ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدى پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش
بىلەن) ئازابقا دۇچار بولمايمىز ،دەپ ئويلىدى .ئۇالر كور بولدى (يەنى ھەقىقەتنى كۆرمىدى)،
ئۇالر گاس بولدى (يەنى ھەقىقەتنى ئاڭلىمىدى) ،ئاندىن كېيىن (ئۇالر تەۋبە قىلدى) ،ﷲ
ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى .ئاندىن ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى يەنە (ھەقنى كۆرۈشتىن) كور
بولدى( ،پەند – نەسىھەت ئاڭالشتىن) گاس بولدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى
((( مۇجاھىد :بۇالرنى خرىستىئان ۋە ئاتەش پەرەسلەردىن بولغان ،دىنى بولمىغان بىر تۈركۈم كىشىلەردۇر ،دېگەن.

مائىدە سۈرىسى

كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾71
﴿بىز بەنى ئىسرائىلدىن ھەقىقەتەن چىن ئەھدە ئالدۇق .ئۇالرغا (دىننىڭ ئىشلىرىنى
بايان قىلىپ بېرىش ئۈچۈن) پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەنى

ئىسرائىلدىن ئۆزىگە ۋە پەيغەمبىرىگە بويسۇنۇپ ،تائەت قىلىشقا ۋەدە ئالغانلىقىنى ،لېكىن
ئۇالرنىڭ ۋەدىلىرىدە تۇرماي ،ئەھدىلىرىنى بۇزۇپ ،ھاۋايى  -ھەۋەسلىرىگە ئەگىشىپ ،ئۆز
خاھىشلىرىنى شەرىئەت تۈزۈملىرىدىن ئەۋزەل كۆرۈپ ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىدىن ئۆزلىرىگە
يارىغىنىنى ئېلىپ ،قالغىنىنى تاشالپ قويغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.

﴿ئۇالرغا ھەر قاچان بىرەر پەيغەمبەر ئۇالر ياقتۇرمايدىغان ئەھكامنى ئېلىپ كەلسە( ،ئۇالر
پەيغەمبەرلەرنىڭ) بىر بۆلۈكىنى يالغانچى قىلدى ،بىر بۆلۈكىنى ئۆلتۈردى .ئۇالر( ،بىز ئىسرائىل
ئەۋالدى پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن) ئازابقا دۇچار بولمايمىز ،دەپ ئويلىدى .ئۇالر
كور بولدى (يەنى ھەقىقەتنى كۆرمىدى) ،ئۇالر گاس بولدى (يەنى ھەقىقەتنى ئاڭلىمىدى)،
ئاندىن كېيىن (ئۇالر تەۋبە قىلدى) ،ﷲ ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى﴾ يەنى ئۇالر بۇ

قىلمىشلىرىدىن يامان نەتىجە كېلىپ چىقمايدۇ دەپ گۇمان قىلغان ئىدى .لېكىن يامان نەتىجە
كېلىپ چىقتى .نەتىجىدە ،ئۇالر ھەقنى كۆرۈشتىن ئەما ۋە ئاڭالشتىن گاس بولۇپ ،ھەقنى
ئاڭلىماي ،توغرا يولنى تاپالمايدىغان قىلىۋېتىلدى .كېيىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى
قوبۇل قىلدى.

﴿ئاندىن ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى يەنە (ھەقنى كۆرۈشتىن) كور بولدى( ،پەند ـ نەسىھەت
ئاڭالشتىن) گاس بولدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى

ئاندىن كېيىن كۆپىنچىسى يەنە شۇنداق قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچى ،ئۇالردىن
ئازغۇنلۇققا ۋە ھىدايەتكە اليىقالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

*******
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسادۇر ،دېگۈچىلەر كاپىر بولدى ،ئىسا« :ئى
بەنى ئىسرائىل! مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا ئىبادەت
قىلىڭالر ،كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن (يەنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىالھ دەپ ئېتىقاد
قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ ،ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ،زالىمالرغا
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ھېچبىر مەدەتكار (يەنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى) بولمايدۇ» دېدى﴿ .﴾72ﷲ
ئۈچ ئىالھنىڭ بىرىدۇر ،دېگۈچىلەر شەكسىز كاپىر بولدى .بىر ئىالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ
يوقتۇر .ئەگەر ئۇالر ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىدىن قايتمىسا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىر بولغانالر
(دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴿ .﴾73ئۇالر ﷲ غا تەۋبە قىلمامدۇ؟ ﷲ دىن
مەغپىرەت تەلەپ قىلمامدۇ؟ ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾74مەريەم ئوغلى ئىسا پەقەت (ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش)
پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر ئۆتكەن ،ئۇنىڭ ئانىسى ناھايىتى
راستچىل خوتۇندۇر ،ئۇ ئىككىسى تاماق يەيتتى (يەنى ئۇالرمۇ باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشاشال
گۆش ،سۆڭەك ،تومۇر ۋە پەيلەردىن تەركىب تاپقان ئىدى) .ئۇالرغا (يەنى ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنىڭ
باتىللىقىغا) ئايەتلىرىمىزنى قانداق بايان قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن؛ ئاندىن ئۇالرنىڭ ھەقتىن
قانداق باش تارتقانلىقىغا قارىغىن﴿.﴾75

خرىسىتىئانالرنىڭ كاپىر بولغانلىقى ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى
تەۋھىدكە چاقىرغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ دەل ئۆزى دەپ ئېتىقاد
قىلغان مەلەكىييە ،يەئقۇبىيە ۋە نېستۇرىيە قاتارلىق خىرىستىئان تائىپىلىرىنىڭ كاپىرلىقىغا
ھۆكۈم قىلغان .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن پاك ۋە بوھتانلىرىدىن يىراقتۇر.
ئەمەلىيەتتە ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا :مەن ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى-،
دېگەنلىكى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بولۇپ ،بۇ ئۇ بۈشۈكتىكى چاغدىال :مەن ﷲ تائاالنىڭ
بەندىسىدۇرمەن -،دەپ ئېغىزىدىن چىقارغان (بىرىنچى ئېغىز) سۆزىدۇر .ئۇ ھەرگىزمۇ:
«مەن ﷲ ياكى مەن ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى» دېمىگەن .ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
دېگەن سۆزىنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بوۋاق ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ
بەندىسىمەن ،ماڭا كىتابنى بەردى (يەنى ئىنجىلنى بېرىدۇ) ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى (يەنى
قىلىدۇ)﴾(((.
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شۇنداقال ياش قۇرامىغا يېتىپ ،پەيغەمبەر بولغاندىمۇ قەۋمىنى يالغۇز بىر ﷲ تائاالغىال
ئىبادەت قىلىشقا ،ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرمەسلىككە بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى بەنى
ئىسرائىل! مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا ئىبادەت
قىلىڭالر ،كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن (يەنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىالھ دەپ ئېتىقاد
قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ ،ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ﴾ يەنى كىمكى

ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ ،ﷲ تائاالغا باشقا باتىل ئىالھالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلسا،
ئۇنىڭغا دوزاخ بىلەن جازا بېرىدۇ .بۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھېچبىر نۇسرەت بەرگۈچى
ياكى قۇتقۇزغۇچى يوق.
((( مەريەم سۈرىسى  30ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش
گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت
قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئەھلى دوزاخ ئەھلى جەننەتكە« :سۇدىن ياكى ﷲ سىلەرگە بەرگەن
ئىچىدىغان نەرسىلەردىن بىزگە بىرئاز قۇيۇپ بەرسەڭالر!» دەپ توۋاليدۇ ،ئەھلى جەننەت
ئۇالرغا (جاۋابەن)« :ﷲ ئۇالرنى كاپىرالرغا ھارام قىلغان» دەيدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر جاكارچىنى ئەۋەتىپ« :جەننەتكە پەقەت
مۇسۇلمانالرال كىرىدۇ» دەپ جاكارالتقۇزغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بەنى ئىسرائىلغا﴿ :كىمكى ﷲ غا شېرىك
كەلتۈرىدىكەن (يەنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىالھ دەپ ئېتىقاد قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا جەننەتنى
ھارام قىلىدۇ ،ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ﴾ دېگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى.

﴿ﷲ ئۈچ ئىالھنىڭ بىرىدۇر ،دېگۈچىلەر شەكسىز كاپىر بولدى﴾ مۇجاھىد ۋە باشقىالر :بۇ
ئايەت خىرىستىئانالر ھەققىدە چۈشكەن -،دېدى .سۇددى ۋە باشقىالرنىڭ دېيىشىچە ،بۇ ئايەت
خىرىستىئانالرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئانىسىنى ئىككى ئىالھ ،ﷲ تائاالنى ئۇالرغا قېتىپ ئۈچ
ئىالھ قىلىپ ،ﷲ تائاالنى ئىالھنىڭ ئۈچۈنچىسى قىلىۋالغانلىقى ھەققىدە چۈشكەن .سۇددى
بۇنىڭغا ئاساسەن :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇشۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى:
«ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! سەن كىشىلەرگە ،ﷲ نى قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ
قىلىۋېلىڭالر ،دېدىڭمۇ؟» ئىسا ئېيتتى(« :رەببىم!) شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى
پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەنكى ،ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن،
ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام ،ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن (((﴾...دېگەن ئايەتكە
ئوخشايدۇ -،دېدى.
﴿بىر ئىالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ئىالھ بىر قانچە ئەمەس ،بەلكى شېرىكسىز،
يالغۇزدۇر ۋە مەۋجۇدات ۋە كائىناتالرنىڭ ئىالھىدۇر .ئاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىت
سېلىپ ۋە ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىدىن قايتمىسا،
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىر بولغانالر (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴾ يەنى مۇشۇ
يالغان ـ ياۋىداق سۆزلەرنى تاشلىمايدىغان بولسا ،ئاخىرەتتە خارلىق ئازابىنى كۆرىدۇ.
﴿ئۇالر ﷲ غا تەۋبە قىلمامدۇ؟ ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلمامدۇ؟ ﷲ (تەۋبە
قىلغۇچىالرغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ مانا بۇ ،بۇنداق ئېغىر

گۇناھ ئالدىدا ﷲ تائاالنىڭ كاتتا مەرھەمەتلىك ،مېھرىبان ۋە ئەپۇچانلىقىدۇر .چۈنكى ئۇالر
شۇنداق چوڭ بوھتان چاپلىغان ۋە يالغان سۆز قىلغان بولسىمۇ ،ﷲ تائاال ئۇالرنى تەۋبە
قىلىشقا ۋە گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىشنى تىلەشكە چاقىردى .شۇڭا كىمكى تەۋبە قىلسا ،ﷲ
تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
((( نىسا سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر بەندە ،ئانىسىنىڭ راستچىل ئايالالردىن
ئىكەنلىكى
﴿مەريەم ئوغلى ئىسا پەقەت (ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش) پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن
ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر ئۆتكەن﴾ يەنى ئۇ ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاشال ﷲ

تائاالنىڭ بەندىسى ۋە ھۆرمەتلىك پەيغەمبىرىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ (يەنى ئىسا) (ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ
ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ئەمەس) پەقەت پەيغەمبەرلىك نېمىتىمىزگە ئېرىشكەن بىر بەندىدۇر،
ئۇنى بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر دەلىل قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇنىڭ ئانىسى ناھايىتى راستچىل خوتۇندۇر﴾ يەنى ئىسانىڭ ئانىسى ئۇنىڭغا ئىمان
كەلتۈرگەن .بۇ بولسا ،ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى مەرتىبىسىدۇر .دېمەك ،بۇ ئايەت ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسىنىڭ پەيغەمبەر ئەمەسلىكىنىڭ دەلىلىدۇر.
﴿ئۇ ئىككىسى تاماق يەيتتى (يەنى ئۇالرمۇ باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشاشال گۆش ،سۆڭەك،
تومۇر ۋە پەيلەردىن تەركىب تاپقان ئىدى)﴾ يەنى ئۇ ئىككىسى تاماق يېيىشكە ۋە ھاجەت

قىلىشقا موھتاج بوالتتى .دېمەك ،ئۇالرمۇ بارلىق ئىنسانالرغا ئوخشاش ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى
بولۇپ ،ھەرگىزمۇ بىلىمىسز خىرىستىئان گۇرۇھلىرى دەۋالغاندەك (ئۇ ئىككىسى) ئىالھ ئەمەس.
(ئۇ خىرىستىئانالرغا قىيامەت كۈنىگىچە ﷲ تائاالنىڭ لەنىتى بولسۇن!)

﴿ئۇالرغا (يەنى ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنىڭ باتىللىقىغا) ئايەتلىرىمىزنى قانداق بايان
قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن؛ ئاندىن ئۇالرنىڭ ھەقتىن قانداق باش تارتقانلىقىغا قارىغىن﴾

يەنى ئايەتلەرنى ئۇالرغا قانداق ئېنىق كۆرسىتىپ بەرگەنلىكىمىزگە ،مۇشۇنداق ئېنىق
كۆرسەتكىنىمىزدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ نەگە قاراپ ماڭغانلىقىغا ۋە قانداق ئېتىقادتا بولغانلىقىغا،
قانداق ئازغۇن گۇرۇھالرغا ئەگەشكەنلىكىگە قارىغىن.

*******
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
(ئى مۇھەممەد!) «سىلەر ﷲ دىن باشقا سىلەرگە پايدا  -زىيان يەتكۈزۈشكە
قادىر بواللمايدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنامسىلەر؟» دېگىن .ﷲ بولسا (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ
تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿( .﴾76ئى مۇھەممەد!) «ئى ئەھلى كىتاب!
(يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىنىڭالردا ھەقسىز رەۋىشتە چەكتىن ئېشىپ كەتمەڭالر،
((( زۇخرۇف سۈرىسى  59ـ ئايەت.

مائىدە سۈرىسى

ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان ،نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇرغان ۋە توغرا يولدىن ئاداشقان قەۋمنىڭ
نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمەڭالر» دېگىن﴿.﴾77

شېرىك كەلتۈرۈش ۋە دىندا چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال يالغۇز ئۆزىگە ئىبادەت قىلماي بۇت ۋە ھەيكەللەرگە ئوخشاش باشقا نەرسىلەرگە
ئىبادەت قىلغان كىشىلەرنى تەنقىد قىلىپ ۋە بۇ نەرسىلەرنىڭ ئىبادەت قىلىنىشقا اليىق
ئەمەسلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) «سىلەر ﷲ دىن باشقا سىلەرگە
پايدا  -زىيان يەتكۈزۈشكە قادىر بواللمايدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنامسىلەر؟» دېگىن﴾ يەنى:
ئى مۇھەممەد! خىرىستىئانالر ۋە باشقا كاپىرالردىن ئىبارەت ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت
قىلغان ئاشۇ كىشىلەرگە ئېيتقىنكى﴿ :چوقۇنامسىلەر؟﴾ يەنى سىلەردىن قىلچە زىياننى
كەتكۈزەلمەيدىغان ۋە سىلەرگە قىلچە پايدىنى يەتكۈزۈپ بېرەلمەيدىغان ئاشۇ نەرسىلەرگە
ئىبادەت قىالمسىلەر؟
﴿ﷲ بولسا (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾

يەنى ﷲ بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ،ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچى
تۇرسا ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلماي ،نېمە ئۈچۈن ئاڭلىمايدىغان ،كۆرمەيدىغان ،ھېچ نەرسىنى
بىلمەيدىغان ،ئۆزىگە ياكى باشقىالرغا ھېچقانداق پايدا  -زىيان كەلتۈرەلمەيدىغان ،جانسىز
بىر نەرسىگە ئىبادەت قىلىسىلەر؟

﴿(ئى مۇھەممەد!) «ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىنىڭالردا ھەقسىز
رەۋىشتە چەكتىن ئېشىپ كەتمەڭالر» دېگىن﴾ يەنى ھەقكە ئەگىشىشتە چەكتىن ئاشماڭالر،

سىلەر ئىسا ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەرلىك دەرىجىسىدىن كۆتۈرۈپ ،ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا
يەنە بىر ئىالھ قىلىۋالغاندەك ،ئۇلۇغالشقا بۇيرۇلغان كىشىلەرنى ئاشۇرۇۋېتىپ ،پەيغەمبەرلىك
مەرتىبىسىدىن ئىالھلىق مەرتىبىسىگە كۆتۈرۈۋەتمەڭالر! سىلەرنىڭ ئىسانى پەيغەمبەرلىك
دەرىجىسىدىن كۆتۈرۈپ ،ئىالھ قىلىۋالغانلىقىڭالر پەقەت ئىلگىرىكى ئازغۇن ئەجدادىڭالرغا
ئەگەشكىنىڭالر ئۈچۈندۇر.

﴿«ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان ،نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇرغان ۋە توغرا يولدىن ئاداشقان
قەۋمنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمەڭالر» دېگىن﴾ يەنى توغرا ۋە نورمال يولدىن ئازغۇنلۇق

ۋە ناتوغرا يولغا چىقىپ كەتكەنلەرگە ئەگىشىپ شۇنداق قىلدىڭالر.

*******
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ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ
بەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالر داۋۇدنىڭ ۋە مەريەم ئوغلى ئىسانىڭ تىلى بىلەن (يەنى
زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا) لەنەت قىلىندى .بۇ (يەنى ئۇالرنىڭ لەنەتكە ئۇچرىشى) ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق
قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن بولدى﴿ .﴾78ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان
يامان ئىشالردىن بىر-بىرىنى توسمايتتى؛ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴿.﴾79
ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىرىنىڭ كاپىرالرنى (يەنى رەسۇلۇلالھنى ۋە
مۇسۇلمانالرنى ئۆچ كۆرۈش يۈزىسىدىن ،مۇشرىكالرنى) دوست تۇتقانلىقىنى كۆرىسەن .ئۇالرنىڭ
ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالدىن تەييارلىغان ئەمەللىرى نېمىدېگەن يامان! (بۇ ئەمەللەر) ئۇالرغا ﷲ
نىڭ غەزىپىنى ئېلىپ كەلدى .ئۇالر مەڭگۈ ئازابقا قالغۇچىالردۇر﴿ .﴾80ئەگەر ئۇالر ﷲ غا،
پەيغەمبەرگە ۋە پەيغەمبەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتسا ئىدى ،كاپىرالرنى دوست
تۇتمايتتى ،لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر﴿.﴾81

اﷲ تائاالنىڭ بەنى ئىسرائىل قەۋمىدىن چىققان كاپىرالرغا لەنەت قىلغانلىقى
ﷲ تائاال ناھايىتى بۇرۇنقى زاماندا ئەۋەتكەن پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا نازىل
قىلغان ئايەتلىرى ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان سۆزلىرى ئارقىلىق بەنى ئىسرائىل قەۋمىدىن
چىققان كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن لەنەت قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر
تەۋراتتا ،ئىنجىلدا ،زەبۇردا ۋە قۇرئاندا لەنەت قىلىنغاندۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئەينى
زاماندىكى ھالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن بىر-
بىرىنى توسمايتتى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھېچبىرى گۇناھ ۋە ھارام ئىش قىلغانالرنى توسمايتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ ۋە ئۇالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴾

ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسۇشقا مۇناسىۋەتلىك بىر نەچچە ھەدىس
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بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،بىز بۇ يەردە بىر نەچچىسىنى بايان قىلىپ
ئۆتمەكچىمىز.
ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفە ئىبنى يەمانى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،سىلەر چوقۇم ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسايسىلەر .ئۇنداق
قىلمىساڭالر ،ﷲ تائاال سىلەرگە بىر ئازابنى ئەۋەتىشى مۇمكىن .شۇنىڭدىن كېيىن ﷲ تائاالغا
دۇئا قىلساڭالرمۇ ،دۇئايىڭالر ئىجابەت بولمايدۇ».

مائىدە سۈرىسى

ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەئىيد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى بىر يامان ئىشنى كۆرسە ،ئۇنى قولى بىلەن
ئۆزگەرتسۇن .ئەگەر ئۇنداق قىلىشقا كۈچى يەتمىسە ،تىلى بىلەن ئۆزگەرتسۇن .ئەگەر
ئۇنىڭغىمۇ كۈچى يەتمىسە ،قەلبىدە نارازى بولسۇن .قەلبىدە نارازى بولۇش ،ئىماننىڭ ئەڭ
ئاجىز دەرىجىسىدۇر».
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئىبنى ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :زېمىندا بىر گۇناھ قىلىنسا ،ئۇنى يامان كۆرگەن كىشى
(يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇنى ئەيىبلىگەن كىشى دېيىلگەن) شۇ گۇناھقا قاتناشمىغان كىشىگە
ئوخشايدۇ .ئۇ گۇناھنى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا رازى بولغان ئادەم ئۇنىڭغا قاتناشقان (ئادەم)
بىلەن ئوخشاشتۇر».
ئىمام ئەبۇ داۋۇد يەنە ساھابىلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىشىلەر جازالىنىشقا اليىق بولمىغىچە ھاالك قىلىنمايدۇ».
ئىمام ئىبنى ماجە ئەبۇسەئىيد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىسىدە مۇنداق دېدى« :بىر كىشى ھەقنى بىلگەن
ئىكەن ،ئۇنى كىشىلەرنىڭ ھەيۋىسىدىن قورقۇپ سۆزلىمەي قالمىسۇن» .ئاندىن ئەبۇسەئىيد
يىغالپ كېتىپ« :ھەقىقەتەن بىز نۇرغۇن خاتا ئىشالرنى كۆردۇقيۇ ،ئەمما كىشىلەردىن قورقۇپ
سۆزلىيەلمىدۇق» دېدى.
ئەبۇسەئىيد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ،زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا دېيىلگەن ھەق سۆزدۇر» بۇ ھەدىسنى
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.

مۇناپىقالرنىڭ ئەيىبلىنىشى
﴿ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىرىنىڭ كاپىرالرنى (يەنى رەسۇلۇلالھنى ۋە
مۇسۇلمانالرنى ئۆچ كۆرۈش يۈزىسىدىن ،مۇشرىكالرنى) دوست تۇتقانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ
ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالدىن تەييارلىغان ئەمەللىرى نېمىدېگەن يامان! (بۇ ئەمەللەر) ئۇالرغا ﷲ نىڭ
غەزىپىنى ئېلىپ كەلدى .ئۇالر مەڭگۈ ئازابقا قالغۇچىالردۇر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتە مۇناپىقالر كۆزدە تۇتۇلغان.

بۇ ئايەتتە مۇناپىقالرنىڭ مۆمىنلەرنى دوست تۇتماي ،كاپىرالرنى دوست تۇتۇپ ،ئۇالرغا
يېقىنچىلىق قىلغانلىقى ،بۇ ئىش ئۇالرنىڭ قەلبلىرىدە مۇناپىقلىق ۋە ئىككى يۈزلىمىچىلىك
ئىللىتىنى قالدۇرغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا تا قىيامەت كۈنىگىچە غەزەپ قىلغانلىقى
كۆرسىتىلگەن .بۇ ئايەت ئارقىلىق ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكىنى بايان قىلىپ
بەرگەن.
ئاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدە مەڭگۈلۈك ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقىدىن
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خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە ۋە پەيغەمبەرگە نازىل
قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتسا ئىدى ،كاپىرالرنى دوست تۇتمايتتى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا،

پەيغەمبەرگە ۋە قۇرئان كەرىمگە ھەقىقىي ئىشەنگەن بولسا ئىدى ،مۆمىنلەرگە ،پەيغەمبەرگە
ۋە قۇرئانغا دۈشمەنلىك قىلىپ ،كاپىرالرنى يوشۇرۇن دوست تۇشۇشتەك جىنايەتنى قىلمىغان
بوالتتى.
﴿لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى ﷲ تائاال ۋە
پەيغەمبەرگە بويسۇنۇشتىن باش تارتقۇچىالر ،ﷲ تائاال چۈشۈرگەن ۋەھىي ۋە قۇرئان
ئايەتلىرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالردۇر.

*******
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
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(ئى مۇھەممەد!) يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرگە ھەممىدىن قاتتىق دۈشمەن
ئىكەنلىكىنى چوقۇم بايقايسەن ،بىز ناسارا دېگەن كىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە مۆمىنلەرگە
ھەممىدىن يېقىن ئىكەنلىكىنىمۇ چوقۇم بايقايسەن ،بۇ ،ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر ،راھىبالر
بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا) تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغالىقلىرى ئۈچۈندۇر﴿ .﴾82ئۇالر
پەيغەمبەرگە نازىل قىلىنغان قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا ھەقىقەتنى تونۇغانلىقلىرىدىن،
ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالر ئېيتىدۇ« :رەببىمىز ،بىز ئىمان
ئېيتتۇق ،بىزنى (پەيغەمبىرىڭنى ،كىتابىڭنى) ئېتىراپ قىلغۇچىالر قاتارىدا قىلغىن﴿ .﴾83بىز
نېمىشقا ﷲ غا ،بىزگە كەلگەن ھەقىقەتكە ئىشەنمەيلى؟ ھالبۇكى ،بىز پەرۋەردىگارىمىزنىڭ
بىزنى ياخشى كىشىلەر قاتارىدا (جەننەتكە) كىرگۈزۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز»﴿ .﴾84بۇ سۆزلىرى
ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن مۇكاپاتاليدۇ.
ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ .ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپات ئەنە شۇ﴿.﴾85
كاپىر بولغانالر ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغانالر دوزاخ ئەھلىدۇر﴿.﴾86

بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،سۇددى ۋە باشقىالرنىڭ دېيىشىچە ،بۇ ئايەتلەر نەجاشىنىڭ

مائىدە سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەۋەتكەن ئەلچىلىرى توغرىسىدا چۈشكەن .نەجاشى ئۆز ئادەملىرىنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ ،ئۇنىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭالپ كېلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەندە ۋە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قۇرئان ئوقۇپ بەرگەندە ،مۇسۇلمان بولۇپ ،كۆڭۈللىرى ئېرىپ
يىغالپ كەتكەن .ئاندىن ئۇالر نەجاشىنىڭ قېشىغا قايتىپ ،بولغان ۋەقەنى ئۇنىڭغا سۆزلەپ
بەرگەن.
ئەتا ئىبنى ئەبۇرىباھ مۇنداق دەەيدۇ :ئۇالر ھەبەشىستانلىق بولۇپ ،ھەبەشىستانغا
مۇسۇلمانالر ھىجرەت قىلىپ بارغاندا ،مۇسۇلمان بولغانالردۇر.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدىكى كىشىلەر
بولۇپ ،مۇسۇلمانالرنى كۆرگەندە ۋە قۇرئاننى ئاڭلىغاندا ،ئىككىلەنمەي مۇسۇلمان بولغانالردۇر.
ئىمام ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتلەرنىڭ (ھەبەشىستانلىق ياكى باشقىالر بولسۇن) مۇشۇنداق
سۈپەتلىك كىشىلەر ھەققىدە چۈشكەنلىكىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرگە ھەممىدىن قاتتىق دۈشمەن
ئىكەنلىكىنى چوقۇم بايقايسەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلىشى پەقەتال يەھۇدىيالرنىڭ

كاپىرلىقى ،كاجلىقى ،تانغاقلىقى ،تەكەببۇرلۇقى ۋە ھەقكە بويسۇنمىغانلىقى ،شۇنداقال ئىلىم
ئەھلىنى كەمسىتىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر .شۇڭا ئۇالر بۇرۇن كۆپلىگەن پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرگەن،
ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىمۇ ئۆلتۈرۈشكە بىر قانچە قېتىم ئۇرۇنۇپ ،ئۇنى زەھەرلىگەن ۋە
سېھىرلىگەن ،مۇشرىكالرنى ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشقا كۈشكۈرتكەن .ﷲ تائاال ئۇالرغا تا قىيامەت
كۈنىگىچە لەنەت قىلسۇن!

﴿بىز ناسارا دېگەن كىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە مۆمىنلەرگە ھەممىدىن يېقىن
ئىكەنلىكىنىمۇ چوقۇم بايقايسەن﴾ يەنى ئۆزلىرىنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى،

ئىنجىل يولىدا ماڭغۇچىالر دېگەن خىرىستىئانالردا ئومۇمەن ئىسالم دىنىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا
يېقىنلىق تۇيغۇسى بار .بۇ پەقەت ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدىن ئۇالرنىڭ قەلبلىرىگە
سىڭگەن باغرى يۇمشاقلىق ۋە مېھرى  -شەپقەتلىك تۇيغۇسى سەۋەبىدىندۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ دىللىرىغا شەپقەت ۋە
مېھرىبانلىقنى سالدۇق﴾(((.
﴿بۇ ،ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر ،راھىبالر بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا)
تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغالىقلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر ۋە ۋەز ـ نەسىھەت

قىلغۇچى ئىبادەتكە يۈزلەنگۈچى كىشىلەر بار.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ھامىيە ئىبنى رائىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
بىر كىشىنىڭ سالمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى سورىغاندا ئۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم :ئۇالر خارابىلەردە ۋە ئىبادەتخانىالردا ئىبادەت قىلىدىغان
((( ھەدىد سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كىشىلەر ،ئۇالرغا چېقىلماڭالر.
﴿بۇ ،ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر ،راھىبالر بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا)
تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغالىقلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى بۇ ئايەت ئۇالرنىڭ ئىلىملىك ،ئىبادەتكار

ۋە كەمتەر ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى ھەقكە بويسۇنغۇچى ۋە
ئەگەشكۈچى ئىنساپلىق كىشىلەر دەپ سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر پەيغەمبەرگە نازىل

قىلىنغان قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا ھەقىقەتنى تونۇغانلىقلىرىدىن ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن
ياش قۇيۇلغانلىقىنى كۆرىسەن﴾ يەنى ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىنىپ
ئەۋەتىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى بېشارەتلەرنى بىلگەنلىكتىن﴿ :رەببىمىز ،بىز ئىمان ئېيتتۇق،
بىزنى (پەيغەمبىرىڭنى ،كىتابىڭنى) ئېتىراپ قىلغۇچىالر قاتارىدا قىلغىن﴾ دەيدۇ .يەنى بىزنى

ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغان ۋە گۇۋاھلىق بىرىدىغانالردىن قىلغىن.

بۇ خىل سۈپەتتىكى خىرىستىئانالر ،ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدە بايان قىلىنغان
خىرىستىئانالردۇر﴿ :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 تائاال بۇ كىشىلەر ھەققىدە يەنە مۇنداق 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 .ئۇالر بىھۇدە سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ (يەنى
قۇالق سالماي)« :بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر
ئۈچۈن ،سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،بىز نادانالردىن دوستلۇق تىلىمەيمىز» دەيدۇ﴾(((.
﴿بۇ سۆزلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر
بىلەن مۇكاپاتاليدۇ .ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقى،
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ئىشەنگەنلىكى ۋە ھەقنى ئېتىراپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر
ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن مۇكاپاتاليدۇ .ئۇالر جەننەتلەردىن چىقىپ كەتمەي ،مەڭگۈ
قالىدۇ.
﴿ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپات ئەنە شۇ﴾ يەنى بۇ مۇكاپات ھەق مەيلى
كىمدە ،قەيەردە ،قايسى زاماندا ۋە قايسى يوسۇندا بولسۇن ،ئۇنى قوبۇل قىلىپ ئەگەشكەنلەر
ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال بەتبەختلەرنىڭ ھالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىر بولغانالر،
((( ئال ئىمران سۈرىسى  199ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى .
((( قەسەس سۈرىسى  52ــــ  55ـ ئايەتلەر.

مائىدە سۈرىسى

بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغانالر دوزاخ ئەھلىدۇر﴾ يەنى ھەقتىن تانغان ۋە ئۇنىڭغا
قارشىلىق قىلغۇچىالر جەھەننەم ئەھلىدۇر.

*******
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ سىلەرگە ھاالل قىلغان پاك نەرسىلەرنى (تەركى دۇنيا بولۇش
يۈزىسىدىن ئۆزەڭالرغا) ھارام قىلماڭالر( .ﷲ بەلگىلەپ بەرگەن) چەكتىن ئاشماڭالر ،ﷲ
چەكتىن ئاشقۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾87ﷲ سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن
ھاالل  ،پاك نەرسىلەردىن يەڭالر ،سىلەر ئىمان ئېيتقان ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴿﴾88

ئىسالم دىنىدا راھىبلىقنىڭ يوق ئىكەنلىكى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەتلەر :بىز ئۆزىمىزنى ئاختا قىلىپ ،دۇنيانىڭ شەھۋەتلىرىنى تاشالپ ،خۇددى راھىبالرغا
ئوخشاش جاھان كېزىپ ،ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش بىلەنال مەشغۇل بواليلى -،دېيىشكەن
بىر تۈركۈم ساھابىلەر ھەققىدە چۈشكەن .ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
يەتكۈزۇلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى چاقىرتىپ كېلىپ« :سىلەر مۇنداق ـ مۇنداق
دېدىڭالرمۇ؟» دەپ سورايدۇ .ئۇالر :ھەئە ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دەپ جاۋاب بېرىشىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :ئەمما مەن (رامىزاندىن باشقا ۋاقىتالردا) بەزى كۈنلىرى روزا
تۇتىمەن ،بەزى كۈنلىرى تۇتمايمەن( .كېچىلەرنىڭ) بىر قىسمىدا ناماز ئوقۇيمەن ،بىر قىسمىدا
ئۇخاليمەن ھەم ئۆيلىنىمەن .كىمكى مەن تۇتقان يولغا ئەگەشسە ،ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدۇر.
كىمكى مەن تۇتقان يولغا ئەگەشمىسە ،ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئەمەستۇر» دېدى .ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇ مەزمۇندىكى
ھەدىسىنى رىۋايەت قىلغان.
﴿(ﷲ بەلگىلەپ بەرگەن) چەكتىن ئاشماڭالر﴾ يەنى يېيىش چەكلىمە قويۇلمىغان
نەرسىلەرنى ئۆزەڭالرغا چەكلەپ قىيىنالشتۇرۇۋالماڭالر .ھاالل قىلىنغان نەرسىلەرنى ئىستېمال
قىلىشتا ھەدىدىدىن ئاشۇرۇۋەتمەي ،ئېھتىياجىڭالرغا چۇشلۇق ئىشلىتىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر﴾(((،
﴿ئۇالر (يەنى ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) خىراجەت قىلغاندا ،ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ،
بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ ،ئوتتۇراھال خىراجەت قىلىدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال شەرىئىتىدە ئاشۇرىۋەتمەي
((( ئەئراف سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  67ـ ئايەت.
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ياكى كېمەيتىۋەتمەي ،ئوتتۇرا ھال يول تۇتۇشنى بەلگىلىگەن .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئى مۆمىنلەر! ﷲ سىلەرگە ھاالل قىلغان پاك نەرسىلەرنى (تەركى دۇنيا بولۇش يۈزىسىدىن
ئۆزەڭالرغا) ھارام قىلماڭالر( .ﷲ بەلگىلەپ بەرگەن) چەكتىن ئاشماڭالر ،ﷲ چەكتىن
ئاشقۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتمايدۇ﴾.
﴿ﷲ سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن ھاالل ،پاك نەرسىلەردىن يەڭالر ،سىلەر ئىمان
ئېيتقان ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ يەنى ھاالل ۋە پاك نەرسىلەرنى يەڭلەر ،بارلىق ئىش -

ھەرىكەتلىرىڭالردا ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ بويرۇقلىرىغا بويسۇنۇڭالر ،ئۇنىڭغا
ئاسىيلىق قىلماڭالر.

*******
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ
ﷲ سىلەرنى سەھۋەنلىك بىلەن قىلغان قەسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ ،لېكىن
سىلەرنى قەستەن قىلغان قەسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىدۇ (مۇنداق قەسىمىڭالرنى بۇزساڭالر)
ئۇنىڭ كەففارىتى ئائىلەڭالرغا بېرىدىغان ئوتتۇرا دەرىجىلىك تاماق بىلەن ئون مىسكىننى بىر ۋاخ
غىزاالندۇرۇشتۇر ،ياكى ئۇالرغا (يەنى ئون مىسكىنگە بەدىنىنى يېپىپ تۇرىدىغان) بىر قۇر كىيىم
بېرىشتۇر ،ياكى بىر قۇل ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر ،كىمكى بۇنداق قىلىشقا كۈچى يەتمىسە،
ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى الزىم .بۇ ئەنە شۇ ئىچكەن قەسىمىڭالرنى بۇزغانلىقىڭالرنىڭ كەففارىتىدۇر،
قەسىمىڭالرغا رىئايە قىلىڭالر (يەنى كەلسە  -كەلمەس قەسەم ئىچمەڭالر) .سىلەرنىڭ شۈكۈر
قىلىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ﴿.﴾89

مەقسەتسىز قەسەم قىلىش توغرىسىدا
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بىز بەقەرە سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەم ھەققىدە توختىلىپ
ئۆتكەچكە ،بۇ يەردە قايتا تەكرارلىمايمىز .مەقسەتسىز قەسەم قىلىش دېگەنلىك بولسا،
كىشىلەرنىڭ قەسەم قىلىشنى نىيەت قىلماستىن« :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەن»
دېيىشىدۇر.

قەسەمنى بۇزۇشنىڭ كەففارىتى
﴿(مۇنداق قەسىمىڭالرنى بۇزساڭالر) ئۇنىڭ كەففارىتى ئائىلەڭالرغا بېرىدىغان ئوتتۇرا

مائىدە سۈرىسى

دەرىجىلىك تاماق بىلەن ئون مىسكىننى بىر ۋاخ غىزاالندۇرۇشتۇر﴾ يەنى مىسكىن ۋە پېقىرالرغا
تاماق بىرىلىدۇ.
ئىبنى ئابباس ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئىكرىمە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
باال  -چاقاڭالرغا يېگۈزىدىغان تامىقىڭالرنىڭ ئەڭ ئوبدىنىنى بېرىڭالر دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.
﴿ياكى ئۇالرغا (يەنى ئون مىسكىنگە بەدىنىنى يېپىپ تۇرىدىغان) بىر قۇر كىيىم بېرىشتۇر﴾

يەنى مەيلى ئەر ياكى ئايال كىشىگە بولسۇن ،ئۇالرغا ناماز ئوقۇغاندا ئەۋرەت يەرلىرىنى ياپقۇدەك
كىيىم ـ كېچەك بېرىش دېگەنلىكتۇر.
ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەر بىر مىسكىنگە بىر تون ياكى بىر يەكتەك بېرىش الزىم.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئەڭ ئاددىسى بىر كىيىم بېرىش الزىم ،ئەگەر
ئۇنىڭدىن كۆپ بىرىمەن دېسىمۇ ،ئۆز ئىختىيارى -،دەيدۇ.
ھەسەن ،ئەبۇجەئفەر باقىر ،ئەتا ،تاۋۇس ،ئىبراھىم نەخەئىي ،ھامماد ئىبنى ئەبۇسۇاليمان
ۋە ئەبۇمالىك قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :كىيىم ـ كېچەك بەرگەندە (ھەر بىر
مىسكىنگە) بىردىن ـ بىردىن بەرسە بولىدۇ -،دېگەن.
﴿ياكى بىر قۇل ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر﴾ ئازاد قىلىنىدىغان قۇلنىڭ مۇسۇلمان
قۇل بولۇشى شەرت .ئىمام مالىك ،ئىمام شافىئىي ۋە ئىمام مۇسلىمنىڭ مۇئاۋىيە ئىبنى ھەكەمدىن
رىۋايەت قىلغان ھەدىس بۇنىڭ دەلىلى بولۇپ ،بۇ ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلگەن :مۇئاۋىيە
ئىبنى ھەكەمگە بىر قۇل ئازاد قىلىش كېرەك بولۇپ قالغاندا ،ئۇ بىر قارا دېدەكنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ :بۇ دېدەكنى ئازاد قىلسام ،دۇرۇس بوالمدۇ؟ -دەپ
سورايدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ دېدەكتىن« :ﷲ قەيەردە؟» دەپ سورايدۇ .ئۇ دېدەك:
ئاسماندا -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە« :مەن كىم؟» دەپ سورايدۇ.
ئۇ دېدەك :سەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .بۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇئاۋىيەگە« :ئۇ مۆمىن ئىكەن ،ئازاد قىلساڭ بولىدۇ» دەيدۇ(((.

((( ئازاد قىلىنىدىغان قۇلنىڭ مۇسۇلمان قۇل بولۇشنىڭ كېرەكلىكى شافىئىي مەزھىپىدىكىلەرنىڭ كۆز قارشى
بولۇپ ،بۇالرنىڭ پاكىتلىرى تۆۋەندىكىچە:
بىرىنچى ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياكى بىر قۇل ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى ئازاد قىلىنىدىغان
قۇلنىڭ مۆمىن قۇل بولۇش كېرەك دېگەن ھۆكمى ،ﷲ تائاالنىڭ سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغان
كىشىنىڭ كەففارىتىنى بايان قىلىپ كەلگەن﴿ :كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن ،ئۇ بىر
مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾ دېگەن ئايىتىدىكى “بىر مۆمىن
قۇلنى ئازاد قىلىش” دېگەن سۆزىگە قىياس قىلىپ تۇرۇپ ئېلىنغان.
ئىككىنچى ،يۇقىرىدا بايان قىلغان ھەدىس.
ئەممائىمامئەبۇھەنىيفەنىڭمەزھەپىدىكىلەرنىڭكۆزقارشىچە،قەسەمنىڭكەففارىتىدەئازادقىلىنىدىغانقۇلنىڭ
چوقۇم مۆمىن قۇل بولۇشى شەرت ئەمەس ،ئازاد قىلىنىدىغان ئۇ قۇل مەيلى مۇسۇلمان ياكى كاپىر بولسۇن،
پەقەت ئازاد قىلىنسىال قەسەمنىڭ كەففارىتى ئادا بولىدۇ.
بۇالرنىڭ پاكىتلىرى مۇنداق :بىرىنچى ،ﷲ تائاال سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈش ،قىلغان قەسىمىنى
بۇزۇۋېتىش ۋە ئايالىنى ئانىسىغا ئوخشىتىپ سېلىشتەك گۇناھالرنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن قۇل ئازاد قىلىشقا
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يۇقىرىقىالر قەسەمنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن تالالشقا بولىدىغان ئۈچ خىل يول بولۇپ،
قەسەمنى بۇزغان كىشى بۇ ئۈچ خىل يولنىڭ مەيلى قايسى بىرسىنى تاللىسۇن ،پۈتۈن
ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن پىكرى بويىچە كەففارەتنى ئادا قىلغان بولىدۇ .ئايەتتە كەففارەت
بېرىش تەرتىۋى ئاسان يولدىن ،يەنى مىسكىنلەرگە تاماق بېرىشتىن باشالندى .چۈنكى تاماق
بېرىش كىيىم كىيگۈزۈشتىن ئاسان ،كىيىم كىيگۈزۈش بولسا ،قۇل ئازاد قىلىشتىن ئاسان .ئەگەر
قەسىمىنى بۇزغان كىشى يۇقىرىقى ئۈچ ئىشنىڭ بىرىنىمۇ قىاللمىسا ،كەففارەت ئۈچۈن ئۈچ كۈن
روزا تۇتسا بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :كىمكى بۇنداق قىلىشقا كۈچى يەتمىسە،
ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى الزىم﴾.
ئۇبەي ئىبنى كەئب ،ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ۋە ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى بۇ ئايەتنى :ئارقا
ـ ئارقىدىن ئۈچ كۈن رۇزا تۇتىدۇ -،دېگەن مەنىنى بېرىدىغان ئۇسلۇب بىلەن ئوقۇغان .بۇ
خىل ئوقۇلۇش ئۇسۇلى كۆپچىلىك ئوقۇپ كېلىۋاتقان يەتتە خىل ئوقۇش ئۇسۇلىدىن بولمىسىمۇ،
لېكىن ئەڭ ئاددىسى بىر ياكى ئىككى ساھابىدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس ياكى ساھابىلەرنىڭ
تەپسىرى بولۇشى مۇمكىن .بۇنىڭ ھەر ئىككىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىۋاستە ئاڭلىغان
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بۇيرۇيدۇ.
بۇ گۇناھالرنىڭ بەزىسىگە كەففارەت ئۈچۈن ئازاد قىلىنىدىغان قۇلنىڭ مۆمىن قۇل بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ.
مەسىلەن ،سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۇرۇپ قۇيۇش گۇناھىغا ئوخشاش .بەزىلىرىگە ئازاد قىلىنىدىغان قۇلنىڭ
مۆمىن قۇل بولۇشى شەرت قىلىنمايدۇ .مەسىلەن ،قەسىمىنى بۇزغان ۋە ئايالىنى ئانىسىغا ئوخشىتىپ سالغان
گۇناھالرغا ئوخشاش .شۇنىڭ ئۈچۈن ھەممە بۇيرۇقالرغا ئۆز ئورنىدا ئەمەل قىلىنىدۇ ،يەنى سەۋەنلىك بىلەن
ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى كەففارەت ئۈچۈن چوقۇم ئايەتتە دېيىلگەندەك مۆمىن قۇل ئازاد قىلىشى كېرەك.
قەسەمنى بۇزغانلىقنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن ﷲ تائاال پەقەت بىر قۇل ئازاد قىلىشقا بۇيرۇپ ،ئۇ قۇلنىڭ مۆمىن
ياكى كاپىر قۇل بولۇشىنى شەرت قىلمىدى .شۇڭا قەسەمنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن ئازاد قىلىنىدىغان قۇل مۆمىن
قۇل بولمىسىمۇ بولىۋېرىدۇ.
يەنە بىر جەھەتتىن شافىئىيالرنىڭ يۇقىرىدىكى قىياسەن چىقارغان ھۆكۈمى قىياس قىلىشنىڭ شەرتىگە تولۇق
توشمايدۇ .چۇنكى ،قىياس قىلىشنىڭ بىر شەرتى قىياس قىلماقچى بولغان ئايەت قىياس قىلىنماقچى بولغان
ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگە ئالماسلىقى كېرەك .ئەمما ﷲ تائاالنىڭ قەسەمنىڭ كەففارىتىنى بايان قىلىپ
كەلگەن ﴿ياكى بىر قۇل ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر﴾ دېگەن ئايىتى ،ﷲ تائاالنىڭ سەۋەنلىك بىلەن ئادەم
ئۆلتۈرۈپ قويغۇچىنىڭ كەففارىتىنى بايان قىلىپ كەلگەن﴿ :كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ
قويىدىكەن ،ئۇ بىر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾ دېگەن ئايىتىگە
قىياس قىلىپ ئالماقچى بولغان ھۆكۈمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .يەنى قەسەمنىڭ كەففارىتىنى بايان قىلىپ كەلگەن
ئايەتتە ئازاد قىلىنىدىغان قۇل مۆمىن ياكى كاپىر بولىدۇ -،دەپ ئېنىق بەلگىلەنمىدى .شۇڭا ،ئازاد قىلىنىدىغان
قۇل مەيلى مۆمىن ياكى كاپىر بولسۇن ،ئازاد قىلىنغان بولسىال ،قەسەمنىڭ كەففارىتىدە قۇل ئازاد قىلىشقا
بويرۇپ كەلگەن ئايەتنىڭ ھۆكمىگە ئەمەل قىلىنغان بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايەتنىڭ سەۋەنلىك بىلەن ئادەم
ئۆلتۈرۈپ قويغانلىقنىڭ كەففارىتىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايەتكە قىياس قىلىنىشقا شەرتى توشمايدۇ.
بۇ ئايەتنى بىر ـ بىرىگە قىياس قىلىشقا بولماسلىقنىڭ يەنە بىر سەۋەبى شۇكى ،گەرچە بۇ ئىككى ئايەتنىڭ
قۇل ئازاد قىلىش دېگەن ھۆكمى بىر بولسىمۇ ،لېكىن ،سەۋەبلىرى باشقا ـ باشقىدۇر .بۇ سەۋەبلەر شۇنىڭدىن
ئىبارەتكى ،بىرى سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويۇش ،يەنە بىرى بولسا ،قەسىمىدە تۇرماسلىقتۇر.
ئەمدى بۇ يەردە دەلىل قىلىنغان يۇقىرىدىكى ھەدىسكە كەلسەك ،قۇل ئازاد قىلماقچى بولغان ساھابىگە چوقۇم بىر قۇلنى
ئەمەس ،بەلكى بىر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىش شەرت بولۇپ قالغان .شۇڭا ئۇ ھېلىقى دېدەكنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا ئېلىپ كېلىپ ،ئۇ دېدەكنىڭ مۆمىن ياكى مۆمىن ئەمەسلىكىنى بىلىپ باقماقچى بولغان.

مائىدە سۈرىسى

ھەدىس دەرىجىسىدە تۇرىدۇ(((.
﴿بۇ ئەنە شۇ ئىچكەن قەسىمىڭالرنى بۇزغانلىقىڭالرنىڭ كەففارىتىدۇر﴾ يەنى بۇ ،قەسەمنىڭ
شەرىئەتتە بەلگىلەنگەن كەففارىتىدۇر.
﴿قەسىمىڭالرغا رىئايە قىلىڭالر (يەنى كەلسە  -كەلمەس قەسەم ئىچمەڭالر)﴾ ئىبنى جەرىر
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :قەسىمىڭالرنى بۇزساڭالر كەففارەت بەرمەي تاشالپ قويماڭالر-،
دېدى﴿ .سىلەرنىڭ شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئەنە شۇنداق بايان
قىلىدۇ﴾.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
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﴿ .﴾90شەيتان ھاراق ،قىمار
ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمەنلىك ،ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى ،سىلەرنى نامازدىن ۋە ﷲ نى ياد
ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ ،سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴿ ﴾91ﷲ غا
ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر( ،ئۇالرغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) ھەزەر قىلىڭالر ،ئەگەر
(ئىتائەت قىلىشتىن) باش تارتساڭالر ،بىلىڭالركى ،رەسۇلىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى پەقەت ئوچۇق
تەبلىغ قىلىشتۇر﴿ .﴾92ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر (ھارام قىلىنمىغان
نەرسىلەرنى) يېسە ،ئىچسە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام نەرسىلەردىن) ساقالنسا،
ئىمانىدا ۋە ياخشى ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) يەنە
((( تۆت مەزھەپ ئىماملىرى :قەسەمنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن تۇتۇلىدىغان ئۈچ كۈن روزىنى ئارقا ـ ئارقىدىن
تۇتامدۇ ياكى بۆلۈپ تۇتسىمۇ بوالمدۇ؟ -دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى.
ئىمام مالىك روزىنى ئارقىمۇ ئارقا تۇتمىسىمۇ بولىدۇ -،دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى الزىم﴾
دېگەن ئايىتىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.
ئىمام ئەبۇھەنىيفە ۋە ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل :روزىنى ئارقىمۇ ئارقا تۇتىدۇ -،دەيدۇ .ئۇالرنىڭ دەلىلى ئۇبەي
ئىبنى كەئب ،ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۈد ۋە شاگىرتلىرىنىڭ بۇ ئايەتنى« :ئارقا ـ ئارقىدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتىدۇ»
دېگەن مەنىنى بىرىدىغان ئۇسلۇب بىلەن ئوقۇغانلىقىدۇر .بىز يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك ،بۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن بىۋاستە ئاڭلىغان ھەدىس دەرىجىسىدە تۇرىدىغان ھەدىس ياكى تەپسىردۇر.
بۇ مەسىلىدە ئىمام شافىئيىنىڭ ئىككى خىل كۆز قارىشى بولۇپ ،بىر خىلى ئىمام مالىكنىڭكىگە ،يەنە بىر خىلى ئىمام
ئەبۇھەنىيفە بىلەن ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ كۆز قارىشىغا ئوخشايدۇ.
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ساقالنسا ۋە ھارام دەپ ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن داۋاملىق) ساقالنسا
ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلسا ،ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿.﴾93

ھاراق بىلەن قىمارنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۆمىن بەندىلىرىنى ھاراق ئىچىشتىن ،قىمار ئويناشتىن توستى.
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :شاخمات ئويناشمۇ قىماردۇر -،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
ئەتا ،مۇجاھىد ۋە تاۋۇس قاتارلىقالر :قىمارنىڭ تۈسىنى ئالغان (ھەتتا كىچىك
بالىالرنىڭ ياڭاق ئۇرۇشتۇرۇپ ۋە تۇخۇم چېكىپ ئويناشلىرىدەك) ئىشالرنىڭ ھەممىسى بۇ
ئايەتتە چەكلەنگەن قىمارنىڭ تۈرلىرى ئىچىگە كىرىدۇ -،دەيدۇ .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى
دەۋرىدە ئەرەبلەر قىمار ئوينايتتى .ئىسالم كەلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى بۇنداق پەس
قىلمىشالردىن توستى.

تىكلەنگەن تاشالر ۋە پال ئوقلىرى توغرىسىدا
ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،ئەتا ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ھەسەن قاتارلىقالر تىكلەنگەن
تاشالر ۋە پال ئوقلىرى توغرىسىدا توختىلىپ :تىكلەنگەن تاشالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى
ئەرەبلەر قۇربانلىق قىلىدىغان ماللىرىنى ئېلىپ كېلىپ (ئالدىغا قويۇپ) بوغۇزاليدىغان
تاشالردۇر .پال ئوقلىرى بولسا ،پال سېلىشقا ئىشلىتىدىغان ئوقالردۇر -،دەيدۇ.
﴿ئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش ،قىمار ئويناش ،بۇتالر (يەنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلەنگەن
تاشالر) غا چوقۇنۇش ،پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش شەيتاننىڭ ئىشى ،پاسكىنا قىلىقالردۇر﴾

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئىشالر ﷲ تائاالنى غەزەپلەندۇرىدىغان شەيتاننىڭ قىلىقلىرىدىندۇر .ئىبنى
جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇ ئىشالر گۇناھ ئىشالردىندۇر -دېدى .زەيد ئىبنى
ئەسلەم :شەيتاننىڭ ئەڭ يامان ئىشلىرىدىندۇر -،دېدى.
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﴿بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر﴾ بۇ ئايەت كىشىلەرنى
ھاراقتىن يىراقلىشىشقا قىلىنغان رىغبەتلەندۇرۇشتۇر﴿ .شەيتان ھاراق ،قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا
دۈشمەنلىك ،ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى ،سىلەرنى نامازدىن ۋە ﷲ نى ياد ئېتىشتىن توسماقچى
بولىدۇ ،سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾ دېگەن ئايەت بولسا ،كىشىلەرنى

ئاگاھالندۇرۇش ۋە ئۇالرنى قورقۇتۇش ئۈچۈندۇر.

ھاراقنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىغا دائىر ھەدىسلەر
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

مائىدە سۈرىسى

ھاراق ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنۈپ ھارام قىلىندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەن مەزگىلدە
كىشىلەر ھاراق ئىچىشىپ ،قىمار ئوينىشىپ يۈرۈشەتتى .ئۇالر بۇ ئىشنىڭ ھۆكمى توغرۇلۇق
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغاندا ،ﷲ تائاال(﴿ :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،
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﴾((( .كىشىلەر بۇ ئايەت بىزگە ھاراقنى ھارام
قىلىۋەتمىدى .پەقەت﴿ :بۇنىڭ ھەر ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ ۋە كىشىلەرگە (ئازغىنا ماددى)
پايدىمۇ بار﴾ دەپ كۆرسەتتى دېيىشىپ ،يەنىال ھاراقنى ئىچىپ يۈرىۋەردى .بۇنداق قىلىش
تاكى كۈنلەرنىڭ بىرىدە مۇھاجىرالردىن بىر كىشى ھەمراھلىرىغا شام نامىزىغا ئىمام بولۇپ ناماز
ئوقۇغاندا ،ئايەتنى ئالماشتۇرۇپ خاتا ئوقوش ۋەقەسى يۈز بەرگىچە داۋامالشتى .بۇ چاغدا ﷲ
تائاال مەنىسى بۇرۇنقى ئايەتتىن قاتتىقراق بولغان﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەس بولساڭالر ،نېمە
دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
بۇ ئايەتتىن كېيىنمۇ كىشىلەر ھاراق ئىچىپ يۈرۈشەتتى ،لېكىن نامازغا مەستلىك ھالىتىدە

كەلمەيتتى .بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ﷲ تائاال﴿ :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﴾ دىن ئىبارەت ھاراقتىن قاتتىق پوزىتسىيەدە توسقان ئايەتنى

نازىل قىلدى .شۇ چاغدىال كىشىلەر :ئى پەرۋاردىگارىمىز! بولدى ،بىز ھاراقنى تاشلىدۇق-،
دېيىشتى.

بەزى كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! بەزىلەر
ﷲ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلدى ،بەزىلىرى ئۆيلىرىدە ۋاپات بولۇپ كېتىشتى .ئۇالر
ھاراق ئىچەتتى ۋە قىمار ئوينايتتى .ئۇالرنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى .ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ سوئالىغا جاۋابەن﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر
(ھارام قىلىنمىغان نەرسىلەرنى) يېسە ،ئىچسە ھىچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام
نەرسىلەردىن) ساقالنسا ،ئىمانىدا ۋە ياخشى ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام
قىلىنغان نەرسىلەردىن) يەنە ساقالنسا ۋە ھارام دەپ ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان
نەرسىلەردىن داۋاملىق) ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلسا .ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى
دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە« :ئەگەر ھاراق ۋە قىمار ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ھارام
قىلىنغان بولسا ،ئۇالرمۇ چوقۇم سىلەرگە ئوخشاشال تاشاليتتى» دېدى.
ئىمام ئەھمەدنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى پەرۋەرىگارىم! ھاراق
((( بەقەرە سۈرىسى  219ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەققىدە بىزگە قانائەتلىنەرلىك بىر ھۆكۈم بايان قىلىپ بەرسەڭ -،دەپ تىلەيتتى .ئاندىن
ﷲ تائاال(﴿ :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 قارىغانداتېخىمۇ چوڭ» دېگىن﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چاقىرتىلىپ ئۇنىڭغا بۇ ئايەت ئوقۇپ بىرىلگەندە ،ئۇ يەنىال:
ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ھاراق ھەققىدە قانائەتلىنەرلىك ،ئېنىق بىر ھۆكۈمنى بايان قىلىپ
بەرسەڭ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەس بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى
بىلگىنىڭالرغىچە نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾((( دېگەن ئايەت نازىل قىلىنىدۇ.
بۇ ئايەت نازىل قىلىنغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇئەززىنلىرى ئەزان
ئېيتقاندا« :نامازغا كېلىڭالر» دېگەن چاقىرىقتىن كېيىن« :نامازغا مەست ھالىتىدە كەلمەڭالر»
دېگەننى قوشۇپ ئېيتاتتى.
بۇ ئايەت ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئوقۇپ بېرىلگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنىال:
ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ھاراق ھەققىدە قانائەتلىنەرلىك ،ئېنىق بىر ھۆكۈمنى بايان قىلىپ
بەسەڭ -،دەپ تىلىدى .شۇنىڭ بىلەن﴿ :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؟﴾ دېگەن ئايەت نازىل قىلىندى.
ئۆمەر چاقىرتىلىپ كېلىپ ،بۇ ئايەت ئوقۇپ بېرىلىپ﴿ :سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن،
قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾ دېگەن يېرىگە كەلگەندە ئۆمەر :ياندۇق ،ياندۇق! -دېدى .بۇ

ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئەبۇ داۋۇد قاتارلىقالرمۇ بۇ شەكىلدە رىۋايەت قىلغان.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ (مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى بولۇپ تۇرغان
مەزگىلىدە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبىرىگە چىقىپ) كىشىلەرگە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى خااليىق! ھاراقنى ھارام قىلغان ئايەتلەر نازىل قىلىندى .ھاراق ئۈزۈم،
خورما ،ھەسەل ،بۇغداي ،ئارپا قاتارلىق بەش تۈرلۈك نەرسىدىن ياسىلىدۇ .ئىچسە ئەقىلنى
كەتكۈزۈۋېتىدىغان ھەر قانداق نەرسە ھاراقتۇر».
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ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھاراق ھارام قىلىنغان شۇ چاغالردا مەدىنىدە بەش تۈرلۈك ھاراق بار بولۇپ ،ئۇنىڭ
ئىچىدە ئۈزۈم ھارىقى يوق دېيەرلىك ئىدى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئەبۇتەلھەنىڭ ئۆيىدە ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ ،ئۇبەي ئىبنى كەئب ۋە سۇھەيل ئىبنى
((( بەقەرە سۈرىسى  219ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

بەيدا قاتارلىق كىشىلەرگە ھاراق قۇيۇپ بېرىۋاتاتتىم .ئۇالر مەست بولۇپ قااليال دېگەن ئىدى.
مۇسۇلمانالردىن بىرى كىلىپ :سىلەر ھاراقنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىنى بىلمىدىڭالرمۇ؟ -دەپ
سورىدى .ئولتۇرغانالر :بىز سۈرۈشتە قىلىپ كۆرەيلى -،دەپ جاۋاب بېرىشتى .ئاندىن ماڭا:
ئى ئەنەس! كوزاڭدا قالغان ھاراقنى تۈكۈۋەت ،كىشىلەر ھاراق ئىچمەيدىغان بولۇپتۇ -،دېدى.
كوزىدىكى خورما ھارىقى ئىدى .شۇ چاغالردا مەدىنىلىكلەر ھاراقنى خورمىدىن ياسايتتى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
يەنە بىر رىۋايەتتە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ:
ھاراق ھارام قىلىنغان چاغدا ،مەن ئەبۇتەلھەنىڭ ئۆيىدە كىشىلەرگە خورمىدىن ياسالغان ھاراق
قۇيۇپ بېرىۋاتاتتىم .دەل شۇ چاغدا بىرسىنىڭ توۋلىغان ئاۋازى ئاڭالندى .ئەبۇتەلھە مېنى
چىقىپ قاراپ بېقىشقا بۇيرىدى .چىقىپ قارىسام ،بىر جاكارچى :ھاراق ھارام قىلىندى!-
دەپ توۋالۋېتىپتۇ .تۆكۈۋېتىلگەن ھاراقالر مەدىنە كوچىلىرىدا ئېقىشقا باشالپتۇ .ئەبۇتەلھە
بۇ ئەھۋالنى ئۇقۇپ :ھاراقنى ئېلىپ چىقىپ تۆكۈۋەت -،دېدى .مەن ھاراقنى تۆكۈۋەتتىم.
ئولتۇرغان كىشىلەرنىڭ بەزىلىرى :پاالنى ،پوكۇنىالر ئىچكەن ھاراقلىرى قورساقلىرىدا قالغان
ھالدا ئۆلۈپ كەتكەنىدى .ئۇالرنىڭ ھۆكمى قانداق بوالر؟ -دېيىشتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر (ھارام
قىلىنمىغان نەرسىلەرنى) يېسە ،ئىچسە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام نەرسىلەردىن)
ساقالنسا ،ئىمانىدا ۋە ياخشى ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن)
يەنە ساقالنسا ۋە ھارام دەپ ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن داۋاملىق)
ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلسا .ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن

ئايىتىنى نازىل قىلدى.

ئىبنى جەرىر ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئەبۇتەلھە ،ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ ،ئەبۇدۇجانە ،مۇئاز ئىبنى جەبەل ۋە ئىبنى سۇھەيل
ئىبنى بەيزا قاتارلىقالرغا خورمىنىڭ غورىسى بىلەن قېقىدىن ئارىالشتۇرۇپ ياسالغان ھاراقنى
قۇيۇپ بېرىۋاتاتتىم .بۇ ھاراقنىڭ تەسىرىدىن ئۇالرنىڭ باشلىرى ئايلىنىشقا باشلىغاندا ،مەن:
ھاراق ھارام قىلىندى! -دەپ جاكارلىغان ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
شۇنىڭ بىلەن ،دەرھال ھاراقالر تۆكۈلۈپ ،كوزىالر چېقىلدى .بۇ يەردە ئولتۇرغانالرنىڭ
بەزىلىرى تاھارەت ئالدى ،بەزىلىرى غۇسلى قىلدى .بىز ئۇممۇسۇلەيمەنىڭ ئەتىرىدىن
ئۆزلىرىمىزگە چېچىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىگە كىردۇق .بۇ چاغدا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم﴿ :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؟﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇۋاتاتتى .ئارىدىن بىر كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبەرى! بۇندىن ئىلگىرى ھاراق
ئىچىپ ئۆلۈپ كەتكەنلەرنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى .شۇ چاغدا ﷲ تائاال:

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر (ھارام قىلىنمىغان نەرسىلەرنى) يېسە،
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ئىچسە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام نەرسىلەردىن) ساقالنسا ،ئىمانىدا ۋە ياخشى
ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) يەنە ساقالنسا ۋە ھارام دەپ
ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن داۋاملىق) ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى
قىلسا ،ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

كېيىنكى بىر مەزگىلدە بىر كىشى قەتادەدىن :سەن بۇ ۋەقەلىكنى ئەنەستىن ئاڭلىغانمۇ؟-
دەپ سورىغاندا ،قەتادە :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەرگەن .يەنە بىر كىشى ئەنەستىن :سەن بۇ
ھەدىسنى راستىنال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغانمىدىڭ؟ -دەپ سورىغاندا ،ئەنەس :ھەئە
ئاڭلىدىم ياكى :پەقەت يالغان سۆزلىمەيدىغان بىر كىشىدىن (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
دېمەكچى) ئاڭلىدىم .بىز يالغان ئېيتمايتتۇق ھەم يالغان ئېيتىشنىمۇ بىلمەيتتۇق -،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھاراققا ئاالقىدار مۇنداق ئون نەرسىگە لەنەت قىلىندى،
ئۇ بولسىمۇ؛ ھاراقنىڭ ئۆزى ،ئۇنى ئىچكۈچى ،قۇيۇپ بەرگۈچى ،ساتقۇچى ،سېتىۋالغۇچى،
ھاراق سىققۇچى ،سىقتۇرغۇچى ،توشىغۇچى ،توشىغۇزغۇچى».
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆگىلەرنىڭ ئېغىلىغا بېرىش ئۈچۈن چىقتى ،مەن
ئۇنىڭ بىلەن بىرگە چىقىپ ،ئوڭ تەرىپىدە ماڭدىم .ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كېلىپ
،بىزگە قوشۇلدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوڭ تەرىپىنى ئەبۇ بەكرىگە بېرىپ،
سول تەرىپىگە ئۆتۈپ ماڭدىم .ئازراق ئۆتكەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىزگە قېتىلدى .مەن
ئۇنىڭغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سول تەرىپىنى بېرىپ ،ئۇالر بىلەن بىرگە ماڭدىم .بىز
تۆگەنىڭ ئېغىلىغا كەلسەك ،ئېغىلدا بىر تۇلۇمدا ھاراق بار ئىكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇنى كۆرۈپ ،مېنى قىڭراق ئېلىپ كېلىشكە بۇيرۇدى .مەن شۇ كۈنگىچە قىڭراقنىڭ نېمىلىكىنى
بىلمەيتتىم .قىڭراقنى ئېلىپ كەلدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىڭراق بىلەن تۇلۇمنى كېسىپ
ھاراقنى تۆكتۈرىۋەتتى ۋە مۇنداق دېدى« :ھاراققا ۋە ئۇنى ئىچكۈچى ،قۇيۇپ بەرگۈچى،
ساتقۇچى ،سېتىۋالغۇچى ،توشىغۇچى ،توشىغۇزغۇچى ،ھاراق ياسىغۇچى ،ياساتقۇچى ۋە
پۇلىنى يېگۈچىدىن ئىبارەت ھەممىسىگە لەنەت قىلىندى».
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ئىمام بەيھەقى سەئىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھاراق ھەققىدە تۆت
ئايەت چۈشتى .سەئىد يۇقىرىدىكى ھەدىسنى بايان قىلدى ۋە يەنە مۇنداق بىر ئىشنى
سۆزلەپ بەردى :ئەنسارىالردىن بىرى بىزنى تاماققا تەكلىپ قىلدى .بۇ زىياپەت ھاراق ھارام
قىلىنىشتىن بۇرۇن بولغان ئىش ئىدى .بىز ھاراق ئىچىپ تەڭشىلىپ ،ئۆز  -ئۆزىمىزنى
ماختىشىپ ،پەخىرلىنىشكە باشلىدۇق .ئەنسارىالر :بىز ئەۋزەلدۇرمىز -،دېدى .مۇھاجىرالر:
بىز ئەۋزەل -،دېدى .تاالش  -تارتىش ئەۋجىگە چىققاندا ،بىر ئەنسارى تۆگىنىڭ سۆڭىكىنى
ئېلىپ ،بۇرنۇمغا بىرنى قويدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇرنۇم پۇچۇق بولۇپ قالدى .بۇ سەۋەب
بىلەن ﷲ تائاال﴿ :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،

مائىدە سۈرىسى

قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمەنلىك ،ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى ،سىلەرنى نامازدىن ۋە ﷲ نى
ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ ،سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾ دېگەن

ئايەتنى نازىل قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :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﴾ دېگەن ئايىتى

تەۋراتتا مۇنداق شەكىلدە بايان قىلىنغان :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن خاتا ئىشالرنى يوقىتىش،
ئويۇن ـ تاماشا قىلىش ،ئۇسسۇل ئويناش ،ئۇد ،داپ ،تەمبۇر ۋە سۇناي چېلىش  ،شېئىر
ئوقۇش قاتارلىقالرنى چەكلەش ئۈچۈن تەۋراتنى چۈشۈردى.
ھاراقنىڭ تەمى ئاچچىقتۇر .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كاتتا نامى بىلەن« :كىمكى ھاراقنى (ھاراق)
ھارام قىلىنغاندىن كېيىنمۇ ئىچسە ،قىيامەت كۈنى مەن ئۇنى (ئىچىدىغان ئۇسسۇلۇقى يوق)
چاڭقىغان ھالدا تاشالپ قويىمەن ،كىمكى ھاراق ھارام قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇنى تاشلىسا،
مەن ئۇنى قىيامەت كۈنى جەننەتتە شاراب بىلەن سۇغىرىمەن» دەپ قەسەم ئىچتى.
ئىمام شافىئىي ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى بۇ دۇنيادا ھاراق ئىچىپ ،بۇ قىلمىشتىن تەۋبە
قىلمىسا ،ئاخىرەتتە (مۇكاپات ئۈچۈن) بېرىلىدىغان شارابتىن قۇرۇق قالىدۇ» .بۇ ھەدىسنى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەرقانداق مەست قىلغۇچى نەرسە ھاراقتۇر ۋە ھەر
قانداق مەست قىلغۇچى نەرسە ھارامدۇر .كىمكى ھاراق ئىچىپ تەۋبە قىلماي ،ھاراقكەش پېتى
ئۆلۈپ كەتسە ،ئاخىرەتتە (جەننەتنىڭ) شارابلىرىن ئىچەلمەيدۇ».
ئابدۇراھمان ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھاراقتىن يىراق بولۇڭالر ،چۈنكى ھاراق ھەممە يامانلىقالرنىڭ بېشىدۇر .بۇرۇنقى زاماندا
بىر ئابىد كىشى ئۆتكەن بولۇپ ،ئۇ ھېچكىمگە ئارىالشماي ئىبادەت بىلەن شۇغۇللىنىدىكەن.
يولدىن چىققان بىر ئايال ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرۇپ قاپتۇ ـ دە ،دېدىكىنى ئەۋەتىپ:
سىزنى گۇۋاھچى بولۇپ بېرىش ئۈچۈن چاقىرىمىز ،ـ دەپتۇ .ئابىد كىشى دېدەك بىلەن ئۇ
ئايالنىڭ ئۆيىگە بېرىپتۇ .ئۇ ھەر بىر ئىشىكتىن كىرگەندە ،دېدەك ئىشىكلەرنى ئىچىدىن
تاقاپ قويۇپتۇ .ئىچكىرىكى ئۆيگە كىرگەندە ،ناھايىتى چىرايلىق بىر ئايال بار بولۇپ ،قېشىدا
بىر كىچىك ئوغۇل باال بىلەن بىر كۇپ ھاراق بار ئىكەن .ئۇ ئايال ئۇ كىشىگە :ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن سېنى گۇۋاھ بولۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن چاقىرتمىدىم ،بەلكى مەن
سېنى يا مەن بىلەن كۆڭۈل ئېچىشقا يا بۇ بالىنى ئۆلتۈرۈشكە ياكى بۇ ھاراقتىن ئىچىشكە
چاقىرتتىم -،دەپتۇ .ئۇ ئابىد (زىنا قىلىشتىن ۋە بالىنى ئۆلتۈرۈشتەك ئىشتىن ھاراق ئىچىشنى
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يەڭگىل بىلىپ) ھاراقنى ئىچىپتۇ .ئاندىن ئۇ مەست بولۇپ قېلىپ ھېلىقى ئايال بىلەن زىنا
قىلىپتۇ ھەم ھېلىقى كىچىك بالىنىمۇ ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ .شۇڭا ھاراقتىن يىراق تۇرۇڭالر ،چۈنكى
ھاراق بىلەن ئىمان ھېچقاچان پېتىشالمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھاراق ھارام قىلىنغاندا ،بەزى كىشىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇنىڭدىن بۇرۇن
ھاراق ئىچىپ ئۆلۈپ كەتكەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئەھۋالىغا قانداق ھۆكۈم قىلىنىدۇ؟ -دەپ
سورىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر
(ھارام قىلىنمىغان نەرسىلەرنى) يېسە ،ئىچسە ھىچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام
نەرسىلەردىن) ساقالنسا ،ئىمانىدا ۋە ياخشى ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام
قىلىنغان نەرسىلەردىن) يەنە ساقالنسا ۋە ھارام دەپ ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان
نەرسىلەردىن داۋاملىق) ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلسا ،ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى
دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

قىبلە ئۆزگەرتىلگەن چاغدا بەزى كىشىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇنىڭدىن بۇرۇن
بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ نامىزىغا قانداق ھۆكۈم قىلىنىدۇ؟-
دەپ سوراشقاندا ،ﷲ تائاال﴿ :ﷲ سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنى (يەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە
قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنى) بىكار قىلىۋەتمەيدۇ﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىمان
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر (ھارام قىلىنمىغان نەرسىلەرنى) يېسە ،ئىچسە
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،قاچانكى ئۇالر (ھارام نەرسىلەردىن) ساقالنسا ،ئىمانىدا ۋە ياخشى
ئەمەللىرىدە ئىزچىل بولسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) يەنە ساقالنسا ۋە ھارام دەپ
ئېتىقاد قىلسا ،ئاندىن (ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن داۋاملىق) ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى
قىلسا ،ﷲ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم ماڭا« :ئى ئابدۇلالھ! سېنىڭمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن ئىكەنلىكىڭ ھەققىدە
بېشارەت بېرىلدى» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ
رىۋايەت قىلغان.
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍﰎﰏﰐ
((( بەقەرە سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

ئى مۆمىنلەر! كۆرمەي تۇرۇپ ﷲ دىن قورقىدىغانالرنى بىلىش ئۈچۈن ،قولۇڭالر ۋە
نەيزەڭالر بىلەن ئوۋلىنىدىغان بىر ئاز ئوۋ بىلەن ﷲ سىلەرنى چوقۇم سىنايدۇ ،كىمكى
بۇنىڭدىن كېيىن ھەددىدىن ئاشسا (يەنى ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئوۋلىسا) ،ئۇ قىينىغۇچى ئازابقا
دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾94ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە تۇرۇپ
ئۆلتۈرمەڭالر .سىلەردىن كىمكى ئۇنى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئىشنىڭ ۋابالىنى تېتىشى ئۈچۈن،
ئۇنىڭ جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ باھالىشى بويىچە ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن ئوۋغا ئوخشاش
ئۆي ھايۋانلىرىدىن بىرنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشتۇر ،ياكى كەففارەت بېرىش
يۈزىسىدىن مىسكىنلەرگە ئاش بېرىشتۇر ،ياكى ھەر مىسكىنگە بېرىدىغان ئاشنىڭ باراۋىرىگە
بىر كۈن روزا تۇتۇشتۇر .ئۆتكەنكى گۇناھنى (يەنى بۇ ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىھرامدا تۇرۇپ
ئوۋ ئۆلتۈرگەن بولساڭالر ،بۇنى) ﷲ ئەپۇ قىلدى ،كىمكى قايتا گۇناھ ئۆتكەزسە (يەنى
قايتىدىن ئوۋ ئۆلتۈرسە) ،ﷲ ئۇنى جازااليدۇ ،ﷲ غالىبتۇر( ،ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى)
جازالىغۇچىدۇر﴿.﴾95

ھەرەمدە ۋە ئىھرام ھالىتىدە ئوۋ ئوۋالشنىڭ ھاراملىقى
﴿ئى مۆمىنلەر! كۆرمەي تۇرۇپ ﷲ دىن قورقىدىغانالرنى بىلىش ئۈچۈن ،قولۇڭالر ۋە
نەيزەڭالر بىلەن ئوۋلىنىدىغان بىر ئاز ئوۋ بىلەن ﷲ سىلەرنى چوقۇم سىنايدۇ﴾ ۋابىل بۇ

ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئايەتتىكى ئوۋدىن ئاجىز ۋە كىچىك ئوۋالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئۇ ئوۋ ھايۋانلىرى شۇنچىلىك
كىچىك ۋە ئاجىزكى ،كىشىلەر خالىسا ،ھەتتا ئۇالرنى قوللىرى بىلەنال تۇتااليدۇ .ﷲ تائاال
بەندىلىرىنى شۇنداق سىنىغان ۋە ئوۋ ھايۋانلىرىغا يېقىن كېلىشتىن توسقان.

مۇجاھىد﴿ :قولۇڭالر بىلەن ئوۋلىنىدىغان﴾ دېگەن ئايەت ئوۋنىڭ كىچىكلىرىنى ۋە
باچكىلىرىنى﴿ ،نەيزەڭالر بىلەن ئوۋلىنىدىغان﴾ دېگەن ئايەت چوڭلىرىنى كۆرسىتىدۇ-،
دەيدۇ.
مۇقاتىل :بۇ ئايەت ھۇدەيبىيە ئۆمرىسى ۋاقتىدا چۈشكەن بولۇپ ،شۇ چاغدا ئۆمرىگە
كەلگۈچىلەرنىڭ تىككەن چېدىرلىرىغا ياۋايى ھايۋانالر ،ئۇچار قۇشالر ۋە ئوۋلىنىدىغان ھايۋانالر
كىرىۋاالتتى ،كىشىلەر بۇرۇن بۇنداق ئەھۋالنى ئۇچراتمايتتى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئىھرام ھالىتىدە
ئوۋ ئۆلتۈرۈشتىن توسقان .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئوۋ بىلەن سىنايدۇ .ئوۋ ھايۋانلىرى ئۇالرنىڭ
چېدىرلىرىغا كىرىدۇ .ئۇالر ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالەتتە ئوۋنى قوللىرى ياكى نەيزىلىرى
بىلەن تۇتاي دېسىال تۇتااليدۇ .بۇ پەقەت ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالدا
بويسۇنىدىغانلىقىنى ياكى بويسۇنمايدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان بىر سىناقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىدىن كۆرمەي تۇرۇپ قورققانالر
مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴾(((.
((( مۇلك سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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﴿كىمكى بۇنىڭدىن كېيىن ھەددىدىن ئاشسا (يەنى ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئوۋلىسا)﴾ ھەققىدە
سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :كىمكى بۇ ئۇقتۇرۇشتىن ۋە ئاگاھالندۇرۇشتىن كېيىن
ھەددىدىن ئېشىپ (ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئوۋلىسا) ،ئۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىغا ۋە
چەكلىمىسىگە قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن﴿ ،قىيىنىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ -،دەيدۇ.
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە تۇرۇپ ئۆلتۈرمەڭالر﴾

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىھرام ئىچىدە تۇرۇپ ئۆي ھايۋانلىرىنى ئوۋالش ۋە ئۆلتۈرۈشنى توستى.
ئىھرام ھالىتىدە ياكى ھەرەمدە ئۆلتۈرۈش چەكلەنگەن ھايۋانالرنىڭ ئىچىدىن تۆۋەندىكى
ھەدىستە بايان قىلىنغان ھايۋانالرنى ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قاغا ،سا ،چايان ،چاشقان ۋە غالجىر ئىتتىن ئىبارەت بەش
تۈرلۈك زىيانلىق ھايۋان مەيلى ھەرەمنىڭ ئىچىدە ياكى باشقا جايدا بولسۇن ،ئۇچرىغان ھامانال
ئۆلتۈرۈلىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىھرامدىكى ئادەم قاغا ،سا ،چاشقان،
چايان ۋە غالجىر ئىتقا ئوخشاش بەش تۈرلۈك ھايۋاننى ئۆلتۈرسە ،گۇناھ بولمايدۇ».
ئەييۇب نافىئدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يۇقىرىقىدەك دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ ھەمدە ئەييۇب ئۆزىنىڭ نافىئدىن :يىالنچۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،نافىئنىڭ:
يىالننى ئۆلتۈرۈۋېتىشتە شەك يوق ھەم ئىختىالپمۇ يوق -،دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى بايان
قىلىدۇ.
بۆرە ،يىلپىز ،يولۋاس ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان يىرتقۇچ ھايۋانالرمۇ غالجىر ئىتقا ئوخشاشال
ئۆلتۇرۇشكە بولىدىغان ھايۋانالرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ.
ئەبۇسەئىد مۇنداق دەيدۇ :كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئىھرام باغلىغان كىشى
قانداق ھايۋانالرنى ئۆلتۈرسە بولىدۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :يىالن،
چايان ،چاشقان ،سا ۋە يىرتقۇچ ھايۋانالر ئۆلتۈرۈلسە بولىدۇ ،قاغا ئۆلتۈرۈلمەستىن ئېتىپ
يارىالندۇرۇلىدۇ (ياكى قاچۇرۋېتىلىدۇ)» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى
ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
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ھەرەمدە ياكى ئىھرامدىكى ھالىتىدە ئوۋ ئوۋالشنىڭ جازاسى
﴿سىلەردىن كىمكى ئۇنى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئىشنىڭ ۋابالىنى تېتىشى ئۈچۈن،
ئۇنىڭ جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ باھالىشى بويىچە ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن ئوۋغا ئوخشاش
ئۆي ھايۋانلىرىدىن بىرنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشتۇر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئايەتتىكى قەستەن دېگەن سۆزدىن (قەستەن) ئوۋ ئوۋالش
ۋە ئوۋ ئوۋلىغۇچى ئۆزىنىڭ ئىھرامدا ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قېلىش ھالىتى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئەمما

مائىدە سۈرىسى

ئۆزىنىڭ ئىھرامدا ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالمىغان ھالەتتە قەستەن ئوۋ ئوۋلىغۇچىنىڭ گۇناھى
تۆلەم بىلەن يۇغىلى بولمىغىدەك دەرىجىدە ئېغىر بولۇپ ،ئىھرامى بىكار بولۇپ كېتىدۇ-،
دەيدۇ.
بۇ بىر يات سۆز بولۇپ ،كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ،قەستەن ئوۋ ئوۋالش
ياكى سەۋەنلىك بىلەن ئوۋ ئوۋالشقا تۆلىنىدىغان تۆلەم جازاسىنىڭ پەرقى يوقتۇر.
ئىمام زۆھرى مۇنداق دەيدۇ( :قۇرئان كەرىم) قەستەن ئوۋ ئوۋلىغاننى كۆرسىتىپ كەلدى،
لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە بۇ جازا سەۋەنلىك بىلەن ئوۋ ئوۋلىغۇچىغىمۇ
ئىجرا قىلىندى .شۇنداق بولۇشى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى

ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە تۇرۇپ ئۆلتۈرمەڭالر .سىلەردىن كىمكى ئۇنى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن،
ئىشنىڭ ۋابالىنى تېتىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ باھالىشى بويىچە
ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن ئوۋغا ئوخشاش ئۆي ھايۋانلىرىدىن بىرنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق
قىلىشتۇر ،ياكى كەففارەت بېرىش يۈزىسىدىن مىسكىنلەرگە ئاش بېرىشتۇر ،ياكى ھەر مىسكىنگە
بېرىدىغان ئاشنىڭ باراۋىرىگە بىر كۈن روزا تۇتۇشتۇر .ئۆتكەنكى گۇناھنى (يەنى بۇ ئايەت
چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئۆلتۈرگەن بولساڭالر ،بۇنى) ﷲ ئەپۇ قىلدى ،كىمكى
قايتا گۇناھ ئۆتكەزسە (يەنى قايتىدىن ئوۋ ئۆلتۈرسە) ،ﷲ ئۇنى جازااليدۇ ،ﷲ غالىبتۇر،
(ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) جازالىغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىدە قەستەن ئوۋ ئوۋلىغۇچىغا تۆلەم

كېلىدىغانلىقى ۋە گۇناھكار بولىدىغانلىقى بايان قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ۋە ساھابىلەر قۇرئان كەرىمدە قەستەن ئوۋ ئوۋلىغىچى ھەققىدە بايان قىلىنغان تۆلەم جازاسىنىڭ
ئۆز ئەينىسىنى سەۋەنلىك بىلەن ئوۋ ئوۋلىغۇچىغىمۇ تۆلەشكە ھۆكۈم قىلغان.

سەۋەنلىك بىلەن ئوۋ ئوۋلىغان كىشىنىڭ قەستەن ئوۋ ئوۋلىغان كىشى تۆلەيدىغان
تۆلەمنىڭ ئۆز ئەينىنى تۆلىشىنىڭ يەنە بىر سەۋەبى شۇكى ،ئوۋ ئوۋالش بىر نەرسىنى
بۇزۇۋەتكەنلىك ھېسابلىنىدۇ .بىر نەرسە بۇزۇۋەتكۈچى مەيلى قەستەن ياكى سەۋەنلىك بىلەن
بۇزۇۋەتسۇن ،ئوخشاشال تۆلەم تۆلەيدۇ.
بىراق قەستەن قىلغۇچى گۇناھكار بولىدۇ .سەۋەنلىك بىلەن قىلىپ سالغۇچى گۇناھكار
بولمايدۇ .ئىھرام ھالىتىدە تۇرۇپ ئۆلتۈرگەن ئوۋنىڭ تۆلىمى ئۈچۈن شۇ ئوۋغا ئوخشاپ كېتىدىغان
ھايۋانالردىن تۆلەش كېرەك .بۇ ،ئوۋالنغان ھايۋان ئىنسانالر تەرىپىدىن بېقىلىدىغان ھايۋانغا
ئوخشاش بولسا ،شۇنداق بولىدۇ.
ساھابىلەرمۇ ئوۋالنغان ھايۋانغا ئوخشاش ياكى ئوخشاپ كېتىدىغان ھايۋاننى تۆلەشكە
ھۆكۈم قىلغان .مەسىلەن ،بىر تۆگە قۇشى ئۈچۈن بىر تۆگە ،بىر ياۋا كاال ياكى قوتاز ئۈچۈن
بىر كاال ،بىر كىيىك ئۈچۈن بىر ئۆچكە تۆلەشكە ھۆكۈم قىلغان.
ئىمام بەيھەقى ئىبنى ئابباسنىڭ ناۋادا ئوۋالنغان ئوۋنىڭ ئوخشىشى بولمىسا ،شۇ ئوۋنىڭ
قىممىتىدىكى پۇلنى مەككىگە ئېلىپ بېرىپ ،سەدىقە قىلىشقا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى رىۋايەت
قىلىدۇ .ئوۋنىڭ ئوخشىشىنى تۆلەشكە ،ئوخشىشى بولمىسا ،ئۇنىڭ قىممىتىدە پۇل تۆلەشكە
ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن مۇسۇلمان ۋە ئادىل ئىككى كىشى بولۇشى شەرت.
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ئىمام ئىبنى جەرىر ئەبۇجەرىر بەجەلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئىھرامدىكى چېغىمدا بىر كىيىكنى ئوۋالپ سالدىم ۋە مەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا
كېلىپ ،بۇ ئىشنى دېسەم ،ئۇ( :دىنىي) قېرىنداشلىرىڭدىن ئىككى كىشىنىڭ قېشىغا بارغىن.
بۇ ھەقتە ساڭا ھۆكۈم قىلىپ قويسۇن -،دېدى .مەن ئابدۇراھمان بىلەن سەئىد ئىككىسىنىڭ
قېشىغا باردىم ،ئۇ ئىككىسى مېنىڭ بىر ئۆچكە تۆلىشىمگە ھۆكۈم قىلدى.
ئىبنى جەرىر تارىقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەربەت دېگەن كىشى
ئىھرام ھالىتىدە تۇرۇپ بىر كىيىكنى دەسسەپ قويۇپ ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئالدىغا
(ھۆكۈم قىلىپ قويۇشنى تەلەپ قىلىپ) كەلدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ماڭا (يەنى تارىققا):
بۇ ئىشقا ئىككىمىز بىللە ھۆكۈم قىاليلى -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىككىمىز ئەربەتكە سۈتتىن
ئايرىلغان بىر ئوغالق تۆلەشكە ھۆكۈم قىلدۇق .ئاندىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ﴿ :ئۇنىڭ
جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ باھالىشى بويىچە ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن ئوۋغا ئوخشاش ئۆي
ھايۋانلىرىدىن بىرنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.

ئوۋالنغان ھايۋاننىڭ ئورنىغا تۆلەنگەن ھايۋان كەبىگە ئېلىپ بېرىلىپ ،شۇ يەردە
بوغۇزلىنىپ ،گۆشى ھەرەمنىڭ مىسكىنلىرىگە تارقىتىپ بېرىلىدۇ.
﴿ياكى كەففارەت بېرىش يۈزىسىدىن مىسكىنلەرگە ئاش بېرىشتۇر ،ياكى ھەر مىسكىنگە
بېرىدىغان ئاشنىڭ باراۋىرىگە بىر كۈن روزا تۇتۇشتۇر﴾ يەنى ئوۋالنغان ھايۋاننىڭ تۆلىمى

ئۈچۈن ئۇنىڭ ئوخشىشى تېپىلمىغان بولسا ياكى ئوۋالنغان ھايۋان ئوخشىشى تېپىلمايدىغان
ھايۋان بولسا ،تۆلەم ئۈچۈن مىسكىنلەرگە تاماق يېگۈزىدۇ ياكى روزا تۇتىدۇ.

﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە تۇرۇپ ئۆلتۈرمەڭالر.
سىلەردىن كىمكى ئۇنى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئىشنىڭ ۋابالىنى تېتىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ
جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ باھالىشى بويىچە ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن ئوۋغا ئوخشاش ئۆي
ھايۋانلىرىدىن بىرنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشتۇر ،ياكى كەففارەت بېرىش
يۈزىسىدىن مىسكىنلەرگە ئاش بېرىشتۇر ،ياكى ھەر مىسكىنگە بېرىدىغان ئاشنىڭ باراۋىرىگە
بىر كۈن روزا تۇتۇشتۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ
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مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىھراملىق كىشى ئوۋ ئوۋلىسا ،ئوۋالنغان ھايۋاننىڭ
قانداق ھايۋان ئىكەنلىكىگە قاراپ تۆلەم تۆلەيدۇ .ئەگەر ئۇ كىيىك ياكى شۇنىڭغا ئوخشايدىغان
ھايۋان بولسا ،مەككىگە بىر قوي ئېلىپ بېرىپ بوغۇزلىشى ،قوي تاپالمىسا ،ئالتە مىسكىنگە
تاماق بېرىشى ،ئۇنىمۇ قىاللمىسا ،ئۈچ كۈن رۇزا تۇتۇشى كېرەك .ئەگەر ئوۋالنغان ھايۋان قوتازغا
ئوخشاش ھايۋان بولسا ،ئۇنىڭ تۆلىمى ئۈچۈن بىر كاال بوغۇزلىشى ،كاال تاپالمىسا ،يىگىرمە
مىسكىنگە تاماق بېرىشى ،ئۇنىمۇ قىاللمىسا ،يىگىرمە كۈن رۇزا تۇتۇشى كېرەك .ئوۋالنغان
ھايۋان تۆگە قۇشى ياكى قۇالن (ياۋا ئېشەك) تەك ھايۋان بولسا ،ئۇنىڭ تۆلىمى ئۈچۈن بىر
تۆگە بوغۇزلىشى ،ئۇنى تاپالمىسا ،ئوتتۇز مىسكىنگە تاماق بېرىشى ،ئۇنىمۇ قىاللمىسا 30 ،كۈن
روزا تۇتۇشى كېرەك.
بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىرلەرمۇ رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،بەزى رىۋايەتلەردە:
مىسكىنلەرگە تويغۇدەك تاماق بېرىلىدۇ -،دېيىلگەن .بۇنداق قىلىش (ﷲ تائاالنىڭ) ئەمرىگە
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خىالپلىق قىلغۇچىنىڭ قىلغان گۇناھىنىڭ جازاسىنى تارتىشى ئۈچۈندۇر.
﴿ئۆتكەنكى گۇناھنى (يەنى بۇ ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئۆلتۈرگەن
بولساڭالر ،بۇنى) ﷲ ئەپۇ قىلدى﴾ ئىسالم دىنى كەلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىگە

ئەگىشىپ ،گۇناھ ئىشالرنى تاشلىغۇچىالرنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرىنى ﷲ كەچۈرۈۋېتىدۇ.

﴿كىمكى قايتا گۇناھ ئۆتكەزسە (يەنى قايتىدىن ئوۋ ئۆلتۈرسە) ،ﷲ ئۇنى جازااليدۇ ،ﷲ
غالىبتۇر( ،ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) جازالىغۇچىدۇر﴾ يەنى كىمكى بۇ خىل گۇناھ ئىشالرنى

ئىسالم شەرىئىتى چەكلىگەندىن كېيىن (بىلىپ تۇرۇپ) قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن ئىنتىقام
ئالىدۇ .ﷲ تائاالغالىبتۇر ۋە ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر.

ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :مەن ئەتادىن﴿ :ئۆتكەنكى گۇناھنى (يەنى بۇ ئايەت
چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئۆلتۈرگەن بولساڭالر ،بۇنى) ﷲ ئەپۇ قىلدى﴾ دېگەن

ئايەتنىڭ مەنىسى نېمە؟ -دەپ سورىدىم .ئەتا :ﷲ تائاال ئەپۇ قىلغان بۇ گۇناھالردىن ئىسالم
دىنى كېلىشتىن بۇرۇن قىلىپ سالغان گۇناھالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مەن يەنە﴿ :كىمكى
قايتا گۇناھ ئۆتكەزسە (يەنى قايتىدىن ئوۋ ئۆلتۈرسە) ،ﷲ ئۇنى جازااليدۇ ،ﷲ غالىبتۇر،
(ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) جازالىغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسىچۇ؟ -دېسەم ،ئەتا :كىمكى

مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ،يەنە ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئوۋلىسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن ئىنتىقام
ئالىدۇ ۋە تۆلەم تۆلىتىدۇ -،دېدى .مەن :قايتا گۇناھ قىلغۇچىغا قارىتا مۇئەييەن بىر جازا
بارمۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئەتا :ياق -،دېدى .مەن :دۆلەت باشلىقىنىڭ ئۇنى جازاالش ھوقۇقى
بارمۇ؟ -دېسەم .ئەتا :ياق ،ئىھرامدا ئوۋ ئوۋالش بىر كىشىنىڭ ئۆزى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ
ئوتتۇرىسىدىكى گۇناھدۇر ،شۇڭا ئۇ كىشى تۆلەم تۆلىسىال بولىدۇ -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىبنى
جەرىرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جۇبەير ۋە ئەتا قاتارلىقالر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇ كىشىدىن تۆلەم
تۆلىتىش ئارقىلىق ئىنتىقام ئالىدۇ.

سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆپ قىسمى :ئىھرام ھالىتىدىكى ئادەم قاچانال بولمىسۇن
ئوۋ ئوۋلىسىال ،تۆلەم تۆلىشى ۋاجىب بولىدۇ .ئۇنىڭ بىرىنچى ،ئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى
قېتىم بولۇشىنىڭ ھېچقانداق پەرقى يوقتۇر .شۇنداقال ئوۋنىڭ قەستەن ياكى سەۋەنلىك بىلەن
بولغىنىنىڭ ھېچ پەرقى يوقتۇر -،دەيدۇ.
﴿ﷲ غالىبتۇر( ،ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) جازالىغۇچىدۇر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدا ھېچكىمنىڭ چەكلىشىگە
ئۇچرىمايدۇ .بىرسىدىن ئىنتىقام ئېلىشتىن ئۇنى ھېچكىم توسىيالمايدۇ .جازالىماقچى بولسا،
جازاالشتىن ئۇنى ھېچكىم توسىيالمايدۇ .چۈنكى بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ
مەخلۇقاتىدۇر .جازا بېرىش ياكى مۇكاپاتالش ئۇنىڭ ھەققىدۇر .ﷲ تائاال ،ھېچكىم زورلۇق
ئىشلىتەلمەيدىغان ،ھېچكىمنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدىغان كاتتا ئىززەت ئىگىسىدۇر.
ئاسىيلىق قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئاسىيلىقىغا قارىتا جازا بەرگۈچىدۇر.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
سىلەرنىڭ ۋە يولۇچىالرنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن سىلەرگە دېڭىز ھايۋانلىرى،
دېڭىزدىن چىقىدىغان يېمەكلىكلەر ھاالل قىلىندى ،مادامىكى سىلەر ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە
ئىكەنسىلەر ،قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىنى ئوۋالش سىلەرگە ھارام قىلىندى ،سىلەر (قىيامەت كۈنى)
دەرگاھىغا توپلىنىدىغان ﷲ دىن قورقۇڭالر﴿ .﴾96ﷲ بەيتۇلھەرام بولغان كەبىنى ،ھەج
ئېيىنى ،ھەجدە قىلىنىدىغان قۇربانلىقنى( ،قۇربانلىقنىڭ ئاالمىتى سۈپىتىدە) بويۇنلىرىغا
بەلگە ئېسىلغان تۆگىلەرنى ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنىڭ تۇتقىسى قىلدى،
بۇ ،ﷲ نىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ نىڭ
ھەر شەيئىنى بىلگۈچى ئىكەنلىكىنى سىلەرنىڭ بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر﴿ .﴾97بىلىڭالركى ،ﷲ
نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا) ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿ .﴾98پەيغەمبەرنىڭ مەسئۇلىيىتى پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .ﷲ سىلەرنىڭ ئاشكارا
ۋە يوشۇرۇن قىلىپ يۈرگەن ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿.﴾99

ئىھرام ھالىتىدىكى كىشىلەرگە دېڭىز ئوۋلىرىنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقى
﴿سىلەرنىڭ ۋە يولۇچىالرنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن سىلەرگە دېڭىز ھايۋانلىرى،
دېڭىزدىن چىقىدىغان يېمەكلىكلەر ھاالل قىلىندى﴾ سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ۋە سەئىد ئىبنى
جۇبەير قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتتە كەلگەن﴿ :دېڭىز
ھايۋانلىرى﴾ دېگەن سۆزدىن دېڭىزدىن يېڭى تۇتۇلغان دېڭىز ھايۋانلىرى ۋە﴿ :دېڭىزدىن
چىقىدىغان يېمەكلىكلەر﴾ دېگەن ئايىتىدىن دېڭىز ھايۋانلىرىدىن ئوزۇقلۇق ئۈچۈن قۇرۇتۇپ

ئېلىۋېلىنغىنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ ئايەتتە كەلگەن﴿ :دېڭىز ھايۋانلىرى﴾ دېگەن
سۆزدىن دېڭىز ھايۋانلىرىدىن تىرىك تۇتۇلغانلىرى ۋە ﴿دېڭىزدىن چىقىدىغان يېمەكلىكلەر﴾
دېگەن سۆزدىن دېڭىز ھايۋانلىرىدىن ئۆلۈك ھالەتتە سۇ يۈزىگە لەيلەپ قالغانلىرى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ.

ئەبۇبەكرى ،زەيد ئىبنى سابىت ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ،ئەبۇئەييۇب ئەنسارى ،ئىكرىمە،
ئەبۇسەلەمە ئىبنى ئابدۇراھمان ،ئىبراھىم نەخەئي ۋە ھەسەنبەسەر قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى﴿ .سىلەرنىڭ ۋە يولۇچىالرنىڭ مەنپەئەتلىنىشى
ئۈچۈن﴾ يەنى سىلەرنىڭ دېڭىز ھايۋانلىرىدىن ئوزۇقلىنىشىڭالر ۋە پايدىلىنىشىڭالر ئۈچۈن،
ئۇالر ھاالل قىلىندى .ئىكرىمە :ئايەتتىكى ﴿ۋە يولۇچىالرنىڭ﴾ دېگەن سۆزدىن دېڭىزغا يېقىن
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جايالردا ئولتۇراقالشقان ۋە دېڭىز سەپىرىدە بولغان كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
باشقا ئالىمالر :ئايەتتىكى ﴿دېڭىز ھايۋانلىرى﴾ دېگەن ئايەتتىن دېڭىز ئەتراپىدا
ئولتۇراقالشقان كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن دېڭىزدىن ئوۋلىغان يېڭى دېڭىز ھايۋانلىرى ۋە:
﴿دېڭىزدىن چىقىدىغان يېمەكلىكلەر﴾ دېگەن ئايەتتىن دېڭىزدا ئۆزى ئۆلۈپ ،لەيلەپ چىقىپ
قالغان دېڭىز ھايۋانلىرى ۋە تۇزلىنىپ مۇساپىرالرغا ۋە دېڭىزدىن يىراق جايدىكى كىشىلەرگە
ئوزۇقلۇق ئۈچۈن تەييارالنغان ھايۋانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد،
سۇددى ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە يۇقىرىقىغا ئوخشاش دەيدۇ.
ئىمام مالىك جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھنىڭ قوماندانلىقىدىكى  300كىشىلىك بىر قوشۇننى
دېڭىز بويى تەرەپكە ئەۋەتتى .مەنمۇ شۇ قوشۇندا ئىدىم ،سەپەردە ئوزۇقلىقىمىز تۈگەيال
دەپ قالغانىدى .ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ قوشۇندىكىلەرنى ئوزۇقالرنى بىر يەرگە توپالشقا
بۇيرىدى .بۇ ئوزۇقالر پەقەت خورمىدىنال ئىبارەت بولۇپ ،بۇ خورمىالر كىشىلەرگە كۈندە ئاز ـ
ئازدىن تەقسىم قىلىپ بېرىلدى .ئوزۇقلۇق ئاخىرلىشىپ قالغاندا ،ھەر بىرىمىزگە كۈنىگە پەقەت
بىر تالدىنال بېرىلىشكە باشلىدى .مەن :بىر تال خورما نېمىگە دالدا بوالتتى؟ -دېسەم ،ئەبۇ
ئۇبەيدە :بېرىلىدىغان بۇ خورمىمۇ تۈگىسە ،ئوزۇقلۇق پۈتۈنلەي تۈگەيدۇ -،دېدى .بىز ئاخىرى
دېڭىزغىمۇ يېتىپ كەلدۇق .دېڭىز بويىدا ناھايىتى يوغان بىر كىت ئۆلۈك ھالەتتە يېتىپتۇ.
بىزنىڭ قوشۇنىمىز ئاشۇ كىتنىڭ گۆشىدىن ئوزۇقالندى .كېيىن ئەبۇ ئۇبەيدە كىتنىڭ ئىككى
قوۋۇرغىسىنى تىكلەشكە ۋە ئۇنىڭ ئاستىدىن تۆگىنى ئۆتكۈزۈپ بېقىشقا بۇيرۇدى( .قوۋۇرغا
ناھايىتى چوڭ بولغانلىقتىن) تۆگە ئۇنىڭ ئاستىدىن ناھايىتى ئاسانال ئۆتۈپ كەتتى.
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز دېڭىزغا سەپەرگە
چىققان ۋاقىتلىرىمىزدا ئۆزىمىز بىلەن ئازغىنا سۇ ئېلىپ ماڭىمىز .ئەگەر بۇ سۇنى تاھارەت
ئېلىشقا ئىشلەتسەك( ،ئىچىدىغانغا سۇ قالماي) ئۇسساپ قالىمىز .شۇڭا دېڭىز سۈيىدە تاھارەت
ئالساق بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە« :دېڭىزنىڭ سۈيى
پاكىز ،ئۇنىڭدىكى ھايۋانالرنىڭ ئۆلىكىمۇ ھااللدۇر» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام شافىئىي ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ،ئىبنى ماجە
ۋە تىرمىزى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان .ساھابىلەردىنمۇ مۇشۇ مەزمۇندىكى كۆز قاراشالر رىۋايەت
قىلىنغان.

ئىھرامدىكى كىشىنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى ھايۋانالرنى ئوۋلىشىنىڭ ھارام
قىلىنغانلىقى
﴿مادامىكى سىلەر ئىھرامدا ياكى ھەرەمدە ئىكەنسىلەر ،قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىنى ئوۋالش
سىلەرگە ھارام قىلىندى﴾ يەنى ئىھرام باغلىغان ھالەتتە ئوۋ ئوۋالش ھارام قىلىندى .بۇ ئايەت
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ئىھرامدىكى كىشىنىڭ ئوۋلىغان ئوۋىنىڭ ھاراملىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇ .ئىھرام باغلىغان كىشى
قەستەن ئوۋ ئوۋلىسا گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولىدۇ ،ھەم تۆلەم تۆلەيدۇ .سەۋەنلىك بىلەن ئوۋ ئوۋالپ
قويغان بولسىمۇ ،تۆلەم تۆلەيدۇ .ئوۋالنغان ھايۋاننىڭ گۆشى ئۇ ئادەمنىڭ ئۆزىگە ۋە مەيلى ئىھرام
باغلىغان ياكى باغلىمىغان بولسۇن ھەر قانداق بىر ئادەمگە خۇددى ئۆلۈك ھايۋاننىڭ گۆشى ھارام
بولغاندەك ھارام بولىدۇ.
ئىھرام باغلىمىغان بىر كىشى مەخسۇس ئىھرام باغلىغان كىشى ئۈچۈن ئاتاپ ئوۋ ئوۋالپ،
ئۇ ئوۋنىڭ گۆشىنى سوۋغا قىلغان بولسا ،ئىھرام باغلىغان كىشىنىڭ ئۇ گۆشتىن يېيىشى دۇرۇس
ئەمەس .بۇنىڭ پاكىتى تۆۋەندىكى ھەدىستۇر.
سائىب ئىبنى جۇسامە دېگەن ساھابە ئابۋا (ياكى ۋىندان) دېگەن جايدا بىر ياۋا ئېشەكنى
ئوۋالپ ،ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سوۋغا قىلغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ
سوۋغىسىنى قوبۇل قىلمىغان ۋە بۇ ساھابىنىڭ چىرايىدىكى ئۆزگىرىشنى كۆرۈپ« :بىزنىڭ
سېنىڭ سوۋغاڭنى قوبۇل قىلماسلىقىمىز باشقا سەۋەبتىن ئەمەس ،بەلكى ھازىر بىز ئىھرام ھالىتىدە
تۇرۇۋاتقانلىقىمىز ئۈچۈندۇر» دېگەن.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،بۇ ھەدىس يەنە بىر قانچە
ئۇسۇلدا رىۋايەت قىلىنغان .بۇ ھەدىستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوۋالنغان ئاشۇ ئوۋنى
مەخسۇس بىزگىال ئاتاپ ئوۋلىدى دەپ ئويلىغانلىقى ئۈچۈن قايتۇرۇۋەتكەنلىكىنى چۈشىنىۋالغىلى
بولىدۇ.
ئەمما ئوۋنى ئىھرامدىكى كىشىلەرگە ئاتاپ ئەمەس ،بەلكى ئۆزلىرى يېيىش ئۈچۈن ئوۋلىغان
بولسا ،ئىھرامدىكى كىشىلەر ئۇنىڭدىن يېسە بولىدۇ .بۇنىڭ پاكىتى تۆۋەندىكى ھەدىستۇر.
ئەبۇقەتادە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىھرام باغلىمىغاندا ،بىر ياۋا ئېشەك ئوۋلىغان
ئىدىم ،ھەمراھلىرىم ئىھرام باغلىغان ھالىتىدە بولغاچقا ،ئۇنىڭ گۆشىدىن يېيىشكە ئىككىلىنىپ
قېلىشتى .كېيىن بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغىنىمىزدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«بىرەرسىڭالر ئوۋ ھايۋىنىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ قويغان ياكى ئوۋالشتا ئۇنىڭغا ياردەملەشكەنمۇ؟»
دەپ سورىدى .ھەمراھلىرىم :ياق -،دەپ جاۋاب بېرىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداق
بولسا ،ئۇنىڭدىن يەڭالر» دېدى ۋە ئۆزىمۇ يېدى .بۇ ۋەقەلىك ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ
كىتابىدا بىر نەچچە خىل ئۇسۇلدا رىۋايەت قىلىنغان.
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﴿سىلەر (قىيامەت كۈنى) دەرگاھىغا توپلىنىدىغان ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى :ئى ئىنسانالر!
ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،ﷲ تەرىپىدىن بۇيرۇلغان پەرز ئەمەللەرنى ئورۇنداڭالر .ھاراق ئىچىش،
قىمار ئويناش ،تىكلەنگەن تاشالرغا ئىبادەت قىلىش ۋە پال ئوقلىرى بىلەن پال ئېچىش،
ئىھرام باغلىغان ھالەتتە ئوۋ ئوۋالشتەك پەيغەمبىرىڭالرغا چۈشكەن قۇرئاندا چەكلىنىپ كەلگەن
ئىشالردىن يېنىڭالر .چۈنكى سىلەرنىڭ ئاخىرى قايتىدىغان جايىڭالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر.
ﷲ تائاال ئاسىيلىق قىلغۇچىالرغا جازا ،بويسۇنغۇچىالرغا مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.
﴿ﷲ بەيتۇلھەرام بولغان كەبىنى ،ھەج ئېيىنى ،ھەجدە قىلىنىدىغان قۇربانلىقنى،
(قۇربانلىقنىڭ ئاالمىتى سۈپىتىدە) بويۇنلىرىغا بەلگە ئېسىلغان تۆگىلەرنى ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە

مائىدە سۈرىسى

ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنىڭ تۇتقىسى قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاجىزنى بوزەك ئەتكۈچىلەرنى ،ياخشى
كىشىلەرگە يامانلىق قىلغۇچىالرنى ۋە كىشىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچىالرنى توسىيالغۇدەك قارشىلىق
كۈچى بولمىغان كىشىلەر ئۈچۈن بەيتۇلھەرەم بولغان كەبىنى ،ھەج ئېيىنى ،ھەجدە قىلىنىدىغان
قۇربانلىقنى( ،قۇربانلىقنىڭ ئاالمىتى سۈپىتىدە) بويۇنلىرىغا بەلگە ئېسىلغان تۆگىلەرنى پاناھگاھ
قىلىپ بەردى.
ﷲ تائاال مۇشۇالر ئارقىلىق كىشىلەرنى بىر  -بىرىگە زۇلۇم قىلىشتىن توسۇپ قالدى.
چۈنكى باشقىالرنى بوزەك قىلىدىغان كىشىلەرنى مۇشۇالردىن باشقا توساپ قالىدىغان بىر نەرسە
يوق ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ نەرسىلەرنى دىنىي پائالىيەتلەرنىڭ بىر ئاالمىتى ۋە ئۇالرنىڭ دۇنيالىق
ئىشلىرىنىڭ پايدىلىق ئامىللىرى قىلدى .مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ (يەنى بەيتۇلھەرەم بولغان كەبە،
ھەج ئېيى ،ھەجدە قىلىنغان قۇربانلىق ،قۇربانلىقنىڭ سۈپىتىدە بوينىغا بەلگە ئېسىلغان
تۆگىلەر) ھۆرمىتىنى بىلىدىغان ئەرەبلەر ئۈچۈن مۇشۇ نەرسىلەر ئۆزلىرىنىڭ قول ئاستىدىكى
كىشىلەرنىڭ ھوقۇقىنى قوغدايدىغان ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى تۈزەيدىغان بىر باشلىقنىڭ رولىنى
ئوينايتتى .كەبىنىڭ “ھەرەم” دەپ ئاتىلىشى ،ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئورۇننىڭ دەل ـ دەرەخلىرىنى
كېسىش ،ئوت ـ چۆپلىرىنى يۇلۇشتەك ئىشالرنى ھارام قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر.
بۇ ئىشالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زامانالردىمۇ ئەرەبلەر جەمئىيىتىنىڭ ئىشلىرىنىڭ
پايدىلىق ئامىللىرى بولغىنىدەك ،ئىسالم كەلگەندىن كېيىنمۇ ھەج پائالىيەتلىرىنىڭ ئاساسلىق
ئاالمەتلىرى ۋە نامازدا يۈز كەلتۈرىدىغان قىبلىسى بولدى.
﴿بۇ ،ﷲ نىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ
نىڭ ھەر شەيئىنى بىلگۈچى ئىكەنلىكىنى سىلەرنىڭ بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى :ئى ئىنسانالر!

ﷲ تائاالنىڭ مۇشۇنداق قىلىشى ،سىلەرنىڭ پايدا ـ زىيىنىڭالرنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن،
سىلەرنىڭ ئىشلىرىڭالرنى ياخشىاليدىغان ئامىلالرنى قىلىپ بەرگەنلىكىنى ،شۇنىڭدەك ئاسمان ـ
زېمىندىكى بارلىق نەرسىلەردىن قايسىسىنىڭ سىلەرنىڭ ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى مەنپەئىتىڭالر
ئۈچۈن پايدىلىق بولغان نەرسىنى بىلىدىغانلىقىنى ھەم سىلەرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن بولغان
ھەممە ئىشىڭالرنى بىلىدىغانلىقىنى ،ئاندىن ياخشى ئەمەل قىلغۇچىالرغا مۇكاپات ،يامان ئەمەل
قىلغانالرغا جازا بېرىدىغانلىقىنى سىلەرنىڭ بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر.

﴿بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا) ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ئاسمان ـ زېمىندىكى ھەرقانداق نەرسىنى ۋە سىلەرنىڭ

ئاشكارا  -يوشۇرۇن ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرغان ﷲ  ،ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى قاتتىق
جازااليدۇ ،ئۆزىگە بويسۇنغۇچىالرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدۇ .گۇناھ قىلىپ ،ئۇنىڭغا تەۋبە قىلغان
بەندىسىنى جازالىمايدىغان مەرھەمەت ئىگىسىدۇر.

﴿پەيغەمبەرنىڭ مەسئۇلىيىتى پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .ﷲ سىلەرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن
قىلىپ يۈرگەن ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان

تەھدىتىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بىزنىڭ سىلەرگە ئەۋەتكەن پەيغەمبىرىمىز پەقەت دىننى
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يەتكۈزۈپال قويىدۇ .بويسۇنغانالرغا مۇكاپات ،بويسۇنمىغانالرغا جازا بېرىش بىزنىڭ ئىشىمىزدۇر .بىز
بويسۇنغان ۋە بويسۇنمىغانالرنى ،پەيغەمبىرىمىزنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقان ۋە قوشمىغانالرنى
ئوبدان بىلىمىز .سىلەرنىڭ ئاشكارا سۆز ـ ھەرىكىتىڭالرنىمۇ ،يوشۇرغان بۇزۇق ئېتىقاد ۋە
مۇناپىقلىقىڭالرنىمۇ ئوبدان بىلىمىز .يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىزگە مەخپىي
ئەمەستۇر .شۇڭا بەندىلەر ﷲ تائاالدىن قورقۇشى ۋە بويسۇنۇشى كېرەك.

*******
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲ ﯳ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى گەرچە ھارامنىڭ كۆپلۈكى (ئى تىڭشىغۇچى) سېنى
ئەجەبلەندۈرسىمۇ ،ھارام بىلەن ھاالل باراۋەر ئەمەس .ئى ئەقىل ئىگىلىرى! نىجات تېپىشىڭالر
ئۈچۈن ﷲ دىن قورقۇڭالر﴿ .﴾100ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا سىلەرنى
بىئارام قىلىپ قويىدىغان نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن) سورىماڭالر .ئەگەر قۇرئان نازىل
قىلىنىۋاتقان چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىساڭالر ،سىلەرگە بىلدۈرۈلىدۇ ،ئۆتكەندە سورىغانلىرىڭالرنى
ﷲ ئەپۇ قىلدى .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴿ .﴾101سىلەردىن بۇرۇن ئۆتكەن بىر قەۋم (پەيغەمبەرلىرىدىن)
شۇنداق مەسىلىلەرنى سورىغان ئىدى ،كېيىن بۇنىڭ سەۋەبىدىن (يەنى سورىغان ئىشلىرى بايان
قىلىنىپ ئۇالر ئەمەل قىلمىغانلىقتىن) كاپىر بولۇپ كەتتى﴿.﴾102
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى
گەرچە ھارامنىڭ كۆپلۈكى (ئى تىڭشىغۇچى) سېنى ئەجەبلەندۈرسىمۇ ،ھارام بىلەن ھاالل باراۋەر
ئەمەس﴾ يەنى مەنپەئىتى بار ئازغىنە ھاالل نەرسە ،زىيىنى كۆپ ھارام نەرسىدىن ياخشىدۇر.

بۇ ھەقتە ھەدىستىمۇ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلگەن«:ئاز بولسىمۇ ،ئېھتىياجىغا يېتەرلىك
بولغان ھاالل نەرسە ،ئېزىپ كېتىشكە سەۋەپچى بولىدىغان كۆپ ھارام نەرسىدىن ياخشىدۇر».
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﴿ئى ئەقىل ئىگىلىرى! نىجات تېپىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى :ئى ئەقىل
ئىگىلىرى! ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،ھارامدىن يىراق تۇرۇڭالر ،ھاالل نەرسىلەرگە قانائەت
قىلىڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نىجاتلىققا ئېرىشىشىڭالر مۇمكىن.

پايدىسىز سوئالالرنى سوراشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى
﴿ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا ،سىلەرنى بىئارام قىلىپ قويىدىغان
نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن) سورىماڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە

مائىدە سۈرىسى

ئەدەپ ئۆگىتىپ ،ئۇالرنى پايدىسىز سوئالالرنى زىغىرالپ سوراشتىن توستى .چۈنكى بەزى
سوئالالرغا بېرىلگەن جاۋابالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىش ئۇالرغا ئېغىر كېلىشى مۇمكىن.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق بىر سۆز قىلدىكى ،مەن ھېچقاچان مۇنداق
سۆزنى ئاڭالپ باقمىغان ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر مەن بىلگەننى
بىلگەن بولساڭالر ،ئەلۋەتتە ،ئاز كۈلۈپ ،كۆپ يىغلىغان بوالتتىڭالر» .بۇ سۆزنى ئاڭلىغان
ساھابىلەر يۈزلىرىنى ئېتىپ ،يىغالپ كەتتى .بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :مېنىڭ
دادام كىم؟ -دەپ سورىۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :پاالنى» دەپ جاۋاب بەردى.
شۇ ۋاقىتتا ﷲ تائاال﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا سىلەرنى بىئارام
قىلىپ قويىدىغان نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن) سورىماڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل

قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەھمەد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام ئىبنى جەرىر قەتادەدىن ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ناھايىتى كۆپ سوئال سوراپ كەتكەنلىكتىن،
بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەرگە چىقىپ (رەنجىگەن تەلەپپۇزدا)« :بۈگۈن نېمە
سورىساڭالر ،شۇنىڭغا جاۋاب بېرىمەن» دېدى .ساھابىلەر بۇ سۆزنى ئاڭالپ چوڭ بىر ئىش
بولغان ئوخشايدۇ دەپ قورقۇپ كېتىشتى .ئەتراپىمغا قارىسام ،ھەممىىسى يۈزلىرىنى توسىۋېلىپ
يىغلىشىپ كېتىپتۇ .دەل شۇ چاغدا باشقىالر بىلەن جېدەللىشىپ قالسىال« :ھارامدىن بولغان»
دەپ ھاقارەتلىنىدىغان بىر كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ دادام كىم؟ -دەپ
سورىۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ داداڭ ھۇزافە» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ :بىز ﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ئىكەنلىكىگە،
ئىسالم دىنىنىڭ دىنىمىز ئىكەنلىكىگە ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبىرىمىز ئىكەنلىكىگە
رازى بولدۇق .مەن پىتنە  -پاساتنىڭ زىيان يەتكۈزىشىدىن ﷲ تائاالغا سېغىنىپ پاناھ
تىلەيمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مەيلى ياخشىلىق ياكى يامانلىق
تەرەپتىن بولسۇن ،مەن بۈگۈنكىدەك بىر كۈننى كۆرمىگەن ئىدىم .ماڭا جەننەت بىلەن دوزاخ
توساقسىز كۆرسىتىلدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
(شۇنداق) رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەزى كىشىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەسخىرە قىلىش ئۈچۈن« :دادام كىم؟»؛ تۆگىسىنى يۈتتۈرۈپ
قويغانالر« :تۆگەم نەدە؟» دېگەندەك سوئالالرنى سورايتتى.

ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا ،سىلەرنى
بىئارام قىلىپ قويىدىغان نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن) سورىماڭالر .ئەگەر قۇرئان
نازىل قىلىنىۋاتقان چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىساڭالر ،سىلەرگە بىلدۈرۈلىدۇ ،ئۆتكەندە
سورىغانلىرىڭالرنى ﷲ ئەپۇ قىلدى .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى
ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
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ئىمام ئەھمەد ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :قادىر
بواللىغان كىشىلەرنىڭ ﷲ ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى﴾((( دېگەن
ئايەت چۈشكەندە ،بەزى كىشىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەر يىلى ھەج قىلىمىزمۇ؟-
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جاۋاب بەرمەي ،جىم تۇرىۋالدى .ئۇالر يەنە سورىدى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ئەگەر مەن ھەئە دېگەن بولسام ،سىلەرگە يىلدا ھەج قىلىش
پەرز بولۇپ قالىدۇ ـ دە ،سىلەر ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايسىلەر» دەپ جاۋاب بەردى.
شۇ چاغدا ﷲ تائاال﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا ،سىلەرنى بىئارام قىلىپ
قويىدىغان نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن) سورىماڭالر .ئەگەر قۇرئان نازىل قىلىنىۋاتقان
چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىساڭالر ،سىلەرگە بىلدۈرۈلىدۇ ،ئۆتكەندە سورىغانلىرىڭالرنى ﷲ
ئەپۇ قىلدى .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە

ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.

بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىدىن جاۋابى بېرىلىپ قالسا ،ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىققىلى
بولمايدىغان ياكى قىيىن كېلىدىغان سوئالالرنى سورىماسلىقنىڭ كېرەكلىكى چىقىپ تۇرىدۇ.
﴿ئەگەر قۇرئان نازىل قىلىنىۋاتقان چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىساڭالر ،سىلەرگە
بىلدۈرۈلىدۇ﴾ يەنى سىلەر سوراشتىن چەكلەنگەن سوئالالرنى پەيغەمبەرگە ۋەھىي چۈشىۋاتقاندا

سورىساڭالر ،پەيغەمبەر سىلەرگە ئۇ سوئالالرنىڭ جاۋابىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ.

﴿ئۆتكەندە سورىغانلىرىڭالرنى ﷲ ئەپۇ قىلدى﴾ يەنى بۇ ﷲ تائاالغا ئاسان .سىلەرنىڭ
بۇرۇن ئورۇنسىز كۆپ سوئال سورىغانلىقىڭالرنى ﷲ تائاال كەچۈرۈۋەتتى﴿ .ﷲ ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾.
بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغان مەقسەت :ئەمدى بۇنىڭدىن كېيىن كۆپ سوئال سورىماڭالر.
بەلكىم كۆپ سوئال سورىغىنىڭالر سەۋەبىدىن سىلەرگە قىيىن كېلىدىغان بىرەر ھۆكۈم
بېكىتىلىپ قىلىنىشى مۇمكىن -،دېگەنلىكتۇر.
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ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :مۇسۇلمانالر
ئىچىدە گۇناھى ئېغىرراق ھېسابلىنىدىغان كىشى ،ھارام قىلىنمىغان بىر نەرسە توغرىسىدا
ئورۇنسىز سوئال سوراپ ،شۇ سوئالنىڭ سەۋەبىدىن سورىغان نەرسىسى ھارام قىلىنىپ قالغان
كىشىدۇر».
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن
سىلەرگە بايان قىلمىغان نەرسىلەر ھەققىدە سوئال سورىماڭالر .سىلەردىن ئىلگىرىكىلەر توال
سوئال سورىغانلىقى ۋە پەيغەمبەرلەر بىلەن قارشىالشقانلىقى ئۈچۈن ھاالك بولۇپ كەتكەن».
ئىمام بەيھەقىنىڭ رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كەلگەن« :ﷲ تائاال پەرزلەرنى
بېكىتتى ،ئۇنىڭغا ئۆز جايىدا ئەمەل قىلىڭالر .بەلگىلىمىلەرنى بەلگىلىدى ،ئۇ بەلگىلىمىلەردىن
((( ئال ئىمران سۈرىسى  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

ھالقىپ كەتمەڭالر .بەزى نەرسىلەرنى ھارام قىلدى ،ئۇنىڭدىن يېنىڭالر .بەزى نەرسىلەرنى
ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە رەھىم قىلغانلىقتىن بايان قىلماي قويۇپ قويدى.
ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھۆكمىنى زىغىرالپ سوراپ يۈرمەڭالر».
﴿سىلەردىن بۇرۇن ئۆتكەن بىر قەۋم (پەيغەمبەرلىرىدىن) شۇنداق مەسىلىلەرنى
سورىغان ئىدى ،كېيىن بۇنىڭ سەۋەبىدىن (يەنى سورىغان ئىشلىرى بايان قىلىنىپ ئۇالر
ئەمەل قىلمىغانلىقتىن) كاپىر بولۇپ كەتتى﴾ يەنى سىلەردىن بۇرۇن ئۆتكەن كىشىلەر سوراش

چەكلەنگەن سوئالالرنى سورىغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا بېرىلگەن جاۋابقا ئىشەنمەي ،شۇ
سەۋەبتىن كاپىر بولۇپ كەتكەن.
دېمەك ،ئۇالرنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىلگەن بولسىمۇ ،ئۇالر شۇ جاۋابالردىن
پايدىالنمىغان .چۈنكى ئۇالرنىڭ سوئال سورىشى ھەرگىزمۇ بىلىۋېلىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى
مەسخىرە قىلىش ۋە جاھىللىقىدىن بولغاندۇر.

*******
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈﰉ ﰊﰋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
بەھىرە (سەككىزنى تۇغقان ،بەشىنچىسىنى ئەركەك تۇغقان تۆگە بولۇپ ،جاھىلىيەت
ئەرەبلىرى بۇ تۆگىنىڭ قۇلىقىنى يېرىپ قويۇپ ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى ،مىنمەيتتى ،يۈك
ئارتمايتتى) ،سائىبە (چىشىدىن ئوننى تۇغقان تۆگە بولۇپ ،مىنىلمەيتتى ،قىرقىلمايتتى،
سۈتى مۇساپىرالرغىال بېرىلەتتى) ۋەسىلە (بىرىنچىنى ۋە ئىككىنچىنى چىشى تۇغقان ،بۇتالر
ئۈچۈن ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن تۆگە) ،ھام (ئون تۆگىگە ئاتا بولغان بۇغرا تۆگە بولۇپ،
ئۇالر ئۇنى مىنمەي ،يېمەك ـ ئىچمەكتە ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى) الرغا ﷲ (يۇقىرىقىدەك
قىلىشنى) بۇيرۇغىنى يوق( ،لېكىن كاپىرالر ﷲ غا يالغاننى چاپاليدۇ ،ئۇالرنىڭ تولىسى
بۇنىڭ يالغانلىقىنى) چۈشەنمەيدۇ﴿ .﴾103ئۇالرغا ﷲ نازىل قىلغان ھۆكۈمگە ،پەيغەمبەر
بايان قىلغان ھۆكۈمگە ئەمەل قىلىڭالر دېيىلسە ،ئۇالر « :ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنى بىزگە
كۇپايە» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرى ھېچ نەرسە بىلمەيدىغان ۋە ھىدايەت تاپمىغان
تۇرسىمۇ (يەنىال ئۇالرنىڭ دىنىغا ئەمەل قىالمدۇ)﴿.﴾104

ئايەتتە كەلگەن ھايۋانالرنىڭ بايانى
ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى مۇسەييەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
“بەھىيرە” دېگەن سۈتىنى بۇتالر ئۈچۈن ئاتىۋەتكەن تۆگىلەرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولۇپ،
ئۇالرنى ھېچكىم ساغمايتتى“ .سائىبە” دېگەن ئىالھلىرىغا ئاتاپ باغالقسىز ،قويۇۋېتىلگەن
تۆگىلەرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولۇپ ،ئۇالرغا ھېچكىم يۈك ئارتمايتتى.

361

سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ئەمرى ئىبنى خۇزائىينىڭ دوزاختا ئۈچەيلىرىنى
سۆرەپ يۈرگەنلىكىنى كۆردۈم .ئۇ تۇنجى بولۇپ سائىبەلەرنى قويۇۋەتكەن كىشى ئىدى».
“ۋەسىيلە” دېگەن ئارقا ـ ئارقىدىن ئىككى چىشى بوتىالق تۇغقان تۆگىلەرنىڭ ئومۇمىي
ئاتىلىشى بولۇپ ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ئەرەبلەر ئۇالرنى ئىالھلىرىغا ئاتىۋېتەتتى.
“ھام” بىر نەچچە قېتىم بوتىالق تاپقان ئەركەك تۆگىلەرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولۇپ،
ئۇالرنى ئەرەبلەر ئىالھلىرىغا ئاتاپ قويۇپ بېرەتتى .ئۇالرغا ھېچقانداق يۈك ئارتمايتتى .بۇنى
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىيمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەمر ئىبنى ئامىرنىڭ دوزاختا ئۈچەيلىرىنى سۆرەپ
يۈرگەنلىكىنى كۆردۈم .ئۇ “سائىبە” دەپ ئاتالغان تۆگىنى بىرىنچى بولۇپ قويۇۋەتكەن ۋە بۇتقا
ئىبادەت قىلغان كىشى ئىدى».
ئۇ كەبىنى باشقۇرىدىغان خۇزائە قەبىلىسىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولۇپ ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىنى تۇنجى بولۇپ ئۆزگەرتكەن ،مەككىگە بۇتالرنى كىرگۈزۈپ ،كىشىلەرنى
بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ،ﷲ تائاالغا بۇت ئارقىلىق يېقىنلىشىشقا چاقىرغان ،يۇقىرىدا دېيىلگەن
ھايۋانالر ھەققىدىكى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا خاتا تۈزۈملەرنى يولغا قويغان كىشىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇشرىكالر ﷲ ياراتقان ئېكىنلەردىن ۋە چاھار
پايالردىن (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالردىن) ﷲ ئۈچۈن بىر ھەسسە (بۇتلىرى ئۈچۈن بىر
ھەسسە) ئايرىپ قويۇپ ،ئۆز گۇمانلىرىچە (ھېچقانداق دەلىلسىزال)« :بۇ ﷲ ئۈچۈندۇر ،بۇ
مەبۇدلىرىمىز ئۈچۈندۇر» دېدى.(((﴾...
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ “بەھىيرە” ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر تۆگە بەشنى تۇغسا ،بەشىنچىسى ئەركەك بولسا ،تۇغۇلغان
بوتىالقنى بوغۇزالپ گۆشىنى ئەرلەرال يەيدۇ .ئەگەر بەشىنچىسى چىشى بولسا ،بۇ چىشى
بوتىالقنىڭ قۇالقلىرىنى كېسىپ ،ئۇنى “بەھىيرە” دەپ ئاتايدۇ .سۇددى ۋە باشقىالردىنمۇ
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەتلەر بايان قىلىنغان.
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مۇجاھىد “سائىبە” ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ“ :سائىبە” دېگەن ئالتە چىشى قوزا قوزىلىغان،
يەتتىنچىسىنى چىشى ياكى ئەركەك قوزىلىغان قوي بولۇپ ،يەتتىنچىسىنى ئەرلەر يەيدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ“ :سائىبە” دېگەن ئون چىشى بوتىالق بوتىالقلىغان
تۆگە بولۇپ ،بۇنداق تۆگە مىنىلمەي ،يۇڭىمۇ قىرقىلماي ،سۈتى مېھماندىن باشقىغا سېغىلماي
قويۇپ بېرىلىدۇ.
ئەبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشى ئۆزىنىڭ مەلۇم بىر ئىشى ئۈچۈن ئاتلىنىپ چىقىپ،
((( ئەنئام سۈرىسى  136ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

شۇ ئىشى ئوڭۇشلۇق بولسا ،چارۋا ماللىرىدىن بىرىنى بۇتالرغا ئاتاپ قويۇپ بېرىدۇ .قويۇپ
بېرىلگەن بۇ مېلى “سائىبە” دەپ ئاتىلىپ ،ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بوتىالقمۇ بۇتقا تەۋە بولىدۇ.
سۇددى “سائىبە” ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشىنىڭ بىرەر ئىشى ئوڭۇشلۇق بولسا،
ياكى كېسىلىدىن ساقايسا ،ياكى كۆپ بايلىققا ئېرىشسە ،چارۋا ماللىرىدىن بىرىنى بۇتقا
ئاتىۋېتەتتى .كىمكى بۇ مالغا چېقىلسا جازالىناتتى(((.
﴿(لېكىن كاپىرالر ﷲ غا يالغاننى چاپاليدۇ ،ئۇالرنىڭ تولىسى بۇنىڭ يالغانلىقىنى)
چۈشەنمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ بۇ نەرسىلەرنى يولغا قويمىدى .ئۇ نەرسىلەر ﷲ تائاالغا

يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسىلەر بولمايال قالماستىن ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىغا دۇچار
قىلىدىغان نەرسىلەردۇر .مۇشرىكالر ئۆزلىرىچىال ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ تائاالغا يېقىنلىشىشنىڭ
ۋاستىسى قىلىۋالدى .ئەمەلىيەتتە ،مۇشرىكالر بۇ نەرسىلەر بىلەن ھەرگىزمۇ ﷲ تائاالغا
يېقىنلىشالمايدۇ.

﴿ئۇالرغا ﷲ نازىل قىلغان ھۆكۈمگە ،پەيغەمبەر بايان قىلغان ھۆكۈمگە ئەمەل قىلىڭالر
دېيىلسە ،ئۇالر« :ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنى بىزگە كۇپايە» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ

شەرىئىتىگە ،بۇيرۇغان ئىشلىرىغا ،چەكلىگەن ھارام ئىشالرنى تاشالشقا چاقىرىلسا ،ئۇالر:
ئەجدادلىرىمىز قىلىپ كېلىۋاتقان دىنىي پائالىيەتلىرىمىزنى قىلىش بىز ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر-،
دەيدۇ.

﴿ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرى ھېچ نەرسە بىلمەيدىغان ۋە ھىدايەت تاپمىغان تۇرسىمۇ
(يەنىال ئۇالرنىڭ دىنىغا ئەمەل قىالمدۇ)﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرى ھەقنى تونىمىغان ۋە ھەق

يولدا ماڭمىغان تۇرسا ،يەنە ئۇالرغا ئەگىشەمدۇ؟ ئۇالرغا پەقەت ئۇالردىنمۇ نادان ،ئۇالردىنمۇ
بەكرەك ئازغان ئادەمال ئەگىشىدۇ.

*******
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀ
ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى گۇناھتىن ساقالڭالر ،سىلەر قاچانكى توغرا يولدا بولساڭالر،
باشقىالرنىڭ ئاداشقىنى سىلەرگە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .سىلەر ھەممىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتىسىلەر ،ﷲ قىلغان ئەمەلىڭالرنى سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴿.﴾105

مۆمىنلەرنىڭ ئۆزلىرىنى تۈزىتىشكە بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ يېتەرسىزلىكلىرىنى تۈزىتىشكە،
((( بايانى ئوخشاپ كېتىدىغان بىر قانچە ئابزاس قالدۇرۇلدى.
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ئىمكانىيىتىنىڭ يېتىشىچە ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۆزلىرىنىڭ يېتەرسىزلىكلىرىنى
ئوڭشىغان كىشى ئۈچۈن ،مەيلى يېقىن ياكى يىراقتىكى بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ
ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد قەيسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ كىشىلەرگە سۆز قىلىپ ،ئالدى بىلەن ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن
مۇنداق دېدى :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى گۇناھتىن ساقالڭالر ،سىلەر
قاچانكى توغرا يولدا بولساڭالر ،باشقىالرنىڭ ئاداشقىنى سىلەرگە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىنى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،لېكىن ئۇنى توغرا مەنىسى بىلەن چۈشەنمەيسىلەر .مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كىشىلەر بىر يامان ئىشنى كۆرۈپ ئۇنى ئۆزگەرتمىسە ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنى جازالىشى مۇمكىن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم .ئى خااليىق! ھەرگىزمۇ يالغان
ئېيتماڭالر ،يالغانچىلىق بىلەن ئىمان بىر ـ بىرىگە قارىمۇ قارشىدۇر.

*******
ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
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ئى مۆمىنلەر ئاراڭالردىن بىركىم ئۆلىدىغان چېغىدا ۋەسىيەت قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭغا
ئىچىڭالردىن ئىككى ئادىل كىشى گۇۋاھ بولسۇن ،ياكى (ئۆز دىنىڭالردىكىلەردىن گۇۋاھ
بولىدىغان ئىككى كىشى تىپىلمىسا) غەيرىي دىندىكىلەردىن ئككى كىشى گۇۋاھ بولسۇن،
ئەگەر سىلەر سەپەردە بولۇپ ،بېشىڭالرغا ئۆلۈم دەھشىتى كەلگەندە ،سىلەر (بۇ ئىككى
گۇۋاھنىڭ راستچىللىقىدىن) گۇمانالنساڭالر ،نامازدىن كېيىن ئۇالرنى ئېلىپ قېلىڭالر،
ئۇالر« :بىز پايدىسىغا قەسەم قىلىدىغان كىشىلەرمىز ،بىزنىڭ يېقىنىمىز بولغان تەقدىردىمۇ
قەسىمىمىزنى ھېچ نەرسىگە ساتمايمىز ،خۇدالىق ئۈچۈن بولغان گۇۋاھلىقنى يوشۇرمايمىز.
ئەگەر ئۇنى يوشۇرساق ،بىز ئەلۋەتتە گۇناھكارالردىن بولىمىز» دەپ ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلسۇن﴿ .﴾106ئەگەر ئۇ ئىككى گۇۋاھچىنىڭ (يالغان گۇۋاھلىق بەرگەنلىك ياكى
مىراسقا خىيانەت قىلغانلىق) گۇناھى بىلىنسە ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا مىراس ئېلىشقا ئەڭ ھەقلىق
بولغان ۋارىسالردىن ئىككى كىشى گۇۋاھ بولۇپ« :بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىز ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ
گۇۋاھلىقىدىنمۇ توغرىدۇر ،بىز شەرىئەتتىن چىقىپ كەتمىدۇق ،بولمىسا بىز چوقۇم زالىمالردىن
بولىمىز» دەپ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلسۇن﴿ .﴾107بۇ (ئۇسۇل) گۇۋاھچىالرنى

مائىدە سۈرىسى

ئەڭ توغرا گۇۋاھلىق قىلىدىغان قىلىشقا ،قىلغان قەسىمىنى رەت قىلىشتىن (يەنى ئۇالردىن
كېيىن باشقىالر قەسەم قىلىشى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ رەسۋا بولۇشىدىن) قورقىدىغان قىلىشقا ئەڭ
يېقىن (ئۇسۇل) دۇر .ﷲ دىن قورقۇڭالر( ،ﷲ نىڭ ئەمرىنى) ئاڭالڭالر .ﷲ پاسىق قەۋمنى
ھىدايەت قىلمايدۇ﴿.﴾108

ۋەسىيەت قىلغاندا ئىككى ئادىل مۇسۇلماننى گۇۋاھچى قىلىش توغرىسىدا
بۇ ئايەتلەر مۇھىم بىر ھۆكۈمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
﴿ئى مۆمىنلەر ئاراڭالردىن بىركىم ئۆلىدىغان چېغىدا ۋەسىيەت قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭغا
ئىچىڭالردىن ئىككى ئادىل كىشى گۇۋاھ بولسۇن﴾ يەنى مۇسۇلمانالردىن ئىككى ئادىل كىشى

گۇۋاھچى بولسۇن.

﴿ياكى (ئۆز دىنىڭالردىكىلەردىن گۇۋاھ بولىدىغان ئىككى كىشى تېپىلمىسا) غەيرىي
دىندىكىلەردىن ئككى كىشى گۇۋاھ بولسۇن﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسۇلمانالردىن
بولمىسا ،يەھۇدىي ياكى خىرىستىئانالردىن ئىككى كىشىنى گۇۋاھچى قىلىڭالر.
﴿ئەگەر سىلەر سەپەردە بولۇپ ،بېشىڭالرغا ئۆلۈم دەھشىتى كەلگەندە﴾ گۇۋاھلىق
قىلىدىغان ئىككى مۇسۇلمان بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا ،مۇسۇلمانالردىن باشقىالرنى گۇۋاھ
قىلىشنىڭ شەرتلىرى بولۇپ ،بۇ شەرتلەر سەپەر ئۈستىدە بولۇش ۋە پەقەت ۋەسىيەتكىال گۇۋاھ
قىلىشتۇر.
ئىمام جەرىر قازى شۇرەيھىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىي ۋە
خىرىستىئانالرنى پەقەت سەپەردىال ،يەنە كېلىپ پەقەت ۋەسىيەتكىال گۇۋاھچى قىلىشقا
بولىدۇ.

﴿سىلەر (بۇ ئىككى گۇۋاھنىڭ راستچىللىقىدىن) گۇمانالنساڭالر ،نامازدىن كېيىن ئۇالرنى
ئېلىپ قېلىڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇ يەردىكى

نامازدىن دىگەر نامىزى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن.

سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىبراھىم نەخەئىي ،قەتادە ،ئىكرىمە ۋە مۇھەممەد ئىبنى سىرىين
قاتارلىقالرمۇ ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش دېدى .زۆھرى :بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغىنى مۇسۇلمانالرنىڭ
نامىزى -،دېدى.
بۇ يەردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ نامىزى دېگەن سۆزدىن؛ ئىككى گۇۋاھچىنىڭ مۇسۇلمانالر
جەم بولۇپ ئوقۇغان نامازدىن كېيىن ،جامائەت ئالدىدا گۇۋاھلىق بېرىشى كۆزدە تۇتۇلغان.
﴿ئۇالر« :بىز پايدىسىغا قەسەم قىلىدىغان كىشىلەرمىز ،بىزنىڭ يېقىنىمىز بولغان
تەقدىردىمۇ قەسىمىمىزنى ھېچ نەرسىگە ساتمايمىز ،خۇدالىق ئۈچۈن بولغان گۇۋاھلىقنى
يوشۇرمايمىز .ئەگەر ئۇنى يوشۇرساق ،بىز ئەلۋەتتە گۇناھكارالردىن بولىمىز» دەپ ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلسۇن﴾ يەنى ئەگەر گۇۋاھلىقىمىزنى يوشۇرساق ياكى يالغان گۇۋاھلىق
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بەرسەك ،بىزگە گۇناھ بولسۇن﴿ .ئەگەر ئۇ ئىككى گۇۋاھچىنىڭ (يالغان گۇۋاھلىق بەرگەنلىك
ياكى مىراسقا خىيانەت قىلغانلىق) گۇناھى بىلىنسە ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا مىراس ئېلىشقا ئەڭ
ھەقلىق بولغان ۋارىسالردىن ئىككى كىشى گۇۋاھ بولۇپ« :بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىز ئەلۋەتتە
ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىدىنمۇ توغرىدۇر ،بىز شەرىئەتتىن چىقىپ كەتمىدۇق ،بولمىسا بىز چوقۇم
زالىمالردىن بولىمىز» دەپ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلسۇن﴾.

بۇ يەردىكى مىراسخورالرنى قەسەم قىلدۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاساس قىلىش بولسا،
بەزى قىساس ئېلىش دەۋالىرىنىڭ بىر تەرەپ قىلىنىش ھالەتلىرىگە ئوخشايدۇ .مەسىلەن،
قاتىلنىڭ قاتىللىق دەلىلى بىرەر شۈبھە پەيدا قىلسا ،ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ تۇغقانلىرى قەسەم
قىلىش ئارقىلىق قاتىلنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزگەنلىك پاكىتىنى تولۇقاليدۇ.
﴿بۇ (ئۇسۇل) گۇۋاھچىالرنى ئەڭ توغرا گۇۋاھلىق قىلىدىغان قىلىشقا﴾ يەنى مۇسۇلمان
ئەمەس ئىككى كىشىنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقىدىن گۇمانلىنىپ قالغاندا ،ئۇ ئىككىسىنى قەسەم
قىلدۇرۇش ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئەڭ جايىدا ئادا قىلىشىغا ئەڭ يېقىن ئۇسۇلدۇر.
﴿قىلغان قەسىمىنى رەت قىلىشتىن (يەنى ئۇالردىن كېيىن باشقىالر قەسەم قىلىشى بىلەن
ئۆزلىرىنىڭ رەسۋا بولۇشىدىن) قورقىدىغان قىلىشقا ئەڭ يېقىن (ئۇسۇل) دۇر﴾ يەنى مۇسۇلمان

ئەمەس ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھچىلىقنى ئۆز جايىدا ،توغرا ئادا قىلىشىغا تۈرتكە بولىدىغان
نەرسە ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچكۈزۈش بولۇپ ،بىر تەرەپتىن ،ئۇالر گۇۋاھلىققا ﷲ
نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغاندا ،ﷲ تائاالنى ئۇلۇغ بىلىش يۈزىسىدىن ھەقىقىي
گۇۋاھلىق بېرىدۇ .يەنە بىر تەرەپتىن ،ئۇالر :ئەگەر بىز ھەقىقىي گۇۋاھلىق بەرمىسەك ،مىراس
ئىگىلىرى ﷲ نىڭ نامى بىلەن“ :بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىز توغرا ۋە كۈچلۈكتۇر” دەپ قەسەم
قىلسا ،بىزنىڭ يالغانچىقىلىمىز خەلقىئالەم ئالدىدا ئاشكارىلىنىپ رەسۋا بولىمىز -،دەپ قورقۇپ،
گۇۋاھلىقنى جايىدا بېرىشكە تىرىشىدۇ.
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر( ،ﷲ نىڭ ئەمرىنى) ئاڭالڭالر﴾ يەنى بارلىق ئىشلىرىڭالردا ﷲ
تائاالدىن قورقۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭالر﴿ .ﷲ پاسىق قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاال بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلمىغان ۋە شەرىئەت بەلگىلىمىلىرىدىن چىقىپ كەتكەن كىشىلەرگە
توغرا يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بەرمەيدۇ.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ
ﷲ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەرنى يىغىپ(« :قەۋمىڭالرنى ئىمانغا دەۋەت قىلغىنىڭالردا)
قانداق جاۋابقا ئىگە بولدۇڭالر؟» دەپ سورايدۇ ،ئۇالر(« :سېنىڭ بىلگىنىڭگە سېلىشتۇرغاندا)
بىز ھېچ نەرسە بىلمەيمىز ،سەن غەيىبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن» دەيدۇ﴿.﴾109

مائىدە سۈرىسى

پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈممەتلىرى ھەققىدە سورىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەردىن ئاشۇ پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن
ئۈممەتلەرنىڭ ئۆزلىرىگە قانداق جاۋاب بەرگەنلىكىنى سورايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئەلۋەتتە پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن
(پەيغەمبەرلەر تەبلىغ قىلدىمۇ؟ سىلەر قانداق جاۋاب بەردىڭالر؟ -دەپ) سورايمىز،
پەيغەمبەرلەردىنمۇ ئەلۋەتتە (ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلدىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز﴾(((،
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى خااليىق) نىڭ ھەممىسىنىڭ (بۇ
دۇنيادا) قىلغان ئىشلىرىنى چوقۇم سورايمىز﴾(((.
مۇجاھىد ھەسەنبەسرى ۋە سۇددى قاتارلىقالر پەيغەمبەرلەرنىڭ(«﴿ :سېنىڭ بىلگىنىڭگە
سېلىشتۇرغاندا) بىز ھېچ نەرسە بىلمەيمىز﴾ دەپ جاۋاب بېرىدىغانلىقى ھەققىدە :ئۇالر قىيامەت

كۈنىدىكى ئەھۋالنىڭ ئېغىرلىقىدىن قورقۇپ كېتىپ شۇنداق جاۋاب بېرىدۇ -،دېدى.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر پەرۋەردىگارىغا :بىز بىلمەيمىز ،بىلگەن تەقدىردىمۇ
سەن بىزدىن بەكرەك بىلىسەن -،دەيدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالغا سەمىيمىلىك بىلەن بېرىلگەن جاۋاب
بولۇپ ،يەنى :سېنىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئىلمىڭگە سېلىشتۇرغاندا بىزدە
ھېچقانداق ئىلىم يوق .شۇڭا بىزگە جاۋاب بېرىلگەن ،شۇنداقال كىمنىڭ جاۋاب بەرگەنلىكىنى
بىلسەكمۇ ،بىز پەقەت ئۇالرنىڭ تاشقى قىياپىتىگە قاراپال ھۆكۈم قىالاليمىز .ئىچكى سىرلىرىنى
بولسا ،سەن بىلىسەن .سەن ھەممىنى كۆرۈپ ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇرسەن .سېنىڭ بىلىمىڭگە
نىسبەتەن بىزنىڭ بىلىمىمىز يوق دېيەرلىك ،چۈنكى سەن غەيبنى بىلگۈچىدۇرسەن-،
دېگەنلىك بولىدۇ.

*******
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بەرگەن
((( ئەئراف سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  92ــــ  93ـ ئايەت.
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نېمىتىمنى ئەسلىگىن ،ئەينى زاماندا ساڭا روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل) بىلەن مەدەت
بەردىم( ،كىچىكىڭدە) بۆشۈكتە ۋە (پەيغەمبەر بولغان) ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭدا كىشىلەرگە
سۆزلەيتتىڭ ،ئەينى زاماندا ساڭا كىتابنى ،ھېكمەتنى ،تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگەتتىم ،ئەينى
زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن اليدىن قۇشنىڭ شەكلىدە بىر نەرسە ياسايتتىڭ .ئۇنى پۈۋلىسەڭ،
ئىزنىم بىلەن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى .ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن تۇغما كورنى،
بەرەس كېسىلىنى ساقايتتىڭ ،ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن ئۆلۈكلەرنى (تىرىلدۈرۈپ
قەبرىلىرىدىن) چىقىراتتىڭ ،ئەينى زاماندا بەنى ئىسرائىلنى ساڭا چېقىلىشتىن توستۇم ،سەن
ئۇالرغا مۆجىزىلەر بىلەن كەلگەن چىغىڭدا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر« :بۇ پەقەت روشەن
سېھرىدۇر» دېدى﴿ .﴾110ئەينى زاماندا مەن ھەۋارىالرغا« :ماڭا ۋە مېنىڭ پەيغەمبىرىمگە
ئىمان ئېيتىڭالر» دەپ ۋەھىي قىلدىم .ئۇالر« :بىز ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز
(ئەمرىڭگە) بويسۇنغۇچىالرمىز» دېدى﴿.﴾111

اﷲ تائاالنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىشى
بۇ ئايەتلەردە ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان ئىسا ئەلەيھىسساالمغا
بەرگەن مۆجىزە خاراكتېرلىك پەۋقۇلئاددە چوڭ نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بەرگەن نېمىتىمنى ئەسلىگىن﴾ يەنى
سېنى دادىسىز ياراتقانلىقىمنى ،سېنىڭ يارىتىلىشىڭنى قۇدرىتىمگە دااللەت قىلىدىغان
بىر ئاالمەت قىلغانلىقىمنى ،سېنى نادان ،جاھىل كىشىلەرنىڭ ئاناڭغا تۆھمەت قىلغاندا،
ئاقالشقا ئىسپات قىلغانلىقىمنى ئەسلىگىن.
﴿ئەينى زاماندا ساڭا روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل) بىلەن مەدەت بەردىم﴾ يەنى
مەن سېنى كىچىك ۋاقتىڭدىمۇ چوڭ بولغاندىمۇ ﷲ تەرەپكە چاقىرىدىغان پەيغەمبەر
قىلدىم ۋە سېنى بۆشۈكتىكى چېغىڭدا سۆزلەتتىم .شۇنىڭ بىلەن ،ئاناڭنىڭ كىشىلەر
چاپلىغان بوھتانلىرىدىن پاك ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەردىڭ .سەن ئۆزەڭنىڭ مېنىڭ
بەندەم ئىكەنلىكىڭنى ئېتىراپ قىلدىڭ .كىشىلەرگە ئۆزەڭنىڭ مەن تەرەپتىن ئەۋەتىلگەن
ئەلچى ئىكەنلىكىڭنى خەۋەر بېرىپ ،ئۇالرنى ئىبادەت قىلىشقا چاقىردىڭ.
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﴿(كىچىكىڭدە) بۆشۈكتە ۋە (پەيغەمبەر بولغان) ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭدا كىشىلەرگە
سۆزلەيتتىڭ﴾ يەنى سەن كىچىك چېغىڭدا ھەم چوڭ بولغاندا كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ

دىنىغا چاقىردىڭ.

﴿ئەينى زاماندا ساڭا كىتابنى ،ھېكمەتنى ،تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگەتتىم﴾ يەنى
مەن ساڭا خەت يېزىشنى ،ئوقۇشنى ،چۈشىنىشنى ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن
تەۋراتنى بىلدۈردىم.
﴿ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن اليدىن قۇشنىڭ شەكلىدە بىر نەرسە ياسايتتىڭ.
ئۇنى پۈۋلىسەڭ ،ئىزنىم بىلەن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى﴾ يەنى سەن مېنىڭ رۇخسىتىم

مائىدە سۈرىسى

بىلەن اليدىن قۇشنىڭ شەكلىنى ياسايسەن ھەم مېنىڭ رۇخسىتىم بىلەن ئاشۇ قۇشنىڭ
شەكلىگە پۈۋلىسەڭ ،مېنىڭ ئىرادەم بىلەن ئۇ ئۇچىدىغان قۇش بولىدۇ.
﴿ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن تۇغما كورنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتتىڭ﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئال ئىمران سۈرىسىدە توختالغان بولغاچقا ،بۇ يەردە قايتا
بايان قىلمايمىز.
﴿ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن ئۆلۈكلەرنى (تىرىلدۈرۈپ قەبرىلىرىدىن)
چىقراتتىڭ﴾ يەنى سەن ئۆلۈكلەرنى چاقىرساڭ ،ﷲ تائاالنىڭ ئىرادىسى بىلەن ئۆلۈكلەر

قەبرىلىرىدىن تىرىلىپ قوپىدۇ.

﴿ئەينى زاماندا بەنى ئىسرائىلنى ساڭا چېقىلىشتىن توستۇم ،سەن ئۇالرغا مۆجىزىلەر
بىلەن كەلگەن چىغىڭدا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر« :بۇ پەقەت روشەن سېھرىدۇر»
دېدى﴾ يەنى سەن ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۆزەڭنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۇالرغا ئەۋەتىلگەن

پەيغەمبەر ئىكەنلىكىڭنى بىلدۈرىدىغان ئىېنىق دەلىل  -ئىسپاتالر بىلەن كەلگىنىڭدە ،ئۇالر
ساڭا ئىشەنمەي ،سېنى يالغانچى ،سېھىرگەر دەپ تۆھمەت قىلىپ ،سېنى كرستقا مىخالپ
ئۆلتۈرمەكچى بولغاندا ،مەن سېنى ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقالپ ،ئۆز دەرگاھىمغا
ئېلىپ چىقىپ كېتىپ ،سېنى ئۇالرنىڭ تۆھمەتلىرىدىن ئاقلىدىم .سېنى ئۇالرنىڭ يامانلىق
قىلىشىدىن ساقالپ قالدىم ،سەن مېنىڭ بۇ نېئمەتلىرىمنى ئەسلىگىن!

﴿ئەينى زاماندا مەن ھەۋارىالرغا« :ماڭا ۋە مېنىڭ پەيغەمبىرىمگە ئىمان ئېيتىڭالر» دەپ
ۋەھىي قىلدىم﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىمۇ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەسلەتكەن نېئمەتلىرىنىڭ

جۈملىسىدىندۇر .چۈنكى ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمغا يۇقىرىقى نېئمەتلەردىن باشقا
ساھابىلەرنى ،قوللىغۇچى ۋە ياردەم بەرگۈچىلەرنى قىلىپ بەرگەن .بەزىلەر ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ۋەھىي قىلدىم﴾ دېگەن سۆزىنى ئىلھام قىلدىم دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
شۇنداق قىلىشىنى دىللىرىغا ئىلھام قىلغان .سۇددى :ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە سالغان -،دەيدۇ.

﴿ئۇالر« :بىز ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز (ئەمرىڭگە) بويسۇنغۇچىالرمىز»
دېدى﴾.

*******
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ئۆز ۋاقتىدا ھەۋارىالر« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! رەببىڭ بىزگە ئاسماندىن ئۈستىدە
تاماق بار داستىخان چۈشۈرۈپ بېرەلەمدۇ؟» دېدى .ئىسا« :ئەگەر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە)
ئىشەنسەڭالر (بۇنداق سوئالالرنى بېرىشتە) ﷲ دىن قورقۇڭالر» دېدى﴿ .﴾112ئۇالر:
«بىز ئۇنىڭدىن يېيىشنى ،كۆڭلىمىزنىڭ تىنچلىنىشىنى ،سۆزۈڭنىڭ راستلىقىنى بىلىشنى
ۋە پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھچىالردىن بولۇشنى ئىرادە قىلىمىز» دېدى﴿ .﴾113مەريەم
ئوغلى ئىسا« :ئى پەرۋەردىگارىمىز ﷲ! بىزگە ئۈستىدە تاماق بار داستىخان چۈشۈرگىن،
بۇ كۈن بىزلەرگە ۋە بىزدىن كېيىنكىلەرگە بايرام بولۇپ قالسۇن ،ئۇ داستىخان سەندىن
بىزگە (قۇدرىتىڭنى ۋە پەيغەمبەرلىكىمنى كۆرسىتىدىغان) بىر مۆجىزە بولۇپ قالسۇن.
بىزگە رىزىق بەرگىن ،سەن رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىسەن» دېدى﴿.﴾114
ﷲ (ئىسانىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ)« :ئۇنى مەن سىلەرگە چوقۇم (ئاسماندىن)
چۈشۈرىمەن ،سىلەردىن كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن كاپىر بولسا ،ئۇنى شۇنداق بىر
ئازاب بىلەن ئازاباليمەنكى ،ئەھلى جاھاندىن ھېچكىشىنى مۇنداق ئازابلىمايمەن»
دېدى﴿.﴾115

ئاسماندىن چۈشكەن داستىخاننىڭ قىسسىسى
بۇ سۈرە ئاسماندىن چۈشكەن داستىخاننىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغان بولغاچقا،
سۈرىنىڭ ئىسمى“ :مائىدە سۈرىسى” (داستىخان سۈرىسى) دەپ ئاتالغان .بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن ئۇ داستىخاننى
چۈشۈرۈپ بېرىشىنى تىلىگەندە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا نېئمەت قىلىپ چۈشۈرۈپ بەرگەن
داستىخاندۇر .ﷲ تائاال بۇ داستىخاننى (ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە
دااللەت قىلىدىغان) پاكىت قىلىپ چۈشۈردى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ھەۋارىالر« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! رەببىڭ بىزگە ئاسماندىن ئۈستىدە
تاماق بار داستىخان چۈشۈرۈپ بېرەلەمدۇ؟» دېدى﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
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ئەگەشكۈچىلىرى تاماق تىزىلغان داستىخاننى تەلەپ قىلدى .بەزىلەر :ئۇالر ناھايىتى
پېقىر ۋە موھتاج بولغانلىقتىن ،ئوزۇقلىنىپ پۇت  -قولىغا كۈچ كىرىپ ،ﷲ تائاالغا
ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئاسماندىن كۈندە بىر داستىخان
چۈشۈرۈپ بېرىشىنى تەلەپ قىلغان -،دەيدۇ.

﴿ئىسا« :ئەگەر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) ئىشەنسەڭالر (بۇنداق سوئالالرنى بېرىشتە)
ﷲ دىن قورقۇڭالر» دېدى﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا :ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر،

بۇنداق تەلەپلەرنى قىلماڭالر .بۇ سوئالالر بەلكىم سىلەرگە پايدىسىز بولۇشى ،سىلەرنىڭ
توغرا يولدىن چىقىپ كېتىشڭالرغا سەۋەبچى بولۇشى مۇمكىن .ئەگەر سىلەر ھەقىقىي
مۆمىن بولساڭالر ،رىزىق تەلەپ قىلىشتا ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىڭالر -،دېدى.

﴿ئۇالر« :بىز ئۇنىڭدىن يېيىشنى ،كۆڭلىمىزنىڭ تىنچلىنىشىنى ،سۆزۈڭنىڭ
راستلىقىنى بىلىشنى ۋە پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھچىالردىن بولۇشنى ئىرادە قىلىمىز»

مائىدە سۈرىسى

دېدى﴾ يەنى ئۇالر :داستىخاننىڭ ئاسماندىن چۈشۈرۈلگىنىنى كۆرسەك ،سېنىڭ
ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىڭگە ،داستىخاننىڭ ﷲ
تەرىپىدىن كەلگەن بىر مۆجىزە ئىكەنلىكىگە ،سەن بىزگە ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتنىڭ
راستلىقىنى بىلدۈرىدىغان بىر پاكىت ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمىز -،دېيىشتى.
﴿مەريەم ئوغلى ئىسا« :ئى پەرۋەردىگارىمىز ﷲ! بىزگە ئۈستىدە تاماق بار داستىخان
چۈشۈرگىن ،بۇ كۈن بىزلەرگە ۋە بىزدىن كېيىنكىلەرگە بايرام بولۇپ قالسۇن»﴾ سۇددى

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە  :بىز ۋە ئەۋالدىمىز بۇ داستىخان چۈشكەن كۈننى
بايرام كۈنى قىلىۋالىمىز دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ .سۇفيان سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :بىز بۇ كۈننى ناماز ئوقۇيدىغان بىر كۈن قىلىۋالىمىز دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

﴿ئۇ داستىخان سەندىن بىزگە (قۇدرىتىڭنى ۋە پەيغەمبەرلىكىمنى كۆرسىتىدىغان) بىر
مۆجىزە بولۇپ قالسۇن .بىزگە رىزىق بەرگىن ،سەن رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىسەن»
دېدى﴾.
﴿ﷲ (ئىسانىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ)« :ئۇنى مەن سىلەرگە چوقۇم
(ئاسماندىن) چۈشۈرىمەن ،سىلەردىن كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن كاپىر بولسا ،ئۇنى
شۇنداق بىر ئازاب بىلەن ئازاباليمەنكى ،ئەھلى جاھاندىن ھېچ كىشىنى مۇنداق
ئازابلىمايمەن» دېدى﴾ يەنى ئۇالرنى سېنىڭ زامانىڭدا ھېچكىم كۆرۈپ باقمىغان

ئازاب بىلەن ئازاباليمەن ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى﴿ :قىيامەت قايىم بولغان كۈندە« :ئى
پىرئەۋن جامائەسى! ئازابنىڭ ئەڭ قاتتىقىغا (دوزاخ ئوتىغا) كىرىڭالر!» (دېيىلىدۇ)
﴾(((﴿ ،مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ،
ئۇالرغا ھەرگىزمۇ (ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار تاپالمايسەن﴾((( دېگەن ئايەتلەرنىڭ
مەنىلىرىگە ئوخشايدۇ.
ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازابلىنىدىغان كىشىلەر :مۇناپىقالر ،داستىخان چۈشۈرۈلگەندىن
كېيىنمۇ كاپىر بولغانالر ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىدۇر.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۇنىڭغا :ﷲ تائاالغا
بىزگە بىر داستىخان چۈشۈرۈپ بېرىشى ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ دېگەندە ،پەرىشتىلەر
ئۈستىدە يەتتە دانە نان ۋە يەتتە تال بېلىق بار داستىخاننى ئېلىپ چۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ
ئالدىغا قويدى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئوخشاش غىزاالندى.
ئىمام ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئاسماندىن
ئىسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن داستىخاندا يەتتە تال بېلىق ۋە يەتتە دانە نان بار
بولۇپ ،كىشىلەر ئۇنىڭدىن تويغىچە ھۇزۇرالنغان ،بەزىلەر ئەتە چۈشمەي قالمىسۇن
دەپ داستىخاندىكى تاماقتىن ئوغرىلىغان ،شۇنىڭ بىلەن ،داستىخان كۆتۈرۈلۈپ
كەتكەن.
((( غافىر سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  145ـ ئايەت.
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يۇقىرىقى بايان ۋە رىۋايەتلەر بۇ داستىخاننىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئىسا

ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا چۈشۈرۈلگەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ
(ئىسانىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ)« :ئۇنى مەن سىلەرگە چوقۇم (ئاسماندىن)
چۈشۈرىمەن ،سىلەردىن كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن كاپىر بولسا ،ئۇنى شۇنداق بىر ئازاب
بىلەن ئازاباليمەنكى ،ئەھلى جاھاندىن ھېچ كىشىنى مۇنداق ئازابلىمايمەن» دېدى﴾

دېگەن ئايىتىمۇ مۇشۇ پاكىتنى دەلىللەيدۇ.

تارىختا يۈز بەرگەن ھەيران قاالرلىق بىر ۋەقە
تارىخچىالرنىڭ بايان قىلىشىچە ،ماراكەش قاتارلىق غەربتىكى دۆلەتلەرنى پەتھى قىلىش
ئۈچۈن بەنى ئۇمەييە تەرىپىدىن ۋەكىل ئورنىدا تەيىنلىنىپ بارغان مۇسا ئىبنى نەسىر (شۇ
چاغدا) خىلمۇخىل ئۈنچە ـ مەرۋايىتالر تىزىلغان بىر داستىخاننى تېپىۋېلىپ ،بۇنى ئۇمەۋىي
مەسچىتىنى سالدۇرغان مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى ۋەلىد ئىبنى ئابدۇلمەلىككە ئەۋەتىپ
بېرىدۇ .بۇ داستىخان ئۇنىڭ قولىغا تەككۈچە (ئۇ كىشى) ۋاپات بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ
داستىخان ئۇنىڭ ئورنىغا مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى بولۇپ سايالنغان قېرىندىشى سۇاليمان
ئىبنى ئابدۇلمەككە تاپشۇرۇلىدۇ.
كىشىلەر داستىخاندىكى خىلمۇخىل ئۈنچە مەرۋايتىالرنى كۆرۈپ ھەيران قالىدۇ.
بەزىلەر :بۇ ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سۇاليمان ئەلەيھىسساالمدىن قالغان داستىخان
بولۇشى مۇمكىن -،دېيىشىدۇ.

*******
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ
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ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! سەن كىشىلەرگە ،ﷲ نى قويۇپ
مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر ،دېدىڭمۇ؟» ئىسا ئېيتتى(« :رەببىم!)
شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەنكى ،ماڭا ئېيتىشقا
تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن ،ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام،
ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن (يەنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا مەلۇملۇق) .سەم
مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسەن ،مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن ،غەيبلەرنى ناھايىتى
ئوبدان بىلىسەن﴿ .﴾116مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى ،يەنى

مائىدە سۈرىسى

مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر،
دېدىم .مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتە ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان
ئىدىم ،مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان
ئىدىڭ ،سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن﴿ .﴾117ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ ،ئۇالر
سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر( ،ئۇالرنى خالىغىنىڭچە تەسەررۇپ قىلىسەن)( ،ساڭا ھېچ ئەھەدى
تەئەررۇز قىاللمايدۇ) ،ئەگەر ئۇالرغا (يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا) مەغپىرەت
قىلساڭ ،سەن (ئىشىڭدا) غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن»﴿.﴾118

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شېرىك ئەمەلدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ ،تەۋھىدكە
چاقىرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنى

ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى ئىالھ قىلىۋالغانالر ئالدىدا مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى مەريەم ئوغلى
ئىسا! سەن كىشىلەرگە ،ﷲ نى قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر،
دېدىڭمۇ؟»﴾ بۇ ﷲ تائاالنىڭ پۈتكۈل ئىنسانالر ئالدىدا خىرىستىئانالرغا قىلغان تەھدىت

سۆزى ۋە كايىشىدۇر.

قەتادە ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دەيدۇ .قەتادە يەنە
مۇشۇ سۆزنىڭ قىيامەت كۈنى دېيىلىدىغانلىقىنى ﷲ تائاالنىڭ مۇشۇ ئايەتلەردىن كېيىنال
كېلىدىغان«﴿ :بۇ كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگە پايدا
قىلىدىغان كۈندۇر»﴾ دېگەن ئايىتىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرىدۇ.
﴿ئىسا ئېيتتى(« :رەببىم!) شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى پاك دەپ
ئېتىقاد قىلىمەنكى ،ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن﴾ بۇ ئەڭ

ئەدەپلىك جاۋاب بېرىش ئۇسلۇبىدۇر .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەدەپ بىلەن سۆز
قىلىشنىڭ بۇ خىل ئۇسۇلىنى ﷲ تائاال ئۆگەتكەن .بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
شۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ .سەۋرىمۇ تاۋۇسنىڭ بۇ ھەقتە شۇنداق دېگەنلىكىنى
بايان قىلغان.

﴿ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام ،ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن (يەنى مېنىڭ
ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا مەلۇملۇق)﴾ يەنى :ئى پەرۋەردىگارىم! ئەگەر مۇشۇنداق دېگەن

بولسام ،ئەلۋەتتە ،سەن مېنىڭ شۇنداق دېگەنلىكىمنى بىلگەن بوالتتىڭ .چۈنكى ساڭا
ھېچ نەرسە مەخپىي ئەمەس ۋە ئۇنداق دېمىدىم ،ئۇنداق دېيىشنىمۇ ئويالپ قويمىدىم.

﴿سەم مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسەن ،مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن ،غەيبلەرنى
ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن .مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى ،يەنى
مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر،
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دېدىم﴾ يەنى مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى دېيىشكە بۇيرۇغان :مېنىڭ ۋە سىلەرنىڭ
پەۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىڭالر! -دېگەن سۆزنىال قىلدىم.
﴿مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتە ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان
ئىدىم ،مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان
ئىدىڭ ،سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن﴾ ئەبۇ داۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ۋەز ـ نەسىھەت
قىلىپ مۇنداق دېدى :ئى خااليىق! ﷲ تائاال﴿ :مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان
بولساق ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغاندەك ،ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىغا ياالڭئاياغ ،كىيىمسىز ۋە خەتنە قىلىنمىغان ھالىتىڭالردا توپلىنسىلەر.
ئۇ كۈنى تۇنجى بولۇپ كىيىم كىيگۈزۈلىدىغان كىشى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدۇر .مېنىڭ
ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئايرىپ چىقىرىلىپ ،دوزاخ تەرەپكە ئېلىپ كېتىلىدۇ.
مەن« :مېنىڭ ئۈممەتلىرىم! ئۈممەتلىرىم!» دەيمەن .ماڭا« :سەن ئۇالرنىڭ سەندىن
كېيىن نېمە ئىشالرنى قىلغانلىقىنى بىلمەيسەن» دېيىلىدۇ .مەن خۇددى ﷲ تائاالنىڭ
تەقۋادار بەندىسى ئىسا ئەلەيھىسساالم دېگەندەك﴿ :مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا
بۇيرۇغان سۆزنى ،يەنى مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،دېدىم .مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتە ،ئۇالرنىڭ
ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىم ،مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ
ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ ،سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن .ئەگەر
ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ ،ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر( ،ئۇالرنى خالىغىنىڭچە تەسەررۇپ
قىلىسەن)( ،ساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز قىاللمايدۇ) ،ئەگەر ئۇالرغا (يەنى ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا) مەغپىرەت قىلساڭ ،سەن (ئىشىڭدا) غالىب ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇرسەن»﴾ دەيمەن .ماڭا« :ئۇ ئۈممەتلىرىڭ سەندىن كېيىن دىندىن

يېنىپ كەتكەن» دېيىلىدۇ .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.

﴿«ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ ،ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر( ،ئۇالرنى خالىغىنىڭچە
تەسەررۇپ قىلىسەن)( ،ساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز قىاللمايدۇ) ،ئەگەر ئۇالرغا (يەنى
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا) مەغپىرەت قىلساڭ ،سەن (ئىشىڭدا) غالىب ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن»﴾ يەنى خاالش ۋە قارار قىلىش پەقەت ﷲ تائاالغىال
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خاستۇر .چۈنكى ﷲ تائاال خالىغىنىنى قىلىدىغان ،قىلغىنىدىن سورالمايدىغان زاتتۇر.
ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرى قىلمىشلىرىدىن سورىلىدۇ.
بۇ سۆز :ﷲ تائاالنىڭ ئايالى ،بالىسى بار دەپ ،ﷲ تائاالغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرىگە يالغان سۆزلىگەن خىرىستىئانالردىن ئادا ـ جۇدا بولۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ مۇنداق سۈپەتلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر .بۇ ناھايىتىمۇ
ئۇلۇغ بىر ئايەت بولۇپ ،ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر كېچىسى تاڭ ئاتقىچە
ئاشۇ ئايەتلەرنى (نامازدا) تەكرار ـ تەكرار ئوقۇغانلىقى بايان قىلىنىدۇ.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مائىدە سۈرىسى

*******
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
ﰢﰣﰤ
ﷲ ئېيتىدۇ« :بۇ كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگە
پايدا قىلىدىغان كۈندۇر ،ئۇالر ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردە
مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲ ئۇالردىن رازى بولىدۇ ،ئۇالر ﷲ دىن مەمنۇن بولىدۇ ،بۇ زور
بەختتۇر»﴿ .﴾119ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالردىكى مەۋجۇداتنىڭ پادىشاھلىقى
ﷲ غا مەنسۇپتۇر ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾120

قىيامەت كۈنىدە پەقەت راستچىللىقنىڭال ئەسقاتىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ﷲ تائاالنىڭ
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى يالغانچى دېگەن كاپىر خىرىستىئانالردىن قانداق ئادا ـ جۇدا بولۇش
ۋە ئۇالرغا قانداق جاۋاب بېرىش ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :بۇ كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى)
راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگە پايدا قىلىدىغان كۈندۇر﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ كۈن
ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىدە تۇرغان كىشىلەرگە شۇ ئەقىدىسى ئەسقاتىدىغان
كۈندۇر﴿ .ئۇالر ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴾.
﴿ﷲ ئۇالردىن رازى بولىدۇ ،ئۇالر ﷲ دىن مەمنۇن بولىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئۇالر ئېرىشىدىغان) ﷲ نىڭ رازىلىقى (جەننەت نېئمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن)
كاتتىدۇر ،بۇ چوڭ بەختتۇر﴾
﴿بۇ زور بەختتۇر﴾ يەنى بۇ ئۇتۇقنىڭ ئەڭ كاتتىسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئىشلىگۈچىلەر مۇشۇنداق زور بەختكە ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىسۇن﴾(((﴿ ،قىزىققۇچىالر
(((
شۇنىڭغا قىزىقسۇن!﴾
﴿ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالردىكى مەۋجۇداتنىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا مەنسۇپتۇر،
ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى ﷲ ھەممە نەرسىنى ياراتقان ،ھەممە نەرسىگە ئىگە بولغان،

ھەممە نەرسىنى ئۆزىنىڭ خالىغىنىچە ئورۇنالشتۇرىدىغان ۋە ھەممە نەرسىنى قىالاليدىغان
زاتتۇر .چۈنكى ھەممە نەرسە ئۇنىڭ مۈلكىدۇر ۋە ئىگىدارچىلىقىدىدۇر .ھەممە نەرسە ئۇنىڭ
ئىرادىسىگە بويسۇنىدۇ .ئۇنىڭ ئوخشىشى ،ياردەمچىسى ،ھەمراھى ،بالىسى ،ئاتا ـ ئانىسى ۋە
((( تەۋبە سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  61ـ ئايەت.
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ئايالى يوقتۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ھەم يوقتۇر .ئۇنىڭدىن باشقا پەرۋەردىگارمۇ يوقتۇر.
ئىبنى ۋەھب ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مائىدە سۈرىسى ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن سۈرىدۇر.
ﷲ سۇبھانەھۇ ۋەتائاالنىڭ پەزلى مەرھەمىتى بىلەن مائىدە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى.
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ئەنئام سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 165 ،ئايەت
ئەنئام سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى ۋە نازىل بولغان ۋاقتى
ئەۋفىي ،ئىكرىمە ۋە ئەتا قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئەنئام
سۈرىسى مەككىدە چۈشتى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئىمام تەبەرانى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەنئام سۈرىسى مەككىدە بىر كېچىسى (ئۇ سۈرىنىڭ ئەتراپىدا  70مىڭ پەرىشتە
ئاۋازلىق تەسبىھ ئېيتقان ھالدا) بىراقال چۈشكەن.
سۇددى مۇررەدىن ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنئام
سۈرىسى  70مىڭ پەرىشتە ئۇزىتىپ قويغان ھالەتتە چۈشتى.

ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ،زۇلمەتلەرنى
ۋە نۇرنى پەيدا قىلغان ﷲ غا خاستۇر! ئاندىن (يەنى
مۇشۇنداق دەلىللەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ) كاپىرالر

پەرۋەردىگارىغا باشقىالرنى شېرىك كەلتۈرىدۇ﴿ .﴾1ﷲ سىلەرنى (يەنى سىلەرنىڭ ئاتاڭالر
ئادەمنى) اليدىن ياراتتى ،ئاندىن ئەجىلىڭالرنى بېكىتتى ،سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان) ۋاقتىڭالر
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر ،ئاندىن سىلەر ئى  -كۇففارالر! (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە)
شەك كەلتۈرىسىلەر﴿ .﴾2ئاسمانالردا ۋە زېمىندا (ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك) ﷲ ئەنە
شۇدۇر ،ئۇ سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشىڭالرنى( ،ياخشى -يامان) قىلمىشىڭالرنى
بىلىپ تۇرىدۇ﴿.﴾3

اﷲ تائاالنىڭ كاتتا ۋە قۇدرەتلىك ھۆكۈمران زات ئىكەنلىكىگە ھەمدۇسانا
ئېيتىش
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئاسمانالرنى ۋە بەندىلىرىنىڭ ياشىشى ئۈچۈن زېمىننى ياراتقانلىقى،
زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى بەندىلىرىنىڭ كېچە ـ كۈندۈز پايدىلىنىشىغا اليىق رەۋىشتە پەيدا
قىلىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئۆز -ئۆزىنى ماختىغان ۋە ھەمدۇسانا ئېيتقان ھالدا مۇنداق
دېدى﴿ :جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ،زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى پەيدا
قىلغان ﷲ غا خاستۇر﴾ بۇ يەردە “زۇلمەتلەر” كۆپلۈك قوشۇمچىسى بىلەن“ ،نۇر” ﷲ تائاالنىڭ
نۇرى دەپ بىرلىك شەكىلدە كەلدى .بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب ،نۇرنىڭ زۇلمەتلەردىن ئەال
بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .شۇنىڭدەك﴿ :بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،ناتوغرا
يولالردا ماڭماڭالر ،ئۇالر سىلەرنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتتىمۇ توغرا
يول« :بۇ مېنىڭ توغرا يولۇم» دەپ بىرلىك شەكىلدە كەلدى .ناتوغرا يولالر« :ناتوغرا يولالردا
ماڭماڭالر» دەپ كۆپلۈك قوشۇمچىسى بىلەن كەلدى.
﴿ئاندىن (يەنى مۇشۇنداق دەلىللەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ) كاپىرالر پەرۋەردىگارىغا باشقىالرنى
شېرىك كەلتۈرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىگە مۇشۇنداق نېئمەت بەرسىمۇ ،بەندىلىرىنىڭ

ئىچىدىن بەزىسى كاپىر بولدى ،شېرىك كەلتۈردى ۋە :ﷲ تائاالنىڭ ئايالى ،بالىسى بار-،
دېدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ بوھتانلىرىدىن پاكتۇر.
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﴿ﷲ سىلەرنى (يەنى سىلەرنىڭ ئاتاڭالر ئادەمنى) اليدىن ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال
بەندىلەرنىڭ ئاتسى ۋە ئەسلى بولغان ئادەمنى (اليدىن ياراتتى) ،ئىنسانالر شۇ ئادەمدىن
كۆپىيىپ شەرق ـ غەربلەرگە تارقالدى﴿ .ئاندىن ئەجىلىڭالرنى بېكىتتى ،سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان)
ۋاقتىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر﴾.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباسنىڭ﴿ :ئاندىن ئەجىلىڭالرنى بېكىتتى﴾ دېگەن
ئايەتتىن «ئۆلۈم» ۋە﴿ :سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان) ۋاقتىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر﴾

دېگەن ئايەتتىن «ئاخىرەت» كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .مۇجاھىد،
ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ،قەتادە ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ،زەھھاك ،ئەتىيە،
سۇددى ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە باشقىالردىنمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق رىۋايەت قىلىندى.
((( ئەنئام سۈرىسى  153ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاھىد﴿ :ئاندىن ئەجىلىڭالرنى بېكىتتى﴾ دېگەن ئايەتتىن دۇنيانىڭ
مۇددىتى ۋە ﴿(سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان) ۋاقتىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر﴾ دېگەن
ئايەتتىن ئىنساننىڭ تاكى ئۆلگىچە بولغان ئۆمرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
بۇ مەنىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى قىلغان
ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئاندىن بەلگىلەنگەن مۇددەتكىچە ياشىشىڭالر ئۈچۈن ،كۈندۈزدە
سىلەرنى ئويغىتىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىدىن ئېلىنغانلىقى ئېھتىمالغا يېقىندۇر.
﴿(سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان) ۋاقتىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن
باشقىسى ئۇنى بىلمەيدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى بەزى ئىشالرنى ﷲ تائاالدىن باشقىسىنىڭ
بىلمەيدىغانلىقى جەھەتتىن تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ .ئېيتقىنكى،
«ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى پەقەت پەرۋەردىگارىم (ﷲ) بىلىدۇ ،ئۇنى پەقەت ئۆزى
بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى
سورايدۇ .سەن ئۇنى قانداقمۇ بايان قىلىپ بېرەلەيسەن؟ ئۇنى بىلىش پەرۋەردىگارىڭغا
خاستۇر﴾(((.
﴿ئاندىن سىلەر ئى  -كۇففارالر! (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە) شەك كەلتۈرىسىلەر﴾

سۇددى ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،سىلەر قىيامەت توغرىسىدا شەك كەلتۈرىسىلەر
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

﴿ئاسمانالردا ۋە زېمىندا (ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك) ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ سىلەرنىڭ
يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشىڭالرنى( ،ياخشى ـ يامان) قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى

ئاسمان ۋە زېمىندا مەقسەتلەر تىلىنىدىغان ئۇ زات ﷲ تائاالدۇر .ئاسمان ۋە زېمىندىكى بارلىق
مەخلۇقاتالر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدۇ ،ئۇنى بىر دەپ تونۇيدۇ ،ئۇنىڭ ئىالھ ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىدۇ .جىنالر ۋە ئىنسانالردىن كاپىر بولغانلىرىدىن باشقىسى ئۇنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد
قىلغان ۋە ئازابىدىن قورققان ھالدا ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر ،زېمىندىمۇ ئىالھتۇر﴾
يەنى ﷲ تائاال ئاسماندىكى ۋە زېمىندىكى مەخلۇقاتالرنىڭ ئىالھىدۇر .ئۇ سىلەرنىڭ يوشۇرۇن
ۋە ئاشكارا ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدىغان زاتتۇر.

(((

﴿(ياخشى  -يامان) قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇ سىلەرنىڭ بارلىق ئىشىڭالرنى
ۋە ئۇ ئىشىڭالرنىڭ ياخشى  -يامىنىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

*******
((( ئەنئام سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  187ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  42ــــ  44ـ ئايەتكىچە.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  84ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىدىن بىرەر ئايەت كەلسىال ئۇنىڭدىن باش تارتىدۇ﴿.﴾4
ئۇالرغا (ﷲ تەرىپىدىن) ھەق كىتاب (يەنى قۇرئان) كېلىۋىدى ،ئۇالر ئۇنىڭغا چىنپۈتمىدى،
ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان نەرسىنىڭ خەۋەرلىرى كېلىدۇ (يەنى ئۇالرغا
ئازاب نازىل بولۇپ ،ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان نەرسىنىڭ خەۋىرى ئېنىق بولىدۇ)﴿ .﴾5ئۇالردىن
بۇرۇن ئۆتكەن نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر كۆرمىدىمۇ؟ (يەنى ئۇنىڭدىن
ئىبرەت ئالمىدىمۇ؟) ئۇالرنى زېمىندا سىلەرنى يەرلەشتۈرمىگەن بىر شەكىلدە يەرلەشتۈرگەن
ئىدۇق ،ئۇالرغا مول يامغۇرالر ياغدۇرۇپ بەرگەن ئىدۇق ،ئۆستڭلەرنى ئۇالرنىڭ ئاستىدىن
ئېقىپ تۇرىدىغان قىلغان ئىدۇق ،ئاندىن كېيىن ئۇالرنى قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك
قىلدۇق ،ئۇالردىن كېيىن باشقا خەلقنى پەيدا قىلدۇق﴿.﴾6

مۇشرىكالرنىڭ تەرسالىق قىلمىشلىرىغا قارىتا تەھدىت سېلىنغانلىقى
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىدىن بىرەر ئايەت كەلسىال ئۇنىڭدىن باش تارتىدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ،تەرسالىق قىلغان مۇشرىكالرنىڭ ئۇالرغا
مەيلى قاچانال بولمىسۇن ،ﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىنى ۋە ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن
ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرلەرنىڭ راستچىللىقىنى ئىسپاتاليدىغان بىرەر دەلىل  -ئىسپات ۋە
مۆجىزە كەلسىال ،ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدىغانلىقىدىن ،ئۇنىڭغا پىسەنت ۋە پەرۋا
قىلمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ئۇالرغا (ﷲ تەرىپىدىن) ھەق كىتاب (يەنى قۇرئان) كېلىۋىدى ،ئۇالر ئۇنىڭغا
چىنپۈتمىدى ،ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان نەرسىنىڭ خەۋەرلىرى كېلىدۇ
(يەنى ئۇالرغا ئازاب نازىل بولۇپ ،ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان نەرسىنىڭ خەۋىرى ئېنىق بولىدۇ)﴾
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بۇ ئۇالرنىڭ ھەقنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا سېلىنغان تەھدىت ۋە ئاگاھالندۇرۇشتۇر.
ئۇ تەھدىت ئۇالر ئىشەنمىگەن قۇرئاندا خەۋەر بېرىلگەن ئازابنىڭ ئۇالرغا چوقۇم كېلىشى ۋە
ئىشەنمىگەنلىكىنىڭ ئاقىۋىتىگە قېلىشى ،شۇنداقال ئىشەنمىگەنلىكىنىڭ ئازابىنى تېتىشىدۇر.

ئاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا غەزەپ قىلىپ ئىلگىرى ئۆتكەن ،ئۇالردىن كۈچلۈك،
سانى كۆپ ،مال ۋە ئەۋالدى جىق ،زېمىنالردىن پايدىلىنىشتا ئۇ زېمىنالرنى ئاۋاتالشتۇرۇشتا
ئىقتىدارلىق بولغان قەۋملەرگە كەلگەن دۇنيالىق ئازاب ۋە جازاالرنىڭ ئۇالرغىمۇ يېتىپ
قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەن نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى
ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر كۆرمىدىمۇ؟ (يەنى ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئالمىدىمۇ؟) ئۇالرنى زېمىندا
سىلەرنى يەرلەشتۈرمىگەن بىر شەكىلدە يەرلەشتۈرگەن ئىدۇق﴾ يەنى ئۇالرغا دۇنيا ،باال ـ چاقا،

ئەنئام سۈرىسى

ئۇزۇن ئۆمۈر ،يۇقىرى مەرتىۋە ۋە باياشات تۇرمۇش ئاتا قىلدۇق .ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىنى كۆپ
قىلدۇق.
﴿ئۇالرغا مول يامغۇرالر ياغدۇرۇپ بەرگەن ئىدۇق ،ئۆستەڭالرنى ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئېقىپ
تۇرىدىغان قىلغان ئىدۇق﴾ يەنى بىز ئۇالرنىڭ ئاستا ـ ئاستا گۇناھالرغا پېتىشى ئۈچۈن ۋە

ئۇالرغا مۆھلەت بېرىش يۈزىسىدىن يامغۇرالرنى ئۇالرغا كۆپ ياغدۇرۇپ بەردۇق .بۇالقالرنى
كۆپلەپ چىقىرىپ بەردۇق.
﴿ئاندىن كېيىن ئۇالرنى قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى بىز
ئۇالرنى (ئۇالرنىڭ) قىلغان ئەسكىلىكلىرى ۋە ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن ھاالك
قىلدۇق.
﴿ئۇالردىن كېيىن باشقا خەلقنى پەيدا قىلدۇق﴾ يەنى بۇرۇنقىالر يوقىلىپ ،چۆچەكلەردە
سۆزلىنىدىغان كىشىلەرگە ئايالندى .ئۇالردىن كېيىن سىناش ئۈچۈن باشقا بىر ئەۋالدنى پەيدا
قىلدۇق .بۇالرمۇ بۇرۇنقىالر قىلغاندەك خاتا ئىشالرنى ،ئەسكىلىكلەرنى قىلدى .شۇنىڭ بىلەن
بۇالرمۇ ئۇالرغا ئوخشاشال ھاالك قىلىندى.
ئى كاپىرالر! ئۇالرغا كەلگەن ھاالك قىلىشنىڭ سىلەرگىمۇ كېلىشىدىن ساقلىنىڭالر .سىلەر
ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئۇالردىن ئەزىز ئەمەس ،لېكىن سىلەر ئىنكار قىلىۋاتقان بۇ پەيغەمبەر ﷲ
تائاالنىڭ ئالدىدا ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن ھۆرمەتلىكتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ
مېھرىبانلىقى ۋە ياخشىلىقى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرغا قارىغاندا ،سىلەر ئازابقا ۋە جازانىڭ تېز
كېلىشىگە ئەڭ ھەقلىق ئىدىڭالر.

*******
ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ
(ئى مۇھەممەد!) بىز ساڭا (ئۇالر تەلەپ قىلغاندەك) قەغەزگە يېزىلغان بىر كىتابنى نازىل
قىلغان ،كاپىرالر ئۇنى قوللىرى بىلەن تۇتۇپ كۆرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالر ،شەكسىزكى ،بۇ
پەقەت روشەن سېھرىدۇر ،دەيتتى ،چۈنكى ئۇالرنىڭ غەرىزى ئەڭ روشەن دەلىل كەلگەندىمۇ
ئىمان ئېيتماسلىقتۇر﴿ .﴾7ئۇالر« :ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە
گۇۋاھ بولۇپ) نېمىشقا بىر پەرىشتە چۈشمىدى؟» دەيدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر پەرىشتە
چۈشۈرگەن بولساق ،ئۇالرنىڭ ئىشى تۈگىگەن بوالتتى (يەنى بۇ چاغدا ھەقنى ئىنكار قىلسا،
ھاالك قىلىناتتى) ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىلمەيتتى﴿ .﴾8بىز پەيغەمبەرنى پەرىشتىدىن قىلغان
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تەقدىردىمۇ ،ئەلۋەتتە ،ئۇنى ئىنسان شەكلىدە قىالتتۇق ،ئۇالرنى يەنى شۈبھىگە چۈشۈرەتتۇق
(يەنى ئۇالر پەرىشتىنى ئىنسان شەكلىدە كۆرگەندە« :بۇ ئىنسان ،ئەمما پەرىشتە ئەمەس»
دەيتتى)﴿ .﴾9سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر (كاپىرالر تەرىپىدىن) مەسخىرە قىلىندى،
مەسخىرە قىلغۇچىالر مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆردى﴿( .﴾10ئى مۇھەممەد! بۇ
مەسخىرە قىلغۇچىالرغا) ئېيتقىنكى« ،زېمىندا سەير قىلىڭالر ،ئاندىن پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزدىن كەچۈرۈڭالر»﴿.﴾11

تەرسالىق قىلغۇچىالرنىڭ ئەيىبلەنگەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىنساندىن ئەۋەتىلگەنلىكىگە قايىل بولمىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇشرىكالرنىڭ تەرسالىق قىلغانلىقىدىن ۋە ھەقكە بويۇن تولغاپ ،ھەق

ئۈستىدە تاالش  -تارتىش قىلىپ جېدەللەشكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) بىز ساڭا (ئۇالر تەلەپ قىلغاندەك) قەغەزگە يېزىلغان بىر كىتابنى نازىل قىلغان ،كاپىرالر
ئۇنى قوللىرى بىلەن تۇتۇپ كۆرگەن تەقدىردىمۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇ كىتابنى ۋە ئۇنىڭ چۈشكەنلىكىنى ئۆز
كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن تەقدىردىمۇ ﴿ئۇالر ،شەكسىزكى ،بۇ پەقەت روشەن سېھرىدۇر ،دەيتتى﴾.

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ماددىي نەرسىلەرگىمۇ ئىشەنمەي ،چوڭچىلىق
قىلىپ شۇنداق قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ كەلگەن تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ.
﴿بىز ئۇالرغا ئاسماندىن بىر ئىشىك ئېچىپ بەرگەن ،ئۇالر ئۇنىڭدىن ئاسمانغا ئۆرلەپ (ئالەمى
ئەرۋاھنى ،پەرىشتىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ) ئۇالر چوقۇم« :كۆزلىرىمىز باغلىنىپ قالدى ،بەلكى
سېھىرلەنگەن قەۋم بولۇپ قالساق كېرەك» دېيىشىدۇ﴾﴿ (((،ئەگەر ئۇالر ئاسماننىڭ بىر پارچىسى
چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرسە« :بۇ توپالشقان بۇلۇتتۇر» دەيدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر« :ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە گۇۋاھ بولۇپ) نېمىشقا
بىر پەرىشتە چۈشمىدى؟» دەيدۇ﴾ يەنى :ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇتقىلى نېمە ئۈچۈن بىرەر

پەرىشتە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە چۈشمىدى؟ -دەيدۇ.

﴿ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر پەرىشتە چۈشۈرگەن بولساق ،ئۇالرنىڭ ئىشى تۈگىگەن بوالتتى (يەنى بۇ
چاغدا ھەقنى ئىنكار قىلسا ،ھاالك قىلىناتتى) ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىلمەيتتى﴾ يەنى ئۇالر شۇ ھالىتى

382

بىلەن تۇرغاندا ،ئۇالرغا پەرىشتە چۈشۈرۈلسە ،ئەلۋەتتە ،ئۇالرغا ﷲ تائاال تەرىپىدىن بىر ئازاب
كەلگەن بوالتتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرىشتىلەرنى پەقەت ھەق ئاساسىدا (يەنى ئازاب نازىل
قىلىشىمىز مۇقەررەر بولغان چاغدىال) نازىل قىلىمىز ،بۇ چاغدا ئۇالرغا مۆھلەت بېرىلمەيدۇ (يەنى
ئۇالرنىڭ ئازابى كېچىكتۈرۈلمەيدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى ئېلىش
((( ھىجر سۈرىسى  14ــــ  15ـ ئايەتلەر.
((( تۇر سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  8ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ئۈچۈن چۈشكەن) پەرىشتىلەرنى كۆرگەن كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ ،پەرىشتىلەر
ئۇالرغا(« :سىلەرگە جەننەت) ھارامدۇر» دەيدۇ﴾(((.
﴿بىز پەيغەمبەرنى پەرىشتىدىن قىلغان تەقدىردىمۇ ،ئەلۋەتتە ،ئۇنى ئىنسان شەكلىدە
قىالتتۇق ،ئۇالرنى يەنى شۈبھىگە چۈشۈرەتتۇق (يەنى ئۇالر پەرىشتىنى ئىنسان شەكلىدە كۆرگەندە:
«بۇ ئىنسان ،ئەمما پەرىشتە ئەمەس» دەيتتى)﴾ يەنى ئەگەر بىز ئىنسانالردىن بولغان پەيغەمبەرلەر

بىلەن پەرىشتىلەرنى چۈشۈرسەك ۋەياكى بىز ئىنسانالرغا پەرىشتىلەردىن بولغان بىر پەيغەمبەرنى
ئەۋەتسەك ،ئىنسانالرغا ئۇ پەرىشتىنىڭ سۆزلىيەلىشى ۋە ئۇالرنىڭ ئۇ پەرىشىتىنىڭ سۆزىنى قوبۇل
قىاللىشى ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە ،ئۇ پەرىشتە شۇ ئىنساننىڭ شەكلىدە بولىدۇ .ئەگەر ئىش شۇنداق
بولىدىغان بولسا ،خۇددى ئۇالر ئىنسانالردىن بولغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىسىنى قوبۇل قىلىشتا
ئۆزلىرىگە شۈبھە پەيدا قىلغىنىدەك ،پەرىشتىلەردىن بولغان پەيغەمبەرلەرگىمۇ شۈبھە بىلەن قارايدۇ
(شۈبھىلىنىدۇ).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،مۇبادا زېمىندا
(يەنى زېمىن ئەھلىدەك) مېڭىپ يۈرۈيدىغان ،ئولتۇراقالشقان پەرىشتىلەر بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا
ئاسماندىن پەرىشتىنى پەيغەمبەر قىلىپ چۈشۈرەتتۇق»﴾((( يەنى بىرى يەنە بىرىنى ھەقىقەتكە سۆز
ئارقىلىق دەۋەت قىلىشى ،ئۆزئارا سوئال سوراپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال رەھىم قىلىپ ھەر
بىر مەخلۇقاتقا ئۆز جىنسىدىن پەيغەمبەر ئەۋەتتى.
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﴾(((.

﴿بىز پەيغەمبەرنى پەرىشتىدىن قىلغان تەقدىردىمۇ ،ئەلۋەتتە ،ئۇنى ئىنسان شەكلىدە قىالتتۇق﴾

زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر ئۇالرغا پەرىشتە كېلىدىغان بولسا ،پەرىشتىمۇ ئىنساننىڭ سۈرىتىدە كېلىدۇ.
چۈنكى پەرىشتە نۇردىن يارالغاچقا ئۆز شەكلىدە چۈشسە ،ئۇالر پەرىشتىگە قارىيالمايدۇ.

﴿ئۇالرنى يەنى شۈبھىگە چۈشۈرەتتۇق (يەنى ئۇالر پەرىشتىنى ئىنسان شەكلىدە كۆرگەندە:
«بۇ ئىنسان ،ئەمما پەرىشتە ئەمەس» دەيتتى)﴾ يەنى ئۇالرنى پەرىشتە بىلەن ئىنساننىڭ ئارىلىقىنى

پەرقلەندۈرەلمەيدىغان قىلىپ قايمۇقتۇرۇۋېتەتتۇق.

ۋابىلى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالردا قايتا شۈبھە پەيدا قىالتتۇق.
﴿سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر (كاپىرالر تەرىپىدىن) مەسخىرە قىلىندى ،مەسخىرە
قىلغۇچىالر مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆردى﴾ بۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ
((( فۇرقان سۈرىسى  22ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  95ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  164ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىچىدىن ئۇنى يالغانچىغا چىقارغانالر ئۈچۈن بېرىلگەن ئاگاھالندۇرۇشتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنگەن مۆمىنلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياردەم بەرگۈچى ۋە ياخشى ئاقىۋەتنىڭ
بېرىلىشىگە قىلىنغان ۋەدىدۇر.
﴿(ئى مۇھەممەد! بۇ مەسخىرە قىلغۇچىالرغا) ئېيتقىنكى« ،زېمىندا سەير قىلىڭالر،
ئاندىن پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزدىن
كەچۈرۈڭالر»﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭالر ھەققىدە ئويلىنىڭالر .سىلەر بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنى

ئىنكار قىلغان ،تەرسالىق قىلىپ ئۇالر بىلەن قارشىالشقان قەۋملەرگە ﷲ تائاالنىڭ
ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابنى ساقالپ قويۇش بىلەن بىرگە ،مۇشۇ دۇنيادا ئۇالرغا ئازاب -
ئۇقۇبەتلەرنى چۈشۈرگەنلىكىگە ،پەيغەمبەرلىرىنى ۋە مۆمىن بەندىلىرىنى ئازابتىن قانداق
قۇتۇلدۇرغانلىقىغا قاراڭالر.

*******
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ
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(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى مەۋجۇداتالر كىمنىڭ؟»
(ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ نىڭ» .ﷲ (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن بەندىلىرىگە) رەھمەت
قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى ،ھېچقانداق گۇمان بولمىغان قىيامەت كۈنى ﷲ سىلەرنى
ئەلۋەتتە يىغىدۇ( ،كۇفرىنى ئىختىيار قىلىشى بىلەن) ئۆزىگە ئۆزى زىيان سالغانالر ئىمان
ئېيتمايدۇ﴿ .﴾12كېچە ۋە كۈندۈزدە جىم تۇرغان (ياكى ھەرىكەتلىنىپ تۇرغان) شەيئىلەرنىڭ
ھەممىسى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿( .﴾13ئى مۇھەممەد!) بۇ مۇشرىكالرغا ئېيتقىنكى،
«ئاسمانالرنى ،زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچى ﷲ دىن غەيرىينى مەبۇد تۇتامدىم؟ ﷲ
رىزىق بېرىدۇ ،ئۆزى رىزىققا موھتاج ئەمەس»( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مەن (بۇ
ئۈممەت ئىچىدە خۇدانىڭ ئەمرىگە) بويسۇنغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بولۇشقا بۇيرۇلدۇم( .ماڭا
دېيىلدىكى) سەن ھەرگىز مۇشرىكالردىن بولمىغىن»﴿( .﴾14ئۇالرغا يەنە) ئېيتقىنكى،
«ئەگەر مەن رەببىمگە ئاسىيلىق قىلسام (يەنى پەرۋەردىگارىمدىن غەيرىيگە ئىبادەت
قىلسام) ،بۈيۈك كۈنىنىڭ (يەنى قىيامەت كۈنىنىڭ) ئازابىدىن ئەلۋەتتە قورقىمەن»﴿.﴾15
مۇشۇ كۈندە كىمكى ئازابتىن قۇتۇلىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغان بولىدۇ ،ئەنە شۇ
روشەن نىجات تاپقانلىقتۇر﴿.﴾16

ئەنئام سۈرىسى

اﷲ تائاال ياراتقۇچى ،رىزىق بەرگۈچى ۋە نېئمەت ئاتا قىلغۇچى بولغانلىقى
ئۈچۈن ئۇنىڭغا قەتئى بويسۇنۇش كېرەكلىكى توغرىسىدا
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى مەۋجۇداتالر كىمنىڭ؟»
(ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ نىڭ» .ﷲ (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن بەندىلىرىگە) رەھمەت
قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمان  -زېمىن ۋە ئۇنىڭ

ئىچىدىكى مەخلۇقاتالرنىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىدىن ۋە رەھمەت قىلىشنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زاتى
ئۈستىگە ئالغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى
ياراتقان چاغدا ،ئەرشىنىڭ ئۈستىدىكى (ئۆزىنىڭ يېنىدىكى) كىتابقا“ :ھەقىقەتەن رەھمىتىم
غەزىپىمدىن ئۈستۈن كەلدى” دەپ يازدى».
﴿ھېچقانداق گۇمان بولمىغان قىيامەت كۈنى ﷲ سىلەرنى ئەلۋەتتە يىغىدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاال مۆمىن بەندىلىرى ئۇنىڭ بولىدىغانلىقىدا ھېچقانداق شەك قىلمايدىغان قىيامەت كۈنىدە،
بەندىلىرىنى بىر يەرگە يىغىدىغانلىقىغا ئۇلۇغ زاتى بىلەن قەسەم ئىچتى .ئەمما قىيامەتتىن
تانغۇچى ،ئۇنى ئىنكار قىلغۇچى بولغان كاپىرالر بولسا ،ئۆزلىرىنىڭ شەكلىرىدە تېڭىرقاپ
يۈرىشىدۇ.
﴿(كۇفرىنى ئىختىيار قىلىشى بىلەن) ئۆزىگە ئۆزى زىيان سالغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ يەنى
قىيامەت كۈنى زىيان تارتقۇچىالر بولسا ،قىيامەتكە ئىشەنمەيدۇ ۋە شۇ كۈننىڭ ئېغىرچىلىقىدىن
قورقمايدۇ.

﴿كېچە ۋە كۈندۈزدە جىم تۇرغان (ياكى ھەرىكەتلىنىپ تۇرغان) شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى
ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر﴾ يەنى ئاسمان ـ زېمىندىكى بارلىق نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى

ۋە ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرىدۇر .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ،بۇيرۇقى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى
ئاستىدىدۇر .ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوقتۇر.

﴿ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،ئۇالرنىڭ شەك كەلتۈرگەنلىرىنى،

دىللىرىنى ۋە مەخپىي سىرلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

ئاندىن كېيىن ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسى ،توغرا بولغان شەرىئەت بىلەن
ئەۋەتكەن بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ
توغرا يولىغا چاقىرىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بۇ مۇشرىكالرغا ئېيتقىنكى،
«ئاسمانالرنى ،زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچى ﷲ دىن غەيرىينى مەبۇد تۇتامدىم؟﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى نادانالر! مېنى
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ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇمسىلەر؟»﴾((( يەنى مەن ئۆزەمگە شېرىكى يوق ،بىر
ﷲ تائاالدىن باشقا بىرىنى ئىگە تۇتمايمەن .چۈنكى ﷲ تائاال ئاسمان ـ زېمىنالرنى ئوخشىشى
بولمىغان بىر شەكىلدە پەيدا قىلىپ ياراتتى.
﴿ﷲ رىزىق بېرىدۇ ،ئۆزى رىزىققا موھتاج ئەمەس»﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
مەخلۇقاتلىرىغا رىزىق بەرگۈچىدۇر .ئۇنىڭ رىزىق بېرىشى ھەرگىزمۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا
ئېھتىياجى چۈشۈپ قالغانلىقىدىن ئەمەستۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :جىنالرنى ،ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت
قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم .ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنى
تىلىمەيمەن﴾(((.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ
بايان قىلىنغان .مەدىنىدىكى قۇبا دېگەن يەرلىك بىر ئەنسارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
تاماققا چاقىردى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە باردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
تاماقنى يەپ ۋە قولىنى يۇيۇپ بولۇپ« :رىزىق بېرىدىغان ۋە رىزىققا موھتاج بولمىغان،
بىزگە نېئمەت ئاتا قىلىپ ،توغرا يولغا باشلىغان ،بىزگە رىزىق ئاتا قىلغان ،سۇ بەرگەن ۋە
كىيىم بەرگەن ۋە بىزنى بارلىق سىناقالر بىلەن سىنىغان ﷲ تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن!
مېنى تاشالپ قويمايدىغان ،مېنىڭ ئۇنىڭغا ئېھتىياجىم چۈشمەي قالمايدىغان ،مەن ئۇنىڭغا
كۇپۇرلۇق قىلمايدىغان ۋە مەن ئۇنىڭدىن بىھاجەت قىلىنمايدىغان پەرۋەردىگارىم ﷲ تائاالغا
ھەمدۇساناالر بولسۇن .بىزگە تائام بەرگەن ،سۇ بەرگەن ،كىيىم بەرگەن ،ئازغۇنلۇقتىن
توغرا يولغا باشلىغان ،بىزنى قارغۇ قىلماي كۆرىدىغان قىلغان ،ئۆزى ياراتقان نۇرغۇنلىغان
مەخلۇقاتلىرىدىن بىزنى پەزىلەتلىك قىلغان ،پۈتۈن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ﷲ
تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن!» دېدى.
﴿مۇشۇ كۈندە كىمكى ئازابتىن قۇتۇلىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغان بولىدۇ ،ئەنە
شۇ روشەن نىجات تاپقانلىقتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى دوزاختىن يىراق

قىلىنغان ۋە جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن ،ئۇ مۇرادىغا يەتكەن بولىدۇ﴾(((.
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((( زۇمەر سۈرىسى  64ـ ئايەت.
((( زارىيات سۈرىسى  56ــــ  57ـ ئايەتلەر.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  185ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر كۈلپەت يەتكۈزسە ،ئۇنى ﷲ دىن باشقا ھېچكىم كۆتۈرۈۋېتەلمەيدۇ،
ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر ياخشىلىق يەتكۈزسە (ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم ئارىلىشالمايدۇ)،
چۈنكى ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾17ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر (يەنى
ﷲ بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر) ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىدىن
خەۋەرداردۇر﴿( .﴾18ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى(« ،مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقى
ئۈچۈن) قايسى نەرسە ئەڭ چوڭ گۇۋاھ؟» ئېيتقىنكى« ،ﷲ مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
گۇۋاھتۇر (ماڭا ﷲ نىڭ گۇۋاھلىقى كۇپايىدۇر) .بۇ قۇرئان ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە)
قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلىندى( .ئى مۇشرىكالر!) سىلەر
ﷲ بىلەن باراۋەر باشقا ئىالھ بار دەپ چوقۇم گۇۋاھلىق بېرەلەمسىلەر؟» (ئۇالرغا) ئېيتقىنكى،
«مەن (مۇنداق) گۇۋاھلىق بەرمەيمەن»( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئۇ ھەقىقەتەن بىر
ئىالھتۇر ،سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن بۇتالردىن مەن ھەقىقەتەن ئادا  -جۇدامەن»﴿ .﴾19بىز
كىتاب بەرگەن كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ئۇنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى)
(تەۋرات ۋە ئىنجىلدىكى سۈپىتى بويىچە) خۇددى ئۆلىرىنىڭ ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ،
ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زىيان سالغانالر (ئېنىق پاكىتالر تۇرسىمۇ (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان
ئېيتمايدۇ﴿ .﴾20ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىنمۇ
زالىم ئادەملەر بارمۇ؟ زالىمالر ھەقىقەتەن مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ﴿.﴾21

اﷲ تائاالنىڭ پايدا ـ زىيان يەتكۈزگۈچى ۋە تىزگىنلىگۈچى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پايدا ـ زىيان ئىگىسى ۋە مەخلۇقاتلىرىغا خالىغىنى بىلەن ھۆكۈم
قىلىدىغانلىقىدىن ،ئۇنىڭ ھۆكمىگە ھېچبىرىنىڭ قارشى تۇرالمايدىغانلىقى ۋە ھېچبىرىنىڭ
ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتەلمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر كۈلپەت يەتكۈزسە ،ئۇنى ﷲ دىن باشقا ھېچكىم كۆتۈرۈۋېتەلمەيدۇ،
ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر ياخشىلىق يەتكۈزسە (ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم ئارىلىشالمايدۇ) ،چۈنكى
ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ رەھمىتىدىن كىشىلەرگە

ئاچقان نەرسىنى ھەرگىزمۇ توسۇپ قااللىغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ رەھمىتىدىن توسقان نەرسىنى،
ﷲ توسقاندىن كېيىن ،ئۇنى ھېچ قويۇپ بەرگۈچى بولمايدۇ ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى
ﷲ! سەن بەرگەننى توسۇپ قالغۇچى يوق .سەن توسۇپ قالغاننى بېرەلىگۈچى يوق .سەن
دۇنيادا بەرگەن مال ـ دۇنيا  -ئاخىرەتتە پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ».

﴿ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر (يەنى ﷲ بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر)﴾

يەنى بارلىق بويۇنالر ﷲ تائاالغا ئېگىلىدۇ .ھۆكۈمرانالر باش ئېگىدۇ ۋە بارلىق گۇناھكارالر
((( فاتىر سۈرىسى  2ـ ئايەت.
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تەسلىم بولىدۇ.
﴿ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇ ھەممە ئىشلىرىدا ھېكمەت ئىگىسىدۇر.
﴿ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ ھەممە نەرسىنىڭ جايالشقان ئورنىدىن ۋە جايلىرىدىن خەۋەرداردۇر.
شۇڭا ئۇ بېرىدىغىنىنى شۇ نەرسىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغان كىشىگە بېرىدۇ(﴿ .ئى
مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى(« ،مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقى ئۈچۈن) قايسى نەرسە ئەڭ
چوڭ گۇۋاھ؟»﴾ يەنى قايسى نەرسە ئەڭ چوڭ گۇۋاھ بوالاليدۇ؟

﴿ئېيتقىنكى« ،ﷲ مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھتۇر (ماڭا ﷲ نىڭ گۇۋاھلىقى
كۇپايىدۇر)﴾ يەنى مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا مەن سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى
ۋە سىلەرنىڭ ماڭا نېمە دېگەنلىكىڭالرنى بىلگۈچى بولغان ﷲ تائاال گۇۋاھتۇر﴿ .بۇ قۇرئان
ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي
قىلىندى﴾ يەنى ئۇ قۇرئان يەتكەن بارلىق كىشىلەر ئۈچۈن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر.

رەبىيئ ئىبنى ئەنەس مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەن كىشىنىڭ
ۋەزىپىسى باشقىالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال تەرىپىگە دەۋەت قىلغاندەك دەۋەت
قىلىش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاگاھالندۇرغان نەرسە بىلەن ئاگاھالندۇرۇشتۇر.
﴿(ئى مۇشرىكالر!) سىلەر ﷲ بىلەن باراۋەر باشقا ئىالھ بار دەپ چوقۇم گۇۋاھلىق
بېرەلەمسىلەر؟» (ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،مەن (مۇنداق) گۇۋاھلىق بەرمەيمەن»﴾ بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ(﴿ .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) «ﷲ بۇنى ھارام
قىلدى ،دەپ گۇۋاھلىق بېرىدىغان گۇۋاھچىلىرىڭالرنى چاقىرىپ كېلىڭالر» دېگىن ،ئەگەر
ئۇالر (ھازىر بولۇپ يالغاندىن) گۇۋاھلىق بەرسە ،ئۇالرغا قوشۇلۇپ گۇۋاھلىق بەرمىگىن (چۈنكى
ئۇ پۈتۈنلەي يالغاندۇر)﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئۇ ھەقىقەتەن بىر ئىالھتۇر،
سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن بۇتالردىن مەن ھەقىقەتەن ئادا  -جۇدامەن»﴾.

ئەھلى كىتابالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى خۇددى ئۆزلىرىنىڭ
بالىلىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدىغانلىقى
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ﷲ تائاال ئەھلى كىتابالر ھەققىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ قېشىدا بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردىن
سەن توغرۇلۇق خەۋەرلەر بولغانلىقى ئۈچۈن ،سەن ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن بۇ ھەقىقەتنى ئۇالر
خۇددى ئۆزلىرىنىڭ بالىلىرىنى بىلگەندەك بىلىدۇ .چۈنكى بارلىق پەيغەمبەرلەر مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ كېلىدىغانلىقى ،ئۇنىڭ سۈپىتى ،ئەخالقى ،يۇرتى ،ھىجرەت قىلىپ بارىدىغان
يېرى ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىنىڭ سۈپەتلىرىدىن خۇش بېشارەت بەرگەن ئىدى.
شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زىيان سالغانالر﴾
يەنى چوڭ زىيان تارتىۋاتقانالر ﴿(ئېنىق پاكىتالر تۇرسىمۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان
((( ئەنئام سۈرىسى  150ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ئېيتمايدۇ﴾ يەنى بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ نام ـ شۆھرىتىنى
كىشىلەر ئارىسىغا تارقاتقان بولسىمۇ ،ئۇالر يەنىال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشەنمەيدۇ.
﴿ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىنمۇ زالىم ئادەملەر
بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالغا بوھتان چاپالپ ﷲ تائاال پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتمىسىمۇ ،ئۆزىنى

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى دەپ دەۋا قىلغان كىشىدىن ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ،دەلىل ـ
ھۆججەت ۋە مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلغان كىشىدىن ئارتۇقراق ئۆزىنى زىيانغا ئۇچراتقان كىشى
يوقتۇر.
﴿زالىمالر ھەقىقەتەن مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالغا بوھتان چاپلىغۇچى ۋە
ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچىالر ھەرگىزمۇ نىجات تاپالمايدۇ.

*******
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىمىز ،ئاندىن مۇشرىكالرغا:
«ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ ئېتىقاد قىلغان مەبۇدلىرىڭالر قەيەردە»؟ دەيمىز﴿ .﴾22ئاندىن
ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ (دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە ئوخشاش يالغانغا ئىلتىجا قىلىپ):
«پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق» دەيدۇ﴿.﴾23
ئۇالرنىڭ (بىز مۇشرىك بولمىغان دەپ) ئۆزلىرىگە قارشى قانداق يالغان سۆزلىگەنلىكىگە قارىغىن،
ئۇالرنىڭ (ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ) بوھتان چاپلىغان بۇتلىرى ئۇالردىن قاچىدۇ﴿( .﴾24ئى
مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئىچىدە (قۇرئان ئوقۇغان چېغىڭدا) ساڭا قۇالق سالىدىغانالر بار ،قۇرئاننى
چۈشەنمەسلىكلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پەردىلىدۇق ،قۇالقلىرىنى ئېغىر قىلدۇق .ئۇالر
ھەممە مۆجىزىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمايدۇ .ھەتتا كاپىرالر سېنىڭ يېنىڭغا
مۇنازىرىلىشىپ كەلگەندىمۇ« :بۇ پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر» دەيدۇ﴿ .﴾25ئۇالر
كىشىلەرنى قۇرئاندىن (ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتىن) توسىدۇ ،ئۆزلىرىمۇ ئۇنىڭدىن
يىراق قاچىدۇ ،ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنىال ھاالك قىلىدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇالر (بۇنى) تۇيمايدۇ﴿.﴾26

مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرى شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن سورىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت كۈنى
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىمىز﴾ ئاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالردىن

389

ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتلىرى ۋە ﷲ تائاالغا ئوخشاتقان نەرسىلىرىدىن
سوراق قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن مۇشرىكالرغا« :ﷲ نىڭ شېرىكلىرى
دەپ ئېتىقاد قىلغان مەبۇدلىرىڭالر قەيەردە»؟ دەيمىز﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈنى ﷲ ئۇالرغا« :سىلەر گۇمان قىلغان مېنىڭ
شېرىكلىرىم قەيەردە؟» دەپ نىدا قىلىدۇ﴾(((.
﴿ئاندىن ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ﴾ يەنى ھۆججەت كەلتۈرۈپ ﴿(دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە
ئوخشاش يالغانغا ئىلتىجا قىلىپ)« :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز
مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق» دەيدۇ﴾ .ئەتا خۇراسانىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :ئۇالردىن ھېساب ئېلىنغاندا ،ئۇالرنىڭ بېرىدىغان جاۋابى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ
بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق»﴾ دېيىشتىن ئىبارەتتۇر.
﴿ئۇالرنىڭ (بىز مۇشرىك بولمىغان دەپ) ئۆزلىرىگە قارشى قانداق يالغان سۆزلىگەنلىكىگە
قارىغىن ،ئۇالرنىڭ (ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ) بوھتان چاپلىغان بۇتلىرى ئۇالردىن قاچىدۇ﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاندىن ئۇالرغا« :ﷲ نى قويۇپ شېرىك كەلتۈرگەن
بۇتلىرىڭالر قەيەردە؟» دېيىلىدۇ ،ئۇالر« :ئۇ بۇتالر ئۆزلىرىنى بىزدىن چەتكە ئالدى ،بەلكى
بىز ئىلگىرى ھېچنەرسىگە ئىبادەت قىلمايتتۇق» دەيدۇ .ﷲ كاپىرالرنى مۇشۇنداق گۇمراھ
قىلىدۇ﴾(((.

بەتبەختلەرنىڭ قۇرئاندىن پايدىلىنالمايدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئىچىدە (قۇرئان ئوقۇغان چېغىڭدا) ساڭا قۇالق سالىدىغانالر
بار ،قۇرئاننى چۈشەنمەسلىكلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پەردىلىدۇق ،قۇالقلىرىنى ئېغىر
قىلدۇق .ئۇالر ھەممە مۆجىزىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ ئۇالردىن

بەزىلىرى (قۇرئان ئوقۇغان چېغىڭدا) قۇالق سالغىلى كېلىدۇ ،لېكىن قۇرئان ئۇالرغا ھېچبىر
پايدا ئېلىپ كېلەلمەيدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قۇرئاننى چۈشىنەلمەسلىكى ئۈچۈن،
ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پەردىلىۋەتتى ۋە قۇالقلىرىنى پايدىلىق بولغان نەرسىلەرنى ئاڭالشتىن
گاس قىلدى.
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ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قۇالقلىرىنىڭ پايدىلىق نەرسىلەرنى ئاڭالشتىن گاس قىلىنغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالرنى 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﴾(((.
((( قەسەس سۈرىسى  62ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  73ــــ  74ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  171ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

﴿ئۇالر ھەممە مۆجىزىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر
قانداقلىكى بىر مۆجىزە ،دەلىل ـ پاكىت ۋە ئىسپات  -ھۆججەتلەرنى كۆرسۇن ،ئۇنىڭغا
ئىشەنمەيدۇ .چۈنكى ئۇالردا ئاڭ ۋە چۈشىنىش دېگەن نەرسە يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ ئۇالردا بىرەر ياخشىلىق بار دەپ بىلسە
ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا (ھەقنى) ئاڭلىتاتتى؛ ئۇالرغا ئاڭالتقان تەقدىردىمۇ ،ئۇالر ھەقتىن
ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈگەن ھالدا باش تارتاتتى﴾(((.
﴿ھەتتا كاپىرالر سېنىڭ يېنىڭغا مۇنازىرىلىشىپ كەلگەندىمۇ﴾ يەنى سەن بىلەن
ھەق توغرىسىدا ئورۇنسىز مۇنازىرىلىشىپ كەلگەندىمۇ ﴿«بۇ پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان
ئەپسانىالردۇر» دەيدۇ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئېلىپ كەلگەن بۇ دىن بۇرۇنقىالرنىڭ
كىتابلىرىدىن ئېلىنغان ۋە ئۇالردىن يۆتكەپ كېلىنگەن نەرسىدۇر -،دەيدۇ.

﴿ئۇالر كىشىلەرنى قۇرئاندىن (ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتىن) توسىدۇ﴾ يەنى
ئۇالر كىشىلەرنى ھەقىقەتكە ئەگىشىشتىن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈشتىن ۋە
قۇرئانغا بويسۇنۇشتىن توسىدۇ﴿ .ئۆزلىرىمۇ ئۇنىڭدىن يىراق قاچىدۇ﴾ يەنى ئۆزلىرىمۇ ئۇنىڭدىن
يىراقتۇر .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆزلىرىمۇ قۇرئاندىن مەنپەئەتلەنمەسلىك ،باشقىالرنىڭ
مەنپەئەتلىنىشىدىن توسۇشتەك ئىككى يامان ئىشنى سادىر قىلىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كاپىرالر كىشىلەرنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان
كەلتۈرۈشتىن توسىدۇ .مۇھەممەد ئىبنى ھەنىفە مۇنداق دەيدۇ :قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمدىن قېچىپ ئۇنىڭ قېشىغا كەلمەيتتى .قەتادە ،زەھھاك ،مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ
شۇنداق دېدى.
﴿ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنىال ھاالك قىلىدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇالر (بۇنى) تۇيمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ قىلمىشلىرى بىلەن ئۆزلىرىنىال ھاالك قىلىدۇ .قىلمىشلىرىنىڭ ئۇۋالى پەقەت
ئۆزلىرىگىال قايتىدۇ .ئەمما ئۇالر بۇنى سەزمەيدۇ.

*******
ﰔﰕﰖ ﰗﰘﰙ ﰚﰛﰜﰝ ﰞﰟﰠﰡﰢﰣ ﰤ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ
ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالىنى
كۆرەتتىڭ) .ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى
((( ئەنفال سۈرىسى  23ـ ئايەت.

391

ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن بوالتتۇق» دەيدۇ﴿ .﴾27ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئىلگىرى
يوشۇرغان ئىشلىرى (قەبىھ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن شۇنداق ئارزۇ قىلىشىدۇ) ئۇالرغا ئاشكارا
بولدى ،ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى.
شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە) يالغانچىالردۇر﴿ .﴾28ئۇالر« :ھاياتلىق
پەقەت مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرۈلمەيمىز» دەيدۇ﴿.﴾29
ئەگەر ئۇالرنى پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (غايەت چوڭ ئىشنى
كۆرىسەن) .ﷲ ئۇالرغا« :بۇ (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش) راست ئەمەسمىكەن؟» دەيدۇ.
ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلەن قەسەمكى ،راست ئىكەن» دەيدۇ .ﷲ« :كاپىر بولغانلىقىڭالر
ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴿.﴾30

ئازابنى كۆرگەندە قۇرۇق ئارزۇالرنىڭ پايدىسى بولمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنى دوزاخنىڭ ئۈستىدە توختىتىپ قويۇلۇپ ،دوزاختىكى
كويزا ـ كىشەنلەرنى ۋە دوزاخنىڭ ئىچىدىكى قاتتىق ئازابالرنى كۆرگەن چاغدىكى ھالىدىن
خەۋەر بېرىدۇ ھەم ئۇالرنىڭ شۇ ھالەتتە مۇنداق دەيدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ﴿ :ئۇالر:
«كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە
مۆمىنلەردىن بوالتتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ياخشى ئەمەللەرنى قىلىش ،پەرۋەردىگارىنىڭ

ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلماسلىق ۋە مۆمىنلەردىن بولۇشى ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرۇلىشىنى ئارزۇ
قىلىدۇ.

﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئىلگىرى يوشۇرغان ئىشلىرى (قەبىھ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
شۇنداق ئارزۇ قىلىشىدۇ) ئۇالرغا ئاشكارا بولدى﴾ يەنى ئۇالر گەرچە دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە

تېنىۋالغان بولسىمۇ ،بۇ ۋاقىتتا ئۇالرغا ئۇالر كۆڭۈللىرىدە يوشۇرۇپ كەلگەن كۇپۇرلۇق ،ئىنكار
قىلىش ۋە تەرسالىقلىرى ئاشكارا بولىدۇ.

392

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىكى كۇپۇرلۇقتىن تېنىۋالىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئاندىن ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ (دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە ئوخشاش يالغانغا
ئىلتىجا قىلىپ)« :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان
ئىدۇق» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ (بىز مۇشرىك بولمىغان دەپ) ئۆزلىرىگە قارشى قانداق يالغان
سۆزلىگەنلىكىگە قارىغىن ،ئۇالرنىڭ (ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ) بوھتان چاپلىغان بۇتلىرى
ئۇالردىن قاچىدۇ﴾�.
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ :ئۇالر گەرچە ئۆزلىرىگە ئەگەشكەنلەرگە ئەكسىنى بىلدۈرگەن
بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە كۆڭۈللىرىدە پەيغەمبەرلەر بۇ دۇنيادا ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ راستلىقىنى
ئېتىراپ قىلىدىغانلىقى بۈگۈن ئاشكارىالندى -،دېگەن مەنىسى بولۇشىمۇ مۇمكىن.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ھەقىقەتنى بىلسىمۇ ،ئۇنى ئاشكارىلىمايدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋنگە دېگەن سۆزىنى دەلىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا
ئېيتتى(« :ئى پىرئەۋن!) بۇالر (يەنى توققۇز مۆجىزە) نى پەقەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ

ئەنئام سۈرىسى

پەرۋەردىگارى (مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان) دەلىل قىلىپ نازىل قىلغانلىقىنى سەن
(گەرچە تىلىڭدا ئىقرار قىلمىساڭمۇ ،دىلىڭدا ئەلۋەتتە) ئوبدان بىلىسەن﴾(((.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئىلگىرى يوشۇرغان ئىشلىرى (قەبىھ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
شۇنداق ئارزۇ قىلىشىدۇ) ئۇالرغا ئاشكارا بولدى﴾ يەنى ئۇالر ئىمان ئېيتىشنى ئارزۇ قىلغانلىقى ۋە

ئىماننى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن دۇنياغا قايتىشنى تەلەپ قىلمايدۇ .بەلكى ئۇالر كۇپۇرلۇق
قىلغانلىقىغا بېرىلگەن ئازابنى ئۆز كۆزى كۆرگەندىن كېيىن ،شۇ ئازابتىن قۇتۇلۇپ قېلىش
ئۈچۈن دۇنياغا قايتىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
﴿ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە) يالغانچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىمان
ئېيتىشىنى ئارزۇ قىلغانلىقى ۋە ئۇنى ياخشى كۆرگەنلىكى يۈزىسىدىن دۇنياغا قايتىشىنى تەلەپ
قىلىشىدا يالغانچىالردۇر.

﴿ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى﴾
يەنى كۇپۇرلۇقىنى ۋە قارشىلىق كۆرسىتىشنى يەنىال قىالتتى .ئۇالر«﴿ :كاشكى دۇنياغا
قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن
بوالتتۇق»﴾ دېگەن سۆزلىرىدە ﴿شۈبھىسىزكى ،يالغانچىالردۇر﴾.
ئەگەر ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلسىمۇ ،چەكلەنگەن ئىشالرنى يەنە قىلىپ﴿ :ھاياتلىق پەقەت
مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر﴾ يەنى ھاياتلىق پەقەت مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتلىقتۇر .بۇ ھايات
تۈگىسە ،قايتا تىرىلىش يوق -،دېگەن بوالتتى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ﴿ئۆلگەندىن كېيىن
تىرىلدۈرۈلمەيمىز﴾ دېگەنلىكىنى بايان قىلدى.
﴿ئەگەر ئۇالرنى پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (غايەت چوڭ
ئىشنى كۆرىسەن) .ﷲ ئۇالرغا« :بۇ (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش) راست ئەمەسمىكەن؟»
دەيدۇ﴾ يەنى بۇ تىرىلىشنىڭ راستلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ ئۇ سىلەر گۇمان قىلغاندەك قۇرۇق

گەپ ئەمەسمىكەن؟!

﴿ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلەن قەسەمكى ،راست ئىكەن» دەيدۇ .ﷲ« :كاپىر
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن

بۈگۈن ئازابنى تېتىڭالر .ئۇالرغا(«﴿ :كۆزلىرىڭالر بىلەن كۆرۈپ تۇرىۋاتقان بۇ ئازاب) سېھىرمۇ؟
ياكى سىلەر كۆرمەيۋاتامسىلەر﴾((( دېيىلىدۇ.

*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
((( ئەنئام سۈرىسى  23ـــ  24ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  102ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى (يەنى قايتا تىرىلىشنى) ئىنكار قىلغانالر ھەقىقەتەن زىيان
تارتتى .قىيامەت تۇيۇقسىز كەلگەن چاغدا ،ئۇالر« :ئۇ دۇنيادىكى بىپەرۋالىقىمىزدىن نادامەت»
دەيدۇ .گۇناھلىرىنى ئۈستىلىرىگە يۈكلىۋالىدۇ ،ئۇالرنىڭ (گۇناھالرنى) يۈكلىگىنى نېمىدېگەن
يامان!﴿ .﴾31دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ،غەپلەتتىنال ئىبارەت ،تەقۋادارلىق قىلىدىغانالر
ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئۇ دۇنيا ياخشىدۇر( ،بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴿.﴾32
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە قىيامەت كۈنى تىرىلىپ ،ئۆزىگە ئۇچرىشىدىغانلىقىنى ئىنكار
قىلغان كىشىلەرنىڭ زىيان تارتىدىغانلىقىدىن ،قىيامەت ئۇالرغا تۇيۇقسىز كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ
ھەممىدىن قۇرۇق قالىدىغانلىقىدىن ،ياخشى ئەمەل  -ئىبادەتلەرنى قىاللمىغانلىقىغا ۋە يامان
ئىشالرنى قىلغانلىقىغا پۇشايمان قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿قىيامەت تۇيۇقسىز كەلگەن چاغدا ،ئۇالر« :ئۇ دۇنيادىكى بىپەرۋالىقىمىزدىن نادامەت»
دەيدۇ .گۇناھلىرىنى ئۈستىلىرىگە يۈكلىۋالىدۇ ،ئۇالرنىڭ (گۇناھالرنى) يۈكلىگىنى نېمىدېگەن
يامان!﴾ ئەسبات سۇددىنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يامان ئىشالرنى

قىلىپ ،ئۆزىگە ئۇۋال قىلغان كىشى قەبرىسىگە قويۇلىدىغان چاغدا ،ئۇنىڭ قېشىغا چىرايى
ناھايىتى سەت ،رەڭگى قارا ،تېنى ناھايىتى سېسىق پۇرايدىغان ۋە ئۈستىدىكى كىيىمى مەينەت
بىر كىشى كېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە قەبرىگە كىرىدۇ .ئۆلگۈچى بۇ كىشىنى كۆرگەندە،
ئۇنىڭغا :سېنىڭ چىرايىڭ نېمىدېگەن سەت؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى :سېنىڭ ئەمەلىڭمۇ شۇنداق
سەت ئىدى -،دەيدۇ .ئۆلگۈچى :سېنىڭ تىنىڭ نېمىدېگەن سېسىق؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى:
سېنىڭ ئەمەلىڭمۇ شۇنداق سېسىق ئىدى -،دەيدۇ .ئۆلگۈچى كىيىملىرىڭ نېمىدېگەن مەينەت؟-
دەيدۇ .ئۇ كىشى :سېنىڭ ئەمەلىڭمۇ شۇنداق مەينەت ئىدى دەيدۇ .ئۆلگۈچى :سەن كىم؟-
دەيدۇ .ئۇ كىشى :مەن سېنىڭ قىلغان ئەمەلىڭ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى ئۆلگۈچى
بىلەن بىللە قەبرىدە قالىدۇ .ئۆلگۈچى قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلدۈرۈلگەن ۋاقىتتا ،ئۇ كىشى
ئۆلگۈچىگە :دۇنيادا مەن سېنى ھارام يولالردىن ھۇزۇرلىنىشىڭ ئۈچۈن كۆتۈرەتتىم ،بۈگۈن سەن
مېنى كۆتۈرگىن دەپ ،ئۆلگۈچىنىڭ يەلكىسىگە مىنىدۇ ۋە ئۇنى دوزاخقا ھەيدەپ ئېلىپ بارىدۇ.

مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :گۇناھلىرىنى ئۈستىلىرىگە يۈكلىۋالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسىدۇر﴿ .دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ،غەپلەتتىنال ئىبارەت﴾ يەنى دۇنيا تىرىكچىلىكىڭ
كۆپىنچىسى شۇنداقتۇر﴿ .تەقۋادارلىق قىلىدىغانالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئۇ دۇنيا ياخشىدۇر( ،بۇنى)
چۈشەنمەمسىلەر؟﴾

394

*******
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙ ﭑ

ئەنئام سۈرىسى

ئۇالرنىڭ سۆزى سېنى قايغۇغا سالىدىغانلىقىنى بىز ئوبدان بىلىمىز ،ئۇالر سېنى (ئىچىدە)
ئىنكار قىلمايدۇ (لېكىن ئۇالر تەرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ)( ،ھەقىقەتتە) زالىمالر ﷲ نىڭ
ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ﴿ .﴾33سەندىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار قىلىندى،
ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغا ۋە ئۆزلىرىگە يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلدى ،ئاخىر ئۇالر بىزنىڭ
ياردىمىمىزگە ئېرىشتى ،ﷲ نىڭ سۆزلىرىنى ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەلمەيدۇ ،شۈبھىسىزكى،
پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىلىرى ساڭا نازىل بولدى﴿( .﴾34ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ (ئىسالمدىن)
يۈز ئۆرۈگەنلىكى ساڭا ئېغىر كەلگەن بولسا ،ئۇنداقتا يەر ئاستىغا كىرىشكە يول ياكى ئاسمانغا
چىقىشقا شوتا تېپىپ بىر مۆجىزە كەلتۈرەلىسەڭ (كەلتۈرگىن) ،ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە
ئۇالرنى ھىدايەتكە بىرلەشتۈرەتتى ،سەن ھەرگىز (ﷲ نىڭ ھېكمىتىنى) چۈشەنمەيدىغانالردىن
بولمىغىن﴿( .﴾35سۆزۈڭگە) ھەقىقىي قۇالق سالىدىغانالر (سېنىڭ دەۋىتىڭنى) قوبۇل قىلىدۇ
(سۆزۈڭگە قۇالق سالمىغانالر ئۆلۈكلەرنىڭ ئورنىدا) ،ئۆلۈكلەرنى ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن ئۇالر
ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴿.﴾36

اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بەرگەنلىكى
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ئۇنى يالغانچىغا چىقارغانلىقى ۋە
ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۇرغانلىقى ئۈچۈن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ سۆزى سېنى قايغۇغا سالىدىغانلىقىنى بىز ئوبدان بىلىمىز﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
سېنى يالغانچى دېگەنلىكىنى ،سېنىڭ ئۇالرغا قايغۇرۇپ ھەسرەت چەككەنلىكىڭنى ئوبدان
بىلىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېگەن﴿ :شۇڭا سەن ئۇالر ئۈچۈن (يەنى ئىمان
ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن) قايغۇرۇپ ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋالمىغىن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!)
ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالر
قۇرئانغا ئىمان ئېيتمىسا ،ئەپسۇسلىنىپ ،ئۇالرنىڭ (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكىدىن ئۆزەڭنى
ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن﴾(((.
﴿ئۇالر سېنى (ئىچىدە) ئىنكار قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئەمەلىيەتتە سېنى يالغانچىلىق
قىلىدۇ ،دەپ تۆھمەت قىلمايدۇ(﴿ .لېكىن ئۇالر تەرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ)( ،ھەقىقەتتە)
زالىمالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھەقىقەتكە تەرسالىق قىلىدۇ ۋە ئۇنى
مەيدىلىرىنى كېرىپ توسىدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق زۆھرىنىڭ ئەبۇجەھل ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر كېچىسى ئەبۇجەھل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغان قۇرئانىنى تىڭشاش
ئۈچۈن ئوغرىلىقچە كەلدى .ئەبۇسۇفيان ۋە ئەخنەس ئىبنى شەرقمۇ دەل شۇ كېچىسى قۇرئان
((( تۇر سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( فاتىر سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  3ـ ئايەت.
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تىڭشاش ئۈچۈن ئوغرىلىقچە كەلگەن ئىدى .لېكىن بۇ ئۈچى بىر ـ بىرىنىڭ كەلگەنلىكىدىن
خەۋەرسىز ئىدى .ئۇالر تاكى تاڭ ئاتقۇچە قۇرئان تىڭشىدى .تاڭ ئېتىپ ،ئۆيلىرىگە قايتىش
ئۈچۈن ماڭغاندا ،يولدا ئۇچرىشىپ قېلىپ ،بىر ـ بىرىگە :سەن نېمە سەۋەبتىن بۇ يەرگە كېلىپ
قالدىڭ؟ -دېيىشتى ۋە ھەر بىرى كېلىش سەۋەبلىرىنى بايان قىلىشتى .ئاندىن ئۇالر :ئەگەر
بىز بۇ يەرگە قايتا كەلسەك ،بىزنىڭ بۇ يەرگە كەلگەنلىكىمىزنى قۇرەيش ياشلىرىنىڭ بىلىپ
قېلىپ( ،بىزنىڭ كەلگەنلىكىمىز سەۋەبى بىلەن ئۇالر) مۇھەممەدكە ئەگىشىپ كەتمىسۇن دەپ
ئەنسىرەپ ،قايتا كەلمەسلىككە ئۆزئارا ۋەدىلەشتى .ئىككىنچى كۈنى كېچىسى ئۇالرنىڭ ھەر
بىرى قىلىشقان ۋەدىگە ئاساسەن قالغان ئىككىسى كەلمەيدۇ دەپ گۇمان قىلىپ ،يەنە كەلدى.
تاڭ ئېتىپ ،قايتىش يولىدا يەنە ئۇچرىشىپ قېلىپ ،بىر  -بىرىگە كايىشتى .يەنە ئۇالر ئاۋالقى
كۈنىدىكى ۋەدىسىنى قايتا قىلىشتى .ئۈچىنچى كۈنى كېچىدە ئۇالر يەنە كەلدى .تاڭ ئاتقاندا،
ئۇالر يەنە ئۇچرىشىپ قېلىپ ،ئەمدى ھەرگىز كەلمەسلىككە ۋەدىلەشتى .ئەتىسى ئەتىگەندە
ئەخلەس ئىبنى شەرق ھاسىسىغا تايىنىپ ئەبۇسۇفياننىڭ ئۆيىگە كەلدى .ئۇ :ئى ئەبۇسۇفيان!
سەن بۇ بىر نەچچە كۈن ئىچىدە مۇھەممەدتىن ئاڭلىغان نەرسە ھەققىدە قانداق قارايدىغانلىقىڭ
توغرىسىدا ماڭا سۆزلەپ بەرگىن! -دېدى .ئەبۇ سۇفيان :ئى ئەخنەس! ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،مەن ئۇنىڭدىن مەن بىلىدىغان ۋە ئۇنىڭدىن نېمىنىڭ مەقسەت قىلىنغانلىقىنى
چۈشىنەلەيدىغان بىر مۇنچە نەرسىلەرنى ،شۇنداقال مەن بىلەلمەيدىغان ۋە نېمىنىڭ مەقسەت
قىلىنغانلىقىنىمۇ چۈشىنەلمەيدىغان بىر مۇنچە نەرسىلەرنى ئاڭلىدىم -،دېدى .ئەخنەس:
مەندىمۇ سەن قەسەم ئىچىپ ئېيتقان ئەھۋال يۈز بەردى -،دېدى .ئاندىن ئۇ ئەبۇسۇفياننىڭ
قېشىدىن چىقىپ ،ئەبۇجەھلنىڭ ئۆيىگە كەلدى ۋە ئۇنىڭغا :ئى ئەبۇجەھل! سەن ئۇ بىر
نەچچە كۈن ئىچىدە مۇھەممەدتىن ئاڭلىغان نەرسىلىرىڭ ئۈستىدە قانداق قارايدىغانلىقىڭنى
دەپ بەرسەڭ -،دېدى .ئەبۇجەھل :نېمىنى ئاڭاليتتىم .بىز ۋە ئابدۇمەناف جەمەتى ئۆزئارا
ئابرۇي تالىشاتتۇق .ئۇالر كىشىلەرگە تائام بەرسە بىزمۇ بەردۇق .ئۇالر جەڭگە ئاتالنسا ،بىزمۇ
ئاتالندۇق .ئۇالر كىشىلەرگە بىر نەرسە بەرسە بىزمۇ بەردۇق ،ھەتتا بىز مۇنازىرىلىشىش ئۈچۈن
بىر ـ بىرىمىزگە قارىمۇ قارشى يۈكىنىپ ئولتۇرغىنىمىزدا ،خۇددى گۆرەگە قويۇلغان ئىككى ئاتقا
ئوخشاش بوالتتۇق .ئۇالر :بىزنىڭ ئىچىمىزدىن ئاسماندىن ئۇنىڭغا ۋەھىي چۈشىدىغان بىر
پەيغەمبەر كېلىدۇ .بۇنى قاچانمۇ كۆرەرمىز؟ -دەيتتى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز
ھەرگىزمۇ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمايمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئەخنەس
ئۇنى تاشالپ چىقىپ كەتتى.
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﴿سەندىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار قىلىندى ،ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغا ۋە
ئۆزلىرىگە يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلدى ،ئاخىر ئۇالر بىزنىڭ ياردىمىمىزگە ئېرىشتى﴾ بۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قەۋمى ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن بېرىلگەن تەسەللى ،كۆڭلىنى
كۆتۈرۈپ قويۇشتۇر .ھەم ئۇنى ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۆتكەن ئىرادىلىك ،كاتتا پەيغەمبەرلەر سەۋر
قىلغاندەك سەۋرى قىلىشقا بۇيرۇغانلىقتۇر .شۇنداقال ئۇالرغا ياردەم بەرگىنىدەك ،ئۇنىڭغىمۇ
ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ،خۇددى ئۇالر ئۆز قەۋملىرى تەرىپىدىن ئىنكار قىلىنغان ۋە ئەزىيەتلەرگە
ئۇچرىغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا ياخشى ئاقىۋەت بولغىنىدەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغىمۇ ياخشى
ئاقىۋەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا بېرىلگەن ۋەدىدۇر.

ئەنئام سۈرىسى

ئۇ پەيغەمبەرلەرگە ئاخىرەتتە ياردەم بېرىلىدىغىنىدەك ،بۇ دۇنيادىمۇ ياردەم بېرىلگەن
ئىدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ سۆزلىرىنى ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەلمەيدۇ﴾
يەنى ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە دۇنيا  -ئاخىرەتتە ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە
يېزىۋەتكەن سۆزىنى ھېچكىشى ئۆزگەرتەلمەيدۇ.
ﷲ تائاال ياخشى بەندىلىرىگە ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :بىزنىڭ
پەيغەمبەر بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى سۆزلىرىمىز ئالدىنئاال ئېيتىلغان .ئۇالر چوقۇم نۇسرەت
تاپقۇچىالردۇر .بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر﴾(((﴿ ،ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزغا):
«مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن
كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىلىرى ساڭا نازىل بولدى﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ
قەۋمىدىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئۈستىدىن قانداق غەلىبە قازانغانلىقى ۋە ﷲ
تائاال تەرىپىدىن قانداق ياردەمگە ئېرىشكەنلىكى ھەققىدىكى خەۋىرى ساڭا يەتكۈزۈلدى .شۇڭا
ئۇالر ساڭا بۇ ئىشالردا ئۈلگە ۋە نەمۇنىدۇر.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ (ئىسالمدىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكى ساڭا ئېغىر كەلگەن بولسا﴾

يەنى ئۇالرنىڭ سەن دەۋەت قىلغان نەرسىدىن يۈز ئۆرۈگەنلىكى ساڭا ئېغىر كەلگەن
بولسا﴿ ،ئۇنداقتا يەر ئاستىغا كىرىشكە يول ياكى ئاسمانغا چىقىشقا شوتا تېپىپ بىر مۆجىزە
كەلتۈرەلىسەڭ (كەلتۈرگىن)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەر ئاستىغا كىرىشكە يول ياكى
ئاسمانغان چىقىشقا شوتا تاپالىساڭ ،ئاسمانغا چىقىپ ،مەن ئۇالرغا بەرگەن مۆجىزىدىنمۇ كاتتا
بىر مۆجىزە كەلتۈرەلىسەڭ ،شۇنداق قىلغىن .قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى.
﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە ئۇالرنى ھىدايەتكە بىرلەشتۈرەتتى ،سەن ھەرگىز (ﷲ
نىڭ ھېكمىتىنى) چۈشەنمەيدىغانالردىن بولمىغىن﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان
ئېيتاتتى﴾(((.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :ئەگەر ﷲ خالىسا،
ئەلۋەتتە ئۇالرنى ھىدايەتكە بىرلەشتۈرەتتى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بارلىق كىشىلەر ئىمان ئېيتىپ (ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ) ،ھىدايەت يولىدا مېڭىشنى ئۈمىد قىالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا
پەقەت لەۋھۇلمەھپۇزدا ئىمان ئېيتىدۇ دەپ ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن يېزىلىپ كەتكەنلەردىن
باشقىسىنىڭ ئىمان ئېيتمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
((( ساففات سۈرىسى  171ــــ  173ـ ئايەتكىچە.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  99ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿(سۆزۈڭگە) ھەقىقىي قۇالق سالىدىغانالر (سېنىڭ دەۋىتىڭنى) قوبۇل قىلىدۇ﴾ يەنى:
ئى مۇھەممەد! پەقەت سېنىڭ سۆزۈڭگە قۇالق سالغان ،ئۇنى بىلىدىغان ۋە چۈشىنىدىغان
كىشىلەرال سېنىڭ دەۋىتىڭنى قوبۇل قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ پەقەت
تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ،كاپىرالرغا ئازابنىڭ تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى (بىلدۈرۈش ئۈچۈن
نازىل بولغان) ۋەز -نەسىھەتتۇر ۋە روشەن قۇرئاندۇر﴾(((.
﴿(سۆزۈڭگە قۇالق سالمىغانالر ئۆلۈكلەرنىڭ ئورنىدا) ،ئۆلۈكلەرنى ﷲ تىرىلدۈرىدۇ،
ئاندىن ئۇالر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى بۇ ئۆلۈكلەردىن كاپىرالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

چۈنكى ئۇالر ئەمەلىيەتتە تىرىك بولسىمۇ ،دىللىرى ئۆلۈك كىشىلەردۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنى
ھەقىقىي ئۆلۈككە ئوخشاتتى .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆلۈكلەرنى ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن ئۇالر ﷲ
نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴾ دېگەن سۆزى ئۇالرنى مازاق قىلىش ۋە كەمسىتىش يۈزىسىدىن
دېيىلگەن سۆزدۇر.

*******
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
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ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى)« :نېمىشقا مۇھەممەدكە پەرۋەردىگارىدىن بىر مۆجىزە
چۈشۈرۈلمىدى؟» دەيدۇ ،ئېيتقىنكى« ،ﷲ مۆجىزە چۈشۈرۈشكە ھەقىقەتەن قادىر».
لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى (مۆجىزە نازىل بولۇپ ئىمان ئېيتمىسا باالغا دۇچار بولىدىغانلىقىنى)
بىلمەيدۇ﴿ .﴾37مەيلى يەر يۈزىدە ماڭىدىغان ھايۋان بولسۇن ،مەيلى ئىككى قانىتى بىلەن
ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش بولسۇن ،ھەممىسى سىلەرگە ئوخشاش ئۈممەتلەردۇر (يەنى ﷲ
تەرىپىدىن يارىتىلغان مەخلۇقالردۇر) .لەۋھۇلمەھپۇزدا ھېچ نەرسىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇق
(يەنى ھەممىنى تولۇق پۈتتۇق) ،كېيىن ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىدۇ (ﷲ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدۇ)﴿ .﴾38بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر گاسالردۇر
(يەنى قوبۇل قىلىش يۈزىسىدىن ئاڭلىمايدۇ) ،گاچىالردۇر (يەنى ھەقنى سۆزلىمەيدۇ) .ئۇالر
(كۇفرىنىڭ) قاراڭغۇلۇقى ئىچىدە قالغانالردۇر ،ﷲ خالىغان ئادەمنى ئازدۇرىدۇ ،خالىغان
ئادەمنى توغرا يولغا سالىدۇ﴿.﴾39

مۇشرىكالرنىڭ مۆجىزە تەلەپ قىلغانلىقى
ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :تاكى سەن بىزگە يەر ئاستىدىن بىر بۇالقنى ئېتىلدۇرۇپ
((( ياسىن سۈرىسى  70ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

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»﴾((( دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغىنىدەك،
مۇشرىكالرنىڭ :نېمە ئۈچۈن مۇھەممەدكە پەرۋەردىگارىدىن بىز تەلەپ قىلغاندەك بىرەر مۆجىزە
چۈشمەيدىغاندۇ؟ -دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ئېيتقىنكى« ،ﷲ مۆجىزە چۈشۈرۈشكە ھەقىقەتەن قادىر» .لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى
(مۆجىزە نازىل بولۇپ ئىمان ئېيتمىسا باالغا دۇچار بولىدىغانلىقىنى) بىلمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ

تائاال شۇنداق قىلىشقا قادىردۇر .لېكىن ﷲ تائاالنىڭ ھېكمىتى شۇ مۆجىزىنى كېچىكتۈرۈپ
چۈشۈرۈشنى ئورۇنالشتۇردى .چۈنكى ئەگەر ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك مۆجىزىنى چۈشۈرسە،
ئۇالر بۇنىڭغا ئىمان ئېيتمىسا ،ﷲ تائاال ئۇالرنىمۇ چوقۇم بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنى جازالىغاندەك
جازاالشقا ئالدىرىغان بوالتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قۇرەيش مۇشرىكلىرى تەلەپ قىلغان) مۆجىزىلەرنى
مەيدانغا كەلتۈرمەسلىكىمىز پەقەت بۇرۇنقىالر (يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ) مۆجىزىلەرنى
يالغانغا چىقارغانلىقى ئۈچۈندۇر ،بىز سەمۇدقا چىشى تۆگىنى روشەن (مۆجىزە) قىلىپ
بەردۇق ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى .بىز مۆجىزىلەرنى پەقەت (بەندىلەرنى) قورقۇتۇش ئۈچۈنال
ئەۋەتىمىز﴾(((﴿ ،ئەگەر بىز ئۇالرنىڭ (ئىمان ئېيتىشىنى) خااليدىغان بولساق ،ئۇالرغا ئاسماندىن
(ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇراليدىغان) بىر ئايەتنى (ئاالمەتنى) نازىل قىالتتۇقتە ،ئۇنىڭغا ئۇالر باش
ئەگكەن بوالتتى﴾(((.

“ئۈممەتلەر” دېگەن سۆزنىڭ نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى
توغرىسىدا
﴿مەيلى يەر يۈزىدە ماڭىدىغان ھايۋان بولسۇن .مەيلى ئىككى قانىتى بىلەن ئۇچىدىغان
ئۇچار قۇش بولسۇن ،ھەممىسى سىلەرگە ئوخشاش ئۈممەتلەردۇر (يەنى ﷲ تەرىپىدىن يارىتىلغان
مەخلۇقالردۇر)﴾ مۇجاھىد مۇنداق دېدى :يەنى ئۆزىنىڭ ناملىرى بىلەن تونۇلىدىغان تۈرلۈك

جانىۋارالردۇر .قەتادە مۇنداق دېدى :قۇشالر بىر ئۈممەت ،ئىنسانالر بىر ئۈممەت ۋە جىنالر بىر
ئۈممەت ھېسابلىنىدۇ .سۇددى﴿ :ھەممىسى سىلەرگە ئوخشاش ئۈممەتلەردۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ
مەنىسى ،ھەممىسى سىلەرگە ئوخشاش مەخلۇقاتالردۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
((( ئىسرا سۈرىسى  90ـــــ  93ـ ئايەتكىچە.
((( ئىسرا سۈرىسى  59ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  4ـ ئايەت.
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﴿لەۋھۇلمەھپۇزدا ھېچ نەرسىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇق (يەنى ھەممىنى تولۇق پۈتتۇق)﴾ يەنى
ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىلمى دائىرىسىدىدۇر .مەيلى قۇرۇقلۇق ياكى دېڭىزدىكى نەرسىلەر
بولسۇن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرەرىگىمۇ رىزىق بېرىشنى ياكى ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى
ئورۇنالشتۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ.
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﴾((( يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئىسىملىرى ،سانلىرى ،ياشايدىغان
جايلىرى ،ھەرىكەتلىرى ۋە تۇرىدىغان ماكانلىرىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بېرىدىغان لەۋھۇلمەھپۇزغا
يېزىلغاندۇر﴿ .نۇرغۇن ھايۋانالر ئۆز رىزقىنى ئۈستىگە ئااللمايدۇ (يەنى ئۆز رىزقىنى تېپىپ
يېيىشتىن ئاجىزدۇر) ،ئۇالرنى ۋە سىلەرنى ﷲ رىزىقالندۇرىدۇ ،ﷲ (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ
تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
﴿كېيىن ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىدۇ (ﷲ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم
چىقىرىدۇ)﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىن ھەممە

نەرسىنىڭ ئۆلىدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇنىڭدىن قىيامەت كۈنى (ئۇالرنى تىرىلدۈرىدىغان
كۈن) كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.

ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ﴿مەيلى يەر يۈزىدە ماڭىدىغان ھايۋان
بولسۇن .مەيلى ئىككى قانىتى بىلەن ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش بولسۇن ،ھەممىسى سىلەرگە
ئوخشاش ئۈممەتلەردۇر (يەنى ﷲ تەرىپىدىن يارىتىلغان مەخلۇقالردۇر) .لەۋھۇلمەھپۇزدا ھېچ
نەرسىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇق (يەنى ھەممىنى تولۇق پۈتتۇق) ،كېيىن ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىغا يىغىلىدۇ (ﷲ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدۇ)﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پۈتۈن مەخلۇقاتالر مەيلى ئۇالر تۇياقلىق ھايۋانالر ،ئۇچار قۇشالر
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەر بولسۇن ،ھەممىسى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا
يىغىلىدۇ .ئۇالر شۇ كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئادىل ھۆكۈم چىقىرىشىغا ئېرىشىپ ،مۆڭگۈزسىز
ھايۋانالرغا مۆڭگۈزلۈك ھايۋانالردىن قىساس ئېلىپ بېرىلىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا :تۇپراققا
ئايلىنىڭالر -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر تۇپراققا ئايلىنپ كېتىدۇ .شۇڭا كاپىرالر«﴿ :كاشكى
مەن تۇپراق بولۇپ كەتكەن بولسامچۇ!» دەيدۇ﴾(((.

كاپىرالرنىڭ زۇلمەت ئىچىدىكى گاس ـ گاچىالر ئىكەنلىكى
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر گاسالردۇر (يەنى قوبۇل قىلىش يۈزىسىدىن
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  60ـ ئايەت.
((( نەبە سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ئاڭلىمايدۇ) ،گاچىالردۇر (يەنى ھەقنى سۆزلىمەيدۇ) .ئۇالر (كۇفرىنىڭ) قاراڭغۇلۇقى ئىچىدە
قالغانالردۇر﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ نادانلىق ،قارا قورساقلىق ۋە بىر نەرسىنى چۈشەنمەسلىكلىرى

خۇددى زۇلمەت قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىدە قالغان گاس ـ گاچا كىشىگە ئوخشايدۇ .بۇ كىشى
مۇشۇنداق ھالىتىدە تۇرۇپ قانداقمۇ چىقىش يولى تاپالىسۇن؟! ياكى شۇ زۇلمەت قاراڭغۇلۇقىدىن
قانداقمۇ چىقىپ كېتەلىسۇن؟!

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 .ئۇالر گاستۇر (يەنى گاس ئاڭلىمىغاندەك ،ياخشىلىقنى
ئاڭلىمايدۇ) ،گاچىدۇر (يەنى گاچا سۆزلىيەلمىگەندەك ،ياخشى ئىشنى سۆزلىيەلمەيدۇ)،
كوردۇر (يەنى كور بولۇپ قالغاندەك ،توغرا يولنى كۆرمەيدۇ) ،شۇڭا ئۇالر (گۇمراھلىقتىن)
قايتمايدۇ﴾(((﴿ ،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)﴾(((.
﴿ﷲ خالىغان ئادەمنى ئازدۇرىدۇ ،خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا سالىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال
مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئىشلىرىدا خالىغاننى قىلىدۇ.

*******
ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر ئېيتىپ بېقىڭالر ،ئەگەر
سىلەرگە ﷲ نىڭ ئازابى ياكى قىيامەت كەلسە ،ﷲ دىن غەيرىيگە ئىلتىجا قىالمسىلەر؟﴿﴾40
ئۇنداق ئەمەس ،سىلەر پەقەت ﷲ غا ئىلتىجا قىلىسىلەر ،ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەر ﷲ
نىڭ كۆتۈرۈۋېتىشىنى ئىلتىجا قىلغان باالنى ﷲ كۆتۈرۈۋېتىدۇ ،سىلەر ﷲ نىڭ شېرىكلىرى
قىلىۋالغان بۇتالرنى ئۇنتۇيسىلەر (يەنى بۇتالرغا ئىلتىجا قىلمايسىلەر)»﴿ .﴾41شەك ـ
((( بەقەرە سۈرىسى  17ــــ  18ـ ئايەتلەر.
((( نۇر سۈرىسى  40ـ ئايەت.
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شۈبھىسىزكى ،سەندىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە (نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى) ئەۋەتتۇق (ئۇالر
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى) .ئۇالرنى ﷲ غا (تەۋبە قىلىپ) يېلىنسۇن دەپ نامراتلىق ۋە
ئاغرىق  -سىالق بىلەن جازالىدۇق﴿ .﴾42ئۇالرغا بىزنىڭ ئازابىمىز چۈشكەن چاغدا نېمىشقا
يېلىنمىدى؟ لېكىن ئۇالرنىڭ دىللىرى قەساۋەتلەشتى (ئىمانغا يۇمشىمىدى) ،شەيتان ئۇالرغا
قىلمىشلىرىنى چىرايلىق كۆرسەتتى﴿ .﴾43ئۇالر 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﴿ .﴾44زۇلۇم قىلغان قەۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلدى (يەنى ئۇالر پۈتۈنلەي ھاالك
قىلىندى) .جىمى ھەمدۇ سانا (پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بېرىپ كۇففارالرنى ھاالك قىلغانلىقى
ئۈچۈن) ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴿.﴾45

مۇشرىكالرنىڭ ئازابنى كۆرگەندە ،ھېچ شېرىكى يوق اﷲ تائاالغىال ئىلتىجا
قىلىدىغانلىقى ۋە بۇنىڭ ئۆزلىرىگە قارشى پاكىت بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ خالىغىنىنى قىلىدىغانلىقىدىن ،مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدە
خالىغانچە ھۆكۈم يۈرگۈزۈدىغانلىقىدىن ،ئۇنىڭ ھۆكمىگە ھېچكىمنىڭ قارشى تۇرالمايدىغانلىقىدىن
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنىڭ مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدە يۈرگۈزۈلىشىنى ھېچكىمنىڭ توساپ
قااللمايدىغانلىقىدىن ،بەلكى ئۇ خالىغان كىشىنىڭ تەلىپىنى ئىجابەت قىلىدىغان ،شېرىكى
يوق ،بىردىنبىر ئىالھ ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر ئېيتىپ بېقىڭالر ،ئەگەر
سىلەرگە ﷲ نىڭ ئازابى ياكى قىيامەت كەلسە ،ﷲ دىن غەيرىيگە ئىلتىجا قىالمسىلەر؟﴾ يەنى

سىلەرگە كېلىدىغان ئازابنى ياكى قىيامەتتە كېلىدىغان ئازابنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچقانداق
بىرىنىڭ كۆتۈرۈۋېتەلمەيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ تائاالدىن باشقىسىغا
ئەلۋەتتە ئىلتىجا قىلمايسلەر.
﴿ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر ئېيتىپ بېقىڭالر﴾ يەنى سىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا باشقا
ئىالھالرنى شېرىك قىلىشىڭالردا راستچىل بولساڭالر ،ئېيتىپ بېقىڭالر.
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﴿ئۇنداق ئەمەس ،سىلەر پەقەت ﷲ غا ئىلتىجا قىلىسىلەر ،ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەر ﷲ
نىڭ كۆتۈرۈۋېتىشىنى ئىلتىجا قىلغان باالنى ﷲ كۆتۈرۈۋېتىدۇ ،سىلەر ﷲ نىڭ شېرىكلىرى
قىلىۋالغان بۇتالرنى ئۇنتۇيسىلەر (يەنى بۇتالرغا ئىلتىجا قىلمايسىلەر)»﴾ يەنى سىلەر مۇشۇنداق

قىيىن ئەھۋال ئاستىدا ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىلتىجا قىلمايسىلەر .بۇتلىرىڭالر ۋە سىلەر ﷲ
تائاالنىڭ شېرىكى دەپ قارىغان نەرسىلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى سىلەردىن يوقاپ كېتىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا،
ئېسىڭالرغا سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇدالر كەلمەي ،پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان مۇنداق
چاغدا ﷲ دىن باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ) ،ﷲ سىلەرنى (غەرق بولۇشتىن) قۇتقۇزۇپ( ،ئامان
 -ئېسەن) قۇرۇقلۇققا چىقارغاندا يۈز ئۆرۈيسىلەر (يەنى ئىخالسىڭالر تۈگەپ ئاۋالقى ھالىتىڭالرغا

ئەنئام سۈرىسى

قايتىۋالىسىلەر) .ئىنسان كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر (يەنى ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىنى ئىنكار قىلىش
ئىنساننىڭ تەبىئىتىدۇر)﴾(((.
﴿شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سەندىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە (نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى)
ئەۋەتتۇق (ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى) .ئۇالرنى ﷲ غا (تەۋبە قىلىپ) يېلىنسۇن
دەپ نامراتلىق ۋە ئاغرىق ـ سىالق بىلەن جازالىدۇق .ئۇالرغا بىزنىڭ ئازابىمىز چۈشكەن چاغدا
نېمىشقا يېلىنمىدى؟﴾ يەنى بىز ئۇالرنى شۇنىڭ بىلەن سىنىغان ۋاقتىمىزدا ،ئۇالر نېمىشقا بىزگە

يېلىنمىدى.

﴿لېكىن ئۇالرنىڭ دىللىرى قەساۋەتلەشتى (ئىمانغا يۇمشىمىدى) ،شەيتان ئۇالرغا
قىلمىشلىرىنى چىرايلىق كۆرسەتتى﴾ يەنى شەيتان ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرۈش ،تەرسالىق

قىلىش ۋە ئاسىيلىق قىلىشتىن ئىبارەت ،قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسەتتى.

﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا﴾ يەنى ئۇ نەسىھەتنى ئۇنتۇپ،
ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ تاشلىۋەتكەن چاغدا﴿ ،ئۇالرغا (سىناش ئۈچۈن) پاراۋانلىقنىڭ ھەممە
ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق﴾ يەنى ئۇالرغا ئۇالر ياخشى كۆرىدىغان رىزىقالرنىڭ ئىشىكلىرىنى
ئېچىۋەتتۇق .بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ ئاستا ـ ئاستا گۇناھقا پېتىشىغا مۆھلەت بېرىشىدۇر.
بىز ﷲ تائاالدىن مۇشۇنداق ئەھۋالغا يولۇقۇپ قېلىشتىن پاناھ تىلەيمىز.
﴿ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېئمەتلەردىن خۇشال  -خۇرام تۇرغاندا﴾ يەنى ئۇالر
ئۆزلىرىگە بېرىلگەن مال ـ مۈلۈك ،باال ـ چاقا ۋە باشقا ھەر خىل نېئمەتلىرىدىن خۇرسەن
بولۇپ تۇرغاندا(﴿ ،ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق) ،ئۇالر ھەسرەتتە قالدى﴾ يەنى ئۇالر بارلىق
ياخشىلىقالردىن نائۈمىد قالدى.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال قايسى بىر كىشىگە ئۇنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىپ
بەرسە ،ئۇ كىشى :بۇ ﷲ تائاالنىڭ ماڭا قىلغان ئىمتىھانىدۇر دەپ قارىمىسا ،ئۇ كەم ئەقىل
كىشىدۇر .ﷲ تائاال كىمنىڭ رىزقىنى تار قىلسا ،ئۇ كىشى :بۇ ﷲ تائاالنىڭ ماڭا بەرگەن
ئاگاھالندۇرۇشىدۇر دەپ قارىمىسا ،بۇ كىشىمۇ ئوخشاشال كەم ئەقىل كىشىدۇر دەپ -،ئاندىن:

﴿ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېئمەتلەردىن خۇشال  -خۇرام تۇرغاندا (ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت
جازالىدۇق) ،ئۇالر ھەسرەتتە قالدى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ :كەبىنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان

ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ كىشىلەرنىڭ ئاستا ـ ئاستا گۇناھقا پېتىشىدۇر.
ئاۋال ئۇالرنىڭ ھاجەتلىرى راۋا قىلىنىدۇ ،ئاندىن تۇيۇقسىز جازالىنىدۇ -،دېدى .بۇنى ئىبنى
ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ
((( ئىسرا سۈرىسى  67ـ ئايەت.
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،ئەگەر ﷲ سىلەرنىڭ قۇلىقىڭالرنى
گاس ،كۆزۈڭالرنى كور قىلىپ قويسا ،دىللىرىڭالرنى پېچەتلىۋەتسە (يەنى سىلەرنى ھېچ
نەرسىنى چۈشەنمەيدىغان قىلىپ قويسا) ،ئۇالرنى ﷲ دىن باشقا يەنە قايسى ئىالھ ئەسلىگە
كەلتۈرەلەيدۇ؟» قارىغىنكى ،بىز (قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئايەتلىرىمىزنى قانداق
بايان قىلغانمىز ،ئەمما ئۇالر (شۇ ئايەتلەردىن) يۈز ئۆرۈيدۇ (يەنى ئىمان ئېيتمايدۇ)﴿( .﴾46ئى
مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،ئەگەر سىلەرگە ﷲ نىڭ ئازابى ئۇشتۇمتۇت ياكى
ئاشكارا كەلسە ،زالىم قەۋمدىن باشقا يەنە كىملەر ھاالك قىلىنىدۇ؟»﴿ .﴾47بىز پەيغەمبەرلەرنى
پەقەت (ساۋاب بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىمىز،
ئىمان ئېيتقان ۋە (ئەمەللىرىنى) تۈزىگەن كىشىلەرگە (كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش( ،كەتكەنگە)
قايغۇرۇش يوقتۇر﴿ .﴾48بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر( ،ﷲ غا) ئىتائەتسىزلىكلىرى
تۈپەيلىدىن ،ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾49
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇھەممەد! سەن ئىنكار قىلغۇچى
ۋە تەرسالىق قىلغۇچىالرغا تۆۋەندىكىدەك دېگىن! -دەپ بۇيرۇدى.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،ئەگەر ﷲ سىلەرنىڭ قۇلىقىڭالرنى گاس ،كۆزۈڭالرنى
كور قىلىپ قويسا﴾ يەنى ﷲ ئۇنى سىلەرگە بۇرۇن بەرگەندەك ،ئۇنى سىلەردىن تارتىۋالسا.

ﷲ تائاال مۇشۇ نەرسىلەرنى ئۆزىنىڭ بەرگەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!
ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنى ياراتتى ،سىلەر ئۈچۈن قۇالقنى ،كۆزلەرنى ،دىلالرنى
ياراتتى ،سىلەر ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر»﴾(((.
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بۇ ئايەت ئارقىلىق يۇقىرىقى ئايەتتىن (قۇالقلىرىنى گاس ،كۆزلىرىنى كور قىلىۋەتكەنلىكىدىن)
شۇ ئەزاالردىن ﷲ تائاالنى تونۇشتا پايدىلىنالمايدىغان قىلىپ قويغانلىقى كۆزدە تۇتۇلغان
بولۇشىمۇ ئېھتىماللىققا يېقىندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىڭالرنى پېچەتلىۋەتسە
(يەنى سىلەرنى ھېچ نەرسىنى چۈشەنمەيدىغان قىلىپ قويسا)﴾ ﷲ تائاال ئىنسانالردىكى ئاڭالش
ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭمۇ ئۆزىنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ
ئاڭالش ۋە كۆرۈش قابىلىيىتىڭالرنى كىم باشقۇرىدۇ؟﴾(((﴿ ،بىلىڭالركى ،ﷲ كىشى بىلەن
ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ (يەنى كىشىنىڭ دىلىنى ئىگىسىنىڭ خاھىشى بويىچە
ئەمەس ،بەلكى ئۆز خاھىشى بويىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ)﴾(((.
﴿ئۇالرنى ﷲ دىن باشقا يەنە قايسى ئىالھ ئەسلىگە كەلتۈرەلەيدۇ؟»﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن
((( مۈلك سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

باشقا بىرەرسى شۇالردىن بىرىنى سىلەرگە قايتۇرۇپ بېرىشكە قادىرمۇ؟ ﷲ تائاال ئۇالرنى
سىلەردىن تارتىۋالسا ،ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچبىرى قايتۇرۇپ كېلىشكە قادىر ئەمەس.
﴿قارىغىنكى ،بىز (قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئايەتلىرىمىزنى قانداق بايان
قىلغانمىز﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ

تائاالنى تاشالپ قويۇپ ئىبادەت قىلغان گۇمراھلىققا باشلىغۇچى ،يالغان ئىالھ ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتالپ بېرىدىغان ئايەتلىرىمىزنى قانداق ئوچۇق بايان قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن.
﴿ئەمما ئۇالر (شۇ ئايەتلەردىن) يۈز ئۆرۈيدۇ (يەنى ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾ يەنى شۇنداق
ئوچۇق بايان قىلىنغان بولسىمۇ ،ئۇالر ھەقتىن يۈز ئۆرۈپ ،كىشىلەرنى ھەقكە ئەگىشىشتىن
توسىدۇ.

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،ئەگەر سىلەرگە ﷲ نىڭ ئازابى
ئۇشتۇمتۇت﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ كەلگەنلىكىنى بىلمىگەن چېغىڭالردا،
ئۇ ئازاب تۇيۇقسىز كەلسە﴿ ،ياكى ئاشكارا كەلسە ،زالىم قەۋمدىن باشقا يەنە كىملەر ھاالك
قىلىنىدۇ؟»﴾ يەنى ئۇ ئازاب پەقەتال ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن ئۆزلىرىگە ئۇۋال

قىلغان كىشىلەرگىال كېلىدۇ .شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلغان كىشىلەر بۇ
ئازابتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ .ئۇالرغا كەلگۈسىدىن غەم قىلىش ،ئۆتكەنگە قايغۇرۇش يوقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئازابتىن ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا
مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان ئادەملەرگە مەنسۇپتۇر﴾(((.

﴿بىز پەيغەمبەرلەرنى پەقەت (ساۋاب بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى (ئازابتىن)
ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىمىز﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە مۇكاپاتالر بىلەن

خۇش بېشارەت بەرگۈچى ۋە ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ غەزەپلىرى ۋە
ئازابلىرىدىن ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىمىز.

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە (ئەمەللىرىنى) تۈزىگەن كىشىلەرگە (كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش،
(كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴾ يەنى ئۇالر كېلەچىكىدىن غەم قىلمايدۇ ،تاشالپ كەلگەن

دۇنيالىق ئىشلىرىغا قايغۇرمايدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال ئۇالر قالدۇرۇپ قويغان نەرسىگە ئىگە
بولغۇچىدۇر .ئۇالرنىڭ تاشالپ قويغان نەرسىسىنى ساقلىغۇچىدۇر.

﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر( ،ﷲ غا) ئىتائەتسىزلىكلىرى تۈپەيلىدىن،
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەيغەمبەلەر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە كاپىر بولغانلىقى ،ﷲ

تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇشتىن چىقىپ كەتكەنلىكى ،ﷲ تائاال توسقان ھارام ئىشالرنى
قىلغانلىقى ۋە ﷲ تائاال ھۆرمىتىنى ساقالشقا بۇيرۇغان نەرسىلەرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمىغانلىقى
ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئازاب يېتىدۇ.

*******
((( ئەنئام سۈرىسى  82ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
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(ئى مۇھەممەد! سەندىن ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى تەلەپ قىلغۇچى كۇففارالرغا)
ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە ،مەندە ﷲ نىڭ خەزىنىلىرى بار ،دېمەيمەن ،مەن غەيبنىمۇ
بىلمەيمەن ،سىلەرگە ،مەن بولسام ھەقىقەتەن بىر پەرىشتە ،دەپمۇ ئېيتمايمەن ،مەن پەقەت ماڭا
قىلىنغان ۋەھىگىال ئەمەل قىلىمەن» .ئېيتقىنكى« ،كور ئادەم بىلەن كۆزى ساق ئادەم باراۋەرمۇ؟
(يەنى كاپىر بىلەن مۆمىن باراۋەرمۇ؟) ئويالپ باقمامسىلەر؟»﴿ .﴾50پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا
يىغىلىشتىن قورقىدىغانالرنىڭ (كۇفرىدىن ،گۇناھتىن) ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قۇرئان
بىلەن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇالرغا ﷲ دىن غەيرى دوست ۋە شاپائەت قىلغۇچى يوقتۇر﴿.﴾51
ﷲ نىڭ رازىلىقىنى دەپ ئەتىگەندە ،ئاخشامدا پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىدىغانالرنى
(يېنىڭدىن) قوغلىۋەتمىگىن ،ئۇالرنىڭ ھېسابىدىن ساڭا ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ (يەنى
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن سەن جاۋابكارلىققا تارتىلمايسەن) .سېنىڭ ھېسابىڭدىنمۇ ئۇالرغا
ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ ،ئۇالرنى قوغلىۋەتسەڭ ،زالىمالردىن بولۇپ قالىسەن﴿ .﴾52ئۇالرنىڭ:
«ﷲ ئارىمىزدىن (ھىدايەت قىلىش بىلەن) ئىنئام قىلغان كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟» دېيىشلىرى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى بىر  -بىرى بىلەن مۇشۇنداق سىنىدۇق (يەنى پىقىر ،ئاجىز كىشىلەرنى ئىمان
ئېيتقۇزۇش بىلەن ،باي-چوڭ كىشىلەرنى سىنىدۇق) .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ
ئەمەسمۇ؟ (يەنى شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ﷲ ھىدايەت قىلىدۇ)﴿ .﴾53بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە
ئىمان ئېيتقانالر يېنىڭغا كەلگەن چاغدا« :سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،پەرۋەردىگارىڭالر
(بەندىلىرىگە) رەھمەت قىلىشنى (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن) ئۆز ئۈستىگە ئالدى ،سىلەردىن
كىمكى بىلمەستىن بىرەر يامانلىق قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا ۋە (ئەمەلىنى)
تۈزىسە ،ﷲ ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە رەھىم قىلىدۇ» دېگىن﴿.﴾54

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالنىڭ خەزىنىلىرىگە ئىگە ئەمەسلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۇھەممەد! سەندىن
ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى تەلەپ قىلغۇچى كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە ،مەندە
ﷲ نىڭ خەزىنىلىرى بار ،دېمەيمەن﴾ يەنى مەن ﷲ تائاالنىڭ خەزىنىلىرىگە ئىگە بواللمايمەن

ھەم ئۇنى ئۆزۈم خالىغانچە ئىشلىتەلمەيمەن.

ئەنئام سۈرىسى

﴿مەن غەيبنىمۇ بىلمەيمەن﴾ يەنى مەن سىلەرگە مەن غەيبنى بىلىمەن -،دېمەيمەن.
غەيبنى بىلىش پەقەت ﷲ تائاالغىال خاستۇر .مەن غەيىبتىن پەقەت ﷲ تائاال ماڭا بىلدۈرگەننىال
بىلىمەن.
﴿سىلەرگە ،مەن بولسام ھەقىقەتەن بىر پەرىشتە ،دەپمۇ ئېيتمايمەن﴾ يەنى مەن ئۆزەمنى
پەرىشتە دەپ دەۋامۇ قىلمايمەن .مەن ئىنسانالرنىڭ ئىچىدىن بولغان بىر ئىنساندۇرمەن .ﷲ
تائاال تەرىپىدىن ماڭا ۋەھىي قىلىندى .ﷲ تائاال مېنى شۇ ۋەھىي بىلەن ئۇلۇغلىدى ۋە شۇ
ۋەھىي ئارقىلىق نېئمەت ئاتا قىلدى.
﴿مەن پەقەت ماڭا قىلىنغان ۋەھىگىال ئەمەل قىلىمەن»﴾ يەنى مەن ۋەھىيدىن قىلچىلىكمۇ
چىقىپ كەتمەيمەن.
﴿ئېيتقىنكى« ،كور ئادەم بىلەن كۆزى ساق ئادەم باراۋەرمۇ؟ (يەنى كاپىر بىلەن مۆمىن
باراۋەرمۇ؟)﴾ يەنى ھەقىقەتكە ئەگەشكەن ۋە توغرا يولغا ھىدايەت قىلىنغان كىشى بىلەن
ھەقتىن ئېزىپ كەتكەن ۋە توغرا يولغا ھىدايەت قىلىنمىغان كىشى باراۋەرمۇ؟ ﴿ئويالپ
باقمامسىلەر؟»﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا
نازىل قىلىنغان نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان ئادەم (ھەقنى كۆرمەيدىغان دىلى)
كور ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟ (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن) پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال پەند
 نەسىھەت ئالىدۇ﴾(((.﴿پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىشتىن قورقىدىغانالرنىڭ (كۇفرىدىن ،گۇناھتىن)
ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قۇرئان بىلەن ئاگاھالندۇرغىن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد!

مۇشۇ قۇرئان بىلەن تۆۋەندىكى سۈپەتكە ئىگە كىشىلەرنى قورقۇتقىن! ئۇالر﴿ :ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىنىڭ ھەيۋىسىدىن قورققۇچى كىشىلەر﴾(((﴿ ،ﷲ دىن قورقىدۇ ،قاتتىق ھېساب
ئېلىنىشىدىن قورقىدۇ﴾((( دېيىلگەن كىشىلەردۇر.
﴿ئۇالرغا ﷲ دىن غەيرى دوست ۋە شاپائەت قىلغۇچى يوقتۇر﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە
ﷲ تائاال ئۇالرنى ئازابلىماقچى بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان
بىر يېقىن ئادىمى ياكى شاپائەتچىسى يوقتۇر.

﴿پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىشتىن قورقىدىغانالرنىڭ (كۇفرىدىن ،گۇناھتىن)
ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قۇرئان بىلەن ئاگاھالندۇرغىن﴾ يەنى سەن ئۇالرنى پۈتۈن

ھۆكۈمرانلىق ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدىال بولىدىغان قىيامەت كۈنىدىن قورقۇتقىن .شۇڭا ئۇالر ﷲ
تائاال قىيامەت كۈنى شۇ ئەمەللىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن ئازابتىن ساقالپ قالىدىغان ۋە ئۇنىڭغا
ھەسسىلەپ ئەجىر ـ ساۋاب بېرىدىغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى (مۇشۇ دۇنيادا) قىلسۇن.
((( رەئد سۈرىسى  19ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەن ئاجىز ساھابىلىرىنى
قوغلىۋېتىشتىن توسۇلغانلىقى ۋە ئۇالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا
بۇيرۇلغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ رازىلىقىنى دەپ ئەتىگەندە ،ئاخشامدا پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىدىغانالرنى
(يېنىڭدىن) قوغلىۋەتمىگىن﴾ يەنى مۇشۇ سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنگەن كىشىلەرنى ئۆزەڭدىن

يىراقالشتۇرۇۋەتمىگىن .بەلكى سەن ئۇالرنى ئۆزەڭنىڭ سۆھبەتدىشى ،يېقىنلىرى قىلىۋالغىن،
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ
رازىلىقىنى تىلەپ ،ئەتىگەن  -ئاخشامدا ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدىغانالر (يەنى ئاجىز ،كەمبەغەل
مۇسۇلمانالر) بىلەن سەۋرچان بولغان ھالدا بىللە بولغىن ،ھاياتىي دۇنيانىڭ زىبۇ زىننىتىنى
(يەنى مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ سۆھبىتىنى) دەپ ،ئۇالرنى كۆزگە ئىلماي قالمىغىن ،بىز
دىلىنى زىكرىمىزدىن غەپلەتتە قالدۇرغان ،نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەن ،ئىشى ھەددىدىن
ئاشقان ئادەمنىڭ (سۆزى) گە ئەگەشمىگىن﴾(((.
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ،مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر يۇقىرىقى ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە( :ئۇالرنىڭ ئەتىگەن ـ ئاخشامدا پەرۋەردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتلىرىدىن)
ئۇالرنىڭ نامازالرنى ئوقۇيدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ .ئۇالر قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرى
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەيدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتلىرىدە ﷲ تائاالغا
ئىخالسمەن كىشىلەردۇر.

﴿ئۇالرنىڭ ھېسابىدىن ساڭا ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
سەن جاۋابكارلىققا تارتىلمايسەن)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭغا:

﴿ساڭا تۆۋەن تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشكەن تۇرسا ،ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟»﴾
دېگەندە ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا بەرگەن جاۋابىنى بايان قىلىپ كەلگەن مۇنۇ ئايەتنىڭ
مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :نۇھ ئېيتتى« :مەن ئۇالرنىڭ نېمە قىلغانلىقىنى ئۇقمايمەن .ئەگەر
بىلسەڭالر ،ئۇالردىن ھېساب ئېلىشنى پەقەت پەرۋەردىگارىم ئۈستىگە ئالغان﴾((( يەنى ئۇالردىن
ھېساب ئېلىش پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئىشىدۇر .خۇددى مېنىڭ ھېسابىمدىن ئۇالرغا ھېچقانداق
مەسئۇلىيەت ئارتىلمىغاندەك ،ئۇالرنىڭ ھېسابىدىنمۇ ماڭا ھېچبىر مەسئۇلىيەت ئارتىلمايدۇ.

(((
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﴿ئۇالرنى قوغلىۋەتسەڭ ،زالىمالردىن بولۇپ قالىسەن﴾ يەنى مۇبادا سەن ئۇالرنى ئۆزەڭدىن
يىراق قىلساڭ ،زالىمالردىن بولۇپ قالىسەن.
﴿ئۇالرنىڭ« :ﷲ ئارىمىزدىن (ھىدايەت قىلىش بىلەن) ئىنئام قىلغان كىشىلەر
مۇشۇالرمۇ؟» دېيىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى بىر  -بىرى بىلەن مۇشۇنداق سىنىدۇق (يەنى پېقىر،
ئاجىز كىشىلەرنى ئىمان ئېيتقۇزۇش بىلەن ،باي  -چوڭ كىشىلەرنى سىنىدۇق)﴾ پەيغەمبەر
((( كەھف سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  111ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  112ـــــ  113ئايەتكىچە.

ئەنئام سۈرىسى

ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن باشالپال ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەن
كىشىلەرنىڭ كۆپ قىسمى ئاجىز ئەر ـ ئايالالر ،قۇلالر ۋە دېدەكلەر بولۇپ ،مەرتىۋىلىك
كىشىلەردىن ناھايىتى ئاز بىر قىسىم كىشىلەرال ئەگەشكەن ئىدى.
پەيغەمبەرلەرگە ئاجىز كىشىلەرنىڭ ئەگىشىدىغانلىقىنى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەۋمىنىڭ نۇھ ئەلەيھىسساالمغا دېگەن سۆزىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايەتتىنمۇ كۆرۈۋالغىلى
بولىدۇ﴿ :ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ كاپىر كاتتىلىرى« :بىزنىڭچە ،سەن پەقەت بىزگە ئوخشاش بىر
ئادەمسەن ،بىزنىڭچە ،ئارىمىزدىكى پەس كىشىلەر يەڭگىللىك بىلەن ساڭا ئەگەشكەن﴾(((.
بۇ ئەھۋالنى رۇمنىڭ پادىشاھى ھىرەقلنىڭ ئەبۇسۇفياندىن سورىغان سوئاللىرىنىڭ
بەزىلىرىدىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ .ئۇ ئەبۇ سۇفياندىن مۇنداق دەپ سورىدى :مۇھەممەدكە
كىشىلەرنىڭ ھۆرمەتلىكلىرى ئەگىشىەمدۇ ياكى ئاجىزلىرىمۇ؟ ئەبۇسۇفيان :ئۇنىڭغا كىشىلەرنىڭ
ئاجىزلىرى ئەگىشىدۇ -،دېدى .ھىرەقل :پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ئاجىز كىشىلەردىن
بولىدۇ -،دېدى.
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەقسىتى مۇنداق :قۇرەيشنىڭ مۇشرىكلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ئاجىز كىشىلەرنى مەسخىرە قىالتتى .ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن كۈچى يەتكەنلەرنى ئازاباليتتى ۋە :ئەگەر ئۇ كىشىلەر قوبۇل قىلغان دىندا بىر
ياخشىلىق بولسا ،ﷲ تائاال بىزنى تاشالپ قويۇپ ،ئاشۇ ئاجىز كىشىلەرنى شۇ ياخشىلىققا
باشالمدۇ؟ -دېيىشەتتى دېگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئەگەر (قۇرئان بىلەن
ئىسالم دىنى) ياخشى بولىدىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر) ئۇنىڭغا بىزدىن
بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى» دېدى﴾(((﴿ ،ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز تىالۋەت
قىلىنغان چاغدا ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئىككى گۇرۇھتىن قايسىسىنىڭ ئورنى ياخشى ،سورۇنى
گۈزەل؟» دېدى﴾((( ﷲ تائاال ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن بۇرۇن (بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،بۇالر مەيلى مال  -مۈلۈك
جەھەتتىن بولسۇن ،مەيلى تاشقى كۆرۈنۈش جەھەتتىن بولسۇن ،ئۇالردىن ئارتۇق ئىدى﴾(((.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ﴿ :ﷲ ئارىمىزدىن (ھىدايەت قىلىش بىلەن) ئىنئام قىلغان
كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟﴾ دېگەن سۆزىگە جاۋابەن مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى
ئوبدان بىلىدۇ ئەمەسمۇ؟ (يەنى شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ﷲ ھىدايەت قىلىدۇ)﴾.

ﷲ تائاال يەنە ئۆزىگە ئۆزلىرىنىڭ سۆزلىرى ،ئىش ـ ھەرىكەت ئەمەللىرى ۋە دىللىرى بىلەن
شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا ئۇتۇق ئاتا قىلىپ ،توغرا يولغا باشاليدۇ.
ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بىلەن گۇمراھلىقتىن ھىدايەتنىڭ نۇرىغا ۋە تۈپتۈز يولغا باشاليدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھقاف سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  73ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  74ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال شۈكۈر ئېيتىپ( ،ﷲ تائاالغا) يۈزلەنگەن كىشىلەرنى توغرا يولغا باشاليدىغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز ،ﷲ
ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال سىلەرنىڭ
تاشقى كۆرۈنۈشىڭالرغا ،رەڭگى  -روھىڭالرغا قارىمايدۇ .بەلكى سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرغا ۋە
ئەمەللىرىڭالرغا قارايدۇ».
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتقانالر يېنىڭغا كەلگەن چاغدا« :سىلەرگە ئامانلىق
بولسۇن﴾ يەنى سەن ئۇالرغا ئۇالرنىڭ سالىمىنى قايتۇرۇش بىلەن ئۇالرنىڭ ئىززىتىنى قىلغىن.

ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان كاتتا رەھمىتى بىلەن خۇش بېشارەت بەرگىن.

﴿پەرۋەردىگارىڭالر (بەندىلىرىگە) رەھمەت قىلىشنى (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن)
ئۆز ئۈستىگە ئالدى﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭالر مەرھەمەت ،ياخشىلىق ۋە نېئمەت ئاتا قىلىش

يۈزىسىدىن سىلەرگە رەھمەت قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى.

﴿سىلەردىن كىمكى بىلمەستىن بىرەر يامانلىق قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا ۋە
(ئەمەلىنى) تۈزىسە﴾ يەنى ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ نادانلىق بىلەن قىلىپ سالغان يامان ئىشلىرىدىن

يانسا ،ئۇ يامان ئىشنى قايتا قىلماسلىققا ئىرادە باغلىسا ،بۇنىڭدىن كېيىنكى ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى
تۈزەتسە﴿ ،ﷲ ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە رەھىم قىلىدۇ» دېگىن﴾.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال يارىتىشنى تامامالپ بولۇپ ،ئەرشىنىڭ ئۈستىدە
(يېنىدىكى) كىتابقا“ :ھەقىقەتەن رەھمىتىم غەزىپىمدىن ئۈستۈن كەلدى” دەپ يازدى».

*******
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﭼ
(بۇ سۈرىدە مۇشرىكالرنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەرنى بايان قىلغىنىمىزدەك)
گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن ،ئايەتلىرىمىزنى روشەن بايان قىلىمىز﴿( .﴾55ئى
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  69ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،سىلەر ﷲ نى قايرىپ قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتالرغا
ئىبادەت قىلىشتىن مەن ھەقىقەتەن مەنئى قىلىندىم» .ئېيتقىنكى ،مەن سىلەرنىڭ نەپسى
خاھىشلىرىڭالرغا ئەگەشمەيمەن ،بولمىسا مەن ئازغان بولىمەن ۋە ھىدايەت تاپقۇچىالردىن
بواللماي قالىمەن»﴿ .﴾56ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن مەن پەرۋەردىگارىم تەرىپىدىن نازىل
بولغان روشەن دەلىلگە (يەنى قۇرئانغا ۋە ۋەھىگە) ئاساسلىنىمەن ،ھالبۇكى ،سىلەر ئۇنى
ئىنكار قىلدىڭالر ،سىلەر بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازاب مېنىڭ ئىگىدارچىلىقىمدا
ئەمەس ،بارچە ھۆكۈم ﷲ غا خاس ،ﷲ ھەق ھۆكۈم قىلىدۇ ،ﷲ ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ
ياخشىسىدۇر»﴿ .﴾57ئېيتقىنكى« ،سىلەر بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازاب مېنىڭ
قولۇمدىن كەلسە ئىدى ،ئۇ چاغدا مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىش چوقۇم ھۆكۈم قىلىنىپ
بولغان بوالتتى (يەنى سىلەردىن ئارام تېپىش ئۈچۈن ،سىلەرنى ھاالك قىلغان بوالتتىم)» .ﷲ
زالىمالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴿ .﴾58غەيبنىڭ خەزىنىلىرى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر ،ئۇنى پەقەتال
ﷲ بىلىدۇ ،قۇرۇقلۇقتىكى ،دېڭىزدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ بىلىدۇ( ،دەرەختىن)
تۆكۈلگەن ياپراقتىن ﷲ بىلمەيدىغان بىرەرسىمۇ يوق ،مەيلى قاراڭغۇ يەر ئاستىدىكى بىرەر
دانە ئۇرۇق بولسۇن ،مەيلى ھۆل ياكى قۇرۇق نەرسە بولسۇن ،ھەممىسى (ﷲ غا مەلۇم بولۇپ)
لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىقلىقتۇر﴿.﴾59

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىنىڭ ئوچۇق پاكىتقا ئىگە ئىكەنلىكى،
مۇكاپاتالش بىلەن جازاالشنىڭ پەقەت اﷲ تائاالنىڭ قولىدا ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا توغرا يولنى كۆرسىتىدىغان ۋە ئورۇنسىز دە  -تاالش قىلىشنى،
تەرسالىقنى ئەيىبلەيدىغان دەلىل ـ پاكىتالرنى بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك ،بۇ يەردە
گۇناھالرنىڭ يولىنىڭ روشەن بولۇشى ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى روشەن بايان قىلىمىز -،دەپ
مۇنداق دېدى﴿ :گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن ،ئايەتلىرىمىزنى روشەن بايان
قىلىمىز﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق كۆرسەتكەن گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن
دەپ ،كىشىلەرگە روشەنلەشتۈرۈلىشى زۆرۈر بولغان ئايەتلەرنى روشەنلەشتۈرۈپ بېرىمىز.
﴿ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن مەن پەرۋەردىگارىم تەرىپىدىن نازىل بولغان روشەن دەلىلگە
(يەنى قۇرئانغا ۋە ۋەھىگە) ئاساسلىنىمەن﴾ يەنى ﷲ تائاال ماڭا ۋەھىي قىلغان ئوچۇق

شەرىئەتكە ئاساسلىنىمەن.

﴿ھالبۇكى ،سىلەر ئۇنى ئىنكار قىلدىڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاال تەرىپىدىن ماڭا
كەلگەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلدىڭالر.
﴿سىلەر بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازاب مېنىڭ ئىگىدارچىلىقىمدا ئەمەس ،بارچە
ھۆكۈم ﷲ غا خاس﴾ يەنى بۇنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدىدۇر .ئەگەر ﷲ تائاال

خالىسا ،سىلەر بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازابنى سىلەرگە بالدۇرال بېرىدۇ .ئەگەر
خالىسا ،چوڭ بىر ھېكمەت يۈزىسىدىن سىلەرگە مۆھلەت بېرىپ ،ئۇ ئازابنى كېچىكتۈرىدۇ.
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﴿ﷲ ھەق ھۆكۈم قىلىدۇ ،ﷲ ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىدۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاال
بەندىلەر ئارىسىدىكى ئىشالرغا ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ئادىلى ۋە ئەڭ ياخشىسىدۇر.
﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازاب مېنىڭ قولۇمدىن كەلسە
ئىدى ،ئۇ چاغدا مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىش چوقۇم ھۆكۈم قىلىنىپ بولغان
بوالتتى (يەنى سىلەردىن ئارام تېپىش ئۈچۈن ،سىلەرنى ھاالك قىلغان بوالتتىم)»﴾ يەنى ئەگەر

بۇ ئىش مېنىڭ قولۇمدىن كېلىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە مەن سىلەرگە سىلەر ھەقلىق بولغان شۇ
ئازابنى چۈشۈرەتتىم﴿ .ﷲ زالىمالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سېنىڭ بېشىڭغا ئۇھۇد
غازىتىدىنمۇ ئېغىر كۈن كېلىپ باققانمۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن
سېنىڭ قەۋمىڭدىن شۇنداق بىر كۈنگە ئۇچرىغانمەن ،ئۇ كۈن ئۇھۇد غازىتىدىن قاتتىقراق
ئىدى .مەن ئابدۇيالىلە ئىبنى ئابدۇكۇاللنىڭ بالىسىنى((( ئىسالمغا دەۋەت قىلدىم .ئۇ مەن
(((
دەۋەت قىلغان نەرسىگە ئۇنىمىدى .مەن ناھايىتى غەمكىن ھالدا قايتتىم .قەرنى سەئالىب
دېگەن يەرگە كەلگەندە ،ئېسىمنى يىغىپ شۇنداق بېشىمنى كۆتۈرسەم ،بىر پارچە بۇلۇت ماڭا
سايە تاشالپ تۇرۇپتۇ ،ئۇ بۇلۇتتا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بار ئىكەن .ئۇ :ﷲ تائاال قەۋمىڭنىڭ
ساڭا دېگەن سۆزىنى ۋە ساڭا بەرگەن رەددىيەسىنى ئاڭلىدى .ﷲ تائاال ساڭا (سەن قەۋمىڭ
ھەققىدە خالىغىنىڭغا بۇيرۇشۇڭ ئۈچۈن) تاغقا مەسئۇل پەرىشتىنى ساڭا ئەۋەتتى -،دەپ
توۋلىدى .ئاندىن تاغقا مەسئۇل پەرىشتە ماڭا ساالم بېرىپ :ئى مۇھەممەد! ﷲ تائاال سېنىڭ
قەۋمىڭنىڭ ساڭا دېگەن سۆزىنى ئاڭلىدى .پەرۋەردىگارىڭ بولغان ﷲ خالىغىنىڭغا بۇيرۇشۇڭ
ئۈچۈن مېنى ساڭا ئەۋەتتى .ئەگەر خالىساڭ ،مەن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە مەككىدىكى ئىككى
تاغنى دۈم كۆمتۈرۈۋېتىمەن -،دېدى .مەن :ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ پۇشتىدىن ﷲ تائاالغا
ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ،پەقەت يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەرنى
چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن -،دېدىم» دېدى.
بۇ ھەدىستە كەلگەندەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى چىققان قەۋمىنى ھاالك
قىلىش ۋە ئۇالرنى ئازابالش ئىختىيارلىقى بېرىلگەن بولسىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ
تائاالنىڭ ئۇ قەۋم ئىچىدىن ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەرنى چىقىرىپ قېلىشىنى
ئۈمىد قىلىپ ،ئۇالرنى ئازابالشقا قوشۇلمىغانلىقى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئېيتقىنكى« ،سىلەر
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بالدۇر يۈز بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئازاب مېنىڭ قولۇمدىن كەلسە ئىدى ،ئۇ چاغدا مەن بىلەن
سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىش چوقۇم ھۆكۈم قىلىنىپ بولغان بوالتتى (يەنى سىلەردىن ئارام
تېپىش ئۈچۈن ،سىلەرنى ھاالك قىلغان بوالتتىم)» .ﷲ زالىمالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ دېگەن

ئايىتىنىڭ مەزمۇنىنى قانداق بىرلەشتۈرۈپ چۈشىنىشىمىز كېرەك؟ -دېگەن سوئال قويۇلسا،
بۇنىڭغا بېرىلىدىغان جاۋاب تۆۋەندىكىدەكتۇر.
ئايەت بولسا ،كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئازاب كېلىشنى تىلىگەن ۋاقىتتا،
((( بۇ ئادەم ئەينى زاماندا سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى تائىف شەھىرى ئاھالىسىنىڭ كاتتىلىرىدىن ئىدى.
((( مەككىدىن ئىككى چاقىرىم يىراقلىقتىكى بىر يەر.

ئەنئام سۈرىسى

تىلىگەن شۇ ئازابنى چۈشۈرۈش ئىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدا ئەمەسلىكىنى
ئۇقتۇرىدۇ .ئەمما ھەدىسكە كەلسەك ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئازاب چۈشۈرۈشنى
تىلىگەن ئەمەس ،بەلكى تاغقا مەسئۇل پەرىشتە ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خالىسىال ،ئۇ
تاغنى دۈم كۆمتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا ،ئۇ قەۋمگە رەھىم
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ جازالىنىشىغا قوشۇلمىغان.

غەيبنى پەقەت اﷲ تائاالنىڭال بىلىدىغانلىقى
﴿غەيبنىڭ خەزىنىلىرى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر ،ئۇنى پەقەتال ﷲ بىلىدۇ ،قۇرۇقلۇقتىكى،
دېڭىزدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ بىلىدۇ﴾ ئىمام بۇخارى سالىم ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ

دادىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :غەيبنىڭ خەزىنىلىرى
بەش بولۇپ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدە بايان قىلغان ئىشالردۇر﴿ :قىيامەت (نىڭ
بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر .ﷲ يامغۇرنى
(ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ۋە ئۆزى بەلگىلىگەن جايغا) ياغدۇرىدۇ ،بەچچىداندىكىلەرنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى (يەنى ئوغۇلمۇ ،قىزمۇ ،بېجىرىممۇ ،كەمتۈكمۇ ،بەختلىكمۇ ،بەختسىزمۇ) ﷲ
بىلىدۇ ،ھېچ ئادەم ئەتە نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى (يەنى ئۇنىڭغا نېمە ئىش بولىدىغانلىقىنى،
ياخشى -يامان ئىشالردىن نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى) بىلمەيدۇ ،ھېچ ئادەم ئۆزىنىڭ
قەيەردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن (پۈتۈن ئىشالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،
(شەيئىلەرنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تەرەپلىرىدىن) تولۇق خەۋەرداردۇر﴾(((».
﴿قۇرۇقلۇقتىكى ،دېڭىزدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ بىلىدۇ﴾ يەنى مەيلى قۇرۇق
ياكى دېڭىزدىكى نەرسىلەر بولسۇن ،ھەممىسىنى ﷲ تائاالنىڭ كاتتا بىلىمى ئۆز ئىچىگە
ئالغاندۇر .ﷲ تائاالغا ئاسمان ـ زېمىندىكى زەررىچىلىك نەرسىمۇ مەخپىي قالمايدۇ.
﴿(دەرەختىن) تۆكۈلگەن ياپراقتىن ﷲ بىلمەيدىغان بىرەرسىمۇ يوق﴾ يەنى ﷲ تائاال
ھەتتا جانسىز نەرسىلەردىن سادىر بولغان ھەرىكەتلەرنىمۇ بىلىدۇ .ﷲ تائاال شۇنداق قۇدرەتكە
ئىگە زات بولغان ئىكەن ،ئۇنىڭ جانلىق نەرسىلەرنىڭ ،خۇسۇسەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىنسان
ۋە جىنالردەك ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغانالرنىڭ ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەللىرىنى
بىلىپ تۇرۇشىدا قانداق قاراشقا كېلەرسەن؟
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى بىلىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ
كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
((( لوقمان سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  19ـ ئايەت.
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ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ،
ئاندىن بەلگىلەنگەن مۇددەتكىچە ياشىشىڭالر ئۈچۈن ،كۈندۈزدە سىلەرنى ئويغىتىدۇ ،ئاندىن
ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ئاندىن قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ﷲ سىلەرگە ئېيتىپ
بېرىدۇ﴿ .﴾60ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر (يەنى ﷲ بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ
تۇرغۇچىدۇر) ،ئۇ سىلەرگە ساقلىغۇچى پەرىشتىلەرنى (يەنى قىلغان  -ئەتكەننى خاتىرىلەپ
تۇرىدىغان پەرىشتىلەرنى) ئەۋەتىدۇ ،بىرىڭالرغا ئۆلۈم كەلسە ،ئۇنى بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز
قەبزى روھ قىلىدۇ .ئۇالر (ﷲ نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالشتا) بىپەرۋالىق قىلمايدۇ﴿ .﴾61ئاندىن
ئۇالر (يەنى بەندىلەر) ھەق ھۆكۈم قىلغۇچى ،ئىگىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ (قىيامەت
كۈنى) ھۆكۈم قىلىش يالغۇز ﷲ غىال خاستۇر ،ﷲ ئەڭ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴿.﴾62

بەندىلەرگە ھۆكۈم قىلىشنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكى
﴿ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ جېنىنى (ئۇالر
كېچىدە) ئۇخلىغان ۋاقىتتا ئالىدۇ (يەنى ئۇخلىتىدۇ) ئۇخالش بولسا ،يېرىم ئۆلۈم ھېسابلىنىدۇ.
ئۇيقۇنىڭ يېرىم ئۆلۈم ھېسابلىنىدىغانلىقىنىمۇ ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدىن كۆرۈۋېلىشقا
بولىدۇ﴿ :ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ ،ئۆلمىگەنلەرنىڭ
جانلىرىنى ئۇخلىغان چاغلىرىدا ئالىدۇ ،ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان (يەنى ئەجىلى يەتكەنلەر)
نىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ ،قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (يەنى ئەجىلى
يەتكۈچە) قويۇپ بېرىدۇ﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەقىقىي ئۆلۈمنى ۋە ئۇخالشتىن ئىبارەت
يېرىم ئۆلۈمنى بايان قىلدى.
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شۇنىڭدەك ،بۇ يەردىمۇ ھەر ئىككى ئۆلۈمنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى
سىلەرنىڭ كۈندۈزى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ .بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ ئىلمىنىڭ
ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ كېچە ۋە كۈندۈزدىكى ،جىم تۇرغان ۋە ھەرىكەتلىنىپ تۇرغان
چاغدىكى ھالىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن يوشۇرۇن سۆز قىلغان،
ئاشكارا سۆز قىلغان ،كېچىسى يوشۇرۇنغان ،كۈندۈزى ئاشكارا يۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسى (ﷲ
ئۈچۈن ئېيتقاندا) ئوخشاشتۇر (يەنى ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ)﴾(((﴿ ،سىلەرنى كېچىدە
((( زۇمەر سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  10ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ئارام ئالسۇن ،كۈندۈزدە (ھاياتلىق يولىدا ھەرىكەتلىنىپ) ﷲ نىڭ پەزلىنى تەلەپ قىلسۇن ۋە
(ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلسۇن دەپ ،سىلەر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى يارىتىشى
ﷲ نىڭ رەھمىتىدىندۇر﴾﴿ (((،كېچىنى لىباس قىلدۇق .كۈندۈزنى (سىلەر) تىرىكچىلىك
قىلىدىغان (ۋاقىت) قىلدۇق﴾(((.
﴿ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ،
ئاندىن بەلگىلەنگەن مۇددەتكىچە ياشىشىڭالر ئۈچۈن ،كۈندۈزدە سىلەرنى ئويغىتىدۇ ،ئاندىن
ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ئاندىن قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ﷲ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴾

يەنى شۇ قىلغان ئەمەلىڭالرغا ئاساسەن سىلەردىن ھېساب ئالىدۇ .ئەگەر ئۇ ئەمەللەر ياخشى
بولسا مۇكاپاتاليدۇ ،يامان بولسا جازااليدۇ.

﴿ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر (يەنى ﷲ بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ
تۇرغۇچىدۇر)﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر .ھەممە نەرسە ﷲ

تائاالنىڭ كاتتىلىقىغا ۋە ئۇنىڭ چوڭلىقىغا بويسۇنغۇچىدۇر.

﴿ئۇ سىلەرگە ساقلىغۇچى پەرىشتىلەرنى (يەنى قىلغان  -ئەتكەننى خاتىرىلەپ تۇرىدىغان
پەرىشتىلەرنى) ئەۋەتىدۇ﴾ يەنى پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىن ئىنسانالرنى خەۋپ ـ خەتەردىن

ساقالپ تۇرغۇچى پەرىشتىلەرنى ئەۋەتىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەربىر ئادەمنىڭ ئالدى  -كەينىدە ﷲ نىڭ
ئەمرى بويىچە ئۇنى قوغدايدىغان نۆۋەتچى پەرىشتىلەر بار﴾((( ۋە ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى
ساقالپ ،ھېسابالپ تۇرىدىغان پەرىشتىلەرنى ئەۋەتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ھالبۇكى ،سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرغۇچى پەرىشتىلەر بار .ئۇالر (ﷲ
نىڭ دەرگاھىدا) ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەر بولۇپ( ،سىلەرنىڭ سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالر)
نى يېزىپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ئىنساننىڭ ئوڭ تەرىپىدە ۋە سول تەرىپىدە ئولتۇرۇپ خاتىرىلەيدىغان
ئىككى پەرىشتە بار( ،ئىنساننىڭ سۆز-ھەرىكىتى خاتىرىلىنىۋاتقان) ۋاقىتتا ،ئۇ قانداق بىر
سۆزنى قىلمىسۇن ،ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ ،كۆزىتىپ تۇرىدۇ .ئۆلۈمنىڭ
سەكراتى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى (يەنى ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغۇچى ئاخىرەتنىڭ دەھشىتىنى
ئېنىق كۆرىدۇ) ،سەن ئۇنىڭدىن (يەنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ﴾(((.
﴿بىرىڭالرغا ئۆلۈم كەلسە ،ئۇنى بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز قەبزى روھ قىلىدۇ﴾ يەنى
بىرىڭالرنىڭ ئەجىلى توشسا ،شۇ ئىشقا مەسئۇل پەرىشتىلەر ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدۇ .ئىبنى
ئابباس ۋە باشقىالر :جان ئالغۇچى پەرىشتىلەرگە ياردەمچى بولىدىغان پەرىشتىلەر بار-،
دېدى .ئۇ ياردەمچى پەرىشتىلەر جاننى جەسەدتىن تارتىپ چىقىپ كېكىردەككە يەتكەندە،
ئۇنى جان ئېلىشقا مەسئۇل پەرىشتە قولىغا ئالىدۇ.
((( قەسەس سۈرىسى  73ـ ئايەت.
((( نەبە سۈرىسى  10ــــ  11ـ ئايەتلەر.
((( رەئد سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىنفىتار سۈرىسى  10ــــ  11ـ ئايەتلەر.
((( قاف سۈرىسى  17ــــ  19ـ ئايەتكىچە.
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﴿ئۇالر (ﷲ نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالشتا) بىپەرۋالىق قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۆلگۈچىنىڭ جېىنىنى
ساقالشتا بىپەرۋالىق قىلماي ،ئۇ جاننى ياخشى ساقالپ ،ﷲ تائاال قويۇشقا بۇيرۇغان جايغا
قويىدۇ .ئەگەر شۇ جاننىڭ ئىگىسى ياخشى كىشىلەردىن بولسا ،ئۇنى ياخشىالرنىڭ تىزىملىكى
يېزىلغان دەپتەرگە تىزىمالپ قويىدۇ .ئەگەر ئۇ يامان كىشىلەردىن بولسا ،يامانالرنىڭ تىزىملىكى
يېزىلغان دەپتەرگە تىزىمالپ قويىدۇ .ﷲ تائاالدىن ئۆزىمىزنىڭ يامانالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ
قېلىشتىن پاناھ تىلەيمىز.
﴿ئاندىن ئۇالر (يەنى بەندىلەر) ھەق ھۆكۈم قىلغۇچى ،ئىگىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەجىلى توشۇپ ،ئۆلۈشكە
ئاز قالغان كىشىلەرنىڭ يېنىغا پەرىشتىلەر كېلىدۇ .ئەگەر ئۇ ياخشى كىشى بولسا ،پەرىشتىلەر:
ئى پاك تەندىكى پاكىزە روھ ،چىققىن! سەن سەندىن رازى بولغان ھالدا چىققىن ۋە راھەت ـ
پاراغەت ،ياخشى رىزىق ۋە غەزەپلەنمىگەن پەرۋەردىگار بىلەن خۇش بېشارەت ئالغىن! -دەيدۇ.
بۇ سۆز ئۇ روھقا تاكى روھ جەسەدتىن چىقىرىۋېلىنغىچە شۇنداق دېيىلىپ تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇ
روھ بىرىنچى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىلىدۇ .ئۇنىڭغا ئاسماننىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ئېچىلىپ بېرىلىشى
تەلەپ قىلىنىدۇ .ئۇنىڭغا :ئۇ كىمنىڭ روھى؟ -دېيىلىدۇ .بۇ پاالنىنىڭ روھى -،دەپ جاۋاب
بېرىلىدۇ .ئۇنىڭغا :قارشى ئالىمىز ،ئى پاك تەندە بولغان پاكىزە جان! سەن سەندىن رازى
بولۇنغان ھالدا كىرگىن .راھەت ـ پاراغەت ،ياخشى رىزىق ۋە غەزەپلەنمىگەن پەرۋەردىگار بىلەن
خۇش بېشارەت ئالغىن! -دېيىلىدۇ .بۇ سۆز تاكى پەرۋەردىگارىنىڭ قارارگاھى بولغان ئاسمانغا
چىققۇچە دېيىلىپ تۇرىدۇ.
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ئەگەر ئۇ يامان كىشى بولسا ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا :ئى ناپاك تەندىكى مەينەت جان!
سەن سەندىن نارازى بولغان ھالدا چىققىن ،سەن قىززىق قايناقسۇ ،قان  -يىرىڭ ۋە مۇشۇ
خىلدىكى باشقا تۈرلۈك ئازابالر بىلەن شۇم خەۋەر ئالغىن! -دەيدۇ .بۇ سۆز ئۇ روھقا ئۇنىڭ
جېنى تېنىدىن چىقىرىۋېلىنغىچە شۇنداق دېيىلىدۇ .ئاندىن ئۇ روھ بىرىنچى ئاسمانغا ئېلىپ
چىقىلىدۇ .ئۇنىڭغا ئاسماننىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ئېچىلىپ بېرىلىشى تەلەپ قىلىنىدۇ .ئۇنىڭغا:
بۇ كىمنىڭ روھى؟ -دېيىلىدۇ .بۇ پاالنىنىڭ روھى -،دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن
ئۇنىڭغا :قارشى ئالمايمىز ،ئى ناپاك تەندىكى مەينەت جان! سەن سەندىن نارازى بولغان ھالدا
قايتىقىن .چۈنكى ساڭا ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ بېرىلمەيدۇ -،دېيىلىدۇ .ئاندىن ئۇ
روھ ئاسماندىن قەبرىگە قايتۇرۇلىدۇ.
ياخشى كىشى قەبرىسىدە ئولتۇرغۇزىلىدۇ .ئۇنىڭغا ئۇنىڭ روھىغا بۇرۇن دېيىلگەن ياخشى
سۆزلەر دېيىلىدۇ .شۇنداقال يامان كىشىمۇ قەبرىدە ئولتۇرغۇزىلىدۇ .ئۇنىڭغىمۇ ئۇنىڭ روھىغا
بۇرۇن دېيىلگەن يامان سۆزلەر دېيىلىدۇ».
﴿ئاندىن ئۇالر (يەنى بەندىلەر) ھەق ھۆكۈم قىلغۇچى ،ئىگىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ :بارلىق مەخلۇقاتالر قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ

دەرگاھىغا قايتۇرۇلۇپ ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆزىنىڭ ئادىللىقى بىلەن ھۆكۈم
چىقىرىدۇ -،دېگەن مەنىنىمۇ ئىپادىلەپ بېرىشى ئېھتىمالغا يېقىندۇر.

ئەنئام سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئىلگىرىكىلەر ۋە كېيىنكىلەر مەلۇم
كۈننىڭ مۇئەييەن ۋاقتىدا (يەنى قىيامەتتە) توپلىنىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە)
بىز تاغالرنى يوق قىلىمىز ،زېمىننى ئوچۇق ،تۈپتۈز كۆرىسەن (يەنى ئۇنى توسۇپ تۇرىدىغان
تاغ ،دەرەخ ،بىناالر بولمايدۇ) ،ئۇالرنى (يەنى ئىنسانالرنى) (مەھشەرگاھقا) يىغىمىز ،ئۇالردىن
بىر كىشىنىمۇ قالدۇرۇپ قويمايمىز .ئۇالر (يەنى جىمى خااليىق) سەپ  -سەپ بولۇشۇپ
پەرۋەردىگارىڭغا توغرىلىنىدۇ( ،كاپىرالرغا) «سىلەر بىزنىڭ ئالدىمىزغا سىلەرنى دەسلەپتە قانداق
ياراتقان بولساق ،شۇ ھالەتتە (مالسىز ،بالىسىز ،يالىڭاچ) كەلدىڭالر ،بەلكى سىلەر ،سىلەرگە
ۋەدە قىلىنغان چاغنى بېكىتمەيدۇ ،دەپ ئويلىغانسىلەر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش،
ھېساپ بېرىش ،جازاغا تارتىلىش يوق دەپ ئويلىغانسىلەر؟)» دەيمىز .كىشىلەرنىڭ نامە -
ئەمالى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ ،گۇناھكارالرنىڭ ئۇنىڭدىكى خاتىرىلەردىن قورققانلىقىنى كۆرىسەن،
ئۇالر« :ۋاي بىزگە! بۇ نامە  -ئەمالغا چوڭ -كىچىك گۇناھنىڭ ھەممىسى خاتىرىلىنىپتىغۇ؟»
دەيدۇ ،ئۇالر قىلغان  -ئەتكەنلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ نامە  -ئەمالىغا خاتىرىلەنگەنلىكىنى
كۆرىدۇ ،پەرۋەردىگارىڭ ھېچ ئادەمگە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾(((.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :قىيامەت كۈنى) ھۆكۈم قىلىش يالغۇز ﷲ غىال خاستۇر،
ﷲ ئەڭ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
(ئى مۇھەممەد! بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى« ،قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرى
(يەنى بااليى  -ئاپەتلىرى) دىن سىلەرنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟ (بۇ قاراڭغۇلۇقالرنى كۆرگەن
چېغىڭالردا) ئەگەر ﷲ بىزنى بۇنىڭدىن قۇتقۇزسا چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز ،دەپ
ﷲ غا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىلتىجا قىلىسىلەر»﴿ .﴾63ئېيتقىنكى(« ،يالغۇز) ﷲ سىلەرنى
ئۇالردىن ۋە بارلىق غەمدىن قۇتقۇزىدۇ ،ئاندىن سىلەر (بۇنى) تونۇغۇنۇڭالردىن كېيىن،
ئىمان ئېيتماي ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىسىلەر»﴿( .﴾64ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى،
«ﷲ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن (نۇھ ۋە لۇت ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قەۋمىگە ،ئەسھابۇلپىلگە
ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ياكى ئايىغىڭالر ئاستىدىن (پىرئەۋن ۋە قارۇنالرغا ئەۋەتىلگەن
ئازابقا ئوخشاش) ئازاب ئەۋەتىشكە ،ياكى سىلەرنى پىرقىلەر قىلىپ ،ئارىالشتۇرۇپ (يەنى
ئۇرۇشقا سېلىپ) بىرىڭالرغا بىرىڭالرنىڭ ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر» .ئۇالرنى چۈشەنسۇن
((( ۋاقىئە سۈرىسى  49ــــ  50ـ ئايەتلەر.
((( كەھف سۈرىسى  47ــــ  49ـ ئايەتكىچە.
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اﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى ،ئىززەتلىشى ،غەزەپ قىلىشى ۋە جازالىشىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئۇنىڭغا ئۇچراپ قالغانالرنى
قۇتقۇزۇش بىلەن يەنى قۇرۇقلۇقتا يۈز بېرىدىغان تۈرلۈك بااليى  -ئاپەتكە يولۇقۇپ ۋە قاتتىق
بوران چىققاندا ،دېڭىزنىڭ چوڭ دولقۇنلىرىغا ئۇچراپ قېلىپ ،گاڭگىراپ قالغانالرنى قۇتقۇزۇش
بىلەن بەندىلىرىگە نېئمەت ئاتا قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ئۇالر شۇ ھالەتتە قالغاندا ،پەقەت
شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىلتىجا قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا،
ئېسىڭالرغا سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇدالر كەلمەي ،پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان
مۇنداق چاغدا ﷲ دىن باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ)﴾(((﴿ ،ﷲ سىلەرنى قۇرۇقلۇقتا (يەنى
ئۇالغالر ئۈستىدە) ،دېڭىزدا (يەنى كېمىلەر ئۈستىدە) سەپەر قىلدۇرىدۇ ،سىلەر ئولتۇرغان
كېمە (كىشىلەرنى ئېلىپ) مەيىن شامالدا مېڭىۋاتقان ۋە (بۇ) شامالدىن ئۇالر خۇشاللىنىۋاتقان
چاغدا ،بىردىنال بوران چىقىپ (كېمە ئۆرۈلىدۇ) ،ئۇالر تەرەپ تەرەپتىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان دېڭىز
دولقۇنلىرى ئىچىدە قالىدۇ ،كېمىدىكىلەر قورشىۋېلىنغانلىقىغا (يەنى ھاالك بولىدىغانلىقىغا)
جەزمى قىلىدۇ( ،چوقۇنۇۋاتقاتقان بۇتلىرىنى تاشالپ قويۇپ) «ئى خۇدا! ئەگەر سەن بىزنى
بۇنىڭدىن (يەنى باالدىن) قۇتۇلدۇرساڭ ،بىز چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز» دەپ چىن
كۆڭلى بىلەن دۇئا قىلىدۇ﴾(((﴿ ،قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا سىلەرگە يول
كۆرسىتىپ بېرىدىغان ،رەھمىتىدىن (يەنى يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىشتىن) ئىلگىرى شامالالرنى
بىشارەت قىلىپ ئەۋەتىدىغان كىم؟ ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ يوقتۇر) ﷲ
ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴾(((.
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﴿(ئى مۇھەممەد! بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى« ،قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرى
(يەنى بااليى  -ئاپەتلىرى) دىن سىلەرنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟ (بۇ قاراڭغۇلۇقالرنى كۆرگەن
چېغىڭالردا) ئەگەر ﷲ بىزنى بۇنىڭدىن قۇتقۇزسا ،چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز ،دەپ
ﷲ غا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىلتىجا قىلىسىلەر»﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتىن كېيىنال مۇنداق دېدى:
﴿ئېيتقىنكى(« ،يالغۇز) ﷲ سىلەرنى ئۇالردىن ۋە بارلىق غەمدىن قۇتقۇزىدۇ ،ئاندىن سىلەر
(بۇنى) تونۇغۇنۇڭالردىن كېيىن ،ئىمان ئېيتماي ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىسىلەر»﴾ يەنى سىلەر
خاتىرجەم ياشىغان ۋاقىتىڭالردا ،ﷲ تائاالغا قوشۇپ باشقا ئىالھالرغىمۇ دۇئا قىلىسىلەر(﴿ .ئى
مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن (نۇھ ۋە لۇت ئەلەيھىسساالمالرنىڭ
قەۋمىگە ،ئەسھابۇلپىلغا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ياكى ئايىغىڭالر ئاستىدىن (پىرئەۋن ۋە
قارۇنالرغا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ئازاب ئەۋەتىشكە ،ياكى سىلەرنى پىرقىلەر قىلىپ،
((( ئىسرا سۈرىسى  67ـ ئايەت.
((( يۈنۇس سۈرىسى  22ـ ئايەت.
((( نەمل سۈرىسى  63ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ئارىالشتۇرۇپ (يەنى ئۇرۇشقا سېلىپ) بىرىڭالرغا بىرىڭالرنىڭ ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر»﴾.
ﷲ تائاال بېشىغا قىيىنچىلىق كەلگەندە ،ئىلتىجا قىلسا قۇتقۇزىدىغانلىقى ،كېيىن
بۇ نېئمەتنى ئۇنتۇپ ،شۈكۈر قىلمىغانالرنى ئازاباليدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿پەرۋەردىگارىڭالر ،سىلەرنى پەزلىنى (يەنى پەزلىدىن بولغان رىزقىڭالرنى) تەلەپ قىلسۇن
دەپ ،كېمىلەرنى سىلەر ئۈچۈن دېڭىزدا ماڭدۇرۇپ بېرىدۇ ،ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى
مېھرىباندۇر .سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا ،ئېسىڭالرغا سىلەر چوقۇنۇۋاتقان
مەبۇدالر كەلمەي ،پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان مۇنداق چاغدا ﷲ دىن باشقىغا ئىلتىجا
قىلمايدۇ) ،ﷲ سىلەرنى (غەرق بولۇشتىن) قۇتقۇزۇپ( ،ئامان  -ئېسەن) قۇرۇقلۇققا چىقارغاندا
يۈز ئۆرۈيسىلەر (يەنى ئىخالسىڭالر تۈگەپ ئاۋالقى ھالىتىڭالرغا قايتىۋالىسىلەر) .ئىنسان كۇفرىلىق
قىلغۇچىدۇر (يەنى ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىنى ئىنكار قىلىش ئىنساننىڭ تەبىئىتىدۇر)( .دېڭىزدا
غەرق بولۇپ كېتىشتىن قۇتۇلغىنىڭالر بىلەن) ﷲ نىڭ سىلەرنى يەرگە يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن ياكى
سىلەرگە ئاسماندىن تاش ياغدۇرۇپ ھاالك قىلىشىدىن ،ئاندىن سىلەرنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن
ساقاليدىغان) ھېچ ھامىي تاپالماسلىقىڭالردىن قورقمامسىلەر؟ ياكى ﷲ نىڭ سىلەرنى دېڭىزدا
قايتا قاتناتقۇزۇپ (دېڭىزدىكى چېغىڭالردا) قارا بوران چىقىرىپ ،كۇفرىلىق قىلغانلىقىڭالر
تۈپەيلىدىن سىلەرنى غەرق قىلىۋېتىشىدىن ،ئاندىن سىلەرگە بىزدىن ئۆچ ئېلىپ بېرىدىغان
(((
ھېچ ئەھەدى تاپالماسلىقىڭالردىن قورقمامسىلەر؟﴾
ئىمام بۇخارى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن (نۇھ ۋە لۇت ئەلەيھىسساالمالرنىڭ
قەۋمىگە ،ئەسھابۇلپىلگە ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ئازابنى ئەۋەتىشكە قادىردۇر﴾ دېگەن

ئايەت چۈشكەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن بۇ خىل ئازابنىڭ بىزگە كېلىشىدىن سېنىڭ
زاتىڭنىڭ ھۆرمىتى بىلەن پاناھ تىلەيمەن» دېدى .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياكى ئايىغىڭالر ئاستىدىن
(پىرئەۋن ۋە قارۇنالرغا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ئازاب ئەۋەتىشكە قادىردۇر»﴾ دېگەن
ئايىتى چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن بۇ خىل ئازابنىڭ بىزگە كېلىشىدىن
سېنىڭ زاتىڭنىڭ ھۆرمىتى بىلەن پاناھ تىلەيمەن» دېدى.
﴿ياكى سىلەرنى پىرقىلەر قىلىپ ،ئارىالشتۇرۇپ (يەنى ئۇرۇشقا سېلىپ) بىرىڭالرغا
بىرىڭالرنىڭ ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر»﴾ دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

«بۇ يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئازابتىن ئاددى ۋە يەڭگىلرەكتۇر» دېدى.

ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بىر يەردىن كېلىۋاتاتتۇق .يولدا
بەنى مۇئاۋىيەنىڭ مەسچىتىنىڭ ئالدىدىن ئۆتتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتكە
كىرىپ ،ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى .بىزمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ناماز
ئوقۇدۇق .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇزۇن دۇئا قىلىپ بولۇپ ،مۇنداق دېدى« :مەن
پەرۋەردىگارىمدىن مۇنداق ئۈچ ئىشنى سورىدىم :مەن پەرۋەردىگارىمدىن ئۈممىتىمنى سۇ ئاپىتى
بىلەن ھاالك قىلماسلىقىنى تىلىدىم ،ئۇ ماڭا ماقۇل بولدى .مەن ئۈممىتىمنى ئاچارچىلىق بىلەن
((( ئىسرا سۈرىسى  66ــــ  69ـ ئايەتكىچە.
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ھاالك قىلماسلىقىنى تىلىدىم ،بۇنىڭغىمۇ ماقۇل بولدى .مەن ئۈممىتىمنى بىر ـ بىرى بىلەن
ئازابلىماسلىقىنى تىلىدىم ،بۇنىڭغا ماقۇل بولمىدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام ئەھمەد بەنى زۆھرىنىڭ ئازاتگەردىسى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بەدرى
ئۇرۇشىغا قاتناشقان كىشى خەبباب ئىبنى ئىرت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بىر كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە بولۇپ قالدىم .ئۇ
كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاكى تاڭ ئاتقۇچە ناماز ئوقۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
نامىزىنى تۈگىتىپ ساالم بەرگەن چاغدا ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بۇ كېچىدە
مەن بۇرۇن ئوقۇغانلىقىڭنى كۆرۈپ باقمىغان بىر نامازنى ئوقۇدۇڭ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شۇنداق .ھەقىقەتەن ئۇ ناماز ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش
ۋە ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقۇش نامىزىدۇر .مەن ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىمدىن بۇ نامازدا ئۈچ ئىشنى
سورىدىم .ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئىككىسىگە ماقۇل بولۇپ ،بىرىنى رەت قىلدى .مەن ئۇلۇغ
پەرۋەردىگارىمدىن بىزنى بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغان ئازابالر بىلەن
ھاالك قىلماسلىقىنى سورىدىم .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ماقۇل بولدى .مەن ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىمدىن
دۈشمەنلىرىمىزنى بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن غەلىبە قىلدۇرماسلىقىنى سورىدىم ،ﷲ تائاال بۇنىڭغىمۇ
ماقۇل بولدى .مەن ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىمدىن ئۈممىتىمنىڭ پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ ،بىر ـ بىرىگە
ئازاب قىلىشماسلىقىنى سورىدىم ،ﷲ تائاال ئۇنى رەت قىلدى» دېدى .بۇ ھەدىسنى نەسەئى،
ئىبنى ھاببان ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئەۋەتىشكە ،ياكى سىلەرنى پىرقىلەر قىلىپ ،ئارىالشتۇرۇپ﴾ ۋابىلى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى
سىلەرنى ئازغۇنلۇق يولىدىكى پىرقىلەردىن قىلىدۇ .بۇ ھەقتە مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق
دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىندى« :بۇ
ئۈممەت  73پىرقىگە ئايرىلىپ كېتىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر پىرقىسىدىن باشقىسىنىڭ
ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ».
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﴿بىرىڭالرغا بىرىڭالرنىڭ ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر»﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال بەزىڭالرنى يەنە بەزىڭالرنىڭ ئۆلتۈرۈشىگە،
ئازابلىشىغا سېلىپ قويىدۇ.
﴿ئۇالرنى چۈشەنسۇن دەپ ئايەتلىرىمىزنى تۈرلۈك شەكىللەردە قانداق بايان
قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن﴾ يەنى ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ۋە دەلىل ـ

ئىسپاتلىرىنى چۈشەنسۇن ۋە ئويالنسۇن دەپ ،ئۇنى قانداق ئۇسۇلدا بايان قىلغانلىقىمىز ۋە
روشەنلەشتۈرگەنلىكىمىزگە قارىغىن.

*******

ئەنئام سۈرىسى

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
قۇرئان ھەق تۇرسا ،ئۇنى قەۋمىڭ ئىنكار قىلدى« .مەن سىلەرگە ھامىي ئەمەس»
دېگىن﴿( .﴾66ﷲ تەرىپىدىن) ئالدىنئاال بېرىلگەن ھەر بىر خەۋەرنىڭ مەيدانغا كېلىدىغان
ۋاقتى بار ،ئۇزاققا قالماي بىلىسىلەر﴿ .﴾67بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز توغرىسىدا (تەنە ۋە مەسخىرە
قىلىپ) پاراڭ سېلىشىۋاتقان كىشىلەرنى كۆرگىنىڭدە ،ئۇالر بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشمىگىچە،
ئۇالر بىلە بىللە ئولتۇرمىغىن ،ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماسلىقنى شەيتان ساڭا ئۇنتۇلدۇرغان
بولسا ،ئېسىڭگە كەلگەندىن كېيىن ،زالىم قەۋم بىلەن بىللە ئولتۇرمىغىن﴿ .﴾68تەقۋادارالرغا
(قۇرئاننى مەسخىرە قىلغۇچى) كاپىرالرنىڭ ھېسابىدىن ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ ،لېكىن
تەقۋادارالر ئۇالرغا ۋەز  -نەسىھەت قىلىشلىرى كېرەك( .شۇنداق قىلغاندا) ئۇالر (قۇرئاننى
مەسخىرە قىلىشتىن) ساقلىنىشلىرى مۇمكىن﴿.﴾69

دىنغا دەۋەت قىلىشنىڭ مەجبۇرالش ئەمەس ،پەقەت توغرا يولنى كۆرسىتىپ
قويۇشتىنال ئىبارەت ئىكەنلىكى
﴿قۇرئان ھەق تۇرسا ،ئۇنى قەۋمىڭ ئىنكار قىلدى﴾ يەنى (ئۇنىڭدىن باشقا بىر ھەق
بولمىغان) ھەقنى ،سەن ئېلىپ كەلگەن قۇرئاننى ،توغرا يولنى ۋە ئوچۇق پاكىتالرنى سېنىڭ
قەۋمىڭ بولغان قۇرەيشلىكلەر ئىنكار قىلدى.
﴿«مەن سىلەرگە ھامىي ئەمەس» دېگىن﴾ يەنى مەن سىلەرنى ساقالپ قالغۇچى ۋە
سىلەرگە مەسئۇل ئەمەسمەن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) «(بۇ) ھەق
(قۇرئان) پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن نازىل بولىدۇ ،خالىغان ئادەم ئىمان ئېيتسۇن ،خالىغان
ئادەم كاپىر بولسۇن» دېگىن﴾((( يەنى مېنىڭ ئۈستۈمدىكى مەسئۇلىيەت پەقەت سىلەرگە
يەتكۈزۈپ قويۇشتۇر .ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇش سىلەرنىڭ ئىشىڭالردۇر.
كىمكى ماڭا ئەگەشسە ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەختكە ئېرىشىدۇ .كىمكى ماڭا قارشىلىق قىلسا،
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەتبەخت بولىدۇ.
﴿(ﷲ تەرىپىدىن) ئالدىنئاال بېرىلگەن ھەر بىر خەۋەرنىڭ مەيدانغا كېلىدىغان ۋاقتى
بار﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ھەر قانداق بىر
خەۋەرنىڭ ھەقىقىيلىقى بار .يەنى ھەر قانداق بىر خەۋەر بىر زامانالر ئۆتكەندىن كېيىن بولسىمۇ
ھامىنى يۈز بېرىدۇ.
((( كەھف سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر مۇددەتتىن كېيىن ئۇنىڭ راستلىقىنى چوقۇم
بىلىسىلەر»﴾(((﴿ ،ھەربىر ۋاقىتنىڭ (ئۆزىگە مۇناسىپ) ھۆكمى بولىدۇ﴾(((.
بۇ ئۇالرغا قىلىنغان تەھدىت ۋە ئاگاھالندۇرۇشتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇزاققا
قالماي بىلىسىلەر﴾.

اﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى مەسخىرە قىلىنغان سورۇنالردا ئولتۇرۇشنىڭ مەنئىي
قىلىنغانلىقى
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز توغرىسىدا (تەنە ۋە مەسخىرە قىلىپ) پاراڭ سېلىشىۋاتقان كىشىلەرنى
كۆرگىنىڭدە ،ئۇالر بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشمىگىچە ،ئۇالر بىلە بىللە ئولتۇرمىغىن﴾ يەنى

ئۇالر گەپلىرىنىڭ تېمىسىنى باشقا سۆزگە يۆتكىمىگىچە ئۇالر بىلەن بىرگە ئولتۇرما.

﴿ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماسلىقنى شەيتان ساڭا ئۇنتۇلدۇرغان بولسا ،ئېسىڭگە كەلگەندىن
كېيىن ،زالىم قەۋم بىلەن بىللە ئولتۇرمىغىن﴾ بۇ بۇيرۇقتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

يېنىدىكى ھەر بىر كىشى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنىڭ مەنىسىنى
خالىغانچە ئۆزگەرتىپ ،ئۇ ئايەتلىرىنىڭ مەنىلىرىنى (ئۇ ئايەتنىڭ مەنىلىرى) مۇناسىپ بولمىغان
ئورۇنغا قويغان يالغانچىالر بىلەن بىللە ئولتۇرۇشتىن توسۇلدى .ئەگەر بىر كىشى ئۇنتۇپ
قېلىپ ئولتۇرۇپ قالسا ،ئېسىگە كەلگەندىن كېيىن ئازغۇنلۇقتىكى ئۇنداق كىشىلەر بىلەن
ئولتۇرماسلىقى الزىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنتۇپ قېلىپ قىلىپ قويغان يامانلىققا گۇناھ يېزىلمايدىغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دېدى« :مېنىڭ ئۈممىتىمدىن خاتالىشىپ ،ئۇنتۇپ قېلىپ ۋە مەجبۇرلىنىپ
قىلغان ئىشىنىڭ گۇناھى كۆتۈرۈلۈپ كەتتى».
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) سىلەرگە نازىل
قىلدىكى ،سىلەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنىڭ ئىنكار قىلىنىۋاتقان ۋە مەسخىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى
ئاڭلىغان چېغىڭالردا ،ئۇالر (يەنى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلىۋاتقان كاپىرالر) باشقا
پاراڭغا كىرىشمىگىچە ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماڭالر ،بولمىسا (گۇناھتا) ئۇالرغا ئوخشاش
بولۇپ قالىسىلەر﴾((( يەنى ئەگەر سىلەر ئۇالر بىلەن بىللە بولساڭالر ۋە ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان
پاراڭلىرىغا ئېتىراز بىلدۈرمىسەڭالر ،سىلەر ئۇالر چۆكۈۋاتقان گۇناھتا (ئۇالر بىلەن) ئوخشاش
بولۇپ قالىسىلەر.
﴿تەقۋادارالرغا (قۇرئاننى مەسخىرە قىلغۇچى) كاپىرالرنىڭ ھېسابىدىن ھېچ نەرسە
يۈكلەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالردىن يىراقلىشىپ ،ئۇالر بىلەن شۇ سورۇندا ئولتۇرمىسا ،تەقۋادارالر
((( ساد سۈرىسى  88ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  140ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

چوقۇم ئۇالرنىڭ مەسئۇلىيەتلىرىنى كۆتۈرۈشتىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزگەن
گۇناھلىرىدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ .ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشلىرىدىن ساقلىنىشى ۋە ئۇنىڭغا قايتماسلىقى
ئۈمىدى بىلەن ئۇالرغا شۇ قىلمىشلىرىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ،سىلەرنى
ئۇالر مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى توغرىسىدا پاراڭغا چۈشكەن چاغدا،
ئۇالردىن يۈز ئۆرۈشكە بۇيرۇدۇق.

*******
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ
دىننى ئويۇن  -كۈلكە قىلىۋالغان ،دۇنيا تىرىكچىلىكىگە ئالدانغانالرنى تەرك ئەت .ھەر
قانداق ئادەمنىڭ ئۆز قىلمىشى تۈپەيلى ھاالك بولۇشتىن ساقلىنىشى ئۈچۈن( ،كىشىلەرگە)
قۇرئان بىلەن نەسىھەت قىلغىن ،ئۇنىڭغا ﷲ دىن باشقا دوست ۋە شاپائەت قىلغۇچى
بولمايدۇ ،ئۇ ھەر قانداق فىديە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەنە شۇالر قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
ھاالك بولىدىغانالردۇر ،ئۇالر كۇفرى تۈپەيلىدىن (ئۈچەيلىرىنى ئۆرتىۋېتىدىغان) قايناقسۇدىن
بولغان شارابقا ۋە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾70
﴿دىننى ئويۇن  -كۈلكە قىلىۋالغان ،دۇنيا تىرىكچىلىكىگە ئالدانغانالرنى تەرك ئەت﴾

يەنى ئۇالردىن يۈز ئۆرۈپ ئۇالرنى تاشلىۋەت .چۈنكى ئۇالر كاتتا ئازابقا دۇچار بولغۇچىدۇر.

﴿ھەر قانداق ئادەمنىڭ ئۆز قىلمىشى تۈپەيلى ھاالك بولۇشتىن ساقلىنىشى ئۈچۈن،
(كىشىلەرگە) قۇرئان بىلەن نەسىھەت قىلغىن﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن

ھاالك قىلىنىشتىن ساقلىنىپ قېلىنىشى ئۈچۈن ،ئۇالرغا مۇشۇ قۇرئان بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت
قىلغىن .ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى غەزىپى ۋە ئازابىدىن ئاگاھالندۇرغىن.

ﷲ تائاال ھەر قانداق بىر ئىنساننىڭ ئۆز قىلمىشى تۈپەيلىدىن ھاالكەتكە ئۇچرايدىغانلىقى
توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەر ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (دوزاختا) مەھبۇستۇر .پەقەت
ئەسھابى يەمىن (يەنى سائادەتمەن مۆمىنلەر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((﴿ ،ئۇنىڭغا ﷲ دىن
باشقا دوست ۋە شاپائەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴾.
﴿ئۇ ھەر قانداق فىديە بەرسىمۇ ،قوبۇل قىلىنمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر سەن بېرەلىگۈدەك
نەرسەڭنىڭ ھەممىسىنى بەرسەڭمۇ ،ئۇ نەرسىلەر قوبۇل قىلىنمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ (تەۋبە قىلماستىن)
كۇفرى بىلەن ئۆلگەنلەرنىڭ ھېچبىرىدىن يەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن فىدىيە بەرسىمۇ،
((( مۇددەسىر سۈرىسى  38ــــ  39ـ ئايەتلەر.
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قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ ،ئۇالرغا (ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچبىر مەدەتكار بولمايدۇ﴾(((﴿ ،ئەنە شۇالر قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك
بولىدىغانالردۇر ،ئۇالر كۇفرى تۈپەيلىدىن (ئۈچەيلىرىنى ئۆرتىۋېتىدىغان) قايناقسۇدىن بولغان
شارابقا ۋە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.

*******
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(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى ،بىز ﷲ نى قويۇپ بىزگە پايدا – زىيان
يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتالرغا ئىبادەت قىالمدۇق؟ بىزنى ﷲ ھىدايەت قىلغاندىن كېيىن،
ئارقىمىزغا چېكىنەمدۇق؟ (يەنى مۇرتەد بوالمدۇق؟) (مۇبادا بىز شۇنداق قىلىدىغان بولساق،
مۇنداق) بىر ئادەمگە :شەيتانالر ئۇنى بىر چۆلگە باشالپ بارغان( ،چۆلدە ئۇ) تېڭىرقاپ
قالغان ،دوستلىرى ئۇنى بېرى كەل دەپ توغرا يولغا چاقىرىۋاتقان( ،ئۇ چاقىرىقنى قوبۇل
قىلماي ،ئاخىر ھاالك بولغان ئادەمگە) ئوخشاپ قالىمىز (بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى ،ﷲ
نىڭ ھىدايىتى ھەقىقەتەن ھەقىقىي ھىدايەتتۇر ،بىز ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا بويسۇنۇشقا
بۇيرۇلدۇق﴿ .﴾71ناماز ئوقۇشقا ۋە ﷲ دىن قورقۇشقا بۇيرۇلدۇق( ،قىيامەت كۈنى) ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا (ھېساب ئۈچۈن) يىغىلىسىلەر﴿ .﴾72ﷲ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ھېكمەت بىلەن
ياراتتى ،ﷲ (بىرەر شەيئىگە) «ۋۇجۇدقا كەل» دېسە( ،دەرھال) كېلىدىغان كۈندىكى
(يەنى قىيامەت كۈنىدىكى) ئازابتىن قورقۇڭالر .ﷲ نىڭ سۆزى ھەقتۇر ،سۇر چېلىنىدىغان
كۈندىكى (يەنى قىيامەت كۈنىدىكى) پادىشاھلىق ﷲ غا خاستۇر .ﷲ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا
نەرسىلەرنى بىلگۈچىدۇر ،ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن)
خەۋەرداردۇر﴿.﴾73

ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئەمەەللرنى قىلغاندىن كېيىن ،كۇپۇرلۇققا قايتقان
كىشىنىڭ مىسالى
سۇددى مۇنداق دېدى :مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا :سىلەر بىزگە ئەگىشىپ مۇھەممەدنىڭ دىنىنى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  91ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

تاشالڭالر! -دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!
ئۇالرغا) ئېيتقىنكى ،بىز ﷲ نى قويۇپ بىزگە پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتالرغا ئىبادەت
قىالمدۇق؟ بىزنى ﷲ ھىدايەت قىلغاندىن كېيىن ،ئارقىمىزغا چېكىنەمدۇق؟ (يەنى مۇرتەد
بوالمدۇق؟)﴾ ئۇ چاغدا ،بىز شەيتان بىر چۆلگە باشالپ بارغان كىشىگە ئوخشاپ قالىمىز.

ئىبنى جەرىر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن كاپىر
بولساڭالر ،سىلەرنىڭ مىسالىڭالر خۇددى ئۆزىنىڭ ئادەملىرى بىلەن بىللە يولغا چىققان بىر
ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشاپ قالىدۇ .ئۇ ئادەم يولدىن ئېزىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنى
شەيتانالر قايمۇقتۇرۇپ ،بىر چۆلگە باشالپ كېلىدۇ .ئۇنىڭ ھەمراھلىرى يول ئۈستىدە تۇرۇپ،
ئۇنى ئۆزلىرى تەرەپكە چاقىرىشىپ :بىزنىڭ يېنىمىزغا قايتىپ كەل! بىز يول ئۈستىدىدۇرمىز-،
دەيدۇ .ئۇ كىشى ئۇالرنىڭ قېشىغا قايتىپ كېلىشكە ئۇنىمايدۇ .مانا بۇ ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن ،كاپىرالرغا ئەگىشىپ كەتكەن كىشىنىڭ مىسالىدۇر .مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئىسالم دىنىدىن ئىبارەت توغرا يولغا چاقىرىدۇ.
﴿(مۇبادا بىز شۇنداق قىلىدىغان بولساق ،مۇنداق) بىر ئادەمگە :شەيتانالر ئۇنى بىر چۆلگە
باشالپ بارغان( ،چۆلدە ئۇ) تېڭىرقاپ قالغان ،دوستلىرى ئۇنى بېرى كەل دەپ توغرا يولغا
چاقىرىۋاتقان( ،ئۇ چاقىرىقنى قوبۇل قىلماي ،ئاخىر ھاالك بولغان ئادەمگە) ئوخشاپ قالىمىز﴾

ئۇ شەيتانالر بولسا ،ئېزىتقۇالردۇر .ئۇالر ئۇ ئادەمنى ئۆزىنىڭ ئىسمى ،ئاتىسىنىڭ ئىسمى ۋە
بوۋىسىنىڭ ئىسمى بىلەن چاقىرىدۇ .ئۇ ئادەم ئېزىقىپ كەتمىدىم دەپ ئويالپ ،ئېزىتقۇالرغا
ئەگىشىدۇ .تاڭ ئاتقاندا ،ئېزىتقۇالرنىڭ ئۆزىنى ئازدۇرۇپ ھاالكەتكە تاشلىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ
ئۆزىنى ھەتتا يەپ كېتەيال دېگەنلىكىنى ياكى ئۇ ئېزىتقۇالرنىڭ ئۆزىنى ئۇسسۇزلۇقتىن چاڭقاپ
ئۆلۈپ كېتىدىغان بىر چۆلگە ئاپىرىپ تاشلىغانلىقىنى كۆرىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنى تاشالپ
قويۇپ ،باشقا يالغان ئىالھالرغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ مىسالىدۇر .بۇنى ئىبنى جەرىر رىۋايەت
قىلدى.
﴿(بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى ،ﷲ نىڭ ھىدايىتى ھەقىقەتەن ھەقىقىي ھىدايەتتۇر﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھىدايەت قىلغان ئادەمنى ھېچ ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ﴾(((،
﴿سەن ئۇالرنىڭ ھىدايەت تېپىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ ،ﷲ ئۆزى گۇمراھ قىلغان كىشىنى
ھىدايەت قىلمايدۇ ،ئۇالرنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق مەدەتكار
يوق﴾(((.

﴿بىز ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇلدۇق﴾ يەنى شېرىكى يوق ،يالغۇز
بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەتنى خالىس قىلىشقا بۇيرۇلدۇق﴿ .ناماز ئوقۇشقا ۋە ﷲ دىن قورقۇشقا
بۇيرۇلدۇق﴾ يەنى ناماز ئوقۇشقا ۋە ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا ﷲ تائاالدىن قورقۇشقا
بۇيرۇلدۇق(﴿ .قىيامەت كۈنى) ﷲ نىڭ دەرگاھىغا (ھېساب ئۈچۈن) يىغىلىسىلەر﴾.
﴿ﷲ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ھېكمەت بىلەن ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاسمان  -زېمىننىڭ
((( زۇمەر سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  37ـ ئايەت.
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ياراتقۇچىسى ،ئىگىسى ،ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى كىشىلەرنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .ﷲ
(بىرەر شەيئىگە) «ۋۇجۇدقا كەل» دېسە( ،دەرھال) كېلىدىغان كۈندىكى (يەنى قىيامەت
كۈنىدىكى) ئازابتىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال بىرەر ئىشنى قىلماقچى بولغاندا ،ئۇنىڭغا:

«بولغىن» دېسە ،كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ قىسقا ئارىلىقتا بولىدىغان قىيامەت
كۈنىدىكى ئازابتىن قورقۇڭالر!

سۇر چېلىنىشنىڭ بايانى
﴿سۇر چېلىنىدىغان كۈندىكى (يەنى قىيامەت كۈنىدىكى) پادىشاھلىق ﷲ غا خاستۇر﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە
خاس؟ غالىب بىر ﷲ غا خاستۇر﴾(((﴿ ،پادىشاھلىق بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ غا خاستۇر،
بۇ كۈن كاپىرالرغا قىيىندۇر﴾((( بۇ سۇردىن ئىسراپىل ئەلەيھىسساالم چالىدىغان سۇر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :ھەقىقەتەن ئىسرافىل سۇرنى ئېغىزىغا
ئېلىپ بولدى .ئۇنى چېلىشقا قاچان بۇيرۇلىدىغانلىقى كۈتۈپ ،يۈزىنى پەسكە قارىتىپ
تۇرىۋاتىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يېزىلىق ئەرەبتىن بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
سۇر دېگەن نېمە؟» دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ چېلىش ئۈچۈن تەييارالنغان
مۆڭگۈزدۇر» دېدى.

*******
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ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئۆز ئاتىسى ئازەرگە« :سەن ئۆزەڭنى ياراتقان ﷲ نى قويۇپ)
بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋاالمسەن؟ مەن سېنى ۋە قەۋمىڭنى ھەقىقەتەن ئېنىق گۇمراھلىقتا
((( فۇرقان سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

كۆرىمەن» دېدى﴿ .﴾74ئىبراھىمنىڭ (تەۋھىد بارىسىدا) قەتئى ئىشەنگۈچىلەردىن بولۇشى
ئۈچۈن( ،ئۇنىڭغا ئاتىسى بىلەن قەۋمىنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسەتكىنىمىزدەك) بىز ئىبراھىمغا
ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ئاجايىپلىرىنى كۆرسەتتۇق﴿ .﴾75ئىبراھىم كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى
باسقاندا بىر يۇلتۇزنى كۆرۈپ (قەۋمىنىڭ سۆزىنى دەلىل كەلتۈرۈپ ئۇالرنى مات قىلىش
ئۈچۈن)« :بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر» دېدى .يۇلتۇز پېتىپ كېتىۋىدى« ،مەن پېتىپ
كەتكۈچىلەرنى (يەنى يۇلتۇزالرغا ئىبادەت قىلىشنى) ياقتۇرمايمەن» دېدى﴿ .﴾76ئۇ ئاينىڭ
تۇغقانلىقىنى كۆرۈپ(« :يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە) بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر» دېدى.
ئاي پېتىپ كېتىۋىدى« ،ئەگەر پەرۋەردىگارىم مېنى ھىدايەت قىلمىغان بولسا ،مەن چوقۇم
ئازغۇچى قەۋمنىڭ قاتارىدا بولىدىكەنمەن» دېدى﴿ .﴾77ئۇ قۇياشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى
كۆرۈپ (يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە) «بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،بۇ ھەممىدىن (يەنى يۇلتۇز
بىلەن ئايدىن) چوڭدۇر» دېدى .قۇياش پېتىپ كېتىۋىدى ،ئۇ ئېيتتىكى« :ئى قەۋمىم! مەن
ھەقىقەتەن سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدالردىن ئادا  -جۇدامەن﴿ .﴾78مەن ھەقىقەتەن
باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ،زېمىننى ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم ،مەن
مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن»﴿.﴾79

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلغانلىقى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسىىغا بۇتقا ئىبادەت قىلىشنىڭ توغرا ئەمەسلىكى توغرىسىدا
ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ كايىدى ۋە دادىسىنى بۇتقا ئىبادەت قىلىشتىن توستى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئۆز ئاتىسى ئازەرگە« :سەن
ئۆزەڭنى ياراتقان ﷲ نى قويۇپ) بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋاالمسەن؟﴾ يەنى ﷲ تائاالنى قويۇپ،
بۇتالرنى ئىبادەت قىلىدىغان ئىالھ قىلىۋاالمسەن؟ ﴿مەن سېنى ۋە قەۋمىڭنى﴾ يەنى سېنىڭ
يولۇڭدا ماڭغان كىشىلەرنى ﴿ھەقىقەتەن ئېنىق گۇمراھلىقتا كۆرىمەن» دېدى﴾ يەنى قەيەرگە

مېڭىشنى بىلمەي ئېزىپ كەتكەنلەردىن ،قايمۇقۇپ نادانلىقتا قالغانالردىن دەپ قارايمەن.
نادانلىق ۋە گۇمراھلىقتىكى ھالىڭالر ھەر قانداق بىر ساغالم ئەقىل ئىگىسى ئۈچۈن ناھايىتى
ئوچۇقتۇر.

ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىغا قىلغان ۋەز ـ نەسىھەتلىرىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ئىبراھىم (قىسسىسى)
نى بايان قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن تولىمۇ راستچىل پەيغەمبەر ئىدى .ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم
ئاتىسىغا ئېيتتى« :ئى ئاتا! نېمىشقا ئاڭلىمايدىغان ،كۆرمەيدىغان ۋە ساڭا ھېچ نەرسىگە
ئەسقاتمايدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىسەن .ئى ئاتا! ماڭا سەن بىلمەيدىغان ئىلىملەر نازىل
بولدى ،ماڭا ئەگەشكىن ،سېنى توغرا يولغا باشاليمەن .ئى ئاتا! شەيتانغا چوقۇنمىغىن،
شەيتان مەرھەمەتلىك ﷲ غا ھەقىقەتەن ئاسىيلىق قىلدى .ئى ئاتا! سېنىڭ مەرھەمەتلىك
ﷲ نىڭ ئازابىغا قېلىشىڭدىن ،شەيتاننىڭ ھەمراھىغا ئايلىنىپ قېلىشىڭدىن قورقىمەن» .ئۇ
(يەنى ئازەر) ئېيتتى« :ئى ئىبراھىم! سەن مېنىڭ ئىالھلىرىمدىن يۈز ئۆرۈمەكچىمۇسەن ،ئەگەر
سەن (مۇنداق قىلىشتىن) يانمىساڭ ،چوقۇم سېنى تاش  -كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمەن ،ئۇزاق
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زامان مەندىن يىراق تۇرغىن» .ئىبراھىم ئېيتتى« :ساڭا ئامانلىق بولسۇن ،پەرۋەردىگارىمدىن
ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن ،ﷲ ماڭا ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر .سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲ نى
قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نەرسىلەردىن يىراق بولىمەن ،پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىمەن،
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن مەھرۇم بولۇپ قالماسلىقنى ئۈمىد قىلىمەن»﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تاكى دادىسى ئۆلۈپ كەتكۈچە ،ﷲ تائاالدىن دادىسىنىڭ
گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەپ دۇئا قىالتتى .دادىسى شېرىك ئەقىدىسى بىلەن ئۆلۈپ
كەتكەندە ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا دادىسىنىڭ شېرىك ئەقىدىدە ئۆلۈپ كەتكەنلىكى ئېنىق
بولغاندا ،ﷲ تائاالدىن دادىسىنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەپ دۇئا قىلىشتىن يالتايدى
ۋە دادىسىدىن ئادا ـ جۇدا بولدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :قىيامەت كۈنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسى ئازەر بىلەن
ئۇچرىشىدۇ .ئازەر ئۇنىڭغا :ئى ئوغلۇم! بۈگۈن مەن ساڭا ئاسىيلىق قىلمايمەن -،دەيدۇ.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! قىيامەت كۈنى مېنى مات قىلمايدىغانلىقىڭ توغرىسىدا
ماڭا ۋەدە بەرگەن ئەمەسمىدىڭ؟ (نىجات تېپىشتىن) يىراق بولغان دادامنىڭ مات بولۇشىدىن
بەكرەك مات بولۇش بارمۇ؟ -دەيدۇ .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا :ئى ئىبراھىم! ئارقىڭغا قارا!-
دېيىلىدۇ( .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئارقىسىغا قارىغۇدەك بولسا) قېنىغا ياكى تېزىكىگە مىلىنىپ،
بۇلغانغان بىر قاپالننىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ .شۇ چاغدا ،ئۇ قاپالن پۇتلىرىدىن سۆرىلىپ
دوزاخقا تاشلىنىدۇ»(((.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا اﷲ تائاالنى بىر دەپ تونۇش پاكىتلىرىنىڭ
ئايدىڭالشقانلىقى
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﴿ئىبراھىمنىڭ (تەۋھىد بارىسىدا) قەتئى ئىشەنگۈچىلەردىن بولۇشى ئۈچۈن( ،ئۇنىڭغا
ئاتىسى بىلەن قەۋمىنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسەتكىنىمىزدەك) بىز ئىبراھىمغا ئاسمانالرنىڭ،
((( مەريەم سۈرىسى  41ــــ  48ـ ئايەتكىچە.
((( تەۋبە سۈرىسى  114ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسى ئازەرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشى ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن شاپائەت تىلەپ (ﷲ
تائاالنىڭ ئالدىغا) بارغاندا ،ئۇنىڭغا مۇشرىكالرغا جەننەتنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئازەرنى
ئىنسانلىق شەكلىدە دوزاخقا تاشلىسا ،ئىبىراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئېغىر كېلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئەمەلىدە ئىنسانلىق
تەبىئىتىدىن چىقىپ كەتكەن دادىسىنى يىرتقۇچ ھايۋان بولغان قاپالننىڭ شەكلىدە دوزاخقا تاشالش ئارقىلىق ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى ئارام تاپقۇزغان.

ئەنئام سۈرىسى

زېمىننىڭ ئاجايىپلىرىنى كۆرسەتتۇق﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئاسمان  -زېمىننىڭ
يارىتلىغانلىقىغا قارىغان ۋاقتىدا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆز ئىگىدارچىلىقىدا ۋە يارىتىشتا يالغۇز
ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئىالھ ۋە پەرۋەردىگارنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىپ بېرىدىغان پاكىتالرنى ئۇنىڭغا ئايدىڭالشتۇرۇپ بەردۇق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى
نەرسىلەرنى كۆزىتىڭالر﴾(((﴿ ،ئۇالر ئالدىدىكى ۋە ئارقىسىدىكى (ئۇالرنى ئوراپ تۇرغان) ئاسمان
بىلەن زېمىنغا قارىمامدۇ؟ ئەگەر خالىساق ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىمىز ياكى ئاسماننى ئۇالرنىڭ
ئۈستىگە پارچە -پارچە قىلىپ چۈشۈرىمىز .بۇنىڭدا ﷲ غا قايتقۇچى ھەر بەندە ئۈچۈن
ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل بار﴾(((.
﴿ئىبراھىم كىچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقاندا بىر يۇلتۇزنى كۆرۈپ (قەۋمىنىڭ سۆزىنى دەلىل
كەلتۈرۈپ ئۇالرنى مات قىلىش ئۈچۈن)« :بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر» دېدى .يۇلتۇز پېتىپ
كېتىۋىدى« ،مەن پېتىپ كەتكۈچىلەرنى (يەنى يۇلتۇزالرغا ئىبادەت قىلىشنى) ياقتۇرمايمەن»
دېدى﴾ قەتادە مۇنداق دېدى :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنىڭ يوق بولۇپ كەتمەي،

داۋاملىق تۇرىدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇڭا تاڭ ئېتىپ ،يۇلتۇز يوقىلىپ كەتكەندىن كېيىن،
ئۇنىڭ پەرۋەردىگار ئەمەسلىكىنى تونۇپ يەتتى.

﴿ئۇ ئاينىڭ تۇغقانلىقىنى كۆرۈپ(« :يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە) بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر»
دېدى .ئاي پېتىپ كېتىۋىدى« ،ئەگەر پەرۋەردىگارىم مېنى ھىدايەت قىلمىغان بولسا ،مەن
چوقۇم ئازغۇچى قەۋمنىڭ قاتارىدا بولىدىكەنمەن» دېدى .ئۇ قۇياشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى
كۆرۈپ (يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە) «بۇ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،بۇ ھەممىدىن (يەنى يۇلتۇز
بىلەن ئايدىن) چوڭدۇر» دېدى﴾ يەنى بۇ قۇياش يۇلتۇز بىلەن ئايدىن چوڭدۇر ۋە يورىتىشىمۇ
كۈچلۈكتۇر -،دېدى﴿ .قۇياش پېتىپ كېتىۋىدى ،ئۇ ئېيتتىكى« :ئى قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن
سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدالردىن ئادا  -جۇدامەن﴾.
﴿مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ،زېمىننى ياراتقان
زاتقا يۈزلەندىم﴾ يەنى مەن شېرىكتىن ﷲ تائاالنى بىر دەپ تونۇش ئەقىسدىسىگە يۈزلىنىپ،

ئاسمان  -زېمىننى ئوخشىشى بولمىغان يوسۇندا ياراتقان زاتقا دىنىمنى خالىس قىلىمەن،
ئىبادىتىمنى پەقەت ئۇنىڭغىال قىلىمەن﴿ .مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن»﴾ دېدى.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بىلەن مۇنازىرىلەشكەنلىكى
بۇ ئەمەلىيەتتە ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن مۇنازىرىلىشىپ ،ئۇالرنىڭ
ئاسمان جىسىملىرى ۋە بۇتالرغا قىلغان ئىبادىتىنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ
بېرىشى ئىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسى بىلەن بولغان دەسلەپكى مۇنازىرىدە
مۇشرىكالرنىڭ نەزىرىدىمۇ ئىبادەت قىلىشقا ھېچ ئەرزىمەيدۇ دەپ قارىلىدىغان ،ئەمما ﷲ
((( يۇنۇس سۈرىسى  101ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  9ـ ئايەت.
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تائاالنىڭ دەرگاھىدا شاپائەتچى بوالاليدۇ دەپ قاراپ ،پەرىشتىلەرنىڭ سۈرىتىدە ياسالغان
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتەك خاتالىقىنى كۆرسىتىپ بەردى .ئۇالر پەرىشتىلەرنى ئۆزلىرىگە ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدا رىزىق ،ياردەم ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئېھتىياجلىرىغا شاپائەت قىلىدۇ دەپ،
ئۇالرغا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا ۋەسىيلە ئىزدىدى.
بۇ يەردە ،بۇالرنىڭ ئاسمان جىسىملىرىغا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت خاتالىقلىرىنى ۋە
گۇمراھلىقلىرىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بەردى .ئۇالر ئىبادەت قىلغان ئاسمان جىسىملىرى بولسا،
ئاي ،كۈن ،ئەتارىت ،زۇھەر ،مىررىخ ،مۇشتەرى ،زۆھرەلەردىن ئىبارەت تۇراقلىق ۋە تۇراقسىز
يەتتە يۇلتۇزدۇر.
ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ئەڭ ھۆرمەتلىكى يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدە يورۇقلۇق دەرىجىسى ئەڭ
كۈچلۈك بولغان قۇياشتۇر .ئاندىن قالسا ئاي ،ئاندىن قالسا ،زۆھرە يۇلتۇزىدۇر .شۇڭا ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم بىرىنچى بولۇپ زۆھرە دېگەن يۇلتۇزنىڭ ئىالھ قىلىنىشقا اليىق ئەمەسلىكىنى
بايان قىلدى .چۈنكى ئۇ ئوڭ ـ سولغا ئازراقمۇ چەتنەپ كەتمەي ،بەلگىلىگەن مۇئەييەن بىر
دائىرە ئىچىدە ھەرىكەت قىلىشقا بېكىتىلىپ كېتىلگەن يۇلتۇزدۇر .ئۇ ئۆزى ئۈچۈن كىچىككىنە
بىرەر ئىش قىلىشقىمۇ قادىر ئەمەستۇر .بەلكى ئۇ ﷲ تائاال چوڭ بىر ھېكمەت ئۈچۈن نۇرلۇق
قىلىپ ياراتقان ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر جىسىمدۇر .ئۇ شەرقتىن چىقىپ،
غەرب تەرەپكە قاراپ ئۆز يولىدا ماڭىدىغان ،مۇساپىنى تامامالپ بولغاندىن كېيىن كۆزدىن
ئاستاغىنا غايىب بولىدىغان ،ئاندىن ئىككىنچى كېچىسىمۇ شۇ يوسۇندا ھەرىكەت قىلىدىغان
بىر جىسىمدۇر .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم مۇشۇنداق بىر جىسىمنىڭ ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھ
قىلىنىشقا اليىق ئەمەسلىكىنى بايان قىلدى.
ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئايغا بۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭمۇ يۇلتۇزغا ئوخشاش ئىالھ قىلىنىشقا
اليىق ئەمەسلىكىنى بايان قىلدى .ئاندىن قۇياشتا توختىلىپ ،ئۇنىڭمۇ ئوخشاشال ئىبادەت
قىلىنىشقا اليىق ئەمەسلىكىنى بايان قىلدى .كۆزگە ئەڭ يورۇق بولۇپ كۆرۈنىدىغان يۇقىرىقى
ئۈچ ئاسمان جىسىمىنىڭ ئىالھ قىلىنىشقا اليىق ئەمەسلىكى ئايدىڭالشقاندا ۋە بۇ ھەقىقەت
كەسكىن پاكىتالر بىلەن ئىسپاتالنغاندا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم«﴿ :ئى قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن
سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدالردىن ئادا  -جۇدامەن﴾ يەنى مەن ئۇالرغا ئىبادەت قىلىشتىن
ۋە ئۇالرنى ئۆزەمگە ئىالھ قىلىشتىن ئادا ـ جۇدامەن .ئەگەر ئۇالر ھەقىقىي ئىالھ بولىدىغان
بولسا ،ھەممىڭالر ماڭا سۈيىقەست قىلىڭالر ۋە مۆھلەت بەرمەڭالر -،دېدى.
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﴿مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ،زېمىننى ياراتقان
زاتقا يۈزلەندىم ،مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن»﴾ يەنى مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ ياراتقۇچىسى ،ئۇنى

پەيدا قىلغۇچىسى ،بويسۇندۇرغۇچىسى ،ئۇنىڭ مېڭىشلىرىنى بېكىتكۈچى ،ئۇنى باشقۇرۇپ
تۇرغۇچى ،ھەممە نەرسىنىڭ ئىگىدارچىلىقى ئۇنىڭ قولىدا بولغان ۋە ھەممە نەرسىنىڭ
ياراتقۇچىسى ،پەرۋەردىگارى ،ئىگىسى ۋە ئىالھى بولغان بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىمەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ ئاسمانالرنى
ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە (يەنى ئالتە دەۋردە) ياراتتى ،ئاندىن (ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق
رەۋىشتە) ئەرش ئۈستىدە قارار ئالدى ،ﷲ كېچە بىلەن (يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن)
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كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن كۈندۈز بىر  -بىرىنى قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق ئورۇن
ئالمىشىپ تۇرىدۇ)؛ ﷲ قۇياش ،ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغۇچى
قىلىپ ياراتتى ،يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش (يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش) راستىنال ﷲ
نىڭ ئىلكىدىدۇر .ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ دەرىجىسى كاتتىدۇر﴾(((.
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :مۇسا ،ھارۇنالردىن بۇرۇن)
بىز ئىبراھىمغا ھەقىقەتەن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىق يوللىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان)
ھىدايەت ئاتا قىلغان ئىدۇق ،بىز ئۇنىڭ (پەيغەمبەرلىكنىڭ ئەھلى) ئىكەنلىكىنى بىلەتتۇق.
ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم (كۇففارالر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنى مەنسىتمەي) ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە :سىلەر
چوقۇنۇۋاتقان بۇ بۇتالر نېمە؟ (يەنى نېمە ئۈچۈن بۇ بۇتالرغا چوقۇنىسىلەر؟)» دېدى .ئۇالر:
«ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۇالرغا ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز (يەنى ئۇالرغا ئاتا
بوۋىلىرىمىزغا تەقلىد قىلىپ چوقۇنىمىز)» دېدى .ئىبراھىم« :سىلەرمۇ ،ئاتا – بوۋاڭالرمۇ(پايدا  -زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ،ئاڭلىمايدىغان جانسىز بۇتالرغا چوقۇنغانلىقىڭالر ئۈچۈن)
ھەقىقەتەن روشەن گۇمراھلىقتا سىلەر» دېدى .ئۇالر« :سەن راست دەۋاتامسەن ياكى چاقچاق
قىلۋاتامسەن؟» دېدى .ئىبراھىم ئېيتتى« :ئۇنداق ئەمەس ،سىلەرنىڭ (ئىبادەت قىلىشىڭالرغا
اليىق) پەرۋەردىگارىڭالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇالرنى ئۇ ياراتقان،
مەنمۇ ئۇنىڭغا (قەتئى دەلىللەر بىلەن) گۇۋاھلىق قىلغۇچىالردىنمەن﴾(((.
بۇ يەردە ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنى تونۇش يولىدىكى پىكىر يۈرگۈزگۈچى
ئەمەس ،بەلكى شېرىك ئۈستىدىكى قەۋملەر بىلەن ﷲ تائاال يولىدا مۇنازىرىلەشكۈچى
ئىكەنلىكىنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ.

*******
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ
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
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  51ــــ  56ـ ئايەتكىچە.
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نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان( ،مەبۇدلىرىڭالرنىڭ ماڭا ھېچبىر زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى)
ئويلىمامسىلەر!﴿ ﴾80ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇش ھەققىدە ﷲ سىلەرگە ھېچقانداق دەلىل
چۈشۈرمىگەن بۇتالرنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتساڭالر ،سىلەرنىڭ شېرىك
كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن مەن قانداقمۇ قورقاتتىم! ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ئېيتىڭالرچۇ)،
بىز بۇ ئىككى گۇرۇھ ئادەمدىن زادى قايسىمىز ئەڭ قورقماسلىققا تېگىشلىك»﴿ .﴾81ئازابتىن
ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان ئادەملەرگە مەنسۇپتۇر،
ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴿ .﴾82ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن
دەلىلىمىز ئەنە شۇدۇر ،خالىغان كىشىمىزنى بىر قانچە دەرىجە كۆتۈرىمىز ،پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾83
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن تەۋھىد ھەققىدە
مۇنازىرىلەشكەنلىكى ۋە قەۋمىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ناتوغرا سۆزلىرى ئارقىلىق ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
بىلەن جېدەللەشكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :مېنى ﷲ ھىدايەت قىلغان
تۇرسا ،مەن بىلەن ﷲ (نىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە بىرلىكى) توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟﴾ يەنى
سىلەر مەن بىلەن ئۆزىدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ بولمىغان ﷲ توغرۇلۇق جېدەللىشەمسىلەر؟
ئۇ ماڭا ھەقىقەتنى كۆرسەتتى .مېنى شۇنىڭغا باشلىدى .مەن ﷲ توغرىسىدا ئوچۇق پاكىت
ئۈستىدەدۇرمەن .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،مەن سىلەرنىڭ سەپسەتەڭلەر ۋە خاتا قارىشىڭالرغا
قانداقمۇ ئەگىشەي؟!
﴿مەن سىلەرنىڭ ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن قورقمايمەن ،پەقەت
پەرۋەردىگارىمنىڭال خالىغان نەرسىسى بولىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ قارىشىڭالرنىڭ خاتا

ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان بىر پاكىت شۇكى ،سىلەر ئىالھ دەپ چوقۇنىۋاتقان بۇ بۇتالرنىڭ
ھېچقانداق بىر نەرسىگە تەسىر يەتكۈزەلمەسلىكىدۇر .مەن شۇڭا بۇ ئىالھىڭالردىن قورقۇپ
قالمايمەن .ئەگەر ئۇ ئىالھالرنىڭ قولىدىن بىرەر سۇيىقەست قىلىش كەلسە ،ماڭا ھەممىڭالر
ئۇنىڭ بىلەن سۇيىقەست قىلىۋېرىڭالر .ماڭا مۆھلەتمۇ بەرمەڭالر ،بەلكى سۇيىقەست قىلىشنى
تېزلىتىڭالر .ھەقىقەتتە پەقەت ﷲ تائاالال پايدا  -زىيان يەتكۈزەلەيدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىمنىڭ بىلىمى ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ
بىلىمى ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان .ﷲ تائاالنىڭ بىلىمىدىن ھېچقانداق نەرسە
يوشۇرۇن بولمايدۇ.
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﴿(مەبۇدلىرىڭالرنىڭ ماڭا ھېچبىر زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى) ئويلىمامسىلەر!﴾ يەنى
مەن سىلەرگە بايان قىلىپ بەرگەن ھەقىقەتنى ئويلىمامسىلەر؟ سىلەر مۇشۇ ئىالھالرنىڭ يالغان
ئىكەنلىكىدىن ئىبرەت ئېلىپ ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتىن يانمامسىلەر؟
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان بۇ مۇنازىرىسى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ھۇد
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئاد بىلەن ئېلىپ بارغان مۇنازىرىسىگە ئوخشايدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
مۇنازىرىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :ئى ھۇد! سەن بىزگە (ئۆزەڭنىڭ
راستلىقىڭنى كۆرسىتىدىغان) ھېچقانداق روشەن دەلىل كەلتۈرمىدىڭ ،سېنىڭ سۆزۈڭ بىلەن
بىز ئىالھلىرىمىزنى تاشلىۋەتمەيمىز ۋە سېنىڭ (پەيغەمبەرلىكىڭگە) ئىشەنمەيمىز .بىز پەقەت
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سېنى بەزى ئىالھلىرىمىز ساراڭ قىلىپ قويۇپتۇ دەيمىز» ھۇد ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن ﷲ
نى گۇۋاھ قىلىمەن ،سىلەرمۇ گۇۋاھ بولۇڭالركى ،مەن سىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ شېرىك
كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامەن ،ھەممىڭالر ماڭا سۇيىقەست قىلىڭالر ،ماڭا مۆھلەت
بەرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا
مەن تەۋەككۈل قىلدىم ،ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان بىرمۇ مەخلۇق يوقتۇر؛ پەرۋەردىگارىم
ھەقىقەتەن توغرا يولدىدۇر (يەنى ئادىل بولۇپ ھېچكىشىگە قىلچە زۇلۇم قىلمايدۇ)﴾(((.
﴿ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇش ھەققىدە ﷲ سىلەرگە ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن بۇتالرنى
ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتساڭالر ،سىلەرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن
مەن قانداقمۇ قورقاتتىم!﴾ ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بىرەر شېرىكى بارلىقى ھەققىدە ھېچقانداق

بىر پاكىت چۈشۈرمىگەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ ﷲ رۇخسەت قىلمىغان
نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكىتكەن مەبۇدلىرى بارمۇ؟﴾(((﴿ ،بۇ بۇتالر پەقەت سىلەر ۋە ئاتا-
بوۋاڭالر ئاتىۋالغان قۇرۇق نامالردىنال ئىبارەت ،ﷲ بۇنى ئىسپاتاليدىغان ھېچبىر دەلىل -
پاكىت چۈشۈرگىنى يوق﴾(((.
﴿ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ئېيتىڭالرچۇ) ،بىز بۇ ئىككى گۇرۇھ ئادەمدىن زادى قايسىمىز ئەڭ
قورقماسلىققا تېگىشلىك»﴾ يەنى ئىككى گۇرۇھنىڭ قايىسىسى ھەق ئۈستىدە؟ قولىدىن پايدا ـ

زىيان كېلىدىغان زاتقا ئىبادەت قىلغانالرمۇ ياكى پايدا ـ زىيان كەلتۈرەلمەيدىغان ،ئىالھلىقىغا
ھېچقانداق دەلىل  -پاكىتى بولمىغان نەرسىلەرگە ئىبادەت قىلغانالرمۇ؟ ئۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ
قايسىسى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ساقلىنىپ قېلىشقا ھەقلىق بولىدۇ؟

﴿ئازابتىن ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان
ئادەملەرگە مەنسۇپتۇر ،ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴾ يەنى ئىبادەتنى شېرىكى يوق ،بىر

ﷲ تائاالغىال قىلغان ۋە ﷲ تائاالغا ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگەن ئاشۇ كىشىلەر،
قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ساقلىنىپ قالغۇچىالردۇر ،دۇنيا ۋە ئاخرەتتە ھەقىقەتكە
باشالنغۇچىالردۇر.

شېرىكنىڭ ئەڭ چوڭ زۇلۇم ئىكەنلىكى توغرىسىدا
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

﴿ئازابتىن ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان ئادەملەرگە
مەنسۇپتۇر﴾ دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،ساھابىلەر :قايسى بىرىمىز ئۆز ـ ئۆزىمىزگە زۇلۇم

قىلمايمىز؟ (((-دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :شېرىك

((( ھۇد سۈرىسى  53ـــــ  56ـ ئايەتكىچە.
((( شۇرا سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەجم سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان﴾ دېگەن ئايىتىدىكى مۇشرىكلىكنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان
سۆز ئەسلىدە زۇلۇمنى ئىپادىلەيدىغان سۆز بولۇپ ،بۇنداق بولغاندا ،ئايەتنىڭ مەنىسى :ئىمانغا زۇلۇمنى ئارىالشتۇرمىغان-،
دېگەن مەنىدە بولىدۇ .شۇڭا ساھابىلەر زۇلۇم سۆزىنى ئادەتتىكى زۇلۇم دەپ چۈشىنىپ قالغان.
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كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئازابتىن ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان
ئادەملەرگە مەنسۇپتۇر﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،بۇ ساھابىلەرگە ئېغىر تۇيۇلۇپ :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قايسى بىرىمىز ئۆز ـ ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىلمايمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى سىلەر چۈشەنگەندەك ئەمەس ،سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
ياخشى بەندىسىنىڭ﴿ :ئى ئوغۇلچىقىم ،ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمىگىن ،شېرىك كەلتۈرۈش
ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾((( دېگەن سۆزىنى ئاڭلىمىدڭالرمۇ؟ ئۇ پەقەت ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرۈشتۇر» دېدى.
﴿ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن دەلىلىمىز ئەنە شۇدۇر﴾ يەنى
بىز ئىبراھىمنىڭ دەلىلىنى ئۇالرغا قارشى يۈزلەندۈردۇق.
مۇجاھىد ۋە باشقىالر :ﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن دەلىللىرىدىن﴿ :ﷲ
نىڭ شېرىكى بولۇش ھەققىدە ﷲ سىلەرگە ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن بۇتالرنى ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتساڭالر ،سىلەرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن مەن
قانداقمۇ قورقاتتىم! ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ئېيتىڭالرچۇ) ،بىز بۇ ئىككى گۇرۇھ ئادەمدىن زادى
قايسىمىز ئەڭ قورقماسلىققا تېگىشلىك»﴾ دېگەن ئايەتتە كەلگەن (ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ)

دەلىلى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.

ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى راستچىلغا چىقىرىپ ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن
ساقلىنىپ قالىدىغان ھىدايەت ۋە توغرا يول ئۈستىدىكى كىشىلەردىن ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئازابتىن ئەمىن بولۇش ئىمان ئېيتقان ،ئىمانغا مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان
ئادەملەرگە مەنسۇپتۇر ،ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴾.
﴿ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن دەلىلىمىز ئەنە شۇدۇر،
خالىغان كىشىمىزنى بىر قانچە دەرىجە كۆتۈرىمىز ،پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ سۆزى ۋە ئىش -
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ھەرىكەتلىرىدە ھېكمەتلىكتۇر .ھىدايەتكە ماڭىدىغان كىشىنى ۋە بارلىق دەلىل ـ ئىسپاتالر
تۇرغۇزۇلسىمۇ ،ئېزىپ كېتىدىغان كىشىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ تائاال ئېزىپ كېتىدىغان كىشىلەرگە
دەلىل ـ ئىسپاتالرنىڭ پايدا بەرمەيدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى،
پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر
كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾.

*******
((( لوقمان سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  96ـــــ  97ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
بىز ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق .ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنى ھىدايەت قىلدۇق.
(ئىبراھىمدىن) ئىلگىرى نۇھنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىن داۋۇد ،سۇاليمان،
ئەييۇب ،يۈسۈف ،مۇسا ،ھارۇنالرنى ھىدايەت قىلدۇق ،ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق
مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾84زەكەرىيا ،يەھيا ،ئىسا ۋە ئىلياسالرنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسى ياخشىالردىندۇر﴿ .﴾85ئىسمائىل ،ئىليەسە ،يۇنۇس ۋە لۇتالرنى ھىدايەت قىلدۇق،
ئۇالرنى (ئۆز زامانىدىكى) تامامى جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴿ .﴾86ئۇالرنىڭ ئاتا
 بوۋىلىرىدىن ،ئەۋالتلىرىدىن ،قېرىنداشلىرىدىن بەزىلىرىنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئۇالرنىتاللىدۇق ،ئۇالرنى توغرا يولغا يېتەكلىدۇق﴿ .﴾87ﷲ نىڭ توغرا يولى ئەنە شۇدۇر ،ﷲ
بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىلەرنى شۇ يولغا باشاليدۇ .ئەگەر ئۇالر (يەنى شۇ پەيغەمبەرلەر)
شېرىك كەلتۈرسە ئىدى ،ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ،ئەلۋەتتە ،بىكار بولۇپ
كېتەتتى﴿ .﴾88ئۇالرغا كىتابنى ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئەگەر بۇ
مۇشرىكالر ئۇالرنى (يەنى كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەيغەمبەرلىكنى) ئىنكار قىلسا ،ئۇالرنى ئىنكار
قىلمايدىغان باشقا بىر قەۋمگە تاپشۇرىمىز﴿ .﴾89ئەنە شۇالر (يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر)
ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر ،ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكىن( ،ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە)
ئېيتقىنكى« ،قۇرئاننى تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن،
قۇرئان پەقەت پۈتۈن جاھان ئەھلى ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەتتۇر»﴿.﴾90

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ياشانغاندا ،ئۇنىڭغا ئىسھاق ۋە يەئقۇب
ئەلەيھىسساالمالرنىڭ بېرىلگەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قېرىپ قالغاندا ۋە ئۇنىڭ ئايالى سارە
بالىلىق بولۇشتىن ئۈمىد ئۈزگەن بىر ۋاقىتتا ،ئۇالرغا ئىسھاق ئەلەيھىسساالمنى بەرگەنلىكىنى
بايان قىلىدۇ.
پەرىشتىلەر لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى تەرەپكە كېتىۋاتقاچ يول ئۈستىدە ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئەر ـ ئايال ئىككىسىگە ئىسھاقتىن ئىبارەت بىر پەرزەنت
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بېرىلىدىغانلىقى بىلەن خۇش بېشارەت بەردى .سارە بۇنىڭدىن ھەيران قېلىپ«﴿ :ۋىيەي!
مەن بىر موماي تۇرسام ،ئېرىم بىر بوۋاي تۇرسا ،تۇغامدىمەن؟ بۇ ھەقىقەتەن قىزىق ئىشقۇ!»
دېدى .ئۇالر« :ﷲ نىڭ ئەمرىدىن (يەنى قۇدرىتىدىن) ئەجەبلىنەمسەن؟ ﷲ نىڭ رەھمىتى
ۋە بەرىكەتلىرى سىلەرنىڭ ئائىلەڭالرغا (يەنى ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە) نازىل بولسۇن.
ﷲ ھەقىقەتەن مەدھىيلەشكە اليىقتۇر ،ئۇلۇغالشقا اليىقتۇر» دېدى﴾(((.
ئۇ ئىككىسىگە ئىسھاقنىڭ تۇغۇلىدىغانلىقى ھەم ئۇنىڭ پەيغەمبەر قىلىنىدىغانلىقى ۋە
ئىسھاقتىن نەسىل قالدۇرۇلىدىغانلىقى بىلەن خۇش بېشارەت بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا
(((
بىز پەيغەمبەر بولىدىغان ۋە ياخشىالردىن بولىدىغان ئىسھاق بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾
بۇ ئەڭ چوڭ خۇش خەۋەر ۋە كاتتا نېئمەتتۇر.
ﷲ تائاال بېرىلىدىغان بۇ بالىدىن نەسىل قالىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿ئۇنىڭ ئايالى (يەنى سارە) بىر تەرەپتە تۇرۇپ (لۇت قەۋمىنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىدىن
خۇشاللىنىپ) كۈلدى ،بىز ئۇنىڭغا (يەنى سارەگە) ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى)
بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان يەئقۇب (ئاتلىق نەۋرىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن
خۇش خەۋەر بەردۇق﴾((( يەنى سىلەر ھايات ۋاقتىڭالردا ،سىلەردىن تۇغۇلىدىغان بۇ بالىنىڭ
بالىسى دۇنياغا كېلىدۇ .خۇددى سىلەر بۇ باالڭالرنىڭ تۇغۇلغىنىغا خۇش بولغاندەك ،ئۇنىڭ
دۇنياغا كەلگەن بالىسى ئۈچۈنمۇ شادلىنىسىلەر .چۈنكى بالىسىنىڭ بالىسى بىلەن شادلىنىش
ئۆزىدىن نەسىل قالغانلىقى ئۈچۈن بولىدىغان شادلىنىشتۇر .ياشىنىپ قالغان بوۋاي ـ مومايدىن
تۇغۇلغان ئىسھاقنىڭ :مەن ئاجىز تۇغۇلغانلىقىم ئۈچۈن نەسلىم قالماسمىكىن -،دەپ ئەنسىرەپ
قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا كەلگۈسىدە يەئقۇب ئىسىملىك پەرزەنتنىڭ بېرىلىدىغانلىقىدىن
خۇش خەۋەر بېرىلدى.
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بۇ بولسا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ كاپىر قەۋمىدىن يۈز ئۆرۈپ ،ئۇالرنى ۋە
ئۆز يۇرتىنى تاشالپ ،ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن باشقا يۇرتقا ھىجرەت قىلغانلىقى
ئۈچۈن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر .ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىدىن ۋە ئۇرۇق -
تۇغقانلىرىدىن ئايرىلىپ چىققانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭغا شادلىق بېغىشلىنىشى
ئۈچۈن ،ئۆز نەسلىدىن ئۆزىنىڭ دىنىدا بولىدىغان ياخشى ئەۋالدالرنى ئاتا قىلدى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان
نەرسىلىرىدىن يىراقالشتى ،ئۇنىڭغا بىز ئىسھاق بىلەن يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇ ئىككىسىنىڭ
ھەر بىرسىنى پەيغەمبەر قىلدۇق﴾(((.
﴿بىز ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق .ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنى ھىدايەت قىلدۇق.
(ئىبراھىمدىن) ئىلگىرى نۇھنى ھىدايەت قىلدۇق﴾ يەنى نۇھنى ھىدايەت قىلغىنىمىزدەك،

ئىبراھىمنىمۇ ھىدايەت قىلدۇق .ئۇنىڭغا ياخشى ئەۋالدالرنى ئاتا قىلدۇق.
((( ھۇد سۈرىسى  72ـــــ  73ـ ئايەتلەر.
((( ساففات سۈرىسى  112ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  71ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  49ـ ئايەت.
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نۇھ ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئىمتىيازالر
بۇ ئىككى پەيغەمبەرنىڭ ھەر ئىككىسىگە چوڭ ـ چوڭ ئىمتىيازالر بېرىلگەن .نۇھ
ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئىمتىياز بولسا ،ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ كېمىگە
بىللە چىققان كىشىلەردىن باشقا ،يەر ـ يۈزىدىكى بارلىق كىشىلەرنى سۇغا چۆكتۈرۈپ ھاالك
قىلىۋېتىپ ،ئۇنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى ساقالپ قالدى .شۇنىڭ بىلەن ،يەر يۈزىدىكى بارلىق
ئىنسانالر ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن كۆپەيدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئىمتىياز بولسا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن
ئەۋەتىلگەن بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى پەقەتال ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن ئەۋەتىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن نۇھنى ،ئىبراھىمنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتتۇق ،پەيغەمبەرلىكنى ۋە كىتابنى ئۇالرنىڭ ئەۋالدىغا (ئاتا) قىلدۇق﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ
نېمىتىگە ئېرىشكەن ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەر ئادەم (ئەلەيھىسساالم) نىڭ نەسلىدىندۇر ،بىز نۇھ
بىلەن بىللە كېمىگە سالغانالرنىڭ نەسلىدىندۇر ،ئىبراھىمنىڭ نەسلىدىندۇر ،ئىسرائىل (يەنى
يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) نىڭ نەسلىدىندۇر ،بىز (ئىمانغا) ھىدايەت قىلغان( ،پەيغەمبەرلىككە)
تاللىغانالردىندۇر ،ئۇالرغا مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا سەجدە
قىلغان ۋە يىغلىغان ھالدا (زېمىنغا) يىقىلىدۇ﴾(((.
﴿ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىن داۋۇد ،سۇاليمان ،ئەييۇب ،يۈسۈف ،مۇسا ،ھارۇنالرنى
ھىدايەت قىلدۇق﴾ دېگەن ئايەتتىكى «ئۇ» دېگەن بىر كىشىلىك ئالماش بولۇپ ،ئايەتنىڭ

ئەسلىدىكى مەنىسى :ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن -،دېگەنلىك بولىدۇ .بەزى ئالىمالر :بۇ يەردىكى
«ئۇ» دېگەن ئالماشتىن نۇھ ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلغان -،دەيدۇ .بۇنداق بولىدىغانلىقى
ئايەتنىڭ مەزمۇنىدىن چىقىپ تۇرىدۇ .ئۇنداقتا ئايەتنىڭ مەنىسى« :نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەۋالدىدىن ...ھىدايەت قىلدۇق» دېگەنلىك بولىدۇ .ئەگەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇشۇنداق
بولغاندا ،مەنىدە ھېچقانداق بىر زىدلىق بولمايدۇ .بۇ مەنىنى ئىبنى جەرىرمۇ توغرا دەپ
قارىدى.

«ئۇ» دېگەن ئالماش ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
چۈنكى بۇ ئايەتتە باشتىن  -ئاخىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەققىدە توختالغان .شۇڭا
ئالماشنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىشى توغرىراقتۇر .مۇنداق بولغاندا ،ئايەتنىڭ
مەنىسى﴿ :ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىن داۋۇد ،سۇاليمان ،ئەييۇب ،يۈسۈف ،مۇسا ،ھارۇنالرنى
ھىدايەت قىلدۇق﴾ دېگەن بولىدۇ.
لېكىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى مۇشۇنداق مۇقىمالشتۇرغاندا ،بۇنىڭدا بىر زىدلىق كېلىپ
چىقىدۇ .ئۇ زىدلىق لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىدىن بولمىسىمۇ،
ئەۋالدى قاتارىدا سانىلىپ قېلىشىدۇر .چۈنكى لۇت ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
((( ھەدىد سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  58ـ ئايەت.
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قېرىندىشى بولغان ماراننىڭ ئوغلىدۇر .گەرچە لۇت ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەۋالدىدىن بولمىسىمۇ ،ئاز سانلىقنى كۆپ سانلىققا بويسۇندۇرۇش ئۇسۇلى بويىچە ،لۇت
ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىغا قوشۇۋېتىلگەن .مەسىلىنى بۇ ئۇسۇل
بويىچە بىر تەرەپ قىلغاندا ،يۇقىرىدىكى زىدلىقمۇ تۈگەيدۇ.
ئاز سانلىقنى كۆپ سانلىققا بويسۇندۇرۇپ بايان قىلىش ئۇسۇلىنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردىنمۇ
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ﴿ :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﴾
بۇ ئايەتتە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى ،يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى ئاتا ـ بوۋىلىرى قاتارىدىن
سانىدى .ئەمەلىيەتتە ،ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىدۇر .بۇمۇ
يۇقىرىقى قائىدىدىندۇر.
﴿پەرىشتىلەرنىڭ بىرىمۇ ئايرىلىپ قالماي ھەممىسى (ئادەم ئەلەيھىسساالمغا) سەجدە
قىلدى .پەقەت ئىبلىسال سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى﴾((( مانا بۇ ،ئايەتتىمۇ ئىبلىس گەرچە
پەرىشتىلەرنىڭ قاتارىدىن بولمىسىمۇ ،يۇقىرىقى قائىدە بويىچە پەرىشتىلەر بىلەن بىللە ئادەم
ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلدى ۋە سەجدە قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەندى .ئۇ
ئەسلىدە جىنالردىن بولۇپ ،ئوتنىڭ ئۇچقۇنىدىن يارىتىلغان ،پەرىشتىلەر بولسا ،نۇردىن
يارىتىلغان ئىدى.
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ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ (يەنە بىر قاراش بويىچە نۇھ
ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئەۋالدىدىن ساناش بىر كىشىنىڭ بالىلىرىنىڭ ئىچىگە ئۇ كىشىنىڭ قىزىنىڭ
بالىلىرىنىڭمۇ كىرىدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر .چۈنكى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بالىلىرى قاتارىغا ئانىسى ئارقىلىق تەۋە قىلىنىدۇ .چۈنكى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسى يوق.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇھەرب ئىبنى ئەبۇئەسۋەدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ھەججاج يەھيا ئىبنى يەئمەرنى چاقىرتىپ ئۇنىڭغا :سېنىڭ ماڭا ھەسەن ،ھۈسەيننى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىدىن دەپ قارىغانلىقىڭ ۋە شۇنداق بولىدىغانلىقىنى قۇرئاندىن
كۆرگەنلىكىڭ ھەققىدە خەۋەر يەتتى .مەن قۇرئان كەرىمنى باشتىن  -ئاخىرى ئوقۇدۇم .لېكىن
ئۇنداق بولىدىغانلىقىنى ھېچ كۆرمىدىم -،دەيدۇ .يەھيا ئىبنى مەئمەر :سەن قۇرئاندا ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىن داۋۇد ،سۇاليمان ،ئەييۇب ،يۈسۈف ،مۇسا ،ھارۇنالرنى
ھىدايەت قىلدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانمىدىڭ؟ -دېدى .ھەججاج :ھەئە -،دېدى.
يەھيا ئىبنى يەئمەر :ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسى بولمىسىمۇ ،ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بالىلىرىنىڭ قاتارىدىن سانالمىدىمۇ؟ (((-دېدى .ھەججاج :توغرا ئېيتتىڭ -،دېدى.
((( بەقەرە سۈرىسى  133ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  30ــــ  31ـ ئايەتلەر.
((( ئىسا ئەلەيھىسساالم مەريەم ئانىمىز ئارقىلىق ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا تەۋە بولغاندەك ،ھەسەن ۋە ھۈسەينمۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى پاتىمە ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەۋە بولدى .چۈنكى ،فاتىمە ھەسەن ۋە ھۈسەيننىڭ
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شۇڭا بىر كىشى بىر نەرسىنى :بۇ نەرسە مېنىڭ ئەۋالدىمغا قالسۇن -،دەپ ۋەسىيەت
قىلسا ياكى :ئۇ نەرسە ئارقىلىق قولغا كەلگەن پايدىالر مېنىڭ ئەۋالدىمغا بولسۇن ياكى بۇ
نەرسىلەرنى ئەۋالدىمغا بېرىڭالر-،دېگەن بولسا ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىگە ئۇ كىشىنىڭ
قىزىنىڭ بالىلىرىمۇ كىرىدۇ .ئەمما ئۇ كىشى يۇقىرىدىكى ۋەسىيەتلىرىدە :مېنىڭ باال ـ
چاقىلىرىمغا بېرىلىدۇ -،دېگەن بولسا ،پەقەتال شۇ كىشىنىڭ بالىلىرىغا ۋە ئوغۇللىرىنىڭ
بالىلىرىغا بېرىلىدۇ .قىزىنىڭ بالىلىرىغا بېرىلمەيدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىدىن ،ئەۋالتلىرىدىن ،قېرىنداشلىرىدىن بەزىلىرىنى ھىدايەت
قىلدۇق﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنى ،ئەۋالدلىرىنى ۋە قېرىنداشلىرىنى

تىلغا ئېلىپ ،ھىدايەت ۋە توغرا يولغا باشلىنىشنىڭ ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئومۇم بولغانلىقىنى
بايان قىلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى تاللىدۇق ،ئۇالرنى توغرا يولغا
يېتەكلىدۇق﴾.

شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ھەتتا پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئەمەللىرىنىمۇ بىكار قىلىۋېتىدىغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ توغرا يولى ئەنە شۇدۇر ،ﷲ بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىلەرنى شۇ يولغا
باشاليدۇ﴾ يەنى ئۇالر شۇ توغرا يولغا پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئۇتۇق ،ھىدايەت ئاتا

قىلىشى بىلەنال ئېرىشىدۇ.

﴿ئەگەر ئۇالر (يەنى شۇ پەيغەمبەرلەر) شېرىك كەلتۈرسە ئىدى ،ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى
ئەمەللىرى ،ئەلۋەتتە ،بىكار بولۇپ كېتەتتى﴾ بۇ ئايەت شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ چوڭ جىنايەت،

قاتتىق گۇناھ ۋە ئېغىر قىلمىش ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا ۋە سەندىن ئىلگىرىكى (پەيغەمبەر) لەرگە:
«ئەگەر سەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرسەڭ ،سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ ،سەن
ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسەن﴾((( بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قويۇلغان
شەرت بولۇپ ،بۇ شەرت نەتىجىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنى يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
شېرىك كەلتۈرۈشىنى تەلەپ قىلمايدۇ.
تۆۋەندىكى ئايەتلەردىمۇ شەرتنىڭ نەتىجىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنى تەلەپ قىلمايدىغانلىقىنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ«﴿ .ئەگەر مېھرىبان ﷲ نىڭ بالىسى بولىدىغان بولسا ،مەن (ئۇ بالىغا)
ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بوالتتىم» دېگىن﴾(((﴿ ،ئەگەر بىز ئىچ پۇشۇقى قىلماقچى
بولساق ،قېشىمىزدىكى نەرسىلەر بىلەن قىالتتۇق ،ئەگەر (شۇنى) ئىرادە قىلغان بولساق
ئانىسى ئىدى.
((( زۇمەر سۈرىسى  65ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  81ـ ئايەت.
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(لېكىن بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن ئۇنداق قىلىشنى ئىرادە قىلمىدۇق)﴾(((﴿ ،ئەگەر
ﷲ باال تۇتۇشنى خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،مەخلۇقات ئىچىدىن خالىغاننى ئىختىيار قىالتتى،
ﷲ (باال تۇتۇشتىن) پاكتۇر ،ئۇ غالىب ،بىر ﷲ دۇر﴾(((.
﴿ئۇالرغا كىتابنى ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى بەندىلەرگە ئۇالر
ئارقىلىق رەھمەت ۋە مېھرىبانلىق قىلىشىمىز ئۈچۈن ،ئۇالرغا مۇشۇ نەرسىلەرنى نېئمەت قىلىپ
بەردۇق.
﴿ئەگەر بۇ مۇشرىكالر ئۇالرنى (يەنى كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەيغەمبەرلىكنى) ئىنكار قىلسا،
ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغان باشقا بىر قەۋمگە تاپشۇرىمىز﴾ يەنى قۇرەيش ۋە ئۇالردىن باشقا،

مەيلى ئەرەب ياكى ئەرەبتىن باشقا مىللەتلەر بولسۇن ،ياكى كىتاب بېرىلگەن ۋە كىتاب
بېرىلمىگەنلەر بولسۇن ،شۇ نېئمەتلەرنى ئىنكار قىلسا ،ئۇ نېئمەتلەرنى باشقا بىر قەۋمگە يەنى
ئۇ نېئمەتلەرنىڭ ئىچىدىن كىچچىكىنىمۇ بىر نەرسىنى ئىنكار قىلمايدىغان ،رەت قىلمايدىغان،
بەلكى ئۇ نېئمەتلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىمان ئېيتىدىغان مۇھاجىر ،ئەنسارى ۋە ئۇالرنىڭ قىيامەت
كۈنگىچە ئەگەشكۈچىلىرىگە بېرىمىز .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ رەھمىتى ،پەزىلىتى ۋە مېھرىبانلىقى
بىلەن بىزنى شۇالرنىڭ قاتارىدىن قىلغاي!

ئاندىن ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە
شۇالر (يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر)﴾ بۇالرنىڭ ئىچىگە ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى ،قېرىنداشلىرى ۋە
ئەۋالدلىرىمۇ كىرىدۇ﴿ .ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر﴾ يەنى پەقەت ئۇالرال ھىدايەتكە

ئېرىشكەن كىشىلەردۇر.

﴿ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكىن﴾ يەنى ئۇالرغا ئەگەشكىن! بۇ بۇيرۇق قارىماققا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا قىلىنغان بۇيرۇق بولسىمۇ ،بۇنىڭ ئىچىگە ئۇنىڭ ئۈممىتىمۇ كىرىدۇ.
ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مۇجاھىد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
ساد سۈرىسىدە سەجدە ئايىتى بارمۇ؟ -دەپ سورايدۇ .ئىبنى ئابباس :ھەئە ،بار -،دەپ﴿ :بىز
ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق ...ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكىن﴾ دېگەن ئايەتلەرنى
ئوقۇپ :داۋۇد ئەلەيھىسساالممۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان پەيغەمبەرلەرنىڭ
قاتارىدىندۇر((( -،دېدى.
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﴿(ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە) ئېيتقىنكى« ،قۇرئاننى تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن
ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن﴾ يەنى مېنىڭ سىلەرگە بۇ قۇرئاننى يەتكۈزگەنلىكىم ئۈچۈن،
((( ئەنبىيا سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( زۇمەر سۈرىسى  4ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسىدىكى سەجدە ئايىتى بولسا﴿ :داۋۇد بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلدى .پەرۋەردىگارىدىن
مەغپىرەت تەلەپ قىلدى ،سەجدىگە باردى( .ﷲغا) تەۋبە قىلدى﴾ دېگەن ئايەتتۇر .بۇ ئايەتتە ئەسلى سەجدە
قىلغۇچى داۋۇد ئەلەيھىسساالم بولغانلىقى ئۈچۈن ،مۇجاھىد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئۇ سەجدە قىلغان مۇشۇ
ئايەتكە كەلگەندە ،بىزنىڭ سەجدە قىلىدىغان قىلمايدىغانلىقىمىز ھەققىدە سورىغان ئىدى .ئىبنى ئابباس ئۇنىڭغا يۇقىرىدا
دېگەندەك« :داۋۇد ئەلەيھىسساالممۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان پەيغەمبەرلەردىندۇر» دېگەن سۆزى
بىلەن ،بۇ يەردە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىنىڭمۇ سەجدە قىلىشى الزىملىقىنى بىلدۈرىدۇ.

ئەنئام سۈرىسى

سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن.
﴿قۇرئان پەقەت پۈتۈن جاھان ئەھلى ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەتتۇر»﴾ يەنى جاھان ئەھلى
شۇ قۇرئاندىن ۋەز ـ نەسىھەت ئېلىپ ئازغۇنلۇقتىن ھىدايەتكە ،گۇمراھلىقتىن توغرا يولغا ۋە
كۇپۇرلۇقتىن ئىمانغا چىقىدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ
ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى ،ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) ئۆز ۋاقتىدا« :ﷲ
ھېچكىشىگە ھېچ نەرسە نازىل قىلمىدى» دېدى (يەنى ۋەھىينى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار
قىلدى)( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مۇسا ئېلىپ كەلگەن ۋە كىشىلەرگە نۇر ،ھىدايەت
بولغان كىتابنى كىم نازىل قىلدى؟ ئۇ كىتابنى پارچە  -پارچە قەغەزلەرگە كۆچۈرۈپ ،بىر
قىسمىنى ئاشكارىالپ ،كۆپ قىسمىنى يوشۇرىسىلەر( .ئى يەھۇدىيالر!) سىلەرگە ئۆزەڭالر ۋە
ئاتا ـ بوۋاڭالر بىلمىگەن نەرسىلەر بىلدۈرۈلدى( ،بۇ قۇرئاننى) ﷲ (نازىل قىلدى)» .ئاندىن
ئۇالرنى تەرك ئەتكىنكى ،ئۇالر باتىللىرىدا (يەنى قااليمىقان سۆزلىرىدە) ئويناپ يۈرسۇن﴿.﴾91
بۇ (قۇرئان) مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن بىز
نازىل قىلغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان (تەۋرات ۋە ئىنجىلغا ئوخشاش) كىتابالرنى
ئېتىراپ قىلغۇچى مۇبارەك كىتابتۇر ،ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىدىغانالر ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ،
ئۇالر نامازلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ﴿.﴾92

پەيغەمبەرنىڭ ئىنسانالر ئارىسىدىن چىقىرىلىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا كىتاب
نازىل قىلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە
ئۇلۇغلىمىدى .چۈنكى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى.
ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى كەسىر قاتارلىقالر :بۇ ئايەت قۇرەيشلىكلەر توغرىسىدا
چۈشتى -،دېدى .بۇ ئايەت﴿ :ئۆز ۋاقتىدا« :ﷲ ھېچكىشىگە ھېچ نەرسە نازىل قىلمىدى»﴾
دېگەن بىر تۈركۈم يەھۇدىيالر توغرىسىدا چۈشتى -،دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىنسانالردىن بولۇپ قالغانلىقىغا ھەيران
قالىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسانالرنىڭ بىرىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا):

441

ئىنسانالر (يەنى كاپىرالر) نى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغىن ،مۆمىنلەرگە پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىدا (قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن) يۇقىرى ئورۇنغا ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن
خۇش خەۋەر بەرگىن ،دەپ ۋەھى قىلغانلىقىمىزدىن ئۇالر ئەجەبلىنەمدۇ؟﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى
مۇشرىكالر) نىڭ ئۆزلىرىگە ھىدايەت (يەنى پەيغەمبەر بىلەن قۇرئان) كەلگەن چاغدا ئىمان
ئېيتماسلىقلىرى «ﷲ ئىنساننى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتەمدۇ؟» دېگەنلىكلىرى ئۈچۈندۇر( .ئى
مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،مۇبادا زېمىندا (يەنى زېمىن ئەھلىدەك) مېڭىپ يۈرۈيدىغان،
ئولتۇراقالشقان پەرىشتىلەر بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا ئاسماندىن پەرىشتىنى پەيغەمبەر قىلىپ
چۈشۈرەتتۇق»﴾(((.
﴿ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى ،ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) ئۆز ۋاقتىدا« :ﷲ ھېچكىشىگە
ھېچ نەرسە نازىل قىلمىدى» دېدى (يەنى ۋەھىينى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى)﴾ ئاندىن

ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئۆزى تەرىپىدىن بىرەر كىشىگە ۋەھىيىنىڭ چۈشۈرۈلگەنلىكىنى
ئىنكار قىلغۇچىالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىشنى بۇيرۇدى(﴿ .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مۇسا
ئېلىپ كەلگەن ۋە كىشىلەرگە نۇر ،ھىدايەت بولغان كىتابنى كىم نازىل قىلدى؟﴾ يەنى ئۇ
بولسىمۇ ،سىلەر بىلىدىغان تەۋراتتۇر .كىشىلەر تەۋرات بىلەن قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلسۇن
ۋە گۇمراھلىقنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن توغرا يولغا چىقسۇن دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ تەۋراتنى مۇسا
ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈپ بەرگەنلىكىنى ھەممە كىشى بىلىدۇ.

﴿ئۇ كىتابنى پارچە  -پارچە قەغەزلەرگە كۆچۈرۈپ ،بىر قىسمىنى ئاشكارىالپ ،كۆپ
قىسمىنى يوشۇرىسىلەر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭ كۆپ قىسمىنى قولۇڭالردىكى كىتابتىن پارچە

ـ پارچە قىلىپ قەغەزگە كۆچۈرۈپ يازىسىلەر .ئۇنىڭدىن خالىغىنىڭالرنى ئالماشتۇرۇسىلەر،
خالىغىنىڭالرنى ئۆزگەرتىسىلەر ۋە خالىغىنىڭالرنى باشقا مەنىگە بۇراپ :بۇ ﷲ تائاال تەرىپىدىن
مۇشۇنداق چۈشكەن -،دەيسىلەر .ئەمەلىيەتتە ،ئۇ ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەن ئەمەستۇر.

﴿(ئى يەھۇدىيالر!) سىلەرگە ئۆزەڭالر ۋە ئاتا  -بوۋاڭالر بىلمىگەن نەرسىلەر بىلدۈرۈلدى﴾

يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە ئىلگىرى ئۆتۈپ كەتكەن ئىشالرنىڭ خەۋىرىنى ،سىلەر ۋە سىلەرنىڭ
ئاتا ـ بوۋىلىرىڭالر بىلمەيدىغان كېلەچەكنىڭ خەۋەرلىرىنى بىلدۈرگەن شۇ قۇرئاننى كىم نازىل
قىلدى؟ ﴿(بۇ قۇرئاننى) ﷲ (نازىل قىلدى)»﴾.

﴿ئاندىن ئۇالرنى تەرك ئەتكىنكى ،ئۇالر باتىللىرىدا (يەنى قااليمىقان سۆزلىرىدە) ئويناپ
يۈرسۇن﴾ يەنى ئۇالرنى تاشلىغىن! ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نادانلىقى ،گۇمراھلىقلىرىدا تاكى ئۇالرغا
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قىيامەت كەلگۈچە ئوينىسۇن .ئۇالر ياخشى ئاقىۋەتنىڭ ئۆزلىرىگە ياكى مۆمىنلەرگە ئىكەنلىكىنى
شۇ چاغدا بىلىدۇ.

﴿بۇ (قۇرئان) مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن بىز
نازىل قىلغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان (تەۋرات ۋە ئىنجىلغا ئوخشاش) كىتابالرنى
ئېتىراپ قىلغۇچى مۇبارەك كىتابتۇر﴾ يەنى ئۇ قۇرئان مەككىلىكلەرنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئەرەب

ياكى باشقا مىللەتتىن بولسۇن ،بارلىق كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن نازىل قىلىندى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  94ــــ  95ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر مەن
ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾(((﴿ ،بۇ قۇرئان
ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي
قىلىندى﴾(((﴿ ،كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((،
﴿پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن ،بەندىسىگە
(يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان
ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾(((﴿ ،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﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ماڭا مەندىن بۇرۇن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھېچقايسىسىغا بېرىلمىگەن بەش
خىل ئاالھىدىلىك بېرىلدى ».پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ بەش خىل ئاالھىدىلىكنىڭ بىرىنى
مۇنداق بايان قىلدى« :بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر پەقەت ئۆزىنىڭ قەۋمىگىال پەيغەمبەر قىلىنىپ
ئەۋەتىلگەن ئىدى ،مەن بارلىق ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم».
﴿ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىدىغانالر ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! كىمكى
ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشنىدىكەن ،قۇرئاندىن ئىبارەت ساڭا نازىل قىلىنغان بۇ
مۇبارەك كىتابىمىزغا ئىشىنىدۇ.
﴿ئۇالر نامازلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ﴾ يەنى ئۆزلىرىگە پەرز قىلىنغان نامازالرنى
ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىدۇ.

*******
ﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎ ﰏﰐ
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ئۆزىگە ھېچ نەرسە ۋەھيى قىلىنمىغان تۇرۇقلۇق،
ماڭا ۋەھيى قىلىندى دېگەن ،ياكى ﷲ نازىل قىلغاندەك مەنمۇ كىتاب نازىل قىالاليمەن
دېگەن كىشىلەردىنمۇ زالىم كىشىلەر بارمۇ؟ (ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنى سەكراتقا چۈشكەن
ۋاقىتلىرىدا كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە ،قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسەن) ،پەرىشتىلەر (يەنى ئازاب
پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ« :سىلەر جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر! سىلەر ﷲ توغرىسىدا
ھەقسىز سۆزلەرنى قىلغانلىقىڭالر (يەنى ئىپتىرا قىلغانلىقىڭالر ،شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر،
باال نىسبەت بەرگەنلىكىڭالر) ۋە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى مەنسىتمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،بۈگۈن
خورلىغۇچى ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر» دەيدۇ﴿ .﴾93بىز دەسلەپتە سىلەرنى قانداق خەلق
ئەتكەن بولساق ،دەرگاھىمىزغا شۇنداق تەنھا كەلدىڭالر ،سىلەرگە بىز ئاتا قىلغان نەرسىلەرنى
ئارقاڭالردا (يەنى دۇنيادا) قويۇپ كەلدىڭالر( ،ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك بولۇشتا) ﷲ
نىڭ شېرىكلىرى دەپ گۇمان قىلغان شاپائەتچىڭالرنى سىلەر بىلەن بىللە كۆرمەيمىزغۇ؟ ئۇالر
بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى مۇناسىۋەت ھەقىقەتەن ئۈزۈلدى ،سىلەر (شاپائەت قىلىدۇ) دەپ
گۇمان قىلغان بۇتالر بەربات بولدى﴿.﴾94

اﷲ تائاالغا بوھتان چاپلىغان ۋە ئۆزىگە ۋەھىي چۈشكەنلىكىنى دەۋا قىلغان
كىشىدىن ئارتۇق ئۆزىگە ئۇۋال قىلغۇچىنىڭ يوقلۇقى
﴿ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ئۆزىگە ھېچ نەرسە ۋەھيى قىلىنمىغان تۇرۇقلۇق ،ماڭا
ۋەھيى قىلىندى دېگەن ،ياكى ﷲ نازىل قىلغاندەك مەنمۇ كىتاب نازىل قىالاليمەن دېگەن
كىشىلەردىنمۇ زالىم كىشىلەر بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالغا بوھتان توقۇپ :ئۇنىڭ شېرىكلىرى

ياكى بالىسى بار -،دېگەن ياكى ﷲ تائاال ئۇنى پەيغەمبەر قىلمىسىمۇ ،مېنى ﷲ تائاال
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى -،دەپ دەۋا قىلغان ۋەياكى ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن ۋەھىيگە
ئۆزىنىڭ توقۇغان سۆزلىرى بىلەن قارشى تۇرماقچى بولغانلىقىنى دەۋا قىلغان كىشىدىنمۇ ئارتۇق
ئۆزىگە ئۇۋال قىلغۇچى يوقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنسا ،ئۇالر:
«بىز (بۇ سۆزلەرنى) ئاللىقاچان ئاڭلىغان ئىدۇق ،ئەگەر خالىساق ئۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەرنى
بىزمۇ ئەلۋەتتە قىالاليتتۇق ،بۇ پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر» دېدى﴾(((.
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ئۆزلىرىگە ئۇۋال قىلغۇچىالرنىڭ ئۆلۈم ئالدىدىكى ۋە قىيامەت كۈنىدىكى
ئەھۋاللىرى
﴿(ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنى سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتلىرىدا كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە،
قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسەن)﴾ يەنى سەكراتقا چۈشۈپ قىينىلىۋاتقان ۋاقتىدا﴿ ،پەرىشتىلەر
((( ئەنفال سۈرىسى  31ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

(يەنى ئازاب پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ﴾ يەنى قوللىرىنى ئۇرۇش ئۈچۈن سۇنۇپ.
زەھھاك ئەبۇسالىھ :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئازاب پەرىشتىلىرى قوللىرىنى ئازابالش ئۈچۈن
سۇنىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ﷲ تائاال ئۇ پەرىشتىلەرنىڭ كاپىرالرنى ئۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرىشتىلەر (بەدرى ئۇرۇشىدا) كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ
يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگەن
بوالتتىڭ)( .پەرىشتىلەر ئۇالرغا) «دوزاخنىڭ كۆيدۈرگۈچى ئازابىنى تېتىڭالر!» (دەيتتى)﴾(((.
﴿پەرىشتىلەر (يەنى ئازاب پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ﴾ يەنى ئۇالر كاپىرالرنىڭ
جانلىرى جەسەدلىرىدىن چىققۇچە قوللىرى بىلەن ئۇالرنى ئۇرىدۇ ۋە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سىلەر
جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر!﴾ يەنى كاپىر سەكراتقا چۈشكەندە ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئازاب،
قىيىن ـ قىستاق ،زەنجىر ـ كىشەنلەر ،دوزاختىكى قىززىق قايناقسۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى
ىبلەن شۇم خەۋەر بېرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،قورقۇنچتىن جېنى جەسىتىگە قايتا تاراپ كېتىدۇ
ۋە چىقىشقا ئۇنىمايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،پەرىشتىلەر تاكى ئۇنىڭ جېنى تېنىدىن ئايرىلىپ
چىققۇچە ئۇرىدۇ.

﴿«سىلەر جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر! سىلەر ﷲ توغرىسىدا ھەقسىز سۆزلەرنى قىلغانلىقىڭالر
(يەنى ئىپتىرا قىلغانلىقىڭالر ،شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر ،باال نىسبەت بەرگەنلىكىڭالر) ۋە ﷲ
نىڭ ئايەتلىرىنى مەنسىتمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،بۈگۈن خورلىغۇچى ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر»
دەيدۇ﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالغا بوھتان چاپلىغانلىقىڭالر ،ئۇنىڭ ئايەتلىرىگە ئەگىشىشتىن ۋە

ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە بويسۇنۇشتىن باشباشتاقلىق قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،بۈگۈن ئەڭ قاتتىق
خارلىققا ئۇچرايسىلەر .مۆمىن ۋە كاپىرالرنىڭ جان ئۈزۈش ئالدىدىكى ھالەتلىرىنى بايان قىلىپ
كەلگەن كۆپلىگەن كۈچلۈك ھەدىسلەر بار .بۇ ھەدىسلەر ئىبراھىم سۈرىسى  27ـ ئايىتىنىڭ
تەپسىرىدە بايان قىلىنىدۇ.

﴿بىز دەسلەپتە سىلەرنى قانداق خەلق ئەتكەن بولساق ،دەرگاھىمىزغا شۇنداق تەنھا
كەلدىڭالر﴾ بۇ سۆز ئۇالرغا قىيامەت كۈنى دېيىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر

(يەنى جىمى خااليىق) سەپ  -سەپ بولۇشۇپ پەرۋەردىگارىڭغا توغرىلىنىدۇ( ،كاپىرالرغا)
«سىلەر بىزنىڭ ئالدىمىزغا سىلەرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولساق ،شۇ ھالەتتە (مالسىز،
بالىسىز ،يالىڭاچ) كەلدىڭالر﴾((( يەنى بىز سىلەرنى قانداق ياراتقان بولساق ،شۇ پېتى قايتۇرۇپ
كەلدۇق .ھالبۇكى ،سىلەر ئۇنى ئىنكار قىالتتىڭالر ۋە يىراق دەپ ئوياليتتىڭالر .مانا بۇ،
قىيامەت كۈنىدۇر.

﴿سىلەرگە بىز ئاتا قىلغان نەرسىلەرنى ئارقاڭالردا (يەنى دۇنيادا) قويۇپ كەلدىڭالر﴾ يەنى سىلەر
ئۆزەڭالر ئۈچۈن دۇنيادا توپلىغان نېئمەت ۋە مال  -دۇنياالرنى شۇ دۇنيادا قويۇپ كەلدىڭالر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم
بالىسى ،مېنىڭ مېلىم ،مېنىڭ مېلىم! -دەيدۇ .ئى ئادەم بالىسى! سېنىڭ مېلىڭدىن يەپ
((( ئەنفال سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( كەھف سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تۈگەتكىنىڭ ،كىيىپ كونىراتقىنىڭ ۋە سەدىقە قىلىپ ﷲ تائاالنىڭ ھېسابىغا ئۆتكۈزىۋەتكىنىڭال
ساڭا ھېساب ،قالغىنى باشقا كىشىلەر ئۈچۈندۇر».
ھەسەنبەسرى :قىيامەت كۈنى بىر ئىنسان خارلىقتا ۋە ئاددىيىلىقتا خۇددى ئوغالققا
ئوخشاش كەلتۈرۈلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :قېنى سېنىڭ يىغقان ماللىرىڭ؟ -دەيدۇ .ئۇ ئىنسان:
ئى پەرۋەردىگارىم! مالنى توپلىدىم ،لېكىن ئۇنىڭ ھەممىسىنى دۇنيادا قويۇپ كەلدىم -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :ئى ئىنسان! سېنىڭ ئۆزەڭ ئۈچۈن قىلغان ئىبادەتلىرىڭ قېنى؟ -دەيدۇ.
ئۇ ئىنسان ئۆزى ئۈچۈن قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى كۆرەلمەيدۇ -،دەپ﴿ :بىز دەسلەپتە
سىلەرنى قانداق خەلق ئەتكەن بولساق ،دەرگاھىمىزغا شۇنداق تەنھا كەلدىڭالر﴾ دېگەن
ئايەتنى ئوقۇدى .بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.
﴿(ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك بولۇشتا) ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ گۇمان قىلغان
شاپائەتچىڭالرنى سىلەر بىلەن بىللە كۆرمەيمىزغۇ؟﴾ بۇ ئايەت كاپىرالرنىڭ ئەگەر قىيامەت بولۇپ

قالسا ،ئۆزلىرىگە دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە ئەسقىتىدۇ دەپ گۇمان قىلىشىپ ،دۇنيادا بۇتالرنى
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئوخشاشلىرى دەپ قارىغان نەرسىلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ شېرىكلىرى دەپ
قارىغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئەيىبلەش ۋە تەنقىد قىلىش ئۈچۈن كەلگەندۇر.

قىيامەت بولغاندا ،ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئۈزۈلىدۇ .ئۇالرنى ئازدۇرغان نەرسىلەر
ئۇالردىن يوقىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ شېرىكى دەپ بوھتان قىلغان بۇتلىرى ئۇالردىن
قاچىدۇ .ﷲ تائاال پۈتۈن خااليىقنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،مۇنداق دەپ نىدا قىلىدۇ﴿ :سىلەر گۇمان
قىلغان مېنىڭ شېرىكلىرىم قەيەردە؟﴾((( ئۇالرغا يەنە مۇنداق دېيىلىدۇ«﴿ :سىلەر ئىلگىرى
ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان نەرسەڭالر قەيەردە؟ ئۇالر سىلەرگە ياردەم بېرەلەمدۇ؟ يا ئۆزلىرىگە
ياردەم بېرەلەمدۇ؟»﴾(((.
﴿(ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك بولۇشتا) ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ گۇمان قىلغان
شاپائەتچىڭالرنى سىلەر بىلەن بىللە كۆرمەيمىزغۇ؟﴾ يەنى سىلەر ئىبادەتلەردە ﷲ تائاالغا

شېرىك قىلىپ ،ئۇنىڭغىمۇ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالرنى سىلەر بىلەن بىللە كۆرمەيمىزغۇ؟

﴿ئۇالر بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى مۇناسىۋەت ھەقىقەتەن ئۈزۈلدى﴾ يەنى سىلەرنىڭ
ئاراڭالردىكى ئاالقە ۋە مۇناسىۋەت ئۈزۈلدى﴿ .سىلەر (شاپائەت قىلىدۇ) دەپ گۇمان قىلغان
بۇتالر بەربات بولدى﴾ يەنى سىلەرنىڭ بۇتالردىن قىلغان تەمە ـ ئارزۇيۇڭالر بەربات بولدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆرۈپ،
ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا -جۇدا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا مۇناسىۋىتى (يەنى دۇنيادىكى دوستلۇقى)
ئۈزۈلىدۇ .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﴾(((﴿ ،سۇر
((( قەسەس سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  92ــــ  93ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  166ــــ  167ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ
(ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾(((﴿ ،ئىبراھىم ئېيتتى« :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»﴾(((﴿ ،ئۇالرغا« :شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدلىرىڭالرنى چاقىرىڭالر» دېيىلگەن ھامان،
ئۇالر شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدلىرىنى چاقىرىدۇ ،ئۇالردىن جاۋاب كەلمەيدۇ ،ئۇالر ئازابنى كۆرگەن
چاغدا( ،كاپىر بولغانلىقلىرىغا نادامەت قىلىپ) (دۇنيادىكى ۋاقتىدا) ھىدايەت تاپقان بولۇشلىرىنى
ئارزۇ قىلىدۇ﴾(((﴿ ،قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىمىز ،ئاندىن
مۇشرىكالرغا« :ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ ئېتىقاد قىلغان مەبۇدلىرىڭالر قەيەردە؟» دەيمىز.
ئاندىن ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ (دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە ئوخشاش يالغانغا ئىلتىجا قىلىپ):
«پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ
(بىز مۇشرىك بولمىغان دەپ) ئۆزلىرىگە قارشى قانداق يالغان سۆزلىگەنلىكىگە قارىغىن ،ئۇالرنىڭ
(ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ) بوھتان چاپلىغان بۇتلىرى ئۇالردىن قاچىدۇ﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن
ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅ ﮆ
دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى بىخ ئۇرغۇزغۇچى ھەقىقەتەن ﷲ دۇر ،تىرىكنى ئۆلۈكتىن
ۋە ئۆلۈكنى تىرىكتىن چىقارغۇچى ئەنە شۇ ﷲ دۇر( ،ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن) قانداقمۇ
باش تارتىسىلەر؟﴿ .﴾95ﷲ سۈبھىنى (قاراڭغۇدىن) يېرىپ چىقارغۇچىدۇر (يەنى تاڭنى
يورۇتقۇچىدۇر) ،ﷲ كېچىنى (سىلەر ئۈچۈن) ئىستىراھەت قىلىپ ياراتتى( ،سىلەرنىڭ)
ۋاقىت ھېسابلىشىڭالر ئۈچۈن قۇياش بىلەن ئاينى ياراتتى .بۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى
ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر ﴿ .﴾96قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  64ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  22ــــ  24ـ ئايەتكىچە.
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(يەنى كېچىلىك يول يۈرگىنىڭالردا) يول تېپىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە يۇلتۇزالرنى يارىتىپ
بەردى( .ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقىنى) بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن( ،ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ) دەلىللىرىنى
ھەقىقەتەن ئوچۇق بايان قىلدۇق﴿.﴾97

اﷲ تائاالنى (ئۇنىڭ) بەزى ئاالمەتلىرى ئارقىلىق تونۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ دانالرنى ۋە ئۇرۇقالرنى بىخالندۇرغۇچى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر
بەردى .يەنى ﷲ تائاال شۇ نەرسىلەرنى تۇپراق ئىچىدە يارىتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،بىر دانە
ئۇرۇقتىن رەڭگى ،شەكلى ۋە تەمى ئوخشاشمىغان دان ۋە مېۋىلەردىن ئىبارەت ھەر تۈرلۈك
زىرائەتلەر ئۈنۈپ چىقىدۇ.
ﷲ تائاال﴿ :دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى بىخ ئۇرغۇزغۇچى ھەقىقەتەن ﷲ دۇر﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ مەنىسىنى﴿ :تىرىكنى ئۆلۈكتىن ۋە ئۆلۈكنى تىرىكتىن چىقارغۇچى ئەنە شۇ ﷲ
دۇر﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن روشەنلەشتۈردى .يەنى ﷲ تائاال ئۆلۈكتەك جانسىز بولغان دان،
ئۇرۇقچىالردىن تىرىك جانلىق بولغان ئۆسۈملۈكلەرنى چىقاردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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؟ 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﴾(((.
﴿دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى بىخ ئۇرغۇزغۇچى ھەقىقەتەن ﷲ دۇر ،تىرىكنى ئۆلۈكتىن
ۋە ئۆلۈكنى تىرىكتىن چىقارغۇچى ئەنە شۇ ﷲ دۇر﴾ دېگەن بۇ ئايەت خىلمۇ خىل ئۇسلۇب
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بىلەن كەلگەن مەنىسى ئوخشاش ئايەتلەردۇر .بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ﷲ تائاال
توخۇنى تۇخۇمدىن ،تۇخۇمنى توخۇدىن چىقىرىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى .بەزى ئالىمالر :ﷲ
تائاال ياخشى پەرزەنتنى ئەسكى ئادەمنىڭ پۇشتىدىن ،ئەسكى پەرزەنتنى ياخشى ئادەمنىڭ
پۇشتىدىن چىقىرىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئالىمالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مۇشۇنداق مەنىنى
ئىپادىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان نۇرغۇنلىغان مىساللىرى بار.
﴿ئەنە شۇ ﷲ دۇر﴾ يەنى مۇشۇ ئىشنى قىلغۇچى شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ دۇر.
﴿(ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن) قانداقمۇ باش تارتىسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر قانداقمۇ ھەقتىن يۈز
ئۆرۈيسىلەر ۋە ھەقنى تاشالپ ناھەقكە يۈزلىنىپ ،ﷲ تائاالغا باشقىنى شېرىك كەلتۈرۈپ
ئىبادەت قىلىسىلەر؟!
((( ياسىن سۈرىسى  33ــــ  36ـ ئايەتكىچە.

ئەنئام سۈرىسى

﴿ﷲ سۈبھىنى (قاراڭغۇدىن) يېرىپ چىقارغۇچىدۇر (يەنى تاڭنى يورۇتقۇچىدۇر) ،ﷲ
كېچىنى (سىلەر ئۈچۈن) ئىستىراھەت قىلىپ ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزى يورۇقلۇقنى ۋە

قاراڭغۇلۇقنى ياراتقۇچىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان،
زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى پەيدا قىلغان ﷲ غا خاستۇر! ئاندىن (يەنى مۇشۇنداق دەلىللەرنى
كۆرۈپ تۇرۇپ) كاپىرالر پەرۋەردىگارىغا باشقىالرنى شېرىك كەلتۈرىدۇ﴾((( ﷲ تائاال تاڭنى
يۇرۇتۇپ ،كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقىنى كەتكۈزۈۋېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،بارلىق نەرسىلەر يورۇقلۇققا
چىقىپ ،جاھان يورۇپ كېتىدۇ .قاراڭغۇلۇق يوقاپ كېچە تۈگەيدۇ .كۈندۈز يورۇقلۇقى بىلەن
كېلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كېچە بىلەن (يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى
بىلەن) كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن كۈندۈز بىر  -بىرىنى قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق
ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ)﴾((( يەنى ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ كاتتىلىقىنى ،ھۆكۈمرانلىقىنىڭ
چوڭلۇقىنى ئۇقتۇرىدىغان ،ئوخشاشمىغان ،بىر ـ بىرىگە قارشى نەرسىلەرنى يارىتااليدىغان
قۇدرىتىنىڭ بارلىقىنى ،ئۆزىنىڭ قاراڭغۇدىن يورۇقلۇقنى يېرىپ چىقارغۇچى ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى.
﴿ﷲ كېچىنى (سىلەر ئۈچۈن) ئىستىراھەت قىلىپ ياراتتى﴾ يەنى ھەممە نەرسىنىڭ ئارام
ئېلىشى ئۈچۈن ،كېچىنى قاتتىق قاراڭغۇ قىلىپ بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :چاشگاھ ۋاقتى بىلەن قەسەمكى قاراڭغۇلۇقى
(ئەتراپنى قاپلىغان) چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴾(((﴿ ،قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قـاپـلىغان
كېچە بىلەن قەسەمكى .يورۇغان چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾(((﴿ ،قۇياشنى ئاشكارا
قىلغان كۈندۈز بىلەن قەسەمكى .قۇياشنى يوشۇرغان چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴾(((.
﴿(سىلەرنىڭ) ۋاقىت ھېسابلىشىڭالر ئۈچۈن قۇياش بىلەن ئاينى ياراتتى﴾ يەنى
قۇياش بىلەن ئاي ئۆزگىرىپ كەتمەيدىغان ،بۇزۇلۇپ كەتمەيدىغان ،ئۆلچەملەشتۈرۈلگەن ۋە
قانۇنالشتۇرۇلغان ناھايىتى نازۇك بىر ھېساب بىلەن ماڭىدۇ .شۇنداق ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ياز ۋە
قىش مەزگىللىرىدە ماڭىدىغان مەخسۇس يوللىرى بار .ئۇالرنىڭ شۇ يولالردا مېڭىشى بىلەن
قىش ۋە يازالردىكى كۈنلەرنىڭ ئۇزىرىشى ۋە قىسقىرىشى مەيدانغا كېلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى (يەنى ئىككىسىنىڭ جەم
بولۇپ قېلىشى) ،كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى (يەنى ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ
((( ئەنئام سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇھا سۈرىسى  1ــــ  2ـ ئايەتلەر.
((( لەيل سۈرىسى  1ــــ  2ـ ئايەتلەر.
((( شەمس سۈرىسى  3ــــ  4ـ ئايەتلەر.
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ئورنىنى ئېلىشى) مۇمكىن ئەمەس ،ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ قۇياشنى نۇر
چاچقۇچى ۋە ئاينى نۇرلۇق قىلىپ ياراتتى ،يىلالرنىڭ سانىنى ۋە (ۋاقىتالرنىڭ) ھېسابىنى
بىلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئايغا مەنزىللەرنى (يەنى بۇرۇجالرنى) تەيىن قىلدى﴾(((﴿ ،ﷲ قۇياش،
ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغۇچى قىلىپ ياراتتى﴾(((.
﴿بۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾ يەنى ھېچبىر
ئىشتا چەكلىمىگە ئۇچرىمايدىغان ،قارشىلىق بىلدۈرۈلمەيدىغان ،غالىب ،ئاسمان ـ زېمىندىكى
زەررە چاغلىق نەرسە ئۇنىڭ ئىلمىدىن يوشۇرۇن قالماي ،ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ
تائاالنىڭ بېكىتكەن تۈزۈملىرى بويىچە ماڭغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال كېچە ـ كۈندۈز ،قۇياش ۋە ئايالرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلغاندا ،كۆپىنچە
سۆزىنى« :غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى» دېگەن سۆزلەر بىلەن تاماماليدۇ .تۆۋەندىكى
ئايەتلەردىمۇ شۇنداق قىلغان:
﴿ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر ئاالمەت كېچىدىن ئىبارەتكى،
ئۇنىڭدىن كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز  -دە (يەنى كۈندۈزنىڭ نۇرىنى يوق قىلىۋېتىمىز  -دە)،
ئۇالر ناگاھان قاراڭغۇدا قالىدۇ .كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ ،بۇ ،غالىب،
ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾(((﴿ ،ﷲ يەتتە ئاسماننى
ئىككى كۈندە ياراتتى .ھەر ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگە بىلدۈردى (يەنى ھەر ئاسماننىڭ
ئېھتىياجلىق ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇردى) .ئەڭ تۆۋەنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلەن زىننەتلىدۇق
ۋە قوغدىدۇق ،بۇ ئەنە شۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر﴾(((.
﴿قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا (يەنى كېچىلىك يول يۈرگىنىڭالردا) يول
تېپىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە يۇلتۇزالرنى يارىتىپ بەردى﴾ بەزى سەلەپ ئالىملىرى مۇنداق

دېدى :كىمكى مۇشۇ يۇلتۇزالردا تۆۋەندىكىدەك ئۈچ ئىشتىن باشقىچە ئىش بار دەپ قارىسا ،ئۇ
كىشى خاتاالشقان ۋە ﷲ تائاالغا بوھتان چاپلىغان بولىدۇ .ئۇ ئۈچ ئىش :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال
يۇلتۇزالرنى ئاسمانالرنى زىننەتلىگۈچى ،شەيتانالرنى قوغلىغۇچى ۋە قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزالرنىڭ
قاراڭغۇلىقىدا ئۇنىڭ بىلەن يولالرنىڭ يۆنىلىشلىرىنى بەلگىلىگۈچى قىلىپ ياراتقان.

﴿(ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقىنى) بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن( ،ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ) دەلىللىرىنى
ھەقىقەتەن ئوچۇق بايان قىلدۇق﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ
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پاكىتالرنى ،ھەقىقەتنى تونۇپ ،ھەق ئۈستىدە ئوياليدىغان ۋە ناھەقتىن ساقلىنااليدىغان
كىشىلەر ئۈچۈن ئوچۇق بايان قىلدۇق.

*******
((( ياسىن سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  37ــــ  38ـ ئايەتلەر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  12ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ
ﷲ سىلەرنى بىر ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتتى ،سىلەرنى
ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ،ئاناڭالرنىڭ بەچچىدانىدا قارارالشتۇردى ،چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن
ئايەتلەرنى ھەقىقەتەن ئوچۇق بايان قىلدۇق﴿ ﴾98ﷲ بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈردى،
شۇنىڭ بىلەن ،بارلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈردى ،ئۆسۈملۈكلەردىن يېشىل ياپراقالرنى
چىقاردى( ،بۇغداي ۋە ئارپا باشاقلىرىغا ئوخشاش) بىر-بىرىگە مىنگىشىپ كەتكەن دانالرنى
يېتىشتۈردى ،خورما دەرىخىنىڭ چېچەكلىرىدىن يەرگە يېقىن ساڭگىالپ تۇرىدىغان خورما
ساپاقلىرىنى يېتىشتۈردى( ،يامغۇر سۈيى بىلەن) ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈردى( ،يامغۇر سۈيى
بىلەن) شەكىلدە ،ھەجىمدە ،تەمدە بىر  -بىرىگە ئوخشايدىغان ۋە ئوخشىمايدىغان زەيتۇن،
ئانار دەرەخلىرىنى يېتىشتۈردى( ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ) يېڭى تۇتقان مېۋىسىگە ۋە پىشقان
مېۋىسىگە قاراڭالر ،ئۇالردا ﷲ نىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان) ئوچۇق دەلىللەر بار﴿.﴾99
﴿ﷲ سىلەرنى بىر ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتتى﴾ ﷲ ئادەملەرنى
ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ياراتقانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر
ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتقان ،شۇ ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن)
ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان ۋە ئۇالردىن (يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن
ئەر  -ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر﴾(((.
﴿سىلەرنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ،ئاناڭالرنىڭ بەچچىدانىدا قارارالشتۇردى﴾ ئىبنى مەسئۇد،
ئىبنى ئابباس ،ئەبۇئابدۇراھمان سەلمى ،قەيس ئىبنى ئەبۇھازىم ،مۇجاھىد ،ئەتا ،ئىبراھىم
نەخەئىي ،زەھھاك ،قەتادە ،سۇددى ۋە ئەتا خۇراسانىي قاتارلىقالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى،
سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ بەچچىدانىدا ۋە ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا قارار ئالدۇردى دېگەنلىكتۇر-،
دېدى.
ئىبنى مەسئۇد ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بىر تۈركۈم ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،سىلەرنى
دۇنيادا ۋە ئۆلگەن كېيىن قەبرىدە قارار ئالدۇردى دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
﴿چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى ھەقىقەتەن ئوچۇق بايان قىلدۇق﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ۋە ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىدىغان ئادەملەر ئۈچۈن بۇ ئايەتلەرنى بايان
قىلدۇق﴿ .ﷲ بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈردى﴾ يەنى ﷲ تائاال يامغۇرنى بەندىلەرگە
((( نىسا سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بەرىكەت ۋە رىزىق قىلىپ بېرىش ئۈچۈن ،مەخلۇقالرنى ياشارتىش ۋە ھايات قالدۇرۇش
ئۈچۈن ،ئۇالرغا رەھمەت قىلىپ ئېھتىياجىغا چۇشلۇق ياغدۇرۇپ بېرىدۇ.
﴿شۇنىڭ بىلەن بارلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈردى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ
مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ھەممە جانلىق مەۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق﴾(((﴿ ،ئۆسۈملۈكلەردىن
يېشىل ياپراقالرنى چىقاردى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆسۈملۈكلەردىن يېشىل زىرائەت ۋە دەرەخلەرنى
چىقاردى .ئۇ زىرائەت ،دەرەخلەردە دان ۋە مېۋىلەرنى ياراتتى(﴿ .بۇغداي ۋە ئارپا باشاقلىرىغا
ئوخشاش) بىر  -بىرىگە مىنگىشىپ كەتكەن دانالرنى يېتىشتۈردى﴾.
﴿خورما دەرىخىنىڭ چېچەكلىرىدىن يەرگە يېقىن ساڭگىالپ تۇرىدىغان خورما ساپاقلىرىنى
يېتىشتۈردى( .يامغۇر سۈيى بىلەن) ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈردى﴾ بۇ ئىككى خىل مېۋە

ئەرەبلەرنىڭ نەزىرىدە مېۋىلەرنىڭ ئېسىلىدۇر .بۇ ئىككىسى دۇنيادىكى مېۋىلەرنىڭ ئەڭ ئېسىلى
بولۇشىمۇ مۇمكىن.

ﷲ تائاال بۇ ئىككى خىل مېۋىنى نېئمەت قىلىپ بەرگەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
﴿(سىلەر ئۈچۈن يەنە بۇنداق ئىبرەتمۇ باركى) خورمىدىن ،ئۈزۈمدىن شارابالر ۋە پاكىز
يېمەكلىكلەر ياسايسىلەر﴾((( يەنى ھاراق ھارام قىلىنىشتىن ئىلگىرى خورمىدىن ۋە ئۈزۈمدىن
شارابالر ياسىالتتى﴿ .بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى ،ئۈزۈم باغلىرىنى بەرپا قىلدۇق،
شۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق﴾(((.
﴿(يامغۇر سۈيى بىلەن) شەكىلدە ،ھەجىمدە ،تەمدە بىر  -بىرىگە ئوخشايدىغان ۋە
ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ،ئانار دەرەخلىرىنى يېتىشتۈردى﴾ يەنى دەرەخلەرنىڭ ياپراقلىرى،

شەكىللىرى بىر ـ بىرىگە ئوخشايدىغان ،لېكىن بەرگەن مېۋىسىنىڭ تەمى ،شەكلى ۋە تەبىئىتى
ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ۋە ئانار دەرەخلىرىنى يېتىشتۈردى.
﴿(ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ) يېڭى تۇتقان مېۋىسىگە ۋە پىشقان مېۋىسىگە قاراڭالر﴾ يەنى
سىلەر بۇ دەرەخلەرنى يوقتىن بار قىلغۇچى ،قۇرۇق قاقشاللىق ھالىتىدىن ھۆل ـ مېۋىلىك
ھالىتىگە ئايالندۇرغۇچى ،ئۇالرغا رەڭ ،شەكىل ،تەم ۋە خۇش پۇراق كىرگۈزگۈچى ﷲ
تائاالنىڭ قۇدرىتى ھەققىدە ئويلىنىڭالر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر يۈزىدە بىر -بىرىگە تۇتىشاڭغۇ قىتئەلەر بار
ۋە تۈرلۈك زىرائەتلەر بار ،كۆپ شاخلىق بولغان ۋە كۆپ شاخلىق بولمىغان (بىر ئۇرۇقتىن بىر
قانچە تال ئۈنۈپ چىققان ،بىر ئۇرۇقتىن پەقەت بىر تال ئۈنۈپ چىققان) خورما دەرەخلىرى بار،
(ئۇالرنىڭ ھەممىسى) بىر خىل سۇ بىلەن سۇغىرىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن تەمدە
ئارتۇق قىلىمىز ،بۇالردا چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾(((.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  4ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

﴿ئۇالردا ﷲ نىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئوچۇق دەلىللەر بار﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئەگەشكەن كىشىلەر

ئۈچۈن مۇشۇ نەرسىلەردە ۋە شۇ نەرسىلەرنى ياراتقۇچى بولغان زاتنىڭ قۇدرەتلىك ،ھېكمەتلىك
ۋە مېھرىبان زات ئىكەنلىكىگە ئوچۇق دەلىل ـ پاكىتالر باردۇر.

*******
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ
جىنالرنى ﷲ ياراتقان تۇرسا( ،مۇشرىكالر) جىنالرنى ﷲ غا شېرىك قىلىۋېلىشتى،
ﷲ غا جاھالەتتىن ئوغۇل ،قىزالرنى ،ئويدۇرۇپ چىقىرىشتى ،ﷲ (مۇشرىكالر ئىپتىرا قىلغان
نەرسىلەردىن) پاكتۇر ،ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن ئۈستۈندۇر﴿.﴾100

مۇشرىكالرنى ئەيىبلەش توغرىسىدا
بۇ ،ﷲ تائاالغا باشقىالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغان ۋە ﷲ تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتتە
جىنالرنى شېرىك قىلىپ ،ئۇالرغا ئىبادەت قىلغان ،شۇنداقال جىنالرنى ﷲ تائاالغا قىلىنىدىغان
ئىبادەتتە ﷲ تائاالنىڭ شېرىكلىرى دەپ قارىغان مۇشرىكالرغا بېرىلگەن بىر رەددىيەدۇر .ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ شېرىكلىرىدىن ،كۇپۇرلىرىدىن پاكتۇر .ئەگەر :مۇشرىكالر ئەمەلىيەتتە بۇتالرغا ئىبادەت
قىلىدىغان تۇرسا ،سەن قانداقمۇ جىنالرغا ئىبادەت قىلدى دەيسەن؟ -دېگەن سوئال قويۇلسا،
ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جاۋاب مۇنداق :ئۇالرنىڭ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشى ،ئۇالرنىڭ پەقەت جىنالرغا
بويسۇنغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ شۇ جىنالرنىڭ بۇيرۇقى بويىچە بۇتالرغا ئىبادەت قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ﷲ نى قويۇپ ،پەقەت
(ئۆزلىرى) چىشى (نامالر بىلەن ئاتىۋالغان) بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ ،پەقەت ﷲ نىڭ
ئىبادىتىدىن باش تارتقان شەيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ شەيتاننى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى،
شەيتان ئېيتتى« :مەن ئەلۋەتتە سېنىڭ بەندىلىرىڭدىن مۇئەييەن ساندىكىلەرنى ئىگەللەيمەن.
شۇنداقال چوقۇم ئۇالرنى ئازدۇرىمەن ،ئۇالرنى خام خىيال قىلدۇرىمەن (يەنى ھايات ئۇزۇن،
قىيامەت ،ھېساب ئېلىش يوق دېگەندەك باتىل ئەقىدىلەرنى كۆڭلىگە سالىمەن) ،ئۇالرنى
چوقۇم چاھارپايالرنىڭ (بۇتالرغا نەزرە قىلىپ بەلگە ئۈچۈن) قۇالقلىرىنى يېرىشقا بۇيرۇيمەن،
ئۇالرنى چوقۇم ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە (يەنى قۇلالرنى ئاختا قىلىش ،ئۇالرغا
مەڭ ئويدۇرۇشقا ئوخشاش) ئىشالرغا بۇيرۇيمەن» .كىمكى ﷲ نى قويۇپ شەيتاننى دوست
تۇتىدىكەن ،ئۇ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) ئوپئوچۇق زىيان تارتقان بولىدۇ .شەيتان ئۇالرغا (يالغان)
ۋەدىلەرنى بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ (يەنى ئەمەلدە ئىشقا ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى
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كۆڭلىگە سالىدۇ) ،شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ﴾(((﴿ ،مېنى قويۇپ ئىبلىسنى
ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست قىلىۋاالمسىلەر؟﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسىغا مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئاتا! شەيتانغا چوقۇنمىغىن،
شەيتان مەرھەمەتلىك ﷲ غا ھەقىقەتەن ئاسىيلىق قىلدى﴾(((﴿ ،سىلەرگە (پەيغەمبەرلىرىم
ئارقىلىق)« :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئاشكارا
دۈشمەندۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» دەپ تەۋسىيە قىلمىدىممۇ؟﴾(((.
قىيامەت كۈنى پەرىشتىلەر مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن پاكتۇرسەن ،بىزنىڭ دوستىمىز ئۇالر
ئەمەس ،سەن( .ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى) بەلكى جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ تولىسى جىنغا
ئىمان كەلتۈرەتتى﴾(((.
﴿جىنالرنى ﷲ ياراتقان تۇرسا( ،مۇشرىكالر) جىنالرنى ﷲ غا شېرىك قىلىۋېلىشتى﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى ياراتتى .ئۇالرنى ياراتقان ﷲ تائاالنىڭ ھېچقانداق شېرىكى يوق
زاتتۇر .شۇنداق بولغان ئىكەن ،قانداقمۇ ﷲ تائاالغا باشقا بىرىنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغىلى
بولسۇن؟!
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى خۇددى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى بايان قىلىپ كەلگەن
تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئىبراھىم ئېيتتى(« :ئۆزەڭالر) ئويۇپ ياسىغان
بۇتالرغا چوقۇنامسىلەر؟ ھالبۇكى ،سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى ﷲ ياراتقاندۇر»﴾((( يەنى
ﷲ تائاال پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى ئۆزى يالغۇز ياراتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاالغا ھېچقانداق
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ،ئىبادەتنى يالغۇز ﷲ تائاالغىال قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.
﴿ﷲ غا جاھالەتتىن ئوغۇل ،قىزالرنى ،ئويدۇرۇپ چىقىرىشتى﴾ بۇ خۇددى بەزى
يەھۇدىيالرنىڭ ئۇزەير ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ بالىسى ،بەزى خىرىستىئانالرنىڭ ئىسا
ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ بالىسى ۋە بەزى ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ پەرىشتىلەرنى ﷲ
تائاالنىڭ قىزلىرى دەپ گۇمان قىلغىنىدەك ،ﷲ تائاالنى بالىسى بار دەپ سۈپەتلىگەن
كىشىلەرنىڭ ئېزىپ كەتكەنلىكىگە بېرىلگەن بىر رەددىيەدۇر .ﷲ تائاال بۇنداق كىشىلەرنىڭ
چاپلىغان بوھتانلىرىدىن پاكتۇر.

﴿ﷲ (مۇشرىكالر ئىپتىرا قىلغان نەرسىلەردىن) پاكتۇر ،ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن
ئۈستۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال شۇ ئازغۇن ۋە نادان كىشىلەرنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ بالىسى،
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تەڭدىشى ،ئوخشىشى ۋە شېرىكلىرى بار -،دەپ سۈپەتلىگەن سۈپەتلىرىدىن پاكتۇر.

*******
((( نىسا سۈرىسى  117ــــ  120ـ ئايەتكىچە.
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  60ــــ  61ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئـ سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  95ــــ  96ـ ئايەتلەر.
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ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍ
ﷲ ئاسمانالرنى ۋە يەرنى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچىدۇر ،ﷲ نىڭ خوتۇنى يوق تۇرسا،
قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟ ھەممە نەرسىنى ﷲ ياراتقان ،ھەممە نەرسىنى ﷲ ئوبدان
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾101

اﷲ تائاالنىڭ ئاسمان  -زېمىنالرنى ئوخشىشى بولۇپ باقمىغان شەكىلدە
ياراتقانلىقى
﴿ﷲ ئاسمانالرنى ۋە يەرنى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاسمان ـ
زېمىننى ئەزەلدىن بولۇپ باقمىغان بىر شەكىلدە بارلىققا كەلتۈرگۈچى ،پەيدا قىلغۇچى ۋە
ياراتقۇچىدۇر.
﴿ﷲ نىڭ خوتۇنى يوق تۇرسا ،قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟﴾ يەنى بىر باال بىر تىپتىكى
ئىككى جىنسلىق نەرسىدىن پەيدا بولىدىغان تۇرسا ،قانداقمۇ ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بولسۇن؟!
مەخلۇقاتالرنىڭ ئىچىدىن ھېچقانداق نەرسە ﷲ تائاالغا ئوخشىمايدۇ ۋە ھېچقانداق نەرسە
ئۇنىڭ تىپىغا كىرمەيدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر .ئۇنداق بولغان
ئىكەن ،ئۇنىڭ ئايالى بولمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
﴿ھەممە نەرسىنى ﷲ ياراتقان ،ھەممە نەرسىنى ﷲ ئوبدان بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى ياراتقانلىقى ۋە ھەممە نەرسىنى بىلگۈچى ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى .شۇنداق بولغان ئىكەن ،مەخلۇقاتلىرى ئىچىدىن قانداقمۇ ئۆزىگە مۇناسىپ كېلىدىغان
ئايالى بولسۇن؟ ھالبۇكى ،ﷲ تائاال ھېچقانداق ئوخشىشى بولمىغان زاتتۇر .ئۇنداقتا ،ئۇنىڭ
قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟ ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ بوھتانلىرىدىن پاكتۇر.

*******
((( مەريەم سۈرىسى  88ـــــ  95ـ ئايەتكىچە.
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ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ﷲ دىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق)
يوقتۇر ،ئۇ ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر .ئۇ ھەر نەرسىگە
ھامىيدۇر﴿ .﴾102كۆزلەر ﷲ نى كۆرمەيدۇ ،ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىگە)
مېھرىباندۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾103

اﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ئىكەنلىكى
﴿ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر﴾ يەنى ھەممە نەرسىنى ياراتقان ،بالىسى
ۋە ئايالى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالال سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر.
﴿ﷲ دىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر ،ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى سىلەر شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىڭالر ،ئۇنىڭ

بىر ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىڭالر .ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر ئىالھ يوقتۇر .ﷲ

تائاالنىڭ بالىسى ،ئاتا ـ ئانىسى ،ئايالى ،ئوخشىشى ۋە تەڭدىشى يوقتۇر﴿ .ئۇ ھەر نەرسىگە
ھامىيدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇ بارلىق نەرسىلەرنى

ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر .ئۇالرغا كېچە ـ كۈندۈز رىزىق بەرگۈچى ۋە كۆڭۈل بۆلگۈچىدۇر.

ئاخىرەتتە اﷲ تائاالنى كۆرۈش توغرىسىدا
﴿كۆزلەر ﷲ نى كۆرمەيدۇ ،ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ يەنى كۆزلەر ﷲ تائاالنى
ئاخىرەتتە كۆرەلىسىمۇ ،دۇنيادا كۆرەلمەيدۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت
قىلىنغان كۈچلۈك ھەدىسلەر بار.
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مەسرۇق ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ كۆزلەرنىڭ بۇ دۇنيادا ﷲ تائاالنى كۆرەلمەيدىغانلىقى
ھەققىدە :كىمكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنى كۆردى دەپ گۇمان قىلسا ،ئۇ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بوھتان چاپلىغان بولدى .يەنە بىر رىۋايەتتە :ﷲ تائاالغا بوھتان
چاپلىغان بولدى .چۈنكى ﷲ تائاال﴿ :كۆزلەر ﷲ نى كۆرمەيدۇ ،ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ
تۇرىدۇ﴾ دېدى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇخلىمايدۇ ،ئۇنىڭغا ئۇخالش اليىق ئەمەس .ﷲ تائاال
نېسىۋىنى بىردە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ ،بىردە تۆۋەنلىتىدۇ .ئۇنىڭغا كۈندۈزنىڭ ئەمەلى كېچە
كىرىشتىن بۇرۇن ،كېچىنىڭ ئەمەلى كۈندۈز كېلىشتىن بۇرۇن كۆتۈرۈلىدۇ .ئۇنىڭ پەردىسى
نۇر ياكى ئاتەشتىندۇر .مۇبادا ئۇ پەردىسىنى ئېچىپ قالسا ،يۈزىدىن تۆكىلىدىغان نۇر ئۇنىڭ
كۆزى يەتكەن مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممسىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ (يەنى ھەممە مەخلۇقاتالرنى
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كۆيدۈرىۋېتىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاالنىڭ كۆزى ھەممە مەخلۇقاتالرغا يېتىدۇ).
ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ كىتابلىرىدا مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان :مۇسا ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالنىڭ جامالىنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغاندا ،ﷲ تائاال :ئى مۇسا! ھەر قانداق بىر
جانلىق مېنى كۆرگەن ھامانال ئۆلىدۇ .ھەر قانداق بىر جانسىز مېنى كۆرگەن ھامانال پارچە ـ
پارچە بولۇپ كېتىدۇ -،دېدى.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارى تاغقا تەجەللى قىلىش بىلەن ،تاغنى تۈپتۈز
قىلىۋەتتى ،مۇسا بىھوش بولۇپ يىقىلدى .ئۇ ھوشىغا كېلىپ(« :پەرۋەردىگارىم!) سەن
پاكتۇرسەن ،ساڭا تەۋبە قىلدىم ،مەن (سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭغا) ئىشەنگۈچىلەرنىڭ ئەۋۋىلىمەن»
دېدى﴾(((.
تىرىك جانلىقنىڭ ﷲ تائاالنى كۆرەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ كەلگەن بۇ ئەسەر ،بۇ
دۇنيادا ﷲ تائاالنى كۆرۈشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى تەكىتلەپ كەلگەن بولسىمۇ ،بۇ ھەرگىز
قىيامەت كۈنى مۆمىنلەرنىڭ ﷲ تائاالنى كۆرەلەيدىغانلىقىغا زىت كەلمەيدۇ .ئەمما كۆزلەر ﷲ
تائاالنى ئۇنىڭ ئەسلى قىياپىتى بويىچە كۆرەلمەيدۇ .ﷲ تائاال كۆزلەرنىڭ ئۆزىنى ئەسلى
قىياپىتى بىلەن كۆرەلىشىدىن پاكتۇر.
شۇڭا مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ﷲ تائاالنى ئاخىرەتتە كۆرۈشنىڭ
بولىدىغانلىقىنى ،دۇنيادا كۆرۈشنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ ،ئۆزىنىڭ بۇ
قارىشىغا تۆۋەندىكى ئايەتنى دەلىل قىلىدۇ﴿ :كۆزلەر ﷲ نى كۆرمەيدۇ ،ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ
تۇرىدۇ﴾ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ :ﷲ تائاالنى كۆرۈش مۇمكىن ئەمەس -،دېگەن سۆزىدىن
ﷲ تائاالنى ئەسلى قىياپىتى بىلەن كۆرۈش ئىنسانالرغا مۇمكىن بولمايال قالماستىن ،ھەتتا
پەرىشتىلەر ۋە ھەرقانداق بىر مەخلۇقاتنىڭ كۆرىشىنىڭمۇ مۇمكىن ئەمەسلىكى كۆزدە تۇتۇلغان.
﴿ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال كۆزلەرنى قورشاپ تۇرغۇچى ۋە كۆزنى ئۆز

شەكلى بويىچە بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .چۈنكى ﷲ تائاال كۆزلەرنى ياراتقان زاتتۇر.

ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى ياراتقانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقى
توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :مەخلۇقاتنى) ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ئۇ شەيئىلەرنىڭ نازۇك
تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾(((.
﴿كۆزلەر ﷲ نى كۆرمەيدۇ ،ﷲ كۆزلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ بۇ يەردىكى كۆزلەردىن كۆزگە
چېلىقىدىغان مەخلۇقاتالر كۆزدە تۇتۇلغان بولۇشىمۇ مۇمكىن .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ
تائاالنى ھېچقانداق نەرسە كۆرەلمەيدۇ .ﷲ تائاال بولسا ھەممە نەرسىلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ.
﴿ﷲ (بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ ئابۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال نەرسىلەرنى پەيدا قىلىشتا ئەڭ نازۇك يەرلىرىگىچە
بىلگۈچىدۇر .ئۇ نەرسىلەرنىڭ ئورۇنلىرىدىن خەۋەرداردۇر.
((( ئەئراف سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇلك سۈرىسى  14ـ ئايەت.
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بۇ سۆز خۇددى لوقمان ھەكىمنىڭ ئۆز ئوغلىغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىدىن
خەۋەر بېرىپ كەلگەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ(﴿ :لوقمان ئېيتتى) «ئى ئوغۇلچىقىم!
قىلمىشىڭ قىچا چاغلىق نەرسە بولۇپ ،ئۇ ئۇيۇل تاشنىڭ ئىچىدە (يەنى ئەڭ مەخپىي جايدا)
يا ئاسمانالرنىڭ قېتىدا ياكى زېمىننىڭ ئاستىدا بولسىمۇ ،ﷲ ئۇنى ھازىر قىلىدۇ (ئۇنىڭ
ھېسابىنى ئالىدۇ) .ﷲ ھەقىقەتەن ئىنچىكە كۆزەتكۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾(((.

*******
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
(ئى پەيغەمبەر ئېيتقىنكى) سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (ھىدايەتنى
ئازغۇنلۇقتىن ئايرىپ كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر كەلدى ،كىمكى ھەقنى كۆرۈپ ئىمان ئېيتسا
ئۆزىگە پايدا ،كىمكى ئۇنىڭدىن كۆز يۇمسا (يەنى باش تارتسا) ئۆزىگە زىيان .مەن سىلەرگە
(ئەمەلىڭالرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان) كۆزەتچى ئەمەسمەن (پەقەت سىلەرنى ئاگاھالندۇرغۇچى
پەيغەمبەرمەن)﴿ .﴾104ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)( :ئى مۇھەممەد!) سەن (قۇرئاننى باشقىالردىن)
ئۆگەندىڭ دەيدۇ دەپ ،ھەقنى بىلىدىغان قەۋمگە بايان قىلىمىز دەپ ،ئايەتلەرنى مۇشۇنداق
شەكىللەردە بايان قىلدۇق﴿.﴾105

دەلىل ـ پاكىتالرنىڭ بايانى
﴿(ئى پەيغەمبەر ئېيتقىنكى) سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (ھىدايەتنى ئازغۇنلۇقتىن
ئايرىپ كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر كەلدى﴾ يەنى بۇ دەلىللەر قۇرئان ئۆز ئىچىگە ئالغان ۋە

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دەلىل ـ پاكىتالردۇر.

﴿كىمكى ھەقنى كۆرۈپ ئىمان ئېيتسا ئۆزىگە پايدا﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى
ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :كىمكى ئازىدىكەن ،ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن ئازغان
بولىدۇ﴾(((.
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﴿كىمكى ئۇنىڭدىن كۆز يۇمسا (يەنى باش تارتسا) ئۆزىگە زىيان﴾ يەنى ئۇنىڭ ئۇۋالى
پەقەت ئۆزىگىال قايتىدۇ .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)﴾(((.
﴿مەن سىلەرگە (ئەمەلىڭالرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان) كۆزەتچى ئەمەسمەن (پەقەت سىلەرنى
((( لوقمان سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  108ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرمەن)﴾ يەنى مەن سىلەرنى ساقلىغۇچى ۋە سىلەرنى كۆزەتكۈچى
ئەمەسمەن .بەلكى مەن سىلەرگە دىننى يەتكۈزگۈچىمەن .ﷲ تائاال خالىغان كىشىنى ھىدايەت
قىلىدۇ ۋە خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)( :ئى مۇھەممەد!) سەن (قۇرئاننى باشقىالردىن) ئۆگەندىڭ
دەيدۇ دەپ ،ھەقنى بىلىدىغان قەۋمگە بايان قىلىمىز دەپ ،ئايەتلەرنى مۇشۇنداق شەكىللەردە
بايان قىلدۇق﴾ يەنى بىز مۇشۇ سۈرىدە ﷲ تائاالنى بىر دەپ تونۇشنى بىلدۈرىدىغان ۋە ﷲ

تائاالدىن باشقا ئىالھنىڭ يوقىلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئايەتلەرنى بايان قىلغىنىمىزدەك،
نادان بولغانلىقى ئۈچۈن ئىنكار قىلغۇچى كاپىر ۋە مۇشرىكالرنىڭ :ئى مۇھەممەد! سەن كىتاب
بېرىلگەن بۇرۇنقى كىشىلەردە ئوقۇدۇڭ ،ئۇالردىن دەرس ئالدىڭ ۋە ئۇالردىن ئۆگەندىڭ-،
دەيدىغانلىقى ئۈچۈن ،ھەر بىر ئورۇندا يەنە شۇ ئايەتلەرنى بايان قىلىمىز .بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،زەھھاك
ۋە باشقىالرمۇ تەستىقلىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالر« :بۇ (يەنى قۇرئان) پەقەت ئۇ (يەنى
مۇھەممەد) ئۆزى توقۇغان يالغاندۇر ،ئۇنىڭغا ئۇنى توقۇشقا باشقا بىر قەۋم (يەنى ئەھلى كىتاب)
ياردەم بەرگەن» دەيدۇ ،ئۇالر (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بوھتان چاپالش بىلەن ئۇنىڭغا)
زۇلۇم قىلدى ۋە يالغاننى چاپلىدى .ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ) بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى،
ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئوقۇپ
بېرىلىۋاتىدۇ»﴾(((.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ كاتتىبېشى ۋە يالغانچىلىقتىكى پېشىۋاسىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇ (پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ھەققىدە) ئويالندى( ،قۇرئان توغرۇلۇق نېمە دېيىشنى ۋە
قانداق بوھتان قىلىشنى) پىالنلىدى .لەنەت بولسۇنكى ،ئۇ قانداق پىالنلىدى .يەنە لەنەت
بولسۇنكى ،ئۇ قانداق پىالنلىدى .ئاندىن ئۇ قارىدى .ئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايىنى
پۈرۈشتۈردى .ئاندىن (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈدى( ،پەيغەمبەرگە ئەگىشىشتىن) تەكەببۇرلۇق بىلەن
باش تارتتى« .بۇ (كاالمۇﷲ ئەمەس) پەقەت ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر ،بۇ پەقەت ئىنسان
سۆزىدۇر» دېدى﴾(((.

﴿ھەقنى بىلىدىغان قەۋمگە بايان قىلىمىز دەپ ،ئايەتلەرنى مۇشۇنداق شەكىللەردە بايان
قىلدۇق﴾ يەنى ئۇ ئايەتلىرىمىزنى ھەقنى بىلىدىغان قەۋملەرگە بايان قىلىشىمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق

بايان قىلىمىز ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەقىقەتكە ئەگىشىدۇ ۋە ناھەقتىن ساقلىنىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ
ئايەتلىرىنى بايان قىلىش ئارقىلىق يۇقىرىقى تىلغا ئېلىنغان مۇشرىكالرنى ئازدۇرىۋېتىشتىكى
ۋە تۆۋەندىكىلەرگە ھەقنى بايان قىلىپ بېرىشتىكى چوڭ ھېكمەت بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ
ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغاندەك بولۇشى مۇمكىن﴿ :ﷲ بۇ مىسال بىلەن نۇرغۇن كىشىلەرنى
(ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن) ئازدۇرىدۇ ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنى (ئۇنى تەستىقلىغانلىقتىن)
((( فۇرقان سۈرىسى  4ــــ  5ـ ئايەتلەر .
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  18ـــــ  25ـ ئايەتكىچە.
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ھىدايەت قىلىدۇ﴾((((﴿ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى) ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ قۇرئاننىڭ
پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بىلىشلىرى ،شۇنىڭ بىلەن ،ئىمان
ئېيتىشلىرى ،دىللىرىنىڭ قۇرئانغا بويسۇنۇشى ئۈچۈندۇر .ﷲ مۆمىنلەرنى ھەقىقەتەن توغرا
يولغا باشلىغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،بىز دوزاخ مۇئەككەللىرىنى پەقەت پەرىشتىلەردىن قىلدۇق ،بىز
ئۇالرنىڭ سانى بىلەن پەقەت كاپىرالرنى سىنىدۇق ،تاكى ئەھلى كىتاب (ئۆزلىرىنىڭ ساماۋىي
كىتابلىرىدىكى بۇ ساننى كۆرۈپ قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتقاي ،مۆمىنلەرنىڭ
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەرگەن خەۋىرىگە ئىشەنگەنلىكلىرىدىن ۋە ئەھلى كىتابنىڭ
قۇرئان خەۋەرلىرىنىڭ تەۋرات ،ئىنجىلدىكى خەۋەرلەرگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ
قىلغانلىقىدىن) ئىمانى كۈچەيگەي ،ئەھلى كىتاب ۋە مۆمىنلەر (بۇنىڭدىن) شەكلەنمەيدۇ،
دىللىرىدا كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) ،كاپىرالر« :بۇ مىسالدىن ﷲ نېمىنى ئىرادە قىلىدۇ»
دەيدۇ ،ﷲ مۇشۇنداق خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ،
پەرۋەردىگارىڭنىڭ قوشۇنىنى (يەنى پەرىشتىلەرنىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىنى ،ئۇالرنىڭ كۈچ -
قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ يارىتىلىشتىكى چوڭلۇقىنى) پەقەت ئۇ ئۆزى بىلىدۇ ،بۇ( ،يەنى ﷲ
بايان قىلغان دوزاخ) پەقەت ئىنسانالر ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەتتۇر﴾(((﴿ ،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)﴾(((﴿ ،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 ،مۇساپىنىڭ يىراقلىقىدىن چاقىرىقنى ئاڭلىمىغان كىشىلەرگە
ئوخشايدۇ)﴾((( .بۇ ئايەتلەردىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەردىمۇ قۇرئاننىڭ تەقۋادارالرغا
ھىدايەت قىلىنىپ چۈشۈرۈلگەنلىكى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇ قۇرئان ئارقىلىق خالىغان كىشىنى
ئازدۇرۇپ ،خالىغان كىشىنى ھىدايەت يولىغا باشاليدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
(ئى مۇھەممەد!) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان قۇرئانغا ئەمەل قىلغىن؛
((( بەقەرە سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  54ـ ئايەت.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ﷲ دىن باشقا مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،مۇشرىكالر بىلەن تەڭ بولمىغىن﴿ .﴾106ئەگەر ﷲ
(ئۇالرنىڭ ھىدايەت تېپىشىنى) خالىسا ،ئۇالر شېرىك كەلتۈرمەيتتى ،سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى
قىلغىنىمىز يوق ،سەن ئۇالرغا ھامىيمۇ ئەمەسسەن﴿.﴾107

پەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋەھىيگە ئەگىشىشكە بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە ۋە ئۇنىڭ يولىغا ئەگەشكەن كىشىلەرگە مۇنداق بۇيرۇق بېرىدۇ:

﴿(ئى مۇھەممەد!) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان قۇرئانغا ئەمەل قىلغىن؛
ﷲ دىن باشقا مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ يەنى ساڭا ۋەھىي قىلىنغان قۇرئانغا ئەگەشكىن،

قۇرئاننىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ماڭغىن .ئۇنىڭغا ئەمەل قىلغىن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرەپتىن
ساڭا قىلىنغان نەرسە شەكسىز ھەقىقەتتۇر .چۈنكى ئۇ پەرۋەردىگارىڭدىن باشقا ھېچقانداق
ئىالھ يوقتۇر.
﴿مۇشرىكالر بىلەن تەڭ بولمىغىن﴾ يەنى تاكى ﷲ تائاال ساڭا مەككىنى پەتھى قىلىپ
بولغۇچە ،ئۇالرغا قارشى ساڭا ياردەم بەرگىچە ،سەن مۇشرىكالرنى كەچۈر ۋە ئۇالردىن كەلگەن
ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلغىن .بىلگىنكى ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازدۇرىۋېتىشىدا بىر ھېكمەت
بار .ئەگەر ﷲ تائاال خالىغان بولسا ئىدى ،بارلىق كىشىلەرنى توغرا يولغا باشلىغان ،بارلىق
ئىنسانالرنى توغرا يول ئۈستىگە توپلىغان بوالتتى.
﴿ئەگەر ﷲ (ئۇالرنىڭ ھىدايەت تېپىشىنى) خالىسا ،ئۇالر شېرىك كەلتۈرمەيتتى﴾ يەنى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ خالىغان ھۆكمىدە ۋە تاللىغان ئىشىدا بىر خاھىشى ۋە ھېكمىتى باردۇر.
ﷲ تائاال قىلغان ئىشىدىن سورالمايدۇ .ئىنسانالر بولسا ،سورىلىدۇ.

﴿سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى قىلغىنىمىز يوق﴾ يەنى سېنى ئۇالرنىڭ قىلغان سۆزلىرىنى،
ئىش ـ ئەمەللىرىنى ساقاليدىغان كۆزەتچى قىلغىنىمىز يوق﴿ .سەن ئۇالرغا ھامىيمۇ ئەمەسسەن﴾
يەنى سەن ئۇالرنىڭ رىزىقلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا ئىگە بولغۇچى ئەمەسسەن .سېنىڭ
مەسئۇلىيىتىڭ پەقەتال دىننى يەتكۈزۈشتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغىن ،سەن
پەقەت (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغۇچىسەن .سەن ئۇالرغا مۇسەللەت (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا
مەجبۇرلىغۇچى) ئەمەسسەن﴾(((﴿ ،سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾(((.

*******
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
((( غاشىيە سۈرىسى  21ـــــ  22ـ ئايەتلەر.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇشرىكالرنىڭ خۇدانى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر( ،ئۇنداق
قىلساڭالر) ئۇالر بىلمىگەنلىكلىرىدىن ھەددىدىن ئېشىپ ﷲ نى تىلاليدۇ .شۇنىڭدەك ،بىز
ھەر ئۈممەتكە ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىنى چىرايلىق كۆرسەتتۇق ،ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىپ بارىدىغان
جايى ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ (يەنى
ياخشىغا مۇكاپات بېرىدۇ ،ياماننى جازااليدۇ)﴿.﴾108

مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالنى تىللىماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى
تىلالشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنى تىلالش ،ئەمەلىيەتتە پايدىلىق بولسىمۇ ،لېكىن ئۇنىڭدىن
مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرنىڭ ئىالھى بولغان ﷲ تائاالنى تىللىشىدىن ئىبارەت ناھايىتى يامان
بىر ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەرنى مۇشرىكالرنىڭ
ئىالھلىرىنى تىلالشتىن توستى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر :ئى مۇھەممەد! ياكى سەن بىزنىڭ ئىالھلىرىمىزنى
تىلالشتىن يالتىيىسەن ياكى بىز سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭنى سۆكىمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ
تائاال مۆمىنلەرنى مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنى تىلالشتىن توسۇپ مۇنداق دېدى﴿ :مۇشرىكالرنىڭ
خۇدانى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) ئۇالر
بىلمىگەنلىكلىرىدىن ھەددىدىن ئېشىپ ﷲ نى تىلاليدۇ﴾.

ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسۇلمانالر
كاپىرالرنىڭ بۇتلىرىنى تىلاليتتى .شۇنىڭ بىلەن ،كاپىرالر ھەددىنى بىلمەستىن ﷲ تائاالنى
تىلالشقا باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.

462

تۆۋەندىكى ھەدىستە بايان قىلىنغان ئىشمۇ يامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقىشى مۇمكىن
بولغان ئىشالرنى قىلماسلىققا بۇيرۇلغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئۆزىنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنى تىللىغان كىشىگە لەنەت بولسۇن!» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! بىر كىشى قانداقمۇ ئۆزىنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنى تىللىسۇن؟ -دېيىشتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشى بىرسىنىڭ ئاتىسىنى تىلاليدۇ .ئۇ كىشىمۇ بۇ كىشىنىڭ ئاتىسىنى
تىلاليدۇ .بىر كىشى باشقا بىر كىشىنىڭ ئانىسىنى تىلاليدۇ .ئۇ كىشىمۇ بۇ كىشىنىڭ ئانىسىنى
تىلاليدۇ» دېدى.
﴿شۇنىڭدەك ،بىز ھەر ئۈممەتكە ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىنى چىرايلىق كۆرسەتتۇق﴾ يەنى
بىز قەۋمىڭگە ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى ياخشى كۆرۈشنى ،ئۇنى قوغداشنى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم
بېرىشنى چىرايلىق كۆرسەتكىنىمىزدەك ،گۇمراھلىقتا ئۆتكەن ھەر بىر ئۈممەتكىمۇ ئۆزلىرىنىڭ
شۇ گۇمراھلىقىنى چىرايلىق كۆرسەتتۇق .ﷲ تائاالنىڭ خاھىشى ۋە قىلغان بۇ ئىشىدا تولۇق
دەلىلى ۋە كاتتا ھېكمىتى باردۇر.

ئەنئام سۈرىسى

﴿ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىپ بارىدىغان جايى ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر ،ﷲ ئۇالرنىڭ
قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ (يەنى ياخشىغا مۇكاپات بېرىدۇ ،ياماننى جازااليدۇ)﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن ھېساب ئېلىپ ،ياخشى ئىشىغا مۇكاپات ،يامان
ئىشىغا جازا بېرىدۇ.

*******
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ
ئەگەر ئۇالرغا بىرەر مۆجىزە كەلسە ،ئۇنىڭغا چوقۇم ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى (بىلدۈرۈپ) ﷲ
نىڭ نامى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشىدۇ( .ئى مۇھەممەد!) مۆجىزىلەر (مېنىڭ ئەمەس) ،ﷲ
نىڭ دەرگاھىدىكى ئىش ،دېگىن( .ئى مۆمىنلەر!) سىلەر نېمىنى بىلىسىلەر؟ مۆجىزىلەر كەلسە
ئۇالر ئېھتىمال ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەسلىكلىرى مۇمكىن﴿ .﴾109ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى
ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك
(يەنە ئىشەنمەيدۇ) ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴿.﴾110

مۇشرىكالرنىڭ مۆجىزە تەلەپ قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ :مۆجىزە كەلسە
چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز -،دەپ قەسەم بەرگەنلىكى
﴿ئەگەر ئۇالرغا بىرەر مۆجىزە كەلسە ،ئۇنىڭغا چوقۇم ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى (بىلدۈرۈپ)
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ (ئەگەر

ئۇالرغا) بىرەر مۆجىزە كەلسە ،ئۇ مۆجىزىگە ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ
نامىنى تىلغا ئېلىپ ،چوڭقۇر قەسەم ئىچكەنلىكىدىن خەۋەر بەردى.

﴿(ئى مۇھەممەد!) مۆجىزىلەر (مېنىڭ ئەمەس) ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ئىش ،دېگىن﴾

يەنى :ئى مۇھەممەد! سەندىن توغرا يولنى تېپىش ۋە ئۇ يولدىن مېڭىش ئەمەس ،بەلكى
قىيىنالشتۇرۇش ،كۇپۇرلۇق ۋە تەرسالىق قىلىش يۈزىسىدىن سەندىن مۆجىزە تەلەپ قىلغان
ئاشۇ كاپىرالرغا :بۇ مۆجىزىلەر ﷲ تائاالنىڭدۇر .ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا ،ئۇ مۆجىزىلەرنى
سىلەرگە كەلتۈرىدۇ ،خالىسا كەلتۈرمەيدۇ -،دېگىن!

﴿(ئى مۆمىنلەر!) سىلەر نېمىنى بىلىسىلەر؟ مۆجىزىلەر كەلسە ئۇالر ئېھتىمال ،ئۇنىڭغا
ئىشەنمەسلىكلىرى مۇمكىن﴾ بۇ ئايەتتە خىتاب قىلىنغان« :سىلەر نېمىنى بىلىسىلەر؟»

دېگەن سۆزدىن مۇشرىكالر كۆزدە تۇتۇلغان دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار .مۇجاھىدمۇ شۇ كۆز
قاراشتا بولدى .ئۇنداقتا ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :ئى مۇشرىكالر! سىلەر ئىچكەن
قەسىمىڭالردا ئۆزەڭالرنى راستچىل دەپ بىلەمسىلەر؟ يەنى مۇشرىكالر تەلەپ قىلغان مۆجىزە
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(ئۇالرغا) كەلسىمۇ ،ئۇالر (ئۇنىڭغا) ئىمان ئېيتمايدۇ.
بۇ ئايەتتىكى خىتاب مۆمىنلەرگە قارىتىلغان دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بۇنداق بولغاندا
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئۇ مۇشرىكالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى
ئۈمىد قىلىپ ،مۆجىزە كېلىشنى ئارزۇ قىلغىنىغا قاراپ ،ئۇالرغا مۆجىزە كەلسە ،چوقۇم ئىمان
ئېيتىدۇ دەپ بىلەمسىلەر؟
﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز،
ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ)﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر
ﷲ تائاال چۈشۈرگەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغان ئىدى .ئۇالرنىڭ دىللىرى بىر نەرسىدە
مۇستەھكەم تۇرالمايدىغان ،ھەممە نەرسىدىن قايتۇرۇلىدىغان بولۇپ قالدى.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىز ئۇالر بىلەن ئىماننىڭ
ئوتتۇرىسىغا توسالغۇ بولۇپ تۇرىۋالىمىز ،خۇددى بىز دەسلەپتىال ئۇالر بىلەن ئىماننىڭ
ئوتتۇرىسىدا توسالغۇ بولىۋېلىپ (ئۇالر ئىمان ئېيتمىغاندەك) ،ئۇالرغا بارلىق مۆجىزىلەر كەلگەن
تەقدىردىمۇ ،ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئىكىرىمە ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى ئەسلەممۇ مۇجاھىدقا
ئوخشاش پىكىردە بولدى.
ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ يەردە بەندىلىرىنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىدىن
چىقىشتىن بۇرۇن ،ئۇالرنىڭ قانداق ئەمەللەرنى قىلىدىغانلىقىنى ئۇالر قىلىشتىن بۇرۇن خەۋەر
بەردى ۋە مۇنداق دېدى ﴿ :ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك (يەنى ﷲ دەك) ئېيتىپ
بېرەلمەيدۇ﴾(((﴿ ،ھەر قانداق ئادەم« :ﷲ نىڭ تائىتىدە كەتكۈزۈپ قويغانلىرىمغا ھەسرەت!
مەن (ﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى) مەسخىرە قىلغۇچىالردىن ئىدىم» دەپ قالماسلىق
ئۈچۈن ياكى «ﷲ مېنى ھىدايەت قىلغان بولسا (ھىدايەت تېپىپ) ئەلۋەتتە تەقۋادارالردىن
بوالتتىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ياكى ئازابنى كۆرگەن چاغدا« :كاشكى دۇنياغا قايتىشىمغا
بولسا ئىدى( ،ئۇ چاغدا ﷲ غا ئىتائەت قىلىپ) ياخشىالردىن بوالر ئىدىم» دەپ قالماسلىق
ئۈچۈن (پەرۋەردىگارىغا بويسۇنسۇن)﴾(((.
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ئاندىن ﷲ تائاال ئەگەر ئۇالر دۇنياغا قايتا ـ قايتا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ
يەنىال توغرا يولنىڭ ئۈستىدە بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر دۇنياغا
قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر
(ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە) يالغانچىالردۇر﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر
دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ)﴾ يەنى ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلسا (ئۇالر
((( فاتىر سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  56ــــ  58ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

دۇنيادىكى چاغدا) ،دەسلەپتە بىز ئۇالر بىلەن ئىماننىڭ ئارىلىقىدا توسالغۇ بولىۋالغىنىمىزدەك
يەنە شۇنداق توسالغۇ بولىۋالىمىز.
﴿ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾ ئىبنى ئابباس ،سۇددى،
مۇجاھىد ،ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ،ئەبۇمالىك ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنى
ئۆزلىرىنىڭ كۇپۇرلۇقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ
بىز ئۇالرغا (يەنى كۇففارالرغا) پەرىشتىلەرنى چۈشۈرگەن ،ئۆلۈكلەرنى ئۇالر بىلەن
سۆزلەشتۈرگەن ،بىز ھەممە نەرسىنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا يىغىپ بەرگەن (يەنى ئۇالرنىڭ يۇقىرىقى
تەلەپلىرىنى ئورۇنلىغان) تەقدىردىمۇ ،ﷲ خالىمىغىچە ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ
تولىسى (بۇنى) ئۇقمايدۇ﴿.﴾111
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەگەر ئۇالرنىڭ ﷲ غا قەسەم قىلىپ تۇرۇپ سورىغان سوئاللىرىغا
جاۋاب بېرىلگەن ،ئۇالر ئىشىنىدىغان مۆجىزىلەر كەلتۈرۈلگەن ،ئۇالرغا (خۇددى ئۇالر تەلەپ
قىلغاندەك) ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىنى تەستىقاليدىغان پەرىشتىلەر
چۈشۈرۈلگەن تەقدىردىمۇ ،تاكى ﷲ تائاال خالىمىغىچە ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمايدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇالرغا (يەنى كۇففارالرغا) پەرىشتىلەرنى چۈشۈرگەن،
ئۆلۈكلەرنى ئۇالر بىلەن سۆزلەشتۈرگەن ،بىز ھەممە نەرسىنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا يىغىپ بەرگەن
(يەنى ئۇالرنىڭ يۇقىرىقى تەلەپلىرىنى ئورۇنلىغان) تەقدىردىمۇ ،ﷲ خالىمىغىچە ئۇالر ئىمان
ئېيتمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ پەرىشتىلەرنى تەلەپ قىلغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ياكى
(پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھچى قىلىپ ﷲ نى ۋە پەرىشتىلەرنى ئالدىمىزغا كەلتۈرگىن﴾(((،
﴿(ئۇالر) بىزگە پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىگىچە (ئۇنىڭغا) ھەرگىز ئىشەنمەيمىز،
دەيدۇ﴾(((﴿ ،بىزگە مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالر) يەنى مۇشرىكالر)« :نېمىشقا بىزگە
پەرىشتىلەر چۈشۈرۈلمەيدۇ ،ياكى) بىز نېمىشقا) پەرۋەردىگارىمىزنى كۆرمەيمىز» دېيىشتى.
شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنى چوڭ تۇتتى ۋە تولىمۇ ھەددىدىن ئاشتى﴾(((.
﴿بىز ھەممە نەرسىنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا يىغىپ بەرگەن (يەنى ئۇالرنىڭ يۇقىرىقى
تەلەپلىرىنى ئورۇنلىغان) تەقدىردىمۇ ،ﷲ خالىمىغىچە ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ مۇجاھىد

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى :ھەر بىر ئۈممەت مۇشرىكالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇالرغا كەلگەن
((( ئىسرا سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  124ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  21ـ ئايەت.
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پەيغەمبەرلەرنىڭ راستلىقىدىن خەۋەر بەرسىمۇ ،ﷲ تائاال خالىمىغىچە ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .يەنى ھىدايەت ئاتا قىلىش ﷲ تائاالنىڭ ئىشىدۇر ،ھەرگىزمۇ
ئۇالرنىڭ ئىشى ئەمەستۇر .ﷲ تائاال خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ ،خالىغان كىشىنى
ئازدۇرىدۇ .ﷲ تائاال خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر﴿ .ﷲ نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق
قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾((( ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنىنى توغرا يولغا
باشالپ ،خالىغىنىنى ئازدۇرۇۋېتىشى ،ﷲ تائاال بىلىملىك ،ھېكمەتلىك ،تىزگىنلەپ تۇرغۇچى
ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى زات بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى،
پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر
كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.

*******
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
شۇنىڭدەك (يەنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمەن قىلغاندەك) ،ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ
شەيتانلىرىنى ھەر بىر پەيغەمبەرگە دۈشمەن قىلدۇق ،ئۇالر ئالداش ئۈچۈن شېرىن سۆزلەر
بىلەن بىر  -بىرىگە ۋەسۋەسە قىلىدۇ ،ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ،ئۇالر بۇ ئىشنى (يەنى
پەيغەمبەرلىرىگە دۈشمەنلىكنى) قىلمايتتى ،ئۇالرنى ئۆزلىرى تۈزگەن ھىيلە  -مىكىرلىرى
بىلەن قويۇپ بەرگىن (ﷲ ساڭا ئۇالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ)﴿ .﴾112ئاخىرەتكە ئىمان
ئېيتمايدىغانالرنىڭ دىللىرى ئۇالرنىڭ شېرىن سۆزلىرىگە مايىل بولسۇن ،ئۇنىڭدىن خۇرسەن
بولسۇن ۋە ئۇالر قىلىۋاتقان گۇناھالرنى بۇالرمۇ قىلسۇن ،دەپ ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴿.﴾113
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ﷲ تائاال بۇ يەردە :ئى مۇھەممەد! خۇددى ساڭا قارشىلىق قىلىدىغان ،دۈشمەنلىك
قىلىدىغان ۋە ساڭا تەرسالىق قىلىدىغان دۈشمەنلەرنى قىلغىنىمىزدەك ،سەندىن بۇرۇن
ئۆتكەن ھەر بىر پەيغەمبەرگىمۇ دۈشمەنلەرنى قىلدۇق .شۇڭالشقا دۈشمەنلىرىڭنىڭ بولۇشى
سېنى غەمكىن قىلمىسۇن -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ دۈشمىنى بولغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
﴿سەندىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار قىلىندى ،ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغا
((( ئەنبىيا سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  96ـــــ  97ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

ۋە ئۆزلىرىگە يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلدى﴾(((﴿ ،ساڭا (مۇشرىكالر تەرىپىدىن)
ئېيتىلىدىغان سۆزلەر پەقەت ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە (قەۋملىرى تەرىپىدىن) ئېيتىلغان
سۆزلەردۇر ،شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ مەغپىرەت ئىگىسىدۇر ۋە قاتتىق ئازاب
ئىگىسىدۇر﴾(((﴿ ،شۇنىڭدەك( ،يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمەنلەرنى
قىلغاندەك) ھەربىر پەيغەمبەرگە بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق﴾(((.
ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەلنىڭ بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ« :سەن ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلىك قانداقلىكى بىر كىشىگە كەلسە ،ئۇ
كىشى دۈشمەنلىك بولىدۇ» .يەنى ئۇ كىشىنىڭ دۈشمەنلىرى بولىدۇ.
پەيغەمبەرلەرنىڭ دۈشمەنلىرى ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ شەيتانلىرىدىندۇر .مەيلى
ئىنساندىن ياكى جىندىن بولسۇن ،يامانلىق قىلىشتا ئۆز جىنسىدىكىلەردىن ئېشىپ
كەتكۈچى شۇ جىنستىكىلەرنىڭ شەيتانلىرىدۇر .پەيغەمبەرلەرگە مۇشۇ شەيتانالر دۈشمەنلىك
قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىدىن يىراق قىلسۇن ۋە ئۇالرغا لەنەت قىلسۇن!
ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جىنالردىنمۇ،

ئىنسانالردىنمۇ شەيتانالر بار بولۇپ ،ئۇالر بىر ـ بىرىگە ۋەسۋەسە قىلىشىدۇ﴿ .ئۇالر ئالداش
ئۈچۈن شېرىن سۆزلەر بىلەن بىر  -بىرىگە ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بىر ـ بىرىگە

چىرايلىق سۆزلەرنى ئۆگىتىدۇ .ئۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغانالر ئۇنىڭ ھەقىقىتىنى بىلمىگەنلىكى
ئۈچۈن ،ئۇ سۆز چىرايلىق ئاڭلىنىپ ئۇنىڭغا ئالدىنىپ كېتىدۇ.

﴿ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ،ئۇالر بۇ ئىشنى (يەنى پەيغەمبەرلىرىگە دۈشمەنلىكنى)
قىلمايتتى﴾ يەنى ھەممە پەيغەمبەرلەرگە شەيتانالردىن دۈشمەننىڭ بولۇشى ،ﷲ تائاالنىڭ

ئورۇنالشتۇرۇشى ،ھۆكمى ،خالىشى ۋە خاھىشى بىلەن بولغاندۇر.

﴿ئۇالرنى ئۆزلىرى تۈزگەن ھىيلە  -مىكىرلىرى بىلەن قويۇپ بەرگىن (ﷲ ساڭا
ئۇالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ)﴾ يەنى سەن ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان ئەزىيەتلىرىدىن يۈز

ئۆرۈپ ،دۈشمەنلىكلىرى ئۈچۈن ئۆزەڭنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرغىن .چۈنكى ﷲ تائاال ساڭا
يېتەرلىكتۇر ۋە ئۇالرغا قارشى ساڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر.

﴿ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ دىللىرى ئۇالرنىڭ شېرىن سۆزلىرىگە مايىل
بولسۇن﴾ يەنى ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنىڭ دىللىرى ،ئەقىللىرى ۋە قۇالقلىرى
ئۇالرنىڭ شېرىن سۆزلىرىگە مايىل بولسۇن! ﴿ئۇنىڭدىن خۇرسەن بولسۇن﴾ سۇددى :بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ،كاپىرالرنىڭ دىللىرى ئۇنى ياقتۇرسۇن ،خالىسۇن دېگەنلىكتۇر-،
دېدى .يەنى شەيتاننىڭ شۇ شېرىن ۋەسۋەسىلىرىنى پەقەت ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتمىغان
كىشىلەرال قوبۇل قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى كاپىرالر!) شۈبھىسىزكى ،سىلەر (ﷲ)
((( ئەنئام سۈرىسى  34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  43ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دوزاخقا كىرىشنى (پۈتۈۋەتكەن) كىشىدىن باشقا ھېچ ئەھەدىنى ئازدۇرالمايسىلەر،
سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرمۇ ئازدۇرالمايدۇ﴾(((﴿ ،يوللىرى بار ئاسمان بىلەن قەسەمكى،
(پەيغەمبەر ھەققىدە) سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن خىلمۇ  -خىلدۇر( .ﷲ تائاالنىڭ
ئىلمىي ئەزەلىسىدە ھىدايەتتىن) بۇرۇۋېتىلگەن ئادەم (قۇرئانغا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان كەلتۈرۈشتىن) بۇرۇۋېتىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر قىلىۋاتقان گۇناھالرنى بۇالرمۇ قىلسۇن ،دەپ
ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾.

*******
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرگە روشەن كىتاب نازىل قىلغان تۇرسا،
(ئارىمىزدىكى ئىختىالپنى ھەل قىلىش ئۈچۈن) ﷲ دىن غەيرىي ھۆكۈم قىلغۇچىنى تەلەپ
قىالمدىم؟» بىز كىتاب ئاتا قىلغانالر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ ئۆلىمالىرى) ئۇنىڭ
(يەنى قۇرئاننىڭ) پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان ھەق كىتاب ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ،
سەن ھەرگىزمۇ شەك قىلغۇچىالردىن بولمىغىن﴿ .﴾114پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى
راستتۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر ،ئۇنىڭ سۆزىنى ئۆزگەرتەلەيدىغان ھېچكىشى يوقتۇر .ﷲ
(بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾115
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :سەن ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن

ۋە ﷲ تائاالنى قويۇپ باشقىسىغا ئىبادەت قىلغان مۇشرىكالرغا«﴿ :ﷲ سىلەرگە روشەن
كىتاب نازىل قىلغان تۇرسا( ،ئارىمىزدىكى ئىختىالپنى ھەل قىلىش ئۈچۈن) ﷲ دىن غەيرىي
ھۆكۈم قىلغۇچىنى تەلەپ قىالمدىم؟»﴾ دېگىن -،دەپ بۇيرۇق قىلدى.
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﴿بىز كىتاب ئاتا قىلغانالر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ ئۆلىمالىرى) ئۇنىڭ (يەنى
قۇرئاننىڭ) پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان ھەق كىتاب ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾
يەنى ئۇالر ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن قالغان ،ئۆزلىرىنىڭ قېشىدىكى سەن توغرۇلۇق
بېشارەتلەر ئارقىلىق سېنىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكىڭنى ۋە قۇرئاننىڭ ھەق كىتاب ئىكەنلىكىنى
بىلىدۇ﴿ .سەن ھەرگىزمۇ شەك قىلغۇچىالردىن بولمىغىن﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇبادا سەن ساڭا بىز نازىل قىلغان كىتابتىن
شەكلىنىدىغان بولساڭ ،سەندىن ئىلگىرى كىتاب ئوقۇغانالر (يەنى تەۋرات بىلەن ئىنجىل نازىل
قىلىنغان يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن سوراپ باققىن ،شۈبھىسىزكى ،ساڭا پەرۋەردىگارىڭ
((( ساففات سۈرىسى  161ـــــ  163ـ ئايەتكىچە.
((( زارىيات سۈرىسى  7ـــــ  9ـ ئايەتكىچە.

ئەنئام سۈرىسى

تەرىپىدىن ھەق (قۇرئان) كەلدى .سەن ھەرگىز شەك قىلغۇچىالردىن بولمىغىن﴾((( بۇ بىر
شەرت بولۇپ ،بۇ شەرت نەتىجىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنى تەلەپ قىلمايدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى راستتۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :پەرۋەردىگارىڭ دېگەن سۆزىدە راستچىل ،چىقارغان ھۆكمىدە ئادىلدۇر-،
دېدى .يەنى ﷲ تائاال بەرگەن خەۋەرلەردە راستچىلدۇر ،تەلەپلىرىدە ئادىلدۇر .ﷲ تائاال
بەرگەن ھەممە خەۋەر شەكسىز ھەقتۇر ۋە بۇيرۇقلىرى ئادىلدۇر .ئۇنىڭ ئادىللىقىدىنمۇ
ئۈستۈن ئادىللىق يوقتۇر .ﷲ تائاال توسقان ئىشالرنىڭ ھەممىسى يامان ئىشالردۇر .چۈنكى
ئۇ يامان ئىشالرنىال توسىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئەلچىگە ـ ئۈممى پەيغەمبەرگە (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئەگىشىدۇ ،ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى 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) ،ئۇنىڭغا ئىمان
ئېيتقانالر ،ئۇنى ھۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەنلەر ،ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان نۇر
(يەنى قۇرئان) غا ئەگەشكۈچىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((.
﴿ئۇنىڭ سۆزىنى ئۆزگەرتەلەيدىغان ھېچكىشى يوقتۇر﴾ يەنى مەيلى دۇنيادا ياكى
ئاخىرەتتە بولسۇن ،ﷲ ھېچكىشى تائاالنىڭ چىقارغان ھۆكمىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ.
﴿ﷲ (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سۆزلىرنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ،ئۇالرنىڭ ئىش ـ ھەرىكەت بىلەن
شۇغۇلالنغانلىقىنى ۋە جىم تۇرغان ۋاقىتلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ ،ھەر بىر ئىنساننىڭ قىلغان
ئەمەلىگە قارىتا جازا ياكى مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.

*******
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشىلەر (يەنى كۇففارالر) گە ئىتائەت قىلساڭ،
ئۇالر سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ ،ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئەگىشىدۇ ،ئۇالر پەقەت
يالغاننىال سۆزلەيدۇ﴿( .﴾116ئى مۇھەممەد!) سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن
ئازغانالرنى ھەقىقەتەن ئوبدان بىلىدۇ ،توغرا يول تاپقانالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴿.﴾117
((( يۇنۇس سۈرىسى  94ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  157ـ ئايەت.
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كۆپ ساندىكى كىشىلەرنىڭ ئازغۇنلۇقتا ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ يەردە يەر يۈزىدىكى ئىنسانالرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ئازغۇنلۇقتا ئىكەنلىكىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرى بۇرۇنقىالر
(يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر) نىڭ تولىسى ھەقىقەتەن ئازدى﴾(((﴿ ،سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ
ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾((( يەنى ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ ئازغۇنلۇقلىرىدىمۇ بىرەر دەلىل ـ پاكىتقا ئىگە ئەمەس .ئۇالر پەقەت يالغان
گۇمان ۋە خاتا مۆلچەرلىرى ئۈستىدىدۇر.
﴿ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئەگىشىدۇ ،ئۇالر پەقەت يالغاننىال سۆزلەيدۇ﴾ يەنى مۇشۇالرنىڭ
ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە خالىشى بىلەن بولغاندۇر.
﴿(ئى مۇھەممەد!) سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغانالرنى ھەقىقەتەن
ئوبدان بىلىدۇ﴾ شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنى شۇ ئازغۇنلۇق يولىغا گىرىپتار قىلىدۇ.

﴿توغرا يول تاپقانالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴾ شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنى شۇ توغرا يولغا
باشاليدۇ .ھەر قانداق كىشى قايسى يولدا مېڭىشقا پۈتۈلگەن بولسا ،شۇ يولدا مېڭىشقا گىرىپتار
قىلىنىدۇ.

*******
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
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ﷲ نىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان كەلتۈرگۈچى بولساڭالر ،ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ
بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى يەڭالر﴿ .﴾118زۆرۈرىيەت بولمىغىچە يېيىش ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى
ﷲ سىلەرگە ئوچۇق بايان قىلغان تۇرسا ،ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى
نېمىشقا يېمەيسىلەر؟ نۇرغۇن كىشىلەر نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىپ ،بىلمەستىن( ،باشقىالرنى)
ھەقىقەتەن ئازدۇرىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ (شەرئى دەلىلسىز ھاالل ،ھارام
دەپ) ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴿.﴾119

اﷲ تائاالنىڭ نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان مالالرنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۆمىن بەندىلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنىپ ،بوغۇزالنغان
((( ساففات سۈرىسى  71ـ ئايەت.
((( يۇسۇف سۈرىسى  103ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

مالالرنىڭ گۆشلىرىنى يېيىشىگە رۇخسەت قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .مۇبادا بىر كىشى خۇددى
قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ،بۇتالرغا ۋە باشقا نەرسىلەرگە ئاتاپ بوغۇزالنغان
مالالرنىڭ گۆشىنى يېيىش دۇرۇست دەپ قارىغىنىدەك قاراپ ،مالنى ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى
تىلغا ئالماي بوغۇزلىغان بولسا ،بۇ مالنىڭ گۆشىنى يېيىش دۇرۇست بولمايدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان مالنىڭ گۆشىنى يېيشىكە
رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :زۆرۈرىيەت بولمىغىچە يېيىش ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى

ﷲ سىلەرگە ئوچۇق بايان قىلغان تۇرسا ،ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى
نېمىشقا يېمەيسىلەر؟﴾ ئەگەر يېيىشكە زۆرۈرىيەت بولۇپ قالغاندا ،تېپىلغانلىكى ھەرقانداق

گۆشنى يېيىش دۇرۇست بولىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئۆلۈپ قالغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ نامىدىن باشقىسىنىڭ
نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى ھاالل سانىشىدىكى خاتا كۆز قاراشلىرىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :نۇرغۇن كىشىلەر نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىپ ،بىلمەستىن،
(باشقىالرنى) ھەقىقەتەن ئازدۇرىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ (شەرئى دەلىلسىز
ھاالل ،ھارام دەپ) ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ

ھەددىدىن ئېشىپ كېتىشلىرىنى ،يالغانچىلىقلىرىنى ۋە بوھتانلىرىنى ئوبدان بىلىدۇ.

*******
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن گۇناھالرنى تەرك ئېتىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،گۇناھ قىلغۇچىالر ئۆز
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (ئاخىرەتتە) جازاغا تارتىلىدۇ﴿.﴾120
﴿ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن گۇناھالرنى تەرك ئېتىڭالر﴾ مۇجاھىد :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى،
سىلەر گۇناھالرنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھالدا تاشالڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
قەتادە :گۇناھ مەيلى ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بولسۇن ،مەيلى ئاز ياكى كۆپ بولسۇن،
سىلەر ئۇنى تاشالڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ،گۇناھالرنى( ،كىشىلەرگە) ناھەق
چېقىلىشنى( ،ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇشقا) ﷲ ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرنى
ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشنى ،ئۆزەڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ نامىدىن قااليمىقان
سۆزلەشنى ھارام قىلدى»﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،گۇناھ قىلغۇچىالر ئۆز قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (ئاخىرەتتە) جازاغا
تارتىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ گۇناھ ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بولسۇن ،ﷲ تائاال گۇناھ قىلغۇچىالرغا
((( ئەئراف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
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(قىلغان گۇناھلىرىغا قارىتا) جازا بېرىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم نەۋۋاس ئىبنى سەمئان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن گۇناھ توغرۇلۇق سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«گۇناھ بولسا ،سېنىڭ دىلىڭدا شۈبھە پەيدا قىلغان ۋە كىشىلەرنىڭ ئۇنى بىلىپ قېلىشىنى
خالىمىغان نەرسىدۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
(ئى مۆمىنلەر) ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلماي بوغۇزالنغان (يەنى بىسمىلال دەپ زەبھى
قىلىنمىغان) ھايۋانالرنى يېمەڭالر ،ئۇنى يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر .شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر
ئۆز دوستلىرىنى (يەنى مۇشرىكالرنى) سىلەر بىلەن دە  -تاالش قىلىشقا ۋەسۋەسە قىلىدۇ،
ئەگەر ئۇالرغا ئىتائەت قىلساڭالر ،سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر﴿.﴾121

اﷲ تائاالنىڭ نامى تىلغا ئېلىنماي بوغۇزالنغان مالالرنىڭ گۆشىنىڭ ھارام
قىلىنغانلىقى
ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ :مالنى بوغۇزلىغۇچى گەرچە مۇسۇلمان بولسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ نامىنى
تىلغا ئالماي بوغۇزلىغان مالنىڭ گۆشىنى يېيىش ھاالل بولمايدۇ -،دېگەن كۆز قارىشىغا ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ سىلەر ئۈچۈن ئوۋلىغان نەرسىلىرىدىن يەڭالر (ئوۋچى جانىۋارالرنى شىكارغا
قويۇپ بەرگەن چېغىڭالردا) ﷲ نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالر (يەنى بىسمىلال دەڭالر)﴾((( دېگەن
ئايىتىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.
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شۇڭا ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۆمىنلەر) ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلماي بوغۇزالنغان (يەنى بىسمىلال دەپ
زەبھى قىلىنمىغان) ھايۋانالرنى يېمەڭالر﴾ دېگەن ئايىتىدىن كېيىن ،ئۇنى يېيىشكە بولمايدىغانلىقىنى
تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈپ﴿ :ئۇنى يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر﴾ دېدى.

ئالىمالر ﷲ تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ مال بوغۇزالش ياكى ئوۋ ئوۋالشقا بۇيرۇپ كەلگەن
تۆۋەندىكى ھەدىسلەرنى ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىغا دەلىل قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەدى ئىبنى ھاتەم ۋە ئەبۇسەئلەبەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سەن ئوۋغا ئۆگىتىلگەن ئىتىڭنى قويۇپ
بەرگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئالغان بولساڭ ،ئۇ ئىت تۇتۇپ بەرگەن ئوۋنىڭ گۆشىنى
((( مائىدە سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

يېسەڭ بولىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رافىئ ئىبنى خۇدەيجەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ « :ﷲ تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ ،قان ئاققۇزۇپ
ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋاننىڭ گۆشلىرىنى يەڭالر».
ئىمام مۇسلىم ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم :جىنالرغا« :ﷲ نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنىڭ سۆڭەكلىرىمۇ
سىلەرنىڭ ئوزۇقلۇقۇڭالردىندۇر» دېگەن.
جۇندۇب ئىبنى سۇفيان رەجالىي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ھېيت نامىزىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن ،قۇربانلىق ئۈچۈن ئاتىغان مالنى
بوغۇزلىغان بولسا ،ئۇنىڭ ئورنىغا يەنە بىرنى بوغۇزلىسۇن .كىمكى ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ
بولغۇچە بوغۇزلىمىغان بولسا (مالنى بوغۇزلىغاندا) ،ﷲ نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ (بىسمىلال
دەپ) بوغۇزلىسۇن ».بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.

شەيتاننىڭ ۋەھيىسىنىڭ ئۇنىڭ ۋەسۋەسىسى ئىكەنلىكى
﴿شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ئۆز دوستلىرىنى (يەنى مۇشرىكالرنى) سىلەر بىلەن دە  -تاالش
قىلىشقا ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :بىر ئادەم كېلىپ ،ئىبنى ئۆمەرگە :مۇختار ئۆزىگە ۋەھىي قىلىنغانلىقىنى گۇمان
قىلىدىكەن -،دېدى .ئىبنى ئۆمەر :ئۇ راست ئېيتىپتۇ -،دەپ يۇقىرىقى ئايەتنى ئوقۇدى.

ئەبۇزەمىيلدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىندى :مەن كەبىدە ئىبنى ئابباسنىڭ يېنىدا
ئولتۇراتتىم .مۇختار ئىبنى ئەبۇ ئۇبەيدە كېلىپ تاۋاپ قىلدى .ئىبنى ئابباسنىڭ قېشىغا
بىر كىشى كېلىپ :ئى ئىبنى ئابباس! مۇختار ئىبنى ئەبۇ ئۇبەيدە كېچە ئۆزىگە ۋەھىي
قىلىنغانلىقىدىن گۇمان قىلىدىكەن -،دېدى .ئىبنى ئابباس :مۇختار راست ئېيتىپتۇ-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن چۆچۈپ كېتىپ :ئىبنى ئابباسمۇ مۇختار راست ئېيتىپتۇ دەمدۇ؟!-
دېدىم .ئىبنى ئابباس :ۋەھىي ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .ئۇنىڭ بىرى ،ﷲ تائاالنىڭ ۋەھىيسى
بولۇپ ،ئۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن ۋەھىيدۇر .يەنە بىرى ،شەيتاننىڭ
ۋەھىيسى بولۇپ ،ئۇ ئۆزلىرىنىڭ دوستلىرىغا قىلغان ۋەسۋەسىسىدۇر دەپ ،تۆۋەندىكى
ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ئۆز دوستلىرىنى (يەنى مۇشرىكالرنى) سىلەر بىلەن
دە  -تاالش قىلىشقا ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾.
بىز يۇقىرىدا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۇنىڭدەك( ،يەنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمەن
قىلغاندەك) ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شەيتانلىرىنى ھەر بىر پەيغەمبەرگە دۈشمەن قىلدۇق،
ئۇالر ئالداش ئۈچۈن شېرىن سۆزلەر بىلەن بىر  -بىرىگە ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىدە
ئىكرىمەنىڭ مۇشۇنىڭدەك دېگەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
((( ئەنئام سۈرىسى  112ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿(ئى مۆمىنلەر) ﷲ نىڭ ئىسمى ئېيتىلماي بوغۇزالنغان (يەنى بىسمىلال دەپ زەبھى
قىلىنمىغان) ھايۋانالرنى يېمەڭالر ،ئۇنى يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر .شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر
ئۆز دوستلىرىنى (يەنى مۇشرىكالرنى) سىلەر بىلەن دە  -تاالش قىلىشقا ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾ بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :شەيتانالر
ئۆزىنىڭ دوستلىرىغا :سىلەر ئۆزەڭالر ئۆلتۈرگەن مالالرنىڭ گۆشىدىن يەپ ،ﷲ تائاال ئۆلتۈرگەن
مالالرنىڭ گۆشىنى (يەنى ئۆلۈكلەرنى) يېمەمسىلەر؟ -دەپ ۋەسۋەسە قىلىدۇ.
بەزى رىۋايەتلەردە ،ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ :سىلەر
ئۆلتۈرگەن ھايۋان ﷲ نىڭ نامى تىلغان ئېلىنغان بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئۆزى ئۆلۈپ قالغىنى
بولسا ،ﷲ نىڭ نامى تىلغا ئېلىنمىغىنى بولىدۇ.
سۇددى بۇ يەردە مۇنداق دېدى :مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا :سىلەر قانداقمۇ ئۆزەڭالرنى
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقنى ئىزدەيمىز دەپ ئوياليسىلەر؟ ﷲ ئۆلتۈرۈپ بەرگەننى يېمەيسىلەر،
ئۆزەڭالر ئۆلتۈرگەننى يەيسىلەر -،دېدى.

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئەگەر ئۇالرغا ئىتائەت
قىلساڭالر﴾ يەنى (ئۇالرنىڭ گېپىگە كىرىپ) ئۆلۈكنى يېسەڭالر ﴿سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ
قالىسىلەر﴾ بۇ ھەقتە مۇجاھىد ،زەھھاك ۋە كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرىمۇ شۇنداق دېدى.

بىر ئادەمنىڭ سۆزىنى اﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنىڭ ئۈستىگە قويۇشىنىڭ شېرىك
ھېسابلىنىدىغانلىقى
﴿ئەگەر ئۇالرغا ئىتائەت قىلساڭالر ،سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر﴾ يەنى سىلەرنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىدىن ۋە ئۇنىڭ كۆرسەتمىسىدىن باشقا بىرسىنىڭ كۆرسەتمىسىگە چىقىپ
كېتىپ ،ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىدىن ئۈستۈن قويۇشۈڭالر ،شېرىك كەلتۈرۈشتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى ،راھىبلىرىنى (يەھۇدىيالر
بىلەن ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى ،ئۆلىمالىرىنى) ۋە مەريەم ئوغلى مەسىھنى مەبۇد قىلىۋالدى.
(ھالبۇكى) ئۇالر (پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق) پەقەت بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى،
ئۇنىڭدىن باشقا (يەنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ دىن باشقا) ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر،
ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەنلىرىدىن پاكتۇر﴾(((.
ئىمام تىرمىزى بۇ ئايەتكە مەنە بەرگەن ۋاقىتتا ئەدىي ئىبنى ھاتەمنىڭ ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرى ۋە راھىبلىرىغا ئىبادەت قىلمىدى ،دېگەنلىكىنى ۋە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ھىبرىلىرى ۋە راھىبلىرى ئۇالرغا ھارامنى
ھاالل ،ھااللنى ھارام قىلىپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھىبرىلىرى ۋە راھىبلىرىغا ئەگەشتى.
مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ ھىبىرى ۋە راھىبلىرىغا ئىبادەت قىلغانلىقىدۇر» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
((( تەۋبە سۈرىسى  31ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

*******
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ئەسلىدە ئۆلۈك (يەنى كاپىر) بولۇپ ،بىز ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمان بىلەن)
تىرىلدۈرگەن ،بىز ئۇنىڭغا كىشىلەر ئارىىسىدا ھىدايەت تېپىشقا نۇر بەرگەن بىر ئادەم زۇلمەتتە
(يەنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا) قالغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان بىر ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟
كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئەنە شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى﴿.﴾122

كاپىرالرنىڭ زۇلمەتكە ،مۆمىنلەرنىڭ نۇرغا ئوخشىتىلغانلىقى
﴿ئەسلىدە ئۆلۈك (يەنى كاپىر) بولۇپ ،بىز ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمان بىلەن)
تىرىلدۈرگەن ،بىز ئۇنىڭغا كىشىلەر ئارىىسىدا ھىدايەت تېپىشقا نۇر بەرگەن بىر ئادەم زۇلمەتتە
(يەنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا) قالغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان بىر ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾

بۇ ئەسلىدە گۇمراھلىقتا ھاالك بولغان ،قايمۇقۇپ يۈرگەن ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى ئىمانى
بىلەن تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنى ئىمان ئېيتىشقا باشلىغان ۋە پەيغەمبەرگە ئەگىشىشكە مۇۋەپپەق
قىلغان ،كىشىلەر ئارىىسدا ماڭىدىغان يولىنى تېپىش ئۈچۈن (ئەۋفىي ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت
قىلىشىچە ،قۇرئاندىن ئىبارەت نۇرنى ،سۇددىنىڭ كۆز قارىشىچە ئىسالمدىن ئىبارەت) نۇرنى
بەرگەن بىر مۆمىن كىشىنىڭ ،نادانلىقالردا ،ھاۋايى  -ھەۋەسلەردە ۋە خىلمۇ خىل گۇمراھلىقالردا
قېلىپ ،ئۇنىڭدىن چىقىش ۋە قۇتۇلۇش يولى تاپالمىغان بىر كىشىگە ئوخشىمايدىغانلىقىغا
كەلتۈرۈلگەن مىسالدۇر.
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال بارلىق مەخلۇقاتلىرىنى زۇلمەت ئىچىگە يارىتىپ ،ئاندىن ئۆزىنىڭ
نۇرىنى مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئىچىگە چاچتى .شۇ نۇر كىمگە يەتسە ،ئۇ كىشى توغرا يولنى تاپتى.
ئۇ نۇر كىمگە يەتمىگەن بولسا ،ئۇ زۇلمەت ئىچىدە قالدى».
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا ئېلىپ چىقىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :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﴾(((،
﴿زادى قايسى ئادەم يول تاپااليدۇ؟ بېشىنى ساڭگىلىتىپ ماڭغان ئادەممۇ؟ ياكى قەددىنى
رۇس تۇتۇپ تۈز يولدا ماڭغان ئادەممۇ؟﴾((((﴿ ،كاپىرالر ۋە مۆمىنلەردىن ئىبارەت) ئىككى
پىرقە بار( ،بىر پىرقە) ئەماغا ۋە گاسقا ئوخشايدۇ( ،يەنە بىر پىرقە بولسا) كۆزى كۆرىدىغان،
((( بەقەرە سۈرىسى  257ـ ئايەت.
((( مۇلك سۈرىسى  22ـ ئايەت.
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قۇلىقى ئاڭاليدىغان ئادەمگە ئوخشايدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالى بىر  -بىرىگە ئوخشامدۇ؟ ئىبرەت
ئالمامسىلەر؟﴾(((﴿ ،كور ئادەم بىلەن كۆزى ساق ئادەم (يەنى كاپىر بىلەن مۆمىن) باراۋەر
بولمايدۇ .زۇلمەت بىلەن نۇر (يەنى باتىل بىلەن ھەق) باراۋەر بولمايدۇ .سايە بىلەن ئىسسىق
(يەنى جەننەت بىلەن دوزاخ) باراۋەر بولمايدۇ .تىرىكلەر بىلەن ئۆلۈكلەر (يەنى مۆمىنلەر
بىلەن كاپىرالر) باراۋەر بولمايدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (ھەق دەۋەتنى) خالىغان كىشىلەرگە
ئاڭلىتىدۇ .سەن قەبرىلەردىكىلەرگە (يەنى كاپىرالرغا) ئاڭلىتالمايسەن .سەن پەقەت بىر
ئاگاھالندۇرغۇچىسەن﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر يەنە ناھايىتى كۆپتۇر.
ﷲ تائاال بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىكى﴿ :زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى پەيدا قىلغان ﷲ غا
خاستۇر!﴾((( دېگەن ئايەتتە قاراڭغۇلۇق بىلەن يورۇقلۇق ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتكەچكە ،بۇ
يەردە قاراڭغۇلۇق بىلەن يورۇقلۇققا ئاالقىدار مىسالالرنى كەلتۈرۈش بىلەنال چەكلەندى.
﴿كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئەنە شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى﴾ يەنى،
كاپىرالرنىڭ گۇمراھلىقتا قالغانلىقى ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە ھېكمىتى بىلەن
(ئۇالرنىڭ نادانلىقىدىن) ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلىدۇ .ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچبىر ئىالھ
يوق ھەم ئۇنىڭ ھېچبىر شېرىكى يوقتۇر.

*******
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁﰂ
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ھىيلە  -مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن (مەككىدە قۇرەيشنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار
قىلغىنىمىزدەك) ،ھەر بىر شەھەرنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئىشلەتكەن
ھىيلە  -مىكىرلىرى ئۆزلىرىگە يانىدۇ (يەنى ئۇالر شۇ ھىيلە  -مىكىرلەرنىڭ ۋابالىغا قالىدۇ)،
ئۇالر (بۇنى) سەزمەيدۇ﴿ .﴾123ئۇالرغا (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 كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ( ،بۇ) گۇناھكارالر
ئۆزلىرى ئشلەتكەن ھىيلە  -مىكىرلەر تۈپەيلىدىن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا خورلۇققا ۋە قاتتىق
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾124
((( ھۇد سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( فاتىر سۈرىسى  19ـــ  23ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

گۇناھكارالرنىڭ چوڭلىرى ،ھىيلە ـ مىكىرلىرى ۋە ئاقىۋىتى توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! خۇددى سېنىڭ يۇرتۇڭدا گۇناھكارالرنىڭ
چوڭلىرىنى كۇپۇرلۇققا ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسۇشقا ،ساڭا قارشىلىق قىلىشقا ۋە يۇرت
كاتتىلىرىنى ئاداۋەتلىشىشكە چاقىرغۇچى قىلغىنىمىزدەك ،سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىمۇ
مۇشۇالر بىلەن سىنىغان ئىدۇق .ياخشى ئاقىۋەت بولسا ،پەيغەمبەرلەرگە بولغان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن
دۈشمەنلەرنى قىلغاندەك) ھەربىر پەيغەمبەرگە بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى
قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىرەر شەھەر (ئاھالىسى) نى ھاالك قىلماقچى بولساق ،ئۇنىڭدىكى دۆلەتمەن
ئادەملەرنى (بىزگە ئىتائەت قىلىشقا) بۇيرۇيمىز ،ئۇالر ئىتائەت قىلماي ،پىسقى  -پاسات قىلىدۇ
 دە ،ئۇالرغا ئازابىمىز تېگىشلىك بولىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنى قورقۇنچلىق رەۋىشتە ھاالكقىلىمىز﴾(((.
بەزى ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز ئۇالرنى بويسۇنۇشقا بۇيرۇيمىز ،ئۇالر
بولسا قارشىلىق كۆرسىتىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،بىز ئۇالرنى ھاالك قىلىمىز دېگەنلىكتۇر -،دېدى
ۋە بەزى ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرغا بېشىدىال پۈتۈلۈپ كەتكەن بۇيرۇق
بويىچە ئۇالرغا شۇنداق قىلىشنى بۇيرۇيمىز دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
﴿ھىيلە  -مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن (مەككىدە قۇرەيشنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار
قىلغىنىمىزدەك) ،ھەر بىر شەھەرنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلدۇق﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەسكەرلەرنى ھۆكۈمران قىلدۇق .ئاندىن ئۇالر شۇ
شەھەردە يامان ئىشالرنى قىلدى .ئۇالر شۇنداق قىلغاندا ،بىز ئۇالرنى ئازاب بىلەن ھاالك
قىلدۇق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قايسى شەھەرگە بولمىسۇن ،بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى
ئەۋەتسەكال ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى« :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى
ئىنكار قىلىمىز» دېدى .ئۇالر يەنە« :بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئەڭ كۆپ ،بىز
ئازابالنمايمىز» دېدى﴾(((﴿ ،شۇنىڭدەك سەندىن ئىلگىرى ھەر قاچان بىرەر شەھەرگە
ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) ئەۋەتسەكال ،ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى« :بىز ھەقىقەتەن
ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز ،شەك -شۈبھىسىزكى ،بىز
ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن ماڭىمىز» دېيىشتى﴾(((.
ئايەتتىكى ھىيلە ـ مىكىر دېگەن سۆزدىن ئۇالرنىڭ ياسالما ئىش ـ ھەرىكەتلىرى بىلەن
((( فۇرقان سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( سەبەئـ سۈرىسى  34ـــــ  35ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  23ـ ئايەت.
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ئازغۇنلۇققا چاقىرغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇ خۇددى ﷲ تائاالنىڭ نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەۋمىدىن خەۋەر بەرگەن تۆۋەندىكى ئايىتىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى كاتتىباشالر) (ماڭا
چىنپۈتمىدى ،ماڭا ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەرگە ئەزىيەت يەتكۈزۈپ) چوڭ ھىيلە تۈزدى﴾((( ۋە:
﴿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﴾(((.
ئىبنى ئەبۇھاتەم سۇفيان سەۋرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرئاندا
كەلگەن ھىيلە ـ مىكىر دېگەن بارلىق سۆزدىن يامان ئىش قىلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئىشلەتكەن ھىيلە  -مىكىرلىرى ئۆزلىرىگە يانىدۇ (يەنى ئۇالر شۇ ھىيلە -
مىكىرلەرنىڭ ۋابالىغا قالىدۇ) ،ئۇالر (بۇنى) سەزمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قىلغان شۇ ھىيلە ـ

مىكىرلىرىنىڭ ۋە باشقىالرنى ئازدۇرۇۋەتكەنلىكىنىڭ جازاسى پەقەت ئۆزلىرىگىال قايتىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىغا
تولۇق جاۋابكار بولۇشلىرى ۋە ئۆزلىرى تەرىپىدىن بىلمەستىن ئازدۇرۇلغانالرنىڭ بىر قىسىم
گۇناھلىرىغا ئۆزلىرى جاۋابكار بولۇشلىرى ئۈچۈن (يۇقىرىقى بوھتان سۆزلەرنى قىلدى)،
ئۇالرنىڭ جاۋابكار بولىدىغىنى نېمىدېگەن يامان!﴾(((﴿ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا
قوشۇپ باشقا يۈكلەرنى (يەنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئازدۇرغانلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى)
ئۈستىگە ئالىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالرغا (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) بىرەر مۆجىزە
كەلگەن چاغدا﴾ يەنى ئۇالرغا بىرەر ئايەت ،پاكىت ۋە كەسكىن ھۆججەت كەلگەندە(﴿ :ئۇالر)
بىزگە پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىگىچە (ئۇنىڭغا) ھەرگىز ئىشەنمەيمىز ،دەيدۇ﴾

يەنى پەرىشتىلەر خۇددى پەيغەمبەرلەرگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى
ئېلىپ كەلگەندەك ،بىزگىمۇ ئېلىپ كەلمىگىچە ئۇنىڭغا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىزگە مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالر) يەنى
مۇشرىكالر)« :نېمىشقا بىزگە پەرىشتىلەر چۈشۈرۈلمەيدۇ ياكى) بىز نېمىشقا) پەرۋەردىگارىمىزنى
كۆرمەيمىز» دېيىشتى﴾(((.
((( نۇھ سۈرىسى  22ـ ئايەت.
((( سەبەئـ سۈرىسى  32ـــــ  33ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  25ـ ئابەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

﴿ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى (يەنى كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى
بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىك ۋزىپىسىنى قەيەردە

قويىدىغانلىقىنى ،بەندىلىرىنىڭ ئىچىدىن كىمنىڭ شۇنىڭغا اليىق كېلىدىغانلىقىنى ئوبدان
بىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر
(يەنى مەككە بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟» دېيىشتى.
پەرەۋردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟﴾((( يەنى ئۇالر :بۇ قۇرئان نېمە
ئۈچۈن مەككە بىلەن تائىفنىڭ ئىچىدىكى (ئۇالرنىڭ نەزىرىدە) كاتتا ،چوڭ ۋە ھۆرمەتلىك
بولغان بىر كىشىگە چۈشۈرۈلمىدى؟ -دېيىشىدۇ .ئۇالر ئەسكىلىك ،ھەسەت ،تەرسالىق ۋە
چوڭچىلىق قىلىش يۈزىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كەمسىتىپ شۇنداق دېيىشىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كەمسىتكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالر سېنى كۆرسە پەقەت مەسخىرە قىلىۋېلىپ« :ﷲ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن
مۇشۇمۇ؟ ئەگەر دىنىمىزدا چىڭ تۇرمىساق (مۇھەممەد) بىزنى ئىالھلىرىمىزدىن ئازدۇرۇۋەتكىلى
تاس قاالتتى» (دېدى)﴾(((﴿ ،كاپىرالر سېنى كۆرگەن چاغدا« :سىلەرنىڭ مەبۇدلىرىڭالرنى
ئەيىبلەيدىغان ئادەم مۇشۇمۇ؟» (دېيىشىپ) سېنى مەسخىرە قىلىشىدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇالر
مەرھەمەتلىك ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىدۇ﴾(((﴿ ،سەندىن ئىلگىرى
ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر (كاپىرالر تەرىپىدىن) مەسخىرە قىلىندى ،مەسخىرە قىلغۇچىالر مەسخىرە
قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆردى﴾(((.

كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسەبىنىڭ ئېسىللىقىنى ئېتىراپ
قىلغانلىقى
كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۇقىرى مەرتىۋىلىك ،ھۆرمەتلىك ،ئېسىل نەسەبلىك
ۋە ئائىلىسىنىڭ ،تەربىيىلەنگەن مۇھىتىنىڭ ،ئۆسۈپ يېتىلگەن جايىنىڭ پاكلىقىنى ئېتىراپ
قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھمەت يولاليدۇ .پەرىشتىلەر ۋە مۆمىنلەر ئۇنىڭ ئۈچۈن مەغپىرەت
تىلەيدۇ .ھەتتا مۇشرىكالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر بولۇشتىن بۇرۇن ،ئۆزلىرىنىڭ
ئىچىدىكى «ئەڭ ئىشەنچلىك» كىشى دەپ ئاتايتتى .ھىرەقل ئەبۇسۇفياندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھەققىدە سورىغاندا ،ئەينى ۋاقىتتا كاپىرالرنىڭ كاتتىبېشى بولغان ئەبۇسۇفيانمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسەبىنىڭ ئېسىللىقىنى ئېتىراپ قىلغان.
ھىرەقل :سىلەرگە نىسبەتەن ئۇنىڭ نەسەبى قانداق؟ -دەپ سورىغاندا ،ئەبۇسۇفيان:
((( زۇخرۇف سۈرىسى  31ــــ  32ـ ئايەتلەر.
((( فۇرقان سۈرىسى  41ـــــ  42ـ ئايەتلەر.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  36ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى نەسەبى ئېسىل كىشىدۇر -،دېدى .ھىرەقل :ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك
كېلىشتىن بۇرۇن ،سىلەر ئۇنىڭ يالغان ئېيتقانلىقىنى كۆرۈپ باققانمىدىڭالر؟ -دېدى.
ئەبۇسۇفيان :ياق -،دەپ جاۋاب بەردى .ھىرەقل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ
ئېسىللىقى بىلەن ئۇنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇ ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ توغرا
دىن ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن ئىدى.
ئىمام ئەھمەد ۋاسىلە ئىبنى ئەسقە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بالىلىرىنىڭ ئىچىدىن ئىسمائىلنى تاللىدى ،ئىسمائىلنىڭ ئەۋالدىدىن كەنانە جەمەتىنى
تاللىدى ،كەنانە جەمەتى ئىچىدىن قۇرەيشنى تاللىدى ،قۇرەيشتىن ھاشىم جەمەتىنى تاللىدى.
ھاشىم جەمەتى ئىچىدىن مېنى تاللىدى» بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ئادەم بالىلىرى ياشىغان ئەسىرلەر ئىچىدە ياخشى
ئەسىردىن ياخشى ئەسىرگە (يەنى ياخشى بىر ئەجدادنىڭ پۇشتىدىن يەنە بىر ئەجدادنىڭ
پۇشتىغا) يۆتكىلىپ ،مۇشۇ ئەسىرگە كەلگەندە دۇنياغا كەلدىم».
﴿(بۇ) گۇناھكارالر ئۆزلىرى ئشلەتكەن ھىيلە  -مىكىرلەر تۈپەيلىدىن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا
خورلۇققا ۋە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ بۇ ،پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەت ھەققىدە

پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىشتىن ۋە ئۇالرغا بويسۇنۇشتىن باش تارتقان كىشىلەرگە ﷲ تائاال
تەرىپىدىن بولغان قاتتىق بىر قورقۇتۇش ۋە تەھدىتتۇر .چۈنكى ،ئۇالر قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاالنىڭ ئالدىدا داۋاملىق خارلىنىشقا دۇچار بولىدۇ .ئۇالر دۇنيادا چوڭچىلىق قىلىۋىدى ،ﷲ
تائاال ئۇالرنى قىيامەت كۈنى خارلىققا قالدۇرۇپ جازالىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق
قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ»﴾((( يەنى ئۇالر خار ۋە تۆۋەن
ھالەتتە جەھەننەمگە كىرىدۇ.

﴿(بۇ) گۇناھكارالر ئۆزلىرى ئشلەتكەن ھىيلە  -مىكىرلەر تۈپەيلىدىن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا
خورلۇققا ۋە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ ھىيلە ـ مىكىرنىڭ كۆپىنچىسى يوشۇرۇن بولغاچقا،
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ئۇالرغا قىيامەت كۈنى تولۇق جازا بېرىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ تائاال تەرىپىدىن قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولىدۇ.

ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھېچكىمگە ئۇۋال قىلمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
﴿پەرۋەردىگارىڭ ھېچ ئادەمگە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾((( .ﷲ تائاال قىيامەت كۈنىنىڭ ھەممە سىرالر
ئېچىلىدىغان بىر كۈن ئىكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىرالر ئاشكارا قىلىنىدىغان كۈندە
(يەنى قىيامەتتە)﴾((( يەنى ئۇ كۈندە بارلىق يوشۇرۇن نەرسىلەر ۋە سىرالر ئاشكارىلىنىدۇ.
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  49ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تارىق سۈرىسى  9ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى خىيانەت قىلغان ئىنسانالرنىڭ ساغرىسىغا بىردىن بايراق
تىكلىنىپ :بۇ پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنىنىڭ خىيانىتىدۇر -،دېيىلىدۇ».
بۇنداق قىلىشتىكى ھېكمەت شۇكى ،خىيانەت ئەسلىدە كىشىلەر بىلمەيدىغان يوشۇرۇن
ئىش بولغاچقا ،ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى (شۇ خىيانەت قىلغۇچىنىڭ) خىيانەت قىلغانلىقىغا
بىر بەلگە بولۇشى ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ
ﷲ كىمنى ھىدايەت قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ (يەنى
ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمانغا كېڭەيتىپ بېرىدۇ) ،ﷲ كىمنى ئازدۇرماقچى بولسا ،ئۇنىڭ كۆكسىنى
شۇنچە تارايتىۋېتىدۇكى( ،ئىمان ئېيتىش) ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ،
ئىمان ئېيتمىغانالرنى ﷲ مۇشۇنداق ئازاباليدۇ﴿.﴾125
﴿ﷲ كىمنى ھىدايەت قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ (يەنى
ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمانغا كېڭەيتىپ بېرىدۇ)﴾ يەنى ئىمان ئېيتىشنى ئۇنىڭغا ئاسانالشتۇرۇپ

بېرىپ ،شۇنىڭغا نېىسپ قىلىدۇ ۋە ئۇنى ئىمان ئېيتىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ .بۇ ياخشىلىقنىڭ
ئاالمەتلىرىدىندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن كەڭ قىلغان،
پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ئۈستىدە بولغان ئادەم (دىلى كور ئادەم بىلەن) ئوخشاشمۇ؟﴾(((،
﴿لېكىن ﷲ سىلەرگە ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭالردا كۆركەم قىلدى ،سىلەرگە
پىسقىنى ،كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتتى ،ئەنە شۇالر ﷲ نىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن
توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر﴾(((.

﴿ﷲ كىمنى ھىدايەت قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ (يەنى
ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمانغا كېڭەيتىپ بېرىدۇ)﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇنىڭ دىلىنى ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش
ئەقىدىسىگە ۋە ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتىشقا كېڭەيتىپ بېرىدۇ .بۇ ئايەتنى ئەبۇمالىك ۋە
باشقىالرمۇ ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش تەپسىر قىلغان .بۇ ،ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر.

﴿ﷲ كىمنى ئازدۇرماقچى بولسا ،ئۇنىڭ كۆكسىنى شۇنچە تارايتىۋېتىدۇكى( ،ئىمان
((( زۇمەر سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇجرات سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئېيتىش) ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ﴾ يەنى ئۇنداق كىشىلەرنىڭ
دىللىرىغا پايدىلىق نەرسىلەردىن كىچىككىنىمۇ كىرمەيدۇ ،ياخشىلىقتىن ھېچقانداق بىر نەرسە
يېتىپ بارمايدۇ .مۇناپىقالرنىڭ دىللرىمۇ شۇنداقتۇر .لېكىن ئىبنى ئەببان ئىكرىمەدىن ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم بالىسى ئاسمانغا
چىقالمىغىنىدەك ،تاكى ﷲ تائاال ئىماننى دىلىغا كىرگۈزمىگىچە ،ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش
ئەقىدىسى ۋە ئىمان ئۇنىڭ دىلىغا كىرمەيدۇ.
ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ،ئىمان كىرىشتىن قاتتىق تار قىلىنغان
كاپىرنىڭ دىلى ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن مىسالدۇر .كاپىرنىڭ ئىماننى قوبۇل قىلماسلىقتىكى
ۋە ئىماننىڭ ئۆزىگە يېتىپ قېلىشدىن قېچىشىدىكى مىسالى ،ئۇنىڭ ئاسمانغا ئۆرلەشكە
ئۇنىمىغانلىقىنىڭ ۋە ئۇنىڭغا ئاجىز كەلگەنلىكىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ .چۈنكى ئاسمانغا
ئۆرلەش كاپىرنىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ(((.
﴿ئىمان ئېيتمىغانالرنى ﷲ مۇشۇنداق ئازاباليدۇ﴾ يەنى خۇددى ﷲ تائاال ئۆزى
ئازدۇرماقچى بولغان ئادەمنىڭ كۆكسىنى شۇنچە تار قىلىۋەتكىنىدەك ،ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتشقا ئۇنىمىغان ئۇ كاپىرنىڭ ئوخشاشلىرىغا شەيتاننى ھۆكۈمران قىلىپ
قويىدۇ .ئاندىن شەيتان ئۇنى ئازدۇرىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ﷲ
تائاال ئىمان ئېيتمىغانالرغا شەيتاننى مۇشۇنداق ھۆكۈمران قىلىپ قويىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
مۇجاھىد ئىمان ئېيتمىغانالرنى مۇشۇنداق پايدىسىز ئىشالرغا دۇچار قىلىپ قويىدۇ
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
*******

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
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بۇ (يەنى ئىسالم دىنى) پەرۋەردىگارىڭنىڭ توغرا يولىدۇر ،ئىبرەت ئالىدىغان قەۋم ئۈچۈن
ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلى بايان قىلدۇق﴿ .﴾126پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇالرغا
دارۇسساالم (يەنى جەننەت) بار ،ئۇالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرغا
مەدەتكاردۇر﴿.﴾127
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ھەق يولدىن ئېزىپ كەتكەنلەرنىڭ ۋە ھەق يولدىن توسقۇچىالرنىڭ
قىلمىشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدى .بۇ يەردە پەيغەمبىرى بىلەن ئەۋەتكەن توغرا
((( بۇ يەردىكى “ئاسمانغا ئۆرلىيەلمەيدۇ” دېگەن سۆزدىن :ئىنسان ھېچقانداق بىر ۋاستىنى قولالنماي ئۆرلىيەلمەيدۇ-،
دېگەن مەنە چىقىدۇ.

ئەنئام سۈرىسى

يول ۋە ھەق دىننىڭ ھۆرمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بۇ (يەنى ئىسالم دىنى)
پەرۋەردىگارىڭنىڭ توغرا يولىدۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ساڭا مۇشۇ قۇرئاننى ۋەھىي قىلىشىمىز

ئارقىلىق يولغا قويۇپ بەرگەن مۇشۇ دىن ﷲ تائاالنىڭ توغرا يولىدۇر.

﴿ئىبرەت ئالىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلى بايان قىلدۇق﴾

چۈشنەلەيدىغان ،يەنى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا چۈشىنەلەيدىغان،
پىكىر يۈرگۈزەلەيدىغان كىشىلەر ئۈچۈن بىز ئايەتلىرىمىزنى مۇشۇنداق تەپسىلىي ،روشەن بايان
قىلدۇق.
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇالرغا دارۇسساالم (يەنى جەننەت) بار﴾ يەنى قىيامەت
كۈنى ئۇالرغا جەننەت بېرىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ يەردە جەننەتنى دارۇسساالم (يەنى خاتىرجەملىك قوروسى) دەپ سۈپەتلىدى.
بۇنداق سۈپەتلىشىدىكى سەۋەب ،ئۇالر پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئىش ئىزلىرىغا ئەگىشىپ توغرا يولدا
مېڭىپ ،ساالمەت قالغانلىقى ئۈچۈندۇر .ئۇالر خاتا يولالرنىڭ ئاپەتلىرىدىن قانچىكى ساالمەت
قالسا ،خاتىرجەملىك قورۇسىغا (يەنى جەننەتكە) شۇنچىلىك يېقىنالپ بارىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرغا مەدەتكاردۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىگە مۇكاپات بېرىش يۈزىسىدىن ئۇالرنى ساقلىغۇچىدۇر .ئۇالرغا
ياردەم ۋە كۈچ  -قۇۋۋەت ئاتا قىلغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرغا ئىگە بولدى .ئۆزىنىڭ نېمىتى ۋە
رەھمىتى بىلەن ئۇالرغا جەننەتنى مۇكاپات قىلىپ بەردى.

*******
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﷲ (ئىنسانالرنى ،جىنالرنى ھېساب ئۈچۈن) تولۇق يىغىدىغان كۈننى ئەسلىگىن( ،بۇ
كۈندە ﷲ ئېيتىدۇكى) «ئى جىنالر جامائەسى! سىلەر نۇرغۇن ئادەملەرنى ئازدۇردۇڭالر».
ئۇالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغان دوستلىرى« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز بىر-بىرىمىزدىن
پايدىالندۇق ،بىز ئەمدى سەن بەلگىلىگەن ۋاقىتقا (يەنى قىيامەت كۈنىگە) يەتتۇق» دەيدۇ،
ﷲ« :دوزاخ سىلەرنىڭ جايىڭالردۇر ،سىلەر ﷲ نىڭ خاھىشىغا باغلىق ھالدا ئۇ يەردە مەڭگۈ
قالىسىلەر» دەيدۇ .شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر،
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾128
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرغا قىسسە قىلىپ سۆزلەپ بەرگەن

ۋە ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغان ۋەز ـ نەسىھىتىڭگە قوشۇپ تۆۋەندىكىنىمۇ سۆزلەپ بەرگىن﴿ :ﷲ
(ئىنسانالرنى ،جىنالرنى ھېساب ئۈچۈن) تولۇق يىغىدىغان كۈننى ئەسلىگىن﴾ يەنى جىنالرنى
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ۋە دۇنيادا جىنالرغا ئىبادەت قىلغان ،ئۇالردىن پاناھ تىلىگەن ،ئۇالرغا بويسۇنغان ۋە ئازدۇرۇش
ئۈچۈن بىر ـ بىرىگە يالغان سۆزنى ۋەسۋەسە قىلغان جىنالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغان دوستلىرىنى
يىغىدىغان كۈننى ئەسلىگىن.
﴿(بۇ كۈندە ﷲ ئېيتىدۇكى) «ئى جىنالر جامائەسى! سىلەر نۇرغۇن ئادەملەرنى
ئازدۇردۇڭالر»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە (پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق):

«ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئاشكارا دۈشمەندۇر،
ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» دەپ تەۋسىيە قىلمىدىممۇ؟ شۈبھىسىزكى ،شەيتان
(((
سىلەردىن نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇردى( ،بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴾

﴿ئۇالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغان دوستلىرى« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز بىر  -بىرىمىزدىن
پايدىالندۇق﴾ يەنى جىنالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغان دوستلىرى ﷲ تائاالغا مۇشۇنداق دەپ

جاۋاب بېرىدۇ .ھەسەن مۇنداق دەيدۇ :جىنالر بىلەن ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئارا بىر ـ بىرىدىن
پايدىلىنىشى بولسا؛ جىننىڭ بۇيرۇشى ،ئىنساننىڭ بۇيرۇققا ئەمەل قىلىشىدىن ئىبارەتتۇر.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زامانالردا بىر كىشى بىرەر جايغا
قونۇش ئۈچۈن چۈشسە ،ئۇ كىشى مەن مۇشۇ جىلغىنىڭ چوڭى (يەنى جىنى) بىلەن پاناھ
تىلەيمەن -،دەيتتى .مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىدىن پايدىالنغانلىقىدۇر .شۇڭا ئىنسانالر
ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ قىلمىشىدىن ئۆزرە ئېيتىدۇ.

ئەمما جىنالرنىڭ ئىنسانالردىن پايدىلىنىشى بولسا ،قىلىنغان رىۋايەتكە ئاساسەن،
ئىنسانالرنىڭ جىنالردىن ياردەم تىلەش ئارقىلىق (ئىنسانالرنىڭ جىنالرنى چوڭ بىلىشىدىن
ئىبارەت) جىنالرنىڭ ئىنسانالردىن ئېرىشكەن ھۆرمىتىدۇر .شۇنىڭ بىلەن ،جىنالرنىڭ
كاتتىباشلىرى :بىز ئىنسان بىلەن جىنالرغا خوجايىن بولدۇق -،دەيدۇ﴿ .بىز ئەمدى سەن
بەلگىلىگەن ۋاقىتقا (يەنى قىيامەت كۈنىگە) يەتتۇق» دەيدۇ﴾ سۇددى :بۇ بەلگىلەنگەن
ۋاقىتتىن ئۇالرنىڭ ئۆلىدىغان ۋاقىتلىرى كۆزدە تۇتۇلغاندۇر -،دەيدۇ.
﴿ﷲ« :دوزاخ سىلەرنىڭ جايىڭالردۇر ،سىلەر ﷲ نىڭ خاھىشىغا باغلىق ھالدا ئۇ
يەردە مەڭگۈ قالىسىلەر» دەيدۇ﴾ يەنى :ئى جىنالر! سىلەر ۋە سىلەرنىڭ دوستۇڭالر بولغان

ئىنسانالرنىڭ تۇرار جايى ۋە ئورۇنلىشىدىغان ئورنى دوزاختۇر .سىلەر دوزاختا ﷲ تائاالنىڭ
خاھىشىغا باغلىق ھالدا مەڭگۈ قالىسىلەر.
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*******

ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ
شۇنىڭغا (يەنى ئىنسانالر بىلەن جىنالرنى ئۆز ئارا پايدىالندۇرغىنىمىزغا) ئوخشاش،
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن زالىمالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىگە مۇسەللەت قىلىمىز﴿.﴾129
((( ياسىن سۈرىسى  60ـــــ  62ـ ئايەتكىچە .

ئەنئام سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ بەزى زالىمالرنى بەزى زالىمالرغا ھۆكۈمران قىلىپ
قويىدىغانلىقى
﴿شۇنىڭغا (يەنى ئىنسانالر بىلەن جىنالرنى ئۆز ئارا پايدىالندۇرغىنىمىزغا) ئوخشاش،
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن زالىمالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىگە مۇسەللەت قىلىمىز﴾ مۇئەممەر بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال دوزاختا
بەزى زالىمالرنى بەزى زالىمالرغا ئىگە قىلىپ قويىدۇ .بەزىسى بەزىسىگە ئەگىشىدۇ.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز جىن ۋە
ئىنسانالردىن بولغان زالىمالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىگە ھۆكۈمران قىلىمىز دېگەنلىكتۇر -،دەپ
بۇ ئايەتنى ئۆز سۆزىگە دەلىل قىلىپ ئوقۇدى﴿ :كىمكى مېھرىبان ﷲ نى ياد ئېتىشتىن
(يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن ،بىز ئۇنىڭغا شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى
ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ﴾((( يەنى بىز جىنالرنىڭ زالىملىرىنى
ئىنسانالرنىڭ زالىملىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان قىلىپ قويىمىز .بۇ ھەقتە بەزى شائىرالر
مۇنداق شېئىر ئوقۇغان:
ھەر قولنىڭ ئۈستىدە بار ﷲ نىڭ قولى،
زالىمغا زالىمدىن كېلەر ۋابالى.
ئايەتنىڭ مەنىسى خۇددى بىز ئىنسانالر ئىچىدىكى زىيانكارالرغا ئۇالرنى ئازدۇرىۋېتىدىغان
جىنالرنى ھۆكۈمران قىلىپ قويغىنىمىزدەك ،زالىمالرنىڭمۇ بەزىسىنى بەزىسىگە ھۆكۈمرانلىق
قىلىدىغان قىلىپ قويىمىز .ئۇالرنىڭ زالىملىق ،يولسىزلىق قىلغانلىقلىرىغا جازا بېرىش ئۈچۈن،
بەزىسىنى بەزىسى ئارقىلىق ھاالك قىلىمىز .بەزىسىدىن بەزىسى ئارقىلىق ئىنتىقام ئالىمىز-،
دېگەنلىكتۇر.

*******
ﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ
«ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر جامائەسى! سىلەرگە ئۆز ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايەتلىرىمنى بايان
قىلىپ بېرىدىغان ،بۇ كۈنۈڭالردىكى ئۇچرىشىشتىن سىلەرنى ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر
((( زۇخرۇف سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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كەلمىدىمۇ؟» ئۇالر« :گۇناھلىرىمىزنى ئېتىراپ قىلدۇق» دەيدۇ .ئۇالرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى
ئالدىغان ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەقىقەتەن كاپىر بولغانلىقلىرىنى ئېتىراپ قىلىدۇ﴿.﴾130

اﷲ تائاالنىڭ ئىنسان ۋە جىنالردىن :سىلەرگە پەيغەمبەرلەر كەلمىگەنمۇ؟-
دەپ سوراش ئارقىلىق ئۇالرنى ئەيىبلەيدىغانلىقى
مانا بۇمۇ ھەم ﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنى جىن ۋە ئىنسانالر ئىچىدىكى كاپىرالرغا
قىلىدىغان تەنقىتلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر .ﷲ تائاال ئۇالردىن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇالرغا ﷲ تائاال
تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن ۋەزىپىسىنى يەتكۈزگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ« :سىلەرگە پەيغەمبەرلەر
كەلمىگەنمۇ؟» دەپ سورايدۇ .بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ كەلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن
سورالغان قايتۇرما سوئالدۇر.
﴿«ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر جامائەسى! سىلەرگە ئۆز ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايەتلىرىمنى بايان
قىلىپ بېرىدىغان ،بۇ كۈنۈڭالردىكى ئۇچرىشىشتىن سىلەرنى ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر
كەلمىدىمۇ؟»﴾ مۇجاھىد ،ئىبنى جۇرەيج ۋە كۆپلىگەن سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ

دېيىشىچە ،پەيغەمبەرلەر پەقەت ئىنسانالردىن بولىدۇ .جىنالردىن پەيغەمبەر بولمايدۇ.

ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ پەقەت ئىنسانالردىنال
بولىدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە
ۋەھى قىلغاندەك ،ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھى قىلدۇق ھەمدە ئىبراھىمغا ،ئىىسمائىلغا ،ئىسھاققا،
يەئقۇبقا ،يەئقۇبنىڭ ئەۋالدلىرىغا ،ئىساغا ،ئەييۇبقا ،يۇنۇسقا ،ھارۇنغا ،سۇاليمانغا ۋەھى
قىلدۇق ،داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق .بىز نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا ئىلگىرى (ئى مۇھەممەد!) ساڭا بايان قىلغانلىرىمىزمۇ بار ،ساڭا بايان قىلمىغانلىرىمىزمۇ
بار ،ﷲ مۇساغا (بىۋاستە) سۆز قىلدى .ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەردىن كېيىن ﷲ نىڭ ئالدىدا
كىشىلەر (يەنى پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن بولسا ئەلۋەتتە ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائەت قىالتتىم
دېگۈچىلەر) گە باھانە بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا جەننەت بىلەن)
خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى
(((
ئەۋەتتۇق﴾
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ﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەققىدىكى مۇنۇ سۆزىمۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىنساندىن بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر﴿ :ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق (يەنى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم خۇدالىق ئۈچۈن قەۋمىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،ياخشى پەرزەنت
ئىسھاقنى بەردۇق ۋە ئىسھاقنىڭ ئوغلى بولغان نەۋرىسى يەئقۇبنى بەردۇق)( ،ئۇنىڭدىن
كېيىن) پەيغەمبەرلىكنى ،كىتابنى (يەنى ساماۋىي كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس
قىلدۇق﴾((( يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن پەيغەمبەرلىكنى ۋە
((( نىسا سۈرىسى  163ـــــ  165ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

كىتابنى ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ھېچبىر ئالىمنىڭمۇ :پەيغەمبەرلىك
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرى جىنالردا ئىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر
بولۇپ كېلىشى بىلەن جىنالردىن پەيغەمبەرلىك ئۈزۈلۈپ قالغان -،دېگىنى يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾
بۇ ئىشتا جىنالر ئىنسانالرغا ئەگىشىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال جىنالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق،
ئۇالر قۇرئان تىالۋىتىگە ھازىر بولغاندا (بىر -بىرىگە)« :جىم تۇرۇڭالر» دېيىشتى ،قۇرئان
تىالۋەت قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز قەۋمىگە ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى .ئۇالر
ئېيتتى« :ئى قەۋمىمىز! ھەقىقەتەن بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى
كىتابالرغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ،ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى)
تىڭشىدۇق»« .ئى قەۋمىمىز! ﷲ غا دەۋەت قىلغۇچى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) نىڭ
دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ﷲ غا ئىمان ئېيتىڭالر ،ﷲ بەزى گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ،
سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ» .كىمكى ﷲ غا (ئىمان ئېيتىشقا) دەۋەت قىلغۇچىنىڭ
(يەنى رەسۇلۇلالنىڭ) دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىسا ،ئازابتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ،ﷲ دىن باشقا
(ئۇنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى) ياردەمچىلەر بولمايدۇ ،ئۇالر (يەنى رەسۇلۇلالنىڭ
دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىغۇچىالر) ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴾(((.
تىرمىزى ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ جىنالرغا
رەھمان سۈرىسىنى ئوقۇپ بەرگەنلىكى بايان قىلىنغان .بۇ سۈرىدە ﷲ تائاالنىڭ جىنالر
بىلەن ئىنسانالرغا قارىتىپ سۆزلەنگەن﴿ :ئى ئىنسانالر ۋە جىنالر جامائەسى! سىلەردىن (يەنى
سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالردىن) ھېساب ئېلىشقا يۈزلىنىمىز( .ئى ئىنسانالر! جىنالر!) سىلەر
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېئمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾((( دېگەن ئايەتلىرى بار.
﴿«ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر جامائەسى! سىلەرگە ئۆز ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايەتلىرىمنى بايان
قىلىپ بېرىدىغان ،بۇ كۈنۈڭالردىكى ئۇچرىشىشتىن سىلەرنى ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر
كەلمىدىمۇ؟» ئۇالر« :گۇناھلىرىمىزنى ئېتىراپ قىلدۇق» دەيدۇ﴾ يەنى بىز ھەقىقەتەن

پەيغەمبەرلەرنىڭ سەن تەرەپتىن بىزگە ئېلىپ كەلگەن ۋەزىپىلىرىنى بىزگە يەتكۈزگەنلىكىنى،
بىزنىڭ ساڭا ئۇچرىشىدىغانلىقىمىز بىلەن ۋە مۇشۇ كۈننىڭ شەكسىز بولىدىغانلىقى بىلەن
ئاگاھالندۇرغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىمىز.
﴿ئۇالرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئالدىغان﴾ يەنى ئۇالر قىسقىغىنە شۇ ھاياتىدا پەرۋارسىزلىق
قىلغان .ئۇالر ھاياتى دۇنيانىڭ رەڭگا ـ رەڭ كۆرۈنۈشلىرى ،زىننەتلىرى ۋە ھاۋايى -
((( فۇرقان سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇسۇف سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھقاف سۈرىسى  29ـــــ  32ـ ئايەتكىچە.
((( رەھمان سۈرىسى  31ــــ  32ـ ئايەتلەر.
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ھەۋەسلىرىگە گوللىنىپ كېتىپ ،پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلىش ۋە مۆجىزىلىرىگە قارشىلىق
كۆرسىتىش بىلەن ھاالك بولۇپ كەتتى.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەقىقەتەن كاپىر بولغانلىقلىرىنى ئېتىراپ قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادا
ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن دىنغا كاپىر بولغانلىقلىرىنى (قىيامەت كۈنى)
ئېتىراپ قىلىدۇ.

*******
ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،پەرۋەردىگارىڭ شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسىنى (ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر
ئەۋەتىپ ئاگاھالندۇرماستىن) غەپلەتتىكى ۋاقىتلىرىدا زۇلۇم قىلغانلىقلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك
قىلغىنى يوق﴿( ﴾131ئاخىرەتتە) ھەر ئادەمنىڭ قىلغان ئەمەلىگە يارىشا دەرىجىسى بولىدۇ،
پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن غاپىل ئەمەس﴿.﴾132
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،پەرۋەردىگارىڭ شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسىنى (ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر
ئەۋەتىپ ئاگاھالندۇرماستىن) غەپلەتتىكى ۋاقىتلىرىدا زۇلۇم قىلغانلىقلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك
قىلغىنى يوق﴾ يەنى ئىنسانالر ۋە جىنالر ئىچىدىن بىرەرسىنىڭ (دەۋەت ئۇنىڭغا يېتىپ

بارماي) ناھەق ئازابقا قالماسلىقى ئۈچۈن ،بىز ئۇالرغا پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ۋە كىتابالرنى
چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ باھانە ـ سەۋەب كۆرسىتىشىگە ئورۇن قويمىدۇق .بىز بۇرۇن
ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭمۇ باھانە ـ سەۋەب كۆرسىتىشىگە ئورۇن قويمىغان ئىدۇق .بىز كىشىلەرنى
پەقەت ئۇالرغا پەيغەمبەرنى ئەۋەتىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقى ئۈچۈنال
ئازابلىدۇق.
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ﷲ تائاال ھەر بىر ئۈممەتكە پەيغەمبەر ئەۋەتكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قانداقال بىر
ئۈممەت بولمىسۇن ،ئۇنىڭغا پەيغەمبەر كەلگەن﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ غا
ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا
ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((﴿ ،پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ
(ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز يوق﴾(((﴿ ،دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالردىن« :سىلەرگە
ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلمىگەنمىدى؟» دەپ سورايدۇ .ئۇالر« :ئۇنداق ئەمەس،
بىزگە ھەقىقەتەن ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن ،بىز (ئۇنى) ئىنكار قىلدۇق ھەمدە بىز“ :ﷲ
(ھېچ ئادەمگە ۋەھيىدىن) بىرەر نەرسە نازىل قىلغىنى يوق ،سىلەر پەقەت چوڭقۇر ئازغۇنلۇقتا”
((( فاتىر سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

دېدۇق» دەيدۇ﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿(ئاخىرەتتە) ھەر ئادەمنىڭ قىلغان ئەمەلىگە يارىشا دەرىجىسى بولىدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ تائىتىدە ياكى ئۇنىڭ چەكلىگەن ئىشلىرىدا ،ھەر بىر ئادەمنىڭ قىلغان ئىشىغا قارىتا
مەرتىۋىلەر ۋە دەرىجىلەر بولىدۇ .ﷲ تائاال ئۇ ئادەمنى ئۇنىڭ دەرىجىسى ۋە مەرتىۋىسىگە
يەتكۈزىدۇ .ئەگەر ياخشىالردىن بولسا ياخشى ،يامانالردىن بولسا يامان مەرتىۋە ۋە دەرىجىگە
ئېرىشىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ جىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان كاپىرالرنىڭ قىلمىشلىرىغا
قارىتا دوزاختا دەرىجىلىرى ۋە مەرتىۋىلىرى باردۇر دېگەنلىكنىڭمۇ ئېھتىمالى بار.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كېيىن كىرگەنلەر (يەنى
ئەگەشكۈچىلەر) ئىلگىرى كىرگەنلەرگە (يەنى باشلىقلىرىغا) قارىتىپ« :ئى پەرۋەردىگارىمىز!
بۇالر بىزنى ئازدۇرغان .ئۇالرغا ئىككى ھەسسە دوزاخ ئازابى بەرگىن» دەيدۇ .ﷲ« :ھەممىگە
ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾(((،
﴿كاپىر بولغانالرغا ۋە (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن (يەنى دىنىدىن) توسقانالرغا ئۇالرنىڭ
قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئازاب ئۈستىگە ئازاب قوشۇپ ،زىيادە ئازاب قىلىمىز﴾(((.
﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن غاپىل ئەمەس﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :ئى مۇھەممەد! ئۇالرنىڭ قىلغان بارلىق قىلمىشلىرىنى سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ
بىلىدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالغا ئۇچراشقان چاغدا يەنى قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا جازا
بېرىش ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشلىرىنى ھېسابالپ ئۆزىنىڭ يېنىدا ساقالپ قويىدۇ
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

*******
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
پەرۋەردىگارىڭ (خااليىقتىن ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىدىن) بىھاجەتتۇر ،رەھمەت
ئىگىسىدۇر .ئەگەر ئۇ خالىسا ،سىلەرنى ھاالك قىلىپ ،سىلەرنى باشقا بىر قەۋمنىڭ ئەۋالدىدىن
پەيدا قىلغاندەك ،سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا ئۆزى خالىغان (ئىتائەتمەن) باشقا بىر قەۋمنى
قويىدۇ﴿ .﴾133سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان (قىيامەت ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش قاتارلىق)
ئىشالر چوقۇم مەيدانغا كېلىدۇ ،سىلەر قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر﴿( .﴾134ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا)
ئېيتقىنكى« ،ئى قەۋمىم! سىلەر كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە ئىشلەڭالر (يەنى كۇفرىڭالردا چىڭ
((( مۇلك سۈرىسى  8ــــ  9ـ ئايەتلەر.
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  88ـ ئايەت.
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تۇرۇڭالر) ،مەنمۇ چوقۇم كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئىشلەيمەن (يەنى مەنمۇ ئۆز دەۋىتىمدە چىڭ
تۇرىمەن) .ئاخىرەتتە كىمنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئۇزۇنغا قالماي بىلىسىلەر،
زالىمالر ئەلۋەتتە مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ»﴿.﴾135

ئاسىيلىق قىلغۇچىالرغا يوق قىلىنىۋېتىدىغانلىقى بىلەن قىلىنغان تەھدىت
سېلىنغانلىقى
﴿پەرۋەردىگارىڭ (خااليىقتىن ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىدىن) بىھاجەتتۇر﴾ يەنى :ئى
مۇھەممەد! پەرۋەردىگارىڭ بارلىق مەخلۇقاتلىرىدىن ھەممە جەھەتتە بىھاجەتتۇر .مەخلۇقاتالر
بولسا ،ھەممە ئەھۋاللىرىدا ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر.
﴿رەھمەت ئىگىسىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بارلىق مەخلۇقاتلىرىدىن بىھاجەت تۇرۇقلۇق
ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كىشىلەرگە ھەقىقەتەن
مېھرىباندۇر ،ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر﴾(((.
﴿ئەگەر ئۇ خالىسا ،سىلەرنى ھاالك قىلىپ﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا قارشىلىق
قىلساڭالر﴿ ،سىلەرنى باشقا بىر قەۋمنىڭ ئەۋالدىدىن پەيدا قىلغاندەك ،سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا
ئۆزى خالىغان (ئىتائەتمەن) باشقا بىر قەۋمنى قويىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال شۇنداق قىلىشقا
قادىردۇر .ﷲ تائاالغا بۇ ئاسان ۋە ئاددىيدۇر .خۇددى ﷲ تائاال ئىلگىرىكىلەرنى ھاالك
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقىالرنى پەيدا قىلغىنىدەك ،بۇالرنى ھاالك قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ
ئورنىغا باشقىالرنى كەلتۈرۈشكە قادىردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى يوق
قىلىپ ئورنۇڭالرغا باشقىالرنى كەلتۈرىدۇ ،ﷲ بۇنىڭغا قادىردۇر﴾(((﴿ ،ئى ئىنسانالر! سىلەر
ﷲ غا موھتاجسىلەر ،ﷲ (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر .ئەگەر ﷲ خالىسا،
سىلەرنى ھاالك قىلىپ (ئورنۇڭالرغا) يېڭى بىر خەلقنى پەيدا قىلىدۇ .بۇ ﷲ غا قىيىن
ئەمەس﴾(((﴿ ،ئەگەر سىلەر (ﷲ نىڭ تائىتىدىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا
باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ ،ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش بولمايدۇ (بەلكى ﷲ غا ئىتائەت
قىلىدۇ)﴾(((.

490

﴿سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان (قىيامەت ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش قاتارلىق) ئىشالر
چوقۇم مەيدانغا كېلىدۇ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان قىيامەتنىڭ چوقۇم
بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگىن﴿ .سىلەر قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاالنى ئاجىز

قىاللمايسىلەر .بەلكى ،سىلەر چىرىپ تۇپراققا ئايلىنىپ كەتسەڭالرمۇ ،پارچىلىنىپ يوق بولۇپ
((( بەقەرە سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  133ـ ئايەت.
((( فاتىر سۈرىسى  15ـــــ  17ـ ئايەتكىچە.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

كەتسەڭالرمۇ ،ﷲ تائاال قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىردۇر .ﷲ تائاال ،ھېچقانداق نەرسە ئۇنى
ئاجىز قىاللمايدىغان قۇدرەتلىك زاتتۇر.
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئى قەۋمىم! سىلەر كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە
ئىشلەڭالر (يەنى كۇفرىڭالردا چىڭ تۇرۇڭالر) ،مەنمۇ چوقۇم كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئىشلەيمەن
(يەنى مەنمۇ ئۆز دەۋىتىمدە چىڭ تۇرىمەن)﴾ بۇ بىر قاتتىق تەھدىتتۇر .يەنى ئەگەر سىلەر

ئۆزەڭالرنى توغرا يول ئۈستىدە دەپ گۇمان قىلىپ ،ئۆزەڭالرنىڭ خاتا يول ۋە پرىنسىپلىرىدا
داۋاملىشىۋەرسەڭالر ،مەنمۇ ئۆزەمنىڭ يولى ۋە پرىنسىپىمدا داۋاملىشىۋېرىمەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتمايدىغانالرغا ئېيتقىنكى« ،سىلەر
ئۆز يولۇڭالر بويىچە ھەرىكەت قىلىڭالر ،بىزمۇ ئۆز يولىمىز بويىچە ھەرىكەت قىاليلى .سىلەر
(ئىشىڭالرنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۈتۈڭالر ،بىزمۇ ئەلۋەتتە (شۇنى) كۈتىمىز»﴾(((.

﴿ئاخىرەتتە كىمنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئۇزۇنغا قالماي بىلىسىلەر،
زالىمالر ئەلۋەتتە مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ»﴾ يەنى ئۇ ياخشى ئاقىۋەتنىڭ ماڭا ياكى سىلەرگە

بولىدىغانلىقىنى پات ئارىدا بىلىسىلەر .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىلغان
ۋەدىسىنى ئورۇندىدى .يەنى ئۇنى شەھەرلەرگە يەرلەشتۈردى .ئۇنى ئۇنىڭغا قارشى تۇرغۇچى
كىشىلەرگە ھۆكۈمران قىلدى .ئۇنىڭغا مەككىنى پەتھى قىلىپ بەردى .قەۋملىرى ئىچىدىن
ئۇنى يالغانغا چىقارغان ،دۈشمەنلىك قىلغانالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇردى .ئۇ ئېلىپ كەلگەن
ئىسالم دىنىنى ئۇ ھايات ۋاقتىدىال پۈتۈن ئەرەب يېرىم ئارىلىغا ،شۇنىڭدەك ،يەمەن ۋە
بەھرەينلەرگە تارقاتتى .باشقا شەھەر ،ئىقلىم ۋە رايونالر ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ،ئۇنىڭ
ئورنىغا چىققان خەلىپىلىرىنىڭ قولى بىلەن پەتھى قىلىندى.
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ
(لەۋھۇلمەھپۇزغا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى،
ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿ ،بىز لەۋھۇلمەھپۇزدا (ئەزەلدە) يازغاندىن كېيىن( ،داۋۇدقا نازىل قىلىنغان)
زەبۇردا زېمىنغا (يەنى جەننەت زېمىنغا) ھەقىقەتەن مېنىڭ ياخشى بەندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇ
دەپ يازدۇق﴾(((.

*******
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ
((( ھۇد سۈرىسى  121ـــــ  122ـ ئايەتلەر.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  51ــــ  52ـ ئايەتلەر
((( ئەنبىيا سۈرىسى  105ـ ئايەت.
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ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
مۇشرىكالر ﷲ ياراتقان ئېكىنلەردىن ۋە چاھار پايالردىن (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالردىن)
ﷲ ئۈچۈن بىر ھەسسە (بۇتلىرى ئۈچۈن بىر ھەسسە) ئايرىپ قويۇپ ،ئۆز گۇمانلىرىچە
(ھېچقانداق دەلىلسىزال)« :بۇ ﷲ ئۈچۈندۇر ،بۇ مەبۇدلىرىمىز ئۈچۈندۇر» دېدى .بۇتلىرىنىڭ
نېسىۋىسىدىن ﷲ نىڭكىگە قوشۇشقا بولمايتتى ،ﷲ نىڭ نېسىۋىسىدىن بۇتلىرىنىڭكىگە
قوشۇشقا بوالتتى (مۇشرىكالر ﷲ غا ئاتىغان ھەسسىسىدىن بۇتالرغا ئاتىغان ھەسسىسىگە بىرەر
نەرسە قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇنى بۇتلىرىنىڭ ھەسىسى ئىچىدە قالدۇراتتى ۋە ﷲ باي ،بۇنىڭغا
موھتاج ئەمەس ،دەيتتى .بۇتلىرىغا ئاتىغان ھەسسىسىدىن ﷲ غا ئاتىغان ھەسسىسىگە
بىرەر نەرسە قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇنى بۇتالرنىڭ ھەسسىسىگە قايتۇرۇۋېتەتتى) .ئۇالرنىڭ قارارى
نېمىدېگەن قەبىھ!﴿﴾136

بەزى شېرىك ئىشالرنىڭ بايانى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ يوق ئىشنى ،كۇپۇرلۇقنى ۋە شېرىكنى پەيدا قىلغان ،گەرچە ﷲ
تائاال ھەممە نەرسىلەرنى ياراتقان تۇرسىمۇ ،ياراتقان ئۇ نەرسىلەرنىڭ بىر قىسمنى ﷲ تائاالغا،
يەنە بىر قىسمىنى بۇتلىرىغا ئاتىغان مۇشرىكالرنى ئەيىبلىشى ۋە تەنقىد قىلىشىدۇر .ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرۈشىدىن پاكتۇر.

492

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان
مۇشرىكالر زىرائەت تېرىسا ياكى ئۇالرنىڭ باغلىرى بولسا ،ئۇنىڭدىن بىر قىسمىنى ﷲ تائاالغا،
يەنە بىر قىسمىنى بۇتقا ئاتىشاتتى .مەيلى زىرائەت ،مېۋە ياكى باشقا نەرسىلەر بولسۇن ،بۇتقا
ئاتىغانلىرىنى ياخشى ساقالپ ھېسابىنى قىلىپ تۇراتتى .ئەگەر بۇتقا ئاتىغان شۇ نەرسىلىرىدىن
ﷲ تائاالغا ئاتىغان نەرسىلەرگە (بىرەر نەرسە) قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇنى بۇتلىرىغا ئاتىغان
نەرسىلىرى ئىچىگە قايتۇرىۋېتەتتى .بۇتقا ئاتالغان زىرائەتلەرنى ياكى مېۋىلىرىنى سۇغىرىدىغان
سۇ ﷲ تائاالغا ئاتالغان ئېتىزلىققا ئېقىپ كېتىپ قالسا ،سۇغىرىلىپ قالغان شۇ يەرنى بۇتالرغا
ئاتالغان زىرائەت ۋە مېۋىلىك يەرلەرنىڭ ھېسابىغا قوشۇۋېتەتتى .ئەگەر ﷲ تائاالغا ئاتىغان
زىرائەت ۋە مېۋىلەردىن بىرەر نەرسە بۇتقا ئاتىغان نەرسىلەرنىڭ ئارىسىغا قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇالر:
بۇ بۇت پېقىردۇر دەپ ،ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ تائاالغا ئاتالغان نەرسىلەرگە قايتۇرۇۋەتمەيتتى.
ھەمدە ﷲ تائاالغا ئاتالغان زىرائەت ۋە مېۋىلەرنى سۇغىرىدىغان سۇ بۇتالرغا ئاتالغان زىرائەت ۋە
مېۋىلەرگە ئېقىپ كېتىپ قالسا ،ئۇ ئېتىزلىقنى يەنىال بۇتالرنىڭ ھېسابىغا قويۇپ قوياتتى .ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ چاۋا ـ ماللىرىدىن بەھىرە ،سائىبە ۋەسىلە ۋە ھام((( قاتارلىقالرنى ئۆزلىرىگە ھارام
ھېسابالپ ،ئۇالرنى بۇتلىرىغا ئاتىشاتتى .ئۇالر ﷲ تائاالغا يېقىنلىشىمىز دەپ گۇمان قىلىپ شۇ
((( بۇ ھايۋانالر ھەققىدىكى تەپسىالت مائىدە سۈرىسىنىڭ  103ـ ئايىتىدە بايان قىلىندى.

ئەنئام سۈرىسى

چارۋا مالالرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىالتتى.
﴿مۇشرىكالر ﷲ ياراتقان ئېكىنلەردىن ۋە چاھار پايالردىن (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالردىن)
ﷲ ئۈچۈن بىر ھەسسە (بۇتلىرى ئۈچۈن بىر ھەسسە) ئايرىپ قويۇپ ،ئۆز گۇمانلىرىچە
(ھېچقانداق دەلىلسىزال)« :بۇ ﷲ ئۈچۈندۇر ،بۇ مەبۇدلىرىمىز ئۈچۈندۇر» دېدى .بۇتلىرىنىڭ
نېسىۋىسىدىن ﷲ نىڭكىگە قوشۇشقا بولمايتتى ،ﷲ نىڭ نېسىۋىسىدىن بۇتلىرىنىڭكىگە
قوشۇشقا بوالتتى﴾ ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر

ﷲ تائاال ئۈچۈن ئاتاپ بوغۇزلىغان ھەر قانداق مالنىڭ گۆشىنى تاكى ئۇنىڭغا بۇتلىرىنىڭ
ئىسمىنى ئاتىمىغىچە ھەرگىزمۇ يېمەيتتى .بۇتلىرىغا ئاتاپ بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى
ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتىماي يەيتتى دەپ ،يۇقىرىقى ئايەتنى ئاخىرىغىچە ئوقۇپ ،ئۆزىنىڭ
سۆزىگە دەلىل قىلدى.
﴿ئۇالرنىڭ قارارى نېمىدېگەن قەبىھ!﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بۇ تەقسىماتى نېمىدېگەن
يولسىز .ئۇالر تۇنجى قېتىملىق تەقسىماتىدىال خاتاالشتى .چۈنكى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ
پەرۋەردىگارى ۋە ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر .ھەممە نەرسىگە ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر.
ھەممە نەرسە ئۇنىڭغا تەۋەدۇر .ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىشى ،قۇدرىتى ۋە خاھىشى
ئاستىدىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ۋە پەرۋەردىگار يوقتۇر .ئاندىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇمانلىرىچە
توغرا بولغان خاتا تەقسىماتلىرىدىمۇ ناھەقچىلىق قىلدى.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تەقسىم قىلىش جەھەتتىن تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە
ئوخشايدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ غا قىزالرنى نىسبەت بېرىدۇ ،ﷲ (بۇنداق بوھتاندىن) پاكتۇر ،ئۇالر ئۆزى
ئارزۇ قىلىدىغانلىرىنى ئۆزلىرىگە نىسبەت بېرىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (پەرىشتىلەرنى ﷲ نىڭ قىزلىرى
دېيىش بىلەن) ﷲ نىڭ بىر قىسىم بەندىلىرىنى ﷲ نىڭ بىر جۈزئىييى قىلىۋالدى( .مۇنداق
دېگۈچى) ئىنسان ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاشكارا ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،ئى مۇشرىكالر
جامائەسى!) (سىلەرچە ياخشى ھېساپالنغان) ئوغۇل باال سىلەرگە خاس بولۇپ( ،سىلەرچە
يامان ھېسابالنغان) قىز باال ﷲ غا خاسمۇ؟ ئۇنداقتا بۇ ئادالەتسىز تەقسىماتتۇر﴾(((.

*******
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ
مۇشرىكالرنىڭ شېرىكلىرى (يەنى شەيتانالر) مۇشرىكالرنى ھاالك قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ
دىنىنى قااليمىقانالشتۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرىغا بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى ،شۇنىڭدەك
((( نەھل سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( نەجم سۈرىسى  21ــــ  22ـ ئايەتلەر.
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(يەنى ﷲ غا ۋە بۇتالرغا ھەسسە ئايرىپ قويۇشتەك تەقسىماتنى شەيتانالرغا ۋە مۇشرىكالرغا
چىرايلىق كۆرسەتكەندەك) چىرايلىق كۆرسەتتى .ئەگەر ﷲ خالىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر بۇ (قەبىھ)
ئىشنى قىلمايتتى ،ئۇالرنى ﷲ غا چاپلىغان يالغانلىرى بىلەن بىللە تەرك ئەت﴿.﴾137

شەيتاننىڭ مۇشرىكالرغا ئۆز بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى چىرايلىق
كۆرسەتكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :خۇددى شەيتان مۇشرىكالرغا ﷲ تائاال ياراتقان
زىرائەت ۋە چارۋا مالالردىن بۇتالرغا نېسىۋە ئايرىشنى چىرايلىق كۆرسەتكىنىدەك ،ئۇالرغا
پېقىرلىقتىن قورقۇپ ئوغۇل بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى ،نۇمۇستىن قورقۇپ قىز بالىلىرىنى تىرىك
كۆمۈشنى چىرايلىق كۆرسەتتى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەيتانالر ئۇالرغا ئۆز بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى چىرايلىق
كۆرسەتتى .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالرنىڭ شەيتانلىرى ئۇالرنى پېقىرلىقتىن قورقۇتۇپ،
بالىلىرىنى تىرىك كۆمۈشكە بۇيرۇدى .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :شەيتانالر مۇشرىكالرنى ھاالك
قىلىش ياكى ئۇالرنىڭ دىنىنى قااليمىقانالشتۇرىۋېتىش ئۈچۈن ،ئۇالرنى قىزلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە
بۇيرۇدى.
﴿ئەگەر ﷲ خالىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر بۇ (قەبىھ) ئىشنى قىلمايتتى﴾ يەنى مۇشۇ
ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ خاھىشى ،ئىرادىسى ۋە شۇنداق بولۇشىنى تاللىغانلىقى
بىلەن بولغاندۇر .بۇنىڭدا ﷲ تائاالنىڭ چوڭ بىر ھېكمىتى بار .ﷲ تائاال قىلغان ئىشىدىن
سورالمايدۇ ،ئىنسانالر سورىلىدۇ.
﴿ئۇالرنى ﷲ غا چاپلىغان يالغانلىرى بىلەن بىللە تەرك ئەت﴾ يەنى ئۇالرنى ئۇالرنىڭ
قىلمىشلىرى بىلەن بىرگە تاشال ،ئۇالردىن يىراقالش .ﷲ تائاال يېقىندا سەن بىلەن ئۇالرنىڭ
ئارىلىقىدا ھۆكۈم چىقىرىدۇ.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچە« :بۇ ھايۋانالر ۋە ئېكىنلەر (مەبۇدلىرىمىزغا خاس بولۇپ،
باشقىالرغا) ھارامدۇر ،ئۇالرنى پەقەت بىز خالىغان ئادەملەرال يەيدۇ ،بۇ ھايۋانالرنى مىنىش
ھارامدۇر ،بۇ ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا ﷲ نىڭ ئىسمىنى ئېيتىشقا بولمايدۇ» دېدى .ئۇالر ﷲ

ئەنئام سۈرىسى

غا يالغان چاپلىدى ،ﷲ ئۇالرنى يالغان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ﴿.﴾138

مۇشرىكالرنىڭ بەزى چارۋا مالالرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغانلىقى
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچە« :بۇ ھايۋانالر ۋە ئېكىنلەر (مەبۇدلىرىمىزغا خاس بولۇپ،
باشقىالرغا) ھارامدۇر﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ھارام قىلىش

ئۇالرنىڭ شەيتانلىرى تەرىپىدىن بولغاندۇر .بۇ بىر قىيىنالشتۇرۇش ۋە تەسلەشتۈرۈش بولۇپ،
ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان ئەمەستۇر.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دېدى :ھارام قىلىنغان ئۇ نەرسىلەر
مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئىالھلىرى ئۈچۈنال ئاتىغان نەرسىلىرىدۇر.

﴿ئۇالرنى پەقەت بىز خالىغان ئادەملەرال يەيدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر بۇ ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىش بىز خالىغان ئادەمدىن باشقىسىغا
ھارامدۇر -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! سىلەرگە ﷲ
چۈشۈرگەن رىزىقتىن بەزىسىنى ھارام  ،بەزىسىنى ھاالل قىلدىڭالر ،ﷲ سىلەرگە مۇنداق
قىلىشقا ئىزنى بەردىمۇ؟ ياكى ﷲ غا يالغاننى چاپالمسىلەر؟»﴾(((﴿ ،بەھىرە (سەككىزنى
تۇغقان ،بەشىنچىسىنى ئەركەك تۇغقان تۆگە بولۇپ ،جاھىلىيەت ئەرەبلىرى بۇ تۆگىنىڭ
قۇلىقىنى يېرىپ قويۇپ ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى ،مىنمەيتتى ،يۈك ئارتمايتتى) ،سائىبە
(چىشىدىن ئوننى تۇغقان تۆگە بولۇپ ،مىنىلمەيتتى ،قىرقىلمايتتى ،سۈتى مۇساپىرالرغىال
بېرىلەتتى) ۋەسىلە (بىرىنچىنى ۋە ئىككىنچىنى چىشى تۇغقان ،بۇالرغا ئۈچۈن ئۆز مەيلىگە
قويۇۋېتىلگەن تۆگە) ،ھام (ئون تۆگىگە ئاتا بولغان بۇغرا تۆگە بولۇپ ،ئۇالر ئۇنى مىنمەي،
يېمەك  -ئىچمەكتە ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى) الرغا ﷲ (يۇقىرىقىدەك قىلىشنى) بۇيرۇغىنى
يوق( ،لېكىن كاپىرالر ﷲ غا يالغاننى چاپاليدۇ ،ئۇالرنىڭ تولىسى بۇنىڭ يالغانلىقىنى)
چۈشەنمەيدۇ﴾(((.
سۇددى مۇنداق دېدى :مىنىش ۋە ئىشلىتىش ھارام قىلىنغان ھايۋانالر بولسا ،بەھىرە،
سائىبە ،ۋەسىلە ۋە ھام قاتارلىقالردۇر .ئەمما بوغۇزلىغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى تىلغا
ئېلىشقا بولمايدۇ دەپ قارىلىدىغان ھايۋانالر بولسا ،ئۇالر ئۇ ھايۋانالرنى تۇغدۇرغاندىمۇ ۋە
بوغۇزلىغاندىمۇ ﷲ تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئالمايدىغان ھايۋانالردۇر.
ئەبۇبەكرى ئىبنى ئىياش ئاسىم ئىبنى ئەبى نەجۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەبۇۋائىل مەندىن﴿ :بۇ ھايۋانالرنى مىنىش ھارامدۇر ،بۇ ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا ﷲ
نىڭ ئىسمىنى ئېيتىشقا بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىن نېمىنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى بىلەمسەن؟-
دەپ سورىدى .مەن :ياق -،دەپ جاۋاب بەردىم .ئۇ :ئۇ ھايۋان ئۇالر ھەجگە بارغاندىمۇ
((( يۇنۇس سۈرىسى  59ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  103ـ ئايەت.
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مىنمەيدىغان بەھىرەدۇر -،دېدى.
مۇجاھىد مۇنداق دېدى :مۇشرىكالرنىڭ تۆگىلىرىنىڭ ئىچىدە بىر قىسىم تۆگىلەر باركى،
مۇشرىكالر ئۇ تۆگىلەرگە مەيلى ئۇالر ئۇ تۆگىلەرنى مىنگەندە ياكى ساغقاندا بولسۇن ،مەيلى
ئۇالرغا يۈك ئارتقاندا ياكى ئۇالرنى تۇغدۇرغاندا ۋەياكى ئۇالرنى ئىشلەتكەندە بولسۇن ،ﷲ
تائاالنىڭ نامىنى ئاتىمايتتى.
﴿ئۇالر ﷲ غا يالغان چاپلىدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ ئىشىنى ﷲ تائاالنىڭ
دىنىغا ۋە ئۇنىڭ شەرىئىتىگە دۆڭگەپ قويىشىدا ﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىدى .چۈنكى ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا رۇخسەت قىلمىدى ھەمدە بۇ ئىشتا ئۇالردىن رازى بولمىدى﴿ .
ﷲ ئۇالرنى يالغان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ﴾.

*******
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ئۇالر« :بۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى بالىلىرى بىزنىڭ ئەر كىشىلىرىمىزگە خاستۇر،
بىزنىڭ خوتۇن كىشىلىرىمىزگە ھارامدۇر» دېدى .ئەگەر تۇغۇلغان ھايۋان ئۆلۈك بولسا ،بۇ ئەر
كىشىلەر بىلەن خوتۇن كىشىلەر ئارىسىدا ئورتاقتۇر (يەنى ئۇنى ھەممەيلەن تەڭ يەيدۇ) دەپ
(ھاالل  -ھارامنى تەيىنلەشتى) ﷲ غا يالغان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ.
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾139
ئەبۇ ئىسھاق سەبىئى ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزەيلىدىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ھايۋانالرنىڭ
قورسىقىدىكى نەرسىلەردىن ئۇالرنىڭ سۈپىتى كۆزدە تۇتۇلىدۇ(((.
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ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ
ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى نەرسىدىن ئۇالرنىڭ سۈتى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،ئۇالر سۈتنى
ئايالالرغا ھارام قىلىپ ،ئەرلىرى ئىچەتتى .قوي ئەركەك تۇغسا ،قوزىسىنى بوغۇزالپ ،ئاياللىرىغا
بەرمەي ئەرلەرال يەيتتى .ئەگەر قوزىسى چىشى تۇغۇلسا ،ئۇنى بوغۇزلىماي قويۇپ قوياتتى.
ئەگەر قوزا ئۆلۈك تۇغۇلسا ،ئەر ـ ئايال تەڭ يەيتتى .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئىشتىن توستى .بۇنى
سۇددىمۇ شۇنداق بايان قىلغان.
شەئبىي مۇنداق دېدى :بەھىرەنىڭ سۈتىدىن پەقەت ئەرلەرال ئىچەتتى ،بەھىرەنىڭ
بۇتىلىقى ئۆلۈك تۇغۇلسا ياكى ئۆزى ئۆلۈپ قالسا ،ئۇنى ئەر ـ ئايال تەڭ يەيتتى.
((( بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئەسلىدە« :ئۇالر بۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى نەرسە بىزنىڭ ئەرلىرىمىزگە خاستۇر»
دېگەنلىك بولىدۇ .بۇ نەرسىنى بەزى ئالىمالر« :بالىلىرى» دەپ تەپسىر قىلسا ،بەزى ئالىمالر« :سۈتلىرى» دەپ تەپسىر
قىلغان.

ئەنئام سۈرىسى

مۇجاھىد مۇنداق دېدى :قورسىقىدىكى نەرسىلىرى ئەرلىرىگە خاس ،ئاياللىرىغا ھارام
بولغان ھايۋانالر بولسا ،سائىبە ۋە بەھىرەدىن ئىبارەتتۇر.
﴿ﷲ غا يالغان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ﴾ ئەبۇئالىيە ،مۇجاھىد
ۋە قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ئۇالرنى يالغان
سۆزلىگەنلىكى ئۈچۈن جازااليدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاغزىڭالرغا كەلگەن يالغاننى سۆزلەش ئۈچۈن
(ھېچقانداق دەلىلسىز) «بۇ ھاالل ،بۇ ھارام» دېمەڭالر ،چۈنكى (مۇنداقتا) ﷲ نامىدىن
يالغاننى ئويدۇرغان بولىسىلەر ،ﷲ نامىدىن يالغاننى ئويدۇرغۇچىالر ھەقىقەتەن (دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە) مەقسىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ( .ئۇالر دۇنيادىن پەقەت) ئازغىنا بەھرىمان بولىدۇ ،ئۇالر
(ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
ئىشلىرىدا ،سۆزلىرىدە ،يولغا قويغان ۋە تەقدىر قىلغان ئىشلىرىدا ھېكمەتلىك زاتتۇر﴿ .ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى مەيلى ياخشى ۋەياكى يامىنى بولسۇن ،ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر .ئۇالرغا شۇنىڭغا قارىتا ئەڭ تولۇق مۇكاپات ياكى جازا بەرگۈچىدۇر.

*******
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ
ھاماقەتلىك ۋە نادانلىقلىرىدىن بالىلىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە ﷲ نامىدىن يالغان ئېيتىپ،
ﷲ رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ھارام بىلگەن كىشىلەر ھەقىقەتەن زىيان تارتتى ،ئۇالر
ھەقىقەتەن (توغرا يولدىن) ئاداشتى ،ھىدايەت تاپمىدى﴿.﴾140
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :مۇشۇ ئىشالرنى قىلغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتتى.
ئۇالرنىڭ دۇنيادا تارتقان زىيىنى بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىش بىلەن ئۇالردىن ئايرىلىپ قېلىش
بولدى .چارۋا ماللىرىدا ئۆزلىرىگە قىيىنچىلىق ئېلىپ كېلىپ ،نۇرغۇنلىغان چارۋا مالالرنى
ئۆزلىرىچىال ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالدى( .ﷲ تائاالغا يالغاننى ۋە بوھتاننى چاپلىغانلىقى ئۈچۈن)
ئاخىرەتتە تارتىدىغان زىيىنى بولسا ،ئۇالر ئەڭ يامان ئورۇن بولغان دوزاخقا كىرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ﷲ تائاالغا يالغاننى
چاپاليدىغانالر 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﴾((( ئەبۇبەكرى
((( نەھل سۈرىسى  116ـــــ  117ـ ئايەتلەر.
((( يۇنۇس سۈرىسى  69ــــ  70ـ ئايەتلەر.
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ئىبنى مەردەۋى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر ئەرەبلەرنىڭ نادانلىقىنى بىلىشىڭ سېنى خۇرسەن قىلسا،
ئەنئام سۈرىسىدىكى﴿ :ھاماقەتلىك ۋە نادانلىقلىرىدىن بالىلىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە ﷲ نامىدىن
يالغان ئېيتىپ ،ﷲ رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ھارام بىلگەن كىشىلەر ھەقىقەتەن
زىيان تارتتى ،ئۇالر ھەقىقەتەن (توغرا يولدىن) ئاداشتى ،ھىدايەت تاپمىدى﴾ دېگەن ئايەتنى

ئوقۇغىن .بۇنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﷲ بىدىشلىك ۋە بىدىشسىز باغالرنى بەرپا قىلدى ،مېۋىلىرى ،دانلىرى (رەڭگى،
تەمى ،ھەجمى ۋە پۇرىقى) بىر  -بىرىگە ئوخشىمايدىغان خورما دەرەخلىرىنى ،زىرائەتلەرنى،
(رەڭگى ۋە شەكلى) بىر -بىرىگە ئوخشايدىغان( ،تەمى) ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ۋە ئانارنى
ياراتتى ،مېۋىسى پىشقاندا ،ئۇالردىن يەڭالر ،مېۋە (نىڭ ھوسۇلى) نى يىغقان كۈندە (يەنى
يىغقان ۋاقىتتا) ،ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن
ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ﴿ .﴾141ﷲ چاھار پايالرنى (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالرنى)،
يۈك كۆتۈرىدىغانالرنى ،بوغۇزلىنىدىغانالرنى ياراتتى .ﷲ سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن
نەرسىلەردىن يەڭالر ،شەيتاننىڭ ئارقىسىغا كىرمەڭالر ،شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوچۇق
دۈشمەندۇر﴿.﴾142

اﷲ تائاالنىڭ مېۋىلەرنى ،دانالرنى ۋە چارۋا مالالرنى ياراتقان زات ئىكەنلىكى
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ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئۆز خاھىشى بويىچە ھۆكۈم قىلىپ ،بىر قانچە قىسىمالرغا
بۆلگەن ،بەزىسىنى ھاالل ۋە بەزىسىنى ھارام دەپ قارىغان زىرائەت ،مېۋە ۋە چارۋا
مالالرنىڭ ھەممىىسنى ئۆزىنىڭ ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ بىدىشلىك
ۋە بىدىشسىز باغالرنى بەرپا قىلدى﴾.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ “بىدىشلىك باغالر” دېگەن ئايىتىدىن يەردىن ئېگىز
كۆتۈرۈپ باراڭ قىلىنغان باغالر؛ “بىدىشسىز باغالر” دېگەن ئايىتىدىن تاغ ۋە بىنەم
يەرلەردە ئۆزلىكىدىن ئۈنۈپ قالغان مېۋىلەردىن شەكىللەنگەن باغالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئەتا خۇراسانىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

ئەنئام سۈرىسى

قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ “بىدىشلىك باغالر” دېگەن ئايىتىدىن باراڭ قىلىنىپ ياسالغان
ئۈزۈم باغلىرى؛ “بىدىشسىز باغالر” دېگەن ئايىتىدىن باراڭ قىلىنمىغان ئۈزۈم باغلىرى
كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇنى سۇددىمۇ ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلغان.
﴿مېۋىلىرى ،دانلىرى (رەڭگى ،تەمى ،ھەجمى ۋە پۇرىقى) بىر ـ بىرىگە ئوخشىمايدىغان
خورما دەرەخلىرىنى ،زىرائەتلەرنى( ،رەڭگى ۋە شەكلى) بىر -بىرىگە ئوخشايدىغان،
(تەمى) ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ۋە ئانارنى ياراتتى ،مېۋىسى پىشقاندا ،ئۇالردىن يەڭالر﴾

مۇھەممەد ئىبنى كەئب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى سىلەر ئۇ
باغنىڭ مېۋىلىرىدىن ۋە ئۈزۈملىرىدىن يەڭالر.

﴿مېۋە (نىڭ ھوسۇلى) نى يىغقان كۈندە (يەنى يىغقان ۋاقىتتا) ،ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى
ئادا قىلىڭالر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى مېۋىسىنى

يىغقان چاغدا ،يېنىڭغا مىسكىنلەر كەلگەن بولسا ،ئۇالرغا مېۋىدىن بەرگىن.

ئابدۇرازاق مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پېقىرغا زىرائەت
تېرىغاندا بىر سىقىم ،ئورىغاندا بىر سىقىم بېرىدۇ .ئاندىن پېقىرالرنى ئورمىنىڭ كېيىنكى
ئىشلىرىغا ئەگىشىشكە يول قويىدۇ(((.
سەۋرى ئىبراھىم نەخەئىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى پېقىرغا
ئاشلىقتىن بىر سىقىمچىلىك بېرىدۇ .ئىبنى مۇبارەك سەئىدى ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇنداق بېرىش زاكات پەرز قىلىنىشتىن ئىلگىرىكى ئىش
ئىدى .ئۇ چاغدا ،ئاشلىقتىن مىسكىنلەرگە بىر سىقىم ،ئۇلىغىغا بىر سىقىم بېرىلەتتى.
ﷲ تائاال زىرائەتنى يىغىپ ،ئۇنىڭدىن سەدىقە قىلمىغان كىشىلەرنى ئەيىبلەپ ۋە
بىر باغ ئىگىسىنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سىلەرگە نەسىھەت
قىلىدۇكى ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ھەرگىز قايتا مۇنداق سۆزلەرنى قىلماڭالر...
ئۆيلىنەلمەيدىغانالر ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلغۇچە ،ئۆزلىرىنى ئىپپەتلىك
تۇتسۇن ،قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى تىلەيدىغانالر (يەنى خوجىسىغا مۇئەييەن پۇل ـ
مال تۆلەش شەرتى بىلەن ئۆزىنىڭ ئازاد قىلىنىشىنى تىلەيدىغانالر) بىلەن ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
ساداقىتىنى بايقىساڭالر ،توختام تۈزۈڭالر ،سىلەرگە ﷲ ئاتا قىلغان مال ـ مۈلۈكنىڭ بىر
قىسمىنى (ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىشقا ياردەم تەرىقىسىدە) ئۇالرغا بېرىڭالر ،ئەگەر سىلەرنىڭ
چۆرىلىرىڭالر ئىپپەتلىك بولۇشنى خالىسا ،بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ ئۇالرنى
پاھىشىغا مەجبۇرلىماڭالر ،كىمكى ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇراليدىكەن ،مەجبۇرالنغاندىن
كېيىن ﷲ ئۇالرنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) رەھىم قىلغۇچىدۇر (يەنى پاھىشىغا
مەجبۇرالنغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ ،مەجبۇرلىغۇچىالرنى قاتتىق
جازااليدۇ)﴾(((.
((( يەنى خامان تېپىپ ،ھوسۇل ئالغاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭدىن پېقىرالرغا بېرىدۇ.
((( نۇر سۈرىسى  17ـــــ  33ـ ئايەتكىچە.
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ئىسراپچىلىقنىڭ بايانى
﴿ئىسراپ قىلماڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ﴾ يەنى سىلەر
بېرىشتە ئادەتتىن تاشقىرى بېرىپ ،ئىسراپچىلىق قىلماڭالر .ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ:
بۇ ئايەت سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شەمماس ھەققىدە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇ خورمىلىرىنى
يىغىپ :بۈگۈن مېنىڭ قېشىمغا كەلگەنلىكى ئادەمگە خورمىدىن بېرىمەن دەپ ،تاكى كەچ
كىرگىچە كەلگەنلەرگە خورمىدىن بەردى .كەچتە قارىسا ،ئۇنىڭغا خورمىدىن بىر تالمۇ قالماپتۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى .بۇ ھەدىسنى ئۇنىڭدىن ئىبنى جەرىر رىۋايەت
قىلغان .لېكىن بۇ ئايەتنىڭ بايان قىلىش ئۇسلۇبىدىن قارىغاندا ،ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسى:
ئەقىل ۋە تەنگە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ،سىلەر يەپ ـ ئىچىشتە ھەددىدىن كۆپ يەپ –
ئىچىپ ،ئىسراپخورلۇق قىلماڭالر دېگەنلىك بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئادەم بالىلىرى! ھەر ناماز ۋاقتىدا (ياكى تاۋاپ
ۋاقتىدا ئەۋرىتىڭالرنى سەترى قىلىپ تۇرىدىغان) كىيمىڭالرنى كىيىڭالر ،يەڭالر ،ئىچىڭالر،
ئىسراپ قىلماڭالر ،ﷲ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلدى« :ئىسراپخورلۇق ۋە
تەكەببۇرلۇق قىلماستىن يەڭالر ،ئىچىڭالر ۋە كىيىنىڭالر».

چارۋا مالالرنىڭ پايدىلىرى
﴿ﷲ چاھار پايالرنى (يەنى تۆگە ،كاال ،قويالرنى) ،يۈك كۆتۈرىدىغانالرنى،
بوغۇزلىنىدىغانالرنى ياراتتى﴾ سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى :ﷲ تائاال تۆگىلەردىن يۈك ئارتىلىدىغىنىنى ۋە كىچىكلىرىنى
ياراتتى .بۇنى ھاكىممۇ رىۋايەت قىلدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ھايۋانالرنىڭ ئىچىدىن
سىلەر مىنىدىغانالرنى ۋە گۆشىنى يەپ ،سېغىپ ئىچىدىغانالرنى ياراتتى .مەسىلەن ،قويغا يۈك
ئارتىلمايدۇ .ئۇنىڭ گۆشلىرىنى يەيسىلەر .ئۇنىڭ يۇڭىدىن يېپىنچا ۋە سېلىنچا قىلىسىلەر.
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ئابدۇراھماننىڭ بۇ ئايەتكە بەرگەن مەنىسى مۇناسىپ بىر مەنە بولۇپ ،ئۇنى تۆۋەندىكى
ئايەتلەرمۇ كۈچلەندۈرىدۇ﴿ :ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ئۇالر ئۈچۈن ھايۋانالرنى (قۇدرەت) قولىمىز بىلەن
خەلق ئەتتۇق ،ئۇالر ھايۋانالرنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچىالردۇر .ھايۋانالرنى ئۇالرغا بويسۇندۇرۇپ
بەردۇق ،ئۇالر ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى مىنىدۇ ،بەزىسىنى يەيدۇ﴾(((﴿ ،چاھار پايالردا سىلەر
ئۈچۈن ھەقىقەتەن بىر ئىبرەت بار .سىلەرنى چاھار پايالرنىڭ قارنىدىكى ماياق  -تېزەكتىن ۋە
قاندىن ئايرىلىپ چىققان پاكىز ۋە تەملىك سۈت بىلەن سۇغىرىمىز ...ﷲ سىلەرگە ئۆيۈڭالرنى
((( ئەئراف سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  71ـــــ  72ـ ئايەتلەر.
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تۇرالغۇ جاي قىلىپ بەردى ،سىلەرگە ھايۋانالرنىڭ تېرىلىرىدىن ئۆيلەرنى (چېدىرلەرنى)
قىلىپ بەردى ،سىلەر كۆچكەن كۈنۈڭالردىمۇ ،تۇرغان كۈنۈڭالردىمۇ ئۇنىڭ يېنىكلىكىنى
ھېس قىلىسىلەر ،سىلەرگە قويالرنىڭ يۇڭلىرىدىن ،تۆگىلەرنىڭ يۇڭلىرىدىن ،ئۆچكىلەرنىڭ
يۇڭلىرىدىن ئۆي جاھازلىرىنى (يەنى سىلەر كىيىدىغان ۋە ئۆيۈڭالرنى سەرەمجانالشتۇرىدىغان)
ھەم مەلۇم مۇددەتكىچە (يەنى ئۆلۈم كەلگۈچە ياكى ئۇالر كونىراپ تۈگىگىچە) پايدىلىنىدىغان
نەرسىلەرنى قىلىپ بەردى﴾(((.

ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىشكە ۋە شەيتاننىڭ ئارقىسىغا كىرمەسلىككە
بۇيرۇش
﴿ﷲ سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن يەڭالر﴾ يەنى مېۋە ،زىرائەت ۋە
ھايۋانالرنى يەڭالر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى سىلەرگە رىزىق قىلىپ يارىتىپ بەرگەن.
﴿شەيتاننىڭ ئارقىسىغا كىرمەڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا يالغان چاپالپ ،ﷲ تائاال رىزىق
قىلىپ يارىتىپ بەرگەن مېۋە ،زىرائەت ۋە ھايۋانالرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغان مۇشرىكالرنىڭ
شەيتانغا ئەگەشكىنىدەك ،سىلەرمۇ شەيتاننىڭ يولىغا ۋە بۇيرۇقلىرىغا ئەگەشمەڭالر.
﴿شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوچۇق دۈشمەندۇر﴾ يەنى :ئى ئىنسانالر! شەيتان سىلەرگە
ھەقىقەتەن ئاشكارىالنغان بىر دۈشمەندۇر .ﷲ تائاال شەيتاننىڭ دۈشمەن ئىكەنلىكى ھەققىدە
مۇنداق دېدى﴿ :شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى دۈشمەن تۇتۇڭالر ،شەيتان
ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴾(((﴿ ،لېكىن شەيتان ئۇالرنىڭ
يېپىقلىق ئەۋرەتلىرىنى ئېچىۋېتىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ۋەسۋەسە قىلدى ،شەيتان ئېيتتى:
«پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ سىلەرگە بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېيىشنى مەنئى قىلغانلىقى پەقەت
سىلەرنىڭ پەرىشتە بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ياكى (جەننەتتە) مەڭگۈ تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر
ئۈچۈندۇر»﴾(((﴿ ،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 نېمىدېگەن! يامان)﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن
ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
((( نەھل سۈرىسى  66ـــــ  80ـ ئايەتكىچە.
((( فاتىر سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
(ﷲ سىلەرگە يېيىش ھاالل قىلىنغان) سەككىز خىل چاھارپاينى ياراتتى« :قويدىن
ئىككى (قوچقار ۋە ساغلىق) ،ئۆچكىدىن ئىككى (تېكە ۋە ئۇرغاچى)( .ئى مۇھەممەد!
مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ (قوي بىلەن ئۆچكىدىن) ئىككى ئەركەكنى ھارام قىلدىمۇ؟
ياكى ئىككى چىشىنىمۇ ۋەياكى ئىككى چىشىنىڭ قورسىقىدىكى قوزا بىلەن ئوغالقنىمۇ؟ ئەگەر
(سىلەر ﷲ بۇالرنى بىزگە ھارام قىلدى دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،قېنى
ماڭا بىلىپ ئېيتىپ بېرىڭالر!»﴿( .﴾143ﷲ سىلەرگە) تۆگىدىن ئىككىنى (يەنى ئەركەك
بىلەن چىشىنى) ،كالىدىن ئىككىنى (يەنى ئەركەك بىلەن چىشىنى) ياراتتى( ،مۇشرىكالرغا)
ئېيتقىنكى« ،ﷲ ئىككى ئەركەكنى ھارام قىلدىمۇ؟ ياكى ئىككى چىشىنىمۇ ۋەياكى ئىككى
چىشىنىڭ قورسىقىدىكى بوتىالق بىلەن موزاينىمۇ؟ ياكى ﷲ بۇنى سىلەرگە تەۋسىيە قىلغان
چاغدا سىلەر ھازىرمىدىڭالر؟ كىشىلەرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن ،بىلمەي تۇرۇپ ﷲ نامىدىن
يالغان ئېيتقان ئادەمدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ شۈبھىسىزكى ،ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت
قىلمايدۇ»﴿.﴾144
بۇ ،ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردىكى ئەرەبلەرنىڭ نادانلىقىنىڭ بايانىدۇر.
ئۇالر ئۆزلىرىگە تۆت پۇتلۇق ھايۋانالردىن بەھىرە ،سائىبە ،ۋەسىلە ۋە ھام قاتارلىقالرنى
شۇنىڭدەك (بۇتلىرىغا ئاتاپ) باشقا ھايۋانالرنى ،زىرائەت ۋە مېۋىلەرنى ھارام قىلدى .ﷲ تائاال
يۇقىرىدا ئۆزىنىڭ باراڭلىق ۋە باراڭسىز باغالرنى قىلغانلىقىنى ،ھايۋانالردىن مىنىلىدىغان ۋە
مىنىلمەيدىغانالرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلدى .ئاندىن تۆت پۇتلۇق ھايۋانالرنى قوي ،ئۆچكە،
تۆگە ۋە كاال دەپ تۈرلەرگە ئايرىپ ،ھەر بىر تۈرىنىڭ ئەركەك  -چىشىسىنىڭ بولىدىغانلىقىنى
بايان قىلدى .ﷲ تائاال مۇشۇ ھايۋانالردىن ۋەياكى بۇ ھايۋانالرنىڭ بالىلىرىدىن بىرەرسىنىمۇ
ھارام قىلمىغانلىقىنى ،بەلكى بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئىنسانالرغا يېيىش ،مىنىش ،يۈك ئارتىش،
سېغىپ ئىچىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەر خىل پايدىلىنىشالر ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى بايان
قىلدى.
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ﷲ تائاال تۆت پۇتلۇق ھايۋانالردىن سەككىز خىلنى ياراتقانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
﴿ھايۋانالردىن سەككىزنى((( سىلەر ئۈچۈن ياراتتى﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياكى ئىككى چىشىنىڭ قورسىقىدىكى قوزا بىلەن ئوغالقنىمۇ؟﴾ (يەنى
شۇالرنى ھارام قىلدىمۇ؟) دېگەن ئايىتى﴿ :ئۇالر« :بۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى بالىلىرى
(((
بىزنىڭ ئەر كىشىلىرىمىزگە خاستۇر ،بىزنىڭ خوتۇن كىشىلىرىمىزگە ھارامدۇر» دېدى﴾
((( يەنى تۆگە ،كاال ،قوي ،ۋە ئۆچكىدىن ئەركەك ـ چىشى بولۇپ جەمئى سەككىز.
((( زۇمەر سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  139ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغان مۇشرىكالرنىڭ سۆزىگە قارىتا بېرىلگەن رەددىيەدۇر.
﴿ئەگەر (سىلەر ﷲ بۇالرنى بىزگە ھارام قىلدى دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر،
قېنى ماڭا بىلىپ ئېيتىپ بېرىڭالر!»﴾ يەنى سىلەر ھارام دەپ گۇمان قىلغان بەھىرە ،سائىبە،

ۋەسىلە ،ھام ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھايۋانالرنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە قانداق ھارام قىلغانلىقىنى
ماڭا ئىشەنچلىك قىلىپ دەپ بېرىڭالر.

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ«﴿ :قويدىن ئىككى (قوچقار ۋە ساغلىق)،
ئۆچكىدىن ئىككى (تېكە ۋە ئۇرغاچى)﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئەركەك ـ چىشى
بولۇپ تۆت جۈپ ھايۋان كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەنلىكىنى؛ ﴿(ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا)
ئېيتقىنكى« ،ﷲ (قوي بىلەن ئۆچكىدىن) ئىككى ئەركەكنى ھارام قىلدىمۇ؟ ياكى ئىككى
چىشىنىمۇ﴾ دېگەن ئايەتتىن :مەن مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ ھېچبىرىنى ھارام قىلمىدىم؛ ﴿ۋەياكى
ئىككى چىشىنىڭ قورسىقىدىكى قوزا بىلەن ئوغالقنىمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتتىن :تۇغۇلىدىغان

ھايۋاندىن ئەركەك ـ چىشى ھەر ئىككىلىسى بىر چىشى ھايۋاننىڭ قورسىقىدا تۇرسا ،سىلەر

قانداقمۇ ئۇنىڭ بەزىسىنى ھارام ،بەزىسىنى ھاالل قىلىۋالىسىلەر؟ ﴿ئەگەر (سىلەر ﷲ بۇالرنى
بىزگە ھارام قىلدى دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،قېنى ماڭا بىلىپ ئېيتىپ بېرىڭالر!»﴾

دېگەن ئايىتىدىن :بۇالرنىڭ ھەممىسى ھااللدۇر دېگەن مەنە چىقىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياكى ﷲ بۇنى سىلەرگە تەۋسىيە قىلغان چاغدا سىلەر ھازىرمىدىڭالر؟﴾

دېگەن ئايىتى مۇشرىكالرنىڭ ﷲ تائاالغا بوھتان چاپالپ ،شۇ ھايۋانالرنىڭ ئىچىدىن ئۆزلىرىچە
ئۆزلىرىگە بەزىلىرىنى ھارام قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى مەسخىرە قىلىشتۇر.

﴿كىشىلەرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن ،بىلمەي تۇرۇپ ﷲ نامىدىن يالغان ئېيتقان ئادەمدىنمۇ
زالىم كىشى بارمۇ؟﴾ يەنى ئۇالردىن زالىم كىشى يوقتۇر﴿ .شۈبھىسىزكى ،ﷲ زالىم قەۋمنى
ھىدايەت قىلمايدۇ»﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا بىرىنچى بولۇپ كىرىدىغان كىشى ئەمرى ئىبنى

لەھىي ئىبنى قەۋمەئەدۇر .چۈنكى ھەدىسلەردە كېلىشىچە ،ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنىنى
ئۆزگەرتكەن كىشىلەرنىڭ شۇنداقال سائىبە ،ۋەسىلە ۋە ھام قاتارلىقالرنى بۇتلىرىغا ئاتىغان
كىشىلەرنىڭ تۇنجىسىدۇر.

*******
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢ
(ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا) ئېيتقىنكى ،ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئەھكامالر ئىچىدە،
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نەرسە ياكى ئېقىپ چىققان قان ۋەياكى چوشقا گۆشى  -چوشقا نىجىس
يېمەكلىكلەرگە ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر  -ۋە ﷲ دىن غەيرىينىڭ
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ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن غەيرىينى ھەرقانداق ئادەم ئۈچۈن ھارام كۆرمەيمەن.
كىمكى ئۇالردىن (يەنى يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) نا ئىالج ۋە ئىختىيارسىز ھالدا
ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسە (ھېچ گۇناھ بولمايدۇ) ،چۈنكى پەرۋەردىگارىڭ مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر﴿.﴾145

ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالغا
بوھتان چاپالپ ،ئۇالرغا ﷲ رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىلغان
كاپىرالرغا مۇنداق دېيىشنى بۇيرۇدى:
﴿ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئەھكامالر ئىچىدە ،ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نەرسە ياكى ئېقىپ چىققان
قان ۋەياكى چوشقا گۆشى  -چوشقا نىجىس يېمەكلىكلەرگە ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن چوشقا
گۆشى پاسكىنىدۇر  -ۋە ﷲ دىن غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن
غەيرىينى ھەرقانداق ئادەم ئۈچۈن ھارام كۆرمەيمەن﴾ يەنى مەن مۇشۇ ھايۋانالردىن باشقا بىر

ھايۋاننى ھارام دەپ قارىمايمەن .بۇ مەنىگە ئاساسەن بۇ ئايەتتە بايان قىلىنغان نەرسىلەرنى
بايان قىلىپ كەلگەن مائىدە سۈرىسىنىڭ ئايىتى((( ۋە ھەدىسلەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى
ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ.
﴿ياكى ئېقىپ چىققان قان﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
قانالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت ئېقىپ چىققان قانال ھارام قىلىندى .لېكىن گۆشلەرگە يۇقۇپ
قالغان قانالر ھارام ئەمەستۇر.

ھۇمەيدى سۇفياندىن ئەمرى ئىبنى دىينارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھقا :كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خەيبەردە يەرلىك ئېشەكنىڭ
گۆشلىرىنى يېيىشتىن توسقانلىقىدىن گۇمان قىلىشىدۇ -،دېدىم .جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەرلىك ئېشەكنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن توسقانلىقىنى ھەكەم ئىبنى
ئەمرى رىۋايەت قىلغان ئىدى .لېكىن ئۇنىڭغا ئىبنى ئابباس ئۇنىماي((((﴿ :ئى مۇھەممەد!
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مەككە كۇففارلىرىغا) ئېيتقىنكى ،ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئەھكامالر ئىچىدە ،ئۆزى ئۆلۈپ قالغان
نەرسە ياكى ئېقىپ چىققان قان ۋەياكى چوشقا گۆشى  -چوشقا نىجىس يېمەكلىكلەرگە
ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر ۋە ﷲ دىن غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ
بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن غەيرىينى ھەرقانداق ئادەم ئۈچۈن ھارام كۆرمەيمەن﴾ دېگەن ئايەتنى

ئوقۇدى -،دېدى .بۇنى بۇخارى ۋە ئەبۇ داۋۇدمۇ رىۋايەت قىلدى.

ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋىي ۋە ھاكىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردىكى كىشىلەر نۇرغۇن
نەرسىلەرنى يەيتتى ۋە نۇرغۇن نەرسىلەرنى پاكىزە ئەمەس دەپ يېمەيتتى .ئاندىن ﷲ
((( ھارام قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ تەپسىالتى مائىدە سۈرىسى  3ـ ئايىتىدە بايان قىلىندى.
((( يەنى بۇ ئايەتتە ھارام قىلىنغان نەرسىلەر ئىچىدە يەرلىك ئېشەك يوق دېمەكچى.

ئەنئام سۈرىسى

تائاال پەيغەمبىرىنى ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭغا چۈشۈرگەن كىتابىدا ئۆزى ھاالل قىلغان ۋە ھارام
قىلغان نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بەردى .شۇڭا ﷲ تائاال ھاالل قىلغان نەرسە ھاالل ،ھارام
قىلغان نەرسە ھارام بولىدۇ .ﷲ تائاال ھاالل  -ھاراملىقىنى ئېنىق بايان قىلمىغان نەرسىلەر
بولسا ،يېسە گۇناھ بولمايدىغان نەرسىلەردۇر .ئۇ بۇ سۆزنى دەلىللەش ئۈچۈن مۇنۇ ئايەتنى
ئوقۇدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا) ئېيتقىنكى ،ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئەھكامالر
ئىچىدە ،ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نەرسە ياكى ئېقىپ چىققان قان ۋەياكى چوشقا گۆشى  -چوشقا
نىجىس يېمەكلىكلەرگە ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر  -ۋە ﷲ دىن
غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن غەيرىينى ھەرقانداق ئادەم ئۈچۈن ھارام
كۆرمەيمەن﴾ .بۇنى ئەبۇ داۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
زەمئەنىڭ قىزى سەۋدەنىڭ بىر قويى ئۆلۈپ قالغاندا ،ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قوي ئۆلۈپ
قالدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمىشقا ئۇنىڭ تېرىسىنى ئېلىۋالمىدىڭالر؟» دېدى.
سەۋدا :ئۆلۈپ قالغان قوينىڭ تېرىسىنى ئېلىۋاالمدۇق؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ﷲ تائاال ﴿(ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا) ئېيتقىنكى ،ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئەھكامالر
ئىچىدە ،ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نەرسە ياكى ئېقىپ چىققان قان ۋەياكى چوشقا گۆشى  -چوشقا
نىجىس يېمەكلىكلەرگە ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر  -ۋە ﷲ دىن
غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن غەيرىينى ھەرقانداق ئادەم ئۈچۈن
ھارام كۆرمەيمەن﴾ دېدى .سىلەر ئۇنىڭ تېرىسىنى يېمەيسىلەر ،ئۇنى ئاشالپ پايدىالنساڭالر

بوالتتى» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،سەۋدە ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇ قوينىڭ تېرىسىنى سويدۇرۇپ
كېلىپ ئاشالتقۇزۇپ ،ئۇنىڭدىن بىر تۇلۇم ياساتقۇزدى .ئۇ تۇلۇمنى تاكى كونىراپ كەتكۈچە
ئىشلەتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە نەسەئىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلغان.

﴿كىمكى ئۇالردىن (يەنى يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) نا ئىالج ۋە ئىختىيارسىز
ھالدا ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسە (ھېچ گۇناھ بولمايدۇ)﴾ يەنى كىمكى ﷲ تائاال مۇشۇ

ئايەتتە ھاراملىقىنى بايان قىلغان ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىدىن يېيىشكە مەجبۇر بولۇپ قېلىپ،
بەك تويغۇچە يېمەي پەقەت جېنىنى ساقالپ قالغۇدەكال يېسە بولىدۇ.
﴿چۈنكى پەرۋەردىگارىڭ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال (مەجبۇرلۇقتىن ھارام قىلىنغان نەرسىدىن جېنىنى ساقالپ قالغۇدەك يېگەن كىشىنى)
كەچۈرۈۋەتكۈچىدۇر ۋە ئۇنىڭغا مېھرىبانلىق قىلغۇچىدۇر .بۇ ھەقتىكى تەپسىالتالر بەقەرە
سۈرىسىنىڭ  173ـ ئايىتىنىڭ تەپىسىرىدە بايان قىلىنغان ئىدى.
بۇ يەردە بۇ ئايەتنى بايان قىلىشتىكى مەقسەت بولسا ،ئۆزلىرىنىڭ خاتا قاراشلىرى
بىلەن بەھىرە ،سائىبە ،ۋەسىلە ،ھام ۋە شۇنىڭدەك ھايۋانالرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغان
مۇشرىكالرغا رەددىيە بېرىش ئۈچۈندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ﷲ تائاال ۋەھىي
قىلغان نەرسىلەرنىڭ ئىچىدە شۇ ھايۋانالرنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى كۆرمىگەنلىكىنى ،ھارام
قىلىنغان نەرسىلەر پەقەت مۇشۇ ئايەتتىال بايان قىلىنغان ئۆلۈك ،ئېقىپ چىققان قان ،چوشقا
گۆشى ۋە ﷲ تائاالدىن باشقىسىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالردىن ئىبارەت
ئىكەنلىكىنى ،بۇالردىن باشقىسىنىڭ ھارام ئەمەس ،بەلكى يېسە گۇناھ بولمايدىغانلىقىنى
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بايان قىلىشقا بۇيرۇدى .ھەمدە :شۇنداق بولغان ئىكەن ،سىلەر قانداقمۇ ئۇنى ھارام دەپ
گۇمان قىلىسىلەر؟! ﷲ تائاال ئۇنى ھارام قىلمىغان تۇرسا ،سىلەر نېمىگە ئاساسەن ئۇنى ھارام
قىلىۋالىسىلەر؟ -دېيىشكە بۇيرۇدى.

*******
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂ
يەھۇدىيالرغا توم تۇياقلىق (يەنى تۆگە ،تۆگىقۇشقا ئوخشاش ئاچا تۇياقلىق بولماي
توم تۇياقلىق بولغان) ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىنى ھارام قىلدۇق ،ئۇالرغا كاال ،قويالرنىڭ
دۈمبىسىدىكى ياكى ئۈچەيلىرىدىكى ياكى سۆڭىكىگە چاپلىشىقلىق ياغلىرىدىن باشقا ياغلىرىنى
ھارام قىلدۇق ،بۇ ئۇالرنىڭ (پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش ،جازانە قىلىش ،كىشىلەرنىڭ مال -
مۈلكىنى ناھەق يەۋېلىش قاتارلىق) زۇلۇملىرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بەرگەن جازايىمىزدۇر ،بىز
ئەلۋەتتە (بەرگەن خەۋەرلىرىمىزدە) راستچىلمىز﴿.﴾146

يەھۇدىيالرنىڭ زۇلۇم قىلغانلىقى سەۋەبىدىن ئەسلىدە ھاالل نەرسىنىڭ
ئۇالرغا ھارام قىلىنىپ كەتكەنلىكى
﴿يەھۇدىيالرغا توم تۇياقلىق (يەنى تۆگە ،تۆگىقۇشقا ئوخشاش ئاچا تۇياقلىق بولماي توم
تۇياقلىق بولغان) ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىنى ھارام قىلدۇق﴾ يەنى تۆگە ،تۆگىقۇشى ،غاز ۋە

ئۆردەكلەرگە ئوخشاش توم توياقلىق ھايۋانالرنى ۋە قۇشالرنى يەھۇدىيالرغا ھارام قىلدۇق.

﴿ئۇالرغا كاال ،قويالرنىڭ دۈمبىسىدىكى ياكى ئۈچەيلىرىدىكى ياكى سۆڭىكىگە چاپلىشىقلىق
ياغلىرىدىن باشقا ياغلىرىنى ھارام قىلدۇق﴾ سۇددى :ھارام قىلىنغان ياغالر بولسا ،قېرىنالرغا

چاپلىشىپ تۇرىدىغان ئىچماي ۋە بۆرەك مېيىدۇر .بىزمۇ بۇنى ھارام دەپ قارايمىز -،دېدى.

506

ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دېدى :قۇيرۇق مېيى ،پۇت ،يامپاش ،باش ۋە كۆز سۆڭەكلىرىگە
چاپلىشىپ تۇرىدىغان مايالر ھااللدۇر.
﴿بۇ ئۇالرنىڭ (پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش ،جازانە قىلىش ،كىشىلەرنىڭ مال  -مۈلكىنى
ناھەق يەۋېلىش قاتارلىق) زۇلۇملىرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بەرگەن جازايىمىزدۇر﴾ يەنى مۇشۇ

قىيىنچىلىق ئۇالرنىڭ زۇلۇم قىلغانلىقى ۋە بىزنىڭ بۇيرۇقلىرىمىزغا قارشىلىق كۆرسەتكەنلىكى
ئۈچۈن ئۇالرغا بەرگەن جازايىمىزدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەھۇدىيالرنىڭ قىلغان ھەقسىزلىقلىرى (يەنى
زۇلمى ۋە قىلغان گۇناھلىرى) ،نۇرغۇن كىشىلەرنى ﷲ نىڭ يولىدىن (يەنى ﷲ نىڭ
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دىنىغا كىرىشتىن) توسقانلىقلىرى ،چەكلەنگەن جازانىنى ئالغانلىقلىرى ۋە كىشىلەرنىڭ پۇل
ماللىرىنى ناھەق يېگەنلىكلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا (ئىلگىرى) ھاالل قىلىنغان پاكىز نەرسىلەرنىھارام قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كاپىر بولغانالرغا قاتتىق ئازاب ھازىرلىدۇق﴾(((.
﴿بىز ئەلۋەتتە (بەرگەن خەۋەرلىرىمىزدە) راستچىلمىز﴾ يەنى بىز ئۇالرغا بەرگەن
جازالىرىمىزدا ،ئادىلدۇرمىز .ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئى
مۇھەممەد! بىز شۇ نەرسىلەرنى ئۇالرغا ھارام قىلدۇق دەپ ساڭا بەرگەن خەۋەرلىرىمىزدە ئەلۋەتتە
راستچىلدۇرمىز .ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ،يەئقۇب ئەلەيھىسساالم ئۇ نەرسىلەرنى
ئۆزىگە ھارام قىلغان ئەمەس دېگەنلىك بولىدۇ.

يەھۇدىيالرنىڭ ھىيلىسى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا لەنەت قىلغانلىقى
ئىبنى ئابباس مۇنداق دېدى :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا سەمەرىنىڭ ھاراق
ساتقانلىق خەۋىرى يەتكۈزۈلدى .ئۆمەر :ﷲ تائاال سەمەرىگە لەنەت قىلسۇن! ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاال يەھۇدىيالرغا لەنەت قىلسۇن! ئۇالرغا چارۋا مالالرنىڭ بەزى
مايلىرى ھارام قىلىنغان ئىدى ،ئۇالر ئۇنى ئېرىتىپ ساتتى» دېگەنلىكىنى بىلمەمدىكەن؟-
دېدى .بۇنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەككە پەتھى قىلىنغان يىلى
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم« :ھەقىقەتەن ﷲ
تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ھاراق ،ئۆلۈك ،چوشقا ۋە بۇتالرنى سېتىشنى ھارام قىلدى».
ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالالرنىڭ مايلىرىنىڭ ھۆكمىنى بىزگە
دەپ بەرگىن ،چۈنكى ئۇ مايالر بىلەن تېرىلەر ۋە كېمىلەرنىڭ ياغاچلىرى مايلىنىدۇ .كىشىلەر
ئۇنى كۆيدۈرۈپ چىراق ياقىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ئۇنى ئىشلىتىش
ھارامدۇر» دەپ تۆۋەندىكى ھەدىسنى بايان قىلدى« :ﷲ تائاال يەھۇدىيالرغا لەنەت قىلسۇن!
ئۇالرغا ھايۋانالرنىڭ دۈمبە مايلىرى ھارام قىلىنغان ئىدى ،ئۇالر ئۇنى ئېرىتىپ سېتىپ پۇلىنى
يېدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) سېنى ئىنكار قىلسا ،سەن:
«پەرۋەردىگارىڭالر (قىلمىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى ئالدىراپ جازالىمىغانلىقتىن) كەڭ رەھمەت
ئىگىسىدۇر( ،ﷲ نىڭ رەھمىتىگە مەغرۇر بولماڭالركى) ﷲ نىڭ ئازابى گۇناھكار قەۋمدىن
((( نىسا سۈرىسى  160ـــــ  161ـ ئايەتلەر.
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قايتۇرۇلمايدۇ» دېگىن﴿.﴾147
ﷲ تائاال :ئى مۇھەممەد! ئەگەر مۇشرىكالر ،يەھۇدىيالر ۋە شۇالرنىڭ ئوخشاشلىرىدىن
بولغان كاپىرالر ،يەنى ساڭا قارشىلىق كۆرسەتكۈچىلەر سېنى ئىنكار قىلسا ،سەن ئۇالرغا:
﴿پەرۋەردىگارىڭالر (قىلمىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى ئالدىراپ جازالىمىغانلىقتىن) كەڭ رەھمەت
ئىگىسىدۇر﴾ دېگىن .بۇ ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ كەڭ رەھمىتىنى ئىزدەشكە ۋە پەيغەمبىرىگە

ئەگىشىشكە رىغبەتلەندۈرۈشتۇر.

﴿(ﷲ نىڭ رەھمىتىگە مەغرۇر بولماڭالركى) ﷲ نىڭ ئازابى گۇناھكار قەۋمدىن
قايتۇرۇلمايدۇ» دېگىن﴾ بۇ ،ئۇالرنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمغا قارشىلىق كۆرسىتىشتىن ئاگاھالندۇرۇشتۇر .ﷲ تائاال قۇرئان كەرىمدە
رىغبەتلەندۈرۈش بىلەن ئاگاھالندۇرۇشنى كۆپلىگەن ئەھۋالالردا بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.
تۆۋەندىكى ئايەتلىرىمۇ شۇنىڭ قاتارىدىندۇر:

﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن (نۇھ ۋە لۇت
ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قەۋمىگە ،ئەسھابۇلپىلغا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ياكى ئايىغىڭالر
ئاستىدىن (پىرئەۋن ۋە قارۇنالرغا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش) ئازاب ئەۋەتىشكە ياكى
سىلەرنى پىرقىلەر قىلىپ ،ئارىالشتۇرۇپ (يەنى ئۇرۇشقا سېلىپ) بىرىڭالرغا بىرىڭالرنىڭ
ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر» .ئۇالرنى چۈشەنسۇن دەپ ئايەتلىرىمىزنى تۈرلۈك شەكىللەردە
قانداق بايان قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇالرنى مەغپىرەت
قىلىدۇ .پەرۋەردىگارىڭ (گۇناھالرغا چۆمۈپ تەۋبە قىلمىغانالرنى) شەك  -شۈبھىسىز قاتتىق
جازااليدۇ﴾(((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) مېنىڭ (مۆمىن) بەندىلىرىمگە خەۋەر قىلغىنكى ،مەن تولىمۇ
مەغپىرەت قىلغۇچىمەن ،ناھايىتى رەھىم قىلغۇچىمەن .مېنىڭ ئازابىم قاتتىقتۇر﴾((((﴿ ،ﷲ)
گۇناھنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،تەۋبىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر( .ﷲ نىڭ) ئازابى قاتتىقتۇر﴾(((،
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ جازاسى شەك  -شۈبھىسىز قاتتىقتۇر .ﷲ (خااليىقنى) ھەقىقەتەن يوقتىن
بار قىلىدۇ (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن ئۇالرنى) تىرىلدۈرىدۇ .ﷲ (مۆمىن بەندىلەرنىڭ گۇناھىنى)
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( .ئۇالرنى) دوست تۇتقۇچىدۇر﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى
كۆپتۇر.

*******
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ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
((( ئەنئام سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھىجىر سۈرىسى  49ــــ  50ـ ئايەتلەر.
((( غافىر سۈرىسى  3ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇرۇج سۈرىسى  12ــــ  14ـ ئايەتكىچە.
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ
مۇشرىكالر« :ئەگەر ﷲ خالىسا ئىدى ،بىز ۋە ئاتا  -بوۋىلىرىمىز شېرىك كەلتۈرمەيتتۇق
ۋە ھېچ نەرسىنى ھارام قىلمايتتۇق» دەيدۇ .ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشىلەر تاكى (بىزنىڭ ئازابىمىز
نازىل بولۇپ) ئازابىمىزنى تېتىغانغا قەدەر (ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى) مۇشۇنداق (يەنى
مۇشرىكالر سېنى ئىنكار قىلغاندەك) ئىنكار قىلغان ئىدى( .ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،سۆزۈڭالرنىڭ
راستلىقىغا پاكىتىڭالر بولسا ،بىزگە چىقىرىپ كۆرسىتىڭالر ،سىلەر پەقەت گۇمانغىال
ئاساسلىنىسىلەر ،ﷲ غا پەقەت يالغاننى چاپاليسىلەر»﴿( .﴾148ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى،
«(سىلەرنىڭ پاكىتىڭالر بولمىسا) ﷲ نىڭ ئېنىق پاكىتى بار ،ئەگەر ئۇ خالىسا ھەممىڭالرنى،
ئەلۋەتتە ،ھىدايەت قىالتتى»﴿( .﴾149ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) «ﷲ بۇنى ھارام قىلدى ،دەپ
گۇۋاھلىق بېرىدىغان گۇۋاھچىلىرىڭالرنى چاقىرىپ كېلىڭالر» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر (ھازىر
بولۇپ يالغاندىن) گۇۋاھلىق بەرسە ،ئۇالرغا قوشۇلۇپ گۇۋاھلىق بەرمىگىن (چۈنكى ئۇ پۈتۈنلەي
يالغاندۇر) .بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن ،ئۇالر پەرۋەردىگارىڭغا شېرىك كەلتۈرىدۇ﴿.﴾150

اﷲ تائاالنىڭ مۇشرىكالرنىڭ خاتالىقىنى بايان قىلىپ ،ئۇالرغا رەددىيە
بەرگەنلىكى
﴿مۇشرىكالر« :ئەگەر ﷲ خالىسا ئىدى ،بىز ۋە ئاتا  -بوۋىلىرىمىز شېرىك كەلتۈرمەيتتۇق
ۋە ھېچ نەرسىنى ھارام قىلمايتتۇق» دەيدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاال بايان قىلغان بىر مەيدان مۇنازىرە

بولۇپ ،مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈشلىرىدە ۋە ئۆزلىرىچىال ھايۋانالرنى ھارام قىلىۋالغان
ئىشلىرىدا تايانغان بىر شۈبھىسىدۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كەلتۈرگەن شېرىكلىرىنى
ۋە بەزى ھايۋانالرنى ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغانلىقلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال بىزنىڭ
ھەممىمىزگە ئىمان ئاتا قىلىش ،بىز بىلەن كۇپۇرلۇقنىڭ ئوتتۇرىسىدا توساق بولۇش بىلەن
ئۆزگەرتىشكە قادىر تۇرۇقلۇقمۇ ئۇنى ئۆزگەرتمىدى .شۇڭا بۇ ئىشالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ خالىشى،
ئىرادىسى ۋە رازىلىقى بىلەن بولغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشرىكالر:

﴿«ئەگەر ﷲ خالىسا ئىدى ،بىز ۋە ئاتا  -بوۋىلىرىمىز شېرىك كەلتۈرمەيتتۇق ۋە ھېچ نەرسىنى
ھارام قىلمايتتۇق»﴾ دېدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :مەرھەمەتلىك ﷲ خالىسا ،بىز ئۇالرغا
(يەنى پەرىشتىلەرگە) چوقۇنمايتتۇق» دېدى﴾(((﴿ ،مۇشرىكالر« :مۇبادا ﷲ خالىغان بولسا،
بىز ۋە بىزنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىمىز ﷲ نى قويۇپ ھېچ نەرسىگە ئىبادەت قىلمىغان بوالتتۇق،
((( زۇخرۇف سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ ھارام قىلمىغان (يەنى ﷲ نىڭ ھۆكمىسىز) ھېچ نەرسىنى ھارام قىلمىغان بوالتتۇق»
دېدى﴾(((.
﴿ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشىلەر تاكى (بىزنىڭ ئازابىمىز نازىل بولۇپ) ئازابىمىزنى تېتىغانغا
قەدەر (ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى) مۇشۇنداق (يەنى مۇشرىكالر سېنى ئىنكار قىلغاندەك)
ئىنكار قىلغان ئىدى﴾ يەنى بۇالردىن ئىلگىرىكى كىشىلەرمۇ مۇشۇ شۈبھە بىلەن ئېزىپ كەتكەن

ئىدى .بۇ ئورۇنسىز بولغان خاتا پاكىتتۇر .ئەگەر بۇ پاكىت توغرا بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،ﷲ
تائاال ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئازابىنى تېتىتمىغان ،ئۇالرنى ھاالك قىلمىغان ،ئۇالرغا پەيغەمبەرلەرنى
ئارقا ـ ئارقىدىن ئەۋەتمىگەن ۋە ئىنتىقام ئېلىشنىڭ تەمىنى تېتىتمىغان بوالتتى.

ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى(﴿ :ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،سۆزۈڭالرنىڭ
راستلىقىغا پاكىتىڭالر بولسا ،بىزگە چىقىرىپ كۆرسىتىڭالر﴾ يەنى ئۆزەڭالرنىڭ ھازىرقى

ھالىتىدىن ﷲ تائاالنىڭ سىلەردىن رازى ئىكەنلىكىگە بىرەر پاكىتىڭالر بولسا ،ئۇنى بىزگە
كۆرسىتىپ ،بايان قىلىپ ئاشكارىالڭالر.

﴿سىلەر پەقەت گۇمانغىال ئاساسلىنىسىلەر﴾ يەنى سىلەر پەقەت قۇرۇق خىيال ۋە خاتا
ئېتىقادقىال ئاساسلىنىسىلەر ﴿ﷲ غا پەقەت يالغاننى چاپاليسىلەر»﴾.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى(« ،سىلەرنىڭ پاكىتىڭالر بولمىسا) ﷲ نىڭ ئېنىق پاكىتى بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ

خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشلىشىدا ،خالىغان كىشىنى ئازدۇرۇۋېتىشىدا ئۆزىنىڭ چوڭ
ھېكمىتى ۋە ئېنىق پاكىتى بار.

﴿ئەگەر ئۇ خالىسا ھەممىڭالرنى ،ئەلۋەتتە ،ھىدايەت قىالتتى»﴾ يەنى بۇالرنىڭ ھەممىسى
ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتى ،خاھىشى ۋە خالىشى بىلەن بولغاندۇر .بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ
تائاالنىڭ خاھىشى بىلەن بولسىمۇ ،لېكىن ﷲ تائاال مۆمىنلەردىن رازى بولۇپ ،كاپىرالرنى
يامان كۆرىدۇ.
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ﷲ تائاال ئەگەر ئۆزى خالىسا ،بارلىق كىشىلەرنى توغرا يولدا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە ئۇالرنى ھىدايەتكە بىرلەشتۈرەتتى﴾(((﴿ ،ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ
خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى﴾﴿ (((،ئەگەر
پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى ،پۈتۈن ئادەملەرنى ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت (يەنى بىر دىندا)
قىالتتى ،ئۇالر (دىن توغرىسىدا) داۋاملىق ئىختىالپ قىلىشقۇچىالردۇر ،پەقەت پەرۋەردىگارىڭنىڭ
رەھمىتىگە ئېرىشكەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ﷲ ئۇالرنى شۇنىڭ ئۈچۈن (يەنى ئىختىالپ
ئۈچۈن) ياراتتى .پەرۋەردىگارىڭنىڭ« :مەن چوقۇم پۈتۈن جىنالر ۋە ئىنسانالر بىلەن دوزاخنى
توشقۇزىمەن» دېگەن سۆزى ئېنىق بەلگىلەندى﴾(((.
((( نەھل سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  99ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  118ـــــ  119ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان كىشىنىڭ ئاسىيلىق قىلىشىدا
ھېچقانداق بىر پاكىتى يوقتۇر .لېكىن ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى ئۈستىدە ئوچۇق دەلىل ـ
پاكىتى بار.
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) «ﷲ بۇنى ھارام قىلدى ،دەپ گۇۋاھلىق بېرىدىغان
گۇۋاھچىلىرىڭالرنى چاقىرىپ كېلىڭالر» دېگىن﴾ يەنى سىلەر ھارام قىلغان ۋە بۇ ھەقتە ﷲ

تائاالغا بوھتان چاپلىغان بۇ نەرسىنى ﷲ تائاالنىڭ ھارام قىلغانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرەلەيدىغان
گۇۋاھچىالرنى چاقىرىپ كېلىڭالر.

﴿ئەگەر ئۇالر (ھازىر بولۇپ يالغاندىن) گۇۋاھلىق بەرسە ،ئۇالرغا قوشۇلۇپ گۇۋاھلىق
بەرمىگىن (چۈنكى ئۇ پۈتۈنلەي يالغاندۇر)﴾ چۈنكى ئۇالر پەقەتال يالغاندىن گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا
ئەگەشمىگىن ،ئۇالر پەرۋەردىگارىڭغا شېرىك كەلتۈرىدۇ﴾.

*******
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ
ئېيتقىنكى« ،سىلەر كېلىپ (ئاڭالڭالر) ،ﷲ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى سىلەرگە ئوقۇپ
بېرەي :سىلەر ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر،
نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،بىز ئۇالرغا ۋە سىلەرگە رىزىق بېرىمىز ،ئاشكارا
ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كەلمەڭالر ،ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ (ناھەق)
ئادەم ئۆلتۈرمەڭالر ،ھەقلىق رەۋىشتە ئۆلتۈرۈش بۇنىڭدىن مۇستەسنا .سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر
ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ﴿.﴾151

ئون تۈرلۈك نەسىھەت
ئىمام داۋۇد ئەۋدى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدىكى ۋەسىيەتلىرىنى
بىلمەكچى بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئېيتقىنكى« ،سىلەر كېلىپ (ئاڭالڭالر) ،ﷲ ھارام قىلغان

نەرسىلەرنى سىلەرگە ئوقۇپ بېرەي :سىلەر ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا
ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر ،نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،بىز ئۇالرغا ۋە
سىلەرگە رىزىق بېرىمىز ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كەلمەڭالر ،ﷲ نىڭ
ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ (ناھەق) ئادەم ئۆلتۈرمەڭالر ،ھەقلىق رەۋىشتە ئۆلتۈرۈش بۇنىڭدىن
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مۇستەسنا .سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ.
يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ئۇنىڭغا ئەڭ پايدىلىق ئۇسۇلدا تەسەررۇپ
قىلىڭالر ،ئۆلچەمنى ۋە تارازىنى توغرا قىلىڭالر ،ھېچقانداق ئادەمنى كۈچى يەتمەيدىغان
ئىشقا تەكلىپ قىلمايمىز .سۆز قىلغان (ھۆكۈم چىقارغان ياكى گۇۋاھلىق بەرگەن) چېغىڭالردا
ئادىل بولۇڭالر( ،ھۆكۈم چىقىرىلغان ياكى گۇۋاھلىق بېرىلگەن ئادەم) تۇغقىنىڭالر بولغان
تەقدىردىمۇ ،ﷲ غا بېرىلگەن ئەھدىگە ۋاپا قىلىڭالر ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ
سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ» .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﴾

دېگەن ئايەتلىرىنى ئوقۇسۇن.

ھاكىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئەنئام سۈرىسىدەمەنىلىرى ئوچۇق
بولغان ئايەتلەر بار .بۇالر قۇئان كەرىمنىڭ ئاساسىدۇر -،دەپ يۇقىرىدىكى ئايەتلەرنى
ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ھاكىم ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قايسىڭالر ئۈچ ئىشتا ماڭا بەيئەت قىلىسىلەر؟» دەپ:

﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر كېلىپ (ئاڭالڭالر) ،ﷲ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى سىلەرگە ئوقۇپ
بېرەي :سىلەر ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق
قىلىڭالر ،نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،بىز ئۇالرغا ۋە سىلەرگە رىزىق بېرىمىز،
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كەلمەڭالر ،ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ
(ناھەق) ئادەم ئۆلتۈرمەڭالر ،ھەقلىق رەۋىشتە ئۆلتۈرۈش بۇنىڭدىن مۇستەسنا .سىلەرنىڭ
چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.

ئاندىن :كىمكى مۇشۇ ۋەسىيەتلەرگە ئەمەل قىلسا ،ئۇنىڭغا مۇكاپات بېرىش ﷲ تائاالنىڭ
ئۈستىگە بولىدۇ .كىمكى بۇ ۋەسىيەتلەردىن بىرەرىگە ئەمەل قىاللماي قالسا ،شۇنىڭ بىلەن،
ﷲ تائاال ئۇنى دۇنيادا بىرەر يامانلىق بىلەن تۇتقان بولسا ،بۇ ئۇنىڭ ئەمەل قىاللمىغان
گۇناھىغا كەففارەت بولىدۇ .كىمنىكى ﷲ تائاال (دۇنيادا بىرەر يامان ئىش بىلەن تۇتماي)
ئاخىرەتكە كېچىكتۈرگەن بولسا ،ئۇنىڭ ئىشى ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇلىدۇ .ﷲ تائاال خالىسا
ئۇنى ئازاباليدۇ ،خالىسا كەچۈرۈۋېتىدۇ -،دېدى.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق :ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :ئى
مۇھەممەد! ئۆزلىرىنىڭ بۇزۇق قاراشلىرى ۋە شەيتاننىڭ ئازدۇرۇشلىرى بىلەن ﷲ تائاالدىن
باشقىسىغا ئىبادەت قىلغان ،ﷲ تائاال رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ھارام سانىغان
ۋە پېقىرلىقتىن قورقۇپ بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن مۇشرىكالرغا ﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر كېلىپ
(ئاڭالڭالر) ،ﷲ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى سىلەرگە ئوقۇپ بېرەي﴾ يەنى سىلەر كېلىڭالر،
مەن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر ھارام قىلغان نەرسىنى بايان قىلىپ بېرەي .مېنىڭ بۇ
بايانىم ھەرگىزمۇ گۇمانغا ئاساسالنغان بولماستىن ،بەلكى ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان بىر
ۋەھىي ۋە بۇيرۇق بىلەن بولغاندۇر .ئۇ ۋەسىيەتلەر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

ئەنئام سۈرىسى

اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشتىن ساقلىنىش توغرىسىدا
﴿سىلەر ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر﴾ يەنى مەن سىلەرگە ﷲ تائاالغا ھېچ
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر -،دەپ ۋەسىيەت قىلىمەن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جىبرىئىل كېلىپ :سېنىڭ ئۈممىتىڭدىن كىمكى ﷲ تائاالغا
ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ -،دەپ خۇش بېشارەت بەردى.
مەن :ئەگەر ئۇ كىشى زىنا قىلغان ۋە ئوغرىلىق قىلغان بولسىمۇ (جەننەتكە كىرەمدۇ) ؟ -دېدىم.
جىبرىئىل :ئۇ زىنا قىلغان ۋە ئوغرىلىق قىلغان بولسىمۇ (جەننەتكە كىرىدۇ) -،دېدى .مەن يەنە :ئۇ
زىنا قىلغان ۋە ئوغرىلىق قىلغان بولسىمۇ (جەننەتكە كىرەمدۇ)؟ -دېدىم .جىبرىئىل :ئۇ زىنا قىلغان
ۋە ئوغرىلىق قىلغان بولسىمۇ (جەننەتكە كىرىدۇ) -،دېدى».
ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس
قۇددىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال :ئى ئادەم بالىسى! ئەگەر سەن ماڭا
دۇئا قىلىدىغانال ۋە مەندىن ئۈمىد قىلىدىغانال بولساڭ ،مەن سەندىن ئۆتۈلگەن گۇناھالرنى چوقۇم
كەچۈرىمەن( .ئۇ گۇناھلىرىڭ ھەر قانچە كۆپ بولسىمۇ ،مەن ئۇنىڭغا) پەرۋا قىلمايمەن .ئەگەر ئالدىمغا
ماڭا شېرىك كەلتۈرمەيال زېمىن توشقىچە گۇناھ بىلەن كەلسەڭمۇ ،مەن ئالدىڭغا زېمىن توشقىچە
مەغپىرەت (يەنى كەچۈرۈم قىلىش) بىلەن بارىمەن .سەن ئاسماننىڭ قەھرىگە يەتكۈچە خاتالىق
ئۆتكۈزۈپ ،ئاندىن مەندىن خاتالىقىڭنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلىسەڭ ،مەن كەچۈرىمەن -،دېدى».
بۇ ھەدىسنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى (يەنى
مۇشرىك گۇناھىنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى) خالىغان ئادەمگە
(((
مەغپىرەت قىلىدۇ ،كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن قاتتىق ئازغان بولىدۇ﴾
دېگەن ئايىتى كۈچلەندۈرىدۇ.
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئۆلۈپ كەتسە ،جەننەتكە كىرىدۇ»(((.
بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

ئاتا ـ ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ بۇيرۇلۇشى
﴿ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر﴾ يەنى ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيمەن
((( نىسا سۈرىسى  116ـ ئايەت.
((( زىنا قىلىش ،ھاراق ئىچىش ۋە ئوغرىلىق قىلىشقا ئوخشىغان چوڭ گۇناھالرنى قىلغان بولسىمۇ ،ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرمىگەنال بولسا ،ئۇ كىشى مۆمىن ھېسابلىنىپ جەننەتكە كىرىدۇ .لېكىن ئۇ شۇ گۇناھلىرىنىڭ ھېسابىنى بەرمەيدۇ
دېگەنلىك ئەمەس .ئۇ گۇناھلىرىنىڭ ھېسابىنى بەرگەندە ،ﷲ تائاال خالىسا ئۇنى كەچۈرۈپ ،جەننەتكە كىرگۈزىدۇ.
خالىسا دوزاخقا كىرگۈزۈپ ،گۇناھىنى تارتىپ بولغۇچە دوزاختا ئازابالپ ،ئاندىن جەننەتكە چىقىرىدۇ.
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ۋە تەۋسىيە قىلىمەن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ
ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا  -ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى﴾
ﷲ تائاال كۆپ ھالالردا ئۆزىگە بويسۇنۇش بىلەن ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش ھەققىدىكى
بۇيرۇقلىرىنى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.

(((

تۆۋەندىكى ئايەتتىمۇ شۇنداق كەلگەن(﴿ :ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر
قىلغىن ،ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر .ئەگەر ئاتا -ئاناڭ سېنى سەن
بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،ئۇالرغا
دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن (يەنى دىنىڭغا زىيان يەتمەيدىغان ئاساستا ياخشىلىق
قىلغىن) ،ماڭا تائەت بىلەن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغا ئەگەشكىن ،ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا
قايتىسىلەر ،سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمەن﴾((( بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال ئاتا ـ ئانا
مۇشرىك بولسىمۇ ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدى.
﴿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﴾((( بۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەر
ناھايىتى كۆپتۇر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :قايىسى ئەمەل ـ ئىبادەت ئەڭ ياخشى؟-
دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز» دەپ جاۋاب بەردى.
ئاندىن قايسى؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش»
دېدى .ئاندىنچۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ يولىدا جىھاد قىلىش» دېدى.
ئىبنى مەسئۇد :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇالرنى ماڭا سۆزلەپ بەردى .ئەگەر ئۇنىڭدىن تېخىمۇ
كۆپ سوئال سورىغان بولسام ،ئۇ سوئاللىرىمغىمۇ جاۋاب بەرگەن بوالتتى -،دېدى.
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ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئاتا ـ ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىشنى تەۋسىيە قىلغان ئىدى .ئۇنىڭغا
ئۇالپال بۇ يەردە بالىالرغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇپ﴿ :نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى
ئۆلتۈرمەڭالر ،بىز ئۇالرغا ۋە سىلەرگە رىزىق بېرىمىز﴾ دېدى .بۇنداق دېيىشتىكى سەۋەب،
كىشىلەر (شەيتاننىڭ ئۇالرنى شۇنداق قىلىشقا قىزىقتۇرغىنىدەك) بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتى.
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى قىزلىرىنى نۇمۇستىن قورقۇپ تىرىك كۆمسە ،بەزىلىرى نامراتلىقتىن قورقۇپ
ئوغۇل بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتى.
ئىمام مۇسلىم ۋە بۇخارىنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان
((( ئىسرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  14ـــــ  15ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  83ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ھەدىسىدە مۇنداق كەلدى( :ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد) مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن:
قايسى گۇناھ ئەڭ چوڭ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنى ياراتقان ﷲ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭ» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئاندىنچۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :باالڭنىڭ سەن بىلەن بىللە تاماق يېيىشىدىن (يەنى ئۇنىڭ تاماق يېيىشى
بىلەن پېقىر بولۇپ قېلىشىڭدىن) قورقۇپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ» دېدى .مەن :ئاندىن
قالسىچۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭ»
دەپ ،ئاندىن﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام قىلغان
ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ ،زىنا قىلمايدۇ﴾((( دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.
ﷲ تائاال كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىنى ئۆلتۈرمەسلىك ھەققىدە مۇنداق دېدى:
﴿كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر .ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى بىز
بېرىمىز ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھتۇر﴾((( يەنى سىلەر كەلگۈسىدە پېقىر بولۇپ
قېلىشتىن قورقۇپ ئۇالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،ئۇالرنىڭ رىزقىنى بىز بېرىمىز .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
بالىالرغا بەك كۆڭۈل بۆلگەنلىكتىن ئۇالرغا رىزىق بېرىشنى ئاتا ـ ئانىسىدىن بالدۇر كەلتۈردى.
يەنى سىلەر ئۇالرنىڭ تاماق يېيىشى سەۋەبى بىلەن ئۆزەڭالرنىڭ پېقىر بولۇپ قېلىشىدىن
قورقماڭالر .چۈنكى ئۇالرغا رىزىق بېرىش ﷲ تائاالنىڭ ئىشىدۇر.
ئەمما بۇ يەردە ئاتا ـ ئانىغا ھەقىقەتەن پېقىرلىق يەتكەن بولغاچقا ،ﷲ تائاال:
﴿نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،بىز ئۇالرغا ۋە سىلەرگە رىزىق بېرىمىز﴾ دېگەن
ئايىتىدە« :سىلەرگە» دەپ ئاتا ـ ئانىنى بالىدىن ئاۋۋال كەلتۈردى .چۈنكى ئاۋۋال پېقىرلىق
ھالىتىدىكى ئاتا ـ ئانىغا رىزىق بېرىش تېخىمۇ مۇھىم .ھەقىقىتىنى بىلگۈچى ﷲ تائاالدۇر.
﴿ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كەلمەڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان
ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ،گۇناھالرنى( ،كىشىلەرگە) ناھەق چېقىلىشنى( ،ﷲ نىڭ شېرىكى
بولۇشقا) ﷲ ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشنى،
(((
ئۆزەڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ نامىدىن قااليمىقان سۆزلەشنى ھارام قىلدى»﴾
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى﴿ :ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن گۇناھالرنى تەرك ئېتىڭالر﴾((( دېگەن
ئايەتتە تەپسىلىي بايان قىلىنغان ئىدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالدىن بەكرەك كۈندەشلىك قىلغۇچى يوقتۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال ئاشكار ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرنى ھارام قىلدى».
ئابدۇلمەلىك ئىبنى ئۇمەير مۇغىيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
((( فۇرقان سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  120ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىدۇ :سەئىد ئىبنى ئۇبادە :ئەگەر مەن ئايالىم بىلەن بىر كىشىنىڭ يامان ئىش قىلىپ
تۇرغانلىقىنى كۆرسەم ،ئۇ كىشىنى قىلىچنىڭ بىسى بىلەن ئۇرىمەن -،دېدى .ئۇنىڭ
سۆزلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر سەئىدنىڭ
كۈندەشلىكىنىڭ قاتتىقلىقىدىن ھەيران قاالمسىلەر؟ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مېنىڭ كۈندەشلىكىم سەئىدنىڭكىدىنمۇ قاتتىقتۇر .ﷲ تائاال مەندىنمۇ بەكرەك كۈندەشلىك
قىلغۇچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرنى ھارام قىلدى» دېدى.

ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىپ (ناھەق) ئادەم ئۆلتۈرمەڭالر ،ھەقلىق رەۋىشتە
ئۆلتۈرۈش بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ ئادەم ئۆلتۈرۈش چەكلەنگەن ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان

ئىشالرنىڭ قاتارىغا كىرسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بۇنى (بۇ يەردە) ئايرىم بايان قىلىشى ،بۇ ئىشنى
قىلماسلىققا قىلىنغان تەۋسىيەنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە مېنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق ئېيتقان تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن
باشقا بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل بولمايدۇ .ئۇ ئۈچ تۈرلۈك كىشى بولسا :تۇرمۇشقا
چىقىپ بولۇپ زىنا قىلغان ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن ۋە ئىسالم دىنىنى تاشالپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ
سېپىدىن چىقىپ كەتكەن كىشىدۇر».

شۇنىڭدەك ،مۇسۇلمانالر بىلەن تىنچلىق كېلىشىمى تۈزگەن كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشمۇ
چەكلەندى .بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى كېلىشىم تۈزگەن كاپىردىن
بىرنى ئۆلتۈرسە ،جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇرىيالمايدۇ .ھالبۇكى ،جەننەتنىڭ پۇرىقى  40يىللىق
مۇساپىدىن پۇرىلىدۇ».
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ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ كېپىللىكىگە
ئۆتكەن كېلىشىم تۈزگۈچى بىر كاپىرنى ئۆلتۈرسە ،ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ كېپىللىكىنى
بۇزغان بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇرىيالمايدۇ .ھالبۇكى ،جەننەتنىڭ
پۇرىقى  70يىللىق مۇساپىدىن پۇرىلىدۇ».
﴿سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ﴾ يەنى
بۇالر ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ۋە توسقان ئىشلىرىنى چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
سىلەرگە ۋەسىيەت قىلغان ئىشالردۇر.

*******

ئەنئام سۈرىسى

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ئۇنىڭغا ئەڭ پايدىلىق ئۇسۇلدا
تەسەررۇپ قىلىڭالر ،ئۆلچەمنى ۋە تارازىنى توغرا قىلىڭالر ،ھېچقانداق ئادەمنى كۈچى
يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايمىز .سۆز قىلغان (ھۆكۈم چىقارغان ياكى گۇۋاھلىق بەرگەن)
چېغىڭالردا ئادىل بولۇڭالر( ،ھۆكۈم چىقىرىلغان ياكى گۇۋاھلىق بېرىلگەن ئادەم) تۇغقىنىڭالر
بولغان تەقدىردىمۇ ،ﷲ غا بېرىلگەن ئەھدىگە ۋاپا قىلىڭالر ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ
سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ»﴿.﴾152

يېتىمالرنىڭ مېلىنى يەۋېلىشنىڭ ھاراملىقى
ئەتا ئىبنى سائىب سەئىد ئىبنى جۇبەيرىدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال ـ مۈلكىنى (ناھەق)
يەۋالىدىغانالر ،شۈبھىسىزكى ،قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان) ئوتنى يەۋالغان
بولىدۇ ،ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەت چۈشكەندە،
يېنىدا يېتىم بالىلىرى بار كىشىلەر ئۇالرنىڭ يېمەك ـ ئىچمەكلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ يېمەك ـ
ئىچمەكلىرىدىن ئايرىدى .شۇنىڭ بىلەن ،يېتىمالر تاماقلىرىنى يەپ بواللماي ئاشۇرۇپ قويۇشقا
باشلىدى .يېتىمالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالر ئېشىپ قالغان تاماقالرنى ساقالپ قوياتتى.
يېتىمالر ئۇ تاماقالرنى بەزىدە يەيتتى ،بەزىدە ئۇ تاماقالر بۇزۇلۇپ قاالتتى .ئۇالرغا بۇ ئىش
ئېغىر كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ھال ئېيتتى .شۇنىڭ بىلەن،
ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن يېىتىملەر توغرۇلۇق سورىشىدۇ ،ئېيتقىنكى،
«(تەربىيلەش ،ماللىرىنى ئۆستۈرۈپ) ئۇالرنى تۈزەش ياخشىدۇر ،ئۇالر بىلەن (ئۇالرغا پايدىلىق
بولغان رەۋىشتە) ئارىلىشىپ ياشىساڭالر ،ئۇ چاغدا (يەنى ئۇالرغا قېرىنداشالرچە مۇئامىلە
قىلىڭالر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ دىني قېرىندىشىڭالردۇر .ﷲ (يېتىملەرنىڭ ئىشلىرىنى) بۇزغۇچى
ۋە تۈزگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .ئاندىن ئۇالر يېتىمالرنىڭ
يېمەك ـ ئىچمەكلىرىنى ئۆزلىرىنىڭكىگە قوشۇۋەتتى .بۇنى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.

ئۆلچەم ـ تارازىدا ئادىل بولۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ئۆلچەمنى ۋە تارازىنى توغرا قىلىڭالر﴾ ﷲ تائاال ئېلىم ـ سېتىمدا ئادىللىق قىلىشقا
بۇيرۇپ ۋە ئادىل بولمىغانالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا) كەم
((( نىسا سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  220ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بەرگۈچىلەرگە ۋاي! ئۇالر كىشىلەردىن ئۆلچەپ ئالغان چاغدا تولۇق ئالىدۇ ،كىشىلەرگە ئۆلچەپ
ياكى تارتىپ بەرگەن چاغدا كەم بېرىدۇ .ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەمدۇ.
ئۇ كۈندە ئىنسانالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ھوزۇرىدا تىك تۇرىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال ئۈممەتلەرنىڭ ئىچىدىن ئۆلچەم ۋە تارازىدا كەم بېرىدىغان بىر ئۈممەتنى ھاالك
قىلىۋەتتى ﴿ھېچقانداق ئادەمنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايمىز﴾ يەنى كىمكى
ھەقنى بېرىش ۋە ئېلىشتا (ئادىل بولۇش ئۈچۈن) تىرىشقان بولسىمۇ ،يەنىال خاتالىقتىن
ساقلىنالمىغان بولسا ،بۇنىڭغا ھېچ گۇناھ يوق.

گۇۋاھلىقتا ئادىل بولۇشنىڭ ئەمىر قىلىنىشى
﴿سۆز قىلغان (ھۆكۈم چىقارغان ياكى گۇۋاھلىق بەرگەن) چېغىڭالردا ئادىل بولۇڭالر،
(ھۆكۈم چىقىرىلغان ياكى گۇۋاھلىق بېرىلگەن ئادەم) تۇغقىنىڭالر بولغان تەقدىردىمۇ﴾ بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ
(ھەقلىرىنى) ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر ،ئادىللىق بىلەن گۇۋاھلىق بېرىڭالر﴾((( ﷲ تائاال
كىشىلەرنى تۇغقان ۋە يات كىشىلەرگە مۇئامىلىدە ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى ۋە ھەممە ئىنساننى
ھەرقانداق ئەھۋال ۋە ھەر قانداق ۋاقىتتا ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى.

اﷲ تائاالغا بەرگەن ئەھدىگە ۋاپا قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ غا بېرىلگەن ئەھدىگە ۋاپا قىلىڭالر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ﷲ سىلەرگە تەۋسىيە قىلغان ۋەسىيەتلەرگە ۋاپا قىلىڭالر .ۋاپا قىلىش بولسا ،ﷲ ساڭا
بۇيرۇغان ئىشتا ۋە توسقان ئىشتا ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشىڭدۇر .ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بولغان
قۇرئان كەرىم ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە ئەمەل قىلىشىڭدۇر .مانا بۇ ،ﷲ تائاالغا
بېرىلگەن ئەھدىگە ۋاپا قىلىشتۇر﴿ .ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى
تەۋسىيە قىلىدۇ»﴾ سىلەر ئىبرەت ئېلىپ بۇنىڭدىن ئىلگىرى قىلىۋاتقان قىلمىشىڭالردىن
يېنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ .سىلەرنى بۇالرغا بۇيرۇيدۇ ۋە
سىلەرنىڭ بۇ ئىشالرنى قىلىشىڭالرنى تەكىتلەيدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
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*******
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍ
بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر ،ئۇالر سىلەرنى
((( مۇتەففىفىن سۈرىسى  1ــــ  6ـ ئايەتلەر.
((( مائىدە سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

ﷲ نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ( ،ﷲ نىڭ ئەمرىنى تۇتۇپ دوزاختىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن،
ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ﴿.﴾153

توغرا يولغا ئەگىشىشكە بۇيرۇش ۋە خاتا يولالردىن توسۇش توغرىسىدا
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ﴿ :نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر ،ئۇالر سىلەرنى
ﷲ نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ﴾ ۋە ﴿سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر ،دىندا تەپرىقىچىلىك

قىلماڭالر﴾((( دېگەندەك ئايەتلەرنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ﷲ مۆمىن بەندىلىرىنى بىرلىشىشكە
بۇيرۇدى .ئۇالرنى ئىختىالپلىشىش ،بۆلگۈنچىلىك قىلىشتىن توستى .ئۇالرغا ئىلگىرى ئۆتكەن
كىشىلەرنى پەقەت ﷲ نىڭ دىنى توغرىسىدا جېدەل ـ ماجرا ،تاالش ـ تارتىشالرنى قىلغانلىقى
ئۈچۈنال ئۆزىنىڭ ھاالك قىلغانلىقىدىن خەۋەر بەردى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ
ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ شۇنىڭدەك بايان قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولى بىلەن يەرگە بىر تۈز سىزىق سىزىپ« :بۇ ﷲ نىڭ
توغرا يولىدۇر» دېدى .ئاندىن ئۇ سىزىقنىڭ ئوڭ ـ سول تەرىپىگە سىزىقالرنى سىزىپ «بۇ،
بۇ يولالرنىڭ ھەر بىرىدە ئۇنىڭغا كىرىشكە چاقىرىپ تۇرىدىغان شەيتان بار يولالردۇر» دەپ:

﴿بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر ،ئۇالر سىلەرنى ﷲ
نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .بۇ ھەدىسنى ھاكىممۇ شۇنداق رىۋايەت

قىلغان.

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھۇمەيد جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالدىدىكى يەرگە
بىر سىزىق سىزىپ« :بۇ ﷲ تائاالنىڭ يولىدۇر» دېدى .ئاندىن ئۇ سىزىقنىڭ ئوڭ ـ سول
تەرىپىگە ئىككىدىن سىزىق سىزىپ« :بۇ شەيتاننىڭ يوللىرىدۇر» دېدى .ئاندىن قولىنى
ئوتتۇرىدىكى سىزىقنىڭ ئۈستىگە قويۇپ﴿ :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﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇدى.

ئىبنى جەرىر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى مەسئۇدتىن تۈز يول دېگەن
نېمە؟ -دەپ سورىدى .ئىبنى مەسئۇد :ئۇ تۈز يول بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭ
ئۈستىدە ئايرىلغان ،ئۇ يولنىڭ بىر ئۇچى جەننەتكە تۇتۇشىدىغان ،ئوڭ ـ سول تەرەپلىرىدە
جاكارچىالر يولدىن ئۆتكەن ئادەملەرنى چاقىرىپ تۇرىدىغان كىچىك يوللىرى بولغان بىر
يولدۇر .كىمكى شۇ كىچىك يولالرغا كىرىپ قالسا ،ئۇ يولالر ئۇنى دوزاخقا يەتكۈزىدۇ .كىمكى
تۈز يولنىڭ ئۈستىدە ماڭسا ،ئۇ يول ئۇنى جەننەتكە ئېلىپ بارىدۇ دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بۇ
مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر ،ئۇالر سىلەرنى ﷲ نىڭ
((( شۇرا سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇدى.
ئىمام ئەھمەد نەۋاس ئىبنى سەمئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال توغرا يولغا بىر مىسال كەلتۈردى( .بۇ مىسالنىڭ تەپسىالتى
مۇنداقتۇر) بىر توغرا يول بولۇپ ،ئۇ توغرا يولنىڭ ئىككى تەرىپىدە ئېچىلغان ئىشىكلەر
بولغان تام بار .ئىشىكلەرگە پەردىلەر تارتىلغان بولۇپ ،چوڭ يولنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدا:
“ئى كىشىلەر! ھەممىڭالر بۇ تۈز يولغا كىرىڭالر ،بۆلۈنۈپ كەتمەڭالر” دەپ توۋالپ تۇرىدىغان
بىرسى بار .يولنىڭ ئۈستىدە يەنە بىر چاقىرغۇچى بار .ئىنسان (يولنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى
تامالرغا بېكىتىلگەن) ئىشىكلەرنىڭ بىرەرسىنىڭ پەردىسىنى ئاچماقچى بولسا ،يول ئۈستىدىكى
ئۇ چاقىرغۇچى“ :ۋاي ساڭا! ئۇنى ئېچىپ سالما ،ئەگەر سەن ئۇنى ئېچىپ قالساڭ ،ئۇنىڭ
ئىچىگە كىرىپ كېتىپ قالىسەن” دەيدۇ .چوڭ يول بولسا ئىسالمدۇر .ئىككى تام بولسا،
ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلەپ بەرگەن بەلگىلىمىلىرىدۇر .ئىشىكلەر بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ھارام
قىلىپ ،چەكلىگەن ئىشلىرىدۇر .چوڭ يولنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدىكى چاقىرغۇچى بولسا،
ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كەرىمدۇر .يول ئۈستىدىكى چاقىرغۇچى بولسا ،ھەر
بىر مۇسۇلمان كىشىنىڭ دىلىدىكى ﷲ تائاالنىڭ نەسىھەت قىلغۇچىسىدۇر» .بۇ ھەدىسنى
نەسەئى ۋە تىرمىزى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر﴾ يەنى ﷲ
نىڭ يولى “مېنىڭ يولۇم” دەپ بىرلىك ئۇسلۇبى بىلەن ،خاتا يولالر“ :ناتوغرا يولالر” دا
دەپ كۆپلۈك ئۇسلۇبى بىلەن كەلتۈرۈلدى .چۈنكى ھەق دېگەن بىردۇر ،ناتوغرىلىق كۆپتۇر.
ھەقنىڭ بىر ،ناتوغرىلىقنىڭ كۆپ بولىدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇ:
﴿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﴾(((.

*******
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ئاندىن ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) ئۆز پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولىدىغانلىقىغا
ئىشەنسۇن دەپ ،ياخشىلىق قىلغان ئادەمگە بېرىدىغان نېمىتىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش،
(ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ دىنىي ئىشلىرىدا ئېھتىياجلىق بولغان) ھەر بىر نەرسىنى تەپسىلىي بايان
قىلىش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى) ھىدايەت قىلىش ۋە (ئۇالرغا) رەھمەت قىلىش يۈزىسىدىن،
مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋرات) ئاتا قىلدۇق﴿ .﴾154بۇ بىز نازىل قىلغان (قۇرئان) مۇبارەك
كىتابتۇر ،ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغۇچىالردىن بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر،
((( بەقەرە سۈرىسى  257ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

(ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) ساقلىنىڭالر﴿.﴾155

تەۋرات بىلەن قۇئاننى مەدھىيىلەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى﴿ :بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر﴾ دېگەن ئايىتىدە
قۇرئاننى ماختاپ ئۆتكەن ئىدى .ئارقىدىنال بۇ يەردە تەۋرات ۋە تەۋرات بېرىلگەن پەيغەمبەرنى
ماختاپ مۇنداق دېدى﴿ :مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋرات) ئاتا قىلدۇق﴾.
ﷲ تائاال كۆپلىگەن ئورۇنالردا قۇرئان بىلەن تەۋراتنى بىر يەردە بايان قىلىپ كېلىدۇ.
تۆۋەندىكى ئايەتلەردىمۇ شۇنداق بايان قىلىنغان﴿ :قۇرئاندىن ئىلگىرى مۇسانىڭ كىتابى (يەنى
تەۋرات) ئەھلى جاھانغا پېشىۋا ۋە رەھمەت ئىدى .بۇ ئەرەب تىلىدىكى كىتابتۇر( ،ئىلگىرىكى
كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچىدۇر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مۇسا ئېلىپ كەلگەن
ۋە كىشىلەرگە نۇر ،ھىدايەت بولغان كىتابنى كىم نازىل قىلدى؟ ئۇ كىتابنى پارچە  -پارچە
قەغەزلەرگە كۆچۈرۈپ ،بىر قىسمىنى ئاشكارىالپ ،كۆپ قىسمىنى يوشۇرىسىلەر( .ئى يەھۇدىيالر!)
سىلەرگە ئۆزەڭالر ۋە ئاتا -بوۋاڭالر بىلمىگەن نەرسىلەر بىلدۈرۈلدى( ،بۇ قۇرئاننى) ﷲ (نازىل
قىلدى)»﴾(((﴿ ،ئۇالرغا بىز ۋەھى قىلغان ھەقىقەت نازىل بولغان چاغدا ،ئۇالر« :ئۇنىڭغا
(يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) نېمىشقا مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىدى» دېدى .ئۇالر
ئىلگىرى مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزىنى ئىنكار قىلمىدىمۇ؟ ئۇالر(« :تەۋرات بىلەن قۇرئان) بىر
– بىرىنى تەستىق قىلىدىغان سېھىردۇر» دېدى .ئۇالر« :بىز ھەقىقەتەن (ئىككى كىتابنىڭ)
ھەربىرىنى ئىنكار قىلغۇچىمىز» دېدى﴾(((.
ﷲ جىنالر توغرىسىدا خەۋەر بەرگەن ئايىتىدىمۇ شۇنداق بايان قىلدى﴿ :ئۇالر ئېيتتى:
«ئى قەۋمىمىز! ھەقىقەتەن بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا
ئۇيغۇن كېلىدىغان ،ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى)
تىڭشىدۇق»﴾(((.
﴿ئاندىن ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) ئۆز پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولىدىغانلىقىغا
ئىشەنسۇن دەپ ،ياخشىلىق قىلغان ئادەمگە بېرىدىغان نېمىتىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش،
(ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ دىنىي ئىشلىرىدا ئېھتىياجلىق بولغان) ھەر بىر نەرسىنى تەپسىلىي بايان
قىلىش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى) ھىدايەت قىلىش ۋە (ئۇالرغا) رەھمەت قىلىش يۈزىسىدىن ،مۇساغا
كىتاب (يەنى تەۋرات) ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى بىز مۇساغا ئۇ ئۆزىنىڭ شەرىئىتىدە ئېھتىياجلىق

بولغان ھەممە نەرسىلەرنى تولۇق ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋراتنى بەردۇق .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن (تەۋرات) تاختىلىرىغا (ئىسرائىل ئەۋالدى دىنىدا موھتاج
((( ئەھقاف سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  91ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( ئەھقاف سۈرىسى  30ـ ئايەت.
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بولغان) ۋەز -نەسىھەت( ،دىنىي) ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى تەپسىلىي يازدۇق﴾(((.
﴿ياخشىلىق قىلغان ئادەمگە بېرىدىغان نېمىتىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش﴾ يەنى ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغان ،بىزنىڭ بۇيرۇقلىرىمىز بويىچە ماڭغان ۋە بىزگە بويسۇنغان كىشىگە مۇكاپات
بېرىش يۈزىسىدىن ،بىز تەۋراتنى مۇساغا ئاتا قىلدۇق.
ﷲ تائاال ياخشى ئىش قىلغان كىشىلەرنىڭ مۇكاپاتىنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى ئىش قىلغۇچى پەقەت ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا
ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە ئەمرلەر (يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى) بىلەن سىنىدى،
ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى .ﷲ (ئۇنىڭغا)« :سېنى چوقۇم كىشىلەرگە (دىندا) پېشىۋا
قىلىمەن» دېدى ،ئىبراھىم« :مېنىڭ بىر قىسىم ئەۋالدىمنىمۇ پېشىۋا قىلساڭ» دېدى .ﷲ« :
مېنىڭ (پېشىۋا قىلىش) ئەھدەمگە زالىمالر (يەنى كاپىرالر) ئېرىشەلمەيدۇ» دېدى﴾(((﴿ ،ئۇالر
(كۈلپەتلەرگە) سەۋر قىلغان ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە جەزمەن ئىشەنگەن چاغدا ،ئۇالردىن بىر
قىسىم كىشىلەرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز بىلەن توغرا يول كۆرسىتىدىغان پېشىۋاالر قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال﴿ :ئاندىن ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) ئۆز پەرۋەردىگارىغا مۇالقات
بولىدىغانلىقىغا ئىشەنسۇن دەپ ،ياخشىلىق قىلغان ئادەمگە بېرىدىغان نېمىتىمىزنى
مۇكەممەللەشتۈرۈش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ دىنىي ئىشلىرىدا ئېھتىياجلىق بولغان) ھەر بىر
نەرسىنى تەپسىلىي بايان قىلىش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى) ھىدايەت قىلىش ۋە (ئۇالرغا) رەھمەت
قىلىش يۈزىسىدىن ،مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋرات) ئاتا قىلدۇق﴾ دېگەن ئايىتىدە ئۆزىنىڭ مۇسا

ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن كىتابىنى مەدھىيىلىدى.

﴿بۇ بىز نازىل قىلغان (قۇرئان) مۇبارەك كىتابتۇر ،ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد
قىلغۇچىالردىن بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر( ،ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن)
ساقلىنىڭالر﴾ بۇ ،قۇرئانغا ئەگىشىشكە قىلىنغان بىر دەۋەتتۇر .ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئۆزىنىڭ

كىتابىغا قىزىقتۇرىدۇ .ئۇالرنى كىتابنى چۈشىنىشكە ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا ۋە كىشىلەرنى
ئۇنىڭ تەرىپىگە چاقىرىشقا بۇيرۇيدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىنى ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ۋە ئەمەل قىلغان كىشى ئۈچۈن دۇنيا
 ئاخىرەتتە بەرىكەتلىك بولىدىغانلىقى بىلەن سۈپەتلىدى .چۈنكى ئۇ كىتاب ﷲ تائاالنىڭمەھكەم ئارغامچىسىدۇر.

*******
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ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
((( ئەئراف سۈرىسى  145ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەھمان سۈرىسى  60ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  124ـ ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  24ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
(مېنىڭ قۇرئان نازىل قىلىشىم) سىلەرنىڭ ،پەقەت بىزدىن ئىلگىرىكى ئىككى تائىپىگىال
(يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغىال) كىتاب نازىل قىلىنغان ،ئۇالرنىڭ ئوقۇغان كىتابلىرىدىن
بىزنىڭ زادىال خەۋىرىمىز يوق ،دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر﴿ .﴾156ياكى سىلەرنىڭ ،ئەگەر
بىزگە كىتاب نازىل قىلىنغان بولسا ،بىز ئەلۋەتتە ئۇالردىن ئارتۇق ھىدايەت تاپقان بوالتتۇق،
دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر .سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن ھەقىقەتەن پاكىت ،ھىدايەت
ۋە رەھمەت نازىل بولدى ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگەن
كىشىدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنى ئۇالرنىڭ يۈز
ئۆرۈگەنلىكلىرى ئۈچۈن قاتتىق ئازاب بىلەن جازااليمىز﴿.﴾157

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتالر ئۈستىدىكى پاكىتى ئىكەنلىكى
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سىلەرنىڭ﴿ :پەقەت بىزدىن
ئىلگىرىكى ئىككى تائىپىگىال (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغىال) كىتاب نازىل قىلىنغان﴾

دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈن ،بىز بۇ كىتابنى چۈشۈردۇق دېگەنلىكتۇر .يەنى (ﷲ تائاالنىڭ قۇرئان
كەرىمنى نازىل قىلىشى) كىشىلەرنىڭ (ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن كۆرسىتىدىغان) باھانە
ـ سەۋەبلىرىگە يول قويماسلىق ئۈچۈندۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى (يەنى كۇفرى ۋە
گۇناھلىرى) تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بىرەر ئازاب كەلسە« ،پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە بىرەر پەيغەمبەر
ئەۋەتكەن بولساڭ ئىدىڭ ،سېنىڭ ئايەتلىرىڭگە ئەگىشەتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن بوالتتۇق»
دېمەسلىكلىرى ئۈچۈن (سېنى ئۇالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق)﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ ئوقۇغان
كىتابلىرىدىن بىزنىڭ زادىال خەۋىرىمىز يوق ،دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى :ئۇالر
بىزنىڭ تىلىمىزدا سۆزلىمىگەنلىكى ئۈچۈن ،بىز ئۇالرنىڭ دېگەن سۆزلىرىنى چۈشنەلمىدۇق
ھەم بىز ئۇالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەرسىز ئىكەنمىز -،دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈن بۇ كىتابنى
(چۈشۈردۇق).
﴿ياكى سىلەرنىڭ ،ئەگەر بىزگە كىتاب نازىل قىلىنغان بولسا ،بىز ئەلۋەتتە ئۇالردىن
ئارتۇق ھىدايەت تاپقان بوالتتۇق ،دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى بىزنىڭ بۇ كىتابنى

چۈشۈرۈشىمىز سىلەرنىڭ :ئەگەر بىزگىمۇ ئۇالرغا چۈشۈرۈلگەن كىتاب چۈشۈرۈلگەن بولسا،
بىز ئۇالردىن بەكرەك توغرا يولدا بوالتتۇق -،دەپ باھانە -سەۋەب كۆرسىتىشىڭالرغا يول
قالدۇرماسلىق ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆزلىرىگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر)
((( قەسەس سۈرىسى  47ـ ئايەت.
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كەلسە ،ھەر قانداق ئۈممەتكە قارىغاندا ئەڭ ھىدايەت تاپقۇچى بولىدىغانلىقلىرى بىلەن
قاتتىق قەسەم ئىچىشتى .ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن چاغدا (ھىدايەتتىن) تېخىمۇ يىراق
بولۇشتى﴾(((.
﴿سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن ھەقىقەتەن پاكىت ،ھىدايەت ۋە رەھمەت
نازىل بولدى﴾ يەنى ھەقىقەتەن سىلەرگە ئەرەب مىللىتىدىن بولغان پەيغەمبەر مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق (ﷲ تائاال تەرىپىدىن) كاتتا بىر قۇرئان كەلدى .ئۇ قۇرئاندا
ھاالل ۋە ھارامنىڭ بايانى باردۇر ،ئۇ قۇرئان دىلالرغا ھىدايەتتۇر .ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ۋە ئۇنىڭ
بۇيرۇقلىرى بىلەن ماڭغانالرغا ،ئۇ قۇرئان ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان بىر رەھمەتتۇر.

﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگەن كىشىدىنمۇ زالىم ئادەم
بارمۇ؟﴾ يەنى پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن شۇ قۇرئاندىن پايدىالنمىغان ،ئۇنىڭغا ئەگەشمىگەن

ۋە ئۇنىڭدىن باشقىسىدىن ۋاز كەچمىگەن ،بەلكى كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە
ئەگىشىشتىن توسقان كىشىدىنمۇ بەكرەك ئۆزىگە ئۆزى ئۇۋال قىلغۇچى بارمۇ؟

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ
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 قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ(« .سىلەر ئۆزەڭالرغا
كېلىدىغان ئىشالرنى) كۈتۈڭالر ،بىزمۇ ئەلۋەتتە كۈتىمىز» دېگىن﴿.﴾158

ئىمان ئېيتىش ۋە تەۋبە قىلىشنى كەينىگە تارتقۇچىغا قىلىنغان تەھدىت
توغرىسىدا
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ﷲ تائاال كاپىرالرغا ،پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق كۆرسەتكەنلەرگە ،ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋە توغرا يولدىن توسقۇچىالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 قىلمىغانالرنىڭ
ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ﴾ ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىسىز بولۇشى قىيامەت بولۇشتىن بۇرۇن،
((( فاتىر سۈرىسى  42ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرنى كۆرگەن چاغدا بولىدىغان ئىشتۇر.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قۇياش تاكى ئۆزى ئولتۇرغان يەر (غەرب) تىن چىقمىغۇچە قىيامەت
بولمايدۇ .كىشىلەر (قۇياشنىڭ غەربتىن چىققانلىقىنى) كۆرگەندە ئىمان ئېيتىدۇ .مانا بۇ﴿ ،ئىلگىرى
ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز
بولىدۇ﴾ غان بىر ۋاقىتتۇر».

ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قۇياشنىڭ غەربتىن قايتا چىقىشى ،دەججالنىڭ چىقىشى ۋە
زېمىندىن چىقىدىغان بىر ھايۋاندىن ئىبارەت ئۈچ ئىش مەيدانغا كەلگەندە ،ئىلگىرى ئىمان
ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز
بولىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان .ئىمام ئەھمەدنىڭ قىلغان رىۋايىتىدە:
«تۈتۈن مەيدانغا كەلگەندە» دېگەن سۆزمۇ بار.
ئىمام ئەھمەد ئەمر ئىبنى جەرىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەرۋان مەدىنىدىكى
چېغىدا كىشىلەرگە قىيامەت ھەققىدە سۆزلەپ بېرىۋاتاتتى .مۇسۇلمانالردىن ئۈچ كىشى بۇنى ئاڭالش
ئۈچۈن مەرۋاننىڭ قېشىغا كېلىپ ئولتۇردى .مەرۋان سۆزىنى داۋام قىلىپ :قىيامەتنىڭ بىرىنچى
ئاالمىتى دەججالنىڭ چىقىشىدۇر -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئۈچ كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،مەرۋاندىن قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى ھەققىدە ئاڭلىغانلىرىنى سۆزلەپ بەردى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى :ئۇ مېنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە يادلىۋالغانلىرىمدىن
بىرىنىمۇ سۆزلىمەپتۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى ھەققىدە« :قىيامەتنىڭ
بىرىنچى ئاالمىتى ،قۇياشنىڭ پاتقان يېرىدىن چىقىشىدۇر ۋە زېمىندىن چىقىدىغان ھايۋاننىڭ
چاشكا ۋاقتىدا چىقىشىدۇر .بۇ ئىككىسىدىن قايسىسى ئەۋۋەل بولۇپ چىقسا ،يەنە بىرى ئۇنىڭ
ئارقىدىنال چىقىدۇ» دېگەن ئىدى -،دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى بۇرۇنقى ساماۋىي كىتابالرنى
ئوقۇغان كىشى ئىدى .ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دېدى :مەن قۇياشنىڭ پاتقان يېرىدىن
چىقىشىنى ئەڭ بۇرۇن بولىدۇ دەپ گۇمان قىلىمەن .چۈنكى قۇياش ھەر قېتىم پاتقىنىدا ئەرشىنىڭ
تېگىگە كېلىپ ،سەجدە قىلىپ ،قايتا چىقىش ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن رۇخسەت سورايدۇ .ﷲ تائاال
ئۇنىڭ قايتا چىقىشىغا رۇخسەت بېرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ قۇياشنى پاتقان يېرىدىن چىقىرىدىغان
ۋاقتى كەلگەندە ،كۈن بۇرۇنقىدەكال ئەرشىنىڭ ئاستىغا كېلىپ سەجدە قىلىپ ،قايتا چىقىش
ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن رۇخسەت سورايدۇ .ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىلمەيدۇ .قۇياش قايتا چىقىش ئۈچۈن
يەنە رۇخسەت سورايدۇ .ئۇنىڭغا يەنىال جاۋاب بېرىلمەيدۇ .شۇ كېچىدىن ﷲ خالىغان بىر مۇددەت
ئۆتكەندىن كېيىن ،قۇياش مۇبادا ئۆزىگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن رۇخسەت بېرىلگەن تەقدىردىمۇ،
چىقىدىغان جايغا (شەرققە) ئۆز ۋاقتىدا يېتىپ بارالمايدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ :ئى پەرۋەردىگارىم!
مېنىڭ بۇ يەردىن كىشىلەرگە چىقىپ بېرىشىم ئۈچۈن شەرق نەقەدەر يىراق؟ -دەيدۇ .ئۇپۇق
خۇددى چەمبەردەك بولغاندا ،قۇياش چىقىشقا قايتا رۇخسەت سورايدۇ .شۇ چاغدا ،قۇياشقا :سەن
مۇشۇ ئورنىڭدىن چىققىن -،دېيىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ پاتقان يېرىدىن چىقىدۇ .ئابدۇلالھ
ئاندىن تۆۋەندىكى ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى
ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز
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بولىدۇ﴾ بۇنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى
ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ﴾ يەنى شۇ كۈنى كاپىر

ئىمان ئېيتسا ،ئېيتقان ئىمانى قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەمما ئۇ كۈندىن بۇرۇن ئىمان ئېيتىپ ،ياخشى
ئەمەل – ئىبادەتلەرنى قىلغان بولسا ،ئۇ كىشى كاتتا بىر ياخشىلىق ئۈستىدە بولغان بولىدۇ.
ئەگەر ئۇ كىشى گەرچە ئىمان ئېيتقان بولسىمۇ ،لېكىن ئەمەل  -ئىبادەتلىرى ياخشى بولماي ،شۇ
كۈنى تەۋبە قىلغان بولسا ،تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ .يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ھەدىسلەردىمۇ
شۇنداق بايان قىلىندى.
﴿«(سىلەر ئۆزەڭالرغا كېلىدىغان ئىشالرنى) كۈتۈڭالر ،بىزمۇ ئەلۋەتتە كۈتىمىز» دېگىن﴾ بۇ
كاپىرالرغا ،ئىمان ئېيتىشنى ۋە تەۋبە قىلىشنى ئۇ ئىشالر پايدا قىلمايدىغان بىر ۋاقىتقا كېچىكتۈرگەن
كىشىلەرگە قاتتىق بىر تەھدىتتۇر .بۇ ۋاقىت بولسا ،قىيامەتنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقى ۋە ئۇنىڭ
ئاالمەتلىرى ئاشكارىلىنىشقا باشلىغانلىقى ئۈچۈن ،قۇياش پاتقان يېرىدىن چىققان ۋاقىتتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ۋاقتتا ئېيتىلغان ئىماننىڭ پايدا بەرمەيدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
(يەنى مەككە كۇففارلىرى) پەقەت قىيامەتنىڭ ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىشىنىال كۈتىدۇ ،شۈبھىسىزكى،
قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى كەلدى ،ئۇالرغا قىيامەت كەلگەندە ئۇالر قانداقمۇ ۋەز  -نەسىھەت ئالىدۇ
(يەنى بۇ چاغدا ۋەز  -نەسىھەت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى
كۆرگەن چاغدا« :بىز بىر ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىز بۇرۇن (ﷲ غا) شېرىك قىلغان بۇتالرنى
ئىنكار قىلدۇق» دېدى .بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى
بولمىدى﴾(((.

*******
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ
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دىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقىلەرگە ئايرىلغانالردىن سەن ئادا  -جۇداسەن؛
ئۇالرنىڭ ئىشى پەقەت ﷲ غىال خاستۇر (يەنى ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر) ،كېيىن (يەنى
ئاخىرەتتە) ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزىگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴿.﴾159

دىندا بۆلۈنۈپ كېتىشنى ئەيىبلەش توغرىسىدا
مۇجاھىد ،قەتادە ،زەھھاك ۋە سۇددى قاتارلىقالر :بۇ ئايەت يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالر
ھەققىدە چۈشكەن -،دېدى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  84ــــ  85ـ ئايەتلەر.

ئەنئام سۈرىسى

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلىشتىن بۇرۇن يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ
ھەر بىرى ئۆز ئارا ئىختىالپلىشىپ بىر نەچچە گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ كەتتى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلگەندە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا﴿ :دىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك
پىرقىلەرگە ئايرىلغانالردىن سەن ئادا  -جۇداسەن﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
بۇ ئايەتنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ ،دىنغا قارشىلىق قىلغانالرغا
ئومۇمىي ئىكەنلىكى ناھايىتى ئېنىقتۇر .چۈنكى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دىنىنى بارلىق دىنالردىن
ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ،پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ھىدايەت ۋە توغرا دىن بىلەن
ئەۋەتتى .ئۇنىڭ دىنى ھېچقانداق ئىختىالپ ۋە بۆلۈنۈش بولمىغان مۇكەممەل بىر دىندۇر.
كىمكى ئۇنىڭدا بۆلگۈنچىلىك ۋە ئىختىالپ پەيدا قىلسا ،ئۇ ئازغۇنلۇققا ،ھاۋايى ـ ھەۋەسكە
بېرىلگەن ۋە گۇمراھلىق ئىچىدە قالغان گۇرۇھالردەك بىر گۇرۇھ بولۇپ قالىدۇ .ﷲ تائاال
پەيغەمبىرىنى شۇ گۇرۇھتىكىلەرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئادا ـ جۇدا قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە دىندىن نۇھقا تەۋسىيە قىلغان
نەرسىنى ،ساڭا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىز ۋەھيى قىلغان نەرسىنى ،ئىبراھىمغا،
مۇساغا ۋە ئىساغا بىز تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى بايان قىلدى .سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر،
دىندا تەپرىقىچىلىك قىلماڭالر﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :بىز پەيغەمبەرلەر گۇرۇھى بىر ئاتا ۋە
باشقا ـ باشقا ئانىالرنىڭ بالىلىرىدۇرمىز((( .بىزنىڭ دىنىمىز بىردۇر» .ئۇ دىن توغرا يول ئۈستىدە
بولۇش ،بارلىق پەيغەمبەرلەر بۇيرۇغاندەك شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىش ۋە
پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىنى چىڭ تۇتۇشتىن
ئىبارەتتۇر .ھەر قانداق بىر ئىش بۇنىڭغا قارشى بولسا ،ئۇ ئىش گۇمراھلىق ،نادانلىق ۋە ھاۋايى
ـ ھەۋەسلەردىن ھېسابلىنىدۇ .بارلىق پەيغەمبەرلەر بۇنىڭدىن ئادا ـ جۇدادۇر﴿ .سەن ئادا -
جۇداسەن؛ ئۇالرنىڭ ئىشى پەقەت ﷲ غىال خاستۇر (يەنى ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر)﴾.
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﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى چىقىرىدىغان ھۆكمىدە ئۆزىنىڭ مېھرىبان ۋە ئادىل
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:

*******
((( شۇرا سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( دىنىمىزنىڭ ئاساسىي بىر ،لېكىن ھەر بىر پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت ئەھكاملىرى پەرقلىقتۇر.
((( ھەج سۈرىسى  17ـ ئايەت.
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا ئىگە بولىدۇ ،بىرەر
يامانلىق قىلغان ئادەمگە پەقەت ئۇنىڭ يامانلىقىغا باراۋەرال جازا بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم
قىلىنمايدۇ﴿.﴾160

بىر ياخشىلىقنىڭ ئون ھەسسە قىلىنىدىغانلىقى ،بىر يامانلىقنىڭ پەقەت
ئۆزىنىڭال يېزىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى﴿ :ياخشى ئىش قىلغانالر قىلغان ياخشىلىقىدىن ئوبدانراق
مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىدە كەلگەن مۇكاپاتنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكى مۇجمەل
بولغان مەزمۇننى تەپسىلىي بايان قىلىپ كەلدى .ھەدىسلەرمۇ يۇقىرىقى ئايەتتە بايان قىلىنغان
مەزمۇننى بايان قىلىپ كەلدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ئەزىز ۋە ئۇلۇغ بولغان
پەرۋەردىگارىڭ ناھايىتى مېھرىباندۇر .كىمكى بىر ياخشىلىقنى قىلىشقا نىيەت قىلىپ ،ئۇنى
قىلمىغان بولسا ،ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ ،ئەگەر ئۇ ياخشىلىقنى قىلسا ،ئۇنىڭغا ئۇ
ياخشىلىقىدىن (ئۇنىڭ نىيىتىنىڭ خالىسلىقىغا قاراپ) ئون ھەسسىدىن  700ھەسسىگىچە
ۋەياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ يېزىلىدۇ .كىمكى بىر يامانلىق قىلىشقا نىيەت قىلىپ ،ئۇنى قىلمىغان
بولسا ،ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ .ئەگەر ئۇ كىشى نىيەت قىلغان يامانلىقنى قىلغان
بولسا ،ئۇنىڭغا بىر يامانلىقال يېزىلىدۇ ياكى ﷲ خالىسا ئۇنى كەچۈرۈۋېتىدۇ .ھاالك بولغۇچىالر،
ھاالكەت يولىغا پۈتۈنلەي كىرىپ كەتكۈچىدۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە
نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلدى.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس
قۇددىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :كىمكى بىر
ياخشى ئىش قىلسا ،ئۇنىڭغا ئون ھەسسە ياخشىلىق ۋەياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق بېرىمەن،
كىمكى بىر يامانلىقنى قىلسا ،ئۇنىڭغا شۇ بىر يامانلىق يېزىلىدۇ ياكى ئۇنى كەچۈرۈۋېتىمەن.
كىمكى زېمىن توشقىدەك خاتالىق قىلىپ ،ئاندىن مەن بىلەن ماڭا ھېچنېمىنى شېرىك
قىلمىغان ھالدا ئۇچراشسا ،مەن ئۇنىڭغا زېمىن توشقىدەك مەغپىرەت ئاتا قىلىمەن .كىمكى ماڭا
بىر غېرىچ يېقىنالشسا ،مەن ئۇنىڭغا بىر گەز يېقىنلىشىمەن .كىمكى ماڭا بىر گەز يېقىنالشسا،
مەن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمەن .كىمكى ماڭا مېڭىپ كەلسە ،مەن ئۇنىڭغا يۈگۈرۈپ
بارىمەن» بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
((( نەمل سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

بىلگىنكى ،بىر كىشىنىڭ بىر يامانلىقنى قىلىشقا نىيەت قىلىپ بولۇپ ،ئۇنى قىلماي
تاشلىۋېتىشى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ .بىرىنچىسى ،ئۇ كىشى ئۇ گۇناھ ئىشنى قىلىشنى پەقەت ﷲ
تائاال ئۈچۈنال تاشاليدۇ .مانا بۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ .چۈنكى ،گۇناھ ئىشنى قىلماي
تاشلىغانلىق بولسا ،بىر ياخشى ئەمەل ۋە بىر ياخشى نىيەت ھېسابلىنىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ .بەزى ھەدىسلەردە ﷲ تائاالنىڭ« :ئۇ كىشى قىلماقچى
بولغان ئۇ يامان ئىشنى پەقەت مېنىڭ ئۈچۈنال تاشلىدى» دېگەنلىكى بايان قىلىنغان.
ئىككىنچىسى ،ئۇ كىشى ئۇ گۇناھنى قىلىشنى ئۇنتۇپ قېلىپ ،پەرۋاسىزلىقتىن قىلماي
تاشالپ قويىدۇ .بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كىشىگە ياخشىلىقمۇ ،يامانلىقمۇ يېزىلمايدۇ .چۈنكى ئۇ
كىشى (قىلماسلىقىدا) بىرەر ياخشىلىقنى نىيەت قىلمىدى ھەم ئۇ يامانلىقنىمۇ قىلمىدى.
ئۈچىنچىسى ،ئۇ كىشى گۇناھ ئىشنى قىلىشنىڭ بارلىق سەۋەبلىرىنى قىلىپ ،گۇناھ ئىشقا
يېقىنلىشىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇ گۇناھ ئىشنى قىلىشقا ئىمكانىيىتى يار بەرمەي تاشاليدۇ.
بۇ شۇ گۇناھنى قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ .بۇنى تۆۋەندىكى ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدىن كۆرىۋېلىشقا
بولىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىككى مۇسۇلمان (بىر ـ بىرىگە قارشى) قىلىچلىرى بىلەن
ئۇچراشسا ،ئۆلتۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچى دوزاختا بولىدۇ» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۆلتۈرگۈچىغۇ دوزاخقا كىرسۇن ،ئۆلگۈچى نېمە ئۈچۈن دوزاخقا كىرىدۇ؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چۈنكى ئۇمۇ ئۆزىنىڭ شۇ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرۈشكە
ھېرىسمەن ئىدى» دېدى.
ئەبۇقاسىم تەبرانى ئەبۇمالىك ئەشئەرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(« :ئوقۇلغان) بىر جۈمە نامىزى كېيىنكى جۈمە ۋە ئۇنىڭدىن
كېيىن كەلگەن ئۈچ كۈنگىچە بولغان ئارىلىقتا (جۈمە ئوقۇغان شۇ كىشىدىن قىلىنىپ قالىدىغان
كىچىك گۇناھالرغا) كەففارەت بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال﴿ :بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون
ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا ئىگە بولىدۇ﴾ دېدى».
ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :كىمكى ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسا ،ھەممە ۋاقىتتا روزا تۇتقان ھېسابلىنىدۇ» .بۇ
ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،نەسەئىي ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ تۆۋەندىكى سۆزنى قوشۇپ رىۋايەت قىلدى :ﷲ تائاال

مۇشۇنى تەستىقالپ ئۆزىنىڭ كىتابىدا﴿ :بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون ھەسسە ئارتۇق
ساۋابقا ئىگە بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى ۋە :ھەر بىر كۈننىڭ روزىسى  10كۈن روزا

تۇتقانغا باراۋەر بولىدۇ -،دېدى .بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىس ۋە ئەسەرلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ
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(ئى مۇھەممەد! بۇ مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى توغرا يولغا يەنى
توغرا دىنغا ،باتىل دىنالردىن توغرا دىنغا بۇرالغان ئىبراھىمنىڭ دىنىغا باشلىدى ،ئىبراھىم
مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى»﴿( .﴾161ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مېنىڭ نامىزىم،
قۇربانلىقىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم (دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەت  -ئىبادەتلىرىم)
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۈچۈندۇر﴿ .﴾162ﷲ نىڭ شېرىكى يوقتۇر ،مەن
مۇشۇنىڭغا (يەنى يالغۇز ﷲ غىال خالىس ئىبادەت قىلىشقا) بۇيرۇلدۇم ،مەن مۇسۇلمانالرنىڭ
ئەۋۋىلىمەن»﴿.﴾163

ئىسالم دىنىنىڭ توغرا يول ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ھۆرمەتلىك پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى ئەگرى ـ توقايلىقى يوق تۈز يولغا باشلىغانلىقىدىن ئىبارەت ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان
نېئمەتلىرىدىن خەۋەر بېرىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! بۇ مۇشرىكالرغا)
ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى توغرا يولغا يەنى توغرا دىنغا ،باتىل دىنالردىن توغرا دىنغا
بۇرالغان ئىبراھىمنىڭ دىنىغا باشلىدى ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى»﴾.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزىنى ئەخمەق قىلغانالردىن باشقا كىم ئىبراھىمنىڭ
دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل -مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن)
تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە جىھاد قىلىڭالر ،ﷲ (دىنغا ياردەم بېرىشكە ئۈممەتلەر ئارىسىدىن)
سىلەرنى 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)﴾(((﴿ ،ئىبراھىم ھەقىقەتەن (ياخشى خىسلەتلەرنى
ئۆزلەشتۈرگۈچى) پېشىۋا ،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﴾.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق تەرەپدارى بولغان دىنىغا
ئەگىشىشكە بۇيرۇلغانلىقىدىن ھەرگىزمۇ دىن ئىشلىرىنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمدىن ئارتۇق مۇكەممەل قىلىنىپ بېرىلگەنلىكى چىقمايدۇ .چۈنكى پەيغەمبەر
((( بەقەرە سۈرىسى  130ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  120ـــــ  123ـ ئايەتكىچە.

ئەنئام سۈرىسى

ئەلەيھىسساالم شۇ دىننى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ كۈچ سەرپ قىلدى ۋە دىن
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بۇرۇن ھېچبىر پەيغەمبەرگە تولۇقلىنىپ بېرىلمىگەن دەرىجىدە
تولۇقلىنىپ بېرىلدى .شۇڭا ئۇ شەكسىز پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى ،ئادەم بالىلىرىنىڭ
ھۆرمەتلىكى ۋە قىيامەت كۈنىدىكى بارلىق ئىنسانالر ھەتتا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ ئېرىشىشنى
ئارزۇ قىلىدىغان ماختالغان ئورۇننىڭ ئىگىسى بولدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :دىنالرنىڭ ئىچىدە قايسى دىن ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك
كۆرۈلىدۇ؟ -دەپ سورالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەق تەرەپدارى ،ئاسانالشتۇرغۇچى
بولغان دىن(((» دەپ جاۋاب بەردى.

ئىبادەتنى ئىخالس بىلەن قىلىشنىڭ بۇيرۇغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم (دۇنيادا
قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەت  -ئىبادەتلىرىم) ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۈچۈندۇر﴾ يەنى

ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت قىلغان ۋە چارۋا
مالالرنى ﷲ تائاالدىن باشقىسىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ بوغۇزلىغان مۇشرىكالرغا بۇ ئىشالردا ئۆزىنىڭ
ئۇالرنىڭ قارشىسىنى قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىشكە بۇيرۇدى .چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئوقۇغان نامىزى ﷲ تائاال ئۈچۈندۇر ۋە ئۇنىڭ بوغۇزلىغان مېلى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالنىڭ
نامىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بوغۇزالنغاندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق
قىلغىن﴾((( يەنى سەن ئوقۇغان نامىزىڭ ۋە قىلغان قۇربانلىقىڭنى پەقەت ﷲ تائاالغىال ئاتىغىن.
مۇشرىكالر بۇتالرغا ئىبادەت قىالتتى ۋە مالالرنى بۇتالرغا ئاتاپ بوغۇزلىشاتتى .شۇڭا ﷲ تائاال
پەيغەمبىرىنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ تەتۈرسىنى قىلىشقا ،ئۇالر قىلىۋاتقان ئىشتىن يىراق بولۇشقا
ۋە نىيىتىنى پەقەت ﷲ تائاالغىال خالىس قىلىشقا بۇيرۇدى.
مۇجاھىد ئايەتتىكى﴿ :قۇربانلىقىم﴾ دېگەن سۆزىدىن ھەج ۋە ئۆمرىدە قىلىنىدىغان قۇربانلىقالر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم جابىر ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇربان ھېيت كۈنى ئىككى قوچقارنى قۇربانلىق قىلدى ۋە قۇربانلىق قىلغان
ۋاقىتتا« :مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان
زاتقا يۈزلەندىم .مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن .مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ تائاال ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاالنىڭ شېرىكى يوقتۇر .مەن ﷲ تائاالغا
شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم مەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلىمەن!» دېدى.
((( بۇنىڭدىن ئىسالم دىنى كۆزدە تۇتۇلغان.
((( كەۋسەر سۈرىسى  2ـ ئايەت.
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ئىسالم دىنىنىڭ بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنى ئىكەنلىكى
﴿مەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلىمەن»﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مەن مۇشۇ
ئۈممەتنىڭ ئىچىدىن مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ ئەۋۋىلىمەن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئەمەلىيەتتىمۇ
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇنداقتۇر .چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇنقى بارلىق
پەيغەمبەرلەرنىڭ قىلغان دەۋىتى ئىسالم دىنى ئۈچۈن ئىدى .ئىسالم بولسا ،شېرىكى يوق
يالغۇز بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
ﷲ تائاال بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتىنىڭ پەقەت مۇشۇ مەقسەت ئۈچۈنال بولغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ
ۋەھيى قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە مۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى﴿ :ئەگەر
سىلەر (مېنىڭ نەسىھىتىمدىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر ،سىلەردىن (يۈز ئۆرۈشۈڭالرغا سەۋەبچى
بولىدىغان) ھەق سورىغىنىم يوق ،مەن ئەجرىمنى پەقەت ﷲ دىن سورايمەن ،مەن (ﷲ غا)
بويسۇنغۇچىالردىن بولۇشقا بۇيرۇلدۇم» دېدى﴾(((﴿ ،ئۆزىنى ئەخمەق قىلغانالردىن باشقا كىم
ئىبراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟ ھەقىقەتەن بىز ئۇنى بۇ دۇنيادا (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدۇق.
شەك -شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەتتە ئۇ ياخشىالر قاتارىدا بولىدۇ .ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا:
«(پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىگە) ئىتائەت قىلغىن» دېدى .ئۇ«: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﴾(((.
يۈسۈف ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىم! ماڭا ھەقىقەتەن پادىشاھلىق ئاتا
قىلدىڭ ،چۈش تەبىرىنى بىلدۈردۈڭ ،ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى زات!
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مېنىڭ ئىگەمسەن ،مېنى مۇسۇلمان پېتىمچە قەبزى روھ قىلغىن ،مېنى
ياخشى بەندىلەر قاتارىدا قىلغىن»﴾(((.
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ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا« :ئى قەۋمىم! ئەگەر ﷲ
غا ئىمان ئېيتقان بولساڭالر ،ﷲ غا بويسۇنغان بولساڭالر ،ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىڭالر (يەنى
ھەممە ئىشىڭالرنى ﷲ غا تاپشۇرۇڭالر ،ھەرقانداق ئەھۋالدا ﷲ غا يۆلىنىڭالر)» دېدى .ئۇالر
ئېيتتى« :ﷲ غا تەۋەككۈل قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىمىز ،زالىم قەۋمنى بىزگە زىيانكەشلىك قىلىش
ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلمىغىن .بىزنى رەھمىتىڭ بىلەن زالىم قەۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن»﴾(((،
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى 72ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  130ـــــ  132ـ ئايەتكىچە.
((( يۇسۇف سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  84ـــــ  86ـ ئايەتكىچە.

ئەنئام سۈرىسى

﴿بىز ھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازىل قىلدۇق ،تەۋراتتا (توغرا يولغا يىتەكلەيدىغان)
ھىدايەت ۋە نۇر بار( ،ﷲ نىڭ ھۆكمىگە) بويسۇنغان پەيغەمبەرلەر يەھۇدىيالر ئارىسىدا (تەۋرات
بىلەن) ھۆكۈم قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئەينى زاماندا مەن ھەۋارىالرغا « :ماڭا ۋە مېنىڭ پەيغەمبىرىمگە
ئىمان ئېيتىڭالر» دەپ ۋەھىي قىلدىم .ئۇالر « :بىز ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز
(ئەمرىڭگە) بويسۇنغۇچىالرمىز(((» دېدى﴾((( يەنى ﷲ تائاال بارلىق پەيغەمبەرلىرىنى ئىسالم
بىلەن ئەۋەتكەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .لېكىن پەيغەمبەرلەر ئىسالمدا ئۆزلىرىگە خاس بولغان
شەرىئەت ئەھكاملىرى ئارقىلىقال پەرقلىنىدۇ .ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ شەرىئەتلىرىنىڭ ھەممىسى
تاكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانغا قەدەر
كېيىنكىسىنىڭ بەزى ھۆكۈملىرى ئالدىنقىسىنىڭ بەزى ھۆكۈملىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ
كەلگەن ئىدى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتى مەڭگۈ ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدۇ .ئۇ
ھۆكۈم سۈرگەن ۋە ﷲ تائاال تەرىپىدىن ياردەمگە ئېرىشكەن ھالەتتە بولىدۇ .ئۇ شەرىئەتنىڭ
بايراقلىرى تاكى قىيامەت كۈنىگىچە لەپىلدەپ تۇرىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بارلىق پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ بىر ئىكەنلىكى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ« :بىز پەيغەمبەرلەر گۇرۇھى بىر ئاتا ۋە باشقا ـ باشقا ئانىالرنىڭ
بالىلىرىمىز .بىزنىڭ دىنىمىز بىردۇر» .ئۇ دىن  -گەرچە پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت
ئەھكاملىرى باشقا ـ باشقا بولسىمۇ ،ئەمما شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادت قىلىشتىن
ئىبارەت بولغان بىر دىندۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم نامازغا قۇالق قاققاندىن كېيىن ،نامىزىنى بۇ دۇئا بىلەن باشاليتتى« :مەن
ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمان ـ زېمىننى ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم.
مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن .مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ ئۈچۈندۇر .ئى پەرۋەردىگارىم! سەن پادىشاھتۇرسەن ،سەندىن باشقا
ھېچقانداق ئىالھ يوقتۇر .سەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇرسەن ،مەن سېنىڭ بەندەڭدۇرمەن.
مەن ئۆزەمگە ـ ئۆزەم ئۇۋال قىلدىم ،گۇناھىمنى تونۇدۇم ،شۇڭا مېنىڭ بارلىق گۇناھىمنى
كەچۈرگىن ،گۇناھالرنى سەندىن باشقا كەچۈرگۈچى يوقتۇر .مېنى ئەڭ گۈزەل ئەخالقالرغا
باشالپ قويغىن ،ئەخالقنىڭ گۈزىلىگە سەندىن باشقا باشلىغۇچى يوقتۇر .سەن مەندىن ناچار
ئەخالقالرنى توساپ قويغىن ،ناچار ئەخالقالرنى سەندىن باشقا توسىغۇچى يوقتۇر .سەن
ھەممە ئەيىب  -نۇقسانالردىن پاكتۇرسەن .گۇناھىمنىڭ كەچۈرۈلىشىنى سورايمەن ۋە تەۋبە
قىلىمەن» بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
((( مائىدە سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەسلىدە بۇ ئايەتلەردىكى بويسۇنغۇچى دېگەن سۆز مۇسۇلمان دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
((( مائىدە سۈرىسى  111ـ ئايەت.
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ﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ﷲ ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارى تۇرسا ،ئۇنىڭدىن
باشقا پەرۋەردىگار تەلەپ قىالمدىمەن؟» ھەر ئادەم ئۆزى قىلغان گۇناھقا ئۆزى جاۋابكار ،بىر
گۇناھكار ئادەم باشقا ئادەمنىڭ گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس (يەنى بىر ئادەمنىڭ گۇناھى بىلەن
باشقا بىر ئادەم جازاغا تارتىلمايدۇ) .كېيىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،سىلەر
دە  -تاالش قىلىشقان ھەق بىلەن ناھەقنى ئۇ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴿.﴾164

ئىخالس بىلەن تەۋەككۈل قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىبادەتتە ۋە تەۋەككۈل قىلىشتا ﷲ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرىدىغان مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى(﴿ .ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،ﷲ ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارى تۇرسا ،ئۇنىڭدىن باشقا پەرۋەردىگار تەلەپ
قىالمدىمەن؟»﴾ يەنى ئۇ مېنى تەربىيىلىگەن ،مېنى ساقلىغان ،ماڭا ئىگە بولغان ۋە مېنىڭ

ئىشلىرىمنى ئورۇنالشتۇرىدىغان زاتتۇر .مەن بارلىق ئىشىمنى ئۇنىڭغا تاپشۇرىمەن ۋە ئۇنىڭ
تەرىپىگە قايتىمەن .چۈنكى ئۇ ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسىدۇر .يارىتىش ۋە
ھۆكۈم چىقىرىش ئۇنىڭغا خاستۇر.
يۇقىرىقى ئايەت ﷲ تائاالغا خالىس ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇپ كەلگىنىدەك ،بۇ ئايەت
ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن تەۋەككۈل قىلىشقا بۇيرۇپ كەلدى .ﷲ تائاال كۆپلىگەن ئايەتلەردە
ئىبادەت بىلەن ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىشنى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.

ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۆزىدىنال تىلەشنى ئۆگىتىدىغان بۇ ئايىتىدە ۋە تۆۋەندىكى
ئايەتلىرىدە شۇنداق كەلتۈردى(﴿ :رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم
تىلەيمىز﴾(((﴿ ،ﷲ غا ئىبادەت قىلغىن ۋە ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (يەنى ھەممە ئىشىڭنى
ﷲ غا تاپشۇرغىن)﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى« ،ئۇ ناھايىتى مېھرىبان ﷲ دۇر ،ئۇنىڭغا ئىمان
ئېيتتۇق ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدۇق﴾(((﴿ ،ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر،
ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن (يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا
تاپشۇرغىن)﴾((( .بۇنىڭدىن باشقا ئايەتلەردىمۇ شۇنداق كەلگەن.
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بىر گۇناھكار كىشىنىڭ يەنە بىر گۇناھكار كىشىگە مەسئۇل ئەمەسلىكى
﴿ھەر ئادەم ئۆزى قىلغان گۇناھقا ئۆزى جاۋابكار ،بىر گۇناھكار ئادەم باشقا ئادەمنىڭ
((( فاتىھە سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇلك سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇززەممىل سۈرىسى  9ـ ئايەت.

ئەنئام سۈرىسى

گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس (يەنى بىر ئادەمنىڭ گۇناھى بىلەن باشقا بىر ئادەم جازاغا تارتىلمايدۇ)﴾

بۇ ،قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ جازا بەرگەندە ۋە ھۆكۈم چىقارغاندا بولىدىغان بىر ئىشتىن
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئادىللىقىدىن خەۋەر بېرىشتۇر .يەنى بارلىق ئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان
ئەمەللىرىدىن ھېساب بېرىدۇ .ئەمەللىرى ياخشى بولسا مۇكاپاتلىنىدۇ ،يامان بولسا جازالىنىدۇ.
بىر ئىنساننىڭ خاتالىقى يەنە بىر ئىنسانغا يۈكلەنمەيدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئادىللىقىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھېچبىر گۇناھكار ئادەم بىراۋنىڭ گۇناھىنى
ئۈستىگە ئااللمايدۇ ،گۇناھى ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى ئۈستىگە ئېلىۋېلىشقا
چاقىرسا ،ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ گۇناھىدىن ئازراق نەرسىنى ئۈستىگە
ئېلىۋااللمايدۇ﴾(((﴿ ،مۆمىن تۇرۇپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر يامانلىقلىرىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن
ۋە ياخشىلىقلىرىنىڭ كېمىيىپ كېتىشىدىن قورقمايدۇ﴾((( يەنى باشقىالرنىڭ گۇناھىنىڭ
ئۆزىگە يۈكلىنىپ قېلىشىدىن ۋە ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىنىڭ كېمەيتىۋېتىلىشىدىن
قورقمايدۇ.
﴿ھەر ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (دوزاختا) مەھبۇستۇر .پەقە ئەسھابى يەمىن
(يەنى سائادەتمەن مۆمىنلەر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾((( يەنى ھەر بىر ئىنسان ئۆزىنىڭ يامان
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن دوزاختا تۇتۇپ تۇرۇلغۇچىدۇر .لېكىن ئىمان بېرىلگەن كىشىلەر ئۇنداق
ئەمەستۇر .چۈنكى ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنىڭ بەرىكىتى ئۇالرنىڭ باال ـ
چاقىلىرى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغىمۇ يېتىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان ،ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ
ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز ،ئۇالرنىڭ (ياخشى)
ئەمەللىرىدىن قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز﴾((( يەنى ئۇالرنىڭ بالىلىرى ئۇالر قىلغان ياخشى ئەمەل
ـ ئىبادەتلەردە ئۇالرغا شېرىك بولمىسىمۇ ،ئۇالرمۇ ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئۇالرنىڭ
ئاتا ـ ئانىلىرىنىڭ جەننەتتىكى دەرىجىسىگە يەتكۈزىمىز .بىز ئۇالرنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ قىلغان
ياخشى ئىشلىرىدىن كىچىككىنىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز .بىز ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ دەرىجىسى
تۆۋەن بولغان باال ـ چاقىلىرىنىڭ دەرىجىسىنى باراۋەر قىلىمىز .بۇ ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى
ۋە نېمىتىنى ئاتا قىلىش بىلەن باال ـ چاقىالرنى ئاتا ـ ئانىلىرىنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەل -
ئىبادەتلىرىنىڭ بەرىكىتىدىن ئاتا ـ ئانىسىنىڭ دەرىجىسىگە كۆتۈرۈشتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مەسئۇلدۇر﴾
ھەر كىشى ئۆزىنىڭ يامان قىلمىشىغا ئۆزى مەسئۇلدۇر.

(((

يەنى

﴿كېيىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،سىلەر دە  -تاالش قىلىشقان
ھەق بىلەن ناھەقنى ئۇ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ﴾ يەنى سىلەرمۇ ئۆزەڭالرنىڭ ئىشلىرىڭالرنى
((( فاتىر سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  112ـ ئايەت.
((( مۇدەسسىر سۈرىسى  38ــــ  39ـ ئايەتلەر.
((( تۇر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تۇر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىۋېرىڭالر ،بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ ئىشلىرىڭالرنى قىلىۋېرىمىز .ھەممىمىز ﷲ تائاالغا توغرىلىنىمىز.
ﷲ تائاال سىلەر ۋە بىزگە دۇنياد قىلغان ئىشلىرىمىزنى ،ئىختىالپالشقان نەرسىلىمىزنى ئېيتىپ
بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،بىزنىڭ قىلغان گۇناھىمىز ئۈچۈن
سىلەر سوراققا تارتىلمايسىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالر ئۈچۈن بىز سوراققا تارتىلمايمىز».
ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى) يىغىدۇ .ئاندىن بىزنىڭ ئارىمىزدا
ھەقلىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر( ،خااليىقنىڭ ئەھۋالىنى)
بىلگۈچىدۇر»﴾(((.

*******
ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖ
ﰗﰘﰙﰚﰛﰜ ﰝﰞ
ﷲ سىلەرنى (ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ) ئورۇنباسارلىرى قىلدى ،ﷲ سىلەرنى بەرگەن
نېمىتىگە شۈكۈر قىلسۇن دەپ ،بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى قىلدى،
پەرۋەردىگارىڭ (ئاسىيلىق قىلغۇچىالردىن) ئەلۋەتتە تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر( ،ئىتائەت
قىلغۇچىالرنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾165

اﷲ تائاالنىڭ سىناش ئۈچۈن كىشىلەرنى بىرى ـ بىرىگە ئورۇنباسار
قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ دەرىجىلىرىنى بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق قىلغانلىقى
﴿ﷲ سىلەرنى (ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ) ئورۇنباسارلىرى قىلدى﴾ ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال زېمىننى ئاۋاتالشتۇرۇشۇڭالر ئۈچۈن
سىلەرنى ئەۋالدتىن ـ ئەۋالدقا ،ئەسىرلەردىن ـ ئەسىرلەرگە بۇرۇنقىالرغا ئورۇنباسار بولىدىغان
قىلدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر بىز خالىساق ،ئەلۋەتتە سىلەرگە زېمىندا
ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرەتتۇق﴾﴿ ،سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى
قىلغان كىم؟﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن يەر يۈزىدە خەلىپە (يەنى
ئورۇنباسار) يارىتىمەن» دېدى﴾(((.
﴿بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە
((( سەبەئـ سۈرىسى  25ـــــ  26ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  60ـ ئايەت.
((( نەمل سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنئام سۈرىسى

رىزىق بېرىشتە ،سىلەرنىڭ ئەخالقلىق بولۇشتا ،ياخشى ـ يامان ئىشالرنى قىلىشتا ،تاشقى
كۆرۈنۈشتە ،شەكىلدە ۋە رەڭگى رويىڭالردا بىرى ـ بىرىڭالردىن پەرقلىق قىلدى .بۇ ئىشتا ﷲ
تائاالنىڭ چوڭ بىر ھېكمىتى باردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرەۋردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ
بېرەمدۇ؟ بىز ئۇالرنىڭ ھاياتىي دۇنيادىكى رىزقىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق،
ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى (ھەق بېرىپ) ئىشقا سالسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ
دەرىجىسىنى بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق
ئۈستۈن قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن ،ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى (پەرق) ئەلۋەتتە تېخىمۇ چوڭدۇر
ۋە ئۈستۈنلۈك (جەھەتتىكى پەرق) زىيادە چوڭدۇر﴾(((.
﴿ﷲ سىلەرنى بەرگەن نېمىتىگە شۈكۈر قىلسۇن دەپ﴾ ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن
نېمىتى سىلەرنى سىناش ئۈچۈندۇر .يەنى باينى ئۇنىڭ بايلىقى بىلەن سىناپ ،ئۇنىڭ ئۆزىگە
شۈكۈر قىلىدىغان –قىلمايدىغانلىقىنى؛ پېقىرنى ئۇنىڭ پېقىرلىقى بىلەن سىناپ ،ئۇنىڭ
سەۋرى قىلىدىغان  -قىلمايدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈندۇر.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دۇنيا شېرىن ۋە رەڭگا ـ رەڭدۇر .ﷲ تائاال سىلەرنى
دۇنيادا ئورۇنباسار قىلىپ سىلەرنىڭ نېمە ئىش قىلىدىغانلىقىڭالرنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ .شۇڭا
سىلەر دۇنياغا بەك بېرىلىپ كېتىشتىن ،ئايالالرغا (مەھلىيا بولۇپ كېتىشتىن) ساقلىنىڭالر.
چۈنكى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدە يۈز بەرگەن پىتنە ئايالالر توغرىسىدا بولغاندۇر».
﴿پەرۋەردىگارىڭ (ئاسىيلىق قىلغۇچىالردىن) ئەلۋەتتە تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾ بۇ ﷲ
تائاالنىڭ ئاسىيلىق قىلغان ۋە پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلغان كىشىلەردىن ھېسابنى تېز
ئالىدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا جازانى تېز بېرىدىغانلىقى بىلەن ئاگاالندۇرۇشىدۇر.
﴿(ئىتائەت قىلغۇچىالرنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۆزىگە يېقىنالشقان ۋە پەيغەمبەرلىرى ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ئەگەشكەن
كىشىلەرنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ئۇالرغا مېھرىباندۇر.
ﷲ تائاال قۇرئاندىكى كۆپلىگەن ئايەتلىرىدە ئۆزىنىڭ ھېساب ئالغۇچى ئىكەنلىكى بىلەن
ئۆزىنىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،مېھرىبان زات ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت سۈپەتلىرىنى بىر يەردە
كەلتۈرىدۇ .تۆۋەندىكى ئايەتلەردىمۇ شۇنداق كەلدى﴿ :ئىنسانالر زۇلۇم قىلسىمۇ ،پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ئۇالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) مېنىڭ (مۆمىن) بەندىلىرىمگە
خەۋەر قىلغىنكى ،مەن تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىمەن ،ناھايىتى رەھىم قىلغۇچىمەن .مېنىڭ
ئازابىم قاتتىقتۇر﴾((( يەنە نۇرغۇن ئايەتلەر مۇشۇ مەزمۇندا كەلگەن.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  32ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھىجر سۈرىسى  49ــــ  50ـ ئايەتلەر.
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ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئۆزى تەرەپكە بەزىدە ئۆزىنىڭ دەرگاھىدىكى نازۇ نېئمەتلەرنى
سۈپەتلەش ئارقىلىق قىزىقتۇرۇش بىلەن چاقىرسا ،بەزىدە دوزاخ ۋە دوزاختىكى قىيىن ـ
قىستاق ،ئازاب ۋە قىيامەت كۈنىدىكى قورقۇنچلۇق ئەھۋالالرنى بايان قىلىپ قورقۇتۇش بىلەن
ياكى بەزىدە ھەر ئىككىسىنى بىر ئورۇندا كەلتۈرۈش بىلەن چاقىرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ بۇ
خىل ئۇسلۇبالرنى قوللىنىشى ھەر بىر ئۇسلۇبىنىڭ بەندىلىرىگە مەنپەئەتلىك بولغانلىقى
ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بىزنى ئۆزىنىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلغۇچىالردىن ،توسقان ئىشلىرىدىن
يانغۇچىالردىن ۋە خەۋەر بەرگەن نەرسىلىرىگە ھەقىقىي ئىشەنگۈچىلەردىن قىلسۇن! شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال بىزگە ناھايىتى يېقىندۇر ،تىلەكلەرنى ئىجابەت قىلغۇچىدۇر ،قىلغان
دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،كۆپ بەرگۈچىدۇر ۋە سېخىدۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر مۆمىن ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى بىلسە ئىدى ،بىرەرسىمۇ
ئۇنىڭ جەننىتىگە كىرىشنى تەمە قىلمىغان بوالتتى .ئەگەر كاپىر ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى
بىلسە ئىدى ،بىرسىمۇ جەننەتكە كىرىشتىن ئۈمىدسىزلەنمەيتتى .ﷲ تائاال  100رەھمىتىنى
يارىتىپ ،بىر رەھمەتنى مەخلۇقاتالرنىڭ بىر ـ بىرىگە مېھرىبانلىق قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىغا چاچتى 99 .رەھمىتى بولسا ،ئۆزىنىڭ قېشىدا (ساقالنماقتادۇر)» بۇ ھەدىسنى تىرمىزى
ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
تائاال مەخلۇقاتلىرىنى ياراتقاندا ،ئەرشنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ قېىشىدىكى بىر كىتابقا:
“مېنىڭ رەھمىتىم غەزىپىمدىن ئۈستۈن كەلدى” دەپ يازدى».
ﷲ تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن! نېئمەت ئاتا قىلىش ﷲ تائاالغا خاستۇر .كەرەملىك
ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بىلەن ئەنئام سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
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ئەئراف سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 206 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئەلىف ،الم ،مىم ،ساد﴿( .﴾1ئى مۇھەممەد! كاپىرالرنى)
ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ،مۆمىنلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلىشىڭ ئۈچۈن ،بۇ كىتاب
(يەنى قۇرئان) ساڭا نازىل قىلىندى ،ئۇنىڭدىن (يەنى ئۇنى تەبلىغ قىلىشتا
قەۋمىڭنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىشىدىن ئەنسىرەپ) يۈرىكىڭ سىقىلمىسۇن﴿.﴾2
(ئى ئىنسانالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە نازىل قىلىنغان
كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ئەگىشىڭالر ،ﷲ نى قويۇپ( ،جىنالردىن ۋە
ئىنسانالردىن بولغان ،سىلەرنى ئازدۇرىدىغان) دوستالرغا ئەگەشمەڭالر،
سىلەر ۋەز  -نەسىھەتنى ئاز قوبۇل قىلىسىلەر﴿.﴾3
﴿ئەلىف ،الم ،مىم ،ساد﴾ ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ھەرپلەر ھەققىدە بەقەرە
سۈرىسىدە توختالغان ئىدۇق.
﴿بۇ كىتاب (يەنى قۇرئان) ساڭا نازىل قىلىندى﴾ يەنى بۇ كىتاب
ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىندى﴿ .ئۇنىڭدىن (يەنى ئۇنى
تەبلىغ قىلىشتا قەۋمىڭنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىشىدىن ئەنسىرەپ) يۈرىكىڭ
سىقىلمىسۇن﴾ مۇجاھىد ،قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :قۇرئانغا قارىتا ھېچقانداق بىر شەك بولۇپ قالمىسۇن
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سەن قۇرئاننى يەتكۈزۈشتە ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئاگاھالندۇرۇشتا
سىقىنچىلىق ھېس قىلما -،دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) سەن (مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا) ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر سەۋر قىلغاندەك
سەۋر قىلغىن﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد! كاپىرالرنى) ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ،مۆمىنلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىشىڭ
ئۈچۈن﴾ بۇ قۇرئاننى نازىل قىلدۇق .ئاندىن ﷲ تائاال پۈتۈن ئىنسانالرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا
(يەنى قۇرئانغا) ئەگىشىڭالر﴾ يەنى بارلىق مەۋجۇداتنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسى بولغان ﷲ

تائاال تەرىپىدىن سىلەرگە چۈشۈرۈلگەن قۇرئاننى ئېلىپ كەلگەن ساۋاتسىز پەيغەمبەرنىڭ ئىش
ئىزلىرىغا ئەگىشىڭالر.

﴿ﷲ نى قويۇپ( ،جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان ،سىلەرنى ئازدۇرىدىغان) دوستالرغا
ئەگەشمەڭالر﴾ يەنى سىلەر پەيغەمبەر كۆرسەتكەن يولدىن باشقا يولغا چىقىپ كەتمەڭالر.

ئەگەر چىقىپ كەتسەڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدىن باشقىسىنىڭ ھۆكمىگە چىقىپ كەتكەن
بولىسىلەر.
﴿سىلەر ۋەز  -نەسىھەتنى ئاز قوبۇل قىلىسىلەر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى
ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ
(لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشىلەر
(يەنى كۇففارالر) گە ئىتائەت قىلساڭ ،ئۇالر سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ
تولىسى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىنىدۇ (يەنى ﷲ نى ياراتقۇچى ،رىزىق بەرگۈچى
دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە ،بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ﴾(((.

*******
ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
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بىز نۇرغۇن شەھەر (ئاھالىسىنى) نى ھاالك قىلدۇق ،بىزنىڭ ئازابىمىز ئۇالرغا كېچىسى
ياكى چۈشلۈكى ئۇخالۋاتقان چاغلىرىدا كەلدى﴿ .﴾4بىزنىڭ ئازابىمىز كەلگەن چاغدا،
ئۇالرنىڭ چەككەن پەريادى :بىز ھەقىقەتەن زالىم ئىدۇق ،دېيىشتىنال ئىبارەت بولدى﴿.﴾5
بىز ئەلۋەتتە پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن (پەيغەمبەرلەر تەبلىغ قىلدىمۇ؟ سىلەر قانداق
((( ئەھقاف سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇسۇف سۈرىسى  103ـ ئايەت .
((( ئەنئام سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇسۇف سۈرىسى  106ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

جاۋاب بەردىڭالر؟ دەپ) سورايمىز ،پەيغەمبەرلەردىنمۇ ئەلۋەتتە (ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا
قىلدىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز﴿( .﴾6قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى) ئۇالرغا ھەقىقىي بىلىش
ئاساسىدا ئېيتىپ بېرىمىز ،بىز ئۇالردىن ئايرىلمىغان ئىدۇق (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن
خەۋەردارمىز)﴿.﴾7

ھاالك قىلىنغان شەھەرنىڭ ئەھۋالى
﴿بىز نۇرغۇن شەھەر (ئاھالىسىنى) نى ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى بىز نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسىنى
ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرىمىزگە قارشىلىق قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ھاالك قىلدۇق.
ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشلىرى ئۆزلىرىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ رەسۋالىقىنى ئېلىپ كەلدى .ﷲ تائاال
پەيغەمبەرلىرىگە قارشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ھاالك قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەندىن
ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر (كاپىرالر تەرىپىدىن) مەسخىرە قىلىندى ،مەسخىرە قىلغۇچىالر
مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆردى﴾(((﴿ ،نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم بولغانلىقلىرى
ئۈچۈن (شەھەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ) ئۆگزىلىرى ئۆرۈلۈپ ،ئۈستىگە تاملىرى يىقىلغان نۇرغۇن تاشالندۇق
قۇدۇقالر ۋە ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز) قالغان﴾(((﴿ ،بىز نۇرغۇن شەھەرنى ھاالك قىلدۇق،
ئۇالرنىڭ ئاھالىسى كەيىپ ـ ساپالىق تۇرمۇش كۆچۈرەتتى ،بۇ ئۇالرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىدۇر ،ئۇالر
ھاالك بولغاندىن كېيىن (ئۇ جايالردا) ئازغىنا ۋاقىتتىن تاشقىرى ئادەم تۇرغان ئەمەس ،ئۇالر (نىڭ
مال  -مۈلكى ۋە يۇرتىغا) بىز ۋارىسلىق قىلدۇق﴾(((.
﴿بىزنىڭ ئازابىمىز ئۇالرغا كېچىسى ياكى چۈشلۈكى ئۇخالۋاتقان چاغلىرىدا كەلدى﴾ يەنى
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى ۋە غەزىپى كەلگەندە ،ئۇالر كېچىلىك ئۇيقۇدا ياكى كۈندۈزلۈك دەم ئېلىش
ئۇيقۇسىدا ئىدى .بۇ دەل كىشىلەرنىڭ ئويۇن ـ تاماشا قىلىش ۋە ئۇخالش بىلەن بىخۇت تۇرىدىغان
ۋاقىتلىرى ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىدىغان) شەھەرلەرنىڭ
ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ ئۆزلىرىگە كېچىسى (غەپلەتتە) ئۇخالۋاتقانلىرىدا كېلىشىدىن
قورقمامدۇ .شەھەرلەر ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ چۈش ۋاقتىدا ـ ئۇالر ئويناپ تۇرغانلىرىدا
كېلىشىدىن قورقمامدۇ﴾(((﴿ ،ھىيلە  -مىكىر ئىشلىتىپ يامان ئىش قىلغانالر ﷲنىڭ ئۆزلىرىنى
يەرگە يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن ياكى ئۆزلىرىگە ئويلىمىغان يەردىن ئازاب كېلىشىدىن قورقمامدۇ؟ ياكى
ئۆزلىرىنى سەپەر ئۈستىدىكى چاغلىرىدا جازاغا يولۇقتۇرۇشىدىن قورقمامدۇ؟ (بۇ چاغدا) ئۇالر
قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ .ياكى (ﷲنىڭ) ئۆزلىرىنى قەدەممۇقەدەم جازالىشىدىن قورقمامدۇ؟ سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالر ئەلۋەتتە مەرھەمەتلىكتۇر ،مېھرىباندۇر (شۇڭا سىلەرنى ئالدىراپ جازالىمىدى)﴾(((.
((( ئەنئام سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  45ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  97ــــ  98ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  45ــــ  47ـ ئايەتلەر.
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﴿بىزنىڭ ئازابىمىز كەلگەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ چەككەن پەريادى :بىز ھەقىقەتەن زالىم
ئىدۇق ،دېيىشتىنال ئىبارەت بولدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە ئازاب كەلگەندىال ئاندىن ئۆزلىرىنىڭ

خاتاالشقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز (ئاھالىسى) كۇففار بولغان نۇرغۇن شەھەرلەرنى
ھاالك قىلدۇق .ئۇالردىن كېيىن (ئورنىغا) باشقا قەۋمنى پەيدا قىلدۇق .ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ
(كەلگەنلىكىنى) ھېس قىلغان چاغدا ئۇشتۇمتۇت قاچىدۇ( .پەرىشتىلەر ئۇالرغا مەسخىرە قىلىپ
ئېيتتى) «قاچماڭالر ،باياشات تۇرمۇشۇڭالرغا ،تۇرالغۇ جايىڭالرغا قايتىڭالر ،سىلەردىن (مۇھىم
ئىشالردا مەسلىھەت) سورىلىشى مۇمكىن» .ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! ھەقىقەتەن بىز زالىم بولۇپتۇق»
دېيىشتى .ئۇالرنى ئورۇلغان زىرائەتتەك ھاالك قىلىپ ،جانلىرىنى ئالغىنىمىزغا قەدەر ،ئۇالر يۇقىرىقى
پەريادىنى تەكرارالپ تۇردى﴾(((.
﴿بىز ئەلۋەتتە پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن (پەيغەمبەرلەر تەبلىغ قىلدىمۇ؟ سىلەر
قانداق جاۋاب بەردىڭالر؟ دەپ) سورايمىز﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ﷲ

ئۇالرغا نىدا قىلىپ ئېيتىدۇ« :پەيغەمبەرلەرگە نېمە بىلەن جاۋاب بەردىڭالر؟»﴾(((﴿ ،ﷲ قىيامەت
كۈنى پەيغەمبەرلەرنى يىغىپ(« :قەۋمىڭالرنى ئىمانغا دەۋەت قىلغىنىڭالردا) قانداق جاۋابقا ئىگە
بولدۇڭالر؟» دەپ سورايدۇ ،ئۇالر(« :سېنىڭ بىلگىنىڭگە سېلىشتۇرغاندا) بىز ھېچ نەرسە بىلمەيمىز،
سەن غەيىبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن» دەيدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال قىيامەت كۈندە پەيغەمبەر
ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن :سىلەر پەيغەمبەرلەرگە نېمە دەپ جاۋاب قايتۇردۇڭالر؟ -دەپ سورايدۇ.
شۇنداقال پەيغەمبەرلەردىنمۇ مەن سىلەرگە تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلدىڭالرمۇ؟ -دەپ سورايدۇ.

شۇڭا ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە﴿ :پەيغەمبەرلەردىنمۇ ئەلۋەتتە (ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا
قىلدىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇنىڭ :پەيغەمبەرلەرمۇ ئۆزلىرىنىڭ دىنىنى يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت ۋەزىپىسىدىن سورىلىدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

﴿(قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى) ئۇالرغا ھەقىقىي بىلىش ئاساسىدا ئېيتىپ بېرىمىز ،بىز
ئۇالردىن ئايرىلمىغان ئىدۇق (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن خەۋەردارمىز)﴾ ئىبنى ئابباس بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :قىيامەت كۈنى نامى ـ ئەمال خاتىرىلەنگەن كىتاب ئېچىلىدۇ ـ دە ،ئۇ
كىتاب ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى بىر ـ بىرىلەپ سۆزلەيدۇ دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
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﴿بىز ئۇالردىن ئايرىلمىغان ئىدۇق (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن خەۋەردارمىز)﴾

يەنى ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بەندىلىرىگە سۆزلىگەن گەپ  -سۆزىنى ،قىلغان ئىش ـ
ھەرىكەتلىرىنى ،مەيلى ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ،چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن ،بىرىنىمۇ
قويماي خەۋەر قىلىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاالغا
ھېچقانداق نەرسە يوشۇرۇن ئەمەستۇر .ﷲ تائاال كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى سىرالرنى
((( ئەنبىيا سۈرىسى  11ـــــ  15ـ ئايەتلەر.
((( قەسەس سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  109ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

بىلىدۇ(﴿ :دەرەختىن) تۆكۈلگەن ياپراقتىن ﷲ بىلمەيدىغان بىرەرسىمۇ يوق ،مەيلى قاراڭغۇ يەر
ئاستىدىكى بىرەر دانە ئۇرۇق بولسۇن ،مەيلى ھۆل ياكى قۇرۇق نەرسە بولسۇن ،ھەممىسى (ﷲ غا
مەلۇم بولۇپ) لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىقلىقتۇر﴾(((.

*******
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
بۇ كۈندە بەندىلەرنىڭ (ياخشى  -يامان ئەمەللىرىنىڭ) ئۆلچىنىدىغانلىقى ھەقتۇر .ياخشى
ئەمەللىرى ئېغىر چىققانالر نىجات تاپقۇچىالردۇر﴿ .﴾8ياخشى ئەمەللىرى يېنىك چىققانالر بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى تۈپەيلىدىن ئۆزلىرىگە زىيان سالغۇچىالردۇر﴿.﴾9

ئىنسانالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ئۆلچىنىدىغانلىقى
﴿بۇ كۈندە بەندىلەرنىڭ (ياخشى  -يامان ئەمەللىرىنىڭ) ئۆلچىنىدىغانلىقى ھەقتۇر﴾ يەنى
قىيامەت كۈنى بەندىلەرنىڭ بارلىق ئىش ـ ھەرىكىتى ،ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى تارازىغا سېلىنىدۇ .ﷲ تائاال
ھېچبىر كىشىگە زۇلۇم قىلمايدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ:
﴿قىيامەت كۈنى بىز (ئەمەللەر تارتىلىدىغان) ئادالەت تارازىسىنى ئورنىتىمىز ،ھېچ ئادەمگە قىلچە
ئۇۋال قىلىنمايدۇ (يەنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ ،يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى
ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ) ،ئەگەر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئەمەلى بولسىمۇ ،ئۇنى ھازىر قىلىمىز( ،بەندىلەرنىڭ
ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىشقا بىز يېتەرلىكمىز﴾(((﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر
كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك
ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾(((﴿ ،تارازىسى ئېغىر كەلگەن (يەنى ياخشىلىقلىرى يامانلىقلىرىنى
بېسىپ چۈشكەن) ئادەمگە كەلسەك ،ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشتا (يەنى نازۇنېئمەتلىك جەننەتتە) بولىدۇ.
تارازىسى يېنىك كەلگەن (يەنى يامانلىقلىرى ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەن ،يا ياخشىلىقى
بولمىغان) ئادەمگە كەلسەك ،ئۇنىڭ جايى ھاۋىيە بولىدۇ .ھاۋىيەنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سەن قانداق
بىلەلەيسەن؟ ھاۋىيە قىزىق ئوتتۇر﴾(((﴿ ،سۇر چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق
مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ (ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ .تارازىسى ئېغىر كەلگەنلەر (يەنى
ياخشىلىقلىرى يامانلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەنلەر) بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر .تارازىسى يېنىك كەلگەنلەر
(يەنى يامانلىقلىرى ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەنلەر) زىيان تارتقۇچىالردۇر ،جەھەننەمدە مەڭگۈ
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( قارىئە سۈرىسى  -6ئايەتتىن  11ـ ئايەتكىچە.
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قالغۇچىالردۇر﴾(((.
قىيامەت كۈنى تارازىغا قويىلىدىغان نەرسە كىشىلەرنىڭ بارلىق ئىش ـ ھەرىكەت ۋە ئەمەل
ـ ئىبادەتلىرىدۇر .ناۋادا :مەزكۇر ئەمەل ـ ئىبادەت ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلەر كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان
مەنىۋىي نەرسە تۇرسا ،ئۇنى قانداقمۇ تارازىدا ئۆلچىگىلى بولىدۇ؟ -دېگەن سوئال قويۇلسا ،بۇنىڭغا
تۆۋەندىكىدەك جاۋابالر بېرىلىدۇ:
بىرىنچى ،ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەل ـ ئىبادەتلەر گەرچە كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان مەنىۋىي نەرسىلەر
بولسىمۇ ،ﷲ تائاال ئۇنى قىيامەت كۈنىدە ماددىي جىسىم شەكلىگە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ .ئىمام بەغەۋىي
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
قىيامەت كۈنى مەنىۋىي نەرسىنىڭ ماددىي نەرسىگە ئۆزگىرىپ كېتىدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى
ھەدىسلەرمۇ دەلىللەيدۇ:
ئىمام مۇسلىم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ« :بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال ئىمران سۈرىسى قىيامەت كۈنىدە
ئىككى پارچە چوڭ بۇلۇتتەك ياكى ئىككى سايىۋەندەك ياكى بىر ـ بىرىگە يېقىن تىزىلىپ ئۇچقان بىر
توپ قۇشتەك بولۇپ كېلىدۇ».
ئىمام ئىبنى ماجە قۇرئان توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى قۇرئان (قۇرئان ئوقۇغان)
كىشىلەرنىڭ قېشىغا چىرايىدىن ھالسىزلىق چىقىپ تۇرغان ياش يىگىتنىڭ سۈرىتىدە كېلىدۇ .ئۇنىڭدىن:
سەن كىم؟ -دەپ سورالغاندا ،ئۇ :مەن سىلەرنى كېچىلىرى ئۇيقىدىن ،كۈندۈزلىرى نورمال يەپ ـ
ئىچىپ ياشاشتىن توساپ قويغان قۇرئان بولىمەن -،دەيدۇ.
بەرانىڭ قەبرىدىكى سوئال توغرىسىدا سۆزلەنگەن ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلگەن« :مۆمىننىڭ
قېشىغا تېنى خۇشبۇي ،چىرايلىق بىر يىگىت كېلىدۇ .مۆمىن ئۇنىڭدىن :سەن كىم؟ -دەپ سورايدۇ.
ئۇ يىگىت :مەن سېنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىڭ بولىمەن -،دەيدۇ .ئەمما كاپىر مۇناپىقالرغا بولسا،
دەل بۇنىڭ ئەكسىچە ئەھۋال يۈز بېرىدۇ».
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ئىككىنچى ،تارازىغا ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەل ـ ئىبادەتلەر يېزىلغان كىتاب قويۇلىدۇ .بۇنى
“الئىالھە ئىللەلالھ” دەپ يېزىلغان تەۋھىد كارتۇچكىسى ھەققىدە كەلگەن ھەدىس دەلىللەيدۇ.
ھەدىستە مۇنداق كەلگەن« :قىيامەت كۈنى بىر ئادەم ئۈچۈن ،ئۇ ئادەمنىڭ ئىش ـ ھەرىكەت،
ئەمەل  -ئىبادەتلىرى يېزىلغان  99دانە دەپتەر كەلتۈرۈلىدۇ .ھەر بىر دەپتەرنىڭ چوڭلىقى كۆز
يېتىم يەرگىچە بولۇپ ،بۇالر تارازىنىڭ بىر تەرىپىگە قويۇلىدۇ .ئاندىن تەۋھىد كەلىمىسى يېزىلغان
كارتۇچكا (تارازىنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە قويۇلۇش ئۈچۈن) كەلتۈرۈلىدۇ .ئۇ ئادەم :ئى پەرۋەردىگارىم!
شۇنچىلىك چوڭ دەپتەرلەرنىڭ ئالدىدا بۇ كارتۇچكا قانچىلىك ئېغىرلىقتا ئولتۇراتتى؟ -دەيدۇ .ﷲ
تائاال ئۇ ئادەمگە :ساڭا ئۇۋال قىلىنمايدۇ ،دەيدۇ ـ دە ،ئاشۇ كارتۇچكا تارازىنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە
قويۇلىدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :تارازىدا ئۇ دەپتەرلەر يەڭگىل ،تەۋھىد
كەلىمىسى يېزىلغان كارتۇچكا ئېغىر ئولتۇرىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى شۇنداق رىۋايەت قىلغان.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  -101ئايەتتىن  103ـ ئايەتكىچە.

ئەئراف سۈرىسى

ئۈچىنىچى :ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغان ئادەمنىڭ ئۆزى تارازىغا قويۇلىدۇ.
تۆۋەندىكى ھەدىس بۇ مەزمۇننى دەلىللەيدۇ .ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :قىيامەت كۈنى ناھايىتى
بەستلىك ،سېمىز بىر ئادەم تارازىغا قويۇلىدۇ .ئۇ ئادەم شۇنچە بەستلىك تۇرقى بىلەن تارازىدا پاشىنىڭ
قانىتىچىلىكمۇ ئېغىرلىقتا ئولتۇرمايدۇ ».ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچى بۇنىڭغا دەلىل كەلتۈرۈپ﴿ :قىيامەت
كۈنى ئۇالرنى (يەنى مۇنداق كىشىلەرنى) قىلچە ئېتىبارغا ئالمايمىز﴾(((.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدىكى ھەدىستە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سىلەر ئۇنىڭ ئىككى پاچىقىنىڭ ئىنچىكىلىكىدىن ھەيران قېلىۋاتامسىلەر؟ مېنىڭ
جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئۇنىڭ ئىككى پاچىقى
(قىيامەت كۈنىدە) تارازىدا ئۇھۇد تېغىدىن ئېغىر ئولتۇرىدۇ».
يۇقىرىدا كەلگەن ھەدىسلەرنى شۇنداق بىرلەشتۈرۈشكە بولىدۇكى ،بىر قېتىمدا ئىنساننىڭ
ماددىي نەرسىگە ئۆزگەرتىلگەن ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى ،بىر قېتىمدا ئىش ـ ھەرىكەت
ئەمەل ـ ئىبادەتلەر ۋە يەنە بىر قېتىمدا ئىش ـ ھەرىكەت ،ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ ئۆزى تارازىغا
قويۇلىشى مۇمكىن.

*******
ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﭼ
شۈبھىسىزكى ،سىلەرنى زېمىندا يەرلەشتۈردۇق ،زېمىندا سىلەرگە تۇرمۇش الزىمەتلىكلىرىنى
پەيدا قىلدۇق( ،سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مۇشۇنداق نېئمەتلىرى بار تۇرۇقلۇق ئۇنىڭغا) ناھايىتى
ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر﴿.﴾10

ئاسمان ـ زېمىندىكى بارلىق نېئمەتلەرنىڭ ئىنسان ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان تۆۋەندىكى نېئمەتلىرىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى:
(ئۇ نېئمەتلەر بولسىمۇ) ﷲ تائاالنىڭ زېمىننى ياشايدىغان ماكان قىلىپ ،ئۇنىڭدا تاغ ـ دەرياالرنى
بەرپا قىلغانلىقى ،ئۆي ماكانالرنى ھازىرالپ بەرگەنلىكى ،زېمىندىكى بارلىق پايدىلىق نەرسىلەردىن
ئىنسانالرنىڭ پايدىلىنىشىغا رۇخسەت قىلغانلىقى ،زېمىندىكى ئىنسانالر پايدىلىنىدىغان ئۆسۈملۈك
ۋە زىرائەتلەرنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بۇلۇتالرنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكى ،زېمىندا تىرىكچىلىك
قىلىشنىڭ يوللىرىنى كۆرسىتىپ بەرگەنلىكى ۋە ئىنسانالرنىڭ شۇ يولالر ئارقىلىق تىرىكچىلىك
قىلىدىغانلىقى قاتارلىقالردۇر.
ئىنسانالر ئىچىدىن ئازغىنا بىر قىسىم كىشىلەرال شۇ نېئمەتلەرگە شۈكۈر قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ﷲ نىڭ نېمىتىنى ساناپ تۈگىتەلمەيسىلەر ،كاپىر ئادەم ،شەك ـ
((( كەھف سۈرىسى  105ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شۈبھىسىزكى ،زۇلۇم قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر﴾(((.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬﯭ
شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرنى ياراتتۇق ،ئاندىن سىلەرنى شەكىلگە كىرگۈزدۇق ،ئاندىن
پەرىشتىلەرگە« :سىلەر ئادەمگە (ھۈرمەت بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن) سەجدە قىلىڭالر» دېدۇق،
ئىبلىستىن باشقىسى سەجدە قىلدى .ئۇ سەجدە قىلغۇچىالردىن بولمىدى﴿.﴾11

ئادەم ئەلەيھىسساالمغا پەرىشتىلەرنىڭ سەجدە قىلغانلىقى ،ئەمما ئىبلىسنىڭ
سەجدە قىلىشتىن باش تارتقانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئورۇندا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدلىرىغا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىپىنى
بايان قىلىپ ۋە (بۇنىڭدىكى سەۋەب) ئادەم ئەۋالدلىرىنىڭ ئىبلىسنىڭ ئازدۇرۇشىدىن ساقلىنىشى
ۋە ئۇنىڭ يوللىرىغا ئەگەشمەسلىكى ئۈچۈن ئىبلىسنىڭ ئادەم ئەۋالدىغا دۈشمەن ئىكەنلىكىدىن
ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن
قارا اليدىن ياسىلىپ شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن (چەكسە جىرىڭاليدىغان) قۇرۇق اليدىن ئىنسان
(يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم) نى يارىتىمەن .مەن ئۇنى تولۇق ياراتقان (يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە
كىرگۈزۈپ ،ئەزالىرى تولۇق ۋە مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن) ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن
چېغىمدا ،سىلەر ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالر» .پەرىشتىلەرنىڭ بىرىمۇ ئايرىلىپ قالماي ھەممىسى
(ئادەم ئەلەيھىسساالمغا) پەقەت ئىبلىسال سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى﴾((( يەنى ﷲ تائاال ئادەم
ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قولى بىلەن يېپىشقاق اليدىن يارىتىپ چىرايلىق شەكىلگە كىرگۈزگەندىن
كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۆز روھىدىن پۈۋلەپ جان كىرگۈزگەن ۋاقتىدا ،پەرىشتىلەرنىڭ ئۆزىنى ئۇلۇغلىشى
ئۈچۈن ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇدى .پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىنى
ئاڭلىغان ھامان ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلدى .ئەمما ئىبلىس سەجدە قىلمىدى .بۇ ھەقتىكى
قىسسە بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىنغان ئىدى.
بۇ ئايەتتە كەلگەن﴿ :سىلەرنى ياراتتۇق﴾ دېگەن سۆزدىن ئادەم ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
بۇ يەردە “سىلەر” دەپ كۆپلۈك ئىبارىسىنى قوللىنىشى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنسانالرنىڭ بوۋىسى
بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .بۇ ئايەت خۇددى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى ئىسرائىل ئەۋالدىغا
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەرگە بۇلۇتنى سايىۋەن قىلىپ بەردۇق ،سىلەرگە تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى
((( ئىبراھىم سۈرىسى  34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھىجر سۈرىسى  28ــــ  31ـ ئايەتلەر

ئەئراف سۈرىسى

چۈشۈرۈپ بەردۇق﴾((( دېگەن ئايىتىگە ئوخشايدۇ .بۇ ئايەتتىكى ﴿سىلەرگە﴾ دېگەن سۆزدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى ئىسرائىل ئەۋالدى ئەمەس ،بەلكى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
زامانىسىدىكى ئىسرائىل ئەۋالدلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئايەتنىڭ بۇنداق ئۇسۇلدا بايان قىلىنىشى
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ شۇ دەۋردىكى ئاتا ـ بوۋىلىرىغا بېرىلگەن نېئمەتلەرنىڭ ئەۋالدلىرىغىمۇ
بېرىلگەنلىكى ئۈچۈندۇر .ئەمما تۆۋەندىكى ئايەت يۇقىرىقى ئايەتنىڭ ئەكىسىچىدۇر:
﴿بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن الينىڭ جەۋھىرىدىن ياراتتۇق﴾((( بۇ ئايەتتىكى «ئىنسان» دېگەن
سۆزدىن مۇئەييەن بىر ئىنسان ئەمەس ،بەلكى اليدىن يارىتىلغان ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە لەختە
قاندىن يارىتىلغان ئادەم ئەۋالدلىرى بولۇپ بارلىق ئىنسانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﷲ (ئىبلىسقا)« :سېنى سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغان چېغىمدا نېمىشقا سەجدە قىلمىدىڭ؟»
دېدى .ئىبلىس« :مەن ئۇنىڭدىن ئارتۇق .مېنى ئوتتىن ،ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ» دېدى﴿.﴾12
﴿«سېنى سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغان چېغىمدا نېمىشقا سەجدە قىلمىدىڭ؟» دېدى﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى :سېنى ئادەمگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغان ۋاقتىمدا سېنىڭ سەجدە قىلماسلىقىڭغا
نېمە سەۋەبچى بولدى؟ -دېگەنلىك بولىدۇ .ئىبنى جەرىرمۇ :بۇ ئايەت مۇشۇنداق مەنە بېرىدۇ-،
دېدى.
لەنىتى ئىبلىس﴿ :مەن ئۇنىڭدىن ئارتۇق﴾ دەپ جاۋاب بەردى .ئۇنىڭ كۆرسەتكەن باھانىسى
گۇناھ قىلغانلىقتىنمۇ ئېغىردۇر .لەنىتى ئىبلىس :يۇقىرى مەتىۋىلىكلەرنىڭ تۆۋەن مەۋتىۋىلىكلەرگە
سەجدە قىلىشى توغرا ئەمەس -،دېگەن سەپسەتە بىلەن :مەن ئوتتىن ،ئادەم اليدىن يارىتىلغان،
ئوت اليدىن ئەۋزەل تۇرسا ،سەن قانداقمۇ مېنى ئۇنىڭغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇيسەن؟ -دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قولى بىلەن يارىتىپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ روھىدىن پۈۋلەپ،
جان كىرگۈزگەنلىكىدىن ئىبارەت ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان شەرىپىگە قارىماي ،ماددىنىڭ
ماھىيىتىگە قارىدى .دېمەك ،ئىبلىس ئوت بىلەن الينى سېلىشتۇرىمەن دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ
پەرىشتىلىرىگە﴿ :ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالر﴾((( دېگەن بۇيرۇقىغا بويۇنتاۋلىق قىلدى .سەجدە
قىلىشتىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىن ئايرىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن
مەھرۇم قالدى .بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ :مەن اليدىن يارىتىلغان ئادەمدىن ئەۋزەل -،دېگەن
سەپسەتىسى بەربات بولدى.
چۈنكى الينىڭ ئەسلى بولغان تۇپراق ئېغىر ،سۇ ساقلىيااليدىغان ،يۇمشاق ،چىداملىق ،زىرائەت
ئۈندۈرىدىغان ،ئۆزىدە ئۆسۈملۈكلەرنى ياشنىتىدىغان ۋە مول ـ ھوسۇل بېرىدىغان خۇسۇسىيەتلەرگە
((( بەقەرە سۈرىسى  57ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  12ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىگە .ئوت بولسا ،كۆيدۈرىدىغان ،يەڭگىل ۋە تارقىلىشچان ،ئاسان يامىشىدىغان خۇسۇسىيەتلەرگە
ئىگە .ئىبلىس ئۆزى يارىتىلغان ماددىغا خىالپلىق قىلدى .ئادەم ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا
قىلىش ،ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش ،ئۆزىنى ئېتىراپ قىلىش ۋە ﷲ تائاالدىن مەغپىرەت تەلەپ قىلىش
ئارقىلىق ئۆز ماددىسىغا ۋاپا قىلدى.
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :پەرىشتىلەر نۇردىن يارىتىلغان ،ئىبلىس ئوتنىڭ يالقۇنىدىن
يارىتىلغان ،ئادەم بولسا ،سىلەرگە سۈپەتلەپ بېرىلگەندەك (تۇپراقتىن) يارىتىلغان».

ئىبلىسنىڭ سېلىشتۇرغۇچىالرنىڭ تۇنجىسى ئىكەنلىكى
ئىبلىس«﴿ :مېنى ئوتتىن ،ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ» دېدى﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت ھەققىدە
ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبلىس :مەن ئوتتىن ،ئادەم تۇپراقتىن يارىتىلغان
تۇرسا دەپ ،نەرسىلەرنىڭ ماھىيىتىنى سېلىشتۇرۇشنى تۇنجى بولۇپ يولغا قويغۇچى بولدى.
بۇ ھەقتە ئىبنى سەئىدىنىڭمۇ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :ئىبلىس تۇنجى بولۇپ
ماددىالرنى ئۆز ئارا سېلىشتۇرغۇچى بولدى .كېيىنكىلەر قۇياش ،ئايالرغىمۇ مۇشۇنداق سېلىشتۇرۇشالر
ئارقىلىق ئىبادەت قىلدى.

*******
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﷲ (ئىبلىسقا) ئېيتتى« :سەن بۇ يەردىن (يەنى جەننەتتىن) چۈشۈپ كەت ،بۇ يەردە ئۆزەڭنى
چوڭ تۇتۇشۇڭغا بولمايدۇ ،يوقال ،سەن ھەقىقەتەن پەسكەشلەردىنسەن»﴿ .﴾13ئىبلىس« :ماڭا
كىشىلەر قايتا تىرىلدۈرۈلىدىغان كۈنگىچە (يەنى قىيامەت كۈنىگىچە) مۆھلەت بەرگىن» دېدى﴿.﴾14
ﷲ « :ساڭا مۆھلەت بېرىلىدۇ» دېدى﴿.﴾15
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ﷲ تائاال ئىبلىسقا :بۇ يەردە تەكەببۇرلۇق قىلىشقا بولمايتتى ،لېكىن سەن تەكەببۇرلۇق قىلىپ
بۇيرۇقۇمغا ئاسىيلىق قىلغانلىقىڭ ۋە ماڭا بويسۇنمىغانلىقىڭ ئۈچۈن«﴿ :سەن بۇ يەردىن (يەنى
جەننەتتىن) چۈشۈپ كەت»﴾ دېدى.
كۆپ ساندىكى ئالىمالر :بۇ ئايەتتىكى ﴿بۇ يەردىن﴾ دېگەن سۆزدىن جەننەت كۆزدە
تۇتۇلماستىن ،ئۈستىنكى ئالەمدىكى ئىبلىس ئۈچۈن تۇرالغۇ قىلىنغان بىر ئورۇن كۆزدە تۇتۇلغان
بولۇشى مۇمكىن -،دېيىشتى.
﴿«يوقال ،سەن ھەقىقەتەن پەسكەشلەردىن سەن»﴾ بۇنداق قوغلىنىش ئىبلىسنىڭ مەقسىتى
ۋە مۇرادىغا تۈپتىن خىالپ كەلگەن بىر مۇئامىلىدۇر .لەنىتى ئىبلىس مۇشۇ ۋاقىتتا ھوشىنى تېپىپ:

سۈرىسى
ئەئراف سۈرىسى
ئەنئام

﴿«ماڭا كىشىلەر قايتا تىرىلدۈرۈلىدىغان كۈنگىچە (يەنى قىيامەت كۈنىگىچە) مۆھلەت بەرگىن»﴾

دەپ ،ﷲ تائاالدىن ئۆزىگە تاكى قىيامەتكىچە مۆھلەت بېرىشنى تەلەپ قىلدى.

ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەلىۋىگە ئاساسەن«﴿ :ساڭا مۆھلەت بېرىلىدۇ»﴾ دەپ جاۋاب قايتۇردى.
ﷲ تائاالنىڭ ئىبلىسقا مۆھلەت بېرىشىدە نۇرغۇن ئىبرەت ۋە ھېكمەتلەر بار .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بىر
خاھىشى بولۇپ ،ئۇنىڭغا ھېچكىم قارشىلىق قىاللمايدۇ .ﷲ تائاال تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر.

*******
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ
ئىبلىس ئېيتتى« :سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ
ئەۋالدىغا ۋەسۋەسە قىلىش) ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمەن﴿ .﴾16ئاندىن
ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن ،ئارقىسىدىن ،ئوڭىدىن ،سولىدىن ھۇجۇم قىلىمەن ،ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ
(نېمىتىڭگە) شۈكۈر قىلغۇچىالر ئەمەسلىكىنى كۆرىسەن»﴿.﴾17
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىبلىسقا قىيامەت كۈنىگىچە مۆھلەت بەرگەندىن كېيىن ،ئىبلىسنىڭ بۇنى
چىڭ تۇتقا قىلىپ«﴿ :سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ
ئەۋالدىغا ۋەسۋەسە قىلىش) ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمەن﴾ دەپ ھەددىدىن
ئاشقانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :سەن مېنى
ئازغۇنلۇققا ھۆكۈم قىلغاچقا ،ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىغا ۋەسۋەسە قىلىش ئۈچۈن چوقۇم
سېنىڭ توغرا يولۇڭنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمەن.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :سەن ياراتقان ئادەمنىڭ سەۋەبى بىلەن
مېنى رەھمىتىڭدىن يىراق قىلىپ ،ھاالك قىلغىنىڭ ئۈچۈن ،مەن ئۇ ئادەمنىڭ ئۆز پۇشتىدىن ياراتقان
بەندىلىرىڭنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن ،ھەق ۋە نىجاتلىق يولىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمەن .شۇنداقال ،سەن
مېنى ئازغۇنلۇققا ھۆكۈم قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ،بەندىلىرىڭنىڭ ساڭا ئىبادەت قىلماسلىقى ۋە سېنى بىر
دەپ ئەقىدە باغلىماسلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ئازدۇرىمەن.
ئىمام ئەھمەد سەبۇرە ئىبنى ئەبلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :شەيتان ئادەم بالىلىرىنىڭ يوللىرىدا ئولتۇرىدۇ.
يەنى مۇسۇلمان بولماقچى بولغان كىشىنىڭ يولىدا ئولتۇرۇپ :سەن ئۆزەڭنىڭ دىنىڭنى ۋە ئاتا -
بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنى تاشالپ مۇسۇلمان بوالمسەن؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق
سالماي مۇسۇلمان بولىدۇ .ﷲ يولىدا ھىجرەت قىلماقچى بولغان كىشنىڭ يولىدا ئولتۇرۇپ :سەن ئۆز
ۋەتىنىڭنى ۋە ئۆز يۇرتىڭنى تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟ -دەيدۇ ».پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ
يولىدا ھىجرەت قىلغۇچىنىڭ مىسالى ،خۇددى باغالقتىكى ئاتقا ئوخشايدۇ (باغلىقتىكى ئات بىر يەرگە
باغلىنىپ قالغىنىدەك ،ھىجرەت قىلغۇچىنىڭ قەلب رىشتىمۇ ئانا ۋەتىنىگە باغالنغان بولىدۇ .شۇڭا

549

دىققەت قىلمىسا ،شەيتاننىڭ ئازدۇرۇشىغا ئەگىشىپ كېتىش ئېھتىمالى بار .شۇنداق تۇرۇغلۇقمۇ) ئۇ
كىشى ئۇنىڭ گېپىگە قۇالق سالماي ھىجرەت يولىغا مېڭىۋېرىدۇ .شەيتان جىھاد قىلغىلى ماڭغانالرنىڭ
يولىدا ئولتۇرۇپ :سەن جىھادقا چىقامسەن؟ ئەگەر جىھادتا ئۆلۈپ كەتسەڭ ،ئايالىڭ تۇل قېلىپ،
باشقىالرنىڭ ئەمرىگە ئۆتۈپ كېتىدۇ .مېلىڭ باشقىالرغا تەقسىم قىلىنىپ كېتىدۇ -،دەيدۇ .مۆمىنلەر
ھەر بىر توسالغۇدا شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ،ئۆز يولىغا مېڭىۋېرىدۇ .كىمكى شەيتاننىڭ
شۇنداق ۋەسۋەسە قىلىشلىرىغا قارىماي مۇسۇلماندارچىلىقتا چىڭ تۇرسا ،ناۋادا ئۇ كىشى ئۆز ئەجىلى
بىلەن ئۆلۈپ كەتسە ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇ كىشىنى جەننەتكە ئەكىرىشى ھەقلىق بولىدۇ .ئەگەر جىھادقا
چىقىپ شېھىت قىلىنغان بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى جەننەت بىلەن مۇكاپاتلىشى ھەقلىق بولىدۇ.
ئەگەر سۇدا غەرق بولۇپ ياكى ئۇالرنىڭ ئاستىدا قېلىپ ئۆلۈپ كەتسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇ كىشىنى
جەننەتكە ئەكىرىشى ھەقلىق بولىدۇ».
﴿ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن ،ئارقىسىدىن ،ئوڭىدىن ،سولىدىن ھۇجۇم قىلىمەن﴾ ئەلى
ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شەيتاننىڭ سۆزىنى ھېكايە قىلىپ كەلگەن:
﴿ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن (ھۇجۇم قىلىمەن)﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مەن
ئۇالرنى قىيامەت كۈنىنىڭ بولۇشىدىن شەكلەندۇرىمەن؛ ﴿ئارقىسدىن (ھۇجۇم قىلىمەن)﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنى دۇنيا ھاياتىغا قىزىقتۇرىمەن؛ ﴿ئوڭدىن (ھۇجۇم قىلىمەن)﴾
دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنى دىن ئىشلىرىدا شۈبھىلەندۈرىمەن؛ ﴿سولدىن (ھۇجۇم
قىلىمەن)﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنى يامان ئىشالرنى قىلىشقا ھېرىسمەن قىلىمەن
دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
﴿ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن ،ئارقىسىدىن ،ئوڭىدىن ،سولىدىن ھۇجۇم قىلىمەن﴾ ھەكىم
ئىبنى ھەببان بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەزكۇر ئايەتتە شەيتان ئادەم بالىلىرىنىڭ ھەر تەرىپىدىن ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى دېدى.
ئەمما ئادەم بالىلىرىنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن ھۇجۇم قىلىمەن -،دېمىدى .ئۇنداق دېيەلمەسلىكىدىكى
سەۋەب ،ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ئادەمنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن چۈشىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر.
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﴿ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ (نېمىتىڭگە) شۈكۈر قىلغۇچىالر ئەمەسلىكىنى كۆرىسەن﴾ ئەلى ئىبنى
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ سېنى بىر دەپ ئەقىدە باغاليدىغان كىشىلەردىن ئەمەسلىكىنى
كۆرىسەن .ئىبلىسنىڭ يۇقىرىدا دېگەن سۆزلىرى گۇمان ۋە پەرەزدىن ئىبارەتتۇر .ئەمما ئۇنىڭ بۇ
پەرەزلىرى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كېلىپ قالدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبلىس ئۇالرنى (ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت) گۇمانىنى
ھەقىقەتەن ئىشقا ئاشۇردى .چۈنكى بىر تۈركۈم مۆمىنلەردىن باشقا ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئىبلىسقا
ئەگەشتى .ئىبلىسنىڭ ئۇالر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئۈستىدىن (ۋەسۋەسە قىلىش بىلەن) ھۆكۈمرانلىق
قىلىشى پەقەت بىزنىڭ ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقۇچىالر بىلەن ئۇنىڭغا شەك كەلتۈرگۈچىلەرنى
بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر ،پەرۋەردىگارىڭ ھەممە نەرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر﴾((( شۇڭا شەيتاننىڭ ئىنساننى
((( سەبەئـ سۈرىسى  20ــــ  21ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

ھەر تەرىپىدىن قورشاپ ،ئىسكەنجىگە ئېلىۋېلىشىدىن پاناھ تىلەش توغرىلىق ھەدىس كەلدى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆۋەندىكى دۇئانى ئەتىگەن ۋە كەچلەردە ئوقۇشنى تاشالپ
قويمايتتى« :ئى ﷲ! دۇنيا  -ئاخىرەتتە خاتىرجەملىك تىلەيمەن .ئى ﷲ! دىنىم ،دۇنيالىقىم،
باال ـ چاقام ۋە ماللىرىمدا كەچۈرۈمچان بولۇشىڭنى تىلەيمەن .ئى ﷲ! ئەيىبىمنى ياپقىن ،كۆڭلۈمنى
خاتىرجەمسىزلىكتىن ساقلىغىن .ئى ﷲ! مېنى ئالدى تەرىپىمدىن ،كەينى تەرىپىمدىن ،ئوڭ
يېنىمدىن ،سول يېنىمدىن ۋە ئۈستى تەرىپىمدىن ساقلىغىن .ئى ﷲ! سېنىڭ كاتتىلىقىڭنىڭ
ھۆرمىتى بىلەن مېنى يەر يۇتۇپ كېتىشتىن پاناھ تىلەيمەن» بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى،
ئىبنى ماجە ،ئىبنى ھەببان ۋە ھاكىم قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.

*******
ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﷲ ئېيتتى« :جەننەتتىن ئەيىبلەنگەن ۋە (رەھمىتىمدىن) مەھرۇم قىلىنغان ھالدا
چىق ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ساڭا ئەگەشكەنلەرنى قوشۇپ ،ھەممىڭالر بىلەن چوقۇم جەھەننەمنى
تولدۇرىمەن»﴿.﴾18
ﷲ تائاال لەنىتى شەيتاننى ئۈستۈنكى ئالەمدىن قوغالپ چىقارغانلىقىنى﴿ :جەننەتتىن
ئەيىبلەنگەن ۋە (رەھمىتىمدىن) مەھرۇم قىلىنغان ھالدا چىق﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن يەنە بىر قېتىم

تەكىتلىدى.

سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :سەن جەننەتتىن
غەزىپىمگە دۇچار بولغان ھالەتتە چىق دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ:
سەن جەننەتتىن خارالنغان ۋە غەزىپىمگە ئۇچرىغان ھالدا چىققىن دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ .سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سەن جەننەتتىن غەزىپىمگە ئۇچرىغان ۋە
رەھمىتىمدىن مەھرۇم قىلىنغان ھالدا چىققىن دېگەن بولىدۇ -،دەيدۇ.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سەن جەننەتتىن لەنىتىمگە ۋە غەزىپىمگە ئۇچرىغان
ھالەتتە چىق دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ .مۇجاھىد :سەن جەننەتتىن قوغالنغان ۋە رەھمىتىمدىن
يىراق قىلىنغان ھالدا چىق دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .رەبىيئ ئىبنى ئەنەس :سەن جەننەتتىن
قوغالنغان ۋە خارالنغان ھالدا چىق دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ساڭا ئەگەشكەنلەرنى قوشۇپ ،ھەممىڭالر بىلەن چوقۇم جەھەننەمنى
تولدۇرىمەن﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى﴿ :ﷲ (ئىبلىسقا) ئېيتتى« :بارغىن (ساڭا مۆھلەت بەردىم)،

ئۇالردىن (يەنى ئادەم بالىلىرىدىن) كىمكى ساڭا ئەگىشىدىكەن( ،جەھەننەم ساڭا ۋە ئۇالرغا) بېرىلگەن
تولۇق جازادۇر .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قوزغىتااليدىغانلىكى ئادىمىڭنى ئاۋازىڭ بىلەن (يەنى گۇناھقا
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چاقىرىشىڭ بىلەن) قوزغاتقىن ،ئاتلىق ۋە پىيادە قوشۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا ھۇجۇم قىلغىن ،ئۇالرنىڭ
ماللىرىغا ۋە بالىلىرىغا شېرىك بولغىن ،ئۇالرغا (يالغان) ۋەدىلەرنى بەرگىن .شەيتاننىڭ ئۇالرغا
بەرگەن ۋەدىسى پەقەت ئالدامچىلىقتۇر .شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ (ئىخالسمەن) بەندىلىرىم ئۈستىدىن
سەن ھۆكۈمرانلىق قىاللمايسەن .پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ھامىي بولۇشقا يېتەرلىكتۇر»﴾((( دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ.

*******
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ
«ئى ئادەم! سەن ئايالىڭ بىلەن ئىككىڭالر بىللە جەننەتتە تۇرۇڭالر ،جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن
خالىغىنىڭالرچە يەڭالر ،بۇ دەرەخكە يېقىنالشماڭالر( ،ئۇنىڭغا يېقىنالشساڭالر) زالىمالردىن بولۇپ
قالىسىلەر»﴿ .﴾19لېكىن شەيتان ئۇالرنىڭ يېپىقلىق ئەۋرەتلىرىنى ئېچىۋېتىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا
ۋەسۋەسە قىلدى ،شەيتان ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ سىلەرگە بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېيىشنى
مەنئى قىلغانلىقى پەقەت سىلەرنىڭ پەرىشتە بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ياكى (جەننەتتە) مەڭگۈ تۇرۇپ
قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر»﴿ .﴾20شۇنىڭدەك ئۇالرغا« :مەن چوقۇم سىلەرگە سادىقمەن» دەپ قەسەم
ئىچىپ بەردى﴿.﴾21

شەيتاننىڭ ئادەم ۋە ھەۋۋاغا ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىپ ،چەكلەنگەن دەرەخنىڭ
مېۋىسىنى يېگۈزگەنلىكى
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ﷲ تائاال ئادەم ۋە ئايالى ھەۋۋاغا جەننەتتىكى مەلۇم بىر دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن باشقا بارلىق
مېۋىلەرنى يېيىشكە رۇخسەت قىلدى .شۇ ۋاقىتتا شەيتان بۇ ئىككىسىگە بېرىلگەن نېئمەتكە ھەسەت
قىلدى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن نېئمەت ۋە چىرايلىق كىيىملىرىدىن ئۇالرنى ئايرىۋېتىش ئۈچۈن ،ئادەم
ۋە ھەۋۋاغا مەزكۇر چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگۈزۈشكە تۈرلۈك چارە ۋە ھىيلە ـ مىكىرلەرنى
قولالندى.
شەيتان ئۇالرغا يالغاندىن مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ سىلەرگە بۇ دەرەخنىڭ
مېۋىسىنى يېيىشنى مەنئى قىلغانلىقى پەقەت سىلەرنىڭ پەرىشتە بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ياكى (جەننەتتە)
مەڭگۈ تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەر ئىككىڭالرنى بۇ دەرەخنىڭ

مېۋىسىدىن چەكلىشىنىڭ سەۋەبى سىلەرنىڭ پەرىشتە بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ياكى جەننەتتە مەڭگۈ
تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر .ئەگەر سىلەر بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېسەڭالر ،پەرىشتىگە ئايلىنىسىلەر
ياكى جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  63ــــ  65ـ ئايەتلەر.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :شەيتان ئۇنىڭغا ۋەسۋەسە
قىلىپ« :ئى ئادەم! ساڭا مەن (يېگەن ئادەم) ئۆلمەيدىغان دەرەخنى ۋە زاۋال تاپماس پادىشاھلىقنى
كۆرسىتىپ قويايمۇ؟» دېدى﴾(((.
﴿شۇنىڭدەك ئۇالرغا« :مەن چوقۇم سىلەرگە سادىقمەن» دەپ قەسەم ئىچىپ بەردى﴾ يەنى :مەن
سىلەرگە نەسىھەت قىلىۋاتىمەن .مەنمۇ سىلەردىن ئىلگىرى مۇشۇ يەردە ئىدىم ،مەن بۇ يەرنى ئوبدان
بىلىمەن .مەن دېگەندەك قىلىڭالر .دېمەك ،شەيتان ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچىپ بېرىش
ئارقىلىق ئۇ ئىككىسىنى ئالدىدى .مۆمىن بەزىدە ﷲ نىڭ نامى تىلغا ئېلىنىش بىلەن ئالدىنىپ قالىدۇ.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئىبلىس ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ :مەن
سىلەردىن ئىلگىرى يارىتىلغان ،بۇ يەرنىڭ ئەھۋالىنى سىلەردىن ياخشى بىلىمەن ،ماڭا ئەگىشىڭالر .مەن
سىلەرنى پايدىلىق يولغا باشالپ قويىمەن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

*******
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒ ﰓﰔ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ
ئالدامچىلىق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئۇالرنى (يۇقىرى مەرتىۋىدىن تۆۋەن مەرتىۋىگە) چۈشۈردى.
دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگەندىن كېيىنال ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى ،ئۇالر جەننەتتىكى
دەرەخلەرنىڭ ياپراقلىرى بىلەن ئەۋرەتلىرىنى يېپىشقا كىرىشتى ،ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى (ئۇالرغا
كايىپ)« :مەن سىلەرگە بۇ دەرەخنى (يەنى مېۋىسىنى) يېيىشنى مەنئى قىلمىغانمىدىم؟ شۈبھىسىزكى،
شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر ،دېمىگەنمىدىم؟» دەپ نىدا قىلدى﴿ .﴾22ئۇالر:
«پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق ،ئەگەر سەن بىزگە مەغپىرەت قىلمىساڭ ،بىزگە
رەھىم قىلمىساڭ ،بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز» دېدى﴿.﴾23
ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ئادەم ئەلەيھىسساالم
خورما دەرىخىگە ئوخشاش ئېگىز ،چاچ ساقاللىرى ئىنتايىن قويۇق ئادەم ئىدى .ئۇ شەيتانغا ئالدىنىپ
چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگەندىن كېيىن ،ئەۋرەت ئەزالىرى ئېچىلىپ قالدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇ جەننەتنىڭ ئىچىدە ئۇيان ـ بۇيانغا يۈگۈرۈشكە باشلىدى .جەننەتتىكى مەلۇم بىر دەرەخ ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ چېچىنى ئىلىۋالدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم :چېچىمنى قويۇۋەتكىن -،دېدى .دەرەخ:
قويۇۋەتمەيمەن -،دېدى .شۇ ئەسنادا ﷲ تائاال :ئى ئادەم! مەندىن قېچىۋاتامسەن؟ -دەپ نىدا قىلدى.
ئادەم ئەلەيھىسساالم :ياق ،ئى پەرۋەردىگارىم! مەن سەندىن ھايا قىلىۋاتىمەن -،دېدى .بۇ ھەدىسنى
ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى مەردەۋىيە بىر قانچە خىل ئۇسلۇب بىلەن رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇالر جەننەتتىكى دەرەخلەرنىڭ ياپراقلىرى بىلەن ئەۋرەتلىرىنى يېپىشقا كىرىشتى﴾ ئىبنى ئابباس
((( تاھا سۈرىسى  120ـ ئايەت.
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا :ئايەتتىكى دەرەخلەرنىڭ ياپراقلىرىدىن ئەنجۈر دەرىخىنىڭ
ياپرىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر جەننەتتىكى دەرەخلەرنىڭ
كىيىم شەكىلدىكى ياپراقلىرى بىلەن ئەۋرەتلىرىنى يېپىشقا كىرىشتى دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ.
ۋەھبە ئىبنى مۇنەببەھ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگەندىن كېيىنال ئۇالرنىڭ
ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى﴾ دېگەن ئايىتى توغرىسىدا مۇنداق دېدى :ئەسلىدە ئادەم بىلەن ھەۋۋانىڭ

كىيىمى نۇردىن بولۇپ ،ئۇالر بىر  -بىرىنىڭ ئەۋرەتلىرىنى كۆرەلمەيتتى .ئۇالر چەكلەنگەن دەرەخنىڭ
مېۋىسىنى يېگەنلىكى ئۈچۈن ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى.
ئابدۇرازاق قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا :ئى
رەببىم! مەن تەۋبە قىلىپ ۋە مەغپىرەت تىلىسەم ،قوبۇل قىالرسەنمۇ؟ -دەپ سورىدى .ﷲ تائاال :ئەگەر
شۇنداق قىلساڭ ،سېنى جەننەتكە كىرگۈزىمەن -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئىبلىس ﷲ تائاالدىن گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى سورىماي ،پەقەت قىيامەت كۈنىگىچە مۆھلەت
بېرىلىشنى سورىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ھەر ئىككىسىگە سورىغىنىنى بەردى.

زەھھاك ئىبنى مۇزاھىم مۇنداق دەيدۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق،
ئەگەر سەن بىزگە مەغپىرەت قىلمىساڭ ،بىزگە رەھىم قىلمىساڭ ،بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن
بولىمىز»﴾ دېگەن دۇئا بولسا ،ئادەمنىڭ ئەلەيھىسساالم گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشى ئۈچۈن پەرۋەردىگارىدىن

تەلىم ئالغان بىر قانچە سۆزدۇر.

*******
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳ
ﷲ ئېيتتى« :سىلەر بىر  -بىرىڭالرغا (يەنى شەيتان ئىنسانغا ،ئىنسان شەيتانغا) دۈشمەن بولغان
ھالدا چۈشۈڭالر ،ئەجىلىڭالر پۈتكەنگە قەدەر يەر يۈزىدە تۇرىسىلەر ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىسىلەر»﴿.﴾24
ﷲ ئېيتتى« :يەر يۈزىدە ياشايسىلەر ،يەر يۈزىدە ئۆلۈسىلەر( ،قىيامەت كۈنى) يەنە يەر ئاستىدىن
چىقىرىلىسىلەر»﴿.﴾25
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ئادەم ،ھەۋۋا ،ئىبلىس ۋە يىالننىڭ زېمىنغا چۈشۈرۈلۈشى
بەزىلەر :بۇ چۈشۈرۈلگەنلەر ئادەم ،ھەۋۋا ،ئىبلىس ۋە يىالنالردۇر -،دەيدۇ .يەنە بەزىلەر:
ئۇالرنىڭ ئىچىدە يىالن يوقتى -،دەيدۇ.
ئەسلى ئاداۋەت ئادەم بىلەن ئىبلىسنىڭ ئارىلىقىدا ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
تاھا سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سىلەر ھەممىڭالر جەننەتتىن بەزىڭالر بەزىڭالرغا دۈشمەن

ئەئراف سۈرىسى

بولغان ھالدا چۈشۈڭالر»﴾((( بۇ يەردىكى چۈشۈڭالر دېگەن سۆز گەرچە ئادەم بىلەن شەيتانغىال
قارىتىلغاندەك قىلسىمۇ ،لېكىن ھەۋۋا ئانىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ،يىالن شەيتانغا تەئەللۇق
بولغاچقا ،ئۇ ئىككىسى تىلغا ئېلىنمىغان .تەپسىرشۇناس ئالىمالر :گەرچە ئادەم ئەلەيھىسساالم،
ئىبلىس ۋە يىالننىڭ چۈشۈرۈلگەن يېرى بايان قىلىنغان بولسىمۇ ،ئەمەلىيەتتە ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ
توقۇغان ھېكايىسىدۇر خاالس ،ھەقىقەتنى ﷲ بىلگۈچىدۇر .ئەگەر ئۇالرنىڭ زېمىنغا چۈشۈرۈلگەن
ئورۇنلىرىنى تىلغا ئېلىش پايدىلىق بولسا ،ﷲ ئۇنى قۇرئاندا بايان قىلغان بوالتتى ياكى بۇنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە بىلدۈرگەن بوالتتى -،دېيىشتى.
﴿ئەجىلىڭالر پۈتكەنگە قەدەر يەر يۈزىدە تۇرىسىلەر ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىسىلەر﴾ يەنى
سىلەرنىڭ زېمىندا مەلۇم مۇددەتكىچە تۇرۇشۇڭالر تەقدىردە بەلگىلەندى ،لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلدى.
﴿ﷲ ئېيتتى« :يەر يۈزىدە ياشايسىلەر ،يەر يۈزىدە ئۆلۈسىلەر( ،قىيامەت كۈنى) يەنە يەر
ئاستىدىن چىقىرىلىسىلەر»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى زېمىندىن خەلق ئەتتۇق،

(ئۆلگۈنىڭالردىن كېيىن) سىلەرنى يەنە زېمىنغا قايتۇرىمىز (توپىغا ئايلىنىسىلەر) ،سىلەرنى (ھېساب
ئېلىش ئۈچۈن) يەنە بىر قېتىم زېمىندىن چىقىرىمىز﴾((( يەنى ﷲ تائاال زېمىننى ئادەم بالىلىرى
ئۈچۈن دۇنيا ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىش مۇددىتىگىچە تۇرالغۇ جاي قىلىپ بەردى .ئادەم بالىلىرى مۇشۇ
زېمىندا ياشايدۇ .ئۆلگەندىن كېيىن زېمىنغا كۆمىلىدۇ .ئىلگىرى ۋە كېيىنكى زاماندا ياشىغان بارلىق
ئىنسانالرنى توپالپ ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىدىن ھېساب ئالىدىغان قىيامەت كۈنىدە ئىنسانالرنىڭ
ھەممىسى مۇشۇ زېمىنغا چىقىرىلىدۇ .قىلمىشىغا ئاساسەن جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ.

*******
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ
ئى ئادەم بالىلىرى! سىلەرگە بىز ھەقىقەتەن ئەۋرىتىڭالرنى ياپىدىغان لىباسنى ۋە زىننەتلىنىدىغان
لىباسنى چۈشۈردۇق ،تەقۋادارلىق لىباسى ئەڭ ياخشىدۇر ،ئەنە شۇالر (يەنى ئىنسان بالىلىرىغا
سەترى ئەۋرەت ئۈچۈن لىباس ياراتماق) ئۇالرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن ﷲ نىڭ (بەندىلىرىگە
بولغان پەزلى  -مەرھەمىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴿.﴾26

كىيىم ۋە زىننەتلىنىدىغان بۇيۇمالرنىڭ چۈشۈرۈلگەنلىكى توغرىسىدا
ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئەۋرەتلىرىنى ياپىدىغان كىيىملەر ۋە زىننەتلىنىش ئۈچۈن كىيىدىغان
كىيىملەرنى نېئمەت قىلىپ بەردى .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ،ئىبنى ئەسلەم﴿ :تەقۋادارلىق
لىباسى ئەڭ ياخشىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالدىن
((( تاھا سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  55ـ ئايەت.
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قورقۇپ ،ئەۋرەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن كىيگەن كىيىم تەقۋادارلىق لىباسى ھېسابلىنىدۇ.

*******
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪ
ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتان سىلەرنىڭ ئاتا  -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 ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلىرى سىلەرنى كۆرەلەيدۇ،
سىلەر ئۇالرنى كۆرەلمەيسىلەر ،شۈبھىسىزكى ،بىز شەيتانالرنى ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ دوستى
قىلدۇق﴿.﴾27

شەيتاننىڭ پىتنىسىدىن ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال ئادەم بالىلىرىغا شەيتاننىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ئاداۋەت تۇتۇپ ،ئۇنى نازۇ ـ
نېئمەتكە تولغان جەننەتتىن جاپا ـ مۇشەققەتكە تولغان دۇنياغا چۈشۈرۈۋەتكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ
ئەۋرىتىنىڭ ئېچىلىپ قىلىشىغا سەۋەبجى بولغانلىقىنى ئەسلىتىپ تۇرۇپ ،ئادەم بالىلىرىنى
شەيتان ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئازدۇرۇپ كېتىشىدىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
شەيتاننىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا تۇتقان بۇ ئاداۋىتى ﷲ تائاالنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا
ئاتا قىلغان نېئمەتلىرىگە ھەسەت قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىققان .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :مېنى قويۇپ ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇالر
سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن نېمىدېگەن يامان بەدەل! (يەنى ﷲغا ئىبادەت
قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا چوقۇنۇش نېمىدېگەن يامان!)﴾(((.
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) بىرەر يامان ئىشنى قىلغان چاغلىرىدا« :ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ
مۇشۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگەن ئىدۇق ،ﷲ بىزنىمۇ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان» دەيدۇ.
(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ (بەندىلىرىنى) ھەقىقەتەن يامان ئىشقا بۇيرۇمايدۇ،
ئۆزلىرىڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ نامىدىن يالغان ئېيتامسىلەر؟»﴿( .﴾28ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى .ھەر بىر سەجدە قىلغاندا پۈتۈنلەي
ﷲ غا يۈزلىنىڭالر ،ﷲ غا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەر ﷲ دەسلەپتە پەيدا
قىلغان ھالىتىڭالردا (ئەسلىگە) قايتىسىلەر»﴿ .﴾29ﷲ (سىلەردىن) بىر گۇرۇھنى ھىدايەت
قىلدى؛ يەنە بىر گۇرۇھقا گۇمراھلىق تېگىشلىك بولدى .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ﷲ نى قويۇپ،
شەيتانالرنى دوست تۇتقان تۇرۇقلۇق ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ﴿.﴾30

كاپىرالرنىڭ يامان قىلمىشالرنى قىلىپ ،ئۇنى اﷲ تائاالغا دۆڭگەپ
قويىدىغانلىقى
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالر كەبىنى ئانىدىن تۇغۇلغان ھالىتىمىزدە تاۋاپ قىلىمىز
دەپ كىيىمسىز تاۋاپ قىالتتى .مۇشرىك ئاياللىرىمۇ بۈگۈن بىزنىڭ ئەۋرەتلىمىزنىڭ بەزى جايلىرى
ياكى ھەممىسى ئېچىلىپ قالىدۇ .لېكىن بىز بۇنى ھاالل سانىمايمىز دېگەچ ،ئەۋرەت جايلىرىنى
بىرەر پارچە التىدەك نەرسە بىلەن توساپ قويۇپال كەبىنى كىيىمسىز تاۋاپ قىلىۋېرەتتى.
قۇرەيش قەبىلىسىدىن باشقا قەبىلىدىكى ئەرەبلەر :بىز كىيىپ يۈرۈپ گۇناھ ئىشالرنى
قىلغان كىيىملىرىمىز بىلەن كەبىنى تاۋاپ قىلمايمىز دەپ ،ئۆزلىرى كىيىپ يۈرگەن كىيىملىرى
بىلەن تاۋاپ قىلمايتتى .ئەگەر قۇرەيش قەبىلىسىدىكى ئەرەبلەردىن بىرەرسى ئۇالرغا كىيىم بەرسە،
ئۇ كىيىمنى كىيىپ تاۋاپ قىالتتى ياكى ئۆزلىرىدە تېخى كىيىلمىگەن يېڭى كىيىم بولسا ،شۇ
كىيىمنى كىيىپ تاۋاپ قىالتتى.
تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كېيىن تاۋاپ قىلغۇچى يېڭى كىيىمنى سېلىپ تاشلىۋەتسە ،ئۇ
كىيىمگە ھېچكىم ئىگىدارچىلىق قىلىۋااللمايتتى .ئەگەر ئۇالردىن بىرەرسى كىيىدىغان يېڭى كىيىم
تاپالمىسا ياكى قۇرەيش قەبىلىسىدىكىلەر ئۇ كىشىگە كىيىم بەرمەي قالسا ،ئۇ كەبىنى كىيىمسىزال
تاۋاپ قىلىۋېرەتتى.
ئايالالر :بۈگۈن بىزنىڭ ئەۋرەت جايلىرىمىزنىڭ بەزىسى ياكى ھەممىسى ئېچىلىپ قالىدۇ.
بىز بۇنى ھاالل دەپ قارىمايمىز -،دېگەچ ،ئەۋرەت جايلىرىنى بىرەر پارچە التا بىلەن توساپ
قويۇپال كەبىنى كىيىمسىز تاۋاپ قىلىۋېرەتتى .كۆپىنچە ئايالالر كېچىسى تاۋاپ قىالتتى .ئۇالر بۇ
ئىشالرنىڭ بەزىسىنى ئۆزلىرى پەيدا قىلىۋالغان ئىدى .بەزىسىنى ئاتا ـ بوۋىلىرىدىن قوبۇل قىلىپ،
ﷲ تائاال بۇنداق قىلىشنى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزغا ۋە بىزگە شۇنداق بۇيرۇغان -،دەپ قارايتتى.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ قاراشلىرىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
بىرەر يامان ئىشنى قىلغان چاغلىرىدا« :ئاتا -بوۋىلىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگەن
ئىدۇق ،ﷲ بىزنىمۇ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان» دەيدۇ﴾.
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اﷲ تائاالنىڭ يامان ئىشالرغا ئەمەس ،ئادىل ۋە ئىخالسمەن بولۇشقا
بۇيرۇيدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ (بەندىلىرىنى) ھەقىقەتەن يامان ئىشقا
بۇيرۇمايدۇ»﴾ يەنى دېگىنكى ،ﷲ تائاال سىلەر قىلىۋاتقان بۇ يامان ئىشالرنى بۇيرۇغان
ئەمەس .ﷲ ھەرگىزمۇ بۇنداق ئىشقا بۇيرۇمايدۇ«﴿ .ئۆزلىرىڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ
نامىدىن يالغان ئېيتامسىلەر؟»﴾ يەنى توغرا  -خاتالىقىنى ئۆزەڭالر بىلمىگەن سۆزلەرنى ﷲ

تائاال دېدى دەپ ،ﷲ تائاالغا دۆڭگەپ قويامسىلەر؟

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى .ھەر بىر
سەجدە قىلغاندا پۈتۈنلەي ﷲ غا يۈزلىنىڭالر ،ﷲ غا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر»﴾ يەنى

ﷲ سىلەرنى ئىبادەتنى راۋرۇس ئادا قىلىشىڭالرغا ۋە ئىخالس بىلەن قىلىشىڭالرغا بۇيرۇدى.

ئىبادەتنى راۋۇرۇس قىلىش بولسا ،ﷲ تائاال مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
كۆرسەتكەن يولى بويىچە ئىبادەت قىلىشنى كۆرسىتىدۇ .ئىخالس بىلەن قىلىش بولسا ،ئىبادەتنى
پەيغەمبەرلەر كۆرسەتكەندەك پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بېرىلىپ تۇرۇپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئىككى ئىشقا بۇيرۇشىدىكى سەۋەب ،ئىبادەتتە بۇ ئىككى ئىش تېپىلمىسا،
قىلىنغان ئەمەل ـ ئىبادەت ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنمايدۇ.

اﷲ تائاالنىڭ ياراتقۇچى ئىكەنلىكى ۋە قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿«سىلەر ﷲ دەسلەپتە پەيدا قىلغان ھالىتىڭالردا (ئەسلىگە) قايتىسىلەر»﴾ ئالىمالر ﷲ
تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى .ئىبنى ئەبۇنۇجەيھ مۇجاھىدنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ سىلەرنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ.
ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ﷲ سىلەرگە دۇنيادا ھاياتلىق ئاتا قىلغىنىدەك،
ئاخىرەتتىمۇ تىلىرىلدۈرىدۇ -،دېدى .قەتادە :ﷲ تائاال سىلەرنى يوقتىن بار قىلدى .ئاندىن
سىلەر ئۆلدۈڭالر ،ﷲ سىلەرنى قايتا تىرىلدۈرىدۇ -،دەيدۇ.
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ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم :ﷲ سىلەرنى قانداق ياراتقان بولسا ،ئاخىرەتتىمۇ
شۇنداق تىرىلدۈرىدۇ -،دەيدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ مۇشۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى جەرىرمۇ
قوللىغان ۋە ئۇنى ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلغان ۋە تۆۋەندىكى ھەدىس بىلەن دەلىللىگەن:
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ۋەز ـ
نەسىھەت قىلىپ« :ئى خااليىق! سىلەر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان
بولساق ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغاندەك ،ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىغا ياالڭئاياغ ،كىيىمسىز ۋە خەتنە قىلىنمىغان ھالىتىڭالردا توپلىنىسىلەر» دېدى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

﴿«سىلەر ﷲ دەسلەپتە پەيدا قىلغان ھالىتىڭالردا (ئەسلىگە) قايتىسىلەر» ﷲ (سىلەردىن)
بىر گۇرۇھنى ھىدايەت قىلدى؛ يەنە بىر گۇرۇھقا گۇمراھلىق تېگىشلىك بولدى﴾ ئەلى ئىبنى

ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم ئەۋالدىنى مۆمىن ۋە كاپىردىن ئىبارەت ئىككى خىل قىلىپ ياراتقان ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى خەلق ئەتتى ،ئاراڭالردا مۆمىنلەرمۇ بار ،كاپىرالرمۇ
بار﴾((( ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ سۆزىنى تۆۋەندىكى ھەدىسمۇ كۈچلەندۈرىدۇ:
ئىمام بۇخارى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھېچقانداق شېرىكى يوق ،بىر ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،بىر ئادەم جەننەتكە كىرىشكە اليىق كىشىلەرنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ئۆتىدۇ .ئۇ كىشى
جەننەتكە كىرىشكە (يەنى ئۆلۈشكە) بىر غۇالچ ياكى بىر گەز قالغاندا ،تەقدىردە يېزىلىپ كەتكىنى
بويىچە دوزاخقا كىرىشكە اليىق كىشىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،دوزاخقا كىرىدۇ .بىر كىشى دوزاخقا
كىرىشكە اليىق كىشىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،دوزاخقا كىرىشكە بىر گەز ياكى بىر غۇالچ قالغاندا
جەننەتكە كىرىشكە اليىق كىشىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،جەننەتكە كىرىدۇ».
ئەگەر ئايەتنىڭ مەنىسى مۇشۇ ھەدىستە بايان قىلىنغاندەك دەپ قارىساق ،بۇ ئايەت
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلەنگىن ،ﷲ نىڭ دىنىغا
(ئەگەشكىنكى) ﷲ ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان﴾((( دېگەن ئايىتى بىلەن ئىمام بۇخارى
ۋە مۇسلىمنىڭ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ):
«ھەر قانداق باال دىننى قوبۇل قىلىش تەبىئىتى بىلەن تۇغۇلغان بولىدۇ .ئۇ بالىنىڭ ئاتا ـ
ئانىسى ئۇ بالىنى يەھۇدىي قىلىدۇ ياكى خىرىستىئان قىلىدۇ ياكى ئاتەشپەرەس قىلىدۇ» دېگەن
ھەدىسى ۋە ئىمام مۇسلىم ئىياز ئىبنى ھىمار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان« :ﷲ
تائاال :ھەقىقەتەن مەن بەندىلىرىمنى مۇسۇلمان قىلىپ ياراتتىم .ئاندىن شەيتان كېلىپ ئۇالرنى
ئۆز دىللىرىدىن ئازدۇرىۋەتتى -،دەيدۇ» دېگەن ھەدىس قۇددىسىنى تۆۋەندىكىدەك باغالپ
چۈشىنىشكە بولىدۇ:
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ياراتقاندا ،ئۇالرنىڭ مۆمىن بولۇشىنى ئاساس قىلىپ ،كاپىر
بولۇشىنى ئىختىيارىغا قويۇپ ياراتتى .ﷲ تائاال بەندىلىرىدىن ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىنى
تونۇشقا ئەھدە ئېلىۋالغىنىدەك ۋە بۇ خىل تونۇشنى ئۇالرنىڭ تەبىئەتلىرىدە سىڭدۈرگىنىدەك،
پۈتۈن مەخلۇقاتلىرىنى ئۆزىنى تونۇيدىغان ۋە بىر دەپ بىلىدىغان“ ،ﷲ تائاالدىن باشقا
ھېچقانداق ئىالھ يوق” دەپ قارايدىغان قىلىپ ياراتقان بولسىمۇ ،بىراق ئۇ بەندىلىرى ئىچىدە
مۆمىن ۋە كاپىرنىڭ بولىدىغانلىقىنىمۇ پۈتىۋەتتى .ﷲ تائاال بەندىلەرنىڭ تەقدىرىنى مۇشۇنداق
پۈتىۋەتكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى خەلق ئەتتى ،ئاراڭالردا مۆمىنلەرمۇ بار،
كاپىرالرمۇ بار﴾(((.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ھەر بىر
((( تەغابۇن سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەغابۇن سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىنسان ئۆز ئىختىيارى بىلەن ھەرىكەت ئېلىپ بارىدۇ .ئۇ يا ئۆزىنى ﷲ ئۈچۈن سېتىپ ،ئۆزىنى
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ ياكى شەيتاننىڭ يولىدا سېتىپ ،ئۆزىنى ھاالك قىلىدۇ».
ﷲ تائاال كىمگە بىر تەقدىرنى پۈتكەن بولسا ،شۇ كىشىنىڭ ئەمەلىيىتى پۈتۈلگەن تەقدىرى
بويىچە بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال مۇشۇ ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرغان زاتتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى (تەقدىر قىلدى،
ئۇالرغا پايدىلىنىش يوللىرىنى) كۆرسەتتى﴾(((«﴿ ،ھەممە نەرسىگە (ئۆزىگە مۇناسىب) شەكىل ئاتا
قىلدى( ،ئاندىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى ،پايدىلىنىدىغان نەرسىلىرىنى) كۆرسەتتى»﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىن بىرسى جەننەتكە كىرىشكە پۈتۈۋېتىلگەن بولسا ،ئۇ كىشىگە جەننەتكە كىرىشكە
اليىق بولغۇچىالرنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى ئاسانالشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ .سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن
بىرەرسى دوزاخقا كىرىشكە پۈتۈۋېتىلگەن بولسا ،ئۇ كىشىگە دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغۇچىالرنىڭ
ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى ئاسانالشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ».
﴿ﷲ (سىلەردىن) بىر گۇرۇھنى ھىدايەت قىلدى؛ يەنە بىر گۇرۇھقا گۇمراھلىق تېگىشلىك
بولدى﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ،شەيتانالرنى
دوست تۇتقان تۇرۇقلۇق ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت :ﷲ تائاال بىر كىشىنىڭ بىلمەي قىلىپ قالغان گۇناھ
ئىشلىرى ياكى خاتا ئەقىدىلىرى ئۈچۈن ئۇ كىشىنى جازالىمايدۇ .بەلكى ،ئۇ كىشى شۇ ئىشالرنىڭ
توغرا  -خاتالىقىنى بىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاالغا بويۇنتاۋلىق قىلىش ئۈچۈن شۇ گۇناھ
ئىشالرنى قىلغان بولسا ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ كىشىنى ئازاباليدۇ -،دېگۈچىلەرنىڭ سەپسەتىسىگە
بېرىلگەن كۈچلۈك رەددىيەدۇر .مۇبادا ئىشنىڭ ھەقىقىتى يۇقىرىدىكى سەپسەتىدە دېيىلگەندەك
بولسا ،ﷲ تائاال ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ ئويالپ تۇرۇپ ئېزىپ كەتكەن گۇرۇھ بىلەن توغرا
يولدىكى گۇرۇھنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىمىغان بوالتتى .لېكىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بىرىنى توغرا يولدا
ۋە جەننەتكە اليىق بولغان گۇرۇھ ،يەنە بىرىنى ئازغۇنلۇق يولىدا ،دوزاخقا اليىق بولغان گۇرۇھ
دەپ ئايرىدى.
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ئى ئادەم بالىلىرى! ھەر ناماز ۋاقتىدا (ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئەۋرىتىڭالرنى سەترى قىلىپ
تۇرىدىغان) كىيمىڭالرنى كىيىڭالر ،يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر ،ﷲ ئىسراپ
قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴿.﴾31
((( ئەئال سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

مەسچىتكە چىرايلىق كىيىنىپ بېرىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
بۇ ئايەت كەبىنى كىيىمسىز تاۋاپ قىلغان مۇشرىكالرغا بېرىلگەن رەددىيەدۇر .ئىمام
مۇسلىم ،نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىر ئۇالرنىڭ بۇ خىل قىلمىشلىرى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالرنىڭ ئەر ـ ئاياللىرى
كەبىنى كىيىمسىز تاۋاپ قىالتتى .ئەرلىرى كۈندۈزى تاۋاپ قىلسا ،ئاياللىرى كېچىدە تاۋاپ
قىالتتى .ئايالالر (كىيىمىسز تاۋاپ قىلغاندا ئەۋرەت جايلىرىنى بىرەر پارچە التا بىلەن توسۇپ
قويۇپال) :بۈگۈن ئەۋرەت جايلىرىمىزنىڭ بەزىسى ياكى ھەممىسى ئېچىلىپ قالىدۇ ،لېكىن بۇنى
ھاالل دەپ قارىمايمىز -،دېگەچ تاۋاپ قىلىشنى باشاليتتى.
﴿ھەر ناماز ۋاقتىدا (ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئەۋرىتىڭالرنى سەترى قىلىپ تۇرىدىغان)
كىيمىڭالرنى كىيىڭالر﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر كەبىنى كىيىمسىز تاۋاپ قىالتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى مەسچىتكە ئىبادەت ئۈچۈن كىرگەندە ،كىيىملىرىنى كىيىپ كېلىشنى
بۇيرۇدى .مۇجاھىد ،ئەتا ئىبراھىم نەخەئىي ،سەئىيد ئىبنى جۇبەير ،قەتادە ،سۇددى ،زەھھاك
ۋە زۆھرى قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش دېدى .كۆپ
ساندىكى سەلەپ ئالىملىرى :بۇ ئايەت كەبىنى كىيىمىسز تاۋاپ قىلغان مۇشرىكالر ھەققىدە
چۈشكەن -،دەيدۇ.
مۇشۇ ئايەت ۋە مۇشۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىدا كەلگەن ھەدىسلەرگە ئاساسالنغاندا ،ھەر ناماز
ئۈچۈن ،بولۇپمۇ جۈمە ۋە ھېيت نامازلىرى ئۈچۈن مەسچىتكە كەلگەندە ،چىرايلىق ،پاكىزە
كىيىملەرنى كىيىش ،خۇشبۇي نەرسىلەرنى ئىشلىتىش ۋە مىسۋاك ئىشلىتىش سۈننەتتۇر(((.
كىيىملەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئاق رەڭلىك كىيىمدۇر.

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ئاق رەڭلىك كىيىملەرنى كىيىڭالر ،چۈنكى ئۇ
كىيىملەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر((( .ئۆلۈكلىرىڭالرنىمۇ ئاق رەڭلىك كېپەن بىلەن كېپەنلەڭالر،
كۆزۈڭالرغا سۈرمە تارتىڭالر ،سۈرمىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئىسمىت دېگەن (تەبىئىي) سۈرمىدۇر.
چۈنكى ئۇ سۈرمە كۆزنى روشەنلەشتۈرۈپ ،كىرپىكنى ئۆستۈرىدۇ.

يېمەك ـ ئىچمەك ۋە كىيىم ـ كېچەكتە ئىسراپخورلۇق قىلىشنىڭ مەنئىي
قىلىنغانلىقى
((( بۇ يەرەدە دېيىلگەن خۇشبۇي نەرسىلەرنى ئىشلىتىپ مەسچىتكە بېرىش پەقەت ئەرلەرگىال قارىتىلغان.
چۈنكى ئايالالر ئۈچۈن خۇشبۇي نەرسىلەرنى ئىشلىتىپ سىرتقا چىقىش چەكلەنگەن .لېكىن ئۆي ئىچىدە ياكى
يات ئەر كىشىلەردىن خالى جايدا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
((( ئاق رەڭلىك كىيىمنىڭ ئىسسىق قايتۇرۇش ،كىيگۈچىنى روھلۇق ،تېتىك ۋە پاكىزە كۆرسىتىشتەك ئاالھىدىلىكلىرى
بولغاچقا ،ئاق رەڭلىك كىيىم كىيىىش تەۋسىيە قىلىنغان .لېكىن ھاۋا كىلىماتى سوغۇق بولغان ۋە باشقا رەڭدىكى
كىيىملەرنى كىيىش زۆرۈر بولىدىغان مۇھىتتا قانداقال رەڭدىكى كىيىم كىيسە بولىدۇ.
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﴿يەڭالر ،ئىچىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسراپخورلۇق ۋە مۇتەكەببۇرلۇق قىلمىساڭال ،نېمىنى يېگۈڭ
كەلسە ئۇنى يېگىن ،نېمىنى كىيگىڭ كەلسە ،ئۇنى كىيگىن.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەگەر يەپ ـ ئىچىش ئىسراپخورلۇق ياكى تەكەببۇرلۇق قىلىش ئۈچۈنال بولمىسا ،ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلدى(((.
ئىمام ئەھمەد مىقدام ئىبنى مەئدىكەرىبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئادەمنىڭ قورسىقىدەك ئاسان توشقۇزغىلى
بولمايدىغان يامان تۇلۇم يوقتۇر .ماغدۇرۇڭنى ساقالپ قالغۇدەك يېسەڭ بولىدۇ .ئەگەر سەن بىر
نەرسە يېمەكچى بولساڭ ،ئاشقازىنىڭنىڭ ئۈچتىن بىرىگە تاماق يە ،ئۈچتىن بىرىگە سۇ ئىچ
ۋە قالغان ئۈچتىن بىرىنى نەپەسلىنىش ئۈچۈن قالدۇرۇپ قويغىن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان
ئىدىم.
﴿يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر ،ﷲ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴾

ئەتا خۇراسانىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاال
يەپ ـ ئىچىشتە ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ.
﴿ﷲ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ھاالل ـ ھارامدا
بەلگىلەپ بەرگەن بەلگىلىمىلەردىن ھالقىپ كەتكۈچىلەرنى ۋە ھەددىدىن ئېشىپ ھااللنى
ھارام ،ھارامنى ھاالل سانىغانالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ .ئەكسىچە ،ﷲ تائاال ھاالل قىلىپ
بەرگەننى ھاالل ،ھارام قىلغاننى ھارام دەپ بىلگۈچىلەرنى ياخشى كۆرىدۇ.

*******
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ئېيتقىنكى« ،ﷲ بەندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى ،شېرىن ،پاك رىزىقالرنى كىم
ھارام قىلدى؟» ئېيتقىنكى« ،ئۇالر بۇ دۇنيادا مۆمىنلەر ئۈچۈن يارىتىلغان (گەرچە ئۇالرغا
كۇففارالر شېرىك بولسىمۇ) ،ئاخىرەتتە بولسا مۆمىنلەرگىال خاستۇر»( .ﷲ نىڭ بىر ۋە
شېرىكى يوق ئىكەنلىكىنى) بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلىي بايان
قىلىمىز﴿.﴾32
ﷲ تائاال چەكلىمىسىمۇ ،بەزى يېمەك ـ ئىچمەك ياكى كىيىم ـ كېچەكلەرنى ئۆز خاھىشلىرى
((( ئەگەر يەپ ـ ئىچىش ۋە كىيىم كىيىش ئىسراپخورلۇق ياكى تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن بولسا ،بۇ ﷲ تائاالنىڭ
رۇخسەت (قىلىپ بەلگىلەپ) بەرگەن بەلگىلىمىسىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كەتكەنلىك بولىدۇ.

ئەئراف سۈرىسى

بويىچە ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغان كىشىلەرگە (ﷲ تائاال) رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :ئى
مۇھەممەد! ئۆزلىرىنىڭ بۇزۇق قاراشلىرى ۋە خاھىشلىرىغا ئاساسلىنىپ ،ﷲ تائاالنىڭ نازۇ ـ
نېئمەتلىرىنى ھارام دەپ قارىغان مۇشرىكالرغا ﴿ئېيتقىنكى« ،ﷲ بەندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان
لىباسالرنى ،شېرىن ،پاك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟»﴾ يەنى دۇنيادا گەرچە كاپىرالر شۇ نازۇ
ـ نېئمەتلەر ۋە كىيىم ـ كېچەكلەرنى ياخشى كۆرگەنلىكتىن ،ئۇ نەرسىلەردە مۆمىنلەرگە شېرىك
بولىۋالسىمۇ ،ئەسلىدە ئۇ نەرسىلەر مۆمىنلەردىن ئىبارەت بەندىلىرى ئۈچۈنال يارىتىلغاندۇر.
شۇڭا قىيامەت كۈنى بۇ نەرسىلەر پەقەت مۆمىنلەرگىال بېرىلىدۇ .كاپىرالر بولسا ،ئۇ نەرسىلەردە
مۆمىنلەرگە ھەرگىز شېرىك بواللمايدۇ .چۈنكى كاپىرالر نازۇ ـ نېئمەتلەرنىڭ جايى بولغان
جەننەتتىن مەھرۇم قىلىنغاندۇر.

*******
ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى ،گۇناھالرنى( ،كىشىلەرگە) ناھەق چېقىلىشنى( ،ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇشقا) ﷲ
ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشنى ،ئۆزەڭالر بىلمەيدىغان
نەرسىلەرنى ﷲ نامىدىن قااليمىقان سۆزلەشنى ھارام قىلدى»﴿.﴾33

يامان ئىشالر ،اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،بوھتان چاپالش ۋە ناھەقچىلىق
قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھارام ئىكەنلىكى
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ تائاال كۈندەشلىكى ناھايىتى كۈچلۈك زاتتۇر .شۇڭا ئاشكارا ـ يوشۇرۇن يامان
ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ھارام قىلدى .ماختىنىشنى ﷲ تائاالدىنمۇ بەكرەك ياخشى كۆرىدىغان
زات يوقتۇر» بىز ئەنئام سۈرىسىدەئاشكارا ـ يوشۇرۇن يامان ئىشالرنىڭ بايانى توغرىسىدا
توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.
﴿گۇناھالرنى( ،كىشىلەرگە) ناھەق چېقىلىشنى﴾ يەنى ئۆزىگىال مۇناسىۋەتلىك بولغان يامان
ئىشالر ۋە باشقىالرغا ناھەقچىلىق قىلىش ئارقىلىق قىلغان يامان ئىشالرنى ھارام قىلدى.
﴿(ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇشقا) ﷲ ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرنى ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈشنى ،ئۆزەڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ نامىدىن قااليمىقان سۆزلەشنى
ھارام قىلدى»﴾ يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنى“ ،ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار”

دېگەنگە ئوخشاش ھېچقانداق ئاساسى بولمىغان قااليمىقان سۆز بىلەن ﷲ تائاالغا بوھتان
چاپلىشىڭالرنى ﷲ تائاال ھارام قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر بۇتالردىن
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ئىبارەت نىجىستىن ساقلىنىڭالر﴾(((.

*******
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
(پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان) ھەر بىر ئۈممەتنىڭ (ھاالك بولىدىغان) مۇئەييەن ۋاقتى
بولىدۇ( ،ھاالك بولىدىغان) ۋاقتى يەتكەندە ،ئۇالر بىردەممۇ ئىلگىرى  -كېيىن بولمايدۇ
(يەنى دەرھال ھاالك بولىدۇ)﴿ .﴾34ئى ئادەم بالىلىرى! ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايەتلىرىمنى
سىلەرگە بايان قىلىپ بېرىدىغان پەيغەمبەرلىرىم كەلگەندە ،تەقۋادارلىق قىلغان ۋە (ئەمەلىنى)
تۈزەتكەنلەرگە (كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴿ .﴾35بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشقا گەدەنكەشلىك قىلغانالر دوزاخ
ئەھلىدۇر ،ئۇالر ھەمىشە دوزاختا قالغۇسىدۇر﴿.﴾36
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۆزلىرىگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن پەيغەمبەرنى ئىنكار
قىلغان ھەر بىر دەۋر ۋە ھەر بىر زاماندىكى كىشىلەرنىڭ ھاالك بولىدىغان مۇئەييەن بىر
ۋاقتى بولىدىغانلىقىنى ،ئەگەر شۇ ۋاقىت يېتىپ كەلسە ،ھاالك قىلىنىشنىڭ بىردەممۇ
كېچىكتۈرۈلمەيدىغانلىقىنى ،بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىپ ،ئۇالرغا ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدىغان ،ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەرنى
ئەۋەتىدىغانلىقىنى ،كىمكى ئاشۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىپ ،يامان ئىشالرنى تاشالپ ،ياخشى
ئىشالرنى قىلسا ،ئۇنىڭغا كەلگۈسىدىن غەم ـ قايغۇ ۋە ئەندىشە قىلىشنىڭ بولمايدىغانلىقىنى،
كىمكى ئاشۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشمەي ،ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىگە ئىشەنمەي ۋە ئايەتتە
كۆرسىتىپ بېرىلگىنى بويىچە ئەمەل قىلمىسا ،ئۇ كىشىنىڭ دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ.
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓﰔ ﰕﰖ
ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىنمۇ زالىم كىشى
بارمۇ؟ ئۇالر لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان (رىزىقتىن ۋە ئەجەلدىن) ئۆز نېسىۋىسىنى كۆرىدۇ ،ھەتتا
((( ھەج سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن كەلگەندىمۇ ،ئۇالرغا« :ﷲ نى
قويۇپ ئىبادەت قىلغان مەبۇدلىرىڭالر قەيەردە؟» دەيدۇ .ئۇالر« :ئۇالر بىزدىن غايىب بولۇپ
كەتتى» دەيدۇ .ئۇالر كاپىر بولغانلىقلىرىغا ئۆزلىرىنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ (يەنى كاپىر
بولغانلىقلىرىغا ئىقرار قىلىدۇ)﴿.﴾37

اﷲ تائاالغا بوھتان چاپلىغان مۇشرىكالرنىڭ ئۆز نېسىۋىلىرىگە
ئېرىشىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەت قىلغان بۇتلىرىنىڭ ئۇالردىن ئادا ـ
جۇدا بولىدىغانلىقى
﴿ﷲ غا يالغان چاپلىغان ياكى ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىنمۇ زالىم كىشى
بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىغان ياكى ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان كىشىدىن
زالىم كىشى يوقتۇر﴿ .ئۇالر لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان (رىزىقتىن ۋە ئەجەلدىن) ئۆز نېسىۋىسىنى
كۆرىدۇ﴾ مۇھەممەد ئىبنى كەئب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :زالىمالر لەۋھۇلمەھپۇزدا

يېزىلغان ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى ،رىزىقلىرىنى ۋە ئۆمۈرلىرىنى كۆرىدۇ -،دېدى .رەبىيئ ئىبنى
ئەنەس ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيدمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ﷲ غا يالغاننى
چاپاليدىغانالر 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﴾(((﴿ ،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﴾(((.

﴿ھەتتا بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن كەلگەندىمۇ ،ئۇالرغا:
«ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان مەبۇدلىرىڭالر قەيەردە؟» دەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە

پەرىشتىلەرنىڭ مۇشرىكالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىپ ،دوزاخ تەرەپكە قاراپ ماڭغاندا ،ئۇالرغا:
سىلەرنىڭ دۇنيادىكى چېغىڭالردا ﷲ تائاالغا شېرىك قىلىۋالغان ،ھاجىتىڭالرنى تىلىگەن ۋە
ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان ئىالھلىرىڭالر قەيەردە؟ ئۇالرنى چاقىرىڭالر ،ئۇالر سىلەرنى
بۇ ھالىڭالردىن قۇتقۇزسۇن -،دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.

ئۇالر مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ﴿ :ئۇالر بىزدىن غايىب بولۇپ كەتتى﴾ يەنى ئۇالر
بىزدىن ئادا ـ جۇدا بولدى .بىز ئۇالرنىڭ بىزگە پايدا يەتكۈزۈشىنى ۋە ياخشىلىق قىلىشىنى
ئۈمىد قىلمايمىز -،دەيدۇ ۋە﴿ :ئۇالر كاپىر بولغانلىقلىرىغا ئۆزلىرىنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق
بېرىدۇ (يەنى كاپىر بولغانلىقلىرىغا ئىقرار قىلىدۇ)﴾.
((( يۇنۇس سۈرىسى  69ــــ  70ـ ئايەتلەر.
((( لوقمان سۈرىسى  23ــــ  24ـ ئايەتلەر.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﷲ (ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالرغا) ئېيتىدۇ« :سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ،جىنالردىن
ۋە ئىنسانالردىن بولغان (كاپىر) ئۈممەتلەر بىلەن بىرلىكتە دوزاخقا كىرىڭالر» ھەرقاچان بىر
ئۈممەت دوزاخقا كىرىدىكەن ،ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممەتكە (ئۇنىڭغا ئەگىشىپ گۇمراھ
بولغانلىقى ئۈچۈن) لەنەت ئوقۇيدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى دوزاخقا كىرىپ بولۇپ جەملەشكەندە،
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كېيىن كىرگەنلەر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئىلگىرى كىرگەنلەرگە (يەنى
باشلىقلىرىغا) قارىتىپ« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇالر بىزنى ئازدۇرغان .ئۇالرغا ئىككى ھەسسە
دوزاخ ئازابى بەرگىن» دەيدۇ .ﷲ« :ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن
سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴿ .﴾38ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىلگىرىكىلەر
كېيىنكىلەرگە« :سىلەرنىڭ بىزدىن ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقىڭالر يوق (يەنى گۇمراھلىقتا ۋە
ئازابقا تېگىشلىك بولۇشتا بىر  -بىرىمىزگە ئوخشاشمىز) ،قىلمىشلىرىڭالر تۈپەيلىدىن ئازابنى
تېتىڭالر» دەيدۇ﴿.﴾39

دوزاخقا كىرگەنلەرنىڭ بىر ـ بىرى بىلەن جېدەللىشىپ ،ئۆزئارا لەنەت
ئېيتىشىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىگە بوھتان چاپلىغان ۋە ئايەتلەرنى ئىنكار قىلغان مۇشرىكالرغا تۆۋەندىكىدەك

دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ :ﷲ (ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالرغا) ئېيتىدۇ« :سىلەردىن
ئىلگىرى ئۆتكەن ،جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان (كاپىر) ئۈممەتلەر بىلەن بىرلىكتە دوزاخقا
كىرىڭالر»﴾.
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﴿ھەرقاچان بىر ئۈممەت دوزاخقا كىرىدىكەن ،ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممەتكە (ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ گۇمراھ بولغانلىقى ئۈچۈن) لەنەت ئوقۇيدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئىبراھىم

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ ئادەملىرىگە دېگەن سۆزىنى بايان قىلىپ كەلگەن تۆۋەندىكى
ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئاندىن قىيامەت كۈنى بەزىڭالرنى بەزىڭالر ئىنكار قىلىسىلەر،
بەزىڭالرغا بەزىڭالر لەنەت ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق دۈشمەنلىككە
ئايلىنىدۇ﴾(((﴿ ،ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆرۈپ ،ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا -جۇدا
بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا مۇناسىۋىتى (يەنى دۇنيادىكى دوستلۇقى) ئۈزۈلىدۇ .ئەگەشكۈچىلەر:
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

«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﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ ھەممىسى دوزاخقا كىرىپ بولۇپ جەملەشكەندە ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كېيىن
كىرگەنلەر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئىلگىرى كىرگەنلەرگە (يەنى باشلىقلىرىغا) قارىتىپ:
«ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇالر بىزنى ئازدۇرغان .ئۇالرغا ئىككى ھەسسە دوزاخ ئازابى بەرگىن»
دەيدۇ﴾ يەنى بۇ ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە قارىتا دېگەن سۆزىدۇر .چۈنكى

ئەگەشتۈرگۈچىلەرنىڭ جىنايىتى ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئەگەشكۈچىلەردىن بۇرۇن دوزاخقا
ھۆكۈم قىلىنىدۇ .ئەگەشكۈچىلەر دوزاخقا ھۆكۈم قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن ﷲ
تائاالغا شىكايەت قىلىپ«﴿ :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇالر بىزنى ئازدۇرغان .ئۇالرغا ئىككى ھەسسە
دوزاخ ئازابى بەرگىن»﴾ دەيدۇ .چۈنكى ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ھەق يولدىن
ئېزىپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولغان .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :دوزاختا ئۇالرنىڭ
يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈندە ،ئۇالر« :كاشكى بىز ﷲ غا ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!
پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!» دەيدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن
باشلىقلىرىمىزغا ،كاتتىلىرىمىزغا ئىتائەت قىلدۇق ،ئۇالر بىزنى توغرا يولدىن ئازدۇردى،
پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرغا ئازابنى ئىككى ھەسسە بەرگىن ۋە ئۇالرغا قاتتىق لەنەت قىلغىن»
دەيدۇ﴾(((.
﴿ﷲ« :ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى)
بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾ يەنى بىز شۇنداق قىلدۇق ۋە ھەر بىر گۇرۇھنى ئۇالرنىڭ قىلغان يامان

ئەمەللىرىگە قارىتا جازالىدۇق .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىر بولغانالرغا ۋە
(كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن (يەنى دىنىدىن) توسقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى
ئۈچۈن ئازاب ئۈستىگە ئازاب قوشۇپ ،زىيادە ئازاب قىلىمىز﴾(((﴿ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكلىرىنى
ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ باشقا يۈكلەرنى (يەنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئازدۇرغانلىرىنىڭ
گۇناھلىرىنى) ئۈستىگە ئالىدۇ﴾(((﴿ ،ئۆزلىرى تەرىپىدىن بىلمەستىن ئازدۇرۇلغانالرنىڭ بىر
قىسىم گۇناھلىرىغا ئۆزلىرى جاۋابكار بولۇشلىرى ئۈچۈن (يۇقىرىقى بوھتان سۆزلەرنى قىلدى)،
(((
ئۇالرنىڭ جاۋابكار بولىدىغىنى نېمىدېگەن يامان!﴾
يەنى

ئەگەشتۈرگۈچىلەر

﴿ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىلگىرىكىلەر كېيىنكىلەرگە﴾
ئەگەشكۈچىلەرگە«﴿ :سىلەرنىڭ بىزدىن ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقىڭالر يوق (يەنى گۇمراھلىقتا
ۋە ئازابقا تېگىشلىك بولۇشتا بىر  -بىرىمىزگە ئوخشاشمىز) ،قىلمىشلىرىڭالر تۈپەيلىدىن ئازابنى
تېتىڭالر» دەيدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەرمۇ بىز ئېزىپ

كەتكەندەك ئېزىپ كەتتىڭالر ،شۇڭا سىلەرمۇ بۇ قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىن ئازابنى تېتىڭالر-،
((( بەقەرە سۈرىسى  166ــــ  167ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  66ــــ  68ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  88ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دەيدۇ.
بۇ ئىشالر ئۇالرنى ھېساب ئېلىش ئۈچۈن بىر يەرگە توپلىغاندا يۈز بېرىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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 ﷲنى 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﴾(((.

*******
ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا ئىمان ئېيتىشقا
گەدەنكەشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ دەرۋازىسى ئېچىلمايدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەلى ۋە
دۇئاسى قوبۇل بولمايدۇ) ،تاكى تۆگە يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكۈچە ئۇالر جەننەتكە كىرمەيدۇ
(يەنى ئۇالر ھەرگىزمۇ جەتتەتكە كىرمەيدۇ) ،گۇناھكارالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴿.﴾40
دوزاختا ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن ،ئۈستىگە يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ
ئوتتىن بولىدۇ ،زالىمالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴿.﴾41

اﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا ئاسمان ئىشىكلىرىنىڭ
ئېچىلمايدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ جەننەتكە مەڭگۈ كىرەلمەيدىغانلىقى
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﴿شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا ئىمان ئېيتىشقا
گەدەنكەشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ دەرۋازىسى ئېچىلمايدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەلى ۋە
دۇئاسى قوبۇل بولمايدۇ)﴾ مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:

ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئۇالرنىڭ بىرەر ياخشى ئەمەلى ياكى دۇئاسىنىمۇ كىرگۈزمەيدۇ-،
دەيدۇ.
ئەۋفىي ،ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە سەۋرى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
((( سەبەئـ سۈرىسى  32ــــ  33ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى
ئۇالرنىڭ روھلىرىنىڭ ئۈستۈنكى ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئېچىلىپ بېرىلمەيدۇ .سۇددى
ۋە باشىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش دېدى .بۇ رىۋايەتنى
تۆۋەندىكى ھەدىس كۈچلەندۈرىدۇ.
ئىبنى جەرىر بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :پەرىشتىلەر
يامان كىشىلەرنىڭ جانلىرىنى ئالغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ روھىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىشقا
ماڭىدۇ .بۇ روھ ھەر بىر پەرىشتىنىڭ يېنىدىن ئېلىپ ئۆتۈلگەندە ،ئۇالر :بۇ نېمە دېگەن
سېسىق روھ؟ -دەپ روھنىڭ ئىگىسىنىڭ دۇنيادا چاقىرىلىدىغان ئەڭ سەت ناملىرىنى تىلغا
ئېلىشىدۇ .روھنى ئېلىپ ماڭغان پەرىشتىلەر كۆتۈرۈلۈپ ئاسمانغا يەتكەن چاغدا ،ئاسماننىڭ
ئىشىكىنىڭ ئېچىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ئىشىك ئېچىلمايدۇ» دەپ﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا ئىمان ئېيتىشقا گەدەنكەشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ
دەرۋازىسى ئېچىلمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ ھەدىس ئەسلىدە

ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان ئوزۇن بىر ھەدىسنىڭ بىر
قىسمىدۇر.
ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى
ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىگە ۋە (ئۇالرنىڭ) روھلىرىغا ئېچىلىپ بەرمەيدۇ .ئىبنى جۇرەيج بۇ
سۆزى بىلەن يۇقىرىدا بايان قىلىنغان كۆز قاراشالرنى بىرلەشتۈردى.

﴿تاكى تۆگە يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكۈچە ئۇالر جەننەتكە كىرمەيدۇ (يەنى ئۇالر
ھەرگىزمۇ جەتتەتكە كىرمەيدۇ)﴾ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ ئايەتتىكى تۆگىدىن

تۆگىنىڭ بوتىلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت
قىلىنغان يەنە بىر رىۋايەتتە :بۇنىڭدىن ئەركەك تۆگە كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېيىلگەن﴿ .دوزاختا
ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن ،ئۈستىگە يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ ئوتتىن
بولىدۇ ،زالىمالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴾.

*******
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈ ﰉﰊ
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ـ كىشىنى پەقەت كۈچى يېتىدىغان
ئىشقىال تەكلىپ قىلىمىز ـ ئەنە شۇالر ئەھلى جەننەتتۇر ،ئۇالر جەننەتتە ھەمىشە قالىدۇ﴿.﴾42
ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى ئۆچمەنلىكنى ئېلىپ تاشلىدۇق (يەنى جەننەتكە كىرگەنلەر
ئارىسىدا ئۆز ئارا ئاغرىق  -ئاداۋەت بولمايدۇ) .ئۇالرنىڭ (سارايلىرى) ئاستىدىن (جەننەتنىڭ)
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ئۆستەڭلىرى ئېقىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر« :جىمى ھەمدۇسانا بىزنى بۇ (نېئمەتلەرنى) ھاسىل
قىلىشقا يېتەكلىگەن ﷲ غا بولسۇنكى ،ﷲ بىزنى يېتەكلىمىگەن بولسا ،توغرا يول تاپمىغان
بوالتتۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ پەيغەمبەرلىرى بىزگە ھەقنى ئېلىپ كەلدى» دەيدۇ ،ئۇالرغا:
«قىلغان ئەمەلىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە بېرىلگەن جەننەت مانا مۇشۇ» دەپ نىدا قىلىنىدۇ (يەنى
پەرىشتىلەر شۇنداق دەپ نىدا قىلىدۇ)﴿.﴾43

ياخشى كىشىلەرنىڭ بارار جايى ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋاللىرىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا يامان كىشىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنى بايان قىلىپ بولۇپ ،ئارقىدىنال ياخشى
كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر﴾ ئۇالر يۇقىرىدا بايان قىلىنغان يامان كىشىلەرنىڭ ئەكسىچە ئىمان ئېيتقان
ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغان كىشىلەردۇر .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەمەلىيەتتە ئىمان ئېيتىش ۋە
ياخشى ئىشالرنى قىلىشنىڭ ئاسانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى .چۈنكى ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ـ كىشىنى پەقەت كۈچى يېتىدىغان ئىشقىال
تەكلىپ قىلىمىز ـ ئەنە شۇالر ئەھلى جەننەتتۇر ،ئۇالر جەننەتتە ھەمىشە قالىدۇ﴾.

﴿ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى ئۆچمەنلىكنى ئېلىپ تاشلىدۇق (يەنى جەننەتكە كىرگەنلەر
ئارىسىدا ئۆز ئارا ئاغرىق  -ئاداۋەت بولمايدۇ)﴾ يەنى جەننەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئۆزئارا

ئاغرىنىش ،ئۆچمەنلىك ۋە ھەسەت قىلىش بولمايدۇ.

ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىنلەر دوزاخقا كىرىشتىن ساقلىنىپ قېلىپ (جەننەت
تەرەپكە قاراپ ماڭغاندا) ،دوزاخ بىلەن جەننەتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەگمە شەكىللىك كۆۋرۈك
ئۈستىدە توختىتىلىپ ،ئۇالرنىڭ دۇنيادا بىر ـ بىرگە قىلغان ناھەقچىلىقلىرىدىن قىساس
ئېلىپ بېرىلىدۇ .ئۇالر بىر ـ بىرىدىن رازى بولۇشۇپ ،گۇناھلىرىدىن پاكالنغاندا ،جەننەتكە
كىرگۈزىلىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن تەييارالنغان جەننەتتىكى ئۆيلىرىنى دۇنيادىكى ياشىغان
ئۆيلىرىدىنمۇ بەكرەك تونۇيدۇ».
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﴿ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى ئۆچمەنلىكنى ئېلىپ تاشلىدۇق (يەنى جەننەتكە كىرگەنلەر
ئارىسىدا ئۆز ئارا ئاغرىق  -ئاداۋەت بولمايدۇ) .ئۇالرنىڭ (سارايلىرى) ئاستىدىن (جەننەتنىڭ)
ئۆستەڭلىرى ئېقىپ تۇرىدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :جەننەتكە

كىرىشكە اليىق بولغانالر جەننەت تەرەپكە ئېلىپ مېڭىپ ،جەننەتنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىغا
كەلگەندە ،ئاستىدىن ئىككى بۇالق ئېتىلىپ چىقىپ تۇرىدىغان بىر دەرەخنى ئۇچرىتىدۇ .ئۇالر
بۇالقالرنىڭ بىرىدىن سۇ ئىچىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ دىلىدىكى بىر ـ بىرىگە بولغان
دۈشمەنلىكلىرى ،ھەسەتخورلۇق ئىللەتلىرى يۇيۇلۇپ كېتىدۇ .ئۇالر يەنە بىر بۇالقنىڭ سۈيى
بىلەن يۇيۇنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر قايتا كىر بولمايدىغان ھالەتتە پاك ـ پاكىزە بولۇپ
كېتىدۇ.
ئىمام نەسەئى ۋە ئىبنى مەردەۋى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر

ئەئراف سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان
كىشىلەر جەننەتكە كىرىشتىن ئىلگىرى ئۆزلىرىنىڭ دوزاختىكى ئورنىنى كۆرۈپ :ئەگەر ﷲ
تائاال بىزگە ھىدايەت ئاتا قىلمىغان بولسا ،مۇشۇ جايغا كىرىپ قاالركەنمىز -،دېيىشىدۇ.
دوزاختىكى ئورۇنلىرىنى كۆرسىتىش جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن كىشىلەرنى خۇرسەن قىلىش
ئۈچۈندۇر .دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەر (ئۇنىڭغا كىرىشتىن بۇرۇن) ئۆزلىرىنىڭ
جەننەتتىكى ئورۇنلىرنى كۆرۈپ :ئەگەر بىزگە ﷲ تائاال ھىدايەت ئاتا قىلغان بولسا _ ھە!-
دېيىشىپ كېتىدۇ .دوزاخ ئەھلىگە جەننەتتىكى ئورنىنى كۆرسىتىش بولسا ،ئۇالرنى پۇشايمان
قىلدۇرۇش ئۈچۈندۇر»(((.
شۇڭا جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان كىشىلەر ،جەننەتكە كىرىپ ئۆز ئورۇنلىرىغا
ئورۇنلىشىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ رەھمەت قىلىشى بىلەن قىلغان
ئەمەل  -ئىبادەتلىرىڭالرنىڭ سەۋەبىدىن جەننەتكە كىردىڭالر -،دېيىلىدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شۇنى
بىلىڭالركى ،ﷲ تائاالنىڭ رەھمەت قىلىشى بولمىغىنىدا قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرىڭالر
سىلەرنى ھەرگىزمۇ جەننەتكە كىرگۈزەلمەيدۇ» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەنمۇ
شۇنداقمۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە
مەرھىمىتى بولمىغىنىدا ،ئەمەل  -ئىبادەتلىرىم مېنىمۇ جەننەتكە كىرگۈزەلمەيدۇ» دېدى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺ
ئەھلى جەننەت ئەھلى دوزاخقا« :بىز پەرۋەردىگارىمىز بىزگە ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق
تاپتۇق ،سىلەرمۇ پەرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق تاپتىڭالرمۇ؟» دەپ توۋاليدۇ.
ئۇالر« :ھەئە» دەيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بىر جاكاچى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (مۇنداق دەپ) جاكاراليدۇ:
«زالىمالرغا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن﴿ .﴾44زالىمالر كىشىلەرنى ﷲ نىڭ داغدام يولىدىن
توسىدۇ ،ئۇنىڭ ئەگرى بولۇشىنى تىلەيدۇ ھەمدە ئۇالر ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدۇ»﴿.﴾45

دوزاخقا كىرگەنلەرنىڭ ھەسرەت ئۈستىگە ھەسرەت چېكىدىغانلىقى
((( ھەر بىر ئىنساننىڭ جەننەتتە ۋە دوزاختا بىردىن ئورنى بولۇپ ،ئۇ ئىنسان ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەر
بىلەن جەننەتكە كىرىدۇ ياكى ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىش بىلەن دوزاخقا كىرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ بىر
بەندىسىگە ھىدايەت ئاتا قىلىش ـ قىلماسلىقى شۇ بەندىنىڭ ھىدايەت تېپىش يولىنى تالالش ياكى تاللىماسلىقىغا
باغلىقتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە (دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغان) كىشىلەر دوزاخقا كىرىپ ئۆزلىرىگە
اليىق بولغان ئورۇنلىرىغا ئېرىشىپ بولغاندىن كېيىن ،جەننەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئۇالرنى
مەسخىرە قىلىش ۋە رەسۋا قىلىش يۈزىسىدىن ئۇالرغا دەيدىغان سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى جەننەت ئەھلى دوزاخقا« :بىز پەرۋەردىگارىمىز بىزگە ۋەدە قىلغان
نەرسىنى ھەق تاپتۇق ،سىلەرمۇ پەرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق تاپتىڭالرمۇ؟»
دەپ توۋاليدۇ .ئۇالر« :ھەئە» دەيدۇ﴾.

ﷲ تائاال مۇشۇ مەزمۇندا كاپىردىن دوستى بولغان مۆمىننىڭ قىيامەت كۈنى شۇ دوستىغا
دەيدىغان سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ قاراپال ئۇنى (يەنى كاپىر دوستىنى)
دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆرىدۇ .ئۇ (يەنى مۆمىن) ئېيتىدۇ« :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،مېنى
(ئازدۇرۇپ) ھاالك قىلغىلى تاس قېلىپتىكەنسەن .ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ (مېنى ئىمانىمدا
مۇستەھكەم قىلىشتىن ئىبارەت) مەرھەمىتى بولمىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ،مەن (سەن بىلەن بىللە
دوزاخقا) ھازىر قىلىنغانالردىن بوالتتىم .تۇنجى ئۆلگىنىمىزدىن باشقا ئۆلمەمدۇق؟ ئازابقا دۇچار
بولمامدۇق﴾((( يەنى ئۇ مۆمىن كاپىر دوستىنىڭ دۇنيادا دېگەن سۆزلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ،
ئۇنىڭ دوزاخقا كىرىپ قالغانلىقىنى مەسخىرە قىلىدۇ ۋە رەسۋا قىلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،پەرىشتىلەرمۇ ئۇالرنى مەسخىرە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرغا) «مانا
بۇ سىلەر يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر» (دېيىلىدۇ)( .ئۇالرغا) «(كۆزلىرىڭالر بىلەن كۆرۈپ
تۇرىۋاتقان بۇ ئازاب) سېھىرمۇ؟ ياكى سىلەر كۆرمەيۋاتامسىلەر .دوزاخقا كىرىڭالر( ،ئازابقا) مەيلى
سەۋر قىلىڭالر ،مەيلى سەۋر قىلماڭالر ،بەرىبىر سىلەرگە ئوخشاش (چۈنكى سىلەر دوزاختا
مەڭگۈ قالىسىلەر) ،سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسىلەر» (دېيىلىدۇ)﴾(((.
شۇنىڭدەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ بەدرى ئۇرۇشى كۈنى ئۆلتۈرۈلۈپ جەسەتلىرى شۇ
جايدىكى بىر قۇدۇققا تاشالنغان كاپىرالرنى مەسخىرە قىلىپ« :ئى ئەبۇجەھىل ئىبنى ھىشام!
ئى ئۇتبە ئىبنى رەبىيئە! ئى شەيبە ئىبنى رەبىيئە!((( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان
نەرسىنىڭ ھەقلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ مەن پەرۋەردىگارىم ۋەدە قىلغان نەرسىنىڭ ھەقلىقىنى
كۆردۈم» دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن چىرىپ تاپ بولۇپ
كەتكەن ئۆلۈكلەرگە سۆز قىلىۋاتامسەن؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جېنىم ئۇنىڭ
ئىلكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى ئۇالر
ئاڭلىغانچىلىكمۇ ئاڭلىيالمايسىلەر ،لېكىن ئۇالر جاۋاب بېرەلمەيدۇ» دېدى.
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﴿شۇنىڭ بىلەن بىر جاكاچى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (مۇنداق دەپ) جاكاراليدۇ« :زالىمالرغا
ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن﴾ ئاندىن ئۇ جاكاچى زالىمالرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :زالىمالر كىشىلەرنى ﷲ نىڭ داغدام يولىدىن توسىدۇ ،ئۇنىڭ ئەگرى بولۇشىنى
تىلەيدۇ ھەمدە ئۇالر ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدۇ»﴾ يەنى ئۇالر كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن

ۋە شەرىئىتىدىن ۋە پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتتىن توسايدۇ .ئۇالر بىر ئادەمنىڭمۇ
((( ساففات سۈرىسى  55ــــ  59ـ ئايەت.
((( تۇر سۈرىسى  14ــــ  16ـ ئايەتلەر.
((( بۇالر قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ كاتتىلىرى بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قاتتىق ئەزىيەت بەرگەن ئىدى.

ئەئراف سۈرىسى

ئەگەشمەسلىكى ئۈچۈن يولنىڭ ئەگرى توقاي بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ .قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاالغا ئۇچرىشىدىغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ ۋە ئىمان كەلتۈرمەيدۇ .شۇڭا
ئۇالر ھەر قانداق يامان سۆزلەرنى ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلىشتىن تەپ تارتمايدۇ .چۈنكى ئۇالر
ھېساب ئېلىنىشتىن ۋە ئازابقا قېلىشتىن قورقمايدۇ .بۇنداق كىشىلەر ئىنسانالر ئىچىدىكى ئەڭ
يامان سۆز ۋە ئەڭ يامان گۇناھالرنى قىلغۇچىالردۇر.

*******
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر توسما بولىدۇ .توسمىنىڭ ئۈستىدە (ئەئرافتا) ئەھلى جەننەت ۋە
ئەھلى دوزاخنى ئۇالرنىڭ سىماسىدىن تونۇيدىغان ئادەملەر (يەنى ئەھلى ئەئراف) بولىدۇ،
ئۇالرئەھلى جەننەتكە« :سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز» دەپ توۋاليدۇ .ئۇالر جەننەتكە كىرمىگەن،
(ئەمما) كىرىش ئۈمىدىدە تۇرغانالردۇر﴿ .﴾46ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئەھلى دوزاخ تەرەپكە بۇرالغاندا:
«ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى زالىم قەۋم بىلەن بىللە قىلمىغىن» دەيدۇ﴿.﴾47

ئەئراف(توسما) ۋە ئۇنىڭدىكى ئادەملەر توغرىسىدا
ﷲ تائاال يۇقىرىدا دوزاخ بىلەن جەننەتتىكىلەرنىڭ ئارىسىدا بولىدىغان سۆزلەرنى بايان
قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،بۇ يەردە دوزاختىكىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىۋالماسلىقى ئۈچۈن جەننەت
بىلەن دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر توسمىنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئىبنى جەرىر مۇنداق
دەيدۇ :بۇ توسما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :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﴾((( دېگەن ئايىتىدە كەلگەن سېپىلنىڭ ئۆزىدۇر .بۇ ھەقتە سۇددى ۋە
مۇجاھىدمۇ شۇنىڭدەك دېدى.
ئۇ توسمىنىڭ ئۈستىدە بىر تۈركۈم كىشىلەر توختىتىپ قويۇلىدۇ .ھۇزەيفە ،ئىبنى ئابباس،
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ۋە باشقا سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ دېيىشىچە :توختىتىپ
قويۇلغان ئۇ كىشىلەر ياخشىلىقى بىلەن يامانلىقى باراۋەر بولۇپ قالغان كىشىلەردۇر.
ئىبنى جەرىر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن توسمىنىڭ ئۈستىدە
توختىتىلىپ قويۇلغان كىشىلەر توغرىسىدا سورالغاندا ،ئۇ :ئۇالر ساۋابى ۋە گۇناھى باراۋەر بولۇپ
((( ھەدىد سۈرىسى  13ـ ئايەت.
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قالغان ۋە ساۋابى دوزاخقا كىرىشتىن ،گۇناھى جەننەتكە كىرىشتىن توسۇپ قېلىپ ،ﷲ تائاال
ئۇالر ھەققىدە ھۆكۈم چىقارغۇچە توسمىنىڭ ئۈستىدە توختىتىپ قويۇلغان كىشىلەردۇر -،دەپ
جاۋاب بەردى.
﴿ئۇالر جەننەتكە كىرمىگەن( ،ئەمما) كىرىش ئۈمىدىدە تۇرغانالردۇر﴾ مۇئەممەر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەننىڭ :ﷲ تائاال ئۇالرغا مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن
ئۇالرنىڭ دىللىرىغا شۇنداق ئۈمىد قىلىشنى سالغان -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .قەتادە
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال بىزگە ئۇالرنىڭ جەننەتكە كىرىشنى
ئۈمىد قىلغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئەھلى دوزاخ تەرەپكە بۇرالغاندا« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى زالىم
قەۋم بىلەن بىللە قىلمىغىن» دەيدۇ﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :توسما ئۈستىدىكى كىشىلەر
دوزاختىكى كىشىلەرگە قاراپ ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى كۆرگەندە :ئى پەرەۋەردىگارىمىز! بىزنى زالىم
قەۋم بىلەن بىللە قىلمىغىن -،دەيدۇ.

*******
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ
ئەئرافتىكىلەر (يەنى ياخشىلىقلىرى بىلەن يامانلىقلىرى تەڭ بولۇپ قالغان ،جەننەتتىمۇ
ئەمەس ،دوزاختىمۇ ئەمەس كىشىلەر) سىماسىدىن تونۇيدىغان (دوزىخى) ئادەملەرگە:
«توپلىغان پۇل  -ماللىرىڭالر ۋە تەكەببۇرلۇقۇڭالر سىلەرگە نېمىگە ئەسقاتتى؟» دەپ
توۋاليدۇ﴿( .﴾48ئەئرافتىكىلەر دوزىخىالرغا مۆمىنلەرنىڭ پېقىرلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ) سىلەر
ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ ،دەپ قەسەم قىلغان كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟ (مانا بۇالرغا)
جەننەتكە كىرىڭالر ،سىلەرگە (كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر
(دېيىلدى دەيدۇ)﴿.﴾49
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ﷲ تائاال بۇ يەردە توسما ئۈستىدە تۇرغان كىشىلەرنىڭ (ئۇالرنىڭ ئاالمەتلىرىدىن
تونۇۋالغان) دوزاختىكى مۇشرىكالرنىڭ كاتتىباشلىرىنى ،يولباشچىلىرىنى مەسخىرە قىلىش
ۋە رەسۋا قىلىش يۈزىسىدىن مۇنداق دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى«﴿ :توپلىغان پۇل -
ماللىرىڭالر ۋە تەكەببۇرلۇقۇڭالر سىلەرگە نېمىگە ئەسقاتتى؟» دەپ توۋاليدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ
توپلىغان مال ـ دۇنيايىڭالر ،كۈچ ـ قۇۋۋەتلىك ۋە ھوقۇقدار بولۇشىڭالر سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ
ئازابىدىن توسۇپ قااللمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،سىلەر بۇ ئازابقا چۈشۈپ قالدىڭالر.
﴿(ئەئرافتىكىلەر دوزىخىالرغا مۆمىنلەرنىڭ پېقىرلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ) سىلەر ﷲ نىڭ
رەھمىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ ،دەپ قەسەم قىلغان كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى

ئەئراف سۈرىسى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ (مۆمىنلەرنىڭ پېقىرلىرىغا)﴿ :جەننەتكە كىرىڭالر ،سىلەرگە
(كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴾ دېگەن سۆزنى دېگۈچىلەر بولسا،

توسما ئۈستىدە توختىتىپ قويۇلغان كىشىلەردۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

*******
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﰋ
ئەھلى دوزاخ ئەھلى جەننەتكە« :سۇدىن ياكى ﷲ سىلەرگە بەرگەن ئىچىدىغان
نەرسىلەردىن بىزگە بىرئاز قۇيۇپ بەرسەڭالر!» دەپ توۋاليدۇ ،ئەھلى جەننەت ئۇالرغا
(جاۋابەن)« :ﷲ ئۇالرنى كاپىرالرغا ھارام قىلغان» دەيدۇ﴿ .﴾50كاپىرالر دىنلىرىنى مەسخىرە
ۋە ئويۇنچۇق قىلىۋالدى ،ئۇالرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئالدىدى ،ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى كۈنگە
مۇالقات بولۇشنى ئۇنتۇغانلىقلىرى ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرىغا ئوخشاش،
بىز بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى ئۇالرنى دوزاختا قالدۇرىمىز)﴿.﴾51

جەننەتتىكى نازۇنېئمەتلەرنىڭ دوزاختىكىلەرگە ھارام قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە دوزاختىكى كىشىلەرنىڭ جەننەتتىكى كىشىلەرگە يالۋۇرىدىغانلىقىدىن
ۋە ئۇالرنىڭ جەننەتتىكى كىشىلەردىن ئۇسسۇزلۇق ۋە يېمەكلىك سورىغاندا ،ئۇالرنىڭ
سورىغانلىرىنى بەرمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
﴿ئەھلى دوزاخ ئەھلى جەننەتكە« :سۇدىن ياكى ﷲ سىلەرگە بەرگەن ئىچىدىغان
نەرسىلەردىن بىزگە بىرئاز قۇيۇپ بەرسەڭالر!» دەپ توۋاليدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر جەننەتتىكى كىشىلەردىن تاماق سورايدۇ.

سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئوسمان سەقەفىيدىن سەئىد ئىبنى جۇبەير
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :دوزاخقا كىرىپ قالغانالرنىڭ
بىرەرسى (جەننەتتىكى) دادىسىنى ياكى قېرىندىشىنى كۆرۈپ ،ئۇنى چاقىرىپ :مەن ئوت
ئازابىغا چىدىمىدىم ،ماڭا ئازراق سۇ بەرگەن بولساڭ -،دەيدۇ .جەننەتتىكى كىشىگە :سەن
(دوزاختىكى سەندىن) نەرسە سورىغان كىشىگە﴿ :ﷲ ئۇالرنى كاپىرالرغا ھارام قىلغان﴾ دەپ
جاۋاب بەرگىن -،دېيىلىدۇ.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئەسلەم﴿ :ﷲ ئۇالرنى كاپىرالرغا ھارام قىلغان﴾ دېگەن
ئايەتتىكى ھارام قىلىنغان نەرسىلەر بولسا ،جەننەتنىڭ ھەر خىل تاماقلىرى ۋە ھەر خىل
ئىچىملىكىلىرىدۇر -،دېدى.
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ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ كاپىرالرنى :ئۇالر دۇنيادا دىننى مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلىۋالدى.
دۇنيانىڭ زىبۇزىننەتلىرىگە ئالدىنىپ كېتىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئاخىرەت ئۈچۈن تەييارلىق قىلىڭالر
دېگەن بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلمىدى -،دەپ سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى
كۈنگە مۇالقات بولۇشنى ئۇنتۇغانلىقلىرى ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرىغا
ئوخشاش ،بىز بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى ئۇالرنى دوزاختا قالدۇرىمىز)﴾ يەنى ﷲ تائاال

ئۇالرغا خۇددى ئۇالرنى ئۇنتۇپ قالغان كىشىنىڭ مۇئامىلىسىدەك مۇئامىلە قىلىدۇ .ئەمەلىيەتتە،
ﷲ تائاال ھېچنېمىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ .چۈنكى ھېچقانداق نەرسە ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىنىڭ
سىرتىدا قالمايدۇ..
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر توغرىسىدىكى مەلۇمات پەرۋەردىگارىمنىڭ
دەرگاھىدا لەۋھۇلمەھپۇزدا (خاتىرىلەكلىكتۇر) ،پەرۋەردىگارىم ھەم خاتاالشمايدۇ ھەم
ئۇنتۇمايدۇ﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىزمۇ بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتۇيمىز﴾ دېگەنلىكى كاپىرالرنىڭ دۇنيادا ﷲ
تائاالغا تۇتقان مۇئامىلىسىگە قارىتا ﷲ تائاالنىڭمۇ ئۇالرغا تۇتقان مۇئامىلىسىدۇر .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ نى ئۇنتۇدى (يەنى ﷲ نىڭ تائىتىنى تەرك ئەتتى)،
ﷲ مۇ ئۇالرنى ئۇنتۇدى (يەنى ﷲ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ پەزلىدىن ۋە رەھمىتىدىن مەھرۇم
قىلدى)﴾((( ﴿ ،ﷲ ئېيتىدۇ« :شۇنىڭدەك ساڭا (روشەن) ئايەتلىرىمىز كەلدى ،سەن ئۇالرنى
تەرك ئەتتىڭ ،سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەن»﴾((((﴿ ،ئۇالرغا) دېيىلىدۇ:
«سىلەرنىڭ مۇشۇ كۈندىكى مۇالقاتنى ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئوخشاش ،بۈگۈن سىلەرنى ئۇنتۇيمىز
(يەنى سىلەرنى ئازابقا تاشالپ قويۇپ ئۇنتۇپ قالغاندەك مۇئامىلە قىلىمىز)﴾(((.

﴿ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى كۈنگە مۇالقات بولۇشنى ئۇنتۇغانلىقلىرى ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرىغا ئوخشاش ،بىز بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى ئۇالرنى دوزاختا
قالدۇرىمىز)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئۇالرنى

ئۇالرغا ياخشىلىق ئاتا قىلىشتا ئۇنتۇپ قالىدۇ ،ئازابالشتا ئۇنتۇپ قالمايدۇ -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىنىدۇ .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئۇالر خۇددى
ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ كۈنگە قېلىشىغا پەرۋا قىلمىغىنىدەك ،بىزمۇ ئۇالرغا پەرۋا قىلمايمىز دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
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مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنى دوزاخقا تاشاليمىز دېگەنلىك
بولىدۇ -،دەيدۇ .سۇددى :خۇددى ئۇالر مۇشۇ كۈنگە ئۈچرىشىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئەمەل
 ئىبادەتلەرنى تاشلىۋەتكىنىدەك ،بىزمۇ رەھمەت قىلىشتا ئۇالرنى تاشلىۋېتىمىز دېگەنلىكبولىدۇ -،دەيدۇ.
ئىمام مۇسلىم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلدى :قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال بەندىسىگە:
((( تاھا سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  126ـ ئايەت.
((( جاسىيە سۈرىسى  34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

مەن ساڭا ئايالالرنى ئاتا قىلمىدىممۇ؟ ساڭا مەرھەمەت قىلمىدىممۇ ،ئات ۋە تۆگىلەرنى ساڭا
بويسۇندۇرۇپ بەرمىدىممۇ؟ باشلىق قىلمىدىممۇ ۋە سېنى باياشات تۇرمۇشتا ياشاتقۇزمىدىممۇ؟-
دەيدۇ .بەندە :شۇنداق قىلدىڭ -دەيدۇ .ﷲ تائاال :ئۆزەڭنىڭ ماڭا ئۇچرىشىدىغانلىقىڭنى
ئويلىمىغانمىدىڭ؟ -دەيدۇ .بەندە :ئويلىمىغان ئىدىم -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :خۇددى سەن
مېنى ئۇنتۇپ قالغىنىڭدەك ،مەنمۇ سېنى ئۇنتۇيمەن -،دەيدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ
ئۇالرغا كىتاب (يەنى قۇرئان) بەردۇق ،ئۇنى (يەنى قۇرئاننىڭ مەنىلىرىنى) بىلىش
ئاساسىدا بايان قىلدۇق ،ئۇنى ئىمان ئېيتقان قەۋمگە ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق﴿.﴾52
ئۇالر (يەنى كۇففارالر) پەقەت (ئۆزلىرىگە ۋەدە قىلىنغان ئازابنىڭ) نەتىجىسىنىال كۈتىدۇ،
ئۇنىڭ نەتىجىسى كەلگەن كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) ،ئىلگىرى كىتابقا ئەمەل قىلمىغانالر:
«پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئەلچىلىرى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى (بىز ئۇالرغا ئىمان
ئېيتمىدۇق ،بۈگۈن) بىزگە شاپائەت قىلىدىغان شاپائەتچىلەر بارمىدۇ؟ ياكى گۇناھ قىلىشتىن
قول ئۈزۈپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرۇلۇشىمىزغا بوالمدىغاندۇ؟» دەيدۇ.
ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيان سالدى ،ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ ئىپتىرا قىلغان مەبۇدلىرى
ئۇالرنىڭ كۆزىدىن غايىب بولدى﴿.﴾53

مۇشرىكالرنىڭ ئىمان ئېيتماسلىقىغا ھېچبىر باھانە ـ سەۋەبنىڭ يوقلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەممە نەرسە ئوچۇق بايان قىلىنغان كىتابالر بىلەن ئۆزىنىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتىش ئارقىلىق ئىمان ئېيتمىغان كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتماسلىقىغا ھېچقانداق
بىر ئۆزرە قالدۇرمىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلەر ﷲ تائاال تەرىپىدىن
ئېلىپ كەلگەن كىتابالردا ھەممە نەرسىنىڭ تەپسىلىي بايان قىلىنغانلىقى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :بۇ ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىدىن خەۋەردار ﷲ تەرىپىدىن نازىل
بولغان ،ئايەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا( ،ئەقىدە ،ئەھكام ۋەز ۋە قىسسىلەر) تەپسىلىي بايان
قىلىنغان كىتابتۇر﴾(((.
﴿ئۇنى (يەنى قۇرئاننىڭ مەنىلىرىنى) بىلىش ئاساسىدا بايان قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال يۇقىرىدا
كاپىرالرنىڭ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگەن ئىدى .بۇ يەردە
((( ھۇد سۈرىسى  1ـ ئايەت.
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بولسا ،دۇنيادا ئۇالرغا پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ۋە ھەممە نەرسىلەر ئوچۇق ،تەپسىلىي بايان
قىلىنغان كىتابالرنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتماسلىقىغا كىچىككىنىمۇ ئۆزرە
قالدۇرمىغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان
پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتمەي تۇرۇپ ئازابلىمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبەر
ئەۋەتمەي تۇرۇپ (ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز يوق﴾(((.
﴿ئۇالر (يەنى كۇففارالر) پەقەت (ئۆزلىرىگە ۋەدە قىلىنغان ئازابنىڭ) نەتىجىسىنىال كۈتىدۇ﴾

مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر ئۆزلىرىگە ۋەدە قىلىنغان دوزاخ ،ئازاب،
جازا ۋە جەننەتلەرنى كۈتىدۇ -،دېدى﴿ .ئۇنىڭ نەتىجىسى كەلگەن كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى)،
ئىلگىرى كىتابقا ئەمەل قىلمىغانالر﴾ يەنى كىتابتا كەلگەن بۇيرۇقالرغا دۇنيادا ئەمەل قىلمىغانالر ۋە
ئەمەل قىلىشقا سەل قارىغانالر«﴿ :پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئەلچىلىرى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى
(بىز ئۇالرغا ئىمان ئېيتمىدۇق ،بۈگۈن) بىزگە شاپائەت قىلىدىغان شاپائەتچىلەر بارمىدۇ؟﴾ يەنى
بىزنى ھازىرقى ھالىتىمىزدىن قۇتۇلدۇرىدىغان شاپائەتچىلەر بارمىدۇ؟ ﴿ياكى گۇناھ قىلىشتىن قول
ئۈزۈپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرۇلۇشىمىزغا بوالمدىغاندۇ؟» دەيدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا
كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالىنى كۆرەتتىڭ) .ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق،
پەرۋوردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن بوالتتۇق» دەيدۇ .ئۇنداق
ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئىلگىرى يوشۇرغان ئىشلىرى (قەبىھ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن شۇنداق ئارزۇ
قىلىشىدۇ) ئۇالرغا ئاشكارا بولدى ،ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان
ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە)
يالغانچىالردۇر﴾(((.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيان سالدى﴾ يەنى ئۇالر دوزاخقا كىرىش ۋە دوزاختا مەڭگۈ قېلىشقا
ھۆكۈم قىلىنىش بىلەن ئۆزلىرىگە زىيان سالدى.
﴿ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ شېرىكلىرى دەپ ئىپتىرا قىلغان مەبۇدلىرى ئۇالرنىڭ كۆزىدىن غايىب
بولدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسىلىرى ئۇالرنى تاشالپ كەتتى

ۋە ئۇالرغا شاپائەت قىلمىدى ،ئۇالرنىڭ يولۇققان ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇلىشى ئۈچۈن (ئۇالرغا) ياردەم
قىلمىدى.

*******
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  27ــــ  28ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە (يەنى ئالتە
دەۋردە) ياراتتى ،ئاندىن (ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق رەۋىشتە) ئەرش ئۈستىدە قارار ئالدى،
ﷲ كېچە بىلەن (يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن) كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن كۈندۈز
بىر  -بىرىنى قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ)؛ ﷲ قۇياش ،ئاي ۋە
يۇلتۇزالرنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغۇچى قىلىپ ياراتتى ،يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش (يەنى
كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش) راستىنال ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ
نىڭ دەرىجىسى كاتتىدۇر﴿.﴾54

دۇنيانىڭ ئالتە كۈندە يارىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئاسمان ـ زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەردىن ئىبارەت
دۇنيانى ئالتە كۈندە ياراتقانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (بۇ ئايەتتىن باشقا)
نۇرغۇن ئايەتلەرنى چۈشۈردى .ئۇ ئالتە كۈن :يەكشەنبە ،دۈشەنبە ،سەيشەنبە ،چارشەنبە،
پەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنىدۇر .جۈمە كۈنىدە پۈتكۈل مەخلۇقاتالر يارىتىلىپ تامامالندى ياكى
جۈمە كۈنىدە پۈتكۈل مەخلۇقاتالر يىغىلىدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالممۇ جۈمە كۈنى يارىتىلغان.
بۇ يەردە دېيىلگەن ئالتە كۈننىڭ ھەر بىر كۈنى ھازىر بىز ياشاۋاتقان كۈنلىرىمىزگە باراۋەر
كېلىدىغان كۈنمۇ ياكى مۇجاھىد ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئىبنى ئابباس قاتارلىقالر بىر
رىۋايەتتە دېگەندەك ،ئۇ ئالتە كۈننىڭ ھەر بىر كۈنى ھازىرقى كۈنلىرىمىزنىڭ مىڭ يىلىغا
باراۋەر كېلىدىغان كۈنمۇ؟ -دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئوخشىمىغان پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
ئەمما شەنبە كۈنى ھېچنېمە يارىتىلمىغان كۈندۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپ« :ﷲ تائاال شەنبە كۈنىدە زېمىننى ،يەكشەنبە
كۈنىدە تاغالرنى ،دۈشەنبە كۈنىدە دەرەخلەرنى ،سەيشەنبە كۈنىدە ئادەمنىڭ خۇي  -پەيلىگە
ياقمايدىغان ئىشالرنى ،چارشەنبە كۈنىدە نۇرنى ،پەيشەنبە كۈنىدە ئىنساندىن باشقا بارلىق
جانلىقالرنى ،جۈمە كۈنىدە ئەڭ ئاخىرىدا يارىتىلغۇچى بولغان ئادەم ئەلەيھىسساالمنى (ئەسىر
نامىزىدىن كېيىن كېچىگىچە بولغان بىر ۋاقىتتا) ياراتتى»((( دېگەن ئىدى.

قارار ئېلىش دېگەن سۆزنىڭ ئىزاھاتى
﴿ئاندىن (ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق رەۋىشتە) ئەرش ئۈستىدە قارار ئالدى﴾ ﷲ تائاالنىڭ
ئەرش ئۈستىدە قارار ئالغانلىقى ھەققىدىمۇ (ئالىمالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا) نۇرغۇنلىغان ئىختىالپالر
بار .لېكىن بىز بۇ يەردە ئۇ ئىختىالپالر ئۈچۈن توختالمايمىز .بەلكى بىز بۇ ھەقتە ئىمام
((( بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدىن يەتتە كۈننىڭ ھەممىسىدە يارىتىلىش بولغان دېگەن مەنا چىقىدۇ .ئەمما قۇرئاندا﴿ :ئالتە
كۈندە ياراتتۇق﴾ دېيىلگەن بولغاچقا ،ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم قاتارلىق ئالىمالر بۇ ھەدىسنى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
بىۋاستە قوبۇل قىلىنغان توغرا ھەدىس دەرىجىسىگە يەتمەيدۇ -،دەپ قارىدى.
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مالىك ،ئەۋزائى ،سەۋرى لەيس ئىبنى سەئدى ،شافىئىي ،ئەھمەد ،ئىسھاق ئىبنى راھۇۋىيە
ۋە ئۇالردىن باشقا سەلەپ ئالىملىرىنىڭ تۇتقان يولىنى تۇتىمىز .ئۇ يول ،ﷲ تائاالنىڭ
ئەرش ئۈستىدە قارار ئېلىشى ،شۇنىڭدەك ﷲ تائاالنىڭ قولى ياكى ﷲ تائاال كېلىدۇ...
دېگەندەك ﷲ تائاال ئۆزىنى سۈپەتلەپ كەلگەن سۈپەتلەرنى چۈشىنىشتە ئىنسانالردا بولىدىغان
كەيپىياتالرغا ئوخشىتىۋالماستىن ،شۇنداقال ئوخشاتماسلىق كېرەك دەپ مەنىسىنى باشقا مەنىگە
ئۆزگەتىۋەتمەستىن((( ،پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئۆز زاتىغا اليىق بولغان رەۋىشتە چۈشىنىش
يولىدۇر.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىن ھېچ بىرىگە ئوخشىمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھېچ شەيئى ﷲغا ئوخشاش ئەمەستۇر ،ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارىنىڭ ئۇستازى نەئىم ئىبنى ھەمماد بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :كىمكى ﷲ
تائاالنى مەخلۇقاتقا ئوخشاتسا ،ئۇ كاپىر ھېسابلىنىدۇ .كىمكى ﷲ تائاال ئۆزىنى سۈپەتلىگەن
سۈپەتلەرنىڭ بىرەرسىنى ئىنكار قىلسا ،ئۇمۇ كاپىر ھېسابلىنىدۇ .ﷲ تائاال ئۆز ـ ئۆزىنى
سۈپەتلەپ كەلگەن سۈپەتلەردە ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنى سۈپەتلىگەن
سۈپەتلىرىدە ﷲ تائاالنى بىرەر مەخلۇققا ئوخشاتقىنى يوق .كىمكى ئايەتلەردە ۋە ھەدىسلەردە
كەلگەن ﷲ تائاالنىڭ سۈپەتلىرىنى ئىنكار قىلمىسا ۋە ئۇ سۈپەتلەر بىلەن ﷲ تائاالنى ئۇنىڭ
زاتىغا اليىق رەۋىشتە سۈپەتلىسە ۋە ﷲ تائاالنى پۈتكۈل كەمچىلىكلەردىن پاك دەپ قارىسا ،ئۇ
كىشى توغرا يولنى تاپقان بولىدۇ.

كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ اﷲ تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان
ئاالمەتلەردىن ئىكەنلىكى
﴿ﷲ كېچە بىلەن (يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن) كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن
كۈندۈز بىر  -بىرىنى قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ)﴾ يەنى كۈندۈزنىڭ
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يورۇقلۇقىنىڭ كېلىشى بىلەن كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى يوقىلىدۇ .كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى كېلىشى
بىلەن كۈندۈزنىڭ يورۇقلۇقى يوقىلىدۇ .ئۇ ئىككىسى بىر ـ بىرىنى تېز سۈرئەتتە قوغلىشىپ
ماڭىدۇ .ئۇالرنىڭ بۇنداق ئايلىنىپ تۇرۇشىدا ئۆلچەمدىن ئازراقمۇ كېچىكىش ۋە ئۆزگىرىش
بولمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر
ئاالمەت كېچىدىن ئىبارەتكى ،ئۇنىڭدىن كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز  -دە (يەنى كۈندۈزنىڭ نۇرىنى
يوق قىلىۋېتىمىز  -دە) ،ئۇالر ناگاھان قاراڭغۇدا قالىدۇ .كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير
قىلىدۇ .بۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲنىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر .ئايغا سەير
قىلىدىغان مەنزىللەرنى بەلگىلىدۇق ،ئۇ (ئاخىرقى مەنزىلگە يېتىپ بارغاندا) خورمىنىڭ قۇرۇپ
((( مەسىلەن :ﷲ تائاالنىڭ قولى دېگەن سۆزنى قۇدرىتى دېگەنگە ئوخشاش مەنىدە چۈشەنمەسلىك كېرەك.
((( شۇرا سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

قالغان شېخىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ .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﴾((( يەنى بۇ ئىشالرنىڭ
ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ باشقۇرۇشى ،ئىگىدارچىلىق قىلىشى ۋە خاھىشى ئاستىدىدۇر﴿ .ﷲ
قۇياش ،ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغۇچى قىلىپ ياراتتى ،يارىتىش ۋە
ئەمر قىلىش (يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش) راستىنال ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ دەرىجىسى كاتتىدۇر﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسماندا بۇرۇجالرنى ،يېنىپ تۇرىدىغان چىراقنى
(يەنى كۈننى) ۋە نۇرلۇق ئاينى ياراتقان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾((( دۇئادا مۇنداق
دەپ كەلدى« :ئى ﷲ! ھەممە نەرسىگە ئىگىدارچىلىق قىلىش سېنىڭ ئىلكىڭدىدۇر،
بارلىق ماختاشالر ساڭىال خاستۇر ،بارلىق ئىشالر سەن تەرەپكە قايتقۇچىدۇر .سەندىن ھەممە
ياخشىلىقالرنى سورايمەن ۋە ھەممە يامانلىقالردىن پاناھ تىلەيمەن».

*******
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن يوشۇرۇن دۇئا قىلىڭالر( ،دۇئا قىلغاندا كەلسە
 كەلمەس سۆزلەپ ،توۋالپ) ھەددىدىن ئاشۇرۇۋەتكەنلەرنى ﷲ ياقتۇرمايدۇ﴿ .﴾55ﷲ(پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىپ) يەر يۈزىنى تۈزىگەندىن كېيىن ،يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلماڭالر،
(ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قورققان ۋە (رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر ،شۈبھىسىزكى،
ﷲ نىڭ رەھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر﴿.﴾56

دۇئا قىلىشقا قىزىقتۇرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدىغان دۇئاالرنى
قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن يوشۇرۇن دۇئا
قىلىڭالر﴾ ﷲ تائاال دۇئانى يوشۇرۇن قىلىش ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنى
يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد ئەتكىن ،ئەتىگەندە  -ئاخشامدا ئۇنى پەس
ئاۋازدا زىكرى قىلغىن ،غاپىلالردىن بولمىغىن﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر ئۈنلۈك ئاۋازدا دۇئا قىلىشقا باشلىۋىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
((( ياسىن سۈرىسى  37ــــ  40ـ ئايەتلەر.
((( فۇرقان سۈرىسى  61ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  205ـ ئايەت.
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«ئى كىشىلەر! مۇنداق ئۈنلۈك ئاۋازادا دۇئا قىلماڭالر ،چۈنكى سىلەر گاس ياكى يىراقتىكى
بىر زاتتىن تىلەۋاتمايسىلەر (سىلەر تىلەك تىلەۋاتقان) ئۇ زات ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ۋە
يېنىڭالردا تۇرغۇچى زاتتۇر» دېدى.
ئىبنى جەرىر﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن يوشۇرۇن دۇئا قىلىڭالر﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ﷲ تائاالغا باش ئەگكەن ،ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە ۋە
ئۇنىڭ پەرۋەدىگار ئىكەنلىكىگە چىن دىلىدىن ئىشىنىپ تۇرۇپ ،رىيا قىلماستىن ،يوشۇرۇن
ھالدا پۈتۈن ئىخالس بىلەن دۇئا قىلىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

اﷲ تائاالنىڭ دۇئادا ھەددىدىن ئاشۇرىۋەتكەنلەرنى ياقتۇرمايدىغانلىقى
﴿(دۇئا قىلغاندا كەلسە  -كەلمەس سۆزلەپ ،توۋالپ) ھەددىدىن ئاشۇرۇۋەتكەنلەرنى
ﷲ ياقتۇرمايدۇ﴾ ئەتا خۇراسانىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ :مەيلى دۇئا قىلىشتا ياكى باشقا ئىشالردا بولسۇن ﷲ تائاال ھەددىدىن
ئاشۇرىۋەتكۈچىنى ياقتۇرمايدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئەبۇ مەجلەز بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە( :دۇئا قىلغاندا) دۇئا قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگە پەيغەمبەرلەرنىڭ مەرتىۋىسىنىڭ
بېرىلىشىنى تەلەپ قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ -،دەيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇنۇئامەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى
مۇغەففەل بالىسىنىڭ :ئى ﷲ! مەن جەننەتكە كىرسەم ،جەننەتنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن ئاق
رەڭلىك سارايدىن بىرنى بەر -،دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭالپ :ئى ئوغلۇم! ﷲ تائاالدىن
پەقەت جەننەتكە كىرىشنىال سورىغىن ،دوزاختىن پاناھ تىلىگىن ،چۈنكى مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :دۇئا قىلغاندا ۋە تاھارەت ئالغاندا ،ھەددىدىن ئاشۇرىۋېتىدىغان بىر
قىسىم كىشىلەر بولىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى.

زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشتىن توسۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ (پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىپ) يەر يۈزىنى تۈزىگەندىن كېيىن ،يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق
قىلماڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال يەر يۈزىگە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ ،يەر يۈزىدىكى بۇزۇقچىلىقالرنى
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تۈزەپ بولغاندىن كېيىن ،يەر يۈزىدە قايتا بۇزۇقچىلىق ئېلىپ بېرىشتىن ،زىيان يەتكۈزىدىغان
ئىشالرنى قىلىشتىن توسايدۇ .چۈنكى ھەممە ئىش توغرا يولدا كېتىۋاتقاندا ،تويۇقسىزال
بۇزۇقچىلىق يۈز بەرسە ،بۇ بەندىلەرگە چوڭ زىيان ئېلىپ كېلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال يەر يۈزىدە
بۇزۇقچىلىق قىلىشتىن توسۇپ ،بەندىلىرىنى پەقەت ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا ،دۇئا قىلىشقا
ۋە يېلىنىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قورققان ۋە (رەھمىتىنى) ئۈمىد
قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر﴾.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ رەھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ
رەھمىتى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئەگەشكەن ،توسقانلىرىدىن يانغان كىشىلەرنى كۈتۈپ

ئەئراف سۈرىسى

تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مېنىڭ رەھمىتىم مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىگە
ئورتاقتۇر﴾(((.
مەتەرۇلۋاراق دېگەن كىشى بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئەمەل -
ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا بەرگەن ۋەدەڭالردا تۇرۇڭالر ،چۈنكى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
رەھمىتىنىڭ ئەمەل  -ئىبادەت قىلغۇچىالرغا يېقىن بولىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلدى.

*******
ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤ
ﷲ نىڭ رەھمىتى (يەنى يامغۇر) مەيدانغا كېلىش ئالدىدا ،ﷲ بىشارەتچى قىلىپ
شامالالرنى ئەۋەتىدۇ ،شامالالر ئېغىر بۇلۇتالرنى كۆتۈرگەن چاغدا ،ئۇالرنى ئۆلۈك (يەنى
قاغجىراپ ياتقان گىياسىز) جايالرغا سۈرىمىز ،ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلۈك -تۈرلۈك
مېۋىلەرنى چىقىرىمىز ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (زېمىندىن مېۋىلەرنى چىقارغاندەك ،قىيامەتتە)
ئۆلۈكلەرنى قەبرىلىرىدىن چىقىرىمىز﴿ .﴾57مۇنبەت يەرنىڭ گىياسى ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن
تولۇق ئۈنىدۇ (بۇ ۋەز  -نەسىھەتكە قۇالق سېلىپ ،ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدىغان مۆمىننىڭ
مىسالىدۇر) ،ناچار يەرنىڭ گىياسى ئاز ئۆسىدۇ (بۇ ۋەز  -نەسىھەتتىن پايدىالنمايدىغان
كاپىرنىڭ مىسالىدۇر) ،شۈكۈر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى مۇشۇنداق شەكىللەردە
بايان قىلىمىز﴿.﴾58

يامغۇرالرنىڭ ياغدۇرۇلۇشى ۋە مېۋىلەرنىڭ چىقىرىلىشىنىڭ اﷲ تائاالنىڭ
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمەتلەردىن ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئۆزىنىڭ ئاسمان ـ زېمىنالرنى ياراتقانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى
ئىدارە قىلغۇچى ،ھۆكۈم قىلغۇچى ،ئورۇنالشتۇرغۇچى ۋە بويسۇندۇرغۇچى ئىكەنلىكىنى بايان
قىلىپ ،ئۆزىنىڭ يۇقىرىقىدەك سۈپەتلەرگە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن بىر نەرسە سورىماقچى
بولغاندا ،پەقەت ئۆزىدىنال سوراشقا بۇيرۇغان ئىدى .ئەمدى بۇ يەردە ئۆزىنىڭ رىزىق بەرگۈچى
ۋە قىيامەت كۈنى ئۆلۈكلەرنى قايتا تىرىلدۈرگۈچى زات ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتى (يەنى يامغۇر) مەيدانغا كېلىش ئالدىدا ،ﷲ بىشارەتچى قىلىپ
شامالالرنى ئەۋەتىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆزىنىڭ
((( ئەئراف سۈرىسى  156ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رەھمىتىنى تېتىتىشى ئۈچۈن ،ئەمرى بويىچە كېمىلەرنى دېڭىزالردا ماڭدۇرۇش ئۈچۈن،
ئۆزىنىڭ مەرھەمىتىدىن تىلىشىڭالر ئۈچۈن ،شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن شامالالرنى يامغۇر
بىلەن خۇش خەۋەر بەرگۈچى قىلىپ ئەۋەتىشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر (يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن) ﷲ يامغۇر
ياغدۇرۇپ بېرىدۇ ،رەھمىتىنى يايىدۇ ،ﷲ (ھەممىنىڭ) ئىگىسىدۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾(((،
﴿ﷲ نىڭ رەھمىتىنىڭ نەتىجىلىرىگە قارىغىنكى ،ئۇ زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن قانداق
تىرىلدۈرىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ﷲ ھەممە
نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.
﴿شامالالر ئېغىر بۇلۇتالرنى كۆتۈرگەن چاغدا ،ئۇالرنى ئۆلۈك (يەنى قاغجىراپ ياتقان
گىياسىز) جايالرغا سۈرىمىز﴾ يەنى سۇنىڭ جىقلىقىدىن ،ئېغىرلىقىدىن يەر يۈزىگە قاراپ

پەسلەپ كەتكەن بۇلۇتالرنى شامالالر كۆتۈرگەن چاغدا ،سۇسىزلىقتىن قاغجىراپ ،ئۈنۈمسىز
قالغان يەرلەرگە سۈرىمىز .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆلۈك (يەنى قۇرغاق) زېمىننى
(يامغۇر بىلەن) تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئۇالر يەيدىغان ئاشلىقنى ئۆستۈرگەنلىكىمىز ئۇالرغا
(ﷲنىڭ قۇدرىتى كامىلەسىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتتۇر﴾(((.

﴿ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلۈك-تۈرلۈك مېۋىلەرنى چىقىرىمىز ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر
ئۈچۈن (زېمىندىن مېۋىلەرنى چىقارغاندەك ،قىيامەتتە) ئۆلۈكلەرنى قەبرىلىرىدىن چىقىرىمىز﴾

يەنى بىز قاغجىرىغان زېمىنالرنى يامغۇر ئەۋەتىپ تىرىلدۈرگىنىمىزدەك ،چىرىپ پارچىلىنىپ
كەتكەن جەسەتلەرنى قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلدۈرىمىز.

قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال  40كۈن يامغۇر ياغدۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن خۇددى دان
بىخلىنىپ زېمىندىن ئۈنۈپ چىققاندەك ،جەسەتلەرمۇ قەبرىلىرىدىن ئۈنۈپ چىقىدۇ .قۇرئاندا
ﷲ تائاالنىڭ قۇرغاق زېمىنغا يامغۇر ياغدۇرۇپ ئۇ زېمىننى قايتا ياشارتقىنىدەك ،قىيامەت
كۈنى ئۆلۈكلەرنى قايتا تىرىلىدۈرىدىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر .ﷲ
تائاال ئۆلۈك زېمىننى يامغۇر بىلەن ياشارتىدىغانلىقى بىلەن قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا مىسال
كەلتۈرىدۇ .شۇڭا﴿ :ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (زېمىندىن مېۋىلەرنى چىقارغاندەك ،قىيامەتتە)
ئۆلۈكلەرنى قەبرىلىرىدىن چىقىرىمىز﴾ دېدى.
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﴿مۇنبەت يەرنىڭ گىياسى ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن تولۇق ئۈنىدۇ (بۇ ۋەز ـ نەسىھەتكە قۇالق
سېلىپ ،ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدىغان مۆمىننىڭ مىسالىدۇر)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئۇنى ئوبدان ئۆستۈردى﴾(((﴿ ،ناچار يەرنىڭ گىياسى ئاز ئۆسىدۇ (بۇ ۋەز  -نەسىھەتتىن
پايدىالنمايدىغان كاپىرنىڭ مىسالىدۇر)﴾.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
((( رۇم سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( شۇرا سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ مەن ئارقىلىق بەندىلىرىگە ئەۋەتكەن
ھىدايەت ۋە ئىلمى خۇددى زېمىنغا ياغقان يامغۇرغا ئوخشايدۇ .زېمىندا بىر قىسىم مۇنبەت
يەرلەر بولۇپ ،يامغۇرنىڭ يىغىشى بىلەن بۇ يەرلەردىن تۈرلۈك ئۆسۈملۈك ۋە زىرائەتلەر ئۈنۈپ
چىقىدۇ .يەنە بىر قىسىم يەرلەر سۇ سىڭمەس بەز يەرلەر بولۇپ ،بۇ يەرلەر ياغقان يامغۇرنى
يىغىپ ئۆزىدە ساقاليدۇ ،كىشىلەر بۇ سۇدىن ئىچىدۇ .زىرائەتلەرنى سۇغىرىدۇ (ھايۋاناتالرمۇ بۇ
سۇ بىلەن سۇغىرىلىدۇ) .يەنە بىر قىسىم يەرلەر شورلۇق ،تېتىر يەرلەر بولۇپ ،بۇ يەرلەر ياغقان
يامغۇردىن يا زىرائەت ئۈندۈرمەيدۇ ياكى سۇنى ئۆزىدە ساقىليالمايدۇ .بىرىنچى ۋە ئىككىنچى
خىل يەرنىڭ مىسالى ﷲ تائاالنىڭ دىنىدا ئالىم بولغان ۋە ﷲ تائاال مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن
نەرسىلەردىن پايدىالنغان ،ئۆگەنگەن ۋە كىشىلەرگىمۇ ئۆگەتكەن كىشىنىڭ مىسالىدۇر(((.
ئۈچىنچىسى ﷲ تائاال مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ئىلىمگە پىسەنت قىلمىغان ۋە مەن ئارقىلىق
ئەۋەتىلگەن ﷲ تائاالنىڭ ھىدايىتىنى قوبۇل قىلمىغان كىشىلەرنىڭ مىسالىدۇر(((».

*******
ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،نۇھنى ئۆز قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق ،ئۇ« :ئى
قەۋمىم! ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،مەن
ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ (يەنى قىيامەت كۈنىنىڭ) ئازابىغا قېلىشىڭالردىن
قورقىمەن» دېدى﴿ .﴾59قەۋمنىڭ چوڭلىرى« :بىز سېنى ھەقىقەتەن روشەن گۇمراھلىقتا
كۆرىمىز» دېدى﴿ .﴾60نۇھ ئېيىتتى« :ئى قەۋمىم! مەن قىلچىمۇ گۇمراھ ئەمەسمەن ،لېكىن
مەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن﴿ .﴾61سىلەرگە
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزىمەن ،سىلەرگە نەسىھەت قىلىمەن ،مەن ﷲ نىڭ
ۋەھىي قىلىشى بىلەن سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى بىلىمەن﴿.﴾62

نۇھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
((( بۇ مىسال ئىككى تۈرلۈك ئالىمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بىرىنچى تۈرلۈكى :قۇرئان ۋە ھەدىستىن بىۋاستە ھۆكۈم
ئاالاليدىغان ئالىمالردۇر .بۇ خۇددى ياغقان يامغۇردىن تۈرلۈك ئۆسۈملۈك ۋە زىرائەتلەرنى ئۆستۈرۈپ مەنپەئەت يەتكۈزگەن
مۇنبەت يەرگە ئوخشايدۇ .ئىككىنچى تۈرلۈكى ،ھەدىس بىلىملىرىنى بىلىدىغان ۋە ھەدىسنى يادقا ئالغان ،لېكىن
ئۇنىڭدىن ھۆكۈم ئااللمايدىغان ئالىمالردۇر .بۇ خۇددى ياغقان يامغۇرنى ئۆزىدە ساقالپ ،كىشىلەرنىڭ ئىچىشى ،زىرائەت
ۋە ھايۋانالرنىڭ سۇغىرىلىشى ئۈچۈن مەنپەئەت بەرگەن ،سۇ سىڭمەس بەز يەرلەرگە ئوخشايدۇ.
((( بۇ كىشىلەر خۇددى ئۆزىگە ياغقان يامغۇرنى يا يىغىپ ساقلىيالمايدىغان ياكى ئۆسۈملۈكمۇ ئۈندۈرەلمەيدىغان شورلۇق
تېتىر يەرگە ئوخشايدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
ئىشالرنى بايان قىلغان ئىدى .ئەمدى بۇ يەردە پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ،
تۇنجى پەيغەمبەر نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدىن باشلىدى .چۈنكى نۇھ ئەلەيھىسساالم ئادەم
ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئىنسانالرغا ئەۋەتىلگەن تۇنجى پەيغەمبەردۇر .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەسەبشۇناس ئالىمالرنىڭ دېيىشىچە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ بوۋىسىنىڭ
ئاتىسى ئىدرىس ئەلەيھىسساالم بولۇپ ،ئۇ قەلەم بىلەن خەت يازغان تۇنجى كىشىدۇر .ئىدرىس
ئەلەيھىسساالم بولسا ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالتىنچى ئەۋالدىدۇر(((.
ئىبنى ئابباس ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تەپسىرشۇناس ئالىمالر بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشنىڭ
كېلىپ چىقىشى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىر تۈركۈم تەقۋادار ،ياخشى كىشىلەر ئۆتكەن بولۇپ،
ئۇالر ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى ئۇالرنى ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىش مەقسىتىدە
ئۇالرنىڭ ھاياتىنى ۋە ئۇالرنىڭ قىلغان ئىبادەتلىرىنى ئەسلەپ تۇرۇش ئۈچۈن ئۇالرغا ئاتاپ
مەسچىت سېلىپ ،مەسچىتنىڭ تاملىرىغا شۇ كىشىلەرنىڭ سۈرەتلىرىنى سىزىشقان .زامانالرنىڭ
ئۆتۈشى بىلەن شۇ سۈرەتلەرنى ھەيكەللەشتۈرگەن ،يەنە بىر زامانالردىن كېيىن ،شۇ ھەيكەللەرگە
ئىبادەت قىلىشقا باشالپ ،ئۇ ھەيكەللەرنى ئاشۇ ئۆلۈپ كەتكەن تەقۋادار ئەجدادلىرىنىڭ ۋۇددە،
سۇۋائە ،يەغۇسە ،يەئۇقە ۋە نەسرا دېگەن ئىسىملىرى بىلەن ئاتاشقان .بۇالرغا ئىبادەت قىلىش
چېكىگە يەتكەندە ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرى نۇھ ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن.
شۇنىڭ بىلەن نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا
چاقىرىپ مۇنداق دېگەن﴿ :ئى قەۋمىم! ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ (يەنى قىيامەت كۈنىنىڭ) ئازابىغا
قېلىشىڭالردىن قورقىمەن﴾.
﴿قەۋمنىڭ چوڭلىرى« :بىز سېنى ھەقىقەتەن روشەن گۇمراھلىقتا كۆرىمىز» دېدى﴾

يەنى قەۋمنىڭ چوڭلىرى نۇھ ئەلەيھىسساالمغا :سېنىڭ بىزنى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ
كەلگەن بۇ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشىمىزدىن توسقانلىقىڭدىن سېنىڭ راستىنال ئېنىق گۇمراھلىقتا
ئىكەنلىكىڭنى كۆرىمىز -،دېدى .ياخشى ئادەملەرنى گۇمراھلىقتا دەپ قاراش ئازغۇن ئادەملەرنىڭ
ئىشىدۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەرنى كۆرگەندە« :بۇالر شەكسىز ئاداشقانالر»
دېيىشەتتى﴾(((﴿ ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئەگەر (قۇرئان بىلەن ئىسالم دىنى) ياخشى بولىدىغان
بولسا ئىدى ،ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر) ئۇنىڭغا بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى»
دېدى ،ئۇالر قۇرئان بىلەن ھىدايەت تاپمىغانلىقلىرى ئۈچۈن« ،بۇ قەدىمكى ئويدۇرمىدۇر»
دەيدۇ﴾(((.
((( ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرى كىتاب بېرىلگەن ۋە كىتاب بېرىلمىگەن پەيغەمبەر دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ.
گەرچە ئىدرىس ئەلەيھىسساالم نۇھ ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن كەلگەن بولسىمۇ ،نۇھ ئەلەيھىسساالم كىتاب بېرىلگەن تۇنجى
پەيغەمبەر بولغاچقا ،ئۇ يەر يۈزىدىكى كىشىلەرگە ئەۋەتلىگەن تۇنجى پەيغەمبەر دەپ قارالدى.
((( مۇتەففىفىين سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( ئەھقاف سۈرىسى  11ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

﴿نۇھ ئېيىتتى« :ئى قەۋمىم! مەن قىلچىمۇ گۇمراھ ئەمەسمەن ،لېكىن مەن ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن .سىلەرگە پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى
يەتكۈزىمەن ،سىلەرگە نەسىھەت قىلىمەن ،مەن ﷲ نىڭ ۋەھى قىلىشى بىلەن سىلەر بىلمەيدىغان
نەرسىلەرنى بىلىمەن﴾ يەنى پەيغەمبەردىن باشقىالردا تېپىلمايدىغان ،پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى

يەتكۈزۈشكە تىلى راۋان بولغان ،قەۋمىگە نەسىھەت قىلىدىغان ۋە ﷲ تائاالنى ھەقىقىي
تونۇيدىغان سۈپەتلەر تېپىلىشى الزىم.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرى
ئەڭ كۆپ توپالنغان ئەرەفات كۈنى (ساھابىلىرىغا)« :ئى كىشىلەر! سىلەر مەن توغرۇلۇق
سورىلىسىلەر .شۇ چاغدا نېمە دەپ گۇۋاھلىق بېرىسىلەر؟» دېدى .ساھابىلەر :بىز سېنى
ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىك ۋەزپىسىنى يەتكۈزدى ،ئۇنى ئادا قىلدى ۋە بىزگە نەسىھەت قىلدى
دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (بۇنى ئاڭالپ) ئاۋۋال بارمىقىنى
ئاسمانغا كۆتۈرۈپ ،ئاندىن ئۇالرغا قارىتىپ« :ئى ﷲ! گۇۋاھ بولغىن ،ئى ﷲ! گۇۋاھ بولغىن»
دېدى.

*******
ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ
سىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن( ،كۇفرىدىن) ساقلىنىشىڭالر ۋە ﷲ نىڭ رەھمىتىگە
ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە ئاراڭالردىكى بىر كىشى ئارقىلىق پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ۋەھىيسى
كېلىشىدىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟»﴿ ﴾63ئۇالر نۇھنى ئىنكار قىلدى ،نۇھنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن
كېمىدە بىللە بولغانالرنى قۇتقۇزدۇق ،ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى پۈتۈنلەي (سۇغا) غەرق
قىلدۇق .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ھەقنى كۆرۈشتىن دىللىرى) كور قەۋم ئىدى﴿.﴾64
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى خەۋەر
بېرىدۇ﴿ :سىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن( ،كۇفرىدىن) ساقلىنىشىڭالر ۋە ﷲ نىڭ رەھمىتىگە
ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە ئاراڭالردىكى بىر كىشى ئارقىلىق پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ۋەھىيسى
كېلىشىدىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟﴾ يەنى ئۇنىڭدىن ئەجەبلەنمەڭالر ،چۈنكى سىلەرنى ئازابتىن

ئاگاھالندۇرۇش ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىدىن ساقلىنىشىڭالرغا تەۋسىيە قىلىش ۋە ﷲ تائاالغا
شېرىك كەلتۈرمەسلىكىڭالرغا چاقىرىش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە رەھمەت ۋە ياخشىلىق
قىلىش يۈزىسىدىن ئىچڭالردىن بىر كىشىگە ۋەھىي قىلىشى ئەجەبلىنەرلىك ئىش ئەمەس.
﴿ئۇالر نۇھنى ئىنكار قىلدى﴾ ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىشتا
ھەددىدىن ئاشتى .ﷲ تائاال دېگەندەك ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئاز بىر قىسىم كىشىلەرال نۇھقا
ئىمان ئېيتتى.
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﴿نۇھنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن كېمىدە بىللە بولغانالرنى قۇتقۇزدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز نۇھنى ۋە كېمىدىكىلەرنى (غەرق بولۇپ كېتىشتىن) قۇتقۇزدۇق﴾(((.
﴿ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى پۈتۈنلەي (سۇغا) غەرق قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن (توپان بىلەن) غەرق قىلىندى ،دوزاخقا
كىرگۈزۈلدى ،ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ﷲدىن باشقا ھېچقانداق ياردەمچى تاپالمىدى﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ھەقنى كۆرۈشتىن دىللىرى) كور قەۋم ئىدى﴾ يەنى ئۇالر ھەقنى
كۆرەلمەيدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئېرىشەلمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ قىسسىدە ئۆزىنىڭ يېقىن بەندىلىرى ئۈچۈن
دۈشمەنلىرىدىن ئىنتىقام ئېلىپ بەرگەنلىكىنى ،پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەرنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىپ،
ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى ھاالك قىلغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال يېقىن بەندىلىرىگە
ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە،
مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە
گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾((( نۇھنىڭ
قەۋمىنى ھاالك قىلىۋېتىپ ،نۇھ ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى قۇتقۇزغىنىدەك ،دۇنيا
ۋە ئاخىرەتنىڭ غەلىبە ۋە ياخشى ئاقىۋەتلىرىنى تەقۋادار بەندىلەرگە ئاتا قىلىش ﷲ تائاالنىڭ
تۇتقان يولىدۇر.
ئىبنى ۋەھب مۇنداق دەيدۇ :مەن ئىبنى ئابباسنىڭ :نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
كېمىدە قۇتۇلۇپ قالغانالر سەكسەن كىشى ئىدى .ئۇالرنىڭ بىرى جۇرھۇم بولۇپ ،ئۇنىڭ تىلى
ئەرەب تىلى ئىدى -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

*******
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶ
ئاد (قەۋمى) گە ئۇالرنىڭ قېرىندىشى ھۇدنى ئەۋەتتۇق ،ھۇد« :ئى قەۋمىم! ﷲ غا
ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر( .ئۇنىڭ ئازابىدىن)
قورقمامسىلەر؟» دېدى﴿ .﴾65ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغان چوڭلىرى« :بىز سېنى
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇھ سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  51ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

ھەقىقەتەن ئەخمەق ھېساباليمىز ،بىز سېنى ،ئەلۋەتتە( ،پەيغەمبەرلىك دەۋايىڭدا) يالغانچىالردىن
دەپ گۇمان قىلىمىز» دېدى﴿ .﴾66ھۇد ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! مەن ئەخمەق ئەمەسمەن،
لېكىن مەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن﴿ .﴾67سىلەرگە
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزىمەن ،مەن سىلەرگە ئىشەنچلىك نەسىھەتچىمەن﴿.﴾68
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ۋەھيىسى سىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئۆز ئىچىڭالردىكى بىر كىشى
ئارقىلىق كەلگەنلىكىدىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟» ئۆز ۋاقتىدا نۇھنىڭ قەۋمى ھاالك بولغاندىن
كېيىن ،ﷲ نىڭ سىلەرنى ئۇالرنىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغانلىقىنى ،ۋۇجۇدۇڭالرنى قامەتلىك،
بەستلىك قىلغانلىقىنى ياد ئېتىڭالر ،سىلەر بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىنى
ياد ئېتىڭالر﴿.﴾69

ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ۋە ئاد قەۋمىنىڭ نەسەبى توغرىسىدا
﴿ئاد (قەۋمى) گە ئۇالرنىڭ قېرىندىشى ھۇدنى ئەۋەتتۇق﴾ بىز خۇددى نۇھنىڭ
قەۋمىگە نۇھنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكىنىمىزدەك ،ئاد قەۋمىگىمۇ ھۇدنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتتۇق.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق :ئاد نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ بىرى بولغان سامنىڭ
نەۋرىسىدۇر -،دېدى.
بۇالر ﷲ تائاال قىسسىسىنى بايان قىلغان ئاد قەۋمىنىڭ بىرىنچى ئەۋالدى ،يەنە ئۇالر
يەر يۈزىدە ئەڭ كۈچلۈك سانىلىدىغان ئىرەمنىڭ ئوغلى ئادنىڭ ئەۋالدىدۇر .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد – كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى
كۆرمىدىڭمۇ؟ بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە يارىتىلمىغان ئىدى﴾(((﴿ ،ئاد بولسا زېمىندا
(ﷲنىڭ بەندىلىرى ھۇد ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئىمان ئېيتقانالرغا) ھەقسىز رەۋىشتە يوغانچىلىق
قىلدى .ئۇالر« :كۈچ  -قۇۋۋەتتە بىزدىن كىم ئارتۇق؟» دېدى .ئۇالر ئۆزلىرىنى ياراتقان ﷲنىڭ
كۈچ-قۇۋۋەتتە ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىمۇ؟ ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار
قىلدى﴾(((.

ئاد قەۋمىنىڭ ياشىغان جايلىرى توغرىسىدا
ئۇالرنىڭ جايالشقا ئورنى يەمەندىكى ئەھقاف دېگەن قۇم بارخانلىرى بىلەن تولغان بىر
ماكان ئىدى.
مۇھەممەد ئبىنى ئىسھاق ئەبۇتۈفەيلدىن ئامىر ئىبنى ۋاسىلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەزرەمەۋت (يەمەن) لىك كىشىگە :سەن
((( فەجىر سۈرىسى  6ــــ  8ـ ئايەتكىچە.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  15ـ ئايەت.
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ھەزرەمەۋت زېمىنىدىكى پاالنى ـ پاالنى يەرنىڭ بىر چېتىدىكى قىزىل رەڭلىك اليدىن سېلىنغان
ئۆيلەر جايالشقان ،سىدرە ۋە ئىراك((( دەرەخلىرى قويۇق ئۆسكەن قىزىل قۇم بارخانلىق يەرنى
كۆردىڭمۇ؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى :كۆردۈم ،ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ﷲ تائاالنىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ھەقىقەتەن سەن خۇددى ئۇ يەرنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن كىشىدەكال
تەسۋىرلىدىڭ -،دېدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن ئۇ يەرنى كۆرمىدىم .لېكىن ئۇ يەر
ھەققىدە ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى .ھېلىقى كىشى :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! سەن ئەجەب
ئۇ يەرنى سوراپ قالدىڭغۇ؟ -دېدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئۇ يەردە ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەبرىسى باردۇر -،دېدى .بۇ رىۋايەتنى ئىبنى جەرىرمۇ رىۋايەت قىلغان .بىز بۇ رىۋايەتتىن ئاد
قەۋمىنىڭ يەمەنلىك ئىكەنلىكىنى ۋە ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇ جايغا يەرلىككە قويۇلغانلىقىنى
بىلىۋاالاليمىز.
ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۆز قەۋمىنىڭ ئىچىدە نەسەبى ئەڭ ئېسىل كىشى ئىدى .چۈنكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىرىنى ئۇالرنىڭ قەۋمىنىڭ ئىچىدىكى نەسەبى ئەڭ ئېسىل ،قەبىلىسى
ئەڭ ھۆرمەتلىك بولغان كىشىلەر ئىچىدىن تالاليدۇ .لېكىن ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى
تەققى ـ تۇرقى جەھەتتە ناھايىتى كۈچلۈك بولغىنىدەك ،دىلىمۇ ناھايىتى قاتتىق ئىدى .ئۇالر
پۈتكۈل ئۈممەتلەر ئىچىدە پەيغەمبىرىنى ئەڭ قاتتىق ئىنكار قىلغان كىشىلەردۇر .شۇڭا ھۇد
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا ۋە
ئۇنىڭدىن قورقۇشقا چاقىردى.

ھۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن قەۋمى ئارىسىدا بولغان مۇنازىرىلەر
﴿ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغان چوڭلىرى« :بىز سېنى ھەقىقەتەن ئەخمەق
ھېساباليمىز ،بىز سېنى ،ئەلۋەتتە( ،پەيغەمبەرلىك دەۋايىڭدا) يالغانچىالردىن دەپ گۇمان
قىلىمىز» دېدى﴾ يەنى خۇددى قۇرەيشنىڭ چوڭلىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر ﷲ

تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغانلىقىغا ھەيران قېلىپ﴿ :ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ
قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش﴾((( دېگىنىدەك ،ئاد قەۋمىمۇ ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇتالرنى تاشالپ ،يالغۇز بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغانلىقىغا ھەيران قېلىپ
مۇنداق دېگەن﴿ :بىز سېنى ،ئەلۋەتتە( ،پەيغەمبەرلىك دەۋايىڭدا) يالغانچىالردىن دەپ گۇمان
قىلىمىز﴾.
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﴿ھۇد ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! مەن ئەخمەق ئەمەسمەن ،لېكىن مەن ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن﴾ يەنى مەن سىلەر ئويلىغاندەك

(يالغانچىالردىن) ئەمەسمەن ،بەلكى مەن ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى ،پەۋەردىگارى ۋە
ئىگىسى بولغان ﷲ تائاال تەرىپىدىن ھەقنى ئېلىپ كەلدىم﴿ .سىلەرگە پەرۋەردىگارىمنىڭ
ئەلچىلىكىنى يەتكۈزىمەن ،مەن سىلەرگە ئىشەنچلىك نەسىھەتچىمەن﴾ ئەلچىلىكنى يەتكۈزۈش،
((( ئىراك دەرىخى شاخلىرىدىن مىسۋاك قىلىنىدىغان دەرەختۇر .تىببىي ئالىملىرى بۇ دەرەختىن كېسىلگەن مىسۋاكنىڭ
چىشقاناھايىتىپايدىلىقئىكەنلىكىنىبايقىغان.
((( ساد سۈرىسى  5ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

نەسىھەت قىلىش ،ئىشەنچلىك بولۇش قاتارلىقالر پەيغەمبەرلەرگە خاس سۈپەتلەردۇر.
﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ۋەھيىسى سىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئۆز ئىچىڭالردىكى بىر
كىشى ئارقىلىق كەلگەنلىكىدىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟»﴾ ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى ﷲ تائاالغا

ئۇچرىشىدىغان قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن پەيغەمبەر
ئەۋەتكەنلىكىدىن ھەيران قالماڭالر .بەلكى شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىڭالر.

﴿ئۆز ۋاقتىدا نۇھنىڭ قەۋمى ھاالك بولغاندىن كېيىن ،ﷲ نىڭ سىلەرنى ئۇالرنىڭ
ئورۇنباسارلىرى قىلغانلىقىنى ،ۋۇجۇدۇڭالرنى قامەتلىك ،بەستلىك قىلغانلىقىنى ياد ئېتىڭالر﴾

ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى نۇھقا ئىشەنمەي ،قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن نۇھنىڭ قىلغان
دۇئاسى بىلەن ھاالك قىلىۋەتكەن كىشىلەرنىڭ پۇشتىدىن ئورۇنباسار قىلغانلىقىدىن ۋە
سىلەرنى ئۆز مىللىتىڭالر ئىچىدە ئەڭ كۈچتۈڭگۈر ،بەستلىك قىلىپ ياراتقانلىقىدىن ئىبارەت
(ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن) نېمىتىنى ئەسلەڭالر﴿ ،سىلەر بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن
ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىنى ياد ئېتىڭالر﴾.

*******
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ئۇالر(« :ئى ھۇد!) ئاتا -بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەبۇدالرنى تاشالپ،
يالغۇز بىر ﷲ غا ئىبادەت قىلىشىمىزغا دەۋەت قىلغىلى كەلدىڭمۇ؟ ئەگەر راست سۆزلىگۈچىلەردىن
بولساڭ ،بىزگە ۋەدە قىلغان ئازابنى كەلتۈرگىن» دېدى﴿ .﴾70ھۇد« :سىلەرگە چوقۇم
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئازابى ۋە غەزىپى نازىل بولىدۇ ،سىلەر ئۆزەڭالر ۋە ئاتا  -بوۋاڭالر ئات
قويۇۋالغان ،بۇ ھەقتە (ئۇالرغا ئىبادەت قىلىشقا) ﷲ ھېچقانداق دەلىل نازىل قىلمىغان
(بۇتالرنىڭ) ئىسىملىرى ئۈستىدە مەن بىلەن مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟ (ﷲ نىڭ ئازابىنى) كۈتۈڭالر،
مەنمۇ ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىرلىكتە (سىلەرگە نازىل بولىدىغان ئازابنى) كۈتىمەن»
دېدى﴿ .﴾71بىز ھۇدنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغۇچىالرنى (يەنى مۆمىنلەرنى) رەھمىتىمىز
بىلەن قۇتقۇزدۇق ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى تەلتۆكۈس ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر
ئىمان ئېيتمىغان ئىدى﴿.﴾72
ﷲ تائاال ئاد قەۋمىنىڭ ھۇد ئەلەيھىسساالمغا قارشى تۇرۇپ ،تەرسالىق قىلىپ ،ھەددىدىن

ئېشىپ ۋە ھۇد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ :ئۇالر:
«(ئى ھۇد!) ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەبۇدالرنى تاشالپ ،يالغۇز بىر ﷲ غا
ئىبادەت قىلىشىمىزغا دەۋەت قىلغىلى كەلدىڭمۇ؟ ئەگەر راست سۆزلىگۈچىلەردىن بولساڭ ،بىزگە
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ۋەدە قىلغان ئازابنى كەلتۈرگىن» دېدى﴾.
ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى خۇددى قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا دېگەن
تۆۋەندىكى سۆزگە ئوخشايدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر « :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ
تەرىپىڭدىن نازىل بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا ،ئاسماندىن ئۈستىمىزگە تاش ياغدۇرغىن
ياكى بىزنى قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!» دېدى﴾(((.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئاد قەۋمى سۇدا ،سەمۇد ۋە ھەبائ
دەيدىغان بۇتالرغا ئىبادەت قىالتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
﴿سىلەرگە چوقۇم پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئازاب ۋە غەزىپى نازىل بولىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ يۇقىرىدا
دېگەن سۆزلىرىڭالر ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە بىر ئازابنىڭ چۈشىشى
پۈتۈلۈپ كەتتى﴿ .سىلەر ئۆزەڭالر ۋە ئاتا  -بوۋاڭالر ئات قويۇۋالغان ،بۇ ھەقتە (ئۇالرغا ئىبادەت
قىلىشقا) ﷲ ھېچقانداق دەلىل نازىل قىلمىغان (بۇتالرنىڭ) ئىسىملىرى ئۈستىدە مەن بىلەن
مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟﴾

﴿(ﷲ نىڭ ئازابىنى) كۈتۈڭالر ،مەنمۇ ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىرلىكتە (سىلەرگە نازىل
بولىدىغان ئازابنى) كۈتىمەن» دېدى﴾ يەنى بۇ ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىگە قىلغان

تەھدىتىدۇر .شۇڭا ئۇ قەۋمىگە قىلماقچى بولغان سۆزىنى مۇشۇ سۆز بىلەن ئاخىرالشتۇردى.

ئاد قەۋمىنىڭ ئاقىۋىتى
﴿بىز ھۇدنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغۇچىالرنى (يەنى مۆمىنلەرنى) رەھمىتىمىز بىلەن
قۇتقۇزدۇق ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى تەلتۆكۈس ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر
ئىمان ئېيتمىغان ئىدى﴾ ﷲ تائاال ئاد قەۋمىنى قانداق ھاالك قىلغانلىقىنى قۇرئاننىڭ باشقا

ئايەتلىرىدە بايان قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ھەر قانداق نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە ،ئۇنى
چىرىگەن سۆڭەكتەك تىتما ـ تىتما قىلىۋېتىدىغان قاتتىق قارا بوراننى ئەۋەتىش ئارقىلىق ھاالك
قىلغان ئىدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاد بولسا ھەددىدىن زىيادە قاتتىق ۋە سوغۇق بوران
بىلەن ھاالك قىلىندى .ﷲ ئۇالرغا بوراننى يەتتە كېچە ،سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي ئاپىرىدە
قىلدى( ،ئاد) قەۋمىنىڭ (ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ) خورما دەرىخىنىڭ پور كۆتەكلىرىدەك
ياتقانلىقىنى كۆرىسەن .ئۇالردىن بىرەر ئادەمنىڭ قالغانلىقىنى كۆرەلەمسەن؟﴾((( يەنى ئاد قەۋمى
ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى قاتتىق بوران بىلەن ھاالك قىلدى .بوران
ئۇالرنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ ئاندىن بېشىچە يەرگە ئۇرۇپ ،بېشىنى تېنىدىن ئۈزۈۋەتتى.
﴿(ئاد) قەۋمىنىڭ (ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ) خورما دەرىخىنىڭ پور كۆتەكلىرىدەك
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( ھاققە سۈرىسى  6ــــ  8ـ ئايەتكىچە.

ئەئراف سۈرىسى

ياتقانلىقىنى كۆرىسەن﴾((( مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ئاد قەۋمى يەمەندە ئومان
بىلەن ھەزەرەمەۋتنىڭ ئارىلىقىدىكى بىر جايدا ياشايتتى .ئۇالر يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق ئېلىپ
باردى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىگە ئاتا قىلغان كۈچتۈڭگۈرلىكى بىلەن كىشىلەرگە زۇلۇم قىلدى.
ئۇالر ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتقا چوقۇناتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى نەسەبى ئەڭ ئېسىل ۋە جەمئىيەتتىكى ئورنى ئەڭ يۇقىرى بولغان ھۇد ئەلەيھىسساالمنى
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىشكە ،ﷲ
تائاالغا باشقا بىرىنى قوشۇپ ئىالھ تۇتماسلىققا ،كىشىلەرگە زۇلۇم قىلماسلىققا بۇيرۇدى .ئۇالر
ئۇنىڭغا ئۇنىماي ،ئۇنى يالغانچىغا چىقىرىپ :كۈچ  -قۇۋۋەتتە كىم بىزدىن ئارتۇق؟ -دېدى.
ھۇد ئەلەيھىسساالمغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت ئازغىنا بىر قىسىم كىشىلەرال ئىمان ئېيتىپ
ئەگەشتى .لېكىن ئۇالر ئىمانلىرىنى يوشۇرۇپ ياشايتتى .ئاد ﷲ تائاالغا چوڭچىلىق قىلىپ،
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنى يالغانچىغا چىقاردى .زېمىندا كۆپ بۇزۇقچىلىق قىلدى .يەر يۈزىدە
چوڭچىلىق قىلىپ ،ھەر بىر ئېگىز يەرگە ئويۇن ـ تاماشا قىلىش ئۈچۈن بىناالرنى سالدى.
ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا﴿ :سىلەر ھەر بىر ئېگىز جايغا ئويۇن ـ كۈلكە ئۈچۈن بىر ئاالمەت
(يەنى ئېگىز بىنا) ساالمسىلەر؟ (گويا سىلەر ئۆلمەيدىغاندەك) دۇنيادا مەڭگۈ قىلىشنى ئۈمىد
قىلىپ پۇختا سارايالرنى ساالمسىلەر؟ ئەگەر (بىراۋنى) جازالىساڭالر ،زالىمالردەك جازااليسىلەر.
سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴾(((﴿ ،ئۇالر ئېيتتى« :ئى ھۇد! سەن بىزگە
(ئۆزەڭنىڭ راستلىقىڭنى كۆرسىتىدىغان) ھېچقانداق روشەن دەلىل كەلتۈرمىدىڭ ،سېنىڭ سۆزۈڭ
بىلەن بىز ئىالھلىرىمىزنى تاشلىۋەتمەيمىز ۋە سېنىڭ (پەيغەمبەرلىكىڭگە) ئىشەنمەيمىز .بىز
پەقەت سېنى بەزى ئىالھلىرىمىز ساراڭ قىلىپ قويۇپتۇ دەيمىز» ھۇد ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن
ﷲ نى گۇۋاھ قىلىمەن ،سىلەرمۇ گۇۋاھ بولۇڭالركى ،مەن سىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ شېرىك
كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامەن ،ھەممىڭالر ماڭا سۈيقەست قىلىڭالر ،ماڭا مۆھلەت
بەرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا
مەن تەۋەككۈل قىلدىم ،ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان بىرمۇ مەخلۇق يوقتۇر؛ پەرۋەردىگارىم
ھەقىقەتەن توغرا يولدىدۇر (يەنى ئادىل بولۇپ ھېچ كىشىگە قىلچە زۇلۇم قىلمايدۇ)﴾(((.

ئاد قەۋمى ئەلچىسىىنىڭ قىسسىسى
ئىمام ئەھمەد ھارىس بەكرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەال
ئىبنى ھەزرەمىينىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
ماڭدىم .روبىزە دېگەن يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىمدا ،بەنى تەمىملىق بىر قېرى ئايال
يولدا قېلىپ قاپتىكەن ،ئۇ ئايال ماڭا :ئى ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى! مەن بىر ئىش ئۈچۈن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا بارماقچى ئىدىم ،سەن مېنى ئالغاچ بارامسەن؟ -دېدى.
((( ھاققە سۈرىسى  7ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  128ــــ  131ـ ئايەتلەر.
((( ھۇد سۈرىسى  53ــــ  56ـ ئايەتلەر.
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شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇ ئايالنى مەدىنىگىچە ئالغاچ كەلدىم( .بىز يېتىپ كەلگەندە) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتى كىشىلەرگە تولغان ئىكەن .بىر دانە قارا بايراق لەپىلدەپ تۇرۇپتۇ.
بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا قىلىچ تۇتقان ھالدا تۇرۇپتۇ،
مەن :بۇ كىشىلەرگە نېمە بولدى؟ -دەپ سورىدىم .كىشىلەر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەمر
ئىبنى ئاسنى بىر جايغا ئەۋەتمەكچى بولۇۋېتىپتۇ -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ساقالپ
ئولتۇردۇم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىشلىرىنى تۈگىتىپ ئۆيىگە قايتقاندىن كېيىن ،ئۇنىڭدىن
ئۆيىگە كىرىشكە رۇخسەت سورىدىم( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رۇخسەت بەرگەندىن كېيىن)
مەن كېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ساالم بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر بىلەن
بەنى تەمىمنىڭ ئارىلىقىدا بىرەر ئىش بارمۇ؟» دەپ سورىدى .مەن :ھەئە( ،بىز بىر ئۇرۇشتا)
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلغان ئىدۇق .مەن بۇ يەرگە كېلىش يولىدا بەنى تەمىملىك بىر
قېرى ئايالنى ئۇچراتقان ئىدىم .ئۇ ئايال مېنىڭ ئۆزىنى ئالغاچ كېتىشىمنى تەلەپ قىلىۋېدى،
مەن ئۇ ئايالنى بۇ يەرگىچە ئالغاچ كەلدىم .ھازىر ئۇ ئايال سىرتتا ساقالپ قالدى -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالنى چاقىرتىپ كىردى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بىز
بىلەن بەنى تەمىمنىڭ ئارىلىقىدا بىرەر پاسىل قىالي دېگەن بولساڭ ،دەھنا دېگەن سايلىقنى
قىلغىن -،دېدىم .ھېلىقى قېرى ئايال قەبىلىۋازلىق قىلىپ ،ئۆزىنى باسالماي :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سىقىنچىلىقتا قالغان ئادەمنى يەنە نەگە قىستايسەن؟ -دېدى .مەن :خۇددى
بۇرۇنقىالرنىڭ مەئزا ئۆزىنىڭ ئۆلۈم خېتىنى ئۆزى كۆتۈردى دېگىنىدەك ،مەنمۇ بۇ ئايالنى ئالغاچ
كەپتىمەن .لېكىن ئۇ ئايالنىڭ ماڭا قارشى دەۋاگەر بولۇپ قېلىشىنى ئويلىماپتىمەن .مەن ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىدىن ئۆزەمنىڭ خۇددى ئاد قەۋمىنىڭ ئەلچىسىدەك بولۇپ قېلىشىمدىن پاناھ
تىلەيمەن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاد قەۋمىنىڭ ئەلچسى نېمە قىپتىكەن؟» دەپ،
گەرچە بۇ قسسىنى بىلسىمۇ ،مەندىن يەنە بىر قېتىم ئاڭالش مەقسىتىدە سورىدى .مەن مۇنداق
دېدىم :ئاد قەۋمى قەھەتچىلىككە ئۇچراپ (مەككىگە بېرىپ سۇ تەلەپ قىلماقچى بولۇپ) بىر
تۈركۈم كىىشىلەرنى سۇ تەلەپ قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىدۇ( .ئەلچىلەرنىڭ ئىچىدە) قەيىل دېگەن
بىر ئادەم مەككىگە كېلىپ ،مۇئاۋىيە ئىبنى بەكرىنىڭ ئۆيىگە كېلىدۇ .ئۇ ،ئۇ ئادەمنى ئۆيىدە بىر
ئاي تۇرغۇزىدۇ ،ئۇنىڭغا ھاراق قۇيۇپ بېرىدۇ .ئىككى دېدىكىنى ناخشا ئېيتقۇزۇپ بېرىدۇ .بىر
ئاي ئۆتكەندىن كېيىن قەيىل دېگەن كىشى مەھرە تېغىغا چىقىپ :ئى ﷲ! سەن بىلىسەن،
مەن بۇ يەرگە بىرەر كېسەلنى داۋاالش ياكى بىرەر ئەسىرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كەلمىدىم .ئى
ﷲ! سەن ئاد قەۋمىگە ئۆزەڭ خالىغان رەۋىشتە سۇ ئاتا قىلغىن -،دەپ دۇئا قىلىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇنىڭ ئۈستىدىن قارا بۇلۇتالر ئۆتۈشكە باشاليدۇ .بۇلۇتتىن :بۇ بۇلۇتالرنىڭ بىرىنى
تالال دېگەن ئاۋاز كېلىدۇ .ئۇ (يامغۇر ناھايىتى جىق بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىپ) قارا
بۇلۇتتىن بىرنى تالاليدۇ .بۇلۇتتىن :سەن ئاد قەۋمىدىن بىر كىشىنىمۇ قويماي ھەممىسىنى ھاالك
قىلىدىغان بىر بۇلۇتنى تاللىدىڭ -،دېگەن ئاۋاز كېلىدۇ( .ئۇ كىشى بۇلۇتتىن كەلگەن بۇ ئاۋازنى
ھەمراھلىدىن ۋە قەۋمىدىن يوشۇرىدۇ) .مېنىڭ ئاڭلىشىمچە ،ئاد قەۋمىگە ئۈزۈكنىڭ بېغىدىن
ئۆتكۈچىلىك بىر شامال ئەۋەتىلىپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ھاالك قىلىۋەتكەن .ئەبۇۋائىل مۇنداق
دېدى :ھارىس بەك راست ئېيتىپتۇ .شۇنىڭدىن كېيىن كىشىلەر بىرەر يەرگە ئەلچى ئەۋتمەكچى
بولغاندا ،ئەلچىلەرگە( :سىلەر) ئاد قەۋمىنىڭ ئەلچىسىدەك بولماڭالر -،دەيتتى .بۇ قىسسىنى
ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

ئەئراف سۈرىسى

*******
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ
سەمۇدقا ئۇالرنىڭ قېرىندىشى سالىھنى (پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) .ئۇ« :ئى قەۋمىم!
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .سىلەرگە
ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمنى ئىسپاتاليدىغان) روشەن
مۆجىزە كەلدى ،مانا بۇ ،ﷲ (بىۋاستە) ياراتقان چىشى تۆگىمۇ سىلەرگە مېنىڭ مۆجىزەمدۇر،
ئۇنى ﷲ نىڭ زېمىنىغا قويۇۋېتىڭالر ،ئىختىيارىي ئوتلىسۇن ،ئۇنىڭغا زىيان  -زەخمەت
يەتكۈزمەڭالر ،بولمىسا ،سىلەرنى قاتتىق ئازاب ھاالك قىلىدۇ﴿ .﴾73ياد ئېتىڭالركى ،ئۆز
ۋاقتىدا ﷲ سىلەرنى ئاد قەۋمىدىن كېيىن ئۇالرنىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلدى ،سىلەرنى (ھىجر)
زېمىنىغا ئورۇنالشتۇردى ،ئۇنىڭ تۈزلەڭلىكلىرىگە ئىمارەتلەر سالدىڭالر ،تاغالرنى تېشىپ
ئۆيلەر ياسىدىڭالر .ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىنى ياد ئېتىڭالر ،زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر»
دېدى﴿ .﴾74ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ تەكەببۇر چوڭلىرى بوزەك قىلىنغانالرغا يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
مۆمىنلەرگە« :سىلەر سالىھنى ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر دەپ
بىلەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر« :بىز ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئەلۋەتتە ئىشىنىمىز» دېدى﴿.﴾75
ھېلىقى تەكەببۇرالر« :سىلەر ئىشەنگەنگە بىز ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدى﴿ .﴾76ئۇالر چىشى
تۆگىنى بوغۇزلىدى ،پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىنى تۇتۇشتىن باش تارتتى ۋە ئى سالىھ« :راستىنال
پەيغەمبەرلەردىن بولساڭ ،بىزگە ۋەدە قىلغان ئازابنى كەلتۈرۈپ باق» دېدى﴿ .﴾77ئۇالرغا
قاتتىق زىلزىلە يۈزلەندى ـ دە ،ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قالدى﴿.﴾78

سەمۇد قەۋمىنىڭ ياشىغان جايلىرى ۋە ئۇالرنىڭ نەسەبى
تەپسىرشۇناس ۋە نەسەبشۇناس ئالىمالر مۇنداق دېدى :سەمۇد بولسا ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئوغلى سامنىڭ ئەۋرىسى بولىدۇ .سەمۇد جۇدەس ئىبنى ئاسىرنىڭ قېرىندىشى ۋە شۇنىڭدەك
تەسمە قەبىلىسى بىلەن ئۇرۇق  -تۇغقاندۇر .بۇ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىن
بۇرۇن ئەرەبلەشكەن ئەرەبلەرنىڭ قەبىلىلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .سەمۇد قەۋمى ئاد قەۋمىدىن
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كېيىن كەلگەندۇر .ئۇالر ھىجاز بىلەن شامنىڭ ئارىلىقىدىكى ۋادىلقۇرا ۋە ئۇنىڭ ئەتراپلىرىغا
جايالشقان بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجىرىيەنىڭ  9ـ يىلى تەبۇكقا كېتىۋاتقاندا،
ئۇالرنىڭ ياشىغان جايلىرىدىن ۋە يۇرتلىرىدىن ئۆتكەن ئىدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەر بىلەن تەبۇكقا ماڭغاندا ،ساھابىلەرنى سەمۇد قەۋمىنىڭ
يۇرتى بولغان ھىجر دېگەن يەرگە چۈشۈردى .كىشىلەر سەمۇد قەۋمى سۇ ئىچكەن قۇدۇقتىن
سۇ ئىچىشتى ۋە ئۇ سۇ بىلەن تاماق ئېتىش ئۈچۈن خېمىر يۇغۇرۇشتى ۋە قازانالرغا شۇ سۇدىن
قۇيدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى قازانالردىكى سۇالرنى تۆكۈۋېتىپ ،خېمىرالرنى
تۆگىلەرگە بېرىۋېتىشكە ھەم بۇ يەردىن يۆتكىلىپ سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىسى سۇ ئىچكەن
قۇدۇقنىڭ يېنىغا چۈشۈشكە بۇيرۇدى .ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئازاب كەلگەن قەۋملەرنىڭ
يۇرتىغا كىرىشتىن توسۇپ« :ھەقىقەتەن مەن ئۇالرغا كەلگەن ئازابنىڭ سىلەرگىمۇ كېلىپ
قېلىشىدىن قورقىمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىغا كىرمەڭالر» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەمۇد قەۋمىنىڭ يۇرتى بولغان ھىجر دېگەن يەردە تۇرۇپ« :سىلەر
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئازاب چۈشۈرۈلگەن كىشىلەرنىڭ يۇرتىغا كىرمەكچى بولساڭالر ،يىغلىغان
ھالدا كىرىڭالر ،ئەگەر سىلەر يىغلىمىساڭالر ،ئۇالرنىڭ يۇرتىغا كىرمەڭالر ،مەن ئۇالرغا كەلگەن
ئازابنىڭ سىلەرگىمۇ كېلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيمەن» دېدى.

سالىھ ئەلەيھىسساالم ۋە سەمۇد قەۋمىنىڭ قىسسىسى
﴿سەمۇدقا ئۇالرنىڭ قېرىندىشى سالىھنى (پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) .ئۇ« :ئى قەۋمىم!
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ يەنى بارلىق

پەيغەمبەرلەر شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىدۇ.
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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« :ﷲغا ئىبادەت
قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا
ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((.

سەمۇد قەۋمىنىڭ قۇرام تاشتىن تۆگە چىقىرىلىشىنى تەلەپ قىلىشى ۋە
تۆگىنىڭ چىققانلىقى
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

﴿سىلەرگە ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمنى
ئىسپاتاليدىغان) روشەن مۆجىزە كەلدى ،مانا بۇ ،ﷲ (بىۋاستە) ياراتقان چىشى تۆگىمۇ سىلەرگە
مېنىڭ مۆجىزەمدۇر ،ئۇنى ﷲ نىڭ زېمىنىغا قويۇۋېتىڭالر ،ئىختىيارىي ئوتلىسۇن ،ئۇنىڭغا
زىيان  -زەخمەت يەتكۈزمەڭالر ،بولمىسا ،سىلەرنى قاتتىق ئازاب ھاالك قىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرگە

مەن ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان بىر پاكىت كەلدى.

سەمۇد قەۋمى سالىھ ئەلەيھىسساالمدىن ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان
بىرەر ئاالمەت كەلتۈرۈشىنى سورىغان ئىدى .ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمدىن ئۆزلىرى بەلگىلەپ
بەرگەن ھىجر يۇرتىنىڭ بىر چېتىدىكى كاتبە ئىسىملىك يالغۇز بىر (قاتتىق) قۇرام تاشتىن
تۇغۇشقا ئازال قالغان بىر تۆگىنىڭ چىقىشىنى تەلەپ قىلىشتى .سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن
ئەگەر ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك تۆگىنى چىقىرىپ بەرسە ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا ئىمان
ئېيتىشىغا ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشىغا ۋەدە ئالدى .ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق قىلىشقا
ۋەدە بەرگەندىن كېيىن ،سالىھ ئەلەيھىسساالم نامازغا تۇردى ۋە ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى قۇرام تاش مىدىرلىدى ـ دە ،ئۇنىڭ ئىچىدىن ئۇالر تەلەپ قىلغاندەك
قورسىقىدا بالىسى مىدىرالپ تۇرغان ،قورساقلىق ۋە يۇڭلۇق بىر تۆگە چىقتى .دەل شۇ چاغدا،
سەمۇد قەۋمىنىڭ باشلىقى بولغان جۇندۇب ئىبنى ئەمرى ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى بەزى
كىشىلەر ئىمان ئېيتتى .سەمۇد قەۋمىنىڭ باشقا چوڭ كىشىلىرى ئىمان ئېيتماقچى بولغاندا،
بۇتالرغا مەسئۇل بولغان زۇئاب ئىبنى ئەمر ئىبنى لەئىب ۋە رۇئاب ئىبنى سەمئائ قاتارلىقالر
ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشتىن توستى .جۇندۇب ئىبنى ئەمرىنىڭ شۇ ھاب ئىبنى خەلىفە ئىسىملىك
بىر نەۋرە تۇغقىنى بار بولۇپ ،ئۇ سەمۇد قەۋمىنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ھۆرمەتلىك ،ئېسىل
كىشىلەردىن ئىدى .ئۇمۇ ئىمان ئېيتماقچى بولغاندا ،بۇتالرغا مەسئۇل كىشىلەر ئۇنىمۇ توسۇپ،
ئۆزلىرىگە قايىل قىلىۋالدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ كىشى ھەققىدە سەمۇد قەۋمى ئىچىدىن مىھۋاش
ئىبنى ئەنۋە ئىسىملىك ئىمان ئېيتقان بىر كىشى بۇ شېئىرنى ئوقۇدى:
ئەمرىنىڭ جەمەتى بولۇپ بىر گۇرۇھ،
چاقىردى شىھابنى سالىھ دىنىغا.
شىھاب ئەزىزتى قەۋمى ئىچىدە،
كىرمەكچى بولدى ئۇ ،سالىھ دىنىغا.
گەر ئۇ كىرسە ئىدى ئىمان يولىغا،
كۈچلۈك بوالتتى سالىھ دىنىدا.
ۋە لېكىن ئازغۇنالر بولمىدى ئەزىز،
قايتۇرۇپ شىھابنى ئۆزىنىڭ يولىغا.
ھىجر جەمەتى بولدى بىر بۆرە،
قايتۇرغاچ شىھابنى ئازغۇن يولىغا.
تۆگە بوتىالقلىغاندىن كېيىن ،تۆگە ۋە ئۇنىڭ بوتىلىقى ئۇالرنىڭ ئىچىدە مەلۇم بىر
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مەزگىلگىچە تۇردى .ئۇ يەردە بىر قۇدۇق بار بولۇپ( ،نۆۋەت بىلەن) تۆگە بىر كۈن سۇ
ئىچسە ،كىشىلەر بىر كۈن سۇ ئىچەتتى .تۆگە سۇ ئىچكەن كۈنى كىشىلەر ئۇ تۆگىنىڭ
سۈتىنى ئىچىشەتتى ۋە ئۇنى سېغىپ قاچىلىرىغا تولدۇرىۋاالتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :سۇنىڭ ئۇالر بىلەن تۆگىنىڭ ئارىسىدا بۆلۈنگەنلىكىنى ،قايسىسىنىڭ نۆۋىتى كەلسە،
شۇنىڭ ھازىر بولىدىغانلىقىنى ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويغىن﴾(((﴿ ،سالىھ ئېيتتى« :بۇ چىشى تۆگە
(سۈيۈڭالردىن بىر كۈن) ئىچىدۇ ،سىلەرمۇ مۇئەييەن بىر كۈن ئىچىسىلەر﴾(((.
ئۇ تۆگە ئوتالش ئۈچۈن بەزى جىلغا ئېغىزلىرىدىن كىرگەندە ،باشقا تۆگىلەرنىڭمۇ كىرىپ
 چىقىشىغا توسالغۇ بولماسلىقى ئۈچۈن ،كىرىشتە جىلغىنىڭ بىر تەرىپىدىكى ئېغىزدىنكىرسە ،قايتىشتا باشقا بىر ئېغىزدىن قايتىپ چىقاتتى .چۈنكى ئۇ تۆگىنىڭ قورسىقى ئىچكەن
سۈيىنىڭ جىقلىقىدىن بەكمۇ يوغىناپ كېتەتتى .رىۋايەتلەرگە ئاساسالنغاندا ،ئۇ ناھايىتى چوڭ
ۋە سۈرلۈك ،كۆرۈنۈشى چىرايلىق بىر تۆگە بولۇپ ،ئۇ تۆگە سەمۇد قەۋمىنىڭ تۆگىلىرىنىڭ
قېشىدىن ئۆتۈپ قالسا ،ئۇ تۆگىلەر بۇ تۆگىدىن ئۈركۈپ قاچىدىكەن .بۇ ئەھۋالنىڭ
داۋاملىشىۋېرىشى ۋە سەمۇد قەۋمىنىڭ سالىھ ئەلەيھىسساالمنى يالغانغا چىقىرىشى ئەۋجىگە
چىقىشى بىلەن ئۇالر تۆگىنىڭ سۇ ئىچىدىغان نۆۋىتى كەلگەن كۈنىدىمۇ سۇنى ئۆزلىرىنىڭ
ئىچىشى ئۈچۈن ،ئۇ تۆگىنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .رىۋايەت قىلىنىشچە ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
تۆگىنى ئۆلتۈرۈۋېتىشكە قوشۇلغان.
قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :ئاڭلىشىمچە ،تۆگىنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان كىشى ھەر بىر
ئادەمنىڭ قېشىغا ،ھەتتا ئۆيىدە ئولتۇرغان ئايال ۋە كىچىك بالىالرنىڭ قېىشىغىچە بېرىپ ،ئۇالرنىڭ
ماقۇللىقىنى ئالغان .بۇنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ﴿ :ئۇالر پەيغەمبەرنى (يەنى
سالىھ ئەلەيھىسساالمنى) يالغانچى قىلدى ،تۆگىنى ئۆلتۈردى ،گۇناھى تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى
تەلتۆكۈس ھاالك قىلدى ،ئومۇمىيۈزلۈك ھاالك قىلدى﴾(((﴿ ،بىز سەمۇدقا چىشى تۆگىنى روشەن
(مۆجىزە) قىلىپ بەردۇق ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى﴾(((﴿ ،ئۇالر چىشى تۆگىنى بوغۇزلىدى﴾ مانا
بۇ ،ئايەتلەردە (ئەمەلىيەتتە تۆگىنى بىر ئادەم ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ) تۆگىنى ئۇ ئۆلتۈردى دېمەي،
كۆپلۈك قوشۇمچىسى بىلەن ئۇالر ئۆلتۈردى دەپ بايان قىلىندى .بۇ ئۇالرنىڭ ھەممسىنىڭ
تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە ماقۇل بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .راستىنى ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر.
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ئىمام ئىبنى جەرىر ۋە باشقا تەپسىرشۇناس ئالىمالر تۆگىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىنىڭ سەۋەبى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سەمۇد قەۋمىنىڭ ئىچىدە غەنام ئىبنى مەجلەز دېگەن كىشىنىڭ
ئۇنەيزە دېگەن بىر قىزى بولۇپ ،ئۇ بىر قېرى كاپىر ئايال ئىدى .ئۇ سالىھ ئەلەيھىسساالمنى ئەڭ
ئۆچ كۆرەتتى .ئۇنىڭ ئېرى سەمۇد قەۋمىنىڭ كاتتىلىرىدىن بىرى بولغان زۇئاب ئىبنى ئەمرى
((( قەمەر سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  155ـ ئايەت.
((( شەمس سۈرىسى  14ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىدى .ئۇ ئايالنىڭ چىرايلىق قىزلىرى ۋە كۆپ مال ـ دۇنياسى بار ئىدى .سەدۇب بىنتى مەھيا
ئىسىملىك يەنە بىر ئايال بولۇپ ،ئۇ ئايالمۇ نەسەبى يۇقىرى ۋە مال ـ مۈلكى كۆپ ،چىرايلىق
ئايال بولۇپ ،ئۇ ئەسلىدە سالىھ ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان بىر مۇسۇلماننىڭ ئايالى ئىدى.
(ئۇ كىشى ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن) ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كەتكەن ئىدى.
بۇ ئىككى ئايال ئۆزلىرىنىڭ گېپىگە كىرىدىغانال كىشىلەرنى تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە
قىزىقتۇراتتى( .مەلۇم بىر كۈنى) سەدۇب ئىسىملىك ھېلىقى ئايال ھەببان ئىسىملىك كىشىنى
چاقىرىپ ،ئەگەر (ئۇ كىشى) تۆگىنى ئۆلتۈرسە ،ئۆزىنى ئۇ كىشىگە ئاتايدىغانلىقىنى دەيدۇ.
ئۇ كىشى ئۇنىڭغا ئۇنىمايدۇ .ئاندىن ئۇ ئايال مەسدەئ ئىبنى مەھرەج ئىسىملىك بىر نەۋرە
تۇغقىنىنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغىمۇ ئاۋۋالقى كىشىگە دېگەن سۆزىنى دەيدۇ :ئۇ ئادەم ئايالنىڭ
گېپىگە ماقۇل بولىدۇ .ئۇنەيزە ئىسىملىك ھېلىقى قېرى ئايال سالىبنىڭ ئوغلى قەددار دېگەن
كىشىنى چاقىرىدۇ .ئۇ رەڭگى قىزىل ،كۆزلىرى كۆك ،پاكار كىشى ئىدى .كىشىلەر ئۇنى
زىنادىن بولغان ،ھازىرقى دادىسى ئۇنىڭ ھەقىقىي دادىسى ئەمەس ،ئۇنىڭ ئانىسى ئۇنى
سەھياد ئىسىملىك ئادەم بىلەن زىنا قىلىپ تاپقان ،لېكىن ئۇ سالىبنىڭ ئۆيىدە تۇغۇلغانلىقى
ئۈچۈنال سالىبنىڭ بالىسى دەپ ئاتىلىپ قالغان دەپ قارايتتى .ئۇ قېرى ئايال ئۇنىڭغا :ئەگەر
سەن تۆگىنى ئۆلتۈرسەڭ ،قىزلىرىمدىن ساڭا خالىغىنىڭنى بىرىمەن -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
سالىبنىڭ ئوغلى قەددار ۋە مەسدەئ ئىبنى مەھرەج تۆگىنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ماڭىدۇ .بۇ
ئىككىسى سەمۇد قەۋمىنىڭ ئەسكى ئادەملىرىنى تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە قىزىقتۇرىدۇ .ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن يەتتە كىشى ئۇالرغا ئەگىشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر توققۇز بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەھەردە (يەنى ھىجرىدە) يەر يۈزىدە
بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ،ئىسالھ قىلمايدىغان توققۇز نەپەر كىشى بار ئىدى﴾((( ئەگەشكەن
يەتتە كىشى ئۆز قەبىلىلىرىنىڭ چوڭلىرىدىن ئىدى .ئۇالر قەبىلىسىدىكى ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ
ھەممىسىنى تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە سەپەرۋەر قىلدى .چاقىرىلغانالر تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە ماڭدى.
ئۇالر تۆگىنىڭ سۇ ئىچىپ قايتقان ۋاقتىنى پەملەپ ئولتۇردى .سالىبنىڭ ئوغلى قەددار تۆگىنىڭ
قايتار يولىدىكى بىر قۇرام تاشنىڭ بىر تەرىپىگە يوشۇرۇنۇش ئۈچۈن ئورەك كولىدى .مەسدەئ
دېگەن كىشى يەنە بىر تەرىپىگە كولىدى .تۆگە مەسدەئ يوشۇرۇنۇپ تۇرغان تەرەپتىن ئۆتتى .ئۇ
تۆگىگە قارىتىپ (ئوقيادىن) بىر تال ئوق ئۈزدى .ئوق (بېرىپ) تۆگىنىڭ يوتىسىغا سانجىلدى.
ئۈزەينە دېگەن ھېلىقى قېرى ئايال ئەڭ چىرايلىق قىزىنىڭ يۈزىنى قەددارغا ئېچىپ ،ئۇنى
رىغبەتلەندۈرۈشكە بۇيرۇدى .قەددار قىلىچىنى كۆتۈرگىنىچە تۆگىگە ئېتىلىپ بېرىپ ،لېپىكىنى
كېسىۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،تۆگە يەرگە يىقىلدى .تۆگە بوتىلىقىنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن
ۋارقىرىدى ،قەددار تۆگىنىڭ بوينىغا قىلىچىنى ئۇرۇپ بوغۇزلىدى .ئۇنىڭ بوتىلىقى قېچىپ
ناھايىتى ئېگىز بىر تاغنىڭ ئۈستىدىكى قۇرام تاشنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ،ۋارقىرىدى.
ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن ھەسەنبەسرىنىڭ( :ئۇ بوتىالق) ئى پەرۋەردىگارىم! ئانام
قەيەردە؟ -دېدى -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
((( نەمل سۈرىسى  48ـ ئايەت.
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ئۇ بوتىالق ئۈچ قېتىم ۋارقىراپال قۇرام تاشنىڭ ئىچىگە كىرىپ غايىب بولۇپ كەتكەن
دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .كىشىلەر ئۇنى قوغالپ بېرىپ ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈۋەتتى دېگەن كۆز قاراشمۇ
بار .توغرىسىنى بىلگۈچى ﷲ تائاالدۇر .سالىھ ئەلەيھىسساالم تۆگىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى
ئاڭالپ ،دەرھال ئۇالر توپالشقان يەرگە يېتىپ كەلدى – دە ،تۆگىنىڭ ئۆلۈكىنى كۆرۈپ،
يىغلىغان ھالدا«﴿ :ئۆيۈڭالردا (ھاياتلىقتىن) ئۈچ كۈن بەھرىمەن بولۇۋېلىڭالر .بۇ ۋەدە يالغان
ئەمەس»﴾((( دېدى.

يامان ئادەملەرنىڭ سالىھ ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقى ،ئۇالرغا
كېلىدىغان ئازابنىڭ ئاالمەتلىرى ۋە ئازابنىڭ كەلگەنلىكى
ئۇالر تۆگىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن كۈنى چارشەنبە كۈنى ئىدى .ھېلىقى توققۇز كىشى شۇ كۈنى
كەچتە سالىھ ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇپ :ئەگەر سالىھ راستچىل بولسا ،بىز ئۇنى
بىزگە ئازاب كېلىشتىن بۇرۇنراق ئۇجۇقتۇرىۋېتەيلى .ئەگەر ئۇ يالغانچىالردىن بولسا ،تۆگىسىنىڭ
قېشىغا يولغا سېلىۋېتەيلى -،دېيىشتى.
ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھالبۇكى ،ئۇالر يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن
ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلىنىپ كەتكەن ئىدى .ﷲ نىڭ رەھمىتىنىڭ نەتىجىلىرىگە قارىغىنكى،
ئۇ زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن قانداق تىرىلدۈرىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر .ئەگەر بىز (زىرائەتكە زىيانلىق) شامالنى
ئەۋەتسەك ،ئۇالر (شامالنىڭ تەسىرىدىن) زىرائەتنىڭ سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسە،
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر (ﷲ نىڭ ئىلگىرىكى نېئمەتلىرىگە) كۇفرىلىق قىلىدۇ﴾(((.
ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشكە كېلىشىپ ،كېچىدە (سالىھ ئەلەيھىسساالمنى
ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن) يولغا چىقتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا تاش ئەۋەتتى .ئۇ تاش
ئۇالرنىڭ قەۋمىگە ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن ،ئۇالرنى ئۇرۇپ تىتما ـ تىتما قىلىۋەتتى .غەلىبە ھامان
ﷲ سۇبۇھانە ۋەتائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۈچۈندۇر.
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سەمۇد قەۋمى پەيشەنبە كۈنىنىڭ تېڭىنى ئاتقۇزدى .بۇ كۈن ئۇالرغا بېرىلگەن مۆھلەت
كۈنلىرىنىڭ بىرىنچى كۈنى ئىدى .خۇددى سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەدە قىلغىنىدەك((( ،بۇ
كۈنى ئۇالرنىڭ يۈزلىرى سارغىيىپ كەتتى .ئۇالرغا مۆھلەت بېرىلگەن كۈننىڭ ئىككىنچى كۈنىمۇ
كىردى .بۇ جۈمە كۈنى ئىدى .بۇ كۈنى ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قىزىللىققا ئۆزگەردى .ئۈچىنچى
كۈنىمۇ كىردى .بۇ دەل شەنبە كۈنى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قاپقارا بولۇپ قالدى .ئۇالر
يەكشەنبە كۈنى سەھەردە ئىشالرنىڭ سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگىنىدەك بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
((( ھۇد سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  49ــــ  51ـ ئايەتلەر.
((( سالىھ ئەلەيھىسساالم :ئۆيۈڭالردا ئۈچ كۈن بەھرىمەن بولۇڭالر دېگەن چاغدا :ئۈچ كۈننىڭ بىرىنچى كۈنى يۈزۈڭالر
مۇنداق بولىدۇ ،ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى كۈنلىرى مۇنداق ـ مۇنداق بولىدۇ -،دېگەن ئىدى.
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كېپەنلىك كىيىپ كېپەنلىكلىرىگە خۇشپۇراق نەرسىلەرنى چېچىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ
چۈشۈشىنى كۈتۈپ تۇردى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قانداق قىلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى ،ئازابنىڭ
قانداق كېلىدىغانلىقىنى بىلەلمەي تېڭىرقاپ ئولتۇرۇشاتتى .ﷲ تائاال بىزنى بۇنداق ئازابتىن
ساقلىسۇن  -ئامىين! كۈن چىققاندا ،ئاسمان تەرەپتىن قاتتىق بىر ئاۋاز كەلدى .زېمىن قاتتىق
بىر سىلكىندى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ جانلىرى بىرال ۋاقىتتا ئېلىندى﴿ .ئۇالر ئۆيلىرىدە
ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قالدى﴾ ئۇالرنىڭ جېنى تېنىدىن جۇدا بولدى .ئۇالردىن مەيلى چوڭ ـ
كىچىك ،قېرى ـ ياش ۋە ئەر ـ ئايالالردىن بولسۇن ،بىرمۇ كىشى بۇ ئازابتىن قۇتۇاللمىدى(((.
بەزى ئالىمالر :ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كەلبە ئىسىملىك بىر پالەج قىزال قۇتۇلۇپ قالغان (ئۇ
قىز زۇرەيقە دەپمۇ ئاتىالتتى) .ئۇ سالىھ ئەلەيھىسساالمغا قاتتىق ئۆچمەنلىك قىلىدىغان كاپىر قىز
ئىدى .ئۇ ئازابنى كۆرگەندە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ كېسىلىنى ساقايتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ناھايىتى
تېز سۈرئەتتە باشقا بىر كەنتكە قېچىپ كېلىپ ،ئۇ كەنتتىكىلەرگە ئۆزىنىڭ كۆرگەنلىرىنى ۋە
قەۋمىگە قانداق ئىشالرنىڭ بولغانلىقىنى دەپ بەردى .ئۇ قىز كەنتتىكى كىشىلەردىن ئىچىش
ئۈچۈن سۇ سورىدى ،ئۇ سۇنى ئىچىپ بولۇپال ئۆلدى -،دەيدۇ.
تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :سالىھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن
مۆمىنلەردىن باشقا ،سەمۇد قەۋمىدىن ئەبۇرىغال دېگەن كىشىدىن باشقا ھېچكىم تىرىك
قالمىغان .بۇ كىشى ئۆز قەۋمىگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابى كەلگەندە ھەرەمدە ئىدى .شۇڭا ئۇنىڭغا
قەۋمىگە كەلگەن ئازابتىن ھېچقايسىسى كەلمىگەن .ئۇ مەلۇم بىر كۈنى ھەرەمنىڭ چىگراسىدىن
چىقىشى بىلەنال ،ئاسماندىن بىر تاش چۈشۈپ ئۇنى ئۆلتۈرگەن.
ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن ئىسمائىل ئىبنى ئۇمەييەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇرىغالنىڭ قەبرىسىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ:
«بۇنىڭ كىمنىڭ قەبرىسى ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىدى .ساھابىلەر :ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ سەمۇد قەۋمىدىن بولغان
ئەبۇرىغال دېگەن كىشىنىڭ قەبرىسىدۇر( .قەۋمىگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابى كەلگەندە) بۇ كىشى
ﷲ تائاالنىڭ ھەرىمىدە ئىدى .ﷲ تائاالنىڭ ھەرىمى ئۇ كىشىدىن ئازابنى توسۇپ قالدى.
ئۇ كىشى (مەلۇم بىر كۈنى) ھەرەمنىڭ چېگرىسىدىن چىقىشى بىلەنال ،ئۇ كىشىگىمۇ قەۋمىگە
كەلگەن ئازاب كەلدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى بۇ يەرگە كۆمۈلدى .ئۇنىڭ بىلەن بىللە بىر زىق
ئالتۇن كۆمۈلگەن ئىدى .كىشىلەر قىلىچالرنى كۆتۈرۈشۈپ كېلىپ ،شۇ ئالتۇننى ئېزدەپ تېپىپ
ئېلىۋالدى» دېدى.
ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن زۆھرىنىڭ :ئەبۇرىغال ئەبۇسەقىف دەپمۇ ئاتىلىدۇ -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ.

*******
((( سالىھ ئەلەيھىسساالم يەكشەنبە كۈنىنىڭ تېڭى يورۇشتىن بۇرۇن ئۆزىگە ئىمان ئېيتقان كىشىلەر بىلەن بىللە قەۋمىدىن
ئايرىلىپ ،شام زېمىنى تەرەپكە چىقىپ كەتكەن.
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔ
ئۇ (ئۇالر ھاالك بولغاندىن كېيىن) ئۇالرغا ئارقىسىنى قىلدى ۋە« :ئى قەۋمىم! سىلەرگە
ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزدۈم ،سىلەرگە نەسىھەت قىلدىم ،لېكىن
سىلەر نەسىھەت قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمىدىڭالر» دېدى﴿.﴾79
بۇ سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە قىلغان تاپا ـ تەنىسىدۇر .سەمۇد قەۋمى ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشىلىق قىلغانلىقى ،ﷲ تائاالغا چوڭچىلىق قىلغانلىقى ،ھەقنى
قوبۇل قىلمىغانلىقى ۋە توغرا يولدىن ئازغۇنلۇققا يۈزلەنگەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى
ھاالك قىلدى .سالىھ ئەلەيھىسساالم يۇقىرىدىكى سۆزىنى ئۇالر ھاالك قىلىنىپ كەتكەندىن
كېيىن ،ئۇالرغا تاپا ـ تەنە قىلىش يۈزىسىدىن دېدى .گەرچە ئۇالر ئۆلۈك بولسىمۇ ،سالىھ
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى ئاڭلىيااليتتى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بەدرى ئۇرۇشىدا كاپىرالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،بەدرىدە ئۈچ كۈن تۇردى .ئۈچىنچى كۈنى
كەچتە قايتىش ئۈچۈن يۈك ـ تاقالرنى تېڭىشقا بۇيرۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆگىسىگە
مىنىپ ،كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكلىرى تاشالنغان كونا قۇدۇقنىڭ بېشىغا كېلىپ« :ئى ئەبۇجەھىل ئىبنى
ھىشام! ئى ئۇتبە ئىبنى رەبىيئە! ئى شەيبە ئىبنى رەبىيئە! ئى پاالنى !...سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر
ۋەدە قىلغان نەرسىنىڭ ھەقلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ مەن پەرۋەردىگارىم ۋەدە قىلغان نەرسىنىڭ
ھەقلىقىنى كۆردۈم» دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن چىرىپ
تاپ بولۇپ كەتكەن ئۆلۈكلەرگە سۆز قىلىۋاتامسەن؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى
ئۇالر ئاڭلىغانچىلىكمۇ ئاڭلىيالمايسىلەر .لېكىن ئۇالر جاۋاب بېرەلمەيدۇ» دېدى.
شۇنىڭدەك ،سالىھ ئەلەيھىسساالممۇ ئۆز قەۋمىگە«﴿ :ئى قەۋمىم! سىلەرگە ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزدۈم ،سىلەرگە نەسىھەت قىلدىم﴾ يەنى مەن شۇنداق

قىلساممۇ ،سىلەر نەسىھىتىمنى ئاڭلىمىدىڭالر ،چۈنكى سىلەر ھەقىقەتنى ياقتۇرمايسىلەر ۋە
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نەسىھەت قىلغۇچىغا ئەگەشمەيسىلەر .شۇڭا سالىھ ئەلەيھىسساالم سۆزىنىڭ ئاخىرىدا﴿ :لېكىن
سىلەر نەسىھەت قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمىدىڭالر» دېدى﴾.

*******
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
لۇتنى (ئەھلى سەدۇمغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئۆز قەۋمىگە (ئۇالرنى
ئەيىبلەش يۈزىسىدىن) مۇنداق دېگەن ئىدى« :سىلەر شۇنداق قەبىھ ئىشنى قىالمسىلەر؟ مۇنداق

ئەئراف سۈرىسى

قەبىھ ئىشنى سىلەردىن ئىلگىرى جاھان ئەھلىدىن ھېچقانداق ئادەم قىلمىغان ئىدى﴿.﴾80
سىلەر ھەقىقەتەن ئايالالرنى تاشالپ قويۇپ ،ئەرلەر بىلەن جىنسىي تەلىۋىڭالرنى قاندۇرىسىلەر،
سىلەر ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمسىلەر»﴿.﴾81

لۇت ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
﴿لۇتنى (ئەھلى سەدۇمغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق)﴾ لۇت ئەلەيھىسساالم ئازەرنىڭ
ئوغلى بولغان ھارۇننىڭ ئوغلى يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلى ئىدى.
ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە شام زېمىنىغا ھىجرەت قىلغان
ئىدى .ﷲ تائاال لۇت ئەلەيھىسساالمنى سەدۇم ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە پەيغەمبەر
قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇ كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا چاقىردى ،ياخشىلىققا بۇيرۇدى .ئادەم
بالىسى ئەزەلدىن قىلىپ باقمىغان ،ئۆزلىرى پەيدا قىلىۋالغان يامان ھاياسىز ئىشالردىن توستى.
ئۇ ھاياسىز ئىشالر ئايالالرنى قايرىپ قويۇپ ،ئەرلەر ئەرلەرنىڭ ئارقىسىغا كېلىش ئىدى .بۇ
ئىشنى سەمۇدلۇق كىشىلەر (ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى بولسۇن!) پەيدا قىلغانغا قەدەر،
يەر يۈزىدە ھېچقانداق بىر ئىنسان قىلىپ باقمىغان ھەم بۇ ئىش بىرەر ئادەمنىڭ كۆڭلىگىمۇ
كېچىپ باقمىغان ئىدى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئۆز قەۋمىگە (ئۇالرنى ئەيىبلەش يۈزىسىدىن) مۇنداق دېگەن ئىدى:
«سىلەر شۇنداق قەبىھ ئىشنى قىالمسىلەر؟﴾ ئەمر ئىبنى دىنار بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دېدى :لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە كەلگۈچە بىر ئەر يەنە بىر ئەرگە (ئايالالرنى
تاشالپ قويۇپ) يېقىنلىشىپ باقمىغان ئىدى .شۇڭا لۇت ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى:

﴿مۇنداق قەبىھ ئىشنى سىلەردىن ئىلگىرى جاھان ئەھلىدىن ھېچقانداق ئادەم قىلمىغان ئىدى.
سىلەر ھەقىقەتەن ئايالالرنى تاشالپ قويۇپ ،ئەرلەر بىلەن جىنسىي تەلىۋىڭالرنى قاندۇرىسىلەر﴾

يەنى پەرۋەردىگارىڭالر سىلەر ئۈچۈن ياراتقان ئايالالرنى قايرىپ قويۇپ ،ئەرلەرنىڭ قېىشىغا
بارامسىلەر؟ ئۇ سىلەرنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقىڭالر ۋە نادانلىقىڭالردۇر .ئايالالرنى تاشالپ
قويۇپ ،ئەرلەر بىلەن تەلىۋىڭالرنى قاندۇرۇشىڭالر يولغا قويۇلغان نورماللىقتىن چىقىپ
كەتكەنلىكتۇر.
شۇڭا لۇت ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :بۇالر مېنىڭ قىزلىرىم (يەنى قەۋمىمنىڭ
قىزلىرى) دۇر ،ئەگەر (قازائى شەھۋەت) قىلماقچى بولساڭالر (ئۇالرنى نىكاھالپ ئېلىڭالر)»
دېدى﴾((( يەنى لۇت ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئايالالر بىلەن نىكاھلىنىشقا دەۋەت قىلدى .ئۇالر لۇت
ئەلەيھىسساالمغا ئۆزلىرىنىڭ ئايالالرغا رايى يوقلۇقى بىلەن ئۆزرە ئېيتىپ«﴿ :قىزلىرىڭغا بىزنىڭ
ھاجىتىمىز يوق ئىكەنلىكىنى سەن ئوبدان بىلىسەن ،شۇنىڭدەك بىزنىڭ مەقسىتىمىزنىمۇ
ئوبدان بىلىسەن»﴾((( دېدى.

*******
((( ھىجر سۈرىسى  71ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  79ـ ئايەت.
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ
لۇتنىڭ قەۋمىنىڭ بىردىن بىر جاۋابى« :لۇتنى ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن
قوشۇپ شەھىرىڭالردىن چىقىرىۋېتىڭالر ،چۈنكى ئۇالر پاك كىشىلەردۇر» دېيىشتىن ئىبارەت
بولدى﴿.﴾82
لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ لۇت ئەلەيھىسساالمغا قايتۇرغان جاۋابى ،لۇت
ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەر بىلەن قوشۇپ ئۆز يۇرتىدىن چىقىرىۋېتىشنى
پىالنالش بولدى .ﷲ تائاال لۇت ئەلەيھىسساالمنى ساق ـ ساالمەت يۇرتىدىن ئېلىپ چىقىپ
كېتىپ ،ئۇ بۇزۇق قەۋمنى ئۆز زېمىنلىرىدا خار قىلغان ھالەتتە ھاالك قىلىۋەتتى.
﴿چۈنكى ئۇالر پاك كىشىلەردۇر﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :لۇت ئەلەيھىسساالم
ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالرنى لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئورۇنسىز ئەيىبلىدى دېگەنلىكتۇر-،
دېدى .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالر ئەر ۋە ئايالالرنىڭ
كەينى تەرىپىگە كېلىشتىن پاك كىشىلەردۇر .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىنمۇ شۇنىڭدەك
رىۋايەت قىلىندى.

*******
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱ
لۇتنى ،ئۇنىڭ خوتۇنىدىن باشقا ،تەۋە كىشىلىرى بىلەن بىللە (ئۇنىڭ قەۋمىگە نازىل
بولغان ئازابتىن) قۇتقۇزدۇق ،پەقەت خوتۇنىال (شەھەردە) قېلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن
بولدى﴿ .﴾83ئۇالرغا بىر تۈرلۈك يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق ،گۇناھكارالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ
قانداق بولغانلىقىغا قارىغىن﴿.﴾84
﴿لۇتنى ،ئۇنىڭ خوتۇنىدىن باشقا ،تەۋە كىشىلىرى بىلەن بىللە (ئۇنىڭ قەۋمىگە نازىل
بولغان ئازابتىن) قۇتقۇزدۇق﴾ يەنى بىز لۇتنى ۋە ئۇنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى قۇتقۇزدۇق .لۇت
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ئەلەيھىسساالمغا باال ـ چاقىلىرىدىن باشقا ،ئۇنىڭ قەۋمىدىن بىر كىشىمۇ ئىمان ئېيتمىغان
ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ھاالك بولمىسۇن دەپ لۇتنىڭ) شەھىرىدىكى
مۆمىنلەرنى (سىرتقا) چىقىرىۋەتتۇق .بىز ئۇ شەھەردىن مۇسۇلمانالردىن پەقەت بىر ئائىلىنىال
تاپتۇق﴾(((.
قۇتۇلدۇرۇلغانالرنىڭ ئىچىدە لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى يوق ئىدى .چۈنكى ئۇ
((( زارىيات سۈرىسى  35ـــــ  36ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

لۇت ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرمىگەن ئىدى .بەلكى ئۇ ئۆز قەۋمىنىڭ دىنىدا بولۇپ،
لۇت ئەلەيھىسساالمغا قارشى قەۋمىگە يان باساتتى ۋە لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىگە قانداق
مېھمانالرنىڭ كەلگەنلىكىنى قەۋم بىلەن كېلىشىۋالغان ئىشارەت  -بەلگىلىرى بىلەن خەۋەر
بېرەتتى .شۇڭا لۇت ئەلەيھىسساالم باال ـ چاقىلىرىنى ئېلىپ مېڭىشقا بۇيرۇلغاندا ،ئايالىغا بۇ
ئىشنى بىلدۈرمەسلىككە ۋە ئايالىنى بىللە ئېلىپ ماڭماسلىققا بۇيرۇلدى.
تەپسىرشۇناس ئالىمالرنىڭ ئىچىدە :لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئۇالرغا ئەگىشىپ
ماڭدى .ئازاب كەلگەندە ،ئۇ كەينىگە بۇرۇلۇپ قارىشى بىلەنال ،قەۋمىگە كەلگەن ئازاب
ئۇنىڭغىمۇ تەڭ كەلدى -،دېگەنلەرمۇ بار .لېكىن ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا قارىغاندا ،ئۇ ئايال
شەھەردىن چىقمىغان ،لۇت ئەلەيھىسساالممۇ ھەم ئۆزلىرىنىڭ چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا
تۇيدۇرمىغان ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قەۋم بىلەن قېلىپ قالغان .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿پەقەت خوتۇنىال (شەھەردە) قېلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن بولدى﴾.
﴿ئۇالرغا بىر تۈرلۈك يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتىكى
يامغۇرنىڭ زادى قانداق يامغۇر ئىكەنلىكىنى تۆۋەندىكى ئايەتتە بايان قىلدى﴿ :بىزنىڭ
(جازاالش) ئەمرىمىز چۈشكەندە ،ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىنى ئاستىن ـ ئۈستۈن قىلىۋەتتۇق (يەنى
كۆمتۈرۈۋەتتۇق) ،ئۇ يۇرتالرغا بىز ئۈستى ـ ئۈستىلەپ ساپال تاشالرنى ياغدۇردۇق .ئۇ ساپال
تاشالرغا پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا بەلگە سېلىنغان ئىدى﴾(((.
﴿گۇناھكارالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قارىغىن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد!
ﷲ تائاال چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىشقا پېتىنغانالرنىڭ ۋە ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە
ئىشەنمىگەنلەرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قارىغىن.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر لۇت
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى قىلغان ئىشنى قىلغۇچىالرنى ئۇچراتساڭالر قىلغۇچى ۋە قىلىنغۇچىنى
ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر».

*******
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚ ﮛ
مەديەن (خەلقىغە) ئۇالرنىڭ قېرىندىشى شۇئەيبنى (پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) ،ئۇ
(ئۆز قەۋمىگە) ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا
((( ھۇد سۈرىسى  82ــــ  83ـ ئايەتلەر.
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ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالردىن ھەقىقەتەن (مېنىڭ راستلىقىمنى
ئىسپاتاليدىغان) مۆجىزە كەلدى ،ئۆلچەمنى ۋە تارازىنى توغرىالڭالر ،كىشىلەرنىڭ نەرسىلىرىنى
كەم بەرمەڭالر( .ﷲ پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ) زېمىننى تۈزىگەندىن كېيىن ،زېمىندا
(گۇناھالر قىلىپ) بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ئەنە شۇ سىلەر ئۈچۈن
ياخشىدۇر﴿.﴾85

شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ۋە مەديەنلىكلەرنىڭ قىسسىسى
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :مەديەنلىكلەر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى
مەدياننىڭ ئوغلى مەدەيەننىڭ ئەۋالدىدىندۇر((( .شۇئەيب ئەلەيھىسساالم يەشجەرنىڭ ئوغلى
بولغان مىكىنىڭ ئوغلى ئىدى .سىريانىيە تىلىدا شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى يەسرۇن
دەپ ئاتىالتتى .مەديان ھەم قەبىلىنىڭ ھەم ھىجازنىڭ يولىدىكى مەئان دېگەن يەرگە يېقىن
بىر شەھەرنىڭ ئىسمى ئىدى.
﴿ئۇ (ئۆز قەۋمىگە) ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ﷲ دىن
باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ بۇ پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈممەتلىرىگە قىلىدىغان

چاقىرىقىدۇر.

﴿سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالردىن ھەقىقەتەن (مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان) مۆجىزە
كەلدى ،ئۆلچەمنى ۋە تارازىنى توغرىالڭالر ،كىشىلەرنىڭ نەرسىلىرىنى كەم بەرمەڭالر( .ﷲ
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ) زېمىننى تۈزىگەندىن كېيىن ،زېمىندا (گۇناھالر قىلىپ) بۇزغۇنچىلىق
قىلماڭالر ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ئەنە شۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ يەنى مەن سىلەرگە

ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ ھەقلىقىگە ﷲ تائاال ھۆججەت ۋە پاكىتالرنى تۇرغۇزدى .ئاندىن
شۇئەيب ئەلەيھىسساالم كىشىلەر بىلەن مۇئامىلە قىلغاندا ،ئۆلچەم  -تارازىنىڭ توغرا بولۇشىغا،
ئۆلچەم  -تارازىدا خىيانەت قىلىپ باشقىالرنىڭ ماللىرىنى يەۋالماسلىققا نەسىھەت قىلدى.
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ﷲ تائاال ئۆلچەمدە كەم بېرىپ ،باشقىالرنىڭ ماللىرىنى يەۋالغان كىشىلەردىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا) كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي! ئۇالر كىشىلەردىن
ئۆلچەپ ئالغان چاغدا تولۇق ئالىدۇ .كىشىلەرگە ئۆلچەپ ياكى تارتىپ بەرگەن چاغدا كەم
بېرىدۇ .ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەمدۇ؟ ئۇ كۈندە ئىنسانالر ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارىنىڭ ھوزۇرىدا تىك تۇرىدۇ﴾((( بۇ قاتتىق بىر تەھدىتتۇر .بىز ﷲ تائاالنىڭ بىزنى
ئۇ ئازاپالردىن ساقلىشىنى تىلەيمىز!

*******
((( ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمائىل ۋە ئىسھاق ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ،كېيىن ئالغان قانتۇر ۋە ھاجۇن ئىسىملىك
ئىككى ئايالىدىن تۇغۇلغان  11بالىسى بار بولۇپ ،مەديان شۇالرنىڭ بىرىدۇر.
((( مۇتەففىفىين سۈرىسى  1ــــ  6ـ ئايەتلەر.
مۇتەففىفىين سۈرىسى  1ــــ  6ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
سىلەر ﷲ غا ئىمان ئېيتقانالرنى قورقۇتقان ،ﷲ نىڭ يولىدىن توسقان ۋە ئۇ يولنىڭ
ئەگرىلىكىنى تىلىگەن ھالدا يولالردا ئولتۇرماڭالر ،ئەسلىدە سىلەر ئاز ئىدىڭالر ،ﷲ نىڭ
سىلەرنىڭ سانىڭالرنى كۆپەيتكەنلىكىنى ياد ئېتىڭالر ،بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ
قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر﴿ .﴾86ئەگەر سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمگە
ئىشەنگەن ،يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم ئىشەنمىگەن بولسا ،ﷲ بىزنىڭ ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقارغىچە
سەۋر قىلىپ تۇرۇڭالر .ﷲ ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر»﴿.﴾87
شۇئەيب ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى باشقىالرنىڭ نەرسىسىنى ئېلىۋېلىشتىن ۋە ئۇالرنى
شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىشتىن توسۇش مەقسىتىدە يوللىرىدا ئولتۇرۇشتىن چەكلەپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ﷲ غا ئىمان ئېيتقانالرنى قورقۇتقان ،ﷲ نىڭ يولىدىن توسقان ۋە
ئۇ يولنىڭ ئەگرىلىكىنى تىلىگەن ھالدا يولالردا ئولتۇرماڭالر﴾ يەنى سىلەر كىشىلەرنى ماللىرىنى
بەرمىسە ،ئۆلتۈرۈش بىلەن قورقىتىدىغان ھالەتتە يولدا ئولتۇرماڭالر .سۇددى ۋە باشقىالر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر شەھەرگە كىرگەن تىجارەتچى ۋە باشقىالردىن
پۇل ئۈندۈرىۋېلىش ئۈچۈن يولالردا ئولتۇرىۋالماڭالر.
ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
سىلەر شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش ئۈچۈن كەلگەن مۆمىنلەرنى قورقۇتقان ھالدا يولالردا
ئولتۇرىۋالماڭالر .لېكىن بۇ ئايەتكە بېرىلگەن ئالدىنقى مەنا كۈچلۈكرەكتۇر .چۈنكى ،ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بەرگەن مەنىسىنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇ يولنىڭ ئەگرىلىكىنى
تىلىگەن ھالدا يولالردا ئولتۇرماڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ئىپادىلەيدۇ.
﴿ئەسلىدە سىلەر ئاز ئىدىڭالر ،ﷲ نىڭ سىلەرنىڭ سانىڭالرنى كۆپەيتكەنلىكىنى ياد
ئېتىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئەسلىدە ئاز بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئاجىز ئىدىڭالر ،ئەمدى سانىڭالر

ئاۋۇپ كۈچلۈك بولدۇڭالر .شۇڭا سىلەر ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر.
﴿بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر﴾ يەنى ئىلگىرى ئۆتكەن
ئۈممەتلەرگە ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاال چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىشقا يېقىنالشقانلىقى ۋە ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى يالغانغا چىقارغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا كەلگەن ئازابقا قاراپ بېقىڭالر.

﴿ئەگەر سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمگە ئىشەنگەن ،يەنە بىر گۇرۇھ
ئادەم ئىشەنمىگەن بولسا ،ﷲ بىزنىڭ ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقارغىچە سەۋر قىلىپ تۇرۇڭالر .ﷲ
ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاال ياخشى ئاقىۋەتنى مۆمىنلەرگە،

يامان ئاقىۋەتنى كاپىرالرغا ھازىر قىلىدۇ.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
شۇئەيب قەۋمىنىڭ (ئىماندىن باش تارتقان) تەكەببۇر چوڭلىرى« :ئى شۇئەيب! سېنى
چوقۇم ئەگەشكۈچىلىرىڭ (يەنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر) بىلەن قوشۇپ شەھىرىمىزدىن ھەيدەپ
چىقىرىمىز ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرەك» دېدى .شۇئەيب« :بىز (بۇنىڭ
ھەر ئىككىلىسىنى) يامان كۆرىدىغان تۇرساق (بىزنى يەنىال شۇنىڭغا مەجبۇر قىالمسىلەر؟)»
دېدى﴿( .﴾88شۇئەيب يەنە ئېيتتى) «ﷲ بىزنى سىلەرنىڭ دىنىڭالردىن قۇتۇلدۇرغاندىن
كېيىن ئۇنىڭغا قايتساق ،ئەلۋەتتە ،ﷲ غا يالغان چاپلىغان بولىمىز .پەرۋەردىگارىمىز ﷲ
خالىسىال ،بىز سىلەرنىڭ دىنىڭالرغا قايتمايمىز .پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئىلمى ھەممىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ ،ﷲ غا تەۋەككۇل قىلدۇق (يەنى ھەممە ئىشىمىزنى ﷲ غا تاپشۇرىمىز) .پەرۋەردىگارىمىز!
بىز بىلەن قەۋمىمىزنىڭ ئارىسىدا ھەق ھۆكۈم چىقارغىن ،سەن ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ
ياخشىسىدۇرسەن»﴿.﴾89
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى يۇرتتىن چىقىرىۋېتىشكە ياكى ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىغا
كىرىشكە مەجبۇرالش ئارقىلىق تەھدىت سېلىپ ،ئۇالرغا قارشى تۇرغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿(شۇئەيب يەنە ئېيتتى) «ﷲ بىزنى سىلەرنىڭ دىنىڭالردىن قۇتۇلدۇرغاندىن كېيىن
ئۇنىڭغا قايتساق ،ئەلۋەتتە ،ﷲ غا يالغان چاپلىغان بولىمىز﴾ يەنى بىز سىلەر بىزنى

چاقىرىۋاتقان ئىشنى يامان كۆرسەكمۇ ،يەنىال شۇ ئىشنى قىلىۋېرەمسىلەر؟ ئەگەر بىز سىلەرنىڭ
ئاراڭالرغا قايتىپ ،سىلەر بىلەن بىرگە دىنىڭالرغا كىرسەك ،ئۇ چاغدا بىز ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرۈش ئارقىلىق (ﷲ تائاالغا) چوڭ بىر بوھتاننى چاپلىغان بولىمىز.

﴿پەرۋەردىگارىمىز ﷲ خالىسىال ،بىز سىلەرنىڭ دىنىڭالرغا قايتمايمىز .پەرۋەردىگارىمىزنىڭ
ئىلمى ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ﴾ بۇ ،ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى ﷲ تائاالنىڭ خاھىشىغا
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تاپشۇرغانلىقتۇر .چۈنكى ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر ۋە ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىلمى
ئىچىگە ئالغۇچىدۇر.
﴿ﷲ غا تەۋەككۇل قىلدۇق (يەنى ھەممە ئىشىمىزنى ﷲ غا تاپشۇرىمىز)﴾ يەنى بىز
قىلغان  -قىلمىغان ئىشلىرىمىزنىڭ ھەممىسىدە ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىمىز.

﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىز بىلەن قەۋمىمىزنىڭ ئارىسىدا ھەق ھۆكۈم چىقارغىن﴾ يەنى بىز
بىلەن قەۋمىمىز ئارىسىدا ھۆكۈم چىقارغىن ۋە ئۇالرغا قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن﴿ .سەن
ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇرسەن»﴾ چۈنكى سەن ھەرگىزمۇ زۇلۇم قىلمايدىغان،
ئادىل زاتتۇرسەن.

ئەئراف سۈرىسى

*******
ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚﯛ
ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئىمانسىز چوڭلىرى« :ئەگەر سىلەر شۇئەيبكە ئەگەشسەڭالر،
شۈبھىسىزكى ،چوقۇم زىيان تارتىسىلەر» دېدى﴿ .﴾90ئۇالرغا قاتتىق زىلزىلە يۈزلەندى ،ئۇالر
ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قالدى﴿ .﴾91شۇئەيبنى ئىنكار قىلغانالر (ﷲ نىڭ ھاالك
قىلىشى بىلەن) گويا بۇ يەردە تۇرمىغاندەك (يەنى ياشىمىغاندەك) بولۇپ قالدى .شۇئەيبنى
ئىنكار قىلغانالر زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى﴿.﴾92
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقتا ،چوڭچىلىق قىلىشتا ،ئازغۇنلۇقتا قاتتىق
تۇرغانلىقىدىن ،دىللىرىنىڭ ھەقكە قارشى تۇرۇشقا كۆنۈپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .شۇڭا
ئۇالر قەسەم ئىچىشىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئەگەر سىلەر شۇئەيبكە ئەگەشسەڭالر ،شۈبھىسىزكى،
چوقۇم زىيان تارتىسىلەر»﴾.
شۇڭا ﷲ تائاال بۇنىڭ ئارقىسىدىنال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا قاتتىق زىلزىلە يۈزلەندى،
ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قالدى﴾ يەنى بۇ يەردە ﷲ تائاال ئۇالرغا زېمىننىڭ قاتتىق

بىر تەۋرىنىشىنىڭ يۈزلەنگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى((( .بۇ خۇددى شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەرنى ،شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى قورقۇتۇپ تىترەتكىنىگە
ۋە ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن چىقىرىۋېتىشكە تەھدىت سالغانغا ئوخشاش ،ئۇالرغىمۇ بىر تەۋرىنىش
يۈزلەندى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىزنىڭ (ئۇالرنى ھاالك قىلىش) پەرمانىمىز چۈشكەن
چاغدا ،شۇئەيبنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىمان ئېيتقانالرنى مەرھەمەت قىلىپ قۇتۇلدۇردۇق،
(ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالرغا قاتتىق ئاۋاز يۈزلەندى ،ئۇالر ئۆز ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ
قالدى﴾((( ئۇالر شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا مەسخىرە قىلىپ«﴿ :ئى شۇئەيب! سېنىڭ نامىزىڭ
(يەنى دىنىڭ) سېنى ئاتا  -بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقان نەرسىلەرنى (يەنى
بۇتالرنى) بىزنى تاشالتقۇزۇشقا ياكى ماللىرىمىزنى خالىغىنىمىزچە تەسەررۇپ قىلىشىمىزنى تەرك
ئەتكۈزۈشكە بۇيرۇمدۇ؟ سەن تازىمۇ كۆڭلى ـ كۆكسى كەڭ ،تازىمۇ توغرا يول تاپقان ئادەمسەن ـ
دە»﴾((( دېگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرغا قاتتىق بىر ئاۋاز يۈزلىنىپ ،ئۇالرنى شۈك قىلىپ قويدى.
ﷲ تائاال باشقا بىر يەردە ئۇالر ھەققىدە مۇنداق خەۋەر بەردى﴿ :ئۇالر شۇئەيبنى

((( ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا قارىتا ھەر بىر ئىشىغا ئۇدۇلالپ ئۈچ خىل ئازاب ئەۋەتتى .يەرنىڭ
تەۋرىشى بىرىنچى خىل ئازابتۇر.
((( ھۇد سۈرىسى  94ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  87ـ ئايەت.
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ئىنكار قىلدى ،ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى ھاالك قىلدى .ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك كۈننىڭ
ئازابى ئىدى﴾((( يەنى بۇ ئازابنىڭ ئۇالرغا كېلىشى ئۇالرنىڭ شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا﴿ :ئەگەر
(سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن﴾((( دېگەنلىكى
ئۈچۈندۇر .ئۇالرنىڭ يۇقىرىقىدەك قىلمىشلىرى ئۈچۈن﴿ :ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى ھاالك
قىلدى﴾((( يەنى ئىچىدە ئوتنىڭ ئۇچقۇنلىرى ،يالقۇنلىرى ۋە كۈچلۈك تەپتى بولغان بىر
بۇلۇت ئۇالرغا سايە تاشلىدى .ئاندىن ئاسمان تەرەپتىن قاتتىق بىر ئاۋاز ،يەر ئاستىدىن
قاتتىق بىر تەۋرەش كېلىش بىلەن ئۇالرنىڭ جانلىرى تەنلىرىدىن جۇدا بولۇپ ،جەسەتلىرى
قېتىپال قالدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ
قالدى﴾.
﴿شۇئەيبنى ئىنكار قىلغانالر (ﷲ نىڭ ھاالك قىلىشى بىلەن) گويا بۇ يەردە تۇرمىغاندەك
(يەنى ياشىمىغاندەك) بولۇپ قالدى﴾ يەنى ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئازابى كېلىشى بىلەنال ،خۇددى

ئۇالر شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەرنى چىقىرىۋەتمەكچى بولغان
يۇرتلىرىدا ياشىمىغاندەك بولۇپ قالدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىمانسىز كاتتىلىرىنىڭ:
﴿«ئەگەر سىلەر شۇئەيبكە ئەگەشسەڭالر ،شۈبھىسىزكى ،چوقۇم زىيان تارتىسىلەر»﴾ دېگەن
سۆزىگە قارىتا﴿ :شۇئەيبنى ئىنكار قىلغانالر زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى﴾ دېدى.

*******
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ
شۇئەيب ئۇالرغا ئارقىسىنى قىلىپ« :ئى قەۋمىم! سىلەرگە مەن ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارىمنىڭ
ئەلچىلىكىنى يەتكۈزدۈم ۋە نەسىھەت قىلدىم ،مەن قانداقمۇ كاپىر قەۋمگە قايغۇراي!»
دېدى﴿.﴾93
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يەنى ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ۋە غەزىپى كەلگەندىن كېيىن ،شۇئەيب ئەلەيھىسساالم
ئۇالرغا ئارقىسىنى قىلىپ تاپا ـ تەنە قىلىش يۈزىسىدىن مۇنداق دېدى﴿ :ئى قەۋمىم! سىلەرگە
مەن ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزدۈم ۋە نەسىھەت قىلدىم﴾ يەنى مەن
سىلەرگە پەيغەمبەرلىك ۋەزىپەمنى يەتكۈزدۈم ،ئەمما سىلەر مەن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە
ئىمان كەلتۈرمىدىڭالر .شۇڭا مەن سىلەرنىڭ ھازىرقى ھالىتىڭالرغا قايغۇرمايمەن﴿ .مەن قانداقمۇ
كاپىر قەۋمگە قايغۇراي!» دېدى﴾.

*******
((( شۇئەرا سۈرىسى  189ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  187ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  98ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ
ﰉﰊﰋ ﰌﰍ
بىز مەيلى قايسى شەھەرگە بولسۇن ،بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتكەن بولساق (شەھەر ئەھلى
ئۇنى ئىنكار قىلغان بولسا) ،ئۇالرنىڭ ﷲ غا يالۋۇرۇشلىرى (تەۋبە قىلىشلىرى) ئۈچۈن،
ئۇالرنى نامراتلىققا ،كېسەللىككە گىرىپتار قىلدۇق﴿ .﴾94ئاندىن (ئۇالرنىڭ بېشىغا كەلگەن)
كۈلپەتنى نېئمەتكە ئايالندۇردۇق ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر كۆپەيدى ،ئۇالر« :بىزنىڭ ئاتا
 بوۋىلىرىمىزنىڭ بېشىغا ھەقىقەتەن كۈلپەتلەر ،نېئمەتلەر كەلگەن ئىدى (بۇ ـ زاماننىڭئادىتى؛ ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ئوقۇبەت ئەمەس)» دېدى .ئۇالر خەۋەرسىز تۇرغاندا ،ئۇالرنى
ئۇشتۇمتۇت ھاالك قىلدۇق﴿.﴾95

ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ سىنالغانلىقى توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزى تەرىپىدىن پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەرنىڭ ئۆزلىرىگە ﷲ
تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن تۈرلۈك قىيىنچىلىقالرنى كۆتۈرۈۋېتىشنى تىلەپ دۇئا قىلىشى ۋە
يېلىنىشى ئۈچۈن ،ئۇالرغا تۈرلۈك كېسەللىكلەرنى ۋە يوقسۇللۇقالرنى بېرىش بىلەن سىنىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا يېلىنىشى ۋە دۇئا قىلىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى
تۈرلۈك قىيىنچىلىق بىلەن سىنايدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بۇ سىناقلىرىدا ﷲ تائاالنىڭ كۈتكەن
يېرىدىن چىقمىغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا يەنە بىر قېتىم سىنىلىش پۇرسىتى بېرىپ،
ئۇالرنى ئاشۇ قىيىنچىلىق ھالىتىدىن باياشات ـ پاراغەتلىك ھالەتكە ئېلىپ چىقىدۇ.
﴿ئاندىن (ئۇالرنىڭ بېشىغا كەلگەن) كۈلپەتنى نېئمەتكە ئايالندۇردۇق﴾ يەنى ئۇالرنى
ماڭا شۈكۈر قىلدۇرۇش ئۈچۈن ،ھەر تۈرلۈك كېسەللەرىنى ساقلىققا ،يوقسۇللۇقلىرنى باياشاتلىققا
ئايالندۇرۇپ بەردۇق﴿ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر كۆپەيدى﴾ يەنى ئۇالر ،ئۇالرنىڭ بالىلىرى ۋە ماللىرى
كۆپەيدى .لېكىن ئۇالر يەنىال ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلمىدى.
﴿ئۇالر« :بىزنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ بېشىغا ھەقىقەتەن كۈلپەتلەر ،نېئمەتلەر كەلگەن
ئىدى (بۇ ـ زاماننىڭ ئادىتى؛ ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ئوقۇبەت ئەمەس)» دېدى﴾ يەنى بىز ئۇالرغا

ﷲ تائاالدىن گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلىشى ،يېلىنىشى ۋە دۇئا قىلىشى ئۈچۈن تۈرلۈك
كېسەللىك ۋە يوقسۇللۇق سېلىش بىلەن ،ئاندىن باياشات ـ پاراغەت تۇرمۇش بېرىش بىلەن
سىنىدۇق .لېكىن ئۇالرغا ئۇمۇ ،بۇمۇ كار قىلمىدى .ئۇالر كۇپۇرلىقىدىن ئۇنىڭ بىلەنمۇ ،بۇنىڭ
بىلەنمۇ يانمىدى .بەلكى ئۇالر :بۇرۇنقى زاماندا ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزىغا كەلگەن تۈرلۈك كېسەللىك
ۋە يوقسۇللۇق ،ئاندىن باياشاتلىق ۋە پاراۋانلىق بىزگىمۇ كەلدى .بۇ دېگەن تەبىئەتنىڭ قانۇنى،
بەزىدە ئۇنداق ،بەزىدە بۇنداق بولۇپ تۇرىدۇ -،دېدى .ئەپسۇسكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا
قارىتا ئېلىپ بارغان بۇ خىل ھۆكمى ۋە سىناقلىرىنى سەزمىدى.
كاپىرالرنىڭ بۇنداق قىلمىشى مۆمىنلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ نېئمەتلىرى كەلگەندە ،ﷲ
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تائاالغا شۈكۈر ئېيتىدىغان ،بېشىغا قىيىنچىلىقالر كەلگەندە ،ئۇنىڭغا سەۋر قىلىدىغان ھالەتلىرى
بىلەن پۈتۈنلەي قارمۇ قارشىدۇر.
ئىمام مۇسلىم مۆمىنلەرنىڭ بۇ خىل پەزىلىتى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىننىڭ ئىشى كىشىنى تولىمۇ خۇرسەن قىلىدۇ .ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا قانداقلىكى بىر ئىش بىلەن ھۆكۈم قىلسا ،ئۇ ،مۆمىن ئۈچۈن ياخشىلىق ھېسابلىنىدۇ.
ئۇنىڭغا خۇشاللىق كەلسە شۈكۈر ئېيتىدۇ ،بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر .ئۇنىڭغا بىر يامانلىق
يېتىپ قالسا ،ئۇ سەۋر قىلىدۇ .بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر».
مۆمىن بەندە ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنى ھەر خىل قىيىنچىلىق ۋە نېئمەتلەر بىلەن سىنىغانلىقىنى
ھېس قىلىپ تۇرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ سىنىغانلىقىنى سېزەلمەيدىغان سۈپەتكە ئىگە
كىشىلەرنىڭ بايانىنىڭ ئارقىسىدىنال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر خەۋەرسىز تۇرغاندا ،ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت
ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى ئۇالر خەۋەرسىز ھالەتتە تۇرغاندا ،ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق.
ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئۇشتۇمتۇت كەلگەن ئۆلۈم مۆمىنلەر ئۈچۈن رەھمەت،
كاپىرالر ئۈچۈن ئازابتۇر».

*******
ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ
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(پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان) شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان
ئېيتقان ۋە (كۇفرىدىن ،گۇناھالردىن) ساقالنغان بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،ئۇالرنى ئاسمان ـ
زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىالتتۇق ،لېكىن ئۇالر (پەيغەمبەرلەرنى) ئىنكار قىلدى ،شۇڭا
ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك قىلدۇق﴿( .﴾96پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىدىغان)
شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ ئۆزلىرىگە كېچىسى (غەپلەتتە) ئۇخالۋاتقانلىرىدا
كېلىشىدىن قورقمامدۇ﴿ .﴾97شەھەرلەر ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ چۈش ۋاقتىدا ـ ئۇالر
ئويناپ تۇرغانلىرىدا كېلىشىدىن قورقمامدۇ﴿ .﴾98ئۇالر ﷲ نىڭ مەكرىدىن (يەنى ئۇالر تۇيۇقسىز
تۇرغاندا ﷲ نىڭ ئازاب نازىل قىلىشىدىن) قورقمامدۇ؟ پەقەت زىيان تارتقۇچى قەۋمال ﷲ نىڭ
مەكرىدىن قورقمايدۇ﴿.﴾99

بەرىكەتنىڭ ئىمان بىلەن ،غەزەپنىڭ كۇپۇرلۇق بىلەن كېلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئەۋەتىلگەن جايالردىكى كىشىلەر ئىچىدە يۇنۇس
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىدىن باشقا ئۈممەتلەرنىڭ پەقەت ئاز بىر قىسمىنىڭال ئىمان ئېيتقانلىقىدىن
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ۋە يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ھاالك بولغان شەھەرلەر ئاھالىلىرى ئىچىدە) يۇنۇس قەۋمىدىن باشقىسىغا (ئازابنىڭ
ئاالمىتىنى كۆرۈپ) ئېيتقان ئىمانىنىڭ پايدىسى بولغىنى يوق ،يۇنۇس قەۋمى ئىمان ئېيتقاندا،
دۇنيا ھاياتىدا رەسۋا قىلىدىغان ئازابنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈۋەتتۇق ،ئۇالرنى مەلۇم
(((
ۋاقىتقىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر دۇنيادىكى شەيئىلەردىن) بەھرىمەن قىلدۇق﴾
يەنى يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىدىن باشقا ھېچقانداق بىر پەيغەمبەرنىڭ قەۋمى پۈتۈنلەي
ئىمان ئېيتمىدى .يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتتى .چۈنكى ئۇالر
ئازابنىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئىمان ئېيتقان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنى بىز  100مىڭ ،بەلكى (بۇنىڭدىنمۇ) كۆپ
(بىر قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق( .ئۇالر ۋەدە قىلىنغان ئازابنى كۆرگەن چاغدا)
ئىمان ئېيتتى .مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر) ئۇالرنى (ھاياتتىن)
بەھرىمەن قىلدۇق﴾(((﴿ ،قايسى شەھەرگە بولمىسۇن ،بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى ئەۋەتسەكال
ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى« :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ئىنكار
قىلىمىز» دېدى﴾(((.
﴿(پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان) شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان
ئېيتقان ۋە (كۇفرىدىن ،گۇناھالردىن) ساقالنغان بولسا ئىدى﴾ يەنى ئۇالر پەيغەمبەرلەر ئېلىپ

كەلگەن ھەقىقەتكە چىن دىلى بىلەن ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ،يامان ئىشالرنى
تاشالپ ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ،ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلغان بولسا﴿ ،ئەلۋەتتە ،ئۇالرنى
ئاسمان ـ زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىالتتۇق﴾ يەنى ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇرۇپ،
زېمىندىن ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرەتتۇق.
﴿لېكىن ئۇالر (پەيغەمبەرلەرنى) ئىنكار قىلدى ،شۇڭا ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە يامان ئىشالرنى قىلغانلىقى

ئۈچۈن ،ئۇالرنى ھاالك قىلىش بىلەن جازالىدۇق.

ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشىلىق قىلىشقا پېتىنىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىدىغان) شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ
ئۆزلىرىگە كېچىسى (غەپلەتتە) ئۇخالۋاتقانلىرىدا كېلىشىدىن قورقمامدۇ؟﴾

﴿ئۇالر ﷲ نىڭ مەكرىدىن (يەنى ئۇالر تۇيۇقسىز تۇرغاندا ﷲ نىڭ ئازاب نازىل قىلىشىدىن)
قورقمامدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر تۇيۇقسىز ۋە غەپلەتتە تۇرغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىنىڭ ۋە ئازابىنىڭ
كېلىشىدىن ،شۇنداقال ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى قاتتىق تۇتۇشىدىن قورقمامدۇ؟ ﴿پەقەت زىيان
تارتقۇچى قەۋمال ﷲ نىڭ مەكرىدىن قورقمايدۇ﴾ شۇڭا ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :مۆمىن

ئەمەل  -ئىبادەتلەرنى ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تۇرۇپ قىلىدۇ .يامان ئادەم گۇناھ ئىشالرنى
قورقماي قىلىۋېرىدۇ.
((( شۇئەرا سۈرىسى  189ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  147ـــــ  148ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئـ سۈرىسى  34ـ ئايەت.
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*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ
زېمىننىڭ ئىلگىرىكى ئىگىلىرى (ھاالك بولغان) دىن كېيىن( ،زېمىنغا) ۋارىس
بولغۇچىالرنى ،خالىساق ،گۇناھى تۈپەيلىدىن ھاالك قىلىدىغانلىقىمىز ،دىللىرىنى
پېچەتلىۋىتىدىغانلىقىمىز ئۇالرغا (يەنى زېمىنغا ۋارىسلىق قىلغۇچىالرغا) ئايان بولمىدىمۇ؟ ئۇالر
(ھەق سۆزنى) ئاڭلىمايدۇ﴿.﴾100
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﴿ئۇالر (ھەق سۆزنى) ئاڭلىمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر ۋەز ـ نەسىھەتنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشنى
ئاڭلىمايدۇ .ﷲ تائاال كېيىنكىلەرنىڭمۇ يامان ئىشالرنى قىلسا ،ئۇالرنىمۇ ئوخشاشال ھاالك
قىلىۋېتىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (پەيغەمبەرلىرىنى
ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ ئۇالر شۇ ئۈممەتلەرنىڭ
ماكانلىرىدا مېڭىپ يۈرىدۇ ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾(((،
﴿ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن قانچىلىغان ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر بىلمەمدۇ؟ ئۇالر
(يەنى مەككىلىكلەر) ئۇالر (يەنى ھاالك بولغانالر) نىڭ يۇرتىدىن ئۆتۈپ تۇرىدۇ ،بۇنىڭدا (بىزنىڭ
قۇدرىتىمىزنىڭ چوڭلۇقىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار ،ئۇالر ئاڭلىمامدۇ؟﴾((((﴿ ،ئى
مۇھەممەد!) كىشىلەرنى (يەنى كۇففارالرنى) ئازاب كېلىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن
ئاگاھالندۇرغىن( ،بۇ كۈندە) زالىمالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلەت بەرگىن
(يەنى دۇنياغا قايتۇرغىن) ،دەۋىتىڭنى قوبۇل قىاليلى ،پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشەيلى» دەيدۇ.
(ئۇالرغا) سىلەر ئىلگىرى ،بىز ھەرگىز يوقالمايمىز ،دەپ قەسەم ئىچمىگەنمىدىڭالر؟ (دېيىلىدۇ).
ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالرنى (ھاالك قىلغىنىمىزدىن كېيىن) سىلەر ئۇالرنىڭ جايلىرىدا تۇردۇڭالر
(ئۇالرنىڭ جايلىرىدىن ئىبرەت ئالساڭالرچۇ) ،ئۇالرنى قانداق جازالىغانلىقىمىز سىلەرگە ئېنىق
مەلۇم بولدى .سىلەرگە نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈردۇق (يەنى پەيغەمبەرلەرگە چىنپۈتمىگەنلەرنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلدۇق)﴾(((﴿ ،ئۇالردىن ئىلگىرى نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق،
ئۇالردىن بىرەر ئەھەدىنى كۆرەلەمسەن؟ ياكى ئۇالردىن بىرەر پەس ئاۋاز ئاڭلىياالمسەن؟ (يەنى
ئۇالر شۇنداق تەلتۆكۈس ھاالك قىلىندىكى ،ئۇالردىن كۆرگىلى ۋە ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى ھېچ
ئەھەدى قالمىدى)﴾((( ۋە بۇنىڭدىن باشقا ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دۈشمىنى
بولغان كاپىرالرغا ۋە نېمىتىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ يېقىنلىرى بولغان مۆمىنلەرگە بولىدىغانلىقىنى
ئۇقتۇرىدىغان ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
((( تاھا سۈرىسى  128ـ ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  26ـ ئايەت.ئىبراھىم سۈرىسى  44ــــ  45ـ ئايەتلەر .
((( ئىبراھىم سۈرىسى  44ــــ  45ـ ئايەتلەر .مەريەم سۈرىسى  98ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  98ـ ئايەت.
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ئەشۇ شەھەرلەر (ئاھالىسى) نىڭ بەزى خەۋەرلىرىنى (ئى مۇھەممەد!) ساڭا ھېكايە قىلىپ
بېرىمىز ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا مۆجىزىلەر ئېلىپ كەلگەن ئىدى،
ئۇالر ئىلگىرى (ھەقنى) ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇ مۆجىزىلەرگە) ئىمان ئېيتمىدى .ﷲ
كاپىرالرنىڭ دىللىرىنى ئەنە شۇنداق پېچەتلەيدۇ﴿ .﴾101ئۇالرنىڭ تولىسىنىڭ (روزىمىساقتا)
بەرگەن ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدىغانلىقىنى بايقىمىدۇق ،ئۇالرنىڭ تولىسىنىڭ شەكسىز پاسىقالر (يەنى
ﷲ نىڭ ئەمرى  -پەرمانىدىن باش تارتقۇچىالر) ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق﴿.﴾102
ﷲ تائاال يۇقىرىدا پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نۇھ ،ھۇد ،سالىھ ،لۇت ۋە
شۇئەيب ئەلەيھىسساالمالرنىڭ خەۋەرلىرىنى ،ئۇ قەۋملەر ئىچىدىن كاپىرالرنى ھاالك قىلىپ،
مۆمىنلەرنى قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدى .بۇ يەردە ﷲ تائاال بۇ قەۋملەرگە
ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتىپ ،بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق ھەقنى چۈشەندۈرگەن
بولسىمۇ ،ئۇ قەۋملەرنىڭ ئاڭلىمىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ھاالك قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئەشۇ شەھەرلەر (ئاھالىسى) نىڭ بەزى خەۋەرلىرىنى (ئى مۇھەممەد!) ساڭا ھېكايە
قىلىپ بېرىمىز ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا مۆجىزىلەر ئېلىپ كەلگەن
ئىدى﴾.

ﷲ تائاال ھېچقانداق بىر قەۋمنى ئۇالرغا پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ ئازابلىمايدىغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مانا بۇالر (ئاھالىسىنى بىز ھاالك قىلغان) يۇرتالرنىڭ خەۋەرلىرىدۇر،
ئۇنى ساڭا (ۋەھيى ئارقىلىق) بايان قىلىمىز .ئۇ يۇرتالردىن ئىزى قالغانلىرىمۇ بار (يەنى ئاھالىسى
ھاالك قىلىنىپ ،يۇرتلىرىنىڭ ئورنى قالدۇرۇلغانلىرىمۇ بار) ،ئىزى قالمىغانلىرىمۇ بار (يەنى ئاھالىسى
بىلەن قوشۇپ ئورۇۋېتىلگەن زىرائەتتەك ۋەيران قىلىنغانلىرىمۇ بار) .بىز ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدۇق،
لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴾(((.
﴿ئۇالر ئىلگىرى (ھەقنى) ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇ مۆجىزىلەرگە) ئىمان ئېيتمىدى﴾

يەنى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەرگە ئىمان ئېيتماسلىقى ئۇالرنىڭ
ھەقىقەتنى دەسلىۋىدىال ئىنكار قىلغانلىقى سەۋەبىدىندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿(ئى مۇھەممەد!) مۆجىزىلەر (مېنىڭ ئەمەس) ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ئىش ،دېگىن( .ئى
مۆمىنلەر!) سىلەر نېمىنى بىلىسىلەر؟ مۆجىزىلەر كەلسە ئۇالر ئېھتىمال ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەسلىكلىرى
مۇمكىن .ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر
دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ) ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭرقاپ
يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾(((.
((( ھۇد سۈرىسى  100ــــ  101ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى  109ــــ  110ـ ئايەتلەر.
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﴿ﷲ كاپىرالرنىڭ دىللىرىنى ئەنە شۇنداق پېچەتلەيدۇ .ئۇالرنىڭ تولىسىنىڭ (روزىمىساقتا)
بەرگەن ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدىغانلىقىنى بايقىمىدۇق ،ئۇالرنىڭ تولىسىنىڭ شەكسىز پاسىقالر (يەنى
ﷲ نىڭ ئەمرى  -پەرمانىدىن باش تارتقۇچىالر) ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق﴾ يەنى بىز ئۇالرنىڭ

كۆپىنچىسىنىڭ بىزگە بويسۇنۇشتىن ،ئىتائەت قىلىشتىن چىقىپ كەتكەنلىكىنى بايقىدۇق .ﷲ تائاال
ئۇالردىن ئالغان ۋەدە بولسا ،ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇشتىدىكى چېغىدىال
ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە پادىشاھى ئىكەنلىكىگە ،ﷲ تائاالدىن باشقا
ھېچبىر ئىالھنىڭ يوقلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىغا ئالغان ،ئۇنى ئىقرار قىلغان ،گۇۋاھلىق بەرگەن ۋە
ئۇالرنىڭ تەبىئەتلىرىگە سىڭدۈرىۋېتىلگەن ۋەدىسىدۇر .ئادەم بالىلىرى ﷲ تائاالغا بەرگەن ئاشۇ
ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىپ ،ئۇنى ئارقىسىغا چۆرىۋەتتى .ھېچقانداق دەلىل ـ ئىسپاتى بولمىغان،
ئەقىلگىمۇ سىغمايدىغان ۋە شەرىئەتمۇ قوبۇل قىلمايدىغان قىلمىشنى ،يەنى ئىبادەت قىلغاندا ،ﷲ
تائاالغا باشقا بىرسىنى شېرىك قىلىپ ئىبادەت قىلىشتەك شېرىك ئىشنى قىلدى .ئەسلى ئىنساننىڭ
ساغالم تەبىئىتىدە بۇنداق ئىشالرنى قىلىش ئىستىكى بولمايدۇ .بارلىق پەيغەمبەرلەر باشتىن -
ئاخىرى ئىنسانالرنى مۇشۇنداق شېرىك ئىشنى قىلىشتىن توسۇپ كەلدى.
ئىمام مۇسلىم ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتىدە ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ئىستىكىنىڭ يوقلىقى
ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ھەدىسى
قۇددىسىدا :مەن ھەقىقەتەن بەندىلىرىمنى مۇسۇلمان قىلىپ ياراتتىم .ئاندىن شەيتان كېلىپ
ئۇالرنى ئۆز دىنىدىن ئايرىۋەتتى ،مەن ئۇالرغا ھاالل قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى ھارام سانايدىغان
قىلىۋەتتى -،دېدى».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:
«ھەر قانداق باال دىننى تونۇش تەبىئىتى بىلەن تۇغۇلىدۇ( .ئۇ بالىنىڭ) ئاتا ـ ئانىسى ئۇ بالىنى
يەھۇدىي ياكى خىرىستىئان ۋەياكى ئاتەشپەرەست قىلىدۇ».

*******
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ
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مەزكۇر پەيغەمبەرلەردىن كېيىن ،مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن( ،مىسىرنىڭ مۇسا زامانىدىكى
پادىشاھى) پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرىغا (پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق ،ئۇالر بۇ
مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى ،بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا
قارىغىن﴿.﴾103

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋننىڭ قىسسىسى
﴿مەزكۇر پەيغەمبەرلەردىن كېيىن ،مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن( ،مىسىرنىڭ مۇسا
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زامانىدىكى پادىشاھى) پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرىغا (پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق﴾

يەنى يۇقىرىدا قىسسىسى بايان قىلىنغان نۇھ ،ھۇد ،سالىھ ،لۇت ۋە شۇئەيب ئەلەيھىسساالمالرغا
ئوخشاش ،مۇسانىمۇ (مۇسانىڭ زامانىسىدىكى) مىسىرنىڭ پادىشاھى پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ
قەۋمىگە ئوچۇق پاكىت ۋە مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق.

﴿ئۇالر بۇ مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى ،بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولغانلىقىغا قارىغىن﴾ يەنى ئۇالر تەرسالىق قىلىپ ،ئۇ مۆجىزىلەرنى ۋە پاكىتالرنى ئىنكار

قىلدى .ئۇنىڭغا ئىشىنىشتىن باش تارتتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى ئىچىدە ئېتىراپ قىلدى،
لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى .بۇزغۇنچىالرنىڭ
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قارىغىن﴾((( يەنى بۇزغۇنچىالر بولسا ،كىشىلەرنى ﷲ
تائاالنىڭ يولىدىن توسايدىغان ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىدىغان كىشىلەردۇر .سەن ئۇالرنى
قانداق قىلىۋەتكەنلىكىمىزگە قارىغىن .بىز ئۇالرنى مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ كۆز
ئالدىدا بىرنىمۇ قويماي سۇغا غەرق قىلىۋەتتۇق .بۇ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە بېرىلگەن ئەڭ
ئېغىر دەرىجىدىكى رەسۋا قىلغۇچى ئازاب ،مۇسا ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنىڭ
دىللىرىغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەسەللىدۇر.

*******
ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ
مۇسا ئېيتتى« :ئى پىرئەۋن! مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئەۋەتكەن
پەيغەمبەرمەن﴿ .﴾104ﷲ نامىدىن پەقەت ھەقىقەتتىن باشقىنى ئېيتماسلىققا اليىقمەن،
راستىنال پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە (مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان) بىر مۆجىزە
ئېلىپ كەلدىم ،شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى مەن بىلەن قويۇپ بەرگىن (مەن بىلەن
بىللە ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ ۋەتىنى مۇقەددەس زېمىنغا بارسۇن)»﴿ ﴾105پىرئەۋن (مۇساغا):
«ئەگەر سەن (پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن) بىر مۆجىزە ئېلىپ كەلگەن بولساڭ( ،بۇ دەۋايىڭدا)
راستچىلالردىن بولساڭ ،ئۇنى بىزگە كۆرسەتكىن» دېدى﴿.﴾106
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋن بىلەن مۇنازىرىلەشكەنلىكىدىن ،مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ مىللىتى بولغان قىبتىالرنىڭ ئالدىدا ئوچۇق پاكىت ۋە
مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق مۇنازىرىدە پىرئەۋننى ئۇتۇۋالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :مۇسا ئېيتتى« :ئى پىرئەۋن! مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئەۋەتكەن
پەيغەمبەرمەن﴾ يەنى مېنى ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى ،پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىدارچىلىق
((( نەمل سۈرىسى  14ـ ئايەت.
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قىلغۇچىسى بولغان زات (ﷲ) پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى.
﴿ﷲ نامىدىن پەقەت ھەقىقەتتىن باشقىنى ئېيتماسلىققا اليىقمەن﴾ يەنى شۇنىڭ ئۈچۈن،
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ماڭا بىلدۈرۈلگەن ھەق ۋە راست بولغاندىن باشقىنى بايان قىلماسلىق
ماڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىدۇر.
﴿راستىنال پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە (مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان)
بىر مۆجىزە ئېلىپ كەلدىم﴾ يەنى مەن سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن دىندا مېنىڭ راستچىللىقىمنى

ئىسپاتالش ئۈچۈن ﷲ تائاال ماڭا بەرگەن ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئىكەنلىكى ناھايىتىمۇ روشەن
بولغان بىر مۆجىزىنى ئېلىپ كەلدىم.

﴿شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى مەن بىلەن قويۇپ بەرگىن (مەن بىلەن
بىللە ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ ۋەتىنى مۇقەددەس زېمىنغا بارسۇن)»﴾ يەنى سەن ئىسرائىل

ئەۋالدىنى ئەسىرگە ۋە ئىسكەنجىگە ئېلىۋېلىشتىن قويۇپ بەرگىن .ئۇالرنى سېنىڭ ھەم
ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغىلى قويغىن .چۈنكى ئۇالر ﷲ
تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەۋرىسى بولغان يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەۋالدىدۇر.

﴿پىرئەۋن (مۇساغا)« :ئەگەر سەن (پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن) بىر مۆجىزە ئېلىپ
كەلگەن بولساڭ( ،بۇ دەۋايىڭدا) راستچىلالردىن بولساڭ ،ئۇنى بىزگە كۆرسەتكىن» دېدى﴾

يەنى پىرئەۋن مەن سېنىڭ دېگەنلىرىڭگە ئىشەنمەيمەن .شۇنداقال سېنىڭ مەندىن تەلەپ
قىلغانلىرىڭنىمۇ ئورۇندىمايمەن ئەگەر سەن مۆجىزە بىلەن ئەۋەتىلدىم دېگەن سۆزلىرىڭدە
راستچىل بولساڭ ،بۇ مۆجىزىنى چىقىرىپ باققىن ،بىز ئۇنى كۆرۈپ باقايلى -،دېدى.

*******
ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋېدى ،ئۇ ناگاھان ئاشكارا بىر ئەجدىھاغا ئايالندى﴿ .﴾107قولىنى
(ياقىسىدىن) چىقىرىۋىدى ،ئۇ ناگاھان قارىغۇچىالرغا (نۇر چاقنىتىپ تۇرىدىغان) ئاپئاق بولۇپ
كۆرۈندى﴿.﴾108
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى ۋە قولى توغرىسىدا
﴿مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋېدى ،ئۇ ناگاھان ئاشكارا بىر ئەجدىھاغا ئايالندى﴾ ئەلى
ئىبنى ئەبۇ تەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ھاسا ئاشكارا بىر ئەركەك يىالنغا ئايالندى(((.
((( ئەجدىھانىڭ ھەقىقىي مەجۇت بولۇپ ئۆتكەنلىكىگە ئىشەنچلىك پاكىت بولمىغاچقا ھەم ئىبنى كەسىرنىڭ تەپسىرىدە
ئەركەك يىالن دەپ بايان قىلىنغاچقا ،بۇ يەردە شۇ بويىچە ئېلىندى.

ئەئراف سۈرىسى

سۇددى ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش
دېدى.
يەزىد ئىبنى ھارۇن بۇ ئايەتنىڭ مەنسى ھەققىدە سەئىدى ئىبنى جۇبەيرىدىن
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ھاسا
ناھايىتى يوغان بىر يىالنغا ئايالندى ـ دە ،دەرھال ئاغزىنى ئاچقان پېتى پىرئەۋن تەرەپكە
ئېتىلدى .بۇنىڭدىن قاتتىق قورقۇپ كەتكەن پىرئەۋن تەختتىن سەكرەپ چۈشۈپ ،مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ يىالننى تىزگىنلىۋېلىشىنى ئۆتۈنۈپ سورىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم يىالننى
توختىتىۋالدى.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ھاسا ناھايىتى يوغان
ئەركەك يىالنغا ئۆزگەردى ـ دە ،ئاستىنقى كالپۇكىنى يەردە ،ئۈستۈن كالپۇكىنى ساراينىڭ
ئۆگزىسىنىڭ ئېگىزلىكىدە ئېچىپ پىرئەۋنگە ئېتىلدى .ئۇنىڭدىن قاتتىق قورقۇپ كەتكەن
پىرئەۋن تەختىدىن سەكرەپ چۈشۈپ ،ئىشتىنىغا سىيىۋەتتى .ئۇنىڭدا ئەزەلدىن مۇنداق
ھالەت يۈز بېرىپ باقمىغان ئىدى .ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يېلىنىپ :ئى مۇسا! يىالننى
تىزگىنلىۋالغىن .مەن سېنىڭ ئىالھىڭغا ئىمان ئېيتاي ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى سەن بىلەن
كېتىشكە قويۇپ بېرەي -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم يىالننى تىزگىنلىۋىدى،
ئۇ يىالن ئەسلىدىكى ھاسا ھالىتىگە قايتتى.
﴿قولىنى (ياقىسىدىن) چىقىرىۋىدى ،ئۇ ناگاھان قارىغۇچىالرغا (نۇر چاقنىتىپ
تۇرىدىغان) ئاپئاق بولۇپ كۆرۈندى﴾ يەنى ئۇ قولىنى قوينىغا سېلىپ چىقىرىۋىدى ،ئۇنىڭ

قولى ئاپتاپ نۇر چاقناپ تۇرغان بىر قولغا ئايالندى .بۇ قولنىڭ ئاقلىقى ھېچقانداق بىر
كېسەللىكتىن ئەمەس ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قولۇڭنى قوينۇڭغا
(((
سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ﴾.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :قولىنى قوينىغا قايتۇرۇپ سېلىۋىدى،
بۇرۇنقى ھالىتىگە قايتتى .بۇ ھەقتە مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش
دېدى.

*******
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑ
پىرئەۋن قەۋمىنىڭ چوڭلىرى ئېيتتى« :بۇ ھەقىقەتەن ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەر
ئىكەن﴿ .﴾109ئۇ سىلەرنى زېمىنىڭالر (يەنى مىسىر زېمىنى) دىن ھەيدەپ چىقىرىۋەتمەكچى.
نېمە مەسلىھەت بېرىسىلەر؟»﴿.﴾110
((( نەمل سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى سېھىرگەر
دېگەنلىكى ۋە ئۇنىڭغا سېھىرگەرلەر ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇشنى
پىالنلىغانلىقى
پىرئەۋننىڭ قورقۇنچىسى تۈگەپ ،تەختكە قايتىپ چىقىپ ئولتۇرغاندىن كېيىن :مۇسا
ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەر ئىكەن -،دېدى .پىرئەۋن قەۋمىنىڭ چوڭلىرىمۇ ئۇنىڭ سۆزىگە
قوشۇلۇپ :ئۇ ھەقىقەتەن ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەر ئىكەن -،دېيىشتى .ئۇالر يىغىلىپ،
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشلىرىنى يەنى ئۇنىڭ ئېلىپ كەلگەن نۇرىنى قانداق ھىيلە بىلەن
ئۆچۈرۈش ،ئۇنىڭ سۆزىنىڭ تەسىرىنى قانداق قىلىپ ئاجىزالشتۇرۇش ،پىرئەۋننىڭ يالغان ـ
ياۋىداق سەپسەتىلىرىنى قانداق قىلىپ ئۈستۈنلىككە چىقىرىش ھەققىدە مەسلىھەتلەشتى ۋە
كىشىلەرنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ (ئۇالرنىڭ نەزىرىدىكى) سېھىرلىرىنىڭ تەسىرىدىن مۇسا
ئەلەيھىسساالم تەرىپىگە ئۆتۈپ كېتىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈستۈنلۈك قازىنىپ ،ئۆزلىرىنى
زېمىنلىرىدىن چىقىرىۋېتىشتىن ئەنسىرەشتى .ئەمەلىيەتتە ،ئۇالر قورققان ئىش يۈز بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى مىسىر زېمىنىدا كۈچ – قۇۋۋەتكە ئىگە
قىلماقچىمىز ،بىز پىرئەۋنگە( ،ۋەزىرى) ھامانغا ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئۇالر (يەنى بوزەك
قىلىنغانالر) دىن قورقىدىغان نەرسىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى مىسىرغا ھۆكۈمران قىلىشنى)
كۆرسىتىمىز﴾((( ئۇالر شۇ مەسلىھەتلەردىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ قارارى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى
ئايىتىدە بايان قىلىنغىنىدەك بولدى.

*******
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ
ئۇالر ئېيتتى(« :ئۇالرنىڭ ئىشىنى ئۆزەڭ بىر پىكىرگە كەلگۈچە) تەخىر قىلغىن،
شەھەرلەرگە (سېھىرگەرلەرنى) يىغقۇچى كىشىلەرنى ئەۋەتكىن﴿ .﴾111ئۇالر بارلىق ئۇستا
سېھىرگەرلەرنى سېنىڭ ھۇزۇرۇڭغا ئېلىپ كەلسۇن»﴿.﴾112
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ئۇالرنىڭ زامانىسىدا سېھىرگەرلىك ئەۋجىگە چىققان ئىدى .ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئېلىپ كەلگەن مۆجىزىلەرنىمۇ سېھىرگەرلەرنىڭ ئىشلىرىدىن دەپ تونىدى .شۇڭا ئۇالر مۇسا
ئەلەيھىسساالمغا سېھىرگەرلەر ئارقىلىق تاقابىل تۇرماقچى بولۇپ ،سېھىرگەرلەرنى توپلىدى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ساڭا بىز شۇنىڭغا ئوخشاش سېھىر بىلەن تاقابىل تۇرىمىز،
سەن بىزگە ئۆز ئارا يىغىلىدىغان ۋاقىتنى ۋە مۇئەييەن جاينى بەلگىلەپ بەرگىن ،سەنمۇ،
بىزمۇ ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلمايلى» .مۇسا ئېيتتى« :سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان چاغ بايرام كۈنى
بولۇپ ،كىشىلەر چاشكا ۋاقتىدا يىغىلسۇن» .پىرئەۋن قايتىپ كېتىپ ھىيلە  -مىكرىنى
((( قەسەس سۈرىسى  6ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

(يەنى سېھىرىگەرلەرنى) توپلىدى .ئاندىن ئۇ (سېھىرىگەرلەرنى ۋە سېھىرىدە ئىشلىنىدىغان
نەرسىلەرنى ئېلىپ ۋەدىلەشكەن ۋاقىتتا) كەلدى﴾(((.

*******
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
(پىرئەۋن سېھىرگەرلەرنى يىغىشقا ئادەملىرىنى ئەۋەتتى) سېھىرگەرلەر پىرئەۋننىڭ قېشىغا
كەلدى ،ئۇالر« :ئەگەر بىز غەلىبە قىلساق ،بىزگە چوقۇم مۇكاپات بېرىلەمدۇ؟» دېدى﴿.﴾113
پىرئەۋن« :ھەئە( ،مۇكاپات بېرىلىدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە) سىلەر چوقۇم مېنىڭ يېقىن كىشىلىرىم
بولۇپ قالىسىلەر» دېدى﴿ .﴾114ئۇالر (يەنى سىھرگەرلەر)« :ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال
تاشالمسەن ياكى بىز (ئۆزىمىزنىڭكىنى) ئاۋال تاشالمدۇق؟» دېدى﴿ .﴾115مۇسا« :سىلەر
تاشالڭالر!» دېدى .ئۇالر ھاسا ،ئارغامچىالرنى تاشالپ كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىنى باغلىدى ،ئۇالرنى
(يەنى كىشىلەرنى) قاتتىق چۆچۈتۈۋەتتى ،ئۇالر (كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىگە) چوڭ (كۆرىنىدىغان)
سېھىرنى كۆرسەتتى﴿.﴾116

سېھىرگەرلەرنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچرىشىپ ئارغامچا،
ھاسىلىرىنى يىالنغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن سېھىر ئىشلەتكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن چاقىرتىپ
كەلگەن سېھىرگەرلىرىنىڭ ئەگەر ئۆزلىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلسا ،پىرئەۋننىڭ
ئۆزلىرىگە نۇرغۇن مال ـ دۇنيا بېرىشىنى شەرت قىلغانلىقىدىن ،پىرئەۋننىڭ ئۇالر تەلەپ قىلغان مال ـ
دۇنيانى بەرمەكچى بولغانلىقىدىن ۋە ئۇالرنى ئۆزىنىڭ يېقىن كىشىلىرىدىن قىلىشقا ۋەدە قىلغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .سېھىرگەرلەر پىرئەۋندىن ۋەدە ئېلىپ بولۇپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى:
﴿«ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال تاشالمسەن ياكى بىز (ئۆزىمىزنىڭكىنى) ئاۋال تاشالمدۇق؟»﴾ بۇ
سېھىرگەرلەرنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن كىمنىڭ ئاۋال ماھارەت كۆرسىتىدىغانلىقىنى سورىغانلىقىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال تاشالمسەن؟
(((
ياكى (ئارغامچا  -ھاسىلىرىمىزنى) بىز ئاۋال تاشالمدۇق؟»﴾
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا :سىلەر ئاۋال تاشالڭالر -،دېدى .بەزى ئالىمالر :مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئاۋال تاشلىماسلىقىدىكى ھېكمەت شۇكى ،سېھىرگەرلەرنىڭ سېھىرلىرىنىڭ كىشىلەرنىڭ كۆرۈپ
ئويلىنىۋېلىشى ،شۇنداقال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتمەكچى بولغان ،ئۇالرنىڭ نەزىرىدە “سېھىر”
((( تاھا سۈرىسى  58ــــ  60ـ ئايەتلەر.
((( تاھا سۈرىسى  65ـ ئايەت.
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دەپ قارالغان مۆجىزىنى ئۇالر كۆرۈشكە تەشنا بولۇپ تۇرغاندا كۆرسەتسەل بۇ مۆجىزىنىڭ ئۇالرنىڭ
ئېڭىغا قاتتىق تەسىر قىلىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر -،دېدى .ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق بولدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا« :سىلەر تاشالڭالر!» دېدى .ئۇالر ھاسا ،ئارغامچىالرنى
تاشالپ كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىنى باغلىدى ،ئۇالرنى (يەنى كىشىلەرنى) قاتتىق چۆچۈتۈۋەتتى ،ئۇالر
(كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىگە) چوڭ (كۆرىنىدىغان) سىھېرنى كۆرسەتتى﴾ يەنى سېھىرگەرلەرنىڭ

كۆرسەتكەن سېھىرلىرى كىشىلەرگە خۇددى راستتەكال تۇيغۇ بەردى .ئەمەلىيەتتە ئۇ بىر خىيالى تۇيغۇ
بېرىدىغان كۆز بويامچىلىق ئىدى .ئۇالرنىڭ كۆز بويامچىلىقى كىشىلەرنى قورقۇتىۋەتتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇنىڭدىن) مۇسا ئۆزىدە قورقۇنچ ھېس قىلدى .بىز
(ئۇنىڭغا) ئېيتتۇقكى« ،قورقمىغىن ،سەن چوقۇم ئۈستۈنلۈك قازىنىسەن .قولۇڭدىكىنى تاشلىغىن ،ئۇ
ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۇتۇۋېتىدۇ ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكىنى سېھىرگەرلەرنىڭ
ھىلىسىدۇر ،سېھىرگەرلەر قەيەرگە بارسا ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدۇ»﴾((( سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سېھىرگەرلەر توم
ئارغامچا ۋە ئۇزۇن ياغاچالرنى تاشلىدى .ئۇالرنىڭ سېھىرلىرىنىڭ تەسىرىدىن ،بۇ نەرسىلەر مۇسا
ئەلەيھىسساالمغا خۇددى ھەرىكەتلىنىۋاتقاندەك تۇيغۇ بەردى.

*******
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
مۇساغا« :ھاساڭنى تاشلىغىن» دەپ ۋەھى قىلدۇق( ،مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋىدى ،ئۇ
ئەجدىھاغا ئايلىنىپ) ئۇالرنىڭ ئويدۇرما نەرسىلىرىنى دەرھال يۇتۇۋەتتى﴿ .﴾117ھەقىقەت ئاشكارا
بولدى ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرى بەربات بولدى﴿ .﴾118بۇ يەردە ئۇالر (يەنى پىرئەۋن
بىلەن قەۋمى) مەغلۇپ بولدى ،خار بولغان ھالدا (شەھەرگە) قايتتى﴿ .﴾119سېھىرگەرلەر سەجدىگە
باردى﴿ .﴾120ئۇالر دېدى« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق﴿ .﴾121مۇسا ۋە ھارۇننىڭ
پەرۋەردىگارىغا (ئىمان ئېيتتۇق)»﴿.﴾122
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ غەلىبە قىلغانلىقى ۋە سېھىرگەرلەرنىڭ ئىمان
كەلتۈرگەنلىكى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان بىلەن كۇپرىنىڭ
ئارىلىقىنى ئايرىيدىغان بۇ ئورۇندا ۋەھىي قىلىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ ئوڭ قولىدىكى
((( تاھا سۈرىسى  67ـــــ  69ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

ھاسىنى تاشالشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :ھاساڭنى تاشلىغىن» دەپ ۋەھى قىلدۇق،
(مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋىدى ،ئۇ ئەجدىھاغا ئايلىنىپ) ئۇالرنىڭ ئويدۇرما نەرسىلىرىنى دەرھال
يۇتۇۋەتتى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى سېھىرگەرلەرنىڭ ئۆزلىرىچە توغرا دەپ

قاراپ تاشلىغان سېھىرلىرىنى يۇتۇۋەتتى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھاسىسى سېھىرگەرلەرنىڭ تاشلىغان ئارغامچا ۋە ياغاچلىرىنىڭ قايسى بىرىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە،
ئۇنى يۇتۇپ ماڭدى .شۇنىڭ بىلەن ،سېھىرگەرلەر بۇنىڭ سېھىر ئەمەس ،بەلكى ئاسماندىن
چۈشكەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتىپ ،شۇ ھامانال سەجدىگە بېرىپ«﴿ :ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق .مۇسا ۋە ھارۇننىڭ پەرۋەردىگارىغا (ئىمان ئېيتتۇق)»﴾ دېدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى سېھىرگەرلەرنىڭ
ئارغامچا ۋە ياغاچلىرىنى بىر ـ بىرلەپ يۇتۇپ ،شۇ مەيداندا سېھىرگەرلەر تاشلىغان نەرسىدىن
ھېچنېمىنى قويمىدى .ئاندىن مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇ يىالننى تۇتىۋېدى .يىالن مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدا بۇرۇنقىدەك ھاسا ھالىتىگە قايتتى .شۇنىڭ بىلەن ،سېھىرگەرلەر
سەجدىگە بېرىپ«﴿ :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق .مۇسا ۋە ھارۇننىڭ
پەرۋەردىگارىغا (ئىمان ئېيتتۇق)»﴾ ،ئەگەر مۇسا سېھىرگەر بولغان بولسا ،بىزنى يېڭەلمىگەن
بوالتتى -،دېيىشتى.
قاسىم ئىبنى ئەبۇبەزە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ھاساڭنى تاشال!-
دەپ بۇيرۇق قىلدى .مۇسا ھاسىسىنى تاشلىدى .ھاسا شۇ ھامانال ئاشكارا بىر يىالنغا ئايلىنىپ،
سېھىرگەرلەر تاشلىغان ئارغامچا ۋە ياغاچلىرىنى يۇتۇۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،سېھىرگەرلەر سەجدە
قىلغان ھالەتتە يەرگە يىقىلدى .ئۇالر تاكى جەننەت ۋە دوزاخنى ھەمدە قانداق مۇكاپات
ۋە جازاالرنىڭ بېرىلىدىغانلىقىنى (ﷲ تائاالنىڭ كۆرسىتىشى بويىچە) كۆرمىگىچە باشلىرىنى
سەجدىدىن كۆتۈرمىدى.

*******
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ
پىرئەۋن ئېيتتى« :سىلەر مەن رۇخسەت قىلماي تۇرۇپ مۇساغا ئىمان ئېيتتىڭالر ،بۇ
چوقۇم سىلەرنىڭ شەھەر (يەنى مىسىر) دىكى چېغىڭالردا ئاھالىنى شەھەردىن ھەيدەپ
چىقىرىش ئۈچۈن (مۇسا بىلەن بىرلىشىپ) ئالدىن پىالنلىغان ھىيلەڭالردۇر( .سىلەرنى قانداق
جازااليدىغانلىقىمنى) ئۇزاققا قالماي بىلىسىلەر﴿ .﴾123سىلەرنىڭ قولۇڭالرنى ،پۇتۇڭالرنى چوقۇم
ئوڭ  -چەپ قىلىپ (ئوڭ قولۇڭالر بىلەن سول پۇتۇڭالرنى ياكى ئوڭ پۇتۇڭالر بىلەن سول
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قولۇڭالرنى) چوقۇم كېسىمەن ،ئاندىن ھەممىڭالرنى چوقۇم دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرىمەن»﴿.﴾124
سېھىرگەرلەر ئېيتتى« :بىز ،ئەلۋەتتە ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز﴿.﴾125
سەن بىزنى پەقەت پەرۋەردىگارىمىزنىڭ بىزگە نازىل قىلغان ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتقانلىقىمىز
ئۈچۈنال ئەيىبلەۋاتىسەن ،پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە سەۋر ئاتا قىلغىن ،بىزنى مۇسۇلمان پېتىمىزچە
قەبزى روھ قىلغىن»﴿.﴾126

سېھىرگەرلەر ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ،پىرئەۋننىڭ ئۇالرغا سالغان تەھدىتى
ۋە ئۇالرنىڭ بەرگەن جاۋابلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە سېھىرگەرلەرنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈن ،پىرئەۋننىڭ (ﷲ ئۇنىڭغا
لەنەت قىلسۇن!) سېھىرگەرلەرگە تەھدىت سېلىپ :بۈگۈن مېنىڭ يېڭىلىپ قېلىشىم سىلەرنىڭ مۇسا
بىلەن ئالدىن كېلىشىۋالغان بىر پىالنىڭالرنىڭ سەۋەبىدىندۇر -،دېگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .بۇ،
تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :پىرئەۋن ئېيتتى« :سىلەرگە مەن رۇخسەت بېرىشتىن
بۇرۇن ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ چوقۇم سىلەرگە سېھىرنى ئۆگەتكەن چوڭۇڭالر
ئىكەن﴾(((.
پىرئەۋن ۋە ئەقلى ـ ھوشى جايىدا ھەرقانداق بىر ئادەم ،پىرئەۋننىڭ سۆزىنىڭ ئەڭ خاتا
سۆز ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليدۇ .چۈنكى مۇسا ئەلەيھىسساالم مەديەن دېگەن شەھەردىن كېلىپال،
پىرئەۋننى ﷲ تائاال تەرەپكە چاقىردى .ئۆزىنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن دىنىنىڭ
ھەق دىن ئىكەنلىكىگە كاتتا مۆجىزىلەر ۋە كەسكىن پاكىتالرنى كۆرسەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى شەھەرلىرىگە سېھىرگەرلەرنى يىغىش ئۈچۈن ئادەم ئەۋەتتى .ئەۋەتىلگەن
ئادەملەر مىسىرنىڭ ھەر بىر شەھەرلىرىدىن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرى تاللىغان
سېھىرگەرلەرنى يىغىپ پىرئەۋننىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلگەن ئىدى .پىرئەۋن ئۇالرغا ئەگەر غەلىبە
قىلسا ،نۇرغۇن مال ـ دۇنيا بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سېھىرگەرلەر مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،پىرئەۋننىڭ ئالدىدا يۇقىرى مەرتىبىگە ئېرىشىشكە ناھايىتىمۇ
ھېرىسمەن ئىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بولسا ،ئۇالردىن بىرەر كىشىنىمۇ تونۇمايتتى .ھەتتا ئۇالردىن
بىرسىنىمۇ ئۇچرىتىپ باقمىغان ئىدى .پىرئەۋن بۇنى ئوبدان بىلەتتى .پىرئەۋننىڭ بۇنداق دېيىشى
نادان خەلقلىرىنى گولالش ئۈچۈنال ئىدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن قەۋمىنى گوللىغانلىقتىن ،قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت
قىلدى﴾((( .چۈنكى پىرئەۋننىڭ﴿ :مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن﴾ دېگەن سۆزىگە
ئىشەنگەن خەلق ئىنسانالر ئىچىدىكى ئەڭ نادان ۋە ئازغۇن خەلقتۇر.
﴿بۇ چوقۇم سىلەرنىڭ شەھەر (يەنى مىسىر) دىكى چېغىڭالردا ئاھالىنى شەھەردىن ھەيدەپ
چىقىرىش ئۈچۈن (مۇسا بىلەن بىرلىشىپ) ئالدىن پىالنلىغان ھىيلەڭالردۇر﴾ سۇددى ئىبنى مەسئۇد،
((( تاھا سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ئىبنى ئابباس ۋە باشقا ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم سېھىرگەرلەرنىڭ باشلىقى بىلەن ئۇچراشتى .مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :ئەگەر مەن سېنى ئۇتىۋالسام ،سەن ماڭا ئىمان ئېيتامسەن؟ ۋە مەن ئېلىپ
كەلگەن دىننىڭ ھەقلىقىغا گۇۋاھلىق بېرەمسەن؟ قېنى دەپ باق! -دېدى .سېھىرگەرلەرنىڭ باشلىقى:
مەن ئەتە ھېچقانداق سېھىرگەر يېڭىلمەيدىغان بىر سېھىرنى قىلىمەن .ﷲ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،ئەگەر سەن مېنى ئۇتۇۋالساڭ ،مەن ساڭا چوقۇم ئىمان كەلتۈرىمەن ،سەن ئېلىپ كەلگەن
دىننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن -،دېدى .بۇ ئىككىسى شۇ سۆزلەرنى قىلىشقاندا،
پىرئەن ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىدى .شۇڭا پىرئەۋن يۇقىرىقى سۆزىنى قىلدى .يەنى پۈتۈن دۆلەت مۇسا
بىلەن سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا ئۆتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،سىلەر ئۇ دۆلەتتىن دۆلەتنىڭ چوڭلىرىنى
چىقىرىۋېتىسلەر ،دۆلەتكە سىلەر ھۆكۈمرانلىق قىلىسىلەر(﴿ .سىلەرنى قانداق جازااليدىغانلىقىمنى)
ئۇزاققا قالماي بىلىسىلەر﴾.
ئاندىن پىرئەۋن ئۇالرغا قانداق جازا بەرمەكچى بولغانلىقىنى تۆۋەندىكى سۆزى بىلەن ئوچۇق
بايان قىلدى﴿ :سىلەرنىڭ قولۇڭالرنى ،پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئوڭ  -چەپ قىلىپ (ئوڭ قولۇڭالر بىلەن
سول پۇتۇڭالرنى ياكى ئوڭ پۇتۇڭالر بىلەن سول قولۇڭالرنى) چوقۇم كېسىمەن ،ئاندىن ھەممىڭالرنى
چوقۇم دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرىمەن»﴾ بۇ ھەقتە يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق بايان قىلىندى﴿ :مەن چوقۇم

سىلەرنىڭ قوللىرىڭالرنى ،پۇتلىرىڭالرنى ئوڭ  -چەپ قىلىپ (يەنى ئوڭ قول بىلەن سول پۇتنى ،ئوڭ
پۇت بىلەن سول قولنى) كېسىپ تاشاليمەن ،سىلەرنى چوقۇم خورما دەرەخلىرىگە ئاسىمەن﴾(((.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ئەڭ بۇرۇن دارغا ئاسقان ۋە پۇت ـ قولالرنى
ئوڭ ـ چەپ قىلىپ كەسكەن كىشى پىرئەۋندۇر.

ئۇ سېھىرگەرلەر پىرئەۋنگە مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى«﴿ :بىز ،ئەلۋەتتە ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ
دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز﴾ يەنى بىز ئۆزىمىزنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىگە قايتىدىغانلىقىمىزنى

جەزملەشتۈردۇق .ﷲ تائاالنىڭ ئازابى سېنىڭ ئازابىڭدىن قاتتىقتۇر .سېنىڭ بۈگۈن بىزنى چاقىرىشىڭ
ۋە مەجبۇرلىشىڭ ئاستىدا سېھىر قىلىشتىن ئىبارەت قىلغان گۇناھىمىزغا ﷲ تائاالنىڭ بېرىدىغان
جازاسى سېنىڭ جازايىڭدىن قاتتىقتۇر .شۇڭا بىز ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇپ قېلىش ئۈچۈن،
بۈگۈن سېنىڭ ئازابىڭغا بەرداشلىق بېرىمىز.

﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە سەۋر ئاتا قىلغىن﴾ يەنى بىزگە سېنىڭ دىنىڭدا چىڭ تۇرۇشقا ۋە
ئۇنىڭدىن كەلگەن ئەزىيەتنى كۆتۈرۈشكە سەۋر ئاتا قىلغىن﴿ .بىزنى مۇسۇلمان پېتىمىزچە قەبزى
روھ قىلغىن»﴾ يەنى بىزنىڭ جانلىرىمىزنى (بىز سېنىڭ) پەيغەمبىرىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
ئەگىشىپ مۇسۇلمان بولۇپ تۇرغىنىمىزدا ئالغىن .شۇڭا ئۇالر پىرئەۋنگە مۇنداق دېدى(﴿ :بىزنىڭ
ھەققىمىزدە) نېمىنى ھۆكۈم قىلساڭ قىلغىن ،سېنىڭ ھۆكمىڭ پەقەت بۇ دۇنيادىال ئۆتىدۇ .بىزنىڭ
خاتالىقلىرىمىزنى ،سېنىڭ مەجبۇرلىشىڭ ئارقىسىدا بىزنىڭ سېھىر كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن ئىبارەت
گۇناھىمىزنى مەغپىرەت قىلسۇن دەپ بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزغا ئىمان ئېيتتۇق ،ﷲ نىڭ
(ساۋابى سېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن) ئارتۇقتۇر؛ ﷲ نىڭ (ئازابى سېنىڭ جازايىڭدىن) دائىمىيدۇر».
((( تاھا سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كىمكى گۇناھكار ھالدا ﷲ غا مۇالقات بولىدىكەن ،ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ ،دوزاختا ئۇ ئۆلمەيدۇ
ۋە (ئوبدان) ياشىمايدۇ .كىمكى مۆمىن بولۇپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ﷲ غا مۇالقات
بولىدىكەن ،ئۇ (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئېرىشىدۇ﴾(((.
ئىبنى ئابباس ،ئۇبەيدە ئىبنى قەتادە ۋە ئىبنى جۇرەيج قاتارلىقالر :ئۇالر بىر كۈننىڭ ئەتىگەن
ۋاقتىدا ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ يامان كۆرۈلىدىغان سېھىرگەرلەر ئىدى .شۇ كۈننىڭ كەچ ۋاقتىدا
بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئەزىز بولغان شېھىتلەرگە ئايالندى -،دېدى.

*******
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ
پىرئەۋن قەۋمىنىڭ چوڭلىرى (پىرئەۋنگە)« :مۇسا بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنى زېمىندا پىتنە  -پاسات
تۇغدۇرۇشقا ،سېنى ۋە سېنىڭ ئىالھلىرىڭنى تاشالشقا قويۇۋېتەمسەن؟» دېدى .پىرئەۋن« :ئۇالرنىڭ
بالىلىرىنى ئۆلتۈرىمىز ،ئاياللىرىنى بولسا (خىزمەتكە سېلىشقا) قالدۇرۇپ قويىمىز ،بىز ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ
ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز» دېدى﴿ .﴾127مۇسا ئۆز قەۋمىگە« :ﷲ دىن مەدەت تىلەڭالر،
سەۋر قىلىڭالر ،يەر يۈزى ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر( ،ﷲ) ئۇنىڭغا بەندىلىرىدىن ئۆزى
خالىغان كىشىلەرنى ۋارىس قىلىدۇ؛ ياخشى ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپ» دېدى﴿ .﴾128ئۇالر:
«سەن بىزگە كېلىشتىن بۇرۇنمۇ ،كەلگەندىن كېيىنمۇ ھامان خارلىنىپ كەلدۇق» دېدى .مۇسا:
«پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قىلىشى( ،مىسىر) زېمىنىدا ئۇالرنىڭ ئورنىغا سىلەرنى
دەسسىتىشى ،سىلەرنىڭ قانداق ئىش قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارشى مۇھەققەقتۇر» دېدى﴿.﴾129

پىرئەننىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقى ۋە مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا اﷲ تائاالنىڭ ياردەم بېرىدىغانلىقى بىلەن ۋەدە
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قىلغانلىقى
ﷲ تائاال پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ چوڭلىرىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە
قارشى بىرلىككە كەلگەنلىكىدىن ۋە ئۇالرنىڭ يامان نىيەتلەرنى قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن قەۋمىنىڭ چوڭلىرى (پىرئەۋنگە)« :مۇسا بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنى
زېمىندا پىتنە  -پاسات تۇغدۇرۇشقا ،سېنى ۋە سېنىڭ ئىالھلىرىڭنى تاشالشقا قويۇۋېتەمسەن؟»
((( تاھا سۈرىسى  72ــــ  75ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

دېدى﴾ يەنى سېنىڭ قول ئاستىڭدىكى كىشىلەرنى بۇزۇپ ،ئۇالرنى سېنى تاشالپ ئۆزلىرىنىڭ
پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىشىغا يول قويامسەن؟
كۈلكىلىك يېرى شۇكى ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئۆزلىرى زېمىندا پىتنە ـ پاسات
تېرىيدىغان بۇزۇق كىشىلەر تۇرۇقلۇق ،مۇسا ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى پىتنە ـ پاسات تېرىغۇچىالردۇر
دەپ قورقۇشىدۇ .شۇڭا ئۇالر﴿ :سېنى ۋە سېنىڭ ئىالھلىرىڭنى تاشالشقا قويۇۋېتەمسەن؟»
دېدى﴾.
سۇددى مۇنداق دېدى :ئىبنى ئابباسنىڭ قارىشىچە ،پىرئەۋننىڭ ئىالھلىرى كاال ئىدى.
پىرئەۋن چىرايلىقراق بىر كالىنى كۆرسە ،ئۇالرنى شۇ كالىغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيتتى .شۇڭا
سامىرى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن موزاينىڭ مۆرىشىگە ئوخشاش ئاۋاز
چىقىرىدىغان بىر موزاينىڭ ھەيكىلىنى ياساپ بەرگەن.
پىرئەۋن ئادەملىرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى«﴿ :ئۇالرنىڭ بالىلىرىنى
ئۆلتۈرىمىز ،ئاياللىرىنى بولسا (خىزمەتكە سېلىشقا) قالدۇرۇپ قويىمىز﴾ بۇ پىرئەۋننىڭ

ئىككىنچى قېتىملىق قىرغىنچىلىق قىلىشى ئىدى .ئۇنىڭ بىرىنچى قېتىملىق قىرغىنچىلىقى
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلىشىدىن بۇرۇن باشالنغان بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇنداق قىرغىنچىلىق
ئېلىپ بېرىشى ئۆزىنىڭ تەختىنى ئۆرۈۋېتىدىغان مۇسا ئەلەيھىسساالمدەك بىر كىشىنىڭ چىقىپ
قېلىشىدىن ئەنسىرىگەنلىكى ئۈچۈن ئىدى .بۇ ئىشتا يەنىال پىرئەۋننىڭ قورققان ئىشى يۈز
بېرىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم چىقتى .بۇ قېتىمدىمۇ پىرئەۋن ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئېزىپ ،خارالپ
ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئىدى .ئىش ئۇنىڭ ئويلىغىنىدەك بولماي ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەزىز قىلدى،
پىرئەۋننى خار ۋە مات قىلدى .ئۇنى ئەسكەرلىرى بىلەن قوشۇپ سۇغا چۆكتۈرىۋەتتى.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك پىرئەۋن بەنى ئىسرائىلنى ئازابلىماقچى بولغاندا﴿ ،مۇسا
ئۆز قەۋمىگە« :ﷲ دىن مەدەت تىلەڭالر ،سەۋر قىلىڭالر ،يەر يۈزى ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ
مۈلكىدۇر( ،ﷲ) ئۇنىڭغا بەندىلىرىدىن ئۆزى خالىغان كىشىلەرنى ۋارىس قىلىدۇ؛ ياخشى
ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپ» دېدى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ياخشى ئاقىۋەتنى،

كەلگۈسىدە بىر ياشاش ماكانىنىڭ بولىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى.

﴿ئۇالر« :سەن بىزگە كېلىشتىن بۇرۇنمۇ ،كەلگەندىن كېيىنمۇ ھامان خارلىنىپ كەلدۇق»
دېدى﴾ يەنى :ئى مۇسا! سەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان (بىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن) بۇ خارلىق ۋە

ئازابالرنى پىرئەۋن سەن كېلىشتىن بۇرۇنمۇ بىزگە قىلغان ئىدى .ھازىر يەنىال قىلىۋاتىدۇ.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى ياخشى كۈنلەرگە بېشارەت بېرىپ مۇنداق دېدى:

﴿«پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قىلىشى( ،مىسىر) زېمىنىدا ئۇالرنىڭ ئورنىغا
سىلەرنى دەسسىتىشى ،سىلەرنىڭ قانداق ئىش قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارشى مۇھەققەقتۇر»﴾ بۇ

بولسا ،ئۇالرنى ھازىرقى كۈنلەر ئاخىرلىشىپ ،ياخشى كۈنلەرگە كەلگەندە ﷲ تائاالغا شۈكۈر
قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشتۇر.
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ﷲ غا قەسەمكى ،بىز ھەقىقەتەن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ئىبرەت ئېلىشلىرى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى قەھەتچىلىك بىلەن ،مېۋىلىرىنىڭ ھوسۇلىنى كېمەيتىۋېتىش بىلەن
سىنىدۇق﴿ .﴾130ئۇالر ئەگەر (پاراۋانلىق  -مولچىلىقتەك) بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە ،بىز
بۇنىڭغا ھەقلىقمىز ،دەيدۇ .ئەگەر ئۇالرغا بىرەر يامانلىق كەلسە ،ئۇالر :بۇ مۇسا ۋە ئۇنىڭ
بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى ،دەيدۇ .ئۇالرغا يەتكەن ياخشىلىق
بىلەن يامانلىق (مۇسانىڭ شۇملۇقىدىن ئەمەس) ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر ،لېكىن ئۇالرنىڭ
تولىسى بۇنى (يەنى ئۇالرغا كەلگەن باال ـ قازانىڭ ئۆز گۇناھلىرى تۈپەيلى ﷲ تەرىپىدىن
كەلگەنلىكىنى) ئۇقمايدۇ﴿.﴾131

پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قەھەتچىلىك بىلەن سىنالغانلىقى
﴿ﷲ غا قەسەمكى ،بىز ھەقىقەتەن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ئىبرەت ئېلىشلىرى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى قەھەتچىلىك بىلەن ،مېۋىلىرىنىڭ ھوسۇلىنى كېمەيتىۋېتىش بىلەن سىنىدۇق﴾

ئەبۇئىسھاق رىجا ئىبنى ھەيۋەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :مېۋە دەرىخىنىڭ
ھوسۇل بېرىشىنىڭ كەملەپ كەتكەنلىكىدىن) ھەتتا بىر تۈپ خورما دەرىخى پەقەت بىر دانە
خورمىال بىرىدىغان ھالەتكە يەتكەن.

﴿ئۇالر ئەگەر (پاراۋانلىق  -مولچىلىقتەك) بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە ،بىز بۇنىڭغا ھەقلىقمىز،
دەيدۇ﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغاچقا ،ئۇنىڭغا ئېرىشتۇق -،دەيدۇ﴿ .ئەگەر ئۇالرغا بىرەر
يامانلىق كەلسە﴾ يەنى ئۇالرغا قۇرغاقچىلىق ۋە ئاچارچىلىق كەلسە﴿ ،ئۇالر :بۇ مۇسا ۋە ئۇنىڭ
بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى -،دەيدۇ﴾ يەنى :بۇ ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالر
ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ كاساپىتىدىن بولدى -،دەيدۇ﴿ .ئۇالرغا يەتكەن ياخشىلىق بىلەن يامانلىق
(مۇسانىڭ شۇملۇقىدىن ئەمەس) ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر ،لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بۇنى (يەنى ئۇالرغا
كەلگەن باال ـ قازانىڭ ئۆز گۇناھلىرى تۈپەيلى ﷲ تەرىپىدىن كەلگەنلىكىنى) ئۇقمايدۇ﴾.
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ئەئراف سۈرىسى

ئۇالر (يەنى پىرئەۋن قەۋمى)« :كۆزىمىزنى باغالش ئۈچۈن ھەرقانداق مۆجىزە كەلتۈرسەڭمۇ
بىز ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدى﴿ .﴾132ئۇالرغا سۇ ئاپىتىنى ،چېكەتكە ،پىت ،پاقا،
قان (بااللىرىنى) روشەن مۆجىزىلەر قىلىپ ئەۋەتتۇق( ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىشقا) ئۇالرنىڭ
گەدەنكەشلىكى يول قويمىدى ،ئۇالر گۇناھكار قەۋم بولدى﴿ .﴾133ئۇالرغا باال نازىل بولغاندا،
ئۇالر« :ئى مۇسا! پەرۋەردىگارىڭغا ئۆزىنىڭ ساڭا ئاتا قىلغان ئەھدى بىلەن (يەنى ساڭا بەرگەن
پەيغەمبەرلىكنىڭ ھەقىقىي ھۆرمىتى بىلەن بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋېتىشكە) دۇئا قىلساڭ ،ﷲ
غا قەسەمكى ،ئەگەر بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋەتسەڭ ،ساڭا چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز ،ئىسرائىل
ئەۋالدىنى چوقۇم سەن بىلەن بىللە قويۇپ بېرىمىز» دېگەن ئىدى﴿ .﴾134ئۇالردىن باالنى
ۋاقىتلىق كۆتۈرۈۋەتكەن چېغىمىزدا ،ئۇالر توساتتىن ئەھدىلىرىنى بۇزدى﴿.﴾135

پىرئەۋن قەۋمىنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا تۈرلۈك
ئازابالرنى ئەۋەتكەنلىكى
ﷲ تائاال پىرئەۋن قەۋمىنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى ،چوڭلۇق قىلغانلىقى ،ھەقنى
قوبۇل قىلىشتا تەرسالىق قىلغانلىقى ۋە ئازغۇنلۇق يوللىرىدا چىڭ تۇرۇۋالغانلىقلىرىدىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى پىرئەۋن قەۋمى)« :كۆزىمىزنى باغالش ئۈچۈن ھەرقانداق
مۆجىزە كەلتۈرسەڭمۇ بىز ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدى﴾ يەنى بىزگە مەيلى قانداق پاكىت
ۋە مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلسەڭمۇ ،بىز ئۇنى رەت قىلىمىز ۋە قوبۇل قىلمايمىز .ساڭا ۋە سەن
ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئىشەنمەيمىز.
﴿ئۇالرغا سۇ ئاپىتىنى ،چېكەتكە ،پىت ،پاقا ،قان (بااللىرىنى) روشەن مۆجىزىلەر قىلىپ
ئەۋەتتۇق( ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىشقا) ئۇالرنىڭ گەدەنكەشلىكى يول قويمىدى ،ئۇالر گۇناھكار قەۋم
بولدى﴾ ئىبنى ئابباس توپان باالسىنى ئۆلۈم ھادىسىلىرىنىڭ كۆپىيىشى دەپمۇ چۈشەندۈرگەن.

مۇجاھىد بولسا :بۇ سۇ ئاپىتى ۋە ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىدۇر -،دەيدۇ .چېكەتكە بولسا،
ھەممىگە تونۇشلۇق ھاشارەتتۇر .ئۇنى يېيىشكە بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇيەئفۇرنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇئەۋفادىن چېكەتكە ھەققىدە سورىدىم .ئۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىلەن يەتتە قېتىم غازاتقا چىقتۇق .بىز ئۇ يەرلەردە چېكەتكىنى يەيتتۇق -،دېدى.
ئىمام شافىئىي ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىزگە ئىككى
ئۆلۈك ۋە ئىككى قان ھاالل قىلىندى .ئىككى ئۆلۈك بولسا :بېلىق بىلەن چېكەتكىدۇر .ئىككى
قان بولسا :جىگەر بىلەن تالدۇر».
ئبىنى ئەبۇنۇجەيھ مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :چېكەتكىلەر
ئۇالرنىڭ ئىشىكلىرىنىڭ مىخلىرىنى يەپ ،ياغاچلىرىنى قويۇپ قوياتتى(((.
((( مىختىن ئايرىلغان ئىشىكلەر ئۆرۈلۈپ چۈشەتتى.

629

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇالرغا ئەۋەتىلگەن پىت باالسى ھەققىدە توختىلىپ:
بۇ بۇغدايالرغا چۈشكەن مېتىنى كۆرسىتىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس يەنە بىر رىۋايەتتە :بۇ
پىتتىن چېكەتكىنىڭ لېچىنكىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن .مۇجاھىد ۋە ئىكرىمە قاتارلىقالرمۇ:
بۇنىڭ مەنىسى شۇنداق بولىدۇ -،دېگەن.
ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى جۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋننىڭ قېشىغا كېلىپ :ئىسرائىل ئەۋالدىنى قويۇۋەتكىن-،
دېدى .پىرئەۋن ئۇالرنى قويۇۋەتكىلى ئۇنىمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال پىرئەۋن ۋە
ئۇنىڭ قەۋمىگە ئازراق يامغۇر ياغدۇردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بۇنىڭ بىر ئازاب بولۇپ
قېلىشىدىن قورقۇپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن! بىزدىن بۇ يامغۇرنى
كۆتۈرۈۋەتسۇن .بىز ساڭا ئىمان ئېيتىمىز ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى سەن بىلەن بىللە كېتىشكە
قويۇپ بېرىمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ
تائاال ئۇالردىن يامغۇرنى كۆتۈرۈۋەتتى (توختاتتى) .لېكىن ئۇالر يەنىال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتمىدى .ئىسرائىل ئەۋالدىنىمۇ قويۇپ بەرمىدى.
شۇ يىلى ﷲ تائاال ئۇالرغا ئەزەلدىن ئۆستۈرۈپ بەرمىگەن زىرائەت ،مېۋە ۋە ئوت ـ
چۆپلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى .ئۇالر بۇنى كۆرۈپ :بىز مۇشۇنداق بولۇشىنى ئۇزۇندىن بېرى
ئارزۇ قىلىپ كەلگەن ئىدۇق -،دېيىشتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ زىرائەتلىرىگە چېكەتكە
ئەۋەتتى .ئۇالر چېكەتكىنىڭ زىرائەتلىرىگە سالغان زىيانلىرىنى كۆرۈپ ۋە چېكەتكىلەرنىڭ
زىرائەتلەرنى پۈتۈنلەي نابۇت قىلىۋېتىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ئى
مۇسا! سەن پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن! بىزدىن چېكەتكە باالسىنى كۆتۈرۈۋەتسۇن .بىز ساڭا
ئىمان ئېيتىمىز ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى سەن بىلەن كېتىشكە قويۇپ بېرىمىز -،دېدى .مۇسا
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن چېكەتكە باالسىنى كۆتۈرۈۋەتتى.
لېكىن ئۇالر يەنىال ئىمان ئېيتمىدى ھەم ئىسرائىل ئەۋالدىنىمۇ قويۇپ بەرمىدى.
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ئۇالر زىرائەتلىرىنى ئۆيلىرىگە ئەكىرىپ جايالشتۇرۇۋېلىپ :بىز زىرائەتلىرىمىزنى
ئۆيلىرىمىزگە جايالشتۇرىۋالدۇق -،دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىدىكى ئاشلىقلىرىغا
مېتە ئەۋەتتى .شۇنداق قىلىپ ،بىر ئادەم تۈگمەنگە ئون خالتا بۇغداي ئېلىپ بارسا( ،مېتە
يەپ كەتكەنلىكتىن) ئۇنىڭدىن ئارانال ئۈچ ئوچۇم ئۇن ئەكىلەلەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇسا! پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن! بىزدىن مېتىنىڭ باالسىنى
كۆتۈرۈۋەتسۇن .بىز ساڭا ئىمان ئېيتىمىز ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى سەن بىلەن كېتىشكە قويۇپ
بېرىمىز -،دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن مېتىنىڭ
باالسىنى كۆتۈرۈۋەتتى .لېكىن ئۇالر ئىمان ئېيتىشقا ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى قويۇپ بېرىشكە
ئۇنىمىدى.
بىر كۈنى ،مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋن بىلەن ئولتۇرغان بىر پەيتتە (مۇسا ئەلەيھىسساالم)
پاقىنىڭ كوكىرىغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋنگە :سەن ۋە سېنىڭ
قەۋمىڭ بۇ پاقىدىن يەنە قانداق ئىشالرنى كۆرەر؟ -دېدى .پىرئەۋن :بۇنىڭدىن يەنە نېمە
باالالر كېلەر؟! -دېدى .شۇ كۈنى تېخى كەچ بولمايال ،پاقىالر شۇنچىلىك كۆپىيىپ كەتتىكى،

ئەئراف سۈرىسى

ئەگەر بىر ئادەم ئولتۇرسا ،پاقىالر تاكى ئۇنىڭ مۈرىلىرىگىچە يامىشىپ يۈرگۈدەك ھالەتكە
كەلدى .گەپ قىلىش ئۈچۈن ئېغىزىنى ئاچسىال ،پاقىالر ئۇالرنىڭ ئېغىزىغا سەكرەيتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر مۇساغا :ئى مۇسا! پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن! بىزدىن بۇ پاقىالرنىڭ
باالسىنى كۆتۈرۈۋەتسۇن .بىز ساڭا ئىمان ئېيتىمىز ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى سەن بىلەن كېتىشكە
قويۇپ بېرىمىز -،دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن
پاقىنىڭ باالسىنى كۆتۈرۈۋەتتى .ئۇالر يەنىال ئىمان ئېيتمىدى ھەم ئىسرائىل ئەۋالدىنىمۇ قويۇپ
بەرمىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا قان باالسىنى ئەۋەتتى .ئۇالر ئۆستەڭ ،قۇدۇق ۋە
قاچىالردىن سۇ ئېلىپ ئىچمەكچى بولغاندا ،ئۇ سۇالرنىڭ ساپ قاندىنال ئىبارەت ئىكەنلىكىنى
كۆرەتتى .ئۇالر پىرئەۋنگە :بىز قاننىڭ باالسىغا قالدۇق .ئىچىدىغان ھېچقانداق سۇ يوق-،
دەپ شىكايەت قىلىشتى .پىرئەۋن :مۇسا سىلەرنى سېھىرلەپ قويۇپتۇ -،دېدى .ئۇالر بىزنى
نېمىشقا سېھىرلىگەندۇ؟ بىز ئىچىش ئۈچۈن قاندىن باشقا نەرسە تاپالمىدۇق دېيىشىپ ،مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى مۇسا! سەن پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن! بىزدىن قان
باالسىنى كۆتۈرۈۋەتسۇن .بىز ساڭا ئىمان ئېيتىمىز ۋە ئسرائىل ئەۋالدىنىمۇ سەن بىلەن كېتىشكە
قويۇپ بېرىمىز -،دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن
قان باالسىنى كۆتۈرۈۋەتتى .ئۇالر يەنىال ئىمان ئېيتمىدى ھەم ئىسرائىل ئەۋالدىنىمۇ قويۇپ
بەرمىدى.
ئىبنى ئابباس ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرىمۇ بۇ قسسىنى يۇقىرىقىدەك
رىۋايەت قىلدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار مۇنداق دەيدۇ :سېھىرگەرلەر مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان كەلتۈرۈۋىدى ،ﷲ تائاالنىڭ دۈشمىنى بولغان پىرئەۋن مەغلۇب بولدى .شۇنىڭدىن
كېيىن ،ئۇ ئەسكىلىك قىلىشتا تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ ،كۇپۇرلۇقىدا چىڭ تۇرۇشقا
باشلىدى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا تۈرلۈك مۆجىزىلەرنى ئەۋەتتى .ﷲ تائاال ئۇنى قۇرغاقچىلىق
ۋە ئاچارچىلىق بىلەن سىنىدى .توپان ،چېكەتكە ،مېتە ،پاقا ۋە قان بااللىرىنى ئاشكارا مۆجىزە
قىلىپ ئەۋەتتى.
توپان باالسى بولسا ،يەر يۈزىنى قاپالپ كەتكەن سۇدىن ئىبارەت بولۇپ ،بۇ سۇنىڭ
سەۋەبىدىن ئۇالر زىرائەت تېرىش ۋە شۇنىڭدەك بىر نەرسە ئۈندۈرۈشكە ئامالسىز قالدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئاچارچىلىقتىن قىينالدى .ئۇالرغا مۇشۇ باالالر يەتكەندىن كېيىن﴿ ،ئۇالر:
«ئى مۇسا! پەرۋەردىگارىڭغا ئۆزىنىڭ ساڭا ئاتا قىلغان ئەھدى بىلەن (يەنى ساڭا بەرگەن
پەيغەمبەرلىكنىڭ ھەقىقىي ھۆرمىتى بىلەن بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋېتىشكە) دۇئا قىلساڭ ،ﷲ
غا قەسەمكى ،ئەگەر بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋەتسەڭ ،ساڭا چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز ،ئىسرائىل
ئەۋالدىنى چوقۇم سەن بىلەن بىللە قويۇپ بېرىمىز» دېگەن ئىدى﴾ مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ

تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن ئاچارچىلىقنى كۆتۈرۈۋەتتى .لېكىن ئۇالر دېگەن
سۆزلىرىنىڭ بىرىگىمۇ ۋاپا قىلمىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا چېكەتكە باالسىنى ئەۋەتتى .بۇ چېكەتكىلەر ئۇالرنىڭ
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دەل ـ دەرەخلىرىنى ،زىرائەتلىرىنى يەپال قالماي ،ھەتتا ئۇالرنىڭ ياغاچ ئۆيلىرىنىڭ،
ئىشىكلىرىنىڭ تۆمۈردىن بولغان مىخلىرىنى يەپ كېتىپ ،ئۆيلىرىنى ئۆرۈۋەتتى .ئۇالر مۇسا
ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن تەلەپ قىلغان نەرسىنى تەلەپ قىلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ
تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن چېكەتكە باالسىنىمۇ كۆتۈرۈۋەتتى .لېكىن ئۇالر يەنىال
دېگەن سۆزلىرىنىڭ بىرىگىمۇ ۋاپا قىلمىدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا مېتە باالسىنى ئەۋەتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بىر قۇم دۆۋىسىنىڭ
يېنىغا بېرىپ ھاسىسى بىلەن (ئۇ قۇم دۆۋىسىنى) ئۇرۇشقا بۇيرۇلدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا
ئەلەيھىسساالم قۇملىرى سىيرىلىپ تۇرىدىغان چوڭ بىر قۇم دۆۋىسىنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇنى
ھاسىسى بىلەن بىرنى ئۇردى ـ دە ،مېتىلەر پىرئەۋن قەۋمىگە ھەر تەرەپتىن يامراپ كېلىشكە
باشلىدى .ئۆيلەرنى ۋە يېمەكلىكلەرنى مېتە بېسىپ كەتتى .پىرئەۋن قەۋمى ئۇخالشقا،
ئولتۇرۇپ قوپۇشقا ئامالسىز قالدى .ئۇالر بۇنىڭدىن قىينىلىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن
تەلەپ قىلغان نەرسىنى تەلەپ قىلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال
ئۇالردىن مېتىنىڭ باالسىنى كۆتۈرۈۋەتتى .لېكىن ئۇالر يەنە دېگەن سۆزىنىڭ بىرىگىمۇ ۋاپا
قىلمىدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا پاقا باالسىنى ئەۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى ،يېمەكلىكلىرى ۋە
قاچىلىرى پاقا بىلەن توشۇپ كەتتى .بىرەر كىشى قولىغا كىيىم كېچەكلەرنى ئالسا ۋە يېمەكلىك
سالغان قاچىالرنى ئاچسا ،پاقىنىڭ توشۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتى .ئۇالر بۇنىڭدىن قىينىلىپ،
مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن تەلەپ قىلغان نەرسىسىنى تەلەپ قىلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن بۇ باالنىمۇ كۆتۈرۈۋەتتى .لېكىن ئۇالر دېگەن
سۆزىنىڭ بىرىگىمۇ ۋاپا قىلمىدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا قان باالسىنى ئەۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ
قەۋمىدىكى كىشىلەرنىڭ ئىچىدىغان سۇلىرى قانغا ئايالندى .ئۇالر سۇ ئىچمەكچى بولۇپ بىرەر
ئۆستەڭ ،قۇدۇق ياكى قاچىدىن سۇ ئالغان ھامانال ،سۇ ساپ قانغا ئايلىناتتى.

*******
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ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە ئايەتلىرىمىزدىن غاپىل بولغانلىقلىرى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى دېڭىزغا غەرق قىلىپ جازالىدۇق﴿ .﴾136بوزەك قىلىنغان قەۋمنى (يەنى
بەنى ئىسرائىلنى) بىز بەرىكەتلىك قىلغان (شام) زېمىننىڭ شەرق تەرەپلىرىگە ۋە غەرب
تەرەپلىرىگە (يەنى ھەممە تەرەپكە) ۋارىس قىلدۇق .ئىسرائىل ئەۋالدى سەۋر قىلغانلىقلىرى
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ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۇالرغا قىلغان چىرايلىق ۋەدىسى تولۇق ئىشقا ئاشتى؛ پىرئەۋن
ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ سالغانلىرى (يەنى ئىمارەتلىرى) نى ۋە ياسىغانلىرى (يەنى باغلىرى ۋە
ئېكىنزارلىقلىرى) نى ۋەيران قىلدۇق﴿.﴾137

پىرئەۋن ۋە قەۋمىنىڭ دېڭىزغا غەرق قىلىۋېتىلگەنلىكى ۋە ئىسرائىل
ئەۋالدىنىڭ بەرىكەتلىك زېمىنغا مىراسخور قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى ئارقا ـ ئارقىدىن كەلگەن مۆجىزىلەر
بىلەن سىنىغان بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ يەنىال چوڭچىلىق قىلىپ ،ھەددىدىن ئېشىۋەرگەچكە ،ئۇالرنى
دېڭىزغا غەرق قىلىۋېتىش بىلەن (ئۇالردىن) ئىنتىقام ئالغانلىقىنى خەۋەر بەردى .مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئىسرائىل ئەۋالدى بىلەن دېڭىزدىن ساق ـ ساالمەت ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ،پىرۋئەن ۋە ئۇنىڭ
ئەسكەرلىرى ئۇالرنىڭ كەينىدىن دېڭىزغا كىرىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى دېڭىزغا پۈتۈنلەي كىرىپ
بولغاندىن كېيىن ،دېڭىزنىڭ سۇلىرى قوشۇلۇپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە يېپىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالرنىڭ بىرىمۇ قالماي سۇغا چۆكۈپ كېتىدۇ .بۇ ئاقىۋەت ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ئۇالرغا ئەۋەتكەن مۆجىزىلەرگە پەرۋا قىلمىغانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بوزەك
قىلىنغان ئىسرائىل ئەۋالدىنى زېمىننىڭ شەرق ۋە غەرب تەرەپلىرىگە مىراسخور قىلغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .ھەسەنبەسرى ۋە قەتادە :بۇ زېمىن بولسا ،شامنىڭ زېمىنلىرىنى كۆرسىتىدۇ -،دېدى.
﴿ئىسرائىل ئەۋالدى سەۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۇالرغا قىلغان چىرايلىق
ۋەدىسى تولۇق ئىشقا ئاشتى﴾ مۇجاھىد ۋە ئىبنى جەرىر :بۇ ۋەدە بولسا ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى

ئايەتلەردە بايان قىلغان ئىشالردۇر -،دېدى﴿ .بىز (مىسىر) زېمىنىدا بوزەك قىلىنغانالرغا مەرھەمەت
قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز ،ئۇالرنى يولباشچىالردىن قىلىشنى ،ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ
(مۈلكىگە) ۋارىس قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز .ئۇالرنى مىسىر زېمىنىدا كۈچ ـ قۇۋۋەتكە ئىگە قىلماقچىمىز،
بىز پىرئەۋنگە( ،ۋەزىرى) ھامانغا ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئۇالر (يەنى بوزەك قىلىنغانالر) دىن
قورقىدىغان نەرسىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى مىسىرغا ھۆكۈمران قىلىشنى) كۆرسىتىمىز﴾(((.

﴿پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ سالغانلىرى (يەنى ئىمارەتلىرى) نى ۋە ياسىغانلىرى (يەنى
باغلىرى ۋە ئېكىنزارلىقلىرى) نى ۋەيران قىلدۇق﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ
((( قەسەس سۈرىسى  5ــــ  6ـ ئايەتلەر.
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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﴿.﴾138
شۈبھىسىزكى ،ئاشۇ كىشىلەرنىڭ باتىل دىنلىرى گۇمران بولغۇسىدۇر ،ئۇالرنىڭ قىلغان
ئەمەللىرى بىكاردۇر﴿.﴾139

ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ دېڭىزدىن ساق ـ ساالمەت چىققانلىقى ۋە ئىبادەت
قىلىنىدىغان بىر بۇت بار جايدىن ئۆتكەنلىكى
﴿ئۇالر بۇتلىرىغا چوقۇنۇۋاتقان بىر قەۋمنىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە﴾ ﷲ تائاال بۇ
ئايەتتە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ نۇرغۇن كاتتا مۆجىزىلىرىنى كۆرگەن ۋە
دېڭىزدىن ساق ـ ساالمەت چىققاندىن كېيىن ،بۇتقا ئىبادەت قىلىۋاتقان يىر تۈركۈم
كىشىلەرنىڭ قېشىدىن ئۆتكەندە ،ئۇالرنىڭ نادانلىرىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
دېگەن سۆزىدىن خەۋە بېرىدۇ.
بەزى تەپسىرشۇناسالر :بۇتلىرىغا چوقۇنىۋاتقان ھېلىقى كىشىلەر كەنئانلىقالردۇر-،
دەيدۇ .ئۇالر لەخىم كەنتلىك كىشىلەردىن دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر كاال شەكلىدە ياسالغان بۇتالرغا ئىبادەت
قىالتتى .شۇڭا بۇ كېيىن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلىشىغا تەسىر
قىلغان .ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى«﴿ :ئى مۇسا! بىزگىمۇ ئۇالرنىڭ
بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بەرگىن»﴾.
﴿مۇسا« :سىلەر ھەقىقەتەن نادان قەۋم ئىكەنسىلەر» دېدى﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ كاتتىلىقىنى ،ئۇلۇغلۇقىنى ۋە شېرىكتىن پاك ئىكەنلىكىنى بىلمەيدىغان
كىشىلەر ئىكەنسىلەر﴿ .شۈبھىسىزكى ،ئاشۇ كىشىلەرنىڭ باتىل دىنلىرى گۇمران
بولغۇسىدۇر ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى بىكاردۇر﴾.
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ئىبنى جەرىر ئەبۇۋاقىد لەيسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ساھابىلەر ھۈنەينگە ماڭماقچى بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
مەككىدىن چىقتى .قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى ئۈچۈن (ھەر يىلى بىر قېتىم كېلىپ)
قېشىدا ئېتىكاپ قىلىدىغان ۋە قىلىچلىرىنى ئېسىپ قويىدىغان “ھالقىلىق” دەپ
ئاتىلىدىغان بىر تۈپ دەرەخ بار ئىدى( .بىز ھۈنەينگە كېتىۋاتقان يول ئۈستىدە)
ياپ ـ يېشىل ياشىرىپ تۇرغان بىر تۈپ چوڭ دەرەخنىڭ يېنىدىن ئۆتتۇق .بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! كاپىرالرنىڭ (قىلىچلىرىنى
ئېسىپ قويىدىغان) ھالقىلىق دەرىخى بولغىنىدەك سەنمۇ بىزگە بۇ دەرەخنى
ھالقىلىق دەرەخ قىلىپ بەرسەڭ -،دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جېنىم
ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر خۇددى

ئەئراف سۈرىسى

مۇسانىڭ قەۋمى«﴿ :ئى مۇسا! بىزگىمۇ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ
بەرگىن»﴾ دېگەندەك بىر سۆزنى قىلدىڭالر» دېدى(((.

*******
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
مۇسا« :ﷲ سىلەرنى (زامانىڭالردىكى) جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلغان
تۇرسا ،سىلەرگە ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ئىزدەمدىم؟» دېدى﴿ .﴾140ئۆز ۋاقتىدا
سىلەرنى پىرئەۋننىڭ قەۋمىدىن قۇتقۇزدۇق ،ئۇالر سىلەرگە قاتتىق ئازابنى تېتىتاتتى،
ئوغۇللىرىڭالرنى ئۆلتۈرەتتى ،ئاياللىرىڭالرنى (خورالپ ئىشلىتىشكە) ئېلىپ قاالتتى،
بۇنىڭدا پەرۋەردىگارىڭالردىن سىلەرگە زور سىناق بار ئىدى﴿.﴾141

ئىسرائىل ئەۋالدىغا اﷲ تائاالنىڭ نېئمەتلىرىنىڭ ئەسلىتكىلگەنلىكى
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىغا ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى پىرئەۋننىڭ قۇل قىلىشىدىن،
زۇلۇملىرىدىن ،خارلىشىدىن ،ئىزىشىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ئېزىز قىلغانلىقى ۋە دۈشمەنلىرىنى كۆز
ئالدىدىال خار ،پەس قىلىپ ،سۇغا غەرق قىلىپ ھاالك قىلغانلىقى ۋە دىلالرغا خۇرسەنلىك
ئاتا قىلغانلىقىدىن ئىبارەت نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىدۇ .بىز بۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى
بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

*******
ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﭼ
مۇساغا (بىزگە مۇناجات قىلىشقا) ئوتتۇز كېچىنى ۋەدە قىلدۇق .ئۇنىڭغا يەنە ئون
كېچىنى قوشتۇق ،شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ ۋەدە قىلغان ۋاقتى  40كېچە بولدى.
مۇسا قېرىندىشى ھارۇنغا(« :مەن قايتىپ كەلگەنگە قەدەر) قەۋمىمگە مېنىڭ ئورۇنباسارىم
بولۇپ تۇرغىن( ،ئۇالرنىڭ ئىشىنى) تۈزىگىن ،بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ يولىدا ماڭمىغىن»
دېدى﴿.﴾142
((( ھۈنەين غازىتى مەككە پەتھى بولۇپ  15كۈندىن كېيىن بولغان ،بۇ ئۇرۇشقا مەككە پەتھى بولغاندىن كېيىن
(يېڭىدىن) ئىمان ئېيتقانالرمۇ قاتناشقان بولۇپ ،يۇقىرىقى سۆزنى ئاشۇ يېڭىدىن ئىمان ئېيتقان مۇسۇلمانالر دېگەن.
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ روزا تۇتقانلىقى ۋە قەۋمىدىن ئايرىلىپ 40 ،كۈن
ئىبادەت قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەش ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئاالقىدار شەرىئەت
بەلگىلىمىلىرى ۋە ھۆكۈملىرى بار تەۋراتنى بېرىش بىلەن ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھىدايەتتىن
ئىبارەت نېئمەتنى ئاتا قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا  30كۈننى ۋەدە قىلغانلىقىنى بايان قىلدى.
تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم  30كۈن روزا تۇتتى30 .
كۈن توشقاندا (مۇسا ئەلەيھىسساالم) بىر دەرەخنىڭ قوۋزىقىنى مىسۋاك قىلىپ ئېغىزىنى يۇدى.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يەنە  10كۈن روزا تۇتۇشنى قوشۇپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن،
جەمئى  40كۈن بولدى .بۇ ۋاقىت توشقاندا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋەدە قىلىنغان جاي تۇرسىنا
تېغىغا بارماقچى بولدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرنى
ھەقىقەتەن دۈشمىنىڭالردىن قۇتقۇزدۇق( ،مۇناجات ئۈچۈن ۋە مۇساغا تەۋراتنى نازىل قىلىش
ئۈچۈن) سىلەرگە (تۇرسىنا) نىڭ ئوڭ تەرىپىنى ۋەدە قىلدۇق﴾((( .بۇ چاغدا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئىنىسى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا مەسئۇل قىلىپ قويۇپ
كەتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ئارىسىنى تۈزەشكە ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا بىرەر بۇزغۇنچىلىق ئىشىنى قىلىپ سالماسلىققا ۋەسىيەت قىلدى .بۇ ۋەسىيەت ھارۇن
ئەلەيھىسساالمغا قىلىنغان بىر ئەسلىتىشتۇر .ئەمەلىيەتتە ،ھارۇن ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ
ياخشى بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى.

*******
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
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مۇسا بىز ۋەدە قىلغان ۋاقىتتا كەلگەن ۋە پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا (بىۋاستە) سۆز قىلغان
چاغدا« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆزەڭنى كۆرسەتكىن ،سېنى بىر كۆرۈپ ئاالي» دېدى .ﷲ:
«مېنى (بۇ دۇنيادا) ھەرگىز كۆرەلمەيسەن (چۈنكى ئىنساننىڭ بۇ ئاجىز تېنى بۇنىڭغا تاقەت
قىاللمايدۇ) .لېكىن تاغقا قارىغىن ،ئەگەر تاغ ئورنىدا مەھكەم تۇرالىسا ،مېنى كۆرەلەيسەن»
دېدى .پەرۋەردىگارى تاغقا تەجەللى قىلىش بىلەن ،تاغنى تۈپتۈز قىلىۋەتتى ،مۇسا بىھوش
بولۇپ يىقىلدى .ئۇ ھوشىغا كېلىپ(« :پەرۋەردىگارىم!) سەن پاكتۇرسەن ،ساڭا تەۋبە قىلدىم،
مەن (سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭغا) ئىشەنگۈچىلەرنىڭ ئەۋۋىلىمەن» دېدى﴿.﴾143
((( تاھا سۈرىسى  80ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرۋەردىگارىنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغانلىقى
بۇ يەردە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاال بىلەن ئۇچرىشىش ئۈچۈن ﷲ تائاال
بەلگىلەپ بەرگەن ۋاقىت كەلگەندە ۋە ﷲ تائاال ئۇنىڭغا سۆزلىگەندە ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ﷲ تائاالدىن ئۇنىڭ جامالىنى بىر كۆرۈۋېلىشنى سورىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿«پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆزەڭنى كۆرسەتكىن ،سېنى بىر كۆرۈپ ئاالي» دېدى .ﷲ« :مېنى (بۇ
دۇنيادا) ھەرگىز كۆرەلمەيسەن (چۈنكى ئىنساننىڭ بۇ ئاجىز تېنى بۇنىڭغا تاقەت قىاللمايدۇ)﴾

يەنى ئىنسانالرنىڭ ﷲ تائاالنى كۆرەلمەسلىكى پەقەت مۇشۇ دۇنيادىال بولىدۇ .ئەمما ئاخىرەتتە
بولسا ،مۆمىن بەندىلەر ﷲ تائاالنىڭ جامالىنى كۆرۈش نېمىتىگە ئېرىشىدۇ .بۇ ھەقتە كەلگەن
نۇرغۇنلىغان ھەدىس بار .ﷲ خالىسا ،بۇ ھەدىسلەرنى ئالدىمىزدا كەلتۈرىمىز.

بۇرۇنقى پەيغەمبەلەرگە بېرىلگەن كىتابالردا مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان« :ﷲ تائاال
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇسا! ئەگەر تىرىك بىر ھاياتلىق ئىگىسى مېنى كۆرسە ،ئۇ شۇ ھامانال
ئۆلىدۇ .جانسىز نەرسە كۆرسە ،كۇكۇم تالقان بولۇپ كېتىدۇ -،دېدى» .ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :پەرۋەردىگارى تاغقا تەجەللى قىلىش بىلەن ،تاغنى تۈپتۈز قىلىۋەتتى ،مۇسا بىھوش
بولۇپ يىقىلدى﴾.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ ئايەت ھەققىدە(« :ﷲ تائاالنىڭ جامالى تاغقا) مانا مۇشۇنچىلىك كۆرۈنىۋىدى» دەپ،
چىمچىالق بارمىقىنىڭ ئۇچىنى كۆرسەتكەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى
ۋە ھاكىممۇ شۇنداق رىۋايەت قىلغان.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇددى ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ جامالىدىن تاغقا چىمچىالق قولنىڭ
ئۇچىچىلىكال كۆرىنىۋېدى ،ئۇ تاغ توزۇپ توپىغا ئايلىنىپ كەتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم
ھوشسىزلىنىپ يەرگە يىقىلدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ھوشىغا كېلىپ(«﴿ :پەرۋەردىگارىم!) سەن پاكتۇرسەن﴾ دېدى.
يەنى سېنى بۇ دۇنيادا بىرەرسىنىڭ كۆرەلىشىدىن پاكتۇرسەن .ئەگەر كىمكى سېنى كۆرۈپ
قالسا ،ئۇ ئۆلۈپ قالغۇدەك.
﴿ساڭا تەۋبە قىلدىم﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :مەن
سەندىن سېنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغانلىق گۇناھىمنى كەچۈرۈشىڭنى سورايمەن﴿ .مەن
(سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭغا) ئىشەنگۈچىلەرنىڭ ئەۋۋىلىمەن» دېدى﴾ ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاھىد بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مەن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدە ساڭا ئىشەنگۈچىلەرنىڭ ئەڭ
ئەۋۋەلقىسىدۇرمەن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ مەنىنى توغرا دەپ قارىدى.
ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىنغان يەنە بىر رىۋايەتتە :مەن سېنى ھېچقانداق ئىنساننىڭ
كۆرەلمەيدىغانلىقىغا ئىشەنگۈچىلەرنىڭ ئەۋۋىلىدۇرمەن دېگەنلىكتۇر -،دېيىلگەن.
﴿مۇسا بىھوش بولۇپ يىقىلدى﴾ ئەبۇسەئىد ۋە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇسا
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ئەلەيھىسساالمنىڭ ھوشسىزلىنىپ يىقىلغانلىقى ھەققىدە مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ:
(مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن) يۈزىگە بىر كاچات ئۇرۇلغان يەھۇدىي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كېلىپ :ئى مۇھەممەد! سېنىڭ ساھابىلىرىڭنىڭ ئىچىدىن بىر ئەنسارى يۈزۈمگە بىر
كاچات سالدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ئەنسارىنى چاقىرىڭالر!» دېدى.
ئۇ ئەنسارى چاقىرىلىپ كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمىشقا ئۇ كىشىنىڭ يۈزىگە
ئۇردۇڭ؟» دېدى .ئۇ ئەنسارى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن بۇ يەھۇدىينىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ
كېتىۋېتىپ ،ئۇنىڭ :مۇسانى بارلىق ئىنسانالردىن ئارتۇق قىلغان ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەن دېگەنلىكىنى ئاڭالپ :مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىنمۇ ئارتۇقمۇ؟-
دېدىم ۋە ئاچچىقىمنى باسالماي ئۇنى كاچاتلىۋەتتىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر
مېنى باشقا پەيغەمبەرلەردىن ئارتۇق بىلمەڭالر .كىشىلەر قىيامەت كۈنى ھوشسىزلىنىپ كېتىدۇ.
مەن بىرىنچى بولۇپ ھوشىغا كەلگەن كىشى بولىمەن .مەن مۇسانى ئەرشنىڭ پۇتلىرىنى چىڭ
تۇتۇۋالغان ھالەتتە كۆرىمەن .ئۇ مەندىن بۇرۇن ھوشىغا كەلدىمۇ ياكى ئۇ تۇر تېغىدا ھوشىدىن
كەتكەنلىكىگە مۇكاپات بېرىلىپ بۇ قېتىم ھوشىدىن كەتمىدىمۇ بىلمىدىم  »...دېدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﷲ ئېيتتى« :ئى مۇسا! مەن ھەقىقەتەن سېنى (زامانىڭدىكى) كىشىلەر ئارىسىدىن
پەيغەمبەرلىككە ۋە مەن بىلەن (بىۋاستە) سۆزلىشىشكە تاللىدىم ،ساڭا مەن ئاتا قىلغان
پەيغەمبەرلىكنى قوبۇل قىلغىن ۋە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن»﴿ .﴾144بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن
(تەۋرات) تاختىلىرىغا (ئىسرائىل ئەۋالدى دىنىدا موھتاج بولغان) ۋەز  -نەسىھەت( ،دىنىي)
ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى تەپسىلىي يازدۇق( .ئى مۇسا) ئۇنى (يەنى تەۋراتنى) مەھكەم تۇتقىن
ھەمدە قەۋمىڭنى ئۇنىڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەھكامالرغا ئەمەل قىلىشقا بۇيرۇغىن ،سىلەرگە
پاسىقالر (يەنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمى) نىڭ دىيارىنى كۆرسىتىمەن﴿.﴾145
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىككە تالالنغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا
تاختىالرنىڭ بېرىلگەنلىكى
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنىڭ ئۇنى شۇ زاماندىكى كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن
پەيغەمبەرلىككە ۋە بىۋاستە سۆزلىشىشكە تاللىغانلىقىنى دەيدۇ .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
پۈتكۈل ئادەم بالىلىرىدىن ئارتۇق ئىكەنلىكىدە شەك يوق .شۇڭا ﷲ تائاال مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى قىلىپ تاللىدى .ئۇنىڭ ﷲ تائاال

ئەئراف سۈرىسى

تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن شەرىئىتىنى تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئەمەلدىن قالدۇرۇلماي
داۋاملىشىدىغان قىلدى .ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەر بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن
كۆپتۇر .ھۆرمەت ۋە مەرتىبە جەھەتتە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن قالسا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ۋە ئۇنىڭدىن قالسا ،ﷲ تائاال بىۋاستە سۆز قىلغان پەيغەمبەر مۇسا ئەلەيھىسساالمدۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :ساڭا مەن ئاتا قىلغان
پەيغەمبەرلىكنى قوبۇل قىلغىن ۋە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن»﴾ يەنى مەن ساڭا نېسىپ

قىلغان سۆزلىشىشتىن ئىبارەت نېئمەتنى قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلغۇچىالردىن
بولغىن .ئەگەر بېرىلسە ،سەن ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدىغان ،مېنى كۆرۈشتەك ئىشالرنى
مەندىن تەلەپ قىلما.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئىسرائىل ئەۋالدى دىندا ئېھتىياجلىق بولغان
بارلىق ۋەز ـ نەسىھەت ۋە دىنىي ئەھكامالرنى تەپسىلىي يېزىپ بەرگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
بۇ تاختا ياقۇتتەك قىممەتلىك تاشالردىن بولۇپ ،ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئېھتىياجلىق
بولغان بارلىق ۋەز ـ نەسىھەت ۋە ھاالل ـ ھارامنى بايان قىلىپ كەلگەن دىنىي ئەھكامالرنى
شۇ ياقۇتتەك قىممەتلىك تاشالردىن بولغان تاختىغا يازغان .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۈبھىسىزكى،
بىز (نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە لۇتنىڭ قەۋمى قاتارلىق) ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك
قىلغاندىن كېيىن ،كىشىلەر (يەنى بەنى ئىسرائىل) نىڭ دىللىرىغا (ھەقىقەتنى كۆرىدىغان)
نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق ،ئۇالر ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ،
مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنىپ كەلگەن تەۋراتمۇ
شۇ تاختىغا يېزىقلىق ئىدى دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بۇ تاختا مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋرات
بېرىلىشتىن بۇرۇن بېرىلگەندۇر دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .ﷲ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر.
﴿(ئى مۇسا) ئۇنى (يەنى تەۋراتنى) مەھكەم تۇتقىن﴾ يەنى ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشقا
ئىرادە باغلىغان ھالەتتە تۇتقىن﴿ .ھەمدە قەۋمىڭنى ئۇنىڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەھكامالرغا ئەمەل
قىلىشقا بۇيرۇغىن﴾ سۇفيان ئۇيەينە ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە قەۋمى بۇيرۇلغان ئەھكامالرنى چىڭ
ئىرادە بىلەن تۇتۇشقا بۇيرۇلدى.
﴿سىلەرگە پاسىقالر (يەنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمى) نىڭ دىيارىنى كۆرسىتىمەن﴾

يەنى مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا قارشىلىق قىلغان ۋە ماڭا بويسۇنمىغان كىشىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
ھاالكەتكە ئۇچرايدىغانلىقىنى يېقىندا كۆرىسىلەر.

*******
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
((( قەسەس سۈرىسى  43ـ ئايەت.
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ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
يەر يۈزىدە ناھەق تەكەببۇرلۇق قىلىدىغانالرغا مېنىڭ ئايەتلىرىمنى پەھىم قىلدۇرمايمەن،
ئۇالر بارلىق مۆجىزىلەرنى كۆرگەندىمۇ ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ ،ئۇالر ئەگەر توغرا يولنى كۆرسە،
ئۇنىڭدا ماڭمايدۇ ،گۇمراھلىق يولىنى كۆرسە ئۇنىڭدا ماڭىدۇ ،بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن غاپىل بولدى﴿ .﴾146بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ۋە
ئاخىرەتتە ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى (ئىمانى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن) بىكار بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇالرغا پەقەت قىلغان ئەمەللىرىگە يارىشا جازا
بېرىلىدۇ﴿.﴾147

چوڭچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى چۈشىنىشتىن مەھرۇم
قىلىنغانلىقى
﴿يەر يۈزىدە ناھەق تەكەببۇرلۇق قىلىدىغانالرغا مېنىڭ ئايەتلىرىمنى پەھىم قىلدۇرمايمەن﴾

يەنى ماڭا بويسۇنۇشتىن چوڭچىلىق قىلغان ۋە كىشىلەرگە ئورۇنسىز يولسىزلىق قىلغان
كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى مېنىڭ كاتتىلىقىمنى ،شەرىئىتىمنى ۋە مېنىڭ ھۆكۈملىرىمنى ئىپادىلەپ
بېرىدىغان دەلىل ـ پاكىت ۋە مۆجىزىلەرنى چۈشىنىشتىن چەكلەيمەن .ئۇالرنىڭ ئورۇنسىز
قىلغان چوڭچىلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى نادان قالدۇرۇش بىلەن خارلىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى
چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە
ئىشەنمەيدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالر (ھەقتىن) بۇرۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى
ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى﴾(((.

﴿يەر يۈزىدە ناھەق تەكەببۇرلۇق قىلىدىغانالرغا مېنىڭ ئايەتلىرىمنى پەھىم قىلدۇرمايمەن﴾
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سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مەن ئۇالردىن قۇرئان ۋە مۆجىزىلىرىمنى
چۈشىنىشنى تارتىۋالىمەن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئىبنى جەرىر سۇفيان ئىبنى ئۇيەينەنىڭ
بۇ سۆزى بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنىڭ پەقەتال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە خاس
ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ .سۇفيان ئىبنى ئۇيەينەنىڭ بۇ سۆزىدىن ئىبنى جەرىر چۈشەنگەندەك
يۇقىرىقى مەنە چىقمايدۇ .چۈنكى سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە ئۆزىنىڭ سۆزىدە :ئۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى
بارلىق ئۈممەتلەرگە ئومۇمىيدۇر .بىر ئۈممەت بىلەن يەنە بىر ئۈممەتنىڭ ئارىلىقىدا ھېچقانداق
پەرق يوق -،دېمەكچىدۇر .توغرىسىنى بىلگۈچى ﷲ دۇر.
((( ئەنئام سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەف سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

﴿ئۇالر بارلىق مۆجىزىلەرنى كۆرگەندىمۇ ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ.
ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان
ئېيتمايدۇ)﴾(((.
﴿ئۇالر ئەگەر توغرا يولنى كۆرسە ،ئۇنىڭدا ماڭمايدۇ ،گۇمراھلىق يولىنى كۆرسە ئۇنىڭدا
ماڭىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا نىجاتلىق يولى كۆرۈلسە ،ئۇالر ئۇ يولدا ماڭمايدۇ .ئەگەر ئۇالرغا ئازغۇنلۇق

ۋە گۇمراھلىق يولى كۆرۈلسە ئۇ يولالردا ماڭىدۇ.

ئاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن شۇنداق قىلىدىغانلىقىنىڭ سەۋەبىنى
تۆۋەندىكى ئايەتتە مۇنداق بايان قىلدى﴿ :بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى
ئىنكار قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ئۇ ئايەتلەرگە چىن كۆڭلىدىن ئشەنمىدى﴿ .ۋە ئۇنىڭدىن غاپىل
بولدى﴾ يەنى ئۇالر بۇ ئايەتلىرىمىزنىڭ مەنىلىرىدىن ئازراقمۇ چۈشىنەلمىدى.
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ۋە ئاخىرەتتە ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ
قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى (ئىمانى بولمىغانلىقى ئۈچۈن) بىكار بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى كىمكى

شۇ ئىشالرنى قىلسا ۋە شۇ قىلمىشالرنى ئۆلگىچە داۋامالشتۇرسا ،ئۇنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرى
بىكار قىلىنىپ كېتىدۇ.
﴿ئۇالرغا پەقەت قىلغان ئەمەللىرىگە يارىشا جازا بېرىلىدۇ﴾ يەنى بىز ئۇالرغا پەقەت
ئۇالرنىڭ بۇرۇن قىلغان ئەمەللىرىگە قارىتا جازا بېرىمىز .يەنى ياخشى ئەمەللىرىگە مۇكاپات،
يامان ئەمەللىرىگە جازا بېرىمىز ،ئۇالر نېمە قىلغان بولسا ،شۇنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرىدۇ.

*******
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
مۇسانىڭ قەۋمى مۇسادىن كېيىن (يەنى مۇسا پەرۋەردىگارىغا مۇناجات قىلىش ئۈچۈن تۇر
تېغىغا كەتكەندىن كېيىن) ،زىننەت بۇيۇملىرىدىن موزايدەك ئاۋاز چىقىرىدىغان بىر جانسىز
موزاي ياسىدى .ئۇالر موزاينىڭ ئۆزلىرىگە سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى ،يول كۆرسىتەلمەيدىغانلىقىنى
كۆرمىدىمۇ؟ ئۇالر ئۇنى مەبۇد قىلىۋالدى ،ئۇالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچى بولدى﴿ .﴾148ئۇالر
(موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغا) پۇشايمان قىلغان ۋە راست ئازغانلىقلىرىنى چۈشەنگەن چاغدا:
«ئەگەر پەرۋەردىگارىمىز بىزگە رەھىم قىلمىسا ۋە مەغپىرەت قىلمىسا ،بىز ئەلۋەتتە زىيان
تارتقۇچىالردىن بولىمىز» دېدى﴿.﴾149
((( يۇنۇس سۈرىسى  96ــــ  97ـ ئايەتلەر.
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ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدە موزايغا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق
ئېزىپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ ئازغۇنلىقىدىن خەۋەر بەردى .سامىرى ئۇالرغا مىسىرلىقالردىن
ئۆتنىگە ئالغان زىبۇزىننەتلەرنى((( ئوتتا ئېرىتىش ئارقىلىق موزاينىڭ شەكلىنى ياساپ ،ئاندىن
جىبىرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېتىنىڭ ئىزىدىن ئالغان بىر ئوچۇم توپىنى ئېلىپ موزاينىڭ
شەكلىگە قارىتىپ چاچتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ خۇددى موزاينىڭ مۆرىگىنىدەك ئاۋاز چىقىرىدىغان
ھەيكەلگە ئايالندى .بۇ ئىش مۇسا ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارى بىلەن سۆزلەشكىلى كەتكەندىن
كېيىن يۈز بەرگەن ئىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم تۇرسىنا تېغىدىكى چېغىدا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا
بۇ ئىشنى بىلدۈردى .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بۇ ئىشنى بىلدۈرگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ ئېيتتى« :سەندىن (يەنى سەن كەتكەندىن) كېيىن قەۋمىڭنى ھەقىقەتەن
سىنىدۇق ،ئۇالرنى سامىرى ئازدۇردى»﴾(((.
تەپسىرشۇناس ئالىمالر :بۇ موزاينىڭ ھەيكىلى موزايدەك مۆرەيدىغان ھەقىقىي موزايغا
ئايالنغانمۇ ياكى شۇ ھەيكەل پېتىچە قېلىپ ،ئۇنىڭدىن ھاۋا ئۆتۈشۈش ئارقىلىق موزاينىڭ
مۆرىشىدەك ئاۋاز چىقارغانمۇ؟ -دېگەن ئىككى خىل كۆز قاراشقا بۆلۈندى .توغرىسىنى بىلگۈچى
ﷲ دۇر.
بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :موزاينىڭ ھەيكىلىدىن موزاينىڭ مۆرىشىدەك ئاۋاز چىققاندا،
ئۇالر موزاينىڭ ئەتراپىدا ئۇسۇل ئويناشتى .موزاينىڭ مۇھەببىتى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قاتتىق
ئورۇنلىشىپ كېتىپ«﴿ :بۇ سىلەرنىڭ ئىالھىڭالردۇر ۋە مۇسانىڭ ئىالھىدۇر ،مۇسا (ئىالھىنى
بۇ يەردە) ئۇنتۇپ قېلىپ (ئۇنى ئىزدەپ تۇرسىناغا كەتتى)»﴾((( دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ موزاينىڭ ئۇالرنىڭ سۆزىگە جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى ،ئۇالرغا پايدا ـ
زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟﴾(((.
﴿ئۇالر موزاينىڭ ئۆزلىرىگە سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى ،يول كۆرسىتەلمەيدىغانلىقىنى
كۆرمىدىمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىنىڭ ئازغۇنلۇق ،نادانلىق قاپالپ كەتكەنلىكى
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ئۈچۈن ئۆزلىرىگە سۆزلىيەلمەيدىغان ،بىرەر ياخشىلىق يوللىرىغا باشلىيالمايدىغان ،مۆرىگەندەك
ئاۋاز چىقىرىدىغان موزاينىڭ ھەيكىلىگە ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ،
ئاسمان ـ زېمىننىڭ ياراتقۇچىسى ،ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسى بولغان ﷲ
تائاالدىن يۈز ئۆرىگەنلىكىنى ئەيىبلىدى.

﴿ئۇالر (موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغا) پۇشايمان قىلغان ۋە راست ئازغانلىقلىرىنى چۈشەنگەن
((( ئىسرائىل ئەۋالدى ئۆزلىرىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ
ئاياللىرى مىسىرلىق قىبتىالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ زىبۇ ـ زىننەتلىرىنى قايتۇرۇپ بەرمەسلىك نىيىتى بىلەن ئۆتنىگە ئېلىپ،
كېچىدە چىقىپ كەتكەن.
((( تاھا سۈرىسى  85ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  89ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

چاغدا« :ئەگەر پەرۋەردىگارىمىز بىزگە رەھىم قىلمىسا ۋە مەغپىرەت قىلمىسا ،بىز ئەلۋەتتە
زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز» دېدى﴾ يەنى ھاالك بولغۇچىالردىن بولىمىز .ئۇالرنىڭ بۇنداق

دېيىشى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە ﷲ تائاالغا يېلىنىشىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
مۇسا غەزەپلەنگەن ،غەمكىن ھالدا قايتىپ كېلىپ ،قەۋمىگە« :مەن يوق چاغدا (موزايغا
چوقۇنۇپ) نەقەدەر يامان ئىش قىلدىڭالر  -ھە! (كۈتۈپ تۇرماي) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئەمرىگە
ئالدىراپ كەتتىڭالرمۇ؟» دېدى ۋە (غەزەپلەنگەنلىكتىن تەۋرات) تاختىلىرىنى (يەرگە) تاشلىدى،
قېرىندىشىنىڭ چېچىدىن تۇتۇپ ئۆز تەرىپىگە تارتتى( .ھارۇن) ئېيتتى« :ئى قېرىندىشىم!
(بۇ) قەۋم مېنى بوزەك تاپتى ،مېنى ئۆلتۈرۈۋەتكىلى تاس قالدى .مېنى دۈشمەنلەرگە تەپەررۇج
قىلىپ بەرمىگىن؟ مېنى زالىم قەۋم (يەنى موزايغا چوقۇنغانالر) قاتارىدا سانىمىغىن»﴿.﴾150
مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا ۋە مېنىڭ قېرىندىشىمغا مەغپىرەت قىلغىن ،بىزنى رەھمىتىڭ
دائىرىسىگە كىرگۈزگىن ،سەن ئەڭ رەھىم قىلغۇچى زاتتۇرسەن»﴿.﴾151
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزى بىلەن كۆرۈشۈپ بولۇپ ،قەۋمىنىڭ قېشىغا ناھايىتى
ئاچچىقالنغان ھالەتتە قايتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا غەزەپلەنگەن،
غەمكىن ھالدا قايتىپ كېلىپ ،قەۋمىگە« :مەن يوق چاغدا (موزايغا چوقۇنۇپ) نەقەدەر يامان
ئىش قىلدىڭالر  -ھە!﴾ يەنى مەن سىلەرنى بۇ يەرگە قويۇپ كەتكەندىن كېيىن ،سىلەرنىڭ

موزايغا ئىبادەت قىلىشىڭالر ناھايىتىمۇ يامان بىر ئىشتۇر.

﴿(كۈتۈپ تۇرماي) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئەمرىگە ئالدىراپ كەتتىڭالرمۇ؟» دېدى﴾ يەنى
مېنىڭ قېشىڭالرغا قايتىپ كېلىشىمگە ئالدىراپ كەتتىڭالرمۇ؟ مېنىڭ قاچان قايتىپ كېلىشىم
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇشى بىلەندۇر﴿ .ۋە (غەزەپلەنگەنلىكتىن تەۋرات) تاختىلىرىنى (يەرگە)
تاشلىدى﴾.
بۇ ئايەتتە ھەدىستە كەلگەن« :ئاڭلىغاندىن كۆرگەن ئەال» دېگەن سۆزنىڭ ھەقلىقىغا
پاكىت باردۇر .ئايەتتىن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە غەزەپلەنگەنلىكىدىن تەۋرات
تاختىلىرىنى يەرگە تاشلىغانلىقى چىقىپ تۇرىدۇ .بۇ كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆز
قارىشىدۇر.
﴿قېرىندىشىنىڭ چېچىدىن تۇتۇپ ئۆز تەرىپىگە تارتتى﴾ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق
قىلىشى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى قەۋمىنىڭ شۇ ئىشالرنى قىلىشتىن قاتتىق توسىمىغان ئوخشايدۇ
دەپ ئويالپ قالغانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا ئېيتتى:
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«ئى ھارۇن! ئۇالرنىڭ ئازغانلىقىنى كۆرگەن چېغىڭدا (خۇدالىق ئۈچۈن غەزەپلىنىشتە) ماڭا
ئەگىشىشتىن ساڭا نېمە توسالغۇ بولدى؟ مېنىڭ بۇيرۇقىمغا خىالپلىق قىلدىڭمۇ؟» ھارۇن
ئېيتتى« :ئى قېرىندىشىم! مېنىڭ ساقىلىمنى ۋە چېچىمنى تارتمىغىن ،مەن ھەقىقەتەن
سېنىڭ ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى بۆلۈۋېتىپسەن ،سۆزۈمگە دىققەت قىلماپسەن ،دېيىشىڭدىن
قورقتۇم»﴾(((.
ﷲ تائاال ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن جاۋابىنى مۇنداق بايان

قىلدى(﴿ :ھارۇن) ئېيتتى« :ئى قېرىندىشىم! (بۇ) قەۋم مېنى بوزەك تاپتى ،مېنى ئۆلتۈرۈۋەتكىلى
تاس قالدى .مېنى دۈشمەنلەرگە تەپەررۇج قىلىپ بەرمىگىن؟ مېنى زالىم قەۋم (يەنى موزايغا
چوقۇنغانالر) قاتارىدا سانىمىغىن»﴾ يەنى مېنى ئۇالر بىلەن بىر تاياقتا ھەيدىمىگىن ،مېنى

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا دەپ گۇمان قىلمىغىن.

ﷲ تائاال﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،ھارۇن ئۇالرغا (مۇسا قايتىپ كېلىشتىن) بۇرۇن:
«ئى قەۋمىم! سىلەر موزاي بىلەن قايمۇقتۇرۇلدۇڭالر ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر مەرھەمەتلىك
ﷲ دۇر ،ماڭا بوي سۇنۇڭالر( ،موزايغا چوقۇنۇشنى تەرك ئېتىش بىلەن) بۇيرۇقىمغا
ئىتائەت قىلىڭالر!» دېدى﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغاندەك ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ھارۇن
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنى شۇ ئىشالرنى قىلىشتىن ھەقىقەتەن توسقانلىقىنى بىلگەندىن
كېيىن ،مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم! ماڭا ۋە مېنىڭ قېرىندىشىمغا مەغپىرەت قىلغىن،
بىزنى رەھمىتىڭ دائىرىسىگە كىرگۈزگىن ،سەن ئەڭ رەھىم قىلغۇچى زاتتۇرسەن»﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا رەھمەت قىلسۇن!
مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگەن ئەال .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا (ئۇ ﷲ تائاال بىلەن
سۆزلىشىشكە كەتكەندىن كېيىن) قەۋمنىڭ ئېزىپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .لېكىن ئۇ
چاغدا تاختىالرنى تاشلىماي( ،قەۋمىنىڭ قېشىغا قايتىپ كېلىپ) قەۋمىنىڭ ئېزىپ كەتكەنلىكىنى
ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەندە ،ئاندىن تاشلىدى».

*******
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨ
شۈبھىسىزكى موزاينى مەبۇد قىلىۋالغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ غەزىپىگە ئۇچرايدۇ ،بۇ دۇنيادا
خارلىققا قالىدۇ( ،ﷲ غا) بوھتان قىلغۇچىالرغا بىز مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴿ .﴾152يامان
ئىشالرنى قىلىپ قويۇپ ،كېيىن تەۋبە قىلغان ۋە ئىمانىدا سەمىمىي بولغانالرنى تەۋبىسىدىن
((( تاھا سۈرىسى  92ـــــ  94ـ ئايەتلەر.
((( تاھا سۈرىسى  90ـ ئايەت .

ئەئراف سۈرىسى

كېيىن پەرۋەردىگارىڭ ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلىدۇ( ،ئۇالرغا) رەھىم قىلىدۇ﴿.﴾153
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىشى
بولسا ،تەۋبە قىلىش يۈزىسىدىن ئۇالرنىڭ بەزىسى ـ بەزىسىنى ئۆلتۈرمىگۈچە ﷲ تائاالنىڭ
ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىمىغانلىقىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
ھەمدە ﷲ تائاال ئۇالرغا دۇنيادا خار ۋە تۆۋەن ياشاشنى پۈتۈۋەتتى(﴿ .ﷲ غا) بوھتان
قىلغۇچىالرغا بىز مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴾ يەنى بۇ خارلىق دىندا دىن نامى بىلەن يېڭى بىر

ئىشنى (بىدئەتنى) توقۇپ چىققان كىشىلەرگىمۇ يېتىدۇ .ئۇالرغا يېتىدىغان خارلىقنىڭ ئەسىرى
ھەتتا ئۇالرنىڭ يەلكىلىرىدە كۆرۈلىدۇ.
ھەسەنبەسرى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :دىندا دىن نامى بىلەن يېڭىلىق پەيدا
قىلغۇچىالر ،يورغىالپ ماڭغان ئات  -قېچىرالرنىڭ ئۈستىدە بولسىمۇ ،خارلىقنىڭ ئەسىرى
ئۇالرنىڭ يەلكىلىرىدە كۆرۈلىدۇ.
ئەييۇب ساختىيانى ئەبۇقەالبە جەرمەنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ
ئايەتنىڭ ھۆكمى تا قىيامەتكىچە دىندا دىن نامى بىلەن يېڭىلىق (بىدئەت) پەيدا قىلغان ھەر
بىر كىشى ئۈچۈن ئومۇمىيدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە :دىندا
دىن نامى بىلەن يېڭىلىق پەيدا قىلغان ھەر بىر كىشى خارالنغۇچىدۇر -،دېدى.

ئاندىن ﷲ تائاال بەندىلىرى ئىچىدىن ھەر قانداق بىر گۇناھ ئىشنى قىلغان (مەيلى ئۇ
گۇناھ كۇپۇرلۇق قىلىش ياكى شېرىك كەلتۈرۈش ياكى مۇناپىقلىق قىلىش ۋەياكى مۇسۇلمانالر
توپىدىن ئايرىلىۋېلىش بولسۇن) ،ئۇ گۇناھلىرى ئۈچۈن چىن دىلىدىن تەۋبە قىلىپ ،ئۇنىڭدىن
يانغانال كىشى بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىدىن بېشارەت بېرىپ (بۇ
قىسسىنىڭ ئاخىرىدا) مۇنداق دېدى﴿ :يامان ئىشالرنى قىلىپ قويۇپ ،كېيىن تەۋبە قىلغان ۋە
ئىمانىدا سەمىمىي بولغانالرنى تەۋبىسىدىن كېيىن پەرۋەردىگارىڭ ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلىدۇ،
(ئۇالرغا) رەھىم قىلىدۇ﴾.

ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
بىر ئايال بىلەن يامان ئىش قىلىپ قويۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن توي قىلماقچى بولغان كىشىنىڭ
ھۆكمى ھەققىدە سورالغاندا ،بۇ ئايەتنى  10قېتىم ئوقۇپ ،ئۇ كىشىنى ئۇ ئايال بىلەن توي
قىلىشقىمۇ بۇيرۇمىدى ۋە توي قىلماسلىقتىنمۇ توسمىدى.

*******
((( بەقەرە سۈرىسى  54ـ ئايەت.
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ
مۇسا غەزىپى بېسىلغاندىن كېيىن (يەردە ياتقان تەۋرات) تاختىلىرىنى ئالدى .ئۇنىڭدا
پەرۋەردىگارىدىن قورققۇچىالرغا ھىدايەت قىلىنىدۇ ۋە رەھمەت قىلىنىدۇ دەپ يېزىلغان
ئىدى﴿.﴾154

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاچچىقى يانغاندا تاختىالرنى قولىغا ئالغانلىقى
كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇنداق دېدى :مۇسا ئەلەيھىسساالم تاختىالرنى يەرگە
تاشلىغاندا سۇنۇپ كەتكەن ئىدى .ئاندىن ئۇ ئۇالرنى يەردىن تېرىپ ئالغان ئىدى .شۇڭا بەزى
سەلەپ ئالىملىرى :مۇسا ئەلەيھىسساالم يەردىن تېرىپ ئالغان تاختىالردا :پەرۋەردىگارىدىن
قورققۇچىالرغا ھىدايەت قىلىنىدۇ ۋە رەھمەت قىلىنىدۇ -،دەپ يېزىلغان خەتنىال ئۇچراتتى.
ئەمما ئۇنىڭ تەپسىالتى يوقاپ كەتكەن .ئۇ تاختىالرنىڭ پارچىلىرى تاكى ئىسالم دىنى كەلگۈچە
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ (يەھۇدىيالرنىڭ) دۆلەت خەزىنىلىرىدە ساقالنغان -،دەيدۇ .توغرىسىنى
بىلگۈچى ﷲ دۇر.
ﷲ تائاال﴿ :مۇسا غەزىپى بېسىلغاندىن كېيىن (يەردە ياتقان تەۋرات) تاختىلىرىنى ئالدى.
ئۇنىڭدا پەرۋەردىگارىدىن قورققۇچىالرغا ھىدايەت قىلىنىدۇ ۋە رەھمەت قىلىنىدۇ دەپ يېزىلغان
ئىدى﴾ دەپ خەۋەر بەرگەن ھەم ئۇ تاختا جەننەتتىن چىققان ياقۇتتەك ئېسل تاشالردىن

تۇرسا“ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇنى تاشلىغاندا سۇنۇپ كەتتى” دېيىشكە قانداق كەسكىن پاكىت
باردۇ؟!

*******
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ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
مۇسا ،بىز بەلگىلەپ بەرگەن ۋاقىتتا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ،ئۆز قەۋمىدىن  70كىشىنى
تاللىدى :ئۇالرغا زىلزىلە يۈزلەنگەندە ،مۇسا« :پەرۋەردىگارىم! خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋە مېنى
بۇرۇنال ھاالك قىلغان بوالتتىڭ .ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك
قىالمسەن؟ بۇ پەقەت سېنىڭ سىنىقىڭدۇر ،شۇ ئارقىلىق خالىغان بەندەڭنى ئازدۇرىسەن،
خالىغان بەندەڭنى ھىدايەت قىلىسەن ،سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن،
رەھىم قىلغىن ،سەن ئەڭ ياخشى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن﴿ .﴾155بىزگە بۇ دۇنيادا ۋە

ئەئراف سۈرىسى

ئاخىرەتتە تېگىشلىك ياخشىلىق قىلغىن ،بىز ھەقىقەتەن ساڭا تەۋبە قىلدۇق» دېدى.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن  70كىشىنى اﷲ بەلگىلەپ
بەرگەن ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىشى ۋە ئۇالرنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئىسرائىل ئەۋالدىدىن
 70كىشىنى تالالشقا بۇيرۇيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم  70كىشىنى تالاليدۇ .ئۇالر
پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى دۇئادا باشالمچى
بولىدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان دۇئالىرى ئىچىدىكى :ئى ﷲ! بىزگە بىزدىن بۇرۇن ھېچ كىشىگە
بېرىپ باقمىغان ۋە بىزدىن كېيىنمۇ ھېچ كىشىگە بەرمەيدىغان بىر نەرسىنى بەرسەڭ-،
دېگەن تىلىكىنى ﷲ تائاال ياقتۇرمايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنى بىر تىترەك تۇتىدۇ .بۇ چاغدا
مۇسا ئەلەيھىسساالم«﴿ :پەرۋەردىگارىم! خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغان
بوالتتىڭ .ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟ بۇ
پەقەت سېنىڭ سىنىقىڭدۇر ،شۇ ئارقىلىق خالىغان بەندەڭنى ئازدۇرىسەن ،خالىغان بەندەڭنى
ھىدايەت قىلىسەن ،سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،رەھىم قىلغىن،
سەن ئەڭ ياخشى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن﴾ دېدى.
سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا
ئىبادەت قىلغانلىقى تۈپەيلىدىن ،ئۇالردىن بىر تۈركۈم كىشىنى ﷲ تائاالغا ئۆزرە ئېيتىش
ئۈچۈن ئېلىپ كېلىشكە بۇيرۇدى ۋە ئۇالرنىڭ كېلىدىغان يېرىنى بەلگىلەپ بەردى .مۇسا
ئەلەيھىسساالم شۇ ھامانال قەۋمى ئىچىدىن يەتمىش كىشىنى تاللىدى .ئاندىن ئۇالرنى ﷲ
تائاالغا ئۆزرە ئېيتىشى ئۈچۈن ئېلىپ ماڭدى .ئۇالر بەلگىلەپ بېرىلگەن يەرگە كەلگەندە:
﴿«ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز»﴾((( دېدى .چۈنكى
سەن ﷲ تائاالغا سۆز قىلدىڭ ،شۇنداق بولغان ئىكەن ،ﷲ تائاالنى بىزگە كۆرسەتكىن-،
دېدى .ئاندىن ئۇالرنى چاقماق سوقتى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم يىغالپ
تۇرۇپ ﷲ تائاال دۇئا قىلىپ :ئى پەرۋەردىگارىم! سەن ئىسرائىل ئەۋالدى ئىچىدىكى ئەڭ
ياخشى كىشىلەرنى ھاالك قىلىۋەتتىڭ ،مەن قەۋمىمنىڭ يېنىغا بارغاندا ،ئۇالرغا قانداق جاۋاب
بېرىمەن«﴿ .پەرۋەردىگارىم! خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغان بوالتتىڭ.
ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟﴾ دېدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدى
ئىچىدىكى ياخشىسىنىڭ ياخشىسىدىن  70كىشىنى تالالپ( :ﷲ تائاال سىلەرگە بەلگىلەپ
بەرگەن يەرگە بېرىپ) سىلەر ۋە قەۋمىڭالر قىلىپ قويغان گۇناھىڭالر ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن
كەچۈرۈم سوراڭالر ،روزا تۇتۇڭالر ،پاكىزلىنىڭالر ۋە كىيىمىڭالرنى پاكىزالڭالر -،دېدى .ئاندىن
((( بەقەرە سۈرىسى  55ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ﷲ تائاال بەلىگىلەپ بەرگەن ۋاقىتتا تۇرسىنا تېغىغا
ئېلىپ كەلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال بىلەن ئۇچرىشىش ئۈچۈن ﷲ تائاال رۇخسەت
قىلغان مەلۇم بىر ۋاقىتتا كېلەتتى .ئۇ يەتمىش كىشى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى بۇيرۇغان
ئىشنى قىلىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ﷲ تائاالغا ئۇچراشماقچى بولۇپ ،تۇرسىنا تېغىغا
كەلگەندە ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :سەن بىزگە پەرۋەردىگارىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالتقىن-،
دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم :ماقۇل ،شۇنداق قىالي! -دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم سىنا تېغىغا
يېقىنلىشىۋىدى ،بىر بۇلۇت كېلىپ ،تاغ ئۈستىدىكى بوشلۇقنى قاپلىۋالدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئاشۇ بۇلۇت تومانلىرى ئىچىگە كىرىپ قەۋمىگە :تاغقا يېقىن كېلىڭالر -،دېدى .ﷲ تائاال
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆز قىلغاندا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم تەرەپكە (ئاسماندىن) ئادەمنىڭ كۆزى
قاراشقا قادىر بواللمايدىغان چاقناپ تۇرىدىغان بىر نۇر چۈشتى .شۇڭا مۇسا ئەلەيھىسساالم
بىلەن ئۇ يەتمىش كىشى ئوتتۇرىسىغا بىر توساق قىلىندى .ئۇالر تاغقا يېقىنالشتى .ھەتتا
ئۇالر يېقىنلىشىپ تۇمانلىق بۇلۇت ئىچىگە كىرگەندە ،سەجدە قىلغان ھالەتتە يەرگە يىقىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئۇنى قىل ،بۇنى قىلما دەپ بۇيرۇغان
ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئاڭلىدى .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ بولغاندا ،بۇلۇت مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلگەندە ،ئۇالر
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇسا! ﷲ تائاالنى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ئىشەنمەيمىز -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنى چاقماق سوقتى ـ دە ،ئۇالرنىڭ روھلىرى تەنلىرىدىن ئايرىلىپ ئۆلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىغا يالۋۇرۇپ ۋە دۇئا قىلىپ﴿ :پەرۋەردىگارىم!
خالىغان بولساڭ ،ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغان بوالتتىڭ .ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ
قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟﴾ دېدى .يەنى ئۇالر ئەخمەقلىق قىلدى .شۇ

ئەخمەقلىقى تۈپەيلىدىن بۇالرنى ھاالك قىالمسەن؟

ئىبنى ئابباس ،قەتادە ،مۇجاھىد ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنى بىر
تىترەك باستى .چۈنكى ئۇالر قەۋمى موزايغا ئىبادەت قىلغاندا ،ئۇالردىن ئايرىلىپمۇ چىقمىغان
ياكى ئۇالرنى توساپمۇ كەتمىگەن ئىدى .ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ:

﴿پەرۋەردىگارىم! خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغان بوالتتىڭ .ئارىمىزدىكى
ئەخمەقلەرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟﴾ دېگەن دۇئاسىنىڭ مەزمۇنىدىن

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
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﴿بۇ پەقەت سېنىڭ سىنىقىڭدۇر ،شۇ ئارقىلىق خالىغان بەندەڭنى ئازدۇرىسەن ،خالىغان
بەندەڭنى ھىدايەت قىلىسەن﴾ يەنى بارلىق ئىشالر سېنىڭ بۇيرۇقۇڭ بويىچە بولىدۇ ،پۈتۈن

ھۆكۈملەر ساڭا قاراشلىقتۇر .سېنىڭ خالىغىنىڭ بولىدۇ .سەن خالىغان كىشىنى ئازدۇرىسەن،
خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليسەن .سەن ئازدۇرىۋەتكەن كىشىنى ھېچكىم توغرا يولغا
باشلىيالمايدۇ ،سەن توغرا يولغا باشلىغان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرىۋېتەلمەيدۇ .سەن بېرىشنى
خالىمىغان نەرسىنى ھېچكىم بېرەلمەيدۇ .سەن بەرمەكچى بولغان نەرسىنى ھېچكىم توساپ
قااللمايدۇ .پۈتۈن ئىگىدارچىلىق ساڭا خاستۇر .بارلىق ھۆكۈملەر ساڭا قايتىدۇ ،يارىتىش
ۋە باشقۇرۇش ساڭا خاستۇر﴿ .سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،رەھىم
قىلغىن ،سەن ئەڭ ياخشى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن﴾.

ئەئراف سۈرىسى

كىمكى دۇئاسىدا ﷲ تائاالدىن مەغپىرەت تىلەش بىلەن بىرگە ﷲ تائاالنىڭ رەھمىىتىنى
تىلىسە ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى تىلىگەنلىكىدىن ،بۇرۇن قىلىپ سالغان گۇناھ
ئىشلىرىنى بۇنىڭدىن كېيىن قايتا قىلماسلىقنى تىلىگەنلىكىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ.
يۇقىرىدا قىلىنغان دۇئا ئۇالرغا كەلگەن تىترەك تۇتۇش ۋە چاقماق سوقۇشتەك ﷲ
تائاالنىڭ غەزىپىنى ئۇالردىن قايتۇرۇش ئۈچۈندۇر .ئەمدى ئۇالرنىڭ قىلماقچى بولغان تۆۋەندىكى
دۇئاسى ﷲ تائاالدىن ئەسلىدە تىلىمەكچى بولغان نەرسىلىرىنى تىلەش ئۈچۈندۇر:
﴿بىزگە بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە تېگىشلىك ياخشىلىق قىلغىن﴾ يەنى بىزگە دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە ياخشىلىق ئاتا قىلغىن! ﴿بىز ھەقىقەتەن ساڭا تەۋبە قىلدۇق»﴾ ئىبنى ئابباس،
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇجاھىد ،ئەبۇئالىيە ،زەھھاك ئىبراھىم تەيمى ،سۇددى ،قەتادە ۋە
باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز گۇناھلىرىمىزنى تاشالپ سەن تەرەپكە قايتتۇق
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

*******
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﷲ ئېيتتى« :ئازابىم بىلەن (بەندىلىرىمدىن) خالىغان كىشىنى ئازاباليمەن،
مېنىڭ رەھمىتىم مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىگە ئورتاقتۇر .رەھمىتىمنى (كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن)
ساقالنغۇچىالرغا( ،ماللىرىنىڭ) زاكىتىنى بېرىدىغانالرغا ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان
ئېيتىدىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمەن»﴿.﴾156

اﷲ نىڭ ئايەتلىرىگە ،پەيغەمبىرىگە ئىشەنگەن ۋە زاكاتالرنى ئادا قىلغان
تەقۋادارالرنىڭ اﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿ :بۇ پەقەت سېنىڭ سىنىقىڭدۇر﴾ دېگەن سۆزىگە قارىتا
جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئازابىم بىلەن (بەندىلىرىمدىن) خالىغان كىشىنى ئازاباليمەن،
مېنىڭ رەھمىتىم مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىگە ئورتاقتۇر﴾ يەنى مەن خالىغىنىمنى قىلىمەن ۋە خالىغىنىم
بىلەن ھۆكۈم چىقىرىمەن .مۇشۇنداق قىلىشىمدا مېنىڭ مەلۇم ھېكمىتىم بار .مۇشۇ ئىشالردا مەن
ئادىلدۇرمەن.
ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوق ۋە شېرىكى يوق زات ﷲ ھەممە ئەيىب  -نۇقساندىن
پاكتۇر.
﴿مېنىڭ رەھمىتىم مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىگە ئورتاقتۇر﴾ بۇ ئايەت ھەممە مەخلۇقاتالرغا ئورتاق
ۋە ھەممە مەخلۇقاتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ئايەتتۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئەرشنى كۆتۈرۈپ
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تۇرغۇچى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى پەرىشىتلەرنىڭ قىلغان سۆزىدىن خەۋەر بەرگەن ﷲ تائاالنىڭ
تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ
ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ﴾(((.
ئىمام ئەھمەد جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەھرالىق
بىر ئەرەب كېلىپ تۆگىسىنى چۆكتۈرۈپ (باغالپ) قويۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا
تۇرۇپ ناماز ئوقۇدى .ناماز ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،ئۇ كىشى تۆگىسىنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا
مىنىپ ،ئۈنلۈك ئاۋازدا :ئى ﷲ! ماڭا ۋە مۇھەممەدكە رەھمەت ئاتا قىلغىن ،بىزگە ئاتا قىلغان
رەھمىتىڭگە ھېچكىمنى شېرىك قىلمىغىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە :ئۇ
گۇمراھلىقتىمۇ ياكى ئۇنىڭ تۆگىسى گۇمراھلىقتىمۇ؟ سىلەر ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدىڭالرمۇ؟ -دېدى.
ساھابىلەر :ئاڭلىدۇق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېلىقى سەھرالىق كىشىگە« :ھەقىقەتەن
سەن ﷲ تائاالنىڭ ھەممىگە بولغان رەھمىتىنى چەكلەپ قويدۇڭ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ
تائاال  100رەھمەتنى ياراتتى .ئاندىن ئىنسان ،جىن ۋە باشقا بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ بىر ـ بىرىگە
مېھرىبانلىق قىلىشى ئۈچۈن بىر رەھمەتنى چۈشۈردى .قالغان  99رەھمەتنى ئۆز يېنىدا ساقالپ
قويدى .سىلەرچە ئۇ كىشى گۇمراھلىقتىمۇ ياكى تۆگىسى گۇمراھلىقتىمۇ؟ -دېدى.
ئىمام ئەھمەد سالمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ  100رەھمىتى بار .شۇ رەھمەتلەر ئىچىدىكى بىر رەھمەت بىلەن
بارلىق مەخلۇقاتالر بىر ـ بىرىگە رەھمەت قىلىشىدۇ .شۇ بىر رەھمەتنىڭ سەۋەبى بىلەن يىرتقۇچ
ھايۋانالرمۇ بالىلىرىغا مېھرىبانلىق قىلىدۇ .ﷲ تائاال قالغان  99رەھمىتىنى قىيامەت كۈنىگە ئېلىپ
قويدى».
﴿رەھمىتىمنى (كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن) ساقالنغۇچىالرغا( ،ماللىرىنىڭ) زاكىتىنى
بېرىدىغانالرغا ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتىدىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمەن﴾ يەنى مەن

ئۇالرغا نېئمەت بېرىش ۋە ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن رەھمىتىمنى ئۇالرغا بېرىشىمنى ئۆزەمگە
تېگىشلىك قىلدىم.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن بەندىلىرىگە) رەھمەت
قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى﴾((( ﷲ تائاالنىڭ بۇ رەھمىتى كۇپۇرلۇقتىن ۋە گۇناھ ئىشالردىن
ساقالنغان ،زاكىتىنى ئايرىغان ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە ئىشەنگەن كىشىلەر ئۈچۈندۇر.
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﴿زاكىتىنى بېرىدىغانالرغا﴾ دېگەن ئايەتتە مۇنداق ئىككى خىل كۆز قاراش بار .بۇنىڭ
بىرى ،بۇ كىشىلەردىن ئۆزلىرىنىڭ دىللىرىنى ئەمەل  -ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق پاكىزلىغانالر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ .يەنە بىرى ،بۇ كىشىلەردىن ماللىرىنىڭ زاكىتىنى ئايرىغانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇ
ئايەتنىڭ شۇ ئىككىال خىل مەنىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىمۇ ئېھتىمالغا يېقىن .چۈنكى بۇ ئايەت
مەككىدە چۈشكەندۇر(((.
((( غافىر سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زاكات دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى پاكىزالش دېگەن بولىدۇ .شۇڭالشقا ئەمەل  -ئىبادەت قىلىپ ،دىللىرىنى پاكىزالش
ياكى ماللىرىنىڭ زاكىتىنى بېرىپ ماللىرىنى پاكىزالش مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ .ھەر ئىككى مەنىنى بىلدۈرىشىمۇ مۇمكىن.

ئەئراف سۈرىسى

*******
ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ئۇالر ئەلچىگە ـ ئۈممى پەيغەمبەرگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئەگىشىدۇ ،ئۇالر ئۆز
ئىلكىدىكى 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) ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر ،ئۇنى ھۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەنلەر ،ئۇنىڭغا
نازىل قىلىنغان نۇر (يەنى قۇرئان) غا ئەگەشكۈچىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿.﴾157

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى
﴿ئۇالر ئەلچىگە ـ ئۈممى پەيغەمبەرگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئەگىشىدۇ ،ئۇالر
ئۆز ئىلكىدىكى تەۋرات ،ئىنجىلالردا ئۇنىڭ (سۈپىتىنىڭ) يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ﴾ بۇ ،مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابلىرىدا كەلگەن سۈپەتلىرىدۇر .ئۇ پەيغەمبەرلەر
ئۈممەتلىرىگە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلىدىغانلىقى بىلەن خۇش
بېشارەت بەردى .ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە بۇيرۇدى .ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ساقلىنىپ كەلدى .ئۇالرنىڭ دىنىي ئالىملىرى ۋە
دىنىي رەھبەرلىرىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى بىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەخىر ئۇقەيلىدىن بىر سەھرالىق ئەرەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا (سېتىش ئۈچۈن) مەدىنىگە سۈت
ئېلىپ كەلدىم .سۈتنى سېتىپ بولغاندىن كېيىن ،كۆڭلۈمدە :مەن بۇ كىشى (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى) بىلەن ئۇچرىشىپ ،ئۇنىڭ سۆزىنى بىر ئاڭالپ باقاي -،دېدىم.
شۇ چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ بەكرى بىلەن ئۆمەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا مېڭىپ كېتىۋاتقان
ھالىتىدە ماڭا ئۇچرىشىپ قالدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ماڭدىم .ئۇالر
مېڭىپ ،بالىلىرىدىن ئەڭ چىرايلىقىنىڭ سەكراتقا چۈشۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىگە تەسەللى
ئىزدەپ ،تەۋرات ئوقۇپ ئولتۇرغان بىر يەھۇدىينىڭ قېشىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ يەھۇدىيغا« :تەۋراتنى نازىل قىلغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن سەندىن شۇنى ئۈتۈنۈپ
سوراپ باقاي ،سەن مۇشۇ كىتابتا مېنىڭ سۈپىتىمنى ۋە مېنىڭ قايسى يەردە پەيغەمبەر بولۇپ
چۈنكى بۇ ئايەت مەككىدە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇ ۋاقىتتا مالالردىن زاكات ئايرىش تېخى پەرز قىلىنمىغان ئىدى.
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چىقىشىمنى ئۇچرىتامسەن؟» دېدى .ھېلىقى يەھۇدىي بېشى بىلەن ئۇچراتمايمەن دېگەن
ئىشارەتنى بىلدۈردى .ئۇنىڭ قېشىدا سەكراتتا ياتقان بالىسى :ھەئە ،تەۋراتنى نازىل قىلغان
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،بىز ھەقىقەتەن تەۋراتتا سېنىڭ سۈپىتىڭنى ۋە
سېنىڭ قەيەردىن پەيغەمبەر بولۇپ چىقىشىڭنى ئۇچرىتىمىز .مەن ﷲ تائاالدىن باشقا بىر
ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە سېنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭگە گۇۋاھلىق بېرىمەن-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر ئۇ يەھۇدىينى سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر قاتارىغا
قويۇڭالر» دېدى( .ئۇ باال ئۆلگەندىن كېيىن) ئۇنىڭ ئۆلۈكىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى
كېپەنلىدى ۋە نامىزىنى چۈشۈردى.
ئىبنى جەرىر ئەتا ئىبنى يەسارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئابدۇلالھ
ئىبنى ئەمرىنى ئۇچرىتىپ ،ئۇنىڭغا :سەن ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى
سۈپەتلىرىدىن خەۋەر بەرگەن بولساڭ! -دېدىم .ئۇ :ماقۇل ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەن .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم قۇرئاندا قانداق سۈپەتلەنگەن بولسا ،تەۋراتتىمۇ شۇنداق
سۈپەتلىنىپ كەلگەندۇر .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپىتى :ئى پەيغەمبەر!
ھەقىقەتەن بىز سېنى گۇۋاھچى ،بېشارەتچى ،ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە ساۋاتسىزالرنى (يەنى
ئۈممىتىڭنى) ساقالپ قالغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق .سەن مېنىڭ بەندەم ۋە مېنىڭ پەيغەمبىرىم.
مەن سېنى تەۋەككۈل قىلغۇچى دەپ ئاتىدىم( .ﷲ تائاال تەۋراتتا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
توغرۇلۇق) يەنە :ئۇ قوپال ۋە باغرى قاتتىق ئەمەس .بازارالردا ۋارقىرىمايدۇ ،يامانلىققا يامانلىق
قايتۇرمايدۇ ،بەلكى يامانلىقنى كەچۈرىدۇ .ﷲ تائاال ھەتتا ئۇنىڭ بىلەن ئازغۇن مىللەتنى
“الئىالھە ئىللەلالھ” دېگۈزۈش ئارقىلىق تۈزىمىگۈچە ،ئۇنىڭ بىلەن قۇلۇپالنغان دىلالرنى،
گاس بولۇپ قالغان قۇالقالرنى ۋە كور بولۇپ قالغان كۆزلەرنى ئاچمىغۇچە ،ئۇنىڭ جېنىنى
ئالمايدۇ دېگەندۇر -،دېدى.
ئەتا ئىبنى يەسار مۇنداق دەيدۇ :ئاندىن مەن كەئب بىلەن ئۇچرىشىپ ،ئۇنىڭدىمۇ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپەتلىرىنى سورىدىم ،ئۇمۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىگە
ئوخشاش بايان قىلىپ بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
كۆپلىگەن سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىچە ،تەۋرات دېگەن ئاتالغۇ ئەھلى كىتابنىڭ
بارلىق كىتابلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتالغۇسىدۇر .بەزى ھەدىسلەردىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان
بايانالر كەلدى.
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﴿ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ﴾ بۇمۇ بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابلىرىدا كەلگەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىدۇر .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمەلىيىتى شۇنداق ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ياخشىلىققا
بۇيرۇيتتى ،يامانلىقتىن توسۇيتتى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى
مۆمىنلەر!﴾ دېگەنلىكىنى ئاڭلىساڭالر ،ئۇنىڭغا دىققەت قىلىپ قۇالق سېلىڭالر .چۈنكى

ئۇ سىلەرنى بىرەر ياخشىلىققا بۇيرۇش ياكى بىرەر يامانلىقتىن توسۇش ئۈچۈن قىلىنغان
چاقىرىقتۇر .بۇ چاقىرىقالردىن ئەڭ مۇھىم بولغىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى شېرىكى يوق

ئەئراف سۈرىسى

يالغۇز بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇش ۋە ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت قىلىشتىن
توسۇش ئۈچۈن كەلگەن چاقىرىقتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن ئەۋەتىلگەن بارلىق
پەيغەمبەرلەرمۇ مۇشۇ چاقىرىق بىلەن ئەۋەتىلگەن ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲغا ئىبادەت
قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا
ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((.
﴿ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى ھاالل قىلىدۇ ،ناپاك نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ﴾ يەنى كىشىلەر
ئۆزلىرگە قىيىنالشتۇرۇپ ،ئۆزلىرىچىال ئۆزلىرىگە ھارام قىلىۋالغان بەھىيرە ،سائىبە ،ۋەسىيلە
ۋە ھام((( قاتارلىق تۆگىلەر ۋە شۇنىڭدەك نەرسىلەرنى ھاالل قىلىپ بېرىدۇ .ئۇالرغا ناپاك
نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇالرغا چوشقىنىڭ گۆشى ،جازانە (ئۆسۈم) قاتارلىق ﷲ تائاال يېيىشنى ھارام قىلغان
نەرسىلەردىن ئۆزلىرىچە ھاالل قىلىۋالغانلىرىنى ھارام قىلىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ ،ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق ،كويزا  -كىشەنلەردىن
بوشىتىدۇ (يەنى ئۇالرغا يۈكلەنگەن ئېغىر ۋەزىپىلەرنى ئېلىپ تاشاليدۇ)﴾ يەنى پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم ئاسانچىلىقنى ئېلىپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز بىلەن ئەبۇ مۇسا
ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانى يەمەنگە ۋالى قىلىپ ئەۋەتكەندە ،ئۇ ئىككىسىگە« :خۇش
بېشارەت بېرىڭالر ،قاچۇرۇۋەتمەڭالر ،ئاسانالشتۇرۇڭالر ،قىيىنالشتۇرماڭالر ،بىر ـ بىرىڭالرغا
بويسۇنۇڭالر ،ئىختىالپالشماڭالر» دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھى بولغان ئەبۇبەرزە ئەسلەمى دېگەن ساھابە مۇنداق
دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەمراھ بولغان ئىدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئىشالرنى ئاسانالشتۇرغانلىقىنى كۆردۈم .بىزدىن بۇرۇن ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ شەرىئەتلىرىدە
(ئۇ ئۈممەتلەر ئۈچۈن) قىيىنچىلىقالر بار ئىدى .ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە
ئىشالردا كەڭچىلىك ۋە ئاسانچىلىق قىلىپ بەردى.
شۇڭالشقا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مېنىڭ ئۈممىتىم كۆڭلىگە پۈككەن
بىر يامان ئىشنى قىلىپ سالمىغان ياكى ئېغىزىدا دەپ سالمىغانال بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ
كۆڭلىگە پۈككەن شۇ يامانلىقىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دەيدۇ« :مېنىڭ ئۈممىتىمدىن خاتالىشپ ،ئۇنتۇلۇپ
قېلىپ ياكى مەجبۇرلىنىپ قىلىپ سالغان ئىشالرنىڭ گۇناھى كەچۈرۈۋېتىلدى».
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇ ئۈممەتنى مۇنداق دەپ تىلەشكە تەۋسىيە قىلدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز!
ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق (يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ تۆگىلەرنىڭ تەپسىالتى مائىدە سۈرىسىنىڭ 103ـ ئايىتىدە بايان قىلىنغان.
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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﴾(((.
ئىمام مۇسلىم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال يۇقىرىقى ھەر بىر تىلەكنىڭ
كەينىدىن :مەن ئەلۋەتتە شۇنداق قىلدىم ،ئەلۋەتتە شۇنداق قىلدىم -،دېدى.
﴿ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر ،ئۇنى ھۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەنلەر ،ئۇنىڭغا
نازىل قىلىنغان نۇر (يەنى قۇرئان) غا ئەگەشكۈچىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى دۇنيا

ۋە ئاخىرەتتە بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر.

*******
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر،
ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ ،ئۇنىڭ ﷲ غا ۋە ﷲ
نىڭ سۆزلىرىگە ئىمان كەلتۈرىدىغان ئەلچىسى ئۈممى پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرۈڭالر ،ھىدايەت
تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر»﴿.﴾158

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا پەيغەمبەر بولۇپ
كەلگەنلىكى
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ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر﴾ بۇ ئىنسانالرنىڭ ئىچىگە ئاق تەنلىك ياكى قارا تەنلىك بولسۇن،
مەيلى ئەرەب مىللىتى ياكى باشقا مىللەتلەردىن بولسۇن ،پۈتۈن ئىنسانالر كىرىدۇ﴿ .مەن
ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾ يەنى مەن پۈتۈن

ئىنسانالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى قىلىنغانلىقى ،پۈتۈن
ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلگەنلىكى ئۇنىڭغا بېرىلگەن كاتتا شەرەپ ۋە چوڭ
((( بەقەرە سۈرىسى  286ـ ئايەتىنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ھۆرمەتتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى(« ،مېنىڭ
پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقى ئۈچۈن) قايسى نەرسە ئەڭ چوڭ گۇۋاھ؟» ئېيتقىنكى« ،ﷲ
مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھتۇر (ماڭا ﷲ نىڭ گۇۋاھلىقى كۇپايىدۇر) .بۇ قۇرئان
ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي
قىلىندى﴾((((﴿ ،كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە
قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((﴿ ،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﴾(((.
بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ناھايىتىمۇ كۆپتۇر .ئىسالم دىنىنىڭ ھەر زامان ۋە
ھەر ماكانغا مۇۋاپىق ئىكەنلىكىگە قارىغاندىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتكۈل ئۈممەتلەرگە
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنىڭ ناھايىتىمۇ زۆرۈرلىكى بىلىنىپ تۇرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇداردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئارىلىقىدا بىر سۆھبەت بولدى.
سۆھبەت جەريانىدا ئەبۇبەكرى ئۆمەرنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرۈپ قويدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر
ئاچچىقى بىلەن ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى .ئەبۇبەكرى ئۆمەرنىڭ ئارقىسىدىن بېرىپ ،ئۇنىڭدىن
كەچۈرۈم سورىدى .ئۆمەر ئۇنى كەچۈرۈۋېتىشكە ئۇنىماي ،ئىشىكنى يېپىپ ئۆيگە كىرىپ كەتتى.
ئەبۇبەكرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدى .شۇ چاغدا ،بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىلەن بىللە ئىدۇق( .ئەبۇبەكرى ناھايىتىمۇ ئالدىراش كىرىپ كەلدى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سىلەرنىڭ بۇ قېرىندىشىڭالرنىڭ ئاچچىقى كېلىپ قاپتۇ» دېدى( .ئەبۇبەكرى بولغان
ئىشنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەپسىلىي سۆزلەپ بەردى) ئۆمەرمۇ قىلغان ئىشىغا پۇشايمان
قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كىرىپ ،ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ بولغان ئىشنى
سۆزلەپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايى ئاچچىقالنغانلىقىدىن
ئۆزگىرىپ كەتتى .ئەبۇبەكرى قورقۇپ كېتىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،ماڭا ئۇۋال قىلىنغان ئىدى -،دەپ يېلىنىشقا باشلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سىلەر ماڭا مېنىڭ ھەمراھىمنى تاشالپ بېرەمسىلەر؟ ئى ئىنسانالر! مەن ھەقىقەتەن ﷲ
تائاال تەرىپىدىن ھەممىڭالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن -،دېگەن ۋاقتىمدا ،سىلەر :يالغانچى
سەن -،دەپ جاۋاب بەردىڭالر .ئەبۇبەكرى بولسا :سەن راستچىلسەن -،دەپ جاۋاب بەرگەن
ئىدى» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ماڭا مەندىن بۇرۇن كەلگەن بىرەر پەيغەمبەرگىمۇ بېرىلمىگەن
بەش ئىش بېرىلدى .مەن بۇنى پەخىرلىنىش ئۈچۈن دېمەيمەن( .ئۇ بەش ئىش) مەن ئاق
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمرا ن سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە قارا تەنلىك بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلدىم( .دۈشمەنلىرىمنىڭ دىلىغا)
بىر ئاي يىراقلىقتىكى مۇساپىدىن قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدىم .ئولجىالر ماڭا ھاالل
قىلىنىپ بېرىلدى ،ئۇ مەندىن بۇرۇن بىرەر كىشىگىمۇ ھاالل قىلىنغان ئەمەس ئىدى .ماڭا
زېمىننىڭ ھەممە يېرى ناماز ئوقۇشقا ۋە پاكىزلىنىشقا بولىدىغان قىلىپ بېرىلدى .ماڭا شاپائەت
قىلىش ئىمتىيازى بېرىلدى ،مەن ئۇنى ئۈممىتىم ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگە ساقالپ قويدۇم .ئۇ
شاپائەت ﷲ تائاالغا ھېچنېمىنى شېرىك كەلتۈرمەي ۋاپات بولغان كىشىگە نېسىپ بولىدۇ».
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ
ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ﴾ يەنى مەن ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى،

پەرۋەردىگارى ،ئىگىدارچىلىق قىلىش ،تىرىلدۈرۈش ۋە ئۆلتۈرۈش ئۆز ئىلكىدە بولغان ھەممە
نەرسىنىڭ ئىگىسى ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەردۇرمەن.

﴿ئۇنىڭ ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ سۆزلىرىگە ئىمان كەلتۈرىدىغان ئەلچىسى ئۈممى پەيغەمبەرگە
ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئۇالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر

ئىكەنلىكىنى خەۋەر بېرىپ ،ئاندىن ئۇالرنى ئۆزىگە ئەگىشىشكە ۋە ئىمان كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى.
ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابلىرىدا ۋەدە قىلىنغان ۋە خۇش بېشارەت بېرىلگەن
سۆزى بىلەن ئەمەلىيىتى بىردەك بولغان ۋە ئۆزىگە (ﷲ تائاال تەرىپىدىن) چۈشۈرۈلگەن ﷲ
تائاالنىڭ سۆزلىرىگە ئىمان ئېيتىدىغان پەيغەمبەر ئىكەنلىكى بىلدۈردى.
﴿ھىدايەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر»﴾ يەنى سىلەر توغرا يولنى تېپىشىڭالر
ئۈچۈن ئۇ كۆرسەتكەن يولدا مېڭىڭالر ۋە ئۇنىڭ ئىش ئىزلىرىغا ئەگىشىڭالر.

*******
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ
مۇسانىڭ قەۋمىنىڭ (يەنى بەنى ئىسرائىلنىڭ) ئىچىدە (كىشىلەرنى) ھەق بىلەن توغرا
يولغا باشاليدىغان ،ھەق بىلەن توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائە بار﴿.﴾159
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن ھەقكە ئەگىشىدىغان ۋە ئۇنىڭ
بىلەن توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالردىن) كېچىلىرى
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائە
كىشىلەر بار﴾(((﴿ ،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
((( ئال ئىمران سۈرىسى  113ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ) ،ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب بېرىلىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن
تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿ ،قۇرئان نازىل بولۇشتىن
ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا (تەسىرلىنىپ) دەرھال سەجدىگە
بارىدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز پاكتۇر ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ»
دەيدۇ .ئۇالر يىغلىغان ھالدا سەجدە قىلىشقا يىقىلىدۇ (قۇرئاننى ئاڭالش بىلەن ئۇالر ﷲغا)
تېخىمۇ تەزەررۇ قىلىدۇ﴾(((.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪ
ئۇالر (يەنى بەنى ئىسرائىل) نى  12تارماققا (يەنى قەبىلىگە) جامائەالر قىلىپ بۆلۈۋەتتۇق.
مۇسانىڭ قەۋمى (باياۋاندا) ئۇنىڭدىن سۇ تەلەپ قىلغاندا ،مۇساغا« :ھاساڭ بىلەن
تاشنى ئۇرغىن» دەپ ۋەھى قىلدۇق( .مۇسا ھاسىسى بىلەن تاشنى ئۇرۇۋىدى) ئۇنىڭدىن
(قەبىلىلەرنىڭ سانى بويىچە)  12بۇالق ئېتىلىپ چىقتى ،ھەر قەبىلە ئۆزىنىڭ سۇ ئىچىدىغان
ئورنىنى بىلدى .ئۇالرغا بۇلۇتنى سايىۋەن قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرغا تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى
چۈشۈرۈپ بەردۇق( .ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «سىلەر بىز رىزىقالندۇرغان لەززەتلىك نەرسىلەردىن
يەڭالر»( .ئۇالر بۇ ئۇلۇغ نېئمەتلەرگە نانكورلۇق قىلىش بىلەن) بىزگە زىيان سالغىنى يوق،
(ئۆزلىرىنى ﷲ نىڭ ئازابىغا دۇچار قىلىشلىرى بىلەن) ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم سالدى﴿.﴾160
ئۆز ۋاقتىدا (بىز ئۇالرغا) (يەنى بەنى ئىسرائىلنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىغا)« :سىلەر بۇ شەھەر
(يەنى بەيتۇلمۇقەددەس) دە تۇرۇڭالر ،ئۇ يەردىكى يېمەكلىكلەردىن خالىغىنىڭالرچە يەڭالر،
((( ئال ئىمران سۈرىسى  199ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  52ــــ  54ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  107ـــــ  109ـ ئايەتلەر.
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شەھەر دەرۋازىسىدىن سەجدە قىلغان ھالدا كىرىڭالر( ،كىرىۋاتقان چېغىڭالردا) ئى ﷲ!
گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن دەڭالر ،جىمى گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىمىز ،ياخشىلىق
قىلغۇچىالرغا (ساۋابىنى) زىيادە بېرىمىز» دېدۇق﴿ .﴾161ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زالىمالر ئۇالرغا
ئېيتىلغان سۆزلەرنى (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىنى) باشقا سۆزلەرگە ئۆزگەرتىۋەتتى .ئۇالر زۇلۇم
قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئاسماندىن ئازاب ئەۋەتتۇق﴿.﴾162
بىز بەقەرە سۈرىسىنىڭ  59ـ  60ـ ئايەتلىرىنىڭ تەپسىرىدە بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە
مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر ھەققىدە توختالغان ئىدۇق .بەقەرە سۈرىسى مەدىنىدە چۈشكەن .لېكىن
بۇ ئايەتلەرنىڭ ئىپادىلەيدىغان مەنىسىدىن قارىغاندا ،بۇ ئايەتلەرنىڭ مەككىدە چۈشكەنلىكىنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .بىز بەقەرە سۈرىسىدە بۇ ئايەتلەر بىلەن بەقەرە سۈرىسىدىكى مۇشۇ
مەزمۇنالرنى ئىپادىلەپ كەلگەن ئايەتلەرنىڭ ئارىلىقىدىكى پەرقلەرنى بايان قىلىپ ئۆتكەن
ئىدۇق .شۇڭا بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز .ھەمدۇساناالر ﷲ تائاالغا بولسۇن!
*******

ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩ
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 ئۇالرنى مۇشۇنداق سىنايمىز﴿.﴾163

يەھۇدىيالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ شەنبە كۈنىدىكى چەكلىمىلىرىدىن چىقىپ
كەتكەنلىكى
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بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاراڭالردىكى شەنبە كۈنى (بېلىق تۇتماسلىق) توغرىسىدىكى
شەرىئەت چەكلىمىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى (قانداق قىلغانلىقىمىزنى) ،ئەلۋەتتە
بىلىسىلەر﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغان مەزمۇننى تەپسىلىي يېشىپ بېرىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر)
دىن دېڭىز (يەنى قۇلزۇم دېڭىزى) بويىدىكى (ئەيلە) شەھىرىنىڭ ئەھۋالىنى سورىغىن﴾ يەنى

سەن ئەتراپىڭدىكى يەھۇدىيالردىن ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي ھىيلە
((( بەقەرە سۈرىسى  65ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ئىشلەتكەن ،ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلەپ بەرگەن چەكلىمىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىغا دۇچار بولغان قېرىنداشلىرىنىڭ قىسسىسىنى سورىغىن ۋە يەھۇدىيالرنى
ئۇالرنىڭ ئاشۇ قېرىنداشلىرىغا كەلگەن ئازابنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ كېلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن
ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا ئۇچرىتىدىغان سېنىڭ سۈپەتلىرىڭنى يوشۇرۇشتىن ئاگاھالندۇرغىن.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىكرىمەدىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ كەنت مەديەن شەھىرى بىلەن
تۇرسىنانىڭ ئارىلىقىدىكى ئەيلە ئىسىملىك كەنت ئىدى .ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،قەتادە ۋە
سۇددى قاتارلىقالر بۇ كەنت توغرىسىدا شۇنداق دېدى.
﴿(ئۇنىڭ ئاھالىسى بېلىق تۇتۇش چەكلەنگەن كۈن) شەنبىدە ﷲ نىڭ چەكلىمىسىدىن
چىقاتتى﴾ يەنى ئۇالر شەنبە كۈنىدە ﷲ تائاالنىڭ شەنبە كۈنى ئۈچۈن بەلگىلەپ بەرگەن
بەلگىلىمىسىگە قارشى چىقىپ ،ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىمىلىرىدىن چىقىپ كەتتى﴿ .چۈنكى
شەنبە كۈنى بېلىقالر سۇ ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ ئالدىغا كېلەتتى﴾.
﴿شەنبىدىن غەيرىي كۈنلەردە ئۇالرنىڭ ئالدىغا كەلمەيتتى .پاسىق بولغانلىقلىرى ئۈچۈن
ئۇالرنى مۇشۇنداق سىنايمىز﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىز

ئۇالرنىڭ بېلىق تۇتۇش ھارام قىلىنغان كۈندە بېلىقالرنى سۇ يۈزىگە چىقىرىپ قويۇش بىلەن
ۋە بېلىق تۇتۇش ھاالل قىلىنغان كۈندە بېلىقالرنى ئۇالردىن يوشۇرۇپ قويۇش بىلەن سىنايمىز،
بىزنىڭ مۇشۇنداق سىنىشىمىز ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشتىن يىراقالپ كەتكەنلىكى ۋە
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈندۇر.
بۇالر كۆرۈنۈشتە توغرىدەك ،ئەمەلىيەتتە ھارام بولغان سەۋەبلەر بىلەن ﷲ تائاال
چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن ھىيلە ئىشلەتكەن كىشىلەردۇر .ئىمام ئەبۇئابدۇلالھ بەتتە
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :سىلەر يەھۇدىيالر قىلىپ سالغان ئىشنى قىلىپ سالماڭالر .ئەگەر شۇنداق قىلساڭالر،
ئەڭ ئاددىي ھىيلە بىلەن ﷲ تائاال چەكلىگەن ھارام نەرسىلەرنى ھاالل ساناپ قالىسىلەر».

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅ
ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر جامائە ئادەملەر «ﷲ ھاالك قىلىدىغان ياكى
قاتتىق ئازاباليدىغان قەۋمگە نېمە ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەت قىلىسىلەر؟» دېدى .ئۇالر (يەنى
ۋەز -نەسىھەت قىلغۇچىالر)« :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىدا (گۇناھقا سۈكۈت قىلىپ تۇردۇق
دەپ) ئۆزرە ئېيتماسلىقىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ دىن قورقۇپ (گۇناھتىن چەكلىنىشلىرىنى ئۈمىد
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قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق)» دېدى﴿ .﴾164ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان ۋەز -
نەسىھەتنى قوبۇل قىلمىغان چاغدا ،يامان ئىشتىن مەنئى قىلغۇچىالرنى قۇتقۇزدۇق ،ﷲ نىڭ
ئەمرىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن ،زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا دۇچار قىلدۇق﴿ .﴾165ئۇالر نەھيى
قىلىنغان نەرسىنى تەرك ئېتىشتىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا« :خار مايمۇن بولۇپ
كېتىڭالر» دېدۇق﴿.﴾166

ئۇالرنىڭ مايمۇنغا ئۆزگەرتىۋېتىلگەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى
توسقۇچىالرنىڭ قۇتۇلدۇرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشۇ كەنتتىكى كىشىلەرنىڭ ئۈچ گۇرۇھقا بۆلۈنگەنلىكىدىن خەۋەر
بەردى .ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ﷲ چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىپ ،ھەددىدىن ئېشىپ (ھىيلە
ئىشلىتىپ) ،شەنبە كۈنىدە بېلىق تۇتتى .بۇ ھەقتىكى بايانالر بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىنغان
ئىدى.
يەنە بىر گۇرۇھ ئۇالرنى شەنبە كۈنى بېلىق تۇتۇشتىن توسۇپ ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى
ئەيىبلەپ ،ئۇالردىن ئايرىلىپ چىقتى .يەنە بىر گۇرۇھ بولسا ،ئۆزلىرى بېلىق تۇتمىدى،
تۇتقانالرنى ھەم توسمىدى .لېكىن بۇ گۇرۇھتىكىلەر ئەيىبلىگۈچى كىشىلەرگە«﴿ :ﷲ ھاالك

قىلىدىغان ياكى قاتتىق ئازاباليدىغان قەۋمگە نېمە ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەت قىلىسىلەر؟» دېدى﴾

يەنى :نېمە ئۈچۈن سىلەر ئۇالرنى توسىسىلەر؟ سىلەر ئۇالرنىڭ چوقۇم ھاالك قىلىنىدىغانلىقىنى
ۋە ﷲ تەرىپىدىن كېلىدىغان قاتتىق بىر ئازابقا ھەقلىق بولغانلىقىنى بىلىسىلەر .ئۇنداق
بولغان ئىكەن ،سىلەرنىڭ ئۇالرنى توسقىنىڭالرنىڭ پايدىسى يوق.

ئەيىبلىگۈچىلەر ئۇالرغا«﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىدا (گۇناھقا سۈكۈت قىلىپ تۇردۇق
دەپ) ئۆزرە ئېيتماسلىقىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ دىن قورقۇپ (گۇناھتىن چەكلىنىشلىرىنى ئۈمىد
قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق)» دېدى﴾ يەنى بىزنىڭ شۇنداق قىلىشىمىز ياخشىلىققا

بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش ئۈچۈن بىزدىن ئېلىنغان ۋەدىگە ۋاپا قىلغانلىقىمىز ،ئۇالرنىڭ
بىزنىڭ توسقانلىقىمىزنىڭ سەۋەبىدىن قىلىۋاتقان يامان ئىشلىرىنى تاشالپ ،تەۋبە قىلىپ ﷲ
تائاال تەرەپكە قايتىشىنى ،ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل
قىلىپ ،ئۇالرغا رەھىم قىلىشىنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىز ئۈچۈندۇر.
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﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان ۋەز  -نەسىھەتنى قوبۇل قىلمىغان چاغدا ،يامان ئىشتىن مەنئى
قىلغۇچىالرنى قۇتقۇزدۇق ،ﷲ نىڭ ئەمرىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن ،زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا
دۇچار قىلدۇق﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى

ئەيىبلىگۈچىلەرنى قۇتقۇزىۋالغانلىقىنى ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ ئۆزلىرىگە ـ ئۆزلىرى ئۇۋال
قىلغۇچىالرنى ھاالك قىلغانلىقىنى بايان قىلدى .ئەمما ئۆزلىرىمۇ بېلىق تۇتمىغان ھەم تۇتقانالرنى
توسمىغان گۇرۇھتىكىلەر ھەققىدە ﷲ تائاال ھېچنېمە دېمىدى .چۈنكى مۇكاپات ياكى جازا ھەر
كىمنىڭ قىلغان قىلمىشىغا قارىتا بولىدۇ .بۇالر بولسا ،ماختانغۇدەك بىرەر ياخشى ئىشنىمۇ ياكى
ئەيىبلەنگۈدەك بىرەر يامان ئىشنىمۇ قىلمىدى.

ئەئراف سۈرىسى

ئىكرىمە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباسنىڭ قېشىغا كىرسەم ،ئۇ

مۇشۇ ئايەتلەرنى ئوقۇۋاتقان ئىكەن .ئۇ«﴿ :ﷲ ھاالك قىلىدىغان ياكى قاتتىق ئازاباليدىغان
قەۋمگە نېمە ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەت قىلىسىلەر؟»﴾ دېگۈچى گۇرۇھتىكى كىشىلەرنى ﷲ

تائاالنىڭ قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقىنى ياكى قۇتۇلدۇرۇپ قالمىغانلىقىنى بىلمەيمەن -،دېدى.
مەن ئۇنىڭغا سۆز قېتىپ ،ئۇالرنىڭ قۇتۇلدۇرۇلۇپ قالغانلىقىنى چۈشەندۈردۈم .شۇنىڭ بىلەن،
ئىبنى ئابباس ماڭا بىر تون كەيدۈردى.

*******
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا ،پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا (يەنى يەھۇدىيالرغا) قىيامەتكىچە
چوقۇم قاتتىق ئازاباليدىغان كىشىلەرنى ئەۋەتىپ تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى .شۈبھىسىىزكى،
پەرۋەردىگارىڭ (ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) ئەلۋەتتە تېز جازالىغۇچىدۇر( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرغا)
ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴿.﴾167

يەھۇدىيالرغا خارلىقنىڭ مەڭگۈ يار بولىدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا ،پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا (يەنى يەھۇدىيالرغا) قىيامەتكىچە
چوقۇم قاتتىق ئازاباليدىغان كىشىلەرنى ئەۋەتىپ تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ

ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ،بەلگىلىمىلىرىگە ئاسىيلىق قىلغانلىقى ،ﷲ تائاال چەكلىگەن
ئىشالرنى قىلىش يولىدا ھىيلە ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى چوقۇم قىيامەتكىچە
قاتتىق جازااليدىغان كىشىلەرنى ئەۋەتىپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلدى.
بەزى ئالىمالر :مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئۈستىگە يەتتە يىل (يەنە بىر رىۋايەتتە
 13يىل) خىراج تۆلەشنى يولغا قويغان .مۇسا ئەلەيھىسساالم خىراج تۈزۈمىنى تۇنجى يولغا
قويغان كىشىدۇر .ئاندىن يەھۇدىيالر يۇنانلىق ،كەشدانىلىق ۋە كەلدانلىق پادىشاھالرنىڭ
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشاپ كەلدى .ئاندىن خىرىستىئانالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ
خارلىشىغا ،ئۇالرغا جىزيە ۋە خىراجالرنى تۆلەشكە مەجبۇر بولدى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
ئىسالم دىنىنى ئېلىپ كەلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئىسالم دىنىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتۈپ،
خىراج ۋە جىزيە تۆلەپ كەلدى -،دەيدۇ.
ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئۇالر قىيامەت كۈنىگىچە ئۇچراپ تۇرىدىغان قاتتىق ئازاب
بولسا) ،ئۇالرنىڭ موھتاجلىققا قېلىشى ۋە جىزيە تۆلىشىدۇر.
ئابدۇرازاق سەئىد ئىبنى مۇسەييىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالردىن
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جىزيە ئېلىش ئۈچۈن نىبتى مىللىتىنىڭ ئەۋەتىلگەنلىكى ئېھتىمالغا يېقىندۇر .يەھۇدىيالرنىڭ
ئەڭ ئاخىرقى ئىشى شۇكى ،زامان ئاخىرى بولغاندا ،ئۇالر دەججالغا ياردەمچى بولۇش ئۈچۈن
چىقىدۇ .شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرلىكتە ئۇالرنى ئۆلتۈرىدۇ.
﴿شۈبھىسىىزكى ،پەرۋەردىگارىڭ (ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى) ئەلۋەتتە تېز جازالىغۇچىدۇر،
(ئىتائەت قىلغۇچىالرغا) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ

تائاالنىڭ ئازابى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغان ،بەلگىلىمىسىگە قارشى چىققان كىشىلەر ئۈچۈن
تېزدۇر.
ﷲ تائاالنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتى گۇناھىنى تونۇپ ،تەۋبە قىلىپ ،ياخشىلىققا
قايتقان كىشى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ يەردە كىشىلەرنى ئۈمىدسىزلەندۈرمەسلىك ئۈچۈن
ئۆزىنىڭ ئازاباليدىغانلىقىنى بايان قىلغان سۆزىدىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ مەغپىرەت ۋە رەھمەت
قىلىدىغانلىقىنىمۇ بايان قىلدى .ﷲ تائاال كۆپ ئورۇنالردا بەندىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىنىڭ ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد قىلىش بىلەن ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىدىن قورقۇتۇش كەيپىياتىنىڭ
ئارىسىدا نورمال تۇرۇشى ئۈچۈن ،ئازابقا ئائىت سۆزى بىلەن رەھىم قىلىدىغانلىقىغا ئائىت
سۆزىنى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.

*******
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ ﰃﰄ
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ئۇالرنى (يەنى يەھۇدىيالرنى) يەر يۈزىدە تۈرلۈك پىرقىلەرگە بۆلۈۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدە ياخشىلىرىمۇ بار ،ياخشىلىرىدىن تۆۋەنلىرىمۇ بار ،ئۇالرنىڭ (كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن)
قايتىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قاتتىقچىلىق ۋە كەڭچىلىك بىلەن سىنىدۇق﴿ .﴾168ئۇالردىن
كېيىن( ،يامان) ئەۋالتالر تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى ،ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ ئەرزىمەس پۇل – مېلىنى
(ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي ،قارىقويۇق) ئالىدۇ ۋە بىزنى ﷲ ئەپۇ قىلىدۇ ،دەيدۇ .شۇنداق
پۇل  -مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە ،ئۇالر يەنە ئالىدۇ .كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) ﷲ غا (يالغان
چاپلىماي) پەقەت ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟ ھالبۇكى،
ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى ئوقۇغان ئىدى ،ھارامنى تەرك ئېتىپ ،ﷲ دىن قورقىدىغانالرغا
ئاخىرەت ياخشىدۇر ،بۇنى چۈشەنمەمسىلەر؟﴿ ﴾169كىتابنى مەھكەم تۇتىدىغانالر ،ناماز
ئوقۇيدىغانالر (ساۋابقا ئېرىشىدۇ) ،بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى ھەقىقەتەن زايا
قىلىۋەتمەيمىز﴿.﴾170

ئەئراف سۈرىسى

ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ يەر يۈزىگە چېچىلىپ كەتكەنلىكى
﴿ئۇالرنى (يەنى يەھۇدىيالرنى) يەر يۈزىدە تۈرلۈك پىرقىلەرگە بۆلۈۋەتتۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ
ئايەتتە ئىسرائىل ئەۋالدىنى بىر نەچچە گۇرۇھ قىلىپ يەر يۈزىگە چېچىۋەتكەنلىكىدىن خەۋەر
بېرىدۇ ۋە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋننى غەرق قىلىۋەتكەندىن كېيىن ،بىز ئىسرائىل
ئەۋالدىغا(« :مىسىر) زېمىنىدا تۇرۇڭالر ،ئاخىرەت ۋەدىسى (يەنى قىيامەت) كەلگەن چاغدا
سىلەرنى (قەبرەڭالردىن مەھشەرگاھقا) (كاپىرالر بىلەن مۆمىنلەرنى) ئارىالش ئېلىپ كېلىمىز»
دېدۇق﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياخشىلىرىمۇ بار ،ياخشىلىرىدىن تۆۋەنلىرىمۇ بار ،ئۇالرنىڭ (كۇفرىدىن
ۋە گۇناھتىن) قايتىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قاتتىقچىلىق ۋە كەڭچىلىك بىلەن سىنىدۇق﴾ يەنى

ئۇالرنى كەڭچىلىك ،قاتتىقچىلىق ،قىزىقتۇرۇش ،قورقۇتۇش ،تىنچلىق ،خاتىرجەملىك ئاتا
قىلىش ۋە بااليى  -ئاپەتلەرنى بېرىش بىلەن سىنىدۇق.

﴿ئۇالردىن كېيىن( ،يامان) ئەۋالتالر تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى ،ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ
ئەرزىمەس پۇل ـ مېلىنى (ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي ،قارىقويۇق) ئالىدۇ ۋە بىزنى ﷲ ئەپۇ
قىلىدۇ ،دەيدۇ .شۇنداق پۇل  -مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە ،ئۇالر يەنە ئالىدۇ﴾ يەنى ئارىسىدا

ياخشى ۋە يامانلىرى بار بولغان بۇ ئەۋالدتتىن كېيىن ،ئارىسىدا ھېچقانداق ياخشىسى يوق بىر
ئەۋالد كېلىدۇ .ئۇالر تەۋراتنى ئوقۇشقا ۋارىسلىق قىلىدۇ.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
بۇ ئەلۋەتتە ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن كېيىنكى تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلىدىغان ئەڭ ئەسكى
ئەۋالدتۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى پەيغەمبەرلىرىدىن كېيىن مىراسخور قىلىپ قويدى .ئۇالرغا تەۋراتنى
ئەھدە قىلىپ بەردى.
ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر كەتكەندىن كېيىن (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى
باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك ئەتتى﴾(((.

﴿ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ ئەرزىمەس پۇل – مېلىنى (ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي ،قارىقويۇق)
ئالىدۇ ۋە :بىزنى ﷲ ئەپۇ قىلىدۇ﴾ دەپ ،ﷲ تائاالدىن قۇرۇق ئارزۇالرنى قىلىپ ،شۇنىڭغا

گوللىنىپ يۈرىشىدۇ.

﴿شۇنداق پۇل  -مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە ،ئۇالر يەنە ئالىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قولىغا
شۇ پۇل ـ ماللىرىنى ئېلىشتىن ئۇالرنى ھېچقانداق نەرسە توساپ قااللمايدۇ ،ھېچقانداق نەرسە
ئۇالرنى بۇ يولدىن قايتۇرىۋېتەلمەيدۇ .ئۇالر قولىغا چۈشكەنلىكى مال ـ دۇنيانى ئۇنىڭ ھاالل ـ
ھارام بولۇشىغا قارىماستىن يەۋېرىدۇ.
سۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالردىن كېيىن( ،يامان) ئەۋالتالر تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى،
ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ ئەرزىمەس پۇل ـ مېلىنى (ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي ،قارىقويۇق) ئالىدۇ
((( ئىسرا سۈرىسى  104ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە بىزنى ﷲ ئەپۇ قىلىدۇ ،دەيدۇ .شۇنداق پۇل  -مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە ،ئۇالر يەنە
ئالىدۇ .كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) ﷲ غا (يالغان چاپلىماي) پەقەت ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق
ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟ ھالبۇكى ،ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى ئوقۇغان ئىدى﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئىسرائىل ئەۋالدلىرى بىر قازىنىڭ ئالدىغا
(ئۇنىڭ ھۆكۈم چىقىرىپ قويۇشىنى تەلەپ قىلىپ) بارغىنىدا ،ئۇنىڭغا پارا بېرەتتى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالرنىڭ ياخشىلىرى بىر يەرگە توپلىشىپ ھۆكۈم قىلغاندا ،پارا ئالماسلىققا ئۆزئارا بىر
ـ بىرىدىن ۋەدە ئاالتتى .ئاندىن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرەر كىشى قازىلىققا تەيىنلەنگەن ھامانال
پارا ئېلىشقا باشاليتتى .ئۇنىڭدىن نېمە ئۈچۈن پارا ئالىسەن؟ -دەپ سورالسا ،ئۇ :ﷲ تائاال
مېنى ئەپۇ قىلىدۇ -،دەپ جاۋاب بېرەتتى .ئۇ قازىنىڭ شۇ قىلمىشىنى قالغانلىرى ئەيىبلەيتتى.
ئەگەر ئۇ قازى ئۆلسە ياكى ھوقۇقىدىن قالدۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا بۇرۇن ئەيىبلەيدىغانالردىن
بىرەر كىشى سايالپ قويۇلسا ،ئۇمۇ ئوخشاشال پارا ئېلىشقا باشاليتتى .ئەگەر باشقىالرغىمۇ
دۇنيانىڭ ئەڭ ئەرزىمەس پۇل ـ مېلى كەلسە ،ئۇنى ئېلىۋېرەتتى.

﴿كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) ﷲ غا (يالغان چاپلىماي) پەقەت ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق
ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالردىن (ئۇالرنىڭ ھەقىقەتنى كىشىلەردىن

يوشۇرماستىن ئاشكارا بايان قىلىشىغا) ئەھدە ئالغان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ يەنە شۇنداق
يامان ئىشنى قىلغانلىقىنى ئەيىبلىدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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!﴾
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كىتابتا (يەنى
تەۋراتتا) ﷲ غا (يالغان چاپلىماي) پەقەت ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق ئۇالردىن چىڭ
ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ تەۋبە قىلماي

داۋامالشتۇرىۋېرىدىغان گۇناھلىرى ئۈچۈن :ﷲ تائاال بىزنى ئەپۇ قىلىدۇ -،دەپ يالغان دەۋا
قىلىشىدۇ .ھالبۇكى ،تەۋراتتا ئۇالردىن ھەق سۆزنىال قىلىشقا ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟ دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
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﴿ھارامنى تەرك ئېتىپ ،ﷲ دىن قورقىدىغانالرغا ئاخىرەت ياخشىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال
ئۇالرنى ئۆزىنىڭ بېرىدىغان ساۋابىنىڭ كۆپلىكىگە قىزىقتۇرىدۇ .ئۇالرنى ئازابىنىڭ قاتتىقلىقىدىن
ئاگاھالندۇرىدۇ .يەنى مېنىڭ بېرىدىغان ساۋابىم ۋە مېنىڭ تەييارلىغان مۇكاپاتىم ھارام
ئىشالردىن ساقالنغان ،كۆڭۈل ـ خاھىشىغا ئەگەشمىگەن ۋە ئۆزىنى پەرۋەردىگارىنىڭ تائىتىگە
يۈزلەندۈرگەن كىشىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر.
﴿بۇنى چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى مېنىڭ دەرگاھىمدىكى مۇكاپاتالرنى بۇ دۇنيانىڭ
((( ئال ئىمران سۈرىسى  187ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

ئەرزىمەس پۇل ـ ماللىرىغا تېگەشكەن ئاشۇ كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى بۇنداق ئەخمەقلىقتىن
قايتۇرىدىغان بىر ئەقلى يوقمۇ؟
ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە يېتەكلەيدىغان
كىتابى بولغان قۇرئان كەرىمنى چىڭ تۇتىدىغانالرنى ماختاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىتابنى
مەھكەم تۇتىدىغانالر﴾ يەنى قۇرئان كەرىمنى چىڭ تۇتۇپ ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ،
توسقان ئىشلىرىدىن يانىدىغانالر﴿ ،ناماز ئوقۇيدىغانالر (ساۋابقا ئېرىشىدۇ) ،بىز ياخشى ئىش
قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى ھەقىقەتەن زايا قىلىۋەتمەيمىز﴾.

*******
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ
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»﴿.﴾171

يەھۇدىيالرنىڭ ھەددىدىن بەك ئېشىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن باشلىرىنىڭ
ئۈستىگە تۇر تېغىنىڭ تىكلەنگەنلىكى
قاسىم ئىبنى ئەبۇئەييۇب ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىنى بەيتۇلمۇقەددەس
تەرەپكە ئېلىپ ماڭدى .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاچچىغى پەسەيگەندىن كېيىن ،تاختىنى
يەردىن ئېلىپ ئىسرائىل ئەۋالدىنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا يەتكۈزۈشكە بۇيرۇغان ۋەزىپىلەرنى
ئورۇنداشقا بۇيرۇدى .ئۇ ۋەزىپىلەرنى ئورۇنالش ئۇالرغا ئېغىر تۇيۇلدى .ھەتتا ﷲ تائاال
پەرىشتىلەر ئارقىلىق ئۇالرنىڭ باشلىرىنىڭ ئۈستى تەرىپىگە تۇر تېغىنى سايىۋەندەك تىكلەپ
قويغانغا قەدەر بۇ ۋەزىپىلەرنى قوبۇل قىلىشقا ئۇنىمىدى.

*******
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ
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ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ ئادەم بالىلىرىنى (يەنى نەسلىنى) ئۇالرنىڭ (ئاتىلىرىنىڭ)
پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە گۇۋاھ قىلىپ« :مەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر
ئەمەسمۇ؟» دېدى (يەنى ﷲ ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىگە ۋە بىرلىكىگە
ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى ،ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى) .ئۇالر:
«ھەئە ،سەن بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىزدۇرسەن ،گۇۋاھلىق بەردۇق» دېدى( .ئۇالرنى
گۇۋاھلىق بەرگۈزگەنلىكىمىز) قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ« :بىز بۇنىڭدىن غەپلەتتە قالغان
ئىكەنمىز» دېمەسلىكلىرى ياكى« :ئاتا  -بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى (ساڭا بۇتالرنى) شېرىك
كەلتۈرگەن ئىدى ،بىزنىڭ پەقەت ئۇالرنىڭ ئەۋالدى بولۇپ قالغان يېرىمىز بار (يەنى بىزنىڭ
ئۆزرىمىز بار) گۇمراھالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟» دېمەسلىكلىرى
ئۈچۈندۇر﴿172ـ .﴾173ئۇالرنىڭ (گۇمراھلىقتىن ،ئاتا  -بوۋىلىرىغا ئەگىشىشتىن) قايتىشلىرى
ئۈچۈن ،ئايەتلىرىمىزنى مۇشۇنداق تەپسىلىي بايان قىلىمىز﴿.﴾174

ئادەم بالىلىرىدىن ئېلىنغان ۋەدىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئادەم بالىلىرىنىڭ نەسلىنى ئۇالرنىڭ دادىسى بولغان ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇشتىدىن يارىتىپ ،ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسى ئىكەنلىكىگە،
ئۆزىدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئىالھنىڭ يوق ئىكەنلىكىگە ئۇالرنى ئىقرار قىلدۇرۇپ ،ئۇالردىن
گۇۋاھلىق ئېلىۋالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال ئىنسان بالىلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ دادىلىرى بەرگەن ۋەدىسىگە ۋاپا
قىلىدىغان تەبىئەت بىلەن ياراتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :باتىل دىنالردىن
بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلەنگىن ،ﷲ نىڭ دىنىغا (ئەگەشكىنكى) ﷲ ئىنسانالرنى شۇ دىن
بىلەن ياراتقان ،ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ﴾(((.
بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :خۇددى ھەرقانداق ھايۋان بالىسى
يېڭى تۇغۇلغاندا ،ئەزالىرى ساق ـ ساالمەت ،ئەيىبسىز تۇغۇلغىنىدەك ،ھەر قانداق باال (باشقا
بىر ئاڭ بولمىغان) دىننى تونۇش تەبىئىتى بىلەن تۇغۇلغان بولىدۇ .ئاتا ـ ئانىسى ئۇ بالىنى
يەھۇدىي قىلىدۇ ياكى خىرىستىئان قىلىدۇ ۋەياكى ئاتەشپەرەس قىلىدۇ».
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ئىمام مۇسلىم ئىياز ئىبنى ھىماردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ھەدىس قۇددىسىدا :ھەقىقەتەن مەن بەندىلىرىمنى مۇسۇلمان
قىلىپ ياراتتىم ،ئاندىن شەيتان كېلىپ ئۇالرنى ئۆز دىنلىرىدىن ئازدۇرىۋەتتى .مەن ئۇالرغا
ھاالل قىلىپ بەرگەن نەرسىنى ھارام سانايدىغان قىلىۋەتتى -،دەيدۇ».
ئىنسانالرنىڭ نەسلىنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇشتىدىن ياراتقانلىقى ۋە ئۇالرنى جەننەتكە
كىرىشكە اليىق بولغانالر ۋە دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغانالر دەپ ئىككىگە ئايرىغانلىقى
((( رۇم سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

ھەققىدە نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلدى .تۆۋەندىكى ھەدىسلەر شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر:
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى دوزاخقا كىرىشكە اليىق
بولغان بىر كىشىگە :ئېيتقىنكى ،ئەگەر يەر يۈزىدىكى بارلىق نەرسىلەر سېنىڭ بولغىنىدا،
سەن ئۇ نەرسىلەرنى بېرىپ ،ئۆزەڭنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇپ قاالمتىڭ؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى:
ھەئە ،شۇنداق قىالتتىم -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال :مەن سەندىن ئۇنىڭدىنمۇ ئاددي
نەرسىنى تەلەپ قىلغان ئىدىم .مەن سەندىن ئاتاڭ ئادەمنىڭ پۇشتىدىكى چېغىڭدا ،ماڭا
شېرىك كەلتۈرمەسلىكىڭ ئۈچۈن ئەھدە ئالغان ئىدىم .لېكىن سەن ماڭا شېرىك كەلتۈردىڭ-،
دەيدۇ ».بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام تىرمىزى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ياراتقاندا ،ئۇنىڭ دۈمبىسىنى
سىلىدى ـ دە ،ئۇنىڭ دۈمبىسىدىن ﷲ تائاال تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ياراتماقچى بولغان
پۈتۈن ئىنسانالر تۆكۈلدى .ھەر بىر ئىنساننىڭ ئىككى كۆزىنىڭ ئارىلىقىدا پارقىراپ تۇرىدىغان
بىر نۇرنى قىلدى .ئاندىن ئۇالرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا كۆرسەتتى .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى
پەرۋەردىگارىم! بۇالر كىملەر؟ -دېدى .ﷲ تائاال :بۇ سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭ -،دېدى .ئادەم
ئەلەيھىسساالم كىشىلەر ئىچىدىن بىرىنى كۆردى .ئۇ كىشىنىڭ ئىككى كۆزىنىڭ ئارىلىقىدىكى
نۇرى ئۇنىڭغا يېقىپ قالدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! بۇ كىم بولىدۇ؟-
دېدى .ﷲ تائاال :بۇ ئاخىرىدىراق كېلىدىغان ئۈممەتلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەۋالدلىرىڭدىن
داۋۇت ئىسىملىك بىر كىشىدۇر -،دېدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! ئۇنىڭ
ئۆمۈرىنى قانچە ياش قىلدىڭ؟ -دېدى .ﷲ تائاال :ئاتمىش ياش قىلدىم -،دېدى .ئادەم
ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! بۇنىڭغا ئۆز ئۆمرۈمنىڭ  40يىلىنى بەردىم -،دېدى .ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆمرى ئاخىرلىشىپ ،جان ئالغۇچى پەرىشتە ئۇنىڭ جېنىنى ئالغىلى كەلگەندە،
ئادەم ئەلەيھىسساالم :مېنىڭ ئۆمۈرۈمدىن يەنە  40يىل قالمىدىمۇ؟ -دېدى .جان ئالغۇچى
پەرىشتە :سەن ئۇ  40يىل ئۆمرىڭنى ئوغلۇڭ داۋۇدقا بەرمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم
بۇنىڭدىن تېنىۋالدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ئەۋالدى بولغان ئىنسانالرمۇ تېنىۋالىدىغان بولۇپ
قالدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ﷲ تائاالغا (چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەسلىككە
بەرگەن ۋەدىسىنى) ئۇنتۇغان ئىدى ،ئۇنىڭ ئەۋالدى بولغان ئىنسانالرمۇ ئۇنتۇغاق بولۇپ
قالدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم خاتالىق ئۆتكۈزگەن ئىدى ،ئۇنىڭ ئەۋالدى بولغان ئىنسانمۇ
خاتالىشىدىغان بولدى».
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ۋە مۇشۇ مەزمۇندا كەلگەن باشقا ھەدىسلەر ﷲ تائاالنىڭ ئادەم
ئەۋالدىنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇشتىدىن قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنى جەننەتكە كىرىشكە اليىق
بولغانالر ۋە دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغانالر دەپ ئايرىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
﴿ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە گۇۋاھ قىلىپ« :مەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر ئەمەسمۇ؟»
دېدى (يەنى ﷲ ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىگە ۋە بىرلىكىگە ئادەم بالىلىرىنى
ئىقرار قىلدۇردى ،ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى) .ئۇالر« :ھەئە ،سەن بىزنىڭ
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پەرۋەردىگارىمىزدۇرسەن ،گۇۋاھلىق بەردۇق» دېدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ
ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھچى قىلىش ئۈچۈن ياراتتى .ئۇالر ﷲ تائاالغا
بەرگەن گۇۋاھلىقىنى ۋۇجۇدى ۋە سۆزى ئارقىلىق بەردى .سوئال سوراش بەزىدە سۆز ئارقىلىق
ۋە بەزىدە ئىشارەت ئارقىلىق بولغىنىدەك ،گۇۋاھلىق بېرىشمۇ بەزىدە سۆز ئارقىلىق ،بەزىدە
ئادەمنىڭ ۋۇجۇدى ئارقىلىق بولىدۇ.
بەزى ئالىمالر :ﷲ تائاالنىڭ ئادەمنىڭ پۇشتى بولغان ئىنسانالردىن ئالغان گۇۋاھلىقى
ۋۇجۇد ئارقىلىق بولغان ،ئەگەر بەزى ئالىمالرنىڭ دېگىنىدەك سۆز ئارقىلىق ئالغان گۇۋاھلىق
بولغان بولسا ،ھەر بىر ئىنسان ئۇنى ئەسىلىيەلىگەن بوالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال سۆز
ئارقىلىق بەرگەن شۇ گۇۋاھلىقنى ئۇنىڭ زىيىنىغا ئىسپات قىلغان بوالتتى -،دېدى.
ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئادەم بالىلىرىدىن گۇۋاھلىق ئالغانلىقى
ھەققىدە بەرگەن خەۋىرى شۇ گۇۋاھلىقنىڭ ھەر بىر ئىنساندا بار ئىكەنلىكىگە يېتەرلىك
ئەمەسمۇ؟ -دېگەن سوئال قويۇلسا ،ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جاۋاب شۇكى ،مۇشرىكالر پەيغەمبەرلەر
ئۇالرغا يەتكۈزگەن ،ئۇالردىن گۇۋاھلىق ئېلىنغانلىقى ھەققىدىكى خەۋىرىنىمۇ ،ئۇالردىن
ئېلىنغان گۇۋاھلىقنىمۇ ئىنكار قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ گۇۋاھلىق ھەققىدە
ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن بۇ خەۋەرلىرى ئۇالرنىڭ زىيىنى ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئايرىم پاكىت
بولىدۇ .شۇڭا ئۇالردىن ئېلىنغان گۇۋاھلىق (سۆز ئارقىلىق ئېلىنغان گۇۋاھلىق بولماستىن)،
بەلكى ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىغا سىڭدۈرۈۋېتىگەن ﷲ تائاالنى بىر دەپ تونۇش تەبىئىتىدۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرنى گۇۋاھلىق بەرگۈزگەنلىكىمىز) قىيامەت
كۈنى ئۇالرنىڭ« :بىز بۇنىڭدىن غەپلەتتە قالغان ئىكەنمىز» دېمەسلىكلىرى ياكى« :ئاتا -
بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى (ساڭا بۇتالرنى) شېرىك كەلتۈرگەن ئىدى ،بىزنىڭ پەقەت ئۇالرنىڭ
ئەۋالدى بولۇپ قالغان يېرىمىز بار (يەنى بىزنىڭ ئۆزرىمىز بار) گۇمراھالرنىڭ قىلمىشلىرى
تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟» دېمەسلىكلىرى ئۈچۈندۇر﴾.

*******
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ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴﯵ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) غا شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ
بەرگىنكى ،ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق (يەنى كىتابۇلالنىڭ بەزى ئىلىملىرىنى ئۆگەتتۇق) .ئۇ
ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى ،ئۇنىڭغا شەيتان ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال گۇمراھالردىن بولۇپ
كەتتى﴿ .﴾175ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇنى (تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە) كۆتۈرەتتۇق لېكىن
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ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كەتتى ،نەپسى خاھىشىغا بويسۇندى ،ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى ،ئۇنى
قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ ،قوغلىۋەتمىسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ،
بۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ قەۋمنىڭ مىسالىدۇر ،ئويالپ بېقىشلىرى
ئۈچۈن ،بۇ قىسسىنى (قەۋمىڭگە) سۆزلەپ بەرگىن﴿ .﴾176بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار
قىلىپ ئۆزلىرىگە زىيان سالغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمىدېگەن يامان!﴿﴾177

بەلئەم ئىبنى بائۇرانىڭ قىسسىسى ۋە ئىلىمدىن ئايرىۋېتىلگەن ئالىمنىڭ
مىسالى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) غا شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ
بەرگىنكى ،ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق (يەنى كىتابۇلالنىڭ بەزى ئىلىملىرىنى ئۆگەتتۇق).
ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى﴾ ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇلالھ ئىبنى

مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتە دېيىلگەن بۇ ئادەم
بولسا ،بەنى ئىسرائىل قەۋمىدىن بولغان بەلئەم ئىبنى بائۇرا دېگەن كىشىدۇر .شەھبە ۋە
باشقىالر مەنسۇرنىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ.
سەئىد ئىبنى ئەبۇ ئۇرۇبە قەتادەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئۇ سەيفى
ئىبنى راھىب دېگەن كىشى بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
قەتادە يەنە كەئىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ بەلقە دېگەن يەرلىك
كىشى بولۇپ ،ئۇ كىشى ئىسمى ئەزەم (ﷲ تائاالنىڭ كاتتا ئىسىملىرى) نى بىلەتتى .ئۇ ئەينى
چاغدا پەلەستىندە ياشايدىغان كۈچلۈك بىر قەۋم بىلەن ياشايتتى.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئۇ يەمەنلىك بەلئەمە دېگەن بىر كىشى
بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى بىلدۈرگەن ،لېكىن ئۇ ئادەم ئۇ بىلىملەرنى
تاشلىۋەتكەن -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
مالىك ئىبنى دىنار مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئادەم ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئالىملىرىدىن بولۇپ
دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدىغان كىشى ئىدى .ئىسرائىل ئەۋالدى باشلىرىغا مۇشكۈلچىلىك
كەلگەندە ،ئۇ كىشىنى ئالدىغا چىقىرىپ قوياتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇ ئادەمنى مەديەن
پادىشاھىنى ﷲ نىڭ دىنىغا چاقىرىشقا ئەۋەتتى .مەديەن پادىشاھى مەديەن زېمىنىدىن بىر
قىسىم يەرلەرنى ئۇنىڭ باشقۇرۇشى ئۈچۈن بۆلۈپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئادەم مەديەن
پادىشاھىنىڭ دىنىغا كىرىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىنى تاشلىدى.
ئىمران ئىبنى ئۇيەينە ئىمران ئىبنى ھارىستىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ بەلئەم ئىبنى بائىر دېگەن كىشىدۇر .مۇجاھىد
ۋە ئىكرىمەمۇ مۇشۇنداق دېدى .سەقىيف :ئۇ ئادەم ئۇمەييە ئەبۇسۇلت دېگەن كىشىدۇر-،
دېدى.
ئەمما بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىغا سەۋەبچى بولغان ئەڭ مەشھۇر كىشى (ئىبنى مەسئۇد ۋە
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باشقا سەلەپ ئالىملىرىنىڭ دېگىنىدەك) :ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ زامانىسىدىكى پېشقەدەملەردىن
بىر كىشى ئىدى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇ ئادەم پەلەستىندىكى كۈچلۈك قەۋمدىن ئىسمى ئەزەمنى بىلىدىغان بەلقەم ئىسىملىك
كىشىدۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا ئەلەيھىسساالم پەلەستىندىكى كۈچلۈك قەۋم ياشايدىغان جايغا كىرمەكچى
بولغاندا ،بەلئەمە دېگەن كىشىنىڭ قېشىغا ،ئۇ كىشىنىڭ تاغىلىرىنىڭ بالىلىرى ۋە قەۋمى
كېلىپ :مۇسا تۆمۈر ئادەم ،ئۇنىڭ ناھايىتىمۇ نۇرغۇن ئەسكىرى بار ،ئەگەر مۇسا بىزنىڭ
ئۈستىمىزدىن غەلىبە قىلىپ قالسا ،ھەممىمىزنى يوقىتىۋېتىدۇ .شۇڭا سەن بىزنىڭ مۇسا ۋە
ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلىنىپ قېلىشىمىز ئۈچۈن ﷲ تائاالغا دۇئا قىلساڭ-،
دېدى .بەلئەمە :ئەگەر مەن ﷲ تائاالغا مۇشۇنداق دۇئا قىلسام ،مېنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىم
تۈگەيدۇ -،دېدى .ئۇنىڭ قەۋمى ئۇنى قويۇپ بەرمەي ،دۇئا قىلىشقا مەجبۇرالۋەرگەندىن
كېيىن ،ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىگە ئاتا قىلغان ئىلىمنى كۆتۈرۈۋەتتى .مانا بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) غا شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى
ئوقۇپ بەرگىنكى ،ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق (يەنى كىتابۇلالنىڭ بەزى ئىلىملىرىنى
ئۆگەتتۇق) .ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى ،ئۇنىڭغا شەيتان ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال
گۇمراھالردىن بولۇپ كەتتى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر.

﴿ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇنى (تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە) كۆتۈرەتتۇق﴾ يەنى ئۇنىڭغا
بەرگەن ئايەتلىرىمىز بىلەن ئەلۋەتتە ئۇنى دۇنيانىڭ ئەرزىمەس نەرسىلىرى بىلەن بۇلغىنىشتىن
ساقاليتتۇق.
﴿لېكىن ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كەتتى ،نەپسى خاھىشىغا بويسۇندى﴾ يەنى دۇنيانىڭ
زىبۇزىننەتلىرىگە بېرىلىپ ،ئۇنىڭ راھەت ـ پاراغەتلىرىگە يۈزلەندى .دۇنيا ئۇنى ئەقىلسىز،
نادان كىشىلەرنى ئالدىغاندەكال ئالداپ كەتتى.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق سالىمدىن ئەبۇنەزەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسا ئەلەيھىسساالم شام زېمىنىدىكى كەنئان قەۋمى ياشايدىغان زېمىنغا كىرمەكچى بولغاندا،
بەلئەمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئۇ ئىسرائىل ئەۋالدىدىكى مۇسا دېگەن كىشىدۇر.
ئۇ بىزنى شەھەرلىرىمىزدىن چىقىرىپ ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى بىزنىڭ زېمىنىمىزغا يەرلەشتۈرۈش
ئۈچۈن كەلدى .بىز سېنىڭ قەۋمىڭ ،بىزنىڭ باشقا بارىدىغان ماكانىمىز يوق .سەن بولساڭ،
دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدىغان كىشىدۇرسەن .شۇڭا سەن ﷲ تائاالغا ئۇالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا
قىلساڭ -،دېدى .بەلئەمە :سىلەرگە ۋاي! مەن ﷲ تائاالغا ئىشەنگەن ياخشى كىشىلەر ۋە
پەرىشتىلەر بىلەن بىللە بولغان ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىالمدىمەن؟
مەن ﷲ تائاال تەرىپىدىن ماڭا ئاتا قىلغان بىلىمنى بىلىمەن -،دېدى .ئۇنىڭ قەۋمى:

ئەئراف سۈرىسى

بىزنىڭ بارىدىغان باشقا ماكانمىز يوق تۇرسا؟ -دېگەندەك سۆزلەر بىلەن ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ،
ئۇنىڭ ھېسداشلىقىنى قوزغىدى ،ھەتتا ئۇنى ئازدۇردى .ئۇ ئېزىپ كېتىپ ،ئېشىكىگە مىنىپ
مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنى كۆرەلىگىدەك يېقىنلىقتىكى خۇسبان ئىسىملىك
تاغنىڭ ئۈستىگە چىقىش ئۈچۈن ماڭدى .ئۇ تاغقا قاراپ بىر ئاز مېڭىۋېدى ،تاغدا ئۇنىڭ
ئىلگىرىلىشىنى توسايدىغان توساق پەيدا بولدى .ئۇ قايتىپ چۈشۈپ تاغنى ئۇردى ـ دە،
ئارقىغا ياندى .شۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى توساق يوقاپ كەتتى .ئۇ يەنە قايتا تاغقا ياماشتى.
ئۇ ئازراق ئىلگىرىلەش بىلەنال ،توساق قايتا پەيدا بولدى .ئۇ توساقنى ئۇردى ـ دە ،قايتىپ
چۈشتى .توساق ئەۋۋەلقى قېتىمغا ئوخشاشال يوقاپ كېتىپ ،ئۇ كىشىنىڭ زىيىنىغا ھۆججەت
بولۇپ سۆزلەپ :ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! ئى بەلئەمە! قەيەرگە بارىسەن؟ سەن پەرىشتىلەرنىڭ
مۇشۇ تەرىپىمدىن توسۇپ تۇرغانلىقىنى بىلمىدىڭمۇ؟ سەن ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ۋە
ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ياخشى كىشىلەرنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلىش ئۈچۈن كېتىۋاتامسەن؟ -دېدى.
بەلئەمە ئورنىدىن قوزغالماي تۇرۇپال تاغنى يەنە بىرنى ئۇردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال
ئۇنىڭ ئىلگىرىلىشى ئۈچۈن يول بەردى .ئۇ ئېشىكىگە مىنىپ مۇسا ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنى
كۆرگىلى بولىدىغان خۇسبان تېغىنىڭ چوققىسىغا چىقىپ ،ئۇالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلىشقا
باشلىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ مۇسا ۋە ئەسكەرلىرىنىڭ زىيىنىغا قارىتا قىلغان ھەر بىر يامان
دۇئاسىنى ئۆز قەۋمىنىڭ زىيىنىغا بۇرىۋەتتى .قەۋمى ئۈچۈن قىلغان ھەر بىر ياخشى دۇئاسىنى
مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىگە بۇرىۋەتتى.
قەۋمى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى بەلئەمە! ئۆزەڭنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىڭنى بىلەمسەن؟
سەن بىزنىڭ زىيىنىمىزغا ۋە ئۇالرنىڭ پايدىسىغا دۇئا قىلىپسەنغۇ؟ -دېيىشتى .بەلئەمە ئۇالرغا:
بۇ مېنىڭ قولۇمدىن كېلىدىغان ئىش ئەمەس ،ئۇنى ﷲ تائاال شۇنداق قىلدى -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ تىلى ساڭگىالپ مەيدىسىگە چۈشۈپ قالدى .ئۇ قەۋمىگە :ئەمدى مېنىڭ
دۇنيا ـ ئاخىرەتلىكىم يوقالدى .بىزنىڭ ئالدىمىزدا ھىيلە ـ نەيرەڭ ئىشلىتىشتىن باشقا يول
قالمىدى .مەن سىلەرگە بىر ھىيلە ئۆگىتىپ قوياي ،سىلەر ئاياللىرىڭالرنى چىرايلىق ياساڭالر
ۋە ئۇالرنىڭ قوللىرىغا ساتقۇدەك بىر نەرسە بېرىڭالر ـ دە ،شۇ نەرسىلەرنى سېتىىشى ئۈچۈن
ئۇالرنى مۇسانىڭ ئەسكەرلىرى بار جايغا ئەۋەتىڭالر .ئەگەر مۇسانىڭ ئەسكەرلىرىدىن بىرەرسى
ئاياللىرىڭالرغا چېقىلماقچى بولسا ،ئۇالر ئۆزلىرىنى تارتمىسۇن .چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
بىر كىشى يامان ئىش قىلىپ قالسا ،ئۇالر غەلىبە قىاللمايدۇ -،دېدى .بەلئەمەنىڭ قەۋمى
ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلدى .ئايالالر ئەسكەرلەر بار يەرگە يېتىپ كەلدى .ئۇالر ئىچىدىن كەنئان
مىللىتىنىڭ باشلىقى سۇۋارنىڭ كەسفى ئىسىملىك قىزى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىكى
كاتتىلىرىدىن بىرى ۋە بىر قەبىلىنىڭ باشلىقى بولغان زۇمرى ئىبنى شەلۇم ئىسىملىك بىر
كىشىنىڭ قېشىدىن ئۆتتى .ئۇ كىشى ئۇ ئايالنى بىر كۆرۈش بىلەنال ئاشىق بولۇپ قالدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كىشى ئۇ ئايالنىڭ قولىدىن تۇتۇپ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ
كېلىپ :گۇمانىمچە ،سەن ماڭا :بۇ ئىش ھارام ،سەن بۇ ئايالغا يېقىنالشمىغىن! -دەيسەنغۇ
دەيمەن -،دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم :ھەئە ،شۇنداق ،ئۇ ئايال ساڭا ھارام -،دېدى .ئۇ
كىشى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بۇ ئىشتا ھەرگىزمۇ ساڭا بويسۇنمايمەن-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كىشى ھېلىقى ئايالنى ئۆز چېدىرىغا ئەكىرىپ ،ئۇنىڭ بىلەن يامان
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ئىش قىلدى .شۇ سەۋەبتىن ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدىغا تائۇن (ئىچى سۈرۈش) كېسىلىنى
ئەۋەتتى.
ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ نەۋرىسى بولغان فىنھاس ئىبنى ئىزار ئىسىملىك بىر كىشى
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەسكىرىي ئىشلىرىغا مەسئۇل بولۇپ ،زۇمرە ئىبنى شەمئۇن يۇقىرىقى
ئىشالرنى قىلغاندا ،ئۇ بۇ يەردە يوق ئىدى .ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئىچى سۈرۈش كېسىلى
ئەۋەتىلىپ ،ئۇ كېسەللىك ئەۋجىگە چىققاندا ،ئۇ كىشى كېلىپ ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن
كېيىن ،ھەممە يېرى تۆمۈردىن سوقۇلغان نەيزىسىنى كۆتەرگىنىچە ،زۇمرە ئىبنى شەلۇمنىڭ
چېدىرىغا كىردى .شۇ چاغدا ئۇ ھېلىقى ئايال بىلەن يامان ئىش قىلىۋاتقان ھالەتتە بولۇپ،
ئۇ ئىككىسىنى (زىخقا ئۆتكۈزگەن كاۋابتەك) نەيزىسىگە ئۆتكۈزۈپ ،نەيزىنىڭ سېپىنى بېلىگە
تىرەپ ،ئۇچىنى زاڭىقىغا يۆلىگەن پېتى ئېلىپ چىقتى .فىنھاسنىڭ قېرىندىشى بەكرى ئىزار:
ئى ﷲ! ساڭا ئاسىيلىق قىلغان كىشىنى مۇشۇنداق قىلىمىز -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،تائۇن كېسىلى ئۇالردىن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى .زۇمرە ئىبنى شەلۇم يۇقىرىقى
يامان ئىشنى قىلىشقا باشلىغان ۋاقىتتىن تاكى ئۇنى فىنھاس نەيزە تىقىپ ئۆلتۈرۈۋەتكەنگە
قەدەر بولغان ۋاقىت ئىچىدە ئىسرائىل ئەۋالدىدىن  70مىڭ كىشى تائۇن (ئىچىى سۈرۈش)
كېسىلىدە ئۆلۈپ كەتتى .ئۆلگەنلەرنىڭ سانىنى ئەڭ ئاز ھېسابلىغانالرمۇ :ئۇالردىن  20مىڭ
كىشى ئۆلۈپ كەتتى -،دەيدۇ( .فىنھاس ئىبنى ئىزار ئۇ ئىككىسىنىڭ جەسەتلىرى ئۆتكۈزۈلگەن
نەيزىنىڭ سېپىنى بېلىگە تىرەپ ،ئۇچىنى زاڭىقىغا يۆلەپ كۆتەرگەنلىكى ئۈچۈن) شۇنىڭدىن
كېيىن ،ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدا قۇربانلىق قىلىنغان مالالرنىڭ بوينىنى ،قولىنى ۋە بېشىنى
فىنھاسنىڭ ئەۋالدلىرىغا ،قالغىنىنى بەكرىگە بېرىدىغان بىر ئادەت يولغا قويۇلغان.
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ﷲ تائاال بەلئەم ئىبنى بائۇرا ھەققىدە تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) غا شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىنكى ،ئۇنىڭغا
ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق (يەنى كىتابۇلالنىڭ بەزى ئىلىملىرىنى ئۆگەتتۇق) .ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن
ئۆزىنى تارتتى ،ئۇنىڭغا شەيتان ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال گۇمراھالردىن بولۇپ كەتتى .ئەگەر
بىز خالىساق ،ئۇنى (تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە) كۆتۈرەتتۇق ،لېكىن ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ
كەتتى ،نەپسى خاھىشىغا بويسۇندى ،ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى ،ئۇنى قوغلىۋەتسەڭمۇ
تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ ،قوغلىۋەتمىسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ ،بۇ بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ قەۋمنىڭ مىسالىدۇر ،ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈن ،بۇ
قىسسىنى (قەۋمىڭگە) سۆزلەپ بەرگىن﴾.
﴿ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى ،ئۇنى قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ،
قوغلىۋەتمىسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ﴾ تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

ئىختىالپلىشىپ قالدى.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق سالىم ئەبۇنەزىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇنىڭ تىلى ساڭگىالپ ھەتتا مەيدىسىگىچە چۈشۈپ قالدى دېگەن سۆزگە ئاساسەن ،بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسىدىن بەلئەمەنىڭ ئىتنىڭ ئىككىال ھالىتىگە ئوخشاپ قالغانلىقى ئوچۇق چىقىپ
تۇرىدۇ.

ئەئراف سۈرىسى

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك كۆز قاراشمۇ بار :بەلئەمە ئۆزىنىڭ
گۇمراھلىقىدا ،ئۇنىڭدا داۋاملىشىشتا ۋە ئىمانغا چاقىرىلسىمۇ ،چاقىرىلمىسىمۇ ئۇنىڭدىن ھېچقانداق
مەنپەئەت ئااللمىغانلىقىدا قوغلىۋەتسىمۇ ،قوغلىۋەتمىسىمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرايدىغان ئىتقا
ئوخشايدۇ .خۇددى ئىت ئىككىال ئەھۋالدا تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرىگىنىدەك ،بەلئەمەمۇ ئىمان
ئېيتىشقا قىلىنغان ۋەز ـ نەسىھەت ،چاقىرىقنىڭ بولغىنى ۋە بولمىغىنىدىن ھېچبىر مەنپەئەت
ئااللمىدى.
ﷲ تائاال بۇنداق سۈپەتتىكى كىشىلەر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى ئاگاھالندۇرامسەن،
ئاگاھالندۇرمامسەن ،ئۇالرغا بەرىبىر ئوخشاش ،ئىمان ئېيتمايدۇ﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئۇالر
(يەنى مۇناپىقالر) ئۈچۈن مەيلى مەغپىرەت تەلەپ قىل ،مەيلى مەغپىرەت تەلەپ قىلما (بەرىبىر
ئوخشاش) ،ئۇالر ئۈچۈن  70قېتىم مەغپىرەت تەلەپ قىلساڭمۇ ،ﷲ ھەرگىز ئۇالرنى مەغپىرەت
قىلمايدۇ .چۈنكى ئۇالر ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى ،ﷲ پاسىق قەۋمنى
ھىدايەت قىلمايدۇ﴾(((.
﴿ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى ،ئۇنى قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ،
قوغلىۋەتمىسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە تۆۋەندىكدەك

كۆز قاراشمۇ بار :كاپىر ،مۇناپىق ۋە گۇمراھلىقتىكى كىشىنىڭ دىلى ئاجىز ۋە ھىدايەتتىن
قۇرۇق بولىدۇ ۋە بۇ تولىمۇ تۇراقسىز كېلىدۇ .ﷲ تائاال مۇشۇنداق كىشىلەرنىڭ دىلىنى ئىتقا
ئوخشىتىش بىلەن ئىپادىلىدى .ھەسەنبەسرى ۋە باشقىالردىن مۇشۇنىڭغا يېقىنراق كۆز قاراش
رىۋايەت قىلىندى.

ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئويالپ بېقىشلىرى
ئۈچۈن ،بۇ قىسسىنى (قەۋمىڭگە) سۆزلەپ بەرگىن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بەلئەمەگە (ئۇنىڭ

بىلەن) سورىسا بېرىلىدىغان( ،ئۇنىڭ بىلەن) دۇئا قىلسا ئىجابەت قىلىنىدىغان ئىسىم ئەزەمنى
بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت (ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان) كاتتا نېمىتىنى ئورۇنسىز جايغا ،يەنى ﷲ تائاال
بىۋاستە سۆز قىلغان پەيغەمبىرى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ياخشى كىشىلەرنىڭ زىيىنىغا دۇئا
قىلىشقا ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن بولۇپ قالغان ھالىنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى ئازدۇرۇپ،
رەھمىتىدىن يىراق قىلغانلىقىنى (بىلىدىغان ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئويلىنىشى ئۈچۈن) ئۇالرغا
سۆزلەپ بەرگىن.
ﷲ تائاال شۇڭا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
بەلئەمەدەك بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن .چۈنكى ﷲ تائاال يەھۇدىيالرغا ئىلىمنى
بەردى .ئۇالرنى يېزىلىق ئەرەبلەردىن پەرقلەندۈردى .ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى كىتابالردا
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلدى .ئۇالر شۇ سۈپەتلەر بىلەن مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى خۇددى ئۆزلىرىنىڭ ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا خەۋەر بېرىپ ۋە بۇيرۇپ كەتكىنىدەك ،كىشىلەر ئىچىدە
((( ياسىن سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  80ـ ئايەت.
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە ،ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە ۋە ئۇنى قولالشقا ئەڭ ھەقلىق
كىشىلەردۇر .شۇڭا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرەرسى ئۆزىنىڭ كىتابىدىكى نەرسىگە قارشىلىق قىلىپ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپىتىنى يوشۇرسا ،شۇنىڭ بىلەن ،كىشىلەر ئۇ سۈپەتتىن
خەۋەرسىز قېلىپ( ،شۇ سەۋەبتىن) ﷲ تائاال ئۇالرغا دۇنيادا تاكى ئاخىرەتنىڭ خارلىقى ئۇالرغا
يېتىپ كەلگۈچە داۋاملىشىدىغان خارلىقنى چۈشۈرىدۇ.
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلىپ ئۆزلىرىگە زىيان سالغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمىدېگەن
يامان!﴾ يەنى بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان قەۋملىرىمىزنىڭ مىسالى نېمە دېگەن

يامان! يەنى ئۇالرنىڭ يېيىش ـ ئىچىش ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھايۋانىي شەھۋىتىنى قاندۇرۇشتىن باشقا
خاھىشى يوق ئىتقىال ئوخشاپ قېلىشىنىڭ مىسالى نېمىدېگەن يامان!
كىمكى ئىلىم ۋە ھىدايەتنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىپ ،ئۆزىنىڭ نەپسى ئارزۇسىنى
قاندۇرۇشقا يۈزلەنسە ۋە خاھىشىغا ئەگەشسە ،ئۇ خۇددى ئىتقا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ .ئىتقا
ئوخشاپ قېلىش نېمىدېگەن يامان ـ ھە!
شۇڭا ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى:
«يامان سۈپەتلىك نەرسىلەرنىڭ مىسىالىغا ئوخشاپ قېلىش بىزگە اليىق ئەمەستۇر .بەرگەن
سوۋغىنى قايتۇرۇۋالغان كىشى قۇسقان قۇسىقىنى يېگەن ئىتقا ئوخشاشتۇر».
ئۇالرغا ﷲ تائاال ئۇۋال قىلمىدى ،بەلكى ئۇالر ھىدايەتكە ئەگىشىشتىن ۋە ﷲ تائاالغا
بويسۇنۇشتىن يۈز ئۆرۈپ ،دۇنياغا دۈم چۈشۈش ۋە ئۇنىڭ راھەت ـ پاراغەتلىرىگە بېرىلىپ،
ھاۋايى ـ ھەۋەسلىرىگە ئەگىشىش بىلەن ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى.

*******
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﷲ ھىدايەت قىلغان ئادەم ھىدايەت تاپقۇچىدۇر ،ﷲ گۇمراھ قىلغان ئادەم زىيان
تارتقۇچىدۇر﴿.﴾178
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ھەرقانداق بىر كىشىنى ﷲ تائاال ھىدايەت قىلسا ،ئۇنى ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ .ھەرقانداق
بىر كىشىنى ﷲ تائاال ئازدۇرىۋەتسە ،ئۇ شەكسىز زىيان تارتقان ۋە ئېزىپ كەتكەن بولىدۇ.
چۈنكى ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنى بولىدۇ ،خالىمىغىنى بولمايدۇ.
شۇڭا ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ
كەلدى« :بارلىق ھەمدۇسانا ﷲ غىال خاستۇر .بىز ﷲ تائاالغىال ھەمدى ئېيتىمىز ،ياردەم
سورايمىز ،ئۇنىڭدىنال ھىدايەت سورايمىز ۋە گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەيمىز .ﷲ
تائاالدىن كۆڭلىمىزنىڭ يامانلىق قىلىشىدىن ۋە ئەمەلىمىزنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمىز .ﷲ
تائاال ھىدايەت قىلغان كىشىنى ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاال ئازدۇرغان كىشىنى ھىدايەت
قىلغۇچىمۇ بولمايدۇ .شېرىكى يوق ﷲ تائاالدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ،مۇھەممەد

ئەئراف سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن».

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،جىن ۋە ئىنسانالردىن نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا (يېقىلغۇ بولۇش
ئۈچۈن) ياراتتۇق ،ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق ھەقنى چۈشەنمەيدۇ ،ئۇالر
كۆزلىرى بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى) كۆرمەيدۇ ،ئۇالر
قۇالقلىرى بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىبرەت ئېلىپ) تىڭشىمايدۇ.
ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ ،ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھدۇر ،ئەنە شۇالر غاپىلدۇر﴿.﴾179

كۇپۇرلۇق ۋە قازايى  -قەدەر توغرىسىدا
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،جىن ۋە ئىنسانالردىن نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا (يېقىلغۇ بولۇش
ئۈچۈن) ياراتتۇق﴾ يەنى كۆپ ساندىكىلىرىنى دوزاخقا ۋە دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ

ئەمەللىرىنى قىلىشقا تەييارلىدۇق .چۈنكى ﷲ تائاال مەخلۇقاتالرنى ياراتماقچى بولغاندا ،ئۇالرنى
يارىتىشتىن بۇرۇنال يارىتىلغۇچى بۇ مەخلۇقالرنىڭ قانداق ئەمەللەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنى ئاسمان ـ زېمىننى يارىتىشتىن  50مىڭ يىل بۇرۇن ئۆز دەرگاھىدىكى
بىر كىتابقا يازدى.
بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئاسمان
زېمننى يارىتىشتىن  50مىڭ يىل ئىلگىرى پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ تەقدىرىنى بېكىتتى .شۇ
چاغدا ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى سۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى» .بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى
كۆپتۇر.
قازايى ـ قەدەر مەسىلىسىمۇ ناھايىتى چوڭ مەسىلىدۇر .بۇ ھەقتە بۇ ئورۇندا كەڭ دائىرىدە
توختالمايمىز.

﴿ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق ھەقنى چۈشەنمەيدۇ ،ئۇالر كۆزلىرى بولغىنى
بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى) كۆرمەيدۇ ،ئۇالر قۇالقلىرى بولغىنى
بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىبرەت ئېلىپ) تىڭشىمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاال

ھىدايەت تېپىشقا سەۋەبچى قىلغان مۇشۇ ئەزاالرنىڭ ھېچبىرسىدىن پايدىالنمايدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرنىڭ شۇ نېئمەتلەرگە شۈكۈر قىلىپ ،بۇ ئارقىلىق
نېئمەتلەرنى بەرگۈچى ﷲنى تونۇشى ئۈچۈن) ئۇالرغا قۇالق ،كۆز ،قەلبلەرنى بەردۇق ،ئۇالر
ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ،كۆزلىرى ،دىللىرى
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ئۇالردىن (ﷲنىڭ ئازابىدىن) ھېچ نەرسىنى دەپئى قىلمىدى ،ئۇالر مەسخىرە قىلغان ئازاب
ئۇالرغا نازىل بولدى﴾(((﴿ ،ئۇالر گاستۇر (يەنى گاس ئاڭلىمىغاندەك ،ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ)،
گاچىدۇر (يەنى گاچا سۆزلىيەلمىگەندەك ،ياخشى ئىشنى سۆزلىيەلمەيدۇ) ،كوردۇر (يەنى كور
بولۇپ قالغاندەك ،توغرا يولنى كۆرمەيدۇ) ،شۇڭا ئۇالر (گۇمراھلىقتىن) قايتمايدۇ﴾((( بۇ،
مۇناپىقالر ھەققىدە كەلگەن ئايەتلەردۇر.
ﷲ تائاال كاپىرالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كاپىرالر ھەقنى ئاڭالشتىن) گاستۇر( ،ھەقنى
سۆزلەشتىن) گاچىدۇر( ،ھەقنى كۆرۈشتىن) كوردۇر ،ئۇالر (ۋەز -نەسىھەتنى) چۈشەنمەيدۇ﴾
يەنى ئۇالر ھىدايەتنى سۆزلەشتىن گاچىدۇر ،ئاڭالشتىن گاستۇر ۋە كۆرۈشتىن كوردۇر .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ ئۇالردا بىرەر ياخشىلىق بار دەپ بىلسە ئىدى،
ئەلۋەتتە ئۇالرغا (ھەقنى) ئاڭلىتاتتى؛ ئۇالرغا ئاڭالتقان تەقدىردىمۇ ،ئۇالر ھەقتىن ئەلۋەتتە يۈز
ئۆرۈگەن ھالدا باش تارتاتتى﴾(((﴿ ،ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ ،لېكىن كۆكرەكلەردىكى
قەلبلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ كورلۇقىدۇر،
كور ئادەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ)﴾((( ﴿ ،كىمكى مېھرىبان ﷲنى ياد ئېتىشتىن
(يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن ،بىز ئۇنىڭغا شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى
ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ .شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر
ئۇالرنى (يەنى ئازغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولدىن توسىدۇ ،ئۇالر بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا
دەپ گۇمان قىلىدۇ﴾(((.

(((

﴿ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ﴾ يەنى ھەقنى ئاڭلىمايدىغان ۋە ئۇنى كۆرمەيدىغان،
ھىدايەتنى پەرقلەندۈرەلمەيدىغان كىشىلەر خۇددى ئۆزىنىڭ بۇ ئەزالىرىدىن مۇشۇ دۇنيادا
قورسىقىنى تويغۇزۇش ئۈچۈنال پايدىالنغان ھايۋانالرغا ئوخشاشتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى خۇددى
مەنىسىنى چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال ئاڭاليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە
ئوخشايدۇ﴾((( يەنى ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشقا چاقىرىلغان چاغدىكى مىسالى خۇددى ئىگىسى
چاقىرسا پەقەت ئىگىسىنىڭ چاقىرىغىنىنى ئاڭاليدىغان ،لېكىن ئۇنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى
چۈشنەلمەيدىغان ھايۋانالرنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ.
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شۇڭا ﷲ تائاال بۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھدۇر ،ئەنە
شۇالر غاپىلدۇر﴾ چۈنكى ھايۋانالر باققۇچىنىڭ سۆزىنى چۈشەنمىسىمۇ ،ئىگىسى ئۇالرنى
((( ئەھقاف سۈرىسى  26ـ ئايەننىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  171ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  36ــــ  37ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  171ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

چاقىرىۋەرسە ،ئۇنىڭ چاقىرىغىنى ئۈچۈن كېلىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن .لېكىن كاپىرالر ئىمان
ئېيتىشقا چاقىرىلسا كەلمەيدۇ .ھايۋانالر ئۆزىنىڭ يارىتىلىشتىكى ۋەزىپىسىنى ئۆزىنىڭ تەبىئىتى
ياكى ئۇنىڭغا كۆندۈرۈلگىنى بىلەن ئادا قىلىدۇ .لېكىن كاپىرالر ئۇنداق ئەمەس .كاپىر ﷲ
تائاالنى بىر دەپ بىلىشكە ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشقا يارىتىلغان ئىدى .لېكىن ئۇالر ﷲ
تائاالغا ئىشەنمەي شېرىك كەلتۈردى .شۇڭا ئىنسانالر ئىچىدىن كىمكى ﷲ تائاالغا بويسۇنسا،
ئۇ قىيامەت كۈنى پەرىشتىلەردىنمۇ ھۆرمەتلىك بولىدۇ .كىمكى ﷲ تائاالغا ئىشەنمىسە ،ھايۋانالر
ئۇنىڭدىن ياخشىراق بولىدۇ﴿ .ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ ،ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھدۇر،
ئەنە شۇالر غاپىلدۇر﴾.

*******
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ
ﷲ نىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار ،ﷲ نى شۇ (گۈزەل ئىسىملىرى) بىلەن ئاتاڭالر ،ﷲ
نىڭ ئىسىملىرىنى كەلسە  -كەلمەس قوللىنىدىغانالرنى تەرك ئېتىڭالر ،ئۇالر (ئاخىرەتتە)
قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴿.﴾180

اﷲ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ  99گۈزەل ئىسمى بار .كىمكى ئۇنى يادا ئېلىپ ،ئاشۇ
ئىسىمالرنىڭ سۈپەتلىرىنى ئۆزىدە ئەمەلىيلەشتۈرسە ،ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ .ﷲ تائاال تاقتۇر ،تاقنى
ياخشى كۆرىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ﷲ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بۇ  99ئىسىم بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ .ئىمام ئەھمەد
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى
ھەدىسى بۇنىڭ دەلىلىدۇر« :بىرەر كىشىگە غەم ،ئەندىشە ۋە پەرىشانلىق يەتكەندە :ئى ﷲ! مەن
سېنىڭ بەندەڭ بولىمەن ،يەنى سېنىڭ ئايال بەندەڭنىڭ بالىسىدۇرمەن .مېنىڭ كوكۇال چېچىم سېنىڭ
چاڭگىلىڭدىدۇر .سېنىڭ ھۆكمىڭ ماڭا يۈرگۈزۈلگۈچىدۇر .مېنىڭ ئۈستۈمدىكى ھۆكمىڭ ئادىلدۇر.
سېنىڭ ئۆز ـ ئۆزەڭنى ئاتىغان ياكى كىتابلىرىڭدا چۈشۈرگەن ۋەياكى سېنىڭ مەخلۇقاتلىرىڭنىڭ
ئىچىدىن بىرەرىگە بىلدۈرگەن ياكى يېنىڭدىكى غەيىب ئىلىملەر قاتارىدا ئۆزەڭگە خاس قىلىپ ئېلىپ
قالغان بارلىق ئىسمىڭنىڭ ھۆرمىتى بىلەن قۇرئان كەرىمنى دىلىمنىڭ باھارى ،قەلبىمنىڭ نۇرى،
پەرىشانلىقىمنى يوقاتقۇچى ۋە غەملىرىمنى كۆتۈرۈۋەتكۈچى قىلىشىڭنى تىلەيمەن((( -،دېسە ،ﷲ تائاال
((( ئالالھۇممە ئىننى ئەبدۇكە ئىبنۇ ئەمەتىكە ،ناسىيەتى بىيەدىكە ،مازىن فىييە ھوكمۇكە ،ئەدلۇن فىييە قەزائۇكە،
ئەسئەلۇكە بىكۇللى ئىسمىن ھۇۋە لەكە سەممەيتەبىھى نەفسەكە ئەۋ ئەنزەلتەھۇ فى كىتابىكە ئەۋ ئەللەمتەھۇ ئەھەدەن مىن
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ئۇ كىشىنىڭ پەرىشانلىقىنى ،غەم ـ ئەندىشىسىنى كەتكۈزىۋېتىدۇ .ئۇنىڭ ئورنىغا خۇشاللىق ئاتا قىلىدۇ».
ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ئۇنى ئۆگەنمەيمىزمۇ؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«شۇنداق ،ئۆگىنىسىلەر .بۇنى ئاڭلىغان ھەر قانداق كىشى ئۆگىنىشى كېرەك» دېدى.
﴿ﷲ نىڭ ئىسىملىرىنى كەلسە  -كەلمەس قوللىنىدىغانالرنى تەرك ئېتىڭالر﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاالنىڭ ئىسىملىرىنى كەلسە ـ كەلمەس قوللىنىدىغانالر بولسا“ ،الت” ئىسىملىك بۇتنى ﷲ تائاالنىڭ
ئىسىملىرى بىلەن چاقىرغانالردۇر.
ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇ كىشىلەر بولسا“ ،الت” دېگەن بۇتنىڭ ئىسمى ﷲ تائاالنىڭ ﷲ دېگەن ئىسمىدىن؛ “ئۇززا”
دېگەن بۇتنىڭ ئىسمى ﷲ تائاالنىڭ ئەزىز دېگەن ئىسمىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارايدىغانالردۇر.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ كىشىلەر بولسا ،ﷲ تائاالغا ئىسىم -
سۈپەتلىرىدە شېرىك كەلتۈرىدىغانالردۇر.

*******
ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ
بىز ياراتقان ئۈممەتلەر ئىچىدە ھەق يولغا دەۋەت قىلىدىغان ۋە ھەقتە چىڭ تۇرىدىغان بىر
ئۈممەت بار﴿.﴾181
ئۈممەتلەرنىڭ ئىچىدە سۆزى ۋە ئەمەلىيىتى بىلەن ھەقىقەتتە چىڭ تۇرىدىغان ،ھەقنى
سۆزلەيدىغان ۋە ھەق تەرەپكە چاقىرىدىغان ،ھەقىقەت بويىچە ئىش قىلىدىغان ۋە ھەقىقەتتە
چىڭ تۇرۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان ئۈممەت بار .ئايەتتە بايان قىلىنغان مۇشۇ
ئۈممەتىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقى ھەققىدە نۇرغۇن ئەسەرلەر
كەلدى.

678

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئۈممەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۈممىتىمدىن بىر
تۈركۈم كىشىلەر تاكى قىيامەتكىچە ھەقىقەت ئۈستىدە بولىدۇ .ئۇالرنى ياردەمچىسىز قويغان ۋە ئۇالرغا
قارشىلىق كۆرسەتكەنلەر ئۇالرغا ھېچقانداق زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ» .يەنە بىر رىۋايەتتە« :تاكى ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقى كەلگۈچە ،ئۇالر شۇ ھەقىقەت ئۈستىدە بولىدۇ»؛ يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئۇالر شامدا»
دەپ كەلگەن.

*******
خەلقىكە ئەۋ ئىستەئەسەرتە بىھى فى ئىلمىلغەيىبى ئىندەكە ئەن تەجئەلەل قۇرئانەلئەزىم رەبىيئە قەلبى ۋە نۇرە سەدرى ۋە
جەالئە ھوزنى ۋە زىھابە ھەممى ئىلال ئەزھەبەلالھۇ ھوزنەھۇ ۋە ھەممەھۇ ۋە ئەبدەلە مەكانەھۇ فەرھان.

ئەئراف سۈرىسى

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى تۇيدۇرماستىن ،ئاستا ـ ئاستا ھاالكەتكە
يېقىنالشتۇرىمىز﴿ .﴾182ئۇالرغا مۆھلەت بېرىمەن ،مېنىڭ ئازابىم ھەقىقەتەن قاتتىقتۇر﴿.﴾183
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى تۇيدۇرماستىن ،ئاستا ـ ئاستا ھاالكەتكە
يېقىنالشتۇرىمىز﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا دۇنيادا رىزىق كېلىدىغان ئىشىكلەرنى ۋە تۇرمۇش

يوللىرىنى ئېچىپ بېرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شۇ ياخشى ياشاش ھالىتى بىلەن
گۈللىنىپ ،ئۆزلىرىنى ھەقىقەت ئۈستىدە ئىكەنمىز دەپ قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :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 .زۇلۇم
قىلغان قەۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلدى (يەنى ئۇالر پۈتۈنلەي ھاالك قىلىندى) .جىمى ھەمدۇ
سانا (پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بېرىپ كۇففارالرنى ھاالك قىلغانلىقى ئۈچۈن) ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴾(((.

﴿ئۇالرغا مۆھلەت بېرىمەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئاشۇ ياخشى ھالىتىىنى ئۇزارتىپ بېرىمەن﴿ .مېنىڭ
ئازابىم ھەقىقەتەن قاتتىقتۇر﴾.

*******
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ئۇالر ئۆزىنىڭ ھەمراھى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) نىڭ مەجنۇن ئەمەسلىكىنى
ئويلىمامدۇ؟ ئۇ پەقەت ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿.﴾184
﴿ئۇالر ئۆزىنىڭ ھەمراھى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) نىڭ مەجنۇن ئەمەسلىكىنى
ئويلىمامدۇ؟﴾ يەنى بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئاشۇ كاپىرالر ئۆزلىرىنىڭ ھەمراھى

بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىشىپ قالغان ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ ھەقىقىتىگە
چاقىرىدىغان ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئويلىمامدۇ؟
﴿ئۇ پەقەت ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ ئاگاھالندۇرغۇچى ئىكەنلىكىنى
ئويلىيااليدىغان ،چۈشىنەلەيدىغان ،ئەقلى ۋە دىلى بار كىشىلەر ئۈچۈن ئاشكارىدۇر.

ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىشپ قالغان ئەمەس ئىكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) مەجنۇن ئەمەستۇر﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى،
((( ئەنئام سۈرىسى  44ــــ  45ـ ئايەتلەر.
((( تەكۋىر سۈرىسى  22ـ ئايەت.
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«مەن سىلەرگە بىر ئىشنى تەۋسىيە قىلىمەن :سىلەر خۇدالىق ئۈچۈن ئىككىدىن ،يا بىردىن
تۇرۇڭالر (يەنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يىغىلىپ ياكى يەككە ھالدا ھەقنى تىلەڭالر) ،ئاندىن
پىكىر يۈرگۈزۈڭالر» .ھەمراھىڭالردا (يەنى مۇھەممەدتە) ھېچ مەجنۇنلۇق يوق ،پەقەت ئۇ
قاتتىق ئازاب نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾((( يەنى
ھەقىقەتەن مەن سىلەردىن سىلەرنىڭ تەرەببازلىق ۋە تەرسالىق قىلماستىن ،پەقەتال بىر ﷲ
تائاال ئۈچۈن خالىس يىغىلىپ ياكى يەككە ھالدا تۇرۇشۇڭالرنى تەلەپ قىلىمەن.
﴿ئاندىن پىكىر يۈرگۈزۈڭالر﴾((( يەنى ﷲ تەرەپتىن سىلەرگە پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسى
بىلەن كەلگەن مۇشۇ كىشىنىڭ ئېلىشىپ قالغان ياكى قالمىغانلىقى ھەققىدە پىكىر يۈرگۈزۈڭالر.
ئەگەر شۇنداق قىلساڭالر سىلەرگە ئۇنىڭ ھەقىقەتەن ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن راست
پەيغەمبەر ئىكەنلىكى ئاشكارا بولىدۇ.
قەتادە ئىبنى دەئامە مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ئۆزىنىڭ سەفا تېغىغا
چىقىپ :ئى پاالنچىنىڭ بالىلىرى! ئى پۇكۇنچىنىڭ بالىلىرى! -دەپ قۇرەيشلىكلەرنى ئايرىم
ـ ئايرىم ئىسمى بىلەن چاقىرىپ ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىدىن ۋە ﷲ تائاالنىڭ
ئۇالرغا مۇشكۈللۈكلەرنى سېلىپ قويىشىدىن ئاگاھالندۇرغانلىقىنى ،ئاندىن قۇرەيشلەرنىڭ
ئىچىدىن بىرى :بۇ ھەمراھىڭالر ھەقىقەتەن ھەتتا تاڭ ئاتقۇچە جار سالىدىغان ئېلىشىپ
قالغان ئادەمدۇر -،دېگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر ئۆزىنىڭ ھەمراھى (يەنى مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالم) نىڭ مەجنۇن ئەمەسلىكىنى ئويلىمامدۇ؟ ئۇ پەقەت ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ بەردى.

*******
ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
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ئۇالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ سەلتەنىتى ئۈستىدە ،ﷲ نىڭ ياراتقان مەخلۇقاتلىرى
ئۈستىدە ،ئۆزلىرىنىڭ ئەجىلى يېقىنلىشىدىغانلىقىنىڭ مۇمكىنلىكى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمەمدۇ؟
ئۇالر (كاال مۇلال ئىكەنلىكى شۇنچە روشەن بولغان) قۇرئاندىن باشقا يەنە قايسى سۆزگە
ئىشىنىدۇ؟﴿.﴾185
يەنى بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئاشۇ كاپىرالر ﷲ تائاالنىڭ ئاسمان ـ زېمىندا ۋە
ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا ياراتقان مەخلۇقاتلىرىدىكى ئىگىدارچىلىقىغا ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا
قارىمامدۇ؟ بۇ ھەقتە پىكىر يۈرگۈزۈپ ۋە ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئېلىپ ،مۇشۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
ھېچقانداق بىر تەڭدىشى ۋە ئوخشىشى بولمىغان ،ئىبادەت قىلىش ۋە ئىشىنىشنىڭ ئۇنىڭدىن
((( سەبەئـ سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( سەبەئـ سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەئراف سۈرىسى

باشقىسىغا اليىق بولمايدىغان بىر زاتنىڭ ئىشى ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەمدۇ؟ ئۇنىڭغا ئىمان
ئېيتمامدۇ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنمەمدۇ؟ ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشقا قايتىپ ۋە ئۇنىڭغا
شېرىك قىلىۋالغان شېرىكلەردىن ،بۇتالردىن ئۆزىنى تارتمامدۇ؟ ئۆزلىرىنىڭ ئەجەللىرىنىڭ
يېبقىنلىشپ كاپىر پېتى ئۆلۈپ كېتىپ ،ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابلىرىغا دۇچار بولۇپ
قېلىشىدىن ساقالنمامدۇ؟
﴿ئۇالر (كاال مۇلال ئىكەنلىكى شۇنچە روشەن بولغان) قۇرئاندىن باشقا يەنە قايسى سۆزگە
ئىشىنىدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنىڭ ئايەتلىرىدە

ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن ئاگاھالندۇرۇشلىرى ،قورقۇتۇشلىرىغا ئىشەنمىسە ،يەنى ﷲ تائاال
تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن مۇشۇ سۆزگە ئىشەنمىسە ،قايسى قورقۇتۇش ۋە ئاگاھالندۇرۇشقا
ئىشىنىدۇ؟!

*******
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ
بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقاپ يۈرىدۇ﴿.﴾186
يەنى ئازغۇنلۇق كىمگە يېزىلىپ كەتسە ،ئۇ كىشى ئۆزى ھەققىدە ھەر قانچە پىكىر
يۈرگۈزسىمۇ ،ئۇنى ھېچكىم توغرا يولغا باشلىيالمايدۇ .چۈنكى ئۇنىڭ پىكىر يۈرگۈزگەنلىكى
ئۇنىڭغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ بىركىمنىڭ
گۇمراھلىقىنى ئىرادە قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ غا قارشى قولۇڭدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ
(يەنى ھېچ ئادەم ئۇنىڭدىن گۇمراھلىقنى دەپئى قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ)﴾((( ﴿ ،ئېيتقىنكى،
«ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى كۆزىتىڭالر .مۆجىزىلەر ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ
(يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ) ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋمگە پايدىسى بولمايدۇ﴾(((.

*******
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙﰚ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ .ئېيتقىنكى،
«ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى پەقەت پەرۋەردىگارىم (ﷲ) بىلىدۇ ،ئۇنى پەقەت ئۆزى
((( مائىدە سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  101ـ ئايەت.
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بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ ،قىيامەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (ئەھلىگە) ئېغىر
(ۋەقەدۇر) .ئۇ سىلەرگە تۇيۇقسىز كېلىدۇ» .گويا سەن قىيامەت بىلەن ناھايىتى تونۇشتەك،
ئۇنى سەندىن سورىشىدۇ .ئېيتقىنكى« ،ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ
تولىسى (ئۇنىڭ ۋاقتىنىڭ مەخپىي بولۇشىدىكى سەۋەبنى) بىلمەيدۇ﴿.﴾187

قىيامەت ۋە ئۇنىڭ ئاالمەتلىرى
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىشىلەر سەندىن قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى سورايدۇ﴾ بۇ ئايەت قۇرەيشلىكلەر
ھەققىدە چۈشكەن دېگەن كۆز قاراش بار .بىر تۈركۈم يەھۇدىيالر ھەققىدە چۈشكەن دېگەن كۆز
قاراشمۇ بار .ئالدىنقى كۆز قاراش توغرىراقتۇر .چۈنكى بۇ ئايەت مەككىدە چۈشكەن .قۇرەيشلىكلەر
قىيامەتنىڭ بولۇشىنى يىراق چاغالپ ۋە ئۇنىڭ بولۇشىنى ئىنكار قىلىپ ،قىيامەت ۋاقتىنى
سورىشاتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە قاچان
ئىشقا ئاشىدۇ؟» دەيدۇ﴾(((﴿ ،قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ ،ئۇنىڭغا
ئىشىنىدىغانالر بولسا قىيامەتتىن قورقىدۇ ،قىيامەتنى ھەق دەپ بىلىدۇ ،بىلىڭالركى ،قىيامەت
توغرۇلۇق مۇجادىلە قىلىدىغانالر ئەلۋەتتە چوڭقۇر گۇمراھلىقتىدۇر﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ﴾ ئەلى ئىبنى
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ ئۆزىنىڭ بولىدىغان ۋاقتىغا قاچان يېتىدىغانلىقىنى
سورىشىدۇ .يەنى قىيامەت ۋاقتىنىڭ باشلىنىشى بولغان بۇ دۇنيانىڭ ئاخىرى ۋە قىيامەتنىڭ
باشلىنىش ئورنى قاچان ،قەيەردە بولىدۇ؟
﴿ئېيتقىنكى« ،ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى پەقەت پەرۋەردىگارىم (ﷲ) بىلىدۇ ،ئۇنى
پەقەت ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئۇنىڭدىن
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قىيامەتنىڭ قاچان بولدىغانلىقىدىن سورالغاندا ،ئۇ توغرىسىدىكى ئىلىمنىڭ پەقەت ﷲ تائاالغىال
خاس ئىكەنلىكى بىلەن جاۋاب بېرىشكە بۇيرۇيدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال قىيامەتنى ئۇنىڭ مەيدانغا
كېلىش ۋاقتى بولغاندىال ئاندىن مەيدانغا چىقىرىدۇ .يەنى ﷲ تائاال قىيامەتنىڭ ئىشىنى ۋە ئۇنىڭ
قاچان بولىدىغانلىقىنى ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ .ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.
﴿قىيامەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (ئەھلىگە) ئېغىر (ۋەقەدۇر)﴾ ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئاسمان ـ
زېمىن ئەھلىگە قىيامەت ھەققىدىكى بىلىملەرنى بىلىش ئېغىر كەلدى ھەقىقەتەن ئۇالر ئۇنى
بىلەلمەيدۇ.
((( ئەھزاب سۈرىسى  63ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  48ـ ئايەت .

ئەئراف سۈرىسى

مۇئەممەر ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قىيامەت بولغاندا ،ئۇ ئاسمان
ۋە زېمىن ئەھلىگە ئېغىر كېلىدۇ .يەنى ئۇالر ئۈچۈن چوڭ بىر ئىش ھېسابلىنىدۇ.
زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ھەر قانداق بىر مەخلۇقاتىغا قىيامەت كۈنى بىر
كەلگۈلۈك بولىدۇ.
ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :قىيامەت بولغاندا ئاسمان
يېرىلىدۇ .يۇلتۇزالر تۆكۈلىدۇ .قۇياشنىڭ نۇرى ئۇچىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ﷲ تائاال خەۋەر
بەرگەن ئىشالر بولىدۇ .مانا بۇالر ،قىيامەتنىڭ ئېغىرچىلىقلىرىدۇر.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى
بىلىش ئاسمان ـ زېمىن ئەھلىگە يوشۇرۇن بولدى .ئەگەر بولىدىغان ۋاقتى يەتسىمۇ ئۇنىڭ
قاچان بولىدىغانلىقىنى ﷲ تائاالنىڭ يېقىن پەرىشتىلىرىمۇ ،پەيغەمبەرلىرىمۇ بىلمەيدۇ.
﴿ئۇ سىلەرگە تۇيۇقسىز كېلىدۇ»﴾ يەنى قىيامەتنىڭ بولۇشى سىلەرگە تۇيۇقسىز بولىدۇ.
ئۇ سىلەرگە سىلەر ئۇنىڭدىن بىخۇت چېغىڭالردا كېلىدۇ.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال قىيامەتنى﴿ :ئۇ سىلەرگە
تۇيۇقسىز كېلىدۇ»﴾ دەپ ھۆكۈم قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە تۆۋەندىكىدەك بايان

قىلىپ بەردى« :قىيامەت (كىشىلەرنىڭ ئۈستىگە) بىر كىشى ئۆزىنىڭ كۆلچىكىنى ئوڭشاۋاتقان
چاغدا ،بىر كىشى ئۇلىغىنى سۇغىرىۋاتقاندا ،بىر كىشى مېلىنى بازاردا سېتىۋېتىپ ،تارازىسىنى
بىر پەسەيتىپ ،بىر كۆتۈرۈپ تۇرغان چاغدا كېلىدۇ».
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت تاكى قۇياش ئۆزىنىڭ ئولتۇرغان يېرىدىن چىقمىغىچە
بولمايدۇ .قۇياش ئۆزى ئولتۇرغان يېرىدىن چىقىپ ،كىشىلەر ئۇنى كۆرگەندە ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسى ئىمان ئېيتىدۇ .بۇ بۇرۇن ئىمان ئېيتىپ باقمىغان ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى
ئەمەل قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدا بەرمەيدىغان بىر ۋاقىتتۇر .قىيامەت ئىككى كىشى
رەختلىرىنى يېيىشىپ تۇرغىنىدا بولىدۇ .ئۇالر رەختلىرىنى سېتىشقىمۇ ياكى يىغىشتۇرىۋېلىشقىمۇ
ئۈلگۈرەلمەيدۇ .قىيامەت بىر كىشى تۆگىسىنى سېغىپ ،سۈتىنى ئېلىپ قايتقان ۋاقىتتا
بولىدۇ .ئۇ كىشى ھەتتا ئۇ سۈتتىن ئىچىشكىمۇ ئۈلگۈرەلمەيدۇ .قىيامەت بىر كىشى كۆلچىكىنى
ئوڭشاۋاتقاندا بولىدۇ .ئۇ كىشى كۆلچىكىدىن سۇ ئىچىشكىمۇ ئۈلگۈرەلمەيدۇ .قىيامەت بىر كىشى
تامىقىنى ئېغىزىغا يېقىن ئېلىپ كەلگەندە بولىدۇ ،ئۇ كىشى ھەتتا ئۇ تامىقىنى ئېغىزىغا سېلىپ
يېيىشكىمۇ ئۈلگۈرەلمەيدۇ».
﴿گويا سەن قىيامەت بىلەن ناھايىتى تونۇشتەك ،ئۇنى سەندىن سورىشىدۇ﴾ ئەۋفىي بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :خۇددى سەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا دوستلۇق باردەك ،سەن ئۇالرنىڭ دوستىدەك
قىيامەتنى سەندىن سورىشىدۇ.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
قىيامەت ھەققىدە خۇددى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئالىدىن مەمنۇن
بولىدىغاندەك سورىغان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قىيامەت
ھەققىدىكى ئىلىمنىڭ پەقەت ئۆزىگىال خاس قىلىنغانلىقىنى ،ئۇنى يېقىن پەرىشتىلىرىگىمۇ ۋە
پەيغەمبەرلىرىگىمۇ بىلدۇرمەيدىغانلىقىنى ۋەھىي قىلدى.
ئىبنى نۇجەيھ ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :خۇددى سەن قىيامەت ھەققىدە سوئالنى كۆپ سوراپ ،ئۇنىڭ ۋاقتىنى
بىلىۋالغان كىشىدەك ئۇالر سەندىن سوئال سورىشىدۇ .بۇ (رىۋايەت) ،مۇجاھىدتىن قىلىندى
دەپ قارالغان رىۋايەتلەرنىڭ ئەڭ توغرىسىدۇر.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (ئۇنىڭ
ۋاقتىنىڭ مەخپىي بولۇشىدىكى سەۋەبنى) بىلمەيدۇ﴾ شۇڭا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم كىشىلەرگە

ئۇالرنىڭ دىنىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بىر يېزىلىق ئەرەبنىڭ سۈرىتىدە كەلگەندە ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ھەقىقەتنى بىلىش ئۈچۈن سوئال سوراپ كەلگەن كىشىدەك
ئولتۇرۇپ( ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن) ئىسالم ،ئىمان ۋە ئېھسان ھەققىدىكى سوئالالرنى
سوراپ بولغاندىن كېيىن« ،قىيامەت قاچان بولىدۇ؟» دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
«قىيامەت ھەققىدە سورالغۇچى سورىغۇچىدىن بىلىملىكرەك ئەمەس» (يەنى مەن قىيامەتنىڭ
قاچان بولىدىغانلىقىنى سەندىن بەكرەك بىلمەيمەن ،قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى
بىر كىشى يەنە بىر كىشىدىن ئارتۇق بىلمەيدۇ .يەنى ھېچكىم بىلمەيدۇ) دەپ جاۋاب بېرىپ
ئارقىدىن﴿ :قىيامەت (نىڭ بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن ﷲنىڭ
دەرگاھىدىدۇر﴾((( دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.
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يەنە بىر رىۋايەتتە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قىيامەتنىڭ
ئاالمەتلىرىنى سورايدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا قىيامەتنىڭ
ئاالمەتلىرىنى بايان قىلىپ بېرىپ« :ئۇ ئاالمەتلەر پەقەتال ﷲ تائاال بىلىدىغان بەش
ئىشتىندۇر» دەپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى ئوقۇدى دېيىلگەن .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە
بېرىلگەن ھەر بىر جاۋابقا« :راست دېدىڭ» دەيدۇ .ساھابىلەر ئۆزىنىڭ سورىغان سوئالىنىڭ
جاۋابىنى تەستىقلىغان بۇ سورىغۇچىغا ھەيران قالىدۇ .ئۇ قايتىپ كەتكەندىن كېيىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇ جىبرىئىلدۇر ،ئۇ سىلەرگە دىنىڭالرنى ئۆگىتىپ قويۇش ئۈچۈن كەلدى»
دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :جىبرىئىل ھازىرقى
سۈرىتىدىن باشقا سۈرەتلەردە كەلگىنىدە ،مەن ئۇنى تونىۋالغان بوالتتىم».
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەھرالىق
ئەرەبلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەندە( ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن) سوئال
سوراپ :قىيامەت قاچان بولىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يېشى
ئەڭ كىچىك بىرىگە قاراپ« :ئەگەر ئۇ ھاياتال بولسا ،ئۇنىڭغا قېرىلىق يەتمەي تۇرۇپال قىيامەت
((( شۇرا سۈرىسى  18ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالرغا كېلىدۇ» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە« :قىيامەت بولىدۇ»
دېگەن سۆزىدىن ئۆلگەن كىشىلەرنىڭ روھلىرى ئۇ دۇنيادا تاكى قىيامەتكىچە توپلىنىپ
تۇرىدىغان يەرگە ئېلىپ بارىدىغان ئۆلۈم كۆزدە تۇتۇلغاندۇر.
ئىمام مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قىيامەت ھەققىدە سوئال سورىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئەگەر مۇشۇ ياش باال ياشاپال قالسا ،ئۇنىڭغا قېرىلىق يېتىشتىن بۇرۇن قىيامەت بولۇشى
مۇمكىن» دېدى.
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلدى :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ« :سىلەر مەندىن قىيامەت ھەققىدە سوئال
سورايسىلەر ،ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت ﷲ تائاالال بىلىدۇ .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
بۈگۈن يەر يۈزىدە ھايات تۇرغان ھەر بىر جانلىققا  100يىل كېلىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭمۇ شۇنىڭدەك دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ ،ئىبنى ئۆمەر مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىدىن ئۆزى
ياشىغان ئەسىرنىڭ (قىيامەت بولماستىن) ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتقاندۇر.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن (مەسچىتى ھەرەمدىن مەسچىتى ئەقساغا) ئېلىپ
كېلىنگەن كېچىدە ئىبراھىم ،مۇسا ۋە ئىسا بىلەن ئۇچراشتىم .ئۇالر قىيامەتنىڭ ئىشلىرى
ھەققىدە سۆزلەشتى .ئۇالر بۇ ھەقتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر نەرسە دېيىشىنى سورىدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم :مەندە قىيامەت ھەققىدە ھېچقانداق ئىلىم يوق -،دېدى .ئاندىن ئۇالر
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر نەرسە دېيىشىنى سورىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالممۇ :مەندە قىيامەت
ھەققىدە ھېچقانداق ئىلىم يوق -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر
نەرسە دېيىشىنى سورىدى .ئىسا ئەلەيھىسساالم :بىلىپ قويۇڭالركى ،قىيامەتنىڭ قاچان
بولىدىغانلىقىنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ .ماڭا پەرۋەردىگارىمنىڭ بىلدۈرىشىچە،
دەججال چىقىدۇ .ئۇ چاغدا مەندە ئىككى دانە قىلىچ بولىدۇ .دەججال مېنى كۆرۈش بىلەنال
خۇددى قوغۇشۇن ئېرىگەندەك ئېرىپ كېتىدۇ .دەججال مېنى كۆرگەندە ،ﷲ تائاال ئۇنى
ھاالك قىلىدۇ .ھەتتا دەرەخ ۋە تاشالر :ئى مۇسۇلمان! مېنىڭ ئارقىمدا كاپىر بار ،كېلىپ ئۇنى
ئۆلتۈرگىن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال كاپىرالرنى ھاالك قىلىدۇ .ئاندىن كىشىلەر ئۆز شەھەرلىرىگە
ۋە يۇرتلىرىغا قايتىشىدۇ .بۇ چاغدا يەجۇج ـ مەجۇج چىقىپ ،ھەر بىر تۆپىلىكلەردىن ئالدىراپ
كېلىشىدۇ .ئاندىن كىشىلەرنىڭ يۇرت شەھەرلىرىگە بېسىپ كېلىدۇ .يەجۇج ـ مەجۇج
قانداقلىكى بىر نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە ،ئۇنى يوق قىلىدۇ .ئۇالر سۇ بار بىرەر جايدىن
ئۆتۈپ قالسا ،ئۇنى پۈتۈنلەي ئىچىپ تۈگىتىدۇ .كىشىلەر مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ ،ئۇالرنىڭ
ئۈستىدىن شىكايەت قىلىشىدۇ .مەن ﷲ تائاالغا ئۇالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلىمەن .ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈپ يوقىتىدۇ .يەر يۈزى ئۇالرنىڭ ئۆلۈكىنىڭ سېسىقىدىن پۇراپ
كېتىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال يامغۇر ياغدۇرىدۇ .يامغۇر ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى ئېقىتىپ ئاپىرىپ
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دېڭىزغا تاشاليدۇ -،دېدى.
ئىمام ئەھمەد مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ ،يەزىد ئىبنى ھارۇن :ئاندىن تاغالر كۇكۇم
 تالقان قىلىنىدۇ .زېمىنالر خۇددى تېرە سوزۇلغاندەك سوزىلىدۇ -،دەپ يۇقىرىقى ھەدىسكەقايتىپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ماڭا پەۋرەردىگارىمنىڭ
بىلدۈرىشىچە ،ئىشالر شۇنداق بولغاندا ،قىيامەت خۇددى قورساق كۆتۈرۈپ تۇغۇش ۋاقتى
توشۇپ قالغان ،لېكىن كېچە ۋە كۈندۈزنىڭ قايسى ۋاقتىدا تۇغىدىغانلىقىنى ئائىلىسىدىكىلەر
بىلەلمەي تۇرىۋاتقان ئايالغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىبنى ماجەمۇ شۇنداق
رىۋايەت قىلدى.
يۇقىرىقى پەيغەمبەرلەر بولسا ،پەيغەمبەرلەر ئىچىدىكى كاتتا ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەردۇر.
لېكىن ئۇالردىمۇ قىيامەت ھەققىدە ئىلىم يوق .ئۇالر پەقەت بۇ ئىش توغرۇلۇق ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر نەرسە دېيىشىنى سورىدى .ئىسا ئەلەيھىسساالممۇ قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى
توغرىلىق پەقەت ئۆزىگە بىلدۈرۈلگىنىنى سۆزلىدى .چۈنكى ئىسا ئەلەيھىسساالم بۇ ئۈممەتنىڭ
ئاخىرىدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى ئورۇنالش ئۈچۈن (ئاسماندىن)
چۈشىدۇ ۋە دەججالنى ئۆلتۈرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ ،يەجۇج ۋە
مەجۇجنى يوقىتىدۇ .شۇڭا ئۇ ﷲ تائاال ئۆزىگە بىلدۈرگەن ئىشالردىن خەۋەر بەردى.
ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىيامەت توغرىسىدا سورالغاندا مۇنداق دېدى« :ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت
پەرۋەردىگارىم بىلىدۇ .ئۇنى پەقەت ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتىال مەيدانغا چىقىرىدۇ .لېكىن مەن
سىلەرگە قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا بولىدىغان بەزى ئىشالردىن خەۋەر بېرەي:
قىيامەتتىن ئىلگىرى چوقۇم چوڭ بىر پىتنە ۋە ئومۇمىيۈزلۈك قىرغىنچلىق بولىدۇ .كىشىلەر
ئارىسىدا بىلمەيدىغان بولىۋېلىشتەك بىر ئادەت شەكىللىنىپ قالىدۇ .بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمنى
تونىمىغىلى تاسال قالىدۇ».
تارىق ئىبنى شىھاب مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىيامەت
ھەققىدە سۆزلەپ تۇرغاندا(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى
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سورايدۇ .ئېيتقىنكى« ،ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى پەقەت پەرۋەردىگارىم (ﷲ) بىلىدۇ،
ئۇنى پەقەت ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ ،قىيامەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
(ئەھلىگە) ئېغىر (ۋەقەدۇر) .ئۇ سىلەرگە تۇيۇقسىز كېلىدۇ» .گويا سەن قىيامەت بىلەن ناھايىتى
تونۇشتەك ،ئۇنى سەندىن سورىشىدۇ .ئېيتقىنكى« ،ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ ،لېكىن
كىشىلەرنىڭ تولىسى (ئۇنىڭ ۋاقتىنىڭ مەخپىي بولۇشىدىكى سەۋەبنى) بىلمەيدۇ﴾ دېگەن

ئايەت چۈشتى .بۇ ھەدىسنى نەسەئى رىۋايەت قىلغان.

ئىمام بۇخارى ئەنەس ۋە سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ساۋاتسىز،
پەيغەمبەرلەرنىڭ كاتتىسى ،ئۇالرنىڭ تۈگەنچىسى ،رەھمەت ،تەۋبە ئېلىپ كەلگۈچى ،جەڭ
قىلغۇچى ،ئەڭ ئاخىرقى ،ئەگەشتۈرگۈچى ،كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ تۇرغان يېرىگە
توپلىنىدىغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :مېنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشىم بىلەن
قىيامەتنىڭ ئارىلىقى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش» دەپ ئۆزىنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن ئوتتۇرا

ئەئراف سۈرىسى

بارمىقىنى جۈپلەپ كۆرسەتكەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن

قىيامەت ھەققىدە سوئال سورىغۇچىالرنىڭ ھەممىسىگە بۇ ھەقتىكى ئىلىمنى﴿ :ئېيتقىنكى،
«ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (ئۇنىڭ ۋاقتىنىڭ مەخپىي
بولۇشىدىكى سەۋەبنى) بىلمەيدۇ﴾ دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىگە قايتۇرۇشقا بۇيرۇغان بولسىمۇ،

(لېكىن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە قىيامەتنىڭ بەزى ئاالمەتلىرىنى يۇقىرىقىدەك بايان
قىلىپ بەردى.

*******
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 ﭮ ﭯ
ﷲ خالىمىغان ئىكەن ،ئۆزەمگە پايدا يەتكۈزۈش ،زىياننى ئۆزەمدىن دەپئى قىلىش
قولۇمدىن كەلمەيدۇ( ،قىيامەتنىڭ قاچان بولۇشىنى قانداقمۇ بىلەي؟) ئەگەر مەن غەيىبنى
بىلىدىغان بولسام (دۇنيا مەنپەئەتلىرىدىن) نۇرغۇن مەنپەئەت ھاسىل قىلغان بوالتتىم ،زىيان
 زەخمەتكىمۇ ئۇچرىمىغان بوالتتىم (لېكىن مەن غەيىبنى بىلمەيمەن .شۇڭا ماڭا تەقدىرقىلىنغان ياخشى  -يامانلىق يېتىپ تۇرىدۇ) .مەن پەقەت ئىمان ئېيتىدىغان قەۋم ئۈچۈن
ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە خۇش خەۋەر بەرگۈچى قىلىپ ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن»﴿.﴾188

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غەيىبنى بىلمەيدىغانلىقى ،ھەتتا ئۆزىگىمۇ
پايدا ـ زىيان يەتكۈزۈشكە ئىگە بواللمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەممە ئىشنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇشقا
ۋە ئۆزىنىڭ كەلگۈسىگە ئائىت غەيىبلەرنى بىلمەيدىغانلىقىدىن ۋە غەيىبلەردىن پەقەت ﷲ
تائاال بىلدۈرگەندىن باشقا ھېچبىر غەيىبنى بىلمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىشكە بۇيرۇدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ غەيىبنى بىلگۈچىدۇر ،ئۆزىنىڭ غەيىبىدىن ھېچبىر
ئادەمنى خەۋەردار قىلمايدۇ .پەقەت ﷲ ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبىرىگىال (بەزى غەيىبنى
بىلدۈرىدۇ) ،ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا كۆزەتچى (پەرىشتە) سېلىپ قويىدۇ﴾(((.
﴿ئەگەر مەن غەيىبنى بىلىدىغان بولسام (دۇنيا مەنپەئەتلىرىدىن) نۇرغۇن مەنپەئەت ھاسىل
قىلغان بوالتتىم ،زىيان  -زەخمەتكىمۇ ئۇچرىمىغان بوالتتىم (لېكىن مەن غەيىبنى بىلمەيمەن.
شۇڭا ماڭا تەقدىر قىلىنغان ياخشى  -يامانلىق يېتىپ تۇرىدۇ)﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئۆزەمگە كۆپلىگەن مال  -دۇنيا توپلىغان بوالتتىم .ئىبنى ئابباستىن قىلىنغان يەنە بىر
رىۋايەتتە :مەن پايدا ئااللمايدىغان بىر نەرسىنى ئېلىپ ،ئۇنىڭدىن پايدا چىقىدىغان بىر ۋاقىتتا
((( جىن سۈرىسى  26ــــ  27ـ ئايەتلەر.
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سېتىشنى بىلەتتىم -،دېيىلگەن.
﴿زىيان  -زەخمەتكىمۇ ئۇچرىمىغان بوالتتىم﴾ ئىبنى جەرىر :يوقسۇل بولۇپ قالمايتتىم-،
دېدى .بەزى ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئەگەر مەن غەيىبنى بىلىدىغان بولسام،
ئەلۋەتتە ئاچارچىلىق يىلىغا توقچىلىق يىلىدا ،قىممەتچىلىك ۋاقتىغا ئەرزانچىلىق ۋاقتىدا
تەييارلىق قىالتتىم دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ماڭا
بىرەر يامانلىقنىڭ يېتىشىدىن بۇرۇن ساقالنغان بوالتتىم.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنى
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن خۇش خەۋەر بەرگۈچى
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .بۇ توغرىسىدا ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
تەقۋادارالرغا خۇش خەۋەر بېرىشىڭ ۋە سەركەش قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،بىز قۇرئاننى
سېنىڭ تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ نازىل قىلدۇق﴾(((.

*******
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ئۇ سىلەرنى بىر جاندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتتى( ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ)
ئۇنسى  -ئۈلپەت ئېلىشى ئۈچۈن ،خوتۇنىنى (يەنى ھەۋۋانى) ئۇنىڭ ئۆز جىنسىدىن ياراتتى،
خوتۇنى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن ،خوتۇنى يېنىككىنە قورساق كۆتۈرۈپ ئېغىر -
بوي يۈردى ،ئۇ (بالىنىڭ قورساقتا ئۆسۈپ چوڭىيىشى بىلەن) ئېغىرالشقاندىن كېيىن( ،ئەر-
خوتۇن) ئىككىيلەن پەرۋەردىگارى ﷲ غا« :ئەگەر بىزگە (ئەزالىرى) بېجىرىم پەرزەنت ئاتا
قىلساڭ ،نېمىتىڭگە ئەلۋەتتە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز» دەپ دۇئا قىلدى﴿ .﴾189ﷲ
ئۇالرغا بېجىرىم ئوغۇل پەرزەنت ئاتا قىلغان ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئەۋالدى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ
(بۇتالرغا چوقۇندى) ،ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدلىرىدىن پاكتۇر﴿.﴾190
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بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ بارلىق ئىنسانالرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ۋە ئۇنىڭ ئايالى
بولغان ھەۋۋانىمۇ ئۇنىڭدىن ياراتقانلىقىغا ،ئىنسانالرنىڭ ئۇ ئىككىسىدىن كۆپەيگەنلىكىگە
ئىشارەت قىلىدۇ.
((( مەريەم سۈرىسى  97ـ ئايەت.

ئەئراف سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر
ئايالدىن( ،ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئبارەت) بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر
ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق ،ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر
ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر (يەنى كىشىلەرنىڭ بىر-بىرىدىن ئارتۇق
بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ)﴾(((﴿ ،ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر
ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتقان ،شۇ ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن)
ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان ۋە ئۇالردىن (يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن
ئەر  -ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر﴾(((.
﴿ئۇ سىلەرنى بىر جاندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن) ياراتتى( ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ)
ئۇنسى  -ئۈلپەت ئېلىشى ئۈچۈن ،خوتۇنىنى (يەنى ھەۋۋانى) ئۇنىڭ ئۆز جىنسىدىن ياراتتى﴾

ﷲ تائاال ئەرلەرنىڭ ئايالالر ئارقىلىق كۆڭلىنى خۇش قىلىپ ،دوستلۇق يەتكۈزۈش ئۈچۈن
ئايالالرنى ئۆز جىنسىدىن ياراتقانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئايالالر بىلەن ئۇنسى ـ ئۈلپەت
ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ) ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى ،ئاراڭالردا
(يەنى ئەر ـ خوتۇن ئارىسىدا) مېھر ـ مۇھەببەت ئورناتقانلىقى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾((( .ھەرقانداق ئىككى جىنسلىق مەخلۇقاتنىڭ ئارىسىدا بىر
جۈپ ئەر ـ ئايالنىڭ ئارىسىدىكى دوستلۇقتىن كۈچلۈك دوستلۇق بولمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :سېھىرگەرلەر ئۆزلىرىنىڭ ھىيلە ـ مىكىرلىرى بىلەن ئەر ـ خوتۇننىڭ
ئارىلىقىنى ئايرىۋېتىشى مۇمكىن.

﴿خوتۇنى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن ،خوتۇنى يېنىككىنە قورساق كۆتۈرۈپ
ئېغىر ـ بوي يۈردى﴾ بۇ قورساق كۆتۈرۈشنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدۇر .ئايال كىشى بۇ ۋاقىتتا

ھېچقانداق ئاغرىق تارتمايدۇ .ئۇ پەقەت بىر تامچە سۇ ،ئاندىن قۇيۇق قان ،ئاندىن بىر
چىشلەم كەلگىدەك گۆش ھالىتىدىكى مەزگىلدۇر.
﴿ئېغىر ـ بوي يۈردى﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇنىڭ قورساق كۆتەرگەنلىكى
ئاشكارا بولدى -،دېدى .ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئايال ئىسپىرمىنى قورسىقىدا كۆتۈرۈپ
يۈردى.

ئەۋفىي ئبىنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇ ئايال ئىسپىرمىنى قورسىقىدا كۆتۈرۈپ يۈرگەندە ،ئۆزىنىڭ قورساق كۆتەرگەن ياكى
كۆتەرمىگەنلىكىدىن شەكلىنىپ يۈردى﴿ .ئۇ (بالىنىڭ قورساقتا ئۆسۈپ چوڭىيىشى بىلەن)
ئېغىرالشقاندىن كېيىن﴾ يەنى ئۇ ئايال قورساق كۆتۈرگەنلىك سەۋەبى بىلەن ئېغىرالشتى.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قورسىقىدىكى بالىسى چوڭىيىشقا
باشلىدى.
((( ھۇجرات سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  21ـ ئايەننىڭ بىر قىسمى.
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﴿(ئەر  -خوتۇن) ئىككىيلەن پەرۋەردىگارى ﷲ غا« :ئەگەر بىزگە (ئەزالىرى) بېجىرىم
پەرزەنت ئاتا قىلساڭ ،نېمىتىڭگە ئەلۋەتتە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز» دەپ دۇئا قىلدى﴾

زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەر  -خوتۇن ئىككىلىسى قورساقتىكى نەرسىنىڭ ھايۋان بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ شۇنداق
دۇئا قىلدى .شۇنىڭدەك ئەبۇبۇختەرى ۋە ئەبۇمالىك :ئۇ ئىككىسى قورساقتىكى نەرسىنىڭ
ئىنسان بولماي قېلىشىدىن قورقۇپ شۇنداق دۇئا قىلغان -،دەيدۇ.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ئەر  -خوتۇن ئىككىسى پەرۋەردىگارىغا ئەگەر بىزگە ئوغۇل
بەرسەڭ﴿ ،نېمىتىڭگە ئەلۋەتتە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز»﴾ دەپ دۇئا قىلدى.

﴿ﷲ ئۇالرغا بېجىرىم ئوغۇل پەرزەنت ئاتا قىلغان ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئەۋالدى ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈپ (بۇتالرغا چوقۇندى) ،ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدلىرىدىن
پاكتۇر﴾ ئىبنى جەرىر ھەسەنبەسرىنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ

تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ بۇتالرغا چوقۇنۇش ئادەم ئەلەيھىسساالمدا كۆرۈلمىگەن ئىش بولۇپ،
ئۇنىڭدىن كېيىنكى زامانالردا بەزى بىر مىللەتلەر ئىچىدە پەيدا بولدى.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ بۇتقا چوقۇنغان كىشىلەر يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالردۇر.
ﷲ تائاال ئۇالرغا پەرزەنت ئاتا قىلسا ،ئۇالر پەرزەنتلىرىنى يەھۇدىي ۋە خىرىستىئان قىلىپ
تەربىيلىگەندۇر .بۇ مۇشۇ ئايەتكە بېرىلگەن ئەڭ ياخشى مەنىدۇر.
بۇ ئايەتنىڭ ئۇسلۇبىدىن قارىغاندا ،يۇقىرىدا دۇئا قىلغان ئەر ـ خوتۇن ئادەم ئەلەيھىسساالم
بىلەن ھەۋۋا ئانىمىز بولماستىن ،بەلكى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان كېيىنكى
دەۋرلەردىكى مۇشرىكلەردىن ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
بۇ ئايەتنىڭ ئالدىدىكى ئايەتلەردە ﷲ تائاال ئادەمنى ۋە ئۇنىڭدىن ھەۋۋانى ياراتقانلىقنى
بايان قىلىپ كېلىپ ،ئاخىرىدا دۇئاسى بويىچە پەرزەنت ئاتا قىلىنغان ئەر  -خوتۇننىڭ ﷲ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ ،بۇتالرغا چوقۇنغانلىقىنى بايان قىلىشقا ئۆتۈشى ،قۇرئان كەرىمنىڭ
خاسلىقتىن ئومۇمىيلىققا ئۆتۈپ بايان قىلىش ئۇسۇلىدۇر .قۇرئاندا بۇنداق ئۇسۇلدا بايان
قىلىنغان ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ.
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ئەئراف سۈرىسى

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ
ئۆزلىرى يارىتىلغان ،ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان نەرسىلەرنى (يەنى بۇتالرنى) ﷲ
غا شېرىك كەلتۈرەمدۇ!﴿ .﴾191ئۇ نەرسىلەر چوقۇنغۇچىلىرىغا ياردەم بېرەلمەيدۇ ،ئۆزلىرىگىمۇ
ياردەم بېرەلمەيدۇ﴿ .﴾192ئۇالرنى توغرا يولغا چاقىرساڭالر ،ئۇالر سىلەرگە ئەگەشمەيدۇ.
مەيلى ئۇالرنى دەۋەت قىلىڭالر ،ياكى جىم تۇرۇڭالر ،بۇ ئۇالر ئۈچۈن بەرىبىر ئوخشاش
(يەنى سىلەر قايسى ھالەتتە بولماڭالر ،ئۇالر سىلەرنىڭ دەۋىتىڭالرغا جاۋاب قايتۇرۇشقا
قادىر ئەمەستۇر)﴿ .﴾193سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتالر سىلەرگە ئوخشاش
مەخلۇقالردۇر( ،ئۇالرنى ئىالھ دېگەن دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،ئۇالرغا دۇئا قىلىپ
بېقىڭالر ،دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلىپ باقسۇن﴿ .﴾194ئۇالر (يەنى بۇتالر) نىڭ ماڭىدىغان
پۇتلىرى بارمۇ؟ ياكى تۇتىدىغان قوللىرى بارمۇ؟ ياكى كۆرىدىغان كۆزلىرى بارمۇ ۋەياكى
ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بارمۇ؟ (ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيىتقىنكى« ،شېرىكلىرىڭالرنى (يەنى
بۇتلىرىڭالرنى ماڭا قارشى) چاقىرىڭالر ،ئاندىن (قولۇڭالردىن كېلىشىچە) ماڭا زىيانكەشلىك
قىلىڭالر ،ئازراقمۇ مۆھلەت بەرمەڭالر (مەن ﷲ غا يۆلەنگەنلىكىم ئۈچۈن سىلەرگە پەرۋا
قىلمايمەن)﴿ .﴾195ھەقىقەتەن كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلغان ﷲ مېنىڭ ئىگەمدۇر،
ئۇ ياخشىالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ﴿ .﴾196سىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان
بۇتلىرىڭالر سىلەرگە ياردەم بېرەلمەيدۇ ئۆزلىرىگىمۇ ياردەم بېرىلمەيدۇ»﴿ .﴾197ئەگەر ئۇالرنى
ھىدايەتكە دەۋەت قىلساڭالر ،ئۇالر (ھىدايەت تاپماق تۈگۈل دەۋىتىڭنى) ئاڭلىمايدۇ ،ئۇالر ساڭا
قاراپ تۇرغاندەك كۆرۈنسىمۇ ،لېكىن ئۇالر كۆرمەيدۇ﴿.﴾198

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنىڭ ھېچنېمىنى يارىتالمايدىغانلىقى ،ھېچقانداق
ياردەم بېرىلمەيدىغانلىقى ۋە ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەسلىكى
ﷲ تائاال بۇ يەردە( ،ﷲ تائاالغا قوشۇپ) ﷲ تائاالنىڭ ئوخشاشلىرى دەپ قارىغان
نەرسىلەرگە ۋە بۇتالرغا ئىبادەت قىلغان مۇشرىكالرنى ئەيىبلەيدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ
تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىندۇر ۋە ياسالغان نەرسىلەردۇر .ئۇالر ھېچقانداق بىر نەرسىگە ئىگە
ئەمەس ،بىرەر پايدىمۇ ئېلىپ كېلەلمەيدۇ ۋە زىيانمۇ يەتكۈزەلمەيدۇ .ئۇالر كۆرەلمەيدۇ ھەم
ئۆزىگە ئىبادەت قىلغۇچىالرغا بىرەر ئىشتا ياردەممۇ بېرەلمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ھېچقانداق
ھەرىكەت قىاللمايدىغان ،ئاڭلىيالمايدىغان ۋە كۆرەلمەيدىغان جانسىز نەرسىلەردۇر .ئۇ
نەرسىلەرگە ئىبادەت قىلغۇچىالر ئاڭالش ،كۆرۈش ۋە تۇتۇش جەھەتلەردىكى ئىقتىدارى بىلەن
ئۆزلىرى ئىبادەت قىلغان ئۇ نەرسىلەردىن ئارتۇقچىلىقالرغا ئىگىدۇر.
﴿ئۆزلىرى يارىتىلغان ،ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان نەرسىلەرنى (يەنى بۇتالرنى)
ﷲ غا شېرىك كەلتۈرەمدۇ!﴾ يەنى بىر نەرسىنى يارىتالمايدىغان نەرسىلەرنى ﷲ تائاالغا

شېرىك قىالمسىلەر؟ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ .ئى
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ئىنسانالر! (يەنى مۇشرىكالر جامائەسى!) بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭغا قۇالق سىلىڭالر،
شۈبھىسىزكى ،سىلەر ﷲنى 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 .ئۇالر (ئەرزىمەس بۇتالرنى ﷲغا شېرىك قىلىۋېلىپ) ﷲنى
(((
تېگىشلىك رەۋىشتە ئۇلۇغالشمىدى ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۈر ،غالىبتۇر﴾
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇشرىكالر چوقۇنغان بارلىق ئىالھالر بىر يەرگە يىغىلسىمۇ ،بىر
چىۋىننى يارىتالمايدىغانلىقىدىن ،بەلكى چىۋىن ئۇ ئىالھالرنىڭ ئالدىغا نەزىر ئورنىدا قويۇلغان
نەرسىلەردىن كىچىككىنە بىر نەرسىنى ئېلىپ كەتسە ،ئۇ ئىالھالرنىڭ ئۇ نەرسىنى چىۋىندىن
قايتۇرۇپ ئېلىۋااللمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ :ئۇالرنىڭ ھالى شۇنچىلىك بىچارە تۇرسا،
ئۇالردىن رىزىق ،ياردەم تەلەپ قىلىش ئۈچۈن قانداقمۇ ئىبادەت قىلىنىشقا اليىق بولسۇن؟-
دېدى.
﴿ئۆزلىرى يارىتىلغان ،ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان نەرسىلەرنى (يەنى بۇتالرنى) ﷲ
غا شېرىك كەلتۈرەمدۇ!﴾ يەنى ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ(«﴿ :ئۆزەڭالر) ئويۇپ ياسىغان

بۇتالرغا چوقۇنامسىلەر؟﴾((( دېگىنىدەك ،كىشىلەر تەرىپىدىن ئويۇپ ياسالغان بۇتالردۇر.

﴿ئۇ نەرسىلەر چوقۇنغۇچىلىرىغا ياردەم بېرەلمەيدۇ ،ئۆزلىرىگىمۇ ياردەم بېرەلمەيدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبراھىم ئاستا ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ(« :مەسخىرە
قىلىش يۈزىسىدىن ،بۇ تاماقتىن) يېمەمسىلەر؟ نېمىشقا گەپ قىلمايسىلەر؟» دېدى﴾((( دېگەن
ئايەتلىرىدە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇتالرنى پاچاقلىۋەتكەنلىكى بايان قىلىنغاندەك ،بىر
كىشى بۇتالرغا ئەزىيەت بەرمەكچى بولسا ،ئۇ بۇتالر ئۆزلىرىنى قوغداپ قااللمايدۇ.
مۇئاز ئىبنى ئەمر ئىبنى جۇمۇھ ۋە مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرمۇ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمدەك قىلغان .بۇ ئىككىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن
ئىمان ئېيتقان ياش يىگىتلەر ئىدى .ئۇ ئىككىسى كېچىدە مۇشرىكالرنىڭ بۇتلىرىغا ھۇجۇم
قىالتتى .ئۇالر قەۋملىرىنىڭ بۇتلىرىنىڭ بۇ ھالىغا قاراپ (ئىبرەت ئېلىپ) ئويلىنىپ بېقىشى
ئۈچۈن بۇتالرنى پارچىالپ ،ئوتۇن ئورنىدا قاالش ئۈچۈن تۇل ئايالالرغا ئەكىلىپ بېرەتتى.
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ئىبنى ئەمر ئەسلىدە ئۆز قەۋمىنىڭ باشلىقى بولۇپ ،ئۇنىڭ كۈندە پاكىزالپ ،ئەتىر
سۈرۈپ ئىبادەت قىلىپ تۇرىدىغان بىر بۇتى بار ئىدى .ئۇ كېچىسى شۇ بۇتنىڭ يېنىغا كېلىپ،
ئۇ بۇتنى باش تەرىپىنى پەسكە ،ئاياغ تەرىپىنى ئاسمانغان قىلىپ ،ئۇنىڭغا نىجاسەتلەرنى
سۈرۈپ قويۇپ كېتەتتى .كېيىن ئەمر ئىبنى جۇمۇھ كېلىپ ئۆزىنىڭ بۇ بۇتقا قىلغان ئىشلىرىغا
قاراپ ئاندىن ئۇنى قايتا يۇيۇپ تاراپ ،ئەتىرلەرنى سۈرۈپ ئۇ بۇتنىڭ قېشىغا بىر دانە قىلىچنى
((( ھەج سۈرىسى  73ــــ  74ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  95ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  91ـــــ  93ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

قويۇپ ،ئۇ بۇتقا :سەن بۇ قىلىچ بىلەن ئۆزەڭنى قوغدىغىن! -دەپ كېتىپ قاالتتى .ئاندىن ئۇ
ھەمراھى بىلەن كېچىسى كېلىپ ئۇ بۇتقا بۇرۇن قىلغان ئىشالرنى قىالتتى .ئەتىسى ئەمر ئىبنى
جۇمۇھ يالغۇز كېلىپ ،ئۇ بۇتنى قايتا يۇيۇپ تازىالپ ئەتىر سېپىپ قوياتتى.
بىر قېتىم ئۇ ئىككەيلەن بۇ بۇتنى بىر ئۆلۈك ئىتنىڭ يېنىغا ئەكىلىپ قويىدۇ .بۇتنى
ئارغامچىغا باغالپ قۇدۇققا تاشاليدۇ .ئاندىن ئەمر ئىبنى جۇمۇھ كېلىپ ،ئۆزىنىڭ بىر خاتا
دىندا ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىپ ،ئۇ بۇتنىڭ ھالىغا قاراپ مۇنداق شېئىر ئوقۇدى:
ﷲ نىڭ نامىدىن قىاليكى قەسەم،
ئەمەسسەن ھەرگىزمۇ ھەقىقىي ئىالھ.
تۇرمايتتىڭ ئىت بىلەن چوقۇم بىر يەردە،
گەر بولساڭ ،سەن ئۆزەڭ ھەقىقىي ئىالھ.
ئاندىن ئۇ ئىسالمغا كىرىپ ،ئىسالمدىكى ناھايىتى ياخشى مۇسۇلمانالردىن بولۇپ قالدى
ۋە ئۇھۇد كۈنى شېھىت بولدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن! پىردەۋس جەننىتىنى
ئۇنىڭ ياتىدىغان يېرى قىلىپ بەرسۇن!
﴿ئۇالرنى توغرا يولغا چاقىرساڭالر ،ئۇالر سىلەرگە ئەگەشمەيدۇ .مەيلى ئۇالرنى دەۋەت
قىلىڭالر ،ياكى جىم تۇرۇڭالر ،بۇ ئۇالر ئۈچۈن بەرىبىر ئوخشاش (يەنى سىلەر قايسى ھالەتتە
بولماڭالر ،ئۇالر سىلەرنىڭ دەۋىتىڭالرغا جاۋاب قايتۇرۇشقا قادىر ئەمەستۇر)﴾ يەنى ئۇ بۇتالر

توغرا يولغا چاقىرغانالرنىڭ چاقىرىقىنى ئاڭلىمايدۇ .ئۇالرنى توغرا يولغا چاقىرىش بىلەن
چاقىرماسلىقنىڭ پەرقى يوقتۇر.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ئاتا! نېمىشقا ئاڭلىمايدىغان،
كۆرمەيدىغان ۋە ساڭا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىسەن﴾(((.

﴿سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتالر سىلەرگە ئوخشاش مەخلۇقالردۇر( ،ئۇالرنى
ئىالھ دېگەن دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،ئۇالرغا دۇئا قىلىپ بېقىڭالر ،دۇئايىڭالرنى
ئىجابەت قىلىپ باقسۇن .ئۇالر (يەنى بۇتالر) نىڭ ماڭىدىغان پۇتلىرى بارمۇ؟ ياكى تۇتىدىغان
قوللىرى بارمۇ؟ ياكى كۆرىدىغان كۆزلىرى بارمۇ ۋەياكى ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بارمۇ؟﴾ ﷲ تائاال

بۇ ئايەتتە ئۇ بۇتالرنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغان كىشىگە ئوخشاش مەخلۇق ئىكەنلىكىنى،
بەلكى ئىنسانالرنىڭ ئۇ بۇتالردىن ئارتۇق ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى .چۈنكى ئىنسانالر
ئاڭلىيااليدۇ ،كۆرەلەيدۇ ۋە تۇتااليدۇ .ئۇ بۇتالر بولسا ،ئۇ ئىشالردىن بىرىنىمۇ قىاللمايدۇ.

﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيىتقىنكى« ،شېرىكلىرىڭالرنى (يەنى بۇتلىرىڭالرنى ماڭا قارشى)
چاقىرىڭالر ،ئاندىن (قولۇڭالردىن كېلىشىچە) ماڭا زىيانكەشلىك قىلىڭالر ،ئازراقمۇ مۆھلەت
بەرمەڭالر (مەن ﷲ غا يۆلەنگەنلىكىم ئۈچۈن سىلەرگە پەرۋا قىلمايمەن) ھەقىقەتەن كىتابنى
((( مەريەم سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلغان ﷲ مېنىڭ ئىگەمدۇر ،ئۇ ياخشىالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاال ماڭا يېتەرلىكتۇر ،ئۇ ماڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر .مەن ئۆزەمنى تاپشۇرىمەن،
ئۇنىڭغا ئېسىلىمەن ،ئۇ مېنىڭ دۇنيا  -ئاخىرەتتىكى ئىگەمدۇر ۋە مەندىن كېيىنكى بارلىق
كىشىلەرنىڭ ئىگىسىدۇر.

بۇ خۇددى ھۇد ئەلەيھىسساالمغا قەۋمىنىڭ﴿ :بىز پەقەت سېنى بەزى ئىالھلىرىمىز ساراڭ
قىلىپ قويۇپتۇ دەيمىز»﴾ دېگەندە ،ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا«﴿ :مەن ھەقىقەتەن ﷲ

نى گۇۋاھ قىلىمەن ،سىلەرمۇ گۇۋاھ بولۇڭالركى ،مەن سىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ شېرىك
كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامەن ،ھەممىڭالر ماڭا سۈيقەست قىلىڭالر ،ماڭا مۆھلەت
بەرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ﷲ غا
مەن تەۋەككۈل قىلدىم ،ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان بىرمۇ مەخلۇق يوقتۇر؛ پەرۋەردىگارىم
ھەقىقەتەن توغرا يولدىدۇر (يەنى ئادىل بولۇپ ھېچ كىشىگە قىلچە زۇلۇم قىلمايدۇ)﴾((( دېگەن
سۆزىگە ئوخشايدۇ.

بۇ يەنە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ«﴿ :ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! سىلەرنىڭ ئىبادەت
قىلغىنىڭالر نېمە؟ سىلەرنىڭ ئەڭ قەدىمكى ئەجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادەت قىلغىنى نېمە؟ ئۇالر
(يەنى بۇتالر) مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر ،پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى (مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر)
ئۇ مېنى ياراتقان ،ئۇ مېنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾((( دېگەن سۆزىگە ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
دادىسى ۋە قەۋمىگە«﴿ :سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن مەن راستال ئادا ـ جۇدامەن .پەقەت
مېنى ياراتقان ﷲ مېنى (توغرا يولغا) باشاليدۇ» (((﴾.ۋە﴿ :سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت
قىلغان بۇتالر سىلەرگە ئوخشاش مەخلۇقالردۇر( ،ئۇالرنى ئىالھ دېگەن دەۋايىڭالردا) راستچىل
بولساڭالر ،ئۇالرغا دۇئا قىلىپ بېقىڭالر ،دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلىپ باقسۇن .ئۇالر (يەنى
بۇتالر) نىڭ ماڭىدىغان پۇتلىرى بارمۇ؟ ياكى تۇتىدىغان قوللىرى بارمۇ؟ ياكى كۆرىدىغان
كۆزلىرى بارمۇ ۋەياكى ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بارمۇ؟ (ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيىتقىنكى،
«شېرىكلىرىڭالرنى (يەنى بۇتلىرىڭالرنى ماڭا قارشى) چاقىرىڭالر ،ئاندىن (قولۇڭالردىن
كېلىشىچە) ماڭا زىيانكەشلىك قىلىڭالر ،ئازراقمۇ مۆھلەت بەرمەڭالر (مەن ﷲ غا يۆلەنگەنلىكىم
ئۈچۈن سىلەرگە پەرۋا قىلمايمەن)﴾ دېگەن سۆزىگە ئوخشايدۇ.
بۇ ئايەت يۇقىرىدا ئۆتكەن﴿ :ئۆزلىرى يارىتىلغان ،ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان نەرسىلەرنى
(يەنى بۇتالرنى) ﷲ غا شېرىك كەلتۈرەمدۇ!﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەزمۇنىنى كۈچلەندۈرۈپ
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كەلگەندۇر .لېكىن بۇ ئايەت ئۈچىنچى شەخسكە قارىتىلغان .يۇقىرىقى ئايەت بولسا ،ئىككىنچى
شەخسكە قارىتىلغاندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال يۇقىرىقى ئايەتنىڭ ئارقىسىدىن مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ
نەرسىلەر چوقۇنغۇچىلىرىغا ياردەم بېرەلمەيدۇ ،ئۆزلىرىگىمۇ ياردەم بېرەلمەيدۇ﴾.
﴿ئەگەر ئۇالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلساڭالر ،ئۇالر (ھىدايەت تاپماق تۈگۈل دەۋىتىڭنى)
ئاڭلىمايدۇ ،ئۇالر ساڭا قاراپ تۇرغاندەك كۆرۈنسىمۇ ،لېكىن ئۇالر كۆرمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ
((( ھۇد سۈرىسى  54ــــ  56ـ ئايەتكىچە.
((( شۇئەرا سۈرىسى  75ــــ  78ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  26ــــ  27ـ ئايەتلەر.

ئەئراف سۈرىسى

مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر ئۇالرنى چاقىرساڭالر ،سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ،
ئاڭلىغان تەقدىردىمۇ سىلەرگە جاۋاب قايتۇرالمايدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە
ئوخشايدۇ.
ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر ساڭا قاراپ تۇرغاندەك كۆرۈنسىمۇ ،لېكىن ئۇالر كۆرمەيدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىدە ﴿ئۇالر ساڭا قاراپ تۇرغاندەك﴾ دەپ بايان قىلدى .يەنى بۇتالر جانسىز نەرسىلەر
بولسىمۇ ساڭا سىزىلغان ،ئويۇلغان كۆزلىرى بىلەن خۇددى ئۇدۇلىڭدا سېنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقاندەك
تۇرىدۇ .شۇڭا ئۇالرغا ئەقلى بار نەرسىلەرگە مۇئامىلە قىلىنغاندەك مۇئامىلە قىلىنىپ ،ئىنسانالر
ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان كىشىلىك ئالماش ئىشلىتىلدى .چۈنكى بۇتالر ئىنسالرنىڭ شەكلىدە
ياسالغان ،شۇڭا بۇتالر خۇددى ساڭا قاراپ تۇرغاندەك بىلىنىدۇ.

*******
ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ئەپۇنى دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا (يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى ئىش قىلىشقا)
بۇيرۇغىن ،نادانالر بىلەن تەڭ بولمىغىن (يەنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا مۇاليىم
بولغىن)﴿ .﴾199ئەگەر شەيتان ساڭا ۋەسۋەسە قىلسا( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲ غا
سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن .ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (ئىشىڭنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾200

ئەپۇنى دوست تۇتۇشنىڭ بۇيرۇلۇشى
﴿ئەپۇنى دوست تۇتقىن﴾ ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرنى كەچۈرۈۋېتشكە
 10يىل بۇيرۇدى 10 .يىلدىن كېيىن مۇشرىكالرغا قاتتىق قول بولۇشقا بۇيرۇدى.
بەزى ئۆلىماالر مۇجاھىدنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سەن كىشىلەرنى تەكشۈرۈپ
يۈرمەستىن ،كىشىلەرنىڭ ئەخالقى ۋە ئىشلىرىنىڭ ياخشى تەرەپلىرىنىال ئېتىۋارغا ئالغىن
دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەرنىڭ ئەخالقلىرىنىڭ ياخشى
تەرەپلىرىنى ئېتىۋارغا ئېلىشقا بۇيرۇپ ،بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇمەييەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئەپۇنى
((( فاتىر سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا (يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى ئىش قىلىشقا) بۇيرۇغىن ،نادانالر
بىلەن تەڭ بولمىغىن (يەنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن)﴾ دېگەن

ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم :ئى جىبرىئىل بۇ نېمە؟ -دېدى .جىبىرىئىل
ئەلەيھىسساالم :ﷲ تائاال سېنى ساڭا زۇرلۇق قىلغان كىشىنى كەچۈرۈشكە ،ساڭا بىر نەرسە
بەرمىگەن كىشىلەرگە بېرىشكە ،سەندىن سىلە ـ رەھىمنى ئۈزگەن كىشىگە سىلە ـ رەھىم
قىلىشقا بۇيرۇدى -،دېدى.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇيەينە ھەسەن ئىبنى ھۇزەيفە ياقا يۇرتتىن كېلىپ ،قېرىندىشىنىڭ ئوغلى ھۈررە
ئىبنى قەيسنىڭ ئۆيىگە چۈشتى .ھۈررە ئىبنى قەيس ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېقىنلىرىدىن
ئىدى .قارىالر مەيلى قېرى ياكى ياش بولسۇن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سۆھبەتداشلىرى
ۋە مەسلىھەتچىلىرى ئىدى .ئۇيەينە قېرىندىشىنىڭ ئوغلىغا :ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! بۇ
باشلىقنىڭ ئالدىدا سېنىڭ يۈزۈڭ بار ،شۇڭا ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشىشىمگە رۇخسەت ئېلىپ
بەرگەن بولساڭ -،دېدى .ئۇ ماقۇل بولۇپ ،ئۇيەينەگە رۇخسەت ئېلىپ بەردى .ئۇ ئۆمەرنىڭ
قېشىغا كىرىپ :ئى خەتتابنىڭ ئوغلى ئۆمەر! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سەن بىزگە مال ـ
مۈلك بەرمەيسەن ،بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلمايسەن -،دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۆمەرنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئېتىلماقچى بولىۋېدى .ھۈررە ئۇنىڭغا:
ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە﴿ :ئەپۇنى دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا
(يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى ئىش قىلىشقا) بۇيرۇغىن ،نادانالر بىلەن تەڭ بولمىغىن
(يەنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن)﴾ دېگەن ئىدى .بۇ كىشى بولسا

نادانالردىندۇر -،دېدى .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ھۈررە بۇ ئايەتنى ئوقۇپ
بېرىۋاتقاندا ،ئۆمەر بۇ ئايەتنىڭ بۇيرۇقىدىن قىلچىمۇ چىقىپ كەتمىدى ،ئۆمەر ﷲ تائاالنىڭ
كىتابىدا بۇيرۇغان ئىشالرغا بەك ئەمەل قىالتتى.
بەزى ھېكمەت ئىگىلىرى بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىنى مۇنداق بىر نەچچە مىسرا شېئىرغا
ئايالندۇردى:
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ئەپۇنى دوست قىلغىن ئۆزەڭگە دائىم،
قىلمىغىن قوپاللىق ھەر قانداق چاغدا،
بۇيرۇغىن باشقىنى ياخشىغا دائىم.
سۆزۈڭدە ھەممىگە بولغىن مۇاليىم.
چۈنكى سەن بۇيرۇلغان ياخشى ئىشالرغا،
مەرتىۋە ئىگىسىدىن سۆيۈملۈكتۇر كۆپ،
يۈز ئۆرىگىن ناداندىن تەڭ بولماي دائىم.
ئۇالردىن مۇاليىم بولغانالر دائىم.
بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :كىشىلەر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .بىر تۈرلۈكى ياخشى
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كىشىلەردۇر .سەن پەقەت ئۇالرنىڭ ياخشى تەرەپلىرىنىال ئېتىۋارغا ئالغىن .ئۇ كىشىنى قىلىشقا
ئىمكانىيىتى يوق بولغان ۋە ئۇنىڭغا تەس كېلىپ ،ئۇنى قىيناپ قويىدىغان ئىشالرغا ھەرگىزمۇ
بۇيرۇمىغىن .ئىككىنچى تۈرلۈك كىشىلەر يامان كىشىلەردۇر .سەن ئۇنى ياخشىلىققا بۇيرۇغىن.
ئەگەر ئۇ سۆزۈڭنى ئاڭلىماي ئەسكىلىكىدە ھەددىدىن ئاشسا ،ساڭا بويسۇنمىسا ،ئۆزىنىڭ
نادانلىقىدا داۋاملىشىۋەرسە ،سەن ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ،ئۇنىڭ بىلەن تەڭ بولمىغىن ،بۇنداق
قىلىشىڭ بۇنى ئەسكىلىكىدىن قايتۇرۇشى مۇمكىن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە 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»﴾(((﴿ ،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﴾(((.
بۇ ھەقتە مانا بۇ ئۈچ ئايەتتىن باشقا ئايەت يوق .ﷲ تائاال بۇ ئۈچ ئايەتتە ئىنسانالردىن
بولغان يامان كىشىلەرگە ياخشىلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشقا تەۋسىيە قىلىدۇ .چۈنكى شۇ
ياخشى مۇئامىلە (ﷲ تائاال خالىسا) ئۇ يامان كىشىنىڭ يامانلىقىدا تېخىمۇ ھەددىدىن
ئېشىپ كېتىشىدىن توسىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :شۇنداق قىلساڭ) سەن
بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال جىنالردىن بولغان شەيتانالردىن پاناھ تىلەشكە تەۋسىيە
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە قىلىپ (يۇقىرىقى خىسلەتنى
ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە) ﷲغا سېغىنىپ (شەيتاننىڭ شەررىدىن) پاناھ تىلىگىن،
ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشلىرىنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ يەردە يەنە تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر شەيتان ساڭا
ۋەسۋەسە قىلسا( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن .ﷲ
ھەقىقەتەن (سۆزۈڭنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (ئىشىڭنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ چۈنكى سېنىڭ

شەيتانغا ياخشىلىق قىلىشىڭ ئۇنى يامانلىقتىن توساپ قااللمايدۇ .ئۇ پەقەتال سېنىڭ
پۈتۈنلەي ھاالك بولۇشىڭنى ۋە يوقىلىپ كېتىشىڭنى كۆزلەيدۇ .چۈنكى ئۇ ئەزەلدىن سېنىڭ
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  96ــــ  98ـ ئايەتلەر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  34ــــ  35ـ ئايەتلەر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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ۋە سېنىڭ ئەجدادىڭ بولغان ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاشكارا دۈشمىنىدۇر.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر ساڭا شەيتان تەرىپىدىن سېنى
نادانالردىن يۈز ئۆرۈپ كېتىشىڭدىن توسۇپ ئۇ ناداننىڭ ئەدىۋىنى بېرىپ قويۇشقا كۈشكۈرتىدىغان
بىر غەزەپ كەلسە ،سەن بۇ غەزەپتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلىگىن.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (ئىشىڭنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال ناداننىڭ ساڭا قىلغان سۆزلىرىنى ،سېنىڭ شەيتاندىن پاناھ تىلىگەنلىكىڭنى ۋە بارلىق
مەخلۇقاتالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇ سۆزلەردىن ھېچبىرى ئۇنىڭغا مەخپىي ئەمەستۇر.
نېمىنىڭ شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنى ۋە باشقا نەرسىلەرنى سەندىن كەتكۈزىۋېتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلەش ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەرنى تەپسىرنىڭ بېشىدا سۆزلەپ ئۆتتۇق.
بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز.

*******
ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ
تەقۋادار كىشىلەر شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگە ئۇچرىسا ،ﷲ نى ئەسلەيدۇ  -دە ،ھەقىقەتنى
كۆرۈۋېلىپ( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن) خاالس تاپىدۇ﴿ .﴾201شەيتانالر (كۇففار) بۇرادەرلىرىنى
بولۇشىچە ئازدۇرىدۇ ،ئۇالرنى ئازدۇرۇشتىن بوشىشىپ قالمايدۇ﴿.﴾202

تەقۋادارالرنىڭ شەيتاننىڭ ۋەسۋەسلىرىگە قارىتا تۇتىدىغان يولى
ﷲ تائاال بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىپ ،توسقان ئىشالردىن يېنىپ ئۆزىگە بويسۇنغان
تەقۋادار كىشىلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :تەقۋادار كىشىلەر شەيتاننىڭ
ۋەسۋەسىسىگە ئۇچرىسا﴾ بۇ ئايەتتىكى ۋەسۋەسە دېگەن سۆزىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان مەنا
توغرىسىدا ئۆلىماالر ئىختىالپلىشىپ قالدى .بەزىلەر ئۇنى :غەزەپتۇر دېسە ،بەزىلەر :بىرەر گۇناھ
ئىش قىلىشقا نىيەت قىلىش -،دەيدۇ .يەنە بەزىلەر :گۇناھ ئىشنى قىلىپ سېلىش -،دەيدۇ.
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﴿ﷲ نى ئەسلەيدۇ  -دە ،ھەقىقەتنى كۆرۈۋېلىپ( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن) خاالس
تاپىدۇ﴾ يەنى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ۋە ساۋابىنىڭ كۆپلىكىنى ۋەدىسىنى ۋە قورقۇتۇشىنى

ئەسلەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،قىلماقچى بولغان ئىشىغا تەۋبە قىلىپ ،ﷲ تائاال تەرەپكە قايتىپ،
ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلەپ بۇرۇن قىلىۋاتقان يامان ئىشلىرىدىن يېنىپ توغرا يولنى تاپىدۇ.

شەيتاننىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ چوڭقۇر ئازغۇنلۇقتا ئىكەنلىكى
﴿شەيتانالر (كۇففار) بۇرادەرلىرىنى بولۇشىچە ئازدۇرىدۇ﴾ ئىنسانالر ئىچىدىمۇ شەيتاننىڭ
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قېرىنداشلىرىنىڭ بولىدىغانلىقىنى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدىنمۇ كۆرۈۋاالاليمىز﴿ :ئىسراپ
قىلغۇچىالر ھەقىقەتەن شەيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر﴾(((.
شەيتاننىڭ قېرىنداشلىرى بولسا ،شەيتاننىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ،ئۇنىڭغا قۇالق
سالغۇچىالر ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى قوبۇل قىلغۇچىالردۇر .شەيتان ئۇالرنىڭ گۇناھ
ئىشالرنى قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ .ئۇ ئىشالرنى ئۇالرغا ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ ۋە چىرايلىق
كۆرسىتىدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنى كەسىر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شەيتانالر (كۇففار) بۇرادەرلىرىنى بولۇشىچە
ئازدۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :شەيتانالر قېرىنداشلىرىنى نادانلىق ۋە

ئەخمەقلىقلىردە تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرىدۇ -،دېدى.

﴿ئۇالرنى ئازدۇرۇشتىن بوشىشىپ قالمايدۇ﴾ يەنى شەيتانالر ئىنسانالرنىڭ ئېزىشىدا
ئۇالرغا ياردەمچى بولىدۇ .ئۆزلىرىنىڭ شۇ قىلمىشلىرىدا بوشىشىپ قالمايدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :ئىنسانالرمۇ يامان ئىش قىلىشتىن بوشىشىپ قالمايدۇ ،شەيتانالرمۇ ئۇالرنى
ئازدۇرۇشتىن يالتىيىپ قالمايدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ﷲ تائاال شەيتاننىڭ يالتىيىپ قالمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىزنىڭ
شەيتانالرنى كاپىرالرغا ئەۋەتكەنلىكىمىزنى (يەنى مۇسەللەت قىلغانلىقىمىزنى) بىلمەمسەن؟
شەيتانالر ئۇالرنى (گۇناھالرغا) قىزىقتۇرىدۇ﴾((( ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :شەيتان ئۇالرنى گۇناھالرغا پۈتۈنلەي قوزغاپ ئېلىپ
بارىدۇ.

*******
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ
(ئۇالر تەلەپ قىلغان مۆجىزىلەردىن) بىرەر مۆجىزىنى كەلتۈرمىسەڭ ،ئۇنى نېمىشقا
(ئۆزەڭ) ئىجاد قىلمىدىڭ؟ -دېيىشىدۇ( ،ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا ئېيتقىنكى(« ،ئىش مېنىڭ
ئىلكىمدە ئەمەس) مەن پەقەت پەرۋەردىگارىم تەرىپىدىن ماڭا ۋەھيى قىلىنغانغىال ئەمەل
قىلىمەن (ئۆزلۈكۈمدىن مۆجىزە يارىتالمايمەن) ،بۇ (قۇرئاندا سىلەرگە) پەرۋەردىگارىڭالر
تەرىپىدىن كەلتۈرۈلگەن دەلىللەردۇر (قۇرئان باشقا مۆجىزىلەرگە ئېھتىياج قالدۇرمايدۇ)،
ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر»﴿.﴾203
((( ئىسرا سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  83ـ ئايەت.
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مۇشرىكالرنىڭ مۆجىزە تەلەپ قىلغانلىقى
﴿(ئۇالر تەلەپ قىلغان مۆجىزىلەردىن) بىرەر مۆجىزىنى كەلتۈرمىسەڭ ،ئۇنى نېمىشقا
(ئۆزەڭ) ئىجاد قىلمىدىڭ؟ -دېيىشىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى سەن
نېمىشقا ئۇنىڭغا ئېرىشمىدىڭ؟ -دەيدۇ .ئىبنى ئابباسنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە مۇنداق
كەلگەن :نېمىشقا سەن ئىجاد قىلىپ بارلىققا كەلتۈرمىدىڭ؟
ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى كەسىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى سەن نېمىشقا ئۇنى تەلەپ قىلمىدىڭ ،نېمە
ئۈچۈن ئۆزەڭ بارلىققا كەلتۈرمىدىڭ؟
سۇددى ،ئابدۇراھمان ،قەتادە ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەملەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە شۇنداق دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ مەنىنى توغرا دەپ قارىدى .يەنى ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :سەن بىز كۆرۈپ ئىشىنىشىمىز ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن مۆجىزە تەلەپ قىلىشقا
تىرىشمامسەن؟ -دەيدۇ.

ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا
ئېيتقىنكى(« ،ئىش مېنىڭ ئىلكىمدە ئەمەس) مەن پەقەت پەرۋەردىگارىم تەرىپىدىن ماڭا
ۋەھيى قىلىنغانغىال ئەمەل قىلىمەن (ئۆزلۈكۈمدىن مۆجىزە يارىتالمايمەن)﴾ يەنى مەن

ﷲ تائاالدىن بىر نەرسە تىلىمەيمەن ،پەقەتال ﷲ تائاال مېنى بۇيرۇغان بۇيرۇقىغىال
ئەگىشىمەن ،ماڭا قىلىنغان ۋەھىيگىال بويسۇنىمەن .ئەگەر ﷲ تائاال ماڭا بىرەر مۆجىزە
بەرسە ،ئۇنى قوبۇل قىلىمەن ،بەرمىسە ماڭا ئۇ ھەقتە رۇخسەت قىلمىغۇچە ئۆزەم ئالدىنئاال
سورىمايمەن .چۈنكى ﷲ تائاال ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى زاتتۇر ۋە ھەممە نەرسىنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا قۇرئاننىڭ بارلىق مۆجىزىلەر ئىچىدە ئەڭ كاتتا مۆجىزە،
پاكىتالر ئىچىدە ئەڭ روشەن پاكىت ۋە ھۆججەتلەر ئىچىدە ئەڭ راستچىل ھۆججەت
ئىكەنلىكىنى تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بۇ (قۇرئاندا سىلەرگە) پەرۋەردىگارىڭالر
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تەرىپىدىن كەلتۈرۈلگەن دەلىللەردۇر (قۇرئان باشقا مۆجىزىلەرگە ئېھتىياج قالدۇرمايدۇ)،
ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر»﴾.

*******
ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ،قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا ،ئۇنى دىققەت
بىلەن ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر (يەنى سۆز قىلماڭالر)﴿.﴾204

ئەئراف سۈرىسى

قۇرئاننى دىققەت بىلەن تىڭشاشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال قۇرئاننىڭ كىشىلەر ئۈچۈن دەلىل  -پاكىت ،ھىدايەت ۋە رەھمەت ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنى ئۇلۇغالش ۋە ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن ،قۇرئان ئوقۇلغاندا،
شۈك تۇرۇشقا بۇيرۇدى .كاپىرالرنىڭ«﴿ :بۇ قۇرئانغا قۇالق سالماڭالر ،ئۇنى ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر،
سىلەر غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن»﴾((( دېگىنىدەك قىلماسلىققا بۇيرۇدى.
ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

﴿ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ،قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا ،ئۇنى دىققەت بىلەن
ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر (يەنى سۆز قىلماڭالر)﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغانغا قەدەر ،بىز

نامازدا تۇرۇپ بىر ـ بىرىمىزگە ساالم قىلىشاتتۇق.

*******
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﯿ
پەرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد ئەتكىن ،ئەتىگەندە
 ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن ،غاپىلالردىن بولمىغىن﴿ .﴾205پەرۋەردىگارىڭنىڭدەرگاھىدىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتمايدۇ ،ﷲ غا تەسبىھ
ئېيتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ﴿.﴾206

ئەتىگەن ـ ئاخشامالردا ئىبادەت ۋە زىكىر قىلىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئەتىگەن ـ كەچلەردە ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشقا ۋە شۇ ۋاقىتالردا
ئۆزىنى كۆپرەك زىكىر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن
قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد ئەتكىن﴾.
ﷲ تائاال بەندىلەرنى ئەتىگەن ۋە كەچ ۋاقىتالردا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە
كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى ئېيتقىن﴾((( كۈن چىقىشتىن
ئىلگىرى ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى ﷲ تائاالغا تەسبىھ ۋە ھەمدۇسانا ئېيتىپ ،ئىبادەت
قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەسچىتى ھەرەمدىن مەسچىتى ئەقساغا ئېلىپ كەلگەن ئىسرا
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( قاف سۈرىسى  39ـ ئايەت.
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كېچىسىدە (ئۇنىڭغا) بەش ۋاخ ناماز پەرز قىلىنىشتىن ئىلگىرى قىلىنىدىغان ئىبادەتلەردىن
ئىدى .چۈنكى بۇ ئايەت مەككىدە چۈشكەن ئايەتتۇر.
﴿پەرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد ئەتكىن﴾ يەنى
سەن پەرۋەردىگارىڭنى ھېرىسمەن بولغان ،ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا يوشۇرۇن ،پەس ئاۋازدا،
دىلىڭدا ياد ئەتكىن.
﴿ئەتىگەندە  -ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن﴾ يەنى بۇ ئايەتتىن زىكىرنى
پەس ئاۋازدا ،مەخپىي قىلىشنىڭ مۇستەھەب ئىكەنلىكى چىقىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بەزى سەپەرلەردە كىشىلەر ئۈنلۈك ئاۋازدا دۇئا قىلىشقا باشلىۋىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئى كىشىلەر! مۇنداق ئۈنلۈك ئاۋازدا دۇئا قىلماڭالر .چۈنكى سىلەر گاس ياكى يىراقتىكى
بىر زاتتىن تىلەۋاتمايسىلەر ،سىلەر تىلەۋاتقان ئۇ زات ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ۋە يېنىڭالردا
تۇرغۇچى زاتتۇر .ئۇ زات سىلەرگە مىنگەن ئۇالغلىرىڭالرنىڭ گەدىنىدىنمۇ يېقىنراقتۇر» دېدى.
يۇقىرىقى ئايەتتىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ،بەندىلەرنىڭ بىخوت يۈرگۈچىلەر (يەنى غاپىلالر)
دىن بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،بەندىلەرنى ئەتىگەن ـ كەچلەردە ﷲ تائاالنى كۆپ ياد ئېتىشكە
رىغبەتلەندۈرۈشىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ھېرىپ قالماي ،كېچە ـ كۈندۈز ﷲ تائاالغا ئىبادەت
قىلىدىغان ۋە تەسبىھ ئېيتىدىغان پەرىشتىلەرنى ماختاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ
دەرگاھىدىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتمايدۇ ،ﷲ غا تەسبىھ
ئېيتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ﴾.

ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى ﷲ تائاالغا كۆپلەپ ئىبادەت قىلىش ۋە ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق
قىلماي ،بوي سۇنۇش قاتارلىق ئىشالردا بەندىلىرىگە ئۈلگە قىلىش ئۈچۈن ،پەرىشتىلەرنى بۇ
يەردە شۇنداق بايان قىلدى .بۇ يەردە ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنىڭ ئۆزىگە سەجدە قىلىدىغانلىقىنى
بايان قىلغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئايەتكە كەلگەندە ،بىزنىڭمۇ سەجدە قىلىشىمىز يولغا قويۇلدى.
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پەرىشتىلەر نېمە قىلسا ،بىزنىڭمۇ شۇنداق قىلىشىمىز ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دېدى« :سىلەر خۇددى پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا (سەپتە) تۇرغاندەك
سەپتە تۈز تۇرمامسىلەر؟ ئۇالر بىرىنچى سەپتىن باشالپ تولۇقاليدۇ ،سەپتە بىر ـ بىرىگە
ناھايىتىمۇ يېقىن تۇرىدۇ» .يۇقىرىدىكى ئايەت (بارلىق ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككە كېلىشى بىلەن)
ئوقۇغۇچى ۋە تىڭشىغۇچىغا سەجدە قىلىش الزىم بولىدىغان (قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى) سەجدە
ئايەتلىرىنىڭ بىرىنچىسىدۇر.
مەھەرمەتلىك ﷲ تائاالنىڭ مېھرى ـ شەپقىتى بىلەن ئەئراف سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى.

ئەنفال سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 75 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
(ئى مۇھەممەد! ساھابىلىرىڭ) غەنىمەتلەر (نى قانداق تەقسىم قىلىشىڭ) توغرۇلۇق
سەندىن سورىشىدۇ( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،غەنىمەتلەر (توغرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش)
ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاستۇر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر( ،ئىختىالپ قىلىشماي
ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزەڭالر ،ئەگەر سىلەر مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر»﴿.﴾1

ئەنفال (غەنىمەتلەر) توغرىسىدا
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ئەنفالنى “غەنىمەتلەر” دەپ
تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ .يەنە ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئەنفال
سۈرىسى توغرۇلۇق سوردىم ،ئۇ :بۇ سۈرە بەدرى ئۇرۇشى بولغاندا نازىل بولغان-،
دېدى.
شۇنداقال ،ئىمام بۇخارىنىڭ بىرىنچى رىۋايىتىگە ئوخشاش ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھەمۇ
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنفال

ـ غەنىمەتلەر -،دېمەكتۇر .بۇ غەنىمەتلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەئەللۇق بولۇپ ،ئۇنىڭدا
باشقىالرنىڭ ھېچقانداق ھەققى يوق ئىدى.
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئەتا ،زەھھاك ،قەتادە ،ئەتا خۇراسانىي ،مۇقاد ئىبنى ھەييان،
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە باشقا بىر قانچە كىشىلەر ئەنفالنى “غەنىمەتلەر” دەپ تەپسىر قىلدى.
بەزى تەپسىرشۇناسالر :ئەسلى غەنىمەتنى تەقسىم قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،جەڭچىلەر ئۆزلىرى
دۈشمىنىدىن تارتىۋالغان ئولجا ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەرنى ۋە ئىمام بەزى شەخسلەرگە
تارقىتىپ بەرگەن نەرسىنى “ئەنفال” دەپ ئاتايمىز -،دېدى.
بەزى تەپسىرشۇناسالر :غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىر قىسمىنى ئەنفال دەيمىز -،دېدى .يەنە بەزى
تەپسىرشۇناسالر :كاپىرالردىن ئۇرۇشسىز ئېلىنغان ئولجىنى ،ئۇالر مۇسۇلمانالرغا تاشالپ كەتكەن
چارۋا مالالر ،قۇل ـ دېدەك ۋەياكى مال ـ مۈلۈك قاتارلىق نەرسىلەرنى ئەنفال دەيمىز -،دېدى.
ئەلى ئىبنى سالىھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ماڭا ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى
مۇھەممەد! ساھابىلىرىڭ) غەنىمەتلەر (نى قانداق تەقسىم قىلىشىڭ) توغرۇلۇق سەندىن سورىشىدۇ﴾

دېگەن ئايىتى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇشقا ئەۋەتكەن قوشۇنالرنىڭ غەنىمەتلىرى
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېيىلگەنلىكى خەۋىرى يېتىپ كەلدى .بۇنىڭ مەنىسى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇرۇشقا ئەۋەتكەن قوشۇنالرنىڭ بەزى جەڭچىلىرىگە ئىمام تەرىپىدىن (باشقا جەڭچىلەرگە قارىغاندا)
بېرىلگەن ئارتۇق غەنىمەت “ئەنفال” دېيىلىدۇ.

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
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ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! بۈگۈن ﷲ ماڭا ھەقىقەتەن مۇشرىكالردىن بىر ئولجا نېسىپ قىلدى ،بۇ قىلىچنى
ماڭا بەرگىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بۇ قىلىچ ساڭىمۇ ،ماڭىمۇ
تەۋە ئەمەس ،ئۇنى قويغىن» دېدى .مەن ئۇنى قويۇپ قويدۇم .ئىچىمدە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇ قىلىچنى مەن ياخشى كۆرگەندەك ياخشى كۆرمەيدىغان بىرسىگە بېرىپ قېلىشى مۇمكىن دەپ
ئويالپ تۇرسام ،تۇيۇقسىزال ئارقامدىن بىر ئادەم مېنى چاقىردى .مەن :ﷲ مېنىڭ ھەققىمدە بىرەر
ئايەت نازىل قىلدىمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن بۇ قىلىچنى سورىغان ئىدىڭ،
ئۇ مېنىڭ ئەمەس ،لېكىن ﷲ تائاال ئۇنى ماڭا ئاتا قىلدى .ئەمدى ئۇ سېنىڭ بولسۇن» دېدى.
سەئىد ئىبنى مالىك :شۇ چاغدا ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!
ساھابىلىرىڭ) غەنىمەتلەر (نى قانداق تەقسىم قىلىشىڭ) توغرۇلۇق سەندىن سورىشىدۇ( ،ئۇالرغا)
ئېيتقىنكى« ،غەنىمەتلەر (توغرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش) ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاستۇر﴾ بۇ

ھەدىسنى ئىمام ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىدىكى يەنە بىر سەۋەب
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇئۇمامەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئۇبادەدىن

ئەنفال سۈرىسى

بۇ “غەنىمەتلەر” توغرۇلۇق سورىدىم ،ئۇ :بىزنىڭ ئارىمىزدا بەدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقان
ساھابىلەر بار ئىدى .بىز بۇ غەنىمەتنى قانداق تەقسىم قىلىش ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ
قالغان ،ئەخالقسىزلىق ئەۋج ئالغان چاغدا بۇ ئايەت نازىل بولدى .ﷲ تائاال بۇ غەنىمەتلەرنى
بىزنىڭ قولىمىزدىن ئېلىۋېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خاس قىلىپ بەردى .شۇنىڭ
بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تەڭ تەقسىم قىلىپ بەردى-،
دېدى.
ئىمام ئەھمەد يەنە ئەبۇئۇمامەدىن ئۇبادە ئىبنى سامىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇرۇشقا چىقتۇق .مەن ئۇنىڭ بىلەن
بەدىر ئۇرۇشىغا قاتناشتىم .بىز دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچراشتۇق .ﷲ تائاال دۈشمەننى ھاالك
قىلدى .بىر بۆلۈك كىشىلەر دۈشمەننى قوغالش ۋە ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئىزىدىن
قوغالپ كەتتى .بىر بۆلۈك كىشىلەر غەنىمەتلەرنى يىغىپ توپالش ئۈچۈن جەڭ مەيدانىغا
قايتىپ كەلدى .يەنە بىر بۆلۈك كىشىلەر دۈشمەنلەرنىڭ قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا زىيانكەشلىك قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنى دائىرە
ئىچىگە ئېلىپ قوغداپ تۇراتتى .قاراڭغۇ چۈشكەن ،ئادەملەر بىر ـ بىرى بىلەن جەم
بولغان چاغدا ،غەنىمەتلەرنى توپلىغان كىشىلەر :غەنىمەتلەرگە بىز ئېرىشتۇق ،ئۇنىڭدا
ھېچكىمنىڭ نېسىۋىسى يوق -،دېيىشتى .دۈشمەننى قوغالپ چىقىپ كەتكەنلەر :غەنىمەتكە
سىلەر بىزگە قارىغاندا ھەقلىق ئەمەس ،چۈنكى بىز غەنىمەتلەرنى دۈشمەنلەرنىڭ ئېلىپ
قېچىشىدىن توستۇق ۋە دۈشمەنلەرنى بىز مەغلۇب قىلدۇق -،دېيىشتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى قوغدىغانالر :بىزگە قارىغاندا غەنىمەتكە سىلەر ھەقلىق ئەمەس .بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوغدىدۇق .دۈشمەننىڭ قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا زىيانكەشلىك قىلىشىدىن قورقۇپ ،ئۇنى قوغداش بىلەن مەشغۇل
بولدۇق -،دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن(﴿ :ئى مۇھەممەد! ساھابىلىرىڭ) غەنىمەتلەر (نى

قانداق تەقسىم قىلىشىڭ) توغرۇلۇق سەندىن سورىشىدۇ( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،غەنىمەتلەر
(توغرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش) ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاستۇر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر،
(ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزەڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەنىمەتلەرنى مۇسۇلمانالرغا تەڭ تەقسىم قىلىپ بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دۈشمەن زېمىنىغا ھۇجۇم قىلسا ،ئولجىنىڭ تۆتتىن بىر
قىسمىنى مۇجاھىدالرغا ئۆلەشتۈرۈپ بېرەتتى .كىشىلەرگە ھارغۇنلۇق يەتكەندە ،جەڭگە
قايتا چىققۇچىالرغا ئولجىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى ئۆلەشتۈرۈپ بېرەتتى((( .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەنە شۇنداق ئارتۇق تەقسىم قىلىشنى ياقتۇرمايتتى ۋە كۈچلۈك مۆمىنلەر
ئالغان غەنىمەتتىن ئاجىز مۆمىنلەرگە بەرسۇن -،دەيتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە
((( چوڭ قوشۇننىڭ ئىچىدىن بىر ئەترەت چىقىپ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىپ ئولجىغا ئېرىشكەن بولسا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئېرىشىلگەن ئۇ ئولجىنىڭ تۆتتىن بىرىنى ھۇجۇمغا چىققان ئەترەتتىكى كىشىلەرگە بۆلۈپ بېرەتتى .ئۇالر يەنە
ئولجىنىڭ قالغان ئۈچ قىسمىنىڭ تەقسىماتىدىمۇ باشقا ئەسكەرلەرگە شېرىك بوالتتى .دۈشمەنگە بىر قېتىم ھۇجۇم قىلىپ،
چارچاپ كەتكەندىن كېيىن قايتا ھۇجۇمغا چىققۇچىالر بولسا ،چارچىغان تۇرۇقلۇق ئۇرۇشقا چىققانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا
ئېرىشىلگەن ئولجىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئۈلەشتۈرۈپ بېرەتتى.
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ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر( ،ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزەڭالر﴾

يەنى ھەممە ئىشلىرىڭالردا ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،غەنىمەت ئېلىشتا بىر ـ بىرىڭالرغا زۇلۇم
قىلماي ،بىر ـ بىرىڭالر بىلەن خۇسۇمەت قىلىشماي ۋە جېدەللەشمەي ،ئاراڭالرنى تۈزەڭالر.
ﷲ تائاال سىلەرگە بەرگەن ھىدايەت ۋە ئىلىم سىلەر تالىشىپ جېدەللىشىۋاتقان نەرسىدىن
ياخشىدۇر.
﴿ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر»﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئاراڭالردىكى ﷲ نىڭ ئىرادىسى بويىچە قىلغان تەقسىماتىغا بوي سۇنۇڭالر ،چۈنكى ئۇ
غەنىمەتلەرنى پەقەت بۇيرۇلغىنى بويىچە ئادىل تەقسىم قىلىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما :مانا بۇ ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ مۆمىنلەرنى ﷲ تائاالدىن قورقۇشقا ۋە
ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولۇپ ،ئارىلىرىنى تۈزەشكە قاتتىق تەۋسىيە قىلىشىدۇر-،
دېدى.

مۇجاھىدمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .سۇددى مۇنداق دەيدۇ﴿« :ﷲ دىن قورقۇڭالر،
(ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزەڭالر﴾ يەنى ئۆزئارا تىلالشماڭالر».

*******
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى
تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلەرال
(كامىل) مۆمىنلەردۇر﴿ .﴾2ئۇالر (مۇكەممەل رەۋىشتە) ناماز ئوقۇيدۇ ،بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ
بەرگەن پۇل  -مالدىن (خۇدا يولىدا) سەرپ قىلىدۇ﴿ .﴾3ئەنە شۇالر ھەقىقىي مۆمىنلەردۇر،
ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە ،مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا (يەنى
جەننەتنىڭ تۈگىمەس نېئمەتلىرىگە) ئېرىشىدۇ﴿.﴾4

706

راستچىل مۆمىنلەرنىڭ سۈپىتى
﴿پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى
تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلەرال (كامىل)
مۆمىنلەردۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇناپىقالر پەرز ئىبادەتلىرىنى قىلىۋاتقان چاغدا ،ئۇالرنىڭ
دىللىرىغا ﷲ تائاالنى ياد ئېتىش دېگەن نەرسە كىرمەيدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن

ئەنفال سۈرىسى

ھېچ نەرسىگە ئىمان ئېيتمايدۇ .ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلمايدۇ .كىشىلەر كۆرمەيدىغان جايدا
ناماز ئوقۇمايدۇ .مال ـ مۈلكىنىڭ زاكىتىنى بەرمەيدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ مۆمىن ئەمەسلىكىنى
خەۋەر قىلدى.
ئاندىن مۆمىنلەرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە﴾ يەنى پەرز
ئىبادەتلەرنى ئادا قىلسا﴿ ،دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا
ئىمانى كۈچىيىدىغان﴾ يەنى ئىشەنچسى ئاشىدىغان﴿ ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان﴾
يەنى پەرۋەردىگارىدىن باشقىنى ئۈمىد قىلمايدىغان ﴿كىشىلەرال (كامىل) مۆمىنلەردۇر﴾.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان﴾ يەنى ﷲ تائاال ياد
ئېتىلسە ،ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدى ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تىتىرەيدۇ .سۇددى ۋە بىر قانچە كىشىمۇ بۇ
ھەقتە شۇنداق دەيدۇ ھەم مۇنداق بايان قىلىدۇ« :بۇ مۆمىننىڭ سۈپىتىدۇر ،ﷲ تائاالنى زىكىر
قىلسا ،قورقۇنچتىن دىلى تىتىرەپ تۇرۇش مۆمىنگىال اليىق سۈپەتتۇر» يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنى
ياد ئەتسە ،ئۇنىڭدىن قورقىدۇ .ئۇنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئورۇناليدۇ .توسقان ئىشلىرىنى تەرك
ئېتىدۇ.
ﷲ تائاال مۆمىنلەر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :تەقۋادارالر 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﴾(((،
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا (سوراققا تارتىلىشتىن) قورقىدىغان ،ئۆزىنى نەپسى خاھىشىغا
بېرىلىشتىن (يەنى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) چەكلىگەن ئادەمگە كەلسەك ،ھەقىقەتەن
ئۇنىڭ جايى جەننەت بولىدۇ﴾(((.
شۇڭا سۇفيان سەۋرى مۇنداق دەيدۇ :مەن سۇددىنىڭ﴿ :پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە دىللىرىدا
قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان ﴾...دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :ئۇ ئادەم

زۇلۇم قىلماقچى ياكى بىر گۇناھ ئىشنى قىلماقچى بولغاندا ،ئۇنىڭغا :ﷲ تائاالدىن قورققىن!-
دېيىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ دىلى ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تىتىرەيدۇ.

قۇرئان ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ،ئىماننىڭ كۈچىيىدىغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان ﴾...ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن(﴿ :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
((( ئال ئىمران سۈرىسى  135ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  40ــــ  41ـ ئايەت.
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بولۇشىدىن) خۇشال بولىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە باشقا ئىمامالر بۇ ئايەتنى ۋە بۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەرنى دىلالردىكى
ئىماننىڭ كۈچىيىدىغانلىقىغا ۋە ئېشىپ بارىدىغانلىقىغا دەلىل قىلدى .بۇ ،كۆپ ساندىكى
مۇسۇلمانالرنىڭ تۇتقان يولىدۇر .بۇ قاراشتا ئىمام شافىئىي ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئەبۇ
ئۇبەيدە قاتارلىق بىر قانچە ئۆلىمانىڭ بىرلىككە كەلگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
بارلىق ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيىلەر ﷲ تائاالغا خاستۇر.

تەۋەككۈل قىلىشنىڭ بايانى
﴿پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالدىن باشقىنى ئۈمىد قىلمايدۇ.
ھەممە ئىشلىرىدا پەقەت ﷲ تائاالنى كۆزلەيدۇ .ﷲ تائاالدىنال پاناھلىق تىلەيدۇ ،ئېھتىياجلىق
نەرسىلەرنى پەقەت ﷲ تائاالدىنال سورايدۇ .ﷲ تائاالغىال ئىنتىلىدۇ .ئۇالر ﷲ خالىغان
نەرسىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىدىغانلىقىنى ۋە خالىمىغان نەرسىنىڭ ۋۇجۇدقا كەلمەيدىغانلىقىنى ،ﷲ
تائاالنىڭ ئۆز مۈلكىنى خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنىڭ شېرىك
بواللمايدىغانلىقىنى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ ھۆكمى ئۈچۈن ھېسابقا تارتىلمايدىغانلىقىنى،
ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەردىن تېز ھېساب ئالىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ.
شۇڭا سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىش ئىماننىڭ
يۇقىرى پەللىسىدۇر.

مۆمىنلەرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ بايانى
﴿ئۇالر (مۇكەممەل رەۋىشتە) ناماز ئوقۇيدۇ ،بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن پۇل  -مالدىن
(خۇدا يولىدا) سەرپ قىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئېتىقادىنى بايان قىلىپ بولغاندىن
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كېيىن ،بۇ ئايەت بىلەن ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بايان قىلىدۇ .بۇ ئەمەللەر ياخشىلىقنىڭ ھەممە
تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ناماز ئوقۇش ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەر ئۈستىدىكى ھەققىدۇر.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ناماز ئوقۇش نامازنىڭ ۋاقىتلىرىغا ،تاھارەتلىرىگە ،رۇكۇلىرىغا ۋە
سەجدىلىرىگە داۋاملىق رىئايە قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ :ناماز ئوقۇش ئۇنىڭ ۋاقىتلىرىغا ،ناماز ئۈچۈن
تاھارەتنى كامىل ئېلىشقا ،ئۇنىڭ رۇكۇ ۋە سەجدىلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشقا ،نامازدا قۇرئان
ئوقۇشقا ،تەشەھھۇتتا ئولتۇرۇشقا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىشقا ئىزچىل ھالدا
رىئايە قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .مانا بۇ ناماز ئوقۇش دېمەكتۇر.
ﷲ تائاال ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن پۇل ـ مېلىنى ﷲ يولىدا سەرپ قىلىش بولسا،
((( تەۋبە سۈرىسى  124ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

زاكات بېرىش ۋە باشقا بەندىلەرگە تېگىشلىك ۋاجىب ۋە مۇستەھەب بولغان ھەقلەرنى ئادا
قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممسى ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدۇر .ئۇالردىن ﷲ
تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغانالر ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتىغا كۆپ مەنپەئەت يەتكۈزگەنلەردۇر.

ئىماننىڭ ھەقىقىتى
﴿ئەنە شۇالر ھەقىقىي مۆمىنلەردۇر﴾ يەنى بۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەنلەر ھەقىقىي
ئىمان ئىگىلىرى بولغان مۆمىنلەردۇر.

كامىل ئىماننىڭ مېۋىسى
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە﴾ يەنى ئۇالر جەننەتلەردىكى
ئالىي مەنزىللەرگە ،ئېسىل ئورۇنالرغا ۋە يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئېرىشىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ دەرىجىسى تۈرلۈك
بولىدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،مەغپىرەتكە﴾ يەنى ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ يامان ئىشلىرىنى كەچۈرىدۇ ۋە ياخشىلىقلىرىغا مۇكاپات بېرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەننەتتە “ئىللىيۇن ئىگىلىرى”((( نى ئۇالردىن تۆۋەن دەرىجىدىكى
كىشىلەر خۇددى سىلەر ئاسمان ئۇپۇقلىرىنىڭ بىرىدىكى ئاقار يۇلتۇزنى كۆرگىنىڭالردەك ئېنىق
كۆرىدۇ» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ مەرتىۋىلىرىدۇر.
ئۇنىڭغا باشقىالر ئېرىشەلمەيدۇ -،دېيىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداق ئەمەس،
مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ﷲ تائاالغا ئىمان
ئېيتقان ،پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلغان ئادەملەرنىڭ مەرتىۋىسىدۇر» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەننەت
ئەھلى ئالىي مەرتىۋىلەرگە ئېرىشكەنلەرنى خۇددى سىلەر ئاسمان ئۇپۇقىدىكى ئاقار يۇلتۇزنى
كۆرگەندەك ئېنىق كۆرىدۇ ،ئەبۇبەكرى ۋە ئۆمەر ھەقىقەتەن ئەنە شۇ ئالىي دەرىجىلەرگە
ئېرىشكۈچىلەردۇر ،ئۇالر ئېسىل مەرتىۋىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ».

*******
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
((( ئال ئىمران سۈرىسى  163ـ ئايەت.
((( يەنى نامە ئەمەللىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلگەن ياخشى بەندىلەر.
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ
(غەنىمەت تەقسىماتى توغرىسىدىكى ھۆكۈمنىڭ ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاس
قىلىنغانلىقىنى ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقى) پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى ھەقلىق رەۋىشتە ئۆيۈڭدىن
(يەنى ئۆيۈڭ جايالشقان مەدىنىدىن ئۇرۇشقا) چىقارغانلىقىنى (ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقىغا)
ئوخشايدۇ ،مۆمىنلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇشقا چىقىشنى) ئەلۋەتتە
يامان كۆرىدۇ﴿ .﴾5ئۇالر گويا (ئاالمەتلىرى) كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتقان ئۆلۈمگە ھەيدىلىۋاتقاندەك،
ھەقىقەت ئايدىڭالشقاندىن كېيىن ،ھەقىقەت (يەنى ئۇرۇشقا چىقىش مەسىلىسى) ئۈستىدە
سەن بىلەن مۇنازىرىلىشىدۇ﴿ .﴾6ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئىككى گۇرۇھ (بىرى مۇشرىكالر كارۋانى،
يەنە بىرى مۇشرىكالر قوشۇنى) دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى ،سىلەر
قورالسىز گۇرۇھنىڭ (يەنى كارۋاننىڭ) قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردىڭالر .ﷲ ئۆز
سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى (يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىشنى) ،كاپىرالرنىڭ
يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ﴿ .﴾7ﷲ گۇناھكار ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي ،ھەقنى
ھەق (يەنى ئىسالمنى ئاشكارا) قىلىدۇ ،باتىل (يەنى كۇفرى) نى بەربات قىلىدۇ﴿.﴾8

پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىشنىڭ مۆمىنلەرنى ياخشىلىققا ئېلىپ بارىدىغانلىقى
﴿(غەنىمەت تەقسىماتى توغرىسىدىكى ھۆكۈمنىڭ ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاس
قىلىنغانلىقىنى ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقى) پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى ھەقلىق رەۋىشتە ئۆيىڭدىن
(يەنى ئۆيىڭ جايالشقان مەدىندىن ئۇرۇشقا) چىقارغانلىقىنى (ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقىغا)
ئوخشايدۇ﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ :مۆمىنلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن قورقۇشى،

710

ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولۇپ ئارىلىرىنى تۈزۈتۈش ،ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئىتائەت قىلىشى  -ئۇالرنىڭ ياخشىلىققا يۈزلىنىشىدۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىدۇر :سىلەر ھەقىقەتەن غەنىمەتلەر توغرىسىدا ئىختىالپ
قىلىشتىڭالر .بىر ـ بىرىڭالر بىلەن جېدەللەشتىڭالر ،شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ غەنىمەتلەرنى
سىلەردىن ئېلىۋېلىپ ،پەيغەمبەرنىڭ تەقسىم قىلىشىغا بۇيرۇپ بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇجاھىدالرغا ئادىل ۋە باراۋەر تەقسىم قىلىپ بەردى .بۇ سىلەر ئۈچۈن تولۇق پايدىلىق ئىش
بولدى .شۇنىڭغا ئوخشاشال سىلەر ئۆز دىنىغا ياردەم بېرىش ،تىجارەت كارۋىنىنى قوغداش
ئۈچۈن ئۇيۇشۇپ چىققان قوراللىق دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا (ﷲ سىلەرگە بۇ
ئۇرۇشنى تەقدىر قىلىپ) ،نەتىجىدە ﷲ سىلەرنى كۈتۈلمىگەن بىر جايدا دۈشمەنلىرىڭالر
بىلەن ئۇچراشتۇردى ۋە ﷲ سىلەرنى توغرا يولغا باشالپ غەلىبە ۋە نۇسرەتكە ئېرىشتۈردى-،
دېگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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.

ئەنفال سۈرىسى

(سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى) ﷲ بىلىدۇ ،سىلەر بىلمەيسىلەر (شۇنىڭ ئۈچۈن)
ﷲ بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر﴾(((.
﴿مۆمىنلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇشقا چىقىشنى) ئەلۋەتتە يامان
كۆرىدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنى :ئۇالر مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشنى يامان كۆرىدۇ -،دەپ

تەپسىر قىلدى.

﴿ئۇالر گويا (ئاالمەتلىرى) كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتقان ئۆلۈمگە ھەيدىلىۋاتقاندەك ،ھەقىقەت
ئايدىڭالشقاندىن كېيىن ،ھەقىقەت (يەنى ئۇرۇشقا چىقىش مەسىلىسى) ئۈستىدە سەن بىلەن
مۇنازىرىلىشىدۇ﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر خۇددى بەدىر ئۇرۇشى بولغان

كۈنى سەن بىلەن جېدەللىشىپ :سەن بىزنى پەقەتال تىجارەت كارۋىنىنى توسۇش ئۈچۈن
ئېلىپ چىققان ،بىزگە ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىمىزنى ئۇقتۇرمىغان ئىدىڭ ،ئەگەر ئۇقتۇرغان
بولساڭ ،بىز ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىپ چىقاتتۇق دېگىنىدەك ،سەندىن غەنىمەتلەرنى قانداق
تەقسىم قىلىشىڭ ھەققىدە سورايدۇ.

﴿ﷲ ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى (يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن
قىلىشنى) ،كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى دۈشمىنىڭالر

ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇرۇش ،ئۇالرغا قارشى سىلەرگە ياردەم بېرىش ،ئۆز دىنىنى ئۈستۈنلىككە
ئېرىشتۈرۈش ،ئىسالم شۇئارىنى يۇقىرى ئورۇنغا چىقىرىش ۋە ئۇنى ھەممە دىنالر ئۈستىدىن
غەلىبە قىلدۇرۈش ئۈچۈن ،سىلەرگە قارشى قوراللىنىپ داغدۇغا بىلەن كەلگەن دۈشمەنلەرنى
سىلەرگە ئۈچراشتۈرۈشنى خااليدۇ .ﷲ تائاال ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
بەندىلەر ئۆزلىرىگە كۆرۈنۈپ تۇرىۋاتقان مەنپەئەتنى كۆزدە تۇتۇپ ،ﷲ ئىرادە قىلغان نەرسىدىن
باشقىنى ياقتۇرغان تەقدىردىمۇ ،ﷲ سىلەرنىڭ ئىشىڭالرنى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل بىلەن ئىدارە
قىلغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر﴾(((.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇسۇفياننىڭ باشچىلىقىدىكى
تىجارەت كارۋىنىنىڭ شام تەرەپتىن كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ،مۇسۇلمانالرنى ئۇالرنىڭ ئالدىنى
توسۇشقا چاقىرىپ مۇنداق دېدى« :بۇ قۇرەيشلەرنىڭ كارۋىنىدۇر ،كارۋاندا ئۇالرنىڭ مال
ـ مۈلۈكلىرى بار ،ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسقىلى چىقىڭالر .ﷲ سىلەرنى ئۇ مال ـ مۈلۈككە
ئېرىشتۈرۈشى مۇمكىن».
((( بەقەرە سۈرىسى  216ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  216ـ ئايەت.
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شۇنىڭ بىلەن ،مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا ئاۋاز قوشۇپ ،بەزىلىرى ئاددىي ،بەزىلىرى پۇختا
تەييارلىق بىلەن يولغا چىقتى .چۈنكى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇرۇش قىلىدۇ دەپ
ئويلىمايتتى .ئەبۇسۇفيان ھىجازغا يېقىنالشقاندا ،باشقىالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراشتىن قورقۇپ،
ئالدىغا ئۇچرىغان ئۇالغلىق كىشىلەردىن سۈرۈشتە قىلىپ يۈرۈپ خەۋەر ئېلىشقا تىرىشتى .ئاخىرى
بەزى ئۇالغلىق كىشىلەردىن :مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى سېنىڭ كارۋىنىڭنى كۆزلەپ يولغا
چىقىپتۇ -،دېگەن خەۋەرنى ئالدى .ئۇالر كارۋاندىن ئەنسىرەپ ،دەمدەم ئىبنى ئەمر غىپارىنى
(ئىجارىگە ئېلىپ) مەككىگە ئەۋەتىپ ،مال ـ مۈلكنى قوغداش ئۈچۈن قۇرەيشلەرنى قوزغاپ
ئېلىپ كېلىشنى ،قۇرەيشلەرگە :مۇھەممەد ئادەملىرىنى باشالپ كارۋاننىڭ ئالدىنى توسقىلى
چىقتى -،دەپ خەۋەر يەتكۈزۈشنى بۇيرۇدى .دەمدەم ئىبنى ئەمر غىپارى مەككىگە قاراپ تېز
ئىلگىرىلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى باشالپ يولغا چىقىپ ،زەفىران دېيىلىدىغان
جىلغىغا يېتىپ كەلدى ۋە جىلغىدىن چىقىپ چۈشكۈن قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
قۇرەيشلەرنىڭ كارۋاننى قوغداش ئۈچۈن يولغا چىققانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر يېتىپ كەلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرەيشنىڭ بۇ خەۋىرىنى ساھابىلىرىگە يەتكۈزۈپ،
ئۇالرغا مەسلىھەت سالدى .ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ياخشى سۆز قىلدى.
ئۇنىڭدىن كىيىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ياخشى سۆز قىلدى .ئاندىن مىقداد
ئىبنى ئەمر ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دېدى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ سېنى نېمىگە
بۇيرۇسا شۇنى قىلغىن ،بىز سەن بىلەن بىللەدۇرمىز .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز
ساڭا ئىسرائىل ئەۋالدى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا﴿ :سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ
ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى﴾((( دېگەندەك دېمەيمىز .لېكىن بىز:
سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز سىلەر بىلەن بىللە تۇرۇپ
ئۇرۇشقۇچىالرمىز -،دەيمىز .سېنى پەيغەمبەر قىلىپ ھەق بىلەن ئەۋەتكەن زات ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سەن بىزنى ھەبەش شەھىرىگە باشالپ ماڭساڭمۇ ،بىز سەن بىلەن
بىللە ھەبەشىستانغا قاراپ چوقۇم ئاتلىنىمىز .سەن ئۇ جايغا بىماالل يېتىپ بارااليسەن.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ياخشى سۆز قىلدى ۋە ياخشىلىق بىلەن دۇئا قىلدى.
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ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى قېرىنداشالر! ماڭا مەسلىھەت بېرىڭالر» دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزى بىلەن ئەنسارىالرنى كۆزدە تۇتقان ئىدى .چۈنكى ئۇالر
قوشۇننىڭ كۆپ سانىنى ئىگەللەيتتى .ئۇالر ئەقەبە دېگەن جايدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بەيئەت بەرگەن چاغدا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بىزنىڭ يۇرتىمىز مەدىنىگە يېتىپ
بارغىچە سېنى قوغداشقا بىز كېپىل بواللمايمىز ،سەن مەدىنىگە يېتىپ بارغاندا ،سېنى قوغداش
بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز ،بىز سېنى باال ـ چاقىلىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىمىزنى قوغدىغاندەك
قوغدايمىز -،دېيشكەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەنسارىالرنىڭ بەيئەت قىلغان چاغدىكى
بۇ سۆزىدىن ئۆزىگە پەقەت سىرتتىن مەدىنىگە كەلگەن دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بېرىشنى
كۆزدە تۇتقان .لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەنسارىالرنى باشالپ سىرتتىن كېلىدىغان
((( مائىدە سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

دۈشمەننىڭ ئالدىغا چىقىشنى كۆزدە تۇتمىغان بولۇپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاشۇ مەسلىھەت بېرىش سۆزىنى قىلغاندا ،سەئىد ئبىنى مۇئاز
ئۇنىڭغا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بىزنىڭ بىر نەرسە
دېيىشىمىزنى خااليدىغاندەك قىلىسەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شۇنداق»
دېدى .ئۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىز ساڭا ئىمان ئېيتتۇق ،سېنى تەستىقلىدۇق ،سەن ئېلىپ
كەلگەن نەرسىنىڭ ھەقلىكىگە گۇۋاھلىق بەردۇق ،شۇنىڭغا ئاساسەن بىز ساڭا بوي سۇنۇش
ۋە ئىتائەت قىلىش ئۈچۈن قاتتىق ۋەدىلەرنى بەردۇق .ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ سېنى
بۇيرۇغان ئىشنى قىلىۋەرگىن ،سېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن زات ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،سەن بىزنى باشالپ بۇ دېڭىزغا كىرسەك ،بىزمۇ ئەلۋەتتە سەن بىلەن
بىللە ئۇنىڭغا كىرىمىز .بىزدىن بىر ئادەممۇ ئايرىلىپ قالمايدۇ .بىزنى باشالپ ئەتىال دۈشمەنگە
ئۇچراشساڭمۇ ،بىز بۇنىڭدىن باش تارتمايمىز .بىز ئۇرۇشقا چىداملىق ،دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا
ئەمەلىيەتچانمىز .ﷲ ساڭا بىز ئارقىلىق كۆڭلۈڭ خۇرسەن بولىدىغان نەرسىنى كۆرسىتىشى
مۇمكىن .بىزنى ﷲ تائاالنىڭ بەرىكىتىگە باشالپ ماڭغىن -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەئىدنىڭ سۆزىدىن خۇرسەن بولدى .ئۇنىڭ سۆزى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى روھالندۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ بەرىكىتىگە قاراپ
مېڭىڭالر ،خۇش بېشارەت ئېلىڭالركى ،ﷲ ھەقىقەتەن ئىككى گۇرۇھنىڭ بىرىنى ماڭا ۋەدە
قىلدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،گويا مەن ھازىر قۇرەيشلەرنىڭ ئۆلتۈرىلىدىغان
جايلىرىنى كۆرۈۋاتقاندەك قىلىمەن» دېدى.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇشۇ مەزمۇننى رىۋايەت قىلغان .شۇنداقال
سەلەپ ۋە خەلەپ ئۆلىمالىرىدىن سۇددى ،قەتادە ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە بىر قانچە
كىشىلەرمۇ مۇشۇ مەزمۇننى بايان قىلغان ،بىز مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاقنىڭ رىۋايىتى بىلەن
كۇپايىلىنىپ ،باشقىالرنىڭ سۆزلىرىنى قىسقارتىۋەتتۇق.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ
ئۆز ۋاقتىدا (دۇئا قىلىپ) پەرۋەردىگارىڭالردىن ياردەم تىلىدىڭالر ،ﷲ« :سىلەرگە
ئارقىمۇ ئارقا (چۈشىدىغان) مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىمەن» دەپ دۇئايىڭالرنى ئىجابەت
قىلدى﴿ .﴾9ﷲ 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﴿.﴾10
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مۇسۇلمانالرنىڭ ياردەم تىلىگەنلىكى ،اﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلىپ پەرىشتىلەرنى چۈشۈرگەنلىكى
﴿ئۆز ۋاقتىدا (دۇئا قىلىپ) پەرۋەردىگارىڭالردىن ياردەم تىلىدىڭالر ،ﷲ ﴾...ئىمام
بۇخارى ئىبنى مەسئۇدنىڭ بۇ ئايەتلەر ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
مىقداد ئىبنى ئەسۋەدتىن شۇنداق بىر ۋەقەلىكنى ئاڭلىدىمكى ،ئۇ ۋەقەلىكنىڭ ئىگىسى باشقا
بىرى بولغاندىن مەن بولسامكەن دەپ ئازرۇ قىلىپ كەتتىم .مىقداد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرغا بەتدۇئا قىلىۋاتاتتى .مىقداد :بىز خۇددى
مۇسانىڭ قەۋمى﴿ :سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر ،بىز بۇ
يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى﴾((( دېگەندەك دېمەيمىز .بەلكى بىز ئوڭ  -سولۇڭدا ،ئالدى -
ئارقاڭدا تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىمىز -،دېدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈزىدە مەمنۇن
بولغانلىقنىڭ ئاالمىتىنى كۆردۈم ،ئۇ مىقدادنىڭ سۆزىدىن خۇشال بولغان ئىدى.
ئىمام بۇخارى يەنە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى مۇنداق دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ﷲ!
مەن سېنىڭ ياردەم بېرىش ھەققىدىكى ۋەدەڭنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىڭنى تەلەپ قىلىمەن .ئى
ﷲ! ئەگەر خالىساڭ ،بۇنىڭدىن كېيىن ئىبادەت قىلىنمايسەن (يەنى بۈگۈن بىزگە ياردەم
قىلمىساڭ ،يۈر يۈزىدە ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان ئادەم قالمايدۇ)» .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇبەكرى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ :بولدى قىلغىن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم(﴿« :مۇشرىكالر) توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ ،ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ﴾(((» دېگىنىچە
سىرتقا چىقتى.
﴿ئارقىمۇ ئارقا (چۈشىدىغان) مىڭ پەرىشتە بىلەن ﴾...بۇ ئايەت ھەققىدە ھارۇن ئىبنى
ھۇجەيرە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :پەرىشتىلەر ئارقىمۇ ئارقا ،بىر ـ بىرىگە
ئەگىشىپ چۈشىدۇ -،دەپ تەپىسر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلغىنىدەك ،پەرىشتىلەر تۈركۈم ـ
تۈركۈم بولۇپ ئارقىمۇ ئارقا چۈشىدۇ.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە مۆمىنلەرگە  1000پەرىشتە بىلەن
ياردەم بەردى .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم مېنىڭ باشچىلىقىمدا قالقانلىق  500پەرىشتە ،مىكائىل
ئەلەيھىسساالمنىڭ باشچىلىقىدا قالقانلىق  500پەرىشتە بار ئىدى -،دېگەن.
ئىمام ئىبنى جەرىر ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئۆمەرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالردىن بىر ئادەم مۇشرىكالردىن بىر ئادەمنىڭ
ئىزىغا چۈشكەن ئىدى .ئۇ توساتتىن يۇقىرى تەرەپتىن بىر قامچا ئاۋازىنى ۋە بىر ئاتلىقنىڭ:
((( مائىدە سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەمەر سۈرىسى  45ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

“ھەيزۇم كېلە” دېگەن ئاۋازىنى ئاڭلىدى .شۇ چاغدا ،ئۇ ئالدىدىكى مۇشرىكنىڭ ئوڭدىسىغا
يىقىلىپ چۈشكەنلىكىنى كۆردى .ئۇنىڭغا قارىسا ،بۇرنى كېسىلىپ ،يۈزى قامچە ئىزىغا ئوخشاش
يېرىلىپتۇ .ئۇنىڭ يۈزىنىڭ ھەممە يېرى كۆكۈرۈپ كەتكەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئەنسارى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ بولغان ئەھۋالنى سۆزلەپ بەرگەندە ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :راست ئېيتتىڭ ،بۇ ئۈچىنچى قەۋەت ئاسماندىن كەلگەن ياردەمدۇر» دېدى.
شۇ كۈنى مۇشرىكالردىن  70كىشى ئۆلتۈرۈلۈپ 70 ،كىشى ئەسىرگە چۈشتى.
ئىمام بۇخارى بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرنىڭ بىرى بولغان رۇفائە ئىبنى رافىينىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا كېلىپ سىلەردىن بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرغا قانداق قارايسىلەر؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇالرنى مۇسۇلمانالر ۋە پەرىشتىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى دەپ ھېساباليمىز»
دېدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۆمەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھاتەب
ئىبنى ئەبۇبەلتەئەنى ئۆلتۈرۈۋېتىش مەسلىھەتىنى بەرگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەرگە
مۇنداق دەيدۇ« :ئۇ بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان ،سەن نېمە بىلىسەن؟ ﷲ بەدرى ئۇرۇشىغا
قاتناشقانالردىن خەۋەر بېرىپ :خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر ،مەن سىلەرنى ھەقىقەتەن مەغپىرەت
قىلدىم -،دېگەن بولۇشى مۇمكىن».
﴿ﷲ سىلەرگە پەقەت (غەلىبە قىلىدىغانلىقىڭالرغا) بېشارەت بېرىش ۋە كۆڭلۈڭالرنى ئارام
تاپقۇزۇش ئۈچۈنال ياردەم بەردى﴾ يەنى سىلەرگە خۇش بېشارەت بولۇشى ۋە كۆڭلۈڭالرنىڭ

ئارام تېپىشى ئۈچۈن ﷲ پەرىشتىلەرنى ئەۋەتىپ سىلەرگە ياردەم بەردى ۋە ئۇنى سىلەرگە
بىلدۈردى .بۇ پەقەت غەلىبىنىڭ خۇش بېشارىتىدۇر .ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى چۈشۈرمەي
تۇرۇپمۇ دۈشمىنىڭالرغا قارشى سىلەرگە ياردەم بېرىشكە قادىردۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر كۇففارالرغا (جەڭ مەيدانىدا) ئۇچراشقان
چېغىڭالردا ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ،سىلەر ئۇالرنى قىرىپ (مەغلۇپ قىلىپ ،ئۇالردا سىلەرگە
قارشىلىق كۆرسىتىدىغان كۈچ قالمىغان چاغدا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توختاپ) ،ئۇالرنى ئەسىر
ئېلىڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن قويۇپ بېرىڭالر ،ياكى فىدىيە ئېلىپ
قويۇپ بېرىڭالر ،تاكى ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى تاشلىغانغا قەدەر (يەنى ئۇرۇش توختىغانغا
قەدەر) ئىش مانا شۇنداقتۇر .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
شېھىتلەرنىڭ) ئەمەللىرىنى ﷲ بىكار قىلىۋەتمەيدۇ .ﷲ ئۇالرنى ھىدايەت قىلىدۇ ۋە ھالىنى
ياخشىاليدۇ .ﷲ ئۈالرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ئۇنى ئۇالرغا تونۇتتى (يەنى جەننەتكە
كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگەندەكال بىلىدۇ)﴾(((﴿ ،ئەگەر
سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا (يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە شېھىت بولغان
((( مۇھەممەد سۈرىسى  4ــــ  6ـ ئايەتكىچە.
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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 .مۆمىنلەرنى (ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق) پاكلىشى
ئۈچۈندۇر ،كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر﴾(((.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدۇر .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ قولى بىلەن كاپىرالرغا قارشى
جىھاد قىلىشنى يولغا قويدى .ﷲ تائاال ئىلگىرى ئۆتكەن ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان
ئۈممەتلەرنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچى ئەنەشۇ ئۈممەتلەرگە ئومۇمىيۈزلۈك كېلىدىغان
ئازابالر بىلەن جازااليتتى .مەسىلەن :ﷲ نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنى توپان باالسى بىلەن
ھاالك قىلدى .بىرىنچى ئەۋالد ئاد قەۋمىنى تەتۈر بوران بىلەن ،سەمۇد قەۋمىنى قاتتىق ئاۋاز
بىلەن ،لۇت قەۋمىنى يەرگە يۇتقۇزۇش ،يەرنى دۈم كۆمتۈرۈش ۋە ساپال تاشالرنى ياغدۇرۇش
بىلەن ،شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنى سايە كۈننىڭ ئازابى بىلەن ھاالك قىلدى .ﷲ
تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ،ئۇنىڭ دۈشمىنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ
قەۋمىنى دېڭىزغا غەرق قىلىش بىلەن ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى
نازىل قىلىپ ،كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىشنى يولغا قويدى .مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن
بۇ ھۆكۈم قالغان شەرىئەتلەردىمۇ شۇنىڭغا ئاساسەن ئىزچىل تۈردە داۋاملىشىپ كەلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز (نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە
لۇتنىڭ قەۋمى قاتارلىق) ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،كىشىلەر (يەنى بەنى
ئىسرائىل) نىڭ دىللىرىغا (ھەقىقەتنى كۆرىدىغان) نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت
(((
قىلدۇق ،ئۇالر ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾
مۆمىنلەرنىڭ كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشى ،كاپىرالرغا قاتتىق ئاھانەت ،مۆمىنلەرنىڭ دىلىغا شىپادۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر ،ﷲ ئۇالرنى سىلەرنىڭ
قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ .ﷲ ئۇالرنى خار قىلىدۇ ،ﷲ سىلەرنى ئۇالر ئۈستىدىن غالىب
قىلىدۇ( .ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ ،كاپىرالرنى جازاالپ) مۆمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق
(يەنى تەسەللى) بېرىدۇ﴾((( شۇڭا قۇرەيش كاتتىلىرىنىڭ (ئۇالر ئۆزلىرى دۈشمەن ھېسابلىغان
ۋە كەمسىتىش كۆزى بىلەن قارىغان) مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇالر ئۈچۈن قاتتىق
ئاھانەت بولدى.
ئىمان جامائەسىنىڭ دىللىرى ئۈچۈن شىپا بولدى .ئەبۇجەھلىنىڭ جەڭ مەيدانىدا
ئەتراپىدىن قوغداپ تۇرۇلغان يەردە ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇنىڭ ئۈچۈن كۆرپىسى ئۈستىدە قاتتىق
((( ئال ئىمران سۈرىسى  140ـــــ  141ـ ئايەتلەر.
((( قەسەس سۈرىسى  43ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  14ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

ئازاب ياكى قاتتىق ئاۋاز ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان بىرەر قاتتىق جازا بىلەن ئۆلگىنىگە قارىغاندا
نەچچە ھەسسە ئېغىر ئاھانەت بولدى .ئەبۇلەھەبمۇ “ئەدەس” دېيىلىدىغان يۇقۇملۇق كېسەل
بىلەن ئۆلدى .ئۇنىڭغا ئۇنىڭ تۇغقانلىرىدىن ھېچكىم يېقىن كەلمىدى .ئۇنىڭ ئۆلۈكىنى
تۇغقانلىرى پەقەت يىراقتىن سۇنى چېچىپ يۇدى ۋە يىراقتىن تاش ـ كېسەك ئېتىپ قەبرە
شەكلىدە كۈمۈۋەتتى.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن غالىپتۇر﴾ يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى غەلىبە ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ،ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنگەن مۆمىنلەرگە خاستۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە،
مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە
گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾(((.
﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ﷲ كاپىرالرنى ئۆز كۈچ ـ قۇدرىتى بىلەن ھاالك
قىلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشنى يولغا قويۇشتا ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچىدۇر .ﷲ پاكتۇر ۋە يۈكسەكتۇر.

*******
ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ
ﯗﯘ
ئۆز ۋاقتىدا ﷲ تىنچالندۇرۇش يۈزىسىدىن سىلەرگە ئۇيقۇ بېغىشلىدى؛ (تاھارەت
ئېلىپ ،غۇسلى قىلىپ) پاك بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،سىلەردىن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنى
كەتكۈزۈش ئۈچۈن( ،ﷲ نىڭ ياردىمىگە ئىشەنچ قىلىپ) كۆڭلۈڭالرنىڭ توق تۇرۇشى
ئۈچۈن ،قەدىمىڭالرنىڭ (قۇمغا پېتىپ كەتمەي) مەزمۇت تۇرۇشى ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە
بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى﴿ .﴾11ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن
سىلەر بىلەن بىللە ،مۆمىنلەرنى (ئۇرۇش مەيدانىدا) ساباتلىق قىلىڭالر ،كاپىرالرنىڭ
دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن» دەپ ۋەھيى قىلدى( .قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ)
گەدەنلىرىگە چېپىڭالر (يەنى باشلىرىنى كېسىڭالر) ،ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا (ھەممە
ئەزاسىغا) چېپىڭالر﴿ .﴾12بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
قارشىلىق قىلدى .كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلدىكەن ،ﷲ ئۇنى
((( غافىر سۈرىسى  51ـ ئايەت.
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قاتتىق جازااليدۇ﴿( .﴾13ئى كاپىرالر جامائەسى! بۇ دۇنيادا) مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر.
كاپىرالر (ئاخىرەتتە) دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾14

مۇسۇلمانالرنى مۈگدەك باسقانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئاز ،كاپىرالرنىڭ سانى كۆپ بولغانلىقى سەۋەبىدىن
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىدىن قورقۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرنى تىنچالندۇرۇش ۋە
خاتىرجەم قىلىش يۈزىسىدىن ئۇالرغا مۈگدەك بېسىشتىن ئىبارەت نېمىتىنى بېغىشلىغانلىقىنى بايان
قىلىدۇ .ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان كۈنىمۇ ﷲ تائاال ئۇالرغا شۇنداق قىلغان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :غەمدىن كېيىن ﷲ سىلەرگە ئەمىنلىك چۈشۈرۈپ
بەردى ،سىلەرنىڭ بىر قىسمىڭالرنى (يەنى ھەقىقىي مۆمىنلەرنى) مۈگدەك باستى ،يەنە بىر
قىسمىڭالر (يەنى مۇناپىقالر) ئۆزلىرى بىلەن بولۇپ كەتتى (يەنى كۇففارالر قايتا ھۇجۇم قىالرمۇ،
دەپ جان قايغۇسى بىلەن بولۇپ كەتتى)﴾(((.
ئەبۇتەلھە مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان كۈنى مۈگدەك باسقانالرنىڭ بىرى
ئىدىم ،قىلىچ (ھەقىقەتەن) قولۇمدىن بىر قانچە قېتىم چۈشۈپ كەتتى .مەن قىلىچنى قولۇمغا
ئالىمەن ،قىلىچ چۈشۈپ كېتىدۇ .ئۇنى يەنە ئالىمەن ،يەنە چۈشۈپ كېتىدۇ .مەن باشقا
مۇسۇلمانالرغا قارىسام ،ئۇالرمۇ مۈگدىگىلى تۇرۇپتۇ.
ھافىز ئەبۇيەئال ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى
ئۇرۇشى بولغان كۈنى بىزنىڭ ئىچىمىزدە مقىدادتىن باشقا ئاتلىق مۇجاھىد يوق ئىدى .مەن
ئۆزەمنى ۋە باشقىالرنى مۈگدەك باسقانلىقىنى كۆردۈم .پەقەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر تۈپ
دەرەخ ئاستىدا ناماز ئوقۇپ ۋە يىغالپ تاڭ ئاتقۇزدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ئۇرۇش ۋاقتىدا باسقان مۈگدەك ﷲ تەرەپتىن كەلگەن خاتىرجەملىكتۇر .نامازدا باسقان مۈگدەك
شەيتاندۇر.
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قەتادە مۇنداق دەيدۇ :مۈگدەك باشتا ،ئۇيقۇ دىلدا بولىدۇ .مەن (ئىبنى كەسىر) مۇنداق دەپ
قارايمەن :مۈگدەك تۇتۇش مۇسۇلمانالرغا ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان كۈنى يەتكەن ئىدى .بۇ ئىنتايىن
مەشھۇر ئىشتۇر .بۇ ئايەت كەرىمنىڭ مەزمۇنىغا كەلسەك ،بەدرى ۋەقەسىنىڭ مەزمۇنىنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان .بۇ ئايەت مۈگدەكنىڭ بەدرى ئۇرۇشىدىمۇ يۈز بەرگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇنىڭدىن
شۇنى چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇكى ،مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنىڭ ئارام تېپىشى ،ﷲ نىڭ ياردىمى
بىلەن خاتىرجەم بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى (قاتتىق قىيىن ئەھۋالدا) مۈگدەك باسىدىغانلىقىدىن
دېرەك بېرىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەرگە بېغىشلىغان مەرھىمىتى ۋە نېمىتىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق
((( ئال ئىمران سۈرىسى  154ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بار .ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار﴾((( بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن بىر چېدىر ئىچىدە دۇئا
قىلىپ ئولتۇراتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇيقۇ باستى .بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۈلۈمسىرىگەن ھالدا مۇنداق دېدى« :ئى ئەبۇبەكرى! خۇش خەۋەر
ئالغىن ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم چىشلىرىنى غۇچۇرالتقان((( ھالەتتە يېتىپ كەلدى» ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :مۇشرىكالر) توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ ،ئارقىغا قاراپ
قاچىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغاچ چېدىرنىڭ ئىشىكىدىن چىقتى.

بەدرى كېچىسى يامغۇر ياغقانلىقى توغرىسىدا
﴿ﷲ سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمانالر ئۇرۇشقا يۈرۈش قىلىپ بەدرىگە بېرىپ چۈشتى .ئۇالر بىلەن
سۇ بار يەرنىڭ ئارىسىدا بىر قۇم دۆۋىسى بار ئىدى .مۇسۇلمانالر قاتتىق ھالسىزالنغان ئىدى.
شەيتان ئۇالرنىڭ دىللىرىغا پىتنە سېلىپ سىلەر بىز ﷲ تائاالنىڭ دوستلىرى ،بىزنىڭ
ئارىمىزدا ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى بار دەيسىلەر ،لېكىن مۇشرىكالر سىلەردىن ئۈستۈن كېلىپ
سۇنى ئىگەللىۋالدى .سىلەر ئەمدى جۇنۇب ھالەتتە ناماز ئوقۇمسىلەر؟ -دەپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
ۋەسۋەسە پەيدا قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا قاتتىق يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى.
مۇسۇلمانالر يامغۇر سۈيىدىن ئىچتى ۋە تاھارەت ئالدى .ﷲ تائاال مۇسۇلمانالردىن شەيتاننىڭ
ۋەسۋەسىسىنى كەتكۈزۈۋەتتى .يامغۇر ياغدۇرۇش ئارقىلىق قۇملۇقتا مېڭىشنى قواليالشتۇرۇپ
بەردى .ئادەملەر ۋە ئات ـ ئۇالغالر قۇملۇق ئۈستىدە بىماالل مېڭىپ دۈشمەن تەرەپكە قاراپ
يۈرۈپ كەتتى.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە مۆمىنلەرگە مىڭ پەرىشتە بىلەن
ياردەم بەردى .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ باشچىلىقىدا قالقانلىق بەش يۈز پەرىشتە بار
ئىدى».
ئىمام ئەھمەد ئىسھاق ئىبنى يەساردىن ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئاسماندىن ـ يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى .جىلغىدىكى توپا ـ چاڭالر
بېسىلىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئۈچۈن يەر يۈزى سۇ
سېپىلگەندەك بولۇپ ،مېڭىش قواليالشتى .قۇرەيشلەرنىڭ يولى قاتتىق بولۇپ ،يامغۇردا
تېيىلغاق بولۇپ كەتكەنلىكتىن مېڭىشقا قادىر بواللماي قالدى.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال مۇسۇلمانالرنى ئۇيقۇ بېسىشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا يامغۇر
ياغدۇرۇپ بېرىپ ،يامغۇر ئارقىلىق توپا ـ چاڭالرنى بېسىقتۇردى .يولالر سۇ چېچىلغاندەك
((( ئىنشىراھ سۈرىسى  5ــــ  6ـ ئاەيەتلەر.
((( بۇ مۇشرىكالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشىنىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرى بولۇشى مۇمكىن.
((( قەمەر سۈرىسى  45ـ ئايەت.
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راۋانلىشىپ كەتتى .ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرى خاتىرجەم بولۇپ ،قەدەملىرى تېتىكلەشتى.
﴿(تاھارەت ئېلىپ ،غۇسلى قىلىپ) پاك بولۇشۇڭالر ئۈچۈن﴾ يەنى چوڭ ـ كىچىك تەرەت
قىلغاندا ،تاھارەت ئېلىىشىڭالر ئۈچۈن﴿ ،سىلەردىن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنى كەتكۈزۈش
ئۈچۈن﴾ يەنى كۆڭۈلگە كەلگەن ناچار ئوي ـ پىكىرلەردىن ۋەسۋەسىلەردىن پاكلىنىش ئۈچۈن
يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى.
ﷲ تائاال جەننەت ئەھلى ھەققىدە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپەك
ۋە قېلىن يىپەكتىن (تەييارالنغان) يېشىل كىيىملەر بولىدۇ( ،ئۇالر) كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى
تاقايدۇ﴾((( مانا بۇ ،جەننەت ئەھلىنىڭ تاشقى زىبۇ ـ زىننىتىدۇر﴿ .پەرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك
شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ﴾((( يەنى خىيانەت ياكى ھەسەت ۋەياكى دۈشمەنلىشىشتىن پاكتۇر.
مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ ئىچكى جەھەتتىكى زىبۇ ـ زىننىتىدۇر ۋە پاكلىقىدۇر.
﴿(ﷲ نىڭ ياردىمىگە ئىشەنچ قىلىپ) كۆڭلۈڭالرنىڭ توق تۇرۇشى ئۈچۈن﴾ يەنى
سەۋرچان بولۇش ۋە دۈشمەنلەرگە قىلىچ ئۇرۇشقا تەييار تۇرۇش ئۈچۈن بۇ ،مەنىۋى باتۇرلۇقتۇر.
﴿قەدىمىڭالرنىڭ (قۇمغا پېتىپ كەتمەي) مەزمۇت تۇرۇشى ئۈچۈن﴾ بۇ ،تاشقى كۆرۈنۈشتىكى
باتۇرلۇقتۇر.

اﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەرنى مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى چىداملىق قىلىشقا ۋە
ئۇالرنىڭ سېپىدە تۇرۇپ جەڭ قىلىشقا بۇيرۇشى
﴿ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن سىلەر بىلەن بىللە ،مۆمىنلەرنى
(ئۇرۇش مەيدانىدا) ساباتلىق قىلىڭالر﴾ مانا بۇ ،مۆمىنلەرگە ئاتا قىلىنغان يوشۇرۇن نېئمەتتۇر.

بۇ نېئمەتنىڭ بەدىلىگە ئۇالرنىڭ ﷲ غا شۈكۈر قىلىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنى ئۇالرغا
ئاشكارىلىدى .ﷲ يۈكسەكتۇر ،پاكتۇر ،بۈيۈكتۇر ۋە ئۇلۇغدۇر.
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ﷲ پەيغەمبىرىگە ،دىنىگە ۋە مۆمىنلەردىن ئىبارەت جامائەسىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن
چۈشۈرگەن پەرىشتىلەرگە :ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەرنى ئۇرۇش مەيدانىدا چىداملىق قىلىڭالر،
﴿كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن» دەپ ۋەھيى قىلدى﴾ يەنى سىلەر مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا
ئاساسەن مۆمىنلەرنى ئۇرۇشتا چىداملىق قىلىڭالر ،ئۇالرنىڭ دىللىرىنى دۈشمەنلىرىگە قارشى
كۈچەيتىڭالر .ئەنە شۇنىڭ بىلەن ،مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا قارشى چىققان ،پەيغەمبىرىمنى ئىنكار
قىلغان كىشىلەرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ ۋە خارلىقنى سالىمەن.
﴿(قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ) گەدەنلىرىگە چېپىڭالر (يەنى باشلىرىنى كېسىڭالر)،
ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا (ھەممە ئەزاسىغا) چېپىڭالر﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ باشلىرىغا چېپىپ

مېڭىسىنى چۇۋۇۋېتىڭالر ،گەدەنلىرىگە چېپىپ بويۇنلىرىنى ئۈزۈۋېتىڭالر .قوللىرىنىڭ،
((( ئىنسان سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىنسان سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پۇتلىرىنىڭ بارماقلىرىنى كېسىۋېتىڭالر.
﴿گەدەنلىرىگە﴾ دېگەن ئايىتىنى بەزى تەپسىرشۇناسالر :باشلىرىغا چېپىڭالر دېگەنلىكتۇر-،
دەپ تەپسىر قىلىدۇ .بەزى تەپسىرشۇناسالر :بويۇنلىرىغا چېپىڭالر دېگەنلىكتۇر -،دەپ تەپسىر
قىلدى .زەھھاك ۋە ئەتىيە ئەۋفىي شۇنداق دەپ كۆرسەتكەن.
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى كاپىرالرنىڭ گەدەنلىرىگە چېپىشنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېگەن:
﴿سىلەر كۇففارالرغا (جەڭ مەيدانىدا) ئۇچراشقان چېغىڭالردا ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ،سىلەر
ئۇالرنى قىرىپ (مەغلۇپ قىلىپ ،ئۇالردا سىلەرگە قارشىلىق كۆرسىتىدىغان كۈچ قالمىغان چاغدا
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توختاپ) ،ئۇالرنى ئەسىر ئېلىڭالر﴾((( بۇ ئايەت يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ
مەزمۇنىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
رەبىيئ ئەنەس مۇنداق دەيدۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئادەملەر پەرىشتىلەر ئۆلتۈرگەن
ئۆلۈكلەرنى ئۇالرنىڭ گەدەنلىرىگە ۋە بارماقلىرىغا چېپىلغان قىلىچ ئىزلىرىنىڭ كۆيگەندەك
قارىداپ ،ئىسلىنىپ كەتكەنلىكىدىن تونۇۋاالتتى.
﴿ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا (ھەممە ئەزاسىغا) چېپىڭالر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنى مۇنداق
تەپسىر قىلدى :ئى مۆمىنلەر! دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ ھەر بىر ئەزاسىغا ،قوللىرىنىڭ ۋە پۇتلىرىنىڭ
بارماقلىرىغا چېپىڭالر.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بەدرى ۋەقەسىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇجەھىل :مۇسۇلمانالرنى بىراقال ئۆلتۈرۈۋەتمەڭالر ،لېكىن
ئۇالرنى ئەسىرگە ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن دىنىڭالرنى ئەيىبلەنگەنلەرنى ،الت ۋە ئۇززا
قاتارلىق ئىالھلىرىمىزدىن يۈز ئۆرگەنلەرنى تونۇۋېلىڭالر -،دېدى .بۇنىڭغا قارشى ﷲ تائاال
پەرىشتىلەرگە«﴿ :مەن سىلەر بىلەن بىللە ,مۆمىنلەرنى (ئۇرۇش مەيدانىدا) ساباتلىق قىلىڭالر،
كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن» دەپ ۋەھيى قىلدى( .قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ)
گەدەنلىرىگە چېپىڭالر (يەنى باشلىرىنى كېسىڭالر) ،ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا (ھەممە ئەزاسىغا)
چېپىڭالر﴾ دېدى.

شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇجەھل ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگەن  69ئادەمنىڭ قاتارىدا ئۆلتۈرۈلدى.
ئۇقبە ئىبنى ئەبۇمۇئت ئەسىرگە چۈشتى ۋە ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋالدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇرۇشتا
ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ سانى تولۇق  70كە توشتى.
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلدى﴾ يەنى ئۇالر
ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىپ ،قارشىلىق قىلىش يولىغا ماڭدى.
شەرىئەتنى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشنى تەرك ئەتتى.
﴿كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلىدىكەن ،ﷲ ئۇنى قاتتىق
جازااليدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۆزىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلغان ۋە قارشى چىققان كىشىدىن ھېساب

ئالغۇچىدۇر ،غالىبتۇر .ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسە قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ .ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە
((( مۇھەممەد سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھېچ نەرسە تەڭ كېلەلمەيدۇ .ﷲ بۈيۈكتۇر ،يۈكسەكتۇر ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ
يوقتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ تەربىيىچى يوقتۇر.
﴿(ئى كاپىرالر جامائەسى! بۇ دۇنيادا) مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر .كاپىرالر (ئاخىرەتتە)
دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾ بۇ كاپىرالرغا قارىتىلغان خىتابتۇر .يەنى دۇنيادا بۇ ئازاب ـ

ئوقۇبەتنى تېتىڭالر ،ھەم بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر كاپىرالر ئاخىرەتتە دوزاخ ئازابىغا دۇچار
بولىسىلەر.

*******
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ئى مۆمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چېغىڭالردا ،ئۇالرغا ئارقاڭالرنى
قىلماڭالر (يەنى قاچماڭالر)﴿ .﴾15كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى (ياردەم تىلەش) ئۈچۈن
مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش مەقسىتىدە بىر تەرەپكە يۆتكىلىش قىلماستىن ،بەلكى
دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىدىكەن (يەنى قاچىدىكەن) ،ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ غەزىپىگە
ئۇچرايدۇ ،ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ .دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! ﴿﴾16

ئۇرۇش كۈنى ئارقىغا قېچىشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى ۋە قاچقانالرنىڭ
جازاسى
ﷲ تائاال ئۇرۇشتىن قاچقانالرنى دوزاختىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى
مۆمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چېغىڭالردا﴾ يەنى كاپىرالرغا يېقىنالشقان
چېغىڭالردا﴿ ،ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر (يەنى قاچماڭالر)﴾ يەنى سەبداشلىرىڭالرىنى

تاشالپ قاچماڭالر.
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﴿كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى (ياردەم تىلەش) ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش
مەقسىتىدە بىر تەرەپكە يۆتكىلىش قىلماستىن ،بەلكى دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىدىكەن (يەنى
قاچىدىكەن) ،ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرايدۇ﴾ دۈشمىنىگە ھىيلە ئىشلىتىپ،

ئۇنىڭغا قورققاندەك كۆرۈنۈش ئۈچۈن ئالدىدا قېچىپ دۈشمەننى ئەگەشتۈرۈپ مەلۇم جايغا
بارغاندا ،ئارقىغا يېنىپ ئۇنى ئۆلتۈرسە ،بۇ نىيەتتە قاچقان كىشىگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى شۇنداق دەپ كۆرسەتكەن .زەھھاك مۇنداق دەيدۇ:
كىمكى دۈشمىنىنىڭ بىخۇتالشقانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن سەبداشلىرىدىن ئايرىلىپ ئىلگىرىلىسە
ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر ئااللىسا ياكى ياردەم تىلەش ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە

ئەنفال سۈرىسى

قوشۇلۇپ ئۇالرغا ياردەم بەرسە ۋە ئۇالردىن ياردەم تىلىسە ،ئۇنىڭغا دۇرۇستۇر .ئەگەر ئۇ كىچىك
قوشۇندا بولۇپ ،يۇقىرى دەرىجىلىك باشلىقىنىڭ يېنىغا قاچسىمۇ دۇرۇستۇر .باش قومانداننىڭ
قېشىغا قېچىشمۇ بۇ رۇخسەتنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ئۇبەيدەنىڭ پارس زېمىنىدا دەرياغا سېلىنغان
كۆۋرۈكنى قوغداش جېڭىدا مەجۇسىيالر (يەنى پارىسالر)نىڭ سانى كۆپ بولغانلىقتىن شېھىت
قىلىنغانلىقى خەۋىرى يېتىپ كەلگەندە :ئەگەر ئۇ مېنىڭ قېشىمغا قېچىپ كەلگەن بولسا ،مەن
ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بەرگۈچى جامائە بوالتتىم -،دېگەن .بۇ قىسسىنى مۇھەممەد ئىبنى
سىرىن ئۆمەردىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇئوسمان نەھدى (ئەبۇ ئۇبەيدە شېھىت قىلىنغان چاغدا) ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئى خااليىق! مەن سىلەرگە ياردەم بەرگۈچى جامائەدۇرمەن .مۇجاھىد مۇنداق
دەيدۇ :ئۆمەر :مەن ھەر بىر مۇسۇلمانغا ياردەم بەرگۈچى جامائەدۇرمەن دېدى».
ئابدۇلمالىك ئىبنى ئۇمەيىر ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى خااليىق!
بۇ ئايەت سىلەرنى مەغرۇالندۇرۇپ قويمىسۇن ،بۇ ئايەت بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى نازىل
بولغان ،مەن ھەر بىر مۇسۇلمانغا ياردەم بەرگۈچى جامائەدۇرمەن -،دېدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم نافىئتىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىز دۈشمەنلىرىمىز بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا مەزمۇت تۇرالمايدىغان قەۋمدۇرمىز .ياردەم
بەرگۈچى جامائەنىڭ زادى كىملىكىنى ،ئۇنىڭ باشلىقمۇ ياكى ئەسكەرمۇ بۇنى بىلەلمەيمىز-،
دەيدۇ .ئىبنى ئۆمەر :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ياردەم بەرگۈچى جامائە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدۇر-،
دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
نافىئى :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن﴿ :ئى مۆمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن
چېغىڭالردا﴾ دېدى ،دەيدۇ .ئىبنى ئۆمەر :بۇ ئايەت ئىلگىرىمۇ ئەمەس ۋە كېيىنمۇ ئەمەس،

دەل بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى نازىل بولغان -،دەيدۇ.

زەھھاك ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ياردەم تىلەش) ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش
مەقسىتىدە﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا

ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى تەرەپكە قاچقان كىشىنى كۆرسىتىدۇ .شۇنداقال ،بۈگۈنكى كۈندە
باشلىقى ۋە سەبداشلىرى تەرەپكە قاچقان كىشىنى كۆرسىتىدۇ .ئەمما ئۇرۇشتىن قېچىش مەزكۇر
سەۋەبلەردىن بىرەرسى ئۈچۈن بولمىسا ،ھارامدۇر ۋە چوڭ گۇناھالردىن سانىلىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەمنى ھاالك قىلغۇچى يەتتە تۈرلۈك ئىشتىن
ساقلىنىڭالر» ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالر قايسىالر؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،سېھىرگەرلىك قىلىش ،ﷲ ئۆلتۈرۈشنى
ھارام قىلغان جاننى ناھەق ئۆلتۈرۈش ،جازانىنى يېيىش ،يېتىمنىڭ مېلىنى يېيىش ،ئۇرۇش
مەيدانىدىن قېچىش ۋە ئىپپەتلىك ۋە پاك مۆمىن ئايالالرغا تۆھمەت چاپالش قاتارلىقالردۇر»
دېدى.
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شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرايدۇ﴾ يەنى
قىيامەت كۈنى ﴿ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ .دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ
(ئى مۇسۇلمانالر! بەدرىدە) ئۇالرنى (يەنى مۇشرىكالرنى) سىلەر (ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن)
ئۆلتۈرگۈنۈڭالر يوق ،بەلكى ئەمەلدە ئۇالرنى (سىلەرگە ياردەم بېرىپ ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدا
قورقۇنچ پەيدا قىلىش بىلەن) ﷲ ئۆلتۈردى( ،ئى مۇھەممەد بىر سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا)
ئاتقىنىڭدا سەن ئاتمىدىڭ ،بەلكى ئەمەلدە ئۇنى (مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگە) ﷲ ئاتتى.
(ﷲ نىڭ مۇنداق قىلىشى) مۆمىنلەرگە (ساۋاب ،غەلىبە ،غەنىمەتلەردىن ئىبارەت) چىرايلىق
ئىنئامالرنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىدى .ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ
تۇرغۇچىدۇر( ،نىيەتلىرىنى ،ئەھۋاللىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾17بۇ (ﷲ نىڭ مۆمىنلەرگە
بەرگەن ئىنئامىدۇر) .ﷲ كاپىرالرنىڭ ھىيلىسىنى چوقۇم مەغلۇپ قىلغۇچىدۇر﴿.﴾18

كاپىرالرنى اﷲ تائاالنىڭ ئۆلتۈرۈشى ۋە ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە توپا چېچىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى ،ئۇالردىن
سادىر بولغان بارلىق ياخشى ئىشالر ئۈچۈن ئۆزىنىڭال مەدھىيەلىنىدىغانلىقىنى ،چۈنكى ئۇالرنى
شۇ ياخشى ئىشنى قىلىشتا ﷲ مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇرىدىغانلىقىنى ۋە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇسۇلمانالر! بەدرىدە) ئۇالرنى (يەنى مۇشرىكالرنى)
سىلەر (ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن) ئۆلتۈرگۈنۈڭالر يوق ،بەلكى ئەمەلدە ئۇالرنى (سىلەرگە ياردەم
بېرىپ ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا قىلىش بىلەن) ﷲ ئۆلتۈردى﴾ يەنى سىلەر سان
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جەھەتتە ئاز تۇرۇقلۇق ئۆز كۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالرغا تايىنىپ ،سىلەردىن سان جەھەتتە كۆپ
بولغان دۈشمەنلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمىدىڭالر ،بەلكى ﷲ سىلەرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلدۇردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە بەدرىدە نۇسرەت ئاتا قىلدى،
ھالبۇكى ،سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر (سانىڭالر ۋە قورالىڭالر ئاز ئىدى)﴾(((﴿ ،ﷲ سىلەرگە
نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين كۈنىدە (يەنى جېڭىدە) ھەقىقەتەن ياردەم بەردى .ئەينى
ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلىكىدىن خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر (يەنى بۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز كۆپ،
((( ئال ئىمران سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

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 ،رەسۇلۇلالنى ئازغىنا مۆمىنلەر بىلەن
تاشالپ) ئارقاڭالرغا قاراپ قاچتىڭالر﴾(((.
بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ ﷲ بۇ ئايەتتە غەلىبىنىڭ ساننىڭ كۆپلىكىدە ،ساۋۇت ـ دۇبۇلغا ۋە
قورال ـ ياراغنىڭ سەرخىللىكىدە ئەمەسلىكىنى ،بەلكى ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرەپتىن ئىكەنلىكىنى
جاكاراليدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز جامائە كۆپ
جامائە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ» ﷲ چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر﴾(((.
بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلەپ،
ﷲ تائاالغا يېلىنىپ دۇئا قىلغاندىن كېيىن ،چېدىردىن چىققان چاغدا ،يەردىن بىر چاڭگال
شېغىل ئارىالش توپىنى ئېلىپ ،كاپىرالرنىڭ يۈزىگە ئېتىپ :يۈزلەر توپىغا مېلەندى -،دېدى.
ئاندىن ساھابىلىرىنى جەڭگە ئاتلىنىپ باتۇرلۇق كۆرسىتىشكە بۇيرۇدى ،ئۇالر شۇنداق قىلدى.
ﷲ تائاال ئەنە شۇ تاش ـ توپىنى مۇشرىكالرنىڭ كۆزىگە ئاتتى .ئۇالردىن كۆزىگە توپا
كىرمىگەن بىرمۇ ئادەم قالمىدى .ئۇالر كۆزلىرىگە كىرگەن توپا بىلەن ئاۋارە ئىدى.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئىشى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئى مۇھەممەد بىر سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا) ئاتقىنىڭدا سەن ئاتمىدىڭ ،بەلكى ئەمەلدە ئۇنى
(مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگە) ﷲ ئاتتى﴾ يەنى توپىنى مۇشرىكالرنىڭ كۆزىگە ئېتىپ ،ئۇالرنى

مەغلۇب قىلغان سەن ئەمەس ،بەلكى ﷲ دۇر.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرنىڭ(﴿ :ﷲ نىڭ مۇنداق قىلىشى) مۆمىنلەرگە
(ساۋاب ،غەلىبە ،غەنىمەتلەردىن ئىبارەت) چىرايلىق ئىنئامالرنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىدى﴾

دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ﷲ نىڭ مۆمىنلەرگە
(ئۇالرنىڭ سانى ئاز ،دۈشمەنلىرىنىڭ سانى كۆپ تۇرۇقلۇق) دۈشمەنلىرىنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلدۇرۇشىدىن ئىبارەت نېمىتىنى تونۇتۇشى ۋە ئۇالرنىڭ شۇ ئارقىلىق ﷲ تائاالنىڭ ھەققىنى
تونۇشى ۋە ﷲ تائاالنىڭ بۇ نېمىتىگە شۈكۈر قىلىشى ئۈچۈندۇر.
ئىبنى جەرىرمۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنداق تەپسىر قىلدى ،ھەدىستىمۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ﷲ بىزگە ھەر قانداق چىرايلىق
ئىنئامالرنى ئاتا قىلىدۇ».

﴿ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيەتلىرىنى ،ئەھۋاللىرىنى)
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر .نۇسرەت ۋە غەلىبىنىڭ كىمگە

تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

﴿بۇ (ﷲ نىڭ مۆمىنلەرگە بەرگەن ئىنئامىدۇر) .ﷲ كاپىرالرنىڭ ھىيلىسىنى چوقۇم
((( تەۋبە سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  249ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەغلۇپ قىلغۇچىدۇر﴾ بۇ مۆمىنلەر ئېرىشكەن غەلىبىدىن باشقا يەنە بىر خۇش خەۋەردۇر .چۈنكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرغا كەلگۈسىدە كاپىرالرنىڭ ھىيلىسىنى ئاجىزالشتۇرىدىغانلىقىنى،
ئۇالرنىڭ ئىشىنى روناق تاپقۇزمايدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ داۋاملىق مەغلۇبىيەتكە ۋە ھاالكەتكە
ئۇچرايدىغانلىقىنى جاكارلىدى .بارلىق ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ تائاالغا خاستۇر.

*******
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ
(ئى كۇففارالر جامائەسى!) ئەگەر سىلەر غەلىبىنى تىلىسەڭالر ،غەلىبە ئاللىقاچان سىلەرگە
كەلدى (يەنى ئۇ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا كەلدى) .ئەگەر (پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن)
يانساڭالر ،بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر ،ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن يەنە ئۇرۇشساڭالر ،بىز ئۇنىڭغا
يەنە ياردەم بېرىمىز .قوشۇنۇڭالر كۆپ بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇ سىلەردىن ھېچ نەرسىنى دەپئى
قىلىپ بېرەلمەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مۆمىنلەر بىلەن بىللىدۇر﴿.﴾19

مۇشرىكالرنىڭ ياردەم تىلىگەنلىكىگە بېرىلگەن جاۋاب
ﷲ تائاال كاپىرالرغا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى كۇففارالر جامائەسى!) ئەگەر سىلەر غەلىبىنى
تىلىسەڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە ياردەم بېرىپ ،سىلەر بىلەن دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ

ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشىنى تىلىسەڭالر ،ھەقىقەتەن سورىغىنىڭالر سىلەرگە بېرىلدى .بۇ
ھەقتە ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر زۆھرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى سۆئلەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئەبۇجەھل :ئى ﷲ! بىزدىن قايسىمىز((( سىلە ـ
رەھىمنى ئۈزگەن ۋە بىز بىلمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئېلىپ كەلگەن بولسا ،ئۇنى ئەتە (يەنى
ئۇرۇش بولغان چاغدا) ھاالك قىلغىن! -دەپ دۇئا قىلغان ئىدى.

بۇ ئۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلىگىنى ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايەت نازىل
بولدى(﴿ :ئى كۇففارالر جامائەسى!) ئەگەر سىلەر غەلىبىنى تىلىسەڭالر ،غەلىبە ئاللىقاچان سىلەرگە
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كەلدى (يەنى ئۇ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا كەلدى) .ئەگەر (پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن)
يانساڭالر ،بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر ،ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن يەنە ئۇرۇشساڭالر ،بىز ئۇنىڭغا
يەنە ياردەم بېرىمىز .قوشۇنۇڭالر كۆپ بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇ سىلەردىن ھېچ نەرسىنى دەپئى
قىلىپ بېرەلمەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مۆمىنلەر بىلەن بىللىدۇر﴾.

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى سۆئلەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر ئۇچراشقان چاغدا ،ئەبۇجەھل :ئى ﷲ! بىزدىن قايىسمىز سىلە
ـ رەھىمنى ئۈزگەن ۋە بىز بىلمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئېلىپ كەلگەن بولسا ،ئۇنى ھاالك
((( يەنە بىر تەرەپتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆزدە تۇتماقچى.

ئەنفال سۈرىسى

قىلغىن! -دەپ دۇئا قىلىپ ياردەم تىلىگەن ئىدى .بۇ قىسسىنى ئىمام نەسەئى ۋە ھاكىممۇ
رىۋايەت قىلغان ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،يەزىد ئىبنى
رۇمان ۋە بىر قانچە كىشىلەردىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قىسسىلەر رىۋايەت قىلىندى.
سۇددى مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالر مەككىدىن بەدرىگە چىققان چاغدا ،كەبىنىڭ
يوپۇقلىرىنى بىللە ئېلىپ چىقتى .ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلەپ :ئى ﷲ! بۇ ئىككى قوشۇننىڭ
قايىسىسى ئەال ئورۇندا بولسا ،بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ قايىسىسى ھۆرمەتلىك بولسا ،بۇ ئىككى
قەبىلىنىڭ قايسىسى ياخشى بولسا ،شۇ تەرەپكە ياردەم بەرگىن! -دېيىشتى.
شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال(﴿ :ئى كۇففارالر جامائەسى!) ئەگەر سىلەر غەلىبىنى تىلىسەڭالر،
غەلىبە ئاللىقاچان سىلەرگە كەلدى (يەنى ئۇ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا كەلدى)﴾ دېگەن ئايەتنى

نازىل قىلدى .يەنى :ﷲ سىلەرنىڭ دېگىنىڭالر بويىچە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ياردەم
قىلدىم -،دېدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان دۇئاسىدىن خەۋەر بېرىپ﴿ :ئۆز
ۋاقتىدا ئۇالر« :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل بولغان ھەقىقەت بولىدىغان
بولسا﴾((( دېگەن -،دەيدۇ.

﴿ئەگەر (پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن) يانساڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا كۇپۇرلۇق
قىلىشتىن ،پەيغەمبىرىنى يالغانغا چىقىرىشتىن يانساڭالر ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﴿بۇ سىلەر
ئۈچۈن ياخشىدۇر ،ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن يەنە ئۇرۇشساڭالر ،بىز ئۇنىڭغا يەنە ياردەم بېرىمىز﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر قايتساڭالر (يەنى قايتا بۇزغۇنچىلىق
قىلساڭالر) ،بىز قايتىمىز (يەنى بىز سىلەرنى قايتا جازااليمىز)﴾((( بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
شۇكى ،ئەگەر سىلەر ئىلگىرىكى كۇپۇرلۇقىڭالرغا ۋە ئازغۇنلۇقىڭالرغا قايتساڭالر ،بىزمۇ سىلەرنى
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھادىسىلەرگە گىرىپتار قىلىمىز.
﴿قوشۇنۇڭالر كۆپ بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇ سىلەردىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىلىپ
بېرەلمەيدۇ﴾ يەنى سىلەر ئىمكانىڭالرنىڭ بېرىچە قوشۇن توپلىغان تەقدىردىمۇ ،شەك ـ شۈبھىسىزكى،
ﷲ بىللە بولغان كىشىلەرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىاللمايسىلەر ،ﷲ ھەممە نەرسىدىن غالىبتۇر﴿ .ﷲ
ھەقىقەتەن مۆمىنلەر بىلەن بىللىدۇر﴾ مۆمىنلەر پەيغەمبەرنىڭ تالالنغان قوشۇنىدۇر.

*******
ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر ،سىلەر (قۇرئاننى) ئاڭالپ
تۇرۇپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈمەڭالر﴿ .﴾20ئاڭلىماي تۇرۇپ ئاڭلىدۇق دېگەن كىشىلەرنى (يەنى
كاپىرالرنى) دورىماڭالر﴿ .﴾21شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئەڭ يامىنى
(ھەقنى ئاڭلىماي) گاس بولۇۋالغان( ،ھەقنى سۆزلىمەي) گاچا بولۇۋالغان( ،ياخشى -ياماننى
پەرق ئەتمەي) ئەقلىنى يوقاتقان كىشىلەردۇر﴿ .﴾22ئەگەر ﷲ ئۇالردا بىرەر ياخشىلىق بار
دەپ بىلسە ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا (ھەقنى) ئاڭلىتاتتى؛ ئۇالرغا ئاڭالتقان تەقدىردىمۇ ،ئۇالر
ھەقتىن ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈگەن ھالدا باش تارتاتتى﴿.﴾23

اﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۇالرنى ﷲ تائاالغا كۇپۇرلۇق قىلىپ ،ئۇنىڭغا قارشى چىققان كاپىرالرغا
ئوخشاپ قېلىشتىن توسىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر (قۇرئاننى) ئاڭالپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن
يۈز ئۆرۈمەڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى چاقىرغان نەرسىلەرنىڭ ھەق

ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشنى ۋە ئۇنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئورۇنداشنى
تەرك ئەتمەڭالر ۋە ئۇنىڭ توسقان ئىشلىرىدىن يېنىڭالر.
﴿ئاڭلىماي تۇرۇپ ئاڭلىدۇق دېگەن كىشىلەرنى (يەنى كاپىرالرنى) دورىماڭالر﴾ بۇ ئايەت
ھەققىدە ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر مۇناپقىالردۇر ،چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرىنى ھەقنى
ئاڭلىغاندەك ۋە ئۇنى قوبۇل قىلغاندەك قىلىپ كۆرسىتىدۇ .ئەمەلىيەتتە ئۇالر ئۇنداق ئەمەس.

ئاندىن ﷲ تائاال بۇ تۈردىكى كىشىلەرنىڭ ئادەم ئەۋالدى ئىچىدىكى (ئەخالق ۋە يارىتىلىش
جەھەتتە) ئەڭ پەسكەش كىشىلەر ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ
نىڭ نەزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئەڭ يامىنى (ھەقنى ئاڭلىماي) گاس بولۇۋالغان( ،ھەقنى سۆزلىمەي)
گاچا بولۇۋالغان( ،ياخشى -ياماننى پەرق ئەتمەي) ئەقلىنى يوقاتقان كىشىلەردۇر﴾.
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ئەنە شۇالر ئىنسانالرنىڭ ئەڭ پەسكەشلىرىدۇر .چۈنكى ئۇالردىن باشقا ھەر قانداق
ھايۋان ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى يارىتىشىدىكى ئىرادىسىگە بويسۇنىدۇ .ئۇالر بولسا ،ﷲ تائاالغا
ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان تۇرۇقلۇق ﷲ تائاالغا كۇپۇرلۇق قىلدى.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنى چارۋا مالالرغا ئوخشىتىپ مۇنداق دېگەن﴿ :كاپىرالرنى
ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى خۇددى مەنىسىنى چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال ئاڭاليدىغان
چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە ئوخشايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ ،ھايۋاندىنمۇ
بەتتەر گۇمراھدۇر ،ئەنە شۇالر غاپىلدۇر﴾(((.
((( بەقەرە سۈرىسى  171ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  179ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇجاھىد ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالردىن :تەپسىر
قىلىنىۋاتقان ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان كىشىلەردىن قۇرەيش قەبىلىسىدىكى ئابدۇراھمان
ئەۋالدىدىن بىر قانچە نەپەر كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق :ئۇالردىن مۇناپىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن .مەن (يەنى
ئىبنى كەسىر) بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلەرنىڭ مۇشرىكالر ياكى مۇناپىقالر بولۇشىدا
ھېچقانداق زىتلىق يوق -،دەپ قارايمەن .چۈنكى ،ئۇالردىن مەيلى قايسىسىال بولسۇن،
ئۇالر ھەقنى توغرا يوسۇندا چۈشىنىشتىن ۋە ياخشى تەرەپكە يۆلەپ قوبۇل قىلىشتىن ئىبارەت
ئەمەلدىن مەھرۇم قىلىنغانالردۇر .ئاندىن ﷲ تائاال (ئۇالر بىرەر نەرسىنى چۈشىنەلەيدۇ دەپ
پەرز قىلىنغان تەقدىردىمۇ) ئۇالرنىڭ ھەقنى توغرا چۈشىنەلمەيدىغانلىقىنى ۋە توغرا نەرسىنى
بىلەلمەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ ئۇالردا بىرەر ياخشىلىق بار دەپ
بىلسە ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرغا (ھەقنى) ئاڭلىتاتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەلۋەتتە ئۇالرغا ھەقنى
چۈشەندۈرەتتى .لېكىن ئۇالردا ياخشىلىق يوق .شۇڭا ﷲ ئۇالرغا ھەقنى چۈشەندۈرمەيدۇ.
چۈنكى ،ﷲ ﴿ئۇالرغا ئاڭالتقان تەقدىردىمۇ﴾ يەنى ھەقنى چۈشەندۈرگەن تەقدىردىمۇ
﴿ئۇالر ھەقتىن ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈگەن ھالدا باش تارتاتتى﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ ھەقنى
چۈشەنگەندىن كېيىن تەرسالىق قىلىپ ،ھەقتىن قەستەن باش تارتىدىغانلىقىنى ئوبدان
بىلەتتى.

*******
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان (يەنى ئەبەدىي ھاياتقا
ئېرىشتۈرىدىغان) ئىمانغا دەۋەت قىلسا ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر .بىلىڭالركى ،ﷲ كىشى بىلەن
ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ (يەنى كىشىنىڭ دىلىنى ئىگىسىنىڭ خاھىشى بويىچە
ئەمەس ،بەلكى ئۆز خاھىشى بويىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ)( .قىيامەت كۈنى) سىلەر ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر﴿.﴾24

اﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىشنىڭ بۇيرۇلۇشى
﴿ئى مۆمىنلەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان (يەنى ئەبەدىي
ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان) ئىمانغا دەۋەت قىلسا ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەت

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى پايدىلىق نەرسىگە چاقىرسا،
ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر.
يەنە ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد ئىبنى مەئال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
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رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ناماز ئوقۇۋاتاتتىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنىڭ يېنىمدىن ئۆتۈپ
كېتىۋېتىپ (مېنى) چاقىردى .مەن نامىزىمنى ئوقۇپ بولۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭ قېشىغا باردىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ مېنىڭ قېشىمغا دەرھال كېلىشىڭگە نېمە توسالغۇ بولدى؟
ﷲ تائاال﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان (يەنى ئەبەدىي
ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان) ئىمانغا دەۋەت قىلسا ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر﴾ دېمىدىمۇ؟» دېدى.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن مەسچىتتىن چىقىشتىن ئىلگىرى ساڭا چوقۇم قۇرئاندىكى
ئەڭ كاتتا سۈرىنى ئۆگىتىپ قويىمەن» دېدى .بىر ئازدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
چىقىپ كەتمەكچى بولۇپ ماڭدى .مەن ئۇنىڭغا دېگەن سۆزىنى ئەسلەتتىم.
مۇئاز مۇنداق دەيدۇ :ھەپس ئىبنى ئاسىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن
بىرى بولغان ئەبۇسەئىدتىن مەزكۇر ھەدىسنى ئاڭلىغانلىقىنى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:
«بۇ كاتتا سۈرە “فاتىھە سۈرىسى” دۇر» دېگەنلىكىنى بايان قىلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرىنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان (يەنى ئەبەدىي ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان) ئىمانغا دەۋەت قىلسا ،ئۇنى
قوبۇل قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى سىلەر خار

بولغىنىڭالردىن كېيىن ،ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى ئەزىز قىلغان ،ئاجىز بولغىنىڭالردىن كېيىن
كۈچلەندۈرگەن ،دۈشمىنىڭالر سىلەرگە ھەيۋە قىلىپ ھۇجۇم قىلغاندا ،ئۇالرنى سىلەردىن
توسقان ئۇرۇشقا ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى چاقىرسا ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر.

اﷲ تائاالنىڭ ئىنسان بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدىغانلىقى
﴿بىلىڭالركى ،ﷲ كىشى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ (يەنى كىشىنىڭ
دىلىنى ئىگىسىنىڭ خاھىشى بويىچە ئەمەس ،بەلكى ئۆز خاھىشى بويىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ)
﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ﷲ مۆمىن بىلەن

كۇپۇرلۇقنىڭ ئارىسىغا ،كاپىر بىلەن ئىماننىڭ ئارىسىغا توسالغۇ بوالاليدۇ .بۇنى ھاكىم رىۋايەت
قىلغان.
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مۇجاھىد ،سەئىد ،ئىكرىمە ،زەھھاك ،ئەبۇسالىھ ،ئەتىيە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە
سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان .مۇجاھىدتىن قىلىنغان يەنە بىر
رىۋايەتتە ئۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كىشى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ﴾
ھەتتاكى ئۇنى بىرەر نەرسىنى چۈشىنەلمەيدىغان ھاالتكە كەلتۈرۈپ قويىدۇ.
سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ئىنسان بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بولىدۇ.
ئۇ پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەنال ئىمان ئېيتااليدۇ ياكى كاپىر بولىدۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى دىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچى ﷲ! مېنىڭ دىلىمنى

ئەنفال سۈرىسى

دىنىڭ ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن!» دېگەن بۇ دۇئانى كۆپ قىالتتى .بىز :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! بىز ساڭا ۋە سەن ئېلىپ كەلگەن نەرسىگە ئىمان ئېيتتۇق ،بىزدىن يەنىال
ئەنسىرەمسەن؟ -دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،دىلالر ﷲ
تائاالنىڭ ئىككى بارمىقىنىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ .ﷲ ئۇنى ئۆرۈپ ـ چۆرۈپ تۇرىدۇ» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد نەۋاس ئىبنى سەمنان كىالبى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەر بىر دىل ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ،مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالنىڭ ئىككى بارمىقىنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ .ئەگەر ﷲ
دىلنى مەزمۇت تۇرغۇزۇشنى خالىسا ،ئۇنى مەزمۇت تۇرغۇزىدۇ .ئەگەر ئۇنى ئۆزگەرتىۋېتىشنى
خالىسا ئۆزگەرتىۋېتىدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دەيتتى« :ئى دىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچى ﷲ!
مېنىڭ دىلىمنى دىنىڭ ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىن!».
ئۇ يەنە مۇنداق دەيتتى« :تارازا مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالنىڭ قولىدىدۇر .ﷲ خالىسا
ئۇنى پەس تۇتىدۇ ،خالىسا ئېگىز تۇتىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.

*******
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى زۇلۇم قىلغانالرنىڭ بېشىغا كېلىش بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدىغان
باال  -قازادىن ساقلىنىڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴿.﴾25

ئومۇمىيۈزلۈك باال ـ قازاغا گىرىپتار بولۇپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى سىناش يۈزىسىدىن يامان ئىشالرنى قىلغانالرغىمۇ
ۋە ياخشى ئىشنى قىلغانالرغىمۇ ئومۇمىيۈزلۈك كېلىدىغان ،ئاسىيالرغا ۋە گۇناھ قىلغانالرغا خاس
بولۇپ قالماي ،بەلكى ياخشى ۋە يامان ئادەملەرنىڭ ھەممىسىگە ئورتاق كېلىدىغان ،ئۇنىڭ
كېلىشىنى توسقىلى ۋە كۆتۈرۈۋەتكىلى بولمايدىغان باال ـ قازادىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد مۇتەررىفنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
زۇبەيرىگە :ئى زۇبەير! سىلەرگە نېمە بولدى؟ ئۆلتۈرۈلگەن خەلىپىنىڭ((( قەدرىنى قىلمىدىڭالر،
((( ئۈچىنچى خەلىپە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى دېمەكچى.
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ئاندىن ئۇنىڭ قىساسىنى تەلەپ قىلىپ كەپسىلەرغۇ؟ -دېدۇق .زۇبەيىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مۇنداق دېدى« :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەبۇبەكرى ،ئۆمەر ۋە ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمالرنىڭ زامانىدا﴿ :سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى زۇلۇم قىلغانالرنىڭ بېشىغا كېلىش بىلەنال
چەكلىنىپ قالمايدىغان باال  -قازادىن ساقلىنىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇيتتۇق .لېكىن،
بىز ئورنىمىزنى ئۇ باال ـ قازانىڭ ئەھلى دەپ ھېسابلىمايتتۇق .ئاخىرى ئۇ بىزدىن سادىر
بولدى».
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى
زۇلۇم قىلغانالرنىڭ بېشىغا كېلىش بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدىغان باال  -قازادىن ساقلىنىڭالر﴾

دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرىدىن زۇلۇم قىلغانالر بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدىغان باال ـ قازادىن ساقلىنىڭالر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە يەنە بىر رىۋايەتتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ
ئايەتنىڭ تەپىسرىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ مۆمىنلەرنى ئۆز ئارىسىدا يۈز
بەرگەن يامان ئىشالرغا قاراپ تۇرماسلىققا بۇيرىدى .ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا ،ﷲ نىڭ ئازابى
ئۇالرغا ئومۇمىيۈزلۈك كېلىدۇ .بۇ ،بۇ ئايەتكە بېرىلگەن ناھايىتى ياخشى تەپسىردۇر.
مۇجاھىدمۇ بۇ ئايەت ھەققىدە :ئەگەر يامان ئىشقا قاراپ تۇرساڭالر ،باال ـ قازا سىلەرگىمۇ
كېلىدۇ -،دېدى .زەھھاك ،يەزىد ئىبنى ئەبۇھۇبەيب ۋە بىرقانچە كىشىلەرمۇ بۇ ئايەتنى
شۇنداق تەپسىر قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەردىن ھېچ
ئادەم قالماي باال ـ قازاغا دۇچار بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ
ماللىرىڭالر ،بالىلىرىڭالر (سىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن) بىر تۈرلۈك سىناقتۇر﴾((( سىلەردىن
قايسىڭالر پاناھ تىلىسە ،ﷲ تائاالغا سېغىنىپ ،باال ـ قازاالرنىڭ سەۋەبىدىن ئېزىپ كېتىشتىن
پاناھ تىلىسۇن.
گەرچە بۇ خىتاب ساھابىلەرگە قارىتىلغان بولسىمۇ ،ئۇ ،ساھابىلەرنى ۋە باشقىالرنى
ئومۇمىيۈزلۈك ئاگاھالندۇرىدۇ .بۇنىڭ مەزمۇنىنى پىتنە ۋە باال ـ قازادىن ساقلىنىش ھەققىدە
كەلگەن نۇرغۇن ھەدىسلەر ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
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ئۆلىماالرمۇ بۇ ھەقتە ئاالھىدە توختالغان .ئۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ نۇقتىلىق بولغىنى ئىمام
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ھەدىستۇر .ئۇ ،ھۇزەيفە ئىبنى يەمانىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر چوقۇم ياخشىلىققا بويرۇيسىلەر ،يامانلىقتىن توسۇيسىلەر ،ئەگەر
ئۇنداق قىلمىساڭالر ،ﷲ ئۆز دەرگاھىدىن سىلەرگە ئازاب ئەۋەتىدۇ .ئاندىن سىلەر ﷲ نىڭ
ئازابىنى ئۈستىڭالردىن كۆتۈرۈۋېتىشنى تىلەپ ئەلۋەتتە دۇئا قىلىسىلەر ،بىراق ﷲ سىلەرنىڭ
بۇ دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلمايدۇ».
((( تەغابۇن سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇرەقادىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن خوجايىنىم
بىلەن بىللە چىقىپ ھۇزەيفەنىڭ قېشىغا بارسام ،ئۇ مۇنداق دەۋاتقان ئىكەن :بىر سۆز بار
بولۇپ ،ئەگەر بىر ئادەم ئۇ سۆزنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا سۆزلىسە ،مۇناپىق
بولۇپ قاالتتى .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مەن ئۇ سۆزنى سىلەرنىڭ بىرىڭالردىن بىر ئولتۇرۇشتا
تۆت قېتىم ئاڭالۋاتىمەن ،سىلەر چوقۇم ياخشىلىققا بۇيرۇشىڭالر ،يامانلىقتىن توسۇشۇڭالر
ۋە ياخشى ئىشقا قىزىقتۇرۇشىڭالر كېرەك ،ئۇنداق قىلمىغىنىڭالردا ﷲ چوقۇم سىلەرنىڭ
ھەممىڭالرنى ئازاب بىلەن ھاالك قىلىدۇ .ياكى سىلەرگە سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئەڭ ئەسكى
ئادەمنى باشلىق قىلىپ قويىدۇ .ئاندىن سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ياخشى ئادەملەر ﷲ تائاالغا
دۇئا قىلىدۇ .بىراق ئۇالرنىڭ دۇئاسى ئىجابەت قىلىنمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد نوئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ خۇتبە
ئوقۇۋېتىپ ئىككى بارمىقى بىلەن ئىككى قۇلىقىغا ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىگەن چەك ـ چېگرىلىرىغا كېلىپ توختىغان كىشى،
بۇ چەك ـ چېگرىالردىن ئۆتۈپ كەتكەن كىشى ۋە بۇ چەك ـ چېگراالرغا ھىيلە ئىشلەتكەن
كىشىلەرنىڭ مىسالى بىر كېمىگە ئولتۇرغان ئادەملەرنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى
كېمىنىڭ ئەڭ تېگىگە ،ئەڭ قاتتىق ۋە ناچار يېرىگە ئورۇنلىشىدۇ ۋە بەزىلەر كېمىنىڭ ئۈستىگە
ئورۇنلىشىدۇ ،كېمىنىڭ تېگىگە ئورۇنالشقانالر سۇ ئالماقچى بولۇپ ،يۇقىرىدىكىلەرنىڭ يېنىدىن
ئۆتكەندە ،ئۇالرغا ئەزىيەت يەتكۈزىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئەگەر بىز ئۆز ئورنىمىزدا تۇرۇپ
كېمىنى تېشىپ شۇ يەردىن سۇ ئالغان بولساق ،ئۈستىمىزدىكىلەرگە ئەزىيەت يەتكۈزمەيتتۇق-،
دەيدۇ .ئەگەر ئۈستىدىكىلەر ئاستىدىكىلەرنىڭ بۇ ئىشىغا يول قويسا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
بىراقال ھاالك بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئاستىدىكىلەرنىڭ قوللىرىنى تۇتۇۋالسا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
بىراقال نىجات تاپىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە تىرمىزىمۇ
رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئۇممۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئۈممىتىم ئىچىدە گۇناھالر يامراپ كەتسە ،ﷲ
ئۇالرغا ئۆز دەرگاھىدىن ئومۇمىيۈزلۈك ئازاب ئەۋەتىدۇ» دېدى.مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياخشى كىشىلەر يوقمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بار» دېدى.
مەن :ئۇالر قانداق قىلىدۇ؟ -دېدىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالرغىمۇ گۇناھكار ئادەملەرگە
يەتكەن ئازاب يېتىدۇ ،ئاندىن ئۇالر ئاخىرەتتە ﷲ تائاالنىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ»
دېدى.
يەنە ئىمام ئەھمەد ئىبنى جەرىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :گۇناھ قىلغانالرنى توسااليدىغان يۈز ـ ئابرويلۇق ۋە كۈچلۈك كىشىلەر بار
تۇرۇپ ،ئۇالرنى (يەنى گۇناھكارالرى) توسمايدىغان گۇناھالر داۋاملىشىۋېرىدىغان بىرەر قەۋم
يوق ،ئەگەر شۇنداق قەۋم بولۇپ قالسا ،ﷲ ئۇالرغا ئومۇمىيۈزلۈك ئازاب ئەۋەتىدۇ» ھەدىسنى
ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ياد ئېتىڭالركى ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر (مەككە) زېمىنىدا ئاز سانلىق بولۇپ ،بوزەك قىلىنغان
ئىدىڭالر ،كىشىلەر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تاالن  -تاراج قىلىشىدىن قورقاتتىڭالر ،شۈكۈر
قىلىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى (مەدىنىدە) يەرلەشتۈردى( ،بەدرى ئۇرۇشىدا) ئۆز ياردىمى
بىلەن سىلەرنى كۈچلەندۈردى .سىلەرگە ھاالل نەرسىلەر (يەنى غەنىمەتلەر) نى رىزىق قىلىپ
بەردى﴿.﴾26

مۇسۇلمانالرغا ئىلگىرىكى خارلىنىش ۋە بوزەك قىلىنىشلىرىنىڭ ،كېيىن
ئېرىشكەن كۈچ ـ قۇۋۋەت ۋە غەلىبلىرىنىڭ ئەسلىتىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان نېئمەتلىرىنى ۋە ياخشىلىقلىرىنى
ئەسلىتىپ ئۆتىدۇ .ئۇالر ئىلگىرى ئاز ئىدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ سېپىنى كۆپەيتىپ بەردى .ئۇالر
بۇرۇن بوزەك قىلىناتتى .دۈشمەنلەردىن قورقاتتى .ﷲ ئۇالرنى بۇ نېئمەتلەرگە شۈكۈر قىلىشقا
تەۋسىيە قىلدى .ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىپ ،ئۇنىڭ بارلىق ئەمر ـ پەرمانلىرىغا چىڭ
يېپىشتى .مانا بۇ ،مۆمىنلەرنىڭ ھالىتىدۇر .ئۇالر مەككىدىكى چاغدا سانى ئاز ،يوشۇرۇن
ئىدى .ئېزىلىشكە دۇچار بوالتتى .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ باشقا زېمىنلىرىدىكى مۇشرىك،
ئاتەشپەرەس ۋە خىرىستىئان قاتارلىقالرنىڭ بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىشىدىن قورقاتتى .ئۇالرنىڭ
ھەممىسى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئاز ۋە كۈچسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالرغا دۈشمەنلىك
قىالتتى .مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى ئەنە شۇنداق قىيىن ھالەتتە داۋام قىلدى .ئاخىرى ﷲ
ئۇالرنىڭ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلدى ۋە ئۇالرنى مەدىنىگە يەرلەشتۈردى .ﷲ
مەدىنە ئەھلىنى ھىجرەت قىلىپ كەلگەن مۇسۇلمانالرغا جاي بېرىشكە مۇيەسسەر قىلدى .ئۇالر
مۇھاجىرالرغا بەدرى ئۇرۇشىدا ۋە باشقا ئۇرۇشالردا ياردەم قىلدى .ئۇالرنى مال ـ مۈلكىگە شېرىك
قىلدى .ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىش يولىدا قىممەتلىك جانلىرىنى
پىدا قىلدى.

734

قەتادە ئىبنى دەئامە سۇدەيسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياد ئېتىڭالركى ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر
(مەككە) زېمىنىدا ئاز سانلىق بولۇپ ،بوزەك قىلىنغان ئىدىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە

مۇنداق دەيدۇ :بۇ قەبىلە (يەنى مەككە ئەھلى) ئەرەب خەلقى ئىچىدە ئەڭ خارلىنىدىغان،
تۇرمۇشى ئەڭ ناچار ،ئاچارچىلىققا كۆپ دۇچار بولىدىغان ،ئاچ ـ يالىڭاچ قالىدىغان ۋە ئەڭ
روشەن ئازغۇنلۇق ئىچىدە قالغان كىشىلەر ئىدى .ئۇالردىن ياشىغانلىرى جاپا ـ مۇشەققەت
بىلەن ھايات كەچۈرەتتى .ئۆلگەنلىرى دوزاخقا چۈشەتتى ،ئۇالر باشقىالر تەرىپىدىن بوزەك
قىلىنىپ تۇراتتى ،باشقىالرنى بوزەك قىاللمايتتى .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
شۇ كۈندە ياشاۋاتقان زېمىن ئەھلىدىن ئۇالردىن ناچار تۇرمۇش كەچۈرگەن بىرەر قەبىلىنى

ئەنفال سۈرىسى

بىلمەيمىز .ئاخىرى ﷲ تائاال ئۇالرغا ئىسالمنى نېسىپ قىلدى .ئىسالم ئارقىلىق ئۇالرنى يۇرتالرغا
ئىگە قىلدى .رىزقىنى كەڭ قىلدى.
ئىسالم ئارقىلىق ئۇالرنى ئىنسانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھالر قىلدى .ﷲ
سىلەرگە ئىسالم ئارقىلىق كۆزۈڭالر كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان نېئمەتلەرنى ئاتا قىلدى .ﷲ تائاالنىڭ بۇ
نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىڭالر ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭالر نېئمەت ئاتا قىلغۇچىدۇر.
شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ .شۈكۈر قىلغۇچىالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ
ئارتۇق نېئمەتلەرگە ئېرىشىدۇ.

*******
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭالر ،سىلەرگە قويۇلغان ئامانەتلەرگە
بىلىپ تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭالر﴿ .﴾27بىلىڭالركى ،سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر ،بالىلىرىڭالر سىلەر
ئۈچۈن بىر تۈرلۈك سىناقتۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا چوڭ ساۋاب بار﴿.﴾28

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ۋە خىيانەت قىلىشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ھاتەب ئىبنى ئەبۇبەلتەئەنىڭ قىسسىسىنى مۇنداق بايان
قىلىدۇ :مەككە پەتھى قىلىنغان يىلى ،ئۇ قۇرەيشلەرگە خەت يېزىپ ،خېتىدە ئۇالرغا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىگە قوشۇن تارتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى مەلۇم قىلىدۇ .ﷲ پەيغەمبىرىنى بۇ
ئەھۋالدىن خەۋەردار قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئادەم ئەۋەتىپ ،خەتنى
قايتۇرۇپ كېلىدۇ ۋە ھاتەبنى چاقىرتىپ كېلىدۇ ،ھاتەب قىلغان بۇ ئىشنى ئىقرار قىلىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۆمەر ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنىڭ گەدىنىگە چاپمايمۇ؟ ئۇ
ھەقىقەتەن ﷲ غا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە خىيانەت قىلدى -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭغا چېقىلمىغىن ،چۈنكى ئۇ ھەقىقەتەن بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشتى .سەن
نېمە بىلىسەن؟ ﷲ بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن خەۋەر تېپىپ خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر،
مەن سىلەرنى ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلدىم -،دېگەن بولۇشى مۇمكىن» دېدى.
مەن (يەنى ئىبنى كەسىر) مۇنداق دەپ قارايمەن :گەرچە بۇ ئايەت خۇسۇسىي سەۋەب
بىلەن نازىل بولغان بولسىمۇ ،بىراق ئۇنىڭ ھۆكمى ئومۇمىيدۇر .كۆپ ساندىكى ئۆلىماالر بۇ
ئايەتنىڭ خاس ھۆكمىنى ئەمەس ،ئومۇمىي ھۆكمىنى تۇتۇپ كەلدى .خىيانەت قىلىش بولسا،
ئۆزىگە ۋە باشقىالرغا زىيان كەلتۈرىدىغان بارلىق چوڭ ۋە كىچىك گۇناھلىرىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :سىلەرگە قويۇلغان
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ئامانەتلەرگە بىلىپ تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭالر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئامانەت ـ ﷲ تائاال بەندىلەرنىڭ ئۈستىگە قويغان پەرز ئەمەللەردۇر﴿ .خىيانەت
قىلماڭالر﴾ يەنى ئامانەتنى ئۆز جايىدا ئورۇنالڭالر .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ:

ﷲ سىلەرنى خۇددى مۇناپىقالر قىلغاندەك ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خىيانەت قىلىشتىن
توستى.

﴿بىلىڭالركى ،سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر ،بالىلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن بىر تۈرلۈك سىناقتۇر﴾

يەنى بۇ ﷲ تەرىپىدىن سىلەرگە قىلىنغان بىر تۈرلۈك سىناق ۋە ئىمتىھاندۇر .چۈنكى،
ﷲ سىلەرنىڭ ئۇ نېئمەتلەر ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىدىغانلىقىڭالرنى ۋە ئۇنىڭغا
بويسۇنىدىغانلىقىڭالرنى ياكى سىلەرنىڭ نېئمەتلەر بىلەن بولۇپ كېتىپ ،ﷲ نى ياخشى
كۆرۈشنىڭ ئورنىغا شۇ نېئمەتلەرنى ياخشى كۆرۈپ كېتىشىڭالرنى بىلىش ئۈچۈن بۇ نېئمەتلەرنى
سىلەرگە بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر ،بالىلىرىڭالر (سىلەرگە ﷲ
تەرىپىدىن) بىر تۈرلۈك سىناقتۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار﴾(((﴿ ،سىلەرنى بىز
يامانلىققا مۇپتىال قىلىش ،ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق سىنايمىز﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! ماللىرىڭالر
ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى ﷲ نىڭ زىكرىدىن (يەنى ﷲ نىڭ تائەت-ئىبادىتىدىن) غەپلەتتە
قالدۇرمىسۇن ،كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر!
سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالردىن ،بالىلىرىڭالردىن سىلەرگە دۈشمەن بولىدىغانلىرىمۇ بار ،ئۇالردىن
ئېھتىيات قىلىڭالر﴾(((.
﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا چوڭ ساۋاب بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ساۋابى ،نېئمەتلىرى ۋە
جەننەتلىرى سىلەر ئۈچۈن مالالردىن ،بالىالردىن ياخشىدۇر .چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
سىلەرگە دۈشمەن بولىدىغانالرمۇ بار .ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى سىلەردىن ھېچ نەرسىنى بىھاجەت
قىاللمايدۇ .ﷲ پاكتۇر ،ئۇ ئۆز مۈلكىدە خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر .دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
ئىگىسدۇر .قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار.
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ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئۈچ تۈرلۈك ئىش بولۇپ ،كىمدە بۇ ئۈچ تۈرلۈك ئىش تېپىلسا ،ئۇ كىشى ئىماننىڭ تەمىنى
تېتىيااليدۇ .بۇالر :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ھەممە نەرسىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرۈش؛
بىرەر ئادەمنى ياخشى كۆرسە ،ئۇنى پەقەت ﷲ تائاال رازىلىقى ئۈچۈنال ياخشى كۆرۈش؛ ﷲ
كۇپۇرلۇقتىن قۇتقۇزغاندىن كېيىن ،كۇپۇرغا قايتىشتىن خۇددى ئوتقا تاشلىنىشتىن قوققاندەك
قورقۇش قاتارلىقالردۇر».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ياخشى كۆرۈشنى بالىالرنى ،مال ـ مۈلۈكلەرنى ،ئۆز جانلىرىنى
((( تەغابۇن سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( تەغابۇن سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

ياخشى كۆرۈشتىنمۇ يۇقىرى ئورۇنغا قويۇش كېرەك .ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان
زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن سىلەرنىڭ بىرىڭالرغا (ئۇنىڭ) جېنىدىن ،باال
ـ چاقىلىرىدىن ،مال ـ مۈلكىدىن ۋە پۈتۈن ئىنسانالردىن سۆيۈملۈك بولمىغىچە ئۇ مۆمىن
بواللمايدۇ».

*******
ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ئى مۆمىنلەر! ئەگەر ﷲ دىن قورقساڭالر ،ﷲ سىلەرگە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان
ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ ،گۇناھىڭالرنى كەچۈرىدۇ ،سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ .ﷲ كاتتا پەزل
ئىگىسىدۇر﴿.﴾29
﴿ﷲ سىلەرگە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سۇددى ،ئىكرىمە ،زەھھاك ،قەتادە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە بىر قانچە
كىشى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ سىلەرگە چىقىش يولى ئاتا قىلىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما يەنە بىر رىۋايەتتە :ﷲ سىلەرگە نىجاتلىق ئاتا
قىلىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما باشقا بىر رىۋايەتتە :ﷲ سىلەرگە غەلىبە
ئاتا قىلىدۇ -،دېدى .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق :ﷲ سىلەرگە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان
ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئىسھاقنىڭ بۇ تەپسىرى يۇقىرىدىكى تەپسىرشۇناسالر قىلغان تەپسىر مەزمۇنىنىڭ
ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى كىم ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالش ،توسقان
ئىشلىرىدىن يېنىش ئارقىلىق ﷲ تائاالدىن قورقسا ،ﷲ ئۇنىڭغا ھەق بىلەن باتىلنى تونۇشتا
مۇۋەپپەقىيەت ئاتا قىلىدۇ .ئەنە شۇ ئۇنىڭ غەلىبىگە ئېرىشكەنلىكى ،نىجاتلىق ۋە دۇنيانىڭ
ئىشلىرىدىن چىقىش يولى تاپقانلىقىدۇر .قىيامەت كۈنى بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشكەنلىكىدۇر.
ﷲ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرىدۇ .ئەيىبلىرىنى كىشىلەردىن يوشۇرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ
ﷲ تائاالنىڭ كاتتا ساۋابىغا ئېرىشىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :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 ،سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ ،ﷲ بەكمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾(((.
((( ھەدىد سۈرىسى  28ـ ئايەت.
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*******
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ
(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر سېنى قاماققا ئېلىش ياكى ئۆلتۈرۈش ۋەياكى
(مەككىدىن) ھەيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن مىكىر ئىشلەتتى ،ئۇالر مىكىر ئىشلىتىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ
مىكرىنى بەربات قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ تەدبىرى ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇر﴿.﴾30

مەككە خەلقىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ،سوالپ قويۇش
ۋەياكى مەككىدىن ھەيدەپ چىقىرىۋېتىش توغرىسىدىكى سۇيىقەستلىرىنىڭ
بايانى
﴿سېنى قاماققا ئېلىش﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ۋە قەتادە قاتارلىقالر
بۇ ئايەتنى :سېنى باغالپ قويۇش ئۈچۈن -،دەپ تەپسىر قىلدى .سۇددى :سېنى سوالپ
باغالپ قويۇش -،دەپ تەپسىر قىلدى.
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ئىمام مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرەيشكە تەۋە ھەر بىر قەبىلىدىن يۈز  -ئابرويلۇق بىر قانچە كىشى توپلىنىپ،
كېڭەش ئۆيىگە كىرمەكچى بولدى .ئىبلىس ساالپەتلىك مويسىپىت ئادەمنىڭ سۈرىتىدە
ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقتى .ئۇالر ئۇنى كۆرۈپ :سەن كىم؟ -دېدى .ئۇ :مەن نەجد ئەھلىدىن
بىر مويسىپىت ئادەم بولىمەن ،مەن سىلەرنىڭ يىغىلغانلىقىڭالرنى ئاڭالپ ،كېڭىشىڭالرغا
قاتناشماقچى بولدۇم ،سىلەر مېنىڭ پىكرىم ۋە نەسىھەتىمدىن ھەرگىز مەھرۇم قالماڭالر-،
دېدى .ئۇالر :بولىدۇ ،كېڭەش ئۆيىگە كىرگىن! -دېدى .ئۇ ئۇالر بىلەن بىللە كېڭەش
ئۆيىگە كىردى .ئىبلىس :بۇ ئادەمنىڭ (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى) ئىشىغا ئوبدان
قاراپ بېقىڭالر .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ئۆزىنىڭ دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالردىن
ئۈستۈنلىككە ئېرىشتۈرگىلى قەست قىلىپتۇ ئەمەسمۇ؟ -دېدى .ئۇالردىن بىرى :مۇھەممەدنى
باغالپ سوالپ قويايلى ،ئاندىن ئۇنى خۇددى ئىلگىرى ئۆتكەن شائىرالردىن زۆھەير ۋە نابىغە
قاتارلىقالر ئۆلگەندەك ،ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۆلگىچىلىك كۈتۈپ تۇرايلى ،ئۇ شۇ شائىرالرنىڭ
بىرىگە ئوخشايدۇ -،دېدى .نەجدلىك مويىسىپىت قىياپىتىگە كىرىۋالغان ،ﷲ تائاالنىڭ
دۈشمىنى ئىبلىس يۇقىرى ئاۋاز بىلەن :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇنىڭغا مەن
پىكىر بەرسەم ،نېمە دەيسىلەر؟ ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنى سوالپ قويساڭالر،
پەرۋەردىگارى ئۇنى سوالقلىق يېرىدىن ساھابىلىرىگە چوقۇم چىقىرىپ بېرىدۇ ياكى ساھابىلىرى
ئۇنىڭ سوالقلىق يېرىگە بېسىپ كىرىپ ،ئۇنى قولۇڭالردىن قۇتۇلدۇرۇپ ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ.
ساھابىلەر ئۇنى سىلەردىن قوغدايدۇ .ئۇالر سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتەمدىكىن دەپ

ئەنفال سۈرىسى

خاتىرجەم بواللمايۋاتىمەن -،دېدى .مۇشرىكالر :مويسىپىت ئادەم راست ئېيتتى .بۇنىڭدىن
باشقا بىر چارە تېپىڭالر -،دېدى .ئۇالردىن بىرى :ئۇنى ئارىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىۋېتىپ،
ئۇنىڭدىن قۇتۇاليلى ،ئۇ يۇرتىمىزدىن چىقىپ كەتسە ،ئۇنىڭ قىلىۋاتقانلىرى بىزگە ھېچ زىيان
كەلتۈرەلمەيدۇ .ئەگەر ئۇ ئارىمىزدىن غايىب بولسا ،ئۇنىڭ ئەزىيەتلىرى قەيەردە يۈز بەرسە
بېرىۋەرسۇن ،بىز ئۇنىڭدىن قۇتۇلساقال بولدى .ئۇمۇ بىزدىن باشقىالر بىلەن بولۇپ كېتىدۇ-،
دېدى .نەجدلىك مويىسىپىت قىياپىتىگە كىرىۋالغان ئىبلىس :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،بۇنىڭغا مەن پىكىر بەرسەم ،نېمە دەيسىلەر؟ مۇھەممەدنىڭ سۆزىنىڭ تاتلىقلىقىنى،
تىلىنىڭ راۋانلىقىنى كۆرمىدىڭالرمۇ؟ ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان ئادەملەرنىڭ دىللىرى ئېرىپال
كېتدۇ .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنى يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋەتسەڭالر ،ئاندىن ئۇ
ئەرەبلەر بىلەن ئۇچراشسا ،ئۇالر چوقۇم ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ سىلەرگە
قوشۇن تارتىپ كېلىپ ،سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىدۇ ۋە ئىچىڭالردىكى يۈز ـ ئابرويلۇق
كىشىلەرنى ئۆلتۈرىدۇ -،دېدى .مۇشرىكالر :بۇ ئادەم راست ئېيتتى .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،بۇنىڭدىن باشقا بىر چارە تېپىڭالر -،دېدى .لەنىتى ئەبۇجەھل :ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،مەن سىلەر تېخى ئويلىشىپ باقمىغان بىر پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويىمەن،
مەن بۇنىڭدىن باشقا چارىنى مۇۋاپىق دەپ قارىمايمەن -،دېدى .مۇشرىكالر :ئۇ قانداق
پىكىر؟ -دېدى .ئەبۇجەھل :سىلەر ھەر بىر قەبىلىدىن بىردىن ياش ،كۈچلۈك ۋە چەبدەست
يىگىت تالالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە ئۆتكۈر قىلىچ بېرىڭالر ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
مۇھەممەدنى خۇددى بىر ئادەمنى چاپقاندەك تەڭال چاپسۇن ،ئۇالر ئۇنى شۇ ئۇسۇلدا ئۆلتۈرسە،
ئۇنىڭ قىساسى ھەممىسىگە تەڭ يۈكلىنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ھاشىم جەمەتى قەبىلىسىدىكىلەر
قۇرەيش قەبىلىلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئۇرۇش ئېچىشقا پېتىنالمايدۇ دەپ ئوياليمەن .ھاشىم
جەمەتى قەبىلىسىدىكىلەر بۇ ئەھۋالنى كۆرگەندە ،تۆلەمنى قوبۇل قىلىشقا رازى بولىدۇ ،بىزمۇ
ئۇنىڭدىن قۇتۇلىمىز ،ئۇنىڭ بىزگە يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە خاتىمە بېرىمىز -،دېدى.
نەجدلىك مويىسىپىت ئىبلىس :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ ئادەمنىڭ پىكرى تازا
بولىدىغان پىكىر ،مەن بۇنىڭدىن باشقا پىكىرنى مۇۋاپىق دەپ قارىمايمەن -،دېدى .شۇنداق
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى بۇ پىكىرگە قوشۇلۇپ تارقاپ كېتىشتى.
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،مۇشرىكالرنىڭ
سۇيىقەستىنى ئۇنىڭغا يەتكۈزدى ۋە ئۇنى بۇ كېچە ئۆز ئورنىدا ياتماسلىققا بۇيرۇدى .شۇ
كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆز ئۆيىدە ياتمىدى .شۇ چاغدا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا مەدىنىگە
ھىجرەت قىلىپ ئۆيىدىن چىقىپ كېتىشكە بۇيرۇدى .ئۇ مەدىنىگە يېتىپ كەلگەندىن كېيىن،
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئەنفال سۈرىسىنى نازىل قىلىپ ،ئۇنىڭغا باال ـ قازا يېتەي دەپ قالغاندا
بېغىشلىغان نېمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر
سېنى قاماققا ئېلىش ،ياكى ئۆلتۈرۈش ۋەياكى (مەككىدىن) ھەيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن مىكىر
ئىشلەتتى ،ئۇالر مىكىر ئىشلىتىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ مىكرىنى بەربات قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ تەدبىرى
ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇر﴾.

ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئۇنى خۇددى ئىلگىرى ئۆتكەن شائىرالرنىڭ ئۆلگىنىدەك زاماننىڭ
ھادىسلىرىدە ئۆلۈشىنى كۈتىمىز دېگەن سۆزى ھەققىدە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۇالر ئېيتىدۇ:
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«ئۇ شائىردۇر ،بىز ئۇنىڭ زاماننىڭ ھادىسىلىرىگە (يولۇقۇشىنى) كۈتىمىز»﴾((( مۇشرىكالرنىڭ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قەست قىلىش ئۈچۈن توپالنغان بۇ كۈنى “قاتتىق قىيىن كۈن” دەپ
ئاتالدى .سۇددىدىنمۇ مۇشۇ ۋەقەلىكنىڭ مەزمۇنى رىۋايەت قىلىندى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرنىڭ﴿ :ئۇالر مىكىر ئىشلىتىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ
مىكرىنى بەربات قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ تەدبىرى ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇر﴾ دېگەن ئايەت

ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى مەن پۇختا تەدبىرىم بىلەن ئۇالرنىڭ
مىكرىنى بەربات قىلىپ ،سېنى ئۇالردىن قۇتۇلدۇردۇم.

*******
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ
ئۇالرغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنسا ،ئۇالر« :بىز (بۇ سۆزلەرنى) ئاللىقاچان
ئاڭلىغان ئىدۇق ،ئەگەر خالىساق ئۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەرنى بىزمۇ ئەلۋەتتە قىالاليتتۇق ،بۇ
پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر» دېدى﴿ .﴾31ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر« :ئەگەر بۇ (يەنى
قۇرئان) سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا ،ئاسماندىن ئۈستىمىزگە
تاش ياغدۇرغىن ياكى بىزنى قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!» دېدى﴿ .﴾32سەن ئۇالرنىڭ
ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن) ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ ،ئۇالر
ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ﴿.﴾33

قۇرەيشلىكلەرنىڭ :قۇرئانغا ئوخشاش بىر كىتاب كەلتۈرەلەيمىز -،دەپ
بىلجىرلىغانلىقى
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بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال قۇرەيشلەرنىڭ كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ،تەرسالىق قىلىپ ھەددىدىن
ئاشقانلىقى ،ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقى ۋە ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىپ
بېرىلسە ،ئۇالرنىڭ قۇرۇق دەۋا قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالر«﴿ :بىز (بۇ سۆزلەرنى)
ئاللىقاچان ئاڭلىغان ئىدۇق ،ئەگەر خالىساق ئۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەرنى بىزمۇ ئەلۋەتتە
قىالاليتتۇق﴾ دېيىشتى.

بۇ ئۇالرنىڭ ئەمەلىيەتكە ئاشمايدىغان قۇرۇق سۆزىدىن ئىبارەتتۇر  -خاالس .چۈنكى
ئۇالردىن بىر قېتىم ئەمەس ،بىر قانچە قېتىم قۇرئانغا ئوخشاش بىر كىتاب كەلتۈرۈپ بېقىش
((( تۇر سۈرىسى  30ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

تەلەپ قىلىندى .بىراق ئۇالر بۇنداق قىلىشقا ھېچقانداق يول تاپالمىدى .ئۇالر پەقەت بۇ قۇرۇق
سۆزى بىلەن ئۆزلىرىنى ۋە ئۆزلىرىنىڭ باتىل سۆزلىرىگە ئەگەشكەنلەرنى ئالدايدۇ .ئېيتىلىشىچە
بۇ سۆزنى قىلغان ئادەم لەنىتى نەزىر ئىبنى ھارىستۇر.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،سۇددى ،ئىبنى جۇرەيج ۋە باشقىالر بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق
دەيدۇ :لەنىتى نەزىر ئىبنى ھارىس پارس يۇرتلىرىغا بېرىپ ،ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرى رۇستەم،
ئەسفەندىيار قاتارلىقالرنىڭ قىسسىلىرىنى ئۆگىنىدۇ .ئۇ قايتىپ كەلگەن چاغدا ،ﷲ تائاالنىڭ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ كىشىلەرگە قۇرئاننى
تىالۋەت قىلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن نەزىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
دەۋەت قىلىش ئۈچۈن بارغان ھەر بىر سورۇندا ئولتۇرۇپ ،كىشىلەرگە پارس پادىشاھلىرىنىڭ
قىسسىلىرىنى سۆزلەپ بەردى ۋە :ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،قايسىمىزنىڭ
قىسسىسى ياخشى ئىكەن؟ مېنىڭمۇ ياكى مۇھەممەدنىڭمۇ؟ -دەپ سورىدى .شۇڭا بەدرى
ئۇرۇشى بولغان كۈنى ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نەزىرنى ئەسىر ئېلىش ئىمكانىيىتىنى
بەرگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۆز ئالدىدا ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا بۇيرۇدى .شۇنداق
قىلىپ ،ئۇنىڭ كاللىسى ئېلىندى .بارلىق ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر.
﴿بۇرۇنقىالردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر﴾ يەنى بۇ بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانە كىتابلىرىدۇر،
مۇھەممەد شۇ كىتابالرنى ئۆگىنىپ ،ئۇنى كىشىلەرگە ئوقۇپ بېرىدۇ -،دېيىشتى .مۇشرىكالرنىڭ
بۇ سۆزلىرى ئوپ ـ ئوچۇق يالغاندۇر.
ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە ئۇالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ)
بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى ،ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن)
ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ» .ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى سىرنى بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر»﴾((( .يەنى ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلغان ۋە ﷲ
تائاال تەرەپكە قايتقان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى ﷲ تائاال قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى
كەچۈرىدۇ.

مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىگە ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر« :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل بولغان ھەقىقەت
بولىدىغان بولسا ،ئاسماندىن ئۈستىمىزگە تاش ياغدۇرغىن ياكى بىزنى قاتتىق ئازاب بىلەن
جازالىغىن!» دېدى﴾ بۇ ئۇالرنىڭ ناھايىتى نادان ئىكەنلىكى ،ھەقنى قاتتىق ئىنكار قىلغانلىقى

ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ ،بويۇنتاۋلىق قىلغانلىقىدىن ئىبارەتتۇر .بۇ ئۇالرنىڭ ئەيىبلىنىشىگە
تېگىشلىك ئشتۇر .ئەسلىدە ئۇالرنىڭ :ئى ﷲ! ئەگەر بۇ قۇرئان سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل
بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا ،بىزنى شۇ ھەقىقەتكە باشلىغىن ،بىزنى ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە
((( فۇرقان سۈرىسى  5ـــــ  6ـ ئايەتلەر.
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نېسىپ قىلغىن -،دېيىشى الزىم ئىدى .لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تىلەپ،
ئازابنى تىلەشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر سەندىن ئازابنىڭ چاپسان كېلىشىنى
تەلەپ قىلىدۇ ،ﷲ (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىنىڭ) مۇئەييەن ۋاقتىنى بەلگىلىمىگەن بولسا
ئىدى ،ئۇالرغا ئازاب ئەلۋەتتە (ئۇالر تەلەپ قىلغان ۋاقىتتىال) كېلەتتى ،ئۇالرغا ئازاب چوقۇم
ئۇالر خەۋەرسىز ھالەتتە تۇرغاندا ئۇشتۇمتۇت كېلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (مەسخىرە قىلىش يولى
بىلەن)« :پەرۋەردىگارىمىز! (سەن بىزگە ئازابتىن ۋەدە قىلغان) نېسىۋىمىزنى بىزگە بالدۇرراق
– قىيامەت كۈنىدىن ئىلگىرى بەرگىن» دېيىشتى﴾(((﴿ ،بىر تىلىگۈچى (يەنى نەزر ئىبن
ھارىس) كاپىرالرغا چوقۇم بولىدىغان ئازابنىڭ (چۈشۈشىنى) تىلىدى .ئۇ (ئازاب) نى ھېچ ئادەم
قايتۇرالمايدۇ .ئۇ (ئازاب) ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى ﷲ تەرىپىدىن بولغان﴾((( ئىلگىرى
ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ نادانلىرىمۇ شۇنداق سۆزلەرنى قىلغان ئىدى .شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەۋمىمۇ ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر (سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ئاسماندىن
ئازاب چۈشۈرگىن»﴾(((.
مۇشرىكالردىن نادانلىقتا ئۇچىغا چىققانالر«﴿ :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ تەرىپىڭدىن
نازىل بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا ،ئاسماندىن ئۈستىمىزگە تاش ياغدۇرغىن ياكى بىزنى
قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!»﴾ دېدى.

ئىمام بۇخارى شۆئبىدىن ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ
سۆزلەرنى قىلغان ئادەم ئەبۇجەھل ئىبنى ھىشامدۇر .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ھەققىدە بۇ ئايەت
نازىل قىلىندى﴿ :سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن) ﷲ
ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ ،ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ﴾.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە مۇشرىكالرنىڭ ئىستىغپار
ئېيتىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ،اﷲ نىڭ ئۇالرغا ئازابنى چۈشۈرمىگەنلىكى
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﴿سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن) ﷲ ئۇالرغا ئازاب
قىلمايدۇ ،ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر
بەيتۇلالنى تاۋاپ قىالتتى ۋە :ئى ﷲ! بىز سېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشۇپ كەلدۇق .سېنىڭ
ھېچ شېرىكىڭ يوق -،دەيتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :راست ـ راست» دەيتتى .ئۇالر:
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( مائارىج سۈرىسى  1ـــــ  3ـ ئايەتكىچە.
((( شۇئەرا سۈرىسى  187ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

ئى ﷲ! سېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشۇپ كەلدۇق ،سنېىڭ شېرىكىڭ ئىگە بولغان نەرسىگە
سەن ئىگىدارچىلىق قىلىسەن -،دەيتتى .ئۇالر يەنە :ئى ﷲ! بىزنى مەغپىرەت قىلغىن .بىزنى
مەغپىرەت قىلغىن -،دەيتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال﴿ :سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى ھۆرمەتلەش
يۈزىسىدىن) ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ ،ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ﷲ ئۇالرغا ئازاب
قىلمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالردا ئۇالرنى ئازابتىن ساقاليدىغان
ئىككى نەرسە بار ئىدى .بىرى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالر ئارىسىدا ھايات تۇرۇشى؛
يەنە بىرى ئۇالرنىڭ ئىستىغپار ئېيتىشىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالەمدىن ئۆتتى ،ئىستىغپار
ئېيتىش بولسا ،قېلىپ قالدى.
ئىمام تىرمىزى ئەبۇ مۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ ماڭا مېنىڭ ئۈممىتىمنى ئازابتىن ساقاليدىغان ئىككى نەرسە ھەققىدە مۇنداق ئايەت
نازىل قىلدى﴿ :سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن) ﷲ
ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ ،ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ﴾.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئالەمدىن ئۆتسە ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىستىغپار ئېيتىشنىڭ
قىيامەت كۈنىگىچىلىك قالىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېگەن« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،شەيتان:
ئى پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ ئىززىتىڭ بىلەن قەسەمكى ،بەندىلىرىڭنىڭ جانلىرى تەنلىرىدە
بولىدىغان بولسا ،مەن ئۇالرنى داۋاملىق ئازدۇرۇپ تۇرىمەن -،دېدى .پەرۋەردىگارىم :مېنىڭ
ئىززىتىم بىلەن ۋە بۈيۈكلۈكۈم بىلەن قەسەمكى ،ئۇال ماڭا داۋاملىق ئىستىغپار ئېيتىپال تۇرسا،
مەن ئۇالرنى ھەمىشە مەغپىرەت قىلىمەن -،دېدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم
ئەبۇسەئىدتىن رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ئۇالر (باشقىالرنىڭ) مەسجىدى ھەرامغا كىرىشىنى توسۇۋاتسا ،ﷲ ئۇالرغا نېمىشقا ئازاب
قىلمىسۇن؟ ئۇالر مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى ئەمەس ،مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى
تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴿ .﴾34ئۇالرنىڭ
مەسجىدى ھەرامنىڭ يېنىدىكى ئىبادىتى پەقەت ئىسقىرتماق ،چاۋاك چالماقتىنال ئىبارەت
بولدى( .ئى كاپىرالر!) كاپىر بولغانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ) ئازابىنى
تېتىڭالر﴿.﴾35
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مۇشرىكالرنىڭ قاتتىق ئېغىر گۇناھالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازابقا دۇچار
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنىڭ ئازابلىنىشقا تېگىشلىك ئادەملەر ئىكەنلىكىنى ،لېكىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى
ئازابلىمىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن
چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى ﷲ ئۇالرغا ئازابنى تېتىتتى .شۇ
كۈنى ئۇالرنىڭ كاتتىباشلىرى ئۆلتۈرۈلدى ،قوماندانلىرى ئەسىرگە چۈشتى .ﷲ تائاال ئۇالرغا
ئۇالر گىرىپتار بولغان شېرىك ۋە بۇزغۇنچىلىقتىن ئىبارەت گۇناھالردىن مەغپىرەت تىلەشنى
كۆرسەتتى .مۇشرىكالرنىڭ ئارىسىدا مەغپىرەت تەلەپ قىلىدىغان ئاجىز مۆمىنلەر بولمىسا ئىدى،
ﷲ ئۇالرغا ھېچ توسۇپ قالغىلى بولمايدىغان ئازابنى چوقۇم چۈشۈرگەن بوالتتى .لېكىن،
ئاجىز مۆمىنلەرنىڭ سەۋەبىدىن ئۇالرغا ئازاب چۈشۈرمىدى.
ﷲ تائاال ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بولغان كۈنى توغرۇلۇق مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر كاپىر
بولدى ،سىلەرنى مەسجىدى 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 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﴾(((.
﴿ئۇالر (باشقىالرنىڭ) مەسجىدى ھەرامغا كىرىشىنى توسۇۋاتسا ،ﷲ ئۇالرغا نېمىشقا
ئازاب قىلمىسۇن؟ ئۇالر مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى ئەمەس ،مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى
تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾ يەنى مۇشرىكالر

ھەرام مەسچىتىدە ناماز ئوقۇشقا ۋە تاۋاپ قىلىشقا ھەقلىق بولغان مۆمىنلەرنى مەككىگە كىرىشتىن
توسقان تۇرسا ،ﷲ ئۇالرنى نېمىشقا ئازابلىمىسۇن؟
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شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى ئەمەس،
مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر﴾ يەنى ھەرام مەسچىتىنىڭ

ھەقىقىي ئىگىلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابلىرىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ كۇفرىنى ئىقرار قىلىپ
تۇرۇقلۇق (يەنى كاپىرلىق بىلەن ﷲ نىڭ مەسجىدلىرىنى ئاۋات قىلىش بىر  -بىرى بىلەن
سىغىشالمايدۇ)( ،ئۇالرنىڭ) ﷲ نىڭ مەسجىدلىرىنى ئاۋات قىلىشى توغرا ئەمەس ،ئۇالرنىڭ
قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسى بولمايدۇ ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ نىڭ
مەسجىدلىرىنى پەقەت ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ،ناماز ئۆتىگەن ،زاكات
((( فەتىھ سۈرىسى  25ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

بەرگەن ،ﷲ دىن باشقىدىن قورقمىغان كىشىلەرال ئاۋات قىلىدۇ (يەنى مەسجىدنى رېمونت
قىلىش ،سەرەمجانالشتۇرۇش ،تازىالش ،مەسجىدتە داۋاملىق ناماز ئۆتەش ،قۇرئان تىالۋەت
قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدۇ) ،ئەنە شۇالرنىڭ ھىدايەت تاپقۇچىالردىن بولۇشى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ﴾((((﴿ ،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﴾(((.
ئىمام ھاكىم رۇفائەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
قۇرەيشلەرنى يىغىپ« :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا سىلەردىن باشقىالرمۇ بارمۇ؟» دېدى .قۇرەيشلەر:
بىزنىڭ ئىچىمىزدە ھەمشىرىمىزنىڭ ئوغۇللىرى ،ئىتتىپاقداشلىرىمىز ۋە كېپىللىكىمىزدىكىلەر
بار -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىتتىپاقداشلىرىمىز ،ھەمشىرىمىزنىڭ ئوغۇللىرى
ۋە كېپىللىكىمىزدىكىلەر بىزدىندۇر ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ تەقۋادارلىرىڭالر مېنىڭ
دوستلىرىمدۇر» دېدى.
ئۇرۋە ،سۇددى ۋە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالر ﴿مەسجىدى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى
تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە :ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە

ئۇنىڭ ساھابىلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردۇر -،دېدى .مۇجاھىد :ئۇالر كىم بولۇشىدىن ۋە
قەيەردە بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ﷲ يولىدا جىھاد قىلىدىغانالردۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ھەرام مەسچىتىدە قىلىدىغان ئىشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ھەرام

مەسچىتىگە بولغان مۇئامىلىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ مەسجىدى ھەرامنىڭ
يېنىدىكى ئىبادىتى پەقەت ئىسقىرتماق ،چاۋاك چالماقتىنال ئىبارەت بولدى﴾ ئابدۇلالھ ئىبنى

ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇرەجا
ئۇتارىدى ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ،ھۇجرى ئىبنى ئەنبەس ،نۇبەيد ئىبنى شۇرەيت،
قەتادە ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيت قاتارلىقالر :مۇشرىكالر ھەرام مەسچىتىدە ئىسقىرتىپ ئىبادەت
قىالتتى -،دېدى .مۇجاھىد :ئۇالر بارماقلىرىنى ئېغىزلىرىغا تىقىپ ئىسقىرتاتتى -،دېگەننى
قوشۇپ قويدى.
سەئىد ئبىنى جۇبەير بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرەيشلەر بەيتۇلالنى قېپيالىڭاچ ھالەتتە چاۋاك چېلىپ ۋە
((( تەۋبە سۈرىسى  17ـــــ  18ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  217ـ ئايەت.
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ئىسقىرتىپ تاۋاپ قىالتتى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە ئەۋفىي قاتارلىقالرمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى ئۆمەر ،مۇجاھىد ،مۇھەممەد ئىبنى كەھف،
ئەبۇسەلەمە ئىبنى ئابدۇراھمان ،زەھھاك ،قەتادە ،ئەتىيە ئەۋفىي ،ھۇجرە ئىبنى ئەنبەس ۋە
ئىبنى ئەبزا قاتارلىقالردىنمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلىندى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيت قاتارلىقالرنىڭ﴿ :ئىسقىرتماق﴾ (يەنى
تەسدىيە) دېگەن ئايەتنى :كىشىلەرنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭ يولىدىن توسۇش -،دەپ
تەپسىر قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىندى.
﴿(ئى كاپىرالر!) كاپىر بولغانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ) ئازابىنى
تېتىڭالر﴾ زەھھاك ،ئىبنى جۇرەيج ۋە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالر :ئۇالر بەدرى ئۇرۇشى

بولغان كۈنى ئۆلۈش ،ئەسىرگە چۈشۈش قاتارلىق ئازابالرنى تېتىدى -،دەيدۇ.

*******
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ
شۈبھىسىزكى ،كاپىرالر مال – مۈلۈكلىرىنى (باشقىالرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسۇش
ئۈچۈن سەرپ قىلىدۇ ،سەرپ قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ مال – مۈلۈكلىرى ئۇالرغا ھەسرەت
ئېلىپ كېلىدۇ ،ئاخىر ئۇالر يېڭىلىدۇ .كاپىرالر جەھەننەمگىال ھەيدەپ كىرگۈزۈلىدۇ﴿ .﴾36ﷲ
نىڭ (ئۇالرنى دۇنيادا مەغلۇب قىلىشى ،ئاخىرەتتە جەھەننەمگە ھەيدىشى) كاپىرنى مۆمىندىن
پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر ،ﷲ ھەممە كاپىرالرنى ئۈستى -ئۈستىگە دۆۋىلەپ توپلىغاندىن
كېيىن ،دوزاخقا تاشاليدۇ ،ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿.﴾37
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كاپىرالرنىڭ باشقىالرنى اﷲ نىڭ يولىدىن توسۇش ئۈچۈن مال ـ مۈلۈكلىرىنى
سەرپ قىلىشىنىڭ ئۇالرغا ھەسرەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقى
مۇھەممەد ئىسھاق زۆھرى ،مۇھەممەد ئىبنى يەھيا ،ئاسىم ئىبنى ئۆمەر ۋە ھۇسەيىن
ئىبنى ئابدۇراھمان قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى تۆۋەندىكىدەك رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى
ئۇرۇشى بولغان كۈنى قۇرەيشلەرگە ئېغىر مۇسىبەت يەتتى .ئۇالردىن قېچىپ قۇتۇلغانلىرى
مەككىگە قايتتى .ئەبۇسۇفيانمۇ كارۋان بىلەن ساالمەت قايتىپ كەلدى .بەدرى ئۇرۇشىدا
ئاتىلىرى ،ئوغۇللىرى ۋە قېرىنداشلىرى ئۆلتۈرۈلگەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇرەبىيئ ،ئىكرىمە،

ئەنفال سۈرىسى

ئىبنى ئەبۇجەھل ۋە سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە قاتارلىق قۇرەيش قەبىلىسىدىن بولغان بىر تۈركۈم
ئادەملەر ئەبۇسۇفيان ئىبنى ھەرب ۋە كارۋاندىكى تىجارەت قىلىۋاتقان قۇرەيشلەرنىڭ قېشىغا
بېرىپ ،ئۇالر بىلەن سۆزلىشىپ :ئى قۇرەيش جامائەسى! مۇھەممەد ھەقىقەتەن سىلەرنى يالغۇز
ھالەتتە قالدۇرۇپ ،ئاراڭالردىكى ياخشىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى ،ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىش
ئۈچۈن كارۋاندىكى بۇ پۇل ـ مالنى بىزگە ئىئانە قىلىڭالر .بۇ پۇل ـ مال بىلەن مۇھەممەدتىن
بىز تەرەپتىن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ئىنتىقامىنى ئااللىشىمىز مۇمكىن -،دېدى .پۇل ـ مال ئىگىلىرى
بۇنىڭغا قوشۇلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىرالر
مال – مۈلۈكلىرىنى (باشقىالرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسۇش ئۈچۈن سەرپ قىلىدۇ ،سەرپ
قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ مال – مۈلۈكلىرى ئۇالرغا ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ ،ئاخىر ئۇالر
يېڭىلىدۇ .كاپىرالر جەھەننەمگىال ھەيدەپ كىرگۈزۈلىدۇ .ﷲ نىڭ (ئۇالرنى دۇنيادا مەغلۇب
قىلىشى ،ئاخىرەتتە جەھەننەمگە ھەيدىشى) كاپىرنى مۆمىندىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر ،ﷲ
ھەممە كاپىرالرنى ئۈستى -ئۈستىگە دۆۋىلەپ توپلىغاندىن كېيىن ،دوزاخقا تاشاليدۇ ،ئەنە
شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ دېگەن ئايەتلىرىنى نازىل قىلدى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمامۇ بۇ ئايەتلەرنىڭ شۇالر ھەققىدە نازىل قىلىنغانلىقىنى
بايان قىلدى .مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەكەم ئىبنى ئۇيەينە ،قەتادە ،سۇددى
ۋە ئىبنى ئەبزا قاتارلىقالردىنمۇ بۇ ئايەتنىڭ ئەبۇسۇفيان ۋە ئۇنىڭ بۇ پۇل ـ مالالرنى ئۇھۇد
ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن نازىل
قىلىنغانلىقى رىۋايەت قىلىندى .زەھھاك :بۇ ئايەت بەدر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالر ھەققىدە نازىل
قىلىنغان -،دېدى.
گەرچە بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى خۇسۇسىي بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ھۆكمى بۇ
ھۆكۈمگە چۈشىدىغانالرنىڭ ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن كاپىرالرنىڭ
پۇل ـ ماللىرىنى كىشىلەرنىڭ ھەق يولغا ئەگىشىشتىن توسۇش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغانلىقىنى ۋە
شۇ يىل بىلەن ئۇالرنىڭ پۇل ـ ماللىرى قوللىرىدىن چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى ،ئاندىن بۇ ئۇالرغا
ھېچ پايدا ئېلىپ كەلمەستىن ،پۇشايمان ۋە ھەسرەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ نۇرىنى ئۆچۈرمەكچى ۋە ئۆزلىرىنىڭ باتىل دىنىنى ھەق دىننىڭ
ئۈستىدىن غالىب قىلماقچى بولدى .كاپىرالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ ،ﷲ تائاال ئۆز نۇرىنى
مۇكەممەللەشتۈرگۈچىدۇر ،دىنىغا ياردەم بەرگۈچىدۇر .تەۋھىد كەلىمىسىنى جاكارلىغۇچىدۇر ۋە
دىنىنى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈرگۈچىدۇر .مانا بۇ ،كاپىرالرغا دۇنيادا بېرىلگەن
خارلىقتۇر ،ئاخىرەتتە ئۇالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ .ئۇالردىن كىم ھايات ياشىسا ،ئۆزىگە
يەتكەن خارلىقنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرىدۇ ۋە ئۆز قۇلىقى بىلەن ئاڭاليدۇ .ئۇالردىن كىم
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە ياكى ئۆز ئەجىلىدە ئۆلۈپ كەتسە ،ئەبەدىي خارلىققا ۋە مەڭگۈلۈك ئازابقا
دۇچار بولىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەرپ قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ مال – مۈلۈكلىرى
ئۇالرغا ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ ،ئاخىر ئۇالر يېڭىلىدۇ .كاپىرالر جەھەننەمگىال ھەيدەپ
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كىرگۈزۈلىدۇ﴾﴿ ،ﷲ نىڭ (ئۇالرنى دۇنيادا مەغلۇب قىلىشى ،ئاخىرەتتە جەھەننەمگە ھەيدىشى)
كاپىرنى مۆمىندىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە :ﷲ
تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى سائادەتمەنلەرنى بەختسىزلەردىن ئايرىش ئۈچۈندۈر -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ .يەنى ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى كىمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرى
بولغان كاپىرالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىدىغانلىقىنى ،كىمنىڭ
ئۇرۇشتىن باش تارتىپ ،ﷲ تائاالغا ئاسىي بولىدىغانلىقىنى ئايرىش ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى
مۆمىندىن) ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى (يەنى سىلەرنى) ھازىرقى پېتىڭالرچە قويمايدۇ .ﷲ سىلەرنى
غەيبدىنمۇ خەۋەردار قىلمايدۇ﴾((((﴿ ،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؟﴾((( بۇنىڭغا ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى،
بىز سىلەرنى كاپىرالر بىلەن سىنىدۇق ،ئۇالر سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ .بىز ئۇالرنىڭ پۇل
ـ ماللىرىنى ئۇرۇشقا ئىشلىتىشكە مۇيەسسەر قىلدۇق.
﴿ﷲ نىڭ (ئۇالرنى دۇنيادا مەغلۇب قىلىشى ،ئاخىرەتتە جەھەننەمگە ھەيدىشى) كاپىرنى
مۆمىندىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر ،ﷲ ھەممە كاپىرالرنى ئۈستى  -ئۈستىگە دۆۋىلەپ
توپلىغاندىن كېيىن ،دوزاخقا تاشاليدۇ ،ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى ئەنە شۇالر

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىالردۇر.

*******
ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲ
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(ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرغا ئېيتقىنكى ،ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن ،پەيغەمبەر بىلەن
دۈشمەنلىشىشتىن) يانسا ،ئۇالرنىڭ ئۆتكەنكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ ،ئەگەر ئۇالر
پەيغەمبەر بىلەن قايتا دۈشمەنلەشسە ،ئۆتكەنكى پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار قىلغانالرنى ھاالك
قىلىش مېنىڭ تۇتقان يولۇم بولۇپ كەلدى (ئۇالرنىمۇ شۇنداق قىلىمەن)﴿ .﴾38پىتنە تۈگىگەن،
دىن پۈتۈنلەي ﷲ ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن)
((( ئال ئىمران سۈرىسى  179ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  142ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

يانسا ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ﴿ .﴾39ئەگەر ئۇالر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە( ،ئى
مۆمىنلەر!) بىلىڭالركى ،ﷲ سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالردۇر ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكار،
نېمىدېگەن ياخشى ياردەمچى!﴿.﴾40

كاپىرالرنىڭ تەۋبە قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈلۇشى ۋە ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق
قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
كاپىرالرغا ئېيتقىنكى ،ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن ،پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن) يانسا﴾

يەنى ئۇالر كۇپۇرلۇق قىلىشتىن ،پەيغەمبەر بىلەن قارشىلىشىشتىن ۋە بويۇنتاۋلىق قىلىشتىن

يېنىپ ئىسالم دىنىغا كىرسە ،گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىپ ،ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلسا﴿ :ئۇالرنىڭ
ئۆتكەنكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى خاتالىقلىرى ۋە كۇپۇرلۇق

قىلغان گۇناھلىرى كەچۈرىلىدۇ.

ئىمام بۇخارى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ئىسالمغا كىرىپ ياخشى ئىشالرنى قىلسا،
ئۇ جاھىلىيەت دەۋرىدە قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن جازاغا تارتىلمايدۇ .كىمكى ئىسالمغا كىرىپ
يامان ئىشالرنى يەنىال داۋامالشتۇرسا ،ئۇ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرى ئۈچۈن جازاغا
تارتىلىدۇ».
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىسالم
ئىلگىرىكى گۇناھالرنى يۇيىدۇ .تەۋبىمۇ ئىلگىرىكى گۇناھالرنى يۇيىدۇ».
﴿ئەگەر ئۇالر پەيغەمبەر بىلەن قايتا دۈشمەنلەشسە ،ئۆتكەنكى پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار
قىلغانالرنى ھاالك قىلىش مېنىڭ تۇتقان يولۇم بولۇپ كەلدى (ئۇالرنىمۇ شۇنداق قىلىمەن)
﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسا ۋە سەن بىلەن دۈشمەنلىشىشنى داۋامالشتۇرسا،

ئىلگىرىكىلەرنى ھاالك قىلىشتا تۇتۇپ كەلگەن يولۇم بويىچە ئۇالرغىمۇ ئازاب ـ ئوقۇبەتنى
چۈشۈرۈشنى تېزلىتىمەن.

كۇپرى ۋە شېرىكنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
﴿پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲ ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ئادەم قېشىمغا
كېلىپ :ئى ئىبنى ئۆمەر! ﷲ تائاالنىڭ كىتابى قۇرئان كەرىمدە ﴿ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى
گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا﴾((( دەپ بايان قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ﷲ كىتابى قۇرئان كەرىمدە
((( ھۇجۇرات سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بايان قىلغان بويىچە ئۇرۇش قىلىشىڭدىن ساڭا نېمە توسالغۇ بولدى؟ -دېدى.
مەن :ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! مەن بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىدە كۆزدە تۇتۇلغان ئۇرۇش
قىلماي ئەيىبلىنىشنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن
ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ ،ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲ نىڭ
(((
غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار بولىدۇ .ﷲ ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ﴾
دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمى بويىچە ئەيىبلىنىشتىن ئەۋزەل كۆرىمەن -،دېدىم .ئۇ ئادەم :شەك
ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال﴿ :پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲ ئۈچۈن بولغانغا قەدەر
ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ دېدىغۇ؟ -دېدى .مەن :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا
ھەقىقەتەن شۇنداق قىلدۇق ،ئەينى ۋاقىتتا ئىسالمغا كىرگەنلەر ئاز ئىدى .مۇسۇلمان بولغان
ئادەم ئىسالمغا كىرگەنلىكى ئۈچۈن باال ـ قازاغا دۇچار بوالتتى .مۇشرىكالر ئۇنى ئۆلتۈرەتتى
ياكى باغالپ قوياتتى .كېيىنچە ئىسالمغا كىرگەنلەر كۆپەيدى .پتنىمۇ ئاخىرالشتى -،دېدىم.
ئۇ ئادەم سۆزىگە قوشۇلمىغانلىقىنى كۆرۈپ :ئەلى بىلەن ئوسماننىڭ ئىشىغا نېمە دەيسەن؟-
دېدى .مەن :ئەلى بىلەن ئوسمان ھەققىدە ئېيتىدىغان سۆزۈم شۇكى ،ئوسماننى ﷲ
تائاال ئەپۇ قىلدى ،سىلەر ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى ئەپۇ قىلغانلىقىنى ياقتۇرمايۋاتىسىلەر .ئەلىگە
كەلسەم ،ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلىدۇر ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
كۈيئوغلىدۇر -،دېدىم ۋە قولۇم بىلەن قەبرىنى ئىشارەت قىلىپ :كۆرۈپ تۇرۇپسىلەر ،ئەنە ئاۋۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزىنىڭ قەبرىسىدۇر -،دېدىم.
ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بىزنىڭ قېشىمىزغا چىقىپ كەلدى .بىر ئادەم ئۇنىڭغا :سەن پىتنىنى
تۈگىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا قانداق قارايسەن؟ -دېدى .ئىبنى ئۆمەر :پىتنىنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلغان ئىدى.
مۇشرىكالرغا قارشى ئۇرۇشقا كىرىش پىتنىنى تۈگىتىش ئۇرۇشى ھېسابلىناتتى .بىراق سىلەرنىڭ
خەلىپىگە قارشى ئۇرۇش قىلغىنىڭالر پىتنىنى تۈگىتىش ئۇرۇشى ئەمەس -،دېدى.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲ
ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى مۇنداق تەپسىر قىلغانلىقىنى

بايان قىلىدۇ :يەنى شېرىك تۈگىگەنگە قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر.
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ئەبۇئالىيە ،مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،سۇددى ،مۇقاتىل ئىبنى
ھەييان ۋە زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالرنىڭمۇ مۇشۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق زۆھرىدىن ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ۋە باشقا بىر قىسىم ئۆلىمالىرىمىزنىڭ بۇ
ئايەتنى :مۇسۇلمان ئۆز دىنىدا بوزەك قىلىنمايدىغان ھالەتكە يەتكەنگە قەدەر كاپىرالر بىلەن
ئۇرۇشۇڭالر -،دەپ تەپىسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە :ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە
بىرلىكى خالىس تونۇلغانغا قەدەر كاپىرالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
((( نىسا سۈرىسى  93ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

ھەسەن ،قەتادە ۋە ئىبنى جۇرەيج قاتارلىقالر“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق”
دېيىلگەنگە قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر -،دېدى .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ﷲ تائاالنىڭ
بار ۋە بىرلىكى خالىس تونۇلغان ،شېرىك كەلتۈرۈش تۈگەپ ،بۇتالر پۈتۈنلەي تازىالنغانغا
قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد بۇ ئايەتنى :سىلەرنىڭ دىنىڭالردا كۇپۇرلۇق تەل ـ تۈكۈس
يوقالغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر -،دەپ تەپسىر قىلدى.
بۇ مەزمۇننى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلغان
مۇنۇ ھەدىسى تەكىتلەيدۇ« :مەن ئىنسانالر “ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق” دېگەنگە
قەدەر (ئۇالر بىلەن) ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم .ئەگەر ئۇالر ئۇنى دېسە ،مەندىن جانلىرى
ۋە ماللىرىنى ساقالپ قالىدۇ .ئۇالرنىڭ ھېسابى (يەنى ئىچكى سىرى) ﷲ تائاالغىدۇر .ئەمما
ئىسالم قانۇنى بويىچە جازا كېلىپ قالسا ،ئۇ جازالىنىۋېرىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :قەھرىمانلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان،
مىللەتچىلىك قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ،رىيا قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ئادەملەردىن
قايسىسى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابلىنىدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :كىمكى ﷲ تائاالنىڭ كەلىمىسىنى (يەنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى) ئۈستۈنلۈككە
ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان بولسا ،ئەنە شۇ ئادەم غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ
يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابلىنىدۇ» دېدى.
﴿ئەگەر ئۇالر (كۇپرىدىن) يانسا﴾ يەنى ئۇالر كۇپۇرلۇق بىلەن سىلەرگە قىلغان ئۇرۇشتىن
يانسا ،گەرچە سىلەر ئۇالرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى بىلمىسەڭالرمۇ﴿ ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى
كۆرىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا ،ناماز ئوقۇسا ،زاكات بەرسە،
ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر﴾(((﴿ ،ئۇ چاغدا ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىنداشلىرىڭالردۇر﴾(((،
﴿تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەن ۋە ﷲ نىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن
ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا ،زۇلۇم قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك
قىلىشقا بولمايدۇ﴾(((.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇسامە مەلۇم بىر ئۇرۇشتا بىر ئادەم بىلەن قىلىچۋازلىق
قىلىپ ئۇنى يېڭىۋالىدۇ ،ئۇ ئادەم“ :ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق” دەپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
بىراق ئۇسامە ئۇنى چېپىپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ .بۇ ئەھۋال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇسامىگە« :ئۇ“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق” دېسە ،ئۇنى
ئۆلتۈرۈۋەتتىڭمۇ؟ قىيامەت كۈنى“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ئىالھ يوق” دېگەن سۆزگە قانداقمۇ
((( تەۋبە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  193ـ ئايەت.

751

قىالرسەن؟» دېدى ۋە« :قىيامەت كۈنى“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق” دېگەن سۆز
ئۈچۈن ساڭا كىممۇ كېپىل بوالر؟» دەپ ،بۇ سۆزىنى بىر قانچە قېتىم تەكرارلىدى .ئۇسامە:
ئۇنىڭدىن ئىلگىرى مۇسۇلمان بولماي ،شۇ كۈنى مۇسۇلمان بولغان بولسام بوپتىكەن دەپ ئارزۇ
قىلىپ كەتتىم -،دېدى.
﴿ئەگەر ئۇالر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە( ،ئى مۆمىنلەر!) بىلىڭالركى ،ﷲ سىلەرنىڭ
مەدەتكارىڭالردۇر ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكار ،نېمىدېگەن ياخشى ياردەمچى!﴾ يەنى

ئەگەر ئۇالر سىلەر بىلەن قارشىلىشىش ۋە ئۇرۇشۇشنى داۋامالشتۇرىۋەرسە ،بىلىپ قويۇڭالركى،
ﷲ سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالردۇر ،ئىگەڭالردۇر .دۈشمىنىڭالرغا قارشى سىلەرگە ياردەم
بەرگۈچىدۇر ،ﷲ نېمە دېگەن ياخشى مەدەتكار! نېمە دېگەن ياخشى ياردەمچى!

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
(ئى مۆمىنلەر!) بىلىڭالركى ،سىلەر ئالغان غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە،
پەيغەمبەرنىڭ خىش  -ئەقرىبالىرىغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە خاستۇر.
ئەگەر سىلەر ﷲ غا ،ئىككى گۇرۇھ (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر) ئۇچرىشىپ ھەق بىلەن
ناھەق ئايرىلغان كۈندە (يەنى بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈندە) بەندىمىزگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) بىز نازىل قىلغان نەرسىلەر (يەنى ئايەتلەر ۋە پەرىشتىلەر) گە ئىشەنسەڭالر
(ﷲ نىڭ غەنىمەت توغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر) .ﷲ ھەر
نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾41

ئۇرۇش ئارقىلىق ئېلىنغان ۋە ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەرنىڭ ھۆكمى
752

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىلگىرى ئۆتكەن باشقا ئۈممەتلەرگە قارىغاندا ،ئەڭ شەرەپلىك
بولغان بۇ ئۈممەتكە خاس قىلىپ بەرگەن غەنىمەتلەرنى ھاالل قىلىپ بېرىشتىن ئىبارەت
ھۆكمىنى يولغا قويغانلىقىنى تەپسىلىي بايان قىلىپ بېرىدۇ .ئۇرۇش ئارقىلىق ئېلىنغان غەنىمەت
دېگىنىمىز ،جەڭ قىلىش ئارقىلىق كاپىرالردىن قولغا چۈشۈرگەن مال ـ مۈلۈكتۇر .ئۇرۇشسىز
ئېلىنغان غەنىمەت دېگىنىمىز ،سۈلھى ئارقىلىق قولغان كەلتۈرگەن ياكى ئىگىسى ۋاپات بولۇپ
كېتىپ ،ۋارىسسىز قالغان مال ـ مۈلۈكلەر ،جىزيىلەر ،خىراجالر ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان مال ـ
مۈلۈكلەردۇر.
﴿(ئى مۆمىنلەر!) بىلىڭالركى ،سىلەر ئالغان غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە،
پەيغەمبەرنىڭ خىش  -ئەقرىبالىرىغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە خاستۇر﴾

ئەنفال سۈرىسى

بۇ ئايەت غەنىمەت ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ،تاكى يىپ ـ يىڭنىغىچە ھەممىنى بەشكە
بۆلۈشنى تەكىتلەيدۇ.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇرۇشقا قوشۇن ئەۋەتسە ۋە ئۇرۇشتا غەنىمەت ئالسا ،بۇ غەنىمەتنى
بەشكە بۆلەتتى .ئاندىن بەشتىن بىرىنى يەنە بەشكە بۆلۈپ ،ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان بەش
تۈرلۈك كىشىگە تارقىتىپ بېرەتتى .ئاندىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما(﴿ :ئى مۆمىنلەر!)
بىلىڭالركى ،سىلەر ئالغان غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى ﷲ غا ،پەيغەمبەرگە ،پەيغەمبەرنىڭ
خىش  -ئەقرىبالىرىغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە خاستۇر﴾ دېگەن ئايەتنى

ئوقۇدى ۋە :ﷲ تائاالغا بېرىلگەن ئۈلۈش بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئۈلۈش
قوشۇلۇپ بىر ئۈلۈش ھېسابلىنىدۇ -،دېدى.
ئىبراھىم نەخەئى ،ھەسەن ئىبنى مۇھەممەد ،ھەسەنبەسرى ،شەئبىي ،ئەتا ئىبنى
ئەبۇرەجا ،ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە ،قەتادە ،مۇغىيرە ۋە بىرقانچە كىشىلەرمۇ ﷲ تائاالنىڭ
ئۈلۈشى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈلۈشى بىر ئۈلۈش ھېسابلىنىدۇ -،دېدى.
بۇنى ئىمام ئەبۇبەكىر بەيھەقى بەلقەينلىك بىر ئادەمدىن رىۋايەت قىلغان بۇ ھەدىس
كۈچلەندۈرىدۇ ،ئۇ ئادەم مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلسەم،
ئۇ مەككە جىلغىلىرىدىن بىرىدە ئات چاپتۇرىۋاتقان ئىكەن .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
غەنىمەت ھەققىدە نېمە دەيسەن؟ -دېدىم ،ئۇ« :بەشتىن بىرى ﷲ ئۈچۈندۇر ،بەشتىن
تۆتى ئەسكەرلەر ئۈچۈندۇر» دېدى .مەن :غەنىمەت بىر ئادەمدىن يەنە بىر ئادەمگە ئارتۇق
بېرەلمەمدۇ؟ -دېدىم .ئۇ« :ياق ،غەنىمەت سەن يېنىڭدىن چىقىرىدىغان مال ئەمەس ،سېنىڭ
بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىڭدىن ئارتۇق غەنىمەت ئېلىشقا ھېچ ھەققىڭ يوق» دېدى.
ئىمام ئەھمەد مىقداد ئىبنى مەئدىكەرىب كىنىدىدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
(مىقداد) ئۇبادە ئىبنى سامىت ،ئەبۇدەردا ۋە ھارىس ئىبنى مۇئاۋىيە كىنىدى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمالر بىلەن بىرلىكتە ئولتۇرۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر ھەدىسىنى مۇزاكىرە
قىلىشتۇق .ئەبۇدەردا ئۇبادەگە :ئى ئۇبادە! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پاالنى ،پاالنى غازاتالردا
ئېلىنغان غەنىمەتلەرنىڭ بەشتىن بىرى ھەققىدە نېمە دېگەن ئىدى؟ -دېدى .ئۇبادە مۇنداق
دېدى :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەلۇم بىر غازاتتا ساھابىلەر بىلەن
غەنىمەت ئېلىنغان بىر تۆگىنىڭ قېشىدا ناماز ئوقۇدى ،نامازدىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ،
تۆگىنىڭ شاقشېقى ئارىسىدىن تۈك ئېلىپ مۇنداق دېدى« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مۇشۇنچىلىك
((( ئال ئىمران سۈرىسى  161ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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نەرسىمۇ سىلەرنىڭ غەنىمىتىڭالر ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭدا سىلەرگە ئوخشاشال مېنىڭمۇ بىر
ئۈلۈش ھەققىم بار ،غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى بۇنىڭ سىرتىدا .بۇ بەشتىن بىرىمۇ ئاخىرى
ھېسابتا سىلەرگە قايتۇرۇلىدۇ .غەنىمەتتىن ئاز ياكى كۆپ بولسۇن ،يىپ ـ يىڭنىغىچە ھەممىنى
تاپشۇرۇڭالر ،ئۇنىڭغا خىيانەت قىلماڭالر ،خىيانەت ھەقىقەتەن ئوتتۇر ،ئۇنى ئېلىۋېلىش دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتە نۇمۇسلۇق ئىشتۇر .ﷲ تائاال يولىدا يىراق ـ يېقىن دۈشمەنلەرگە قارشى جىھاد
قىلىڭالر ،ﷲ يولىدا ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقماڭالر ،مۇقىم تۇرغاندا بولسۇن
ياكى سەپەردە بولسۇن ،ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە ئەمەل قىلىڭالر ،ﷲ يولىدا جىھاد
قىلىڭالر ،جىھاد قىلىش ھەقىقەتەن جەننەت دەرۋازىلىرىدىن كاتتا بىر دەرۋازىدۇر .ﷲ جىھاد
ئارقىلىق مۆمىنلەرنى غەم ۋە قايغۇدىن قۇتقۇزىدۇ».
بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنى ناھايىتى چوڭقۇردۇر .بۇ ھەدىسنى سەھىھ دەپ قارالغان ئالتە
ھەدىس كىتابىنىڭ ئاپتورلىرى رىۋايەت قىلمىغان.
لېكىن ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇ مەزمۇن (يەنى غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى ھەققىدە ۋە
ئۇنىڭغا خىيانەت قىلىشتىن توسقانلىقى) ھەققىدە سۆزلىگەن ھەدىسىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزى ئۈچۈن غەنىمەتلەردىن قۇل  -دېدەك ياكى ئات ياكى
قىلىچ ۋەياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان مال ـ مۈلۈكتىن بىر ئۈلۈش نەرسىنى تاللىۋېلىش ھەققى بار
ئىدى .بۇ ھەقتە مۇھەممەد ئىبنى سىرىن ۋە ئامىر شۆئبىي قاتارلىقالر شۇنداق دەپ كۆرسەتتى.
ئۇالرنىڭ بۇ قارىشىغا كۆپ ساندىكى ئالىمالر ئەگەشتى.
ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زۇلپىقار دېگەن قىلىچى بەدرى ئۇرۇشى بولغان
كۈنى ئېلىنغان غەنىمەتتىن تاللىۋېلىنغان ئىدى .ئۇ ،بۇ قىلىچ ھەققىدە ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان
كۈنى چۈش كۆرگەن.
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ئەبۇ داۋۇد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
سەفىيە((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غەنىمەتتىن تاللىۋالغان ئايالىدۇر .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا بېرىلىدىغان بىر ئۈلۈش غەنىمەت ھاشىم جەمەتىگە
ۋە مۇتەللىب جەمەتىگە بېرىلىدۇ .چۈنكى ،مۇتەللىب جەمەتىدىكىلەر جاھىلىيەت دەۋرىدە
ۋە ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ھاشىم جەمەتىگە ياردەم بەرگەن .قۇرەيشلەر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئېمبارگو يۈرگۈزگەن چاغدا ،ئۇنى قوغداش ئۈچۈن ئۇالر ھاشىم جەمەتى
بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەلۇم بىر جىلغىغا بىرلىكتە بارغان ،ئۇالردىن مۇسۇلمان
بولغانالر ئۇ جىلغىغا ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىپ بارغان .كاپىر
بولغانلىرى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى قوغداش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسى ئەبۇتالىبقا
بويسۇنۇش يۈزىسىدىن بارغان.
((( سەفىيە – يەھۇدىي مىللىتىدىن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى خەيبەر ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنىڭ
ئارىسىدىن تاللىۋالغان .كېيىن ئۇنى ئازاد قىلىۋەتكەن ۋە ئۇنىڭ رازىلىقى بىلەن ئۆز نىكاھىغا ئالغان.

ئەنفال سۈرىسى

﴿يېتىملەرگە﴾ يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ يېتىم ـ يېسىرلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ﴿ .مىسكىنلەرگە﴾
يەنى كۈندىلىك ھاجەتلىرىنى ۋە تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ ئېھتىياجىنى قامدىيااليدىغان كىشىلەر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ.

﴿ئىبن ـ سەبىللەرگە﴾ يەنى سەپەر قىلغۇچى ياكى ناماز قەسىر قىلىپ ئوقۇلىدىغان
يىراقلىقتىكى يەرگە سەپەر قىلماقچى بولغان ،لېكىن شۇ سەپەردە ئىشلىتىلىدىغان پۇل ـ
مېلى قالمىغان كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ﷲ خالىسا بۇ ھەقتە ،تەۋبە سۈرىسىدىكى سەدىقە
بېرىلىدىغان كىشىلەر بايان قىلىنغان ئايەتنىڭ تەپسىرىدە تەپسىلىي توختىلىمىز.
﴿ئەگەر سىلەر ﷲ غا ،ئىككى گۇرۇھ (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر) ئۇچرىشىپ
ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە (يەنى بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈندە) بەندىمىزگە (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىز نازىل قىلغان نەرسىلەر (يەنى ئايەتلەر ۋە پەرىشتىلەر) گە
ئىشەنسەڭالر (ﷲ نىڭ غەنىمەت توغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر)﴾

يەنى ئەگەر سىلەر ﷲ تائاالغا ،ئاخىرەت كۈنىگە ۋە ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان
نەرسىلەرگە ئىشەنسەڭالر ،بىز سىلەرگە بەلگىلەپ بەرگەن غەنىمەتلەرنىڭ بەشتىن بىرى
ھەققىدىكى ھۆكۈمگە چىڭ يېپىشىڭالر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئابدۇقەيىس ئەلچىلىرىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن
سىلەرنى تۆت ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇيمەن ۋە تۆت ئىشنى قىلىشتىن توسىمەن .مەن سىلەرنى
ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتىشقا بۇيرۇيمەن ،ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتىشنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
بىلەمسىلەر؟ ئۇ بولسا“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق ،مۇھەممەد ﷲ نىڭ ئەلچىسىدۇر”
دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ،ناماز ئوقۇش ،زاكات بېرىش ۋە ئۇرۇشالردا ئېلىنغان غەنىمەتنىڭ
بەشتىن بىرىنى خەلىپىگە تاپشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر.» ...
بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى خەلىپىگە تاپشۇرۇشنى
ئىمان قاتارىدىن سانىدى .ئىمام بۇخارىمۇ غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى خەلىپىگە تاپشۇرۇشنى
ئىمان ئېيتىشنىڭ قاتارىدىن ساناپ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەدىسىنى
رىۋايەت قىلغان.
مەزكۇر ئايەتتە ﷲ تائاال بەدرى ئۇرۇشى ئارقىلىق ھەق بىلەن باتىلنىڭ ئارىسىنى
ئايرىغانلىقىدىن ئىبارەت بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان نېئمەتلىرىنى ۋە ياخشىلىقلىرىنى بايان
قىلىدۇ .ﷲ ئۇ كۈننى ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىيدىغان كۈن دەپ ئاتىدى .چۈنكى ﷲ ئۇ
كۈندە ئىمان كەلىمىسىنى باتىل دىنالر ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈردى .پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەرگە
ياردەم بېرىپ ،ئۆز دىنىنى غەلىبىگە ئېرىشتۈردى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئەۋفىدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بەدر ئۇرۇشى بولغان كۈن ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىيدىغان كۈن دەپ
ئاتالدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇ كۈندە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىدى.
مۇجاھىد ،مۇقسىم ،ئۇبەيدە ئىبنى ئابدۇلالھ ،زەھھاك ،قەتادە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان
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ۋە بىر قانچە كىشىلەرمۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈننى ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندۈر-،
دېدى.

*******
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ۋادىنىڭ (مەدىنىگە) يېقىن تەرىپىدە ئىدىڭالر ،ئۇالر ۋادىنىڭ
(مەدىنىگە) يىراق تەرىپىدە ئىدى( .قۇرەيشنىڭ) سودا كارۋىنى بولسا ،سىلەرنىڭ تۆۋىنىڭالردا
ئىدى( .مۇشرىكالر بىلەن ئۇچرىشىشنى) ۋەدىلەشكەن بولساڭالر ،سىلەر (ئۆزەڭالرنىڭ
ئازلىقىنى ،مۇشرىكالرنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ) ئەلۋەتتە بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان بوالتتىڭالر،
لېكىن ﷲ بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى (يەنى مۇسۇلمانالرنى ئەزىز ،مۇشرىكالرنى خار قىلىشنى)
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن (سىلەرنى بەدرىدە مۇشرىكالر بىلەن ۋەدىسىز ئۇچراشتۇردى) .ﷲ
نىڭ مۇنداق قىلىشى ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك بولۇشى،
ياشايدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى .ﷲ (بەندىلىرىنىڭ
سۆزلىرىنى) ،ئەلۋەتتە ،ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيەتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾42

بەدرى ئۇرۇشىنىڭ تەپسىالتلىرى
ﷲ تائاال ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان بۇ كۈندىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز
ۋاقتىدا سىلەر ۋادىنىڭ (مەدىنىگە) يېقىن تەرىپىدە ئىدىڭالر﴾ يەنى مەدىنىگە يېقىن تەرەپكە
چۈشكۈن قىلدىڭالر﴿ .ئۇالر ۋادىنىڭ (مەدىنىگە) يىراق تەرىپىدە ئىدى﴾ يەنى مۇشرىكالر

مەدىنىدىن يىراق ،مەككىگە يېقىن تەرەپكە چۈشكۈن قىلدى.

﴿(قۇرەيشنىڭ) سودا كارۋىنى بولسا ،سىلەرنىڭ تۆۋىنىڭالردا ئىدى﴾ يەنى ئەبۇسۇفيان
باشچىلىقىدىكى سودا كارۋىنى دېڭىز قىرغىقى تەرەپكە يېقىن ئىدى.
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﴿(مۇشرىكالر بىلەن ئۇچرىشىشنى) ۋەدىلەشكەن بولساڭالر ،سىلەر (ئۆزەڭالرنىڭ
ئازلىقىنى ،مۇشرىكالرنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ) ئەلۋەتتە بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان بوالتتىڭالر﴾

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەھيا ئىبنى ئۇبادتىن ئۇبادە ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر سىلەر مۇشرىكالر بىلەن شۇ جايدا ئۇچرىشىشنى
ۋەدىلەشكەن بولساڭالر ،ئاندىن سىلەرگە ئۇالرنىڭ سانىنىڭ كۆپ ،سىلەرنىڭ سانىڭالرنىڭ
ئاز ئىكەنلىكىنىڭ خەۋىرى يېتىپ كەلسە ،سىلەر ئۇالر بىلەن ئۇچراشمايتتىڭالر.

﴿لېكىن ﷲ بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى (يەنى مۇسۇلمانالرنى ئەزىز ،مۇشرىكالرنى خار قىلىشنى)
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن (سىلەرنى بەدرىدە مۇشرىكالر بىلەن ۋەدىسىز ئۇچراشتۇردى)﴾ يەنى ﷲ

ئەنفال سۈرىسى

ئۆز قۇدرىتى بىلەن ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىلىش ،شېرىكنى ۋە مۇشرىكالرنى
سىلەرنىڭ كۈچۈڭالرسىز خار قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت مۆمىنلەرگە مېھرى ـ شەپقەت
قىلىپ ئىرادە قىلغان ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى.
كەئب ئىبنى مالىك مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە مۇسۇلمانالر پەقەت
قۇرەيشنىڭ سودا كارۋىنىنى كۆزلەپ يولغا چىققان ئىدى .نەتىجىدە ،ﷲ ئۇالرنى دۈشمەنلەر
بىلەن ۋەدىلەشمىگەن بىر جايدا ئۇچراشتۇردى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەزىد ئىبنى رۇماندىن ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرىگە يېقىنالشقان چاغدا ،ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب،
سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس ،زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام قاتارلىق بىر قانچە ساھابىلىرىنى خەۋەر
ئىگەللەش ئۈچۈن ئالدىن ئەۋەتتى .ئۇالر سەئىد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما جەمەتىگە
تەۋە بىر باال ۋە ھۇججاج جەمەتىگە تەۋە بىر بالىدىن ئىبارەت قۇرەيشنىڭ سۇچىلىرىنى
تۇتۇۋېلىپ ،ئۇ ئىككى بالىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلدى .ئۇالر كەلگەندە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ناماز ئوقۇۋاتاتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ئۇالردىن:
سىلەر كىمنىڭ سۇچىلىرى بولىسىلەر؟ -دەپ سوراشقا باشلىدى .ئۇ ئىككىسى :بىز قۇرەيشنىڭ
سۇچىلىرى ،ئۇالر بىزنى سۇ ئېلىپ كېلىشكە ئەۋەتتى -،دېدى .ساھابىلەر ئۇ ئىككىسىنىڭ بۇ
سۆزىنى ياقتۇرمىدى .ئۇالر ئۇ ئىككىسىنىڭ ئەبۇسۇفياننىڭ ئادەملىرى بولۇپ چىقىشىنى ئۈمىد
قىالتتى ،شۇڭا ئۇ ئىككىسىنى ئۇردى .ئۇالر ئۇ ئىككىسىگە تەھدىت سېلىۋىدى ،ئۇ ئىككىسى:
بىز ئەبۇسۇفياننىڭ ئادەملىرى -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇ ئىككى بالىغا تەگمىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازنىڭ رۇكۇ ،سەجدىلىرىنى تۈگىتىپ ،ساالم بەرگەندىن كېيىن:
«ئۇ ئىككىسى سىلەرگە راست گەپ قىلسا ،سىلەر ئۇالرنى ئۇردۇڭالر .ئۇالر سىلەرگە يالغان
سۆزلىسە ،سىلەر ئۇالرغا تەگمىدىڭالر .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ئىككىسى راست
سۆزلىگەن ئىدى ،ئۇالر ھەقىقەتەن قۇرەيشنىڭ سۇچىلىرىدۇر» دېدى ۋە ئۇ ئىككىسىگە قاراپ:
«ماڭا قۇرەيشلەرنىڭ ئەھۋالى توغرۇلۇق خەۋەر بېرىڭالر» دېدى .ئۇ ئىككىسى :ئۇالر سەن
كۆرۈپ تۇرىۋاتقان ئاۋۇ دۆڭنىڭ ئارقىسىغا ،ۋادىنىڭ مەدىنىگە يىراق تەرىپىگە ئورۇنالشتى-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىگە« :قۇرەيشلەرنىڭ سانى قانچىلىك؟» دېدى.
ئۇ ئىككىسى :ئۇالرنىڭ سانى جىق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالرنىڭ قورال -
ياراقلىرى قانداقراق؟» دېدى .ئۇ ئىككىسى :بىلمەيمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئۇالر كۈنىگە قانچە تۆگە ئۆلتۈرىدۇ؟» دېدى .ئۇ ئىككىسى :بىر كۈنى توققۇزنى ،بىر كۈنى
ئوننى ئۆلتۈرىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قۇرەيشلەرنىڭ سانى توققۇز يۈزدىن
مىڭگىچە ئىكەن» دېدى .ئاندىن ئۇ ئىككىسىگە« :قۇرەيشلەرنىڭ يۈز ـ ئابرويلۇق كىشىلىرىدىن
كىملەر بار؟» دېدى .ئۇ ئىككىسى :ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇتبە ئىبنى رەبىيئ ،شەيبە ئىبنى
رەبىيئە ،ئەبۇلبۇختەرى ئىبنى ھىشام ،ھەكىم ئىبنى ھىزام ،نەۋفەل ئىبنى خۇۋەيلىد ،ھارىس
ئىبنى ئامىر ،تەئىمە ئىبنى ئەدى ،نەرىز ئىبنى ھارىس ،زەمئە ئىبنى ئەسۋەد ،ئەبۇجەھل ئىبنى
ھىشام ،ئۇمەييە ئىبنى خەلەپ ،ھۇججاجنىڭ ئىككى ئوغلى نەبىھ ۋە مۇنەببەھ ،سۇھەيل ئىبنى
ئەمرى ۋە ئەمر ئىبنى ئابدۇۋۇد قاتارلىقالر بار -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە
بۇرۇلۇپ« :مانا بۇالر مەككىنى ئىدارە قىلغۇچىالردۇر .ئۇالر ھەقىقەتەن سىلەرگە مەككىنىڭ
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خەزىنىلىرىنى ئېلىپ كەلدى» دېدى.
﴿ﷲ نىڭ مۇنداق قىلىشى ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك
بولۇشى ،ياشايدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى﴾ مۇھەممەد

ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ نىڭ مۇنداق قىلىشى كاپىر
بولىدىغانالرنىڭ ۋەز ـ نەسىھەتنى ۋە دەلىل ـ پاكىتنى ئاشكارا كۆرۈپ ئاندىن كاپىر بولۇشى،
ئىمان ئېيتىدىغانالرنىڭمۇ ۋەز ـ نەسىھەتنى ۋە دەلىل ـ پاكىتنى ئوچۇق ـ ئاشكارا كۆرۈپ ئاندىن
ئىمان ئېيتىشى ئۈچۈندۇر .بۇ ناھايىتى ياخشى بېرىلگەن تەپسىردۇر .ئۇنىڭ تەپسىالتى مۇنداق
بولىدۇ:
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىش،
ھەق دىننى باتىل دىننىڭ ئۈستىدىن غەلىبىگە ئېرىشتۈرۈش ،ھەقىقەتنىڭ ئاشكارا بولۇشى،
دەلىل ـ پاكىتنىڭ كەسكىن ۋە روشەن بولۇشى ،دەلىل ـ پاكىتقا قارىتا ھېچكىمنىڭ گۇمانى
قالماسلىقى ئۈچۈن ،سىلەرنى دۈشمىنىڭالر بىلەن ئۇچرىشىشنى ۋەدىلەشمىگەن بىر ئورۇندا
ئۇچراشتۇردى .شۇ ۋاقىتتا ،ئۇالر كۇپۇرلۇقلىرىنى ئاشكارا كۆرگەندىن كېيىن ،ئۇنى يەنىال
داۋامالشتۇرىدۇ .چۈنكى دەلىل ـ پاكىت كۆرسىتىلگەندىن كېيىن ،ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ تۇيۇق
يولدا ئىكەنلىكى مەلۇم بولىدۇ .ئىمان ئېيتىدىغانالرمۇ دەلىل ـ پاكىتنى ئاشكارا كۆرگەندىن
كېيىن ،ئاندىن ئىمان ئېيتىدۇ .ئىمان دىلالرنى تىرىلدۈرگىچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەسلىدە ئۆلۈك (يەنى كاپىر) بولۇپ ،بىز ئۇنى
(يەنى ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمان بىلەن) تىرىلدۈرگەن ،بىز ئۇنىڭغا كىشىلەر ئارىىسىدا ھىدايەت
تېپىشقا نۇر بەرگەن بىر ئادەم﴾ (((.ئائىشە ئۆزىگە چاپالنغان بوھتان ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
مېنىڭ ھەققىمدە بوھتان توقۇغانالر ھاالك بولدى.

﴿ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ،ئەلۋەتتە ،ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ
دۇئايىڭالرنى ،يالۋۇرۇشلىرىڭالرنى ۋە ياردەم تىلىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
﴿(نىيەتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرنى ،ھەق بىلەن
قارشىالشقۇچى كاپىرالردىن ئىبارەت دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقىڭالرنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

*******
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ
((( ئەنئام سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا ،ﷲ چۈشۈڭدە ساڭا ئۇالرنى (يەنى دۈشمەنلىرىڭنى) ئاز
كۆرسەتتى ،ئەگەر ساڭا ئۇالرنى كۆپ كۆرسەتكەن بولسا ،سىلەرگە چوقۇم قورقۇنچ چۈشەتتى
ۋە جەڭ ئىشىدا چوقۇم دە  -تاالش قىالتتىڭالر ،لېكىن ﷲ (سىلەرنى مۇنداق قىلىشتىن)
ساقلىدى .ﷲ دىلالردىكىنى ئەلۋەتتە بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾43ﷲ 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 .ھەممە ئىش
ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ (ﷲ ئۆزى خالىغانچە ھۆكۈم قىلىدۇ)﴿.﴾44

اﷲ تائاالنىڭ ھەر بىر تەرەپتىكى قوشۇننى قارشى تەرەپكە ئاز
كۆرسەتكەنلىكى
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشىدە قۇرەيشلەرنى ئاز
كۆرسەتتى ،بۇ چۈشىنى ساھابىلىرىگە يەتكۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشقا
بولغان رىغبىتى ئاشتى.
ئىبنى ئىسھاق ۋە بىر قانچە كىشىلەرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى﴿ .ئەگەر ساڭا ئۇالرنى
كۆپ كۆرسەتكەن بولسا ،سىلەرگە چوقۇم قورقۇنچ چۈشەتتى﴾ يەنى سىلەر ئۇالردىن چوقۇم

قورققان بوالتتىڭالر ۋە ئاراڭالردا ئىختىالپ چىققان بوالتتى.

﴿لېكىن ﷲ (سىلەرنى مۇنداق قىلىشتىن) ساقلىدى﴾ يەنى ساڭا دۈشمەنلەرنى
ئاز كۆرسىتىش ئارقىلىق بۇ ئىشتىن ساقالپ قالدى﴿ .ﷲ دىلالردىكىنى ئەلۋەتتە بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى دىلالرغا يوشۇرغان نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .ﷲ كۆزلەرنىڭ
خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان
چېغىڭالردا( ،دۈشمەنلەرگە قارشى تۇرۇشقا جۈرئەت قىلسۇن دەپ) ئۇالرنى سىلەرنىڭ كۆزۈڭالرغا
ئاز كۆرسەتتى﴾ بۇمۇ ھەم ﷲ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان مەرھەمىتىدۇر .چۈنكى ،ﷲ

ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە دۈشمەنلىرىنى ئاز كۆرسەتتى .بۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىدە
كاپىرالرغا قارشى جۈرئەت پەيدا بولدى .ئەبۇئىسھاق سەبىئى ئەبۇئۇبەيدىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان
كۈنى دۈشمەنلەر بىزنىڭ كۆزلىرىمىزگە ھەقىقەتەن ئاز كۆرۈندى .ھەتتا يېنىمدىكى ئادەملەر:
ئۇالر يەتمىش ئەتراپىدا ئىكەن -،دېدى .كېيىن بىز ئۇالردىن بىر ئادەمنى تۇتۇۋېلىپ،
ئۇالرنىڭ سانىنى سورىدۇق .ئۇ :بىز مىڭ ئادەم ئىدۇق -،دېدى .بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە
ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان.
((( غافىر سۈرىسى  19ـ ئايەت.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىكرىمەنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ ھەر ئىككىال تەرەپنى بىر ـ بىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا قىزىقتۇردى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەھيا ئىبنى ئۇبادتىن ئۇبادە ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ﴿ :ﷲ بولۇشقا
تېگىشلىك ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :يەنى ﷲ ئىنتىقام ئېلىشقا تېگىشلىك كىشىلەردىن ئىنتىقام ئېلىش ۋە نېئمەتلىرىدىن
تولۇق بەھرىمەن قىلىشقا تېگىشلىك بولغان دوستلىرى  -مۆمىنلەرگە نېئمەتلىرىنى ئاتا قىلىش
ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بەدرى ئۇرۇشىنى ئەمەلگە ئاشۇردى.
بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسى شۇكى ،ﷲ تائاال ھەر ئىككىال تەرەپنى قارشى تەرەپ
ئۈستىدىن مەغرۇرالندۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ ئۇرۇشقا قىزىقىشى ئۈچۈن ،بىر ـ بىرىگە سانىنى ئاز
كۆرسەتتى .بۇ ئەھۋال ئۇرۇشقا سەپ تۈزگەندە يۈز بەردى .ئەمما ئۇرۇش قىزىپ كەتكەن،
ﷲ مۆمىنلەرگە ئارقىمۇ ئارقا چۈشۈپ تۇرىدىغان  1000پەرىشتە بىلەن ياردەم بەرگەن چاغدا،
كاپىرالرغا مۆمىنلەرنىڭ سانى ئىككى ھەسسە كۆپ بولۇپ كۆرۈندى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى 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﴾(((.
مانا بۇ ،ئىككى ئايەتنىڭ مەزمۇنىنىڭ بىرلىشىشىدۇر((( .ھەر ئىككىال ئايەت ئۆز ئورنىدا
ھەق ۋە راستتۇر .جىمى مەدھىيە ۋە ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر.

*******
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ئى مۆمىنلەر! (مۇشرىكالردىن) بىر جامائەگە (يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا) ئۇچراشقان
چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ نى كۆپ ياد
ئېتىڭالر﴿( .﴾45پۈتۈن سۆز  -ھەرىكەتلىرىڭالردا) ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت
((( ئال ئىمران سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( تەپسىر بولۇۋاتقان مەزكۇر ئايەتنىڭ مەزمۇنى ئىككى تەرەپ ئۇرۇشقا سەپ تۈزگەن ۋاقىتقا قارىتىلغان ،ئال ئىمران
سۈرىسى نىڭ  13ـ ئايىتىنىڭ مەزمۇنى ئۇرۇش قىزىپ كەتكەن ۋاقىتقا قارىتىلغان بولغاچقا ،بۇ ئىككى ئايەتنىڭ مەزمۇنى
بىر ـ بىرىگە قارمۇقارشى كەلمەيدۇ.

ئەنفال سۈرىسى

قىلىڭالر ،ئىختىالپ قىلىشماڭالر ،بولمىسا( ،دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن) قورقۇپ قالىسىلەر،
كۈچ  -قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ؛ سەۋر قىلىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن
بىللىدۇر﴿.﴾46

ئۇرۇش پرىنسىپلىرىنىڭ ئۆگىتىلىشى
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان چاغدىكى ئۇرۇش
پرىنسىپلىرىنى ۋە ئۇالر بىلەن سەپ تۈزگەن چاغدىكى ھەيۋەت بىلەن تۇرۇش يوللىرىنى
ئۆگىتىشىدىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! (مۇشرىكالردىن) بىر
جامائەگە (يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا) ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر﴾.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇئەۋفادىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،كۈن قايرىلغۇچە كۈتۈپ تۇردى.
ئاندىن ساھابىلەر ئارىسىدا ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دېدى« :ئى خااليىق! سىلەر دۈشمەنگە
ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلماڭالر .ﷲ تائاالدىن ئامانلىق تىلەڭالر ،ئەگەر دۈشمەنلەر بىلەن
ئۇچرىشىپ قالساڭالر ،ئۇرۇشتا چىداملىق بولۇڭالر .بىلىڭالركى ،جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى
ئاستىدىدۇر» .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئازراق تۇرۇۋېلىپ مۇنداق دېدى« :ئى كىتاب
چۈشۈرگۈچى ،بۇلۇتالرنى ئۈزدۈرگۈچى ،ئىتتىپاقداش قوشۇنالرنى مەغلۇب قىلغۇچى ﷲ!
ئۇالرنى مەغلۇب قىلغىن .بىزگە ئۇالرغا قارشى يادەم بەرگىن».
كەئب ئىبنى ئەخبارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ﷲ تائاالغا قۇرئان
ئوقۇش ۋە زىكرى قىلىشتىن ياخشى كۆرۈلىدىغان ھېچ ئىش يوق .ئەگەر ئۇنداق بولمىسا
ئىدى ،ﷲ ئىنسانالرنى ناماز ئوقۇشقا ۋە جىھاد قىلىشقا بۇيرىمايتتى .قارىمامسىلەر ،ﷲ
تائاال ئىنسانالرنى جىھاد ۋاقتىدىمۇ زىكرى ئېيتىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر!
(مۇشرىكالردىن) بىر جامائەگە (يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا) ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق
كۆرسىتىڭالر ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ نى كۆپ ياد ئېتىڭالر﴾.

دۈشمەن بىلەن قارىمۇ قارشى ھالغا كەلگەندە تەمكىن تۇرۇشنىڭ
بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇجاھىدالرنى دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ،مەزمۇت تۇرۇشقا؛ ئۇالر بىلەن
ئېلىشقاندا ،چىداملىق بولۇشقا ،قاچماسلىققا ،چېكىنمەسلىككە ۋە قورقۇنچاقلىق قىلماسلىققا؛
ئەنە شۇ ھالەتتىمۇ ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشكە ،ئۇنى ئۇنتۇلۇپ قالماسلىققا ،بەلكى ﷲ تائاالدىن
ياردەم تىلەشكە ،شۇ ئەھۋالالردا ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا ،ﷲ تائاال
بۇيرىغان ئىشالرنى قىلىشقا ،توسقان ئىشلىرىدىن يېنىشقا ،ئۆزئارا ئىختىالپ تۇغدۇرماسلىققا
بۇيرۇدى .ئەگەر ئۇالر ئۆزئارا ئىختىالپ قىلىشسا ،بۇ ئىختىالپ ئۇالرنىڭ يېڭىلىشىغا ۋە مەغلۇپ

761

بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.
﴿كۈچ  -قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ﴾ يەنى كۈچۈڭالر ،بىرلىكىڭالر ۋە دۈشمەنلەرگە
قارشى بولغان جۈرئىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ﴿ .سەۋر قىلىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر
بىلەن بىللىدۇر﴾ ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ ئۇرۇشتا باتۇرلۇق كۆرسىتىشىدە ،ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بۇيرۇغان نەرسىلەرنى قىلىشىدا ،ﷲ كۆرسەتكەن كۆرسەتمىلەرنى چىڭ
تۇتىشىدا ئېلىشقا تېگىشلىك ئۈلگىلەر بار.
بۇ ئېسىل خىسلەتلەر ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن ھېچ ئادەمگە نېسپ
بولمىدى .ئۇالردىن كېيىن كېلىدىغانالردىنمۇ ھېچكىمگە نېسىپ بولمايدۇ .ئۇالر ھەقىقەتەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەرىكىتى ۋە ئۇ بۇيرىغان ئىشالرغا ئىتائەت قىلىش بىلەن ناھايىتى
قىسقا مۇددەت ئىچىدە نۇرغۇن ئىنسانالرنىڭ دىللىرىنى ،شەرق ۋە غەربتىكى نۇرغۇن ئەللەرنى
پەتھى قىلدى .ئۇالرنىڭ سانى باشقا ئەللەردىكى دۈشمەن ئەسكەرلىرىنىڭ سانىغا نىسبەتەن
ناھايىتى ئاز تۇرۇقلۇق ،رۇم (ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسى) ،پارس (ئىران
ئىمپېرىيىسى) ،تۈرك (ئوتتۇرا ئاسىيا يۇرتلىرى) ،ساقالىبە ئىمپېرىيىسى((( ،بەربەر (غەربىي
شىمالىي ئافرىقىدىكى خەلقلەر يۇرتلىرى) ،ھەبەشىستان (ھازىرقى ئېفىئوپىيە) ،سۇدان ،قىبت
(ھازىرقى مىسىر) قاتارلىق ئەللەرنى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئەللەرنى تېز مۇددەت ئىچىدە
پەتھى قىلدى ۋە ئۇالرنىڭ ھەممسىنى بويسۇندۇردى .نەتىجىدە ،ﷲ تائاالنىڭ كەلىمىسى
ئۈستۈنلىككە ئېرىشتى ۋە ئۇنىڭ دىنى باشقا دىنالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى 30 .يىلغا
يەتمىگەن قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئىسالم دۆلىتى شەرقتىن غەربكىچە كېڭەيدى .ﷲ ئۇالردىن
رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنىڭ ھەممسىنى رازى قىلسۇن! بىزنى ئۇالرنىڭ قاتارىدا مەھشەرگاھقا
يىغسۇن! ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى سېخىيدۇر ۋە بەندىنىڭ تىلىگىنىنى بەرگۈچىدۇر.

*******
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ
يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا بىلەن چىققان كىشىلەر (يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى)
گە ئوخشاش بولماڭالر ،ئۇالر (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممە
ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾47ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئۇالرغا (قەبىھ) ئەمەللىرىنى چىرايلىق
((( ساقالىبە ئەينى زاماندا بۇلغارىيە بىلەن ئىستانبۇل ئارىلىقىدىكى جايالرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ قۇرۇلغان
ئىمپېرىيە.

ئەنفال سۈرىسى

كۆرسىتىپ« :ھېچقانداق كىشى سىلەرنى يېڭەلمەيدۇ ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە مەدەتكار»
دېگەن ئىدى .ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان چاغدا شەيتان ئارقىسىغا چېكىندى ۋە« :مەن
سىلەردىن ئادا  -جۇدا مەن ،سىلەر كۆرمەيۋاتقاننى ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمەن ،مەن
راستىنال ﷲ دىن قورقىمەن ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر» دېدى﴿ .﴾48ئۆز ۋاقتىدا مۇناپىقالر
ۋە دىللىرىدا كېسىلى (يەنى شەك) بارالر« :بۇالرنى (يەنى مۇسۇلمانالرنى) ئۇالرنىڭ دىنى
ئالدىدى (يەنى مۇسۇلمانالر ئۆز دىنىغا مەغرۇر بولۇپ ،ئۆزلىرىنى يېڭىلمەس دەپ گۇمان
قىلىپ ،ئاز سانلىق تۇرۇقلۇق كۆپ سانلىقالر بىلەن ئۇرۇشۇشقا چىقتى)» دېدى .كىمكى ﷲ
غا يۆلىنىدىكەن (ﷲ ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىدۇ) ،چۈنكى ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾49

مۇشرىكالرنىڭ بەدرى ئۇرۇشىغا چىققان چاغدىكى ھالىتى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى ﷲ يولىدا ئۇرۇش قىلىشقا ،ئىخالسمەن بولۇشقا ۋە ﷲ
تائاالنى كۆپ ياد ئېتىشكە بۇيرىغاندىن كېيىن ،ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن چىقىشتا ﴿چوڭچىلىق﴾
يەنى ھەقنى قوبۇل قىلماسلىق ﴿ۋە رىيا بىلەن چىققان كىشىلەر (يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى)
گە﴾ ئوخشاپ قېلىشتىن توستى .مۇشرىكالر ئۆز ـ ئۆزىدىن پەخىرلەنگەن ۋە چوڭچىلىق
قىلغان ھالدا چىققان ئىدى .ئەبۇجەھىلگە :سودا كارۋىنى ساق ـ ساالمەت قۇتۇلدى ،سىلەر
قايتىپ كېلىڭالر -،دېگەن خەۋەر يەتكۈزۈلگەندە ،ئۇ :ياق ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،بىز بەدرى سۈيىدىن ئىچىپ ،تۆگىلەرنى ئۆلتۈرۈپ ،ھاراقالرنى ئىچمىگىچە ،ناخشا
ـ ئۇسسۇلچى بىزگە نەغمە ـ ناۋا قىلىپ بەرمىگىچە ئارقىمىزغا قايتمايمىز ،شۇنداق قىلساق ،شۇ
كۈندىكى شانلىق ئىشىمىز ئەرەبلەر مەڭگۈ ئېغىزلىرىدىن چۈشۈرمەيدىغان داستانغا ئايلىنىدۇ-،
دېدى .ئىش دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بولدى .چۈنكى ئۇالر بەدرى سۈيىنىڭ يېنىغا ،ئۆزلىرىنىڭ
ئۆلۈمى تەقدىر قىلىنغان ئورۇنغا كەلدى .ئۇالرنىڭ جەسەتلىرى خارالنغان ،كەمسىتىلگەن ۋە
ھاقارەتلەنگەن ھالدا بەدرى قۇدۇقلىرىغا ،يەنى مەڭگۈلۈك ئازاب ئورنى بولغان دوزاخالرغا
تاشالندى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن ۋە نېمە مەقسەتتە كەلگەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇڭا ئۇالرنى قاتتىق
جازالىدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ،زەھھاك ۋە سۇددى قاتارلىقالر
ﷲ تائاالنىڭ ﴿يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا بىلەن چىققان كىشىلەر (يەنى قۇرەيش
مۇشرىكلىرى) گە ئوخشاش بولماڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر بەدرى
ئۇرۇشى كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغىلى چىققان مۇشرىكالردۇر.
مۇھەممەد ئىبنى كەھف مۇنداق دەيدۇ :قۇرەيشلەر مەككىدىن بەدرىگە چىققاندا ،ناخشا
ـ ئۇسسۇلچىلىرىنى ۋە داپ  -دۇمباقلىرىنى بىللە ئېلىپ چىقتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال
بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋە رىيا بىلەن چىققان كىشىلەر (يەنى
قۇرەيش مۇشرىكلىرى) گە ئوخشاش بولماڭالر ،ئۇالر (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسىدۇ،
ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر﴾.
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شەيتاننىڭ ئۇالرغا ئەمەللىرىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ مەغرۇرالندۇرغانلىقى
﴿ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئۇالرغا (قەبىھ) ئەمەللىرىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ« :ھېچقانداق كىشى
سىلەرنى يېڭەلمەيدۇ ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە مەدەتكار» دېگەن ئىدى﴾ لەنىتى شەيتان شۇ

يامان نىيەتلىرىنى ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسىتىپ :سىلەرنى ھېچكىم يېڭەلمەيدۇ -،دەپ خام
ـ خىيال قىلغۇزدى ۋە ئۇالرنىڭ بەنۇبەكىر قەبىلىسىدىن ئىبارەت دۈشمەنلىرىنىڭ پۇرسەتتىن
پايدىلىنىپ مەككىگە ھۇجۇم قىلىشقا بولغان قورقۇنچىسىنى قۇرەيشلەردىن كۆتۈرۈۋېتىپ ،مەن
سىلەرنىڭ قوشناڭالر -،دېدى .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،شەيتان قۇرەيشلەرگە بەنى مۇدلەج
قەبىلىسىنىڭ باشلىقى سۇراقە ئىبنى مالىكنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ ،كۆرۈندى ،سۇراقە مەككە
ئەتراپىدىكى قەبىلىلەر ئارىسىدىكى كۆزگە كۆرۈنگە ئادەم ئىدى .شەيتان قۇرەيشلەرنى ئەنە
شۇنداق ئالدىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەيتان ئۇالرغا (يالغان) ۋەدىلەرنى بېرىدۇ ۋە
ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ (يەنى ئەمەلدە ئىشقا ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى كۆڭلىگە سالىدۇ)،
شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ﴾(((.

ئىبنى جۇرەيج ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ تەپسىر بولۇۋاتقان ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئىبلىس شەيتان بايرىقىنى
كۆتۈرۈپ ،ئەسكەرلىرىنى باشالپ ،مۇشرىكالر بىلەن بىللە كەلدى ۋە مۇشرىكالرنىڭ دىللىرىدا:
سىلەرنى بۈگۈن ھېچكىم يېڭەلمەيدۇ ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالر -،دېگەن
ئىشەنچنى تۇرغۇزدى .ئۇالر ئۇرۇشقا كىرگەندە ،شەيتان پەرىشتىلەرنىڭ ياردەمگە كەلگەنلىكىنى
كۆرۈپ ﴿ئارقىسىغا چېكىندى﴾ ۋە﴿ :مەن سىلەردىن ئادا  -جۇدا مەن ،سىلەر كۆرمەيۋاتقاننى

ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمەن ،مەن راستىنال ﷲ دىن قورقىمەن ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾

دېدى.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئىبلىس شەيتان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ ئەسكەرلىرىنى
ئەگەشتۈرۈپ ،بەنى مۇدلىج قەبىلىسىدىكى سۇراقە ئىبنى مالىكنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ كەلدى.
شەيتان مۇشرىكالرغا :بۈگۈن سىلەرنى ھېچكىم يېڭەلمەيدۇ ،مەن سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالر-،
دېدى .قوشۇنالر سەپكە تۇرغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر چاڭگال توپا ئېلىپ
مۇشرىكالرنىڭ يۈزلىرىگە قارىتىپ ئاتتى .ئۇالر ئارقىسىغا چېكىندى .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم
ئىبلىسقا قاراپ كەلدى ،ئىبلىس مۇشرىكالردىن بىر ئادەمنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇراتتى .ئىبلىس
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى كۆرۈپ قولىنى دەرھال تارتىپ ئارقىسىغا چېكىندى ،ئەسكەرلىرىمۇ
ئۇنىڭ بىلەن بىللە چېكىندى .ھېلىقى مۇشرىك :ئى سۇراقە! سەن بىزنىڭ مەدەتكارىمىز
ئىكەنلىكىڭنى دەۋاتاتتىڭغۇ؟ -دېدى .ئىبلىس :مەن ھەقىقەتەن سىلەر كۆرمەيۋاتقاننى كۆرۈپ
تۇرىۋاتىمەن .مەن راستىنال ﷲ تائاالدىن قورقىمەن ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر -،دېدى.
بۇ ئەھۋال ئۇ پەرىشتىلەرنى كۆرگەن چاغدا بولغان ئىدى.
((( نىسا سۈرىسى  120ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

مۇشرىكالرنىڭ بەدرى ئۇرۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى
﴿ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئۇالرغا (قەبىھ) ئەمەللىرىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ« :ھېچقانداق
كىشى سىلەرنى يېڭەلمەيدۇ ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە مەدەتكار» دېگەن ئىدى .ئىككى قوشۇن
ئۇچراشقان چاغدا شەيتان ئارقىسىغا چېكىندى ۋە« :مەن سىلەردىن ئادا  -جۇدا مەن ،سىلەر
كۆرمەيۋاتقاننى ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمەن ،مەن راستىنال ﷲ دىن قورقىمەن ،ﷲ نىڭ
ئازابى قاتتىقتۇر» دېدى﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىككى تەرەپنىڭ قوشۇنلىرى
بىر ـ بىرىگە يېقىنالشقان چاغدا ،ﷲ مۇسۇلمانالرنى مۇشرىكالرنىڭ كۆزىگە ئاز كۆرسەتتى،
مۇشرىكالرنىمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ كۆزىگە ئاز كۆرسەتتى .مۇشرىكالر :مۇسۇلمانالرنى ئۇالرنىڭ
دىنى ئالداپتۇ -،دېدى .ئۇالر بۇ سۆزىنى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۆزلىرىگە ئاز كۆرۈنگەنلىكى
ئۈچۈن قىلغان ئىدى .ئۇالر مۇسۇلمانالرنى چوقۇم يېڭىۋالىمىز دەپ ئوياليتتى ۋە بۇنىڭدىن ھېچ
شەكلەنمەيتتى .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ﷲ غا يۆلىنىدىكەن (ﷲ ئۇنىڭغا
ئەلۋەتتە ياردەم بېرىدۇ) ،چۈنكى ﷲ غالىبتۇر﴾.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالر مۆمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
ئەمر ـ پەرمانلىرىغا قاتتىق يېپىشقانلىقىنى كۆردى .بىزگە بايان قىلىنىشچە ،ئەبۇجەھىل:
سەركەشلىك ۋە تەرسالىق يۈزىسىدىن ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مۇسۇلمانالر
بۈگۈندىن كېيىن ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلمايدۇ -،دېدى.
ئامىر شەئبىي مۇنداق دەيدۇ :مەككە ئەھلىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىسالم ھەققىدە
سۆزلەشتى ،ئاندىن ئۇالر مۇشرىكالر بىلەن بەدرىگە چىقىپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنىڭ ئاز
ئىكەنلىكىنى كۆرگەندە ،ئۇالرنى ئۇالرنىڭ دىنى ئالداپتۇ -،دېدى.
﴿كىمكى ﷲ غا يۆلىنىدىكەن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ كۈچىگە تايىنىدىكەن(﴿ ،ﷲ
ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىدۇ) ،چۈنكى ﷲ غالىبتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ئىلتىجا قىلغان

كىشىگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ﷲ تائاالغالىبتۇر ،قۇدرەتلىكتۇر ،بۈيۈك پادىشاھتۇر.

﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ھەممە ئىشنى ئۆز ئورنىغا قويغۇچىدۇر .ئۇ ياردەمگە
ھەقلىق بولغان كىشىگە ياردەم بېرىدۇ .مەغلۇبىيەتكە ھەقلىق بولغان كىشىنى مەغلۇب
قىلىدۇ.

*******
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
پەرىشتىلەر (بەدرى ئۇرۇشىدا) كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ۋە
ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگەن بوالتتىڭ).
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(پەرىشتىلەر ئۇالرغا) «دوزاخنىڭ كۆيدۈرگۈچى ئازابىنى تېتىڭالر!» (دەيتتى)﴿ .﴾50بۇ
(ئازاب) سىلەرنىڭ قىلمىش جىنايىتىڭالر تۈپەيلىدىندۇر ،ﷲ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى
ئەمەستۇر﴿.﴾51

پەرىشتىلەرنىڭ كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى ئۇرۇپ تۇرۇپ ئالغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەگەر سەن پەرىشتىلەرنىڭ كاپىرالرنىڭ
جانلىرىنى ئېلىۋاتقان ھالىتىنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرگەن بولساڭ ،ئەلۋەتتە ،قاتتىق قورقۇنچلۇق
ۋە يىرگىنىچلىك بىر ھالەتنى ،يەنى پەرىشتىلەرنىڭ ﴿ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا
ئۇرۇۋاتقانلىقىنى﴾ كۆرگەن بوالتتىڭ .پەرىشتىلەر ئۇالرغا«﴿ :دوزاخنىڭ كۆيدۈرگۈچى ئازابىنى
تېتىڭالر!»﴾ دەيتتى.
ئىبنى جۇرەيج مۇجاھىدنىڭ :بەدرى ئۇرۇشى كۈنى پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ ﴿ئارقىلىرىغا﴾
يەنى ساغرىلىرىغا ئۇردى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئىبنى جۇرەيج ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا ئالدىنى
قىلىپ كەلسە ،پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە قىلىچ بىلەن ئۇراتتى .ئەگەر ئۇالر ئارقىسىغا
چېكىنسە ،پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن يېتىشىۋېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئارقىلىرىغا ئۇراتتى.
گەرچە بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى بەدرى ۋەقەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ
بارلىق كاپىرالرغا قارىتىلغاندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :پەرىشتىلەر (بەدرى ئۇرۇشىدا)
كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ
ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگەن بوالتتىڭ)﴾ ﷲ تائاال مۇھەممەد سۈرىسىدىمۇ

شۇنداق بايان قىلدى .ئەنئام سۈرىسىدىمۇ مۇنداق دېگەنىدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنى
سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتلىرىدا كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە ،قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسەن) ،پەرىشتىلەر
(((
(يەنى ئازاب پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ« :سىلەر جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر! ...دەيدۇ﴾
يەنى ئەگەر ئۇالرنىڭ جانلىرىنىڭ چىقىشى قىيىنالشسا ،شۇنداقال جانلىرى تەنلىرىدىن
چىققىلى ئۇنىمىسا ،پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرىقى بىلەن ئۇالرنى قوللىرى بىلەن ئۇرۇپ،
جانلىرىنى مەجبۇرى ئاالتتى .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،پەرىشتىلەر ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئازابى
بىلەن غەزىبىنى يەتكۈزىدۇ.
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بەرائىنىڭ ھەدىسىدىمۇ مۇنداق بايان قىلىنغان :كاپىر سەكراتقا چۈشكەندە ،ئەزرائىل ئەنە
شۇ قورقۇنچلۇق ھالەتتە كېلىپ :ئى پاسكىنا جان! ئاتەشلىك شامالنىڭ ،زىيادە ھارارەتلىك
قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان سايىنىڭ ئازابىغا چىققىن! -دەيدۇ .ئاندىن جان
ئۇنىڭ تېنىدىن ئايرىلىدۇ ،پەرىشتىلەر ئۇ جاننى تەندىن خۇددى ھۆل يۇڭدىن زىخ تارتىپ
چىقارغاندەك ،قوپاللىق بىلەن تارتىپ چىقىرىدۇ .ئۇ جاننى تەننىڭ تومۇر ۋە پەيلىرىدىن يۇلۇپ
چىقىرىدۇ.
((( ئەنئام سۈرىسى  93ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

شۇڭا ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنىڭ كاپىرالرغا مۇنداق دەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ:
﴿«دوزاخنىڭ كۆيدۈرگۈچى ئازابىنى تېتىڭالر!»﴾﴿ ،بۇ (ئازاب) سىلەرنىڭ قىلمىش جىنايىتىڭالر
تۈپەيلىدىندۇر﴾ يەنى سىلەرگە بېرىلگەن بۇ جازا سىلەرنىڭ دۇنيادىكى ھايات چېغىڭالردا
قىلغان يامان ئىشلىرىڭالر سەۋەبىدىندۇر .ﷲ سىلەرگە شۇ قىلىمىشىڭالر تۈپەيلىدىن بۇ
جازانى بەردى.
﴿ﷲ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴾ يەنى ﷲ بەندىلىرىدىن ھېچكىمگە زۇلۇم
قىلمايدۇ .بەلكى ھېكمەت ۋە ئادالەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .ﷲ بۈيۈكتۇر ،يۈكسەكتۇر،
ئۇلۇغدۇر ،ھەممە نۇقسانالردىن پاكتۇر ،ھەممىدىن بىھاجەتتۇر ۋە مەدھىيىگە اليىقتۇر.
بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى بەندىلىرىم!
مەن ھەقىقەتەن ئۆزەمگە زۇلۇمنى ھارام قىلدىم ،ئۇنى سىلەرنىڭ ئاراڭالردىمۇ ھارام قىلدىم.
ئۆزئارا زۇلۇم قىلىشماڭالر .ئى بەندىلىرىم! ئەنە شۇ سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالردۇر ،مەن ئۇنى
سىلەر ئۈچۈن ساقالپ قويدۇم .كىمكى ياخشىلىققا ئېرىشسە ،ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتسۇن.
كىمكى يامانلىققا ئېرىشسە ،ئۇ پەقەت ئۆزىگىال ماالمەت قىلسۇن».

*******
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ
(بۇ كاپىرالرنىڭ گۇناھ قىلىش ئادىتى) پىرئەۋن جامائەسى ۋە ئۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ
ئادىتىگە ئوخشايدۇ ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلدى ،گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ،ﷲ
ئۇالرنى ھاالك قىلدى .ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴿.﴾52
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! بىز سېنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتسەك ،سېنى
ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ مۇشرىكالرنىڭ قىلمىشلىرى ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەلەرنى
ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنىڭ قىلمىشلىرىغا ئوخشايدۇ .بىز ئۇالرغا ئوخشاش پەيغەمبەرلەرنى
ئىنكار قىلغان پىرئەۋن تەۋەلىرى ۋە بۇالردىنمۇ ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلىش ئادىتىمىز ۋە شۇالرغا
تۇتقان يولىمىز بويىچە مۇشرىكالرنى جازالىدۇق.
﴿گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ،ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى غالىب
ۋە قۇدرەتلىك ھالەتتە تۇرۇپ ھاالك قىلدى﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،ﷲ نىڭ ئازابى
قاتتىقتۇر﴾ يەنى ھېچقانداق غالىب كۈچ ﷲ تائاالنى يېڭەلمەيدۇ ۋە ھېچبىر گۇناھكار ﷲ
تائاالنىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
بۇ (يەنى ئۇالرغا نازىل بولغان ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،بىرەر قەۋم ئۆزلىرىنىڭ ھالىتىنى
(كۇفرى ۋە گۇناھ بىلەن) ئۆزگەرتمىگىچە ﷲ ئۇالرغا بەرگەن نېمىتىنى ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ،
ﷲ (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،قىلمىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾53
(ئۇالرنىڭ ئادىتى) پىرئەۋن جامائەسىنىڭ ۋە ئۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ ئادىتىگە ئوخشايدۇكى،
ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ئىدى .گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى ھاالك
قىلدۇق ،پىرئەۋن جامائەسىنى (دېڭىزغا) غەرق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى (كۇفرىلىق
ۋە گۇناھ قىلىپ ،ئۆزلىرىنى ئازابقا دۇچار قىلىش بىلەن) ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى (قەۋم)
بولدى﴿.﴾54
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ پۈتۈنلەي ئادىل ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىدىغانلىقى
ئۈچۈن ،بىرەر ئادەم گۇناھ قىلىش تۈپەيلىدىن ئۆزىگە بېرىلگەن نېئمەتنى ئۆزى ئۆزگەرتىۋەتمىسىال،
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا بەرگەن نېئمەتنى ئۆزگەرتىۋەتمەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەر قانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمىگىچە
(يەنى ﷲ نىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىگە تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۆممىگىچە) ﷲ ئۇالرنىڭ
ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ (يەنى ﷲ ئۇالرغا بەرگەن نېئمەت ،خاتىرجەملىك ۋە ئىززەت  -ھۈرمەتنى
ئېلىپ تاشلىمايدۇ) ،ﷲ بىرەر قەۋمنى ھاالك قىلماقچى (ياكى ئازابلىماقچى) بولسا ،ئۇنىڭغا
قارشى تۇرغىلى بولمايدۇ ،ئۇالرغا ئازابنى دەپئى قىلىدىغان ﷲ دىن باشقا ئىگىمۇ بولمايدۇ﴾(((.
﴿(ئۇالرنىڭ ئادىتى) پىرئەۋن جامائەسىنىڭ ۋە ئۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ ئادىتىگە
ئوخشايدۇكى﴾ يەنى مۇشرىكالرنىڭ قىلمشىلىرى پىرئەۋن تەۋەلىرى ۋە ئۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ
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قىلمىشلىرىغا ئوخشايدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان شۇ گۇناھلىرى
تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى .ﷲ ئۇالرغا ئاتا قىلغان باغۇ ـ بوستان ،بۇالق ،زىرائەت،
بايلىق ۋە ئېسىل تۇرالغۇ جاي قاتارلىق نېئمەتلەرنى ۋە ئۇالر بەھرىمەن بولۇۋاتقان مېۋىلەرنى
ئۇالردىن تارتىۋالدى .شۇنداق قىلىشى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا زۇلۇم قىلغانلىقى ئەمەس ،بەلكى
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلغۇچى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.

*******
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜ
((( رەئد سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

ﷲ نىڭ نەزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئەڭ يامىنى كۇفرىدا چىڭ تۇرغانالردۇركى ،ئۇالر
ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتمايدۇ﴿( .﴾55ئى مۇھەممەد!) سەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مەلۇم
كىشىلەر بىلەن (مۇشرىكالرغا ياردەم بەرمەسلىكلىرى ئۈستىدە) مۇئاھىدە تۈزدۈڭ ،ئۇالر
بولسا ھەر قېتىمدا مۇئاھىدىسىنى بۇزىدۇ ،ئۇالر ﷲ دىن قورقمايدۇ﴿ .﴾56ئەگەر
ئۇرۇشتا ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلساڭ ،ئارقىدىكىلىرىنىڭ قېچىشى ۋە ئىبرەت ئېلىشى
ئۈچۈن ئۇالرنى قاتتىق جازالىغىن (يەنى ئۇالرنى باشقىالرغا ئىبرەت قىلغىنكى ،ئۇالرنىڭ
سەن بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا دەرمانى قالمىسۇن)﴿.﴾57

كۇپۇرلۇق قىلغان ۋە ئەھدىنى بۇزغان كاپىرالرنى قاتتىق جازاالش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يەر يۈزىدىكى ھايۋاننىڭ ئەڭ يامىنىنىڭ ﷲ تائاالغا ئىمان
ئېيتمايدىغان ،ھەر زامان ئەھدە تۈزسە ئەھدىسىدە تۇرمايدىغان ،ئەھدىسىنى قەسەم
بىلەن تەكىتلەپ تۇرۇپ ئۇنى بۇزىدىغان كاپىرالر ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ.
﴿ئۇالر ﷲ دىن قورقمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىلغان گۇناھلىرىنىڭ ھېچقايسىسىدا ﷲ
تائاالدىن قورقمايدۇ﴿ .ئەگەر ئۇرۇشتا ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلساڭ ،ئارقىدىكىلىرىنىڭ
قېچىشى ۋە ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن ئۇالرنى قاتتىق جازالىغىن﴾.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ھەسەنبەسرى ،زەھھاك ،سۇددى ،ئەتا
خۇراسانىي ۋە ئىبنى ئۇيەينە قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :يەنى ئۇالرنىڭ ئەدىۋىنى
تازا بەرگىن! بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇكى ،ئەرەب ۋە باشقا مىللەتلەردىن بولغان
دۈشمەنلەرنىڭ قورقۇشى ۋە ئۇالرغا قاتتىق ئىبرەت بولۇشى ئۈچۈن بۇالرنى قىرىپ
تاشالپ قاتتىق جازالىغىن!
﴿قېچىشى ۋە ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە سۇددى مۇنداق
دەيدۇ :ئۇالرنىڭ ئەھدىنى بۇزۇپ ،ئاندىن ئەنە شۇ ئاقىۋەتكە قېلىشىدىن ھەزەر ئەيلىشى
ئۈچۈن ئۇالرنى قاتتىق جازالىغىن!

*******
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ئەگەر سەن (مۇئاھىدە تۈزگەن) قەۋمدىن خىيانەت (ئاالمەتلىرىنى) سەزسەڭ،
مۇئاھىدىسىنى ئۇالرغا ئوچۇق  -يورۇقلۇق بىلەن تاشالپ بەرگىن (يەنى سەن بىلەن
مۇئاھىدە تۈزۈشكەن قەۋمدىن خىيانەت شەپىسى كۆرۈلسە ،ئۇالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم
قىلماستىن ،مۇئاھىدىنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقىنى ئالدى بىلەن ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ
قويغىن) .ﷲ ھەقىقەتەن خائىنالرنى دوست تۇتمايدۇ﴿.﴾58

769

خىيانەت كۆرۈلگەندە ئەھدىنى ئوچۇق ـ ئاشكارا بىكار قىلىشنىڭ
بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سەن (مۇئاھىدە
تۈزگەن) قەۋمدىن خىيانەت (ئاالمەتلىرىنى) سەزسەڭ﴾ يەنى سەن ئەھدە تۈزۈشكەن قەۋمنىڭ
بۇ ئەھدىنى بۇزماقچى بولغانلىقىنى سەزسەڭ﴿ ،مۇئاھىدىسىنى ئۇالرغا ئوچۇق  -يورۇقلۇق
بىلەن تاشالپ بەرگىن﴾ يەنى سېنىڭ ئۇالرغا دۈشمەن ،ئۇالرنىڭ ساڭا دۈشمەن ئىكەنلىكىنى،

ئاراڭالردىكى ئەھدىنىڭ ئوچۇق ـ يورۇقلۇق بىلەن بىكار قىلىنغانلىقىنى ،سېنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ
بىلىپ تۇرۇشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئەھدىنى بىكار قىلغانلىقىڭنى ئوقتۇرۇپ قويغىن.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن خائىنالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر كاپىرالرنىڭ ھەققىگە خىيانەت
قىلىنغان تەقدىردىمۇ ،ﷲ ئۇنى ھەم دوست تۇتمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد سەلىم ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇئاۋىيە رۇم
زېمىنىغا قاراپ يۈرۈش قىلدى .ئۇنىڭ بىلەن رۇمالرنىڭ ئارىسىدا مەلۇم مۇددەتلىك ئەھدە بار
ئىدى .بۇ ئەھدىنىڭ مۇددىتى تۈگەشكە يېقىنالشقاندا ،ئۇ ئۇالرنىڭ زېمىنىغا يېقىنلىشىشنى
كۆزلەپ شۇ يۈرۈشنى قىلدى .ئەھدىنىڭ مۇددىتى تۈگىشى بىلەنال ئۇالرغا ھۇجۇم قىلماقچى
بولدى .ئۇالغقا مىنگەن بىر ئادەم توساتتىن چىقىپ :ﷲ بۈيۈكتۇر ،ﷲ بۈيۈكتۈر ،ئەھدىگە
ۋاپا قىلىش كېرەك ،ئۇنىڭغا خىيانەت قىلماسلىق كېرەك ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :كىم بىرەر قەۋم بىلەن ئەھدە تۈزسە ،ئۇنىڭ مۇددىتى تۈگىگىچە ئۇنىڭغا
چوقۇم ئەمەل قىلسۇن ياكى بۇ ئەھدىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقىنى ئۇالرغا ئوچۇق ـ يورۇقلۇق
بىلەن بىلدۈرۈلۈپ قويسۇن» دېگەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ سۆز مۇئاۋىيەگە يېتىپ
باردى .مۇئاۋىيە ئارقىسىغا قايتىپ كېلىپ ،ئۇ پېشقەدەم ئادەمنى سۈرۈشتە قىلسا ،ئۇ ئەمر ئىبنى
ئەنبەسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىكەن ،بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى ،تىرمىزى ،نەسەئى
ۋە ئىبنى ھىببان قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
(بەدرى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلمەي قالغان) كاپىرالر قۇتۇلدۇق دەپ ئويلىمىسۇن ،ئۇالر
(پەرۋەردىگارىنىڭ جازاسىدىن) ھەقىقەتەن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ﴿ .﴾59دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن
ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى ،جەڭ ئېتى تەييارالڭالر ،بۇنىڭ
بىلەن ﷲ نىڭ دۈشمىنىنى ،ئۆزەڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى
قورقىتىسىلەر ،ئۇالرنى سىلەر تونۇمايسىلەر ،ﷲ تونۇيدۇ ،سىلەرنىڭ ﷲ يولىدا سەرپ

ئەنفال سۈرىسى

قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا بولسۇن ،سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ ،سىلەرگە
زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ)﴿.﴾60

اﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلەرنى قورقۇتۇش ئۈچۈن مۆمىنلەرنى كۈچىنىڭ
يېتىشىچە تەييارلىق قىلىشقا بۇيرىغانلىقى
﴿كاپىرالر قۇتۇلدۇق دەپ ئويلىمىسۇن﴾ ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! پۇرسەت كەتتى ،ئۇالرغا كۈچىمىز يەتمەيدۇ ،دەپ ئويلىمىغىن.
بەلكى كاپىرالر بىزنىڭ قۇدرىتىمىز ئاستىدىدۇر ۋە بىزنىڭ چاڭگىلىمىزدىن قېچىپ
قۇتۇاللمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يامان ئىش قىلىدىغانالر بىزدىن (يەنى ئازابىمىزدىن)
قېچىپ قۇتۇالاليمىز دەپ ئوياليدۇ .ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!﴾(((﴿ ،كاپىرالرنى
زېمىنىدا ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇالاليدۇ دەپ ئويلىمىغىن ،ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ
بولىدۇ ،دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾(((﴿ ،كاپىرالرنىڭ (پۇل  -مال ،ئابروي ،مەرتىۋە
ئىزدەش يۈزىسىدىن) شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن .بۇ ئازغىنا بەھرىمەن
بولۇشتۇر ،كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ .ئۇ نېمىدېگەن يامان تۆشەك!﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قوراللىرىنى كۈچىنىڭ
يېتىشىچە تەييارالشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن،
قولۇڭالردىن كېلىشىچە﴾ يەنى قانچىلىك كۈچۈڭالر يەتسە شۇنچىلىك ﴿قورال كۈچى ،جەڭ
ئېتى تەييارالڭالر﴾.
ئىمام ئەھمەد ئۇقبە ئىبنى ئامىردىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇ :مەن پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبەر ئۈستىدە تۇرۇپ﴿« :دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن،
قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى ،جەڭ ئېتى تەييارالڭالر﴾ بىلىڭالركى ،ئوق ئېتىپ مەشق

قىلىش ھەقىقەتەن قورال كۈچى تەييارلىغانلىقتۇر .بىلىڭالركى ،ئوق ئېتىپ مەشق قىلىش
ھەقىقەتەن قورال كۈچى تەييارلىغانلىقتۇر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دېدى .بۇ ھەدىسنى
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئات ئۈچ تۈرلۈك ئىش ئۈچۈن بېقىلىدۇ .ئات بېقىش بىر
ئادەمگە ئەجىر ئېلىپ كېلىدۇ .يەنە بىر ئادەمگە ھاجىتىنى قامدايدىغان مەنپەئەت ئېلىپ
كېلىدۇ ۋە يەنە بىر ئادەمگە بولسا ،گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ .ئات بېقىپ ئەجرىگە ئېرىشىدىغان
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  4ـ ئايەت.
((( نۇر سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  196ــــ  197ـ ئايەتلەر.
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ئادەم ئېتىنى ﷲ يولىدا ئۇرۇش قىلىشقا ئاتاپ ،ئۇنىڭ ئارغامچىسىنى ئۇزۇن قىلىپ ئوتالققا
ياكى چىملىققا باغالپ قويىدۇ .ئات ئارغامچىسى يەتكەن يەرگىچە شۇ ئوتالق ياكى چىملىقتا
ئوتلىسا ،بۇنىڭ بىلەن ئات ئىگىسىگە ساۋاب يېزىلىپ تۇرۇلىدۇ .ئەگەر ئات ئارغامچىسىنى
ئۈزۈۋېلىپ دۆڭدىن دۆڭگە چېپىپ يۈرسە ،ئۇنىڭ چاپقان ئىزلىرى ۋە تېزەكلىرى ئۈچۈنمۇ
ئات ئىگىسىگە ساۋاب يېزىلىپ تۇرىدۇ .ئەگەر ئات بىرەر ئۆستەڭنىڭ يېنىدىن ئۆتۈۋېتىپ
ئۇنىڭدىن سۇ ئىچسە ،ئات ئىگىسى ئۇنى ئۆستەڭ بويىغا سۇغىرىش ئۈچۈن ئېلىپ بارمىغان
بولسىمۇ ،بۇنىڭ بىلەنمۇ ئات ئىگىسىگە ساۋاب يېزىلپ تۇرىدۇ .ئەنە شۇالرنىڭ ھەممىسى ئات
ئىگىسىگە ئەجىر ئېلىپ كېلىدۇ .بىر ئادەم ئاتنى ئۆز ھاجىتىنى قامداش ۋە موھتاجلىقتىن
ساقلىنىش ئۈچۈن باقىدۇ .ئۇ ئات ئۈستىدىكى ﷲ تائاالنىڭ ھەققىنى ئۇنتۇپ قالماي ئادا
قىلىدۇ .مۇشۇنداق قىلىش ،ئۇ ئادەمگە ھاجىتىنى قامدايدىغان مەنپەئەت ئېلىپ كېلىدۇ .بىر
ئادەم ئاتنى باشقالرغا رىيا قىلىش ،پەخىرلىنىش ۋە كۆز ـ كۆز قىلىش ئۈچۈن باقىدۇ .شۇنىڭغا
ئاساسەن ئۇ ئات ئۆز ئىگسىگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ» .ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
ئېشەك توغرۇلۇق سورىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ ماڭا ئۇ ھەقتە پۈتۈن مەزمۇننى ئۆز
ئىچىگە ئالغان﴿ :كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ.
كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾((( دېگەن بۇ تەڭداشىز
ئايەتتىن باشقا ھېچ نەرسە نازىل قىلمىدى» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئات ئۈچ تۈرلۈك ئىش ئۈچۈن بېقىلىدۇ ،بىرىنچىسى،
مەرھەمەتلىك ﷲ تائاال ئۈچۈن؛ ئىككىنچىسى ،شەيتان ئۈچۈن؛ ئۈچىنچىسى ئات ئىنسان
ئۈچۈن بېقىلىدۇ .مەرھەمەتلىك ﷲ ئۈچۈن بېقىلغان ئات ﷲ يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن
بېقىلغان ئاتتۇر .بۇ ئاتنىڭ يەم ـ خەشىكى ،تېزىكى ،سۈيدۈكى ۋە باشقا ﷲ خالىغان
ھەممە نەرسىسىدە ئات باققۇچىغا ئەجىر بار .شەيتان ئۈچۈن بېقىلغان ئات قىمار ئويناش
ياكى پۇل تىكىپ مۇسابىقىگە سېلىش ئۈچۈن بېقىلغان ئاتتۇر .ئىنسان ئۈچۈن بېقىلغان ئات،
ئۇنىڭ تايچاقلىرىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن بېقىلغان ئاتتۇر .بۇ خىل ئات( ،ئات) ئىگىسىنى
موھتاجلىقتىن ساقاليدۇ».
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ئىمام بۇخارى ئۇرۋە ئىبنى ئەبۇجەئد بارىقىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئاتنىڭ كوكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە غەنىمەتتىن
ئىبارەت ياخشىلىق چېكىلگەندۇر».
﴿بۇنىڭ بىلەن ﷲ نىڭ دۈشمىنىنى ،ئۆزەڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى﴾ يەنى كاپىرالرنى ﴿ۋە
ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى قورقىتىسىلەر﴾ مۇجاھىد :ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى دېگەن

ئايەتتىن بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.

سۇددى :بۇ ئايەتتىن پارسالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە
((( زەلزەلە سۈرىسى  7ـــــ  8ـ ئايەتلەر.

ئەنفال سۈرىسى

ئابدۇراھمان ئىبنى زەيت قاتارلىقالر :ئۇالردىن مۇناپىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .بۇ خىل
قاراشنى ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى تەكىتلەيدۇ﴿ :ئەتراپىڭالردا ئەئرابىالردىن مۇناپىقالر بار ،مەدىنە
ئاھالىسىدىنمۇ مۇناپىقلىقتا چىڭ تۇرغانالر بار ،ئۇالرنى سەن بىلمەيسەن ،بىز بىلىمىز﴾(((.
﴿سىلەرنىڭ ﷲ يولىدا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا بولسۇن ،سىلەرگە
ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ ،سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نەرسە
كېمەيتىلمەيدۇ)﴾ يەنى سىلەر جىھاد يولىدا نېمىنىال سەرپ قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرگە ئۇنىڭ

ساۋابىنى تولۇق بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :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)﴾(((.

*******
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ
ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا ،سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن.
ﷲ (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيەتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾61ئەگەر
ئۇالر (تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن سۈلىھ بىلەن) سېنى ئالدىماقچى بولسا ،ﷲ (ئۇالرنىڭ
شەررىدىن) شەكسىز ساڭا كۇپايە قىلغۇچىدۇر .ﷲ سېنى ئۆزىنىڭ ياردىمى بىلەن ۋە مۆمىنلەر
بىلەن كۈچلەندۈرىدۇ﴿ .﴾62ﷲ مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى .سەن يەر يۈزىدىكى
پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ؛ لېكىن ﷲ (ئۆزىنىڭ
قۇدرەت كامىلەسى بىلەن) ئۇالرنى ئىناق قىلدى .شۈبھىسىزكى ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾63

ئەگەر دۈشمەن تىنچلىققا مايىل بولغان تەقدىردە ،مۇسۇلمانالرنىڭمۇ
تىنچلىققا مايىل بولۇشقا بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سەن ئەھدە تۈزگەن قەۋمدە خىيانەت ئاالمەتلىرىنى
((( تەۋبە سۈرىسى  101ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  261ـ ئايەت.
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سەزسەڭ ،ئەھدىنى ئۇالرغا ئوچۇق ـ يورۇقلۇق بىلەن تاشالپ بەرگىن ،ئەگەر ئۇالر ساڭا قارشى
ئۇرۇش قىلىشنى داۋراڭ قىلسا ،سەنمۇ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغىن﴿ .ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا﴾
يەنى سۈلىھ تۈزۈپ ،تىنچلىق ئورنىتىشقا ﴿مايىل بولسا ،سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن﴾ يەنى
سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بۇ تەلىپىنى قوبۇل قىلغىن .شۇڭا ھۇدەيبىيە سۈلھىسى
بولغان يىلى مۇشرىكالر سۈلھى تۈزۈپ ،ئۆزلىرى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارىسىدىكى
ئۇرۇشنى توققۇز يىل توختىتىشنى تەلەپ قىلغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ
تەلىپىنى باشقا شەرتلىرى بىلەن قوشۇپ قوبۇل قىلدى.
ئىمام ئەھمەدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭدىن كېيىن ئىختىالپ ياكى چوڭ
ئىشالر يۈز بېرىدۇ .ئەگەر سەن تىنچلىق ئورنىتىشقا قادىر بواللىساڭ ،شۇنداق قىلغىن».
﴿ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن﴾ يەنى ئۇالر بىلەن سۈلھى تۈزۈپ ،ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل
قىلغىن ،ﷲ ھەقىقەتەن ساڭا كۇپايە قىلغۇچىدۇر ۋە ياردەم قىلغۇچىدۇر .ئەگەر ئۇالر
كۈچلىنىۋېلىش ۋە ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن ھىيلە ئىشلىتىپ ،سەن بىلەن سۈلھى
تۈزمەكچى بولسا﴿ ،ﷲ (ئۇالرنىڭ شەررىدىن) شەكسىز ساڭا كۇپايە قىلغۇچىدۇر﴾.

اﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرگەنلىكىدىن ئىبارەت
نېمىتىنى ئەسكەرتكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان ،ئۇنى مۇھاجىر ۋە ئەنسارىالردىن ئىبارەت مۆمىنلەر
بىلەن كۈچلەندۈرگەنلىك نېمىتىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سېنى ئۆزىنىڭ ياردىمى بىلەن ۋە
مۆمىنلەر بىلەن كۈچلەندۈرىدۇ .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىنى
ساڭا ئىمان ئېيتىشى ،ئىتائەت قىلىشى ،ياردەم قىلىشى ۋە سېنى كۈچلەندۈرۈشى ئۈچۈن بىرلەشتۈردى.
﴿سەن يەر يۈزىدىكى پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ﴾
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يەنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان دۈشمەنلىك ۋە ئۆچمەنلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ
دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ .جاھىلىيەت دەۋرىدە ،ئەنسارىالردىن ئەۋس بىلەن خەزرەج قەبىلىسى
ئوتتۇرىسىدا نۇرغۇن ئۇرۇشالر بولۇپ ئۆتكەن ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان قەبىھ ئىشالر يۈز بەرگەن ئىدى.
ئاخىرى ،ﷲ ئىماننىڭ نۇرى بىلەن بۇ ئىشالرنى ئۈزۈل ـ كېسىل تۈگەتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز ۋاقتىدا
سىلەر ئۆز ئارا دۈشمەن ئىدىڭالر ،ﷲ دىلىڭالرنى بىرلەشتۈردى ،ﷲ نىڭ نېمىتى بىلەن ئۆز ئارا
قېرىنداش بولدۇڭالر ،سىلەر دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرنى (ئىسالم ئارقىلىق)
ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى .سىلەرنىڭ ھىدايەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان
قىلىدۇ﴾(((.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  103ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنفال سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھۈنەين ئۇرۇشىدا قولغا
چۈشكەن غەنىمەتلەر ھەققىدە ئەنىسارىالرىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى« :ئى ئەنسارىالر جامائەسى!
سىلەر گۇمراھ ئىدىڭالر ،ﷲ مەن ئارقىلىق سىلەرنى ھىدايەت قىلدى .يوقسۇل ئىدىڭالر ،ﷲ مەن
ئارقىلىق سىلەرنى باي قىلدى .چېچىالڭغۇ ئىدىڭالر ،ﷲ مەن ئارقىلىق سىلەرنى بىرلەشتۈردى».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر بىر سۆزىنى قىلغاندا ،ئەنسارىالر :بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ
ياخشىلىقىدۇر -،دېيىشتى.
﴿لېكىن ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرەت كامىلەسى بىلەن) ئۇالرنى ئىناق قىلدى .شۈبھىسىزكى ،ﷲ غالىبتۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ غالىب بولۇپ ،ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلغان كىشىنىڭ

ئۈمىدىنى يەردە قويمايدۇ .ئىشلىرىنى ۋە ھۆكۈملەرنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر.

*******
ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ئى پەيغەمبەر! (يالغۇز) ﷲ ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكەن مۆمىنلەرگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾64ئى
پەيغەمبەر! مۆمىنلەرنى (مۇشرىكالر بىلەن) ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن ،ئەگەر سىلەردە چىداملىق
 20ئادەم بولىدىغان بولسا( ،دۈشمەندىن)  200نى يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر سىلەردە (چىداملىق) 100
ئادەم بولىدىغان بولسا ،كاپىرالردىن  1000نى يېڭەلەيدۇ؛ چۈنكى ئۇالر (جاھىل) قەۋم بولۇپ( ،ﷲ
نىڭ ھېكمىتىنى) چۈشەنمەيدۇ﴿ .﴾65ﷲ ئەمدى سىلەرنىڭ (يۈكۈڭالرنى) يېنىكلەتتى ،سىلەرنىڭ
ئاجىزلىقىڭالرنى بىلدى ،ئەگەر سىلەردە چىداملىق  100ئادەم بولىدىغان بولسا( 200 ،دۈشمەن) نى
يېڭەلەيدۇ ،ئەگەر سىلەردە (چىداملىق)  1000ئادەم بولىدىغان بولسا ،ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن 2000
(دۈشمەن) نى يېڭەلەيدۇ .ﷲ چىداملىقالر بىلەن بىللىدۇر﴿.﴾66

ئۇرۇش قىلىشقا قىزىقتۇرۇش ،سانى ئاز مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۆپ
كاپىرالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋە مۆمىنلەرنى ئۇرۇش
قىلىشقا ،دۈشمەنلەرنىڭ ئەدىۋىنى بېرىشكە ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرىنى كۆرسىتىپ قويۇشقا قىزىقتۇرىدۇ.
ئەگەر مۆمىنلەرنىڭ سانى ئاز ،دۈشمەنلەرنىڭ سانى كۆپ بولغان ۋە ئۇالرغا ئارقا ـ ئارقىدىن

775

ياردەم كېلىپ تۇرغان تەقدىردىمۇ ،مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى ﷲ تائاالنىڭ كۇپايە
قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ۋە كۈچلەندۈرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
﴿ئى پەيغەمبەر! مۆمىنلەرنى (مۇشرىكالر بىلەن) ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن﴾ يەنى
ئۇالرنى ئۇرۇش قىلىشقا قىزىقتۇرغىن ۋە بۇيرىغىن .شۇڭا ئۇالر سەپ تۇتۇپ دۈشمەنلەرگە
ھۇجۇم باشالش ئالدىدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئۇرۇش قىلىشقا قىزىقتۇراتتى.
بەدرى ئۇرۇشىدىمۇ سان جەھەتتىن كۆپ بولغان مۇشرىكالر سەرخىل قورالالر بىلەن
قوراللىنىپ كەلگەن چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە« :كەڭلىكى ئاسمانالر ۋە
زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت تەرەپكە يۈرۈڭالر» دېدى .ئۇمەير ئىبنى ھەممام جەننەتنىڭ
كەڭلىكى ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ كەڭلىكىدەك كېلەمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ھەئە» دېدى .ئۇ :پاھ ،پاھ! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ پاھ ،پاھ!
دېيىشىڭگە نېمە تۈرتكە بولدى؟» دېدى .ئۇ :شۇ جەننەتنىڭ ئىگىلىرىدىن بىرى بولۇشىمنى
ئۈمىد قىلىش تۈرتكە بولدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن ھەقىقەتەن شۇ
جەننەتنىڭ ئىگىلىرىدىنسەن» دېدى .ئۇ ئادەم ئازراق ئالدىغىراق ئۆتۈپ ،قىلىچىنىڭ غىلىپىنى
سۇندۇرۇپ تاشلىدى ۋە خالتىسىدىن خورما چىقىرىپ يېيىشكە باشلىدى .ئاندىن قولىدا قالغان
خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ :ئەگەر مەن بۇ خورمىالرنى يەپ تۈگەتكىچە ياشىسام ،ئۇ مەن ئۈچۈن
ئەلۋەتتە ئۇزۇن بىر ھاياتلىقتۇر -،دېدى .ئاندىن دۈشمەننىڭ سېپىغا بۆسۈپ كىرىپ تاكى
شېھىت بولۇپ كەتكىچە ئۇرۇشتى .ﷲ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە خۇش خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەردە چىداملىق
 20ئادەم بولىدىغان بولسا( ،دۈشمەندىن)  200نى يېڭەلەيدۇ﴾ ھەر بىر ئادەم كاپىردىن ئوننى

يېڭەلەيدۇ .كېيىنچە بۇ ئايەتتىكى بۇيرۇق ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭ خۇش -
بېشارەت ھۆكمى داۋام قىلدۇرۇلدى.

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەزكۇر ئايەت نازىل بولغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ (بىر مۇسۇلماننىڭ)
 10كاپىرغا ئۇچراشقاندىمۇ قاچماسلىقىنى پەرز قىلىشى مۇسۇلمانالرغا ئېغىر تۇيۇلدى .ئاندىن
يەڭگىللىتىلگەن ھۆكۈم نازىل قىلىندى .ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئەمدى سىلەرنىڭ
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(يۈكۈڭالرنى) يېنىكلەتتى ،سىلەرنىڭ ئاجىزلىقىڭالرنى بىلدى ،ئەگەر سىلەردە چىداملىق 100
ئادەم بولىدىغان بولسا( 200 ،دۈشمەن) نى يېڭەلەيدۇ ،ئەگەر سىلەردە (چىداملىق) 1000
ئادەم بولىدىغان بولسا ،ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ( 2000دۈشمەن) نى يېڭەلەيدۇ﴾ يەنى ﷲ

ئۇالرنىڭ يۈكلىرىنى يەڭگىللەتتى .ئۇالرنىڭ چىدامچانلىقىمۇ يۈكلىرى يەڭگىللىتىلگەن مىقداردا
كېمەيتىلدى» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت نازىل بولغاندا ،ئايەتنىڭ ھۆكمى مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كەلدى .ئۇالر:
 20مۇسۇلماننىڭ  200كاپىر بىلەن 100 ،مۇسۇلماننىڭ  1000كاپىر بىلەن ئۇرۇش قىلىشى
ناھايىتى تەس دەپ ھېس قىلىشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ ئۇالردىن بۇ ھۆكۈمنى يەڭگىللىتىپ،
بۇ ئايەتنى يەنە بىر ئايەت بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئەمدى سىلەرنىڭ

ئەنفال سۈرىسى

(يۈكۈڭالرنى) يېنىكلەتتى ،سىلەرنىڭ ئاجىزلىقىڭالرنى بىلدى﴾ شۇنىڭدىن كېيىن ،ئەگەر
مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ سانى دۈشمەننىڭ سانىنىڭ يېرىمىغا تەڭ بولسا ،دۈشمەندىن قورقۇپ
قېچىشنى دۇرۇس ئەمەس دەپ قارايتتى .ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ سانى دۈشمەنلەرنىڭ سانىنىڭ
يېرىمىدىن ئاز بولسا ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋاجىب ئەمەس ،ئۇالرنىڭ
دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى دۇرۇستۇر.

*******
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
پەيغەمبەرگە زېمىندا دۈشمەننى كۆپرەك ئۆلتۈرمەي تۇرۇپ (يەنى مۇشرىكلىكنىڭ
ھەيۋىسىنى يوقىتىپ ،ئىسالمغا قۇۋۋەت بەرمەي تۇرۇپ) ،ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش اليىق
ئەمەس ئىدى( .ئى مۆمىنلەر! سىلەر فىدىيە ئېلىش بىلەن) دۇنيا مەنپەئەتىنى كۆزلەيسىلەر،
ﷲ سىلەرگە ئاخىرەتنى (يەنى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى) تىلەيدۇ .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾67ﷲ نىڭ (ئوچۇق چەكلەنمىگەن ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق
دېگەن) ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى( ،ئەسىرلەردىن) فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن
ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴿( .﴾68ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائەسى!) غەنىمەت
ئالغان نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر ،ﷲ (نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىش)
دىن قورقۇڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر﴿.﴾69
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بەدرى ئۇرۇشىدا قولغا چۈشكەن ئەسىرلەر ھەققىدە ساھابىلەرگە مەسلىھەت
سېلىپ« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ئىمكانىيىتى بەردى» دېدى .ئۆمەر
ئىبنى خەتتاب ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالرنىڭ گەدەنلىرىگە چاپقىن-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۈزىنى ئۇنىڭدىن بۇرىۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر
ئازدىن كېيىن سۆزىنى تەكرارالپ« :قېرىنداشالر! ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئۇالرنى ئەسىر
ئېلىش ئىمكانىيتى بەردى .ئۇالر تېخى تۈنۈگۈنال سىلەرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالر ئىدى» دېدى.
ئۆمەر ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالرنىڭ گەدەنلىرىگە چاپقىن -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۈزىنى بۇرىۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئاز ئۆتكەندىن كېيىن
ساھابىلەرگە ھېلىقى سۆزىنى يەنە بىر قېتىم تەكرارلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇبەكرى سىددىق
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قارىشىمىزچە ئۇالرنى ئەپۇ
قىلىشنى ۋە ئۇالردىن فىدىيە قوبۇل قىلىشنى خااليدىغاندەك قىلىسەن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،چىرايىدىكى قايغۇ ئاالمەتلىرى كۆتۈرۈلۈپ كەتتى.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئەپۇ قىلىپ ،ئۇالردىن فىدىيە قوبۇل قىلدى .شۇنىڭ
بىلەن ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ نىڭ (ئوچۇق چەكلەنمىگەن
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ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق دېگەن) ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى( ،ئەسىرلەردىن)
فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ﷲ نىڭ (ئوچۇق چەكلەنمىگەن ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق دېگەن) ئەزىلىسى
بولمىسا ئىدى﴾ يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا غەنىمەتلەر ۋە ئەسىرلەر سىلەرگە ھاالل دەپ يېزىلمىسا
ئىدى(﴿ ،ئەسىرلەردىن) فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴾.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائەسى!) غەنىمەت ئالغان
نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر﴾ ئەۋفىيمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .ئەبۇ ھۇرەيرە ،ئىبنى مەسئۇد ،سەئىد
ئىبنى جۇبەير ،ئەتا ،ھەسەنبەسرى ،قەتادە ۋە ئەئمەش قاتارلىقالردىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش
رىۋايەت قىلىندى.
﴿ﷲ نىڭ ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى﴾ دېگەن ئايەتتىن بۇ ئۈممەتكە غەنىمەتلەرنى
ھاالل قىلىش ھۆكمى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جابىر ئىبنى
ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەدىسىدۇر:
«ماڭا مەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن ھېچكىمگە بېرىلمىگەن بەش نەرسە بېرىلدى .مەن
دۈشمەنلىرىمگە بىر ئاي يىراقلىقتىكى مۇساپىدىن قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدىم(((.
ماڭا زېمىننىڭ ھەممىسى ناماز ئوقۇشقا بولىدىغان مەسچىت ،تۇپرىقى تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن
پاك قېلىپ بېرىلدى .ماڭا غەنىمەتلەر ھاالل قىلىندى .غەنىمەتلەر مەندىن ئىلگىرى ھېچكىمگە
ھاالل قىلىنىمغان ئىدى .ماڭا قىيامەت كۈنى شاپائەت قىلىش ھوقۇقى بېرىلدى .ھەر بىر
پەيغەمبەر پەقەت ئۆزىنىڭ قەۋمىگىال پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلەتتى .مەن بولسام ،پۈتكۈل
ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم».

ئىمام نەسەئى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :غەنىمەتلەر بىزدىن باشقا ھېچكىمگە ھاالل قىلىنمىغان
ئىدى» شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائەسى!) غەنىمەت ئالغان
نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر﴾ ساھابىلەر بۇ ئايەتكە ئاساسەن ئەسىرلەردىن فىدىيە
ئالدى.
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ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرى ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنىڭ فىدىيەسىنى
جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ فىدىيەسى بويىچە  400قىلىپ بېكىتتى .كۆپ ساندىكى ئۆلىماالرنىڭ
قارىشىچە ،ئەسىرلەرنىڭ مۇشۇ ھۆكۈم بويىچە مۇنداق بىر تەرەپ قىلىنىدىغانلىقى بېكىتىلدى:
ئەسىرلەر خەلىپىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرۇلىدۇ .ئەگەر خەلىپە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى
خالىسا ،ئۇالر ئۆلتۈرۈلىدۇ .بەنى قۇرەيزە قەبىلىسىدىن ئەسىرگە چۈشكەنلەر شۇنداق بىر
تەرەپ قىلىندى .ئەگەر خەلىپە خالىسا ،ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىپ قويۇپ بېرىلىدۇ .بەدرى
((( يەنى بىر ئاي مۇساپە يىراقلىقتىكى دۈشمەنمۇ مەندىن قورقىدۇ.
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ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشكەنلەر مۇشۇنداق بىر تەرەپ قىلىندى .ياكى ئەسىرلەر مۇسۇلمانالردىن
كاپىرالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان ئەسىرلەر بىلەن ئالماشتۇرۇلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ
سەلىمە ئىبنى ئەكۋە قەبىلىسىدىن ئەسىرگە چۈشكەن بىر ئايال بىلەن ئۇنىڭ قىزىنى ئۇالرغا
قايتۇرۇپ بېرىپ ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ئورنىغا مۇشرىكالرنىڭ قولىدىكى ئىككى مۇسۇلمان ئەسىرنى
ئالماشتۇرۇپ ئالدى .ئەگەر خەلىپە خالىسا ،ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى قۇل قىلىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ئى پەيغەمبەر! قولۇڭالردىكى ئەسىرلەرگە ئېيتقىنكى ،ئەگەر ﷲ دىلىڭالردا ئىمان
بارلىقىنى بىلسە (يەنى دىلىڭالردا ئىمان بولسا ،ﷲ ئۇنى بىلىدۇ) ،سىلەرگە ئۆزەڭالردىن
ئېلىنغان فىدىيىدىن ياخشىراق نەرسىنى بېرىدۇ( ،ئىلگىرىكى گۇناھلىرىڭالرنى) مەغپىرەت
قىلىدۇ .ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر﴿.﴾70
(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشۇ ئەسىرلەر ئىماننى دەۋا قىلىش ئارقىلىق) ساڭا
خىيانەت قىلماقچى بولغان بولسا ،ئۇنداقتا ئىلگىرى ئۇالر (كۇفرى بىلەن ،ئەھدىنى بۇزۇش
بىلەن) ﷲ غا خىيانەت قىلغان ئىدى ،ﷲ سېنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلدى .ﷲ
(بولغۇسى ھەممە ئىشنى) بىلگۈچى ،ئۆز ھېكمىتى بويىچە ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾71

ئەسىرگە چۈشكەنلەر ياخشىالردىن بولسا ،ئۇالرغا ئېلىنغان فىدىيەنىڭ
ئورنىغا تېخىمۇ ياخشى نەرسىنىڭ بېرىلىدىغانلىقىنىڭ ۋەدە قىلىنغانلىقى
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەك
ـ شۈبھىسىزكى ،مەن ھاشىم جەمەتىدىن ۋە باشقىالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ بۇ ئۇرۇشقا
مەجبۇرىي ئېلىپ چىقىلغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ بىز بىلەن ئۇرۇشۇشنى خالىمايدىغانلىقىنى بىلدىم.
ھاشىم جەمەتىدىن بىرەر ئادەم سىلەردىن بىرەرىڭالرغا ئۇچراپ قالسا ،ئۇنى ئۆلتۈرمەڭالر! سىلەردىن
كىمكى ئابباس ئابدۇلمۇتەللىبنى ئۇچرىتىپ قالسا ،ئۇنى ئۆلتۈرمىسۇن! ئۇ ھەقىقەتەن ئۇرۇشقا
مەجبۇرىي ئېلىپ چىقىلغان» .ئەبۇھۇزەيفە ئىبنى ئۇتبە :بىز ئاتىلىرىمىزنى ،ئوغۇللىرىمىزنى،
قېرىنداشلىرىمىزنى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈپ ،ئابباسنى ئۆلتۈرمەمدۇق؟ ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر مەن ئۇنى ئۇچرىتىپ قالسام ،ئۇنىڭغا چوقۇم قىلىچ
سالىمەن -،دېدى.
بۇ سۆز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېتىپ باردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەر ئىبنى
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خەتتابقا« :ئى ئەبۇھەپس (يەنى ھەپسىنىڭ ئاتىسى ئۆمەر) ! (ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مېنى بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن
ئاتىغان تۈنجى كۈنىدۇر ).ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ تاغسىنىڭ يۈزىگە قىلىچ چېپىالمدۇ؟»
دېدى .ئۆمەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا رۇخسەت قىلغىن ،مەن ئەبۇھۇزەيفە ئىبنى
ئۇتبىنىڭ كاللىسىنى ئاالي ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ھەقىقەتەن مۇناپىقلىق
قىلدى -،دېدى .ئەبۇھۇزەيفە شۇنىڭدىن كېيىن مۇنداق دەيتتى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،دېگەن ھېلىقى سۆزۈمدىن كېيىن خاتىرجەم بواللمىدىم ،ئۇ سۆزۈمدىن داۋاملىق
ئەنسىرەپ كەلدىم .ﷲ تائاالدىن مېنى شېھىتلىك مەرتىۋىسىگە يەتكۈزۈپ ،ئۇ گۇناھىمنى
كەچۈرۈشىنى تىلىدىم .ئەبۇھۇزەيفە ئىبنى ئۇتبە يەمامە ئۇرۇشىدا شېھىت بولۇپ كەتتى .ﷲ
ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ كەچ كىردى .ئەسىرلەر باغلىنىپ سوالپ قويۇلدى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ كېچىسى خېلى ئۇزۇنغىچە ئۇخلىيالمىدى .ساھابىلەر ئۇنىڭغا:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا نېمە بولدى؟ تېخىچە ئۇخلىماپسەنغۇ؟ -دېدى .ئابباسنى
ئەنسارىالردىن بىر ئادەم ئەسىر ئالغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تاغام ئابباسنىڭ
باغالق ئازابىدىن ئېڭرىغانلىقىنى ئاڭلىدىم ،ئۇنى قويۇۋېتىڭالر» دېدى .ئاندىن ئىڭىراش
ئاۋازى چىقمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇخلىدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىالردىن
بىر بۆلۈك ئادەملەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رۇخسەت سوراپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
بىزگە رۇخسەت قىلغىن ،بىز ھەمشىرىمىزنىڭ ئوغلى ئابباستىن فىدىيە ئالمايلى -،دېيىشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنىڭدىن بىر تەڭگىمۇ
قالدۇرماي ئېلىڭالر» دېدى.
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يۇنۇس ئىبنى بۇكەير زۆھرىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :قۇرەيشلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەسىر چۈشۈپ قالغانالرغا فىدىيە بېرىش ھەققىدە
ئادەم ئەۋەتتى .ھەر بىر قەۋم ئۆزلىرىدىن ئەسىرگە چۈشۈپ قالغانالر ئۈچۈن ئۆزلىرى رازى بولغان
نەرسە بىلەن فىدىيە بەردى .ئابباس :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن مۇسۇلمان ئىدىم-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىڭنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ .ئىش
سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسا ،ﷲ ھەقىقەتەن ساڭا مۇكاپات بېرىدۇ .ئەمما سېنىڭ ھازىرقى
تاشقى كۆرۈنۈشۈڭ بىزگە قارشى چىقىش بولدى .سەن ئۆزەڭ ئۈچۈن ،قېرىندىشىڭنىڭ ئىككى
ئوغلى نەۋفەل ئىبنى ھارىس ۋە ئەقىل ئىبنى ئەبۇتالىبالر ئۈچۈن ،سېنىڭ ئىتتىپاقدىشىڭ
بەنۇھارىس ئىبنى فىھرىنىڭ قېرىندىشى ئۇتبە ئىبنى ئەمر ئۈچۈن فىدىيە تۆلىگىن» دېدى .ئۇ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەندە ئۇنچىلىك پۇل ـ مال يوق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سەن ئۇممۇفەزل بىلەن كۆمۈپ قويغان پۇل ـ مال قەيەردە؟ سەن ئۇممۇفەزلىگە :ئەگەر بۇ
سەپىرىمدە ماڭا بىرەر مۇسىبەت يېتىپ قالسا ،مەن كۆمۈپ قويغان پۇل ـ مال فەزل ،ئابدۇلالھ
ۋە قۇسۇم قاتارلىقالرنىڭ بالىلىرىغا مىراس قالسۇن -،دېگەن ئەمەسمىدىڭ؟» دېدى .ئۇ :ﷲ
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نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
ئىكەنلىكىڭنى ئەلۋەتتە بىلىمەن ،بۇ ئىشنى مەن ۋە ئۇممۇفەزلىدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيتتى.
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەندىن ئېلىنىدىغان فىدىيە ئۈچۈن مېلىمدىن  20ئۇقىيە((( ئالتۇن
ھېسابالپ ئالغىن! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال سەندىن ئېلىپ بەرگەن
بۇ نەرسە ھېچ نەرسە ئەمەس» دېدى .ئابباس ئۆزى ،قېرىندىشىنىڭ ئىككى ئوغلى ۋە
ئىتتىپاقدىشى ئۈچۈن فىدىيە تۆلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە﴿ :ئى پەيغەمبەر! قولۇڭالردىكى ئەسىرلەرگە
ئېيتقىنكى ،ئەگەر ﷲ دىلىڭالردا ئىمان بارلىقىنى بىلسە (يەنى دىلىڭالردا ئىمان بولسا،
ﷲ ئۇنى بىلىدۇ) ،سىلەرگە ئۆزەڭالردىن ئېلىنغان فىدىيىدىن ياخشىراق نەرسىنى بېرىدۇ،
(ئىلگىرىكى گۇناھلىرىڭالرنى) مەغپىرەت قىلىدۇ .ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرنى) مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ماڭا  20ئۇقىيە ئالتۇننىڭ ئورنىغا (مەن ئىسالمغا
كىرگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاالنىڭ مەغپىرىتىنى تەلەپ قىلىشىم بىلەن بىرگە) ھەر بىرىنىڭ
قولىدا ئۆزلىرى ئىشلەتكىدەك پۇل ـ مېلى بار  20قۇل ئاتا قىلدى.
ئەبۇبەكىر بەيھەقى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا بەھرەيندىن پۇل ـ مال كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى مەسچىتىمگە
تۆكۈڭالر» دېدى .بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كەلتۈرۈلگەن (مالالر ئىچىدىكى) ئەڭ كۆپ مال
ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا نەزەرمۇ سېلىپ قويماي ،نامازغا چىقىپ كەتتى .نامازنى
ئوقۇپ بولۇپ مالنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى .بىرەر ئادەمنى كۆرسىال ،ئۇنىڭغا بۇ مالدىن
بەردى .شۇ چاغدا ئابباس كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ مالدىن ماڭىمۇ بەرگىن ،مەن
ھەقىقەتەن ئۆزەمگە ۋە ئۇقەيلگە فىدىيە تۆلىدىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
«ئالغىن» دېدى .ئۇ چاپىنىغا بۇ مالالردىن ئوچۇمالپ ئۇستى ۋە كەتمەكچى بولۇۋىدى،
ئۇنى كۆتۈرەلمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئادەملەرگە بۇيرىغىن ،بۇنى
ماڭا كۆتۈرۈشۈپ بەرسۇن! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دېدى .ئۇ :ئەمىسە
ئۈستۈمگە سەن ئېلىپ بەرگىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،بۇ مالدىن ئازراق تۆكۈۋېتىپ ،ئاندىن ئۇنى مۆرىسىگە ئېلىپ يولىغا راۋان بولدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ پۇل ـ مالغا ھېرىسمەنلىكىدىن ئەجەبلىنىپ ،ئۇ كۆزدىن غايىپ
بولغىچە ئۇنىڭغا قاراپ تۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ جايدىن بىرەر دەرھەم((( قالمىغىچە
مىدىرلىمىدى .بۇ ھەدىسنى بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشۇ ئەسىرلەر ئىماننى دەۋا قىلىش ئارقىلىق) ساڭا
خىيانەت قىلماقچى بولغان بولسا ،ئۇنداقتا ئىلگىرى ئۇالر (كۇفرى بىلەن ،ئەھدىنى بۇزۇش
بىلەن) ﷲ غا خىيانەت قىلغان ئىدى﴾ يەنى بەدرى ئۇرۇشىدىن ئىلگىرى كۇپۇرلۇق قىلىش

بىلەن خىيانەت قىلغان ئىدى.

(((  1ئۇقىيە  119گرام ئالتۇنغا توغرا كېلىدۇ.
(((  1دەرھەم  2.975گرام ئالتۇنغا تەڭ.
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﴿ﷲ سېنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلدى﴾ يەنى بەدرى ئۇرۇش بولغان كۈنى ﷲ
تائاال ساڭا ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ئىمكانىيتى بەردى﴿ .ﷲ (بولغۇسى ھەممە ئىشنى) بىلگۈچى،
ئۆز ھېكمىتى بويىچە ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ
ئىمان ئېيتقانالر( ،ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى
تاشالپ) ھىجرەت قىلغان ،پۇل – ماللىرى ۋە جانلىرى بىلەن ﷲ يولىدا جىھاد قىلغانالر
(يەنى مۇھاجىرالر)( ،يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا) جاي بەرگەنلەر ۋە ياردەم كۆرسەتكەنلەر (يەنى
ئەنسارالر)  -ئەنە شۇالر ئەلۋەتتە بىر  -بىرىگە ئىگىدۇر (يەنى بىر  -بىرىگە ياردەمچىدۇر ،بىر-
بىرىگە مىراسخوردۇر) .ئىمان ئېيتقان ئەمما (مەدىنىگە) ھىجرەت قىلمىغانالر بىلەن سىلەرنىڭ
ئوتتۇراڭالردا تاكى ئۇالر ھىجرەت قىلغانغا قەدەر ئۆز ئارا ئىگە بولۇش (يەنى ياردەملىشىش،
مىراسخور بولۇش) بولمايدۇ؛ ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن ياردەم تەلەپ قىلسا ،ئۇالرنىڭ
دۈشمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم بولمىسىال ،ئۇالرغا ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك،
ﷲ سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾72

مۇھاجىر  -ئەنسارىالرنىڭ بىر ـ بىرىگە ئىگە بولغانلىقى
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ تۈرلىرىنى بايان قىلىپ ،ئۇالرنى مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالرغا بۆلدى.
مۇھاجىرالر يۇرتلىرىنى ۋە مال ـ مۈلۈكلىرىنى تاشالپ ،ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم
بېرىش ،ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ھىجرەت قىلىپ چىققان مۆمىنلەردۇر .ئۇالر
شۇ يولدا ماللىرىنى ۋە جانلىرىنى پىدا قىلدى.
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ئەنسارىالر مەدىنىلىك مۇسۇلمانالر بولۇپ ،ئۇالر ئەينى ۋاقىتتا ئۆز تۇرالغۇ جايلىرىدىن
مۇھاجىر قېرىنداشلىرىغا ئورۇن بەردى .ئۇالرنى مال ـ مۈلۈككە شېرىك قىلدى .ئۇرۇشتا ئۇالر
بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بەردى.
ئەنە شۇالر ﴿ئەلۋەتتە بىر  -بىرىگە ئىگىدۇر (يەنى بىر-بىرىگە ياردەمچىدۇر ،بىر -
بىرىگە مىراسخوردۇر)﴾ يەنى ئۇالر باشقىالرغا قارىغاندا بىر ـ بىرىگە ياردەم بېرىشكە ئەڭ

ھەقلىق كىشىلەردۇر .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇھاجىرالر بىلەن ئەنسارىالردىن ھەر
ئىككى ئادەمنى بىر ـ بىرى بىلەن قېرىنداش قىلىپ قويدى .ئۇالر بۇ قېرىنداشلىق بىلەن بىر
ـ بىرىدىن مىراس ئېلىشتا ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ ئالدىدا تۇراتتى .ئاندىن ﷲ تائاال مىراس

ئەنفال سۈرىسى

ھەققىدىكى ئايەتلەرنى چۈشۈرۈپ ،بۇ ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇردى .بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارىمۇ
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ بەجەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالر بىر ـ
بىرىگە ئىگىدۇر .قۇرەيش قەبىلىسىدىن ئەسىر ئېلىنىپ ،ئاندىن قويۇپ بېرىلگەنلەر ۋە سەقىپ
قەبىلىسىدىن ئازاد قىلىنغانالر تا قىيامەت كۈنىگىچە بىر ـ بىرىگە ئىگىدۇر».
قۇرئان كەرىمنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىدە ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مۇھاجىرالر بىلەن
ئەنسارىالرنى ماختىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر
ۋە ئەنسارالردىن ،ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر (يەنى تابىئىنالر ۋە
قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر) دىن ﷲ رازى بولدى ،ئۇالرمۇ ﷲ دىن مەمنۇن
بولدى﴾(((﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن پەيغەمبەرنىڭ ۋە ئۇنىڭغا قىيىنچىلىق پەيتىدە ئەگەشكەن
مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى﴾((((﴿ ،ئۇ غەنىمەتنىڭ بىر قىسمى)
دىيارىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ،مال  -مۈلكىدىن ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاستۇر،
ئۇالر ﷲ نىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەيدۇ ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدۇ،
ئەنە شۇالر (ئىماندا) سادىق ئادەملەردۇر .ئۇالردىن (يەنى مۇھاجىرالردىن) مەدىنىدە يەرلىك
بولغان ،ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر (يەنى ئەنسارالر) يېنىغا ھىجرەت قىلىپ كەلگەنلەرنى (يەنى
مۇھاجىرالرنى) دوست تۇتىدۇ ،ئۇالرغا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ،
ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق (مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئىتى) دىن ئەال بىلىدۇ،
ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾((( يەنى ئەنسارىالر
ﷲ تائاالنىڭ مۇھاجىرالرغا ئاتا قىلغان ھىجرەت قىلىش ئارتۇقچىلىقىغا ھەسەت قىلمايدۇ .بۇ
ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنىدىن مۇھاجىرالرنىڭ دەرىجىسىنىڭ ئەنسارىالرنىڭ دەرىجىسىدىن يۇقىرى
ئىكەنلىكى مەلۇمدۇر .بۇ قاراشقا ئۆلىماالر ھېچ ئىختىالپ قىلىشماستىن بىرلىككە كەلگەن.

ئىمان ئېيتىپ ھىجرەت قىلمىغانالرغا ئىگىدارچىلىقنىڭ بولمايدىغانلىقى
﴿ئىمان ئېيتقان ئەمما (مەدىنىگە) ھىجرەت قىلمىغانالر بىلەن سىلەرنىڭ ئوتتۇراڭالردا
تاكى ئۇالر ھىجرەت قىلغانغا قەدەر ئۆز ئارا ئىگە بولۇش (يەنى ياردەملىشىش ،مىراسخور بولۇش)
بولمايدۇ﴾ بۇ ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۆمىنلەردۇر .ئۇالر ئىمان ئېيتقان ،مەدىنىگە ھىجرەت

قىلمىغان بەلكى ئۆز يۇرتلىرىدا تۇرىۋەرگەن مۆمىنلەردۇر .ئەنە شۇالر ئۇرۇشقا قاتناشمىغىچە،
ئۇالرغا غەنىمەتلەردىن نېسىۋە بېرىلمەيدۇ ۋە غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىدىن بېرىلىدىغان
نېسىۋىمۇ بېرىلمەيدۇ.
((( تەۋبە سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  117ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشىر سۈرىسى  8ــــ  9ـ ئايەتلەر.
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ئىمام ئەھمەد بۇرەيدە ئىبنى ھەسىب ئەسلەمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىرەر ئادەمنى قوشۇنغا باشلىق قىلىپ ئۇرۇشقا ئەۋەتسە،
ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي ئىشلىرىدا ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىشقا ،ئۆزى بىلەن بىللە بولغان
مۇسۇلمانالرغا ياخشىلىق قىلىشقا تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دەيتتى« :ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن
ﷲ يولىدا جىھاد قىلغىن! ﷲ غا كاپىر بولغانالر بىلەن ئۇرۇشقىن .ئەگەر مۇشرىكالردىن بولغان
دۈشمەنلەرگە ئۇچراشساڭ ،ئۇالرنى ئۈچ تۈرلۈك ئىشقا چاقىرغىن .ئۇالر ئۇ ئۈچ ئىشنىڭ قايسىسىنى
قوبۇل قىلسا ،سەنمۇ ئۇالردىن شۇنى قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلمىغىن .ئۇالرنى
ئىسالمغا چاقىرغىن ،ئەگەر ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل قىلسا ،سەنمۇ ئۇالرنىڭ ئىسالمىنى قوبۇل
قىلغىن ۋە ئۇالرغا تەگمىگىن .ئاندىن ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرالر يۇرتلىرىغا كۆچۈپ
كېلىشكە چاقىرغىن .ئۇالرغا شۇنى بىلدۈرۈپ قويغىنكى ،ئەگەر ئۇالر كۆچۈپ كەلسە ،مۇھاجىرالر
بەھرىمەن بولغان مەنپەئەتلەردىن تەڭ بەھرىمەن بولىدۇ ،مۇھاجىرالرغا كەلگەن زىياننى تەڭ
تارتىدۇ .ئەگەر ئۇالر كۆچۈپ كەلگىلى ئۇنىماي ،ئۆز يۇرتلىرىدا قىلىشنى ئىختىيار قىلسا ،ئۇالرغا
بىلدۈرۈپ قويغىنكى ،ئۇالرغا سەھرالىق مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ
ئۈستىگە ﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەر ئۈستىگە يۈرگۈزىلىدىغان ھۆكمى يۈرگۈزىلىدۇ .ئۇالر مۇسۇلمانالر
بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ جىھادقا قاتناشمىغىچە ،ئۇالرغا ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتتىن نېسىۋە
بېرىلمەيدۇ ۋە ئۇرۇش بىلەن ئېلىنغان غەنىمەتتىنمۇ نېسىۋە بېرىلمەيدۇ.
ئەگەر ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل قىلمىسا ،ئۇالرنى جىزيە تۆلەشكە چاقىرغىن .ئۇالر جىزيە
تۆلەشنى قوبۇل قىلسا ،سەنمۇ قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرغا تەگمىگىن .ئەگەر ئۇالر جىزيە تۆلەشنىمۇ
قوبۇل قىلمىسا ،ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلىگىن ـ دە ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش ئاچقىن» .بۇ
ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
بۇ ھەدىسكە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنغان مۇنداق بىر زىيادە
بۆلۈم بار﴿ :ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن ياردەم تەلەپ قىلسا ،ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم بولمىسىال ،ئۇالرغا ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك﴾ ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ :ھىجرەت قىلمىغان ،ئەنە شۇ سەھرالىق مۇسۇلمانالر مېنىڭ دىنىم يولىدا ئۇرۇش قىلىش
ئۈچۈن دۈشمەنلىرىگە قارشى سىلەردىن ياردەم تىلىسە ،سىلەر ئۇالرغا ياردەم بېرىشىڭالر
كېرەك.
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ئەگەر ئۇالر ﴿ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم﴾ بار قەۋمگە قارشى
سىلەردىن ياردەم تەلەپ قىلسا ،ئۇالرغا ياردەم قىلىمىز دەپ ،سىلەر بىلەن كېلىشىم تۈزگەن
كىشىلەرنىڭ كېلىشىمىنى بۇزماڭالر!

*******
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
كاپىرالر (ياردەمدە ۋە مىراستا) بىر  -بىرىگە ئىگىدۇر ،ئەگەر بۇ ھۆكۈمگە ئەمەل
قىلمىساڭالر ،يەر يۈزىدەپىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ﴿.﴾73

ئەنفال سۈرىسى

كاپىرالرنىڭ بىر ـ بىرىگە ئىگە بولىدىغانلىقى ،مۇسۇلمانالرغا ئىگىدارچىلىق
قىاللمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئۆزئارا بىر ـ بىرىگە ئىگە بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغاندىن
كېيىن ،ئۇالر بىلەن كاپىرالرنىڭ ئارىسىدىكى مىراسخور بولۇش ،ئۆزئارا ياردەم قىلىش
قاتارلىق ئىگىدارچىلىق قىلىش مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ تاشلىدى.
ئىمام ھاكىم ئۇسامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىككى خىل دىندىكلەر بىر ـ بىرىگە مىراسخورلۇق قىاللمايدۇ.
يەنى مۇسۇلمان كاپىرغا ،كاپىر مۇسۇلمانغا مىراسخورلۇق قىاللمايدۇ» .ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم﴿ :كاپىرالر (ياردەمدە ۋە مىراستا) بىر  -بىرىگە ئىگىدۇر ،ئەگەر بۇ ھۆكۈمگە
ئەمەل قىلمىساڭالر ،يەر يۈزىدە پىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى
ئوقۇدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۇسامە ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسۇلمان كاپىرغا ،كاپىر
مۇسۇلمانغا مىراسخورلۇق قىاللمايدۇ».
﴿ئەگەر بۇ ھۆكۈمگە ئەمەل قىلمىساڭالر ،يەر يۈزىدە پىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق
تۇغۇلىدۇ﴾ يەنى مۇشرىكالردىن يىراقلىشىپ ،مۆمىنلەرنى دوست تۇتمىساڭالر ،ئىنسانالر

ئارىسىدا پىتنە تۇغۇلىدۇ .بۇ ھەق بىلەن ناھەقنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشى ،مۆمىننىڭ كاپىرنى
دوست تۇتۇشى قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر .شۇنداق بولغاندا ،ئىنسانالر ئارىسىدا كەڭ تارقالغان
ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ.

*******
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ئىمان ئېيتقانالر( ،مەدىنىگە) ھىجرەت قىلغانالر ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالر،
(يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا) جاي بەرگەنلەر ۋە ياردەم كۆرسەتكەنلەر (يەنى ئەنسارالر)  -ئەنە
شۇالر ھەقىقىي مۆمىنلەردۇر ،ئۇالر (نىڭ گۇناھى) مەغپىرەت قىلىنىدۇ ،ئۇالر (جەننەتتە)
ئېسىل رىزىققا ئىگە بولىدۇ﴿ .﴾74كېيىن ئىمان ئېيتىپ (مەدىنىگە) ھىجرەت قىلغانالر ۋە
سىلەر بىلەن بىللە جىھاد قىلغانالر سىلەردىن سانىلىدۇ .ﷲ نىڭ ھۆكمىدە ،ئۇرۇق -
تۇغقانالر بىر  -بىرىگە مىراسخور بولۇشقا (ياتالردىن) ئەڭ ھەقلىقتۇر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ
ھەر شەيئىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾75
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ھەقىقىي مۆمىنلەر توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ دۇنيادىكى ھۆكمىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇالپال ئۇالرنىڭ
ئاخىرەتتىكى ھۆكمىنى بايان قىلدى ۋە ئۇالرنىڭ ھەقىقىي ئىمان ئىگىلىرى ئىكەنلىكىنى خەۋەر
قىلدى .بۇ ھەقتە بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.
ﷲ سۇبھانە ۋە تائاال كەلگۈسىدە ئۇالرنى ئەگەر ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى بولغان تەقدىردە
مەغپىرەت قىلىش ۋە كەچۈرۈم قىلىش ئارقىلىق ئېسىل رىزىق بىلەن مۇكاپاتاليدۇ .بۇ ئېسىل
رىزىق ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ،تۈگەپ قالمايدىغان ،تۈرلىرى خىلمۇ خىل ۋە بىر ـ بىرىدىن
چىرايلىق بولغانلىقى ئۈچۈن كىشى زېرىكىپ قالمايدىغان ،مەڭگۈلۈك ،پاك ۋە مول رىزىقالردىن
ئىبارەتتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال دۇنيادا ئۇالرنىڭ ھەقىقىي ئىمانىغا ۋە ياخشى ئەمەللىرىگە
ئەگەشكەنلەرنىڭمۇ ئاخىرەتتە شۇالر بىلەن بىللە بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارالردىن ،ياخشىلىق قىلىش بىلەن
ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر (يەنى تابىئىنالر ۋە قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر) دىن ﷲ
رازى بولدى ،ئۇالرمۇ ﷲ دىن مەمنۇن بولدى .ﷲ ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان جەننەتلەرنى تەييارلىدى ،ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ ،بۇ چوڭ بەختتۇر﴾(((،
﴿ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان
قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن ،دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا
قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن ،مېھرىبانسەن»
دەيدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئىنسان ئۆزى ياخشى كۆرگەن ئادىمى بىلەن بىللە بولىدۇ».
ئىمام تەبەرانىي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىمكى بىرەر قەۋمنى ياخشى كۆرسە ،ئۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن بولىدۇ» .يەنە بىر رىۋايەتتە:
«ئۇ مەھشارگاھتا شۇالر بىلەن بىللە توپلىنىدۇ» .دېيىلگەن.
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ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ بىر ـ بىرىگە مىراسخورلۇق قىلىدىغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ ھۆكمىدە ،ئۇرۇق  -تۇغقانالر بىر  -بىرىگە مىراسخور بولۇشقا (ياتالردىن)
ئەڭ ھەقلىقتۇر﴾ مىراس ئىلمى ئالىملىرى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇرۇق ـ تۇغقانالر﴾ دېگەن ئايىتى

ھەققىدە :مىراس تەگمەيدىغان ،لېكىن يات ئەمەس تۇغقانالرغا خاس -،دەپ قارىدى .بەلكى
ئۇ ئالىمالر ئانىنىڭ ھەمشىرىسى ،ئانىنىڭ ئەر قېرىندىشى ،چوڭ ئانىسى ،قىزلىرىنىڭ بالىلىرى،
((( تەۋبە سۈرىسى  100ـ ئايەت.
((( ھەشىر سۈرىسى  10ـ ئايەت.

ئەنفال سۈرىسى

قىز قېرىنداشلىرىلىرىنىڭ بالىلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان مىراسخور تۇغقانالرنى بىۋاستە مىراس
تەگمەيدىغان ،لېكىن يات ئەمەس تۇغقانالر مىراسخورلۇق قىلسا بولىدۇ -،دەپ قارىدى.
ئۇ ئالىمالرنىڭ بەزىلىرى بۇ ئايەتنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى ۋە بۇ مەسىلىگە قارىتا ئوچۇق
پىكىردە بولدى.
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئۇالر دېگەندەك مەزكۇر كىشىلەرگە خاس ئەمەس ،بەلكى بارلىق
ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنى ئومۇمىيۈزلۈك ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،قەتادە ۋە بىر قانچە
كىشى بۇ ھەقتە ئاالھىدە توختىلىپ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئىتتىپاقداشلىق ۋە ئورنىتىلغان
قېرىنداشلىق بىلەن ئېلىپ بېرىلغان مىراسخورلۇق ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ -،دەپ
تەكىتلىدى .بۇنىڭغا ئاساسەن ،ئۇرۇق ـ تۇغقان دېگەن سۆز خاس ئىسىمالرنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ.
كىم ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا مىراسخورلۇق قىاللمىسا ،ئۇنىڭ دەلىل ـ پاكىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ،
ئۆزىنىڭ مىراسىنى تەلەپ قىلسۇن .بۇنىڭ ئەڭ كۈچلۈك دەلىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ
ھەدىسىدۇر« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ھەر بىر ھەق ئىگىسىگە ئۇنىڭ ھەققىنى تولۇق
بەردى .مىراسخورلۇق قىلىدىغان كىشى ئۈچۈن ھېچقانداق ۋەسىيەت قالدۇرۇلمايدۇ(((».
ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر بىر كىشى ھەق ئىگىسى بولسا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكمىدە مۇئەييەن بېكىتىلگەن مىراس بار .ئەگەر ئۇ ھەق ئىگىسى بولمىغان تەقدىردە ئۇ
مىراسخورمۇ بواللمايدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيىلەر ﷲ تائاالغا خاستۇر .بىز بارلىق ئىشلىرىمىزدا ﷲ
تائاالغا تەۋەككۈل قىلىمىز ،ئۇ بىزگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر .ﷲ تائاال نېمىدېگەن ياخشى ھىمايە
قىلغۇچى -ھە!
شۇنىڭ بىلەن ،ئەنفال سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .ﷲ تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن!
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((( ۋەسىيەت قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق .چۈنكى قىلغان ۋەسىيىتى شەرىئەت قانۇنى بويىچە تېگىدىغان مىراسقا توغرا
كەلمىسە ،ئۇ ۋەسىيەت ئىناۋەتسىز بولىدۇ.

