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مەككىدە نازىل بولغان 98 ،ئايەت

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق تارىخ كىتابىدا ئۇممۇسەلىمە ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن (مۇسۇلمانالرنىڭ) مەككىدىن ھەبەشىستان (ئېفىئوفىيە) غا
ھىجرەت قىلغانلىقىغا ئائىت قىسسىسىدە جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىبنىڭ بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىكى
ئايەتلەرنى نەجاشى ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكى ئادەملىرىگە ئوقۇپ بەرگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
كاف ،ھا ،يا ،ئەين ،ساد﴿ .﴾1بۇ ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەندىسى زەكەرىياغا
قىلغان مەرھەمىتىنىڭ بايانىدۇر﴿ .﴾2ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىغا پەس ئاۋازدا
مۇناجاتقىلدى﴿.﴾3ئۇئېيتتى«:پەرۋەردىگارىم!مەنھەقىقەتەنكۈچ-قۇۋۋىتىمدىن
كەتتىم ،چېچىم ئاقاردى .پەرۋەردىگارىم! ساڭا دۇئا قىلىپ ئۈمىدسىز بولۇپ قالغىنىم
يوق﴿.﴾4مەنتاغىلىرىمنىڭبالىلىرىنىڭئورنۇمنىباسالماسلىقلىرىدىن(يەنىدىننى
قولدىن بېرىپ قويۇشلىرىدىن) ھەقىقەتەن ئەنسىرەيمەن ،مېنىڭ ئايالىم تۇغماستۇر،
(پەزلىڭدىن) ماڭا بىر (ياخشى) پەرزەنت ئاتا قىلغىن﴿ .﴾5ئۇ ماڭا ۋارىس بولغاي
ۋە يەئقۇب ئەۋالدىغا ۋارىس بولغاي ،پەرۋەردىگارىم! ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا
ئېرىشىدىغانقىلغىن»﴿.﴾6

زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ۋە ئۇنىڭ باال تەلەپ قىلغان دۇئاسى
سۈرىلەرنىڭ بېشىدىكى ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا
سۆزلىنىپ بولغان ئىدى.
﴿بۇ ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەندىسى زەكەرىياغا قىلغان مەرھەمىتىنىڭ بايانىدۇر﴾ زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدىكى كاتتا بىر پەيغەمبەردۇر .سەھىھ
بۇخارىدا مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ« :زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم ياغاچچى ئىدى .ئۇ ياغاچچىلىق قىلىپ
تاپقان پۇلى بىلەن تۇرمۇش كەچۈرەتتى».
﴿ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىغا پەس ئاۋازدا مۇناجات قىلدى﴾ يەنى ئۇ مۇناجاتنى (دۇئانى) پەس
ئاۋازدا قىلدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال پەس ئاۋازدا قىلىنغان دۇئانى ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ .قەتادە
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال شەكسىز قورقىدىغان دىلنى بىلىدۇ ۋە پەس ئاۋازنى
ئاڭاليدۇ.
﴿ئۇ ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مەن ھەقىقەتەن كۈچ  -قۇۋۋىتىمدىن كەتتىم ،چېچىم ئاقاردى﴾

بۇنداق دېيىشتىكى مەقسەت ئۇ ئۆزىنىڭ ئاجىزلىشىپ ،قېرىپ قالغانلىقىدىن ،قېرىلىقنىڭ بارلىق
ئاالمەتلىرىدىن خەۋەر بەرگەنلىكىدۇر﴿ .پەرۋەردىگارىم! ساڭا دۇئا قىلىپ ئۈمىدسىز بولۇپ قالغىنىم يوق﴾
يەنى سەن مېنىڭ تىلىگەن تىلەكلىرىمنى پەقەت قۇرۇق قول قايتۇرمىدىڭ.
﴿مەن تاغىلىرىمنىڭ بالىلىرىنىڭ ئورنۇمنى باسالماسلىقلىرىدىن (يەنى دىننى قولدىن بېرىپ
قويۇشلىرىدىن) ھەقىقەتەن ئەنسىرەيمەن﴾ يەنى زەكەرىيا تاغىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئۆزىدىن

كېيىن كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا يامان ئىش قىلىپ قويۇشىدىن ئەنسىرەپ ،ﷲ تائاالدىن كىشىلەرگە
پەيغەمبەر بولىدىغان بىر باال تىلىدى .ئاندىن (ﷲ تائاال) ئۇنىڭ تىلىكىنى ئىجابەت قىلدى .زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالدىن باال تىلىشى تاغىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىگە
مىراسبولۇۋېلىشىدىنقورققانلىقىدىنئەمەستۇر.
(ئۇنىڭ ئۇالرنىڭ مىراسخور بولىۋېلىشىدىن قورقۇپ تىلىمىگەنلىكى) بىرىنچىدىن ،پەيغەمبەرنىڭ
ئۆزىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىڭ ئۆزىگە مىراسخور بولۇشىنى يامان كۆرۈپ ،مىراسخور بولۇش ئۈچۈنال
(ﷲ تائاالدىن) باال تىلىگۈدەك دەرىجىدە مال ـ مۈلكىدىن ئەنسىرەپ كېتىشى (ئۇنىڭغا) ھەرگىز اليىق
ئەمەس.
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ئىككىنچىدىن ،ئۇنىڭ باي كىشى ياكى ئەمەسلىكىمۇ بايان قىلىنمىدى .بەلكى ئۇ ئۆز ئەمگىكىدىن
پۇل تېپىپ تۇرمۇش كەچۈرىدىغان بىر ياغاچچى ئىدى -،دەپ بايان قىلىندى .بۇنىڭدەك كىشىلەر
(باشقىالرنىڭ ئۆزىگە مىراسخور بولۇۋېلىشىدىن قورققۇدەك) مال ـ مۈلۈك يىغىپ كەتمەيدۇ .بۇلۇپمۇ
پەيغەمبەرلەر شۇنداق .چۈنكى ،ئۇالر بۇ دۇنيادا مال ـ مۈلۈك يىغىشتىن ۋاز كەچكەن كىشىلەردۇر.
ئۈچىنچىدىن ،ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :بىز پەيغەمبەرلەر مىراسخور قىلىنمايمىز (يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقان ۋە باال ـ
چاقىلىرى ئۇنىڭ مال ـ مۈلكلىرىگە مىراسخور بواللمايدۇ) .بىز قالدۇرۇپ كەتكەن مال ـ مۈلۈك سەدىقە
بولىدۇ».

مەريەم سۈرىسى

تىرمىزىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىندى« :بىز پەيغەمبەرلەر گۇرۇھى مىراسخور
قىلىنمايمىز (يەنى بىزنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقان ،باال ـ چاقىلىرىمىز بىزگە مىراسخور بواللمايدۇ)».
بۇنىڭغا ئاساسەن ،زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ(﴿ :پەزلىڭدىن) ماڭا بىر (ياخشى) پەرزەنت ئاتا
قىلغىن .ئۇ ماڭا ۋارىس بولغاي﴾ دېگەن سۆزىدىن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ۋارىس بولۇشىنى تىلىگەنلىكى

مەقسەتقىلىنىدۇ.

شۇڭا زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :ۋە يەئقۇب ئەۋالدىغا ۋارىس بولغاي ،پەرۋەردىگارىم!
ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا ئېرىشىدىغان قىلغىن»﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇاليمان

(پەيغەمبەرلىكتە ،ئىلىمدە ،پادىشاھلىقتا ئاتىسى) داۋۇدقا ۋارىسلىق قىلدى﴾(((.

ئەگەر مال ـ مۈلۈكتىكى مىراسخورلۇقنى كۆزدە تۇتقان بولسا ،زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم بالىسى يەھيانى
ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ئىچىدىن مىراسخورلۇققا تەيىنلىمەيتتى ۋە ئۇنىڭ مىراسخور بولىدىغانلىقىنى خەۋەر
قىلىشنىڭ ئەھمىيىتى بولمايتتى .چۈنكى ،ھەممە دىندا بالىنىڭ دادىغا ۋارىسلىق قىلىشى مۇقەررەردۇر.
ئەگەر ئۇ مىراسخورلۇق خۇسۇسىي مىراسخورلۇق (يەنى ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە بولىدىغان مىراسخورلۇق)
بولمايدىغان بولسا ،ئۇ مىراسخورلۇق توغرىسىدا خەۋەر بېرىلمەيتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىز پەيغەمبەرلەر گۇرۇھى مىراسخور قىلىنمايمىز ،بىز قالدۇرۇپ
كەتكەن مال ـ مۈلۈكلەر سەدىقەدۇر» دېگەن سۆزى مىراسخورلۇقنىڭ (ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىگە ئەمەس
بەلكى)پەيغەمبەرلىكىگەئىكەنلىكىنىئىسپاتاليدۇ.
﴿ئۇ ماڭا ۋارىس بولغاي ۋە يەئقۇب ئەۋالدىغا ۋارىس بولغاي﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۆزى ھەققىدە
مۇجاھىد مۇنداق دېدى :ئۇنىڭ مىراسخورلىقى (ئۇنىڭ) بىلىمىگە قارىتىلغاندۇر .زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم
يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇق ـ ئەۋالدىدىندۇر.
ھۇشەيم مۇنداق دېدى :بىز بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىسمائىل ئىبنى ئەبۇخالىد ئەبۇسالىھنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكنى ئاڭلىدۇق :يەھيا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى پەيغەمبەر بولغىنىدەك
پەيغەمبەربولىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىم! ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا ئېرىشىدىغان قىلغىن»﴾ يەنى سەن ئۇنى ياخشى
كۆرىدىغان ۋە ئۇنى دىندا ۋە ئەخالقىدا سېنىڭ مەخلۇقاتلىرىڭنى ياخشى كۆرىدىغان قىلغىن.

*******
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
(ﷲ ئېيتتىكى) «ئى زەكەرىيا! بىز ھەقىقەتەن ساڭا (پەرىشتىلەر ئارقىلىق) يەھيا ئىسىملىك بىر
ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر بېرىمىز ،ئىلگىرى ھېچ ئادەمنى ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇق»﴿.﴾7
((( نەمل سۈرىسى  – 16ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولغانلىقى
(دۇئاسىدا تىلەنگەن) تىلەكلەر ئىجابەت قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلدى«﴿ :ئى
زەكەرىيا! بىز ھەقىقەتەن ساڭا (پەرىشتىلەر ئارقىلىق) يەھيا ئىسىملىك بىر ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر
بېرىمىز﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۇ ۋاقىتتا (يەنى مەريەمنىڭ كارامىتىنى كۆرگەن چاغدا) زەكەرىيا
پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ« :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن،
ھەقىقەتەن دۇئانى ئىشىتكۈچىسەن» دېدى .ئۇ ئىبادەتگاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا:
«ساڭا ﷲ نىڭ كەلىمىسى (يەنى ئىسا) نى تەستىق قىلغۇچى ،سەييىد ،پەرھىزكار ۋە ياخشىالردىن
بولغان يەھيا ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ» دەپ نىدا قىلدى﴾(((.
﴿ئىلگىرى ھېچ ئادەمنى ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇق»﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادە،
ئىبنى جۇرەيج ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ھېچكىم يەھيا دېگەن ئىسىم
بىلەن ئاتىلىپ باقمىغان ئىدى .ئىبنى جەرىر بۇ سۆزنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

*******
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
زەكەرىيا ئېيتتى« :ئايالىم تۇغماس تۇرسا ،مەن قېرىپ مۈكچىيىپ كەتكەن تۇرسام ،مېنىڭ
قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن؟»﴿( ﴾8نىدا قىلغان پەرىشتە) ئېيتتى« :ئىش ئەنە شۇنداقتۇر ،پەرۋەردىگارىڭ
ئېيتتى :بۇ مەن ئۈچۈن ئاساندۇر ،سېنى مەن ياراتتىم ،ھالبۇكى سەن بۇرۇن يوق ئىدىڭ (يەنى سېنى
يوقتىن بار قىلغاندەك ،يەھيانى ئىككىڭالردىن تۆرەلدۈرۈشكە قادىرمەن)»﴿.﴾9

زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ قىلغان دۇئاسىنىڭ ئىجابەت
بولغانلىقىغا ھەيران قالغانلىقى
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بۇ ،زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلىگەن دۇئاسى ئىجابەت قىلىنغان ۋە ئۇنىڭغا پەرزەنت بىلەن
خۇش بېشارەت بېرىلگەن ۋاقىتتا ،ھەيران قىلىپ ۋە قاتتىق خۇشاللىنىپ ،ئايالىنىڭ ئۆمۈر بويى تۇغمىغان
بىر تۇغماس ئايال تۇرۇقلۇق ۋە ئۆزىنىڭ تەنلىرى ئاجىزالپ ،جىنسىي مۇناسىۋەتتىن قېلىپ قالغان ،بىر
ياشانغان كىشى تۇرۇقلۇق ،قانداقسىگە پەرزەنتلىك بوالاليدىغانلىقى ھەققىدە سوئال سورىغانلىقىدۇر.
﴿زەكەرىيا ئېيتتى« :ئايالىم تۇغماس تۇرسا ،مەن قېرىپ مۈكچىيىپ كەتكەن تۇرسام ،مېنىڭ
قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن؟»﴾ ئۇنىڭغا پەرىشتە جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئىش ئەنە شۇنداقتۇر،
((( ئال ئىمران سۈرىسى  39 – 38ـ ئايەتلەر.

مەريەم سۈرىسى

پەرۋەردىگارىڭ ئېيتتى :بۇ مەن ئۈچۈن ئاساندۇر﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنىڭغا تېخىمۇ ھەيران قاالرلىق نەرسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:

﴿سېنى مەن ياراتتىم ،ھالبۇكى سەن بۇرۇن يوق ئىدىڭ (يەنى سېنى يوقتىن بار قىلغاندەك ،يەھيانى
ئىككىڭالردىنتۆرەلدۈرۈشكەقادىرمەن)»﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىنسان (ئانىنىڭ قورسىقىدا) بىر مۇددەتنى ئۆتكۈزدى ،ئۇ
(ئەرزىمىگەنلىكتىن) تىلغا ئېلىنىدىغان نەرسە بولمىدى﴾(((.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
زەكەرىيا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! (ئايالىمنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا) ماڭا بىر ئاالمەت قىلىپ
بەرسەڭ» .ﷲ ئېيتتى« :سېنىڭ ئاالمىتىڭ (شۇكى) ساق تۇرۇپ ئۈچ كېچە  -كۈندۈز كىشىلەرگە سۆز
قىاللمايسەن»﴿ .﴾10زەكەرىيا نامازگاھىدىن قەۋمىنىڭ ئالدىغا چىقىپ ،ئۇالرنى ئەتىگەن  -ئاخشامدا
تەسبىھ ئېيتىشقا ئىشارەت قىلدى﴿.﴾11

ھامىلدارلىقىنىڭ ئاالمىتى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى خەۋەر بەردى:
﴿«پەرۋەردىگارىم! (ئايالىمنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا) ماڭا بىر ئاالمەت قىلىپ بەرسەڭ»﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ۋەھب ،سۇددى ،قەتادە ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دېدى :زەكەرىيا كېسەل بولماي تۇرۇپمۇ( ،ئۇنىڭ) تىلى (گەپ قىلىشتىن) توختاپ
قالدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دېدى :ئۇ ئوقۇيااليتتى ،ﷲ تائاالغا تەسبىھ
ئېيتااليتتى .لېكىن ،ئادەملىرىگە پەقەت ئىشارەت بىلەنال سۆز قىالتتى.
﴿ئۈچ كېچە  -كۈندۈز كىشىلەرگە سۆز قىاللمايسەن»﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى كىشىلەرگە تولۇق ئۈچ كېچە
ـ كۈندۈز سۆز قىاللمايسەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ « :پەرۋەردىگارىم! ماڭا (ئايالىمنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا)
بىر نىشانە ئاتا قىلغىن» دېدى .ﷲ« :ساڭا بولىدىغان نىشانە شۇكى ،ئۈچ كۈنگىچە كىشىلەرگە
سۆز قىاللمايسەن (يەنى زىكرى تەسبىھ ئېيتىشتىن باشقا سۆزگە تىلىڭ كەلمەيدۇ) .پەقەت ئىشارەتال
قىلىسەن( ،نېمىتىمگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن) پەرۋەردىگارىڭنى كۆپ ياد ئەت ،كەچتە ،ئەتىگەندە
((( ئىنسان سۈرىسى  – 1ئايەت.
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تەسبىھ ئېيت» دېدى﴾((( بۇ ئۇنىڭ مۇشۇ ئۈچ كېچە ـ كۈندۈز ئىچىدە كىشىلەرگە ئىشارەت قىلغاندىن
باشقاسۆزقىلمىغانلىقىنىڭپاكىتىدۇر.
﴿زەكەرىيا نامازگاھىدىن قەۋمىنىڭ ئالدىغا چىقىپ ،ئۇالرنى ئەتىگەن  -ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىشقا
ئىشارەت قىلدى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى ئۇ (ئۇالرغا) ئىشارەت

قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ۋەھب ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
(يەھيا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغاندا ئۇنىڭغا) «ئى يەھيا! كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) تىرىشىپ ئوقۇغىن»
(دېدۇق) .ئۇنىڭغا بالىلىق چېغىدىال ئەقىل  -پاراسەت ئاتا قىلدۇق﴿ .﴾12بىز ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلىش
ۋە ئۇنى (ناچار خىسلەتلەردىن) پاك قىلىش يۈزىسىدىن (شۇنداق قىلدۇق) ،يەھيا تەقۋادار ئىدى﴿.﴾13
ئۇنى ئاتا  -ئانىسىغا كۆيۈمچان (قىلدۇق) ،ئۇ مۇتەكەببىر (يەنى ئاتا  -ئانىسىنى قاخشاتقۇچى)،
(پەرۋەردىگارىغا) ئاسىيلىق قىلغۇچى بولمىدى﴿ .﴾14ئۇ تۇغۇلغان كۈنىدە ،ۋاپات بولغان كۈنىدە،
تىرىلىپ (قەبرىدىن) تۇرغۇزۇلغان كۈنىدە (ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان) ئامانلىققا ئېرىشىدۇ﴿.﴾15

بالىنىڭ تۇغۇلۇشى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرى
خۇش بېشارەت بېرىلگەن بۇ باال دۇنياغا كۆز ئاچتى ،ئۇ بولسىمۇ يەھيا ئەلەيھىسساالم ئىدى .ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا يەھۇدىيالر ئۆز ئارىسىدا ئۆگىنىۋاتقان ۋە ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە بويسۇنغان پەيغەمبەرلەر،
يەھۇدىيالرنىڭ زاھىتلىرى ۋە ئۆلۈمالىرى يەھۇدىيالر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىدىغان تەۋراتنى بىلدۈردى .ئۇ
چاغدا ئۇ تېخى كىچىك ئىدى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا بېرىلگەن ئىنئامنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :يەھيا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغاندا ئۇنىڭغا) «ئى يەھيا! كىتابنى (يەنى تەۋراتنى)
تىرىشىپ ئوقۇغىن» (دېدۇق)﴾.
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﴿ئۇنىڭغا بالىلىق چېغىدىال ئەقىل  -پاراسەت ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا بالىلىق چېغىدىال
چۈشەنچە ،بىلىم ،ئىرادە ،ياخشىلىققا يۈزلىنىش ۋە تىرىشچانلىقنى ئاتا قىلدۇق.
﴿بىز ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلىش ۋە ئۇنى (ناچار خىسلەتلەردىن) پاك قىلىش يۈزىسىدىن (شۇنداق
قىلدۇق)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئۇنى (ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا) بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن بىر
رەھمەت قىلدۇق .ئىكرىمە ،قەتادە ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى .زەھھاك يۇقىرىدىكى سۆزگە:
بىزدىن باشقا بىرسى قادىر بواللمايدىغان -،دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  - 41ئايەت

مەريەم سۈرىسى

قەتادە :ﷲ تائاال ئۇ رەھمەت بىلەن زەكەرىياغا رەھمەت قىلسۇن! -دېگەن سۆزنى قوشۇپ
قويدى .مۇجاھىد( :بىز ئۇنى) پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا مېھرىبانلىق قىلىش يۈزىسىدىن شۇنداق
قىلدۇق -،دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
ئايەتنىڭ باش ـ ئايىغىدىن چىقىدىغان مەنىسى شۇكى ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز ئۇنىڭغا مەرھەمەت
قىلىش ۋە ئۇنى (ناچار خىسلەتلەردىن) پاك قىلىش يۈزىسىدىن (شۇنداق قىلدۇق)﴾ دېگەن ئايىتى
ئۇنىڭ﴿ :يەھيا تەقۋادار ئىدى﴾ دېگەن ئايىتىگە مۇناسىۋەتلىكتۇر( .ئۇ چاغدا ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق

بولىدۇ) يەنى بىز ئۇنىڭغا بالىلىق چېغىدىال چۈشەنچە ۋە بىلىم ئاتا قىلدۇق .شۇنداقال ئۇنى (دىلى
يۇمشاق) مېھرىبان قىلدۇق.
ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى (بىز ئۇنى) بەرىكەتلىك قىلدۇق.
﴿يەھيا تەقۋادار ئىدى﴾ يەنى ئۇ بىر گۇناھ قىلىشنى ئويلىمايدىغان ،پاك ،تەقۋادار ئىدى.

﴿ئۇنى ئاتا  -ئانىسىغا كۆيۈمچان (قىلدۇق) ،ئۇ مۇتەكەببىر (يەنى ئاتا  -ئانىسىنى قاخشاتقۇچى)،
(پەرۋەردىگارىغا) ئاسىيلىق قىلغۇچى بولمىدى﴾ ﷲ تائاال يۇقىرىدا يەھيانىڭ ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارىغا

بويسۇنىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭ مېھرىبان ۋە پاك ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ئىدى .بۇ يەردە يەنە ئۇنىڭ
ئاتا ـ ئانىسىغا بويسۇنىدىغان ،ياخشىلىق قىلىدىغان ،سۆز ياكى ھەرىكەتتە (ئۇالرنىڭ) بۇيرۇغان ئىشى
ياكى توسقان ئىشىدا (ئۇ ئىككىسىگە) ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقلىنىدىغان قىلىپ ئۆستۈرگەنلىكىنى بايان
قىلىپكەلتۈردى.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :پەرۋەردىگارىغا) ئاسىيلىق قىلغۇچى بولمىدى﴾ ﷲ تائاال
ئۇنىڭدىكى بۇ ياخشى خۇلۇقالرنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان مۇكاپاتالر
ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ تۇغۇلغان كۈنىدە ،ۋاپات بولغان كۈنىدە ،تىرىلىپ (قەبرىدىن) تۇرغۇزۇلغان
كۈنىدە (ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان) ئامانلىققا ئېرىشىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا مۇشۇ ئۈچ ئەھۋالدا خاتىرجەملىك
بار.
سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق دېدى :ئىنسان مۇنداق ئۈچ ئىشتىن بەك قورقىدۇ :بىرىنچى،
تۇغۇلغان كۈنى ئۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ئورنىدىن باشقا بىر دۇنياغا كېلىپ قالغانلىقىنى كۆرگىنىدە قورقىدۇ.
ئىككىنچى ،ئۆلگەن كۈنى ئۇ بۇرۇن كۆرمىگەن كىشىلەرنى كۆرگەندە قورقىدۇ .ئۈچىنچى :قەبرىدىن
تىرىلىپ تۇرغان كۈنى ،ئۇ ئۆزىنى كاتتا بىر يىغىلىشتا كۆرگەندە قورقىدۇ .ﷲ تائاال يەھياغا بۇ ئۈچ
ئورۇندا مەرھەمەت قىلىپ ،ئۇنى (بۇ ئورۇنالردا) خاتىرجەم قىلىدىغانلىقىغا خۇش بېشارەت بەردى.

*******
ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
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(ئۇالرغا)قۇرئاندامەريەم(قىسسىسى)نىبايانقىلغىن،ئەينىزاماندائۇئائىلىسىدىنئايرىلىپشەرق
تەرەپتىكى بىر جايغا باردى﴿ .﴾16ئۇ پەردە تارتىپ كىشىلەردىن يوشۇرۇندى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ روھىمىزنى
(يەنىجىبرىئىلئەلەيھىسساالمنى)ئەۋەتتۇق،ئۇمەريەمگەبىجىرىمئادەمسۈرىتىدەكۆرۈندى﴿.﴾17مەريەم
ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا سېغىنىپ سېنىڭ چېقىلىشىڭدىن پاناھ تىلەيمەن،
ئەگەر سەن تەقۋادار بولساڭ (ماڭا چېقىلمىغىن)» ﴿ .﴾18جىبرىئىل ئېيتتى« :مەن ساڭا بىر پاك
ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىسىمەن»﴿ .﴾19مەريەم ئېيتتى« :ماڭا كىشى
يېقىنالشمىغان تۇرسا ،مەن پاھىشە قىلمىغان تۇرسام ،قانداقمۇ مېنىڭ ئوغۇل باالم بولسۇن؟»﴿﴾20
جىبرىئىل ئېيتتى« :ئەمەلىيەت سەن دېگەندەكتۇر( ،لېكىن پەرۋەردىگارىڭ ئېيتتى :ئۇ ماڭا ئاساندۇر.
ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن بولغان مەرھەمەت قىلدۇق ،بۇ
تەقدىر قىلىنىپ بولغان ئىشتۇر»﴿.﴾21

ھەزرىتى مەريەم ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال (يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە) زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى ۋە ئۇنىڭ ياشىنىپ
قالغان ئايالى تۇغماس بولسىمۇ ،ئۇنىڭدىن پاكىزە ۋە بەرىكەتلىك بىر بالىنى (دۇنياغا) كەلتۈرگەنلىكىنى
بايان قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشتۈرۈپال ھەزرىتى مەريەمنىڭ بالىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭدىن دادىسىز
ياراتقانلىقىنى بايان قىلدى .بۇنداق قىلىشتىكى سەۋەب ،بۇ ئىككى قىسسىدە ئۆزئارا مۇناسىۋەت ۋە
ئوخشاشلىق باردۇر .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئىككى قىسسىنى ئال ئىمران سۈرىسىدە ۋە بۇ يەردە بايان قىلدى.
ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى ،كۈچىنىڭ كاتتىلىقىنى ۋە خالىغان ئىشنى قىالاليدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ،ھەم بۇ ئىككى قىسسە مەزمۇن جەھەتتە ئۆزئارا يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ
ئىككى قىسسىنى ئەنبىيا سۈرىسىدە يەنە بىر قېتىم بايان قىلىپ كەلتۈرىدۇ.
ﷲ تائاال (بۇ قىسسىنى بۇ يەردە بايان قىلىپ) مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالرغا) قۇرئاندا مەريەم
(قىسسىسى) نى بايان قىلغىن﴾ ئۇ بولسا ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىن بولغان ئىمراننىڭ قىزى

مەريەمدۇر .ئۇ ئىسرائىل ئەۋالدى ئىچىدىكى ھەممە جەھەتتىن پاك بولغان بىر ئائىلىدە دۇنياغا كەلدى.
ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئانىسىنىڭ ئۇنى تۇغقانلىقىغا ئائىت قىسسىنى ئال ئىمران سۈرىسىدە بايان قىلغان
ئىدى .مەريەمنىڭ ئانىسى مەريەمنى بەيتۇل مۇقەددەسنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن نەزىر قىلغان ئىدى .ئۇالر بۇ
ئىشى بىلەن (ﷲ تائاالغا) يېقىنلىشىشنىال ئىستىگەن ئىدى.
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مەريەم ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدە ناھايىتى ئېسىل چوڭ بولدى .ئۇ ئىبادەت ۋە زاھىتلىق بىلەن
تونۇلغان ئايالالرنىڭ بىرى ئىدى .ئۇ شۇ چاغدىكى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئۇالرنىڭ دىنىي
ئىشالردىكى كاتتىسى بولغان ،بىر تۇغقىنىنىڭ (ھامما ئاچىسى دېگۈچىلەرمۇ بار) ئېرى بولغان زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالمنىڭھىمايىسىدەئىدى.زەكەرىيائەلەيھىسساالمئۇنىڭداكىشىنىھەيرانقالدۇرىدىغانچوڭ
كارامەتلەرنى كۆردى.
ﷲ تائاال بۇنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنى پەرۋەردىگارى چىرايلىقچە قوبۇل قىلدى،
ئۇنى ئوبدان ئۆستۈردى ،ئۇنىڭغا زەكەرىيانى كېپىل قىلدى (يەنى ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا زەكەرىيانى
قويدى) .زەكەرىيا ھەر قېتىم (ئۇنىڭ) ئىبادەتگاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسە ،ئۇنىڭ يېنىدا بىرەر

مەريەم سۈرىسى

يېمەكلىك ئۇچرىتاتتى .ئۇ« :ئى مەريەم! بۇ ساڭا قەيەردىن كەلدى؟» دەيتتى ،مەريەم« :بۇ ﷲ
تەرىپىدىن كەلدى» دەيتتى .ﷲ ھەقىقەتەن خالىغان ئادەمگە (جاپا مۇشەققەتسىزال) ھېسابسىز رىزق
بېرىدۇ﴾((( .ئال ئىمران سۈرىسىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلگىنىدەك ،زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم مەريەمنىڭ قېشىدا
يازدا قىشنىڭ ،قىشتا يازنىڭ مېۋىسى تۇرغانلىقىنى كۆرەتتى.
ﷲ تائاال بىر ھېكمەتنىڭ سەۋەبىدىن مەريەمدىن بەندىسى ۋە ئىرادىلىك ،كاتتا بەش
پەيغەمبەرنىڭ بىرى بولغان ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇنياغا كېلىشىنى ئىرادە قىلغاندا ،ھەزرىتى مەريەم
ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدىن ئايرىلىپ چىقىپ ،بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ شەرق تەرىپىدىكى بىر ئورۇنغا بېرىپ
(شۇ يەردە) تۇردى.
﴿ئەينى زاماندا ئۇ ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ شەرق تەرەپتىكى بىر جايغا باردى﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :خرىستىئانالرنىڭ نېمە ئۈچۈن شەرق
تەرەپنى (ئۆزلىرىنىڭ) قىبلىسى قىلىۋالغانلىقىنى (باشقىالرغا قارىغاندا) مەن ھەقىقەتەن ياخشى بىلىمەن.
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەينى زاماندا ئۇ ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ شەرق تەرەپتىكى بىر جايغا باردى﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ سەۋەبىدىن شۇنداق قىلدى .يەنى ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان يېرىنى ئۆزلىرىنىڭ
قىبلىسىقىلىۋالدى.
﴿ئۇ پەردە تارتىپ كىشىلەردىن يوشۇرۇندى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ روھىمىزنى (يەنى جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالمنى) ئەۋەتتۇق ،ئۇ مەريەمگە بىجىرىم ئادەم سۈرىتىدە كۆرۈندى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىبنى جۇرەيج ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ ۋە سۇددى قاتارلىقالر
مۇنداق دېدى :ھەزرىتى مەريەمنىڭ قېشىغا ئەۋەتىلگىنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمدۇر.

ھەزرىتى مەريەم ئۆزى يالغۇز بىر ئورۇندا ئادەم سۈرىتىگە ئايالنغان جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى
كۆرگەندە ،ئۇنىڭ بىر يامان نىيىتى بار ئوخشايدۇ ،دەپ گۇمان قىلىپ ئۇنىڭدىن قورقۇپ مۇنداق
دېدى«﴿ :مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا سېغىنىپ سېنىڭ چېقىلىشىڭدىن پاناھ تىلەيمەن ،ئەگەر
سەن تەقۋادار بولساڭ (ماڭا چېقىلمىغىن)»﴾.
ئىبنى جەرىر ئاسىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇۋائىل ھەزرىتى مەريەمنىڭ
قىسسىسىنى بايان قىلىپ ،مەريەم«﴿ :مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا سېغىنىپ سېنىڭ
چېقىلىشىڭدىن پاناھ تىلەيمەن ،ئەگەر سەن تەقۋادار بولساڭ (ماڭا چېقىلمىغىن)»﴾ دېسە ،تەقۋادار
كىشى ئەقىل ـ ھوشىنى تېپىۋالىدۇ دەپ بىلدى -،دېدى.
﴿جىبرىئىل ئېيتتى« :مەن ساڭا بىر پاك ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئەلچىسىمەن»﴾ يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا (ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى قورقۇنچنى كۆتۈرۈۋېتىش

ئۈچۈن) :مەن سەن گۇمان قىلغان يامان كىشىلەردىن ئەمەسمەن ،بەلكى مەن ﷲ تائاالنىڭ ساڭا
ئەۋەتكەن ئەلچىسىدۇرمەن -،دېدى.

ھەزرىتى مەريەم“ :ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالغا سېغىنىپ” دەپ ﷲ تائاالنى تىلغا ئالغان
ۋاقتىدا ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم تىترەپ كېتىپ ،ئۆزىنىڭ (ئەسلى) شەكلىگە قايتتى ۋە«﴿ :مەن ساڭا بىر پاك
((( ئال ئىمران سۈرىسى  – 37ئايەت.
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ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىسىمەن»﴾ دەپ كەتتى -،دەپ بايان قىلىندى.
ئاندىن ھەزرىتى مەريەم بۇ ئىشتىن ھەيران قىلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ماڭا كىشى يېقىنالشمىغان
تۇرسا ،مەن پاھىشە قىلمىغان تۇرسام ،قانداقمۇ مېنىڭ ئوغۇل باالم بولسۇن؟»﴾
﴿جىبرىئىل ئېيتتى« :ئەمەلىيەت سەن دېگەندەكتۇر( ،لېكىن پەرۋەردىگارىڭ ئېيتتى :ئۇ ماڭا
ئاساندۇر .ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن بولغان مەرھەمەت
قىلدۇق ،بۇ تەقدىر قىلىنىپ بولغان ئىشتۇر»﴾ يەنى ھەقىقەتەن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :سېنىڭ

ئېرىڭ بولمىسىمۇ ۋە سەندىن پاھىشىگە ئوخشاش يامان ئىش كۆرۈلمىگەن بولسىمۇ ،ﷲ تائاال (شەكسىز)
سەندىن بىر بالىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرىدۇ .ھەقىقەتەن ئۇ خالىغاننى قىلىشقا قۇدرىتى يەتكۈچىدۇر .بىز
ئۇنى كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ ياراتقۇچىسىنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمەت ۋە دەلىل قىلىمىز.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دادىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئەر ۋە ئايالسىز ياراتتى ،ھاۋانى ئايالسىز ئەردىنال
ياراتتى ۋە ئىسادىن باشقا (ئادەمنىڭ) قالغان بالىلىرى (يەنى كىشىلەرنى) ئەر بىلەن ئايالدىن ياراتتى.
ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئەرسىز ئايالدىنال ياراتتى شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال قۇدرىتىنىڭ كاتتىلىقىنى
كۆرسىتىدىغان تۆت خىل يارىتىش تولۇقالندى .ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر زات ۋە پەرۋەردىگار
يوق .بىز ئۇ بالىنى ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان بىر رەھمەت قىلىمىز .يەنى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا
ۋە ئۇنى بىر دەپ بىلىدىغان ئەقىدىگە چاقىرىدىغان پەيغەمبەر قىلىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەر ئېيتتى« :ئى مەريەم! ﷲ ساڭا
(ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىسىز) ﷲ نىڭ بىر كەلىمىسى (دىن تۆرەلگەن بىر بوۋاق) بىلەن خۇش خەۋەر
بېرىدۇكى ،ئۇنىڭ ئىسمى مەسىھ مەريەم ئوغلى ئىسادۇر ،ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئابرويلۇق ۋە ﷲ غا
يېقىنالردىن بولىدۇ .ئۇ بۆشۈكتىمۇ (يەنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ) ،ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلەرگە
(پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزىنى) سۆزلەيدۇ ۋە (تەقۋادارلىقتا كامىل) ياخشى ئادەملەردىن بولىدۇ»﴾(((.
﴿بۇ تەقدىر قىلىنىپ بولغان ئىشتۇر»﴾ بۇ ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەزرىتى مەريەمگە
قىلغان ئاخىرقى سۆزىدۇر .جىبرىئىل ئۇنىڭغا بۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ تەقدىرىدە بېكىتىلىپ بولغان ئىش
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ئۇنى شۇنداق يارىتىشنى ئىرادە قىلدى ،ئۇنىڭ يارىتىلىشى چوقۇمدۇر.

*******
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ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
مەريەم ھامىلدار بولدى( ،ئائىلىسىدىن) يىراق بىر جايغا كەتتى﴿ .﴾22تولغاقنىڭ قاتتىقلىقى ئۇنى
(يۆلىنىۋېلىش ئۈچۈن) بىر خورما دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىۋېلىشقا مەجبۇر قىلدى .مەريەم ئېيتتى« :كاشكى مەن
بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسامچۇ! كىشىلەر تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن (ئەرزىمەس) نەرسىگە
ئايلىنىپكەتسەمچۇ!»﴿﴾23
((( ئال ئىمران سۈرىسى  46 – 45ـ ئايەتلەر.

مەريەم سۈرىسى

ھەزرىتى مەريەمنىڭ ھامىلدار بولۇپ ،ئاندىن تۇغقانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەزرىتى مەريەمگە ﷲ تائاالنىڭ دېگەن
سۆزلىرىنى يەتكۈزگەن ۋاقتىدا ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا بويسۇنغانلىقىنى خەۋەر بەردى.
كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرى مۇنداق دەپ بايان قىلدى :ئۇ ۋاقىتتا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ
كۆڭلىكىنىڭ ياقىسىدىن پۈۋلىدى ،پۈۋلەنگەن روھ چۈشۈپ ،ئۇنىڭ باال ياتقۇسىغا كىردى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ھامىلدار بولدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دېدى :ئۇ ھامىلدار بولغاندا ،ئۇنىڭدىن ھەيز توختىدى ۋە
قۇسىدىغان بولۇپ قالدى .ئۇ ئادەتتە ھامىلدار ئايالالردا بولىدىغان ئاالمەتلەرگە ئوخشاش ئۆزىنى ھارغىن
ھېس قىلىدىغان بولدى ۋە سېزىك بولۇپ قالدى .ھەمدە رەڭگىرويى ئۆزگىرىپ ھەتتا تىلى يېرىلىپ
كەتتى .زەكەرىيانىڭ ئائىلىسىگە كەلگەن بۇ ئىش باشقا بىر ئائىلىگە كېلىپ باقمىغان ئىدى .ئىسرائىل
ئەۋالدىنىڭ ئىچىدە :ئۇنىڭ بىلەن يۈسۈف دېگەن كىشىنىڭ چاتىقى بار ،چېركاۋدا ئۇ كىشىدىن باشقا
بىرسى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرمىغان دېگەن گەپ ـ سۆزلەر تاراپ كەتتى .ئۇ پەردە تارتىپ كىشىلەردىن
يوشۇرۇندى ،ھېچكىم ئۇنى كۆرمىدى ،ئۇمۇ ھېچكىمنى كۆرمىدى.
﴿تولغاقنىڭ قاتتىقلىقى ئۇنى (يۆلىنىۋېلىش ئۈچۈن) بىر خورما دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىۋېلىشقا
مەجبۇر قىلدى﴾ يەنى تولغاقنىڭ قاتتىقلىقى ئۇنى ئۇ كىشىلەردىن يوشۇرۇنۇپ تۇرغان يەردىكى بىر

خورما دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىۋېلىشقا مەجبۇر قىلدى .ئالىمالر ئۇ ئورۇننىڭ قەيەردە ئىكەنلىكى ھەققىدە
ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى.
سۇددى :ئۇ ئورۇن بەيتۇل مۇقەددەستىكى ناماز ئوقۇيدىغان يەرنىڭ شەرق تەرىپىدە ئىدى-،
دېدى .ۋەھب ئىبنى مۇنەببە :ئۇ ئەسلىدە قېچىپ ماڭغان ئىدى ،ئۇ شام بىلەن مىسىرنىڭ ئارىلىقىدىكى
بىر يەرگە كەلگەن ۋاقىتتا ئۇنى تولغاق تۇتتى -،دېدى .ۋەھب يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇ ئورۇن بەيتۇل
مۇقەددەستىن  8مىل يىراقلىقتىكى بەيتۇللەھمى دەيدىغان بىر كەنتتە ئىدى -،دېدى.
نەسەئىنىڭ ،ئەنەستىن ۋە بەيھەقى شادداد ئىبنى ئەۋستىن ئىسرا توغرىسىدا رىۋايەت قىلغان
ھەدىسلىرىدە ئۇ ئورۇننىڭ بەيتۇلەھمى دېگەن (كەنتتە) ئىكەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان .بۇنىڭ شۇ
يەردە ئىكەنلىكى كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىدىن قوبۇل قىلىپ كەلگەن مەشھۇر پاكىتنىڭ بىرسىدۇر .ھەتتا
خرىستىئانالرمۇ بۇ ئورۇننىڭ شۇ يەردە ئىكەنلىكىدە شەك قىلمايدۇ .بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسمۇ بار.

﴿مەريەم ئېيتتى« :كاشكى مەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسامچۇ! كىشىلەر تەرىپىدىن
ئۇنتۇلۇپكەتكەن(ئەرزىمەس)نەرسىگەئايلىنىپكەتسەمچۇ!»﴾بۇئايەتتەپىتنەـپاساتقاچۈشۈپقالغاندا،

ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە پاكىت بار .كىشىلەرنىڭ ئىشنى توغرا چۈشەنمەيدىغانلىقى،
ئۆز ـ ئۆزىنى ئاقالپ دېگەن سۆزلىرىگە ھېچكىمنىڭ ئىشەنمەيدىغانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ تۇغۇلۇش ئالدىدا
تۇرغان بۇ باال بىلەن سىنىلىدىغانلىقىنى شەكسىز تونۇپ يەتتى .ئۇ كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئىبادەت
قىلغۇچى تەقۋادار ئايال دەپ تونۇلۇپ بولغان ئىدى ،ئەمدى ئۇالرنىڭ گۇمانىچە يامان ئىش قىلىدىغان
پاھىشە ئايالغا ئايلىنىپ قالىدىغان بولدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى مەن
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يارىتىلمىغان ۋە ئەڭ ئاددىي بىر نەرسىمۇ بولمىغان بولسامچۇ!
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى مەن كىشىلەر تەرىپىدىن تونۇلمايدىغان
ۋە ئېغىزغا ئېلىنىپ باقمىغان بىر نەرسە بولۇپ قالسامچۇ ۋە مېنىڭ كىملىكىمنى ھېچكىم بىلمىگەن
بولسىچۇ!

*******
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ
جىبرىئىل ئۇنىڭغا خورما دەرىخىنىڭ ئاستىدىن نىدا قىلدى« :غەم قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىڭ
سېنىڭ ئاستىڭدىن (ئېقىپ تۇرىدىغان) بىر ئېرىقنى پەيدا قىلدى﴿ .﴾24خورما دەرىخىنى ئۆز تەرىپىڭگە
ئىرغىتقىن ،ئالدىڭغا پىشقان يېڭى خورمىالر تۆكۈلىدۇ﴿( .﴾25بۇ شېرىن خورمىدىن) يېگىن( ،بۇ
تاتلىق سۇدىن) ئىچكىن ۋە خۇرسەن بولغىن ،بىرەر ئادەمنى كۆرسەڭ (ئۇ باال توغرۇلۇق سورىسا) :مەن
ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا ۋەدە بەردىم ،بۈگۈن ھېچ ئادەمگە سۆز قىلمايمەن ،دېگىن»﴿.﴾26

باال تۇغۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ھەزرىتى مەريەمگە دېيىلگەن سۆز
﴿جىبرىئىل ئۇنىڭغا خورما دەرىخىنىڭ ئاستىدىن نىدا قىلدى﴾ تەپسىرشۇناس ئالىمالر خورما
دەرىخىنىڭ ئاستىدىن چاقىرغان كىشىنىڭ كىملىكى توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .ئەۋفىي ۋە
ئۇنىڭدىن باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ( :ئۇ كىشى) جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئىدى،
مەريەم ئىسانى تاكى ئادەملىرىنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلگەنگە قەدەر ،ئىسا ھېچ قانداق گەپ قىلمىغان-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .شۇنىڭدەك سەئىد ئىبنى جۇبەير ،زەھھاك ،ئەمرى ئىبنى مەيمۇن ،سۇددى
ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ( :چاقىرغان ئۇ كىشى) جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمدۇر .ئۇ ئۇنى جىلغىنىڭ ئاستىنقى
تەرىپىدىن چاقىردى -،دېدى.
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مۇجاھىد( :چاقىرغان كىشى) مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا -،دېدى .سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :شەكسىز ئۇ (يەنى چاقىرغان ئۇ كىشى) ئۇنىڭ ئوغلى (ئىسادۇر) .سەن
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مەريەم بوۋاقنى كۆرسەتتى﴾((( دېگەنلىكىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئىبنى زەيد ۋە
ئىبنى جەرىر بۇنى توغرا پىكىر دەپ قارىدى.
﴿«غەم قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ئاستىڭدىن (ئېقىپ تۇرىدىغان) بىر ئېرىقنى پەيدا
قىلدى﴾ سۇفيان سەۋرى ۋە شەئبى قاتارلىقالر ئىبنى ئازىبنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ئاستىڭدىن بىر ئېرىقنى پەيدا قىلدى .ئەلى ئىبنى
((( مەريەم سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئەمرى ئىبنى مەيمۇن بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :مەريەم ئۈچۈن سۇ ئىچىدىغان بىر ئېرىقنى پەيدا
قىلدى .مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەيرىلەرمۇ شۇنداق دېدى.
باشقىالر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئاستىغا پەيدا قىلغان ئېرىق ئادەتتىكى ئېرىق ئەمەس،
بەلكى ئىسا ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلغاندۇر -،دېدى .بۇنداق دېگۈچىلەر ھەسەن ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس،
مۇھەممەد ئىبنى ئوبباد ئىبنى جەئفەر ،قەتادە ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالردۇر.
ﷲ تائاال ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئاستىغا پەيدا قىلغان ئېرىق ئادەتتىكى ئېرىقتۇر دېگەن سۆز

كۈچلۈك بولۇپ ،شۇڭا ﷲ تائاال ئۇ ئايەتنىڭ كەينىدىن مۇنداق دېدى﴿ :خورما دەرىخىنى ئۆز تەرىپىڭگە
ئىرغىتقىن ،ئالدىڭغا پىشقان يېڭى خورمىالر تۆكۈلىدۇ( .بۇ شېرىن خورمىدىن) يېگىن( ،بۇ تاتلىق سۇدىن)
ئىچكىن ۋە خۇرسەن بولغىن﴾ شۇڭا ئەمرى ئىبنى مەيمۇن :نىپاسدار ئايالالرغا يېڭى پىشقان خورمىدىن

پايدىلىق نەرسە يوق دەپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇدى.

﴿بىرەر ئادەمنى كۆرسەڭ (ئۇ باال توغرۇلۇق سورىسا) :مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا ۋەدە
بەردىم ،بۈگۈن ھېچ ئادەمگە سۆز قىلمايمەن ،دېگىن»﴾ بۇ ئايەتتىكى“ :سۆز قىلمايمەن دېگىن” دېگەن

سۆزدىن پەقەت ئىشارەت قىلىش كۆزدە تۇتۇلغاندۇر(((.

ئەنەس ئىبنى مالىك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى مەن (ھەقىقەتەن
مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالغا) سۆز قىلماي جىم تۇرۇشقا ۋەدە بەردىم .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە
زەھھاك قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .ئۇالرنىڭ شەرىئىتىدە روزا
تۇتقانالرغا تاماق يېيىش ۋە سۇ ئىچىش ھارامدۇر.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد مۇنداق دېدى :ئىسا ئەلەيھىسساالم ئانىسى ھەزرىتى مەريەمگە﴿ :غەم
قىلمىغىن﴾ دېگەندە ،مەريەم مۇنداق دېدى :مەن يا كىشىلەرنىڭ قولىدا ئىشلەيدىغان چۆرە بولمىسام،

سەن مېنىڭ قېشىمدا بولغاچقا ،مەن قانداق غەم قىلماي تۇرااليمەن؟ مېنىڭ ئېرىم بولسا ،كىشىلەر
بۇ بالىنى ئېرىدىن تۇغدى ،دەيتتى ياكى مەن كىشىلەرنىڭ قولىدا ئىشلەيدىغان چۆرە بولغان بولسام
كىشىلەر بۇ بالىنى ئۆزىنىڭ خوجايىنىدىن تۇغدى -،دەيتتى .مەندە بۇ ئىككى ئىشنىڭ بىرىمۇ بولماي
(سېنى تۇغقاچقا) قانداقمۇ غەم قىلماي تۇرااليمەن؟ مەن كىشىلەرگە (بۇ ئىشنى) قانداق چۈشەندۈرىمەن؟

﴿«كاشكى مەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسامچۇ! كىشىلەر تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن
(ئەرزىمەس)نەرسىگەئايلىنىپكەتسەمچۇ!»﴾

ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :كىشىلەرگە نېمە دەپ جاۋاب بېرىشنى ماڭا قويغىن ،مەن (ئۇالرغا)
سېنىڭ ئورنۇڭدا جاۋاب بېرىمەن دەپ ،ئانىسىغا﴿ :بىرەر ئادەمنى كۆرسەڭ (ئۇ باال توغرۇلۇق سورىسا):

مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ غا ۋەدە بەردىم ،بۈگۈن ھېچ ئادەمگە سۆز قىلمايمەن ،دېگىن»﴾

دېدى .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد :بۇ سۆزلەرنى ھەزرىتى مەريەمگە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئەمەس ،بەلكى
ئىسا ئەلەيھىسساالم قىلغان -،دېدى .بۇ ھەقتە ۋەھبمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.

((( يەنى ئۇ چاغدا ئايەتنىڭ مەنىسى :مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالغا ۋەدە بەردىم ،بۈگۈن ھېچ ئادەمگە سۆز
قىلمايمەن دەپ ئىشارەت قىلغىن! -دېگەنلىك بولىدۇ.
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*******
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
مەريەم بوۋاقنى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى) كۆتۈرۈپ قەۋمىنىڭ ئالدىغا كەلدى ،ئۇالر ئېيتتى:
«ئى مەريەم! سەن ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش قىلدىڭ﴿ .﴾27ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى! سېنىڭ ئاتاڭ
يامان ئادەم ئەمەس ئىدى ،ئاناڭمۇ يولدىن چىققان خوتۇن ئەمەس ئىدى»﴿ .﴾28مەريەم بوۋاقنى
كۆرسەتتى ،ئۇالر« :بۆشۈكتىكى بوۋاققا قانداق سۆزلەيمىز» دېدى﴿ .﴾29بوۋاق ئېيتتى« :مەن
ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ بەندىسىمەن ،ماڭا كىتابنى بەردى (يەنى ئىنجىلنى بېرىدۇ) ۋە مېنى پەيغەمبەر
قىلدى (يەنى قىلىدۇ)﴿ .﴾30قەيەردە بوالي مېنى بەرىكەتلىك قىلدى ،ھاياتال بولىدىكەنمەن ،ماڭا
نامازنى ،زاكاتنى ئادا قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى﴿ .﴾31مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى ،مېنى مۇتەكەببىر،
شەقى قىلمىدى﴿ .﴾32مەن تۇغۇلغان كۈنۈمدە ،ۋاپات بولغان كۈنۈمدە ،تىرىلىپ قەبرەمدىن تۇرغۇزۇلغان
كۈنۈمدە (ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان) ئامانلىققا ئېرىشىمەن»﴿.﴾33

ھەزرىتى مەريەم ئىسا ئەلەيھىسساالمنى كۆتۈرۈپ كىشىلەرنىڭ ئالدىغا
كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ئۇنى ئەيىبلىگەنلىكى ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۇالرغا رەددىيە بەرگەنلىكى
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مۇجاھىد ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەزرىتى مەريەمنىڭ
ھېچبىر كىشىگە سۆز قىلماي ،جىم تۇرۇشقا بۇيرۇلغان ۋاقتىدىكى ئەھۋالىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال
ئۇنىڭ ئىشىغا ئۆزىنىڭ كۇپايە قىلىدىغانلىقىنى دېدى .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىغا
بويسۇندى .ئۇ بالىسىنى كۆتۈرۈپ كىشىلەرنىڭ قېشىغا كەلدى ،ئۇالر ئۇنىڭ باال كۆتۈرۈپ كەلگەنلىكىنى
كۆرۈپ ،ئۇنىڭ قىلمىشىنى (يەنى ئەرسىز تۇرۇپ تۇغقانلىقىنى) قاتتىق ئەيىبلەپ«﴿ :ئى مەريەم! سەن
ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش قىلدىڭ﴾ دېدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم نەۋف بۇكالىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر مەريەمنى ئىزدەپ
چىقتى ،ئۇ پەيغەمبەر ۋە شەرەپلىك ئائىلىدىن ئىدى .ئۇالر ئۇنىڭدىن ھېچقانداق بىر نەرسىنى سەزمىگەن
ئىدى .ئاندىن ئۇالر كاال باقىدىغان بىر پادىچىغا ئۇچراپ ئۇنىڭدىن :مۇنداق ،مۇنداق سۈپەتلىك بىر
قىزنى كۆردۈڭمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ياق ،لېكىن مەن كېچىدىن باشالپ كاالمدىن بۇرۇن پەقەت
كۆرۈپ باقمىغان بىر ئىشنى كۆردۈم -،دەپ جاۋاب بەردى .ئۇالر :نېمىنى كۆردۈڭ؟ -دەپ سورىدى.
ئۇ :مەن كېچىدىن باشالپ كاالمنىڭ مۇشۇ جىلغا تەرەپكە قاراپ سەجدە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم-،
دېدى.

مەريەم سۈرىسى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇزىياد مۇنداق دېدى :مەن ساييار دېگەن كىشىدىن كاال باقىدىغان پادىچىنىڭ:
ئۆرلىگەن بىر نۇرنى كۆرگەن ئىدىم ،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم .ئاندىن ئۇالر كاال سەجدە قىلغان
ياكى نۇر ئۆرلىگەن تەرەپكە قاراپ ماڭدى( .يولدا) مەريەم ئۇالرغا ئۇچرىدى ،ئۇ ئۇالرنى كۆرۈپ بالىسىنى
قۇچىقىدا تۇتۇپ ئولتۇردى .ئاندىن ئۇالر (ئۇنىڭ قېشىغا) كېلىپ ،ئۇنىڭ ئەتراپىدا تۇرۇشۇپ مۇنداق
دېدى«﴿ :ئى مەريەم! سەن ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش قىلدىڭ﴾.
﴿ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى!﴾ يەنى :ئى ئىبادەت قىلىشتا ھارۇنغا ئوخشىشىپ كەتكۈچى (مەريەم)!:
﴿سېنىڭ ئاتاڭ يامان ئادەم ئەمەس ئىدى ،ئاناڭمۇ يولدىن چىققان خوتۇن ئەمەس ئىدى»﴾ يەنى سەن
تەقۋادارلىق ،ئىبادەت ۋە زاھىتلىق بىلەن تونۇلغان ئائىلىدىن تۇرساڭ ،بۇ ئىش قانداق بولۇپ سەندىن
سادىر بولدى؟!
﴿ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى!﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە سۇددى مۇنداق دېدى :بۇ ھارۇن مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېرىندىشى (ھارۇن ئەلەيھىسساالم) دۇر .مەريەم ئۇنىڭ نەسلىدىن ئىدى.
ھارۇن (مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قېرىندىشى) ھارۇن ئەلەيھىسساالم ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى تەقۋادار بىر كىشىنىڭ ئىسمى ،مەريەم ئىبادەت قىلىش ۋە تەقۋادارلىقتا ئۇنىڭغا ئوخشىشىپ
كېتەتتى( ،شۇڭا مەريەم ئۇ كىشىگە) نىسبەت بېرىلىپ :ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى دەپ چاقىرىالتتى-،
دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.
﴿مەريەم بوۋاقنى كۆرسەتتى ،ئۇالر« :بۆشۈكتىكى بوۋاققا قانداق سۆزلەيمىز» دېدى﴾ يەنى ئۇالر
ئۇنىڭ ئىشىدا شەكلىنىپ ،ئۇنىڭغا بوھتان چاپلىماقچى بولۇپ يۇقىرىقىدەك سۆزلەرنى دېگەندە( ،دەل
شۇ كۈن ئۇنىڭ ھېچكىمگە سۆز قىلماسلىققا ۋەدە بەرگەن كۈنى بولغاچقا) ئۇ گەپ قىلىشنى ئىساغا
ئۆتۈنۈپ ،ئۇالرنى ئۇنىڭغا گەپ قىلىشقا ئىشارەت قىلدى.
ئاندىن ئۇالر :مەريەم بىزنى مەسخىرە قىلىپ ئويناۋاتىدۇ دەپ گۇمان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿«بۆشۈكتىكى بوۋاققا قانداق سۆزلەيمىز»﴾.
﴿مەريەم بوۋاقنى كۆرسەتتى﴾ مەيمۇن ئىبنى مەھران مۇنداق دېدى :يەنى مەريەم ئۇالرغا :ئۇنىڭغا
گەپ قىلىڭالر -،دەپ ئىشارەت قىلدى .ئۇالر :بۇ ئەقىللىقلىقىدىن بىزنى بۆشۈكتىكى بوۋاق بالىغا
سۆزلەشكە بۇيرۇدى -،دېدى.
سۇددى مۇنداق دېدى :ئۇ ئۇالرغا گەپ قىلىشقا ئىشارەت قىلغاندا ،ئۇالر ئاچچىقلىنىپ :ئۇنىڭ
بىزنى مازاق قىلىپ بۇ بوۋاققا گەپ قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى بىزگە ئۇنىڭ پاھىشە قىلغانلىقىدىنمۇ ئېغىر
تۇيۇلىدۇ .بۆشۈكتىكى بۇ بوۋاق قانداق سۆزلىيەلەيدۇ؟ -دېدى.
﴿بوۋاق ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ بەندىسىمەن﴾ يەنى ئىسانىڭ بىرىنچى بولۇپ
سۆزلىگەن سۆزى ،پەرۋەردىگارىنى (ھەممە ئەيىب ،نۇقساندىن ۋە ئۇنىڭ) بالىسى بار بولۇشتىن پاك
دەپ بىلىش ۋە ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالشتىن ئىبارەت بولدى.
﴿ماڭا كىتابنى بەردى (يەنى ئىنجىلنى بېرىدۇ) ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى (يەنى قىلىدۇ)﴾ يەنى ئۇ
ئانىسىنى ئۇالرنىڭ بوھتانىدىن ئاقلىدى.
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نەۋفبۇكالى دېگەن كىشى مۇنداق دېدى :ئۇالر ئۇنىڭ ئانىسى مەريەمگە يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش
گەپلەرنى قىلغاندا ،ئۇ ئانىسىنى ئېمىۋاتاتتى .ئۇ ئاغزىدىن ئەمچەكنى چىقىرىۋېتىپ ،سول تەرىپىگە
يۆلىنىپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :مەن ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ بەندىسىمەن ،ماڭا كىتابنى بەردى (يەنى
ئىنجىلنى بېرىدۇ) ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى (يەنى قىلىدۇ) .قەيەردە بوالي مېنى بەرىكەتلىك قىلدى،
ھاياتال بولىدىكەنمەن ،ماڭا نامازنى ،زاكاتنى ئادا قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى﴾.

مۇجاھىد ،ئەمرى ئىبنى قەيىس ۋە سەۋرى قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال
مېنى ياخشلىقنى ئۆگەتكۈچى قىلدى .مۇجاھىد يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېدى :مېنى كىشىلەرگە ئەڭ
كۆپ پايدا يەتكۈزىدىغان كىشى قىلدى.
ئىبنى جەرىر مەخزۇم جەمەتىنىڭ ئازاتگەردىسى ۋەھب ئىبنى ۋەرەدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ئالىم بىلىمدە ئۇنىڭدىن يۇقىرى يەنە بىر ئالىمغا ئۇچرىشىپ :ﷲ تائاال ساڭا
رەھمەت قىلسۇن! مەن قىلغان قايسى ئىش كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا تارالدى؟ -دەپ سورىدى .بىلىمدە
يۇقىرى ئالىم :ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ ،يامان ئىشالردىن توسقىنىڭ -،دەپ جاۋاب بەردى .شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى بەندىلىرىگە
ئەۋەتىشتىكى چوڭ بىر مەقسىتىدۇر .فىقھى ئالىملىرى :ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بەرىكىتى نېمە؟ -دېگەب
سوئالغا :ئۇنىڭ بەرىكىتى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ (قەيەردە بولسۇن) ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن
توسقانلىقىدۇر -،دەپ بېرىلگەن جاۋابنىڭ توغرىلىقىدا بىرلىككە كەلدى.
﴿ھاياتال بولىدىكەنمەن ،ماڭا نامازنى ،زاكاتنى ئادا قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن ئۆزەڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە (يەنى ئەجىلىڭ يەتكەنگە) قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا
ئىبادەتقىلغىن﴾(((.
﴿مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى﴾ بۇ سۆز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشنىڭ كەينىدىنال كەلتۈرۈلدى.
چۈنكى ،ﷲ تائاال كۆپ ھالالردا ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغان سۆزى بىلەن ئاتا ـ ئانىغا بويسۇنۇش
توغرىسىدىكى تەۋسىيەسىنى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى
ۋە ئاتا  -ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا لوقمان (ھەكىم) ئوغلىغا
نەسىھەت قىلىپ« :ئى ئوغۇلچىقىم ،ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمىگىن ،شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور
گۇناھتۇر» دېدى .ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق ﴾(((.
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﴿مەن تۇغۇلغان كۈنۈمدە ،ۋاپات بولغان كۈنۈمدە ،تىرىلىپ قەبرەمدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنۈمدە (ﷲ
تائاال تەرىپىدىن بولغان) ئامانلىققا ئېرىشىمەن»﴾ يەنى بۇ ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى

ئىكەنلىكىنى،يەنىباشقىالرغائوخشاشتىرىلدىغانلىقى،ئۆلىدىغانلىقىۋەقەبرىدىنتۇرغۇزۇلىدىغانلىقىنى
ئىسپاتلىغانلىقىدۇر .لېكىن ،ئۇنىڭ باشقىالردىن پەرقلىنىدىغان يېرى ھەممە بەندىلەرگە ئەڭ تەس
بولىدىغان بۇ ھالەتلەردە (يەنى تىرىلىش ،ئۆلۈش ۋە قەبرىدىن تۇرغۇزۇلۇش ھالەتلىرىدە) ئۇنىڭغا
((( ھىجىر سۈرىسى  99ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  – 23ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  14 - 13ـ ئايەتلەر.

مەريەم سۈرىسى

ئامانلىق ۋە خاتىرجەملىك بولىدۇ( .ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى ئۇنىڭغا بولسۇن!)

*******
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ئەنە شۇ ئىسا ئىبىن مەريەمنىڭ (قىسسىسىدۇر) .ئىسا ئۇالر دەتاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنىڭ ئىشىنىڭ
(ھەقىقىتى) ئۈستىدە ھەق گەپنى قىلدى﴿« .﴾34ﷲ نىڭ شەنىگە بالىسى بولۇش اليىق ئەمەس،
ﷲ (بالىدىن ،شېرىكتىن) پاكتۇر ،ﷲ بىرەر ئىش قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا ،ۋۇجۇتقا كەل،
دەيدۇ -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴿ .﴾35ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،سىلەرنىڭمۇ
پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر»﴿ .﴾36ئىسانىڭ
ئىشى توغرىسىدا ئۇالر (يەنى ئەھلى كىتاب) ئارىسىدىكى پىرقىلەر ئىختىالپ قىلىشتى ،بۈيۈك كۈن (يەنى
قىيامەت كۈنى) كەلگەن چاغدا ،كاپىرالرغا ۋاي!﴿﴾37

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە شۇ ئىسا ئىبىن مەريەمنىڭ
(قىسسىسىدۇر)﴾ ﷲ تائاال (يۇقىرىدا) ئىسا ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر بولىدىغان بىر بەندە قىلىپ

ياراتقانلىقىنى بايان قىلغان بولسا ،بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زات ئىكەنلىكىنى ،ئازغۇنلۇقتىكى كىشىلەر

گۇمان قىلغان ھەممە كەمچىلىكلەردىن پاك ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىسا ئۇالر
دەتاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنىڭ ئىشىنىڭ (ھەقىقىتى) ئۈستىدە ھەق گەپنى قىلدى﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا كەل دېسە ،ۋۇجۇدقا كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا)
مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى (ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن)
ئادەمنىڭ (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئادەمنى ﷲ (ئاتا  -ئانىسىز) تۇپراقتىن
ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭغاِِ« :ۋۇجۇتقا كەل» دېدى  -دە ،ئۇۋۇجۇتقا كەلدى (ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ
ئىشىدىن ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس)( .ئىسا ھەققىدىكى بۇ سۆز) ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر،
سەن شەك قىلغۇچىالردىن بولمىغىن﴾(((.

ئىسانىڭ اﷲ تائاالنى بىر دەپ تونۇش ئەقىدىسىگە بۇيرۇغانلىقى،
كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭدىن كېيىن ئىختىالپ قىلىشىپ قالغانلىقى
﴿ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،شۇنىڭ ئۈچۈن
((( ئال ئىمران سۈرىسى  - 60 – 59ئايەتلەر.
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ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر»﴾ يەنى ئىسا بۆشۈكتىكى چاغدىال ئۆزىنىڭ ئادەملىرىگە ﷲ
تائاالنىڭ شەكسىز ئۇنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكى توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ ،ئۇالرنى ﷲ
تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
﴿ئىسانىڭ ئىشى توغرىسىدا ئۇالر (يەنى ئەھلى كىتاب) ئارىسىدىكى پىرقىلەر ئىختىالپ قىلىشتى﴾

يەنى ئىسانىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ مەريەمگە تاشلىغان
(ۋۇجۇدقا كەل دېگەن) سۆزىدىن ئاتىسىز ۋۇجۇدقا كەلگەنلىكى ۋە ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن بىر روھ
ئىكەنلىكى ئوچۇق بولۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئەھلى كىتابالر ئىسا ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى.
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن يەھۇدىيالردىن بولغان كۆپ ساننى ئىگەللىگۈچى بىر گۇرۇھ (ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ
لەنەتلىرى بولسۇن!) ئىسا ھارامدىن بولغان دېگەن قاراشتا بولدى ،ئۇنىڭ بۆشۈكتە تۇرۇپ كىشىلەرگە
سۆزلىگەنلىكى بولسا سېھىردۇر دېدى.
باشقا بىر گۇرۇھ :سۆزلىگىنى ئىسا ئەمەس ،ﷲ تائاالدۇر -،دېدى .بىر گۇرۇھ :بەلكى ئۇ ﷲ
تائاالنىڭ ئوغلىدۇر -،دېدى .بىر گۇرۇھ :ئۇ (ﷲ تائاال ،ئىسا ،مەريەمدىن ئىبارەت) ئۈچ كىشىدىن
تەركىب تاپقان ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسى -،دېدى .بىر گۇرۇھ :بەلكى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە
ئۇنىڭ ئەلچىسىدۇر ،ئۇ ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە ئەۋەتكەن ھەق سۆزنى سۆزلىگۈچىدۇر -،دېدى .ئەمرى
ئىبنى مەيمۇن ،ئىبنى جۇرەيج ،قەتادە ،نۇرغۇنلىغان سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىدىن يۇقىرىدىكى سۆزلەر
رىۋايەتقىلىندى.
﴿بۈيۈك كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) كەلگەن چاغدا ،كاپىرالرغا ۋاي!﴾ بۇ ،ﷲ تائاالغا بوھتان
چاپلىغان ۋە ئۇنىڭ بالىسى بار دەپ گۇمان قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن قاتتىق بىر تەھدىتتۇر .لېكىن ،ﷲ
تائاال ئۇالرنى ئازابالشقا قۇدرىتى يېتىپ تۇرۇپ ،ئۇالرنى جازاالشنى قىيامەت كۈنىگە كېچىكتۈردى .ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلغان كىشىنى (ئازابالشقا) ئالدىرىمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال زالىمنى
ئازابالشقا ئالدىرىمايدۇ ،ﷲ تائاال ئۇنى (ئازابالش ئۈچۈن) تۇتقان ۋاقتىدا ،ئۇ (زالىم) ﷲ تائاالدىن
قۇتۇاللمايدۇ» دەپ ،ئاندىن﴿ :پەرۋەردىگارىڭ زالىم يۇرتالر (ئاھالىسى) نى ھاالك قىلسا ،ئەنە شۇنداق
ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر﴾((( دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىندى« :ھېچكىم ئاڭلىغان ئەزىيەتلەرگە ﷲ تائاالدەك سەۋر قىاللمايدۇ .ﷲ تائاال
بەندىلىرىگە رىزىق بېرىپ ۋە ئۇالرنىڭ تېنىنى ساغالم قىلىپ تۇرىۋاتسىمۇ ،ئۇالر :ئىسا ﷲ تائاالنىڭ
ئوغلى -،دەپ ﷲ تائاالغا باال نىسبەت بېرىدۇ».
ﷲ تائاال زالىمالرنى ئازابالشقا ئالدىرمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :نۇرغۇن شەھەر
ئاھالىلىرى زالىم تۇرۇقلۇق ،ئۇالرغا مەن مۆھلەت بەردىم (ئۇالر بۇ مۆھلەتكە مەغرۇر بولۇپ كەتتى)،
ئاندىن (يەنى ئۇالرغا ئۇزاق مۇددەت مۆھلەت بەرگىنىمدىن كېيىن) ئۇالرنى جازالىدىم ،ئاخىر قايتىدىغان
((( ھۇد سۈرىسى  – 102ئايەت.

مەريەم سۈرىسى

جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر (يەنى ئاخىر ھەممىسى ماڭا كېلىدۇ)﴾(((﴿ ،زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ﷲ
نى بىخەۋەر دەپ ئويلىمىغىن ،ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى (شۇ كۈننىڭ دەھشىتىدىن) كۆزلەر چەكچىيىپ
قالىدىغان كۈنگىچە (يەنى قىيامەت كۈنىگىچە) كېچىكتۈرىدۇ﴾(((.
ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى« :كىمكى شېرىكى
يوق ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ
تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبرى ئىكەنلىكىگە ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى
ۋە ئۇنىڭ ھەزرىتى مەريەمگە تاشلىغان (ۋۇجۇدقا كەل دېگەن) سۆزى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كەلگەن بىر
بەندىسى ئىكەنلىكىگە ،ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولغان بىر روھ ئىكەنلىكىگە ،جەننەت ۋە دوزاخنىڭ
شەكسىز ھەق ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرسە ،ﷲ تائاال ئۇنى قىلغان ئەمەل ـ ئىبادىتىگە قاراپ جەننەتكە
كىرگۈزىدۇ» بۇ ھەدىسنىمۇ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.

*******
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) قۇالقلىرى تازا ئاڭاليدىغان،
كۆزلىرى تازا كۆرىدىغان بولىدۇ ،لېكىن زالىمالر بۈگۈن (يەنى بۇ دۇنيادا) روشەن گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾38
ئۇالرنى (يەنى خااليىقنى) ھەسرەت كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇ چاغدا ھەممە
ئىش بىر تەرەپ قىلىنغان بولىدۇ .ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر( ،قىيامەتنى) ئىنكار قىلماقتىدۇر﴿.﴾39
زېمىنغا ۋە زېمىن ئۈستىدىكى بارچىگە چوقۇم بىز ۋارىسلىىق قىلىمىز .ئۇالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن)
بىزنىڭدەرگاھىمىزغاقايتۇرۇلىدۇ﴿.﴾40

كاپىرالرنى ھەسرەتلىك كۈن بولغان قىيامەت كۈنىدىن قورقۇتۇش
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :شەكسىز ئۇالر
قىيامەت كۈنى بەك ئاڭاليدىغان ۋە بەك كۆرىدىغان بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى ﴿ :ئەگەر سەن گۇناھكارالرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا
باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ تۇرغانلىقىنى كۆرىدىغان بولساڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالەتنى كۆرگەن
بوالتتىڭ) ،ئۇالر ئېيتىدۇ« :پەرۋەردىگارىمىز! (ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق .بىزنى ياخشى
ئەمەل قىلىش ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن﴾((( يەنى ئۇالر بۇ سۆزنى ھېچقانداق نەرسە ئۇالرغا پايدا
يەتكۈزەلمەيدىغان چاغدا دەيدۇ .ئەگەر ئۇالر بۇ سۆزنى ئازابنى كۆرۈشتىن بۇرۇن دېگەن بولسا ،ئەلۋەتتە،
((( ھەج سۈرىسى  – 48ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  – 42ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  – 12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇ سۆز ئۇالرغا پايدا يەتكۈزگەن ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغان بوالتتى.
﴿ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) قۇالقلىرى تازا ئاڭاليدىغان،
كۆزلىرى تازا كۆرىدىغان بولىدۇ ،لېكىن زالىمالر بۈگۈن (يەنى بۇ دۇنيادا) روشەن گۇمراھلىقتىدۇر﴾

يەنى ئۇالر بۇ دۇنيادا ئاڭلىيالمايدۇ ،كۆرەلمەيدۇ ۋە ئويلىيالمايدۇ .ئۇالرنىڭ توغرا يولغا كىرىشى تەلەپ
قىلىنغاندا ،ئۇالر توغرا يولغا كىرمەيدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىگە ھېچقانداق نەرسە پايدا يەتكۈزەلمەيدىغان قىيامەت
كۈندە ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

﴿ئۇالرنى (يەنى خااليىقنى) ھەسرەت كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇ چاغدا
ھەممەئىشبىرتەرەپقىلىنغانبولىدۇ.ھالبۇكى،ئۇالرغەپلەتتىدۇر(،قىيامەتنى)ئىنكارقىلماقتىدۇر﴾ئىمام

ئەھمەد ئەبۇسەئىددىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتكە
كىرىدىغانالر جەننەتكە ،دوزاخقا كىرىدىغانالر دوزاخقا كىرىپ بولغان ۋاقىتتا ئۆلۈم كەلتۈرۈلىدۇ .ئۇ
خۇددى (رەڭگى) ئاق ـ قارا ئارىالش بولغان قوچقارغا ئوخشايدۇ .ئاندىن ئۇ جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ
ئارىلىقىدىكى يەرگە (ئېلىپ كېلىنىپ) تۇرغۇزۇپ قويۇلىدۇ .ئاندىن جەننەتكە كىرگەنلەردىن :ئى
جەننەتكە كىرگەنلەر! بۇنى تونۇمسىلەر؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر بويۇنلىرىنى سوزۇپ (ئۇنىڭغا) قاراپ:
ھەئە( ،تونۇيمىز) ،بۇ بولسا ئۆلۈم -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن دوزاخقا كىرگەنلەردىن :ئى دوزاخقا
كىرگەنلەر! بۇنى تونۇمسىلەر؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر بويۇنلىرىنى سوزۇپ (ئۇنىڭغا) قاراپ :ھەئە،
تونۇيمىز ،بۇ ئۆلۈم -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنى (بوغۇزالشقا) بۇيرۇق قىلىنىپ بوغۇزلىنىدۇ.
(جەننەتتىكىلەرگە ):ئى جەننەتكە كىرگەنلەر! (سىلەر جەننەتتە) مەڭگۈ قالىسىلەر (بۇنىڭدىن كېيىن)
ئۆلۈش يوقتۇر( .دوزاختىكىلەرگە ):ئى دوزاخقا كىرگەنلەر! (سىلەر دوزاختا) مەڭگۈ قالىسىلەر (بۇنىڭدىن
كېيىن) ئۆلۈش يوقتۇر -،دەپ جاكارلىنىدۇ» .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئايەتنى ئوقۇدى:

﴿ئۇالرنى (يەنى خااليىقنى) ھەسرەت كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇ چاغدا ھەممە
ئىش بىر تەرەپ قىلىنغان بولىدۇ .ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر( ،قىيامەتنى) ئىنكار قىلماقتىدۇر﴾ ۋە قولى

بىلەن ئىشارەت قىلىپ« :دۇنيادىكى كىشىلەر دۇنيانىڭ غەپلىتىدۇر» دېدى.
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ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر قىسسىنى بايان قىلىۋېتىپ مۇنداق دېدى :قىيامەت
كۈنى ھەر قانداق بىر كىشى ئۆزىنىڭ جەننەتتىكى ۋە دوزاختىكى ئورنىغا قارايدۇ .ئاندىن دوزاختىكى
كىشىلەر ئەگەر ئىمان ئېيتقان بولسا ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۇالرغا تەييارالپ قويۇلغان (جەننەتتىكى)
ئورنىنى كۆرىدۇ .ئاندىن ئۇالرغا :ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغان بولساڭالر ،سىلەر
كۆرگەن جەننەتتىكى بۇ ئورۇن سىلەرنىڭ بوالتتى -،دېيىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەسرەتلىنىپ
كېتىدۇ .ئاندىن جەننەت ئەھلىگە :ئەگەر ﷲ تائاال سىلەرگە (جەننەتنى) بەرمىگەن بولسا( ،سىلەر
كۆرگەن) دوزاختىكى ئورۇنغا كىرەتتىڭالر -،دېيىلىدۇ.
﴿زېمىنغا ۋە زېمىن ئۈستىدىكى بارچىگە چوقۇم بىز ۋارىسلىىق قىلىمىز .ئۇالر (ھېساب بېرىش
ئۈچۈن) بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ھەزىم ئىبنى ئەبۇھەزىم قەتىئىنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى ئابدىل ئەزىز كۇفەنىڭ مەسئۇلى بولغان ئابدۇل ھەمىد
ئىبنى ئابدۇراھمانغا مۇنداق دەپ خەت يازدى( :ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
دۇرۇت ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن) ﷲ تائاال ھەقىقەتەن مەخلۇقاتالرنى ياراتقان ۋاقتىدىال ئۇالرغا ئۆلۈمنى
پۈتۈۋەتكەن .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى قايتىش ئورنىنى ئۆزىنىڭ دەرگاھى قىلدى .ئۇ ئۆزىنىڭ

مەريەم سۈرىسى

بىلىمى بىلەن ساقلىغان ۋە پەرىشتىلەر ئۇنىڭ نوقسانسىزلىقىغا گۇۋاھلىق بەرگەن راستچىل كىتاب بولغان
(قۇرئاندا) زېمىنغا ۋە زېمىن ئۈستىدىكى بارلىق نەرسىلەرگە چوقۇم ئۆزىنىڭ ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىنى،
ئۇالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدىغانلىقىنى -،دېدى.

*******
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ
(ئى مۇھەممەد!) كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ئىبراھىم (قىسسىسى) نى بايان قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن
تولىمۇ راستچىل پەيغەمبەر ئىدى﴿ .﴾41ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ئېيتتى« :ئى ئاتا! نېمىشقا
ئاڭلىمايدىغان ،كۆرمەيدىغان ۋە ساڭا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىسەن﴿ .﴾42ئى
ئاتا! ماڭا سەن بىلمەيدىغان ئىلىملەر نازىل بولدى ،ماڭا ئەگەشكىن ،سېنى توغرا يولغا باشاليمەن﴿.﴾43
ئى ئاتا! شەيتانغا چوقۇنمىغىن ،شەيتان مەرھەمەتلىك ﷲ غا ھەقىقەتەن ئاسىيلىق قىلدى﴿ .﴾44ئى
ئاتا! سېنىڭ مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئازابىغا قېلىشىڭدىن ،شەيتاننىڭ ھەمراھىغا ئايلىنىپ قېلىشىڭدىن
قورقىمەن»﴿.﴾45

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىغا قىلغان نەسىھىتى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى :سەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەسلىدىن بولغان ۋە ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ دىنىدا دەپ دەۋا قىلىدىغان ئادەملىرىڭگە بۇتالرغا چوقۇنىدىغان
ھېلىقى كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى دەپ بەرگىن ۋە ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ دوستى ،راستچىل پەيغەمبەر
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسى بىلەن بولغان مۇنازىرىسىنى ۋە ئۇنى بۇتقا چوقۇنۇشتىن قانداق
توسقانلىقىنى سۆزلەپ بەرگىن .ئۇ (دادىسىنى بۇتقا چوقۇنۇشتىن توسۇپ) مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئاتا!
شەيتانغا چوقۇنمىغىن ،شەيتان مەرھەمەتلىك ﷲ غا ھەقىقەتەن ئاسىيلىق قىلدى﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى شەيتانغا ئىبادەت قىلماسلىق توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە
(پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق)« :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئاشكارا
دۈشمەندۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» دەپ تەۋسىيە قىلمىدىممۇ؟﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى
مۇشرىكالر) ﷲ نى قويۇپ ،پەقەت (ئۆزلىرى) چىشى (نامالر بىلەن ئاتىۋالغان) بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ،
پەقەت ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن باش تارتقان شەيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ﴾(((.
﴿ئى ئاتا! سېنىڭ مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئازابىغا قېلىشىڭدىن ،شەيتاننىڭ ھەمراھىغا
((( ياسىن سۈرىسى  – 60ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  – 117ئايەت.
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ئايلىنىپ قېلىشىڭدىن قورقىمەن»﴾ يەنى پەقەت شەيتانال سېنىڭ ھەمراھىڭ ۋە ياردەمچىڭ بولىدۇ.
ھېچقانداق ئىش شەيتاننىڭ ياكى ئۇنىڭدىن باشقىسىنىڭ ئىختىيارىدا ئەمەس ،بەلكى سېنىڭ ئۇنىڭغا
ئەگەشكەنلىكىڭ سېنىڭ ئازابقا قېلىشىڭغا سەۋەبچى بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى شەيتانغا
ئەگەشكەن كىشىنىڭ قاتتىق ئازابقا قالىدىغانلىقى ھەققىدە) مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ﷲ نامى
بىلەن قەسەمكى ،سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرگە ھەقىقەتەن (پەيغەمبەرلەر) ئەۋەتتۇق ،شەيتان
ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى ئۆزلىرىگە چىرايلىق كۆرسەتتى ،شەيتان بۈگۈن ئۇالرنىڭ ياردەمچىسىدۇر .ئۇالر
ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((.

*******
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ئۇ (يەنى ئازەر) ئېيتتى« :ئى ئىبراھىم! سەن مېنىڭ ئىالھلىرىمدىن يۈز ئۆرۈمەكچىمۇسەن ،ئەگەر
سەن (مۇنداق قىلىشتىن) يانمىساڭ ،چوقۇم سېنى تاش  -كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمەن ،ئۇزاق زامان
مەندىن يىراق تۇرغىن»﴿ .﴾46ئىبراھىم ئېيتتى« :ساڭا ئامانلىق بولسۇن ،پەرۋەردىگارىمدىن ساڭا
مەغپىرەت تىلەيمەن ،ﷲ ماڭا ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر﴿ .﴾47سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲ نى قويۇپ
چوقۇنۇۋاتقان نەرسىلەردىن يىراق بولىمەن ،پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىمەن ،پەرۋەردىگارىمنىڭ
ئىبادىتىدىن مەھرۇم بولۇپ قالماسلىقنى ئۈمىد قىلىمەن»﴿.﴾48

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىنىڭ بەرگەن جاۋابى
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىنىڭ ئۆز ئوغلى ئىبراھىمنىڭ دېگەن گەپلىرىگە
مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى«﴿ :ئى ئىبراھىم! سەن مېنىڭ ئىالھلىرىمدىن
يۈز ئۆرۈمەكچىمۇسەن﴾ يەنى ئەگەر سەن ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشنى خالىمىساڭ ،ئۇنى تىلالشتىن ۋە
ئەيىبلەشتىنيانغىن.
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﴿ئەگەر سەن (مۇنداق قىلىشتىن) يانمىساڭ ،چوقۇم سېنى تاش  -كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمەن﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس ،سۇددى ،ئىبنى جۇرەيج ،زەھھاك ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى:
ئىبراھىمنىڭ دادىسى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى :ئەگەر سەن ئۇنى تىلالشتىن يانمىساڭ ،مەن سەندىن
قىساس ئېلىپ سېنى تىلاليمەن ۋە ئەيىبلەيمەن.
﴿ئۇزاق زامان مەندىن يىراق تۇرغىن»﴾ مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە مۇھەممەد
ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى( :سەن مەندىن) بىر مەزگىل يىراق
تۇرغىن .ھەسەن بەسرى مۇنداق دېدى( :سەن مەندىن) مەڭگۇ يىراق تۇرغىن.
((( نەھل سۈرىسى  – 63ئايەت.

مەريەم سۈرىسى

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ سېنى جازالىشىمدىن بۇرۇن ،سەن مېنى ئۆز مەيلىمگە قويغىن .زەھھاك ،قەتادە،
ئەتىيە جەدەلى ،مالىك ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش دېدى .ئىبنى جەرىر بۇنى توغرا
دەپ قارىدى.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىغا بەرگەن جاۋابى
(ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا دادىسى يۇقىرىدىكى سۆزلەرنى) قىلغان ۋاقتىدا ئۇ دادىسىغا مۇنداق
دېدى«﴿ :ساڭا ئامانلىق بولسۇن﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى بۇ ياخشىالرنىڭ نادانالرغا دەيدىغان سۆزى ئىكەنلىكى توغرىسىدا)
مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر« :سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز» دەيدۇ
(يەنى گۇناھ بولمايدىغان سۆزلەرنى 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 ﴾(((.
﴿پەرۋەردىگارىمدىن ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن﴾ يەنى ئاتا ـ بالىلىقنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن مەندىن
ساڭا ھېچقانداق بىر يامانلىق كەلمەيدۇ ۋە مەن ﷲ تائاالدىن سېنى توغرا يولغا باشالشنى ۋە سېنىڭ
گۇناھىڭنىكەچۈرۈۋېتىشىنىتىلەيمەن.
﴿ﷲ ماڭا ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ماڭا مېھرىباندۇر ،يەنى ئۇ مېنى ئۆزىگە ئىبادەت
قىلىش ۋە ئىخالس قىلىشقا يېتەكلىدى.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇ مېنىڭ ئىشىمغا كۆڭۈل بۆلگۈچى دېگەن بولىدۇ-،
دېدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم شامغا ھىجرەت قىلىپ كەلگەندىن تارتىپ تاكى ھەرەمنىڭ مەسچىتى
كەبىنى سىلىپ بولغان ،ئىسمائىل ۋە ئىسھاق ئەلەيھىسساالمالر تۇغۇلۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇزۇن بىر
مەزگىلگىچەدادىسىنىڭگۇناھىنىڭكەچۈرۈلىشىنىتىلىدى.
ئىبراھىم دادىسىنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشىنى تىلەپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ھېساب
ئالىدىغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ماڭا ،ئاتا ـ ئانامغا ۋە مۆمىنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن»﴾(((.
مۇسۇلمانالر بۇ ئىشتا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىپ ئۆزلىرىنىڭ مۇشرىك ئۇرۇق ـ تۇغقان،
خوتۇن ،باال  -چاقىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈلۈشىنى تاكى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ
بىللە بولغان (مۆمىنلەر) سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە« :ھەقىقەتەن
بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامىز ،بىزنىڭ
ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز بىر ﷲ غا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي
((( فۇرقان سۈرىسى  – 63ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  – 55ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  41ـ ئايەت.
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ساقلىنىپ قالىدۇ» دېدى .پەقەت ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا ئېيتقان «ئەلۋەتتە ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن،
ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى سەندىن دەپئى قىاللمايمەن» دېگەن سۆزىنى سىلەرنىڭ نەمۇنە
قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ﴾((( دېگەن ئايىتى چۈشكىچە تىلىدى .يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىغا
ئېيتقان« :ئەلۋەتتە ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى سەندىن توسۇپ
قااللمايمەن» دېگەن مۇشۇ سۆزىگىال ئەگەشمەڭالر (يەنى سىلەر مۇشرىك ئۇرۇق ـ تۇغقان ،خوتۇن ـ باال
چاقىلىرىڭالرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلىمەڭالر) .ئاندىن ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇنداق تىلەشتىن يانغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :پەيغەمبەرگە ۋە مۆمىنلەرگە مۇشرىكالرنىڭ
ئەھلى دوزاخ ئىكەنلىكى ئېنىق مەلۇم بولغاندىن كېيىن ،مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ،
ئۇالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى دۇرۇس ئەمەس .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﴾(((﴿ ،سىلەردىن ۋە
سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نەرسىلەردىن يىراق بولىمەن ،پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىمەن،
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن مەھرۇم بولۇپ قالماسلىقنى ئۈمىد قىلىمەن»﴾.

*******
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ئۇ ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نەرسىلىرىدىن يىراقالشتى ،ئۇنىڭغا بىز
ئىسھاق بىلەن يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرسىنى پەيغەمبەر قىلدۇق﴿ .﴾49ئۇالرغا
بىزنىڭ رەھمىتىمىزنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ نامىنى بەلەن ۋە يۇقىرى قىلدۇق﴿.﴾50

اﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىسھاق ۋە يەئقۇب
ئەلەيھىسساالمالرنى ئاتا قىلغانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ
يولىدا ئۆزىنىڭ دادىسى ۋە قەۋمىدىن ئايرىلىپ چىققان ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئۇالردىن
ياخشىراق كىشىلەرنى بەردى .ئۇنىڭغا ئوغلى ئىسھاق ۋە ئىسھاقنىڭ ئوغلى يەئقۇبنى ئاتا قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇنىڭغا (يەنى ئىبراھىمغا) ئىسھاقنى بەردۇق( ،ئۇ
پەرۋەردىگارىدىن سورىمىسىمۇ) يەئقۇبنى ئوشۇق بەردۇق (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى نەۋرە قىلىپ
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  – 4ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  -114 – 113ئايەتلەر.

مەريەم سۈرىسى

ياكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىۋىدىن زىيادە قىلىپ بەردۇق)﴾(((﴿ ،بىز ئۇنىڭغا (يەنى سارەگە)
ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان يەئقۇب (ئاتلىق نەۋرىسى
بولىدىغانلىقى) بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾(((.
ئىسھاقنىڭ يەئقۇبنىڭ دادىسى ئىكەنلىكىدە ھېچقانداق ئىختىالپ يوق .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :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﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال بۇ يەردە ئىسھاق بىلەن يەئقۇبنى بىر يەردە
كەلتۈردى .يەنى بىز يەئقۇبنى ئەجدادىدىن تارتىپ پەيغەمبەر قىلدۇق .ﷲ تائاال يەئقۇبنىڭ پەيغەمبەر
بولىدىغانلىقىنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال بېكىتىۋەتكەن ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرسىنى پەيغەمبەر قىلدۇق﴾.
ئەگەر يەئقۇب ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال پەيغەمبەرلىككە
تەيىنلەنمىگەن بولسا ،ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يۈسۈفنىڭ ئىسمى بۇ يەردە كەلتۈرۈلمەيتتى .ھەقىقەتەن
يۈسۈپئەلەيھىسساالممۇپەيغەمبەردۇر.
ئىمامبۇخارىۋەمۇسلىمپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئەڭياخشىكىشىلەرنىڭكىملەرئىكەنلىكىدىن
سورالغاندا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ھۆرمەتلىك ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئوغلى ئىسھاق ئەلەيھىسساالم ،ھۆرمەتلىك ئىسھاق ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم،
ھۆرمەتلىك يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى ھۆرمەتلىك يۈسۈف ئەلەيھىسساالمدۇر».
﴿ئۇالرغا بىزنىڭ رەھمىتىمىزنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ نامىنى بەلەن ۋە يۇقىرى قىلدۇق﴾ ئەلى
ئىبنى تەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئۇالرنىڭ نامىنى گۈزەل ،چىرايلىق قىلدۇق .سۇددى ۋە مالىك ئىبنى ئەنەسمۇ بۇ
ھەقتە شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن بىز ئۇالرنىڭ نامىنى گۈزەل ،چىرايلىق
قىلدۇق -،دېدى .چۈنكى ،ھەممە دىندىكى (ئىسالم ،يەھۇدىي ۋە خرىستىئان دىنىدىكى) كىشىلەر
ئۇالرنىڭ ياخشى گەپلىرىنى قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى ماختايدۇ.

*******
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖﰗﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
((( ئەنبىيا سۈرىسى  – 72ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  – 71ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  – 133ئايەت.
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كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) مۇسا (قىسىسى) نى بايان قىلغىن ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ ﷲ ئىبادىتىگە
خاس قىلغان ھەم رەسۇل (يەنى ئەلچى) ،ھەم پەيغەمبەر ئىدى﴿ .﴾51ئۇنىڭغا بىز تۇر تېغىنىڭ ئوڭ
تەرىپىدىن نىدا قىلدۇق ،ئۇنى بىز مۇناجات ئۈچۈن (دەرگاھىمىزغا) يېقىنالشتۇردۇق﴿ .﴾52ئۇنىڭغا بىز
مەرھەمەت قىلىپ قېرىندىشى ھارۇننى پەيغەمبەر قىلىپ بەردۇق﴿.﴾53

مۇسا ۋە ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ خەۋىرىنى بايان قىلىپ ۋە ئۇنى ماختاپ
بولۇپ ،ئارقىدىنال ﷲ تائاال بىلەن سۆزلەشكەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىشنى
باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) مۇسا (قىسىسى) نى بايان قىلغىن ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ
ﷲ ئىبادىتىگە خاس قىلغان﴾.
سەۋرى ئابدۇلئەزىز ئىبنى رەفىئدىن ئەبۇلۇبابەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ياردەمچىلىرى :ئى ﷲ تەرىپىدىن بولغان روھ! (يەنى :ئى ئىسا!) سەن بىزگە
قانداق كىشىنىڭ ﷲ تائاالغا ئىخالسمەن كىشى ئىكەنلىكىنى دەپ بەرگىن! -دەپ سورىدى .ئۇ:
ئىخالسمەن كىشى بولسا ،ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدىغان ،كىشىلەرنىڭ ئۆزىنى ماختىشىنى ياخشى
كۆرمەيدىغان كىشىدۇر -،دەپ جاۋاب بەردى .بەزىلەر :ئىخالسمەن كىشى بولسا ،پەيغەمبەرلىككە
تالالنغان كىشىلەردۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئېيتتى« :ئى مۇسا! مەن ھەقىقەتەن سېنى (زامانىڭدىكى)
كىشىلەر ئارىسىدىن پەيغەمبەرلىككە ۋە مەن بىلەن (بىۋاسىتە) سۆزلىشىشكە تاللىدىم﴾(((.
﴿ھەم رەسۇل (يەنى ئەلچى) ،ھەم پەيغەمبەر ئىدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇنىڭدا ئەلچى ۋە پەيغەمبەردىن
ئىبارەت ئىككى سۈپەتنى قىلدى .ئۇ ئىككى سۈپەت ئىگىلىرى :نۇھ ،ئىبراھىم ،مۇسا ،ئىسا ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمالردىن ئىبارەت ئىرادىلىك كاتتا پەيغەمبەرلەردۇر .ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە سالىمى ئۇالرغا
ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرگە بولسۇن!
﴿ئۇنىڭغا بىز تۇر تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن نىدا قىلدۇق ،ئۇنى بىز مۇناجات ئۈچۈن (دەرگاھىمىزغا)
يېقىنالشتۇردۇق﴾يەنىمۇسائەلەيھىسساالميىراقتىنپىلىلداپكۆرۈنگەنئوتنىئائىلىسىگەئېلىپكېلىش
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ئۈچۈن تاغنىڭ باغرىغا كەلگەندە ،تۇر تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن ،يەنى غەرب تەرىپىدىن بىر ئاۋاز كەلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا سۆز قىلىپ ،ئۆزى تەرەپكە يېقىنالشتۇردى ۋە سۆزلەشتى...
﴿ئۇنىڭغا بىز مەرھەمەت قىلىپ قېرىندىشى ھارۇننى پەيغەمبەر قىلىپ بەردۇق﴾ يەنى بىز ئۇنىڭ:
مېنىڭ قېرىندىشىم ھارۇننى پەيغەمبەر قىلىپ بەرگىن! -دېگەن تىلىگىنى ئىجابەت قىلىپ ،ئۇنى
پەيغەمبەرقىلدۇق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قېرىندىشىم ھارۇننىڭ تىلى مېنىڭدىن راۋاندۇر ،ئۇنى مەن
بىلەن (پەيغەمبەرلىكىمنى) تەستىقاليدىغان ياردەمچى قىلىپ ئەۋەتكىن ،مەن ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ
((( ئەئراف سۈرىسى  – 144ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

مېنى ئىنكار قىلىشىدىن قورقىمەن»﴾(((﴿ ،ﷲ ئېيتتى« :ئى مۇسا! سېنىڭ سورىغان نەرسىلىرىڭ
ساڭا بېرىلدى﴾(((﴿ ،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 تەپرىقچىلىك قىلماڭالر ،مۇشرىكالرغا سەن ئۇالرنى
دەۋەت قىلغان نەرسە (يەنى تەۋھىد) ئېغىر كەلدى ،ﷲ تەۋھىدكە خالىغان ئادەمنى تالاليدۇ ،ﷲ
نىڭ (تائىتىگە) قايتىدىغان ئادەمنى تەۋھىدكە باشاليدۇ( .يەھۇدىي ،ناسارا قاتارلىقالر) ئۇالرغا ئىلىم
كەلگەندىن كېيىن (يەنى ئۇالر رەسۇلۇلالنىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكىنى بىلگەندىن كېيىن) ،ئاندىن ئۆزئارا
ھەسەت قىلىشىپ پىرقىلەرگە بۆلۈندى .ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئۇالرنى جازاالشنى) قىيامەتكىچە تەخىر
قىلىشتىن ئىبارەت سۆزى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە ھۆكۈم چىقىرىلىپ بولغان بوالتتى
(يەنى ئۇالر تېز ھاالك قىلىنغان بوالتتى) .ئۇالردىن كېيىن كىتابقا ۋارىسلىق قىلغانالر (يەنى رەسۇلۇلال
بىلەن زامانداش بولغان ئەھلى كىتاب) (كىتاب ھەققىدە) قاتتىق دەرگۇماندىدۇر﴾((( .شۇڭا بەزى سەلەپ
ئالىملىرى مۇنداق دېدى :دۇنيادا بىر كىشى مۇسا ئەلەيھىسساالم قېرىندىشى ھارۇننىڭ پەيغەمبەر بولۇشىغا
شاپائەت قىلغاندىن كاتتىراق شاپائەت قىلىپ باقمىدى.

*******
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ
(ئى مۇھەممەد!) كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ئىسمائىل (نىڭ قىسىسى) نى بايان قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن
ۋەدىسىدە راستچىل ،ھەم رەسۇل ،ھەم پەيغەمبەر ئىدى﴿ .﴾54ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرنى ناماز ئوقۇشقا،
زاكات بېرىشكە بۇيرۇيتتى ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئىدى﴿.﴾55

ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇ ھەقىقەتەن ۋەدىسىدە راستچىل﴾ ئىدى دېگەن سۆزى ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ
دوستى ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى ماختىغانلىقىدۇر .ئەرەبىستاندىكى ئەرەبلەرنىڭ
ئەسلى نەسلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدىن باشالنغان.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دېدى :ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىغا قىلغان بىر نەچچە تۈرلۈك
ۋەدىسىنىڭ ھەممىسىنى ئورۇنلىدى .يەنى ئۇ بىر ئىبادەتنى قىلىشقا ۋەدە قىلغان بولسا ،ئۇ ئىبادەتنى
تولۇق ئادا قىلدى.
بەزى ئالىمالر مۇنداق دېدى :يەنى ئۇ ﴿ئۇ ھەقىقەتەن ۋەدىسىدە راستچىل﴾ دەپ ئاتالدى ،چۈنكى،
((( قەسەس سۈرىسى  – 34ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  – 36ئايەت.
((( شۇرا سۈرىسى  - 14 – 13ئايەتلەر.
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ئۇ دادىسى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەن﴿ :خۇدا خالىسا (ئۇنىڭغا) مېنى سەۋر قىلغۇچى
تاپىسەن»﴾((( يەنى ئۇ بۇ سۆزدە دېگەندەك قىلدى .ۋەدىگە خىالپلىق قىلىش ناچار سۈپەتلەردىن
بولسا ،ۋەدىدە تۇرۇش ياخشى سۈپەتلەرنىڭ قاتارىدىندۇر .ﷲ تائاال ناچار سۈپەتلەرنى ئەيىبلەپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دەيسىلەر؟ (يەنى ئەمەلدە سىلەر
قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە ئۈچۈن ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟) سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى
(قىلىمىز) دېيىشىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ (كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر)﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مۇناپىقالرنىڭ ئاالمىتى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ .سۆزلىسە
يالغان سۆزلەيدۇ ،ۋەدە قىلسا خىالپلىق قىلىدۇ ۋە ئامانەت قويۇلسا خىيانەت قىلىدۇ» .شۇڭا ﷲ
تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى قىلغان ۋەدىسىدە راستچىل دەپ ماختىدى،
شۇنىڭدەك ھەم پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ قىلغان ۋەدىسىدە راستچىل ئىدى ،ئۇ بىرسىگە بىر
ئىش توغرۇلۇق ۋەدە قىلسا ۋەدىگە ۋاپا قىالتتى .ئەبۇئاس ئىبنى رەبىيئىنىڭ قىزى زەينەب ئۆزىنىڭ ئېرى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ماختاپ مۇنداق دېدى :سۆزلىسە راست سۆزلەيتتى ،ۋەدە قىلسا ۋاپا قىالتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندا ئەبۇبەكرى مۇنداق دېدى :ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن (بىرەر ئىش توغرۇلۇق قىلىشقان) ۋەدىسى ياكى ئېلىشى بولسا ،ئۇ كىشى مېنىڭ
قېشىمغا كەلسۇن .مەن ئۇنى ئورۇناليمەن( .ئۇنىڭ قېشىغا) جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ كېلىپ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ماڭا« :ئەگەر بەھرەيندىن (كېلىدىغان) مال كەلسە ،مەن ساڭا (ئۇنىڭدىن) مۇنچىلىك،
مۇنچىلىك ۋە مۇنچىلىك بېرىمەن (يەنى ئوچۇمۇڭ توشقۇدەك بېرىمەن)» دەپ ۋەدە بەرگەن -،دېدى.
بەھرەيندىن (كېلىدىغان) مال كەلگەندە ،ئەبۇبەكرى جابىرنى مالدىن ئوچۇمالشقا ،ئاندىن ئۇنى ساناشقا
بۇيرۇدى .ئۇ بەش يۈز دەرھەم چىقتى ،ئەبۇبەكرى ئۇنىڭغا (ئۇنىڭ بىلەن قوشۇپ) يەنە ئىككى ھەسسە
مال بەردى (يەنى ئۇنىڭغا  1500دەرھەم بەردى).
﴿ھەمرەسۇل،ھەمپەيغەمبەرئىدى﴾ بۇ ئايەت ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆرمىتىنىڭ قېرىندىشى
ئىسھاق ئەلەيھىسساالمدىن يۇقىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .چۈنكى ،ئىسھاق ئەلەيھىسساالم پەقەت
پەيغەمبەر دېگەن سۈپەت بىلەنال سۈپەتلەندى .ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ۋە ئەلچى دېگەن
ئىككى خىل سۈپەت بىلەن سۈپەتلەندى.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرى ئىچىدىن ئىسمائىلنى تاللىدى» .بۇ ھەدىس يۇقىرىدا
دېيىلگەنسۆزنىڭتوغرىلىقىنىكۈچلەندۈرىدۇ.
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﴿ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرنى ناماز ئوقۇشقا ،زاكات بېرىشكە بۇيرۇيتتى ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا
ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئىدى﴾ بۇمۇ ھەم ئۇنىڭ گۈزەل سۈپەت ۋە ئېسىل ئەخالقلىرىدىندۇر .ﷲ تائاال

بىر كىشىنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى ناماز ئوقۇشقا ۋە زاكات بېرىشكە بۇيرۇشى ھەققىدە پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئائىلەڭدىكىلەرنى (ۋە ئۈممىتىڭنى) نامازغا بۇيرۇغىن،
ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى ۋە باال-چاقاڭالرنى ئىنسان
((( ساففات سۈرىسى  – 102ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەف سۈرىسى  3 - 2ـ ئايەتلەر.
((( تاھا سۈرىسى  – 132ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان ،رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن
ساقالڭالر ،ئۇ پەرىشتىلەر ﷲ نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ ،نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ـ بىرىنى ياخشىلىققا بۇيرۇش توغرىسىدا مۇنداق دېدى« :كېچىسى
قوپۇپ ناماز ئوقۇغان ۋە ئايالىنى (ناماز ئوقۇش ئۈچۈن) ئويغاتقان ،ئەگەر ئۇ ئويغانغىلى ئۇنىمىسا،
ئۇنىڭ يۈزگە سۇ چاچقان ئەرگە ﷲ تائاال رەھمەت قىلسۇن! كېچىسى قوپۇپ ناماز ئوقۇغان ۋە ئېرىنى
(ناماز ئوقۇش ئۈچۈن) ئويغاتقان ،ئەگەر ئۇ ئويغانغىلى ئۇنىمىسا ،ئۇنىڭ يۈزىگە سۇ چاچقان ئايالغا ﷲ
رەھمەت قىلسۇن!» بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ئىدرىس (قىسىسى) نى بايان قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن راستچىل پەيغەمبەر
ئىدى﴿ .﴾56ئۇنى بىز يۇقىرى ئورۇنغا كۆتۈردۇق﴿.﴾57

ئىدرىس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال ئىدرىس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى ﴿ئۇ ھەقىقەتەن راستچىل پەيغەمبەر ئىدى .ئۇنى
بىز يۇقىرى ئورۇنغا كۆتۈردۇق﴾ دەپ ،ئۇنى ماختاش بىلەن باشلىدى .ئىسرا كېچىسى ھەققىدە كەلگەن

ھەدىستەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭتۆتىنچىئاسماندائۇنىڭقېشىدىنئۆتكەنلىكىرىۋايەتقىلىنغان.
سۇفيان مەنسۇردىن مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئۇنى بىز يۇقىرى ئورۇنغا
كۆتۈردۇق﴾ يەنى تۆتىنچى ئاسماندا قىلدۇق .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەن ۋە ئۇنىڭدىن
باشقىالر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ئۇنى جەننەتتە قىلدى.

*******
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﷲ نىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەر ئادەم (ئەلەيھىسساالم) نىڭ نەسلىدىندۇر ،بىز
نۇھبىلەنبىللەكېمىگەسالغانالرنىڭنەسلىدىندۇر،ئىبراھىمنىڭنەسلىدىندۇر،ئىسرائىل(يەنىيەئقۇب
ئەلەيھىسساالم) نىڭ نەسلىدىندۇر ،بىز (ئىمانغا) ھىدايەت قىلغان( ،پەيغەمبەرلىككە) تاللىغانالردىندۇر،
ئۇالرغا مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا سەجدە قىلغان ۋە يىغلىغان ھالدا
(زېمىنغا)يىقىلىدۇ﴿.﴾58
((( تەھرىم سۈرىسى  – 6ئايەت.
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كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن پەيغەمبەرلىككە تالالنغانالر توغرىسىدا
﴿ﷲ نىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەر ئادەم (ئەلەيھىسساالم) نىڭ نەسلىدىندۇر﴾

بۇ ئايەتتىن يۇقىرىدا بايان قىلىنغان پەيغەمبەرلەرال كۆزدە تۇتۇلماي ،بەلكى پۈتۈن پەيغەمبەرلەر
كۆزدە تۇتۇلغان .سۇددى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەسلىدىكىپەيغەمبەردىنئىدرىسئەلەيھىسساالم،نۇھبىلەنبىللەكېمىگەسېلىنغانالرنىڭنەسلىدىكى
پەيغەمبەردىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىكى پەيغەمبەردىن ئىسھاق،
يەئقۇب ۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم قاتارلىقالر ۋە ئىسرائىل نەسلىدىكى پەيغەمبەردىن مۇسا ،ھارۇن،
زەكەرىيا ،يەھيا ۋە مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم قاتارلىقالر مەقسەت قىلىنىدۇ.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاتىلىرى ئادەم ئەلەيھىسساالم بولسىمۇ ،ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ نەسىللىرىنى ئايرىپ كەلتۈردى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
كېمىدەباركىشىلەرنىڭنەسىللىرىدىنبولمىغانپەيغەمبەرمۇبار،ئۇبولسىمۇ،ئىدرىسئەلەيھىسساالمدۇر.
ئۇ نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ چوڭ دادىسىدۇر ،بۇنىڭدىن ئىدرىس ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەسلىنىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
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بۇ ئايەتتىن (يۇقىرىدا قىسسىلىرى بايان قىلىنغان پەيغەمبەرلەرال ئەمەس) بەلكى بارلىق
پەيغەمبەرلەرنىڭ مەقسەت قىلىنىدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنىمۇ كۈچلەندۈرىدۇ .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن دەلىلىمىز
ئەنە شۇدۇر ،خالىغان كىشىمىزنى بىر قانچە دەرىجە كۆتۈرىمىز ،پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .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 .زەكەرىيا ،يەھيا ،ئىسا ۋە ئىلياسالرنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسى ياخشىالردىندۇر .ئىسمائىل ،ئىليەسە ،يۇنۇس ۋە لۇتالرنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئۇالرنى (ئۆز
زامانىدىكى) تامامى جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق .ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىدىن ،ئەۋالتلىرىدىن،
قېرىنداشلىرىدىن بەزىلىرىنى ھىدايەت قىلدۇق ،ئۇالرنى تاللىدۇق ،ئۇالرنى توغرا يولغا يېتەكلىدۇق .ﷲ
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 .ئۇالرغا كىتابنى ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئەگەر بۇ مۇشرىكالر ئۇالرنى
(يەنى كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەيغەمبەرلىكنى) ئىنكار قىلسا ،ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغان باشقا بىر قەۋمگە
تاپشۇرىمىز .ئەنە شۇالر (يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر) ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر ،ئۇالرنىڭ يولىغا
ئەگەشكىن( ،ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە) ئېيتقىنكى« ،قۇرئاننى تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچ
قانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،قۇرئان پەقەت پۈتۈن جاھان ئەھلى ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەتتۇر»﴾(((،
﴿سەندىن ئىلگىرى بىز ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ساڭا بايان
قىلىپ بەرگەنلىرىمىزمۇ ،بايان قىلىپ بەرمىگەنلىرىمىزمۇ بار ،ھېچقانداق پەيغەمبەر ﷲ نىڭ ئىزنىسىز
((( ئەنئام سۈرىسى  90 - 83ئايەتكىچە.

مەريەم سۈرىسى

بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كەلدى :مۇجاھىد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
ساد سۈرىسىدە سەجدە ئايىتى بارمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ھەئە -،دەپ جاۋاب بېرىپ بۇ ئايەتنى
ئوقۇدى﴿ :ئەنە شۇالر (يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر) ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر ،ئۇالرنىڭ يولىغا
ئەگەشكىن﴾((( سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ئۇالرغا ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان
كىشىلەردىندۇر .داۋۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر (يەنى ﷲ تائاالنىڭ ساد سۈرىسىدىكى:
﴿داۋۇد بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلدى .پەرۋەردىگارىدىن مەغپىرەت تەلەپ قىلدى ،سەجدىگە
باردى( .ﷲ غا) تەۋبە قىلدى﴾((( دېگەن بۇ ئايىتىدە داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ سەجدە قىلغانلىقى بايان
قىلىندى).
يۇقىرىدىكىئايەتتەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمئۆزىدىنئىلگىرىئۆتكەنپەيغەمبەرلەرگەئەگىشىشكە
بۇيرۇلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىپ ،داۋۇد ئەلەيھىسساالم سەجدە قىلغان
يەردە سەجدە قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايەت سەجدە ئايىتىگە ئايلىنىپ قالدى.
﴿ئۇالرغا مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا سەجدە قىلغان ۋە يىغلىغان
ھالدا (زېمىنغا) يىقىلىدۇ﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالر ئۇالرغا ئەگىشىش ئۈچۈن ،بۇ يەردە سەجدە قىلىشنىڭ

الزىملىقىغا بىردەك پىكىرگە كەلدى.

*******
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ئۇالر كەتكەندىن كېيىن (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك ئەتتى ،نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگەشتى ،ئۇالر (قىيامەتتە) گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴿ .﴾59تەۋبە قىلغان ،ئىمان
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ئەنە شۇالرال جەننەتكە كىرىدۇ ،ئۇالرنىڭ
(ئەمەللىرىنىڭ ساۋابىدىن) ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ﴿.﴾60

ئۇالردىن كېيىن كەلگەن ياخشى ـ يامان كىشىلەر
ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە پەيغەمبەرلەر ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى
ئورۇنلىغان ،ﷲ تائاالنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلغان ،ئۇنىڭ توسقان ئىشلىرىدىن يانغانالردىن ئىبارەت
(دۇنيا ـ ئاخىرەتنىڭ) بەخت ـ سائادىتىگە ئېرىشكەن بىر گۇرۇھنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ بولۇپ،
كەينىدىنال ناماز ۋە نامازدىن باشقا پەرزلەرنى ئادا قىلمايدىغان ،دۇنيانىڭ ئەيش ـ ئىشرەتلىرىگە
((( غافىر سۈرىسى  – 78ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  90ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساد سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بېرىلىپ ،دۇنيانىڭ تىرىكچىلىكى بىلەن بەھرىمەن بولۇشقا رازى بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن خۇرسەن
بولغان ،ئاندىن قىيامەت كۈنى زىيان تارتىدىغان بىر گۇرۇھ كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىشنى
باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر كەتكەندىن كېيىن (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك
ئەتتى﴾ نامازنى ئوقۇمىغان يەردە ئۇنىڭدىن باشقا پەرزلەرنى ئەلۋەتتە قىلمايدۇ ،چۈنكى ،ناماز ئىسالم
دىنىنىڭئاساسىدۇر.
ئەۋزائى مۇسا ئىبنى سۇاليماندىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قاسىم ئىبنى مۇخەيمىرەنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالر نامازنى (پەقەت ئوقۇمىدى ئەمەس ،بەلكى نامازنى
ئوقۇدى ۋە لېكىن) ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇمىدى ،ئەگەر ئۇالر نامازنى پەقەتال ئوقۇمىغان بولسا ،بۇ كۇپۇرلۇق
ھېسابلىنىدۇ.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ﷲ تائاالنىڭ قۇرئاندا﴿ :شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى ،ئۇالر
نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر نامازغا ھەمىشە رىئايە قىلغۇچىالردۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر نامازلىرىنى
ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ﴾((( دەپ نامازغا ئائىت سۆزنى كۆپ بايان قىلغانلىقى ھەققىدە سورالدى.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( :بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسىدىن) نامازنىڭ ۋاقتىلىرى مەقسەت قىلىنىدۇ
(يەنى بىر قىسىم كىشىلەر نامازلىرىنىڭ ۋاقتىلىرىدىن غاپىل ،بىر قىسىم كىشىلەر نامازنىڭ ۋاقتىغا ھەمىشە
رىئايە قىلغۇچىدۇر ۋە ئۇالر نامازنى ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلغۇچىدۇر دېگەنلىك بولىدۇ) -،دەپ
جاۋاب بەردى .ئۇالر مۇنداق دېدى :بىز بۇنىڭدىن نامازنى پەقەت ئوقۇماسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەپ
قارايتتۇق .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :نامازنى پەقەت ئوقۇماسلىق كۇپۇرلۇق ھېسابلىنىدۇ -،دېدى.
مەسرۇق :بىر كىشى بەش ۋاخ نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇمىسا ،ئۇ غاپىلالرنىڭ قاتارىغا يېزىلىدۇ ،بەش ۋاخ
نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇماسلىق ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدۇ -،دېدى.
ئەۋزائى ئىبراھىم ئىبنى يەزىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز:

﴿ئۇالر كەتكەندىن كېيىن (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تەرك ئەتتى ،نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگەشتى ،ئۇالر (قىيامەتتە) گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ

مۇنداق دېدى :ئۇالر نامازنى پەقەت تاشلىۋەتمىدى ،بەلكى ئۇنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇمىدى.
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﴿ئۇالر (قىيامەتتە) گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر قىيامەتتە گۇمراھلىقنىڭ
زىيىنىنى تارتىدۇ .قەتادە مۇنداق دېدى :ئۇالر قىيامەتتە گۇمراھلىقىنىڭ يامان ئاقىۋىتىگە قالىدۇ .سۇفيان
سەۋرى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر
قىيامەتتە جەھەننەمدىكى تېگى چوڭقۇر ،سېسىق پۇراقلىق بىر ئۆڭكۈرگە تاشلىنىدۇ.
ئەئمەش زىيادتىن ئەبۇئىيازىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر جەھەننەمدىكى قان
ـ يىرىڭ بىلەن توشۇپ كەتكەن بىر ئۆڭكۈرگە تاشلىنىدۇ.
﴿تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ نامازنى ئۆز
((( مائۇن سۈرىسى  – 5ئايەت.
((( مائارىج سۈرىسى  – 23ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  – 92ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

ۋاقتىدا ئوقۇماسلىقتىن ۋە نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگىشىشتىن تەۋبە قىلىپ يانغانالرنىڭ تەۋبىسىنى ﷲ
تائاال قوبۇل قىلىدۇ .ئۇنىڭ ئاقىۋېتىنى ياخشى قىلىپ ،ئۇنى جەننەتكە كىرىدىغانالرنىڭ قاتارىدىن
قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە شۇالرال جەننەتكە كىرىدۇ ،ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىنىڭ
ساۋابىدىن) ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ﴾ ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب قىلىنغان تەۋبە تەۋبىدىن ئىلگىرى
بولغان گۇناھ (يامان ئىشالر) نىڭ ھەممىسىنى يۇيۇپ تازىاليدۇ .ھەدىستە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ:
«گۇناھىدىن تەۋبە قىلغان كىشى گۇناھ قىلمىغان كىشىگە ئوخشاشتۇر» .بۇنى ئىبنى ماجە رىۋايەت
قىلغان.

*******
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ئۇ دائىمىي تۇرالغۇ بولغان ،مەرھەمەتلىك ﷲ بەندىلىرىگە ۋەدە قىلغان ،ئۇالر كۆرمەي تۇرۇپ
(ئىشەنگەن) جەننەتلەردۇر ،ﷲ نىڭ (جەننەت بىلەن قىلغان) ۋەدىسى چوقۇم ئىشقا ئاشىدۇ﴿.﴾61
ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە سۆز ئاڭلىمايدۇ ،پەقەت (پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرغا بەرگەن) ساالمىنىال ئاڭاليدۇ،
ئۇالر جەننەتتە ئەتىگەن  -ئاخشامدا (كۆڭلى تارتقان يېمەك  -ئىچمەكلەردىن) رىزىققا ئىگە بولۇپ
تۇرىدۇ﴿ .﴾62بەندىلىرىمىز ئىچىدىكى تەقۋادارالرغا بىز مىراس قىلىپ بېرىدىغان جەننەت ئەنە
شۇ﴿.﴾63

ھەقىقىي تەۋبە قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جەننەتنىڭ سۈپىتى
ﷲ تائاال گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلغان كىشىلەر كىرىدىغان جەننەتلەرنى سۈپەتلەپ مۇنداق

دېدى﴿ :ئۇ دائىمىي تۇرالغۇ بولغان ،مەرھەمەتلىك ﷲ بەندىلىرىگە ۋەدە قىلغان ،ئۇالر كۆرمەي تۇرۇپ
(ئىشەنگەن) جەننەتلەردۇر ،ﷲ نىڭ (جەننەت بىلەن قىلغان) ۋەدىسى چوقۇم ئىشقا ئاشىدۇ﴾ بۇ

ئۇالرنىڭ جەننەتكە كىرىدىغانلىقىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈشتۇر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن قىلغان ۋەدىسىگە
خىالپلىق قىلمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ
(چۈنكى ،ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ)﴾(((.

﴿ئۇالرجەننەتتەبىھۇدەسۆزئاڭلىمايدۇ،پەقەت(پەرىشتىلەرنىڭئۇالرغابەرگەن)ساالمىنىالئاڭاليدۇ﴾

يەنى جەننەتتە دۇنيادىكىگە ئوخشاش بىھۇدە گەپ ـ سۆز يوقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :
ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە ۋە يالغان سۆزلەرنى ئاڭلىمايدۇ ،پەقەت «ساالم! ساالم!» سۆزىنىال ئاڭاليدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر جەننەتتە ئەتىگەن  -ئاخشامدا (كۆڭلى تارتقان يېمەك  -ئىچمەكلەردىن) رىزىققا ئىگە بولۇپ
تۇرىدۇ﴾ بۇ ئايەتتىن جەننەتتىمۇ بۇ دۇنيادىكىگە ئوخشاش كېچە ـ كۈندۈز بار دېگەنلىك چىقمايدۇ (ئۇ
((( مۇزەممىل سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  26 – 25ـ ئايەتلەر.
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يەردە كېچە ـ كۈندۈز دەيدىغان ئىش يوق) .جەننەتكە كىرگەنلەر ۋاقىتنىڭ ئۆتكەنلىكىنى پەقەت نۇرالر
ئارقىلىقالبىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتكە تۇنجى بولۇپ كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ سۈرەتلىرى نۇرلۇقلۇقتا
خۇددى  14كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئوخشايدۇ .ئۇالر (جەننەتتە) تۈكۈرىدىغان ،مىشقىرىدىغان ۋە ھاجەت
قىلىدىغان ئىشالرنى قىلمايدۇ .ئۇالرنىڭ قاچىلىرى ۋە تاغاقلىرى ئالتۇن ـ كۈمۈشتىن بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ
ئىسرىق قاچىسىغا پۇراق چىقىرىش ئۈچۈن سېلىنىدىغان نەرسىلىرى (پۇرىقى مەززىلىك بولغان) ياغاچتۇر.
ئۇالردىن چىققان تەر ئىپاردۇر .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر ئەر كىشىگە ئىككىدىن ئايال بېرىلىدۇ(((.
ئۇ ئايالالرنىڭ چىرايلىقلىقىدىن ئۇالرنىڭ پاچىقىنىڭ يىلىكى گۆشنىڭ ئۈستىدىن كۆرىنىپ تۇرىدۇ،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆچ ـ ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك بولمايدۇ .ئۇالرنىڭ دىللىرى بىر كىشىنىڭ دىلىدەك
بولىدۇ ،ئۇالر ئەتىگىنى ـ ئاخشىمى ﷲ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىدۇ».
ئىمامئەھمەدئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەتقىلىدۇ«:شېھىتلەرگەجەننەتنىڭدەرۋازىلىرىئالدىدىكىيېشىلگۈمبەزئىچىدەئېقىپتۇرىدىغان
ئۆستەڭ بولىدۇ .ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى ئەتىگەن ۋە كەچلەردە جەننەتتىن چىقىرىلىپ تۇرۇلىدۇ».
﴿بەندىلىرىمىز ئىچىدىكى تەقۋادارالرغا بىز مىراس قىلىپ بېرىدىغان جەننەت ئەنە شۇ﴾ يەنى
بىز مۇشۇ كاتتا سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىگەن جەننەت كەڭچىلىكتىمۇ ۋە قىيىنچىلىقتىمۇ ﷲ تائاالغا
بويسۇنغان،ئاچچىقلىرىنىئىچىگەيۇتالىغانۋەكىشىلەرنىڭخاتالىقلىرىنىكەچۈرگەنتەقۋاداربەندىلىرىگە
مىراس قىلىپ بېرىدىغان جەننەتتۇر .ﷲ تائاال جەننەتنى مۆمىن ،تەقۋادار بەندىلىرىگە مىراس قىلىپ
بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىنلەر ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى( .شۇنداق مۆمىنلەركى)
ئۇالر نامازلىرىدا (ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ كەتكەنلىكتىن) ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر ...ئەنە
شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە مۆمىنلەر نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر .ئۇالر (يۇقىرى
دەرىجىلىك جەننەت) فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ ،فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇ﴾(((.

*******
ﰆﰇﰈ ﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﰘﰙﰚ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
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بىز (دۇنياغا) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرى بىلەن چۈشىمىز ،بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى ،ئارقىمىزدىكى
ۋە ئالدى  -كەينىمىز ئارىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر ،پەرۋەردىگارىڭ
(بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئۇنتۇمايدۇ﴿ .﴾64ئۇ ئاسمانالرنىڭ ،زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغىن ،ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىگە چىداملىق
بولغىن ،سەن ئۇنىڭ شېرىكى بارلىقىنى بىلەمسەن؟﴿﴾65
((( بۇ ئايالالر دۇنيادا ياشاپ جەننەتكە كىرگەن ئايالالردىندۇر.
((( مۇئمىنۇن سۈرىسى  11 - 1ـ ئايەتكىچە.

مەريەم سۈرىسى

پەرىشتىلەرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن چۈشىدىغانلىقى
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا« :سەن نېمە سەۋەبتىن بىزنى ھازىرقىدىنمۇ كۆپرەك زىيارەت
قىلمايسەن؟» دېدى .شۇنىڭ بىلەن﴿ :بىز (دۇنياغا) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرى بىلەن چۈشىمىز ،بىزنىڭ
ئالدىمىزدىكى ،ئارقىمىزدىكى ۋە ئالدى  -كەينىمىز ئارىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر،
پەرۋەردىگارىڭ (بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئۇنتۇمايدۇ﴾ دېگەن ئايەت چۈشتى.

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىشتىن توختاپ قالدى ،شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم غەمكىن بولدى ،ئاندىن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ (ئۇنىڭغا) :ئى
مۇھەممەد! -دەپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى ئوقۇدى.
﴿بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى ،ئارقىمىزدىكى ۋە ئالدى  -كەينىمىز ئارىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى
ئالالنىڭ ئىلكىدىدۇر﴾ ئەبۇئالىيە ،ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،قەتادە ،سۇددى ۋە

رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :دۇنيا ـ ئاخىرەت ۋە ئىككى
سۇرنىڭ ئارىلىقىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدىدۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېيىلدى :ئالدىمىزدا كېلىدىغان ئاخىرەتنىڭ ،ئۆتۈپ كەتكەن بۇ دۇنيانىڭ ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ
ئارىلىقىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدىدۇر.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىبنى جۇرەيج ۋە سەۋرى
قاتارلىقالردىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەر رىۋايەت قىلىندى .ئىبنى جەرىر بۇنى توغرا دەپ قارىدى.
﴿پەرۋەردىگارىڭ (بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئۇنتۇمايدۇ﴾ مۇجاھىد :بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ سېنى ئۇنتۇپ قالمىدى دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
﴿ئۇ ئاسمانالرنىڭ ،زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلغىن ،ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىگە چىداملىق بولغىن ،سەن ئۇنىڭ شېرىكى بارلىقىنى بىلەمسەن؟﴾

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەن پەرۋەردىگارىڭغا ئوخشايدىغان بىر زاتنى بىلەمسەن؟ مۇجاھىد،
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،قەتادە ،ئىبنى جۇرەيج ۋە باشقىالردىنمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنىڭغا
ئوخشاش سۆزلەر رىۋايەت قىلىندى.
ئىكرىمە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى
ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشقا بىرسىنى ئاتىسا (چاقىرسا) بولمايدۇ.

*******
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
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ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ئىنسان (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشىگە ئېتىقاد قىلمايدىغان كاپىر)« :مەن ئۆلگەندىن
كېيىن چوقۇم تىرىلەمدىم؟» دەيدۇ﴿ ﴾66ئىنسان بىز ئۇنى ئىلگىرى يوقتىن بار قىلغانلىقىمىزنى
ئەسلىمەمدۇ؟﴿ ﴾67پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە (ئۇالرنى ئازدۇرغان) شەيتانالر
بىلەن قوشۇپ يىغىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى جەھەننەمنىڭ چۆرىسىدە تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزغان ھالدا
ئەلۋەتتە ھازىر قىلىمىز﴿ .﴾68ئاندىن ھەر بىر گۇرۇھنىڭ ئىچىدىن مەرھەمەتلىك ﷲ غا ئەڭ ئاسىي
بولغانلىرىنى تارتىپ چىقىرىمىز﴿ .﴾69ئاندىن بىز دوزاخ ئازابىغا ئەڭ اليىق بولغانالرنى ئەلۋەتتە ئوبدان
بىلىمىز﴿.﴾70

ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە ھەيران قالغانالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىدىغانلىقىغا ھەيران قالغانلىقى
ۋە ئۇنى تىرىلدۈرۈش مۈمكىن ئەمەس دەپ قارىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئەگەر (بىرەر نەرسىدىن) ئەجەبلىنىدىغان بولساڭ ،ئۇالرنىڭ (يەنى
كۇففارالرنىڭ)« :بىز (ئۆلۈپ) توپا بولۇپ كەتكەندىن كېيىن قايتا تىرىلەمدۇق؟» دېگەن سۆزى
ئەجەبلىنىشكە اليىقتۇر﴾﴿ ،ئىنسان بىلمەمدۇكى ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئابىمەنىدىن ياراتتۇق .ئەمدى
ئۇ (پەرۋەردىگارىغا) ئاشكارا خۇسۇمەتچى بولۇپ قالدى .ئۇ بىزگە (ئىنساننىڭ قايتا تىرىلىشىنى يىراق
ساناپ ،چىرىگەن سۆڭەكلەرنى) مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى بولسا ئۇنتۇدى،
ئۇ« :چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟» دېدى .ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە
ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر»﴾(((.
﴿ئىنسان (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشىگە ئېتىقاد قىلمايدىغان كاپىر)« :مەن ئۆلگەندىن
كېيىن چوقۇم تىرىلەمدىم؟» دەيدۇ .ئىنسان بىز ئۇنى ئىلگىرى يوقتىن بار قىلغانلىقىمىزنى ئەسلىمەمدۇ؟﴾

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرنى ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلدۇرۈشكە قادىر ئىكەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ ئۇ
ئىنساننى بۇرۇن يوق يەردىن ياراتقانلىقىنى پاكىت قىلىپ كەلتۈرۈپ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئىنساننى
يوق يەردىن ياراتتى .ئۇنى ياراتقان ﷲ تائاال ئۇ يارىتىلىپ ئۇنىڭغا ئۇستىخان ۋە پەي ـ گۆشلەر
قۇراشتۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنى قايتا يارىتىشقا كۈچى يەتمەمدۇ؟ -دېدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار قىلىدىغان ،ئاندىن
ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلىدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈش) ﷲ
غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا) ئوڭايدۇر﴾(((.
ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئادەم بالىسى مېنى يالغانچىغا
چىقاردى .ئۇنىڭ مېنى يالغانچىغا چىقىرىشى ئۇنىڭغا اليىق ئەمەس ئىدى ،ئادەم بالىسى ماڭا ئەزىيەت
((( رەئد سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

بەردى .ئۇنىڭ ماڭا ئەزىيەت بېرىشى ئۇنىڭغا اليىق ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ مېنى يالغانچىغا چىقىرىشى،
ئۇنىڭ :ﷲ تائاال مېنى بۇرۇن يوق يەردىن ياراتقانغا ئوخشاش (ئۆلگەندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىم)
ھەرگىز تىرىلدۈرەلمەيدۇ -،دېگەن سۆزىدۇر .ئۇنى (يوق يەردىن) تۇنجى قېتىم يارىتىش ئۇنى ئۆلگەندىن
كېيىن ئىككىنچى قېتىم يارىتىشتىن ئوڭاي ئەمەس .ماڭا ئۇنى ئىككىنچى قېتىم يارىتىش بىرىنچى قېتىم
ياراتقاندىن ئوڭاي .ئۇنىڭ ماڭا ئەزىيەت بەرگەنلىكى ،ئۇنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار -،دەپ ماڭا
بالىنى نىسبەت بېرىشىدۇر .مەن يالغۇزدۇرمەن ،ھەممىسى ماڭا موھتاجدۇر .مەن باال تاپقانمۇ ۋە تۇغۇلغانمۇ
ئەمەسمەن .مەن ھېچ كىشى ماڭا تەڭداش بواللمايدىغان بىر زاتتۇرمەن».
﴿پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە (ئۇالرنى ئازدۇرغان) شەيتانالر بىلەن قوشۇپ
يىغىمىز،ئاندىنئۇالرنىجەھەننەمنىڭچۆرىسىدەتىزالندۇرۇپئولتۇرغۇزغانھالدائەلۋەتتەھازىرقىلىمىز﴾

ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئاندىن بىز ئۇالرنى جەھەننەمنىڭ چۆرىسىدە تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزغان ھالەتتە كەلتۇرىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەر ئۈممەتنى (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن) تىزالنغان
ھالدا كۆرىسەن﴾((( سۇددى مۇنداق دېدى :ئاندىن بىز ئۇالرنى جەھەننەمنىڭ چۆرىسىدە ئۆرە تۇرغۇزغان
ھالەتتە كەلتۈرىمىز .بىر قېتىم ئىبنى مەسئۇدتىنمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش سۆز رىۋايەت قىلىندى.

﴿ئاندىن ھەر بىر گۇرۇھنىڭ ئىچىدىن مەرھەمەتلىك ﷲ غا ئەڭ ئاسىي بولغانلىرىنى تارتىپ
چىقىرىمىز﴾ مۇجاھىد :ھەر بىر ئۈممەتتىن تارتىپ چىقىرىمىز دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

سەۋرى ئەلى ئىبنى ئەقمەردىن ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىرىنچى
سەپتە ماڭغانالر كەينىدىكى سەپتىكىلەر كېلىپ بولغىچە توختىتىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئالدى ـ كەينى
كېلىپ ،ھەممىسى تولۇق يىغىلىپ بولغاندا ،ھەممىسى بىراقال (جەھەننەمگە) ئېلىپ كېلىنىدۇ .ئاندىن
جەھەننەمگە كىرگۈزۈلۈش جىنايەتلىرى ئەڭ ئېغىرلىرىدىن باشلىنىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ« :ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن
سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىلگىرىكىلەر كېيىنكىلەرگە:
«سىلەرنىڭ بىزدىن ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقىڭالر يوق (يەنى گۇمراھلىقتا ۋە ئازابقا تېگىشلىك بولۇشتا
بىر  -بىرىمىزگە ئوخشاشمىز) ،قىلمىشلىرىڭالر تۈپەيلىدىن ئازابنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴾(((.
﴿ئاندىن بىز دوزاخ ئازابىغا ئەڭ اليىق بولغانالرنى ئەلۋەتتە ئوبدان بىلىمىز﴾ ﷲ تائاال جەھەننەمگە
كىمنىڭ اليىق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ« :ھەممىگە ئىككى ھەسسە
ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾(((.

*******
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
((( جاسىيە سۈرىسى  – 28ئايەتنىڭ بىرقىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  – 38ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  – 39ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  – 38ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ ،بۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئۆزگەرمەس ھۆكمىدۇر﴿ .﴾71ئاندىن ئەڭ تەقۋادارالرنى (جەھەننەمدىن) قۇتقۇزىمىز ،زالىمالرنى
جەھەننەمدە تىزلىنىپ ئولتۇرغان ھالدا قويىمىز﴿.﴾72

ھەر بىر ئىنساننىڭ جەھەننەمنىڭ قېشىغا بىر قېتىم كېلىدىغانلىقى ،ئاندىن
تەقۋادارالرنىڭ ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ قالىدىغانلىقى
﴿سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جەھەننەمنىڭ ئۈستىدىكى
كۆۋرۈك قىلىچنىڭ بىسىغا ئوخشاشتۇر ،ئۇنىڭدىن بىرىنچى گۇرۇھ چاقماق تېزلىكىدە ،ئىككىنچى گۇرۇھ
شامالنىڭ تېزلىكىدە ،ئۈچىنچى گۇرۇھ ئارغىماقنىڭ تېزلىكىدە ۋە تۆتىنچى گۇرۇھ (ئارغىماقتىن باشقا
ھايۋانالرنىڭ) ئەڭ تېز يۈگۈرۈشىدە ئۆتىدۇ .ئۇالر ئۆتۈۋاتقاندا پەرىشتىلەر (يولدا تۇرۇپ)« :ئى ﷲ!
(ئۇالرغا) خاتىرجەملىك ئاتا قىلساڭ! (ئۇالرغا) خاتىرجەملىك ئاتا قىلساڭ» دەپ تىلەپ تۇرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد يەنە زەيد ئىبنى ھارىسەنىڭ ئايالى ئۇممۇبەشىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەفسەنىڭ ئۆيىدە تۇرۇپ« :بەدرى ئۇرۇشىغا ۋە ھۈدەيبىيەدىكى
توختامغا قاتناشقان كىشى دوزاخقا كىرمەيدۇ» دېدى .ھەفسە :ﷲ تائاال﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن
دوزاخقا بارمايدىغان بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ﴾ دېمىدىمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال:
﴿ئاندىن ئەڭ تەقۋادارالرنى (جەھەننەمدىن) قۇتقۇزىمىز ،زالىمالرنى جەھەننەمدە تىزلىنىپ ئولتۇرغان ھالدا
قويىمىز﴾ دېدى» دېدى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسۇلمان بىر كىشىنىڭ ئۈچ بالىسى ئۆلۈپ قالغان بولسا( ،دوزاخنىڭ)
ئوتى ئۇ كىشىنى پەقەت قەسىمىنى بۇزغانچىلىك مۇددەت كۆيدۈرىدۇ»(((.
﴿سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دېدى :مۇسۇلمانالرنىڭ (دوزاخقا) بارغانلىقى
ئۇنىڭ ئۈستىگە قويۇلغان كۆۋرۈكتىن ئۆتكەنلىكىدۇر ،مۇشرىكالرنىڭ (دوزاخقا) بارغانلىقى ئۇنىڭغا
كىرگەنلىكىدۇر.
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﴿ئاندىن ئەڭ تەقۋادارالرنى (جەھەننەمدىن) قۇتقۇزىمىز﴾ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى دوزاخنىڭ
ئۈستىدىن ئۆتكەن ۋاقتىدا ،كاپىرالر ۋە ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان كىشىلەر ئۇنىڭغا چۈشۈپ كېتىدۇ .ﷲ
تائاال مۆمىن ،تەقۋادار كىشىلەرنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە قاراپ قۇتقۇزىۋالىدۇ .ئۇالرنىڭ كۆۋرۈكتىن
تېز (ياكى ئاستا) ئۆتۈشى ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئەمەلىگە بېقىپ بولىدۇ .ئاندىن مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىن
چوڭ جىنايەت قىلىپ (دوزاخقا كىرىپ قالغان) كىشىلەرگە شاپائەت قىلىنىدۇ( .ئۇالرغا) پەرىشتىلەر،
پەيغەمبەرلەر ۋە (باشقا) مۆمىنلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن شاپائەت قىلىدۇ .ئاندىن
((( يەنى بىر كىشى سۇ ئىچمەيمەن دەپ قەسەم قىلغان بولسا ،ئۇ كىشى سۇنى ئاغزىغا ئاپىرىپ بىر يۇتۇم ئىچىشى ھامان
قەسىمى بۇزۇلۇپ كەتكەندەك ،ئۇ كىشىمۇ دوزاختا شۇنداق ئاز مۇددەت قالىدۇ دېمەكچى.

مەريەم سۈرىسى

ئوت پەقەت سەجدە قىلغان ئورۇننىڭ دائىرىسىدىن باشقا ئەزالىرىنىڭ ھەممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان
نۇرغۇنلىغان كىشىلەر (دوزاختىن) چىقىرىلىدۇ .بىرىنچى قېتىمدا دىلىدا دىنارچە ئىمانى بار كىشىلەر
چىقىرىلىدۇ ،ئاندىن ئۇنىڭدىن ئازراقى ،ئاندىن ئۇنىڭدىن ئازراقى ھەتتا دوزاختىن دىلىدا زەررىدىن
نەچچە ھەسسە ئاز ئىمانى بار كىشىلەرمۇ چىقىدۇ .ﷲ تائاال ئاخىرىدا ياخشىلىق قىلمىسىمۇ ،ھاياتىدا
بىر قېتىم “الئىالھە ئىللەلال” دېگەن كىشىنى دوزاختىن چىقىرىدۇ .دوزاختا پەقەت (دوزاختا) مەڭگۈلۈك
تۇرۇش پۈتۈلۈپ كەتكەن كىشىلەرال قالىدۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلىنغان
ھەدىسمۇ بار.

*******
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئىككى
گۇرۇھتىن قايسىسىنىڭ ئورنى ياخشى ،سورۇنى گۈزەل؟» دېدى﴿ .﴾73ئۇالردىن بۇرۇن (بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،بۇالر مەيلى مال  -مۈلۈك جەھەتتىن
بولسۇن ،مەيلى تاشقى كۆرۈنۈش جەھەتتىن بولسۇن ،ئۇالردىن ئارتۇق ئىدى﴿.﴾74

كاپىرالرنىڭ دۇنيالىقىنىڭ ياخشى بولغانلىقىدىن پەخىرلىنىشى
﴿ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئىككى
گۇرۇھتىن قايسىسىنىڭ ئورنى ياخشى ،سورۇنى گۈزەل؟» دېدى﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرغا

پاكىتى ئوچۇق بولغان ئايەتلىرى ئوقۇپ بېرىلگەن ۋاقتىدا ،ئۇالر ئۇ ئايەتتىن قەتئىي يۈز ئۆرۈپ،
پەخىرلىنىپ تۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ خاتا دىنىنىڭ (ۋە ماڭغان خاتا يول ۋە ناھەق قانۇنلىرىنىڭ) توغرىلىقىنى
ئىسپاتالش ئۈچۈن مۆمىنلەرگە :ئۆيلىرىمىز چىرايلىق ،قورۇلىرىمىز ،بىنالىرىمىز كاتتا ۋە يىغىلىپ
ئولتۇرىدىغان سورۇن ۋە زاللىرىمىز ھەشەمەتلىك ،بىز مۇشۇنداق تەرەققىياتنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ بىزنىڭ
تۇتقان يولىمىز قانداقمۇ خاتا بولسۇن؟ -دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ﷲ تائاال (كاپىرالر ئۆزلىرىنىڭ تەرەققى قىلغانلىقى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا قالغانلىقى ،ئىسالم
دىنىغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ ھەممە تەرەپتىن ئاجىز ئىكەنلىكى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ تۇتقان خاتا
يوللىرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە پاكىت كەلتۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر مۆمىنلەرگە:
«ئەگەر (قۇرئان بىلەن ئىسالم دىنى) ياخشى بولىدىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر)
ئۇنىڭغا بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى» دېدى﴾(((.
نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادەملىرى (نۇھ ئەلەيھىسساالمغا) مۇنداق دېدى(«﴿ :ئى نۇھ!) ساڭا تۆۋەن
((( ئەھقاف سۈرىسى  – 11ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشكەن تۇرسا ،ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟» دېدى﴾((( ۋە ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :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) .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ
ئەمەسمۇ؟ (يەنى شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ﷲ ھىدايەت قىلىدۇ)﴾(((.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ گۇمانىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن بۇرۇن (بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ

پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىنى ھاالك قىلغاندا ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋاللىرىنى (قۇرئاندا) ھېكايە قىلغان ۋاقتىدا دېگەن
بۇ سۆزىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئۇالر (غەرق بولۇپ) نۇرغۇن باغالرنى ،بۇالقالرنى ،زىرائەتلەرنى،
چىرايلىق جايالرنى قالدۇردى﴾(((.

*******
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،كىمكى گۇمراھلىقتا بولىدىكەن ،مەرھەمەتلىك ﷲ ئۇنىڭغا مۆھلەت
بېرىدۇ ،تاكى ئۇالر ئازاب ياكى قىيامەتتىن ئىبارەت ﷲ ئۇالرغا ۋەدە قىلغان نەرسىلەرنى كۆرگەندە
ئاندىن كىمنىڭ ئورنى يامان ۋە كىمنىڭ لەشكىرى ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ»﴿.﴾75

ئازغۇنلۇقتىكى كىشىلەرگە مۆھلەت بېرىلىدىغانلىقى ۋە ئۇالردىن ھېساب
ئېلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى :ئى مۇھەممەد! سەن ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارىغا
شېرىك كەلتۈرگەن ،ئۆزلىرىنى ھەقىقەتنىڭ ئۈستىدە ۋە سىلەرنى خاتا يولنىڭ ئۈستىدە دەپ دەۋا قىلغان
مۇشرىكالرغا مۇنداق دېگىن«﴿ :كىمكى گۇمراھلىقتا بولىدىكەن ،مەرھەمەتلىك ﷲ ئۇنىڭغا مۆھلەت
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بېرىدۇ ،تاكى ئۇالر ئازاب ياكى قىيامەتتىن ئىبارەت ﷲ ئۇالرغا ۋەدە قىلغان نەرسىلەرنى كۆرگەندە ئاندىن
كىمنىڭ ئورنى يامان ۋە كىمنىڭ لەشكىرى ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ»﴾ بۇ ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ

گۇمان قىلغان مۇشرىكالرغا (ﷲ تائاالنىڭ) لەنىتىنى تىلەشتۇر .شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدىيالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنىتىنىڭ چۈشۈشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى يەھۇدىيالر! ئەگەر سىلەر باشقىالرنى ئەمەس ،پەقەت
ئۆزەڭالرنىال ﷲ نىڭ دوستلىرى دەپ دەۋا قىلىدىغان بولساڭالر( ،ئاخىرەتنىڭ راھىتىگە تېزرەك يېتىش
(((شۇئەرا سۈرىسى  111ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( دۇخان سۈرىسى  26 - 25ـ ئايەتلەر.

مەريەم سۈرىسى

ئۈچۈن) ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر ،ئەگەر (بۇ دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر»﴾(((.
ئۇالر ئۇنداق قىلىشتىن باش تارتتى .ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خرىستىئانالر
بىلەن لەنەت ئېيتىشقانلىقىنى (ئۆزىنىڭ بۇ ئايىتىدە) بايان قىلدى﴿ :سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقىي
مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن كېيىن ،كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە ،سەن ئۇالرغا« :كېلىڭالر،
ئوغۇللىرىمىزنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى ،ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى ،ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى
يىغىپ ،ﷲ نىڭ لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن ،دەپ ﷲ غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى» دېگىن﴾((( يەنى
بۇالرمۇ باش تارتتى (دېگەنلىكتۇر).

*******
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﷲ ھىدايەت تاپقۇچىالرنىڭ ھىدايىتىنى زىيادە قىلىدۇ ،باقى قالىدىغان ياخشى ئەمەللەر ساۋاب
جەھەتتىن ۋە ئاقىۋەت جەھەتتىن پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا ئارتۇقتۇر﴿.﴾76

اﷲ تائاالنىڭ توغرا يولدا ماڭغانالرغا ھىدايىتىنى تېخىمۇ ئارتۇق
قىلىدىغانلىقى
ﷲتائااليۇقىرىدىكىئايەتلەردەگۇمراھلىقتىكىكىشىلەرنىتېخىمۇگۇمراھلىققاباشاليدىغانلىقىنى
بايان قىلغان بولسا ،بۇ ئايەتتە توغرا يولدا ماڭغانالرنىڭ ھىدايىتىنى تېخىمۇ ئارتۇق قىلىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :قۇرئاندىن) بىرەر سۈرە نازىل قىلىنسا ،ئۇالر (يەنى
مۇناپىقالر) نىڭ ئارىسىدا (مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)« :بۇ (يەنى سۈرە) قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى
كۈچەيتتى» دەيدىغانالر بار ،مۆمىنلەرگە كېلىدىغان بولساق( ،ھەر سۈرىدە يېڭى دەلىل  -ئىسپاتالر
بولغانلىقى ئۈچۈن) بۇ (يەنى سۈرە) ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى ،ئۇالر (سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن)
خۇشال بولىدۇ .دىللىرىدا كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) غا كېلىدىغان بولساق ،بۇ (سۈرە) ئۇالرنىڭ
كۇفرىغا كۇفرى قوشتى (يەنى ئۇالر مۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلىدى ،تېخىمۇ گۇمراھالشتى) ،ئۇالر كاپىر
پېتى ئۆلدى﴾(((.
﴿باقى قالىدىغان ياخشى ئەمەللەر ساۋاب جەھەتتىن ۋە ئاقىۋەت جەھەتتىن پەرۋەردىگارىڭنىڭ
دەرگاھىدا ئارتۇقتۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىگە مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر ۋە بايانالر كەھف سۈرىسىدە

سۆزلەنگەن ئىدى.

*******
((( جۇمە سۈرىسى  – 6ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  – 61ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  – 125ئايەت.
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە ماڭا (ئاخىرەتتە) ئەلۋەتتە مال  -مۈلۈك ،ئەۋالد بېرىلىدۇ
دېگەن ئادەمنى كۆردۈڭمۇ؟﴿ ﴾77ئۇ غەيىبنى بىلگەنمۇ؟ ياكى مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئەھدىگە
ئېرىشكەنمۇ؟﴿ ﴾78ھەرگىز ئۇنداق بولغان ئەمەس ،ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز ،ئۇنىڭغا
بېرىدىغان ئازابنى كۈچەيتىمىز﴿ .﴾79ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى (يەنى مېلىنى ۋە ئەۋالدىنى) باشقىالرغا مىراس
قىلىپ قالدۇرىمىز ،ئۇ ئالدىمىزغا تەنھا كېلىدۇ﴿.﴾80

ئاخىرەتتە بىزگە مال ـ مۈلۈك ۋە باال بېرىلىدۇ دەپ گۇمان قىلغان كاپىرالرغا
بېرىلگەن رەددىيە
ئىمام ئەھمەد خەبباب ئىبنى ئىرىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن تۆمۈرچى
ئىدىم ،مېنىڭ ئاس ئىبنى ۋائىلدىن ئېلىشىم بار ئىدى .مەن ئۇنىڭ قېشىغا قەرز سۈيلەپ كەلدىم ،ئۇ
ماڭا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سەن مۇھەممەدنى ئىنكار قىلمىغۇچە ،مەن سېنىڭ ئېلىشىڭنى
قايتۇرۇپ بەرمەيمەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇنىڭغا :ياق ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
سەن ئۆلۈپ ئاندىن تىرىلمىگۈچە ،مەن مۇھەممەدتىن تانمايمەن -،دېدىم .ئۇ :مەن ھەقىقەتەن ئۆلۈپ
ئاندىن تىرىلگەن ۋاقتىمدا ،مېنىڭ مال ـ مۈلكۈم ۋە باالم بولىدۇ( .شۇ چاغدا) مېنىڭ قېشىمغا كەلگىن،
ئاندىن ئېلىشىڭنى بېرىۋېتەي -،دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال يۇقىرىقى ئايەتلەرنى نازىل قىلدى.
ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ بايان قىلىندى :مەن مەككىدە تۆمۈرچىلىك قىلىدىغان
كىشى ئىدىم .مەن ئاس ئىبنى ۋائىلغا بىر قىلىچ سوقۇپ بېرىپ ،ئۇنىڭدىن قىلىچنىڭ پۇلىنى ئالغىلى
باردىم (ۋەقەلىكنىڭ قالغان يېرى يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك).
﴿ئۇ غەيىبنى بىلگەنمۇ؟﴾ بۇ يۇقىرىدىكى سۆزنى قىلغۇچىنى تېخىمۇ ئەيىبلەشتۇر﴿ .ھەرگىز ئۇنداق
بولغان ئەمەس ،ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز ،ئۇنىڭغا بېرىدىغان ئازابنى كۈچەيتىمىز﴾ يەنى

دۇنيادا ئېيتقان ھېلىقى سۆزى ۋە ﷲ تائاالدىن تانغانلىقى ئۈچۈن ،ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان
ئازابنىكۈچەيتىمىز.
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﴿ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى (يەنى مېلىنى ۋە ئەۋالدىنى) باشقىالرغا مىراس قىلىپ قالدۇرىمىز﴾ شۇنداقال
ئاخىرەتتە ئۇنى ئۇنىڭ دۇنيادىكى پۈتۈن نەرسىلىرىدىن ئايرىۋېتىمىز (ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئالدىغا تەنھا
كېلىدۇ) .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ئالدىمىزغا تەنھا كېلىدۇ﴾.

*******
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

مەريەم سۈرىسى

ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئىززەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن (يەنى بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ نىڭ
ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشلىرى ئۈچۈن) ،ﷲ نى قويۇپ ئىالھالر (يەنى بۇتالر) غا چوقۇندى﴿ .﴾81ئىش
ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ئەمەس (يەنى بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ ئالدىدا ئىززەت تېپىشلىرىنىڭ سەۋەبى
بواللمايدۇ) ،ئۇالرنىڭ (يەنى مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشىنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴿ .﴾82بىزنىڭ شەيتانالرنى كاپىرالرغا ئەۋەتكەنلىكىمىزنى (يەنى مۇسەللەت
قىلغانلىقىمىزنى)بىلمەمسەن؟شەيتانالرئۇالرنى(گۇناھالرغا)قىزىقتۇرىدۇ﴿.﴾83ئۇالرنىڭھاالكبولۇشىغا
ئالدىراپ كەتمىگىن( ،ئۇالرنىڭ كۈنى ئاز قالغان بولۇپ) ئۇنى بىز ساناپ تۇرىمىز﴿.﴾84

مۇشرىكالرنىڭ چوقۇنغان بۇتلىرىنىڭ ئۆزلىرىگە ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى
ئىنكار قىلىدىغانلىقى
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئىززەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن (يەنى بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ نىڭ
ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشلىرى ئۈچۈن) ،ﷲ نى قويۇپ ئىالھالر (يەنى بۇتالر) غا چوقۇندى﴾ يەنى

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەرۋەردىگارىدىن تانغان كاپىرالرنىڭ (بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ
ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشى ۋە ئۇنىڭدىن ياردەم تەلەپ قىلىشى ئۈچۈن) ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتالرنى
ئىالھ تۇتقانلىقىنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە ،ئەمەلىيەتتە ،ئىشنىڭ ئۇالر گۇمان قىلغاندەك ۋە ئۇالر
ئارزۇ قىلغاندەك بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك
ئەمەس (يەنى بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ ئالدىدا ئىززەت تېپىشلىرىنىڭ سەۋەبى بواللمايدۇ) ،ئۇالرنىڭ (يەنى
مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشىنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا
قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن
غاپىلدۇر( .قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان چاغدا ،بۇتالر ئۇالرغا (يەنى
بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾(((.
﴿ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ئەمەس (يەنى بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ ئالدىدا ئىززەت
تېپىشلىرىنىڭ سەۋەبى بواللمايدۇ) ،ئۇالرنىڭ (يەنى مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇددى مۇنداق دەيدۇ :يەنى كاپىرالر ئۆزلىرىنىڭ بۇتالرغا ئىبادەت
قىلغانلىقىنىئىنكارقىلىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴾ يەنى بۇتالر ئۇالرنىڭ قاتتىق ئاداۋەتچىسىگە
ئايلىنىپقالىدۇ.

كاپىرالرغا شەيتانالرنىڭ ھۆكۈمدار ئىكەنلىكى
﴿بىزنىڭشەيتانالرنىكاپىرالرغائەۋەتكەنلىكىمىزنى(يەنىمۇسەللەتقىلغانلىقىمىزنى)بىلمەمسەن؟
((( ئەھقاف سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.
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شەيتانالر ئۇالرنى (گۇناھالرغا) قىزىقتۇرىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەيتانالر كاپىرالرنى قاتتىق
ئازدۇرىدۇ.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەيتانالر
ئۇالرنى مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا قارشى چىقىشقا قىزىقتۇرىدۇ .قەتادە مۇنداق دېدى :شەيتانالر
ئۇالرنى ﷲ تائاال گۇناھ دەپ كۆرسەتكەن ئىشالرنى قىلىشقا قىزىقتۇرىدۇ.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايتىنىڭ مەنىسىگە
ئوخشايدۇ -،دېدى﴿ :كىمكى مېھرىبان ﷲ نى ياد ئېتىشتىن (يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن ،بىز
ئۇنىڭغا شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ
بولىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىراپ كەتمىگىن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرغا ئازابنىڭ
چۈشۈشىگە ئالدىراپ كەتمىگىن ﴿(ئۇالرنىڭ كۈنى ئاز قالغان بولۇپ) ئۇنى بىز ساناپ تۇرىمىز﴾ يەنى
ھەقىقەتەن بىز ئۇالرغا (كېلىدىغان ئازابنى) ساناقلىق بىر مۇددەتكىچىلىك كىچىكتۈرىمىز ،ئۇالر چوقۇم
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى تېتىيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ﷲ نى بىخەۋەر دەپ
ئويلىمىغىن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىرىمىغىن ،ئۇالرغا ئازراق مۆھلەت
بەرگىن (ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا قانداق قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىسەن﴾(((﴿ ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە
ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر﴾(((﴿ ،ئۇالرنى (دۇنيادىن)
ئازغىنا (مۇددەت) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴾(((﴿ ،ئۇالرغا:
«(دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) بەھرىمەن بولدۇڭالر ،شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ بارىدىغان جايىڭالر
دوزاختۇر» دېگىن﴾(((.
﴿(ئۇالرنىڭ كۈنى ئاز قالغان بولۇپ) ئۇنى بىز ساناپ تۇرىمىز﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
سۇددى مۇنداق دېدى :يەنى بىز ھەقىقەتەن يىلالپ ،ئايالپ ،كۈنلەپ ۋە سائەتلەپ ساناپ تۇرىمىز.

*******
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ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  36ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  – 42ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تارىق سۈرىسى  – 17ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  178ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەريەم سۈرىسى

شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) تەقۋادارالرنى مەرھەمەتلىك پەرۋەدىگارىنىڭ دەرگاھىغا ئىززەت
 ئىكرام بىلەن يىغىمىز﴿ .﴾85گۇناھكارالرنى ئۇالر چاڭقىغان ھالدا جەھەننەمگە ھەيدەيمىز﴿.﴾86مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئەھدىگە ئېرىشكەنلەردىن باشقىالر شاپائەت قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ﴿.﴾87

تەقۋادارالر ۋە گۇناھكارالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالى
﴿شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) تەقۋادارالرنى مەرھەمەتلىك پەرۋەدىگارىنىڭ دەرگاھىغا ئىززەت
 -ئىكرام بىلەن يىغىمىز .گۇناھكارالرنى ئۇالر چاڭقىغان ھالدا جەھەننەمگە ھەيدەيمىز﴾ بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە ئەتا ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ۋە ئۇالردىن
باشقىالر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) بۇ دۇنيادا ئۆزىدىن قورققان ،پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشكەن،
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇالرغا يەتكۈزگەن خەۋەرلىرىگە ئىشەنگەن ،ئۇالر بۇيرۇغان ئىشالردا ئۇالرغا بويسۇنغان
ۋە ئۇالر توسقان ئىشالردىن يانغان تەقۋادار بەندىلىرىنىڭ قىيامەت كۈنى جەننەتكە (مەخسۇس) شۇالر
ئۈچۈن تەييارالنغان ئەڭ كاتتا بىر نۇرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ كېلىدىغانلىقىدىن ،ئەمما پەيغەمبەرلەرگە
ئىشەنمىگەن ۋە ئۇالرغا قارشىلىق قىلغان گۇناھكارالر بولسا ،چاڭقاپ كەتكەن ھالدا دوزاخقا مەجبۇرىي
ھەيدىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .بۇ چاغدا ئۇالرغا مۇنداق دېيىلدۇ﴿ :كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئىككى
گۇرۇھتىن قايسىسىنىڭ ئورنى ياخشى ،سورۇنى گۈزەل؟» دېدى﴾(((.

﴿شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) تەقۋادارالرنى مەرھەمەتلىك پەرۋەدىگارىنىڭ دەرگاھىغا
ئىززەت  -ئىكرام بىلەن يىغىمىز﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى مەرزۇقىنىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۆمىن قەبرىسىدىن چىققان ۋاقتىدا ناھايىتى چىرايلىق تېنى
خۇشبۇي پۇرايدىغان بىر كىشىنى كۆرىدۇ .ئاندىن مۆمىن ئۇنىڭغا قاراپ :سەن كىم بولىسەن؟ -دەيدۇ.
ئۇ :مېنى تۇنۇمىدىڭمۇ؟ -دەيدۇ .مۆمىن :ياق ۋە لېكىن ﷲ تائاال ھەقىقەتەن پۇرىقىڭنى خۇشبۇي،
چىرايىڭنى گۈزەل قىلىپتۇ -،دەيدۇ .ئۇ :مەن سېنىڭ دۇنيادا قىلغان ياخشى ئەمەللىرىڭ ،سەن دۇنيادا
مۇشۇنىڭدەك گۈزەل ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغان ئىدىڭ ،مەن دۇنيادا سېنىڭ ئۈستۈڭگە مىنگەن ئىدىم،
ئەمدى سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە مىنگىن -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،مۆمىن ئۇنىڭغا مىنىپ مەرھەمەتلىك
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا بارىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى بىز قىيامەت كۈنىدە تەقۋادارالرنى مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىغا بىر نەرسىنىڭ ئۈستىگە مىندۈرۈپ ئېلىپ بارىمىز.
﴿گۇناھكارالرنىئۇالرچاڭقىغانھالداجەھەننەمگەھەيدەيمىز﴾يەنىبىزگۇناھكارالرنىجەھەننەمگە
چاڭقىغان ھالىتىدە ھەيدەيمىز .مۆمىننىڭ بەزىسى ـ بەزىسىگە ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن شاپائەت
قىلىدۇ .لېكىن گۇناھكارالرنىڭ ئىچىدە ئۇالرغا شاپائەت قىلىدىغان بىرمۇ كىشى چىقمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر يوق ۋە يېقىن دوستىمۇ يوق﴾(((.
((( مەريەم سۈرىسى  – 73ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  101 - 100ـ ئايەتلەر.
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﴿مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئەھدىگە ئېرىشكەنلەردىن باشقىالر شاپائەت قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ﴾ بۇ
ئايەتتىكى ﷲ تائاالنىڭ ئەھدىسى توغرىسىدا ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتتىكى ﷲ تائاالنىڭ ئەھدىسى دېگەن سۆزدىن ﷲ
تائاالدىن باشقا ھېچقانداق ئىبادەتكە اليىق بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا گۇۋاھلىق بېرىش ،كۈچ ـ قۇۋۋەت
ئىگىسى دەپ قارىغان باشقا ھەر قانداق نەرسىدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ (ﷲ تائاالغىال ئېسىلىش) ۋە
پەقەت ﷲ تائاالدىنال ئۈمىد قىلىش مەقسەت قىلىنىدۇ (يەنى مۇشۇنداق قىلغان كىشىلەرال شاپائەت
قىلىشقا قادىر بوالاليدۇ).

*******
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ئۇالر« :ﷲ نىڭ بالىسى بار» دېيىشتى﴿ .﴾88سىلەر شەك  -شۈبھىسىز قەبىھ بىر سۆزنى
قىلدىڭالر﴿ .﴾89بۇ سۆزنىڭ (يامانلىقىدىن) ئاسمانالر پارچىلىنىپ كەتكىلى ،يەر يېرىلىپ كەتكىلى،
تاغالر گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى﴿ .﴾90بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ نىڭ بالىسى بار
دەپ دەۋا قىلدى﴿ .﴾91بالىسى بولۇش ﷲ غا اليىق ئەمەستۇر﴿ .﴾92ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ﷲ غا
بەندە بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مەخلۇق يوقتۇر﴿ .﴾93شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئۇالرنى تولۇق
ئىگەللىدى ۋە سانىنى مۇكەممەل بىلدى﴿ .﴾94قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
تەنھاكېلىدۇ﴿.﴾95

اﷲ تائاالغا باال نىسبەت بەرگەنلەرنىڭ قاتتىق ئەيىبلەنگەنلىكى
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ﷲ تائاال بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ (خرىستىئانالر دېگەندەك) ئىالھ ياكى ﷲ
تائاالنىڭ ئوغلى ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان ۋە ئۇنىڭ مەريەمدىن
دادىسىز يارىتىلغانلىقىنى بايان قىلغان بولسا ،بۇ يەردە ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار (ﷲ تائاال بۇنىڭدىن
پاكتۇر!) دەپ گۇمان قىلغانالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر« :ﷲ نىڭ بالىسى بار» دېيىشتى.
سىلەر شەك  -شۈبھىسىز قەبىھ بىر سۆزنى قىلدىڭالر﴾.
﴿قەبىھ بىر سۆزنى قىلدىڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ۋە مالىك
قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :يەنى سىلەر (ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار دېيىش بىلەن) گۇناھى ناھايىتى
قاتتىق بىر ئىشنى قىلدىڭالر.
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ نىڭ بالىسى بار دەپ دەۋا قىلدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنسان ۋە

مەريەم سۈرىسى

جىنالردىن باشقا ئاسمان ـ زېمىن ،تاغالر ۋە ھەممە مەخلۇقاتالر (ﷲ تائاالغا كەلتۈرۈلگەن) بۇ شېرىكتىن
ھەقىقەتەن قورقۇپ كەتتى .ئۇالر ﷲ تائاالنى ئۇلۇغالپ( ،ئۇنىڭغا كەلتۈرۈلگەن) شېرىكنىڭ سەۋەبى
بىلەن ئورۇنلىرىدىن قوزغىلىپ كەتكىلى تاسال قالدى .ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن كىشىلەرگە
ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرى مەنپەئەت قىلمايدۇ ،بىز ﷲ تائاالنىڭ “الئىالھە ئىللەلال” دېگەن سۆزنى
دېيىش ئارقىلىق ﷲ تائاالنى بىر دەپ ئېتراپ قىلغان مۆمىنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىشىنى ئارزۇ
قىلىمىز.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر ئۆزەڭلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئۆلۈش ئالدىدا تۇرغان
كىشىلەرنىڭ ئاغزىغا “الئىالھە ئىللەلال” دېگەن سۆزنى سېلىپ بېرىڭالر ،كىمكى ئۇ سۆزنى ئۆلۈش
ئالدىدا دېسە ،ئۇنىڭغا جەننەتكە كىرىش ۋاجىب بولىدۇ» .ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن:
ئۇ سۆزنى ساق ۋاقتىدا دېگەن كىشىگىچۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ (سۆزنى
ساق ۋاقتىدا دېيىش كېسەل ۋاقتىدا دېگەندىن) بەكرەك (جەننەتكە كىرىشنى) ۋاجىب قىلىدۇ .جېنىم
ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر ئاسمانالر ،زېمىنالر ،زېمىنالرنىڭ
ئىچىدىكى ،ئۇنىڭ ئارىسىدىكى ۋە ئۇنىڭ تېگىدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى تارازىنىڭ بىر تەرىپىگە،
“الئىالھە ئىللەلال” دېگەن سۆزنى ئۇنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە قويسا ،ئەلۋەتتە ،بۇ سۆزنىڭ ئېغىرلىقى
تارازىنى بېسىپ كېتىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ تائاالدىن باشقىسى ئاڭلىغان ئەزىيەتكە سەۋر قىاللمايدۇ .ئۇ ،كىشىلەرگە ساالمەتلىك ئاتا قىلىپ،
ئۇالردىن (ھەر خىل باالالرنى) قايتۇرۇپ ۋە ئۇالرغا رىزىق بېرىپ تۇرسىمۇ( ،ئۇالر) ئۇنىڭغا شېرىك
كەلتۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭ بالىسى بار دەيدۇ».
﴿بالىسىبولۇشﷲغااليىقئەمەستۇر﴾يەنىمەخلۇقاتلىرىنىڭئىچىدىنئۇنىڭغاتەڭكېلىدىغىنى
يوق ،چۈنكى ،ھەممە مەخلۇقاتالر ئۇنىڭ بەندىسىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :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
تەنھاكېلىدۇ﴾.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئۈچۈن ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنىڭ دىللىرىدا)
مۇھەببەت پەيدا قىلىدۇ﴿( .﴾96ئى مۇھەممەد!) تەقۋادارالرغا خۇش خەۋەر بېرىشىڭ ۋە سەركەش قەۋمنى
ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،بىز قۇرئاننى سېنىڭ تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ نازىل قىلدۇق﴿.﴾97
ئۇالردىن ئىلگىرى نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالردىن بىرەر ئەھەدىنى كۆرەلەمسەن؟ ئۇالردىن
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بىرەر پەس ئاۋاز ئاڭلىياالمسەن؟ (يەنى ئۇالر شۇنداق تەلتۆكۈس ھاالك قىلىندىكى ،ئۇالردىن كۆرگىلى
ۋە ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى ھېچ ئەھەدى قالمىدى)﴿.﴾98

اﷲ تائاالنىڭ كىشىلەرنىڭ دىللىرىغا تەقۋادار كىشىلەرنى ياخشى كۆرۈشنى
سالىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنى رازى قىلىدىغان ،ياخشى ئىشالرنى قىلغان (ياخشى) بەندىلىرىنى
ياخشى كۆرۈشنى باشقا تەقۋادار ،ياخشى بەندىلىرىنىڭ دىللىرىغا سالىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
مۇشۇنداق بولۇشى چوقۇمدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر كەلدى( .بۇ ھەدىسلەرنىڭ
ئىچىدىن) ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ تائاال بىر بەندىنى ياخشى كۆرۈپ قالسا ،جىبرىئىلنى چاقىرىپ :ئى جىبرىئىل! مەن
پاالنىنى ياخشى كۆردۈم ،سەنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن -،دەيدۇ .ئاندىن جىبرىئىل ئۇنى ياخشى
كۆرىدۇ .ئۇ ئاسماندىكىلەرگە :ﷲ تائاال پاالنىنى ياخشى كۆرىدۇ ،سىلەرمۇ ئۇنى ياخشى كۆرۈڭالر-،
دەپ جاكاراليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئاسماندىكىلەرمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ .ياخشى كۆرۈش زېمىنغا
تاشلىنىدۇ .زېمىندىكىلەر (ئۇنى) قوبۇل قىلىپ (ئۇ كىشىنى) ياخشى كۆرىدۇ .ﷲ تائاال بىر بەندىنى
يامان كۆرۈپ قالسا ،جىبرىئىلنى چاقىرىپ :ئى جىبرىئىل! مەن پاالنىنى يامان كۆرىمەن ،سەنمۇ يامان
كۆرگىن -،دەيدۇ .ئاندىن جىبرىئىل ئۇنى يامان كۆرىدۇ .ئاندىن ئاسماندىكىلەرگە :ﷲ تائاال پاالنىنى
يامان كۆرىدۇ ،سىلەرمۇ ئۇنى يامان كۆرۈڭالر -،دەپ جاكاراليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئاسماندىكىلەر ئۇنى
يامان كۆرىدۇ .يامان كۆرۈش زېمىنغا تاشلىنىدۇ (شۇنىڭ بىلەن ،زېمىندىكى كىشىلەرمۇ ئۇنى يامان
كۆرىدۇ)».
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلكىنى رىۋايەت قىلدى:
«ﷲ تائاال بىر بەندىنى ياخشى كۆرسە ،جىبرىئىلنى چاقىرىپ( :ئۇنىڭغا) ھەقىقەتەن پاالنىنى ياخشى
كۆردۈم ،سەنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ ئاسماندىكىلەرگە ئېالن قىلىدۇ( ،ئاسماندىكىلەر
ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ) .ئاندىن ياخشى كۆرۈش زېمىندىكى كىشىلەرگە چۈشۈرۈلىدۇ (ئاندىن زېمىندىكى
كىشىلەر ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ) .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۆزىنىڭ مەنىسىدۇر﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر ئۈچۈن ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنىڭ دىللىرىدا) مۇھەببەت پەيدا قىلدىۇ﴾».
ﷲ تائاال ئاخىرىدا قۇرئاننىڭ خۇش بېشارەت ۋە ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن چۈشۈرۈلگەنلىكى
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :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)﴾.

شۇنىڭ بىلەن ،مەريەم سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .پۈتۈن ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
ﷲ تائاالغا خاستۇر!

تاھا سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 135 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
تاھا (يەنى :ئى مۇھەممەد!)﴿ .﴾1قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس﴿.﴾2
پەقەت (ﷲ دىن) قورقىدىغانالرغا ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلدۇق﴿ .﴾3ئۇ زېمىننى ۋە
(كەڭ) ئېگىز ئاسمانالرنى ياراتقان زات تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان﴿ .﴾4مەرھەمەتلىك ﷲ ئەرش ئۈستىدە
(ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى﴿ .﴾5ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ۋە يەر
ئاستىدىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر،
ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر)﴿ .﴾6ئەگەر سەن ئاشكارا سۆزلىسەڭ (ياكى يوشۇرۇن سۆزلىسەڭ،
ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئوخشاشتۇر) ،چۈنكى ،ئۇ سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى بىلىپ
تۇرىدۇ﴿ .﴾7ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ نىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار﴿.﴾8

قۇرئان كەرىمنىڭ اﷲ تائاال تەرىپىدىن ۋەز ـ نەسىھەت ئۈچۈن
چۈشۈرۈلگەنلىكى
سۈرىنىڭ بېشىدا كېلىدىغان ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە
سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق ،بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز.

﴿قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس﴾ جۇۋەيبىر زەھھاكنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال قۇرئاننى پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەندە ،ئۇ ۋە ئۇنىڭ
ساھابىلىرى ئۇنىڭ (ھۆكۈملىرنى) يۈرگۈزدى .ئاندىن قۇرەيشلىك مۇشرىكالر :بۇ قۇرئان مۇھەممەدنى
جاپاغا سېلىش ئۈچۈن چۈشۈپتۇ -،دېدى .شۇنىڭدىن كېيىن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى:

﴿تاھا (يەنى :ئى مۇھەممەد!) .قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس .پەقەت (ﷲ دىن)
قورقىدىغانالرغا ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلدۇق﴾ يەنى ئىش گۇمراھلىقتىكى ھېلىقى

كىشىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاال بىر كىشىگە بىلىم ئاتا قىلسا شەكسىز ئۇ ئۇنىڭغا
كۆپ ياخشىلىقنى ئاتا قىلغان بولىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاال كىمگە ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا،
ئۇنى دىنىدا ئالىم قىلىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت
قىلغان.
﴿قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس﴾ مۇجاھىد مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدىن (يەنى تەھەججۇد نامىزىدىن) قوالي بولغاننى
ئوقۇڭالر﴾((( ساھابىلەر نامازنى كۆپ ئوقۇپ چارچىغانلىقىدىن يىقىلىپ چۈشمەسلىكى ئۈچۈن ،ئارغامچا
بىلەن ئىككى قولتۇقىدىن ئۆتكۈزۈپ باغالپ ،ئۆرە تۇراتتى .ئاندىن بۇ ئايەت بۇنداق قىلىشنى چەكلەپ
نازىل بولدى.
﴿قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى:
يەنى ئۇنداق ئەمەس ،ﷲ تائاال ئۇنى جاپالىق قىلىپ چۈشۈرمىدى .بەلكى ،ئۇنى رەھمەت ،نۇر ۋە
جەننەتكە يول باشلىغۇچى قىلىپ چۈشۈردى.
﴿پەقەت (ﷲ دىن) قورقىدىغانالرغا ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلدۇق﴾ شۈبھىسىزكى،
ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى چۈشۈرۈشى ۋە پەيغەمبىرىنى ئەۋەتىشى بەندىلەرنىڭ ئۇنىڭدىن ۋەز ـ نەسىھەت
ئېلىشى ۋە پايدىلىنىشى ئۈچۈندۇر .قۇرئان كەرىم بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭدا ھاالل ـ ھارامنى بايان قىلىپ
چۈشۈرگەن ۋەز ـ نەسىھەتتۇر.
﴿ئۇ زېمىننى ۋە (كەڭ) ئېگىز ئاسمانالرنى ياراتقان زات تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان﴾ يەنى :ئى
مۇھەممەد! بۇ سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ۋە ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ساڭا چۈشۈرۈلگەن
قۇرئان كەرىمدۇر.
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﴿مەرھەمەتلىك ﷲ ئەرش ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ئەئراف سۈرىسىدە بايان قىلىندى .شۇڭا بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
سەلەپ ئالىملىرىنىڭ دېگەن سۆزى ۋە ئۇالرنىڭ تۇتقان يولى ئەڭ توغرىدۇر.
﴿ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ۋە يەر ئاستىدىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى
ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر)﴾

مۇھەممەد ئىبنى كەئب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى يەتتىنچى قات زېمىننىڭ
((( مۇزەممىل سۈرىسى  – 20ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

تېگىدىكى نەرسىمۇ ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىدىن خالىي ئەمەس.
﴿ئەگەر سەن ئاشكارا سۆزلىسەڭ (ياكى يوشۇرۇن سۆزلىسەڭ ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئوخشاشتۇر)،
چۈنكى ،ئۇ سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى بۇ قۇرئاننى چۈشۈرگەن،

يەتتە قات زېمىننى ۋە كەڭ ئېگىز ئاسماننى ياراتقان زات سىرالرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى
بىلىپ تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى
بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە)
ناھايىتىمېھرىباندۇر»﴾(((.
﴿چۈنكى ،ئۇ سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :سىر دېگەن ئىنسان ئۆزىنىڭ كۆڭلىدە يوشۇرغان نەرسىسىدۇر .مەخپىي دېگەن باشقىالردىن
يوشۇرۇن تۇتقان ،قىلماقچى بولغىنىنى يوشۇرغان ئىشتۇر .ﷲ تائاال ئىنسان ئۆز كۆڭلىدە يوشۇرغان،
باشقىالردىن يوشۇرۇن تۇتقان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ئۆتۈپ كەتكەن
بۇرۇنقى ئىشالرنى ۋە كەلگۈسىدە بولىدىغان ئىشالرنى ئوخشاشال بىلىپ تۇرىدۇ .ھەممە مەخلۇقاتالرنى
بىلىش ﷲ تائاالنىڭ بىلىمى ئالدىدا خۇددى بىر كىشىنىڭ ئەھۋالىنى بىلگەندەكال ئاددىيدۇر (يەنى ئۇ
ئۇالرنى بىر كىشىنى بىلگەندەك بىلىدۇ).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ (دەسلەپتە) يارىتىلىشىڭالر،
(ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرۈلۈشىڭالر پەقەت بىر ئادەمنىڭ يارىتىلىشى ،بىر ئادەمنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشىگە
ئوخشاشتۇر﴾(((.

﴿ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ نىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار﴾ يەنى ساڭا قۇرئانى
كەرىمنى چۈشۈرۈپ بەرگەن بىر ﷲ تائاالدىن باشقا گۈزەل ئىسىم ـ سۈپەتلەرگە ئىگە زات يوقتۇر.

*******
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
مۇسانىڭ قىسسىسىدىن خەۋىرىڭ بارمۇ؟﴿ ﴾9ئۆز ۋاقتىدا مۇسا (بىر جايدا) ئوتنىڭ يورۇقىنى
كۆردى .ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرگە« :تۇرۇپ تۇرۇڭالر ،مەن ئوتنىڭ يورۇقىنى كۆردۈم ،مەن (بېرىپ)
ئۇنىڭدىن بىرەر پارچە چوغ ئېلىپ كېلىشىم ياكى ئوت بار يەردە بىرەر يول باشلىغۇچىنى ئۇچرىتىشىم
مۇمكىن» دېدى﴿.﴾10
((( فۇرقان سۈرىسى  – 6ئايەت.
((( لوقمان سۈرىسى  – 28ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئۇلۇغ ۋەزىپىگە دائىر قىسسە
ﷲ تائاال بۇ يەردىن باشالپ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى ،ئۇنىڭغا ۋەھيىنىڭ قانداق
باشالنغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا قانداق سۆزلىگەنلىكىنى بايان قىلىشقا باشلىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى
مۇسا ئەلەيھىسساالم قېيناتىسى (شۇئەيب ئەلەيھىسساالم) نىڭ قويىنى بېقىپ بېرىپ( ،ئۇنىڭ بەدىلىگە
ئۇنىڭ قىزىنى ئالماقچى بولغان) سەككىز يىل ياكى ئون يىل مۇددەتنى توشقۇزۇپ بولغاندىن كېيىن
بولغان ئىشالردۇر .ئۇ مىسىرنىڭ زېمىنىدىن ئون يىلدىن ئارتۇقراق ئايرىلىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئايالىنى
ئېلىپ مىسىرغا قاراپ ماڭغاندا يولدىن ئېزىپ كەتتى .ئۇ قىشنىڭ بىر كېچىسى ئىدى .ئۇ قاتتىق سوغۇق،
بۇلۇتلۇق ۋە قاراڭغۇ بىر كېچىدە جىلغا بىلەن تاغنىڭ ئارىلىقىدىكى بىر يەرگە كېلىپ چۈشتى ۋە ئادىتى
بويىچە ئوت قاالش ئۈچۈن قولىدىكى چاقمىقىنى يېقىشقا باشلىدى .بىراق ئۇنىڭدىن ئوت چىقمىدى،
شۇ پەيتتە تاسادىپىي ئوڭ تەرىپىدىكى تاغنىڭ يېنىدا ئوت كۆرۈندى (ئۇ ئەمەلىيەتتە ئوت ئەمەس ،ﷲ
تائاالنىڭ نۇرى ئىدى) ،ئاندىن باال ـ چاقىلىرىغا خۇش بېشارەت بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :تۇرۇپ
تۇرۇڭالر ،مەن ئوتنىڭ يورۇقىنى كۆردۈم ،مەن (بېرىپ) ئۇنىڭدىن بىرەر پارچە چوغ ئېلىپ كېلىشىم ياكى
ئوت بار يەردە بىرەر يول باشلىغۇچىنى ئۇچرىتىشىم مۇمكىن»﴾.

يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەپ كەلدى﴿ :يا سىلەرنىڭ ئىسسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئوتتىن بىر پارچە
چوغ ئېلىپ كېلەي﴾(((.
سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ( :مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى ):مەن ئوت بار يەردە بىر يول باشلىغۇچىنى
ئۇچرىتىشىم ياكى ئوت تۇتاشتۇرۇشۇڭالر ئۈچۈن بىر پارچە چوغ ئېلىپ كېلىشىم مۇمكىن.

*******
ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
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مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە نىدا قىلىندىكى« ،ئى مۇسا!﴿ .﴾11مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭدۇرمەن ،كەشىڭنى سالغىن ،سەن ھەقىقەتەن مۇقەددەس ۋادى بولغان تۇۋادا سەن﴿ .﴾12مەن
سېنى (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدىم ،سەن ۋەھيىگە قۇالق سالغىن﴿ .﴾13مەن ھەقىقەتەن (ئىبادەتكە اليىق) ﷲ
دۇرمەن ،مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوق( ،يالغۇز) ماڭا ئىبادەت قىلغىن ،مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن
ناماز ئوقۇغىن﴿ .﴾14قىيامەتنىڭ بولۇشى مۇھەققەقتۇر ،ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىشى ئۈچۈن،
ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قاچان بولۇشىنى) مەخپىي تۇتتۇم﴿ .﴾15قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغان ۋە نەپسى خاھىشلىرىغا
ئەگەشكەن ئادەم سېنى ئۇنىڭدىن (يەنى قىيامەتكە تەييارلىق قىلىشتىن ۋە ئۇنى تەستىق قىلىشتىن) توسمىسۇن،
ئۇنداقتا ئۆزەڭ ھاالك بولىسەن (چۈنكى ،ئاخىرەتتىن غاپىل بولۇش ،ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدۇ)﴿.﴾16
((( قەسەس سۈرىسى  – 29ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تۇنجى قېتىم كەلگەن ۋەھىي
﴿مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە نىدا قىلىندىكى« ،ئى مۇسا!﴾ باشقا بىر ئايەتتە مۇنداق كەلدى:
﴿مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە ۋادىنىڭ ئوڭ تەرىپىنىڭ گىرۋىكىگە توغرا كېلىدىغان مۇبارەك جايدىكى
دەرەخ تەرەپتىن (مۇنداق) نىدا ئاڭالندى« :ئى مۇسا( ،ساڭا سۆز قىلىۋاتقان) مەن ،ھەقىقەتەن،
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ دۇرمەن﴾(((.
﴿مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭدۇرمەن﴾ يەنى مەن ھەقىقەتەن ساڭا سۆزلىگەن ،سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭ بولىمەن﴿ ،كەشىڭنى سالغىن﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ،ئەبۇزەر ،ئەبۇئەييۇب ۋە ئۇالردىن
باشقا سەلەپ ئالىملىرى بۇ يەردە مۇنداق دېدى :ئۇنىڭ ئايىغى ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ئېشەكنىڭ تېرىسىدىن
تىكىلگەن ئىدى .شۇڭالشقا ،تۇرۇۋاتقان ئورۇننى ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن ئايىغىنى سېلىشقا بۇيرۇلدى.
﴿سەن ھەقىقەتەن مۇقەددەس ۋادى بولغان تۇۋادا سەن﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تۇۋا (دېگەن) بىر جىلغىنىڭ ئىسمىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى پەرۋەردىگارى تۇۋا ناملىق مۇقەددەس ۋادىدا
(مۇنداق دەپ) چاقىردى﴾(((.
﴿مەن سېنى (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدىم ،سەن ۋەھيىگە قۇالق سالغىن﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى مۇسا! مەن ھەقىقەتەن سېنى (زامانىڭدىكى) كىشىلەر ئارىسىدىن پەيغەمبەرلىككە
ۋە مەن بىلەن (بىۋاسىتە) سۆزلىشىشكە تاللىدىم﴾(((.
ئېيتىلىشالرغا قارىغاندا ،ﷲ تائاال (مۇسادىن) :ئى مۇسا! مېنىڭ نېمە ئۈچۈن سېنى كىشىلەرنىڭ
ئارىسىدىن مەن بىلەن سۆزلىشىشكە تاللىغانلىقىمنى بىلەمسەن؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ياق -،دەپ جاۋاب
بەردى .ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :چۈنكى ،ھېچبىر كىشى ماڭا سەندەك كەمتەرلىك قىلمىغان ئىدى.
﴿مەن ھەقىقەتەن (ئىبادەتكە اليىق) ﷲ دۇرمەن ،مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوق﴾ يەنى
شېرىكى يوق ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ئىالھ يوق دەپ ئېتىقاد قىلىش ئىمان ئېيتماقچى
بولغان كىشىلەرگە قويۇلىدىغان ئالدىنقى شەرتتۇر.
﴿(يالغۇز) ماڭا ئىبادەت قىلغىن﴾ يەنى ماڭا شېرىك كەلتۈرمەستىن ،ئىبادەتنى ماڭىال قىلغىن،
﴿مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :مېنى زىكرى قىلىش (ئەسلەش)
ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېيىلدى .ئۇنىڭ يەنە بىر مەنىسى :مېنى ئەسلىگەن ۋاقتىڭدا
ناماز ئوقۇغىن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېيىلدى.
بۇ ئايەتنىڭ ئىككىنچى مەنىسىنى ئىمام ئەھمەدنىڭ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلغانبۇھەدىسىكۈچلەندۈرىدۇ«:سىلەرنىڭبىرىڭالر
ناماز (ئوقۇماي) ئۇخالپ قالغان بولسا ياكى ئۇنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا ،ئۇنى ئېسىگە ئالغان ۋاقتىدا
((( قەسەس سۈرىسى  – 30ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  - 16ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  – 144ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئوقۇسا بولىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن﴾».
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغان بولسا ياكى ئۇنى ئوقۇشنى ئۇنتۇپ
قالغان بولسا ،بۇ خاتالىقىنى يۇيىدىغان ئىش ئۇنى ئېسىگە كەلگەندە ،دەرھال ئوقۇشتۇر .بۇنىڭدىن
باشقا بۇ خاتالىقنى يۇيىدىغان نەرسە يوقتۇر».
﴿قىيامەتنىڭ بولۇشى مۇھەققەقتۇر ،ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىشى ئۈچۈن،
ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قاچان بولۇشىنى) مەخپىي تۇتتۇم﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن قىيامەتنىڭ
قاچانبولىدىغانلىقىنىئۆزەمدىنباشقىسىغابىلدۈرمەيمەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قىيامەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (ئەھلىگە) ئېغىر
(ۋەقەدۇر) .ئۇ سىلەرگە تۇيۇقسىز كېلىدۇ»﴾(((.

﴿ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىشى ئۈچۈن ،ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قاچان بولۇشىنى)
مەخپىي تۇتتۇم﴾ ﷲ تائاال (ھەممە ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا)

مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ .كىمكى
زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾(((﴿ ،سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرنىڭ
جازاسىنىتارتىسىلەر﴾(((.

﴿قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغان ۋە نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشكەن ئادەم سېنى ئۇنىڭدىن (يەنى
قىيامەتكە تەييارلىق قىلىشتىن ۋە ئۇنى تەستىق قىلىشتىن) توسمىسۇن ،ئۇنداقتا ئۆزەڭ ھاالك بولىسەن
(چۈنكى ،ئاخىرەتتىن غاپىل بولۇش ،ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇ (دوزاخقا) تاشالنغان چاغدا ،ئۇنىڭ مېلى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾(((.

*******
ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞ
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ئى مۇسا! ئوڭ قولۇڭدىكى نېمە ئۇ؟»﴿ .﴾17مۇسا ئېيتتى« :ئۇ مېنىڭ ھاسام ،ئۇنىڭغا تايىنىمەن ،ئۇنىڭ
بىلەن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ بېرىمەن ،مېنىڭ يەنە باشقا ئېھتىياجلىرىممۇ بار»﴿ .﴾18ﷲ« :ئى مۇسا! ئۇنى
(يەرگە) تاشلىغىن» دېدى﴿ .﴾19مۇسا ئۇنى تاشلىۋىدى ،ئۇ ناگاھان مېڭىۋاتقان بىر يىالنغا ئايالندى﴿.﴾20
ﷲ ئېيتتى« :ئۇنى تۇتۇۋالغىن ،قورقمىغىن ،ئۇنى دەسلەپكى (يەنى ھاسىلىق) ھالىتىگە قايتۇرىمىز﴿.﴾21
((( ئەئراف سۈرىسى  – 187ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زەلزەلە سۈرىسى  - 8 – 7ئايەتلەر.
((( تەھرىم سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لەيل سۈرىسى  11ـ ئايەت.

تاھا سۈرىسى

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسىنىڭ يىالنغا ئۆزگەرگەنلىكى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن پاكىتى ۋە كاتتا مۆجىزىسىدۇر ،ﷲ تائاالنىڭ
قۇدرىتىنىڭ چەكسىز ئىكەنلىكىنى ۋە بۇ مۆجىزىنى كەلتۈرگەن كىشىنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرىدىغان ئادەتتىن تاشقىرى بىر پاكىتتۇر﴿ .ئى مۇسا! ئوڭ قولۇڭدىكى نېمە ئۇ؟»﴾
﴿مۇسائېيتتى«:ئۇمېنىڭھاسام،ئۇنىڭغاتايىنىمەن،ئۇنىڭبىلەنقويلىرىمغاغازاڭقېقىپبېرىمەن،
مېنىڭ يەنە باشقا ئېھتىياجلىرىممۇ بار»﴾ يەنى ئۇنىڭ بىلەن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ بېرىمەن﴿ .ﷲ« :ئى
مۇسا! ئۇنى (يەرگە) تاشلىغىن» دېدى .مۇسا ئۇنى تاشلىۋىدى ،ئۇ ناگاھان مېڭىۋاتقان بىر يىالنغا ئايالندى﴾
يەنى ئۇ ھاسا ناھايىتى تېز ھەرىكەت قىلىدىغان جىنغا ئوخشاش يىالنغا ئايالندى﴿ .ﷲ ئېيتتى« :ئۇنى
تۇتۇۋالغىن ،قورقمىغىن ،ئۇنى دەسلەپكى (يەنى ھاسىلىق) ھالىتىگە قايتۇرىمىز﴾.

*******
ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىڭ ئاستىغا سالغىن (ئاندىن چىقارغىن) ،ئۇ ھېچقانداق ئەيىب  -نۇقسانسىز
ھالدا ئاپئاق (نۇرلۇق بولۇپ) چىقىدۇ( ،بۇ) ئىككىنچى مۆجىزىدۇر﴿ .﴾22ساڭا چوڭ مۆجىزىلىرىمىزدىن
بەزىسىنى كۆرسىتىمىز﴿ .﴾23پىرئەۋنگە بارغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشتى»﴿ .﴾24مۇسا
ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مېنىڭ قەلبىمنى كەڭ قىلغىن( ،يەنى ئىمان بىلەن ۋە پەيغەمبەرلىك
بىلەن نۇرالندۇرغىن)﴿ .﴾25مېنىڭ ئىشىمنى ئاسانالشتۇرغىن﴿ .﴾26تىلىمدىن كېكەچلىكنى
كۆتۈرىۋەتكىن﴿ .﴾27ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشەنسۇن﴿ .﴾28ماڭا ئائىلەمدىن قېرىندىشىم ھارۇننى
ياردەمچى قىلىپ بەرگىن﴿ .﴾29ئۇنىڭ بىلەن مېنى تېخىمۇ كۈچەيتكىن﴿ 30ـ  .﴾31مېنىڭ ئىشىمغا
ئۇنى شېرىك قىلغىن﴿ .﴾32بۇنىڭ بىلەن بىز ساڭا كۆپ تەسبىھ ئېيتقايمىز﴿ .﴾33ساڭا كۆپ زىكرى
ئېيتقايمىز﴿ .﴾34سەن ھەقىقەتەن بىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىسەن»﴿.﴾35

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىنىڭ ئۆزىنىڭ قولتۇقىدىن نۇقسانسىز ئاپئاق،
نۇرلۇق بولۇپ چىققانلىقى
بۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئىككىنچى مۆجىزىدۇر .ئۇ مۆجىزە بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى
ئۆزىنىڭ قولىنى قولتۇقىغا سېلىشقا بۇيرۇشى ،قولىنىڭ قولتۇقىنىڭ ئاستىدىن ئاپئاق ،نۇرلۇق بولۇپ
چىقىشىدۇر.
﴿قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىڭ ئاستىغا سالغىن (ئاندىن چىقارغىن)﴾ ﷲ تائاال باشقا بىر ئايەتتە مۇنداق
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دېدى﴿ :قولۇڭنى قوينۇڭغا سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز (بىر پارچە ئايدەك پارالپ) ئاپئاق بولۇپ
چىقىدۇ ،قورقۇنچنى دەپئى قىلىش ئۈچۈن ،قولۇڭنى يىغىۋالغىن (يەنى قوينۇڭغا سېلىۋالغىن) ،بۇ
ئىككىسى پىرئەۋنگە (ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ) چوڭلىرىغا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن پاكىتتۇر﴾(((.
﴿قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىڭ ئاستىغا سالغىن (ئاندىن چىقارغىن)﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دېدى :سەن ئالقىنىڭنى قولتۇقۇڭنىڭ ئاستىغا سالغىن .ئۇنىڭ ئۇنداق قىلىشقا
بۇيرۇلۇشى مۇسا ئەلەيھىسساالم قولىنى قولتۇقىنىڭ ئىچىگە سېلىپ چىقارسا ،ئۇ قول ھەقىقەتەن ئايدەك
نۇرلۇق ھالىتىدە چىقاتتى.
﴿ئۇ ھېچقانداق ئەيىب  -نۇقسانسىز ھالدا ئاپئاق (نۇرلۇق بولۇپ) چىقىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ،زەھھاك ،سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېدى :يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىنىڭ قولتۇقىدىن ئاپئاق چىقىشى ئاق كېسەل ياكى
باشقا بىر كېسەللىكتىن ئەمەستۇر.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مۇسا قولىنى قوينىدىن خۇددى
چىراغدەك نۇر چىچىپ تۇرغان ھالەتتە چىقاردى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ
پەرۋەردىگارىغا ئۇچراشقانلىقىنى بىلدى ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ساڭا چوڭ مۆجىزىلىرىمىزدىن
بەزىسىنىكۆرسىتىمىز﴾.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋننى دىنغا چاقىرىش ئۈچۈن (ئۇنىڭ) قېشىغا
بېرىشقا بۇيرۇلغانلىقى
﴿پىرئەۋنگە بارغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشتى﴾ يەنى سەن ئۆزەڭ قېچىپ چىققان شەھەر
ـ مىسىرنىڭ پادىشاھى بولغان پىرئەۋننىڭ قېشىغا بارغىن ۋە ئۇنى شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغىال
ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغىن ،ئۇنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا ياخشىلىق قىلىشقا ۋە ئۇالرنى قىينىماسلىققا
بۇيرۇغىن ،ھەقىقەتەن ئۇ ھەددىدىن ئېشىپ كەتتى ۋە (خۇدالىق دەۋاسى قىلدى) دۇنيانى دوست
تۇتتى ۋە ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىنى ئۇنتۇدى.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالدىن تىلىگەن تىلەكلىرى
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﴿مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مېنىڭ قەلبىمنى كەڭ قىلغىن( ،يەنى ئىمان بىلەن ۋە
پەيغەمبەرلىكبىلەننۇرالندۇرغىن)مېنىڭئىشىمنىئاسانالشتۇرغىن﴾بۇمۇسائەلەيھىسساالمنىڭئۆزىنىڭ

پەرۋەردىگارىدىن دىلىنى ئىمان ۋە پەيغەمبەرلىك نۇرى بىلەن نۇرالندۇرۇشىنى سورىشىدۇر .چۈنكى،
ﷲ تائاال ئۇنى مەسئۇليىتى ناھايىتى چوڭ بىر ئىشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاال ئۇنى ﷲ تائاالنى ئىنكار
قىلىشتا ئەڭ ئۇچچىغا چىققان ،ئەسكىرى ئەڭ كۆپ ،پادىشاھلىقىنىڭ ئۆمرى ئەڭ ئۇزۇن ۋە ھەددىدىن
ئېشىپ ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنى تونۇمايدىغانلىقىنى ۋە خەلقلىرىگە ئۆزىدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ
((( قەسەس سۈرىسى  – 32ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

يوقلۇقىنى دەۋا قىلىدىغان دەرىجىگە يەتكەن ،شۇ زاماندىكى يەر يۈزىدىكى ئەڭ چوڭ پادىشاھ (پىرئەۋن)
نىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋننىڭ تەربىيىسىدىكى (كىچىك) ۋاقتىدا ،پىرئەۋننىڭ
ئادەملىرىنىڭ قېشىدا تۇرغان ئىدى .ئۇ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسىنى ئۆلتۈرۈپ قويدى ،شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالرنىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن قورقۇپ ئون يىلدىن ئارتۇقراق مۇددەت ئۇالردىن قېچىپ يۈردى.
ﷲ تائاال ئۇنى ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە ئۇالرنى شېرىكى يوق ،بىرال ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا
چاقىرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتى ،شۇڭا مۇسا ئەلەيھىسساالم يۇقىرىقىدىكىدەك دېدى .يەنى ئەگەر مېنىڭ
ئىشىمغا سەن ياردەم بەرمىسەڭ ۋە سەن ماڭا ياردەمدە بولمىساڭ ،مەن بۇ ئىشنى ئورۇنلىيالمايمەن.
﴿تىلىمدىن كېكەچلىكنى كۆتۈرۋەتكىن .ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشەنسۇن﴾ يەنى كىچىك ۋاقتىدا
ئالدىغا خورما بىلەن چوغ قويۇلغان ۋاقتىدا ،چوغنى ئاغزىغا سالغانلىقى سەۋەبى بىلەن ،كېكەچ بولۇپ
قالغان ئىدى .ئۇ ﷲ تائاالدىن كېكەچلىكىنىڭ ھەممىسىنى يوقىتىۋېتىشنى سورىمىدى .بەلكى پەقەت
كىشىلەر ئۇنىڭ مەقسىتىنى چۈشەنگىدەك سۆزلىيەلەيدىغان ھالەتكە كېلىشىنىال سورىدى .ئەگەر ئۇ ﷲ
تائاالدىن ئۇنىڭ ھەممىسىنى يوقىتىۋېتىشنى تىلىگەن بولسا ،ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ھەممىسىنى
يوقىتىۋېتەتتى ۋە لېكىن پەيغەمبەرلەر (ﷲ تائاالدىن ھەر قانداق نەرسىنى) تىلىسە ،ئەدەب يۈزىسىدىن
پەقەت ئۆزلىرىنىڭ ھاجىتىگە چۇشلۇق تىلەيدۇ .شۇڭا ئۇنىڭ كېكەچلىكى (پۈتۈنلەي يوقىلىپ كەتمەي)
ئازراق قېلىپ قالدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە پىرئەۋننىڭ (ئادەملىرىگە) دېگەن سۆزىنى خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:
﴿بەلكى مەن ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان بۇ ئەرزىمەس ئادەمدىن (يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن)
ياخشىمەن»﴾(((.
﴿ماڭا ئائىلەمدىن قېرىندىشىم ھارۇننى ياردەمچى قىلىپ بەرگىن﴾ بۇ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
(ﷲ تائاالدىن) ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي ئىشىدىن باشقا بىر نەرسىنى تىلىگەنلىكىدۇر .ئۇ بولسىمۇ ،بىر
تۇغقىنى ھارۇننىڭ (كىشىلەرگە ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى يەتكۈزۈش ئىشلىرىدا) ئۇنىڭغا ياردەملىشىپ
بېرىشىنىسورىشىدۇر.
سەۋرى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا
ئەلەيھىسسساالمغا پەيغەمبەرلىك بېرىلگەن سائەتنىڭ ئۆزىدىال ،ھارۇن ئەلەيھىسساالمغىمۇ پەيغەمبەرلىك
بېرىلدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلدى :ئائىشە ئۆمرە ھەج قىلىش ئۈچۈن مېڭىپ ،بەزى
سەھرالىق كىشىلەر ئولتۇراقالشقان جايغا كېلىپ چۈشتى .ئاندىن ئۇ بىر كىشىنىڭ (باشقا كىشىلەردىن):
دۇنيادا قايسى بىر قېرىنداش ئۆزىنىڭ بىر قېرىندىشىغا بەك پايدا يەتكۈزگەن؟ -دەپ سورىغانلىقىنى
ئاڭلىدى .ئۇالر :بىز بىلمەيمىز -،دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ كىشى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مەن بىلىمەن -،دېدى .ئائىشە مۇنداق دېدى :ئاندىن مەن كۆڭلۈمدە ئۇ ئىككلەنمەي قەسەم قىلغانغا
قارىغاندا ،ئۇ ھەقىقەتەن دۇنيادا قايسى بىر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ قېرىندىشىغا بەك پايدا يەتكۈزگەنلىكىنى
بىلىدىكەن -،دەپ ئويلىدىم .ئۇ كىشى :مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن قېرىندىشى (ھارۇن
ئەلەيھىسساالمنى) پەيغەمبەر قىلىپ بېرىشنى تىلىگەن ۋاقتىدا ھارۇنغا بەك پايدا يەتكۈزگەن ئىدى-،
((( زۇخرۇف سۈرىسى  - 52ئايەت.
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دېدى .ئاندىن مەن :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ كىشى راست ئېيتتى -،دېدىم.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ماختاپ مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا ئابرويلۇق ئىدى﴾(((.
﴿ئۇنىڭ بىلەن مېنى تېخىمۇ كۈچەيتكىن﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
قېرىندىشىم ھارۇن بىلەن مېنى تېخىمۇ كۈچەيتكىن.
﴿مېنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن .بۇنىڭ بىلەن بىز ساڭا كۆپ تەسبىھ ئېيتقايمىز .ساڭا كۆپ
زىكرى ئېيتقايمىز﴾ مۇجاھىد مۇنداق دېدى :بىر بەندە ﷲ تائاالنى ئۆرە تۇرغان ،ئولتۇرغان ۋە يېنىچە

ياتقان ۋاقتىدا زىكرى قىلمىغۇچە( ،ئۇ) ﷲ تائاالنى كۆپ زىكرى قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بواللمايدۇ.

﴿سەن ھەقىقەتەن بىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىسەن»﴾ يەنى بىز سېنىڭ پەيغەمبەرلىكنى بىزگە
بەرگەنلىكىڭ ۋە بىزنى دۈشمىنىمىز پىرئەۋنگە ئەۋەتكەنلىكىڭ ئۈچۈن ساڭا ھەمدۇساناالر ئېيتىمىز.

*******
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
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ﷲ ئېيتتى« :ئى مۇسا! سېنىڭ سورىغان نەرسىلىرىڭ ساڭا بېرىلدى﴿( .﴾36بۇنىڭدىن باشقا)
ساڭا يەنە بىر قېتىم ئىنئام قىلغان ئىدۇق﴿ .﴾37ئۆز ۋاقتىدا ئاناڭنىڭ كۆڭلىگە پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق
بىلىنىدىغان نەرسىلەرنى سالدۇق»﴿( .﴾38ئېيتتۇقكى) «ئۇنى (يەنى بالىنى) ساندۇققا سالغىن ،ئاندىن
ئۇنى (ساندۇق بىلەن) دەرياغا تاشلىغىن ،دەريا ئۇنى قىرغاققا تاشلىسۇن ،ئۇنى مېنىڭ دۈشمىنىم ۋە ئۇنىڭ
دۈشمىنى بولغان (پىرئەۋن) ئېلىپ (باقسۇن)» .مېنىڭ قوغدىشىم ئاستىدا تەربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن،
ساڭا مەن تەرەپتىن بولغان مۇھەببەتنى سالدىم﴿ .﴾39ئۆز ۋاقتىدا سېنىڭ ھەمشىرەڭ (پىرئەۋننىڭ
ئائىلىسىگە) بېرىپ« :سىلەرگە ئۇنى باقىدىغان بىر كىشىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟» دېدى .بىز سېنىڭ
ئاناڭنى خۇش بولسۇن ،قايغۇرمىسۇن دەپ سېنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بەردۇق ،سەن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ
قويدۇڭ ،سېنى بىز غەمدىن خاالس قىلدۇق ،سېنى تۈرلۈك باالالر بىلەن سىنىدۇق.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلەكلىرىنىڭ قوبۇل بولغانلىقى ۋە بۇرۇنقى
ئىنئامالرنىڭ ئەسلىتىلىپ ئۆتۈلگەنلىكى
بۇ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلىگەن تىلەكلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئىجابەت قىلىشىدۇر .ئانىسى
((( ئەھزاب سۈرىسى  69ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

ئۇنى ئېمىتىۋاتقان ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن قورقۇپ تۇرغان ۋاقتىدا
ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان نېمەتلىرىنى ئەسلىتىشتۇر .ئانىسىنىڭ قورقۇشىدىكى سەۋەب شۇكى ،ئۇ
ئىسرائىل ئەۋالدىدىن تۇغۇلغان كىچىك بالىالر ئۆلتۈرۈلۈۋاتقان يىلالردا تۇغۇلغان ئىدى .ئۇنىڭ ئانىسى
ساندۇقتىن بىرنى ياسىدى ،ئۇنى ئېمىتىپ بولۇپ ساندۇققا سېلىپ ،ساندۇقنى ئارغامچا بىلەن باغالپ
نىل دەرياسىغا قويۇپ بېرەتتى ،ئارغامچىنىڭ بىر ئۇچى ئۆيىنىڭ بىر يېرىگە باغالپ قويۇقلۇق ئىدى
(بالىنى ئېمىتىدىغان ۋاقتىدا ساندۇقنى ئارغامچا بىلەن تارتىپ كېلىپ ،ئۇنى ئېمىتىپ بولۇپ يەنە دەرياغا
قويۇپ بېرەتتى) .بىر قېتىم ئۇ (ساندۇقنى) باغالي دەپ تۇرغاندا ،ئارغامچا ئۇنىڭ قولىدىن چىقىپ
كېتىپ ،دەريا ئۇنى ئېقىتىپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئەنسىرەشكە باشلىدى.
ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئەنسىرىگەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسانىڭ ئانىسى (مۇسانىڭ
پىرئەۋننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ) ئەس ـ ھوشىنى يوقاتتى( ،ئۇنىڭ ﷲ نىڭ بالىنى
قايتۇرۇش ۋەدىسىگە) ئىشەنگۈچىلەردىن بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلمىغان بولساق،
ئۇ بالىنى ئاشكارىالپ قويغىلى تاس قالغان ئىدى﴾(((.
دەريا ئۇنى ئېقىتىپ ئاپىرىپ پىرئەۋننىڭ ھويلىسىغا تاشلىدى (پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنى
دەريادىن سۈزۈۋالدى) ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مۇسانى ئاقىۋەت
(((
ئۆزلىرىگە دۈشمەن ۋە خاپىلىق (نىڭ مەنبەسى) قىلىش ئۈچۈن (نىل دەرياسىدىن) سۈزۈۋالدى﴾
يەنى ئۇالر مۇسانىڭ چىقىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدىن تۇغۇلغان كىچىك بالىالرنىڭ
ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋاتقان ۋاقىتتا ،ﷲ تائاال (ھەممە كۈچ ـ قۇدرەت ئۇنىڭ ئىلكىدىدۇر) پىرئەۋن ۋە
ئۇنىڭ ئايالىنىڭ مۇسانى ياخشى كۆرۈشى بىلەن مۇسا پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدە ئۇنىڭ تامىقىنى يەپ،
سۈيىنى ئىچىپ ،ئۇالرنىڭ تەربىيىسىدە بولۇشىنى تەقدىر قىلىپ پۈتۈۋەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇنى مېنىڭ دۈشمىنىم ۋە ئۇنىڭ دۈشمىنى بولغان (پىرئەۋن) ئېلىپ (باقسۇن)» .مېنىڭ
قوغدىشىم ئاستىدا تەربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن ،ساڭا مەن تەرەپتىن بولغان مۇھەببەتنى سالدىم﴾.
﴿ساڭا مەن تەرەپتىن بولغان مۇھەببەتنى سالدىم﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سەلەمە ئىبنى
كۇھەيىل مۇنداق دېدى :يەنى مەن سېنى بەندىلىرىمگە ياخشى كۆرسەتتىم.
﴿مېنىڭ قوغدىشىم ئاستىدا تەربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئىمران
جۇنى مۇنداق دېدى :يەنى سەن ﷲ تائاالنىڭ كۆز ئالدىدا تەربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن ،مەن سېنى
بەندىلىرىمگەياخشىكۆرسەتتىم.
پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنى دەريادىن سۈزۈپ ئالغاندىن كېيىن ،ئۇنى ئېمىتىش ئۈچۈن
نۇرغۇنلىغان ئېنىك ئانىالرنى چاقىرىپ كەلسىمۇ ،ئۇ ئۇالرنىڭ بىرسىنىمۇ ئەمگىلى ئۇنىمىدى (ئەمەلىيەتتە
بۇ ﷲ تائاالنىڭ بىر ئورۇنالشتۇرۇشى ئىدى) .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئۆز ئانىسى
(((
كېلىشتىن) ئىلگىرى مۇسانى سۈت ئەمگۈزگۈچى ئايالالرنىڭ ئېمىتىشىدىن توستۇق﴾
ئاندىن ئۇنىڭ ھەمشىرىسى ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۆزىنىڭ ئۇنى باقىدىغان بىر كىشىنى
((( قەسەس سۈرىسى  – 10ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  – 12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرغا كۆرسىتىپ قويىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسانىڭ ھەمشىرىسى:
«سىلەرگە مۇسانى باقىدىغان ئوبدان بىر ئائىلىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇالر مۇسانى ئىخالس بىلەن
باقىدۇ» دېدى﴾((( يەنى مەن سىلەرنى پۇل ئېلىپ ئېمىتىپ بېرىدىغان بىر كىشىنىڭ قېشىغا باشالپ
بارايمۇ؟ -دېدى .ئاندىن ئۇ ئۇالر بىلەن مۇسانى ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى ،ئانىسى ئۇنىڭغا
ئەمچىكىنى تەڭلىۋىدى ،ئۇ ئەمچەكنى ئاغزىغا سالدى .ئۇالر مۇسانىڭ ئەمچەكنى ئاغزىغا سالغانلىقىدىن
ناھايىتى خۇش بولۇشتى .ئۇالر مۇسانى ئېمىتىپ بېرىدىغانغا ئۇنىڭ بىلەن پۈتۈشتى .شۇنىڭ بىلەن،
مۇسانىڭ ئانىسى دۇنيادا بەخت ـ سائادەت ۋە ئالىي تۇرمۇشقا ۋە ئاخىرەتتە كاتتا ئەجىرگە ئېرىشتى .ﷲ
تائاال بۇ ئىشنى (مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بايان قىلىپ بېرىپ) مۇنداق دېدى﴿ :بىز سېنىڭ ئاناڭنى خۇش
بولسۇن ،قايغۇرمىسۇن دەپ سېنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بەردۇق﴾.
﴿سەن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇڭ ،سېنى بىز غەمدىن خاالس قىلدۇق﴾ يەنى مۇسا مىسىرلىق
بىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكى ئۈچۈن پىرئەۋننىڭ ئادەملىرى ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانىدى .مۇسا ئۇالردىن
قېچىپ ،مەديەندىكى بىر بۇالقنىڭ قېشىغا كەلدى ،ئۇنىڭغا ھېلىقى ياخشى كىشى (يەنى شۇئەيىب
ئەلەيھىسساالم) مۇنداق دېدى«﴿ :قورقمىغىن ،زالىم قەۋمدىن قۇتۇلدۇڭ»﴾(((.

*******
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
سەن مەديەنلىكلەر ئارىسىدا كۆپ يىلالر تۇردۇڭ ،ئاندىن ،ئى مۇسا! تەقدىر بىلەن (بۇ يەرگە)
كەلدىڭ﴿ .﴾40سېنى مەن مېنىڭ مۇھەببىتىمگە (يەنى پەيغەمبەر قىلىپ ۋەھيى نازىل قىلىشىمغا)
تاللىدىم﴿( .﴾41ئى مۇسا!) سەن ۋە سېنىڭ قېرىندىشىڭ (ھارۇن) مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ
بېرىڭالر ،مېنىڭ زىكرىمگە سۇسلۇق قىلىپ قالماڭالر﴿ .﴾42پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن
ھەددىدىن ئاشتى﴿ .﴾43ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر ،ئۇ ۋەز  -نەسىھەتنى قوبۇل قىلىشى ياكى
(ھەددىدىنئاشقانلىقىنىڭئاقىۋىتىدىن)قورقۇشىمۇمكىن﴿.﴾44
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىككە تالالنغانلىقى ۋە پىرئەۋننى دىنغا
چاقىرىشقا بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :سېنى تۈرلۈك باالالر بىلەن سىنىدۇق ،سەن
مەديەنلىكلەر ئارىسىدا كۆپ يىلالر تۇردۇڭ ،ئاندىن ،ئى مۇسا! تەقدىر بىلەن (بۇ يەرگە) كەلدىڭ﴾

مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى (ئاندىن سەن ئى مۇسا!) ۋەدە بىلەن بۇ
يەرگە كەلدىڭ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( قەسەس سۈرىسى  – 12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  – 25ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

رىۋايەت قىلىدۇ :ئى مۇسا! بۇ يەرگە پەيغەمبەر بولۇشۇڭغا تەقدىر قىلىنغان ۋاقتىدا كەلدىڭ.
﴿سېنى مەن مېنىڭ مۇھەببىتىمگە (يەنى پەيغەمبەر قىلىپ ۋەھيى نازىل قىلىشىمغا) تاللىدىم﴾ ئىمام
بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇچراشتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم (ئادەم
ئەلەيھىسساالمغا) :پۈتۈن كىشىلەرنى بەختسىز قىلغان ۋە ئۇالرنى جەننەتتىن چىقارغان كىشىسەن-،
دېدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم (مۇسا ئەلەيھىسساالمغا) :سەن ،ﷲ تائاال سېنى (پەيغەمبەرلىكتىن ئىبارەت)
ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ ۋەزىپىسىگە ۋە ۋەھىيسىگە تاللىغان ۋە تەۋرات نازىل قىلىنغان كىشى بوالمسەن؟ -دېدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .ئادەم ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :سەن (ﷲ
تائاال) مېنى يارىتىشتىن ئىلگىرى بۇ ئىشنىڭ ماڭا يېزىلىپ كەتكەنلىكىنى (تەۋراتتىن) بىلگەنسەن-،
دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم :ھەئە -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئادەم ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمنى
پاكىتتايېڭىۋالدى».
﴿(ئى مۇسا!) سەن ۋە سېنىڭ قېرىندىشىڭ (ھارۇن) مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ بېرىڭالر،
مېنىڭ زىكرىمگە سۇسلۇق قىلىپ قالماڭالر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر مېنى زىكرى قىلىشنى
كېچىكتۈرمەڭلەر.
مۇجاھىد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر مېنى زىكرى قىلىشتا بوشىشىپ قالماڭالر .بۇ ئايەتتىكى مەقسەت :ئۇ ئىككىسىنىڭ
ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىشتا بوشاپ كەتمەسلىكى ۋە سەل قارىماسلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاالنى زىكرى
قىلىشنىڭ ئۇ ئىككىسىگە ياردەم ۋە پىرئەۋننىڭ (چوڭلۇقىنى يەرگە) ئۇرىدىغان بىر كۈچ بولۇشى ئۈچۈن،
پىرئەۋن بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدىمۇ ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىشى الزىمدۇر.

﴿پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشتى .ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر،
ئۇ ۋەز  -نەسىھەتنى قوبۇل قىلىشى ياكى (ھەددىدىن ئاشقانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدىن) قورقۇشى مۇمكىن﴾

بۇ ئايەتتە ناھايىتى كاتتا ئىبرەت بار .بۇ ئىبرەت ،پىرئەۋن ھەقىقەتەن بويۇنتاۋلىق ۋە چوڭلۇق قىلىشتا
ئەڭ ئۇچىغا چىققان ئىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى مەخلۇقاتلىرىنىڭ
ئىچىدىن تالالنغان ئەڭ ئىلغار كىشى ئىدى .شۇنداق تۇرۇپ ،قىلىنغان دەۋەتنىڭ غەلىبىلىك بولۇشى
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنى پىرئەۋنگە مۇاليىم ۋە يۇمشاق سۆزلەر بىلەن دەۋەت قىلىشقا بۇيرۇدى.
ﷲ تائاال (دەۋەتنى يۇمشاق سۆزلەر ۋە ياخشى ئۇسلۇب بىلەن قىلىش توغرىسىدا) مۇنداق
دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا (يەنى ئىسالم دىنىغا) ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز -
نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن ،ئۇالر (يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر) بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە
مۇنازىرىلەشكىن﴾(((.

*******
ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
((( نەھل سۈرىسى  125ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ئۇالر«:پەرۋەردىگارىمىز!بىزھەقىقەتەنئۇنىڭبىزنىئالدىراپجازالىشىدىنياكىتېخىمۇھەددىدىن
ئېشىشىدىن قورقىمىز» دېيىشتى﴿ .﴾45ﷲ ئېيتتى« :سىلەر قورقماڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن
بىللە (ئۇنىڭ سىلەرگە بەرگەن جاۋابىنى) ئاڭالپ تۇرىمەن( ،ئۇنىڭ سىلەرگە قىلىدىغانلىرىنى) كۆرۈپ
تۇرىمەن﴿ .﴾46سىلەر پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىپ“ ،بىز ئىككىمىز پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىسى بولىمىز،
ئىسرائىل ئەۋالدىنى قويۇۋەتكىن ،بىز بىلەن كەتسۇن ،ئۇالرنى قىينىمىغىن .ساڭا بىز ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ كەلدۇق ،توغرا يولغا ئەگەشكەن ئادەم (ﷲ نىڭ ئازابىدىن)
ئامان قالىدۇ﴿ .﴾47بىزگە شەك  -شۈبھىسىز ۋەھيى قىلىندىكى( ،ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار
قىلغان( ،ئىماندىن) يۈز ئۆرۈگەن ئادەم (قاتتىق) ئازابقا دۇچار بولىدۇ” دەڭالر»﴿.﴾48

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋندىن قورققانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇنى
خاتىرجەم قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇسا ۋە ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرنىڭ ﷲ تائاالدىن ئۆزلىرىنى ساقلىشىنى
تەلەپ قىلىپ ۋە ئۇنىڭغا شىكايەت قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى خەۋەر بەردى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىز
ھەقىقەتەن ئۇنىڭ بىزنى ئالدىراپ جازالىشىدىن ياكى تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىشىدىن قورقىمىز»﴾.
﴿ﷲ ئېيتتى« :سىلەر قورقماڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە (ئۇنىڭ سىلەرگە بەرگەن
جاۋابىنى) ئاڭالپ تۇرىمەن( ،ئۇنىڭ سىلەرگە قىلىدىغانلىرىنى) كۆرۈپ تۇرىمەن﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ماڭا
سىلەرنىڭئىشلىرىڭالردىنكىچىككىنىمۇبىرنەرسەيوشۇرۇنبولمايدۇ،سىلەرئۇنىڭتىزگىنىنىڭمېنىڭ
قولۇمدا ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماڭالر .ئۇ مېنىڭ رۇخسىتىمسىز ۋە بۇيرۇقۇمسىز سۆز قىاللمايدۇ ،نەپەس
ئااللمايدۇ ۋە قىيناش ئۈچۈن سىلەرنى تۇتالمايدۇ ،مېنىڭ ياردىمىم سىلەر بىلەن بىللىدۇر.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋنگە قىلغان نەسىھىتى
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﴿ساڭا بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ كەلدۇق ،توغرا يولغا ئەگەشكەن
ئادەم (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئامان قالىدۇ﴾ يەنى ئەگەر سەن توغرا يولغا ئەگەشسەڭ ،ئامان بولىسەن.

شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ رۇمنىڭ كاتتىسى ھىرەقلىگە ئەۋەتكەن خېتىدە مۇنداق
يېزىلغان« :ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن( .بۇ خەت)
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەدتىن رۇمنىڭ كاتتىسى ھىرەقلىگىدۇر .توغرا يولغا ئەگەشكەن كىشى
ئامان بولىدۇ .مەقسەت شۇكى ،مەن (ھەقىقەتەن) سېنى ئىسالمغا چاقىرىمەن ،مۇسۇلمان بولغىن ئامان
بولىسەن ،ﷲ تائاال ساڭا ئەجرىڭنى قوش بېرىدۇ».

شۇڭا بۇ يەردە مۇسا ۋە ھارۇن ئەلەيھىسساالمالر پىرئەۋنگە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئىككىمىز

تاھا سۈرىسى

پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىسى بولىمىز ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى قويۇۋەتكىن ،بىز بىلەن كەتسۇن ،ئۇالرنى
قىينىمىغىن .ساڭا بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ كەلدۇق ،توغرا يولغا ئەگەشكەن
ئادەم (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئامان قالىدۇ .بىزگە شەك  -شۈبھىسىز ۋەھيى قىلىندىكى( ،ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان( ،ئىماندىن) يۈز ئۆرۈگەن ئادەم (قاتتىق) ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى (كۇفرىدا ،گۇناھتا) چېكىدىن ئاشىدىكەن .دۇنيا
تىرىكچىلىكىنى (ئاخىرەتتىن) ئارتۇق كۆرىدىكەن .ئۇنىڭ جايى ھەقىقەتەن جەھەننەم بولىدۇ﴾(((،
﴿سىلەرنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتتىن ئاگاھالندۇردۇم .ئۇنىڭغا پەقەت (ھەقنى) ئىنكار قىلغان( ،ئىماندىن)
يۈز ئۆرۈگەن ئادەمال كىرىدۇ﴾((((﴿ ،كاپىر قۇرئانغا) ئىشەنمىدى ،ناماز ئوقۇمىدى .لېكىن ئۇ (قۇرئاننى)
ئىنكار قىلدى ۋە (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈدى﴾(((.

*******
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ
ﰝﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
(ئۇالر پىرئەۋنگە كېلىپ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان نەرسىلەرنى يەتكۈزگەندىن كېيىن)
پىرئەۋن« :ئى مۇسا ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر كىم؟» دېدى﴿ .﴾49مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىمىز
شۇنداق زاتتۇركى ،ھەممە نەرسىگە (ئۆزىگە مۇناسىب) شەكىل ئاتا قىلدى( ،ئاندىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى،
پايدىلىنىدىغان نەرسىلىرىنى) كۆرسەتتى»﴿ .﴾50پىرئەۋن ئېيتتى« :ئۆتۈپ كەتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ھالى
قانداق؟ (يەنى قانداق بولغان؟)»﴿ .﴾51مۇسا ئېيتتى« :ئۇالر توغرىسىدىكى مەلۇمات پەرۋەردىگارىمنىڭ
دەرگاھىدا لەۋھۇلمەھپۇزدا (خاتىرىلەكلىكتۇر) ،پەرۋەردىگارىم ھەم خاتاالشمايدۇ ھەم ئۇنتۇمايدۇ﴿.﴾52

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋننىڭ قىلىشقان مۇنازىرىسى
ﷲ تائاال پىرئەۋننىڭ ھەممە نەرسىنىڭ ئىالھى ،پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسى بولغان ﷲ تائاالنىڭ
بارلىقىنى ئىنكار قىلىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا دېگەن سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالر
پىرئەۋنگە كېلىپ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان نەرسىلەرنى يەتكۈزگەندىن كېيىن) پىرئەۋن:
«ئى مۇسا ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر كىم؟» دېدى﴾ يەنى (پىرئەۋن مۇنداق دېدى) :سىلەرنى (ماڭا)

ئەلچى قىلىپ ئەۋەتكەن پەرۋەردىگارىڭالر كىم؟ ھەقىقەتەن مەن ئۇنى تونۇمايدىكەنمەن ۋە سىلەرنىڭ
مەندىنباشقائىالھىڭالرنىڭبارلىقىنىبىلمەيدىكەنمەن.

﴿مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىمىز شۇنداق زاتتۇركى ،ھەممە نەرسىگە (ئۆزىگە مۇناسىب) شەكىل
ئاتا قىلدى( ،ئاندىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى ،پايدىلىنىدىغان نەرسىلىرىنى) كۆرسەتتى»﴾ ئەلى ئىبنى

ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( نازىئات سۈرىسى  39 - 37ـ ئايەتكىچە.
((( لەيل سۈرىسى  16 - 14ـ ئايەتكىچە.
((( قىيامەت سۈرىسى  32 – 31ـ ئايەتلەر.
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رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ھەممە نەرسىگە ئۇنىڭ جۈپتىنى ياراتتى.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنساننى
ئىنسان ،ئېشەكنى ئېشەك ۋە قوينى قوي قىلدى.
لەيس ئىبنى ئەبۇسۇلەيم مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەممە نەرسىنى
ئۇنىڭغا مۇناسىپ كېلىدىغان سۈرەتكە كىرگۈزدى .ئىبنى ئەبۇنەجىيھ مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ھەممە جانىۋارنى (ئۆزىگە مۇناسىپ كېلىدىغان شەكىلدە) ياراتتى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :ھەممە مەخلۇقاتالرغا ئۇنىڭغا مۇناسىپ كېلىدىغان تەن
قۇرۇلۇش بەردى ،ئىنسانغا ئۇالغالرنىڭ ،ئۇالغالرغا ئىتنىڭ ۋە ئىتقا قوينىڭ تەن قۇرۇلۇش شەكلىنى
بەرمىدى ،ھەممە مەخلۇقاتالرغا ئۆزلىرىگە اليىق نەسىللىنىش يوللىرىنى بەردى ۋە نەرسىلەرنى شۇنىڭغا
مۇناسىپ كېلىدىغان قىلىپ ئورۇنالشتۇردى .مەخلۇقاتالرنىڭ يارىتىلىش ،رىزىق تېپىپ يېيىش ۋە
نەسىللىنىش ئىشلىرى بىر ـ بىرىگە ئوخشىمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى (تەقدىر قىلدى ،ئۇالرغا
پايدىلىنىش يوللىرىنى) كۆرسەتتى﴾ يەنى ئۇ (بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ) نېمە ئىش قىلىشىنى( ،ئۇالرنىڭ)
ئەجەللىرىنى ۋە رىزىقلىرىنى تەقدىر قىلىپ پۈتۈۋەتتى .بارلىق مەخلۇقاتالر شۇ بويىچە ماڭىدۇ .بىرسىمۇ
ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىشكە قادىر بواللمايدۇ.
﴿پىرئەۋن ئېيتتى« :ئۆتۈپ كەتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ھالى قانداق؟ (يەنى قانداق بولغان؟)»﴾ يەنى
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى ئەۋەتكەن زاتنىڭ ھەممە نەرسىنى ياراتقان( ،ئۇالرغا) رىزق بەرگەن ۋە (ھەممە
نەرسىنى) تەقدىر قىلىپ يازغان پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىنى (پىرئەۋنگە) خەۋەر بەرگەندە ،پىرئەۋن
ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلماي ئۆتۈپ كەتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ھالىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى بىلەن مۇسا
ئەلەيھىسساالمغا پاكىت كەلتۈرۈشكە باشلىدى .يەنى ئىش سەن دېگەندەك بولىدىغان بولسا ،سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلماي ،بەلكى باشقىسىغا ئىبادەت قىلىپ ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى
قانداق بولىدۇ؟ مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋننىڭ بۇ سوئالىغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئۇالر
توغرىسىدىكى مەلۇمات پەرۋەردىگارىمنىڭ دەرگاھىدا لەۋھۇلمەھپۇزدا (خاتىرىلەكلىكتۇر) ،پەرۋەردىگارىم
ھەم خاتاالشمايدۇ ھەم ئۇنتۇمايدۇ﴾.

*******
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ئۇ زېمىننى سىلەرگە بىسات قىلىپ بەردى ،سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن يولالرنى ئېچىپ بەردى،
بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى ،ئۇنىڭ بىلەن نۇرغۇن ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى»﴿.﴾53
(ئۇالردىن) يەڭالر ۋە مال چارۋىلىرىڭالرنى بېقىڭالر ،ئۇنىڭدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن (ﷲ نىڭ

تاھا سۈرىسى

بارلىقى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴿ .﴾54سىلەرنى زېمىندىن خەلق ئەتتۇق،
(ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن) سىلەرنى يەنە زېمىنغا قايتۇرىمىز (توپىغا ئايلىنىسىلەر) ،سىلەرنى (ھېساب
ئېلىش ئۈچۈن) يەنە بىر قېتىم زېمىندىن چىقىرىمىز﴿ .﴾55شەك -شۈبھىسىزكى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ ھەممە
مۆجىزىلىرىمىزنى كۆرسەتتۇق .ئۇ ئىنكار قىلدى ۋە (ئىمان ئېيتىشتىن) باش تارتتى﴿.﴾56

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋنگە بەرگەن جاۋابىنىڭ داۋامى
پىرئەۋنمۇسائەلەيھىسساالمدىنيۇقىرىدىكىسوئالنىسورىغانۋاقتىدا،مۇسائەلەيھىسساالمئۇنىڭغا
ئۆزىنىڭ پەرۋەدىگارىنى سۈپەتلەپ بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز شۇنداق زاتتۇركى ،ھەممە
نەرسىگە (ئۆزىگە مۇناسىب) شەكىل ئاتا قىلدى( ،ئاندىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى ،پايدىلىنىدىغان
نەرسىلىرىنى)كۆرسەتتى»﴾(((.
﴿ئۇ زېمىننى سىلەرگە بىسات قىلىپ بەردى﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭ ئۈستىدە تەۋرىنىپ كەتمەي
تۇرىسىلەر ،ئۇخاليسىلەر ۋە سەپەر قىلىسىلەر.
﴿سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن يولالرنى ئېچىپ بەردى﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى
(سەپەردە) كۆزلىگەن مەقسەتلىرىگە يېتىۋالسۇن دەپ ،تاغالردا كەڭ يولالرنى ياراتتۇق﴾(((.
﴿بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى ،ئۇنىڭ بىلەن نۇرغۇن ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى.
(ئۇالردىن) يەڭالر ۋە مال چارۋىلىرىڭالرنى بېقىڭالر ،ئۇنىڭدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن (ﷲ نىڭ بارلىقى
ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار .سىلەرنى زېمىندىن خەلق ئەتتۇق( ،ئۆلگىنىڭالردىن
كېيىن) سىلەرنى يەنە زېمىنغا قايتۇرىمىز (توپىغا ئايلىنىسىلەر) ،سىلەرنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يەنە
بىر قېتىم زېمىندىن چىقىرىمىز﴾ يەنى سىلەرنىڭ باشلىنىشىڭالر زېمىندۇر .سىلەرنىڭ داداڭالر ئادەم

ئەلەيھىسساالم توپىدىن يارىتىلغان ،سىلەر ئۆلگەن ۋاقىتتا سىلەرنى توپىغا قايتا كىرگۈزىمىز ۋە (ھېساب
ئېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭدىن يەنە قايتا بىر قېتىم چىقىرىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۇ كۈندە ﷲ سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا ھەمدى
ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾(((﴿ ،ئېيتتى« :يەر
يۈزىدە ياشايسىلەر ،يەر يۈزىدە ئۆلۈسىلەر( ،قىيامەت كۈنى) يەنە يەر ئاستىدىن چىقىرىلىسىلەر»﴾(((.

اﷲ تائاال پىرئەۋنگە پۈتۈن پاكىتالرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئىمان
كەلتۈرمىگەنلىكى
﴿شەك -شۈبھىسىزكى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ ھەممە مۆجىزىلىرىمىزنى كۆرسەتتۇق .ئۇ ئىنكار قىلدى ۋە
((( تاھا سۈرىسى  – 50ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  – 31ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  – 52ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى 25ـ ئايەت.
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(ئىمان ئېيتىشتىن) باش تارتتى﴾ ﷲ تائاال (كاپىرالرنىڭ ئۆزىنىڭ مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى
توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى ئىچىدە ئېتىراپ قىلدى ،لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە
تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى .بۇزغۇنچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا
قارىغىن﴾(((.
*******

ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
پىر ئەۋن ئېيتتى« :ئى مۇسا! سېھىرىڭ بىلەن بىزنى زېمىنىمىز (مىسىر) دىن چىقىرىۋېتىش
ئۈچۈن كەلدىڭمۇ؟﴿ ﴾57ساڭا بىز شۇنىڭغا ئوخشاش سېھىر بىلەن تاقابىل تۇرىمىز ،سەن بىزگە
ئۆز ئارا يىغىلىدىغان ۋاقىتنى ۋە مۇئەييەن جاينى بەلگىلەپ بەرگىن ،سەنمۇ ،بىزمۇ ئۇنىڭغا خىالپلىق
قىلمايلى»﴿ .﴾58مۇسا ئېيتتى« :سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان چاغ بايرام كۈنى بولۇپ ،كىشىلەر چاشكا
ۋاقتىدايىغىلسۇن»﴿.﴾59

پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ كەلتۈرگەن مۆجىزىلىرىنى سېھىر
دەۋېلىشى ۋە ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىشنى پىالنلىشىشى
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋننىڭ ئالدىدا ھاسىنى تاشالپ ئۇنى ناھايىتى چوڭ بىر
يىالنغا ئايالندۇرۇش ۋە قولىنى قولتۇقىغا تىقىپ ،ئۇنى ئاپئاق نۇرلۇق ھالدا چىقىرىشتىن ئىبارەت ئىككى
چوڭ مۆجىزىنى كۆرسەتكەن ۋاقتىدا ،پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :بۇ سېنىڭ بىزنى سېھىرلەپ،
كىشىلەرنى ئۆزەڭگە ئەگەشتۈرۈپ ،سانىڭنى ئاۋۇتۇپ ،ئۇالر بىلەن بىزدىن غالىب كېلىش ئۈچۈن كەلتۈرگەن
سېھىرىڭدۇر،بۇئىش(سەنئويلىغاندەك)بولمايدۇ،بىزنىڭمۇسېنىڭكىدەكسېھىرىمىزبار،سەنسېھىرىڭغا
بەك ئىشىنىپ كەتمە -،دېگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :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»﴾ يەنى ئۇ كۈن ھەممە كىشى ئىشلىرىدىن بىكار بولىدىغان كۈندۇر .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
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ئۇ كۈننى تاللىشى ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنىنى قىالاليدىغانلىقىنى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرىنى ۋە
(پىرئەۋننىڭ) سېھىرگەرلىرىنىڭ (مۇسا ئەلەيھىسساالمغا) بىلدۈرگەن قارشىلىقىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى
ھەممە كىشىگە كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر.

﴿كىشىلەر چاشكا ۋاقتىدا يىغىلسۇن﴾ ئۇنىڭ چاشگا ۋاقتىنى تاللىشى كىشىلەرنىڭ بولۇۋاتقان ئىشنى
ناھايىتى ئېنىق كۆرۈشى ئۈچۈندۇر .پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممە ئىشلىرى داۋاملىق (شۇنىڭدەك) ئاشكارا
بولىدۇ .شۇڭا ئۇ (كىشىلەرنى) كېچىسى يىغىلسۇن دېمەي ،كۈندۈزى چاشكاھ ۋاقتىدا يىغىلسۇن دېدى.
((( نەمل سۈرىسى 14ـ ئايەت.

تاھا سۈرىسى

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ يىغىلىشقا ۋەدە قىلىشقان كۈنى
مۇھەررەم ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنىدۇر .سۇددى ،قەتادە ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :ئۇالر
ۋەدە قىلىشقان كۈن ئۇالرنىڭ بايرام كۈنى ئىدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :ئۇ كۈن ئۇالرنىڭ بازار كۈنىدۇر .بۇ سۆزلەرنىڭ ئارىلىقىدا ھېچ
قانداق زىتلىق يوق .ھەدىستە مۇشۇ كۈننىڭ ئۆزىدە ﷲ تائاال پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنى (نىل
دەرياسىدا) ھاالك قىلغانلىقى بايان قىلىندى.

*******
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
پىرئەۋن قايتىپ كېتىپ ھىيلە  -مىكرىنى (يەنى سېھىرىگەرلەرنى) توپلىدى .ئاندىن ئۇ
(سېھىرگەرلەرنى ۋە سېھرىدە ئىشلىنىدىغان نەرسىلەرنى ئېلىپ ۋەدىلەشكەن ۋاقىتتا) كەلدى﴿ .﴾60مۇسا
ئۇالرغا ئېيتتى« :سىلەرگە ۋاي! ﷲ غا يالغاننى چاپلىماڭالر (يەنى سېھرىڭالر ئارقىلىق مۆجىزىلىرىمگە
تاقابىل تۇرۇشنى دەۋا قىلماڭالر) ،ﷲ سىلەرنى قاتتىق ئازاب بىلەن ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ غا بوھتان
چاپلىغان ئادەم مەغلۇب بولىدۇ»﴿ .﴾61ئۇالر ئۆز ئىشى (يەنى مۇسا ۋە ھارۇننىڭ ئىشى) ئۈستىدە دەتاالش
قىلىشتى ،قىلغان دەتاالشنى يوشۇرۇشتى﴿ .﴾62ئۇالر ئېيتتى« :بۇ ئىككىسى راستال سېھرىگەر بولۇپ،
سېھىر بىلەن سىلەرنى زېمىنىڭالردىن چىقىرىۋەتمەكچى ۋە توغرا دىنىڭالرنى يوقاتماقچى بولىدۇ﴿.﴾63
ھىيلەڭالرنىڭ ھەممىسىنى جەملەڭالر (يەنى پۈتۈن چارە  -تەدبىرلىرىڭالرنى بىر نۇقتىغا يىغىپ بىر
ياقىدىن باش چىقىرىڭالر) ،ئاندىن (قارىغۇچىالرغا ھەيۋەتلىك كۆرۈنۈش ئۈچۈن مەيدانغا) سەپ تارتىپ
كېلىڭالر ،بۈگۈن ئۈستۈنلۈك قازانغان ئادەم راستال مەقسەتكە ئېرىشىدۇ»﴿.﴾64

ئىككى تەرەپنىڭ يىغىلىشى ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتى ۋە
سېھىرگەرلەرنىڭ ئەھۋالى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇئەييەن ۋاقىت ۋە مۇئەييەن بىر
ئورۇندا كۆرۈشۈشكە ۋەدىلەشكەندىن كېيىن ،ئۆز دۆلىتىنىڭ ھەرقايسى شەھەرلىرىدىن شۇ زاماندا
سېھىرگەرلىكنى بىلىدۇ دەپ قارالغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى يىغىشقا باشلىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ئۇ زاماندا سېھىرگەرلەر ناھايىتى كۆپ ئىدى﴿ .پىرئەۋن« :مېنىڭ ئالدىمغا بارلىق ئۇستا سېھىرگەرلەرنى
ئېلىپ كېلىڭالر» دېدى﴾(((.
((( يۇنۇس سۈرىسى  - 79ئايەت.
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كىشىلەر شۇ كۈندە يىغىلدى .پىرئەۋن تەختكە چىقىپ ئولتۇردى ،دۆلەت كاتتىباشلىرىمۇ ئۇنىڭ
قېشىدا ،خەلق ئۇنىڭ ئوڭ ـ سول تەرىپىدە تىزىلىشىپ تۇرۇشتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بىر تۇغقىنى
ھارۇن ئەلەيھىسساالم بىلەن ھاسسىغا تايىنىپ كەلدى ،سېھىرگەرلەرنىڭ ھەممىسى پىرئەۋننىڭ ئالدىدا
قاتار سەپ بولۇپ تىزىلىپ تۇردى .ئۇ كۈنى پىرئەۋن ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھۈنەرلىرىنى تازا كۆرسىتىشكە
قىزىقتۇردى .ئۇالر (ئەگەر ئۇ كۈنى غەلىبە قىلسا) پىرئەۋننىڭ ئۆزلىرىنى مۇكاپاتلىشىنى تەلەپ قىلدى.
پىرئەۋن ئۇالرنىڭ تەلىپىنى ئورۇناليدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ئىشنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :سېھىرگەرلەر پىرئەۋننىڭ قېشىغا يېتىپ
كەلگەندە ،ئۇالر پىرئەۋنگە« :ئەگەر غەلىبە قىلساق ،بىزگە چوقۇم مۇكاپات بېرىلەمدۇ؟» دېدى.
پىرئەۋن« :ھەئە ،ئۇ چاغدا (سىلەرگە مۇكاپات بېرىلىدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە) سىلەر چوقۇم مېنىڭ يېقىن
ئادەملىرىمدىن بولۇپ قالىسىلەر» دېدى﴾(((.
﴿مۇسا ئۇالرغا ئېيتتى« :سىلەرگە ۋاي! ﷲ غا يالغاننى چاپلىماڭالر (يەنى سېھرىڭالر ئارقىلىق
مۆجىزىلىرىمگە تاقابىل تۇرۇشنى دەۋا قىلماڭالر) ،ﷲ سىلەرنى قاتتىق ئازاب بىلەن ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ
غا بوھتان چاپلىغان ئادەم مەغلۇب بولىدۇ» .ئۇالر ئۆز ئىشى (يەنى مۇسا ۋە ھارۇننىڭ ئىشى) ئۈستىدە
دەتاالش قىلىشتى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە :بۇ سېھىرگەرنىڭ سۆزى ئەمەس ،شەكسىز ئۇ پەيغەمبەرنىڭ

سۆزى دېگەنلەرمۇ؛ بۇ پەيغەمبەرنىڭ سۆزى ئەمەس ،بەلكى سېھىرگەرنىڭ سۆزى دېگەنلەرمۇ بولدى.

﴿قىلغان دەتاالشنى يوشۇرۇشتى﴾ يەنى ئۆزئارا پىچىرالشتى﴿ .ئۇالر ئېيتتى« :بۇ ئىككىسى راستال
سېھىرگەر بولۇپ ،سېھىر بىلەن سىلەرنى زېمىنىڭالردىن چىقىرىۋەتمەكچى ۋە توغرا دىنىڭالرنى يوقاتماقچى
بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر مۇشۇ سېھىرنىڭ سەۋەبى بىلەن ھوقۇققا ۋە مال ـ دۇنياغا ئېرىشمەكچى ،سىلەردىن

ھوقۇقنىتارتىۋالماقچىدېيىشتى.

ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر سىلەر ئىشلەتكەن يول بىلەن
سىلەردىن ھوقۇقۇڭالرنى تارتىۋالماقچى دېيىشتى -،دېدى.
﴿ھىيلەڭالرنىڭ ھەممىسىنى جەملەڭالر (يەنى پۈتۈن چارە  -تەدبىرلىرىڭالرنى بىر نۇقتىغا يىغىپ
بىر ياقىدىن باش چىقىرىڭالر) ،ئاندىن (قارىغۇچىالرغا ھەيۋەتلىك كۆرۈنۈش ئۈچۈن مەيدانغا) سەپ
تارتىپ كېلىڭالر﴾ يەنى ھەممىڭالر بىر سەپ بولۇپ يىغىلىڭالر .مۇسا ۋە ھارۇن ئۈستىدىن غەلىبە

قىلىش ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى باغالش ئۈچۈن قولۇڭالردىكى نەرسىلەرنى بىرال ۋاقىتتا تاشالڭالر!
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﴿بۈگۈنئۈستۈنلۈكقازانغانئادەمراستالمەقسەتكەئېرىشىدۇ»﴾يەنىبىزئۈستۈنلۈككەئېرىشسەك،
پىرئەۋن بىزگە مال ـ مۈلۈك بېرىشنى ۋەدە قىلدى .ئەمما مۇسا بىلەن ھارۇن ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىپ قالسا،
ئۇالرپادىشاھلىققائېرىشىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
((( شۇئەرا سۈرىسى  - 42 – 41ئايەتلەر.

تاھا سۈرىسى

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ
ئۇالر ئېيتتى« :ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال تاشالمسەن ياكى (ئارغامچا  -ھاسىلىرىمىزنى)
بىز ئاۋال تاشالمدۇق؟»﴿ .﴾65مۇسا« :بەلكى سىلەر ئاۋال تاشالڭالر!» دېدى( .ئۇالر تاشلىغان ئىدى)
ناگاھان ئۇالرنىڭ ئارغامچىلىرى ،ھاسىلىرى ئۇالرنىڭ سېھرىدىن (يەنى سېھىرنىڭ تەسىرىدىن) ئۇنىڭغا
ھەرىكەتلىنىپ مېڭىۋاتقاندەك تۇيۇلدى﴿( .﴾66بۇنىڭدىن) مۇسا ئۆزىدە قورقۇنچ ھېس قىلدى﴿.﴾67
بىز (ئۇنىڭغا) ئېيتتۇقكى« ،قورقمىغىن ،سەن چوقۇم ئۈستۈنلۈك قازىنىسەن﴿ .﴾68قولۇڭدىكىنى
تاشلىغىن ،ئۇ ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۇتۇۋېتىدۇ ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكىنى
سېھىرگەرلەرنىڭ ھىيلىسىدۇر ،سېھىرگەرلەر قەيەرگە بارسا مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدۇ»﴿( .﴾69مۇسا
ھاسىسىنى تاشلىۋىدى ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۈتۈۋەتتى) شۇنىڭ بىلەن،
سېھىرگەرلەر (سەجدە قىلغان ھالدا يىقىلىپ)« :ھارۇن بىلەن مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق»
دېيىشتى﴿.﴾70

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ غەلىبە قىلغانلىقى ۋە سېھىرگەرلەرنىڭ ئىمان
كەلتۈرگەنلىكى
ﷲ تائاال سېھىرگەرلەرنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن كېلىشكەندىن كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
دېگەن سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال تاشالمسەن ياكى
(ئارغامچا  -ھاسىلىرىمىزنى) بىز ئاۋال تاشالمدۇق؟» مۇسا« :بەلكى سىلەر ئاۋال تاشالڭالر!» دېدى.
(ئۇالر تاشلىغان ئىدى) ناگاھان ئۇالرنىڭ ئارغامچىلىرى ،ھاسىلىرى ئۇالرنىڭ سېھرىدىن (يەنى سېھىرنىڭ
تەسىرىدىن)ئۇنىڭغاھەرىكەتلىنىپمېڭىۋاتقاندەكتۇيۇلدى﴾.

يەنە بىر ئايەتتە ئۇالرنىڭ ھاسىنى تاشلىغان ۋاقىتتا مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىندى:
﴿«پىرئەۋننىڭ كاتتىلىقى بىلەن قەسەمكى ،بىز شەك ـ شۈبھىسىز غەلىبە قىلىمىز»﴾((( ﷲ تائاال
يەنە بىر ئايەتتە (ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى ئارغامچا ۋە ھاسىالرنى تاشلىغاندا ،بولغان ھالەتنى بايان
قىلىپ) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ھاسا ،ئارغامچىالرنى تاشالپ كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىنى باغلىدى ،ئۇالرنى
(يەنى كىشىلەرنى) قاتتىق چۆچۈتۈۋەتتى ،ئۇالر (كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىگە) چوڭ (كۆرۈنىدىغان) سېھىرنى
كۆرسەتتى﴾(((.
﴿(بۇنىڭدىن) مۇسا ئۆزىدە قورقۇنچ ھېس قىلدى﴾ يەنى ئۇ قولىدىكى ھاسىنى تاشالشتىن
بۇرۇن ،كىشىلەرنىڭ سېھىرگەرلەرنىڭ كەلتۈرگەن سېھىرلىرىگە گوللىنىپ ،ئېزىپ كېتىشىدىن
قورقتى .شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ﷲ تائاال ئۇنىڭغا قولىدىكى ھاسىنى تاشالشقا بۇيرۇپ مۇنداق
دېدى﴿ :قولۇڭدىكىنى تاشلىغىن ،ئۇ ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۇتۇۋېتىدۇ﴾ ئۇنداق
((( شۇئەرا سۈرىسى  – 44ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  – 116ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بولۇشى (مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ) ھاسسىسى ھەقىقەتەن تۆت پۇتلۇق ،بوينى ئۇزۇن ،بېشى يوغان ۋە
ھىڭگاڭ چىشلىق ،ناھايىتى يوغان بىر ھايۋانغا ئايالندى .ئۇ (سېھىرگەرلەرنىڭ) ھېلىقى ئارغامچا ۋە
ھاسىلىرىنى قوغالپ يۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ھەممىسىنى يۇتۇۋەتتى ،سېھىرگەرلەر ۋە (ئۇ
يەرگە يىغىلغان) كىشىلەر بۇ ئىشالرنى كۈپ ـ كۈندۈزدە ئۆز كۆزلىرى بىلەن ئوچۇق كۆرۈشتى .شۇنىڭ
بىلەن ،مۆجىزە ۋە پاكىتالر ئىسپاتلىنىپ ،ھەقنىڭ ھەق ئىكەنلىكى ۋە سېھىرگەرلەرنىڭ يالغانچىلىقى
ئاشكارىالندى.
﴿ئۇالرنىڭ كۆرسەتكىنى سېھىرگەرلەرنىڭ ھىيلىسىدۇر ،سېھىرگەرلەر قەيەرگە بارسا مۇۋەپپەقىيەت
قازىنالمايدۇ﴾ شۇڭا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ئۇبەيدە ئىبنى ئۇمەير مۇنداق دېدى :سېھىرگەرلەر

ئەتىگەندە سېھىر قىلىدىغان كىشىلەر ئىدى ،كەچقۇرۇندا شېھىتالرغا ئايالندى.

سېھىرگەرلەرنىڭ سانى
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
سېھىرگەرلەر  70كىشى ئىدى ،ئۇالر ئەتىگىنى سېھىرگەر ئىدى ،كەچقۇرۇنى شېھىتالرغا ئايالندى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەۋزائىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سېھىرگەرلەر سەجدە قىلغان
ھالدا يىقىلغاندا ،ئۇالرغا جەننەت كۆرسىتىلدى ،ھەتتا ئۇالر (جەننەتنى) ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆردى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :شۇنىڭ
بىلەن ،سېھىرگەرلەر (سەجدە قىلغان ھالدا يىقىلىپ)« :ھارۇن بىلەن مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان
ئېيتتۇق» دېيىشتى﴾ يەنى ئۇالر سەجدە قىلغان ھالىتىدە تۇرۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ (ئاخىرەتتىكى) ئورۇنلىرىنى

كۆردى .ئىكرىمە ۋە قاسىم ئىبنى ئەبۇبەزرەھ قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى.

*******
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
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پىرئەۋن ئېيتتى« :سىلەرگە مەن رۇخسەت بېرىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتىڭالر،
شۈبھىسىزكى ،ئۇ چوقۇم سىلەرگە سېھىرنى ئۆگەتكەن چوڭۇڭالر ئىكەن ،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 ،سىلەر قايسىمىزنىڭ
(يەنى مېنىڭ ياكى مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ) ئازابىنىڭ ئەڭ قاتتىق ۋە ئەڭ ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى
چوقۇم بىلىسىلەر»﴿ .﴾71ئۇالر ئېيتتى« :سېنى (يەنى ساڭا ئەگىشىشنى) ئىختىيار قىلىپ ،بىزگە
كەلگەن (مۇسانىڭ راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان) روشەن دەلىللەرنى ۋە بىزنى خەلق ئەتكەن ﷲ نى

تاھا سۈرىسى

ھەرگىز تاشلىمايمىز( .بىزنىڭ ھەققىمىزدە) نېمىنى ھۆكۈم قىلساڭ ،شۇنى ھۆكۈم قىلغىن ،سېنىڭ
ھۆكمىڭ پەقەت بۇ دۇنيادىال ئۆتىدۇ﴿ .﴾72بىزنىڭ 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
سېنىڭجازايىڭدىن)دائىمىيدۇر»﴿.﴾73

پىرئەۋننىڭ سېھىرگەرلەرگە قارشىلىق بىلدۈرۈپ ،تەھدىت سېلىشى ۋە
سېھىرگەرلەرنىڭ جاۋابى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋننىڭ كاتتا مۆجىزىنى ،ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدىغان ئوچۇق
پاكىتالرنى ۋە ئۆزى ياردەم تەلەپ قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ كەلگەن سېھىرگەرلەرنىڭ نەق مەيداندا،
ھەممە كىشىلەرنىڭ ئالدىدىال ئىمان كەلتۈرگەنلىكىنى كۆرگەن ۋاقتىدا( ،ﷲ تائاالنى) ئىنكار قىلىپ
ھەددىدىن ئاشقانلىقى ۋە چوڭلۇق قىلىپ ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرۈگەنلىكى( ،ھەممە كىشىنىڭ ئالدىدا)
مات بولۇپ تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىشقا ۋە سېھىرگەرلەرگە ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى ئىشلىتىشكە باشالپ،
ئۇالرغا«﴿ :سىلەرگە مەن رۇخسەت بېرىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ چوقۇم
سىلەرگە سېھىرنى ئۆگەتكەن چوڭۇڭالر ئىكەن﴾ دېيىش بىلەن تەھدىت سالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
يەنى سىلەر ئۇنىڭ بىلەن مۇسانى مەشھۇر قىلىشقا ،ماڭا ۋە مېنىڭ قەۋمىمگە قارشى چىقىشقا ۋە ئۇالرنى
ئۆزلىرىنىڭتۇرۇۋاتقانيۇرتىدىنچىقىرىشقابىرلەشتىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بۇ چوقۇم سىلەرنىڭ شەھەر (يەنى مىسىر) دىكى چېغىڭالردا
ئاھالىنىشەھەردىنھەيدەپچىقىرىشئۈچۈن(مۇسابىلەنبىرلىشىپ)ئالدىنپىالنلىغانھىيلەڭالردۇر،
(سىلەرنى قانداق جازااليدىغانلىقىمنى) ئۇزاققا قالماي بىلىسىلەر﴾(((.
ئاندىن پىرئەۋن سېھىرگەرلەرگە تەھدىت سېلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :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 ،سىلەر قايسىمىزنىڭ
(يەنى مېنىڭ ياكى مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ) ئازابىنىڭ ئەڭ قاتتىق ۋە ئەڭ ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى چوقۇم
بىلىسىلەر»﴾.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :پىرئەۋن مۇشۇنداق ئازاب بىلەن ئادەم قىينىغان
بىرىنچىكىشىدۇر.
سېھىرگەرلەر پىرئەۋنگە مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى«﴿ :سېنى (يەنى ساڭا ئەگىشىشنى) ئىختىيار
قىلىپ ،بىزگە كەلگەن (مۇسانىڭ راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان) روشەن دەلىللەرنى ۋە بىزنى خەلق ئەتكەن
ﷲ نى ھەرگىز تاشلىمايمىز( .بىزنىڭ ھەققىمىزدە) نېمىنى ھۆكۈم قىلساڭ ،شۇنى ھۆكۈم قىلغىن،
سېنىڭ ھۆكمىڭ پەقەت بۇ دۇنيادىال ئۆتىدۇ .بىزنىڭ خاتالىقلىرىمىزنى ،سېنىڭ مەجبۇرلىشىڭ ئارقىسىدا
بىزنىڭ سېھىر كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن ئىبارەت گۇناھىمىزنى مەغپىرەت قىلسۇن دەپ بىز ھەقىقەتەن
((( ئەئراف سۈرىسى  – 123ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەرۋەردىگارىمىزغا ئىمان ئېيتتۇق ،ﷲ نىڭ (ساۋابى سېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن) ئارتۇقتۇر؛ ﷲ نىڭ (ئازابى
سېنىڭجازايىڭدىن)دائىمىيدۇر»﴾.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
يەنى پىرئەۋن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن  40بالىنى تاللىدى ،ئۇالرغا فەراما دېگەن يەردە سېھىر
ئۆگىتىشنى بۇيرۇپ مۇنداق دېدى :بۇ بالىالرغا يەر يۈزىدە ھېچكىم بىلمەيدىغان سېھىرنى ئۆگىتىڭالر.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دېدى :ئەنە شۇ  40باال مۇساغا ئىمان ئېيتقان ۋە﴿ :بىزنىڭ خاتالىقلىرىمىزنى،
سېنىڭ مەجبۇرلىشىڭ ئارقىسىدا بىزنىڭ سېھىر كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن ئىبارەت گۇناھىمىزنى مەغپىرەت
قىلسۇن دەپ بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزغا ئىمان ئېيتتۇق﴾ دېگەن سېھىرگەرلەردۇر.
﴿ﷲ نىڭ (ساۋابى سېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن) ئارتۇقتۇر؛ ﷲ نىڭ (ئازابى سېنىڭ جازايىڭدىن)
دائىمىيدۇر»﴾ يەنى بىزگە نىسبەتەن ﷲ تائاال سەندىن ياخشىدۇر .ئۇنىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتى سېنىڭ

بىزگە ۋەدە قىلغان نەرسىلىرىڭدىن دائىمىيدۇر .پىرئەۋننىڭ سېھىرگەرلەرنى ئۆزى دېگەن ئۇسۇل بىلەن
جازالىغانلىقى ناھايىتى ئېنىقتۇر .ئۇالرنىڭ شۇنداق جازالىنىشى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان بىر
رەھمىتىدۇر .شۇڭا ئىبنى ئابباس ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرى :سېھىرگەرلەر ئەتىگىنى سېھىرگەر ئىدى،
كەچتە شېھىتلەردىن بولدى -،دېدى.

*******
ﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞ
كىمكى گۇناھكار ھالدا ﷲ غا مۇالقات بولىدىكەن ،ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ ،دوزاختا ئۇ ئۆلمەيدۇ ۋە
(ئوبدان) ياشىمايدۇ﴿ .﴾74كىمكى مۆمىن بولۇپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ﷲ غا مۇالقات
بولىدىكەن ،ئۇ (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئېرىشىدۇ﴿ .﴾75ئۇ (دەرىجىلەر) دائىمى
تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدۇ ،ئۇ يەرلەردە ئۇ مەڭگۈ
قالىدۇ ،ئەنە شۇ (كۇفرىدىن ۋە گۇناھالردىن) پاك بولغان ئادەمگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر﴿.﴾76
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سېھىرگەرلەرنىڭ پىرئەۋننىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قىلغان نەسىھىتى
سېھىرگەرلەر پىرئەۋننى ﷲ تائاالنىڭ مەڭگۈلۈك ئازابىدىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە جەننىتىگە

قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن (ئۇنىڭغا قىلىۋاتقان نەسىھىتىنى داۋامالشتۇرۇپ) مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى گۇناھكار
ھالدا ﷲ غا مۇالقات بولىدىكەن ،ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ ،دوزاختا ئۇ ئۆلمەيدۇ ۋە (ئوبدان) ياشىمايدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ (ئارام
تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن) جانلىرى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ ،كۇفرىدا ھەددىدىن
ئاشقان ھەر ئىنساننى ئەنە شۇنداق جازااليمىز﴾�﴿ ،ئەڭ شەقى ئادەم ۋەز  -نەسىھەتتىن قاچىدۇ .ئۇ

تاھا سۈرىسى

كاتتا ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ .ئاندىن ئۇ ئوتتا ئۆلمەيدۇ ۋە (ئوبدان) ياشىمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى
كۇففارالر) (دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن»
دەپ توۋاليدۇ .مالىك« :سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر» دەيدۇ﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ(« :كاپىر ۋە مۇناپىقالردىن ئىبارەت) مەڭگۈلۈك دوزىخى بولۇپ كەتكەن كىشىلەر دوزاختا (ئازابتىن
قۇتۇلۇش ئۈچۈن) ئۆلۈپ كېتەلمەيدۇ ياكى (ئۇالرغا پايدىلىق) باشقا بىر ھاياتقا ئېرىشەلمەيدۇ ،ئەمما بەزى
بىر گۇناھالر بىلەن دوزاخقا كىرىپ قالغان كىشىلەر گۇناھىغا چۇشلۇق ئازابلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،بىر
مۇددەت ئۆلۈكنىڭ ھالىتىدە تۇرىدۇ .ئۇالر قارا كۆمۈرگە ئايالنغان ۋاقتىدا ،ئۇالرغا شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت
بېرىلىدۇ ،ئاندىن ئۇالر (دوزاختىن چىقىرىلىپ) گۇرۇھ ـ گۇرۇھ ھالىتىدە كەلتۈرۈلۈپ ،جەننەتنىڭ
ئۆستەڭلىرىگەتارقىتىلىدۇ.جەننەتتىكىكىشىلەرگە:سىلەرئۇالرنىڭئۈستىگە(ئۆستەڭلەردىكىسۇدىن)
قۇيۇڭالر -،دېيىلىدۇ .ئاندىن ئۇالر ئېرىق ـ ئۆستەڭلەرنىڭ قىرغىقىدا ئۆسكەن مايسىدەك (ناھايىتى ئاجىز
ۋە ساپ ـ سېرىق) ھالەتتە تىرىلىدۇ» .ساھابىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى خۇددى سەھرادا تېرىقچىلىق قىلىپ باققاندەكال قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿كىمكى مۆمىن بولۇپ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ﷲ غا مۇالقات بولىدىكەن﴾ ئىمام ئەھمەد
ئۇبادە ئىبنى سامىتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتە يۈز
دەرىجە بار بولۇپ ،ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىلىقىدەك كېلىدۇ .پىردەۋس
جەننىتى جەننەتلەرنىڭ ئىچىدىكى دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى بولغان جەننەتتۇر( .جەننەتلەرنىڭ ئىچىدە)
ئاقىدىغان تۆت ئۆستەڭ پىردەۋستىن چىقىدۇ ،ئەرشىمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە .سىلەر ﷲ تائاالدىن (جەننەتنى)
تىلىگەن ۋاقتىڭالردا ،پىردەۋس دېگەن جەننەتنى تىلەڭالر» .بۇنى تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى:
«(دەرىجىسى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن) جەننەتكە كىرگەنلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى كىشىلەرنى
خۇددى سىلەر ئاسماننىڭ قەھرىدىكى ئەڭ يىراق يۇلتۇزنى كۆرگىنىڭالردەك كۆرەلەيدۇ» .ساھابىلەر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئورنى ئەمەسمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«شۇنداق ،جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ (ھەم) ﷲ
تائاالغا ئىشەنگەن ۋە پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭمۇ ئورنىدۇر» دېدى.
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق كەلدى« :ئەبۇبەكرى ۋە ئۆمەر شەكسىز ئۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر .ئۇ
ئىككىسىئۇنىڭغاھەقلىقتۇر».
﴿ئۇ (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئېرىشىدۇ .ئەنە شۇ (كۇفرىدىن ۋە گۇناھالردىن)
پاك بولغان ئادەمگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر﴾ ئەنە شۇ كۇفرىدىن ،شېرىكتىن ۋە گۇناھالردىن پاك

بولغان ،شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغان ۋە پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن توغرا يولغا
ئەگەشكەن كىشىلەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر.
((( فاتىر سۈرىسى  – 36ئايەت.
((( ئەئال سۈرىسى  -13 - 11ئايەتكىچە.
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*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
بىز شەك  -شۈبھىسىز مۇساغا ۋەھيى قىلدۇقكى« ،سەن مېنىڭ بەندىلىرىمنى كېچىدە (مىسىردىن)
ئېلىپ چىقىپ كەت ،سەن (ھاساڭنى) دېڭىزغا ئۇرۇپ ئۇالرغا بىر قۇرۇق يول ئېچىپ بەرگىن( ،پىرئەۋننىڭ
ئارقاڭدىن قوغالپ) يېتىۋېلىشىدىن قورقمىغىن( ،دېڭىزدا غەرق بولۇپ كېتىشتىنمۇ) قورقمىغىن»﴿.﴾77
پىرئەۋن لەشكەرلىرى بىلەن قوغلىدى ،ئۇالرنى (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ لەشكىرىنى) دېڭىزدا
دەھشەتلىك ھالەت ئورىۋالدى (يەنى ئۇالر دېڭىزدا غەرق بولدى)﴿ .﴾78پىرئەۋن ئۆز قەۋمىنى ئازدۇردى،
(ئۇالرنى) توغرا يولغا باشلىمىدى﴿.﴾79

ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ مىسىردىن چىقىپ كېتىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋن ئىسرائىل ئەۋالدىنى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە كېتىشكە
قويۇپ بەرمىگەن ۋاقىتتا ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى كېچىدە ئۇالرنى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇرۇپ
ئېلىپ چىقىپ كېتىشكە بۇيرۇغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدىن بىر
كىشىنىمۇ قويماي ھەممىسىنى ئېلىپ چىقىپ كەتتى .بۇ ئىشتىن پىرئەۋن ناھايىتى قاتتىق غەزەپلەندى،
پۈتۈن مىسىرنىڭ شەھەر ۋە يېزىلىرىغا ئەسكەر توپالش ئۈچۈن ئادەملەر ئەۋەتتى .پىرئەۋن ئىسرائىل
ئەۋالدلىرى ھەققىدە مۇنداق دېدى«﴿ :بۇ كىشىلەر ھەقىقەتەن بىر ئوچۇم ئادەملەردۇر .ئۇالر ھەقىقەتەن
بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى كەلتۈرۈپ قويدى﴾(((.
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ئەسكەر توپلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،پىرئەۋن ئەسكەرلىرى بىلەن ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئىزدەپ
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ ماڭدى .ﷲ تائاال بۇ ئىشنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى
پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قوشۇنى) ئۇالرنى كۈن چىققان چاغدا قوغالپ چىقتى .ئىككى توپ (يەنى پىرئەۋن
توپى بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ توپى) بىر  -بىرىنى كۆرۈپ تۇرۇشقان چاغدا ،مۇسانىڭ ئادەملىرى:
«ئۇالر( :يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنى) بىزگە چوقۇم يېتىشىۋالىدىغان بولدى» دېدى .مۇسا ئېيتتى:
«ئۇنداق بولمايدۇ (يەنى ھەرگىز يېتىشەلمەيدۇ) پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن مەن بىلەن بىللە ،مېنى
(قۇتۇلۇش يولىغا) باشاليدۇ﴾(((.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىنى بىر يەرگە ئەكىلىپ توختاتتى .ئۇالرنىڭ ئالدىدا دېڭىز،
كەينىدە پىرئەۋن بار ئىدى .ئۇالر شۇ ھالەتتە تۇرغان ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەپ
ۋەھىي قىلدى«﴿ :سەن مېنىڭ بەندىلىرىمنى كېچىدە (مىسىردىن) ئېلىپ چىقىپ كەت ،سەن (ھاساڭنى)
دېڭىزغا ئۇرۇپ ئۇالرغا بىر قۇرۇق يول ئېچىپ بەرگىن( ،پىرئەۋننىڭ ئارقاڭدىن قوغالپ) يېتىۋېلىشىدىن
قورقمىغىن( ،دېڭىزدا غەرق بولۇپ كېتىشتىنمۇ) قورقمىغىن»﴾ مۇسا ئەلەيھىسساالم ھاسىسى بىلەن
((( شۇئەرا سۈرىسى  - 55 – 54ئايەتلەر.
((( شۇئەرا سۈرىسى  -62 - 60ئايەتكىچە.

تاھا سۈرىسى

دېڭىزغا ئۇرۇپ“ :ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن يېرىلغىن” دېدى .دېڭىز يېرىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز مۇساغا« :ھاساڭ بىلەن دەرياغا ئۇرغىن» دەپ ۋەھيى
قىلدۇق( ،مۇسا ھاسىسى بىلەن ئۇرۇۋېدى) دەريا يېرىلدى( ،ھەر بىر يېرىلغان) قىسمى چوڭ تاغدەك
بولۇپ قالدى﴾((( ئاندىن ﷲ تائاال دېڭىزنىڭ يېرىلغان يېرىگە شامال ئەۋەتتى ۋە ئۇ يەرنى قىزىتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ يەر خۇددى زېمىندەك قۇرۇق ھالەتكە كەلدى.
﴿پىرئەۋن لەشكەرلىرى بىلەن قوغلىدى ،ئۇالرنى (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ لەشكىرىنى) دېڭىزدا
دەھشەتلىك ھالەت ئورىۋالدى (يەنى ئۇالر دېڭىزدا غەرق بولدى .پىرئەۋن ئۆز قەۋمىنى ئازدۇردى( ،ئۇالرنى)
توغرا يولغا باشلىمىدى﴾ پىرئەۋن ئادەملىرىنى بۇ دۇنيادا توغرا يولغا باشلىماي ئازدۇرۇۋەتكىنىگە ئوخشاش،

قىيامەت كۈنىمۇ ئۇالرنى دوزاخقا باشالپ كىرىدۇ ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پىرئەۋن قىيامەت
(((
كۈنى باشالمچىلىق بىلەن ئۆز قەۋمىنى دوزاخقا باشالپ كىرىدۇ ،ئۇ جاي نېمىدېگەن يامان!﴾

*******
ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرنى ھەقىقەتەن دۈشمىنىڭالردىن قۇتقۇزدۇق( ،مۇناجات ئۈچۈن ۋە
مۇساغا تەۋراتنى نازىل قىلىش ئۈچۈن) سىلەرگە (تۇرسىنا) نىڭ ئوڭ تەرىپىنى ۋەدە قىلدۇق ،سىلەرگە
تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴿( .﴾80ئېيتتۇقكى) «بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن پاك
 ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر ،بۇ ھەقتە چەكتىن ئاشماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) سىلەرگە غەزىپىمنازىل بولىدۇ ،كىمگە مېنىڭ غەزىپىم نازىل بولىدىكەن ،ئۇ چوقۇم ھاالك بولىدۇ﴿ .﴾81تەۋبە قىلغان،
ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادەمنى مەن ئەلۋەتتە ناھايىتى
مەغپىرەتقىلغۇچىمەن»﴿.﴾82

اﷲ تائاالنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىغا بەرگەن نېمەتلىرىنى ئەسلەتكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىغا بەرگەن كاتتا نېمەتلىرىنى ئەسلىتىدۇ .ﷲ تائاال
ئۇالرنى دۈشمىنى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇردى ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ئۇالرنىڭ
كۆز ئالدىدا سۇغا غەرق قىلىۋېتىپ ،ئۇالرنى خاتىرجەم قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پىرئەۋن
گۇرۇھىنى كۆز ئالدىڭالردا غەرق قىلدۇق﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
((( شۇئەرا سۈرىسى  – 63ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  – 98ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  – 50ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممەدىنىگەھىجرەتقىلىپكەلگەندە،يەھۇدىيالرنىڭمۇھەررەمئېيىنىڭئونىنچى
كۈنى روزا تۇتۇۋاتقانلىقىنى كۆردى ۋە ئۇالردىن (نېمە ئۈچۈن بۇ كۈندە روزا تۇتىدىغانلىقىنى) سورىدى،
ئۇالر :بۇ ،ﷲ تائاال مۇسانى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇرۇپ قالغان كۈندۇر -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :بىز مۇساغا ئەڭ يېقىن كىشىلەردۇرمىز ،سىلەرمۇ بۇ كۈندە روزا تۇتۇڭالر».
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ﷲ تائاال پىرئەۋننى يوقىتىپ بولغاندىن كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىغا
ئۇالر بىلەن تۇر تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئۇچرىشىشقا ۋەدە بەردى .بۇ ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
سۆزلىگەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغان ۋە ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
تەۋراتنى بەرگەن ئورۇندۇر .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال بىلەن سۆزلەشكىلى كەتكەن ئارىلىقتا ئىسرائىل
ئەۋالدى موزايغا ئىبادەت قىلدى .بۇ ھەقتىكى قىسسە تۆۋەندە بايان قىلىنىدۇ.
﴿سىلەرگە تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴾ ﷲ تائاال ئۇالرغا رەھمەت قىلىش
يۈزىسىدىن ئاسماندىن ئۇالرغا يېمەكلىكلەرنى چۈشۈرۈپ بېرەتتى ،ئۇالر بۇ يېمەكلىكلەردىن كۆپ ئالماي
ئەتىسىگەيەتكۈدەكئېلىۋاالتتى.
﴿(ئېيتتۇقكى) «بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن پاك  -ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر ،بۇ ھەقتە چەكتىن
ئاشماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) سىلەرگە غەزىپىم نازىل بولىدۇ﴾ يەنى سىلەر مەن سىلەرگە ئاتا قىلىپ

بەرگەن بۇ رىزىقالردىن يەڭالر ،بۇ ھەقتە چەكتىن ئېشىپ ھەددىدىن ئارتۇق ئېلىۋالماڭالر ،ئۇنداق
قىلساڭالر ،مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا قارشى چىققان بولىسىلەر ،ئاندىن سىلەرگە غەزىپىم چۈشىدۇ.
﴿كىمگە مېنىڭ غەزىپىم نازىل بولىدىكەن ،ئۇ چوقۇم ھاالك بولىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى چۈشكەن كىشى (دۇنيا ـ ئاخىرەتتە) بەختسىز بولىدۇ.

﴿تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادەمنى
مەن ئەلۋەتتە ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىمەن»﴾ ھەتتا ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن موزايغا

ئىبادەت قىلغانالرنىڭمۇ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان،
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ئاندىن شەك قىلمىغانالردۇر.
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قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :تاكى ۋاپات بولغۇچە ئىسالم دىنىدا چىڭ
تۇرغان .بۇ ۋاقىتتا ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ئاندىن تاكى ۋاپات بولغۇچە دىنىدا چىڭ تۇرغان.

*******
ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

تاھا سۈرىسى

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
«ئى مۇسا! ئالدىراپ (تۇرسىناغا) قەۋمىڭدىن ئىلگىرى كېلىشىڭنىڭ سەۋەبى نېمە؟» دېدۇق﴿.﴾83
مۇسا ئېيتتى« :ئۇالر ئىزىمنى قوغلىشىپ كېلىۋاتىدۇ ،پەرۋەردىگارىم! سېنى رازى بولسۇن دەپ بۇ
يەرگە ئالدىراپ كەلدىم»﴿ .﴾84ﷲ ئېيتتى« :سەندىن (يەنى سەن كەتكەندىن) كېيىن قەۋمىڭنى
ھەقىقەتەن سىنىدۇق ،ئۇالرنى سامىرى ئازدۇردى»﴿ .﴾85مۇسا قەۋمىگە غەزەپلەنگەن ھالدا خاپا قايتتى،
ئۇ ئېيتتى« :سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر چىرايلىق ۋەدە قىلمىغانمىدى؟ (سىلەر ئەھدىنى ئۇنتۇغۇدەك)
ۋاقىت شۇنچە ئۇزۇن بولۇپ كەتتىمۇ؟ ياكى سىلەر ئۆزەڭالرغا پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ غەزىپى چۈشۈشىنى
ئىرادە قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرنىڭ ماڭا بەرگەن ۋەدەڭالرغا خىالپلىق قىلدىڭالرمۇ؟»﴿.﴾86
ئۇالر ئېيتتى« :ساڭا بەرگەن ۋەدىگە ئۆزلىكىمىزدىن خىالپلىق قىلغىنىمىز يوق ،لېكىن بىز (پىرئەۋن)
قەۋمىنىڭ زىننەتلىرىدىن نۇرغۇن ئېلىپ چىققان ئىدۇق( ،سامىرىنىڭ بۇيرۇقى بويىچە) ئۇالرنى (ئوتقا)
تاشلىدۇق ،سامىرىمۇ (ئۆزى ئېلىپ چىققان زىبۇ زىننەتلىرىنى) تاشلىدى»﴿ .﴾87سامىرى (ئېرىتىلگەن
زىبۇ زىننەتلەردىن) ئۇالر ئۈچۈن بىر موزاي ھەيكەل ياسىدى ،ئۇنىڭدىن موزاينىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش ئاۋاز
چىقاتتى ،ئۇالر (يەنى سامىرى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرى) ئېيتتى« :بۇ سىلەرنىڭ ئىالھىڭالردۇر ۋە مۇسانىڭ
ئىالھىدۇر ،مۇسا (ئىالھىنى بۇ يەردە) ئۇنتۇپ قېلىپ (ئۇنى ئىزدەپ تۇرسىناغا كەتتى)»﴿ .﴾88ئۇ
موزاينىڭ ئۇالرنىڭ سۆزىگە جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى ،ئۇالرغا پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى
ئۇالر ئۇقمامدۇ؟﴿﴾89

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالغا ۋەدە بەرگەن يەرگە كېتىشى ۋە ئىسرائىل
ئەۋالدىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلغانلىقى
پىرئەۋن سۇغا چۆكتۈرۈلۈپ يوقىتىلغاندىن كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئېلىپ
كېتىۋېتىپ ،بۇتقا چوقۇنۇۋاتقان بىر ئۇچۇم ئادەملەرنىڭ يېنىدىن ئۆتىدۇ .ئىسرائىل ئەۋالدى مۇسا
ئەلەيھىسساالمدىن :بىزگىمۇ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىدەك بۇت ياساپ بەرگىن -،دەپ تەلەپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ قىسسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىسرائىل ئەۋالدىنى بىز (قۇلزۇم) دېڭىزىدىن
ئۆتكۈزۈۋەتتۇق ،ئۇالر بۇتلىرىغا چوقۇنۇۋاتقان بىر قەۋمنىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە« :ئى مۇسا! بىزگىمۇ
ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بەرگىن» دېدى .مۇسا« :سىلەر ھەقىقەتەن نادان قەۋم
ئىكەنسىلەر» دېدى .شۈبھىسىزكى ،ئاشۇ كىشىلەرنىڭ باتىل دىنلىرى گۇمران بولغۇسىدۇر ،ئۇالرنىڭ
قىلغان ئەمەللىرى بىكاردۇر﴾((( ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا  30كۈننى ۋەدە بەردى ،ئاندىن ئۇنىڭغا
 10كۈننى قوشۇپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن  40كۈن تولۇق توشتى ،مۇسا ئەلەيھىسساالم بۇ كۈنلەردە
((( ئەئراف سۈرىسى  -139 – 138ئايەتلەر.
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روزا تۇتتى ،مۇسا ئەلەيھىسساالم  40كۈن توشقاندىن كېيىن ،قالغان ئىسرائىل ئەۋالدىغا مەسئۇل بولۇپ
تۇرۇشى ئۈچۈن ئۆز ئورنىغا قېرىندىشى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى قويۇپ ،ئۆزى تۇر تېغىغا (ﷲ تائاال
بىلەن ئۇچرىشىش ئۈچۈن ئادەملىرىدىن بۇرۇن) ئالدىراپ ماڭدى.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى«﴿ :ئى مۇسا! ئالدىراپ (تۇرسىناغا) قەۋمىڭدىن ئىلگىرى
كېلىشىڭنىڭسەۋەبىنېمە؟»دېدۇق.مۇسائېيتتى«:ئۇالرئىزىمنىقوغلىشىپكېلىۋاتىدۇ،پەرۋەردىگارىم!
سېنى رازى بولسۇن دەپ بۇ يەرگە ئالدىراپ كەلدىم»﴾.
﴿ﷲ ئېيتتى« :سەندىن (يەنى سەن كەتكەندىن) كېيىن قەۋمىڭنى ھەقىقەتەن سىنىدۇق ،ئۇالرنى
سامىرى ئازدۇردى»﴾ يەنى ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇسا ئەلەيھىسساالم يوق مەزگىلدە

ئىسرائىل ئەۋالدى ئىچىدە يۈز بەرگەن ،ئۇالرنىڭ سامىرى ياساپ بەرگەن بۇتقا ئىبادەت قىلىشتەك
ئىشىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بۇ مۇددەت ئىچىدە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
بىر تاختىنى چۈشۈرۈپ بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز 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﴾(((.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ قېشىدىن كەتكەندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ سامىرى ياساپ بەرگەن موزايغا ئىبادەت قىلغانلىقىنى خەۋەر بېرىدۇ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم
بۇنى ئاڭالپ ،ئۆزىنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈپ ،ئۇالرنىڭ شەرىپى بولغان ۋە
شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋراتنى تاپشۇرۋالغىلى كەتكەندە ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالدىن
باشقا بىر نەرسىگە ئىبادەت قىلغانلىقىدىن ناھايىتى قاتتىق غەزەپلىنىپ ،ئۇالرنىڭ قېشىغا قايتىپ
كېلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا قەۋمىگە غەزەپلەنگەن ھالدا خاپا قايتتى﴾.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :مۇسا (ئادەملىرىنىڭ قېشىغا) غەزەپلەنگەن
ھالدا غەمكىن قايتتى .قەتادە بىلەن سۇددى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئادەملىرىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلغانلىقىغا خاپا ،غەمكىن ھالەتتە قايتتى.
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﴿ئۇئېيتتى«:سىلەرگەپەرۋەردىگارىڭالرچىرايلىقۋەدەقىلمىغانمىدى؟﴾يەنىپەرۋەردىگارىڭالرمەن
ئارقىلىق سىلەرگە دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى ھەممە ياخشى ئىشالرنى ۋە كەلگۈسىنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقىنى
ۋەدە قىلمىغانمىدى ھەم سىلەرمۇ ئۇنىڭ دۈشمەنلىرىڭالر ئۈستىدىن سىلەرگە ياردەم قىلغانلىقىنى ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ نۇرغۇنلىغان نېمەتلىرىنى ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆرمىدىڭالرمۇ؟
﴿(سىلەر ئەھدىنى ئۇنتۇغۇدەك) ۋاقىت شۇنچە ئۇزۇن بولۇپ كەتتىمۇ؟ ياكى سىلەر ئۆزەڭالرغا
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ غەزىپى چۈشۈشىنى ئىرادە قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرنىڭ ماڭا بەرگەن
ۋەدەڭالرغا خىالپلىق قىلدىڭالرمۇ؟»﴾ ئاندىن ئۇالر بۇ ئىشنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلەن بولمىغانلىقىنى،

ئۇالر مىسىردىن قايتىپ چىققاندا قوللىرىدىكى (مىسىرلىقتىن ئارىيەتكە ئېلىپ چىققان) زىبۇزىننەتلەرنى
((( ئەئراف سۈرىسى  – 145ئايەت.

تاھا سۈرىسى

ئىشلىتىشنى راۋا كۆرمەي ،ئېرىتىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر يەرگە توپلىغانلىقىدىن بۇ ئىشنىڭ

كېلىپ چىققانلىقىنى باھانە قىلىشىپ مۇنداق دېيىشتى«﴿ :ساڭا بەرگەن ۋەدىگە ئۆزلىكىمىزدىن
خىالپلىق قىلغىنىمىز يوق ،لېكىن بىز (پىرئەۋن) قەۋمىنىڭ زىننەتلىرىدىن نۇرغۇن ئېلىپ چىققان
ئىدۇق( ،سامىرىنىڭ بۇيرۇقى بويىچە) ئۇالرنى (ئوتقا) تاشلىدۇق ،سامىرىمۇ (ئۆزى ئېلىپ چىققان زىبۇ
زىننەتلىرىنى)تاشلىدى»﴾.

سۇددى ئەبۇمالىكتىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ھارۇن ئەلەيھىسساالم :بۇ زىبۇزىننەتلەر ھەققىدە مۇسا قايتىپ كېلىپ بىر نەرسە دېسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنى بىر پارچە كېسەك ئالتۇن قىلىشنى كۆزلەپ ،ئۇالرنى بىر ئورەككە يىغقان ئىدى .ئاندىن
سامىرى كېلىپ ،ئۇنىڭغا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىزىدىن ئېلىۋالغان بىر ئۇچۇم توپىنى چاچتى.
سامىرى ھارۇن ئەلەيھىسساالمدىن ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ تەلەپ قىلغان دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشىنى
ئۆتۈنۈپ ،ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ بېرىشنى سورىدى.
ھارۇن ئەلەيھىسساالم سامىرىنىڭ نېمە كۆزلەۋاتقانلىقىنى بىلمەيال ﷲ تائاالدىن ئۇنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلىشنى تىلىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلماقچى بولدى ،سامىرى :مەن ﷲ
تائاالدىن بۇ زىبۇزىننەتلەرنىڭ موزايغا ئايلىنىشىنى تىلەيمەن -،دېدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى سىناش
ئۈچۈن زىبۇزىننەتلەرنى ئاۋازلىق بىر موزايغا ئايالندۇرۇپ بەردى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :سامىرىمۇ (ئۆزى ئېلىپ چىققان زىبۇ زىننەتلىرىنى) تاشلىدى».
سامىرى (ئېرىتىلگەن زىبۇ زىننەتلەردىن) ئۇالر ئۈچۈن بىر موزاي ھەيكەل ياسىدى ،ئۇنىڭدىن موزاينىڭ
ئاۋازىغا ئوخشاش ئاۋاز چىقاتتى﴾.
﴿ئۇالر (يەنى سامىرى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرى) ئېيتتى« :بۇ سىلەرنىڭ ئىالھىڭالردۇر ۋە مۇسانىڭ
ئىالھىدۇر﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسرائىل ئەۋالدلىرى موزايغا ناھايىتى بەك چوقۇندى ۋە ئۇنى
تەڭدىشى يوق دەرىجىدە ياخشى كۆردى.
﴿مۇسا (ئىالھىنى بۇ يەردە) ئۇنتۇپ قېلىپ (ئۇنى ئىزدەپ تۇرسىناغا كەتتى)»﴾ يەنى سامىرى
ئۆزىنىڭ دىنىنى ئۇنتۇدى.

ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ ،ئەسكىلىكلىرىنى ئېچىپ ۋە ئەقىلسىز ئىكەنلىكىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ موزاينىڭ ئۇالرنىڭ سۆزىگە جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى ،ئۇالرغا پايدا ـ
زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۇ موزايغا گەپ قىلغاندا ۋە ئۇنىڭدىن سوئال
سورىغاندا ،موزاينىڭ ئۇالرغا جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا پايدا ـ زىيان
كەلتۈرەلمەيدىغانلىقىنىئۇقمامدۇ؟
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،موزاينىڭ
ئاۋازى ئادەتتىكى موزايالردا بولىدىغان تەبىئى ئاۋاز ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ قوڭىدىن كىرگەن شامالنىڭ
ئاغزىدىن چىققاندا ئاڭالنغان ئاۋازىدۇر.
ھەسەنبەسرىدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە بۇ موزاينىڭ “بەھمۇت” دېگەن ئىسىم بىلەن ئاتالغانلىقى
بايان قىلىندى .بۇ ئەخمەقلەرنىڭ كۆرسەتكەن باھانىسىنىڭ خۇالسىسى .ئۇالر مىسىرلىقالردىن ۋاقىتلىق دەپ
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تۇرۇپ ئېلىۋالغان زىبۇزىننەتلىرىنى ئىشلىتىشنى ماقۇل كۆرمەي ،ئۇالرنى تاقىماي ،موزاي ياساپ ،شۇنىڭغا
ئىبادەت قىلدى .يەنى ئۇالر كىچىك گۇناھ قىلىشتىن ساقلىنىمىز دەپ چوڭ جىنايەت ئۆتكۈزدى.
مۇشۇ مەزمۇندا ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىندى :ئىراقلىق
بىر كىشى ئىبنى ئۆمەردىن :پاشىنىڭ قېنى كىيىمگە يۇقۇپ قالسا ،ئۇ كىيىمدە ناماز ئوقۇغىلى بوالمدۇ
ياكى بولمامدۇ؟ -دەپ سورايدۇ .ئىبنى ئۆمەر :ماۋۇ ئىراقلىققا قاراڭالر ،بۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەۋرىسى ھۈسەيننى (ئىككىلەنمەيال) ئۆلتۈرۈۋەتكەن ئىدى .ئەمدىلىكتە كېلىپ كىيىمگە يۇقۇپ قالغان
كىچىككىنە پاشىنىڭ قېنى توغرىسىدا پەتىۋا سوراۋاتىدۇ -،دېدى.

*******
ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
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) بۇيرۇقۇمغا ئىتائەت قىلىڭالر!» دېدى﴿ .﴾90ئۇالر« :مۇسا
قايتىپ كەلگەنگە قەدەر ئۇنىڭغا چوقۇنىۋېرىمىز» دېيىشتى﴿.﴾91

ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنى موزايغا ئىبادەت قىلىشتىن
توسقانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەت قىلىمىز دەپ چىڭ تۇرۇۋالغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى موزايغا ئىبادەت قىلىشتىن توسۇپ :بۇ سىلەرنى
قايمۇقتۇرۇشتۇر.سىلەرنىڭپەرۋەردىگارىڭالرھەممەنەرسىنىيارىتىپ،ئۇنىناھايىتىئىنچىكەئورۇنالشتۇرغان،
كاتتا ئەرشنىڭ ئىگىسى بولغان ۋە خالىغاننى قىلىدىغان زاتتۇر -،دېگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ئۇالر« :مۇسا قايتىپ كەلگەنگە قەدەر ئۇنىڭغا چوقۇنىۋېرىمىز» دېيىشتى﴾ يەنى بۇ ھەقتە
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمىغىچە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشنى تاشلىمايمىز -،دېدى .ھارۇن
ئەلەيھىسساالم بىلەن قارشىالشتى ۋە جېدەللەشتى .ھەتتا ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكىلى تاسال قالدى.
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*******
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
مۇسا ئېيتتى« :ئى ھارۇن! ئۇالرنىڭ ئازغانلىقىنى كۆرگەن چېغىڭدا (خۇدالىق ئۈچۈن غەزەپلىنىشتە)
ماڭا ئەگىشىشتىن ساڭا نېمە توسالغۇ بولدى؟ مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق قىلدىڭمۇ؟»﴿ 92ـ  ﴾93ھارۇن

تاھا سۈرىسى

ئېيتتى« :ئى قېرىندىشىم! مېنىڭ ساقىلىمنى ۋە چېچىمنى تارتمىغىن ،مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ،
ئىسرائىل ئەۋالدىنى بۆلۈۋېتىپسەن ،سۆزۈمگە دىققەت قىلماپسەن ،دېيىشىڭدىن قورقتۇم»﴿.﴾94

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىسىدىكى مۇنازىرە
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇسا ئەلەيھىسساالم تۇر تېغىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ بىلەن
ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىسىدا بولغان ئىشتىن خەۋەر بەردى :مۇسا ئەلەيھىسساالم ئادەملىرىنىڭ قېشىغا
قايتىپ كەلدى ،ئۇ ئۇالرنىڭ ئىچىدە پەيدا بولغان ئەپسۇسلىنارلىق ئىشنى كۆرۈپ ناھايىتى ئاچچىقالندى،
قولىدىكى ﷲ تائاال تەرىپىدىن بېرىلگەن تەۋرات بار تاختىنى تاشلىۋەتتى ۋە قېرىندىشىنىڭ چېچىدىن
قاتتىق تارتىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا غەزەپ بىلەن مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ھارۇن! ئۇالرنىڭ ئازغانلىقىنى
كۆرگەن چېغىڭدا (خۇدالىق ئۈچۈن غەزەپلىنىشتە) ماڭا ئەگىشىشتىن ساڭا نېمە توسالغۇ بولدى؟ مېنىڭ
بۇيرۇقىمغاخىالپلىققىلدىڭمۇ؟»﴾

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھارۇن ئەلەيھىسساالمغا قىلغان بۇيرۇقى ﷲ تائاالنىڭ ماۋۇ سۆزىدە بەرگەن
بۇيرۇقىدۇر﴿ :مۇسا قېرىندىشى ھارۇنغا(« :مەن قايتىپ كەلگەنگە قەدەر) قەۋمىمگە مېنىڭ ئورۇنباسارىم
بولۇپ تۇرغىن( ،ئۇالرنىڭ ئىشىنى) تۈزىگىن ،بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ يولىدا ماڭمىغىن» دېدى﴾(((.
ھارۇن ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنىڭ مېھرىبانلىقىنى ئىزھار قىلىش يۈزىسىدىن
گەپنى :ئى قېرىندىشىم! -دېيىش ئارقىلىق باشالپ ،ئۆزىنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا ئىبادەت
قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ خەۋەر قىلمىغانلىقىنىڭ
سەۋەبىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئى قېرىندىشىم! مېنىڭ ساقىلىمنى ۋە چېچىمنى تارتمىغىن،
مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى بۆلۈۋېتىپسەن ،سۆزۈمگە دىققەت قىلماپسەن ،دېيىشىڭدىن
قورقتۇم»﴾ يەنى مەن بۇ ئىشنى خەۋەر بېرىش ئۈچۈن سېنىڭ قېشىڭغا كەتسەم ،سېنىڭ ماڭا:

نېمىشقا ئۇالرنى تاشالپ قويۇپ كەلدىڭ ،نېمىشقا ئۇالرنى بۆلۈۋەتتىڭ؟ سېنى مەن ئۇالرغا مەسئۇل
قىلىپ قالدۇرغىنىمدا ساڭا دېگەن بۇيرۇق سۆزۈمنى نېمىشقا ئاڭلىمىدىڭ؟ -دېيىشىڭدىن قورقتۇم .ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :ھارۇن ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ گېپىدىن چىقىپ
كېتىشتىن قورقاتتى ۋە ئۇنىڭغا بويسۇناتتى.
بىز بۇ قىسسىنى ئەئراف سۈرىسىنىڭ  150ـ  151ـ ئايەتلىرىدە تەپسلىي بايان قىلىپ ،بۇ ھەقتە
«ئاڭلىغاندىن كۆرگەن ئەال» دېگەن ھەدىسنى كەلتۈرگەنىدۇق.

*******
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
((( ئەئراف سۈرىسى  – 142ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇسا ئېيتتى« :ئى سامىرى! سەن نېمە بولدۇڭ؟ (يەنى مۇنداق يامان ئىشنى قىلىشىڭدىن
غەرىزىڭ نېمە؟)»﴿ .﴾95سامىرى ئېيتتى« :مەن ئۇالر كۆرمىگەننى كۆردۈم ،ئەلچى (يەنى جىبرىئىل)
نىڭ ئىزىدىن بىر چاڭگال توپىنى ئالدىم ـ دە ،ئۇنى (موزايغا) چاچتىم( ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدىن
موزاينىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش ئاۋاز چىقتى) ،شۇنىڭدەك (بۇنى) ماڭا نەپسىم چىرايلىق كۆرسەتتى»﴿.﴾96
مۇسا (سامىرىغا) ئېيتتى« :سەن بارغىن! سەن ئۆمۈرۋايەت (كۆرگەنال كىشىگە) ماڭا يېقىنالشماڭالر!
دېگەيسەن (يەنى سېنىڭ كىشىگە يېقىنالشماسلىقىڭ ،كىشىنىڭ ساڭا يېقىنالشماسلىقى بۇ دۇنيادا
ساڭا بېرىلگەن جازادۇر) ،شۈبھىسىزكى (ئاخىرەتتە جازالىنىدىغان) مۇئەييەن بىر ۋاقتىڭ بار ،ﷲ
ساڭا قىلغان بۇ ۋەدىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ،سەن ھامان چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان ئىالھىڭغا قارىغىن ،بىز
ئۇنى چوقۇم (ئوتتا) كۆيدۈرىمىز ،ئاندىن ئۇنىڭ (كۈلىنى) دېڭىزغا چېچىۋېتىمىز»﴿ .﴾97سىلەرنىڭ
ئىالھىڭالر بىر ﷲ دۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ ھەر نەرسىنى تولۇق
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾98

سامىرىنىڭ موزاينى قانداق ياساپ چىققانلىقى
مۇسا ئەلەيھىسساالم سامىرىغا :ساڭا بۇ ئىشنى قىلىشقا نېمە سەۋەبچى بولدى؟ سەن نېمىنىڭ
تۈرتكىسىدە بۇ ئىشنى قىلدىڭ؟ -دېدى .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سامىرى باجارما دېگەن يەرلىك ئادەم بولۇپ ،بۇرۇن كالىغا
چوقۇنىدىغان كىشى ئىدى .ئۇنىڭ دىلىدا كالىغا چوقۇنۇشنىڭ ئىشتىياقى تېخىچە بار ئىدى .ئۇ ئىسرائىل
ئەۋالدى بىلەن بىللە (مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن) دىنغا كىرگەن ئىدى .ئۇنىڭ ئىسمى مۇسا
ئىبنى زۇفەر ئىدى .قەتادە :ئۇ سامىرا دېگەن كەنتلىك كىشى ئىدى -،دېدى.
﴿سامىرى ئېيتتى :مەن ئۇالر كۆرمىگەننى كۆردۈم﴾ يەنى مەن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پىرئەۋننى
يوقىتىش ئۈچۈن كەلگەندە ،ئۇنى كۆردۈم ۋە ﴿ئەلچى (يەنى جىبرىئىل) نىڭ ئىزىدىن بىر چاڭگال
توپىنى ئالدىم ـ دە ،ئۇنى (موزايغا) چاچتىم( ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدىن موزاينىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش
ئاۋاز چىقتى)﴾ ئۇنىڭ بىر چاڭگال توپىنى ئاتنىڭ ئىزىدىن ئالغانلىقى كۆپ ساندىكى تەپسىرشۇناس

ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
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مۇجاھىد بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :سامىرى قولىدىكى توپىنى ئىسرائىل ئەۋالدى بىر ئورەككە
توپلىغان زىبۇزىننەتلىرىنىڭ ئۈستىگە تاشلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ نەرسىلەردىن (خۇددى موزاينىڭ
مۆرىشىدەك ئاۋاز چىقىرىدىغان) موزاينىڭ ھەيكىلى ياسالدى.
﴿شۇنىڭدەك (بۇنى) ماڭا نەپسىم چىرايلىق كۆرسەتتى»﴾ يەنى نەپسى خاھىشى ئۇنىڭغا شۇنداق
قىلىشنى چىرايلىق كۆرسەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ شۇنداق قىلدى.

سامىرىغا بېرىلگەن جازا ۋە موزاينىڭ كۆيدۈرۈۋېتىلگەنلىكى
مۇسا ئەلەيھىسساالم سامىرىغا مۇنداق دېدى«﴿ :سەن بارغىن! سەن ئۆمۈرۋايەت (كۆرگەنال كىشىگە)
ماڭايېقىنالشماڭالر!دېگەيسەن(يەنىسېنىڭكىشىگەيېقىنالشماسلىقىڭ،كىشىنىڭساڭايېقىنالشماسلىقى

تاھا سۈرىسى

بۇ دۇنيادا ساڭا بېرىلگەن جازادۇر) ،شۈبھىسىزكى (ئاخىرەتتە جازالىنىدىغان) مۇئەييەن بىر ۋاقتىڭ بار،
ﷲ ساڭا قىلغان بۇ ۋەدىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ،سەن ھامان چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان ئىالھىڭغا قارىغىن،
بىز ئۇنى چوقۇم (ئوتتا) كۆيدۈرىمىز ،ئاندىن ئۇنىڭ (كۈلىنى) دېڭىزغا چېچىۋېتىمىز»﴾.
ئاندىن مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ﷲ دۇر ،ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ ھەر نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى بۇ سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر

ئەمەستۇر .سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بولسا ،ئۆزىدىن باشقا ئىالھ بولمىغان يالغۇز ﷲ دۇر .ئىبادەت قىلىش
پەقەت ئۇنىڭغىال خاستۇر ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇر﴿ ،ئۇ ھەممە
نەرسىنىتولۇقبىلگۈچىدۇر﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :سىلەرگە بۇنى بىلدۈرۈشۈم) ﷲ نىڭ ھەممىگە
قادىر ئىكەنلىكىنى ۋە ﷲ نىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر﴾(((،
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ سۆز  -ھەرىكەتلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر ،ھەر شەيئىنىڭ سانىنى تولۇق
ئىگەللىگۈچىدۇر»﴾(((﴿ ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ﷲ دىن يىراق
ئەمەستۇر﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿،يەريۈزىدىكىھايۋانالرنىڭھەممىسىگەرىزىقبېرىشنىﷲ(مەرھەمەتيۈزىسىدىن)
ئۈستىگە ئالغان ،ﷲ ئۇالرنىڭ تۇرار جايىنى ۋە (ئۆلگەندىن كېيىن) كۆمۈلىدىغان جايىنى بىلىدۇ،
ئۇالرنىڭ ھەممىسى روشەن كىتابقا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزغا) يېزىلغاندۇر ﴾((( .بۇ ھەقتە كەلگەن
ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
(ئى مۇھەممەد!) شۇنىڭدەك ،ساڭا ئۆتكەنلەرنىڭ بەزى خەۋەرلىرىنى بايان قىلىمىز ،ساڭا ئۆز
تەرىپىمىزدىن قۇرئاننى ئاتا قىلدۇق﴿ .﴾99كىمكى قۇرئاندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى
چوڭ گۇناھتىن ئېغىر يۈك يۈكلىنىدۇ﴿ .﴾100ئۇ گۇناھى ئۈچۈن بېرىلگەن ئازابنى مەڭگۈ تارتىدۇ)
قىيامەت كۈنى ئۇالرغا يۈكلەنگەن بۇ يۈك نېمىدېگەن يامان!﴿﴾101
((( تاالق سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جىن سۈرىسى  – 28ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  – 3ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  – 59ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  - 6ئايەت.
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قۇرئان اﷲ تائاالنىڭ مۇكەممەل كىتابى ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرۈگەن كىشىنىڭ جازاسى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇندق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) شۇنىڭدەك،
ساڭا ئۆتكەنلەرنىڭ بەزى خەۋەرلىرىنى بايان قىلىمىز﴾ يەنى بىز ساڭا مۇسانىڭ خەۋەرلىرىنى ،ئۇنىڭ

پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن بولغان ئىشلىرىنى ناھايىتى ئېنىق قىسسە قىلىپ بەرگىنىمىزدەك،
بۇرۇن ئۆتۈپ كەتكەن خەۋەرلەرنى كەم ـ زىيادە قىلماي (قىسسە قىلىپ) سۆزلەپ بېرىمىز.
﴿ساڭا ئۆز تەرىپىمىزدىن قۇرئاننى ئاتا قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال قۇرئاننى بۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىدى:
﴿ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
باشقا ھېچبىر پەيغەمبەرگە ،بۇرۇن ئۆتۈپ كەتكەن ۋە ئالدىمىزدا كېلىدىغان ئىشالرنىڭ خەۋەرلىرىنى
تولۇق ئۆز ئىچىگە ئالغان ۋە كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىل ،كەسكىن ھۆكۈم چىقىرىدىغان( ،قۇرئانغا
ئوخشاش) ھەممە تەرەپتىن مۇكەممەل بىر كىتاب بېرىلمىدى.

شۇڭا ﷲ تائاال ،قۇرئانغا ئەگىشىشىتىن يۈز ئۆرۈپ ،توغرا يولنى ئۇنىڭدىن باشقا بىر كىتابتىن
ئىزدىمەكچى بولغان كىشىگە تەھدىت سېلىپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى قۇرئاندىن يۈز ئۆرۈيدىكەن،
ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى چوڭ گۇناھتىن ئېغىر يۈك يۈكلىنىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن،
ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾ بۇ ئايەت ئەرەب ياكى باشقا مىللەت بولسۇن ،قۇرئان يېتىپ

ئۇنىڭغا ئەگەشمىگەن ،ھەقىقەتنى ئۇنىڭدىن باشقا بىر كىتابتىن ئىزدىمەكچى بولغان كىشىنىڭ دۇنيادا
مەڭگۈ خار ،بەختسىز ياشايدىغانلىقىدىن ،ئاخىرەتتە ئۇنىڭ جايىنىڭ دوزاخ بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .ﷲ تائاال قۇرئان كەرىمنى پۈتۈن ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن چۈشۈرگەنلىكى توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :بۇ قۇرئان ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش
ئۈچۈن ۋەھىي قىلىندى﴾(((.
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ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ جايىنىڭ دوزاخ بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى قۇرئاندىن
يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى چوڭ گۇناھتىن ئېغىر يۈك يۈكلىنىدۇ .ئۇ گۇناھى ئۈچۈن
بېرىلگەن ئازابنى مەڭگۈ تارتىدۇ) قىيامەت كۈنى ئۇالرغا يۈكلەنگەن بۇ يۈك نېمىدېگەن يامان!﴾

*******
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  – 42ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى 19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

بۇسۇرچىلىنىدىغانكۈندۇر،بۇكۈندە(شەكلىئۆزگەرگەن)كۆككۆزلۈك(قارايۈزلۈك)گۇناھكارالرنى
يىغىمىز﴿( .﴾102قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرۈپ دۇنيادا تۇرغان ۋاقتى قىسقا بىلىنگەنلىكتىن) (ئۇالر)
«(دۇنيادا) پەقەت ئون كۈن تۇردۇڭالر» دېيىشىپ پىچىرلىشىدۇ﴿ .﴾103ئۇالرنىڭ دەيدىغانلىرىنى بىز
ئوبدان بىلىمىز ،ئەينى زاماندا ئۇالرنىڭ ئەڭ توغرا سۆزلەيدىغىنى« :سىلەر پەقەت بىر كۈن تۇردۇڭالر»
دەيدۇ﴿.﴾104

سۇرنىڭ چېلىنىشى ۋە قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالالر
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇ سۇر چىلىنىدىغان كۈندۇر﴾ .ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سۇرنىڭ نېمە ئىكەنلىكى توغرىسىدا سوئال سورالدى .ئۇ(« :سۇر دېگەن)
پۈۋلىنىدىغان مۆڭگۈزدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
ئەبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە سۇر توغرىسىدا مۇنداق دەپ كەلدى« :ئۇ ناھايىتى
چوڭ بىر مۆڭگۈزدۇر .ئۇنىڭ ئىچىنىڭ كەڭلىكى ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىلىقىدەك باردۇر .ئۇنى ئىسرافىل
ئەلەيھىسساالمچالىدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :مەن قانداقمۇ خۇشال ـ خۇرام يۈرەلەيمەن؟ ھالبۇكى
سۇرنىڭ ئىگىسى (يەنى ئىسرافىل ئەلەيھىسساالم) سۇرنى چېلىش ئۈچۈن ئاغزىغا ئېلىپ ،پەسكە قاراپ
رۇخسەت بېرىلىشنىال كۆتۈپ تۇرىۋاتىدۇ» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز نېمە دەيمىز؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ بىزگە يېتەرلىكتۇر ،ئۇ نېمىدېگەن ياخشى ئىگە بولغۇچى .بىز
ﷲ تائاالغا ھەممە ئىشىمىزنى تاپشۇردۇق -،دەڭالر» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿بۇ كۈندە (شەكلى ئۆزگەرگەن) كۆك كۆزلۈك (قارا يۈزلۈك) گۇناھكارالرنى يىغىمىز﴾ قىيامەتنىڭ
دەھشىتىنىڭ قورقۇنچىسىدىن ئۇالرنىڭ كۆزلىرى كۆكىرىپ كېتىدۇ.
﴿(قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرۈپ دۇنيادا تۇرغان ۋاقتى قىسقا بىلىنگەنلىكتىن) (ئۇالر) «(دۇنيادا)
پەقەت ئون كۈن تۇردۇڭالر» دېيىشىپ پىچىرلىشىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ دۇنيادا تۇرغان ۋاقىتىڭالر قىسقا

بولۇپ 10 ،كۈن ياكى شۇ ئەتراپقا توغرا كېلەتتى.

ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ دەيدىغانلىرىنى بىز ئوبدان بىلىمىز ،ئەينى زاماندا ئۇالرنىڭ
ئەڭ توغرا سۆزلەيدىغىنى« :سىلەر پەقەت بىر كۈن تۇردۇڭالر» دەيدۇ﴾ قىيامەت كۈنى ئۇالر كۆڭۈللىرىدە

دۇنيانىڭ مۇددىتىنىڭ ناھايىتى قىسقا ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىشقاندا ،شۇ قىسقا مۇددەتنى بىكار
ئۆتكۈزىۋەتكەنلىكىگە پۇشايمان قىلىشىپ بۇ سۆزنى دېيىشىدۇ .چۈنكى ،دۇنيا ھەپتىلەرنىڭ ئىچىدىكى
كۈنلەر ،كۈنلەرنىڭ ئىچىدىكى ۋاقىتالر ،كېچە ـ كۈندۈز ۋە سائەتلەر نۆۋەتلىشىپ ئارقا ـ ئارقىدىن كەلسىمۇ،
ئۇ خۇددى بىر كۈنگىال ئوخشاشتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،كاپىرالر قىيامەت كۈنى دۇنيانىڭ ناھايىتى قىسقا
ئىكەنلىكىنىبىلىشىدۇ.ئۇالرنىڭبۇنداقدېيىشتىكىمەقسىتىدۇنياداتۇرغانۋاقىتلىرىنىڭقىسقىلىقىنى
باھانا قىلىپ ،قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنىڭ قارشىسىغا تۇرغۇزۇلغان پاكىتالرنى يوققا چىقىرىشتۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت قايىم بولغان كۈندە مۇشرىكالر (دۇنيادا) پەقەت
ئازغىنا ۋاقىت تۇرغانلىقىغا قەسەم قىلىدۇ ،ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدىمۇ مۇشۇنداق يالغانچىلىق قىالتتى.
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ئىلمى بار ،ئىمانى بار ئادەملەر ئېيتتى« :سىلەر ﷲ نىڭ تەقدىرى بويىچە (دۇنيادا ۋە قەبرىلەردە)
قىيامەت كۈنىگىچە قالدىڭالر ،مانا بۇ ،قىيامەت كۈنىدۇر ،لېكىن سىلەر بىلمەيتتىڭالر (يەنى قىيامەتنىڭ
ھەقلىقىغا ئىشەنمەيتتىڭالر)»﴾(((﴿ ،ئۇالر دوزاختا« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى چىقىرىۋەتسەڭ (دۇنيادىكى
ۋاقىتتا) قىلغان ئەمەللىرىمىزدىن باشقا ئەمەللەرنى قىلساق» دەپ يالۋۇرۇپ توۋاليدۇ( .ﷲ ئېيتىدۇ)
«سىلەرگە ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىپ ،ۋەز  -نەسىھەت ئالىدىغان ئادەم ۋەز  -نەسىھەت ئااللىغۇدەك
ۋاقىت بەرمىدىممۇ؟ سىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلدىغۇ ،ئەمدى ئازابنى تېتىڭالر،
زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەم بەرگۈچى يوق»﴾(((﴿ ،ﷲ (ئۇالرغا)« :زېمىندا قانچە يىل تۇردۇڭالر؟»
دەيدۇ .ئۇالر« :بىر كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق( ،ئاي  -كۈنلەرنى) ھېسابلىغۇچى (پەرىشتە)
دىن سورىغىن» دەيدۇ (ئۇالر دوزاختا چېكىۋاتقان ئازاب تۈپەيلىدىن ،زېمىندا قانچىلىك تۇرغانلىقلىرىنى
ئۇنتۇيدۇ) .ﷲ «ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا تۇردۇڭالر» دەيدۇ﴾((( .يەنى سىلەر
دۇنيادا ئازغىنا ۋاقىت تۇردۇڭالر ،ئەگەر سىلەر (بۇنى) بىلگەن بولساڭالر ،مەڭگۈلۈك ياشاش ئورنى
بولغان ئاخىرەتنى ئاخىرىدا يوقىلىپ تۈگەيدىغان دۇنيادىن ئەال كۆرەتتىڭالر .لېكىن سىلەر ئۇنداق
قىلمىدىڭالر ،سىلەر ئالدىڭالردىكى تۆت كۈنلۈك دۇنيانى مەڭگۈلۈك بەخت ـ سائادەت ئورنى بولغان
ئاخىرەتتىن ئەال بىلدىڭالر.

*******
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ئۇالر سەندىن تاغالر توغرۇلۇق (يەنى تاغنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق)
سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكۇم تالقان قىلىپ (ئاندىن شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى
سورۇيدۇ) ﴿ .﴾105ئۇالرنى تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرىدۇ﴿ .﴾106ئۇ يەرلەردە نە چوڭقۇرلۇقنى ،نە
ئېگىزلىكنى كۆرمەيسەن»﴿ .﴾107بۇ كۈندە (كىشىلەر ﷲ نىڭ مەھشەرگاھقا) دەۋەت قىلغۇچىسىغا
ئەگىشىدۇ ،قىڭغىر كەتمەيدۇ ،مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە ھەيۋىتىدىن قورقۇپ ،بارلىق ئاۋازالر
بېسىقىدۇ،پىچىرالشقاندىنباشقىنىئاڭلىمايسەن﴿.﴾108
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تاغالرنىڭ كۇكۇم تالقان بولىدىغانلىقى ۋە زېمىننىڭ بىر تۈزلەڭلىككە
ئايلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر سەندىن تاغالر توغرۇلۇق (يەنى تاغنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق) سورايدۇ﴾ يەنى ئۇالر سەندىن قىيامەت كۈنى تاغالر ئۆز پېتى قېلىپ قاالمدۇ

ياكى يوقىلىپ كېتەمدۇ؟ -دەپ سورايدۇ.

((( رۇم سۈرىسى  56 – 55ـ ئايەتلەر.
((( فاتىر سۈرىسى  – 37ئايەت.
((( مۇئمىنۇن سۈرىسى  112ــ  114ـ ئايەتكىچە.

تاھا سۈرىسى

﴿ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكۇم تالقان قىلىپ (ئاندىن شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى
سورۇيدۇ) .ئۇالرنى تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرىدۇ﴾ يەنى تاغالرنى كۇكۇم ـ تالقان قىلىپ توزۇتۇپ ،زېمىن

بىلەن قوشۇپ ،تەكشى تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرىدۇ.

﴿ئۇ يەرلەردە نە چوڭقۇرلۇقنى ،نە ئېگىزلىكنى كۆرمەيسەن»﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،ھەسەنبەسرى ،زەھھاك ،قەتادە ۋە باشقا ئالىمالر
مۇنداق دېدى :سەن ئۇ كۈنى زېمىندا نە جىلغا ،نە ئېگىز دۆڭ ،نە ئويمان ،ئېگىز ـ پەس يەرلەرنى
كۆرمەيسەن.

كىشىلەرنىڭ بىر يەرگە يىغىلىش ئۈچۈن چاقىرغۇچىغا ئەگىشىپ
ماڭىدىغانلىقى
﴿بۇ كۈندە (كىشىلەر ﷲ نىڭ مەھشەرگاھقا) دەۋەت قىلغۇچىسىغا ئەگىشىدۇ ،قىڭغىر كەتمەيدۇ﴾

يەنى ئۇالر مۇشۇ قورقۇنچلىق ئەھۋالنى كۆرگەندە چاقىرغۇچىغا تېز ئەگىشىپ ،بۇيرۇلغان ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى ئورۇنالشقا ئالدىرىشىدۇ .ئەگەر ئۇالر دۇنيادا ھەق يولغا ،چاقىرغۇچىغا ئەگەشكەن بولسا ئىدى،
بۇ ئۇالر ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلىق بولغان بوالتتى .لېكىن ھازىر ئۇالرنىڭ چاقىرغۇچىغا ئەگەشكەنلىكى
ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ.

ﷲ تائاال (كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنى قورقۇنچلۇق ئەھۋالالرنى كۆرگەن ۋاقتىدا چاقىرغۇچىنىڭ
ئاۋازىغا قۇالق سالىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا تېزال ئەگىشىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) قۇالقلىرى تازا ئاڭاليدىغان ،كۆزلىرى تازا
كۆرىدىغان بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر چاقىرغۇچىنىڭ ئالدىغا بويۇنلىرىنى سوزغان ھالدا يۈگرەيدۇ﴾(((.
﴿مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە ھەيۋىتىدىن قورقۇپ ،بارلىق ئاۋازالر بېسىقىدۇ،
پىچىرالشقاندىن باشقىنى ئاڭلىمايسەن﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى سەن ئاياغ تىۋىشلىرىدىن
باشقىنىئاڭلىمايسەن.
ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،قەتادە ،ئىبنى زەيد ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پىچىرالشقان ئاۋازدىن باشقىنى
ئاڭلىمايسەن .بۇمۇ ئىكرىمە ۋە زەھھاكتىن قىلىنغان بىر رىۋايەتتۇر.
سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سەن پىچىرالشقان ۋە
قەدەملەرنىڭشىپىرلىغانئاۋازىدىنباشقىنىئاڭلىمايسەن.

*******
((( مەريەم سۈرىسى  – 38ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەمەر سۈرىسى  – 8ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ ئىزنى بەرگەن ۋە سۆزىدىن ﷲ رازى بولغان ئادەمنىڭ شاپائىتىدىن
باشقا ھېچقانداق شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ﴿ .﴾109ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ،
ئۇالر بولسا ئۇنى بىلمەيدۇ﴿ .﴾110گۇناھكارالر مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى (مەڭگۈ) ھايات
ﷲ غا ئېگىلىدۇ ،ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەنلەر شەكسىز زىيان تارتىدۇ﴿ .﴾111مۆمىن تۇرۇپ ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر يامانلىقلىرىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ۋە ياخشىلىقلىرىنىڭ كېمىيىپ كېتىشىدىن
قورقمايدۇ﴿.﴾112

شاپائەت ۋە مۇكاپات توغرىسىدا
﴿بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ ئىزنى بەرگەن ۋە سۆزىدىن ﷲ رازى بولغان ئادەمنىڭ شاپائىتىدىن
باشقا ھېچقانداق شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ﴾ ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچكىمنىڭ شاپائەت

قىاللمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ﷲ نىڭ ئالدىدا شاپائەت
قىاللىسۇن﴾(((﴿ ،ئاسمانالردا نۇرغۇن پەرىشتىلەر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ،
پەقەت ﷲ ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگە شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت قىلسىال (ئاندىن) ئۇالرنىڭ
شاپائىتى ئەسقاتىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى ۋە قىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر
ﷲ رازى بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ ھەيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ ئىزنى
بەرگەن ئادەمدىن باشقىغا ﷲ نىڭ دەرگاھىدا شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ﴾(((﴿ ،جىبرىئىل ۋە پەرىشتىلەر
سەپ بولۇپ تۇرۇپ كېتىدىغان كۈندە (يەنى قىيامەتتە) ،ئۇالر (نىڭ ئارىسىدا) مېھرىبان ﷲ نىڭ
ئىزنىگە ئېرىشكەن ۋە توغرا سۆزنى قىلغانالردىن باشقا ھېچ ئەھەدىنىڭ سۆز قىلىشىغا بولمايدۇ﴾(((.
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ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرى ئىچىدىن ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئەڭ ھۆرمەتلىكى بولغان
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ« :مەن (قىيامەت كۈنى) ئەرشنىڭ
ئاستىغا كېلىپ ،ﷲ تائاالغا سەجدە قىلغان پېتى (يەرگە) يىقىلىمەن( ،ئۇ چاغدا) ئېغىزىمغا نۇرغۇنلىغان
ھەمدۇساناالر كېلىدۇ (مەن ئۇالر بىلەن ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن) .ھازىر مەن ئۇنى ساناپ
بواللمايمەن ،ﷲ تائاال مېنى (سەجدىدە) ئۆزى خالىغان بىر مۇددەتكىچە تۇرغۇزىدۇ .ئاندىن :ئى
مۇھەممەد! بېشىڭنى كۆتەرگىن ،تىلىگىڭ ئىجابەت قىلىنىدۇ ،شاپائەت قىلغىن ،قىلغان شاپائىتىڭ
قوبۇل قىلىنىدۇ -،دېيىلىدۇ .ئاندىن ماڭا (كىشىلەرنى جەننەتكە كىرگۈزۈشۈم ئۈچۈن) مەلۇم سانغىچە
((( بەقەرە سۈرىسى  – 255ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەجم سۈرىسى  – 26ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  – 28ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  – 23ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەبە سۈرىسى  – 38ئايەت.

تاھا سۈرىسى

چەك قويۇپ بېرىلىدۇ .مەن ئۇالرنى جەننەتكە كىرگۈزىمەن .ئاندىن مەن يەنە ﷲ تائاالدىن قايتا
تىلەيمەن» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ تۆت قېتىم قايتا ـ قايتا تىلەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
يەنە بىر ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال پەرىشتىلەرگە :دىلىدا بىر
دانچىلىك ئىمانى بار كىشىلەرنى دوزاختىن چىقىرىڭالر -،دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ .ئاندىن ئۇالر جىق
كىشىلەرنى (دوزاختىن) چىقىرىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال يەنە پەرىشتىلەرگە :دىلىدا داندىن كىچىك
زەررىدەك ۋە زەررىدىن كىچىك ئىمانى بار كىشىلەرنى دوزاختىن چىقىرىڭالر -،دەپ بۇيرۇيدۇ» .بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى
بىلىدۇ﴿ .ئۇالر بولسا ،ئۇنى بىلمەيدۇ﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى بىلمەيدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ﷲ نىڭ مەلۇماتىدىن (ﷲ) ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن (يەنى
پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن) باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ﴾(((.
﴿گۇناھكارالر مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى (مەڭگۈ) ھايات ﷲ غا ئېگىلىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :پۈتۈن خااليىق ئۇخالپ
قالمايدىغان ۋە مەڭگۈ ھايات بولغان ﷲ غا بويسۇنىدۇ .ئۇ ھەممە نەرسىنى ئىدارە قىلىپ باشقۇرغۇچىدۇر
ۋە ساقلىغۇچىدۇر .ئۇنىڭ ھېچنەرسىگە ئېھتىياجى يوقتۇر .ھەممە نەرسە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر .ئۇنىڭسىز
ھېچقانداق نەرسە مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ.
﴿ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەنلەر شەكسىز زىيان تارتىدۇ﴾ قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال ھەممە ھەقنى ئۆز
ئىگىسىگە قايتۇرىدۇ ،ھەتتا مۆڭگۈزى يوق قويغا مۆڭگۈزى بار قويدىن قىساس ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۆزەمنىڭ كاتتىلىقى
ۋە ئۇلۇغلۇقۇم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،بۈگۈن مەندىن بىر زالىمنىڭ قىلغان كىچىككىنە زۇلمىمۇ
(ھېسابسىز) ئۆتۈپ كەتمەيدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :سىلەر زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىڭالر ،چۈنكى( ،دۇنيادا
قىلىنغان) بىر زۇلۇم قىيامەت كۈنى نۇرغۇنلىغان ئازابالرنى ئېلىپ كېلىدۇ».
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن ئادەم قىيامەت كۈنى قاتتىق زىيان تارتىدۇ .چۈنكى ،شېرىك دېگەن
چوڭ گۇناھتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾(((.
ﷲ تائاال يۇقىرىدا زالىمالرنى ۋە ئۇالرغا قىلىنغان تەھدىتنى بايان قىلىپ بولۇپال ،ئۇنىڭ
كەينىدىن ياخشى كىشىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ ھۆكۈملىرنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىن تۇرۇپ
ياخشىئەمەللەرنىقىلغانالريامانلىقلىرىنىڭئېشىپكېتىشىدىنۋەياخشىلىقلىرىنىڭكېمىيىپكېتىشىدىن
قورقمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،ھەسەن ،قەتادە ۋە باشقىالر بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ياخشى ،تەقۋادار كىشىلەرنىڭ يامانلىقلىرىغا ھېچبىر يامانلىق
((( بەقەرە سۈرىسى  – 255ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  – 13ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قوشۇپ قويۇلمايدۇ ياكى ئۇالرنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن ھېچبىر نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ.

*******
ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ئۇالرنىڭ تەقۋادار بولۇشلىرى ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى ۋەز ـ نەسىھەتكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ،ساڭا
ئەرەبچە قۇرئاننى نازىل قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك ئاگاھالندۇرۇشالرنى بايان قىلدۇق﴿ .﴾113ﷲ
(زاتى ،سۈپىتى جەھەتتە پۈتۈن مەخلۇقاتتىن) ئۈستۈندۇر ،ھەق پادىشاھتۇر( ،ئى مۇھەممەد!) ساڭا
قۇرئاننىڭ ۋەھيىسى تاماملىنىشتىن بۇرۇن ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمىگىن( ،يەنى جىبرىئىل ساڭا قۇرئاننى
ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا ،بىللە ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمەي ،ئۇ تىالۋىتىدىن فارىغ بولغۇچە تىڭشاپ تۇرغىن).
«ئى پەرۋەردىگارىم! ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن!» دېگىن﴿.﴾114

قۇرئاننىڭ كىشىلەرنىڭ تەقۋادار بولۇشى ۋە ۋەز ـ نەسىھەت قوبۇل قىلىشى
ئۈچۈن نازىل قىلىنغانلىقى
﴿ئۇالرنىڭ تەقۋادار بولۇشلىرى ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى ۋەز ـ نەسىھەتكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ،ساڭا
ئەرەبچە قۇرئاننى نازىل قىلدۇق﴾ يەنى قىيامەتنىڭ بولۇشى( ،ئۇ كۈندە) ياخشى ئىش قىلغانالرنى

مۇكاپاتالش ،يامان ئىش قىلغانالرنى جازاالش شەكسىز بىر ھەقىقەتتۇر( .شۇنىڭ ئۈچۈن) بىز قۇرئاننى
خۇش بېشارەتچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئىپادىلەش ۋە بايان قىلىش ئۇسلۇبى ئەڭ يۇقىرى بولغان
ئەرەب تىلى بىلەن نازىل قىلدۇق.
﴿ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك ئاگاھالندۇرۇشالرنى بايان قىلدۇق﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ گۇناھ ،ھارام ۋە يامان
ئىشالرنى قىلىشتىن ساقلىنىشى ياكى ﷲ غا بويسۇنۇشى ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭدا
تۈرلۈك ئاگاھالندۇرۇشالرنى بايان قىلدۇق.
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﴿ﷲ (زاتى ،سۈپىتى جەھەتتە پۈتۈن مەخلۇقاتتىن) ئۈستۈندۇر ،ھەق پادىشاھتۇر﴾ يەنى ھەق بولغان
ﷲ ھەممە ئەيىب  -نۇقسانالردىن پاكتۇر .ئۇنىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ،تەھدىتىمۇ ھەقتۇر ،پەيغەمبەرلىرىمۇ
ھەقتۇر ،جەننەت ـ دوزاخ ھەقتۇر ،ئۇنىڭ تەرىپىدىن بولغان ھەممە ئىشالر ھەقتۇر .ﷲ تائاال ئادىللىقى
بىلەن ئاگاھالندۇرماي ۋە پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ ھېچبىر كىشىنى ئازابلىمايدۇ .ئۇ بەندىلىرىنى (قىيامەت
كۈنى) بىز ئۇقماپتىكەنمىز دەپ ،باھانە ـ سەۋەب كۆرسەتمىسۇن دەپ ،ئالدىنئاال ئاگاھالندۇرىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئان چۈشكەن ۋاقتىدا ئۇنى ئوقۇشقا ئالدىراپ
كەتمەي تىڭشاشقا بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ساڭا قۇرئاننىڭ ۋەھيىسى

تاھا سۈرىسى

تاماملىنىشتىن بۇرۇن ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمىگىن( ،يەنى جىبرىئىل ساڭا قۇرئاننى ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا،
بىللە ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمەي ،ئۇ تىالۋىتىدىن فارىغ بولغۇچە تىڭشاپ تۇرغىن)﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېدى(﴿ :ساڭا جىبرىئىل ئارقىلىق ۋەھى نازىل
بولۇۋاتقاندا ،ئۇنى ئېسىڭغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن) ئالدىراپ تىلىڭنى مىدىرالتما .ئۇنى توپالش ۋە ئوقۇپ
بېرىشبىزنىڭمەسئۇلىيتىمىزدۇر.ساڭائۇنىئوقۇپبەرگىنىمىزدە(يەنىجىبرىئىلساڭائوقۇپبەرگەندە)
ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئەگەشكىن .ئاندىن ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ۋەھىينى يادا ئېلىۋىلىشقا قاتتىق تىرىشاتتى .ئۇ (ۋەھىينى يادا
ئېلىۋېلىش ئۈچۈن) تىلىنى مىدىرلىتاتتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى .يەنى جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىينى ئېلىپ چۈشكەن ۋاقتىدا ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بىر
ئايەت ئوقۇسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە شۇ ئايەتنى ئوقۇيتتى .ئاندىن ﷲ تائاال
ئۇنى قىينىلىپ قالمىسۇن دەپ ،ئاسان ۋە يەڭگىل يولغا باشالپ يۇقىرىدىكىدەك دېدى.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ساڭا قۇرئاننىڭ ۋەھيىسى تاماملىنىشتىن بۇرۇن ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمىگىن،
(يەنى جىبرىئىل ساڭا قۇرئاننى ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا ،بىللە ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمەي ،ئۇ تىالۋىتىدىن
فارىغ بولغۇچە تىڭشاپ تۇرغىن)﴾ يەنى سەن ئالدىراپ كەتمەي ،تىڭشاپ شۈك تۇرغىن .پەرىشتە ئېلىپ

چۈشكەن ۋەھىينى ساڭا ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئاندىن ئۇنى ئوقۇغىن.

﴿«ئى پەرۋەردىگارىم! ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن!» دېگىن﴾ ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق دېدى :ﷲ
تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋاپات قىلدۇرغانغا قەدەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىلمى (كۈندىن ـ
كۈنگە) زىيادە بولۇپ تۇردى.

*******
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
بىز ئىلگىرى ئادەمگە (دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەسلىكنى) تەۋسىيە قىلدۇق ،ئۇ (بۇ تەۋسىيىنى)
يادىدىن چىقاردى ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق چىڭ ئىرادە كۆرمىدۇق﴿ .﴾115ئۆز ۋاقتىدا بىز پەرىشتىلەرگە:
«ئادەمگە (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا) سەجدە قىلىڭالر» دېدۇق ،ئىبلىستىن باشقىسى سەجدە
قىلدى ،ئۇ (سەجدە قىلىشتىن) باش تارتتى﴿ .﴾116بىز دېدۇق« :ئى ئادەم! بۇ ھەقىقەتەن سېنىڭ
((( قىيامەت سۈرىسى  - 19 - 16ئايەتكىچە
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دۈشمىنىڭدۇر ،خوتۇنىڭنىڭ دۈشمىنىدۇر ،ئۇ سىلەر ئىككىڭالرنىڭ جەننەتتىن چىقىپ كېتىشىڭالرغا
سەۋەبچى بولۇپ قالمىسۇن( ،ئۇ چاغدا) سىلەر جاپا مۇشەققەتتە قالىسىلەر﴿ .﴾117جەننەتتە سەن
ھەقىقەتەنئاچقالمايسەنۋەيالىڭاچقالمايسەن﴿.﴾118ھەمدەئۇنىڭداھەقىقەتەنئۇسساپكەتمەيسەن،
ئىسسىپ كەتمەيسەن»﴿ .﴾119شەيتان ئۇنىڭغا ۋەسۋەسە قىلىپ« :ئى ئادەم! ساڭا مەن (يېگەن
ئادەم) ئۆلمەيدىغان دەرەخنى ۋە زاۋال تاپماس پادىشاھلىقنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟» دېدى﴿.﴾120
ئۇالر ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى ،ئۇالر
جەننەت (دەرەخلىرىنىڭ) يوپۇرماقلىرى بىلەن سەترى ئەۋرەت قىلىشقا كىرىشتى ،ئادەم پەرۋەردىگارىنىڭ
(ئەمرىگە) خىالپلىق قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئازدى﴿ .﴾121ئاندىن پەرۋەردىگارى ئۇنى تاللىدى،
ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنى ھىدايەت قىلدى﴿.﴾122

ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىبلىسنىڭ قىسسىسى
﴿بىز ئىلگىرى ئادەمگە (دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەسلىكنى) تەۋسىيە قىلدۇق ،ئۇ (بۇ تەۋسىيىنى)
يادىدىن چىقاردى ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق چىڭ ئىرادە كۆرمىدۇق﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنسان ئۆزىگە قىلىنغان تەۋسىيەنى ئۇنتۇپ قالغانلىقى
ئۈچۈن ئىنسان (يەنى ئۇنتۇغاق) دەپ ئاتالدى .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھەدىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆز
رىۋايەتقىلىندى.

﴿ئۆز ۋاقتىدا بىز پەرىشتىلەرگە« :ئادەمگە (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا) سەجدە قىلىڭالر»
دېدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆرمىتىنى ،ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ۋە ئۇنى ھەممە

مەخلۇقاتالردىن ئۈستۈن قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .بۇ قىسسىگە ئائىت سۆزلەر بەقەرە ،ئەئراف ،ھىجر
ۋە كەھف سۈرىلىرىدە بايان قىلىندى .ئالدىمىزدا ساد سۈرىسىدە يەنە بايان قىلىنىدۇ.

ﷲ ئۇ سۈرىدە ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ياراتقانلىقىنى ،ئۇنى ئۇلۇغالپ پەرىشتىلەرنى ئۇنىڭغا سەجدە
قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى ،ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ بالىلىرىغا ئىبلىسنىڭ دۈشمەنلىكىنى بايان
قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئىبلىستىن باشقىسى سەجدە قىلدى ،ئۇ (سەجدە قىلىشتىن)
باش تارتتى﴾ يەنى سەن شەيتاننىڭ سېنى جەننەتتىن چىقىرىۋېتىشكە ئۇرۇنىشىدىن ساقالنغىن .ئەگەر
سەن جەننەتتىن چىقپ كېتىپ قالساڭ ،تۇرمۇشىڭنى قامداش ئۈچۈن رىزىق تەلەپ قىلىش يولىدا جاپا
ـ مۇشەققەتكە قالىسەن .سەن بۇ يەردە ناھايىتى راھەت ـ پاراغەتلىك تۇرمۇشتا ياشاۋاتىسەن.
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﴿بىز دېدۇق« :ئى ئادەم! بۇ ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭدۇر ،خوتۇنىڭنىڭ دۈشمىنىدۇر ،ئۇ
سىلەر ئىككىڭالرنىڭ جەننەتتىن چىقىپ كېتىشىڭالرغا سەۋەبچى بولۇپ قالمىسۇن( ،ئۇ چاغدا) سىلەر جاپا
مۇشەققەتتە قالىسىلەر﴾﴿ ،جەننەتتە سەن ھەقىقەتەن ئاچ قالمايسەن ۋە يالىڭاچ قالمايسەن .ھەمدە ئۇنىڭدا
ھەقىقەتەن ئۇسساپ كەتمەيسەن ،ئىسسىپ كەتمەيسەن»﴾ ﷲ تائاال ھەقىقەتەن بۇ ئايەتتە ئاچلىق

بىلەن يالىڭاچلىقنى بىر يەردە كەلتۈردى .چۈنكى ،ئاچلىق دېگەن ئىچكى خارلىقنىڭ ،يالىڭاچلىق
دېگەن تاشقى خارلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر .شۇنىڭدەك ،ئۇسسۇزلۇق بىلەن ئىسسىپ كېتىشنى بىر يەردە
كەلتۈردى .چۈنكى ،ئۇسسۇزلۇق دېگەن ئىچى قىزىشنىڭ ،ئىسسىپ كېتىش دېگەن سىرتقى قىزىپ
كېتىشنىڭئاالمىتىدۇر.

تاھا سۈرىسى

﴿شەيتان ئۇنىڭغا ۋەسۋەسە قىلىپ« :ئى ئادەم! ساڭا مەن (يېگەن ئادەم) ئۆلمەيدىغان دەرەخنى
ۋە زاۋال تاپماس پادىشاھلىقنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟» دېدى .ئۇالر ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېدى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى ،ئۇالر جەننەت (دەرەخلىرىنىڭ) يوپۇرماقلىرى بىلەن سەترى
ئەۋرەت قىلىشقا كىرىشتى ،ئادەم پەرۋەردىگارىنىڭ (ئەمرىگە) خىالپلىق قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئازدى﴾

شەيتان ئۇالرغا قەسەم ئىچىپ ،ئالدامچىلىق يوللىرى بىلەن ئۇالرنى گوللىدى.

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۇنىڭدەك ئۇالرغا« :مەن چوقۇم سىلەرگە سادىقمەن» دەپ
قەسەم ئىچىپ بەردى .ئالدامچىلىق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئۇالرنى (يۇقىرى مەرتىۋىدىن تۆۋەن مەرتىۋىگە)
چۈشۈردى﴾(((.
بىز يۇقىرىدا ﷲ تائاالنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئايالىغا جەننەتتىكى بارلىق مېۋىلەردىن
يېيىشكە ۋە مەلۇم بىر تۈپ دەرەخنىڭ يېنىغا كەلمەسلىككە تەۋسىيە قىلغانلىقىنى ،شەيتاننىڭ ئۇ
ئىككىسىنى ئازدۇرۇشى بىلەن ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن يېگەنلىكىنى ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگەن
كىشى مەڭگۈ ھايات تۇرىدىغان بىر دەرەخ ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
ئەبۇداۋۇد تەيالىسى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ دەرەخ توغرىسىدا مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتە بىر تۈپ دەرەخ بار .ئۇالغ مىنىپ يۈز يىل ماڭغان كىشى
ئۇنىڭ سايىسىدىن كېسىپ ئۆتۈپ بواللمايدۇ .ئۇ بولسىمۇ ،مېۋىسىنى يېگەن ئادەم مەڭگۈ ئۆلمەيدىغان
دەرەختۇر».
﴿ئۇالر ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى﴾ ئىبنى
ئەبۇھاتەم ئۇبەي ئىبنى كەئبدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئادەم ئەلەيھىسساالمنى چاچلىرى قويۇق ،بويى ئېگىز قىلىپ ياراتتى .ئۇنىڭ
چېچى قويۇق ھەم جىقلىقىدىن خۇددى سەھۇق دېگەن يەرنىڭ خورمىزارلىقىغا ئوخشاپ كېتەتتى .ئۇ
(جەننەتتىكى چەكلەنگەن) دەرەخنى تېتىشى ھامانال ،ئۇنىڭ كىيىمى ئۇچىسىدىن سېلىنىپ كەتتى.
بىرىنچى بولۇپ ئەۋرەت جايى ئېچىلىپ قالدى .ئۇ ئەۋرىتىنىڭ ئوچۇق قالغانلىقىنى كۆرۈپ (ئۆزىنى دالدىغا
ئېلىش ئۈچۈن) ،جەننەتنىڭ ئىچىدە يۈگۈرەشكە باشلىغاندا ،ئۇنىڭ چاچلىرىنى دەرەخلەر ئىلىۋالدى،
ئۇ چاچلىرىنى دەرەختىن تارتتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى :ئى ئادەم! مەندىن قاچامسەن؟ -دەپ
چاقىردى .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ :ئۇنداق ئەمەس ،پەرۋەردىگارىم! لېكىن (ئالدىڭدا يالىڭاچ
تۇرۇشتىن) ھايا قىلىپ (قېچىۋاتىمەن) -،دەپ جاۋاب بەردى ۋە يەنە :ئەگەر مەن ئۆتكۈزگەن گۇناھىمغا
تەۋبە قىلىپ ،خاتالىقىمدىن يانسام ،مېنى جەننەتكە قايتىدىن كىرگۈزەمسەن؟ -دەپ سورىدى .ﷲ
تائاال :شۇنداق قىلىمەن -،دەپ جاۋاب بەردى».
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىنىڭ مەزمۇنىدۇر﴿ .ئادەم پەرۋەردىگارىدىن بىر قانچە
سۆز تەلىم ئالدى (يەنى گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغا ئىلھام ئارقىلىق
بىلدۈرۈلدى) ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى .ﷲ ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر
(بەندىلىرىگە)ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾(((.
((( ئەئراف سۈرىسى  21 - 20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  – 37ئايەت.
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﴿ئۇالر جەننەت (دەرەخلىرىنىڭ) يوپۇرماقلىرى بىلەن سەترى ئەۋرەت قىلىشقا كىرىشتى﴾ مۇجاھىد،
قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن
ھەۋۋا (جەننەتنىڭ دەرەخلىرىنىڭ يۇپۇرماقلىرى بىلەن) كىيىمگە ئوخشاش بىر يۆگەنچە نەرسە قىلىشقا
كىرىشىپكەتتى.
﴿ئادەم پەرۋەردىگارىنىڭ (ئەمرىگە) خىالپلىق قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئازدى .ئاندىن
پەرۋەردىگارى ئۇنى تاللىدى ،ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنى ھىدايەت قىلدى﴾ ئىمام بۇخارى

ئەبۇھۇرەيرەدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ«:مۇسائەلەيھىسساالم
بىلەن ئادەم ئەلەيھىسساالم مۇنازىلىشىپ قالدى ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :سەن خاتالىق ئۆتكۈزۈپ
قويۇپ كىشىلەرنى جەننەتتىن چىقىرىپ ،بەختسىز قىلغان كىشىدۇرسەن -،دېدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :سەن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ ۋەزىپىسىگە ۋە ئۆزى بىلەن سۆزلىشىشكە تاللىغان
كىشى تۇرۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ مېنى يارىتىشتىن بۇرۇن ماڭا پۈتۈۋەتكەن بىر ئىش ئۈچۈن ماڭا ماالمەت
قىالمسەن؟ -دېدى ».پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە« :ئادەم ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمنى
مۇنازىرىدە ئۇتۇۋالدى» دېدى.

*******
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﷲ (ئادەم بىلەن ھەۋۋاغا) ئېيتتى« :سىلەر ھەممىڭالر جەننەتتىن بەزىڭالر بەزىڭالرغا دۈشمەن
بولغان ھالدا چۈشۈڭالر ،ئەگەر سىلەرگە مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە ،كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگە
ئەگەشسە ،ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتتە شەقى بولمايدۇ﴿ .﴾123كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن،
ئۇنىڭ ھاياتى تار (يەنى خاتىرجەمسىز) بولىدۇ ،قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز»﴿.﴾124
ئۇ« :ئى پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ ،ۋاھالەنكى( ،دۇنيادىكى چاغدا) مېنىڭ كۆزۈم
كۆرەتتىغۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾125ﷲ ئېيتىدۇ« :شۇنىڭدەك ساڭا (روشەن) ئايەتلىرىمىز كەلدى ،سەن
ئۇالرنى تەرك ئەتتىڭ ،سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەن»﴿.﴾126
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ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ زېمىنغا چۈشۈرۈلگەنلىكى ۋە توغرا يولدا ماڭغان
كىشىنىڭ مۇكاپاتلىنىش ،يامان يولدا ماڭغان كىشىنىڭ جازالىنىشىغا ۋەدە
قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال ئادەم ،ھەۋۋا ۋە ئىبلىسقا :سىلەر ھەممىڭالر جەننەتتىن زېمىنغا چۈشۈڭالر! -دېگەنلىكىنى

بايان قىلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :سىلەر ھەممىڭالر جەننەتتىن بەزىڭالر بەزىڭالرغا دۈشمەن بولغان ھالدا
چۈشۈڭالر﴾ يەنى ئادەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى بىلەن ئىبلىس ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى بىر ـ بىرىڭالرغا

تاھا سۈرىسى

دۈشمەن بولغان ھالدا چۈشۈڭالر .بۇ قىسسە بەقەرە سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان ئىدى.
﴿ئەگەر سىلەرگە مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە﴾ ئەبۇئالىيە :بۇ ھىدايەتتىن پەيغەمبەر ۋە
ئوچۇق چۈشەنچە مەقسەت قىلىنىدۇ -،دېدى﴿ .كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگە ئەگەشسە ،ئۇ ئازمايدۇ ۋە
ئاخىرەتتە شەقى بولمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :دۇنيادا ئازمايدۇ ،ئاخىرەتتە
دوزاخقا كىرىدىغانالردىن بولمايدۇ.
﴿كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇنىڭ ھاياتى تار (يەنى خاتىرجەمسىز) بولىدۇ﴾

يەنى كىمكى مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا ۋە پەيغەمبەرلىرىمگە چۈشۈرگەن دىنغا خىالپلىق قىلىپ ،ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرۈپ ،توغرا يولنى باشقا بىر يەردىن ئىزدىسە ،دۇنيادا ئۇنىڭغا خاتىرجەملىك ۋە خۇشاللىق بولمايدۇ.
گەرچە ئۇ كۆرۈنۈشتە خالىغاننى كىيىپ ،خالىغاننى يەپ ۋە خالىغان ياخشى ئۆيلەردە ئولتۇرغاندەك
قىلسىمۇ ،توغرا يولدا بولمىغانلىقى ئۈچۈنال ئۇنىڭ ھاياتى قايمۇقۇش ،كۆڭلى خۇشال بولماسلىق ۋە
ئىچى سىقىلىش بىلەنال ئۆتىدۇ.
﴿قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز»﴾ مۇجاھىد ،ئەبۇسالىھ ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى( :قىيامەت كۈنى ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن) ھېچقانداق پاكىت تاپالمايدۇ.
ئىكرىمە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇنىڭ كۆزىگە جەھەننەمدىن باشقىسى كۆرۈنمەيدۇ (يەنى
ئۇنىڭ ئورنى جەھەننەم بولىدۇ) .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قىيامەت كۈنى ئۇالرنى دۈم
ياتقۇزۇپ (سۆرەلگەن) كور ،گاچا ،گاس ھالدا يىغىمىز﴾(((.

شۇڭا ئۇ كور مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ ،ۋاھالەنكى،
(دۇنيادىكى چاغدا) مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟» دەيدۇ﴾ ﷲ ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
﴿«شۇنىڭدەك ساڭا (روشەن) ئايەتلىرىمىز كەلدى ،سەن ئۇالرنى تەرك ئەتتىڭ ،سەن بۈگۈن شۇنىڭغا
ئوخشاش تەرك ئېتىلىسەن»﴾ يەنى سەن ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈگەنلىكىڭ ،ئۇنىڭغا خۇددى

ئۇنى ئۇنتۇپ قالغان كىشىنىڭ مۇئامىلىسىنى قىلىپ ،ئۇنى ئېسىڭدىن چىقىرىپ تاشلىۋەتكىنىڭدەك،
بۈگۈن سەنمۇ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ تاشلىۋېتىلىسەن (يەنى دوزاختا قالىسەن).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى كۈنگە مۇالقات بولۇشنى ئۇنتۇغانلىقلىرى
ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرىغا ئوخشاش ،بىز بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى ئۇالرنى
دوزاختا قالدۇرىمىز)﴾((( .چۈنكى ،بېرىلىدىغان جازا قىلغان گۇناھنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ .قۇرئاننى
يادا ئېلىپ ،ئۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقتىن توسۇپ ۋە ئۇنتۇپ قالغان ئادەمگە قاتتىق جازا بېرىلىدىغانلىقىنى
ئاگاھالندۇرغان ھەدىسلەر كەلگەن بولسىمۇ ،قۇرئاننىڭ ئايىتىنى ئۇنتۇپ قېلىپ ،لېكىن ئۇنىڭ مەنىسىنى
ئۇنتۇپ قالمىغان ۋە شۇ ئايەتنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئەمەل قىلغان كىشى يۇقىرىدىكى ئايەتتە بايان
قىلىنغانتەھدىتنىڭئىچىگەكىرمەيدۇ.

*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
((( ئىسرا سۈرىسى  – 97ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  – 1ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

115

ھەددىدىن ئاشقان ۋە پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش جازا
بېرىمىز ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر ،تېخىمۇ باقىيدۇر﴿.﴾127

ھەددىدىن ئاشقانالرغا قاتتىق ئازاب قىلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ھەددىدىن ئېشىپ ،ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان كەلتۈرمىگەن ۋە ياخشى ئەمەل
ـ ئىبادەتلەرنى قىلىشتىن باش تارتقانالرغا قاتتىق ئازاب بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:

﴿ھەددىدىن ئاشقان ۋە پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش
جازا بېرىمىز ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر ،تېخىمۇ باقىيدۇر﴾.

ﷲتائاالئاخىرەتنىڭئازابىنىڭناھايىتىقاتتىقبولىدىغانلىقىۋەمەڭگۈداۋاملىشىدىغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دېدى(﴿ :پەرىشتىلەر ئۇ دۇنيادا) «سەۋرنى دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن
سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمىدېگەن ئوبدان!» دەيدۇ﴾(((.
﴿ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر ،تېخىمۇ باقىيدۇر﴾ يەنى ئاخىرەتنىڭ ئازابى
دۇنيانىڭ ئازابىدىن قاتتىقتۇر ۋە مەڭگۈلۈكتۇر .ئۇ ئازابقا چۈشۈپ قالغانالر شۇ ئازابتا مەڭگۈ
قالغۇچىالردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ـ بىرىگە لەنەت ئېيتىشقان بىر
جۈپ ئەر ـ خوتۇنغا مۇنداق دېدى« :دۇنيانىڭ ئازابى ھەقىقەتەن ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا قارىغاندا
بەك يەڭگىلدۇر».

*******
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛ
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ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك
قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ ئۇالر شۇ ئۈممەتلەرنىڭ ماكانلىرىدا مېڭىپ يۈرىدۇ ،ئەقىل
ئىگىلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴿ .﴾128ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ
(ئازابنى ئۇالردىن كېچىكتۈرۈشكە) قىلىۋەتكەن ھۆكمى ۋە ئالدىنئاال بەلگىلەپ قويغان ۋاقتى
بولمىسا ئىدى ،ئۇ چاغدا (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشى) چوقۇم ئىدى﴿ .﴾129ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە
سەۋر قىلغىن ،مەمنۇن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ،كۈن پېتىشتىن بۇرۇن،
كېچە ۋاقىتلىرىدا ۋە كۈندۈزنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ
ئېيتقىن (يەنى ناماز ئوقۇغىن) ۋە ھەمدە ئېيتقىن﴿.﴾130
((( رەئد سۈرىسى  24ـ ئايەت.

تاھا سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلىپ يوقىتىۋېتىشىدە ۋەز ـ
نەسىھەت قوبۇل قىلىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن بىر ئىبرەتنىڭ بار ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغانالر توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى
ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ ئۇالر شۇ ئۈممەتلەرنىڭ ماكانلىرىدا مېڭىپ يۈرىدۇ﴾ يەنى :ئى
مۇھەممەد! سەن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغان بۇ كاپىرالر بىزنىڭ ئۇالردىن ئىلگىرى
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان نۇرغۇنلىغان ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇقمامدۇ؟ شۇنىڭ
بىلەن ،بۇ كاپىرالر ئۇالردىن قېلىپ قالغان جايالردا ياشاپ تۇرۇپ ،كۆرۈۋاتقانلىرىدەك ئۇ ئۈممەتلەردىن
ھېچقانداق ئىز قالمىدى.
﴿ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالر زېمىندا سەير قىلمىدىمۇ؟ شۇنىڭ بىلەن ئۇالر (يەنى سەير قىلىپ) چۈشىنىدىغان
دىلالرغا ،ياكى ئاڭاليدىغان قۇالقالرغا ئىگە بولمىدىمۇ؟ ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ ،لېكىن
كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ
كورلۇقىدۇر ،كور ئادەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن قانچىلىغان
ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر بىلمەمدۇ؟ ئۇالر (يەنى مەككىلىكلەر) ئۇالر (يەنى ھاالك
بولغانالر) نىڭ يۇرتىدىن ئۆتۈپ تۇرىدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئازابنى ئۇالردىن كېچىكتۈرۈشكە)
قىلىۋەتكەن ھۆكمى ۋە ئالدىنئاال بەلگىلەپ قويغان ۋاقتى بولمىسا ئىدى ،ئۇ چاغدا (ئۇالرنىڭ ھاالك
بولۇشى) چوقۇم ئىدى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بىر كىشىنى ئۇنىڭغا پاكىت تۇرغۇزۇپ بولغاندىن كېيىن

ئازاباليمەن دېگەن ھۆكمى ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرغا بەلگىلەپ بەرگەن بىر مۇددىتى بولمىسا ئىدى،
ئەلۋەتتە ئازاب ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلەتتى.

سەۋر قىلىشقا ۋە بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇشقا بۇيرۇغانلىقى
كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىپ ،ئۇنىڭغا ھەرخىل
سۆز قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللىي بېرىپ مۇنداق دېدى:

﴿ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،مەمنۇن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ،كۈن
پېتىشتىنبۇرۇن،كېچەۋاقىتلىرىداۋەكۈندۈزنىڭدەسلەپكىۋەئاخىرقىۋاقىتلىرىداپەرۋەردىگارىڭغا
تەسبىھ ئېيتقىن (يەنى ناماز ئوقۇغىن)﴾ يەنى بامدات نامىزى بىلەن ئەسىر نامىزىنى ئوقۇغىن.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىز بىر كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق .پەيغەمبەر
((( ھەج سۈرىسى  – 46ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  – 26ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالم ئون كۈنلۈك تولۇن ئايغا قاراپ مۇنداق دېدى« :سىلەر يېقىندا (يەنى قىيامەت
كۈنىدە) پەرۋەردىگارىڭالرنى مۇشۇ ئاينى كۆرگەندەك شەكسىز كۆرىسىلەر ،ئۇنى كۆرۈشتە ھېچقانداق
توسالغۇغا ئۇچرىمايسىلەر ،چەكلىنىپ قالمايسىلەر .ئەگەر سىلەر كۈن ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن ناماز
(يەنى بامدات بىلەن ئەسىر نامىزىنى) ئوقۇشقا قادىر بواللىساڭالر ،ئوقۇڭالر» دەپ ،بۇ ئايەتنى
ئوقۇدى.
ئىمام ئەھمەد ئەممار ئىبنى رۇۋەيبەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كۈن چىقىشتىن ۋە كىرىپ كېتىشتىن بۇرۇن ناماز (يەنى بامدات بىلەن ئەسىر
نامىزىنى) ئوقۇغان كىشى ھەرگىز دوزاخقا كىرمەيدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .بۇ ھەدىسنى ئىمام
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿كېچە ۋاقىتلىرىدا ۋە كۈندۈزنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ
ئېيتقىن (يەنى ناماز ئوقۇغىن)﴾ يەنى سەن كېچىدە تەھەججۇد نامىزىنى ئوقۇغىن! بەزى ئالىمالر:

بۇ ئايەتتىن شام نامىزى بىلەن خۇپتەن نامىزى كۆزدە تۇتۇلغاندۇر -،دېدى.

ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەمنۇن قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿(شۇ كېچە تەقدىر قىلىنغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى) بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن بولغان ئىشتۇر ،بىز
ھەقىقەتەن (ئىنسانالرغا پەيغەمبەرلەرنى) ئەۋەتكۈچى بولدۇق﴾(((.
ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال (جەننەتكە كىرگەنلەرنى) ئى جەننەتتىكىلەر!-
دەپ چاقىرىدۇ .ئۇالر :بۇيرۇقىڭغا بىز تەييار! -دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالردىن( :سىلەرگە
بەرگەن بۇ نېمەتلەردىن) خۇرسەن بولدۇڭالرمۇ؟ -دەپ سورايدۇ .ئۇالر :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە
ھېچ كىشىگە بەرمىگەن نېمەتلەرنى بەرگەن تۇرساڭ ،بىز نېمە دەپ خۇرسەن بولمىغۇدەكمىز؟-
دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال (ئۇالرغا) :مەن سىلەرگە بۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىر نەرسىنى
بېرىمەن -،دەيدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالدىن :بۇنىڭدىن ياخشىراق قانداق نەرسە ئۇ؟ -دەپ سورايدۇ.
ﷲ تائاال (ئۇالرغا)( :ئۇ بولسىمۇ مېنىڭ رازىلىقىمدۇر) رازىلىقىمنى سىلەرگە بېرىمەن( ،سىلەردىن
غەزىپىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ) مەن سىلەرگە بۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز غەزەپ قىلمايمەن-،
دەيدۇ».
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يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ﷲ تائاال (جەننەتتىكىلەرگە) :ئى جەننەتكە
كىرگەنلەر! مەن سىلەرگە قىلغان ۋەدەمنى ھازىر ئورۇنلىماقچى -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر :ﷲ تائاال
يۈزلىرىمىزنى ئاق قىلدى (جەننەتكە كىرگەنلەردىن قىلدى) ،تارازا ـ مىزانلىرىمىزنى ئېغىر قىلدى،
دوزاختىن ساقالپ قېلىپ جەننەتكە كىرگۈزدى ،ئۇنىڭدىن باشقا ئەمدى قايسى ۋەدىدۇر؟-
دېيىشىدۇ( .شۇ ۋاقتىدا) پەردە كۆتۈرۈلىدۇ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ جامالىنى كۆرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۆزىنى كۆرۈۋېلىشتىن ياخشىراق بىر نېمەتنى بەرمىدى.
ئۇ يۇقىرىدىكى نېمەتلەرگە قوشۇپ بېرىلگەن نېمەتتۇر».

*******
((( دۇخان سۈرىسى  5ـ ئايەت.

تاھا سۈرىسى

ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
بىز (كۇففارالردىن) تۈرلۈك جامائەنى بەھرىمەن قىلغان دۇنيانىڭ نېمەتلىرى ۋە زىبۇ زىننەتلىرىگە
كۆز سالمىغىن ،بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى سىنايمىز ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ رىزقى (يەنى ساۋابى بۇ پانىي
نېمەتتىن) ياخشىدۇر ۋە ئەڭ باقىدۇر﴿( .﴾131ئى مۇھەممەد!) ئائىلەڭدىكىلەرنى (ۋە ئۈممىتىڭنى) نامازغا
بۇيرۇغىن ،ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن ،سەندىن بىز رىزىق تەلەپ قىلمايمىز .ساڭا بىز
رىزىق بېرىمىز ،ياخشى ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا خاستۇر﴿.﴾132

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بايالر بەھرىمەن بولۇۋاتقان نېمەتلەرگە
كۆز سالماسلىققا ۋە ئىبادەت قىلىش جەريانىدا دۇچ كەلگەن جاپا ـ
مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بايالرغا (ئۇالرنى سىناش ئۈچۈن) بېرىلگەن نېمەتلەرگە
كۆز ـ قىرىنى سالماسلىققا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز (كۇففارالردىن) تۈرلۈك جامائەنى بەھرىمەن

قىلغان دۇنيانىڭ نېمەتلىرى ۋە زىبۇ زىننەتلىرىگە كۆز سالمىغىن ،بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى سىنايمىز﴾

چۈنكى ،ﷲ تائاال ساڭا بۇالرغا بەرگەن نەرسىدىن كۆپ ياخشى نەرسىنى بەردى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :نامازدا) تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان يەتتە ئايەتنى (يەنى
فاتىھە سۈرىسىنى) ۋە ئۇلۇغ قۇرئاننى ھەقىقەتەن ساڭا ئاتا قىلدۇق .بەزى كاپىرالرنىڭ بىز بەھرىمەن
قىلغان نەرسىلىرىگە كۆز سالمىغىن ،ئۇالر (نىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) قايغۇرمىغىن ،مۆمىنلەرگە
كەمتەربولغىن﴾(((.
شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاالنىڭ ئاخىرەتتە پەيغەمبىرىگە تەييارالپ قويغان نەرسىنىڭ چەك ـ
چېگرىسى يوقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ساڭا (ئاخىرەتتە ساۋاب،
ھۆرمەت ۋە شاپائەت قاتارلىقالرنى) ئاتا قىلىدۇ ،سەن مەمنۇن بولىسەن﴾((( شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ رىزقى (يەنى ساۋابى بۇ پانىي نېمەتتىن) ياخشىدۇر ۋە
ئەڭ باقىيدۇر﴾.
ئىمام بۇخارى مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەسەل يېگەنلىكى سەۋەبى بىلەن چىققان جېدەلگە ئاالقىدار ئىش ئۈچۈن
ئاياللىرىنىڭ قېشىغا بىر ئاي بارماسلىققا قەسەم ئىچىپ ،ئاياللىرىدىن ئايرىلىپ تۇرغان ئىشى
توغرۇلۇقپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئۆيىگەكىرگەندە،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئىچىگەخورما
دەرىخىنىڭ يۇمشاق قوۋزاقلىرى تىقىلغان بىر ياستۇقنى بېشىغا قويۇپ ،بىر پارچە بورىنىڭ ئۈستىدە
((( ھىجر سۈرىسى  - 88 – 87ئايەتلەر.
((( زۇھا سۈرىسى  5ـ ئايەت.
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ياتقانلىقىنى كۆردى (بورا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇبارەك بەدەنلىرىگە پېتىپ كەتكەن ئىدى).
ئۆينىڭ ئىچىدە (تېرە ئاشالشتا دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان) بىر ئۇچۇم كەلگۈدەك بىر خىل
ئۆسۈملۈك ۋە تامغا ئېسىقلىق بىر پارچە تېرىال بار ئىدى .بۇالرنى كۆرۈپ ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆكۈلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا« :ئى ئۆمەر!
نېمىگە يىغاليسەن؟» دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! كىسرا بىلەن
قەيسەر باياشات تۇرمۇشتا ياشاۋاتىدۇ .سەن ﷲ نىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ھۆرمەتلىك
كىشى تۇرۇقلۇق مۇشۇنداق تۇرمۇشتا ياشامسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئۆمەر! سەن
شەكلىنىۋاتامسەن؟ ئۇالر بولسا ،باياشاتچىلىقلىرى پەقەت مۇشۇ دۇنيادىال بېرىلىدىغان كىشىلەردۇر»
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دۇنياغا ئېرىشەي دېسىال ،ئېرىشەلەيدىغان تۇرۇپ ،دۇنيادىكى
كىشىلەر ئىچىدە دۇنيانى ئەڭ سۆيمەيدىغان كىشى ئىدى .ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قولىغا مال ـ مۈلۈك كەلسە ،باشقىالرغا كەڭ قوللۇق بىلەن بۆلۈپ بېرىپ ،ئۆزىنىڭ ئەتىسى ئۈچۈن
ھېچنېمەئېلىپقالمايتتى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :سىلەرنىڭ ئېزىپ كېتىشىڭالردىن مېنى ئەڭ قورقۇتىدىغان نەرسە ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە
ئېچىپ بېرىدىغان زىبۇزىننەتلىرىدۇر» .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ زىبۇزىننەتلىرى
نېمە؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :زېمىننىڭ بەرىكەتلىرىدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئائىلەڭدىكىلەرنى (ۋە ئۈممىتىڭنى) نامازغا بۇيرۇغىن ،ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئادا
قىلىشقا چىداملىق بولغىن﴾ يەنى سەن ئۇالرنى ناماز ئوقۇتۇش ئارقىلىق ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن

قۇتۇلدۇرۇپ قالغىن .ﷲ تائاال ئەرلەرنى ئۆزىنىڭ خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىنى قۇتۇلدۇرۇپ
قېلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى ۋە باال ـ چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر
يېقىلغۇ بولىدىغان ،رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن
ساقالڭالر﴾(((.
ئىبنى ئەبۇھاتەم زەيد ئىبنى ئەسلەمەنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن بەزى كېچىلىرى ئۆمەرنىڭ قېشىدا قونۇپ قاالتتىم ،ئۇ بەزى كېچىسى قوپۇپ ناماز ئوقۇيتتى،
بەزى كېچىسى قوپمايتتى .قوپمىغان كېچىلىرى بىز ئۇنى بۇرۇنقى ئادىتىگە ئوخشاش قوپماپتۇ
دەيتتۇق .ئۇ ئۇيقۇسىدىن ئويغانغان ۋاقتىدا باال ـ چاقىلىرىنىمۇ ئويغىتىپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇيتتى:
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﴿(ئى مۇھەممەد!) ئائىلەڭدىكىلەرنى (ۋە ئۈممىتىڭنى) نامازغا بۇيرۇغىن ،ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا
چىداملىقبولغىن﴾.

﴿سەندىن بىز رىزىق تەلەپ قىلمايمىز .ساڭا بىز رىزىق بېرىمىز﴾ يەنى سەن ناماز ئوقۇساڭ،
ئويلىمىغان يەردىن ساڭا رىزىق بېرىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشقان چاغدا ،ئۇالر بىلەن
چىرايلىقچە يېنىشىڭالر ياكى ئۇالر بىلەن چىرايلىقچە ئۈزلىشىپ كېتىڭالر( ،يېنىشقان ،ئاجراشقان
چېغىڭالردا) ئاراڭالردىن ئىككى ئادىل گۇۋاھچىنى گۇۋاھ قىلىڭالر ،خۇدالىق ئۈچۈن (توغرا) گۇۋاھ
((( تەھرىم سۈرىسى  – 6ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تاھا سۈرىسى

بولۇڭالر ،بۇنىڭ بىلەن (يەنى بۇ ھۆكۈم بىلەن) ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان كىشىگە
ۋەز ـ نەسىھەت قىلىنىدۇ ،كىمكى ﷲ دىن قورقىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ.
ﷲ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ﴾(((﴿ ،جىنالرنى ،ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت
قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم .ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنى
تىلىمەيمەن .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىگە رىزىق بەرگۈچىدۇر ،قۇدرەتلىكتۇر( ،ﷲ نىڭ) قۇۋۋىتى
ئارتۇقتۇر﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :سەندىن بىز رىزىق تەلەپ قىلمايمىز .ساڭا بىز
رىزىق بېرىمىز﴾ تىرمىزى بىلەن ئىبنى ماجە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس

قۇددىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى ئادەم بالىسى!
سەن ماڭا ئىبادەت قىلىش بىلەن بولغىن ،مەن سېنى قانائەتچان قىلىمەن .ئېھتىياجىڭنى مەن
قاندۇرىمەن ،ئەگەر ئۇنداق قىلمىساڭ ،دىلىڭنى ئارزۇ ـ ئىستەكلەرگە ئېرىشىش كويىغا سالىمەن،
ئېھتىياجىڭنىبولسا،قاندۇرمايمەن».
ئىبنى ماجە زەيد ئىبنى سابىتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئەگەر بىر كىشىنىڭ مەقسىتى دۇنياغا ئېرىشىش بولۇپ قالسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئىشىنى
رېتىمسىز قىلىپ ،پېقىرلىقنى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا كۆرىنىپ تۇرىدىغان قىلىپ قويىدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇ ھەرقانچە تىرىشسىمۇ ،ئۇنىڭغا دۇنيادىن ئەسلىدە پۈتۈلۈپ كەتكىنىدىن باشقىسى بېرىلمەيدۇ.
بىر كىشىنىڭ مەقسىتى ئاخىرەت بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئىشىنى رېتىملىك قىلىدۇ .دىلىنى
قانائەتچانلىق بىلەن تولدۇرىدۇ .دۇنيا ئۇنىڭغا ئۇنىڭ خالىمىغىنىغا قارىماي تۆكۈلۈپ كېتىدۇ».
﴿ياخشى ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا خاستۇر﴾ يەنى دۇنيا  -ئاخىرەتنىڭ ياخشى ئاقىۋىتى
بولغان جەننەت تەقۋادارالرغا خاستۇر .ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
بايان قىلىنىدۇ« :مەن كېچىدە مۇنداق بىر چۈش كۆرۈپتىمەن( .چۈشۈمدە) بىز رافىئىنىڭ ئوغلى
ئۇقبەنىڭ ھويلىسىدا ئىكەنمىز ،بىزگە ئىبنى تابنىڭ ھۆل خورمىلىرىدىن كەلتۈرۈلۈپتۇ ،مەن:
بىزگە بۇ چۈشتە ئىشارەت قىلىنغاندەك ،ئاخىرەتنىڭ ياخشى ئاقىۋىتى بېرىلىدىكەن ،بىزنىڭ
دىنىمىزنىڭ ھۆكۈملىرى تولۇق ئورۇنلىنىپتۇ -،دەپ تەبىر بەردىم» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم
رىۋايەت قىلغان.

*******
ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐ
((( تاالق سۈرىسى  - 3 – 2ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
((( زارىيات سۈرىسى  - 58 - 56ئايەتكىچە.
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ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)(« :مۇھەممەد) پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بىزگە بىرەر مۆجىزە
كەلتۈرسىچۇ!» دەيدۇ ،ئۇالرغا بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قۇرئان
كەلمىدىمۇ؟﴿ ﴾133ئەگەر 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﴿ .﴾134ئېيتقىنكى،
ھەممە (سىلەرنىڭ ۋە بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۈتمەكتە .سىلەرمۇ كۈتۈڭالر،
كىملەرنىڭ توغرا يول ئىگىلىرى ئىكەنلىكىنى ۋە كىملەرنىڭ ھىدايەت تاپقانلىقىنى (ئۇزاققا قالماي)
بىلىسىلەر»﴿.﴾135

قۇرئان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە روشەن دەلىل
بولسىمۇ ،مۇشرىكالرنىڭ يەنە ئۇنىڭ راستچىل پەيغەمبەرلىكىگە كۆرسىتىپ
بېرىدىغان ئاالمەتلەرنى تەلەپ قىلغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن (ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن
ئەۋەتىلگەن ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان) پاكىت كەلتۈرۈشىنى تەلەپ
قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)(« :مۇھەممەد)
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بىزگە بىرەر مۆجىزە كەلتۈرسىچۇ!» دەيدۇ﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرغا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان قۇرئان كەلمىدىمۇ؟﴾ قۇرئان بۇرۇنقى كىتابالردا بايان قىلىنغان خەۋەرلەرنىڭ ھەممىسىنى

ئۆز ئىچىگە ئېلىپ كەلدى .قۇرئان بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنىڭ كىتابلىرى ئۈچۈن بىر كۆزەتچى
بولۇپ ،ئۇ كىتابالرنىڭ توغرا يەرلىرىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ،قەستەن ئۆزگەرتىۋېتىلگەن يەرلىرىنى
كۆرسىتىپبېرىدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر« :نېمىشقا ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارىدىن مۆجىزىلەر
نازىل قىلىنمايدۇ» دېدى .ئېيتقىنكى« ،مۆجىزىلەر ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر
(مېنىڭ قولۇمدا ئەمەستۇر) ،مەن پەقەت بىر ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن» .بىزنىڭ ساڭا
ئۇالرغا تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا (مۆجىزە بولۇشقا) كۇپايە
قىلمىدىمۇ؟ بۇ كىتابتا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن شەك ـ شۈبھىسىز رەھمەت ۋە ۋەز ـ نەسىھەت
بار﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ھەر قانداق بىر
پەيغەمبەرگە كىشىلەر ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغان مۆجىزىلەردىن بېرىلدى ،ماڭا بېرىلگەن مۆجىزە
ﷲ تائاال ماڭا ۋەھىي قىلغان قۇرئان بولدى .قىيامەت كۈنى مەن ماڭا ئەگەشكەن كىشىنىڭ
ئەڭ كۆپ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمەن» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىستە ئۆزىگە بېرىلگەن
مۆجىزىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ كاتتىسى بولغان قۇرئان كەرىمنىال بايان قىلدى .ئەگەر بايان قىالي
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  - 51 – 50ئايەتلەر.

تاھا سۈرىسى

دېسە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاندىن باشقا سان ـ ساناقسىز مۆجىزىلەر بېرىلگەن ئىدى.
﴿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﴾ ﷲ تائاال بۇ يالغانچىالرغا

ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئايەتلىرى كەلسىمۇ ،ئۇالرنىڭ يەنىال ئەگەشمەيدىغانلىقىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى
كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)( .ھاالك بولغان شەھەرلەر ئاھالىلىرى ئىچىدە) يۇنۇس قەۋمىدىن
باشقىسىغا(ئازابنىڭئاالمىتىنىكۆرۈپ)ئېيتقانئىمانىنىڭپايدىسىبولغىنىيوق،يۇنۇسقەۋمى
ئىمان ئېيتقاندا ،دۇنيا ھاياتىدا رەسۋا قىلىدىغان ئازابنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈۋەتتۇق،
ئۇالرنى مەلۇم ۋاقىتقىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر دۇنيادىكى شەيئىلەردىن) بەھرىمەن
قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بۇ بىز نازىل قىلغان (قۇرئان) مۇبارەك كىتابتۇر،
ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغۇچىالردىن بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر( ،ئۇنىڭغا
مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) ساقلىنىڭالر( .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.
ياكى 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﴾(((﴿ ،ئۇالر ئۆزلىرىگە
ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلسە ،ھەر قانداق ئۈممەتكە قارىغاندا ئەڭ ھىدايەت
تاپقۇچى بولىدىغانلىقلىرى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشتى .ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن
چاغدا (ھىدايەتتىن) تېخىمۇ يىراق بولۇشتى﴾(((﴿ ،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!)سىلەرنېمىنىبىلىسىلەر؟مۆجىزىلەركەلسەئۇالرئېھتىمال،ئۇنىڭغائىشەنمەسلىكلىرى
مۇمكىن .ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز،
ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ) ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا
تېڭىرقاپيۈرۈشكەقويۇۋېتىمىز﴾(((.

ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى (ئۇنىڭغا) قارشىلىق قىلغان ،ئۇنىڭغا
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى 157 - 155ـ ئايەتكىچە.
((( فاتىر سۈرىسى  – 42ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  - 110 - 109ئايەتلەر.
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ئىشەنمىگەن ۋە كۇپۇرلۇقىدا داۋاملىشىۋەرگەن كاپىرالغا مۇنداق دېيىشىگە بۇيرۇدى﴿ :ئېيتقىنكى،
ھەممە (سىلەرنىڭ ۋە بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۈتمەكتە .سىلەرمۇ كۈتۈڭالر،
كىملەرنىڭتوغرايولئىگىلىرىئىكەنلىكىنىۋەكىملەرنىڭھىدايەتتاپقانلىقىنى(ئۇزاققاقالماي)
بىلىسىلەر»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمنىڭ يولىنىڭ ئەڭ خاتا ئىكەنلىكىنى

ئۇالر (ئاخىرەتتە) ئازابنى كۆرگەن چاغدا بىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر ئەتە (يەنى ئاخىرەتتە) كىمنىڭ
يالغانچى،مۇتەكەببىرئىكەنلىكىنىبىلىدۇ﴾(((.
شۇنىڭ بىلەن ،تاھا سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .ﷲ تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن!
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((( فۇرقان سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ يىر قىسمى.
((( قەمەر سۈرىسى  26ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 112 ،ئايەت
بۇسۈرىنىڭپەزىلىتى
ئىمام بۇخارى ئابدۇراھمان ئىبنى يەزىدتىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسرا ،كەھف ،مەريەم ،تاھا ۋە ئەنبىيا سۈرىلىرى ئۇلۇغلۇقتا
ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ۋە مەن ئەڭ ئاۋۋال ئۆگەنگەن سۈرىلەردۇر.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
كىشىلەرگەئۇالرنىڭ(ئەمەللىرىدىن)ھېسابئېلىنىدىغانۋاقىت(يەنىقىيامەت)يېقىنالشتى،
ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر( ،قىيامەت توغرۇلۇق ئويلىنىشتىن) يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر﴿ .﴾1ئۇالرغا
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن (قۇرئاندا) يېڭى ۋەز  -نەسىھەت نازىل بولسىال ،ئۇالر ئۇنىڭغا مەسخىرە
قىلغان ھالدا قۇالق سېلىشىدۇ﴿ .﴾2ئۇالرنىڭ دىللىرى (ﷲ نىڭ كاالمىدىن) غەپلەتتىدۇر،
كاپىرالر ئۆز ئارا« :بۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) پەقەت سىلەرگە ئوخشاش (ئاددى)
بىر ئىنسان ،سىلەر سېھىرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنى قوبۇل قىالمسىلەر؟» دەپ يوشۇرۇن

سۆزلىشىدۇ﴿( .﴾3پەيغەمبەر) ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم ئاسمان ،زېمىندا ئېيتىلغان سۆزلەرنى بىلىپ
تۇرىدۇ ،ﷲ (سۆزلىرىڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر»﴿( .﴾4كاپىرالر
قۇرئان سېھىردۇر دەپال قالماستىن) «بەلكى ئۇ (مۇھەممەدنىڭ) قااليمىقان چۈشلىرىدۇر ،بەلكى ئۇنى
ئۆزى ئويدۇرۇپ چىقارغاندۇر ،بەلكى ئۇ شائىردۇر ،ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش بىزگە بىرەر مۆجىزە
كەلتۈرسۇن» دېيىشتى﴿ .﴾5ئۇالردىن ئىلگىرى ،بىز ھاالك قىلغان شەھەرلەردىن (يەنى ئاھالىسىدىن)
ھېچقايسىسى ئىمان ئېيتمىغان تۇرسا( ،مۆجىزىلەرنى كۆرسەتسەك) ئۇالر ئىمان ئېيتامدۇ؟﴿﴾6

قىيامەت ناھايىتى يېقىنلىشىپ قالغان بولسىمۇ ،كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭدىن
بىخۇد يۈرۈۋاتقانلىقى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنىنىڭ ناھايىتى يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنى ،لېكىن كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭ

ئۈچۈن تەييارلىقسىز ،بىخۇد يۈرۈۋاتقانلىقىدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ
(ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىنىدىغان ۋاقىت (يەنى قىيامەت) يېقىنالشتى ،ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر،
(قىيامەت توغرۇلۇق ئويلىنىشتىن) يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر﴾.
نەسەئى ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ(﴿ :قىيامەت توغرۇلۇق ئويلىنىشتىن) يۈز
ئۆرۈمەكتىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۇالر

بۇ دۇنيادا قىيامەت كۈنىگە تەييارلىق قىلىشتىن بىخۇد يۈرگۈچىلەر ھەم ئۇ ھەقتە ئويلىنىشتىن يۈز
ئۆرۈگۈچىلەردۇر».
ﷲ تائاال قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ پەرمانى (يەنى
قىيامەت) چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭغا ئالدىراپ كەتمەڭالر﴾(((﴿ ،قىيامەت يېقىنالشتى ،ئاي يېرىلدى.
(قۇرەيش كۇففارلىرى) بىرەر مۆجىزىنى كۆرسىال (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈپ ،بۇ «داۋامالشقۇچى سېھىردۇر»
دېيىشىدۇ﴾(((.

ئاندىن ﷲ تائاال قۇرەيش ۋە باشقا كاپىرالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرگە چۈشۈرگەن ۋەھىيسىگە
يەنى قۇرئانغا قۇالق سالمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
(قۇرئاندا) يېڭى ۋەز  -نەسىھەت نازىل بولسىال ،ئۇالر ئۇنىڭغا مەسخىرە قىلغان ھالدا قۇالق سېلىشىدۇ.
ئۇالرنىڭ دىللىرى (ﷲ نىڭ كاالمىدىن) غەپلەتتىدۇر﴾.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قۇرئاننىڭ يېڭى ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر كىتاب
ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى :ئەھلى كىتابالرنىڭ قوللىرىدىكى كىتابالر كەم ـ زىيادە قىلىنىپ،
ئۆزگەرتىلىپ كەتكەن تۇرسا ،سىلەر نېمىشقا ھۆكۈم سورايسىلەر؟ سىلەرنىڭ كىتابىڭالر (قۇرئان) يېڭى
ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،ﷲ تائاالنىڭ كىتابلىرى ئىچىدە ئەڭ يېقىندا چۈشۈرۈلگەن
كىتابتۇر .سىلەر ئۇنى ھېچ قانداق ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈلمىگەن ھالىتىدە ئوقۇيسىلەر .بۇنى ئىمام بۇخارىمۇ
شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.
((( نەھل سۈرىسى  – 1ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەمەر سۈرىسى  - 2 – 1ئايەتلەر.

ئەنبىيا سۈرىسى

﴿كاپىرالر ئۆز ئارا« :بۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) پەقەت سىلەرگە ئوخشاش (ئاددى) بىر
ئىنسان ،سىلەر سېھىرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنى قوبۇل قىالمسىلەر؟» دەپ يوشۇرۇن سۆزلىشىدۇ﴾ پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم ئۆزلىرىگە ئوخشاش ئادەم بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر :بىزگە كەلمىگەن ۋەھىي قانداق
بولۇپ بۇنىڭغا كېلىپ قالدى؟ -دەپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە
شەك قىلىشتى ،شۇڭا ئۇالر بۇنى بىر سېھىرگەرلىك دەپ ئويالپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر سېھىرنى
كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنى قوبۇل قىالمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭغا ئەگىشەمسىلەر؟ سېھىر قىلغان كىشى بىلەن
ئوخشاشبوالمسىلەر؟
ئۇالرغا بېرىلگەن جاۋاب مۇنداق بولدى(﴿ :پەيغەمبەر) ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم ئاسمان  -زېمىندا
ئېيتىلغان سۆزلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ھېچقانداق نەرسە ئۇنىڭغا يوشۇرۇن بولمايدىغان زات ﷲ

ئاسمان زېمىندىكى ھەر قانداق سۆزنى بىلىپ تۇرىدۇ .ﷲ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكىلەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان بۇ قۇرئاننى چۈشۈردى .ﷲ دىن باشقا بىرسى بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرەلمەيدۇ
﴿ﷲ (سۆزلىرىڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر»﴾ بۇ ئۇالرغا سېلىنغان
قاتتىق بىر تەھدىتتۇر.

كاپىرالرنىڭ قۇرئان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا ئېيتقانلىرى،
مۆجىزىلەرنى تەلەپ قىلىشى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قۇرئاننى گاھى سېھىر ،گاھى شېئىر ،گاھى مۇھەممەدنىڭ قااليمىقان
چۈشلىرى ،گاھى ئۇنىڭ تەرىپىدىن توقۇپ چىقىرىلغان بىر كىتاب دەپ ،بۇ ھەقتە قايمۇقۇپ ،ئۇنىڭغا
بەرگەن باھالىرىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قالغانلىقىدىن ۋە ئۇالرنىڭ تەرسالىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :كاپىرالر قۇرئان سېھىردۇر دەپال قالماستىن) «بەلكى ئۇ (مۇھەممەدنىڭ) قااليمىقان چۈشلىرىدۇر،
بەلكى ئۇنى ئۆزى ئويدۇرۇپ چىقارغاندۇر ،بەلكى ئۇ شائىردۇر﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەققىدە بۇ سۆزلەرنى قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ سېنىڭ توغراڭدا (بىردەم سېھىرگەر ،بىردەم شائىر ۋە بىردەم مەجنۇن
دېگەندەك) نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈرگەنلىكىگە قارىغىن ،ئۇالر (مۇشۇنداق بوھتانالرنى چاپالش بىلەن)
ئازدى ،ئۇالر (ھىدايەتكە) يول تاپالمايدۇ﴾(((.
ئاندىن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سالىھ ،مۇسا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالرنىڭ مۆجىزىلىرىگە
ئوخشاش بىر مۆجىزە كەلتۈرۈشىنى تەلەپ قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش
بىزگە بىرەر مۆجىزە كەلتۈرسۇن﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ تەلەپ قىلغان مۆجىزىلىرىنى كەلتۈرمىگەنلىكىنىڭ سەۋەبىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى(﴿ :قۇرەيش مۇشرىكلىرى تەلەپ قىلغان) مۆجىزىلەرنى مەيدانغا كەلتۈرمەسلىكىمىز پەقەت
بۇرۇنقىالر (يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ) مۆجىزىلەرنى يالغانغا چىقارغانلىقى ئۈچۈندۇر﴾(((.
((( ئىسرا سۈرىسى  – 48ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  – 59ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇالرمۇ بۇرۇنقىالرغا ئوخشاش تەلەپ قىلغان مۆجىزىنى كەلتۈرۈپ بەرسە ،ئۇنىڭغا ئىمان
ئېيتمايدىغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرى ،بىز ھاالك قىلغان شەھەرلەردىن
(يەنى ئاھالىسىدىن) ھېچقايسىسى ئىمان ئېيتمىغان تۇرسا( ،مۆجىزىلەرنى كۆرسەتسەك) ئۇالر ئىمان
ئېيتامدۇ؟﴾يەنىبىزپەيغەمبەرلەرنىئەۋەتكەنشەھەرلەردىنبىرەرسىگەئۇالرنىڭپەيغەمبەرلىرىئارقىلىق

بىرەر مۆجىزىنى بەرسەك ،ئۇالر ئۇ مۆجىزىگە ئىشەنمەستىن ،ئۇنى ئىنكار قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،بىز
(ئۇالرنىڭ مۇشۇنداق قىلغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق .ئۇالر ئىمان ئېيتمىغان يەردە ،بۇالر
مۆجىزىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ ،ھەرگىز ئىمان ئېيتمايدۇ .بەلكى سەن ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەرنى
كۆرسەتكەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە ،ئۇالر ھەرگىز ئىمان ئېيتمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك
بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە
(ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾((( يەنى ئۇالر بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزىلەردىن كاتتا ،ئوچۇق،
روشەن ۋە كەسكىن مۆجىزىلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدا كۆرگەن تەقدىردىمۇ ھەتتا ئازابنى
كۆرمىگىچەئىمانئېيتمايدۇ.

*******
ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى (پەرىشتىلەرنى ئەمەس) پەقەت ئىنسانالرنىال پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتتۇق ،ئەگەر (بۇنى) بىلمىسەڭالر ،ئەھلى ئىلىمدىن (يەنى تەۋرات ،ئىنجىلالرنى بىلىدىغانالردىن)
سوراڭالر﴿ .﴾7پەيغەمبەرلەرنى تاماق يېمەيدىغان جەسەت قىلغىنىمىز يوق (يەنى ئۇالر بارلىق كىشىلەرگە
ئوخشاش يەيدۇ ،ئىچىدۇ) ھەمدە ئۇالر (دۇنيادا ئۆلمەي) مەڭگۈ قالىدىغان بولغىنى يوق (يەنى ئۇالرمۇ
بارلىق كىشىلەرگە ئوخشاش ۋاپات بولىدۇ)﴿ .﴾8ئاندىن ئۇالرغا (ئۇالرغا ياردەم بېرىش ،ئۇالرنى ئىنكار
قىلغانالرنى ھاالك قىلىشتىن ئىبارەت) ۋەدىمىزنى راست قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرنى ۋە بىز خالىغانالرنى
قۇتقۇزدۇرق( ،كۇفرىدا ۋە گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنى ھاالك قىلدۇق﴿.﴾9
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پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىنسانالردىن ئىكەنلىكى
ﷲتائاالپەيغەمبەرلەرنىڭئادەمبالىلىرىئىچىدىنئەۋەتىلىدىغانلىقىنىئىنكارقىلغانالرغارەددىيە
بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز سەندىن ئىلگىرى پەقەت شەھەر ئاھالىسىدىن بولغان ئەرلەرنى پەيغەمبەر
قىلىپ ،ئۇالرغا ۋەھيى قىلدۇق﴾((( ﷲ تائاال بۇ توغرىسىدا يەنە مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،مەن
((( يۇنۇس سۈرىسى  - 97 – 96ئايەتلەر.
((( يۈسۈف سۈرىسى 109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

(ﷲ ئىنسانالرنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن) تۇنجى پەيغەمبەر ئەمەسمەن﴾(((.
ﷲ تائاال ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭمۇ ئىنسانالردىن كەلگەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر« :ئىنسان بىزنى ھىدايەت قىالالمدۇ؟» دېدى﴾(((.
﴿ئەگەر (بۇنى) بىلمىسەڭالر ،ئەھلى ئىلىمدىن (يەنى تەۋرات ،ئىنجىلالرنى بىلىدىغانالردىن)
سوراڭالر﴾ يەنى سىلەر يەھۇدىي ،خرىستىئان ۋە باشقا تائىپىلەرنىڭ ئىچىدىكى بىلىملىك ئادەملەردىن:

پەيغەمبەرلەر ئىنسانالر ئىچىدىن ئەۋەتىلگەنمۇ ياكى پەرىشتىلەر ئىچىدىن ئەۋەتىلگەنمۇ؟ -دەپ سوراڭالر.
ئەمەلىيەتتە ،پەيغەمبەرلەر ئىنسانالردىندۇر .پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىنسانالردىن بولۇشى ﷲ تائاالنىڭ
بەندىلىرىگە بەرگەن بىر نېمىتىدۇر .چۈنكى ،كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ تىپىدىن بولغان پەيغەمبەرلەردىن
مەسىلىلەرنىسوراپ،ھۆكۈملەرنىئېلىشئىمكانىيىتىگەئېرىشەلەيدۇ.

﴿پەيغەمبەرلەرنىتاماقيېمەيدىغانجەسەتقىلغىنىمىزيوق(يەنىئۇالربارلىقكىشىلەرگەئوخشاش
يەيدۇ ،ئىچىدۇ)﴾ ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ باشقا ئىنسانالرغا ئوخشاش يەپ ـ ئىچىدىغانلىقى ،بازارالرغا

كىرىپ بىر نەرسە سېتىۋالىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىال ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى ،بازارالردا مېڭىپ يۈرەتتى﴾((( پەيغەمبەرلەرنىڭ يەپ
ـ ئىچىشى ،ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :بازارالردا (بىز تاماق يېگەندەك) تاماق يەيدىغان( ،بىز ماڭغاندەك)
مېڭىپ يۈرىدىغان بۇ قانداق پەيغەمبەر؟ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇش ئۈچۈن ﷲ
ئۇنىڭغا نېمىشقا بىر پەرىشتە ئەۋەتمىدى .يا ئۇنىڭغا بىر خەزىنە بېرىلمىدى ،يا ئۇنىڭغا مېۋىلىرىنى
يەيدىغان بىر باغ بېرىلمىدى؟» زالىمالر (يەنى كاپىرالر)« :سىلەر پەقەت سېھىرلەنگەن بىر ئادەمگە
ئەگىشىۋاتىسىلەر»﴾((( دېگەن ئايىتىدىكى كاپىرالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك پەيغەمبەرلەرگە ھېچقانداق
بىر دەخلىسى بولمايدۇ.

﴿ھەمدە ئۇالر (دۇنيادا ئۆلمەي) مەڭگۈ قالىدىغان بولغىنى يوق (يەنى ئۇالرمۇ بارلىق كىشىلەرگە
ئوخشاش ۋاپات بولىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى

(ئىنسانالردىن)ھېچكىشىنىمەڭگۈياشاتقىنىمىزيوق﴾((( يەنىسەندىنئىلگىرىكەلگەنپەيغەمبەرلەرنى
مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق .ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى پەقەت پەرىشتىلەر (ﷲ تائاال تەرىپىدىن) ئېلىپ چۈشكەن
ھۆكۈم بىلەن كىشىلەر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىپ ،ئۇالرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇپ ،يامان ئىشتىن توسۇشتىن
ئىبارەتتۇر.

﴿ئاندىنئۇالرغا(ئۇالرغاياردەمبېرىش،ئۇالرنىئىنكارقىلغانالرنىھاالكقىلىشتىنئىبارەتۋەدىمىزنى
راست قىلىپ بەردۇق﴾ شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى ۋە بىز خالىغانالرنى قۇتقۇزدۇرق﴾ يەنى
پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكەن مۆمىنلەرنى قۇتقۇزدۇق(﴿ .كۇفرىدا ۋە گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنى
ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالرنى ھاالك قىلدۇق.
((( ئەھقاف سۈرىسى  – 9ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاغابۇن سۈرىسى  – 6ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  8 - 7ــ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  – 34ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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*******
ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
سىلەرنىڭ شان  -شەرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) سىلەرگە ھەقىقەتەن
نازىل قىلىپ بەردۇق( .بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴿ ﴾10بىز (ئاھالىسى) كۇففار بولغان نۇرغۇن شەھەرلەرنى
ھاالك قىلدۇق .ئۇالردىن كېيىن (ئورنىغا) باشقا قەۋمنى پەيدا قىلدۇق﴿ .﴾11ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ
(كەلگەنلىكىنى) ھېس قىلغان چاغدا ئۇشتۇمتۇت قاچىدۇ﴿( .﴾12پەرىشتىلەر ئۇالرغا مەسخىرە قىلىپ
ئېيتتى) «قاچماڭالر ،باياشات تۇرمۇشۇڭالرغا ،تۇرالغۇ جايىڭالرغا قايتىڭالر ،سىلەردىن (مۇھىم ئىشالردا
مەسلىھەت) سورىلىشى مۇمكىن»﴿ .﴾13ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! ھەقىقەتەن بىز زالىم بولۇپتۇق»
دېيىشتى﴿ .﴾14ئۇالرنى ئورۇلغان زىرائەتتەك ھاالك قىلىپ ،جانلىرىنى ئالغىنىمىزغا قەدەر ،ئۇالر يۇقىرىقى
پەريادىنى تەكرارالپ تۇردى﴿.﴾15

قۇرئاننىڭ پەزىلىتى
ﷲ تائاال قۇرئاننىڭ شەرەپلىك بىر كىتاب ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىپ ۋە ئۇنىڭ قەدرىنى
چۈشىنىشكە رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنىڭ شان  -شەرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) سىلەرگە ھەقىقەتەن نازىل قىلىپ بەردۇق﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمامۇ
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىقىغا ئوخشاش دېدى.
﴿(بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى بۇ نېمەتنى چۈشىنىپ ئۇنى قوبۇل قىلمامسىلەر؟ ﷲ تائاال
قۇرئاننىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن شەرەپ ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق
دېدى﴿ :قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قەۋمىڭگە ئەلۋەتتە (ئۇلۇغ) شەرەپتۇر ،سىلەر كەلگۈسىدە (بۇ نېمەت
ئۈستىدە)سورىلىسىلەر﴾(((.
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زالىمالرنىڭ قانداق ھاالك قىلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇرۇن ئىمان كەلتۈرگىلى ئۇنىمىغان نۇرغۇنلىغان ئاھالىلەرنى ھاالك قىلىپ

يوقىتىۋەتكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز (ئاھالىسى) كۇففار بولغان نۇرغۇن شەھەرلەرنى
ھاالكقىلدۇق﴾﴿،نۇھتىنكېيىن(پەيغەمبەرلىرىنىئىنكارقىلغان)نۇرغۇنئۈممەتلەرنىھاالكقىلدۇق﴾(((،
((( زۇخرۇف سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  – 17ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

﴿نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم بولغانلىقلىرى ئۈچۈن (شەھەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ) ئۆگزىلىرى ئۆرۈلۈپ،
ئۈستىگە تاملىرى يىقىلغان نۇرغۇن تاشالندۇق قۇدۇقالر ۋە ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز) قالغان﴾(((،
﴿ئۇالردىن كېيىن (ئورنىغا) باشقا قەۋمنى پەيدا قىلدۇق .ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ (كەلگەنلىكىنى)
ھېس قىلغان چاغدا ئۇشتۇمتۇت قاچىدۇ﴾ يەنى ئۇالر (پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا ۋەدە قىلغىنىدەك) ئازابنىڭ

چوقۇم كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن ۋاقتىدا ئۇشتۇمتۇت قاچىدۇ.

﴿(پەرىشتىلەر ئۇالرغا مەسخىرە قىلىپ ئېيتتى) «قاچماڭالر ،باياشات تۇرمۇشۇڭالرغا ،تۇرالغۇ
جايىڭالرغا قايتىڭالر﴾ يەنى ئۇالرنى مەسخىرە قىلىپ ،كەمسىتىش يۈزىسىدىن :ئازابنىڭ چۈشىشىدىن

قاچماڭالر! سىلەر بۇرۇنقى باياشات ،كۆڭۈللۈك تۇرمۇشۇڭالرغا ۋە ئېسىل تۇرالغۇ جايلىرىڭالرغا قايتىڭالر-،
دېيىلىدۇ.
﴿سىلەردىن (مۇھىم ئىشالردا مەسلىھەت) سورىلىشى مۇمكىن»﴾ يەنى سىلەر بېرىلگەن نېمەتلەرگە
شۈكۈر قىلغان ـ قىلمىغانلىقىڭالردىن سورىلىشىڭالر مۇمكىن.

﴿ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! ھەقىقەتەن بىز زالىم بولۇپتۇق» دېيىشتى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە ھېچ نەرسە
پايدا ئېلىپ كېلەلمەيدىغان ۋاقىتتا ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تونۇشتى﴿ ،ئۇالرنى ئورۇلغان زىرائەتتەك
ھاالك قىلىپ ،جانلىرىنى ئالغىنىمىزغا قەدەر ،ئۇالر يۇقىرىقى پەريادىنى تەكرارالپ تۇردى﴾ يەنى تاكى
بىز ئۇالرنى ئورۇپ ياتقۇزۇۋېتىلگەن زىرائەتتەك ھاالك قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ھەرىكەت ۋە ئاۋازلىرى توختىغانغا
قەدەر ،ئۇالر (ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىشقان يۇقىرىدىكى) پەريادىنى تەكرارالپ تۇردى.

*******
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
بىز ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئويناپ ياراتقىنىمىز يوق (يەنى
ئۇالرنى بىكار ياراتماستىن ،قۇدرىتىمىزنىڭ ئاالمەتلىرى سۈپىتىدە ياراتتۇق)﴿ .﴾16ئەگەر بىز ئىچ پۇشۇقى
قىلماقچى بولساق ،قېشىمىزدىكى نەرسىلەر بىلەن قىالتتۇق ،ئەگەر (شۇنى) ئىرادە قىلغان بولساق
(لېكىن بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن ئۇنداق قىلىشنى ئىرادە قىلمىدۇق)﴿ .﴾17بىز ھەق
ئارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز ،ھەق باتىلنى يوقىتىدۇ ،باتىل ناگاھان يوقىلىدۇ( ،ئى كۇففارالر
جامائەسى! ﷲ نى بالىسى بار ،خوتۇنى بار دەپ) سۈپەتلىگەن سۆزۈڭالردىن سىلەرگە ۋاي!﴿.﴾18
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكىلەر (يەنى
پەرىشتىلەر) ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن تەكەببۇرلۇق قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇ﴿ .﴾19ئۇالر
كېچە ـ كۈندۈز تەسبىھ ئېيتىدۇ ،بوشاشمايدۇ﴿.﴾20
((( ھەج سۈرىسى  – 45ئايەت.
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دۇنيانىڭ بىر ھېكمەت ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال ئاسمان ـ زېمىننى يامان ئىشالرنى قىلغانالرنى جازاالش ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغانالرنى
مۇكاپاتالش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى ،ئۇنى بىكاردىن ،مەقسەتسىز ياراتمىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :بىز ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئويناپ ياراتقىنىمىز يوق (يەنى
ئۇالرنى بىكار ياراتماستىن ،قۇدرىتىمىزنىڭ ئاالمەتلىرى سۈپىتىدە ياراتتۇق)﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى
بىكار ياراتمىدۇق ،ئۇ (يەنى ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ قاراش) كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر ،كاپىرالرغا
دوزاختىن ۋاي!﴾(((.
﴿ئەگەر بىز ئىچ پۇشۇقى قىلماقچى بولساق ،قېشىمىزدىكى نەرسىلەر بىلەن قىالتتۇق ،ئەگەر (شۇنى)
ئىرادە قىلغان بولساق (لېكىن بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن ئۇنداق قىلىشنى ئىرادە قىلمىدۇق)﴾

ئەبۇنەجىيھ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئەگەر
ئىچ پۇشۇقى قىلماقچى بولساق ،قېشىمىزدىكى نەرسىلەر بىلەن قىالتتۇق) جەننەت ،دوزاخ ،ئۆلۈش،
تىرىلىش ،ھېساب مەيدانىغا يىغىلىش ۋە ھېساب ئېلىش دېگەن نەرسىلەرنى ياراتمىغان بوالتتۇق.

﴿ئەگەر (شۇنى) ئىرادە قىلغان بولساق (لېكىن بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن ئۇنداق
قىلىشنى ئىرادە قىلمىدۇق)﴾ قەتادە ،سۇددى ،ئىبراھىم نەخەئىي ۋە مۇغىيرە ئىبنى مۇقسىم قاتارلىقالر بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بىز ئۇنداق قىلمىدۇق.

﴿بىز ھەق ئارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز﴾ يەنى ھەقنى ئوچۇق بايان قىلىمىز .شۇنىڭ بىلەن،
ناھەق ئۆزلىكىدىن يوقىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بىز ھەق ئارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز،
ھەق باتىلنى يوقىتىدۇ ،باتىل ناگاھان يوقىلىدۇ( .ئى كۇففارالر جامائەسى! ﷲ نى بالىسى بار ،خوتۇنى
بار دەپ) سۈپەتلىگەن سۆزۈڭالردىن سىلەرگە ۋاي!﴾
ئاندىن ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىدىن ،ئۇالرنىڭ كېچە ـ
كۈندۈزنىڭ ھەممە ۋاقىتلىرىدا پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىش بىلەنال بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
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ھەممە نەرسىنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا ئىكەنلىكى ۋە اﷲ تائاالغىال
ئىبادەت قىلىدىغانلىقى
﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكىلەر
((( ساد سۈرىسى  – 27ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  172ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

(يەنى پەرىشتىلەر) ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن تەكەببۇرلۇق قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇ﴾ ﷲ
تائاال (پەرىشتىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتمايدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دېدى:
﴿ئۇالر كېچە ـ كۈندۈز تەسبىھ ئېيتىدۇ ،بوشاشمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر كېچە ـ كۈندۈز ﷲ تائاالغا ئىبادەت
قىلىش بىلەن بولىدۇ ،بارلىق ئىشالردا ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ
پەرىشتىلەر ﷲ نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ ،نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ﴾(((.

*******
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) زېمىندىكى نەرسىلەرنى ئىالھ قىلىۋالدى ،ئۇالر (يەنى بۇ نەرسىلەر)
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەمدۇ؟﴿ .﴾21ئەگەر ئاسمان ـ زېمىندا ﷲ دىن باشقا ئىالھالر بولسا ئىدى،
(كائىناتنىڭ تەرتىپى) ئەلۋەتتە بۇزۇالتتى ،ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەن
نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴿ .﴾22ﷲ نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال ـ
سوراققىلىنىدۇ﴿.﴾23

يالغان ئىالھالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال ئۆزىدىن باشقا بىر نەرسىلەرنى ئىالھ قىلىۋالغانالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
(يەنى مۇشرىكالر) زېمىندىكى نەرسىلەرنى ئىالھ قىلىۋالدى ،ئۇالر (يەنى بۇ نەرسىلەر) ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرەلەمدۇ؟﴾ ئۇالر ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ھەرگىز قادىر ئەمەس .ئۇنداق بولسا ،ئۇالر قانداقالرچە

ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ تائاالغا ئوخشاش ئىالھ قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشىدۇ؟ ئاندىن ﷲ تائاال ئەگەر
پۈتۈن كائىناتتا ﷲ تائاالدىن باشقا ئىالھ بولىدىغان بولسا ،ئاسمان ـ زېمىنالرنىڭ تەرتىپى بۇزۇلۇپ،
پۈتۈن كائىنات ۋەيران بولۇپ كېتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر ئاسمان ـ زېمىندا
ﷲ دىن باشقا ئىالھالر بولسا ئىدى( ،كائىناتنىڭ تەرتىپى) ئەلۋەتتە بۇزۇالتتى﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ بالىسى يوق ،ئۇنىڭغا باراۋەر باشقا بىر ئىالھمۇ
يوق ،ئەگەر بۇنداق بولسا ئىدى ،ئۇ چاغدا ھەر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقنى يالغۇز ئىگەللەيتتى ،بەزىسى
ـ بەزىسىدىن غالىب كېلەتتى ،ﷲ ئۇالرنىڭ ﷲ غا نىسبەت بەرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴾(((.
﴿ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴾ يەنى ئەرشنىڭ
ئىگىسى بولغان ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ :ﷲ نىڭ بالىسى بار ۋە شېرىكى بار -،دەپ (ﷲ تائاالغا)
چاپلىغانبوھتانلىرىدىنپاكتۇر.
﴿ﷲ نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾ يەنى
((( تەھرىم سۈرىسى  – 6ئايەتنىڭ بىرقىسىمى.
((( مۇئمىنۇن سۈرىسى  – 91ئايەت.
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ﷲ تائاال كاتتا ،ئۇلۇغ ،بىلىملىك ،ھېكمەت ئىگىسى ،ئادىل ،مېھرىبان زات بولغانلىقى ئۈچۈن ،ھېچبىر
كىشى ئۇنىڭ ھۆكمىگە قارشى تۇرالمايدۇ ۋە بويسۇنماي قالمايدۇ .ﷲ ئىنسانالرنىڭ قىلغان ئىشىلىرىدىن
ھېسابئالغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى
خااليىق) نىڭ ھەممىسىنىڭ (بۇ دۇنيادا) قىلغان ئىشلىرىنى چوقۇم سورايمىز﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى« ،ھەممە
شەيئىنىڭ پادىشاھلىقى كىمنىڭ قولىدا؟ (ئىلتىجا قىلغانالرغا) پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى ھېچ
نەرسە پاناھ بواللمايدىغان كىم؟ ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر)»﴾(((.

*******
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎﰏﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ،باشقا مەبۇدالرنى ئىالھ قىلىۋالدىمۇ؟ ئېيتقىنكى(« :بۇنىڭغا) دەلىلىڭالرنى
كۆرسىتىڭالر،مانابۇ،مەنبىلەنبىللەبولغانالرنىڭكىتابى(يەنىقۇرئان)دۇرۋەمەندىنئىلگىرىكىلەرنىڭ
(تەۋرات ،ئىنجىل قاتارلىق) كىتابىدۇر ،ئۇالرنىڭ تولىسى ھەقنى ئۇقمايدۇ ،ئۇالر (تەۋھىد) تىن يۈز
ئۆرۈگۈچىلەردۇر»﴿( .﴾24ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە:
«مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴿.﴾25
﴿ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ،باشقا مەبۇدالرنى ئىالھ قىلىۋالدىمۇ؟﴾ ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى﴿ :ئېيتقىنكى(« :بۇنىڭغا) دەلىلىڭالرنى كۆرسىتىڭالر ،مانا بۇ ،مەن بىلەن

بىللە بولغانالرنىڭ كىتابى (يەنى قۇرئان) دۇر ۋە مەندىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ (تەۋرات ،ئىنجىل قاتارلىق)
كىتابىدۇر ،ئۇالرنىڭ تولىسى ھەقنى ئۇقمايدۇ ،ئۇالر (تەۋھىد) تىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەردۇر»﴾ يەنى قۇرئان،

تەۋرات ۋە ئىنجىلالر مېنىڭ دېگەن سۆزۈمنى كۈچلەندۈرىدۇ .بۇ كىتابالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالدىن
باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى ئىسپاتلىغۇچى ۋە شۇنى تەشۋىق قىلغۇچىدۇر .لېكىن ،ئى مۇشرىكالر!
سىلەر ھەقىقەتنى بىلمەيسىلەر ،شۇڭا ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيسىلەر.

ﷲ تائاالنىڭ ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ۋەھىي قىلغان سۆزىنىڭ“ :ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە
اليىق ئىالھ يوق” دېگەن سۆزدىن ئىبارەت بولغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ يەردە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)

134

سەندىنئىلگىرىئەۋەتىلگەنپەيغەمبەرلەرنىڭھەممىسىگە«:مەندىنباشقاھېچمەبۇد(بەرھەق)يوقتۇر،
ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سەندىن بۇرۇن بىز ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىمىزدىن سوراپ
باققىنكى ،مېھرىبان ﷲ دىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بەلگىلىدۇقمۇ؟ (پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىچىدە ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلغىنى بارمۇ؟)﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر
((( ھىجر سۈرىسى  - 93 – 92ئايەتلەر.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  88ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  – 45ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

ئۈممەتكە« :ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش
ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾((( يەنى ﷲ تائاال
(پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتكەن ھەر بىر پەيغەمبەر شېرىكى يوق ،يالغۇز ،بىرال ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا
چاقىرىدۇ ،ئىنساننىڭ تەبىئىتىمۇ ھەم شۇنىڭ گۇۋاھچىسىدۇر .مۇشرىكالرنىڭ دېگەن سۆزلىرىدە ھېچ
قانداق پاكىت يوقتۇر ،ئۇالرنىڭ كەلتۈرگەن پاكىتى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇالرغا
ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى ۋە قاتتىق ئازابى باردۇر.

*******
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒ
ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)« :ﷲ نىڭ (پەرىشتىلەردىن) بالىسى بار» دېيىشتى ،ئۇنداق ئەمەس.
ﷲ (بۇنىڭدىن) پاكتۇر( ،پەرىشتىلەر ﷲ نىڭ) ھۆرمەتلىك بەندىلىرىدۇر﴿ .﴾26ئۇالر ﷲ غا ئالدى
بىلەن سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدۇ ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە ئىش قىلىدۇ﴿ .﴾27ﷲ ئۇالرنىڭ
قىلغانلىرىنى ۋە قىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر ﷲ رازى بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ،
ﷲ نىڭ ھەيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ﴿ .﴾28ئۇالردىن كىمكى ،مەن ﷲ دىن باشقا ئىالھمەن،
دەيدىكەن ،ئۇنى دوزاخ بىلەن جازااليمىز ،زالىمالرنى شۇنداق جازااليمىز﴿.﴾29

پەرىشتىلەرنى اﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى دەپ گۇمان قىلغانالرغا بېرىلگەن
رەددىيە ۋە پەرىشتەرلەرنىڭ ۋەزىپە ۋە دەرىجىلىرىنىڭ بايانى
باال تۇتۇشتىن پاك بولغان ﷲ تائاال “ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەردىن بالىسى بار” دەپ بوھتان
چاپلىغان مۇشرىكالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنداق ئەمەس .ﷲ (بۇنىڭدىن) پاكتۇر،
(پەرىشتىلەر ﷲ نىڭ) ھۆرمەتلىك بەندىلىرىدۇر﴾.
﴿ئۇالر ﷲ غا ئالدى بىلەن سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدۇ ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە ئىش قىلىدۇ.
ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى ۋە قىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ

دەرگاھىدا مەرتىبىسى يۇقىرى ،ھۆرمەتلىك بەندىلەردۇر .ئۇالر ھەرقانداق سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە
ﷲ تائاالغا بويسۇنىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا سۆز ياكى بىرەر ئىشنى قىلىشقا پېتىنالمايدۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلمايال قالماستىن ،بەلكى بۇيرۇقنى ئۆز ۋاقتىدا ئورۇناليدۇ .ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ ھەممە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇالرنىڭ بىرسىمۇ ﷲ تائاالدىن ئۆزىنى
يوشۇرالمايدۇ.
((( نەھل سۈرىسى  – 36ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر ﷲ رازى بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ ھەيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ﴾ ﷲ تائاال
شاپائەتنىڭ ئۆزى رازى بولىدىغان كىشىلەرگىال بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ
رۇخسىتىسىز كىممۇ ﷲ نىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن﴾(((﴿ ،ﷲ ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن باشقىغا
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ﴾(((.
﴿ئۇالردىن كىمكى ،مەن ﷲ دىن باشقا ئىالھمەن ،دەيدىكەن﴾ يەنى شۇنى داۋا قىلىدىكەن،
﴿ئۇنى دوزاخ بىلەن جازااليمىز ،زالىمالرنى شۇنداق جازااليمىز﴾ يەنى مۇشۇنداق دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى
شۇنداق جازااليمىز.

*******
ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
كاپىرالر بىلمەمدۇكى ،ئاسمانالر بىلەن زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى ،ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق،
ھەممە جانلىق مەۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق ،ئۇالر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) ئىشەنمەمدۇ؟﴿ ﴾30يەر
تەۋرەپ ئۇالرنىڭ خاتىرجەمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن ،بىز زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق ،ئۇالرنى (سەپەردە)
كۆزلىگەن مەقسەتلىرىگە يېتىۋالسۇن دەپ ،تاغالردا كەڭ يولالرنى ياراتتۇق﴿ .﴾31ئاسماننى بىز بىخەتەر
ئۆگزە قىلدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئاسماندىكى (كۈن ،ئاي ،يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ﷲ
نىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلەردىن غەپلەتتىدۇر﴿ .﴾32ﷲ كېچىنى ۋە
كۈندۈزنى ،كۈننى ھەم ئاينى ياراتتى .ئۇالرنىڭ ھەر بىرى (ئۆزىگە خاس) پەلەكتە سەير قىلىدۇ﴿.﴾33

ئاسمان ـ زېمىن ۋە كېچە ـ كۈندۈزنىڭ اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە دااللەت
قىلىدىغانلىقى
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ﷲ تائاال پۈتۈن كائىناتنى يارىتىپ ،ئۇالرنى ناھايىتى ئىنچىكە ئورۇنالشتۇرۇپ ،ئۇالرنى ئۆزىگە
بويسۇندۇرۇۋاتقان كاتتا قۇدرەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر بىلمەمدۇكى،
ئاسمانالر بىلەن زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى ،ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىالھلىق
سۈپىتىنى ئىنكار قىلغان ،ئۇنىڭغا قوشۇپ باشقىسىغا ئىبادەت قىلغان كاپىرالر بارلىق نەرسىلەرنى ﷲ
تائاالنىڭ ئۆزى يالغۇز ياراتقانلىقىنى ۋە ئۇ نەرسىلەرنى ئۆزىنىڭ باشقۇرۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلمەمدۇ؟
ئۇنداق بولغان ئىكەن ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش قانداقمۇ اليىق بولسۇن؟ ئۇالر كۆرمەمدۇ؟ ئاسمان
ـ زېمىن ئەسلىدە بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنى ئايرىپ ،ئاسمان ـ زېمىننى يەتتە قەۋەتتىن
((( بەقەرە سۈرىسى  – 255ئايەتنىڭ بىرقىسى.
((( سەبەئ سۈرىسى  – 23ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

قىلدى ،ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىدا ھاۋانى پەيدا قىلدى .زېمىننى يامغۇر بىلەن كۆكەرتتى.
﴿ھەممە جانلىق مەۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق ،ئۇالر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) ئىشەنمەمدۇ؟﴾ بۇالرنىڭ
ھەممىسى خالىغاننى قىلىدىغان بىر ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا كەسكىن پاكىتتۇر.
ھەر بىر شەيئىدە باردۇر ئۇنىڭ ئاالمىتى،
بىر ئىالھلىق ئۇلۇغ سۈپەت كارامىتى.
سۇفيان سەۋرى دادىسىدىن ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن كېچە بۇرۇنمىدى ياكى كۈندۈزمۇ؟ -دەپ سورالدى .ئۇ :ئاسمان ـ زېمىن بىر ـ
بىرىگە تۇتاش ۋاقتىدا ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا قاراڭغۇدىن باشقا بىر نەرسىنىڭ يوقلۇقىنى بىلمەمسىلەر؟
بۇ كېچىنىڭ كۈندۈزدىن بۇرۇن ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى ئۆمەرنىڭ
قېشىغا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاسمانالر بىلەن زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى ،ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ مەنىسى توغرۇلۇق سوراپ كېلىدۇ .ئىبنى ئۆمەر ئۇ كىشىگە :سەن ئاۋۋال ئىبنى ئابباسنىڭ
قېشىغا بېرىپ بۇ توغرۇلۇق سورىغىن ،ئاندىن ئۇنىڭ ساڭا بەرگەن جاۋابىنى ماڭا يەتكۈزگىن -،دېدى.
ئۇ كىشى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇ سوئالنى سورىدى .ئىبنى ئابباس
ئۇنىڭغا :شۇنداق ،ئاسمان ـ زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش بولۇپ ،ئاسماندىن يامغۇر ياغمايتتى ،زېمىندىن
ئوت ـ چۆپلەر ئۈنمەيتتى ،ﷲ تائاال زېمىننىڭ ئۈستىدە ياشايدىغان مەخلۇقاتالرنى ياراتقان ۋاقتىدا
ئاسماننى يامغۇر ياغىدىغان ،زېمىننى ئوت ـ چۆپ ئۈنىدىغان قىلىپ بىر ـ بىرىدىن ئايرىۋەتتى -،دەپ
جاۋاب بەردى .ھېلىقى كىشى ئىبنى ئۆمەرنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ بەرگەن جاۋابىنى يەتكۈزدى .ئىبنى ئۆمەر مەن ئىبنى ئابباسنىڭ قۇرئان توغرىسىدا ھەقىقىي
ئىلىم ئىگىسى ئىكەنلىكىنى بىلدىم ،ئۇ راست دەپتۇ( .ئاسمان ـ زېمىن) بۇرۇن شۇنداق ئىدى -،دېدى.
ئۇ يەنە :بۇرۇن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قۇرئانغا قورقماي مەنە ئېيتىشى ماڭا بەك ياقمايتتى،
ھازىر ئۇنىڭ قۇرئان توغرىسىدا ھەقىقىي بىلىم ئىگىسى ئىكەنلىكىگە ئىشەندىم -،دېدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :ئاسمان ـ زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى ،ئاسمان
كۆتۈرۈلگەندە ،زېمىن ئۇنىڭدىن ئايرىۋېلىندى .مانا بۇ ،ﷲ تائاال قۇرئاندا دېگەن ئايرىۋېلىشتۇر.
ھەسەن بىلە قەتادە مۇنداق دېدى :ئاسمان بىلەن زېمىن بىر ـ بىرىگە تۇتاش ئىدى ،ئاندىن
ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىنى ھاۋا بىلەن ئايرىدى.
﴿ھەممە جانلىق مەۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق ،ئۇالر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) ئىشەنمەمدۇ؟ يەر تەۋرەپ
ئۇالرنىڭ خاتىرجەمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن ،بىز زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق ،ئۇالرنى (سەپەردە) كۆزلىگەن
مەقسەتلىرىگە يېتىۋالسۇن دەپ ،تاغالردا كەڭ يولالرنى ياراتتۇق﴾ يەنى پۈتۈن جانلىق نەرسىنىڭ كېلىش

مەنبەسى سۇدۇر.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سېنى كۆرگەن ۋاقتىمدا ھەقىقەتەن خۇش بولۇپ
كېتىمەن ،سەن ماڭا ھەممە نەرسىنىڭ كېلىش مەنبەسىدىن خەۋەر بەرسەڭ -،دېدىم .ئۇ« :ھەممە
نەرسە سۇدىن يارىتىلدى» دەپ جاۋاب بەردى .مەن يەنە :مەن قىلسام ،جەننەتكە كىرىدىغان بىر
ئىشتىن خەۋەر بەرسەڭ -،دېدىم .ئۇ« :ساالمنى ئومۇمالشتۇرغىن( ،ئاجىز ـ پېقىرالرغا) تاماق بەرگىن،
ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭغا تۇغقاندارچىلىقنى يەتكۈزگىن! كېچىدە (كىشىلەر ئۇخالۋاتقان ۋاقتىدا) سەن قوپۇپ
ناماز ئوقۇغىن! ئاندىن جەننەتكە ساالمەت كىرەلەيسەن» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿يەر تەۋرەپ ئۇالرنىڭ خاتىرجەمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن ،بىز زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق﴾ يەنى
زېمىننىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمى سۇ بىلەن ئورىلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ،زېمىن تەۋرەپ ئۇنىڭ ئۈستىدە
ھايات كەچۈرۈش ئىمكانىيىتى بولماي قالماسلىقى ۋە زېمىننىڭ مەخلۇقاتالرنى تەۋرىتىۋەتمەسلىكى
ئۈچۈن ،تاغالرنى زېمىننى تۇتۇپ تۇرغۇچى قوزۇق قىلدى .ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئاسمان
ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى مۆجىزاتلىرىنى كۆرۈشى ئۈچۈن زېمىننىڭ تۆتتىن بىرىنى كۈن نۇرى ۋە ھاۋا بىلەن
تولدۇرۇلغان قۇرۇقلۇق قىلدى.
﴿ئۇالرنى (سەپەردە) كۆزلىگەن مەقسەتلىرىگە يېتىۋالسۇن دەپ ،تاغالردا كەڭ يولالرنى ياراتتۇق﴾

يەنى بىر شەھەردىن يەنە بىر شەھەرگە ،بىر قىتئەدىن يەنە بىر قىتئەگە ئۆتۈش ئۈچۈن تاغالردا يولالر
قىلىندى ،تاغالر شەھەرلەرنىڭ ئارىلىقدىكى بىر توسالغۇدۇر ،ئاندىن ﷲ تائاال كىشىلەرنىڭ بىر يەردىن
يەنە بىر يەرگە يۆتكىلىشى ئۈچۈن تاغالردا يولالرنى قىلىپ بەردى.
﴿ئاسماننى بىز بىخەتەر ئۆگزە قىلدۇق﴾ يەنى ئاسمان زېمىننىڭ (شەكلى گۈمبەزگە ئوخشاش
بولغان)ئۆگزىسىدۇر.
ﷲ تائاال ئاسماننى بەرپا قىلغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئاسماننى قۇدرەت بىلەن
بەرپا قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن قۇدرەتلىكمىز﴾(((﴿ ،ئاسمان بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلەن
قەسەمكى﴾(((﴿ ،ئۇالر ئاسماننى قانداق (تۈۋرۈكسىز) بەرپا قىلغانلىقىمىزغا ،ئۇنى (يۇلتۇزالر بىلەن)
بېزىگەنلىكىمىزگە ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق يوچۇق يوقلۇقىغا قارىمامدۇ؟﴾((( بۇ ئايەتلەردىكى “بەرپا قىلدۇق”
دېگەن سۆز ئاسماننى گۈمبەزدەك قىلىپ تىكلىدۇق دېگەنلىكتۇر.
﴿ئاسماننى بىز بىخەتەر ئۆگزە قىلدۇق﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
بىز ئاسماننى ئېگىز ئۆگزە قىلدۇق.
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﴿ھالبۇكى ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئاسماندىكى (كۈن ،ئاي ،يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ﷲ نىڭ
بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلەردىن غەپلەتتىدۇر﴾ ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بۇ

بىپايان زېمىن ،بۇ ئېگىزلىكتىكى ئاسمان ۋە ئۇنىڭ ئىچىگە ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇلغان ،جىم تۇرىدىغان،
ﷲ تائاالدىن باشقىسى بىلمەيدىغان ،تېز سۈرئەتتە مېڭىپ بىر كېچە ـ كۈندۈزدە پۈتۈن كائىناتنى
ئايلىنىپ چىقااليدىغان كۈننىڭ ئەتراپىدا كېچە ـ كۈندۈز ئايلىنىپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالر ھەققىدە
ئويالنمايدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن غەپلەتتە ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئاسمانالردا ۋە زېمىندا
((( زارىيات سۈرىسى  – 47ئايەت.
((( شەمس سۈرىسى  – 5ئايەت.
((( قاف سۈرىسى  – 6ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

(ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ) نۇرغۇن ئاالمەتلىرى باركى ،ئۇالر ئۇنىڭ يېنىدىن دىققەت قىلماستىن ئۆتۈپ
كېتىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان بەزى ئاالمەتلەرنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ
كېچىنى ۋە كۈندۈزنى ،كۈننى ھەم ئاينى ياراتتى﴾ يەنى كېچىنى قاراڭغۇ ۋە تىنچ ،كۈندۈزنى يورۇق ۋە

كۆڭۈللۈك قىلدى .كېچە بىلەن كۈندۈز ئۇزۇن ـ قىسقىلىقتا ئالمىشىپ تۇرىدۇ ،ھەر بىرسىنىڭ ئۆز ئالدىغا
ئوربېتىسى ۋە توختىتىلىپ بېرىلگەن ۋاقتى باردۇر﴿ .ئۇالرنىڭ ھەر بىرى (ئۆزىگە خاس) پەلەكتە سەير
قىلىدۇ﴾ ئۇالرنىڭ ھەر بىرى ئۆز ئوربېتىسىدا ئايلىنىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى:
ئۇالر (يىپ چاقىدا چۆرگىلەۋاتقان) موكىدەك چۆرگىلەپ تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سۈبھىنى (قاراڭغۇدىن) يېرىپ چىقارغۇچىدۇر (يەنى
تاڭنى يورۇتقۇچىدۇر) ،ﷲ كېچىنى (سىلەر ئۈچۈن) ئىستىراھەت قىلىپ ياراتتى( ،سىلەرنىڭ) ۋاقىت
ھېسابلىشىڭالر ئۈچۈن قۇياش بىلەن ئاينى ياراتتى﴾(((.

*******
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى (ئىنسانالردىن) ھېچ كىشىنى مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق ،سەن
ئۆلسەڭ ،ئۇالر مەڭگۈ ياشامدۇ؟ (بۇنداق بولۇش ھەرگىزمۇ ئۇالرغا مۇيەسسەر بولمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
ئۆلىدۇ)﴿ .﴾34ھەر بىر جان ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر .سىلەرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىش،
ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق سىنايمىز .سىلەر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىسىلەر (ئەمەلىڭالرغا يارىشا
جازااليمىز)﴿.﴾35

ھېچبىر كىشىنىڭ دۇنيادا مەڭگۈ ياشىمايدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى (ئىنسانالردىن) ھېچ كىشىنى مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق﴾

قۇدرەتلىك ﷲ تائاال دۇنيادا ئۆزىدىن باشقا ھەممىسىنىڭ يوقىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلىدۇ .ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مەڭگۈ
قالىدۇ﴾(((.

﴿سەن ئۆلسەڭ ،ئۇالر مەڭگۈ ياشامدۇ؟ (بۇنداق بولۇش ھەرگىزمۇ ئۇالرغا مۇيەسسەر بولمايدۇ،
ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ)﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ھەر بىر جان ئۆلۈمنىڭ تەمىنى
تېتىغۇچىدۇر﴾.
((( يۈسۈف سۈرىسى  – 105ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  96ـ ئايەت.
((( راھمان سۈرىسى  27 – 26ـ ئايەتلەر.
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﴿سىلەرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىش ،ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق سىنايمىز﴾ ئاندىن بىز كىمنىڭ
ياخشىلىققاشۈكرىئېيتىدىغانلىقىغا،كىمنىڭئۇنىڭدىنتانىدىغانلىقىغا،كىمنىڭسەۋرقىلىدىغانلىقىغا
ۋە كىمنىڭ نائۈمىد بولىدىغانلىقىغا قارايمىز.
﴿سىلەر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىسىلەر (ئەمەلىڭالرغا يارىشا جازااليمىز)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىز سىلەرنى قاتتىقچىلىق ۋە كەڭچىلىك ،ساقلىق ۋە كېسەللىك ،بايلىق ۋە پېقىرلىق ،ھاالل ۋە ھارام،
بويسۇنۇش ۋە بويسۇنماسلىق ،توغرا يول ۋە خاتا يولالر بىلەن سىنايمىز .ئاندىن سىلەرنى قىلغان
ئىشىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليمىز ياكى جازااليمىز.

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
كاپىرالر سېنى كۆرگەن چاغدا« :سىلەرنىڭ مەبۇدلىرىڭالرنى ئەيىبلەيدىغان ئادەم مۇشۇمۇ؟»
(دېيىشىپ) سېنى مەسخىرە قىلىشىدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان
قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىدۇ﴿ .﴾36ئىنسان ئالدىراڭغۇ يارىتىلغان ،سىلەرگە ئاالمەتلىرىمنى (يەنى ماڭا
ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاليااليدىغانلىقىمنى) كۆرسىتىمەن( .ئۇنىڭ ۋاقتى سائىتىدىن بۇرۇن) مېنى
ئالدىرىتىپكەتمەڭالر﴿.﴾37

مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مازاق قىلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر سېنى كۆرگەن چاغدا﴾ يەنى
ئەبۇجەھىل ۋە ئۇنىڭ تەڭتۇشلىرى بولغان قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى سېنى كۆرگەن چاغدا«﴿ :سىلەرنىڭ
مەبۇدلىرىڭالرنىئەيىبلەيدىغانئادەممۇشۇمۇ؟»(دېيىشىپ)سېنىمەسخىرەقىلىشىدۇ﴾ يەنى :سىلەرنىڭ
ئىالھىڭالرنى تىلاليدىغان ۋە ئاتا ـ بوۋاڭالرنى نادانالردىن ھېساباليدىغان كىشى بۇ كىشىدۇر-،
دېيىشىدۇ﴿ .ھالبۇكى ،ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىدۇ﴾ يەنى
ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىشەنمىگۈچىلەردۇر ،شۇنداق تۇرۇپمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مازاق قىلىشىدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر سېنى كۆرسە پەقەت مەسخىرە قىلىۋېلىپ« :ﷲ
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن مۇشۇمۇ؟ ئەگەر دىنىمىزدا چىڭ تۇرمىساق (مۇھەممەد) بىزنى ئىالھلىرىمىزدىن
ئازدۇرۇۋەتكىلى تاس قاالتتى» (دېدى) .كىمنىڭ يولىنىڭ ئەڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۇالر (ئاخىرەتتە)
ئازابنى كۆرگەن چاغدا بىلىدۇ﴾(((.
﴿ئىنسان ئالدىراڭغۇ يارىتىلغان﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىنسان ئالدىراڭغۇدۇر﴾

(((

((( فۇرقان سۈرىسى  - 42 – 41ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

بۇ يەردە ئىنسانالرنىڭ ئالدىراڭغۇلىقىنى بايان قىلىشتىكى ھېكمەت شۇكى ،ﷲ تائاال يۇقىرىدا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى مازاق قىلغان كاپىرالرنى بايان قىلغاندا ،ساھابىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىگە ئۇالردىن تېزال
ئۆچ ئېلىش ئىستىكى كەلگەن ۋە ئۇالر بۇنىڭغا ئالدىراپ كېتىشكەن ئىدى .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ يەردە
ئىنساننىڭ ئالدىراڭغۇلىقىنى بايان قىلدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال زالىمالرنى تېزال جازالىماي ،ئۇالرغا بىر
مۇددەتكىچە پۇرسەت بېرىپ ،جازااليدىغان ۋاقتى كەلگۈچە كېچىكتۇرىدۇ .ۋاقتى كەلگەن ھامان ئۇالرنى
دەرھال قاتتىق تۇتىدۇ .ئۇالرنى ھەرگىز ۋاقتى ـ سائىتىدىن ئۆتكۈزۈۋەتمەيدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە ئاالمەتلىرىمنى (يەنى ماڭا ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاليااليدىغانلىقىمنى)
كۆرسىتىمەن( .ئۇنىڭ ۋاقتى سائىتىدىن بۇرۇن) مېنى ئالدىرىتىپ كەتمەڭالر﴾.

*******
ﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ئۇالر(« :سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە (يەنى بىزگە ۋەدە قىلىنغان ئازابنىڭ يۈز
بېرىدىغان ۋاقتى) قاچان؟» دېيىشىدۇ﴿ .﴾38ئەگەر كاپىرالر ئۇ چاغدا يۈزلىرىدىن ،دۈمبىلىرىدىن
ئازابنى دەپئى قىاللمايدىغانلىقلىرىنى ۋە ھېچقانداق ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقلىرىنى بىلسە ئىدى
(ئازابنىڭ بالدۇر يۈز بېرىشىنى تەلەپ قىلمايتتى)﴿ .﴾39لېكىن قىيامەت ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىدۇ -دە،
ئۇالرنى ھەيرەتتە قالدۇرىدۇ ،ئۇالر قىيامەتكە قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ ،ئۇالرغا (تەۋبە قىلىۋېلىش ۋە ئۆزرە
بايان قىلىش ئۈچۈن) مۆھلەتمۇ بېرىلمەيدۇ﴿.﴾40

مۇشرىكالرنىڭ ئازابنىڭ چۈشۈشىگە ئالدىراپ كەتكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئازابنىڭ كېلىشىنى ئىنكار قىلىپ ۋە ئۇنى كەلمەيدۇ دەپ ئويالپ ،ئەگەر
ئازاب كەلمەكچى بولسا ،كېلىپ باقسۇن دەپ ،ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تەلەپ قىلىشقانلىقىدىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر(« :سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە (يەنى بىزگە ۋەدە قىلىنغان
ئازابنىڭ يۈز بېرىدىغان ۋاقتى) قاچان؟» دېيىشىدۇ﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرغا مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر كاپىرالر ئۇ چاغدا يۈزلىرىدىن ،دۈمبىلىرىدىن ئازابنى دەپئى
قىاللمايدىغانلىقلىرىنىۋەھېچقانداقياردەمگەئېرىشەلمەيدىغانلىقلىرىنىبىلسەئىدى(ئازابنىڭبالدۇريۈز
بېرىشىنى تەلەپ قىلمايتتى)﴾ ﷲ ئازابنىڭ ئۇالرنى ئاستىدىن ۋە ئۈستىدىن قورشايدىغانلىقى توغرىسىدا

مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ،ئاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ﴾(((﴿ ،دوزاختا
ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن ،ئۈستىگە يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ ئوتتىن بولىدۇ﴾(((،
((( زۇمەر سۈرىسى  – 16ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالرنىڭ كۆڭلىكى قارامايدىن بولىدۇ ،ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ﴾((( ﷲ يەنە ئۇالرغا ھېچ
قانداق ياردەم كەلمەيدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى
بولمايدۇ﴾(((.
﴿لېكىن قىيامەت ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىدۇ -دە ،ئۇالرنى ھەيرەتتە قالدۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا
دوزاخنىڭ ئوتى تۇيۇقسىز كېلىدۇ ـ دە ،ئۇالر تېڭىرقاپ ،نېمە قىلىشلىرىنى بىلەلمەيال قالىدۇ ۋە ئۇنىڭغا
بويسۇنىدۇ.
﴿ئۇالر قىيامەتكە قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دوزاخنىڭ ئوتىنى ئۆزلىرىدىن
قايتۇرۇش ئۈچۈن تەدبىرلىرى يوقتۇر﴿ .ئۇالرغا (تەۋبە قىلىۋېلىش ۋە ئۆزرە بايان قىلىش ئۈچۈن) مۆھلەتمۇ
بېرىلمەيدۇ﴾ يەنى ئازاب ئۇالردىن كىچىككىنىمۇ كېچىكتۈرۈلمەيدۇ.

*******
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
سەندىن ئىلگىرى ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر مەسخىرە قىلىندى ،ئۇالرنى مەسخىرە
قىلغۇچىالرغا مەسخىرە قىلغانلىقىنىڭ جازاسى بولغان ئازاب نازىل بولدى﴿( .﴾41ئى مۇھەممەد! مەسخىرە
قىلغۇچىالرغا) «سىلەرنى كېچىدە ۋە كۈندۈزدە مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئازابىدىن كىم ساقاليدۇ؟»
دېگىن .بەلكى ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ كاالمىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەردۇر﴿ .﴾42ئۇالرنىڭ بىزدىن باشقا
ئۆزلىرىنى (قوغدايدىغان) مەبۇدلىرى بارمۇ؟ ئۇالرنىڭ (چوقۇنۇۋاتقان) مەبۇدلىرى ئۆزلىرىنى قوغداشقىمۇ
قادىر بواللمايدۇ ،بىزنىڭ ياردىمىمىزگىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ﴿.﴾43

ئىلگىرى مازاق قىلىنغان پەيغەمبەرلەردىن ئىبرەت ئېلىش ۋە تەسەللى تېپىش
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ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇشرىكالرنىڭ مازاق قىلىش ۋە ئىشەنمەسلىكىدىن كەلگەن
ئەزىيىتىگە تەسەللى بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :سەندىن ئىلگىرى ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر مەسخىرە

قىلىندى ،ئۇالرنى مەسخىرە قىلغۇچىالرغا مەسخىرە قىلغانلىقىنىڭ جازاسى بولغان ئازاب نازىل بولدى﴾

يەنى چۈشۈشنى يىراق دەپ سانىغان ئازاب ئۇالرغا چۈشتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى﴿ :سەندىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار
قىلىندى ،ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغا ۋە ئۆزلىرىگە يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلدى ،ئاخىر ئۇالر
بىزنىڭ يارىدىمىمىزگە ئېرىشتى ،ﷲ نىڭ سۆزلىرىنى ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەلمەيدۇ ،شۈبھىسىزكى،
((( ئىبراھىم سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  – 34ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىلىرى ساڭا نازىل بولدى﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ ئۇالرنى كېچىسى ۋە كۈندۈزى ساقالۋاتقان بۇ نېمىتىنى
ئەسلىتىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! مەسخىرە قىلغۇچىالرغا) «سىلەرنى كېچىدە ۋە كۈندۈزدە
مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئازابىدىن كىم ساقاليدۇ؟» دېگىن .بەلكى ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ كاالمىدىن
يۈز ئۆرۈگۈچىلەردۇر﴾ (ئى مۇھەممەد! كىشىلەرگە ):سىلەرنى كېچىدە ۋە كۈندۈزدە مەرھەمەتلىك ﷲ

تائاالدىن باشقا كىم ساقاليدۇ؟ -دېگىن .بەلكى ئۇالر ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىگە قىلغان نېمەت ۋە
ياخشىلىقلىرىنى تونۇماي ،ئۇنىڭ ئايەتلىرىدىن ۋە نېمەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر﴿ .ئۇالرنىڭ بىزدىن
باشقا ئۆزلىرىنى (قوغدايدىغان) مەبۇدلىرى بارمۇ﴾ يەنى بىزدىن باشقا ئۇالرنى ساقاليدىغان ئىالھلىرى
بارمۇ؟
ئىش ئۇالر گۇمان قىلغاندەك ۋە ئويلىغاندەك ئەمەس .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿ئۇالرنىڭ (چوقۇنۇۋاتقان) مەبۇدلىرى ئۆزلىرىنى قوغداشقىمۇ قادىر بواللمايدۇ﴾ .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :بىزنىڭ ياردىمىمىزگىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا:
ئۇالر بىزگە ھەمراھ بواللمايدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

*******
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
بۇالرنى (يەنى مۇشرىكالرنى) ۋە ئۇالرنىڭ ئەجداتلىرىنى (دۇنيانىڭ مال ـ مۈلكىدىن) بەھرىمەن
قىلدۇق ،ھەتتا (شۇ نېمەت ئىچىدە) ئۇالرنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولدى .ئۇالرنىڭ زېمىننىڭ ئەتراپىنى
(مۇسۇلمانالرغائىگەللىتىشبىلەن)قەدەممۇـقەدەمتارايتىپبېرىۋاتقانلىقىمىزنىئۇالرمۇبىلمەمدۇ؟(ئەھۋال
مۇشۇنداق ئىكەن) ئۇالر غالىب ھېسابلىنامدۇ؟ (مەغلۇپ ھېسابلىنامدۇ؟)﴿( .﴾44ئى مۇھەممەد!) «مەن
سىلەرنى پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق ئاگاھالندۇرىمەن» دېگىن .گاسالر ئاگاھالندۇرۇلغان چاغدا دەۋەتنى
ئاڭلىمايدۇ (ئى مۇشرىكالر! سىلەر سەركەشلىكىڭالرنىڭ قاتتىقلىقىدىن خۇددى گاسقا ئوخشاش دەۋەتنى
ئاڭلىمايسىلەر ،ۋەز  -نەسىھەتنى قوبۇل قىلمايسىلەر)﴿ .﴾45ئەگەر ئۇالر پەرۋەردىگارىڭدىن ئازغىنا ئازاب
يەتسىال ،ئۇالر چوقۇم« :ۋاي ئىسىت! (ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلىپ) ھەقىقەتەن (ئۆزىمىزگە)
زۇلۇم قىلىپتۇق» دەيدۇ﴿ .﴾46قىيامەت 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﴿.﴾47
((( ئەنئام سۈرىسى  - 34ئايەت
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مۇشرىكالرنىڭ دۇنيادىن ئۇزۇن ۋاقىت بەھرىمەن بولغانلىقى
ئۈچۈن گوللىنىپ كەتكەنلىكى ۋە ئۇالرغا ھەقىقەتنىڭ بايان قىلىپ
قويۇلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ئازغۇنلۇققا پېتىپ كېتىشىگە ئۇالرنىڭ دۇنيانىڭ نازۇ ـ نېمەتلىرىدىن
بەھرىمەن بولۇشى ۋە ئۇ نازۇ ـ نېمەتلەرنىڭ ئىچىدە ئۇزۇن مۇددەت ياشاپ ،ئۆزلىرىنى ھەقنىڭ ئۈستىدە
دەپ گۇمان قىلىشىنىڭ ئۇالرنى گولالپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بۇالرنى (يەنى
مۇشرىكالرنى) ۋە ئۇالرنىڭ ئەجداتلىرىنى (دۇنيانىڭ مال ـ مۈلكىدىن) بەھرىمەن قىلدۇق ،ھەتتا (شۇ
نېمەت ئىچىدە) ئۇالرنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولدى﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا نەسىھەت قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ زېمىننىڭ ئەتراپىنى
(مۇسۇلمانالرغا ئىگەللىتىش بىلەن) قەدەممۇ ـ قەدەم تارايتىپ بېرىۋاتقانلىقىمىزنى ئۇالرمۇ بىلمەمدۇ؟﴾ ﷲ

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مەككە ئاھالىسى!) بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەتراپىڭالردىكى
شەھەرلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنى (كۇفرىدىن) يانسۇن دەپ ئايەتلەرنى تەكرار بايان قىلدۇق﴾(((.
ھەسەنبەسرى :بۇ ئايەتتىن ئىسالم دىنىنىڭ كۇپۇر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى .يەنى كاپىرالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ يېقىن بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى
ئۈستىدىن غەلىبە ئاتا قىلغانلىقى ،بۇرۇنقى ئىشەنمىگەن ئۈممەتلەرنى ۋە ئاھالىسى زالىم شەھەرلەرنى ھاالك
قىلىپ ،مۆمىن بەندىلىرىنى قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقىدىن ئىبرەت ئالمامدۇ؟

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئەھۋال مۇشۇنداق ئىكەن) ئۇالر غالىب ھېسابلىنامدۇ؟
(مەغلۇپ ھېسابلىنامدۇ؟)﴾ بەلكى ئۇالر ئەڭ زىيان تارتقان ۋە قاتتىق مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغۇچىالردۇر.

﴿(ئى مۇھەممەد!) «مەن سىلەرنى پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق ئاگاھالندۇرىمەن» دېگىن﴾ يەنى
ھەقىقەتەن مەن ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ،سىلەرنى ئازابتىن ئاگاھالندۇرغۇچىمەن .بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ ماڭا ۋەھىي قىلىشى ئارقىلىق بولىدۇ .لېكىن ﷲ تائاال كۆزى ،قۇلىقى ۋە دىلىنى پېچەتلىۋەتكەن
كىشىگە بۇ ئاگاھالندۇرۇش ھېچقانداق پايدا بەرمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :گاسالر
ئاگاھالندۇرۇلغان چاغدا دەۋەتنى ئاڭلىمايدۇ (ئى مۇشرىكالر! سىلەر سەركەشلىكىڭالرنىڭ قاتتىقلىقىدىن
خۇددى گاسقا ئوخشاش دەۋەتنى ئاڭلىمايسىلەر ،ۋەز  -نەسىھەتنى قوبۇل قىلمايسىلەر)﴾.
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﴿ئەگەر ئۇالر پەرۋەردىگارىڭدىن ئازغىنا ئازاب يەتسىال ،ئۇالر چوقۇم« :ۋاي ئىسىت! (ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلىپ) ھەقىقەتەن (ئۆزىمىزگە) زۇلۇم قىلىپتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى شۇ ئىنكار

قىلغۇچىالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن كىچىككىنە يەتسە ،ئەلۋەتتە ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆتكۈزگەن
گۇناھلىرىنى ۋە دۇنيادا ئۆزلىرىگە ئۆزلىرىنىڭ ئۇۋال قىلغانلىقلىرىنى تونۇپ يېتىدۇ.

﴿قىيامەت كۈنى بىز (ئەمەللەر تارتىلىدىغان) ئادالەت تارازىسىنى ئورنىتىمىز ،ھېچ ئادەمگە قىلچە ئۇۋال
قىلىنمايدۇ(يەنىياخشىئادەمنىڭياخشىلىقىكېمەيتىۋېتىلمەيدۇ،يامانئادەمنىڭيامانلىقىئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ)
ئەگەر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئەمەلى بولسىمۇ ،ئۇنى ھازىر قىلىمىز( ،بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىشقا
((( ئەھقاف سۈرىسى  27ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

بىز يېتەرلىكمىز﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ھېچ ئادەمگە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾(((،
﴿ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ
زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾((((﴿ ،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﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تىلغا يەڭگىل ،ئەمما تارازا ـ مىزاندا ئېغىر ،ﷲ تائاالغا سۆيۈملۈك ئىككى
سۆز بار .ئۇ بولسىمۇ“ :سۇبھانەلالھى ۋەبىھەمدىھى سۇبھانەلالھىل ئەزىيم”((( دۇر».
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر كىشى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ) :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەقىقەتەن قۇللىرىم ماڭا ۋاپاسىزلىق ،خىيانەت ۋە ئاسىيلىق قىلىدۇ ،شۇنىڭ
بىلەن ،مەن ئۇالرنى ئۇرۇپ ـ تىلاليمەن .بۇنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇالرنىڭ ساڭا خىيانەت ،ئاسىيلىق ۋە ۋاپاسىزلىق قىلغانلىقىدىن ،سېنىڭ ئۇالرنى
جازالىغانلىرىڭنىڭ ھەممىسىدىن ھېساب ئېلىنىدۇ .ئەگەر سېنىڭ ئۇالرغا بەرگەن جازايىڭ ئۇالرنىڭ
گۇناھىغا چۇشلۇق بولسا( ،تەڭمۇ تەڭ بولۇپ) ساڭا ياخشىلىق ياكى يامانلىق بولمايدۇ .ئەگەر ئۇالرغا
بەرگەن جازايىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھىغا قارىغاندا يەڭگىل بولسا ،بۇ سەن ئۈچۈن بىر ياخشىلىق بولىدۇ.
ئەگەر ئۇالرغا بەرگەن جازايىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھىغا قارىغاندا ئېغىر بولسا ،قىساس يۈزىسىدىن سېنىڭ
ياخشىلىقلىرىڭ ئۇالرغا ئېلىپ بېرىلىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئالدىدا تۇرۇپ بۇقۇلداپ يىغالشقا باشلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قۇرئاندىكى﴿ :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﴾ دېگەن ئايەتنى ئۇ نېمىشقا ئوقۇمايدۇ؟» دېدى .ئاندىن ھېلىقى كىشى :ئى ﷲ

نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا قۇللىرىمنى ئازاد قىلىۋېتىشتىن باشقا بىر ياخشى يول يوق ئوخشايدۇ ،شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئازاد بولغانلىقىغا سېنى گۇۋاھچى قىلىمەن -،دېدى.

*******
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
((( كەھف سۈرىسى  – 49ئايەتنىڭ بىرقىسىمى.
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( لوقمان سۈرىسى  – 16ئايەت.
((( بىز ﷲ تائاالنى بارلىق كەمچىلىكتىن پاك دەپ بىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا ھەمدۇسانا ئېيتىمىز ،بىز كاتتا ﷲ تائاالنى پاك
دەپ ئۇلۇغاليمىز.
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بىز ھەقىقەتەن مۇسا بىلەن ھارۇنغا فۇرقاننى (يەنى ھەق بىلەن باتىلنى ،ھاالل بىلەن ھارامنى،
ھىدايەت بىلەن گۇمراھلىقنى ئايرىغۇچى تەۋراتنى) ،نۇرنى ،تەقۋادارالرغا (پايدىلىنىدىغان) ۋەز -
نەسىھەتنى بەردۇق﴿ .﴾48تەقۋادارالر پەرۋەردىگارىنى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقىدۇ ھەمدە ئۇالر
قىيامەتنىڭ (دەھشىتىدىن) تىترىگۈچىلەردۇر﴿ .﴾49بۇ بىز (سىلەرنىڭ تىلىڭالردا) نازىل قىلغان مۇبارەك
قۇرئاندۇر( .ئى ئەرەب جامائەسى! ئۇ شۇنچە روشەن تۇرسىمۇ) سىلەر ئۇنى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴿﴾50

تەۋرات ۋە قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنغانلىقى
يۇقىرىدا دېيىلگەندەك ،ﷲ تائاال كۆپىنچە ۋاقىتتا مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى ،تەۋرات بىلەن قۇرئاننى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ .بۇ يەردىمۇ شۇنداق كەلتۈرۈپ مۇنداق
دېدى﴿ :بىز ھەقىقەتەن مۇسا بىلەن ھارۇنغا فۇرقاننى (يەنى ھەق بىلەن باتىلنى ،ھاالل بىلەن ھارامنى،
ھىدايەتبىلەنگۇمراھلىقنىئايرىغۇچىتەۋراتنى)،نۇرنى،تەقۋادارالرغا(پايدىلىنىدىغان)ۋەزـنەسىھەتنى
بەردۇق﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بىز ھەقىقەتەن مۇسا بىلەن ھارۇنغا

كىتابنى بەردۇق.

ئەبۇسالىھ مۇنداق دېدى :تەۋراتنى بەردۇق .قەتادە مۇنداق دېدى :ھاالل بىلەن ھارامنى ،ھەق
بىلەن ناھەقنى ئايرىيدىغان تەۋراتنى بەردۇق .يۇقىرىقى سۆزلەرنى يىغىنچاقلىغاندا ،ئاسماندىن نازىل
قىلىنغان ھەممە كىتاب ھەق بىلەن ناھەق ،توغرا يول بىلەن خاتا يول ،توغرا بىلەن خاتا ،ھاالل بىلەن
ھارامنى ئايرىپ ،دىلالرنى نۇرالندۇرۇپ ،توغرا يولغا باشالپ ،خاتا يولدىن ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە تەقۋادار
كىشىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەتتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال تەقۋادارالرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :تەقۋادارالر پەرۋەردىگارىنى كۆرمەي
تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقىدۇ ھەمدە ئۇالر قىيامەتنىڭ (دەھشىتىدىن) تىترىگۈچىلەردۇر﴾ ﷲ تائاال

تەقۋادارالرنىڭ ﷲ تائاالنى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى
مېھرىبان ﷲ نى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقسا ۋە تەۋبە قىلغۇچى قەلب بىلەن كەلسە (ئۇالرغا)
«جەننەتكە ئامانلىق بىلەن كىرىڭالر ،بۇ مەڭگۈ قېلىش كۈنىدۇر» (دېيىلىدۇ)﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىدىن
كۆرمەي تۇرۇپ قورققانالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴾(((.
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ئاندىن ﷲ تائاال قۇرئاننى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بۇ بىز (سىلەرنىڭ تىلىڭالردا) نازىل
قىلغان مۇبارەك قۇرئاندۇر﴾ بۇ ،ئالدى ـ كەينىدىن ھېچ قانداق ناھەق يۈزلەنمەيدىغان قۇرئاندۇر ۋە
ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر(﴿ .ئى ئەرەب
جامائەسى! ئۇ شۇنچە روشەن تۇرسىمۇ) سىلەر ئۇنى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾

*******
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
((( قاف سۈرىسى  34 – 33ـ ئايەتلەر.
((( مۈلك سۈرىسى  – 12ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
(مۇسا ،ھارۇنالردىن بۇرۇن) بىز ئىبراھىمغا ھەقىقەتەن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىق يوللىرىنى
كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ھىدايەت ئاتا قىلغان ئىدۇق ،بىز ئۇنىڭ (پەيغەمبەرلىكنىڭ ئەھلى) ئىكەنلىكىنى
بىلەتتۇق﴿ .﴾51ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم (كۇففارالر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنى مەنسىتمەي) ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە:
سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇ بۇتالر نېمە؟ (يەنى نېمە ئۈچۈن بۇ بۇتالرغا چوقۇنىسىلەر؟)» دېدى﴿.﴾52
ئۇالر« :ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۇالرغا ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز (يەنى ئۇالرغا ئاتا ـ
بوۋىلىرىمىزغا تەقلىد قىلىپ چوقۇنىمىز)» دېدى﴿ .﴾53ئىبراھىم« :سىلەرمۇ ،ئاتا ـ بوۋاڭالرمۇ (پايدا ـ
زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ،ئاڭلىمايدىغان جانسىز بۇتالرغا چوقۇنغانلىقىڭالر ئۈچۈن) ھەقىقەتەن روشەن
گۇمراھلىقتا سىلەر» دېدى﴿ .﴾54ئۇالر« :سەن راست دەۋاتامسەن ياكى چاقچاق قىلىۋاتامسەن؟»
دېدى﴿ .﴾55ئىبراھىم ئېيتتى« :ئۇنداق ئەمەس ،سىلەرنىڭ (ئىبادەت قىلىشىڭالرغا اليىق)
پەرۋەردىگارىڭالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇالرنى ئۇ ياراتقان ،مەنمۇ ئۇنىڭغا (قەتئى
دەلىللەر بىلەن) گۇۋاھلىق قىلغۇچىالردىنمەن﴿.﴾56

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ھەقىقەتنى بۇرۇنال تونۇتقانلىقىنى ،يەنى ئۇنىڭغا
كىچىكىدىنباشالپئۆزىنىڭقەۋمىبىلەنمۇنازىرىلىشىشىئۈچۈنھۆججەتـپاكىتالرنىبەرگەنلىكىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :مۇسا ،ھارۇنالردىن بۇرۇن) بىز ئىبراھىمغا ھەقىقەتەن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
ياخشىلىق يوللىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ھىدايەت ئاتا قىلغان ئىدۇق﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن
دەلىلىمىز ئەنە شۇدۇر﴾(((.
﴿بىز ئۇنىڭ (پەيغەمبەرلىكنىڭ ئەھلى) ئىكەنلىكىنى بىلەتتۇق﴾ ئىبراھىم بۇ ھۆججەت ـ پاكىتالرغا
ئېرىشىشكە اليىق ئىدى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم (كۇففارالر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنى مەنسىتمەي) ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە:
سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇ بۇتالر نېمە؟ (يەنى نېمە ئۈچۈن بۇ بۇتالرغا چوقۇنىسىلەر؟)» دېدى﴾ ئىبراھىم

ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتقا ئىبادەت قىلغان قەۋمىنى ئىنكار قىلىشى ئۇنىڭغا كىچىكىدىن
باشالپ تونۇتۇلغان ھەقتۇر.

﴿ئۇالر« :ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۇالرغا ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز (يەنى ئۇالرغا
ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزغا تەقلىد قىلىپ چوقۇنىمىز)» دېدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ

چوقۇنغانلىقىدىن باشقا ھېچ قانداق باھانە ـ سەۋەب كۆرسىتەلمىدى ،شۇڭا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم:
((( ئەنئام سۈرىسى  – 83ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿«سىلەرمۇ ،ئاتا ـ بوۋاڭالرمۇ (پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ،ئاڭلىمايدىغان جانسىز بۇتالرغا
چوقۇنغانلىقىڭالر ئۈچۈن) ھەقىقەتەن روشەن گۇمراھلىقتا سىلەر» دېدى﴾.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنى ئەخمەققە چىقىرىپ ،ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى
ھاقارەتلىگەندە ،ئۇالر مۇنداق دېدى«﴿ :سەن راست دەۋاتامسەن ياكى چاقچاق قىلىۋاتامسەن؟»﴾ يەنى
سەن بۇ سۆزنى چاقچاق قىلىپ دەۋاتامسەن ياكى راست دەۋاتامسەن .چۈنكى ،بىز سېنىڭدىن بۇرۇن
ھېچ بىر كىشىدىن بۇنداق سۆزنى ئاڭالپ باقمىغان.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى«﴿ :ئۇنداق ئەمەس ،سىلەرنىڭ (ئىبادەت قىلىشىڭالرغا اليىق)
پەرۋەردىگارىڭالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇالرنى ئۇ ياراتقان ،مەنمۇ ئۇنىڭغا (قەتئى
دەلىللەر بىلەن) گۇۋاھلىق قىلغۇچىالردىنمەن﴾ يەنى مەنمۇ ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ۋە پەرۋەردىگارنىڭ

يوقلۇقىغاگۇۋاھلىقبېرىمەن.

*******
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
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ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سىلەر قايتىپ كەتكەندىن كېيىن چوقۇم بۇتلىرىڭالرنى (چېقىۋېتىشنىڭ)
ئامالىنى قىلىمەن»﴿ .﴾57ئىبراھىم بۇتالرنى چېقىپ پارچە ـ پارچە قىلىۋەتتى ،ئۇالرنىڭ قايتىپ كېلىپ
(بۇتالرنى كىمنىڭ چاققانلىقىنى سورىشى ئۈچۈن) پەقەت چوڭ بۇتنى (چاقماي) قالدۇردى﴿( .﴾58ئۇالر
بايرىمىدىن قايتىپ كېلىپ بۇتلىرىنىڭ چېقىۋېتىلگەنلىكىنى كۆرۈپ) «بۇتلىرىمىزنى مۇنداق قىلغان
كىم؟ ئۇ ھەقىقەتەن زالىم ئىكەن» دېدى﴿( .﴾59ئۇالرنىڭ بەزىسى) ئىبراھىم ئاتلىق بىر يىگىتنىڭ
ئۇالرنى ئەيىبلىگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدۇق (يەنى شۇ قىلغان بولۇشى مۇمكىن)» دېدى﴿ .﴾60ئۇالر
(يەنى نەمرۇد ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرى)« :ئىبراھىمنى كىشىلەرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىڭالر،
(ئىبراھىمنىڭ بۇتالرنى ئەيىبلىگەنلىكىگە) ئۇالر گۇۋاھلىق بەرسۇن» دېدى﴿ .﴾61ئۇالر« :ئى ئىبراھىم!
بۇتلىرىمىزنى مۇشۇنداق قىلغان سەنمۇ؟» دېدى﴿( .﴾62ئىبراھىم(« :ياق) بەلكى ئۇالرنىڭ مۇنۇ
چوڭى شۇنداق قىلدى ،ئەگەر ئۇالر سۆزلىيەلىسە( ،كىمنىڭ چاققانلىقىنى) ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىن سوراپ
بېقىڭالر!» دېدى﴿.﴾63

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇتالرنى چېقىۋەتكەنلىكى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى چېقىۋەتمەكچى بولۇپ ،قەسەم ئىچىپ مۇنداق دېدى:

﴿ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سىلەر قايتىپ كەتكەندىن كېيىن چوقۇم بۇتلىرىڭالرنى (چېقىۋېتىشنىڭ) ئامالىنى
قىلىمەن»﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قەۋمى ئۆزلىرىنىڭ بايرىمىغا كەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ

ئەنبىيا سۈرىسى

بۇتلىرىنى چىقىۋېتىشكە قەسەم ئىچتى ،ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۇنىڭ قەسىمىنى ئاڭالپ قالدى.
ئەبۇئىسھاق ئەبۇئەھۋەستىن ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بايرامغا مېڭىشقاندا ،ئىبراھىمنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ ،ئۇنىڭغا :ھەي ئىبراھىم! بىز
بىلەن بىللە بايرامغا بارمامسەن؟ -دېدى .ئىبراھىم :مەن كېسەل بولۇپ قالدىم ،شۇڭالشقا بارالمايمەن-،
دەپمۇنداققەسەمئىچتى﴿:ﷲبىلەنقەسەمكى،سىلەرقايتىپكەتكەندىنكېيىنچوقۇمبۇتلىرىڭالرنى
(چېقىۋېتىشنىڭ) ئامالىنى قىلىمەن»﴾ ئۇنىڭ قەسىمىنى (ئۇالرنىڭ) بەزىلىرى ئاڭالپ قالدى.
﴿ئىبراھىم بۇتالرنى چېقىپ پارچە ـ پارچە قىلىۋەتتى ،ئۇالرنىڭ قايتىپ كېلىپ (بۇتالرنى كىمنىڭ
چاققانلىقىنى سورىشى ئۈچۈن) پەقەت چوڭ بۇتنى (چاقماي) قالدۇردى﴾ ﷲ تائاال ئىبراھىمنىڭ بۇتالرنى

چاققانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن ئۇالرغا يۈزلىنىپ ئوڭ قولى بىلەن ئۇرۇپ پاچاقالشقا
كىرىشتى﴾(((.

ئالىمالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ :چوڭ بۇت كىچىك بۇتالرنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش
ئىبادەت قىلىنىشىغا قىزغىنىپ ،ئۇالرنى چېقىۋەتكەن ئوخشايدۇ -،دەپ ئويالپ قېلىشى ئۈچۈن ،بۇتالرنى
چاققان پالتىنى چوڭ بۇتنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ قويغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ئۇنىڭ قەۋمى بايرام قىلغان
جايدىن قايتىپ ،بۇتلىرىنىڭ ھەقىقىي ئىالھلىق ساالھىيىتى يوق بىر نەرسە ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا
چوقۇنغۇچىالرنىڭئەقىلسىزئىكەنلىكىنىكۆرسىتىپبېرىشنىمەقسەتقىلغانئىبراھىمئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇتالرغا قىلغان بۇ ئاھانىتىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى«﴿ :بۇتلىرىمىزنى مۇنداق قىلغان كىم؟ ئۇ ھەقىقەتەن
زالىم ئىكەن»﴾ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ :مەن بۇتالرنى چاقىمەن -،دەپ ئىچكەن قەسىمىنى ئاڭالپ
قالغانالر(﴿ :ئۇالرنىڭ بەزىسى) ئىبراھىم ئاتلىق بىر يىگىتنىڭ ئۇالرنى ئەيىبلىگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدۇق
(يەنى شۇ قىلغان بولۇشى مۇمكىن)» دېدى﴾.
﴿ئۇالر (يەنى نەمرۇد ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرى)« :ئىبراھىمنى كىشىلەرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ
كېلىڭالر( ،ئىبراھىمنىڭ بۇتالرنى ئەيىبلىگەنلىكىگە) ئۇالر گۇۋاھلىق بەرسۇن» دېدى﴾ مانا بۇ ،ئىبراھىم

ئەلەيھىسساالم كۆزلىگەن چوڭ بىر مەقسەتتۇر ،ئۇنىڭ مەقسىتى يىغىلغان شۇ كىشىلەرنىڭ ئالدىدا
ئۆزلىرىگە ھېچ پايدا ـ زىيان كەلتۈرەلمەيدىغان بۇتالردىن پايدا تەلەپ قىلىپ ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىقىنىڭ
نەقەدەر ئەقىلسىزلىق ۋە ئەخمەقلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشتۇر.

﴿ئۇالر« :ئى ئىبراھىم! بۇتلىرىمىزنى مۇشۇنداق قىلغان سەنمۇ؟» دېدى( .ئىبراھىم(« :ياق)
بەلكى ئۇالرنىڭ مۇنۇ چوڭى شۇنداق قىلدى ،ئەگەر ئۇالر سۆزلىيەلىسە( ،كىمنىڭ چاققانلىقىنى)
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىن سوراپ بېقىڭالر!» دېدى﴾ ھەقىقەتەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇتالرنىڭ

سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى ۋە بۇتالر جانسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئىشنى ئۇالرنىڭ قىاللمايدىغانلىقىنى تونۇپ
يېتەرمىكىن دېگەننى كۆزدە تۇتۇپ بۇ سۆزنى قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۆمرىدە پەقەت ئۈچ قېتىمال يالغان سۆزلەپ
باققان ئىدى .ئۇ ئۈچ قېتىملىق يالغاننىڭ ئىككىسى ﷲ تائاال ئۈچۈن بولغان ئىدى ،ئۇ ئىككىسى بولسا
ئىبراھىمنىڭ(«﴿ :ياق) بەلكى ئۇالرنىڭ مۇنۇ چوڭى شۇنداق قىلدى﴾ ۋە«﴿ :مەن ھەقىقەتەن كېسەل
((( ساففات سۈرىسى  – 93ئايەت.

149

بولۇپ قالىمەن»﴾((( دېگەن سۆزىدۇر .يەنە بىرسى بولسا ،سارەنىڭ ھەققىدە قىلغان يالغانچىلىقىدۇر.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سارە بىلەن بىر زالىم پادىشاھنىڭ زېمىنىدا كېتىۋېتىپ بىر يەرگە كېلىپ چۈشتى.
ھېلىقى زالىمنىڭ قېشىغا بىر كىشى كېلىپ ،ئۇنىڭغا :سېنىڭ زېمىنىڭ تەۋەسىدە بولغان پاالنى يەرگە
قېشىدا ناھايىتى چىرايلىق ئايال بار بىر كىشى كېلىپ چۈشتى -،دەپ خەۋەر قىلدى .زالىم پادىشاھ
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇنى چاقىرتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭدىن :سەن بىلەن بىللە كەلگەن
ئايال سېنىڭ نېمەڭ بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى .ئىبراھىم :ئۇ مېنىڭ قېرىندىشىم بولىدۇ -،دەپ جاۋاب
بەردى ،زالىم پادىشاھ :سەن بېرىپ ئۇنى قېشىمغا ئەۋەتىۋەتكىن -،دېدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سارەنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا :بۇ زالىم مەندىن سېنى سورىدى،
مەن ئۇنىڭغا سېنى مېنىڭ قېرىندىشىم -،دېدىم .سەن مېنى ئۇنىڭ ئالدىدا يالغانچى قىلما ،سەن
ھەقىقەتەن مېنىڭ دىنىي قېرىندىشىم ،بۇ يەردە مەن ۋە سەندىن باشقا بىرمۇ مۇسۇلمان يوق دەپ،
ئۇنى ئېلىپ ماڭدى .ئۇ يەرگە يېتىپ بارغاندا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم (سىرتتا) ناماز ئوقۇپ قالدى،
سارە زالىمنىڭ قېشىغا كىردى .زالىم ئۇنى كۆرۈپال ئۇنى تۇتماقچى بولۇپ قول ئۇزارتىۋېدى ،قولى قېتىپ
قالدى .زالىم سارەگە :سەن ﷲ تائاالغا مەن ئۈچۈن دۇئا قىلغىن ،مەن ساڭا چېقىلماي -،دېدى.
سارە ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلدى ،ئۇنىڭ قولى ئوڭشالدى .ئاندىن زالىم ئۇنى تۇتماقچى بولۇپ يەنە
قول ئۇزارتتى ،قولى بۇرۇنقىدەك ياكى ئۇنىڭدىن بەكرەك قېتىپ قالدى (ئاندىن ئۇ سارەگە :ماڭا دۇئا
قىلساڭ -،دەپ يالۋۇردى .سارە ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلدى ،ئۇنىڭ قولى يەنە ئوڭشالدى) .زالىم بۇ
ئىشنى ئۈچىنچى قېتىم قىلدى ،بۇ قېتىمدىمۇ ئۇنىڭ قولى قېتىپ قالدى .ئۇ بۇرۇنقى ئىككى قېتىمغا
ئوخشاش سارەگە ﷲ تائاالغا دۇئا قىلساڭ ،مەن ساڭا چېقىلماي -،دەپ يالۋۇردى .سارە ئۇنىڭ ئۈچۈن
دۇئا قىلدى .ئۇنىڭ قولى ئوڭشالدى ،ئۇ يېنىدىكى خىزمەتكارىنى چاقىرىپ :ھەقىقەتەن سەن ماڭا
ئىنسان ئەمەس ،شەيتان ئېلىپ كېلىپسەن ،ئۇنى قېشىمدىن چىقىرىۋەت ،خىزمىتى ئۈچۈن ھاجەرنى
ئۇنىڭغا بەرگىن -،دېدى .سارە ھاجەرنى ئېلىپ ،زالىمنىڭ قېشىدىن ئىبراھىمنىڭ قېشىغا كەلدى.
ئىبراھىم ئۇنىڭ كەلگەنلىكىنى سېزىپ ناماز ئوقۇشتىن توختاپ :ئەھۋالىڭ قانداق؟ -دەپ سورىدى.
ئۇ :ﷲ تائاال بۇزۇق كاپىرنىڭ سۇيىقەستىدىن مېنى ساقلىدى ۋە خىزمىتىمگە ھاجەرنى ئاتا قىلدى-،
دەپ جاۋاب بەردى» .مۇھەممەد ئىبنى سىرىن :ئەبۇھۇرەيرە بۇ ھەدىسنى سۆزلەپ بەرگەن ۋاقتىدا :ئى
ئەرەبلەر! ھاجەر سىلەرنىڭ ئاناڭالر دەيتتى -،دېدى.
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ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئەيىبلەپ(« :سىلەر بۇتالرغا چوقۇنۇشتا) ھەقىقەتەن زالىمسىلەر» دېدى﴿.﴾64
ئاندىن ئۇالر (خىجالەتچىلىكتىن) باشلىرىنى تۆۋەن سېلىپ« :ئۇالرنىڭ گەپ قىاللمايدىغانلىقىنى سەن
((( ساففات سۈرىسى  89ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

ئوبدان بىلىسەنغۇ؟» دېدى﴿ .﴾65ئىبراھىم ئېيتتى« :سىلەر ﷲ نى قويۇپ سىلەرگە ھېچ پايدا
يەتكۈزەلمەيدىغان ۋە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنامسىلەر؟﴿ .﴾66سىلەرگە ۋە ﷲ نى
قويۇپ سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا تۈفى! سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟»﴿.﴾67

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ بۇتتىن ئىبارەت ئۆزلىرىنىڭ
ئىالھلىرىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقى ۋە ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلغانلىقى
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىگە يۇقىرىدىكى سۆزنى قىلغان ۋاقتىدا ،قەۋمىدە

پەيدا بولغان ھالەتتىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئەيىبلەپ(« :سىلەر بۇتالرغا
چوقۇنۇشتا) ھەقىقەتەن زالىمسىلەر» دېدى﴾ يەنى ئۇالر بىر ـ بىرىگە ماالمەت قىلىپ :سىلەر بۇتالرنى

ساقاليدىغان ئادەملەرنى ئورۇنالشتۇرماي ،ئۇنى تاشالپ قويۇشۇڭالردا ھەقىقەتەن زالىمسىلەر -،دېدى.

﴿ئاندىن ئۇالر (خىجالەتچىلىكتىن) باشلىرىنى تۆۋەن سېلىپ« :ئۇالرنىڭ گەپ قىاللمايدىغانلىقىنى
سەن ئوبدان بىلىسەنغۇ؟» دېدى﴾ قەتادە مۇنداق دېدى :ئىبراھىمنىڭ قەۋمى ناھايىتى ھەيران بولغان
ھالدا مۇنداق دەۋەتتى«﴿ :ئۇالرنىڭ گەپ قىاللمايدىغانلىقىنى سەن ئوبدان بىلىسەنغۇ؟»﴾ يەنى سەن

ئۇالرنىڭ سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ،سېنىڭ بىزگە :ئەگەر ئۇالر سۆزلىيەلىسە (كىمنىڭ
چاققانلىقىنى) ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىن سوراپ بېقىڭالر!-دېگىنىڭ نېمىسى؟!

بۇ ۋاقىتتا ﴿ئىبراھىم ئېيتتى« :سىلەر ﷲ نى قويۇپ سىلەرگە ھېچ پايدا يەتكۈزەلمەيدىغان ۋە
زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنامسىلەر؟ سىلەرگە ۋە ﷲ نى قويۇپ سىلەر چوقۇنۇۋاتقان
بۇتالرغا تۈفى! سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟»﴾ يەنى سىلەر ئۆزلىرىڭالرنىڭ ھەددىدىن ئاشقان ،تەرسا،

زالىمالرغىاليارىشىدىغانئازغۇنلۇقتائىكەنلىكىڭالرنىئويالپباقمامسىلەر؟

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا پاكىت كۆرسىتىپ ،ئۇالرنى پاكىت ئارقىلىق يەڭدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز قەۋمىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئىبراھىمغا بەرگەن دەلىلىمىز
ئەنە شۇدۇر ،خالىغان كىشىمىزنى بىر قانچە دەرىجە كۆتۈرىمىز ،پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾(((.

*******
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ئۇالر ئېيتتى« :ئىبراھىمنى كۆيدۈرۈڭالر ،ئىالھلىرىڭالرغا ياردەم بېرىڭالر ،ئەگەر ئۇالرغا ھەقىقىي
ياردەم بەرمەكچى بولساڭالر»﴿ .﴾68بىز ئوتقا« :ئى ئوت! ئىبراھىمغا سالقىن ۋە ئامانلىق (بەخش
((( ئەنئام سۈرىسى  – 83ئايەت.
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ئېتىدىغان) بولۇپ بەرگىن» دېدۇق﴿ .﴾69ئۇالر ئىبراھىمغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولدى ،بىز ئۇالرنى
ئەڭ زىيان تارتقۇچى قىلدۇق﴿.﴾70

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوتقا تاشالنغانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ
كۆرسەتكەن مۆجىزىسى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۆزلىرىنىڭ كەلتۈرگەن پاكىتلىرىنىڭ باتىللىقى ئىسپاتلىنىپ،
ئاجىزلىقى ئاشكارىلىنىپ ،باتىل يوقىلىپ ،ھەقىقەت غەلىبە قىلغاندا ،ئىبراھىمنى كۈچ بىلەن يېڭىشكە
ئۆتۈپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئىبراھىمنى كۆيدۈرۈڭالر ،ئىالھلىرىڭالرغا ياردەم بېرىڭالر ،ئەگەر ئۇالرغا
ھەقىقىي ياردەم بەرمەكچى بولساڭالر»﴾ ئۇالر ناھايىتى جىق ئوتۇن يىغدى.
سۇددى مۇنداق دېدى :ھەتتا كېسەل ياتقان بىر ئايال ئەگەر ساقايسا ،ئىبراھىمنى كۆيدۈرۈش
ئۈچۈن ئوتۇن يىغىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلدى .ئۇالر ئوتۇننى چوڭ بىر خەندەككە يىغىپ ،ئۇنىڭغا ئوت
ياقتى .ئوتۇن كۆيۈپ مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە الۋۇلداپ تۇرىدىغان ناھايىتى چوڭ بىر
ئوت دېڭىزىغا ئايالنغاندا ،كورد مىللىتىدىن بولغان بىر كىشىنىڭ يول كۆرسىتىشى بىلەن ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالممەنچاناققاسېلىندى.
شۇئەيب جۇبايى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :ئۇ كىشىنىڭ ئىسمى ھىزەن ئىدى ،ﷲ تائاال ئۇ
كىشىنى يەرگە يۇتقۇزىۋەتتى .ئۇ كىشى قىيامەت كۈنىگىچە يەرنىڭ ئاستىدا ئېسىلىپ قالغان ھالەتتە
ئۇرۇلۇپ  -سوقۇلۇپ يۈرىدۇ .ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوتقا تاشلىغاندا ،ئۇ“ :مېنى ساقالشقا ﷲ
تائاال يېتەرلىك ،ﷲ تائاال نېمە دېگەن ياخشى ساقلىغۇچى”((( دېدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئوتقا تاشالنغان
ۋاقتىدا يۇقىرىقى دۇئانى ئوقۇغان ئىدى .كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا«﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى،
كىشىلەر (يەنى قۇرەيشلەر) سىلەرگە قارشى قوشۇن توپلىدى ،ئۇالردىن قورقۇڭالر»﴾((( دېگەن ۋاقىتىدا
(((
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلەر«﴿ :بىزگە ﷲ كۇپايە ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ھامىي!»﴾
دېدى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

152

سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئوتقا تاشالنغان ۋاقتىدا ،يامغۇرغا مەسئۇل پەرىشتە :مەن قاچانىكى يامغۇر
ياغدۇرۇشقا بۇيرۇلسام ،شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال يامغۇر ئەۋەتىمەن -،دېدى .لېكىن ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى
ئۇنىڭ بۇيرۇقىدىن تېز بولۇپ ،ﷲ تائاال ئوتقا مۇنداق بۇيرۇق بەردى«﴿ :ئى ئوت! ئىبراھىمغا سالقىن
ۋە ئامانلىق (بەخش ئېتىدىغان) بولۇپ بەرگىن»﴾ يەنى يەر يۈزىدە كىچىككىنىمۇ ئوت قالماي ،ھەممىسى
ئۆچۈپ كەتتى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بىلەن ئەبۇئالىيە مۇنداق دېدى :ئەگەر ﷲ تائاال﴿ :ئامانلىق
((( ھەسبىيەلالھۇ ۋە نىئمەلۋەكىيل.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  173ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  173ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

(بەخش ئېتىدىغان) بولۇپ بەرگىن﴾ دېمىگەن بولسا ،ئوت ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى چوقۇم توڭلىتىپ
قويغان بوالتتى.
قەتادەمۇنداقدېدى:شۇكۈنىكەلگەنپاتمىچۇقتىنباشقاھەربىرجانىۋارئىبراھىمئەلەيھىسساالمدىن
ئۆتنى ئۆچۈردى .زۆھرى مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پاتمىچۇقنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى ۋە
ئۇنى (ھايۋانالرنىڭ) ئەڭ ئەسكىسى دەپ ئاتىدى.
﴿ئۇالر ئىبراھىمغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولدى ،بىز ئۇالرنى ئەڭ زىيان تارتقۇچى قىلدۇق﴾

چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە زىيانكەشلىك قىلماقچى بولدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى زىيان
تارتقۇزۇپ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوتتىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى ،ئاخىرقى ھېسابتا ئۇالر يېڭىلدى.

*******
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻ
بىز ئىبراھىم بىلەن لۇتنى قۇتقۇزدۇق ،ئۇالرنى بىز ئەھلى جاھان ئۈچۈن بەرىكەتلىك قىلغان زېمىنغا
كۆچۈردۇق﴿ .﴾71بىز ئۇنىڭغا (يەنى ئىبراھىمغا) ئىسھاقنى بەردۇق( ،ئۇ پەرۋەردىگارىدىن سورىمىسىمۇ)
يەئقۇبنى ئوشۇق بەردۇق (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى نەۋرە قىلىپ ياكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
تەلىۋىدىن زىيادە قىلىپ بەردۇق) ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى ئادەملەر قىلدۇق﴿ .﴾72ئۇالرنى
بىزنىڭ ئەمرىمىز بويىچە (كىشىلەرنى بىزنىڭ دىنىمىزغا) يېتەكلەيدىغان پېشىۋاالر (يەنى پەيغەمبەرلەر)
قىلدۇق ،ئۇالرغا بىز ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى ،ناماز ئوقۇشنى ،زاكات بېرىشنى ۋەھيى قىلدۇق ،ئۇالر
بىزگە خالىس ئىبادەت قىالتتى﴿ .﴾73لۇتقا پەيغەمبەرلىكنى ۋە ئىلىمنى ئاتا قىلدۇق (لۇت ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ،ئەگەشكەن ۋە ئۇنىڭ بىلەن ھىجرەت قىلغان ئىدى) ،ئۇنى (ئاھالىسى
بەچچىۋازلىق ،قاراقچىلىق قاتارلىق) يامان قىلىقالرنى قىلىدىغان شەھەردىن قۇتقۇزدۇق ،ھەقىقەتەن
ئۇالر يامان ،پاسىق قەۋم ئىدى﴿ .﴾74بىز ئۇنى رەھمىتىمىز دائىرىسىگە كىرگۈزدۈق ،ئۇ ھەقىقەتەن
ياخشىالردىنئىدى﴿.﴾75

اﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ لۇت ئەلەيھىسساالمنى ئۆزى
بىلەن بىللە ئېلىپ شامغا كۆچۈپ كەلگەنلىكى
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ قەۋمى ياققان ئوتتىن قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقىنى ۋە
ئۇنى قەۋمىنىڭ ئىچىدىن ئېلىپ چىقىپ ،شام شەھىرىگە ،ئاندىن پاك زېمىن بولغان پەلەستىنگە
كۆچۈرگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئىبراھىم بىلەن لۇتنى قۇتقۇزدۇق ،ئۇالرنى بىز
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ئەھلى جاھان ئۈچۈن بەرىكەتلىك قىلغان زېمىنغا كۆچۈردۇق﴾.
﴿بىز ئۇنىڭغا (يەنى ئىبراھىمغا) ئىسھاقنى بەردۇق( ،ئۇ پەرۋەردىگارىدىن سورىمىسىمۇ) يەئقۇبنى
ئوشۇق بەردۇق (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى نەۋرە قىلىپ ياكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىۋىدىن
زىيادە قىلىپ بەردۇق)﴾ ئەتا بىلەن) پبىز ئىبراھىمغا ئىسھاقنى بەردۇق ،يەئقۇبنى (ئۇنىڭ تىلىكىدىن)

ئارتۇق بەردۇق.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،قەتادە ۋە ھەكەم ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق دېدى :بىز ئىبراھىمغا
ئىسھاقنى بەردۇق ،يەئقۇبنى نەۋرە قىلىپ بەردۇق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇنىڭغا (يەنى سارەگە) ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى
بولىدىغانلىقى) بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان يەئقۇب (ئاتلىق نەۋرىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن
خۇش خەۋەر بەردۇق﴾(((.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دېدى :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن:
﴿پەرۋەردىگارىم! ماڭا بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن»﴾((( دەپ بىر باال تىلىگەن ئىدى .ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا ئىسھاقنى بەردى ۋە يەئقۇبنى تىلىگىنىدىن ئارتۇق بەردى.
﴿ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى ئادەملەر قىلدۇق .ئۇالرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز بويىچە (كىشىلەرنى بىزنىڭ
دىنىمىزغا) يېتەكلەيدىغان پېشىۋاالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) قىلدۇق﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالرغا بىز ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى ،ناماز ئوقۇشنى ،زاكات بېرىشنى ۋەھيى قىلدۇق ،ئۇالر بىزگە
خالىس ئىبادەت قىالتتى﴾ يەنى ئۇالر باشقىالرنى قىلىشقا بۇيرۇغان شۇ ئىشالرنى ئۆزلىرىمۇ قىالتتى.

لۇت ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشتۈرۈپال
لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلدى .لۇت ئازەرنىڭ ئوغلى بولغان ھاراننىڭ ئوغلىدۇر.
ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشتى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە (شامغا ئاندىن
پەلەستىنگە)كۆچتى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :لۇت ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتتى .ئىبراھىم ئېيتتى« :مەن
چوقۇم پەرۋەردىگارىم تەرىپىگە ھىجرەت قىلىمەن (يەنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەش يۈزىسىدىن
ۋەتىنىمنى تەرك ئېتىپ ،ﷲ ئەمر قىلغان جايغا ھىجرەت قىلىپ بارىمەن)﴾(((.
ﷲ تائاال ئۇنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :لۇتقا پەيغەمبەرلىكنى ۋە ئىلىمنى
ئاتا قىلدۇق (لۇت ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ،ئەگەشكەن ۋە ئۇنىڭ بىلەن ھىجرەت قىلغان
ئىدى)﴾ ﷲ تائاال ئۇنى سەدۇم ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىكىدىكى يەرلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى ،ئۇ
((( ھۇد سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  – 100ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  – 26ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

يەردىكى كىشىلەر ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىپ ئىشەنمىدى ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي
يوقىتىپ ،لۇت ئەلەيھىسساالمنى ئۇالردىن قۇتۇلدۇردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنى
(ئاھالىسى بەچچىۋازلىق ،قاراقچىلىق قاتارلىق) يامان قىلىقالرنى قىلىدىغان شەھەردىن قۇتقۇزدۇق،
ھەقىقەتەن ئۇالر يامان ،پاسىق قەۋم ئىدى .بىز ئۇنى رەھمىتىمىز دائىرىسىگە كىرگۈزدۈق ،ئۇ ھەقىقەتەن
ياخشىالردىنئىدى﴾.

*******
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
نۇھنىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ (مەزكۇر پەيغەمبەرلەردىن) بۇرۇن (قەۋمىگە،
پەرۋەردىگارىم يەر يۈزىدە كۇففارالردىن بىرنىمۇ قويمىغىن ،دەپ بەتدۇئا قىلغان ئىدى) ،بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى (ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى) بۈيۈك
باالدىن (يەنى توپان باالسىدا غەرق بولۇشتىن) قۇتقۇزدۇق (يەنى نۇھنى قەۋمىنىڭ شەررىدىن قۇتقۇزۇپ،
ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق)﴿ .﴾76بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان قەۋمگە قارشى ئۇنىڭغا ياردەم بەردۇق،
ئۇالر ھەقىقەتەن يامان قەۋم ئىدى .ئۇالرنىڭ (بىرىنىمۇ قويماي) ھەممىسىنى غەرق قىلدۇق﴿.﴾77

نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمىغانلىقى
ئۈچۈن ،ئۇالرغا«﴿ :ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم ،ياردەم قىلغىن»﴾(((«﴿ ،پەرۋەردىگارىم يەر
يۈزىدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن .ئەگەر ئۇالرنى قويساڭ ،شۈبھىسىزكى ،بەندىلىرىڭنى ئازدۇرىدۇ،
ئۇالرنىڭ تاپقان بالىلىرىمۇ پەقەت فاجىر ،كاپىر بولىدۇ﴾((( دەپ بەتدۇئا قىلغان ۋاقتىدا ،ئۇنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :نۇھنىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا
ئۇ (مەزكۇر پەيغەمبەرلەردىن) بۇرۇن (قەۋمىگە ،پەرۋەردىگارىم يەر يۈزىدە كۇففارالردىن بىرنىمۇ قويمىغىن،
دەپ بەتدۇئا قىلغان ئىدى) ،بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى
(ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى) بۈيۈك باالدىن (يەنى توپان باالسىدا غەرق بولۇشتىن)
قۇتقۇزدۇق (يەنى نۇھنى قەۋمىنىڭ شەررىدىن قۇتقۇزۇپ ،ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق)﴾.

ﷲتائاالنۇھئەلەيھىسساالمغائىمانئېيتقانئازغىناكىشىلەردىنباشقىسىنىھاالكقىلىۋەتكەنلىكى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :توپان باالسى توغرىسىدىكى) بۇيرىقىمىز يېتىپ كەلگەن ۋە يەر يۈزىدىن
سۇ ئېتىلىپ چىققان چاغدا« :كېمىگە ھايۋاناتالردىن (ئەركەك چىشى بولۇپ) بىر جۈپتىن ئېلىۋالغىن،
ئائىلەڭدىكىلەر بىلەن  -ھاالك بولۇشى ھۆكۈم قىلىنغانالر (يەنى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ۋائىلە
بىلەن ئوغلى كەنئان) بۇنىڭ سىرتىدا ـ ۋە ئىمان ئېيتقانالر بىلەن كېمىگە چىققىن» دېدۇق ،ئۇنىڭ
((( قەمەر سۈرىسى  – 10ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇھ سۈرىسى  - 27 – 26ئايەتلەر.
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بىلەن پەقەت ئازغىنا كىشىلەر ئىمان ئېيتتى﴾(((.
نۇھ ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتىشقا  950يىل چاقىردى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
پەقەت ئازال بىر قىسمى ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈردى .ئۇالر باال ـ چاقىلىرىغا ئەسىرمۇ ئەسىر ،ئەۋالدمۇ ئەۋالد
نۇھ ئەلەيھىسساالمغا ئەزىيەت بېرىشكە ۋە قارشى چىقىشقا ۋەسىيەت قىلىشاتتى.
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان قەۋمگە قارشى ئۇنىڭغا ياردەم بەردۇق ،ئۇالر ھەقىقەتەن
يامان قەۋم ئىدى .ئۇالرنىڭ (بىرنىمۇ قويماي) ھەممىسىنى غەرق قىلدۇق﴾ يەنى نۇھ ئەلەيھىسساالم

(دۇئادا) تىلىگەندەك يەر يۈزىدە ئۇالردىن بىر كىشىمۇ ھايات قالمىدى.

*******
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
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داۋۇد بىلەن سۇاليماننىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا بىر قەۋمنىڭ قويى كېچىسى
زىرائەتنى يەپ (بۇزۇۋەتكەندە) ،ئۇ ئىككىسى زىرائەت توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان ئىدى .ئۇالرنىڭ
ھۆكمىگە بىز شاھىد ئىدۇق﴿ .﴾78قانداق ھۆكۈم قىلىشنى بىز سۇاليمانغا بىلدۈردۇق ،ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە
ھېكمەتنى ۋە ئىلىمنى ئاتا قىلدۇق ،تاغالرنى ،قۇشالرنى داۋۇد بىلەن تەسبىھ ئېيتىشقا مۇسەخخەر
قىلدۇق( ،شۇنداق قىلىشقا) بىز قادىر ئىدۇق﴿ .﴾79جەڭلەردە سىلەرنى (يارىدار بولۇشتىن) ساقالش
مەقسىتىدە ،داۋۇدقا سىلەر ئۈچۈن ساۋۇت ياساشنى ئۆگەتتۇق ،سىلەر (بۇنىڭغا) شۈكۈر قىالمسىلەر؟
(يەنى شۈكۈر قىلىڭالر ۋە نېمەتنىڭ قەدرىنى بىلىڭالر)﴿ .﴾80سۇاليمانغا قاتتىق چىقىدىغان شامالنى
مۇسەخخەر قىلىپ بەردۇق ،شامال سۇاليماننىڭ ئەمرى بويىچە ،بىز بەرىكەتلىك قىلغان زېمىنغا (يەنى
شامغا) باراتتى ،بىز ھەممىنى بىلگۈچىمىز﴿ .﴾81سۇاليمانغا يەنە بىر قىسىم شەيتانالرنى مۇسەخخەر
قىلىپ بەردۇق ،ئۇالر دېڭىزالرغا چۆكۈپ ئۇنىڭغا ئۈنچە ـ مارجان (گۆھەرلەرنى سۈزۈپ چىقاتتى) ،ئۇالر
يەنە (شەھەرلەرنى ،ئېگىز سارايالرنى سېلىشتەك) باشقا ئىشالرنىمۇ قىالتتى ،بىز ئۇالرنى (سۇاليماننىڭ
ئىتائىتىدىنچىقىشتىن)ساقاليتتۇق﴿.﴾82

داۋۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن سۇاليمان ئەلەيھىسساالمالرغا بېرىلگەن
ئاالمەتلەر ۋە كېچىسى زىرائەتنى يەپ قويغان قوينىڭ قىسسىسى
﴿داۋۇد بىلەن سۇاليماننىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا بىر قەۋمنىڭ قويى كېچىسى
((( ھۇد سۈرىسى  40ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

زىرائەتنى يەپ (بۇزۇۋەتكەندە) ،ئۇ ئىككىسى زىرائەت توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان ئىدى .ئۇالرنىڭ ھۆكمىگە
بىز شاھىد ئىدۇق﴾ ئەبۇئىسھاق مۇررەدىن ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ

زىرائەت ساپاقلىرى تازا توشقان ئۈزۈملۈك باغ ئىدى .شۇرەيھمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى.

ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ
ساپاقلىرىغا توشقان ئۈزۈملۈك باغ ئىدى .قوي ئۇ ئۈزۈملۈكنى چەيلەپ ۋەيران قىلىۋەتتى ،داۋۇد
ئەلەيھىسساالم قوينى ئۈزۈملۈكنىڭ ئىگىسىگە بۇيرۇپ بەردى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم :ئى ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى! -دەپ ئۆزىنىڭ بۇ مەسلىگە باشقىچىرەك قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى .داۋۇد ئەلەيھىسساالم
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا :قارىشىڭنى دەپ باقمامسەن؟ -دېدى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى:
ئۈزۈملۈك باغ قوينىڭ ئىگىسىگە بېرىلىدۇ ،قوينىڭ ئىگىسى ئۇنى بۇرۇنقىدەك ئوڭشاپ بېرىدۇ .قوي
ئۈزۈملۈك باغنىڭ ئىگىسىگە بېرىلىدۇ .ئۈزۈملۈك باغنىڭ ئىگىسى باغ بۇرۇنقى ئەسلىگە كېلىپ بولغىچە،
ئۇ قويدىن پايدىلىنىپ تۇرىدۇ .كېيىن ئۈزۈملۈك باغمۇ ،قويمۇ ئۆز ئىگىلىرىگە قايتۇرۇلىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :قانداق ھۆكۈم قىلىشنى بىز سۇاليمانغا بىلدۈردۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر .ئەۋفىي
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭمۇ بۇ ھەقتە يۇقىرىقىغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئىياس ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ قازى بولۇپ بېرىشى تەلەپ
قىلىنغاندا ،ئۇنىڭ قېشىغا ھەسەنبەسرى كېلىدۇ .ئۇ ھەسەننى كۆرۈپ يىغالپ كېتىدۇ .ھەسەن
ئۇنىڭدىن :نېمىگە يىغاليسەن؟ -دەپ سورايدۇ .ئۇ :ئى سەئىدنىڭ دادىسى (يەنى ھەسەن)! مەن
قازى بولغانالردىن توغرا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىپ خاتا كەتكەن كىشىنىڭ ۋە ھۆكۈم چىقارغاندا
خاھىشىغائەگىشىپكەتكەنكىشىنىڭدوزاختابولىدىغانلىقىنى،توغراھۆكۈمچىقىرىشئۈچۈنتىرىشقان
ھەم توغرا ھۆكۈم چىقارغان كىشىنىڭال جەننەتتە بولىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم (مەن شۇنىڭ ئۈچۈن
يىغالۋاتىمەن) -،دەپ جاۋاب بەردى .ھەسەن ئۇنىڭغا :ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ داۋۇد ،سۇاليمان ۋە
باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ھۆكۈم چىقارغانلىقى توغرىسىدىكى بايان قىلغان قىسسىلىرى بۇ سۆزنىڭ توغرا
ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال﴿ :داۋۇد بىلەن سۇاليماننىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن).

ئۆز ۋاقتىدا بىر قەۋمىنىڭ قويى كېچىسى زىرائەتنى يەپ (بۇزۇۋەتكەندە) ،ئۇ ئىككىسى زىرائەت توغرىسىدا
ھۆكۈم چىقارغان ئىدى .ئۇالرنىڭ ھۆكمىگە بىز شاھىد ئىدۇق﴾ دېدى .يەنى ﷲ تائاال سۇاليمان

ئەلەيھىسساالمنىتوغراھۆكۈمچىقارغانلىقىئۈچۈنماختىدى،داۋۇدئەلەيھىسساالمھۆكۈمدەخاتاكەتسىمۇ،
ئۇنى ھېچقانداق ئەيىبلىمىدى .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال كىشىلەر ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدىغانالرغا ،ئۇالر
مەيلى قازى ياكى باشقا بىرسى بولسۇن ،ھۆكۈم چىقارغاندا پۇلغا سېتىلىپ كەتمەسلىك ،خاھىشىغا
ئەگىشىپ كەتمەسلىك ۋە بىرسىدىن قورقماسلىقتىن ئىبارەت ئۈچ ئىشنىڭ تېپىلىشىنى شەرت قىلدى
دەپ ،ئاندىن مۇشۇ توغرىسىدا كەلگەن بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدى﴿ :ئى داۋۇد! سېنى بىز ھەقىقەتەن يەر
يۈزىدە خەلىپە قىلدۇق ،كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن ،نەپسى خاھىشقا
ئەگەشمىگىنكى ،ئۇ سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ﴾((((﴿ ،ئى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرى!)
كىشىلەردىن قورقماڭالر ،مەندىن قورقۇڭالر .مېنىڭ ئايەتلىرىمنى ئاز پۇلغا تېگەشمەڭالر (يەنى پۇل -
مال ،مەنسەپ ۋە پارا ئۈچۈن ئايەتلىرىمنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگەرتىۋەتمەڭالر)﴾(((.
((( ساد سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئىككى ئايال بىللە تۇرۇۋاتاتتى ،ئۇالرنىڭ يېنىدا بىردىن بالىسى بار ئىدى .توساتتىن بىر
بۆرە كېلىپ ،ئۇ ئىككى بالىنىڭ بىرسىنى ئېلىپ كەتتى .ئاندىن ئۇ ئىككى ئايال قالغان باال توغرىسىدا
دەۋالىشىپ ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى .داۋۇد ئەلەيھىسساالم ئۇ بالىنى چوڭ ئايالغا بۇيرۇپ
بەردى .ئۇ ئىككى ئايال چىقىپ كېتىۋاتقاندا ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى توختىتىپ قولىغا پىچاق
ئېلىپ كېلىپال :مەن ئۇ بالىنى ئىككى پارچە قىلىپ ،ئىككىڭالرغا بىر پارچىدىن بۆلۈپ بېرىمەن-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،كىچىك ئايال :ﷲ تائاال ساڭا رەھىم قىلسۇن! ئۇنى ئىككى پارچە قىلمىغىن!
ئۇ بۇ ئايالنىڭ بالىسى -،دېدى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم (بۇ بالىنىڭ ھەقىقىي ئانىسىڭ چوڭ ئايال
ئەمەس ،بەلكى بۇ كىچىك ئايال ئىكەنلىكىنى بىلىپ) ئۇ بالىنى كىچىك ئايالغا بۇيرۇپ بەردى» بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿تاغالرنى ،قۇشالرنى داۋۇد بىلەن تەسبىھ ئېيتىشقا مۇسەخخەر قىلدۇق( ،شۇنداق قىلىشقا) بىز
قادىر ئىدۇق﴾ بۇ ،داۋۇد ئەلەيھىسساالم زەبۇرنى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلىنغان ،داۋۇد
ئەلەيھىسساالم زەبۇرنى مۇڭلۇق ئوقۇغان ۋاقتىدا ،ھاۋادا ئۇچۇپ يۈرگەن قۇشالر مەھلىيا بولۇپ بىرگە تەسبىھ
ئېيتاتتى .تاغالر ئەكس سادا قايتۇراتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىر كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىرايلىق

ئاۋازدا قۇرئان ئوقۇۋاتقان ئەبۇمۇسا ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ (ئۇنىڭ
ئوقۇغان قۇرئانىنى تىڭشاپ تۇرۇپ)« :ھەقىقەتەن بۇنىڭغا داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ يېقىملىق ئاۋازىدىن
بېرىلىپتۇ» دېدى .ئەبۇمۇسا ئەشئەرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر مەن سېنىڭ قىرائىتىمنى
تىڭشىغانلىقىڭنى بىلگەن بولسام ،ئەلۋەتتە ،ساڭا تېخىمۇ چىرايلىق قىلىپ ئوقۇپ بېرەتتىم -،دېدى.

﴿جەڭلەردە سىلەرنى (يارىدار بولۇشتىن) ساقالش مەقسىتىدە ،داۋۇدقا سىلەر ئۈچۈن ساۋۇت
ياساشنى ئۆگەتتۇق﴾ قەتادە مۇنداق دېدى :ھەقىقەتەن داۋۇد ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرى جەڭلەردە

ئىشلىتىدىغان ساۋۇت ھالقىسىز ھالەتتە ئىدى .داۋۇد ئەلەيھىسساالم بىرىنچى بولۇپ ساۋۇتنى تەكشى
ھالقىلىق قىلىپ ياسىغان كىشىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز داۋۇدقا دەرگاھىمىزدىن ھەقىقەتەن پەزل (يەنى
پەيغەمبەرلىك ،زەبۇر ،تاغالرنىڭ ۋە قۇشالرنىڭ بويسۇنۇشى ،تۆمۈرنىڭ يۇمشاق بولۇپ بېرىشى ،ساۋۇت
ياساشنى بىلدۈرۈشلەر) ئاتا قىلدۇق« .ئى تاغالر! ئى قۇشالر! داۋۇت بىلەن بىرلىكتە تەسبىھ ئېيتىڭالر»
(دېدۇق) .تۆمۈرنى داۋۇدقا يۇمشاق قىلىپ بەردۇق( .بىز ئۇنىڭغا ئېيتتۇق) «مۇكەممەل ساۋۇتالرنى
ياسىغىن ،ساۋۇتالرنى ياساشتا (ھالقىلىرىنى بىر -بىرىگە) تەكشى قىلغىن﴾(((.
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سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ تەڭداشسىز پادىشاھلىقى
﴿سۇاليمانغا قاتتىق چىقىدىغان شامالنى مۇسەخخەر قىلىپ بەردۇق ،شامال سۇاليماننىڭ ئەمرى
بويىچە ،بىز بەرىكەتلىك قىلغان زېمىنغا (يەنى شامغا) باراتتى ،بىز ھەممىنى بىلگۈچىمىز﴾ يەنى سۇاليمان

ئەلەيھىسساالمنىڭ چوڭ بىر تاختىدىن ياسالغان سېلىنچىسى بار ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاتالر ،تۆگىلەر،
چېدىرالر ،ئەسكەرلەر ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا ئېھتىياجلىق بولغان ھەممە نەرسىلەر قويۇالتتى .ئاندىن
((( سەبەئ سۈرىسى  11 – 10ـ ئايەتلەر.

ئەنبىيا سۈرىسى

سۇاليمان شامالنى بۇيرۇيتتى ،شامال بۇ سېلىنچىنى ئۇچۇرۇپ ئۇ خالىغان يەرگە ئاپىراتتى ،ئۇچار قۇشالر
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنى كۈن نۇرىدىن ئاسراش ئۈچۈن سايە تاشالپ ماڭاتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز سۇاليمانغا شامالنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .شامال
سۇاليماننىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئۇ خالىغان تەرەپكە لەرزان ماڭاتتى﴾(((﴿ ،سۇاليمانغا شامالنى
(بويسۇندۇرۇپ بەردۇق) ،شامال چۈشتىن ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇساپىنى ،چۈشتىن كېيىن بىر ئايلىق
مۇساپىنىباساتتى﴾(((.
﴿سۇاليمانغا يەنە بىر قىسىم شەيتانالرنى مۇسەخخەر قىلىپ بەردۇق ،ئۇالر دېڭىزالرغا چۆكۈپ
ئۇنىڭغا ئۈنچە ـ مارجان (گۆھەرلەرنى سۈزۈپ چىقاتتى) ،ئۇالر يەنە (شەھەرلەرنى ،ئېگىز سارايالرنى
سېلىشتەك) باشقا ئىشالرنىمۇ قىالتتى﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ھەمدە ئۇنىڭغا (كاتتا

بىناالرنى ساالاليدىغان) قۇرغۇچى ۋە (دېڭىزالرغا چۆكۈپ ئۈنچە-مارجانالرنى ئېلىپ چىقااليدىغان)
غەۋۋاس شەيتانالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .يەنە نۇرغۇن شەيتانالرغا ئىشكەل سېلىنغاندۇر﴾((( يەنى ﷲ
تائاال سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنى شەيتانالرنىڭ زىيان يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن ساقاليدۇ .ھەممە شەيتانالر
ئۇنىڭقولئاستىدابولۇپ،ئۇالردىنبىرسىمۇسۇاليمانئەلەيھىسساالمغاچېقىلىشقاپېتىنالمايدۇ.ئەكسىچە
سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئۆزى خالىغانچە باشقۇرىدۇ .ئەگەر خالىسا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن خالىغاننى
قويۇپ بېرىپ ،خالىغاننى باغالپ قويىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى ﴿ :يەنە نۇرغۇن
شەيتانالرغائىشكەلسېلىنغاندۇر﴾(((.

*******
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
(ئەييۇبنىڭ قسسسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ پەرۋەردىگارىغا« :ھەقىقەتەن مېنى باال (يەنى
قاتتىق كېسەل) ئورىۋالدى ،سەن ئەڭ مەرھەمەتلىكسەن» دەپ دۇئا قىلدى﴿ .﴾83ئۇنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن باالنى كۆتۈرۈۋەتتۇق ،ئۇنىڭغا رەھىم قىلغانلىقىمىز ،ئىبادەت
قىلغۇچىالرغا ئىبرەت قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئائىلىسىنى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر باراۋەرنى زىيادە
ئاتا قىلدۇق (يەنى ئۇنىڭ ئۆلگەن بالىلىرىنىڭ ۋە يوقالغان ماللىرىنىڭ ئورنىغا بىر ھەسسە كۆپ باال ،بىر
ھەسسە كۆپ مال بەردۇق)﴿.﴾84

ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
﴿(ئەييۇبنىڭ قسسسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ پەرۋەردىگارىغا« :ھەقىقەتەن مېنى باال
((( ساد سۈرىسى  – 36ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  – 12ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساد سۈرىسى  - 38 – 37ئايەتلەر.
((( ساد سۈرىسى  38ـ ئايەت.
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(يەنى قاتتىق كېسەل) ئورىۋالدى ،سەن ئەڭ مەرھەمەتلىكسەن» دەپ دۇئا قىلدى﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ مال ـ مۈلكىگە ،باال ـ چاقىلىرىغا ۋە ئۆزىگە كەلگەن سىناقالرنى بايان قىلىدۇ.
ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ قوي ،كاال ،ئات ،تۆگە ۋە زىرائەت بولۇپ نۇرغۇنلىغان مال ـ مۈلكى ۋە ئېسىل
ئۆي  -زېمىنلىرى بار ئىدى .باال ـ چاقىلىرىمۇ كۆپ ئىدى .ئەييۇب ئەلەيھىسساالم بۇالرنىڭ ھەممىسىدىن
ئايرىۋېتىلىپ سىنالدى .ئاخىرى سىناق ئۇنىڭ بەدىنىدە باشالندى .ئۇ شەھەردىن ئايرىلىپ بىر چەت
يەرگە كەتتى ،كىشىلەر ئىچىدە ئۇنىڭغا ئايالىدىن باشقا كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر كىشىمۇ قالمىدى.
رىۋايەتلەردە :ئايالى ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنى بېقىش ئۈچۈن كىشىلەرگە خىزمەتكار بولۇپ ئىشلىدى-،
دېيىلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ قاتتىق سىنىلىدىغانالر
پەيغەمبەرلەردۇر ،ئاندىن قالسا ،سالىھ تەقۋادار كىشىلەردۇر .ئاندىن قالسا ،ياخشى كىشىلەردۇر .ئاندىن
قالسا ،ئۇنىڭدىن تۆۋەنرەك تۇرىدىغان ياخشى كىشىلەردۇر».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دېدى« :بىر كىشى ئىمانىغا قاراپ سىنىلىدۇ،
ئىمانى كۈچلۈك بولسا ،سىناق چوڭ بولىدۇ» .ئەييۇب ئەلەيھىسساالم سەۋر قىلىشتا ئەڭ چېكىگە يەتكەن
ئىدى .شۇڭا ئۇ سەۋر قىلىغۇچىالر ئۈچۈن مىسال قىلىندى.
يەزىد ئىبنى مەيسەرە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ باال ـ چاقىلىرى ۋە مال
ـ مۈلكىدىن بىرنىمۇ قويماي (ھەممىسىنى ئېلىپ كېتىپ) سىنىغان ۋاقتىدا ،ئەييۇب ئەلەيھىسساالم ﷲ
تائاالنى ناھايىتى كۆپ ياد ئېتىپ :ئى ئىنسانالرنىڭ پەرۋەردىگارى! مەن ساڭا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن،
سەن ماڭا ياخشى نېمەتلەرنى بەردىڭ ،مال ـ مۈلۈك ۋە باال ـ چاقىالرنى بەردىڭ ،ئۇ نەرسىلەرنىڭ
مۇھەببىتى قەلبىمنىڭ كىچىككىنىمۇ يېرىنى قويماي ،ھەممە يېرىگە ئورنىشىپ كەتكەن ئىدى .سەن
ئۇنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ئېلىپ كېتىپ دىلىمنى (مال ـ دۇنيا ۋە خوتۇن ـ بالىلىرىمنىڭ مېھرىدىن)
بوش قىلىپ قويدۇڭ .شۇنىڭ بىلەن ،ھازىر سەن بىلەن مېنىڭ ئارىلىقىمدا ھېچ توسالغۇ قالمىدى.
ئەگەر دۈشمىنىم بولغان ئىبلىس سېنىڭ ماڭا قىلغان بۇ ئىشىڭنى بىلسە ،ماڭا چوقۇم ھەسەت قىلغان
بوالتتى -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىبلىس ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتۈن مال ـ مۈلكىدىن ئايرىلىپ،
ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش بىلەنال بولۇۋاتقانلىقىنى بىلىپ ،ناھايىتى بىئارام بولدى.
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يەزىد ئىبنى مەيسەرە يەنە مۇنداق دېدى :ئەييۇب ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن
سەن ماڭا مال ـ مۈلۈك ۋە باال ـ چاقىالرنى بەردىڭ ،تا ھازىرغىچە مېنىڭ ئىشىكىم ئالدىغا بىرەر كىشى
كېلىپ :سەن ماڭا مۇنداق زۇلۇم قىلغان -،دەپ باققىنى يوق .سەن بۇالرنى ياخىشى بىلىسەن ،ماڭا
ياتقىلى ئورۇن تەييارالپ بېرىلسە ،ئۇنى تاشاليتتىم ـ دە ،ئۆزەمگە :ھەي ئەييۇب! سەن بۇ ئورۇندا يېتىش
ئۈچۈن يارىتىلمىغان دەيتتىم .مېنىڭ ئورۇننى تاشالپ ،ئۇنىڭدا ياتماسلىقىم پەقەت سېنىڭ رازىلىقىڭنى
ئىزدەش ئۈچۈن ئىدى -،دېدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ«:ﷲتائاالئەييۇبئەلەيھىسساالمنىساقايتقانۋاقتىدا،ئۇنىڭغائالتۇندىنبولغانچېكەتكىلەرنى
چۈشۈرۈپ بەردى .ئۇ چېكەتكىلەرنى كىيىملىرىنىڭ ئىچىگە سېلىشقا باشلىدى ،ئۇنىڭغا :ئى ئەييۇب!
تويمىدىڭمۇ؟ -دېيىلدى .ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ رەھمىتىڭگە كىممۇ تويىدۇ -،دېدى».

ئەنبىيا سۈرىسى

﴿ئۇنىڭغا رەھىم قىلغانلىقىمىز ،ئىبادەت قىلغۇچىالرغا ئىبرەت قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا
ئائىلىسىنى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر باراۋەرنى زىيادە ئاتا قىلدۇق (يەنى ئۇنىڭ ئۆلگەن بالىلىرىنىڭ
ۋە يوقالغان ماللىرىنىڭ ئورنىغا بىر ھەسسە كۆپ باال ،بىر ھەسسە كۆپ مال بەردۇق)﴾ ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا
باال ـ چاقىلىرىنىڭ ئۆزى قايتۇرۇپ بېرىلدى .ئەۋفىيمۇ ھەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ شۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى مەسئۇد ،مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالرنىڭمۇ بۇ ھەقتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇماغا ئوخشاش دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
مۇجاھىد يەنە بىر رىۋايىتىدە مۇنداق دېدى :ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا :ئى ئەييۇب! سېنىڭ باال
ـ چاقىلىرىڭ ھازىر جەننەتتە ،ئەگەر خالىساڭ ،بىز ئۇالرنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىمىز .خالىساڭ ،ئۇالرنى
جەننەتتە ساڭا ساقالپ قويىمىز .ئۇالرنىڭ ئورنىغا ساڭا ئۇالرنىڭ ئوخشىشىنى بېرىمىز -،دېيىلدى.
ئەييۇب ئەلەيھىسساالم :ئۇالرنى ماڭا قايتۇرۇپ بەرمەي ،جەننەتتە مەن ئۈچۈن ساقالپ قويغىن -،دېدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەييۇب ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن جەننەتتە قويۇپ ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا (دۇنيادا) ئۇالرنىڭ
ئوخشىشىنىبەردى.
ﷲ تائاال بۇالرنى ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا رەھمەت قىلىش يۈزىسىدىن ،شۇنداقال ﷲ تائاالنىڭ
خاھىشىچە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇلغان مۇسىبەتلەر يېتىدىغان بەندىلەرنىڭ سەۋر قىلىشىدا ئۇنى ئۆزىگە
ئۈلگە قىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ :بۇ مۇسىبەتلەرنىڭ بىزگە يېتىشى ﷲ تائاالنىڭ بىزنى خار كۆرگەنلىكى
ئۈچۈن بېرىلگەن ئوخشايدۇ -،دەپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنى شۇنداق قىلدى .ﷲ
تائاالنىڭ بۇنداق قىلىشىدا چوڭ بىر ھېكمەت باردۇر.

*******
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ
ئىسمائىل،ئىدرىسۋەزۇلكىفلالرنىڭ(قىسسىسىنىبايانقىلغىن)(.ئۇالرنىڭ)ھەممىسىسەۋرلىك
ئىدى (يەنى ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتا چىداملىق ئىدى ۋە گۇناھالر ئالدىدا ئۆزلىرىنى تۇتۇۋاالتتى)﴿.﴾85
ئۇالرنى رەھمىتىمىز دائىرىسىگە كىرگۈزدۇق ،ئۇالر ھەقىقەتەن ياخشىالردىن ئىدى﴿.﴾86

ئىسمائىل ،ئىدرىس ۋە زۇلكىفلالرنىڭ قىسسىسى
ئىسمائىلئەلەيھىسساالمبولسائىبراھىمئەلەيھىسساالمنىڭبالىسىدۇر.بۇنىڭقىسسىسىمەريەمسۈرىسىدە
سۆزلىنىپ بولدى ،شۇنىڭدەك ئىدرىس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىمۇ سۆزلىنىپ بولدى ،ئەمما زۇلكىفلنىڭ
باشقا پەيغەمبەرلەر بىلەن بىر يەردە كەلگەنلىكىگە قارىغاندا بۇنىڭ پەيغەمبەرلىكى چىقىپ تۇرىدۇ .بەزى
ئالىمالر :زۇلكىفل (پەيغەمبەر ئەمەس) ياخشى ،تەقۋادار ۋە ئادىل بىر پادىشاھ ئىدى -،دېدى.
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*******
ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ
يۇنۇسنىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن) ئۆز ۋاقتىدا ئۇ (قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) خاپا
بولۇپ (شەھىرىدىن) چىقىپ كەتكەن ئىدى .ئۇ بىزنى (بېلىقنىڭ قارنىدا) ئۆزىنى قىسمايدۇ دەپ
ئويلىدى ،ئۇ قاراڭغۇلۇقتا (يەنى بېلىقنىڭ قارنىدا)(« :پەرۋەردىگارىم) سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى كەمچىلىكلەردىن) پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە)
زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم» دەپ نىدا قىلدى﴿ .﴾87ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنى
(بېلىق يۇتقان چاغدىكى) غەمدىن خاالس قىلدۇق ،شۇنىڭدەك مۆمىنلەرنى (ئېغىرچىلىقالردىن) خاالس
تاپقۇزىمىز﴿.﴾88

يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى توغرىسىدا
بۇ قىسسە بىر نەچچە سۈرىلەردە سۆزلەنگەن بولۇپ ،ﷲ تائاال يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنى (ئىراقنىڭ)
“مۇسۇل”دېگەنيەرنىڭ“نىنۋا”كەنتىدىكىكىشىلەرگەپەيغەمبەرقىلىپئەۋەتتى.يۇنۇسئەلەيھىسساالم
ئۇالرنى ﷲ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈشكە چاقىردى .ئۇالر ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئۇنىماي ئۆزلىرىنىڭ كۇپۇرلىقىدا
داۋاملىشىۋەردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ خاپا بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كەتكۈچە ،ئۈچ كۈندىن
كېيىن ئۇالرغا بىر ئازابنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر پەيغەمبەرنىڭ يالغان ئېيتمايدىغانلىقىنى
بىلگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇ ئازابنىڭ ئۆزلىرىگە چوقۇم كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى ـ دە ،ئۆزلىرىنىڭ
بالىلىرىنى ،تۆگە ۋە كالىلىرىنى ،قوي ۋە ئۆچكىلىرىنى ئېلىپ چۆل ـ باياۋانغا چىقىپ ،ئانىالر بىلەن
بالىالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىپ ،ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ يېلىندى .تۆگە ،كاال ۋە قويالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ
بوتىالق ،موزايلىرى ۋە پاقالنلىرى بىلەن مۆرەپ ـ مەرىشىپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالردىن
ئازابنىكۆتۈرۈۋەتتى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :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﴾(((.
ئەمما يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئادەملىرىنىڭ ئىچىدىن چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،بېرىپ بىر
تۈركۈم كىشىلەر بىلەن كېمىگە چىقىدۇ ـ دە ،كېمە ئۇالرنى تەۋرىتىشكە باشاليدۇ .ئۇالر دېڭىزغا چۆكۈپ
كېتىشتىن قورقۇپ ،كېمىنىڭ يۈكىنى يەڭگىللىتىش ئۈچۈن چەك تاشالپ ،چەك چىققان كىشىنى
((( يۇنۇس سۈرىسى  – 98ئايەت.
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دېڭىزغا تاشلىماقچى بولىدۇ .چەك يۇنۇس ئەلەيھىسساالمغا چىقىدۇ ،ئۇالر يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنى
(دېڭىزغا) تاشلىۋېتىشكە رازى بولماي ،چەكنى قايتا ـ قايتا بىر نەچچە قېتىم تاشلىسىمۇ ،چەك ھەر
قېتىمدايۇنۇسئەلەيھىسساالمغىالچىقىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى ﴿ :كېمىدىكىلەر چەك چىققان ئادەمنى دېڭىزغا تاشالپ كېمىنىڭ
يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن) چەك تاشالشتى ،يۇنۇس (چەكتە) مەغلۇب بولغانالردىن بولۇپ (دېڭىزغا
تاشالندى﴾ شۇنىڭ بىلەن ،يۇنۇس ئەلەيھىسساالم كىيىملىرىنى سېلىپ ئۆزىنى دېڭىزغا تاشاليدۇ.

ئىبنى مەسئۇدنىڭ قىلغان رىۋايتىدە مۇنداق دەپ كەلدى :ﷲ تائاال يېشىل دېڭىزدىن چوڭ
بىر بېلىقنى ئەۋەتىدۇ .بېلىق دېڭىزنى يېرىپ ئۈزۈپ يېتىپ كېلىدۇ ـ دە ،يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئۆزى
دېڭىزغا تاشلىغان ھامان ئۇنى يۇتۇۋالىدۇ .ﷲ تائاال ئۇ بېلىققا« :يۇنۇسنىڭ گۆشىنى يېمە ،ئۇنىڭ
سۆڭىكىنى سۇندۇرۇۋەتمە ،يۇنۇس سېنىڭ رىزقىڭ ئەمەس ،قورسىقىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن پەقەتال بىر
تۈرمىدۇر» دەيدۇ.
﴿يۇنۇسنىڭ (قىسسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ (قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) خاپا
بولۇپ (شەھىرىدىن) چىقىپ كەتكەن ئىدى﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:

يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئۆز ۋاقتىدا (قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالردىن خاپا بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن چىقىپ كەتكەن ئىدى﴿ .ئۇ بىزنى (بېلىقنىڭ قارنىدا) ئۆزىنى قىسمايدۇ دەپ ئويلىدى﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،زەھھاك ۋە باشقىالردىنمۇ يۇقىرىغا ئوخشاش
رىۋايەتقىلىندى.

ئىبنى جەرىر بۇ مەنىنى ئەڭ توغرا دەپ قارىدى﴿ .ئۇ قاراڭغۇلۇقتا (يەنى بېلىقنىڭ قارنىدا):
«(پەرۋەردىگارىم) سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى كەمچىلىكلەردىن)
پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم» دەپ نىدا قىلدى﴾.

ئىبنى مەسئۇد بۇ قاراڭغۇلۇق بولسا ،بېلىقنىڭ قورسىقىنىڭ (ئىچىنىڭ) ،دېڭىزنىڭ ۋە كېچىنىڭ
قاراڭغۇلۇقلىرىدۇر-،دېدى.
ئىبنى ئابباس ،ئەمرى مەيمۇن ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،زەھھاك ،ھەسەن
ۋە قەتادەلەردىنمۇ ئىبنى مەسئۇدنىڭ رىۋايىتىدەك رىۋايەت بايان قىلىندى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
سالىم ئىبنى ئەبۇجەئد مۇنداق دېدى :ئۇ قاراڭغۇلۇق بولسا دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقىنىڭ ئىچىدىكى بېلىقنىڭ
قورسىقىدىكى يەنە بىر بېلىقنىڭ قورسىقىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدۇر.

ئىبنى مەسئۇد ،ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :بېلىق يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنى
دېڭىزنىڭ ئەڭ تېگىگە ئېلىپ بارىدۇ ،ئۇ دېڭىزنىڭ تېگىدىكى ئۇششاق شېغىل تاشالرنىڭ (ﷲ غا)
تەسبىھ ئېيتقانلىقىنى ئاڭاليدۇ ـ دە ،شۇ يەرنىڭ ئۆزىدىال مۇنداق دەيدۇ(«﴿ :پەرۋەردىگارىم) سەندىن
بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى كەمچىلىكلەردىن) پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن (ئۆز
نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم»﴾.

ئەۋفىي ئەئرابىي مۇنداق دەيدۇ :يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى بېلىقنىڭ قورسىقىدا ئۆلدۈم ،دەپ
ئوياليدۇ .ئاندىن ئاستا پۇتلىرىنى مىدىرلىتىپ باقىدۇ .پۇتى مىدىرلىغاندىن كېيىن ئورنىدا تۇرۇپال ﷲ
تائاالغا سەجدە قىلىپ تۇرۇپ :ئى پەرۋەردىگارىم! ھېچ بىر كىشى كېلىپ باقمايدىغان بىر يەردە ساڭا
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سەجەد قىلدىم -،دەيدۇ.
﴿ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنى (بېلىق يۇتقان چاغدىكى) غەمدىن خاالس قىلدۇق﴾

يەنى :بىز ئۇنى بېلىقنىڭ قورسىقىدىن ۋە ھېلىقى قاراڭغۇلۇقالردىن قۇتۇلدۇردۇق.

﴿شۇنىڭدەك مۆمىنلەرنى (ئېغىرچىلىقالردىن) خاالس تاپقۇزىمىز﴾ يەنى ئۇالرغا مۇسىبەت كەلگەندە،
ئۇالر گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىپ بىزگە دۇئا قىلسا ،بولۇپمۇ﴿ :پەرۋەردىگارىم) سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى كەمچىلىكلەردىن) پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم
قىلغۇچىالردىن بولدۇم﴾ دەپ دۇئا قىلسا بىز ئۇالرنى (ئۇالرغا كەلگەن) مۇسىبەتتىن قۇتۇلدۇرىمىز.

پەيغەمبەرلەرنىڭ كاتتىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم (دۇئا قىلغاندا) مۇشۇ دۇئانى قىلىشقا
رىغبەتلەندۈرەتتى.
ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسچىتتە ئولتۇرغان ئىكەن ،مەن ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،ساالم
قىلدىم .ئوسمان ماڭا زەن سېلىپ قارىدى ،ئەمما سالىمىمنى قايتۇرمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۆمەر
ئىبنى خەتتابنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! ئىسالمدا يېڭى بىر ئىش پەيدا بولدىمۇ؟-
دەپ ئىككى قېتىم سورىدىم .ئۆمەر :ياق ،نېمە ئىش بولدى؟ -دېدى .مەن :ھېچ ئىشقۇ بولمىدى،
لېكىن بايا مەن مەسچىتتە ئوسماننىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ساالم قىلسام ،ئوسمان ماڭا ئوبدان
بىر زەن سېلىپ قارىدى .ئەمما سالىمىمنى ئىلىك ئالمىدى -،دېدىم.
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ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئوسماننى چاقىرتىپ كېلىپ :سېنىڭ بۇ قېرىندىشىڭنىڭ سالىمىنى
قايتۇرماسلىقىڭغا نېمە توسالغۇ بولدى؟ -دەپ سورىدى .ئوسمان :مەن ئۇنىڭ سالىمىنى قايتۇرمىغان يېرىم
يوق -،دېدى .مەن :شۇنداق قىلدىڭ -،دېدىم .ھەتتا بىز قەسەم ئىچىشتۇق .كېيىن ئوسمان ئىشنى
ئېسىگە ئېلىپ :بەلكى شۇنداق بولغاندۇ .مەن ﷲ تائاالدىن گۇناھىمنى كەچۈرۈشىنى تىلەيمەن ۋە ﷲ
تائاالغا تەۋبە قىلىمەن .سەن بايام قېشىمدىن ئۆتكەندە ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان
بىر سۆزنى ئويالپ ئولتۇراتتىم .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇ سۆزنى ئويالپ تولۇق
ئېسىمگە ئېلىپ بولغۇچە كۆزۈم (بىر نېمىنى) كۆرمەس ،دىلىم (بىر كىشىنى) تونۇماس بولۇپ قالدى.
مەن ئۇ سۆزنى ساڭا سۆزلەپ بىرەي :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (بىر كۈنى) بىزگە تۇنجى دۇئا ھەققىدە
سۆزلەپ بېرىۋاتاتتى ،يېزىلىق بىر ئەرەب كېلىپ ،پەيغەمبەرئەلەيھسساالمنىڭ سۆھبىتىگە كاشىال قىلدى.
كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قوپۇپ (ئۆيىگە) ماڭدى ،مەنمۇ ئۇنىڭ كەينىدىن ماڭدىم .مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا يېتىشىۋالغىچە ،ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىپ كېتىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ،پۇتۇمنى يەرگە قاتتىق
ئۇردۇم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا قاراپ« :كىم سەن؟ ھە ،ئىسھاقنىڭ دادىسىمۇ» (يەنى سەئىد
ئىبنى ئەبۇۋاققاسمۇ؟) دېدى .مەن :ھە ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«بولدى ،توختاپ قالغىن» دېدى .مەن :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سەن بىزگە
تۇنجى دۇئا ھەققىدە سۆزلەپ بېرىۋاتقان ئىدىڭ ،سەھرالىق بۇ ئەرەب كېلىپ ،سېنىڭ سۆزلىشىڭگە
كاشىال قىلدى -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،ئۇ دۇئا بولسا ،يۇنۇس ئەلەيھىسساالم
بېلىقنىڭ قورسىقىدا قىلغان﴿ :پەرۋەردىگارىم) سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،سەن
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(جىمى كەمچىلىكلەردىن) پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم﴾
دېگەن دۇئادۇر .ھەر قانداق بىر مۇسۇلمان بۇ دۇئا بىلەن بىرەر ئىش توغرىسىدا ﷲ تائاالغا دۇئا قىلسا،
ﷲ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ» دېدى.

(((

ئىبنى ئەبۇھاتەم سەئىددىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىمكى يۇنۇس ئەلەيھىسساالم قىلغان بۇ دۇئا بىلەن دۇئا قىلسا ،دۇئاسى ئىجابەت بولىدۇ».
ئەبۇسەئىد مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۇنىڭدەك
مۆمىنلەرنى (ئېغىرچىلىقالردىن) خاالس تاپقۇزىمىز﴾ دېگەن ئايىتىنى كۆزدە تۇتقان.

ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
زەكەرىيانىڭ (قىسسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ« :ئى پەرۋەردىگارىم! مېنى (بالىسىز،
ۋارىسسىز) يالغۇز قويمىساڭ ،سەن ئەڭ ياخشى ۋارىستۇرسەن (يەنى ھەممە ئادەم ئۆلىدۇ ،سەنال باقىي
قالىسەن)» دەپ نىدا قىلدى﴿ .﴾89بىزئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق،ئۇنىڭغا يەھيانى ئاتا قىلدۇق،
ئۇنىڭغا خوتۇنىنى ئۆزگەرتىپ بەردۇق (يەنى تۇغىدىغان قىلىپ بەردۇق)( .يۇقىرىقى پەيغەمبەرلەرنىڭ
دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشىمىز) شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىكى ،ئۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى،
(رەھمىتىمىزنى) ئۈمىد قىلىپ( ،ئازابىمىزدىن) قورقۇپ بىزگە دۇئا قىالتتى ،بىزگە كەمتەرلىك بىلەن
ئىبادەتقىالتتى﴿.﴾90

زەكەرىيا ۋە يەھيا ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قىسسىلىرى
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى مەريەم سۈرىسىنىڭ بېشىدا ۋە ئال ئىمران سۈرىسىدە
تەپسىلىي بايان قىلىندى .بۇ سۈرىدە بولسا ،ﷲ تائاال بەندىسى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ
تائاالدىن ئۆزىگە ۋارىسلىق قىلىدىغان بىر باال تىلىگەنلىكى ھەققىدىكى قىسسىسىنى قىسقىال بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :زەكەرىيانىڭ (قىسسىنى بايان قىلغىن) .ئۆز ۋاقتىدا ئۇ« :ئى پەرۋەردىگارىم!
مېنى (بالىسىز ،ۋارىسسىز) يالغۇز قويمىساڭ﴾ يەنى مېنى كىشىلەرگە مېنىڭ ئورۇنباسارىم بولۇپ تۇرىدىغان
ۋارىستىن قۇرۇق قويمىساڭ.
﴿سەن ئەڭ ياخشى ۋارىستۇرسەن (يەنى ھەممە ئادەم ئۆلىدۇ ،سەنال باقىي قالىسەن)» دەپ نىدا
قىلدى﴾ بۇ مەدھىيە (زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ) يۇقىرىدىكى ۋارىس بولىدىغان باال تىلىگەن دۇئاسىغا

بەك مۇناسىپ كەلگەن مەدھىيەدۇر.

﴿بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنىڭغا يەھيانى ئاتا قىلدۇق ،ئۇنىڭغا خوتۇنىنى
ئۆزگەرتىپ بەردۇق﴾ ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
((( الئىالھە ئىلال ئەنتە سۇبھانەكە ئىننى كۇنتۇ مىنەززالىمىين.
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مۇنداق دېدى( :زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئايالى تۇغماس ئىدى ،تۇغىدىغان بولدى.
﴿(يۇقىرىقى پەيغەمبەرلەرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشىمىز) شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىكى ،ئۇالر ياخشى
ئىشالرنىقىلىشقائالدىرايتتى(،رەھمىتىمىزنى)ئۈمىدقىلىپ(،ئازابىمىزدىن)قورقۇپبىزگەدۇئاقىالتتى﴾

سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەرلەر رەھمىتىمىزگە قىزىقىپ ۋە ئازابىمىزدىن
قورقۇپ بىزگە دۇئا قىالتتى.
﴿بىزگە كەمتەرلىك بىلەن ئىبادەت قىالتتى﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەرلەر ﷲ تائاالنىڭ چۈشۈرگەن
كىتابلىرىغائىشىنەتتى.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەرلەر ھەقىقىي مۆمىنلەر ئىدى.
ئەبۇئالىيە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەرلەر ﷲ تائاالدىن قورقاتتى .ئەبۇسىنان مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ
دىللىرىدىن ﷲ تائاالدىن قورقۇش ھېچ ئايرىلىپ قالمايتتى.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەرلەر كەمتەر ئىدى .ھەسەن،
قەتادە ۋە زەھھاك قاتارلىقالر بولسا :پەيغەمبەرلەر ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ناھايىتى تۆۋەن
تۇتاتتى -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە دېيىلگەن سۆز ۋە كۆز قاراشالر مەزمۇن جەھەتتە بىر
ـ بىرىگە يېقىندۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
نۇمۇسىنىساقلىغانئايالنىڭ(يەنىمەريەمنىڭقىسسىنىبايانقىلغىن).ئۇنىڭغا(يەنىكىيىمنىڭ
ئىچىگە) بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق (پۈۋلەنگەن روھ ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،ئۇ
ئىساغا ھامىلدار بولدى) ،ئۇنى ۋە ئوغلىنى (يەنى ئىسا بىلەن مەريەمنى) ئەھلى جاھان ئۈچۈن (بىزنىڭ
قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل قىلدۇق﴿.﴾91

راستچىل ئايال ھەزرىتى مەريەم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
قىسسىسى
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ﷲ تائاال مەريەم ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قىسسىسىنى خۇددى باشقا يەردە كەلتۈرگەندەك ،بۇ
يەردىمۇ زەكەرىيا ۋە ئوغلى يەھيا ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قىسسىسى بىلەن بىر يەردە كەلتۈردى .ﷲ تائاال
بۇئايەتنىڭبېشىدازەكەرىيائەلەيھىسساالمنىڭقىسسىسىنى،كەينىدىنھەزرىتىمەريەمنىڭقىسسىسىنى
بايان قىلدى .چۈنكى ،بۇ ئىككى قىسسىنىڭ بىرى يەنە بىرىگە مۇناسىۋەت جەھەتتە ناھايىتى يېقىن
بولۇپ( ،ﷲ تائاال زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدە) ياشىنىپ قالغان بىر ئادەم بىلەن ياش
ۋاقتىدا تۇغمىغان (تۇغماس) قېرى بىر مومايدىن باال ياراتقانلىقىنى ،ئاندىن كېيىن ھەزرىتى مەريەمنىڭ
قىسسىسىنىبايانقىلىدۇ.

ئەنبىيا سۈرىسى

ھەزرىتى مەريەمنىڭ قىسسىسى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدىنمۇ ھەيران قاالرلىقتۇر.
چۈنكى ،ﷲ تائاال بۇ قىسسىدە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەرگە تەگمىگەن ئايالدىن تۇغۇلغانلىقىنى بايان
قىلىدۇ .بۇ ئىككى قىسسە ئال ئىمران ،مەريەم ۋە بۇ سۈرىدە بولۇپ ئۈچ ئورۇندا بىر يەردە كەلدى.
ﷲ تائاال بۇ يەردە ھەزرىتى مەريەمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :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﴾ ﷲ تائاال بۇ قىسسىنى تەھرىم سۈرىسىدە مۇنداق بايان قىلىدۇ﴿ :ھەمدە ئىمراننىڭ قىزى

مەريەمنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى ،ئۇ نۇمۇسىنى ساقلىدى ،ئۇنىڭغا بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن بولغان روھنى
پۈۋلىدۇق (دەم ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،ئىساغا ھامىلدار بولدى﴾(((.

﴿ئۇنى ۋە ئوغلىنى (يەنى ئىسا بىلەن مەريەمنى) ئەھلى جاھان ئۈچۈن (بىزنىڭ قۇدرىتىمىزنى
كۆرسىتىدىغان) دەلىل قىلدۇق﴾ ﷲ تائاالنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئەرگە تەگمىگەن ئايالدىن يارىتىشى
ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىگە قۇدرىتىنىڭ يېتىدىغانلىقى ۋە (بىر نەرسە ياراتماقچى بولسا) ﴿ئۇنىڭغا «ۋۇجۇتقا
كەل»﴾ دېيىش بىلەن خالىغىنىنى يارىتىدىغانلىقىغا پاكىت قىلىش ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە

مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل قىلدۇق﴾(((.

*******
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺ
(ئىئىنسانالر!)سىلەرنىڭدىنىڭالرھەقىقەتەنبىردىندۇر.مەنسىلەرنىڭپەرۋەردىگارىڭالردۇرمەن،
ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر﴿ .﴾92ئۇالر (دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ) پىرقە ـ پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ كەتتى،
ھەممىسى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتقۇچىالردۇر﴿ .﴾93كىمكى مۆمىن بولۇپ ياخشى ئەمەللەرنى
قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئەمەلىنىڭ (ساۋابى) زايا كەتمەيدۇ .ئۇنىڭ ئەمەلىنى (يەنى نامە ـ ئەمالىنى) چوقۇم
خاتىرىلەپقويىمىز﴿.﴾94

ھەممە ئىنسانالرنىڭ بىر ئۈممەت ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ دىنىڭالر ھەقىقەتەن بىر دىندۇر﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،سەئىدئىبنى جۇبەير ،قەتادە ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى
زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :سىلەرنىڭ دىنىڭالر بىردۇر.
ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال بۇئايەتتە ئىسانالرغا
((( تەھرىم سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(ئۇالرنىڭ) نېمىنى قىلىپ ،نېمىنى قىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بەردى (يەنى :ئى ئىنسانالر!
پەيغەمبەرلەر سىلەرگە ئوخشاشمىغان شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى ئېلىپ كەلسىمۇ ،لېكىن ،بۇ شەرىئەت
ھۆكۈملىرىنىڭ مەقسىتى بىردۇر .ئۇ بولسىمۇ ،ئىبادەتنى ھېچ شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال قىلىشتۇر).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسلەرنى يەڭالر ،ياخشى ئەمەللەرنى
قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ئوبدان بىلىمەن (ئى پەيغەمبەرلەر
جامائەسى!) سىلەرنىڭ دىنىڭالر ھەقىقەتەن بىر دىندۇر ،مەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇرمەن،
(مېنىڭ ئازابىمدىن) قورقۇڭالر﴾((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :بىز پەيغەمبەرلەرنىڭ
گۇرۇھى ئانىلىرىمىز باشقا  -باشقا ،ئەمما بىر ئاتىنىڭ بالىلىرىدۇرمىز ،بىزنىڭ دىنىمىز بىردۇر» يەنى
بىز پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت ھۆكۈملىرى باشقا ـ باشقا بولسىمۇ ،لېكىن ،ئۇ شەرىئەت
ھۆكۈملىرىنىڭ ئەسلى مەقسىتى بىردۇر.
ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت ھۆكۈملىرىنىڭ باشقا ـ باشقا ئىكەنلىكى
ھەققىدە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا بىر خىل شەرىئەت ۋە ئوچۇق يول
تەيىن قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇالر (دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ) پىرقە ـ پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ كەتتى﴾ يەنى ئۈممەتلەرنىڭ
پەيغەمبەرلىرىگە تۇتقان پوزىتسىيەسى ئوخشاش بولمىدى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پەيغەمبەرلىرىگە
ئىشەنگەنلەرمۇ،ئىشەنمىگەنلەرمۇبولدى.قىيامەتكۈنى﴿ھەممىسىبىزنىڭدەرگاھىمىزغاقايتقۇچىالردۇر﴾
ئاندىن ﷲ تائاال ھەر بىرىنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ ياخشى ياكى يامانلىقىغا قاراپ مۇكاپات ياكى جازا
بېرىدۇ .ئەگەر قىلغان ئىشى ياخشى بولسا ،ئۇنىڭدىن كىچىككىنىمۇ كېمەيتىۋەتمەي مۇكاپاتىنى تولۇق
بىرىدۇ.
﴿كىمكى مۆمىن بولۇپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئەمەلىنىڭ (ساۋابى) زايا كەتمەيدۇ﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كېلىدىغان
بولساق ،بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابىنى ھەقىقەتەن يوققا چىقىرىۋەتمەيمىز﴾(((.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭ ئەمەلىنى (يەنى نامە ـ ئەمالىنى) چوقۇم خاتىرىلەپ
قويىمىز﴾ يەنى ئۇنىڭ قىلغان ھەممە ئىشلىرى يېزىلىدۇ .ئۇنىڭدىن كىچىككىنىمۇ يوقاپ كەتمەيدۇ.
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*******
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
((( غافىر سۈرىسى  52 - 51ـ ئايەتلەر.
((( مائىدە سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  30ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

بىز ھاالك قىلغان شەھەر (ئاھالىسى) نىڭ دۇنياغا قايتىشى مۇمكىن ئەمەس﴿ .﴾95يەجۇج
ـ مەجۇج (توسمىسى) ئېچىۋېتىلگەندە ،ئۇالر زېمىننىڭ ھەر بىر تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ
كېلىدۇ﴿ .﴾96راست ۋەدە (يەنى قىيامەتنىڭ ۋاقتى) يېقىنالشتى ،ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ كۆزلىرى
چەكچىيىپ قالىدۇ( ،ئۇالر) «ۋاي ئىسىت! بۇنىڭدىن بىز غەپلەتتە قېلىپتۇق ،بەلكى بىز ئۆزىمىزگە زۇلۇم
قىلىپتۇق»(دېيىشىدۇ)﴿.﴾97

ھاالك قىلىنغان شەھەر ئاھالىسىنىڭ دۇنياغا ھەرگىز قايتۇرۇلمايدىغانلىقى
﴿بىز ھاالك قىلغان شەھەر (ئاھالىسى) نىڭ دۇنياغا قايتىشى مۇمكىن ئەمەس﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس مۇنداق دېدى :ھاالك قىلىنغان كىشىلەرنىڭ قىيامەت بولۇشىدىن بۇرۇن دۇنياغا
قايتمايدىغانلىقى پۈتۈلۈپ كەتتى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئەبۇجەئفەر باقىر ،قەتادە ۋە باشقىالرمۇ ئىبنى
ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى.

يەجۇج ـ مەجۇج توغرىسىدا
﴿يەجۇج ـ مەجۇجنىڭ (توسمىسى) ئېچىۋېتىلگەندە﴾ بىز يۇقىرىدا يەجۇج ۋە مەجۇجالرنىڭمۇ
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىن ،بەلكى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئىچىدىكى تۈركلەرنىڭ
ئاتىسى بولغان يافەسنىڭ نەسلىدىن ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىسكەندەر زۇلقەرنەين سالغان سېپىلنىڭ
ئارقىسىدا قېلىپ قالغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق.
ئىسكەندەرنىڭ (شۇ سېپىلنى سېلىپ بولۇپ ،بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان نېمىتىدۇر
دېگەن) سۆزىنى ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :بۇ (يەنى توسمىنىڭ بەرپا قىلىنىشى) پەرۋەردىگارىمنىڭ نېمىتىدۇر،
پەرۋەردىگارىمنىڭ ۋەدىسى ئىشقا ئاشقاندا ،ئۇ ئۇنى تۈپتۈز قىلىۋېتىدۇ ،پەرۋەردىگارىمنىڭ ۋەدىسى
ھەقتۇر»ئۇكۈندە(يەنىقىيامەتكۈنىدە،قىستاڭچىلىقتىن)كىشىلەرنىبىرـبىرىگەگىرەلەشتۈرۈۋېتىمىز،
سۇر چېلىنىدۇ ،ئۇالرنى (ھېساب ئۈچۈن) يىغىمىز﴾ دېگەن ئايىتىدە ھېكايە قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ

ئۆتكەن ئىدۇق.

ﷲ تائاال بۇ يەردە يەجۇج ۋە مەجۇجالرنىڭ ۋاقتى ـ سائىتى كەلگەندە ،سېپىلنىڭ ئىچىدىن
قانداق چىقىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :يەجۇج ـ مەجۇج (توسمىسى) ئېچىۋېتىلگەندە،
ئۇالر زېمىننىڭ ھەر بىر تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ كېلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس ،ئىكرىمە ،ئەبۇسالىم ،سەۋرى ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :يەجۇج ـ مەجۇج زېمىندا بۇزغۇنچىلىق
ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ،ھەممە تۆپىلىكلەردىن ئالدىرىشىپ كېلىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ سېپىلدىن چىققان
ۋاقتىدىكىسۈپەتلىرىدۇر.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك (يەنى ﷲ دەك) ئېيتىپ
بېرەلمەيدۇ﴾((( بۇ ،ئۆزىدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىرى يوق ،ئاسمان ـ زېمىندىكى يوشۇرۇن ئىشالرنى
((( فاتىر سۈرىسى  -14ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىلگۈچى زات ﷲ تائاالنىڭ بۇرۇن بولغان ۋە بولىدىغان ئىشالردىن خەۋەر بېرىشىدۇر.
ئىبنى جەرىر ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئەبۇيەزىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى
ئابباس كىچىك بالىالرنىڭ بىر  -بىرىنىڭ ئۈستىدىن ئارتىلىپ ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ :يەجۇج ـ مەجۇج
مۇشۇ شەكىلدە چىقىدۇ -،دېدى.

يەجۇج ـ مەجۇجىنىڭ چىقىشى تۆۋەندىكى ھەدىسلەردىمۇ بايان قىلىنىپ كەلدى:
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر زېمىننىڭ ھەر بىر تۆپىلىكلىرىدىن
ئالدىراپ چىقىپ كېلىدۇ﴾ دېگىنىدەك ،يەجۇج ـ مەجۇج (سېپىل ئېچىلغاندا) سېپىلدىن چىقىپ
كىشىلەرنى قورشىۋالىدۇ .مۇسۇلمانالر ماللىرىنى ئېلىپ ،شەھەر ۋە سېپىللىرىنىڭ ئىچىلىرىگە كىرىۋالىدۇ.
يەجۇج ـ مەجۇج زېمىننىڭ سۇلىرىنى ئىچىدۇ ،ھەتتا ئۇالردىن بەزىسى بىر ئۆستەڭدىن ئۆتكەندە،
ئۇنىڭ سۈيىنى ئىچىپ قۇرۇتىۋېتىدۇ .ئاندىن ئۇالرنىڭ كەينىدىن كەلگەن يەنە بىر توپى بۇ يەردىن
ئۆتكەندە بىر چاغالردا بۇ ئۆستەڭدە سۇ بار ئىدى -،دېيىشىدۇ( .يەر يۈزىدە) شەھەر ياكى سېپىلنىڭ
ئىچىگە كىرىۋالغان كىشىلەردىن باشقا بىرسى قالمىغاندا ،يەجۇج ـ مەجۇجالر :يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ
ھەممىسىدىن خاالس بولدۇق ،ئەمدى ئاسماندىكىلەر قالدى -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن بىرى نەيزىسىنى ئاسمانغا قارىتىپ ئاتىدۇ .ئۇالرنىڭ سىنىلىشى ئۈچۈن نەيزە ئاسماندىن قانغا
بويالغان ھالەتتە قايتىپ چۈشىدۇ .ئۇالر شۇنداق تۇرغان بىر مەزگىلدە ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بوينىغا
چېكەتكىنىڭ گەدىنىگە چۈشىدىغان (قۇرتتەك) قۇرتنى ئەۋەتىدۇ ـ دە ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھېچ
بىر شەپىسىزال ئۆلىدۇ .ئاندىن مۇسۇلمانالر :ئىچىمىزدىن بىر كىشى ئۆزىنى بىز ئۈچۈن پىدا قىلىپ ،بۇ
دۈشمەنلەرنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقلىرىغا بىر قاراپ باقسۇن -،دېيىشىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى ئۆزىنى
ئۆلۈمگە ئاتاپال (شەھەردىن ياكى سېپىلدىن سىرتقا) چىقىدۇ ـ دە ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى
كۆرىدۇ .مۇسۇلمانالر بىر ـ بىرىنى :ئى مۇسۇلمانالر گۇرۇھى! خۇش بېشارەت بولسۇن! قۇدرەتلىك ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن سىلەرنى دۈشمەنلىرىڭالردىن ساقالپ قېلىپتۇ -،دەپ چاقىرىدۇ .ئاندىن ئۇالر شەھەر
ۋە سېپىلالردىن چىقىدۇ ۋە چارۋا ـ ماللىرىنى (يايالقالردا) باقىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىشلىرى پەقەت ماللىرىدىن
خەۋەر ئېلىشال بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ماللىرى ئوت ـ چۆپكە ئېرىشكەنلىكىدىن ناھايىتى
سەمىرىپكېتىدۇ».
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ئىمام ئەھمەد نۇۋاس ئىبنى سەمئاننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر ئەتىگىنى دەججالنىڭ گېپىنى قىلىپ ،ئۇنى بىر ھاقارەتلەپ ۋە بىر گەۋدىلەندۈرۈپ،
سۈپىتىنى بايان قىلىپ بەردى .بىز دەججالنى خورما زارلىقتىمىكىن 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) بەرگەن ئىدىڭ ،بىز ئۇنى
خورما زارلىقتىمىكىن دەپ گۇمان قىلدۇق -،دەپ جاۋاب بەردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن
سىلەرگە دەججالنىڭ پىتنىسىدىن باشقا پىتنىنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن بەك قورقىمەن .ئەگەر دەججال
چىققاندا ،مەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بولسام ،ئۇنىڭغا ئۆزەم تېتىيمەن .ئەگەر بولمىسام ،ھەممە كىشى
ئۆزىنى ئۆزى قوغدىسۇن .ﷲ تائاال (مېنىڭ ئورنۇمدا) ھەممە مۇسۇلمانالرنى دەججالنىڭ پىتنىسىدىن

ئەنبىيا سۈرىسى

ساقاليدۇ .دەججال قويۇق بۈدۈر چاچلىق ،كۆزى تېشىغا پولتىيىپ چىقىپ قالغان بىر يىگىتتۇر .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 40« :كۈن تۇرىدۇ ،ئۇ  40كۈننىڭ
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 كۈنلۈكنىڭ نامىزىنى 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
مۇنداق دېدى« :ئۇنىڭ سۈرئىتى شامال ئىتتەرگەن كەلكۈندەك بولىدۇ .ئۇ بىر كىشىلەرنىڭ قېشىغا
كېلىدۇكى ،ئۇالرنى ئۆزىگە ئىشىنىشكە چاقىرىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىپ بويسۇنىدۇ .ئاندىن ئۇ ئاسماننى
يامغۇر ياغدۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ ،ئاسماندىن يامغۇر ياغىدۇ .زېمىننى بۇيرۇيدۇ ،زېمىندىن ئۆسۈملۈكلەر ئۈنىدۇ.
ئۇ كىشىلەرنىڭ ئوتلىغىلى كەتكەن چارۋىلىرى كەچتە سېمىز ،يېلىنلىرى سۈتكە تولغان ،توقلىقىدىن
بېقىنلىرى چىقىپ كەتكەن ھالدا قايتىپ كېلىدۇ.
ئاندىن ئۇ باشقا بىر كىشىلەرنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇالرنى ئۆزىگە ئىشىنىشكە چاقىرىدۇكى ،ئۇالر
ئۇنىڭغا ئىشەنمەي سۆزىنى رەت قىلىدۇ (ئۇ ئۇالرنىڭ قېشىدىن قايتىپ كېتىدۇ) .ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ
ماللىرىمۇ ئەگىشىپ كېتىدۇ (يەنى ئۇالرغا قەھەتچىلىك كېلىدۇ) .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ قوللىرىدا
ھېچ قانداق 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 ئەكىلىپ ،ئۇنى قىلىچ
بىلەن ئۇرۇپ ئىككى پارچە قېلىۋېتىپ ،ئۇ كىشىنى قايتا چاقىرىدۇ .ئۇ تىرىلىپ خۇشال (كۈلگەن)
قىياپەتتە ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .شۇ پەيتنىڭ ئۆزىدە ﷲ تائاال ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىئەۋەتىدۇ.
ئىسا ئەلەيھىسساالم دەمەشىقنىڭ شەرق تەرىپىدىكى ئاق مۇنارغا (ئىككى بويالغان كىيىم كەيگەن،
ئىككى قولىنى ئىككى پەرىشتىنىڭ قاناتلىرىغا قويغان ھالىتىدە) چۈشىدۇ .ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالم
دەججالنى ئىزدەپ ،ئۇنى پەلەستىنگە يېقىن بىر شەھەرنىڭ شەرق تەرىپىدىكى ئىشىكنىڭ قېشىدا
تېپىپ ئۆلتۈرىدۇ .شۇ چاغدا توساتتىن ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمغا :ھەقىقەتەن مەن ھېچبىر كىشى
سوقۇشۇشقا كۈچى يەتمەيدىغان بىر تۈركۈم بەندىلىرىمنى چىقاردىم .مەن دەججالنىڭ پىتنىسىدىن
ساقالپ قالغان بەندىلىرىمنى سەن تۇر تېغىغا ئېلىپ چىقىپ كەت! -دەپ ۋەھىي قىلىدۇ .ﷲ تائاال
يەجۇج ـ مەجۇجنى ئەۋەتىدۇ».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر زېمىننىڭ ھەر بىر تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ
كېلىدۇ﴾ ئۇالرنىڭ ئالدىدا كەلگەنلىرى تەبەرسە كۆلىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ ،ئۇنىڭ ھەممە سۈيىنى ئىچىپ

بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاخىرقىلىرى ئۆتكەندە :بۇ كۆلدە بىر چاغالردا سۇ بار ئىدى -،دېيىشىدۇ .ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى (تۇر تېغدا) قورشاۋدا قالىدۇ .ھەتتا ئۇالرنىڭ
بىرسى ئۈچۈن بىر كالىنىڭ بېشى سىلەرنىڭ بۈگۈنكى كۈنۈڭالردىكى يۈز تىلالدىن ئەال بولۇپ قالىدۇ.
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ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرى ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىدۇ .ﷲ تائاال يەجۇج ـ مەجۇجلەرنىڭ
گەدىنىگە قۇرتالرنى ئەۋەتىش بىلەن ئۇالر بىر كىشى ئۆلگەندەك تەڭال ئۆلىدۇ .ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالم
ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى (تۇر تېغىدىن) زېمىنغا چۈشىدۇ .ئۇالر زېمىندا بىرمۇ ئۆي قالماي يەجۇج ـ
مەجۇجىنىڭجەسەتلىرىنىڭسېسىقپۇراقلىرىبىلەنتوشۇپكەتكەنلىكىنىكۆرىدۇ.ئىسائەلەيھىسساالم
ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىدۇ .ﷲ تائاال تۆگىلەرنىڭ بوينىغا ئوخشاش قۇشالرنى
ئەۋەتىدۇ .ئۇ قۇشالر ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى كۆتۈرۈپ ﷲ خالىغان يەرلەرگە ئاپىرىپ تاشاليدۇ.
ئىبنى جابىر ئاتا ئىبنى يەزىتتىن كەئبنىڭ :قۇشالر ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ شەرققە
تاشلىۋېتىدۇ-،دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال  40كۈن يامغۇر ياغدۇرىدۇ ،يامغۇر بىرەر ئۆي ۋە ياكى بىرەر
چېدىرنىمۇ قويماي ھەممىسىنى تازىالپ ،زېمىننى يۇيۇپ ،ئەينەكتەك قىلىپ قويىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن
زېمىنغا :مېۋىلىرىڭنى ئۆستۈرۈپ ،بۇرۇنقى بەرىكەتلىرىڭنى قايتۇر! -دېيىلىدۇ .شۇ كۈنلەردە كىشىلەر
ئانارنى يەپ ،ئۇنىڭ شۆپەكلىرى بىلەن سايىدىلىنىدۇ .سۈتلەرگە بەرىكەت بېرىلىپ ،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 .بۇ ھەدىسنى ئىمام
مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەرمەلەنىڭ ھامماچىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر قېتىم چايان چېقىۋالغانلىقتىن بارمىقىنى تېڭىپ قويغان ھالىتىدە سۆز قىلىپ مۇنداق
دېدى« :سىلەر ئۆزلىرىمىزنىڭ دۈشمەنلىرى يوق دەيسىلەر ،سىلەر دۈشمەنلىرىڭالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ
تۇرغان ۋاقتىڭالردا يۈزلىرى تۈپتۈز قىلىنغان ،قالقاندەك كەڭرى ،كۆزلىرى كىچىك ،چېچىنىڭ رەڭگى
ساغۇچ بولغان يەجۇج ـ مەجۇجالر ھەممە تۆپىلىكلەردىن ئالدىراش چۈشۈپ كېلىدۇ».
ھەدىستە ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەج قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ.
بۇ ھەقتە ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«يەجۇج ـ مەجۇجالر چىقىپ بولغاندىن كېيىنمۇ بۇ ئۆيدە (يەنى ھەرەمدە) ھەج ۋە ئۆمرە قىلىنىدۇ».
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﴿راست ۋەدە (يەنى قىيامەتنىڭ ۋاقتى) يېقىنالشتى﴾ يەنى مۇشۇ قورقۇنچلۇق ئەھۋالالر ۋە يەرلەرنىڭ
تەۋرىنىشلىرى بولسا ،قىيامەت بولۇشىنىڭ يېقىنالشقانلىقىدۇر .مۇشۇ ئىشالر بولغاندا كاپىرالر :بۇ قاتتىق
بىر كۈن بولدى -،دېيىشىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ كۆزلىرى چەكچىيىپ قالىدۇ( ،ئۇالر) «ۋاي ئىسىت! بۇنىڭدىن بىز غەپلەتتە
قېلىپتۇق ،بەلكى بىز ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىلىپتۇق» (دېيىشىدۇ)﴾ يەنى ئۇالر پايدا بەرمەيدىغان بىر ۋاقىتتا

ئۆز ئۆمرىنىڭ ئازغۇنلۇق ئىچىدە ئۆتكەنلىكىنى تونۇپ يېتىشىدۇ.

*******

ئەنبىيا سۈرىسى

ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
(ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا
يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴿ .﴾98ئەگەر سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ئىالھالر
بولىدىغان بولسا ،دوزاخقا كىرمىگەن بوالتتى( .ئىبادەت قىلغۇچى ۋە ئىبادەت قىلىنغۇچىالرنىڭ)
ھەممىسى دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .﴾99ئۇالر دوزاختا ھەمىشە پەرياد چېكىدۇ( ،ئازابنىڭ قاتتىقلىقىدىن)
ئۇالر دوزاختا ھېچ نەرسىنى ئاڭلىمايدۇ﴿ .﴾100بىز تەرەپتىن بېرىلگەن بەخت ـ سائادەتكە تېگىشلىك
بولغانالر (يەنى تائەت ـ ئىبادەتكە تەۋپىق بېرىلىپ توغرا يولدا ئىبادەت قىلغان سائادەتمەن بەندىلەر)
دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ﴿ .﴾101ئۇالر دوزاخنىڭ شەپىسىنى ئاڭلىمايدۇ ،كۆڭلى تارتقان نازۇ نېمەتلەر
ئىچىدە مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .﴾102چوڭ قورقۇنچ (يەنى قىيامەتنىڭ دەھشىتى) ئۇالرنى قايغۇغا سالمايدۇ،
پەرىشتىلەر« :ﷲ سىلەرگە ۋەدە قىلغان كۈن مۇشۇ» (دەپ) ،ئۇالرنى (جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرى
ئالدىدا) قارشى ئالىدۇ﴿.﴾103

مۇشرىكالر ۋە ئۇالرنىڭ چوقۇنغان نەرسىلىرىنىڭ جەھەننەمنىڭ ئوتۇنى
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مەككىلىك قۇرەيش مۇشرىكلىرىگە ھەمدە شۇالرنىڭ دىنىدىكى بۇتپەرەسلەرگە مۇنداق
دېدى(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا
يېقىلغۇ بولىسىلەر﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى جەھەننەمنىڭ
يېقىلغۇسى بولۇسىلەر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى ۋە باال-چاقاڭالرنى
ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان ،رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان
دوزاختىن ساقالڭالر﴾(((.
يەنە بىر رىۋايەتتە ئىبنى ئابباس مۇنداق دېدى :ئۇالر جەھەننەمنىڭ ئوتۇنى بولىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد ،ئىكرىمە ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :ئۇالر جەھەننەمنىڭ ئوتۇنلىرى
بولىدۇ.
زەھھاك ۋە باشقىالر بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :ئۇالر (دوزاختا قالىنىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا تاشلىنىدىغان
نەرسىلەر بولىدۇ﴿ .سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾.
﴿ئەگەر سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ئىالھالر بولىدىغان بولسا ،دوزاخقا كىرمىگەن بوالتتى﴾
((( تەھرىم سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يەنى سىلەر ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتالر توغرا ۋە ھەقىقىي ئىالھ بولىدىغان بولسا ،ھەرگىز
دوزاخقا كىرمىگەن بوالتتى.
﴿(ئىبادەت قىلغۇچى ۋە ئىبادەت قىلىنغۇچىالرنىڭ) ھەممىسى دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،ئۇالر دوزاختا
ھەمىشە پەرياد چېكىدۇ( ،ئازابنىڭ قاتتىقلىقىدىن) ئۇالر دوزاختا ھېچ نەرسىنى ئاڭلىمايدۇ﴾ ﷲ تائاال

دوزاخقا كىرگەنلەرنىڭ نالە ـ پەرياد چېكىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :بەتبەختلەرگە كەلسەك،
(((
ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ ،ئۇالر دوزاختا (ئېشەك ھاڭرىغاندەك) توۋالپ نالە ـ پەرياد چېكىدۇ﴾

ئىمان ئېيتىش ئارقىلىق بەخت ـ سائادەتكە ئىرىشكەنلەرنىڭ ئەھۋالى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا دوزاخقا كىرىدىغان كىشىلەرنى ۋە (ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن) ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى بايان قىلغان ئىدى .ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال ﷲ
تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشىنىپ ،بەخت ـ سائادەتكە ئىرىشكەن مۆمىنلەرنىڭ بايانىنى
كەلتۈردى .بۇالر بولسا ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن بېرىلگەن بەخت ـ سائادەتكە تېگىشلىك بولغان ۋە
دۇنيادا ياخشى ئىشالرنى قىلغان كىشىلەردۇر.
ﷲ تائاال (دۇنيادا ياخشى ئىش قىلغانالرغا ئاخىرەتتە ياخشى مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقى
ھەققىدە) مۇنداق دېدى﴿ :ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە ﷲ نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە
نائىل بولىدۇ﴾(((﴿ ،ياخشى ئىش قىلغۇچى پەقەت ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾((( يەنى ئۇالر
دۇنيادا ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغىنىدەك ،ﷲ تائاالمۇ ئاخىرەتتە ئۇالرنى ئەڭ ئېسىل
ئورۇن بولغان جەننەت بىلەن مۇكاپاتاليدۇ ،ئەجرىلىرىنى تولۇق بېرىدۇ ۋە دوزاخ ئازابىدىن
ساقالپ قالىدۇ.
﴿دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ ،ئۇالر دوزاخنىڭ شەپىسىنى ئاڭلىمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر دوزاخنىڭ
گۈركىرەپ كۆيگەن ئوت يالقۇنىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمايدۇ﴿ .كۆڭلى تارتقان نازۇ نېمەتلەر ئىچىدە مەڭگۈ
قالىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال جەننەتكە كىرگەنلەرنى ئۇالر ياقتۇرمايدىغان ۋە قورقۇنچلۇق ئىشالردىن ساقاليدۇ.
ئۇالرغا خالىغان ۋە ياخشى كۆرگەن نەرسىلىرى تەييار قىلىنىدۇ.

ھەججاج ئىبنى مۇھەممەد ئەئۋەر ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
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ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز تەرەپتىن بېرىلگەن بەخت ـ سائادەتكە تېگىشلىك بولغانالر (يەنى تائەت
ـ ئىبادەتكە تەۋپىق بېرىلىپ توغرا يولدا ئىبادەت قىلغان سائادەتمەن بەندىلەر﴾ دېگەن ئايىتى
ئۇنىڭ(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن
دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾ دېگەن ئايىتىدە سۆزلەنگەن ئىالھ

سۈپىتىدە ئىبادەت قىلىنىپ دوزاخقا يېقىلغۇ بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ قاتارىغا ئىسا ئەلەيھىسساالم،
ئۇزەيرە ئەلەيھىسساالم ۋە پەرىشتىلەردەك كىشىلەر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغان بەزى نەرسىلەرنىڭ
كىرمەيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ كەلدى .بۇ ھەقتە ئىكرىمە ،ھەسەن ۋە ئىبنى جۇرەيجلەرمۇ ئىبنى
((( ھۇد سۈرىسى  106ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەھمان سۈرىسى  60ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :رىۋايەت قىلىنىشىچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر
كۈنى مەسچىتتە ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە بىلەن ئولتۇراتتى .نەزىر ئىبنى ھارىس كىرىپ كېلىپ ،ئۇمۇ
ئۇالر بىلەن ئولتۇردى .مەسچىتتە يەنە باشقا قۇرەيشلىكلەرمۇ بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
سۆزىنىباشلىۋېدى،نەزىرئىبنىھارىسەئۇنىڭغائېتىرازبىلدۈردى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمقىلغان
سۆزىگە پاكىت كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئۇنى جىم قىلىپ قويدى ۋە ئۇالرغا بۇ ئايەتنى ئوقۇپ بەردى:

﴿(ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا
يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر ،ئەگەر سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ئىالھالر
بولىدىغان بولسا ،دوزاخقا كىرمىگەن بوالتتى (ئىبادەت قىلغۇچى ۋە ئىبادەت قىلىنغۇچىالرنىڭ)
ھەممىسى دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،ئۇالر دوزاختا ھەمىشە پەرياد چېكىدۇ( ،ئازابنىڭ قاتتىقلىقىدىن)
ئۇالر دوزاختا ھېچ نەرسىنى ئاڭلىمايدۇ﴾ ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ سورۇنىدىن

قوپۇپ كەتتى ،سورۇنغا ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرى كېلىپ ئولتۇردى.

ۋەلىيد ئىبنى مۇغىيرە ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرىگە :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلمەنكى،
بايام نەزىر ئىبنى ھارىس ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ ئوغلىغا (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) ھېچقانداق
جاۋاب بىرەلمەي قالدى ،مۇھەممەد بىز ۋە بىز ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالرنىڭ دوزاخنىڭ يېقىلغۇسى
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى -،دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرى :بىلىپ قويۇڭالركى ،ئەگەر مەن
مۇھەممەدنى ئۇچراتسام ،ئۇنىڭ بىلەن مۇنازىرىلىشىمەن .سىلەر مۇھەممەدتىن :ﷲ نى قويۇپ
ئىبادەت قىلىنغان نەرسىلەر ئىبادەت قىلغۇچىسى بىلەن دوزاخنىڭ يېقىلغۇسى بولىدىغان
بولسا ،بىز پەرىشتىلەرگە ،يەھۇدىيلەر ئۇزەير ئەلەيھىسساالمغا ۋە خرىستىئانالر مەريەمنىڭ ئوغلى
ئىسائەلەيھىسساالمغا ئىبادەت قىلىدۇ .ئۇالرمۇ دوزاخنىڭ يېقىلغۇسى بوالمدىكەن؟ -دەپ سوراپ
بېقىڭالر -،دېدى .ۋەلىيد ۋە سورۇندىكى كىشىلەر ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرىنىڭ بۇ سۆزىدىن
ھەيران قېلىشتى ۋە ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇنازىرىلىشەلەيدىكەن دەپ قاراشتى.
ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرىنىڭ بۇ سۆزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ بېرىلىۋىدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :كىمكى كىشىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشىنى خالىسا ،ئۇ
كىشى ئۆزىگە ئىبادەت قىلغانالر بىلەن بىللە (دوزاختا) بولىدۇ ،چۈنكى ،ئۇالر ئۇ كىشىگە ئىبادەت
قىلغاندا ،شايتانغىمۇ ئىبادەت قىلىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى .ﷲ تائاالمۇ بۇ توغرىلىق تۆۋەندىكى
ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز تەرەپتىن بېرىلگەن بەخت ـ سائادەتكە تېگىشلىك بولغانالر (يەنى
تائەت ئىبادەتكە تەۋپىق بېرىلىپ توغرا يولدا ئىبادەت قىلغان سائادەتمەن بەندىلەر) دوزاختىن
يىراق قىلىنىدۇ ئۇالر دوزاخنىڭ شەپىسىنى ئاڭلىمايدۇ ،كۆڭلى تارتقان نازۇ نېمەتلەر ئىچىدە مەڭگۈ
قالىدۇ﴾ يەنى دوزاختىن يىراق قىلىنىدىغان بۇ كىشىلەر ئىسا ۋە ئۇزەيرە ئەلەيھىسساالمالردۇر.

گەرچە ئازغۇنلۇق يولىدىكى كىشىلەر تەردىن ئىالھ تۇتۇلۇپ( ،ﷲ تائاالنى قويۇپ) ئىبادەت
قىلىنغان بولسىمۇ ،ئۆزلىرى ﷲ تائاالنىڭ ئىبادىتىدە بولغان (يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالرنىڭ
دىنىي رەھبەرلىرى ۋە ئالىملىرىدىن ئىبارەت) ياخشى كىشىلەردۇر.
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ :بىز پەرىشتىلەرگە ئىبادەت قىلىمىز ۋە ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ
قىزلىرى دەپ قارايمىز -،دېيىشكەنلىكىنى بايان قىلىپ بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ئۇالر (يەنى
مۇشرىكالر)« :ﷲ نىڭ (پەرىشتىلەردىن) بالىسى بار» دېيىشتى ،ئۇنداق ئەمەس .ﷲ
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(بۇنىڭدىن) پاكتۇر( ،پەرىشتىلەر ﷲ نىڭ) ھۆرمەتلىك بەندىلىرىدۇر .ئۇالر ﷲ غا ئالدى بىلەن
سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدۇ ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە ئىش قىلىدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى
ۋە قىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر ﷲ رازى بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ
ھەيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ ،ئۇالردىن كىمكى ،مەن ﷲ دىن باشقا ئىالھمەن ،دەيدىكەن،
ئۇنى دوزاخ بىلەن جازااليمىز ،زالىمالرنى شۇنداق جازااليمىز﴾(((.
مۇشرىكالرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىالھ تۇتۇلغانلىقىنى دېيىشكەنلىكى ھەققىدە بۇ
ئايەت چۈشتى(﴿ :قۇرئاندا) مەريەمنىڭ ئوغلى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم) مىسال كەلتۈرۈلسە،
ناگاھان سېنىڭ قەۋمىڭ (خۇشاللىقتىن) سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ .ئۇالر« :بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز
ياخشىمۇ ياكى ئىسامۇ؟» دېدى .ئۇالر بۇ مىسالنى پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى،
بەلكى ئۇالر جېدەلخور قەۋمدۇر .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 .ئەگەر بىز خالىساق ،ئەلۋەتتە
سىلەرگە زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرەتتۇق .ئىسا ئەلۋەتتە قىيامەت
(يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر ،ئۇنىڭغا (يەنى قىيامەتكە) شەك كەلتۈرمەڭالر( .ئى مۇھەممەد!
ئۇالرغا ئېيتقىنكى) «ماڭا ئەگىشىڭالر ،بۇ (مېنىڭ دەۋەت قىلغىنىم) توغرا يولدۇر﴾((( ئەسلىدە ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈپ ،كېسەللەرنى ساقايتىشتەك مۆجىزىلەر بىلەن پەيغەمبەر
بولۇپ كېلىشى قىيامەتنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿ئۇ (يەنى ئىسا) ئەلۋەتتە قىيامەت (يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر ،ئۇنىڭغا (يەنى قىيامەتكە)
شەك كەلتۈرمەڭالر( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى) «ماڭا ئەگىشىڭالر ،بۇ (مېنىڭ دەۋەت
قىلغىنىم) توغرا يولدۇر»﴾(((.
ئابدۇلالھ ئىبنى زەبئەرىنىڭ يۇقىرىقى سۆزى قاتتىق خاتادۇر .چۈنكى ،بۇ ئايەت تاشالردىن
ياسالغان جانسىز ۋە ئەقىلسىز بۇتالرغا ئىبادەت قىلغان مەككىلىك مۇشرىكالرنى ئەيىبلەش ۋە
مات قىلىش ئۈچۈن چۈشكەندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن

سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا
كىرىسىلەر﴾ ئىسا ۋە ئۇزەيرە ئەلەيھىسساالمالر ۋە بۇ ئىككىسىدەك ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى

قىلغان ،باشقىالرنىڭ ئۆزلىرىگە ئىبادەت قىلىشلىرىغا رازى بولمىغان كىشىلەر قانداقمۇ بۇ ئايەتنىڭ
مەزمۇنىنىڭئىچىگەكىرسۇن؟
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﴿چوڭ قورقۇنچ (يەنى قىيامەتنىڭ دەھشىتى) ئۇالرنى قايغۇغا سالمايدۇ﴾ ئابدۇرازاق يەھيا
ئىبنى رەبىئەدىن ئەتائىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى چوڭ قورقۇنچتىن
ئۆلۈم كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئەۋفىي ۋە ئەبۇسىنان ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئايەتتىكى چوڭ قورقۇنچتىن (قىيامەت قايىم بولغاندا) چېلىنىدىغان سۇر مەقسەت قىلىنىدۇ
ئىبنى جەرىر .بۇ قاراشنى توغرا دەپ قارىدى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  29 - 26ـ ئايەتكىچە.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  57ـــ  61ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  61ـ ئايەت.

ئەنبىيا سۈرىسى

ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغانالر قەبرىلىرىدىن تىرىلىپ چىققاندا ،پەرىشتىلەر ئۇالرنى
قارشى ئالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرىشتىلەر« :ﷲ سىلەرگە ۋەدە قىلغان كۈن
مۇشۇ» (دەپ) ،ئۇالرنى (جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرى ئالدىدا) قارشى ئالىدۇ﴾.

*******
ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ
ئۇ كۈندە ئاسماننى (پۈتۈكچى) نەرسە يېزىلغان قەغەزنى يۆگىگەندەك يۆگەيمىز .مەخلۇقاتالرنى
دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولساق ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز( .بۇ) بىز ئۈستىمىزگە ئالغان
ۋەدىدۇر( ،ئۇنى) چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز﴿﴾104

قىيامەت كۈنى ئاسماننىڭ يۆگىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئاسماننى يۆگەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە
ئاسماننى (پۈتۈكچى) نەرسە يېزىلغان قەغەزنى يۆگىگەندەك يۆگەيمىز﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق

دېدى﴿ :ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى .قىيامەت كۈنى زېمىن پۈتۈنلەي ﷲ نىڭ
چاڭگىلىدا بولىدۇ ،ئاسمانالر ﷲ نىڭ ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
نىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر﴾((( .بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ئىبنى
ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن زېمىنالرنى چاڭگىلىغا ئالىدۇ ،ئاسمانالر ئۇنىڭ ئوڭ قولىدا بولىدۇ».

﴿مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولساق ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز( .بۇ) بىز
ئۈستىمىزگە ئالغان ۋەدىدۇر( ،ئۇنى) چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز﴾ يەنى بۇ ،ﷲ تائاال مەخلۇقاتالرنى

دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولسا ،شۇ ھالىتىدە قايتا يارىتىدىغان بۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە)
شەكسىز يۈز بېرىدۇ .چۈنكى ،بۇ ،ﷲ تائاال قىلىشقا ۋەدە قىلغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر .ﷲ
تائاالنىڭ ۋەدىسى ئۆزگىرىپمۇ قالمايدۇ ،ۋاقتىدىن كېچىكىپمۇ قالمايدۇ .ﷲ تائاال شۇنداق قىلىشقا
قادىردۇرِ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇنى) چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز﴾.
ئىمامئەھمەدئىبنىئابباسنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
بىزگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ مۇنداق دېدى(« :ﷲ تائاال :مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان
بولساق ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز .بۇ بىز ئۈستىمىزگە ئالغان ۋەدىدۇر ،ئۇنى چوقۇم ئىشقا
ئاشۇرىمىز ،-دېگەندەك) سىلەر ھەقىقەتەن ﷲ تائاال تەرىپىگە ياالڭئاياق ،كىيىمسىز ۋە خەتنە
قىلىنمىغانھالەتتەيىغىلىسىلەر».
((( زۈمەر سۈرىسى  67ـ ئايەت.
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ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
بىز لەۋھۇلمەھپۇزدا (ئەزەلدە) يازغاندىن كېيىن( ،داۋۇدقا نازىل قىلىنغان) زەبۇردا زېمىنغا
(يەنىجەننەتزېمىنغا)ھەقىقەتەنمېنىڭياخشىبەندىلىرىمۋارىسلىققىلىدۇدەپيازدۇق﴿.﴾105
بۇ (قۇرئان) دا ﷲ غا ئىبادەت قىلغۇچى قەۋم ئۈچۈن (خەۋەرلەر ،ۋەز ـ نەسھەتلەردىن) ئەلۋەتتە
يېتەرلىك بار﴿( .﴾106ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت رەھمەت
قىلىپالئەۋەتتۇق﴿.﴾107

زېمىنغا ياخشى بەندىلەرنىڭ ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ياخشى بەندىلىرىگە دۇنيا ـ ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىنى
بېرىدىغانلىقىنىۋەئۇالرنىڭدۇنياـئاخىرەتزېمىنىغاۋارىسلىققىلىدىغانلىقىنىپۈتۈۋەتكەنلىكىدىن
خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە دېگەن سۆزىنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :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﴾(((.
﴿شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾(((﴿ ،ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۇمران قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇ چوقۇم
ھۆكۈمران قىلىشىنى ،ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە
ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئىشنىڭ
ئۆزى تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن كىتابالردا ۋە لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلىپ كەتكەنلىكىدىن ۋە بۇنىڭ
شۇنداق بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز لەۋھۇلمەھپۇزدا (ئەزەلدە) يازغاندىن
كېيىن( ،داۋۇدقا نازىل قىلىنغان) زەبۇردا زېمىنغا (يەنى جەننەت زېمىنغا) ھەقىقەتەن مېنىڭ ياخشى
بەندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇ دەپ يازدۇق﴾ ئەئمەش مۇنداق دېدى :مەن سەئىد ئىبنى جۇبەيرىدىن
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بۇئايەتنىڭمەنىسىنىچۈشەندۈرۈپقويۇشنىسورىدىم.جۇبەيرئايەتنىڭمەنىسىنىچۈشەندۈرۈپ:
ئايەتتىكى زەبۇردىن تەۋرات ،ئىنجىل ۋە قۇرئان كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.

مۇجاھىد بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :ئايەتتىكى زەبۇردىن ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەن
بارلىق كىتابالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ﴿ .بۇ (قۇرئان) دا ﷲ غا ئىبادەت قىلغۇچى قەۋم ئۈچۈن (خەۋەرلەر،
ۋەز ـ نەسھەتلەردىن) ئەلۋەتتە يېتەرلىك بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان
((( ئەئراف سۈرىسى  128ـ ئايەت.
((( مۆمىن سۈرىسى  51ـ ئايەت.
((( نۇر سۈرىسى  55ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنبىيا سۈرىسى

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن بۇ قۇرئاندا ﷲ تائاال ئۆزى ياخشى كۆرۈپ ۋە رازى بولۇپ
يولغا قويۇپ بەرگەن شەرىئىتىنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغان ،شەيتان ۋە
ئۆز خاھىشلىرىغا بويسۇنۇشتىن ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشنى ئەال كۆرگەن كىشىلەر ئۈچۈن خەۋەرلەر،
ۋەز ـ نەسىھەتلەر ۋە پايدىلىق نەرسىلەردىن ئەلۋەتتە يېتەرلىك بار.

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتكۈل ئالەمگە رەھمەت قىلىنىپ
ئەۋەتىلگەنلىكى
﴿(ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق﴾

يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پۈتۈن جاھان ئەھلىگە رەھمەت
قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .شۇڭا كىمكى بۇ رەھمەتنى قوبۇل قىلسا ۋە بۇ نېمەتكە
شۈكرى قىلسا ،دۇنيا ـ ئاخىرەتتە بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشىدۇ .كىمكى بۇ رەھمەتنى قوبۇل
قىلمىسا ۋە بۇ نېمەتكە شۈكرى قىلمىسا ،دۇنيا ـ ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ بەرگەن نېمىتىگە كۇفرىلىق قىلغان ۋە ئۆز قەۋمىنى (ئازدۇرۇش بىلەن)
ھاالكەت مەۋقەسىگە چۈشۈرۈپ قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (ھاالكەت مەۋقەسى) جەھەننەمدۇركى،
(((
ئۇالر جەھەننەمگە كىرىدۇ ،ئۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾
قۇرئاننى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە ھىدايەتتۇر ۋە (دىلالردىكى
شەك  -شۈبھىگە) شىپادۇر ،ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ قۇالقلىرى (قۇرئاننى ئاڭالشتىن) ئېغىردۇر
(يەنى قۇرئاننىڭ دەۋىتىگە قۇالق سالمىغانالرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنىڭ گويا قۇالقلىرى
ئېغىردۇر) ،قۇرئان ئۇالرنىڭ (دىللىرىغا) كورلۇقتۇر (يەنى ئۇالر ھىدايەت نۇرىنى كۆرمەيدۇ)،
ئەنە شۇالر يىراقتىن نىدا قىلىنغۇچىالردۇر (يەنى ئۇالر ھەقنى قوبۇل قىلماسلىقتا ئىمانغا يىراقتىن
چاقىرىلغان،مۇساپىنىڭيىراقلىقىدىنچاقىرىقنىئاڭلىمىغانكىشىلەرگەئوخشايدۇ)﴾(((.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مۇشرىكالرغا لەنەت تىلەپ بەتدۇئا قىلمامسەن؟-
دېيىلگەندە،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم«:مەنلەنەتتىلەپبەتدۇئاقىلىدىغانقىلىنىپئەۋەتىلمىدىم،
بەلكى رەھمەت قىلىنىپ ئەۋەتىلدىم» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى ئەبۇقۇرە كىندىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇزەيفە
شەھەرلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمىنىڭ سۆزلىرىنى كىشىلەرگە ئەسلىتىپ تۇراتتى( ،بىر كۈنى)
ھۇزەيفە سالماننىڭ قېشىغا كەلدى .سالمان ھۇزەيفەگە :ئى ھۇزەيفە! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
(بەزىدە) ئاچچىقى كېلىپ قالغان بولسىمۇ سۆز قىالتتى ،مەن بىر قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
تەبلىغ قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان« :مەن ئۈممىتىمدىن قايسى بىر كىشىنى ئاچچىقىمدا
تىلالپ سالسام ياكى لەنەت ئېيتىپ سالسام ،مەنمۇ ئىنسان ،مېنىڭمۇ سىلەردەك ئاچچىقىم كېلىدۇ.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  29 - 28ـ ئايەتلەر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال بولسا ،مېنى بارلىق جاھان ئەھلىگە رەھمەت قىلىپ ئەۋەتكەن .شۇڭا ،ئى ﷲ! ئۇ تىلنى
ياكى ئۇ لەنەتنى قىيامەت كۈنى ئۇ كىشىگە بولىدىغان بىر رەھمەت قىلىپ بەرگىن!»
ئۇنىڭغا (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بارلىق جاھان ئەھلىگە رەھمەت قىلىنىپ
ئەۋەتىلىشىگە) ئىشەنمىگەن كاپىرالرغا ئۇنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ -دەپ سوئال قويۇلسا ،بۇنىڭغا
(ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت رەھمەت قىلىپال
ئەۋەتتۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان) ئىبنى ئابباسنىڭ:
كىمكى ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشەنسە ،دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا رەھمەت يېزىلىپ كەتكەن
بولىدۇ .كىمكى ﷲ تائاالغا ۋە پەيغەمبىرىگە ئىشەنمەي كاپىر بولسا( ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بارلىق جاھان ئەھلىگە رەھمەت قىلىنىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنىڭ سەۋەبى بىلەن) ئۇ كاپىر ئىلگىرىكى
كاپىر ئۈممەتلەرگە كەلگەن يەر يۇتۇش ۋە ھاالك قىلىنىپ كېتىشتەك ئىشالردىن ساقلىنىپ قالىدۇ-،
دېگەن سۆزى جاۋاب بولىدۇ.

*******
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
(ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا) «ماڭا ۋەھيى قىلىندىكى ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر،
سىلەر بويسۇنامسىلەر؟» دېگىن﴿ .﴾108ئەگەر ئۇالر (ئىسالمدىن) يۈز ئۆرۈسە ،ئېيتقىنكى« ،مەن
سىلەرگە (ھەقىقەتنى ھېچ كىشىنى ئايرىماستىن) ئوخشاش ئۇقتۇردۇم ،سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان
(ئازاب) يېقىنمۇ ،يىراقمۇ؟ ئۇقمايمەن﴿ .﴾109ﷲ ھەقىقەتەن ئاشكارا سۆزنىمۇ ،سىلەرنىڭ
يوشۇرغانلىرىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ .بىلمەمسەنكى ،ئۇ (يەنى سىلەرگە بېرىلىدىغان جازانىڭ
كېچىكىشى) سىلەر ئۈچۈن سىناق ۋە ۋاقىتلىق پايدىلىنىش بولۇشى مۇمكىن»﴿( .﴾111پەيغەمبەر
ئېيتتى) «پەرۋەردىگارىم! (مېنىڭ بىلەن مەككە كۇففارلىرىنىڭ ئارىسىدا) ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم
چىقارغىن ،بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز مەرھەمەتلىك ﷲ دۇر ،سىلەرنىڭ بوھتان سۆزلىرىڭالرغا قارشى
ﷲ دىن ياردەم تىلەيمەن»﴿.﴾112
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ۋەھيىنىڭ غايىسىنىڭ اﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىش ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!
مۇشرىكالرغا) «ماڭا ۋەھيى قىلىندىكى ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر ،سىلەر بويسۇنامسىلەر؟»
دېگىن﴾يەنىسىلەرئۇنىڭغائەگىشەمسىلەرۋەئۇنىڭغابويسۇنامسىلەر؟-دىگىن﴿.ئەگەرئۇالر(ئىسالمدىن)
يۈز ئۆرۈسە ،ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە (ھەقىقەتنى ھېچ كىشىنى ئايرىماستىن) ئوخشاش ئۇقتۇردۇم﴾

يەنى خۇددى سىلەر ماڭا جەڭ ئېالن قىلغاندەك ۋە مەندىن ئادا ـ جۇدا بولغاندەك ،مەنمۇ سىلەرگە جەڭ

ئەنبىيا سۈرىسى

ئېالن قىلماقچى ۋە سىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولماقچى بولغانلىقىمنى ئوقتۇردۇم -،دېگىن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر سېنى يالغانچى قىلىشتا چىڭ تۇرسا« :مېنىڭ
ئەمەلىم ئۆزەم ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،مېنىڭ ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا
 جۇدا سىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا ـ جۇدامەن (يەنى بىراۋ يەنە بىر بىراۋنىڭقىلغان گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس)» دېگىن﴾(((﴿ ،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﴾((( .يەنى تۈزۈلگەن سۈلھىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىدىن سېنىڭمۇ ۋە ئۇالرنىڭمۇ
ئوخشاش خەۋىرى بولۇپ قالسۇن.
﴿ئەگەر ئۇالر (ئىسالمدىن) يۈز ئۆرۈسە ،ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە (ھەقىقەتنى ھېچ كىشىنى
ئايرىماستىن) ئوخشاش ئۇقتۇردۇم﴾ يەنى مەن سىلەرنىڭ مەندىن ئادا ـ جۇدا بولىدىغانلىقىڭالرنى

بىلگەچكە ،مېنىڭمۇ سىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدىغانلىقىمنى ئۇقتۇردۇم.

قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى پەقەت اﷲ تائاالنىڭال بىلىدىغانلىقى
﴿سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان (ئازاب) يېقىنمۇ ،يىراقمۇ؟ ئۇقمايمەن﴾ يەنى (قىيامەت كۇنى
بولىدىغان) ئۇ ئازاب چوقۇم يۈز بېرىدۇ .ئەمما ئۇنىڭ ۋاقتى يېقىنمۇ ياكى يىراقمۇ بىلمەيمەن.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئاشكارا سۆزنىمۇ ،سىلەرنىڭ يوشۇرغانلىرىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ھەممە يوشۇرۇن ئىشالرنى ،بەندىلەرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن قىلغان
ئىشلىرىنى ،كۆرۈنۈشتە نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئاستىرىتتىن نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى
ئوبدان بىلىدۇ .قىلغان ئىش مەيلى ئاز ياكى كۆپ بولسۇن ،ياخشى بولسىال مۇكاپاتىنى ،يامان
بولسا جازاسىنى بېرىدۇ.
﴿بىلمەمسەنكى ،ئۇ (يەنى سىلەرگە بېرىلىدىغان جازانىڭ كېچىكىشى) سىلەر ئۈچۈن سىناق
ۋە ۋاقىتلىق پايدىلىنىش بولۇشى مۇمكىن»﴾(﴿ ،پەيغەمبەر ئېيتتى) «پەرۋەردىگارىم! (مېنىڭ
بىلەن مەككە كۇففارلىرىنىڭ ئارىسىدا) ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن﴾ يەنى مېنىڭ بىلەن

مېنى يالغانچى دېگۈچى قەۋمىمنىڭ ئارىسىنى ئادىللىق بىلەن ئايرىغىن.

قەتادەبۇھەقتەمۇنداقدېدى:بارلىقپەيغەمبەرلەر﴿:پەرۋەردىگارىمىز!بىزبىلەنقەۋمىمىزنىڭ
ئارىسىدا ھەق ھۆكۈم چىقارغىن ،سەن ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇرسەن»﴾
دەيتتى .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىمۇ شۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى.

(((

مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
((( يۇنۇس سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( ئەنفال سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالم جەڭ مەيدانىغا كەلگەندە﴿« :پەرۋەردىگارىم! (مېنىڭ بىلەن مەككە كۇففارلىرىنىڭ
ئارىسىدا) ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن﴾ دەيتتى».
﴿بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز مەرھەمەتلىك ﷲ دۇر ،سىلەرنىڭ بوھتان سۆزلىرىڭالرغا قارشى
ﷲ دىن ياردەم تىلەيمەن»﴾ يەنى سىلەرنىڭ خىلمۇ خىل بوھتان ۋە يالغان سۆزلىرىڭالرغا

قارشى ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلەيمەن .ﷲ تائاال ماڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر.

شۇنىڭ بىلەن ،ئەنبىيا سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .كەرەملىك ﷲ تائاالنىڭ بىزنى
قىيامەتكۈنىنىڭئېغىرچىلىقلىرىدىنساقلىشىنىئۈمىدقىلىمىز!
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ھەج سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 78 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالردىن (يەنى ئازابىدىن) قورقۇڭالر ،قىيامەتنىڭ
زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر﴿ .﴾1ئۇ كۈندە ھەر بىر سۈت ئېمىتىۋاتقان ئايال (قاتتىق
قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن) ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ ،ھەر بىر ھامىلدار
ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ ،ئىنسانالرنى مەس كۆرىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر (ھەقىقەتتە)
مەس ئەمەس (دېمەك ،قىيامەتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئەس  -ھوشىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن)،
لېكىن ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴿.﴾2

قىيامەت ۋاقتىدا بولىدىغان قورقۇنچلۇق ئەھۋالالر
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئۆزىدىن قورقۇشقا بۇيرۇيدۇ ۋە ئۇالرغا يېقىندا كېلىدىغان
قىيامەتنىڭ قورقۇنچلىق ئەھۋاللىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿زېمىن قاتتىق تەۋرىتىلگەندە زېمىن (قوينىدىكى) يۈكلىرىنى (يەنى مەدەنلەر ،ئوتالر،
ئۆلۈكلەرنى) چىقارغاندا ،ئىنسان (يەنى كاپىر) ئۇنىڭغا (يەنى زېمىنغا)« :نېمە بولدى؟»
دېگەندە بۇ كۈندە زېمىن ئۆزىنىڭ خەۋەرلىرىنى (يەنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىشلەنگەن

ياخشى  -يامان ئىشالرنى) مەلۇم قىلىدۇ﴾(((﴿ ،زېمىن ۋە تاغالر (ئورۇنلىرىدىن) كۆتىرىلىپ
(بىر  -بىرىگە) ئۇرۇلۇپ (ئۇۋىلىپ كەتكەن) چاغدا ،بۇ كۈندە چوڭ ئىش (يەنى قىيامەت) يۈز
بېرىدۇ﴾(((﴿ ،زېمىن قاتتىق تەۋرىتىلگەن ،تاغالر پارچىلىنىپ توزاندەك توزۇپ كەتكەن چاغدا،
قىيامەت (بەزىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزۈش بىلەن دەرىجىسىنى) چۈشۈرىدۇ (بەزىلەرنى جەننەتكە
كىرگۈزۈش بىلەن دەرىجىسىنى) كۆتۈرىدۇ﴾(((.
بەزىلەر :زېمىننىڭ بۇ تەۋرىتىلىشى دۇنيانىڭ ئۆمرى ئاخىرلىشىپ ،قىيامەت بولۇش باشالنغان
ۋاقتىدا بولىدۇ -،دېدى.
﴿قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئەلقەمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قىيامەتنىڭ بۇ زىلزىلىسى (تەۋرىنىشى) قىيامەت
بولۇشتىن بۇرۇن بولىدۇ.
بەزىلەر :بۇ قورقۇنچلىق ئەھۋالالر قىيامەت قايىم بولغاندىن كېيىن ،قەبرىدىن تىرىلدۈرۈلۈپ
توپلىنىدىغان مەيدان (يەنى مەھشەرگاھ) غا يىغىلغاندىن كېيىن بولىدۇ -،دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ
قاراشنى توغرا دەپ قارىدى ۋە تۆۋەندىكى ھەدىسلەرنى ئۇنىڭغا پاكىت قىلىپ كەلتۈردى:
ئىمام ئەھمەد ئىمران ئىبنى ھۈسەيننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر سەپەردە

ساھابىلەر پاراڭلىشىپ كېتىۋاتاتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم﴿ :ئىئىنسانالر!پەرۋەردىگارىڭالردىن(يەنى
ئازابىدىن) قورقۇڭالر ،قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر .ئۇ كۈندە ھەر بىر سۈت ئېمىتىۋاتقان
ئايال (قاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن) ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ ،ھەر بىر ھامىلدار
ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ ،ئىنسانالرنى مەس كۆرىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر (ھەقىقەتتە) مەس ئەمەس
(دېمەك ،قىيامەتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئەس  -ھوشىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن) ،لېكىن ﷲ نىڭ ئازابى
قاتتىقتۇر﴾ دېگەن ئايەتلەرنى يۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇدى .ساھابىلەر بۇنى ئاڭالپ مېڭىشىنى تېزلەتتى ۋە
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر نەرسە دەيدىغانلىقىنى پەرەز قىلىپ ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپالندى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :شۇ كۈننىڭ قايسى كۈن ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟ ئۇ ،ئادەم ئەلەيھىسساالم
چاقىرىلىدىغان (قىيامەت) كۈندۇر .ئۇلۇغ ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى چاقىرتىپ :ئى ئادەم! دوزاخقا
ئەۋەتىلمەكچى بولغانالرنى ئايرىغىن -،دەيدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! قانچىلىك ئادەم
دوزاخقا ئايرىلىدۇ؟ -دەيدۇ .ﷲ تائاال ھەر  1000كىشىدىن  999ى دوزاختا ،بىرى جەننەتتە بولىدۇ-،
دەيدۇ» دېدى .بۇنى ئاڭالپ ساھابىلەر جىم بولۇشۇپ كەتتى .ھەتتا ئۇالرنىڭ ئاغزى گەپكىمۇ بارمىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى كۆرۈپ« :خۇش بېشارەت ئېلىڭالر ۋە ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىڭالر ،جېنىم
ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سىلەر ھەقىقەتەنمۇ يەجۇج ـ مەجۇج
ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن شەيتاننىڭ بالىلىرىنىڭ((( ئىچىدىن (يامان ئىشالرنى قىلغانلىقى سەۋەبىدىن)
ھاالك قىلىنىپ كەتكەنلەردىن ئىبارەت چوڭ ئىككى گۇرۇھ بىلەن بىللە بولىسىلەر ،بۇ ئىككى گۇرۇھ

((( زەلزەلە سۈرىسى  4 - 1ـ ئايەتكىچە.
((( ھاققە سۈرىسى  15 - 14ـ ئايەتلەر.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  6 - 3ـ ئايەتكىچە.
((( ئىبلىسنىڭ بالىلىرىدىن مەقسەت جىنالر بولۇشى مۇمكىن .چۈنكى جىنالرمۇ بىزگە ئوخشاش ئىمان ئېيتىشقا
بويرۇلغاندۇر ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ ئىمان ئېيتىپ ،ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغانالر ۋە ئىمان ئېيتماي ،يامان ئىشالرنى
قىلغانالر بار.

ھەج سۈرىسى

قېتىلغاندا ،كىشىلەرنىڭ سانى بەك كۆپىيىدۇ»((( دېدى .ساھابىلەر بىر ئاز ئەسلىگە كەلدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم يەنە« :ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىڭالر ۋە خۇش ـ بېشارەت ئېلىڭالر ،جېنىم ئىلكىدە
بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سىلەر باشقا ئۈممەتلەرگە قارىغاندا تۆگىنىڭ
بېقىنىدىكى ياكى ئۇالغنىڭ پۇتىدىكى (تەڭگىچە) قارىغا ئوخشايسىلەر» دېدى .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى
ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
بۇ ھەدىسنىڭ يەنە بىر خىل بايانىدا مۇنداق دەپ كەلدى :ئىمام تىرمىزى ئىمران ئىبنى ھۈسەيننىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەردە كېتىۋاتقاندا ،ﷲ تائاالنىڭ:

﴿ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالردىن (يەنى ئازابىدىن) قورقۇڭالر ،قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن
چوڭ ئىشتۇر .ئۇ كۈندە ھەر بىر سۈت ئېمىتىۋاتقان ئايال (قاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن)
ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ ،ھەر بىر ھامىلدار ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ ،ئىنسانالرنى مەست
كۆرىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر (ھەقىقەتتە) مەس ئەمەس (دېمەك ،قىيامەتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئەس -
ھوشىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن) ،لېكىن ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾ دېگەن ئايىتى چۈشتى .پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم ساھابىلەردىن« :شۇ كۈننىڭ قايسى كۈن ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىدى.
ساھابىلەر :ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئۇ شۇنداق بىر كۈنكى ﷲ تائاال ئۇ كۈندە ئادەم ئەلەيھىسساالمغا :ئى ئادەم! دوزاخقا ئەۋەتىلمەكچى
بولغانالرنى ئايرىغىن -،دەيدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! قانچىلىك ئادەم دوزاخقا
ئايرىلىدۇ؟ -دەيدۇ .ﷲ تائاال :ھەر  1000كىشىدىن  999ى دوزاختا ،بىرى جەننەتتە بولىدۇ-،
دەيدۇ» دېدى .بۇنى ئاڭالپ ساھابىلەر يىغلىشىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى كۆرۈپ:
«ﷲ تائاالغا يېقىنلىشىڭالر ۋە توغرا يولدا بولۇڭالر ،بىر پەيغەمبەر پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشتىن بۇرۇن
ئۇنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئىچىدىن ئازغۇنلۇقتا ياشىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئۆتكەن ،دوزاخقا كىرىدىغان
(ھەر  1000كىشىدىن)  999كىشى شۇالردىن ئېلىنىدۇ .ئەگەر بۇالرمۇ يېتىشمىسە ،كېمى مۇناپىقالردىن
ئېلىنىدۇ .سىلەر بىلەن باشقا ئۈممەتنىڭ مىسالى ئۇالغنىڭ پۇتىدىكى ياكى تۆگىنىڭ بېقىنىدىكى
(تەڭگىچىلىك) قارىغا ئوخشاش» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:
«ھەقىقەتەن مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ تۆتتىن بىرى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد
قىلىمەن» دېدى .بۇنى ئاڭالپ ساھابىلەر“ :ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىشىپ كەتتى .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ ئۈچتىن
بىرى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ساھابىلەر “ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ تەكبىر
ئېيتىشىپ كەتتى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشكە
اليىق بولغانالرنىڭ يېرىمى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .ساھابىلەر يەنە “ﷲ ئەكبەر” دەپ
تەكبىر ئېيتىشىپ كەتتى .ئىمران ئىبنى ھۈسەين :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ھەقىقەتەن مەن
سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ ئۈچنىڭ ئىككىسى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن»
دېگەن ياكى دېمىگەنلىكىنى بىلمەيمەن -،دېدى.
ئىمامبۇخارىبۇيەردەئەبۇسەئىدنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
«قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال :ئى ئادەم! -دەيدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالم :خوش ،پەرۋەردىگارىم! -دەيدۇ.

((( يەنى بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ سانى بەك كۆپ بولغاچقا ،ھەر  1000كىشىدىن  999نى دوزاخقا كىرىدىغانالر ئىگەللەيدۇ،
سىلەر جەننەتكە كىرىدىغان بىر پىرسەنتنى ئىگىلەيسىلەر دېگەنلىك بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىن.
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ئاندىن ئادەم ئەلەيھىسساالم ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن چاقىرىلىپ :ﷲ تائاال سېنى بالىلىرىڭدىن بىر بۆلۈكىنى
دوزاخقا ئايرىشقا بويرۇيدۇ -،دېيىلىدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! قانچىلىك ئادەم دوزاخقا
ئايرىلىدۇ؟ -دەيدۇ .ﷲ تائاال :ھەر  1000كىشىدىن  999ى دوزاخقا ئايرىلىدۇ -،دەيدۇ .بۇنى ئاڭالپ
ھەر بىر ھامىلدار ئايالنىڭ بويىدىن ھامىلىسى ئاجراپ كېتىدۇ ،ياشالر قېرىپ كېتىدۇ .كىشىلەرنىڭ
ھالى ﷲ تائاال﴿ :ئىنسانالرنى مەست كۆرىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر (ھەقىقەتتە) مەست ئەمەس (دېمەك،

قىيامەتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئەس ـ ھوشىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن) ،لېكىن ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾

دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغاندەك بولۇپ كېتىدۇ -،دېدى.

بۇ ساھابىلەرگە بەك ئېغىر كەلدى ،ھەتتا ئۇالرنىڭ چىرايلىرى ئۆڭۈپ كەتتى .بۇنى كۆرۈپ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :دوزاخقا ئايرىلىدىغان (ھەر  1000كىشىدىن)  999ى يەجۇج ـ مەجۇجدىن ،جەننەتكە
كىرىدىغان بىرى سىلەردىن بولىدۇ .سىلەر باشقا ئۈممەتلەرگە قارىغاندا ئاق ئۆكۈزنىڭ بېقىنىدىكى قارا
تۈك ياكى قارا ئۆكۈزنىڭ بېقىنىدىكى ئاق تۈككە ئوخشايسىلەر .ھەقىقەتەن مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە
كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ تۆتتىن بىرى بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .بىز بۇنى ئاڭالپ“ :ﷲ
ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىشىپ كەتتۇق .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن مەن سىلەرنىڭ
جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ ئۈچتىن بىرى بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،بىز“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىشىپ كەتتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە« :ھەقىقەتەن
مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغانالرنىڭ يېرىمى بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى.
بىز يەنە“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىشىپ كەتتۇق.
قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچلىق ئەھۋاللىرىنى بايان قىلىپ كەلگەن ھەدىس ۋە ئەسەرلەر ناھايىتى
كۆپتۇر .ﷲ تائاال خالىسا ،بۇالرنى باشقا يەرلەردە كەلتۈرىمىز.
قىيامەتكۈنىنىڭئەھۋاللىرىقورقۇنچلىقبولغانلىقىئۈچۈنﷲتائاالمۇنداقدېدى﴿:قىيامەتنىڭ
زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر﴾ يەنى بۇ كاتتا ۋە ئاجايىب بىر ئىشتۇر .قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى (يەنى

تەۋرىنىشى) بولسا ،قىيامەت كۈنى دىلالرغا پەيدا بولىدىغان قورقۇنچالردۇر.

﴿ئۇ كۈندە ھەر بىر سۈت ئېمىتىۋاتقان ئايال (قاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن)
ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچى بىلەن بولۇپ كەتكەنلىكتىن ،بىر

بوۋاق ئۈچۈن ئەڭ مېھرىبان كىشى بولغان ئانا ئەڭ سۆيۈملۈك بوۋىقىنىڭ ئاغزىغا ئەمچىكىنى سېلىپ
تۇرۇقلۇقمۇ ئۇنى ئۇنتۇيدۇ.
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﴿ھەر بىر ھامىلدار ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بەك قورقۇپ كەتكەنلىكتىن
تۇغۇش ۋاقتى كېلىشتىن بۇرۇن تۇغۇپ قويىدۇ﴿ .ئىنسانالرنى مەست كۆرىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر
(ھەقىقەتتە) مەست ئەمەس (دېمەك ،قىيامەتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئەس  -ھوشىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن)،
لېكىن ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾.

*******
ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ھەج سۈرىسى

بەزى كىشىلەر ﷲ (نىڭ قۇدرىتى ۋە سۈپەتلىرى) ئۈستىدە ھېچقانداق دەلىلسىز مۇنازىرىلىشىدۇ،
ھەر بىر سەركەش شەيتانغا (يەنى ھەقتىن توسقۇچى كۇففارالرنىڭ كاتتىباشلىرىغا) ئەگىشىدۇ﴿ .﴾3ﷲ
ھۆكۈم قىلىدۇكى ،كىمكى شەيتانغا ئەگىشىدىكەن ،شەيتان ئۇنى ئازدۇرىدۇ ۋە جەھەننەمنىڭ ئازابىغا
سۆرەيدۇ﴿.﴾4

شەيتانغا ئەگەشكۈچىلەرنى ئەيىبلەش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەرلىرىگە چۈشۈرگەن ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرۈپ ،سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە
ئىنسان ۋە جىنالردىن بولغان سەركەش شەيتانغا ئەگىشىپ ،قىيامەت كۈنى (ئۆلۈكلەرنىڭ قەبرىدىن) قايتا
تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمىگەن ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۆلۈكلەرنى قايتا تىرىلدۈرەلەيدىغان قۇدرىتىنى ئىنكار
قىلغۇچىالرنى قاتتىق ئەيىبلىدى .مانا بۇ ،توغرا يولدىن يۈز ئۆرۈپ خاتا يولغا ماڭغان ،ئىسالم دىنىغا
دىن نامى بىلەن ئۆزگەرتىش كىرگۈزگۈچىلەرنىڭ (يەنى بىدئەتخورالرنىڭ) ۋە ئازغۇنلۇقتىكى كىشىلەرنىڭ
ھالىدۇر .بۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەن ھەقىقەتنى تاشالپ ،ھاۋايى ـ ھەۋەس ۋە خاھىشىغا
ئاساسلىنىپ،دىننامىبىلەندىننىڭئاھكاملىرىغائۆزگەرتىشكىرگۈزىدىغانپېشقەدەملىرىنىڭسۆزلىرىگە
ئەگىشىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ خىل كىشىلەر ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :بەزى كىشىلەر ﷲ (نىڭ قۇدرىتى
ۋە سۈپەتلىرى) ئۈستىدە ھېچقانداق دەلىلسىز مۇنازىرىلىشىدۇ ،ھەر بىر سەركەش شەيتانغا (يەنى ھەقتىن
توسقۇچىكۇففارالرنىڭكاتتىباشلىرىغا)ئەگىشىدۇ﴾.

﴿ﷲ ھۆكۈم قىلىدۇكى ،كىمكى شەيتانغا ئەگىشىدىكەن ،شەيتان ئۇنى ئازدۇرىدۇ ۋە جەھەننەمنىڭ
ئازابىغا سۆرەيدۇ﴾ يەنى شەيتان ئۇنى دۇنيادا ئازدۇرۇپ ،ئاخىرەتتە نادامەت چەكتۈرگۈچى ئازاب بولغان

جەھەننەمنىڭئازابىغاباشاليدۇ.

سۇددى ئەبۇمالىكنىڭ :بۇ ئايەت نەزر ئىبنى ھارىس ھەققىدە چۈشتى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ .ئىبنى جۇرەيجمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى.

*******
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ئى ئىنسانالر! ئەگەر سىلەر قايتا تىرىلىشتىن شەكلەنسەڭالر (گۇمانىڭالرنىڭ تۈگىشى ئۈچۈن
ئەسلىدىكى يارىتىلىشىڭالرغا قاراڭالر) ،بىز سىلەرگە (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ئاتاڭالر
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنى (ئالدى بىلەن) ئابىمەنىدىن ،ئاندىن لەختە
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قاندىن ،ئاندىن شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن ۋە كىرگۈزۈلمىگەن پارچە گۆشتىن ياراتتۇق .بىز خالىغان
ئادەمنى بەچچىداندا مۇئەييەن مۇددەتكىچە قالدۇرىمىز ،ئاندىن سىلەرنى (ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن)
بوۋاقلىق ھالىتىڭالردا چىقىرىمىز (ئاندىن سىلەرنى ئاستا  -ئاستا كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولدۇرىمىز)،
سىلەر (كامالەت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر ياشلىقىڭالردا ۋاپات بولۇپ كېتىسىلەر،
بەزىلىرىڭالر( ،ئىلگىرى) بىلگەندىن كېيىن ھېچ نەرسىنى بىلمەس ھالىتىڭالرغا قايتۇرۇلۇشىڭالر ئۈچۈن،
ناھايىتى قېرىپ كەتكۈچە (ھايات) قالدۇرۇلىسىلەر( ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆلگەنلەرنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە
قادىر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان يەنە بىر دەلىل شۇكى) سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا
بىز يامغۇر ياغدۇرساق ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ
بېرىدۇ﴿ .﴾5بۇ (يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىنساننى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى يۇقىرىقىدەك يارىتىشى) ،ﷲ نىڭ
ھەق ئىكەنلىكىنى ،ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى ۋە ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى سىلەرگە
بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر﴿ .﴾6شۇنداقال قىيامەتنىڭ شەكسىز بولىدىغانلىقىنى ،قەبرىلەردىكى ئۆلۈكلەرنى
(ئۆلۈك زېمىننى ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈش بىلەن تىرىلدۈرگەندەك) ﷲ نىڭ تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر﴿.﴾7

ئىنسانالر ۋە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ يوقلۇقتىن بارلىققا كېلىشىنىڭ قىيامەت
كۈنى قەبرىدىن قايتا تىرىلىپ قوپۇشنىڭ ھەقلىقىنىڭ پاكىتى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا قەبرىدىن قايتا تىرىلىپ قوپۇشقا قارشى چىققان ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىدىغانالرنى
بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدى .بۇ يەردە ،قىيامەت كۈنى ئۆلۈكلەرنى قايتا تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى
كۆرسىتىپ بېرىدىغان ھېسسىي پاكىتالرنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئىنسانالر! ئەگەر سىلەر
قايتا تىرىلىشتىن شەكلەنسەڭالر (گۇمانىڭالرنىڭ تۈگىشى ئۈچۈن ئەسلىدىكى يارىتىلىشىڭالرغا قاراڭالر)،
بىز سىلەرگە (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ئاتاڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن،
ئۇنىڭ ئەۋالدىنى (ئالدى بىلەن) ئابىمەنىدىن ،ئاندىن لەختە قاندىن ،ئاندىن شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن ۋە
كىرگۈزۈلمىگەن پارچە گۆشتىن ياراتتۇق﴾.

ئىسپېرمىنىڭ ۋە بالىنىڭ بالىياتقۇدا تەرەققى قىلىدىغانلىقى
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بىرتامچە ئىسپېرما بالىياتقۇغا چۈشكەندىن كېيىن ،ئۇ يەردە  40كۈن تۇرىدۇ ،ئۇنىڭغا مۇشۇ
مۇددەت ئىچىدە چۈشكەن ئىسپېرمىالرمۇ قوشۇلۇپ تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇ ئىسپېرما ﷲ تائاالنىڭ خاھىشى
بىلەن قىزىل لەختە قانغا ئايلىنىدۇ .بۇ قىزىل لەختە قان  40كۈن تۇرغاندىن كېيىن ،شەكىلگە
كىرگۈزۈلمىگەن بىر پارچە گۆشكە ئايلىنىدۇ .ئاندىن بۇ گۆش ئاستا  -ئاستا شەكىلگە كىرىشكە باشالپ،
ئۇنىڭدا باش ،ئىككى قول ،كۆكرەك ،قورساق ،ئىككى يوتا ،ئىككى پۇت ۋە باشقا ئەزاالر پەيدا بولىدۇ.
بەزىدە بۇ گۆش شەكىلگە كىرىشتىن بۇرۇن چۈشۈپ كېتىدۇ ،بەزىدە شەكىلگە كىرىپ بولغاندىن كېيىن
چۈشۈپ كېتىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن ۋە كىرگۈزۈلمىگەن
پارچە گۆشتىن ياراتتۇق﴾.
﴿بىز خالىغان ئادەمنى بەچچىداندا مۇئەييەن مۇددەتكىچە قالدۇرىمىز﴾ يەنى ئۇ ئادەم (تۇغۇلىدىغان
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ۋاقتى ـ سائىتى كېلىپ بولغىچە) بالىياتقۇدىن چۈشۈپ كەتمەي تۇرىدۇ .شەكىلگە كىرگۇزۇلگەن ئۇ گۆش
بالىياتقۇدا  40كۈن تۇرغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا بىر پەرىشتىنى ئەۋەتىدۇ ،پەرىشتە ئۇنىڭغا روھ
پۈۋلەيدۇ ،ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ خاھىشىچە چىرايلىق ياكى سەت ،ئوغۇل ياكى قىز شەكلىگە كىرگۈزىدۇ
ۋە ئۇنىڭ رىزقىنى ،ئەجىلىنى ۋە بەختلىك (ياخشى كىشى) ياكى بەتبەخت بولىدىغانلىقىنى يازىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇدنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :راست
سۆزلىگۈچى ۋە راست سۆزلەنگۈچى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ھەدىس سۆزلەپ بېرىپ« :ھەقىقەتەن
سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يارىتىلىشى مۇنداقتۇر :ئۇ ئانىسنىڭ قورسىقىدا  40كۈن ئىسپېرما ھالىتىدە
توپلىنىدۇ .ئاندىن  40كۈن لەختە قان ھالىتىدە تۇرىدۇ ،ئاندىن  40كۈن بىر چىشلەم گۆش ھالىتىدە
تۇرىدۇ ،ئاندىن بىر پەرىشتە ئەۋەتىلىپ رىزقىنى ،ئەجىلىنى ،ئەمەلىنى ۋە بەختلىك ياكى بەختسىز
بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت تۆت سۆزنى يېزىشقا بۇيرۇلىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا جان كىرگۈزىدۇ» دېدى.

ئىنسان تېنىنىڭ بالىلىقتىن قېرىغىچە ئۆزگىرىپ تۇرىدىغانلىقى
﴿ئاندىنسىلەرنى(ئاناڭالرنىڭقارنىدىن)بوۋاقلىقھالىتىڭالرداچىقىرىمىز﴾يەنىئۇنى(ئانىسىنىڭ
قارنىدىن) بەدىنى ،ئاڭالش ،كۆرۈش ،سېزىش ،تۇتۇش ۋە ئويالش ئىقتىدارلىرى ئاجىز بولغان ھالەتتە
چىقىرىمىز ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئازـ ئازدىن كۈچ ـ قۇۋۋەت بېرىدۇ ۋە ئاتا ـ ئانىسىنى ئۇنىڭغا
داۋاملىق كۆيۈنىدىغان قىلىپ بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئاندىن سىلەرنى ئاستا  -ئاستا
كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولدۇرىمىز) ،سىلەر (كامالەت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلەر﴾.
﴿بەزىلىرىڭالر ياشلىقىڭالردا ۋاپات بولۇپ كېتىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر( ،ئىلگىرى) بىلگەندىن
كېيىن ھېچ نەرسىنى بىلمەس ھالىتىڭالرغا قايتۇرۇلۇشىڭالر ئۈچۈن ،ناھايىتى قېرىپ كەتكۈچە (ھايات)
قالدۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قېرىپ كۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالر ،بىر نەرسە تۇتۇش ،ئويالش ۋە چۈشىنىش ئىقتىدارىڭالر
ئاجىزالپ كەتكىچە ھايات قالدۇرۇلىسىلەر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سىلەرنى ئاجىز

ياراتتى ،ئاندىن سىلەرنى ئاجىزلىقتىن كۈچلۈك قىلدى ،ئاندىن (سىلەرنى) كۈچلۈكلۈكتىن ئاجىز قىلدى
ۋە (سىلەرگە) قېرىلىقنى يەتكۈزدى ،ﷲ نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ ،ئۇ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر،
ھەممىگەقادىردۇر﴾(((.

اﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنى ئۆلۈكلەرنى قايتا تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئۆسۈملۈكلەردىن كەلتۈرگەن مىسالى
﴿(ﷲ تائاالنىڭ ئۆلگەنلەرنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان يەنە بىر
دەلىل شۇكى) سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن﴾ بۇ خۇددى ﷲ تائاالنىڭ ھېچ نېمە ئۈنمەيدىغان

زېمىننىقايتاتىرىلدۈرەلىگىنىدەك،قىيامەتكۈنىئۆلۈكلەرنىمۇقايتاتىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنىكۆرسىتىپ
بېرىدىغان يەنە بىر پاكىتىدۇر.
((( رۇم سۈرىسى  54ـ ئايەت.
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﴿ئۇنىڭغا بىز يامغۇر ياغدۇرساق ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى
ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇ قاقاس زېمىنغا يامغۇر ياغدۇرسا ،زېمىن جانلىنىپ ياشىرىدۇ،

ئاندىن رەڭلىرى ،تەملىرى ،خۇش پۇراقلىرى ،شەكىللىرى ۋە يەتكۈزىدىغان مەنپەئەتلىرى ئوخشاش
بولمىغان خىلمۇ ـ خىل مېۋىلەر ،زىرائەتلەر ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾.

﴿بۇ (يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىنساننى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى يۇقىرىقىدەك يارىتىشى) ،ﷲ نىڭ ھەق
ئىكەنلىكىنى،ئۆلۈكلەرنىتىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنىۋەھەرنەرسىگەقادىرئىكەنلىكىنىسىلەرگەبىلدۈرۈش
ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىنساننى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك يارىتىشى

ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى ياراتقان ،ئۇنى تەرتىپكە سالغان ۋە خالىغاننى قىلىدىغان زات ئىكەنلىكىنى ۋە
ئۇسسۇزلىقتىن ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرۈپ ئۇنىڭدىن ھەرخىل ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرگىنىدەك ،قىيامەت
كۈنى ئۆلۈكلەرنىمۇ قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،زېمىننى تىرىلدۈرگەن زات ئۆلۈكلەرنى
ئەلۋەتتە تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((﴿ ،ﷲ بىرەر شەيئىنى (يارىتىشنى)
ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇتقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾(((.

﴿شۇنداقال قىيامەتنىڭ شەكسىز بولىدىغانلىقىنى ،قەبرىلەردىكى ئۆلۈكلەرنى (ئۆلۈك زېمىننى
ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈش بىلەن تىرىلدۈرگەندەك) ﷲ نىڭ تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش
ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۆلۈكلەر قەبرىلىرىدە چىرىپ تۈگەشكەن بولسىمۇ ،ئۇنى قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى

بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ بىزگە (ئىنساننىڭ قايتا تىرىلىشىنى يىراق
ساناپ ،چىرىگەن سۆڭەكلەرنى) مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى بولسا ئۇنتۇدى،
ئۇ« :چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟» دېدى .ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە
ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر» .ﷲ سىلەر ئۈچۈن يېشىل دەرەختىن
ئوت پەيدا قىلدى .سىلەر ئۇنىڭ بىلەن ئوت ياقىسىلەر﴾(((.

*******
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ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ
بەزىلەر (توغرا تونۇشقا ئېلىپ بارىدىغان) ھېچقانداق ھەقىقىي ئىلىمسىز ،ھىدايەتسىز ۋە نۇرلۇق
كىتابسىز ھالدا ﷲ توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىدۇ( .ئۇنىڭ مۇنازىرىلىشىشى نوقۇل نەپسى خاھىشى ۋە
تەرسالىقىدىندۇر)﴿ .﴾8ئۇ (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن مەغرۇرانە يۈرىدۇ ،ئۇ دۇنيادا
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى ـ  82ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى ـ  78ـ  80ـ ئايەتكىچە.

ھەج سۈرىسى

خارلىققا دۇچار بولىدۇ ،ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا كۆيدۈرگۈچى (ئوتنىڭ) ئازابىنى تېتىتىمىز﴿( .﴾9ئۇنىڭغا):
«(خارلىق بىلەن ئازاب) سېنىڭ قىلمىشلىرىڭ (يەنى كۇفرىڭ بىلەن گۇمراھلىقىڭ) تۈپەيلىدىندۇر ،ﷲ
بەندىلىرىگە ھەرگىز زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر» (دېيىلىدۇ)﴿.﴾10

دىن نامىدىن دىنغا يېڭىلىق كىرگۈزۈش ،كىرگۈزگۈچىلەرنىڭ ۋە
ئازغۇنلۇقتىكىلەرنىڭ كاتىتباشلىرىنىڭ ھالى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا نادان ،ئەگەشكۈچى ئازغۇنالرنىڭ ھالىنى ئۆزىنىڭ﴿ :بەزى كىشىلەر ﷲ (نىڭ
قۇدرىتى ۋە سۈپەتلىرى) ئۈستىدە ھېچقانداق دەلىلسىز مۇنازىرىلىشىدۇ ،ھەر بىر سەركەش شەيتانغا (يەنى
ھەقتىن توسقۇچى كۇففارالرنىڭ كاتتىباشلىرىغا) ئەگىشىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىپ ئۆتكەنىدى
بۇ يەردە ئازغۇنلۇققا چاقىرىدىغان ئازغۇنلۇقتىكىلەر ۋە دىن نامىدىن دىنغا يېڭىلىق كىرگۈزگۈچىلەرنىڭ
(يەنى بىدئەتخورالرنىڭ) ھالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بەزىلەر (توغرا تونۇشقا ئېلىپ بارىدىغان)
ھېچقانداق ھەقىقىي ئىلىمسىز ،ھىدايەتسىز ۋە نۇرلۇق كىتابسىز ھالدا ﷲ توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىدۇ.
(ئۇنىڭ مۇنازىرىلىشىشى نوقۇل نەپسى خاھىشى ۋە تەرسالىقىدىندۇر)﴾.

﴿ئۇ (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن مەغرۇرانە يۈرىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇ ھەقىقەتكە چاقىرىلسا ،ھەقىقەتنى قوبۇل قىلىشقا
چوڭلۇق قىلىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
مۇجاھىد ،قەتادە ۋە مالىك قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ :ئۇ
ھەقىقەتكە چاقىرىلسا ،چوڭلۇق قىلىپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدىغان كىشىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسانىڭ (قىسسىسىدىمۇ) بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار ،ئۆز
ۋاقتىدا ئۇنى بىز پىرئەۋنگە روشەن دەلىل بىلەن ئەۋەتتۇق .پىرئەۋن ئۆز قوشۇنى بىلەن (ئىماندىن) يۈز
ئۆرىدى ،ئۇ(« :مۇسا) سېھىرگەردۇر ياكى مەجنۇندۇر» دېدى﴾(((.
﴿ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) غا« :ﷲ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالر»
دېيىلسە ،مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾(((﴿ ،ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىپ:
«كېلىڭالر ،رەسۇلۇلالھ سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ» دېيىلسە( ،مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)
باشلىرىنى سىلكىيدۇ ،ئۇالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا (دەۋەت قىلىنغان نەرسىدىن) يۈز
ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇنىڭغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز (يەنى قۇرئان ئايەتلىرى) ئوقۇپ
بېرىلسە ،گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك ،ئىككى قۇلىقى ئېغىرلىشىپ قالغاندەك (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىگە قۇالق
سېلىشتىن) تەكەببۇرلۇق بىلەن يۈز ئۆرۈيدۇ( ،ئى مۇھەممەد!) ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر
بەرگىن﴾(((.
((( ھەج سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( زارىيات سۈرىسى  39 - 38ـ ئايەتلەر.
((( نىسا سۈرىسى  61ــ ئايەت.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( لوقمان سۈرىسى  7ـ ئايەت.
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﴿ئۇ دۇنيادا خارلىققا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ چوڭلۇق قىلىپ ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن يۈز
ئۆرۈگەن ئىدى ،ﷲ تائاال ئۇنى دۇنيادىال خارلىققا دۇچار قىلىش بىلەن جازالىدى .ئۇنىڭ بىردىن
بىر مەقسىتى ۋە نىشانى دۇنيادا چوڭچىلىق قىلىش بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال (ئۇنىڭ ئۇ نىشاننىڭ
پۈتۈنلەي ئەكسىچە) ئۇنى دۇنيادىال خارلىققا دۇچار قىلىش بىلەن جازالىدى.
﴿ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا كۆيدۈرگۈچى (ئوتنىڭ) ئازابىنى تېتىتىمىز (ئۇنىڭغا)(« :خارلىق بىلەن ئازاب)
سېنىڭ قىلمىشلىرىڭ (يەنىكۇفرىڭ بىلەن گۇمراھلىقىڭ) تۈپەيلىدىندۇر ،ﷲ بەندىلىرىگە ھەرگىز زۇلۇم
قىلغۇچى ئەمەستۇر» (دېيىلىدۇ)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە

ئوخشايدۇ(﴿ :دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە) «ئۇنى تۇتۇپ سۆرەپ دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ
بېرىڭالر ،ئاندىن ئۇنىڭ بېشىغا قايناقسۇ قويۇپ ئازابالڭالر» دېيىلىدۇ( .ئۇنىڭغا خارالش ۋە مەسخىرە
قىلىش يۈزىسىدىن) «(بۇ ئازابنى) تېتىغىن ،سەن ھەقىقەتەن ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ .بۇ (ئازاب)
ھەقىقەتەن (ھايات ۋاقتىڭالردا) سىلەر شەكلەنگەن نەرسىدۇر» دېيىلىدۇ﴾(((.

*******
ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
بەزىلەر ﷲ غا شەك  -شۈبھە بىلەن (يەنى تۇراقسىز ھالدا) ئىبادەت قىلىدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا
ياخشىلىق يەتسە دىنىدا تۇرىدۇ (مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ ،ﷲ غا دىلى بىلەن ئەمەس ،پەقەت
تىلى بىلەن ئىبادەت قىلىدۇ) ،ئەگەر ئۇنىڭغا بەختسىزلىك يەتسە دىنىدىن يېنىۋالىدۇ ،ئۇ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ ،بۇ روشەن زىياندۇر﴿ .﴾11ئۇ ﷲ نى قويۇپ پايدا  -زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان
بۇتقا چوقۇنىدۇ ،بۇ چوڭقۇر گۇمراھلىقتۇر﴿ .﴾12ئۇ (مۇشرىكالرنىڭ قارىشى بويىچە بۇت قىيامەت كۈنى
شاپائەت قىلىدۇ دېگەندىمۇ) ئەلۋەتتە زىيىنى پايدىسىدىن يېقىن بولغان نەرسىگە چوقۇنىدۇ( ،ئۇ بۇت)
راستال يامان مەدەتكاردۇر ،راستال يامان ھەمراھتۇر﴿.﴾13

تۇراقسىز ھالدا ئىبادەت قىلىش دېگەن سۆزنىڭ بايانى
192

﴿بەزىلەر ﷲ غا شەك  -شۈبھە بىلەن (يەنى تۇراقسىز ھالدا) ئىبادەت قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە بەزى ئالىمالر :بەزى كىشىلەر دىننى قوبۇل قىلغاندا دىننىڭ بىر قىسمىنى قوبۇل
قىلىدۇ ،ئەگەر دىندا ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلەرنى كۆرسە دىندا تۇرىدۇ ،ئەگەر ئۇنداق بولمىسا،
دىندىن يېنىۋالىدۇ -،دېدى.
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ئۇالر (مۇنافىقالر)
دىن بىرى مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كېلەتتى ،ئەگەر ئۇنىڭ ئايالى ئوغۇل تۇغسا ،ئېتى قۇلۇنلىسا :بۇ
((( دۇخان سۈرىسى  50 - 47ـ ئايەتكىچە.

ھەج سۈرىسى

ياخشى دىن ئىكەن -،دەيتتى ،ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا :بۇ يامان دىن ئىكەن دەيتتى -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدى.
﴿ئەگەر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يەتسە دىنىدا تۇرىدۇ (مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ ،ﷲ غا دىلى
بىلەن ئەمەس ،پەقەت تىلى بىلەن ئىبادەت قىلىدۇ) ،ئەگەر ئۇنىڭغا بەختسىزلىك يەتسە دىنىدىن
يېنىۋالىدۇ﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :بىرىلىرى

مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كېلەتتى ،مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن تېنى ساغالم تۇرسا ،ئېتى چىرايلىق
تايدىن بىرنى قۇلۇنلىسا ،ئايالى ئوغۇل تۇغسا ،دىندىن رازى بولىدۇ ۋە دىندىن كۆڭلى سۆيۈنۈپ :مەن
بۇ دىنغا كىرگەندىن بېرى مۇشۇ ياخشىلىقالرنى كۆرۈپتىمەن -،دەيدۇ .مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن
بىرەر كېسەلگە يولۇقسا ،ئايالى قىز تۇغسا ،ئۇنىڭغا كېلىدىغان سەدىقە كېچىكسە ،شەيتان ئۇنىڭ
قېشىغا كېلىپ :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سەن بۇ دىنغا كىرگەندىن بېرى پەقەت
يامانلىق كۆرۈپ كېلىۋاتىسەن -،دەپ ۋەسۋەسە سالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كىشى دىندىن يېنىۋالىدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادە ،زەھھاك ،ئىبنى جۇرەيج ۋە باشقا
سەلەپ ئالىملىرىمۇ شۇنداق دېدى.
﴿ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ﴾ يەنى ئۇ كىشى دۇنيالىقتىمۇ ھېچ نەرسىگە ئېرىشەلمىدى،
ئاخىرەتتىمۇ (ئۇلۇغ ﷲ تائاالغا كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن) ئەڭ بەتبەخت ۋە خار ھالىتىدە بولىدۇ.
﴿بۇ روشەن زىياندۇر﴾ يەنى چوڭ ۋە روشەن زىياندۇر.
﴿ئۇ ﷲ نى قويۇپ پايدا  -زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتقا چوقۇنىدۇ﴾ يەنى ئۇ پايدا ـ زىيان
يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتالردىن ياردەم سورايدۇ ۋە رىزىق تەلەپ قىلىدۇ﴿ .بۇ چوڭقۇر گۇمراھلىقتۇر﴾.

﴿ئۇ (مۇشرىكالرنىڭ قارىشى بويىچە بۇت قىيامەت كۈنى شاپائەت قىلىدۇ دېگەندىمۇ) ئەلۋەتتە
زىيىنى پايدىسىدىن يېقىن بولغان نەرسىگە چوقۇنىدۇ﴾ يەنى بۇتنىڭ ئاخىرەتتە ئېلىپ كېلىدىغان

زىيىنىدىن باشقا ،ئۇنىڭ دۇنيادىكى زىيىنى پايدىسىنىڭ كېلىشىدىن يېقىندۇر ،ئەمما ،ئاخىرەتتە ئۇنىڭ
زىيان كەلتۈرىدىغانلىقى چوقۇمدۇر(﴿ .ئۇ بۇت) راستال يامان مەدەتكاردۇر ،راستال يامان ھەمراھتۇر﴾.

*******
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى خالىغان ئادەمگە ساۋاب
بېرىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ)﴿.﴾14

ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغانالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپات
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئازغۇنلۇقتىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ ئۆتكەنىدى .بۇ يەردە (ئۇنىڭغا
ئەگەشتۈرۈپال) چىن دىلىدىن ئىمان ئېتقان ،ئىمانىنىڭ راستلىقىنى ئەمەل ـ ئىبادىتى ئارقىلىق ئىسپاتالپ
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نۇرغۇن ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغان ۋە يامان ئىشالردىن يانغانالرنىڭ ئەھۋالىنى سۆزلەشكە
باشالپ :ئۇالرنىڭ قىلغان بۇ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى ئۇالرنى جەننەتكە مىراسخور قىلىدۇ -،دەپ بايان
قىلدى .ﷲ تائاال كاپىرالرنى توغرا يولدا قىلمىغانلىقىنى ۋە مۆمىنلەرنى توغرا يولدا قىلغانلىقىنى بايان
قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى خالىغان ئادەمگە
ساۋاب بېرىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ)﴾.

*******
ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ ﰔ
ﰕﰖﰗﰘﰙﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
كىمكى ﷲ پەيغەمبىرىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەرگىز ياردەم بەرمەيدۇ دەپ گۇمان قىلىدىكەن،
ئۇ تورۇسقا ئارغامچا سېلىپ بوغۇلۇپ ئالسۇن ،قارىسۇنكى ،ئۇنىڭ (بۇ) تەدبىرى غەزىپىنى باساالمدۇ؟
(يەنى ﷲ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بەرمەيدۇ دەپ ئوياليدىكەن ،ئۇ ئېسىلىپ
ئۆلۈۋالسۇن ،ئەگەر بۇ ئۇنىڭ خاپىلىقىنى باسااليدىغان بولسا ،چۈنكى ،ﷲ پەيغەمبىرىگە چوقۇم
ياردەم بېرىدۇ)﴿ .﴾15شۇنىڭغا ئوخشاش (يەنى ئىلگىرىكى كىتابالرنى نازىل قىلغىنىمىزغا ئوخشاش)،
قۇرئاننى (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) روشەن ئايەتلەر قىلىپ نازىل قىلدۇق ،ﷲ خالىغان ئادەمنى
ھىدايەت قىلىدۇ (يەنى ﷲ دىن باشقا ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى يوق ،ﷲ خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا
باشاليدۇ)﴿.﴾16

اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە چوقۇم ياردەم قىلىدىغانلىقى
﴿كىمكى ﷲ پەيغەمبىرىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەرگىز ياردەم بەرمەيدۇ دەپ گۇمان قىلىدىكەن،
ئۇ تورۇسقا ئارغامچا سېلىپ بوغۇلۇپ ئالسۇن ،قارىسۇنكى ،ئۇنىڭ (بۇ) تەدبىرى غەزىپىنى باساالمدۇ؟﴾
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يەنى كىمكى :ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،كىتابى قۇرئان كەرىمگە ۋە دىنىغا ياردەم
قىلمايدۇ -،دەپ گۇمان قىلسا ،ئەگەر ئاچچىغى چىقىدىغان ئىش بولىدىغان بولسا ،بېرىپ ئېسىلىپ
ئۆلۈۋالسۇن .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق
دېدى﴿ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر
ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە
ياردەم بېرىمىز﴾(((.

﴿شۇنىڭغا ئوخشاش (يەنى ئىلگىرىكى كىتابالرنى نازىل قىلغىنىمىزغا ئوخشاش) ،قۇرئاننى
(مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) روشەن ئايەتلەر قىلىپ نازىل قىلدۇق﴾ يەنى قۇرئاننىڭ سۆزى ۋە مەنىسى

روشەندۇر ،ئۇ كىشىلەرگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن بىر پاكىتتۇر.

﴿ﷲ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ (يەنى ﷲ دىن باشقا ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى يوق،
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  51ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ﷲ خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا باشاليدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال بىر ھېكمەت ئۈچۈن خالىغان كىشىنى
ئازدۇرىدۇ ۋە خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ .بۇ ئىشتا ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنى بولىدۇ .ﷲ
تائاالنىڭ شۇنداق قىلىشى شۇ ئىشتا ﷲ تائاالنىڭ بىر ھېكمىتى ،رەھمىتى ،ئادىللىقى ،يامان ئىشقا
ئاچچىقلىنىشى ۋە بىلىمى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇ .ئۇ
تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ قىلمىشى ئۈچۈن سوئال قىلىنمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾(((.

*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
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﴿.﴾17

اﷲ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنى دىنىي گۇرۇھالرنىڭ ئارسىدا ھۆكۈم
چىقىرىدىغانلىقى
ﷲتائاالبۇئايەتتەمۆمىنلەر،يەھۇدىيالر،پەرىشتىلەرگەۋەيۇلتۇزالرغاچوقۇنغۇچىالر،خرىستىئانالر،
ئاتەش پەرەسلەر ۋە مۇشرىكالردىن ئىبارەت خىلمۇ ـ خىل دىنىي گۇرۇھالرنىڭ ئارىسىدا قىيامەت كۈنى
ئۆزىنىڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىپ ،ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ ئىش ـ ھەرىكەتلىرىگە ۋە گەپ ـ سۆزلىرىگە
گۇۋاھچى ئىكەنلىكى ۋە ئىچ ـ سىرلىرىنى بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ گۇرۇھالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت
مۆمىنلەرنىال جەننەتكە ،باشقا بارلىق كاپىرالرنى دوزاخقا كىرگۈزىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.

*******
ﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜ
بىلمەمسەنكى ،ئاسماندىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ،زېمىندىكىلەر (يەنى ئىنسانالر ،جىنالر ۋە
زېمىندا ياشايدىغان بارلىق مەخلۇقاتالر) ،كۈن ،ئاي ،يۇلتۇزالر ،تاغالر ،دەرەخلەر ،ھايۋاناتالر (ﷲ غا
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  23ـ ئايەت.
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بويسۇنۇپ ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپ قىلىشى بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ) ۋە نۇرغۇن كىشىلەر ﷲ غا سەجدە
قىلىدۇ ،نۇرغۇن كىشىلەر (كۇفرى سەۋەبلىك) ئازابقا دۇچار بولدى ،ﷲ نىڭ خارلىشىغا ئۇچرىغان
ئادەمگە ھۈرمەتلىگۈچى چىقمايدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى ئازاب قىلىش ،رەھىم
قىلىش ،ئەزىز قىلىش ،خار قىلىش ،باي قىلىش ،كەمبەغەل قىلىش ﷲ نىڭ خاھىشىدىكى ئىش
بولۇپ ،ﷲ غا ھېچ كىشى تەئەررۇز قىاللمايدۇ)﴿.﴾18

بارلىق نەرسىلەرنىڭ اﷲ تائاالغا سەجدە قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلمەي ئىبادەت قىلىنىشقا اليىق ئىكەنلىكىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقىغا بارلىق نەرسىلەر ئىختىيارى ياكى ئىختىيارسىز ھالدا سەجدە
قىلىدۇ .ھەممە نەرسىلەرنىڭ سەجدە قىلىش شەكلى شۇ نەرسىنىڭ ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ﷲ ياراتقان شەيئىلەرنىڭ سايىلىرىنىڭ بويسۇنغان
ھالدا ﷲ غا سەجدە قىلىش يۈزىسىدىن ئوڭ -سولغا مايىل بولۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟﴾(((﴿ ،يەتتە
ئاسمان  -زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر ﷲ نى پاك دەپ بىلىدۇ( ،كائىناتتىكى) قانداقلىكى نەرسە
بولمىسۇن ،ﷲ نى پاك دەپ مەدھىيلەيدۇ (يەنى ﷲ نىڭ ئۇلۇغلىقىنى سۆزلەيدۇ) ،لېكىن سىلەر
(تىلىڭالر ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ مەدھىيسىنى سەزمەيسىلەر﴾(((.
﴿بىلمەمسەنكى ،ئاسماندىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ،زېمىندىكىلەر (يەنى ئىنسانالر ،جىنالر ۋە
زېمىندا ياشايدىغان بارلىق مەخلۇقاتالر) ،كۈن ،ئاي ،يۇلتۇزالر ،تاغالر ،دەرەخلەر ،ھايۋاناتالر (ﷲ غا
بويسۇنۇپ ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپ قىلىشى بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ)﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتتە﴿ :كۈن،
ئاي ،يۇلتۇزالر﴾ دەپ ئاالھىدە كەلتۈرۈشىنىڭ سەۋەبى شۇكى ،ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلىنىدىغان

بۇ نەرسىلەرنىڭمۇ ،ئەمەلىيەتتە ئۆزلىرىنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ﷲ تائاالغا سەجدە قىلىدىغانلىقىنى ۋە
ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىش ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال (بۇ نەرسىلەرنىڭ ياراتقۇچىسى ﷲ تائاال بولغاچقا ،ﷲ تائاال سەجدىنى بۇ نەرسىلەرگە
ئەمەس ،بەلكى بۇ نەرسىلەرنى ياراتقان ﷲ تائاالغا قىلىشقا بۇيرۇپ) مۇنداق دېدى﴿ :كېچە بىلەن
كۈندۈز ،كۈن بىلەن ئاي ﷲ نىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر ،قۇياشقا
سەجدە قىلماڭالر ،ئايغىمۇ سەجدە قىلماڭالر ،ئۇالرنى ياراتقان ﷲ غا سەجدە قىلىڭالر﴾(((.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا« :كۈننىڭ قەيەرگە كېتىدىغانلىقىنى بىلەمسەن؟» دېدى .مەن :ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :كۈن ئەرشنىڭ ئاستىدا (ﷲ تائاالغا)
سەجدە قىلغىلى كېتىدۇ ،ئاندىن بۇيرۇق كۈتىدۇ .كۈنگە كەلگەن تەرىپڭدىن قايتقىن دېيىلىدىغانغا
ئاز قالدى»((( دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىندى :بىر كىشى
((( نەھل سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يەنى كۈننىڭ كۈن پېتىش تەرەپتىن چىقىشقا بۇيرۇلىدىغانغا ئاز قالدى ،كۈن ئۇ تەرەپتىن چىققاندا قىيامەت قايىم

ھەج سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن كېچە چۈشۈمدە بىر دەرەخنىڭ ئارقىسىدا
ناماز ئوقۇپ ،سەجدىگە بارغانمىشمەن ،دەرەخمۇ مەندەك سەجدىگە بېرىپ :ئى ﷲ! بۇ سەجدەم
ئۈچۈن ماڭا بىر ئەجرى يازساڭ ،مەندىن بىر گۇناھنى ئۈچۈرىۋەتسەڭ ،ئۇنى مەن ئۈچۈن دەرگاھىڭدا
ساقالپ قويساڭ ۋە مەندىن ئۇنى خۇددى بەندەڭ داۋۇدتىن قوبۇل قىلغاندەك قوبۇل قىلساڭ-،
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغۇدەكمىشمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەجدە ئايىتىدىن بىرنى ئوقۇپ
سەجدە قىلدى((( ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ (سەجدىدە تۇرۇپ) ھېلىقى كىشى سۆزلەپ بەرگەن
(دەرەخ قىلغان) دۇئانى قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم.
ئىمام ئەھمەد ھايۋانالر ھەققىدە مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھايۋانالرنى ئۈستىدىن چۈشمەي ئولتۇرىدىغان ئورۇندۇقتەك بىر نەرسە قىلىۋېلىشتىن توسۇپ مۇنداق
دېدى« :نۇرغۇنلىغان مىنىلىدىغان ھايۋانالر باركى ،بۇالر ،ئۈستىگە مىنگەن كىشىدىن كۆپ ياخشىدۇر
ۋە ﷲ تائاالنى كۆپ زىكرى قىلغۇچىدۇر».
﴿ۋە نۇرغۇن كىشىلەر ﷲ غا سەجدە قىلىدۇ﴾ يەنى نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش
ۋە ئىبادەت قىلىش يۈزىسىدىن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن سەجدە قىلىدۇ.
﴿نۇرغۇن كىشىلەر (كۇفرى سەۋەبلىك) ئازابقا دۇچار بولدى﴾ يەنى ﷲ تائاالغا سەجدە قىلغىلى
ئۇنىمىغانالر ۋە سەجدە قىلىشتىن باش تارتقانالر ئازابقا دۇچار بولدى.
﴿ﷲ نىڭ خارلىشىغا ئۇچرىغان ئادەمگە ھۈرمەتلىگۈچى چىقمايدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن
خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى ئازاب قىلىش ،رەھىم قىلىش ،ئەزىز قىلىش ،خار قىلىش ،باي
قىلىش ،كەمبەغەل قىلىش ﷲ نىڭ خاھىشىدىكى ئىش بولۇپ ،ﷲ غا ھېچ كىشى تەئەررۇز
قىاللمايدۇ)﴾
ئىمام مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ئىنسان سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغان ۋاقتىدا ،شەيتان يىغلىغان پېتى يىراقلىشىپ:
ۋاي ئېسىت! ئىنسان سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلدى ،سەجدە قىلدى ،ئۇنىڭغا جەننەت بېرىلدى .مەن
سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلدۇم ،سەجدە قىلمىدىم ،ماڭا دوزاخ بېرىلدى -،دەيدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئۇقبە ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەج سۈرىسىدە ئىككى سەجدە ئايىتى كەلگەنلىكى ئۈچۈن،
قۇرئاننىڭ باشقا سۈرىلىرىدىن ئارتۇق قىلىنغانمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە شۇنداق،
كىمكى ئۇ ئىككى ئايەتكە كەلگەندە سەجدە قىلماي دېسە ،ئۇ ئىككى ئايەتنى ئوقۇمىسۇن» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەبۇداۋۇ ،خالىد ئىبنى مەئداندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەج سۈرىسى (ئۇنىڭدا ئىككى سەجدە ئايىتى كەلگەنلىكى ئۈچۈن) قۇرئاننىڭ باشقا
بولىدۇ.
((( ئوقۇغۇچى ۋە تىڭشىغۇچىغا سەجدە قىلىش الزىم بولىدىغان ئايەتلەر :ئەئراف ،رەئد ،نەھل ،ئىسرا ،مەريەم ،ھەج،
فۇرقان ،نەمل ،سەجدە ،ساد ،فۇسسىلەت ،نەجم ،ئىنشىقاق ،ئەلەق قاتارلىق سۈرىلەردە بار.

197

سۈرىلىرىدىن ئارتۇق قىلىندى» .ئەبۇبەكرى ئىسمائىل ئەبۇجەھمىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىيە دېگەن يەردە ھەج سۈرىسىدىكى ئىككى سەجدە ئايىتىنى ئوقۇپ،
سەجدە قىلىپ :بۇ سۈرە مۇشۇ ئىككى سەجدە ئايىتى بىلەن ئارتۇق قىلىندى -،دېدى.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجە ئەمر ئىبنى ئاسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مېنى قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ئون بەش سەجدە ئايىتىنى ئوقۇتتى .بۇ ئايەتلەرنىڭ ئۈچى
كىچىك سۈرىلەردە ،ئىككىسى سۈرە سەجدىدۇر.

*******
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
(مۆمىنلەر ۋە كۇففارالردىن ئىبارەت) بۇ ئىككى (پىرقە) پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشتى
(يەنى مۆمىنلەر بىلەن كۇففارالر ﷲ نىڭ دىنى ئۈستىدە بەس  -مۇنازىرە قىلىشىپ ،مۆمىنلەر ﷲ نىڭ
دىنىغا ياردەم بەرمەكچى بولدى ،كۇففارالر ﷲ نىڭ نۇرىنى ئۆچۈرمەكچى بولدى) ،كاپىرالرغا ئوتتىن
كىيىملەر پىچىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قۇيۇلىدۇ﴿ .﴾19ئۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنىڭ ئىچ  -باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ﴿ .﴾20ئۇالر تۆمۈر توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ﴿.﴾21
ھەر قاچان ئۇالر (يېتىۋاتقان) غەم  -قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر دوزاخقا
قايتۇرۇلىدۇ( ،ئۇالرغا) كۆيدۈرگۈچى (دوزاخ) ئازابىنى تېتىڭالر (دېيىلىدۇ)﴿.﴾22

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇزەرنىڭ قەسەم ئىچىپ تۇرۇپ(﴿ :مۆمىنلەر ۋە كۇففارالردىن ئىبارەت)
بۇ ئىككى (پىرقە) پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشتى﴾ دېگەن ئايەت بەدرى كۈنى (قىلىچ بىلەن)
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ئۇرۇشۇش ئۈچۈن (مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن) مەيدانغا چۈشكەن ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭ ئىككى
سەپدىشى بىلەن (كاپىرالر تەرىپىدىن) مەيدانغا چۈشكەن ئۇتبە ۋە ئۇنىڭ ئىككى سەپدىشى توغرىسىدا
چۈشكەن -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

ئىمام بۇخارى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قىيامەت كۈنى مەن ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا (كاپىرالر بىلەن) مۇنازىرىلىشىش ئۈچۈن بىرىنچى بولۇپ
تىزلىنىپ ئولتۇرىمەن .قىيس مۇنداق دېدى :بەدر كۈنى قىلىچ بىلەن ئېلىشىش ئۈچۈن ئىككى تەرەپتىن
مەيدانغا چۈشكەنلەر توغرىسىدا ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :مۆمىنلەر ۋە كۇففارالردىن ئىبارەت) بۇ ئىككى (پىرقە)
پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشتى﴾ دېگەن ئايىتى چۈشتى .ئۇالر مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن ئەلى،
ھەمزە ۋە ئۇبەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ،كاپىرالر تەرىپىدىن شەيبە ئىبنى رەبىيئە ،ئۇتبە ئىبنى رەبىيئە
ۋە ۋەلىد ئىبنى ئۇتبە قاتارلىقالردۇر.

ھەج سۈرىسى

﴿(مۆمىنلەر ۋە كۇففارالردىن ئىبارەت) بۇ ئىككى (پىرقە) پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشتى﴾

ئىبنى ئەبۇنەجىيھ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت
قىيامەت كۈنى قەبرىدىن قايتا تىرىلىشكە ئوخشاش ئىشالردا مۇنازىرىلەشكەن كاپىرالر ۋە مۆمىنلەرنىمۇ
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
مۇجاھىد ۋە ئەتا يەنە مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت ھەممە مۆمىن ۋە كاپىرالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
يەنى بەدر كۈنى ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئىش بولسۇن ،مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر ئارىسىدا بولغان
ھەرقانداق بىر ئىش ۋە مۇنازىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى ،مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا ياردەم
بېرىشنى ،كاپىرالر بولسا ،ئىماننىڭ نۇرىنى ئۈچۈرۈشنى ،ھەقىقەتنى ياردەمچىسىز قويۇشنى ۋە ھەر خىل
ھەقسىزلىكنىڭ مەيدانغا چىقىشىنى مەقسەت قىلىدۇ .ئىبنى جەرىر بۇ سۆزگە ياخشى باھا بەردى.

كاپىرالرنىڭ جازاسى
﴿كاپىرالرغا ئوتتىن كىيىملەر پىچىلىدۇ﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېدى :كاپىرالرغا تۇچتىن كىيىم پىچىلىدۇ .چۈنكى ،تۇچ دېگەن قىزىغان ۋاقتىدا قاتتىق
كۆيدۈرىدىغانماددىدۇر.
﴿ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قۇيۇلىدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ
ئىچ  -باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قاتتىق قىزىتىلغان قايناقسۇ كاپىرالرنىڭ
باشلىرى ئۈستىدىن قويۇلىدۇ ،سۇ باشنىڭ سۆڭەكلىرىدىن ئۆتۈپ قورساققا كېلىدۇ ۋە قورساقتىن
باشالپ ئىككى پۇتقىچە بولغان پۈتۈن ئەزاالرنى ئېرىتىپ تاشاليدۇ .ئاندىن كاپىر قايتىدىن ئەسلىگە
كەلتۈرۈلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى سىرىننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەرىشتە بىر قاچا
قايناقسۇنى (ئۇنىڭ بەك قىززىقلىقىدىن ئىككى قىسقۇچ بىلەن) كۆتۈرۈپ كاپىرنىڭ قېشىغا كېلىدۇ .پەرىشتە
قاچىنى كاپىرنىڭ يۈزىگە يېقىن ئەكەلسە ،كاپىر ئۇنى يامان كۆرگەندەك قىلىدۇ .پەرىشتە يېنىدىكى تۆمۈر
توقماق بىلەن كاپىرنىڭ بېشىغا بىرنى سېلىشى بىلەن ئۇنىڭ مېڭىسى چاچراپ چىقىپ كېتىدۇ .ئاندىن
پەرىشتە قايناق سۇنى ئۇنىڭ باش تەرىپىدىن قۇيىدۇ ،سۇ ئۇنىڭ قورسىقىغىچە كېلىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئىچ ـ باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر.
﴿ئۇالر تۆمۈر توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دېدى :كاپىرالر تۆمۈر توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ ،توقماق ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزالىرىغا
تەكشى چۈشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆلۈمنى تىلىگىلى تۇرىدۇ.
﴿ھەر قاچان ئۇالر (يېتىۋاتقان) غەم  -قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر
دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ﴾ ئەئمەش ئەبۇزابياندىن سەلماننىڭ :دوزاخ بولسا بەك قاراڭغۇدۇر ،دوزاخ ئوتىنىڭ

يالقۇنلىرى ۋە چوغلىرى ئۇنىڭغا يورۇقلۇق تاشلىيالمايدۇ دەپ( ،سۆزىنى دەلىللىگەن ئاساستا) يۇقىرىدىكى
ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
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﴿(ئۇالرغا) كۆيدۈرگۈچى (دوزاخ) ئازابىنى تېتىڭالر (دېيىلىدۇ)﴾ ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا« :سىلەر ئىنكار قىلغان دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر» دېيىلىدۇ﴾((( يەنى كاپىرالرغا
جىسمانىي ۋە روھىي ئازاب بېرىلىدۇ.

*******
ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ
ﷲ ھەقىقەتەن مۆمىنلەرنى ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى ۋە مەرۋايىتالرنى زىننەت
بۇيۇملىرى قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ﴿ .﴾23ئۇالر ياخشى سۆزگە (يەنى كەلىمە
تەۋھىدكە) ھىدايەت قىلىندى .ﷲ نىڭ يولىغا ھىدايەت قىلىندى﴿.﴾24

مۆمىنلەرنىڭ مۇكاپاتى
ﷲ تائاال يۇقىرىدا دوزاخقا كىرىدىغانالرنىڭ ھالىدىن ،ئۇالرغا دوزاختا بولىدىغان ھەر تۈرلۈك ئازاب
ۋە ئوتتىن تەييارالپ قويۇلغان كىيىملەردىن خەۋەر بېرىپ ئۆتكەن ئىدى (ﷲ تائاال بىزنىڭمۇ ئۇالردەك
بولۇپ قېلىشىمىزدىن ساقلىسۇن!) ،بۇ يەردە جەننەتكە كىرىدىغانالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن مۆمىنلەرنى ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئۆستەڭالرنىڭ سۇلىرى جەننەتنىڭ ھەممە يەرلىرىگە،
ھەتتا بولۇڭ پۇشقاقلىرىغىچە ئېقىپ بارىدۇ ،جەننەتنىڭ دەرەخلىرى ۋە قەسىرلىرىنىڭ ئاستىلىرىدىن
ئېقىپ تۇرىدۇ ،جەننەتتىكىلەر ئۆستەڭنىڭ سۇلىرىنى ئۆزلىرى خالىغان يەرلىرىگە باشالپ بارااليدۇ.
﴿ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى ۋە مەرۋايىتالرنى زىننەت بۇيۇملىرى قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
بۇ زىننەت بۇيۇملىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قوللىرىغا تاقايدۇ.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(« :قىيامەت كۈنى) مۆئمىننىڭ زىننەتلىنىدىغان
يەرلىرى دۇنيادا (تاھارەت ئالغاندا) تاھارەت سۈيى يەتكەن يەرلىرىدۇر».
﴿ئۇالرنىڭكىيىمىيىپەكتىنبولىدۇ﴾ يەنى ئوتتىن كىيىم پىچىلگەن دوزىخىالرنىڭ دەل ئەكسىچە،
جەننەتتىكىلەرنىڭ كىيىملىرى يۇپقا ۋە قېلىن يىپەكلەردىن بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:
﴿ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن (تەييارالنغان) يېشىل كىيىملەر بولىدۇ( ،ئۇالر)
كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى تاقايدۇ ،پەرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ .شۈبھىسىزكى ،بۇ
((( سەجدە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

سىلەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر ،سىلەرنىڭ مېھنىتىڭالر قوبۇل بولدى﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر دۇنيادا
يىپەك ۋە تاۋارنى كىيمەڭالر .چۈنكى ،دۇنيادا ئۇنى كىيگەن كىشى ئاخىرەتتە كىيەلمەيدۇ».
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير :يىپەكنى ئاخىرەتتە كىيەلمىدى دېگەنلىك ،جەننەتكە كىرەلمىدى
دېگەنلىكتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ﴾ دېدى -،دەيدۇ.
﴿ئۇالر ياخشى سۆزگە ھىدايەت قىلىندى .ﷲ نىڭ يولىغا ھىدايەت قىلىندى﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ،پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى
بىلەن ،ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدۇ ،ئۇ جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ،
(پەرىشتىلەر ئۇالرنى ھۆرمەتلەپ) سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،دەپ ساالم بېرىدۇ﴾(((﴿ ،پەرىشتىلەر
ئۇالرنى (مۇبارەكلەش ئۈچۈن جەننەتنىڭ) ھەر بىر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ (پەرىشتىلەر ئۇ دۇنيادا)
«سەۋرنى دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى
نېمىدېگەن ئوبدان!» دەيدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە ۋە يالغان سۆزلەرنى ئاڭلىمايدۇ ،پەقەت
«ساالم! ساالم!» سۆزىنىال ئاڭاليدۇ﴾(((﴿ ،ئەنە شۇالر سەۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن جەننەت بىلەن
(((
مۇكاپاتلىنىدۇ ،ئۇالر جەننەتتە (پەرىشتىلەر تەرىپىدىن قىلىنغان) دۇئا ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ﴾
يەنى جەننەتتىكىلەر خۇددى دوزاختىكىلەر﴿ :كۆيدۈرگۈچى (دوزاخ) ئازابىنى تېتىڭالر﴾ دېيىلىپ مەنىۋىي
ئازاب ۋە مەسخىرىگە دۇچار بولغىنىدەك( ،مەنىۋىي ئازابقا دۇچار بولماستىن ،بەلكى) ياخشى سۆز ۋە
ساالمالرنى ئاڭاليدىغان يەرلەرگە باشلىنىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ يولىغا ھىدايەت قىلىندى﴾ يەنى پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ياخشى جاي ئاتا قىلغانلىقى ۋە ياخشى
نېمەتلەرنى بەرگەنلىكى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىغا ھەمدۇسانا ئېيتىدىغان ئورۇن  -جەننەتكە باشالپ قويىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«جەننەتتىكىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىگە تەسبىھ ۋە ھەمدۇسانا ئېيتىش خۇددى ئۇالرنىڭ نەپەس ئېلىشى
ئۈچۈن تىنىق ئاتا قىلىنغاندەك ئاتا قىلىنىدۇ».
﴿ئۇالر ياخشى سۆزگە ھىدايەت قىلىندى﴾ بەزى تەپسىرشۇناس ئالىمالر﴿ :ياخشى سۆزگە﴾ دېگەن
ئايەتتىن قۇرئان كەرىم كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ .بۇ ئايەتتىن“ :الئىالھە ئىللەلالھۇ” دېگەن تەۋھىد
كەلىمىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن كۆزقاراشمۇ بار .ئىسالم دىنىدا يولغا قويۇلغان دۇئاالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ
دېگەن كۆزقاراشمۇ بار.
﴿ﷲ نىڭ يولىغا ھىدايەت قىلىندى﴾ بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،بۇ دۇنيادا توغرا يولغا
ھىدايەت قىلىندى دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ .بۇ ئايەتلەرگە بېرىلگەن مەنىلەرنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق
زىتلىق يوق .ﷲ راستىنى بىلگۈچىدۇر.
((( ئىنسان سۈرىسى  21ـ  22ـ ئايەتلەر.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  24ـ ئايەت.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  25ـ  26ـ ئايەتلەر.
((( فۇرقان سۈرىسى  75ـ ئايەت.
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*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
كاپىرالرغا( ،كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسقۇچىالرغا - ،ئۇ ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى
سىرتتىن كەلگەن بولسۇن ـ بىز كىشىلەرگە ئىبادەتگاھ قىلغان مەسچىتى ھەرامدىن توسقۇچىالرغا (يەنى
ھەج پەرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مەسچىتى ھەرامغا كەلگەن مۆمىنلەرنى توسقۇچىالرغا) (قاتتىق ئازابنى
تېتىتىمىز) ،كىمكى مەسچىتى ھەرامدا زۇلۇم بىلەن گۇناھ قىلماقچى بولىدىكەن ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى
تېتىتىمىز﴿.﴾25

كىشىلەرنى اﷲ نىڭ يولىدىن ۋە ھەرەم مەسچىتىدىن توسقانالرغا قىلىنغان
تەھدىت
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى ھەرەم مەسچىتىدىن توسۇپ ،ئۇ يەردە ئۇالرلىرىنىڭ ھەج
پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىشتىن چەكلەپ ،ئۆزلىرىنى ھەرەم مەسچىتىنىڭ ئىگىلىرى دەپ دەۋا قىلىۋالغان
كاپىرالرنى ئەيىبلىدى .بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا قارىغاندا ،بۇ سۈرىنىڭ مەدىنىدە چۈشكەنلىك ئېھتىمالىمۇ
بار((( .ئەمەلىيەتتە بولسا ،ئۇالر ھەرەم مەسچىتىنىڭ ئىگىلىرى ئەمەستۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (باشقىالرنىڭ) مەسچىتى ھەرامغا كىرىشىنى توسۇۋاتسا،
ﷲ ئۇالرغا نېمىشقا ئازاب قىلمىسۇن؟ ئۇالر مەسچىتى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى ئەمەس ،مەسچىتى ھەرامنىڭ
ئىگىلىرى تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾(((.
﴿كاپىرالرغا( ،كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسقۇچىالرغا - ،ئۇ ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى
سىرتتىن كەلگەن بولسۇن ـ بىز كىشىلەرگە ئىبادەتگاھ قىلغان مەسچىتى ھەرامدىن توسقۇچىالرغا (يەنى
ھەج پەرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مەسچىتى ھەرامغا كەلگەن مۆمىنلەرنى توسقۇچىالرغا) (قاتتىق ئازابنى
تېتىتىمىز)﴾ يەنى كاپىرالر كاپىر بولغانلىقنىڭ ئۈستىگە ،ئەمەلىيەتتە ،ھەرەم مەسچىتىگە ئەڭ اليىق

بولغان مۆمىنلەرنى ھەرەم مەسچىتىگە كىرىشتىن توسىدۇ.
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مەككىنىڭ ئۆيلىرىنى ئىجارىگە قويۇش مەسىلىسى
﴿كاپىرالرغا( ،كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن توسقۇچىالرغا - ،ئۇ ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى
سىرتتىن كەلگەن بولسۇن ـ بىز كىشىلەرگە ئىبادەتگاھ قىلغان مەسچىتى ھەرامدىن توسقۇچىالرغا (يەنى
((( چۈنكى بۇ ئايەت مۆمىنلەرنى ھەرەم مەسچىتىدىن توسقان كاپىرالرنى ئەيىبلەپ كەلدى ،كاپىرالرنىڭ مۆمىنلەرنى ھەرەم
مەسچىتىدىن توسۇشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بولغاندىن كېيىن بولغان ئىشتۇر .بۇ سۈرە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىدىكى چېغىدا يۈز بەرگەن بىر ئىش توغرىسىدا چۈشكەن.
((( ئەنفال سۈرىسى  34ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ھەج پەرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مەسچىتى ھەرامغا كەلگەن مۆمىنلەرنى توسقۇچىالرغا) (قاتتىق ئازابنى
تېتىتىمىز)﴾ يەنى كىشىلەر مەيلى ئۇالر مەككىدە ئولتۇرۇشلۇق ياكى سىرتتىن كەلگەن بولسۇن ،ھەرەم

مەسچىتىدە ئىبادەت قىلىشتا تەڭ ھوقۇقلۇق بولغىنىدەك ،مەككە زېمىنىدا ئولتۇراقلىشىش ۋە ئۆي تۇتۇش
ئىشىدىمۇ تەڭ ھوقۇقلۇقتۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە
ئاساسەن( :كىشىلەر مەيلى) مەككىلىك بولسۇن ياكى سىرتتىن كەلگەن بولسۇن ،ھەرەم مەسچىتى
ئەتراپىدا يەرلىشەلەيدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن:
مەككىلىكياكىسىرتتىنكەلگەنلەربولسۇن،كىشىلەرھەرەممەسچىتىئەتراپىدائۆيتۇتۇپئورۇنلىشىشتا
تەڭ ھوقۇقلۇقتۇر -،دېدى.

ئەبۇسالىھ ئابدۇراھمان ئىبنى سابىت ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە
شۇنداق دېدى .ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن قەتادەنىڭ بۇ ھەقتە شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
بۇ ئىمام شافىئىي ۋە ئىسھاق ئىبنى راھىۋىيە خېيف مەسچىتىدە ئولتۇرۇپ تالىشىپ قالغان بىر
مەسىلىدۇر .بۇ تاالش ـ تارتىشتا ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلمۇ بار ئىدى( .بۇ تاالش ـ تارتىشتا) ئىمام
شافىئىي (ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) :كىشىلەر مەككىنىڭ ئۆيلىرىنى (سېتىۋالغانغا ئوخشاش ھەق
يول بىلەن) شەخسىي مۈلۈك قىالاليدۇ ،مىراس قىلىپ قالدۇرااليدۇ ۋە ئىجارىگە قويااليدۇ -،دېگەن
كۆزقاراشقا كەلدى ۋە بۇ كۆزقاراشقا ئۇسامە ئىبنى زەيد رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسنى دەلىل
قىلىپكەلتۈردى.
ئۇسامە ئىبنى زەيد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سەن ئەتە مەككىدىكى ئۆيۈڭگە چۈشەمسەن؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇقەيل
بىزگە بىرەر ئۆي قويۇپ قويدىمۇ؟((( كاپىر مۇسۇلمانغا ،مۇسۇلمان كاپىرغا مىراسخور بواللمايدۇ» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام شافىئىي كۆزقارىشىنى يەنە ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ تۆۋەندىكى ئىشى بىلەن دەلىللىدى:
رىۋايەت قىلىنىشىچە ،ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەككىدە سافۋان ئىبنى ئۇمەييەدىن بىر
ئۆينى تۆت مىڭ دەرھەم كۈمۈشكە سېتىۋېلىپ ،تۈرمە قىلغان .شۇڭا تاۋۇس ۋە ئەمرى ئىبنى دىنارمۇ
مۇشۇ كۆزقاراشقا كەلدى.
ئەمما ئىسھاق ئىبنى راھىۋىيە :مەككىنىڭ ئۆيلىرى مىراس قىلىپ قالدۇرۇلمايدۇ ۋە ئىجارىگە
قويۇلمايدۇ -،دېگەن كۆزقاراشقا كەلدى .بۇ بىر تۈركۈم سەلەپ ئالىملىرىنىڭ قارىشىدۇر .بۇ ھەقتە
مۇجاھىد ۋە ئەتا شۇنداق دېدى .ئىسھاق ئىبنى راھىۋىيە ئۆزىنىڭ كۆزقارىشىغا ئىبنى ماجە ئەلقەمە ئىبنى
نەزلەدىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.
ئەلقەمە ئىبنى نەزلە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،ئەبۇبەكرى ۋە ئۆمەر
((( ئۇقەيل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىمان ئېيتمىغان ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىدىن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجرەت
قىلىپ مەككىنى تاشالپ كەتكەندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىدىكى ئۆيىگە ئىگە بولۇۋېلىپ ئۇنى
سېتىۋەتكەن ،پەتھى بولۇشتىن بىر كۈن بۇرۇن ئۇسامە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يۇقىرىدىكى سۆزنى قىلىدۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇقەيل بىزگە بىرەر ئۆينى ساتماي تاشالپ قويغانمۇ؟» دېگەن جاۋابنى بېرىدۇ.
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر ۋاپات بولۇپ كەتكەن چاغالردا مەككىنىڭ ئۆيلىرى ئىگىسىز ئۆيلەر دەپ قارىالتتى.
قولىدا بىرەر ئۆي بار كىشى ئۆيگە ئېھتىياجى بولسا كىرىپ ئولتۇراتتى ،ئېھتىياجى بولمىسا ،باشقىالرغا
بىكارالپبېرەتتى.
ئابدۇرازاق ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەككىنىڭ ئۆيلىرىنى
سېتىش ۋە ئۇالرنى ئىجارىگە بېرىش ھاالل ئەمەس .ئابدۇرازاق ئىبنى جەرىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەتا ھەرەمدە ئىجارە بېرىشتىن توستى .ئاڭلىشىمچە ،ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ سىرتتىن كەلگەن ھاجىالرنىڭ مەككىدىكى ئۆيلەرنىڭ قورولىرىغا چۈشۈشى ئۈچۈن ئۇ ئۆيلەرگە
ئىشىك بېكىتىۋېلىشتىن توستى ،قورۇسىغا ئەڭ ئاۋۋال ئىشىك ئورناتقان كىشى سۇھەيل ئىبنى ئەمرى
بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئىش ھەققىدە ئۇنىڭغا ئادەم ئەۋەتتى ،سۇھەيل
ئىبنى ئەمرى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! مېنىڭ ئەھۋالىمنى ئوبدان ئويالپ
باقساڭ ،مەن تىجارەت قىلىدىغان ئادەممەن ،مەن ماللىرىمنى ساقالش ئۈچۈنال ئۆيۈمگە ئىككى ئىشىك
ئورناتتىم -،دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا :ئۇنداق بولسا مەيلى -،دېدى.
ئابدۇرازاق مۇجاھىدتىن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئى مەككىلىكلەر! سىرتتىن ھەجگە كەلگەن كىشىلەرنىڭ خالىغان ئۆيگە چۈشۈشى ئۈچۈن
سىلەر ئۆيلىرىڭالرغا ئىشىك بېكىتىۋالماڭالر .مۇئەممەر﴿ :ئۇ ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى سىرتتىن كەلگەن
بولسۇن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەتائىنىڭ :سىرتتىن ھەجگە كەلگەنلەر (مەككىنىڭ
ئۆيلىرىگە)خالىغانچەچۈشەلەيدۇ-،دېگەنلىكىنىئاڭلىغانلىقىنىرىۋايەتقىلىدۇ.
ئىمام دارقۇتنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى مەككىنىڭ
ئۆيلىرىنى ئىجارىگە قويۇپ ،ئۇنىڭ پۇلىنى يېسە ،ئوتنى يېگەن بولىدۇ .ئەمما ئىمام ئەھمەد ئىككى
تەرەپنىڭ دەلىل ـ پاكىتلىرىنى بىرلەشتۈرۈش ئۈچۈن ،ئوتتۇرا ھال يول تۇتۇپ :مەككىنىڭ ئۆيلىرى
شەخسىي مۈلۈك قىلىنىدۇ ۋە مىراس قويۇلىدۇ ،لېكىن ئىجارىگە قويۇلمايدۇ -،دېدى .ﷲ توغرىسىنى
بىلگۈچىدۇر.

ھەرەمدە قەستەن گۇناھ ئىشالرنى قىلماقچى بولغان كىشىلەرگە قىلىنغان
تەھدىت
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﴿كىمكى مەسچىتى ھەرامدا زۇلۇم بىلەن گۇناھ قىلماقچى بولىدىكەن ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى
تېتىتىمىز﴾ يەنى كىمكى ھەرەمدە چوڭ گۇناھتىن بىرنى قەستەن قىلماقچى بولىدىكەن (ئۇنىڭغا ﷲ

تائاالنىڭ قاتتىق ئازابى بولىدۇ).

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :زۇلۇم بىلەن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ
مەنىسى ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ ۋاقىتتا
ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :كىمكى ھەرەم مەسچىتىدە شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن گۇناھ قىلماقچى
بولىدىكەن ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز.
ئەۋفىي ﷲ تائاالنىڭ﴿ :زۇلۇم بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

ھەج سۈرىسى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئىش بىر كىشىنىڭ (بىرەر
كىشىگە ئەزىيەت بېرىش ياكى ئۇنىڭ بىلەن جېدەللىشىشتەك) ﷲ تائاال ھەرەمدە (ھارام قىلىپ)
چەكلىگەن ئىشالرنى ھاالل ساناپ ،زۇلۇم قىلمىغان كىشىگە زۇلۇم قىلىشى ياكى جېدەللەشمىگەن كىشى
بىلەن جېدەللىشىشتەك قىلمىشلىرىدۇر .كىمكى شۇنداق ئىشالرنى قىلسا ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىش
پۈتۈلۈپ كەتكەن بولىدۇ.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتتە ھەرەمدە يامان ئىش قىلغان
كىشى كۆزدە تۇتۇلغان .ھەرەمنىڭ ھەرەمدە قەستەن يامان ئىش قىلماقچى بولغان كىشىنى (گەرچە ئۇ
كىشى ئۇ ئىشنى قىلمىسىمۇ) جازالىشى ئۆزىگە خاس بىر ئاالھىدىلىكىدۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ﴿ :كىمكى مەسچىتى ھەرامدا زۇلۇم بىلەن
گۇناھ قىلماقچى بولىدىكەن ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر بىرەر كىشى (گەرچە ئۇ ئەدەن ئەبيەن دېگەن ((( يەردە
بولسىمۇ) ھەرەمدە قەستەن بىر گۇناھ ئىشنى قىلماقچى بولىدىكەن ،ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا قاتتىق
ئازابنى تېتىتىدۇ .بۇنى ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :ھەرەمدە ئىشلەيدىغان ئىشچىالرنى (ئەڭ ئاددىيسى) تىلالش،
ئېغىر بولغاندا ئۇنىڭدىن چوڭ ئىشالرنى قىلىش ھەرەمدە زۇلۇم بىلەن گۇناھ قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ.
ھەبىب ئەبۇسابىت بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ھەرەمدە زۇلۇم بىلەن گۇناھ
قىلماقچى بولغان كىشى بۇغداي ،قوناق قاتارلىق ئاشلىقالرنى ساقالپ قويۇپ ،كېيىنچە قىممەت باھادا
سېتىش مەقسىتىدە توپلىغان كىشىدۇر .بەزى ئالىمالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنەيسنى بىر مۇھاجىر ۋە بىر ئەنسارى كىشى بىلەن بىر يەرگە ئەۋەتىدۇ.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نەسەبلىرى بىلەن پەخىرلىنىشكە باشاليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنەيس
ئاچچىقىدا ئەنسارىنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ ۋە ئىسالم دىنىدىن يېنىۋېلىپ ،مەككىگە قېچىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ توغرىسىدا بۇ ئايىتىنى نازىل قىلدى﴿ :كىمكى مەسچىتى ھەرامدا زۇلۇم بىلەن
گۇناھ قىلماقچى بولىدىكەن﴾ يەنى كىمكى ئىسالمدىن يېنىۋېلىپ ،ھەرەمگە كىرىۋالسا﴿ ،ئۇنىڭغا قاتتىق
ئازابنىتېتىتىمىز﴾.
يۇقىرىدا كەلگەن ئەسەرلەرنىڭ ھەممىسى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالرنىڭ گۇناھ ئىشالر
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ كەلگەن بولسىمۇ ،لېكىن ،بۇ ئايەت ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ ئىشالنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ .شۇڭا پىل ئىگىلىرى بولغان ھەبەشلەر كەبىنى ئۆرۈۋەتمەكچى بولۇپ كەلگەندە ،ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ ـ توپ قۇشالرنى ئەۋەتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ فىل ئىگىلىرىنى قانداق قىلغانلىقىنى
كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ھىيلە  -مىكرىنى بەربات قىلمىدىمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ  -توپ قۇشالرنى
((( ئۇ يەمەندىكى بىر شەھەردۇر.
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ئەۋەتتى .قۇشالر ئۇالرغا ساپال تاشالرنى ئېتىپ ،ئۇالرنى چاينىۋېتىلگەن ساماندەك قىلىۋەتتى﴾((( يەنى
ﷲ تائاال ئۇالرنى تىتما ـ تىتما قىلىپ يوقىتىپ ،كەبىگە يامانلىق قىلماقچى بولغان ھەرقانداق بىر كىشى
ئۈچۈن ئىبرەت قىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :كەبىگە ئۇرۇش ئاچماقچى بولۇپ كەلگەن بىر قوشۇن
بەيدا دېگەن يەرگە كەلگەندە ،ئۇالردىن بىرىمۇ قالدۇرۇلماي زېمىنغا يۇتقۇزۇۋېتىلىدۇ».

*******
ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمغا بەيتۇلالھنىڭ ئورنىنى تەيىنلەپ بەردۇق( ،ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) «ماڭا ھېچ
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگىن ،تاۋاپ قىلغۇچىالرغا ،قىيام قىلغۇچىالرغا ،رۇكۇ قىلغۇچىالرغا ،سەجدە
قىلغۇچىالرغا مېنىڭ ئۆيۈمنى پاك قىلغىن﴿ .﴾26كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا (ئۇالرنى) ھەجگە چاقىرىپ
نىدا قىلغىن ،ئۇالر پىيادە ۋە ئورۇق تۆگىلەرگە مىنىپ كېلىدۇ ،ئورۇق تۆگىلەر يىراق يولالرنى بېسىپ
كېلىدۇ﴿.﴾27

كەبىنىڭ سېلىنغانلىقى ۋە كىشىلەرنىڭ ھەجگە چاقىرىلغانلىقى
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمغا بەيتۇلالھنىڭ ئورنىنى تەيىنلەپ بەردۇق( ،ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) «ماڭا ھېچ
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگىن ،تاۋاپ قىلغۇچىالرغا ،قىيام قىلغۇچىالرغا ،رۇكۇ قىلغۇچىالرغا ،سەجدە
قىلغۇچىالرغا مېنىڭ ئۆيۈمنى پاك قىلغىن﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بىرىنچى كۈنىدىن باشالپال ﷲ تائاالنى
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بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسى ۋە شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىش ئۈستىگە قۇرۇلغان پاك
بىر زېمىندا ﷲ تائاالدىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلىپ ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلەرنى ئەيىبلىدى
ۋە تەنقىتلىدى .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسسساالمنىڭ كەبىنى سېلىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا كەبىنىڭ ئورنىنى
كۆرسىتىپ قويغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا كەبىنى سېلىش ئىشىنى تاپشۇرۇپ( ،كەبىنى سېلىشقا) رۇخسەت
بەرگەنلىكىنى بايان قىلدى.
كەبىنى ئەڭ ئاۋۋال سالغان كىشى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدۇر ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن
كەبە سېلىنمىغان ئىدى دەيدىغان كۆپ ساندىكى ئالىمالر كەبىنى ئەڭ ئاۋۋال سالغان كىشىنىڭ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكىگە يۇقىرىدىكى ئايەتنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قايسى مەسچىت ئەڭ ئاۋۋال
((( فىل سۈرىسى  5 - 1ـ ئايەتكىچە.

ھەج سۈرىسى

سېلىنغان؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەرەم مەسچىتى ئاۋۋال سېلىنغان» دەپ جاۋاب
بەردى .مەن :ئاندىن قايسى مەسچىت سېلىنغان؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەقسا
مەسچىتى» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئۇ ئىككى مەسچىتنىڭ ئارىلىقىدا قانچىلىك ۋاقىت بار؟ -دەپ
سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا  40يىل بار (يەنى ئەقسا مەسچىتى ھەرەم
مەسچىتىدىن  40يىل كېيىن سېلىنغان)» دەپ جاۋاب بەردى.
ﷲ تائاال يەر يۈزىدىكى مەسچىتلەرنىڭ ئىچىدە ھەرەم مەسچىتىنىڭ ئەڭ ئاۋۋال سېلىنغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا (ئىبادەت ئۈچۈن) تۇنجى سېلىنغان ئۆي (يەنى
بەيتۇلالھ) مەككىدىدۇر ،مۇبارەكتۇر ،جاھان ئەھلىگە ھىدايەتتۇر .ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى،
مەقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى ،بەيتۇلالھغا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ .قادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ
ﷲ ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى .كىمكى ئىنكار قىلىدىكەن (يەنى ھەجنى
تەرك ئېتىدىكەن ،زىيىنى ئۆزىگە) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئەھلى جاھاندىن (يەنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن)
بىھاجەتتۇر﴾(((﴿ ،ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا ئۆيۈمنى (يەنى كەبەمنى) تاۋاپ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا
ئولتۇرغۇچىالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر ،سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشنى بۇيرۇدۇق﴾(((.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمغا بەيتۇلالھنىڭ ئورنىنى تەيىنلەپ بەردۇق( ،ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) «ماڭا ھېچ
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگىن﴾ يەنى (ئى ئىبراھىم!) سەن كەبىنى مېنىڭ نامىمغىال قۇرغىن.

﴿مېنىڭ ئۆيۈمنى پاك قىلغىن﴾ قەتادە ۋە مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مېنىڭ ئۆيۈمنى
شېرىكتىن پاك قىلغىن دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
﴿تاۋاپقىلغۇچىالرغا،قىيامقىلغۇچىالرغا،رۇكۇقىلغۇچىالرغا،سەجدەقىلغۇچىالرغامېنىڭئۆيۈمنى
پاك قىلغىن﴾ يەنى سەن مېنىڭ ئۆيۈمنى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەرگىال

شېرىكتەك نەرسىلەردىن پاك قىلغىن .تاۋاپ بولسا ،ھەممىگە مەلۇم بولغان كەبىنىڭ قېشىدىن باشقا
يەردە قىلغىلى بولمايدىغان بىر ئىبادەتتۇر .ئايەتتىكى ﴿قىيام قىلغۇچىالرغا﴾ دېگەن سۆزدىن نامازنىڭ
قىيامىدا تۇرغۇچىالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ ،شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭ كەينىدىنال﴿ :رۇكۇ قىلغۇچىالرغا ،سەجدە
قىلغۇچىالرغا﴾ دەپ بايان قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە تاۋاپ قىلىش بىلەن ناماز ئوقۇشنى بىر يەردە كەلتۈردى .چۈنكى ،بۇ ئىككى
ئىبادەتنىڭ ئادا قىلىنىشى كەبە بىلەن باغلىنىشلىقتۇر .يەنى تاۋاپ كەبىنىڭ قېشىدىن باشقا يەردە ئادا
قىلىنمايدۇ ،ئەمما نامازغا كەلسەك ،قىبلىنىڭ قايسى تەرەپتە ئىكەنلىكىنى بىلەلمىگەن چاغدا ئوقۇغان
ياكى ئۇرۇش قىلىۋاتقان چاغدا ئوقۇغان نامازالرنى ۋە ياكى سەپەردە كېتىۋېتىپ ئوقۇغان نەپلە نامازالرنى
ھېسابقا ئالمىغاندا((( ،ناماز ئوقۇغاندا چوقۇم قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈش الزىم .ئەگەر ناماز ئوقۇغاندا قىبلىگە
((( ئال ئىمران سۈرىسى  96ـ  97ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  125ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قىبلىنىڭ قايسى تەرەپتە ئىكەنلىكىنى بىلەلمىگەن چاغدا ،ياخشى ئويالنغاندىن كېيىن ،گۇمانىچە بۇ تەرەپ قىبلە
دەپ پەرىزى كۈچلۈك بولغان تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇسا (گەرچە ئۇ تەرەپ قىبلە بولمىسىمۇ) ئوقۇغان نامىزى ئادا
بولىدۇ .ئۇرۇشتا قىبلە تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇسا ،دۈشمەن ئارقا تەرەپتىن كېلىپ قىرىۋېتىدىغان ۋە ياكى جەڭ تازا
قىزىپ كەتكەنلىكتىن قىبلە تەرەپكە يۈز كەلتۈرگىلى بولمايدىغان ھالەت شەكىللەنسە ،مەيلى ئۇ قايسى تەرەپكە قارىغان
بولسۇن ياكى ئۇ مېڭىپ كېتىۋاتقان بولسۇن ،ياكى ئۇالغقا مىنگەن بولسۇن ۋە ياكى تانكا ،ئايرۇپىالنالرنىڭ ئۈستىدە
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يۈز كەلتۈرۈلمىسە ،ناماز ئادا قىلىنغان بولمايدۇ.
﴿كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا (ئۇالرنى) ھەجگە چاقىرىپ نىدا قىلغىن﴾ يەنى كىشىلەرنى (مەن سېنى
سېلىشقا بۇيرۇغان) بۇ كەبىنى ھەج قىلىشقا بۇيرۇپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چاقىرىق ئېلىپ بارغىن.
رىۋايەت قىلىنىشىچە ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! ئاۋازىم ھەممە كىشىلەرگە يەتمىسە،
كىشىلەرگە بۇ چاقىرىقىمنى قانداق يەتكۈزىمەن؟ -دەيدۇ .ﷲ تائاال :سەن چاقىرغىن ،ئۇنى يەتكۈزۈش
بىزنىڭ ئۈستىمىزگە -،دەيدۇ .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئورنىدا تۇرۇپال :ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالر
ھەقىقەتەن (ئىبادەت ئۈچۈن) بىر ئۆي سالدۇردى ،سىلەر ئۇ ئۆينى ھەج قىلىش ئۈچۈن كېلىڭالر -،دەپ
توۋلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،تاغالر پەسلىتىلىپ بېرىلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاۋازى زېمىننىڭ
ھەممە تەرەپلىرىگە ياڭراپ كەتتى .ھەتتا (ئانىلىرىنىڭ قورسىقىدىكى) تېخى تۇغۇلمىغان تۆرەلمىلەر ۋە
ئاتىلىرىنىڭ پۇشتىدىكى ئىنساننىڭ نەسىللىرىمۇ بۇ ئاۋازنى ئاڭلىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
چاقىرىقىنى ئاڭلىغان بارلىق تاغالر ،تاشالر ،چالما ـ كېسەكلەر ،سېغىز  -توپىالر ،دەل ـ دەرەخلەر ۋە
ﷲ تائاال ھەج قىلىدۇ دەپ قىيامەت كۈنىگىچە يېزىۋەتكەن كىشىلەرنىڭ ھەممىسى“ :لەببەيكەلالھۇممە
لەببەيك”((( دەپ جاۋاب قايتۇردى .بۇ ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد
ئىبنى جۇبەير ۋە باشقا سەلەپ ئالىمالردىن مۇشۇ توغرىسىدا قىلىنغان رىۋايەتلەرنىڭ مەزمۇنىدۇر.
﴿ئۇالر پىيادە ۋە ئورۇق تۆگىلەرگە مىنىپ كېلىدۇ﴾ قادىر بوالاليدىغان كىشى ئۈچۈن ھەجگە
پىيادە كېلىش ئۇالغقا مىنىپ كەلگەندىن ياخشى دەپ قارايدىغان ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ قارىشىغا بۇ ئايەتنى
دەلىل قىلىپ كەلتۈردى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئايەتتە ھەجگە پىيادە كەلگۈچىنى ئورۇق تۆگىلەرگە مىنىپ
كەلگۈچىدىن بۇرۇن كەلتۈردى .بۇ ،ھەجگە پىيادە بېرىشنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ-،
دەيدۇ.
ئەبۇھەلھەلە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :مەن ھەجنى مېڭىپ بېرىپ قىلمىغىنىمغا
پۇشايمان قىلغاندەك بىرەر نەرسىگە پۇشايمان قىلمىدىم .چۈنكى ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر پىيادە كېلىدۇ﴾
دېدى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .لېكىن كۆپ ساندىكى ئالىمالر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئەگىشىش يۈزىسىدىن ھەجگە ئۇالغقا مىنىپ كېلىش ياخشىدۇر .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھەجگە پىيادە كېلىشكە قادىر تۇرۇقلۇقمۇ ،ئۇالغقا مىنىپ كەلگەن -،دەيدۇ.
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﴿ئورۇق تۆگىلەر يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭتىلىگەندۇئاسىدىنخەۋەربەرگەنمۇنۇئايىتىنىڭمەنىسىگەئوخشاشتۇر﴿:پەرۋەردىگارىمىز!
بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىل قىلغىن﴾((( شۇڭا ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ بىردىنبىر
ئارزۇسى كەبىنى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىنى تاۋاپ قىلىشتۇر ۋە شۇڭا كەبىگە كىشىلەر دۇنيانىڭ ھەممە
جايلىرىدىنكېلىشىدۇ.
بولسۇن ،ناماز ئوقۇغانال بولسا ،ئۇقۇغان نامىزى ئادا بولىدۇ .سەپەر ئۈستىدە كېتىۋاتقان بىر كىشى ئۇ مەيلى ھارۋا،
ئېشەك ۋە ماشىنىنىڭ ئۈستىدە ياكى ئايرۇپىالندا بولسۇن ،نەپلە ناماز ئوقۇغاچ ماڭاي دەپ (نەپلە) ناماز ئوقۇغان بولسا،
كېتىۋاتقان يولنىڭ يۆنىلىشى قىبلە تەرەپكە توغرا كەلمەي ،باشقا تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇغان بولسىمۇ ،ئوقۇغان نامىزى
دۇرۇس بولىدۇ.
((( ئى ﷲ! بۇيرۇقىڭغا ھازىردۇرمىز!
((( ئىبراھىم سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

*******
ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕ
كىشىلەر ئۆزلىرىگە تېگىشلىك بولغان (دىنىي ۋە دۇنياۋى) مەنپەئەتلەرنى كۆرسۇن ،بەلگىلەنگەن
كۈنلەردە (يەنى قۇربانلىق كۈنلىرىدە) ﷲ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن چارۋا مالالرنى (يەنى تۆگە،
قوي ،ئۆچكىلەرنى ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن) ﷲ نىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ
قۇربانلىق قىلسۇن» .سىلەر قۇربانلىقالرنىڭ گۆشىدىن يەڭالر ،موھتاجقا ،پېقىرغا بېرىڭالر﴿.﴾ 28
ئاندىن ئۇالر كىرلىرىنى تازىلىسۇن (يەنى ئېھرامدىن چىققاندىن كېيىن چاچلىرىنى ،تىرناقلىرىنى
ئالسۇن) ،ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلسۇن ،قەدىمىي بەيت (يەنى بەيتۇلالھ) نى تاۋاپ
قىلسۇن﴿.﴾29

ھەجدە دۇنيا ۋە ئاخىرەت مەنپەئەتلىرىنىڭ بارلىقى
﴿كىشىلەر ئۆزلىرىگە تېگىشلىك بولغان (دىنىي ۋە دۇنياۋى) مەنپەئەتلەرنى كۆرسۇن﴾ ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :بۇ مەنپەئەتلەردىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
مەنپەئەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئاخىرەتنىڭ مەنپەئەتلىرى بولسا( ،ھەج قىلغان كىشىنىڭ) ﷲ تائاالنىڭ
رازىلىقىغا ئېرىشىشىدۇر .دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىرى بولسا ،ھاجىالرنىڭ ھەرەمدە قۇربانلىق قىلىنغان تۆگە،
كاال ۋە قويالرنىڭ گۆشلىرىدىن يېيىشلىرى ۋە تىجارەت قىلىپ پۇل تېپىشلىرىدۇر .مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ:
ئۇ مەنپەئەتلەردىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ مەنپەئەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
ﷲ تائاال (ھەرەمگە ھەج قىلغىلى بارغان كىشىنىڭ ھەرەمدە تىجارەت قىلىشنى نىيەت قىلسا،
ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدىغانلىقى ھەققىدە) مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە
تىجارەت ۋە باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزىق تەلەپ قىلساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾(((.
﴿بەلگىلەنگەن كۈنلەردە (يەنى قۇربانلىق كۈنلىرىدە) ﷲ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن چارۋا
مالالرنى (يەنى تۆگە ،قوي ،ئۆچكىلەرنى ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن) ﷲ نىڭ
ئىسمىنى ئېيتىپ قۇربانلىق قىلسۇن»﴾ شەئبى ۋە ھاشىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەلگىلەنگەن كۈنلەر بولسا ،زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدۇر.
بەلگىلەنگەن كۈنلەرنىڭ شۇ كۈنلەر ئىكەنلىكىنى ئىمام بۇخارى جەزملەشتۈردى .ئەبۇمۇسا ئەشئەرى،
مۇجاھىد ،قەتادە ،ئەتا ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ،زەھھاك ،ئەتا خۇراسان ۋە ئىبراھىم نەخەئىي
قاتارلىقالردىنمۇ شۇنىڭدەك رىۋايەت قىلىندى.
ئىمامبۇخارىئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەر
((( بەقەرە سۈرىسى  198ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالم «باشقا كۈنلەردە قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەر بۇ كۈنلەردە قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەردىن
ئارتۇق تۇرالمايدۇ» دېدى .ساھابىلەر :ﷲ تائاالنىڭ يولىدا قىلغان جىھادمۇ ئارتۇق تۇرالمامدۇ؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالنىڭ يولىدا قىلغان جىھادمۇ ئارتۇق تۇرالمايدۇ .لېكىن جىھادقا
چىقىپ ئۆزى شېھىت قىلىنغان ،ئېتىمۇ ئۆلتۈرۈلگەن ۋە ھەممە نەرسىسىنى جىھاد يولىدا يوقاتقان
كىشىنىڭ قىلغان جىھادى (بۇ كۈنلەردە قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەردىن) ئارتۇق تۇرىدۇ» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كۈنلەرنىڭ ئىچىدە ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەمەل ـ ئىبادەتلەر ئارتۇق تۇرىدىغان ۋە
مۇشۇ ئون كۈندەك ياخشى كۆرىنىدىغان كۈنلەر يوق ،شۇڭا ئۇ كۈنلەردە “الئىالھە ئىللەلالھۇ ،ئالالھۇ
ئەكبەر ۋە ئەلھەمدۇ لىلالھى” الرنى كۆپ دەڭالر».
ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ( :زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە) ئىبنى ئۆمەر
بىلەن ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بازارغا چىقىپ“ :ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتاتتى .باشقا
كىشىلەرمۇ ئۇ ئىككىسىنىڭ تەكبىرىگە ئەگىشىپ تەكبىر ئېيتىشاتتى.
بۇ ئون كۈننىڭ ئىچىگە ئەرەفات كۈنىمۇ كىرىدۇ .ئىمام مۇسلىم ئەبۇ قەتادەنىڭ ئەرەفات كۈنى
توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئەرەفات كۈنىدە روزا
تۇتۇشنىڭ ھۆكمى توغرۇلۇق سورالغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن :ﷲ تائاال روزا تۇتقۇچىنىڭ
(ئۇ كۈندە روزا تۇتقانلىقى ئۈچۈن) ئۆتۈپ كەتكەن بىر يىلىنىڭ ۋە كېلىدىغان يەنە بىر يىلىنىڭ
(كىچىك) گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ -،دەپ ئوياليمەن» دېدى .ئۇ ئون كۈننىڭ ئىچىگە ھەجنىڭ
ئەڭ چوڭ كۈنى ھېسابلىنىدىغان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىمۇ كىرىدۇ .بۇ كۈن توغرىسىدا ھەدىستە مۇنداق
بايان قىلىندى :ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ كۈندۇر.
﴿سىلەر قۇربانلىقالرنىڭ گۆشىدىن يەڭالر ،موھتاجغا ،پېقىرغا بېرىڭالر﴾ بۇ ھەقتە ھەدىستە
مۇنداق بايان قىلىندى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن (ھەجگە) ئېلىپ كەلگەن
مېلىنى ئۆلتۈرگەن چاغدا ،ھەر بىر تۆگىدىن بىرەر پارچىدىن گۆش پىشۇرۇشقا بۇيرۇيتتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇ گۆشتىن يەيتتى ۋە شورپىسىدىن ئىچەتتى.
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ھۇشەيم ھۈسەيندىن مۇجاھىدنىڭ﴿ :سىلەر قۇربانلىقالرنىڭ گۆشىدىن يەڭالر﴾ دېگەن ئايەتتىكى
﴿يەڭالر﴾ دېگەن بۇيرۇق خۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىھرامدىن چىققان چېغىڭالردا شىكار قىلساڭالر
(((
بولىدۇ﴾(((﴿ ،ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا (يەنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېيىن) زېمىنغا تارىلىپ﴾
دېگەن ئايەتلەردىكى ﴿شىكارقىلساڭالربولىدۇ﴾ دەپ كەلگەن بۇيرۇقلىرىغا ئوخشايدۇ((( -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدى .ئىبنى جەرىر بۇ رىۋايەتنى توغرا دەپ قارىدى.
((( مائىدە سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جۇمە سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەسلىدىكى قائىدە بويىچە بۇيرۇق بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ .بەزىدە بۇيرۇق بەزى
قائىدىلەرگە ئاساسەن بىر ئىشنى قىلىشنىڭ الزىملىقىنى ئەمەس ،بەلكى بۇ ئىشنى قىلسا ھېچ گۇناھ يوق ،بۇ
ئىشنى قىلىش رۇخسەت مەنىسىنى ئۇقتۇرۇپ كېلىدۇ ،يۇقىرىدىكى ئۈچ ئايەتتە كەلگەن بۇيرۇقالر مانا مۇشۇ خىلدىكى
بۇيرۇقالردىندۇر.

ھەج سۈرىسى

﴿موھتاجغا ،پېقىرغا بېرىڭالر﴾ ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇ پېقىرلىقى
كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان ھاجەتمەن كىشىدۇر ۋە ئىپپەتلىك پېقىردۇر .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېدى :ئۇ (گەرچە پېقىر بولسىمۇ) بىر نەرسە تىلەپ قولىنى تەڭلىمەيدىغان كىشىدۇر.
﴿ئاندىن ئۇالر كىرلىرىنى تازىلىسۇن (يەنى ئېھرامدىن چىققاندىن كېيىن چاچلىرىنى ،تىرناقلىرىنى
ئالسۇن)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :كىرلىرىنى تازىالش بولسا ،ئىھرامدىن چىقىش ،چېچېنى ئالدۇرۇش ،كىيىملىرىنى كىيىش،
تىرناقلىرىنى ئېلىش ۋە ئەتىر چېچىشتەك ئىشالردىن ئىبارەتتۇر .ئەتا ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ۋە مۇھەممەد
ئىبنى كەئب قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.
﴿ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلسۇن﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ :بۇ ئايەتتىن ھەجگە بارغۇچىنىڭ قۇربانلىق قىلىش يۈزىسىدىن نەزىر قىلىشقا ئاتىغان تۆگىنى
ئۆلتۈرۈشى كۆزدە تۇتىلىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

﴿قەدىمىي بەيت (يەنى بەيتۇلالھ) نى تاۋاپ قىلسۇن﴾ مۇجاھىد مۇنداق دېدى :بۇ تاۋاپتىن (ھېيت
كۈنى شەيتانغا تاش ئېتىپ بولغاندىن كېيىن) ھېيت كۈنلىرىدە قىلىنىدىغان پەرز تاۋاپ كۆزدە تۇتىلىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇھەمزەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ماڭا :سەن ھەج سۈرىسىنى ئوقامسەن؟ ﷲ تائاال بۇ سۈرىدە﴿ :قەدىمىي بەيت (يەنى بەيتۇلالھ)
نى تاۋاپ قىلسۇن﴾ دېدى .شۇڭا ھەج پائالىيەتلىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا قىلىنىدىغىنى كەبىنى تاۋاپ
قىلىشتۇر -،دېدى .مەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ شۇنداق قىلغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېيت
كۈنى (ئەرەفات تېغىدىن) مىنا تېغىغا قايتىپ كەلگەندە (ئۇ يەردە قىلىدىغان ھەجنىڭ) پائالىيىتىنى
شەيتانغا تاش ئېتىشتىن باشالپ ،شەيتانغا يەتتە دانە تاش ئاتتى ،ئاندىن قۇربانلىقىنى بوغۇزالپ
چېچىنى چۈشۈردى ،ئاندىن ھەرەمگە قايتىپ چۈشۈپ كەبىنى تاۋاپ قىلدى -،دېدىم.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنىڭ ھەجدىكى ئەڭ ئاخىرقى پائالىيىتىنىڭ كەبىنى تاۋاپ
قىلىش بولۇشىنى بۇيرۇتتى .لېكىن ئۇ ھەيزدار ئايالالرغا يەڭگىللىتىپ بەردى»((( .كەبىنى تاۋاپ قىلغاندا
كەبىنىڭ بېقىنىدىكى ھەتىم دەپ ئاتىلىدىغان بىرەر مېتىر ئېگىزلىكتە قوپۇرۇلغان تامنىمۇ بىللە تاۋاپ
قىلىش الزىم .چۈنكى ،ئۇ تامنىڭ ئىچىمۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان كەبىنىڭ ئىچىدە بار ئىدى.
(كېيىنكى دەۋرلەردە) قۇرەيشلەر كەبىنى قايتا سالغاندا ،كەبىنى سېلىشقا پۇلى يېتىشمىگەنلىكتىن،
كەبىدىن تامغىچە بولغان ئارىلىقنى كەبىدىن چىقىرىۋېتىپ سالغان .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ
كەبىنى تاۋاپ قىلغاندا ،شۇ تامنىڭ تېشىدىن تاۋاپ قىلىپ« :بۇ تامدىن تارتىپ كەبىگىچە بولغان
ئارىلىقمۇ كەبىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ» دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شام تەرەپتىكى كەبىنىڭ ئىككى
قىرىنى سىلىمىدى ،چۈنكى ،ئۇ ئىككى قىر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قائىدىسى بويىچە سېلىنمىغان
ئىدى(((.
((( يەنى ئۇالر ھەيزى ئاخىرالشقىچە ھەمراھلىرىدىن ئايرىلىپ قالىدىغان ھالەت شەكىللەنسە ،بۇ چاغدا كەبىنى تاۋاپ
قىلماي كەتسىمۇ بولىدۇ.
((( كەبىنىڭ شام تەرەپتىكى ئىككى قىرى ئادەم بويى قوپۇرۇلغان تام تەرەپتە بولۇپ ،تام بىلەن كەبىنىڭ ئارىلىقىدىكى يەر ئەسلى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان كەبىنىڭ ئىچىدىن چىقىرىۋېتىلگەن .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ يەرنى سىلىمىغان.

211

قەتادە ھەسەنبەسرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كەبە قەدىمى بەيت دەپ ئاتالدى.
چۈنكى ،ئۇ كىشىلەرنىڭ ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن سېلىنغان تۇنجى ئۆيدۇر .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد
ئىبنى ئەسلەممۇ شۇنداق دېدى.
ئىكرىمە :كەبە شۇنداق دەپ ئاتالدى ،چۈنكى ،ئۇ نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا بولغان تۇپان
باالسىدىن قۇتۇلۇپ قالغان -،دېدى.
خۇسەيف :كەبە شۇنداق دەپ ئاتالدى ،چۈنكى ،ھېچبىر زومىگەر ئۇنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىاللمىغان-،دېدى.

*******
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ
(ھەج ئىبادىتى) ئەنە شۇدۇر ،كىمكى ﷲ نىڭ دىنىنىڭ ئەھكاملىرىنى ئۇلۇغلىسا (يەنى ھەج
جەريانىدا ﷲ نىڭ بۇيرۇغانلىرىنى بەجا كەلتۈرۈپ ،مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلەنسە) ،بۇ،
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكى) ئۈچۈن ياخشىدۇر ،سىلەرگە چاھارپايالردىن
قۇرئاندا (ھاراملىقى) بايان قىلىنغانلىرىدىن باشقىلىرى ھاالل قىلىندى .سىلەر بۇتالردىن ئىبارەت
نىجىستىن ساقلىنىڭالر ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر﴿ ).﴾30ﷲ غا خالىس ئىبادەت
قىلىڭالر ،ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ گويا ئاسماندىن
تاشلىنىپ ،قۇشالر ئۇنى ئېلىپ قاچقاندەك ،ياكى بوران ئۇنى ئېلىپ بېرىپ يىراق جايغا تاشلىۋەتكەندەك
بولۇپ قالىدۇ﴿.﴾31

يامان ئىشالردىن ساقالنغانالرغا ئەجر بېرىلىدىغانلىقى
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﴿(ھەج ئىبادىتى) ئەنە شۇدۇر﴾ يەنى مانا بۇ ،ھەج پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلىشقا
بۇيرۇلغان ئىشالر ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان كاتتا ئەجرلەردۇر.
﴿كىمكى ﷲ نىڭ دىنىنىڭ ئەھكاملىرىنى ئۇلۇغلىسا﴾ يەنى كىمكى ﷲ تائاالغا ئاسىي بولىدىغان،
ﷲ تائاال قىلىشنى چەكلىگەن ۋە قىلسا گۇناھ بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشتىن ساقالنسا ﴿بۇ،
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ (دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكى) ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ يەنى ئۇ كىشىنىڭ
شۇ ئىشالرنى قىلىشتىن ساقالنغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا كۆپ ياخشىلىق ۋە كۆپ ئەجر بار .خۇددى
ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن كۆپ ساۋاب ۋە ئەجر بولغىنىدەك ،ھارام قىلىنغان ۋە
چەكلەنگەن ئىشالرنى قىلمىغانلىقى ئۈچۈنمۇ كۆپ ساۋاب ۋە ئەجر بولىدۇ.

ھەج سۈرىسى

﴿سىلەرگە چاھارپايالردىن﴾ مەيلى بۇالر ئۆز ۋاقتىدا ئەرەبلەر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ھارام قىلىۋالغان
ۋە ﴿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 قويىۋېتىلگەن تۆگە) ،ھام
(ئون تۆگىگە ئاتا بولغان بۇغرا تۆگە بولۇپ ،ئۇالر ئۇنى مىنمەي ،يېمەك ئىچمەكتە ئۆز مەيلىگە قويۇپ
بېرەتتى) الرغا ﷲ (يۇقىرىقىدەك قىلىشنى) بۇيرۇغىنى يوق﴾((( دېگەن ئايەتتە بايان قىلىنىپ كەلگەن
چاھار پايالر بولسۇن﴿ ،قۇرئاندا (ھاراملىقى) بايان قىلىنغانلىرىدىن باشقىلىرى ھاالل قىلىندى﴾.
ھاراملىقى قۇرئاندا بايان قىلىنغان ھايۋانالرنى تۆۋەندىكى ئايەتتىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ﴿ :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﴾((( بۇ ھەقتە ئىبنى جەرىرمۇ شۇنداق
دېدى ۋە قەتادەنىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

اﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرنى شېرىك كەلتۈرۈش ۋە يالغان سۆزلەشتىن يىراق
بولۇشقا بۇيرۇغانلىقى
﴿سىلەر بۇتالردىن ئىبارەت نىجىستىن ساقلىنىڭالر ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈلىدىغان نەرسە (بۇت) بىلەن يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنى
بىر يەردە كەلتۈردى .بۇ ئىككىسىنى تۆۋەندىكى ئايىتىدىمۇ بىر يەردە كەلتۈرگەن﴿ :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»﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نامىدىن قااليمىقان سۆزلەشنى ھارام قىلدى»﴾ دېگەن ئايىتىدىن يالغان
گۇۋاھلىق بېرىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇبەكرىنىڭ يالغان گۇۋاھلىق توغرىسىدا
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاگاھ بولۇڭالر! مەن سىلەرگە ئەڭ
چوڭ گۇناھالردىن خەۋەر بېرەيمۇ؟» دېدى .بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق قىلغىن-،
دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇ چوڭ گۇناھالر بولسا) ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ۋە ئاتا ـ
ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشتۇر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزلەرنى قىلىۋاتقاندا يۆلىنىپ ئولتۇرغان
ئىدى .كېيىن بىردىنال رۇسلىنىپ ئولتۇرۇپ« :بىلىپ قويۇڭالركى ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىش .بىلىپ
((( مائىدە سۈرىسى  103ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  3ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
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قويۇڭالركى ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىش» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى تەكرارالۋەرگەنلىكتىن
بىز ھەتتا :كاشكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزىدىن توختاپ قالسا ئىكەن -،دەپ كەتتۇق.
ئىمام ئەھمەد خۇرەيم ئىبنى پاتىك ئەسەدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم (بىر كۈنى) بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ (قوپۇپ)« :يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ
گۇناھى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ گۇناھى بىلەن باراۋەردۇر» دېدى ۋە بۇ سۆزىنى دەلىللەپ:

﴿سىلەر بۇتالردىن ئىبارەت نىجىستىن ساقلىنىڭالر ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر ،ﷲ غا
خالىس ئىبادەت قىلىڭالر ،ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرمەڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.

﴿ﷲ غا خالىس ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى ناھەقتىن يىراق بولغان ۋە ھەقنى كۆزلىگەن ھالدا ﷲ
تائاالغا خالىس ئىبادەت قىلىڭالر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرمەڭالر﴾ ئاندىن
ﷲ تائاال مۇشرىكنىڭ ئۆزىنىڭ ئازغۇنلىقىدا ،ھاالكىتىدە ۋە توغرا يولدىن يىراقالپ كېتىشىدە قانداق
ھالەتتە بولىدىغانلىقىغا بىر مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ
گويا ئاسماندىن تاشلىنىپ ،قۇشالر ئۇنى ئېلىپ قاچقاندەك ،ياكى بوران ئۇنى ئېلىپ بېرىپ يىراق جايغا
تاشلىۋەتكەندەكبولۇپقالىدۇ﴾.

شۇڭا بەرا :پەرىشتىلەر كاپىرنىڭ جېنىنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ روھىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىققاندا ،ئۇنىڭ
روھى ئۈچۈن ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئېچىپ بېرىلمەيدۇ( ،شۇنىڭ بىلەن) ئۇنىڭ روھى ئاسماندىن
تاشلىۋېتىلىدۇ -،دېدى ۋە بۇ سۆزىنى دەلىللەپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى ئوقۇدى .بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
ھەدىس ئىبراھىم سۈرىسىنىڭ  27ـ ئايىتىنىڭ تەپسىرىدە سۆزلەپ ئۆتۈلدى.
ﷲ تائاال مۇشرىكالر ئۈچۈن(﴿ :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؟) (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﴾((( دېگەن ئايىتىدە بىر مىسال كەلتۈرگەن ئىدى.
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ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ
ئىش مانا شۇنداق ،كىمكى دىنىي ئىشالرنى (جۈملىدىن ھەجنىڭ ئەمەللىرىنى قۇربانلىقالرنى)
ئۇلۇغاليدىكەن ،بۇ ،دىلالرنىڭ تەقۋادارلىقىدىندۇر﴿ .﴾32مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى بوغۇزاليدىغان
ۋاقىتقىچە) قۇربانلىق ماللىرىدىن (سېغىپ ،نەسىللەندۈرۈپ ،مىنىپ) پايدىلىنىسىلەر ،ئاندىن ئۇنى
بوغۇزالشقا تېگىشلىك جاي بەيتۇلالھنىڭ يېنىدۇر (يەنى ھەرەمدۇر)﴿.﴾33
((( ئەنئام سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

قۇربانلىقنىڭ بايانى
﴿ئىش مانا شۇنداق ،كىمكى دىنىي ئىشالرنى (جۈملىدىن ھەجنىڭ ئەمەللىرىنى قۇربانلىقالرنى)
ئۇلۇغاليدىكەن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئۇلۇغاليدىكەن﴿ ،بۇ ،دىلالرنىڭ تەقۋادارلىقىدىندۇر﴾.

قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن باققان قوي ـ كاال ۋە تۆگىلەرنى ئۇلۇغالشمۇ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى
ئۇلۇغالشنىڭ قاتارىدىندۇر .ھەكەم بۇ ھەقتە مۇقەسسەمدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مالالرنى قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ئۇلۇغالش بولسا ،ئۇ مالالرنى ياخشى
سەمرىتىش ۋە چىرايلىق بېقىشتۇر .ئەبۇئۇمامە ئىبنى سەھل بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :بىز مەدىنىدە
قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن باققان مالالرنى سەمرىتىپ يەيتتۇق ،يەنى مۇسۇلمانالر (قۇربانلىق قىلىش
ئۈچۈن باققان) مالالرنى سېمىز باقاتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ئەبۇرافىئىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چوڭ،
سېمىز ،مۆڭگۈزلۈك ،قارىغا مايىل ئېقىش رەڭلىك ئىككى ئېرىكنى قۇربانلىق قىلدى .ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى
ماجە جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۆڭگۈزلۈك ،قارىغا مايىل
ئېقىش رەڭلىك ئىككى ئېرىكنى قۇربانلىق قىلدى.
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى (قۇربانلىق قىلماقچى بولغان) مالالرنىڭ
كۆز ۋە قۇالقلىرىغا قاراپ بېقىشىمىزغا ،ھەمدە قۇالقلىرىنىڭ ئۇچى ياكى ئۇنىڭ تۈۋىدىن كېسىۋېتىلگەن
ياكى قۇلىقى ئۇزۇنىغا تىلىۋېتىلگەن ۋەياكى يۇمۇالق تېشىۋېتىلگەن مالالرنى قۇربانلىق قىلماسلىقىمىزغا
بۇيرۇدى -،دېدى.
بەرا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەتقىلىدۇ«:قۇربانلىق قىلىش دۇرۇس
بولمايدىغان تۆت خىل مال بار (ئۇالر بولسا) :كۆزى ئالغاي ،كېسەل ،توكۇر ۋە (بىرەر ئۇستىخىنى) سۇنۇق
مالالردۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت
قىلدى.

قۇربانلىق قىلىشقا ئاتىغان مالالردىن پايدىلىنىشقا بولىدىغانلىقى
﴿مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى بوغۇزاليدىغان ۋاقىتقىچە) قۇربانلىق ماللىرىدىن (سېغىپ،
نەسىللەندۈرۈپ ،مىنىپ) پايدىلىنىسىلەر﴾ يەنى (قۇربانلىق قىلىدىغان ۋاقىت كېلىپ بولغۇچە) سىلەر

قۇربانلىققىلىشئۈچۈنتەييارلىغانمالالرنىڭسۈتىدىن،يۇڭىدىن،تىۋىتىدىنپايدىلىنىسىلەرۋەئۇنىڭغا
مىنىش بىلەن پايدىلىنىسىلەر .مۇقەسسەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :سىلەر (قوي ـ كالىدەك) مالالرنى قۇربانلىققا ئاتىمىغانال بولساڭالر ،ئۇالردىن پايدىلىنىااليسىلەر
دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئۇ مالالرنى قۇربانلىققا ئاتاپ بولغان بولسىمۇ ،ئەگەر ئۇالرغا ئېھتىياجى چۈشۈپ قالغان بولسا،
ئۇالردىن پايدىالنسا بولىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشتىكىلەرمۇ بار .بۇالرنىڭ دەلىلى ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان بۇ ھەدىستۇر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر تۆگىنى
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ھەيدەپ مېڭىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرۈپ« :ئۇنىڭغا مىنگىن» دېدى ،ئۇ كىشى :بۇ قۇربانلىق قىلىش
ئۈچۈن ئاتالغان تۆگە ئىدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى قېتىمدا« :ۋاي
ساڭا! ئۇنىڭغا مىنگىن» دېدى .ئىمام مۇسلىم بىر رىۋايەتتە جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۇ كىشىگە)« :ئەگەر ئۇنىڭغا (مىنىشكە) ئېھتىياجىڭ چۈشۈپ قالسا،
ئۇنىڭغا ئادەتتە مىنگەندەك مىنگىن» دېدى.
﴿ئاندىن ئۇنى بوغۇزالشقا تېگىشلىك جاي بەيتۇلالھنىڭ يېنىدۇر (يەنى ھەرەمدۇر)﴾ ھەجگە
ماڭغان كىشى قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ ماڭغان ماللىرىنى بوغۇزاليدىغان جاي ھەرەمدۇر .ئۇ
جاينىڭ ھەرەم ئىكەنلىكىنى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىدىنمۇ كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر!
سىلەر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى ئېھرامدا 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 بىرىنى كەبىگە ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق
قىلىشتۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر كاپىر بولدى ،سىلەرنى مەسچىتى ھەرامدىن ۋە تۇتۇپ تۇرۇلغان قۇربانلىقنىڭ ئۆز
جايىغايېتىشىدىنتوستى﴾(((.

*******
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ھەر ئۈممەت ﷲ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن چارۋىالرنى (شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن قۇربانلىق
قىلغانلىرىدا) ﷲ نىڭ ئىسمىنى ئېيتسۇن دەپ ،ئۇالرغا قۇربانلىقنى بەلگىلىدۇق ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر
بىرئىالھتۇر،ئۇنىڭغابويسۇنۇڭالر،ئىتائەتمەنلەرگەخۇشخەۋەربەرگىن﴿.﴾34ئۇالرشۇنداقكىشىلەركى
ﷲ ياد ئېتىلسە ،ئۇالرنىڭ دىللىرى قورقۇپ (تىترەيدۇ) ،ئۆزلىرىگە يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلىدۇ،
ناماز ئۆتەيدۇ ،ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) بېرىدۇ﴿.﴾35

قۇربانلىق قىلىشنىڭ بارلىق قەۋملەردە يولغا قويۇلغان ئىش ئىكەنلىكى
216

﴿ھەر ئۈممەت ﷲ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن چارۋىالرنى (شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن قۇربانلىق
قىلغانلىرىدا) ﷲ نىڭ ئىسمىنى ئېيتسۇن دەپ ،ئۇالرغا قۇربانلىقنى بەلگىلىدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە

قۇربانلىق قىلغاندا ۋە مال ئۆلتۈرگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتاشنىڭ ھەممە قەۋمنىڭ ئىچىدە يولغا
قويۇلۇپ كەلگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :ئۇالرغا قۇربانلىقنى بەلگىلىدۇق﴾
((( مائىدە سۈرىسى  95ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فەتىھ سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى( ،ئۇالرغا) بايرام كۈنىنى بەلگىلىدۇق دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.
ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە( :ئۇالرنىڭ قۇربانلىق قىلىشقا ئېلىپ بارغان ماللىرىنى
ئۆلتۈرۈشى ئۈچۈن) مەككىنى بەلگىلىدۇق دېگەنلىكتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ھېچبىر قەۋمگە مەككىدىن
باشقا بىر يەرنى (قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان مالنى ئۆلتۈرىدىغان) جاي قىلمىدى-،
دېدى.
مالالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم
ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قارىغا مايىل
ۋە مۆڭگۈزلۈك ئىككى قوينى ئېلىپ كېلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ،تەكبىر ئېيتىپ ۋە پۇتىنى
قوينىڭ بىر تەرىپدە قويۇپ بوغۇزلىدى.
﴿سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭالر﴾ يەنى ھەممىڭالرنىڭ ئىبادەت
قىلىدىغان ئىالھى بىردۇر ،بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتلىرى باشقا ـ باشقا بولسىمۇ ۋە
شۇنداقال بەزى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېلىپ كەلگەن شەرىئىتى بەزىسىنىڭ شەرىئىتىنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن
قالدۇرسىمۇ ،ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى
قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭالر﴾ يەنى ئىخالسمەنلىك قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭ ھۆكمىگە بويسۇنۇڭالر.
﴿ئىتائەتمەنلەرگە خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە رازى بولغان ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنغان ئىتائەتمەنلەرگە خۇش بېشارەت بەرگىن.
ﷲ تائاال ئۇ ئىتائەتمەنلەرنىڭ قانداق كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:

﴿ئۇالر شۇنداق كىشىلەركى ﷲ ياد ئېتىلسە ،ئۇالرنىڭ دىللىرى قورقۇپ (تىترەيدۇ) ،ئۆزلىرىگە يەتكەن
ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلىدۇ ،ناماز ئۆتەيدۇ ،ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق
يوللىرىغا) بېرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاال رىزىق قىلىپ بەرگەن ھاالل ماللىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ خوتۇن

ـ بالىۋاقىلىرىغا ،ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا ،پېقىر ۋە ئېھتىياجلىق كىشىلەرگە بېرىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ
بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلىش بىلەن بىرگە ،ھەممە مەخلۇقاتالرغا ياخشىلىق قىلىدۇ .ئەمما مۇناپىقالرنىڭ
سۈپەتلىرى مۇنداق ئەمەس .بىز مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرىنى تەۋبە سۈرىسىدە بايان قىلىپ ئۆتتۇق.

*******
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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(كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغان) تۆگىنى ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدىن (يەنى ھەجنىڭ
ئەھكاملىرىدىن) قىلدۇق ،ئۇالردا سىلەرگە نۇرغۇن پايدا بار ،ئۇالرنى قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ (يەنى
ئۇالرنىڭ ئالدى سول پۇتىنى باغالپ ،ئۈچ پۇت بىلەن تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىنىڭالردا) ﷲ نىڭ ئىسمىنى
تىلغا ئېلىڭالر (يەنى بىسىمىلالھ دەڭالر) ،ئۇالر بوغۇزلىنىپ جېنى چىققاندا ،ئۇالرنى يەڭالر ،قانائەتچان
موھتاجالرغا ۋە سائىلالرغا بېرىڭالر ،سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ ئۇ تۆگىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ
بەردۇق﴿.﴾36

قۇربانلىق ئۈچۈن ئاتىغان تۆگىنى بوغۇزالشقا بۇيرۇش
﴿(كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغان) تۆگىنى ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدىن (يەنى ھەجنىڭ
ئەھكاملىرىدىن) قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىگە تۆگىنى قۇربانلىق ئۈچۈن نېمەت قىلىپ

يارىتىپبەرگەنلىكىنى،ئۇنىئۆزىنىڭدىنىنىڭئاالمەتلىرىدىنقىلغانلىقىنىۋەئۇنىڭقۇربانلىققىلىنىشى
ئۈچۈن كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ھەمدەئۇنىڭ كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغان ئەڭ ياخشىقۇربانلىق
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ تۆگە ۋە كالىغا ئوخشاش مالالرنى قۇربانلىق ئۈچۈن كەبىگە
ئېلىپ بېرىلىدىغان مالالر قىلغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايەتتىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ
دىنىنىڭ ئاالمەتلىرىنى (يەنى ھەجدە تائەتنىڭ بەلگىسى ھېسابالنغان ئىشالرنى) (تەرك ئېتىش بىلەن)
شەھرى ھەرام (دائۇرۇش 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 بەيتۇلالھقا
(ھەج ئۈچۈن ياكى ئۆمرە ئۈچۈن) كەلگۈچىلەرگە (چېقىلىشنى) ھاالل سانىماڭالر﴾(((.

﴿(كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغان) تۆگىنى ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدىن (يەنى ھەجنىڭ
ئەھكاملىرىدىن) قىلدۇق﴾ ئەتا ،ئىبنى ئۆمەر ،سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ،ھەسەنبەسرى ۋە مۇجاھىد

قاتارلىقالر :قۇربانلىق ئۈچۈن كەبىگە ئېلىپ بېرىلىدىغان (تۆگە ۋە قويدەك) مالالرنىڭ ئىچىگە كالىمۇ
كىرىدۇ -،دېدى.
كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ،بىر كالىغا يەتتە كىشى شېرىكلەشسە بولىدۇ .بو توغرىسىدا
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە باشقىالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىزنى قۇربانلىق مالالرنىڭ ئىچىدىن تۆگە ۋە كالىغا يەتتە كىشىنىڭ شېرىكلىشىمىزگە بۇيرۇيتتى.
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﴿ئۇالردا سىلەرگە نۇرغۇن پايدا بار﴾ يەنى ئاخىرەتتە نۇرغۇن ساۋابالر بار﴿ .ئۇالرنى قاتار قىلىپ
تۇرغۇزۇپ (يەنى ئۇالرنىڭ ئالدى سول پۇتىنى باغالپ ،ئۈچ پۇت بىلەن تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىنىڭالردا) ﷲ
نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر (يەنى بىسىمىلال دەڭالر)﴾ مۇتەللىب ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھەنتەب جابىر

ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن قۇربان ھېيت كۈنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ناماز ئوقۇدۇم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازدىن قايتىپ بىر قوچقارنى
ئېلىپ كېلىپ« :بىسمىلالھى ،ۋالالھۇ ئەكبەر ،ئى ﷲ! بۇ مەن ۋە ئۈممىتىمنىڭ ئىچىدىن قۇربانلىق
قىاللمىغانالر ئۈچۈندۇر» دەپ ئۇ قوچقارنى بوغۇزلىدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى
((( مائىدە سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېيت كۈنى ئىككى قوچقار بوغۇزلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى
قوچقارنى ياتقۇزغاندا« :مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ،زېمىننى
ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم ،مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن ،مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم ،دۇنيادا قىلغان
ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەت ـ ئىبادەتلىرىم ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاالنىڭ شېرىكى
يوقتۇر ،مەن مۇشۇنىڭغا (يەنى يالغۇز ﷲ غىال خالىس ئىبادەت قىلىشقا) بۇيرۇلدۇم ،مەن مۇسۇلمانالرنىڭ
ئاۋۋىلىمەن ،ئى ﷲ! بۇ نېمەت (بىزگە) سەن تەرەپتىن بېرىلدى ،بۇ مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتى
ئۈچۈن (ساڭا) قىلىنغان قۇربانلىقتۇر» دېدى ،ئاندىن :بىسمىلالھى ،ۋالالھۇ ئەكبەر دەپ -،مالنى
بوغۇزلىدى.
ئەلى ئىبنى ھۇسەين ئەبۇرافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھېيت كۈنى سېمىز ،مۆڭگۈزلۈك ،قارىغا مايىل ئېقىش كەلگەن ئىككى قوچقارنى سېتىۋالدى .ھېيت
نامىزىنى ئوقۇدى ۋە (نامازدىن كېيىن ئوقۇيدىغان) خۇتبىنى ئوقۇپ بولۇپ ،قوچقارنىڭ بىرىنى ناماز
ئوقۇغان مەيداندىال ئۆزى بوغۇزلىدى ۋە« :ئى ﷲ! بۇ ،سېنى بىر دەپ تونۇپ ،ساڭا گۇۋاھلىق ئېيتقان
ۋە مېنىڭ ئۆز ۋەزىپەمنى يەتكۈزگەنلىكىمگە گۇۋاھلىق ئېيتقان بارلىق ئۈممەتلىرىم ئۈچۈندۇر» دېدى،
ئاندىن يەنە بىرنى ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنىمۇ ئۆزى بوغۇزالپ« :بۇ ،مەھەممەد ۋە ئۇنىڭ خوتۇن ،باال ـ
چاقىلىرى ئۈچۈندۇر» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى قوچقارنىڭ گۆشلىرىدىن پېقىر
ـ مىسكىنلەرگىمۇ بەردى ۋە ئۆزىمۇ خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرى بىلەن يېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد
رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇالرنى قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ (يەنى ئۇالرنىڭ ئالدى سول پۇتىنى باغالپ ،ئۈچ پۇت بىلەن
تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىنىڭالردا) ﷲ نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر (يەنى بىسىمىلال دەڭالر)﴾ بۇ ھەقتە ئىمام

بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تۆگىسىنى چۆكتۈرۈپ
قويۇپ بوغۇزلىماقچى بولۇۋاتقان بىر كىشىنىڭ قېشىغا كېلىپ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە
ئەمەل قىلىپ ئۇنىڭ بىر پۇتىنى باغالپ ،ئۇچ پۇت بىلەن تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىن -،دېدى.
﴿ئۇالر بوغۇزلىنىپ جېنى چىققاندا ئىبنى ئەبۇنەجىيھ مۇجاھىدنىڭ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر بوغۇزلىنىپ يەرگە يىقىلغاندا .بۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنغان بىر كۆزقاراشتۇر.
بۇ ھەقتە مۇقاتىل ئىبنى ھاييانمۇ شۇنداق دېدى .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالر بوغۇزلىنىپ جېنى چىققاندا (بۇ ئايەتكە بېرىلگەن)
بۇ مەنە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە مۇجاھىد قاتارلىقالر قولاليدىغان مەنىدۇر .چۈنكى،
تۆگە بوغۇزلىنىپ ،تاكى ئۇنىڭ جېنى چىقىپ ھەرىكەتتىن پۈتۈنلەي توختىمىغىچە ،ئۇنى يېيىش
دۇرۇس ئەمەس .ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :سىلەر (مالالرنىڭ) جېنى چىقىپ بولغۇچە ئالدىراپ
كەتمەڭلەر» .بۇ ھەدىسنى سەۋرى ئۆمەر ئىبنى خەتتابتىن رىۋايەت قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم
شادداد ئىبنى ئەۋستىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىس كۈچلەندۈرىدۇ« :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن
ھەممە نەرسىگە ياخشىلىق قىلىشنى يازدى ،ئەگەر سىلەر بىرەر مال ئۆلتۈرسەڭالر ،چىرايلىق ئۆلتۈرۈڭالر.
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ئەگەر سىلەر بىر نەرسە بوغۇزلىساڭالر ،چىرايلىق بوغۇزالڭالر .مال ئۆلتۇرمەكچى بولغان كىشى پىچىقىنى
ياخشى بىلىسۇن ۋە مالنى قىينىماي ئۆلتۈرسۇن».
ئەبۇۋاقىدى لەيسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تىرىك
ھايۋاندىن كېسىۋالغان بىرەر پارچە گۆش ياكى ئۇستىخان ئۆلۈك ھېسابلىنىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام
ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى.
﴿ئۇالرنى يەڭالر ،قانائەتچان موھتاجالرغا ۋە سائىلالرغا بېرىڭالر﴾ بۇ ئايەتتە كەلگەن﴿ :يەڭالر ۋە
بېرىڭالر﴾ دېگەن بۇيرۇقالر كەسكىن بۇيرۇق بولماستىن ،بەلكى شۇنداق قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنى

كۆرسىتىپكەلگەن.

بۇ ئايەتنى :قۇربانلىق گۆش ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنۈپ ،بىر قىسمىنى قۇربانلىق قىلغۇچى ئۆزى يەيدۇ،
بىر قىسمىنى مېھمانالرغا قويىدۇ ۋە بىر قىسمىنى پېقىرالرغا بېرىدۇ -،دەيدىغان بەزى ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ
كۆز قاراشلىرىغا دەلىل قىلىپ كەلتۈردى .چۈنكى ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالرنى يەڭالر ،قانائەتچان موھتاجالرغا ۋە
سائىلالرغا بېرىڭالر﴾ دېدى .ۋە ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىگە مۇنداق دېگەنلىكى
بايان قىلىندى« :ھەقىقەتەن مەن سىلەرنى قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ساقالشتىن
توسقان ئىدىم ،ئەمدى سىلەر ئۇنىڭ گۆشىدىن يەڭالر ۋە ساقلىغىنىڭالرچە ساقالڭالر».
بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئۇنىڭ گۆشىدىن يەڭالر ،ساقالڭالر ۋە
سەدىقە قىلىڭالر» .يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېدى« :ئۇنىڭ گۆشىدىن يەڭالر( ،باشقىالرغا) يېگۈزۈڭالر
ۋە سەدىقە قىلىڭالر».
ئىمام ئەھمەد قەتادە ئىبنى نۇئماندىن قۇربانلىقنىڭ تېرىسى توغرۇلۇق مۇنداق بىر ھەدىسنى
رىۋايەت قىلدى« :ئۇنىڭ گۆشىدىن يەڭالر ،سەدىقە قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭ تېرىسىدىن پايدىلىنىڭالر،
لېكىنساتماڭالر»(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بەرا ئىبنى ئازىبدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىزنىڭ بۇ كۈنى ئالدى بىلەن قىلىدىغىنىمىز ھېيت نامىزىنى ئوقۇيمىز .ئاندىن
(نامازدىن) قايتىپ قۇربانلىق قىلىمىز ،كىمكى مۇشۇنداق قىلسا ،بىزنىڭ سۈننىتىمىزنى ئادا قىلغان
بولىدۇ .كىمكى ھېيت نامىزىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن قۇربانلىق قىلىدىكەن ،ئۇ قۇربانلىق ھېسابالنماستىن،
بەلكى خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىغا سويۈپ بېرىلگەن گۆش ھېسابلىنىدۇ».
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ئىمام مۇسلىم قىلغان رىۋايەتتە مۇنداق دەپ كەلدى :سىلەر قۇربانلىقلىرىڭالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ
باشلىقى قۇربانلىقىنى بوغۇزالپ بولغاندىن كېيىن بوغۇزالڭالر.
قۇربانلىقالر ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ۋە ئۈنىڭدىن كېيىنكى ئۈچ كۈن ئىچىدە ئۆلتۈرۈلسە بولىدۇ.
بۇنىڭ دەلىل ـ پاكىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزى بولۇپ ،ئۇنى جۇبەير ئىبنى مەنئەم
رىۋايەت قىلغان(« :ھېيت كۈنىدىن كېيىنكى) ئۈچ كۈننىڭ ھەممىسى قۇربانلىق قىلىنسا بولىدىغان
كۈنلەردۇر» بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ھاببان رىۋايەت قىلغان.
((( قۇربانلىقنىڭ تېرىسىنى ساتماي ،ئۆيدە ئۆزى پايدىالنسا بولىدۇ.

ھەج سۈرىسى

﴿سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ ئۇ تۆگىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردۇق﴾ يەنى ئۇ تۆگىلەرنى
سىلەرگە بويسۇنىدىغان قىلىپ بەردۇق ،ئەگەر سىلەر خالىساڭالر ،ئۇنىڭغا مىنىسىلەر ،خالىساڭالر ،ئۇنى
سېغىپ ئىچىسىلەر ۋە خالىساڭالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ يەيسىلەر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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 ،ئۇالر شۇ ھايۋانالردىن پايدىلىنىدۇ
ۋە سۈتلىرىنى ئىچىدۇ ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ بۇ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴾((( ﷲ تائاال بۇ يەردە
مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ ئۇ تۆگىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردۇق﴾.

*******
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﷲ غا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ ،ﷲ غا يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ
تەقۋادارلىقىڭالردۇر ،ﷲ نىڭ سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئەھكاملىرىغا يېتەكلىگەنلىكىنى ئۇلۇغلىشىڭالر ئۈچۈن،
ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە ئاشۇنداق بويسۇندۇرۇپ بەردى .ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا (ئاخىرەتتە بەختكە
ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگىن﴿.﴾37

اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قۇربانلىقتىن مەقسەت قىلىنىدىغىنى بەندىنىڭ
ئىخالس ۋە تەقۋادارلىق قىلىشى ئىكەنلىكى
﴿ﷲ غا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ ،ﷲ غا يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ
تەقۋادارلىقىڭالردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە :سىلەر مالالرنى ئۆلتۈرگەندە ،ﷲ تائاالنى ياد

ئېتىشىڭالر ئۈچۈن ،ھەجدە ئۆلتۈرۈشكە ۋە قۇربانلىق قىلىشقا تەييارلىغان مالالرنى ئۆلتۈرۈشۈڭالرنى يولغا
قويۇپ بەردۇق -،دەيدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال ھەممە نەرسىلەرنى ياراتقۇچى ۋە ھەممە نەرسىگە رىزق
بەرگۈچىدۇر .ئۇنىڭغا ئۇ قۇربانلىقالرنىڭ گۆشلىرىدىن ۋە قانلىرىدىن كىچىككىنىمۇ بىر نەرسە يېتىپ
بارمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال بارلىق نەرسىلەردىن بىھاجەتتۇر .ئەرەبلەر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا
ئۆزلىرىنىڭ ئىالھلىرىغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلسا ،ئىالھلىرىنىڭ قېشىغا ئۇ قۇربانلىقالرنىڭ گۆشلىرىدىن
قويۇپ قوياتتى ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قۇربانلىقالرنىڭ قانلىرىدىن چاچاتتى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى جۇرەيجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن
كىشىلەر (ئىالھلىرىغا ئاتاپ) بوغۇزلىغان تۆگىلىرىنىڭ قانلىرىنى كەبىگە چاچاتتى ۋە (ئۇنىڭ قېشىغا)
گۆشلىرىدىن قويۇپ قوياتتى( .ئىسالم كەلگەندىن كېيىن) ساھابىلەر :قۇربانلىقنىڭ قېنىنى كەبىگە
چېچىشقا بىز ھەقلىقتۇرمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ﷲ غا ئۇالرنىڭ
((( ياسىن سۈرىسى  73 - 71ـ ئايەتكىچە.
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گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ ،ﷲ غا يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ تەقۋادارلىقىڭالردۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال سىلەرنىڭ تەقۋالىقىڭالرنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا مۇكاپات بېرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىياپىتىڭالرغا ۋە رەڭگى ـ رويىڭالرغا
قارىمايدۇ .بەلكى سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرغا ۋە ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىڭالرغا قارايدۇ».
﴿ﷲ نىڭ سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئەھكاملىرىغا يېتەكلىگەنلىكىنى ئۇلۇغلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى
سىلەرگەئاشۇنداقبويسۇندۇرۇپبەردى﴾يەنىﷲتائاالنىڭسىلەرنىئۆزىنىڭدىنىغايېتەكلىگەنلىكىنى،

سىلەرگە ئۆزى ياقتۇرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالرنى يولغا قويۇپ بەرگەنلىكىنى ،سىلەرنى ئۆزى
ياقتۇرمايدىغان ۋە رازى بولمايدىغان ئىشالردىن توسقانلىقىنى ئۇلۇغلىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە قوي ـ كاال
ۋە تۆگىلەرنى بويسۇندۇرۇپ بەردى.
﴿ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا (ئاخىرەتتە بەختكە ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ ئى
مۇھەممەد! ئۆزلىرىنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىدە ياخشى بولغان ،ﷲ تائاالنىڭ بەلگىلىمىلىرىدىن چىقىپ
كەتمىگەن ،ﷲ تائاال يولغا قويغان ئىشالرغا ئەگەشكەن ،پەيغەمبەر ئۆزلىرىگە يەتكۈزگەن ئىشالرغا ۋە
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئىشەنگەن كىشىلەرگە خۇش ـ بېشارەت بەرگىن!

قۇربانلىق قىلىش سۈننەت بولۇپ ،بىر ئائىلىدىكى ھەممە كىشىلەرگە بىر قوي يېتەرلىكتۇر .ئىمام
تىرمىزى ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئون يىل قۇربانلىق
قىلدى .ئەبۇئەييۇب مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زامانىسىدا بىرى بىر قوينى ئۆزىنىڭ ۋە
خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىنىڭ نامىدىن قۇربانلىق قىلىپ ،ئۇنىڭدىن ئۆزلىرى يەيتتى ۋە مېھمانغا قوياتتى.
كېيىن كىشىلەر (قۇربانلىق قىلىشتا) مەنمەنچىلىك قىلىشىپ ،ئىش ھازىر سەن كۆرۈپ تۇرغان ھالەتكە
كەلدى .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ھىشام ئۆزى ۋە خوتۇن ،باال
ـ چاقىلىرىنىڭ نامىدىن ئاتاپ بىر قوينى قۇربانلىق قىالتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇربانلىق قىلىنىدىغان
مالنىڭ قانچە ياش ئەتراپىدا بولۇشى توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تېپىش قىيىن
بولمىسا( ،ئەڭ كىچىك بولغاندا) بىر ياشقا كىرگەن قوينى ئۆلتۈرۈڭالر( ،ئەگەر تېپىش قىيىن بولسا،
ئەڭ كىچىك بولغاندا) سەككىز ئايلىق بولغان ئۆچكىنى ئۆلتۈرسەڭالرمۇ بولىدۇ».
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ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﷲ مۆمىنلەرنى چوقۇم قوغدايدۇ ،ﷲ ھەر قانداق خىيانەتچى ،ناشۈكۈر بەندىنى دوست
تۇتمايدۇ﴿.﴾38

مۆمىنلەرنىڭ اﷲ تائاال تەرىپىدىن قوغدىلىدىغانلىقى
﴿ﷲ مۆمىنلەرنى چوقۇم قوغدايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىشلىرىنى ئۆزىگە تاپشۇرغان ۋە

ھەج سۈرىسى

ئۆزى تەرەپكە قايتقان مۆمىن بەندىلىرىنى ئەسكى ئادەملەرنىڭ يامانلىقىدىن ۋە يامان يولدىكىلەرنىڭ
ھىيلە ـ مىكرىدىن قوغدايدىغانلىقى ،ئۇالرنى ساقاليدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
قوغداشقا ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە) يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟﴾(((﴿ ،كىمكى ﷲ غا تەۋەككۇل قىلسا ،ﷲ
ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەر بىر نەرسە ئۈچۈن
مۇئەييەن مىقدار ،مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىدى﴾(((.
﴿ﷲ ھەر قانداق خىيانەتچى ،ناشۈكۈر بەندىنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرى
ئىچىدىن مۇشۇنداق كىشىلەرنى ياخشى كۆرمەيدۇ .ۋەدە ۋە كېلىشىمگە خىيانەت قىلىش ،دېگەن گېپىدە
تۇرماسلىق ،ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن نېمەتلىرىدىن تېنىش ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلماسلىق قاتارلىقالر شۇنداق
كىشىلەرنىڭسۈپەتلىرىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا ،زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن( ،قارشىلىق كۆرسىتىشكە) رۇخسەت
قىلىندى ،ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر﴿( .﴾39ئۇالر) پەقەت پەرۋەردىگارىمىز ﷲ
دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى ،ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى بىر -
بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا ،راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ،چېركاۋالر ،يەھۇدىيالرنىڭ
ئىبادەتخانىلىرى ۋە ﷲ نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مەسچىتلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى ،كىمكى
ﷲ نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن ،ئەلۋەتتە ﷲ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ ،ﷲ ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر،
غالىبتۇر﴿.﴾40

ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت بېرىلگەنلىكى ۋە بۇ ھەقتە نازىل بولغان ئايەتنىڭ
جىھاد ھەققىدىكى ئايەتلەرنىڭ دەسلەپكىسى ئىكەنلىكى
﴿ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا ،زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن( ،قارشىلىق كۆرسىتىشكە) رۇخسەت
قىلىندى ،ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى مەككىدىن
چىقىرىۋېتىلگەن ۋاقتىدا ئۇالر ھەققىدە نازىل بولغان.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ،مۇقاتىل ئىبنى
((( زۇمەر سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاالق سۈرىسى  3ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھاييان ،قەتادەلەردەك سەلەپ ئالىملىرى ،مۇجاھىد ۋە زەھھاك قاتارلىقالر :بۇ ئايەت جىھاد ھەققىدە
چۈشكەن تۇنجى ئايەتتۇر -،دېدى.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىن چىقىرىلغان ۋاقتىدا ،ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ«﴿ :بىز ئەلۋەتتە
(((
ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىمىز) ،چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز»﴾
دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .ئاندىن :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىنى چىقىرىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن شەكسىز
ھاالك قىلىنىدۇ -،دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا ،زۇلۇمغا
ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن( ،قارشىلىق كۆرسىتىشكە) رۇخسەت قىلىندى ،ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە
ئەلۋەتتە قادىر﴾ ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن ئۇزاققا قالماي بىر ئۇرۇشنىڭ بولىدىغانلىقىنى بىلىپ

يەتتىم -،دېدى.

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :بۇ ئايەت جىھاد ھەققىدە چۈشكەن تۇنجى
ئايەتتۇر -،دېگەنلىكىنى قوشۇپ قويدى .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر﴾ يەنى ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە (ئۇالرنى) جىھاد
قىلدۇرماستىن ياردەم بېرىشكە قادىردۇر .لېكىن ،ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ ئۆزىنىىڭ يولىدا تىرىشچانلىق
كۆرسىتىشىنىخااليدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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 ئۇالرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ئۇنى ئۇالرغا تونۇتتى (يەنى
جەننەتكە كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگەندەكال بىلىدۇ)﴾(((﴿ ،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 تەسەللىي) بېرىدۇ ،ھەم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس
قىلىدۇ .ﷲ خالىغان ئادەمنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ .ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمىر قىلىش ۋە مۇشەققەتلىك ئىشالرغا
تەكلىپ قىلىش بىلەن) سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن (ﷲ نىڭ يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى
ۋە (جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە) چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى بىلگەنگە ،سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا
((( بەقەرە سۈرىسى  156ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  4ـ  5ـ  6ـ ئايەتلەر.
((( تەۋبە سۈرىسى  14ـ  15ـ ئايەتلەر.

ھەج سۈرىسى

قەدەر﴾((( بۇالردىن باشقا بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
شۇڭا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە
قادىر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن شۇنداق قىلدى -،دېدى.
ﷲ تائاال جىھاد قىلىشنى مۇسۇلمانالر مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كەلگەندىن كېيىن يولغا قويدى.
جىھاد ھەقىقەتەن ئەڭ مۇناسىپ ۋاقىتتا يولغا قويۇلدى .چۈنكى ،مۇسۇلمانالر مەككىدىكى چېغىدا
مۇشرىكالرنىڭ سانى ئۇالردىن خېلىال كۆپ ئىدى .مەككىلىكلەرنىڭ سانىنىڭ ئون پىرسەنتىنىمۇ
ئىگەللىمەيدىغان مۇسۇلمانالر  90پىرسەنتتىن ئارتۇق كاپىرالر بىلەن جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلسا ،ئۇالرغا
ھەقىقەتەن ئېغىر كېلەتتى( .سانى  80دىن ئاشىدىغان) مەدىنىلىكلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بەيئەت قىلغان كېچىسى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مىنادىكى كاپىرالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈۋېتەيلىمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن تېخى بۇنداق قىلىشقا بۇيرۇلمىدىم» دېدى.
مۇشرىكالرھەددىدىنئېشىپ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىئۆزئىچىدىنچىقىرىۋەتتى.ئۇنىئۆلتۈرۈشمەكچى
بولدى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى بىرنەچچە يەرگە بۆلۈۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر
قىسىملىرى ھەبەشىستانغا ،بىر قىسىملىرى مەدىنىگە كەتتى .مەدىنىگە كەتكەنلەر ئۇ يەردە يەرلىشىپ
بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇالرنىڭ قېشىغا يېتىپ باردى .ساھابىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەتراپىغا يىغىلدى ۋە ئۇنىڭ ياردىمىدە بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسۇلمانالرغا ئىسالم
دۆلىتى ۋە ئۆزلىرىنى قوغدىيااليدىغان بىر ئورۇن ھازىرالندى .شۇندىن كېيىن ﷲ تائاال كاپىر بىلەن
جىھاد قىلىشنى يولغا قويۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا ،زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن،
(قارشىلىق كۆرسىتىشكە) رۇخسەت قىلىندى ،ﷲ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر( ،ئۇالر) پەقەت
پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى﴾ .بۇ ئايەت بۇ

توغرىسىدا چۈشكەن تۇنجى ئايەتتۇر.

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :مەككىدىن مەدىنىگە ناھەق ھەيدەپ
چىقىرىۋېتىلگەنلەر بولسا ،مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئۇالر ئۆز
قەۋملىرىگە ھېچقانداق ئەسكىلىك قىلمىغان ئىدى .ئۇالرنىڭ ﷲ نى بىر دەپ تونىغاندىن ۋە شېرىكى
يوق بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلغاندىن باشقا ھېچقانداق گۇناھى يوق ئىدى ،لېكىن بۇ مۇشرىكالرنىڭ
ئالدىدا ئەڭ چوڭ گۇناھ ھېسابالندى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ
غا ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتىڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى﴾(((.
﴿ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى بىر  -بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاال
بىر قەۋمنى يەنە بىر قەۋم بىلەن قوغدىمىغان بولسا ۋە بىرەر ئىنساننىڭ يامانلىقىنى يەنە ئىنسانغا ئاتا
قىلغان بەلگىلىك كۈچ ـ قۇدرەت ۋە ئەقىل ـ پاراسەت بىلەن توسمىغان بولسا ،ئەلۋەتتە زېمىن ئەسكىلىك
بىلەن توشۇپ كېتەتتى ۋە كۈچلۈكلەر ئاجىزالرنى يەپ كەتكەن بوالتتى.
﴿راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى﴾ قەتادە :بۇ سائىبلەرنىڭ ئىبادەتخانلىرىدۇر (يەنە بىر رىۋايەتتە:
ئوتپەرەسلەرنىڭ ئىبادەتخانىلىرىدۇر) -،دېدى .مۇقاتىل ئىبنى ھاييان :بۇ( ،ئىبادەت ئۈچۈن) يول
((( مۇھەممەد سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۈستىگە سېلىنغان ئۆيلەردۇر -،دېدى.
﴿چېركاۋالر﴾ يەنى بۇ ئىبادەتخانىدىن چوڭراق بولۇپ ،بۇنىڭدا ئىبادەت قىلىدىغانالرنىڭ سانى
بۇرۇنقىسىدىن كۆپرەكتۇر -،دېدى .ئەبۇ ئالىيە ،قەتادە ،زەھھاك ،ئىبنى سەخرى ،مۇقاتىل ئىبنى
ھاييان ،خۇسەيپ ۋە باشقىالرنىڭ قارىشىچە ،بۇمۇ خرىستىئانالرنىڭ ئىبادەتخانىسىدۇر .ئىبنى جەرىر
مۇجاھىد ۋە بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ :بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىسىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلدى.
﴿يەھۇدىيالرنىڭئىبادەتخانىلىرى﴾ئەۋفىيئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭ:بۇچېركاۋالردۇر-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئەبۇئالىيە بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ :بۇ سائىبالرنىڭ ئىبادەتخانىسىدۇر-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى ئەبۇنەجىيھ مۇجاھىدنىڭ :بۇ ،كىتاب بېرىلگەن كىشىلەر ۋە
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن يول ئۈستىدە سېلىنغان ئىبادەتخانىالردۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
﴿ۋە ﷲ نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مەسچىتلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى﴾ يەنى بۇ مۇسۇلمانالر
ئۈچۈندۇر .بەزى ئالىمالر مۇنداق دېدى :بۇ ئاددىيدىن يۇقىرىغا ئۆرلەش ئۇسلۇبىدۇر .ﷲ تائاال ئىبادەت
ئۈچۈن تەييارالنغان يەرلەرنىڭ بايانىنى (ئاددىيسى بولغان) راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرىدىن باشالپ،
ئەڭ ئاۋات ،توغرا كۆز قاراشقا ئىگە كىشىلەر ئىبادەت قىلىدىغان ۋە ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ سانى ئەڭ
كۆپ بولغان مەسچىتكە كېلىپ توختىدى.
﴿كىمكى ﷲ نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن ،ئەلۋەتتە ﷲ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ ،ﷲ ئەلۋەتتە
كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲ غا (يەنى ﷲ

نىڭ دىنىغا) ياردەم بەرسەڭالر ،ﷲ سىلەرگە (دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنى
(ئۇرۇش مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ ،كاپىرالرنى ﷲ ھاالك قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىنى
بىكارقىلىدۇ﴾(((.
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﴿ئەلۋەتتە ﷲ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ ،ﷲ ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
ئۆزىنى كۈچلۈك ۋە غالىب دەپ سۈپەتلىدى .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلەن ھەممە نەرسىنى
ياراتتى ۋە ئۇ نەرسىلەرگە ئۆزلىرىگە مۇناسىب ۋەزىپە ۋە تۈزۈملەرنى بېكىتتى .ﷲ تائاال غالىب بولغاچقا
ھېچ بىر نەرسە ئۇنى تىزگىنلىيەلمەيدۇ ۋە يېڭەلمەيدۇ .ئەكسىچە ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ئالدىدا باش
ئېگىدۇ ۋە ئۇنىڭغا مۇھتاج بولىدۇ .كۈچلۈك ۋە غالىب بولغان ﷲ تائاال كىمگە ياردەم ،ئەلۋەتتە ئۇ كىشى
غەلىبە قىلىپ ،ئۇنىڭ دۇشمىنى مەغلۇپ بولىدۇ.
ﷲتائاالبۇھەقتەمۇنداقدېدى﴿:بىزنىڭپەيغەمبەربەندىلىرىمىزھەققىدىكىسۆزلىرىمىزئالدىنئاال
ئېيتىلغان ،ئۇالر چوقۇم نۇسرەت تاپقۇچىالردۇر ،بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر﴾(((،
﴿ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزغا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ
ھەقىقەتەنكۈچلۈكتۇر،غالىبتۇر﴾(((.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  7ـ  8ـ ئايەتلەر.
((( ساففات سۈرىسى  171ـــ  173ـ ئايەتلەر.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

*******
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
(ﷲ نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر) شۇنداق كىشىلەردۇركى ،ئەگەر ئۇالرنى يەر
يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،زاكات بېرىدۇ ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ،
يامان ئىشالردىن توسىدۇ .ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲ غا مەنسۇپتۇر (يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە ﷲ
غا قايتىدۇ)﴿.﴾41

مۇسۇلمانالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىنى تۇرغۇزۇش ئىمكانىيىتىگە
ئېرىشكەندە ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيەتلىرى
﴿(ﷲ نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر) شۇنداق كىشىلەردۇركى ،ئەگەر ئۇالرنى يەر
يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،زاكات بېرىدۇ ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ ،يامان
ئىشالردىن توسىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئوسمان ئىبنى ئەففاننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

بۇ ئايەت بىزنىڭ ھەققىمىزدە چۈشكەن .بىز پەقەت“ :پەرۋەردىگارىم ﷲ دۇر” دېگەنلىكىمىز ئۈچۈنال
يۇرتلىرىمىزدىن قوغالپ چىقىرىلدۇق .شۇنىڭ بىلەن ،باشقا يەرلەرگە بېرىپ ئورۇنالشتۇق ،بىز ئۇ
يەرلەردە نامازنى ئادا قىلدۇق ،زاكات بەردۇق ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇدۇق ۋە يامان ئىشالردىن توستۇق.
ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر ،بۇ ئايەت مەن ۋە باشقا سەبداشلىرىم ئۈچۈندۇر.
ئەبۇئالىيە :ئايەتتە بايان قىلىنغان كىشىلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
ساباھ ئىبنى سۇۋاد كىندى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىزنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىلىڭالركى ،بۇ ئايەتتە بۇيرۇلغانالرنى قىلىش پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ
باشلىقىنىڭال مەسئۇلىيىتى ئەمەس ،بەلكى پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتىدۇر .بىلىڭالركى،
مەن سىلەرگە باشلىقنىڭ قانداق مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى ۋە سىلەرنىڭ قانداق مەسئۇلىيىتىڭالرنىڭ
بارلىقىنى سۆزلەپ بېرىمەن .باشلىقنىڭ مەسئۇلىيىتى بولسا ،سىلەر ئۆز ئۈستۈڭالردىكى ﷲ نىڭ
ھوقۇقلىرىنى ئادا قىلمىساڭالر ،سىلەرنى جازاالش ،بىرىڭالرنىڭ يەنە بىرىڭالرنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىنى
ئېلىپ بېرىش ۋە سىلەرنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە توغرا يولغا باشالشتۇر .سىلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىڭالر بولسا،
زورالنماستىن ،مەجبۇرالنماستىن ۋە مۇناپىقلىق قىلماستىن چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن بويسۇنۇشتۇر».

ئەتىيە ئەۋفىي مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ﷲ نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر)
شۇنداق كىشىلەردۇركى ،ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق ،نامازنى ئادا قىلىدۇ﴾...

دېگەن ئايىتى﴿ :ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن
بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ،ئۇالر ئۈچۈن
تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ
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بېرىشنى ۋەدە قىلدى ،ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ ،شۇ ۋەدىدىن
كېيىن كاپىر بولغانالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴾((( دېگەن ئايىتىگە ۋە﴿ :ئىشالرنىڭ
ئاقىۋىتى ﷲ غا مەنسۇپتۇر (يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە ﷲ غا قايتىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ياخشى ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۈپ»﴾((( دېگەن ئايىتىگە ئوخشايدۇ.
زەيد ئىبنى ئەسلەم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲ غا مەنسۇپتۇر (يەنى ھەممە ئىشالر
ئاخىرەتتە ﷲ غا قايتىدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :كىشىلەرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەل ـ

ئىبادەتلىرىنىڭ ساۋابى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىدۇر -،دېدى.

*******
ﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ئەگەر (مەككە مۇشرىكلىرى) سېنى ئىنكار قىلسا (سەن تۇنجى ئىنكار قىلىنغۇچى پەيغەمبەر
ئەمەسسەن ،سەندىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر ئىنكار قىلىنىپ سەۋر قىلىشقان) ،ئۇالردىن بۇرۇن نۇھنىڭ
قەۋمى ئاد (خەلقى) ،سەمۇد (خەلقى) ،ئىبراھىمنىڭ قەۋمى ،لۇتنىڭ قەۋمى ،مەديەن ئاھالىسى
(پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان ،مۇسامۇ ئىنكار قىلىنغان ،كاپىرالرغا مۆھلەت بەردىم ،ئاندىن ئۇالرنى
جازالىدىم ،مېنىڭ (ئۇالرغا بەرگەن) جازايىم قانداق ئىكەن؟﴿ .﴾44 - 42نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم
بولغانلىقلىرى ئۈچۈن (شەھەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ) ئۆگزىلىرى ئۆرۈلۈپ ،ئۈستىگە تاملىرى يىقىلغان نۇرغۇن
تاشالندۇق قۇدۇقالر ۋە ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز) قالغان﴿ .﴾45ئۇالر زېمىندا سەير قىلمىدىمۇ؟ شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر (يەنى سەير قىلىپ) چۈشىنىدىغان دىلالرغا ياكى ئاڭاليدىغان قۇالقالرغا ئىگە بولمىدىمۇ؟
ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ ،لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي كورلۇق
كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ كورلۇقىدۇر ،كور ئادەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ)﴿.﴾46

ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتى
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(پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭقەۋملىرىدىن)قارشىلىقكۆرسەتكۈچىلەرپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى
ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلىپ بېرىش بىلەن تەسەللىي بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر (مەككە مۇشرىكلىرى)
سېنى ئىنكار قىلسا (سەن تۇنجى ئىنكار قىلىنغۇچى پەيغەمبەر ئەمەسسەن ،سەندىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر

((( نۇر سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  125ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ئىنكار قىلىنىپ سەۋر قىلىشقان) ،ئۇالردىن بۇرۇن نۇھنىڭ قەۋمى ئاد (خەلقى) ،سەمۇد (خەلقى)،
ئىبراھىمنىڭ قەۋمى ،لۇتنىڭ قەۋمى ،مەديەن ئاھالىسى (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان ،مۇسامۇ ئىنكار
قىلىنغان ،كاپىرالرغا مۆھلەت بەردىم ،ئاندىن ئۇالرنى جازالىدىم ،مېنىڭ (ئۇالرغا بەرگەن) جازايىم قانداق
ئىكەن؟﴾

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇمۇسانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال زالىمغا مۆھلەت بېرىدۇ ،ﷲ تائاال زالىمنى ھاالك قىلغان ۋاقىتتا،
زالىم ﷲ تائاالنىڭ ھاالك قىلىشىدىن قۇتۇاللمايدۇ» دەپ ،ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ
زالىم يۇرتالر (ئاھالىسى) نى ھاالك قىلسا ،ئەنە شۇنداق ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن
تولىمۇ قاتتىقتۇر﴾((( دېگەن ئايىتىنى ئوقۇدى.
﴿نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم بولغانلىقلىرى ئۈچۈن﴾ يەنى ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغانلىقى ئۈچۈن(﴿ ،شەھەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ) ئۆگزىلىرى ئۆرۈلۈپ ،ئۈستىگە تاملىرى يىقىلغان﴾ يەنى ئۇ
شەھەر كىشىلىرىنىڭ ئۆيلىرى خارابىلىققا ئايالندى ۋە ئۇ شەھەر قۇرۇلۇشى بۇزۇلۇپ كەتتى.
﴿نۇرغۇن تاشالندۇق قۇدۇقالر﴾ يەنى ئەسلىدە (سۇغا كەلگۈچىلەرنىڭ كۆپلىكىدىن) كىشىلەر
قىستا ـ قىستاڭدا كېلىپ سۇ ئالىدىغان ئۇ قۇدۇقالرغا ھازىر بىرەر كىشىمۇ سۇ ئالغىلى كەلمەيدىغان
بولدى.
﴿ۋە ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز) قالغان﴾ ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :گەج بىلەن
ئاقارتىلغان (ئىمارەتلەر ئاھالىسىز قالغان) دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ،مۇجاھىد،
ئەتا ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇمەلىھ ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنىڭدەك
دېدى .بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز قالغان) دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
يەنە بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ناھايىتى پۇختا ۋە مۇستەھكەم ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز قالغان)
دېگەنلىكتۇر -،دېدى .بۇ قاراشالر مەنا جەھەتتە بىر  -بىرىگە يېقىن بولۇپ ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا
ھېچقانداقزىتلىقيوق.چۈنكى،ئۇئىمارەتلەرنىڭچىڭلىقى،ئېگىزلىكى،مۇستەھكەملىكىۋەپۇختىلىقى
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى ئۆزلىرىنىڭ ئاھالىلىرىگە چۈشۈشىدىن ساقالپ قااللمىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :قەيەردە بولماڭالر (ئەجەل كەلگەندە) ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ ،سىلەر مۇستەھكەم
قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ﴾(((.
﴿ئۇالر زېمىندا سەير قىلمىدىمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر تەنلىرى ۋە پىكىرلىرى بىلەن (زېمىندا ساياھەت
قىلىپ يۈرمىدىمۇ) ،بۇنداق قىلىش (خۈددى ئىبنى ئەبۇدۇنيا دېگەندەك) كىشىلەرنىڭ ۋەز ـ نەسىھەت
ئېلىشىئۈچۈنيېتەرلىكتۇر.
بەزى ھېكمەت ئىگىلىرى مۇنداق دېدى :سەن دىلىڭنى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن تىرىلدۈرگىن،
پىكىر يۈرگۈزۈش بىلەن نۇرالندۇرغىن ،مال ـ دۇنيانى سۆيمەسلىك بىلەن چېنىقتۇرغىن ،ئىشەنچ بىلەن
كۈچلەندۈرگىن ،ئۆلۈمنى ياد ئېتىش بىلەن باش ئەگدۈرگىن( ،ﷲ تائاال ئۈچۈن) ئەس  -ھوشۇڭنى
(يەنى خۇدۇڭنى) يوقىتىش بىلەن ئۇنى دەڭسەپ باققىن ،ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ پاجىئەلىرىنى كۆرسەتكىن،
((( ھۇد سۈرىسى  102ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زاماننىڭ ئۈستۈن كېلىپ قېلىشىدىن ئۇنى ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇنىڭغا ھەمىشە خالىغىنىنى قىلىشنى يامان
كۆرسەتكىن،ئۆتكەنكىلەرنىڭخەۋەرلىرىنىبىلدۈرگىن،بۇرۇنقىالرغاكەلگەنكەلگۈلۈكلەرنىئەسلەتكىن.
ئۇنى ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىدا ساياھەت قىلدۇرغىن ،ئۇالردىن قالغان ئىش  -ئىزالرغا قاراتقىن ۋە ئۇنىڭغا
بۇرۇن ئۆتكەن (ئىنكار قىلغۇچى) ئۈممەتلەرگە كەلگەن ئازاب ۋە غەزەبلەرنى كۆرسەتكىن».
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇالر (يەنى سەير قىلىپ) چۈشىنىدىغان دىلالرغا ،ياكى ئاڭاليدىغان قۇالقالرغا ئىگە
بولمىدىمۇ؟ ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ ،لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي
كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ كورلۇقىدۇر ،كور ئادەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ)﴾ يەنى

(ھەقىقىي) كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،بەلكى دىلنىڭ كورلۇقىدۇر .دىل كور بولسا ،كۆزنىڭ
كۆرۈش قۇۋۋىتى ھەرقانچە ساغالم بولغان تەقدىردىمۇ ،يەنە ۋەز ـ نەسىھەت ۋە چۈشەنچە قوبۇل
قىاللمايدۇ .بۇ ھەقتە ھىجرىيەنىڭ  517ـ يىلى ۋاپات بولغان ئەندەلۇسلىق ئەبۇمۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبنى
مۇھەممەد ئىبنى سارە تۆۋەندىكى گۈزەل شېئىرىنى ئوقۇدى:
ئى گۇمراھلىققا قۇالق سېلىپ ياشايدىغان ئىنسان!
قېرىلىقىڭ ،ئاق چاچلىرىڭ چاقىرىدۇ ئۆلۈمنى.
تىڭشىمىساڭ ،ئەگەردە سەن پايدىلىق ۋەز ـ نەسىھەت،
نە پايدىدۇر قۇالق بىلەن كۆزلىرىڭنىڭ بولغىنى؟
كىمنىڭكى گەر كۆزلىرى كۆرمىسە شۇ ھەقنى ھەم،
شۇدۇر ئۇنىڭ ھاياتلىقتا خاتا يولنى تۇتقىنى.
گۇمراھلىقتا ياشاپ ئۆتەر ئاشۇ كىشى تا ئەبەد،
گاس ئەمەستۇر ،كور ئەمەستۇر توغرا يولدا تۇرغىنى.
زامان ،دۇنيا ،پەلەكلەر ھەرگىز مەڭگۈ تۇرمايدۇ،
قۇياش بىلەن ئايدەك ھەم يورۇقلۇقالر بەرگىنى.
كېلەر ئۆلۈم ھەممىگە خاھىشالرغا باقماستىن،
ئۆچ كۆرسىمۇ ئۆلۈمدە تاشالشقا ئۆز يۇرتىنى.
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن سەندىن ئازابنىڭ تېز
نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ (ئازاب چوقۇم نازىل بولىدۇ ،لېكىن ئۇنىڭ نازىل بولۇشىنىڭ مۇئەييەن
ۋاقتى ـ سائىتى بولىدۇ) ،ﷲ ۋەدىسىگە ھەرگىز خىالپلىق قىلمايدۇ (ﷲ بەندىلىرىنى جازاالشقا
ئالدىراپ كەتمەيدۇ) ،ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكى بىر كۈن سىلەر سانايدىغان مىڭ
يىلچىلىكتۇر﴿ ).﴾47نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم تۇرۇقلۇق ،ئۇالرغا مەن مۆھلەت بەردىم (ئۇالر بۇ

ھەج سۈرىسى

مۆھلەتكە مەغرۇر بولۇپ كەتتى) ،ئاندىن (يەنى ئۇالرغا ئۇزاق مۇددەت مۆھلەت بەرگىنىمدىن كېيىن) ئۇالرنى
جازالىدىم ،ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر (يەنى ئاخىر ھەممىسى ماڭا كېلىدۇ)﴿.﴾48

كاپىرالرنىڭ ئازابنىڭ كېلىشىنى تەلەپ قىلىشلىرى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى
مۇشرىكالر) (مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن سەندىن ئازابنىڭ تېز نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ (ئازاب
چوقۇم نازىل بولىدۇ ،لېكىن ئۇنىڭ نازىل بولۇشىنىڭ مۇئەييەن ۋاقتى ـ سائىتى بولىدۇ)﴾ يەنى ﷲ

تائاالنى ،كىتابىنى ،پەيغەمبىرىنى ۋە قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلغۇچى ئاشۇ كاپىرالر سەندىن ئازابنىڭ
تېزرەك كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر« :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ
تەرىپىڭدىننازىلبولغانھەقىقەتبولىدىغانبولسا،ئاسماندىنئۈستىمىزگەتاشياغدۇرغىنياكىبىزنى
قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!» دېدى﴾(((﴿ ،ئۇالر (مەسخىرە قىلىش يولى بىلەن)« :پەرۋەردىگارىمىز!
(سەن بىزگە ئازابتىن ۋەدە قىلغان) نېسىۋىمىزنى بىزگە بالدۇرراق ـ قىيامەت كۈنىدىن ئىلگىرى بەرگىن»
دېيىشتى﴾(((.
﴿ﷲ ۋەدىسىگە ھەرگىز خىالپلىق قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال قىيامەتنى مەيدانغا كەلتۈرۈش،
دۈشمەنلىرىدىن ئىنتىقام ئېلىش ۋە يېقىن بەندىلىرىنى ئىززەتلەشكە قىلغان ۋەدىسىگە ھەرگىز خىالپلىق
قىلمايدۇ.

﴿ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكى بىر كۈن سىلەر سانايدىغان مىڭ يىلچىلىكتۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى ۋە ھەرقانچە كېچىكتۈرسىمۇ ۋە مۆھلەت
بەرسىمۇ،ئازابقاتېگىشلىكبولغانالرنىڭ(ئۆزىنىڭتۇتۇشىدىن)قۇتۇلۇپكېتەلمەيدىغانلىقىنىبىلگەچكە،
مەخلۇقاتلىرىنىڭ سانىشىچە بولغان مىڭ يىل ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ ھۆكمىگە نىسبەتەن بىر
كۈندەكتۇر.

﴿نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم تۇرۇقلۇق ،ئۇالرغا مەن مۆھلەت بەردىم (ئۇالر بۇ مۆھلەتكە مەغرۇر
بولۇپ كەتتى) ،ئاندىن (يەنى ئۇالرغا ئۇزاق مۇددەت مۆھلەت بەرگىنىمدىن كېيىن) ئۇالرنى جازالىدىم،
ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر (يەنى ئاخىر ھەممىسى ماڭا كېلىدۇ)﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم

ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مۇسۇلمانالرنىڭ پېقىرلىرى بايلىرىدىن جەننەتكە يېرىم كۈن (يەنى  500يىل) بۇرۇن كىرىدۇ».
ئەبۇداۋۇد سەئد ئىبنى ۋاققاستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ھەقىقەتەن مەن ئۈممەتلىرىم
ئىچىدىكى بايالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) پېقىرالردىن كېچىكتۈرۈپ قويۇشى
بىلەن پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا (ئاخىرەتنىڭ كۈنلىرىدىن) يېرىم كۈن سەۋر قىلىپ تۇرۇشتىن ئاجىز
كېلىپ قالماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .سەئدتىن :يېرىم كۈن قانچىلىك
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسى  16ـ ئايەت.
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ۋاقىتقا توغرا كېلىدۇ؟ -دەپ سورالغاندا ،سەئد :ھازىرقى كۈنلەرنىڭ  500يىلىغا توغرا كېلىدۇ -،دەپ
جاۋاب بەردى.

*******
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
(ئى مۇھەممەد! ﷲ نىڭ ئازابىنىڭ تېز نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلغۇچىالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئى
ئىنسانالر! سىلەرگە مەن ھەقىقەتەن ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴿ .﴾49ئىمان ئېيتقانالر ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ﴿ .﴾50بىزنى ئاجىز بىلىپ
ئايەتلىرىمىزنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشقۇچىالر ـ ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر﴿.﴾51

ياخشى كىشىلەرنىڭ مۇكاپاتى ۋە يامان كىشىلەرنىڭ جازاسى
كاپىرالر مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئازابنىڭ تېز چۈشۈشىنى تەلەپ
قىلغاندا ﴿(ئى مۇھەممەد! ﷲ نىڭ ئازابىنىڭ تېز نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلغۇچىالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئى
ئىنسانالر! سىلەرگە مەن ھەقىقەتەن ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴾ يەنى ﷲ تائاال مېنى سىلەرگە
قاتتىق بىر ئازابنىڭ ئالدىدىكى ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتى ،سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن ماڭا
ھېچ بىر مەسئۇلىيەت يۈكلەنمەيدۇ .ئىشلىرىڭالر ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇلغاندۇر .ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا
سىلەرگە ئازابنى بۇرۇنال چۈشۈرىدۇ ،خالىسا كېچىكتۈرىدۇ ،خالىسا تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى
قوبۇل قىلىدۇ ،خالىسا بەتبەختلىك يېزىلىپ كەتكەن كىشىنى ئازدۇرۇۋېتىدۇ .ئۇ خالىغاننى قىلىدىغان
زاتتۇر (ئۇنىڭغا ھېچ كىشى قارشى چىقالمايدۇر) .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ
ھۆكمىگە ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇ .ﷲ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾(((.
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﴿ئىمان ئېيتقانالر ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر﴾ يەنى چىن دىلىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلىغانالر ﴿مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا
(يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ﴾ يەنى ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەتكە ،ئاز بولسىمۇ قىلغان
ياخشى ئىش ـ ئەمەلى ئۈچۈن مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ.
﴿بىزنى ئاجىز بىلىپ ئايەتلىرىمىزنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشقۇچىالر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسىھەققىدە:كىشىلەرنىڭپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغائەگىشىشىگەتوسالغۇبولۇپ﴿،ئايەتلىرىمىزنى
يوققا چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشقۇچىالر﴾ دېگەنلىكتۇر -،دېدى( .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە) ئابدۇلالھ
ئىبنى زۇبەيرىمۇ شۇنداق دېدى.
﴿ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر﴾ يەنى ئۇالر ئازابى ،قىيىن ـ قىستىقى قاتتىق بولغان كۆيدۈرگۈچى
((( رەئد سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

ئوتقا كىرگۈچىلەردۇر .ﷲ تائاال بىزنى ئۇ ئوتتىن ساقلىسۈن! ﷲ تائاال كاپىرالرنى قاتتىق ئازاباليدىغانلىقى
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :كاپىر بولغانالرغا ۋە (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن (يەنى دىنىدىن)
توسقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئازاب ئۈستىگە ئازاب قوشۇپ ،زىيادە ئازاب
قىلىمىز﴾(((.

*******
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن قايسىبىر رەسۇل ،قايسىبىر پەيغەمبەر بولمىسۇن ،ئۇ (ﷲ
نازىل قىلغان ئايەتلەرنى) ئوقۇغان چاغدا ،شەيتان ھامان ئۇنىڭ قىرائىتىگە (شۈبھە) سالىدۇ .ﷲ
شەيتاننىڭ سالغان شۈبھىسىنى بەربات قىلغاندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى مۇستەھكەم قىلىدۇ.
ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿( .﴾52ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى)
دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) ئىللىتى بارالرنى ،دىللىرى قەساۋەتلىشىپ كەتكەنلەرنى (يەنى ئەبۇجەھل،
نەزر ،ئۇتبەگە ئوخشاش ﷲ نىڭ زىكرىگە دىلى ئېرىمەس كۇففارالرنى) شەيتاننىڭ سالغان شۈبھىسى
بىلەن سىناش ئۈچۈندۇر ،زالىمالر (يەنى يۇقىرىدىكى مۇناپىقالر ،مۇشرىكالر) ھەقىقەتەن (ﷲ غا ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە) قاتتىق ئاداۋەتتىدۇر﴿( .﴾53ﷲ 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﴿.﴾54

شەيتاننىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ قىرائىتىگە ئارىلىشىدىغانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ
ئۇنى بىكار قىلىۋېتىدىغانلىقى
كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر :بۇ يەردە بۇتالرنىڭ ھېكايىسىنى((( ۋە ھەبەشىستانغا ھىجرەت
((( نەھل سۈرىسى  88ـ ئايەت.
((( يەنى كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەرەم مەسجىدىدە كاپىرالر بىلەن بىللە
ئولتۇرغان ئىدى ،ﷲ ئۇنىڭغا نەجم سۈرىسىنى چۈشۈردى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرىنى كاپىرالرغا ئوقۇپ
بېرىپ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! الت ،ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى بولغان ماناتالر (اللە تائاالدەك كۈچ  -قۇۋۋەتكە
ئىگىمۇ؟)﴾ دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە ،شەيتان :ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا شاپائەتلىرى قوبۇل قىلىنىدىغان
بۇتالردۇر دېگەن سۆزنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلىغا سېلىپ قويىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرىگە
شۇ سۆزنى قوشۇپ ئوقۇيدۇ .كاپىرالر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇتلىرىمىزنىڭ ياخشى تەرىپىنى قىلدى دەپ ئويالپ
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قىلىپ بارغان مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئىمان ئېيتتى دەپ گۇمان قىلىپ
ھەبەشىستاندىن قايتىپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .لېكىن ،تەپسىرشۇناسالرنىڭ بايان قىلغان بۇ
ھېكايىسى توغرىلىق دەرىجىسىگە يەتمىگەن بىر باياندىن ئىبارەتتۇر.
﴿بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن قايسىبىر رەسۇل ،قايسىبىر پەيغەمبەر بولمىسۇن ،ئۇ (ﷲ نازىل
قىلغان ئايەتلەرنى) ئوقۇغان چاغدا ،شەيتان ھامان ئۇنىڭ قىرائىتىگە (شۈبھە) سالىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر سۆزلىسە ،شەيتان ئۇنىڭ سۆزىگە شۈبھە سالىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال شەيتان سالغان
شۈبھىنىيوقىتىۋېتىدۇ.

﴿ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى مۇستەھكەم قىلىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇ (ﷲ نازىل
قىلغان ئايەتلەرنى) ئوقۇغان چاغدا ،شەيتان ھامان ئۇنىڭ قىرائىتىگە (شۈبھە) سالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ

مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
سۆزلىسە ،شەيتان ئۇنىڭ سۆزىگە شۈبھە تاشاليدۇ .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
پەيغەمبەر گەپ قىلسا ،شەيتان ئۇنىڭ گېپىگە شۈبھە تاشاليدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە بەغەۋى
ۋە كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئۆزىگە چۈشۈرۈلگەن كىتابنى ئوقۇغاندا،
شەيتان ئۇنىڭ ئوقۇشىغا شۈبھە تاشاليدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە زەھھاكمۇ شۇنداق دېدى.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :پەيغەمبەر ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ئوقۇسا ،شەيتان
ئۇنىڭ گېپىگە شۈبھە تاشاليدۇ -،دەيدۇ.
﴿ﷲ شەيتاننىڭ سالغان شۈبھىسىنى بەربات قىلغاندىن كېيىن﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال
شەيتان تاشلىغان شۈبھىنى يوق قىلىدۇ.
﴿ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال كەلگۈسىدە بولىدىغان بارلىق ئىشالرنى ۋە
ھادىسىلەرنى بىلىدۇ ،ئۇنىڭغا ھېچ نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ.
﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشلىرىدا ،يارىتىشىدا،
بۇيرۇقلىرىدا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
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﴿(ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى) دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) ئىللىتى بارالرنى﴾ يەنى دىللىرىدا شەك،
شېرىك ،كۇپۇرلۇق ۋە مۇناپىقلىق بارالرنى﴿ ،دىللىرى قەساۋەتلىشىپ كەتكەنلەرنى (يەنى ئەبۇجەھل،
نەزر ،ئۇتبەگە ئوخشاش ﷲ نىڭ زىكرىگە دىلى ئېرىمەس كۇففارالرنى) شەيتاننىڭ سالغان شۈبھىسى
بىلەن سىناش ئۈچۈندۇر﴾.
ئىبنى جەرىر ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى) دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) ئىللىتى
بارالرنى﴾ دېگەن ئايىتىدىن مۇناپىقالر﴿ ،دىللىرى قەساۋەتلىشىپ كەتكەنلەرنى (يەنى ئەبۇجەھل ،نەزر،
(خوشال بولۇپ) ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۈرىنىڭ ئايىغىدىكى سەجدە ئايىتىنى ئوقۇپ سەجدە قىلغاندا ،كاپىرالرمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سەجدە قىلىدۇ ،بۇنى ئاڭلىغان ھەبەشىستاندىكى مۇسۇلمانالر كاپىرالرنىڭ
ھەممىسى مۇسۇلمان بولۇپتۇ دەپ ھەبەشىستاندىن قايتىپ كەلگەن -،دەپ بايان قىلىدۇ.

ھەج سۈرىسى

ئۇتبەگە ئوخشاش ﷲ نىڭ زىكرىگە دىلى ئېرىمەس كۇففارالرنى)﴾ دېگەن ئايىتىدىن مۇشرىكالر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ.
﴿زالىمالر (يەنى يۇقىرىدىكى مۇناپىقالر ،مۇشرىكالر) ھەقىقەتەن (ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە)
قاتتىق ئاداۋەتتىدۇر﴾ يەنى (زالىمالر) قاتتىق گۇمراھلىقتىدۇر ،قارشىلىق كۆرسەتكۈچىدۇر ،ھەقىقەتتىن ۋە

توغرىدىن بەك يىراق بولغان تەرسالىق ئىچىدىدۇر.

﴿(ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى) ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ قۇرئاننىڭ پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن
كەلگەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بىلىشلىرى ،شۇنىڭ بىلەن ئىمان ئېيتىشلىرى ،دىللىرىنىڭ قۇرئانغا
بويسۇنۇشى ئۈچۈندۇر﴾ ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىيااليدىغان ،پايدىلىق ئىلىم بېرىلگەن كىشىلەرنى،

ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتقان كىشىلەرنى ،ساڭا ۋەھىي قىلغان نەرسىمىزنىڭ
پەرۋەردىگارىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بىلسۇن دېگەنلىكىمىز
ئۈچۈندۇر ،پەرۋەردىگارىڭ ئۇ ھەقىقەتنى ئۆز ئىلمى بىلەن چۈشۈردى ۋە ئۇنى باشقا بىر نەرسىنىڭ
ئۇنىڭغا ئارىلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىدى ۋە قوغدىدى.
بەلكى ئۇ ،ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايىتىدە سۈپەتلىگەن ئۇلۇغ بىر كىتابتۇر﴿ :ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ،
ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى،
مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾(((.
﴿ﷲ مۆمىنلەرنى ھەقىقەتەن توغرا يولغا باشلىغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە توغرا يولغا باشاليدۇ .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى دۇنيادا توغرا يولغا باشاليدۇ دېگىنىمىز ،ﷲ
تائاال ئۇالرنى ھەقكە ئەگىشىشكە باشاليدۇ .ناھەقچىلىككە قارشى تۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشتا ئۇتۇق
ئاتا قىلىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى ئاخىرەتتە توغرا يولغا باشلىشى بولسا ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئاخىرەتتە
جەننەتلەرنىڭ ئالىي ئورۇنلىرىغا يەتكۈزىدىغان ،قاتتىق ئازابتىن ۋە جەھەننەمدىن ساقالپ قالىدىغان
يولالرغاباشاليدىغانلىقىدۇر.

*******
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
كاپىرالر تاكى ئۇالرغا قىيامەت ئۇشتۇمتۇت كەلگۈچە ياكى ئۇالرغا قىيامەت كۈنىنىڭ ئازابى يەتكۈچە
قۇرئاندىن ھامان شەكلىنىدۇ﴿ .﴾55بۇ كۈندە پادىشاھلىق (يالغۇز) ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ بەندىلەر
ئارىسىدا (ئادىل) ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر (تۈرلۈك) نازۇ نېمەتلەر
بار جەننەتلەردە بولىدۇ﴿ .﴾56كاپىرالر ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر (دوزاختا) خار قىلغۇچى
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾57
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  - 42ئايەت.
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مۇشرىكالرنىڭ داۋاملىق تۈردە شەكلىنىش ۋە ئىككىلىنىش ئۈستىدە
ياشايدىغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قۇرئاندىن شەكلىنىپال يۈرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:
﴿كاپىرالر تاكى ئۇالرغا قىيامەت ئۇشتۇمتۇت كەلگۈچە﴾ مۇجاھىد بۇ يەردە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال
كىشىلەرنى پەقەت ئۇالر سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا ياكى غەپلەتتە قالغاندا ۋە ياكى باياشات ياشاۋاتقاندا
ئۇشتۇمتۇت تۇتىدۇ ،شۇڭا سىلەر (سىلەرنىڭ يامان قىلمىشلىرىڭالر ئۈچۈن) ﷲ تائاالنىڭ (دەرھال
تۈتمىغانلىقىغا) ئالدىنىپ كەتمەڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ دەرھال تۇتمىغانلىقىغا پەقەت دىندىن يىراقلىشىپ
كەتكەن كىشىلەرال گوللىنىپ كېتىدۇ.
﴿ياكى ئۇالرغا قىيامەت كۈنىنىڭ ئازابى يەتكۈچە قۇرئاندىن ھامان شەكلىنىدۇ﴾ مۇجاھىد بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئۇالرغا ئازابى
كېلىدىغان) بۇ كۈندىن بەدرى كۈنى كۆزدە تۇتۇلغان.
ئىكرىمە ۋە مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇ كۈندىن قىيامەت كۈنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،
دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە زەھھاك ۋە ھەسەنبەسرىمۇ شۇنداق دېدى.
﴿بۇ كۈندە پادىشاھلىق (يالغۇز) ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ بەندىلەر ئارىسىدا (ئادىل) ھۆكۈم
چىقىرىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر ،قىيامەت

كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر﴾(((﴿ ،پادىشاھلىق بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ غا خاستۇر ،بۇ كۈن كاپىرالرغا
قىيىندۇر﴾(((.

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر (تۈرلۈك) نازۇ نېمەتلەر بار جەننەتلەردە بولىدۇ﴾

يەنى چىن دىلىدىن ئىمان ئېيتىپ ،ﷲ تائاال ۋە پەيغەمبىرىگە ئىشەنگەن ،بىلگىنىگە ئەمەل قىلغان
ۋە دىلى بىلەن تىلى بىر بولغان ۋە بۇنداق بولغانلىقى ئەمەللىرىدە ئىپادىلەنگەن كىشىلەر ئۈچۈن
نازۇنېمەتلىرى مەڭگۈ داۋاملىشىدىغان ۋە يوقاپ كەتمەيدىغان جەننەتلەر باردۇر.

﴿كاپىرالر ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر (دوزاختا) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾
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يەنى دىللىرى بىلەن ھەققە كۆز يۇمغان ،ئۇنىڭدىن تانغان ،ئۇنى ئىنكار قىلغان ،پەيغەمبەرلەرگە
قارشىلىق قىلغان ۋە ئۇالرغا ئەگىشىشتىن چوڭلۇق قىلغانالرغا (ئۇالرنىڭ ھەقىقەتكە ئەگىشىشتىن چوڭلۇق
قىلىپ ئۇنىڭدىن يۇز ئۆرۈگەنلىكىنىڭ جازاسى ئۈچۈن) خارلىغۇچى ئازاب باردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا
جەھەننەمگەكىرىدۇ»﴾(((.

*******
((( فاتىھە سۈرىسى  4 - 3ـ ئايەتلەر.
((( فۇرقان سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھەج سۈرىسى

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ
ﷲ نىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا ،ئاندىن (جىھاد قىلىپ) ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى (كېسەل
بىلەن) ئۆلگەنلەرگە ﷲ چوقۇم ياخشى رىزىق (يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى) ئاتا قىلىدۇ.
رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز ﷲ دۇر﴿ .﴾58ﷲ ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئۇالر
مەمنۇن بولىدىغان جايغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدىغان
نەرسىلەرنى)بىلگۈچىدۇر،ھەلىمدۇر(يەنىئۇالرنىڭدۈشمەنلىرىنىجازاالشقائالدىراپكەتمەيدۇ)﴿.﴾59
ئىش مانا شۇنداق ،كىمكى قانچىلىك زۇلۇمغا ئۇچراپ شۇنچىلىك ئىنتىقامىنى ئالغان بولسا ،ئاندىن
يەنە زۇلۇمغا ئۇچرىسا ،ﷲ ئۇنىڭغا چوقۇم ياردەم بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتىمەغپىرەتقىلغۇچىدۇر﴿.﴾60

اﷲ تائاالنىڭ يولىدا ھىجرەت قىلىپ چىققان كىشى ئۈچۈن كاتتا ئەجىر
بېرىلىدىغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا ،ئاندىن (جىھاد قىلىپ) ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى
(كېسەل بىلەن) ئۆلگەنلەرگە ﷲ چوقۇم ياخشى رىزىق (يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى)
ئاتا قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ۋە ئۇنىڭ دەرگاھىدىكى كاتتا

ئەجىرلەرنى ئىزدەپ ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ھىجرەت قىلىپ ،ۋەتىنىنى ،خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىنى
ۋە دوست ـ بۇرادەرلىرىنى تاشالپ چىقىپ ،ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئۇنىڭ دىنىغا
ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئۆز شەھىرىدىن ئايرىلىپ جىھاد قىلىپ ياكى جىھاد قىلماي ئۆز ئەجىلى
بىلەن ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ كۆپ ئەجىرگە ۋە ياخشى ماختاشالرغا ئېرىشىدىغانلىقىدىن ۋە
ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئۇالرنى خۇرسەن قىلىدىغان جەننەتنىڭ نازۇنېمەتلىرىنى بېرىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى 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﴾(((.

﴿رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز ﷲ دۇر ،ﷲ ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئۇالر
مەمنۇن بولىدىغان جايغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر

ئۇ مېيىت مۇقەررەبلەردىن (يەنى تائەت  -ئىبادەت ۋە ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالردىن)
بولىدىغان بولسا( ،ئۇنىڭ مۇكاپاتى) راھەت  -پاراغەت ،ياخشى رىزىق ۋە نازۇنېمەتلىك جەننەت
((( نىسا سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بولىدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال﴿ :ﷲ چوقۇم ياخشى رىزىق (يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى)
ئاتا قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە خەۋەر بەرگەندەك ،بۇ ئايىتىدىمۇ ئۇالرغا راھەت ـ پاراغەت ،ياخشى

رىزىق ۋە نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

﴿ﷲ ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئۇالر مەمنۇن بولىدىغان جايغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىدۇ ،ﷲ
ھەقىقەتەن بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغان ۋە جىھاد قىلغانالرنى ۋە

ئۇنىڭغا كىمنىڭ اليىق ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلگۈچىدۇر.

﴿ھەلىمدۇر﴾ يەنى ھىجرەت قىلغانلىقى ۋە ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرغانلىقى ئۈچۈن،
ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى سەۋەبىدىن ئۇالرنى جازاالشقا ئالدىرىمايدۇ ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى
كەچۈرىدۇ .مەيلى ھىجرەت قىلغان ياكى قىلمىغان بولسۇن ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد قىلىپ
ئۆلۈپ كەتكەن كىشى تىرىك ھېسابلىنىپ ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى ياخشى رىزىقالردىن
بەھرىمەنبولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان
قىلمىغىن ،بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ
(يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن  -ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ)﴾(((.
بىز يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك ،بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتىمۇ كۆپتۇر .مەيلى
ھىجرەت قىلسۇن ياكى قىلمىسۇن ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۆلۈپ كەتكەن كىشىگە ﷲ تائاالنىڭ
ياخشى رىزىق ۋە كاتتا ئەجىر بېرىدىغانلىقىنى يۇقىرىدىكى ئايەتتە بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
ئىبنى ئەبۇھاتەم شۇرەھبىل ئىبنى سەمىتنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىز رۇمنىڭ زېمىنىدىكى بىر سېپىلنى قورشاپ ئۇزۇن تۇرۇپ كەتتۇق( ،بىر كۈنى) قېشىمىزدىن
سالمان پارىسى ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كىمكى چېگرا قوغداۋېتىپ
ئۆلۈپ كەتكەن بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا (ئۇ ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىنمۇ) شۇنداق قىلغانلىقىنىڭ
ئەجرىنى ،ياخشى رىزىقالرنى يەتكۈزۈپ تۇرىدۇ ۋە ئازدۇرغۇچىالردىن خاتىرجەم قىلىدۇ .ئەگەر
خالىساڭالر ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا ،ئاندىن (جىھاد قىلىپ)
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ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى (كېسەل بىلەن) ئۆلگەنلەرگە ﷲ چوقۇم ياخشى رىزىق (يەنى جەننەتنىڭ
مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى) ئاتا قىلىدۇ .رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز ﷲ
دۇر ،ﷲ ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئۇالر مەمنۇن بولىدىغان جايغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىدۇ ،ﷲ
ھەقىقەتەن (ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدىغان نەرسىلەرنى) بىلگۈچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى ئۇالرنىڭ
دۈشمەنلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىنى ئۇقۇڭالر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان

ئىدىم -،دېدى.

ئابدۇراھمان ئىبنى جەھدەم خۇالنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى:
پۇزالە ئىبنى ئۇبەيد بەھرى دېگەن يەردە (بىرى مەنچاناقتىن ئېتىلغان نەرسە تېگىپ شېھىت
بولۇپ كەتكەن ،يەنە بىرى ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلۈپ كەتكەن) ئىككى كىشىنىڭ جىنازىسىغا
((( ۋاقىئە سۈرىسى  89 - 88ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  169ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

قاتناشتى .ئاندىن پۇزالە ئىبنى ئۇبەيد ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ قەبرىسىنىڭ
قېشىغا بېرىپ ئولتۇردى .ئۇنىڭغا :سەن نېمىشقا شېھىتنىڭ (قەبرىسىنى) تاشالپ قويۇپ،
بۇنىڭ قەبرىسىنىڭ قېشىدا ئولتۇرىسەن؟ -دېيىلدى .ئۇ :قىيامەت كۈنى بۇ ئىككىسىدىن قايسى
بىرىنىڭكىگە ئوخشاش قەبرىدىن قايتا تۇرغۇزۇلىشىمنىڭ مەن ئۈچۈن ھېچقانداق پەرقى يوق.
چۈنكى ،ﷲ تائاال﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا ،ئاندىن (جىھاد قىلىپ) ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە

ياكى (كېسەل بىلەن) ئۆلگەنلەرگە ﷲ چوقۇم ياخشى رىزىق (يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى)
ئاتا قىلىدۇ .رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز ﷲ دۇر ،ﷲ ئۇالرنى ئەلۋەتتە
ئۇالر مەمنۇن بولىدىغان جايغا (يەنى جەننەتكە) كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدىغان
نەرسىلەرنى) بىلگۈچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾

دېدى ئەمەسمۇ؟ ئى ﷲ نىڭ بەندىسى! سەن ئۆزەڭ رازى بولىدىغان ئورۇنغا (يەنى جەننەتكە)
كىرگۈزۈلسەڭ ۋە ياخشى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنساڭ ،يەنە نېمىنى ئارزۇ قىالتتىڭ؟ شۇڭا ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى( ،قىيامەت كۈنى) ئۇ ئىككىسىدىن قايسى بىرىنىڭكىگە
ئوخشاش قەبرىدىن قايتا تۇرغۇزۇلىشىمنىڭ (مەن ئۈچۈن) ھېچقانداق پەرقى يوق (((-،دېدى.

﴿ئىش مانا شۇنداق ،كىمكى قانچىلىك زۇلۇمغا ئۇچراپ شۇنچىلىك ئىنتىقامىنى ئالغان بولسا،
ئاندىن يەنە زۇلۇمغا ئۇچرىسا ،ﷲ ئۇنىڭغا چوقۇم ياردەم بېرىدۇ﴾ مۇقاتىل ئىبنى ھاييان ۋە ئىبنى

جەرىر :بۇ ئايەت ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا مۇشرىكالرنىڭ خەۋەرلىرىنى تىڭتىڭالپ بېقىش ئۈچۈن
چىقىپ ،مۇشرىكالرنىڭ قوشۇنىغا يولۇقۇپ قالغان بىر تۈركۈم ساھابىلەر توغرىسىدا نازىل بولغان.
ساھابىلەر مۇشرىكالردىن ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا ئۇرۇشماسلىقنى ﷲ نىڭ نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ
سورايدۇ .مۇشرىكالر بۇنىڭغا ئۇنىماي ،ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ساھابىلەرنىڭ ئۈستىگە باستۇرۇپ
كېلىدۇ .ئاندىن ساھابىلەرمۇ ئۇرۇشقا كىرىدۇ ،ﷲ تائاال مۇشرىكالرغا قارشى ساھابىلەرگە ياردەم
بېرىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚ
(شۇ نەرسە ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ ئاالمەتلىرىدىندۇركى) ﷲ كېچىنى كۈندۈزگە ،كۈندۈزنى
كېچىگە كىرگۈزىدۇ (شۇنىڭ بىلەن كېچە ـ كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن ـ قىسقا بولۇشى پەسىللەر بويىچە
نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ) ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىنى) كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾61بۇ (قۇدرەت) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ﷲ ھەقتۇر( ،مۇشرىكالرنىڭ) ﷲ
نى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان نەرسىلىرى (يەنى بۇتلىرى) باتىلدۇر ،ﷲ (ھەممە نەرسىدىن)
ئۈستۈندۇر،بۈيۈكتۇر﴿.﴾62
((( يەنى مەن جەننەتكە كىرسەم ۋە ﷲ تائاالنىڭ ياخشى نېمەتلىرىگە ئېرىشسەم ،مەيلى شېھىد بولغانالرنىڭ ياكى ئۆز
ئەجىلى بىلەن ئۆلۈپ كەتكەنلەرنىڭ قاتارىدا تىرىلدۈرۈلەي ،مەن ئۈچۈن بەرىبىر (ئوخشاش).
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اﷲ تائاالنىڭ دۇنيانى ياراتقان ۋە ئۇنىڭدا خالىغىنىنى قىلىدىغان زات
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتالرنى ياراتقۇچى ۋە ئۇالردا ئۆزىنىڭ خالىغىنىنى قىلغۇچى
زات ئىكەنلىكىگە بىر ئەسكەرتىش بەردى .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ شۇنداق زات ئىكەنلىكى توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ﷲ! خالىغان ئادەمگە پادىشاھلىقنى
بېرىسەن ،خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى تارتىپ ئالىسەن؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىسەن ،خالىغان
ئادەمنى خار قىلىسەن؛ ھەممە ياخشىلىق (نىڭ خەزىنىسى يالغۇز) سېنىڭ قولۇڭدىدۇر .سەن ھەقىقەتەن
ھەممىگە قادىرسەن ،كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن ،كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىسەن( ،شۇنىڭ بىلەن
كېچە  -كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى پەسىللەر بويىچە نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ)؛ جانلىقنى (يەنى
تىرىك بولغان ئىنساننى ،ھايۋاننى) جانسىزدىن (يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىدىن) چىقىرىسەن،
جانسىزنى (يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىينى) جانلىقتىن (يەنى جانلىق بولغان ئىنساندىن ،ھايۋاندىن)
چىقىرىسەن؛ ئۆزەڭ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن»﴾((( يەنى ﷲ تائاال كېچىنى كۈندۈزگە،
كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزۈش ئارقىلىق قىش پەسلىدە كېچىنى ئۇزۇن ،كۈندۈزنى قىسقا ،ياز پەسلىدە
كېچىنى قىسقا ،كۈندۈزنى ئۇزۇن قىلىدۇ.
﴿ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .بەندىلىرىنىڭ
ئەھۋالى ،ئۇالرنىڭ ئىش ـ ھەرىكەتلىرى ۋە ھەرىكەتسىز تۇرۇشلىرىدىن ھېچقانداق بىر نەرسە ﷲ
تائاالدىن مەخپىي ئەمەستۇر.
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىدا خالىغاننى قىلىدىغان زات ۋە ئۇالر توغرىسىدا چىقارغان
ھۆكمىگە ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدىغان ھاكىم ئىكەنلىكىنى بايان قىلغانىدى .بۇ يەردە مۇنداق
دېدى﴿ :بۇ (قۇدرەت) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ﷲ ھەقتۇر﴾ يەنى ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھەق
ئىالھ يوقتۇر .چۈنكى ،ئۇ ،خالىغىنى بولىدىغان ،خالىمىغىنى بولمايدىغان ،ھەممە نەرسىلەر ئۇنىڭغا
ئېھتىياجلىق ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچى بولغان كاتتا ھۆكۈمرانلىقنىڭ ئىگىسى ﷲ دۇر.
﴿(مۇشرىكالرنىڭ) ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان نەرسىلىرى (يەنى بۇتلىرى) باتىلدۇر﴾
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يەنى مۇشرىكالرنىڭ چوقۇنغان بۇتلىرى ،ﷲ تائاالنىڭ ئوخشاشلىرى دەپ قارىغان نەرسىلىرى ۋە ﷲ
تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بارلىق نەرسىلىرى ھەق ئەمەستۇر .چۈنكى ،ئۇ نەرسىلەر بىرەر زىيان
كەلتۈرۈشكە ۋە ياكى بىرەر پايدا يەتكۈزۈشكە ئىگە ئەمەستۇر.
﴿ﷲ (ھەممە نەرسىدىن) ئۈستۈندۇر ،بۈيۈكتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ
ئۈستۈندۇر ،كاتتىدۇر﴾(((﴿ ،ﷲ مەخپىي ۋە ئاشكارا ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن
بۈيۈكتۇر ،ھەممىدىن ئۈستۈندۇر﴾((( يەنى ھەممە نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ تىزگىنلىشى ،ھۆكۈمرانلىقى
((( ئال ئىمران سۈرىسى - 36ـ  37ـ ئايەتلەر.
((( شۇرا سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  9ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ۋە كاتتىلىقى ئاستىدىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ،پەرۋەردىگار يوقتۇر .چۈنكى ،ئۇ بىر كاتتا زاتتۇركى،
ئۇنىڭدىن كاتتىسى يوقتۇر .بىر ئالىي زاتتۇركى ،ئۇنىڭدىن ئالىيسى يوقتۇر ۋە بىر چوڭ زاتتۇركى،
ئۇنىڭدىن چوڭى يوقتۇر .ﷲ تائاال (ھەددىدىن ئېشىپ) ئۆزلىرىگە ئۇۋال قىلغۇچىالرنىڭ چاپلىغان
بوھتانلىرىدىنناھايىتىپاكتۇر.

*******
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﷲ نىڭ بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ،شۇنىڭ بىلەن زېمىننى يېشىلزارلىققا
ئايالندۇرىدىغانلىقىنىكۆرمىدىڭمۇ؟ﷲھەقىقەتەنناھايىتىمېھرىباندۇر،ھەممىدىنخەۋەرداردۇر﴿.﴾63
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ
مەخلۇقاتىدۇر ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىدىن بىھاجەتتۇر ،ھەمدۇساناغا
اليىقتۇر﴿ .﴾64ﷲ نىڭ يەر يۈزىدىكى نەرسىلەرنى ،ئۆزىنىڭ ئەمرى بويىچە دېڭىزدا يۈرۈۋاتقان كېمىلەرنى
سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (ئاسماننىڭ) زېمىنغا چۈشۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن،
ﷲ ئاسماننى توختىتىپ تۇرىدۇ ،پەقەت ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن (ئاسماننىڭ قىيامەت بولغان چاغدا)
چۈشۈپ كېتىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ﷲ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿ .﴾65ﷲ سىلەرگە ھاياتلىق بېرىدۇ ،ئاندىن سىلەرنىڭ جېنىڭالرنى ئالىدۇ ،ئاندىن
سىلەرنى تىرىلدۈرىدۇ ،ئىنسان ھەقىقەتەن (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىدۇر﴿.﴾66

اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان دەلىللەر
﴿ﷲ نىڭ بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى ۋە ئۇنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرسىتىدىغان پاكىتالردىندۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال شامالالرنى ئەۋەتىپ
بۇلۇتنى قوزغايدۇ ،ئاندىن بۇلۇتنى قۇرۇق ،قاقاس ،چۆلدەرەپ كەتكەن ،ھېچ ئۆسۈملۈك ئۆسمىگەن بىر
زېمىننىڭ ئۈستىگە ئاپىرىپ يامغۇر ياغدۇرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سەن زېمىننى قاقاس
كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا بىز يامغۇر ياغدۇرساق ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى
ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾(((.
﴿شۇنىڭ بىلەن زېمىننى يېشىلزارلىققا ئايالندۇرىدىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى ئۇ زېمىن
ھېچ نەرسە ئۈندۈرمەيدىغان ،قۇرۇق قاقاسلىقتىن كېيىن ياپ ـ يېشىللىققا ئايلىنىدۇ .بەزى ھىجازلىق
ئالىمالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :زېمىن يامغۇردىن كېيىنال يېشىلچىلىققا ئايلىنىدۇ .ﷲ
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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راستىنىبىلگۈچىدۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مېھرىباندۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال زېمىننىڭ
بۇرجەكلىرىدىكى ،ئەتراپلىرىدىكى ۋە ئىچىلىرىدىكى ئەڭ كىچىك دانچىنىمۇ بىلگۈچىدۇر ،ئۇنىڭدىن
ھېچ نەرسە مەخپىي ئەمەستۇر ،شۇڭا ﷲ تائاال ھەر بىر نەرسىگە سۇدىن بولغان يېتەرلىك نېسىۋىسىنى
يەتكۈزۈپ بېرىپ ،ئۇنى ياشارتىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ ھەممە نەرسىلەردىن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى (لوقمان ھەكىمنىڭ بالىسىغا قىلغان
نەسىھىتىنى بايان قىلىپ كەلگەن) بۇ ئايەت ۋە تۆۋەندىكى ئايەتلەردىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇ(﴿ :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 كۈزەتكۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرالرنى ئاشكارىلىغۇچى ،سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشىڭالرنى
بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ غا سەجدە قىلمايدۇ﴾((((﴿ ،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﴾(((﴿ ،ئاسمان  -زېمىندىكى زەررە
چاغلىق نەرسە ۋە ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرسە بولسۇن ،ھېچقايسىسى ﷲ نىڭ بىلىشىدىن
چەتتە قالمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى لەۋھۇلمەھپۇزدا خاتىرىلەنگەندۇر﴾(((.
﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر،
ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىدىن بىھاجەتتۇر،
ھەمدۇساناغا اليىقتۇر﴾ يەنى ھەممە نەرسە ئۇنىڭ مۈلكىدۇر ،ئۇ ئۆزىدىن باشقا نەرسىدىن بىھاجەتتۇر،

بارلىق نەرسىلەر ئۇنىڭغا ئېھتىياجلىقتۇر ۋە ئۇنىڭغا باش ئەگكۈچىدۇر.

﴿ﷲ نىڭ يەر يۈزىدىكى نەرسىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى
جانلىق ،جانسىز ،زىرائەت ۋە مېۋىلەردىن ئىبارەت ھەممە نەرسىلەرنى بويسۇندۇرۇپ بەرمىدىمۇ؟
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى
(كامالى) پەزلىدىن سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ،بۇنىڭدا ھەقىقەتەن (قۇدرىتى ئىالھىينى) تەپەككۈر
قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) (روشەن) دەلىللەر بار﴾(((.
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﴿ئۆزىنىڭ ئەمرى بويىچە دېڭىزدا يۈرۈۋاتقان كېمىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرپ بەرگەنلىكىنى
كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ كېمىنى تۇمانلىق دېڭىز ۋە چايقىلىپ تۇرغان دولقۇنالرنىڭ ئىچىدە

بويسۇندۇرۇپ بېرىشى ۋە مەيىن ۋە ئىللىق شامالنىڭ ھەيدىشى بىلەن كېمە كىشىلەرنى كۆتۈرۈپ دېڭىزدا
ماڭىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،كىشىلەر كېمىدە مەيلى تىجارەت ياكى باشقا ئىش ئۈچۈن بولسۇن ،ئۆزلىرى
((( لوقمان سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( نەمل سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  61ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جاسىيە سۈرىسى  13ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

خالىغان ،پايدىلىق بولغان نەرسىلەرنى بۇ شەھەردىن ئۇ شەھەرگە ،بۇ دۆلەتتىن ئۇ دۆلەتكە يۆتكەيدۇ.
ئاندىن ئۇالر ئۆزلىرى ئېھتىياجلىق بولغان ۋە خالىغان نەرسىلەرنى باشقا دۆلەتلەردىن ئۆزلىرىنىڭ دۆلىتىگە
يۆتكەپكېلىدۇ.
﴿(ئاسماننىڭ) زېمىنغا چۈشۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ﷲ ئاسماننى توختىتىپ تۇرىدۇ ،پەقەت
ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن (ئاسماننىڭ قىيامەت بولغان چاغدا) چۈشۈپ كېتىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾

يەنى مۇبادا ﷲ تائاال ئاسمانغا رۇخسەت قىلسا ،ئاسمان زېمىن ئۈستىگە چۈشۈپ ،زېمىندىكى ھەممە
نەرسىلەرنى ھاالك قىلىۋەتكەن بوالتتى .لېكىن مېھرىبان ،رەھىمدىل ،قۇدرەتلىك ﷲ تائاال (قىيامەت
كۈنى ئۆزىنىڭ ئىزنى بېرىشى بىلەن ئاسماننىڭ چۈشۈپ كېتىدىغان ۋاقتى بولغۇچە) ئاسماننىڭ زېمىنغا
چۈشۈپ كېتىشىنى توختىتىپ تۇرىدۇ.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :ئىنسانالر ئۆزلىرىگە ئۇۋال قىلىدىغان كىشىلەر بولسىمۇ﴿ ،ﷲ
ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق

دېدى﴿ :ئىنسانالر زۇلۇم قىلسىمۇ ،پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ .پەرۋەردىگارىڭ
(گۇناھالرغا چۆمۈپ تەۋبە قىلمىغانالرنى) شەك  -شۈبھىسىز قاتتىق جازااليدۇ﴾(((.

﴿ﷲ سىلەرگە ھاياتلىق بېرىدۇ ،ئاندىن سىلەرنىڭ جېنىڭالرنى ئالىدۇ ،ئاندىن سىلەرنى
تىرىلدۈرىدۇ ،ئىنسان ھەقىقەتەن (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە

مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسىلەركى ،جانسىز ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرگە جان بەردى
(يەنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ،ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمەنى ئىدىڭالر) ،كېيىن (ئەجىلىڭالر توشقاندا) ﷲ
جېنىڭالرنى ئالىدۇ ،ئاندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن كېيىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا (ھېساب بېرىش
ئۈچۈن) قايتۇرۇلىسىلەر﴾(((( ﴿ ،ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنى تىرىلدۈرەلەيدۇ،
ئاندىن (ئەجىلىڭالر پۈتكەندە) ۋاپات قىلدۇرااليدۇ ،ئاندىن شەك  -شۈبھىسىز قىيامەت كۈنىدە
سىلەرنى يىغىدۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى) بىلمەي (قايتا تىرىلىشنى ئىنكار
قىلدى)»﴾(((﴿ ،ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم تىرىلدۈردۈڭ،
بىز گۇناھىمىزغا ئىقرار قىلدۇق﴾((( يەنى ﷲ تائاال مەخلۇقاتالرنى يارىتىش ،ئۇالرغا رىزىق بېرىش ۋە
ئۇالرنى باشقۇرۇش ئىشلىرىنى پەقەت ئۆزى يالغۇزال قىلغان تۇرسا ،قانداق قىلىپ سىلەر ئۇنىڭغا تەڭتۇش
تۇتىۋالدىڭالر؟ قانداقمۇ ئۇنىڭغا باشقىسىنى قوشۇپ ئىبادەت قىلىسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇ سىلەرنى يوق
يەردىن پەيدا قىلىپ ياراتقان تۇرسا.

﴿ئاندىن سىلەرنىڭ جېنىڭالرنى ئالىدۇ﴾ .قىيامەت كۈنى ﴿ئاندىن سىلەرنى تىرىلدۈرىدۇ ئىنسان
ھەقىقەتەن (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى تانغۇچىدۇر.

*******
((( رەئد سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( جاسىيە سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( مۆمىن سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ
ھەر ئۈممەت ئۈچۈن بىر شەرىئەت بېكىتتۇق ،ئۇالر شۇ شەرىئەتكە ئەمەل قىلىدۇ( ،مۇشرىكالر)
شەرىئەت ئىشىدا سەن بىلەن جېدەللەشمىسۇن ،كىشىلەرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئىبادىتىگە) دەۋەت
قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن شەكسىز توغرا يولدىدۇرسەن﴿ .﴾67ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن جېدەللەشسە،
ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴿ .﴾68ﷲ قىيامەت كۈنى سىلەر ئىختىالپ
قىلىشقان نەرسىلەر ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ»﴿.﴾69

ھەر بىر ئۈممەت ئۈچۈن بىر شەرىئەتنىڭ يولغا قويۇپ بېرىلگەنلىكى
﴿ھەر ئۈممەت ئۈچۈن بىر شەرىئەت بېكىتتۇق﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەر بىر ئۈممەت ئۈچۈن
بىر شەرىئەت قىلىپ بەرگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتىگە ئىبادەت قىلىش
ئۈچۈن كېلىدىغان بىر ئورۇننى قىلدۇق دېگەنلىكتۇر -،دېدى .مۇبادا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى (ئىبنى جەرىر
دېگەندەك) “ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتىگە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن كېلىدىغان بىر ئورۇننى قىلدۇق”
دېگەنلىك بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :مۇشرىكالر) شەرىئەت ئىشىدا سەن بىلەن جېدەللەشمىسۇن﴾ دېگەن
ئايىتىدىن كۆزدە تۇتۇلىدىغان مەنە :ئۇ مۇشرىكالر سەن بىلەن بۇ ئىش توغرىسىدا جېدەللەشمىسۇن-،
دېگەنلىك بولىدۇ .ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان بىر ئورنىنىڭ
بولۇشىنى تەقدىردە شۇنداق بېكىتكەن (يەنى ﷲ تائاال ھەر بىر ئۈممەتكە :سەن بۇ يەردە ئىبادەت
قىل -،دەپ مۇئەييەن بىر يەرنى كۆرسىتىپ بەرمەستىن ،بەلكى ھەر بىر ئۈممەتنىڭ تەقدىرىگە بۇ
ئۈممەت بىر ئورۇننى تۇتۇپ ئىبادەت قىلىدۇ دەپ يازغان) .بۇ خۇددى ﷲ تائاال﴿ :ھەر (ئۈممەت) نىڭ
يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى (يەنى قىبلىسى) بار﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغان ھەرئۈممەتنىڭ يۈز
كەلتۈرىدىغان قىبلىسىنى تەقدىردە پۈتۈۋەتكىنىگە ئوخشاش بىر ئىشتۇر.
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شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر شۇ شەرىئەتكە ئەمەل قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئۈممەتلەر شۇ ئىشنى
ﷲ تائاالنىڭ پۈتۈۋېتىشى ۋە ئىرادىسى بىلەن قىلغۇچىدۇر .شۇڭا مۇشرىكالرنىڭ بۇ ئىش توغرىسىدا
سەن بىلەن قىلغان جېدىلى ساڭا تەسىر قىلمىسۇن ۋە سېنى ھەق يولۇڭدىن قايتۇرمىسۇن.
﴿«كىشىلەرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئىبادىتىگە) دەۋەت قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن شەكسىز توغرا
يولدىدۇرسەن﴾ يەنى سەن نىجاتلىققا ئېلىپ بارىدىغان روشەن ۋە توغرا يول ئۈستىدىدۇرسەن .ﷲ

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا ﷲ نىڭ ئايەتلىرى نازىل قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇ ئايەتلەرگە
(ئەمەل قىلىش) تىن كاپىرالر سېنى توسمىسۇن ،پەرۋەردىگارىڭغا (يەنى ئۇنى بىر دەپ بىلىشكە ۋە
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشقا) دەۋەت قىلغىن ،ھەرگىزمۇ مۇشرىكالردىن بولمىغىن (يەنى ئۇالرنىڭ نەپسى
((( بەقەرە سۈرىسى  148ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

خاھىشلىرىغاماسالشمىغىن)﴾(((.
﴿ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن جېدەللەشسە ،ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبدان
بىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر سېنى يالغانچى قىلىشتا چىڭ تۇرسا« :مېنىڭ

ئەمەلىم ئۆزەم ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،مېنىڭ ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا -
جۇدا سىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا ـ جۇدامەن (يەنى بىراۋ يەنە بىر بىراۋنىڭ قىلغان
گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس)» دېگىن﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى (مۇشرىكالر
ئۈچۈن قىلىنغان) قاتتىق تەھدىت ۋە قورقۇتۇشتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ
قۇرئان توغرىسىدىكى تۆھمەتلىرىڭالرنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ ،ﷲ مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھ
بولۇشقا يېتەرلىكتۇر (يەنى مېنىڭ راستچىللىقىمغا ۋە سىلەرنىڭ يالغانچىلىقىڭالرغا گۇۋاھ بولىدۇ)﴾(((.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ قىيامەت كۈنى سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەر ئۈستىدە
ھۆكۈم چىقىرىدۇ»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن (يەنى دىندا ئىختىالپ

قىلىشقانلىقى ئۈچۈن) (ئى مۇھەممەد! بارلىق ئىنسانالرنى توغرا دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا)
چاقىرغىن ،بۇيرۇلغىنىڭ بويىچە توغرا يولدا چىڭ تۇرغىن ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ نەپسى ـ
خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن ۋە ئېيتقىن« :ﷲ نازىل قىلغان (بارلىق) كىتابالرغا ئىمان ئېيتتىم ،ئاراڭالردا
ئادىل بولۇشقا بۇيرۇلدۇم ،ﷲ بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىزدۇر ،سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،بىزنىڭ
ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزلىرىڭالر ئۈچۈندۇر ،سىلەر بىلەن بىزنىڭ
ئارىمىزدا جېدەللىشىشكە (ئورۇن) يوق (چۈنكى ،ھەقىقەت ئاشكارىدۇر) ،ﷲ (قىيامەت كۈنى) بىزنى
(ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن) يىغىدۇ ،ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر»﴾(((.

*******
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
بىلمەمسەنكى،ﷲئاسمان،زېمىندىكىشەيئىلەرنىبىلىپتۇرىدۇ،بۇھەقىقەتەنلەۋھۇلمەھپۇزدا
(يېزىلغان) ،بۇ (يەنى بىلىش) ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴿.﴾70
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەھۋالىنى تولۇق بىلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن ۋە
ئاسمان ـ زېمىندىكى نەرسىلەرنى (ئىلمى بىلەن) قورشاپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئاسمان -
زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ۋە ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرسە بولسۇن ،ھېچقايسىسى ﷲ
نىڭ بىلىشىدىن چەتتە قالمايدۇ ،ﷲ تائاال ھەممە نەرسىلەرنى ئۇالر بارلىققا كېلىشتىن بۇرۇن بىلىپ
بولغان ۋە ئۇالرنى ھەممە نەرسىلەر خاتىرىلىنىپ ساقلىنىدىغان تاختىغا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزغا) يازغان.
((( قەسەس سۈرىسى  87ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( ئەھقاف سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  15ـ ئايەت.

245

ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ تەقدىرىنى ئاسمان ۋە زېمىنالرنى
يارىتىشتىن ئەللىك مىڭ يىل بۇرۇن بېكىتىۋەتكەن( ،ئۇ چاغدا) ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى سۇنىڭ ئۈستىدە
ئىدى».
ھەدىس كىتابلىرىدا بىر تۈركۈم ساھابىلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ :ﷲ تائاال تۈنجى بولۇپ ياراتقان نەرسە قەلەمدۇر .ﷲ تائاال قەلەمگە :ياز -،دېدى.
قەلەم :نېمىنى يازىمەن؟ -دېدى .ﷲ تائاال( :بۇنىڭدىن كېيىن) بولماقچى بولغان بارلىق نەرسىلەرنى
يازغىن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،قەلەم تاكى قىيامەتكىچە بولماقچى بولغان نەرسىلەر ۋە ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى يازدى﴿ .بۇ ھەقىقەتەن لەۋھۇلمەھپۇزدا (يېزىلغان) ،بۇ (يەنى بىلىش) ھەقىقەتەن ﷲ غا
ئاسان﴾.

*******
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ئۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) ﷲ نى قويۇپ( ،ئىبادەت قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقىغا) ﷲ
ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرگە ۋە ئۆزلىرى بىلمەيدىغان نەرسىلەرگە (يەنى بۇتالرغا)
چوقۇنىدۇ ،زالىمالرغا ھېچقانداق مەدەتكار يوق﴿ .﴾71كاپىرالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز ئوقۇپ
بېرىلسە ،ئۇالرنىڭ چېھرىلىرىدە (قوشۇمىسى تۈرۈلگەنلىكتىن) ئىنكار قىلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئوقۇپ بەرگۈچىلەرگە ھۇجۇم قىلغىلى تاس قىلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئېيتقىنكى،
«سىلەرگە مەن بۇنىڭدىنمۇ يامانراقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇ دوزاختۇر .ﷲ ئۇنى كاپىرالرغا ۋەدە قىلدى،
ئۇالر قايتىپ بارىدىغان جاي نېمىدېگەن يامان!»﴿﴾72

مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت قىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ اﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى قاتتىق ئىنكار قىلىشى
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﴿ئۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) ﷲ نى قويۇپ( ،ئىبادەت قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقىغا) ﷲ
ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرگە ۋە ئۆزلىرى بىلمەيدىغان نەرسىلەرگە (يەنى بۇتالرغا)
چوقۇنىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ نادانلىقىدىن ،ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق قىلغانلىقىدىن

ۋە ھېچقانداق پاكىت چۈشۈرمىسىمۇ ،ﷲ تائاالنى قويۇپ باشقا نەرسىلەرگە ئىبادەت قىلغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ھېچقانداق دەلىلى بولمىغان ھالدا ﷲ غا قوشۇپ
يەنە بىر مەبۇدقا ئىبادەت قىلىدىكەن ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھېساب بېرىدۇ ،كاپىرالر ھەقىقەتەن

ھەج سۈرىسى

نىجاتتاپمايدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر(يەنىقۇرەيشكۇففارلىرى)ﷲنىقويۇپ(،ئىبادەتقىلىشنىڭدۇرۇسلىقىغا)ﷲھېچقانداق
دەلىل چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرگە ۋە ئۆزلىرى بىلمەيدىغان نەرسىلەرگە (يەنى بۇتالرغا) چوقۇنىدۇ﴾ يەنى

ئۇالر توقۇپ ۋە ياساپ پەيدا قىلغان بۇ ئىشالر توغرىسىدا ئۆزلىرى ھېچقانداق بىر بىلىمگە ئىگە ئەمەس.
بۇ پەقەت ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىدىن ۋە ئەجدادلىرىدىن دەلىل ـ پاكىتسىزال قوبۇل قىلىپ ئالغان
ئىشتۇر .ئەسلىدە بۇ شەيتان ئۇالرنى قىلىشقا قىزىقتۇرغان ۋە چىرايلىق كۆرسەتكەن ئىشتۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا مۇنداق تەھدىت سالدى﴿ :زالىمالرغا ھېچقانداق مەدەتكار يوق﴾ يەنى ئۇالرغا
ياردەم بېرىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن ئازابىدىن ۋە قىيناشلىرىدىن (ئۇالرنى) قۇتقۇزىۋالىدىغان
ھېچقانداق ياردەمچى يوق.

﴿كاپىرالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز ئوقۇپ بېرىلسە﴾ يەنى ئۇالرغا قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئوقۇپ
بېرىلسە ۋە ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ،ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھەق ۋە راستچىل ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان پاكىت ـ
ئىسپاتالر ئۇالرغا بايان قىلىنىپ بېرىلسە ،ئۇالر﴿ :ئۇالرنىڭ چېھرىلىرىدە (قوشۇمىسى تۈرۈلگەنلىكتىن)
ئىنكار قىلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئوقۇپ بەرگۈچىلەرگە ھۇجۇم قىلغىلى
تاس قىلغانلىقىنى كۆرىسەن﴾ دېگەن ئايەتتە بايان قىلىنغاندەك قىلىدۇ .يەنى ئۇالر قۇرئاندىن توغرا

پاكىتالرنى كەلتۈرگەن كىشىلەرگە ھۇجۇم قىلغىلى ۋە يامانلىق قىلىش ئۈچۈن قول ۋە تىللىرىنى ئىشقا
سالغىلى تاسال قالىدۇ.

﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە مەن بۇنىڭدىنمۇ يامانراقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇ دوزاختۇر .ﷲ ئۇنى
كاپىرالرغا ۋەدە قىلدى﴾ يەنى دوزاخنىڭ ئازابى ۋە قىيىن ـ قىستاقلىرى ئۇالرنىڭ دۇنيادا ﷲ تائاالنىڭ

يېقىن بەندىلىرى بولغان مۆمىنلەرگە سالغان تەھدىتىدىن قاتتىق ۋە ئېغىردۇر .ئاخىرەتنىڭ ئازابى
ئۇالرنىڭ (گۇمانىچە مۆمىنلەرگە قىلىۋالغان) يامانلىقلىرىدىن تېخىمۇ چوڭدۇر.
﴿ئۇالر قايتىپ بارىدىغان جاي نېمىدېگەن يامان!»﴾ يەنى ئۇالرنىڭ جايى ،قايتىش يېرى ۋە
تۇرۇش ئورنى بولغان دوزاخ نېمىدېگەن يامان! ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :جەھەننەم
ھەقىقەتەن يامان قارارگاھتۇر ،يامان جايدۇر﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ئى ئىنسانالر! (يەنى مۇشرىكالر جامائەسى!) بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر،
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  117ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  66ـ ئايەت.
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شۈبھىسىزكى ،سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ھەممىسى يىغىلغان تەقدىردىمۇ بىر
چىۋىننى يارىتالمايدۇ (ئەقلى بار ئادەم قانداقمۇ مۇشۇنداق بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋېلىپ ئۇالرغا چوقۇنىدۇ!)،
چىۋىن ئۇالرنىڭ بەدىنىدىن بىر نەرسىنى (يەنى بۇتقا سۈركەپ قويۇلغان خۇش پۇراق بىر نەرسىنى)
ئېلىپ قاچسا ،ئۇنى چىۋىندىن تارتىپ ئااللمايدۇ ،بۇتمۇ ۋە (ئۇنىڭغا) چوقۇنغۇچىمۇ ئاجىزدۇر﴿.﴾73
ئۇالر (ئەرزىمەس بۇتالرنى ﷲ غا شېرىك قىلىۋېلىپ) ﷲ نى تېگىشلىك رەۋىشتە ئۇلۇغالشمىدى،
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۈر ،غالىبتۇر﴿.﴾74

بۇتالرنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ئۇالرغا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەخمەقلىقى
ﷲ تائاال بۇتالرنىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە ئۇالرغا ئىبادەت قىلىدىغانالرنىڭ ئەقلىنىڭ كەملىكىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئىنسانالر! (يەنى مۇشرىكالر جامائەسى!) بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ﴾ يەنى :ئى
ﷲ تائاالنى تونىمىغانالر ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرگەنلەر! سىلەر ئىبادەت قىلغان بۇتالر ئۈچۈن بىر
مىسالكەلتۈرۈلىدۇ.
﴿ئۇنىڭغا قۇالق سىلىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر ۋە ئۇنى ئوبدان چۈشىنىڭالر.
﴿شۈبھىسىزكى ،سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ھەممىسى يىغىلغان تەقدىردىمۇ بىر
چىۋىننى يارىتالمايدۇ (ئەقلى بار ئادەم قانداقمۇ مۇشۇنداق بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋېلىپ ئۇالرغا چوقۇنىدۇ!)﴾

يەنى سىلەر ئىبادەت قىلغان بۇتالر ۋە ﷲ تائاالنىڭ تەڭتۇشلىرى قىلىۋالغان نەرسىلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى
بىر چىۋىننى يارىتىش ئۈچۈن بىر يەرگە توپالنغان تەقدىردىمۇ( ،ئۇالر) ئۇ چىۋىننى يارىتالمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
(ﷲ تائاال ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دەيدۇ ):مەن ياراتقاندەك بىر نەرسە ياراتماقچى بولغان كىشىدىنمۇ
ئۆزىگە ئۇۋال قىلغۇچى بارمۇ؟ ئەگەر ئۇ بىر نەرسە يارىتااليدىغان بولسا ،مەن ياراتقاندەك زەررە ياكى
چىۋىن ۋە ياكى دان يارىتىپ باقسۇن .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(« :ھەدىسى قۇدىسىدا) ﷲ
تائاال مۇنداق دېدى :مەن ياراتقاندەك بىر نەرسە ياراتماقچى بولغان كىشىدىنمۇ ئۆزىگە ئۇۋال قىلغۇچى
بارمۇ؟ ئەگەر ئۇ بىر نەرسە يارىتااليدىغان بولسا ،زەررە ۋە دان ياراتسۇن».
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ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :چىۋىن ئۇالرنىڭ بەدىنىدىن بىر نەرسىنى (يەنى بۇتقا سۈركەپ
قويۇلغان خۇش پۇراق بىر نەرسىنى) ئېلىپ قاچسا ،ئۇنى چىۋىندىن تارتىپ ئااللمايدۇ﴾ يەنى ئۇ بۇتالر بىر

دانە چىۋىننى يارىتىشقىمۇ ئاجىزدۇر ،بەلكى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرى ئىچىدە ئەڭ ئاجىز ۋە ئەڭ
ئاددىي بولغان چىۋىن ئۆزلىرىگە سۈركەپ قويۇلغان خۇش ـ پۇراقالردىن كىچىككىنە ئېلىپ قاچماقچى
بولسا ،ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ،ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قوغداش ۋە ئېلىپ قاچقان نەرسىنى چىۋىندىن
تارتىۋېلىشقىمۇئاجىزدۇر.

﴿بۇتمۇ ۋە (ئۇنىڭغا) چوقۇنغۇچىمۇ ئاجىزدۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :بۇتمۇ ۋە چىۋىنمۇ ئاجىزدۇر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئايەتكە بېرىلگەن بۇ مەنىنى ئىبنى
جەرىر توغرا دەپ قارىدى .چۈنكى ،بۇ ئايەت چىۋىن بىلەن بۇتنىڭ ۋەقەلىكىنى بايان قىلغان ئايەتتۇر.

ھەج سۈرىسى

﴿ئۇالر (ئەرزىمەس بۇتالرنى ﷲ غا شېرىك قىلىۋېلىپ) ﷲ نى تېگىشلىك رەۋىشتە ئۇلۇغالشمىدى﴾

يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتنى ئاجىزلىقىدىن بىر چىۋىنگىمۇ قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدىغان
نەرسىلەرگە قىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى ۋە كاتتىلىقىنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۈر﴾ يەنى ﷲ تائاال كۈچلۈك زاتتۇر ،شۇڭا ھەممە
مەخلۇقاتالرنى ياراتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار
قىلىدىغان ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلىدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى مەخلۇقاتنى
تىرىلدۈرۈش) ﷲ غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا) ئوڭايدۇر﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ
جازاسى شەك  -شۈبھىسىز قاتتىقتۇر ،ﷲ (خااليىقنى) ھەقىقەتەن يوقتىن بار قىلىدۇ (يەنى ئۆلگەندىن
كېيىن ئۇالرنى) تىرىلدۈرىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىگە رىزىق بەرگۈچىدۇر ،قۇدرەتلىكتۇر( ،ﷲ
نىڭ) قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ غالىبتۇر﴾ يەنى ﷲ ھەممە نەرسىنى باش ئەگدۈردى ،تىزگىنلىدى ۋە
بويسۇندۇردى ،ئۇنىڭ كاتتىلىقىغا ۋە ھۆكۈمرانلىقىغا ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇ ،ئۇ ھەممە نەرسىلەرنى
تىزگىنلىگۈچىزاتتۇر.

*******
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﷲ پەرىشتىلەردىنمۇ (پەيغەمبەرلىرىگە ۋەھيى يەتكۈزۈش ئۈچۈن) ،ئىنسانالردىنمۇ (شەرىئەتنى
بەندىلەرگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن) ئەلچىلەرنى تالاليدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى)
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،قىلمىشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾75ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى نەرسىلەرنى
(يەنى ئۇالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى ۋە كەلگۈسىدىكى ئىشلىرىنى) بىلىدۇ( ،بەندىلەرنىڭ) ئىشلىرىنىڭ
ھەممىسى ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ (ﷲ ئۇالرغا يا مۇكاپات ،يا جازا بېرىدۇ)﴿.﴾76

اﷲ تائاالنىڭ ئەلچىلەرنى پەرىشتىلەردىن ۋە ئىنسانالردىن تاللىغانلىقى
﴿(ﷲ پەرىشتىلەردىنمۇ (پەيغەمبەرلىرىگە ۋەھيى يەتكۈزۈش ئۈچۈن) ،ئىنسانالردىنمۇ
(شەرىئەتنى بەندىلەرگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن) ئەلچىلەرنى تالاليدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە

ئۆزىنىڭ شەرىئىتىنى ۋە پۈتىۋەتكەنلىرىنى (پەيغەمبەرلەرگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن) پەرىشتىلەردىن
ئەلچىلەرنىتالاليدىغانلىقىۋەﷲتائاالنىڭدىنىنى(ئىنسانالرغا)يەتكۈزۈشئۈچۈنئىنسانالردىن
ئەلچىلەر (يەنى پەيغەمبەرلەر) نى تالاليدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇرۇج سۈرىسى  12ـ  13ـ ئايەتلەر.
((( زارىيات سۈرىسى  58ـ ئايەت.
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﴿ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،قىلمىشلىرىنى)
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇالرنى

كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كىمنىڭ ئەلچىلىككە اليىق بولىدىغانلىقىنى بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى
(يەنى كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾(((.

﴿ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى نەرسىلەرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى ۋە كەلگۈسىدىكى
ئىشلىرىنى) بىلىدۇ( ،بەندىلەرنىڭ) ئىشلىرىنىڭ ھەممىسى ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ (ﷲ ئۇالرغا يا
مۇكاپات ،يا جازا بېرىدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال ۋەزىپە بىلەن ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىنىڭ قانداق

ئىشالرغايولۇقىدىغانلىقىنىئوبدانبىلىدۇ.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن كىچىككىنىمۇ خەۋەرسىز قالمايدۇ .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەممە
نەرسىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ غەيبنى بىلگۈچىدۇر ،ئۆزىنىڭ
غەيبىدىن ھېچبىر ئادەمنى خەۋەردار قىلمايدۇ ،پەقەت ﷲ ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبىرىگىال
(بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ) ،ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا كۆزەتچى (پەرىشتە) سېلىپ قويىدۇ( ،بۇ
ﷲ نىڭ) ئۇنىڭ (يەنى پەيغەمبەرنىڭ) ﷲ نىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇشى
ئۈچۈندۇر .ﷲ ئۇالرنىڭ سۆز  -ھەرىكەتلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر ،ھەر شەيئىنىڭ سانىنى
تولۇق ئىگەللىگۈچىدۇر»﴾((( .يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇالرغا
دېيىلگەن گەپ ـ سۆزلەرگە گۇۋاھچىدۇر ،ئۇالرنى ساقلىغۇچىدۇر ۋە ئۇالرغا ياردەم بەرگۈچىدۇر.
ﷲتائاالئۆزىنىڭپەيغەمبەرلىرىنىساقاليدىغانلىقىتوغرىسىدامۇنداقدېدى﴿:ئىپەيغەمبەر!
پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى يەتكۈزگىن ،ئەگەر
تولۇق يەتكۈزمىسەڭ ،ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن .ﷲ سېنى كىشىلەرنىڭ
زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾(((.
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250

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
((( ئەنئام سۈرىسى  124ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جىن سۈرىسى  29 - 28ـ ئايەتلەر.
((( مائىدە سۈرىسى  67ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ئى مۆمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن رۇكۇ قىلىڭالر ،سەجدە قىلىڭالر (يەنى تەزەررۇ
بىلەن ناماز ئوقۇڭالر)( ،يالغۇز) پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر ،ياخشى ئىشالرنى (يەنى
خىش ـ ئەقرىباالرغا سىلە ـ رەھىم قىلىش ،يېتىم ـ يېسىرالرنىڭ بېشىنى سىالش ،كېچىسى
تەھەججۇد نامىزى ئۆتەش قاتارلىق ئىشالرنى) قىلىڭالر﴿ .﴾77ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل ـ 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) ،ﷲ سىلەرنى ئىلگىرى (يەنى قۇرئاندىن
ئىلگىرىكى كىتابالردا) مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى .قۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىدى( .ﷲ) پەيغەمبەرنى
سىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا ۋە سىلەرنى كىشىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا (تاللىدى) ،ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات
بېرىڭالر ،ﷲ غا يېپىشىڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئىگەڭالردۇر ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ئىگە!
نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكار!﴿﴾78

ئىبادەت قىلىشقا ۋە جىھاد قىلىشقا بېرىلگەن بۇيرۇق
ئۇقبە ئىبنى ئامىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ھەج سۈرىسى (يەنى بۇ سۈرە ئۆزىدە كەلگەن ئىككى) سەجدە ئايىتى بىلەن ئارتۇق
قىلىندى ،كىمكى ئۇ ئىككى سەجدە ئايىتىدە سەجدە قىلمايمەن دەيدىكەن ،ئۇ ئىككى
ئايەتنىئوقۇمىسۇن».
﴿ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل -مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن) تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە جىھاد
قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەت ﷲ تائاالغا كۈچىنىڭ يېتىشىچە بويسۇنۇشقا بۇيرۇش جەھەتتىن تۆۋەندىكى

ئايەتكە ئوخشاپ كېتىدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾(((.

﴿ﷲ (دىنغا ياردەم بېرىشكە ئۈممەتلەر ئارىسىدىن) سىلەرنى تاللىدى (ئەڭ مۇكەممەل
شەرىئەت ۋە ئۇلۇغ پەيغەمبەرنى سىلەرگە خاس قىلدى)﴾ يەنى ﷲ تائاال باشقا ئۈممەتلەرنىڭ

ئىچىدىن سىلەرنى تاللىدى ،ئەڭ ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرنى ۋە ئەڭ مۇكەممەل شەرىئەتنى
سىلەرگە بەردى.

﴿سىلەرگە دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى (سىلەرنى سىلەر تاقەت قىاللمايدىغان
ئىشالرنى قىلىشقا تەكلىپ قىلمىدى)﴾ مۇبادا ﷲ تائاال سىلەرنى سىلەرگە ئېغىر ۋە قىيىن

كېلىپ قالىدىغان بىرەر ئىشقا بۇيرۇسا ،ئۇ ئىشتا سىلەرگە بىر چىقىش يولىنى قىلدى.
مەسىلەن :ناماز  -ﷲ تائاالغا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈش يۈزىسىدىن
ئېيتىدىغان گۇۋاھلىقتىن قالسىال ،ئىسالم دىننىڭ پرىنسىپلىرىنىڭ ئەڭ چوڭى ھېسابلىنىدۇ.
ناماز سەپەرگە چىقمىغاندا تۆت رەكەت ئوقۇلىدۇ ،سەپەر ئۈستىدە ئىككى رەكەت ئوقۇلىدۇ.
ئۇرۇش مەيدانىدا بولۇپ ،دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇم قىلىپ قېلىشىدىن قورقۇپ تۇرغاندا( ،بەزى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  102ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە) بىر رەكەت ئوقۇلىدۇ .بۇ چاغدا نامازنى (مېڭىپ) كېتىپ بېرىپ
ياكى ئۇالغ ئۈستىدە كېتىپ بېرىپ ،مۇمكىن بولسا ،قىبلە تەرەپكە قاراپ ،ئەگەر مۇمكىن
بولمىسا ،باشقا تەرەپكە قاراپ ئوقۇسىمۇ بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،سەپەر ئۈستىدە ئوقۇغان نەپلە
نامازدىمۇ (ئەگەر قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈش مۇمكىن بولسا) قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈپ ئوقۇيدۇ ،مۇبادا
قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈش مۇمكىن بولمىسا ،باشقا تەرەپكە قاراپ ئوقۇيدۇ .كېسەل سەۋەبى بىلەن
نامازدا ئۆرە تۇرالمىسا ،ئۆرە تۇرمىسىمۇ بولىدۇ .مەسىلەن :كېسەل كىشى نامازنى ئولتۇرۇپ
ئوقۇيدۇ ،ئەگەر ئۇنداق قىاللمىسا ،يېنىچە يېتىپ تۇرۇپ ئوقۇيدۇ .شۇنىڭدەك ،تەسلىكتە ۋە
قىيىنچىلىقتا بېرىلگەن چىقىش يولى ۋە ئاسانلىق بېرىش ئىسالم دىنىنىڭ باشقا پەرز ۋە ۋاجىب
ئەمەللىرىدىمۇباردۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :مەن ھەق تەراپدارى ۋە يەڭگىل بولغان دىن
بىلەن پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلدىم» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز بىلەن ئەبۇمۇسانى
يەمەنگە باشلىق قىلىپ ئەۋەتكەن ۋاقتىدا ،ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق دېگەن« :خۇش بېشارەت
بېرىڭالر ،قاچۇرىۋەتمەڭالر ،ئاسانالشتۇرۇڭالر ،تەسلەشتۈرۈۋەتمەڭالر» .بۇ ھەقتە كەلگەن
ھەدىسلەرناھايىتىمۇكۆپتۇر.
﴿سىلەرگە دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى﴾ شۇڭا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە( :يەنى بىر قىيىنچىلىقتىن) چىقىش يولى قىلدى-،
دېدى.
﴿(بۇ) ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر (بۇ توغرا دىن بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى مەھكەم
ئۇچالڭالر)﴾ ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەت بەزى گىرامماتكىلىق رولىغا ئاساسەن ،ﷲ تائاال بۇ دىندا

ھېچ تەسلىكنى قىلمىدى .بەلكى بۇ دىننى ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدەك كەڭ دائىرىلىك ۋە
يەڭگىل قىلدى دېگەن مەنىنى بېرىشىمۇ مۇمكىن .يەنە بەزى گىرامماتكىلىق رولىغا ئاساسەن،
سىلەر ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىنى چىڭ تۇتۇڭالر دېگەن مەنىنى بېرىشىمۇ مۇمكىن -،دېدى.
ئەگەر بۇ ئايەت مۇشۇ مەنىنى بەرسە ،ئۇ چاغدا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ
مەنىسىگە ئوخشاش بولىدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد! بۇ مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم
مېنى توغرا يولغا يەنى توغرا دىنغا ،باتىل دىنالردىن توغرا دىنغا بۇرالغان ئىبراھىمنىڭ دىنىغا
باشلىدى ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى﴾(((.

﴿ﷲ سىلەرنى ئىلگىرى (يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتابالردا) مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى﴾
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مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال سىلەرنى قۇرئاندىن بۇرۇنقى
كىتابالردا ،ھەممە نەرسىلەر خاتىرىلىنىپ ساقلىنىدىغان تاختىدا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا) ۋە
قۇرئاندا مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە باشقىالرمۇ شۇنداق دېدى.

چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :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
((( ئەنئام سۈرىسى  161ـ ئايەت.

ھەج سۈرىسى

ئىشالرنى قىلىشقا تەكلىپ قىلمىدى)﴾ ئاندىن :ئۇ بولسا ،ئاتاڭالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
دىنى دەپ ،ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۇالرغا) ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئەگىشىشكە
رىغبەتلەندۈردى.
ئاندىن كىتاب بېرىلگەنلەرنىڭ دىنىي ئالىملىرىغا ۋە دىنىي يول باشچىلىرىغا ئوقۇپ
بېرىلىدىغانپەيغەمبەرلەرنىڭكىتابلىرىدابۇرۇنقىزاماندىنتارتىپپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۈممىتىنىڭشۆھرىتىنىيايغانلىقىۋەئۇنىڭياخشىگېپىنىقىلغانلىقىدىنئىبارەتئۇئۈممەتكە
قىلغاننېمىتىنىئەسلىتىپمۇنداقدېدى﴿:ﷲسىلەرنىئىلگىرى(يەنىقۇرئاندىنئىلگىرىكى
كىتابالردا) مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى .قۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىدى﴾.
ئىمام نەسەئى ھارىس ئەشئەرىدىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى (بىر كىشىنى) ئىسالم
كېلىشتىن بۇرۇنقى نام ياكى لەقەملىرى بىلەن چاقىرسا ،شەكسىز ئۇ دوزاخنىڭ ئەتراپىدا
تىزلىنىپ ئولتۇرىدىغانالردىن (يەنى دوزاخقا كىرىدىغانالردىن) بولىدۇ» دېدى .بىر
كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر ئۇ كىشى روزا تۇتسىمۇ ۋە ناماز ئوقۇسىمۇ دوزاخقا
كىرىدىغانالردىن بوالمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،روزا تۇتسىمۇ ۋە ناماز
ئوقۇسىمۇ شۇنداق بولىدۇ ،ﷲ تائاال سىلەرنى مۇسۇلمان ۋە مۆمىن دەپ ئاتىدى .ئى ﷲ
تائاالنىڭ بەندىلىرى! (بىرەرسىنى چاقىرماقچى بولساڭالر) ﷲ تائاال ئاتىغان شۇ نام بىلەن
ئاتاڭالر» دېدى.
﴿(ﷲ) پەيغەمبەرنى سىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا ۋە سىلەرنى كىشىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا
(تاللىدى)﴾ يەنى سىلەرنىڭ قىيامەت كۈنى باشقا ئۈممەتلەرگە گۇۋاھچى بولۇشىڭالر

ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى مۇشۇنداق ياخشى ،ئادالەتلىك ۋە ئادالەتلىكىڭالرغا ھەممە ئۈممۈتلەر
گۇۋاھ بەرگەن بىر ئۈممەت قىلدۇق .چۈنكى ،قىيامەت كۈنى ھەممە ئۈممەتلەر بۇ ئۈممەتنىڭ
بارلىق ئۈممەتلەردىن ئارتۇق ۋە ھۆرمەتلىك ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ .شۇڭا بۇ
ئۈممەتنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى (باشقا ئۈممەتلەر ئۈستىدىن :ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرى ﷲ
تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلىك ۋەزىپسىنى ئۇالرغا يەتكۈزدى -،دەپ
بەرگەن)گۇۋاھلىقىقوبۇلقىلىنىدۇۋەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئۆزىنىڭپەيغەمبەرلىك
ۋەزىپىسىنىبۇئۈممەتكەيەتكۈزگەنلىكىتوغرىسىدابۇئۈممەتئۈستىدىنبەرگەنگۇۋاھلىقى
قوبۇلقىلىنىدۇ.

﴿ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر﴾ يەنى سىلەر سىلەرگە بېرىلگەن بۇ چوڭ نېمەت ئۈچۈن
شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن ﷲ تائاالنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلىش ،بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇش ۋە
توسقان ئىشلىرىدىن يېنىشتىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھەققىنى ئادا قىلىڭالر.
بۇ ئىشالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىمى نامازنى ئادا قىلىش ۋە بايالرنىڭ (يىلدا بىر قېتىم)
مېلىنىڭ زاكىتىنى پېقىر ،ئاجىز ۋە يوقسۇل كىشىلەرگە بېرىشىدۇر .زاكات توغرىسىدا بىز يۇقىرىدا
تەپسىلىيتوختىلىپئۆتتۇق.
﴿ﷲ غا يېپىشىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭالرنى ﷲ تائاال بىلەن كۈچلەندۈرۈڭالر،
ئۇنىڭدىن ياردەم تەلەپ قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئۆزەڭالرنى تاپشۇرۇڭالر﴿ .ﷲ سىلەرنىڭ
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ئىگەڭالردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنى ساقلىغۇچى ۋە دۈشمىنىڭالرغا قارشى سىلەرگە ياردەم
بەرگۈچى زاتتۇر﴿ .ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ئىگە! نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكار﴾ يەنى دۈشمەنگە
قارشى نېمىدېگەن ياخشى ياردەم بەرگۈچى زاتتۇر!
شۇنىڭ بىلەن ،ھەج سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .ﷲ تائاالغا مىڭالرچە شۈكۈرلەر
بولسۇن!

254

مۇئمىنۇن سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 118 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓﮔ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
مۆمىنلەر ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى﴿( .﴾1شۇنداق مۆمىنلەركى) ئۇالر نامازلىرىدا
(ﷲنىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ كەتكەنلىكتىن) ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر﴿.﴾2
ئۇالر بىھۇدە سۆز ،بىھۇدە ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر﴿ .﴾3ئۇالر زاكات
بەرگۈچىلەردۇر﴿ .﴾4ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى (ھارامدىن) ساقلىغۇچىالردۇر﴿( .﴾5يەنى
ئەۋرەتلىرىنى) پەقەت خوتۇنلىرىدىن ،چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر
(بۇالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ)﴿ .﴾6بۇنىڭ سىرتىدىن
(جىنسي تەلەپنى قاندۇرۇشنى) تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر﴿.﴾7
ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە
رىئايە قىلغۇچىالردۇر﴿ .﴾8ئۇالر نامازلىرىنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن)
ئادا قىلغۇچىالردۇر﴿ .﴾9ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە مۆمىنلەر
نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر﴿ .﴾10ئۇالر (يۇقىرى دەرىجىلىك
جەننەت) فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ ،فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇ﴿.﴾11

مۆمىنلەرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى
﴿مۆمىنلەر ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى﴾ يەنى مۆمىنلەر ھەقىقەتەن نىجاتلىق ۋە بەختكە ئېرىشتى.
نىجاتلىققائېرىشكەنلەربولسا،تۆۋەندىكىسۈپەتلەربىلەنسۈپەتلەنگەنكىشىلەردۇر(﴿:شۇنداقمۆمىنلەركى)
ئۇالر نامازلىرىدا (ﷲنىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ كەتكەنلىكتىن) ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر﴾.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دىگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر نامازلىرىدا (ﷲ تائاال دىن) قورققۇچى ۋە (مىدىرـ سىدىر قىلماي)
شۇك تۇرغۇچىالردۇر .مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ۋە زۆھرى قاتارلىقالرمۇ :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇنداق
بولىدۇ -،دېدى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ يەردىكى قورقۇشتىن دىلى بىلەن قورقۇپ تۇرۇش
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئىبراھىم نەخەئىمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى.
ھەسەنبەسرى :نامازدا تۇرغاندا پەيدا بولىدىغان قورقۇنچ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا بولۇپ ،ئۇالر بۇنىڭ
تەسىرى بىلەن كۆزلىرىنى يەرگە قاراتقان ھالەتتە( ،نامازدا) پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كەمتەرلىك بىلەن
تۇرىدۇ -،دېدى.
نامازغا كىرگەندە ،دىلدا پەيدا بولىدىغان قورقۇنچ (نامازدا تۇرغاندا) دىلىنى پەقەت نامازغىال
قاراتقان ،ئۇنىڭ باشقىسىنى ئويلىمايدىغان ۋە پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن نامازغا يۈزلەنگەن كىشىدىال بولىدۇ.
بۇ ۋاقىتتا ناماز ئۇ كىشىگە كۆڭۈل راھەتلىكى ۋە ھۇزۇر ئېلىپ كېلىدۇ.
ھەققىدە ئىمام ئەھمەد ۋە نەسەئى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامازنىڭ كۆڭۈل ھۇزۇرى ئىكەنلىكى
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :خۇش ـ پۇراق نەرسىلەر ۋە ئايالالر ماڭا سۆيۈملۈك قىلىنىپ
بېرىلدى .مېنىڭ شاتلىقىم نامازدىدۇر».
﴿ئۇالر بىھۇدە سۆز ،بىھۇدە ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر﴾ بىھۇدە سۆز ۋە ئىشالر بولسا ،ﷲ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنى ،گۇناھ ئىشالر ،پايدىسىز سۆز ۋە قىلمىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ
تائاال مۆمىنلەرنىڭ مۇشۇنداق ئىشالردىن يىراق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى
ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ ،يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغان چاغدا
ئالىيجانابلىق بىلەن ئـۆتۈپ كېتىدۇ﴾(((.
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قەتادە :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،بىھۇدە ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان
كىشىلەرگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۇالرنى شۇ ئىشالردىن قايتۇرىدىغان بۇيرۇق كەلدى -،دېدى.
﴿ئۇالر زاكات بەرگۈچىلەردۇر﴾ بۇ ئايەت مەككىدە چۈشكەن .زاكات مەدىنىدە ھىجرىيەنىڭ  2ـ
يىلى پەرز بولغان بولسىمۇ ،لېكىن كۆپلىگەن ئالىمالر :بۇ ئايەتتىكى زاكاتتىن مال ـ دۇنيانىڭ پەرز زاكىتى
كۆزدە تۇتىلىدۇ -،دېدى .بۇ مەسىلىگە بولغان ئەسلى (توغرا) قاراش مۇنداق :زاكات ئەسلىدە مەككىدە
پەرز بولغان ،ئەمما مال ـ مۈلك قانچىگە يەتكەندە زاكات بېرىلىدۇ؟ قانچىلىك بېرىلىدۇ؟ ...دېگەندەك
((( فۇرقان سۈرىسى  72ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

زاكاتقا ئاالقىدار مەسىلىلەر مەدىنىدە پەرز قىلىنغان .زاكاتنىڭ ئەسلى مەككىدە پەرز بولغانلىقىنى ﷲ
تائاالنىڭ (مەككىدە نازىل بولغان)﴿ :مېۋە (نىڭ ھوسۇلى) نى يىغقان كۈندە (يەنى يىغقان ۋاقىتتا)،
ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر﴾((( دېگەن بۇ ئايىتىدىنمۇ كۆرۈۋاالاليمىز.
يۇقىرىدىكى ئايەتتىكى “زاكات” دېگەن سۆزدىن كۆڭۈلنى شېرىك ۋە يامان ئىشالردىن پاكىزالش
دېگەن مەنە كۆزدە تۇتۇلۇش ئېھتىمالىمۇ بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :روھىنى پاك قىلغان
ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ ،نەپسىنى (كۇفرى ۋە پىسقى  -فۇجۇر بىلەن) كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم
نائۈمىدبولىدۇ﴾(((.
“زاكات” دېگەن سۆزدىن مال ـ مۈلۈكنىڭ زاكىتىنى بېرىش ۋە كۆڭۈللەرنى پاكىزالشتىن ئىبارەت
ھەر ئىككى خىل مەنە كۆزدە تۇتۇلۇشىمۇ مۇمكىن .چۈنكى ،مالالرنىڭ زاكىتىنى بېرىش كۆڭۈللەرنى
پاكىزالشنىڭ قاتارىدىندۇر .كامىل مۆمىن بۇ ئىككى ئىشنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى قىلىدۇ .ﷲ توغرىسىنى
بىلگۈچىدۇر.
﴿ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى (ھارامدىن) ساقلىغۇچىالردۇر( ،يەنى ئەۋرەتلىرىنى) پەقەت خوتۇنلىرىدىن،
چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر (بۇالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ)﴾

يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچىالردۇر .ﷲ تائاال توسقان پاھىشىۋازلىق ۋە بەچچىۋازلىق
قاتارلىق يامان ئىشالرنى قىلمايدۇ .ﷲ تائاال ھاالل قىلىپ بەرگەن ئاياللىرى ۋە ياكى چۆرىلىرىدىن
باشقىسى بىلەن بىر يەردە بولمايدۇ .كىمكى ﷲ تائاال ھاالل قىلىپ بەرگەن ئىشالرنى قىلسا ،ئۇ ھېچ
قانداق تاپا ـ تەنىگە قالمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :بۇالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر
ماالمەتقىلىنمايدۇ)﴾.
﴿بۇنىڭ سىرتىدىن﴾ يەنى ئاياللىرى ۋە ياكى چۆرىلىرىدىن باشقا بىرسى بىلەن ﴿(جىنسىي
تەلەپنى قاندۇرۇشنى) تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر﴾.
﴿ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە رىئايە
قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر ئامانەتلەرگە خىيانەت قىلمايدۇ .ئەكسىچە ،ئۇنى ئۆز ئىگىلىرىگە تاپشۇرىدۇ.

ۋەدە قىلىشسا ياكى كېلىشىم تۈزۈشسە ،ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىدۇ .ئۇالر سۈپەتلىرى جەھەتتە ھەرگىزمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتۇر :سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ ،ۋەدە قىلسا ۋەدىسىدە
تۇرمايدۇ ۋە ئامانەت قۇيۇلسا خىيانەت قىلىدۇ» دەپ سۈپەتلەپ بەرگەن مۇناپىقالرغا ئوخشىمايدۇ.
﴿ئۇالر نامازلىرىنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن) ئادا قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر نامازلىرىنى ئۆز
ۋاقتىدا ئادا قىلىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قايسى ئەمەل ـ ئىبادەت
ﷲ تائاالغا بەك ياخشى كۆرۈنىدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان
ناماز» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئاندىن قايسى؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاتا ـ
((( ئەنئام سۈرىسى  141ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شەمس سۈرىسى  9ـ  10ـ ئايەتلەر.
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ئانىغا ياخشىلىق قىلىش» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئاندىن قالسىچۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ﷲ تائاال يولىدا قىلغان جىھاد» دەپ جاۋاب بەردى.
قەتادە﴿ :ئۇالر نامازلىرىنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن) ئادا قىلغۇچىالردۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر نامازلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ،رۇكۇ ۋە سەجدىلىرىگە رىئايە قىلغان ھالەتتە ئادا
قىلغۇچىالردۇر-،دېدى.
ﷲ تائاالنىڭ بەختكە ئېرىشكۈچىلەرنىڭ بۇ ياخشى سۈپەتلىرىنى باشلىغاندا ،ئۇالر ﴿(شۇنداق
مۆمىنلەركى)ئۇالرنامازلىرىدا(ﷲنىڭئۇلۇغلۇقىدىنسۈربېسىپكەتكەنلىكتىن)ئەيمىنىپتۇرغۇچىالردۇر﴾
دەپ ناماز بىلەن باشالپ ،تۈگەتكەندىمۇ﴿ :ئۇالر نامازلىرىنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن) ئادا
قىلغۇچىالردۇر﴾ دەپ ناماز بىلەن ئاياقالشتۇرغانلىقى نامازنىڭ ئۇلۇغ ئىبادەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ

بېرىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :توغرا يولدا مېڭىڭالر .توغرا يولدا ماڭغاننىڭ
قەدرىنى ھەرگىزمۇ بىلىپ بواللمايسىلەر .بىلىڭالركى ،ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىڭالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى
ئىبادەت نامازدۇر .پەقەت مۆمىن كىشىال دائىم تاھارەت بىلەن يۈرىدۇ».
ﷲ تائاال ئۇالرنى مۇشۇنداق ئېسىل سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىگەندىن كېيىن ۋە ئۇالرنى يۇقىرىدىكى
شۇ ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ دەپ بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە شۇالر (يەنى
يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە مۆمىنلەر نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر ،ئۇالر (يۇقىرى دەرىجىلىك
جەننەت) فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ ،فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇ﴾.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«سىلەر ﷲ تائاالدىن جەننەت سورىساڭالر ،فىردەۋس جەننىتىنى سوراڭالر .چۈنكى ،فىردەۋس
جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ئالىيسى ۋە ئېسىلىدۇر .جەننەتلەرنىڭ ئۆستەڭلىرى ئۇنىڭدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ ۋە
ئۇنىڭ ئۈستىدە ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى باردۇر».
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرنىڭ جەننەتتە بىر ئورنى ۋە دوزاختا بىر
ئورنى بولۇپ( ،ئىچىڭالردىن بىرسى) ئۆلۈپ دوزاخقا كىرسە ،ئۇنىڭ (جەننەتتىكى) ئورنىغا جەننەتكە
كىرگەنلەر مىراسخورلۇق قىلىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە
مۆمىنلەر نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر».
﴿ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە مۆمىنلەر نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ) ۋارىسلىرىدۇر﴾

ئىبنى جەرىر لەيستىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۆمىنلەر كاپىرالرنىڭ ئورۇنلىرىغا مىراسخورلۇق قىلىدۇ .ئەسلىدە بارلىق بەندىلەر شېرىكى يوق ،بىر ﷲ
تائاالغىالئىبادەتقىلىشئۈچۈنيارىتىلغاندۇر.مۆمىنلەرئۆزلىرىنىڭئۈستىدىكىقىلىشقاتېگىشلىكبولغان
ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىپ ،يارىتىلىشنىڭ مەقسىتى بولغان ئىبادەتنى تاشلىۋەتكەن كاپىرالرنىڭ (ئەسلىدە
ئۇالر ﷲ تائاالغا بويسۇنغان بولسىال ،ئېرىشىدىغان جەننەتتىن ئىبارەت) نېسىۋىسىنى ئىگەللىۋالدى.
تۆۋەندىكى ھەدىس يۇقىرىقىدىنمۇ بەكرەك خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدۇ .ئىمام مۇسلىم ئەبۇ بۇردەدىن،

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئەبۇبۇردەبولسادادىسىدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ«:قىيامەت
كۈنى بىر تۈركۈم مۇسۇلمانالر تاغدەك گۇناھالر بىلەن كېلىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال گۇناھالرنى ئۇالرنىڭ
ئۈستىدىن ئېلىپ ،يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئۈستىلىرىگە يۈكلەپ قويىدۇ».
يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال ھەر بىر
مۇسۇلمانغا بىر يەھۇدىي ۋە ياكى بىر خرىستىئاننى بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا :مانا بۇ ،سېنىڭ گۇناھىڭنى
ئۈستىگە ئېلىپ( ،ئورنۇڭدا دوزاخقا كىرىپ) سېنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان كىشى -،دېيىلىدۇ».
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئەبۇ بۇردەنىڭ دادىسى بۇ ھەدىسنى سۆزلەپ بەرگەندە ،بۇ ھەدىسنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ھەقىقىي ئاڭلىغانلىقىنى دېگەن ياكى دېمىگەنلىكى ھەققىدە ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن ئۈچ قېتىم قەسەم ئىچىشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى .ئەبۇ بۇردە (دادىسىنىڭ بۇ ھەدىسنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ھەقىقىي ئاڭالپ ،ئاندىن ئۆزىگە سۆزلەپ بەرگەنلىكى ھەققىدە) ئۆمەر ئىبنى
ئابدۇلئەزىزگە قەسەم ئىچىپ بەردى.
ﷲ تائاال ياخشى مۆمىنلەرنىڭ جەننەتلەرگە مىراسخور بولىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
﴿بەندىلىرىمىز ئىچىدىكى تەقۋادارالرغا بىز مىراس قىلىپ بېرىدىغان جەننەت ئەنە شۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر:
«جىمى ھەمدۇسانا بىزنى بۇ (نېمەتلەرنى) 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)﴾(((.

*******
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧ
بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن الينىڭ جەۋھىرىدىن ياراتتۇق﴿ .﴾12ئاندىن ئۇنى بىر پۇختا قارارگاھ
(يەنىبەچچىدان)دا(جايالشقان)ئابىمەنىقىلدۇق﴿.﴾13ئاندىنئابىمەنىنىلەختەقانغائايالندۇردۇق،
ئاندىن لەختە قاننى پارچە گۆشكە ئايالندۇردۇق ،ئاندىن پارچە گۆشنى سۆڭەككە ئايالندۇردۇق ،ئاندىن
سۆڭەككە گۆش قوندۇردۇق ،ئاندىن ئۇنى (جان كىرگۈزۈپ) باشقا مەخلۇققا ئايالندۇردۇق ،ئەڭ ماھىر
ياراتقۇچى ﷲ (ھېكمەت ۋە قۇدرەت جەھەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴿ .﴾14ئاندىن سىلەر چوقۇم ئۆلۈسىلەر﴿.﴾15
ئاندىن سىلەر ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنى (قەبرەڭالردىن) تۇرغۇزۇلىسىلەر﴿.﴾16
((( مەريەم سۈرىسى  63ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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اﷲ تائاالنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمنى تۇپراقتىن ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى بولغان
ئىنسانالرنى بىر تامچە سۇدىن باسقۇچمۇ باسقۇچ تەرەققىي قىلدۇرۇپ
يارىتىشنى ئۆزىنىڭ بارلىقىغا پاكىت قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنساننى قانداق ياراتقانلىقى ھەققىدە سۆز باشالپ ،ئىنسانالرنىڭ دادىسى
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى (قارا اليدىن ياسىلىپ) شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن قۇرۇق اليدىن ياراتقانلىقىنى بايان
قىلىدۇ .ئىبنى جەرىر :ئادەم ئەلەيھىسساالم اليدىن يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن “الي” دەپ ئاتالدى -،دېدى.
قەتادە :ئادەم ئەلەيھىسساالم اليدىن ياسىلىپ چىقىلدى -،دېدى .بۇ ،ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر ۋە
شۇنداقال ئايەتنىڭ باش ـ ئايىغىغا بېرىلگەن مۇناسىپ مەنىدۇر .چۈنكى ،ئادەم ئەلەيھىسساالم (قارا اليدىن
ياسىلىپ) شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن قۇرۇق اليدىن يارىتىلدى .الينىڭ ئەسلى ماددىسى تۇپراقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ سىلەرنى تۇپراقتىن ياراتقانلىقى ،ئاندىن
سىلەرنىڭ ئىنسان بولۇپ زېمىندا تارىلىپ يۈرۈشۈڭالر ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى زېمىننىڭ ھەممە يەرلىرىدىن يىغىپ ئالغان بىر
سىقىم توپىدىن ياراتتى .شۇڭا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدى ئۇالرنىڭ توپىسى ئېلىنغان زېمىنغا قارىتا
تەنلىرىنىڭ رەڭلىرى قىزىل ،ئاق ،قارا ۋە ياكى بۇالرنىڭ بىرىسىگە مايىل( ،تەبىئىتى) ئەسكى ياكى
ياخشى ۋە يا بۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى تارتقان كېلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ شۇنىڭدەك
رىۋايەت قىلدى.
﴿ئاندىن ئۇنى بىر پۇختا قارارگاھ (يەنى بەچچىدان) دا (جايالشقان) ئابىمەنى قىلدۇق﴾ بۇ ئايەتتىكى
“ئۇنى” دېگەن ئالماش مۇئەييەن بىر ئىنساننى كۆرسەتمەستىن ،بەلكى ئىنسان جىنسىنى كۆرسىتىدۇ.
ﷲ تائاال ئىنساننى يارىتىشنى اليدىن باشلىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :دەسلەپتە ئىنساننى
(يەنى ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) اليدىن ياراتتى .ئاندىن ئۇنىڭ نەسلىنى ئەرزىمەس
سۇنىڭ جەۋھىرى (يەنى مەنى) دىن ياراتتى﴾((( يەنى ئۇنىڭ نەسلىنى ئاجىز مەنىيدىن ياراتتى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنى بىز ئاجىز مەنىدىن ياراتمىدۇقمۇ؟ ئۇنى بىز مەلۇم
ۋاقىتقىچە (يەنى تۇغۇلغىچە) پۇختا ئارامگاھ (يەنى بەچچىدان) دا قىلدۇق ،بىز (ئۇنى ئابىمەنىدىن
يارىتىشقا) قادىر بولدۇق ،بىز (ئۇنى ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە يارىتىشقا) نېمىدېگەن ياخشى قادىر
بولغۇچىمىز!﴾((( يەنى مەنىي بىر ھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە ۋە بىر شەكىلدىن يەنە بىر شەكىلگە
يۆتكىلىپ ،مۇستەھكەم بىر ئىنسان قىلىنىپ بولغىچە ،بىز ئۇنى ئۇنىڭغا تەييارالنغان (ئانىنىڭ) باال
ياتقۇسىداقىلدۇق.
((( رۇم سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  8 - 7ـ ئايەتلەر.
((( مۇرسەالت سۈرىسى  23 - 20ـ ئايەتكىچە.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

﴿ئاندىن ئابىمەنىنى لەختە قانغا ئايالندۇردۇق﴾ ئابىمەنى بولسا ،ئەرلەرنىڭ ئۇمۇرتقا سۆڭىكى ۋە
ئايالالرنىڭ كۆكسىدىكى سۆڭەكلىرىنىڭ ئارىسىدىن كۈچ بىلەن ئېتىلىپ چىقىدىغان سۇدۇر .بۇ سۇ
قىزىل بىر لەختە قاننىڭ شەكلىگە ئايلىنىدۇ .ئىكرىمە :قىزىل بىر قانغا ئايلىنىدۇ -،دېدى.
﴿ئاندىن لەختە قاننى پارچە گۆشكە ئايالندۇردۇق﴾ يەنى ئۇ ھېچ قانداق شەكىل كىرمىگەن بىر
پارچە گۆشكە ئايلىنىدۇ.
﴿ئاندىن پارچە گۆشنى سۆڭەككە ئايالندۇردۇق﴾ يەنى بىز ئۇنى باش ،قول ،پۇت ،سۆڭەك ،پەي
ۋە تومۇرلىرى بار شەكىلگە كىرگۈزدۈق.
﴿ئاندىن سۆڭەككە گۆش قوندۇردۇق﴾ يەنى سۆڭەك ،پەي ۋە تومۇرالرنى يېپىش ۋە ئۇالرنى
چىڭىتىش ئۈچۈن ،ئۇ شەكىلگە گۆش قوندۇردۇق﴿ .ئاندىن ئۇنى (جان كىرگۈزۈپ) باشقا مەخلۇققا
ئايالندۇردۇق﴾ يەنى ئاندىن بىز ئۇنىڭغا روھنى پۈۋلىدۇق .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئاڭالش ،كۆرۈش،
بىلىش ۋە ھەرىكەت قىلىش ئىقتىدارى بار بىر مەخلۇققا ئايالندى﴿ .ئەڭ ماھىر ياراتقۇچى ﷲ (ھېكمەت
ۋە قۇدرەت جەھەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴾.
﴿ئاندىن ئۇنى (جان كىرگۈزۈپ) باشقا مەخلۇققا ئايالندۇردۇق﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز مەنىنى تاكى ئۇ باال بولۇپ تۇغۇلغاندا قەدەر بىر ھالەتتىن
يەنە بىر ھالەتگە يۆتكەيمىز ،ئۇ بوۋاق ھالىتىدە تۇغۇلىدۇ ،ئاندىن كىچىك باال ھالىتىگە تەرەققىي قىلىدۇ،
ئاندىن باالغەتكە يېتىدۇ ،ئاندىن ياشلىق دەۋرىگە كىرىدۇ ،ئاندىن ياش ـ قۇرامىغا تولىدۇ ،ئاندىن قېرىشقا
باشاليدۇ ،ئاندىن ناھايىتى قېرىلىق ھالىتىگە كىرىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلال ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يارىتىلىشى مۇنداقتۇر :ئۇ،
ئانىسىنىڭ قورسىقىدا  40كۈن ئىسپىرما ھالىتىدە تۇرغۇزىلىدۇ .ئاندىن  40كۈن لەختە قان ھالىتىدە
تۇرىدۇ .ئاندىن  40كۈن بىر چىشلەم گۆش ھالىتىدە تۇرىدۇ .ئاندىن بىر پەرىشتە (ئەۋەتىلىپ) ئۇنىڭغا
جان كىرگۈزىدۇ .رىزقىنى ،ئەجىلىنى ،ئەمەلىنى ۋە بەختلىك ياكى بەختسىز بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت
تۆت سۆزنى يېزىشقا بۇيرۇلىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ بولمىغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئەھلى جەننەتنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،تاكى ئۇنىڭ بىلەن جەننەتنىڭ ئارىلىقى بىر
گەز قالغاندا ،ئۇنىڭغا پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ ،ئەھلى دوزاخنىڭ ئەمەلىنى قىلىدۇ  -دە ،دوزاخقا
كىرىدۇ .سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئەھلى دوزىخىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،تاكى ئۇنىڭغا بىر گەز قالغاندا ،ئۇنىڭغا
پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ ،ئەھلى جەننىتىنىڭ ئەمەلىنى قىلىدۇ  -دە ،جەننەتكە كىرىدۇ» دېدى.
﴿ئەڭ ماھىر ياراتقۇچى ﷲ (ھېكمەت ۋە قۇدرەت جەھەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاجىز
بىر سۇنى بىر ھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە ،بىر شەكىلدىن يەنە بىر شەكىلگە ئايالندۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن
بېجىرىم ،مۇكەممەل بىر ئادەم ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ بولۇپ ،يۇقىرىدىكى سۆز بىلەن ئۆزىگە ئۆزى
مەدھىيە ئوقۇدى.
﴿ئاندىن سىلەر چوقۇم ئۆلۈسىلەر﴾ يەنى يوق يەردىن يارىتىلىپ تۇغۇلغاندىن كېيىن ،يەنە
ئۆلۈسىلەر﴿ .ئاندىن سىلەر ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنى (قەبرەڭالردىن) تۇرغۇزۇلىسىلەر﴾ يەنى يەنە بىر
قېتىمبارلىققاكەلتۈرۈلىسىلەر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن ﷲ ئۇالرنى (قىيامەتتە) قايتا پەيدا قىلىدۇ﴾((( يەنى
بۇ قايتا پەيدا قىلىنىش بارلىق روھالر تەنلىرىگە قايتىدىغان قىيامەت كۈنىدە بولىدۇ .ئۇ كۈندە ھەممە
ئىنسانالردىن ھېساب ئېلىنىپ ،ھەر بىر كىشىگە ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا قاراپ( ،ئەگەر قىلمىشلىرى ياخشى
بولسا تولۇق) مۇكاپات( ،يامان بولسا) تولۇق جازا بېرىلىدۇ.

*******
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا يەتتە قەۋەت ئاسماننى ياراتتۇق ،بىز مەخلۇقاتتىن غاپىل
ئەمەسمىز﴿.﴾17

اﷲ تائاالنىڭ ئاسمانالرنى ياراتقانلىقى
ﷲتائااليۇقىرىدائىنسانالرنىياراتقانلىقىنىبايانقىلىپئۆتكەنئىدى.ئۇنىڭئارقىسىدىناليەتتە
ئاسماننى ياراتقانلىقىنى بايان قىلىشقا باشلىدى .ﷲ تائاال كۆپىنچە ھالالردا يەتتە ئاسمان ۋە زېمىننى
ياراتقانلىقى بىلەن ئىنسانالرنى ياراتقانلىقىنى بىر يەردە كەلتۈرۈپ بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاال تۆۋەندىكى
ئايەتتىمۇ شۇنداق كەلتۈردى﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ
قىيىندۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (بۇنى) ئۇقمايدۇ﴾((( (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەر جۈمە
كۈنى بامدات نامىزىدا ئوقۇيدىغان سۈرىسى بولغان) سەجدە سۈرىسىدىمۇ شۇنىڭدەك بايان قىلىنىپ
كەلدى .ﷲ تائاال بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا ئاسمان ـ زېمىنالرنى ياراتقانلىقىنى ،ئاندىن ئىنسانالرنىڭ دادىسى
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى اليدىن ياراتقانلىقىنى بايان قىلىدۇ .بۇ سۈرىدە يەنە ئۇالردىن باشقا قىيامەت
كۈنىنىڭ ئەھۋاللىرى ۋە ئۇ كۈندە بولىدىغان مۇكاپات ـ جازاالرمۇ بايان قىلىنغان.
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﴿بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا يەتتە قەۋەت ئاسماننى ياراتتۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :يەتتە ئاسمان  -زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر ﷲنى پاك دەپ بىلىدۇ﴾(((﴿ ،سىلەر
كۆرمىدىڭالرمىكىن ،ﷲ قانداق قىلىپ يەتتە ئاسماننى بىرىنىڭ ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى﴾(((،
﴿ﷲ يەتتە ئاسماننى ياراتتى ،زېمىننىمۇ ئاسمانالرغا ئوخشاش (يەنى يەتتە قىلىپ) ياراتتى ،ﷲنىڭ
ئەمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇ( ،سىلەرگە بۇنى بىلدۈرۈشۈم) ﷲنىڭ ھەممىگە قادىر
ئىكەنلىكىنى ۋە ﷲنىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر﴾(((.
شۇنىڭدەك ،بۇ ئايەتتىمۇ شۇنداق دېدى﴿ :بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا يەتتە قەۋەت
ئاسماننى ياراتتۇق ،بىز مەخلۇقاتتىن غاپىل ئەمەسمىز﴾ يەنى ﷲ تائاال زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان،
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇھ سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( تاالق سۈرىسى ـ  12ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

زېمىندىن چىقىدىغان ،ئاسماندىن چۈشىدىغان ۋە ئاسمانغا ئۆرلەپ چىقىپ كېتىدىغان نەرسىلەرنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .سىلەر قەيەردە بولماڭالر ،ﷲ تائاال سىلەر بىلەن بىللە .ﷲ تائاال قىلمىشىڭالرنى
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ئاسمان يەنە بىر ئاسماننى ،زېمىن يەنە بىر زېمىننى دالدا قىلىپ ،ﷲ تائاالدىن
ئۆزىنى يوشۇرۇپ قااللمايدۇ .ﷲ تائاال تاغنىڭ چوققىسىدىكى ۋە دېڭىزنىڭ تېگىدىكى نەرسىلەرنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال تاغالردىكى ،دۆڭلەردىكى ،قۇمالردىكى ،دېڭىزالردىكى ،چۆللەردىكى ۋە
دەرەخلەردىكى نەرسىلەرنىڭ سانىنى بىلگۈچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :غەيبنىڭ 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﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
بىز بۇلۇتتىن ھاجەتكە قاراپ يامغۇر ياغدۇردۇق ،ئۇنى زېمىندا توختاتتۇق ،ئۇنى قۇرۇتۇۋېتىشقا
ئەلۋەتتە قادىرمىز﴿ .﴾18شۇ يامغۇر بىلەن سىلەرگە خورما باغچىلىرى ۋە ئۈزۈم باغچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ
بەردۇق ،سىلەر ئۈچۈن ئۇ باغالردا نۇرغۇن مېۋىلەر بار ،ئۇالردىن يەيسىلەر﴿ .﴾19شۇ يامغۇر بىلەن
تۇرسىنادىن چىقىدىغان (زەيتۇن) دەرىخىنى (ئۆستۈرۈپ بەردۇق) ،ئۇنىڭدىن ماي چىقىدۇ ،يېگۈچىلەر
(نانلىرىنى شۇ ماي بىلەن) ماياليدۇ﴿ .﴾20چارۋىالردا ھەقىقەتەن سىلەرگە ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ
قورسىقىدىكى نەرسىلەر (يەنى سۈتلەر) بىلەن سىلەرنى سۇغىرىمىز ،ئۇالردا سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن
مەنپەئەتلەر بار ،ئۇالرنىڭ گۆشىنى يەيسىلەر﴿ .﴾21ئۇالر (يەنى تۆگە ۋە ئۆكۈزلەر) بىلەن (قۇرۇقلۇقتا)،
كېمە بىلەن (دېڭىزدا) يۈك توشۇيسىلەر﴿.﴾22

اﷲ تائاالنىڭ يامغۇر ،ئۆسۈملۈك ،دەل ـ دەرەخ ۋە تۆت پۇتلۇق ھايۋانالرنى
ياراتقانلىقى
﴿بىز بۇلۇتتىن ھاجەتكە قاراپ يامغۇر ياغدۇردۇق﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە يامغۇرنى
ياغدۇرۇپ بەرگەنلىكىدىن ئىبارەت بەندىلىرىگە بەرگەن ،ساناپ بولغىلى بولمايدىغان نېمىتىنى بايان
قىلىدۇ .ﷲ تائاال يامغۇرنى ئۇنىڭغا بولغان ھاجەتكە قاراپ چۈشۈردى .ئۇنى زېمىنالرنى ۋە ئۆيلەرنى
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەت.
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ۋەيرانە قىلىۋېتىدىغان دەرىجىدە جىق ياكى زىرائەتلەرگە ۋە مېۋىلەرگە يېتىشمەيدىغان دەرىجىدە ئاز
چۈشۈرمىدى .ﷲ تائاال يامغۇرنى ئۇنىڭ بىلەن يەرلەرنى سۇغۇرۇش ،ئىچىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالر
ئۈچۈن پايدىلىنىشتا ،ئۇالرنىڭ ھاجەتلىرىگە قاراپ چۈشۈردى .ھەتتا مىسىر زېمىنىدەك سۇنى كۆپ
ئىچىدىغان ۋە لېكىن تۇپرىقى ئۈستىگە يامغۇرنىڭ يېغىشىنى كۆتۈرەلمەيدىغان زېمىنغا ﷲ تائاال سۇنى
باشقا شەھەرلەردىن كەلتۈرۈپ بەردى .مۇنداق زېمىن “بىر نەرسە ئۈنمەيدىغان زېمىن” دەپ ئاتىلىدۇ.
مەسىلەن :مىسىر زېمىنىغا ﷲ تائاال “نىل دەرياسى” نىڭ سۈيىنى كەلتۈرۈپ بەردى“ .نىل دەرياسى”
نىڭ سۈيى ھەبەشىستاندىن كېلىدىغان بولۇپ ،ھەبەشىستاندا يامغۇر ياغىدىغان پەسىللەردە “نىل
دەرياسى” نىڭ سۈيى ھەبەشىستاندىن سېرىق الينى ئېقىتىپ كېلىپ( ،مىسىرلىقالرنىڭ زىرائەت تېرىشى
ئۈچۈن) مىسىر زېمىنىغا تاشاليدۇ .چۈنكى ،مىسىر زېمىنى تۇزلۇق بولۇپ( ،زىرائەتنىڭ ئۈنىشىگە زىيانلىق
بولغان) شور ئۆرلەپ تۇرىدۇ.
شەپقەتلىك ،ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچى ،مىھرىبان ۋە گۇناھالرنى كەچۈرگۈچى زات ﷲ
تائاالنى ھەممە كەمچىلىكلەردىن پاك دەپ تۇنۇيمىز.
﴿ئۇنى زېمىندا توختاتتۇق﴾ يەنى يامغۇر بۇلۇتتىن كۆچكەن ھامان ئۇنى زېمىندا توختاتتۇق.
بىز زېمىندىن يامغۇرنى سۈمۈرۈۋېلىپ ،ئاندىن ئۇنى ئۈستىدىكى ئۈسۈملۈكلەرگە يەتكۈزۈپ بېرىدىغان
قابىلىيەتنىقىلدۇق.
﴿ئۇنى قۇرۇتۇۋېتىشقا ئەلۋەتتە قادىرمىز﴾ يەنى مۇبادا بىز يامغۇر ياغدۇرماسلىقنى خالىغان بولساق،
ئەلۋەتتە ئۇنى قىالتتۇق .مۇبادا بىز يامغۇرنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭلەرگە ياغدۇرماي ،شورلۇق يەرلەرگە ۋە چۆل
ـ باياۋانالرغا ياغدۇرۇشنى خالىغان بولساق ،ئەلۋەتتە شۇنداق قىالتتۇق .مۇبادا بىز يامغۇرنى ئىچىش ياكى
يەرلەرنى سۇغۇرۇش ئۈچۈن پايدىالنغىلى بولمايدىغان تۇزلۇق قىلىۋېتىشنى خالىغان بولساق ،ئەلۋەتتە
شۈنداق قىالتتۇق .مۇبادا بىز يامغۇرنىڭ زېمىنغا چۈشمەي ،ئاسمانغا قايتىپ چىقىپ كېتىشىنى خالىغان
بولساق ،ئەلۋەتتە شۈنداق قىالتتۇق .مۇبادا بىز يامغۇر زېمىنغا چۈشكەندە ،ئۇنىڭ سىلەر بارالمايدىغان ۋە
پايدا ئااللمايدىغان يەرلەرگە ئېقىپ كېتىشىنى خالىغان بولساق ،ئەلۋەتتە شۈنداق قىالتتۇق .لېكىن ،ﷲ
تائاال رەھمەت ۋە مەرھەمەت قىلىپ ،سىلەرگە ئاسماندىن ناھايىتى تاتلىق سۇ چۈشۈرۈپ ،ئۇنى زېمىندا
توختىتىپ بەردى ۋە ئۇنى يەرلەرگە سىڭدۈرۈپ بۇالقالرنى پەيدا قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،زىرائەتلەر ۋە
مېۋىلەر سۇغۇرىلىدىغان بۇالقالر ۋە ئېرىق ـ ئۆستەڭالر بارلىققا كەلدى .سىلەرمۇ ،ماللىرىڭالرمۇ شۇ سۇدىن
ئىچىسىلەر .ئۇ سۇ بىلەن يۇيۇنىسىلەر ۋە پاكىزلىنىسىلەر.
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بىزلەرگە بەرگەن بۇ نېمەتلىرى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا مىڭالرچە شۈكۈرلەر بولسۈن!
﴿شۇ يامغۇر بىلەن سىلەرگە خورما باغچىلىرى ۋە ئۈزۈم باغچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ بەردۇق﴾ يەنى
سىلەرگە ئاسماندىن چۈشۈرۈلگەن يامغۇر ئارقىلىق خورمىلىق ۋە ئۈزۈملۈك چىرايلىق ،بوستانلىق باغالرنى
بەرپا قىلىپ بەردۇق .ئۈزۈم ۋە خورما ئەرەبلەر ياخشى كۆرىدىغان مېۋىلەر ئىدى .شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال
ھەر بىر يۇرت كىشىلىرىگىمۇ شۇكرانىسىنى ئېيتىپ بواللمايدىغان دەرىجىدە (ئۇالر ياخشى كۆرىدىغان)
مېۋىلەرنى بەردى.
﴿سىلەر ئۈچۈن ئۇ باغالردا نۇرغۇن مېۋىلەر بار﴾ يەنى سىلەر ئۈچۈن ئۇ باغالردا مېۋىلەرنىڭ ھەممە
تۈرلىرى بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سىلەرگە شۇ يامغۇر بىلەن زىرائەتلەرنى ئۆستۈرۈپ

مۇئمىنۇن سۈرىسى

بېرىدۇ ،زەيتۇن ،خورما ،ئۈزۈم ۋە تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ بېرىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالردىن يەيسىلەر﴾ يەنى سىلەر ئۇ باغالرنىڭ كۆركەم ۋە چىرايلىقلىقىغا قاراپ ھۇزۇرلىنىسىلەر ۋە
ئۇنىڭمېۋىلىرىدىنيەيسىلەر.
﴿شۇ يامغۇر بىلەن تۇرسىنادىن چىقىدىغان (زەيتۇن) دەرىخىنى (ئۆستۈرۈپ بەردۇق)﴾ تۇرسىنا بىر
تاغنىڭ ئىسمىدۇر .بەزى ئالىمالر :ئۇ تاغدا دەرەخلەر بولغانلىقى ئۈچۈن “تۇرسىنا” دەپ ئاتالدى ،مۇبادا
ئۇنىڭدا دەرەخلەر بولمىغان بولسا“ ،تاغ” دەپال ئاتىالتتى -،دېدى .ﷲ تائاال راستىنى بىلگۈچىدۇر.
تۇرسىنا ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆز قىلغان تاغ بولۇپ ،ئۇ ۋە ئۇنىڭ ئەتراپلىرىدىكى تاغالردا
زەيتۇن دەرەخلىرى بار.
﴿ئۇنىڭدىن ماي چىقىدۇ ،يېگۈچىلەر (نانلىرىنى شۇ ماي بىلەن) ماياليدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭدىن
يىگۈچىلەر نانلىرىغا قوشۇپ يېيىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان ماي ۋە زەيتۇنالر چىقىدۇ.
ئابدى ئىبنى ھۇمەيد ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر (نانلىرىڭالرنى) زەيتۇن مېيى بىلەن يەڭالر .چۈنكى ،ئۇ ماي بەرىكەتلىك بىر
دەرەختىن چىقىدۇ» بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەلەرمۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿چارۋىالردا ھەقىقەتەن سىلەرگە ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ قورسىقىدىكى نەرسىلەر (يەنى سۈتلەر)
بىلەن سىلەرنى سۇغىرىمىز ،ئۇالردا سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار ،ئۇالرنىڭ گۆشىنى يەيسىلەر،
ئۇالر (يەنى تۆگە ۋە ئۆكۈزلەر) بىلەن (قۇرۇقلۇقتا) ،كېمە بىلەن (دېڭىزدا) يۈك توشۇيسىلەر﴾ يەنى

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە تۆت پۇتلۇق ھايۋانالردا بەندىلىرى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان پايدىلىنىش يوللىرىنى
قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ئۇالر بولسا بەندىلەرنىڭ ئۇ ھايۋانالرنىڭ ماياق ـ تېزەك ۋە قاندىن ئايرىلىپ
چىققانسۈتلىرىنىئىچىشلىرى،گۆشلىرىدىنيېيىشلىرى،يۇڭلىرى،تىۋىتلىرىۋەتۈكلىرىدىنتوقۇلغان
كىيىملەرنى كىيىشلىرى ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە مىنىشلىرى ۋە يۈك ـ تاقلىرىنى ئۇالرغا ئارتىپ ،يىراق ـ يىراق
يەرلەرگەئېلىپبېرىشلىرىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر يۇك  -تاقلىرىڭالرنى سىلەر جاپا  -مۇشەققەت بىلەن
ئاران يېتىپ بارااليدىغان جايالرغا كۆتۈرۈپ بارىدۇ ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە ھەقىقەتەن
شەپقەتلىكتۇر ۋە مېھرىباندۇر﴾(((﴿ ،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 ،ئۇالر شۇ ھايۋانالردىن پايدىلىنىدۇ
ۋە سۈتلىرىنى ئىچىدۇ ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ بۇ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴾(((.

*******
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
((( نەھل سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى ـ  7ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  73 - 71ـ ئايەتلەر.
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ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
بىز ھەقىقەتەن نۇھنى قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق ،نۇھ ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! (يالغۇز
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوق( ،ﷲنىڭ ئازابىدىن)
قورقمامسىلەر؟»﴿ .﴾23ئۇنىڭ قەۋمىدىكى ئىمانسىز كاتتىالر ئېيتىشتى« :بۇ پەقەت سىلەرگە ئوخشاش
بىر ئىنساندۇر ،ئۇ سىلەردىن ئۈستۈن بولۇۋالماقچى ،ئەگەر ﷲ (پەيغەمبەر ئەۋەتىشنى) خالىسا
ئىدى ،ئەلۋەتتە ،پەرىشتىلەرنى ئەۋەتەتتى ،بۇنداق سۆزنى بۇرۇنقى ئاتا -بوۋىلىرىمىزدىن ئاڭلىغان
ئەمەسمىز﴿ .﴾24ئۇ پەقەت بىر مەجنۇندۇر ،سىلەر ئۇنى بىر مەزگىل كۈتۈڭالر»﴿.﴾25

نۇھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى (ئۇنىڭ قەۋملىرىنى ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىدىن ،ﷲ تائاالغا
شېرىك كەلتۈرگەن ،بۇيرۇقىغا قارشىلىق كۆرسەتكەن ۋە پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىن ئالىدىغان
ئىنتىقامىدىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن) پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ۋاقتىدىكى ئەھۋالالردىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن نۇھنى قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق ،نۇھ ئېيتتى« :ئى قەۋمىم!
(يالغۇز ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوق( ،ﷲنىڭ
ئازابىدىن) قورقمامسىلەر؟»﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشتىن قورقمامسىلەر؟
بۇ چاغدا ئۇالرنىڭ جاۋابى مۇنداق بولغان ئىدى﴿ :ئۇنىڭ قەۋمىدىكى ئىمانسىز كاتتىالر ئېيتىشتى:
«بۇپەقەتسىلەرگەئوخشاشبىرئىنساندۇر،ئۇسىلەردىنئۈستۈنبولۇۋالماقچى﴾يەنىبۇپەيغەمبەرلىكنى

دەۋا قىلىش بىلەن سىلەردىن ئۈستۈن ۋە كاتتا بولۇۋالماقچى ،بۇمۇ سىلەرگە ئوخشاش ئادەمدۇر ،ئۇنداق
بولغان ئىكەن ،ۋەھيى سىلەرگە كەلمەستىن ،قانداق بولۇپ بۇنىڭغا كەلسۇن؟

﴿ئەگەر ﷲ (پەيغەمبەر ئەۋەتىشنى) خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،پەرىشتىلەرنى ئەۋەتەتتى ،بۇنداق
سۆزنى بۇرۇنقى ئاتا -بوۋىلىرىمىزدىن ئاڭلىغان ئەمەسمىز﴾ يەنى ئۇالر :مۇبادا ﷲ تائاال پەيغەمبەر

ئەۋەتىشنى خالىسا ،ئىنساندىن ئەۋەتمەي ،بەلكى قېشىدىكى پەرىشتىلەردىن ئەۋەتەتتى .بىز زامانالردىن
بېرى ئەجدادلىرىمىزدىن پەيغەمبەرنىڭ ئىنسانالردىن بولغىنىنى ئاڭلىمىغان ئىدۇق -،دەيدۇ.
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﴿ئۇ پەقەت بىر مەجنۇندۇر﴾ يەنى ئۇ ئېلىشىپ قالغاچقا :ﷲ تائاال مېنى سىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتتى ۋە ماڭا ۋەھىي چۈشۈردى -،دەيدۇ.
﴿سىلەر ئۇنى بىر مەزگىل كۈتۈڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭ زاماننىڭ ھادىسلىرىگە يولۇقىشىنى
كۈتۈڭالر ،بىر مەزگىلگىچە سەۋر قىلىڭالر ،ئاخىرى ئۈنىڭدىن قۇتۇلىسىلەر.

*******
ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱ
نۇھ (ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەندىن كېيىن)« :پەرۋەردىگارىم! ئۇالر مېنى
يالغانغا چىقارغانلىقلىرى ئۈچۈن ماڭا ياردەم بەرگىن» دېدى﴿ .﴾26بىز نۇھقا« :بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا
ۋەھيىمىز بويىچە كېمە ياسىغىن ،بىزنىڭ بۇيرۇقىمىز يېتىپ كەلگەن ۋە تونۇردىن سۇ ئېتىلىپ چىققان
چاغدا ،كېمىگە ھايۋانالردىن (ئەركەك  -چىشى بولۇپ) بىر جۈپتىن ئېلىۋالغىن ،ئائىلەڭدىكىلەرنىمۇ
ئېلىۋالغىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھاالك بولۇشقا ھۆكۈم قىلىنغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( .ئۆزلىرىگە)
زۇلۇم قىلغانالر توغرىسىدا ماڭا سۆز ئاچمىغىن (يەنى ئۇالرغا شاپائەت قىلمىغىن) ،ئۇالر چوقۇم (توپان
باالسىدا) غەرق قىلىنىدۇ» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴿ .﴾27سەن بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەر بىلەن كېمىگە
چىققان چېغىڭدا« :جىمى ھەمدۇسانا بىزنى زالىم قەۋمدىن قۇتقۇزغان ﷲغا خاستۇر» دېگىن﴿.﴾28
ھەمدە« :ئى پەرۋەردىگارىم! مېنى مۇبارەك مەنزىلگە چۈشۈرگىن ،سەن (دوستلىرىڭنى) ئەڭ ياخشى
ئورۇنالشتۇرغۇچىسەن» دېگىن﴿ .﴾29ھەقىقەتەن بۇنىڭدا (يەنى نۇھنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىشلىرىدا ئەقىل
ئىگىلىرى ئۈچۈن) نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار ،بىز بەندىلەرنى (پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش بىلەن) ئەلۋەتتە
سىنايمىز﴿.﴾30
ﷲ تائاال بۇ يەردە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالدىن قەۋمىگە قارشى ئۆزىگە ياردەم بېرىشىنى

تىلەپ دۇئا قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :نۇھ (ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن ئۈمىدىنى
ئۈزگەندىن كېيىن)« :پەرۋەردىگارىم! ئۇالر مېنى يالغانغا چىقارغانلىقلىرى ئۈچۈن ماڭا ياردەم بەرگىن»
دېدى﴾ ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە قارشى دۇئا قىلغانلىقى توغرىسىدا

مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ پەرۋەردىگارىغا« :ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم ،ياردەم قىلغىن» دەپ دۇئا
قىلدى﴾(((.

بۇ چاغدا ،ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ناھايىتى پۇختا بىر كېمە ياساشقا ،ئۆسۈملۈكلەردىن،
مېۋىلەردىن ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەرخىل نەرسىلەردىن ئېلىپ كېمىگە سېلىشقا ،ھەر تىپتىكى ھايۋانالر
ۋە قۇشالردىن ئەركەك ـ چىشى بولۇپ بىرەر جۈپتىن ئېلىشقا ،ئائىلىسىدىكىلەردىن ئىمان ئېيتماي
ھاالك بولۇشى ھۆكۈم قىلىنىپ كەتكەن ئايالى بىلەن ئوغلىدىن باشقىلىرىنى ۋە (ئىمان ئېيتقان ئازغىنا
كىشىلەرنى) كېمىگە چىقىرىشقا بۇيرۇدى .ﷲ راستىنى بىلگۈچىدۇر.
﴿(ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالر توغرىسىدا ماڭا سۆز ئاچمىغىن (يەنى ئۇالرغا شاپائەت قىلمىغىن) ،ئۇالر
چوقۇم (توپان باالسىدا) غەرق قىلىنىدۇ»﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قاتتىق يامغۇرنىڭ ياغدۇرۇلغانلىقىنى

كۆرگەن ۋاقتىڭدا ،ئۇالرغا شەپقەت ۋە مىھرىبانلىق كۆرسەتكىڭ كېلىپ قالمىسۇن .ئۇالرنى ئىمان ئېيتىپ
قاالرمىكىن دەپ ،ئۇالرغا كېلىدىغان ئازابنىڭ كېچىكىشىنىمۇ ئارزۇ قىلىپ يۈرمە .چۈنكى ،مەن ئۇالرغا
ئۇالر كۇپرى ھالىتىدە سۇ باالسى بىلەن ھاالك قىلىنىدۇ دەپ ھۆكۈم قىلىۋەتتىم .بۇ قىسسە ھۇد
سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان قىلىندى.
((( قەمەر سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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﴿سەن بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەر بىلەن كېمىگە چىققان چېغىڭدا« :جىمى ھەمدۇسانا بىزنى
زالىم قەۋمدىن قۇتقۇزغان ﷲغا خاستۇر» دېگىن﴾ ﷲ تائاال قاتناش قوراللىرىغا چىققاندا ﷲ تائاالنى

ئەسلەش توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ تۈرلىرىنى ياراتتى ،سىلەرگە ئۈستىگە
چىقىشىڭالر ئۈچۈن كېمە ۋە مىنىشىڭالر ئۈچۈن ھايۋان قاتارلىقالرنى ياراتتى .ئاندىن سىلەر ئۇالرنىڭ
ئۈستىگە چىققانلىرىڭالردا پەرەۋردىگارىڭالرنىڭ نېمىتىنى ئەسلەپ« :بىزگە بۇنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن
زات پاكتۇر ،بىز ئۇنىڭغا (مىنىشكە) قادىر ئەمەس ئىدۇق ،بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا
قايتقۇچىالرمىز»دېگەيسىلەر﴾(((.
نۇھ ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ بۇ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ ،ئۆزىگە ئەگەشكەن ئادەملەرگە مۇنداق
دېدى«﴿ :كېمىگە چىقىڭالر ،كېمىنىڭ مېڭىشى ۋە توختىشى ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەندۇر﴾((( يەنى
نۇھ ئەلەيھىسساالم كېمىنىڭ قوزغىلىش ۋە توختىشىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن بولىدىغانلىقىنى
ئېيتتى.

ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى كېمىدىن چۈشكەندىمۇ ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشكە بۇيرۇپ مۇنداق
دېدى﴿ :ھەمدە« :ئى پەرۋەردىگارىم! مېنى مۇبارەك مەنزىلگە چۈشۈرگىن ،سەن (دوستلىرىڭنى) ئەڭ
ياخشىئورۇنالشتۇرغۇچىسەن»دېگىن﴾.
﴿ھەقىقەتەن بۇنىڭدا (يەنى نۇھنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىشلىرىدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن) نۇرغۇن
ئىبرەتلەر بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەرنى قۇتۇلدۇرۇپ ،كاپىرالرنى ھاالك قىلىشىدا ،ﷲ تائاال

تەرىپىدىن ۋەھىي ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېلىپ كەلگەن ۋەھىيسىدە راستچىل ئىكەنلىكىنى،
ﷲتائاالنىڭئۆزىخالىغاننىقىلىدىغانلىقىنى،كۈچىنىڭھەممىگەيېتىدىغانلىقىنىۋەبارلىقنەرسىلەرنى
بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ،نۇرغۇنلىغان ئوچۇق پاكىت ۋە ھۆججەتلەر باردۇر﴿ .بىز
بەندىلەرنى (پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش بىلەن) ئەلۋەتتە سىنايمىز﴾.

*******
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ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ئۇالرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن باشقا بىر قەۋمنى پەيدا قىلدۇق﴿ .﴾31بىز ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  14 - 12ـ ئايەتكىچە.
((( ھۇد سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى (يەنى ھۇدنى) ئەۋەتتۇق( .ئۇ ئېيتتى) ﷲ غىال ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە
ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .ﷲ نىڭ (ئازابىدىن) قورقمامسىلەر؟﴿ ﴾32ئۇنىڭ
قەۋمىنىڭ كاپىر بولغان ،ئاخىرەت مۇالقاتىنى يالغانغا چىقارغان ۋە بۇ دۇنيادا بىز تەرەپتىن باياشات
تۇرمۇشقا ئىگە قىلىنغان كاتتىلىرى ئېيتتى« :بۇ پەقەت سىلەرگە ئوخشاش بىر ئىنساندۇر ،ئۇ سىلەر
يېگەننى يەيدۇ ،سىلەر ئىچكەننى ئىچىدۇ﴿ .﴾33ئەگەر سىلەر ئۆزەڭالرغا ئوخشاش بىر ئىنسانغا ئىتائەت
قىلساڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ چاغدا سىلەر چوقۇم زىيان تارتقۇچىالرسىلەر﴿ .﴾34ئۇ سىلەرنى ،سىلەر
ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق ئۇستىخانغا ئايالنغاندىن كېيىن تىرىلىسىلەر ،دەپ ئاگاھالندۇرامدۇ؟﴿﴾35
سىلەرگە ئاگاھالندۇرۇلغان ئىش تولىمۇ يىراقتۇر﴿ .﴾36بىزنىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدىن باشقا
ھايات يوقتۇر ،بىز ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز (يەنى بىر تەرەپتىن ئۆلۈپ تۇرىمىز ۋە بىر تەرەپتىن تۇغۇلۇپ
تۇرىمىز) ،بىز قايتا تىرىلمەيمىز﴿ .﴾37ئۇ پەقەت ﷲ نامىدىن يالغاننى توقۇغان ئادەمدۇر ،بىز ئۇنىڭغا
ئىشەنمەيمىز»﴿.﴾38ھۇدئېيتتى«:پەرۋەردىگارىم!ئۇالرمېنىيالغانغاچىقارغانلىقلىرىئۈچۈنماڭاياردەم
بەرگىن»﴿ .﴾39ﷲ ئېيتتى « :ئۇالر ئۇزۇنغا قالماي (كاپىر بولغانلىقلىرىغا) نادامەت چېكىدۇ»﴿.﴾40
ئۇالر ھەقلىق رەۋىشتە قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك بولدى .ئۇالرنى بىز لۆجە قىلىۋەتتۇق ،زالىم قەۋم
(ﷲنىڭ رەھمىتىدىن) يىراق بولسۇن﴿.﴾41

ئاد ياكى سەمۇد قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲتائاالبۇئايەتلەردەنۇھئەلەيھىسساالمنىڭقەۋمىدىنكېيىنباشقابىرقەۋمنىپەيداقىلغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ (ئالىمالر بۇ قەۋمنىڭ قايسى قەۋم ئىكەنلىكى توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى) .بەزى
ئالىمالر :بۇ قەۋم ئاد قەۋمىدۇر .چۈنكى ،ئاد قەۋمى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ كەينىدىن كەلگەن
قەۋمدۇر -،دېدى .بەزى ئالىمالر :بۇالر سەمۇد قەۋمىدۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال بۇ قەۋمنىڭ قىسسىسىنىڭ
ئايىغىدا﴿ :ئۇالر ھەقلىق رەۋىشتە قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك بولدى﴾ (يەنى بۇ قەۋمنىڭ قاتتىق ئاۋاز
بىلەن ھاالك قىلىنغانلىقىنى بايان قىلدى ،قاتتىق ئاۋاز ئازابى بىلەن ھاالك بولۇپ كەتكەن قەۋم ئاد
قەۋمى ئەمەس ،سەمۇد قەۋمىدۇر .ئاد قەۋمى قاتتىق بوران بىلەن ھاالك بولغان) -،دېدى .ﷲ
تائاال بۇ قەۋملەرگە پەيغەمبەر ئەۋەتتى .پەيغەمبەر ئۇالرنى شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىشقا
چاقىردى .ئۇالر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلىپ ،ئۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسەتتى ،پەيغەمبەر ئۆزلىرىگە ئوخشاش
ئادەم بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن باش تارتتى ،قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالغا ئۇچرىشىشقا
ئىشەنمەي ۋە قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ سىلەرنى ،سىلەر ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق
ئۇستىخانغائايالنغاندىنكېيىنتىرىلىسىلەر،دەپئاگاھالندۇرامدۇ؟سىلەرگەئاگاھالندۇرۇلغانئىشتولىمۇ
يىراقتۇر ،بىزنىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدىن باشقا ھايات يوقتۇر ،بىز ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز (يەنى بىر
تەرەپتىن ئۆلۈپ تۇرىمىز ۋە بىر تەرەپتىن تۇغۇلۇپ تۇرىمىز) ،بىز قايتا تىرىلمەيمىز ،ئۇ پەقەت ﷲ نامىدىن
يالغاننى توقۇغان ئادەمدۇر ،بىز ئۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز»﴾ يەنى ئۇ (مەن ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن)

پەيغەمبەر ،مەن سىلەرنى (دوزاخنىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرىمەن ۋە قىيامەت كۈنىنىڭ ئەھۋاللىرىدىن
خەۋەر بېرىمەن دېگەن سۆزلىرىدە يالغانچىدۇر ،شۇڭا بىز ئۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز.
بۇ چاغدا ،پەيغەمبەر ئۇالرغا قارشى ئۆزىگە ياردەم تىلەپ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿«پەرۋەردىگارىم! ئۇالر مېنى يالغانغا چىقارغانلىقلىرى ئۈچۈن ماڭا ياردەم بەرگىن»﴾.
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ﷲ تائاال ئۇنىڭ تىلىگىنى ئىجابەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ «﴿ :ئۇالر ئۇزۇنغا قالماي (كاپىر
بولغانلىقلىرىغا) نادامەت چېكىدۇ»﴾ يەنى ئۇالر (ئۇزۇنغا قالماي) قارشىلىق كۆرسەتكەنلىكىگە ۋە تەرسالىق

قىلىپ ،سەن ئېلىپ كەلگەن ۋەھىيگە ئىشەنمىگەنلىكىگە پۇشايمان قىلىدۇ.

﴿ئۇالر ھەقلىق رەۋىشتە قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك بولدى﴾ يەنى ئۇالر كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن
مۇشۇنداق ھاالك قىلىنىشقا اليىقتۇر .ئەگەر بۇ قەۋمنى (بەزى ئالىمالر دېگەندەك) ئاد قەۋمى دەپ پەرەز
قىلساق ،ئۇ چاغدا ،ئاد قەۋمىنى قاتتىق ئاۋاز ۋە قاتتىق بوران بىرلىشىپ ھاالك قىلغان بولىدۇ .مانا بۇ،
ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر.
ﷲ تائاال ئاد قەۋمىنىڭ ئىچىدە ئازاب بار بوران بىلەن ھاالك بولۇپ كەتكەنلىكى توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋادىسىغا سۈرۈلۈۋاتقان بۇلۇتنى كۆرۈپ« :مانا بۇ ،بىزگە يامغۇر
ياغدۇرغۇچى بۇلۇتتۇر» دېيىشتى( .ھۇد ئېيتتى) «ئۇنداق ئەمەس ،ئۇ سىلەر بالدۇرراق ئىشقا ئېشىشىنى
تەلەپ قىلغان نەرسىدۇر ،ئۇ بىر بوران بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە قاتتىق ئازاب بار ،ئۇ پەرۋردىگارىنىڭ بىر
ئەمرى بىلەن ھەممە نەرسىنى ھاالك قىلىدۇ» (يەنى بوران كېلىپ ئۇالرنى ھاالك قىلدى) ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇالرنىڭ جايلىرىنىڭ (يەنى تۇرغان ماكانلىرىنىڭ ئىزىدىن) باشقا نەرسە كۆرۈنمەيدىغان بولۇپ قالدى،
گۇناھكار قەۋمنى مۇشۇنداق جازااليمىز﴾(((.
﴿ئۇالرنى بىز لۆجە قىلىۋەتتۇق﴾ يەنى بىز ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ،سەلنىڭ كۆپۈكلىرىدەك (كېرەكسىز
قىلىپ)ياتقۇزۇۋەتتۇق.
﴿زالىم قەۋم (ﷲنىڭ رەھمىتىدىن) يىراق بولسۇن﴾ چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم
قىلدى﴾((( يەنى ئۇالر كۇپۇرلۇق ،تەرسالىق ۋە پەيغەمبەرلەرگە قارشى چىقىش ئارقىلىق ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى
ئۇۋال قىلدى .شۇڭا ئۇالرنىڭ بۇ ئەھۋاللىرىنى ئاڭلىغان ھەر بىر كىشى پەيغەمبىرى ئېلىپ كەلگەن
ھەقىقەتنى (قوبۇل قىلىشى) ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىشتىن ساقلىنىشى الزىمدۇر.

*******
ﰊﰋﰌ ﰍ ﰎﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
270

ئۇالرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،باشقا بىر قەۋملەرنى پەيدا قىلدۇق﴿ .﴾42ھەر قانداق ئۈممەت
ھاالك بولۇش ۋاقتى كەلمەي تۇرۇپ ھاالك بولمايدۇ ،ھاالك بولۇش ۋاقتىدىن ئۆتۈپمۇ كەتمەيدۇ﴿.﴾43
ئاندىن بىزنىڭ پەيغەمبەرلىرىمىزنى ئارقىمۇ ئارقا ئەۋەتتۇق ،ھەر ئۈممەتكە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى كەلگەن
چاغدا ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ،ئۇالرنى ئارقىمۇ ئارقا ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنى (كىشىلەرگە) ھېكايە
قىلىپ قالدۇردۇق ،ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋم (ﷲ نىڭ رەھىمىتىدىن) يىراق بولسۇن﴿.﴾44
((( ئەھقاف سۈرىسى  24ـ  25ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  76ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

باشقا ئۈممەتلەرنىڭ بايانى
﴿ئۇالرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،باشقا بىر قەۋملەرنى پەيدا قىلدۇق﴾ يەنى باشقا بىر ئۈممەتلەرنى
پەيدا قىلدۇق.
﴿ھەر قانداق ئۈممەت ھاالك بولۇش ۋاقتى كەلمەي تۇرۇپ ھاالك بولمايدۇ ،ھاالك بولۇش ۋاقتىدىن
ئۆتۈپمۇ كەتمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھەممە نەرسىلەر خاتىرىلەنگەن كىتابتا ۋە ئۇالرنىڭ قايسى ئۈممەتتىن

كېيىن ئۈممەت بولۇپ كېلىشىنى ،قايسى ئەسىردە كېلىشىنى ۋە قايسى ئەۋالتتىن كېيىن ئەۋالت بولۇپ
كېلىشىنى بىلىدىغان ﷲ تائاالنىڭ ئىلىمىدە :ئۇالر ھاالك بولۇپ كېتىدۇ -،دەپ پۈتۈلگەن ۋاقىت ئۇالرغا
كەلگەن ھامان ھاالك بولۇپ كېتىدۇ.
﴿ئاندىن بىزنىڭ پەيغەمبەرلىرىمىزنى ئارقىمۇ ئارقا ئەۋەتتۇق﴾ ﷲ تائاال ھەر بىر ئۈممەتكە پەيغەمبەر
ئەۋەتكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲغا ئىبادەت قىلىڭالر،
شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق
بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ ھىدايەت قىلغانلىرىمۇ بار ،گۇمراھلىققا
(((
تېگىشلىكبولغانلىرىمۇبار﴾

﴿ھەر ئۈممەتكە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى كەلگەن چاغدا ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ،ئۇالرنى ئارقىمۇ
ئارقا ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەرنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى پەيغەمبەرلىرىنى

ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنى مازاق قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار
قىلغۇچى) بەندىلەرگە ئەپسۇسكى ،ئۇالرغا بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇنى مەسخىرە قىلىشتى﴾(((.
ﷲ تائاال نۇرغۇنلىغان ئۈممەتلەرنى ئارقىمۇ ئارقا ھاالك قىلغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿نۇھتىن كېيىن (پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇالرنى (كىشىلەرگە) ھېكايە قىلىپ قالدۇردۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە بىر ئايەتتە
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى بىز (كېيىنكى كىشىلەرگە) چۆچەك قىلىپ قالدۇردۇق .ئۇالرنى تىرىپىسىن
قىلىۋەتتۇق﴾(((﴿ ،ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋم (ﷲ نىڭ رەھىمىتىدىن) يىراق بولسۇن﴾.

*******
ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  30ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

271

ئاندىن مۇسا ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارۇننى بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز بىلەن ۋە روشەن پاكىت بىلەن
پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرىغا (پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق ،ئۇالر ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ
(ئىماندىن) باش تارتتى ،ئۇالرمۇ تەكەببۇر قەۋم ئىدى﴿ 45ـ  .﴾46ئۇالر« :بىزگە ئوخشاش ئىككى ئاددى
ئىنسانغا ئىمان ئېيتامدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالرنىڭ قەۋمى بىزنىڭ (قۇلغا ئوخشاش) خىزمەتچىلىرىمىزدۇر»
دېيىشتى﴿ .﴾47ئۇالر ئۇ ئىككىسىنى (يەنى مۇسا بىلەن ھارۇننى) ئىنكار قىلىشتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
ھاالك بولدى﴿ .﴾48ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) نى ھىدايەت تاپسۇن دەپ ،بىز ھەقىقەتەن مۇساغا
كىتاب (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق﴿.﴾49

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋننىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن قېرىندىشى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى پىرئەۋن ۋە
ئۇنىڭ قەۋملىرىگە ئوچۇق پاكىتالر ۋە كەسكىن ھۆججەتلەر بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىمۇ خۇددى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە ئوخشاشال (مۇسا ئەلەيھىسساالم
بىلەن ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغانلىقى ئۈچۈنال) ئۇ ئىككىسىگە ئەگىشىشتىن ۋە
بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇشتىن چوڭلۇق قىلىپ باش تارتتى .بۇالرنىڭ دىللىرىمۇ ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ
دىللىرىغا ئوخشاپ كەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنىڭ ھەممىسىنى بىر كۈننىڭ
ئىچىدىال سۇغا چۆكتۈرۈۋېتىپ ھاالك قىلدى.
ﷲ تائاال پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنى ھاالك قىلىپ بولغاندىن كېيىن( ،ئىسرائىل ئەۋالدىغا
ۋەز ـ نەسىھەت بولسۇن ئۈچۈن) مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنىڭ ھۆكۈملىرى ،بۇيرۇقلىرى ۋە چەكلىمىلىرى
بار بولغان تەۋراتنى چۈشۈرۈپ بەردى .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى چۈشۈرۈپ بەرگەندىن
كېيىن ،بىر ئۈممەتنى بىراقال ھاالك قىلىۋەتمەي ،بەلكى ئۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدىكى ئىمان ئېيتقانلىرىنى
ئىمان ئېيتمىغانلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇدى.
ﷲ تائاال تەۋراتنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا ۋەز ـ نەسىھەت بولسۇن ئۈچۈن چۈشۈرگەنلىكى توغرىسىدا
مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز (نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە لۇتنىڭ قەۋمى قاتارلىق) ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،كىشىلەر بەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) نىڭ دىللىرىغا (ھەقىقەتنى
كۆرىدىغان) نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق ،ئۇالر ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،مۇساغا
كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾(((.

*******
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
بىزمەريەمنىڭئوغلىنى(يەنىئىسانى)ۋەئۇنىڭئانىسىنى(يەنىمەريەمنى)(كامالىقۇدرىتىمىزنىڭ)
دەلىلى قىلدۇق ،ئۇالرنى تۈپتۈز ،ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق﴿.﴾50
((( قەسەس سۈرىسى  43ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئىسا ۋە ئانىسى مەريەم ئەلەيھىسساالمالر توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى پۈتۈن
جاھان كىشىلىرىگە ئۆزىنىڭ خالىغاننى قىالاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان بىر پاكىت قىلغانلىقىدىن خەۋەر
بەردى .ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى دادىسىز ۋە ئانىسىز ياراتتى .ھەۋۋا ئانىمىزنى ئايالدىن ئەمەس،
بەلكى بىر ئەر كىشىدىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قوۋۇرغىسىدىن) ياراتتى .ئىسا ئەلەيھىسساالمنى بولسا
ئەرسىز ئانىدىن ياراتتى .ئۇالردىن باشقا كىشىلەرنى بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنىڭ بىرلىشىشىدىن ياراتتى.
﴿ئۇالرنى تۈپتۈز ،ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدەئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:ئۇالرئورۇنالشتۇرۇلغان
يەر بولسا ،كۆپ ھۇسۇل بېرىدىغان ،يەر يۈزىدىن سەل ئېگىز كەلگەن يەردۇر .چۈنكى ،مۇنداق يەردە
ئۈسۈملۈكلەر بەك ئاينىيدۇ.
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە قاتادە قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى .ئىبنى
ئەبۇھاتەم سەئىد ئىبنى مۇسەييەبنىڭ :ئۇ يەر دەمەشىقتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئابدۇلال ئىبنى ساالم ،ھەسەن ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە خالىد ئىبنى مەئدانالردىنمۇ بۇ ھەقتە
شۇنداق رىۋايەت قىلىندى .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ئېقىن بولسا ،دەمەشىقنىڭ ئۆستەڭلىرىدۇر.
لەيسئىبنىئەبۇسۇلەيممۇجاھىدنىڭ:ئۇالردەمەشىقنىڭغۇتەدېگەنيەرلىرىگەئورۇنالشتۇرۇلدى-،
دېدى.
ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ :ئۇالر ئورۇنالشتۇرۇلغان يەر پەلەستىندىكى بىر قۇملۇقتۇر-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
“ئېقىن سۇلۇق” ھەققىدە دېيىلگەن كۆز قاراشالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ توغرا بولغىنى ئىبنى ئابباسنىڭ:
ئۇ ئېقىن سۇدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :جىبرىئىل ئۇنىڭغا خورما دەرىخىنىڭ ئاستىدىن نىدا قىلدى« :غەم
قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ئاستىڭدىن (ئېقىپ تۇرىدىغان) بىر ئېرىقنى پەيدا قىلدى﴾((( دېگەن
ئايىتىدە بايان قىلىنغان (مەريەم ئەلەيھىسساالمنى تولغاق تۇتقاندا ،ئۇنىڭ ئاستىغا پەيدا قىلىنغان) ئېرىق
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن سۆزىدۇر .بۇ كۆزقاراشنى (ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن) ئەۋفىي
رىۋايەت قىلغان .زەھھاك ۋە قەتادەلەرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى .ئۇ ئورۇن بولسا ،پەلەستىندۇر.

*******
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
((( مەريەم سۈرىسى  24ـ ئايەت.

273

ئى پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسىلەرنى يەڭالر ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن
سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ئوبدان بىلىمەن﴿( .﴾51ئى پەيغەمبەرلەر جامائەسى!) سىلەرنىڭ
دىنىڭالر ھەقىقەتەن بىر دىندۇر ،مەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇرمەن( ،مېنىڭ ئازابىمدىن)
قورقۇڭالر﴿ .﴾52ئۇالر (يەنى ئۈممەتلەر) دىنىي جەھەتتە نۇرغۇن پىرقىلەرگە بۆلۈندى ،ھەر پىرقە ئۆز
دىنى بىلەن خۇشالدۇر﴿ .﴾53ئۇالرنى ئۆلگەنلىرىگە قەدەر گۇمراھلىقتا تەرك ئەتكىن﴿( .﴾54ئۇالر)
بىزنىڭ ئۇالرغا مال  -مۈلۈك ۋە ئەۋالتالرنى بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ
ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر ئۇقمايدۇ﴿ 55ـ .﴾56

ھاالل نەرسىلەرنى يېيىشكە ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلىش
توغرىسىدىكى بۇيرۇق
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەرلىرىنى ھاالل نەرسىلەردىن يېيىشكە ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت
قىلىشقا بۇيرۇدى .بۇنىڭدىن مەلۇمكى ،ھاالل نەرسىلەر ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ياردەمچى
بولىدۇ .پەيغەمبەرلەر ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشنى تولۇق رەۋىشتە ئورۇنلىدى .ئۇالر ھەرقانداق
ياخشى ئىشالردا سۆزى بىلەن ھەرىكىتىنى بىرلەشتۈردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا كۆپ
مۇكاپاتالرنى بەردى.
ئىمام بۇخارى ۋە ئىبنى ماجەلەر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەرقانداق بىر
پەيغەمبەر (پەيغەمبەر بولۇشتىن بۇرۇن) قوي باققان» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى!
سەنمۇ باققانمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،مەنمۇ مەككىلىكلەرنىڭ (قويلىرىنى) قارارىت
دېگەن يەردە باققان ئىدىم» دېدى.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :داۋۇد
ئەلەيھىسساالم ئۆز ئەمگىكى بىلەن تۇرمۇش كەچۈرەتتى» .ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئىمام ئەھمەد ئەبۇ
ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى كىشىلەر! ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن پاكتۇر ،پاكتىن باشقىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ .ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىمۇ پەيغەمبەرلەرنى بۇيرۇغان
ئىشقا بۇيرۇدى( .ﷲ تائاال پەيغەمبەرنى بۇيرۇپ مۇنداق دېدى) ﴿ئى پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسىلەرنى
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يەڭالر،ياخشىئەمەللەرنىقىلىڭالر،مەنھەقىقەتەنسىلەرنىڭقىلغانئەمەللىرىڭالرنىئوبدانبىلىمەن﴾

ۋە (مۆمىنلەرنى بۇيرۇپ)﴿ :ئى مۆمىنلەر! بىز سىلەرنى رىزىقالندۇرغان ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر ،ئەگەر
ﷲ غىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر ،ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ ھەددى  -ھېسابسىز نېمەتلىرىگە)
شۈكۈر قىلىڭالر﴾((( دېدى دەپ ،ئاندىن تامىقى ،ئىچىشى ،كىيىشى ۋە يېيىشى ھارامدىن بولۇپ
كىرلەشكەن ۋە (چىرايى تاتارغانلىقىدىن) رەڭگى ئۆزگەرگەن ھالدا ئۇزاق يەرلەرگە سەپەر قىلىپ ،قولىنى
ئاسمانغا كۆتۈرۈپ :ئى پەرۋەردىگارىم! ئى پەردىگارىم! -دەپ دۇئا قىلىدىغان( ،لېكىن) دۇئاسى ئىجابەت
قىلىنمايدىغان بىر كىشىنى بايان قىلدى.
((( بەقەرە سۈرىسى  172ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ھەممە پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنىنىڭ پەقەت اﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش
ئەقىدىسى ئۈستىدە ئىكەنلىكى ۋە بۆلگۈنچىلىك قىلغانالرغا قىلىنغان
تەھدىد
﴿(ئى پەيغەمبەرلەر جامائەسى!) سىلەرنىڭ دىنىڭالر ھەقىقەتەن بىر دىندۇر﴾ يەنى :ئى پەيغەمبەرلەر
گۇرۇھى! سىلەرنىڭ دىنىڭالر بىردۇر .ئۇ بولسىمۇ ،شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىشقا
چاقىرىدىغاندىندىنئىبارەتتۇر.
﴿مەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇرمەن( ،مېنىڭ ئازابىمدىن) قورقۇڭالر﴾ بۇ ھەقتىكى مەزمۇنالر
ئەنبىيا سۈرىسىدە سۆزلىنىپ بولدى.
﴿ئۇالر (يەنى ئۈممەتلەر) دىنىي جەھەتتە نۇرغۇن پىرقىلەرگە بۆلۈندى﴾ يەنى پەيغەمبەرلەر
ئەۋەتىلگەن شۇ ئۈممەتلەر كۆپلىگەن پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ كەتتى.
﴿ھەر پىرقە ئۆز دىنى بىلەن خۇشالدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھەر بىرى ئۆزلىرىنىڭ گۇمراھلىقلىرى
بىلەن خۇشالدۇر .چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىشىدۇ.
﴿ئۇالرنى ئۆلگەنلىرىگە قەدەر گۇمراھلىقتا تەرك ئەتكىن﴾ ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
كاپىرالرغا مۆھلەت بېرىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا
ئالدىرىمىغىن،ئۇالرغائازراقمۆھلەتبەرگىن(ئۇزاققاقالمايئۇالرغاقانداققىلىدىغانلىقىمنىكۆرىسەن﴾(((،
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى (يەنى كۇففارالرنى مەيلىگە) قويۇۋەت ،يەپ  -ئىچىپ ،ئويناپ  -كۈلۈپ
يۈرسۇن ،ئۇالر بىھۇدە ئارزۇالر بىلەن بولىۋەرسۇن ،ئۇالر ئۇزاققا قالماي (ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى)
بىلىدۇ﴾(((.
﴿(ئۇالر) بىزنىڭ ئۇالرغا مال  -مۈلۈك ۋە ئەۋالتالرنى بەرگەنلىكمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق
قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾ يەنى گوللىنىپ كەتكەن ئۇ كىشىلەر

بىزنىڭ ئۇالرغا مال ـ دۇنيا ۋە ئەۋالدالرنى بېرىشىىمىزنى ئۆزلىرىنىڭ ئالدىمىزدا ھۆرمەتلىك ۋە ئىززەتلىك
بولغانلىقى ئۈچۈن بېرىلدى دەپ قارامدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق دەپ قارىمىسۇن ،ئىش ھەرگىز ئۇالر ئۆزلىرىنى:
﴿«بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئەڭ كۆپ ،بىز ئازابالنمايمىز»﴾((( دەپ ئويلىغاندەك ئەمەس.
ھەقىقەتەن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ قارىشىدا خاتاالشتى .بىزنىڭ ئۇالرغا مال ـ دۇنيا ۋە ئەۋالدالرنى بېرىشىمىز
پەقەت ئۇالرنى ئاستا  -ئاستا گۇمراھلىق يولىدا چوڭقۇرالشتۇرۇش ۋە مۆھلەت بېرىش ئۈچۈندۇر.
﴿ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ مال  -مۈلكى ۋە ئەۋالدى سېنى
ئەجەبلەندۈرمىسۇن ،ﷲ ئۇالرنى بۇ دۇنيادا شۇ نەرسىلەر بىلەن ئازابالشنى ۋە ئۇالرنىڭ كاپىر پېتى جان
ئۈزۈشىنى ئىرادە قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ
((( تارىق سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  55ـ ئايەت.
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گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((﴿ ،بۇ قۇرئاننى
ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا قويۇۋەتكىن ،ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن ،ئاستا  -ئاستا ھاالكەتكە يۈزلەندۈرىمىز،
ئۇالرغا مۆھلەت بېرىمەن ،شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ تەدبىرىم پۇختىدۇر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) مەن تەنھا
ياراتقان كىشىنى (يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرەنى) ماڭا قويۇۋەت ،ئۇنىڭغا نۇرغۇن مال بەردىم ،ئۇنىڭغا كۆز
ئالدىدا تۇرىدىغان ئوغۇلالرنى بەردىم ،ئۇنىڭ ئابرويىنى ئۆستۈردۈم ،ئاندىن ئۇ يەنە كۆپ بېرىشىمنى تەمە
قىلىدۇ ،ياق( ،يەنى ئۇنىڭ خالىغىنى بولمايدۇ) ،چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە قارشى چىقتى﴾(((،
﴿ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى بىزگە يېقىنالشتۇرالمايدۇ ،پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل
قىلغانالرغا قىلغان ئەمەللىرى ئۈچۈن ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ ،ئۇالر (جەننەتنىڭ) ئېسىل ئۆيلىرىدە
(ھەر قانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن) ئەمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇ﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى
كۆپتۇر.

*******
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ
ھەقىقەتەنپەرۋەردىگارىنىڭھەيۋىسىدىنقورققۇچىكىشىلەر﴿.﴾57پەرۋەردىگارىنىڭئايەتلىرىگە
ئىشەنگۈچى كىشىلەر﴿ .﴾58پەرۋەردىگارىغا شېرىك كەلتۈرمەيدىغان كىشىلەر﴿ .﴾59سەدىقە بېرىدىغان
ئەمما پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) قايتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ
تۇرىدىغان كىشىلەر﴿ .﴾60ئەنە شۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىالردۇر ،ياخشى ئىشالرنى
(باشقىالرنىڭ)ئالدىداقىلىشقاتىرىشقۇچىالردۇر﴿.﴾61

ياخشى كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاال ياخشى كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىنىڭ ھەيۋىسىدىن قورققۇچى كىشىلەر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈش ،ياخشى
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ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىش ۋە ياخشىلىق قىلىش بىلەن بىرگە ،ﷲ تائاالدىن قورقىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ
ئۆزلىرىنى ئازدۇرۇۋېتىشىدىن ئەنسىرەپ تۇرىدۇ .ھەسەن بەسرى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :مۆمىن ھەم
ياخشىلىق قىلىدۇ ھەم ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تۇرىدۇ .كاپىر ھەم يامانلىق قىلىدۇ ھەم خاتىرجەم
يۈرىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىشەنگۈچى كىشىلەر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ كائىنات ۋە
((( ئال ئىمران سۈرىسى  178ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەلەم سۈرىسى  44ـ  45ـ ئايەتلەر.
((( مۇددەسىر سۈرىسى  11ـ  16ـ ئايەتكىچە.
((( سەبەئ سۈرىسى  37ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

شەرىئەت ئەھكاملىرى توغرىسىدىكى ئايەتلىرىگە ئىشەنگۈچىلەردۇر .ﷲ تائاال مەريەم ئەلەيھىسساالم
توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :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 ﷲغا ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴾((( يەنى مەريەم ئىشالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدىغانلىقىغا ،ئەگەر ﷲ تائاال يولغا قويغان ئىش بۇيرۇق بولسا ،ئۇنىڭ ﷲ
تائاال ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالردىن ئىكەنلىكىگە ،ئەگەر ﷲ تائاال يولغا قويغان
ئىش چەكلەش بولسا ،ئۇنىڭ ﷲ تائاال يامان كۆرىدىغان ۋە رازى بولمايدىغان ئىشالردىن ئىكەنلىكىگە،
ئەگەر ﷲ تائاال يولغا قويغان ئىش ياخشى بىر ئىش بولسا ،ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشەندى.
﴿پەرۋەردىگارىغا شېرىك كەلتۈرمەيدىغان كىشىلەر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا قوشۇپ باشقا بىرسىگە
ئىبادەت قىلماستىن ،بەلكى ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ تائاالنى بىر دەپ قارايدۇ .ﷲ تائاالنى
ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ يوق ،ئۇ ،ئۆزىگە ئايال ۋە باال تۇتمىغان ،ھەممە مەخلۇقاتالر ئۇنىڭغا موھتاج
بولغان ،ئۇنىڭ ئوخشىشى ۋە تەڭدىشى بولمىغان بىر زاتتۇر دەپ بىلىدۇ.
﴿سەدىقە بېرىدىغان ئەمما پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) قايتىپ
بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلەر﴾ يەنى ئۇالر سەدىقە ۋە ماللىرىنىڭ زاكاتلىرىنى

بەرسىمۇ ،ئەمما سەدىقە ۋە زاكات بېرىشنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە تولۇق رىئايە قىاللىغاندىمىزمۇ دەپ
ئەنسىرەپ ،بەرگەن سەدىقە ۋە زاكاتلىرىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولماسلىقىدىن قورقۇپ
تۇرىدۇ .بۇ پەقەت ئېھتىيات يۈزىسىدىن بولغان قورقۇشتۇر.

ئىمام ئەھمەد بۇ ھەقتە مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا :ئى ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى! ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سەدىقە بېرىدىغان ئەمما پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا (ھېساب بېرىش
ئۈچۈن) قايتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلەر﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغان
كىشىلەر ئوغرىلىق ياكى زىنا قىلىدىغان ۋە ھاراق ئىچىپ ،ئاندىن ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تۇرىدىغان
كىشىلەرمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەبۇبەكرىنىڭ قىزى! ئى سىددىقنىڭ قىزى! ئۇنداق
ئەمەس .ئۇالر ناماز ئوقۇپ ،روزا تۇتۇپ ۋە سەدىقە بېرىپ تۇرۇپ ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تۇرىدىغان
كىشىلەردۇر» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەملەرمۇ رىۋايەت قىلغان .لېكىن ھەدىس بۇالرنىڭ
قىلغان رىۋايىتىدە« :ئى ئەبۇبەكرىنىڭ قىزى! ئۇنداق ئەمەس .ئۇالر ناماز ئوقۇيدىغان ،روزا تۇتىدىغان
ۋە سەدىقە بېرىدىغان ،لېكىن بۇ ئىشالرنىڭ ئۆزلىرىدىن قوبۇل بولماسلىقىدىن قورقۇپ تۇرىدىغان
كىشىلەردۇر .ئۇالر يەنە﴿ :ئەنە شۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىالردۇر ،ياخشى ئىشالرنى
(باشقىالرنىڭ) ئالدىدا قىلىشقا تىرىشقۇچىالردۇر﴾ دەپ سۈپەتلەندى» دېدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ۋە ھەسەنبەسرى قاتارلىقالرمۇ
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى.
((( تەھرىم سۈرىسى  12ـ ئايەت.

277

*******
ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
بىز ئىنساننى پەقەت تاقىتى يېتىدىغان (ئىش) قىال تەكلىپ قىلىمىز ،بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا
ھەقنى سۆزلەيدىغان كىتاب (يەنى بەندىلەرنىڭ ياخشى  -يامان ئىشلىرى خاتىرىلەنگەن نامە -ئەمال)
بار ،ئۇالرغا (ساۋابىنى كېمەيتىۋېتىش ياكى ئازابنى ئاشۇرۇۋېتىش بىلەن) قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿.﴾62
ئۇالر (يەنى گۇناھكار كۇففارالر) نىڭ دىللىرى بۇنىڭدىن (يەنى قۇرئاندىن) غەپلەتتىدۇر ،ئۇنىڭدىن
(يەنى كۇفرىدىن) باشقا ئۇالر كېلەچەكتە نۇرغۇن (يامان) ئىشالرنى قىلىدۇ﴿ .﴾63ئۇالرنىڭ بايلىرىنى
ئازاب بىلەن جازالىغان ۋاقتىمىزدا ناگاھ ئۇالر پەرياد قىلىدۇ﴿( .﴾64ئۇالرغا ئېيتىلىدۇ) «بۈگۈن پەرياد
قىلماڭالر،ھەقىقەتەنسىلەربىزنىڭياردىمىمىزگەئېرىشەلمەيسىلەر»﴿.﴾65مېنىڭئايەتلىرىمسىلەرگە
ئوقۇپ بېرىلەتتى( ،ئۇنى ئاڭالشتىن يۈز ئۆرۈپ) ئارقاڭالرغا چېكىنىۋاالتتىڭالر﴿ .﴾66ئۇالر ھەرەم ئەھلى
بولغانلىقى بىلەن پەخىرلىنىپ ئىماندىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،كەچلىك پاراڭلىرىدا يامان سۆزلەرنى قىلىدۇ،
(يەنى قۇرئانغا تەنە قىلىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سۆكىدۇ)﴿.﴾67

اﷲ تائاالنىڭ ئادىللىقىنىڭ بايانى ۋە كاپىرالرنىڭ قىلمىشلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئادىللىقىدىن ،دۇنيادا بەندىلىرىگە يولغا قويۇپ بەرگەن ھۆكۈملىرىدە
ئۇالرنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشالرغا بۇيرۇمىغانلىقىدىن ۋە قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ (دۇنيادىكى)
قىلمىشلىرىدىن كىچىككىنىمۇ بىر نەرسىنى قاچۇرۇپ قويمايدىغان ،بەندىلەرنىڭ بارلىق قىلمىشلىرى
خاتىرىلەنگەن كىتابتا يېزىلغانلىرىدىنال ھېساب ئالىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەقنى سۆزلەيدىغان كىتاب (يەنى بەندىلەرنىڭ ياخشى -يامان ئىشلىرى
خاتىرىلەنگەن نامە -ئەمال) بار﴾ يەنى بەندىلەرنىڭ ياخشى ـ يامان ئىشلىرى خاتىرىلەنگەن كىتاب
بار.
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﴿ئۇالرغا(ساۋابىنىكېمەيتىۋېتىشياكىئازابنىئاشۇرۇۋېتىشبىلەن)قىلچەزۇلۇمقىلىنمايدۇ﴾يەنى
ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىدىن كىچىككىنىمۇ كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ .ئەمما مۆمىن بەندىلەرنىڭ
قىلىپ سالغان كۆپلىگەن يامان ئىشلىرى كەچۈرۈلۈپ كېتىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال كاپىرالرنى ۋە قۇرەيشنىڭ مۇشرىكلىرىنى تەنقىتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
(يەنى گۇناھكار كۇففارالر) نىڭ دىللىرى بۇنىڭدىن (يەنى قۇرئاندىن) غەپلەتتىدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ

دىللىرى ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن قۇرئاندىن غەپلەتتىدۇر.

﴿ئۇنىڭدىن (يەنى كۇفرىدىن) باشقا ئۇالر كېلەچەكتە نۇرغۇن (يامان) ئىشالرنى قىلىدۇ﴾ بۇ

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەكەم ئىبنى ئابان ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالرنىڭ بۇ شېرىك كەلتۈرۈشى ۋە كۇپۇرلۇقىدىن باشقا ،كەلگۈسىدە
چوقۇم قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان يامان ئىشلىرى بار.
باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ ئازابقا اليىق بولۇشى ئۈچۈن،
ئۇالر ئۆلۈشتىن بۇرۇن قىلىشى چوقۇم بولغان نۇرغۇنلىغان يامان ئىشالر ئۇالرغا پۈتۈلۈپ كەتتى.
مۇقاتىل ئىبنى ھاييان ،سۇددى ۋە ئابدۇرراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالردىنمۇ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق رىۋايەت قىلىندى .بۇ مەنە بۇ ئايەتكە بېرىلگەن مەنىلەرنىڭ توغرىسى
ۋە ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىندى« :ئۇنىڭدىن باشقا
ئىالھ بولمىغان زات بىلەن قەسەمكى ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئەھلى جەننىتىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،تاكى
ئۇنىڭ بىلەن جەننەت ئارىلىقى بىر گەز قالغاندا ،ئۇنىڭغا پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ ،ئەھلى دوزىخىنىڭ
ئەمەلىنى قىلىدۇ  -دە ،دوزاخقا كىرىدۇ ۋە سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئەھلى دوزىخىنىڭ ئەمەلىنى قىلىپ ،تاكى
ئۇنىڭغا بىر گەز قالغاندا ،ئۇنىڭغا پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ ،ئەھلى جەننىتىنىڭ ئەمەلىنى قىلىدۇ ـ دە،
جەننەتكە كىرىدۇ« .بۇ ئۇزۇن بىر ھەدىسنىڭ ئاخىرقى قىسمىدۇر.
﴿ئۇالرنىڭ بايلىرىنى ئازاب بىلەن جازالىغان ۋاقتىمىزدا﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى باياشات تۇرمۇشتا
ياشاۋاتقان بەختلىك كىشىلەرگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ۋە ئىنتىقام ئېلىشى كەلگەن ۋاقتىدا﴿ ،ناگاھ ئۇالر
پەرياد قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر (ئازابنى كۆرۈپ) پەرياد قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! مېنىڭ ئايەتلىرىمنى) ئىنكار قىلغۇچى
دۆلەتمەنلەرنى ماڭا قويۇۋەتكىن (يەنى ئۇالرنىڭ جازاسىنى ئۆزەم بېرىمەن) ،ئۇالرغا ئازغىنا مۆھلەت
بەرگىن ،شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا (ئۇالرغا) ئېغىر ئىشكەللەر ۋە (كۆيدۈرگۈچى) دوزاخ بار،
(زەققۇم ،زەرىدىن ئىبارەت) گالدىن ئۆتمەيدىغان تاماق ۋە قاتتىق ئازاب بار﴾(((﴿ ،ئۇالردىن ئىلگىرى
(كۇفرى تۈپەيلىدىن) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە) پەرياد قىلدى،
ھالبۇكى( ،بۇ) قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس﴾(((.
﴿(ئۇالرغا ئېيتىلىدۇ) «بۈگۈن پەرياد قىلماڭالر ،ھەقىقەتەن سىلەر بىزنىڭ ياردىمىمىزگە
ئېرىشەلمەيسىلەر»﴾ يەنى سىلەر مەيلى پەرياد چېكىڭالر ياكى چەكمەڭالر ،بۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىسىز.

سىلەرنى سىلەرگە كەلگەن ئازابدىن ھېچكىم قۇتۇلدۇرالمايدۇ .سىلەرگە بۇ ئازابنى تېتىشتىن باشقا
ھېچقانداق ئامال يوق .بۇ سىلەرگە پۈتۈلۈپ كەتكەن ئازابدۇر.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزگەن ئەڭ چوڭ جىنايىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :مېنىڭ
ئايەتلىرىم سىلەرگە ئوقۇپ بېرىلەتتى( ،ئۇنى ئاڭالشتىن يۈز ئۆرۈپ) ئارقاڭالرغا چېكىنىۋاالتتىڭالر﴾ يەنى

ئۇالر شۇ ئايەتلەر تەرىپىگە چاقىرىلسا ،ئۇنىڭدىن باش تارتتى﴿ .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲنى
بىر دەپ بىلىشكە چاقىرىلغاندا (بۇنى) ئىنكار قىلدىڭالر ،ئەگەر ﷲغا شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت،
((( مۇزەممىل سۈرىسى  13 - 11ـ ئايەتكىچە.
((( ساد سۈرىسى  3ـ ئايەت.
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ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا چاقىرىلساڭالر) ئۇنى تەستىق قىلىسىلەر (يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى
ئېتىراپ قىلىسىلەر) ،ھۆكۈم يۈكسەك ،بۈيۈك ﷲغا خاستۇر﴾(((.
﴿ئۇالر ھەرەم ئەھلى بولغانلىقى بىلەن پەخىرلىنىپ ئىماندىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،كەچلىك پاراڭلىرىدا
يامان سۆزلەرنى قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر كەبە بىلەن پەخىرلىنىدۇ ۋە ئۆزلىرىنى كەبىنىڭ ئىگىلىرى دەپ

قارايدۇ .لېكىن ،ئۇالر ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەستۇر.

نەسەئى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت نازى بولغاندىن كېيىن ،كېچىدە پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇش يامان كۆرۈلىدىغان
بولدى .قۇرەيشلىكلەر ئۆزلىرىنى كەبىنىڭ ئىگىلىرى دەپ كەبە بىلەن پەخىرلىنەتتى .ئۇنىڭ يېنىدا
ئولتۇرۇپ كېچىدە پاراڭلىشاتتى ،لېكىن ئۇالر كەبىنى (ياساپ) ئاۋاتالشتۇرماي تاشلىۋەتكەن ئىدى.

*******
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝ
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ئۇالر (ھەق) كاالم (يەنى ئۇلۇغ قۇرئان) ئۈستىدە چوڭقۇر پىكىر قىلمىدىمۇ؟ ياكى ئۇالرغا ﷲ
تەرىپىدىن ئاتا  -بوۋىلىرىغا كەلمىگەن (يېڭى) نەرسە كەلدىمۇ؟﴿ ﴾68ياكى ئۇالر ئۆزلىرىگە كەلگەن
ئەلچىنى تونۇماي ئۇنى ئىنكار قىلىۋاتامدۇ؟﴿ ﴾69ياكى ئۇالر ئۇنى مەجنۇن دېيىشەمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق
ئەمەس ،ئۇالرغا ئۇ ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى .ئۇالرنىڭ تولىسى ھەقىقەتنى يامان كۆرىدۇ﴿ .﴾70ئەگەر
ھەقىقەت (يەنى قۇرئان) ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ئاسمانالر ،زېمىن
ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر خاراپ بولغان بوالتتى ،ئۇنداق بولغىنى يوق ،ئۇالرغا (ۋەز  -نەسىھەتنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان) قۇرئاننى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالر ئۆزلىرىگە (ۋەز  -نەسىھەت بولغان) قۇرئاندىن يۈز
ئۆرۈيدۇ﴿ .﴾71ياكى سەن ئۇالردىن (ئەلچىلىكنى يەتكۈزگەنلىكىڭگە) ھەق تەلەپ قىالمسەن؟ (يەنى
ئۇالر شۇنداق گۇمان قىالمدۇ؟) پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ساڭا بەرگەن) ئەجرى ياخشىدۇر ،ﷲ رىزىق
بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىدۇر﴿ .﴾72سەن ئەلۋەتتە ئۇالرنى توغرا يولغا دەۋەت قىلىسەن﴿ .﴾73ئاخىرەتكە
ئىشەنمەيدىغانالر ھەقىقەتەن توغرا يولدىن چەتنىگۈچىلەردۇر﴿ .﴾74ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) غا
رەھىم قىلساق ،ئۇالرغا كەلگەن كۈلپەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك ،چوقۇم گۇمراھلىقلىرىدا داۋاملىق تېڭىرقاپ
يۈرۈشەتتى﴿.﴾75
((( غافىر سۈرىسى  12ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

مۇشرىكالرغا بېرىلگەن رەددىيە ۋە ئۇالرنى ئەيىبلەش
﴿ئۇالر (ھەق) كاالم (يەنى ئۇلۇغ قۇرئان) ئۈستىدە چوڭقۇر پىكىر قىلمىدىمۇ؟ ياكى ئۇالرغا ﷲ
تەرىپىدىن) ئاتا ـ بوۋىلىرىغا كەلمىگەن (يېڭى) نەرسە كەلدىمۇ؟﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ

ﷲ تەرىپىدىن ھېچبىر پەيغەمبەرگە قۇرئاندەك مۇكەممەل ۋە شەرەپلىك بىر كىتاب چۈشۈرۈلمىگەن،
ھەتتا ھېچقانداق بىر كىتاب ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ يۈزىنى كۆرمەي ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى
دەۋردە ئۆلۇپ كەتكەن ئەجدادلىرى ئېرىشەلمىگەن كىتاب بولغان قۇرئانغا ئېرىشكەن تۇرۇپ ،قۇرئاننى
چۈشەنمىگەنلىكى ،ئۇ توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزمىگەنلىكى ۋە ئۇنى تىڭشاشتىن يۈز ئۆرۈگەنلىكى ئۈچۈن
ئۇالرغا كايىدى .ئەسلىدە ،بۇالرنىڭمۇ خۇددى ئۆزلىرىنىڭ ئىچىلىرىدىكى ھۆرمەتكە سازاۋەر كىشىلەر
ئىسالمنىقوبۇلقىلىپ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغائەگىشىپ،ئەگەشكەنلىكلىرىئۈچۈنئۇنىئۆزلىرىدىن
خۇرسەن قىلغاندەك ،ﷲ تائاال ئۆزلىرىگە ئاتا قىلغان بۇ نېمەتنى خۇشاللىقچە قوبۇل قىلىپ ،ئۇنى
چۈشىنىپ ،بېرىلگەن بۇ نېمەتكە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن كېچىمۇ ـ كۈندۈز قۇرئاننىڭ كۆرسەتمىسى
بويىچە ئىش تۇتۇشى الزىم ئىدى.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
ئەگەر كىشىلەر قۇرئاننى ياخشى چۈشەنسە ۋە ئۇ توغرىسىدا ياخشى پىكىر يۈرگۈزسە ،ئۇالر قۇرئاننىڭ
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا يامان بولىدىغان ئىشالردىن توسقانلىقىنى بىلەلەيدۇ .لېكىن ،ئۇالر قۇرئاننىڭ
ئىچىدىكى مەنىسى ئوچۇق بولمىغان (يەنى مۇتەشابىھ) ئايەتلەرگە ئېسىلىۋالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ھاالك
بولىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرىغا كايىپ مۇنداق دېدى﴿ :ياكى ئۇالر ئۆزلىرىگە كەلگەن
ئەلچىنى تونۇماي ،ئۇنى ئىنكار قىلىۋاتامدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدە راستچىل ،ئىشەنچلىك

ۋە ئىپپەتلىك سۈپەتلىرى بىلەن تونۇلۇپ ئۆسكەن مۇھەممەدنى تونۇمايۋاتامدۇ؟ ئۇ كاپىرالر مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇ سۈپەتلىرىنى ئىنكار قىالالمدۇ؟
شۇڭا جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەبەشىستاننىڭ پادىشاھى بولغان نەجاشىغا
مۇنداق دېدى :ئى پادىشاھ! شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال بىزگە نەسەبىنى ،راستچىللىقىنى ۋە
ئىشەنچىلىك ئىكەنلىكىنى ھەممىمىز بىلىدىغان بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتتى.
مۇغىرە ئىبنى شۇئبەمۇ كىسرانىڭ ئادىمى بىلەن قىلىچۋازلىق قىلىش ئۈچۈن مەيدانغا چۈشكەن
ۋاقتىدا،ئۇنىڭغاشۇنداقدېگەن.رۇمنىڭپادىشاھىبولغانھىرەقلئەبۇسۇفيانۋەئۇنىڭھەمراھلىرىدىن
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭسۈپەتلىرىدىنسورىغانۋاقتىدا،ئەبۇسۇفيانمۇپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
نەسىبىنىڭ ئېسىللىقىنى ،ئۇنىڭ راستچىل ۋە ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتقان .ئەبۇسۇفيان بۇ ۋاقتىدا
تېخى مۇسۇلمان بولمىغان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇنىڭدىكى راستچىللىق ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ سۈپەتلىرىنىڭ (بىرەرسىنىمۇ يوشۇرۇپ قالماي) ھەممىسىنى ئېتىراپ قىلىپ ،راست سۆزلەشكە مەجبۇر
قىلغان.
﴿ياكى ئۇالر ئۇنى مەجنۇن دېيىشەمدۇ؟﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى كۆپ ساندىكى مۇشرىكالرنىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا سۆز قىلىپ :ئۇ قۇرئاننى ئۆزىنىڭ يېنىدىن توقۇپ چىققان ياكى
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ئۇ ئېلىشىپ قالغان ،شۇڭا ئۇ ئۆزىنىڭ نېمە دېگەنلىكىنى بىلمەيدۇ -،دەيدىغانلىقىدىن ،ئۇالرنىڭ
دىللىرىنىڭ قۇرئانغا ئىمان ئېيتىشقا بارمايدىغانلىقىدىن ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ قۇرئان توغرىسىدىكى بۇ
سۆزلىرىنىڭ ھەق سۆز ئەمەسلىكىنى بىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .چۈنكى ،قۇرئان ئۇالرغا كەلگەن
(قارشىلىق كۆرسىتىش مۇمكىن بولمايدىغان) ﷲ تائاالنىڭ سۆزىدۇر .چۈنكى ،قۇرئان ئۇالردىن ۋە يەر
يۈزىدىكى بارلىق كىشىلەردىن بىر سۈرىنىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى .لېكىن ،ئۇالر ئۇنى
كەلتۈرەلمىدى ھەم مەڭگۈ كەلتۈرەلمەيدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرغا ئۇ ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى.
ئۇالرنىڭ تولىسى ھەقىقەتنى يامان كۆرىدۇ﴾.

ھەقىقەتنىڭ ھاۋايى ھەۋەسلەرگە بويسۇنمايدىغانلىقى
﴿ئەگەر ھەقىقەت (يەنى قۇرئان) ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە
ئاسمانالر ،زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر خاراپ بولغان بوالتتى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇجاھىد ،ئەبۇسالىھ ۋە سۇددى قاتارلىقالر :ئايەتتىكى “ھەقىقەت” دېگەن سۆزدىن ﷲ تائاال كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى .يەنى مۇبادا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنۇپ ،بارلىق ئەھكامالرنى
شۇ بويىچە يولغا قويىدىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرى بۇزۇق ۋە بىرىنىڭ يەنە بىرىگە
ئوخشىمايدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن﴿ ،ئەلۋەتتە ئاسمانالر ،زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر خاراپ بولغان
بوالتتى﴾.
ﷲ تائاال ئىنسانالرنىڭ خاھىشلىرىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر:
«بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر (يەنى مەككە بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە نازىل
قىلىنمىدى؟»دېيىشتى﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرەۋردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر
تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟﴾(((«﴿ ،ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ رەھمەت خەزىنىلىرى سىلەرنىڭ قولۇڭالردا
بولسا ،چىقىمدىن (يەنى تۈگەپ كېتىشىدىن) قورقۇپ ،چوقۇم بېخىللىق قىالتتىڭالر ،ئىنسان بېخىل
كېلىدۇ» دېگىن﴾(((﴿ ،ياكى ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقتىن نېسىۋىسى بارمۇ؟ (ھېچقانداق نېسىۋىسى يوق)
ئەگەر بولىدىغان بولسا (زىيادە بېخىللىقتىن) ئۇالر كىشىلەرگە قىلچىلىك نەرسە بەرمەيدۇ﴾(((.
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بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى بەندىلەرنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنى ،ئۇالرنىڭ قاراشلىرىنىڭ ۋە
خاھىشلىرىنىڭ ئوخشاش ئەمەسلىكىنى ،ئەمما ﷲ تائاال بولسا ،ئۆزىنىڭ بارلىق سۈپەتلىرىدە،
سۆزلىرىدە ،قىلمىشلىرىدا ،يولغا قويغان ھۆكۈملىرىدە ،بېكىتكەن ئىشلىرىدا ۋە مەخلۇقاتالرنىڭ
ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشلىرىدا كامالەتكە يەتكەن بىر زات ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاال بارلىق
كەمچىلىكلەردىن پاكتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ۋە پەرۋەردىگار يوقتۇر﴿ .ئۇنداق بولغىنى يوق ،ئۇالرغا
((( زۇخرۇف سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  32ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  100ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  53ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

(ۋەز  -نەسىھەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان) قۇرئاننى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالر ئۆزلىرىگە (ۋەز  -نەسىھەت بولغان)
قۇرئاندىن يۈز ئۆرۈيدۇ﴾.

پەيغەمبەرنىڭ ھەق تەلەپ قىلماستىن توغرا يولغا چاقىرىدىغانلىقى
﴿ياكى سەن ئۇالردىن (ئەلچىلىكنى يەتكۈزگەنلىكىڭگە) ھەق تەلەپ قىالمسەن؟ (يەنى ئۇالر شۇنداق
گۇمان قىالمدۇ؟) پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ساڭا بەرگەن) ئەجرى ياخشىدۇر﴾ يەنى سەن ئۇالرنى توغرا يولغا

چاقىرغانلىقىڭغا (ئۇالردىن) كىچىككىنىمۇ ھەق تەلەپ قىلمايسەن .بەلكى ،سەن بۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدا ناھايىتى كۆپ مۇكاپاتقا ئېرىشىشنى ئوياليسەن.
پەيغەمبەرنىڭ ھەق تەلەپ قىلمايدىغانلىقى ھەققىدە ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى،
«سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلغىنىم يوق ،ئۇ سىلەرگە بولسۇن؛ ئەجرىمنى پەقەت ﷲدىن
تىلەيمەن .ﷲ ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر»﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى(« ،ﷲ تەرىپىدىن
كەلگەن ۋەھيىنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچ ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،مەن (قۇرئاننى)
ئىپتىرا قىلغۇچىالردىن (يەنى يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن) ئەمەسمەن﴾((((«﴿ ،پەيغەمبەرلىكنى) تەبلىغ
قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،پەقەت تۇغقانچىلىق ھەققى ئۈچۈن مېنى دوست
تۇتۇشۇڭالرنى (يەنى پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزۈشۈمگە چېقىلماسلىقىڭالرنى) تىلەيمەن»
دېگىن﴾(((﴿ ،شەھەرنىڭ يىراق جايىدىن بىر كىشى (يەنى ھەبىب نەجار) يۈگۈرۈپ كېلىپ ئېيتتى:
«ئى قەۋمىم! پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىڭالر ،توغرا يولدا بولغان( ،ئىمانغا دەۋەت قىلغانلىقىغا) سىلەردىن
ھەق سورىمايدىغان كىشىلەرگە ئەگىشىڭالر﴾(((.

﴿سەن ئەلۋەتتە ئۇالرنى توغرا يولغا دەۋەت قىلىسەن ،ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ھەقىقەتەن توغرا
يولدىن چەتنىگۈچىلەردۇر﴾ ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق بىر چۈش كۆرگەن :ئۇنىڭ يېنىغا ئىككى پەرىشتە
كېلىپ ،بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايىغىدا ،يەنە بىرى بېشىدا ئولتۇرىدۇ .ئايىغىدا ئولتۇرغان
پەرىشتە بېشىدا ئولتۇرغىنىغا :بۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن بىر مىسال كەلتۈرمەمسەن؟ -دەيدۇ.
بېشىدا ئولتۇرغان پەرىشتە مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ :بۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ ئۈممىتىنىڭ مىسالى
سەپەر ئۈستىدىكى بىر قەۋمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئۇالر (سەپەر قىلىپ) بىپايان كەتكەن بىر چۆلگە
بېرىپ قالىدۇ .ئۇالرنىڭ ئوزۇقى ئۇ چۆلنى كېسىپ ئۆتۈش ۋە ياكى ئۇ يەردىن ئارقىغا قايتىپ كېلىشكە
يەتمەيدۇ .ئۇالر شۇنداق تۇرغان بىر پەيتتە ،يوللۇق پاختا رەخىتتىن چىرايلىق كىيىم كىيگەن بىر كىشى
ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئېيتىپ بېقىڭالر ،ئەگەر مەن سىلەرنى ھەممە مېۋە تېپىلىدىغان بىر باغقا ۋە
تاتلىق سۈيى بار بىر كۆلگە باشالپ بارسام ،ماڭا ئەگىشەمسىلەر؟ -دەيدۇ .ئۇالر :ئەگىشىمىز -،دەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كىشى ئۇالرنى ھەممە مېۋە تېپىلىدىغان بىر باغقا ۋە تاتلىق سۈيى بار بىر كۆلگە
باشالپ ئاپىرىدۇ .ئۇالر (ئۇ يەردە) يەپ ـ ئىچىپ سەمىرىپ كېتىدۇ .ئاندىن ئۇ كىشى ئۇالرغا( :مەن
((( سەبەئ سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسى  86ـ ئايەت.
((( شۇرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  20ـ  21ـ ئايەتلەر.
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سىلەرگە سىلەر ئاشۇ ھالىتىڭالردا تۇرغاندا ،ئۇچرىشىپ :سىلەرنى ھەممە مېۋە تېپىلىدىغان بىر باغقا
ۋە تاتلىق سۈيى بار بىر كۆلگە باشالپ بارسام ،ماڭا ئەگىشەمسىلەر؟ -دېسەم) سىلەر ماڭا ئەگىشىپ
كەلمىدىڭالرمۇ؟ -دەيدۇ .ئۇالر :شۇنداق قىلدۇق -،دەيدۇ .ئۇ كىشى :ئۇنداق بولسا ،سىلەرنىڭ
ئالدىڭالردا مېۋىسى بۇنىڭدىنمۇ مول بولغان بىر باغ ،سۈيى بۇنىڭدىنمۇ تاتلىق بولغان بىر كۆل بار( ،مەن
سىلەرنى شۇ يەرگە باشالپ ئېلىپ باراي) ماڭا ئەگىشىڭالر -،دەيدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر قىسىملىرى:
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ راست سۆزلەيدۇ .ئەلۋەتتە ،بۇنىڭغا ئەگىشىمىز -،دەيدۇ .يەنە بىر
قىسىملىرى :بىز مۇشۇنىڭغا رازى بولدۇق .بىز مۇشۇ يەردە قېلىپ قالىمىز -،دەيدۇ.

كاپىرالرنىڭ ئەھۋالى
﴿ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ھەقىقەتەن توغرا يولدىن چەتنىگۈچىلەردۇر .ئەگەر ئۇالر (يەنى
مۇشرىكالر) غا رەھىم قىلساق ،ئۇالرغا كەلگەن كۈلپەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك ،چوقۇم گۇمراھلىقلىرىدا
داۋاملىق تېڭىرقاپ يۈرۈشەتتى﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ ئەگەر ﷲ تائاال (ئۇالردىن) ئۇالرغا

كەلگەن كۈلپەتنى كۆتۈرۈۋەتكەن ۋە ئۇالرغا قۇرئاننى چۈشەندۈرگەن تەقدىردىمۇ ،يەنىال ﷲ تائاالغا
بويسۇنمايدىغان ،ئۆزلىرىنىڭ كاپىرلىقلىرىدا ،تەرسالىقلىرىدا ۋە ئازغۇنلىقلىرىدا داۋاملىشىۋېرىدىغان
دەرىجىدە ئېزىپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر ﷲ ئۇالردا بىرەر ياخشىلىق بار دەپ بىلسە ئىدى،
ئەلۋەتتە ئۇالرغا (ھەقنى) ئاڭلىتاتتى؛ ئۇالرغا ئاڭالتقان تەقدىردىمۇ ،ئۇالر ھەقتىن ئەلۋەتتە يۈز ئۆرۈگەن
ھالدا باش تارتاتتى﴾((( ﴿ ،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« :ھاياتلىق پەقەت مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر ،ئۆلگەندىن
كېيىن تىرىلدۈرۈلمەيمىز» دەيدۇ﴾((( بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ تېخى بولمىغان ئىشالرنى (ئەگەر بولسا قانداق
يوسۇندابولىدىغانلىقىنى)بىلگەنلىكىدىندۇر.
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*******
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
((( ئەنفال سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى - 27ـ  29ـ ئايەتكىچە.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ئۇالرنى بىز ھەقىقەتەن ئازاب (يەنى قەھەتچىلىك) بىلەن جازالىدۇق ،ئۇالر پەرۋەردىگارىغا
بويسۇنمىدى ،ئىلتىجا قىلىپ دۇئامۇ قىلمىدى﴿ .﴾76تاكى ئۇالرغا قاتتىق ئازابنىڭ دەرۋازىسىنى
ئاچقان چېغىمىزدا ناگاھان ئۇالر ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴿ .﴾77ﷲ سىلەر ئۈچۈن قۇالقالرنى،
كۆزلەرنى ۋە دىلالرنى ياراتتى ،سىلەر ناھايىتى ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر﴿ .﴾78ﷲ سىلەرنى زېمىندا
(نەسىللەندۈرۈش يولى بىلەن) ياراتتى( ،ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر﴿.﴾79
ﷲ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرىدۇ( ،تىرىكنىڭ) جېنىنى ئالىدۇ ،كېچە  -كۈندۈزنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشى
ﷲنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر ،چۈشەنمەمسىلەر؟﴿( ﴾80ئۇالر ﷲنىڭ قۇدرىتىنى ئويالپ كۆرمىدى) بەلكى
ئۇالر بۇرۇنقىالر نېمىدېگەن بولسا شۇنى دېدى﴿ .﴾81ئۇالر ئېيىتتى« :بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە (ئۇۋۇلۇپ
كەتكەن) سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن ،چوقۇم قايتا تىرىلەمدۇق؟ ﴿ ﴾82ھەقىقەتەن بىز ۋە بىزنىڭ
ئاتا -بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى مۇشۇنداق ئاگاھالندۇرۇلغان ئىدۇق ،بۇ پەقەت قەدىمكىلەردىن قالغان
ئەپسانىلەردۇر»﴿.﴾83
﴿ئۇالرنى بىز ھەقىقەتەن ئازاب (يەنى قەھەتچىلىك) بىلەن جازالىدۇق﴾ يەنى بىز ئۇالرنى مۇسىبەتلەر
ۋە قەھەتچىلىكلەر بىلەن سىنىدۇق.
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىغا بويسۇنمىدى ،ئىلتىجا قىلىپ دۇئامۇ قىلمىدى﴾ يەنى بۇ ئىش ئۇالرنى
كاپىرلىقلىرىدىن ۋە قارشىلىق كۆرسىتىشلىرىدىن ياندۇرالمىدى .ئۇالر ئازغۇنلۇقلىرىدا ۋە گۇمراھلىقلىرىدا
داۋاملىشىۋەردى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇسۇفيان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى مۇھەممەد! مەن سەندىن ﷲ تائاالنىڭ
نامى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىقىمىزنىڭ ھۆرمىتى بىلەن ئۆتۈنۈپ سوراي ،بىز (قەھەتچىلىكتىن) يۇڭ بىلەن
قاننىمۇ يېدۇق -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ئۇالرنى بىز ھەقىقەتەن
ئازاب (يەنى قەھەتچىلىك) بىلەن جازالىدۇق ،ئۇالر پەرۋەردىگارىغا بويسۇنمىدى ،ئىلتىجا قىلىپ دۇئامۇ
قىلمىدى﴾ بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلدى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،قۇرەيشلىكلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەك
ئاسىيلىق قىلىپ كەتكەن بىر ۋاقىتتا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا بەد دۇئا قىلىپ« :ئى ﷲ!
ئۇالرنىڭ يەتتە يىلىنى يۈسۈپنىڭ يەتتە يىلىدەك (قەھەتچىلىك) قىلىۋېتىش بىلەن ئۇالرغا قارشى
ماڭا ياردەم بەرگىن» دەپ تىلىگەن (شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇسۇفيان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
كېلىپ ،يۇقىرىدىكى ھەدىستە بايان قىلىنغان سۆزلەرنى قىلغان).
﴿تاكى ئۇالرغا قاتتىق ئازابنىڭ دەرۋازىسىنى ئاچقان چېغىمىزدا ناگاھان ئۇالر ئۈمىدسىزلىنىپ
كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر تاكى ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ (ئۇالرنى ئازابالشقا بولغان) بۇيرۇقى( ،قىيامەت) تۇيۇقسىز

كەلگەن ۋە ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالر ئويالپ باقمىغان ئازابى تۇتقان ۋاقتىدا ،ھەممە ياخشىلىقالردىن
ۋە راھەت ـ پاراغەتتىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ ئارزۇ ـ ئارمانلىرى كېسىلىپ كېتىدۇ.
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اﷲ تائاالنىڭ نېمەتلىرىنى ۋە كاتتا قۇدرىتىنى ئەسلىتىش
﴿ﷲ سىلەر ئۈچۈن قۇالقالرنى ،كۆزلەرنى ۋە دىلالرنى ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
بەندىلىرىگە قۇالقالرنى ،كۆزلەرنى ۋە دىلالرنى قىلىپ بەرگەنلىكى بىلەن ئۇالرغا بەرگەن نېمىتىنى
ئەسلىتىدۇ .بۇالر بولسا ،بىر نەرسىلەرنى ئويالش ،چۈشىنىش ۋە بىلىشنىڭ قوراللىرىدۇر .ئىنسان بۇالر
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ كائىناتتىكى بارلىقى ،بىرلىكى ۋە ئۇنىڭ خالىغاننى قىلىدىغان زات ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرىدىغان مۆجىزىلەر بىلەن ئىبرەت ئالىدۇ.
﴿سىلەر ناھايىتى ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمەتلىرى ئۈچۈن
سىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا شۈكرى قىلىشىڭالر نېمىدېگەن ئاز؟!
﴿ﷲ سىلەرنى زېمىندا (نەسىللەندۈرۈش يولى بىلەن) ياراتتى( ،ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ
دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ يەر شارىدا تۈرى ،تىلى ۋە سۈپەتلىرى ئوخشاش

بولمىغان ئىنسانالرنى ياراتقان ،ئاندىن قىيامەت كۈنى بۇرۇن ۋە كېيىن ئۆتكەنلىرى بولسۇن ،كىچىك
ياكى چوڭ ،ئەر ياكى ئايال ،يۇقىرى ياكى تۆۋەن مەرتىۋىلىك كىشىلەردىن بىرىنىمۇ قويماي ،ئۇالرنى
دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولسا ،شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرۇپ ،ھەممىسىنى مەلۇم بىر كۈننىڭ بىر
ۋاقتىدا بىر يەرگە توپاليدىغان قۇدرىتىنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرىدۇ( ،تىرىكنىڭ) جېنىنى ئالىدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاال چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى (يەنى ئۆلۈكلەرنى) تىرىلدۈرىدۇ ۋە تىرىكلەرنىڭ جېنىنى
ئالىدۇ.
﴿كېچە  -كۈندۈزنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشى ﷲنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر﴾ يەنى كېچە ـ كۈندۈز ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنىدۇ .ئۇالرنىڭ بىرى يەنە بىرىنى قوغاليدۇ .ئۇالر داۋاملىق ئورۇن ئالماشتۇرۇپ
تۇرىدۇ .ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىغا باشقا بىرسى كىرىۋااللمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((.

286

﴿چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەرنى ھەممە نەرسىلەرنى بۇيسۇندۇرغان ،ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن
ۋە ھەممە نەرسىلەرنى باش ئەگدۈرگەن ،بارلىق نەرسىلەرنى بىلگۈچى ،ئېزىز بولغان ﷲ تائاال تەرىپىگە
باشاليدىغان ئەقلىڭالر يوقمۇ؟

مۇشرىكالرنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى يىراق دەپ قارايدىغانلىقى
ﷲ تائاال ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر ئىنكار قىلغاندەك
ئىنكار قىلغۇچىالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالر ﷲنىڭ قۇدرىتىنى ئويالپ كۆرمىدى) بەلكى
((( ياسىن سۈرىسى  40ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئۇالر بۇرۇنقىالر نېمىدېگەن بولسا شۇنى دېدى ،ئۇالر ئېيىتتى« :بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە (ئۇۋۇلۇپ كەتكەن)
سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن ،چوقۇم قايتا تىرىلەمدۇق؟﴾ يەنى ئۇالر (جەسەتلىرى) چىرىپ كېتىپ

بولغاندىن كېيىن ،قايتا تىرىلىشنى يىراق دەپ قارايدۇ.

﴿ھەقىقەتەن بىز ۋە بىزنىڭ ئاتا -بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى مۇشۇنداق ئاگاھالندۇرۇلغان ئىدۇق،
بۇ پەقەت قەدىمكىلەردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر﴾ يەنى قايتا تىرىلىش مۇمكىن ئەمەس ،پەقەت

بۇرۇنقىالرنىڭ كىتابلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئوخشاشمىغان قاراشلىرىنى ئوقۇغان كىشىلەرال قايتا تىرىلىشتىن
خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغانلىقلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ
بىزنىڭ چىرىگەن سۆڭەك بولۇپ قالغان ۋاقتىمىز ئەمەسمۇ؟» ،ئۇالر ئېيتتى« :ئۇنداق بولىدىغان بولسا،
بۇ (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش) زىيانلىق قايتىشتۇر (يەنى بىز ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىدىغان
بولساق ،دوزاخ ئەھلى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن زىيان تارتقۇچىالرمىز)» ،بىر سەيھە (يەنى ئىسراپىلنىڭ سۇر
چېلىشى) بىلەنال ئۇالر (يەنى جىمى خااليىق) (يەر ئاستىدىن) زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾(((،
﴿ئىنسان بىلمەمدۇكى ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئابىمەنىدىن ياراتتۇق .ئەمدى ئۇ (پەرۋەردىگارىغا) ئاشكارا
خۇسۇمەتچى بولۇپ قالدى ،ئۇ بىزگە (ئىنساننىڭ قايتا تىرىلىشىنى يىراق ساناپ ،چىرىگەن سۆڭەكلەرنى)
مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى بولسا ئۇنتۇدى ،ئۇ« :چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى
كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟» دېدى ،ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر
مەخلۇقنىبىلگۈچىدۇر»﴾(((.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ئېيتقىنكى«،زېمىنۋەئۇنىڭدىكىمەخلۇقاتالركىمنىڭ؟ئەگەرسىلەربىلسەڭالر(ماڭابۇنىئېيتىپ
بېرىڭالر)»﴿ .﴾84ئۇالر« :ﷲ نىڭ» دەيدۇ( .بۇنىڭدىن) پەند  -نەسىھەت ئالمامسىلەر؟﴿.﴾85
ئېيتقىنكى« ،يەتتە ئاسماننىڭ ۋە ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى كىم؟»﴿ .﴾86ئۇالر «ﷲ» دەيدۇ.
ئېيىتقىنكى« ،ئۇنىڭ (ئازابىدىن) قورقمامسىلەر؟»﴿ .﴾87ئېيتقىنكى« ،ھەممە شەيئىنىڭ پادىشاھلىقى
كىمنىڭ قولىدا؟ (ئىلتىجا قىلغانالرغا) پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى ھېچ نەرسە پاناھ بواللمايدىغان
كىم؟ ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر)»﴿ .﴾88ئۇالر« :ﷲ» دەيدۇ .ئېيتقىنكى،
«سىلەر قانداقمۇ قايمۇقتۇرۇلىسىلەر؟»﴿ .﴾89ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرغا بىز ھەق سۆزنى ئېلىپ كەلدۇق،
ئۇالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴿.﴾90
((( نازىئات سۈرىسى  11ـ  14ـ ئايەتكىچە.
((( ياسىن سۈرىسى  79 - 77ـ ئايەتكىچە.
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مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ
قىلىدىغانلىقى ،شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالرنى اﷲ تائاالنىڭ ئىالھلىق سۈپىتىنى
ئېتىراپ قىلىشقا قىستىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى ۋە مەخلۇقاتالرنى يارىتىش ،باشقۇرۇش ۋە
ئىگىدارچىلىق قىلىش ئىشلىرىدا ئۇزىنىڭ ھېچ قانداق شېرىكى يوقلۇقىنى ئىسپاتاليدۇ .بۇنداق قىلىشى
(بەندىلەرگە) ئۆزىدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى ۋە ئىبادەتنىڭ ئۆزىگىال قىلىنىشنىڭ اليىق
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈندۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگارلىق
سۈپىتىنىئېتىراپقىلىپ،بۇسۈپىتىگەشېرىككەلتۈرمەيدىغان،لېكىنﷲتائاالنىڭئىالھلىق(((سۈپىتىگە
شېرىك كەلتۈرۈپ ئىبادەت قىلغان يالغان ئىالھلىرىنىڭ كىچىككىنىمۇ بىر نەرسىنى يارىتالمايدىغانلىقىنى
ۋە بىر نەرسىگە ئىگە بواللمايدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپ ،بەلكى ئۇ ئىالھالرنىڭ ئۆزلىرىنى ﷲ
تائاالغا يېقىنالشتۇرىدۇ دەپ گۇمان قىلىپ ،ﷲ تائاالغا باشقا يالغان ئىالھالرنى قوشۇپ ئىبادەت
قىلغان مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيشكە بۇيرۇدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،زېمىن ۋە ئۇنىڭدىكى مەخلۇقاتالر كىمنىڭ؟
ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر)»﴾ يەنى زېمىننى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ھايۋانالر،
ئۆسۈملۈكلەر ،مېۋىلەر ۋە ئۇالردىن باشقا مەخلۇقاتالرنى يارىتىپ ،ئۇالرغا ئىگە بولۇپ تۇرغۇچى كىم؟
﴿ئۇالر« :ﷲ نىڭ» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىگىسىنىڭ شېرىكى يوق بىر
ﷲ تائاال ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ.
﴿(بۇنىڭدىن) پەند  -نەسىھەت ئالمامسىلەر؟﴾ يەنى ئۇنداق بولغان ئىكەن ،ئىبادەت ھەممە
نەرسىلەرنى ياراتقان ۋە ئۇالرنى ئوزۇقالندۇرۇپ تۇرىدىغان ﷲ تائاالغىال اليىق بولىدۇ.
﴿ئېيتقىنكى« ،يەتتە ئاسماننىڭ ۋە ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى كىم؟»﴾ يەنى ئۈستۈن
ئالەملەرنى ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى نۇرلۇق يۇلتۇزالرنى ۋە قەيەردە بولسۇن ،ئۆزىگە بويسۇنغۇچى پەرىشتىلەرنى
ياراتقان زات ۋە كاتتا ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى كىم؟
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ﷲ تائاال بۇ يەردە ئەرشنىڭ كاتتا ئىكەنلىكىنى ۋە بۇ سۈرىنىڭ ئايىغىدا ئۇنىڭ ئۇلۇغ ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىش بىلەن ئەرشنىڭ كەڭ ،ئېگىز ۋە چىرايلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى .شۇنىڭ ئۈچۈن بەزى
كىشىلەر :ئەرش قىزىل ياقۇتتىندۇر -،دېدى .ئىبنى مەسئۇد :پەرۋەردىگارىمىزنىڭ قېشىدا كېچە ياكى
كۈندۈز بولمايدۇ .ئەرشنىڭ نۇرى ئۇنىڭ نۇرىدىندۇر -،دېدى.
﴿ئۇالر «ﷲ» دەيدۇ .ئېيىتقىنكى« ،ئۇنىڭ (ئازابىدىن) قورقمامسىلەر؟»﴾ يەنى سىلەر ﷲ
((( ﷲ تائاالنىڭ پەرۋەردىگارلىق سۈپىتى دېگىنىمىز ،ئۇنىڭ ئاسمان ـ زېمىنالرنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ.ﷲتائاالنىڭئىالھلىقسۈپىتىدېگىنىمىز،ئۇنىڭمەخلۇقاتالرنىڭئىبادىتىگەئۆزىنىڭالاليىقئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ .مۇشرىكالر ﷲ تائاالنىڭ ئاسمان ـ زېمىنالرنى ئىدارە قىلغۇچى زات ئىكەنلىكىنى ۋە بۇنىڭدا ﷲ تائاالنىڭ
ھېچ بىر شېرىكىنىڭ يوقلىقىنى ئېتىراپ قىالتتى .ئەمما ئۇالر ئىبادەت قىلىنىشقا ﷲ تائاالنىڭال اليىق زات ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىشماي ،ﷲ تائاالغا باشقا ئىالھالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىالتتى.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

تائاالنىڭ ئاسمانالرنىڭ ۋە كاتتا ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان بولساڭالر،
ئۇنىڭغا باشقا بىرسىنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغانلىقىڭالر ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر ئۈچۈن،
ئۇنىڭ سىلەرنى جازالىشىدىن ۋە ئازابلىشىدىن قورقمامسىلەر؟
﴿ئېيتقىنكى« ،ھەممە شەيئىنىڭ پادىشاھلىقى كىمنىڭ قولىدا؟﴾ يەنى ھەممە نەرسىلەر ﷲ
تائاالنىڭ قولىدىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان بىرمۇ
مەخلۇق يوقتۇر﴾((( يەنى ﷲ تائاال مەخلۇقاتالردا خالىغاننى قىلغۇچىدۇر.
بارلىق مەخلۇقاتالرنى باشقۇرۇش ﷲ تائاالنىڭ قولىدا بولغانلىقى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
(كىشىلەرگە بىر نەرسە توغرۇلۇق بەرگەن جاۋابىدا) مۇنداق دەيتتى« :ياق ئۇنداق ئەمەس ،جېنىم
ئىلكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى »...پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىڭ
قەسەم قىلماقچى بولغاندا مۇنداق دەيتتى« :ياق ئۇنداق ئەمەس ،دىلالرنى ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچى زات
ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى .»...بارلىق كەمچىلىكلەردىن پاك بولغان ﷲ تائاال
ھەممىنى ياراتقۇچى ،ھەممىگە ئىگە بولغۇچى ۋە خالىغىنىنى قىلغۇچى زاتتۇر.
﴿(ئىلتىجا قىلغانالرغا) پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى ھېچ نەرسە پاناھ بواللمايدىغان كىم؟
ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر)»﴾ ئەرەبلەر ئىچىدىكى خوجايىنالردىن بىرى بىرەر

كىشىگە پاناھلىق بەرسە ،ئۇ كىشى ئۇ خوجايىننىڭ پاناھلىقىدىال قېلىپ قاالتتى .ھەتتا ئۇ خوجايىننى
ئېتىبارغا ئالمىغاندەك بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئىككىنىچى بىر ئادەم كېلىپ ئۇ كىشىنى ئۆز پاناھلىقىغا
ئااللمايتتى.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئىلتىجا قىلغانالرغا) پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى
ھېچ نەرسە پاناھ بواللمايدىغان كىم؟﴾ يەنى ﷲ تائاال خوجىالرنىڭ خوجىسىدۇر .يارىتىش ۋە ھۆكۇم

چىقىرىش ئۇنىڭ قولىدىدۇر .ئۇنىڭ ھۆكمىگە ھېچكىشى قارشى تۇرالمايدۇ ۋە قارشىلىق بىلدۈرەلمەيدۇ.
ئۇنىڭ خالىغىنى بولىدۇ ،خالىمىغىنى بولمايدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىدىن سورالمايدىغان زات ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲنىڭ
قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال كاتتا،
چوڭ ،غالىپ ،ھەممە نەرسىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچى ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ۋە ئادىل زات
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭ نېمە قىلغانلىقلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايدۇ .ئەمما بارلىق مەخلۇقاتالر
بولسا ،ھەممە قىلمىشلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى
خااليىق) نىڭ ھەممىسىنىڭ (بۇ دۇنيادا) قىلغان ئىشلىرىنى چوقۇم سورايمىز﴾(((.
﴿ئۇالر« :ﷲ» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئىلتىجا قىلغانالرغا پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى ھېچ
نەرسە پاناھ بواللمايدىغان كاتتا خوجايىننىڭ ھېچ قانداق شېرىكى بولمىغان ﷲ تائاال ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپقىلىشىدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  56ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  93 - 92ـ ئايەتلەر.
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﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر قانداقمۇ قايمۇقتۇرۇلىسىلەر؟»﴾ يەنى سىلەر شۇنى ئېتىراپ قىلغان
ئىكەنسىلەر ۋە ﷲ تائاالنىڭ شۇنداق زات ئىكەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭغىال قىلىدىغان
ئىبادەتكە باشقا بىرسىنى قوشۇپ قىلىشىڭالرنى ئەقلىڭالر قانداقمۇ قوبۇل قىلدى؟
﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرغا بىز ھەق سۆزنى ئېلىپ كەلدۇق﴾ يەنى بىز ﷲ تائاالدىن باشقا بىر
ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈردۇق .ئۇنىڭ شۇنداق ئىكەنلىكىگە توغرا ،ئوچۇق ۋە كەسكىن پاكىتالرنى
تۇرغۇزدۇق.
﴿ئۇالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا قوشۇپ باشقا بىرسىگە ئىبادەت
قىلىشلىرىدا (ئۇالرنىڭ) ھېچقانداق بىر پاكىتى يوقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ھېچقانداق دەلىلى بولمىغان ھالدا ﷲغا قوشۇپ
يەنە بىر مەبۇدقا ئىبادەت قىلىدىكەن ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھېساب بېرىدۇ ،كاپىرالر ھەقىقەتەن
نىجات تاپمايدۇ﴾((( يەنى مۇشرىكالر ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسىگە ئىبادەت قىلىشنى ئۆزلىرىنى شۇ
ئازغۇنلىققا باشالپ ئاپىرىدىغان بىر ئاساسقا تايىنىپ تۇرۇپ قىلمايدۇ .بەلكى ،ئۇالر بۇ ئىشنى پەقەت
ئۆزلىرىنىڭ نادان ئاتا ـ بوۋىلىرىغا ئەگىشىپال قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 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
ئىزلىرىدىنماڭىمىز»دېيىشتى﴾(((.

*******
ﭗﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﷲنىڭ بالىسى يوق ،ئۇنىڭغا باراۋەر باشقا بىر ئىالھمۇ يوق ،ئەگەر بۇنداق بولسا ئىدى ،ئۇ
چاغدا ھەر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقنى يالغۇز ئىگەللەيتتى ،بەزىسى بەزىسىدىن غالىب كېلەتتى ،ﷲ
ئۇالرنىڭ ﷲغا نىسبەت بەرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴿ .﴾91ﷲ غەيبنى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر،
مۇشرىكالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن ئۈستۈندۇر﴿.﴾92
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اﷲ تائاالنىڭ ھېچ شېرىكى يوقلۇقى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بالىسى بولۇشىدىن ۋە ياكى نەرسىلەرگە ئىگىدارچىلىق قىلىشىدا ،ئۇالردا
خالىغاننى قىلىشىدا ۋە (بەندىلەرنىڭ قىلىدىغان) ئىبادەتلىرىدە ئۆزىنىڭ بىر شېرىكى بولۇشىدىن ئۆزىنى
پاكالپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲنىڭ بالىسى يوق ،ئۇنىڭغا باراۋەر باشقا بىر ئىالھمۇ يوق ،ئەگەر بۇنداق
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  117ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  23ـ ئايەت.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

بولسا ئىدى ،ئۇ چاغدا ھەر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقنى يالغۇز ئىگەللەيتتى﴾ يەنى ئەگەر بىردىن جىق
ئىالھ بار دەپ پەرەز قىلىنسا ،ئەلۋەتتە ،ھەر بىر ئىالھ ئۆزى ياراتقان نەرسىنى يالغۇز ئىگەللىۋالىدۇ .بۇ
چاغدا كائىناتنىڭ تەرتىۋى قااليمىقان بولۇپ كېتىدۇ .لېكىن ،ھازىر كۆرۈلىۋاتقىنى ئۈستۈنكى ئالەمدىن
باشالپ تۆۋەنكى ئالەمگىچە بولغان ھەممە كائىناتنىڭ چىرايلىق رېتىمغا چۈشۈشى ۋە بىرىنىڭ يەنە بىرى
بىلەن ئەڭ مۇكەممەل شەكىلدە باغلىنىشىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ يەتتە ئاسماننى بىرىنى بىرىنىڭ ئۈستىدە قىلىپ
ياراتتى ،مېھرىبان ﷲنىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن ،سەن (ئاسمانالرغا) تەكرار قاراپ
باققىنكى ،بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسەن﴾(((.
ئاندىن ئۇ ئىالھالرنىڭ ھەر بىرى يەنە بىرىنى تىزگىنلەشنى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىپ كېلىشنى
ئىزلەيتتى .بۇ ھەقتە ئىسالم پەيالسوپلىرى ئىزدىنىپ ،بۇنىڭغا (ھەر ئىالھ ئۆزىنى يەنە بىر ئىالھتىن)
“قوغداش دەلىلى” دېگەن ئاتالغۇنى بەردى.
بۇنىڭ تەپسىالتى مۇنداق :ئەگەر (كائىناتتا) ئىككى ياكى ئىككىدىن ئارتۇق ئىالھ بار دەپ پەرەز
قىلىنسا ،ئۇ ئىالھنىڭ بىرى بىرەر جىسىمنى ھەرىكەتلەندۈرۈشنى خالىسا ،يەنە بىرى ئۇ جىسىمنى
ھەرىكەتلەندۈرمەسلىكنى خااليدۇ .مۇبادا ئۇ ئىككى ئىالھنىڭ خالىغانلىرى بولماي قالسا ،بۇ چاغدا ئۇ
ئىككىسى ئاجىز بولغان بولىدۇ .ئەسلىدە ھەقىقىي ئىالھ دېگەن ئاجىز ئەمەستۇر .ھەرىكەتلىنىش بىلەن
ھەرىكەتلەنمەسلىك بىر ـ بىرىگە قارمۇ قارشى بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ ئىككى ئىالھنىڭ خالىغانلىرى
بىرال ۋاقىتتا بىرال نەرسىدە كۆرىلىشىمۇ مۇمكىن ئەمەستۇر .شۇڭا بۇ مۇمكىنسىزلىكنى كەلتۈرۈپ چىقارغان
ئىالھنىڭ بىردىن ئارتۇق بولىشىمۇ مۇمكىن ئەمەستۇر .ئەگەر ئۇ ئىككى ئىالھنىڭ بىرىنىڭ خالىغىنى
بولۇپ ،يەنە بىرىنىڭ بولماي قالسا ،بۇ چاغدا خالىغىنى ھەقىقىي ئىالھ ھېسابلىنىپ ،يەنە بىرسى
ھەقىقىي ئىالھ ھېسابالنمايدۇ .چۈنكى ،ئىالھنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ ئىچىدە باشقا بىرسىگە يېڭىلىپ
بېرىش دەيدىغان سۈپەت يوقتۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲنىڭ بالىسى يوق ،ئۇنىڭغا باراۋەر باشقا بىر ئىالھمۇ يوق،
ئەگەر بۇنداق بولسا ئىدى ،ئۇ چاغدا ھەر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقنى يالغۇز ئىگەللەيتتى ،بەزىسى
بەزىسىدىن غالىب كېلەتتى ،ﷲ ئۇالرنىڭ ﷲغا نىسبەت بەرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال

ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغۇچىالرنىڭ ۋە ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ بالىسى ۋە ياكى
شېرىكى بار -،دەپ چاپلىغان بوھتانلىرىدىن پاكتۇر.
﴿ﷲ غەيبنى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال مەخلۇقاتلىرىنىڭ كۆزىگە كۆرۈنىدىغان
ۋە كۆرۈنمەيدىغان ھەممە نەرسىنى بىلىدۇ.
﴿مۇشرىكالرنىڭشېرىككەلتۈرگەننەرسىلىرىدىنئۈستۈندۇر﴾يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ چاپلىغان
بوھتانلىرىدىنپاكتۇر.

*******
((( مۇلك سۈرىسى  3ـ ئايەت.
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ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم! ئەگەر ماڭا ئۇالرغا (دۇنيادا) ۋەدە قىلغان ئازابنى كۆرسىتىدىغان
بولساڭ﴿ .﴾93پەرۋەردىگارىم! مېنى زالىم قەۋملەر ئىچىدە قىلمىغىن﴿ .﴾94بىز ئۇالرغا ۋەدە قىلغان
ئازابنى ساڭا كۆرسىتىشكە ئەلۋەتتە قادىرمىز﴿( .﴾95ئۇالرنىڭ قىلغان) يامانلىقىغا (ئەپۇ قىلىش بىلەن)
ياخشىلىق قىلغىن ،ئۇالرنىڭ (سېنى) سۈپەتلەشلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان مەسخىرىسىنى)
بىز ئوبدان بىلىمىز﴿ .﴾96ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن
پاناھ تىلەيمەن﴿ .﴾97پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمرا بولۇشىدىن پاناھ
تىلەيمەن»﴿.﴾98

ئازاب چۈشكەندە دۇئا قىلىشنىڭ ،يامانلىققا ياخشىلىق قىلىشنىڭ ۋە اﷲ تىن
شەيتاننىڭ شەررىدىن ساقلىشىنى تىلەشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئازاب كەلگەندە«﴿ :پەرۋەردىگارىم! ئەگەر ماڭا ئۇالرغا (دۇنيادا) ۋەدە
قىلغان ئازابنى كۆرسىتىدىغان بولساڭ ،پەرۋەردىگارىم! مېنى زالىم قەۋملەر ئىچىدە قىلمىغىن﴾ دەپ

دۇئا قىلىشقا بۇيرۇدى .يەنى ئۇالرنى ماڭا كۆرسىتىپ ئازابلىماقچى بولساڭ ،مېنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە
قىلمىغىن.
ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :سەن بىرەر قەۋمگە باال ئەۋەتمەكچى بولساڭ ،مېنىڭ جېنىمنى ئۇ باالغا تىقماستىن ئالساڭ».
﴿بىز ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنى ساڭا كۆرسىتىشكە ئەلۋەتتە قادىرمىز﴾ يەنى ئەگەر بىز خالىساق،
ئۇالرغا چۈشكەن ئازابنى ،باالنى ۋە قىيىنچىلىقالرنى ساڭا ئەلۋەتتە كۆرسىتەتتۇق.
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ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەر بىلەن ئارىلىشىشتا ئەڭ پايدىلىق بولغان
يولغا باشلىدى .ئۇ يول بولسىمۇ ،دىلىنى ئۆزى تەرەپكە تارتىش ئۈچۈن ئۆزىگە ئەسكىلىك قىلغان
كىشىگە ياخشىلىق قىلىشتۇر .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ دۈشمەنلىكى دوستلۇققا ،نەپرەت مۇھەببەتكە
ئايلىنىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى شۇ يولغا باشالپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان)
يامانلىقىغا (ئەپۇ قىلىش بىلەن) ياخشىلىق قىلغىن﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ﴾((( يەنى مۇشۇ تەۋسىيەگە ياكى مۇشۇ خىسلەتكە ۋەياكى مۇشۇ سۈپەتكە پەقەت
كىشىلەرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىپ ،ئۇالرنىڭ قىلغان يامانلىقلىرىغا ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغان
كىشىلەرال ئېرىشەلەيدۇ .بۇالرغا پەقەت دۇنيا ـ ئاخىرەتتە كاتتا نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ.
﴿ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلەيمەن﴾

يەنى ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى شەيتانالردىن پاناھ تىلەشكە بۇيرۇدى .چۈنكى ،شەيتانالرغا
(ئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن ﷲ تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلەشتىن) باشقا چارىلەر كار قىلمايدۇ ۋە ئۇالر
ياخشىلىقنى قوبۇل قىلمايدۇ .يۇقىرىدا ،بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئاڭالپ ،بىلىپ تۇرغۇچى
ﷲ تائاالغا سېغىنىپ قوغالندى شەيتاننىڭ قەست قىلىشىدىن ،ۋەسۋەسىسىدىن ۋە كىبرىسىدىن پاناھ
تىلەيمەن» دەپ شەيتاندىن پاناھ تىلىگەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
﴿پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمرا بولۇشىدىن پاناھ تىلەيمەن»﴾ يەنى
مېنىڭ قىلماقچى بولغان بىرەر ئىشىمغا شەيتاننىڭ ھەمراھ بولۇشىدىن پاناھ تىلەيمەن .شۇڭا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم شەيتاننى قوغلىۋېتىش ئۈچۈن يەپ ـ ئىچىش ،جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ،مال
بوغۇزالش ۋە شۇنىڭدەك باشقا ئىشالرنىڭ بېشىدا “بىسمىلال”نى دېيىشكە بۇيرۇلدى .شەيتاندىن پاناھ
تىلەش توغرىسىدا ئەبۇداۋۇد مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! مەن
بەك قېرىپ كېتىشتىن( ،تام) بېسىۋېلىپ (ئۆلۈشتىن) ،سۈغا چۆكۈپ (ئۆلۈشتىن) ۋە سەكراتتىكى چاغدا،
شەيتاننىڭ قەست قىلىشىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن» دەيتتى.

*******
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ئۇالرنىڭ (يەنى كاپىرالرنىڭ) بىرىگە ئۆلۈم كەلسە ئېيتىدۇكى« ،پەرۋەردىگارىم! مېنى (دۇنياغا)
قايتۇرغىن﴿ .﴾99مەن قويۇپ كەلگەن مال  -مۈلكۈم بىلەن ياخشىلىق قىلىشىم مۇمكىن»( .ئۇنىڭ
دۇنياغا قايتىشى) مۇمكىن ئەمەس ،ئۇ چوقۇم شۇ سۆزنى قىلغۇچىدۇر ،ئۇالر قەبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان
كۈنگە قەدەر ئۇالرنىڭ ئالدىدا (ئۇالرنى دۇنياغا قايتىشتىن توسىدىغان) بىر توسما بولىدۇ﴿.﴾100

كاپىرالرنىڭ سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدا ،دۇنياغا قايتىشنى ئارزۇ
قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ياكى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بىپەرۋالىق قىلغۇچىالرنىڭ سەكراتتىكى
ھالىدىن خەۋەر بېرىپ ،ئۇالرنىڭ سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا ،بۇرۇن ئۆتكۈزگەن يامان قىلمىشلىرىنىڭ
ئورنىنى (ياخشى ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق) تولدۇرۇش ئۈچۈن دۇنياغا قايتىشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ (يەنى كاپىرالرنىڭ) بىرىگە ئۆلۈم كەلسە ئېيتىدۇكى،
((( فۇسسىلەت سۈرىسى ـ  34ـ  35ـ ئايەتلەر.
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«پەرۋەردىگارىم! مېنى (دۇنياغا) قايتۇرغىن ،مەن قويۇپ كەلگەن مال  -مۈلكۈم بىلەن ياخشىلىق قىلىشىم
مۇمكىن»( .ئۇنىڭ دۇنياغا قايتىشى) مۇمكىن ئەمەس﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىرىڭالرغا ئۆلۈم كېلىپ« :پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنى
(يەنى ئەجىلىمنى) بىر ئاز كېچىكتۈرمىدىڭ ،سەدىقە قىلىپ ياخشىالردىن بوالر ئىدىم» دېيىشتىن بۇرۇن،
ئۆزەڭالرغا رىزىق قىلىپ بېرىلگەن نەرسىلەرنى سەدىقە قىلىڭالر ،ﷲ ھېچ ئادەمنى ئەجىلى كەلگەندە
ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ ،ﷲ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾((((﴿ ،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)﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿،ئەگەرسەنگۇناھكارالرنىڭپەرۋەردىگارىنىڭدەرگاھىداباشلىرىنىساڭگىلىتىپتۇرغانلىقىنى
كۆرىدىغان بولساڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالەتنى كۆرگەن بوالتتىڭ) ،ئۇالر ئېيتىدۇ« :پەرۋەردىگارىمىز!
(ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق .بىزنى ياخشى ئەمەل قىلىش ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن،
بىز (ئەمدى) ھەقىقەتەن (سېنىڭ ۋەدەڭنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە) ئىشەنگۈچىلەرمىز»﴾(((.

294

﴿ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالىنى كۆرەتتىڭ).
ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە
مۆمىنلەردىنبوالتتۇق»دەيدۇ،ئۇنداقئەمەس،ئۇالرنىڭئىلگىرىيوشۇرغانئىشلىرى(قەبىھقىلمىشلىرى
تۈپەيلىدىن شۇنداق ئارزۇ قىلىشىدۇ) ئۇالرغا ئاشكارا بولدى ،ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى
قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە)
يالغانچىالردۇر﴾(((﴿ ،زالىمالر ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ «(دۇنياغا) قايتىشقا يول بارمىدۇ؟»
دېگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾(((﴿ ،ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم
تىرىلدۈردۈڭ ،بىز گۇناھىمىزغا ئىقرار قىلدۇق ،ئەمدى چىقىش يولى تېپىالرمۇ؟» دەيدۇ ،بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲنى بىر دەپ بىلىشكە چاقىرىلغاندا (بۇنى) ئىنكار قىلدىڭالر ،ئەگەر ﷲغا
شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت ،ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا چاقىرىلساڭالر) ئۇنى تەستىق قىلىسىلەر
(يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلىسىلەر) ،ھۆكۈم يۈكسەك ،بۈيۈك ﷲغا خاستۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى ـ  10ـ  11ـ ئايەتلەر.
((( ئىبراھىم سۈرىسى ـ  44ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  53ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەجدە سۈرىسى  12ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  27ـ  28ـ ئايەتلەر.
((( شۇرا سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۆمىن سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

دوزاختا« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى چىقىرىۋەتسەڭ (دۇنيادىكى ۋاقىتتا) قىلغان ئەمەللىرىمىزدىن باشقا
ئەمەللەرنى قىلساق» دەپ يالۋۇرۇپ توۋاليدۇ( .ﷲ ئېيتىدۇ) «سىلەرگە ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىپ ،ۋەز
 نەسىھەت ئالىدىغان ئادەم ۋەز  -نەسىھەت ئااللىغۇدەك ۋاقىت بەرمىدىممۇ؟ سىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى(((
(يەنى پەيغەمبەر) كەلدىغۇ ،ئەمدى ئازابنى تېتىڭالر ،زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەم بەرگۈچى يوق»﴾
يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە كاپىرالرنىڭ سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا ،قەبرىدىن قوپۇرۇلغاندا ،ﷲ
تائاالغا يۈزلەنگەندە ۋە دوزاخقا تاشالنغاندا ،دۇنياغا قايتىشنى سورايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
﴿(ئۇنىڭ دۇنياغا قايتىشى) مۇمكىن ئەمەس ،ئۇ چوقۇم شۇ سۆزنى قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
دۇنياغا قايتىش تەلىۋى قوبۇل قىلىنمايدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ ئەمەلىيىتى يوق ،قۇرۇق سۆزىدۇر .ئەگەر ئۇالر
دۇنياغا قايتۇرۇلسا ،بىرەر ياخشى ئىشنى ھەرگىز قىلمايتتى ۋە ئۆزلىرىنىڭ (بىز دۇنياغا قايتساق ،ياخشى
ئىشالرنى قىلىشىمىز مۇمكىن دېگەن) سۆزلىرىدە ئۇالرنىڭ يالغان ئېيتقانلىقى ئاشكارا بوالتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان
ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر يالغانچىالردۇر﴾(((.
قەتادە :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،كاپىر (يۇقىرىقى ئەھۋالالردا) خوتۇن ـ بالىۋاقىلىرىنىڭ
ياكى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىڭ قېشىغا كېلىشنى ۋە ياكى دۇنيا توپالپ ئۆزىنىڭ ھايۋانىي نەپسىنى قاندۇرۇشنى
كۆزلەپ دۇنياغا قايتىشنى ئارزۇ قىلماستىن ،بەلكى ﷲ تائاالغا ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلىشنى
كۆزلەپ دۇنياغا قايتىشنى ئارزۇ قىلدى .شۇڭا كاپىر دوزاختىكى ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،دۇنياغا قايتىپ
قىلىشنى ئارزۇ قىلغان .ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى ئەزەلدىنال قىلىپ كېلىۋاتقان مۇسۇلمان كىشىگە ﷲ
تائاال رەھمەت قىلسۇن! -دېدى.

توسما ۋە ئۇنىڭدىكى ئازاب توغرىسىدا
﴿ئۇالر قەبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنگە قەدەر ئۇالرنىڭ ئالدىدا (ئۇالرنى دۇنياغا قايتىشتىن
توسىدىغان) بىر توسما بولىدۇ﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇ توسما دۇنيا

بىلەنئاخىرەتنىڭئارىلىقىدىدۇر.

مۇھەممەد ئىبنى كەئب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇ توسما دۇنيا بىلەن
ئاخىرەتنىڭ ئارىلىقىدىدۇر ياكى توسمىدا تۇرغان كىشىلەر يەپ ـ ئىچىشتە دۇنيادىكى كىشىلەر بىلەن
بىللە ئەمەستۇر ،ياكى قىلمىشلىرىدىن ھېساب بەرگىلى ئاخىرەتتىكى كىشىلەر بىلەن بىللە ئەمەستۇر.
ئەبۇسەخرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇ توسمىدىن قەبرىلەر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ .ئۇالر (قەبرىلەردە) دۇنيادىكى ياكى ئاخىرەتتىكى (ھاياتقا ئوخشىمىغان بىر ھالەتتە تۇرىدۇ).
ئۇالر قەبرىلەردە تاكى قىيامەت كۈنى بولغىچە تۇرىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ ئالدىدا (ئۇالرنى دۇنياغا قايتىشتىن توسىدىغان) بىر توسما بولىدۇ﴾
((( فاتىر سۈرىسى  37ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دېگەن ئايىتى ھاياتىنى گۇمراھلىقتا ئۆتكۈزۈپ سەكراتقا چۈشۈپ قالغان كىشىلەر ئۈچۈن ،ئۇ توسمىدا
ئۇالرغا تاييارالنغان ئازابنىڭ بارلىقى بىلەن (ئۇالرغا) قىلىنغان بىر تەھدىتتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى ئالدىدا جەھەننەم (كۈتۈپ تۇرىدۇ)﴾(((﴿ ،شۇنىڭدىن
كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر قەبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنگە قەدەر﴾ دېگەن ئايىتى ،ئۇالرغا (ئۇ
توسمىدا) بولىدىغان ئازابنىڭ تاكى قىيامەت كۈنىگە قەدەر داۋاملىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :ئۇ زېمىندا (يەنى قەبرىسى ئىچىدە) تاكى قىيامەت كۈنى
بولۇپ ھېساب بېرىپ بولغۇچە ئازابلىنىپ تۇرىدۇ».

*******
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
سۇر چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ
(ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴿ .﴾101تارازىسى ئېغىر كەلگەنلەر (يەنى ياخشىلىقلىرى يامانلىقلىرىنى
بېسىپ كەتكەنلەر) بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿ .﴾102تارازىسى يېنىك كەلگەنلەر (يەنى يامانلىقلىرى
ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەنلەر) زىيان تارتقۇچىالردۇر ،جەھەننەمدە مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴿.﴾103
ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئوت كۆيدۈرىدۇ ،كالپۇكلىرى قورۇلۇپ ،چىشلىرى ئېچىلىپ (بەتچىراي) بولۇپ
قالىدۇ﴿.﴾104

سۇرنىڭ چېلىنىشى ۋە قىلمىشالرنىڭ تارازىدا ئۆلچىنىشى
ﷲ تائاال (كىشىلەرنى تىرىلدۈرۈپ قەبرىدىن تۇرغۇزۇش ئۈچۈن) سۇر چېلىنغاندا،
ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىقنىڭ تېپىلمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:
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﴿سۇر چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ
(ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾ يەنى ئۇ كۈندە دادا بالىسىغا مىھرىبانلىق قىاللمايدۇ ۋە ئۇنى كۈتۈپمۇ

تۇرالمايدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ھەر ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ قالىدىغانلىقى
ئۈچۈن) دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ (ھال) سورىمايدۇ﴾((( يەنى يېقىنى يېقىنىنى كۆرۈپ
تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن ھال ـ ئەھۋال سورىيالمايدۇ .يېقىنىنىڭ ئۈستىدە كۆتۈرەلمىگۈدەك گۇناھالر
((( جاسىيە سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەئارىج سۈرىسى  10ـ  11ـ ئايەتلەر.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

بولسا ،ئۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا ئۇ يېقىنى ئۈچۈن ئەڭ ھۆرمەتلىك كىشى بولسىمۇ ،ئۇنىڭغا
قاراپمۇ قويمايدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىكى گۇناھالردىن چىۋىننىڭ قانىتىچىلىكنىمۇ كۆتۈرۈشۈپ
بەرمەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇ كۈندە يېقىن  -يۇرۇقلىرىغىمۇ قارىمايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ
كۈندە كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىدىن ،ئانىسىدىن ،ئاتىسىدىن ،خوتۇنىدىن ۋە بالىلىرىدىن
قاچىدۇ ،ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى ،ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا (شۇ ھالى)
يار بەرمەيدۇ﴾(((.
ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى بولغاندا ،ﷲ تائاال بۇرۇنقىالرنى ۋە
كېيىنكىلەرنىبىريەرگەتوپاليدۇ.ئاندىنبىرچاقىرغۇچى:بىلىڭالركى،كىمنىڭ(باشقابىرسىدە)
ھەققى بولسا ،كېلىپ ھەققىنى ئېلىۋالسۇن! -دەپ چاقىرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئاتا ـ ئانىسىدا
ياكى بالىسىدا ۋە ياكى ئايالىدا كىچىككىنە بولسىمۇ ھەققى بار كىشىلەر خۇش بولۇپ كېتىدۇ.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سۇر چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت
بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ (ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر .بۇ
ھەدىسنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.
﴿تارازىسى ئېغىر كەلگەنلەر (يەنى ياخشىلىقلىرى يامانلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەنلەر)﴾

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ياخشىلىقلىرى
يامانلىقلىرىنى بىر تال بولسىمۇ بېسىپ كەتكەنلەر.
﴿بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى دوزاختىن قۇتۇلۇپ قېلىپ ،جەننەتكە كىرىش بىلەن
بەختكەئېرىشكۈچىلەردۇر.ئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمابۇئايەتنىڭمەنىسىھەققىدەمۇنداق
دېدى :ئۇالر تىلىگەن نەرسىلىرىگە يېتىش ۋە يامانلىقىدىن قاچقان نەرسىنىڭ يامانلىقىدىن
ساقلىنىپ قېلىش ئارقىلىق بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر.

﴿تارازىسى يېنىك كەلگەنلەر (يەنى يامانلىقلىرى ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەنلەر) زىيان
تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى زىيان تارتقۇچى ۋە ھاالك بولغۇچىالردۇر.

﴿جەھەننەمدە مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر باشقا يەرگە يۆتكەلمەستىن ،جەھەننەمدە
مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئوت كۆيدۈرىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :
ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر كاپىرالر ئۇ چاغدا يۈزلىرىدىن ،دۈمبىلىرىدىن
ئازابنى دەپئى قىاللمايدىغانلىقلىرىنى ۋە ھېچقانداق ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقلىرىنى بىلسە
ئىدى (ئازابنىڭ بالدۇر يۈز بېرىشىنى تەلەپ قىلمايتتى)﴾(((.
﴿كالپۇكلىرى قورۇلۇپ ،چىشلىرى ئېچىلىپ (بەتچىراي) بولۇپ قالىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالرنىڭ چىرايلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدۇ-،
دېدى.
((( ئەبەسە سۈرىسى  34ـ  37ـ ئايەتكىچە.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  39ـ ئايەت.
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*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
(ئۇالرغا) «سىلەرگە (دۇنيادا) مېنىڭ ئايەتلىرىم ئوقۇپ بېرىلگەن ،سىلەر ئۇنى
(شۇنچە روشەن تۇرۇقلۇق) ئىنكار قىلغان ئەمەسمىدىڭالر» دېيىلىدۇ﴿ .﴾105ئۇالر ئېيتىدۇ:
«پەرۋەردىگارىمىز! بەتبەختلىكىمىز ئۈستىمىزدىن غالىب كېلىپ گۇمراھ قەۋم بولۇپ قالغان
ئىدۇق﴿ .﴾106پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى دوزاختىن چىقارغىن (ئاندىن دۇنياغا قايتۇرغىن) ،ئەگەر
بىز (شۇنىڭدىن كېيىن) يەنە گۇناھ قىلساق ،بىز ھەقىقەتەن زالىم بولۇپ قالىمىز»﴿.﴾107

دوزاخقا كىرىپ قالغانالرنى تەنقىد قىلىش ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ
بەتبەختلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە دوزاختىن چىقىشنى تەلەپ قىلىشى
ﷲ تائاال دوزاخقا كىرىپ قالغانالرنىڭ ئۆزلىرىنى شۇ يەرگە ئېلىپ بارىدىغان كاپىر
بولۇش ،گۇناھ ۋە چەكلەنگەن ھارام ئىشالردەك يامان ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى
ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالرغا) «سىلەرگە (دۇنيادا) مېنىڭ ئايەتلىرىم ئوقۇپ بېرىلگەن،
سىلەر ئۇنى (شۇنچە روشەن تۇرۇقلۇق) ئىنكار قىلغان ئەمەسمىدىڭالر» دېيىلىدۇ﴾ يەنى مەن
سىلەرگە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتىم ،كىتابالرنى چۈشۈردۈم ۋە سىلەرنىڭ دىلىڭالردىكى شۈبھىنى
تازىلىدىم .شۇڭا سىلەرنىڭ (ئەگەر بىزگە پەيغەمبەر كەلگەن بولسا ۋە كىتاب چۈشۈرۈلگەن بولسا،
بىزمۇ ئىمان ئېيتاتتۇق ،دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىپ كاپىر بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن) كۆرسىتىدىغان
ھېچقانداق باھانەڭالر قالمىدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((﴿ ،پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ
(ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز يوق﴾(((.
﴿دوزاخ غەزەپتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ .دوزاخقا ھەر قاچان بىر توپ ئادەم
تاشالنغان چاغدا ،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
((( نىسا سۈرىسى  165ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

ۋەھيىدىن) بىرەر نەرسە نازىل قىلغىنى يوق ،سىلەر پەقەت چوڭقۇر ئازغۇنلۇقتا› دېدۇق»
دەيدۇ ،ئۇالر« :ئەگەر بىز (پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭلىغان ،ياكى چۈشەنگەن بولساق،
ئەھلى دوزاخ قاتارىدا بولماس ئىدۇق» دەيدۇ ،ئۇالر گۇناھىنى تونۇيدۇ ،ئەھلى دوزاخ ﷲنىڭ
(((
رەھمىتىدىن يىراق بولسۇن!﴾
شۇڭا كاپىرالر مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بەتبەختلىكىمىز ئۈستىمىزدىن غالىب
كېلىپ گۇمراھ قەۋم بولۇپ قالغان ئىدۇق﴾ يەنى بىزگە دەلىل ـ پاكىتلەر تۇرغۇزۇلدى .لېكىن،

بىز ئۇ پاكىتالرنى قوبۇل قىلىشتىن ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن بەتبەختلىك قىلدۇق ،شۇڭا بىز
ئېزىپ كەتتۇق ۋە ئۇ پاكىتالرغا ئەگىشىشكە نېسىپ قىلىنمىدۇق.

ئاندىن ئۇالر مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى دوزاختىن چىقارغىن (ئاندىن دۇنياغا
قايتۇرغىن) ،ئەگەر بىز (شۇنىڭدىن كېيىن) يەنە گۇناھ قىلساق ،بىز ھەقىقەتەن زالىم بولۇپ
قالىمىز»﴾ يەنى بىزنى دۇنياغا قايتۇرغىن ،ئەگەر بىز بۇرۇن قىلغان گۇناھ ئىشالرنى يەنە قىلىشقا

قايتساق ،ئۇ چاغدا بىز سېنىڭ جازالىشىڭغا ھەقلىق بولغان زالىمالردىن بولغان بولىمىز.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇنياغا قايتىشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :بىز گۇناھىمىزغا ئىقرار قىلدۇق ،ئەمدى چىقىش يولى تېپىالرمۇ؟» دەيدۇ ،بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲنى بىر دەپ بىلىشكە چاقىرىلغاندا (بۇنى) ئىنكار قىلدىڭالر ،ئەگەر
ﷲغا شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت ،ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا چاقىرىلساڭالر) ئۇنى
تەستىق قىلىسىلەر (يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلىسىلەر) ،ھۆكۈم يۈكسەك ،بۈيۈك
ﷲغا خاستۇر﴾((( يەنى سىلەرنىڭ دۇنياغا قايتىشىڭالر ئۈچۈن يول يوق .چۈنكى ،مۆمىنلەر ﷲ
تائاالنى بىر دەپ تونۇغان ۋاقتىدا ،سىلەر ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈردۈڭالر.

*******
ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﷲ ئېيتىدۇ« :جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر( ،ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ
كېتىشى ھەققىدە) ماڭا سۆز ئاچماڭالر»﴿ .﴾108شۈبھىسىزكى ،بەندىلىرىمدىن بىر تۈركۈم
كىشىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،بىزگە رەھىم قىلغىن،
سەن بولساڭ ئەڭ رەھىم قىلغۇچىسەن» دەيتتى﴿ .﴾109ئۇالرنى مەسخىرە قىلدىڭالر ،ھەتتا
ئۇالر سىلەرگە مېنىڭ زىكرىمنى ئۇنتۇلدۇردى (يەنى ئۇالرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن بولۇپ
كېتىپ ماڭا ئىتائەت قىلىشنى ئۇنتۇدۇڭالر) ،سىلەر ئۇالردىن كۈلەتتىڭالر﴿( .﴾110سىلەردىن
يەتكەن ئەزىيەتلەرگە) سەۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،مەن ئۇالرنى بۈگۈن مۇكاپاتلىدىم ،ئۇالر
((( مۇلك سۈرىسى  8ـ  11ـ ئايەتكىچە.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.
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ھەقىقەتەنمەقسەتكەئېرىشكۈچىلەردۇر﴿.﴾111

اﷲ تائاالنىڭ كاپىرالرغا بەرگەن جاۋابى
ﷲ تائاال دوزاختىن چىقىرىلىپ ،دۇنياغا قايتىشنى تەلەپ قىلغان كاپىرالرغا جاۋاب
بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر﴾ يەنى سىلەر جەھەننەمدە ئېزىلگەن
ۋە خارالنغان ھالدا قېلىڭالر.
﴿(ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە) ماڭا سۆز ئاچماڭالر»﴾ يەنى
سىلەر بۇ سوئالنى قايتا سورىماڭالر .چۈنكى ،مەندە بۇ سوئالىڭالرغا قارىتا بېرىدىغان جاۋاب
يوق.
﴿«جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر( ،ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى
ھەققىدە) ماڭا سۆز ئاچماڭالر»﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ،كاپىرالر ﷲ تائاالغا دەيدىغان سۆزلىرىنى
دەپ بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن جاۋابىدۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلال ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :دوزىخىي
بولغانالر (دوزاخقا ۋەكىل) پەرىشتىنى چاقىرىدۇ .پەرىشتە ئۇالرغا  40يىل جاۋاب بەرمەي،
كېيىن﴿ :سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر﴾((( دېگەن جاۋابنى بېرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،ئۇالرنىڭ (پەرياد قىلىپ چاقىرغان) چاقىرىقى پەرىشتىنىڭ ئالدىدا ھېچ
ئىتىبارغائېلىنمايدۇ.
ئاندىن ئۇالر پەرۋەردىگارى بولغان ﷲ تائاالنى چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿«پەرۋەردىگارىمىز! بەتبەختلىكىمىز ئۈستىمىزدىن غالىب كېلىپ گۇمراھ قەۋم بولۇپ قالغان
ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى دوزاختىن چىقارغىن (ئاندىن دۇنياغا قايتۇرغىن) ،ئەگەر بىز
(شۇنىڭدىن كېيىن) يەنە گۇناھ قىلساق ،بىز ھەقىقەتەن زالىم بولۇپ قالىمىز»﴾ ئۇالرغا دۇنيا

ئۆمرىنىڭ ئىككى ھەسسىسىگە توغرا كەلگۈدەك ۋاقىت ئۆتكۈچە جاۋاب بېرىلمەي ،كېيىن:

﴿«جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر( ،ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە) ماڭا
سۆز ئاچماڭالر»﴾ دېگەن جاۋاب بېرىلىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
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شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالر (ﷲ تائاالدىن بىر نەرسە تىلەش ئۈچۈن) ئاغزىنى مىدىرلىتالمايدۇ.
ئۇالر جەھەننەمدە پەقەت ئېشەك ھاڭرىغاندەك توۋالپ ،نالە  -پەريادال چېكىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇنيادا ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىنى ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
مۆمىنۋەيېقىنبەندىلىرىنىمازاققىلغانلىقىنىئۇالرغائەسلىتىپمۇنداقدېدى﴿:شۈبھىسىزكى،
بەندىلىرىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە مەغپىرەت
قىلغىن ،بىزگە رەھىم قىلغىن ،سەن بولساڭ ئەڭ رەھىم قىلغۇچىسەن» دەيتتى ،ئۇالرنى
مەسخىرە قىلدىڭالر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ماڭا دۇئا قىلىشىنى ۋە ماڭا يېلىنىشىنى مازاق قىلدىڭالر.

((( زۇخرۇف سۈرىسى  77ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇئمىنۇن سۈرىسى

﴿ھەتتا ئۇالر سىلەرگە مېنىڭ زىكرىمنى ئۇنتۇلدۇردى (يەنى ئۇالرنى مەسخىرە قىلىش
بىلەن بولۇپ كېتىپ ماڭا ئىتائەت قىلىشنى ئۇنتۇدۇڭالر)﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئۇ مۆمىنلەرنى يامان

كۆرۈشۈڭالر سىلەرنىڭ ماڭا بويسۇنۇپ ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشنى ئۇنتۇپ قېلىشىڭالرغا ئېلىپ
باردى.
﴿سىلەر ئۇالردىن كۈلەتتىڭالر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ماڭا ئىبادەت قىلىشلىرىدىن ۋە ماڭا
بويسۇنۇشلىرىدىنكۈلەتتىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر ھەقىقەتەن مۆمىنلەرنى (مەسخىرە قىلىپ)
كۈلەتتى( ،مۆمىنلەر) ئۇالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەندە ،ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ياخشى بەندىلىرىگە بېرىدىغان مۇكاپاتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿سىلەردىن يەتكەن ئەزىيەتلەرگە) سەۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن﴾ يەنى ئۇالر سىلەر كەلتۈرگەن
ئەزىيەت ۋە مازاق قىلىشالرغا سەۋر قىلغانلىقى ئۈچۈن﴿ ،مەن ئۇالرنى بۈگۈن مۇكاپاتلىدىم﴾.
﴿ئۇالر ھەقىقەتەن مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى مەن ئۇالرنى بەخت ـ سائادەت،
خاتىرجەملىكۋەجەننەتكەئېرىشتۈرۈش،شۇنداقالدوزاختىنقۇتۇلدۇرۇشبىلەنمەقسەتلىرىگە
يەتكۈزدۈم.

*******
ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ
ﷲ (ئۇالرغا)« :زېمىندا قانچە يىل تۇردۇڭالر؟ » دەيدۇ﴿ .﴾112ئۇالر« :بىر
كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق( ،ئاي  -كۈنلەرنى) ھېسابلىغۇچى (پەرىشتە) دىن
سورىغىن» دەيدۇ (ئۇالر دوزاختا چېكىۋاتقان ئازاب تۈپەيلىدىن ،زېمىندا قانچىلىك
تۇرغانلىقلىرىنى ئۇنتۇيدۇ) ﴿ .﴾113ﷲ «ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (دۇنيادا) پەقەت
ئازغىنا تۇردۇڭالر» دەيدۇ﴿ .﴾114ئى ئىنسانالر! بىزنى سىلەر ئۆزەڭالرنى بىكار ياراتتى
(يەنى سىلەر بىزنى ھايۋاناتالرنى ياراتقىنىمىزدەك بىز ھېچقانداق ساۋابمۇ بەرمەيدىغان،
جازامۇ بەرمەيدىغان قىلىپ ياراتتى) ،ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلمايدۇ
دەپ ئويالمسىلەر؟ ﴿ .﴾115ھەق پادىشاھ ﷲ ئۈستۈندۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ
ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴿.﴾116
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلىرىدە ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى قىسقىغىنا ھاياتىدا شېرىكى
يوق بىرال ﷲ تائاالغىال بويسۇنۇش ۋە ئىبادەت قىلىشنى قولدىن بەرگەنلىكىدىن،
((( مۇتەففىفىن سۈرىسى  29ـ  30ـ ئايەتلەر.
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ئەگەردە ئۇالر مۇشۇ قىسقا دۇنيادا سەۋر قىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئىبادىتى بىلەن
بولغان بولسا ،ئۇالرنىڭمۇ ﷲ تائاالنىڭ ياخشى بەندىلىرى ئېرىشكەندەك بەخت ـ
سائادەتكە ئېرىشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ .ﷲ (ئۇالرغا)« :زېمىندا قانچە يىل
تۇردۇڭالر؟» دەيدۇ﴾ يەنى سىلەر دۇنيادا قانچىلىك ۋاقىت تۇردۇڭالر؟ ﴿ئۇالر« :بىر
كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق( ،ئاي  -كۈنلەرنى) ھېسابلىغۇچى (پەرىشتە) دىن
سورىغىن» دەيدۇ (ئۇالر دوزاختا چېكىۋاتقان ئازاب تۈپەيلىدىن ،زېمىندا قانچىلىك
تۇرغانلىقلىرىنى ئۇنتۇيدۇ)﴾
﴿ﷲ «ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا تۇردۇڭالر» دەيدۇ﴾

يەنى ئەگەر سىلەر شۇنى بىلگەن بولساڭالر ،يوقىلىپ كېتىدىغان دۇنيانى مەڭگۈ
قالىدىغان ئاخىرەتتىن ئەال بىلمەيتتىڭالر ،ئۆزەڭالرغا يامان ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدىغان
بۇ (يامان) ئىشالرنى قىلمايتتىڭالر ،قىسقىغىنا شۇ ھاياتىڭالردا ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە
يولۇقۇپ كېتىدىغان ئىشالرنى قىلمايتتىڭالر ،ئەگەر سىلەرمۇ مۆمىنلەردەك ﷲ تائاالغا
بويسۇنۇش ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشالردا كەلگەن جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە سەۋر
قىلغان بولساڭالر ،ئەلۋەتتە ،سىلەرمۇ ئۇالردەك نىجاتلىققا ئېرىشكەن بوالتتىڭالر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەيفە ئىبنى ئابدۇ كاالئىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىسى قۇدۇسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ
تائاال جەننەتكە كىرىدىغانالرنى جەننەتكە ،دوزاخقا كىرىدىغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزۈپ
بولغاندىن كېيىن (جەننەتكە كىرگەنلەرگە) :ئى جەننىتىلەر! سىلەر زېمىندا قانچە
يىل تۇردۇڭالر؟ -دەيدۇ .ئۇالر بىر كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق -،دەيدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال :سىلەرنىڭ مۇشۇ بىر كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز ۋاقىتتا قىلغان
ئىشلىرىڭالر نېمە دېگەن ياخشى! سىلەر مېنىڭ رەھمىتىم ،رازىلىقىم ۋە جەننىتىم ئىچىدە
مەڭگۈدىن مەڭگۈگە قېلىڭالر! -دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال (دوزاخقا كىرگەنلەرگە):
ئى دوزىخىالر! سىلەر زېمىندا قانچە يىل تۇردۇڭالر؟ -دەيدۇ .ئۇالر :بىر كۈن ياكى
بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال :سىلەرنىڭ مۇشۇ بىر كۈن
ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز ۋاقىتتا قىلغان ئىشلىرىڭالر نېمە دېگەن يامان! سىلەر مېنىڭ
دوزىخىم ۋە غەزىپىم ئىچىدە مەڭگۈدىن مەڭگۈگە قېلىڭالر! -دەيدۇ».
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اﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرنى بىكارغا ياراتمىغانلىقى
﴿ئى ئىنسانالر! بىزنى سىلەر ئۆزەڭالرنى بىكار ياراتتى (يەنى سىلەر بىزنى
ھايۋاناتالرنى ياراتقىنىمىزدەك بىز ھېچقانداق ساۋابمۇ بەرمەيدىغان ،جازامۇ بەرمەيدىغان
قىلىپ ياراتتى) ،ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلمايدۇ دەپ ئويالمسىلەر؟﴾

يەنى سىلەر ئۆزەڭالرنى ھېچقانداق بىر مەقسەتسىز ،غايىسىز ۋە ھېكمەتسىز ،بىكارغا
يارىتىلىپ قالدۇق دەپ ئويالمسىلەر؟ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :سىلەر ئۆزلىرىڭالرنى :بىز
خۇددى مۇكاپاتمۇ ،جازامۇ بېرىلمەيدىغان ھايۋانالردەك ئويۇن ـ تاماشا ئۈچۈنال (بىكار)
يارىتىلدۇق دەپ ئويالمسىلەر؟ -دېگەنلىك بولىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بىلىڭالركى،

مۇئمىنۇن سۈرىسى

بىز پەقەت سىلەرنى ماڭا ئىبادەت قىلىش ۋە مېنىڭ بۇيرۇقلىرىمنى ئىجرا قىلىشىڭالر
ئۈچۈنال ياراتتۇق .ھەمدە سىلەر ئۆزۈڭالرنى ئاخىرەتكە قايتمايتمىز دەپ ئويالمسىلەر؟
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ (يەنى
شەرىئەت ئىشلىرىغا تەكلىپ قىلىنماي ،مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاش) دەپ
ئويالمدۇ؟﴾(((.
﴿ھەق پادىشاھ ﷲ ئۈستۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال مەخلۇقاتالرنى ھېچقانداق بىر
مەقسەتسىز يارىتىشتىن پاكتۇر .چۈنكى ،ئۇ بارلىق كەمچىلىكلەردىن پاك بولغان ھەق ـ
پادىشاھدۇر.
﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾

ئەرش بولسا ،بارلىق مەخلۇقاتالرنى ئۇالرنىڭ ئۈستۈن تەرىپىدىن يۆگەپ تۇرىدىغان بىر
نەرسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەرشنى “ئۇلۇغ” يەنى كۆرۈنۈشى ۋە شەكلى چىرايلىق
دەپ سۈپەتلىدى.

*******
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
كىمكى ھېچقانداق دەلىلى بولمىغان ھالدا ﷲغا قوشۇپ يەنە بىر مەبۇدقا ئىبادەت
قىلىدىكەن ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھېساب بېرىدۇ ،كاپىرالر ھەقىقەتەن نىجات
تاپمايدۇ﴿«.﴾117پەرۋەدىگارىم!مەغپىرەتقىلغىن،رەھىمقىلغىن،سەنرەھىمقىلغۇچىالرنىڭ
ياخشىسىسەن»دېگىن﴿﴾118

اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ئەڭ ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكى ۋە
مۇشرىكنىڭ نىجات تاپالمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن ،ﷲ تائاالغا باشقا بىرسىنى قوشۇپ ئىبادەت
قىلغان كىشىلەرگە تەھدىد سېلىپ ۋە ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلەرنىڭ (شېرىك
كەلتۈرۈشىدە) ھېچقانداق ئاساسى يوقلۇقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ھېچقانداق
دەلىلى بولمىغان ھالدا ﷲغا قوشۇپ يەنە بىر مەبۇدقا ئىبادەت قىلىدىكەن ،پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىدا ھېساب بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇنىڭ ھېسابىنى ئالىدۇ.

﴿كاپىرالر ھەقىقەتەن نىجات تاپمايدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى كاپىرالرغا قۇتۇلۇش ۋە
((( قىيامەت سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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نىجاتلىققا ئېرىشىش يولى يوقتۇر.
﴿«پەرۋەدىگارىم! مەغپىرەت قىلغىن ،رەھىم قىلغىن ،سەن رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ
ياخشىسىسەن» دېگىن﴾ يەنى بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇنىڭ ﷲ

تائاالدىن ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈشىنى ،گۇناھالرنى كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىدىن مەخپىي
تۇتۇشىنى ،ئۆزىنى توغرا سۆز ۋە توغرا ئىش قىلىشتا ئۇتۇقلۇق قىلىشىنى تىلەشكە قىلغان بىر
تەۋسىيەسىدۇر(((.
ﷲ تائاالغا مىڭالرچە شۈكرى! شۇنىڭ بىلەن ،مۆئمىنۇن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى.
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((( بۇ ئەمەلىيەتتە ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۈممەتلىرىگە قىلغان تەۋسىيەسى بولۇشى
مۇمكىن.

نۇر سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 64 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
(ئى مۇھەممەد!) بۇ بىر سۈرىدۇركى ،ئۇنى بىز (ساڭا) نازىل قىلدۇق ،ئۇنىڭدىكى
(ئەھكامالرنى) پەرز قىلىپ بېكىتتۇق( ،ئى مۆمىنلەر!) سىلەرنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشىڭالر
ئۈچۈن ،ئۇنىڭدا (سىلەرنى ئەمەل قىلسۇن دەپ شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان)
روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق﴿ .﴾1زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى
يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭالر ،ئەگەر سىلەر ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭالر،
ﷲ نىڭ دىنىنىڭ (ئەھكامىنى ئىجرا قىلىشتا) ئۇالرغا رەھىم قىلماڭالر ،ئۇالرنى جازالىغان چاغدا
مۆمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن﴿.﴾2

بۇ سۈرىنىڭ ئەھمىيىتى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۇھەممەد!) بۇ بىر سۈرىدۇركى ،ئۇنى بىز (ساڭا) نازىل قىلدۇق﴾

دېگەن ئايىتى بۇ سۈرىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

﴿ئۇنىڭدىكى (ئەھكامالرنى) پەرز قىلىپ بېكىتتۇق﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :بىز ئۇنىڭدا ھاالل ـ ھارامنى ،بۇيرۇق ـ چەكلىمىلەرنى ۋە (جىنايەتلەرگە

بېكىتىلگەن) بەلگىلىمىلەرنى بايان قىلدۇق -،دېدى.
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز ئۇنىڭدىكى ئەھكامالرنى سىلەرگە ۋە سىلەردىن
كېيىن كېلىدىغانالرغا پەرز قىلىپ بېكىتتۇق دېگەن بولىدۇ دەيدىغانالرمۇ بار -،دېدى.
﴿(ئى مۆمىنلەر!) سىلەرنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭدا (سىلەرنى ئەمەل قىلسۇن
دەپ شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان) روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق﴾.

زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ بايانى
﴿زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭالر﴾ بۇ ئايەتتە زىنا
قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ ھۆكمى بار .زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جازا (ئۇالرنىڭ ئەھۋالىغا
قارىتا بولىدۇ) نىڭ تەپسىالتى مۇنداق :زىنا قىلغۇچى (مەيلى ئەر ياكى ئايال بولسۇن) توي قىلغان ياكى
قىلمىغان ،ئەقلى ـ ھوشى جايىدا ،ھۆر ،باالغەتكە يەتكەن تۇرۇپ زىنا قىلغان ئادەم بولىدۇ.
زىنا قىلغۇچى تېخى توي قىلمىغان بولسا ،ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جازا ئايەتتە بايان قىلىنغاندەك
يۈز قامچا ئۇرۇشتۇر .ئۇرۇلغان يۈز قامچىدىن سىرت ئۇ يەنە باشقا يۇرتقا بىر يىل پالىنىدۇ .تۆۋەندىكى
ھەدىس باشقا يۇرتقا بىر يىل پالىنىدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە
ۋە زەيد ئىبنى خالىد جۇھەنىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەھرالىق ئىككى ئەرەب
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا دەۋالىشپ كېلىپ ،بىرى :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ
ئوغلۇم بۇنىڭ قېشىدا نىمكا (ئىشلەمچى) ئىدى .ئوغلۇم بۇنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىپتۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،مەن ئوغلۇمنىڭ ئورنىغا ،بۇنىڭدا يۈز قوي ۋە بىر چۆرە بەردىم .ئاندىن ئىلىملىك كىشىلەردىن
(بۇ ھەقتە) سورىسام ،ئۇالر ماڭا ئوغلۇمنى يۈز قامچا ئۇرۇش ۋە بىر يىل پاالشنى ،بۇنىڭ ئايالىنى چالما ـ
كېسەك قىلىشنى ئېيتتى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جېنىم قولىدا بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئىككىڭالرنىڭ ئارىلىقىدا ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن ھۆكۈم
قىلىمەن((( ،چۆرە ۋە قويالر ساڭا قايتۇرۇلىدۇ( .ئەمما) ئوغلۇڭ يۈز قامچا ئۇرۇلىدۇ ۋە بىر يىل پالىنىدۇ.
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((( ئەگەر بىرى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ئىككىڭالرنىڭ ئارىلىقىدا ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن ھۆكۈم قىلىمەن»
دەپ ھېلىقى ئايالنى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدا چالما ـ كېسەك قىلىش ھەققىدە
ئايەت بولمىسا ،بۇ ھەدىستە دېيىلگەن كىتابتىن زادى نېمە مەقسەت قىلىنىدۇ؟ -دەپ سورىسا ،بىز ئۇنىڭغا جاۋابەن
تۆۋەندىكىلەرنىبايانقىلىمىز:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىستىكى« :ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن» دېگەن سۆزىدىن مۇنداق ئىككى خىل ئىش
مەقسەتقىلىنىدۇ:
 1ـ بەندىلەرنىڭ ئىجرا قىلىشى ئۈچۈن چۈشۈرۈلگەن ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرى.
 2ـ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :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﴾ (نىسا
سۈرىسى -15ئايەت) دېگەن ئايىتىنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،زىنا قىلغۇچىالرنى  100قامچا ئۇرۇشقا بۇيرىغان
نۇر سۈرىسىدىكى مەزكۇر ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر مەندىن بۇ (ھۆكۈمنى) ئېلىۋېلىڭالر،
مەندىن بۇ (ھۆكۈمنى) ئېلىۋېلىڭالر ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاال زىنا قىلىپ قالغانالرغا بىر چىقىش يولى بەردى .توي
قىلمىغان ئەر بىلەن توي قىلمىغان ئايالدىن بىرسى زىنا قىلىپ قالسا ،ئۇالرنىڭ جازاسى  100قامچا ئۇرۇش ۋە بىر

نۇر سۈرىسى

ئاندىن ئەسلەم قەبىلىسىدىن بولغان بىر كىشىگە :ئى ئۇنەيس! سەھەردە بۇ كىشىنىڭ ئايالىنىڭ قېشىغا
بېرىپ ،ئۇنىڭدىن زىنا قىلغانلىقىنى ياكى قىلمىغانلىقىنى سورىغىن .ئەگەر ئۇ ئايال (زىنا قىلغانلىقىنى)
ئېتىراپ قىلسا ،ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلغىن» دېدى .ئەتىسى سەھەردە ئۇنەيس ئۇ ئايالنىڭ قېشىغا
بېرىپ ،ئۇنىڭدىن زىنا قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى سورىدى .ئۇ ئايال ئۆزىنىڭ زىنا قىلغانلىقنى ئېتىراپ
قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنەيس ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلدى.
مانا بۇ ،ھەدىستە توي قىلماي تۇرۇپ زىنا قىلغۇچىنىڭ يۈز قامچا ئۇرۇلۇش بىلەن بىرگە ،بىر
يىل((( پالىنىدىغانلىقىغا دەلىل بار(((.
يىل پاالشتۇر .توي قىلغان ئەر بىلەن توي قىلغان ئايالدىن بىرسى زىنا قىلىپ قالسا ،ئۇالرنىڭ جازاسى  100قامچا
ئۇرۇش بىلەن چالما ـ كېسەك قىلىشتۇر» دېدى .يەنى ھەدىستە تىلغان ئېلىنغان ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدىن كۆزدە
تۇتۇلىدىغان مەقسەت بولسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ نىسا سۈرىسىدىكى﴿ :ياكى ﷲ ئۇالرغا بىر
چىقىش يولى بەرگەنگە قەدەر﴾ دېگەن ئايىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان« :توي قىلغان ئەر بىلەن توي قىلغان ئايالدىن
بىرسى زىنا قىلىپ قالسا ،ئۇالرنىڭ جازاسى  100قامچا ئۇرۇش بىلەن چالما ـ كېسەك قىلىشتۇر» دېگەن سۆزىدۇر.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توي قىلماي تۇرۇپ زىنا قىلغان خىزمەتكارنى  100قامچا ئۇرۇش بىلەن بىر يىل پاالشقا،
توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان ئايالنى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى.
((( بىر يىل پاالش ھازىرقى زاماندا بىر يىل تۈرمىگە تاشالش بىلەنمۇ ئىجرا قىلىنسا بولىدۇ.
((( ئىمام مالىك ،شافىئى ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل قاتارلىق ئىمامالر :بىر يىل پاالش ،زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان
جازانىڭ تۈرىدىندۇر ،دەيدۇ .بۇالرنىڭ دەلىل ـ پاكىتى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھەدىستۇر.
ئەمما ھەنەپىي مەزھەبىدىكىلەر بولسا :بىر يىل پاالش زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىشى الزىم بولغان جازانىڭ تۈرىدىن ئەمەس،
ئۇ ئەسلى زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىشى الزىم بولغان جازانىڭ سىرتىدا (ئەھۋالغا قاراپ) بېرىلىدىغان بىر جازادۇر.
ئەگەر ھاكىم خالىسا بۇ جازانى بېرىدۇ ،خالىسا بەرمەيدۇ -،دەيدۇ .بۇالرنىڭ بۇنداق دېيىشىنىڭ دەلىل ـ پاكىتى
تۆۋەندىكىلەردىنئىبارەتتۇر:
بىرىنچى ،ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت قىلىندى« :ئەگەر چۆرىنىڭ زىنا قىلغانلىقى ئاشكارىالنسا ،خوجايىنى ئۇنى جازاالش
يۈزىسىدىن قامچىلىسۇن ۋە لېكىن ئۇنىڭغا تاپا ـ تەنە قىلمىسۇن .ئەگەر ئۇ يەنە زىنا قىلسا ،ئۇنى بىر تال ئارغامچىغا
بولسىم،ۇ سېتىپ بېرىۋەتسۇن» .مانا بۇ ھەدىستىن بىر يىل پاالشنىڭ زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ قاتارىدا
بايان قىلىنمىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ئەگەر بىر يىل پاالش زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ ئىچىدە
بولىدىغان بولسا ،ئۇ بۇ يەردە ئەلۋەتتە بايان قىلىنغان بوالتتى.
ئىككىنچى ،ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ئەگەر توي قىلمىغان قىز ـ ئوغۇل زىنا قىلسا،
ئۇالر پەقەت قامچىلىنىدۇ ،لېكىن پاالنمايدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنى يىراقالرغا پالىۋېتىش ئۇالرنىڭ تېخىمۇ ئېزىپ كېتىشىگە
سەۋەبچى بولىدۇ.
ئۈچىنچى ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەبىئە ئىبنى ئۇمەييەنى ھاراق ئىچكەنلىكى ئۈچۈن خەيبەرگە پالىغان ئىدى .ئۇ
(خەيبەردە) خىرىستىئان دىنىغا كىرىپ ھىرەقلىنىڭ قېشىغا كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن
بۇنىڭدىن كېيىن ھېچكىمنى پالىمايمەن -،دېگەن.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ سۆزىنى قىلغاندا :زىنا قىلغۇچىالرنى پااليمەن ،باشقىالرنى پالىمايمەن -،دېمەستىن :ھېچكىمنى
پالىمايمەن-،دېگەن.
تۆتىنچى ،ئايەتتە زىنا قىلغۇچىالرنى  100قامچا ئۇرۇش بايان قىلىندى .ئەمما بىر يىل پاالش بولسا ،بىر ياكى ئىككى
كىشى ئارقىلىق رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە بايان قىلىندى .ئەگەر بىر يىل پاالشنى زىنا قىلغۇچىالرغا بېرىلىشى الزىم
بولغان جازانىڭ تۈرىدىن دەپ قارىساق ،بۇ قاراش مەزكۇر ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان بولىدۇ .بىر ياكى
ئىككى كىشى ئارقىلىق رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس بىلەن ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ھەرگىز دۇرۇس
ئەمەستۇر .شۇڭا توي قىلمىغان تۇرۇپ زىنا قىلغۇچىالرنىڭ جازاسى پەقەت  100قامچا ئۇرۇشتۇر .ئەمما بىر يىل پاالش
بولسا ،ئۇ جازادىن ئايرىم بىر جازادۇر .ئەگەر ھاكىم بۇ جازانى ئىجرا قىلغاندا ،ئۇنىڭ بىرەر پايدا ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
نەزەردە تۇتسا ،ئۇنى ئىجىرا قىلسا بولىدۇ .ئەگەر ھاكىم ئۇ جازانىڭ بىرەر يامان ئاقىۋەتكە ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى كۆرۈپ
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ئەمما توي قىلغان ،ئەقلى  -ھوشى جايىدا ،ھۆر ،باالغەتكە يەتكەن تۇرۇپ زىنا قىلغان ئادەم
بولسا ،ئۇنىڭ جازاسى چالما ـ كېسەك قىلىشتۇر .تۆۋەندىكى ھەدىس بۇنىڭ دەلىل ـ پاكىتىدۇر.
ئىمام مالىك مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (كىشىلەرگە) تەشۋىق
قىلىشنى باشالپ (ئاۋۋال) ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتتى .ئاندىن مۇنداق دېدى :مەقسەتكە كەلسەك،
ئى خااليىق! شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ھەقىقەت بىلەن پەيغەمبەر
قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇنىڭغا كىتابنى چۈشۈردى .ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلگەن ئايەتلەرنىڭ ئىچىدە زىناخورنى چالما
ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇيدىغان ئايەتمۇ بار ئىدى .بىز ئۇ ئايەتنى ئوقۇغان ۋە مەنىسىنى چۈشەنگەن
ئىدۇق .ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ زىنا قىلغۇچىالرنى چالما ـ كېسەك قىلغان ئىدى ۋە بىزمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن زىنا قىلغۇچىالرنى چالما ـ كېسەك قىلدۇق .مەن زاماننىڭ ئۆتۈشى
بىلەن كىشىلەرنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بولغان قۇرئاندا زىنا قىلغۇچىالرنى چالما ـ كېسەك قىلىشقا
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرنى كۆرمىدۇق دەپ ،زىنا قىلغۇچىالرنى چالما ـ كېسەك قىلىشتىن ئىبارەت بىر
پەرزنى تاشلىۋېتىش ئارقىلىق ئېزىپ كېتىشىدىن قورقىمەن .بىلىپ قويۇڭالركى ،مەيلى ئەر ياكى ئايال
بولسۇن ،بىر كىشىنىڭ توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغانلىقى دەلىل ـ پاكىت ئارقىلىق ياكى قورساق
كۆتۈرۈش ۋە ياكى ئېتىراپ قىلىشى بىلەن ئىسپاتالنسا ،ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلىش ﷲ تائاالنىڭ
كىتابىدا بار بولغان بىر ھەقىقەتتۇر .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلدى(((.
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يەتسە ،بۇ جازانى يۈرگۈزمىسىمۇ بولىدۇ.
((( توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن زىنا قىلغۇچىالرنى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمى مۇسۇلمانالرغا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا يولغا قويۇلغاندىن باشالپ تاكى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ زامانىدا پەيدا بولۇپ چىققان
خاۋارىجالرنىڭ زامانىغا كەلگەنگە قەدەر ھېچ بىر كىشىنىڭ ئىنكار قىلىشىغا ئۇچرىماي ئىجرا قىلىنىپ كېلىنگەن ئىدى.
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ زامانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىدىن ئايرىلىپ چىققان خاۋارىجالر ئۆز ئالدىغا پىرىنسىپ تۈزۈپ،
دىن نامىدىن بەزى ھۆكۈملەرنى پەيدا قىلىش بىلەن بىرگە ،ھېچبىر دەلىل ـ ئاساسى يوق ،تۇتامسىز سەپسەتىلىرى
بىلەن ،توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن زىنا قىلغان كىشىنى چالما ـ كېسەك قىلىشتىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنى
ئىنكارقىلدى.
ﷲ تائاالغا شۈكرى! خاۋارىجالر تۈگەپ ،ئاساسىي جەھەتتىن ئېزى قالمىغان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالر ئوتتۇرىغا چىقارغان
ئۇ سەپسەتىلەر بەزەن ئۇ يەر  -بۇ يەرلەردە بىخلىنىپ تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن ،بىز ئۇالرنىڭ قاراشلىرىنى بۇ يەردە
كەلتۈرۈپ ،ئۇالرغا بېرىلگەن رەددىيەلەرنى بايان قىلىپ ئۆتمەكچىمىز.
خاۋارىجالر توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغانالرنى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىنى ئىنكار قىلىشتا ئۆزلىرىنىڭ مۇنداق ئۈچ
خىل كۆز قارىشىغا ئاساسلىنىدۇ:
 1ـ چالما ـ كېسەك قىلىش جازاسى ئىسالم دىنىدا گۇناھكارالرغا بېرىلىدىغان جازاالرنىڭ ئەڭ ئېغىرى ھېسابلىنىدۇ.
ئۇنداقتا ،بۇ جازانىڭ ھۆكمى ئەلۋەتتە قۇرئان كەرىمدە ئوچۇق بايان قىلىنىشى الزىم .ئەمما ئۇ قۇرئاندە ئوچۇق بايان
قىلىنمىغان ئىكەن ،ئەلۋەتتە ،ئۇنى ئىسالم دىنىدا يوق بىر ھۆكۈم دەپ قاراشقا بولىدۇ.
 2ـ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر ئۇالر ئەرگە تەگكەندىن كېيىن پاھىشە قىلسا ،ئۇالرغا ھۆر ئايالالرغا بېرىلىدىغان
جازانىڭ يېرىمى بېرىلىشى كېرەك﴾ دېگەن (نىسا سۈرىسىنىڭ) ئايىتىدە چۆرىگە (زىنا قىلغانلىقى ئۈچۈن بېرىلىدىغان
جازا) ھۆرگە بېرىلىدىغان جازانىڭ يېرىمى بولىدىغانلىقى ئېنىقتۇر.
چالما ـ كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈش جازاسى بولسا يېرىم ـ يېرىمدىن قىلىپ ئىككىگە بۆلگىلى بولمايدىغان بىر جازادۇر.
يەنى چالما ـ كېسەك قىلىپ بىر ئىنساننىڭ يېرىمىنى ئۆلتۈرۈپ ،يېرىمىنى تىرىك قويغىلى بولمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،
بۇ ئايەتتىكى جازادىن چالما ـ كېسەك قىلىش جازاسى ئەمەس ،قامچا بىلەن ئۇرۇش جازاسى مەقسەت قىلىنىدۇ .توي
قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان چۆرىنىڭ جازاسى چالما ـ كېسەك قىلىش ئەمەس ،قامچىالش بولغان ئىكەن ،توي قىلىپ
بولۇپ زىنا قىلغان ھۆر ئايالنىڭمۇ جازاسى قامچىالش بولۇشى الزىم.
 3ـ قۇرئاندا ئوچۇق بايان قىلىنغان زىنا قىلغانالرنى  100قامچا ئۇرۇش ھۆكمى بولسا ،مەيلى توي قىلىپ بولۇپ زىنا

نۇر سۈرىسى

قىلغانالر بولسۇن ياكى توي قىلماي تۇرۇپ زىنا قىلغانالر بولسۇن زىنا قىلغان ھەممە كىشىگە ئومۇمىيدۇر .توي قىلىپ
بولۇپ زىنا قىلغانالرنى  100قامچا ئۇرۇش ھۆكمىدىن ئايرىپ چىقىرىپ ،چالما ـ كېسەك قىلىش بولسا ،قۇرئانغا ئەمەل
قىلمىغانلىقبولىدۇ.
مانا بۇالر ،خاۋارىجالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان سەپسەتىلىرىنىڭ دەلىللىرىدۇر.
ئۇالرغا تۆۋەندىكىچە رەددىيە بېرىلىدۇ:
 1ـ چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىنىڭ قۇرئاندا ئوچۇق بايان قىلىنمىغانلىقى ھەرگىزمۇ بۇ ھۆكۈمنىڭ ئىسالم دىنىدا يولغا
قويۇلمىغان بىر ھۆكۈم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ .چۈنكى ،ئىسالم دىنىدا قۇرئان كەرىمدە ئوچۇق بايان قىلىنمىغان،
ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىسلىرىدە بايان قىلىش ئارقىلىق يولغا قويغان نۇرغۇنلىغان ھۆكۈملەر بار .چالما ـ
كېسەك قىلىش ھۆكمىمۇ شۇ ھۆكۈملەرنىڭ بىرىدۇر.
مەسىلەن ،ﷲ تائاال قۇرئاندا سۈت ئانىالرنى ۋە ئىمىلداش ھەمشىرىلەرنى ئېلىشنى ھارام قىلدى .ئەمما بىر ئايالنى
ئەمگەن قىز بالىنى ،ئۇنى ئېمىتكەن شۇ ئايالنىڭ ئېرىنىڭ ئېلىشىنىڭ ھاالل ياكى ھاراملىقى ھەققىدە قۇرئاندا ئوچۇق
بىر ھۆكۈم كەلمىدى .ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىس ئارقىلىق ئۇ كىشىنىڭ شۇ قىزنى ئېلىشىنىڭ ھاراملىقىنى
بايان قىلدى.
ﷲ تائاال ھەشر سۈرىسىدىكى﴿ :پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر ،پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن
چەكلىنىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ئارقىلىق بىزلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ
دېگەنلىرىگە بويسۇنۇشقا بۇيرۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن
تالالنغان بىر زاتتۇر .ئۇنىڭ يولغا قويغان ھەر بىر ھۆكمى ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ:
«توي قىلغان ئەر بىلەن توي قىلغان ئايالدىن بىرسى زىنا قىلىپ قالسا ،ئۇالرنىڭ جازاسى  100قامچا ئۇرۇش بىلەن
چالما ـ كېسەك قىلىشتۇر» دېگەن ھەدىسى ۋە زىنا قىلىپ سالغان بىر نەچچە ساھابىنى چالما ـ كېسەك قىلىش
ئارقىلىق سۆزى ۋە ئەمەلىيىتى بىلەن بۇ ھۆكۈمنى رەسمىي يوسۇندا يولغا قويدى ۋە بۇنى ئىسالم دىنىنىڭ بىر ھۆكمى
قىلىپبېكىتتى.
شۇڭا خاۋارىجالر ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىزنى ئۇنىڭ :توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغانالر چالما ـ كېسەك قىلىنىدۇ-،
دېگەنلىكى ئۈچۈن تەنقىد قىلغاندا ،ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز ئۇالرنىڭ ئالدىغا قۇرئاندا بايان قىلىنمىغان ،ئەمما
ھەدىسلەردە بايان قىلىنغان نامازالرنىڭ رەكئەت سانىغا ۋە زاكاتنىڭ مىقدارلىرىغا ئوخشاش مەسىلىلەرنى قويۇش بىلەن
ئۇالرنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقلىغان ئىدى .يەنى ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز خاۋارىجالرغا :ئەگەر سىلەر قۇرئاندا بايان قىلىنغان
ھۆكۈمگىال ئەمەل قىلىمىز ،ھەدىستە بايان قىلىنغان ھۆكۈمگە ئەمەل قىلمايمىز -،دېسەڭالر ،ناماز ئوقۇش ۋە زاكات
بېرىش قۇرئاندا بايان قىلىندى .ئەمما نامازنىڭ قايسىسىنىڭ قانچە رەكئەت ئىكەنلىكى ،مال ـ مۈلۈكنىڭ قانچىلىك
مىقدارغا يەتكەندە ،ئۇنىڭدىن قانچىلىك زاكات بېرىدىغانلىقى ھەققىدە قۇرئاندا ھېچقانداق بايان كەلمىدى ،سىلەر
بۇالرغا قانداق قارايسىلەر؟ -دېگەن سوئالنى قويدى .ئۇالر :بۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىسلىرى ئارقىلىق بايان
قىلدى .بىز ھەدىستە قانداق بايان قىلىنغان بولسا ،شۇنداق قارايمىز -،دېدى .ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز :ئۇنداق
بولسا توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغانالرنى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىمۇ ھەدىستە بايان قىلىندى -،دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر سۆزدە يېڭىلىپ گەپ قىاللماي قالدى.
 2ـ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر ئۇالر ئەرگە تەگكەندىن كېيىن پاھىشە قىلسا ،ئۇالرغا ھۆر ئايالالرغا بېرىلىدىغان جازانىڭ
يېرىمى بېرىلىشى كېرەك﴾ دېگەن (نىسا سۈرىسىنىڭ) بۇ ئايىتىدە خاۋارىجالرنىڭ كۆز قارىشىنى كۈچلەندۈرىدىغان
ھېچقان دەلىل ـ پاكىت يوقتۇر .بۇ ئايەتنىڭ توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان چۆرىلەرنىڭ جازاسىنى بايان قىلىپ
كەلگەن بىر ئايەت ئىكەنلىكى راست .بىراق بىر ئىنساننىڭ يېرىمىنى ئۆلتۈرۈپ ،يېرىمىنى تىرىك قويۇش مۇمكىن
بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئايەتتىن مەقسەت قىلىنىدىغان جازا بولسا ،چالما ـ كېسەك قىلىش جازاسى ئەمەس ،بەلكى
قامچىالش جازاسىدۇر .ئەمما بۇ جازا خاۋارىجالر دېگەندەك توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان چۆرىلەر ۋە ھۆر ئايالالرغا
نىسبەتەن ئورتاق قوللىنىدىغان ئومۇمىي جازا ئەمەستۇر .ئەقىل ئارقىلىق ئايەتلەرنىڭ ئومۇمىي مەنىسىنى خاسالشتۇرۇش
قائىدىسى بويىچە قارىغاندا ،بۇ جازانىڭ پەقەت توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان چۆرىگىال بېرىلىدىغان جازا ئىكەنلىكىنى
چۈشىنىۋاالاليمىز ۋە ئايەتنىڭ ھۆكمىنى پەقەت توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان چۆرىلەرگىال خاسالشتۇرىمىز .ئەقىل
ئارقىلىق ئايەتلەرنىڭ ئومۇمىي مەنىسىنى خاسالشتۇرۇش ئالىمالر ئوتتۇرىسىدا قوبۇل قىلىنغان بىر مەسىلىدۇر .قۇرئاندا
يەنە بۇنىڭدىن باشقا ئەقىل ئارقىلىق مەنىسى خاسالشتۇرۇلغان ئايەتلەر بار.
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يەنە بىر تەرەپتىن ئالغاندا ،چالما ـ كېسەك قىلىنىدىغان زىناخورالردا تېپىلىش الزىم بولغان شەرتلەر چۆرىلەردە
تېپىلمايدۇ .تۆت مەزھەب ئىماملىرى بىر ئىنساننىڭ چالما ـ كېسەك قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ باالغەتكە يەتكەن ،ئەقلى
ـ ھوشى جايىدا بولغان ،ھۆر ،زىنا قىلغان ۋە راستىنال توي قىلىپ بولغان بولۇشتەك بەش خىل ئىشنىڭ بولۇشىنى
شەرت قىلدى.
ئۇالرنىڭ بۇ شەرتى بويىچە بولغاندا ،كىمدە بۇ شەرتلەرنىڭ بىرەرسى تېپىلماي قالسا ،ئۇ چالما ـ كېسەك قىلىنمايدۇ.
چۆرىدە ھۆر بولۇش دېگەن شەرت بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ چالما ـ كېسەك قىلىنماستىن ،ئەكسىچە قامچا بىلەن
ئۇرۇلىدۇ.
 3ـ خاۋارىجالرنىڭ :قۇرئاندا ئوچۇق بايان قىلىنغان زىناخورالرنى  100قامچا ئۇرۇش ،مەيلى توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغان
بولسۇن ياكى توي قىلماي تۇرۇپ زىنا قىلغان بولسۇن ،بارلىق زىنا قىلغانالرغا ئومۇمىيدۇر -،دېگەن سۆِزى شەرىئەت
ھۆكۈملىرى ھەققىدە بىر نەرسە بىلمىگەنلىكتىن كېلىپ چىققان نادان سۆزدۇر.
ئىسالم دىنىدا قۇرئاندا ئومۇمي ھالىتىدە كەلگەن ،ئەمما ھەدىس ئارقىلىق خاسالشتۇرۇپ بايان قىلىنغان ھۆكۈملەر بار.
مەسىلەن ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋەئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى جازاالپ،
ﷲ تەرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر﴾ دېگەن (مائىدە سۈرىسىدىكى) بۇ ئايىتى ئومۇمىي
ئايەتتۇر .بۇ ئايەتكە ئاساسەن ،ئوغرىلىق قىلغان كىشى مەيلى ئۇ ئەڭ ئاددىيسى يىڭنە چاغلىق بىر نەرسە ئوغرىلىسۇن
ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بىر نەرسە ئوغرىلىسۇن ،ئوغرىلىق قىلغان بولسىال ،ئۇنىڭ قولىنى كېسىش الزىم بولىدۇ .لېكىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسى بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسىنى خاسالشتۇرۇپ ،ئەگەر ئوغرى ئەڭ ئاددىيسى ئون
تەڭگىنىڭ قىممىتىگە باراۋەر كەلگۈدەك بىر نەرسە ئوغرىلىسا ،ئۇنىڭ قولىنىڭ كېسىلىدىغانلىقىنى ،ئەگەر ئۇنىڭدىن ئاز
بىر نەرسە ئوغرىلىسا ،ئۇنىڭ قولىنىڭ كېسىلمەيدىغانلىقىنى بېكىتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ توي قىلىپ بولۇپ زىنا قىلغانالرنى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمى زىناخورالرنى  100قامچا
ئۇرۇشقا بۇيرۇپ چۈشكەن نۇر سۈرىسىنىڭ ئايىتى چۈشۈشتىن بۇرۇن بولغان بولۇپ ،نۇر سۈرىسىدىكى مەزكۇر ئايەت
نازىل بولۇپ چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتتى دەپ قارايدىغانالرمۇ بولۇشى مۇمكىن.
بىز بۇ ھەقتە ئازراق ئىزدەنسەكال مەسىلىنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى بىلىۋاالاليمىز.
زىناخورالرنى  100قامچا ئۇرۇشقا بۇيرۇغان ئايەت ھىجرىيەنىڭ ئالتىنچى يىلى يۈز بەرگەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
بوھتان چاپالش ۋەقەسىنىڭ سەۋەبى بىلەن چۈشكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مائىز ،غامىدىلىك ئايال ۋە ئۆزىنىڭ
خىزمەتكارى بىلەن زىنا قىلغان ھېلىقى ئايال قاتارلىق بىر نەچچە ساھابىنى زىنا قىلغانلىقى سەۋەبى بىلەن چالما ـ
كېسەك قىلدى.
بۇ چالما ـ كېسەك قىلىش جازالىرىنى ئىجرا قىلىشنىڭ بەزىسىگە ئەبۇھۈرەيرە ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرمۇ
قاتناشتى .ئەبۇھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بولسا ،ھىجرىيەنىڭ يەتتىنچى يىلى مۇسۇلمان بولغان ،ئىبنى ئابباس بولسا،
ھىجرىيەنىڭ  9ـ يىلى ئانىسى بىلەن مەدىنىگە كەلگەن .دېمەك ئۇالرنىڭ يۇقىرىقى جازانى ئىجرا قىلىشقا قاتناشقان
ۋاقتىدىن قارىغاندا ،چالما ـ كېسەك جازاسى  100قامچا ئۇرۇشقا بۇيرۇپ ئايەت چۈشكەندىن كېيىنمۇ داۋام قىلغان.
ئۇنداق بولغان ئىكەن 100 ،قامچا ئۇرۇش ھۆكمى چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرمىغان بولىدۇ .چۈنكى،
بىرەر ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىدىغان ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغۇچى ھۆكۈمدىن كېيىن نازىل بولۇشى ۋە بۇ
ھۆكۈم چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ھۆكۈمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ھۆكۈمگە قايتا قەتئى ئەمەل قىلىنماسلىقى الزىمدۇر.
ئەمما بۇ مەسىلىدىن چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىگە ئەمەل قىلىشنىڭ  100قامچا ئۇرۇشقا بۇيرۇپ نازىل بولغان
ھۆكۈمدىن كېيىنمۇ داۋامالشقانلىقىنى روشەن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاالدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ يوقلىقىغا ۋە مېنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق ئېيتقانالردىن تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك كىشىدىن باشقا بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى
تۆكۈش ھاالل بولمايدۇ .ئۇ ئۈچ تۈرلۈك كىشى ،تۇرمۇشقا چىقىپ بولۇپ زىنا قىلغان كىشى ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن
كىشى ۋە ئىسالم دىنىنى تاشالپ مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىدىن چىقىپ كەتكەن كىشىدۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى
ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان .مانا بۇ ،ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغان ھەدىستۇر.
چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن تۆت خەلىپىنىڭ زامانىدىمۇ ئىجرا قىلىنغان بولۇپ،
تۆۋەندىكى ئەسەر بۇنىڭ دەلىلىدۇر :ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر جۈمە كۈنى زىنا قىلغان بىر ئايالنى چالما ـ كېسەك
قىلىپ بولۇپ :مەن بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسىگە ئەمەل قىلىپ چالما ـ كېسەك قىلدىم -،دېگەن.

نۇر سۈرىسى

زىنا قىلغۇچىالرغا جازا بەرگەن ۋاقتىدا ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتماسلىق
﴿ﷲ نىڭ دىنىنىڭ (ئەھكامىنى ئىجرا قىلىشتا) ئۇالرغا رەھىم قىلماڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىشتا ئۇ ئىككىسىگە رەھىمدىللىك قىلماڭالر .بۇ يەردە چەكلەنگىنى بۇ جازانى
يۈرگۈزمەكچى بولغاندا ،ئىنساندا تەبىئى تېپىلىدىغان رەھىمدىللىك بولماستىن ،بەلكى جازانى ئىجرا
قىلىشقا مەسئۇل بولغان ھاكىم ـ قازىالرنى ئىجرا قىلىش پەرز بولغان بىر ھۆكۈمنى ئىجرا قىلماسلىققا
ئېلىپ بارىدىغان رەھىمدىللىكتۇر .رەھىمدىللىك قىلىش يۈزىسىدىن ھۆكۈمنى ئىجرا قىلماسلىق توغرا
ئەمەستۇر.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ھۆكۈمنى ئىجرا قىلىش مەسىلىسى پادىشاھقا
يەتكۈزۈلسە ،ئۇ ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلماي ئىجرا قىلىنىشى الزىمدۇر.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئەتا ئىبنى ئەبۇرىباھ قاتارلىقالردىنمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق رىۋايەت قىلىندى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(« :بىرەر جىنايەت ئۈچۈن بېرىلىش الزىم بولۇپ قالغان)
جازا ھۆكۈملىرىنى ئۆز ئارا كەچۈرۈۋېتىڭالر .مۇبادا ئۇ ماڭا يەتكۈزۈلۈپ قالسا ،ئۇنى ئىجرا قىلىش الزىم
بولىدۇ».
﴿ئەگەر سىلەر ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ غا ۋە
ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىپ ،ئىشەنگەن كىشىلەر بولساڭالر ،ھۆكۈملەرنى زىنا قىلغۇچىالرغا ئىجرا
قىلىڭالر ۋە ئۇالر ۋە ئۇالردەك زىنا قىلىشنى ئويلىشىپ تۇرۇۋاتقانالر ئىبرەت ئېلىپ ،قىلماقچى بولغان
ئىشلىرىدىن قايتىشى ئۈچۈن ئۇالرنى قاتتىق (ئۇرۇپ بىرەر يەرلىرىنى سۇندۇرۋەتكۇدەك دەرىجىدە ئەمەس)
ئۇرۇڭالر.
ئىمام ئەھمەد مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ :ساھابىلەرنىڭ ئىچىدىن بىرى :ئى ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى! مەن قوي بوغۇزالۋېتىپ ئۇنىڭغا رەھمىم كېلىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ
ئۈچۈن ساڭا ساۋاب يېزىلىدۇ» دېدى.

جازا ھۆكۈملىرىنى كىشىلەرنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىشنىڭ الزىملىقى
﴿ئۇالرنى جازالىغان چاغدا مۆمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن﴾ يەنى زىنا قىلغۇچىالرنى
كىشىلەرنىڭ ئالدىدا قامچىالش ئۇالرنى خىجالەتچىلىككە تاشاليدىغان ۋە ئوسال ئەھۋالغا قويىدىغان
بىر ئىش بولۇپ ،بۇ ئىش ئۇالرنى شۇ يامان قىلمىشتىن ياندۇرۇش ئۈچۈن بەك پايدىلىقدۇر .شۇڭا
ھەسەن بەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە( :يەنى ئۇالرنى قامچىالش) ئوچۇق ـ ئاشكارا بولسۇن
دېگەنلىكتۇر-،دېدى.

*******
مانا بۇالر ،چالما ـ كېسەك قىلىش ھۆكمىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ باقمىغانلىقىنى ۋە قىيامەت كۈنىگىچە ئەمەلدىن
قالدۇرۇلمايدىغانلىقىنىكۆرسىتىپبېرىدىغانئىسپاتالردۇر.
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ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
زىنا قىلغۇچى ئەر پەقەت زىنا قىلغۇچى ئايالنى ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىدۇ ،زىنا قىلغۇچى ئايال
پەقەت زىنا قىلغۇچى ئەرگە ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ ،ئۇ (يەنى زىنا) مۆمىنلەرگە ھارام قىلىندى﴿.﴾3
﴿زىنا قىلغۇچى ئەر پەقەت زىنا قىلغۇچى ئايالنى ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال
بۇ ئايەتتە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ (زىنا قىلىش) تەلىپىگە پەقەت (ئۆزىگە ئوخشاش ئىستىلى بۇزۇق) زىنا
قىلىدىغان ئايال ۋە ياكى زىنانى ھارام دەپ قارىمايدىغان مۇشرىك ئايالال قوشۇلىدۇ -،دەپ خەۋەر
بەردى.
﴿زىنا قىلغۇچى ئايال پەقەت زىنا قىلغۇچى ئەرگە ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ﴾ يەنى شۇنىڭدەك زىنا
قىلغۇچى ئايالنىڭ (زىنا قىلىش) تەلىپىگە پەقەت (ئۆزىگە ئوخشاش ئىستىلى بۇزۇق) زىنا قىلىدىغان ئەر
ۋە ياكى زىنانى ھارام دەپ قارىمايدىغان مۇشرىك ئەرال ماقۇل بولىدۇ.
﴿ئۇ (يەنى زىنا) مۆمىنلەرگە ھارام قىلىندى﴾ يەنى زىنا قىلىش ،ئىستىلى بۇزۇق ئايالالر بىلەن توي
قىلىش ياكى ئىپپەتلىك ئايالالرنى ئىستىلى بۇزۇق ئەرلەرگە ياتلىق قىلىشالرنىڭ ھەممىسى ھارامدۇر.
قەتادە ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئىستىلى بۇزۇق ئايالالرنى
ئېلىشىنى ھارام قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەردىن مۆمىن ئايالالردىن ئېلىشقا قۇربى يەتمەيدىغانالر
قول ئاستىدىكى مۆمىن چۆرىلەردىن ئالسۇن .ﷲ ئىمانىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ سىرتقى
كۆرۈنىشىگە قاراپ ئېلىۋېرىڭالر ،ئىچكى ئەھۋالىنى ﷲ غا تاپشۇرۇڭالر) .سىلەر بىر -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﴾(((﴿ ،بۇالردىن (يەنى يۇقىرىدىكى ئېلىش دۇرۇس
بولمايدىغان ئايالالردىن) باشقىلىرىنى زىنادىن ساقلىنىپ ،ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ھالدا ،ماللىرىڭالرنى
سەرپ قىلىپ (يەنى مەھرىنى بېرىپ) نىكاھالپ ئېلىشىڭالر ھاالل قىلىندى﴾(((.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇممۇمەھزۇل ئىسىملىك زىنا قىلىدىغان بىر ئايال بار ئىدى .مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى بۇ ئايال
بىلەن توي قىلىش توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رۇخسەت سوراپ كەلدى( .ئەگەر ئۇ كىشى
ئۇ ئايال بىلەن توي قىلسا) ئۇ ئايال ئۇ كىشىنىڭ چىقىملىرىنى كۆتۈرۈپ ،ئۇنى باقىدىغانغا كېلىشكەن
ئىدى .شۇڭا ئۇ كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۇ ئايالنى ئېلىش  -ئالماسلىق توغرىسىدا رۇخسەت
سوراپ كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا﴿ :زىنا قىلغۇچى ئەر پەقەت زىنا قىلغۇچى ئايالنى
ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىدۇ ،زىنا قىلغۇچى ئايال پەقەت زىنا قىلغۇچى ئەرگە ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ،
ئۇ (يەنى زىنا) مۆمىنلەرگە ھارام قىلىندى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بەردى.
((( نىسا سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

ئىبنىئەبۇھاتەمئەبۇھۇرەيرەرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :قامچىالنغان زىناخور ئۆزىگە ئوخشاش زىناخور بىلەن توي قىلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى
ئەبۇداۋۇدمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلدى.

*******
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ئىپپەتلىك ئايالالرنى زىنا بىلەن قارىلىغان( ،بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىل) تۆت گۇۋاھچىنى
كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى  80دەررە ئۇرۇڭالر (يەنى بىراۋغا زىنا بىلەن تۆھمەت چاپلىغان ھەر بىر
ئادەمنى قامچا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن  80نى ئۇرۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر ئەفىفە ئايالالرغا
يالغاندىن تۆھمەت چاپلىغان ۋە كىشىلەرنىڭ ئابرويىنى تۆككەن ئادەملەردۇر) ،ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى
(ئۇالر يالغانچىلىق ۋە تۆھمەت چاپالش مەيدانىدا چىڭ تۇرىدىغانال بولسا) ھەرگىز قوبۇل قىلماڭالر،
ئۇالر پاسىقالردۇر (يەنى ئۇالر بوھتان چاپالشتىن ئىبارەت چوڭ گۇناھنى ئىشلىگەنلىكلىرى ئۈچۈن ،ﷲ
نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر) ﴿ .﴾4كېيىن تەۋبە قىلغان ۋە (ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەنلەر (يەنى ئەفىفە
ئايالالرغا قايتا تۆھمەت چاپلىمىغانالر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا (ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر ،گۇۋاھلىقىنى قوبۇل
قىلىڭالر) ،چۈنكى ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى بەندە تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى تۈزەتسە ،ئۇنى ﷲ
مەغپىرەت قىلىدۇ) ،تولىمۇ مېھرىباندۇر﴿.﴾5

زىنا قىلدى دەپ بوھتان چاپلىغۇچىالرنىڭ جازاسى
بۇ ئايەتتە ھۆر ،باالغەتكە يەتكەن ،ئىپپەتلىك ئايالالرنى زىنا قىلدى دەپ قارىلىغۇچىالرنىڭ
جازاسى بايان قىلىنىدۇ .ئەگەر قارىالنغۇچى ئايال بولماي (ھۆر ،باالغەتكە يەتكەن ،ئىپپەتلىك) ئەرلەر
بولسىمۇ ،قارىلىغۇچى يەنىال قامچىلىنىدۇ .ئەگەر قارىلىغۇچى دېگەن گېپىنىڭ راست ئىكەنلىكىگە پاكىت
تۇرغۇزالىساقامچىالنمايدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئىپپەتلىك ئايالالرنى زىنا بىلەن قارىلىغان( ،بۇنىڭ راستلىقىغا
ئادىل) تۆت گۇۋاھچىنى كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى  80دەررە ئۇرۇڭالر (يەنى بىراۋغا زىنا بىلەن تۆھمەت
چاپلىغان ھەر بىر ئادەمنى قامچا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن  80نى ئۇرۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر
ئەفىفە ئايالالرغا يالغاندىن تۆھمەت چاپلىغان ۋە كىشىلەرنىڭ ئابرويىنى تۆككەن ئادەملەردۇر) ،ئۇالرنىڭ
گۇۋاھلىقىنى (ئۇالر يالغانچىلىق ۋە تۆھمەت چاپالش مەيدانىدا چىڭ تۇرىدىغانال بولسا) ھەرگىز قوبۇل
قىلماڭالر ،ئۇالر پاسىقالردۇر (يەنى ئۇالر بوھتان چاپالشتىن ئىبارەت چوڭ گۇناھنى ئىشلىگەنلىكلىرى
ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر)﴾ يەنى بۇ ئايەت قارىلىغۇچى دېگەن گېپىنىڭ راست

ئىكەنلىكىنى پاكىت بىلەن ئىسپاتلىيالمىغان شارائىت ئاستىدا ،ئۇنىڭغا ئۈچ تۈرلۈك ھۆكۈم بىلەن ھۆكۈم
قىلدى.بىرىنچىسى80،قامچائۇرۇلىدۇ.ئىككىنچىسى،گۇۋاھلىقىمەڭگۇقوبۇلقىلىنمايدۇ.ئۈچىنچىسى،
پاسىق دەپ قارىلىدۇ .يەنى ﷲ تائاالنىڭ ۋە كىشىلەرنىڭ ئالدىدا ئادىل ھېسابالنمايدۇ.
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بوھتان چاپلىغۇچىنىڭ تەۋبىسىنىڭ بايانى
﴿كېيىن تەۋبە قىلغان ۋە (ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەنلەر (يەنى ئەفىفە ئايالالرغا قايتا تۆھمەت
چاپلىمىغانالر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا (ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر ،گۇۋاھلىقىنى قوبۇل قىلىڭالر) ،چۈنكى ﷲ
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى بەندە تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى تۈزەتسە ،ئۇنى ﷲ مەغپىرەت قىلىدۇ) ،تولىمۇ
مېھرىباندۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ تەۋبە قىلىشى بىلەن (ئۇنىڭدىن) گۇۋاھلىقىنىڭ قوبۇل قىلىنماسلىقى ۋە

ئۇنىڭغا بېرىلگەن پاسىقلىق سۈپىتى كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ .ئەمما ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان قامچا جازاسى
مەيلى ئۇ تەۋبە قىلسۇن ياكى قىلمىسۇن ،ئىجرا قىلىنىدۇ .ئەگەر تەۋبە قىلسا ،ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل
قىلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن “پاسىق” دېگەن سۈپەت كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ ،ئادىل دېگەن سۈپەت بېرىلىدۇ .بۇ
ھۆكۈم تابىئىنالرنىڭ پېشىۋاسى بولغان سەئىد ئىبنى مۇسەييەبتىن ۋە بىر تۈركۈم سەلەپ ئالىملىرىدىن
رىۋايەتقىلىندى.
شەئبى ۋە زەھھاك :قارىلىغۇچى تاكى ئۆزىنىڭ قارا چاپلىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغۇچە ،تەۋبە
قىلغان تەقدىردىمۇ ،گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ قارا چاپلىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلسا،
ئاندىن ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنىدۇ -،دېدى .ﷲ راستىنى بىلگۈچىدۇر.

*******
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
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خوتۇنلىرىنى زىنا بىلەن قارىلىغان ۋە ئۆزلىرىدىن باشقا گۇۋاھچىسى بولمىغانالر گۇۋاھلىق سۆزىنىڭ
راست ئىكەنلىكىنى دەلىللەش ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم قىلسۇن﴿ .﴾6بەشىنچى
قېتىمىدا« :ئەگەر يالغانچى بولسام ،ماڭا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن» دېسۇن﴿ .﴾7خوتۇن كىشى
ئېرىنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىگە ﷲ نىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم ئىچسە ،جازاغا تارتىلىشتىن
ساقالپ قېلىنىدۇ﴿ .﴾8بەشىنچى قېتىمىدا ،ئۇ ئەگەر راستچىلالردىن بولسا (يەنى ئېرىمنىڭ گېپى راست
بولىدىغان بولسا) ماڭا ﷲ نىڭ غەزىپى بولسۇن دەپ قەسەم قىلىدۇ﴿ .﴾9ئەگەر سىلەرگە ﷲ نىڭ
پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى (چوقۇم رەسۋا بوالتتىڭالر) ،ﷲ تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾10

لەنەت ئېيتىشىش
بۇ ئايەتتە ئاياللىرىنى زىنا قىلدى دەپ قارىلىغان ،لېكىن گېپىنىڭ راستلىقىغا پاكىت تۇرغۇزۇش
قىيىن كەلگەن ئەرلەر ئۈچۈن چىقىش يولى باردۇر .ئۇ بولسىمۇ ،ﷲ تائاال بۇيرۇغاندىكىدەك ئەر ئايالىنى
(مۇسۇلمانالنىڭ) مەسئۇلىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ زىنا قىلدى دەپ ،ئايالىنىڭ ئۈستىدىن دەۋا ئاچىدۇ.
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مەسئۇل كىشى ئەرنى تۆت گۇۋاھچىنىڭ ئورنىدا ئۆزىنىڭ ئايالىنى قارىالپ ئېيتقان سۆزىدە راستچىل
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم قىلدۇرىدۇ﴿ .بەشىنچى
قېتىمىدا« :ئەگەر يالغانچى بولسام ماڭا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن» دېسۇن﴾ يەنى ئەر بەشىنچى قېتىمدا
مۇشۇنداق دېگەن ھامانال ،ئايالى بىلەن بولغان نىكاھ ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ .ئۇ ئايالنى ئېلىش ئۇ كىشىگە
مەڭگۈ ھارام بولۇپ كېتىدۇ .ئەر ئايالنىڭ تويلىقىنى بېرىدۇ .ئايالغا زىنا قىلغۇچىغا بېرىلىدىغان جازا
بېرىلىدۇ .بۇ جازا ئايالدىن كۆتۈرۈلمەيدۇ.
ئەمما ئايال ئەرنىڭ ئۆزىگە چاپلىغان بوھتانىدا يالغانچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ،ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم ئىچىپ ،بەشىنچى قېتىمدا :ئەگەر ئۇ دېگەن گېپىدە راستچىل
بولسا ،ماڭا ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى بولسۇن دەپ قەسەم ئىچسە ،ئۇنىڭدىن ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جازا
كۆتۈرۈلۈپكېتىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھۆكۈمنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :خوتۇن كىشى ئېرىنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىگە
ﷲ نىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم ئىچسە ،جازاغا تارتىلىشتىن ساقالپ قېلىنىدۇ ،بەشىنچى قېتىمىدا،
ئۇ ئەگەر راستچىلالردىن بولسا (يەنى ئېرىمنىڭ گېپى راست بولىدىغان بولسا) ماڭا ﷲ نىڭ غەزىپى
بولسۇن دەپ قەسەم قىلىدۇ﴾.
ﷲ تائاال ئايالنىڭ قەسىمىنىڭ ﴿بەشىنچى قېتىمىدا ،ئۇ ئەگەر راستچىلالردىن بولسا (يەنى
ئېرىمنىڭ گېپى راست بولىدىغان بولسا) ماڭا ﷲ نىڭ غەزىپى بولسۇن دەپ قەسەم قىلىدۇ﴾ دەپ ئايالنى

ئۆزىگە (ئەر كىشىدەك لەنەت ئەمەس) غەزەپ تىلەشكە بۇيرۇدى .چۈنكى ،ئەر كىشى كۆپىنچە ھالەتتە
زىنا قىلدى دەپ قارىلىشىدا راستچىل بولمىسا ۋە شۇنداق قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ قالمىسا ،ئايالىنى رەسۋا
قىلىشنى ۋە ئۇنى زىنا قىلدى دەپ قارىالشنى ئويلىمايدۇ .ئايالمۇ ئەرنىڭ دېگەن سۆزىدە راستچىل
ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇڭا ئايالنىڭ قەسىمىنىڭ بەشىنچى قېتىملىقى (ئەگەر ئەر كىشى راستچىل
بولسا) ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىنىڭ ئايالغا بولىدىغانلىقى ھەققىدە بولدى .ئەسلىدە ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە
ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن (قەستەن) چەتكە چىقىۋالغان كىشى يولۇقىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۇالر چۈشۈپ قالغان قىيىنچىلىقالردىن چىقىش يولىنى كۆرسىتىپ
قويۇش ئارقىلىق ئۇالرغا قىلغان شەپقىتىنى ۋە مەرھەمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر
سىلەرگە ﷲ نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى (چوقۇم رەسۋا بوالتتىڭالر)﴾ يەنى ئەگەر سىلەرگە
ﷲ تائاالنىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى ،نۇرغۇنلىغان ئىشالردا قىيىنچىلىق تارتىپ قاالتتىڭالر ۋە
نۇرغۇنلىغان ئىشالر سىلەرگە تەسلىشىپ قاالتتى.
﴿ﷲ تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرى قەسەملەرنى ئىچىشىپ
بولۇپ تەۋبە قىلسىمۇ ،يەنە ئۇنىڭ تەۋبىسىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر.
﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى يولغا قويغان ،بۇيرۇغان ۋە توسقان ئىشلىرىدا ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلىنغانلىقىنى ،چۈشۈش سەۋەبىنى ۋە قايسى ساھابە ھەققىدە چۈشكەنلىكىنى
بايان قىلىپ كەلگەن كۆپلىگەن ھەدىسلەر بار.

315

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئىپپەتلىك ئايالالرنى
زىنا بىلەن قارىلىغان( ،بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىل) تۆت گۇۋاھچىنى كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى  80دەررە
ئۇرۇڭالر (يەنى بىراۋغا زىنا بىلەن تۆھمەت چاپلىغان ھەر بىر ئادەمنى قامچا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر
بىلەن  80نى ئۇرۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر ئەفىفە ئايالالرغا يالغاندىن تۆھمەت چاپلىغان ۋە كىشىلەرنىڭ
ئابرويىنى تۆككەن ئادەملەردۇر) ،ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى (ئۇالر يالغانچىلىق ۋە تۆھمەت چاپالش مەيدانىدا
چىڭ تۇرىدىغانال بولسا) ھەرگىز قوبۇل قىلماڭالر ،ئۇالر پاسىقالردۇر (يەنى ئۇالر بوھتان چاپالشتىن
ئىبارەت چوڭ گۇناھنى ئىشلىگەنلىكلىرى ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر)﴾ دېگەن ئايىتى

چۈشكەندە ،ئەنسارىالرنىڭ بېشى بولغان سەئد ئىبنى ئۇبادە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ ئايەت
مۇشۇنداق چۈشۈرۈلدىمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەنسارىالر گۇرۇھى! باشلىقىڭالر
(بولغان سەئد ئىبنى ئۇبادە) نىڭ نېمە دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىڭالرمۇ؟» دېدى .ئەنسارىالر :ئى ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنى (ئۇ گېپى ئۈچۈن) ئەيىبلىمىگىن .چۈنكى ،ئۇ كۈندەشلىكى بەك قاتتىق
كىشىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،ئۇ توي قىلسا ،پەقەت قىزال ئالىدۇ .ئۇنىڭ
كۈندەشلىكىنىڭ قاتتىقلىقىدىن ،ئۇ ئېلىپ قويۇپ بەرگەن ئايالنى باشقا بىرى ئېلىشقا پېتىنالمايدۇ-،
دېدى .سەئد ئىبنى ئۇبادە :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
مەن ئۇ ئايەتنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىنى شەكسىز بىلىمەن.
لېكىن ،مەن بىر ئەر بىلەن زىنا قىلىۋاتقان ئەخمەقنى تېپىۋالسام ،تاكى (ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلىۋاتقانلىقىغا
گۇۋاھچى بولۇش ئۈچۈن) تۆت گۇۋاھچىنى ئېلىپ كەلمىگىچە ،مېنىڭ ئەرنى (ئايالىمنىڭ ئۈستىدىن)
مىدىرلىتىۋېتىشقىمۇ ھەققىمنىڭ يوقلۇقىدىن ھەيرانمەن .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
مەن تۆت گۇۋاھچىنى ئېلىپ كېلىپ بولغۇچە ،ئۇ ئىشىنى تۈگىتىپ بولىدۇ -،دېدى .ساھابىلەر (مۇشۇ
ھۆكۈم بويىچە) تاكى تەۋبىسى قوبۇل قىلىنغان ئۈچ كىشىنىڭ بىرسى بولغان ھىالل ئىبنى ئۇمەييەنىڭ
ۋەقەسى يۈز بەرگەنگە قەدەر بىر مۇددەتال ياشىدى.
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ھىالل ئىبنى ئۇمەييە (بىر كۈنى) كەچتە ئېتىزلىقىدىن ئۆيىگە قايتىپ كەلگەندە ،ئايالىنىڭ
قېشىدا بىر ئەرنى ئۇچرىتىدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرىدۇ ۋە قىلىشقان پاراڭلىرىنى
ئۆز قۇلىقى بىلەن ئاڭاليدۇ .ئەمما تاكى تاڭ ئاتقانغا قەدەر ئۇ ئەرگە بىر ئېغىز گەپ قىاللمايدۇ .ئۇ
سەھەردىال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئاخشام
ئۆيگە كېلىپ ئايالىمنىڭ قېشىدا بىر ئەرنى ئۇچراتتىم .مەن ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن
كۆردۈم ۋە قىلىشقان پاراڭلىرىنى ئۆز قۇلىقىم بىلەن ئاڭلىدىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىالل
ئىبنى ئۇمەييە دەپ كەلگەن بۇ ئىشنى يامان كۆردى ھەم بۇ ئىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئېغىر
كەلدى .ئەنسارالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىپ :بىز سەئد ئىبنى ئۇبادە دېگەن
مەسىلىگە دۇچ كېلىۋاتىمىز ،ھازىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىالل ئىبنى ئۇمەييەنى قامچىاليدۇ ۋە ئۇنىڭ
كىشىلەرگە گۇۋاھلىق بېرىشىنى بىكار قىلىۋېتىدۇ -،دېيىشتى .ھىالل :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ﷲ تائاالنىڭ ماڭا بىر چىقىش يولى بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن -،دېدى.
ئاندىن ھىالل :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن ساڭا دەپ كەلگەن بۇ ئىش ساڭا ئېغىر كەلگەندەك
تۇرىدۇ ،ﷲ تائاال بۇ ئىشتا مېنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىمنى ئەلۋەتتە بىلىدۇ -،دېدى .ﷲ تائاالنىڭ
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نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىاللنى قامچىالشقا بۇيرۇي دەپ تۇرغاندا ،ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا ۋەھىي چۈشۈردى .ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىينىڭ چۈشكەنلىكىنى ئۇنىڭ
چىرايىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بىلەتتى .ساھابىلەر تاكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىي چۈشۈپ بولغۇچە،
ھىاللنى ئۇرماي ساقالپ تۇردى.
﴿خوتۇنلىرىنى زىنا بىلەن قارىلىغان ۋە ئۆزلىرىدىن باشقا گۇۋاھچىسى بولمىغانالر گۇۋاھلىق
سۆزىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى دەلىللەش ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن تۆت قېتىم قەسەم قىلسۇن﴾

دېگەن ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەندە ،ئۇ خۇشاللىنىپ« :ھىالل خۇش ـ بېشارەت ئالغىن.
ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ساڭا بىر چىقىش يولى قىلىپ بەردى» دېدى .ھىالل :مەن پەرۋەردىگارىمنىڭ
شۇنداق قىلىشىنى ئارزۇ قىالتتىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ئايالغا ئادەم ئەۋەتىپ ئېلىپ
كېلىڭالر» دېدى .ساھابىلەر ئايالغا ئادەم ئەۋەتىپ ئۇنى ئەكەلدۈردى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھىالل بىلەن ئۇنىڭ ئايالىغا چۈشكەن ئايەتنى ئوقۇپ بەردى ۋە ئۇ ئىككىسىگە ئاخىرەتنىڭ ئازابىنىڭ
دۇنيانىڭ ئازابىدىن قاتتىق ئىكەنلىكىنى ئەسلەتتى .ھىالل :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنىڭ
ھەققىدە قىلغان سۆزۈمدە راستچىلمەن -،دېدى .ئايالى :ئۇ ماڭا بوھتان چاپلىۋاتىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئىككىڭالر لەنەت ئېيتىشىڭالر» دېدى .ھىاللغا :گۇۋاھلىق ئېيت (يەنى قەسەم قىل)-،
دېيىلدى .ھىالل ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ تۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىگە
تۆت قېتىم گۇۋاھلىق ئېيتتى .بەشىنچى قېتىملىق گۇۋاھلىققا كەلگەندە ،ئۇنىڭغا :ئى ھىالل! ﷲ
تائاالدىن قورققىن ،دۇنيانىڭ ئازابى ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن يەڭگىلدۇر ،بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق (ئەگەر
سەن دېگەن گېپىڭدە راستچىل بولمىساڭ) ساڭا ئازاب ئېلىپ كېلىدىغان گۇۋاھلىقتۇر -،دېيىلدى.
ھىالل :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ﷲ تائاال خۇددى مېنى قامچىالتتۇرمىغاندەك
مېنى ئازابلىمايدۇ((( دەپ ،بەشنچى قېتىمدا :ئەگەر مەن دېگەن گېپىمدە يالغان ئېيتقان بولسام ،ﷲ
تائاالنىڭ لەنىتى ماڭا بولسۈن -،دەپ گۇۋاھلىق ئېيتتى .ئاندىن ئايالغا :ھىالل دېگەن گېپىدە يالغانچى
دەپ تۆت قېتىم گۇۋاھلىق ئېيتىڭ -دېيىلدى .بەشىنچى قېتىملىق گۇۋاھلىقتا ئۇ ئايالغا :ﷲ تائاالدىن
قورقۇڭ ،بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق (ئەگەر سىز دېگەن گېپىڭىزدە راستچىل بولمىسىڭىز) سىزگە ئازاب ئېلىپ
كېلىدىغان گۇۋاھلىقتۇر -،دېيىلدى .ئايال ئازراق توختىۋالغاندىن كېيىن جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلىشنى
ئويلىدىيۇ ،يەنىال :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن قەۋمىمنى رەسۋا قىلمايمەن .ئەگەر
ئۇ دېگەن گېپىدە راستچىل بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى ماڭا بولسۇن -،دەپ بەشىنچى قېتىملىق
گۇۋاھلىقنى ئېيتىۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىۋەتتى.
ئايالنىڭ قورسىقىدىكى بالىنى (پاالنىنىڭ بالىسى) دېگەندەك بىر كىشىگە نىسبەت بەرمەسلىككە ،ئۇ
بالىنى ھارامدىن بولغان دەپمۇ قارىلىماسلىققا ۋە كىمكى ئۇ ئايالنى زىناخور دېسە ياكى ئۇنىڭ بالىسىنى
ھارامدىن بولغان دېسە ،ئۇنىڭغا قارا چاپلىغانلىقنىڭ جازاسى بېرىلىدىغانلىقى بىلەن ھۆكۈم قىلدى.
ئايال ھىاللنىڭ تاالق قىلىۋېتىشى ياكى ھىاللنىڭ ۋاپات بولۇپ كېتىشى ئارقىلىق ئايرىلىپ كەتمىگەچكە،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالغا ئۆي تۇتۇپ بېرىشنى ۋە ئۇنىڭ خىراجىتىنى بېرىشنى ھىاللغا بۇيرىمىدى
ۋە« :مۇبادا ئايال بالىنى (چېچىنىڭ رەڭگى) قارا ئارىالش قىزىل ،ساغرىسى كىچىك ۋە ئىنچىكە تۇغسا،
باال ھىاللدىن بولغان بولىدۇ ،مۇبادا ئايال بالىنى بۇغداي ئۆڭلۈك ،بۈدرە چاچ ،ئۇستىخانلىرى چوڭ،

((( يەنى مەن دېگەن گېپىمدە راستچىل بولغانلىقىم ئۈچۈن مېنى قامچىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ،ماڭا بىر چىقىش يولى بەرگەن
ﷲ تائاال ،يەنە راستچىل بولغاندىكىن ئاخىرەتتىمۇ ئازابلىمايدۇ دېمەكچى.
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يوتىسى توم ۋە ساغرىسى چوڭ تۇغسا ،باال قارا چاپالنغان كىشىدىن بولغان بولىدۇ» دېدى .ئايال بالىنى
بۇغداي ئۆڭلۈك ،بۈدرە چاچ ،ئۇستىخانلىرى چوڭ ،يوتىسى توم ۋە ساغرىسى چوڭ تۇغدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر (بۇنىڭ قىلغان) قەسەملىرى بولمىغان بولسا ئىدى ،مەن بۇ ئايالغا باشقا بىر
ئىش قىالتتىم» دېدى .ئىكرىمە مۇنداق دېدى :ئۇ باال كېيىنچە مىسىرغا باشلىق بولغان ئىدى .ئۇ (ئى
پاالنى ئايالنىڭ بالىسى دەپ) ئانىسىغا نىسبەت بېرىلىپ ،دادىسىغا نىسبەت بېرىلمەيتتى .بۇ ھەدىسنى
ئەبۇداۋۇدمۇ قىسقىراق قىلىپ شۇنداق رىۋايەت قىلدى .ھەدىس كىتابلىرىدا بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدا
كەلگەن ھەدىسالر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
شۈبھىسىزكى ،سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (ئائىشەگە) بوھتان چاپلىدى .بۇ سىلەر ئۈچۈن يامان
ئەمەستۇر( ،سەۋر قىلغانلىقىڭالر بىلەن ساۋابقا ئېرىشىدىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ۋە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا،
سەفۋانالرنىڭ پاكلىقى ئاشكارا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن) بەلكى ياخشىدۇر ،بوھتان چاپلىغۇچىالردىن
كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا ،ئۇنىڭغا شۇنچىلىك جازا بېرىلىدۇ ،بوھتاننىڭ چوڭ قىسمىنى
تارقاتقان ئادەم (يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبەي) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾11

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا چاپالنغان بوھتان
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تۆۋەندەكېلىدىغانئونئايەتمۇناپىقالرنىڭبەزىسىمۆمىنلەرنىڭئانىسىبولغانئائىشەرەزىيەلالھۇ
ئەنھاغا بوھتان چاچلىغان ۋاقتىدا (ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا توغرىسىدا) چۈشكەندۇر .مۇناپىقالر ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا بوھتان چاپلىغاندا ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈز ـ ئابرويىنى ساقالپ
قېلىش ئۈچۈن ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ بوھتاندىن پاك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ (ئايەت نازىل
قىلىپ) مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (ئائىشەگە) بوھتان چاپلىدى﴾ يەنى
بىر ياكى ئىككى كىشى ئەمەس ،بەلكى بىر گۇرۇھ كىشى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا بوھتان چاپلىدى ،بۇ
بوھتاننىڭ بېشىدا مۇناپىقالرنىڭ بېشى بولغان ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل بار ئىدى .چۈنكى،
ئۇ بوھتانغا دائىر سۆزلەرنى ئىزدەپ سوراپ توپاليتتى .ھەتتا بۇ ئىش بەزى مۇسۇلمانالرنىڭ كاللىسىغىمۇ
كىرىپ قېلىپ ،بۇ ئىش توغرىسىدا پاراڭلىشىدىغان بولدى .يەنە بىر قىسىم مۇسۇلمانالر بۇ بوھتانغا
ئىشەندى .بۇ ئىش تاكى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پاك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ ئايەت نازىل بولغانغا
قەدەر (بىر ئايغا يېقىن) داۋامالشتى.
تۆۋەندىكى ھەدىسلەردە بۇنىڭ تەپسىالتى بايان قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەئىد ئىنى مۇسەييەب ،ئۇرۋە
ئىبنى زۇبەير ،ئىلقەمە ئىبنى ۋاققاس ۋە ئۇبەيدۇلال ئىبنى ئابدۇلالھ قاتارلىقالر (بوھتان چاپلىغۇچىالر
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ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا بوھتان چاپلىغاندا ئېيتقان سۆزلىرى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىبوھتاندىنپاكلىغانلىقىھەققىدە)پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئايالىئائىشەرەزىيەلالھۇئەنھادىن
ئاڭلىغان ھەدىسلەرنى ماڭا رىۋايەت قىلىپ بەردى .مەن ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھا توغرىسىدىكى ھەدىسىنى ياخشى چۈشىنىۋالدىم .ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ ھەدىسى بەزىسىنىڭ
ھەدىسىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتاليدۇ .ئۇالر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەرگە چىقماقچى بولسا ،ئاياللىرىنىڭ ئارىسىدا چەك تاشاليتتى .چەك
قايسىسىغا چىقسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۆزى بىلەن سەپەرگە بىللە ئېلىپ چىقاتتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر جەڭگە چىقماقچى بولۇپ ،بىزنىڭ ئارىمىزدا چەك تاشلىدى .چەك ماڭا چىقتى .مەن
(سەپەرگە) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە چىقتىم .بۇ چاغدا (ئايالالرنى پەردىلىنىشكە بۇيرۇغان
ئايەت) چۈشۈپ بولغان چاغ ئىدى .شۇڭا مەن كاجۇۋانىڭ((( ئىچىدە تۇرغۇزۇپال (تۆگىنىڭ ئۈستىگە)
مىندۈرۈلەتتىمۋە(ئۇنىڭئۈستىدىن)چۈشۈرۈلەتتىم.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمقىلماقچىبولغانئۇرۇشىنىمۇ
تۈگەتتى .بىز مەدىنە تەرەپكە قاراپ يولغا چىقىپ ،مەدىنىگە كېلىشكە ئاز قالغاندا ،بىر يەرگە چۈشكۈن
قىلدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ يەردىن كېچىدىال قوزغىلىشقا بۇيرۇق بەردى .مەن قوزغىلىشقا بۇيرۇق
بېرىلىپ بولغاندىن كېيىن (ھاجىتىمنى ئادا قىلىش ئۈچۈن) ،ئەسكەرلەر تۇرغان يەردىن يىراقراق بىر
يەرگە باردىم .ھاجىتىمنى ئادا قىلىپ بولۇپ كاجۇۋامغا كېلىپ قارىسام ،مەيدەمدىكى سەندەل ياغىچىدىن
ياسالغان بۇالپكام چۈشۈپ قېلىپتۇ .شۇنىڭ بىلەن ،مەن قايتىپ بېرىپ ئۇنى ئىزدەيمەن دەپ ،كېچىكىپ
قالدىم( .شۇ ئارىلىقتا) كىشىلەر كېلىپ ،مېنىڭ كاجۇۋامنى (مېنى ئىچىدە بار دەپ گۇمان قىلىپ) مەن
مىنىدىغان تۆگىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قوزغىلىپ كېتىپ بولۇپتۇ .ئۇ چاغدا يەيدىغان نەرسە جاننى ئاران
ساقالپ قالغۇدەكال بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئايالالر سېمىز ئەمەستى .مەن تېخى يېشى كىچىك قىز بولغانلىقىم
ئۈچۈن ،مېنىڭ كاجۇۋامنى (تۆگىنىڭ ئۈستىگە) كۆتۈرۈپ ئالغان كىشىلەر (كاجۇۋامنى تۆگىنىڭ ئۈستىگە
ئالغاندا) ئۇنىڭ يەڭگىللىكىدىن (مېنىڭ يوقلۇقىمنى) ھېس قىلمايال ،تۆگىنى ھەيدەپ كېتىپتۇ .مەن
بۇالپكامنى ئەسكەرلەر قوزغىلىپ بولغاندىن كېيىن تاپتىم .ئۇنى تېپىپ كەلسەم ،ئۇ يەردە بىرمۇ كىشى
يوق .مەن :كىشىلەر مېنىڭ يوقلۇقۇمنى بىر ئازدىن كېيىن سېزىپ مېنى ئالغىلى كېلىدۇ -،دەپ ئويالپ
ئورنۇمدا ئولتۇردۇم .مېنى شۇ ھالەتتە ئۇيقا باستى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇخلىدىم( .ئەسكەرلەرنىڭ ئۇنتۇلۇپ
قالغان ياكى چۈشۈپ قالغان نەرسىلىرىنى يىغىپ ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان) سەفۋان
ئىبنى مۇئەتتەل سەلىمى ئاندىن زەكۋانى ئەسكەرلەرنىڭ كەينىدىن كېلىۋاتاتتى .سەفۋان ئىبنى مۇئەتتەل
كېچىنىڭ ئاخىرىدا يولغا((( چىقىپ مەن تۇرغان يەرگە كەلگەندە ،تاڭ ئاتقان ئىكەن .ئۇ ئۇخالۋاتقان بىر
ئىنساننىڭ قارىسىنى كۆرۈپ قېشىمغا كەپتۇ ـ دە ،مېنى كۆرۈپال تونۇپتۇ .ئۇ مېنى مەن يۈزۈمنى ئوراشتىن
بۇرۇن كۆرگەن ئىدى .مەن ئۇ مېنى تونۇپ مېنى سىلكىشى بىلەن ئۇيقۇمدىن ئويغاندىم ـ دە ،يۈزۈمنى
كىيىمىم بىلەن يۆگىدىم .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئۇ ماڭا بىر ئېغىزمۇ گەپ
قىلمىدى ۋە مەن ئۇنىڭدىن مېنى سىلكىشىدىن باشقا بىر نېمە ئاڭلىمىدىم .ئۇ تۆگىسىنى چۆكتۈرۈپ،
ئالدى پۇتىغا دەسسەپ تۇردى ،مەن تۆگىگە مىندىم .ئۇ تۆگىنى يېتىلەپ ماڭدى .بىز ئەسكەرلەرنىڭ
((( كاجۇۋا بولسا ،ئايالالرنى ئىچىگە سېلىپ تۆگىنىڭ ئۈستىگە ئارتىدىغان ،ئەتراپى يېپىقلىق نەرسىدۇر.
((( يەنى ئەسكەرلەر قونغان يەردە ،ئەگەر ئۇالر ئۇنتۇپ قالغان نەرسىلەر بولسا ،ئۇالرنى يىغىپ ئېلىپ كېلىپ ،ئىگىلىرىگە
تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەفۋاننى ئورۇنالشتۇرىدۇ .سەفۋان ئەسكەرلەرنىڭ ھەممىسى يولغا
چىقىپ كېتىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئورۇنلىرىنى ئاقتۇرۇپ چىقىپ ،ئۇنتۇلۇپ قالغان نەرسىلەر بولسا يىغىپ،
تاڭ ئاتاي دەپ قالغاندا ئەسكەرلەر چۈشكۈن قىلغان يەرنىڭ ئەڭ ئايىغىدىن يولغا چىقىدۇ.
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كەينىدىن چىڭقى چۈش ۋاقتىدا (ئۇالر بەك ئىسسىقالپ كەتكەنلىكتىن چۈشكۈن قىلغان يەرگە) يېتىپ
كەلدۇق .مېنىڭ ئىشىم توغرىسىدا ھاالك بولۇپ كەتكەنلەرمۇ بولدى .بوھتاننىڭ چوڭ قىسمىنى تارقاتقان
كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل ئىدى .بىز مەدىنىگىمۇ كەلدۇق .مەن مەدىنىگە كېلىپ
بىر ئايدەك كېسەل بولۇپ قالدىم .كىشىلەر بوھتانچىالرنىڭ سۆزى بىلەنال بولۇپ كېتىپتۇ .مەن بۇ
ئىشتىن كىچىككىنىمۇ سەزمەپتىمەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كېسىلىمگە بولغان مۇئامىلىسى مېنى
گۇمانغا ساالتتى .مەن (بۇ قېتىم) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن كېسەل بولۇپ قالغاندا ،كۆرىدىغان
مېھرىبانلىقنى كۆرمىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەقەت قېشىمغا كىرىپ« :ئەھۋالىڭىز قانداق؟» دەپ
ساالم قىلىپال قوياتتى .مېنى گۇمانغا سالىدىغىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇشۇ مۇئامىلىسى ئىدى.
مەن بۇ بوھتاننى ئازراق ياخشىلىنىپ ،ھاجىتىمنى ئادا قىلغىلى چىققۇدەك بولغانغا قەدەر ئاڭلىمىدىم.
بىر كۈنى مەن ھاجىتىمنى ئادا قىلغىلى ئۇممۇمىستەھە دېگەن ئايال بىلەن ماناسىئى دېگەن تۈزلەڭلىككە
چىقتىم .ئۇ يەر بىزنىڭ ھاجەت ئادا قىلىدىغان يېرىمىز ئىدى .بىز ھاجەتلىرىمىزنى ئادا قىلغىلى پەقەت
كېچىدىال چىقاتتۇق .ئۆيىمىزگە يېقىن بىر يەرگە تاھارەتخانا سېلىنىشتىن بۇرۇن ،شۇ تۈزلەڭلىككە
تاھارەت قىلغىلى چىقاتتۇق .بۇ چاغدا تېخى بىز بۇرۇنقى ئەرەبلەردەكال تۈزلەڭلىككە تاھارەت قىالتتۇق.
ئۆيلىرىمىزنىڭ يانلىرىدا تاھارەتخانا بولۇشىنى بىر ئەزىيەت دەپ ھىس قىالتتۇق .مەن ۋە ئۇممۇمىستەھە
ھاجەتلىرىمىزنى ئادا قىلغىلى ماڭدۇق .ئۇممۇمىستەھە بولسا ،ئەبۇرەھمى ئىبنى مۇتەللىب ئىبنى ئابدۇ
ماناپنىڭ قىزى ئىدى .ئۇنىڭ ئانىسى سەخرە ئىبنى ئامىرنىڭ قىزى ئىدى .ئۇممۇمىستەھە ئەبۇبەكرىنىڭ
ھامما ئاچىسى ئىدى .ئۇنىڭ ئوغلى بولسا ،مىستەھە ئىبنى ئۇساسە ئىبنى ئۇبباد ئىبنى مۇتەللىب ئىدى.
بىز ھاجەتلىرىمىزنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۆيىمىز تەرەپكە قاراپ ماڭدۇق .ئۇممۇمىستەھە
كىيىمىگە پۇتلىشىپ كېتىپ :مىستەھە ھاالك بولدى -،دېدى .مەن ئۇنىڭغا :ئەجەبمۇ يامان گەپ
قىلدىڭىز ،بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان بىر ئادەمنى تىلالمسىز؟ -دېدىم .ئۇ :ئى گۈدەك قىزىم! ئۇنىڭ
دېگەنلىرىنى ئاڭلىمىدىڭىزمۇ؟ -دېدى .مەن :ئۇ نېمە دېدى؟ -دېدىم.
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ئۇ ماڭا بوھتانچىالرنىڭ گەپلىرىنىڭ ھەممىسىنى دەپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،كېسىلىم تېخىمۇ
ئېغىرالشتى .مەن ئۆيگە قايتىپ كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قېشىمغا كىرىپ« :ئەھۋالىڭىز
قانداق؟» دەپ ساالم بەردى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ماڭا ئاتا ـ ئانامنىڭ قېشىغا بېرىشىمغا
رۇخسەتقىلغىن-،دېدىم.مېنىڭمەقسىتىمبۇئىشنىئۇالردىنئېنىقالشئىدى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
ماڭا رۇخسەت بەردى .مەن ئاتا ـ ئانامنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئانامغا :ئى سۆيۈملۈك ئانا! كىشىلەر نېمە
گەپلەرنى دېيىشىۋاتىدۇ؟ -دېدىم .ئانام :ئى قىزىم! ئۆزىڭىزنى بېسىۋېلىڭ ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،قېشىدا كۈندەشلىرى بار ،ئېرى ياخشى كۆرىدىغان ھەرقانداق بىر چىرايلىق ئايالنىڭ
ئۈستىدىن قېشىدىكى كۈندەشلىرى توال گەپ تاپىدۇ -،دېدى .مەن :سۇبھانەلالھ! كىشىلەر مۇشۇ
گەپنىمۇ قىلىشىپتىمۇ؟ -دېدىم .مەن شۇ كېچىىسى تاكى تاڭ ئاتقانغا قەدەر يىغالپ چىقتىم .يېشىممۇ
توختىمىدى ،ئۇيقۇممۇ كەلمىدى .يىغالش داۋام قىالتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا (بۇ ئىش توغرىسىدا)
ۋەھىيمۇ كېچىكتى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەندىن ئايرىلىپ كېتىش ـ كەتمەسلىك
توغرىسىدا مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب بىلەن ئۇسامە ئىبنى زەيدالرنى چاقىرتتى.
ئۇسامە ئىبنى زەيد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مېنىڭ بوھتاندىن پاك ئىكەنلىكىم بىلەن ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى توغرۇلۇق ئۆزى بىلىدىغان مېھرىبانلىق بىلەن مەسلىھەت بەردى .ئەمما ئەلى
ئىبنى ئەبۇتالىب :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ تائاال سېنىڭ رىزقىڭنى قىسىپ قويمىدى.

نۇر سۈرىسى

ئائىشەدىن باشقا ئايالالرمۇ ناھايىتى كۆپ ،ئەگەر سەن (بۇ ئىشنى) چۆرىدىن سورىساڭ ،ئىشنىڭ
ھەقىقىتىنى دەپ بېرىدۇ -،دەپ مەسلىھەت بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەرىرە ئىسىملىك چۆرىنى
چاقىرتىپ« :ئى بەرىرە! سىز ئائىشەدىن سىزنى گۇمانغا سالغۇدەك بىرەر ئىشنى كۆردىڭىزمۇ؟» دېدى.
بەرىرە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :سېنى ھەق بىلەن ئەۋەتكەن زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،ئەگەر مەن ئۇنىڭدا بىرەر ئىشنى كۆرۇپ قالسام ،ئۇنى كۆرمەسكە سېلىپ يۈرەرمىدىم؟ ئۇ
خېمىر يۇغۇرۇپ ئولتۇرۇپ ئۇخالپ قېلىپ ،ھايۋانالر كېلىپ خېمىرىنى يەپكەتسىمۇ تۇيمايدىغان كىچىك
بىر قىزدۇر -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ كۈنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇلدىن ئىنتىقام ئېلىشنى تەلەپ
قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەرگە چىقىپ« :ئى مۇسۇلمانالر گۇرۇھى! ئەزىيىتى ئايالىمغىچە
يەتكەن كىشىدىن مەن ئۈچۈن كىم ئىنتىقام ئالىدۇ؟ ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
مەن ئايالىمدىن ياخشىلىقتىن باشقىنى كۆرمىدىم .بوھتانچىالر (بوھتاننى) مەن ئۇنى ياخشى دەپال
قارايدىغان ۋە ئاياللىرىمنىڭ قېشىغا (كېرمەكچى بولسا) پەقەت مەن بىلەنال كىرىدىغان بىر كىشىگە
چاتتى» دېدى .سەئد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ پەيغەمبىرى! ئۇ كىشىدىن
سەن ئۈچۈن مەن ئىنتىقام ئالىمەن ،ئەگەر ئۇ كىشى ئەۋس قەبىلىسىدىن بولسا ،ئۇنىڭ گەردىنىگە
(قىلىچ بىلەن) ئۇرىمىز ،ئەگەر ئۇ كىشى خەزرەج قەبىلىسىدىكى قېرىنداشلىرىمىزدىن بولسا( ،سەن
ئۇنى قانداق قىلىش توغرىسىدا) بىزگە بۇيرۇق بەرسەڭ ،بىز سەن بۇيرۇغاندەك قىلىمىز -،دېدى.
ئاندىن خەزرەجنىڭ بېشى بولغان سەئد ئىبنى ئۇبادە قوپۇپ (ئۇ ئەسلىدە ياخشى ،تەقۋادار كىشى
ئىدى .لېكىن ،ئۇنىڭ قەبىلىۋازلىقى تۇتۇپ) سەئد ئىبنى مۇئازغا :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى( ،ئەگەر ئۇ كىشى خەزرەج قەبىلىسىدىن بولسا) ئۇنى سەن ئۆلتۈرەلمەيسەن ۋە ئۆلتۈرۈشكىمۇ
پېتىنالمايسەن -،دېدى .سەئد ئىبنى مۇئازنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى بولغان ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير قوپۇپ
سەئد ئىبنى ئۇبادەگە :يالغان سۆزلەيسەن ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەلۋەتتە بىز
ئۇنى ئۆلتۈرىمىز .سەن مۇناپىق ،شۇڭا مۇناپىق توغرىسىدا جېدەللىشىسەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئەۋس ۋە خەزرەج (ئىككى قەبىلە بىر – بىرىگە قارشى) قوزغىلىپ كەتتى .ھەتتا ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇش
قىلماقچىمۇ بولۇشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەرنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،ئۇالرنى پەسىيىپ قىلىشقا
بۇيرۇپ تۇردى .ئاخىرى ئۇالر پەسەيدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ گەپتىن توختىدى.
مەن شۇ كۈنى بىر كۈن يىغلىدىم .نە ياش توختىسۇن نە ئۇيقۇ كەلسۇن .ئانام بىلەن دادام
يىغىنىڭ مېنىڭ جېگىرىمنى يەپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيتتى .مەن يىغالۋاتقان بىر پەيتتە ئەنسارىلىق
بىر ئايال قېشىمغا كىرىش ئۈچۈن رۇخسەت سورىدى .مەن ئۇنىڭغا رۇخسەت بەردىم .ئۇمۇ قېشىمدا
ئولتۇرۇپ ،مەن بىلەن تەڭ يىغلىدى .بىز شۇ ھالەتتە ئىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ قېشىمىزغا
كىرىپ ،بىزگە ساالم قىلىپ ئولتۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بوھتان ئىشى چىققاندىن بېرى
قېشىمدا ئولتۇرۇپ باقمىغان ئىدى .مېنىڭ ئىشىم توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىر ئايچە ۋەھىي
چۈشمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئولتۇرۇپ بولۇپ ،ﷲ تائاالغا ھەمدى ئېيتتى .ئاندىن« :مەقسەتكە
كەلسەك ،ئى ئائىشە! ماڭا سىز توغرۇلۇق ماۋۇ ـ ماۋۇ سۆزلەر يەتتى .ئەگەر سىز پاك بولسىڭىز ،ﷲ تائاال
سىزنىڭ پاكلىقىڭىزنى ئىسپاتاليدۇ .ئەگەر سىز بىرەر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ سالغان بولسىڭىز ،ﷲ تائاالدىن
گۇناھىڭىزنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەڭ ۋە ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىڭ .چۈنكى ،بەندە گۇناھىنى تونۇپ ئۇنىڭغا
تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزىنى
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تۈگىتىپ بولىشىغا ،يېشىم پۈتۈنلەي توختىدى .ھەتتا مەن بىر تېمىممۇ ياشنىڭ كەلمىگەنلىكىنى
ھېس قىلدىم .ئاندىن دادامغا :مېنىڭ ئورنۇمدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا جاۋاب بېرىڭ -،دېدىم.
دادام :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نېمە دېيىشىمنى
بىلەلمەيۋاتىمەن -،دېدى .ئانامغا :مېنىڭ ئورنۇمدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا جاۋاب بېرىڭ -،دېدىم.
ئانام :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نېمە دېيىشىمنى
بىلەلمەيۋاتىمەن -،دېدى .مەن :مەن تېخى قۇرئاندىن بەك جىق نەرسە بىلىپ كېتەلمىگەن يېشى
كىچىك بىر قىزمەن ،ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن سىلەرنىڭ مۇشۇ سۆزلەرنى
ئاڭالپ ئۇنىڭغا كۆڭلۈڭالردا ئىشەنگەنلىكىڭالرنى بىلدىم .ئەگەر مەن سىلەرگە مەن پاك دېسەم ـ ﷲ
مېنىڭ پاكلىقىمنى بىلىدۇ ،سىلەر ماڭا ئىشەنمەيسىلەر .ئەگەر مەن سىلەرگە ﷲ تائاال مېنىڭ پاكلىقىمنى
بىلىدىغان بىر ئىشنى قىلدىم دەپ ئېتىراپ قىلسام ،سىلەر ماڭا ئىشىنىسىلەر .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،مەن سىلەرگە دېگىلى يۈسۈف ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ:
﴿بۇ ئىشنى نەپسىڭالر سىلەرگە چىرايلىق كۆرسىتىپ قىلغۇزۇپتۇ .مەن پەقەت چىرايلىقچە سەۋر قىلىمەن،
سىلەرنىڭ (مۇشۇ يالغان) سۆزۈڭالرنى كۆتۈرۈشۈمگە ﷲ مەدەتكاردۇر»﴾((( دېگەن سۆزىدىن باشقا بىر
سۆز تاپالمايمەن -،دېدىم ـ دە ،ئۆرۈلۈپال كۆرپەمگە ئۆزەمنى يېنىچە ئېتىپ :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،مەن پاك ،ﷲ تائاال مېنىڭ پاكلىقىمنى ئىسپاتاليدۇ -،دېدىم .لېكىن ،مەن ﷲ
تائاالنى مەن توغرۇلۇق داۋاملىق ئوقۇلۇپ تۇرىدىغان ئايەت نازىل قىلىدۇ دەپ ئويلىمىغان ئىدىم .مەن
ئۆزەمنى كۆڭلۈمدە ﷲ تائاالنىڭ مېنى داۋاملىق ئوقۇلۇپ تۇرىدىغان بىر ئايەتتە تىلغا ئېلىشىدىن بەكمۇ
تۆۋەن ئوياليتتىم .مەن ﷲ تائاالنىڭ مېنىڭ پاكلىقىمنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر چۈشى ئارقىلىق
ئىسپاتلىشىنى ئۈمىد قىالتتىم .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ
تېخى ئورنىدىن مىدىرلىمىغان ئىدى ۋە ئۆيدە بار ئادەملەردىنمۇ بىرسىمۇ (ئۆيدىن) چىقىپ كەتمىگەن
ئىدى .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىي چۈشۈردى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدا ۋەھىي چۈشكەندە كۆرىلىدىغان ئاالمەتلەر كۆرۈلۈشكە باشلىدى.
ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن ۋەھىينىڭ ئېغىرلىقىدىن (قىشنىڭ كۈنلىرىمۇ) ئۇنىڭدىن
مارجاندەك تەرلەر تۈكىلەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىي چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ
كۈلۈپ تۇرۇپ قىلغان بىرىنچى ئېغىز سۆزى« :ئى ئائىشە! خۇش ـ بېشارەت ،بىلىڭكى ،ﷲ تائاال
سىزنىڭ پاكلىقىڭىزنى ئىسپاتلىدى» دېدى .ئانام ماڭا :سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تۇرغىن-،
دېدى .مەن :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇنىڭغا تۇرمايمەن ،مەن (ئاۋۋال)
مېنىڭ پاك ئىكەنلىكىمنى ئىسپاتلىغان ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ـ سانا ئېيتىمەن -،دېدىم .ﷲ تائاال مەن
توغرۇلۇق﴿ :شۈبھىسىزكى ،سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (ئائىشەگە) بوھتان چاپلىدى .بۇ سىلەر ئۈچۈن
يامان ئەمەستۇر( ،سەۋر قىلغانلىقىڭالر بىلەن ساۋابقا ئېرىشىدىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ۋە ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھا ،سەفۋانالرنىڭ پاكلىقى ئاشكارا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن) بەلكى ياخشىدۇر ،بوھتان چاپلىغۇچىالردىن
كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا ،ئۇنىڭغا شۇنچىلىك جازا بېرىلىدۇ ،بوھتاننىڭ چوڭ قىسمىنى تارقاتقان
ئادەم (يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبەي) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىن باشالپ ئون ئايەتنى

چۈشۈردى( .ماڭا بوھتان چاپلىغانالرنىڭ بىرى بولغان) مىستەھە بىزگە تۇغقان كەلگەنلىكى ۋە پېقىر
بولغانلىقى ئۈچۈن ،دادام ئەبۇبەكرى ئۇنىڭغا ياردەم قىالتتى .مېنىڭ پاكلىقىم توغرىسىدىكى بۇ ئون ئايەت
((( يۇسۇف سۈرىسى  18ـ ئايەت.

نۇر سۈرىسى

نازىل بولغاندا ،ئەبۇبەكرى :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مىستەھە ئائىشەگە بوھتان
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن كېيىن كىچىككىنە بىر نەرسە بولسىمۇ ياردەم قىلمايمەن-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ئاراڭالردا ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر
خىش  -ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە ۋە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا (بىر نەرسە) بەرمەسلىككە قەسەم
قىلمىسۇن( ،ئۇالرنىڭ گۇناھىنى) ئەپۇ قىلسۇن ،كەچۈرسۇن ،ﷲ نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى
ياقتۇرمامسىلەر؟ ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

ئەبۇبەكرى :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ﷲ تائاالنىڭ مېنى مەغپىرەت
قىلىشىنى ياقتۇرىمەن -،دەپ مىستەھەگە بۇرۇن قىلىپ كېلىۋاتقان ياردىمىنى يەنە قىلىشقا باشلىدى
ۋە :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇنىڭدىن بۇ ياردەمنى ھەرگىزمۇ توختىتىپ
قويمايمەن -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنىڭ بىرى بولغان زەينەب بىنتى جەھشىدىن مېنىڭ ئىشىم
توغرۇلۇق سوراپ ،ئۇنىڭغا« :ئى زەينەب! (سىز ئائىشە توغرۇلۇق) بىرەر ئىشنى بىلەمسىز ياكى بىرەر
ئىشنى كۆزدىڭىزمۇ؟» دەپ سوراپتۇ .زەينەب :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن قۇلىقىمنى ۋە كۆزۈمنى
ساقاليمەن (يەنى مەن ئاڭلىمىغان ۋە كۆرمىگەن بىر ئىشنى ئاڭلىدىم ۋە كۆردۈم دەپ بۇ ئەزالىرىمغا
بوھتان چاپلىمايمەن) .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇنىڭ توغرىسىدا پەقەت
ياخشىلىقال بىلىمەن -،دەپتۇ .زەينەب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئىچىدە مەن بىلەن
ئۈستۈنلۈك تالىشاتتى .لېكىن ،ئۇنىڭ تەقۋالىقى سەۋەبىدىن ﷲ تائاال ئۇنى (مېنىڭ توغرامدا بىرەر يامان
گەپ قىلىشتىن) ساقالپ قالدى .ئۇنىڭ ھەمشىرىسى بولغان ھەمنەھ بىنتى جەھش ئۇنىڭغا قارشى
چىقىپ ،بوھتانچىالرنىڭ سېپىغا كىرىپ كەتتى .ئىبنى شىھاب :مانا بۇ ،بوھتانچىالر توغرىسىدا بىزگە
يەتكەن ھەدىسلەردۇر -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ زۆھرىدىن رىۋايەت قىلدى.
شۇنىڭدەك ،ئىبنى ئىسھاقمۇ بۇ ھەدىسنى زۆھرىدىن رىۋايەت قىلدى.
﴿شۈبھىسىزكى ،سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (ئائىشەگە) بوھتان چاپلىدى﴾ ئى ئەبۇبەكرىنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەر!﴿بۇسىلەرئۈچۈنيامانئەمەستۇر(،سەۋرقىلغانلىقىڭالربىلەنساۋابقائېرىشىدىغانلىقىڭالر

ئۈچۈنۋەئائىشەرەزىيەلالھۇئەنھا،سەفۋانالرنىڭپاكلىقىئاشكارابولىدىغانلىقىئۈچۈن)بەلكىياخشىدۇر﴾

يەنى بۇ سىلەر ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىدۇر .دۇنيادا راستچىل ئىكەنلىكىڭالر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ،
ئەمما ئاخىرەتتە بولسا ،يۇقىرى ئورۇنغا ئېرىشىسىلەر .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ
(يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ﴾((( دەپ سۈپەتلەنگەن قۇرئاندا ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىڭ پاكلىقى توغرىسىدا ئايەتلەرنى نازىل قىلىشى بىلەن ئىززەتكە ئېرىشىسىلەر .شۇڭا ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ:
خۇش ـ بېشارەت ئېلىڭ .چۈنكى ،سىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئايالى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىزدىن باشقا قىز ئالمىغان ۋە سىزنىڭ پاكلىقىڭىزنى (ئىسپاتالپ) ئاسماندىن
ۋەھىيمۇ چۈشتى -،دېدى.

﴿بوھتان چاپلىغۇچىالردىن كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا ،ئۇنىڭغا شۇنچىلىك جازا بېرىلىدۇ﴾

يەنى بۇ بوھتاننىڭ ئىچىدە بار بولغان كىشىلەر ،يەنى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بوھتان چاپلىغان ھەر بىر كىشىنىڭ ئازابتىن چوڭ بىر نېسىۋىسى بولىدۇ.
﴿بوھتاننىڭ چوڭ قىسمىنى تارقاتقان ئادەم (يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبەي) قاتتىق ئازابقا دۇچار
بولىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بوھتاننى باشلىغان دېگەن بولىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشمۇ،

بوھتانالرنى ئىزدەپ ،سوراپ ،يىغىپ ،ئۇنى تارقاتقان دېگەن بولىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .ئۇ
كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇلدۇر .ﷲ تائاال ئۇنى رەسۋا قىلسۇن ۋە ئۆز رەھمىتىدىن يىراق
قىلسۇن!

*******
ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
بوھتاننى ئاڭلىغان چاغلىرىڭالردا ئەر ـ ئايال مۆمىنلەر نېمىشقا ئۆزلىرىنى ياخشى دەپ قاراپ،
بۇ ئېنىق بوھتان دېمىدى؟﴿ .﴾12ئۇالر نېمىشقا تۆت نەپەر گۇۋاھچىنى كەلتۈرمىدى؟ گۇۋاھچىالرنى
كەلتۈرەلمىگەن ئىكەن ،ئۇالر ﷲ نىڭ نەزىرىدە يالغانچى ھېسابلىنىدۇ﴿.﴾13

اﷲ تائاالنىڭ بوھتاننى تارقاتقان مۆمىنلەرگە كايىغانلىقى
ﷲ تائاال ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا چاپالنغان بوھتانالرغا چېتىلىپ قالغان مۆمىنلەرگە كايىپ
مۇنداق دېدى﴿ :بوھتاننى ئاڭلىغان چاغلىرىڭالردا ئەر  -ئايال مۆمىنلەر نېمىشقا ئۆزلىرىنى ياخشى دەپ
قاراپ ،بۇ ئېنىق بوھتان دېمىدى؟﴾ يەنى ئۇالر مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى بولغان ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
چاپالنغان بۇ بوھتاننى ئاڭلىغان چاغدا ،بۇ بوھتاننى ئۆزلىرىگە سېلىشتۇرۇپ بېقىپ ،ئەگەر بۇ بوھتان
ئۆزلىرىگە اليىق بولمىسا ،مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى بولغان ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئەلۋەتتە بۇنىڭدىن پاك
ئىكەنلىكىنى ئويالپ يېتىپ ،بۇنىڭ ئوپئوچۇق بوھتان ئىكەنلىكىنى نېمە ئۈچۈن ئېيتىمىدى؟
بۇ ئايەت ئەنسارىلىق ئەبۇئەييۇب خالىد ئىبنى زەيد ۋە ئايالى ئۇممۇئەييۇبالرنىڭ دېگەن سۆزلىرىنى
ئۈلگە قىلىش توغرىسىدا چۈشكەن دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ھەقتە ئىمام مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىلىق ئەبۇئەييۇب خالىد
ئىبنى زەيدقا ئايالى ئۇممۇئەييۇب :ئى ئەبۇئەييۇب! سەن كىشىلەرنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ
توغرىسىدا قىلىشقان گەپلىرىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئەبۇئەييۇب :ھەئە ئاڭلىدىم ،بۇ بىر بوھتاندۇر.
ئى ئۇممۇئەييۇب! سەن مۇشۇ ئىشنى قىالمتىڭ؟ -دېدى .ئۇممۇئەييۇب :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،مەن بۇ ئىشنى ھەرگىز قىلمايمەن -،دېدى .ئەبۇئەييۇب :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا سەندىن جىق ياخشى (ئۇنداق بولغان ئىكەن ،ئۇ بۇ ئىشنى
ھەرگىز قىلمايدۇ) -،دېدى .ﷲ تائاال ھەسسان ۋە ئۇنىڭ بوھتانغا قېتىلىپ قالغان سەپداشلىرىنىڭ
دېگەن گەپلىرى توغرىسىدا﴿ :شۈبھىسىزكى ،سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم (ئائىشەگە) بوھتان چاپلىدى.
بۇ سىلەر ئۈچۈن يامان ئەمەستۇر( ،سەۋر قىلغانلىقىڭالر بىلەن ساۋابقا ئېرىشىدىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ۋە

نۇر سۈرىسى

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ،سەفۋانالرنىڭ پاكلىقى ئاشكارا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن) بەلكى ياخشىدۇر ،بوھتان
چاپلىغۇچىالردىن كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا ،ئۇنىڭغا شۇنچىلىك جازا بېرىلىدۇ ،بوھتاننىڭ چوڭ
قىسمىنى تارقاتقان ئادەم (يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۈبەي) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى

چۈشۈرگەن ئىدى ،ئەبۇئەييۇب ۋە ئايالى ئۇممۇئەييۇب قاتارلىقالرنىڭ دېيىشكەن گەپلىرى توغرىسىدا:

﴿بوھتاننى ئاڭلىغان چاغلىرىڭالردا ئەر  -ئايال مۆمىنلەر نېمىشقا ئۆزلىرىنى ياخشى دەپ قاراپ ،بۇ ئېنىق
بوھتان دېمىدى؟﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈردى.

﴿بۇ ئېنىق بوھتان دېمىدى؟﴾ يەنى ئۇالر نېمىشقا :بۇ ،مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھاغا چاپالنغان ئوچۇق بىر بوھتاندۇر دېمىدى؟ ھەمدە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ چىڭقى چۈشتە
سەفۋان ئىبنى مۇئەتتەلنىڭ تۆگىسىگە مىنىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە بارلىق ئەسكەرلەرنىڭ قېشىغا
ئاشكارا كېلىشىمۇ ،بۇ ئىشنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن يۈز بېرىپ قالمىغانلىقىدا شەك قىلدۇرمايدۇ.
ئەگەر بۇ ئىش ئۇالردىن يۈز بېرىپ قالدى دەپ پەرەز قىلىنسا ،ئۇالر ئەسكەرلەرنىڭ قېشىغا بىللە ۋە
ئاشكارا كەلمەستىن ،بەلكى يوشۇرۇن (ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا) كېلەتتى .ئۇالر بىللە ۋە ئاشكارا كەلگەن
ئىكەن ،بۇالرنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا توغرىسىدا دېگەن گەپلىرىنىڭ ھەممىسى يالغان ۋە ئوپئوچۇق
بوھتانئىكەنلىكىئىسپاتلىنىدۇ.
﴿ئۇالر نېمىشقا تۆت نەپەر گۇۋاھچىنى كەلتۈرمىدى؟ گۇۋاھچىالرنى كەلتۈرەلمىگەن ئىكەن ،ئۇالر
ﷲ نىڭ نەزىرىدە يالغانچى ھېسابلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالر نېمىشقا دېگەن گەپلىرىنىڭ توغرىلىقىغا تۆت

گۇۋاھچىنى ئېلىپ كېلەلمىدى؟ ئەگەر ئۇالر تۆت گۇۋاھچىنى كەلتۈرەلمىسە ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
يالغانچى ۋە ھەقتىن چەتنەپ كەتكۈچى ھېسابلىنىدۇ.

*******
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
سىلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﷲ نىڭ پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى ،بوھتان چاپلىغىنىڭالر
ئۈچۈن ئەلۋەتتە چوڭ ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴿ .﴾14ئۆز ۋاقتىدا بوھتاننى تىلىڭالر بىلەن تارقاتتىڭالر،
بىلمەيدىغان نەرسەڭالرنى ئېغىزىڭالرغا ئالدىڭالر ،ئۇنى سەل چاغلىدىڭالر ،ھالبۇكى ،ﷲ نىڭ
نەزىرىدە ،ئۇ چوڭ گۇناھتۇر﴿.﴾15

اﷲ تائاالنىڭ بوھتان چاپلىغۇچىالرنىڭ تەۋبە قىلىشقا ئۇتۇق ئاتا قىلىپ
بېرىش بىلەن ئۇالرغا قىلغان مەرھەمىتى
﴿سىلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﷲ نىڭ پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى﴾ يەنى :ئى ئائىشەگە
بوھتان چاپلىغۇچىالر! سىلەرنىڭ دۇنيادا قىلغان تەۋبەڭلەرنى قوبۇل قىلىش ۋە ئاخىرەتكە ئىمانىڭالر
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى كەچۈرۈۋېتىشتىن ئىبارەت (سىلەرگە) قىلغان مەرھەمىتى
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ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى﴿ ،بوھتان چاپلىغىنىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە چوڭ ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴾

بۇ كەچۈرۈلۈش مىستەھە ،ھەسسان ۋە زەينەب بىنتى جەھشىنىڭ ھەمشىرىسى ھەمنە بىنتى جەھشى
قاتارلىقالردەك ﷲ تائاال ئىماننى رىزىق قىلىپ بەرگەن ئادەملەرنىڭ (بوھتان چاپالپ قالغانلىقى
سەۋەبىدىن) ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر .ئەمما مۇناپىقالرنىڭ ئىچىدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھاغا بوھتان چاپلىغان ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرى بولسا ،بۇ
ئايەتتە گۇناھلىرى كەچۈرۈلۈپ كەتكەنلەرنىڭ قاتارىغا كىرمەيدۇ((( .چۈنكى ،بۇ مۇناپىقالرنىڭ چاپلىغان
بوھتانىغا تەڭ كەلگۈدەك ئىمانى ۋە بىرەر ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلىرى يوقتۇر .شۇنىڭدەك ،مۇئەييەن بىر
يامان قىلمىشقا (بۇ قىلمىشقا مۇنداق ئازاب كېلىدۇ دەپ) سېلىنغان تەھدىتمۇ شۇ يامان قىلمىشقا تەۋبە
قىلماسلىقىغا ۋە ياكى شۇ يامان قىلمىشقا تەڭ كېلىدىغان ياكى ئۇنى بېسىپ چۈشىدىغان بىرەر ياخشى
ئەمەل ـ ئىبادەتنىڭ بولماسلىقىغا قارىتا بولىدۇ.
﴿ئۆز ۋاقتىدا بوھتاننى تىلىڭالر بىلەن تارقاتتىڭالر﴾ مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۈبەير بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :بىر ـ بىرىڭالرغا سۆز يەتكۈزدۈڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .يەنى :مەن بۇ گەپنى
پاالنىدىن ئاڭلىدىم ۋە پاالنى مۇنداق دەپتىمىش -،دېگەنگە ئوخشاش.
بۇ ئايەتنىڭ باشقا بىر خىل بىر ئوقۇلۇشى بولۇپ ،ئۇ ئوقۇلۇشىغا ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى:
سىلەر ئۇ بوھتاننى تىللىرىڭالر بىلەن داۋامالشتۇردۇڭالر دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿بىلمەيدىغان نەرسەڭالرنى ئېغىزىڭالرغا ئالدىڭالر﴾ يەنى سىلەر بىلمەيدىغان نەرسەڭلەرنى
سۆزلىدىڭالر.

﴿ئۇنى سەل چاغلىدىڭالر ،ھالبۇكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ،ئۇ چوڭ گۇناھتۇر﴾ يەنى ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا توغرىسىدا بوھتانالرنى توقۇدۇڭالر ۋە ئۇنى ئاددىي كۆردۈڭالر .ئەگەر ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى بولمىغان تەقدىردىمۇ ،بوھتان چاپالش ئاددىي ئىش ئەمەس
تۇرسا ،پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى ۋە ئۇالرنىڭ كاتتىسى بولغان ،ئۇ ساۋاتسىز پەيغەمبەر مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالىغا بوھتان چاپالش قانداقمۇ ئاددىي ھېسابالنسۇن؟ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ
چوڭ گۇناھ ھېسابلىنىدىغان ئىش بولسا ،پەيغەمبەرنىڭ ئايالىنىڭ ئۈستىدىن گەپ تېپىشتۇر .شۇڭا ﷲ
تائاال بۇنداق بوھتانالرغا كايىيدۇ .ﷲ تائاال بىرەر پەيغەمبەرنىڭ ئايالىغا بۇنداق ئىشنى پۈتۈۋەتمىگەن.
ﷲ تائاال ھەرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ .ﷲ تائاال شۇنداق ئىشنى قىلىشنى پۈتۈۋەتمىگەن تۇرسا ،دۇنيا ـ
ئاخىرەتتە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئەڭ ئېسىلى ۋە ئادەم بالىلىرىنىڭ ئەڭ ئېسىلىنىڭ ئايالى بولغان
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادا بۇ ئىش قانداقمۇ يۈز بەرسۇن!؟ شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنى سەل
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چاغلىدىڭالر ،ھالبۇكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ،ئۇ چوڭ گۇناھتۇر﴾

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر
كىشى ﷲ تائاالنىڭ ئاچچىغىنى كەلتۈرۈپ قويىدىغان ۋە (گۇناھىنىڭ) قەيەرگىچە يېتىدىغانلىقىنى
بىلمەيدىغان بىر سۆزنى قىلىپ قويىدۇ ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىنى شۇ سۆزىنىڭ سەۋەبى بىلەن (چوڭقۇرلىقى)
ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىلىقىدىنمۇ چوڭقۇر بولغان دوزاخقا تاشاليدۇ» .يەنە بىر رىۋايەتتە« :بىپەرۋالىق
قىلىپ سۆزلەپ قويىدۇ» دەپ كەلدى.
((( مىستەھە ،ھەسسان ۋە زەينەب قاتارلىقالر بوھتان چاپلىغانلىقى ئۈچۈن  80قامچا ئۇرۇلدى.

نۇر سۈرىسى

*******
ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ئۇنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا ،نېمىشقا مۇنداق سۆزلەرنى قىلىش بىزگە مۇناسىپ ئەمەس ،ئى ﷲ!
سەن پاكتۇرسەنكى ،بۇ چوڭ بوھتاندۇر دېمىدىڭالر﴿ .﴾16ﷲ سىلەرگە نەسىھەت قىلىدۇكى ،ئەگەر
مۆمىن بولساڭالر ،ھەرگىز قايتا مۇنداق سۆزلەرنى قىلماڭالر﴿ .﴾17ﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى
ۋە گۈزەل ئەدەب ـ ئەخالقالرنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئايەتلەرنى بايان قىلىدۇ ،ﷲ (بەندىلەرگە
پايدىلىق ئىشالرنى) ئوبدان بىلگۈچىدۇر( ،تەدبىر قوللىنىشتا ۋە شەرىئىتىنى بەرپا قىلىشتا) ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾18

اﷲ تائاالنىڭ يەنە بىر قېتىم كايىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۆمىنلەرگە يەنە بىر قېتىم كايىدى .ئۇالر ئەڭ ئېسىل ۋە ياخشى كىشى
توغرىسىدا ئۇنىڭغا مۇناسىپ كەلمەيدىغان گەپنى قىلماقچى بولغاندا ،ئۆزلىرىنى ياخشى دەپ گۇمان
قىلىشى ۋە (كاللىلىرىغا) ئۆزلىرىنى ياخشى دەپ گۇمان قىلىشتىن باشقىسىنى كەلتۈرمەسلىكى الزىم
ئىدى (((.ئەگەر ئۇالرنىڭ دىللىرىغا شەيتاننىڭ ۋەسۋەسە قىلىشى ياكى يامان خىيال قىلىش بىلەن بىرەر
يامان گۇمان كېلىپ قالغان بولسا ،ئۇنى سۆزلىمەسلىك الزىم ئىدى .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۈممىتىم دىللىرىغا كېچىپ قالغان يامان ئىشنى سۆزلىمىگەن ياكى ئەمەلىيتىدە
قىلمىغانال بولسا ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ (يامان ئىشنى دىللىرىغا كەلتۈرگەن گۇناھىنى) كەچۈرۈۋېتىدۇ»
دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلم رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا ،نېمىشقا مۇنداق سۆزلەرنى قىلىش بىزگە مۇناسىپ ئەمەس ،ئى ﷲ
سەن پاكتۇرسەنكى ،بۇ چوڭ بوھتاندۇر دېمىدىڭالر﴾ يەنى سىلەر نېمىشقا :بىزگە بۇ سۆزلەرنى سۆزلەش

ۋە بىر كىشىگە بۇ سۆزلەرنى قىلىش اليىق ئەمەس .ئى ﷲ! سېنى ھەممە كەمچىلىكتىن پاك دەپ
بىلىمىز ،بۇ سۆزنىڭ پەيغەمبىرىڭ ۋە دوستۇڭنىڭ ئايالى توغرىسىدا دېيىلىشى چوڭ بوھتاندۇر-،
دېمىدىڭالر؟

﴿ﷲ سىلەرگە نەسىھەت قىلىدۇكى ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ھەرگىز قايتا مۇنداق سۆزلەرنى
قىلماڭال﴾ يەنى كەلگۈسىدە ﷲ تائاال سىلەرنى مۇشۇنىڭدەك ئىشنىڭ يەنە يۈز بېرىپ قېلىشىدىن
(تەھدىت قىلىپ) توسىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر مۆمىن بولساڭالر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر

ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىگە ئىمان ئېيتقان بولساڭالر ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ھۆرمەتلىسەڭلەر.
ئەمما بۇالرغا ئىمان ئېيتمىغانالر بولسا ،ئۇنىڭ ھۆكمى باشقىچە بولىدۇ.

((( چۈنكى ئىنسان باشقىالرنى ئۆزىگە سېلىشتۇرىدۇ ،ئەگەر ئۆزى ياخشى ئادەم بولسا ،باشقىالرنىمۇ ياخشى دەپ گۇمان
قىلىدۇ ،ئەگەر ئۆزى ئەسكى ئادەم بولسا ،باشقىالرنىمۇ شۇنداق دەپ قارايدۇ.
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﴿ﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە گۈزەل ئەدەب  -ئەخالقالرنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان)
ئايەتلەرنى بايان قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە ھېكمەتلىرىنى بايان
قىلىپ بېرىدۇ﴿ .ﷲ (بەندىلەرگە پايدىلىق ئىشالرنى) ئوبدان بىلگۈچىدۇر( ،تەدبىر قوللىنىشتا ۋە
شەرىئىتىنى بەرپا قىلىشتا) ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾

*******
ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈ
مۆمىنلەر ئۈستىدە يامان سۆزلەرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان ئادەملەر ،شۈبھىسىزكى،
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا قالىدۇ ،ﷲ (سىرالرنى ۋە نىيەتلەرنى) بىلىپ تۇرىدۇ ،سىلەر
بىلمەيسىلەر﴿.﴾19

مۆمىنلەر توغرىسىدا يامان سۆزلەرنىڭ تارقىلىشىنى ياقتۇرىدىغان كىشىلەرگە
كايىش
ﷲ تائاال بۇ (ئۈچىنچى) قېتىملىق كايىشىدا يامان سۆزلەرنى ئاڭلىغان ،شۇ سۆز كاللىسىدا قېلىپ
قالغان ۋە ئۇنى كىشىلەر ئارىسىدا تارقاتماستىن ۋە يايماستىن ئازراق سۆزلەپ قالغان كىشىلەرگە كايىپ
مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىنلەر ئۈستىدە يامان سۆزلەرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان ئادەملەر﴾ يەنى مۆمىنلەر
توغرىسىدا يامان سۆزلەرنىڭ مەيدانغا ئاشكارا بولۇپ چىقىشىنى خااليدىغانالر﴿ ،شۈبھىسىزكى ،دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴾ يەنى دۇنيادا جازاغا ،ئاخىرەتتە ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
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﴿ﷲ (سىرالرنى ۋە نىيەتلەرنى) بىلىپ تۇرىدۇ ،سىلەر بىلمەيسىلەر﴾ يەنى سىلەر بارلىق ئىشالرنى
ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،توغرا ئىش قىلغان بولىسىلەر .ئىمام ئەھمەد سەۋباندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە
ئەزىيەت بەرمەڭالر .ئۇالرنىڭ (قىلغان ئىشلىرىنى) سۆكمەڭالر .ئۇالرنىڭ ئەيىبلىرىنى ئىزدىمەڭالر.
چۈنكى ،كىمكى مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ئەيىبىنى ئىزدىسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەيدۇ ـ
دە ،ئۇنىڭ ئەيىبىنى (ھەتتا ئۇ ئۆيىدىكى چاغدا) ئېچىۋېتىدۇ».

*******
ﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

نۇر سۈرىسى

ﷲ نىڭ سىلەرگە پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى (سىلەرنى قاتتىق جازااليتتى) ،ﷲ
شەپقەتلىكتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾20ئى مۆمىنلەر! شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمەڭالر ،كىمكى
شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىدىكەن ،شەيتان ئۇنى قەبىھ (سۆز  -ھەرىكەتلەر)گە ،يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ،
ﷲ نىڭ سىلەرگە پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى ،سىلەردىن ھېچ ئادەم ئەبەدي پاك بولماس ئىدى
ۋە لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى پاك قىلىدۇ ،ﷲ سىلەرنىڭ (سۆزلىرىڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(نىيەتلىرىڭالرنى)بىلىپتۇرغۇچىدۇر﴿.﴾21

اﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتىنى ئەسلىتىش ۋە شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ
كېتىشتىن ئاگاھالندۇرۇش
﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى (سىلەرنى قاتتىق جازااليتتى) ،ﷲ
شەپقەتلىكتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى،

ئىش باشقىچە بوالتتى .لېكىن ،ﷲ تائاال بەندىلىرىگە شەپقەتلىكتۇر ۋە مېھرىباندۇر .شۇڭا بوھتان
چاپالپلىغانلىقىغا تەۋبە قىلغانالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن جازا ئىجرا قىلىنىشقا
تېگىشلىك بولۇپ ،جازا بىلەن ئۆزلىرىنى پاكلىماقچى بولغانالرنى شۇنداق پاكلىدى.

﴿ئى مۆمىنلەر! شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمەڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭ يوللىرىغا ۋە ئۇ بۇيرۇغان
ئىشالرغا ماڭماڭالر﴿ .كىمكى شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىدىكەن ،شەيتان ئۇنى قەبىھ (سۆز  -ھەرىكەتلەر)
گە ،يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ﴾ بۇ ،ئۆزى قىسقا ،ئەمما مەنىسى ئەڭ چوڭقۇر ۋە تۈزىلىشى ئەڭ چىرايلىق
سۆز بىلەن مۆمىنلەرنى شەيتاننىڭ يوللىرىغا ئەگىشىشتىن ئاگاھالندۇرۇشتۇر.
﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى ،سىلەردىن ھېچ ئادەم ئەبەدىي پاك
بولماس ئىدى﴾ يەنى ﷲ تائاال خالىغان كىشىگە ئۇنىڭ تەۋبە قىلىشىنى نېسىپ قىلمىغان ۋە دىلالرنى

شېرىكتىن ،بۇزۇقلۇقتىن ،مەنىۋىي كىرلىكتىن ۋە ناچار ئەخالقالردىن پاكىزلىمىغان بولسا ئىدى ،ھېچ
كىشى ئۆزىگە پاكلىق ۋە ياخشىلىق كەلتۈرەلمەيتتى﴿ .ۋە لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى پاك قىلىدۇ﴾
يەنى بەندىلىرىدىن خالىغاننى پاك قىلىدۇ .خالىغاننى ئازدۇرىدۇ ۋە خالىغاننى ئازغۇنلۇق ھاالكەتلىرىگە
ئاپىرىپتاشاليدۇ.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ (سۆزلىرىڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيەتلىرىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كىمنىڭ ھىدايەتكە،
كىمنىڭ ئازغۇنلۇققا ھەقلىق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

*******
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ئاراڭالردا ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر خىش  -ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە ۋە دىن
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يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا (بىر نەرسە) بەرمەسلىككە قەسەم قىلمىسۇن( ،ئۇالرنىڭ گۇناھىنى) ئەپۇ
قىلسۇن ،كەچۈرسۇن ،ﷲ نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلەر؟ ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾22

قول ئىلكىدە بار كىشىلەرنى سەدىقە بېرىشكە ۋە كەچۈرۈۋېتىشكە
رىغبەتلەندۈرۈش
﴿ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر خىش  -ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە ۋە دىن يولىدا ھىجرەت
قىلغانالرغا (بىر نەرسە) بەرمەسلىككە قەسەم قىلمىسۇن﴾ ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا بىر نەرسە بەرمەسلىككە

قەسەم قىلماسلىق بولسا ،ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەتنى ئۇرنىتىشقا مۇۋاپىق يولدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالرنىڭ گۇناھىنى) ئەپۇ قىلسۇن ،كەچۈرسۇن﴾ يەنى ئۇالردىن ئۆتۈلۈپ قالغان
خاتالىقالرنى ۋە ئەزىيەتلەرنى كەچۈرۈۋەتسۇن .بۇ ،بەندىلەر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغان بولسىمۇ،
ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى تېزال جازاغا تارتماسلىقى ۋە ئۇالرغا قىلغان مەرھەمىتى ۋە مېھرىبانلىقىدۇر.
بۇ ئايەت بىز يۇقىرىدىكى ھەدىستە بايان قىلىپ ئۆتكەندەك ،مىستەھە ئىبنى ئۇساسە ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئۈستىدىن گەپ قىلىپ قويغانلىقى ئۈچۈن( ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پاكالنغاندىن
كېيىن) ئەبۇبەكرى مىستەھەگە قىلىۋاتقان ياردىمىنى قىلماسلىققا قەسەم ئىچكەن ۋاقتىدا چۈشكەن.
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پاكلىقىنى ئىسپاتالپ ۋەھىي چۈشۈرۈپ،
شۇنىڭ بىلەن ،بارلىق مۆمىنلەرنىڭ كۆڭلى خۇشاللىنىپ ئارامىغا چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال
مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ سالغانالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
بوھتان چاپلىغانلىقنىڭ جازاسىغا ھەقلىق بولغانالرغا جازا ئىجرا قىلىپ بولۇپ ،ئاندىن ئەبۇبەكرىنى
ئۆزىنىڭ يېقىنى ۋە تۇغقىنى بولغان مىستەھە ئىبنى ئۇساسەگە مېھرىبانلىق قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشكە
باشلىدى .چۈنكى ،ئۇ ئەبۇبەكرىنىڭ ھامما ئاچىسىنىڭ بالىسى ئىدى .ئۇ مىسكىن بولۇپ ،ئۇنىڭ
ئەبۇبەكرى ياردەم قىلىپ بەرگەن مال ـ مۈلكىدىن باشقا نەرسىسى يوق ئىدى .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ يولىدا
ھىجرەت قىلغان مۇھاجىرالردىن ئىدى .ئەمما ئۇ بوھتان چاپلىغۇچىالرنىڭ سېپىگە كىرىپ قالدى .ﷲ
تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى .ئۇنىڭغا (بوھتان چاپلىغانلىقىنىڭ) جازاسىمۇ ئىجرا قىلىندى.
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بولسا ،سېخىيلىك بىلەن تونۇلغان ئادەم ئىدى .ئۇ ،ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا
ۋە يات كىشىلەرگە بەك كۆپ ياردەم قىالتتى.
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ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاراڭالردا ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر خىش  -ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە
ۋە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا (بىر نەرسە) بەرمەسلىككە قەسەم قىلمىسۇن( ،ئۇالرنىڭ گۇناھىنى)
ئەپۇ قىلسۇن ،كەچۈرسۇن ،ﷲ نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلەر؟ ﷲ ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايىتى چۈشۈپ ،مۇكاپاتنىڭ قىلغان ئىشنىڭ

تىپىدىن بولىدىغانلىقى بايان قىلدى .يەنى خۇددى سەن ساڭا خاتالىق ئۆتكۈزۈپ سالغان كىشىنى ئەپۇ
قىلغىنىڭدەك ۋە كەچۈرۋەتكىنىڭدەك ،بىزمۇ سېنى ئەپۇ قىلىمىز ۋە كەچۈرۈۋېتىمىز -،دەپ بايان قىلىپ:
﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلەر؟﴾ دېدى .بۇ ۋاقتىدا ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز سېنىڭ مەغپىرىتىڭنى شەكسىز ياقتۇرىمىز دەپ ،مىستەھەگە قىلىپ كېلىۋاتقان

نۇر سۈرىسى

ياردىمىنى قىلىشقا باشلىدى ۋە :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن بۇنىڭدىن ياردەمنى
ھەرگىزمۇ توختىتىپ قويمايمەن( ،مەن بۇنىڭغا ياردەم قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالنىڭ مېنى مەغپىرەت
قىلىشىدىن ئىبارەت ئەڭ چوڭ پايدىغا ئېرىشكەنلىكىم ئۈچۈن) مەن بۇنىڭدىن ئۆزەمگە پايدا يەتكۈزۈشنى
ھەرگىز سورىمايمەن -،دېدى .شۇڭا ئەبۇبەكرى ھەقىقىي راستچىل ھېسابالندى .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن
ۋە ئۇنىڭ قىزىدىن رازى بولسۇن!

*******
ﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ
يامان ئىشتىن بىخەۋەر ئىپپەتلىك مۆمىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە چوقۇم
لەنەتكە ئۇچرايدۇ (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنىدۇ) ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾23
شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرنىڭ تىللىرى ،قوللىرى ۋە پۇتلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ﴿ .﴾24شۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ،
ئۇالر ﷲ نىڭ ئاشكارا ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴿.﴾25

يامان ئىشتىن بىخەۋەر ئىپپەتلىك مۆمىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالرغا
قىلىنغان تەھدىت
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ يامان ئىشتىن بىخەۋەر ،ئىپپەتلىك مۆمىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالرغا
سالغان تەھدىدىدۇر( .باشقا مۆمىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالرغا قىلىنغان) بۇ تەھدىدنىڭ ئىچىگە
مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىغا قارا چاپاليدىغانالرنىڭ كىرىشى ئەلۋەتتە ھەقلىقتۇر .خۇسۇسەن ،بۇ ئايەتلەرنىڭ
چۈشۈشىگە سەۋەبچى بولغان ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا قارا چاپلىغان ۋە چاپاليدىغانالرنىڭ كىرىشى
تېخىمۇ ھەقلىقتۇر .شۇڭا بارلىق ئالىمالر بۇ ئايەتلەر چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانى تىللىغان ياكى ئۇنىڭغا بوھتان چاپلىغان كىشىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىدا بىرلىككە كەلدى.
چۈنكى ،ئۇ كىشى قۇرئانغا چوڭلۇق قىلغان ھېسابلىنىدۇ .شۇنداقال ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ باشقا
ئاياللىرىغا بوھتان چاپلىغانالرمۇ كاپىر بولىدۇ.
﴿يامان ئىشتىن بىخەۋەر ئىپپەتلىك مۆمىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە چوقۇم
لەنەتكە ئۇچرايدۇ (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:

﴿ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر (يەنى ﷲ ۋە رەسۇلۇلال يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى
قىلىدىغانالر) نى ﷲ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا خار قىلغۇچى ئازابنى
تەيياراليدۇ﴾((( ئابدۇرراھمان ئىبنى زەيد مۇنداق دېدى :بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
((( ئەھزاب سۈرىسى  57ـ ئايەت.
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ۋە شۇنىڭدەك باشقا مۇسۇلمانالرغا بوھتان چاپلىغانالرغا بولىدىغان لەنىتىدۇر .لېكىن ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھاغا بوھتان چاپلىغانالر بۇ لەنەتنىڭ بېشىدىدۇر.
ئىبنى ھاتەم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر ھاالك قىلغۇچى يەتتە خىل گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر» دېدى .ساھابىلەر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇالر قايسىالر؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر ﷲ غا شېرىك
كەلتۈرۈش ،سېھرىگەرلىك قىلىش ،ﷲ تائاال ئۆلتۈرۈشنى چەكلىگەن جانالرنى بىگۇناھ ئۆلتۈرۈۋېتىش،
جازانە يېيىش ،يېتىمالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى يەۋېلىش ،جىھاد مەيدانىدىن قېچىش ،پاك ،ئىپپەتلىك
تەقۋادار ئايالالرغا بوھتان چاپالشتۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرنىڭ تىللىرى ،قوللىرى ۋە پۇتلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
ئۇالرنىڭزىيىنىغاگۇۋاھلىقبېرىدۇ﴾ئىبنىئەبۇھاتەمئىبنىئابباسنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:

بۇ كىشىلەر مۇشرىكالردۇر .ئۇالر جەننەتكە پەقەت ناماز ئوقۇغان مۆمىنلەرنىڭال كىرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،بىر
ـ بىرىگە :بۇ ياققا كېلىڭالر( ،بىز دۇنيادىكى قىلمىشلىرىمىزدىن) تېنىۋااليلى! -دېيىشىدۇ ـ دە ،تېنىۋالىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلىۋېتىدۇ( .ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا) ئۇالرنىڭ قوللىرى
ۋە پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ ۋە ئۇالر ﷲ تائاالدىن بىر ئېغىز سۆزنىمۇ يوشۇرۇپ قااللمايدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىدا ئىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەتتا ئېغىز چىشلىرى كۆرىنىپ قالغۇچە كۈلدى .ئاندىن:
«سىلەر مېنىڭ نېمىگە كۈلگەنلىكىمنى بىلەمسىلەر؟» دېدى .بىز :ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
بىلىدۇ -،دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بەندە پەرۋەردىگارىغا :ئى پەرۋەردىگارىم! سەن مېنى
زۇلۇمدىن ساقالپ قالمامسەن؟ -دەيدۇ .پەرۋەردىگارى :ساقالپ قالىمەن -،دەيدۇ .بەندە :مەن ئۆزەمگە
ئۆزەم گۇۋاھچى بولۇشنى خااليمەن -،دەيدۇ .پەرۋەردىگارى :بۈگۈن ئۆزەڭگە ئۆزەڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭ
ۋە (سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى يازغان) ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەرنىڭ گۇۋاھ بولۇشلىرى يېتەرلىك-،
دەيدۇ .ئاندىن بەندىنىڭ ئېغىزى پېچەتلىۋېتىلىدۇ ۋە ئەزالىرىغا :سۆزلىگىن! -دېيىلىدۇ .ئەزالىرى
بەندىنىڭ قىلمىشلىرىنى سۆزلەيدۇ .ئاندىن بەندىنىڭ (ئېغىزىدىكى پېچەت ئېلىۋېتىلىپ) سۆزلەشكە
رۇخسەت قىلىنىدۇ .بەندە( :ئەزالىرىغا) يوقۇلۇڭالر( .مەندىن) يىراق بولۇڭالر .مەن ئۆزەمنى سىلەردىن
قوغدىغانتىم -،دەيدۇ» دېدى.

﴿شۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى بىرىدۇ ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئاشكارا ھەق
ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ۋەدىسىدە ،تەھدىدىدە ۋە ھېساب ئېلىشىدا ھېچ زۇلۇم
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قىلمايدىغان ،ئادىل زات ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.

*******
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
يامان ئايالالر يامان ئەرلەرگە اليىقتۇر ،يامان ئەرلەر يامان ئايالالرغا اليىقتۇر ،ياخشى ئايالالر ياخشى

نۇر سۈرىسى

ئەرلەرگە اليىقتۇر ،ياخشى ئەرلەر ياخشى ئايالالرغا اليىقتۇر ،ئەنە شۇالر ئۇالرنىڭ چاپلىغان بوھتانلىرىدىن
پاكتۇر ،ئۇالر مەغپىرەتتىن( ،نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردىكى) ئېسىل رىزىقتىن بەھرىمەن بولىدۇ﴿.﴾26

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئادەم ئەۋالدىنىڭ ئەڭ ياخشىسىنىڭ ئايالى
بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ياخشى ئايال ئىكەنلىكى
ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :يامان سۆز يامان ئەرلەرگە اليىقتۇر ،يامان ئەرلەر يامان
سۆزگە اليىقتۇر ،ياخشى ئەرلەر ياخشى سۆزگە اليىقتۇر .بۇ ئايەت ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىلەن بوھتانچىالر
توغرىسىدا چۈشكەن -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد ،ئەتا ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،
شەئبى ،ھەسەن ئىبنى ئەبۇھەسەنبەسري ،ھەبىب ئىبنى ئەبۇسابىت ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ شۇنداق
دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ مەنىنى توغرا دەپ قارىدى .يەنى ئەسكى سۆز ئەسلىدە ئەسكى ئادەملەرگە،
ياخشى سۆز ياخشى ئادەملەرگە اليىقتۇر .مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرى ئەسلىدە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ
ئۈستىدىن تاپقان سۆزلەرگە اليىقتۇر .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بولسا ،ئۇالردىن خالىيدۇر ۋە ئۇ پاكلىققا
اليىقتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە شۇالر ئۇالرنىڭ چاپلىغان بوھتانلىرىدىن پاكتۇر﴾
ئابدۇرراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :يامان ئايالالر
يامان ئەرلەرگە اليىقتۇر ،يامان ئەرلەر يامان ئايالالرغا اليىقتۇر ،ياخشى ئايالالر ياخشى ئەرلەرگە اليىقتۇر،
ياخشى ئەرلەر ياخشى ئايالالرغا اليىقتۇر -،دېدى.
ئايەتكە بېرىلگەن بۇ مەنە بىلەن يۇقىرىدا بېرىلگەن مەنىنىڭ بېرىدىغان مەزمۇنى بىردۇر .يەنى
ﷲ تائاالنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى قىلىپ بېرىشى ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ياخشى ئايال بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .چۈنكى ئۇ ،ئادەم بالىسىنىڭ ئىچىدە ئەڭ
ياخشىسىنىڭ ياخشىسى بولغان بىر كىشىنىڭ ئايالىدۇر .ئەگەر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا يامان ئايال بولغان
بولسا ،ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى بولۇشقا شەرىئەت قائىدىسى بويىچىمۇ اليىق بولمايتتى ۋە
ﷲ تائاالمۇ شۇنداق ئورۇنالشتۇرمايتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە شۇالر ئۇالرنىڭ چاپلىغان
بوھتانلىرىدىن پاكتۇر﴾ يەنى ئۇالر بوھتانچىالر ۋە دۈشمەنلەر چاپلىغان سۆزلەردىن يىراقتۇر.
﴿ئۇالر مەغپىرەتتىن (بەھرىمەن بولىدۇ)﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە يالغان توقۇلغانلىقى سەۋەبىدىن
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىشى بىلەن بەھرىمەن بولىدۇ(﴿ .نازۇ نېمەتلىك
جەننەتلەردىكى)ئېسىلرىزىقتىنبەھرىمەنبولىدۇ﴾بۇئايەتتەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئاياللىرىنىڭ
جەننەتكەكىرىدىغانلىقىغاۋەدەبېرىلگەن.

*******
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
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ئى مۆمىنلەر! باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە (كىرىشكە) ئىجازەت سورىمىغىچە ۋە ئۆي ئىگىسىگە ساالم
بەرمىگىچە كىرمەڭالر ،ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشىڭالر (يەنى بۇ گۈزەل ئەخالق  -ئەدەبكە ئەمەل
قىلىشىڭالر) ئۈچۈن بۇ (يەنى ئىجازەت سوراپ ۋە ساالم بېرىپ كىرىش ئۇشتۇمتۇت كىرىشتىن) سىلەرگە
ياخشىدۇر﴿ .﴾27ئەگەر باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىدە ھېچ ئادەم بولمىسا سىلەرگە ئىجازەت بېرىلمىگىچە
كىرمەڭالر ،ئەگەر سىلەرگە قايتىڭالر دېيىلسە قايتىپ كېتىڭالر ،قايتىپ كېتىش سىلەر ئۈچۈن ئەڭ
ياخشىدۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلىدىغان ئەمەللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾28شەخسى تۇرالغۇ
بولمىغان (يەنى دۇكان  -سارايالرغا ئوخشاش) ئۆيلەرگە ھاجىتىڭالر چۈشۈپ كىرسەڭالر ،سىلەرگە ھېچ
گۇناھ يوقتۇر ﷲ سىلەرنىڭ ئاشكارىلىغىنىڭالرنىمۇ ،يوشۇرغىنىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ﴿.﴾29

ئۆيگە كىرگەندە رۇخسەت سوراش ۋە ئۆيگە كىرىش قائىدىلىرى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە ئۆگەتكەن شەرىئەت قائىدىلىرىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى
ئۆزلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن باشقا ئۆيلەرگە كىرگەندە ،كىرىشتىن بۇرۇن ئىزنى سوراشقا ،كىرگەندىن كېيىن
ساالم قىلىشقا بۇيرۇدى .كىرىشكە ئىزنى سورىغاندا ئۈچ قېتىمغىچە ئىزنى سوراش الزىمدۇر .ئەگەر (ئۈچ
قېتىم ئىزنى سورىغىچە) كىرىشكە ئىزنى بەرسە كىرىدۇ .ئەگەر ئىزنى بەرمىسە ،قايتىپ كېتىدۇ.
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ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇمۇسا (ئۆمەرنىڭ قېشىغا كىرىش
ئۈچۈن) ئۇنىڭدىن ئۈچ قېتىمغىچە ئىزنى سورايدۇ .ئۇنىڭغا ئىزنى بېرىلمەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇمۇسا
قايتىپ كېتىدۇ .ئاندىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن ئابدۇلالھ ئىبنى قەيسنىڭ (يەنى ئەبۇمۇسانىڭ)
ئىزنى سورىغان ئاۋازىنى ئاڭلىمىدىممۇ؟ ئۇنىڭغا ئىزنى بېرىڭالر -،دەيدۇ .كىشىلەر ئەبۇمۇسانىڭ
قايتىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىدۇ .ئەبۇمۇسا كېيىنكى قېتىم كەلگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا:
سەن (ئۆتكەن قېتىم) نېمىگە قايتىپ كەتتىڭ؟ -دەيدۇ .ئۇ :مەن ئۈچ قېتىم ئىزنى سورىدىم ،ئىزنى
بېرىلمىدى.مەنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ«:بىرسىڭالرئۈچقېتىمئىزنىسورىسىمۇ،ئىزنىبېرىلمىسە،
قايتىپ كەتسۇن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم (شۇڭا قايتىپ كەتتىم) -،دەيدۇ .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ :بۇ ھەدىسنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغانلىقىڭغا گۇۋاھچى ئەكىلىسەن ،بولمىسا سېنى
قامچىاليمەن((( -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇمۇسا بىر تۈركۈم ئەنسارىالرنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇالرغا
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ گەپلىرىنى دەيدۇ .ئەنسارىالر :ساڭا بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ كىچىك بىرسى
گۇۋاھچى بولۇپ بېرىدۇ -،دەيدۇ .ئەبۇسەئىد خۇدرى ئەبۇمۇسا بىلەن بىللە ئۆمەرنىڭ قېشىغا كېلىپ،
ئۇنىڭغا ئۇ ھەدىسنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
بازارالردىكى سودا ـ سېتىقالر مېنى بۇ ھەدىسنى بىلىشتىن مەھرۇم قىلغان ئىكەن ـ دە -،دەيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەنەستىن ياكى ئۇنىڭ باشقىسىدىن مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سەئد ئىبنى ئۇبادەدىن (ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىشكە) ئىزنى سوراپ« :ئەسساالمۇ ئەلەيكە ۋە
رەھمەتۇلالھى» دېدى .سەئد :ۋە ئەلەيكەسساالمۇ ۋە رەھمەتۇلالھى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
((( ساھابىالر دىن دۇشمەنلىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىگە يالغان ،توقۇلما ھەدىسلەرنى كىرگۈزۈپ
قويۇشىدىن ئېھتىيات قىلىپ ،ئۆزلىرى ئاڭلىمىغان بىرەر ھەدىسنى ئاڭلىسا ،ئۇ ھەدىسنىڭ ھەقىقەتەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم دېگەن ھەدىس ئىكەنلىكىگە پاكىت تەلەپ قىالتتى.

نۇر سۈرىسى

بۇنى ئاڭلىماي ئۈچ قېتىم ساالم قىلدى .سەئد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاڭلىيالمىغىدەك پەس ئاۋازدا ئۈچ
قېتىمساالمقايتۇردى.شۇنىڭبىلەن،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمقايتتى.سەئدپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
كەينىدىن بېرىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا ئاتا ـ ئانام پىدا بولسۇن! سېنىڭ ھەر بىر قىلغان
سالىمىڭ ماڭا ئاڭالندى .مەن ساڭا سەن ئاڭلىيالمىغىدەك قىلىپ ساالم قايتۇردۇم .مەن سېنىڭ ماڭا
كۆپ ساالم قىلىشىڭنى ۋە سېنىڭ بەرىكىتىڭنى ئىزدەپ شۇنداق قىلدىم -،دېدى .ئاندىن ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئۆيىگە باشالپ كىرىپ ،ئالدىغا قۇرۇق ئۈزۈم قويدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن
يېدى ۋە« :تاماقلىرىڭالرنى ياخشى كىشىلەر يېسۇن .پەرىشتىلەر سىلەرگە رەھمەت ئېيتسۇن ۋە روزا
تۇتقانالر قېشىڭالردا ئىپتار قىلسۇن» دېدى.
ئىزن سورىغۇچى ئىزنى سورىغاندا ،ئىشىكنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرماي ،ئۇنىڭ ئوڭ ياكى سول تەرىپىدە
تۇرۇشى الزىمدۇر .ئەبۇداۋۇد ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسرەنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنىڭ ئىشىكى ئالدىغا كەلسە ،ئۇدۇلىدا تۇرماي ،ئۇنىڭ ئوڭ ياكى سول
تەرىپىدە تۇرۇپ« :ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ،ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دەيتتى .چۈنكى ،ئۇ چاغالردا ئۆيلەرنىڭ
پەردىلىرى يوق ئىدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«رۇخسىتىڭسىز ئۆيۈڭگە كۆز تاشلىغان ئادەمنىڭ كۆزىگە تاش ئېتىپ قويۇۋەتسەڭمۇ ،ساڭا ھېچ گۇناھ
بولمايدۇ».
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر جابىرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن دادامنىڭ ئۈستىدىكى بىر قەرز توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،ئىشىكنى قاقتىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ كىم؟» دېدى .مەن :بۇ مەن -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇددى بۇ سۆزنى يامان كۆرگەندەك« :مەن ،مەن» دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى يامان كۆردى .چۈنكى ،بۆ سۆزنى دېگۈچى ئۆزىنىڭ ئىسمىنى
ياكى مەشھۇر لەقىبىنى ئوچۇق دېمىگۈچە ،ئۇ سۆز بىلەن ئۇنىڭ كىملىكى بىلىنمەيدۇ .چۈنكى ،ھەر بىر
كىشى ئۆزىنى “مەن” دەپ ئاتىيااليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئايەتتە كەلگەن :باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە ئىزنى
سورىمىغىچە كىرمەڭالر! -دېگەن بۇيرۇقنىڭ مەقسىتى تېپىلماي قالىدۇ.
ئىمام ئەھمەد كەلەدە ئىبنى ھەنبەلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەككىنى پەتھى
قىلغان ۋاقتىدا سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە مېنى يېڭى ساغقان سۈت ،ئوغالق ۋە تەرخەمەك بىلەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈشكۈن قىلغان جايى جىلغىنىڭ
ئۈستۈن تەرىپىدە ئىدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ساالم قىلماستىن ۋە ئىزنى سورىماستىن
كىردىم.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم«:كەينىڭگەقايتىپ،ئەسساالمۇئەلەيكۇم،كىرسەمبوالمدۇ؟-دېگىن»
دېدى .بۇ ،سەفۋان مۇسۇلمان بولۇپ بولغاندىن كېيىن بولغان ئىش ئىدى .بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد،
تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى جۈرەيج ئەتا ئىبنى ئەبۇرىباھەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباس:
كىشىلەر ئەمەل قىلىشتىن يىراقلىشىپ كەتكەن ئۈچ ئايەت بار .ﷲ تائاال﴿ :ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار
بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۈرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر (يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىدىن
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ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ)﴾((( دەيدۇ .كىشىلەر بولسا :ھەقىقەتەن
ئۆيلىرى ئەڭ كاتتا بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ،ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر -،دەيدۇ ۋە
ئۇالر ئۆيلەرگە كىرگەندە ئىزنى سوراپ كىرىشكە بۇيرۇغان ئايەتلەرنىڭ ھەممسىگە ئەمەل قىلىشتىنمۇ
يىراقلىشىپ كەتتى -،دېدى .مەن :مەن بىلەن بىر ئۆيدە ياشايدىغان يېتىم ھەمشىرىلىرىمنىڭ قېشىغا
كىرسەممۇ ئىزنى سورامدىمەن؟ -دېدىم .ئىبنى ئابباس :ھەئە -،دېدى .ئاندىن مەن ئىبنى ئابباسنىڭ
قېشىغا ماڭا (ئىزنى سورىماستىن كىرىشكە) رۇخسەت بېرىشى ئۈچۈن قايتا باردىم .ئۇ رۇخسەت بەرگىلى
ئۇنىمىدى ۋە :سەن ھەمشىرىلىرىڭنى يالىڭاچ ھالىتىدە كۆرۈشنى ياقتۇرامسەن؟ -دېدى .مەن :ياق-،
دېدىم .ئۇ :ئۇنداق بولسا ئىزنى سوراپ كىرگىن! -دېدى .ئاندىن مەن ئۇنىڭ قېشىغا يەنە باردىم .ئۇ:
ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشنى خاالمسەن؟ -دېدى .مەن :ھەئە -،دېدىم .ئۇ :ئۇنداق بولسا ئىزنى سوراپ
كىرگىن! -دېدى.
ئىبنى جۇرەيج ئىبنى تاۋۇستىن دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئانام ۋە
ھەمشىرىلىرىمدەك ئايالالرنى يالىڭاچ كۆرۈپ قېلىشنى باشقا ئايالالرنى شۇ ھالەتتە كۆرۈپ قېلىشتىنمۇ
بەكرەك يامان كۆرىمەن -،دېدى .ئىبنى تاۋۇسنىڭ دادىسى بۇ ئىشتا (يەنى ئانىسى ۋە ھەمشىرىلىرىدەك
ئايالالرنى يالىڭاچ ھالىتىدە كۆرۈپ قالماسلىق ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قېشىلىرىغا كىرگەندە ئىزنى سوراپ
كىرىش ئىشىدا) بەك چىڭ تۇراتتى.
ئىبنى جۇرەيج زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ھۇزەيل ئىبنى شۇرەھبىلنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :مەن ئىبنى مەسئۇدنىڭ :سىلەر ئانىلىرىڭالرنىڭ قېشىغا كىرگەندىمۇ
ئىزنى سوراپ كىرىڭالر -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەتادىن :ئەر كىشى ئايالىنىڭ قېشىغا كىرسىمۇ ئىزنى
سورامدۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئەتا :ياق -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئەتا بۇ جاۋابىدا :ئەر كىشىنىڭ ئايالىنىڭ قېشىغا كىرگەندە ،ئىزنى سورىشى پەرز ئەمەس
دېمەكچىدۇر .ئەر كىشى ئايالى ئۆزى ياقتۇرمايدىغان بىر ھالەتتە تۇرۇۋاتقاندا تۇيۇقسىز كىرىپ قالماسلىقى
ئۈچۈن ،ئايالىنىڭ قېشىغا كىرگەندىمۇ ئۆزىنىڭ كىرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇشى ياخشىدۇر.
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ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇدنىڭ ئايالى بولغان زەينەبنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلىدىن زەينەبنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى مەسئۇد ئىشىدىن قايتىپ كېلىپ ئىشىك ئالدىغا كەلگەندە،
بىزنىڭ قېشىمىزغا بىز ئۇ ياقتۇرمايدىغان بىر ھالەتتە تۇرۇۋاتقان چاغدا كىرىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش
ئۈچۈن گېلىنى قاقاتتى ۋە تۈكۈرەتتى.
﴿ئى مۆمىنلەر! باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە (كىرىشكە) ئىجازەت سورىمىغىچە ۋە ئۆي ئىگىسىگە ساالم
بەرمىگىچە كىرمەڭالر﴾ مۇقاتىل ئىبنى ھەييان بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئىسالم

كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا بىرسى قېرىندىشىغا ئۇچرىسا ،ئۇنىڭغا ساالم قىلماي :ئەتىگەن ۋە كەچتە
ھايات بولغىن! -دەيتتى .بۇ ،ئۇالرنىڭ سالىمى ھېسابلىناتتى .بىرسى يەنە بىرسىنىڭ ئۆيىگە بارسا،
ئىزنى سورىمايال :مەن كىردىم -،دېگەندەك ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان گەپلەرنى قىلىپ قويۇپال ،ئۆيگە
كىرىپ كېتەتتى .ئەرەبلەرنىڭ بۇ ئادىتى ئىسالم كەلگەندىن كېيىنمۇ داۋامالشقان بولۇشى مۇمكىن .بۇ
((( ھۇجۇرات سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

ئىش ئەرلەرگە ئېغىر كەلدى .چۈنكى (ئۆيگە كىرگۈچى :مەن كىردىم -،دەپ قويۇپال ئۆيگە كىرگەندە)
ئۆي ئىگىسى ئايالى بىلەن بىر يەردە بولۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ
ئادەتنى ناھايىتى چىرايلىق تۈستە ۋە ئېسىللىق بىلەن ئۆزگەرتىپ ،ئۇنى بارلىق مەنىۋىي كىر ۋە ناچار
ھالىتىدىن پاك ـ پاكىزە ۋە ئېسىل ھالىتىگە كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! باشقىالرنىڭ
ئۆيلىرىگە (كىرىشكە) ئىجازەت سورىمىغىچە ۋە ئۆي ئىگىسىگە ساالم بەرمىگىچە كىرمەڭالر﴾» .مۇقاتىل
ئىبنى ھەيياننىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە دېگەن سۆزلىرى بەكمۇ ئورۇنلۇقتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى﴿ :ۋەز ـ نەسىھەت ئېلىشىڭالر (يەنى بۇ گۈزەل ئەخالق  -ئەدەبكە ئەمەل قىلىشىڭالر) ئۈچۈن
بۇ (يەنى ئىجازەت سوراپ ۋە ساالم بېرىپ كىرىش ئۇشتۇمتۇت كىرىشتىن) سىلەرگە ياخشىدۇر﴾ يەنى
ئىزنى سوراپ كىرگۈچىگىمۇ ۋە ئۆي ئىگىسىگىمۇ ياخشىدۇر.
﴿ئەگەر باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىدە ھېچ ئادەم بولمىسا سىلەرگە ئىجازەت بېرىلمىگىچە كىرمەڭالر﴾ يەنى
ئىجازەت بېرىشتىن بۇرۇن كىرىش باشقىالرنىڭ مۈلكىدە رۇخسەتسىز ئىش كۆرگەنلىك بولىدۇِ .چۈنكى،
ئىگىسى خالىسا ئىزنى بېرىدۇ ،خالىمىسا بەرمەيدۇ.
﴿ئەگەر سىلەرگە قايتىڭالر دېيىلسە﴾ يەنى مەيلى ئىزنى بېرىشتىن بۇرۇن ياكى كېيىن بولسۇن،
ئۆي ئىگىلىرى سىلەرنى ئىشىك ئالدىدىن قايتۇرۇۋەتسە﴿ ،قايتىپ كېتىڭالر ،قايتىپ كېتىش سىلەر
ئۈچۈن ئەڭ ياخشىدۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلىدىغان ئەمەللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ قەتادە مۇنداق
دېدى :بەزى مۇھاجىرالر :مەن پۈتۈن ئۆمرۈم بويىچە بۇ ئايەتتە كۆرسىتىلگەن ھۆكۈمگە ئەمەل قىلىشنى
ئىزدىدىم ،لېكىن تاپالمىدىم .بۇ بولسىمۇ ،بەزى قېرىنداشلىرىمنىڭ ماڭا :قايتىپ كەت -،دېيىشى
ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر سىلەرگە قايتىڭالر دېيىلسە قايتىپ كېتىڭالر،
قايتىپ كېتىش سىلەر ئۈچۈن ئەڭ ياخشىدۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلىدىغان ئەمەللىرىڭالرنى بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىگە ئەمەل قىلغانلىقىم ئۈچۈن ئۇنىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەنلىكىمدىن خۇشال

ھالەتتە قايتىشىم ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئۆيلىرىگە كىرىشكە ئىزنى سورايمەن (لېكىن ئۇالرنىڭ بىرەرسىمۇ
قايتىپ كەت دەپ باقمىدى) -،دېدى .سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سىلەر
كىشىلەرنىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋالماڭالر -،دېدى.

﴿شەخسى تۇرالغۇ بولمىغان (يەنى دۇكان  -سارايالرغا ئوخشاش) ئۆيلەرگە ھاجىتىڭالر چۈشۈپ
كىرسەڭالر،سىلەرگەھېچگۇناھيوقتۇر.ﷲسىلەرنىڭئاشكارىلىغىنىڭالرنىمۇ،يوشۇرغىنىڭالرنىمۇبىلىپ
تۇرىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئىلگىرىكىسىدىن خاسراقتۇر .چۇنكى ،بۇ ئايەت نەرسىلەر جايالشتۇرۇلغان،

ئەمما بىر كىشى يوق (ئامبار ۋە دۇكاندەك) ئۆيلەرگە ئىزنسىز كىرىشكە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
شۇنىڭدەك ،مىھمانخانىغىمۇ دەسلەپ كىرگەندە ،ئىزنى سوراپ كىرسە ،كېيىن كىرگەنلەردە ئىزنى
سورىماي كىرىۋەرسىمۇ بولىدۇ.

ئىبنى جۇرەيج ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! باشقىالرنىڭ
ئۆيلىرىگە(كىرىشكە)ئىجازەتسورىمىغىچەۋەئۆيئىگىسىگەساالمبەرمىگىچەكىرمەڭالر﴾دېگەنئايەتنىڭ
ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ﴿ ،شەخسى تۇرالغۇ بولمىغان (يەنى دۇكان  -سارايالرغا ئوخشاش) ئۆيلەرگە
ھاجىتىڭالر چۈشۈپ كىرسەڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ يوقتۇر ﷲ سىلەرنىڭ ئاشكارىلىغىنىڭالرنىمۇ،
يوشۇرغىنىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ئايەتلەرنىڭ ئىچىدىن

چىقىرىۋېلىندى .ئىكرىمە ۋە ھەسەن بەسرى قاتارلىقالردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلىندى.
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*******
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
مۆمىن ئەرلەرگە ئېيتقىنكى( ،نا مەھرەملەرگە) تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئەۋرەتلىرىنى (زىنادىن)
ساقلىسۇن ،مۇنداق قىلىش ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ ياخشىدۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
تولۇق خەۋەردار﴿.﴾30

نامەھرەملەرگە قارىماسلىق
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى نا مەھرەملەرگە قارىماي ،بەلكى ﷲ تائاال قاراشنى ھاالل قىلىپ
بەرگەن ئاياللىرىغا قاراشنى بۇيرۇدى .ئەگەر كۆز نامەھرەمگە مەقسەتسىز تاشلىنىپ قالغان بولسا ،كۆزنى
دەرھال ئۇنىڭدىن ئېلىپ قېچىش الزىم .ئىمام مۇسلىم جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ بەجەلى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن تۇيۇقسىز
قاراپ قېلىش توغرىسىدا سورىغان ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى دەرھال كۆزۈمنى ئېلىپ قېچىشقا
بۇيرۇدى.
ئىمامبۇخارىئەبۇسەئىدخۇدرىنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
«سىلەر يولالردا ئولتۇرۇشتىن ساقلىنىڭالر» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز پاراڭلىشىش
ئۈچۈن يولدا ئولتۇرمىساق بولمايدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر سىلەر ئولتۇرماسلىققا
ئۇنىمىساڭالر ،يولنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىپ ئولتۇرۇڭالر» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
يولنىڭ ھەققى نېمە؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :يولنىڭ ھەققى) كۆزنى (نامەھرەمدىن)
يىغىش ،ئەزىيەت بەرمەسلىك ،ساالمنى قايتۇرۇش ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش قاتارلىق
ئىشالردۇر» دېدى.
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ئەبۇ قاسىم بەغەۋىي ئەبۇ ئۇمامەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :سىلەر ماڭا يالغان سۆزلىمەسلىك ،ئامانەتكە خىيانەت قىلماسلىق ،ۋەدىگە
خىالپلىق قىلماسلىق ،كۆزلىرىڭالرنى نامەھرەمدىن ،قوللىرىڭالرنى ئەزىيەت يەتكۈزۈشتىن يىغىش ۋە
ئەۋرەتلىرىڭالرنى ساقالشتىن ئىبارەت ئالتە ئىشنى قىلىشقا كېپىل بولۇڭالر ،مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە
كىرىشىڭالرغاكېپىلبوالي»دېگەنلىكىنىئاڭلىغانئىدىم.نامەھرەمگەقاراشبولسا،دىلنىڭبۇزۇلۇشىنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .ﷲ تائاال ئەۋرەتلەرنىڭ زىنا قىلىشىغا تۈرتكە بولىدىغان نامەھرەمگە قاراشتىن
كۆزلەرنى ساقالشقا بۇيرۇغاندەك ،ئەۋرەتلەرنىمۇ ساقالشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىن ئەرلەرگە
ئېيتقىنكى( ،نا مەھرەملەرگە) تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئەۋرەتلىرىنى (زىنادىن) ساقلىسۇن﴾ ئەۋرەتلەرنى
ساقالش دېگەنلىك ،ئۇنى زىنادىن ساقالش ۋە باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا قارىشىدىن ساقالش دېگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال ئەۋرەتلەرنى زىنادىن ساقالش توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى (ھارامدىن)
ساقلىغۇچىالردۇر﴾((( ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەۋرەتلەرنى
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  5ـ ئايەت.

نۇر سۈرىسى

باشقىالرنىڭ قارىشىدىن ساقالش توغرىسىدا مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سەن ئەۋرىتىڭنى
ئايالىڭ ۋەياكى چۆرەڭدىن باشقىالرنىڭ (قاراپ قېلىشىدىن) ساقلىغىن».
﴿مۇنداق قىلىش ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ ياخشىدۇر﴾ يەنى مۇنداق قىلىش ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پاكاليدۇ،
دىنلىرىنى ساپالشتۇرىدۇ .بۇ ھەقتە مۇنداق ھېكمەتلىك سۆز بار :كىمكى كۆزىنى (نامەھرەمدىن) ساقلىسا،
ﷲ تائاال ئۇنىڭ دىلىغا بىر نۇرنى سالىدۇ.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن تولۇق خەۋەردار﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:
﴿ﷲ كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم بالىسىغا ئۇنىڭ زىنادىن بولغان نېسىۋىسى پۈتۈلگەن بولسا ،ئۇنى قىلماسلىققا
چارىسى بولمايدۇ .ئىككى كۆزنىڭ زىناسى قاراشتۇر .تىلنىڭ زىناسى زىناغا ئائىت سۆزنى قىلىشتۇر.
ئىككى قۇالقنىڭ زىناسى زىناغا ئائىت سۆزنى ئاڭالشتۇر .ئىككى قولنىڭ زىناسى تۇتۇشتۇر .ئىككى
پۇتنىڭ زىناسى زىناغا مېڭىشتۇر .كۆڭۈل زىنانى ئارزۇ قىلىدۇ ۋە خااليدۇ .جىنسىي ئەزا بۇ خاھىشنى
ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ ياكى ئىنكار قىلىدۇ»
كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرى ئەر كىشىلەرنى (تېخى ساقال ـ بۇرۇتلىرى چىقمىغان) كىچىك ئوغۇل
بالىالرغا يامان نىيەت بىلەن قاراشنى توساتتى.
ئىبنى ئەبۇدۇنيا ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :نامەھرەملەرگە (قاراشتىن) ساقالنغان ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇخلىمىغان ۋە ﷲ تائاالدىن
قورقۇپ چىۋىننىڭ بېشىچىلىك چوڭلۇقتا ياش تامچىسى ئاققۇزغان كۆزلەردىن باشقا ھەممە كۆزلەر
قىيامەتكۈنىيىغلىغۇچىدۇر».

*******
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
مۆمىنلەرگە ئېيتقىنكى ،نا مەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئەۋرەتلىرىنى ياپسۇن ،تاشقى
زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن ،لېچەكلىرى بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن( ،تاشقى
زىننەتلىرىدىن باشقا) زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن ،ئاتىلىرىدىن ،يا قېيىن ئاتىلىرىدىن ،يا ئوغۇللىرىدىن،
((( غافىر سۈرىسى  19ـ ئايەت.
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يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن ،يا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا
ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا دىنداش ئايالالردىن ،يا قول ئاستىدىكى چۆرىلەردىن ،يا خوتۇنالرغا
ئېھتىياجى يوق خىزمەتچىلەر (يەنى قېرى ،دەلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي شەھۋىتى يوقالر) دىن ،يا
ئايالالرنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان (يەنى باالغەتكە يەتمىگەن) بالىالردىن باشقا كىشىلەرگە
كۆرسەتمىسۇن ،زىننەتلىرىنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يەرگە ئۇرمىسۇن ،ئى مۆمىنلەر!
بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر ﷲ غا تەۋبە قىلىڭالر﴿.﴾31

ئايالالرنىڭ ئورىنىشى
ﷲ تائاال مۆمىن ئايالالرنىڭ ئەرلىرى بولغان مۆمىنلەرگە ئۇ ئايالالرنى ياخشى ساقالپ بېرىش ۋە
ئۇالرنى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زامانالرنىڭ ئاياللىرى ۋە مۇشرىك ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىدىن ئايرىپ
تۇرۇش ئۈچۈن ،مۆمىن ئايالالرنى يۇقىرىقى ھۆكۈملەرگە بۇيرۇدى.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئەنسارىلىق جابىر ئىبنى
ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەسمائ بىنتى مۇرشىدە ھارىسە جەمەتىدىكى
مەھەللىسىدە بولغان ئىدى .ئايالالر ئۇنىڭ قېشىغا ئىشتان كەيمىگەنلىكتىن پاچاقلىرىغا سالغان ھالقىالر
كۆرىنىپ تۇرىدىغان ،كۆكسى ۋە باش تەرەپلىرى ئوچۇق ھالەتتە كىرىشكە باشلىدى ،ئەسمائ :بۇ نېمە
دېگەنسەتچىلىك؟-دېدى.شۇنىڭبىلەن،ﷲتائاال﴿:مۆمىنلەرگەئېيتقىنكى،نامەھرەملەرگەتىكىلىپ
قارىمىسۇن،ئەۋرەتلىرىنىياپسۇن،تاشقىزىننەتلىرىدىنباشقازىننەتلىرىنىئاشكارىلىمىسۇن،لېچەكلىرى
بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن( ،تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا) زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن ،ئاتىلىرىدىن،
يا قېيىن ئاتىلىرىدىن ،يا ئوغۇللىرىدىن ،يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن ،يا
قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا دىنداش ئايالالردىن ،يا قول
ئاستىدىكى چۆرىلەردىن ،يا خوتۇنالرغا ئېھتىياجى يوق خىزمەتچىلەر (يەنى قېرى ،دەلدۈش بولغانلىقتىن
جىنسىيشەھۋىتىيوقالر)دىن،يائايالالرنىڭئۇياتلىقجايلىرىنىئۇقمايدىغان(يەنىباالغەتكەيەتمىگەن)
بالىالردىنباشقاكىشىلەرگەكۆرسەتمىسۇن،زىننەتلىرىنىكىشىلەرگەبىلدۈرۈشئۈچۈنئاياغلىرىنىيەرگە
ئۇرمىسۇن ،ئى مۆمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر ﷲ غا تەۋبە قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى

نازىل قىلدى.
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ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مۆمىنلەرگە ئېيتقىنكى ،نا مەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن﴾ دېگەن ئايىتى
ئايالالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئەرلىرىدىن باشقا بىرسىگە قاراشتىن توسقان ئايەتلەرنىڭ بىرىدۇر.
بەزى ئالىمالر :يامان غەرەز بولمىسا ،ئايالالرنىڭ باشقا ئەرلەرگە قارىشى دۇرۇس -،دېدى .بۇالرنىڭ
پاكىتى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان بۇ ھەدىستۇر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېيت كۈنى مەسچىتتە
ھەبەشلەرنىڭ نەيزە ئويۇنىنى كۆردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانى ئۇالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن توسۇپ تۇراتتى .ئۇمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ
(ئۇالرغا قانغىچە قاراپ) ئۇالرنىڭ ئويۇنلىرىنى كۆردى.
﴿ئەۋرەتلىرىنى ياپسۇن﴾ سەئىد ئىبنى جۈبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئەۋرەتلىرىنى
زىنادىن ساقلىسۇن -،دېدى .ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئەۋرەتلىرىنى باشقا بىرسىنىڭ

نۇر سۈرىسى

كۆرۈپ قېلىشىدىن ساقلىسۇن -،دېدى.
﴿تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن﴾ يەنى يۆگەش مۇمكىن بولمايدىغان
زىننەتلىرىدىنباشقازىننەتلىرىنىئاشكارىلىمىسۇن.
ئىبنى مەسئۇد :يۆگەش مۇمكىن بولمايدىغان زىننەت بولسا ،كۆينەكلىرىگە ئوخشاش
كىيىملىرىدۇر -،دېدى .مەسىلەن ،پەلتو ۋە پەلتو شەكىلدىكى قېلىن كىيىملەرنى كىيگەن بولسىمۇ،
ئۇنىڭ ئاستىدىن ئىچىگە كىيگەن كۆينىكى ۋە شۇنىڭدەك كىيىملىرى كۆرىنىپ قالغان بولسا ،ئۇنىڭغا
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
﴿لېچەكلىرىبىلەنكۆكرەكلىرىنىياپسۇن﴾يەنىئۇالرئىسالمكېلىشتىنبۇرۇنقىزاماننىڭئاياللىرىغا
ئوخشاپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،كۆكرەكلىرىنى ۋە بويۇنلىرىنى لېچەكلىرى بىلەن ياپسۇن .چۈنكى ،ئىسالم
كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماننىڭ ئاياللىرى ئۇنداق قىلمايتتى .ئۇالر ئەرلەرنىڭ ئالدىدىن كۆكرەكلىرى ئوچۇق
ئۆتىۋېرەتتى .ھەتتا بەزىلىرىنىڭ بويۇنلىرى ،چاچلىرىنىڭ ئۇچى ۋە مۇنچاقلىرى كۆرىنىپ تۇرغان ھالەتتە
ماڭاتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال مۆمىن ئايالالرنى مۆمىنلىك قىياپىتىدە ئورىنىشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى پەيغەمبەر! ئاياللىرىڭغا ،قىزلىرىڭغا ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئاياللىرىغا ئېيتقىنكى،
پۈركەنجە بىلەن بەدىنىنى ئورىۋالسۇن ،بۇنداق قىلغاندا ئۇالرنىڭ (ھۈر ئايالالر ئىكەنلىكى) ئەڭ ئوڭاي
تونۇلىدۇ ـ دە ،باشقىالر ئۇالرغا چېقىلمايدۇ﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :لېچەكلىرى
بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن﴾ .سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :كۆكرەكلىرى ۋە
بويۇنلىرىنى (كۆرىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن) لېچەكلىرى بىلەن ياپسۇن -،دېدى.
ئمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال دەسلەپ

ھىجرەتقىلىپكەلگەنئايالالرغارەھمەتقىلسۇن.ﷲتائاال﴿:لېچەكلىرىبىلەنكۆكرەكلىرىنىياپسۇن﴾

دېگەن ئايىتىنى چۈشۈرۈشى بىلەن ،ئۇ ئايالالر ئېتەكلىرىنى يىرتىپ ،لېچەك قىلىپ ئوراندى.

ئىمام بۇخارى سەفىيە بىتنى شىبەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال﴿ :لېچەكلىرى بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈرۈشى بىلەن
ئايالالر ئېتەكلىرىنىڭ ئۇزۇن يەرلىرىنى يىرتىپ ،لېچەك قىلىپ ئوراندى.
﴿(تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا) زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن ،ئاتىلىرىدىن ،يا قېيىن ئاتىلىرىدىن،
يا ئوغۇللىرىدىن ،يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن ،يا قېرىنداشلىرىنىڭ
ئوغۇللىرىدىنباشقا يا ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن( ،كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن)﴾ يەنى بۇالر شۇ ئايال

بىلەن ئېلىپ ـ تېگىشىش ھارام قىلىنىپ كەتكەن كىشىلەردۇر .شۇڭا ئايال بەك ئاشۇرۇۋەتمەي ،ئۆزىنىڭ
(چېچى ،بويۇنلىرىدەك) زىننەتلىرىنى((( ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئاچسا بولىدۇ.
ئىبنى مۇنزىر ئىكرىمەنىڭ بۇ ئايەت توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ
كىشىلەرنىڭ ئىچىدە دادا تەرەپتىكى ۋە ئانا تەرەپتىكى تاغىالرنى (بۇالر ئايال بىلەن توي قىاللمايدىغان

((( ئەھزاب سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان زىننەتلىرى دېگەن سۆزدىن چاچ ،بويۇن ،كۆكرەك ،قۇالق ،پاچاق ۋە بىلەكتەك زىبۇ زىننەت
تاقىلىدىغان يەرلەرنى كۆرسىتىدۇ .زىننەتلىرىنى ئېچىش دېگەنلىك مۇشۇ يەرلىرىنى ئېچىشنى كۆرسىتىدۇ .يېپىش
دېگەنلىك مۇشۇ يەرلىرىنى يېپىشنى كۆرسىتىدۇ.
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كىشىلەربولسىمۇ)بايانقىلمىدى.چۈنكى،ئۇالرئۆزلىرىنىڭئوغۇللىرىغائايالالرنىڭزىننەتلىرىنىسۈپەتلەپ
بېرىدۇ .شۇڭا ئايال ئۆزىنىڭ زىننەتلىك يەرلىرىنى تاغىلىرىنىڭ ئالدىدا ئاچماسلىقى الزىمدۇر.
ئەمما ئايال ئېرىغا (ئېرىنىڭ قېشىدا باشقا كىشى بولمىغان شارائىتتا) ئۆزىنىڭ چىرايلىق يەرلىرىنى
كۆرسەتسە بولىدۇ .چۈنكى ،ئايالنىڭ بارلىقى ئۇنىڭ ئېرىغا مەنسۇپتۇر.
﴿يا دىنداش ئايالالردىن (باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن)﴾ يەنى ئايالالر زىننەتلىك يەرلىرىنى
مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ قېشىدا ئاچسا بولىدۇ .كاپىر ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ چىرايلىق يەرلىرىنى
ئەرلىرىگەسۈپەتلەپبەرمەسلىكىئۈچۈن،مۇسۇلمانئايالالركاپىرئايالالرنىڭقېشىدازىننەتلىكيەرلىرىنى
ئېچىشقا بولمايدۇ .ئەرلىرىگە باشقا ئايالالرنىڭ زىننەتلىرىنى سۈپەتلەپ بېرىش مۇسۇلمان ئايالالردا
تېپىلسىمۇ ،لېكىن بۇ ئىش كاپىر ئايالالردا بەك ئېغىردۇر .ھەمدە كاپىر ئايالالرنىڭ ئالدىدا ئۇالرنى شۇ
ئىشتىن ياندۇرىدىغان چەكلىمە يوق .ئەمما مۇسۇلمان ئايال بولسا ،باشقا ئايالالرنىڭ زىننەتلىك يەرلىرىنى
(((
ئەرلىرىگە سۈپەتلەپ بېرىشنىڭ ھاراملىقىنى بىلىدۇ ـ دە ،بۇ ئىشنى قىلمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇددىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ئايال يەنە بىر ئايالغا يالىڭاچلىنىپ بەرمىسۇن .ئۇنداق قىلسا،
ئىككىنچى ئايال ئېرىگە ئۇ ئايالنى سۈپەتلەپ بېرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئەر ئۇ ئايالنى كۆرگەندەك
بولىدۇ».
﴿يا قول ئاستىدىكى چۆرىلەردىن( ،باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن)﴾ ئىبنى جەرىر :ئەگەر ئۇ
چۆرىلەر مۆشرىكالرنىڭ ئاياللىرىدىن بولسىمۇ ،ئۇنىڭغا زىنەتلىك يەرلىرىنى كۆرسەتسە بولىدۇ .ئۇ مۇشرىك
ئايال بولسىمۇ چۆرە بولغانلىقى ئۈچۈنال ئۇنىڭغا زىننەتلىك يەرلىرىنى كۆرسىتىشكە بولىدۇ -،دېدى.
سەئىد ئىبنى مۇسەييەبمۇ بۇ قاراشقا كەلدى.
﴿يا خوتۇنالرغا ئېھتىياجى يوق خىزمەتچىلەر (يەنى قېرى ،دەلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي
شەھۋىتى يوقالر) دىن( ،باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن)﴾ يەنى بۇالر جىنسىي شەھۋىتى يوق نىمكار

ۋە خىزمەتچىلەرگە ئوخشاش كىشىلەردۇر .ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇالرنىڭ ئەقلى ـ ھوشى جايىدا ئەمەس
كىشىلەردۇر .ئۇالردا ئايالالرنى ئويالش ۋە ئۇالرنى سېغىنىش دەيدىغان ھېسسىيات يوقتۇر .ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇالر جىنسىي شەھۋىتى يوق دەلدۈشلەردۇر -،دېدى .ئىكرىمە :بۇالر ئەرلىكى
كېرەككە كەلمەيدىغان قوش جىنسىلىق ئادەملەردۇر -،دېدى .كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرىمۇ بۇ ھەقتە
ئىكرىمەگە ئوخشاش دېدى.
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ئىمام مۇسلىم ،ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قوش جىنىسلىق بىرى بار بولۇپ ،ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئاياللىرىنىڭ قېشىغا كىرىۋېرەتتى .ئۇالر ئۇنى ئايالالرغا ئېھتىياجى يوق دەپ قارايتتى( .بىر كۈنى) ئۇ
بىر ئايالنى سۈپەتلەپ بېرىپ :ئۇ ئايالغا ئالدى تەرەپتىن قارىساڭ تۆت خىل ،كەينى تەرەپتىن قارىساڭ
سەككىز خىل چىقىرىپ ماڭىدۇ -،دەۋاتقاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىرىپ قېلىپ« :مەن بۇنى
ئايالالرنى چۈشىنىدىكەن دەپ قاراۋاتىمەن .بۇ سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا ھەرگىز كىرمىسۇن» دېدى .ئۇ
((( شۇڭا بەزى ئالىمالر :مۇسۇلمان ئايال ئېرىگە باشقىالرنىڭ زىننەتلىك يەرلىرىنى سۈپەت بېرىدىغان ئايال بولسا،
ئايالالرنىڭ ئۇنىڭ قېشىدا زىننەتلىك يەرلىرىنى ئېچىشى دۇرۇس بولمايدۇ -،دەيدۇ.

نۇر سۈرىسى

بەيدائ دېگەن يەردە تۇراتتى .ھەر جۈمە كۈنى تاماق يېيىش ئۈچۈن كىرەتتى.
﴿يا ئايالالرنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان (يەنى باالغەتكە يەتمىگەن) بالىالردىن باشقا
كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن﴾ يەنى ئايالالرنىڭ ئەۋرەت يەرلىرىنى كۆپ چۈشىنىپ كەتمەيدىغان ۋە ئۇالرنىڭ

گەپ قىلىش ،ئولتۇرۇپ ـ قوپۇش ۋە يۈرۈش ـ تۇرۇشلىرىكى ئەركىلەشلىرىنى بىلىپ كەتمەيدىغان
كىچىك بالىالرنىڭ قېشىدا (ئايالالر زىننەتلىك يەرلىرىنى) ئاچسا بولىدۇ ۋە شۇ بالىالر ئايالالرنىڭ
قېشىغا كىرسە بولىدۇ .ئەمما بالىالر باالغەتكە يېتىپ قالغىلى ئاز قالغان ،ئاق ـ قارىنى ئايرىيالىغۇدەك
ۋە ئايالالرنىڭ كۆرۈمسىزى بىلەن چىرايلىقىنى بىلەلىگۈدەك بولسا ،بۇالرنىڭ يات ئايالالرنىڭ قېشىغا
كىرىشىگەبولمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر ئايالالرنىڭ
قېشىغا كىرىشتىن ساقلىنىڭالر» دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەر كىشى قېرىندىشى يوق
چاغالردا ،ئۇنىڭ ئايالىنىڭ قېشىغا كىرسە بوالمدۇ؟ بۇالرنى چۈشەندۈرۈپ قويغىن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئەرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ (كىرىشى) يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ» دېدى
(يەنى ئۇ يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .شۇڭا سىلەر ئۇنىڭدىن خۇددى ئۆلۈمدىن ساقالنغاندەك
ساقلىنىڭالر).

ئايالالر يولدا ماڭغاندا رىئايە قىلىدىغان ئەدەبلەر توغرىسىدا
﴿زىننەتلىرىنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يەرگە ئۇرمىسۇن﴾ ئىسالم كېلىشتىن
بۇرۇنقى دەۋردە ئايالالر پۇتلىرىغا شىرىقشىغان ئاۋاز چىقىدىغان زەنجىرلەرنى تاقاپ يولالردا ماڭغاندا،
ئەرلەرگە زەنجىرلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىپ قويۇش ئۈچۈن پۇتلىرىنى يەرگە ئۇراتتى .ﷲ تائاال مۆمىن
ئايالالرنى ئۇنداق قىلىشتىن توسۇپ مۇنداق دېدى﴿ :زىننەتلىرىنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن
ئاياغلىرىنى يەرگە ئۇرمىسۇن﴾ شۇنىڭدەك ،ئايالالرنىڭ (بىلەيزۈك ۋە مۇنچاقتەك) ئىچكىرى زىننەتلىرىدىن
بىرەرسىنى ئەرلەرگە بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ،ئۇنى مىدىرلىتىپ ئاۋازلىرىنى چىقىرىشىمۇ ئايەتتە
توسالغان ئىشالرنىڭ قاتارىغا كېرىدۇ .ھەمدە ئايالالر ئۆيدىن چىققاندا ،ئەتىرلەرنى چېچىپ چىقىشقا
بولمايدۇ .ئەبۇئىسا تىرمىزى ئەبۇمۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەممە كۆز زىنا قىلغۇچىدۇر .ئايالمۇ ئەتىر چېىچىپ ئەرلەرنىڭ قېشىدىن
ئۆتسە ،ئۇمۇ زىنا قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت
قىلغان.
شۇنىڭدەك( ،ھەممە كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىگە چېلىقىپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن) ئايالالرنىڭ يولنىڭ
ئوتتۇرىسىدامېڭىشىمۇچەكلەنگەن.ئەبۇداۋۇدئەنسارىلىقئەبۇئۇسەيدنىڭبۇھەقتەمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يولدا ئايالالر بىلەن ئەرلەر ئارىلىشىپ تۇرۇۋاتاتتى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مەسچىتدىن چىققاچ ئايالالرغا« :سىلەر كېچىكىپراق مېڭىڭالر ،يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا ماڭماي ،چېتى
بىلەن مېڭىڭالر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .شۇنىڭدىن كېيىن ئايالالر (يولنىڭ چەتلىرىدە) تامنى بويالپ
ماڭىدىغان بولدى .ھەتتا بەزى ۋاقىتالردا ئايالالر تامغا بەك چاپلىشىپ ماڭغانلىقتىن كىيىملىرىنى تام
ئىلىۋاالتتى.
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﴿ئىمۆمىنلەر!بەختكەئېرىشىشىڭالرئۈچۈنھەممىڭالرﷲغاتەۋبەقىلىڭالر﴾يەنىسىلەربۇيرۇلغان
مۇشۇ چىرايلىق سۈپەتلەرنى ۋە ياخشى ئەخالقالرنى ئۆزەڭالردا ئۆزلەشتۈرۈڭالر .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى
دەۋردىكى كىشىلەرنىڭ ناچار ئەخالق ۋە سۈپەتلىرىنى تاشالڭالر .چۈنكى ،بارلىق نىجاتلىق ﷲ تائاال
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىش ،ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى توسقان ئىشالردىن
يېنىش بىلەن بارلىققا كېلىدۇ .ﷲ تائاالھەمىمىزگە ياردەم بەرگۈچى زاتتۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦﮧ
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ئاراڭالردىكى بويتاق ئەر ،ئايالالرنىڭ ۋە ياخشى قۇل ۋە ياخشى چۆرىلىرىڭالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ
قويۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر يوقسۇز بولىدىغان بولسا (ئۇالرنىڭ يوقسۇزلۇقى سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ بېشىنى
ئوڭالپ قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن) ،ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ
(كەرىمى) كەڭدۇر ،ﷲ بەندىلەرنىڭ مەنپىەئىتىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾32ئۆيلىنەلمەيدىغانالر ﷲ ئۇالرنى
ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلغۇچە ،ئۆزلىرىنى ئىپپەتلىك تۇتسۇن ،قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى
تىلەيدىغانالر (يەنى خوجىسىغا مۇئەييەن پۇل – 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)﴿( .﴾33ئى مۆمىنلەر!) بىز
سىلەرگە روشەن ئايەتلەرنى ،سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن مىسالالرنى ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن
ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى شەك ـ شۈبھىسىز نازىل قىلدۇق﴿.﴾34

توي قىلىشقا بۇيرۇش (رىغبەتلەندۈرۈش)
بۇ ئايەتلەر كەسكىن ۋە ئېنىق بولغان بىرنەچچە خىل ھۆكۈمنى ئۆز ئىچىگە ئالدى .ﷲ تائاالنىڭ:

﴿ئاراڭالردىكى بويتاق ئەر ،ئايالالرنىڭ ۋە ياخشى قۇل ۋە ياخشى چۆرىلىرىڭالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ
قويۇڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ئۆيلىنىشكە بېرىلگەن بۇيرۇقتۇر .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇدتىن

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ياشالر گۇرۇھى!

نۇر سۈرىسى

ئىچىڭالردىكى توى قىلىشقا ئىمكانىيىتى بارالر توي قىلسۇن .چۈنكى ،توي قىلىش كۆزنى نامەھرەمگە
قاراتمايدۇ ۋە ئەۋرەتنى (زىنا قىلىشتىن) ساقاليدۇ .توي قىلىشقا ئىمكانىيىتى يوقالر روزا تۇتسۇن .چۈنكى،
روزا ئۇنى تىزگىنلەيدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دېدى« :توي قىلىڭالر ،باال يۈزى كۆرۈڭالر ۋە
نەسىل قالدۇرۇڭالر .چۈنكى قىيامەت كۈنى مەن سىلەرنىڭ (كۆپلىكىڭالر بىلەن) باشقا ئۈممەتلەر ئالدىدا
پەخىرلىنىمەن».
﴿ئەگەر ئۇالر يوقسۇز بولىدىغان بولسا (ئۇالرنىڭ يوقسۇزلۇقى سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ
قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن) ،ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بەندىلەرنى
ئۆيلىنىشكە رىغبەتلەندۈردى .ﷲ تائاال مەيلى ھۆر ،مەيلى قۇل بولسۇن ،ئۆيلىنىشكە بۇيرۇدى ۋە ئۇالرغا
ئۇالرنى باي قىلىدىغانلىقى بىلەن ۋەدە بەردى.
ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇدنىڭ :سىلەر بايلىقنى ئۆيلىنىشتىن ئىزدەڭالر .چۈنكى ،ﷲ تائاال:

﴿ئەگەر ئۇالر يوقسۇز بولىدىغان بولسا (ئۇالرنىڭ يوقسۇزلۇقى سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ
قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن) ،ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلىدۇ﴾ دېدى -،دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ .بەغەۋىمۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن شۇنىڭدەك سۆزنى رىۋايەت قىلدى.

مۇھەممەد ئىبنى ئەجاالن ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ياردەم قىلىشنى ئۈستىگە ئالغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بار .ئۇالر بولسا،
ئىپپەتنى كۆزلەپ توي قىلغۇچى( ،مەلۇم مىقداردا پۇل – مال بەرسە ،ھۆر بولۇپ كېتىشكە) خوجايىنى
بىلەن پۈتۈشكەن قۇل ۋە ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلغۇچىالردۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد،
تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشتىنىدىن باشقا نەرسىسى يوق ۋە تويلۇق ئۈچۈن ئاددىسى تۆمۈردىن
سوقۇلغان ئۈزۈكمۇ تاپالمىغان بىر كىشىنى ،ئۇ شۇنداق پېقىر تۇرسىمۇ ،ئۇ كىشى بىلىدىغان بىر نەچچە
سۈرىلەرنى ئۆگىتىپ قويۇشنى ئايالغا بېرىدىغان تويلۇقى قىلىپ ئۆيلەپ قويغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ.
ھەممە كىشى پېقىر بولسىمۇ ،ئۆيلەنگەنلەرگە ﷲ تائاالنىڭ يېتەرلىك رىزىق بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ.

ئۆيلىنەلمەيدىغانالرنى ئىپپەتلىك بولۇشقا بۇيرۇش
﴿ئۆيلىنەلمەيدىغانالر ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلغۇچە ،ئۆزلىرىنى ئىپپەتلىك تۇتسۇن﴾

ﷲتائاالبۇئايەتتەئۆيلىنەلمەيدىغانالرنىئۆزلىرىنىھارامدىنساقالشقابۇيرۇدى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :ئى ياشالر گۇرۇھى! ئىچىڭالردىكى توي قىلىشقا ئىمكانىيىتى بارالر توي
قىلسۇن .چۈنكى ،توي قىلىش كۆزنى نامەھرەمگە قاراتمايدۇ ۋە ئەۋرەتنى (زىنا قىلىشتىن) ساقاليدۇ.
توي قىلىشقا ئىمكانىيىتى يوقالر روزا تۇتسۇن .چۈنكى ،روزا ئۇنى تىزگىنلەيدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆيلىنەلمەيدىغانالر ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلغۇچە ،ئۆزلىرىنى
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ئىپپەتلىك تۇتسۇن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ھۆكمى ئومۇمىيدۇر .ئەمما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەردىن مۆمىن
ئايالالردىن ئېلىشقا قۇربى يەتمەيدىغانالر قول ئاستىدىكى مۆمىن چۆرىلەردىن ئالسۇن .ﷲ ئىمانىڭالرنى
ئوبدان بىلىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىگە قاراپ ئېلىۋېرىڭالر ،ئىچكى ئەھۋالىنى ﷲ غا
تاپشۇرۇڭالر) .سىلەر بىر -بىرىڭالر بىلەن دىنداشسىلەر ،ئۇالرنىڭ خوجىلىرىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن
ئۇالرنىخوتۇنلۇققائالساڭالربولىدۇ،ئۇالرغامەھرىلىرىنىكېمەيتىۋەتمەستىنۋەكېچىكتۈرمەستىنبېرىڭالر،
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 (يەنى چۆرىلەرنى نىكاھالپ ئېلىش) ،ئاراڭالردا زىناغا مۇپتىال بولۇپ قېلىشتىن قورققان كىشى
ئۈچۈندۇر .سەۋر قىاللىساڭالر سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾((( دېگەن ئايىتى يۇقىرىدىكى ئايەتكە قارىغاندا خاسراقتۇر.
﴿سەۋر قىاللىساڭالر سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾((( يەنى مۆمىن چۆرىلەرنى ئالمىغىنىڭالر سىلەر
ئۈچۈن ياخشىدۇر .چۈنكى ،ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان باال قۇل بولىدۇ.
﴿ئۆيلىنەلمەيدىغانالر ﷲ ئۇالرنى ئۆز كەرىمى بىلەن باي قىلغۇچە ،ئۆزلىرىنى ئىپپەتلىك تۇتسۇن﴾

ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇ ،ئايالنى كۆرۈپ ،ئۆزىدە ئايالغا قارىتا بىر ھېس ـ تۇيغۇنىڭ
قوزغالغانلىقىنى ھېس قىلغان كىشىدۇر .ئەگەر ئۇنىڭ ھاالل ئايالى بولسا ،ئۆزىنىڭ ھاجىتىنى شۇنىڭ
بىلەن قاندۇرسۇن .ئەگەر ئۇنىڭ ئايالى بولمىسا ،تاكى ﷲ تائاال ئۇنى باي قىلغۇچە ئۇ ئاسمانالرنىڭ،
زېمىننىڭ ئاجايىپلىرىغا قارىسۇن -،دېدى.

قۇلالرنىڭ ئىچىدىن توختام تۈزۈشنى خااليدىغانالر بىلەن توختام تۈزۈش
توغرىسىدا
﴿قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى تىلەيدىغانالر (يەنى خوجىسىغا مۇئەييەن پۇل ـ مال تۆلەش
شەرتى بىلەن ئۆزىنىڭ ئازاد قىلىنىشىنى تىلەيدىغانالر) بىلەن ،ئەگەر ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى بايقىساڭالر،
توختام تۈزۈڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە خوجايىنالرنى قۇللىرى ئۇالردىن توختام تۈزۈشنى تەلەپ قىلسا،

قۇلالرنىڭ توختامدا كېلىشكەن پۇل ـ مالالرنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھۈنىرى ۋە ياكى كەسپى
بولۇش شەرتى ئاستىدا قۇلالر بىلەن توختام تۈزۈشكە بۇيرۇدى.
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ئىمام بۇخارى رەۋھتىن ئىبنى جۇرەيجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەتائىغا:
مەن قۇلۇمنىڭ پول ـ مېلى بارلىقىنى بىلسەم ،ئۇنىڭ بىلەن توختام تۈزۈشۈم پەرز بوالمدۇ؟ -دېدىم .ئۇ:
مەن پەرز بولىدۇ دەپ قارايمەن -،دېدى.
ئەمرى ئىبنى دىنار مۇنداق دەيدۇ :مەن ئەتاغا :سەن بۇ ھۆكۈمنى باشقا بىرسىدىن رىۋايەت
قىلىۋاتامسەن؟ -دېدىم .ئەتائى :ياق .مۇسا ئىبنى ئەنەس ماڭا ئىبنى سىرىننىڭ ئەنەستىن توختام
تۈزۈشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى ،ئىبنى سىرىن پۇل ـ مېلى جىق ئادەم بولسىمۇ ،ئەنەسنىڭ ئۇنىڭغا
((( نىسا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

ئۇنىمىغانلىقىنى ،شۇنىڭ بىلەن ئىبنى سىرىننىڭ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا بارغانلىقىنى ،ئۆمەر
رەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭئەنەسنىتوختامقىلىشقابۇيرۇغانلىقىنى،ئەنەسنىڭيەنەئۇنىمىغانلىقىنى،ئاندىن
ئۆمەرنىڭ ئۇنى قامچىلىغانلىقىنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى تىلەيدىغانالر
(يەنى خوجىسىغا مۇئەييەن پۇل ـ مال تۆلەش شەرتى بىلەن ئۆزىنىڭ ئازاد قىلىنىشىنى تىلەيدىغانالر)
بىلەن ،ئەگەر ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى بايقىساڭالر ،توختام تۈزۈڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى،

ئاندىن ئەنەسنىڭ ئىبنى سىرىن بىلەن توختام تۈزگەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەن ئىدى -،دېدى .بۇ
ئەسەرنى ئىمام بۇخارىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى.
ئابدۇررازاقمۇ ئىبنى جۇرەيجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەتاغا :مەن قۇلۇمنىڭ
پۇل ـ مېلى بارلىقىنى بىلسەم ،ئۇنىڭ بىلەن توختام تۈزۈشۈم پەرز بوالمدۇ؟ -دېدىم .ئۇ :مەن پەرز بولىدۇ
دەپ قارايمەن -،دېدى.
ئىبنى جەرىر ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى سىرىن
ئەنەستىن توختام تۈزۈشنى تەلەپ قىلدى .ئەنەس ئۇنىڭغا ئۇنىمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر ئەنەسكە:
سەن ئىبنى سىرىن بىلەن توختامنى چوقۇم تۈزىسەن -،دېدى.
﴿ئەگەر ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى بايقىساڭالر﴾ بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
خىيانەتچى ئەمەسلىكىنى بايقىساڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .بەزىلەر :ئەگەر ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى
بايقىساڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .يەنە بەزىلەر :ئەگەر ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكى بارلىقىنى بايقىساڭالر
دېگەنلىكتۇر -،دېدى ۋە بەزىلەر :ئەگەر ئۇالرنىڭ كەسپ ـ ھۈنىرى بارلىقىنى بايقىساڭالر دېگەنلىكتۇر-،
دېدى.

﴿سىلەرگە ﷲ ئاتا قىلغان مال ـ مۈلۈكنىڭ بىر قىسمىنى (ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىشقا ياردەم تەرىقىسىدە)
ئۇالرغا بېرىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا بېرىشنى پەرز قىلىپ بېكىتكەن زاكاتتىكى نېسىۋىسىنى

بېرىڭالر .بۇ ھەسەن ،ئابدۇراھمان ئىنى زەيد ئىبنى ئەسلەم ،ئۇنىڭ ئاتىسى ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان
قاتارلىقالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر .بۇ قاراشنى ئىبنى جەرىر توغرا دەپ قارىدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبراھىم نەخەئى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال مەيلى قۇلنىڭ خوجايىنى بولسۇن مەيلى باشقىسى
بولسۇن ،كىشىلەرنى قۇلغا ياردەم قىلىشقا رىغبەتلەندۈردى .بۇرەيدە ئىبنى ھۇسەيب ئەسلەمي ۋە قەتادە
قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى .ئىبنى ئابباس مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى قۇلالرغا ياردەم قىلىشقا
بۇيرۇدى.

چۆرىلەرنى زىنا قىلىشقا مەجبۇرالشتىن توسۇش توغرىسىدا
﴿ئەگەر سىلەرنىڭ چۆرىلىرىڭالر ئىپپەتلىك بولۇشنى خالىسا ،بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ
ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇرلىماڭالر﴾ ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردە چۆرىلىرى بار كىشىلەر چۆرىلىرىنى

زىنا قىلىپ كەلگىلى ئەۋەتەتتى .ئۇالرغا سېلىق سېلىپ ،سېلىقنى ھەرۋاقىت ئېلىپ تۇراتتى .ئىسالم دىنى
كەلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلەرنى بۇ ئىشتىن توستى.
كۆپلىگەن سەلەپ ۋە خەلەپ تەپسىرشۇناسالر :بۇ ئايەت ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل
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توغرىسىدا چۈشكەن -،دەيدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ چۆرىلىرى بار بولۇپ ،ئۇ ئۇالردىن كىرىم ئۈندۈرۈش،
باال ئېلىش ۋە ئۆزىنىڭ خوجايىن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن ،ئۇالرنى پاھىشىۋازلىق قىلىشقا
مەجبۇراليتتى.
تۆۋەندىكىلىرى مۇشۇ توغرىسىدا كەلگەن ئەسەرلەردۇر:
ھاپىز ئەبۇبەكرى (ﷲ تائاالئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇلنىڭ مۇئازە ئىسىملىك چۆرىسى بار ئىدى .ئۇ چۆرىسىنى زىنا
قىلىشقا مەجبۇراليتتى .ئىسالم دىنى كېلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر سىلەرنىڭ چۆرىلىرىڭالر ئىپپەتلىك
بولۇشنى خالىسا ،بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇرلىماڭالر﴾ دېگەن ئايىتى
چۈشتى.
ئەئمەش ئەبۇسۇفياندىن جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي
ئىبنى سەلۇلنىڭ مۇسەيكە ئىسىملىك چۆرىسى بار بولۇپ ،ئۇنى پاھىشىۋازلىق قىلىشقا مەجبۇراليتتى .ئۇ
(چىرايى ۋە تەققە تۇرقى) يامان ئەمەس چۆرە ئىدى .ئۇ پاھىشىۋازلىق قىلىشقا ئۇنىمايتتى .شۇنىڭ بىلەن،
ﷲ تائاال﴿ :ئەگەر سىلەرنىڭ چۆرىلىرىڭالر ئىپپەتلىك بولۇشنى خالىسا ،بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ
ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇرلىماڭالر ،كىمكى ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇراليدىكەن ،مەجبۇرالنغاندىن كېيىن
ﷲ ئۇالرنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى .نەسەئىمۇ شۇنداق رىۋايەت

قىلدى.

مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت بىردىن چۆرىسىنى زىنا قىلىشقا مەجبۇراليدىغان
ئىككى كىشى توغرىسىدا چۈشتى .ئۇ چۆرىنىڭ بىرىنىڭ ئىسمى مۇسەيكە بولۇپ ،ئۇ ئەنسارىلىق بىر
كىشىنىڭ چۆرىسى ئىدى .مۇسەيكەنىڭ ئانىسى ئۇمەيمە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇلنىڭ چۆرىسى
ئىدى .مۇئازە ۋە ئەرۋا ئىسىملىك چۆرىلەرمۇ مۇشۇالرنىڭ ئورنىدا ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسەيكە ۋە
ئانىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئىشنى بايان قىلىدى .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :ئەگەر
سىلەرنىڭ چۆرىلىرىڭالر ئىپپەتلىك بولۇشنى خالىسا ،بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ ئۇالرنى پاھىشىغا
مەجبۇرلىماڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.

348

﴿بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنى دەپ ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇرلىماڭالر﴾ يەنى ئۇالردىن كېلىدىغان
كىرىم ،تويلۇق ۋە ئۇالردىن تۇغۇلىدىغان بالىنى دەپ ،ئۇالرنى پاھىشىۋازلىق قىلىشقا مەجبۇرلىماڭالر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كوزا قويۇپ داۋااليدىغان كىشىنىڭ كىرىمىنى ،پاھىشىۋاز ئايالنىڭ پاھىشىدىن
تاپقان كىرىمىنى ۋە داخانغا بېرىلگەن ئىش ھەققىنى (باشقىالرنىڭ) ئىشلىتىشتىن توستى .يەنە بىر
رىۋايەتتەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم«:پاھىشىۋازنىڭپاھىشتىنكىرگەنكىرىمى،قانئالىدىغانكىشىنىڭ
كىرىمى ۋە ئىتنىڭ پۇلى نىجىستۇر» دېدى.
﴿كىمكى ئۇالرنى پاھىشىغا مەجبۇراليدىكەن ،مەجبۇرالنغاندىن كېيىن ﷲ ئۇالرنى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) رەھىم قىلغۇچىدۇر (يەنى پاھىشىغا مەجبۇرالنغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى
جاۋابكارلىققاتارتمايدۇ،مەجبۇرلىغۇچىالرنىقاتتىقجازااليدۇ)﴾يەنىﷲتائاالمەجبۇرالنغانئۇچۆرىلەرنى

مەغپىرەت قىلىدۇ .ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەگەر ئۇالرنى مەجبۇرلىساڭالر ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرگۈچى ۋە

نۇر سۈرىسى

ئۇالرغا رەھىم قىلغۇچىدۇر .ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۇالرنى شۇ ئىشقا مەجبۇرلىغان كىشىگە بولىدۇ .مۇجاھىد،
ئەتائى خۇراسانى ،ئەئمەش ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھۆكۈملەرنى يۇقىرىدا تەپسىلىي بايان قىلدى .بۇ يەردە مۆمىنلەرگە روشەن ئايەتلەر،
ئىلگىرىكىئۈممەتلەرنىڭقىسسىلىرىۋەئۇالرنىڭﷲتائاالنىڭبۇيرۇقلىرىغاقارشىلىققىلغانلىقىئۈچۈن
ئۇالرغا چۈشكەن ئازابنىڭ خەۋەرلىرى ۋە ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان كىشىلەرنى گۇناھ ۋە ھارام ئىشالرنى
قىلىشتىن توسىدىغان ۋەز ـ نەسىھەتلەر بار قۇرئاننى چۈشۈرگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:

﴿(ئى مۆمىنلەر!) بىز سىلەرگە روشەن ئايەتلەرنى ،سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن مىسالالرنى
ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى شەك ـ شۈبھىسىز نازىل قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال ئىلگىرىكىلەرنىڭ

خەۋەرلىرىنىڭ قۇرئاندا بايان قىلىنغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى بىز (كۇففارالرنىڭ ئازابقا
(((
تېگىشلىك بولۇشىدا) كېيىنكىلەرگە نەمۇنە ۋە ئىبرەت قىلدۇق﴾

*******
ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﷲ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر ،ﷲ نىڭ (مۆمىن بەندىسىنىڭ قەلبىدىكى) نۇرى
خۇددى (چىراق قويىدىغان) تەكچىگە ئوخشايدۇ ،ئۇنىڭدا چىراق باردۇر ،چىراق شىشىنىڭ ئىچىدىدۇر،
شىشە گويا نۇرلۇق يۇلتۇزدۇر ،چىراق مۇبارەك زەيتۇن دەرىخىنىڭ (يېغى) بىلەن يورۇتۇلغان ،ئۇ (يەنى
زەيتۇن دەرىخى) شەرق تەرەپتىمۇ ئەمەس ،غەرب تەرەپتىمۇ ئەمەس (سەھرادا ئوچۇقچىلىقتا بولۇپ،
كۈن بويى ئۇنىڭغا كۈن نۇرى چۈشۈپ تۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ مېۋىسى پىشىپ يېتىلگەن
بولىدۇ) ،يېغى (ئەڭ سۈزۈك بولىدۇ ،سۈزۈكلۈكىدىن) ئوت تەگمىسىمۇ يورۇپ كېتەيال دەپ قالىدۇ،
(ئوت بىلەن يورۇتۇلسا) نۇر ئۈستىگە نۇر قوشۇلىدۇ ،ﷲ خالىغان كىشىنى ئۇنىڭ نۇرىغا (يەنى قۇرئانغا)
(ئەگىشىشكە) مۇۋەپپەق قىلىدۇ ،ﷲ (ئىبرەت ئالسۇن دەپ) كىشىلەرگە مىسالالرنى (ئۇالرنىڭ پەمىگە
يېقىنالشتۇرۇپ) بايان قىلىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾35

اﷲ تائاالنىڭ نۇرىنىڭ مىسالى
﴿ﷲ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى كىشىلەرنى
توغرا يولغا باشلىغۇچى زاتتۇر .ئىبنى جۇرەيج مۇجاھىد ۋە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئاسمان ـ زېمىندىكى يۇلتۇز ،كۈن ۋە ئايدەك نەرسىلەرنى
باشقۇرۇپ تۇرغۇچى زاتتۇر .سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئاسمان ـ زېمىنالر ﷲ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  56ـ ئايەت.
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تائاالنىڭ نۇرى بىلەن يورۇيدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىدە قوپقاندا« :ئى ﷲ! بارلىق
ھەمدۇسانا ساڭا بولسۇن .سەن ئاسمان ،زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ ئىگىسىدۇرسەن.
بارلىق ھەمدۇسانا ساڭا بولسۇن .سەن ئاسمان ،زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ نۇرىدۇرسەن»
دەيتتى .ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دېدى :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا كېچە ياكى كۈندۇز دەيدىغان
نەرسە يوق .ئەرشنىڭ نۇرى ئۇنىڭ جامالىنىڭ نۇرىدىندۇر.
﴿ﷲ نىڭ (مۆمىن بەندىسىنىڭ قەلبىدىكى) نۇرى﴾ ئەسلىدە بۇ ئايەتتە “ئۇ” دېگەن بىر ئالماش
بولۇپ ،ئالىمالر بۇ ئالماشنىڭ ئىگىسى توغرىسىدا ئىككى خىل كۆز قاراشقا كەلدى .بىرىنچى خىل
قاراشتىكىلەر :بۇ ئالماشنىڭ ئىگىسى ﷲ تائاال -،دەيدۇ .ئۇنداق بولغاندا ،ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ
تائاالنىڭمۆمىنبەندىسىنىڭقەلبىدىكىنۇرىخۇددى(چىراقنىڭپىلىكىنىتۇتۇپتۇرىدىغان)نوكەشكە
ئوخشايدۇ دېگەنلىك -،بولىدۇ .بۇ كۆز قاراش ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىندى.
ئىككىنچىخىلقاراشتىكىلەر:بەندىنىكۆرسىتىدۇ-،دەيدۇ.ئۇنداقبولغاندا،ئايەتنىڭمەنىسى:
مۆمىن بەندىنىڭ قەلبىدىكى نۇر خۇددى چىراغ پايغا ئوخشايدۇ دېگەنلىك -،بولىدۇ .يەنى مۆمىننىڭ
قەلبى ئۇنىڭ تەبىئىتىگە سىڭدۈرۈلگەن ھىدايەت ۋە تەبىئىتىدىكى ھىدايەتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان
قۇرئاننى قوبۇل قىلىشتا ،يىغىپ ئېيتقاندا ،مۆمىننىڭ قەلبى ساپلىقتا ،نېپىز ۋە ئېسىل ئەينەكتىن
ياسالغان چىراقنىڭ (پىلىكىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان) نوكەشكە ئوخشايدۇ .مۆمىننىڭ قەلبىنىڭ قۇرئاندىن
ۋە شەرىئەتتىن ھىدايەت ئىزدىشى بولسا ،نۇرىدا غۇۋالىق ۋە لەپىلدەش يوق بىر خىل يۇرۇقلۇق تاشالپ
تۇرىدىغان سۈپ ـ سۈزۈك ،ئېسىل ياغقا ئوخشايدۇ -،دېگەنلىك بولىدۇ.
ﷲ تائاال تەبىئىتىگە ھىدايەت سىڭدۈرۈلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ قۇرئانغا ئاساسلىنىدىغانلىقى
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن روشەن دەلىل (يەنى قۇرئان) غا
ئاساسالنغان ئادەم (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) (ھاياتىي دۇنيانى كۆزلەيدىغان كىشىلەر بىلەن
ئوخشاشمۇ؟) .ئۇنىڭغا ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن گۇۋاھلىق بەرگۈچى (يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم)
(((
قۇرئاننى تىالۋەت قىلىدۇ﴾
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﴿(چىراق قويىدىغان) تەكچىگە ئوخشايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ۋە
باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :چىراقنىڭ پىلىكىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان نوكەشكە ئوخشايدۇ-،
دېدى .شۇڭا ﷲ تائاال بۇئايەتتىن كېيىن مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭدا چىراق باردۇر﴾ يەنى ئۇنىڭدا
يورۇقلۇق تاشالپ تۇرىدىغان پىلىك باردۇر .بەزى ئالىمالر :يۇقىرىقى ئايەتنىڭ مەنىسى ،خۇددى چىراق
قويىدىغان تەكچىگە ئوخشايدۇ ،دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .لېكىن بۇ ئايەتنىڭ يۇقىرىدىكى مەنىسى
كۈچلۈكرەكتۇر.
بۇ ،ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ تائىتىگە كەلتۈرگەن مىسالدۇر .ﷲ تائاال تائىتىنى نۇر دەپ ئاتىدى ۋە
يەنە باشقا ئىسىمالر بىلەنمۇ ئاتىدى .ئۇبەي ئىبنى كەئب :ئايەتتىكى چىراق دېگەن سۆزدىن نۆر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ ،ئۇ نۇر بولسىمۇ ،قۇرئان ۋە مۆمىننىڭ قەلبىدىكى ئىماندۇر -،دېدى.
﴿چىراق شىشىنىڭ ئىچىدىدۇر﴾ يەنى پىلەك سۈزۈك ئەينەكنىڭ ئىچىدە يورۇقلۇق چىقىرىپ
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

تۇرغىدۇ .ئۇبەي ئىبنى كەئب ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇ ،مۆمىننىڭ قەلبىگە
كەلتۈرۈلگەن مىسالدۇر -،دېدى.
﴿شىشە گويا نۇرلۇق يۇلتۇزدۇر ،چىراق مۇبارەك زەيتۇن دەرىخىنىڭ (يېغى) بىلەن يورۇتۇلغان﴾

يەنى چىراققا قويۇلغان ياغ مۇبارەك زەيتۇن دەرىخىنىڭ يېغىدۇر.

﴿ئۇ(يەنىزەيتۇندەرىخى)شەرقتەرەپتىمۇئەمەس،غەربتەرەپتىمۇئەمەس(سەھرادائوچۇقچىلىقتا
بولۇپ ،كۈن بويى ئۇنىڭغا كۈن نۇرى چۈشۈپ تۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ مېۋىسى پىشىپ يېتىلگەن
بولىدۇ)﴾ يەنى زەيتۇن دەرىخى كۈن چىققاندا ۋە كۈن كىرىپ كەتكەندە كۈن چۈشمەي قالىدىغان

يەر شەرق ياكى غەرب تەرەپتە بولماستىن ،بەلكى كۈن چىققاندىن تارتىپ تاكى كىرىپ كەتكۈچە
كۈن چۈشۈپ تۇرىدىغان (شەرق بىلەن غەربنىڭ ئوتتۇرىغا كېلىدىغان) يەردىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ
دەرەخنىڭ يېغى سۈزۈك ۋە كۆيۈشچانلىقى يۇقىرى بولىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇ ،باشقا بىر دەرەخنىڭ ،تاغنىڭ ياكى ئۆڭكۈرنىڭ سايىسى چۈشمەيدىغان ۋە ئەتراپىدا ئوراپ
تۇرغان ھېچنەرسە يوق ،سەھرادىكى دەرەختۇر .بۇنداق دەرەخنىڭ يېغىنىڭ سۈپىتى ياخشى بولىدۇ.
مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن
مەنىلەرگە ئوخشاش مەنىلەرنى بايان قىلدى.
﴿يېغى (ئەڭ سۈزۈك بولىدۇ ،سۈزۈكلۈكىدىن) ئوت تەگمىسىمۇ يورۇپ كېتەيال دەپ قالىدۇ﴾،
﴿(ئوت بىلەن يورۇتۇلسا) نۇر ئۈستىگە نۇر قوشۇلىدۇ﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتتىن بەندىنىڭ ئىمانى ۋە ياخشى ئەمەل ـ
ئىبادەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .سۇددى :ئوت بىلەن ياغنىڭ نۇرى بىر يەرگە كېلىپ ،ئاندىن يورۇق
بېرىدۇ .بىرى يەنە بىرىسىز يورۇقلۇق بېرەلمەيدۇ .قۇرئاننىڭ نۇرى بىلەن ئىماننىڭ نۇرىمۇ شۇنىڭغا
ئوخشايدۇ .بۇ ئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بېرىدىن ئايرىلىپ كېتەلمەيدۇ -،دېدى.
﴿ﷲ خالىغان كىشىنى ئۇنىڭ نۇرىغا (يەنى قۇرئانغا) (ئەگىشىشكە) مۇۋەپپەق قىلىدۇ ﴾ يەنى
ﷲ تائاال ئۆزى خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ .ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى،
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى مەنىۋىي قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىگە ياراتتى .ئاندىن شۇ كۈنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە
ئۆزىنىڭ نۇرىدىن چاچتى .ﷲ تائاالنىڭ نۇرى كىمگە چېچىلغان بولسا ،ئۇ ھىدايەت تاپتى .كىمگە نۇر
چېچىلمىغان بولسا ،ئۇ ئېزىپ كەتتى .شۇڭا مەن ﷲ تائاالنىڭ ئىلمىنى يازىدىغان قەلەمنىڭ سىياھى
قۇرۇپ كەتتى دەيمەن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

ﷲ تائاال ئايەتنىڭ بېشىدا مۆمىننىڭ قەلبىدىكى نۇرغا مىسال كەلتۈرۈپ ئۆتكەن ئىدى .ئايەتنىڭ
ئاخىرىنى بولسا ،ئۆز سۆزى بىلەن تۈگەتتى﴿ :ﷲ (ئىبرەت ئالسۇن دەپ) كىشىلەرگە مىسالالرنى (ئۇالرنىڭ
پەمىگە يېقىنالشتۇرۇپ) بايان قىلىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئازغۇنلۇققا
اليىق بولغانالرنىڭ ئىچىدىن كىمنىڭ ھىدايەتكە اليىق بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ.

*******
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ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﷲ نىڭ ئۇلۇغلىنىشى ۋە ئىسمىنىڭ ياد ئېتىلىشى بۇيرۇلغان مەسجىدلەردە (مۆمىنلەر) ئەتىگەن
ـ ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ﴿ .﴾36ئۇالر شۇنداق ئەرلەركى ،سودا  -سېتىق ئۇالرنى ﷲ
نى زىكىر قىلىشتىن ،ناماز ئۆتەشتىن ،زاكات بېرىشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ ،ئۇالر دىلالر ۋە كۆزلەر
قااليمىقانلىشىپ كېتىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن قورقىدۇ﴿ .﴾37ﷲ نى ئۆزلىرىنىڭ
قىلغان ياخشى ئەمەللىرىگە مۇكاپات بەرسۇن ۋە ئۆزىنىڭ پەزلىدىن ئاشۇرۇپ بەرسۇن دەپ (ئۇالر شۇنداق
ئىبادەتلەرنى قىلىدۇ) ﷲ خالىغان ئادەمگە ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴿.﴾38

مەسچىتلەرنىڭ پەزىلىتى ،ئۇنىڭغا كىرگەن  -چىققاندا رىئايە قىلىنىدىغان
قائىدە يوسۇنالر ۋە ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى
ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتە مۆمىننىڭ قەلبىنى ۋە ئۇنىڭدىكى ھىدايەت ۋە بىلىمنى سۈپ ـ
سۈزۈك ئەينەكنىڭ ئىچىدە ،سۈزۈك ياغدىن يورۇتۇلغان چىراقنىڭ پىلىكىگە ئوخشىتىپ ئۆتكەن ئىدى.
بۇ يەردە ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىنىدىغان ،ﷲ تائاال ئۇلۇغلىنىدىغان ۋە يەر يۈزىدە ﷲ تائاالغا ئەڭ
ياخشى كۆرىلىدىغان يەر بولغان مەسچىتدىن ئىبارەت ئۇ چىراق قويۇلىدىغان ئورۇننى بايان قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ نىڭ ئۇلۇغلىنىشى ۋە ئىسمىنىڭ ياد ئېتىلىشى بۇيرۇلغان مەسجىدلەردە (مۆمىنلەر) ئەتىگەن ـ
ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال مەسچىتلەرنى كىرلەردىن پاكىزالشقا ،ئۇنىڭدا پايدىسىز
سۆز ،قىلىق ۋە ئىشالرنى قىلماسلىققا بۇيرۇيدۇ .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مەسچىتلەردە پايدىسىز ئىشالرنى
قىلىشتىن توستى .ئىكرىمە ،ئەبۇسالىھ ،زەھھاك ،نافى ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇبەكرى ئىبنى سۇاليمان،
سۇفيان ئىبنى ھۈسەين ۋە باشقا تەپسىرشۇناسالرمۇ شۇنداق دېدى.

352

مەسچىت سېلىش ،ئۇنى ھۆرمەتلەش ،پاكىز تۇتۇش ۋە ئۇنىڭغا خۇش بۇي نەرسىلەرنى چېچىش
توغرىسىدا كۆپلىگەن ھەدىسلەر كەلدى .بۇ ھەدىسلەرنى ئايرىم بىر يەردە بايان قىلىمىز .مەن بۇ ھەقتە
ئايرىم كىتاب يازغان ئىدىم .ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ـ ساناالر بولسۇن! ﷲ تائاال خالىسا ،ﷲ تائاالنىڭ
ياردىمى بىلەن بۇ يەردە شۇ ھەدىسلەرنىڭ بىر قىسمىنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز .ﷲ تائاالغا ئىشەنچە
باغاليمىز ۋە بارلىق ئىشلىرىمىزدا ئۇنىڭغا تايىنىمىز.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى بولغان ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كىمكى ﷲ تائاالنىڭ
رازىلىقىنى ئىزدەپ مەسچىت سېلىپ قويسا ،ﷲ تائاال جەننەتتە ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭدەك بىر ئۆينى
سېلىپ قويىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.
ئىبنى ماجە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق

نۇر سۈرىسى

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى ياد ئېتىلىپ تۇرىدىغان مەسچىت سېلىپ
قويسا ،ﷲ تائاال جەننەتتە ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۆي سېلىپ قويىدۇ» .نەسەئىمۇ بۇ ھەدىسنى شۇنىڭدەك
رىۋايەت قىلدى.
بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتىمۇ كۆپتۇر .ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،ئىنى ماجە قاتارلىقالر
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز (يەنى ئايالالر) ئۆيلىرىمىزگە
مەسچىت سېلىپ ،ئۇنى پاكىز ۋە خۇش بۇي تۇتۇشقا بۇيرۇلدۇق .ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋۇد قاتارلىقالر
سەمەر ئىبنى جۇندۇبدىن شۇنىڭغا ئوخشاش ھەدىس رىۋايەت قىلدى .ئىمام بۇخارى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر (مەسچىتلەرنى) كىشىلەرگە سايە تاشلىغۇدەك
قىلىپ سېلىڭالر .كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى چاچماسلىق ئۈچۈن ئۇنى قىزىل ياكى سېرىق رەڭدە
بويىماڭالر.
ئەبۇداۋۇد ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مەن مەسچىتلەرنى زىنەتلەشكە بۇيرۇلمىدىم» .ئىبنى ئابباس پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەدىسنى
مۇنداق ئىزاھلىدى :يەنى مەن يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردەك مەسچىتلەرنى زىننەتلەشكە بۇيرۇلمىدىم.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەنەستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تاكى كىشىلەر مەسچىت سېلىشلىرى بىلەن پەخىرلەنمىگىچە
قىيامەت قايىم بولمايدۇ».
بۇرەيدە مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى مەسچىتدە يۈتۈپ كەتكەن نەرسىسىنى ئىالن
قىلىپ :كىم ماڭا يۈتۈپ كەتكەن تۆگەمنى تېپىپ بېرىدۇ؟ -دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«تاپالمىغايسەن! مەسچىت ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن سېلىنغاندۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم
رىۋايەت قىلدى.
تىزمىزى ئەبۇھۈھەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر مەسچىتتە نەرسە ساتقان ياكى سېتىۋالغان ئادەمنى كۆرسەڭالر :ﷲ تائاال
تىجارىتىڭغا پايدا بەرمىسۇن! -دەڭالر .مەسچىتتە يۈتۈپ كەتكەن نەرسىسىنى ئېالن قىلغان ئادەمنى
كۆرسەڭالر ،ﷲ تائاال ئۇ نەرسەڭنى قايتۇرۇپ بەرمىسۇن! -دەڭالر».
ئىمام بۇخارى سائىب ئىبنى يەزىد كىندىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مەسچىتتە
ئىدىم .ماڭا بىرسى تاش ئاتتى .مەن قارىغۇدەك بولسام ،ئۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئىكەن ،ئۇ ماڭا :بېرىپ
ئاۋۇ ئىككىسىنى چاقىرىپ كەل -،دېدى .مەن بېرىپ ،ئۇ ئىككىسىنى چاقىرىپ كەلدىم .ئۆمەر:
ئىككىڭالر كىم ياكى ئىككىڭالر قەيەرلىك (بۇ سۆزنىڭ بىرىنى قىلدى)؟ -دەپ سورىدى .ئۇالر :بىز
تائىپلىق -،دېدى .ئۆمەر :ئەگەر سىلەر بۇ يەرلىك بولۇپ قالغان بولساڭالر ،ئىككىڭالرنى قامچىاليتتىم،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىدە نېمىشقا ئاۋازلىرىڭالرنى يۇقىرى كۆتۈرىسىلەر؟ -دېدى.
ئىمام نەسەئى ئىبراھىم ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسچىتتە بىر كىشىنىڭ (ۋارقىرغان) ئاۋازىنى ئاڭالپ قېلىپ :ئۇنىڭغا سەن
ئۆزەڭنىڭ قەيەردە تۇرۇۋاتقانلىقىڭنى بىلەمسەن؟ -دېدى .ھاپىز ئەبۇيەئال مەۋسۇلى ئىبنى ئۆمەرنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەر جۈمە كۈنى (خۇش پۇراق نەرسىلەر
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بىلەن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىگە ئىس ساالتتى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىشىنىڭ (مەسچىتدە) جامائەت بىلەن ئوقۇغان نامىزىنىڭ دەرىجىسى ئۇنىڭ ئۆيىدە ياكى بازىرىدا
ئوقۇغان نامىزىدىن يىگىرمە بەش ھەسسە ئارتۇقتۇر».
ئۇنداق بولۇشى ئۇ كىشى تاھارەتنى تولۇق ئېلىپ مەسچىتكە ماڭسا( ،ئۆيىدىن) پەقەت ناماز
ئۈچۈنال چىققان بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ھەر بىر قەدىمى بىلەن بىر دەرىجە يېزىلىپ ،بىر
خاتالىق ئۆچۈرۈلۈپ تۇرىدۇ .ئۇ نامازنى ئوقۇپ بولۇپ جايىدا جىم ئولتۇرسا ،پەرىشتىلەر :ئى ﷲ! ئۇنى
مەغپىرەت قىلغىن ۋە ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغىن ،دەپ ئۇنىڭغا مەغپىرەت ۋە رەھمەت تىلەپ تۇرىدۇ .ئۇ يەنە
بىر نامازنى ساقالپ ئولتۇرغان بولسا ،خۇددى نامازنىڭ ئىچىدە تۇرغاندەك ساۋابقا ئېرىشىدۇ.
ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ«:سەن قاراڭغۇدا مەسچىتلەرگە
ماڭغانالرغا قىيامەت كۈنىدىكى تولۇق نۇر بىلەن خۇش ـ بېشارەت بەرگىن».
مەسچىتكە كىرگەن چاغدا ،ئوڭ پۇت بىلەن كىرىش ۋە تۆۋەندىكى ھەدىستە كەلگەن دۇئانى
ئوقۇش مۇستەھەبتۇر .ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتكە كىرگەندە« :مەن كاتتا ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ ئۇلۇغ
جامالىغا ۋە ئۇنىڭ بۇرۇندىن بار پادىشاھلىقىغا سېغىنىپ ،قوغالندى شەيتاننىڭ شەررىدىن ساقلىشىنى
تىلەيمەن»((( دەيتتى .ئەگەر مۇشۇ دۇئانى ئوقۇسا ،شەيتان :بۇ بۈگۈن مېنىڭ ئازدۇرۇشىمىدىن ساقلىنىپ
قالدى -،دەيدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەسچىتكە
كىرگىنىڭالردا :ئى ﷲ! ماڭا رەھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىپ بەرگىن -،دەڭالر( (((.مەسچىتدىن)
چىققاندا :ئى ﷲ! مەن سېنىڭ مەرھەمىتىڭدىن سورايمەن! -دەڭالر(((» .بۇ ھەدىسنى نەسەئىمۇ
رىۋايەت قىلغان.
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ئىمامنەسەئىئەبۇھۇرەيرەرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مەسچىتكە كىرگىنىڭالردا ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە ساالم قىلىڭالر (يەنى دۇرۇد
ئوقۇڭالر)ۋە:ئىﷲ!ماڭارەھمىتىڭنىڭئىشىكلىرىنىئېچىپبەرگىن!-دەڭالر(.مەسچىتتىن)چىققاندا:
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە ساالم قىلىڭالر ۋە :ئى ﷲ! مېنى قوغالندى شەيتاندىن ساقلىغىن!-
دەڭالر»((( .بۇ ھەدىسنى ئىبنى ماجە ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھاببان قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ۋە ئىسمىنىڭ ياد ئېتىلىشى بۇيرۇلغان مەسجىدلەردە (مۆمىنلەر) ئەتىگەن ـ ئاخشامدا تەسبىھ
ئېيتىپ تۇرىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئادەم بالىلىرى! ھەر ناماز ۋاقتىدا (ياكى تاۋاپ

ۋاقتىدا ئەۋرىتىڭالرنى سەترى قىلىپ تۇرىدىغان) كىيمىڭالرنى كىيىڭالر ،يەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئىسراپ
((( ئەئۇزۇ بىلالھىل ئەزىمى ۋە بىۋەجھىھىل كەرىمى ۋە سۇلتانىھىل قەدىمى مىنەش شەيتانىر رەجىمى.
((( ئەلالھۇممە ئىفتەھ لى ئەبۋابە رەھمەتىكە.
((( ئەلال ھۇممە ئىننى ئەسئەلۇكە مىن فەزلىكە.
((( ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششەيتانىر رەجىمىم.

نۇر سۈرىسى

قىلماڭالر ،ﷲ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى،
«پەرۋەردىگارىم مېنى ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى .ھەر بىر سەجدە قىلغاندا پۈتۈنلەي ﷲ غا يۈزلىنىڭالر،
ﷲ غا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر﴾(((﴿ ،مەسجىدلەر ﷲغا خاستۇر ،ﷲغا قوشۇپ ھېچكىمگە
ئىبادەتقىلماڭالر﴾(((.
﴿ۋە ئىسمىنىڭ ياد ئېتىلىشى بۇيرۇلغان مەسجىدلەردە﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :ﷲ تائاالنىڭ كىتابى ئوقۇلىدىغان مەسچىتلەردە ﴿(مۆمىنلەر) ئەتىگەن ـ ئاخشامدا تەسبىھ
ئېيتىپ تۇرىدۇ﴾  -،دېدى.
﴿ئۇالر شۇنداق ئەرلەركى ،سودا  -سېتىق ئۇالرنى ﷲ نى زىكىر قىلىشتىن ،ناماز ئۆتەشتىن،
زاكات بېرىشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە

بالىلىرىڭالر سىلەرنى ﷲنىڭ زىكرىدىن (يەنى ﷲنىڭ تائەت ـ ئىبادىتىدىن) غەپلەتتە قالدۇرمىسۇن،
كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا
ئەزان ئېيتىلسا ،ﷲنى ياد ئېتىشكە (يەنى جۈمە خۇتبىسنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا)
(((
ئالدىراپ بېرىڭالر ،ئىلىم  -سېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر ،ئەگەر بىلسەڭالر بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾
يەنى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ زىننەتلىرى ،سودا ـ سېتىقنىڭ پايدا  -مەنپەئەتلىرى ئۇالرنىڭ جىمى مەخلۇقاتنى
ياراتقان ۋە ئۇالرغا رىزق بېرىپ تۇرغۇچى پەرۋەردىگارىنى ياد ئېتىپ تۇرۇشىدىن توسۇپ قويمىسۇن .ئۇالر
بىلسۇنكى ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى نەرسە قوللىرىدىكى نەرسىلەردىن ياخشى ۋە پايدىلىقدۇر.
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى نەرسىلەر تۈگەيدۇ .لېكىن ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر
تۈگىمەيدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر شۇنداق ئەرلەركى ،سودا  -سېتىق ئۇالرنى ﷲ نى زىكىر
قىلىشتىن ،ناماز ئۆتەشتىن ،زاكات بېرىشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشنى،

ﷲ تائاالنىڭ مەقسىتىنى ۋە ئۇنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىشىنى ئۆزلىرىنىڭ مەقسەتلىرىنىڭ ۋە ياخشى
كۆرىدىغان ئىشىنىڭ ئالدىغا قويىدۇ.

سالىم مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بازاردا ئىدى( .نامازغا
ئەزان ئوقۇلغان ئىدى) مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى دۇكانلىرىنى تاقىۋېتىپ ،ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مەسچىتكە
كىرىشتى .ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مانا مۇشۇالر توغرىسىدا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر شۇنداق ئەرلەركى،

سودا  -سېتىق ئۇالرنى ﷲ نى زىكىر قىلىشتىن ،ناماز ئۆتەشتىن ،زاكات بېرىشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ﴾

دېگەن ئايىتى چۈشكەن -،دېدى .بۇ ئەسەرنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىرمۇ رىۋايەت قىلغان.

﴿ئۇالر شۇنداق ئەرلەركى ،سودا  -سېتىق ئۇالرنى ﷲ نى زىكىر قىلىشتىن(،غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ)﴾

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :سودا ـ سېتىق ئۇالرنى پەرز نامازالرنى ئوقۇشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايدۇ.
((( ئەئراف سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جىن سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( جۈمە سۈرىسى  9ـ ئايەت.
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مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە رەبىئ ئىبنى ئەنەسمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى.
سۇددى :سودا ـ سېتىق ئۇالرنىڭ نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇشىغا كاشىال قىلمايدۇ -،دېدى.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سودا ـ سېتىق ئۇالرنىڭ نامازغا كېلىشىگە،
نامازنى ﷲ تائاال بۇيرۇغاندەك ئادا قىلىشىغا ،ئۇنى ئۆز ۋاقتىدا ۋە شەرتلىرىگە رىئايە قىلىپ ئوقۇشىغا
كاشىال قىلمايدۇ -،دېدى.
﴿ئۇالر دىلالر ۋە كۆزلەر قااليمىقانلىشىپ كېتىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن قورقىدۇ﴾ يەنى
ئۇالرقاتتىققورققانلىقتىنۋەئەھۋالنىڭئېغىرلىقىدىندىلالرۋەكۆزلەرقااليمىقانلىشىپكېتىدىغانقىيامەت
كۈنىدىن قورقىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇ
چاغدا دىلالر (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن) بوغۇزالرغا قاپلىشىۋالىدۇ ،ئۇالر قايغۇ  -ھەسرەتكە تولىدۇ﴾(((،
﴿زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ﷲ نى بىخەۋەر دەپ ئويلىمىغىن ،ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى (شۇ كۈننىڭ
دەھشىتىدىن) كۆزلەر چەكچىيىپ قالىدىغان كۈنگىچە (يەنى قىيامەت كۈنىگىچە) كېچىكتۈرىدۇ﴾(((،
﴿ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق ،مىسكىنگە ،يېتىمگە ۋە ئەسىرگە تائام بېرىدۇ( ،ئۇالر ئېيتىدۇ) «سىلەرگە
بىز ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام بېرىمىز ،سىلەردىن (بۇنىڭ بەدىلىگە) ھېچقانداق مۇكاپات ۋە
تەشەككۈر تەلەپ قىلمايمىز ،شۈبھىسىزكى ،بىز پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن مەيدانغا كەلتۈرۈلگەن ئېغىر،
قاتتىق كۈندىن قورقىمىز» ،ﷲ ئۇالرنى شۇ كۈننىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ ،ئۇالرنىڭ (يۈزلىرىگە) نۇر،
(دىللىرىغا) خۇشاللىق ئەتا قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ سەۋر  -تاقەتلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جەننەت بىلەن ۋە
(((
(ئۇ يەردىكى) يىپەك (لىباسالر) بىلەن مۇكاپاتاليدۇ﴾
﴿ﷲ نى ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىگە مۇكاپات بەرسۇن ۋە ئۆزىنىڭ پەزلىدىن ئاشۇرۇپ
بەرسۇن دەپ (ئۇالر شۇنداق ئىبادەتلەرنى قىلىدۇ)﴾ يەنى ئۇالر بولسا ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان

ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى قوبۇل قىلىدىغان ،بىر ياخشى ئەمەل ـ ئىبادىتى ئۈچۈن كۆپلەپ ساۋاب
بېرىدىغان ۋە قىلىپ سالغان يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈۋېتىدىغان كىشىلەردۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ
زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجر (يەنى
جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾(((﴿ ،بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا ئىگە بولىدۇ﴾(((،
﴿كىمكى ﷲ غا قەرزي ھەسەنە بېرىدىكەن (يەنى ﷲ نىڭ يولىدا پۇل -مېلىنى خۇشاللىق بىلەن
سەرپ قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە (يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە) كۆپ
قايتۇرىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ خالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ خالىغان ئادەمگە ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴾
((( مۆمىن سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( ئىنسان سۈرىسى  12 - 8ـ ئايەتكىچە.
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  160ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  245ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  261ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

*******
ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ
كاپىرالرنىڭ (ياخشى ئەمەل دەپ ئويلىغان) ئەمەللىرى باياۋاندىكى سەرابقا ئوخشايدۇ ،تەشنا ئادەم
ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلسە ھېچ نەرسە كۆرۈنمەيدۇ (يەنى سۇ كۆرمەيدۇ) ،ئۇ
ﷲ نىڭ ئۆز (ئەمەلىنىڭ) يېنىدا (كۆزىتىپ تۇرغۇچى) ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ ،ﷲ ئۇنىڭ قىلمىشىغا
تېگىشلىك جازا بېرىدۇ ،ﷲ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴿ .﴾39ياكى 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)﴿.﴾40

ئىككى تۈرلۈك كاپىر ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن ئىككى مىسال
خۇددى ﷲ تائاال بەقەرە سۈرىسىدە مۇناپىقالرغا ئوت بىلەن يامغۇرنىڭ مىسالىنى ۋە رەئىد سۈرىسىدە
دىللىرىدا ھىدايەت ۋە بىلىم ئورۇن ئالغان كىشىلەرگە ئوت بىلەن يامغۇرنىڭ مىسالىنى كەلتۈرگەندەك،
بۇ يەردىمۇ ئىككى تۈرلۈك كاپىرغا ئىككى مىسالنى كەلتۈردى .بىز مۇناپىقالر بىلەن دىللىرىدا ھىدايەت ۋە
بىلىم ئورۇن ئالغانالرنىڭ مىساللىرىنى ئۆز ئورنىدا بايان قىلىپ ئۆتكەنىدۇق ،شۇڭا بۇ يەردە قايتا بايان
قىلىپ ئولتۇرمايمىز .ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ـ ساناالر بولسۇن!
بۇ يەردە كاپىرالرغا كەلتۈرۈلگەن ئۇ ئىككى مىسالنىڭ بىرىنچىسى بولسا ،ئەمەلىيەتتە ھېچقانداق
پايدىلىق ئىش ئۈستىدە بولمىسىمۇ ،ئۆزلىرىنى ياخشى ئەمەللەرنى قىلىۋاتىمىز ۋە توغرا ئېتىقادتىمىز
دەپ ئوياليدىغان ،باشقىالرنى كاپىرلىقىغا چاقىرىدىغان كاپىرالرغا كەلتۈرگەن مىسالدۇر .بۇ كاپىرالرنىڭ
مىسالى ئېزىتقۇغا ئوخشايدۇ .ئۇسساپ قالغان ئادەم ئالۋۇننى كۆرسە ،ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ ـ دە،
ئىچكىلى بارىدۇ .ئۇنىڭ يېنىغا بارغاندا بولسا ،ئۇنى تاپالمايدۇ .شۇنىڭدەك ،كاپىرمۇ ئۆزىنى ياخشى
ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلدىم ۋە پايدىلىق ئىشالرغا ئېرىشتىم دەپ گۇمان قىلىدۇ .ئۇ قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاالنىڭ ئالدىغا بارغاندا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ بىلەن ھېسابالشقاندا ۋە قىلمىشلىرىدىن سورىغاندا ،ئۆزىنىڭ
قىلغان ياخشى ئىشلىرىنىڭ بىرىنىڭمۇ قوبۇل بولمىغانلىقىنى كۆرىدۇ .قوبۇل بولماسلىقى ئىخالسنىڭ
بولمىغانلىقىدىنياكىقىلغانئىشلىرىنىڭشەرىئەتنىڭئۆلچىمىگەچۈشمىگەنلىكىدىندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ
قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك قىلىۋېتىمىز )،يەنى ئۇالر ئىمانسىىز بولغانلىقتىن ،قىلغان ياخشى
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ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ﷲ نىڭ ئۆز (ئەمەلىنىڭ)
يېنىدا (كۆزىتىپ تۇرغۇچى) ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ ،ﷲ ئۇنىڭ قىلمىشىغا تېگىشلىك جازا بېرىدۇ ،ﷲ
تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾ .ئۇبەي ئىبنى كەئب ،ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،قەتادە ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە

شۇنداق دېدى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى يەھۇدىيالرغا:
سىلەر نېمىگە ئىبادەت قىلغان ئىدىڭالر؟ -دېيىلىدۇ .ئۇالر :ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى ئۇزەيرگە ئىبادەت
قىلغان ئىدۇق -،دەيدۇ .ئۇالرغا :ﷲ تائاالنىڭ بالىسى يوق تۇرسا ،سىلەر يالغان ئېيتتىڭالر ،سىلەر
نېمە تەلەپ قىلىسىلەر؟ -دېيىلىدۇ .ئۇالر :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۇسساپ كەتتۇق ،بىزگە سۇ بەرگەن
بولساڭ -،دەيدۇ .ئۇالرغا :قارىمامسىلەر؟ -دېيىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئوت ئۇالرغا تۆپى  -تۆپىگە
قاتلىنىپ كەتكەن ئېزىتقۇدەك قىلىپ بېرىلىدۇ .ئۇالر (ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىپ ئوت تەرەپكە) بارىدۇ
ـ دە ،بىر ـ بىرلەپ ئوتنىڭ ئىچىگە چۈشىدۇ».
مانا بۇ ،ھەقىقەتكە قارشىلىق قىلغان ،تەرسا ،نادان كاپىرغا كەلتۈرۈلگەن مىسالدۇر .ئەمما
ئاددىي ،نادان كاپىرالر بولسا ،تىلى تۇتۇق ،نادان ،باش بولغۇچى كاپىرالرغا ئەگىشىدىغان ،بىر
نەرسە ئويلىمايدىغان گاس ۋە گاچىدۇر .ﷲ تائاال ئۇنىڭ مىسالى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :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﴾ مانا بۇ،

ئاددىي ،نادان ،باشالپ ماڭغۇچىسىنىڭ قانداق يولغا باشلىغانلىقى ئۈستىدە ئويلىماي قارىغۇالرچە
ئەگىشىدىغان ۋە باشلىغان يولغا ماڭىدىغان كاپىرنىڭ قەلبىنىڭ مىسالىدۇر.
بۇ كاپىرنىڭ ھالى بۇ تەمسىلدە ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىنغاندۇر .ئۇنىڭغا :نەگە ماڭدىڭ؟ -دەپ
سورالسا ،ئۇ :ئۇالر بىلەن بىللە ماڭدىم -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئۇنىڭدىن يەنە :قەيەرگە بارىسەن؟-
دەپ سورالسا ،ئۇ :بىلمەيمەن -،دەيدۇ.
﴿(مانا بۇ) قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقالردۇر﴾ ئۇبەي ئىبنى كەئب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دېدى :ئۇ تۆۋەندىكى بەش خىل قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىدە ئايلىنىپ يۈرىدۇ .يەنى ئۇنىڭ ئىش  -ھەرىكىتى،
كىرىشى ،چىقىشى قاراڭغۇلۇقتۇر ۋە قىيامەت كۈنى بارىدىغان يېرىنىڭ (دوزاخنىڭ) قاراڭغۇلۇقلىرىدۇر .بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇددى ۋە رەبىئ ئىبنى ئەنەسلەرمۇ شۇنداق دېدى.
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﴿ﷲ نۇر ئاتا قىلمىسا ،كىم بولمىسۇن ،نۇرنى كۆرەلمەيدۇ (يەنى ﷲ ھىدايەت قىلمىغان ئادەم
ھەرگىز ھىدايەت تاپمايدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال كىمنى ھىدايەت قىلمىسا ،ئۇ ھاالك بولىدۇ ،نادان پېتى

قالىدۇ ،گاڭگىرايدۇ ۋە كاپىر بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى
ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴾((( ﷲ تائاال مۆمىنلەر توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ خالىغان كىشىنى
ئۇنىڭ نۇرىغا (يەنى قۇرئانغا) (ئەگىشىشكە) مۇۋەپپەق قىلىدۇ﴾(((.
((( فۇرقان سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  186ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇر سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

بىز كاتتا ﷲ تائاالدىن دىللىرىمىزدە ،ئوڭ ۋە سول تەرەپلىرىمىزدە نۇر قىلىشىنى ۋە نۇرلىرىمىزنى
كاتتا قىلىپ بېرىشىنى سورايمىز ـ ئامىن!

*******
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﷲ غا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ۋە قاناتلىرىنى كەرگەن ھالدا (ئۇچۇپ كېتىۋاتقان)
قۇشالرنىڭ تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقىنى سەن بىلمەمسەن؟ ﷲ ھەر (مەخلۇق) نىڭ دۇئاسىنى ۋە تەسبىھىنى
بىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾41ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر( ،خااليىقنىڭ) ئاخىر قايتىدىغان جايى ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴿.﴾42

بارلىق نەرسىلەرنىڭ اﷲ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقى ۋە پادىشاھلىقنىڭ ﷲ
تائاالغا خاس ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى پەرىشتىلەر ،ئىنسانالر ،جىنالر ،ھايۋانالر ھەتتا
جانسىز نەرسىلەرنىڭمۇ ﷲ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :يەتتە ئاسمان  -زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر ﷲنى پاك دەپ بىلىدۇ( ،كائىناتتىكى)
قانداقلىكى نەرسە بولمىسۇن ،ﷲنى پاك دەپ مەدھىيلەيدۇ (يەنى ﷲنىڭ ئۇلۇغلىقىنى سۆزلەيدۇ)،
لېكىن سىلەر (تىلىڭالر ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ مەدھىيسىنى سەزمەيسىلەر ،ﷲ
ھەقىقەتەن (بەندىلىرىگە) ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)( ،تەۋبە
(((
قىلغۇچىالرنى)مەغپىرەتقىلغۇچىدۇر﴾
﴿ﷲ غا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ۋە قاناتلىرىنى كەرگەن ھالدا (ئۇچۇپ كېتىۋاتقان)
قۇشالرنىڭ تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقىنى سەن بىلمەمسەن؟﴾ يەنى قۇشالر ئۇچۇپ كېتىۋېتىپ ،پەرۋەردىگارىغا

تەسبىھ ئېيتىدۇ ۋە ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىغا سالغان تەسبىھلەرنى ئېيتىپ ،ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدۇ.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ نېمە دەۋاتقىنىنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەر (مەخلۇق)
نىڭ دۇئاسىنى ۋە تەسبىھىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەر بىرىگە ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا ئۇالرغا

مۇناسىب كېلىدىغان يولنى كۆرسەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئاسمان ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ
ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن ۋە ئۆزىگە شۇ نەرسىلەردىن بىرىنىڭمۇ مەخپىي بولمايدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴾

ئاندىن ﷲ تائاال ئاسمان ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئۆزىگىال خاس ئىكەنلىكى ،ئۆزىنىڭ ھۆكۈم
قىلغۇچى ،خالىغاننى قىلغۇچى ،ئىبادەت قىلىنىشقا يالغۇز ئۆزىال اليىق ئىكەنلىكى ۋە قىلغان ھۆكمىگە
ھېچ كىشىنىڭ قارشى تۇرۇلمايدىغان زات ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئاسمانالرنىڭ
((( ئىسرا سۈرىسى  44ـ ئايەت.
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ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر( ،خااليىقنىڭ) ئاخىر قايتىدىغان جايى ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾

يەنى ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنى قايتىدىغان جايى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ كۈندە
يامانالرنى جازاالش ۋە ياخشىالرنى مۇكاپاتالش ئۈچۈن خالىغىنى بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېدى( ﴿ :ﷲ) يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ ،ياخشىلىق قىلغانالر
چىرايلىق مۇكاپات بېرىدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال ياراتقۇچى ۋە پادىشاھ زاتتۇر .بىلىڭالركى ،ئاسمانالرنىڭ
ۋە زېمىنالرنىڭ پادىشاھلىقى ﷲ تائاالغا خاستۇر ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ھەمدۇ ـ ساناالر ﷲ تائاالغا
بولسۇن!

*******
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
كۆرمەمسەنكى ،ﷲ بۇلۇتالرنى ھەيدەيدۇ ،ئاندىن ئۇالرنى بىر ـ بىرىگە قوشىدۇ ،ئاندىن ئۇالرنى
توپاليدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن يامغۇر ياغقانلىقىنى كۆرىسەن ،ﷲ ئاسماندىكى تاغدەك
بۇلۇتالردىن مۆلدۈر ياغدۇرىدۇ ،ئۇنى ﷲ خالىغان ئادەمگە يەتكۈزىدۇ (يەنى ئۇنىڭ بىلەن خالىغان
ئادەمنىڭ زىرائىتى ،مېۋىسى ۋە چارۋىلىرىغا زىيان يەتكۈزىدۇ) ۋە ئۇنىڭ (زىيىنىدىن) خالىغان ئادەمنى
ساقاليدۇ ،چاقماقنىڭ يورۇقى (قارىغۇچىالرنى) كۆزلىرىدىن ئايرىۋەتكىلى تاس قالىدۇ﴿ .﴾43ﷲ كېچە
بىلەن كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ ،بۇنىڭدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئىبرەت بار﴿.﴾44

اﷲ تائاالنىڭ بۇلۇتالرنى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى ياراتقانلىقىنى
ئەسلەتكەنلىكى
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ﷲ تائاال قۇدرىتى بىلەن بۇلۇتالرنى ھەيدەيدىغانلىقى ،ئۇ چاغدا ئۇالرنىڭ ئاجىز ھالەتتە
ئىكەنلىكى ،ئاندىن ئۇالرنى بىر ـ بىرىگە قوشىدىغانلىقى ،ئاندىن ئۇالرنى توپاليدىغانلىقى ۋە يامغۇر
ياغدۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :كۆرمەمسەنكى ،ﷲ بۇلۇتالرنى ھەيدەيدۇ ،ئاندىن
ئۇالرنى بىر ـ بىرىگە قوشىدۇ ،ئاندىن ئۇالرنى توپاليدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن يامغۇر
ياغقانلىقىنىكۆرىسەن﴾

ئۇبەيدە ئىبنى ئۇمەير لەيسى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال قوزغىغۇچى شامالنى ئەۋەتىدۇ ،ئۇ زېمىننى
سىپاپ ماڭىدۇ .ئاندىن پەيدا قىلغۇچى شامالنى ئەۋەتىدۇ ،ئۇ بۇلۇتالرنى پەيدا قىلىدۇ .ئاندىن قوشقۇچى
شامالنى ئەۋەتىدۇ ،ئۇ بۇلۇتالرنى بىر ـ بىرىگە قوشىدۇ .ئاندىن ھەيدىگۈچى شامالنى ئەۋەتىدۇ .ئۇ
بۇلۇتالرنىھەيدەيدۇ.
((( نەجم سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

﴿ﷲ ئاسماندىكى تاغدەك بۇلۇتالردىن مۆلدۈر ياغدۇرىدۇ ،ئۇنى ﷲ خالىغان ئادەمگە يەتكۈزىدۇ
(يەنى ئۇنىڭ بىلەن خالىغان ئادەمنىڭ زىرائىتى ،مېۋىسى ۋە چارۋىلىرىغا زىيان يەتكۈزىدۇ) ۋە ئۇنىڭ
(زىيىنىدىن) خالىغان ئادەمنى ساقاليدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل تەپسىرى بار:

بىرىنچى تەپسىرى :ﷲ تائاال ئاسماندىن يامغۇر ۋە مۆلدۈر ياغدۇرۇپ ،ئۇنى خالىغان كىشىگە
(ئۇنىڭ زىرائىتى ،مېۋىسى ۋە چارۋىلىرىنى سۇغۇرۇشى ئۈچۈن) رەھمەت قىلىپ يەتكۈزىدۇ ۋە خالىغان
كىشىگەيامغۇرنىكېچىكتۈرىدۇ.
ئىككىنچى تەپسىرى :ﷲ تائاال ئاسماندىن يامغۇر ۋە مۆلدۈر ياغدۇرۇپ ،ئۇنى خالىغان كىشىگە
(ئۇنىڭ زىرائىتى ،مېۋىسى ۋە چارۋىلىرىغا زىيان سېلىش ئۈچۈن) ئازاب قىلىپ يەتكۈزىدۇ ۋە خالىغان
ئادەمنى ئۇنىڭ زىيىنىدىن ساقاليدۇ.
﴿چاقماقنىڭ يورۇقى (قارىغۇچىالرنى) كۆزلىرىدىن ئايرىۋەتكىلى تاس قالىدۇ﴾ يەنى چاقماقنىڭ
يورۇقى كۈچلۈكلىكىدىن ئۇنىڭغا قارىغۇچىالرنى كۆزلىرىدىن ئايرىۋەتكىلى تاس قالىدۇ.
﴿ﷲ كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىدە خالىغىنىنى
قىلغۇچىدۇر .ھەتتا ئۇ ئىككىسى باراۋەر بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئۇزۇنلىقىدىن ئېلىپ بۇنىڭ قىسقىلىقىغا
قوشىدۇ ،ئاندىن قىسقىسى ئۇزۇن ،ئۇزۇنى قىسقا بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭدىن ئېلىپ بۇنىڭغا قويىدۇ .ﷲ
تائاال مۇشۇنداق قىلىشتا بۇيرۇقى ،ھۆكمى ،غالىبلىقى ۋە ئىلمى بىلەن ئىش كۆرگۈچىدۇر.
﴿بۇنىڭدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئىبرەت بار﴾ يەنى بۇنىڭدا ئەقىل ئىگىلىرى
ئۈچۈن ئەلۋەتتە ﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرسىتىدىغان پاكىتالر بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ
تۇرۇشىدا ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە ،روشەن دەلىللەر بار﴾ تۆۋەندىكى ئايەت ۋە بۇنىڭدىن
كېيىن كەلگەن ئايەتلەر بۇ ھەقتە كەلگەن.

*******
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﷲ ھەر بىر جاندارنى سۇدىن ياراتتى ،ئۇالرنىڭ بەزىسى قورسىقى بىلەن ماڭىدۇ ،بەزىسى
ئىككى پۇت بىلەن ماڭىدۇ ،بەزىسى تۆت پۇت بىلەن ماڭىدۇ ،ﷲ خالىغان مەخلۇقاتالرنى يارىتىدۇ،
ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾45

اﷲ تائاالنىڭ جانلىقالرنى ياراتقانلىقى
ﷲ تائاال شەكىللىرى ،رەڭلىرى ،ھەرىكەتلىرى ۋە ھەرىكەت قىلماي جىم تۇرۇشلىرى
ئوخشاشمايدىغان ھەر خىل ھايۋانالرنى بىر خىل سۇدىن ياراتقان كاتتا قۇدرىتىنى ۋە چوڭ ھۆكۈمرانلىقىنى
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ئەسلىتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەر بىر جاندارنى سۇدىن ياراتتى ،ئۇالرنىڭ بەزىسى قورسىقى بىلەن
ماڭىدۇ﴾ مەسىلەن ،يىالن ۋە شۇنىڭ تىپىدىكى ھايۋانالرغا ئوخشاش﴿ .بەزىسى ئىككى پۇت بىلەن
ماڭىدۇ﴾ مەسىلەن ،ئىنسان ۋە قۇشالرغا ئوخشاش﴿ .بەزىسى تۆت پۇت بىلەن ماڭىدۇ﴾ مەسىلەن ،تۆت
پۇتلۇق ھايۋانالرغا ئوخشاش .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ خالىغان مەخلۇقاتالرنى يارىتىدۇ﴾

يەنى قۇدرىتى بىلەن خالىغاننى يارىتىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنى بولىدۇ ،خالىمىغىنى
بولمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
شۈبھىسىزكى ،بىز روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق ،ﷲ ئۆزى خالىغان كىشىلەرنى توغرا يولغا
باشاليدۇ﴿.﴾46
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ قۇرئاندا نۇرغۇنلىغان ھۆكۈم ،ھېكمەت ،ئوچۇق ۋە چۈشىنىشلىك
مىسالالرنى بايان قىلغانلىقىنى ۋە ئەقىل ئىگىلىرىنى ئۇالرنى چۈشىنىش ۋە بىلىشكە يېتەكلەيدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئۆزى خالىغان كىشىلەرنى توغرا يولغا باشاليدۇ﴾.

*******
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
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(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﴿ .﴾47ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (پەيغەمبەر) ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن،
ئۇالر ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ (ھۆكمىگە) چاقىرىلسا ،ئۇالردىن بىر جامائە (پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا
ھازىر بولۇشتىن) باش تارتىدۇ﴿ .﴾48ئەگەر ھەقىقەت ئۇالرنىڭ تەرىپىدە بولىدىغان بولسا (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن) ،پەيغەمبەرگە بويسۇنغان
ھالدا كېلىشىدۇ﴿ .﴾49ئۇالرنىڭ دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) ئىللىتى بارمۇ؟ يا (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
پەيغەمبەرلىكىدىن) گۇمانلىنامدۇ؟ يا ﷲ نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن
قورقامدۇ؟ ياق ،ئۇالر (رەسۇلۇلالنىڭ ھۆكمىدىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن) زالىمدۇر﴿( .﴾50پەيغەمبەر)
مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان
چاغدا ئۇالر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېيىشلىرى كېرەك ،مانا شۇنداق كىشىلەر مەقسەتكە

نۇر سۈرىسى

ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿ .﴾51ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلغان ﷲ دىن قورققان ۋە ئۇنىڭغا
تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿.﴾52

مۇناپىقالرنىڭ ھىيلىسى ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئەھۋالى
ﷲ تائاال كۆڭلىدىكى نەرسىنىڭ قارشىسىنى كۆرسىتىدىغان ۋە ئېغىزىدىال ﷲ تائاالغا ۋە
پەيغەمبەرگە ئىمان ئېيتتۇق ۋە بويسۇندۇق دەيدىغان مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دېدى(﴿ :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﴾ يەنى سۆزى بىلەن ئەمەلىيتى بىردەك ئەمەس .قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دەيدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (ھەقىقەتتە) مۆمىن ئەمەس﴾﴿ .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (پەيغەمبەر)
ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ (ھۆكمىگە) چاقىرىلسا ،ئۇالردىن بىر جامائە
(پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن) باش تارتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەن

ھەقىقەتكە ئەگىشىشكە چاقىرىلسا ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ ۋە ئەگىشىشتىن چوڭلۇق قىلىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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 ،ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) غا:
«ﷲ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالر» دېيىلسە ،مۇناپىقالرنىڭ سەندىن
قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾(((.

﴿ئەگەر ھەقىقەت ئۇالرنىڭ تەرىپىدە بولىدىغان بولسا (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق ھۆكۈم
چىقىرىدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن) ،پەيغەمبەرگە بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ﴾ يەنى ئەگەر

ھەقىقەت ئۇالرنىڭ تەرىپىدە بولىدىغان بولسا ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بويسۇنغان ۋە باش
ئەگكەن ھالدا كېلىدۇ ،ئەگەر ھەقىقەت ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىدە بولىدىغان بولسا ،ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،ھەقنىڭ قارشىسىغا چاقىرىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھەقسىزلىكلىرىنى
راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن باشقىسىنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنى ياقتۇرىدۇ( .ھەقىقەت
ئۇالرنىڭ تەرىپىدە بولغاندا) ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بويسۇنغان ھالدا كېلىشى
چىقىرىلغان ھۆكۈمنى ھەق دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن بولماستىن ،بەلكى شۇ ھەقىقەت ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى ـ
ھەۋەسلىرىگە توغرا كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈندۇر .شۇڭا ،ئۇالر ھەقىقەت ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى ـ ھەۋەسلىرىگە
توغرا كەلمىگەن ھامان (ھۆكۈم قىلدۇرۇش ئۈچۈن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن باشقىسنىڭ قېشىغا
بارىدۇ.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) ئىللىتى بارمۇ؟ يا (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىدىن) گۇمانلىنامدۇ؟ يا ﷲ نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرغا ئادىل
بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟﴾ يەنى ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلىشى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا مۇناپىقلىق كېسىلى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  190ـ ئايەت.
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بارلىقىدىن ياكى دىندا شەك قىلىدىغانلىقلىرىدىن ۋەياكى ﷲ نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرغا
قارشى ھۆكۈم چىقىرىپ قېلىشىدىن قورققانلىقىدىن باشقا بىر نەرسە ئەمەستۇر .مەيلى قايسى سەۋەپتىن
بولسۇن ،بۇ پەقەت ئۇالرنىڭ كاپىر بولغانلىقىدىندۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىدا نېمە بارلىقىنى ۋە
ئۇالرنىڭ تەبىئىتىگە مۇشۇ سۈپەتلەردىن قايسىسىنىڭ سىڭىپ كەتكەنلىكىنى بىلىدۇ.
﴿ياق ،ئۇالر (رەسۇلۇلالنىڭ ھۆكمىدىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن) زالىمدۇر﴾ يەنى ئەمەلىيەتتە
ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغان ۋە ھەقتىن چىقىپ كەتكەن كىشىلەردۇر .ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى ئۇالرنىڭ :ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزلەرگە ئادىللىق قىلماي قاالرمىكىن -،دەپ
قىلغانگۇمانلىرىدىنپاكتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال ھۆكۈمنى ﷲ تائاالنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبىرىنىڭ بىلدۈرۈپ قويغان يولىدىن
باشقىسىدىنئىزدىمەيدىغان،ﷲتائاالۋەئۇنىڭپەيغەمبىرىگەبويسۇنىدىغانمۆمىنلەرنىڭسۈپەتلىرىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :پەيغەمبەر) مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ غا

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېيىشلىرى كېرەك﴾

شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنى مەقسەتلىرىگە ۋە خاتىرجەملىككە ئېرىشىدۇ دەپ سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى:
﴿مانا شۇنداق كىشىلەر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾.

﴿(پەيغەمبەر) مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق» دېيىشلىرى كېرەك﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئەنسارىالردىن (مەككىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن بەيئەتكە قاتنىشىشقا
تالالنغان كىشىلەرنىڭ) بىرى بولغان ۋە بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئۇبادە ئىبنى سامىت سەكراتقا
چۈشۈپ قالغاندا ،قېرىندىشىنىڭ ئوغلى جۇنادە ئىبنى ئەبۇئۇمەييەگە :مەن ساڭا ئۈستىڭدە قايسى
مەجبۇرىيەت ۋە سېنىڭ قانداق ھەققىڭنىڭ بارلىقىنى دەپ بېرەيمۇ؟ -دېدى .قېرىندىشىنىڭ ئوغلى:
شۇنداق قىل -،دېدى .ئۇ :سېنىڭ مەجبۇرىيىتىڭ قىيىن ،ئاسان ،ياقتۇرىدىغان ۋە ياقتۇرمايدىغان
ئەھۋالالردا (ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى) ئاڭلىشىڭ ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇشۇڭ ،ئۇنى
ئۆزەڭنىڭ پايدىسىدىن ئەال بىلىشىڭ ،ھەقنى سۆزلىشىڭ ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا گۇناھلىقى ئېنىق
بولغان يامان ئىشقا بۇيرىمىغانال بولسا( ،مۇسۇلمان) باشلىققا قارشى چىقماسلىقىڭ الزىمدۇر .ئەگەر سەن
ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا قارشى كېلىدىغان بىر ئىشقا بۇيرۇلساڭ( ،بۇ چاغدا ئۇ ئىشنى قىلماي) ﷲ
تائاالنىڭ كىتابىغا ئەگەشكىن -،دېدى.
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قەتادە ئەبۇداردانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم ﷲ تائاالغا بويسۇنۇش بىلەن
بولىدۇ .بىرلىشىپ جامائەت بولۇشتا ياخشىلىق بار .سەمىمىيلىك ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە،
مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقىغا ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرغا بولىدۇ .قەتادە يەنە ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالمنىڭ تۇتقۇسى :ﷲ تائاالدىن باشقا ئىالھ يوق (ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى) دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ،ناماز ئوقۇش ،زاكات بېرىش ۋە ﷲ
تائاال مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشىغا ئىگە قىلغان كىشىگە (يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقىغا) بويسۇنۇشتۇر .بۇ
ئەسەرنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.
ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ،پەيغەمبىرىنىڭ كۆرسىتىپ بەرگەن يوللىرىغا ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشقىال
بۇيرۇغان مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرىغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇپ كەلگەن ھەدىس ۋە ئەسەر ناھايىتى كۆپتۇر.

نۇر سۈرىسى

﴿ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلغان ﷲ دىن قورققان ۋە ئۇنىڭغا تەقۋادارلىق قىلغان
كىشىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلغانالر ۋە ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ

پەيغەمبىرى توسقان ئىشالردىن قايتقانالر ،ئۆتكۈزۈپ سالغان گۇناھلىرى ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن قورققانالر
ۋە كەلگۈسىدىكى ئىشلىرىدا ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىدىغانالر ﴿بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بارلىق ياخشىلىققا ئېرىشكۈچى ۋە ھەممە يامانلىقتىن ساقلىنىپ قالغۇچىالردۇر.

*******
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
(مۇناپىقالر) ئەگەر سەن ئۇالرنى (جىھادقا) چىقىشقا ئەمر قىلساڭ ،چوقۇم چىقىدىغانلىقىغا ﷲ
بىلەن كۈچلۈك قەسەم قىلىدۇ .ئېيتقىنكى« ،قەسەم قىلماڭالر( ،قەسىمىڭالر يالغان ،سىلەردىن تەلەپ
قىلىنىدىغىنى) ساداقەتلىك بىلەن ئىتائەت قىلىشتۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن ھەقىقەتەن
خەۋەرداردۇر»﴿ .﴾53ئېيتقىنكى« :ﷲ غا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەگەر
ئۇالر) ﷲ غا ئىتائەت قىلىشتىن) باش تارتسا ،پەيغەمبەرنىڭ ئەلچىلىكنى يەتكۈزۈش مەسئۇلىيىتى بار،
سىلەرنىڭ ئىتائەت قىلىش مەسئۇلىيىتىڭالر بار ،ئەگەر پەيغەمبەرنىڭ (ئەمرىگە) ئىتائەت قىلساڭالر،
ھىدايەت تاپىسىلەر ،پەيغەمبەرنىڭ پەقەت چۈشىنىشلىك قىلىپ تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىيىتى
بار»﴿.﴾54
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى (ئەگەر ئۇ ئۇالرنى جىھادقا چىقىشقا بۇيرىسا ،چوقۇم چىقىدىغانلىقىغا ﷲ
نىڭ نامى بىلەن كۈچلۈك قەسەم قىلىدىغان) مۇناپىقالرغا مۇنداق دېيشكە بۇيرۇدى«﴿ :قەسەم قىلماڭالر،
(قەسىمىڭالر يالغان ،سىلەردىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى) ساداقەتلىك بىلەن ئىتائەت قىلىشتۇر﴾ يەنى سىلەر
قەسەم قىلماڭالر .سىلەر ئەمەلىيتىڭالردا ئەمەس ،پەقەت ئېغىزىڭالردا بويسۇنىسىلەر .سىلەرنىڭ قىلغان
ھەر بىر قەسىمىڭالر يالغاندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنىڭ رازىلىقىڭالرغا ئېرىشىش
ئۈچۈن ،ئۇالر سىلەرگە قەسەم ئىچىپ بېرىدۇ ،سىلەر ئۇالردىن رازى بولساڭالر (بۇ ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ)،
چۈنكى ﷲ پاسىق قەۋمدىن رازى بولمايدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى( ،كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن (يەنى
ﷲنىڭ دىنىدىن) توستى ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴾((( يەنى يالغانچىلىق ئۇالرنىڭ
تەبىئىتىگە ئايلىنىپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇالر ھەتتا ئادەتتىكى سۆزلىرىدىمۇ يالغان سۆزلەيدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى)
ئىنكار قىلغان ئەھلى كىتاب بۇرادەرلىرىگە« :يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر ،بىز چوقۇم سىلەر
بىلەن بىللە چىقىپ كېتىمىز ،ھەرگىز سىلەرنىڭ زىيىنىڭالر ھېسابىغا باشقا ئادەمگە ئىتائەت قىلمايمىز،
((( تەۋبە سۈرىسى  96ـ ئايەت.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى  2ـ ئايەت.
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سىلەرگە ئۇرۇش ئېچىلسا چوقۇم سىلەرگە ياردەم بېرىمىز» دېيىشكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ﷲ گۇۋاھلىق
بېرىدۇكى ،مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر ،ئەگەر ئۇالر ھەيدەپ چىقىرىلسا ،مۇناپىقالر ئۇالر بىلەن بىللە
چىقمايدۇ ،ئەگەر ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىلسا ،مۇناپىقالر ئۇالرغا ياردەم بەرمەيدۇ ،بەرگەن تەقدىردىمۇ يۈز
ئۆرۈپ قاچىدۇ ،ئەھلى كىتاب ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾(((.
﴿ئېيتقىنكى« :ﷲ غا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ كۆرسەتكەن يولىغا ئەگىشىڭالر.
﴿ئەگەر ئۇالر) ﷲ غا ئىتائەت قىلىشتىن) باش تارتسا﴾ يەنى ئەگەر سىلەر پەيغەمبەر سىلەرگە
ئېلىپ كەلگەن ھەقتىن باش تارتساڭالر ۋە ئۇنى تاشلىۋەتسەڭالر﴿ ،پەيغەمبەرنىڭ ئەلچىلىكنى يەتكۈزۈش
مەسئۇلىيىتى بار﴾ يەنى ئۇنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ۋەزىپىنى ۋە ئامانەتنى يەتكۈزۈش
مەسئۇلىيىتىال بار﴿ .سىلەرنىڭ ئىتائەت قىلىش مەسئۇلىيىتىڭالر بار﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئۇنى قوبۇل

قىلىش ،ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭ تەلىۋى بويىچە ئىش كۆرۈش مەسئۇلىيىتىڭالر بار.

﴿ئەگەر پەيغەمبەرنىڭ (ئەمرىگە) ئىتائەت قىلساڭالر ،ھىدايەت تاپىسىلەر﴾ يەنى پەيغەمبەرنىڭ
بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش توغرا يول تېپىشقا باشاليدۇ .ﷲ تائاال ئۇ توغرا يولنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى:
﴿(ئۇ) ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆزىگە خاس بولغان ﷲنىڭ يولىدۇر.
بىلىڭالركى ،ھەممە ئىش ﷲغا قايتىدۇ﴾(((.
﴿پەيغەمبەرنىڭ پەقەت چۈشىنىشلىك قىلىپ تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىيىتى بار»﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب
ئېلىشتۇر﴾(((﴿ ،سەن (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغىن ،سەن پەقەت (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت
قىلغۇچىسەن ،سەن ئۇالرغا مۇسەللەت (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇرلىغۇچى) ئەمەسسەن﴾(((.

*******
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
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ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن بۇرۇن
ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۇمران قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ،ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان
دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى
ۋەدە قىلدى ،ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ ،شۇ ۋەدىدىن كېيىن
كاپىر بولغانالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴿.﴾55
((( ھەشىر سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.
((( شۇرا سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غاشىيە سۈرىسى  22 - 21ـ ئايەتلەر.

نۇر سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەرنى ھۆكۈمران قىلىشقا بەرگەن ۋەدىسى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۈممەتلىرىنى كىشىلەرگە يول باشچى ۋە ھۆكۈمران
قىلىدىغانلىقى ،شەھەرلەرنى بۇالر بىلەن تۈزەيدىغانلىقى ،كىشىلەرنىڭ بۇالرغا بويسۇنىدىغانلىقى
ۋە بۇالرغا كىشىلەردىن كېلىدىغان قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىدىغانلىقى ۋە بۇالرنى
شۇ كىشىلەرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم يۈرگۈزىدىغان قىلىپ قويىدىغانلىقى ھەققىدە پەيغەمبىرىگە
بەرگەن ۋەدىسىدۇر .ﷲ تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن! ﷲ تائاال بۇ ۋەدىسىنى ئورۇنلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تېخى ۋاپات بولماي تۇرۇپ ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە مەككىنى،
خەيبەرنى ،بەھرەيننى ،ئەرەب يېرىم ئارىلىنى ۋە يەمەننىڭ ھەممە يەرلىرىنى پەتھى قىلىپ
بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەجەر ۋە شامنىڭ بەزى يەرلىرىدىكى ئوت پەرەسلەردىن باش
تۆلىمى (يەنى جىزيە) ئالدى .رۇمنىڭ پادىشاھى ھىرەقل ،مىسىر ۋە ئىسكەندىرىيەنىڭ پادىشاھى
مۇقەۋقىس ،ئامماننىڭ پادىشاھى ۋە ھەبەشىستانغا ئەسھەمەدىن كېيىن پادىشاھ بولغان نەجاشى
قاتارلىقالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەدىيەلەر ئەۋەتتى .ﷲ تائاال نەجاشىغا رەھمەت قىلسۇن
ۋە ئۇلۇغلىسۇن!
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە ئۆزىنىڭ قېشىدىكى ئىززەتنى خاالپ ،ئۇنى ئۆز رەھمىتىگە
ئېلىپ كېتىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋاپات تاپتۇرغاندا ،ئۇنىڭ مەسئۇلىيىتىنى خەلىپىسى
ئەبۇبەكرى سىددىق ئۈستىگە ئالدى .ئەبۇبەكرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن
ئايرىلىپ چىقىشتىن كېلىپ چىققان چېچىالڭغۇلۇقنى بىر يەرگە يىغدى .ئەرەب يېرىم ئارىلىنى
مۇستەھكەملەشتۈردى ۋە خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ باشچىلىقىدىكى ئىسالم
قوشۇنلىرىنى پارسالرنىڭ شەھىرىگە ئەۋەتتى .ئۇالر پارسالرنىڭ شەھىرىدىن بىر قىسمىنى پەتھى
قىلدى ۋە ئۇالردىن نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈردى .ئەبۇبەكرى ئەبۇئۇبەيدە ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە
بولغان قوماندانالرنىڭ ھەمراھلىقىدا بىر قىسىم ئەسكەرلەرنى شامغا ئەۋەتتى ۋە بىر قىسىم
ئەسكەرلەرنى ئەمرى ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ باشچىلىقىدا مىسىرغا ئەۋەتتى .شامغا
ئەۋەتىلگەن ئەسكەرلەر ئەبۇبەكرى ھايات ۋاقتىدىال بۇسرا ،دەمەشىق ۋە بۇ ئىككى يەرگە قاراشلىق
بولغان ھۇراننىڭ ھەممىسىنى پەتھى قىلدى.
ﷲ تائاال ئەبۇبەكرىگە ئۆزىنىڭ قېشىدىكى ئىززەتنى خاالپ ،ئۇنى ئۆز رەھمىتىگە ئېلىپ،
ئەبۇبەكرىنى ۋاپات تاپتۇرغاندا( ،ﷲ تائاال) ئەبۇبەكرىنىڭ دىلىغا ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى
خەلىپە قىلىپ قويۇشنى سېلىش بىلەن مۇسۇلمانالرغا چوڭ نېمەت ئاتا قىلدى.
ئۇمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇبەكرىدىن كېيىن ئۆز مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلدى .دۇنيا
ھەقىقەتتە مۇستەھكەم تۇرۇشتا ۋە ئادىللىقتا پەيغەمبەرلەردىن قالسا ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدەكتىن
بىرىنى كۆرمىدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھاياتىدا شام شەھەرلىرىنىڭ ھەممىسى ،مىسىر
زېمىنىنىڭ ھەممىسى ۋە پارىسالرنىڭ زېمىنىنىڭ كۆپ قىسمى پەتھى قىلىندى .كىسرانىڭ ھەيۋىسى
يەرگە ئۇرۇلدى .ئۇنىڭغا قاتتىق ئاھانەت قىلىندى ۋە ئۇنىڭ دۆلىتىنىڭ ئىچكىرىگىچە ئىچكىرىلەپ
كىرىلدى .قەيسەر قوغالپ چىقىرىلىپ ،شام ئۇنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىندى .پەتھى قىلىش ھەتتا
قۇستانتىيىگە قەدەر باردى .ئۇ ئىككى ھۆكۈمراننىڭ مال ـ دۇنياسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
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ھايات ۋاقتىدا خەۋەر بەرگەندەك ۋە ۋەدە قىلغاندەك ﷲ تائاالنىڭ يولىغا ئىشلىتىلدى.
ئاندىن ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ زامانىدا ئىسالم دۆلىتىنىڭ چېگراسى شەرق ۋە غەرب
تەرەپنىڭ ئەڭ ئىچكىرىسىگىچە يېتىپ باردى .غەرب تەرەپتىن ئىسپانىيە ،قىبرىس (سىپرۇس)،
قىرۋان ۋە ئوكيانغا ياندىشىدىغان سەبتەتە شەھىرىگىچىلىك بولغان شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى
پەتھى قىلىندى .شەرق تەرەپتىن جۇڭگونىڭ بەزى شەھىرلىرىگىچە يېتىپ باردى .كىسرا
ئۆلتۈرۈلدى .ئۇنىڭ پادىشاھلىق دۆلىتى پۈتۈنلەي بەربات بولدى .ئىراق ،خۇراسان ۋە ئەھۋاز
شەھىرلىرى پەتھى قىلىندى .مۇسۇلمانالر تۈرك مىللىتىنىڭ ئىچىدە چوڭ قىرغىنچىلىق ئېلىپ
باردى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئەڭ كاتتا پادىشاھى بولغان خاقانىنى ھاالك قىلدى .تۆلەملەر شەرق
ۋە غەربتىن مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى ئوسمان ئىبنى ئەففانغا يىغىپ كېلىندى .بۇ ئۇنىڭ قۇرئاننى
ئوقۇغانلىقى ،ئۇنى ئۆگەنگەنلىكى ۋە قۇرئاننى ھەممە مۇسۇلمانالرنىڭ يادا ئېلىشى ئۈچۈن (كىتاب
قىلىپ) توپلىغانلىقىنىڭ بەرىكىتى بىلەن بولغاندۇر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
تائاال ماڭا زېمىننى قاتالپ بەردى .مەن ئۇنىڭ شەرق ۋە غەرب تەرەپلىرىنى كۆردۈم .ئۈممىتىمنىڭ
پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ماڭا قاتلىنىپ بېرىلگەن يېرىگىچە يېتىدۇ».
بىز ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ۋەدە قىلغان ئىشالرنى كۆردۇق .ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى قىلغان ۋەدە راستقا چىقتى .ﷲ تائاالدىن ئۆزىگە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بولغان
ئىمانىمىزدا مۇستەھكەم قىلىشىنى ۋە بىزدىن ئۆزى رازى بولىدىغان يول بىلەن شۈكرى ئېيتىشقا
يېتەكلىشىنى تىلەيمىز!
﴿ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن
بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ،ئۇالر
ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا
ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى ،ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك
كەلتۈرمەيدۇ ،شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴾ رەبىئ
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ئىبنى ئەنەس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلىرى مەككىدە ( 10يىلغا يېقىن) ﷲ تائاال تەرەپكە ۋە
شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىشقا مەخپىي چاقىردى .ئۇالر (داۋاملىق) قورقۇنچ
ئىچىدە ياشايتتى .ئۇالر ئۇرۇش قىلىشقىمۇ بۇيرۇلمىغان ئىدى .كېيىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشقا
بۇيرۇلدى .مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇدى .ئۇالر مەدىنىدىمۇ قورقۇنچ ئىچىدە ياشايتتى .قوراللىرىنى ھەمىشە يانلىرىدا ئېلىپ
يۈرەتتى .ئۇالر بىر مەزگىل شۇنداق ياشىدى .ساھابىلەردىن بىرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
بىز مەڭگۈ مۇشۇنداق قورقۇنچ ئىچىدە ياشامدىمىز؟ بىزگە خاتىرجەم ۋە قورالسىز ياشايدىغان
كۈن كەلمەمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاز بىر ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن( ،قولىدا)
تۆمۈرنىڭ پۇچۇقى يوق ھالدا ،بىر توپ كىشىنىڭ ئىچىدە (تىكلەنگەن تىزلىرىنىڭ ئۈستىگە
قوللىرىنى قويۇپ) ئازادە ئولتۇرااليدىغان زامان كېلىدۇ» دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى .ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ

نۇر سۈرىسى

ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر خاتىرجەملىككە ئېرىشتى ۋە قوراللىرىنى
تاشلىدى .ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئۆز رەھمىتىگە ئېلىپ كەتتى .ئۇالر يەنە ئەبۇبەكرى
ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ زامانىدا ۋە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ زامانىدا تاكى پىتنە
يۈز بەرگەنگە قەدەر خاتىرجەم ھالدا ياشىدى .ئاندىن ئۇالرنىڭ ئىچىگە قورقۇنچ كىردى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر توساقالرنى ،تەكشۈرگۈچىلەرنى ۋە ئامانلىق ساقلىغۇچى خادىمالرنى پەيدا قىلىپ
ئۆزگىرىش كىرگۈزدى ۋە ئۇالرنىڭ ھالىمۇ ھەم ئۆزگەرتىلدى .بەزى سەلەپ ئالىملىرى :ئەبۇبەكرى
ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ ھۆكۈم سۈرگەن ۋاقتى قۇرئاندا كۆرسىتىلگەندەك ھەقتۇر-،
دەپ يۇقىرىقى ئايەتنى ئوقۇدى.
بەرا ئىبنى ئازىب :بۇ ئايەت بىز قورقۇنچ ئىچىدە ياشىغان ۋاقتىمىزدا چۈشكەن -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ياد ئېتىڭالركى ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر (مەككە) زېمىنىدا
ئاز سانلىق بولۇپ ،بوزەك قىلىنغان ئىدىڭالر ،كىشىلەر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تاالن ـ 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﴾(((.
﴿ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن بۇرۇن
ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك (ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ۋەدە قىلدى)﴾ ﷲ

تائاال (ئىلگىرىكىلەرنى ھۆكۈمران قىلغانلىقى توغرىسىدا مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە دېگەن
سۆزىنى بايان قىلىپ) مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا« :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ھاالك
قىلىشى( ،مىسىر) زېمىنىدا ئۇالرنىڭ ئورنىغا سىلەرنى دەسسىتىشى ،سىلەرنىڭ قانداق ئىش
قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارشى مۇھەققەقتۇر» 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 – 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 ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى (ۋەدە قىلدى)﴾ ئەدى
ئىبنى ھاتەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئەلچى بولۇپ كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا« :ھىرىنى((( بىلەمسەن؟» دېدى .ئەدى :بىلمەيمەن ۋە لېكىن ئاڭلىدىم -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جېنىم قولىدا بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
ﷲ تائاال بۇ دىننى شۇنداق پەللىگە يەتكۈزىدۇكى ،ھەتتا ئايالالر ھىرىدىن ھەمراھسىز چىقىپ
كەبىنى تاۋاپ قىلغىلى كېلەلەيدۇ ۋە سىلەر شەكسىز كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ بايلىقلىرىنى
((( ئەنفال سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  129ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەت.
((( كۇفەگە يېقىن بىر يەر.
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ئاچىسىلەر» دېدى .ئەدى ئىبنى ھاتەم :كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ .مال ـ دۇنيا شۇنداق بېرىلىدۇكى ،ھەتتا ئۇنى
بىرمۇ كىشى قوبۇل قىلمايدۇ» دېدى .ئەدى ئىبنى ھاتەم :ھىرىدىن ئايال كىشى بىر كىشىنىڭ
ھەمراھلىقىسىز چىقىپ كەبىنى تاۋاپ قىلغىلى كېلەلەيدىغان ئىشمۇ بولۇپ بولدى ،مەن كىسرا
ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ بايلىقلىرىنى قولغا ئالغانالرنىڭ ئىچىدە بار ئىدىم .جېنىم قولىدا بولغان زات
ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئۈچىنچىسىمۇ شەكسىز بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەن -،دېدى.
﴿ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد
ئەنەستىن مۇئاز ئىبنى جەبەلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىغا (ئېشەككە) مىنگىشىۋالغان ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئىككىمىزنىڭ ئارىسىدا پەقەت ئېگەرنىڭ ئارقىسىدىكى ياغىچىال بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئى مۇئاز!» دېدى .مەن :خوش ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن« :ئى مۇئاز ئىبنى جەبەل!» دېدى .مەن :خوش ،ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن« :ئى مۇئاز ئىبنى
جەبەل!» دېدى .مەن :خوش ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىنى بىلەمسەن؟» دېدى .مەن :ﷲ تائاال ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك شۈبھىسىزكى ،ﷲ
تائاالنىڭ بەندىلەرنىڭ ئۈستىدىكى ھەققى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي
ئىبادەت قىلىشىدۇر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن« :ئى مۇئاز ئىبنى
جەبەل!» دېدى .مەن :خوش ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«مۇبادا بەندىلەر ﷲ تائاالغا شۇنداق ئىبادەت قىلسا ،بەندىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئۈستىدە
قانداق ھەققى بارلىقىنى بىلەمسەن؟» دېدى .مەن :ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ-،
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بەندىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئۈستىدىكى
ھەققى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى ئازابلىماسلىقىدۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلغان.
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﴿شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴾ يەنى كىمكى
ماڭا بويسۇنۇشتىن چىقىپ كەتسە ،ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ ۋە
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ يېتەرلىك چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ .ساھابىلەر (ﷲ تائاال ئۇالردىن رازى
بولسۇن!) كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى جان دىلى بىلەن ئورۇناليدىغانالر
ۋە ﷲ تائاالغا پۈتۈنلەي بويسۇنىدىغانالر بولغاچقا ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن
(دىنغا) قىلغان ياردىمىمۇ ئۆزلىرىگە يارىشا بولۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى شەرق ۋە غەربلەردە
ئۈستۈن قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرغىمۇ چوڭ ياردەم بەردى .شۇڭا ئۇالر باشقا كىشىلەرگە ۋە
باشقا شەھەرلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلدى .ئەمما ئۇالردىن كېيىنكى كىشىلەر ﷲ تائاالنىڭ بەزى
بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالشتا سەل قارىغان ئىدى ،ئۇالرنىڭ غەلىبە قىلىپ چىقىشلىرىمۇ ئۆزلىرىگە
يارىشا بولۇپ (بۇرۇنقىالرنىڭكىدىن) تۆۋەنلەپ كەتتى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرىنىڭ
غەلىبە قىلىشلىرى بۇرۇنقىدىن تۆۋەنلەپ كەتكەن بولسىمۇ ،بۇ ھەرگىز يوقىلىپ كېتىدىغان

نۇر سۈرىسى

دەرىجىگە چۈشۈپ قالمايدۇ) .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ھەق ئۈستىدە بولىدۇ.
ئۇالرنى ياردەمسىز قويغانالر ۋە ئۇالرغا قارشى تۇرغانالر تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇالرغا زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ» .بىر رىۋايەتتە« :ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى كەلگىچە ئۇالر شۇنداق ھالەتتە بولىدۇ»
دەپ رىۋايەت قىلىندى .يەنە بىر رىۋايەتتە« :ھەتتا ئۇالر دەججال بىلەن ئۇرۇش قىلغۇچە» دەپ
رىۋايەت قىلىندى .يەنە بىر رىۋايەتتە« :ھەتتا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا چۈشكىچە ئۇالر غالىب
ھالەتتە بولىدۇ» دەپ رىۋايەت قىلىندى .بۇ رىۋايەتلەرنىڭ ھەممىسى توغرا بولۇپ ،مەزمۇن
جەھەتتە قارىمۇ قارشىلىق يوق.

*******
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر ،پەيغەمبەرگە
ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾56كاپىرالرنى زېمىنىدا ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇالاليدۇ دەپ
ئويلىمىغىن ،ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ،دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴿ .﴾57

ناماز ئوقۇشقا ،زاكات بېرىشكە ۋە اﷲ تائاالغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇش،
كاپىرالرنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە رەھمەت قىلىش ئۈچۈن ،بۇ ئايەتتە ئۇالرنى شېرىكى يوق بىر ﷲ
تائاالغا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت بولغان نامازنى ئادا قىلىشقا ،ئاجىز ۋە پېقىرالرغا ياردەم قىلىش
مەقسەت قىلىنغان زاكاتنى بېرىشكە ۋە مۇشۇ ئىشالردا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسىتىپ
بەرگىنىنى قىلىشقا ۋە توسقىنىدىن يېنىشقا بۇيرۇدى.
كىمكى مۇشۇ ئىشالرنى قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا شەكسىز ياردەم قىلىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۆمىن ئەرلەر ،مۆمىن ئايالالر بىر  -بىرى بىلەن دوستتۇر ،ئۇالر
(كىشىلەرنى) ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىشالردىن توسىدۇ ،نامازنى (تولۇق)
ئادا قىلىدۇ ،زاكات بېرىدۇ ،ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدۇ ،ئەنە شۇالرغا
ﷲ رەھىم قىلىدۇ﴾(((.
﴿كاپىرالرنى زېمىنىدا ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇالاليدۇ دەپ ئويلىمىغىن﴾ يەنى:
ئى مۇھەممەد! سەن ساڭا قارشىلىق كۆرسەتكەن ۋە سېنى ئىنكار قىلغانالرنى ئۇالر ﷲ تائاالنى
ئاجىز ھالەتكە كەلتۈرەلەيدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىن .ئۇالر ﷲ تائاالنى ھەرگىزمۇ ئاجىز ھالەتكە
كەلتۈرەلمەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرغا خالىغىنىنى قىلىشقا قادىردۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى شۇنىڭغا
((( تەۋبە سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئاساسەن ئەڭ قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليدۇ ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ،دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ جايى
نېمىدېگەن يامان جاي ۋە ئورنى نېمىدېگەن يامان ئورۇن!

*******
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ
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ئى مۆمىنلەر! سىلەرنىڭ قۇللىرىڭالر ،چۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكى باالغەتكە يەتمىگەن
بالىالر ناماز بامداتتىن بۇرۇن ،چۈشتە (ئۇخالش ئۈچۈن) كىيىمىڭالرنى سالغان چېغىڭالردا ۋە
خۇپتەندىن كېيىن (مۇشۇنداق) ئۈچ ۋاقىتتا (يېنىڭالرغا كىرسە) سىلەردىن ئىجازەت سورىسۇن،
(بۇ) ئۈچ ۋاقىت سىلەرنىڭ ئەۋرىتىڭالر (ئېچىلىپ قالىدىغان ۋاقىتتۇر) ،بۇ ئۈچ ۋاقىتتىن باشقا
ۋاقىتالردا (ئۇالر سىلەرگە كىرسە) سىلەرگىمۇ ،ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،سىلەر بىر ـ
بىرىڭالر بىلەن بېرىش ـ كېلىش قىلىپ تۇرىسىلەر ،ﷲ سىلەرگە ئايەتلەرنى (يەنى شەرىئەت
ئەھكاملىرىنى) ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ ،ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾58كىچىك بالىلىرىڭالر باالغەتكە يەتكەندە ،ئۇالر ئىلگىرىكىلەر (يەنى چوڭالر
كىرىشتە) ئىجازەت سورىغاندەك( ،ئۆيگە كىرىشتە ھەممە ۋاقىت) ئىجازەت سورىسۇن ،ﷲ
ئايەتلىرىنى (دىننىڭ ئىشلىرىنى) سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۇ ،ﷲ ھەممىنى بىلگوچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾59ياتلىق بولۇشنى خالىمايدىغان ياشانغان ئايالالر
زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىغان ھالدا (رىدا ،نىمچىغا ئوخشاش) تاشقى كىيىملىرىنى سېلىۋەتسە
(ئەرلەرنىڭ ئالدىدا ئادەتتىكى كىيىملىرى بىلەن يۈرسە) ،ھېچ گۇناھ يوقتۇر ،تاشقى كىيىملىرىنى
سېلىۋېتىشتىن ساقالنسا ئۇالر ئۈچۈن ياخشىدۇر .ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾60

قۇل ،چۆرە ۋە نارىسىدىلەرنىڭ كىرىشكە رۇخسەت سورايدىغان ۋاقىتلىرى
بۇ ئايەتلەر يېقىنالرنىڭ بىر ـ بىرىدىن رۇخسەت سورىشى توغرىسىدىكى ھۆكۈمنى بايان
قىلىپ كەلدى .بىز يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئايەتلەر يات كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىدىن ئىزنى
سورىشى توغرىسىدىكى ھۆكۈمنى بايان قىلىپ كەلگەن ئىدى .ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ قۇل،

نۇر سۈرىسى

چۆرىلىرى ۋە باالغەتكە يەتمىگەن نارىسىدە بالىلىرىنى (مۇنداق ئۈچ ۋاقىتتا) ئىزنى سوراشقا
بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەرنىڭ قۇللىرىڭالر ،چۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكى
باالغەتكە يەتمىگەن بالىالر ناماز بامداتتىن بۇرۇن ،چۈشتە (ئۇخالش ئۈچۈن) كىيىمىڭالرنى
سالغان چېغىڭالردا ۋە خۇپتەندىن كېيىن (مۇشۇنداق) ئۈچ ۋاقىتتا (يېنىڭالرغا كىرسە)
سىلەردىن ئىجازەت سورىسۇن﴾ .بۇ ئۈچ ۋاقىتنىڭ بىرى ،ناماز بامداتتىن بۇرۇنقى ۋاقىت.

چۈنكى ،كىشىلەر بۇ ۋاقىتتا ئورۇنلىرىدا ئۇخالۋاتقان بولىدۇ .يەنە بىرى ،چۈشلۈك ئۇيقۇدىكى
ۋاقىت .چۈنكى ،ئىنسان بۇ ۋاقىتتا كىيىملىرىنى سېلىۋىتىپ ،ئايالى بىلەن بىللە بولۇۋاتقان
بولۇشى مۇمكىن .ئۈچىنچىسى ،ناماز خۇپتەندىن كېيىنكى ۋاقىت .چۈنكى ،بۇ ئۇخاليدىغان
ۋاقىت .ئىنسان ئايالى بىلەن بىللە بولۇۋاتقاندا ياكى شۇنىڭدەك باشقا بىرسىنىڭ كۆرۈپ
قېلىشىنى خالىمايدىغان ئىش قىلىۋاتقاندا ،قۇل ،چۆرىلەر ۋە كىچىك بالىالرنىڭ تۇيۇقسىز
ئۆيگە كىرىپ قېلىشىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن( ،ئۇالر) مۇشۇ ئۈچ ۋاقىتالردا ئىزنى سوراپ
كىرىشكە بۇيرۇلدى.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :بۇ) ئۈچ ۋاقىت سىلەرنىڭ ئەۋرىتىڭالر (ئېچىلىپ
قالىدىغان ۋاقىتتۇر) ،بۇ ئۈچ ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتالردا (ئۇالر سىلەرگە كىرسە) سىلەرگىمۇ،
ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى مۇشۇ ئۈچ ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتالردا سىلەرنىڭ ئۇالرنى

كىرگىلى قويغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .مۇبادا ئۇالر مۇشۇ ۋاقىتالردىن
باشقا ۋاقىتتا كىرىپ ،بىرەر ئىشنى كۆرۈپ قالسا ،ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .چۈنكى ،ئۇالر
(ئەسلى ئۆيلىرىڭالرغا ئىزنى سورىماي كىرىشكە) رۇخسەت قىلىنغان كىشىلەردۇر .چۈنكى ،ئۇالر
سىلەرنىڭ خىزمىتىڭالر ئۈچۈن بوالمدۇ ياكى باشقا ئىش ئۈچۈن بوالمدۇ ،قېشىڭالرغا كىرىپ -
چىقىپ تۇرىدىغان كىشىلەر بولۇپ ،بۇالرغا باشقىالرغا بېرىلمىگەن كەڭچىلىك بېرىلگەندۇر.
بۇ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغان ئايەت بولۇپ ،كىشىلەرنىڭ بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلىشى
ناھايىتى ئاز بولغاچقا ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرنى بۇ ئىشتا تەنقىد قىالتتى.
ئەبۇداۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ بۇ ئايەتكە بولغان ئىمانى تولۇق ئەمەس ،مەن چۆرەمنى قېشىمغا
كىرىش ئۈچۈن ئىزنى سوراپ كىرىشكە بۇيرۇيمەن .ئەبۇداۋۇد :ئەتائىمۇ ئىبنى ئابباسنىڭ
شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى -،دېدى.

سەۋرى مۇسا ئىبنى ئەبۇئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن شەئبىدىن:
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدىمۇ؟ -دەپ سورىدىم .شەئبى :ياق ،ھۆكمى ئەمەلدىن
قالدۇرۇلمىدى -،دېدى .مەن :ئۇنداق بولسا ،كىشىلەر بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلمايدىغۇ؟ -دېدىم.
شەئبى :ﷲ تائاال (ئۇالرنىڭ بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلىشىغا) ياردەمچى بوالر -،دېدى.
﴿كىچىك بالىلىرىڭالر باالغەتكە يەتكەندە ،ئۇالر ئىلگىرىكىلەر (يەنى چوڭالر كىرىشتە)
ئىجازەت سورىغاندەك( ،ئۆيگە كىرىشتە ھەممە ۋاقىت) ئىجازەت سورىسۇن﴾ يەنى بالىالر باالغەتكە

يەتمىگەن بولسا ،يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئۈچ ۋاقىتتا ئىزنى سورايدۇ .ئەگەر باالغەتكە يەتكەن
بولسا ،ئۇ ئۈچ ۋاقىتتىال ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭدىن باشقا ھەممە ۋاقىتتا ئىزنى سورايدۇ.
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قېرى ئايالالرنىڭ تاشقى كىيىملىرىنى كىيمىسىمۇ بولىدىغانلىقى
﴿ياتلىق بولۇشنى خالىمايدىغان ياشانغان ئايالالر زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىغان ھالدا (رىدا،
نىمچىغا ئوخشاش) تاشقى كىيىملىرىنى سېلىۋەتسە (ئەرلەرنىڭ ئالدىدا ئادەتتىكى كىيىملىرى بىلەن
يۈرسە) ،ھېچ گۇناھ يوقتۇر﴾ .سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،زەھھاك ۋە قەتادە

قاتارلىقالر :بۇالر ھەيز كۆرۇشتىن ئۈزۈلگەن ،باال تۇغۇشتىن توختاپ قالغان ۋە ئەرگە ئىشتىياقى يوق
ئايالالردۇر .بۇ ئايالالرغا (كىيىنىشتە) باشقا ئايالالرغا قويۇلغان چەكلىمە يوقتۇر -،دېدى.

ئەبۇداۋۇد ئىبنى ئابباسنىڭ﴿ :مۆمىنلەرگە ئېيتقىنكى ،نا مەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن،
ئەۋرەتلىرىنى ياپسۇن ،تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن ،لېچەكلىرى بىلەن
كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن﴾((( دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمىنىڭ ئىچىدىن﴿ :ياتلىق بولۇشنى خالىمايدىغان
ياشانغان ئايالالر زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىغان ھالدا (رىدا ،نىمچىغا ئوخشاش) تاشقى كىيىملىرىنى
سېلىۋەتسە (ئەرلەرنىڭ ئالدىدا ئادەتتىكى كىيىملىرى بىلەن يۈرسە) ،ھېچ گۇناھ يوقتۇر﴾ دېگەن

ئايەتتە بايان قىلىنغان بۇ خىلدىكى ئايالالرنىڭ ھۆكمى چىقىرىۋېلىندى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.
سەئىد ئىبنى جۇبەير :قېرى ئايال زىننەتلىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن (پەلتۇدەك) تاشقى
كىيىملىرىنى سېلىۋەتمەيدۇ -،دېدى.

﴿تاشقى كىيىملىرىنى سېلىۋېتىشتىن ساقالنسا ئۇالر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ يەنى تاشقى كىيىملىرىنى
سېلىۋېتىش دۇرۇس بولسىمۇ ،لېكىن ئۇنى سالماسلىق ياخشىدۇر﴿ .ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾.

*******
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ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
(جىھادقا چىقالمىسا) ئەماغا گۇناھ يوقتۇر ،توكۇرغا گۇناھ يوقتۇر ،كېسەلگە گۇناھ يوقتۇر( .ئى
ئىنسانالر!)سىلەرئۆزئۆيلىرىڭالردا(يەنىئەرلىرىڭالرنىڭ،ئاياللىرىڭالرنىڭئۆيلىرىدە)ئاتىلىرىڭالرنىڭ
ئۆيلىرىدە،ئانىلىرىڭالرنىڭئۆيلىرىدە،قېرىنداشلىرىڭالرنىڭئۆيلىرىدە،ھەمشىرەڭالرنىڭئۆيلىرىدە،
يا ئاتاڭالرنىڭ قېرىنداىشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،ئاتاڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا ئاناڭالرنىڭ
((( نۇر سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

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﴿.﴾61

ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ ئۆيلىردە رۇخسەتسىز بىر نېمە يېيىشنىڭ دۇرۇس
ئىكەنلىكى
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە مۇقسىم قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :بىر قىسىم كىشىلەر كور تاماقنى
ۋە تاماقنىڭ ياخشىسنى كۆرەلمىگەچكە ،توكۇر داستىخاندا ياخشى ئولتۇرالمىغاچقا ،ئۇنىڭ قېشىدا
ئولتۇرغىنى ئۇنىڭ يېيىشكە تېگىشلىك بولغان تامىقىنى يەپ بولىدىغانلىقى ۋە كېسەل كىشى
تاماقنى باشقىالردەك كۆپ يېيەلمەيدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يېيىشىگە تېگىشلىك بولغان
تامىقىنى جىق يېۋىلىپ ،ئۇالرغا ئۇۋال قىلىپ سالمايلى دەپ ،ئۇالر بىلەن بىللە تاماق يېيىشنى
يامان كۆرەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال (كىشىلەرگە ئۇالر بىلەن تاماقنى بىللە يېيىشكە) رۇخسەت
قىلىپ بۇ ئايەتنى چۈشۈردى.
زەھھاك :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەرلىك كېلىشتىن بۇرۇن كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ
شۇ كىشىلەرگە قارىتا (چوڭچىلىق قىلىپ قويۇشىدىن) ساقلىنىش ۋە ئۆزلىرىنى ئۇالردىن ئۈستۈن
چاغالپ سېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،ئۇالر بىلەن بىللە تاماق يېيىشنى يامان كۆرەتتى .ئاندىن
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى -،دېدى.
ئابدۇراززاق مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر كور ،توكۇر ياكى
كېسەلنى ئاتىسىنىڭ ،قېرىندىشىنىڭ ،ھەمشىرىسىنىڭ ياكى ھامما ئاچىلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە (تاماق
يېگۈزۈش ئۈچۈن) ئاپارسا ،ئۇالر بىزنى باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە باشالپ ئاپىرىدىكەن دەپ ،ئۇ
ئۆيلەرگە بېرىشنى يامان كۆرەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايەت ئۇالرنىڭ (باشالپ بېرىلغان ئۆيگە)
بېرىشىنى رۇخسەت قىلىپ چۈشتى -،دېدى.
سۇددى :بىر كىشى ئاتىسىنىڭ ،قېرىندىشىنىڭ ياكى ئوغلىنىڭ ئۆيلىرىگە (ئۇالر ئۆيدە
يوق ۋاقتىدا) كىرسە ،ئۆيدىكى ئايال ئالدىغا تاماق ئېلىپ كەلسە ،كىرگۈچى ئۆينىڭ ئىگىسى
بولغان ئەر يوق دەپ ،تاماقتىن يېمەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى-،
دېدى.
﴿ئىنسانالر!) سىلەر ئۆز ئۆيلىرىڭالردا (يەنى ئەرلىرىڭالرنىڭ ،ئاياللىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە)
(ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر)﴾ بۇ ئايەت بالىلىرىنىڭ ئۆيلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە

ئالىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال بالىالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ھۆكمىنى ئايرىم بايان قىلمىدى .شۇڭا :بىر
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ئىنساننىڭ بالىسىنىڭ مال ـ دۇنياسى ئۆزىنىڭ مال ـ دۇنياسىنىڭ ئورنىدا -،دەيدىغان بەزى
ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ كۆز قارىشىغا يۇقىرىدىكى ئايەتنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى .ئىمام ئەھمەد
ۋە ئىبنى ماجە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«سەن ۋە مال ـ دۇنيايىڭ داداڭغا تەۋەدۇر».
﴿ئانىلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە ،قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە ،ھەمشىرەڭالرنىڭ
ئۆيلىرىدە ،يا ئاتاڭالرنىڭ قېرىنداىشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،ئاتاڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە،
يا ئاناڭالرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ،يا ئاناڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە،
(ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر)﴾ يوقسۇل كىشىنىڭ خىراجىتىنى بېرىش ئۇنىڭ

باي تۇغقىنىنىڭ ئۈستىگە پەرزدۇر دەيدىغان ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ كۆز قارىشىغا يۇقىرىقى
ئايەتنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.

﴿ئۆي بىلەن ئاچقۇچنى سىلەرگە تاپشۇرغانالرنىڭ ئۆيلىرىدە)( ،ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە
يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر)﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:

بۇالر بىر كىشىنىڭ قۇل ۋە ئامبارچىسدەك خىزمەتكارلىرىدۇر .ئۇالر خوجايىنلىرى ئۇالرغا قويۇپ
كەتكەن تاماقالردىن نورمال يېسە بولىدۇ -،دېدى.

زۆھرى ئۇرۋەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسۇلمانالر جەڭگە ماڭغاندا ،ئۆيلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ كېپىللىرىگە بېرىپ :بىز
سىلەرنىڭ ئېھتىياجىڭالر چۈشكەن نەرسىلەرنى يېيىشىڭالرغا رۇخسەت قىلدۇق -،دەيتتى .ئۇالر:
بىزنىڭ (بۇالرنىڭ ئۆيلىرىدىن بىر نەرسە) يېيىشىمىز ھاالل ئەمەس ،ئۇالر بىزگە كۆڭلىدىن
چىقىرىپ رۇخسەت قىلمىدى ،بىز پەقەت (ئۇالرنىڭ نەرسىلىرىنى) ساقالپ بېرىدىغان
كىشىلەر -،دەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :يا دوستلىرىڭالرنىڭ
ئۆيلىرىدە (ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر﴾ يەنى سىلەر دوستلىرىڭالر ۋە
سەبداشلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدىن بىر نەرسە يېسەڭالر ،ئۇالرغا ئېغىر كەلمەيدىغانلىقىنى ۋە
ئۇالرنىڭ شۇنداق قىلىشىڭالرنى يامان كۆرمەيدىغانلىقىنى بىلسەڭلەر ،ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىدىن
تاماق يېسەڭالر بولىدۇ.
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﴿سىلەر توپلىشىپ يېسەڭالرمۇ ،يا يەككە يېسەڭالرمۇ گۇناھ يوقتۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئى
مۆمىنلەر! بىر-بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى (ئوغرىلىق ،خىيانەت قىلىش ،بۇالش ،جازانىخورلۇق،
قىمار ئويناش قاتارلىق) ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر﴾((( دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،مۇسۇلمانالر
بىر ـ بىرىمىزنىڭ ماللىرىمىزنى ناھەق يولالر بىلەن يەۋېلىشتىن توسۇلدۇق .تاماقالر دېگەن
مالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر .شۇڭا بىر  -بىرىمىزنىڭ ئۆيىدە تاماق يېيىشىمىز ھاالل ئەمەس
دەپ ،بىر ـ بىرىنىڭ قېشىدا تاماق يېمەيدىغان بولدى .ئاندىن ﷲ تائاال(﴿ :جىھادقا چىقالمىسا)
ئەماغا گۇناھ يوقتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى﴿ :يا دوستلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە (ئىجازەتسىز) بىرەر نېمە
يېسەڭالر گۇناھ يوقتۇر﴾ دېگەن يەرگىچە چۈشۈردى .ئاندىن كىشىلەر قېشىدا بىرسى بولمىسا،
تامىقىنى يالغۇز يېيىشنى گۇناھ دەپ قارايدىغان بولدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا تامىقىنى يالغۇز
((( نىسا سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نۇر سۈرىسى

يېيىشكە رۇخسەت قىلىپ﴿ :سىلەر توپلىشىپ يېسەڭالرمۇ ،يا يەككە يېسەڭالرمۇ گۇناھ يوقتۇر﴾

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

قەتادە :كەنانە جەمەتىدە بىر كەنت بولۇپ ،بۇالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردە
تاماقنى ئۆزى يالغۇز يېيىشنى ئۆزلىرىگە خارلىق ھېساباليتتى .ھەتتا ئۇالردىن بىرى ئاچ بولسىمۇ،
تاكى تۆگىنىڭ گۆشىدىن يەپ ،شورپىلىرىدىن ئىچىشىپ بەرگىلى بىر ئادەمنى تاپقىچە بىر توپ
تۆگىنى ھەيدەپ يۈرەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالر توغرىسىدا﴿ :سىلەر توپلىشىپ يېسەڭالرمۇ،
يا يەككە يېسەڭالرمۇ گۇناھ يوقتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بىر كىشىنىڭ كۆپچىلىك بىلەن تاماق يېيىشى ياخشى ۋە بەرىكەتلىك
بولسىمۇ ،تاماقنى يالغۇز يېسىمۇ بولىدىغانلىقىغا بەرگەن رۇخسىتىدۇر .ئىمام ئەھمەد كۆپچىلىك
بىلەن تاماق يېيىشنىڭ بەركەتلىك ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :بىز تاماق يەيمىز لېكىن تويمايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سىلەر تاماقالرنى چېچىلىپ يەيدىغان ئوخشايسىلەر .تاماق يېگەندە بىر يەرگە
توپلىشىپ ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ يەڭالر ،تامىقىڭالردا بەرىكەت بولىدۇ» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى ماجە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ(« :تاماقنى) ھەممىڭالر بىر يەرگە توپلىشىپ يەڭالر .چېچىلىپ كەتمەڭالر.
چۈنكى ،بەرىكەت كۆپچىلىك بىلەن بولىدۇ».
﴿سىلەر ئۆيلەرگە كىرگەن چېغىڭالردا ئۆزەڭالرغا (يەنى ئۆيدىكى كىشىلەرگە) ﷲ
بەلگىلىگەن مۇبارەك ،پاك ساالمنى بېرىڭالر (يەنى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەڭالر)﴾ سەئىد ئىبنى

جۇبەير ،ھەسەن بەسرى ،قەتادە ۋە زۆھرى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىرىڭالر
يەنە بىرىڭالرغا ساالم قىلسۇن دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
ئىبنى جەرىر ئەبۇزۇبەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن جابىر ئىبنى
ئابدۇلالھنىڭ :سىلەر بالىۋاقىلىرىڭالرنىڭ قېشىغا كىرسەڭالر ،ئۇالرغا ﷲ بەلگىلىگەن مۇبارەك،
پاك ساالمنى بېرىڭالر (يەنى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەڭالر) -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .مەن جابىر
ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ باال ـ چاقىلىرىنىڭ قېشىغا كىرگەن كىشىنىڭ ئۇالرغا ساالم قىلىشنى پەرز
دەپ قارايدىغان ئوخشايدۇ دەپ قارايمەن.
ئىبنى جۇرەيج زىياددىن ئىبنى تاۋۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىرىڭالر
ئۆيىگە كىرسە ،ساالم قىلىپ كىرسۇن.
مۇجاھىد :سەن مەسچىتكە كىرسەڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ساالم بولسۇن! -دەپ
كىرگىن .باال  -چاقىلىرىڭنىڭ قېشىغا كىرسەڭ ،ئۇالرغا ساالم قىل ۋە ئادەم يوق ئۆيگە
كىرسەڭ :بىزگە ۋە ﷲ تائاالنىڭ ياخشى بەندىلىرىگە ساالم بولسۇن دەپ كىرگىن! -دېدى.
قەتادە :ئادەم يوق ئۆيگە كىرگۈچى شۇنداق دېيىشكە بۇيرۇلغان ،پەرىشتىلەرنىڭ شۇنداق
دېگۈچىگە ساالم قايتۇرىدىغانلىقى بىزگە سۆزلەپ بېرىلگەن ئىدى -،دېدى.
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﴿ﷲ سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ ئايەتلەرنى مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ
سۈرىدە ئىسالم دىنىنىڭ چوڭ ھۆكۈملىرنى ۋە شەرىئەت تۈزۈملىرىنى چۈشىنىشلىك رەۋىشتە بايان
قىلىپ ئۆتكەن ئىدى ،بۇ يەردە بەندىلىرىگە ئايەتلىرىنى ئۇالرنىڭ چۈشىنىشى ۋە ئويلىنىشى
ئۈچۈن مۇشۇنداق روشەن بايان قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتقان كىشىلەر كامىل مۆمىنلەردۇر ،ئۇالر
(مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق) بىر ئىش ئۈستىدە (مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن) پەيغەمبەر بىلەن جەم
بولغان چاغلىرىدا ،پەيغەمبەردىن ئىجازەت سورىمىغىچە كېتىپ قالمايدۇ ،سەندىن ئىجازەت
سورايدىغانالر ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتىدىغان كىشىلەردۇر ،بەزى شەخسىي
ئىش ئۈچۈن ئۇالر سەندىن ئىجازەت سورىسا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن سەن خالىغان ئادەملەرگە
ئىجازەت بەرگىن ،ئۇالرغا سەن ﷲ دىن مەغپىرەت تىلىگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇ ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾62

توپلىشىپ تۇرغان جايدىن قايتماقچى بولغاندا رۇخسەت سوراش
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بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۆمىنلەرگە بىلدۈرگەن ئەدەب ـ قائىدىسىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى
خۇددى ئۇالر ئۆيگە كىرگەندە ،ئىزنى سوراشقا بۇيرۇغاندەك ،چىققاندىمۇ ئىزنى سوراشقا بۇيرۇدى.
خۇسۇسەن ئۇالر جۈمە ،ھېيت نامازلىرى ياكى بىر يەرگە توپالشقان ،مەسلىھەت ياكى شۇنىڭدەك
ئىشالر ئۈچۈن بىر يەرگە يىغىلغان چاغالردا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بولغانلىرىدا،
قايتماقچى بولغانالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىزنى سوراپ ۋە ئۇنىڭ مەسلىھەتىنى ئېلىپ
قايتىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى .كىمكى شۇنداق قىلسا ،ئۇ كامىل مۆمىنلەردىن ھېسابلىنىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىزنى سورىغۇچىالرغا خالىسا ،ئىزنى بېرىشكە
بۇيرۇدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ ئىچىدىن سەن خالىغان ئادەملەرگە ئىجازەت
بەرگىن ،ئۇالرغا سەن ﷲ دىن مەغپىرەت تىلىگىن﴾ ئەبۇداۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرىڭالر سورۇنغا كەلسە،
ساالم قىلسۇن .قوپماقچى بولغاندا ،يەنە ساالم قىلسۇن .ئىلگىرىكىسى كېيىنكىسىدىن ئارتۇق
ئەمەستۇر» .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى.

*******

نۇر سۈرىسى

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
(ئى مۆمىنلەر!) پەيغەمبەرنى سىلەر بىر ـ بىرىڭالرنى چاقىرغاندەك چاقىرماڭالر ،سىلەردىن
(پەيغەمبەرنىڭ سۆھبىتىدىن) ئاستا سۇغۇرۇلۇپ غىپپىدە چىقىپ كەتكەنلەرنى ﷲ ئەلۋەتتە
بىلىدۇ ،پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر (دۇنيادا چوڭ بىر) پىتنىگە يولۇقۇشتىن ،يا
(ئاخىرەتتە) قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن﴿.﴾63

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆز قىلغاندا رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئەدەبلەر
زەھھاك ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ساھابىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى :ئى مۇھەممەد! ياكى :ئى ئەبۇلقاسىم! -دەپ چاقىراتتى .ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى
ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن ئۇالرنى شۇنداق چاقىرىشتىن توسۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى :ئى ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! -دەپ چاقىرىشقا بۇيرۇدى.
بۇ ھەقتە مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەيرى قاتارلىقالردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلىندى.
قەتادە :ﷲ تائاال (ساھابىلەرنى) پەيغەمبىرىنى ئۇلۇغالشقا ،چوڭ كۆرۈشكە ۋە ھۆرمەتلەشكە
بۇيرۇدى -،دېدى.
﴿(ئى مۆمىنلەر!) پەيغەمبەرنى سىلەر بىر – بىرىڭالرنى چاقىرغاندەك چاقىرماڭالر﴾ مۇقاتىل
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سىلەر ئۇنى چاقىرغان ۋاقتىڭالردا :ئى مۇھەممەد! ياكى :ئى
ئابدۇلالھنىڭ بالىسى! -دەپ چاقىرىماي ،ھۆرمەتلەپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دەپ چاقىرىڭالر
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
بۇ ئايەتكە بېرىلگەن يەنە بىر مەنە مۇنداق :سىلەر ئۇنىڭ قىلغان دۇئاسىنى باشقىالرنىڭ
قىلغان دۇئاسىغا ئوخشاش دەپ قارىماڭالر .چۈنكى ،ئۇنىڭ قىلغان دۇئاسى ئىجابەتتۇر ،سىلەر
ئۇنىڭ سىلەرگە قارشى دۇئا قىلىپ سېلىشىدىن ساقلىنىڭالر ،ئەگەر ئۇ سىلەرگە قارشى دۇئا قىلىپ
سالسا ،ھاالك بولۇپ كېتىسىلەر .بۇ ئايەتكە بېرىلگەن بۇ مەنىنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس،
ھەسەن بەسرى ۋە ئەتىيە ئەۋفى قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلدى .راستىنى ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر.
﴿سىلەردىن (پەيغەمبەرنىڭ سۆھبىتىدىن) ئاستا سۇغۇرۇلۇپ غىپپىدە چىقىپ كەتكەنلەرنى ﷲ
ئەلۋەتتە بىلىدۇ﴾ مۇقاتىل ئىبنى ھەييان بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالر بولسا

مۇناپىقالردۇر .ئۇالرغا جۈمەنىڭ خۇتبىسىدە دېيىلگەن سۆزلەر ئېغىر كېلەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
بەزى ساھابىلەرنى دالدا قىلىپ مەسچىتدىن چىقىپ كېتەتتى .ئەسلىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە
نامىزىنىڭ خۇتبىسىنى باشالپ بولغاندىن كېيىن ،بىر كىشى مەسچىتدىن چىقماقچى بولسا ،گەپ
قىلماستىن بارمىقى بىلەن ئىشارەت قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىزنى سوراپ ،چىقىشى
الزىم ئىدى ۋە بىز شۇنداق قىالتتۇق .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىنى باشالپ بولغاندىن
كېيىن ،گەپ قىلغان كىشىنىڭ جۈمە نامىزى بىكار بولۇپ كېتىدۇ.
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سۇددى :مۇناپىقالر توپالشقان بىر سورۇندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بولسا،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرمەسلىكى ئۈچۈن بىر ـ بىرىنى دالدا قىلىشىپ ئۇ سورۇندىن
يوقايتتى -،دېدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ مەنئىي
قىلىنغانلىقى
﴿پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر﴾ يەنى ئۇنىڭ يولىغا ،پىرىنسىپىغا ۋە شەرىئىتىگە
قارشىلىق قىلغۇچىالر ﴿(دۇنيادا چوڭ بىر) پىتنىگە يولۇقۇشتىن ،يا (ئاخىرەتتە) قاتتىق بىر ئازابقا
دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن﴾ چۈنكى بارلىق سۆز ۋە ئەمەللەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى
ۋە ئەمەلى بىلەن ئۆلچىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭكىگە توغرا كەلگىنى قوبۇل قىلىنىدۇ،
توغرا كەلمىگىنى (كىم بولۇشتىن قەتئىينەزەر) رەت قىلىنىدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزغا توغرا
كەلمەيدىغان ئىشنى قىلىدىكەن ،ئۇ ئىش قوبۇل قىلىنمايدۇ».
يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا قارشىلىق كۆرسەتكەن كىشى دىلىغا
كاپىرلىق ،مۇناپىقلىق ياكى بىدئەتخورلۇقتىن ئىبارەت پىتنىنىڭ يېتىپ قېلىشدىن ياكى ئۆزىگە
دۇنيادا ئۆلتۈرۈلۈش ،جازالىنىش ياكى تۈرمىگە تاشلىنىشتەك ئازابنىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ساقالنسۇن.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مېنىڭ ۋە سىلەرنىڭ مىسالىڭالر ،ئوت قالىغان بىر كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئوت
ئەتراپىنى يورۇتقاندا پەرۋانىلەر ۋە ئوتقا ئۆزلىرىنى ئاتىدىغان ھاشارەتلەر كېلىپ ئۆزلىرىنى ئوتقا
ئېتىشقا باشاليدۇ .ئۇ كىشى ھاشارەتلەرنى قانچە توسۇپ باقسىمۇ ،ئۇالر ئۇ كىشىدىن ئۈستۈن كېلىپ
ئوتقا بۆسۈپ كىرىدۇ .مانا بۇ ،مېنىڭ مىسالىم بىلەن سىلەرنىڭ مىسالىڭالر .مەن سىلەرنى ئوتتىن
قايتىپ كېلىڭالر دەپ ،ئوتقا چۈشۈپ كېتىشىڭالردىن ساقالش ئۈچۈن بېلىڭالردىن تۇتۇۋالىمەن،
(لېكىن) سىلەر مەندىن ئۈستۈن كېلىپ ئوتقا بۆسۈپ كىرىسىلەر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.
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ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
بىلىڭالركى ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ
نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ،ﷲ سىلەرنىڭ
ئەمەلىي ئەھۋالىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ ،بەندىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدىغان كۈندە (يەنى
قىيامەت كۈنىدە) ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىنى
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾64

نۇر سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ ھەممىمىزنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىدىن ،غەيبنى ۋە
ھازىرنى بىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەھۋالىڭالرنى بىلىپ
ۋە كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاالدىن زەررە چاغلىق نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ناھايىتى غالىب ،مېھرىبان ﷲ غا يۆلەنگىن ،ﷲ سېنى (نامازغا) قوپقىنىڭدا
كۆرۈپ تۇرىدۇ ،ناماز ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى (سەجدىگە بارغانلىق ،رۇكۇغا تۇرغانلىق ۋە قىيامدا
تۇرغانلىق) ھەرىكىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،سەن قايسى ھالەتتە بولمىغىن ،قۇرئاندىن قايسى نەرسىنى ئوقۇمىغىن،
سىلەر قايسى بىر ئىشنى قىلماڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن بولۇۋاتقان ۋاقتىڭالردا ھامان بىز سىلەرنى كۆزىتىپ
تۇرىمىز ،ئاسمان  -زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ۋە ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرسە
بولسۇن ،ھېچقايسىسى ﷲ نىڭ بىلىشىدىن چەتتە قالمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى لەۋھۇلمەھپۇزدا
خاتىرىلەنگەندۇر﴾(((﴿ ،ھەر بىر كىشىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچى ﷲ (بۇتالرغا
ئوخشامدۇ؟)﴾((( يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرى مەيلى ياخشى ئىش قىلغان ياكى يامان ئىش قىلغان
بولسۇن ،ئۇالرنىڭ نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقلىرىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر.
﴿راستال ئۇالر كىيىملىرى بىلەن چۈمكىنىۋالغانلىرىدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا
ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر﴾(((﴿ ،سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن
يوشۇرۇن سۆز قىلغان ،ئاشكارا سۆز قىلغان ،كېچىسى يوشۇرۇنغان ،كۈندۈزى ئاشكارا يۈرگەنلەرنىڭ
ھەممىسى (ﷲ ئۈچۈن ئېيتقاندا) ئوخشاشتۇر (يەنى ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ)﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿ ،غەيبنىڭ 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﴾((( بۇ توغرىسىدا كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ناھايىتى
كۆپتۇر.
﴿بەندىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدىغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ﷲ ئۇالرنىڭ
((( شۇئەرا سۈرىسى  220 - 217ـ ئايەتكىچە.
((( يۇنۇس سۈرىسى  61ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  33ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەت.

381

قىلغان ئىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئىشى مەيلى كاتتا
ياكى ئاددىي ،مەيلى چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن ،ھەممىسىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بۇ كۈندە ئىنسانغا (چوڭ بولسۇن ،كىچىك بولسۇن ،ياخشىلىق بولسۇن،
يامانلىق بولسۇن) ئىلگىرى  -ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴾(((﴿ ،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 بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :بەندىلەر
ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدىغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى
ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾

ئالەملەرنىڭ پەردىگارى بولغان ﷲ تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،نۇر
سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
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((( قىيامەت سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( كەھف سۈرىسى  49ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 77 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن،
بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل
قىلغان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴿ .﴾1ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا
خاستۇر ،ﷲ نىڭ بالىسى يوقتۇر ،پادىشاھلىقتا شېرىكىمۇ يوقتۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىنى ياراتتى،
ئاندىن (ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە) ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىدى﴿.﴾2

اﷲ تائاالنىڭ بەرىكىتىنىڭ كاتتىلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھۆرمەتلىك پەيغەمبىرىگە كاتتا قۇرئاننى چۈشۈرگەنلىكى ئۈچۈن
ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زاتىغا ھەمدۇ ئېيتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :جىمى ھەمدۇسانا
ﷲغا خاستۇركى( ،ﷲ ئىنسانالرنى) ئۆز تەرىپىدىن بولغان قاتتىق ئازابتىن ئاگاھالندۇرۇش،
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان مۆمىنلەرگە ئوبدان مۇكاپات (يەنى جەننەت) بېرىدىغانلىقى بىلەن
خۇش  -خەۋەر بېرىش ئۈچۈن ،بەندىسى (يەنى پەيغەمبىرى مۇھەممەد) گە توغرا ،ھېچقانداق
قىڭغىرلىق (يەنى ئىختىالپ ،زىددىيەت) بولمىغان قۇرئاننى نازىل قىلدى﴾(((.
((( كەھف سۈرىسى  2 - 1ـ ئايەتلەر.

ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى
بولۇشى ئۈچۈن ،بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى
نازىل قىلغان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ يەنى قۇرئاننى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ چۈشۈرگەن ﷲ تائاالنىڭ

بەرىكىتى كاتتىدۇر .ﷲ تائاال قۇرئاننى بىر قېتىمدا بىراقال چۈشۈرۈۋەتمەي ،بۆلۈپ ـ بۆلۈپ چۈشۈرگەنلىكى
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ﷲ ئۇنىڭغا نازىل قىلغان
كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە ئىلگىرى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا (يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل
قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾((( چۈنكى ،قۇرئاندىن ئىلگىرى چۈشكەن كىتابالرنىڭ
ھەممىسى بىر قېتىمدىال نازىل بولغان .ئەمما قۇرئان بولسا ،بىر قېتىمدىال نازىل بولماي ،ئايرىم ـ ئايرىم،
ئايەت ـ ئايەت ،ھۆكۈم ـ ھۆكۈم ،سۈرە ـ سۈرە ھالدا نازىل بولدى .بۇ ،قۇرئان نازىل قىلىنغان كىشىگە
بەك كۆڭۈل بۆلگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر« :قۇرئان نېمىشقا ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) بىر قېتىمدىال نازىل قىلىنمىدى؟» دېدى .سېنىڭ دىلىڭنى مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن،
ئۇنى پارچە  -پارچە نازىل قىلدۇق ،ئۇنى ئايرىم – ئايرىم نازىل قىلدۇق ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) قانداق
بىر سوئالنى تاشلىمىسۇن( ،ئۇنىڭغا قارىتا) بىز ساڭا ھەق جاۋابنى ۋە ھەممىدىن گۈزەل چۈشەندۇرۇشنى
نازىل قىلدۇق﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال قۇرئاننى بۇ يەردە “فۇرقان” (يەنى ئايرىغۇچى) دەپ ئاتىدى.
چۈنكى ،قۇرئان ھەق بىلەن ناھەقنىڭ ،ھىدايەت بىلەن ئازغۇنلۇقنىڭ ،توغرا بىلەن خاتانىڭ ۋە ھاالل
بىلەن ھارامنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدۇ.

ﷲ تائاال﴿ :پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن،
بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان
ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ دېگەن ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى “بەندىسى” دەپ ئاتىدى.
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بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن بىر مەدھىيە ۋە شەرەپتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال “بەندىسىگە” دەپ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭبەندىچىلىكىنىئۆزىگەنىسبەتبەردى.ﷲتائاالپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى
(ئۇنى ھۆرمەتلەپ) مەككىدىن ئەقسا مەسچىتىگە ئېلىپ كەلگەن كېچىسدىمۇ مۇشۇنداق سۈپەتلەپ
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ (بارچە نۇقساندىن) پاكتۇر ،ئۇ (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) قۇدرىتىمىزنىڭ
دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ،بەندىسىنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى) بىر كېچىدە ھەرەم
مەسچىتىدىن ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قىلغان ئەقسا مەسچىتىگە ئېلىپ كەلدى .ھەقىقەتەن ﷲ ھەممىنى
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبادەتكە
تۇرغانلىقىنى بايان قىلغان ۋاقتىدىمۇ مۇشۇنداق سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲنىڭ بەندىسى (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ﷲغا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا( ،قۇرئان تىڭشاش ئۈچۈن) جىنالر (ئولىشىپ)
ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالىدۇ﴾((( ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئان ۋە پەرىشتە چۈشۈرگەن
ۋاقتىدىمۇ (ئۇنى) شۇنداق سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :پۈتۈن جاھان ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن)
ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن ،بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى

((( نىسا سۈرىسى  137ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  33 - 32ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( جىن سۈرىسى  19ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا﴿ :ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى
تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر﴾((( دەپ سۈپەتلەنگەن قۇرئاندىن ئىبارەت ھەممە نەرسىنى ئوچۇق بايان قىلغان
كاتتا كىتابىنى چۈشۈردى .ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق كاتتا كىتابىنى چۈشۈرۈشى
ئۇنىڭ پۈتكۈل ئىنسانالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈندۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى« :مەن قىزىلغا ۋە قارىغا پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلدىم» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ماڭا مەندىن ئىلگىرى كەلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھېچ قايسىغا بېرىلمىگەن بەش نەرسە بېرىلدى» دەپ بولۇپ ،ئاندىن« :پەيغەمبەرلەر ئۆز قەۋمىگىال
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلەتتى ،مەن بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم» دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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»﴾((( يەنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكۈچى ئاسمانالرنىڭ ۋە
زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ،بىرەر نەرسىگە “بول” دېسە ،شۇ ھامانال بولىدىغان ،تىرىلدۈرۈپ ئۆلتۈرىدىغان
زات ﷲ تائاالدۇر ،ﷲ تائاال بۇ يەردىمۇ ئۆزىنى شۇنداق سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئاسمانالرنىڭ ۋە
زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ نىڭ بالىسى يوقتۇر ،پادىشاھلىقتا شېرىكىمۇ يوقتۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال ئۆزىنى باال تۇتۇشتىن ۋە شېرىك تۇتۇشتىن پاكلىدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بارلىق
نەرسىلەرنى ياراتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەممە نەرسىنى ياراتتى ،ئاندىن (ئۆزىنىڭ
خاھىشى بويىچە) ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىدى﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھەممە نەرسىلەر
ﷲ تائاال تەرىپىدىن يارىتىلغان ۋە يېتىشتۈرۈلگەندۇر .ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى،
پەرۋەردىگارى ،پادىشاھى ۋە ئىالھىدۇر ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ،باشقۇرۇشى ،كۆندۈرۈشى
ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى ئاستىدىدۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
مۇشرىكالر ﷲ نى قويۇپ ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان ۋە ئۆزلىرى يارىتىلغان ئىالھالر (يەنى
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەت.

385

بۇتالر) غا ئىبادەت قىلدى .ئۇالر (يەنى بۇتالر) ئۆزلىرىدىن بىرەر زىياننى دەپئى قىاللمايدۇ .ئۆزلىرىگە
بىرەر پايدىنى كەلتۈرەلمەيدۇ( ،باشقىالرنىڭ) جېنىنى ئېلىشقا( ،باشقىالرغا) ھايات بېغىشالشقا ياكى
(ئۆلۈكلەرنى) تىرىلدۈرۈشكە قادىر بواللمايدۇ﴿.﴾3

مۇشرىكالرنىڭ ئەخمەقلىقىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى ،بارلىق نەرسىنىڭ ئىگىسى ،خالىغىنى بولىدىغان،
خالىمىغىنى بولمايدىغان زات ﷲ تائاالنى قويۇپ ،پاشىنىڭ قانىتىنىمۇ يارىتالمايدىغان ،بەلكى
ئەسلىدە ئۆزلىرىدىن بىرەر زىياننى دەپئى قىاللمايدىغان ،ئۆزلىرىگە بىرەر پايدىنى كەلتۈرەلمەيدىغان،
(ئىنسانالر تەرىپىدىن) ياسالغان بۇتالرنى ئىالھ دەپ تىكلىۋېلىپ ،ئۇالرغا ئىبادەت قىلغان مۇشرىكالرنىڭ
نادانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇشرىكالر ﷲ نى قويۇپ ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان ۋە
ئۆزلىرى يارىتىلغان ئىالھالر (يەنى بۇتالر) غا ئىبادەت قىلدى .ئۇالر (يەنى بۇتالر) ئۆزلىرىدىن بىرەر زىياننى
دەپئى قىاللمايدۇ .ئۆزلىرىگە بىرەر پايدىنى كەلتۈرەلمەيدۇ( ،باشقىالرنىڭ) جېنىنى ئېلىشقا( ،باشقىالرغا)
ھايات بېغىشالشقا ياكى (ئۆلۈكلەرنى) تىرىلدۈرۈشكە قادىر بواللمايدۇ﴾.

بۇتالرنىڭ قولىدىن بۇ ئىشالرنىڭ بىرەرسىمۇ كەلمەيدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسى تىرىلدۈرىدىغان ۋە
ئۆلتۈرىدىغان ،قىيامەت كۈنى ئىلگىرىكىلەرنى ۋە كېيىنكىلەرنى قايتا تىرىلدۇرىدىغان زات ﷲ تائاال
تەرىپىدىن ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلىدۇ.
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ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى ئىنسانالر!)
سىلەرنىڭ (دەسلەپتە) يارىتىلىشىڭالر( ،ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرۈلۈشىڭالر پەقەت بىر ئادەمنىڭ
يارىتىلىشى ،بىر ئادەمنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشىگە ئوخشاشتۇر﴾((((﴿ ،بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق)
بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر( ،ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا (ئورۇنلىنىدۇ)﴾(((،
﴿بىر سەيھە (يەنى ئىسراپىلنىڭ سۇر چېلىشى) بىلەنال ئۇالر (يەنى جىمى خااليىق) (يەر ئاستىدىن)
زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾(((﴿ ،بىر ئاۋازنى (يەنى ئىسراپىلنىڭ چالغان سۇرىنى) ئاڭالش
بىلەنال (مەھشەرگاھقا) ھازىر بولۇپ (ئۆزلىرىگە نېمە قىلىنىدىغانلىقىغا) قارىشىپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،پەقەت
بىر ئاۋاز بىلەنال ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴾((( يەنى ﷲ تائاال بولسا ،ئۇنىڭدىن
باشقا ئىالھ ۋە پەرۋەردىگار بولمىغان ،ئىبادەت ئۇنىڭغىال قىلىنىش ھەقلىق بولغان زاتتۇر .چۈنكى ،ﷲ
تائاال خالىغىنى بولىدىغان ۋە خالىمىغىنى بولمايدىغان زاتتۇر .ﷲ تائاالنىڭ بالىسى ،ئاتا ـ ئانىسى،
تەڭتۇشى ،ئورۇن باسارى ۋە ۋەزىرى يوقتۇر .ﷲ تائاال يالغۇز  ،ھەممە موھتاج بولىدىغان ،باال تاپمىغان،
تۇغۇلمىغان ،ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدىغان سۈپەتكە ئىگە زاتتۇر.

*******
((( لوقمان سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  14 - 13ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  19ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  53ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
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﴿ .﴾4ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ)
بۇرۇنقىالرنىڭئەپسانىلىرىدۇركى،ئۇالرنىئۇيازدۇرۇۋالغان(،ھىپزىقىلىۋېلىشئۈچۈن)ئۇنىڭغائەتىگەن
– ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ»﴿ .﴾5ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى بىلىپ
تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە) ناھايىتى
مېھرىباندۇر»﴿.﴾6

كاپىرالرنىڭ قۇرئان توغرىسىدا دېگەن سۆزلىرى
ﷲ تائاال ئەخمەق ،نادان كاپىرالرنىڭ قۇرئان توغرىسىدا دېگەنلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :كاپىرالر« :بۇ (يەنى قۇرئان) پەقەت ئۇ (يەنى مۇھەممەد) ئۆزى توقۇغان يالغاندۇر ،ئۇنىڭغا
ئۇنى توقۇشقا باشقا بىر قەۋم (يەنى ئەھلى كىتاب) ياردەم بەرگەن» دەيدۇ﴾ يەنى كاپىرالر مۇھەممەد
قۇرئاننى ئۆزى توقۇغان ۋە ئۇنى توپالشقا باشقا قەۋملەردىن ياردەم سورىغان -،دەيدۇ .ﷲ تائاال كاپىرالر
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بوھتان چاپالش بىلەن ئۇنىڭغا) زۇلۇم قىلدى
ۋە يالغاننى چاپلىدى﴾ يەنى يالغاننى توقۇغىنى بەلكى ئۇالردۇر .ئۇالر بۇ سۆزىنىڭ بوھتان ئىكەنلىكىنى
ۋە ئۆزلىرىنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ.
﴿ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ) بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى ،ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى
قىلىۋېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا ئەتىگەن – ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ»﴾ .بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئەخمەقلىقى،

يالغانچىلىقى ۋە بوھتانخورلىقىدىن ئېيتىلغاچقا ،بۇ سۆزنىڭ ئورۇنسىز ئىكەنلىكىنى ھەممە كىشى بىلىدۇ.
چۈنكى ،شەك قىلىشقا بولمايدىغان خەۋەرلەرگە قارىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەيلى ھاياتىنىڭ
بېشىدا ياكى ئاخىرىدا بولسۇن خەت يېزىپ باقمىغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۇغۇلغان ۋاقتىدىن
باشالپ ،تاكى ﷲ تائاال ئۇنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ۋاقتىغىچە بولغان  40يىل ئىچىدە كاپىرالر
بىلەن بىللە ياشاپ كەلدى .كاپىرالر بۇ ئارىلىقتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نەگە كىرىپ ،نەدىن
چىقىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭ راستچىل ،پاك ،ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى ،يالغاندىن ،يامان ئىشالردىن
ۋە ناچار ئەخالقالردىن يىراق تۇرىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ .ھەتتا ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
راستچىل ۋە پاك ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇنى كىچىگىدىن باشالپ تاكى پەيغەمبەر بولۇپ
كەلگىچە بولغان ئارىلىقتا “ئىشەنچلىك” دەپ ئاتىشاتتى .ﷲ تائاال ئۇنى پەيغەمبەر قىلىش بىلەن
ئىززەتلىۋىدى ،كاپىرالر ئۇنىڭغا دۈشمەنلىك قىلىشقا باشالپ ۋە ئۇنىڭغا (ئۇنىڭ بۇ سۆزلەردىن پاك
ئىكەنلىكىنى ھەر قانداق ئەقىللىق كىشى بىلىدىغان) چاپلىدى .ئۇالر ئۇنىڭغا چاپاليدىغان بۆھتان
سۆزلىرىدە تېڭىرقاپ قىلىشىپ ،ئۇنى گاھى سېھىرگەر دېسە ،گاھى شائىر ،گاھى جىن چاپلىشىۋالغان
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دېسە ،گاھى يالغانچى دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇشرىكالرنىڭ سېنىڭ ئۈچۈن
نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈرگەنلىكىگە قارىغىن ،ئۇالر ئازدى ،توغرا يول تاپالمايدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ بوھتانلىرىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئۇنى
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى﴾ يەنى ئىلگىرىكىلەرنىڭ

ۋە كىيىنكىلەرنىڭ راستچىل ،بۇرۇنمۇ ۋە كەلگۈسىدىمۇ ئەمەلىيەتكە ئويغۇن كەلگەن ۋە كېلىدىغان
خەۋەرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قۇرئاننى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبنى ۋە سىرالرنى خۇددى
ئاشكارا ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدىغاندەك بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ تائاال چۈشۈرگەندۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر»﴾ يەنى
ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە ئۇالرنى تەۋبە قىلىشقا ۋە ﷲ تائاال تەرىپىگە قايتىشقا چاقىرىدۇ .ئۇالرغا رەھمىتىنىڭ
كاتتا ئىكەنلىكى ۋە تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنى كەچۈرۈۋېتىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال كاپىرالر مۇشۇنداق كاپىرلىقىدا ،تەرسالىقىدا ،ئەسكىلىكىدە تۇرسىمۇ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋە قۇرئانغا مۇشۇنداق يالغان ۋە بوھتانالرنى چاپلىغان بولسىمۇ ،يەنە ئۇالرنى تەۋبە
قىلىشقا ،كاپىرلىقلىرىدىن ئىسالمغا ۋە ھىدايەت يولىغا قايتىشقا چاقىرىدۇ .ﷲ تائاال مۇشۇنداق قىلغانلىقى
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ 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 ،ئۇالر ﷲ غا تەۋبە قىلمامدۇ؟ ﷲ دىن مەغپىرەت
(((
تەلەپ قىلمامدۇ؟ ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾
﴿مۆمىن ئەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا زىيانكەشلىك قىلغاندىن كېيىن كۇفرىدىن قايتمىغانالر،
شۈبھىسىزكى ،جەھەننەمنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرغا ئوت بىلەن ئازاب قىلىنىدۇ﴾((( ھەسەنبەسرى:
سىلەر ﷲ تائاالنىڭ مۇشۇ مەرھەمىتىگە قاراڭالر .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يېقىن بەندىلىرى بولغان مۆمىن
ئەر ۋە مۆمىن ئايالالرنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلەرنى قىلمىشلىرىدىن قايتىپ تەۋبە قىلىشقا ۋە ئۆز رەھمىتىگە
ئېرىشىشكە چاقىرىدۇ -،دېدى.

*******
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ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
((( فۇرقان سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  74 - 73ـ ئايەتلەر.
((( بۇرۇج سۈرىسى  10ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

مۇشرىكالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى مەسخىرە قىلىپ) ئېيتتى« :بازارالردا (بىز تاماق يېگەندەك)
تاماق يەيدىغان( ،بىز ماڭغاندەك) مېڭىپ يۈرىدىغان بۇ قانداق پەيغەمبەر؟ ئۇنىڭ بىلەن بىللە
ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇش ئۈچۈن ﷲ ئۇنىڭغا نېمىشقا بىر پەرىشتە ئەۋەتمىدى﴿ .﴾7يا ئۇنىڭغا بىر
خەزىنە بېرىلمىدى ،يا ئۇنىڭغا مېۋىلىرىنى يەيدىغان بىر باغ بېرىلمىدى؟» زالىمالر (يەنى كاپىرالر):
«سىلەر پەقەت سېھىرلەنگەن بىر ئادەمگە ئەگىشىۋاتىسىلەر» دېدى﴿ .﴾8مۇشرىكالرنىڭ سېنىڭ ئۈچۈن
نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈرگەنلىكىگە قارىغىن ،ئۇالر ئازدى ،توغرا يول تاپالمايدۇ﴿ .﴾9ﷲ نىڭ بەرىكىتى
بۈيۈكتۇركى ،ئەگەر ئۇ خالىسا ساڭا ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىنمۇ ياخشى ،ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان باغالرنى ۋە چوڭ سارايالرنى ئاتا قىالتتى﴿ .﴾10ياق ،ئۇالر قىيامەتنى ئىنكار قىلدى ،قىيامەتنى
ئىنكار قىلغانالرغا بىز دوزاخنى تەييارلىدۇق﴿ .﴾11دوزاخ ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر دوزاخنىڭ
غەزەپتىن قاينىغان ۋە (ئېشەكتەك) ھاڭرىغان ئاۋازنى ئاڭاليدۇ﴿ .﴾12ئۇالر زەنجىر بىلەن باغالنغان ھالدا
دوزاخنىڭ تار يېرىگە تاشالنغان چاغدا ،بۇ يەردە ئۇالر (ئۆزلىرىنىڭ) ئۆلۈمىنى تىلەيدۇ﴿( .﴾13ئۇالرغا)
بۈگۈن سىلەر بىر ئۆلۈمنى ئەمەس ،تاالي ئۆلۈملەرنى تىلەڭالر (دېيىلىدۇ)﴿.﴾14

كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا دېگەنلىرى ،ئۇالرغا
بېرىلگەن رەددىيە ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال بۇ يەردە كاپىرالرنىڭ ئازغۇنلۇقتا تۇرۇۋېلىشىدىن ،ئۇالرنىڭ تەرسالىق قىلىۋېرىشىدىن
ۋە ھېچقانداق پاكىت ـ ئىسپاتسىز ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىشىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ قىلمىشىغا تۆۋەندىكى سەۋەبنى كۆرسىتىدۇ«﴿ :بازارالردا (بىز تاماق يېگەندەك)
تاماق يەيدىغان﴾ يەنى ئۇمۇ بىز ئېھتىياجلىق بولغان نەرسىگە ئىھتىياجلىق ئىكەن(﴿ ،بىز ماڭغاندەك)
مېڭىپ يۈرىدىغان بۇ قانداق پەيغەمبەر؟﴾ يەنى ئۇمۇ تىجارەت قىلىش ۋە تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن

بازارالرغا بېرىپ ـ كېلىپ يۈرىدىكەن.

﴿ئۇنىڭبىلەنبىللەئاگاھالندۇرغۇچىبولۇشئۈچۈنﷲئۇنىڭغانېمىشقابىرپەرىشتەئەۋەتمىدى﴾

يەنى ئۇ دەۋا قىلغان نەرسىسىدە ئۇنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىگە گۇۋاھچى بولۇشىغا ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن
نېمىشقا (ئۇنىڭغا) بىر پەرىشتە چۈشۈرۈلمىدى؟ پىرئەۋنمۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق دېگەن ئىدى.
ﷲ تائاال ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا (ئاسماندىن) ئالتۇن
بىلەيزۈكلەر تاشالنمىدى؟ ياكى نېمىشقا (ئۇنىڭ راستلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ بىلەن بىللە
پەرىشتىلەر ھەمراھ بولۇپ كەلمىدى؟»﴾(((.
كاپىرالرنىڭ دىلى بىر  -بىرىنىڭكىگە ئوخشىشىپ كەتكەچكە ،قۇرەيش كاپىرلىرىمۇ مۇنداق دېدى:
﴿يا ئۇنىڭغا بىر خەزىنە بېرىلمىدى﴾ يەنى ياكى ئۇنىڭغا خىراجەت قىلىشى ئۈچۈن بىر خەزىنىنىڭ بار
يېرى دەپ بېرىلمىدى﴿ .يا ئۇنىڭغا مېۋىلىرىنى يەيدىغان بىر باغ بېرىلمىدى؟»﴾ يەنى ياكى ئۇنىڭغا ئۇ
قەيەرگە بارسا ،بىللە بارىدىغان بىر باغ بېرىلمىدى .ﷲ تائاالنىڭ (كاپىرالرنىڭ دېگەن) بۇ ئىشالرنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىلىپ بېرىشى ناھايىتى ئاساندۇر .لېكىن ،ﷲ تائاالنىڭ بۇالرنى قىلىپ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  53ـ ئايەت.
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بەرمەسلىكتە بىر ھېكمىتى بار.
﴿زالىمالر (يەنى كاپىرالر)« :سىلەر پەقەت سېھىرلەنگەن بىر ئادەمگە ئەگىشىۋاتىسىلەر» دېدى﴾.
﴿مۇشرىكالرنىڭ سېنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈرگەنلىكىگە قارىغىن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
ساڭا بوھتان چاپالش يۈزىسىدىن سېنىڭ توغراڭدا سېھىرگەر ،سېھىر قىلىنغۇچى ،جىن چاپلىشىۋالغان،
يالغانچى ۋە شائىر دېگەن سۆزلىرىنىڭ ھەممىسى يالغاندۇر ۋە بوھتاندۇر .بۇ سۆزلەرنىڭ شۇنداق
ئىكەنلىكىنى ئازراقال ئەقلى ۋە چۈشەنچىسى بار كىشى بىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
ئازدى﴾ يەنى ئۇالر توغرا يولدىن ئازدى﴿ ،ئازدى ،توغرا يول تاپالمايدۇ﴾ چۈنكى ،ھەقدىن ۋە توغرا
يولدىن چىقىپ كەتكەن كىشى قەيەرگە يۈزلەنسە يۈزلەنسۇن ،ئۇ بەرىبىر ئازغۇنلىقتىدۇر .چۈنكى ،ھەق
دېگەن بىردۇر .ئۇنىڭ پرىنسىپلىرىمۇ بىر گەۋدە بولۇپ ،بىر ـ بىرىنى كۈچلەندۈرۈپ تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال ئەگەر خالىسا ،پەيغەمبىرىگە دۇنيادا كاپىرالر دېگەن نەرسىلەردىنمۇ ياخشى ۋە ئېسىل

نەرسىلەرنى بېرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇركى ،ئەگەر ئۇ
خالىسا ساڭا ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىنمۇ ياخشى ،ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان باغالرنى ۋە چوڭ
سارايالرنى ئاتا قىالتتى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمغا بۇالرنى دۇنيادا ئاتا قىالتتى.

﴿ياق ،ئۇالر قىيامەتنى ئىنكار قىلدى﴾ يەنى ئۇالر بۇ سۆزلەرنى ھەقىقەتكە قاراپ بېقىش ۋە
ھىدايەتنى تەلەپ قىلىش يۈزىسىدىن ئەمەس ،بەلكى ئىنكار ۋە تەرسالىق قىلىش يۈزىسىدىن دەيدۇ.
ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىنىڭ بولۇشىنى ئىنكار قىلىشى يۇقىرىدىكى سۆزلەرنى دېيىشىگە سەۋەبچى
بولدى﴿ .قىيامەتنى ئىنكار قىلغانالرغا بىز دوزاخنى تەييارلىدۇق﴾ يەنى جەھەننەمنىڭ ئوتىدىن ئىبارەت
چىدىغۇسىز ئاغرىتقۇچى ،قىزىق ئازابنى تەييارلىدۇق.
﴿دوزاخ ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگەن چاغدا﴾ يەنى جەھەننەم ئۇالرنى ئۇالر توپالنغان مەيداندىكى
چاغدا كۆرگەندە﴿ ،ئۇالر دوزاخنىڭ غەزەپتىن قاينىغان ۋە (ئېشەكتەك) ھاڭرىغان ئاۋازنى ئاڭاليدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر دوزاخقا تاشالنغان چاغدا ،قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ (ئېشەك
ھاڭرىغاندەك) سەت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ ،دوزاخ غەزەپتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ﴾((( يەنى
دوزاخ ﷲ تائاالغا ئىشەنمىگەن ئادەمگە قاتتىق غەزەبلەنگەنلىكتىن ،بەزىسى بەزىسىدىن ئاجراپ
كەتكىلى تاسال قالىدۇ.
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ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباسنىڭ :بىر كىشى دوزاخقا ئېلىپ كېلىنىدۇ ـ دە ،دوزاخ
(قورۇلۇپ) بەزىسى بەزىسىگە يىغىلىدۇ .مىھرىبان ﷲ تائاال دوزاخقا :ساڭا نېمە بولدى؟ -دەيدۇ.
دوزاخ :بۇ كىشى مەندىن پاناھ تىلەۋاتىدۇ -،دەيدۇ .ﷲ تائاال( :ئۇنداق بولسا) بەندەمنى قويۇپ
بېرىڭالر -،دەيدۇ .بىر كىشى دوزاخقا ئېلىپ كېلىنىدۇ ،ئۇ كىشى :ئى پەرۋەردىگارىم! سېنى مۇنداق
قىالر دەپ ئويلىمىغان ئىدىم -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :قانداق ئويلىغان ئىدىڭ؟ -دەيدۇ .ئۇ كىشى :مېنى
كاتتا رەھمىتىڭنىڭ ئىچىگە ئېلىشىڭنى ئويلىغان ئىدىم -،دەيدۇ .ﷲ تائاال( :ئۇنداق بولسا) بەندەمنى
قويۇپ بېرىڭالر -،دەيدۇ .بىر كىشى دوزاخقا ئېلىپ كېلىنىدۇ .دوزاخ ئۇنى خۇددى قېچىر ئارپىنى
يالماپ يۇتقاندەك يۇتىدۇ ۋە قاتتىق بىر ئاۋاز چىقىرىدۇ .بۇ ئاۋازدىن قورقمىغان بىرمۇ ئادەم قالمايدۇ-،
((( مۈلك سۈرىسى  7ـ ئايەت ۋە  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇرقان سۈرىسى

دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ.
﴿دوزاخ ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر دوزاخنىڭ غەزەپتىن قاينىغان ۋە (ئېشەكتەك)
ھاڭرىغان ئاۋازنى ئاڭاليدۇ﴾ ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەيرىنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جەھەننەم قاتتىق بىر ئاۋاز چىقىرىدۇ ـ دە( ،ﷲ تائاالغا ئەڭ) يېقىن
پەرىشتە ۋە پەيغەمبەرلەردىن ھېچبىرى قالماي (قورققانلىقتىن) پۈتۈن ئەزايى تىترىگەن ھالدا يەرگە دۈم
چۈشىدۇ (يەنى سەجدىگە بارىدۇ) ،ھەتتا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ (قورققانلىقتىن) تىزلىنىپ قىلىپ:
ئى پەرۋەردىگارىم! مەن بۈگۈن ئۆزەمنىال (قوتۇلدۇرۇشنى) سورايمەن -،دەيدۇ.

﴿ئۇالر زەنجىر بىلەن باغالنغان ھالدا دوزاخنىڭ تار يېرىگە تاشالنغان چاغدا ،بۇ يەردە ئۇالر (ئۆزلىرىنىڭ)
ئۆلۈمىنى تىلەيدۇ﴾ يەنى ئېچىنىش ۋە ھەسرەت بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئۆلۈمىنى تىلەيدۇ(﴿ .ئۇالرغا) بۈگۈن
سىلەر بىر ئۆلۈمنى ئەمەس ،تاالي ئۆلۈملەرنى تىلەڭالر (دېيىلىدۇ)﴾.

*******
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ئۇالرغا ئېيتقىنكى« ،شۇ (دوزاخ) ياخشىمۇ يا تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان( ،كىرگەن كىشى) مەڭگۈ
قالىدىغان جەننەت ياخشىمۇ؟» جەننەت تەقۋادارالرغا بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرى بارىدىغان
جايىدۇر﴿ .﴾15ئۇالر جەننەتتە خالىغان نېمەتلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ ،جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ ،بۇ
پەرۋەردىگارىڭدىن ئىشقا ئاشۇرۇش تىلىنىدىغان ۋەدىدۇر﴿.﴾16

جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ پەرقى
ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇھەممەد! ساڭا سۈپەتلەپ
بېرىلگەن يۈزلىرىچە جەھەننەمگە ئېلىپ كېلىنىدىغان ،جەھەننەم ئۇالرنى تۈرۈلگەن چىراي ،غەزەپتىن
قاينىغان ۋە (ئېشەكتەك) ھاڭرىغان ئاۋاز بىلەن كۈتۈۋالىدىغان ،ئۇالر مىدىرالشقا ،ياردەم سوراشقا ۋە
قۇتۇلۇپ چىقىشقىمۇ مۇمكىن بولمايدىغان ھالدا زەنجىر بىلەن باغلىنىپ ،دوزاخنىڭ تار يېرىگە تاشالنغان
بەتبەختلەرنىڭ مۇشۇ ھالى ياخشىمۇ ياكى ئۇنىڭدا يەيدىغان ۋە ئىچىدىغان بارلىق شېرىن نەرسىلەر،
ئېسىل كىيىم ـ كېچەكلەر ،ئالىي جايالر ،گۈزەل مەنزىرىلەر ،بۇالردىن باشقا ئۇنىڭدا يەنە كۆز كۆرۈپ
باقمىغان ،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان ،بىرەر كىشىنىڭ كۆڭلىگە چۈشۈپ باقمىغان نەرسىلەر بار بولغان،
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە ۋەدە قىلغان ،ئۇالر دۇنيادا ﷲ تائاالغا بويسۇنغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا
مۇكاپات قىلىپ تەييارلىغان ،ئۇالر ئۇنىڭدىن باشقا يەرگە يۆتكىلىپ كەتمەستىن ۋە يۆتكىلىپ كېتىشنى
خالىماستىن ،ئۇنىڭدا ئەبەدىلئەبەد مەڭگۈ قالىدىغان جەننەت ياخشىمۇ؟ -دەيدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ
مۆمىنلەرگە قىلغان مەرھەمىتىدۇر ۋە ياخشىلىقىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇ پەرۋەردىگارىڭدىن
ئىشقا ئاشۇرۇش تىلىنىدىغان ۋەدىدۇر﴾ يەنى بۇ پەرۋەردىگارىڭدىن بولۇشى چوقۇم بولغان ۋەدىدۇر.
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ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا دوزاخنىڭ بايانىنى كەلتۈرۈپ بولۇپ ،ئاندىن جەننەتكە
كىرگۈچىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىشى ،سەففات سۈرىسىدە دەسلەپتە جەننەتكە كىرگۈچىلەرنىڭ
ئەھۋالىنى ۋە ئۇالر ھوزۇرلىنىۋاتقان نازۇ ـ نېمەتلەرنى بايان قىلىپ ،ئاندىن دوزاخقا كىرگۈچىلەرنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلىشىغا ئوخشايدۇ .ﷲ تائاال سەففات سۈرىسىدە جەننەتكە كىرگۈچىلەرنىڭ ئەھۋالى
بىلەن دوزاخقا كىرگۈچىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرى)
ياخشى زىياپەتمۇ ياكى زەققۇم دەرىخىمۇ؟ زەققۇمنى بىز زالىمالر (يەنى گۇمراھالر) ئۈچۈن (ئاخىرەتتە)
ئازاب قىلدۇق ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان دەرەختۇر ،ئۇنىڭ مېۋىسى گويا
شەيتانالرنىڭ باشلىرىغا ئوخشايدۇ ،ئۇالر شۈبھىسىز شۇ مېۋىلەردىن يەيدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن قورساقلىرىنى
تويغۇزىدۇ ،ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىگە (يىرىڭ بىلەن) قايناقسۇنىڭ ئارىالشتۇرمىسىنى ئىچىدۇ،
ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى چوقۇم دوزاخ بولىدۇ ،ئۇالر ھەقىقەتەن ئاتا  -بوۋىلىرىنى گۇمراھ
بىلدى ،ئۇالر ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ ئىزلىرىدىن يۈگۈردى﴾(((.

*******
ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
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شۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا قوشۇپ ،ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ،چوقۇنغان نەرسىلىرىنى يىغىدۇ .ئاندىن
ﷲ (ئۇالرغا)« :مېنىڭ بۇ بەندىلىرىمنى سىلەر ئازدۇردۇڭالرمۇ؟ يا (توغرا) يولدىن ئۇالر ئۆزلىرى ئازدىمۇ؟»
دەيدۇ﴿( .﴾17ئىبادەت قىلىنغۇچىالر) ئېيتىدۇ« :ئى ﷲ! سەن پاكتۇرسەن ،سېنى قويۇپ باشقىالرنى
دوست تۇتۇش (يەنى سەندىن باشقىغا چوقۇنۇش) بىزگە (ۋە سېنىڭ مەخلۇقاتىڭدىن ھېچ ئەھەدىگە)
اليىق ئەمەس ،لېكىن سەن ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا – بوۋىلىرىنى شۇ قەدەر نېمەتكە چۈمدۈردۈڭكى،
ئۇالر سېنى ياد ئېتىشنى ئۇنتۇدى .ئۇالر ھاالك بولغۇچى قەۋم بولدى»﴿ .﴾18شۈبھىسىزكى ،ئىبادەت
قىلىنغۇچىالر سىلەرنىڭ (ئۇالرنى مەبۇد دېگەن) سۆزۈڭالرنى ئىنكار قىلدى( ،ئى كۇففارالر!) سىلەر
(ئۆزەڭالردىن ئازابنى) دەپئى قىلىشقىمۇ ۋە (بۇ باالدىن ئۆزەڭالرنى قۇتۇلدۇرۇشقا) ياردەم بېرىشكىمۇ قادىر
بواللمايسىلەر ،سىلەردىن كىمكى (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن ئۆزىگە) زۇلۇم قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا
بىز (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴿.﴾19

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنىڭ قىيامەت كۈنى مۇشرىكالردىن ئادا ـ جۇدا
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ﷲ تائاالنى تاشالپ قويۇپ پەرىشتىلەرگە ۋە ئۇالردىن باشقا نەرسىلەرگە
((( ساففات سۈرىسى  70 - 62ـ ئايەتكىچە.

فۇرقان سۈرىسى

ئىبادەت قىلغانلىقى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى تەنقىد قىلىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :شۇ
كۈندە ﷲ ئۇالرغا قوشۇپ ،ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ،چوقۇنغان نەرسىلىرىنى يىغىدۇ﴾ مۇجاھىد :ئۇالر

ئىبادەت قىلغان نەرسىلەر بولسا ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ،ئۇزەيرە ئەلەيھىسساالم ۋە پەرىشتىلەردۇر -،دېدى.

﴿ئاندىن ﷲ (ئۇالرغا)« :مېنىڭ بۇ بەندىلىرىمنى سىلەر ئازدۇردۇڭالرمۇ؟ يا (توغرا) يولدىن ئۇالر ئۆزلىرى
ئازدىمۇ؟» دەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىبادەت قىلىنغۇچىالرغا :سىلەر ئۇ بەندىلىرىمنى مېنى تاشالپ

قويۇپ ،ئۆزەڭالرغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىردىڭالرمۇ ياكى سىلەر ئۇالرنى چاقىرمىساڭالرمۇ ،ئۆزلىرى كېلىپ
سىلەرگە ئىبادەت قىلدىمۇ؟ -دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق سورايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :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 ،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﴾(((.

شۇڭا ﷲ تائاال ئىبادەت قىلىنغۇچىالرنىڭ قىيامەت كۈنى بېرىدىغان جاۋابىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى(﴿ :ئىبادەت قىلىنغۇچىالر) ئېيتىدۇ« :ئى ﷲ! سەن پاكتۇرسەن ،سېنى قويۇپ باشقىالرنى
دوست تۇتۇش (يەنى سەندىن باشقىغا چوقۇنۇش) بىزگە (ۋە سېنىڭ مەخلۇقاتىڭدىن ھېچ ئەھەدىگە)
اليىق ئەمەس﴾ يەنى بىز بواليلى ياكى ئۇالر بولسۇن ،ھېچ مەخلۇقنىڭ سەندىن باشقا بىرسىگە

ئىبادەت قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ .بىز ئۇالرنى بىزگە ئىبادەت قىلىشقا چاقىرمىدۇق .لېكىن ،ئۇالر
بىزنىڭ بويرۇقىمىزسىز ۋە رازىلىقىمىزسىز ئۆزلىرىچىال بىزگە ئىبادەت قىلدى ،بىز ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ
ئىبادەتلىرىدىن ئادا ـ جۇدادۇرمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ ھەممىسىنى
(ھېسابئېلىشئۈچۈن)يىغىدۇ،ئاندىنپەرىشتىلەرگە«:بۇ كىشىلەرسىلەرگەچوقۇنغانمىدى؟» دەيدۇ،
ئۇالر ئېيتىدۇ« :سەن پاكتۇرسەن ،بىزنىڭ دوستىمىز ئۇالر ئەمەس ،سەن( .ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى)
بەلكى جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ تولىسى جىنغا ئىمان كەلتۈرەتتى﴾(((.

﴿(ئىبادەت قىلىنغۇچىالر) ئېيتىدۇ« :ئى ﷲ! سەن پاكتۇرسەن ،سېنى قويۇپ باشقىالرنى دوست
تۇتۇش (يەنى سەندىن باشقىغا چوقۇنۇش) بىزگە (ۋە سېنىڭ مەخلۇقاتىڭدىن ھېچ ئەھەدىگە) اليىق ئەمەس﴾

بۇ ئايەتنىڭ يەنە بىر خىل قىرائىتى بار بولۇپ ،ئۇ قىرائەتكە ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :بىر كىشىنىڭ
بىزگە ئىبادەت قىلىشى اليىق ئەمەستۇر .چۈنكى ،بىز ساڭا ئېھتىياجى چۈشىدىغان بەندىلەردۇرمىز-،
دېگەنلىك بولىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ بۇ مەنىسى بىلەن ئىلگىرىكى مەنىسى بىر ـ بىرىگە يېقىندۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  117 - 116ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئ سۈرىسى  41 - 40ـ ئايەتلەر.
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﴿لېكىن سەن ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا – بوۋىلىرىنى شۇ قەدەر نېمەتكە چۈمدۈردۈڭكى ،ئۇالر سېنى
ياد ئېتىشنى ئۇنتۇدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۆمۈرلىرى شۇنداق ئۇزۇن بولدىكى ،ھەتتا ئۇالر (ھېچ شېرىك

كەلتۈرۈلمەي ساڭا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت) پەيغەمبەرلىرىڭنىڭ تىلى ئارقىلىق ئۇالرغا چۈشۈرگەن
دەۋىتىڭنىئۇنتۇدى.
﴿ئۇالر ھاالك بولغۇچى قەۋم بولدى»﴾ ھەسەنبەسرى ۋە مالىكالر زۆھرىنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :ئۇالر ياخشىلىق يوق قەۋم بولدى دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

﴿شۈبھىسىزكى ،ئىبادەت قىلىنغۇچىالر سىلەرنىڭ (ئۇالرنى مەبۇد دېگەن) سۆزۈڭالرنى ئىنكار
قىلدى﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنى تاشالپ قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسىلىرىڭالر ،سىلەرنىڭ :ئۇالر

بىزنىڭ ئىگىلىرىمىز ۋە بىزنى ﷲ تائاالغا يېقىنالشتۇرىدۇ -،دېگەن سۆزۈڭالرنى ئىنكار قىلدى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان
بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر( ،قىيامەت
كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان چاغدا ،بۇتالر ئۇالرغا (يەنى بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن
بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾(((.

﴿(ئى كۇففارالر!) سىلەر (ئۆزەڭالردىن ئازابنى) دەپئى قىلىشقىمۇ ۋە (بۇ باالدىن ئۆزەڭالرنى
قۇتۇلدۇرۇشقا) ياردەم بېرىشكىمۇ قادىر بواللمايسىلەر﴾ يەنى كاپىرالر ئۆزلىرىدىن ئازابنى قايتۇرۇشقىمۇ ۋە

ئۆزلىرىگە ياردەم بېرىشكىمۇ قادىر بواللمايدۇ.

﴿سىلەردىن كىمكى (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن ئۆزىگە) زۇلۇم قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بىز
(ئاخىرەتتە)قاتتىقئازابنىتېتىتىمىز﴾.

*******
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
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بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىال ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى ،بازارالردا
مېڭىپ يۈرەتتى ،بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىنىدۇق ،سەۋر قىالمسىلەر؟ (يەنى سەۋر قىلىڭالر)
پەرۋەردىگارىڭ (سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن سەۋر قىلمىغۇچىالرنى) كۆرۇپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾20

ئىلگىرى ئۆتكەن بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىنسان ئىكەنلىكى
﴿بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىال ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى ،بازارالردا
مېڭىپ يۈرەتتى﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ تاماق

يەيدىغانلىقىدىن ،تاماققا ئېھتىياجىنىڭ بارلىقىدىن ،كەسپ ۋە تىجارەت قىلىش ئۈچۈن بازارالردا مېڭىپ
((( ئەھقاف سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.

فۇرقان سۈرىسى

يۈرىدىغانلىقىدىن ،بۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ ھالىغا ۋە ئۇالرنىڭ ئورنىغا مۇناسىب كەلمەيدىغان ئىش
ئەمەسلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئەقلى  -ھوشى جايىدا ۋە توغرا تونۇشى بار ھەر
بىر كىشى پەيغەمبەرلەرنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن ۋەزىپىسىدە راستچىل ئىكەنلىكىنى
كۆرۈۋېلىشى ئۈچۈن ،ئۇالردا ياخشى ئاالمەتلەرنى ،چىرايلىق سۈپەتلەرنى ،ئېسىل سۆزلەرنى ،مۇكەممەل
ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى ۋە مۆجىزىلەرنى قىلدى.
ﷲ تائاال ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ ئىنساندىن ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :بىز
سەندىن ئىلگىرى پەقەت شەھەر ئاھالىسىدىن بولغان ئەرلەرنى پەيغەمبەر قىلىپ ،ئۇالرغا ۋەھىي
قىلدۇق﴾(((﴿ ،پەيغەمبەرلەرنى تاماق يېمەيدىغان جەسەت قىلغىنىمىز يوق (يەنى ئۇالر بارلىق كىشىلەرگە
ئوخشاش يەيدۇ ،ئىچىدۇ) ھەمدە ئۇالر (دۇنيادا ئۆلمەي) مەڭگۈ قالىدىغان بولغىنى يوق (يەنى ئۇالرمۇ
بارلىق كىشىلەرگە ئوخشاش ۋاپات بولىدۇ)﴾(((.
﴿بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىنىدۇق﴾ يەنى ئىچىڭالردىن كىمنىڭ بويسۇنىدىغانلىقىنى ۋە
ئاسىيلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز ئۈچۈن بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىنىدۇق .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى﴿ :سەۋر قىالمسىلەر؟ (يەنى سەۋر قىلىڭالر) پەرۋەردىگارىڭ (سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن
سەۋر قىلمىغۇچىالرنى) كۆرۇپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭالر كىمنىڭ ۋەھىي قىلىنىشقا ھەقلىق
بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى
قەيەرگە ئورنىتىشنى (يەنى كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾((( ﷲ تائاال
پەيغەمبەرلىرى بىلەن ئەۋەتكەن ھەقىقەتكە باشالشقا كىمنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى ۋە كىمنىڭ ھەقلىق
ئەمەسلىكىنىئوبدانبىلىدۇ.
﴿بەزىڭالرنىبەزىڭالربىلەنسىنىدۇق،سەۋرقىالمسىلەر؟﴾بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇھەممەد
ئىبنى ئىسھاق :ئەگەر بەندىلىرىم پەيغەمبەرلىرىمگە قارشى چىقمىسۇن دەپ ،دۇنيانى پەيغەمبەرلىرىمنىڭ
(قولىدا) قىالي دېگەن بولسام ،ئەلۋەتتە شۇنداق قىالتتىم .لېكىن ،مەن بەندىلىرىمنى پەيغەمبەرلىرىم
بىلەن سىناشنى ۋە پەيغەمبەرلىرىمنى بەندىلىرىم بىلەن سىناشنى كۆزلىدىم دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
ئىمام مۇسلىم ئىياز ئىبنى ھىماردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە« :ﷲ تائاال :شەك -
شۈبھىسىزكى ،مەن سېنى (بەندىلىرىم بىلەن) سىنايمەن ۋە (بەندىلىرىمنى) سەن بىلەن سىنايمەن-،
دېدى» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا (ئۇنىڭ
كىتاپ چۈشۈرۈلمىگەن) پەيغەمبەر ھەم پەرىشتە بولۇش بىلەن (كىتاپ چۈشۈرۈلگەن) پەيغەمبەر ھەم
بەندە بولۇشنى تالالش ئىختىيارلىقى بېرىلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (كىتاپ چۈشۈرۈلگەن)
پەيغەمبەر ۋە بەندە بولۇشنى تاللىدى.

*******
((( يۈسۈف سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  -124ئايەت.
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ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃ
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﴿ .﴾21ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى
ئېلىش ئۈچۈن چۈشكەن) پەرىشتىلەرنى كۆرگەن كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ ،پەرىشتىلەر
ئۇالرغا(« :سىلەرگە جەننەت) ھارامدۇر» دەيدۇ﴿ .﴾22بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر
تەرەپ قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك قىلىۋېتىمىز )،يەنى ئۇالر ئىمانسىىز بولغانلىقتىن ،قىلغان
ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴿ .﴾23ئەھلى جەننەت بۇ كۈندە ئەڭ ياخشى جايدا ۋە ئەڭ ياخشى
ئارامگاھتابولىدۇ﴿.﴾24

كاپىرالرنىڭ تەرسالىقىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ (ئىمان ئېيتىشتىن) تەرسالىق قىلىپ تۇرۋالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دېدى﴿ :بىزگە مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالر (يەنى مۇشرىكالر)« :نېمىشقا بىزگە
پەرىشتىلەر چۈشۈرۈلمەيدۇ (دېيىشتى)﴾ يەنى مۇھەممەدنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىدىن
بىزگە خەۋەر بېرىشى ئۈچۈن ،بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزغا نېمىشقا پەرىشتىلەر چۈشۈرۈلمەيدۇ؟ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان
مۆجىزىلەرنى تەلەپ قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ﴿ :ياكى (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھچى
قىلىپ ﷲنى ۋە پەرىشتىلەرنى ئالدىمىزغا كەلتۈرگىن﴾(((.
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مۇشرىكالر مۇنداق دېدى﴿ :ياكى) بىز نېمىشقا) پەرۋەردىگارىمىزنى كۆرمەيمىز» دېيىشتى﴾.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنى چوڭ تۇتتى ۋە تولىمۇ
ھەددىدىن ئاشتى﴾﴿ .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﴾
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى ئېلىش ئۈچۈن چۈشكەن) پەرىشتىلەرنى كۆرگەن
كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ ،پەرىشتىلەر ئۇالرغا(« :سىلەرگە جەننەت) ھارامدۇر» دەيدۇ﴾

يەنى كاپىرالر پەرىشتىلەرنى ئۇالرغا خۇش خەۋەر بېرىلىدىغان كۈندە كۆرمەستىن ،بەلكى ئۇالرغا خۇش
((( ئىسرا سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  111ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

خەۋەر بېرىلمەيدىغان كۈندە كۆرىدۇ.
بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىدىن كاپىرالر سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدىكى پەرىشتىلەرنىڭ
ئۇالرغا دوزاخ ۋە ﷲ تائاالنىڭ غەزىۋى بارلىقىدىن خەۋەر بېرىشلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ .يەنى
پەرىشتىلەر كاپىرغا ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدىغان ۋاقتىدا :ئى پاسكىنا تەندىكى مەينەت جان! سەن (بەدەننىڭ
تۆشۈكلىرىگە كىرىپ كېتىدىغان) ئاتەشلىك شامالنىڭ ،زىيادە ھارارەتلىك قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن
بولغان سالقىنمۇ ئەمەس ،كۆركەممۇ ئەمەس سايىنىڭ تەرىپىگە چىققىن -،دەيدۇ .كاپىرنىڭ جېنى
چىقىشقا ئۇنىماي( ،كاپىرنىڭ) تېنىگە تاراپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،پەرىشتىلەر كاپىرنى ئۇرغىلى
باشاليدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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)﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنى سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتلىرىدا كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە،
قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسەن) ،پەرىشتىلەر (يەنى ئازاب پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ﴾ يەنى ئۇالرنى
ئۇرۇپ«﴿ :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﴾
شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى ئېلىش ئۈچۈن
چۈشكەن) پەرىشتىلەرنى كۆرگەن كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ﴾.
سەكراتقا چۈشۈپ قالغان مۆمىنلەرنىڭ ھالى بۇالرنىڭ ھالىغا ئوخشىمايدۇ .مۆمىنلەرگە بولسا،
ياخشىلىق ۋە خۇشاللىقالرغا ئېرىشىش بىلەن خۇش بېشارەت بېرىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲدۇر» دېگەنلەر ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پەرىشتىلەر
چۈشۈپ« :قورقماڭالر ،غەم قىلماڭالر ،سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر ،بىز
دۇنيادا ،ئاخىرەتتە سىلەرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز ،جەننەتتە سىلەر ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نەرسىلەرنىڭ
ھەممىسى ۋە تىلىگەن نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسى بار( ،ئۇالر) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى
مېھرىبان (ﷲ) تەرىپىدىن بېرىلگەن زىياپەتتۇر» دەيدۇ﴾((( بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم بەرا ئىبنى ئازىبدىن
رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق كەلدى :شەك – شۈبھىسىزكى ،پەرىشتىلەر مۆمىن كىشىنىڭ جېنىغا:
ئى پاك تەندىكى پاك جان! سەن ئۇ تەننى ئاۋاتالشتۇرغان بولساڭمۇ راھەت  -پاراغەت ،ياخشى رىزىق
ۋە غەزەبلەنمىگەن پەرۋەردىگار تەرىپىگە چىققىن -،دەيدۇ.
مۇجاھىد ،زەھھاك ۋە باشقىالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى ئېلىش
ئۈچۈن چۈشكەن) پەرىشتىلەرنى كۆرگەن كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتى

توغرىسىدا :پەرىشتىلەرنىڭ كاپىرالرغا خۇش ـ خەۋەر بولماسلىقى قىيامەت كۈنى بولىدۇ -،دەيدۇ .بۇ
ئايەتكە بېرىلگەن بۇ مەنا بىلەن ئىلگىرى بېرىلگەن مەنىنىڭ ئارىسىدا ھېچ قارمۇ قارشىلىق يوق .چۈنكى،
((( ئەنفال سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  93ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  32 - 30ـ ئايەتكىجە.
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پەرىشتىلەر بىرەر ئىنساننىڭ ئۆلىدىغان كۈنىدىن ۋە قىيامەت كۈنىدىن ئىبارەت ئىككى كۈندە چۈشىدۇ.
ئۆلگۈچى مۆمىن بولسا ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە رازىلىقى بىلەن خۇش بېشارەت
بېرىدۇ .ئۆلگۈچى كاپىر بولسا ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا نىجاتلىقنىڭ يوقلۇقىدىن ۋە زىيان تارتىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .كاپىرالر پەرىشتىلەرنى كۆرگەن كۈنى گۇناھكارالرغا خۇش خەۋەر بولمايدۇ.
﴿پەرىشتىلەر ئۇالرغا(« :سىلەرگە جەننەت) ھارامدۇر» دەيدۇ﴾ يەنى پەرىشتىلەر كاپىرالرغا :بۈگۈن
سىلەرنىڭ نىجات تېپىشىڭالر ھارامدۇر -،دەيدۇ.
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،زەھھاك ،قەتادە ،ئەتىيە ئەۋفى ،ئاتا خۇراسانى ،خۇسەيف ۋە باشقىالر:
“بۈگۈن سىلەرنىڭ نىجات تېپىشىڭالر ھارامدۇر” دېگەن سۆزنى كاپىرالرغا دەيدىغانالر پەرىشتىلەردۇر-،
دەيدۇ .بۇ قاراشنى ئىبنى جەرىرمۇ توغرا دەپ قارىدى .ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
جۇرەيجنىڭ :بۇ سۆز (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزى بولماستىن) كاپىرالرنىڭ سۆزىدۇر ،كاپىرالر پەرىشتىلەرنى
كۆرگەن كۈنى :بۈگۈن سىلەرنىڭ نىجات تېپىشىڭالر ھارامدۇر -،دەيتتى .يەنى كاپىرالر پەرىشتىلەرنى
كۆرۈشتىن پاناھ تىلەيتتى .چۈنكى ،ئەرەبلەر ئۆزلىرىگە بىرەر مۇسىبەت ياكى قىيىنچىلىق كەلسە ،بۈگۈن
سىلەرنىڭ نىجات تېپىشىڭالر ھارامدۇر -،دەيتتى((( دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى جۇرەيجنىڭ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە دېگەن بۇ سۆزىنىڭ توغرا تەرەپلىرى بولسىمۇ ،لېكىن بۇ ئايەتنىڭ باش -
ئايىغىدىكى مەزمۇنغا قارىغاندا ،بۇ سۆزنىڭ توغرا بولۇشى تولىمۇ يىراقتۇر .ھەمدە كۆپ ساندىكى ئالىمالر
بۇ سۆزنى دېگۈچىلەرنىڭ پەرىشتىلەر ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلدى.
﴿بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك
قىلىۋېتىمىز )،يەنى ئۇالر ئىمانسىىز بولغانلىقتىن ،قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾ يەنى
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بۇ ئىش ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بەندىلىرىنىڭ ياخشى ـ يامان قىلمىشلىرىدىن ھېساب ئالغان ۋاقتىدا
بولىدۇ .يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىنى نىجاتلىققا ئېلىپ چىقىدۇ دەپ ئويالپ قىلغان
ياخشىئەمەللىرىنىڭبىرىگىمۇئېرىشەلمەيدىغانلىقىدىنخەۋەربەردى.چۈنكى،ئۇالرنىڭقىلغانياخشى
ئەمەللىرى (قىلىنغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن قويۇلغان) ئىخالس ۋە شەرىئەتكە
ئۇيغۇن كېلىشتىن ئىبارەت شەرتلىرىنى يوقاتتى .ھەر قانداق ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەردە ئىخالس ۋە
شەرىئەتكە ئۇيغۇن كېلىشى تېپىلمايدىكەن ،ئۇ ئەمەل قوبۇل قىلىنمىغان بولىدۇ .كاپىرالرنىڭ قىلغان
ياخشى ئەمەللىرى ئەڭ ئاددىيسى بۇ ئىككى شەرتنىڭ بىرىنى يوقاتقان بولىدۇ .بەزەن ھەر ئىككىسىنى
يوقىتىدۇ .بۇ چاغدا ئۇ ياخشى ئەمەل قوبۇل قىلىنىشتىن تولىمۇ يىراق بولىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك
قىلىۋېتىمىز )،يەنى ئۇالر ئىمانسىىز بولغانلىقتىن ،قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾.
يەنى كاپىرالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئازراقمۇ ساۋابقا ئېرىشەلمەيدىغان ئەڭ ئاددىي
نەرسىلەرگە ئايلىنىپ كېتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ
قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى بورانلىق كۈندە شامال ئۇچۇرۇپ كەتكەن بىر دۆۋە كۈلگە ئوخشايدۇ،
كاپىرالر (بۇ دۇنيادا) قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن ئازراقمۇ ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ ،بۇ چوڭقۇر
ئېزىشتۇر (يەنى چوڭ زىياندۇر)﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! پۇل-مېلىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ
((( يەنى كاپىرالر پەرىشتىلەرنى كۆرۈشنى بىر مۇسىبەت دەپ قارىغاچقا ،شۇ سۆزنى قىالتتى دېمەكچى بولۇشى مۇمكىن.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  18ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

قىلىدىغان ،ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمەيدىغان كىشى (نىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار
قىلىۋەتكىنىگە) ئوخشاش ،بەرگەن سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن
بىكار قىلىۋەتمەڭالر .بۇنداق (پۇل-مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغان) ئادەم
خۇددى ئۈستىگە توپا  -چاڭ قونۇپ قالغان ،قاتتىق يامغۇردىن كېيىن (يۇيۇلۇپ) بۇرۇنقىدەك بولۇپ
قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايدۇ .ئۇالر قىلغان ئەمەللىرى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) ھېچقانداق ساۋابقا ئىگە
بواللمايدۇ﴾(((﴿ ،كاپىرالرنىڭ (ياخشى ئەمەل دەپ ئويلىغان) ئەمەللىرى باياۋاندىكى سەرابقا ئوخشايدۇ،
تەشنا ئادەم ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلسە ھېچ نەرسە كۆرۈنمەيدۇ (يەنى سۇ
كۆرمەيدۇ)﴾(((.

جەننەتكە كىرىشكە تېگىشلىك بولغانالرنىڭ ياخشى ئورۇندا بولىدىغانلىقى
﴿ئەھلى جەننەت بۇ كۈندە﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە ﴿ئەڭ ياخشى جايدا ۋە ئەڭ ياخشى ئارامگاھتا
بولىدۇ﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت كۈنى)

باراۋەر بولمايدۇ ،ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾((( ئۇنداق بولۇشى ،جەننەتكە
كىرگەنلەر كاتتا دەرىجىلەردە ،خاتىرجەم ئۆيلەردە ،مەنزىرىسى چىرايلىق ۋە ئېسىل ئورۇنالردا بولىدۇ.
ئۇالر بۇ يەردە مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ ،جەننەت
نېمىدېگەن گۈزەل قارارگاھ! نېمىدېگەن گۈزەل جاي!﴾(((.

ئەمما دوزاخقا كىرگەنلەر بولسا ،جەھەننەمنىڭ ئەڭ تۆۋەن قاتالملىرىدا ،تۈگىمەس پۇشايمان
 ھەسرەتلەردە ۋە خىلمۇ خىل ئازاب ـ ئوقۇبەتلەردە بولىدۇ .ﷲ تائاال جەھەننەمنىڭ قانداق ئورۇن(((
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :جەھەننەم ھەقىقەتەن يامان قارارگاھتۇر ،يامان جايدۇر»﴾
يەنى جەھەننەم مەنزىرە جەھەتتىنمۇ يامان ،قارارگاھ جەھەتتىنمۇ يامان ئورۇندۇر.
﴿ئەھلى جەننەت بۇ كۈندە ئەڭ ياخشى جايدا ۋە ئەڭ ياخشى ئارامگاھتا بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
(دۇنيادا) قوبۇل قىلىنىدىغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق جايالرغا ئېرىشتى .دوزاخقا
كىرگەنلەر ئۇنداق ئەمەستۇر .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە ۋە دوزاختىن قۇتۇلۇپ قېلىشىغا
سەۋەبچى بولىدىغان بىرەر ياخشى ئەمەل  -ئىبادىتى يوقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەخت ـ سائادەتكە
ئېرىشكەن كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە ،بەتبەختلەرنىڭ ئەھۋالىنى ئوچۇق بايان
قىلماستىن ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالىغا ئۇالردا ئېغىزغا ئالغۇدەك ياخشىلىق يوق دەپ ئىشارەت قىلدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير :ﷲ تائاال ھېساب ئېلىشتىن چۈشتىن بۇرۇن بىكار بولۇپ بولىدۇ .جەننەتكە
كىرىدىغانالر چۈشلۈك ئۇيقۇنى جەننەتكە كىرىپ ئۇخاليدۇ .دوزاخقا كىرگەنلەرمۇ (چۈشتىن بۇرۇن)
كىرىپ بولىدۇ .چۈنكى ﷲ تائاال﴿ :ئەھلى جەننەت بۇ كۈندە ئەڭ ياخشى جايدا ۋە ئەڭ ياخشى ئارامگاھتا
((( بەقەرە سۈرىسى  264ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇر سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشىر سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  76ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  66ـ ئايەت.
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بولىدۇ﴾ دېگەن (يەنى چۈشلۈك ئۇخاليدىغان ئارامگاھلىرىدا بولىدۇ).
ئىكرىمە :مەن جەننەتكە كىرمەكچى بولغانالرنىڭ قايسى ۋاقىتتا جەننەتكە كىرىدىغانلىقىنى ۋە
دوزاخقا كىرمەكچى بولغانالرنىڭ قايسى ۋاقىتتا دوزاخقا كىرىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىمەن .بۇ ۋاقىت
بولسا ،كىشىلەر دۇنيادا چۈشلۈك ئۇيقۇنى ئۇخلىماقچى بولۇپ ئۆيلىرىگە قايتىشقان ،چۈش ۋاقتىغا ئازراق
قالغان ۋاقىتتۇر( .بۇ ۋاقىتتا) دوزاخقا كىرىدىغانالرمۇ دوزاخقا كىرىدۇ .ئەمما جەننەتكە كىرىدىغانالر بولسا،
ئۇالر جەننەتكە ئېلىپ بېرىلىدۇ .ئۇالرنىڭ چۈشلۈك ئۇيقۇسى جەننەتتە بولىدۇ .ئۇالر بىر بېلىقنىڭ
جېگىردىن يەيدۇ .ئۇنىڭغا ھەممىسى تويىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەھلى جەننەت بۇ كۈندە ئەڭ
ياخشى جايدا ۋە ئەڭ ياخشى ئارامگاھتا بولىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر -،دېدى.

*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗ
شۇ كۈندە ئاسمان بۇلۇت بىلەن بىرلىكتە يېرىلىدۇ ،پەرىشتىلەر بەندىلەرنىڭ نامە – ئەمالىنى
ئېلىپ) ئارقىمۇ ئارقا چۈشىدۇ﴿ .﴾25پادىشاھلىق بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ غا خاستۇر ،بۇ كۈن
كاپىرالرغا قىيىندۇر﴿ .﴾26شۇ كۈنى زالىم (يەنى كاپىر) ئىككى قولىنى چىشلەپ« :ئىسىت! پەيغەمبەر
بىلەن (نىجاتلىق) يولىنى تۇتسامچۇ ،ئىسىت! پاالنىنى دوست تۇتمىغان بولسامچۇ؟ قۇرئان ماڭا يەتكەندىن
كېيىن ،ئۇ (يەنى پاالنى) مېنى قۇرئاندىن ،شەك –شۈبھىسىزكى ،ئازدۇردى» دەيدۇ ،شەيتان ئىنساننى
(ئازدۇرۇپ بولۇپ) تاشلىۋېتىدۇ﴿ 27ـ .﴾29

قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچلىق ئەھۋاللىرى ۋە ئۆزلىرىگە ئۇۋال
قىلغۇچىالرنىڭ پۇشايمان قىلىدىغانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچلۇق ئەھۋالىدىن ۋە ئۇ كۈندە بولىدىغان كاتتا
ئىشالردىن خەۋەر بېرىدۇ .بۇ كاتتا ئىشالرنىڭ قاتارىدىن كۆزلەرنى چاقنىتىپ تۇرىدىغان كاتتا نۇرنىڭ
سايىسىنىڭ سەۋەبى بىلەن ئاسماننىڭ يېرىلىشى ،ئاسمان پەرىشتىلىرىنىڭ چۈشۈپ توپلىنىش
مەيدانىدىكى كىشىلەرنى قورشاپ تۇرۇشى ،ئاندىن ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ كېلىشىدۇر.
مۇجاھىد :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (يەنى ئسالمغا كىرىشنى تەرك ئەتكەنلەر) پەقەت
ﷲ نىڭ (قىيامەت كۈنى خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشى ئۈچۈن) بۇلۇت پارچىلىرى ئىچىدە
((( يەنى ئەسلىدە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋە ئەڭ ياخشى ئارامگاھتا بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ئەرەبچىسى جەننەت
چۈشلۈك ئۇيقۇغا ئەڭ ياخشى ئورۇن دېگەن مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان سۆز بىلەن بايان قىلىنغان .شۇڭا ئالىمالر بۇ
ئايەتكە ئاساسەن يوقىرىدىكى كۆز قاراشالرنى بايان قىلدى.

فۇرقان سۈرىسى

كېلىشىنى ،پەرىشتلەرنىڭ كېلىشىنى ۋە (خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ ،بىر گۇرۇھ جەننەتى،
بىر گۇرۇھ دوزىخى بولۇپ ئايرىلىش بىلەن خااليىقنىڭ) ئىشىنىڭ پۈتۈشىنى كۈتەمدۇ؟ (بەندىلەرنىڭ)
ھەممە ئىشى ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ -،دېدى.

﴿پادىشاھلىق بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك ﷲ غا خاستۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:
(((
﴿بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟ غالىب بىر ﷲغا خاستۇر﴾
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ بايان قىلىندى« :شەك –
شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئاسمانالرنى ئوڭ قولى بىلەن ،زېمىنالرنى يەنە بىر قولى بىلەن قاتالپ :مەن
پادىشاھدۇرمەن ،مەن ھېساب ئالغۇچىدۇرمەن ،زېمىننىڭ پادىشاھلىرى قەيەردە؟ زالىمالر قەيەردە ۋە
چوڭچىلىق قىلغۇچىالر قەيەردە؟ -دەيدۇ».
﴿بۇ كۈن كاپىرالرغا قىيىندۇر﴾ چۈنكى ،بۇ كۈن توغرا ۋە ئادىل ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سۇر چېلىنغان ۋاقىت – ئۇ كۈن قىيىن كۈندۇر ،كاپىرالرغا ئاسان
ئەمەستۇر﴾((( مانا بۇ ،بۇ كۈندىكى كاپىرالرنىڭ ھالىدۇر .ئەمما بۇ كۈندىكى مۆمىنلەرنىڭ ھالى بولسا
ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە بايان قىلغاندەك بولىدۇ﴿ :چوڭ قورقۇنچ (يەنى قىيامەتنىڭ دەھشىتى) ئۇالرنى
قايغۇغا سالمايدۇ ،پەرىشتىلەر« :ﷲ سىلەرگە ۋەدە قىلغان كۈن مۇشۇ» (دەپ) ،ئۇالرنى (جەننەتنىڭ
دەرۋازىلىرى ئالدىدا) قارشى ئالىدۇ﴾(((.
﴿شۇ كۈنى زالىم (يەنى كاپىر) ئىككى قولىنى چىشلەپ« :ئىسىت! پەيغەمبەر بىلەن (نىجاتلىق)
يولىنى تۇتسامچۇ (دەيدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يولىدىن ۋە ئۇ ﷲ

تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن شەك يوق ئوچۇق ھەقىقەتتىن ئايرىلىپ كېتىپ ،باشقا يولدا مېڭىپ،
ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغۇچىالرنىڭ قىلىدىغان پۇشايمىنىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ قىيامەت كۈنىدىن
ئىبارەت پۇشايمان پايدا بەرمەيدىغان بىر ۋاقىتتا پۇشايمان قىلىدۇ .ھەسرەتلىنىپ ۋە ئەپسۇسلىنىپ
ئىككى قولىنى چىشلەيدۇ .بۇ ئايەت مەيلى ئۇقبە ئىبنى ئەبۇمۇتىئە توغرىسىدا چۈشسۈن ياكى ئۇنىڭدىن
باشقا بەتبەختلەر توغرىسىدا چۈشسۇن ،ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغان بارلىق كىشىلەرگە ئومۇمىيدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((.

يەنى (ھەر بىر) ئۆزىگە ئۇۋال قىلغۇچى قىيامەت كۈنى قاتتىق پۇشايمان قىلىدۇ .ھەسرەتتە
ئىككى قولىنى چىشلەپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئىسىت! پەيغەمبەر بىلەن (نىجاتلىق) يولىنى تۇتسامچۇ،
ئىسىت! پاالنىنى دوست تۇتمىغان بولسامچۇ؟ قۇرئان ماڭا يەتكەندىن كېيىن ،ئۇ (يەنى پاالنى) مېنى
((( مۆمىن سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  10 - 8ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  103ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  68 - 66ـ ئايەتكىچە.
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قۇرئاندىن ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئازدۇردى» دەيدۇ﴾ يەنى كاپىر ئازغۇنلۇق يولىغا چاقىرغۇچىالر (مەيلى
ئۇمەييە ئىبنى خەلەپ ،مەيلى ئۇنىڭ قېرىندىشى ئۇبەييە ئىبنى خەلەپ ياكى ئۇ ئىككىسىدىن باشقىسى
بولسۇن ،ئۇالر) نىڭ ئىچىدىن مېنى ھىدايەت يولىدىن ئېلىپ چىقىپم ئازغۇنلۇق يولىغا باشلىغان پاالنىنى
دوست تۇتمىغان بولسامچۇ؟ ئۇ قۇرئان ماڭا يەتكەندىن كېيىن مېنى قۇرئاندىن ھەقىقەتەن ئازدۇردى-،
دەيدۇ.
﴿شەيتانئىنساننى(ئازدۇرۇپبولۇپ)تاشلىۋېتىدۇ﴾يەنىشەيتانئىنساننىھەقىقەتتىنئازدۇرۇپ،
ھەقىقەتكە يەتكىلى قويمايدۇ .ئۇنى ناھەق ئىشالرغا ئىشلىتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا چاقىرىدۇ.

*******
ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
پەيغەمبەر ئېيتتى« :ئى پەرۋەردىگارىم! شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ
قويدى»﴿ .﴾30شۇنىڭدەك (يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمەنلەرنى قىلغاندەك) ھەر بىر
پەيغەمبەرگە بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىڭ يول كۆرسەتكۈچى ۋە
ياردەمچى بولۇشقا ساڭا يېتەرلىكتۇر﴿.﴾31

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىگە قارشى چىققۇچىالرنىڭ ئۈستىدىن
شىكايەت قىلىشى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋر بېرىدۇ«﴿ :ئى
پەرۋەردىگارىم! شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويدى»﴾ .پەيغەمبەر

402

ئەلەيھىسساالمنىڭئۇنداقدېيىشىدىكىسەۋەبمۇشرىكالرقۇرئانغاقۇالقسالمايتتىۋەئۇنىتىڭشىمايتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر« :بۇ قۇرئانغا قۇالق سالماڭالر ،ئۇنى ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر،
سىلەر غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن» دەيدۇ﴾((( يەنى كاپىرالرغا قۇرئان ئوقۇپ بېرىلگەندە ،ھەتتا ئۇالر
قۇرئاننى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن بىكار پاراڭنى ۋە باشقا نەرسە توغرىسىدىكى گەپلەرنى جىق قىالتتى .مانا
بۇ ،قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويغانلىق ۋە ئىمان ئېيتمىغانلىقتۇر.
قۇرئانغا ئىشەنمىگەنلىك ،ئۇنىڭ توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزمىگەنلىك ،ئۇنى چۈشەنمىگەنلىك،
ئۇنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئەمەل قىلمىغانلىق ،ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنمىغانلىق ،ئۇنىڭ توسقان
ئىشلىرىدىن يانمىغانلىق ،ئۇنىڭدىن شېئىرغا ،بىكار پاراڭغا ،گەپ قىلىشىشقا ،ناخشىغا ،پايدىسى
يوق ئىشالرغا ياكى سۆز ـ چۆچەكلەرگە بېرىلگەنلىكلەر بولسا ،قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويغانلىق
ھېسابلىنىدۇ.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  26ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

بىز خالىغىنىنى قىالاليدىغان ،نېمەت بەرگۈچى ئۇلۇغ ﷲ تائاالدىن بىزنى ئۆزى يامان كۆرىدىغان
ئىشالردىن يىراق قىلىشىنى ،ئۇنىڭ كىتابى بولغان قۇرئاننى يادا ئېلىش ،ئۇنى چۈشىنىش ۋە ئۆزى
ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان رەۋىشتە ئەتىگەن ـ كەچتە قۇرئاننىڭ تەلىۋى بويىچە ئەمەل
ـ ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت بىزنى ئۆزى رازى بولىدىغان ئىشالرغا ئىشلىتىشىنى تىلەيمىز .شەك -
شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئۈلۇغ ۋە ئاتاالرنى كۆپ قىلغۇچىدۇر.
﴿شۇنىڭدەك(يەنىساڭاقەۋمىڭنىڭمۇشرىكلىرىدىندۈشمەنلەرنىقىلغاندەك)ھەربىرپەيغەمبەرگە
بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! خۇددى سېنىڭ قەۋمىڭنىڭ

ئىچىدە قۇرئاننى تاشلىۋېتىپ (سەن دۈشمەنلەشكەنلەر) بولغىنىدەك ،ئىلگىرى ئۆتكەن ئۇممەتلەرنىڭ
ئىچىدىمۇ (پەيغەمبەرلىرى بىلەن دۈشمەنلىشىدىغانالر) بولغان .چۈنكى ،ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرگە
بىر قىسىم گۇناھكارالرنى (ئۇنىڭ) دۈشمىنى قىلدى .ئۇالر بولسا ،كىشىلەرنى ئازغۇنلۇققا ۋە كاپىرلىققا
چاقىرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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) ،ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ دىللىرى
ئۇالرنىڭ شېرىن سۆزلىرىگە مايىل بولسۇن ،ئۇنىڭدىن خۇرسەن بولسۇن ۋە ئۇالر قىلىۋاتقان گۇناھالرنى
بۇالرمۇ قىلسۇن ،دەپ ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾(((.
﴿پەرۋەردىگارىڭ يول كۆرسەتكۈچى ۋە ياردەمچى بولۇشقا ساڭا يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭ
پەيغەمبىرىگە ئەگەشكەن ،كىتابىغا ئىمان ئېيتقان ،ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىگە يول
كۆرسەتكۈچى ۋە ياردەمچى بولۇشقا يېتەرلىكتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يول
كۆرسەتكۈچىدۇر .ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياردەم بەرگۈچىدۇر.

﴿پەرۋەردىگارىڭ يول كۆرسەتكۈچى ۋە ياردەمچى بولۇشقا ساڭا يېتەرلىكتۇر﴾ چۈنكى ،مۇشرىكالر
بىرەر كىشىنى قۇرئان بىلەن ھىدايەت تېپىپ قالمىسۇن ۋە ئۆزلىرىنىڭ يولىنى قۇرئاننىڭ يولىدىن ئۈستۈن
كەلسۈن دەپ كىشىلەرنى قۇرئانغا ئەگىشىشتىن توساتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :شۇنىڭدەك
(يەنى ساڭا قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمەنلەرنى قىلغاندەك) ھەر بىر پەيغەمبەرگە بىر قىسىم
گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق﴾.

*******
ﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
((( مائىدە سۈرىسى  113 - 112ـ ئايەتلەر.
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كاپىرالر« :قۇرئان نېمىشقا ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىر قېتىمدىال نازىل
قىلىنمىدى؟» دېدى .سېنىڭ دىلىڭنى مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن ،ئۇنى پارچە  -پارچە نازىل قىلدۇق،
ئۇنى ئايرىم – ئايرىم نازىل قىلدۇق﴿ .﴾32ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) قانداق بىر سوئالنى تاشلىمىسۇن،
(ئۇنىڭغا قارىتا) بىز ساڭا ھەق جاۋابنى ۋە ھەممىدىن گۈزەل چۈشەندۈرۈشنى نازىل قىلدۇق﴿ .﴾33ئۇالر
جەھەننەمگە يۈزلىرى بىلەن سۈرۈلىدۇ ،ئۇالرنىڭ جايى ئەڭ يامان ،يولى ئەڭ ئازغۇندۇر﴿.﴾34

قۇرئاننىڭ ئايرىم ـ ئايرىم نازىل قىلىنىشىدىكى ھېكمەت ،كاپىرالرغا
بېرىلگەن رەددىيە ۋە ئۇالرنىڭ يامان ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال بۇ يەردە كاپىرالرنىڭ توال ئېتىراز بىلدۈرىدىغانلىقىدىن ،تەرسالىق قىلىشىدىن ۋە
ئەھمىيەتسىز سۆزلەرنى كۆپ قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .كاپىرالر ئۆزلىرىگە ئەھمىيىتى بولمىغان
سۆزلەرنى قىلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :قۇرئان نېمىشقا ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىر
قېتىمدىال نازىل قىلىنمىدى؟»﴾ يەنى مۇھەممەدكە ۋەھىي قىلىنغان بۇ كىتاب ،نېمىشقا ئۇنىڭغا خۇددى
ئۇنىڭدىن ئىلگىرى چۈشۈرۈلگەن تەۋرات ،ئىنجىل ،زەبۇر ۋە باشقا كىتابالر (بىر قېتىمدىال چۈشۈرۈلگەن)
دەك بىر قېتىمدىال چۈشۈرۈلمىدى.
ﷲ تائاال بۇنىڭغا جاۋابەن مۆمىنلەرنىڭ دىلىنى قۇرئان بىلەن مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن ،ئۇنى
يۈز بەرگەن ۋەقەلەرگە ۋە ئىھتىياجلىق ھۆكۈملەرگە قارىتا يىگىرمە ئۈچ يىلدا چۈشۈرگەنلىكىنى بايان
قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قۇرئاننى كىشىلەرگە دانە  -دانە ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن
ئۇنى بۆلۈپ  -بۆلۈپ نازىل قىلدۇق ،ئۇنى تەدرىجى نازىل قىلدۇق﴾(((.
﴿سېنىڭ دىلىڭنى مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن ،ئۇنى پارچە  -پارچە نازىل قىلدۇق ،ئۇنى ئايرىم –
ئايرىم نازىل قىلدۇق﴾ قەتادە :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇنى ئايرىم ـ ئايرىم بايان قىلدۇق دېگەنلىكتۇر-،

دېدى .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەمە :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇنى ئايرىم ـ ئايرىم تەپسىر
قىلدۇق دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
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﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) قانداق بىر سوئالنى تاشلىمىسۇن﴾ يەنى ئۇالر قانداق بىر ھۆججەت ۋە
شۈبھىنى تاشلىمىسۇن(﴿ ،ئۇنىڭغا قارىتا) بىز ساڭا ھەق جاۋابنى ۋە ھەممىدىن گۈزەل چۈشەندۈرۈشنى
نازىل قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر ھەقىقەتكە قارشى ھەرقانداق بىر سۆزنى دېسە ،بىز ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
دېگەنلىرىدىن ناھايىتى ئوچۇق ۋە روشەن ھەقىقەت بىلەن جاۋاب بەردۇق.
ئابدۇراھمان نەسەئى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرئان قەدىر
كېچىسىدەبىرقېتىمدىالبىرىنچىئاسمانغاچۈشۈرۈلدى.ئاندىنيىگىرمەيىلئىچىدەئۇيەردىن(پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا) چۈشۈرۈلدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) قانداق بىر
سوئالنى تاشلىمىسۇن( ،ئۇنىڭغا قارىتا) بىز ساڭا ھەق جاۋابنى ۋە ھەممىدىن گۈزەل چۈشەندۈرۈشنى نازىل
قىلدۇق﴾﴿ .قۇرئاننى كىشىلەرگە دانە  -دانە ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلۈپ  -بۆلۈپ نازىل
((( ئىسرا سۈرىسى  106ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

قىلدۇق ،ئۇنى تەدرىجى نازىل قىلدۇق﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلگەندىكى ئەڭ يامان ھالىدىن ،ئۇالرنىڭ
ئەڭ سەت ھالەتتە ۋە ئەڭ سەت شەكىلدە جەھەننەمگە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر جەھەننەمگە يۈزلىرى بىلەن سۈرۈلىدۇ ،ئۇالرنىڭ جايى ئەڭ يامان ،يولى ئەڭ
ئازغۇندۇر﴾.
ئىمام ئەھمەد ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! قىيامەت كۈنى كاپىر (جەھەننەمگە) يۈزلىرى بىلەن قانداق توپلىنىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم(« :كاپىرنى) ئىككى پۇتىچە ماڭدۇرغان زات ،قىيامەت كۈنى ئۇنى يۈزىچە ماڭدۇرۇشقا
قادىردۇر» دېدى.

*******
ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق ھەمدە ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارۇننى
ئۇنىڭغا ياردەمچى قىلدۇق﴿ .﴾35ئۇالرغا« :بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان قەۋمگە بېرىڭالر»
دېدۇق( ،ئۇ قەۋم كۇفرىدا چىڭ تۇرغانلىقتىن) ئۇالرنى دەھشەتلىك تۈردە ھاالك قىلدۇق﴿ .﴾36نۇھنىڭ
قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان چاغدا ئۇالرنى غەرق قىلدۇق ھەمدە ئۇالرنى كىشىلەرگە ئىبرەت
قىلدۇق ،زالىمالرغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازاب تەييارلىدۇق﴿ .﴾37ئاد قەۋمىنى ،سەمۇد قەۋمىنى ،رەس
ئاھالىسىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھەم (ھاالك قىلدۇق)﴿ .﴾38ھەر بىر قەۋمگە
نۇرغۇن مىسالالرنى بايان قىلدۇق( ،ۋەز – نەسىھەت ئۈنۈم بەرمىگەنلىكتىن) ھەر بىر قەۋمنى ھاالك
قىلدۇق﴿ .﴾ 39ئۇالر ھەقىقەتەن (شامغا بېرىپ كېلىشتە) يامان يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇرۇلغان
شەھەردىن ئۆتىدۇ ،ئەجەبا ئۇالر ئۇنى كۆرۈپ (ئىبرەت ئالمامدۇ؟) ياق (يەنى ئىبرەت ئالمايدۇ) ،ئۇالر
(قىيامەت كۈنى) قايتا تىرىلىشنى ئۈمىد قىلمايدۇ﴿.﴾40

قۇرەيش مۇشرىكلىرىنى قورقۇتۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى
چىققان (ئۇنىڭ قەۋمىدىن بولغان) مۇشرىكالرغا تەھدىت سالىدۇ ،ئۇالرنى پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان
((( ئىسرا سۈرىسى  106ـ ئايەت.
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ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە چۈشۈرگەن جازاسىدىن ۋە قاتتىق ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىد سېلىپ ۋە ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ ،ئۇالرغا مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
قىسسىسىنى بايان قىلىشقا باشاليدۇ .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇنىڭ
بىلەن بىللە ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارۇننى پەيغەمبەر ھەمدە ياردەملەشكۈچى قىلىپ ئەۋەتتى .پىرئەۋن ۋە
ئۇنىڭ ئادەملىرى ئۇ ئىككىسىنى ئىنكار قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلدى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى( .مەككە) كاپىرلىرىمۇ شۇنداق ئاقىۋەتكە
قالىدۇ﴾(((.
شۇنىڭدەك ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىمۇ نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغان ئىدى ،ﷲ تائاال
ئۇالرنىمۇ ھاالك قىلدى .بىرەر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغان كىشى ھەممە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان
بولىدۇ .چۈنكى ،بىر پەيغەمبەر بىلەن يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ ئارىسىدا ھېچبىر پەرق يوقتۇر .ئەگەر ﷲ
تائاالنىڭ ئۇالرغا ھەممە پەيغەمبەرلەرنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدىغانلىقى پەرەز قىلىنغان تەقدىردىمۇ،
يەنە ئۇالر ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىنكار قىالتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :نۇھنىڭ
قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان چاغدا ئۇالرنى غەرق قىلدۇق﴾ ئەمەلىيەتتە بولسا ،ئۇالرغا نۇھ
ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ھېچ پەيغەمبەر كەلمىدى .نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىچىدە  950يىل تۇرۇپ،
ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىردى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇردى﴿ ،ئۇنىڭ بىلەن پەقەت
ئازغىنا كىشىلەر ئىمان ئېيتتى﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالردىن بىرىنىمۇ قويماي سۇغا چۆكتۈرۈۋەتتى .يەر
يۈزىدە ئادەم ئەۋالدىدىن پەقەت كېمىدىكىلەرال قالدى.
﴿ھەمدە ئۇالرنى كىشىلەرگە ئىبرەت قىلدۇق﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى،
(نۇھنىڭ زامانىدا) چوڭ سۇ يامراپ كەتكەن چاغدا ،سىلەرنى (يەنى ئەجدادىڭالرنى) بىز كېمىگە
سالدۇق ،سىلەرگە ئۇنى ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن ،تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئۇنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن
(بىز شۇنداق قىلدۇق)﴾((( يەنى سىلەرنى سۇغا چۆكۈپ كېتىشتىن قۇتقۇزۇپ قالغانلىقتىن ،سىلەرنى ﷲ
تائاالغا ئىمان ئېيتقان ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئىشەنگەن كىشىلەرنىڭ ئەۋالدىدىن قىلغانلىقتىن ئىبارەت ﷲ
تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلىشىڭالر ئۈچۈن ،دېڭىزنىڭ دولقۇنلىرىدا يۈرۈشۈڭالر ئۈچۈن
سىلەرگە كېمە قالدۇرۇپ قويدى.
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﴿ئاد قەۋمىنى ،سەمۇد قەۋمىنى ،رەس ئاھالىسىنى (ھاالك قىلدۇق)﴾ ئاد قەۋمى بىلەن سەمۇد
قەۋمىنىڭ قىسسىسى ئەئراف سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان قىلىندى .ئەمما رەس ئاھالىسىگە كەلسەك ،ئىبنى
جۇرەيج ئىبنى ئابباسنىڭ :ئۇالر بولسا ،سەمۇدنىڭ بىر كەنتىنىڭ ئاھالىسىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.
سەۋرى ئەبۇبۇكەيرەدىن ئىكرىمەنىڭ :رەس بولسا ،ئۇالر پەيغەمبىرىنى دەپنە قىلغان قۇدۇقنىڭ
ئىسمىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
﴿ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھەم (ھاالك قىلدۇق)﴾ يەنى يۇقىرىدا بايان
((( مۇھەممەد سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھاققە سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.

فۇرقان سۈرىسى

قىلىنغان ئۈممەتلەرنىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھەم ھاالك قىلدۇق .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ھەر بىر قەۋمگە نۇرغۇن مىسالالرنى بايان قىلدۇق﴾ يەنى بىز ئۇالرغا ھۆججەت ـ پاكىتالرنى بايان
قىلدۇق ۋە دەلىللەرنى روشەنلەشتۈرۈپ بەردۇق .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز ئۇالرنىڭ
(ئىمان ئېيتماسلىققا) باھانە ـ سەۋەب كۆرسىتىشىگە سەۋەبچى بولىدىغان شۈبھىلەرنىڭ ھەممىسىنى
يوقاتتۇق دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
﴿(ۋەز ـ نەسىھەت ئۈنۈم بەرمىگەنلىكتىن) ھەر بىر قەۋمنى ھاالك قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :نۇھتىن كېيىن (پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇالر ھەقىقەتەن (شامغا بېرىپ كېلىشتە) يامان يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇرۇلغان شەھەردىن
ئۆتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر لۇت قەۋمىنىڭ شەھرىدىن ئۆتىدۇ .ئۇ شەھەر بولسا ،ﷲ تائاال دۈم كۆمتۈرۈۋېتىش

ۋە ساپال تاشالرنى ياغدۇرۇش بىلەن ھاالك قىلىۋەتكەن سەدۇم شەھرى ۋە ئۇنىڭغا تەۋە بولغان
يەرلەردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق،
ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان!﴾((((﴿ ،ئى ئەھلى مەككە!) سىلەر ئۇالرنىڭ
يەرلىرىدىن ئەتىگەن-ئاخشامدا ئۆتۈپ تۇرىسىلەر ،سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟﴾(((﴿ ،ئۇ شەھەر (قۇرەيشلەر
شامغا بارىدىغان) يول ئۈستىدە ھەقىقەتەن ھېلىمۇ مەۋجۇت تۇرماقتا﴾((((﴿ ،شۇئەيبنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر (يەنى بۇ ئىككى شەھەر) نىڭ ھەر ئىككىلىسى،
شۈبھىسىزكى ،ئاشكارا يول ئۈستىدىدۇر (ئى مەككە ئاھالىسى! ئۇالردىن ئىبرەت ئالمامسىلەر؟)﴾(((.
﴿ئەجەبا ئۇالر ئۇنى كۆرۈپ (ئىبرەت ئالمامدۇ؟)﴾ يەنى قۇرەيشلەر ئۇ شەھەر كىشىلىرىنىڭ
پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشى چىققانلىقى سەۋەبىدىن ئۇالرغا
چۈشكەن ئازابتىن ئىبرەت ئالمامدۇ؟
﴿ياق (يەنى ئىبرەت ئالمايدۇ) ،ئۇالر (قىيامەت كۈنى) قايتا تىرىلىشنى ئۈمىد قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇ
شەھەردىن ئۆتكەن كاپىرالر ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئالمايدۇ .چۈنكى ،ئۇالر قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلىشنى
ئۈمىدقىلمايدۇ.

*******
ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
((( ئىسرا سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  173ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  138 - 137ـ ئايەتلەر.
((( ھىجىر سۈرىسى  76ـ ئايەت.
((( ھىجىر سۈرىسى  79ـ ئايەت.
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ئۇالر سېنى كۆرسە پەقەت مەسخىرە قىلىۋېلىپ« :ﷲ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن مۇشۇمۇ؟
ئەگەر دىنىمىزدا چىڭ تۇرمىساق (مۇھەممەد) بىزنى ئىالھلىرىمىزدىن ئازدۇرۇۋەتكىلى تاس قاالتتى»
(دېدى) .كىمنىڭ يولىنىڭ ئەڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۇالر (ئاخىرەتتە) ئازابنى كۆرگەن چاغدا بىلىدۇ﴿41
  .﴾42ئېيتىپ باقساڭچۇ؟ نەپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادەمگە (نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىشتىنئۇنى ساقالش ئۈچۈن) ھامىي بوالالمسەن﴿ .﴾43ئۇالرنىڭ تولىسىنى (گېپىڭنى) ئاڭاليدىغان ياكى
چۈشىنىدىغان ئادەملەر دەپ گۇمان قىالمسەن؟ ئۇالر (چۈشەنمەسلىكتە) پەقەت چاھارپايالرغا ئوخشاشتۇر،
بەلكى ئۇالردىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر﴿.﴾44

كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مازاق قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،ئۇنى مەسخىرە
قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر سېنى كۆرگەن
چاغدا« :سىلەرنىڭ مەبۇدلىرىڭالرنى ئەيىبلەيدىغان ئادەم مۇشۇمۇ؟» (دېيىشىپ) سېنى مەسخىرە
قىلىشىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر سېنى كۆرسە پەقەت مەسخىرە قىلىۋېلىپ« :ﷲ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن مۇشۇمۇ؟
(دېدى)﴾ يەنى ئۇالر بۇ سۆزلىرىنى كەمسىتىش ۋە مازاق قىلىش يۈزىسىدىن دەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،

ﷲ تائاال ئۇالرنى جازالىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن نۇرغۇن
پەيغەمبەرلەر ھەقىقەتەن مەسخىرە قىلىندى .كاپىرالرغا بېرىلىدىغان ئازابنى بىر مۇددەت كېچىكتۈردۈم،
ئاندىن ئۇالرنى جازالىدىم ،ئۇالرغا بەرگەن جازايىم قانداق ئىكەن؟﴾(((.

﴿ئەگەر دىنىمىزدا چىڭ تۇرمىساق (مۇھەممەد) بىزنى ئىالھلىرىمىزندىن ئازدۇرۇۋەتكىلى تاس
قاالتتى» (دېدى)﴾ يەنى ئۇالر بۇ سۆزىدىن ئەگەر ئۆزلىرى بۇتقا ئىبادەت قىلىشتا چىڭ ،مۇستەھكەم

تۇرمايدىغان ۋە داۋامالشمايدىغان بولسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزلىرىنى بۇتقا ئىبادەت قىلىشتىن
يۈز بۇرىۋېتىشكە تاس قاالتتى دېگەننى كۆزدە تۇتتى .ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىد قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :كىمنىڭ يولىنىڭ ئەڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۇالر (ئاخىرەتتە) ئازابنى كۆرگەن چاغدا بىلىدۇ﴾.

كاپىرالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ خاھىشلىرىنى ئىالھ تۇتۇۋالغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ تۆت
پۇتلۇق ھايۋانالردىنمۇ بەك گۇمراھلىقتا ئىكەنلىكى
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ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە ﷲ تائاال تەرىپىدىن بەتبەختلىك ۋە گۇمراھلىق پۈتۈۋېتىلگەن كىشىنى
ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسى توغرا يولغا باشلىيالمايدۇ دېگەننى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتىپ
باقساڭچۇ؟ نەپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادەمگە (نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىشتىن ئۇنى ساقالش ئۈچۈن)
ھامىي بوالالمسەن﴾ يەنى ئۇ خاھىشىدا قانداق نەرسىنى چىرايلىق سانىسا ۋە چىرايلىق كۆرسە ،ئۇ نەرسە

ئۇنىڭ دىنى ۋە پرىنسىپى بولۇپ قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆزىنىڭ يامان ئەمەلى
((( ئەنبىيا سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  32ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

چىرايلىق كۆرسىتىلگەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى (ھىدايەت تاپقان كىشى بىلەن
ئوخشاشمۇ؟) ﷲ ھەقىقەتەن خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ (خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ)﴾(((.
﴿ئېيتىپ باقساڭچۇ؟ نەپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادەمگە (نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىشتىن
ئۇنى ساقالش ئۈچۈن) ھامىي بوالالمسەن﴾ ئىبنى ئابباس :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردە بىر كىشى

ئاق تاشقا ئىبادەت قىالتتى .ئاندىن باشقا نەرسىنى ئۇنىڭدىن چىرايلىقراق كۆرسە ،چىرايلىق دەپ
قارىغانغا ئىبادەت قىلىپ بۇرۇنقىسىنى تاشلىۋېتەتتى -،دېدى.

﴿ئۇالرنىڭ تولىسىنى (گېپىڭنى) ئاڭاليدىغان ياكى چۈشىنىدىغان ئادەملەر دەپ گۇمان قىالمسەن؟
ئۇالر (چۈشەنمەسلىكتە) پەقەت چاھارپايالرغا ئوخشاشتۇر ،بەلكى ئۇالردىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر﴾ يەنى

ئۇالرنىڭ ھالى ئوتالپ يۈرگەن تۆت پۇتلۇق ھايۋانالرنىڭكىدىنمۇ ياماندۇر .چۈنكى ،ئۇ ھايۋانالر ئەسلى
يارىتىلغان ۋەزىپىسىنى ئورۇناليدۇ .ئەمما ئۇ كاپىرالر بولسا ،ئەسلى شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت
قىلىشقا يارىتىلغان ئىدى .ئۇالر بۇنداق قىلماي ،باشقىسىغا ئىبادەت قىلدى .ئۇالرغا ھۆججەت ـ پاكىتالر
ۋە پەيغەمبەرلەر كەلگەن تۇرۇقلۇق ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈردى.

*******
ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
پەرۋەردىگارىڭنىڭ سايىنى قانداق سوزغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەگەر خالىسا ئۇنى ئەلۋەتتە مۇقىم
قىالتتى ،ئاندىن قۇياشنى سايىگە دەلىل قىلدۇق (يەنى كۈننىڭ چىققانلىقىنى سايىنىڭ بارلىقىغا دەلىل
قىلدۇق)﴿ .﴾45ئاندىن ئۇنى ئاستا ـ ئاستا يوقاتتۇق﴿ .﴾46ﷲ سىلەرگە كېچىنى لىباس ،ئۇيقۇنى
(بەدىنىڭالر ئۈچۈن) راھەت قىلدى ،كۈندۈزنى (تىرىكچىلىك ئۈچۈن زېمىندا) يېيىلىدىغان ۋاقىت
قىلدى﴿.﴾47

اﷲ تائاالنىڭ بارلىقى ۋە قۇدرىتىنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ
پاكىتالر
ﷲ تائاال بۇ يەردىن باشالپ ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ خىلمۇخىل ۋە بىر ـ بىرىگە قارمۇقارشى
كېلىدىغان نەرسىلەرنى ياراتقان مۇكەممەل قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ پاكىتالرنى بايان قىلىشقا
باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ سايىنى قانداق سوزغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ ئىبنى ئابباس،
ئىبنى ئۆمەر ،ئەبۇئالىيە ،ئەبۇ مالىك ،مەسرۇق ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،نەخەئى ،زەھھاك،
ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر :بۇ ،تاڭدىن كېيىن كۈن چىققۇچە بولغان ئارىلىقدۇر -،دېدى.
﴿ئەگەر خالىسا ئۇنى ئەلۋەتتە مۇقىم قىالتتى﴾ يەنى يوقاپ كەتمەي داۋاملىق تۇرىدىغان قىالتتى.
((( فاتىر سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال خالىسا شۇنداق قىالاليدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى«﴿ :ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! ئەگەر
ﷲ كېچىنى سىلەر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە ئۇزۇن سوزىدىغان بولسا ،ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ
سىلەرگە يورۇقلۇق ئېلىپ كېلەلەيدۇ ،سىلەر ئاڭلىمامسىلەر؟» دېگىن« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ئەگەر ﷲ
كۈندۈزنى سىلەر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە سوزىدىغان بولسا ،ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ سىلەرگە
ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن كېچىنى ئېلىپ كېلەلەيدۇ؟ سىلەر كۆرمەمسىلەر؟» دېگىن﴾(((.
﴿ئاندىن قۇياشنى سايىگە دەلىل قىلدۇق (يەنى كۈننىڭ چىققانلىقىنى سايىنىڭ بارلىقىغا دەلىل
قىلدۇق)﴾ يەنى قۇياش چىقمىغان بولسا ئىدى ،سايە بىلىنمەيتتى .چۈنكى ،ھەر نەرسە ئۇنىڭ

قارشىسىدىكى نەرسە بىلەن ياخشى تونۇلىدۇ .قەتادە ۋە سۇددىالر :ﷲ تائاال قۇياشنى تاكى قۇياش
سايىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ بولغىچە ،سايىغا ئەگىشىپ تۇرىدىغان دەلىل قىلدى -،دېدى.
﴿ئاندىن ئۇنى ئاستا – ئاستا يوقاتتۇق﴾ يەنى سايىنى ئاستا ـ ئاستا يوقاتتۇق .سۇددى بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۈستىگە قۇياش چۈشۈپ تۇرغان ئۆگزىنىڭ ياكى دەرەخنىڭ ئاستىدىكى
سايىدىن باشقا يەر يۈزىدە ھېچ سايە قالمىسۇن دەپ سايىنى يوشۇرۇن يوقاتتۇق -،دېدى.
﴿ﷲ سىلەرگە كېچىنى لىباس (قىلدى)﴾ يەنى ﷲ تائاال كېچىنى قاراڭغۇلۇقى بىلەن (بار بولغان)
ھەممە نەرسىلەرنى يېپىپ تۇرىدىغان ياپقۇچى قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قاراڭغۇلۇقى
ئالەمنى قـاپـلىغان كېچە بىلەن قەسەمكى﴾(((.
﴿ئۇيقۇنى (بەدىنىڭالر ئۈچۈن) راھەت قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇيقۇنى تەننىڭ راھەت ئېلىشى
ئۈچۈن ھەرىكەتلەرنى ئۈزىدىغان قىلدى .چۈنكى ،ئىنساننىڭ جىسمى كۈندۈزدىكى تۇرمۇش يولىنى
قامداش ئۈچۈن زېمىنغا يېيىلىشتا قىلغان كۆپ ھەرىكەتلەردىن چارچايدۇ .كېچە كېلىپ جاھان
تىنچالنسا ،ھەرىكەتلەرمۇ توختايدۇ .ئىنساننىڭ ئەزالىرىمۇ راھەت ئالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،كېچىدىكى
ئۇيقۇ بىلەن تەن ۋە جاننىڭ راھىتى قولغا كېلىدۇ.
﴿كۈندۈزنى (تىرىكچىلىك ئۈچۈن زېمىندا) يېيىلىدىغان ۋاقىت قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال كۈندۈزنى
كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇش يوللىرىنى قامدىغىلى ،كەسىپ ۋە تىجارەتلىرى ئۈچۈن يېيىلىدىغان ۋاقىت
قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنى كېچىدە ئارام ئالسۇن ،كۈندۈزدە (ھاياتلىق يولىدا
ھەرىكەتلىنىپ) ﷲ نىڭ پەزلىنى تەلەپ قىلسۇن ۋە (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلسۇن دەپ،
سىلەر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى يارىتىشى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىندۇر﴾(((.
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*******
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ
((( قەسەس سۈرىسى  72 - 71ـ ئايەتلەر.
((( لەيل سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  73ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

ﷲ رەھمىتىنى (يەنى يامغۇرنى) ياغدۇرۇش ئالدىدا شامالنى خۇش خەۋەر قىلىپ ئەۋەتتى،
يامغۇر بىلەن ئۆلۈك زېمىننى تىرىلدۈرۈش ۋە بىز ياراتقان ھايۋانالرنى ،نۇرغۇن ئىنسانالرنى سۇ بىلەن
تەمىنلەش ئۈچۈن ،بۇلۇتتىن پاك سۇنى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴿ 48ـ  .﴾49ئۇالرنى ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن
دەپ ،يامغۇرنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق (يەنى گاھ ئۇ يەرگە ،گاھ بۇ يەرگە ياغدۇردۇق)،
ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ﷲ غا) كۇفرىلىق قىلىدۇ﴿.﴾50
بۇالرمۇ ھەم ﷲ تائاالنىڭ مۇكەممەل قۇدرىتىنى ۋە ئۇنىڭ كاتتا ھۆكۈمرانلىقىنى كۆرسىتىدىغان
دەلىل ـ پاكىتالرنىڭ قاتارىدىندۇر .ﷲ تائاال شامالالرنى ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بۇلۇتالرنىڭ كېلىدىغانلىقى
بىلەن خۇش بېشارەتچى قىلىپ ئەۋەتتى.
شامالالر ھەرخىل ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن بولۇپ ،ئۇالر ھەر تۈرلۈك بولىدۇ .شامالالرنىڭ ئىچىدە
بۇلۇتنى قوزغايدىغان شامال ،بۇلۇتنى كۆتۈرىدىغان شامال ،بۇلۇتنى ھەيدەيدىغان شامال ،بۇلۇت
كېلىشتىن بۇرۇن خۇش بېشارەتچى بولۇپ كېلىدىغان شامال ،ئۇنىڭدىن بۇرۇن يەر يۈزىنى سىپاپ
ئۆتۈپ كېتىدىغان مەيىن شامال ۋە يامغۇرنىڭ يېغىشى ئۈچۈن بۇلۇتالرنى سىقىدىغان شامالالر بار .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :يامغۇر بىلەن ئۆلۈك زېمىننى تىرىلدۈرۈش ۋە بىز ياراتقان ھايۋانالرنى ،نۇرغۇن
ئىنسانالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن ،بۇلۇتتىن پاك سۇنى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴾ يەنى پاكىزلىنىدىغان
سۇنى چۈشۈردى.
ئەبۇسەئىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! بىز بۇزائە قۇدۇقىنىڭ سۈيى بىلەن تاھارەت ئالساق بوالمدۇ؟ ئۇ سېسىق نەرسىلەر ۋە ئىت
گۆشلىرى تاشلىنىدىغان قۇدۇقتۇر -،دېيىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك  -شۈبھىسىزكى،
سۇ پاكتۇر .ئۇنى بىر نەرسە پاسكىنا قىاللمايدۇ» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام شافىئى ،ئىمام ئەھمەد،
ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى.
ﷲ تائاالنىڭ يامغۇرنى ياغدۇرۇشى ھېچ قانداق ئۆسۈملۈك ئۆسمەي قاقاس ھالىتىدە يامغۇرنى
ئۇزۇندىن بېرى ساقالۋاتقان زېمىننى تىرىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر .ئۇ زېمىنغا يامغۇر ياغقان ھامان ،زېمىن
ياشىرىدۇ ۋە خىلمۇ خىل ،رەڭگا ـ رەڭ چېچەكلەرنى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ چىقىرىدۇ .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ﷲ تائاالنىڭ ئۆلگەنلەرنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدىغان يەنە بىر دەلىل شۇكى) سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا بىز يامغۇر ياغدۇرساق
ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ يامغۇرنى ياغدۇرۇشى تۆت پۇتلۇق ھايۋانالرنىڭ ۋە سۇغا بەك ئېھتىياجلىق بولغان
ئىنسانالرنىڭ ئىچىشى ،ئۇالرنىڭ زىرائەت ۋە مېۋىلىرىنى سۇغۇرىشى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :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
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  28ـ ئايەت.
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ھەقىقەتەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.
﴿ئۇالرنى ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،يامغۇرنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق (يەنى گاھ
ئۇ يەرگە ،گاھ بۇ يەرگە ياغدۇردۇق)﴾ يەنى بىز ئۇ زېمىننى يامغۇر ياغدۇرماستىن ،بۇ زېمىنغا يامغۇر

ياغدۇرىمىز ،بىز بۇلۇتنى بىر زېمىننىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭغا بىرەر تېمىممۇ يامغۇر ياغدۇرماستىن ئاتلىتىپ
ئۆتكۈزۈپ ،باشقا بىر زېمىننىڭ ئۈستىگە ئېلىپ بارىمىز ـ دە ،بۇلۇت ئۇ زېمىنغا يېتەرلىك يامغۇر ياغدۇرىدۇ
ۋە ئۇنى مولچىلىققا ئايالندۇرۇۋېتىدۇ ،بۇنداق قىلىشتا ﷲ تائاالنىڭ چوڭ پاكىتى ۋە كاتتا ھېكمىتى
باردۇر.

ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر :يامغۇر بىر يىلدا يەنە بىر يىلىدىن جىق
ياغمايدۇ .لېكىن ،ﷲ تائاال ئۇنى ئۆزى خالىغىنىچە ياغدۇرىدۇ -،دېگەن سۆزلىرىگە پاكىت قىلىپ ﷲ
تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنى ئوقۇدى﴿ :ئۇالرنى ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،يامغۇرنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
تەقسىم قىلدۇق (يەنى گاھ ئۇ يەرگە ،گاھ بۇ يەرگە ياغدۇردۇق)﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆلۈك
زېمىنالرنى تىرىلدۈرگىنى بىلەن ئۇنىڭ ئۆلۈكلەرنى ۋە چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە
قادىر ئىكەنلىكىدىن ئىبرەت ئالسۇن ياكى يامغۇر ياغماي (قورغاقچىلىقتا قالغان) كىشىلەر ،يامغۇرنىڭ
ياغماسلىقى ئۆزلىرىنىڭ قىلىپ سالغان گۇناھلىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن بولغانلىقىدىن ئىبرەت ئېلىپ،
قىلىۋاتقان گۇناھلىرىنى تاشلىسۇن دەپ( ،ﷲ تائاال) يامغۇرنى بەزىدە ئۇ يەرگە ،بەزىدە بۇ يەرگە
ياغدۇرىدۇ.
﴿ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ﷲ غا) كۇفرىلىق قىلىدۇ﴾ ئىكرىمە :بۇالر بولسا ،يامغۇر بىزگە ماۋۇ
ـ ماۋۇ يۇلتۇزالرنىڭ چۈشۈشى سەۋەبى بىلەن ياغدى دەيدىغان كىشىلەردۇر -،دېدى .ئىكرىمەنىڭ
دېگەن بۇ گېپىنى تۆۋەندىكى ھەدىسمۇ كۈچلەندۈرىدۇ .ئىمام مۇسلىم مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىسى يامغۇر ياغقان بىر كۈندە ساھابىلىرىگە« :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ نېمە
دېگەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟» دېدى .ساھابىلەر :ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال :بەندەمنىڭ ئىچىدە ماڭا ئىشەنگەنلەر ۋە ئىشەنمىگەنلەر بولدى.
يامغۇر بىزگە ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى ۋە رەھمىتى بىلەن ياغدى دېگەنلەر ،يۇلتۇزالرغا ئىشەنمەي ماڭا
ئىشەنگەنلەردۇر .ئەمما يامغۇر بىزگە ماۋۇ ـ ماۋۇ يۇلتۇزالرنىڭ چۈشۈشى سەۋەبى بىلەن ياغدى دېگەنلەر
بولسا ،ماڭا ئىشەنمەي ،يۇلتۇزغا ئىشەنگەنلەردۇر -،دېدى» دېدى.
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ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ئەگەر خالىساق ئەلۋەتتە ھەر شەھەرگە بىر ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) ئەۋەتەتتۇق﴿.﴾51
شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى (پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ)
((( رۇم سۈرىسى  50ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

بارلىق كۈچۈڭ بىلەن كۈرەش قىلغىن﴿ .﴾52ﷲ (قۇدرىتى بىلەن) بىرى تاتلىق بولغان دەريانى،
بىرى تۇزلۇق بولغان دېڭىزنى (ئۇالر بىر – بىرىگە تۇتىشاڭغۇ بولغان ھالدا) قويۇۋەتتى( ،ئارىلىشىپ
كەتمەسلىكى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەردە ،توسما بەرپا قىلدى﴿ .﴾53ﷲ ئىنساننى ئابىمەنىدىن
ياراتتى ،ئۇنى بالىالر نىسبەت بېرىلىدىغان ئەر ۋە قۇدا -باجىلىق پەيدا قىلىدىغان ئايال (دىن ئىبارەت
ئىككى خىل قىلىپ) ياراتتى ،پەرۋەردىگارىڭ ھەممىگە قادىردۇر﴿.﴾54

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ ھەممىگە ئومۇمىي
ئىكەنلىكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭدا مۇستەھكەم قىلىدىغانلىقى
ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان نېمەتلىرى
﴿ئەگەر خالىساق ئەلۋەتتە ھەر شەھەرگە بىر ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) ئەۋەتەتتۇق﴾ يەنى
(ئەگەر خالىساق ئەلۋەتتە ھەر شەھەرگە) شەھەر كىشىلىرىنى ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىرىدىغان پەيغەمبەر
ئەۋەتەتتۇق .لېكىن ،بىز (ئى مۇھەممەد!) يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە پەيغەمبەر بولۇشنى
ساڭا خاس قىلدۇق ۋە سېنى ئۇالرغا قۇرئاننى يەتكۈزۈشكە بۇيرىدۇق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :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﴾(((﴿ ،جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى
ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((﴿ ،بۇ (قۇرئان) مەككە ئاھالىسىنى ۋە
ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن بىز نازىل قىلغان﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى،
«ئى ئىنسانالر مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مەن قىزىل رەڭلىك ۋە قارا رەڭلىك كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم» .ئۇ ئىككىسى
رىۋايەت قىلغان يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ھەر بىر پەيغەمبەر
ئۆزىنىڭ قەۋمىگىال پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلەتتى .مەن پۈتكۈل ئىنسانالرغا كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىلدىم» .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،قۇرئان
ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى (پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ) بارلىق كۈچۈڭ بىلەن كۈرەش قىلغىن﴾.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كاپىرالر بىلەن بارلىق كۈچى بىلەن كۈرەش قىلىشقا بۇيرۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئى پەيغەمبەر! كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا قارشى جىھاد قىلغىن ،ئۇالرغا (قارشى غازات
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىش ۋە قورقۇنچ سېلىش بىلەن) قاتتىق مۇئامىلە قىلغىن﴾(((.
﴿ﷲ (قۇدرىتى بىلەن) بىرى تاتلىق بولغان دەريانى ،بىرى تۇزلۇق بولغان دېڭىزنى (ئۇالر بىر –
بىرىگە تۇتىشاڭغۇ بولغان ھالدا) قويۇۋەتتى﴾ ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ﷲ تائاال

تاتلىق ۋە تۇزلۇق ئىككى خىل سۇنى ياراتتى .تاتلىق سۇ بولسا دەرياالرنىڭ ،بۇالقالرنىڭ ۋە قۇدۇقالرنىڭ
سۇلىرىدۇر .مانا بۇ ،سۈيى تاتلىق سۈزۈك بولغان دەريادۇر -،دېدى .ئايەتكە بېرىلگەن ئىبنى جەرىر بۇ
مەنىنى توغرا دەپ قارىدى.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىدا شەك يوق .چۈنكى ،جاھاندا تىنچ تۇرىدىغان ۋە
سۈيى تاتلىق دېڭىز يوقتۇر .ﷲ تائاال بەندىلىرىنى شۈكرى ئېيتسۇن دەپ ،ئۇالرغا بېرىلگەن نېمەتلەرنى
ئەسكەرتىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا جاھاندا ئەمەلىيەتتە بار بولغان ئىشالردىن خەۋەر بەردى .تاتلىق دېڭىز
بولسا ،كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئېقىپ يۈرگەن سۇالردۇر .ﷲ تائاال ئۇنى كىشىلەرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ
زېمىنلىرىنىڭ سۇغا بولغان ئىھتىياجىغا قارىتا دەرياالر ۋە بۇالقالر قىلىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بۆلدى.

﴿بىرى تۇزلۇق بولغان دېڭىزنى (ئۇالر بىر – بىرىگە تۇتىشاڭغۇ بولغان ھالدا) قويۇۋەتتى﴾ يەنى
سۈيى ئىچكىلى بولمايدىغان دەرىجىدە تۇزلۇق دېڭىزدۇر .بۇ ،شەرق ۋە غەربتە يېيىلغان دېڭىزالر بولۇپ،

ئۇنىڭ تارماقلىرى قەلزۇم دېڭىزى ،يەمەن دېڭىزى ،بۇسرا دېڭىزى ،پارىس دېڭىزى ،بۇخەي دېڭىزى،
ھىندى دېڭىزى ،رۇم دېڭىزى ۋە ھازار دېڭىزى دەپ تونۇلۇپ كەلگەن ۋە شۇنىڭدەك ئاقماي تىنىچ
تۇرىدىغان ،لېكىن ،قىش ۋە قاتتىق شامال چىققاندا دولقۇناليدىغان دېڭىزالردۇر .دېڭىزالردا سۇ تېشىش
ۋە سۇ يىغىلىش يۈز بېرىدۇ .دېڭىزالردا ھەر ئاينىڭ بېشىدا سۇنىڭ (قىرغاقالرغىچە) تېشىپ چىقىشى يۈز
بېرىدۇ .ئاينىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە ،سۇ يىغىلىشقا باشالپ ھەتتا ئەسلىدىكى ھالىتىگە كېلىپ قالىدۇ.
يېڭى ئاي كىرىپ 14 ،كۈن بولغۇچە سۇ ئاۋۇپ (دېڭىزنىڭ قىرغاقلىرىغىچە) چىقىشقا باشاليدۇ .ئاينىڭ
 14ـ كۈنىدىن كېيىن ،سۇ يەنە يىغىلىشقا قاراپ ماڭىدۇ .قۇدرەتلىك ﷲ تائاال دېڭىزالرنىڭ مۇشۇ ئادەت
بىلەن داۋام ئېتىشىنى شەكىللەندۇردى.

414

ﷲ تائاال دېڭىزالرنىڭ سەۋەبى بىلەن ھاۋانىڭ بولغىنىشى يۈز بېرىپ ،دۇنيادىكى بارلىق
نەرسىلەر ھاالك بولمىسۇن ۋە دېڭىزالرنىڭ ئىچىدىكى ھايۋانالرنىڭ ئۆلۈپ قېلىشى بىلەن يەر يۈزىدە
بۇلغىنىش پەيدا بولمىسۇن دەپ ،ئاقماي تىنچ تۇرىدىغان مۇشۇ دېڭىزالرنىڭ سۈيىنى تۇزلۇق قىلىپ
ياراتتى .دېڭىزنىڭ سۈيى تۇزلۇق بولسا ،ئۇنىڭ ھاۋاسى ساپ ،ئۇنىڭدا ئۆلگەن ھايۋان پاكىز بولىدۇ.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :دېڭىزنىڭ سۈيى بىلەن تاھارەت ئالساق بوالمدۇ؟ -دەپ سورالغاندا،
ئۇ« :دېڭىزنىڭ سۈيى پاكىزدۇر .ئۆلۈكى ھااللدۇر» دەپ جاۋاب بەرگەن .بۇ ھەدىسنى ئىمام مالىك،
شافىئىي ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجەلەر رىۋايەت قىلغان.
﴿(ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەردە ،توسما بەرپا قىلدى﴾ يەنى تاتلىق
سۇ بىلەن تۇزلۇق سۇ ئارىلىشىپ كەتمىسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قۇرۇق زېمىندىن ئىبارەت توسما
پەيدا قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ئىككى دېڭىزنى (بىرى تاتلىق ،بىرى ئاچچىق)
ئاققۇزدى ،ئۇالر ئۇچرىشىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ ،بىر-بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ( ،ئى
((( تەۋبە سۈرىسى  73ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇرقان سۈرىسى

ئىنسانالر!جىنالر!)پەرۋەردىگارىڭالرنىڭقايسىنېمەتلىرىنىئىنكارقىلىسىلەر؟﴾(((﴿،زېمىننى(ئىنسانالرغا
ۋە ھايۋانالرغا) تۇرالغۇ قىلغان ،ئۇنىڭ تۈرلۈك تەرەپلىرىدە دەرياالرنى ئاققۇزغان ،ئۇنىڭ ئۈستىدە (تەۋرەپ
كەتمەسلىكى ئۈچۈن) تاغالرنى ئورناتقان ،ئىككى دېڭىز ئارىسىدا (يەنى تاتلىق سۇ بىلەن شورلۇق سۇ
ئارىسىدا ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) توساقالرنى قىلغان كىم؟ ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (باشقا
ئىالھ يوق) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾(((.
﴿ﷲ ئىنساننى ئابىمەنىدىن ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىنساننى ئاجىز بىر تامچە سۇدىن ياراتتى،
ئاندىن ئۇنى ئۆزىنىڭ خالىغىنى بويىچە ئەر ياكى ئايال قىلىپ ،ھەممە ئەزالىرى تولۇق ،مۇكەممەل بولغان
ئىنسانقىلدى.
﴿ئۇنى بالىالر نىسبەت بېرىلىدىغان ئەر ۋە قۇدا -باجىلىق پەيدا قىلىدىغان ئايال (دىن ئىبارەت
ئىككى خىل قىلىپ) ياراتتى﴾ يەنى ئىنسان كىچىك ۋاقتىدا پەقەت باال دەپ ئاتىلىدۇ( .چوڭ بولۇپ)

توي قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭدا قۇدا ـ باجىلىق ،قېينئاتا ،قېينئانا ،قېينئاكا ـ قېينئۇكا ۋە ئۇرۇق ـ
تۇققانچىلىقالر پەيدا بولىدۇ .مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى ئاددىي بىر سۇدىن پەيدا بولغاندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ھەممىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ئۇالر(يەنىمۇشرىكالر)ﷲنىقويۇپئۇالرغاپايدىمۇيەتكۈزەلمەيدىغان،زىيانمۇيەتكۈزەلمەيدىغان
نەرسىلەرگەچوقۇنىدۇ،كاپىرپەرۋەردىگارىغائاسىيلىققىلىشبىلەن(شەيتانغا)ياردەمبەرگۈچىدۇر﴿.﴾55
سېنى پەقەت (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ
ئەۋەتتۇق﴿ .﴾56ئېيتقىنكى« ،مەن (ﷲ نىڭ ئەمرىنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچ ھەق
تەلەپ قىلمايمەن ،پەقەت (مېنىڭ تىلەيدىغىنىم شۇكى ،مېنىڭ دىنىمغا ئەگىشىش بىلەن) پەرۋەردىگارى
تەرەپكە يول ئېلىشنى خااليدىغانالر (يول ئالسۇن)»﴿( .﴾57ھەممە ئىشىڭدا) ئۆلمەيدىغان مەڭگۈ ھايات
ﷲ غا يۆلەنگىن ،ئۇنىڭغا ھەمدۇ ئېيتىش بىلەن ﷲ نى پاك دەپ ئېتىقاد قىلغىن ،ئۇ بەندىلەرنىڭ
گۇناھلىرىنى تولۇق بىلىشتە يېتەرلىكتۇر﴿ .﴾58ﷲ ئاسمانالرنى زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە ياراتتى ،ئاندىن ئەرش ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى ،ﷲ
ناھايىتى مەرھەمەتلىكتۇر ،بۇنى (يەنى ﷲ نىڭ بۈيۈكلۈكىنى) بىلىدىغان ئادەمدىن سورىغىن (ساڭا ﷲ
نىڭ سۈپەتلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇ)﴿ .﴾59ئۇالرغا (يەنى مۇشرىكالرغا)« :رەھمانغا (يەنى مەرھەمەتلىك
((( راھمان سۈرىسى  21 - 19ـ ئايەتكىچە.
((( نەمل سۈرىسى  61ـ ئايەت.
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ﷲ غا) سەجدە قىلىڭالر!» دېيىلسە ،ئۇالر« :رەھمان دېگەن نېمە؟ سەن بىزنى بۇيرۇغان نەرسىگە
سەجدە قىالمدۇق؟» دەيدۇ .بۇ سۆز ئۇالرنى (ئىماندىن) تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ﴿.﴾60

مۇشرىكالرنىڭ نادانلىقى
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇشرىكالرنىڭ ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتقا ۋە ھۆججەتكە تايانماستىن،
بەلكى ئۆزلىرىنىڭ خاھىشى ۋە نەپسى ھەۋىسىگە ئەگىشىپال ﷲ تائاالنى قويۇپ ،پايدا ياكى زىيان
كەلتۈرۈلمەيدىغان بۇتالرغا ئىبادەت قىلغانلىقىدىكى نادانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .مۇشرىكالر بۇتالرغا
يېقىنلىق قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ .ئۇالر بۇتالرنى دەپ ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ۋە مۆمىنلەرگە دۈشمەنلىك قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :كاپىر پەرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق
قىلىش بىلەن (شەيتانغا) ياردەم بەرگۈچىدۇر﴾ يەنى كاپىر شەيتاننىڭ يولىدا ﷲ تائاالنىڭ گۇرۇھلىرىغا
قارشى ياردەمچى بولغۇچىدۇر .غەلىبە ﷲ تائاالنىڭ گۇرۇھلىرىغا بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ياردەمگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىپ ،ﷲنى قويۇپ
باشقا مەبۇدالرنى ئىالھ قىلىۋالدى ،ئۇ مەبۇدالر ئۇالرغا ياردەم بېرەلمەيدۇ .بۇالر شۇ مەبۇدالر ئۈچۈن
(يەنى ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن) ھازىرالنغان قوشۇندۇر﴾((( يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى تاشالپ ئىالھ
تۇتۇۋالغان بۇتلىرى ئۇالرغا ياردەم بېرەلمەيدۇ .ئۇ نادان مۇشرىكالر بولسا بۇتالر ئۈچۈن ھازىرالنغان،
ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ چېگراسىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىدىغان قوشۇندۇر .لېكىن ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
ئاخىرقى ئاقىۋەت ۋە غەلىبە ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە بولىدۇ( .ئى رەھمىتى كەڭ
ﷲ! بىزلەرگە شۇ غەلىبىنى ئاتا قىلغايسەن!)
مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كاپىر پەرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق قىلىش بىلەن (شەيتانغا) ياردەم
بەرگۈچىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :كاپىر ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىپ شەيتانغا ياردەم

بەرگۈچىدۇر -،دېدى.

پەيغەمبەرنىڭ خۇش بېشارەتچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سېنى پەقەت (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى،
(دوزاختىن)ئاگاھالندۇرغۇچىقىلىپئەۋەتتۇق﴾ يەنى بىز سېنى مۆمىنلەرگە خۇش بېشارەتچى ،كاپىرالرنى
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ئاگاھالندۇرغۇچى ،ﷲ تائاالغا بويسۇنغان كىشىگە جەننەت بىلەن خۇش بېشارەت بەرگۈچى ۋە ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا قارشى چىققۇچىغا ئالدىدا قاتتىق ئازابنىڭ بارلىقى بىلەن ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ
ئەۋەتتۇق.

﴿ئېيتقىنكى«،مەن(ﷲنىڭئەمرىنى)تەبلىغقىلغانلىقىمغاسىلەردىنھېچھەقتەلەپقىلمايمەن﴾

يەنى مەن ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى يەتكۈزگەنلىكىمگە ۋە ئۇنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرغانلىقىمغا
سىلەرنىڭ مال ـ دۇنيايىڭالردىن كىچىككىنىمۇ تەلەپ قىلمايمەن .مەن بۇالرنى پەقەت ﷲ تائاالنىڭ
((( ياسىن سۈرىسى  75 - 74ـ ئايەتلەر.

فۇرقان سۈرىسى

رازىلىقىنى ئىزدەپ﴿ ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىن (دىن بارىسىدا) راۋۇرۇس بولۇشنى خااليدىغانالرغا﴾
يەتكۈزىمەن.

(((

﴿پەقەت (مېنىڭ تىلەيدىغىنىم شۇكى ،مېنىڭ دىنىمغا ئەگىشىش بىلەن) پەرۋەردىگارى تەرەپكە
يول ئېلىشنى خااليدىغانالر (يول ئالسۇن)»﴾ يەنى مەن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ئەگىشىدىغان يولنى

ۋە پرىنسىپنى ئالسۇن.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالغا يۆلىنىشكە بۇيرۇلغانلىقى ۋە اﷲ
تائاالنىڭ بەزى سۈپەتلىرىنىڭ بايانى
﴿(ھەممە ئىشىڭدا) ئۆلمەيدىغان مەڭگۈ ھايات ﷲ غا يۆلەنگىن﴾ يەنى سەن بارلىق ئىشلىرىڭدا
ئۆلمەيدىغان ،مەڭگۈ ھايات بولىدىغان ﷲ تائاالغا يۆلەنگىن .ئۇ ﷲ تائاال مۇنداق زاتتۇر﴿ :ﷲنىڭ
ئىپتىداسى يوقتۇر ،ئىنتىھاسى يوقتۇر( ،ﷲ) ئاشكارىدۇر (يەنى مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسەتكۈچى دەلىللەر
بىلەن ئەقىللەرگە ئاشكارىدۇر) ،مەخپىيدۇر (يەنى ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ ،ئۇنىڭ زاتىنىڭ
ماھىيىتىنى تونۇشقا ئەقىللەر ئېرىشەلمەيدۇ) ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾((( يەنى ﷲ تائاال
ئەبەدتىن ئەبەدكە مەڭگۈ قالغۇچىدۇر .ھەمىشە تىرىكتۇر .ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ھەممە
نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ۋە ئىگىسىدۇر .سەن ئۇنى يۆلەنچۈك ۋە تايانچ قىلىۋالغىن .ئۇ ھەممە ئىشالردا
يۆلىنىلىدىغان زاتتۇر .چۈنكى ،ئۇ ساڭا يېتەرلىكتۇر ،ساڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر ،ساڭا قۇۋۋەت ئاتا
قىلغۇچىدۇر ۋە سېنى غەلىبىگە ئېرىشتۇرگۈچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى پەيغەمبەر!
پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى يەتكۈزگىن ،ئەگەر
تولۇق يەتكۈزمىسەڭ ،ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن .ﷲ سىېنى كىشىلەرنىڭ
زىيانكەشلىكىدىنساقاليدۇ﴾(((.
﴿ئۇنىڭغا ھەمدۇ ئېيتىش بىلەن ﷲ نى پاك دەپ ئېتىقاد قىلغىن﴾ يەنى سەن ئۇنىڭغا ھەمدە ئېيتىش
بىلەن بىرگە ،ئۇنى پاك دەپ بىلگىن (يەنى ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن) .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دەيتتى« :پەرۋەردىگارىمىز بولغان ئى ﷲ! سېنى پاك دەپ بىلىمەن ۋە ساڭا ھەمدە ئېيتىمەن»((( .يەنى
سەن ئىبادەتنى ﷲ تائاالغىال قىلغىن ۋە (ھەممە ئىشلىرىڭدا) ئۇنىڭغىال يۆلەنگىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇنى
ھامىي قىلىۋالغىن (يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن)﴾(((﴿ ،ھەممە ئىش ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ ،ﷲ غا
ئىبادەت قىلغىن ۋە ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (يەنى ھەممە ئىشىڭنى ﷲ غا تاپشۇرغىن)﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى،
«ئۇ ناھايىتى مېھرىبان ﷲدۇر ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدۇق﴾(((.
((( تەكۋىر سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سۈبھانەكەلالھۇممە رەببەنا ۋە بىھەمدىكە دېيىشنى كۆرسىتىدۇ.
((( مۇزەممىل سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۈلك سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇ بەندىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى تولۇق بىلىشتە يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھېچ نەرسە يوشۇرۇن
قالمايدىغان ۋە زەررە چاغلىق نەرسە چەتتە قالمايدىغان ،كامالەتكە يەتكەن بىلىمى بىلەن بەندىلەرنىڭ
گۇناھلىرىنىتولۇقبىلىشتەيېتەرلىكتۇر.
﴿ﷲ ئاسمانالرنى زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە ياراتتى﴾ يەنى
ئۆلمەيدىغان مەڭگۈ ھايات ﷲ تائاال ھەممە نەرسىلەرنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر .ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر
ۋە ئۇنىڭ ئىگىسىدۇر .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ قۇدرىتى بىلەن مۇشۇ ئېگىزلىك ۋە كەڭرىلىكتىكى يەتتە
ئاسماننى ،مۇشۇ چوڭقۇرلۇقتىكى ۋە قېلىنلىقتىكى يەتتە قات زېمىننى ئالتە كۈندە ياراتتى﴿ .ئاندىن ئەرش
ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرىدۇ .ھەق ھۆكۈم
قىلىدۇ ۋە ﷲ تائاال ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىدۇر.
﴿ئاندىن ئەرش ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى ،ﷲ ناھايىتى مەرھەمەتلىكتۇر،
بۇنى (يەنى ﷲ نىڭ بۈيۈكلۈكىنى) بىلىدىغان ئادەمدىن سورىغىن (ساڭا ﷲ نىڭ سۈپەتلىرىنى ئېيتىپ
بېرىدۇ)﴾ يەنى سەن ﷲ تائاال توغرىسىدا ﷲ تائاالدىن خەۋەردار ۋە ﷲ تائاالنى ياخشى بىلىدىغان

كىشىدىن سورىغىن .سەن شۇ كىشىگە ئەگەشكىن .ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ﷲ تائاالنى ياخشى بىلىدىغان ۋە ﷲ تائاالدىن خەۋەردار بىرسى
يوقتۇر .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىنىڭ كاتتىسىدۇر .ئۇ
ئۆز خاھىشىدىن سۆزلىمەيدۇ .بەلكى ،پەقەت ۋەھىينىال سۆزلەيدۇ .ئۇنىڭ دېگەنلىرى ھەقتۇر .ئۇنىڭ
خەۋەر بەرگەنلىرى راستۇر .ئەگەر كىشىلەر بىرەر مەسىلىدە تاالش ـ تارتىش قىلىپ قالسا ،ئۇ ئۇنىڭ
ھۆكۈم چىقىرىشى ئۈچۈن (ھۆكۈم چىقىرىشقا) تەيىنلەنگەن يول باشچىدۇر .ئۇنىڭ دېگەنلىرىگە ۋە
قىلغانلىرىغا ئۇيغۇن كەلگىنى ھەقتۇر .ئۇنىڭ دېگەنلىرىگە ۋە قىلغانلىرىغا ئۇيغۇن كەلمىگەن سۆز ۋە
ئىشالر (قىلغۇچىسىنىڭ مەيلى كىم بولۇشىغا قارىماستىن) بىردەك رەت قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ توغرىدا ﷲ غا ۋە
پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر﴾(((﴿ ،سىلەر (دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا) ھەر قانداق نەرسە
ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر ،ئۇنىڭغا ﷲ ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى
راستۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر﴾((( يەنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى بەرگەن خەۋەرلىرىدە ناھايىتى راستۇر.
قىلغان بۇيرۇقلىرى ۋە قويغان چەكلىمىلىرىدە ناھايىتى توغرىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:

﴿بۇنى (يەنى ﷲ نىڭ بۈيۈكلۈكىنى) بىلىدىغان ئادەمدىن سورىغىن (ساڭا ﷲ نىڭ سۈپەتلىرىنى ئېيتىپ
بېرىدۇ)﴾.
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مۇشرىكالرنىڭ تەنقىد قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال (ﷲ تائاالنى تاشالپ قويۇپ بۇتالرغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ تەڭتۇشلىرى دەپ قارىغان
نەرسىلىرىگە سەجدە قىلغان) كاپىرالرنى تەنقىدلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا (يەنى مۇشرىكالرغا):
«رەھمانغا (يەنى مەرھەمەتلىك ﷲ غا) سەجدە قىلىڭالر!» دېيىلسە ،ئۇالر« :رەھمان دېگەن نېمە؟ سەن

((( نىسا سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇرقان سۈرىسى

بىزنى بۇيرۇغان نەرسىگە سەجدە قىالمدۇق؟» دەيدۇ﴾ يەنى بىز رەھماننى (يەنى شەپقەت ئىسىملىك
ﷲ تائاالنى) تونۇمايمىز -،دەيدۇ .كاپىرالر ﷲ تائاالنى (ئۇنىڭ) شەپقەتلىك ئىسمى بىلەن ئاتاشنى
ئىنكارقىالتتى.
ھۇدەيبىيە كۈنىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كاتىبىغا« :ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ
نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن دەپ يازغىن» دېگەندە ،كاپىرالر :بىز ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان
ﷲ نى تونۇمايمىز ،سەن خۇددى بۇرۇنقىدەكال :سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن باشاليمەن ،ئى ﷲ! -دەپ
يازغىن -،دېدى .شۇڭا ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايىتىنى نازىل قىلدى«﴿ :ﷲ دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ،
رەھمان دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ ،قايسىنى ئاتىساڭالر (ھەممىسى ياخشىدۇر) .چۈنكى ﷲنىڭ نۇرغۇن
گۈزەل ئىسىملىرى بار» دېگىن﴾((( يەنى ئۇ ﷲ تائاالدۇر .ئۇ ناھايىتى شەپقەتلىك زاتتۇر.
﴿ئۇالرغا (يەنى مۇشرىكالرغا)« :رەھمانغا (يەنى مەرھەمەتلىك ﷲ غا) سەجدە قىلىڭالر!» دېيىلسە،
ئۇالر« :رەھمان دېگەن نېمە؟ (دەيدۇ)﴾ يەنى بىز ئۇنى تونۇمايمىز ۋە ئۇنى ئېتىراپمۇ قىلمايمىز﴿ .سەن بىزنى
بۇيرۇغان نەرسىگە سەجدە قىالمدۇق؟» دەيدۇ﴾ يەنى :سېنىڭ بۇيرۇقىڭ بىلەنال سەجدە قىالمدۇق؟-
دەيدۇ﴿ .بۇ سۆز ئۇالرنى (ئىماندىن) تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ﴾.

مۆمىنلەر ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئىسىملىك ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ تائاالغا
قىلغان ئىبادەتلىرىدە ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلمايدۇ ۋە ﷲ تائاالغا سەجدە قىلىدۇ.
ھەممە ئالىمالر (ﷲ تائاال ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن) بۇ سۈرىدىكى سەجدە بار بۇ ئايەتنىڭ ئوقۇغان
ۋە ئاڭلىغان كىشىگە سەجدە قىلىش ۋاجىب بولىدىغان ئايەتلەرنىڭ قاتارىدىن ئىكەنلىكىدە بىرلىككە
كەلدى .بۇ مەسىلە ئۆز ئورنىدا تەپسىلىي بايان قىلىندى .توغرىسىنى ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر.

*******
ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ئاسماندا بۇرۇجلەرنى ،يېنىپ تۇرىدىغان چىراقنى (يەنى كۈننى) ۋە نۇرلۇق ئاينى ياراتقان ﷲ نىڭ
بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴿ .﴾61ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى) ئەسلىمەكچى بولغانالر ياكى (ئۆزىنىڭ نېمىتىگە)
شۈكۈر قىلماقچى بولغانالر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالمىشىپ تۇرىدىغان قىلىپ بەردى﴿.﴾62

اﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقىنىڭ ۋە ئۇنىڭ قۇدرىتىنىڭ بايانى
مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جەبەير ،ئەبۇسالىھ ،ھەسەن ۋە قاتادە قاتارلىقالرنىڭ قارىشىچە ﷲ تائاال
بۇ ئايىتىدە ئاسماندا چىرايلىق كاتتا يۇلتۇزالرنى ياراتقانلىقىغا ئۆز زاتىنى ئۇلۇغاليدۇ ۋە كاتتىاليدۇ .ﷲ
تائاال ئاسمانالردا يۇلتۇزالرنى ياراتقانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى(﴿ :بىزگە بارلىق ئاسمانالردىن) ئەڭ
((( ئىسرا سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يېقىن ئاسماننى چىراقالر (يەنى يورۇق يۇلتۇزالر) بىلەن بېزىدۇق ۋە ئۇالرنى (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى
ئوغرىلىقچە تىڭشاشقا ئۇرۇنغان) شەيتانالرنى ئاتىدىغان نەرسە قىلدۇق (يەنى شەيتانالر يۇلتۇزالردىن
چىققان شوال بىلەن ئېتىلىدۇ)﴾(((.
﴿ئاسماندا بۇرۇجلەرنى ،يېنىپ تۇرىدىغان چىراقنى (يەنى كۈننى) (ياراتقان ﷲ نىڭ بەرىكىتى
بۈيۈكتۇر)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :سىلەر ئۈچۈن) يېنىپ تۇرغان چىراقنى (يەنى كۈننى)

ياراتتۇق﴾(((.

﴿ۋە نۇرلۇق ئاينى ياراتقان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ يەنى باشقا بىر پىالنىتنىڭ نۇرى بىلەن
يورۇپ تۇرىدىغان ئاينى ياراتقان ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:
﴿ﷲ قۇياشنى نۇر چاچقۇچى ۋە ئاينى نۇرلۇق قىلىپ ياراتتى﴾((( ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەۋمىگە دېگەنلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر كۆرمىدىڭالرمىكىن ،ﷲ قانداق قىلىپ
يەتتە ئاسماننى بىرىنىڭ ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى ،ئاينى ئۇالردا (يەنى دۇنيانىڭ ئاسمىنىدا) نۇر
قىلدى ،كۈننى (نۇر چاچقۇچى) چىراق قىلدى﴾(((.
﴿ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى) ئەسلىمەكچى بولغانالر ياكى (ئۆزىنىڭ نېمىتىگە) شۈكۈر قىلماقچى
بولغانالر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالمىشىپ تۇرىدىغان قىلىپ بەردى﴾ يەنى كېچە بىلەن كۈندۈر

توختىماي بىر ـ بىرىنىڭ ئارقىسىدىن كېلىپ تۇرىدۇ .بۇ كەتسە ،ئۇ كېلىدۇ .بۇ كەلسە ،ئۇ كېتىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە ئاي بىلەن كۈننى تەرتىپلىك دەۋر قىلىپ تۇرىدىغان
قىلىپ بويسۇندۇرۇپ بەردى ،سىلەرگە كېچە بىلەن كۈندۈزنى بويسۇندۇرۇپ بەردى﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿ ،كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى (يەنى ئىككىسىنىڭ جەم بولۇپ
قىلىشى) ،كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى (يەنى ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى)
مۇمكىن ئەمەس ،ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ تۇرىدۇ﴾(((.
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ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئىبادەت ۋاقتىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى
ئالمىشىپ تۇرىدىغان قىلىپ بەردى .كىمكى كېچىنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى قىاللماي قالسا ،ئۇنى
كۈندۈزدە قىلىۋالسا بولىدۇ .كىمكى كۈندۈزنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى قىاللماي قالسا ،ئۇنى كېچىدە
قىلىۋالسا بولىدۇ .ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :شەك  -شۈبھىسىزكى،
ﷲ تائاال كۈندۈزدە گۇناھ قىلغان كىشى تەۋبە قىلىۋالسۇن دەپ قولىنى كېچىدە ئاچىدۇ .كېچىدە گۇناھ
قىلغان كىشى تەۋبە قىلىۋالسۇن دەپ قولىنى كۈندۈردە ئاچىدۇ».
((( مۈلك سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەبە سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇھ سۈرىسى  16 - 15ـ ئايەتلەر.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  40ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

﴿ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى) ئەسلىمەكچى بولغانالر ياكى (ئۆزىنىڭ نېمىتىگە) شۈكۈر قىلماقچى
بولغانالر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالمىشىپ تۇرىدىغان قىلىپ بەردى﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە( :ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى) ئەسلىمەكچى بولغانالر ياكى (ئۆزىنىڭ نېمىتىگە)
شۈكۈر قىلماقچى بولغانالر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ بىرىنى قاراڭغۇ ،بىرىنى يورۇق قىلىپ ،بىر ـ
بىرىگە ئوخشىمايدىغان قىلىپ ياراتتى -،دېدى.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
مەرھەمەتلىكﷲنىڭ(ياخشىكۆرىدىغان)بەندىلىرىزېمىندائۆزلىرىنىتۆۋەنتۇتۇپتەمكىنلىك
بىلەن ماڭىدۇ ،نادانالر ئۇالرغا (ياقتۇرمايدىغان) سۆز قىلسا ،ئۇالر« :سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز» دەيدۇ
(يەنى گۇناھ بولمايدىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ)﴿ .﴾63ئۇالر كېچىلەرنى پەرۋەردىگارىغا سەجدە قىلىش ۋە
قىيامدا تۇرۇش بىلەن (يەنى ناماز ئوقۇش بىلەن) ئۆتكۈزىدۇ﴿ .﴾64ئۇالر (يەنى ﷲ ياخشى كۆرىدىغان
بەندىلەر) ئېيتىدۇ« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن جەھەننەم ئازابىنى دەپئى قىلغىن ،جەھەننەمنىڭ ئازابى
ھەقىقەتەن (سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭدىن) ئايرىلمايدۇ﴿ .﴾65جەھەننەم ھەقىقەتەن يامان قارارگاھتۇر،
يامان جايدۇر»﴿ .﴾66ئۇالر (يەنى ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) خىراجەت قىلغاندا ،ئىسراپچىلىقمۇ
قىلمايدۇ ،بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ ،ئوتتۇراھال خىراجەت قىلىدۇ﴿.﴾67

ناھايىتى شەپقەتلىك اﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ سۈپەتلىرى
ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ سۈپەتلىرى تۆۋەندىكىدەكتۇر﴿ :مەرھەمەتلىك
ﷲ نىڭ (ياخشى كۆرىدىغان) بەندىلىرى زېمىندا ئۆزلىرىنى تۆۋەن تۇتۇپ تەمكىنلىك بىلەن ماڭىدۇ﴾ ﷲ

تائاال مەغرۇرانە مېڭىشتىن توسۇپ مۇنداق دېدى﴿ :سەن زېمىندا مەغرۇرانە يۈرمىگىن( ،ھاكاۋۇرلۇقتىن
ئايىغىڭ بىلەن) يەرنى تېشىۋېتەلمەيسەن﴾(((.

ئەمما ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى بولسا زېمىندا چوڭلۇق ،مەغرۇرلۇق ۋە
تەكەببۇرلۇق قىلماستىن يۈرىدۇ .بۇنداق دېگەنلىك ،ئۇالر زېمىندا ياسالمىلىق ۋە رىيا قىلىپ كېسەللەردەك
يۈرىدۇ دېگەنلىك ئەمەستۇر .چۈنكى ،ئادەم ئەۋالدىنىڭ كاتتىسى بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ يول
يۈرگەندە ،خۇددى ئېگىز يەردىن چۈشۈۋاتقاندەك ۋە خۇددى زېمىن ئۇنىڭغا قاتلىنىپ بېرىلىۋاتقاندەك
ماڭاتتى.
ئۇنداق دېگەنلىك (يولالردا كېسەللەردەك يۈرۈڭ دېگەنلىك ئەمەس ،بەلكى) تەمكىنلىك ۋە
((( ئىسرا سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سالماقلىق بىلەن يۈرۈڭ دېگەنلىكتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :سىلەر
نامازغا كەلگەن ۋاقتىڭالردا ،نامازغا ئالدىرىغان ھالەتتە كەلمەي ،تەمكىنلىك بىلەن كېلىڭالر.
نامازدىن يېتىشەلىگىنىڭالرنى ئوقۇڭالر ،يېتىشەلمىگىنىڭالرنى (ئىمام ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن)
تولۇقلىۋېلىڭالر».
﴿نادانالر ئۇالرغا (ياقتۇرمايدىغان) سۆز قىلسا ،ئۇالر« :سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز» دەيدۇ (يەنى
گۇناھ بولمايدىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ)﴾ يەنى نادانالر ئۇالرغا يامان سۆزلەرنى قىلىش بىلەن ئۇۋال قىلسا،

ئۇالر نادانالرغا يامان سۆز قىلماستىن ،بەلكى ئۇالرنى كەچۈرىدۇ ۋە ئۇالرغا ياخشى سۆزلەرنى قىلىدۇ.

بىرەر نادان تاپە ـ تەنە قىلىشتا ئەزۋەيلىگەنسېرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تېخىمۇ ئېغىر ـ بېسىق
بوالتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((.
ئىمام ئەھمەد نۇئمان ئىبنى مۇقرىنىل مۇزەنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا بىر كىشى يەنە بىر كىشىنى تىللىدى .تىلالنغۇچى( :تىللىغۇچىغا) ساڭا
ئامانلىق بولسۇن! -دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىككىڭالرنىڭ
ئارىسىدا بىر پەرىشتە بولۇپ ،ئۇ پەرىشتە سېنى (ئى تىلالنغۇچى) قوغداپ تۇرغان ئىدى ،بۇ سېنى ھەر
قېتىم تىللىغاندا ،پەرىشتە ئۇنىڭغا :بەلكى سەن شۇنداق ،ئۇنىڭغا سەن ھەقلىقسەن -،دەپ تۇراتتى.
سەن ئۇنىڭغا :ساڭا ئامانلىق بولسۇن -،دېگەن ۋاقتىڭدا ،پەرىشتە :ياق ،ئامانلىق ئۇنىڭغا ئەمەس،
ساڭا بولسۇن ۋە سەن ئۇنىڭغا ھەقلىقسەن -،دېدى» دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كېچىسى ئەڭ ياخشى كېچىدۇر دەپ بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:

﴿ئۇالر كېچىلەرنى پەرۋەردىگارىغا سەجدە قىلىش ۋە قىيامدا تۇرۇش بىلەن (يەنى ناماز ئوقۇش بىلەن)
ئۆتكۈزىدۇ﴾ يەنى ئۇالر كېچىنى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش بىلەن ئۆتكۈزىدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى ،ئۇالر سەھەرلەردە
(پەرۋەردىگارىدىن) مەغپىرەت تىلەيتتى﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن  -كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ (يەنى
ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز ئۇخاليدۇ) ،ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ (ئازابىدىن) قورقۇپ( ،رەھمىتىنى)
ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ،ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا)
سەرپ قىلىدۇ﴾((((﴿ ،ﷲغا شېرىك كەلتۈرگەن ئادەم ياخشىمۇ؟) ياكى ئاخىرەت (ئازابىدىن) قورقۇپ،
پەرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ كېچىنىڭ سائەتلىرىنى سەجدە قىلغان ۋە قىيامدا تۇرغان ھالدا
ئىبادەت قىلىپ ئۆتكۈزگەن ئادەم (ياخشىمۇ؟)»﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (يەنى ﷲ
ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) ئېيتىدۇ« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن جەھەننەم ئازابىنى دەپئى قىلغىن،
جەھەننەمنىڭئازابىھەقىقەتەن(سېنىڭدۈشمەنلىرىڭدىن)ئايرىلمايدۇ﴾.

((( قەسەس سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( زارىيات سۈرىسى  18 - 17ـ ئايەتلەر.
((( سەجدە سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( زۇمەر سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇرقان سۈرىسى

﴿جەھەننەم ھەقىقەتەن يامان قارارگاھتۇر ،يامان جايدۇر»﴾ يەنى جەھەننەم ھەقىقەتەن كۆرۈنۈشى
يامان قارارگاھتۇر ۋە يامان جايدۇر.
﴿ئۇالر (يەنى ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) خىراجەت قىلغاندا ،ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ،
بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر خىراجەت قىلغاندا بۇزۇپ ـ چېچىپ ،ھاجىتىدىن يۇقىرى پۇلنى

خىراجەت قىلمايدۇ .بېخىللىق قىلىپ ،بالىۋاقىلىرىنىڭ يېتەرلىك ھەقلىرىنى قىسىپمۇ قويمايدۇ .بەلكى،
ئۇالر ئوتتۇراھال ياخشى يولنى تۇتىدۇ .ئىشالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى بەكمۇ ئېشىپ كەتمەي ۋە بەكمۇ
پەسلەپ كەتمەي ئوتتۇراھال بولغىنىدۇر.
﴿ئوتتۇراھال خىراجەت قىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :قولۇڭنى بوينۇڭغا
باغلىۋالمىغىن(يەنىبېخىللىققىلمىغىن)،قولۇڭنىتولىمۇئېچىپمۇئەتمىگىن(يەنىئىسراپقىلمىغىن)،
(ئۇنداق قىلساڭ پۇلسىز قىلىپ) ماالمەتكە ،پۇشايمانغا قالىسەن﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
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﴿ .﴾68قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ ،ئۇ مەڭگۈ ئازاب ئىچىدە
خارالنغان ھالدا قالىدۇ﴿ .﴾69پەقەت (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﴿ .﴾70كىمكى (گۇناھلىرىغا)
تەۋبە قىلىدىكەن ۋە ئەمەلىنى تۈزەيدىكەن ،ئۇ ﷲ غا يۈزلەنگەن بولىدۇ (يەنى ﷲ ئۇ نىڭ تەۋبىسىنى
قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ)﴿.﴾71

شېرىكتىن ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن ۋە زىنا قىلىشتىن ساقلىنىشنىڭ
ناھايىتى شەپقەتلىك اﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ سۈپەتلىرىدىن ئىكەنلىكى
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :قايسى گۇناھ ئەڭ چوڭ؟ -دەپ سورالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنى ياراتقان
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشۈڭ» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن قالسىچۇ؟ -دەپ سورالدى .پەيغەمبەر
((( ئىسرا سۈرىسى  29ـ ئايەت.
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ئەلەيھىسساالم« :باالڭنى سەن بىلەن بىللە تاماق يېيىشىدىن قورقۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ»((( دەپ جاۋاب
بەردى .ئاندىن قالسىچۇ؟ -دەپ سورالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا
قىلىشىڭ» دەپ جاۋاب بەردى .ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد :ﷲ تائاال بۇنى تەستىقالپ﴿ :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﴾ دېگەن ئايىتىنى

چۈشۈردى -،دېدى .بۇ ھەدىسنى نەسەئىمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلدى .بۇ ھەدىسنى ھەمدە ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.

سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالردىن
توال ئادەم ئۆلتۈرگەن ۋە توال زىنا قىلغان بىر تۈركۈم كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
كېلىپ :سەن دېگەن ۋە چاقىرغان سۆز ناھايىتى ياخشى ئىكەن ،بىزگە دەپ بەرگىن ،بىزنىڭ قىلغان
گۇناھلىرىمىزنى يۇيىدىغان بىرەر ئىش بارمۇ؟ -دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى
ئايەتلىرى چۈشتى﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام قىلغان ناھەق
ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ ،زىنا قىلمايدۇ﴾.
﴿(ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت
قىلغان بەندىلىرىم! ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ)
جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾(((.
﴿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﴾ يەنى يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن يامان ئىشالرنى قىلىشنىڭ

جازاسى قىيامەت كۈنىدە ھەسسىلەپ بېرىلىدىغان ئازاب بولىدۇ .لېكىن ،بۇالرنىڭ ئىچىدىن قىلىۋاتقان
شۇ گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسىدىن تەۋبە قىلىپ ،ﷲ تائاال تەرىپىگە قايتقان كىشىلەر بولسا ،ﷲ تائاال
ئۇ كىشىلەرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
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بۇ ئايەتتە ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقىغا پاكىت بار.
بۇ ئايەت بىلەن ﷲ تائاالنىڭ (نىسا سۈرىسىدىكى)﴿ :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 ئايىتىنىڭ ئارىسىدا ھېچ
قانداق قارمۇ ـ قارشىلىق يوقتۇر .چۈنكى ،نىسا سۈرىسىنىڭ ئايىتى مەدىنىدە چۈشكەن بولسىمۇ ،لېكىن
بۇ ئايەتتە قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ تەۋبە قىلغانلىقىنىڭ بايانى يوق .يۇقىرىقى ئايەتتە
(ئادەم ئۆلتۈرۈۋەتكەن كىشىنىڭ) تەۋبە قىلغانلىقىنىڭ بايانى بار .شۇڭا نىسا سۈرىسىدىكى ئايەتتە بايان
قىلىنغان ئازاب( ،ئادەم ئۆلتۈرۈۋىتىپ) تەۋبە قىلماي ئۆلگەن كىشىگە بېرىلىدىغان ئازابتۇر.
ھەمدە ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى (يەنى
((( يەنى پېقىرلىقتىن قورقۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ دېمەكتۇر.
((( زۇمەر سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  93ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

مۇشرىكلىك گۇناھىنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى) خالىغان ئادەمگە
مەغپىرەت قىلىدۇ﴾((( (يەنى ﷲ تائاال شېرىكتىن باشقا ،ئادەم ئۆلتۈرۈۋەتكەن ۋە زىنا قىلىپ سالغاندەك
گۇناھالرنى خالىغان ئادەمدىن كەچۈرۈۋېتىدۇ) .ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىلەرنىڭ تەۋبىسىنىڭ قوبۇل
قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى .بۇ
ھەدىسلەرنىڭ بىرىدە :يۈز كىشىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ تەۋبە قىلىپ ،ﷲ تائاال تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغان
كىشىنىڭ قىسسىسى بايان قىلىنغان.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ ،ﷲ تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە
مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴾ ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن دوزاختىن ئەڭ ئاخىرىدا چىقىپ ،جەننەتكە ئەڭ ئاخىرىدا
كىرىدىغان كىشىنى ئەلۋەتتە تونۇيمەن .بىر ئادەم كەلتۈرۈلىدۇ .ﷲ تائاال :ئۇ ئادەمنىڭ چوڭ گۇناھلىرىنى
قالدۇرۇپ قويۇپ ،ئۇنىڭ كىچىك گۇناھلىرىدىن سوراڭالر -،دەيدۇ .ئۇ ئادەمگە :سەن پاالنى ،پاالنى،
پاالنى كۈنى ماۋۇ ،ماۋۇ گۇناھالرنى قىلدىڭ ،سەن پاالنى ،پاالنى ،پاالنى كۈنى ماۋۇ ،ماۋۇ گۇناھالرنى
قىلدىڭ -،دېيىلىدۇ .ئۇ ئادەم :شۇنداق -،دەيدۇ .ئۇ (ئۇ گۇناھالردىن بىرىنىمۇ) ئىنكار قىلىشقا
پېتىنالمايدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا :مۇشۇ گۇناھلىرىڭنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئورنىغا بىر ياخشىلىق بېرىلدى-،
دېيىلىدۇ .ئاندىن ئۇ ئادەم :ئى پەرۋەردىگارىم! مەن نۇرغۇنلىغان گۇناھالرنى قىلغان ئىدىم ،ئۇالرنى بۇ
يەردە ھېچ كۆرمەيمەنغۇ؟ -دەيدۇ» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىسنى بايان قىلىپ بولۇپ،
ھەتتا ئېغىز چىشلىرى كۆرىنىپ قالغۇدەك دەرىجىدە كۈلۈپ كەتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇجابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مەكھۇلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قېرىلىقتىن ئىككى قاپىقى ئىككى كۆزىگە چۈشۈپ قالغان (ناھايىتى قېرى) بىر كىشى كېلىپ :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! چوڭ ـ كىچىك ئىشنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ھەممىسىنى قىلغان ،خىيانەتچى
ۋە ئەسكى ئىش قىلغۇچى ،ئەگەر خاتالىقلىرى جاھاندىكى كىشىلەرگە تەقسىم قىلىنسا ،ئۇالرنى
ھاالك قىلىۋېتىدىغان بىر ئادەمگە تەۋبە بارمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ئىمان
ئېيتامسەن؟» دېدى .ئۇ ئادەم :بىلىپ قويۇڭالركى ،مەن :شېرىكى يوق يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا
ئىالھ يوق ،مۇھەممەد ئۇنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى دەپ گۇۋاھلىق ئېيتىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال سېنىڭ يۇقىرىقىدەك گۇناھلىرىڭنى كەچۈرىدۇ،
سېنىڭ يامانلىقلىرىڭنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ» دېدى .ئۇ ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مېنىڭ خىيانەتلىرىم ۋە ئەسكىلىكلىرىممۇ كەچۈرۈلۈپ ،ياخشىلىققا ئالماشتۇرۇپ بېرىلەمدۇ؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ خىيانەتلىرىڭ ۋە ئەسكىلىكلىرىڭمۇ (شۇنداق قىلىنىدۇ)» دېدى .ئۇ
ئادەم“ :ال ئىالھە ئىللەلالھ ،ئالالھۇ ئەكبەر” دېگىنچە قايتىپ كەتتى.

ﷲ تائاال رەھمىتىنىڭ ھەممە بەندىسىگە ئومۇمىي ئىكەنلىكىدىن ،بەندىلىرىدىن كىمكى
ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلسا ،مەيلى گۇناھلىرى كاتتا ياكى ئاددىي بولسۇن ،مەيلى چوڭ
ياكى كىچىك بولسۇن ،ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :كىمكى (گۇناھلىرىغا) تەۋبە قىلىدىكەن ۋە ئەمەلىنى تۈزەيدىكەن ،ئۇ ﷲ غا يۈزلەنگەن بولىدۇ
((( نىسا سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(يەنى ﷲ ئۇ نىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ)﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ
قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان
ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى تەۋبە قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ ئۆز بەندىلىرىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل
قىلىدىغانلىقىنى( ،خالىس نىيەتلىك كىشىلەرنىڭ) سەدىقىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ نىڭ
تەۋبىنىبەكمۇقوبۇلقىلىدىغانلىقىنى،ناھايىتىمېھرىبانئىكەنلىكىنىبىلمەمدۇ؟﴾((((﴿،ئىمۇھەممەد!
مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم!
ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾(((.

*******
ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ
ئۇالر (يەنى ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ ،يامان سۆزنى ئاڭالپ
قالغان چاغدا ئالىيجانابلىق بىلەن ئـۆتۈپ كېتىدۇ﴿ .﴾72ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز
 نەسىھەت قىلىنسا ،گاس ،كور بولۇۋالمايدۇ (يەنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىلەن ئاڭاليدۇ)﴿.﴾73ئۇالر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە ئەۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى (يەنى
بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى) تىلەيمىز ،بىزنى تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى (يەنى
تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى ،ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى) قىلغىن» دەيدۇ﴿.﴾74
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بۇالرمۇ ھەم ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ سۈپەتلىرىدىندۇر .يەنى ئۇالر
يالغان ئېيتمايدۇ ،يامانلىققا ،كاپىرلىققا ،بىكار ۋە ناھەق ئىشقا دائىر سۆزلەرنى ۋە ئىشالرنى قىلمايدۇ.
ئەمرى ئىبنى قەيس :بۇ ئايەتتىن ئۇالر يامان كىشىلەرنىڭ سورۇنىغا بارمايدۇ دېگەنلىك كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،
دېدى .بۇ ئايەتتىن ئۇالر يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ دېگەنلىك كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرگە گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭلىرىنى ئېيتىپ بەرمەيمۇ؟» دەپ ئۈچ
قېتىم سورىدى .بىز :شۇنداق قىلغىن ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  104ـ ئايەت.
((( زۇمەر سۈرىسى  53ـ ئايەت.

فۇرقان سۈرىسى

«(گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭلىرى بولسا) ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ۋە ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشتۇر»
دېدى .شۇ سۆزنى قىلغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۆلىنىپ ئولتۇرغان ئىدى ،ئۇ بىردىنال رۇسلىنىپ
ئولتۇرۇپ« :بىلىپ قويۇڭالركى ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتۇر .بىلىپ قويۇڭالركى ،يالغان گۇۋاھلىق
بېرىشتۇر» دەپ بۇ سۆزنى قايتا ـ قايتا تەكراالرۋەردى .ھەتتا بىز :كاشكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
توختاپ قالسا بوپتىكەن -،دەپ كەتتۇق .لېكىن بۇ ئايەتنىڭ باش ـ ئايىغىدىكى مەزمۇنغا قارىغاندا،
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئۇالر يامان سۆز بار يەرگە بارمايدۇ دېگەن بولىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغان چاغدا ئالىيجانابلىق بىلەن ئـۆتۈپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
يامان سۆزنى ئاڭالپ قالسا ،ئۇنىڭغا يېقىن يولىماي ،ئالىيجانابلىق بىلەن ئـۆتۈپ كېتىدۇ.
﴿ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا ،گاس ،كور بولۇۋالمايدۇ
(يەنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىلەن ئاڭاليدۇ)﴾ بۇمۇ مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىدىندۇر .ﷲ تائاال

مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ
پەيدا بولىدىغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل
قىلىدىغان كىشىلەرال (كامىل) مۆمىنلەردۇر﴾(((.
ئەمما كاپىر ئۇنداق ئەمەس .چۈنكى ،كاپىر ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىسا ،ئۇ سۆز كاپىرغا تەسىر
كۆرسىتەلمەيدۇ .كاپىر بۇرۇنقى قىلمىشىدىن ئۆزگەرمەستىن ،بەلكى كاپىرلىقىدا ،ھەددىدىن ئېشىشىدا،
نادانلىقىدا ۋە گۇمراھلىقىدا قېلىپ قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :قۇرئاندىن) بىرەر سۈرە
نازىل قىلىنسا ،ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) نىڭ ئارىسىدا (مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)« :بۇ (يەنى سۈرە)
قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى» دەيدىغانالر بار ،مۆمىنلەرگە كېلىدىغان بولساق( ،ھەر سۈرىدە
يېڭى دەلىل  -ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن) بۇ (يەنى سۈرە) ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى ،ئۇالر
(سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن) خۇشال بولىدۇ ،دىللىرىدا كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) غا كېلىدىغان
بولساق ،بۇ (سۈرە) ئۇالرنىڭ كۇفرىغا كۇفرى قوشتى (يەنى ئۇالر مۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلىدى ،تېخىمۇ
گۇمراھالشتى) ،ئۇالر كاپىر پېتى ئۆلدى﴾(((.

﴿ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا ،گاس ،كور بولۇۋالمايدۇ
(يەنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىلەن ئاڭاليدۇ)﴾ بۇ بولسا مۆمىننىڭ سۈپىتىدۇر .لېكىن كاپىر ئۇنداق

قىلمايدۇ .كاپىر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئاڭلىسا ،ئايەتلەر ئۇنىڭغا تەسىر قىلمايدۇ .ئۇ ئايەتلەرنى
خۇددى ئاڭلىمىغان گاس ،كۆرمىگەن كوردەك ئۆز ھالىتىدە قېلىپ قالىدۇ.

﴿ئۇالر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە ئەۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى
(يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى) تىلەيمىز(،دەيدۇ)﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالدىن ئۆز

پۈشتىدىن بولغان ئەۋالدىدىن شېرىكى يوق ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغان ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدىغان
بالىالرنى چىقىرىپ بېرىشىنى تىلەيدۇ .ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:
ئۇالر دۇنيا ـ ئاخىرەتتە شادلىق بېغىشلىنىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاالغا ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىدىغان پەرزەنت
بېرىشنىتىلەيدۇ.
((( ئەنفال سۈرىسى  2ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  125 - 124ـ ئايەتلەر.
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ئىمام ئەھمەد جۇبەير ئىبنى نۇفەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز بىر كۈنى
مىقداد ئىبنى ئەسۋەدنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق .ئۇنىڭ قېشىدىن بىر كىشى ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ (ئۇنىڭغا):
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن بۇ ئىككى كۆزگە ياخشىلىق بولسۇن ،بىزمۇ سەن كۆرگەن نەرسىنى
(يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى) كۆرۈشنى ئارزۇ قىالتتۇق -،دېدى( .ئۇنىڭ دېگەن بۇ گېپىگە)
مىقداد ئاچچىغالپ كەتتى .مەن بۇنىڭدىن ھەيران قالدىم .چۈنكى ،ئۇ كىشى ياخشى گەپ قىلغان
ئىدى .ئاندىن مىقداد ئۇ كىشىگە قاراپ :ﷲ تائاال ئۇنىڭغا نېسىپ قىلمىغان تۇرسا ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سورۇنىغا كېلىشنى ئارزۇ قىلىشىغا نېمە سەۋەبچى بولۇۋاتىدۇ؟ ئەگەر ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سورۇنىغا كەلگەن بولسا ،قانداق بولۇپ كېتىشىنى بىلمەيدۇ؟ ﷲ تائاالنىڭ نامى
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سورۇنىغا قاتنىشىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتمىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال يۈزىچە جەھەننەمگە دۈم
كۆمتۈرىدىغان نۇرغۇنلىغان قەۋملەر بار .سىلەر ﷲ تائاالغا ھەمدەسانا ئېيتمامسىلەر؟ چۈنكى ،ﷲ
تائاال سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ قورسىقىدىن پەرۋەردىگارىڭالرنى تونۇغان ۋە پەيغەمبىرىڭالر ئېلىپ كەلگەن
ھەقىقەتكە ئىشىنىدىغان ھالىتىڭالردا چىقاردى .سىلەر باشقىالرغا كېلىدىغان باالنى توسۇپ قالدىڭالر.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش كىشىلەر ھەرقانداق بىر دىننى
بۇتقا ئىبادەت قىلىشتىن ياخشى دەپ قارىمايدىغان ،گۇمراھلىق قاپالپ كەتكەن بىر ۋاقىتتا پەيغەمبەر
قىلىپ ئەۋەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەق بىلەن ناھەقنىڭ ،ئاتا ـ ئانا بىلەن بالىنىڭ ئارىسىنى
ئايرىدىغان ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى( .شۇنىڭ بىلەن) ﷲ تائاال دىلىنى ئىمانغا ئېچىۋەتكەن كىشى
ئاتا ـ ئانىسى ،بالىسى ياكى قېرىندىشىنىڭ كاپىرلىقىنى كۆرسە (ئۇ كىشى ئەگەر شۇ يېقىن كىشىلىرى
شۇ ھالىتىدە ئۆلسە دوزاخقا كىرىدىغانلىقىنى ۋە دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغانلىقىنى بىلگەچكە) ،ئۇ كىشى
شادلىنالمايدىغان بولدى .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە
ئەۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى (يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى)
تىلەيمىز (دەيدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر -،دېدى.

﴿بىزنى تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى (يەنى تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى ،ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى)
قىلغىن» دەيدۇ﴾ ئىبنى ئابباس ،ھەسەن ،سۇددى ،قەتادە ۋە رەبىئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىزنى ياخشىلىقتا كىشىلەرگە نەمۇنە قىلغىن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
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باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىزنى توغرا يولدا ،توغرا يولغا باشلىغۇچى ۋە ياخشىلىققا
چاقىرغۇچى قىلغىن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىبادەتلىرىنىڭ بالىۋاقىلىرىنىڭ
ئىبادەتلىرىگە باغالنغۇچى((( بولۇشىنى ۋە ئۆزلىرىنىڭ توغرا يولدا بولۇشنىڭ باشقىالرغىمۇ پايدا ئېلىپ
كېلىشىنى ئارزۇ قىلدى .چۈنكى ،بۇنداق بولۇشنىڭ ساۋابى كۆپتۇر ،ئاقىۋىتى ياخشىدۇر.
شۇڭا ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر
ئىنسان ئۆلسە ،ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى بالىسىدىن ،ياكى قويۇپ كەتكەن پايدىلىق
بىلىمىدىن ياكى قىلىپ قويغان (ساۋابى ئۈزۈلمەي بېرىلىپ تۇرىدىغان) سەدىقىسىدىن باشقا ئۇنىڭ
قىلغان بارلىق ئەمەللىرىنىڭ (ساۋابى) ئۈزۈلۈپ قالىدۇ» دېدى.
((( يەنى ئۆزى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدىغان ئادەم باال  -چاقىلىرىنىڭمۇ ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدىغان ئادەم
بولۇشىنى ئارزۇ قىلدى.

فۇرقان سۈرىسى

*******
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ
ئەنە شۇالر سەۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن جەننەت بىلەن مۇكاپاتلىنىدۇ ،ئۇالر جەننەتتە (پەرىشتىلەر
تەرىپىدىن قىلىنغان) دۇئا ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ﴿ .﴾75ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ،
جەننەت نېمىدېگەن گۈزەل قارارگاھ! نېمىدېگەن گۈزەل جاي!﴿ .﴾76ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەرنىڭ
دۇئايىڭالر بولمىسا ،پەرۋەردىگارىم سىلەرگە پەرۋا قىلمايدۇ( ،ئى كاپىرالر! پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلدىڭالر،
(ئاخىرەتتە) سىلەر قۇتۇاللمايدىغان ئازابقا دۇچار بولۇسىلەر»﴿.﴾77

ناھايىتى شەپقەتلىك اﷲ تائاالنىڭ ياخشى بەندىلىرىنىڭ مۇكاپاتى ۋە
مەككىلىكلەرگە قىلىنغان تەھدىد
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ ياخشى سۈپەتلىرىنى،
ياخشى سۆزلىرىنى ۋە ياخشى ئەمەللىرىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدى ،بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :ئەنە
شۇالر سەۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن جەننەت بىلەن مۇكاپاتلىنىدۇ ،ئۇالر جەننەتتە (پەرىشتىلەر تەرىپىدىن
قىلىنغان) دۇئا ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ﴾ يەنى يۇقىرىدىكى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن

كىشىلەر سەۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ،قىيامەت كۈنى جەننەت بىلەن مۇكاپاتلىنىدۇ .ئۇالر جەننەتتە
دۇئا ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ .ئۇالرغا ھەر تەرەپتىن ساالم ياغىدۇ .چۈنكى ،پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ
قېشىغا جەننەتنىڭ ھەر بىر دەرۋازىسىدىن كىرىپ :دۇنيادا (قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنىڭ يولىدا
كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا) سەۋر قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە ساالم بولسۇن! ئاخىرەتلىكىڭالرنىڭ
ياخشى بولۇشى نېمىدېگەن ئوبدان! -دەيدۇ.

﴿ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتىن باشقا يەرگە يۆتكىلىپ كەتمەستىن ،ئۆلۈپ
قالماستىن ۋە باشقا ياققا يۆتكىلىشنى ئارزۇ قىلماستىن ،جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :سائادەتمەنلەرگە كەلسەك ،ئۇالر جەننەتكە كىرىدۇ( ،جەننەتنىڭ) ئاسمان ـ زېمىنى
يوقالمايال تۇرسا ،ئۇالر جەننەتتە پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ (بۇ ئۇالرغا
قىلىنغان) ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئىنئامدۇر﴾(((﴿ ،جەننەت نېمىدېگەن گۈزەل قارارگاھ! نېمىدېگەن گۈزەل
جاي!﴾.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەرنىڭ دۇئايىڭالر بولمىسا ،پەرۋەردىگارىم سىلەرگە پەرۋا قىلمايدۇ﴾ يەنى
مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا ،ئۇنى بىر دەپ بىلىشكە ۋە ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ
كەچتە تەسبىھ ئېيتىشقا يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ،مۇبادا سىلەر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلمىساڭالر ،ﷲ تائاال
((( ھۇد سۈرىسى  108ـ ئايەت.
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سىلەرگە پەرۋا قىلمايدۇ ۋە سىلەرنىڭ سانىڭالرنىڭ كۆپ بولۇشىنى ئېتىبارغا ئالمايدۇ.
﴿(ئى كاپىرالر! پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلدىڭالر( ،ئاخىرەتتە) سىلەر قۇتۇاللمايدىغان ئازابقا دۇچار
بولۇسىلەر»﴾ يەنى ئى كاپىرالر! سىلەرنىڭ پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغانلىقىڭالر ،دۇنيا ـ ئاخىرەتتە سىلەرگە

ئازاب ۋە ھاالكەت ئېلىپ كېلىدۇ .ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ،ئۇبەي ئىبنى كەئب ،مۇھەممەد ئىبنى
قۇرەزى ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر :كاپىرالرنىڭ بەدرى كۈنى ئۆلتۈرۈلگەنلىكىمۇ
ئۇالرغا بولىدىغان ئازابالردىندۇر -،دېدى.
ھەسەنبەسرى :بۇ ئايەتتە دېيىلگەن ئازابتىن قىيامەت كۈنى كاپىرالرغا بېرىلىدىغان ئازاب كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ھەقىقەتتە بۇ ئىككى قاراشنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق زىتلىق يوق.
ﷲ تائاالغا مىڭالرچە ھەمدۇـ ساناالر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،فۇرقان سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
ئاخىرالشتى.
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مەككىدە نازىل بولغان 227 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
تا ،سىم ،مىم﴿ .﴾1بۇ ،روشەن كىتاب (يەنى قۇرئان) ئايەتلىرىدۇر﴿( .﴾2ئى مۇھەممەد!)
ئۇالرنىڭئىمانئېيتمىغانلىقىدىنئۆزەڭنىھاالكقىلىۋېتىشىڭمۇمكىن﴿.﴾3ئەگەربىزئۇالرنىڭ
(ئىمان ئېيتىشىنى) خااليدىغان بولساق ،ئۇالرغا ئاسماندىن (ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇراليدىغان)
بىر ئايەتنى (ئاالمەتنى) نازىل قىالتتۇقتە ،ئۇنىڭغا ئۇالر باش ئەگكەن بوالتتى﴿ .﴾4ئۇالرغا
مەرھەمەتلىك ﷲ تەرىپىدىن قۇرئاندىن يېڭىدىن بىر نەرسە نازىل بولسىال ،ئۇالر ئۇنىڭدىن
يۈز ئۆرۈيدۇ﴿ .﴾5ئۇالر راستال (قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ،مەسخىرە قىلغان نەرسىنىڭ خەۋەرلىرى
(يەنى ئاقىۋىتى) ئۇالرغا كېلىدۇ﴿ .﴾6ئۇالر زېمىننى (يەنى زېمىننىڭ ئاجايىباتلىرىنى)
كۆزەتمىدىمۇ؟ زېمىندا تۈرلۈك پايدىلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق﴿ .﴾7بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (ﷲ
نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿.﴾8
سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾9
((( مالىكنىڭ تەپسىرىدە بۇ سۈرىنىڭ «جامىئە سۈرىسى» دەپ ئاتىلىدىغانلىقى بايان
قىلىنغان.

قۇرئان ،كاپىرالرنىڭ قۇرئاندىن يۈز ئۆرىگەنلىكى ،اﷲ تائاال خالىسا ،ئۇالرنى
ئىمان ئېيتىشقا زوراليدىغانلىقى
سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كەلگەن ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى توغرىسىدىكى بايانىمىز بەقەرە
سۈرىسىنىڭ بېشىدا بايان قىلىندى.
﴿بۇ ،روشەن كىتاب (يەنى قۇرئان) ئايەتلىرىدۇر﴾ يەنى بۇ ھەق بىلەن ناھەقنىڭ ،گۇمراھلىق
بىلەن ھىدايەتنىڭ ئارىسىنى ئايرىدىغان ئوچۇق ،روشەن قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىدۇر.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن﴾ يەنى
سەن ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن قايغۇرۇپ ۋە ئۇالرنى ئىمان ئېيتسا بوالتتى دەپ ،ئۆزەڭنى
ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ كاپىرالرنىڭ ئىچىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتمىغانلىرىنىڭ (بۇنىڭدىن كېيىن) ئىمان ئېيتمىسا( ،ئۇنىڭغا بىئارام بولماسلىقىغا) (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا) بەرگەن تەسەللىسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن
خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ (خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ) .شۇڭا سەن ئۇالر ئۈچۈن
(يەنى ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن) قايغۇرۇپ ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋالمىغىن﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالر
قۇرئانغا ئىمان ئېيتمىسا ،ئەپسۇسلىنىپ ،ئۇالرنىڭ (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكىدىن ئۆزەڭنى ھاالك
قىلىۋېتىشىڭمۇمكىن﴾(((.
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،قەتادە ،ئەتىيە ،زەھھاك ،ھەسەن ۋە باشقىالر ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ

مەنىسى ھەققىدە( :ئى مۇھەممەد!) (ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) ئۆزەڭنى ئۆلتۈرۈۋېلىشىڭ مۇمكىن
دېگەنلىكتۇر-،دېدى.

﴿ئەگەر بىز ئۇالرنىڭ (ئىمان ئېيتىشىنى) خااليدىغان بولساق ،ئۇالرغا ئاسماندىن (ئۇالرنى ئىمانغا
مەجبۇراليدىغان) بىر ئايەتنى (ئاالمەتنى) نازىل قىالتتۇقتە ،ئۇنىڭغا ئۇالر باش ئەگكەن بوالتتى﴾
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يەنى ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرغا مەجبۇرىي ئىمان ئېيتىدىغان بىر ئايەتنى چۈشۈرەتتۇق .لېكىن،
بىز ئۇنداق قىلمايمىز .چۈنكى ،بىز بەندىلەرنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلەن ئىمان ئېيتىشىنى خااليمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،يەر يۈزىدىكى
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى ،سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مەجبۇرالمسەن؟﴾(((،
﴿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»
((( فاتىر سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  99ـ ئايەت.
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دېگەن سۆزى ئېنىق بەلگىلەندى﴾((( يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرغىنى ئىشقا ئاشتى.
ﷲ تائاالنىڭ ھېكمىتى ئورۇنالندى .ﷲ تائاال بەندىلىرىگە پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتىش ۋە كىتابلىرىنى
چۈشۈرۈش بىلەن ئۆزىنىڭ كاتتا پاكىتىنى (ئۇالرغا) تۇرغۇزدى.
﴿ئۇالرغا مەرھەمەتلىك ﷲ تەرىپىدىن قۇرئاندىن يېڭىدىن بىر نەرسە نازىل بولسىال ،ئۇالر
ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىدۇ﴾ يەنى كىشىلەرگە ھەر زامان ئاسماندىن كىتاب چۈشۈرۈلسە ،ئۇنىڭدىن

كۆپلىگەن كىشىلەر يۈز ئۆرۈيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ
ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾((((﴿ ،ﷲنىڭ
ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچى) بەندىلەرگە ئەپسۇسكى ،ئۇالرغا بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇنى
مەسخىرە قىلىشتى﴾(((﴿ ،ئاندىن بىزنىڭ پەيغەمبەرلىرىمىزنى ئارقىمۇ ئارقا ئەۋەتتۇق ،ھەر ئۈممەتكە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى كەلگەن چاغدا ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ،ئۇالرنى ئارقىمۇ ئارقا ھاالك
قىلدۇق ،ئۇالرنى (كىشىلەرگە) ھېكايە قىلىپ قالدۇردۇق ،ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋم (ﷲ نىڭ
رەھمىتىدىن) يىراق بولسۇن﴾(((.

شۇڭا ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر راستال (قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ،مەسخىرە
قىلغان نەرسىنىڭ خەۋەرلىرى (يەنى ئاقىۋىتى) ئۇالرغا كېلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە كەلگەن ھەقىقەتنى

ئىنكار قىلدى ،ئۇالر بۇ قىلمىشىنىڭ خەۋىرىنى (يەنى ئاقىۋىتىنى) بىر مەزگىلدىن كېيىن بىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى
بىلىدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە قارشىلىق كۆرسىتىشكە ۋە كىتابىنى ئىنكار قىلىشقا پېتىنغان
كاپىرالرغا ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئىمتىيازى ۋە مەرتىۋىسىدە كاتتا ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى .ﷲ تائاال
بولسا زېمىننى ياراتقان ،ئۇنىڭدىن زىرائەتلەر ،مېۋىلەر ۋە ھايۋانالردىن ئىبارەت ھەرتۈرلۈك پايدىلىق
نەرسىلەرنى پەيدا قىلغان زاتتۇر( ،بەندىلەرنى) تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر ،كاتتا ۋە (ھەممىگە) قادىر
زاتتۇر.
سۇفيان سەۋرى بىر ئادەمدىن شەئبىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنسانالر
زېمىننىڭ ئۆسۈملۈكلىرىدۇر .كىمكى جەننەتكە كىرسە ،ئۇ ھۆرمەتلىكتۇر .كىمكى دوزاخقا كىرسە ،ئۇ
ماالمەتقىلىنغۇچىدۇر.

﴿بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەت بار .ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان
ئېيتقۇچى بولمىدى﴾ يەنى (زېمىندىن ھەرتۈرلۈك ئۈسۈملۈكلەرنى ئۆستۈرگەنلىكىدە) ھەممە نەرسىلەرنى

ياراتقان ،زېمىننى يايغان ۋە ئاسماننىڭ قۇرۇلۇشىنى ئۈستۈن قىلغان ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان ئاالمەتلەر بار .شۇنداق تۇرسىمۇ ،يەنە كۆپلىگەن كىشىلەر ئىمان ئېيتماستىن ،ئەكسىچە
ﷲ تائاالنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ۋە كىتابلىرىنى ئىنكار قىلدى .ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا قارشى چىقتى
((( ھۇد سۈرىسى  119 - 118ـ ئايەتلەر.
((( يۇسۇف سۈرىسى  103ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  30ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  227ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە چەكلىگەن ئىشالرنى قىلدى.
﴿سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن غالىبتۇر﴾ يەنى ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن كەلگۈچىدۇر.
ئۇنى تىزگىنلىگۈچىدۇر ۋە غالىبتۇر﴿ .ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى مەخلۇقاتلىرىغا مېھرىباندۇر.
ئاسىيلىق قىلغاننى (ئازابالشقا) ئالدىرىماستىن ،ئەكسىچە ئۇنى (ئازابالشنى) كېچىكتۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا
مۆھلەت بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنى (ئاسىيلىق قىلىشى داۋاملىشىۋەرسە) ئۆزىنىڭ غالىب ۋە قۇدرەتلىك ھالى
(سۈپىتى) بىلەن ھاالك قىلىدۇ.
ئەبۇئالىيە ،قەتادە ،رەبىئ ئىبنى ئەنەس ،ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالر :ﷲ تائاال بۇيرۇقىغا قارشى
چىققان ۋە باشقا بىرسىگە ئىبادەت قىلغان كىشىدىن ئىنتىقام ئېلىشتا غالىبتۇر -،دېدى .سەئىد ئىبنى
جۇبەير :ﷲ تائاال تەۋبە قىلغان كىشىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر -،دېدى.

*******
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ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ مۇساغا نىدا قىلدى« :سەن زالىم قەۋمگە بارغىن﴿( .﴾10ئۇالر)
پىرئەۋننىڭ قەۋمىدۇر ،ئۇالر (ﷲ نىڭ جازالىشىدىن) قورقمامدۇ؟»﴿ .﴾11مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم!
مەن ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن قورقىمەن﴿( .﴾12ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن)
يۈرىكىم سىقىلىدۇ ،تىلىم كېكەچ ،شۇڭا (ماڭا ياردەمدە بولۇش ئۈچۈن) ھارۇننى (پەيغەمبەر) قىلىپ
ئەۋەتكىن﴿( .﴾13ئۇالرنىڭ دەۋاسىچە) ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇناھىم بار ،ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشىدىن
قورقىمەن»﴿ .﴾14ﷲ ئېيتتى« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى سېنى ئۇالر ھەرگىز ئۆلتۈرەلمەيدۇ)،
سىلەر مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ بېرىڭالر ،بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە (مۇنازىرەڭالرنى) ئاڭالپ
تۇرىمىز﴿ .﴾15سىلەر پىرئەۋنگە بېرىپ :بىز ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ئەلچىسىمىز﴿.﴾16
ئىسرائىل ئەۋالدىنى (قۇللۇقۇڭدىن) بوشاتقىن ،ئۇالر بىز بىلەن (شامغا) كەتسۇن دەڭالر»﴿( .﴾17ئۇالر
پىرئەۋنگە كېلىپ ئەلچىلىكنى يەتكۈزدى) پىرئەۋن (مۇساغا) ئېيتتى« :سېنى بىز ئۆيۈمىزدە كىچىكىڭدىن
تەربىيىلەپ چوڭ قىلمىدۇقمۇ؟ ئارىمىزدا كۆپ يىلالر تۇرمىدىڭمۇ؟﴿ ﴾18سەن ھېلىقى قىلغان ئىشىڭنى
قىلمىدىڭمۇ؟ (يەنى قىبتىنى ئۆلتۈرمىدىڭمۇ؟) سەن تۇزكورالردىنسەن»﴿ .﴾19مۇسا ئېيتتى« :مەن ئۇ
ئىشنى قىلغان چېغىمدا نادانالردىن ئىدىم﴿ .﴾20سىلەردىن قورقۇپ ،سىلەردىن قاچتىم ،پەرۋەردىگارىم
ماڭا ھېكمەت ئاتا قىلدى ،مېنى پەيغەمبەر قىلدى﴿ .﴾21سەن ئىسرائىل ئەۋالدىنى قۇل قىلدىڭ،
سېنىڭ ماڭا مىننەت قىلغان نېمىتىڭ ئەنە شۇدۇر»﴿﴾22

شۇئەرا سۈرىسى

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋننىڭ ئارىسىدا بولغان ئىشالر
ﷲ تائاال بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە بىۋاسىتە سۆزلىگەن كىشىسى بولغان مۇسا ئىبنى ئىمران
ئەلەيھىسساالمنى تۇر تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن چاقىرغاندا ،ئۇنىڭ بىلەن پىچىرالشقاندا ،ئۇنى پەيغەمبەر
قىلغاندا ۋە پەيغەمبەرلىككە تاللىغاندا ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنىڭ قېشىغا بېرىشقا بۇيرۇغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ مۇساغا نىدا قىلدى« :سەن زالىم قەۋمگە

بارغىن( ،ئۇالر) پىرئەۋننىڭ قەۋمىدۇر ،ئۇالر (ﷲ نىڭ جازالىشىدىن) قورقمامدۇ؟» ،مۇسا ئېيتتى:
«پەرۋەردىگارىم! مەن ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن قورقىمەن( ،ئۇالرنىڭ مېنى
ئىنكار قىلىشىدىن) يۈرىكىم سىقىلىدۇ ،تىلىم كېكەچ ،شۇڭا (ماڭا ياردەمدە بولۇش ئۈچۈن) ھارۇننى
(پەيغەمبەر) قىلىپ ئەۋەتكىن( ،ئۇالرنىڭ دەۋاسىچە) ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇناھىم بار ،ئۇالرنىڭ مېنى
ئۆلتۈرۈشىدىن قورقىمەن»﴾ يەنى بۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزرىلىرى بولۇپ ،ﷲ تائاالدىن بۇالرنى

ئۆزىدىن يوقىتىۋېتىشىنى تىلىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم!
مېنىڭ قەلبىمنى كەڭ قىلغىن( ،يەنى ئىمان بىلەن ۋە پەيغەمبەرلىك بىلەن نۇرالندۇرغىن) ،مېنىڭ
ئىشىمنى ئاسانالشتۇرغىن ،تىلىمدىن كېكەچلىكنى كۆتۈرۈۋەتكىن ،ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشەنسۇن،
ماڭا ئائىلەمدىن قېرىندىشىم ھارۇننى ياردەمچى قىلىپ بەرگىن ،ئۇنىڭ بىلەن مېنى تېخىمۇ كۈچەيتكىن،
مېنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن ،بۇنىڭ بىلەن بىز ساڭا كۆپ تەسبىھ ئېيتقايمىز ،ساڭا كۆپ زىكرى
ئېيتقايمىز ،سەن ھەقىقەتەن بىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىسەن» ،ﷲ ئېيتتى« :ئى مۇسا! سېنىڭ سورىغان
نەرسىلىرىڭ ساڭا بېرىلدى﴾(((.

﴿(ئۇالرنىڭ دەۋاسىچە) ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇناھىم بار ،ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشىدىن
قورقىمەن»﴾ يەنى مەن ھېلىقى مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىمنىڭ سەۋەبى بىلەن ئۇالرنىڭ مېنى

ئۆلتۈرۈشىدىن قورقىمەن .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈۋېتىشى ئۇنىڭ مىسىردىن چىقىپ
كېتىشىگەسەۋەبچىبولغانىدى.
﴿ﷲ ئېيتتى« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى سېنى ئۇالر ھەرگىز ئۆلتۈرەلمەيدۇ)﴾ يەنى سەن
بۇالردىن ئازراقمۇ قورقمىغىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئېيتتى« :قېرىندىشىڭ ئارقىلىق
سېنىكۈچەيتىمىز،ئىككىڭالرنىغالىبقىلىمىز،شۇنىڭئۈچۈنئۇالرئىككىڭالرغازىيانكەشلىكقىاللمايدۇ،
سىلەر ئىككىڭالر ۋە ئىككىڭالرغا ئەگەشكەنلەر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئارقىلىق غەلىبە قىلىسىلەر»﴾(((.

﴿سىلەر مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنىئېلىپ بېرىڭالر ،بىز ھەقىقەتەن سىلەربىلەن بىللە(مۇنازىرەڭالرنى)
ئاڭالپ تۇرىمىز﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئېيتتى« :سىلەر قورقماڭالر ،مەن

ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە (ئۇنىڭ سىلەرگە بەرگەن جاۋابىنى) ئاڭالپ تۇرىمەن( ،ئۇنىڭ سىلەرگە
قىلىدىغانلىرىنى) كۆرۈپ تۇرىمەن﴾((( يەنى ھەقىقەتەن مەن سىلەرنى قوغداش ،ياردەم بېرىش ۋە
كۈچلەندۈرۈش ئارقىلىق سىلەر بىلەن بىللە بولىمەن.

﴿سىلەر پىرئەۋنگە بېرىپ :بىز ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ئەلچىسىمىز (دەڭالر)﴾
((( تاھا سۈرىسى  36 - 25ـ ئايەتكىچە.
((( قەسەس سۈرىسى  35ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  46ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىپ“ ،بىز ئىككىمىز پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئەلچىسى بولىمىز (دەڭالر)﴾((( يەنى بىزنىڭ ھەر بىرىمىز ساڭا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەردۇرمىز.
﴿ئىسرائىل ئەۋالدىنى (قۇللۇقۇڭدىن) بوشاتقىن ،ئۇالر بىز بىلەن (شامغا) كەتسۇن دەڭالر»﴾ يەنى
سەن ئۇالرنى ئاسارەت ئاستىغا ئېلىش ،چىڭ تۇتۇۋېلىش ،بېسىم ئاستىغا ئېلىش ۋە ئازابلىشىڭدىن
قويۇۋەتكىن .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرى ۋە ئىخالسمەن گۇرۇھلىرىدۇر .ئۇالر قېشىڭدا
خارلىغۇچى ئازابنىڭ ئىچىدە ياشاۋاتىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالم بۇالرنى پىرئەۋنگە دېگەن ۋاقتىدا ،پىرئەۋن
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى رەت قىلىپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ھاقارەتلەش ۋە كەمسىتىش نەزىرى بىلەن قاراپ
مۇنداق دېدى«﴿ :سېنى بىز ئۆيۈمىزدە كىچىكىڭدىن تەربىيىلەپ چوڭ قىلمىدۇقمۇ؟ ئارىمىزدا كۆپ يىلالر
تۇرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى بىلىپ قويغىنكى ،بىز سېنى ئىچىمىزدە ،ئۆيۈمىزدە تۇرغۇزۇپ ۋە كۆرپىلىرىمىزدە
ياتقۇزۇپ ،تەربىيىلەپ چوڭ قىلدۇق .ساڭا بىر نەچچە يىل تاماق بەردۇق ۋە باشقا نېمەتلەردىنمۇ
ھۇزۇرالندۇردۇق .كېيىن سەن قىلغان مۇشۇ نېمەتلىرىمىزنىڭ ئورنىغا بىزنىڭ ئىچىمىزدىن بىر كىشىنى
ئۆلتۈرۈۋەتتىڭ ۋە بىزنىڭ قىلغان ياخشىلىقىمىزغا تۇزكورلۇق قىلدىڭ .شۇڭا پىرئەۋن مۇنداق دېدى:
﴿سەنتۇزكورالردىنسەن»﴾.
﴿مۇسا ئېيتتى« :مەن ئۇ ئىشنى قىلغان چېغىمدا نادانالردىن ئىدىم﴾ يەنى مەن بۇالرنى قىلغان
ۋاقتىمدا ،ﷲ تائاال ماڭا تېخى ۋەھىي قىلمىغان ۋە پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى بەرمىگەن ئىدى.
﴿سىلەردىن قورقۇپ ،سىلەردىن قاچتىم ،پەرۋەردىگارىم ماڭا ھېكمەت ئاتا قىلدى ،مېنى پەيغەمبەر
قىلدى﴾ يەنى بۇ قېتىمدىكى ئىش بۇرۇنقىغا ئوخشىمايدۇ .ﷲ تائاال مېنى ساڭا پەيغەمبەر قىلىپ

ئەۋەتتى .ئەگەر مەن ﷲ تائاالغا بويسۇنسام( ،ﷲ تائاالنىڭ غەزىۋىدىن) قوتۇلۇپ قالىمەن .ئەگەر ﷲ
تائاالغا قارشى چىقسام ،ھاالك بولىمەن.

مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋنگە يەنە مۇنداق دېدى﴿ :سەن ئىسرائىل ئەۋالدىنى قۇل قىلدىڭ،
سېنىڭ ماڭا مىننەت قىلغان نېمىتىڭ ئەنە شۇدۇر»﴾ يەنى سەن ماڭا قىلغان ياخشىلىقىڭ ۋە مېنى

تەربىيىلەپچوڭقىلغانلىقىڭنىڭئورنىغائىسرائىلئەۋالدىغائەسكىلىكقىلدىڭ.ئۇالرنىخىزمەتلىرىڭگە
ۋە قىيىن ئىشلىرىڭغا سالىدىغان قۇل ۋە خىزمەتكارالر قىلدىڭ .ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن بىر
ئادەمگە قىلغان ياخشىلىقىڭ پۈتۈن ئىسرائىل ئەۋالدىغا قىلغان ئەسكىلىكىڭنىڭ ئورنىنى باساالمدۇ؟
سېنىڭ ماڭا قىلغان ياخشىلىقىڭ ئۇالرغا قىلغان يامانلىقىڭنىڭ ئالدىدا ھېچقانچە نەرسە ئەمەس.

*******
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
پىرئەۋن ئېيتتى« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دېگەن نېمە؟»﴿ .﴾23مۇسا ئېيتتى« :ئۇ
((( تاھا سۈرىسى  47ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .ئەگەر
سىلەر ھەقىقىي ئىشىنىدىغان بولساڭالر»﴿ .﴾24پىرئەۋن چۆرىسىدىكىلەرگە(« :ئۇنىڭ جاۋابىنى)
ئاڭالۋاتامسىلەر؟» دېدى﴿ .﴾25مۇسا ئېيتتى(« :ئۇ) سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ۋە سىلەرنىڭ ئاتا
 بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر»﴿ .﴾26پىرئەۋن ئېيتتى« :سىلەرگە ئەۋەتىلگەن (بۇ) ئەلچى ئەلۋەتتەمەجنۇندۇر»﴿ .﴾27مۇسا ئېيتتى(« :ئۇ) مەشرىقنىڭ ،مەغرىبنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مەخلۇقاتنىڭ
پەرۋەردىگارىدۇر .ئەگەر سىلەر چۈشىنىدىغان بولساڭالر»﴿.﴾28
ﷲ تائاال پىرئەۋننىڭ كاپىرلىقىدىن ،بەك ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن ۋە ئىنكار
قىلىشلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن ئېيتتى« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دېگەن
نېمە؟»﴾ پىرئەۋننىڭ مۇنداق دېيىشىدىكى سەۋەب ئۇنىڭ قەۋمىگە بۇرۇن مۇنداق دەيدىغانلىقى
ئۈچۈندۇر«﴿ :ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن باشقا يەنە بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن﴾(((﴿ ،پىرئەۋن
قەۋمىنى گوللىغانلىقتىن ،قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلدى﴾((( يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنى ئىنكار قىالتتى ۋە
ئۆزلىرىنىڭ پىرئەۋندىن باشقا پەرۋەردىگارى يوق دەپ ئوياليتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋنگە﴿ :مەن
ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرمەن﴾((( دېگەن ۋاقتىدا ،پىرئەۋن ئۇنىڭغا:
مەندىن باشقا ئۆزىنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دەپ ئويلىغان ئۇ كىشىڭ كىم؟ -دېدى.
سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ مۇشۇنداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ھەتتا سۇددى :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئۇالر پىرئەۋنگە كېلىپ ﷲ تائاال تەرىپىدىن
ۋەھيى قىلىنغان نەرسىلەرنى يەتكۈزگەندىن كېيىن) پىرئەۋن« :ئى مۇسا ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر
كىم؟» دېدى ،مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىمىز شۇنداق زاتتۇركى ،ھەممە نەرسىگە (ئۆزىگە مۇناسىب)
(((
شەكىل ئاتا قىلدى( ،ئاندىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى ،پايدىلىنىدىغان نەرسىلىرىنى) كۆرسەتتى»﴾
دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى بىلەن ئوخشايدۇ -،دېدى.
مەنتىقشۇناش ياكى باشقا ئىلىم ئەھلىدىن بولغان ئالىمالردىن كىمكى :پىرئەۋننىڭ بۇ سوئالى
پەرۋەردىگارىنىڭ قانداق زات ئىكەنلىكى ھەققىدە سورىغان سوئالدۇر -،دەپ قارىسا ،ئۇ شەكسىز
خاتاالشقان بولىدۇ .چۈنكى ،پىرئەۋن (ئاسمان ۋە زېمىننى) ياراتقان بىر زاتنىڭ بارلىقىغا ئىشەنمەستىن،
ئەكسىچە ئۇنىڭغا بارلىق پاكىت ـ ئىسپاتالر كەلتۈرۈلگەن تۇرۇقلۇق ،ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى
پۈتۈنلەي ئىنكار قىلغان تۇرسا ،ئۇ يەنە قانداقمۇ پەرۋەردىگارىنىڭ زادى قانداق زات ئىكەنلىكى ھەققىدە
سوئال سورايدۇ؟
پىرئەۋن مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ھەققىدە سوئال سورىغان ۋاقتىدا ،مۇسا

ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى«﴿ :ئۇ ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى پۈتۈن
مەخلۇقاتالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئەگەر سىلەر ھەقىقىي ئىشىنىدىغان بولساڭالر»﴾ يەنى ئەگەر سىلەردە

ھەقىقىي ئىشەنگۈچى دىل ۋە چۈشەنگۈچى ئاڭ بولىدىغان بولسا ،ئۇ بۇالرنىڭ ھەممىسنى ياراتقۇچى،
بۇالرنىڭ ئىگىسى ۋە بۇالردا خالىغىنىنى قىلغۇچى زاتتۇر .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىالھىنىڭ ھېچ
((( قەسەس سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  50 - 49ـ ئايەتلەر.
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شېرىكى يوقتۇر .ئۇ بارلىق نەرسىلەرنى ،ئاسمان ۋە ئۇنىڭدىكى ھەرىكەتسىز ياكى ھەرىكەتلىنىدىغان
نۇرلۇق يولتۇزالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇنىڭدىكى دېڭىز ،چۆل ـ باياۋانالر ،تاغ ـ دەريا ،دەل ـ دەرەخلەر،
ھايۋانالر ،ئۆسۈملۈكلەر ۋە مېۋىلەرنى ،ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىسىدىكى ھاۋا ،ئۇچار قۇشالرنى ۋە بۇنىڭدىن
باشقا نەرسىلەرنى ياراتتى .بۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنغۇچى ۋە ئۇنىڭغا باش
ئەگكۈچىنەرسىلەردۇر.
بۇ ۋاقىتتا پىرئەۋن قېشىدىكى دۆلەتمەن كىشىلىرىگە قاراپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنى مازاق قىلغان،
مەسخىرە قىلغان ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئاساستا مۇنداق دېدى(«﴿ :ئۇنىڭ جاۋابىنى) ئاڭالۋاتامسىلەر؟»﴾
يەنى سىلەر بۇنىڭ سىلەرگە مەندىن باشقا بىر ئىالھ بار دېگەن گېپىدىن ھەيران قالمىدىڭالرمۇ؟
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى(«﴿ :ئۇ) سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ۋە سىلەرنىڭ ئاتا -
بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر»﴾ يەنى ئۇ سىلەرنى ،پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ زامانىسىدىن بۇرۇن ئۆتكەن
ئاتا ـ بوۋاڭالرنى ياراتقان زاتتۇر.
پىرئەۋن ئادەملىرىگە مۇنداق دېدى«﴿ :سىلەرگە ئەۋەتىلگەن (بۇ) ئەلچى ئەلۋەتتە مەجنۇندۇر»﴾

يەنى ئۇ پىرئەۋندىن باشقا بىر ئىالھنىڭ بارلىقى توغرىسىدىكى دەۋاسىدا ئەقىلسىزدۇر.

مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋن تەرىپىدىن شۈبھىلەندۈرۈلۈپ ،قايمۇقتۇرۇلغان كىشىلەرگە مۇنداق
دېدى(«﴿ :ئۇ) مەشرىقنىڭ ،مەغرىبنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مەخلۇقاتنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .ئەگەر
سىلەر چۈشىنىدىغان بولساڭالر»﴾ يەنى ئۇ ،مەيلى ھەرىكەتلەنمەيدىغان ياكى ھەرىكەتلىنىدىغان
يۇلتۇزالر بولسۇن ،مەشرىقنى يۇلتۇزالرنىڭ چىقىش ئورنى ،مەغرىبنى كىرىپ كېتىش ئورنى قىلدى.
ﷲ تائاال مۇشۇ قانۇنىيەت بىلەن يۇلتۇزالرنى بېكىتتى ۋە بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئەگەر ئۆزىنى سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالر ۋە ئىالھىڭالر دەپ ئويلىغان كىشى قىلغان بۇ دەۋاسىدا راستچىل بولسا ،بۇ ئىشالرنى
تەتۈرىسىگە قىلىپ ،مەشرىقنى يۇلتۇزالرنىڭ كىرىپ كېتىش ئورنى ،مەغرىبنى ئۇالرنىڭ چىقىش ئورنى
قىلىپباقسۇن.
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ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿پەرۋەردىگارى توغرىسىدا ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ،ﷲ نىڭ ئاتا قىلغان پادىشاھلىقى ئۇنى
ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ كەلگەن ئادەم (يەنى نەمرۇد) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەينى زاماندا
ئىبراھىم (ﷲ نىڭ بارلىقىغا دەلىل كۆرسىتىپ) « :مېنىڭ پەرۋەردىگارىم (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ،
(تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيدۇ» دېدى .ئۇ« :مەنمۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيمەن( ،تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيمەن»
دېدى (نەمرۇد ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئىككى ئادەمنى چاقىرتىپ كېلىپ بىرىنى ئۆلتۈردى ،بىرىنى
قويۇپ بەردى) .ئىبراھىم (نەمرۇدنىڭ بۇنداق ھاماقەتلىكىنى كۆرۈپ)« :ﷲ ھەقىقەتەن كۈننى شەرقتىن
چىقىرااليدۇ( ،خۇدالىق دەۋاسى قىلىدىغان بولساڭ) سەن ئۇنى غەربتىن چىقىرىپ باققىن» دېدى.
(بۇنداق پاكىت ئالدىدا) كاپىر ئېغىز ئاچالماي قالدى .ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾((( شۇڭا
پىرئەۋن مەغلۇب بولۇپ ،ھېچقانداق پاكىت كەلتۈرەلمەي قالغاندا ،ئۆزىنىڭ يۈز  -ئابرويىنى ،كۈچىنى ۋە
ھۆكۈمرانلىقىنى ئىشلىتىشكە بۇرۇلۇپ ،بۇنداق قىلىشىم ماڭا پايدا بېرىدۇ ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەسىر
قىلىدۇ دەپ ئويلىدى .ﷲ تائاال پىرئەۋننىڭ بۇ قىلمىشىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:
((( بەقەرە سۈرىسى  258ـ ئايەت.

شۇئەرا سۈرىسى

*******
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀ
پىرئەۋن ئېيتتى« :ئەگەر مەندىن غەيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولساڭ ،سېنى چوقۇم زىندانغا
تاشاليمەن»﴿ .﴾29مۇسا ئېيتتى(« :مېنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىمنى ئىسپاتاليدىغان) روشەن
دەلىل كەلتۈرسەممۇ (زىندانغا تاشالمسەن؟)»﴿ .﴾30پىرئەۋن ئېيتتى« :ئەگەر سۆزۈڭ راست بولسا
روشەن دەلىلىڭنى كەلتۈرگىن»﴿ .﴾31مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋىدى ،ناگاھان ئوپئوچۇق ئەجدىھاغا
ئايالندى﴿ .﴾32مۇسا (قوينىدىن) قولىنى چىقىرىۋىدى ،ناگاھان ئۇ قارىغۇچىالرغا (نۇر چاقناپ
تۇرىدىغان) ئاپئاق بولۇپ كۆرۈندى﴿ .﴾33پىرئەۋن چۆرىسىدىكى (قەۋمنىڭ) چوڭلىرىغا ئېيتتى:
«بۇ ھەقىقەتەن ئۇستا سېھىرگەر ئىكەن﴿ .﴾34ئۇ سېھىر ئارقىلىق سىلەرنى زېمىنىڭالردىن ھەيدەپ
چىقارماقچى( ،بۇ ھەقتە) نېمە مەسلىھەت بېرىسىلەر؟»﴿ .﴾35ئۇالر ئېيتتى(« :ئۇالرنىڭ ئىشىنى) تەخىر
قىلغىن ،شەھەرلەرگە (سېھىرگەرلەرنى) يىغقۇچى كىشىلەرنى ئەۋەتكىن﴿ .﴾36ئۇالر سېنىڭ ھوزۇرۇڭغا
ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ كەلسۇن»﴿.﴾37
پىرئەۋندەلىلۋەئەقلىيپاكىتنىڭئالدىدائاجىزكەلگەندىنكېيىن،مۇسائەلەيھىسساالمنىئۆزىنىڭ
كۈچى ۋە ھوقۇقى بىلەن بېسىقتۇرۇشقا ئۆتۈپ ۋە مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق (مۇسا ئەلەيھىسساالمنى)
جىمىقتۇرماقچى بولۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئەگەر مەندىن غەيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولساڭ ،سېنى
چوقۇم زىندانغا تاشاليمەن»﴾ بۇ ۋاقىتتا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى(«﴿ :مېنىڭ راست پەيغەمبەر
ئىكەنلىكىمنى ئىسپاتاليدىغان) روشەن دەلىل كەلتۈرسەممۇ (زىندانغا تاشالمسەن؟)»﴾ ﴿پىرئەۋن ئېيتتى:
«ئەگەر سۆزۈڭ راست بولسا روشەن دەلىلىڭنى كەلتۈرگىن» ،مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋىدى ،ناگاھان
ئوپئوچۇق ئەجدىھاغا ئايالندى﴾ يەنى ناھايىتى روشەن ھالدا ،پۇتلىرى ،چوڭ ئېغىزى بار ۋە قورقۇنچلۇق

بىر يىالنغا ئايالندى.

﴿مۇسا (قوينىدىن) قولىنى چىقىرىۋىدى ،ناگاھان ئۇ قارىغۇچىالرغا (نۇر چاقناپ تۇرىدىغان) ئاپئاق
بولۇپ كۆرۈندى﴾ يەنى قول خۇددى ئاينىڭ پارچىسىدەك نۇر چاقناپ تۇرىدىغان (ئاپئاق) بولۇپ

كۆرۈندى .پىرئەۋن بەتبەختلىكى بىلەن ئىنكار ۋە تەرسالىق قىلىشقا يۈزلىنىپ ،ئەتراپىدىكى ئادەملىرىنىڭ
كاتتىباشلىرىغا مۇنداق دېدى«﴿ :بۇ ھەقىقەتەن ئۇستا سېھىرگەر ئىكەن﴾ يەنى پىرئەۋن :مۇسا سېھىر
كۆرسىتىشتە ماھىر ئىكەن دەپ ،ئۇالرغا بۇ ئىشنى مۆجىزە ئەمەس ،سېھىر قىلىپ كۆرسەتتى.

ئاندىن پىرئەۋن ئۇالرنى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا قارشى تۇرۇشقا ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىشقا قىزىقتۇرۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ سېھىر ئارقىلىق سىلەرنى زېمىنىڭالردىن ھەيدەپ چىقارماقچى( ،بۇ ھەقتە) نېمە
مەسلىھەت بېرىسىلەر؟»﴾ يەنى ئۇ مۇشۇ ئىشى ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى ئۆزىگە تارتىپ ،قېشىغا
كۆپلىگەن ياردەمچىلەر ۋە ئەگەشكۈچىلەرنى توپالپ ،دۆلىتىڭالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،سىلەردىن
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دۆلىتىڭالرنى تارتىۋالماقچى .شۇڭا سىلەر ماڭا ئۇنىڭ توغرىسىدا قانداق ئىش قىلىشىمغا مەسىلىھەت
بېرىسىلەر؟-دېدى.
﴿ئۇالر ئېيتتى(« :ئۇالرنىڭ ئىشىنى) تەخىر قىلغىن ،شەھەرلەرگە (سېھىرگەرلەرنى) يىغقۇچى
كىشىلەرنى ئەۋەتكىن ،ئۇالر سېنىڭ ھوزۇرۇڭغا ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ
كەلسۇن»﴾ يەنى ئۇالر پىرئەۋنگە :سەن مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئىشىنى دۆلىتىڭنىڭ

شەھەرلىرىدىن ۋە ھەرقايسى رايونلىرىدىن ئۇنىڭغا قارشى تۇرااليدىغان ۋە ئۇ قىلغان سېھىرنى قىالاليدىغان
ناھايىتى ئۇستا سېھىرگەرلەر يىغىلىپ بولغانغا قەدەر كېچىكتۈرگىن( .سېھىرگەرلەر كەلسە) سەن غەلىبە
قىلىسەن ۋە غەلىبە ساڭا مەنسۇپ بولىدۇ -،دېدى .پىرئەۋن بۇالرنىڭ مەسلىھەتىگە قوشۇلدى.
بارلىق كىشىلەرنىڭ بىر مەيدانغا توپلىنىشى ۋە ﷲ تائاالنىڭ مۆجىزىلىرى ،ھۆججەت ـ پاكىتلىرى
كىشىلەرگە كۈپ ـ كۈندۈزدە ئاشكارا بولۇپ مەيدانغا چىقىشى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە
مۇشۇنداق مەسلىھەت بېرىشنى سالدى.

*******
ﰁﰂ ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
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مۇئەييەن كۈندىكى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا سېھىرگەرلەر توپالندى﴿ .﴾38كىشىلەرگە« :سىلەر
يىغىلىپ بولدۇڭالرمۇ؟ ئەگەر سېھىرگەرلەر غالىب چىقسا ئۇالرغا بويسۇنۇشىمىز مۇمكىن» دېيىلدى﴿ 39ـ
 .﴾40سېھىرگەرلەر پىرئەۋننىڭ قېشىغا يېتىپ كەلگەندە ،ئۇالر پىرئەۋنگە« :ئەگەر غەلىبە قىلساق بىزگە
چوقۇم مۇكاپات بېرىلەمدۇ؟» دېدى﴿ .﴾41پىرئەۋن« :ھەئە ،ئۇ چاغدا (سىلەرگە مۇكاپات بېرىلىدۇ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە) سىلەر چوقۇم مېنىڭ يېقىن ئادەملىرىمدىن بولۇپ قالىسىلەر» دېدى﴿ .﴾42مۇسا
ئۇالرغا« :تاشاليدىغان نەرسەڭالرنى تاشالڭالر!» دېدى﴿ .﴾43ئۇالر ئارغامچىلىرىنى ،ھاسسىلىرىنى
تاشلىدى .ئۇالر« :پىرئەۋننىڭ كاتتىلىقى بىلەن قەسەمكى ،بىز شەك ـ شۈبھىسىز غەلىبە قىلىمىز»
دېدى﴿ .﴾44مۇسا ھاسىسىنى تاشلىدى( ،ئۇ ئەجدىھاغا ئايلىنىپ) ئۇالرنىڭ ئويدۇرما نەرسىلىرىنى
يۈتۈۋەتتى﴿ .﴾45سېھىرگەرلەر سەجدىگە باردى﴿ .﴾46ئۇالر« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا  -مۇسا ۋە
ھارۇننىڭ پەرۋەردىگارىغا  -ئىمان ئېيتتۇق» دېدى﴿ 47ـ .﴾48

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن سېھىرگەرلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغان ئىشالر
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مىسىرلىق سېھىرگەرلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغان مۇنازىرىنى
ئەئراف ،تاھا سۈرىلىرىدە ۋە بۇ سۈرىدە بايان قىلدى .بۇنداق قىلىشى مىسىرلىقالر ﷲ نىڭ نۇرىنى (يەنى
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ئىسالم دىنىنى) ئېغىزلىرى (يەنى يالغان  -ياۋىداق بوھتانلىرى) بىلەن ئۆچۈرمەكچى بولغاندا ،كاپىرالر
(بۇنى) يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ ،ﷲ نىڭ ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر .مانا بۇ ،كۇفرى
بىلەن ئىماننىڭ ئىشىدۇر .كۇفرى بىلەن ئىمان قاچانكى ،يۈزمۇ يۈز بولسا ،ئىمان ھامان غەلىبە قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ھەق ئارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز ،ھەق باتىلنى يوقىتىدۇ،
باتىل ناگاھان يوقىلىدۇ( ،ئى كۇففارالر جامائەسى! ﷲنى بالىسى بار ،خوتۇنى بار دەپ) سۈپەتلىگەن
سۆزۈڭالردىن سىلەرگە ۋاي!﴾(((«﴿ ،ھەقىقەت (يەنى ئىسالم) كەلدى ،باتىل (يەنى كۇفرى) يوقالدى.
باتىل ھەقىقەتەن ئوڭاي يوقىلىدۇ» دېگىن﴾(((.
سېھىرگەرلەرمۇ مىسىرنىڭ ھەر قايسى شەھەر رايونلىرىدىن كېلىپ يىغىلدى .ئۇالر شۇ زاماننىڭ
ئەڭ ئۇستا ۋە ماھىر سېھىرگەرلىرى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ سانى ناھايىتىمۇ كۆپ ئىدى .ئۇالرنىڭ سانىنىڭ
قانچىلىك ئىكەنلىكىنى ﷲ تائاال ئۆزى بىلىدۇ .كىشىلەرمۇ شۇ كۈنى (مەيدانغا) توپلىنىشقا ئىنتىلدى
ۋە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر سېھىرگەرلەر غالىب چىقسا ئۇالرغا بويسۇنۇشىمىز مۇمكىن»﴾ يەنى كىشىلەر:
ھەق مەيلى سېھىرگەرلەر تەرەپتە ياكى مۇسا ئەلەيھىسساالم تەرەپتە بولسۇن ،بىز ھەقكە بويسۇنۇشىمىز
مۇمكىن -،دېمىدى( .چۈنكى) خەلق دېگەن پادىشاھىنىڭ دىنىدا بولىدۇ.
﴿سېھىرگەرلەر پىرئەۋننىڭ قېشىغا يېتىپ كەلگەندە﴾ يەنى پىرئەۋنگە چېدىر تىكىلىپ بېرىلدى .ئۇ
خىزمەتچىلىرىنى،ئۇرۇقـتۇغقانلىرىنى،ئەمىرـۋەزىرلىرىنى،دۆلەتنىڭكاتتىباشلىرىنىۋەئەسكەرلىرىنىڭ
ھەممىسىنى يىغقان ئىدى .سېھىرگەرلەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن ئەگەر ئۆزلىرى بۇ ئىشتا غەلىبە
قىلسا ،ئۆزلىرىگە مۇكاپات بېرىشنى ۋە ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ يېقىن كىشىلىرىدىن قىلىشنى تەلەپ قىلىپ
مۇنداق دېدى«﴿ :ئەگەر غەلىبە قىلساق بىزگە چوقۇم مۇكاپات بېرىلەمدۇ؟»﴾ پىرئەۋن ئۇالرغا بۇ جاۋابنى
بەردى«﴿ :ھەئە ،ئۇ چاغدا (سىلەرگە مۇكاپات بېرىلىدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە) سىلەر چوقۇم مېنىڭ يېقىن
ئادەملىرىمدىنبولۇپقالىسىلەر»﴾يەنىسىلەرمېنىڭئەڭيېقىنئادەملىرىمدىنۋەسۆھبەتداشلىرىمدىن
بولۇپ قالىسىلەر .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ماھارەت كۆرسىتىش مەيدانىغا كىردى.
﴿ئۇالر ئېيتتى« :ئى مۇسا! (ھاساڭنى) سەن ئاۋال تاشالمسەن؟ ياكى (ئارغامچا  -ھاسىلىرىمىزنى)
بىز ئاۋال تاشالمدۇق؟» ،مۇسا« :بەلكى سىلەر ئاۋال تاشالڭالر!» دېدى﴾((( بۇ بايان بۇ يەردە
قىسقارتىلىپال ئېلىندى (قىسقارتىۋېتىلدى) .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :تاشاليدىغان
نەرسەڭالرنىتاشالڭالر!»﴾

﴿ئۇالر ئارغامچىلىرىنى ،ھاسسىلىرىنى تاشلىدى .ئۇالر« :پىرئەۋننىڭ كاتتىلىقى بىلەن قەسەمكى،
بىز شەك شۈبھىسىز غەلىبە قىلىمىز» دېدى﴾ يەنى سېھىرگەرلەرنىڭ دېگەن بۇ گېپى كىشىلەرنىڭ

ئىچىدىكى نادانالرنىڭ“ :بۇ ئىش پاالنى كىشىنىڭ ھۆرمىتى بىلەن شۇنداق بولدى ياكى بولىدۇ” دېگەن
سۆزىگەئوخشايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ قىسسىنى ئەئراف سۈرىسىدە بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ھاسا ،ئارغامچىالرنى
تاشالپ كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىنى باغلىدى ،ئۇالرنى (يەنى كىشىلەرنى) قاتتىق چۆچۈتۈۋەتتى ،ئۇالر
((( ئەنبىيا سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  81ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  65ـ ئايەت ۋە  66ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(كىشىلەرنىڭ كۆزلىرىگە) چوڭ (كۆرىنىدىغان) سېھىرنى كۆرسەتتى﴾((( ۋە تاھا سۈرىسىدە مۇنداق بايان
قىلدى(﴿ :ئۇالر تاشلىغان ئىدى) ناگاھان ئۇالرنىڭ ئارغامچىلىرى ،ھاسىلىرى ئۇالرنىڭ سېھرىدىن (يەنى
سېھىرنىڭتەسىرىدىن)ئۇنىڭغاھەرىكەتلىنىپمېڭىۋاتقاندەكتۇيۇلدى(،بۇنىڭدىن)مۇسائۆزىدەقورقۇنچ
ھېسقىلدى،بىز(ئۇنىڭغا)ئېيتتۇقكى«،قورقمىغىن،سەنچوقۇمئۈستۈنلۈكقازىنىسەن،قولۇڭدىكىنى
تاشلىغىن ،ئۇ ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۇتۇۋېتىدۇ ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكىنى
سېھىرگەرلەرنىڭ ھېلىسىدۇر ،سېھىرگەرلەر قەيەرگە بارسا ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدۇ»﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ سۈرىدە مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا ھاسىسىنى تاشلىدى( ،ئۇ ئەجدىھاغا ئايلىنىپ)
ئۇالرنىڭ ئويدۇرما نەرسىلىرىنى يۈتۈۋەتتى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى مىسىر زېمىنىنىڭ

ھەممە تەرەپلىرىدىن يىغىپ كېلىنگەن سېھىرگەرلەرنىڭ تاشلىغان نەرسىلىرىنىڭ بىرىنىمۇ قويماي
پۈتۈنلەييۈتۈۋەتتى.
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ھەقىقەت ئاشكارا بولدى ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرى بەربات
بولدى ،بۇ يەردە ئۇالر (يەنى پىرئەۋن بىلەن قەۋمى) مەغلۇپ بولدى ،خار بولغان ھالدا (شەھەرگە)
قايتتى ،سېھىرگەرلەر سەجدىگە باردى ،ئۇالر دېدى« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق،
مۇسا ۋە ھارۇننىڭ پەرۋەردىگارىغا (ئىمان ئېيتتۇق»)﴾((( پىرئەۋن “غەلىبە قىلىدۇ” دېگەن ئۈمىد
بىلەن ماھارەت مەيدانىغا يىغىپ ئەكەلگەن سېھىرگەرلەرنىڭ مەغلۇب بولۇشى بولسا ،ھېچقانداق باھانە
ـ سەۋەب كۆرسىتىشكە ئورۇن قويمايدىغان كاتتا بىر ئىش ،پاكىت ۋە كۈچلۈك ھۆججەت بولدى.
سېھىرگەرلەر مۇشۇنداق ھەل قىلغۇچ بىر پەيتتە مۇساغا ئىمان ئېيتتى ۋە ئۇنىڭغا بويسۇندى .مۇسا ۋە
ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرنى ھەقىقەت ۋە مۆجىزە بىلەن ئەۋەتكەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ﷲ
تائاالغا سەجدە قىلدى .پىرئەۋن بولسا ،ھېچكىم قالمىغان سەت رەسۋاچىلىققا چۈشۈپ قالدى.
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پىرئەۋنگە ﷲ تائاالنىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ھەممە كىشىلەرنىڭ لەنىتى بولسۇن! پىرئەۋن
يېڭىلگەندىن كېيىن چوڭلۇق ،تەرسالىق ،تۆھمەت ۋە تۇزكورلۇق قىلىشقا ئۆتۈپ ،ئۇالرغا تەھدىد
سېلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇ چوقۇم سىلەرگە سېھىرنى ئۆگەتكەن چوڭۇڭالر
ئىكەن ،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 ،سىلەر قايسىمىزنىڭ (يەنى مېنىڭ ياكى مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ) ئازابىنىڭ ئەڭ قاتتىق
ۋە ئەڭ ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىسىلەر»﴾(((﴿ ،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﴾(((.

*******
((( ئەئراف سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  69 - 66ـ ئايەتكىچە.
((( ئەئراف سۈرىسى  122 - 118ـ ئايەتكىچە.
((( تاھا سۈرىسى  71ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
پىرئەۋن« :مەن رۇخسەت قىلماي تۇرۇپ سىلەر مۇساغا ئىمان ئېيتتىڭالر ،ئۇ چوقۇم سىلەرگە
سېھىرنىئۆگەتكەنباشلىقىڭالرئىكەن(،سىلەرنىقانداقجازااليدىغانلىقىمنى)ئۇزۇنغاقالمايبىلىسىلەر،
قولۇڭالرنى ،پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئوڭ ـ چەپ قىلىپ (يەنى ئوڭ قولۇڭالر بىلەن سول پۇتۇڭالرنى ياكى
سول قولۇڭالر بىلەن ئوڭ پۇتۇڭالرنى) كېسىمەن ،ھەممىڭالرنى چوقۇم دارغا ئاسىمەن» دېدى﴿.﴾49
سېھىرگەرلەر(« :بۇنىڭدىمۇ بىزگە) ھېچ زىيان يوق ،بىز ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا
قايتقۇچىالرمىز.بىزمۇساغاھەممىدىنبۇرۇنئىمانئېيتقۇچىالربولغانلىقىمىزئۈچۈن،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ
خاتالىقلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلىشىنى ئەلۋەتتە ئۈمىد قىلىمىز» دېدى﴿ 50ـ .﴾51

پىرئەۋن بىلەن سېھىرگەرلەرنىڭ ئارىسىدا بولغان ئىشالر
پىرئەۋن سېھىرگەرلەرگە تەھدىد سالدى .سالغان تەھدىدى ئۇنىڭغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ
كەلمىدى .پىرئەۋن ئۇالرغا تەھدىد سالغانسېرى ئۇالرنىڭ (ﷲ تائاالغا بولغان) ئىمانى ۋە بويسۇنۇشى
تېخىمۇ كۈچەيدى .سەۋەبى ئۇالرنىڭ دىللىرىدىن كۇپۇرلۇقنىڭ پەردىسى كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن ئىدى.
ئۇالر قەۋمى بىلمىگەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن نەرسىنى پەقەت ﷲ تائاال ياردەم بەرگەن
ۋە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتتە ئۆزىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش
ئۈچۈن پاكىت قىلىپ بەرگەن كىشىنىڭال مەيدانغا چىقىرااليدىغان بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى ئۆزلىرىنىڭ
سېھىرگەرلىككە دائىر بىلىملىرى ئارقىلىق چۈشىنىپ يەتكەن ئىدى.
شۇڭا پىرئەۋن ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :مەن رۇخسەت قىلماي تۇرۇپ سىلەر مۇساغا ئىمان
ئېيتتىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتماقچى بولغاندا مەندىن رۇخسەت سورىشىڭالر الزىم

ئىدى .مېنىڭ مەسلىھەتىمنى ئالماستىن ئىمان ئېيتساڭالر بولمايتتى .مەن سىلەرگە رۇخسەت قىلسام،
ئاندىن ئىمان ئېيتىشىڭالر ،بولمىسا ئېيتماسلىقىڭالر كېرەك ئىدى .چۈنكى ،مەن (بارلىق كىشى ماڭا
بويسۇنىدىغان)ھاكىممەن.

﴿ئۇچوقۇمسىلەرگەسېھىرنىئۈگەتكەنباشلىقىڭالرئىكەن(،سىلەرنىقانداقجازااليدىغانلىقىمنى)
ئۇزۇنغا قالماي بىلىسىلەر﴾ يەنى بۇ ،ئۇنىڭ ئورۇنسىز ئىكەنلىكىنى ھەممە كىشى بىلىدىغان پىرئەۋننىڭ

قىلغان چوڭچىلىقىدۇر .چۈنكى ،سېھىرگەرلەر ئۇ كۈندىن بۇرۇن مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر يەرگە
كېلىپ باقمىغان تۇرسا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم قانداق قىلىپ ئۇالرغا سېھىر ئۆگەتكەن (سېھىرگەرلەرنىڭ
باشلىقى) بولسۇن؟ ئازراق ئەقلى بار كىشى بۇ گەپنى ھەرگىزمۇ دېمەيدۇ.

ئاندىنپىرئەۋنئۇالرغائۇالرنىڭقوللىرىنىۋەپۇتلىرىنىكېسىۋېتىدىغانلىقىۋەدارغائاسىدىغانلىقى
بىلەن تەھدىد سېلىپ مۇنداق دېدى﴿ :قولۇڭالرنى ،پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئوڭ – چەپ قىلىپ (يەنى ئوڭ
قولۇڭالر بىلەن سول پۇتۇڭالرنى ياكى سول قولۇڭالر بىلەن ئوڭ پۇتۇڭالرنى) كېسىمەن ،ھەممىڭالرنى
چوقۇم دارغا ئاسىمەن»﴾.
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سېھىرگەرلەر مۇنداق دېدى(«﴿ :بۇنىڭدىمۇ بىزگە) ھېچ زىيان يوق﴾ يەنى بۇ بىزگە ھېچقانداق
زىيان كەلتۈرەلمەيدۇ .بىز بۇنىڭغا پەرۋا قىلمايمىز.
﴿بىز ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز﴾ يەنى ئاخىر قايتىدىغان جاي بولسا
ﷲ تائاال تەرىپىدۇر .ﷲ تائاال كىشىنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقارمايدۇ .ئۇنىڭغا سېنىڭ
بىزگە قىلغان قىلمىشلىرىڭمۇ مەخپىي قالمايدۇ .ئۇ پات ئارىدا بىزگە تولۇق ئەجىر بېرىدۇ.
شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېدى﴿ :بىز مۇساغا ھەممىدىن بۇرۇن ئىمان ئېيتقۇچىالر بولغانلىقىمىز ئۈچۈن،
پەرۋەردىگارىمىزنىڭخاتالىقلىرىمىزنىمەغپىرەتقىلىشىنىئەلۋەتتەئۈمىدقىلىمىز»﴾يەنىبىزقىبتىقەۋمى

ئىچىدە بۇرۇن ئىمان ئېيتقانالردىن بولغانلىقىمىز ئۇچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ بىزنىڭ بۇندىن بۇرۇن قىلىپ
سالغانگۇناھلىرىمىزنىۋەسېنىڭبىزنىمەجببۇرلىشىڭئارقىسىداسېھىركۆرسەتكەنلىكىمىزنىمەغپىرەت
قىلىشنى (ئەلۋەتتە) ئۈمىد قىلىمىز .شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.

*******
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
بىز مۇساغا« :كېچىدە بەندىلىرىمنى (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى) ئېلىپ ئاتالنغىن .سىلەر
ئەلۋەتتە قوغلىنىسىلەر( ،يەنى پىرئەۋن ئۆز قەۋمى بىلەن سىلەرنى قوغالپ چىقىدۇ)» دەپ ۋەھيى
قىلدۇق﴿ .﴾52پىرئەۋن شەھەرلەرگە (ئەسكەر) توپلىغۇچىالرنى ئەۋەتتى﴿( .﴾53پىرئەۋن ئېيتتىكى)
«بۇ كىشىلەر ھەقىقەتەن بىر ئوچۇم ئادەملەردۇر﴿ .﴾54ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى كەلتۈرۈپ
قويدى﴿ .﴾55بىز ھەقىقەتەن ئېھتىياتچان جامائەمىز»﴿ .﴾56بىز ئۇالرنى (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ
قەۋمىنى) باغالردىن ،بۇالقالردىن ،خەزىنىلەردىن ۋە ئېسىل تۇرالغۇدىن ئايرىۋەتتۇق﴿ 57ـ  .﴾58شۇنداق
قىلىپ ئۇالرنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا مىراس قىلىپ بەردۇق﴿.﴾59

ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ مىسىردىن چىقىپ كېتىشى
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مۇسا ئەلەيھىسساالم مىسىردا خېلى ئۇزۇن بىر مەزگىلگىچە تۇردى .مۇسا ئەلەيھىسساالم مىسىردا
تۇرغان شۇ ۋاقىتالردا پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە ﷲ تائاالنىڭ ھۆججەت ـ پاكىتلىرىنى كەلتۈردى.
ئۇالر (شۇ ھۆججەت ـ پاكىتالرنىڭ ئالدىدىمۇ) يەنىال چوڭلۇق ۋە تەرسالىق قىلدى( .شۇڭا) ئۇالر پەقەت
ئازاب ۋە جازاغا اليىق بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى
ئېلىپ كېچىدە مىسىردىن چىقىپ كېتىشكە ۋە ئۆزى تەرەپتىن قەيەرگە ئېلىپ بېرىشقا بۇيرۇلسا ،ئۇالرنى
شۇ يەرگە ئېلىپ بېرىشقا بۇيرۇدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارى بۇيرۇغان ئىشنى قىلدى .ئىسرائىل
ئەۋالدى پىرئەۋننىڭ قەۋمىدىن نۇرغۇنلىغان زىبۇ زىننەتلەرنى ئارىيەتكە ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئېلىپ چىقىپ كەتتى.
كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنى (مىسىردىن) ئېلىپ

شۇئەرا سۈرىسى

چىقىپ كەتكەن ۋاقىت ئاي تۇغقان ۋاقىت ئىدى -،دەيدۇ .ئەمما مۇجاھىد :ئۇ كېچىسى ئاي تۇتۇلۇپ
قالغان ئىدى -،دەيدۇ .توغرىسىنى بىلگۈچى ﷲ تائاالدۇر.
مۇسا ئەلەيھىسساالم يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى سورىغاندا،
ئىسرائىل ئەۋالدى قەۋمىدىن بولغان بىر قېرى ئايال ئۇنىڭغا قەبرىنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ بەردى .مۇسا
ئەلەيھىسساالم تاۋۇتنى ئىسرائىل ئەۋالدى بىلەن بىللە كۆتۈردى .بەزى رىۋايەتتە تاۋۇتنى مۇسا ئەلەيھىسساالم
ئۆزىال كۆتۈرگەن دەپ بايان قىلىندى .يۈسۈف ئەلەيھىسساالم ۋاپاتىدىن بۇرۇن ئەگەر ئىسرائىل ئەۋالدى
مىسىردىن چىقىپ كەتسە ،ئۆزىنىڭ تاۋۇتىنى ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئېلىپ چىقىپ كېتىشكە ۋەسىيەت
قىلغان ئىكەن .ئەتىسى تاڭ ئاتقاندا (شەھەردە ئىسرائىل ئەۋالدىدىن) بىرمۇ ئادەمنىڭ قالمىغانلىقى
كۆرگەن پىرئەۋن ناھايىتى ئاچىققالندى .ﷲ تائاالنىڭ پىرئەۋننى ھاالك قىلىشتىن ئىبارەت ھۆكمى
بولغانلىقى ئۈچۈن ،پىرئەۋننىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىغا بولغان قاتتىق غەزىپى ئۇنى ئەسكەر توپالپ كېلىش
ئۈچۈن ،بارلىق ئاتارمەن ،چاپارمەنلىرىنى تېزال شەھەرگە ئەۋەتىشكە سەۋەبچى بولدى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدە
مۇنۇالرنى ئېالن قىلدى«﴿ :بۇ كىشىلەر ھەقىقەتەن بىر ئوچۇم ئادەملەردۇر﴾ يەنى ئازغىنا كىشىلەردۇر.
﴿ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى كەلتۈرۈپ قويدى﴾ يەنى ئۇالر دائىم بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى
كەلتۈرۈپ قويىدۇ﴿ .بىز ھەقىقەتەن ئېھتىياتچان جامائەمىز»﴾ يەنى بىز ھەر قانداق چاغدا ئۇالرنىڭ
يامانلىقلىرىدىن ئېھتىيات قىلىپ تۇرۇشىمىز الزىم.
بىر تۈركۈم سەلەپ ئالىملىرى بۇ ئايەتنى باشقا بىر خىل قىرائەت بىلەن ئوقۇپ ،بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :پىرئەۋن :بىز قورالالنغان كىشىلەردۇرمىز .مەن ئۇالرنىڭ ئەسلى ـ ۋەسلىنى قويماي
يوقاتماقچىمەن -،دېگەن ئىدى( .لېكىن) ئىسرائىل ئەۋالدىغا يۈرگۈزمەكچى بولغان جازا بىلەن ئۆزى ۋە
ئەسكەرلىرى جازاالندى دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ.
﴿بىز ئۇالرنى (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنى) باغالردىن ،بۇالقالردىن ،خەزىنىلەردىن ۋە
ئېسىل تۇرالغۇدىن ئايرىۋەتتۇق﴾ يەنى ئۇالر مۇشۇ نېمەتلەردىن ئايرىلىپ جەھەننەمگە كىردى .ئۇالر شۇ

ئېسىل تۇرالغۇالرنى ،باغۇ ـ بوستانالرنى ،دەرياالرنى ،مال ـ دۇنياالرنى ،رىزىقالرنى ،پادىشاھلىقنى ۋە
كاتتا شان ـ شۆھرەتلىرىنى دۇنيادا قالدۇرۇپ كەتتى.
﴿شۇنداق قىلىپ ئۇالرنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا مىراس قىلىپ بەردۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :بوزەك قىلىنغان قەۋمنى (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى) بىز بەرىكەتلىك قىلغان (شام) زېمىنىنىڭ
شەرق تەرەپلىرىگە ۋە غەرب تەرەپلىرىگە (يەنى ھەممە تەرەپكە) ۋارىس قىلدۇق .ئىسرائىل ئەۋالدى
سەۋر قىلغانلىقلىرى 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﴾(((﴿ ،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 – قۇۋۋەتكە ئىگە قىلماقچىمىز ،بىز پىرئەۋنگە،
(ۋەزىرى) ھامانغا ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئۇالر (يەنى بوزەك قىلىنغانالر) دىن قورقىدىغان نەرسىنى (يەنى
((( ئەئراف سۈرىسى  137ـ ئايەت.
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ئىسرائىل ئەۋالدىنى مىسىرغا ھۆكۈمران قىلىشنى) كۆرسىتىمىز﴾(((.

*******
ﰎﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ئۇالر (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قوشۇنى) ئۇالرنى كۈن چىققان چاغدا قوغالپ چىقتى﴿.﴾60
ئىككى توپ (يەنى پىرئەۋن توپى بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ توپى) بىر  -بىرىنى كۆرۈپ تۇرۇشقان
چاغدا ،مۇسانىڭ ئادەملىرى« :ئۇالر( :يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنى) بىزگە چوقۇم يېتىشىۋالىدىغان
بولدى» دېدى﴿ .﴾61مۇسا ئېيتتى« :ئۇنداق بولمايدۇ (يەنى ھەرگىز يېتىشەلمەيدۇ) پەرۋەردىگارىم
ھەقىقەتەن مەن بىلەن بىللە ،مېنى (قۇتۇلۇش يولىغا) باشاليدۇ»﴿ .﴾62بىز مۇساغا« :ھاساڭ بىلەن
دەرياغا ئۇرغىن» دەپ ۋەھيى قىلدۇق( ،مۇسا ھاسىسى بىلەن ئۇرۇۋېدى) دەريا يېرىلدى( ،ھەر بىر
يېرىلغان) قىسمى چوڭ تاغدەك بولۇپ قالدى﴿ .﴾63ئىككىنچى بىر گۇرۇھنى بۇ يەرگە يېقىنالشتۇردۇق
(يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنىنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئارقىسىدىن دەرياغا كىرگۈزدۇق)﴿ .﴾64مۇسا
بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى پۈتۈنلەي قۇتقۇزدۇق﴿ .﴾65ئاندىن ئىككىنچى گۇرۇھنى (يەنى پىرئەۋن
بىلەن قەۋمىنى) غەرق قىلدۇق﴿ .﴾66بۇنىڭدا (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ غەرق بولۇشىدا)
ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾67سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەنغالىبتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾68

پىرئەۋننىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ كەينىدىن قوغلىشى ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ
قەۋمىنىڭ سۇغا چۆكتۈرۈلۈشى
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نۇرغۇنلىغانتەپسىرشۇناسالر:پىرئەۋنباشلىقالر،ۋەزىرلەر،كاتتىالر،پېشقەدەملەرۋەئەسكەرلەردىن
ئىبارەت شۇ چاغدىكى مىسىر دۆلىتىنىڭ يۇقىرى تەبىقىلىق كىشىلەردىن تەركىپ تاپقان ،زور كۆلەمدىكى
ناھايىتى چوڭ قوشۇننىڭ ئىچىدە ئۇالرنى قوغالپ چىقتى -،دەيدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قوشۇنى) ئۇالرنى كۈن چىققان چاغدا قوغالپ چىقتى﴾ يەنى
پىرئەۋن ئادەملىرى بىلەن ئۇالرغا كۈن چىققاندا يېتىشىۋالدى.
﴿ئىككى توپ (يەنى پىرئەۋن توپى بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ توپى) بىر  -بىرىنى كۆرۈپ
تۇرۇشقان چاغدا ،مۇسانىڭ ئادەملىرى« :ئۇالر( :يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنى) بىزگە چوقۇم
يېتىشىۋالىدىغان بولدى» دېدى﴾ ئۇالرنىڭ بۇنداق دېيىشىدىكى سەۋەب ،ئۇالر يۈرۈپ قۇلزۇم دېڭىزىنىڭ
((( قەسەس سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.

شۇئەرا سۈرىسى

قىرغىقىغا بېرىپ قالغان ئىدى .ئۇالرنىڭ ئالدىدا دېڭىز بولۇپ( ،ئارقىسىدىن) پىرئەۋن ئەسكەرلىرى
بىلەن يېتىشىۋااليال دېگەن ئىدى .شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر( :يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنى)
بىزگە چوقۇم يېتىشىۋالىدىغان بولدى»﴾.
﴿مۇسا ئېيتتى« :ئۇنداق بولمايدۇ (يەنى ھەرگىز يېتىشەلمەيدۇ) پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن مەن
بىلەن بىللە ،مېنى (قۇتۇلۇش يولىغا) باشاليدۇ»﴾ يەنى سىلەر ئەندىشە قىلغان نەرسىدىن كىچىككىنىمۇ

يۈز بەرمەيدۇ .چۈنكى ،ماڭا سىلەرنى مۇشۇ يەردىن ئېلىپ مېڭىشقا بۇيرۇغان زات ﷲ تائاالدۇر .ﷲ
تائاال ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ .ھارۇن ئەلەيھىسساالم بىلەن يۇشەئ ئىبنى نۇن توپنىڭ بېشىدا
ئىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋننىڭ ئائىلە تاۋاباتىدىن ئىمان ئېيتقان كىشى توپنىڭ ئارقىسىدا
ئىدى .نۇرغۇنلىغان تەپسىرشۇناسالر :ئۇالر نېمە قىلىشلىرىنى بىلەلمەي گاڭگىراپ قېلىشتى .يۈشەئ ئىبنى
نۇن ياكى پىرئەۋننىڭ ئائىلە تەۋەسىدىن ئىمان ئېيتقان كىشى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! پەرۋەردىگارىڭ سېنى مۇشۇ يەردىن مېڭىشىڭغا بۇيرۇغانمۇ؟ -دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم:
ھەئە -،دېدى .پىرئەۋن ئەسكەرلىرى بىلەن ئۇالرغا بارغانچە يېقىنلىشىپ كېلىۋاتاتتى .ئارىلىقتا پەقەت
ئازغىنا مۇساپە قالغان ئىدى .بۇ ۋاقتىدا ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ھاسىسى بىلەن
دېڭىزنى ئۇرۇشقا بۇيرۇدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم دېڭىزنى ھاسىسى بىلەن ئۇردى ۋە :ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى
بىلەن يېرىلغىن! -دېدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز مۇساغا« :ھاساڭ بىلەن دەرياغا ئۇرغىن» دەپ ۋەھيى
قىلدۇق( ،مۇسا ھاسىسى بىلەن ئۇرۇۋېدى) دەريا يېرىلدى( ،ھەر بىر يېرىلغان) قىسمى چوڭ تاغدەك
بولۇپ قالدى﴾ ئىبنى ئابباس :دېڭىز (ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ) ھەر بىر قەبىلىسىگە بىردىن جەمى ئون

ئىككى يولغا بۆلۈندى -،دېدى .سۇددى ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ سۆزىگە :دېڭىزنىڭ ئۈستىگە ئېچىلغان بۇ
يولدا ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىنى كۆرۈپ مېڭىشى ئۈچۈن دەرىزىلەر ئېچىلدى .سۇ توختىغان يېرىدە خۇددى
تامدەكال بولۇپ تۇردى -،دېگەنلەرنى قوشۇپ قويدى.
ﷲ تائاال دېڭىزنىڭ يۈزىگە شامالنى ئەۋەتتى ـ دە ،شامال دېڭىزنىڭ يۈزىنى سىپاپ ئۆتۈپ
كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،دېڭىزنىڭ يۈزى يەر يۈزىدەك قۇرۇق ھالەتكە كەلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :بىز شەك  -شۈبھىسىز مۇساغا ۋەھيى قىلدۇقكى« ،سەن مېنىڭ بەندىلىرىمنى
كېچىدە (مىسىردىن) ئېلىپ چىقىپ كەت ،سەن (ھاساڭنى) دېڭىزغا ئۇرۇپ ئۇالرغا بىر قۇرۇق يول
ئېچىپ بەرگىن( ،پىرئەۋننىڭ ئارقاڭدىن قوغالپ) يېتىۋېلىشىدىن قورقمىغىن( ،دېڭىزدا غەرق بولۇپ
كېتىشتىنمۇ)قورقمىغىن»﴾(((.

﴿ئىككىنچى بىر گۇرۇھنى بۇ يەرگە يېقىنالشتۇردۇق (يەنى پىرئەۋن بىلەن قوشۇنىنى ئىسرائىل
ئەۋالدىنىڭ ئارقىسىدىن دەرياغا كىرگۈزدۇق) ،مۇسا بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى پۈتۈنلەي قۇتقۇزدۇق،
ئاندىن ئىككىنچى گۇرۇھنى (يەنى پىرئەۋن بىلەن قەۋمىنى) غەرق قىلدۇق﴾ يەنى بىز مۇسا ئەلەيھىسساالم،

ئىسرائىلئەۋالدىۋەئۇالرنىڭدىنىغائەگەشكەنكىشىلەرنىڭئىچىدىنبىرسىنىمۇسۇداھاالكقىلىۋەتمەي
قۇتۇلدۇردۇق ،ئەمما پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنى بولسا ،بىرىنىمۇ قويماي سۇدا ھاالك قىلدۇق.

﴿بۇنىڭدا (يەنى پىرئەۋن بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ غەرق بولۇشىدا) ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار﴾
((( تاھا سۈرىسى  77ـ ئايەت.
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يەنى مۇشۇ قىسسىدا ،ئۇنىڭدا يۈز بەرگەن ئاجايىب ئىشالردا ۋە ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە قىلغان
ياردەملىرىدە( ،ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىغا ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە) ئەلۋەتتە،
كەسكىن دەلىل ـ ئىسپاتالر ۋە كاتتا ھېكمەتلەر باردۇر.
﴿ئۇالرنىڭتولىسىئىمانئېيتقۇچىبولمىدى،سېنىڭپەرۋەردىگارىڭھەقىقەتەنغالىبتۇر،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.

*******
ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥ
ئۇالرغا ئىبراھىمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىن﴿ .﴾69ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە« :نېمىگە
ئىبادەت قىلىسىلەر؟» دېدى﴿ .﴾70ئۇالر« :بۇتالرغا ئىبادەت قىلىمىز ،بۇ ئىبادەتنى داۋاالشتۇرىمىز»
دېيىشتى﴿ .﴾71ئىبراھىم ئېيتتى« :دۇئا قىلغان چېغىڭالردا ئۇالر (دۇئايىڭالرنى ئاڭالمدۇ؟)﴿ .﴾72يا
سىلەرگە پايدا يەتكۈزەلەمدۇ؟ يا زىيان يەتكۈزەلەمدۇ؟»﴿ .﴾73ئۇالر ئېيتتى« :ئۇنداق ئەمەس ،ئاتا
 بوۋىلىرىمىزنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى بايقىدۇق»﴿ .﴾74ئىبراھىم ئېيتتى« :ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ!سىلەرنىڭ ئىبادەت قىلغىنىڭالر نېمە؟﴿ .﴾75سىلەرنىڭ ئەڭ قەدىمكى ئەجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادەت
قىلغىنى نېمە؟﴿ .﴾76ئۇالر (يەنى بۇتالر) مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر ،پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
(مېنىڭپەرۋەردىگارىمدۇر)﴿.﴾77

اﷲ تائاالنىڭ دوستى بولغان ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ شېرىكنى تاشالشقا
قىلغان ۋەز ـ نەسىھىتى
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بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،دوستى ۋە ھەق تەرەپدارلىرىنىڭ يول
باشالمچىسى بولغان ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا بەرگەن خەۋىرىدۇر .ﷲ تائاال پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىخالس قىلىشى ،ھەممە ئىشىنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇشى،
شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشى ،شېرىكتىن ۋە مۇشرىكالردىن ئادا ـ جۇدا بولۇش
ئىشلىرىدا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىشلىرى ئۈچۈن ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ خەۋىرىنى ئۇالرغا سۆزلەپ بېرىشكە بۇيرۇدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا كىچىك
ۋاقتىدىن باشالپ ھىدايەت ئاتا قىلغان بولۇپ ،ئۆسمۈرلۈك چېغىدىال قەۋمىنىڭ بۇتالرنى ﷲ تائاالغا
قوشۇپ ئىبادەت قىلىشىنى ئەيىبلەيتتى .ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ خەۋىرىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە« :نېمىگە ئىبادەت قىلىسىلەر؟» دېدى﴾ يەنى
سىلەرنىڭ چوقۇنۇۋاتقان بۇ نەرسەڭلەر زادى نېمە؟

شۇئەرا سۈرىسى

﴿ئۇالر« :بۇتالرغا ئىبادەت قىلىمىز ،بۇ ئىبادەتنى داۋاالشتۇرىمىز» دېيىشتى﴾ يەنى بىز بۇتالرغا
ئىبادەت قىلىمىز ۋە ئۇالرغا دۇئا قىلىپ تۇرىمىز.
﴿ئىبراھىم ئېيتتى« :دۇئا قىلغان چېغىڭالردا ئۇالر (دۇئايىڭالرنى ئاڭالمدۇ؟) ،يا سىلەرگە پايدا
يەتكۈزەلەمدۇ؟ يا زىيان يەتكۈزەلەمدۇ؟» ،ئۇالر ئېيتتى« :ئۇنداق ئەمەس ،ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ شۇنداق
قىلغانلىقىنى بايقىدۇق»﴾ يەنى ئۇالر بۇتلىرىنىڭ ھېچ ئىش قىاللمايدىغانلىقىنى ،ئۇالر پەقەت ئاتا ـ

بوۋىلىرىنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈنال ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن پاالقشىپ
ماڭىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتى .بۇ ۋاقىتتا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :ئېيتىپ
بېقىڭالرچۇ! سىلەرنىڭ ئىبادەت قىلغىنىڭالر نېمە؟ سىلەرنىڭ ئەڭ قەدىمكى ئەجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادەت
قىلغىنى نېمە؟ ئۇالر (يەنى بۇتالر) مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر ،پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى (مېنىڭ
پەرۋەردىگارىمدۇر)﴾ يەنى ئەگەر بۇ بۇتالرنىڭ قولىدىن بىر ئىش كەلسە ،ماڭا يامانلىق قىلسۇن .چۈنكى،

مەن ئۇالرنىڭ دۈشمىنى ،مەن ئۇالرغا پەرۋا قىلمايمەن ۋە ئۇالر توغرىىسىدا ئويالپمۇ قويمايمەن.

ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەن
ﷲ غا تەۋەككۇل قىلدىم (يەنى ﷲ غا يۆلەندىم ،سىلەرگە پەرۋا قىلمايمەن) .سىلەر بۇتلىرىڭالر بىلەن
بىرلىكتە (مېنى قەستلەيدىغان) ئىشىڭالرنى قارار قىلىۋېرىڭالر ،ئىشىڭالر سىلەرگە تۇتۇق بولۇپ قالمىسۇن
(يەنى مېنى قەستلەيدىغان ئىشىڭالر ئاشكارا بولسۇن) ،ئاندىن مېنى بىردەممۇ كېچىكتۈرمەي ،مېنىڭ
ھەققىمدە(خالىغىنىڭالرنى)ئىجراقىلىۋېرىڭالر﴾(((.
ﷲ تائاال ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەنلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :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 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 ھېچ كىشىگە قىلچە زۇلۇم قىلمايدۇ)﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم شۇالردەك قەۋمىنىڭ ئىالھلىرىدىن ئادا ـ جۇدا بولغانلىقىنى جاكارالپ
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ شېرىكى بولۇش ھەققىدە ﷲ سىلەرگە ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگەن
بۇتالرنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتساڭالر ،سىلەرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن
مەن قانداقمۇ قورقاتتىم!﴾﴿ (((،ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىللە بولغان (مۆمىنلەر) سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان
نەمۇنىدۇر ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە« :ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲنى قويۇپ ئىبادەت
قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامىز ،بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر
يالغۇز بىر ﷲغا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ» دېدى﴾(((.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن مەن راستال
((( يۇنۇس سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  56 - 54ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى  81ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئادا ـ جۇدامەن ،پەقەت مېنى ياراتقان ﷲ مېنى (توغرا يولغا) باشاليدۇ» ،ئىبراھىم كەلىمە تەۋھىدنى
ئەۋالدىدىن (شېرىك كەلتۈرگەنلەر) ئىمانغا قايتسۇن دەپ ئەۋالدى ئىچىدە قالدۇرۇپ كەتتى﴾((( يەنى
«الئىالھە ئىللەلالھۇ» نى قالدۇرۇپ كەتتى.

*******
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ئۇ مېنى ياراتقان ،ئۇ مېنى ھىدايەت قىلىدۇ﴿ .﴾78ئۇ مېنى تاماق بىلەن تەمىنلەيدۇ ،ئۇسسۇلۇق
بىلەن تەمىنلەيدۇ﴿ .﴾79ئاغرىپ قالسام ئۇ مېنى ساقايتىدۇ﴿ .﴾80ئۇ مېنى قەبزى روھ قىلىدۇ ،كېيىن يەنە
تىرىلدۈرىدۇ﴿ .﴾81قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى مەغپىرەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن﴿.﴾82

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتىنى ۋە مېھرىبانلىقىنى
بايان قىلىشى
يەنى مەن تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىلغان زاتقا ئىبادەت قىلىمەن:
﴿ئۇ مېنى ياراتقان ،ئۇ مېنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ (ھەممە نەرسىنى) ياراتقان ،ئورۇنالشتۇرغان
ۋە مەخلۇقاتالرنى ئۆزى تەرەپكە باشلىغان زاتتۇر .ھەممە نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرغىنى بويىچە
ماڭىدۇ .ﷲ تائاال خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ ،خالىغان كىشىنى ئازدۇرۇۋېتىدۇ.
﴿ئۇ مېنى تاماق بىلەن تەمىنلەيدۇ ،ئۇسسۇلۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ﴾ يەنى ئۇ مېنى ياراتقان،
ئاسماننىڭ ۋە زېمىننىڭ سەۋەبلىرىنى بويسۇندۇرۇپ بېرىش بىلەن ماڭا رىزىق بەرگەن زاتتۇر .ﷲ تائاال
(سۇغا ئېھتىياجلىق بولغان يەرلەرگە) بۇلۇتنى سۈرۈپ ،سۇ چۈشۈرۈپ ،شۇ سۇ بىلەن زېمىننى ياشارتتى،
شۇ سۇ بىلەن بەندىلىرىگە ھەر خىل مېۋىلەردىن رىزىق چىقاردى .ئۆزى ياراتقان نۇرغۇنلىغان ئىنسانالرنى
ۋە ھايۋانالرنى سۇغىرىش ئۈچۈن تاتلىق سۇ چۈشۈردى.
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﴿ئاغرىپ قالسام ئۇ مېنى ساقايتىدۇ﴾ يەنى ئاغرىپ قېلىش ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ،ئۇنىڭ
ھۆكمى ۋە ئۇنىڭ يارىتىشى بىلەن بولسىمۇ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئەدەب يۈزىسىدىن (ﷲ تائاال مېنى
ئاغرىتىپ قويسا دەپ) ئاغرىتىپ قويۇشنى ﷲ تائاالغا نىسبەت بەرمەستىن« ،ئاغرىپ قالسام» دەپ
ئاغرىپ قېلىشنى ئۆزىگە نىسبەت بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە ناماز ئوقۇغان كىشىنى مۇنداق دېيشكە بۇيرۇدى﴿ :بىزنى توغرا يولغا
باشلىغىن ،غەزىپىڭگە يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس ،سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا
(باشلىغىن)!﴾((( يەنى بۇ ئايەتتە توغرا يولغا باشالش ۋە ئىنئام قىلىشالر ﷲ تائاالغا نىسبەت بېرىلدى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  28 - 26ـ ئايەتكىچە.
((( فاتىھە سۈرىسى  7 - 6ـ ئايەتلەر.

شۇئەرا سۈرىسى

ئەدەب يۈزىسىدىن ئايەتتە كىمنىڭ غەزەپ قىلغانلىقى بايان قىلىنمىدى .ئازغۇنلۇق قىلىش بولسا،
بەندىلەرگە نىسبەت بېرىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە جىنالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلدى﴿ :بىز (جىنالر جامائەسى)
زېمىندىكىلەرگە يامانلىق ئىرادە قىلىندىمۇ ياكى پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ياخشىلىق ئىرادە قىلدىمۇ؟
بىلمەيمىز﴾((( يەنى (ئايەتتە يامانلىقتا يامانلىقنى ئىرادە قىلغۇچى ئوچۇق تىلغا ئېلىنمىدى .ئەمما
ياخشىلىقتا “ياكى پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ياخشىلىق ئىرادە قىلدىمۇ؟” دەپ پەرۋەردىگارنى ئوچۇق تىلغا
ئالدى) .شۇنىڭدەك ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ مۇنداق دېدى﴿ :ئاغرىپ قالسام ئۇ مېنى ساقايتىدۇ﴾ يەنى
مەن ئاغرىپ قالسام ،ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسى مېنى ساقايتالمايدۇ .ئۇ مېنى ئۆزى ئورۇنالشتۇرغان،
ساقايتىدىغان سەۋەبلەر بىلەن ساقايتىدۇ.
﴿ئۇ مېنى قەبزى روھ قىلىدۇ ،كېيىن يەنە تىرىلدۈرىدۇ﴾ ئۇنداق قىلىشقا ئۇنىڭدىن باشقا بىرسى
قادىر بواللمايدۇ .چۈنكى ئۇ (ھەممە نەرسىنى) ھەقىقەتەن يوقتىن بار قىلىدۇ (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن
ئۇالرنىتىرىلدۈرىدۇ).
﴿قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى مەغپىرەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن﴾ يەنى دۇنيا ـ
ئاخىرەتتە گۇناھالرنى ئۇنىڭدىن باشقىسى كەچۈرۈشكە قادىر بواللمايدۇ .گۇناھالرنى پەقەت ﷲ تائاالال
كەچۈرىدۇ ،ئۇ خالىغاننى قىلغۇچىدۇر.

*******
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭼ
پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئىلىم ھېكمەت ئاتا قىلغىن ،مېنى ياخشىالرغا قوشقىن﴿ .﴾83كېيىنكىلەر
ئارىسىداياخشىنامىمنىقالدۇرغىن﴿.﴾84مېنىنازۇنېمەتلىكجەننەتنىڭۋارىسلىرىدىنقىلغىن﴿.﴾85
ئاتامغا مەغپىرەت قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن گۇمراھالردىن بولدى﴿ .﴾86ئۇالر (يەنى خااليىقالر) (ھېساب
بېرىش ئۈچۈن) تىرىلدۈرىلىدىغان كۈندە مېنى رەسۋا قىلمىغىن﴿ .﴾87ئۇ كۈنى (ھېچ كىشىگە) مال ۋە
ئوغۇلالر پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ﴿ .﴾88پەقەت (ﷲ نىڭ دەرگاھى) غا پاك قەلب بىلەن كەلگەن ئادەمگىال
پايدايەتكۈزۈلىدۇ»﴿.﴾89

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىگە ۋە دادىسىغا قىلغان دۇئاسى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىدىن ئۆزىگە ھېكمەت بېرىشنى تەلەپ قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئىلىم ھېكمەت ئاتا قىلغىن﴾ ئىبنى ئابباس :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلىگىنى
((( جىن سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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بىلىمدۇر -،دېدى.
﴿مېنى ياخشىالرغا قوشقىن﴾ يەنى مېنى دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ياخشىالر بىلەن بىللە قىلغىن .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا« :ئى ﷲ مېنى يۇقىرى دەرىجىدىكى كىشىلەر بىلەن قىلغىن»
دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىغان.
﴿كېيىنكىلەرئارىسىداياخشىنامىمنىقالدۇرغىن﴾يەنىياخشىلىقتانەمۇنەقىلىنىشىمئۈچۈنمېنىڭ
ياخشى نامىمنى قالدۇرغىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇنىڭغا ياخشى نام
قالدۇردۇق ،ئىبراھىمغا ساالم بولسۇن! بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴾(((.
﴿مېنى نازۇ نېمەتلىك جەننەتنىڭ ۋارىسلىرىدىن قىلغىن﴾ يەنى سەن ماڭا دۇنيادا ياخشى
نامىمنى قالدۇرۇش بىلەن ۋە ئاخىرەتتە مېنى نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ ۋارىسلىرىدىن قىلىش بىلەن
مۇكاپاتلىغىن.
﴿ئاتامغا مەغپىرەت قىلغىن﴾ ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا مەغپىرەت
تىلىگەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ھېساب ئالىدىغان كۈندە (يەنى قىيامەت
كۈنىدە) ماڭا ،ئاتا – ئانامغا ۋە مۆمىنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن»﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كېيىنكى مەزگىلدە دادىسىغا مەغپىرەت تىلەشتىن يانغان .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتەمۇنداقدېدى﴿:ئىبراھىمنىڭئاتىسىغامەغپىرەتتەلەپقىلىشىئۇنىڭغائىلگىرىقىلغانۋەدىسىنى
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﴾((( ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
دادىسىغا مەغپىرەت تىلەشنى توختاتقۇزدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىللە بولغان (مۆمىنلەر) سىلەرگە
ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە« :ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲنى
قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا  -جۇدامىز ،بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك
تاكى سىلەر يالغۇز بىر ﷲغا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ» دېدى .پەقەت
ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا ئېيتقان« :ئەلۋەتتە ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن ،ﷲنىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى
(((
سەندىن دەپئى قىاللمايمەن» دېگەن سۆزىنى سىلەرنىڭ نەمۇنە قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ﴾
﴿ئۇالر (يەنى خااليىقالر) (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) تىرىلدۈرىلىدىغان كۈندە مېنى رەسۋا قىلمىغىن﴾
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يەنى ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى ھەممە كىشى يىغىلىدىغان قىيامەت كۈنىدە مېنىڭ رەسۋا بولۇپ قېلىشىمدىن
ساقلىغىن .ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسىنى چاڭ-توزاڭ باسقان
ۋە قارىداپ كەتكەن ھالىتىدە كۆرىدۇ» .ئىمام بۇخارى يەنە بىر رىۋايەتتە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر
((( ساففات سۈرىسى  110 - 108ـ ئايەتكىچە.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  114ـ ئايەت.
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسىغا يولۇقۇپ:
ئى پەرۋەردىگارىم! سەن مېنى قىيامەت كۈنى رەسۋا قىلماسلىقىڭغا ۋەدە بەرگەن ئىدىڭغۇ؟ -دەيدۇ .ﷲ
تائاال :ھەقىقەتەن مەن جەننەتنى كاپىرالرغا ھارام قىلدىم -،دەيدۇ».
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىلىرىنى بايان قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسى ئازەر بىلەن
ئۇچرىشىدۇ .ئازەرنىڭ يۈزى چاڭ – توزاڭ باسقان ۋە قارىداپ كەتكەن بولىدۇ .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا :مەن ساڭا ماڭا ئاسىيلىق قىلمىغىن دېمىگەنمىدىم -،دەيدۇ .ئازەر ئۇنىڭغا :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 .ﷲ تائاال :شەك  -شۈبھىسىزكى ،مەن
جەننەتنى كاپىرالرغا ھارام قىلدىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا :ئى ئىبراھىم! پۇتۇڭنىڭ
ئاستىغا قارا! -دېيىلىدۇ( .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم پۇتىنىڭ ئاستىغا قارىغۇدەك بولسا) قېنىغا ياكى
تېزىكىگە بۇلغانغان بىر قاپالن تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ .شۇ چاغدا ئۇ قاپالن پۇتلىرىدىن سۆرىلىپ دوزاخقا
تاشلىنىدۇ»((( بۇ ھەدىسنى ئابدۇراھمان نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿ئۇ كۈنى (ھېچ كىشىگە) مال ۋە ئوغۇلالر پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە ئىنسان
يەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن ۋە يەر يۈزىدىكى بارلىق كىشىلەرنى فىدىيە بەرسىمۇ ،فىدىيە بەرگەن
ئالتۇنى ۋە ئادەملىرى ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ساقالپ قااللمايدۇ .قىيامەت كۈنى ئىنسانغا پەقەت ﷲ
تائاالغا بولغان ئىمانى ،ئىخالسى ،شېرىك ۋە مۇشرىكالردىن ئادا ـ جۇدا بولغانلىقلىرىال ئەسقاتىدۇ.
﴿پەقەت (ﷲ نىڭ دەرگاھى) غا پاك قەلب بىلەن كەلگەن ئادەمگىال پايدا يەتكۈزۈلىدۇ»﴾ يەنى
گۇناھالردىن ۋە شېرىكتىن پاك قەلب بىلەن كەلگەن ئادەمگىال پايدا يەتكۈزۈلىدۇ .ئىبنى سىرىن :پاك
قەلب بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ،قىيامەتنىڭ شەكسىز مەيدانغا كېلىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ
تائاالنىڭ قەبرىدىكى كىشىلەرنى شەكسىز قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلىدىغان قەلبتۇر -،دېدى.
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب :پاك قەلب (مەنىۋى) كېسەللىكتىن خالىي قەلبتۇر -،دېدى .ئۇ بولسىمۇ،
مۆمىننىڭ قەلبىدۇر .چۈنكى ،كاپىرالر ۋە مۇناپىقالرنىڭ قەلبلىرى كېسەلدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش) بار﴾(((.
ئەبۇئوسمان نىسابۇرى :پاك قەلب بولسا ،دىنغا دىن نامىدىن يېڭىلىق كىرگۈزۈشتىن خالىي ۋە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۆرسىتىپ بەرگەن يولغا رازى بولۇپ تۇرىدىغان قەلبتۇر -،دېدى.

*******
((( ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دادىسى ئازەرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشى 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 يەنى قاپالننىڭ شەكلىدە دوزاخقا تاشالش ئارقىلىق ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى ئارام تاپقۇزىدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
جەننەت تەقۋادارالرغا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ﴿ .﴾90دوزاخ گۇمراھالرغا ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ﴿.﴾91
ئۇالرغا« :سىلەر ئىلگىرى ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان نەرسەڭالر قەيەردە؟ ئۇالر سىلەرگە ياردەم بېرەلەمدۇ؟
يا ئۆزلىرىگە ياردەم بېرەلەمدۇ؟» دېيىلىدۇ﴿ 92ـ  .﴾93بۇتالر ،گۇمراھالر ۋە ئىبلىسنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ
ھەممىسى دوزاخقا ئۈستى  -ئۈستىلەپ تاشلىنىدۇ﴿ 94ـ  .﴾95ئۇالر دوزاختا جېدەللىشىپ ئېيتىدۇ« :ﷲ
بىلەن قەسەمكى ،بىز ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدۇق﴿ 96ـ  .﴾97ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەرنى (ئىبادەتتە)
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قوياتتۇق﴿ .﴾98بىزنى پەقەت گۇناھكارالرال
ئازدۇردى﴿ .﴾99شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر يوق﴿ .﴾100ۋە يېقىن دوستمۇ يوق﴿.﴾101
ئەگەر بىزگە (دۇنياغا) قايتىشقا بولسا ئىدى ،بىز مۆمىنلەردىن بوالتتۇق»﴿ .﴾102شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا
(يەنى ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسىدە) (ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن) ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت
بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾103سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى
غالىبتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾104

تەقۋادارالرنىڭ ۋە گۇمراھ بولغۇچىالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ھالى ،گۇمراھ
بولغۇچىالرنىڭ جېدىلى ۋە ئۇالرنىڭ ھەسرىتى
﴿جەننەت تەقۋادارالرغا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى جەننەت ئۇنىڭغا كىرىشكە تېگىشلىك بولغان
كىشىلەرگە نەقىشلەنگەن ۋە زىنەتلەنگەن ھالدا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ .ئۇالر بولسا ،دۇنيادىكى چاغلىرىدىال
جەننەتكە قىزىققان ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلغان تەقۋادارالردۇر.
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﴿دوزاخ گۇمراھالرغا ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ﴾ يەنى جەھەننەم گۇناھكارالرغا ئوپئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ.
جەھەننەمدىن بويۇنالر كۆرىنىپ( ،ئېشەك ھاڭرىغاندەك) توۋالپ نالە ـ پەرياد قىلىدۇ ـ دە( ،قورقۇنچتىن)
يۈرەكلەر بوغۇزالرغا تىقىلىپ قالىدۇ .جەھەننەمگە كىرىشكە اليىق بولغانالرغا تاپا ـ تەنە ۋە رەسۋا قىلىش
يۈزىسىدىن مۇنداق دېيىلىدۇ«﴿ :سىلەر ئىلگىرى ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان نەرسەڭالر قەيەردە؟ ئۇالر
سىلەرگە ياردەم بېرەلەمدۇ؟ يا ئۆزلىرىگە ياردەم بېرەلەمدۇ؟»﴾ يەنى ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان
بۇتلىرىڭالر ۋە (ﷲ تائاالنىڭ) تەڭتۇشلىرى دەپ قارىغان نەرسىلىرىڭالر بۈگۈن سىلەرگە ھېچ پايدا ـ
زىيان كەلتۈرەلمەيدۇ ۋە ئۆزلىرىدىنمۇ ھېچ نەرسىنى توساپ قااللمايدۇ .چۈنكى ،بۈگۈن سىلەر ۋە ئۇالر
جەھەننەمگە يېقىلغۇ بولىسىلەر .سىلەر جەھەننەمگە كىرىسىلەر.
﴿بۇتالر،گۇمراھالرۋەئىبلىسنىڭقوشۇنلىرىنىڭھەممىسىدوزاخقائۈستى-ئۈستىلەپتاشلىنىدۇ﴾

يەنى كاپىرالر ،ئۇالرنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشكە چاقىرغانالر ۋە ئىبلىسنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ

شۇئەرا سۈرىسى

ھەممىسى دوزاخقا ئۈستى  -ئۈستىلەپ تاشلىنىدۇ.
﴿ئۇالر دوزاختا جېدەللىشىپ ئېيتىدۇ« :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،بىز ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدۇق،
ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەرنى (ئىبادەتتە) ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قوياتتۇق﴾

يەنى بىز سىلەرنىڭ بۇيرۇقىڭالرغا بويسۇنۇشنى خۇددى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرۇقىغا
بويسۇنىلىنىدىغىنىدەك كۆرگەن ئىدۇق ۋە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا قوشۇپ سىلەرگە ئىبادەت قىلغان
ئىدۇق.
﴿بىزنى پەقەت گۇناھكارالرال ئازدۇردى﴾ يەنى پەقەت گۇناھكارالرال بىزنى شۇنداق قىلىشقا
چاقىردى.
﴿شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر يوق﴾ ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ شۇنداق دەيدىغانلىقىنى
باشقا بىر ئورۇندا بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :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﴾

﴿شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر يوق ۋە يېقىن دوستمۇ يوق .ئەگەر بىزگە (دۇنياغا)
قايتىشقا بولسا ئىدى ،بىز مۆمىنلەردىن بوالتتۇق»﴾ يەنى ئۇالرنىڭ مۇنداق دېيىشىنىڭ سەۋەبى،

ئۇالرنىڭ گۇمانىچە پەرۋەردىگارىنىڭ ئىبادىتىدە بولۇش ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بىلىدۇكى ،ئەگەر ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ ،چەكلەنگەن ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە
قىلىدۇ .شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (بىز دۇنياغا قايتساق ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىالتتۇق دېگەن سۆزىدە)
يالغانچىالردۇر.
ﷲ تائاال ساد سۈرىسىدە دوزاخقا كىرگەنلەرنىڭ جېدەللىشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ ،ئاخىرىدا
مۇنداق دېدى﴿ :ئەھلى دوزاخنىڭ بۇ رەۋىشتە ئۆز ئارا جاڭجاللىشىشى چوقۇمدۇر﴾(((.

﴿شۈبھىسىزكى،بۇنىڭدا(يەنىئىبراھىمۋەئۇنىڭقەۋمىنىڭقىسسىسىدە)(ئەقىلئىگىلىرىئۈچۈن)
ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بىلەن قىلغان مۇنازىرىسىدە،

ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان ھۆججەتلەردە ،ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاالدىن باشقا
بىر ئىالھنىڭ يوق ئىكەنلىكىگە ئوچۇق ،روشەن پاكىتالر باردۇر﴿ .ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى
بولمىدى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

*******
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ
((( ئەئراف سۈرىسى  53ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساد سۈرىسى  64ـ ئايەت.

455

نۇھنىڭ قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾105ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشى نۇھ ئېيتتى:
«سىلەر (ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ ﴾106مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق بىر پەيغەمبەرمەن﴿.﴾107
سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾108تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق
ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴿ .﴾109ﷲ دىن
قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر»﴿.﴾110

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ،ئۇنىڭ قەۋمىگە قىلغان ۋەز ـ نەسىھىتى ۋە
قەۋمىنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى
بۇ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى نۇھ ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا بەرگەن خەۋىرىدۇر .نۇھ
ئەلەيھىسساالم يەر يۈزىدىكى كىشىلەر بۇتالرغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ تەڭتۇشلىرى دەپ قارىغان نەرسىلەرگە
ئىبادەت قىلىشنى باشلىغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىلەرگە ئەۋەتكەن تۇنجى پەيغەمبەردۇر.
ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشلىرىدىن توسقۇچى ۋە بۇنىڭ يامان
ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇالر نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىپ ،ﷲ تائاالغا
قوشۇپ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت قەبىھ قىلمىشلىرىنى داۋامالشتۇرىۋەردى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقلىرىنى ھەممە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىق دەپ قارىدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :نۇھنىڭ قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا
قېرىندىشى نۇھ ئېيتتى« :سىلەر (ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟»﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسىگە

ئىبادەت قىلىشقا ﷲ تائاالدىن قورقمامسىلەر؟

﴿مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق بىر پەيغەمبەرمەن﴾ يەنى مەن ھەقىقەتەن ﷲ تائاال تەرىپىدىن
سىلەرگە ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەردۇرمەن .مەن ﷲ تائاال مېنى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىدە
ئىشەنچلىكتۇرمەن .مەن سىلەرگە پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا تاپشۇرغان ئۇلۇغ ۋەزىپىسىنى كەم ـ زىيادە
قىلماستىنيەتكۈزىمەن.
﴿سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر ،تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق
ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴾ يەنى مەن سىلەرگە ۋەز

ـ نەسىھەت قىلغانلىقىم ئۈچۈن سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن .بۇنىڭ ساۋابىنىڭ پەقەت
پەرۋەردىگارىمنىڭ قېشىدا ساقلىنىپ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
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﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر»﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ مېنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتكەنلىكىدە ۋە ماڭا تاپشۇرغان ئامانىتىدە مېنىڭ راستچىللىقىم( ،شۇالر بىلەن سىلەرگە) ۋەز ـ
نەسىھەت قىلىدىغانلىقىم ۋە ئىشەنچلىكلىكىم سىلەرگە ئاشكارا ۋە روشەن بولدى.

*******
ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

شۇئەرا سۈرىسى

ئۇالر(« :ئى نۇھ!) ساڭا تۆۋەن تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشكەن تۇرسا ،ساڭا بىز
ئىمان ئېيتامدۇق؟» دېدى﴿ .﴾111نۇھ ئېيتتى« :مەن ئۇالرنىڭ نېمە قىلغانلىقىنى
ئۇقمايمەن﴿ .﴾112ئەگەر بىلسەڭالر ئۇالردىن ھېساب ئېلىشنى پەقەت پەرۋەردىگارىم ئۈستىگە
ئالغان﴿ .﴾113مەن مۆمىنلەرنى قوغلىۋەتمەيمەن﴿ .﴾114مەن پەقەت ئوچۇق ـ ئاشكارا
ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴿.﴾115
نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭغا :بىز ساڭا ئىمان ئېيتمايمىز ،بىز ئىچىمىزدىن ساڭا
ئەگەشكەن ۋە ئىشەنگەن ئەڭ تۆۋەن تەبىقىدىكى كىشىلەر بىلەن بىللە ساڭا ئەگەشمەيمىز -،دېدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دېگەنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر(« :ئى نۇھ!) ساڭا تۆۋەن
تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشكەن تۇرسا ،ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟» دېدى ،نۇھ ئېيتتى« :مەن
ئۇالرنىڭ نېمە قىلغانلىقىنى ئۇقمايمەن﴾ يەنى تۆۋەن تەبىقىدىكىلەرنىڭ ماڭا ئەگەشكەنلىكىدىن

ماڭا بىرەر زىيان بوالرمىتى؟ ئەگەر ئۇالر ھەقىقەتنى ئىزدەپ ماڭا ئەگەشكەن بولسا ،ئىش شۇ
بويىچە بولىدۇ .مېنىڭ ئۇالرنى سۈرۈشتە قىلىپ تەكشۈرۈپ بېقىشىم الزىم ئەمەس .مەن پەقەت
ئۇالرنىڭ ماڭا بولغان ئىشەنچىسىنىال قوبۇل قىلىمەن .ئەمما ئۇالرنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى ﷲ
تائاالغا تاپشۇرىمەن.

﴿ئەگەر بىلسەڭالر ئۇالردىن ھېساب ئېلىشنى پەقەت پەرۋەردىگارىم ئۈستىگە ئالغان ،مەن
مۆمىنلەرنى قوغلىۋەتمەيمەن ،مەن پەقەت ئوچۇق – ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴾ يەنى مەن

ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىلدىم .كىم ماڭا بويسۇنىدىكەن ،ئەگىشىدىكەن ۋە ماڭا ئىشىنىدىكەن،
مەيلى ئۇ يۈز  -ئابرويلۇق كىشى بولسۇن ياكى (يۈز  -ئابرويى يوق) ئادەتتىكى كىشى بولسۇن،
مەرتىۋىلىك كىشى بولسۇن ،ياكى تۆۋەن تەبىقىدىكى كىشى بولسۇن ،ئۇ مېنىڭ قاتارىمدىكى ۋە مەن
ئۇنىڭ قاتارىدىكى ئادەم ھېسابلىنىمىز.

*******
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ئۇالر ئېيتتى« :ئى نۇھ! ئەگەر سەن (پەيغەمبەرلىك دەۋەتىڭدىن) يانمىساڭ ،سەن چوقۇم تاش
ـ كېسەك قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگۈچىلەردىن بولىسەن»﴿ .﴾116نۇھ ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! قەۋمىم مېنى
ھەقىقەتەن ئىنكار قىلدى﴿ .﴾117مەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقارغىن ،مېنى ۋە مەن بىلەن
بىللە بولغان مۆمىنلەرنى قۇتقۇزغىن»﴿ .﴾118بىز ئۇنى ۋە (ئادەملەر ،ھايۋانالر بىلەن) لىق تولغان
كېمىدە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغانالرنى قۇتقۇزدۇق﴿( .﴾119ئۇالرنى قۇتقۇزغاندىن) كېيىن ئاندىن
قالغانالرنى غەرق قىلدۇق﴿ .﴾120بۇنىڭدا (تەپەككۇر قىلغۇچىالر ئۈچۈن) ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت
بار ،ئۇالر (يەنى كىشىلەر) نىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾121سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾122
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نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ نۇھ ئەلەيھىسساالمغا تەھدىد سالغانلىقى،
نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا قارشى دۇئا قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ھاالك
بولۇشى
نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ ،ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرىپىگە كېچە ـ
كۈندۈز ،ئاشكارا ـ يوشۇرۇن چاقىردى .نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى قاچانىكى ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىرسا،
ئۇالر كاپىرلىقتا ۋە چاقىرىقنى قوبۇل قىلماسلىقتا چىڭ تۇردى ۋە ئاخىرىدا مۇنداق دېدى«﴿ :ئى نۇھ!
ئەگەر سەن يانمىساڭ﴾ يەنى ئەگەر سەن بىزنى دىنىڭغا چاقىرىشىڭدىن يانمىساڭ﴿ ،سەن چوقۇم تاش
– كېسەك قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگۈچىلەردىن بولىسەن»﴾ يەنى ئەلۋەتتە بىز سېنى چالما ـ كېسەك قىلىمىز.
بۇ ۋاقىتتا نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قارشى ﷲ تائاال ئىجابەت قىلغان دۇئاسىنى قىلىپ مۇنداق
دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم! قەۋمىم مېنى ھەقىقەتەن ئىنكار قىلدى ،مەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم
چىقارغىن ،مېنى ۋە مەن بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى قۇتقۇزغىن»﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ پەرۋەردىگارىغا« :ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم،
ياردەم قىلغىن» دەپ دۇئا قىلدى ،ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىنى قۇيۇلۇپ ياغقۇچى يامغۇر بىلەن ئېچىۋەتتۇق،
زېمىندىن بۇالقالرنى ئېتىلدۇرۇپ چىقاردۇق( ،ﷲ تەقدىر قىلغان ئۇالرنى غەرق قىلىپ ھاالك قىلىش)
ئىشىغا بىنائەن ،يامغۇر سۈيى بىلەن بۇالق سۈيى (بىر-بىرىگە قوشۇلدى ،نۇھنى تاختا ۋە مىخالر بىلەن
ياسالغان كېمىگە سالدۇق ،كېمە بىزنىڭ ھىمايىمىز ئاستىدا ماڭاتتى ،ئىنكار قىلىنغاننى (يەنى نۇھنى)
مۇكاپاتالش ئۈچۈن (نۇھنىڭ قەۋمىنى غەرق قىلدۇق)﴾.
﴿بىز ئۇنى ۋە (ئادەملەر ،ھايۋانالر بىلەن) لىق تولغان كېمىدە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغانالرنى
قۇتقۇزدۇق( ،ئۇالرنى قۇتقۇزغاندىن) كېيىن ئاندىن قالغانالرنى غەرق قىلدۇق﴾ يەنى بىز نۇھ

ئەلەيھىسساالمنى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن بارلىق كىشىلەرنى قۇتقۇزدۇق .ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمىغان ۋە
ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا قارشى چىققان ھەممە كىشىنى سۇغا چۆكتۈرۈۋەتتۇق.

﴿بۇنىڭدا (تەپەككۇر قىلغۇچىالر ئۈچۈن) ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالر (يەنى كىشىلەر)
نىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾.
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*******
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉﰊﰋ

شۇئەرا سۈرىسى

ئاد (خەلقى) پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾123ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشى ھۇد ئېيتتى:
«سىلەر (ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ ﴾124مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق پەيغەمبەرمەن﴿.﴾125
سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾126تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق
ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴿ .﴾127سىلەر ھەر بىر
ئېگىز جايغا ئويۇن ـ كۈلكە ئۈچۈن بىر ئاالمەت (يەنى ئېگىز بىنا) ساالمسىلەر﴿( .﴾128گويا سىلەر
ئۆلمەيدىغاندەك) دۇنيادا مەڭگۈ قېلىشنى ئۈمىد قىلىپ پۇختا سارايالرنى ساالمسىلەر﴿ .﴾129ئەگەر
(بىراۋنى) جازالىساڭالر ،زالىمالردەك جازااليسىلەر﴿ .﴾130سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت
قىلىڭالر﴿ .﴾131سىلەرگە سىلەر بىلىدىغان نېمەتلەرنى ئاتا قىلغان ﷲ دىن قورقۇڭالر﴿ .﴾132ئۇ
سىلەرگە چارۋىالرنى ،ئوغۇلالرنى ،باغالرنى ،بۇالقالرنى ئاتا قىلدى﴿ 133ـ  .﴾134مەن ھەقىقەتەن
سىلەرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمەن»﴿.﴾135

ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمى ئادقا قىلغان ۋەز ـ نەسىھەتى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ھۇد ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا بەرگەن
خەۋىرىدۇر .ئۇ قەۋمى ئادنى ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىردى .ئۇنىڭ قەۋمى يەمەن شەھەرلىرى بىلەن
چېگرىداش ،ھەزرەمەۋتكە يېقىن قۇملۇق تاغقا يەرلەشكەن ئىدى .ئۇالرنىڭ ياشىغان دەۋرى نۇھ
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىدىن كېيىن ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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 نېمەتلىرىنى ياد ئېتىڭالر﴾(((.
ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ تەن قۇرۇلۇشى ،كۈچ ـ قۇۋۋىتى ۋە بويىنىڭ ئېگىزلىكى ئەڭ
ۋايىغا يەتكەن ئىدى .ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى مول ،مال ـ دۇنياسى ،باال ـ چاقىلىرى ،زىرائەت ۋە مېۋىلىرى
كۆپ( ،زېمىنلىرى) باغۇ ـ بوستان ۋە دەرياالر بىلەن ئاۋات ئىدى .ئۇالر مۇشۇنداق نېمەتلەر ئىچىدە تۇرۇپمۇ
يەنە ﷲ تائاالغا قوشۇپ باشقىسىغا ئىبادەت قىالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھۇد
ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرغا پەيغەمبەر ،خۇش بېشارەتچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ (تالالپ) ئەۋەتتى .ھۇد
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى يالغۇز بىر ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىردى .ئۇ ئۇالرنى قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن
كېلىدىغان ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىدىن ،ئازابىدىن ۋە ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق تۇتۇشىدىن ئاگاھالندۇردى.
ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا خۇددى نۇھ ئەلەيھىسساالمدەك ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ ئاخىرىدا مۇنداق

دېدى﴿ :سىلەر ھەر بىر ئېگىز جايغا ئويۇن ـ كۈلكە ئۈچۈن بىر ئاالمەت (يەنى ئېگىز بىنا) ساالمسىلەر﴾

يەنى سىلەر يولالر ئۈستىگە ناھايىتى پۇختا ،كاتتا بىناالرنى ساالمسىلەر؟ سىلەر بۇنى ئۇنىڭغا ئېھتىياجىڭالر
بولغانلىقتىن ئەمەس ،بەلكى پەقەت ئويۇن ـ تاماشا قىلىش ۋە كۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالرنىڭ قالتىس ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىشىڭالر ئۈچۈنال سالىسىلەر .شۇڭا ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئەيىبلىدى .چۈنكى،
بۇ ۋاقىتنى بىھۇدە ئۆتكۈزگەنلىك ،تەنلىرىنى مەنپەئەتسىز ئىشالرنى قىلىش بىلەن چارچاتقانلىق ۋە دۇنيا
((( قەمەر سۈرىسى  14 - 10ـ ئايەتكىچە.
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ـ ئاخىرەتتە پايدا ئېلىپ كەلمەيدىغان ئىشالرنى قىلغانلىقتۇر.
شۇڭا ھۇد ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى(﴿ :گويا سىلەر ئۆلمەيدىغاندەك) دۇنيادا مەڭگۈ قېلىشنى
ئۈمىد قىلىپ پۇختا سارايالرنى ساالمسىلەر﴾ يەنى سىلەر ئۇنىڭدا مەڭگۈ تۇرۇش ئۈچۈن (شۇنداق

سارايالرنى ساالمسىلەر؟) مەڭگۈ تۇرۇش سىلەرگە نېسىپ بولمايدۇ .بۇ نەرسىلەرمۇ ھامان بىر كۈنى
سىلەردىن خۇددى ئىلگىرىكى كىشىلەردىن يوقالغان نەرسىلەردەكال يوقىلىدۇ.
﴿ئەگەر (بىراۋنى) جازالىساڭالر ،زالىمالردەك جازااليسىلەر﴾ يەنى ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى
ناھايىتى كۈچلۈك ،رەھىمسىز ئىكەنلىكى بىلەن سۈپەتلەيدۇ.

﴿سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت
قىلىڭالر ۋە پەيغەمبىرىڭالرغا بويسۇنۇڭالر .ئاندىن ھۇد ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن
نېمەتلىرىنى ئەسلىتىشكە باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە سىلەر بىلىدىغان نېمەتلەرنى ئاتا قىلغان ﷲ
دىن قورقۇڭالر ،ئۇ سىلەرگە چارۋىالرنى ،ئوغۇلالرنى ،باغالرنى ،بۇالقالرنى ئاتا قىلدى ،مەن ھەقىقەتەن
سىلەرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمەن»﴾ يەنى سىلەر ئىنكار قىلساڭالر ۋە قارشىلىق

كۆرسەتسەڭالر مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمەن.

ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى (جەننەتكە) رىغبەتلەندۈرۈش ۋە (دوزاخنىڭ ئازابىدىن) قورقۇتۇش
بىلەن ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىردى .بۇ ئۇالرغا ھېچ پايدا بەرمىدى.

*******
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ئۇالر ئېيتتى« :نەسىھەت قىالمسەن ،قىلمامسەن ،بەرىبىر بىزگە ئوخشاش﴿ .﴾136بۇ (يەنى
بۇتالرغا چوقۇنۇش) پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئادەت﴿ .﴾137بىز ھەرگىز جازاالنمايمىز»﴿.﴾138
ئۇالر ئۇنى (يەنى ھۇدنى) ئىنكار قىلدى ،ئۇالرنى بىز ھاالك قىلدۇق ،بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت
بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾139سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى
غالىبتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾140
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ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى ۋە ئۇالرغا ئازاب چۈشۈرۈلگەنلىكى
ﷲ تائاال ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى نېمىدىن ئاگاھالندۇرغان ،نېمىگە رىغبەتلەندۈرگەن،
نېمىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتقانلىقىنى ئۇالرغا ئوچۇق بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ھۇد
ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن جاۋابىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :نەسىھەت قىالمسەن،
قىلمامسەن ،بەرىبىر بىزگە ئوخشاش﴾ يەنى بىز ھازىرقى يولىمىزدىن يانمايمىز.
﴿ئۇالر ئېيتتى« :ئى ھۇد! سەن بىزگە (ئۆزەڭنىڭ راستلىقىڭنى كۆرسىتىدىغان) ھېچقانداق

شۇئەرا سۈرىسى

روشەن دەلىل كەلتۈرمىدىڭ ،سېنىڭ سۆزۈڭ بىلەن بىز ئىالھلىرىمىزنى تاشلىۋەتمەيمىز ۋە
سېنىڭ (پەيغەمبەرلىكىڭگە) ئىشەنمەيمىز﴾((( ئەمەلىيەتمۇ شۇنداقتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىرالرنى ئاگاھالندۇرامسەن ،ئاگاھالندۇرمامسەن ،بەرىبىر ،ئۇالر ئىمان
ئېيتمايدۇ﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ،
ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.
﴿بۇ (يەنى بۇتالرغا چوقۇنۇش) پەقەت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئادەت﴾ بۇ ئايەتتە ئىككى خىل
قىرائەت بار بولۇپ ،ئىبنى مەسئۇد ،ئەۋفى ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ،ئىلقەمە ۋە مۇجاھىد قاتارلىقالر
بىرىنچى خىل قىرائەتكە ئاساسەن :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،سەن بىزگە ئېلىپ كەلگەن بۇ نەرسە پەقەت
بۇرۇنقىالرنىڭ توقۇپ چىققان نەرسىلىرىدۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .قۇرەيشنىڭ مۇشرىكلىرىمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق دېگەن.
ﷲ تائاال قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ دېگەنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئېيتتى:
«(بۇ) بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى ،ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا
ئەتىگەن – ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ»﴾(((﴿ ،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 – ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ»﴾(((﴿ ،ئۇالرغا (يەنى
مۇشرىكالرغا)« :پەرۋەردىگارىڭالر (پەيغەمبىرىگە) نېمىلەرنى نازىل قىلدى؟» دېيىلسە ،ئۇالر (مەسخىرە
قىلىپ)« :قەدىمكىلەرنىڭ ئەپسانىلىرىنى (نازىل قىلدى)» دېيىشىدۇ﴾(((.
باشقا ئالىمالر ئىككىنچى خىل قىرائەتكە ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،بىز ئەمەل قىلىپ
كېلىۋاتقان بۇ دىن ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن ئىبارەت ئىلگىرىكىلەرنىڭ دىنىدۇر .بىز ئۇالرغا ئەگەشكۈچىلەر
ۋە ئۇالرنىڭ كەينىدىن ماڭىدىغان كىشىلەردۇرمىز .ئۇالر قانداق ياشىغان بولسا ،بىزمۇ شۇنداق ياشايمىز.
ئۇالر قانداق ئۆلگەن بولسا ،بىزمۇ شۇنداق ئۆلىمىز .قايتا تىرىلىش ۋە قىيامەت دېگەنلەر يوق نەرسىدۇر
دېگەنلىك بولىدۇ .شۇڭا ئۇالر﴿ :بىز ھەرگىز جازاالنمايمىز»﴾ دېدى -،دېدى.
﴿ئۇالرئۇنى(يەنىھۇدنى)ئىنكارقىلدى،ئۇالرنىبىزھاالكقىلدۇق﴾يەنىئۇالرھۇدئەلەيھىسساالمنى
ئىنكار قىلىشلىرىدا ،ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشلىرىدا ۋە تەرسالىق قىلىشلىرىدا داۋاملىشىۋەردى .شۇڭا ﷲ
تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلدى .ﷲ تائاال قۇرئاننىڭ نۇرغۇنلىغان يەرلىرىدە ئۇالرنى ھەددىدىن زىيادە
قاتتىق ۋە سوغۇق بوران ئەۋەتىپ ھاالك قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھاالك قىلىنىشىمۇ ئۇالرنىڭ
سۈپەتلىرىنىڭ تىپىدىن بولدى .چۈنكى ،ئۇالر كۈچ ـ قۇۋۋەتكە ئەڭ تولغان كىشىلەر ئىدى .ﷲ تائاالمۇ
((( ھۇد سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.
((( فۇرقان سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  5 - 4ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  24ـ ئايەت.
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ئۇالرنى ناھايىتى قاتتىق ۋە سوغۇق بوراننى ئەۋەتىش بىلەن ھاالك قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد – كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق
جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾((( بۇ قەدىمكى ئاد قەۋمىدۇر .ﷲ تائاال قەدىمكى ئاد قەۋمىنى ھاالك
قىلغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ (يەنى ﷲ) قەدىمكى ئادنى ھاالك قىلدى﴾((( قەدىمكى ئاد
بولسا ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سامنىڭ ئوغۇللىرىدىن بىرى بولغان ئىرەمنىڭ نەسلىدىندۇر .بۇالر
چېدىرالردا ياشايتتى .كىمكى “ئىرەم” دېگەن ئاتالغۇ (ئادەمنىڭ ئىسمى ئەمەس ،بەلكى) شەھەرنىڭ
ئىسمى دەپ ئويالپ قالسا ،ئۇ بۇ مەلۇماتنى كەئىب ۋە ۋەھب دېيىلىدىغان يەھۇدىيالرنىڭ سۆزلىرىدىن
ئالغان بولۇپ ،بۇنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە يارىتىلمىغان ئىدى﴾((( يەنى
كۈچلۈكلۈكتە ،رەھىمسىزلىكتە ،قوپاللىقتا ۋە كۈچتە ئۈستۈن تۇرۇشتا مۇشۇ قەبىلىدىكى ئادەملەر باشقا
شەھەردە يارىتىلمىغان ئىدى .مۇبادا “ئىرەم” دېگەن ئاتالغۇدىن (ئادەمنىڭ ئىسمى كۆزدە تۇتۇلماي)
شەھەرنىڭ ئىسمى كۆزدە تۇتۇلىدىغان بولسا ،ﷲ تائاال ئەلۋەتتە :بۇنداق شەھەر باشقا يەرلەردە
سېلىنمىغان ئىدى -،دەيتتى.
ﷲ تائاال ئاد قەۋمى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :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 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﴾((( يەنى ئۇالر بېشى يوق جەسەتكىال ئايلىنىپ قالدى .ئۇنداق بولۇشى بوران
ئۇالرنى (يەردىن) يۇلۇپ ئېلىپ ،ھاۋاغا كۈتۈرۈپ ئاندىن بېشىچىالپ (يەرگە) ئۇرۇپ ،مېڭىسىنى چۇۋۇپ،
كاللىسىنى سۇندۇرۇپ ،خۇددى قومۇرۇۋېتىلگەن خورما كۆتەكلىرىدەك قىلىپ (تاشالپ) قويغان ئىدى.
ئۇالر (بوراندىن ساقلىنىش ئۈچۈن) تاغالرنىڭ ئارىسىغا ،ئۆڭكۈرلەرگە ،تاغنىڭ كاۋاكلىرىغا ۋە
يەرگە بەللىرىگە كەلگۈدەك ئۇۋا كوالپ كىرىۋالدى .بۇنداق ئامالالر ﷲ تائاالدىن ئۇالرغا كەلگەن ئازابتىن
كىچىككىنىمۇ توسۇپ قااللمىدى (چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا پۈتۈۋەتكەن ئازابنىڭ مۇددىتى كەلگەن
ھامان ،ئۇالر ئازابنى تېتىتماي قالمايدۇ).
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئەگەر بىلسەڭالر ،ﷲنىڭ (ئىنسانغا
بېكىتكەن) ئەجىلى كەلگەن چاغدا (ئەجەل) كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴾(((.
((( فەجر سۈرىسى  7 - 6ـ ئايەتلەر.
((( نەجم سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( فەجر سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( ھاققە سۈرىسى  7 - 6ـ ئايەتلەر.
((( نۇھ سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئۇنى (يەنى ھۇدنى) ئىنكار قىلدى ،ئۇالرنى بىز ھاالك
قىلدۇق ،بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴾.

*******
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
سەمۇد (خەلقى) پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾141ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشى سالىھ ئېيتتى:
«(ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ .﴾142مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق پەيغەمبەرمەن﴿ .﴾143سىلەر
ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾144تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق ھەق
تەلەپ قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴿.﴾145

سالىھ ئەلەيھىسساالم بىلەن سەمۇد قەۋمىنىڭ قىسسىسى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى سالىھ ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا بەرگەن خەۋىرىدۇر.
ﷲ تائاال سالىھ ئەلەيھىسساالمنى سەمۇد قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .سەمۇد بولسا ،شام شەھەرلىرى
بىلەن قۇرا جىلغىسى ئارىسىدىكى ھىجىر شەھرىدە ياشايدىغان ئەرەبلەردىن ئىدى .ئۇالرنىڭ ماكانالشقان
يەرلىرى ھەممە كىشىگە تونۇشلۇق بولغان مەشھۇر يەرلەر ئىدى .بىز ئەئراف سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شام بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى بولۇپ ماڭغاندا ،ئۇالرنىڭ ماكانلىرىدىن
ئۆتكەنلىكى توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەرنى بايان قىلدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەبۇكقا بېرىپ
بولۇپ ،رۇملۇقالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن قايتا تەييارلىق قىلىشقا مەدىنىگە قايتىپ كەلگەن ئىدى.
سەمۇد قەۋمى ئاد قەۋمىدىن كېيىن ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن ئۆتكەن قەۋمدۇر .ئۇالرنى
ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرى بولغان سالىھ ئەلەيھىسساالم شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا ۋە ئۇالرغا
يەتكۈزگەن ھەقىقەتتە ئۆزىگە بويسۇنۇشقا چاقىردى( .لېكىن) ،ئۇالر ئۇنىڭ چاقىرىغا ئۇنىمىدى ،ئۇنى
ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنىڭغا قارشى تۇردى .سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئۆزىنىڭ بۇ چاقىرىقىغا ئۇالردىن ھەق
تەلەپ قىلمايدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ساۋابىنى پەقەت ﷲ تائاالدىن تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

*******
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
سىلەر بۇ يەرلەردە ،باغچىالردىن ،بۇالقالردىن ،زىرائەتلەردىن ،يۇمشاق پىشقان خورمىالردىن
بەھرىمەن بولۇپ خاتىرجەم ھالدا داۋاملىق قالىمىز (دەپ ئويالمسىلەر)﴿ 146ـ  .﴾148خۇشال ھالدا
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تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلەر﴿ .﴾149ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿.﴾150
زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ،ئىسالھ قىلمايدىغان ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت
قىلماڭالر»﴿ 151ـ .﴾152

سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە بېرىلگەن نېمەتلەرنى
ئەسلەتكەنلىكى
سالىھ ئەلەيھىسساالم بۇ يەردە ئۇالرغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلدى .ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ غەزىۋىنىڭ
ئۇالرغا كېلىپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇردى .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا كۆپلەپ رىزىق بەرگەنلىكىدىن ،ئۇالرنى
خاتىرجەم يەردە ياشاتقانلىقىدىن ،ئۇالرغا بوستانالرنى بەرپا قىلىپ ،ئېقىپ تۇرىدىغان بۇالقالرنى
چىقىرىپ بەرگەنلىكىدىن ،زىرائەتلەرنى ۋە مېۋىلەرنى ئۈندۈرۈپ بەرگەنلىكىدىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ
بەرگەن نېمەتلىرىنى ئەسلەتتى .شۇڭا سالىھ ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى(﴿ :سىلەر بۇ يەرلەردە) يۇمشاق
پىشقان خورمىالردىن بەھرىمەن بولۇپ خاتىرجەم ھالدا داۋاملىق قالىمىز (دەپ ئويالمسىلەر)﴾.
ئەۋفى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا ئىبنى ئابباسنىڭ :ئۇ خورما تازا ئېسىل پىشقان خورمىدۇر-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ :ئۇ قۇرۇغان خورمىدۇر-،
دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلدى.ئىسمائىلئىبنىئەبۇخالىدئەمرىئىبنىئەبۇئەمرىنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ساھابىلەر ئىبنى ئابباسنىڭ :ئۇ سۇلۇق ھالىتىدە يوغىناپ ،ئاندىن ئۆزىنى قويۇپ
بەرگەن خورمىدۇر -،دېگەنلىكىنى بايان قىلدى .بۇنى ئىبنى ئەبۇ ھاتەممۇ رىۋايەت قىلىپ :بۇ ھەقتە
ئەبۇ سالىھدىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆز رىۋايەت قىلىندى -،دېدى.
﴿خۇشال ھالدا تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلەر﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :ئۇستىلىقىڭالرنى نامايەندە قىلغان ھالدا تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلەر؟ -دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ھەۋەسلىنىش ۋە
چوڭلۇق قىلىش يۈزىسىدىن تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلەر؟ -دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .ئىبنى
ئابباسنىڭ بۇ رىۋايىتىنى مۇجاھىد ۋە بىر تۈركۈم ئالىمالر توغرا دەپ قارىدى.
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بۇ ئىككى خىل رىۋايەتنىڭ ئارىسىدا ھېچبىر قارمۇ قارشىلىق يوقتۇر .چۈنكى ،ئۇالر تاغالرنى
تېشىپ ياسالغان ھېلىقى ئۆيلەرنى ئولتۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى چوڭچىلىق قىلىش ۋە ئويۇن
ـ تاماشا قىلىش يۈزىسىدىن ساالتتى .ئۇالر ئۆيلەرنى نەقىش قىلىشقا ۋە تاغالرنى ئويۇپ ئۆي ياساشقا
ناھايىتى ئۇستا ئىدى .ئۇالرنىڭ ياسىغان شۇ ئۆيلىرىنى كۆرۈپ باققان كىشى ئۇالرنىڭ شۇنداق ئۇستا
ئىكەنلىكىنىبىلىدۇ.
شۇڭا سالىھ ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى
سىلەرنىڭ سىلەرنى ياراتقان ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشىڭالر ،ئۇنى بىر دەپ بىلىشىڭالر ،ئەتىگەن ـ
كەچتە ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە رىزىق بەرگەن پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىشقا
يۈزلىنىشىڭالرال سىلەرگە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ھەقىقىي پايدىسى يېتىدىغان ئىشتۇر.
﴿زېمىندابۇزغۇنچىلىققىلىدىغان،ئىسالھقىلمايدىغانھەددىدىنئاشقۇچىالرنىڭئەمرىگەئىتائەت

شۇئەرا سۈرىسى

قىلماڭالر»﴾ يەنى سىلەر ئىچىڭالردىكى شېرىككە ،كاپىرلىققا باشاليدىغان ۋە ھەققە قارشى تۇرۇشقا
چاقىرىدىغان چوڭالرغا ۋە كاتتىباشالرغا بويسۇنماڭالر.

*******
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ئۇالر ئېيتتى« :سەن ھەقىقەتەن سېھىر قىلىنغانالردىنسەن﴿ .﴾153سەن پەقەت بىزگە ئوخشاش
بىر ئىنسانسەن ،ئەگەر سەن راستچىلالردىن بولساڭ ،بىرەر مۆجىزە كەلتۈرۈپ باققىن»﴿ .﴾154سالىھ
ئېيتتى« :بۇ چىشى تۆگە (سۈيۈڭالردىن بىر كۈن) ئىچىدۇ ،سىلەرمۇ مۇئەييەن بىر كۈن ئىچىسىلەر﴿.﴾155
ئۇنىڭغا يامانلىق قىلماڭالر ،بولمىسا سىلەر بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا دۇچار بولۇسىلەر»﴿ .﴾156ئۇالر چىشى
تۆگىنى بوغۇزلىدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر نادامەتكە قالدى﴿ .﴾157ئۇالرغا ئازاب چۈشتى ،بۇنىڭدا
ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾158سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾159

سەمۇد قەۋمىنىڭ بەرگەن جاۋابى ،ئۇالرنىڭ مۆجىزە تەلەپ قىلغانلىقى ۋە
ئۇالرغا اﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ كەلگەنلىكى
ﷲ تائاال سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ سەمۇد قەۋمىنى ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىشقا

چاقىرغان ۋاقتىدا ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرىگە بەرگەن جاۋابىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
ئېيتتى« :سەن ھەقىقەتەن سېھىر قىلىنغانالردىنسەن﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە :ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنى

سەن سېھىر قىلىنغۇچىالردىنسەن دېمەكچىدۇر -،دېدى.

ئاندىن ئۇالر مۇنداق دېدى﴿ :سەن پەقەت بىزگە ئوخشاش بىر ئىنسانسەن﴾ يەنى ۋەھىي بىزگە
كەلمەي ،قانداق بولۇپ ساڭا كەلدى؟
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دېگەنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئارىمىزدىن ئۇنىڭغا ۋەھيى نازىل
قىلىندىمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇ يالغانچىدۇر ،مۇتەكەببىردۇر» ،ئۇالر ئەتە (يەنى ئاخىرەتتە)
كىمنىڭيالغانچى،مۇتەكەببىرئىكەنلىكىنىبىلىدۇ﴾(((.
ئاندىن ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتتە
راستچىل ئىكەنلىكىنى بىلىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ بىر مۆجىزە كەلتۈرۈشىنى تەلەپ قىلدى .ئۇالرنىڭ
كاتتىباشلىرى بىر يەرگە يىغىلدى ۋە ئۆزلىرىنىڭ قېشىلىرىدىكى بىر قۇرام تاشنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ،
((( قەمەر سۈرىسى  26 - 25ـ ئايەتلەر.
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سالىھ ئەلەيھىسساالمدىن شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۇ تاشتىن مۇنداق ـ مۇنداق سۈپەتلىك بىر بوغاز تۆگە
چىقىرىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى.
بۇ چاغدا ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى بولغان سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن ئەگەر ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ
تەلەپ قىلغانلىرىنى ئورۇنلىسا ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە چوقۇم ئىمان ئېيتىش ،ئىشىنىش ۋە ئەگىشىش
كېرەكلىكى ھەققىدە ئەھدە ۋە ۋەدىلەر ئالدى .ئۇالرمۇ چوقۇم شۇنداق قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى سالىھ ئەلەيھىسساالم نامازغا تۇرۇپ ،ئاندىن ﷲ تائاالدىن ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن
تەلەپ قىلغان مۆجىزىلەرنى ۋۇجۇتقا چىقىرىپ بېرىشىنى سورىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر كۆرسەتكەن
ھېلىقى قۇرام تاشتىن ئۇال تەلەپ قىلغان سۈپەتتىكى بىر تۆگە ئېتىلىپ چىقتى .بۇنى كۆرگەندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئاز قىسمىال سالىھ ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتتى .كۆپ ساندىكىلىرى بولسا ،يەنىال
كاپىر ھالىتىدە قېلىۋەردى.
سالىھ ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى«﴿ :بۇ چىشى تۆگە (سۈيۈڭالردىن بىر كۈن) ئىچىدۇ،
سىلەرمۇ مۇئەييەن بىر كۈن ئىچىسىلەر﴾ يەنى بۇ تۆگە سۈيۈڭالردىن بىر كۈن ئىچىدۇ ،سىلەر بىر كۈن

ئىچىسىلەر.

﴿ئۇنىڭغا يامانلىق قىلماڭالر ،بولمىسا سىلەر بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا دۇچار بولۇسىلەر»﴾ يەنى
سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئەگەر ئۇالر تۆگىگە بىرەر يامانلىق قىلىپ قويسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ
كېلىدىغانلىقى ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇش بەردى .تۆگە ئۇالرنىڭ ئىچىدە سۇ ئىچىپ ،ئوتالپ ،بىر مەزگىل
تۇردى .ئۇالر تۆگىنىڭ سۈت  -قېتىقلىرىدىن قانغۇچە پايدىالندى .ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇالرنىڭ
ئىچىدە يامان ئادەملەر پەيدا بولدى .ئۇالر بىرلىشىپ تۆگىنى ئۆلتۈرۈۋېتىشكە مەسلىھەتلىشىپ ،ئاخىرىدا
تۆگىنىئۆلتۈرۈۋەتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر چىشى تۆگىنى بوغۇزلىدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
نادامەتكە قالدى ،ئۇالرغا ئازاب چۈشتى﴾ يەنى ئۇالرغا چۈشكەن ئازاب بولسا ،ئۇالرنىڭ زېمىنىنى قاتتىق

تىترەتتى .ئۇالرغا يۈرەكلەرنى ئورنىدىن يۇلۇپ تاشاليدىغان قاتتىق ئاۋاز كەلدى ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرى ئويالپ
باقمىغان بىر ئىش يۈز بەردى( .شۇنىڭ بىلەن) ئۇالر ئۆز ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قالدى.
﴿بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى،
سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾
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ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
لۇتنىڭ قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾160ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشى لۇت ئېيتتى:
«سىلەر (ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ ﴾161مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق پەيغەمبەرمەن﴿.﴾162
سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾163تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق
ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴿.﴾164

شۇئەرا سۈرىسى

لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ۋە ئۇنىڭ دەۋىتىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،ئازارنىڭ نەرۋىسى ۋە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېرىندىشىنىڭ ئوغلى لۇت ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال لۇت ئەلەيھىسساالمنى
(ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا) كاتتا بىر قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ئىدى.
بۇ قەۋم سەدۇم ۋە ئۇنىڭغا تەۋە بولغان جايالردا ياشايتتى .ﷲ تائاال ئۇ يەرنىمۇ ئۇالر بىلەن
قوشۇپ ھاالك قىلىپ ،ئۇ يەرنى پاسكىنا ،سېسىق پۇرايدىغان بىر دېڭىزغا ئايالندۇرۇۋەتتى .ئۇ
غەۋرى شەھىرىنىڭ پەلەستىنگە تەۋە تاغنىڭ قېشىدىكى نامى مەشھۇر ئۆلۈك دېڭىزدۇر .ئۇ دېڭىز
پەلەستىن بىلەن كەرەك ۋە شەۋبەك شەھەرلىرىنىڭ ئارىسىغا جايالشقان.
لۇت ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا ۋە ﷲ تائاال
ئۇالرغا ئەۋەتكەن پەيغەمبىرىگە بويسۇنۇشقا بۇيرۇدى .ھەمدە ئۇالرنى ﷲ تائاال چەكلىگەن
گۇناھالردىن ۋە ئاياللىرىنى تاشالپ قويۇپ ،ئەرلەر بىلەن بىللە بولۇشتىن ئىبارەت تاكى شۇ
دەۋرگىچە ئىنسانالردىن ھېچكىم قىلىپ باقمىغان ،ئۆزلىرى پەيدا قىلىۋالغان يامان ئىشنى
قىلىشتىن توستى.
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ﯟﯠ
سىلەر ئەھلى جاھان ئىچىدىن لىۋاتە قىلىپ ،پەرۋەردىگارىڭالر سىلەر ئۈچۈن ياراتقان
ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ قويامسىلەر؟ سىلەر ھەقىقەتەن (بۇزۇقچىلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچى
قەۋمسىلەر»﴿ 165ـ  .﴾166ئۇالر ئېيتتى« :ئى لۇت! ئەگەر (دەۋىتىڭدىن) قايتمىساڭ،
چوقۇم سۈرگۈن قىلىنىسەن»﴿ .﴾167لۇت ئېيتتى« :مەن سىلەرنىڭ قىلىقىڭالردىن قاتتىق
يىرگىنىمەن﴿ .﴾168پەرۋەردىگارىم! قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (ئۇالرغا كېلىدىغان ئازابتىن) مېنى
ۋە تەۋەلىرىمنى قۇتقۇزغىن»﴿ .﴾169ئۇنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ھەممىسىنى قۇتقۇزدۇق﴿.﴾170
پەقەت موماينى (يەنى لۇتنىڭ ئايالىنى قالدۇرۇپ قويۇپ) ھاالك قىلدۇق﴿ .﴾171ئاندىن
قالغانالرنى ھاالك قىلدۇق﴿ .﴾172ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق،
ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان!﴿ .﴾173بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ)
بىر ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى﴿ .﴾174سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ
ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾175
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لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ قىلمىشلىرىنى تەنقىد قىلىشى ،ئۇالرنىڭ
جاۋابى ۋە ئۇالرغا كەلگەن ئازابنىڭ بايانى
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى لۇت ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى بۇزۇق ئىشالرنى قىلىشتىن ۋە ئەرلەر بىلەن
بىر يەردە بولۇشتىن توسۇپ ،ﷲ تائاال ئۇالر ئۈچۈن ياراتقان ئاياللىرىنىڭ قېشىغا كېلىشكە بۇيرۇدى.
ئۇالرنىڭ لۇت ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن جاۋابى تۆۋەندىكىدەك بولدى«﴿ :ئى لۇت! ئەگەر (دەۋىتىڭدىن)
قايتمىساڭ﴾ يەنى سەن بىزگە ئېلىپ كەلگەن دەۋىتىڭدىن قايتمىساڭ﴿ ،چوقۇم سۈرگۈن قىلىنىسەن﴾
يەنى بىز سېنى ئارىمىزدىن قوغالپ چىقىرىمىز.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بەرگەن جاۋابىنى باشقا يەردە بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ بىردىن
– بىر جاۋابى« :لۇتنىڭ تەۋەلىرىنى شەھىرىڭالردىن ھەيدەپ چىقىرىڭالر ،ئۇالر پاك كىشىلەردۇر»
دېيىشتىن ئىبارەت بولدى﴾(((.
لۇت ئەلەيھىسساالم قەۋمىنىڭ قىلمىشلىرىدىن يانمايدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىدا
داۋاملىشىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەندە ،ئۇالردىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :مەن سىلەرنىڭ
قىلىقىڭالردىن قاتتىق يىرگىنىمەن﴾ يەنى مەن يامان كۆرىمەن .مەن بۇ قىلمىشلىرىڭالرنى ھەرگىز توغرا
كۆرمەيمەن .ئۇنىڭغا رازى بولمايمەن ۋە مەن سىلەردىن ئادا ـ جۇدادۇرمەن دەپ ،ئۇالرغا قارشى ﷲ
تائاالغا دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىم! قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (ئۇالرغا كېلىدىغان ئازابتىن)
مېنى ۋە تەۋەلىرىمنى قۇتقۇزغىن»﴾

ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ھەممىسىنى قۇتقۇزدۇق ،پەقەت موماينى
(يەنى لۇتنىڭ ئايالىنى قالدۇرۇپ قويۇپ) ھاالك قىلدۇق﴾ ئۇ لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئىدى .ئۇ

ئەسكى بىر موماي بولۇپ ،ئاقىۋەتتە لۇت ئەلەيھىسساالمدىن ئايرىلىپ قېلىپ ،قەۋمى بىلەن بىللە ھاالك
بولۇپ كەتتى.
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ﷲ تائاال خۇددى ئەئراف ،ھۇد ۋە شۇنىڭدەك ھىجىر سۈرىلىرىدە بايان قىلغاندەك ،لۇت
ئەلەيھىسساالمنى پەقەت ئەسكى مومىيىنى تاشالپ قويۇپ ئائىلىسىدىكى باشقىالرنى كېچىنىڭ ئاخىرىدا
ئېلىپ چىقىپ كېتىشكە ۋە قەۋمىگە ئاۋاز چۈشكەندە( ،ناۋادا ئۇالر ئۇ ئاۋازنى ئاڭالپ قالسا) ئارقىسىغا
قارىماسلىققا بۇيرۇدى .ئۇالر مۇشۇ بۇيرۇق بويىچە يولغا چىقىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە سەۋر قىلغان
ھالدا يولىنى داۋام قىلدى .ﷲ تائاال لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ھەممىسىگە ئومۇمىي بولغان
(ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئارقا ـ ئارقىدىن ساپال تاشالرنى ياغدۇرۇشتىن ئىبارەت) ئازابنى چۈشۈردى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن قالغانالرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر
(يەنى تاش) ياغدۇردۇق ،ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان! بۇنىڭدا ئەلۋەتتە
(چوڭ) بىر ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچى بولمىدى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن
ناھايىتىغالىبتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾

*******
((( نەمل سۈرىسى  56ـ ئايەت.

شۇئەرا سۈرىسى

ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ئەيكەلىكلەر پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾176ئۆز ۋاقتىدا شۇئەيب ئۇالرغا ئېيتتى« :سىلەر
(ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ .﴾177مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە سادىق پەيغەمبەرمەن﴿ .﴾178ﷲ دىن
قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾179تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ
قىلمايمەن ،ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدىن تىلەيمەن﴿.﴾180

شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەيكەلىكلەرغا قىلغان ۋەز ـ نەسىھىتى
توغرا بولغان مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ،ئەيكەلىكلەر مەديەنلىكلەردۇر .شۇئەيب ئەلەيھىسساالم
ئۇالردىن ئىدى.
ﷲ تائاال (خۇددى باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىسىدا قېرىندىشى نۇھ ،سالىھ ۋە لۇت دېگىنىدەك)
بۇ يەردە :ئۇالرنىڭ قېرىندىشى شۇئەيب -،دېمىدى .چۈنكى ،ئۇالر ئەيكەگە ئىبادەت قىالتتى .ئەيكە
بولسا ،بىر دەرەخنىڭ ئىسمى ئىدى .ئۇ ناھايىتى بۈك ـ باراخسان ئۆسكەن بىر دەرەختۇر دېگەن كۆز
قاراشمۇ بار .قىسقىسى ،ئۇالر شۇ دەرەخقە ئىبادەت قىالتتى.
شۇڭا ﷲ تائاال﴿ :ئەيكەلىكلەر پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى﴾ دېگەن چاغدا :ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا
قېرىندىشى شۇئەيب ئېيتتى -،دېمەي ،پەقەت﴿ :ئۆز ۋاقتىدا شۇئەيب ئۇالرغا ئېيتتى﴾ دەپال ،گەرچە
شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن قان جەھەتتە بىر مىللەت بولسىمۇ ،ئۇالر دەرەخقە ئىبادەت قىلغانلىقى
ئۈچۈنال ،ئۇنىڭ بىلەن قەۋمىنىڭ ئارىسىدىكى قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىنى تىلغا ئالمىدى.
بەزىلەر بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلماي :ئەيكەلىكلەردىن مەديەنلىكلەر كۆزدە تۇتۇلمايدۇ ،شۇئەيب
ئەلەيھىسساالم ئەيكەلىكلەر ھەم مەديەنلىكلەردىن ئىبارەت ئىككى قەۋمگە پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلگەن-،
دەپ قارايدۇ .بەزىلەر :شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ئۈچ قەۋمگە پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدى -،دېگەن
قاراشنىمۇ ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
توغرىسى ،ئەيكەلىكلەر بىلەن مەديەنلىكلەر بىر قەۋمدۇر .ئۇالر بەزى يەرلەردە بىر مۇناسىۋەت بىلەن
ئەيكەلىكلەر دەپ ئاتالسا ،بەزى يەردە مەديەنلىكلەر دەپ ئاتالدى .ئۇالر بىر قەۋم بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئەيكەلىكلەرمۇ خۇددى مەديەنلىكلەر بۇيرۇلغىنىدەك ،ئۆلچەم ۋە تارازىنى تولۇق بېرىشكە بۇيرۇلدى .بۇ
ئۇالرنىڭ بىر ئۈممەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

*******
ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
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ئۆلچەمنى تولدۇرۇپ بېرىڭالر ،كەم بەرگۈچىلەردىن بولماڭالر﴿( .﴾181نەرسىلەرنى) توغرا
تارازىدا تارتىڭالر﴿ .﴾182كىشىلەرگە نەرسىلىرىنى (يەنى قايسى يول بىلەن بولمىسۇن ،كىشىلەرنىڭ
ھەقلىرىنى) كەم بەرمەڭالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ پىتنە  -پاسات تېرىماڭالر﴿ .﴾183سىلەرنى
ۋە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ياراتقان ﷲ دىن قورقۇڭالر»﴿.﴾184

ئۆلچىگەندە تولۇق ئۆلچەپ بېرىش ۋە تارازىدا توغرا بولۇش كېرەكلىكى
ﷲ تائاال ئۆلچەمنى تولۇق بېرىشكە ۋە تارازىدا توغرا بولۇشقا بۇيرۇپ ۋە ئۇالرنى كەم تۇتۇشتىن
توسۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۆلچەمنى تولدۇرۇپ بېرىڭالر ،كەم بەرگۈچىلەردىن بولماڭالر﴾ يەنى سىلەر
كىشىلەرگە بەرگەن ۋاقتىڭالردا ،ئۆلچەمنى تولدۇرۇپ بېرىڭالر .ئۆلچەمنى كەم تۇتماڭالر ،بۇ چاغدا ئۇالرغا
كەم بېرىپ قالىسىلەر .مۇبادا سىلەرنىڭ (باشقىالردىن) ئېلىشىڭالر بولۇپ قالسا ،تولۇق ئالىسىلەر .سىلەرمۇ
باشقىالردىن خۇددى سىلەر بەرگىنىڭالردەك ئېلىڭالر .ئۇالرغىمۇ سىلەر خۇددى سىلەر ئالغاندىكىدەك
بېرىڭالر(﴿ .نەرسىلەرنى) توغرا تارازىدا تارتىڭالر﴾
﴿كىشىلەرگە نەرسىلىرىنى (يەنى قايسى يول بىلەن بولمىسۇن ،كىشىلەرنىڭ ھەقلىرىنى) كەم
بەرمەڭالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ پىتنە  -پاسات تېرىماڭالر﴾ يەنى يولدا ئولتۇرۇۋېلىپ،

(كىشىلەرنى قورقۇتۇشتەك) پىتنە ـ پاسات تېرىماڭالر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر ﷲ
غا ئىمان ئېيتقانالرنى قورقۇتقان ،ﷲ نىڭ يولىدىن توسقان ۋە ئۇ يولنىڭ ئەگرىلىكىنى تىلىگەن ھالدا
يولالردائولتۇرماڭالر﴾(((.
﴿سىلەرنى ۋە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ياراتقان ﷲ دىن قورقۇڭالر»﴾ بۇ ئايەت ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ
ئەجدادلىرىنى ياراتقان ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىدىن قورقۇتىدۇ.

*******
ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ
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ئۇالر ئېيتتى« :سەن سېھىر قىلىنغۇچىالردىنسەن﴿ .﴾185سەن پەقەت بىزگە ئوخشاش
(ئاددى) ئادەمسەن ،سېنى بىز ھەقىقەتەن يالغانچى دەپ گۇمان قىلىمىز﴿ .﴾186ئەگەر (سۆزۈڭدە)
راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن»﴿ .﴾187شۇئەيب ئېيتتى:
«پەرۋەردىگارىم سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ»﴿ .﴾188ئۇالر شۇئەيبنى ئىنكار قىلدى،
ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى ھاالك قىلدى .ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى ئىدى﴿.﴾189
بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچىالردىن بولمىدى﴿.﴾190
((( ئەئراف سۈرىسى  86ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾191

شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى ،ئۇالرنىڭ شۇئەيب
ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ئۇالرغا ئازاب كەلگەنلىكى
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ دىللىرى ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقى ئۈچۈن ،شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ
قەۋمىنىڭمۇ شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا خۇددى سەمۇد قەۋمى پەيغەمبىرىگە بەرگەندەك جاۋابنى
بەرگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
﴿«سەنسېھىرقىلىنغۇچىالردىنسەن﴾

﴿سەن پەقەت بىزگە ئوخشاش (ئاددى) ئادەمسەن ،سېنى بىز ھەقىقەتەن يالغانچى دەپ گۇمان
قىلىمىز﴾ يەنى سەن سۆزلىرىڭدە يالغانچىسەن .سېنى ﷲ تائاال بىزگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتمىدى.

﴿ئەگەر (سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن»﴾ زەھھاك بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىزگە ئاسماننىڭ بىر تەرىپىنى چۈشۈرگىن -،دېدى .قەتادە :بىزگە
ئاسماننىڭ بىر پارچىسىنى چۈشۈرگىن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .سۇددى :بىزگە ئاسماندىن ئازاب
چۈشۈرگىن دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
بۇالرنىڭسۆزلىرىقۇرەيشلىكلەرنىڭدېگەنسۆزلىرىگەئوخشاپكېتىدۇ.ﷲتائاالقۇرەيشلىكلەرنىڭ
سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :تاكى سەن بىزگە يەر ئاستىدىن بىر بۇالقنى
ئېتىلدۇرۇپ چىقارمىغىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز ،ياكى سېنىڭ خورمىلىق ،تاللىق ۋە ئوتتۇرىسىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان بىر بېغىڭ بولسۇن ،ياكى سەن ئېيتقاندەك ئۈستىمىزگە ئاسماننى پارچە
 پارچە قىلىپ چۈشۈرگىن ،ياكى (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھچى قىلىپ ﷲنى ۋە پەرىشتىلەرنىئالدىمىزغا كەلتۈرگىن﴾(((﴿ ،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 نادان كاپىرالرمۇ (قۇرەيشلەردەك) شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا﴿ :ئەگەر
(سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن»﴾ دېدى.
﴿شۇئەيب ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ»﴾ يەنى ﷲ تائاال
سىلەرنىڭ ھالىڭالرنى ياخشى بىلىدۇ .ئەگەر سىلەر ئۇ ئازابقا اليىق بولساڭالر ،ﷲ تائاال سىلەرگە ئۇ
ئازابنى چۈشۈرۈپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال (سىلەرنىڭ تىلىگەن ئازابىڭالرنى چۈشۈرۈپ بەرمەي) سىلەرگە ئۇۋال
قىلغۇچى ئەمەستۇر .ئەمەلىيەتتىمۇ ئۇالرغا ئۇالر تىلىگەندەك ئازاب بېرىلدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر شۇئەيبنى ئىنكار قىلدى ،ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى
ھاالك قىلدى .ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى ئىدى﴾ يەنى بۇ ئازاب ئۇالر ئاسماندىن چۈشۈرۈلۈشىنى

تەلەپ قىلغان ئازابنىڭ تىپىدىن بولدى.
((( ئىسرا سۈرىسى  92 - 90ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەت.
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ئۇالرغا ئازابنىڭ كېلىشىنىڭ جەريانى مۇنداق :ﷲ تائاال دەسلەپ ئۇالرغا يەتتە كۈنگىچە قاتتىق
ئىسسىقلىقنى بەردى .ھېچ نەرسە ئۇالرنى بۇ ئىسسىقتىن دالدا قىاللمىدى .ئاندىن ئۇالرغا سايە تاشالش
ئۈچۈن بىر پارچە بۇلۇت كەلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بۇلۇتنىڭ سايىسىدا سايىداش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ
ئاستىغا بېرىشتى( .ئۇنىڭ ئاستىغا) ئۇالرنىڭ ھەممىسى توپلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا
بۇلۇتتىن چوڭ بىر يالقۇننى ئەۋەتتى .زېمىن قاتتىق تىترەپ ،ئۇالرغا قاتتىق بىر ئاۋاز كېلىش بىلەنال،
ئۇالرنىڭ جانلىرى چىقىپ كەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى
ئىدى﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقىنىڭ جەريانىنى ئۈچ يەردە كەلتۈردى ۋە ھەر بىر يەردە شۇ
يەرگە مۇناسىپ بولغان سۈپەت بىلەن بايان قىلدى .مەسىلەن :ﷲ تائاال ئەئراف سۈرىسىدە :ئۇالرغا
زېمىننىڭ قاتتىق تىترىشى يۈزلەندى ـ دە ،ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قېلىشتى -،دېدى.
چۈنكى ،ئۇالر شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا«﴿ :ئى شۇئەيب! سېنى چوقۇم ئەگەشكۈچىلىرىڭ (يەنى ساڭا
ئىمان ئېيتقانالر) بىلەن قوشۇپ شەھىرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىمىز ،ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا
قايتىشىڭالر كېرەك»﴾((( دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن
مۆمىنلەرگە تەھدىد سېلىپ ،ئۇالرنى تىترەتكەن ئىدى .ئۇالرغا زېمىننىڭ تىترىشى يۈزلەندى.
ﷲ تائاال ھۇد سۈرىسىدە(﴿ :ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالرغا قاتتىق ئاۋاز (دىن پەيدا بولغان زىلزىلە)
يۈزلەندى﴾((( دەپ بايان قىلدى .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنى
ئۆزلىرىنىڭ﴿ :سېنىڭ نامىزىڭ (يەنى دىنىڭ) سېنى ئاتا  -بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقان
نەرسىلەرنى(يەنىبۇتالرنى)بىزنىتاشالتقۇزۇشقاياكىماللىرىمىزنىخالىغىنىمىزچەتەسەررۇپقىلىشىمىزنى
تەرك ئەتكۈزۈشكە بۇيرۇمدۇ؟ سەن تازىمۇ كۆڭلى ـ كۆكسى كەڭ ،تازىمۇ توغرا يول تاپقان ئادەمسەن ـ
دە (((﴾»،دېگەن سۆزلىرى بىلەن مازاق قىلغان ۋە كەمسىتكەن ئىدى .بۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىغا قارىتا
ئۇالرنى جىم تۇرغۇزۇپ قويىدىغان قاتتىق ئاۋاز كەلدى .بۇ ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا بەكمۇ مۇناسىب كەلگەن
ئازابتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالرغا قاتتىق ئاۋاز (دىن پەيدا بولغان
زىلزىلە)يۈزلەندى﴾(((.
ئەمما ئۇالر بۇ يەردە تەرسالىق قىلىش يۈزىسىدىن﴿ :ئەگەر (سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ،
بىزگە ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن»﴾ دېگەن ئىدى ،ئۇالرغا ئۇالر كېلىشىنى يىراق دەپ قارىغان
ئازابنىڭ چۈشۈشى مۇناسىب بولدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى
ھاالك قىلدى .ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى ئىدى﴾.

472

مۇھەممەد ئىبنى جەرىر يەزىد باھىلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى
ئابباستىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنى سايە كۈنىنىڭ ئازابى ھاالك قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى
ھەققىدە سورىدىم .ئىبنى ئابباس جاۋاب بېرىپ :ﷲ تائاال ئۇالرغا قورقۇنچ ۋە قاتتىق ئىسسىق ئەۋەتىدۇ
ـ دە ،ئۇ ئۇالرنىڭ جانلىرىنى سىقىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆيلىرىگە كىرىۋالىدۇ .ئۇ ئىسسىق ئۇالرنىڭ
((( ئەئراف سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  94ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  87ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  94ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

ئۆيلىرىگە كىرىپ جانلىرىنى سىقىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆيلىرىنى تاشالپ تاشقىرىغا چىقىۋالىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا بۇلۇت ئەۋەتىدۇ .بۇلۇت سايىسى بىلەن ئۇالرنى قۇياشنىڭ كۆيدۈرۈشىدىن
ساقالپ قالىدۇ .ئۇالر بۇلۇتنىڭ ئاستىدا تۇرۇپ سالقىن ۋە راھەت ھېس قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
بىر ـ بىرىنى (ئۇنىڭ تېگىگە كېلىشكە) چاقىرىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى بۇلۇتنىڭ تېگىگە تولۇق يىغىلىپ
بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئوت ئەۋەتىدۇ .مانا بۇ ،سايە كۈنىنىڭ ئازابىدۇر .ئۇ ھەقىقەتەن
بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى ئىدى -،دېدى.
﴿بۇنىڭدا ئەلۋەتتە (چوڭ) ئىبرەت بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچىالردىن بولمىدى ،سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ناھايىتى غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن

كاپىرالردىن ئىنتىقام ئېلىشتا ناھايىتى غالىبتۇر ،مۆمىن بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر.

*******
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦ
شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴿.﴾192
ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ
چۈشتى﴿ 193ـ ( .﴾194قۇرئان) ئوچۇق ئەرەبى تىلىدا (نازىل بولدى)﴿.﴾195

قۇرئان كەرىمنى اﷲ تائاالنىڭ چۈشۈرگەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ يەردە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن كىتابتىن خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾
يەنى قۇرئاننى ﷲ تائاال ساڭا چۈشۈردى ۋە ۋەھىي قىلدى.
﴿ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ
چۈشتى﴾ يەنى ﷲ تائاالغا قارشىلىق كۆرسىتىپ ،ئىنكار قىلغۇچىالرنى ئۇنىڭ قاتتىق ئازابىدىن

ئاگاھالندۇرۇش ۋە ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەرگە خۇش بېشارەت بېرىشىڭ ئۈچۈن ،جىبرىئىل
ئۇنى كەم ـ زىيادە قىلماستىن ،ئۆز ھالىتىدە سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى.
ئىبنى ئابباس ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،قەتادە ،ئەتىيە ئەۋفى ،سۇددى ،زەھھاك ،زۆھرى ۋە
ئىبنى جۇرەيج قاتارلىق سەلەپ ئالىملىرى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننى ئېلىپ چۈشكەن پەرىشتە
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمدۇر -،دەيدۇ .بۇ ھەقتە قىلچە ئىختىالپ يوقتۇر.
زۆھرى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال قۇرئاننى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ چۈشكەنلىكى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر)،
چۈنكى ئۇ (يەنى جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى)
تەستىق قىلغۇچى ،توغرا يول كۆرسەتكۈچى ،مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قەلبىڭگە
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نازىل قىلدى﴾(((.
﴿(قۇرئان) ئوچۇق ئەرەبى تىلىدا (نازىل بولدى)﴾ يەنى بىز ساڭا چۈشۈرگەن بۇ قۇرئاننى ،مەناسى
ناھايىتى روشەن ،ئوچۇق بولسۇن ،ئىمان ئېيتماسلىققا بانا سەۋەب قالمىسۇن ۋە دەلىل ـ پاكىتنى
ئېنىق تورغۇزسۇن دەپ ،پاساھەتتە ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان (تىلىڭ بولغان) ئەرەب تىلى بىلەن
چۈشۈردۇق.

*******
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ھەقىقەتەن قۇرئان ئىلگىرىكى (پەيغەمبەرلەرنىڭ) كىتابلىرىدا تىلغا ئېلىنغان﴿( .﴾196ئابدۇلال
ئىبن ساالم ۋە ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ھەمراھلىرىغا ئوخشاش) ئىسرائىل ئەۋالدى ئۆلىمالىرىنىڭ قۇرئاننى
بىلىشى مۇشرىكالرغا (قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل بولمامدۇ؟﴿ ﴾197ئەگەر بىز قۇرئاننى
ئەرەب تىلىدا بولمىغان بىر ئادەمگە نازىل قىلغان بولساق ،ئۇ قۇرئاننى ئۇالرغا ئوقۇپ بەرسە ،ئۇالر
ئۇنىڭغا ئىشەنمەيتتى﴿ 198ـ .﴾199

قۇرئاننىڭ بايانىنىڭ ئىلگىرىكى كىتابالردا بار ئىكەنلىكى
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بۇ قۇرئاننىڭ بايانى ۋە ئۇنىڭ شۆھرىتى ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە چۈشكەن كىتابالردا بار بولۇپ،
ئۇ پەيغەمبەرلەر بۇرۇنقى زاماندىن باشالپ قۇرئاندىن ئىبارەت (ﷲ تائاال بىر كىتابنى چۈشۈرىدىغانلىقى
بىلەن) خۇش بېشارەت بېرىپ كەلگەن .ھەمدە ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەردىن (قۇرئاننىڭ چۈشۈرۈلۈشى ۋە
قۇرئان چۈشۈرۈلىدىغان پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ كېلىشى بىلەن) خۇش بېشارەت بېرىشكە
ۋەدە ئالغان .ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ھېسابلىنىدىغان پەيغەمبەر (ئىسا ئەلەيھىسساالم)
قەۋمىگە تەشۋىق قىلىپ ،ئۆزىدىن كېيىن ئەھمەد ئىسىملىك بىر پەيغەمبەرنىڭ كېلىدىغانلىقى بىلەن
قەۋمىگە خۇش بېشارەت بەردى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ بەرگەن خۇش بېشارىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا« :ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ﷲ
ئەۋەتكەن ،مەندىن بۇرۇن كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى ،مەندىن كېيىن كېلىدىغان ئەھمەد
ئىسىملىك پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بەرگۈچى پەيغەمبەرمەن» دېدى﴾(((.
﴿(ئابدۇلالئىبنساالمۋەئۇنىڭئىمانئېيتقانھەمراھلىرىغائوخشاش)ئىسرائىلئەۋالدىئۆلىمالىرىنىڭ
قۇرئاننى بىلىشى مۇشرىكالرغا (قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل بولمامدۇ؟﴾ يەنى ئىسرائىل

ئەۋالدىنىڭ قوللىرىدىكى كىتابلىرىدا بار بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى ،ئۇنىڭ
قەيەردىن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىنى ئېتىراپ قىلىدىغان ئالىملىرىنىڭ بۇ
((( بەقەرە سۈرىسى  97ـ ئايەت.
((( سەف سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

قۇرئاننىڭ بايانىنى ئۆزلىرىنىڭ دەرس قىلىپ ئوقۇۋاتقان كىتابلىرىدا ئۇچراتقانلىقى (كاپىرالرغا قۇرئاننىڭ
ھەق كىتاب ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانغا) يېتەرلىك پاكىت بواللمامدۇ؟
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ ئىلگىرىكى كىتابالردا بارلىقىنى (ئابدۇلالھ ئىبنى
ساالم ،سالمان فارىسى ۋە ئۇالرنىڭ سەبداشلىرىغا ئوخشاش) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتىپ ،ئىسالم
دىنىغا كىرگەنلەر خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ كىتابلىرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
سۈپەتلىرىنى ۋە قۇرئاننىڭ بايانىنى ئۇچرىتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((.

قۇرەيشلىكلەرنىڭ كۇفۇرلۇقتا چىڭ تۇرۇۋېلىشى
ﷲ تائاال بۇ يەردە قۇرەيشلىكلەرنىڭ قۇرئانغا ئىشەنمەسلىكتە ناھايىتى تەرسالىق قىلىپ چىڭ
تۇرۋالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ :مۇبادا بۇ قۇرئان ئەرەب تىلىدىن بىر ئېغىز سۆزنىمۇ بىلمەيدىغان بىر
كىشىگە چۈشسە ،ئۇ كىشى قۇرئاننى ئۇالرغا مۇشۇ ئىلغار ئەدەبىياتى ۋە پاساھىتى بىلەن ئوقۇپ بەرسىمۇ،
ئۇالر يەنە قۇرئانغا ئىشەنمەيدۇ -،دېدى((( .ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر بىز قۇرئاننى ئەرەب
تىلىدا بولمىغان بىر ئادەمگە نازىل قىلغان بولساق ،ئۇ قۇرئاننى ئۇالرغا ئوقۇپ بەرسە ،ئۇالر ئۇنىڭغا
ئىشەنمەيتتى﴾.

ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ئىمان ئېيتماي چىڭ تۇرىۋالىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
قۇرئانغا ئىشەنمەيدۇ ،بۇ بۇرۇندىن ئادەت بولۇپ قالغان (يەنى بۇرۇندىن تارتىپ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغان قەۋملەرنى ﷲنىڭ ھاالك قىلىشى ئادەت بولۇپ كېلىۋاتقان) ئىش ،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﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿،شۈبھىسىزكى،پەرۋەردىگارىڭنىڭلەنىتىگەتېگىشلىكبولغانالرئىمانئېيتمايدۇ،
((( ئەئراف سۈرىسى  157ـ ئايەت.
((( يەنى قۇرئاننىڭ ئەرەب تىلىدىن خەۋىرى يوق بىر كىشى تەرىپىدىن كەلتۈرۈلۈشى ،ئۇنىڭ شەكسىز ھالدا ﷲ تائاال
تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىگە كەسكىن پاكىت بولىدۇ.
((( ھىجر سۈرىسى  15 - 13ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى  111ـ ئايەت.
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ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.

*******
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
شۇنىڭدەك گۇناھكارالرنىڭ دىللىرىغا قۇرئاننى سالدۇق (ئۇالر قۇرئاننى چۈشىنىپ ،ئۇنىڭ
پاساھەت – باالغىتىنى ۋە مۆجىزە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىمان ئېيتمىدى)﴿ .﴾200ئۇالر (ﷲ
نىڭ) قاتتىق ئازابىنى كۆرمىگىچە قۇرئانغا ئىشەنمەيدۇ﴿ .﴾201ئۇ ئازاب ئۇالرغا ئۇشتۇمتۇت كېلىدۇ ،ئۇالر
ئۇنىڭ (كەلگەنلىكىنى) تۇيماي قالىدۇ﴿( .﴾202ئۇالرغا تۇيۇقسىز ئازاب كەلگەندە) ئۇالر« :بىزگە (ئىمان
ئېيتىۋېلىش ئۈچۈن) مۆھلەت بېرىلەمدۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾203ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ بۇرۇنراق كېلىشىنى
تىلەمدۇ؟﴿ .﴾204ئېيتىپ باققىنا! ئەگەر ئۇالرنى (نۇرغۇن) يىلالر (نېمەتلىرىمىزدىن) بەھرىمەن قىلساق،
ئاندىن ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇلغان ئازاب كەلسە ،ئۇالرنىڭ بەھرىمەن بولغان نېمەتلىرى (ئۇالردىن ئازابنى
دەپئى قىلىشتا) ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴿ 205ـ  206ـ  .﴾207قانداقلىكى شەھەر بولمىسۇن ،ۋەز -
نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتمىگىچە ،ئۇنى ھاالك قىلمىدۇق( ،ئۇالرنى جازاالشتا) بىز
زالىم بولمىدۇق﴿ 208ـ .﴾209

ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ تاكى ئازابنى كۆرمىگىچە ئىمان ئېيتمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال تاكى ئازابنى كۆرمىگىچە ئىمان ئېيتمايدىغان گۇناھكارالرنىڭ دىللىرىغا ئىنكار قىلىش،
كۇپۇرلۇق قىلىش ،تېنىش ۋە تەرسالىق قىلىشتەك يامان ئىللەتلەرنى كىرگۈزىۋەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك گۇناھكارالرنىڭ دىللىرىغا قۇرئاننى سالدۇق (ئۇالر قۇرئاننى چۈشىنىپ،
ئۇنىڭ پاساھەت – باالغىتىنى ۋە مۆجىزە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىمان ئېيتمىدى) ،ئۇالر (ﷲ نىڭ)
قاتتىق ئازابىنى كۆرمىگىچە قۇرئانغا ئىشەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئازابنى كۆرگەن كۈندە ئېيتقان ئۆزرىلىرى

پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ.
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﴿ئۇ ئازاب ئۇالرغا ئۇشتۇمتۇت كېلىدۇ ،ئۇالر ئۇنىڭ (كەلگەنلىكىنى) تۇيماي قالىدۇ ،ئۇالرغا تۇيۇقسىز
ئازاب كەلگەندە) ئۇالر« :بىزگە (ئىمان ئېيتىۋېلىش ئۈچۈن) مۆھلەت بېرىلەمدۇ؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر

ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئەگەر ئۆزلىرىگە ئازراق مۆھلەت بېرىلگەن بولسا ،ﷲ تائاالغا ئۆزلىرىنىڭ
ئويلىشىچە ئىبادەت قىلىۋېلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كىشىلەرنى (يەنى كۇففارالرنى) ئازاب
كېلىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرغىن( ،بۇ كۈندە) زالىمالر« :پەرۋەردىگارىمىز!
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.

شۇئەرا سۈرىسى

بىزگە قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلەت بەرگىن (يەنى دۇنياغا قايتۇرغىن) ،دەۋىتىڭنى قوبۇل قىاليلى،
پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشەيلى» دەيدۇ( .ئۇالرغا) سىلەر ئىلگىرى ،بىز ھەرگىز يوقالمايمىز ،دەپ قەسەم
ئىچمىگەنمىدىڭالر؟ (دېيىلىدۇ)﴾((( يەنى مەيلى زالىم ياكى پاسىق بولسۇن ،ھەرقانداق بىر كىشى ئازابنى
كۆرگەندە قاتتىق پۇشايمان قىلىدۇ.
مۇسا ئەلەيھىسساالممۇ مۇنداق دېدى«﴿ :ئى پەرۋەردىگارىمىز! كىشىلەرنى يولۇڭدىن ئازدۇرۇشى
ئۈچۈن ـ ئى پەرۋەردىگارىمىز! ـ پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرىغا ھاياتىي دۇنيادا زىننەت
بۇيۇملىرىنى ،تۈرلۈك مال  -مۈلۈكلەرنى بەردىڭ .پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ مال  -مۈلۈكلىرىنى يوق
قىلغىن ،ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاتتىق قىلغىن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىمان ئېيتماي قاتتىق ئازابنى
كۆرسۇن» ،ﷲ ئېيتتى« :ئىككىڭالرنىڭ دۇئاسى ئىجابەت قىلىندى ،دەۋىتىڭالرنى داۋامالشتۇرۇڭالر،
نادانالرنىڭ يولىغا ئەگەشمەڭالر»﴾((( بۇ پىرئەۋنگە قىلىنغان بەتدۇئا ئىدى .بۇ دۇئا ئىجابەت قىلىندى.
شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن تاكى ئازاب ئۇنىڭغا كەلمىگىچە ئىمان ئېيتمىدى.
ﷲ تائاال پىرئەۋننىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئىسرائىل ئەۋالدىنى
دېڭىزدىن ئۆتكۈزىۋەتتۇق ،ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى زۇلۇم ۋە زوراۋانلىق قىلىش يۈزىسىدىن
قوغلىدى .پىرئەۋن غەرق بولىدىغان ۋاقىتتا« :ئىمان ئېيتتىمكى ،ئىسرائىل ئەۋالدى ئىمان ئېيتقان
ئىالھتىن غەيرىي ئىالھ يوقتۇر ،مەن مۇسۇلمانالردىنمەن» دېدى( ،ئۇنىڭغا دېيىلدىكى) «(ھاياتتىن
ئۈمىد ئۈزگىنىڭدە) ئەمدى (ئىمان ئېيتامسەن؟) ئىلگىرى ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغان ۋە بۇزغۇنچىالردىن
بولغان ئىدىڭ﴾(((﴿ ،ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا« :بىز بىر ﷲغا ئىمان ئېيتتۇق ،بىز بۇرۇن
(ﷲغا) شېرىك قىلغان بۇتالرنى ئىنكار قىلدۇق» دېدى ،بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان
ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى ،بۇ (يەنى ئازابنى كۆرگەندە ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىلىق بولماسلىقى)
ﷲنىڭ بەندىلىرى ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر ،بۇ چاغدا كاپىرالر زىيان تارتقۇچى بولدى﴾(((.
﴿ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ بۇرۇنراق كېلىشىنى تىلەمدۇ؟﴾ يەنى بۇ ئۇالرنى ئەيىبلەشتۇر ۋە
ئۇالرغا قىلىنغان تەھدىددۇر .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىش ۋە ئازابنىڭ
كېلىشىنى يىراق ساناش يۈزىسىدىن«﴿ :ئەگەر سەن راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ﷲ نىڭ ئازابىنى
كەلتۈرگىن﴾(((دەيتتى.
ئۇالرنىڭ ئازابنىڭ بۇرۇنراق كېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:
﴿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 سەندىن ئازابنىڭ تېز
كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ،شەك – شۈبھىسىزكى ،جەھەننەم (قىيامەت كۈنى) كاپىرالرنى قورشاپ
((( ئىبراھىم سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  89 - 88ـ ئايەتلەر.
((( يۇنۇس سۈرىسى  91 - 90ـ ئايەتلەر.
((( غافىر سۈرىسى  85 - 84ـ ئايەتلەر.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
﴿ئېيتىپ باققىنا! ئەگەر ئۇالرنى (نۇرغۇن) يىلالر (نېمەتلىرىمىزدىن) بەھرىمەن قىلساق ،ئاندىن
ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇلغان ئازاب كەلسە ،ئۇالرنىڭ بەھرىمەن بولغان نېمەتلىرى (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى
قىلىشتا) ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾ يەنى بىز ئۇالرغا ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت مۆھلەت بەرسەك،

ئاندىن ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى (يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى) كەلسە ،ئۇالرنىڭ بەھرىمەن
بولغان نېمەتلىرىدىن قايسى نەرسە ئۇالردىن ئازابنى توسۇپ قالىدۇ؟ (يەنى ئۇالرنىڭ بەھرىمەن بولغان
نېمەتلىرى ئۇالردىن ئازابنى توسۇپ قااللمايدۇ).

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر قىيامەتنى كۆرگەن كۈندە ،گويا ئۆزلىرىنى (دۇنيادا)
پەقەت بىر كەچقۇرۇن ياكى بىر ئەتىگەن تۇرغاندەك (گۇمان قىلىدۇ)﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنى
ھاياتقا ھەممە كىشىدىن ،ھەتتا مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس كۆرىسەن؛ ھەر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى
ئارزۇ قىلىدۇ ،ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇ (دوزاخقا) تاشالنغان
چاغدا ،ئۇنىڭ مېلى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ بەھرىمەن
بولغان نېمەتلىرى (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىشتا) ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾.
بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىندى(« :قىيامەت كۇنى) كاپىر كەلتۈرۈلۈپ ،ئۇنى ئوتقا
بىر كىرگۈزۈپال ئېلىپ چىقىپ :سەن بۇندىن بۇرۇن بىرەر ياخشى نەرسە كۆرۈپ باققانمىدىڭ؟ سەن
بىرەر نېمەتلىك نەرسە كۆرۈپ باققانمىدىڭ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ نامىڭ
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ياق -،دەيدۇ .دۇنيادا ئەڭ قىيىنچىلىق تارتقان بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ ،ئۇنى
جەننەتكە بىر كىرگۈزۈپال ئېلىپ چىقىپ :سەن بىرەر قىيىنچىلىق كۆرۈپ باققانمىدىڭ؟ -دەپ سورىلىدۇ.
ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ياق .يەنى قىيىنچىلىقتەك بىرەر ئىش
بولمىغان ئىدى -،دەيدۇ».
ئاندىن ﷲ تائاال ئادىللىقىدىن ھاالك قىلىۋەتكەن بىرەر قەۋمنى ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتماسلىققا
باھانە  -سەۋەب كۆرسىتىدىغان يولالرنى قويمىغان ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغان ،ئۇالرغا پەيغەمبەرلەرنى
ئەۋەتكەن ۋە دەلىل ـ پاكىتالرنى تۇرغۇزۇپ بولغاندىن كېيىن ھاالك قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :قانداقلىكى شەھەر بولمىسۇن ،ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتمىگىچە،
ئۇنى ھاالك قىلمىدۇق( ،ئۇالرنى جازاالشتا) بىز زالىم بولمىدۇق﴾.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ (ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز
يوق﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىڭشەھەرلەرنىڭمەركىزىگە،ئۇالرنىڭئاھالىسىگەبىزنىڭئايەتلىرىمىزنىئوقۇپ
بېرىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتمىگىچە شەھەرلەرنى ھاالك قىلغۇچى بولمىدۇق ،شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى
زالىم بولمىغىچە شەھەرلەرنى ھاالك قىلغۇچىمۇ بولمىدۇق﴾(((.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  54 - 53ـ ئايەتلەر.
((( نازىئات سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  96ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لەيل سۈرىسى  11ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  59ـ ئايەت.

شۇئەرا سۈرىسى

*******
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشكىنى يوق﴿ .﴾210بۇ ئۇالرغا اليىق ئەمەس .ئۇالرمۇ (ئۇنىڭغا)
قادىر بواللمايدۇ﴿ .﴾211شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (يەنى شەيتانالر) (ئوغرىلىقچە) تىڭشاشتىن مەنئى
قىلىنغاندۇر﴿.﴾212

قۇرئاننى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ چۈشكەنلىكى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ قۇرئاندىن ئىبارەت (ئۇنىڭغا) ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى
تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدىغان ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغان ئۇلۇغ كىتابىدىن خەۋەر بېرىپ ،ئۇنى ﷲ تائاال تەرىپىدىن ياردەم بېرىلگەن ،ئىشەنچلىك
پەرىشتە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ چۈشكەنلىكىنى بايان قىلدى.
﴿قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشكىنى يوق﴾ شەيتانالرنىڭ قۇرئاننى ئېلىپ چۈشمەسلىكىدە
مۇنداق ئۈچ خىل سەۋەب بار.
ئۇنىڭ بىرى :شەيتانالر قۇرئاننى ئېلىپ چۈشۈشكە اليىق ئەمەس .يەنى قۇرئاننى ئېلىپ چۈشۈش
شەيتانالرنىڭ ئارزۇسى ۋە تەلىۋى ئەمەس .چۈنكى ،بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بېرىش ۋە بەندىلەرنى ئازدۇرۇش
شەيتانالرنىڭ تەبىئىتىدۇر .ئەكسىچە قۇرئان بولسا ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇشنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان .ئۇ بەندىلەرگە نۇر ،ھىدايەت ۋە كاتتا ھۆججەتتۇر .يەنى قۇرئان بىلەن شەيتانالرنىڭ
ئارىسىدا قارىمۇ قارشىلىق بار .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇ ئۇالرغا اليىق ئەمەس﴾.
﴿ئۇالرمۇ (ئۇنىڭغا) قادىر بواللمايدۇ﴾ يەنى مۇبادا قۇرئاننى ئېلىپ چۈشۈش شەيتانالرغا اليىق دەپ
قارالغاندىمۇ ئۇالر ئۇنى ئېلىپ چۈشۈشكە قادىر بواللمايدۇ .بۇ ئىككىنچى سەۋەبتۇر.
ﷲ تائاال قۇرئان ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر بىز بۇ قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق ،چوقۇم
سەن ئۇنىڭ ﷲدىن قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى ،يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ﴾(((.
ئۈچىنچىسى :مۇبادا شەيتانالر قۇرئاننى ئېلىپ چۈشۈشكە اليىق بولغان ۋە ئۇنىڭغا قادىر بولغان
تەقدىردىمۇ شەيتانالرنىڭ قۇرئان بار يەرگە يېتەلمەيدىغانلىقىنى ﷲ تائاال ئوچۈق بايان قىلدى.
چۈنكى ،قۇرئان چۈشۈۋاتقان ۋاقتىدا ،شەيتانالر قۇرئاننى تىڭشاشتىن چەكلەنگەن .قۇرئان پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈۋاتقان چاغدا ،ئاسمانالر كۈچلۈك پەرىشتىلەردىن ئىبارەت مۇھاپىزەتچىلەر ۋە
كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر بىلەن تولۇپ كېتىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىالشتۇرۇپ قويماسلىقى
ئۈچۈن شەيتانالر قۇرئاندىن بىرەر تال ھەرپنى تىڭشاشقىمۇ قادىر بواللمايدۇ.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان رەھمىتىدۇر .شەرىئىتىنى ساقلىشىدۇر ،كىتابىغا ۋە
((( ھەشر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبىرىگەياردەمبەرگەنلىكىدۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (يەنى شەيتانالر) (ئوغرىلىقچە) تىڭشاشتىن
مەنئى قىلىنغاندۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە جىنالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :جىنالر ئېيتتى) «بىز

(ئاسمان ئەھلىنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاش ئۈچۈن) ئاسمانغا (چىقىشنى) تىلىدۇق ،ئاسماننىڭ كۈچلۈك
مۇھاپىزەتچىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) بىلەن ۋە (كۆيدۈرگۈچى) يۇلتۇزالر بىلەن تولۇپ كەتكەنلىكىنى
بايقىدۇق ،بىز ھەمىشە (ئوغرىلىقچە تىڭشاش ئۈچۈن) ئاسماننىڭ ئولتۇرۇشقا بولىدىغان جايلىرىدا
ئولتۇراتتۇق ،كىمكى ئەمدى (ئوغرىلىقچە) ئاڭالشقا ئۇرۇنىدىكەن ،ئۇنى كۆزىتىپ تۇرغان كۆيدۈرگۈچى
يۇلتۇزالرنىبايقايدۇ،بىز(جىنالرجامائەسى)زېمىندىكىلەرگەيامانلىقئىرادەقىلىندىمۇياكىپەرۋەردىگارى
ئۇالرغا ياخشىلىق ئىرادە قىلدىمۇ؟ بىلمەيمىز﴾(((.

*******
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھقا ئىبادەت قىلمىغىن ،ئۇنداق قىلساڭ ،ئازاب قىلىنغۇچىالردىن
بولۇپ قالىسەن﴿ .﴾213يېقىن خىش ـ ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴿ .﴾214ساڭا ئەگەشكەن
مۆمىنلەرگە مۇاليىم بولغىن﴿ .﴾215ئەگەر خىش ـ ئەقرىبالىرىڭ ساڭا ئاسىيلىق قىلسا« :مەن سىلەرنىڭ
قىلمىشلىرىڭالردىن ھەقىقەتەن ئادا ـ جۇدا مەن» دېگىن﴿ .﴾216ناھايىتى غالىب ،مېھرىبان ﷲ غا
يۆلەنگىن﴿ .﴾217ﷲ سېنى (نامازغا) قوپقىنىڭدا كۆرۈپ تۇرىدۇ﴿ .﴾218ناماز ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى
(سەجدىگە بارغانلىق ،رۇكۇغا تۇرغانلىق ۋە قىيامدا تۇرغانلىق) ھەرىكىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ﴿.﴾219
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾220

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى ئاگاھالندۇرۇشقا
بۇيرۇلغانلىقى
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ﷲ تائاال (كىشىلەرنى) ئاۋۋال ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇدى ۋە كىم
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇنى ئازاباليدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
ئاندىن پەيغەمبىرىنى ئۇنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىنى ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇدى .ئۇالرنى پەقەت
ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا بولغان ئىمانىال قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىگە ئەگەشكەن مۆمىنلەرگە مۇاليىم بولۇشقا ۋە مەيلى قانداق ئادەم بولۇشىدىن
قەتئىنەزەر (ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) ئاسىيلىق قىلغان ئادەمدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ كېتىشكە
((( جىن سۈرىسى  10 - 8ـ ئايەتكىچە.

شۇئەرا سۈرىسى

بۇيرۇدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر خىش – ئەقرىبالىرىڭ ساڭا ئاسىيلىق قىلسا:
«مەن سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن ھەقىقەتەن ئادا ـ جۇدا مەن» دېگىن﴾

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇلغانلىقى ئۇنىڭ
باشقا كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇلغانلىقىغا زىت ئەمەستۇر .ئەكسىچە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى
ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇلغانلىقى بولسا ،ئۇنىڭ ھەممە كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇلغان
ۋەزىپىسىنىڭ بىر قىسمىدۇر.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەممە كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق
دېدى﴿ :قۇرئان ئاتا  -بوۋىلىرى ئاگاھالندۇرۇلمىغان (يەنى ئۇالرغا پەيغەمبەر كەلمىگەن) ،غاپىل
قالغان بىر قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،غالىب ،ناھايىتى مېھرىبان ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴾(((﴿ ،مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن،
(كىشىلەرنى) قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،ساڭا بىز مۇشۇنداق ئەرەبچە قۇرئاننى
نازىل قىلدۇق﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىشتىن قورقىدىغانالرنىڭ (كۇفرىدىن،
گۇناھتىن) ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قۇرئان بىلەن ئاگاھالندۇرغىن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!)
تەقۋادارالرغا خۇش خەۋەر بېرىشىڭ ۋە سەركەش قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،بىز قۇرئاننى
سېنىڭ تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ نازىل قىلدۇق﴾(((﴿ ،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﴾(((.
بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مېنىڭ (پەيغەمبەر بولغانلىقىمنى) مەيلى يەھۇدىي ياكى خرىستىئان
بولسۇن ،مۇشۇ قەۋمدىن بىرەرسى ئاڭالپ تۇرۇپ ،ماڭا ئىمان ئېيتمىغان بولسا ،ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ».
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلدى.
بىز بۇ يەردە يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ چۈشكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن بىر نەچچە ھەدىسنى
كەلتۈرىمىز:
ئىمام ئەھمەد (ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يېقىن خىش
ـ ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەفا

تېغىنىڭ ئۈستىگە چىقىپ :ئى خااليىق! -دەپ ۋارقىرىدى .شۇنىڭ بىلەن ،كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن
ئۆزى كېلەلەيدىغانلىرى ئۆزى كەلدى .كېلەلمەيدىغانالر ئورنىغا باشقا بىرسىنى ئەۋەتىپ بولسىمۇ،
((( ياسىن سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.
((( شۇرا سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  51ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  97ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەممەيلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا يىغىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئابدۇل مۇتەللىپ جەمەتى! ئى فىھرى جەمەتى! ئى لۇئەي
جەمەتى! ئېيتىڭالرچۇ ،ناۋادا مەن مۇشۇ تاغنىڭ كەينىدە ئۈستۈڭالرغا ھۇجۇم قىلماقچى بولۇپ
تۇرۇۋاتقان بىر ئاتلىق قوشۇن بار دېسەم ،سىلەر ماڭا ئىشىنەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر :ھەئە -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇنداقدا) مەن ھەقىقەتەن قاتتىق ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن سىلەرگە
ئەۋەتىلگەن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇرمەن» دېدى .ئەبۇلەھەب قوپۇپ :سەن بۈگۈندىن باشالپ
ھاالك بول ،سەن بىزنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن چاقىرغانمىدىڭ؟ -دېدى .ﷲ تائاال ئەبۇلەھەب ھەققىدە
مۇنداق دېدى﴿ :ئەبۇلەھەبنىڭ ئىككى قولى قۇرۇپ كەتسۇن! (ئەمەلدە) قۇرۇپ كەتتى﴾((( بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :يېقىن خىش ـ ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم تۇرۇپ« :ئى مۇھەممەدنىڭ قىزى فاتىمە! ئى ئابدۇل مۇتەللىبنىڭ قىزى سەفىييە! ئى
ئابدۇل مۇتەللىبنىڭ ئۇغۇللىرى! مەن سىلەر ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن ھېچ نەرسىگە ئىگە بواللمايمەن.
سىلەر مېنىڭ مال ـ مۈلكىمدىن خالىغىنىڭالرنى سوراڭالر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد قۇبەيسە ئىنى مەخارىق ۋە زۇھەيرە ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يېقىن خىش ـ ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴾ دېگەن ئايىتى
چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاغنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى بىر قۇرام تاشقا چىقىپ يۇقىرى
ئاۋازدا« :ئى ئابدۇمانافنىڭ ئەۋالدى! مەن پەقەت ئاگاھالندۇرغۇچىدۇرمەن .مېنىڭ بىلەن سىلەرنىڭ
مىسالىڭالر ،دۈشمەننىڭ ئۆزىنىڭ باال ـ چاقىلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ،باال -
چاقىلىرىنى ئاگاھالندۇرۇپ“ :دۈشمەن ھۇجۇم قىلىپ كەلدى” دەپ ۋارقىراشقا باشلىغان ئادەمنىڭ
مىسالىغا ئوخشاشتۇر» دېدى.
﴿ناھايىتى غالىب ،مېھرىبان ﷲ غا يۆلەنگىن﴾ يەنى سەن بارلىق ئىشىڭدا ﷲ تائاالغا
يۈزلەنگىن .چۈنكى ،ئۇ ساڭا ياردەم بەرگۈچى ،سېنى ساقلىغۇچى ،سېنى غەلىبىگە ئېرىشتۈرگۈچى
ۋە سۆزۈڭنى ئۈستۈن قىلغۇچىدۇر.
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﴿ﷲ سېنى (نامازغا) قوپقىنىڭدا كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ساڭا كۆڭۈل بۆلگۈچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى تەخىر قىلىش)
ھۆكمىگە سەۋر قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن بىزنىڭ ھىمايىمىزدىدۇرسەن﴾(((.
﴿ﷲ سېنى (نامازغا) قوپقىنىڭدا كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ﷲ تائاال سېنى نامازغا تۇرغىنىڭدا كۆرۈپ تۇرىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئىكرىمە :ﷲ تائاال
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىيامدا تۇرغىنىنى ،رۇكۇ قىلغىنىنى ۋە سەجدىگە بارغىنىنى كۆرۈپ
تۇرىدۇ -،دېدى .ھەسەن :ﷲ تائاال سېنى سەن يالغۇز ناماز ئوقۇغان ۋاقتىڭدا كۆرۈپ تۇرىدۇ-،
((( مەسەد سۈرىسى 1ـ ئايەت.
((( تۇر سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇئەرا سۈرىسى

دېدى .زەھھاك :ﷲ تائاال سېنى سەن ياتقان يېرىڭدىن ياكى ئولتۇرغان ئورنۇڭدىن تۇرغىنىڭدا
كۆرۈپ تۇرىدۇ -،دېدى .قەتادە :ﷲ تائاال سېنى سەن ئولتۇرغان ،قوپۇپ تۇرغان ۋاقتىڭدا ۋە
ھەممە ھالىتىڭدە كۆرۈپ تۇرىدۇ -،دېدى.
﴿ناماز ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى (سەجدىگە بارغانلىق ،رۇكۇغا تۇرغانلىق ۋە قىيامدا تۇرغانلىق)
ھەرىكىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾ قەتادە بۇ ۋە بۇنىڭدىن ئىلگىرى كەلگەن ئايەت ھەققىدە :ﷲ

تائاال سېنى سەن يالغۇز نامازغا تۇرغىنىڭنى ۋە جامائەت بىلەن نامازغا تۇرغىنىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ-،
دېدى.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىكرىمە ،ئەتا خۇراسانىي ۋە ھەسەن بەسرى قاتارلىقالرمۇ
شۇنداق دېدى.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال بەندىلىرى قىلغان ھەر بىر ئېغىز سۆزنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇالرنىڭ ھەرىكەتلىك ۋە
ھەرىكەتسىز ھالىتىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سەن قايسى ھالەتتە بولمىغىن ،قۇرئاندىن قايسى
نەرسىنى ئوقۇمىغىن ،سىلەر قايسى بىر ئىشنى قىلماڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن بولۇۋاتقان ۋاقتىڭالردا ھامان
بىز سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرىمىز ،ئاسمان  -زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ۋە ئۇنىڭدىن كىچىك
ياكى چوڭ نەرسە بولسۇن ،ھېچقايسىسى ﷲ نىڭ بىلىشىدىن چەتتە قالمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
لەۋھۇلمەھپۇزداخاتىرىلەنگەندۇر﴾(((.

*******
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
(ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا ئېيتقىنكى) سىلەرگە مەن شەيتانالرنىڭ كىمگە
چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟﴿ ﴾221ئۇالر ھەر بىر ئىغۋا توقۇغۇچى ،گۇناھكارغا چۈشىدۇ﴿.﴾222
ئۇالر (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغرىلىقچە) ئاڭاليدۇ ،ئۇالر (يەنى شەيتانالر) نىڭ تولىسى
يالغانچىالردۇر﴿ .﴾223شائىرالرغا گۇمراھالر ئەگىشىدۇ﴿ .﴾224ئۇالرنىڭ (سۆز) ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ
يۈرگەنلىكىنى كۆرمەمسەن؟﴿ .﴾225ئۇالر قىلمايدىغان نەرسىلىرىنى قىلدۇق دەپ سۆزلەيدۇ﴿.﴾226
پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغان ،زۇلۇمغا
ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي
قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴿.﴾227
((( يۇنۇس سۈرىسى  61ـ ئايەت.
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مۇشرىكالرنىڭ بوھتانلىرىغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ يەردە سۆزىنى :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ۋەھىي ھەق ئەمەس،
ئۇ ئۇنىڭ ئۆز ئىچىدىن توقۇۋالغان ياكى جىن ئۇنىڭغا ئېلىپ كەلگەن نەرسىدۇر -،دېگەن
مۇشرىكالرغا قارىتىپ ،پەيغەمبىرىنى مۇشرىكالرنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن ۋە بوھتانلىرىدىن پاكلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ۋەھىيىنىڭ پەقەت ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەنلىكى،
ئۇنى ئۆزىنىڭ چۈشۈرگەنلىكى ،ۋەھىي قىلغانلىقى ۋە ئۇنى ئۇلۇغ ،ئىشەنچلىك ،كاتتا پەرىشتە
جىبرىئىلنىڭ ئېلىپ چۈشكەنلىكىنى ئەسكەرتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن ۋەھىي
شەيتانالر تەرىپىدىن ئەمەستۇر .چۈنكى ،ئۇالردا مۇشۇنداق كاتتا قۇرئاننى ئېلىپ چۈشىدىغانغا
رىغبەت يوقتۇر .ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىگە ئوخشاش يالغانچى ،جىنكەش داخانالرنىڭ قېشىغا
چۈشىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا ئېيتقىنكى) سىلەرگە مەن شەيتانالرنىڭ كىمگە
چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇالر ھەر بىر ئىغۋا توقۇغۇچى ،گۇناھكارغا چۈشىدۇ﴾ يەنى

شەيتانالر سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدىغان ،ئەخالقى ناچار بولغان داخانالر ۋە شۇالرنىڭ تىپىدىكى
دىن يولىدىن چەتنەپ كەتكەن پاسىقالرنىڭ قېشىغا چۈشىدۇ .چۈنكى ،شەيتانالرمۇ (شۇالردەك)
يالغانچى ۋە پاسىقتۇر.

﴿ئۇالر (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغرىلىقچە) ئاڭاليدۇ ،ئۇالر (يەنى شەيتانالر) نىڭ
تولىسى يالغانچىالردۇر﴾ يەنى شەيتانالر ئاسماندا بولۇۋاتقان سۆزلەرگە قۇالق سېلىپ ،كەلگۈسى

توغرۇلۇق سۆزلەرنى ئوغرىلىقچە ئاڭاليدۇ .ئاندىن ئۇالر شۇ بىر ئېغىز سۆزگە يۈز يالغاننى قوشۇپ،
ئىنسانالر ئىچىدىكى (داخانالردىن ئىبارەت) ئۆزلىرىنىڭ يېقىنلىرىغا يەتكۈزىدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
داخانالر (شەيتانالردىن ئاڭلىغان سۆزلىرىنى) كىشىلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ .كىشىلەر داخانالرنىڭ
شەيتانالر ئاسماندىن ئاڭلىۋېلىپ ئۇالرغا يەتكۈزگەن ھېلىقى بىر ئېغىز سۆزنىڭ راست چىققانلىقى
بىلەن ،ئۇالرنىڭ قالغان گەپلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىدۇ.
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ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر تۈركۈم كىشىلەر داخانالر توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن ئۇالر ھەق ئۈستىدە ئەمەس» دېدى .ئۇالر :ئى ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى! داخانالر راست سۆزلەرنىمۇ قىلىدىكەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ
ھەق سۆز بولسا ،جىن ئوغرىلىقچە ئاڭلىۋېلىپ ،ئۇنىڭغا يۈزدىن ئارتۇق يالغاننى ئارىالشتۇرۇپ،
توخۇدەك چىكىلداپ يېقىنىنىڭ قۇلىقىغا يەتكۈزۈپ بەرگەن سۆزدۇر» دېدى.
ئىمام بۇخارى يەنە ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئاسماندا بىرەر ئىشقا ھۆكۈم چىقارسا ،پەرىشتىلەر
ئۇنىڭغا بويسۇنغانلىقتىن (ۋە قورققانلىقتىن) قاناتلىرىنى ئۇرۇپ كېتىدۇ( .پەرىشتىلەرنىڭ
قاناتلىرىدىن چىققان) ئاۋاز خۇددى تاشقا ئۇرۇلغان زەنجىردىن چىققان ئاۋازدەكتۇر .ئۇالرنىڭ
دىللىرىدىن قورقۇنچ كۆتۈرۈلگەندە ،بىر ـ بىرىگە :پەرۋەردىگارىڭالر نېمە دېدى؟ -دەيدۇ.
ئۇالر سورىغۇچىغا :پەرۋەردىگارىمىز ھەقنى دېدى -،دەيدۇ .ﷲ يۈكسەكتۇر ،كاتتىدۇر.

شۇئەرا سۈرىسى

پەرىشتىلەرنىڭ بۇ سۆزلىرىنى (گەپنى ئوغرىلىقچە ئاڭاليدىغان) جىنالر ئاڭلىۋالىدۇ( .ئەبۇسۇفيان
گەپنى ئوغرىلىقچە ئاڭاليدىغان جىنالر بىر ـ بىرىنىڭ ئۈستىدە مانا مۇشۇنداق ئۈستى ـ ئۈستىلەپ
تۇرىدۇ ،دەپ بارماقلىرىنىڭ بىرىنى يەنە بىرىنىڭ ئۈستىگە ئالماشتۇردى ).ئەڭ ئۈستىدە تۇرۇپ
گەپنى ئاڭلىۋالغىنى ،ئۇ گەپنى ئاستىدىكىگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ .ئۇ ئۇنىڭ ئاستىدىكىگە يەتكۈزۈپ
بېرىدۇ .ئۇالر ئاخىرىدا گەپنى سېھىرگەر ياكى داخانغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ .بەزىدە ئۇالر گەپنى
(سېھىرگەر ياكى داخانغا) يەتكۈزۈپ بېرىپ بولغۇچە ،كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر ئۇالرغا يېتىشىۋېلىپ
كۆيدۈرىۋېتىدۇ .بەزىدە يېتىشىۋېلىپ بولغۇچە ،گەپنى يەتكۈزۈپ بېرىپ بولىدۇ .سېھىرگەر ياكى
داخان ئۇ بىر ئېغىز راست گەپكە  100يالغاننى قوشىدۇ .كىشىلەر بىر ـ بىرىگە :سېھىرگەر ياكى
داخاننىڭ بىزگە پاالنى ،پاالنى كۈنى ماۋۇ ـ ماۋۇ گەپلەرنى قىلمىغانمىدى؟ -دەيدۇ .ئوغرىلىقچە
ئاڭلىۋېلىنغان (ئاسماندىن ئېلىپ چۈشۈلگەن) شۇ بىر ئېغىز سۆزنىڭ سەۋەبى بىلەن سېھىرگەر
ياكى داخان راستچىل ئادەمگە ئايلىنىپ قالىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :پەرىشتىلەر بۇلۇتتا تۇرۇپ زېمىندا بولىدىغان ئىشالر توغرىسىدا سۆزلىشىدۇ.
شەيتانالر (ئۇالرنىڭ گەپلىرىدىن) بىرەر ئېغىزنى ئاڭالپ قېلىپ ،ئۇنىڭغا يۈز يالغاننى قوشۇپ
ئۇنىڭ بىلەن داخانالرنىڭ قۇلىقىنى خۇددى قۇتا (سۇ بىلەن) تولدۇرۇلغىنىدەك تولدۇرۇۋېتىدۇ.

كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى شائىر دېگەنلىكىگە بېرىلگەن
رەددىيە
﴿شائىرالرغا گۇمراھالر ئەگىشىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ ئىچىدىكى ئازغۇنلۇق يولىدىكىلەر
كاپىرالرغا ئەگىشىدۇ .مۇجاھىد (ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) ئابدۇ راھمان ئىبنى زەيد
ئىبنى ئەسلەم ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق دېدى.
ئىكرىمە :بىر ـ بىرىنى شېئىر بىلەن سۆكۈشىدىغان ئىككى شائىر بار ئىدى .بىر بۆلەك كىشىلەر
بىرىنى ،بىر بۆلەك كىشىلەر يەنە بىرىنى قوللىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال﴿ :شائىرالرغا گۇمراھالر
ئەگىشىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.
﴿ئۇالرنىڭ (سۆز) ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرگەنلىكىنى كۆرمەمسەن؟﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇالر بارلىق پايدىسىز ئىشالر بىلەنال ھەپىلىشىپ يۈرىدۇ .زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر سۆزلەرنىڭ ھەممە
تۈرلىرىدە تېڭىرقاپ يۈرىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق دېدى.
﴿ئۇالر قىلمايدىغان نەرسىلىرىنى قىلدۇق دەپ سۆزلەيدۇ﴾ ئەۋفى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا (بىرى
ئەنسارلىق يەنە بىرى باشقا قەۋمدىن بولغان) ئىككى شائىر بولۇپ ،ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئەيىبلىشەتتى.
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ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرىنىڭ يېنىدا ئۆز قەۋمىدىن بولغان (ئۇالرنى قولاليدىغان) ئەخمەقلەر بار
ئىدى .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :شائىرالرغا گۇمراھالر ئەگىشىدۇ ،ئۇالرنىڭ (سۆز) ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ
يۈرگەنلىكىنى كۆرمەمسەن؟ ئۇالر قىلمايدىغان نەرسىلىرىنى قىلدۇق دەپ سۆزلەيدۇ﴾ دېگەن
ئايەتلەرنى چۈشۈردى.
بۇ ئايەتلەردىن قۇرئان چۈشۈرۈلگەن بۇ پەيغەمبەر داخان ياكى شائىر ئەمەستۇر .چۈنكى،
ئۇنىڭ ئەھۋالى داخان ۋە شائىرالرنىڭ ئەھۋالىغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ دېگەن مەقسەت كۆزدە
تۇتۇلغان.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شېئىر ئۆگەتمىگەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا
(يەنى پەيغەمبەرگە) بىز شېئىر تەلىم بەرمىدۇق ،ئۇنىڭغا شېئىر مۇناسىپمۇ ئەمەس .ئۇ پەقەت
تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ،كاپىرالرغا ئازابنىڭ تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى (بىلدۈرۈش ئۈچۈن نازىل
بولغان) ۋەز -نەسىھەتتۇر ۋە روشەن قۇرئاندۇر﴾(((﴿ ،بۇ قۇرئان ئەلۋەتتە ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرنىڭ
(ﷲ تەرىپىدىن يەتكۈزگەن) سۆزىدۇر ،ئۇ شائىرنىڭ سۆزى ئەمەستۇر ،سىلەر ناھايىتى ئاز
ئىشىنىسىلەر ،ئۇ كاھىننىڭ سۆزىمۇ ئەمەس ،سىلەر ئاز ۋەز  -نەسىھەت ئالىسىلەر( ،ئۇ) ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾(((.

ئىسالم شائىرلىرىنىڭ سۈپەتلىرى
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئەبۇھەسەن سالىم بۇرادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شائىرالرغا گۇمراھالر ئەگىشىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،ھەسسان ئىبنى
سابىت ،ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە ۋە كەئب ئىبنى مالىك قاتارلىق ئىسالم شائىرلىرى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا يىغالشقان ھالىتىدە كېلىپ :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايىتىنى
چۈشۈرگەندە بىزنىڭ شائىر ئىكەنلىكىمىزنى بىلەتتى -،دېيىشتى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرغا﴿ :پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغان ،زۇلۇمغا
ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بېرىپ:
«سىلەر﴿ :ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغان ،زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر﴾
دېگەن ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان شائىرالردۇرسىلەر» دېدى .بۇ ئەسەرنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى
جەرىرمۇ ئىبنى ئىسھاقتىن شۇنداق رىۋايەت قىلدى.
لېكىن بۇ سۈرە مەككىدە چۈشكەن تۇرسا ،قانداق بولۇپ ئەنسارالردىن بولغان ئۇ شائىرالر
بۇ ئايەتلەرنىڭ چۈشۈشىگە سەۋەبچى بولىدۇ؟ بۇ ئايەتلەرنىڭ ئۇ شائىرالر ھەققىدە چۈشكەنلىكى
توغرىسىدا كەلگەن رىۋايەتلەرنى ئىزدىنىپ بېقىشقا توغرا كېلىدۇ .يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئەسەرلەر
توغرىلىق دەرىجىسىگە يەتمىگەن ئەسەرلەردۇر .ئۇالرغا ئاساسلىنىشقا بولمايدۇ .توغرىسىنى بىلگۈچى
ﷲ تائاالدۇر.
((( ياسىن سۈرىسى  70 - 69ـ ئايەتلەر.
((( ھاققە سۈرىسى  43 - 40ـ ئايەتكىچە.

شۇئەرا سۈرىسى

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ﷲ نى كۆپ زىكرى
قىلغان ،زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ دېگەن

ئايىتىنىڭ مەزمۇنىنىڭ ئىچىگە مەيلى ئەنسارلىق ياكى باشقا يەرلىك شائىرالر بولسۇن ،ئايەتتە بايان
قىلىنغان خىسلەتلەر تېپىلىدىغان ھەممە شائىر كىرىدۇ .ھەتتا ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋرنىڭ
شائىرلىرىدىن ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى شېئىر ئوقۇپ ،كېيىن تەۋبە قىلغان ،قىلمىشلىرىدىن
قايتقان ،ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغان ،ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى شېئىر ئوقۇغانلىقى
ئۈچۈن ﷲ تائاالغا كۆپ تەۋبە قىلغان ،ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنى بۇرۇن ئەيىبلىگەن بولسا ،كېيىن
مەدھىيىلىگەن شائىرالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ((( .چۈنكى ،شۈبھىسىزكى ،ياخشى
ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ئەبۇسۇفيان ئىبنى ھارىس ئىبنى ئابدۇل مۇتەللىپمۇ تاغىسىنىڭ ئوغلى بولغان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ قاتتىق ئۆچمەنلىك قىلىدىغان ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئەڭ قاتتىق ئەيىبلەيدىغان ئادەم ئىدى .ئۇ ئىمان ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى بىلەنال،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ئەڭ سۆيۈملۈك كۆرۈنىدىغان كىشىگە ئايالندى .ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى بۇرۇن ئەيىبلىگەن بولسا ،كېيىن مەدھىيىلىدى ۋە ئىلگىرى يامان كۆرگەن بولسا،
كېيىن سۆيدى.
﴿زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇ شائىرالر مۆمىنلەرنى شېئىرلىرى بىلەن
ئەيىبلىگەن كاپىرالرغا رەددىيە بەرگەن شائىرالردۇر -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇجاھىد ،قەتادە ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق دېدى.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەسسانغا« :كاپىرالرغا
شېئىر بىلەن ھۇجۇم قىلغىن ،جىبرىئىل سەن بىلەن بىللە» دېگەنلىكى بايان قىلىندى.
ئىمام ئەھمەد مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ ،كەئب ئىبنى مالىك پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال شائىرالر ھەققىدە ئايەت چۈشۈردى -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن مۆمىن كىشى (ﷲ تائاالنىڭ يولىدا) قىلىچى ۋە تىلى بىلەن
جىھاد قىلىدۇ .جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
سىلەر (ئى شائىرالر! ) سىلەرنىڭ تىلىڭالر بىلەن ئاتقان شېئىرلىرىڭالر دۈشمەنگە خۇددى نەيزىدەك
تېگىدۇ» دېدى.
﴿زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئۇالر
ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾(((.

((( شۇنىڭدەك ،ھازىرقى دەۋرىمىزدىمۇ ئىسالم دىنىنى چۈشىنىشتىن بۇرۇن ئىسالم دىنى ياكى مۇسۇلمانالرغا قارشى شېئىر
ئوقۇپ سالغانالر بولسا ،چىن دىلى بىلەن ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلسا ،ئۇ شۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا كىرىدۇ .يازغۇچىالرنىڭمۇ
ھۆكمى شۇنداق بولىدۇ.
((( غافىر سۈرىسى  52ـ ئايەت.
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ئىمام ئەھمەد بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىڭالر ،ھەقىقەتەن زۇلۇم قىيامەت كۈنى نۇرغۇن زۇلۇمالرغا ئايلىنىدۇ».
قەتادە ئىبنى دەئامە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي قايسى جايغا
قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مەيلى شائىرالر ياكى باشقىالر

بولسۇن ،زۇلۇم قىلغۇچىالر قەيەرگە قايتىدىغانلىقىنى ئۇزاققا قالماي بىلىدۇ -،دېدى.

بارلىق ھەمدۇساناالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،شۇئەرا سۈرىسىنىڭ
تەپسىرى تۈگىدى.
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نەمل سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 93 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
طا ،سىن .بۇ ،قۇرئاننىڭ ۋە روشەن كىتابنىڭ ئايەتلىرىدۇر﴿ .﴾1مۆمىنلەر ئۈچۈن
ھىدايەتتۇر ۋە خۇش خەۋەردۇر﴿( .﴾2شۇنداق مۆمىنلەركى) ئۇالر نامازنى ئادا قىلىدۇ ،زاكات
بېرىدۇ ۋە ئاخىرەتكە جەزمەن ئىشىنىدۇ﴿ .﴾3ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرغا ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى
ھەقىقەتەنچىرايلىقكۆرسەتتۇق،ئۇالر(گۇمراھلىقلىرىدا)تېڭىرقاپيۈرۈشىدۇ﴿.﴾4ئۇالر(دۇنيادا)
قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ .ئاخىرەتتە ئۇالر ئەڭ زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿ .﴾5ساڭا قۇرئان ئەلۋەتتە
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن بېرىلىدۇ﴿.﴾6

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاال تەرىپىدىن مۆمىنلەرگە ھىدايەت ۋە خۇش
بېشارەتچى ،كاپىرالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ چۈشكەنلىكى
سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كەلگەن ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى توغرىسىدىكى بايانىمىز
بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلىنىپ ئۆتۈلدى.
﴿بۇ ،قۇرئاننىڭ ۋە روشەن كىتابنىڭ ئايەتلىرىدۇر .مۆمىنلەر ئۈچۈن ھىدايەتتۇر

ۋە خۇش خەۋەردۇر﴾ يەنى بۇ ئايەتلەر قۇرئاننىڭ ۋە روشەن كىتابنىڭ ئايەتلىرىدۇر .قۇرئان پەقەت
ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان ،ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ،ئىشەنگەن ،ئەمەل قىلغان ،پەرز نامازالرنى ئوقۇغان،
پەرز قىلىنغان زاكاتالرنى بەرگەن ،قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنىڭ ھەق
ئىكەنلىكىگە ،قىلغان قىلمىشالرنىڭ ياخشىسىغا مۇكاپات ،يامىنىغا جازا بېرىلىدىغانلىقىغا ،جەننەت ۋە
دوزاخنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەنلەر ئۈچۈن ھىدايەتتۇر ۋە خۇش ـ بېشارەتتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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)﴾((((﴿ ،ئى
مۇھەممەد!) تەقۋادارالرغا خۇش خەۋەر بېرىشىڭ ۋە سەركەش قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،بىز
قۇرئاننى سېنىڭ تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ نازىل قىلدۇق﴾(((.
﴿ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرغا﴾ يەنى ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىدىغانالرغا ۋە ئۇنىڭ بولۇشىنى
يىراق دەپ قارايدىغانالرغا ﴿ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى ھەقىقەتەن چىرايلىق كۆرسەتتۇق ،ئۇالر
(گۇمراھلىقلىرىدا) تېڭىرقاپ يۈرۈشىدۇ﴾ يەنى بىز ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزلىرىگە چىرايلىق
كۆرسەتتۇق ۋە ئۇالرنى ئازغۇنلۇقلىرىدا چوڭقۇرالشتۇردۇق .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئازغۇنلۇقلىرىدا
تېڭىرقاپ يۈرىدۇ .بۇ ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن بېرىلگەن جازادۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش
ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ)،
ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾(((.
﴿ئۇالر (دۇنيادا) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولىدۇ﴿ .ئاخىرەتتە ئۇالر ئەڭ زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى ھەممە ئادەم توپالنغان مەيدان
(يەنى مەھشەرگاھ) دا مۇشۇ تىپتىكى كىشىلەردىن باشقا ھېچقانداق زىيان تارتقۇچى كىشىلەر
يوقتۇر.
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﴿ساڭا قۇرئان ئەلۋەتتە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن
بېرىلىدۇ﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئى مۇھەممەد! سەن قۇرئاننى ﴿ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچى ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن﴾ تاپشۇرۇپ ئالىسەن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .يەنى

ﷲ تائاال بۇيرىغان ۋە توسقان ئىشلىرىدا ھېكمەت ئىگىسىدۇر .ﷲ تائاال ئىشالرنىڭ كاتتىسىنى
ۋە ئاددىيسىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن خەۋىرى ناھايىتى راستتۇر ۋە چىقارغان ھۆكمى
ناھايىتى ئادىلدۇر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  97ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى 110ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى راستۇر ،ناھايىتى
توغرىدۇر﴾(((.

*******
ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ئۆز ۋاقتىدا مۇسا ئەھلىيىسىگە« :مەن ھەقىقەتەن ئوت كۆردۈم ،مەن ئوتنىڭ يېنىغا بېرىپ (يول
توغرۇلۇق) بىرەر خەۋەر ئۇقۇپ كېلەي ،ياكى سىلەرنىڭ ئىسسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئوتتىن بىر چوغ ئېلىپ
كېلەي» دېدى﴿ .﴾7مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە (مۇنداق) نىدا ئاڭالندى« :ﷲ ئوتنىڭ يېنىدىكى
كىشىنى ۋە ئوتنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى مۇبارەك قىلدى .ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ پاكتۇر﴿.﴾8
ئى مۇسا! شۈبھىسىزكى ،مەن غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ دۇرمەن﴿ .﴾9ھاساڭنى
تاشلىغىن!» مۇسا ھاسىسىنىڭ گويا ئەجدىھادەك تېز ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرگەندە ،ئارقىسىغا
بۇرۇلۇپ چېكىندى ،كەينىگە (يەنى قورققىنىدىن ئەجدىھاغا) قارىيالمىدى( .ﷲ ئېيتتى) «ئى مۇسا!
قورقمىغىن ،مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا پەيغەمبەرلەر ئەلۋەتتە قورقمايدۇ﴿ .﴾10لېكىن كىمكى (ئۆزىگە) زۇلۇم
قىلسا ،ئاندىن يامان ئەمەللىرىنى ياخشى ئەمەلگە ئۆزگەرتسە ،مەن (ئۇنىڭغا) ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇرمەن ،ناھايىتى مېھرىباندۇرمەن﴿ .﴾11قولۇڭنى قوينۇڭغا سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز
ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ( ،بۇ) مېنىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە ئېلىپ بېرىشىڭ ئۈچۈن بەرگەن توققۇز
مۆجىزەمنىڭ ئىچىدىدۇر ،ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى»﴿ .﴾12ئۇالرغا بىزنىڭ نۇرغۇن روشەن
ئايەتلىرىمىز نازىل بولغان چاغدا ،ئۇالر« :بۇ روشەن سېھىردۇر» دېدى﴿ .﴾13ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى
ئىچىدە ئېتىراپ قىلدى ،لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى.
بۇزغۇنچىالرنىڭئاقىۋىتىنىڭقانداقبولىدىغانلىقىغاقارىغىن﴿.﴾14

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ۋە پىرئەۋننىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەرلىككە قانداق تاللىغانلىقى ،ئۇنىڭغا قانداق
يوسۇندا بىۋاسىتە سۆزلىگەنلىكى ،پىچىرلىغانلىقى ،ئۇنىڭغا قانداق كاتتا مۆجىزىلەرنى ۋە كەسكىن دەلىل
ـ پاكىتالرنى بەرگەنلىكى ،ئۇنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكى ،ئۇالرنىڭ
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ،ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكى ،ئۇنىڭغا
((( ئەنئام سۈرىسى 115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەگىشىشتىنۋەئۇنىڭغابويسۇنۇشتىنچوڭلۇققىلغانلىقىدىنئىبارەت(مۇسائەلەيھىسساالمنىڭ)ئىشلىرىنى
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا مۇسا ئەھلىيىسىگە﴾ يەنى
سەن مۇسا قاراڭغۇ بىر كېچىدە ئايالى بىلەن يولغا چىقىپ ،يولدىن ئېزىپ كەتكەن ۋاقتىدا ،تۇر تېغى
تەرىپىدە الۋۇلداپ كۆرىنىۋاتقان ئوتنى كۆرۈپ ،ئايالىغا دېگەن ماۋۇ سۆزلىرىنى ئەسلىگىن«﴿ :مەن
ھەقىقەتەن ئوت كۆردۈم ،مەن ئوتنىڭ يېنىغا بېرىپ (يول توغرۇلۇق) بىرەر خەۋەر ئۇقۇپ كېلەي ،ياكى
سىلەرنىڭ ئىسسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئوتتىن بىر چوغ ئېلىپ كېلەي» دېدى﴾.

ئىش مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگىنىدەك بولدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم (ئوت كۆرۈنگەن يەرگە
بېرىپ) ئۇ يەردىن (پەيغەمبەرلىك بېرىلىشتىن ئىبارەت) چوڭ خەۋەر ۋە كاتتا نۇرنى ئېلىپ قايتتى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە (مۇنداق) نىدا ئاڭالندى« :ﷲ
ئوتنىڭ يېنىدىكى كىشىنى ۋە ئوتنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى مۇبارەك قىلدى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم

ئوت يورۇقى كۆرۈنگەن يەرگە يېتىپ بارغاندا ،ئوتنىڭ ياپ ـ يېشىل بىر دەرەختە ھەدەپ ئۇلغىيىپ
كۆيۈۋاتقانلىقىنى ۋە كۆيگەنسېرى دەرەخنىڭ تېخىمۇ يېشىللىشىپ بېرىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت ئاجايىپ
بىر مەنزىرىنى كۆردى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بېشىنى كۆتۈرۈپ (دەرەخنىڭ ئۇچىغا) قارىغۇدەك بولسا ،ئۇ
دەرەخنىڭ ئۇچىدىكى نۇر ئاسماننىڭ قەرىگە تۇتاشقان ئىكەن.
ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر :دەرەختىكى ئوت ئەمەس ،پەقەت پارقىراپ تۇرغان نۇر ئىدى-،
دېدى .ئىبنى ئابباس يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ئىدى -،دېدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم كۆز ئالدىدىكى بۇ ئىشتىن ھەيران قالغان ھالىتىدە تۇرۇپ قالدى .شۇنىڭ

بىلەن ،ئۇنىڭغا ﴿(مۇنداق) نىدا ئاڭالندى« :ﷲ ئوتنىڭ يېنىدىكى كىشىنى ۋە ئوتنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى
مۇبارەك قىلدى﴾ ئىبنى ئابباس ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر :ئوتنىڭ

ئەتراپىدىكىلەردىن پەرىشتىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.

﴿ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ پاكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال خالىغاننى قىلىدۇ .ﷲ تائاالغا
مەخلۇقاتلىرىنىڭ بىرەرسىمۇ ئوخشىمايدۇ .مەخلۇقاتلىرىدىن بىرەرسى ئۇنى تولۇق بىلىپ بواللمايدۇ.
ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىك ،ھەممىدىن ئۇلۇغ زاتتۇر ۋە ئۇ ھېچقانداق بىر مەخلۇقاتىغا ئوخشىمايدۇ .ئاسمان
ۋە زېمىن ئۇنى قورشىۋااللمايدۇ .ئۇ بىردۇر ،ھەممە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر ،ئۇ ئۆزى تەرىپىدىن يارىتىلغان
نەرسىلەرگە ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر.
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﴿ئى مۇسا! شۈبھىسىزكى ،مەن غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ دۇرمەن﴾ يەنى ﷲ
تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا (ئۇنىڭغا) سۆز قىلغان ،ئۇنىڭ بىلەن پىچىرالشقان زاتنىڭ ھەممە نەرسىدىن
ئۈستۈن كەلگۈچى ،ھەممە نەرسىنى تىزگىنلىگۈچى ۋە ھەممە نەرسىنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلغۇچى،
سۆز ۋە قىلغان ئىشلىرىدا ھېكمەت ئىگىسى ،مۇسانىڭ پەرۋەردىگارى بولغان زات ﷲ ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرۈپ قويدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ خالىغاننى قىلىدىغان ۋە ھەممە نەرسىگە كۈچى يېتىدىغان زات
ئىكەنلىكىگە ئوچۇق پاكىت كۆرسىتىش ئۈچۈن ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنى قولىدىكى ھاسىسىنى تاشالشقا
بۇيرۇدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم قولىدىكى ھېلىقى ھاسىنى تاشلىغان ئىدى ،ھاسا شۇ ھامان ناھايىتى
چوڭ ۋە بەك تېز ھەرىكەت قىلىدىغان كاتتا بىر يىالنغا ئايالندى.

نەمل سۈرىسى

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مۇسا ھاسىسىنىڭ گويا ئەجدىھادەك تېز ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنى
كۆرگەندە ،ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ چېكىندى ،كەينىگە (يەنى قورققىنىدىن ئەجدىھاغا) قارىيالمىدى﴾.

﴿(ﷲ ئېيتتى) «ئى مۇسا! قورقمىغىن ،مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا پەيغەمبەرلەر ئەلۋەتتە قورقمايدۇ﴾ يەنى
سەن ئالدىڭدا كۆرۈۋاتقان بۇ نەرسىدىن قورقما .چۈنكى ،مەن سېنى پەيغەمبەرلىككە تاللىماقچى ۋە يۈز
 ئابرويلۇق بىر پەيغەمبەر قىلماقچى بولۇۋاتىمەن.﴿لېكىن كىمكى (ئۆزىگە) زۇلۇم قىلسا ،ئاندىن يامان ئەمەللىرىنى ياخشى ئەمەلگە ئۆزگەرتسە ،مەن
(ئۇنىڭغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇرمەن ،ناھايىتى مېھرىباندۇرمەن﴾ بۇ ئايەت پۈتۈن ئىنسانىيەتكە

كاتتا بىر خۇش خەۋەردۇر .چۈنكى ئايەتتە ،كىمكى يامان ئىشالرنى قىلىپ ،ئاندىن ئۇنىڭدىن قولىنى
ئۈزۈپ (قايتىپ چىقىپ) ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاالنىڭ شەك ـ شۈبھىسىز ئۇنىڭ گۇناھىنى
كەچۈرىدىغانلىقىبايانقىلىندى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان،
ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادەمنى مەن ئەلۋەتتە ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىمەن»﴾(((﴿ ،كىمكى بىرەر
يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ
مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾(((.
﴿قولۇڭنى قوينۇڭغا سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ﴾ مانا بۇ ،مۇسا
ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن يەنە بىر مۆجىزىدۇر .خالىغاننى قىلىدىغان ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنىڭ
كاتتىلىقىنى ۋە مۇشۇ مۆجىزە قىلىنىپ بېرىلگەن كىشىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان چوڭ
بىر دەلىل ـ پاكىتتۇر .ئۇنداق بولۇشى ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى قولىنى چاپىنىنىڭ يانچۇقىغا
سېلىشقا بۇيرۇدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم قولىنى چاپىنىنىڭ يانچۇقىغا سېلىپ چىقارغاندا ،قولى خۇددى
كۆزنى چاقنىتىدىغان چاقماقتەك ،پارقىراپ تۇرىدىغان ئاينىڭ پارچىسىدەك ئاپئاق ھالىتىدە چىقتى.

﴿(بۇ) مېنىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە ئېلىپ بېرىشىڭ ئۈچۈن بەرگەن توققۇز مۆجىزەمنىڭ
ئىچىدىدۇر ،ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى»﴾ يەنى ھاسىنىڭ يىالنغا ئايلىنىشى بىلەن قولنىڭ

چاپاننىڭ يانچۇقىدىن ئاق ھالىتىدە چىقىشى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتالش
ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن توققۇز مۆجىزىنىڭ ئىككىسىدۇر.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا توققۇز مۆجىزە بەرگەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :بىز مۇساغا
ھەقىقەتەن توققۇز روشەن مۆجىزە ئاتا قىلدۇق﴾((( بىز بۇ توققۇز مۆجىزە ھەققىدە يۇقىرىدا توختىلىپ
ئۆتتۇق.

﴿ئۇالرغا بىزنىڭ نۇرغۇن روشەن ئايەتلىرىمىز نازىل بولغان چاغدا ،ئۇالر« :بۇ روشەن سېھىردۇر»
دېدى﴾ يەنى ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئۆزلىرىنىڭ سېھىرلىرى بىلەن قارشى تۇرماقچى بولدى .ئۇالر

شۇنداق قىلدى .لېكىن ،مەغلۇپ بولدى ،خار بولغان ھالدا (شەھەرگە) قايتتى.
((( تاھا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى 110ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  101ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى ئىچىدە ئېتىراپ قىلدى ،لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تەكەببۇرلۇق قىلىش
يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ئۇ مۆجىزىلەرنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن ھەقىقەت

ئىكەنلىكىنى كۆڭۈللىرىدە بىلدى .لېكىن ،ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۇۋال قىلىش ،مىجەز ـ خۇلقلىرىنىڭ ئوساللىقى
سەۋەبىدىن ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن يىراقلىشىپ كەتكەنلىكى ۋە ھەقىقەتكە ئەگىشىشكە چوڭلۇق
قىلىش يۈزىسىدىن ئەمەلىيىتىدە ئۇ مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئېتىۋار بەرمىدى.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇزغۇنچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قارىغىن﴾

يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى ھاالك قىلىۋېتىشى ۋە بىر
ئەتىگەندىال ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي سۇغا چۆكتۈرۈۋېتىشى بولغانلىقىغا قارىغىن.
بۇ ئايەتتىن مەقسەت تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەتتۇر :ئى (مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى) ئىنكار قىلغۇچىالر! پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە كەلگەن ئاقىۋەتنىڭ
سىلەرگىمۇ كېلىپ قېلىشىدىن ساقلىنىڭالر .سىلەرنىڭ شۇنداق ئاقىۋەتكە قېلىشىڭالر بەكمۇ ھەقلىقتۇر.
چۈنكى( ،سىلەر ئىنكار قىلىۋاتقان) مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن شەرەپلىكتۇر ۋە
كاتتىدۇر .ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا ۋە ئەخالقلىرىدا تېپىلىدىغان دەلىللەرنى
بەرگەنلىكى ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىدىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ خۇش بېشارەت
بېرىپ كەتكەنلىكى ۋە ئۇ پەيغەمبەرلەردىن ئەگەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلسە،
ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشىغا ئەھدە ئالغانلىقى ئۈچۈن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ كەلگەن
دەلىل ـ پاكىتلىرى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دەلىل ـ پاكىتالردىن كۈچلۈكتۇر.

*******
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
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بىز ھەقىقەتەن داۋۇدقا ،سۇاليمانغا (دۇنيا ۋە دىن ئىلىملىرىدىن كەڭ) ئىلىم ئاتا قىلدۇق ،ئۇالر
ئېيتتى« :جىمى ھەمدۇسانا بىزنى نۇرغۇن بەندىلىرىدىن ئارتۇق قىلغان ﷲ غا خاستۇر!»﴿.﴾15
سۇاليمان (پەيغەمبەرلىكتە ،ئىلىمدە ،پادىشاھلىقتا ئاتىسى) داۋۇدقا ۋارىسلىق قىلدى .ئۇ« :ئى ئىنسانالر!
بىزگە قۇشالرنىڭ تىلى تەلىم بېرىلدى( .دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) ھەممە نەرسە ئاتا قىلىندى ،بۇ
ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ) روشەن ئېھسانىدۇر» دېدى﴿ .﴾16سۇاليماننىڭ جىنالردىن ،ئىنسانالردىن ۋە
قۇشالردىن بولغان قوشۇنلىرى توپالندى (سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئالدىدا دەبدەبە بىلەن
ماڭاتتى) .ئۇالر تەرتىپلىك ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى﴿ .﴾17ئۇالر (شامدىكى بىر) چۈمۈلىلەر ۋادىسىغا
يېتىپ كەلگەندە ،بىر چۈمۈلە ئېيتتى« :ئى چۈمۈلىلەر! ئۇۋىلىرىڭالرغا كىرىپ كېتىڭالر ،سۇاليمان ۋە

نەمل سۈرىسى

ئۇنىڭ قوشۇنى ئۇقماستىن سىلەرنى يەنچىۋەتمىسۇن»﴿ .﴾18سۇاليمان چۈمۈلىنىڭ سۆزىدىن تەبەسسۇم
قىلىپ كۈلدى ۋە ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! سەن مېنى ماڭا ۋە ئاتا ـ ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر
قىلىشقا ،سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئەمەلنى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىن ،رەھمىتىڭ بىلەن مېنى
ياخشى بەندىلىرىڭ قاتارىغا كىرگۈزگىن»﴿.﴾19

داۋۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى،
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ تەرتىپلىنىشى ۋە ئۇنىڭ
چۈمۈلىلەر ۋادىسىدىن ئۆتۈشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان داۋۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ئوغلى
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمالرغا كاتتا نېمەتلەرنى ،نۇرغۇن نەرسىلەرنى ۋە چىرايلىق سۈپەتلەرنى ،يەنى
دۇنيالىقتا كۈچلۈك ۋە كاتتا پادىشاھ قىلىش ،دىندا پەيغەمبەر ۋە دىننى يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى
تاپشۇرۇش بىلەن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىنى بىرگە بېرىشتىن ئىبارەت كاتتا نېمەتلەرنى
ئاتا قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بىز ھەقىقەتەن داۋۇدقا ،سۇاليمانغا (دۇنيا ۋە دىن ئىلىملىرىدىن
كەڭ) ئىلىم ئاتا قىلدۇق ،ئۇالر ئېيتتى« :جىمى ھەمدۇسانا بىزنى نۇرغۇن بەندىلىرىدىن ئارتۇق قىلغان
ﷲ غا خاستۇر!»﴾

﴿سۇاليمان (پەيغەمبەرلىكتە ،ئىلىمدە ،پادىشاھلىقتا ئاتىسى) داۋۇدقا ۋارىسلىق قىلدى﴾ يەنى
سۇاليمانئەلەيھىسساالمپادىشاھلىقتاۋەپەيغەمبەرلىكتەداۋۇدئەلەيھىسساالمغاۋارىسلىققىلدى.سۇاليمان
ئەلەيھىسساالمنىڭ داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا بولغان ۋارىسلىقى ھەرگىزمۇ مال ـ مۈلۈكتە بولغان ۋارىسلىق
ئەمەستۇر .ئەگەر بۇ ۋارىسلىق مال ـ مۈلۈكتە بولغان ۋارىسلىق بولىدىغان بولسا ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالم
داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىنىڭ ئىچىدىن بۇ ۋارىسلىققا يالغۇز ئۆزىال خاس قىلىنمىغان بوالتتى.
چۈنكى ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈز ئايالى بار ئىدى.
شۇڭا بۇ ۋارىسلىقتىن پادىشاھلىقتا ۋە پەيغەمبەرلىكتە بولغان ۋارىسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ھەمدە پەيغەمبەرلەرنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرى ئۇنىڭ مىراسخورلىرىغا تەقسىم قىلىپ بېرىلمەيدۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :بىز پەيغەمبەرلەر گۇرۇھى مىراس قالدۇرۇلغانالردىن قىلىنمايمىز.
بىز قويۇپ كەتكەن مال ـ مۈلۈكلەر سەدىقە ھېسابلىنىدۇ».
﴿ئۇ« :ئى ئىنسانالر! بىزگە قۇشالرنىڭ تىلى تەلىم بېرىلدى( .دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) ھەممە
نەرسە ئاتا قىلىندى (دېدى)﴾ يەنى سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە ﷲ تائاالنىڭ كاتتا پادىشاھلىق ۋە

كۈچ ـ قۇدرەت بەرگەنلىكىدىن ئىبارەت نېمەتلەردىن خەۋەر بەردى .ھەتتا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئىنسان،
جىن ۋە قۇشالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئۇنى قۇشالرنىڭ ۋە ھايۋانالرنىڭ تىللىرىنى بىلەلەيدىغان
قىلدى .ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ بىزگە بەرگەن خەۋەرلىرىدىن بىلىشىمىزچە ،بۇ ھېچ
بىر ئادەمگە بېرىلىپ باقمىغان ئاالھىدە بىر ئىشتۇر .ﷲ تائاال سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا ھاۋادىكى
قۇشالرنىڭ ۋە ھەر تۈرلۈك ھايۋانالرنىڭ ئۆزئارا سۆزلىشىدىغان تىللىرىنى بىلدۈردى.
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شۇڭا سۇاليمان ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ئىنسانالر! بىزگە قۇشالرنىڭ تىلى تەلىم
بېرىلدى( .دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) ھەممە نەرسە ئاتا قىلىندى﴾ يەنى بىزگە بىر پادىشاھقا كېرەكلىك

بولىدىغان ھەممە نەرسە بېرىلدى.

سۇاليمان ئەلەيھىسساالم﴿ :بۇ ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ) روشەن ئېھسانىدۇر»﴾ دېدى .يەنى بۇ ﷲ
تائاالنىڭ بىزگە بولغان ئاشكارا ،ئوچۇق مەرھەمىتىدۇر.
﴿سۇاليماننىڭ جىنالردىن ،ئىنسانالردىن ۋە قۇشالردىن بولغان قوشۇنلىرى توپالندى (سۇاليمان
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئالدىدا دەبدەبە بىلەن ماڭاتتى) .ئۇالر تەرتىپلىك ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى﴾

يەنى سۇاليماننىڭ جىنالردىن ،ئىنسانالردىن ۋە قۇشالردىن بولغان قوشۇنلىرى توپالندى .سۇاليمان
ئەلەيھىسساالم كاتتا بىر قوشۇننىڭ ئىچىدە ماڭدى .ئىنسانالر سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا ياندىشىپ ماڭدى.
جىنالر ئىنسانالرنىڭ كەينىدە ،قۇشالر بولسا ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈست تەرىپىدە ماڭدى .ئەگەر
ھاۋا ئىسسىسا قۇشالر قاناتلىرى بىلەن ئۇنىڭغا سايە تاشاليتتى.
﴿ئۇالر تەرتىپلىك ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ ئۆزىگە بەلگىلەپ بېرىلگەن
مېڭىش ئورنىدىن (ئىلگىرىلەپ كېتىپ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا) ئۆتۈپ كېتىپ قالماسلىقى
ئۈچۈن ،قوشۇننىڭ ئالدىدا ماڭغانالر كەينىدىكىلەرنىڭ ئىتتىكلەپ كېتىشىنى توسۇپ ماڭاتتى.
مۇجاھىد :خۇددى ھازىرقى دەۋردىكى پادىشاھالر كەينىدىكىلەرنىڭ ئالدىغا ئىلگىرىلەپ چىقىپ
كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ،ماڭغانالرنى كەينىگە ئىتتىرىپ سەپلەرنى رەتلەيدىغانالرنى
ئورۇنالشتۇرغىنىدەك ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالممۇ ھەر بىر تۈردىكى ھايۋانالرنىڭ ئالدىغا ئۇالرنى كەينىگە
ئىتتىرىپ تىزگىنلەپ تۇرىدىغانالرنى ئورۇنالشتۇردى -،دېدى.

﴿ئۇالر (شامدىكى بىر) چۈمۈلىلەر ۋادىسىغا يېتىپ كەلگەندە﴾ يەنى سۇاليمان ئەلەيھىسساالم
قوشۇنلىرى بىلەن چۈمۈلىلەر جىلغىسىدىن ئۆتكەندە ﴿بىر چۈمۈلە ئېيتتى« :ئى چۈمۈلىلەر! ئۇۋىلىرىڭالرغا
كىرىپ كېتىڭالر ،سۇاليمان ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى ئۇقماستىن سىلەرنى يەنچىۋەتمىسۇن»﴾ ئۇ سۇاليمان
ئەلەيھىسساالم چۈمۈلىنىڭ دېگەن گېپىنى چۈشىنىپ﴿ :سۇاليمان چۈمۈلىنىڭ سۆزىدىن تەبەسسۇم قىلىپ
كۈلدى ۋە ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! سەن مېنى ماڭا ۋە ئاتا ـ ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر قىلىشقا،
سەنرازىبولىدىغانياخشىئەمەلنىقىلىشقامۇۋەپپەققىلغىن،رەھمىتىڭبىلەنمېنىياخشىبەندىلىرىڭ
قاتارىغا كىرگۈزگىن»﴾ يەنى سۇاليمان ئەلەيھىسساالم :سەن مېنى قۇشالر ۋە ھايۋانالرنىڭ تىلىنى
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بىلىشتىن ئىبارەت نېمەتلەرنى ماڭا بەرگەنلىكىڭگە ،ئاتا ـ ئانامغا ئىسالمنى ۋە ئىماننى بەرگەنلىكىڭگە
شۈكۈر قىلىشىمغا نېسىپ قىلساڭ ،سەن خۇرسەن ۋە رازى بولىدىغان ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشىمدا
ئۇتۇقلۇق قىلساڭ ،جېنىمنى ئالغان ۋاقتىڭدا ،مېنى ياخشى بەندىلىرىڭ ۋە ساڭا ئەڭ يېقىن بولغان
يۇقىرى دەرىجىدىكى كىشىلەرنىڭ قاتارىغا كىرگۈزسەڭ -،دېدى.

*******
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

نەمل سۈرىسى

ئۇ قۇشالرنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن ئېيتتى« :ماڭا نېمە بولدى؟ ھۆپۈپنى كۆرمەيمەنغۇ!
يا ئۇ يوقاپ كەتتىمۇ﴿ .﴾20ئۇنى چوقۇم قاتتىق جازااليمەن ،يا ئۇنى چوقۇم بوغۇزاليمەن ،يا چوقۇم
(يوقاپ كەتكەنلىكىنى ئاقاليدىغان) بىر روشەن دەلىل كەلتۈرىدۇ»﴿.﴾21

ھۆپۈپنىڭ يوق بولۇپ كېتىشى
مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۆپۈپ سەپەرلەردە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنى سۇ بار يەرگە باشالپ
ئاپىراتتى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم چۆل  -جەزىرىدە بولسا ،ھۆپۈپنى چاقىراتتى .ھۆپۈپ سۇاليمان
ئەلەيھىسساالمغا يەر ئاستىدىكى سۇنى خۇددى ئىنسان يەر يۈزىدىكى ئوچۇق تۇرغان نەرسىنى كۆرگەندەك
كۆرۈپ بېرەتتى ۋە ئۇ سۇنىڭ يەر يۈزىدىن قانچىلىك چوڭقۇرلۇقتا ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرەتتى .ھۆپۈپ
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا سۇ بار يەرنى كۆرسىتىپ بەرسە ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالم جىنالرنى شۇ يەرنى
كوالپ سۇنى چىقىرىشقا بۇيرۇيتتى .بىر كۈنى سۇاليمان ئەلەيھىسساالم بىر چۆلدە ھۆپۈپنى ئىزدەپ،
بارلىق قۇشالر ئارىسىغا كۆز يۇگۈرتۈپ چىقتى .لېكىن﴿ :ئۇ قۇشالرنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن
ئېيتتى« :ماڭا نېمە بولدى؟ ھۆپۈپنى كۆرمەيمەنغۇ! يا ئۇ يوقاپ كەتتىمۇ﴾ دېدى.
بىر كۈنى ئىبنى ئابباس كىشىلەرگە مۇشۇ توغرۇلۇق سۆزلەپ بېرىۋاتاتتى .كىشىلەرنىڭ ئىچىدە
نافىئ ئىبنى ئەزرەق ئىسىملىك بىر خاۋارىج بار بولۇپ ،بۇ خاۋارىج ئىبنى ئابباسنىڭ سۆزلىرىگە توال
قارشىلىق بىلدۈرەتتى( .ئىبنى ئابباس شۇ گەپلەرنى قىلىۋاتقاندا) ئۇ خاۋارىج ئىبنى ئابباسقا :ئى ئىبنى
ئابباس! توختا ،بۈگۈن سەن سۆزدە تۇتۇلدۇڭ -،دېدى .ئىبنى ئابباس :قايسى سۆزدە تۇتۇلدۇم؟-
دېدى .ئۇ :سەن ھۆپۈپنى يەرنىڭ ئاستىدىكى سۇنى كۆرۈپ بېرەتتى -،دېدىڭ( .ئۇنداقتا) بىر كىچىك
باال باسماققا دان سېلىپ ،باسماقنىڭ ئۈستىگە توپا چېچىپ قويسا ،ھۆپۈپ داننى ئېلىش ئۈچۈن
باسماققا چۈشسە ،ئۇنى باال تۇتۇۋاالاليدىكەنغۇ؟ -دېدى .ئىبنى ئابباس :ئەگەر بۇ (كىشى) بېرىپ،
ئىبنى ئابباسقا رەددىيە بىرىپ ئۇتىۋالدىم دەپ يۈرمەيدىغان ئىش بولسا ،مەن بۇنىڭغا ھەرگىز جاۋاب
بەرمەيتتىم -،دېدى ۋە ئۇنىڭغا قاراپ :ۋاي ساڭا! ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرغىنى كەلسە ،كۆز
كۆرمەس بولىدۇ ۋە قورقۇنچ يوق بولىدۇ -،دېگەن جاۋابنى بەردى (((.خاۋارىج ئىبنى ئابباسقا :ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،بۇنىڭدىن كېيىن سەن بىلەن قۇرئاننىڭ بىرەر مەسىلىسى
توغرىسىدا ھەرگىزمۇ مۇنازىرىلەشمەيمەن -،دېدى.
﴿ئۇنى چوقۇم قاتتىق جازااليمەن﴾ ئەئمەش ئىبنى ئابباسنىڭ( :سۇاليمان ئەلەيھىسساالم بۇ
سۆزىدىن) ئۇنىڭ تۈكلىرىنى يۇڭدايمەن دېمەكچىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئابدلالھ ئىبنى
شەدداد :ئۇنىڭ تۈكلىرىنى يۇڭدايمەن ۋە ئۇنى كۈن ئاستىغا تاشالپ قويىمەن دېمەكچىدۇر -،دېدى.
شۇنىڭدەك كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرىمۇ :سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ھۆپۈپنى يۇڭداپ ،چۈمۈلىلەرنىڭ
يېيىشى ئۈچۈن تاشالپ قويماقچى بولدى -،دېدى.
﴿يا ئۇنى چوقۇم بوغۇزاليمەن﴾ يەنى ئۇنى چوقۇم ئۆلتۈرىمەن﴿ .يا چوقۇم (يوقاپ كەتكەنلىكىنى
((( يەنى بۇ ئىش ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولغاندۇر .ﷲ تائاال ھۆپۈپنى شۇنداق قىلىشقا ئورۇنالشتۇرغان
بولغاچقا ،ھۆپۆپ يەر ئاستىدىكى سۇنى كۆرەلەيدۇ دېمەكچىدۇر.

497

ئاقاليدىغان) بىر روشەن دەلىل كەلتۈرىدۇ»﴾ يەنى ئوچۇق بىر سەۋەب كەلتۈرىدۇ.
سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى شەدداد مۇنداق دېدى :ھۆپۈپ قايتىپ كەلگەندە،
قۇشالر ئۇنىڭغا :قانداق خەۋەر ئېلىپ كەلدىڭ؟ سۇاليمان قېنىڭنى نەزىر قىلىۋەتتى (يەنى سېنى
ئۆلتۈرمەكچى بولدى) -،دېدى .ھۆپۈپ :سۇاليمان مېنى ئۆلتۈرۈشتىن باشقا جازانىڭ گېپىنى قىلدىمۇ؟-
دېدى .قۇشالر :ھەئە ،ئۇ﴿ :ئۇنى چوقۇم قاتتىق جازااليمەن ،يا ئۇنى چوقۇم بوغۇزاليمەن ،يا چوقۇم
(يوقاپ كەتكەنلىكىنى ئاقاليدىغان) بىر روشەن دەلىل كەلتۈرىدۇ»﴾ دېدى -،دېيىشتى .ھۆپۈپ :ئۇنداق
بولسا قۇتۇلۇپ قالغۇدەكمەن -،دېدى.

*******
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇ
ئۇزاق ئۆتمەي ھۆپۈپ كەلدى ،ئۇ ئېيتتى« :مەن سەن بىلمىگەن ئىشنى بىلىپ (كەلدىم) ،ساڭا
مەن سەبەدىن (يەنى يەمەندىكى سەبە شەھىرىدىن) بىر مۇھىم خەۋەر ئېلىپ كەلدىم﴿ .﴾22مەن
ھەقىقەتەن ئۇالرغا (يەنى سەبە ئاھالىسىگە) بىر ئايالنىڭ (يەنى بىلقىسنىڭ) پادىشاھلىق قىلىۋاتقانلىقىنى
كۆردۈم ،ئۇنىڭغا (ئۆزىگە ۋە سەلتەنەتىگە كېرەكلىك) ھەممە نەرسە بېرىلگەن ئىكەن ،ئۇ چوڭ ئەرشكە
ئىگە ئىكەن﴿ .﴾23ئۇنىڭ ۋە قەۋمىنىڭ ﷲ نى قويۇپ قۇياشقا چوقۇنىدىغانلىقىنى بايقىدىم ،شەيتان
ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى (يەنى ﷲ نى قويۇپ ،قۇياشقا چوقۇنغانلىقلىرىنى) چىرايلىق كۆرسەتتى ،ئۇالرنى
توغرا يولدىن توستى ،ئۇالر ھىدايەت تاپمايدۇ﴿ .﴾24ئۇالر ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرالرنى
ئاشكارىلىغۇچى ،سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ غا سەجدە
قىلمايدۇ﴿ .﴾25ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ بۈيۈك ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر»﴿.﴾26
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ھۆپۈپنىڭ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كەلگەنلىكى ۋە ئۇنىڭغا
سەبە شەھرىنىڭ خەۋىرىنى يەتكۈزگەنلىكى
﴿ئۇزاق ئۆتمەي ھۆپۈپ كەلدى﴾ يەنى ھۆپۈپ ئازراق ۋاقىتال يوقاپ كېتىپ ،كېلىپ سۇاليمان
ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى«﴿ :مەن سەن بىلمىگەن ئىشنى بىلىپ (كەلدىم) ،ساڭا مەن سەبەدىن
(يەنى يەمەندىكى سەبە شەھىرىدىن) بىر مۇھىم خەۋەر ئېلىپ كەلدىم﴾ يەنى مەن سەن ۋە سېنىڭ

ئەسكەرلىرىڭ بىلمىگەن بىر ئىشنى بىلىپ كەلدىم .ساڭا مەن يەمەننىڭ سەبە شەھرىدىن ئىشەنچلىك

ۋە مۇھىم خەۋەر ئېلىپ كەلدىم﴿ .مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا (يەنى سەبە ئاھالىسىگە) بىر ئايالنىڭ (يەنى
بىلقىسنىڭ) پادىشاھلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم﴾ ھەسەن بەسرى مۇنداق دېدى :ئۇ ئايال شەراھىلنىڭ

نەمل سۈرىسى

قىزى ،سەبە شەھرىنىڭ پادىشاھى بىلقىس ئىدى.
﴿ئۇنىڭغا (ئۆزىگە ۋە سەلتەنەتىگە كېرەكلىك) ھەممە نەرسە بېرىلگەن ئىكەن ،ئۇ چوڭ ئەرشكە
ئىگە ئىكەن﴾ يەنى ئۇ ئايالغا دۇنيالىقتا كۈچلۈك بىر پادىشاھ ئېھتىياجلىق بولىدىغان ھەممە نەرسە

بېرىلگەن ئىكەن ۋە ئۇنىڭ (ئولتۇرىدىغان) ئالتۇن ۋە ئۈنچە مەرۋايىتالر بىلەن بېزەلگەن ناھايىتى چوڭ
بىر تەختى بار ئىكەن.
تارىخشۇناسالر مۇنداق بايان قىلىدۇ :ئۇ تەخت ناھايىتى ئېگىز ۋە مۇستەھكەم سېلىنغان كاتتا
بىر ساراينىڭ ئىچىدە ئىدى .ئۇ ساراينىڭ شەرق تەرىپىدە  360دانە ،غەرب تەرىپىدە  360دانە يورۇق
چۈشىدىغان يۇمۇالق شەكىللىك دەرىزە بار ئىدى .ساراينىڭ سېلىنىش شەكلى ھەر كۈنى قوياش
چىققاندا يورۇقى (ساراينىڭ ئىچىگە) بىر دەرىزىدىن كىرىدىغان ۋە كۈن كىرىپ كەتكەندە يەنە بىر
دەرىزىدىن كىرىدىغان شەكىلدە ئىدى((( .ئۇالر ئەتىگەن ۋە كەچتە قوياشقا سەجدە قىالتتى.

شۇڭا ھۆپۈپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭ ۋە قەۋمىنىڭ ﷲ نى قويۇپ قۇياشقا چوقۇنىدىغانلىقىنى
بايقىدىم ،شەيتان ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى (يەنى ﷲ نى قويۇپ ،قۇياشقا چوقۇنغانلىقلىرىنى) چىرايلىق
كۆرسەتتى ،ئۇالرنى توغرا يولدىن توستى ،ئۇالر ھىدايەت تاپمايدۇ﴾.
﴿ئۇالر ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرالرنى ئاشكارىلىغۇچى ،سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا
ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ غا سەجدە قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر سەجدىنى يۇلتۇزالر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا

نەرسىلەرگە ئەمەس ،شېرىكى يوق ،ئاسمان ۋە زېمىندىكى ھەممە يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلگۈچى،
بەندىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچى بىر ﷲ غىال قىلىشتىن
ئىبارەت ھەق يولنى بىلمەيدۇ.
ﷲ تائاال سەجدىنى باشقا نەرسىلەرگە ئەمەس ،بىر ﷲ غىال قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :كېچە
بىلەن كۈندۈز ،كۈن بىلەن ئاي ﷲنىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر،
قۇياشقا سەجدە قىلماڭالر ،ئايغىمۇ سەجدە قىلماڭالر ،ئۇالرنى ياراتقان ﷲغا سەجدە قىلىڭالر ،ئەگەر
پەقەت ﷲغىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر﴾(((.
ﷲ تائاال بەندىلەرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن گەپ ـ سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى بىلىدىغانلىقى
ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن يوشۇرۇن سۆز قىلغان ،ئاشكارا سۆز قىلغان ،كېچىسى
يوشۇرۇنغان ،كۈندۈزى ئاشكارا يۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسى (ﷲ ئۈچۈن ئېيتقاندا) ئوخشاشتۇر (يەنى ﷲ
ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ)﴾(((.
﴿ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ بۈيۈك ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر»﴾ يەنى ئەسلىدە
ئىبادەت قىلىنىدىغان زات ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ بولمىغان ،ياراتقان نەرسىلىرىنىڭ ئىچىدە ئۆزىدىن
چوڭى بولمىغان ،كاتتا ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالدۇر.

((( يەنى بۇ  360دەرىزە قوياشنىڭ چىقىش ۋە ئولتۇرۇش ئورنىنىڭ ئۆزگىرىش قانۇنىيىتى بويىچە ياسالغان بولۇپ،
قوياش نۇرى ساراي ئىچىگە ھەر كۈنى بىردىن دەرىزىدىن يۆتكىلىپ كىرەتتى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  37ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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ھۆپۈپ ياخشىلىققا ،شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت ۋە سەجدە قىلىشقا چاقىرغانلىقى ئۈچۈن
(كىشىلەرنىڭ) ئۇنى ئۆلتۈرۈشى چەكلەندى .ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇ
ھۇرەيرەنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چۈمۈلە ،ھەسەل
ھەرىسى ،ھۆپۈپ ۋە سۈرەددىن ئىبارەت تۆت خىل جانۋارنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى.

*******
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
سۇاليمان ئېيتتى« :سەن راست دەۋاتامسەن ،يا يالغانمۇ؟ قارايمىز﴿ .﴾27بۇ خېتىمنى ئېلىپ
بېرىپ ئۇالرغا تاشلىغىن ،ئاندىن ئۇالردىن نېرىراق (جايدا يوشۇرۇنۇپ) تۇر ،ئۇالرنىڭ قانداق جاۋاپ
قايتۇرىدىغانلىقىغا قارىغىن»﴿ .﴾28ئۇ (يەنى بىلقىس) ئېيتتى« :ئى ئۇلۇغالر! ماڭا ھەقىقەتەن
سۇاليماندىن بىر پارچە قىممەتلىك خەت كەلدى( .ئۇنىڭ مەزمۇنى شۇكى) ،ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە
مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن﴿ 29ـ  .﴾30سىلەر ماڭا ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭالر ،مېنىڭ
ئالدىمغا مۇسۇلمان بولغان ھالدا كېلىڭالر»﴿.﴾31

سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلقىسقا يازغان خېتى
ﷲ تائاال (ھۆپۈپ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا سەبە شەھرىنىڭ ئادەملىرى ۋە ئۇنىڭ پادىشاھى
ھەققىدە خەۋەر يەتكۈزگەندە) سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆپۈپكە دېگەن سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سەن راست دەۋاتامسەن ،يا يالغانمۇ؟ قارايمىز﴾ يەنى سەن يەتكۈزگەن بۇ خەۋىرىڭدە
راستچىلمۇ ياكى ساڭا بېرىشنى ۋەدە قىلغان جازايىمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن يالغان ئېيتىۋاتامسەن؟ قارايمىز.

﴿بۇ خېتىمنى ئېلىپ بېرىپ ئۇالرغا تاشلىغىن ،ئاندىن ئۇالردىن نېرىراق (جايدا يوشۇرۇنۇپ) تۇر ،ئۇالرنىڭ
قانداقجاۋاپقايتۇرىدىغانلىقىغاقارىغىن»﴾.
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ئەسلىدە سۇاليمان ئەلەيھىسساالم بىلقىس ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە بىر پارچە خەت يازغان بولۇپ،
ئۇنى ھۆپۈپنىڭ يەتكۈزۈپ بېرىشىغا بەرگەن .بەزى رىۋايەتتە :ھۆپۈپ خەتنى قۇشالرنىڭ ئادىتى بويىچە
قانىتىدا كۆتۈرۈپ بارغان دېيىلسە ،بەزى رىۋايەتتە :ھۆپۈپ خەتنى تۇمشۇقى بىلەن كۆتۈرۈپ بارغان-،
دېيىلىدۇ .ھۆپۈپ ئۇالرنىڭ شەھرىگە يېتىپ بېرىپ ،بىلقىسنىڭ خاس ھۇجرىسىغا كىرىپ ،خەتنى بىر
تۆشۈكتىن ئۇنىڭ ئالدىغا تاشالپ قويۇپ ،ئەدەب ۋە ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن بىر چەتكە بېرىپ تۇردى.
بىلقىس خەتنى كۆرۈپ ھەيران قالدى ۋە قورقتى .ئاندىن خەتنى ئېلىپ ئوقۇدى.
خەتنىڭ مەزمۇنى مۇنداق ئىدى﴿ :ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن
باشاليمەن .سىلەر ماڭا ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭالر ،مېنىڭ ئالدىمغا مۇسۇلمان بولغان ھالدا كېلىڭالر»﴾

شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قېشىغا ۋەزىر ـ ۋۇزىراالرنى ۋە دۆلەت چوڭلىرىنى چاقىرتىپ ،ئۇالرغا ئۆزىگە بىر

نەمل سۈرىسى

ھۆپۈپنىڭ خەت ئېلىپ كېلىپ (تاشالپ بېرىپ) ،ئەدەب يۈزىسىدىن بىر چەتكە بېرىپ تۇرغانلىقىنى،
بۇنىڭ پادىشاھالرنىڭ بىرەرسىنىڭمۇ قىاللمايدىغانلىقىنى ۋە قىلىشقىمۇ مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش
ئىكەنلىكىنى دەپ ،خەتنى ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىشنى باشالپ﴿ :ماڭا ھەقىقەتەن سۇاليماندىن بىر پارچە

قىممەتلىك خەت كەلدى( .ئۇنىڭ مەزمۇنى شۇكى) ،ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى
بىلەن باشاليمەن .سىلەر ماڭا ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭالر ،مېنىڭ ئالدىمغا مۇسۇلمان بولغان ھالدا كېلىڭالر»﴾

دەپتۇ -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بۇ خەتنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى سۇاليمان ئەلەيھىسساالمدىن
كەلگەن خەت ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا ئۆزلىرىنىڭ تاقابىل تۇرالمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى .بۇ ،مەزمۇنى
قىسقا ،پاساھەتلىك ۋە ناھايىتى ئەدەبىي قىلىپ يېزىلغان خەت ئىدى .خەت ئۆزىدىكى ئاشۇ قىسقىغىنا
سۆزى بىلەن بارلىق مەقسەتنى ئۇالرغا ئىپادىلەپ بەرگەن ئىدى.

*******
ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ئۇ (يەنى بىلقىس) ئېيتتى« :ئى ئۇلۇغالر! مېنىڭ (بۇ) ئىشىمدا مەسلىھەت بېرىڭالر ،سىلەرنى
ئۈستىدە قويماي تۇرۇپ ھېچ ئىشنى بېكىتكىنىم يوق»﴿ .﴾32ئۇالر ئېيتتى« :بىز كۈچلۈك ۋە جەڭگىۋارمىز،
ئىش سېنىڭ ئىختىيارىڭدىدۇر( ،بىزنى) نېمىگە بۇيرۇيدىغانلىقىڭنى (ئويالپ) كۆرگىن»﴿ .﴾33ئۇ
(يەنى بىلقىس) ئېيتتى« :شۈبھىسىزكى ،پادىشاھالر بىرەر شەھەرگە ھۇجۇم قىلىپ كىرسە ،ئۇنى خاراب
قىلىدۇ ،شەھەرنىڭ مۆتىۋەر ئادەملىرىنى (ئۆلتۈرۈش ،ئەسىرگە ئېلىش ۋە سۈرگۈن قىلىش بىلەن) خار
قىلىدۇ ،ئۇالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ﴿ .﴾34مەن چوقۇم ئۇالرغا سوۋغا ئەۋەتىمەن ،ئەلچىلەرنىڭ نېمە خەۋەر
ئېلىپكېلىدىغانلىقىغاقارايمەن»﴿.﴾35

بىلقىسنىڭ دۆلەت چوڭلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىشى
بىلقىس ئۇالرغا سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ خېتىنى ئوقۇپ بېرىپ ،بۇ ئىش ھەققىدە قانداق

قىلىش توغرۇلۇق مەسلىھەت سېلىش تەرىقىسىدە مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ئۇلۇغالر! مېنىڭ (بۇ) ئىشىمدا
مەسلىھەت بېرىڭالر ،سىلەرنى ئۈستىدە قويماي تۇرۇپ ھېچ ئىشنى بېكىتكىنىم يوق»﴾ يەنى ئەزەلدىن

سىلەر كېلىپ ماڭا بىر يولنى كۆرسەتمىگىچە ھېچ ئىشنى بېكىتكىنىم يوق.

﴿ئۇالرئېيتتى«:بىزكۈچلۈكۋەجەڭگىۋارمىز﴾يەنىئۇالربىلقىسقائۆزلىرىنىڭسانىنىڭكۆپلىكىنى،
تاييارلىقلىرىنىڭ پۇختىلىقىنى ۋە كۈچلۈك ئىكەنلىكلىرىنى دېدى .ھەم بۇ ئىشنى قانداق بىر تەرەپ
قىلىشنىڭ ئۇنىڭ رايىچە بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىش سېنىڭ ئىختىيارىڭدىدۇر،
(بىزنى) نېمىگە بۇيرۇيدىغانلىقىڭنى (ئويالپ) كۆرگىن»﴾ يەنى ئەگەر سەن سۇاليمان بىلەن ئۇرۇش
قىلماقچى بولساڭ ،بىز ساڭا قارشى چىقمايمىز ۋە ئۇنىڭغا باشقىچە قارىمايمىز .يەنە كېلىپ ئىش سېنىڭ
ئىختىيارىڭدىدۇر .سەن بىزنى نېمىگە بۇيرۇساڭ ،بىز شۇنىڭغا بويسۇنىمىز.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :بىلقىس ﴿«شۈبھىسىزكى ،پادىشاھالر بىرەر شەھەرگە ھۇجۇم
قىلىپ كىرسە ،ئۇنى خاراب قىلىدۇ ،شەھەرنىڭ مۆتىۋەر ئادەملىرىنى (ئۆلتۈرۈش ،ئەسىرگە ئېلىش ۋە
سۈرگۈن قىلىش بىلەن) خار قىلىدۇ﴾ دېگەن ئىدى ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ﴾ دېدى-،

دېدى.

بىلقىس سۇاليمان ئەلەيھىسساالم بىلەن سۈلھى تۈزمەكچى ،ئۇرۇش قىلماي ھەر ئىككىلى تەرەپنىڭ

تىنچ ياشىشى ئۈچۈن كېلىشىم پۈتۈشمەكچى ۋە يارىشىشماقچى بولۇپ مۇنداق دېدى﴿ :مەن چوقۇم
ئۇالرغا سوۋغا ئەۋەتىمەن ،ئەلچىلەرنىڭ نېمە خەۋەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا قارايمەن»﴾ يەنى ئۇ :مەن

سۇاليمانغا ئۇنىڭغا مۇناسىب كېلىدىغان ھەدىيە ئەۋەتىمەن ۋە ئۇنىڭ جاۋابىغا قارايمەن .يا ئۇ ھەدىيەنى
قوبۇل قىلىپ بىزگە ھۇجۇم قىلماسلىقى ياكى بولمىسا بىزگە ھەر يىلى سېلىق تۆلىتىشى مۇمكىن ،ئەگەر
بىز سېلىق تۆلىسەك ،ئۇ بىز بىلەن ئۇرۇش قىلماسلىقى مۇمكىن -،دېدى.
قەتادە :ﷲ تائاال بىلقىسغا رەھىم قىلسۇن ۋە ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن! ئۇ ئىسالمغا كىرگەن ۋە
(ئىسالمغا كىرىشتىن بۇرۇنقى) مۇشرىك ۋاقتىدا نېمە دېگەن ئەقىللىق! ئۇ ھەدىيەنىڭ كىشىلەرنىڭ
كۆڭلىدە ياخشى تەسىر قالدۇرىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن -،دېدى.
ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر :ئۇ ئادەملىرىگە :ئەگەر سۇاليمان پەقەت پادىشاھال بولغان بولسا،
ھەدىيەنى قوبۇل قىلىدۇ ،بۇ چاغدا ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر .ئەگەر ئۇ پەيغەمبەر بولسا ،ھەدىيەنى
قوبۇل قىلمايدۇ ،بۇ چاغدا ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر دېدى -،دېدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ئەلچى سۇاليماننىڭ ئالدىغا يېتىپ كەلگەندە ،سۇاليمان ئېيتتى« :سىلەر ماڭا مال بىلەن
ياردەم قىلماقچىمۇ؟ ﷲ نىڭ ماڭا بەرگەنلىرى سىلەرنىڭ بەرگەنلىرىڭالردىن ياخشىدۇر ،بەلكى سىلەر
سوۋغاڭالر بىلەن كۆرەڭلەپ كېتىسىلەر﴿ .﴾36سەن قايتىپ كەتكىن ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۇالر تاقابىل
تۇرالمايدىغان بىر قوشۇن بىلەن چوقۇم بارىمىز ،ئۇالرنى يۇرتىدىن خار ،كەمسىتىلگەن ھالدا چوقۇم
چىقىرىۋېتىمىز»﴿.﴾37
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ئەۋەتىلگەن ھەدىيە ۋە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ بەرگەن جاۋابى
سەلەپ ۋە باشقا كۆپلىگەن تەپسىرشۇناسالر :بىلقىس سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا ئالتۇن
ـ كۈمۈش ۋە ئۈنچە ـ مەرۋايىتالردىن بولۇپ ناھايىتى كاتتا بىر ھەدىيە يوللىغان ئىدى-،
دەيدۇ.
توغرىسى :سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۇالر ئېلىپ كەلگەن ھەدىيەگە پەقەت قاراپ قويمىغان
ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈلمۇ بۆلمىگەن .ئەكسىچە ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ۋە ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى

نەمل سۈرىسى

ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر ماڭا مال بىلەن ياردەم قىلماقچىمۇ؟﴾ يەنى مېنىڭ سىلەرنىڭ
شېرىك ئېتىقادىڭالرغا ۋە دۆلىتىڭالرغا چېقىلماسلىقىم ئۈچۈن ،سىلەر مەن بىلەن مال ئارقىلىق
كېلىشمەكچىمۇ؟
﴿ﷲ نىڭ ماڭا بەرگەنلىرى سىلەرنىڭ بەرگەنلىرىڭالردىن ياخشىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ماڭا
بەرگەن پادىشاھلىق ،مال ـ دۇنيا ۋە ئەسكەرلەر سىلەر ئېلىپ كەلگەن نەرسىدىن ياخشىدۇر.
﴿بەلكى سىلەر سوۋغاڭالر بىلەن كۆرەڭلەپ كېتىسىلەر﴾ يەنى سىلەر ھەدىيە ۋە سوۋغا ـ
ساالمالرنى چوڭ بىلىپ كېتىدىغان ئادەملەردىنكەنسىلەر .ئەمما مەن بولسام ،سىلەردىن پەقەت
يا ئىسالمنى ۋە ياكى ئۇرۇشنى قوبۇل قىلىمەن.
﴿سەن قايتىپ كەتكىن﴾ يەنى سەن ئۇالرنىڭ ئەۋەتكەن ھەدىيەسىنى كۆتۈرۈپ قايتىپ
كەتكىن﴿ .ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۇالر تاقابىل تۇرالمايدىغان بىر قوشۇن بىلەن چوقۇم بارىمىز،
ئۇالرنى يۇرتىدىن خار ،كەمسىتىلگەن ھالدا چوقۇم چىقىرىۋېتىمىز»﴾.
بىلقىسنىڭ ئەلچىسى (ئۇنىڭغا) ھەدىيەنى ۋە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن
گەپلىرىنى كۆتۈرۈپ بارغاندا ،ئۇ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ گېپىگە كىرىپ ۋە ئۇنىڭغا
بويسۇنۇپ ،باش ئېگىپ ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنى ھۆرمەتلەپ ۋە ئىسالمغا ئەگىشىشنى
نىيەت قىلىپ ،ئەسكەرلىرى بىلەن بىرگە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ماڭدى .سۇاليمان
ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بويسۇنۇپ كەلگەنلىكىنى بىلىپ خۇشال بولدى.

*******
ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ 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 ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
سۇاليمان ئېيتتى« :ئى ئۇلۇغالر! ئۇالر مېنىڭ قېشىمغا مۇسۇلمان بولۇپ كېلىشتىن
بۇرۇن( ،سىلەردىن) كىم ئۇنىڭ تەختىنى ئېلىپ كېلىدۇ»﴿ .﴾38جىندىن بولغان ئىفرىت
ئېيتتى« :مەن ئۇنى ئورنۇڭدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن ساڭا ئېلىپ كېلىمەن ،مەن ئۇنى ئېلىپ
كېلىشكە ئەلۋەتتە قادىرمەن ،ئىشەنچلىكمەن»﴿( .﴾39نازىل بولغان) كىتابنى چوڭقۇر
بىلىدىغان زات (يەنى ئاسەف ئىبن بۇرخىيا)« :ئۇنى مەن ساڭا كۆزۈڭنى يۇمۇپ ئاچقۇچە
ئېلىپ كېلىمەن» دېدى (ئۇ دۇئا قىلىۋىدى ،تەخت دەرھال ئالدىدا ھازىر بولدى) .سۇاليمان
تەختنىڭ يېنىدا تۇرغانلىقىنى كۆرگەندە« :بۇ پەرۋەردىگارىمنىڭ (ماڭا قىلغان) ئېھسانىدۇر،
ئۇ شۈكۈر قىالمدىم ،يا تۇزكورلۇق قىالمدىم ،بۇنىڭ بىلەن مېنى سىنىدى ،كىمكى شۈكۈر
قىلىدىكەن ،ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن شۈكۈر قىلىدۇ ،كىمكى تۇزكورلۇق قىلىدىكەن،
(بىلىش كېرەككى) ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم (ئۇنىڭ شۈكۈر قىلىشىدىن بىھاجەتتۇر)( ،ﷲ
نىڭ) كەرىمى كەڭدۇر» دېدى﴿.﴾40
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بىلقىسنىڭ تەختىنىڭ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە بولغان ئارىلىقتا ئېلىپ
كېلىنگەنلىكى
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەزىد ئىبنى روماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىلقىسنىڭ
قېشىغا ئەلچىلەر يېتىپ بېرىپ ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن گەپلىرىنى يەتكۈزگەندە ،ئۇ :ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئۇ پادىشاھ ئەمەسكەن ،ئۇنداق بولغانىكەن ،ئۇنىڭ بىلەن
(ئۇرۇش قىلىشقا) بىزنىڭ كۈچىمىز يەتمەيدۇ .بىز ھەرگىز ئۇنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىاللمايدىكەنمىز
دەپ ئويالپ ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا :مەن سىزنىڭ ئىشىڭىزغا ۋە بىزنى چاقىرغان دىنىڭىزنىڭ
قانداق دىن ئىكەنلىكىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن ،قېشىڭىزغا قەۋمىمنىڭ كاتتىلىرى بىلەن كېلىۋاتىمەن
دەپ ئەلچى ئەۋەتتى .بىلقىس ئۆزىنىڭ ياقۇت ،قاش تېشى ۋە مەرۋايىتالر قادالغان پادىشاھلىق (ئالتۇن)
تەختىنى يەتتە قات ئۆينىڭ ئىچىگە سوالپ ،ئىشىكلەرگە قۇلۇپ سېلىۋېتىشكە بۇيرۇپ ،دۆلەتنى ساقالش
ئۈچۈن ئۆز ئورنىدا قالدۇرغان ئادەمگە :سەن مەسئۇلىيىتىڭگە ئالغان نەرسىلەرنى ۋە دۆلىتىمنىڭ تەختىنى
ياخشى ساقلىغىن ،ئۇنىڭ قېشىغا ھېچكىم كىرمىسۇن ۋە ئۇنى تاكى مەن قايتىپ كەلگۈچە ھېچكىممۇ
كۆرمىسۇن -،دەپ تاپىاليدۇ.
ئاندىن سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارماقچى بولۇپ ،قول ئاستىدا نەچچە مىڭدىن
لەشكىرى بولغان  12مىڭ قوماندان ۋە دۆلەت چوڭلىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا يەمەندىن يولغا چىقتى.
سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ھەر كۈنى قەيەردىن قوزغىلىپ ،قەيەرگە كېلىپ چۈشكەنلىكى
ھەققىدىكى خەۋىرىنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن جىنالرنى ئەۋەتتى .ئۇالر يېقىنلىشىپ ،يېتىپ كېلەي دەپ
قالغاندا ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالم قول ئاستىدىكى جىن ۋە ئىنسانالرنى يىغىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئى
ئۇلۇغالر! ئۇالر مېنىڭ قېشىمغا مۇسۇلمان بولۇپ كېلىشتىن بۇرۇن( ،سىلەردىن) كىم ئۇنىڭ تەختىنى ئېلىپ
كېلىدۇ»﴾.

﴿جىندىن بولغان ئىفرىت ئېيتتى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :جىننىڭ كەپسىزى
ئېيتتى دېگەنلىكتۇر -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ سالىھ :ئۇ خۇددى تاغدەك چوڭ
ئىدى -،دېدى«﴿ .مەن ئۇنى ئورنۇڭدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن ساڭا ئېلىپ كېلىمەن﴾.
سۇددى ۋە باشقىالر :سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ھۆكۈم قىلىش ،دۆلەت ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش
ۋە تاماق يېيش ئۈچۈن ئەتىگەندىن باشالپ كۈن ئېگىلگۈچە ئولتۇراتتى -،دېدى.
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﴿مەن ئۇنى ئېلىپ كېلىشكە ئەلۋەتتە قادىرمەن ،ئىشەنچلىكمەن﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇنى كۆتۈرۈشكە مېنىڭ كۈچۈم يېتىدۇ ۋە ئۇنىڭدىكى ئالتۇنالرغا
چېقىلمايمەن -،دېدى .ئەمما سۇاليمان ئەلەيھىسساالم :مەن ئۇنى بۇنىڭدىنمۇ تېز ئېلىپ كېلىشنى
خااليمەن -،دېدى.
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ تەختنى ئېلىپ كېلىشتىكى مەقسىتى ،ئۇنى ئېلىپ كېلىش
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىگە ناھايىتى كاتتا پادىشاھلىق بەرگەنلىكىنى ،ئۆزىگە بۇرۇن بىرەر كىشىگە
بويسۇندۇرۇپ بەرمىگەن ۋە كېيىنمۇ بىرەر كىشىگە بويسۇندۇرۇپ بەرمەيدىغان ئەسكەرلەرنى بويسۇندۇرۇپ
بەرگەنلىكىنى كۆرسىتىش ۋە ئۇنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى بىلقىس ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى ئالدىدا ئۆزىنىڭ

نەمل سۈرىسى

پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە دەلىل ـ پاكىت قىلىش ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،بىلقىس نەچچە قات ئۆينىڭ ئىچىگە
قويۇپ ،قۇلۇپ سېلىپ قويغان ۋە ساقاليدىغان ئادەملەرنى ئورۇنالشتۇرغان تەختىنى( ،شەھرىدىن) ئۇ
يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن ئېلىپ كېلىپ بولۇش بولسا( ،مۆجىزە خاراكتېرلىك) ئادەتتىن تاشقىرى بىر
ئىشتۇر.
سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئۇنى تېز ئېلىپ كېلىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتمىغاندا،

﴿(نازىل بولغان) كىتابنى چوڭقۇر بىلىدىغان زات (يەنى ئاسەف ئىبن بۇرخىيا)« :ئۇنى مەن ساڭا كۆزۈڭنى
يۇمۇپ ئاچقۇچە ئېلىپ كېلىمەن» دېدى﴾ ئىبنى ئابباس :ئۇ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ كاتىپى ئاسەف

ئىبنى بۇرخىيا ئىدى -،دېدى .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەزىد ئىبنى روماننىڭمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئۇ كىشى سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ دوستى بولۇپ ،ئىسمى ئەزەمنى
بىلەتتى .قەتادە :ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ،ئاسەف ئىسىملىك كىشى ئىدى -،دېدى.

﴿(نازىل بولغان) كىتابنى چوڭقۇر بىلىدىغان زات (يەنى ئاسەف ئىبن بۇرخىيا)« :ئۇنى مەن ساڭا
كۆزۈڭنى يۇمۇپ ئاچقۇچە ئېلىپ كېلىمەن» دېدى﴾ يەنى ئۇ :سەن كۆزۈڭنى (ئاسمان تەرەپكە) كۆزۈڭ

يەتكەن يەرگىچە قاراتقىن .سەن نەرسىلەرنى ئوبدان كۆرۈپ بولغىچە تەخت قېشىڭغا ئېلىپ كېلىنىپ
بولىدۇ دەپ ،تاھارەت ئېلىپ ،ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى (تەخت شۇ ھامانال كەلتۈرۈلدى) .مۇجاھىد
مۇنداق دېدى :ئۇ ئادەم :ئى كاتتا ۋە كەرەملىك ﷲ! -دەپ دۇئا قىلغان ئىدى -،دېدى.

سۇاليمان ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى تەختنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ:
﴿«بۇ پەرۋەردىگارىمنىڭ (ماڭا قىلغان) ئېھسانىدۇر﴾ يەنى بۇ ﷲ تائاالنىڭ ماڭا قىلغان نېمىتىدۇر﴿ .ئۇ

شۈكۈر قىالمدىم ،يا تۇزكورلۇق قىالمدىم ،بۇنىڭ بىلەن مېنى سىنىدى ،كىمكى شۈكۈر قىلىدىكەن ،ئۇ
ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن شۈكۈر قىلىدۇ﴾ دېدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،پايدىسى ئۆزىگىدۇر
ۋە يامان ئىش قىلىدىكەن زەرەرىمۇ ئۆزىگىدۇر﴾(((﴿ ،كىملەركى ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۆزلىرى ئۈچۈن
(ئاخىرەتتە) جاي راستاليدۇ﴾(((.
سۇاليمان ئەلەيھىسساالم سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى تۇزكورلۇق قىلىدىكەن،
(بىلىش كېرەككى) ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم (ئۇنىڭ شۈكۈر قىلىشىدىن بىھاجەتتۇر)( ،ﷲ نىڭ) كەرىمى
كەڭدۇر» دېدى﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىدىن بىھاجەتتۇر .ئۇ ئۆزىگە بىرەرسى

ئىبادەت قىلمىسىمۇ ،يەنە كەرەملىكتۇر .چۈنكى ،ئۇنىڭ كاتتىلىقى باشقا بىرسىگە قاراشلىق ئەمەستۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن سۆزىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :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﴾(((.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىس قۇدىسىدا مۇنداق بايان قىلىندى« :ئى
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  8ـ ئايەت.
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بەندىلىرىم! سىلەردىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ ھەممىسى يىغىلىپ بىر تەقۋادار
كىشىنىڭ قەلبىگە ئوخشاش بولۇپ كەتسەڭالرمۇ ،مېنىڭ ئىلكىمدىكى كىچىككىنە نەرسىنىمۇ زىيادە
قىاللمايسىلەر ،ئى بەندىلىرىم! ئەگەر سىلەردىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ ھەممىسى
يىغىلىپ بىر بۇزۇق ئادەمنىڭ قەلبىگە ئوخشاش بولۇپ كەتسەڭالرمۇ ،مېنىڭ ئىلكىمدىكى ھېچ نەرسىنى
كېمەيتەلمەيسىلەر .ئى بەندىلىرىم! پەقەت ئەمەللىرىڭالرنى سىلەر ئۈچۈن ساقالپ قويىمەن .ئاندىن
ئۇنى سىلەرگە تولۇق قايتۇرۇپ بېرىمەن .كىمكى ياخشىلىققا ئېرىشسە ،ﷲ غا شۈكرى قىلسۇن ،كىمكى
ئۇنىڭدىن باشقىغا ئېرىشىپ قالسا ،پەقەت ئۆزىدىن كۆرسۇن»(((.

*******
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ
ﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣ
سۇاليمان (بىلقىسنىڭ يېتىپ كېلىشى يېقىنالشقان ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئەقلىنى سىناش يۈزىسىدىن)
ئېيتتى« :ئۇنىڭ (يەنى بىلقىسنىڭ) تەختىنىڭ (شەكلىنى) ئۆزگەرتىڭالر ،ئۇ تەختىنى تونۇمدۇ،
تونىمامدۇ ،قارايمىز»﴿ .﴾41بىلقىس كەلگەندە (ئۇنىڭغا)« :سېنىڭ تەختىڭ مۇشۇنداقمۇ؟» دېيىلدى.
ئۇ« :شۇدەك تۇرىدۇ» دېدى( .سۇاليمان ﷲ نىڭ نېمىتىنى سۆزلەش يۈزىسىدىن ئېيتتى) ئۇنىڭدىن
(يەنى بىلقىستىن) بۇرۇن بىزگە (ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى بىلدۈرىدىغان) ئىلىم بېرىلدى ،بىز
مۇسۇلمان بولدۇق﴿ .﴾42ئۇنى ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان نەرسىلىرى (ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن)
توستى .چۈنكى ئۇ كاپىر قەۋمدىن ئىدى﴿ .﴾43ئۇنىڭغا (يەنى بىلقىسقا)« :سارايغا كىرگىن» دېيىلدى،
ئۇ (يەنى بىلقىس) ساراينى چوڭ سۇ دەپ گۇمانلىنىپ (كىيىمىنى كۆتۈرۈپ) ئىككى پاچىقىنى ئاچتى،
سۇاليمان ئېيتتى« :شۈبھىسىزكى ،ئۇ ئەينەكتىن ياسالغان سارايدۇر» .ئۇ (يەنى بىلقىس) ئېيتتى:
«پەرۋەردىگارىم ،مەن ھەقىقەتەن (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ ،قۇياشقا چوقۇنۇش بىلەن) ئۆزەمگە زۇلۇم
قىلدىم ،سۇاليمان بىلەن بىللە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا بويسۇندۇم (يەنى سۇاليماننىڭ دىنىغا
ئەگىشىپ ئىسالمغا كىردىم)»﴿.﴾44
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بىلقىسنى سىناپ بېقىش
بىلقىسنىڭ تەختى سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا (بىلقىس يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن) ئېلىپ
كېلىنگەن ئىدى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم بىلقىس ئۇنى كۆرگەندە ،ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ تەختى ياكى
ئەمەسلىكىنى تونۇياالمدۇ ياكى تونۇيالمامدۇ دەپ ،ئۇنىڭ ئەقلىنى سىناب بېقىش ئۈچۈن ،تەختىنىڭ
بەزى يەرلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئۇنىڭ (يەنى بىلقىسنىڭ) تەختىنىڭ
((( بۇ ئۇزۇن بىر ھەدىس بولۇپ ،ئاپتور ماۋزۇغا مۇناسىۋەتلىك يېرىنىال بايان قىلغان.

نەمل سۈرىسى

(شەكلىنى) ئۆزگەرتىڭالر ،ئۇ تەختىنى تونۇمدۇ ،تونىمامدۇ ،قارايمىز»﴾ ئىبنى ئابباس :تەختنىڭ
مەرۋايىتالردىن تاقىغان كۆزلىرى ۋە يۆلەنچۈكلىرى سۇغۇرۇپ ئېلىۋېتىلدى -،دېدى .مۇجاھىد :ئۇنىڭ
قىزىل يەرلىرىنى سېرىققا ،سېرىق ۋە يېشىل يەرلىرىنى قىزىلغا ئۆزگەرتىپ ،ھەممە نەرسىنى ئۆزىنىڭ
ئەسلىدىكى قىياپىتىدىن ئۆزگەرتىشكە بۇيرۇدى -،دېدى .ئىكرىمە :ئۇنىڭ بەزى يەرلىرىگە بەزى
نەرسىنى بېكىتىپ بەزى يەرلىرىدىن ئېلىۋېتىشكە بۇيرۇدى -،دېدى .قەتادە :ئۇنىڭ ئاست تەرىپىنى
ئۈستىگە ،ئۈستى تەرىپىنى ئاستىغا ،ئالدىنى ئارقىسىغا قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ بەزى يەرلىرىگە بەزى نەرسىنى
بېكىتىپ ،بەزى يەرلىرىدىن ئېلىۋېتىشكە بۇيرۇدى -،دېدى.
﴿بىلقىس كەلگەندە (ئۇنىڭغا)« :سېنىڭ تەختىڭ مۇشۇنداقمۇ؟» دېيىلدى﴾ يەنى ئۇنىڭغا ھېلىقى
يوسۇندا ئۆزگەرتىلگەن تەخت كۆرسىتىلدى .ئۇ ئەقىللىق ۋە پاراسەتلىك ئايال بولغاچقا ،تەختى ئۆزىدىن
تولىمۇ يىراق بىر يەردە قالغانلىقى ئۈچۈن ئالدىدىكى تەختنى ،بۇ مېنىڭ تەختىم ئىكەنغۇ؟ -دېمىدى،
ھەمدە ئۆزگەرتىۋېتىلگەن بولسىمۇ ،ئۇنىڭدا تەختىنىڭ بەزى ئاالمەتلىرىنى ۋە بەزى سۈپەتلىرىنى
كۆرگەنلىكى ئۈچۈن :بۇ مېنىڭ تەختىم ئەمەسكەنغۇ؟ -دېمەي﴿ :ئۇ« :شۇدەك تۇرىدۇ»﴾ دېدى .يەنى
بۇ مېنىڭكىگە ئوخشىشىپ قالىدىكەن دېگەنلىكتۇر .مانا بۇ ،ھوشيارلىق ۋە زېرەكلىكتە ئەڭ يۇقىرى
دەرىجىگەيەتكەنلىكنىڭئاالمىتىدۇر.
﴿(سۇاليمان ﷲ نىڭ نېمىتىنى سۆزلەش يۈزىسىدىن ئېيتتى) ئۇنىڭدىن (يەنى بىلقىستىن)
بۇرۇن بىزگە (ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى بىلدۈرىدىغان) ئىلىم بېرىلدى ،بىز مۇسۇلمان
بولدۇق .ئۇنى ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان نەرسىلىرى (ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن) توستى.
چۈنكى ئۇ كاپىر قەۋمدىن ئىدى﴾

سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەينەكتىن ساراي سالدۇرغانلىقى
﴿ئۇنىڭغا (يەنى بىلقىسقا)« :سارايغا كىرگىن» دېيىلدى ،ئۇ (يەنى بىلقىس) ساراينى چوڭ سۇ دەپ
گۇمانلىنىپ (كىيىمىنى كۆتۈرۈپ) ئىككى پاچىقىنى ئاچتى﴾ يەنى سۇاليمان ئەلەيھىسساالم شەيتانالرنى

ئاستىدىن سۇالر ئېقىپ تۇرىدىغان ئەينەك ساراي سېلىشقا بۇيرىغان بولۇپ ،ئۇ ساراينىڭ ئەينەكتىن
سېلىنغانلىقىنى بىلمەيدىغان ئادەم ئۇنى سۇ دەپ ئويالپ قاالتتى .ئەمەلىيەتتە بولسا ،سارايدا ماڭغان
ئادەم بىلەن سۇنىڭ ئارىلىقىدا ئەينەك بار ئىدى .سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلقىس ئۈچۈن ئەينەكتىن
مۇنداق كاتتا ساراينى سالدۇرۇشى ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ كاتتا ۋە كۈچلۈك بىر پادىشاھ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ
قويۇشئۈچۈنئىدى.بىلقىسمۇسۇاليمانئەلەيھىسساالمغاﷲتائاالنىڭبەرگەننېمەتلىرىنى،ئۇنىڭدىكى
كاتتىلىقنى كۆرگەن ۋە ئۇنىڭ تۇتقان يولىنىڭ ھەقىقىتىنى تونىغان ئىدى .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىگە
بويسۇنۇپ ،سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېسىل پەيغەمبەر ۋە كاتتا پادىشاھ ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،ﷲ
تائاالغا ئىمان ئېيتىپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم ،مەن ھەقىقەتەن (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ،
قۇياشقا چوقۇنۇش بىلەن) ئۆزەمگە زۇلۇم قىلدىم ،سۇاليمان بىلەن بىللە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ
غا بويسۇندۇم (يەنى سۇاليماننىڭ دىنىغا ئەگىشىپ ئىسالمغا كىردىم)»﴾ يەنى ھەممە نەرسىنى ياراتقان،

ئاندىن (ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە) ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىگەن ،شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال
ئىبادەت قىلىشتا سۇاليماننىڭ دىنىغا ئەگىشىپ ،ئىسالمغا كىردىم.
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*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
بىز ھەقىقەتەن سەمۇدقا (يەنى سەمۇد قەبىلىسىگە نەسەب جەھەتتىن) قېرىندىشى سالىھنى
(پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق( ،سالىھ) «ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر» (دېدى) ،ناگاھان ئۇالر
جېدەللىشىدىغان (يەنى دىن بارىسىدا جېدەللىشىدىغان مۆمىنلەر ۋە كاپىرالردىن ئىبارەت) ئىككى
گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كەتتى﴿ .﴾45سالىھ ئېيتتى« :ئى قەۋمىم ،سىلەر نېمىشقا رەھمەتتىن بۇرۇن ئازابنىڭ
كېلىشىنى تىلەيسىلەر؟ سىلەر رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن نېمىشقا ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ
قىلمايسىلەر؟»﴿ .﴾46ئۇالر ئېيتتى(« :بىزگە كەلگەن قەھەتچىلىك) سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغان
كىشىلەرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى» .سالىھ ئېيتتى« :سىلەرگە كېلىدىغان ياخشى  -يامانلىق ﷲ
تەرىپىدىن كېلىدۇ ،بەلكى سىلەرنى ﷲ سىنايدۇ»﴿.﴾47

سالىھ ئەلەيھىسساالم بىلەن سەمۇد قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال سالىھ ئەلەيھىسساالمنى سەمۇد قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ۋە ئۇ ئۇالرنى
شېرىكى يوق بىر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغان ۋاقتىدا ،سەمۇد قەۋمىدە كۆرۈلگەن ئىشالردىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن سەمۇدقا (يەنى سەمۇد قەبىلىسىگە نەسەب جەھەتتىن)
قېرىندىشى سالىھنى (پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق( ،سالىھ) «ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر» (دېدى) ،ناگاھان
ئۇالر جېدەللىشىدىغان (يەنى دىن بارىسىدا جېدەللىشىدىغان مۆمىنلەر ۋە كاپىرالردىن ئىبارەت) ئىككى
گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كەتتى﴾.

ﷲ تائاال بۇ ئىشنى باشقا بىر ئايەتتە بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ تەكەببۇر
چوڭلىرىبوزەكقىلىنغانالرغايەنىئۇالرنىڭئىچىدىكىمۆمىنلەرگە«:سىلەرسالىھنىئۇنىڭپەرۋەردىگارى
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر دەپ بىلەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر« :بىز ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئەلۋەتتە
ئىشىنىمىز» دېدى .ھېلىقى تەكەببۇرالر« :سىلەر ئىشەنگەنگە بىز ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدى﴾.
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﴿سالىھ ئېيتتى« :ئى قەۋمىم ،سىلەر نېمىشقا رەھمەتتىن بۇرۇن ئازابنىڭ كېلىشىنى تىلەيسىلەر؟﴾

يەنى سىلەر نېمىشقا ئازابنىڭ كېلىشىنى تىلەيسىلەر؟ ۋە نېمىشقا ﷲ تائاالدىن ئۇنىڭ رەھمىتىنى
تىلىمەيسىلەر؟ شۇڭا سالىھ ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن نېمىشقا
ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلمايسىلەر؟»﴾

﴿ئۇالر ئېيتتى(« :بىزگە كەلگەن قەھەتچىلىك) سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغان كىشىلەرنىڭ
شۇملۇقىدىن كەلدى»﴾ يەنى بىز سېنىڭ ۋە ساڭا ئەگەشكەن ئادەملەرنىڭ يۈزلىرىدە بىرەر ياخشىلىقنىڭ

بارلىقىنى كۆرمىدۇق .بۇالرنىڭ شۇنداق دېيىشىدىكى سەۋەب شۇكى ،ئۇالر ئۆزلىرى بەتبەخت بولغانلىقى
ئۈچۈن ،بىرەرسىگە بىرەر كۆڭۈلسىز ئىش يېتىپ قالسا ،بۇ ئىشنى سالىھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا

نەمل سۈرىسى

ئەگەشكۈچىلىرىدىن كۆرەتتى .مۇجاھىد :كاپىرالر سالىھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەردىن
يامان پال ئالدى -،دېدى.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەرلەردىن يامان پال ئالىدىغانلىقى ھەققىدە (پىرئەۋننىڭ قەۋمىدىن
خەۋەر بېرىپ) مۇنداق دېدى﴿ :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 .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﴾(((﴿ ،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)»﴾((( يەنى ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكمى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەن بىر كەنت كىشىلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر
(ئەلچىلەرگە)« :بىز سىلەردىن شۇم پال ئالدۇق .ئەگەر سىلەر (دەۋىتىڭالرنى) توختاتمىساڭالر ،سىلەرنى
چوقۇم تاش  -كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمىز ۋە بىزنىڭ قاتتىق جازايىمىزغا ئۇچرايسىلەر» دېدى .ئەلچىلەر:
«(كۇفرىڭالر سەۋەبىدىن) شۇملۇقۇڭالر ئۆزەڭالر بىلەن بىللىدۇر ،سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا (شۇم
پال ئاالمسىلەر؟) ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش سىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس) ،سىلەر (ﷲغا
شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن) ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمسىلەر» دېدى﴾(((.
(يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك) سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىمۇ مۇنداق دېدى(«﴿ :بىزگە
كەلگەن قەھەتچىلىك) سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغان كىشىلەرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى»﴾.

﴿سالىھ ئېيتتى« :سىلەرگە كېلىدىغان ياخشى  -يامانلىق ﷲ تەرىپىدىن كېلىدۇ﴾ يەنى بۇ
سىلەرنىڭ قىلغان يامانلىقىڭالر ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن جازاسىدۇر.
﴿بەلكى سىلەرنى ﷲ سىنايدۇ»﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سىلەر ﷲ تائاالغا
بويسۇنۇش ياكى بويسۇنماسلىق بىلەن سىنىلىسىلەر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .لېكىن ،بۇ ئايەتنىڭ توغرا
مەنىسى :ئازغۇنلۇقىڭالردا ئاستا ـ ئاستا چوڭقۇرالشتۇرۇلىسىلەر دېگەنلىك بولىدۇ.

*******
ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
((( ئەئراف سۈرىسى  76 - 75ـ ئايەتلەر.
((( ئەئراف سۈرىسى  131ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
شەھەردە (يەنى ھىجرىدە) يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ،ئىسالھ قىلمايدىغان توققۇز نەپەر
كىشى بار ئىدى﴿ .﴾48ئۇالر« :ئۆز ئارا ﷲ بىلەن قەسەم قىلىڭالر» دېدى .ئۇالر ئېيتتى« :بىر كېچىدە
سالىھنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنى چوقۇم ئۆلتۈرەيلى ،ئاندىن چوقۇم ئۇنىڭ (يەنى ئۇالرنىڭ) ئىگىسىگە،
ئۇ ئۆلتۈرۈلگەن چاغدا بىز ئۈستىدە ئەمەس ئىدۇق ،بىز ھەقىقەتەن راستچىلمىز ،دەيلى»﴿ .﴾49ئۇالر
(سالىھقا قارشى) سۈيقەست پىالنلىدى .ئۇالرنى (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن) سۈيقەستى
ئۈچۈنتۇيۇقسىزجازالىدۇق﴿.﴾50ئۇالرنىڭسۈيىقەستىنىڭئاقىۋىتىنىڭقانداقبولغانلىقىغاقارىغىنكى،
ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قەۋمىنى پۈتۈنلەي ھاالك قىلدۇق﴿ .﴾51ئۇالر زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئەنە
ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى (ئادەمزاتتىن) خالى بولۇپ قالدى .ﷲ نىڭ (قۇدرىتىنى) بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن
بۇنىڭدا (چوڭ) ئىبرەت بار﴿( .﴾52سالىھ بىلەن) ئىمان ئېيتقان ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالرنى (ئازابتىن)
قۇتقۇزدۇق﴿.﴾53

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ھىيلە ـ مىكرى ۋە سەمۇد
قەۋمىنىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال سەمۇد قەۋمىنىڭ ئىچىدىكى قەۋمىنى ئازغۇنلۇققا ،كاپىرلىققا ۋە سالىھ ئەلەيھىسساالمنى
ئىنكار قىلىشقا چاقىرىدىغان ،ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن بىر تۈركۈم چوڭلىرىدىن خەۋەر بېرىپ ،ئاخىرىدا
ئۇالرنىڭ تۆگىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىنى ،شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىگە كېچىدە
بېسىپ كىرىپ ،ئۇنى تۇيۇقسىزال ئۆلتۈرۈۋېتىشنى ،ئىش پۈتكەندە ئۇنىڭ ئورۇق ـ تۇغقانلىرىغا ئۆزلىرىنىڭ
سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشى ھەققىدە راستىنال ھېچبىر نەرسىنى بىلمەيدىغانلىقىنى ۋە بۇ گەپلىرىدە
ئۆزلىرىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىنى دېمەكچى بولغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەھەردە (يەنى
ھىجرىدە) يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ،ئىسالھ قىلمايدىغان توققۇز نەپەر كىشى بار ئىدى﴾.
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بۇالر سەمۇد شەھرىدە بولۇپ ،سەمۇد قەۋمىنىڭ ئىشلىرىغا ئىگە بولۇۋالغان ئادەملەر ئىدى.
چۈنكى ،ئۇالر سەمۇد قەۋمىنىڭ چوڭلىرى ۋە دۆلەتمەن كىشىلىرى ئىدى.
ئەۋفى ئىبنى ئابباسنىڭ :ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن ئادەملەر ئىدى-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .يەنى (ﷲ تائاال ئۇالرنى رەسۋا ۋە رەھمىتىدىن يىراق قىلسۇن!) تۆگىنى
ئۆلتۈرۈۋېتىش ئۇالرنىڭ پىالنى ۋە مەسلىھەتى بىلەن بولغان.
ﷲ تائاال بۇ ۋەقەلىكنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر بۇرادىرىنى (تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە)
چاقىردى .ئۇ قىلىچنى ئېلىپ تۆگىنى بوغۇزلىدى﴾(((﴿ ،ئەينى زاماندا سەمۇدنىڭ ئەڭ بەد  -بەخت
((( ياسىن سۈرىسى  19 - 18ـ ئايەتلەر.

نەمل سۈرىسى

ئادىمى (مۆجىزە بولۇپ كەلگەن تۆگىنى) ئۆلتۈرۈشكە ئالدىرىدى﴾(((.
﴿شەھەردە (يەنى ھىجرىدە) يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ،ئىسالھ قىلمايدىغان توققۇز نەپەر
كىشى بار ئىدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇراززاق يەھيا ئىبنى رەبىئەدىن ئەتانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر تىلال ـ تەڭگىلەرنى قەرز بېرەتتى .يەنى ئۇالر خۇددى ئەرەبلەر
قىلغاندەك ئالتۇن ـ تىلالالرنى ئۆسۈمگە قەرزگە بىرەتتى .ئىمام مالىك يەھيا ئىبنى سەئىددىن سەئىد
ئىبنى مۇسەييەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئالتۇن ۋە پۇلالرنى مونوپول قىلىۋېلىش
زېمىندائېلىپبېرىلغانبۇزغۇنچىلىقالردىنسانىلىدۇ.
يەنى ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن بۇ كاپىرالرنىڭ سۈپىتى بولسا ،مەيلى ئۇالر ئالىمالر يۇقىرىدا
بايان قىلغان يول بىلەن بولسۇن ياكى باشقا يولالر بىلەن بولسۇن ،كۈچى يەتكەن ھەممە ۋاستىالر
بىلەن بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بېرىشتۇر.

﴿ئۇالر« :ئۆز ئارا ﷲ بىلەن قەسەم قىلىڭالر» دېدى .ئۇالر ئېيتتى« :بىر كېچىدە سالىھنى ۋە
ئۇنىڭ تەۋەلىرىنى چوقۇم ئۆلتۈرەيلى ،ئاندىن چوقۇم ئۇنىڭ (يەنى ئۇالرنىڭ) ئىگىسىگە ،ئۇ ئۆلتۈرۈلگەن
چاغدا بىز ئۈستىدە ئەمەس ئىدۇق ،بىز ھەقىقەتەن راستچىلمىز ،دەيلى»﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن

كىمكى كېچىدە سالىھ ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچرىشىپ قالسا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشكە قەسەم ئىچىشتى ۋە
ۋەدە قىلىشتى .ﷲ تائاال بۇالرنىڭ بۇ يامان قەستىنى ئۇالرنىڭ ئۆزىگە قايتۇردى ۋە يامان ئاقىۋەتنى
ئۇالرغا قىلىپ قويدى.
مۇجاھىد :ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشكە قەسەم ئىچىشتى .لېكىن ،ئۇالر ئۇنى
ئۆلتۈرەلمىدى .ئاخىرىدا ئۇالر ۋە قەۋملىرىنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ ھاالك قىلىنىپ كەتتى -،دېدى.

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەبۇ ھاتەم :ئۇالر تۆگىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەندە ،سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا:
﴿«ئۆيۈڭالردا (ھاياتلىقتىن) ئۈچ كۈن بەھرىمەن بولۇۋېلىڭالر .بۇ ۋەدە يالغان ئەمەس»﴾((( دېدى .ئۇالر:
سالىھ ئۆزىنىڭ بىزنى ئۈچ كۈنگىچە يوق قىلىپ بولۇشىنى ئويالۋاتىدۇ .بىز ئۇنى ئۈچ كۈن توشۇشتىن
بۇرۇن يوق قىلىپ بواليلى -،دېيىشتى .ھىجر شەھىرىدىكى بىر جىلغىدا سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ناماز
ئوقۇيدىغان بىر مەسچىتى بار بولۇپ ،ئۇالر شۇ يەرگە بىرىپ بىر ئۆڭكۈرگە كېرىپ ئولتۇردى ۋە ئەگەر
سالىھ ناماز ئوقۇش ئۈچۈن بۇ يەرگە كەلسە ،ئۇنى ئۆلتۈرىمىز ،ئاندىن ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ قېشىغا بېرىپ،
ئۇالرنى ئۆلتۈرىمىز -،دېيىشتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قېشىدىكى ئوزۇنىغا سوزۇلغان بىر تاغدىن
بىر تاشنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئەۋەتتى .ئۇالر تاشنىڭ ئۆزلىرىنى مىجىۋېتىشىدىن قورقۇپ ئۆڭكۈرنىڭ
ئىچىگە كىرىۋالدى .تاش كېلىپ ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزىنى ئېتىۋالدى .ئۇالر ئۇنىڭ ئىچىدە قېلىپ قالدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ قەۋمى ئۇالرنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلمەي ،ئۇالرمۇ قەۋمىگە نېمە ئىش
بولغانلىقىنى بىلمەي قالدى .ﷲ تائاال بۇالرنى بۇ يەردە ،قەۋمىنى ئۇ يەردە ئازابالپ ھاالك قىلدى .سالىھ
ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ئادەملىرىنى بولسا قۇتۇلدۇرۇپ قالدى دەپ( ،سۆزىگە دەلىل قىلىش ئاساستا)
بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدى﴿ :ئۇالر (سالىھقا قارشى) سۇيىقەست پىالنلىدى .ئۇالرنى (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىنى
تېزلىتىش ئۈچۈن) سۈيقەستى ئۈچۈن تۇيۇقسىز جازالىدۇق .ئۇالرنىڭ سۈيقەستىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولغانلىقىغا قارىغىنكى ،ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قەۋمىنى پۈتۈنلەي ھاالك قىلدۇق .ئۇالر زۇلۇم قىلغانلىقلىرى
((( قەمەر سۈرىسى  29ـ ئايەت.
((( شەمس سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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ئۈچۈن ،ئەنە ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى (ئادەمزاتتىن) خالى بولۇپ قالدى .ﷲ نىڭ (قۇدرىتىنى) بىلىدىغان قەۋم
ئۈچۈن بۇنىڭدا (چوڭ) ئىبرەت بار( .سالىھ بىلەن) ئىمان ئېيتقان ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالرنى (ئازابتىن)
قۇتقۇزدۇق﴾.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
(لۇتنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغىن) ئەينى زاماندا لۇت ئۆزىنىڭ قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر
بىلىپ تۇرۇپ قەبىھ ئىشالرنى قىالمسىلەر﴿ .﴾54سىلەر ئايالالرنى قويۇپ ،جىنسىي تەلىۋىڭالرنى
ئەرلەر بىلەن قاندۇرامسىلەر؟ بەلكى سىلەر نادان قەۋمسىلەر»﴿ .﴾55ئۇالرنىڭ بىردىن ـ بىر جاۋابى:
«لۇتنىڭ تەۋەلىرىنى شەھىرىڭالردىن ھەيدەپ چىقىرىڭالر ،ئۇالر پاك كىشىلەردۇر» دېيىشتىن ئىبارەت
بولدى﴿ .﴾56بىز ئۇنى ۋە خوتۇنىدىن باشقا تەۋەلىرىنى قۇتقۇزدۇق ،تەقدىرىمىز بىلەن ئۇنى (يەنى
خوتۇنىنى ئازابقا) قالغۇچىالردىن قىلدۇق﴿ .﴾57ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق.
ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان!﴿﴾58

لۇت ئەلەيھىسساالم بىلەن قەۋمىنىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىنى ئۇالرنىڭ
ئايالالرنى تاشالپ قويۇپ ،ئەرلەرنىڭ قېشىغا كېلىشىدىن ئىبارەت ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىدىن
ھېچبىر ئىنسان قىلىپ باقمىغان يامان بىر ئىشنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ غەزىپنىڭ
چۈشۈشىدىن قۇرقۇتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .بۇ يامان ئىش بولسا ،ئەر بىلەن ئەر ،ئايال بىلەن
ئايال جىنسىي يېقىنچىلىق قىلىدىغان ،رەزىل پاھىشىۋازلىق ئىدى.
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ﷲ تائاال لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە دېگەن سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿ئەينى زاماندا لۇت ئۆزىنىڭ قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر بىلىپ تۇرۇپ قەبىھ ئىشالرنى قىالمسىلەر﴾ يەنى
بىر ـ بىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغان ھالدا ،سورۇنلىرىڭالردا ئوپئوچۇق يامان ئىشالرنى قىلىۋېرەمسىلەر؟
﴿سىلەر ئايالالرنى قويۇپ ،جىنسىي تەلىۋىڭالرنى ئەرلەر بىلەن قاندۇرامسىلەر؟ بەلكى سىلەر
نادان قەۋمسىلەر»﴾ يەنى سىلەر ئىنسانىي تەبىئەت ياكى شەرىئەت ئارقىلىق بولسىمۇ ،بىرەر نەرسىنى

بىلمەيدىغان نادان كىشىلەركەنسىلەر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىسسىسىنى باشقا بىر يەردە بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر ئەھلى جاھان ئىچىدىن لىۋاتە قىلىپ ،پەرۋەردىگارىڭالر سىلەر ئۈچۈن
ياراتقان ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ قويامسىلەر؟ سىلەر ھەقىقەتەن (بۇزۇقچىلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچى

نەمل سۈرىسى

قەۋمسىلەر»﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ بىردىن ـ بىر جاۋابى« :لۇتنىڭ تەۋەلىرىنى شەھىرىڭالردىن ھەيدەپ چىقىرىڭالر،
ئۇالر پاك كىشىلەردۇر» دېيىشتىن ئىبارەت بولدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ جاۋابى :بۇ كىشىلەر سىلەرنىڭ

قىلمىشلىرىڭالرنى ۋە بۇ قىلمىشالرنى قىلىشقا قوشۇلغانلىقىڭالرنى ئېغىر ئالىدۇ .شۇڭا سىلەر بۇالرنى
ئاراڭالردىن چىقىرىۋېتىڭالر .چۈنكى ،بۇالر سىلەر بىلەن شەھىرىڭالردا قوشنا بولۇپ ئولتۇرۇشقا
يارىمايدىغان كىشىلەردۇر -،دېيىشى بولدى .ھەمدە ئۇالر شۇنداق قىلماقچى بولدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلىۋەتتى .كاپىرالر شۇنداق ئاقىۋەتكە قالىدۇ.

﴿بىز ئۇنى ۋە خوتۇنىدىن باشقا تەۋەلىرىنى قۇتقۇزدۇق ،تەقدىرىمىز بىلەن ئۇنى (يەنى
خوتۇنىنى ئازابقا) قالغۇچىالردىن قىلدۇق﴾ يەنى لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى قەۋمىدىن ھاالك

بولغانالر بىلەن بىللە ھاالك بولۇپ كەتتى .چۈنكى ،ئۇ ئۇالرنىڭ يامان قىلمىشلىرىغا رازى بولۇش
بىلەن ،ئۇالرنىڭ يامان يولالردا مېڭىشىغا ۋە ئۆز دىنلىرىدا قېلىپ قېلىشىغا ياردەمچى بولغان ئىدى.
ئۇ قەۋمىنى (لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىگە كەلگەن) مىھمانالر بىلەن بىر يەردە بولسۇن دەپ ،ئۇالرغا
مېھماننىڭ كەلگەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ قوياتتى .لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ئەمەس ،ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن (ئۆزى) يامان ئىشالرنى قىلمايتتى.
﴿ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر (يەنى تاش) ياغدۇردۇق﴾ يەنى ئۈستى ـ ئۈستىلەپ ساپال
تاشالرنى ياغدۇردۇق ،ئۇ ساپال تاشالرغا پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا بەلگە سېلىنغان ئىدى ،ئۇ
يۇرتالر زالىمالردىن يىراق ئەمەس.
﴿ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان!﴾ يەنى دەلىل ـ پاكىتالر
تۇرغۇزۇلغان ،ئاگاھالندۇرۇش يەتكەن تۇرۇپ ،پەيغەمبەرگە قارشى چىققان ،ئۇنى ئىنكار قىلغان ۋە
ئۇنى ئارىسىدىن چىقىرىۋەتمەكچى بولغان كىشىلەرگە ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگەن يامان!

*******
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
«جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر! ئۇنىڭ (پەيغەمبەرلىككە) تاللىغان بەندىلىرىگە ئامانلىق
تىلەيمەن!» دېگىن .ﷲ ياخشىمۇ؟ ياكى ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرى ياخشىمۇ؟﴿﴾59
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ،سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگەن ،ئۇنىڭ بىلەن گۈزەل
باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەن كىم؟ ئۇ باغالرنىڭ دەرەخلىرىنى ئۆستۈرۈش سىلەرنىڭ قولۇڭالردىن
كەلمەيدۇ ،ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ باشقا ئىالھ يوقتۇر ،ئۇالر (ھەقىقەتتىن) بۇرۇلۇپ كەتكەن
قەۋمدۇر﴿.﴾60
((( ھۇد سۈرىسى  65ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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اﷲ غا ھەمدۇسانا ئېيتىشقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە دۇرۇت ئېيتىشقا
بۇيرۇش
بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىگە سان ـ
ساناقسىز نېمەت بەرگەنلىكى ،يۈكسەك سۈپەت ۋە گۈزەل ئىسمالر بىلەن سۈپەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن :جىمى
ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر -،دېيىشكە ۋە ﷲ تائاال تاللىغان ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرلەر ۋە ئەلچىلەردىن
ئىبارەت بەندىلىرىگە دۇرۇت يولالشقا بۇيرۇدى .ﷲ نىڭ رەھمىتى ۋە سالىمى پەيغەمبەرلەرگە بولسۇن!
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر :ﷲ تائاال تاللىغان بەندىلەر دېگەن سۆزدىن پەيغەمبەرلەر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە﴿ :قۇدرەت ئىگىسى بولغان پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ
سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر .پەيغەمبەرلەرگە ساالم بولسۇن! جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
ﷲ غا خاستۇر!﴾((( دېگەن .سەۋرى ۋە سۇددى :يۇقىرىقى ئايەتتە دېيىلگەن “تالالنغان كىشىلەر” بولسا،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدۇر -،دېدى .ﷲ ئۇالردىن رازى بولسۇن! ئىبنى ئابباستىنمۇ
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلىندى.
يۇقىرىقى ئىككى خىل تەپسرىنىڭ ئارىسىدا ئۆز ئارا زىتلىق يوقتۇر .چۈنكى ،ساھابىلەر ﷲ
نىڭ تالالنغان بەندىلىرى بولغان يەردە ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ﷲ نىڭ تالالنغان بەندىلىرى بولۇشىدا
شەك يوقتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ياخشىمۇ؟ ياكى ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرى
ياخشىمۇ﴾ بۇ ئايەتتىكى سوئال مۇشرىكالرنىڭ ﷲ غا باشقا ئىالھالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغانلىقىنى
رەت قىلىشتۇر.

اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان بەزى دەلىللەر
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ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يارىتىش ،رىزىق بېرىش ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىدا ھېچ شېرىكى يوق ۋە يىگانە
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان كىم؟﴾ يەنى
ﷲ ئاسمانالرنى ئېگىز ۋە سۈزۈك قىلىپ ياراتتى .ئاسمانالردا نۇرلۇق يۇلتۇزالر ،ئاشكارا كۆرۈنگۈچى
يۇلتۇزالر توپى ۋە ئوربىتىالرنى ئايلىنىپ تۇرغۇچى يۇلتۇزالرنى قىلدى .زېمىننى ئاستى تەرەپتە ۋە زىچ
قىلىپ ياراتتى .زېمىندا ئېگىز تاغالر ،تۈزلەڭلىكلەر ،قاتتىق يەرلەر ،سەھراالر ،چۆللەر ،زىرائەتلەر ،دەل
ـ دەرەخلەر ،مېۋە ـ چېۋىلەر ،دېڭىز  -ئوكيانالر ،تۈرلىرى ،شەكىللىرى ۋە رەڭلىرى ھەرخىل بولغان
ھايۋاناتالر ۋە ئۇالردىن باشقا نەرسىلەرنى ياراتتى.
﴿سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگەن﴾ يەنى يامغۇرنى سىلەرگە رىزىق مەنبەسى قىلىپ
بەرگەن﴿ .ئۇنىڭ بىلەن گۈزەل باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەن﴾ چىرايلىق ،مەنزىرىلىك ۋە كۆركەم ﴿ئۇ
باغالرنىڭ دەرەخلىرىنى ئۆستۈرۈش سىلەرنىڭ قولۇڭالردىن كەلمەيدۇ﴾ شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مۇشرىكالرمۇ

ئېتىراپ قىلغاندەك ،دەل ـ دەرەخلەرنى ئۆستۈرۈشكە بۇتالر ۋە شېرىكلەر ئەمەس ،بەلكى ئۆزى ئالدىغا
يالغۇز ياراتقۇچى ،رىزىق بەرگۈچى ﷲ ال قادىر بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر
((( ساففات سۈرىسى  181 - 180ـ ئايەتلەر.

نەمل سۈرىسى

سەن ئۇالردىن ئۇالرنى كىم خەلق ئەتكەنلىكلىرىنى سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ» دەيدۇ﴾(((.
﴿ئەگەر سەن ئۇالردىن« :بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرۈپ ئۇنىڭ بىلەن ئۆلگەن زېمىننى
تىرىلدۈرگەن كىم؟» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ» دەپ جاۋاپ بېرىدۇ .ئېيتقىنكى(« ،سىلەرگە
قارشى پاكىتالر بار بولغانلىقتىن) جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر» ،بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى (بۇ
سۆزلىرىدىكى زىددىيەتنى) چۈشەنمەيدۇ﴾((( يەنى مۇشرىكالر ھەقىقەتەن ئاشۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى
ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ نىڭ قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ .ئاندىن ئۇالر ئۆزلىرى ئېتىراپ
قىلغان ،ھېچ نەرسىنى يارىتالمايدىغان ۋە رىزىق بېرەلمەيدىغان نەرسىلەرنى ﷲ غا قوشۇپ ئىبادەت
قىلىدۇ .پەقەت يالغۇز ياراتقان ۋە رىزىق بەرگەن ﷲ ال يالغۇزغا ئىبادەت قىلىنىشقا ھەقلىق بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ﴾ يەنى ﷲ غا قوشۇپ ئىبادەت
قىلىدىغان باشقا ئىالھالر بارمۇ؟ سىلەرگە ۋە ھەر بىر ئەقىل ئىگىسىگە مۇشرىكالرنىڭ ئېتىراپ قىلغان
نەرسىلىرىدىن ﷲ نىڭ ياراتقۇچى ۋە رىزىق بەرگۈچى ئاشكارا بولدى.
﴿ئۇالر (ھەقىقەتتىن) بۇرۇلۇپ كەتكەن قەۋمدۇر﴾ يەنى ئۇالر بۇتالرنى ﷲ تائاالغا ئوخشىتىدۇ ۋە
شېرىككەلتۈرىدۇ.

*******
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
زېمىننى (ئىنسانالرغا ۋە ھايۋانالرغا) تۇرالغۇ قىلغان ،ئۇنىڭ تۈرلۈك تەرەپلىرىدە دەرياالرنى
ئاققۇزغان ،ئۇنىڭ ئۈستىدە (تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) تاغالرنى ئورناتقان ،ئىككى دېڭىز ئارىسىدا
(يەنى تاتلىق سۇ بىلەن شورلۇق سۇ ئارىسىدا ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) توساقالرنى قىلغان كىم؟
ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (باشقا ئىالھ يوق) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴿.﴾61
﴿زېمىننى (ئىنسانالرغا ۋە ھايۋانالرغا) تۇرالغۇ قىلغان كىم؟﴾ يەنى زېمىننى زېمىن ئەھلىگە
ھەرىكەتلىنىپ تەۋرەپ كەتمەيدىغان ،مۇستەھكەم تۇرالغۇ جاي قىلىپ بەرگۈچى كىم؟ ئەگەر زېمىن
تەۋرەپ كېتىدىغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ھايات كەچۈرۈش ۋە ياشاش مۇمكىن بولمىغان بوالتتى.
بەلكى ﷲ ئۆز پەزلى ۋە رەھمىتى بىلەن زېمىننى يېيىلغان ۋە تەۋرەپ كەتمەيدىغان ،مۇستەھكەم تۆشەك
قىلىپ بەردى .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە زېمىننى تۇرالغۇ ،ئاسماننى بىنا قىلدى.
سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى .سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى .سىلەرگە (تۈرلۈك) پاك نەرسىلەرنى رىزىق
قىلىپ بەردى .ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ
بەرىكىتىبۈيۈكتۇر﴾(((.
﴿ئۇنىڭ تۈرلۈك تەرەپلىرىدە دەرياالرنى ئاققۇزغان﴾ يەنى ﷲ تائاال زېمىننى يېرىپ ئاقىدىغان
((( زۇخرۇف سۈرىسى  87ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  63ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  64ـ ئايەت.
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تاتلىق سۇلۇق چوڭ ـ كىچىك دەرياالرنى ۋە ئېرىق ـ ئۆستەڭالرنى قىلدى .سۇنى غەرب ،جەنۇب ۋە
شىمالغا ،بەندىلەرنىڭ تۇرىۋاتقان ئىقلىملىرىغا ۋە رايونلىرىغا ،ئۇالر زېمىننىڭ قەيەرىدە بولسا ،شۇ يېرىگە
(ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىغا قارىتا) ئاقتۇرۇپ بېرىدۇ.
﴿ئۇنىڭ ئۈستىدە (تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) تاغالرنى ئورناتقان﴾ يەنى زېمىننىڭ زېمىن ئەھلى
بىلەن تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ئۇنى چىڭ ۋە مۇستەھكەم تۇتۇپ تۇرىدىغان ئېگىز
تاغالرنى قىلدى.
﴿ئىككى دېڭىز ئارىسىدا (يەنى تاتلىق سۇ بىلەن شورلۇق سۇ ئارىسىدا ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن) توساقالرنى قىلغان﴾ يەنى ﷲ تاتلىق سۇ بىلەن تۇزلۇق سۇ ئارىسىدا تاتلىق سۇنىڭ تۇزلۇق

سۇغا ،تۇزلۇق سۇنىڭ تاتلىق سۇغا ئارىلىشىپ ،بىر ـ بىرىنىڭ سۈپىتىنى بۇزۇۋەتمەسلىكى ئۈچۈن،
ئۇالرنى بىر ـ بىرىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان توساقنى بەرپا قىلدى .دېمەك ،ﷲ نىڭ ھېكمىتى ھەر ئىككى
سۇنىڭ مەقسەت قىلىنغان سۈپىتى بويىچە (ئۆز پېتى) قېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .سۈيى تاتلىق دېڭىز
دېگىنىمىز ،ئىنسانالر ياشايدىغان زېمىن ئارىسىدىن ئېقىپ ئۆتىدىغان دەريا ـ ئۆستەڭالردىن ئىبارەتتۇر.
دەريا  -ئۆستەڭالرنىڭ سۈيىنى تاتلىق قىلىشتىكى مەقسەت پۈتۈن جانلىقالرنى ،ئۆسۈملۈكلەرنى ۋە باغۇ
ـ بوستانالرنى سۇغىرىش ئۈچۈندۇر.
تۇزلۇق دېڭىزالر ئۆزىنىڭ ئەتراپىدىكى رايونالرنى ھەر تەرەپتىن قورشاپ تۇرىدۇ .دېڭىز سۈيىنى
تۇزلۇق قىلىشتىكى مەقسەت ئۇنىڭ پۇرىقى بىلەن ھاۋانىڭ بۇلغىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (قۇدرىتى بىلەن) بىرى تاتلىق بولغان دەريانى ،بىرى تۇزلۇق بولغان
دېڭىزنى (ئۇالر بىر – بىرىگە تۇتىشاڭغۇ بولغان ھالدا) قويۇۋەتتى( ،ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن)
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەردە ،توسما بەرپا قىلدى﴾(((.
﴿ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟﴾ يەنى بۇنى كىم قىلدى؟ ياكى ﷲ دىن باشقا ئىبادەت قىلىنىىدىغان
ئىالھ بارمۇ؟ ﴿(باشقا ئىالھ يوق) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كۆپ
قىسمى ﷲ دىن باشقىغا قىلغان ئىبادەتلىرىدە بىلىمسىزدۇر.

*******
ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ
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بېشىغا كۈن چۈشكەن ئادەم دۇئا قىلسا (ئۇنىڭ دۇئاسىنى) ئىجابەت قىلىدىغان ،ئۇنىڭ بېشىغا
كەلگەن ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋېتىدىغان ۋە سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟ ﷲ دىن
باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلەر ئازغىنا ۋەز ـ نەسىھەت ئالىسىلەر﴿.﴾62
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلەرنىڭ ئېغىرچىلىقالردا ئۆزىگە دۇئا قىلىدىغانلىقىدىن ،بااليى مۇسىبەت
يەتكەندە ،ئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشتىن ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
((( فۇرقان سۈرىسى  53ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

دەيدۇ﴿ :سىلەر بەھرىمان بولۇۋاتقان نېمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ بەرگەن ،سىلەرگە بىرەر ئېغىرچىلىق
يەتسە ،ﷲغا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلەر﴾(((﴿ ،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 نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىش ئىنساننىڭ تەبىئىتىدۇر)﴾
شۇنىڭدەك ،ﷲ بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :بېشىغا كۈن چۈشكەن ئادەم دۇئا قىلسا (ئۇنىڭ دۇئاسىنى)
ئىجابەت قىلىدىغان﴾ يەنى باشقا كەلگەن بااليىمۇسىبەتنى ﷲ دىن باشقا ھېچكىم كۆتۈرۈۋېتەلمەيدىغان
تۇرسا ،بېشىغا كۈن چۈشكەن چاغدا ،ﷲ تائاالغا ئىلتىجا قىلمايدىغان كىم بار؟
ئىمام ئەھمەد بەلھىمەجەملىك بىر ئادەمدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ ،مەن :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! كىمدىن سوراپ دۇئا قىلىسەن؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ئەگەر ساڭا
مۇسىبەت يەتسە ،سەن ئۇنىڭغا دۇئا قىلساڭ ،ئۇ مۇسىبەتنى سەندىن كۆتۈرۈۋېتىدىغان ،ئەگەر سەن
چۆلدە مىنىدىغان بىر ئۇلۇغىڭنى يۈتتۈرۈپ قويۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭغا دۇئا قىلساڭ ،ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ
بېرىدىغان ،ئەگەر ساڭا قەھەتچىلىك يەتسە ئۇنىڭغا دۇئا قىلساڭ ئۆسۈملۈك ئۆستۈرۈپ بېرىدىغان بىر
ﷲ دىنال تىلەيمەن» دېدى .مەن :ئۇنداقتا نەسىھەت قىلغىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ھېچبىر ئادەمنى تىللىمىغىن ،قېرىندىشىڭغا ئوچۇق چىراي كۈلۈمسىرىگەن ھالدا ئۇچرىشىپ بولسىمۇ،
سەندىن سۇ سورىغان كىشىنىڭ قاچىسىغا چىلىكىڭدىن سۇ تۆكۈپ بىرىپ بولسىمۇ ،ياخشىلىق قىلىشنى
تاشالپ قويمىغىن .ئىشتىنىڭنىڭ ئۇزۇنلىقىنى پاچىقىڭدىن ئاشۇرىۋەتمىگىن ،ئەگەر ئۇنىڭغا بولمىسا،
ھوشۇقىڭدىن ئاشۇرۇۋەتمىگىن .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىشتاننى ئۇزۇن كىيىش تەكەببۇرلۇقتۇر .ﷲ
ھەقىقەتەن تەكەببۇرلۇقنى ياقتۇرمايدۇ» دېدى.

اﷲ يولىدا جىھاد قىلغۇچىنىڭ قىسسىسى
ھافىز ئىبنى ئەساكىر فاتىمە بىنتى ھەسەن ئۇممۇئەھمەد ئىجلىيەنىڭ تەرجىمىھالىدا مۇنداق بايان
قىلىدۇ :فاتىمە مۇنداق دېدى :بىر كۈنى جەڭدە كاپىرالر مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى .ياخشى
ۋە يۈگرۈك ئات چاپماي توختاپ تۇرىۋالدى .ئاتنىڭ ئىگىسى باي ۋە ياخشى ئادەم ئىدى .ئۇ ئادەم ئاتقا:
ساڭا نېمە بولدى؟ ئۆلگۈر! سېنى مەن مۇشۇنداق كۈنگە تەييارلىمىدىممۇ؟ -دېدى .ئات ئۇنىڭغا :مەن
نېمىشقا ئۇنداق قىلماي؟ سەن ماڭا يەم ـ خەشەك بېرىشنى ئات باققۇچىلىرىڭغا تاپشۇرىسەن ،ئۇالر ماڭا
زۇلۇم قىلىپ ئازغىنا بوغۇز بېرىدۇ -،دېدى .ئۇ ئادەم :ﷲ نىڭ نامى بىلەن ۋەدە قىلىمەنكى ،بۈگۈندىن
باشالپ يەم ـ خەشەكنى ساڭا ئۆزەم بېرىمەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئات ئۇچقاندەك چاپتى .ئۇ
ئادەم قۇتۇلدى .شۇ كۈندىن باشالپ ئېتىغا يەم ـ خەشەكنى ئۆزى بېرىدىغان بولدى .ئۇ ئادەمنىڭ
ئىشى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا مەشھۇر بولۇپ كەتتى .كىشىلەر بۇ ئەھۋالنى ئۇ ئادەمدىن ئاڭالش ئۈچۈن،
ئۇنىڭ قېشىغا كېلىشكە باشلىدى .ئۇ ئادەمنىڭ ئىشىنىڭ خەۋىرى رۇم پادىشاھىغىمۇ يېتىپ باردى .رۇم
((( نەھل سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  67ئايەت.
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پادىشاھى :بۇ ئادەم بار شەھەرنى ئىشغال قىلغىلى بولمايدۇ -،دېدى .پادىشاھ ئۇ ئادەمنى ئۆزىنىڭ
شەھىرىگە ئېلىپ كېلىشكە ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىپ ،قېشىدىكى مۇرتەدلەردىن (ئىسالمدىن يېنىۋالغۇچى)
بىرنى ئۇنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى.
ئۇ مۇرتەد ھېلىقى ئادەمنىڭ قېىشىغا يېتىپ بېرىپ ،ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ ۋە قەۋمىنىڭ ئىسالمغا
نىسبەتەن نىيىتىنىڭ ياخشىلىقىنى بايان قىلىپ ،ئۇ ئادەمنى ئىشەندۇردى .ئاندىن بىر كۈنى ئۇ ئىككىسى
پىيادە مېڭىپ ،دېڭىز قىرغىقىغا قاراپ يولغا چىقتى .بۇ مۇرتەد رۇم پادىشاھى تەرىپىدىن كەلگەن بىر
ئادەم بىلەن ئۇ ئادەمنى ئەسىر ئېلىشقا (ھەمكارلىشىشقا) كېلىشتى .بۇ ئىككىسى ،ھېلىقى ئات ئىگىسىنى
تۇتۇش ئۈچۈن قول سېلىۋىدى .ئات ئىگىسى بېشىنى ئاسمان تەرەپكە كۆتۈرۈپ :ئى ﷲ! بۇ مۇرتەد
مېنى سېنىڭ نامىڭ بىلەن ئالدىدى .سەن خالىغان نەرسە بىلەن ئۇ ئىككىسىنىڭ مىكرىدىن مېنى
قۇتقۇزغىن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىككى يىرتقۇچ ھايۋان چىقىپ ،ئۇ ئىككىسنى يەپ كەتتى .ئات
ئىگىسى ساق ـ ساالمەت ئۆيىگە قايتتى.

زېمىنغا ئورۇنباسار بولۇشنىڭ بايانى
﴿ۋە سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان﴾ يەنى كېيىنكىلەرنى ئىگىرىكىلەرگە ،بىر
ئەسىرنىڭ ئادەملىرىنى يەنە بىر ئەسىرنىڭ ئادەملىرىگە ئورۇنباسار قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇ خالىسا ،سىلەرنى ھاالك قىلىپ ،سىلەرنى باشقا بىر قەۋمنىڭ ئەۋالدىدىن
پەيدا قىلغاندەك ،سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا ئۆزى خالىغان (ئىتائەتمەن) باشقا بىر قەۋمنى قويىدۇ﴾(((،
﴿ﷲ سىلەرنى (ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ) ئورۇنباسارلىرى قىلدى ،ﷲ سىلەرنى بەرگەن نېمىتىگە
شۈكۈر قىلسۇن دەپ ،بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى قىلىدى﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا
(((
پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن يەر يۈزىدە خەلىپە (يەنى ئورۇنباسار) يارىتىمەن» دېدى﴾
قەۋمنىڭ بەزىسىنى ـ بەزىسىگە ئورۇنباسار قىلىدۇ.
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﴿ۋە سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۈممەتنى ئۈممەتكە ،ئەۋالدنى
ئەۋالدقا ،قەۋمنى قەۋمگە ئورۇنباسار قىلىدۇ .ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى بەزىسىنى بەزىسىنىڭ
ئەۋالدىدىن قىلماي ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (ئەلۋەتتە) بىرال ۋاقىتتا يارىتاتتى .ياكى ﷲ خالىسا ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى تۇپراقتىن ياراتقىنىدەك ،بىرال ۋاقىتتا ياراتقان بوالتتى .ئەگەر ﷲ
خالىسا ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىنىڭ ئەۋالدىدىن يارىتىپ ،ھېچ بىر ئادەم ئۆلمەي تاكى ھەممە ئادەم
بىرال ۋاقىتتا ئۆلىدىغان قىلغان بوالتتى .بۇنداق بولغاندا زېمىن ئۇالرغا تار كېلەتتى ـ دە ،ئۇالرنىڭ
تىرىكچىلىك ۋە كەسپ يوللىرى تارلىشىپ ،ئۆز ئارا زىيان سېلىشقان بوالتتى .لېكىن ﷲ ئۆزىنىڭ
ھېكمىتى ۋە قۇدرىتى بىلەن ئۇالرنى بىر جاندىن يارىتىپ ،ئاندىن ئۇالرنى غايەت زور ساندا كۆپەيتىپ،
يەر يۈزىدە ئاۋۇتۇپ ،ﷲ تائاال تەقدىر قىلغان ئەجىلى تۈگەپ ،زېمىن بىكار بولغىچە بىر ئەسىردىن
كېيىن يەنە بىر ئەسىرنى ،بىر ئۈممەتتىن كېيىن يەنە بىر ئۈممەتنى چىقىرىشنى ئىرادە قىلدى.
((( ئەنئام سۈرىسى  133ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  165ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نەمل سۈرىسى

ﷲ تائاال ئاندىن قىيامەتنى بەرپا قىلىدۇ ،نام ـ ئەمال دەپتىرى ئېچىلغاندا ،ھەر بىر ئەمەل

قىلغۇچىنىڭ ئەمەلىگە قارىتا تولۇق جاۋاب بېرىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بېشىغا كۈن
چۈشكەن ئادەم دۇئا قىلسا (ئۇنىڭ دۇئاسىنى) ئىجابەت قىلىدىغان ،ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن ئېغىرچىلىقنى
كۆتۈرۈۋېتىدىغان ۋە سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟ ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلەر
ئازغىنا ۋەز ـ نەسىھەت ئالىسىلەر﴾ يەنى شۇنداق قىلىشقا كىم قادىر بولىدۇ ياكى شۇنداق تۇرۇقلۇق ﷲ

تائاالغا قوشۇپ ،ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالر بارمۇ؟ ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ شۇ ئىشالرنى ئۆزى يالغۇز
قىلىدىغانلىقى ،ھېچبىر شېرىكى يوقلۇقى ئاشكارىدۇر .ئۇالرنىڭ ھەقكە يېتەكلەيدىغان ۋە توغرا يولغا
ھىدايەت قىلىدىغان دەلىللەردىن ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغانلىرى ناھايىتى ئازدۇر.

*******
ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁ
قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا سىلەرگە يول كۆرسىتىپ بېرىدىغان ،رەھمىتىدىن
(يەنى يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىشتىن) ئىلگىرى شامالالرنى بېشارەت قىلىپ ئەۋەتىدىغان كىم؟ ﷲ دىن
باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ يوقتۇر) ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر﴿.﴾63
ﷲ ياراتقان ئاسمان ۋە زېمىندا ﴿سىلەرگە يول كۆرسىتىپ بېرىدىغان كىم؟﴾(﴿ ،يولالرغا)
بەلگىلەرنى قىلدى .ئۇالر (كېچىسى قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزالردا) يۇلتۇزالر بىلەن يول تاپىدۇ﴾(((،
﴿قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا (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﴾(((.
﴿رەھمىتىدىن(يەنىيامغۇرياغدۇرۇپبېرىشتىن)ئىلگىرىشامالالرنىبېشارەتقىلىپئەۋەتىدىغان﴾

يەنى يامغۇردىن ئۈمىد ئۈزگەن ،قورغاقچىلىق ۋە قىيىنچىلىقتا قىلغان بەندىلىرىگە ﷲ تائاال يامغۇر
ياغدۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن ،يامغۇر تولدۇرۇلغان بۇلۇتنىڭ ئالدىدا شامالالرنى بىشارەت قىلىپ ئەۋەتىدۇ.

﴿ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ يوقتۇر) ﷲ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن
پاكتۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ
(ئىنساننى) دەسلەپتە خەلق ئەتكەن ،ئاندىن ئۇنى تىرىلدۈرىدىغان كىم؟ سىلەرگە ئاسماندىن ۋە
((( نەھل سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  97ـ ئايەت.
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زېمىندىن رىزىق بېرىدىغان كىم؟ ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ يوقتۇر) ئېيتقىنكى(« ،ئەگەر
دەۋايىڭالردا) راستچىل بولىدىغان بولساڭالر ،دەلىللىرىڭالرنى كەلتۈرۈڭالر»﴿.﴾64
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆز قۇدرىتى ۋە ھۆكۈمرانلىقى بىلەنال ئىنساننى دەسلەپتە يوقتىن بارلىققا
كەلتۈرىدىغانلىقىدىن ،ئاندىن ئۇنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ جازاسى شەك  -شۈبھىسىز قاتتىقتۇر .ﷲ (خااليىقنى) ھەقىقەتەن يوقتىن
بار قىلىدۇ (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن ئۇالرنى) تىرىلدۈرىدۇ﴾(((﴿ ،مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار
قىلىدىغان ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلىدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى مەخلۇقاتنى
تىرىلدۈرۈش) ﷲ غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا) ئوڭايدۇر﴾(((.
﴿سىلەرگە ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق بېرىدىغان كىم؟﴾ يەنى ئاسماندىن چۈشۈرۈپ بەرگەن
يامغۇر بىلەن زېمىن بەرىكەتلىرىدىن ئۈندۈرۈپ بەرگەن ئۆسۈملۈكلەر بىلەن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :يامغۇرلۇق بۇلۇت بىلەن قەسەمكى ،يېرىلىپ (گىياالرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدىغان) زېمىن بىلەن
قەسەمكى﴾(((﴿ ،ﷲ زېمىننىڭ قوينىغا كىرىپ كېتىدىغان (يەنى يامغۇر ،كان ۋە ئۆلۈكلەرگە ئوخشاش)
نەرسىلەرنى ،زېمىندىن چىقىدىغان (ئۆسۈملۈك ،بۇالق ۋە قۇدۇقالرنىڭ سۇلىرى قاتارلىق) نەرسىلەرنى،
ئاسماندىن چۈشىدىغان (پەرىشتە ،يامغۇر ،ئەجەل ،رىزىق قاتارلىق) نەرسىلەرنى ،ئاسمانغا ئۆرلەيدىغان
(ياخشى ئەمەللەر ،مەقبۇل دۇئاالر قاتارلىق) نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.
دېمەك ،ﷲ تائاال ئاسماندىن بەرىكەتلىك سۇنى ياغدۇرۇپ زېمىندىكى سۇ مەنبەلىرىگە ئاقتۇرىدۇ.
ئاندى ئۇ سۇ بىلەن زېمىندىن زىرائەتلەر ،مېۋىلىك دەرەخلەر ،گۈزەل چېچەكلەر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا
ھەرخىل رەڭدىكى نەرسىلەرنى ئۆستۈرىدۇ(﴿ .ئۇالردىن) يەڭالر ۋە مال چارۋىلىرىڭالرنى بېقىڭالر ،ئۇنىڭدا
ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن (ﷲ نىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾((( شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ يوقتۇر) ئېيتقىنكى(« ،ئەگەر
دەۋايىڭالردا) راستچىل بولىدىغان بولساڭالر ،دەلىللىرىڭالرنى كەلتۈرۈڭالر»﴾ باشقا ئىالھالرغا ئىبادەت
قىلىشتىن ئىبارەت داۋايىڭالرنىڭ توغرىلىقىغا ﴿(ئەگەر دەۋايىڭالردا) راستچىل بولىدىغان بولساڭالر﴾
ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ ھۆججەت ۋە پاكىتىنىڭ يوقلۇقى ئاشكارا بولدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿كىمكى ھېچقانداق دەلىلى بولمىغان ھالدا ﷲ غا قوشۇپ يەنە بىر مەبۇدقا ئىبادەت قىلىدىكەن،
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھېساب بېرىدۇ ،كاپىرالر ھەقىقەتەن نىجات تاپمايدۇ﴾(((.
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ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
((( بۇرۇج سۈرىسى  13 - 12ـ ئايەتلەر.
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تارىق سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئ سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  54ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  117ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

ﷲ دىن بۆلەك ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەر غەيبنى بىلمەيدۇ ،ئۇالر (يەنى خااليىق) قاچان
تىرىلىدىغانلىقلىرىنىبىلمەيدۇ﴿.﴾65ئۇالرنىڭئاخىرەتتوغرىسىدىكىئىلمىپىشىپيېتىلدىمۇ؟ئۇنداق
ئەمەس ،ئۇالر ئاخىرەت توغرۇلۇق گۇماندىدۇر ،ئۇالر ئاخىرەت توغرۇلۇق كوردۇر﴿.﴾66

غەيبنى پەقەت ﷲ نىڭال بىلىدىغانلىقى
ﷲتائاالپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىجىمىئىنسانغائاسمانالرۋەزېمىنئەھلىدىنھېچبىركىشىنىڭ

غەيبنى بىلمەيدىغانلىقىنى ،پەقەت ﷲ نىڭال بىلىدىغانلىقىنى ئۆگىتىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ
دىن بۆلەك ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەر غەيبنى بىلمەيدۇ﴾ يەنى غەيبنى ﷲ دىن بۆلەك ھېچكىم

بىلمەيدۇ .ھەقىقەتەن ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ غەيبنى پەقەت ئۆزىال بىلگۈچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :غەيبنىڭ 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﴾(((.

﴿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
ئىشالردىننېمىلەرنىقىلىدىغانلىقىنى)بىلمەيدۇ،ھېچئادەمئۆزىنىڭقەيەردەئۆلىدىغانلىقىنىبىلمەيدۇ،
ﷲ ھەقىقەتەن (پۈتۈن ئىشالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر( ،شەيئىلەرنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تەرەپلىرىدىن)
تولۇق خەۋەرداردۇر﴾((( بۇ توغرۇلۇق كەلگەن ئايەتلەر كۆپتۇر.
﴿ئۇالر (يەنى خااليىق) قاچان تىرىلىدىغانلىقلىرىنى بىلمەيدۇ﴾ يەنى ئاسمان ۋە زېمىندىكى
مەخلۇقاتالر قىيامەتنىڭ بولىدىغان ۋاقتىنى بىلمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى 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»﴾((( يەنى قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلىش ئاسمانالر ۋە زېمىن ئەھلىگە ئېغىر كېلىدۇ .ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ ئاخىرەت توغرىسىدىكى ئىلمى پىشىپ يېتىلدىمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ئىلمى قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلىشتىن ئاجىز كەلدى ياكى ئۇالرنىڭ ئىلمى ئۇنىڭ ۋاقتىنى
بىلىشتىن ئاجىز كېلىشتە تەڭلىشىپ قالدى.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن قىيامەتنىڭ ۋاقتى توغرىسىدا سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەت.
((( لوقمان سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  187ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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«قىيامەتنىڭ ۋاقتىدىن سورالغۇچى سورىغۇچىدىن بىلىملىكرەك ئەمەس» دېدى .يەنى سورالغۇچى
بىلەن سورىغۇچىنىڭ بىلىمى قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلىشتىن ئاجىز كېلىشتە تەڭ كېلىپ قالدى.
﴿ئۇالر ئاخىرەت توغرۇلۇق گۇماندىدۇر﴾ يەنى كاپىرلىق ھالىتىدىدۇر .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق
دېگەن﴿ :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﴾((( يەنى سىلەردىن بولغان كاپىرالر.
شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئاخىرەت توغرۇلۇق گۇماندىدۇر﴾ يەنى
قىيامەتنىڭ بولۇشى ۋە يۈز بېرىشىدە شەك قىلغۇچىالردۇر﴿ .ئۇالر ئاخىرەت توغرۇلۇق كوردۇر﴾ يەنى ئۇالر
قىيامەت ھەققىدە ناھايىتى بىلىمسىز ۋە ناداندۇر.

*******
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
كاپىرالر (يەنى قايتا تىرىلىشىنى ئىنكار قىلغۇچى مەككە مۇشرىكلىرى) ئېيتتى« :بىز ۋە بىزنىڭ
ئاتا  -بوۋىلىرىمىز توپا بولۇپ كەتكەندىن كېيىن (قەبرىمىزدىن تىرىلىپ) چوقۇم چىقىرىالمدۇق﴿.﴾67
ھەقىقەتەن بىزگە ۋە ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزغا ئىلگىرى (قايتا تىرىلىش) ۋەدە قىلىنغان ئىدى .بۇ پەقەت
بۇرۇنقىالرنىڭ قىسسىلىرىدۇر»﴿ .﴾68سەن (بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىن« :زېمىندا سەير قىلىڭالر،
گۇناھكارالر (يەنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالر) نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر»
(ئۇالرنى ﷲ ھاالك قىلمىدىمۇ؟ ئىلگىرىكى كۇففارالرنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈن كېيىنكى كۇففارالرنىڭ
بېشىغىمۇ كېلىدۇ)﴿( .﴾69ئى مۇھەممەد!) سەن ئۇالرنىڭ (ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) قايغۇرمىغىن،
ئۇالرنىڭ ھىيلە ـ مىكرىدىن ئىچىڭ پۇشمىسۇن (ﷲ سېنى ئۇالرنىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ)﴿.﴾70
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قايتا تىرىلىشنى يىراق ساناش ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قايتا تېرىلىشنى ئىنكار قىلغان مۇشرىكالردىن خەۋەر بېرىپ ،ئۇالرنىڭ
جەسەتلەر چىرىپ كەتكەن ،سۆڭەكلەر تۇپراققا ئايلىنىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنى قايتا تىرىلدۈرۈشنى
يىراق سانىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەقىقەتەن بىزگە ۋە ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزغا ئىلگىرى
(قايتا تىرىلىش) ۋەدە قىلىنغان ئىدى﴾ يەنى بىز ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن بۇنى ھەمىشە ئاڭالپ كېلىۋاتىمىز.
بىراق ئۇنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى كۆرمىدۇق.
((( كەھف سۈرىسى  48ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

﴿بۇ پەقەت بۇرۇنقىالرنىڭ قىسسىلىرىدۇر﴾ يەنى جەسەتلەرنى قايتا تىرىلدۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ
ۋەدە ﴿بۇرۇنقىالرنىڭ قىسسىلىرىدۇر﴾ بۇ قىسسىنى كېيىنكىلەر بۇرۇنقىالردىن ۋە ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىن
ئۆگىنىۋالغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ھېچقانداق ئاساسىي يوق .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق قىلىش ۋە قايتا
تىرىلىشكە ئىشەنمەسلىكىدىن ئىبارەت ئۇالر گۇمان قىلغان نەرسىگە جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :سەن
(بۇ كۇففارالرغا) ئېيتقىن« :زېمىندا سەير قىلىڭالر ،گۇناھكارالر (يەنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالر)
نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر»﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئەنە شۇالرغا ئېيتقىنكى ،زېمىندا

سەيرى قىلىڭالر! پەيغەمبەرلەرنى ،قىيامەت ۋە باشقا ئىشالر توغرۇلۇق پەيغەمبەلەر ئېلىپ كەلگەن دەلىل
ـ پاكىتالرنى يالغان دېگۈچىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا ،ئۇالرغا ﷲ نىڭ ھاالك قىلغۇچى
ئازابىنىڭ قانداق چۈشكەنلىكىگە ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھۆرمەتكە سازاۋەر پەيغەمبەرلەرنى ۋە ئۇالرغا
ئەگەشكەن مۆمىنلەرنى قانداق قۇتقۇزغانلىقىغا قاراڭالر .ئەنە شۇالر پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ
راست ۋە توغرا بولغانلىقىغا پاكىتتۇر.

ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەمممەد!)
سەن ئۇالرنىڭ (ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن) قايغۇرمىغىن﴾ يەنى سەن ئېلىپ كەلگەن نەرسىنى يالغان

دېگۈچىلەرگە قايغۇرمىغىن ۋە ھەسرەت چەكمىگىن .كۆڭلۈڭ يېرىم بولمىسۇن.

﴿ئۇالرنىڭ ھىيلە ـ مىكرىدىن ئىچىڭ پۇشمىسۇن (ﷲ سېنى ئۇالرنىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ﴾ يەنى
ئۇالرنىڭساڭاھىيلەـمىكىرئىشلىتىشىگە،سەنئېلىپكەلگەنھەقنىئىنكارقىلغانلىقىغائىچىڭپۇشمىسۇن.
ﷲ ھەقىقەتەن ساڭا كۈچ ـ قۇۋۋەت ئاتا قىلغۇچىدۇر ،ياردەم بەرگۈچىدۇر .سېنىڭ دىنىڭنى شەرق ۋە
غەربتىكى دىنىغا خىالپلىق قىلغان ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنمىغان كىشىلەر ئۈستىدىن غالىب قىلغۇچىدۇر.

*******
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ئۇالر« :ئەگەر (سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر( ،سىلەر بىزگە ۋەدە قىلغان) ئازاب قاچان
چۈشىدۇ» دېيىشىدۇ﴿« .﴾71سىلەر ئالدىراپ كەتكەن ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە يېقىنالشقان
بولۇشى مۇمكىن» دېگىن (بۇ بەدرى سوقۇشىدا ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە ئەسىرگە ئېلىنىشىدۇر)﴿.﴾72
پەرۋەردىگارىڭ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىكتۇر ،لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى (پەرۋەردىگارىغا) شۈكۈر
قىلمايدۇ﴿ .﴾73پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغانلىرىنى ۋە ئاشكارا قىلغانلىرىنى (يەنى
ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارىتا ئاداۋىتىنى ۋە سۈيىقەستىنى) شەك ـ شۈبھىسىز بىلىدۇ﴿.﴾74
ئاسمان  -زېمىندا لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلمىغان ھېچبىر سىر يوق﴿.﴾75
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە قىيامەتنىڭ يۈز بېرىشىنى يىراق ساناپ ،قىيامەت كۈنى ھەققىدە سوئال

سورىغان مۇشرىكالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :ئەگەر (سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر،
(سىلەر بىزگە ۋەدە قىلغان) ئازاب قاچان چۈشىدۇ» دېيىشىدۇ﴾ ﷲ تائاال ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق
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دەيدۇ«﴿ :سىلەر ئالدىراپ كەتكەن ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە يېقىنالشقان بولۇشى مۇمكىن» دېگىن (بۇ
بەدرى سوقۇشىدا ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە ئەسىرگە ئېلىنىشىدۇر﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى:

سىلەر ئالدىراپ كەتكەن نەرسىنىڭ بەزىسى سىلەرگە يېقىنالشقان بولۇشى مۇمكىن دېگەنلىكتۇر -،دەپ
تەپسىر قىلدى ۋە شۇنىڭدەك مۇجاھىد ،زەھھاك ،ئەتا خۇراسانىي ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىقىغا
ئوخشاش تەپسىر قىلدى .ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىدىمۇ مۇشۇ مەنە كۆزدە تۇتۇلىدۇ:

﴿«ئۇ قاچان بولىدۇ؟» دېيىشىدۇ( ،سەن) «ئۈمىدكى ،ئۇ يېقىندا بولىدۇ» دېگىن﴾(((،
﴿ئۇالر سەندىن ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەھەننەم (قىيامەت كۈنى)
كاپىرالرنى قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن
مەرھەمەتلىكتۇر﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان تۇرۇقلۇق ،ﷲ ئۇالرغا نېمەتلەرنى تولۇق بېرىدۇ.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇ نېمەتلەر ئۈچۈن ﷲ تائاالغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت ئازغىنا بىر قىسىم كىشىلەرال
شۈكرىئېيتىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغانلىرىنى ۋە ئاشكارا قىلغانلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارىتا ئاداۋىتىنى ۋە سۈيىقەستىنى) شەك ـ شۈبھىسىز بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ

كۆڭۈللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى خۇددى ئاشكارا نەرسىلەرنى بىلگەندەك بىلىدۇ﴿ .سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىن يوشۇرۇن سۆز قىلغان ،ئاشكارا سۆز قىلغان (ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ)﴾(((﴿ ،چۈنكى
ئۇ سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،راستال ئۇالر كىيىملىرى بىلەن
چۈمكىنىۋالغانلىرىدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾((( ئاندىن ﷲ
تائاال ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيبنى ،يوشۇرۇن نەرسىلەرنى كۆرەلەيدىغان ،ئاشكارا ۋە غەيب
نەرسىلەرنىبىلىدىغانلىقىدىنخەۋەربېرىدۇ.
﴿سىر يوق﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ بىلمەيدىغان
ھېچقانداق نەرسە يوق﴿ .ئاسمان زېمىندا لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلمىغان ھېچبىر سىر يوق﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىلمەمسەنكى ،ﷲ ئاسمان ،زېمىندىكى شەيئىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ ،بۇ
ھەقىقەتەن لەۋھۇلمەھپۇزدا (يېزىلغان) ،بۇ (يەنى بىلىش) ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴾(((.

*******
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ﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
((( ئىسرا سۈرىسى  51ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  54ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  70ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

(پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان) بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن
ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرىنىڭ كۆپىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ﴿.﴾76
قۇرئان مۆمىنلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر﴿ .﴾77شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭ
ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) نىڭ ئارىسىدا (قىيامەت كۈنى) ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ
غالىبتۇر( ،بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنى) بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾78ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (يەنى ئىشىڭنى
ﷲ غا تاپشۇرغىن ،ھەممە ئىشىڭدا ﷲ غا يۆلەنگىن ،ﷲ ساڭا مەدەتكاردۇر)( ،ئى مۇھەممەد!)
شۈبھىسىزكى ،سەن روشەن ھەق (دىن) دىسەن﴿ .﴾79سەن ئۆلۈكلەرگە ۋە يۈز ئۆرۈگەن گاسالرغا
(يەنى دىللىرىنىڭ ئۆلۈكلىكىدە ئۆلۈكلەرگە ۋە ھەقنى ئاڭلىماسلىقتا گاسالرغا ئوخشايدىغان
كۇففارالرغا) دەۋەتنى ئاڭلىتالمايسەن﴿ .﴾80سەن (دىلى) كورالرنى گۇمراھلىقتىن ئايرىپ ،ھىدايەت
قىاللمايسەن ،سەن (دەۋىتىڭنى) پەقەت بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغانالرغىال
ئاڭلىتااليسەن﴿.﴾81

قۇرئاننىڭ ئىسىرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىختىالپىنى قىسسە قىلىپ بېرىدىغانلىقى
ۋە اﷲ نىڭ ئۇالر ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كىتابى قۇرئاندىن ۋە بۇ قۇرئاننىڭ توغرا يولنى ،بايانالرنى ھەق
بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان ھۆكۈملەرنى ،شۇنداقال ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋرات ۋە ئىنجىلنىڭ
ئەھلى بولغان ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ قىسسىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان) بۇ
قۇرئان ھەقىقەتەن ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلغان نەرسىلىرىنىڭ كۆپىنى بايان
قىلىپ بېرىدۇ﴾ مەسىلەن ،ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا ئىختىالپالشتى ،بىر ـ بىرى

بىلەن دە -تاالش قىلىشقتى .يەھۇدىيالر ئىسا ئەلەيھىسساالمغا بەتنام چاپلىدى .خرىستىئانالر
ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرۇلۇق چېكىدىن ئاشۇرىۋەتتى .قۇرئان بولسا ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدىن ،پەيغەمبەرلىرىدىن ۋە ھۆرمەتلىك ئەلچىلىرىدىن بىرى ئەلچى
ئىكەنلىكىنى دەپ ،ئوتتۇرا ھال بولغان ئادىل سۆزنى ئېلىپ كەلدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇ ئىسا ئىبنى مەريەمنىڭ (قىسسىسىدۇر) .ئىسا

ئۇالر دە تاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنىڭ ئىشىنىڭ (ھەقىقىتى) ئۈستىدە ھەق گەپنى قىلدى﴾(((﴿ ،قۇرئان
مۆمىنلەرنىڭ ئۈچۈن ھەقىقەتەن ھىدايەتتۇر ۋە رەھمەتتۇر﴾ يەنى قۇرئان كەرىم مۆمىنلەرنىڭ

دىللىرىغا ھىدايەتتۇر ،ئەمەللىرىگە رەھمەتتۇر.

﴿شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭ ئۇالر (يەنى بەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) نىڭ ئارىسىدا
(قىيامەت كۈنى) ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئىنتىقام ئېلىشتا ﴿ﷲ غالىبتۇر،
(بەندىلىرىنىڭ ئىشىلىرىنى) بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى بەندىلەرنىڭ ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى ۋە سۆزلىرىنى

بىلگۈچىدۇر.

((( مەريەم سۈرىسى  34ـ ئايەت.
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تەبلىغ قىلىشتا تەۋەككۈل قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (يەنى ئىشىڭنى ﷲ غا تاپشۇرغىن ،ھەممە ئىشىڭدا ﷲ غا يۆلەنگىن،
ﷲ ساڭا مەدەتكاردۇر)﴾ يەنى جىمى ئىشلىرىڭدا ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن! پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگىن(﴿ .ئى مۇھەممەد) شۈبھىسىزكى ،سەن روشەن ھەق (دىن) دىسەن﴾ يەنى

بەتبەختلىك پۈتۈلۈپ كەتكەن ۋە پەرۋەدىگارىڭنىڭ ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كەلگەن تەقدىردىمۇ ئىمان
ئېيتمايدۇ دېگەن سۆزى تېگىشلىك بولغان كىشىلەر ساڭا قارشىلىق قىلغان تەقدىردىمۇ ،سەن يەنىال
ھەقئۈستىدىدۇرسەن.

﴿سەن ئۆلۈكلەرگە ۋە يۈز ئۆرۈگەن گاسالرغا (يەنى دىللىرىنىڭ ئۆلۈكلىكىدە ئۆلۈكلەرگە ۋە ھەقنى
ئاڭلىماسلىقتا گاسالرغا ئوخشايدىغان كۇففارالرغا) دەۋەتنى ئاڭلىتالمايسەن﴾ يەنى سەن ئۆلۈكلەرگە

پايدىلىق نەرسىلەرنى ئاڭلىتالمايسەن .شۇنداقال ،ئەنە شۇ دىللىرى ھەقنى چۈشىنىشتىن پەردىلەنگەن،
قۇالقلىرىنىكۇپۇرلۇققاپلىۋالغانكىشىلەرگەدەۋىتىڭنىئاڭلىتالمايسەن.

﴿سەن (دىلى) كورالرنى گۇمراھلىقتىن ئايرىپ ،ھىدايەت قىاللمايسەن ،سەن (دەۋىتىڭنى) پەقەت
بىزنىڭئايەتلىرىمىزگەئىمانئېيتىپمۇسۇلمانبولغانالرغىالئاڭلىتااليسەن﴾يەنىسەنسېنىڭدەۋېتىڭگە

پايدىلىق نەرسىنى ئاڭاليدىغان ،دىلى يورۇق ،ھەقنى كۆرەلەيدىغان ،ﷲ تائاالغا ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ
تىللىرى ئارقىلىق ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن نەرسىلەرگە بويسۇنىدىغان كىشىلەرال ئاڭاليدۇ.

*******
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ئۇالر (يەنى كۇففارالر) غا ئالدىنئاال ئېيتىلغان سۆز ئىشقا ئاشقاندا (يەنى ئازاب ۋە قىيامەت
يېقىنالشقاندا) ،ئۇالرغا زېمىندىن بىر تۈرلۈك ھايۋاننى چىقىرىمىزكى ،ئۇ ئۇالرغا ئىنسانالرنىڭ بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزگەئىشەنمىگەنلىكىنىسۆزلەيدۇ﴿.﴾82

زېمىندىنبىرتۈرلۈكھايۋاننىڭچىقىدىغانلىقى
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بۇ ھايۋان ئاخىرقى زماندا چىقىدۇ .كىشىلەر بۇزۇلغان ،ﷲ نىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى تەرك
ئەتكەن ،ھەق دىننى ئۆزگەرتىۋەتكەن چاغدا ،ﷲ ئۇالرغا زېمىندىن بىر تۈرلۈك ھايۋاننى چىقىرىدۇ .بۇ
ھايۋان مەككىدىن چىقىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .باشقا ئورۇندىن چىقىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .ﷲ
خالىسا ،تۆۋەندە تەپسىلى توختىلىپ ئۆتىمىز.
ئىبنى ئابباس ،ھەسەن ،قەتادە ۋە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :بۇ ھايۋان
ئىنسانالرغا (ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىگە ئىشەنمىگەنلىكىگە) خىتاب قىلىپ سۆزلەيدۇ .بۇ ھايۋان
توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىس ،ئەسەرلەر ناھايىتى كۆپتۇر .بىز پەقەت بىزگە چۈشىنىشلىك بولغانلىرىنىال
سۆزلەيمىز ۋە بۇ ھەقتە ﷲ تائاالدىن ياردەم سورايمىز.

نەمل سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفە ئىبنى ئۇسەيد غىفارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز قىيامەت
توغرۇلۇق سۆزلىشىۋاتاتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىپ مۇنداق دېدى« :سىلەر
 10خىل ئاالمەتنى كۆرمىگۈچە قىيامەت بولمايدۇ ،بۇالر ،كۈننىڭ غەربتىن چىقىشى ،تۈتۈننىڭ ئالەمنى
قاپالپ كېتىشى ،بىر تۈرلۈك ھايۋاننىڭ چىقىشى ،يەجۇج ـ مەجۇجالرنىڭ چىقىشى ،مەريەم ئوغلى
ئىسانىڭ چۈشىشى ،دەججالنىڭ چىقىشى ،ئۈچ قېتىملىق يەر يۇتۇشنىڭ يۈز بېرىشى ،ئۇنىڭ بىر
قېتىمى غەربتە ،بىر قېتىمى شەرقتە ،يەنە بىر قېتىمى ئەرەب يېرىم ئارىلىدا بولىدۇ .يەمەننىڭ ئەدەن
شەھىرىدىن بىر ئوت چىقىپ ،كىشىلەر نەدە قونسا (نەدە ئارام ئالسا) ،شۇ جايدا ئۇالر بىلەن بىللە
توختاپ ،ئۇالرنىڭ مەھشەرگاھقا ھەيدەيدىغان ياكى توپاليدىغانلىقى قاتارلىقالردۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام
مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن بىر ھەدىسنى يادلىۋالغان ئىدىم ،ئۇنى ھازىرغىچە ئۇنتۇپ قالمىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى« :قىيامەتنىڭ دەسلەپكى ئاالمەتلىرى شۇكى ،كۈن غەربتىن چىقىدۇ،
چاشكا ۋاقتىدا بىر تۈرلۈك ھايۋان چىقىدۇ .ئۇ ئىككىسىدىن قايسى بىرى ئاۋۋال چىقسا ،ئىككىنچىسىمۇ
ئارقىدىنالچىقىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئالتە خىل ئىش يۈز بەرگىچە ياخشى ئەمەل قىلىشقا ئالدىراڭالر! ئۇ ئالتە خىل ئىش
بولسا ،كۈننىڭ غەربتىن چىقىشى ،تۈتۈننىڭ ئالەمنى قاپالپ كېتىشى ،دەججالنىڭ چىقىشى ،بىر تۈرلۈك
ھايۋاننىڭ چىقىشى ،سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشى ۋە ئومۇملىشىشى
قاتارلىقالردۇر».
ئىمامئەبۇداۋۇدئەبۇھۇرەيرەرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى ۋە سۇاليمان ئەلەيھىسسامنىڭ ئۈزۈكى بىلەن
زېمىندىن بىر تۈرلۈك ھايۋان چىقىدۇ .ئاندىن ئۇ ھايۋان ھاسا بىلەن كاپىرالرنىڭ بۇرنىنى داغالپ بەلگە
سالىدۇ .ئۈزۈك بىلەن مۆمىننىڭ يۈزىنى يورۇتىدۇ .ھەتتاكى كىشىلەر بىر داستىخانغا يىغىلىپ ئولتۇرغاندا،
كاپىرالرنىڭ ئارىسىدىن مۆمىنلەرنى تونۇۋالغىلى بولىدۇ».
ئىبنى جۇرەيج ئىبنى زۇبەيردىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇ بۇ ھايۋاننى سۈپەتلەپ مۇنداق دېگەن:
بۇ ھايۋاننىڭ بېشى ئۆكۈزنىڭ بېشىغا ،كۆزى چوشقىنىڭ كۆزىگە ،قۇلىقى پىلنىڭ قۇلىقىغا ،مۆڭگۈزى
بۇغىنىڭ مۆڭگۈزىگە ،بوينى تۆگەقۇشنىڭ بوينىغا ،كۆكسى شىرنىڭ كۆكسىگە ،رەڭگى يولۋاسنىڭ
رەڭگىگە ،بېقىنى مۈشۈكنىڭ بېقىنىغا ،قۇيرۇقى قوچقارنىڭ قۇيرۇقىغا ،تۆت پۇتى تۆگىنىڭ پۇتلىرىغا
ئوخشايدۇ .ھەر ئىككى ئۈگىسىنىڭ ئارىلىقى  12گەز كېلىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى ۋە
سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈزۈكى ئۇ ھايۋان بىلەن بىللە چىقىدۇ .ئۇ ھاسا بىلەن بارلىق مۆمىنلەرنىڭ
يۈزىگە بىر ئاق چېكىت چېكىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ چېكىت يوغىناپ مۆمىننىڭ يۈزى ئاقىرىدۇ .ئۇ
ئۈزۈك بىلەن بارلىق كاپىرالرنىڭ يۈزىگە بىر قارا چېكىت قويۇلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ چېكىت يوغىناپ،
ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قارىداپ كېتىدۇ .ھەتتا كىشىلەر بازارالردىمۇ :ئى مۆمىن! بۇ قانچە پۇل؟ ئى كاپىر! بۇ
قانچە پۇل؟ -دېيىشىپ ،ئېلىم ـ سېتىم قىلىشىدۇ .بىر ئائىلە كىشىلىرى بىر داستىخاندا ئولتۇرغاندىمۇ،
ئۇالردىن قايسىلىرىنىڭ مۆمىن ،قايسىلىرىنىڭ كاپىر ئىكەنلىكى تونۇلىدۇ .ئاندىن ئۇ ھايۋان ئۇالرغا:
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ئى پاالنچى! ساڭا خۇش خەۋەر بولسۇن! سەن جەننەت ئەھلىدىنسەن .ئى پاالنچى! دوزاخ ئەھلىدىن
سەن -،دەيدۇ .ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (يەنى كۇففارالر) غا ئالدىنئاال ئېيتىلغان سۆز ئىشقا
ئاشقاندا (يەنى ئازاب ۋە قىيامەت يېقىنالشقاندا) ،ئۇالرغا زېمىندىن بىر تۈرلۈك ھايۋاننى چىقىرىمىزكى ،ئۇ
ئۇالرغائىنسانالرنىڭبىزنىڭئايەتلىرىمىزگەئىشەنمىگەنلىكىنىسۆزلەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسىدۇر.

*******
ﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯣﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯤ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ئۇ كۈندە ھەر ئۈممەتنىڭ ئىچىدىن بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالردىن بىر توپ ئادەمنى
(ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن) يىغىمىز( ،ئالدى ـ كەينى يىغىلغۇچە) ئۇالر توختىتىپ تۇرۇلىدۇ﴿.﴾83
ئۇالر (ﷲ نىڭ دەرگاھىغا) كەلگەن چاغلىرىدا ،ﷲ ئۇالرغا« :سىلەر تولۇق بىلمەي تۇرۇپ مېنىڭ
ئايەتلىرىمنى ئىنكار قىلدىڭالرمۇ؟ سىلەر (ئەمرى قىلىنغان نەرسىلەردىن) زادى نېمىلەرنى قىلدىڭالر؟»
دەيدۇ﴿ .﴾84ئۇالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئازاب ھەقلىق بولدى .ئۇالر (ئۆزرىلىرى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن) سۆز قىاللمايدۇ﴿ .﴾85ئۇالرغا كېچىنى ئارام ئالىدىغان (ۋاقىت) قىلغانلىقىمىزنى،
كۈندۈزنى (ھاياتلىق يولىدا ھەرىكەتلىنىش ئۈچۈن) يورۇق قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ بۇنىڭدا ئىمان
ئېيتىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴿.﴾86

قىيامەت كۈنىدە زۇلۇم قىلغۇچىالرنى بىر يەرگە يىغىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنىدىن ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ۋە پەيغەمبەرلىرىنى يالغان
دېگۈچىلەردىن ئىبارەت زۇلۇم قىلغۇچىالرنى تاپا تەنە قىلىش ،كايىش ،كەمسىتىش ،خارالش ۋە دۇنيادا
قىلغان قىلمىشلىرىدىن سوراش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭ ئالدىغا يىغىلىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ.
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﴿ئۇ كۈندە ھەر ئۈممەتنىڭ ئىچىدىن بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالردىن بىر توپ ئادەمنى
(ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن) يىغىمىز﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ پەرىشتىلىرىگە

ئېيتىدۇ) زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ،ئۇالرنىڭ (مۇشرىكلىكتىكى ،كۇفرىدىكى) قاياشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ
نى قويۇپ چوقۇنغان بۇتلىرىنى (مەھشەرگاھقا) توپالڭالر﴾(((﴿ ،جانالر (ئۆز قاياشلىرىغا) قوشۇلغان
چاغدا﴾(((.

﴿(ئالدى ـ كەينى يىغىلغۇچە) ئۇالر توختىتىپ تۇرۇلىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ئىتتىرىلىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم :بۇ
((( ساففات سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەكۋىر سۈرىسى  7ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇالر ھەيدىلىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
﴿ئۇالر (ﷲ نىڭ دەرگاھىغا) كەلگەن چاغلىرىدا﴾ ئۇالر ﷲ نىڭ ئالدىدا سوراق قىلىنىش ئورنىدا
توختىتىلغان چاغدا﴿ :ﷲ ئۇالرغا« :سىلەر تولۇق بىلمەي تۇرۇپ مېنىڭ ئايەتلىرىمنى ئىنكار قىلدىڭالرمۇ؟
سىلەر (ئەمرى قىلىنغان نەرسىلەردىن) زادى نېمىلەرنى قىلدىڭالر؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئېتىقادلىرىدىن
ۋە ئەمەللىرىدىن سوراق قىلىنىدۇ .ئۇالر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردىن بولمايدۇ .ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە:
﴿(كاپىر قۇرئانغا) ئىشەنمىدى ،ناماز ئوقۇمىدى .لېكىن ئۇ (قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ۋە (ئىماندىن) يۈز
ئۆرۈدى﴾((( دېگەن كىشىلەردىن بولۇپ قالىدۇ .شۇ كۈندە ئۇالرغا قارشى پاكىت تۇرغۇزىلىدۇ .ئۇالردا
ئېيتقۇدەك بىرەر ئۆزرە بولمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بۇ كۈندە ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ.
ئۇالرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا ئىزنى بېرىلمەيدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئازاب ھەقلىق بولدى .ئۇالر (ئۆزرىلىرى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن) سۆز قىاللمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر گاڭگىرىغان ھالدا تۇرۇپ قېلىپ ،ھېچقانداق جاۋاب

بېرەلمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر دۇنيا ھاياتىدا ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان ئىدى .مانا ئەمدى ئۇالر ھېچقانداق
نەرسە ئۇنىڭغا مەخپىي قالمايدىغان ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارىنى بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
كەلدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ تولۇق قۇدرىتىگە ،كاتتا ھۆكۈمرانلىقىغا ۋە يۈكسەكلىكىگە ئىتائەت
قىلىشقا ،ئەمر ـ پەرمانلىرىغا بويسۇنۇشقا ،توغرا يولدىن ئىبارەت ھەقنى ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلەرگە
ئىشىنىشكە تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا كېچىنى ئارام ئالىدىغان (ۋاقىت) قىلغانلىقىمىزنى
ئۇالر ئۇقمامدۇ؟﴾ يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى سەۋەبى بىلەن ئۇالرنىڭ ھەرىكەتتىن توختاپ ،جانلىرىنى
ئارام ئالدۇرۇپ ،كۈندۈزنىڭ جاپا ـ مۇشەققەتلىرىدىن ،چارچاشلىرىدىن ھاردۇقىنى چىقىرىۋېلىش ئۈچۈن
كېچىنىقىلدۇق.
﴿كۈندۈزنى(ھاياتلىقيولىداھەرىكەتلىنىشئۈچۈن)يورۇققىلغانلىقىمىزنىئۇالرئۇقمامدۇ؟﴾يەنى
ئۇالرنىڭ تۇرمۇشلىرىدا ،سەپەرلىرىدە ،تىجارەتلىرىدە ئۇنىڭدىن باشقا موھتاج بولىدىغان ئەھۋاللىرىدا
ھەرىكەتلىنىشى ئۈچۈن كۈندۈزنى يورۇق تۇرغۇچى نۇرلۇق قىلدۇق ﴿بۇنىڭدا ئىمان ئېيتىدىغان قەۋم
ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾.

*******
ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊﰋ ﰌﰍ ﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
ﰔﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ئۇكۈندەسۇرچىلىنىدۇ،ﷲخالىغانالردىن(يەنىپەرىشتىلەر،پەيغەمبەرلەرۋەشېھىتالردىن)باشقا
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممىنى قورقۇنچ باسىدۇ ،ھەممە ﷲ غا بويسۇنغان ھالدا كېلىدۇ﴿.﴾87
((( قىيامەت سۈرىسى  32 - 31ـ ئايەتلەر.
((( مۇرسەالت  37 - 36ـ ئايەتلەر.
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تاغالرنى تۇرغۇن ھالەتتە گۇمان قىلىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر بۇلۇتتەك چۆگىلەپ تۇرىدۇ( ،بۇ) ھەممە
نەرسىنى پۇختا ياراتقان ﷲ نىڭ ھۈنىرىدۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن تولۇق
خەۋەرداردۇر﴿ .﴾88ياخشى ئىش قىلغانالر قىلغان ياخشىلىقىدىن ئوبدانراق مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ ،ئۇالر بۇ
كۈندە قورقۇنجىدىن ئەمىن بولىدۇ﴿ .﴾89يامان ئىش قىلغانالر دوزاخقا يۈزى بىلەن تاشلىنىدۇ ،سىلەر
پەقەتقىلمىشىڭالرغايارىشاجازالىنىسىلەر﴿.﴾90

قىيامەت كۈنىدىكى قورقۇنچالر ۋە ئۇ كۈندە ياخشى ئەمەلگە مۇكاپات ،يامان
ئەمەلگە جازا بېرىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە سۇر چېلىنىدىغان كۈندىكى قورقۇنچتىن خەۋەر بېرىدۇ .ھەدىستە« :سۇر
مۈڭگۈزدە چېلىنىدۇ» دەپ بايان قىلىنغان .سۇر ھەققىدە كەلگەن ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىسرافىل ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن سۇر چالىدۇ .تۇنجى قېتىملىق قورقۇنچلىق
سۇرنى ئۈزۈپ چالىدۇ .ئەنە شۇ تۇنجى سۇر دۇنيا ئاخىرلىشىپ ،تىرىك قىلغان يامان ئىنسانالرغا قىيامەت
قائىم بولغان چېغىدا چېلىنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى كىشىلەرنى قورقۇنچ
باسىدۇ﴿ .ﷲ خالىغانالردىن (يەنى پەرىشتىلەر ،پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتالردىن) باشقا﴾ يەنى ئۇالر
شېھىتلەردۇر .ئۇالر ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا تىرىك بولۇپ رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇرىدۇ».
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ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر ئادەم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :سەن سۆزلىگىن ،قىيامەت مۇنداق
ـ مۇنداق ئىش بولغاندا قايىم بولىدۇ دېگەن بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى نېمە؟ -دېدى .ئابدۇلالھ( :ﷲ
پاكتۇر! ياكى ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر! دېگەن سۆزنى ياكى ئۇ ئىككى سۆزگە ئوخشايدىغان
سۆزنى قىلىپ) ھەقىقەتەن ھېچبىر ئادەمگە بىر نەرسە سۆزلەپ بەرمەسلىكىنى نىيەت قىلدى .مەن
پەقەت ،سىلەر ئازغىنا مۇددەتتىن كېيىن چوڭ بىر ئىشنى كۆرۈسىلەر ئۇ بولسىمۇ كەبە خاراب قىلىنىدۇ ۋە
مۇنداق ـ مۇنداق ئىشالر يۈز بېرىدۇ دېدىم -،دېدى .ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىزگە« :ئۈممىتىم ئىچىدە دەججال چىقىپ  40ۋاقىت تۇرىدۇ 40 .كۈنمۇ 40 ،ئايمۇ ياكى
 40يىلمۇ بۇنى بىلمەيمەن .ئاندىن ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىدۇ .ئۇ گويا
ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇدقىال ئوخشايدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالم دەججالنى ئىزدەپ تېپىپ ،ئۇنى ھاالك قىلىدۇ.
ئاندىن كېيىن ئىنسانالر ئۆز ئارا ھېچقانداق ئاداۋىتى بولمىغان ھالدا يەتتە يىل ياشايدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال
شام تەرەپتىن سالقىن بىر شامالنى ئەۋەتىدۇ .بۇ شامال يەر يۈزىدىكى دىلىدا زەررىچىلىك ياخشىلىق ياكى
ئىمانى بار كىشىنىڭ ھەممسىنىڭ جېنىنى ئالىدۇ .ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر تاغنىڭ ئۆڭكۈرىگە كىرىۋالغان
تەقدىردىمۇ ،بۇ شامال ئۇ ئۆڭكۈرگە كىرىپ ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ،يەر يۈزىدە يامان
ئىشالرنى قىلىشتا قۇشالرنىڭ ئۇچىشىدەك تېز بولغان ،بىر ـ بىرىگە خىرىس قىلىشتا يىرتقۇچ ھايۋانالردەك
بولغان ،ياخشى ئىشنى بىلمەيدىغان ،يامان ئىشنى ئەيبلىمەيدىغان ئەڭ ئەسكى ئادەملەرال قالىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،شەيتان ئۇالرنىڭ قېشىغا ئىنسان سۈرىتىدە كېلىپ :دەۋىتىمنى قوبۇل قىلمامسىلەر؟-
دەيدۇ .كىشىلەر :سەن بىزنى نېمىگە بۇيرۇيسەن؟ -دەيدۇ .شەيتان ئۇالرنى بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا
بۇيرۇيدۇ .شۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ رىزقى ،تۇرمۇشى ياخشى بولىدۇ .ئاندىن كېيىن سۇر چېلىنىدۇ.

نەمل سۈرىسى

سۇر ئاۋازى يەتكەن ھەر بىر ئادەم ئۇنى ياخشى ئاڭالش ئۈچۈن بوينىنى سوزۇپ ئۇياق ـ بوياققا
قارايدۇ .تۆگىسىنىڭ ئوقۇرىنى ياساۋاتقان بىر ئادەم بۇ ئاۋازنى تۇنجى بولۇپ ئاڭاليدۇ ،ئۇ ئۆلىدۇ .ئاندىن
كىشىلەرنىڭ ھەممسى ئۆلىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال خۇددى شەبنەمدەك يامغۇر ياغدۇرىدۇ .ئىنسانالرنىڭ
جەسەتلىرى شۇ يامغۇردىن ئۈنۈپ چىقىدۇ .ئاندىن يەنە بىر قېتىم سۇر چېلىنىدۇ .ئۇ ۋاقىتتا ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ نېمىگە بۇيرۇلىدىغانلىقىغا قاراپ تۇرىدۇ .ئاندىن :ئى ئىنسانالر! سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
قېشىغا كېلىڭالر -،دېيىلىدۇ﴿ .ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر (جىمى سۆزلىرى ۋە
ئىشلىرىدىن) سوئال  -سوراق قىلىنىدۇ﴾((( ئاندىن :دوزاخ ئەھلىنى تارتىپ چىقىرىڭالر -،دېيىلىدۇ.
قانچىدىن قانچىلىك تارتىپ چىقىرىلىدۇ -،دەپ سورىلىدۇ .ھەر  1000دىن  999نى -،دېيىلىدۇ .ئەنە
شۇ كۈن ﴿(دەھشىتىدىن) بالىالرنىڭ بېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان كۈندىن قانداق ساقلىنىسىلەر﴾((( دېگەن
كۈندۈر .ئەنە شۇ كۈن ﴿ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئىش قىيىنلىشىدۇ﴾((( دېگەن كۈندۇر .ئاندىن
كېيىن سۇر چېلىنىدۇ .سۇر ئاۋازى يەتكەن ئادەم ئۇنى ياخشى ئاڭالش ئۈچۈن ،بوينىنى سوزۇپ ئۇياق
ـ بۇياققا قارايدۇ» .قورقۇنچ سۇردىن كېيىن ئۆلۈم سۇرى چېلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئارقىسىدىن مەخلۇقاتالرنىڭ
ھەممىسى قەبرىلىرىدىن تۇرۇپ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىغا يىغلىشى ئۈچۈن سۇر چېلىنىدۇ.
﴿ھەممە ﷲ غا بويسۇنغان ھالدا كېلىدۇ﴾ يەنى ھېچبىر ئادەم ﷲ نىڭ ئەمرىدىن قېچىپ
قۇتۇاللمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ﷲ سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا
ھەمدى ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ ئاسمان  -زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن (مۇئەللەق)
تۇرغۇزۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر ،ئاندىن ﷲ (قەبرىلەردە
كۆمۈلۈپ ياتقان) سىلەرنى يەر ئاستىدىن چاقىرسا ،دەرھال چىقىسىلەر﴾(((.
سۇر ھەققىدە كەلگەن ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ :ئۈچىنچى قېتىملىق سۇر چېلىنغان
چاغدا ،ﷲ تائاال روھالرنى سۇرنىڭ ئاغزىغا قويۇشقا بۇيرۇيدۇ .جەسەتلەر قەبرىلىرىدە ۋە ئورۇنلىرىدا
ئۈنگەندىن كېيىن ،ئىسرافىل ئەلەيھىسساالم سۇرنى چالىدۇ .سۇر چېلىنغان ۋاقىتتا روھالر تارقىلىدۇ.
مۆمىنلەرنىڭ روھلىرى نۇر بولۇپ يورۇيدۇ .كاپىرالرنىڭ روھلىرى قاراڭغۇ بولىدۇ .ئاندىن ئۇلۇغ ۋە كاتتا
ﷲ :مېنىڭ ئىززىتىم ۋە ئۇلۇغلۇقىم بىلەن قەسەمكى ،ئەلۋەتتە ،روھنىڭ ھەممسى ئۆزىنىڭ جەسىتىگە
قايتۇرۇلىدۇ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،روھالر ئۆز جەسەتلىرىگە كېلىپ ،زەھەر بەدەنگە تاراپ ماڭغاندەك
جەسەتلەرگە تارايدۇ .ئاندىن ئۇالر ئۈستى ـ بېشىدىكى توپا  -چاڭالرنى قاققان ھالەتتە قەبرىلەردىن
تۇرىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپ ،خۇددى تىكلەپ
قويغان بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگەندەك (مەھشەرگاھقا) يۈگۈرىدۇ﴾(((.
﴿تاغالرنى تۇرغۇن ھالەتتە گۇمان قىلىسەن ،ھالبۇكى ،ئۇالر بۇلۇتتەك چۆگىلەپ تۇرىدۇ( ،بۇ)
ھەممە نەرسىنى پۇختا ياراتقان ﷲ نىڭ ھۈنىرىدۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن
تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى تاغالرنى ئۆز ئورنىدا چىڭ تۇرغان ،مۇستەھكەم ھالەتتە كۆرىسەن .ھالبۇكى،
((( ساففات سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( مۇزەممىل سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەلەم سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  52ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( مەئارىج سۈرىسى  43ـ ئايەت.
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تاغالر بۇلۇت ماڭغاندەك مېڭىپ تۇرىدۇ .يەنى ئۆز ئورۇنلىرىدىن يوق بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئاسمان قاتتىق تەۋرەيدۇ .تاغالر قاتتىق سەير قىلىدۇ (يەنى زېمىننىڭ ئۈستىدىن
توزۇپ يوقىلىپ كېتىدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالر سەندىن تاغالر توغرۇلۇق (يەنى تاغنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق) سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكۇم تالقان قىلىپ (ئاندىن
شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى سورۇيدۇ) .ئۇالرنى تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرىدۇ .ئۇ يەرلەردە نە چوڭقۇرلۇقنى ،نە
ئېگىزلىكنى كۆرمەيسەن»﴾(((﴿ ،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﴾
﴿(بۇ) ھەممە نەرسىنى پۇختا ياراتقان ﷲ نىڭ ھۈنىرىدۇر﴾ يەنى ئەنە شۇالرنىڭ ھەممىسىنى
ئۆزىنىڭ كاتتا قۇدرىتى بىلەن قىلىدۇ .ﷲ ھەممە نەرسىنى پۇختا ياراتتى ۋە ئۇنىڭدا ھېكمەتنى
ئورۇنالشتۇردى.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى بەندىلەرنىڭ قىلغان
ياخشى ۋە يامان ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر .ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى ياخشى بولسا ،تولۇق مۇكاپاتاليدۇ.
يامان بولسا ،تولۇق جازااليدۇ.
ﷲ تائاال شۇ كۈندىكى بەختلىكلەر ۋە بەدبەختلەرنىڭ ھالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ياخشى
ئىش قىلغانالر قىلغان ياخشىلىقىدىن ئوبدانراق مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾ قەتادە بۇ ھەقتە :ئىخالس بىلەن

قىلغانالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .ﷲ تائاال يەنە بىر يەردە :بىر ياخشىلىققا  10ھەسسە ئەجىر
بار -،دەپ بايان قىلدى.
﴿ئۇالر بۇ كۈندە قورقۇنجىدىن ئەمىن بولىدۇ﴾ ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېگەن:
﴿چوڭ قورقۇنچ (يەنى قىيامەتنىڭ دەھشىتى) ئۇالرنى قايغۇغا سالمايدۇ﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى بۇرمىالپ چۈشەندۈرىدىغانالر بىزگە مەخپىي قالمايدۇ ،قىيامەت كۈنى دوزاخقا
تاشلىنىدىغان ئادەم ياخشىمۇ؟ ياكى قىيامەت كۈنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئەمىن بولغان ھالدا
كېلىدىغان ئادەم ياخشىمۇ؟ خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى بىزگە يېقىنالشتۇرالمايدۇ ،پەقەت ئىمان ئېيتقان
ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا قىلغان ئەمەللىرى ئۈچۈن ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ ،ئۇالر (جەننەتنىڭ)
(((
ئېسىل ئۆيلىرىدە (ھەر قانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن) ئەمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇ﴾
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﴿يامان ئىش قىلغانالر دوزاخقا يۈزى بىلەن تاشلىنىدۇ ،سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا
جازالىنىسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ھېچقانداق ياخشى ئەمەلى يوق ھالەتتە ،يامان ئەمەللىرى بىلەن

ئۇچراشقان كىشى ياكى يامان ئەمەللىرى ياخشى ئەمەللىرىنى بېسىپ كەتكەن كىشى پەقەت ئۆز
((( تۇر سۈرىسى - 9ـ  10ـ ئايەتلەر.
((( تاھا سۈرىسى  107 - 105ـ ئايەتكىچە.
((( كەھف سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  103ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  37ـ ئايەت.

نەمل سۈرىسى

ئەمەللىرىگە چۇشلۇق جازاغا تارتىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرغا
يارىشاجازالىنىسىلەر﴾.

*******
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
(ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى) «مەن پەقەت ﷲ ھۈرمەتلىك قىلغان بۇ شەھەر (يەنى مەككە
مۇكەررەمە) نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم ،ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،مەن
مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا ،قۇرئان ئوقۇشقا بۇيرۇلدۇم» .كىمكى ھىدايەت تاپىدىكەن ،ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى
ئۈچۈندۇر ،كىمكى ئازىدىكەن (ئۇنىڭ ۋابالى ئۆزىگە بولىدۇ) .سەن (ئۇنىڭغا) ئېيتقىنكى« ،مەن پەقەت
ئاگاھالندۇرغۇچىالردىنمەن»﴿ 91ـ ( .﴾92ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا
خاستۇر ،ﷲ سىلەرگە (قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئاالمەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ ،سىلەر ئۇالرنى
(تونۇش پايدا بەرمەيدىغان چاغدا) تونۇيسىلەر ،پەرۋەردىگارىڭ سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالردىن
غاپىلئەمەستۇر﴿.﴾93

اﷲ غا ئىبادەت قىلىشقا ۋە قۇرئان بىلەن دەۋەت قىلىشقا بۇيرۇش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرىگە خەۋەر بېرىپ ،ئۇنى مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇيدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد! ئېيتقىنكى) مەن پەقەت ﷲ ھۈرمەتلىك قىلغان بۇ شەھەر (يەنى مەككە مۇكەررەمە) نىڭ
پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!

قەۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىغا) ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر! ئەگەر سىلەر مېنىڭ دىنىمدىن گۇمانلىنىدىغان
بولساڭالر ،سىلەرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالرغا مەن چوقۇنمايمەن ،لېكىن مەن
سىلەرنى قەبزى روھ قىلىدىغان ﷲ غا ئىبادەت قىلىمەن ،مەن مۆمىنلەردىن بولۇشقا بۇيرۇلدۇم»﴾(((.
﴿ﷲ ھۈرمەتلىك قىلغان بۇ شەھەر (يەنى مەككە مۇكەررەمە)﴾ يەنى ئۇ شەھەر ﷲ تائاالنىڭ
ھۆرمەتلىك قىلىشى بىلەن شەرىئەت جەھەتتىنمۇ ۋە قەدىر ـ قىممەت جەھەتتىنمۇ ھۆرمەتلىك قىلدى.
ئىمامبۇخارىۋەمۇسلىمبۇھەقتەئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
مەككە پەتھى بولغان كۈندە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى« :ﷲ بۇ شەھەر (مەككە) نى ئاسمان
ۋە زېمىننى ياراتقان كۈندە ھۆرمەتلىك قىلدى .ئۇ شەھەر (ﷲ نىڭ ھۆرمەتلىك قىلىشى بىلەن) تاكى
قىيامەت كۈنىگىچە ھۆرمەتلىكتۇر .ئۇ شەھەرنىڭ تىكىنى چېپىلمايدۇ ،ھايۋانلىرى ئوۋالنمايدۇ ،چۈشۈپ
قالغان نەرسىنى مەخسۇس تەيىنلەپ قويغان كىشىدىن باشقىسى ئالمايدۇ .بۇ شەھەرنىڭ ئوت ـ چۆپلىرى
يۇلۇنمايدۇ».
((( يۇنۇس سۈرىسى  104ـ ئايەت.
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﴿ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر﴾ يەنى ئۇ ،بۇ شەھەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .ھەممە نەرسىنىڭ
پەرۋەردىگارى ۋە پادىشاھىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.
﴿مەن مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا﴾ يەنى ﷲ نى بار ۋە بىر دېگۈچىلەردىن ،ئىخالسمەنلەردىن ،ﷲ
نىڭ ئەمرىگە بويسۇنغۇچىالردىن ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولۇشقا بۇيرۇلدۇم.
﴿قۇرئان ئوقۇشقا بۇيرۇلدۇم﴾ يەنى كىشىلەرگە قۇرئاننى ئوقۇپ بېرىشكە ۋە يەتكۈزۈشكە بۇيرۇلدۇم.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بۇ بولسا ساڭا بىز ئوقۇپ بېرىۋاتقان ئايەتلەردۇر
ۋە ھېكمەتلىك قۇرئاندۇر﴾(((﴿ ،ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن ساڭا مۇسا ۋە پىرئەۋن قىسسىسىنى ھەقلىق
ئاساستا ئوقۇپ بېرىمىز﴾((( يەنى مەن يەتكۈزگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىمەن.
﴿كىمكى ھىدايەت تاپىدىكەن ،ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر ،كىمكى ئازىدىكەن (ئۇنىڭ
ۋابالى ئۆزىگە بولىدۇ) سەن (ئۇنىڭغا) ئېيتقىنكى« ،مەن پەقەت ئاگاھالندۇرغۇچىالردىنمەن»﴾ يەنى

ئۆزىنىڭ قەۋمىنى ئاگاھالندۇرغان ،ئۇالرغا پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى
مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغان ۋە ئەھدىلىرىگە ئىخالس قىلغان پەيغەمبەرلەر مەن ئۈچۈن ئۈلگىدۇر .ئۇالرنىڭ
ئۈممەتلىرىدىن ھېساب ئېلىشقا ﷲ كېپىلدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىزھېسابئېلىشتۇر﴾(((﴿،سەنپەقەت(ئۇالرنىﷲنىڭئازابىدىن)ئاگاھالندۇرغۇچىسىمەن،
ﷲ ھەممە نەرسىنى تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى بىرەرىنى ئازابلىماقچى
بولسا ،ئۇنىڭغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ ،ئۇنىڭ زىيىنىغا پاكىت تۇرغۇزغاندىن كېيىن ئازاباليدىغان ﷲ
غا بارلىق ھەمدۇساناالر بولسۇن!
ﷲ تائاالغا مىڭالرچە شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،نەمل سۈرىسىنىڭ تەپسرى توگىدى.
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((( ئال ئىمران سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 88 ،ئايەت
ئىمام ئەھمەد مەئىد يەكرەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئابدۇلالھنىڭ
يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن بىزگە﴿ :ﮝ﴾ ىن  200قېتىم ئوقۇپ بېرىشىنى سورىدۇق .ئۇ :ئۇنى
مەندىن ئەمەس ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۆگەنگەن كىشى يەنى خەبباب ئىبنى ئەرەتتىن
سوراڭالر! -دېدى .ئاندىن بىز خەبباب ئىبنى ئەرەتنىڭ يېنىغا كەلدۇق ،خەبباب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئۇ سۈرىنى بىزگە ئوقۇپ بەردى.

ﭑﭒﭓ

ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
طا ،سن ،مىم﴿ .﴾1بۇ ،روشەن كىتاب (يەنى قۇرئان) ئايەتلىرىدۇر﴿ .﴾2ئىمان ئېيتقان قەۋم
ئۈچۈن ساڭا مۇسا ۋە پىرئەۋن قىسسىسىنى ھەقلىق ئاساستا ئوقۇپ بېرىمىز﴿ .﴾3شۈبھىسىزكى،
پىرئەۋن (مىسىر) زېمىنىدا (زومىگەرلىكتە) ھەددىدىن ئاشتى ،ئاھالىسىنى بۆلەكلەرگە بۆلۈپ،
ئۇالردىن بىر تائىپە (يەنى بەنى ئىسرائىل) نى بوزەك قىلدى .ئۇالردىن ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ،
قىزلىرىنى (خىزمەتكە سېلىش ئۈچۈن) تىرىك قالدۇردى ،پىرئەۋن ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردىن
ئىدى﴿ .﴾4بىز (مىسىر) زېمىنىدا بوزەك قىلىنغانالرغا مەرھەمەت قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز،
ئۇالرنى يولباشچىالردىن قىلىشنى ،ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ (مۈلكىگە) ۋارىس
قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز﴿ .﴾5ئۇالرنى 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﴿.﴾6

مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن پىرئەۋن ھەققىدىكى خەۋەر ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇ
ئىككىسى ھەققىدە نېمىنى ئىرادە قىلغانلىقى
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە يۇقىرىدا سۆزلىنىپ ئۆتۈلدى﴿ .بۇ ،روشەن كىتاب
(يەنى قۇرئان) ئايەتلىرىدۇر﴾ يەنى بۇ سۆزلىرى ئوچۇق ،مەنىلىرى روشەن بولغان ،ھەقىقىي ئىشالرنى

ئاشكارا بايان قىلىدىغان ،بۇنىڭدىن بۇرۇن بولغان ۋە كەلگۈسىدە بولماقچى بولغان نەرسىلەرنىڭ
ئىلمىنى ئېچىپ بېرىدىغان كىتاب -قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىدۇر.

﴿ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن ساڭا مۇسا ۋە پىرئەۋن قىسسىسىنى ھەقلىق ئاساستا ئوقۇپ بېرىمىز﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ساڭا ئەڭ چىرايلىق قىسسىنى بايان قىلىپ بېرىمىز﴾((( يەنى
بىز قىسسىنى ئۆز پېتى ،خۇددى سەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندەك ۋە (زومىگەرلىكتە) ئۇنىڭ ئۈستىدە ھازىر
بولغاندەك ساڭا سۆزلەپ بېرىمىز.
﴿شۈبھىسىزكى ،پىرئەۋن (مىسىر) زېمىنىدا ھەددىدىن ئاشتى﴾ يەنى ئۇ يوغانچىلىق قىلدى.
تەكەببۇرلۇق قىلدى ۋە چېكىدىن ئاشتى﴿ .ئۇ زېمىن ئاھالىسىنى بۆلەكلەرگە بۆلۈپ﴾ يەنى ئۇالرنى
گۇرۇپپىالرغا بۆلۈپ ،ھەر گۇرۇپپا ئادەملەرنى ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشتىكى ئىشلىرىدىن خالىغان ئىشقا
سالدى.
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﴿ئۇالردىن بىر تائىپە (ئىسرائىل ئەۋالدىنى) نى بوزەك قىلدى﴾ يەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى بوزەك
قىلدى .ئۇالر شۇ ۋاقىتتا زامانداشلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى كىشىلىرىدىن ئىدى .ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۇچىغا
چىققان تەرسا ،شەپقەتسىز بۇ پادىشاھنى ھۆكۈمران قىلدى .ئۇ ئۇالرنى ئەڭ ناچار ئىشالرغا ساالتتى.
ئۇالرنى كېچە  -كۈندۈز ئۆز ئىشلىرىغا ۋە قول ئاستىدىكىلەرنىڭ ئىشلىرىغا سېلىپ ،ئۇالرغا ئارام بەرمەيتتى.
يەنە كېلىپ ئۇالرغا ئاھانەت قىلىش ۋە كەمسىتىش ئۈچۈن ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ دۆلىتىنىڭ ئۆز قولى
بىلەن ھاالك بولۇشىغا سەۋەبچى بولىدىغان بىر ئوغۇل بالىنىڭ ئۇالردىن تۇغۇلۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ،
پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ مەملىكىتىنىڭ ئادەملىرى ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرەتتى ،قىزلىرىنى خىزمەتكە
سېلىش ئۈچۈن تىرىك قالدۇراتتى .پىرئەۋن بۇ بالىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ
ئەركەكلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق قىلدى.
پۈتۈلۈپ كەتكەن تەقدىردىن ھەزەر ئەيلەش ھەرگىز مەنپەئەت قىلمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ
بەلگىلىگەنۋاقتىكەلسە،ئۇھەرگىزكېچىكتۈرۈلمەيدۇ.ھەربىرۋاقىتنىڭھۆكمىبولىدۇ.شۇنىڭئۈچۈن،
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :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  -قۇۋۋەتكە ئىگە قىلماقچىمىز ،پىرئەۋنگە؛ (ۋەزىرى) ھامانغا ۋە
ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئۇالر (يەنى بوزەك قىلىنغانالر) دىن قورقىدىغان نەرسىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى

((( يۈسۈف سۈرىسى  3ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

مىسىرغا ھۆكۈمران قىلىشنى) كۆرسىتىمىز﴾ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇنى ئۇالرغا كۆرسەتتى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بوزەك قىلىنغان قەۋمنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى) بىز بەرىكەتلىك
قىلغان (شام) زېمىنىنىڭ شەرق تەرەپلىرىگە ۋە غەرب تەرەپلىرىگە (يەنى ھەممە تەرەپكە) ۋارىس قىلدۇق.
ئىسرائىل ئەۋالدى سەۋرى قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىنىڭ ئۇالرغا قىلغان چىرايلىق ۋەدىسى
تولۇق ئىشقا ئاشتى؛ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ سالغانلىرى (يەنى ئىمارەتلىرى) نى ۋە ياسىغان (يەنى
باغلىرى ۋە ئېكىنزارلىقلىرى) نى ۋەيران قىلدۇق﴾(((﴿ ،شۇنداق قىلىپ ئۇالرنى بەنى ئىسرائىلغا مىراس
قىلىپ بەردۇق﴾((( پىرئەۋن ئۆزىنىڭ كۈچ  -قۇۋۋىتى بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن قۇتۇلۇشنى ئىرادە
قىلدى .لېكىن ئۆزى بەلگىلىگەن ئىشقا خىالپلىق قىلمايدىغان ،ئۇنى ئىجرا قىلىشتا يېڭىلىپ قالمايدىغان
بۈيۈك پادىشاھ ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتى بىلەن پىرئەۋننىڭ ئۇ قىلمىشى ئۇنىڭغا پايدا بەرمىدى .بەلكى،
ﷲ تائاالنىڭ ئۇ ھۆكمى ئىجرا قىلىندى .پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدا ھاالك بولۇشى
ئەزەلدىن پۈتۈلگىنى بويىچە ئەمەلگە ئاشتى.

*******
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلھام بىلەن بىلدۈردۇقكى؛ «مۇسانى ئېمىتكىن ،ئۇنىڭ زىيانكەشلىككە
ئۇچرىشىدىن قورقساڭ ،ئۇنى (ساندۇققا سېلىپ) دەرياغا (يەنى نىل دەرياسىغا) تاشلىغىن ،ئۇنى (ھاالك
بوالرمىكىن دەپ) قورقمىغىن( ،ئۇنىڭ پىراقىدىن) قايغۇرمىغىن ،ئۇنى ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى
پەيغەمبەرلەردىن قىلىمىز»﴿ .﴾7پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مۇسانى ئاقىۋەت ئۆزلىرىگە دۈشمەن ۋە
خاپىلىق (نىڭ مەنبەسى) قىلىش ئۈچۈن (نىل دەرياسىدىن) سۈزۈۋالدى .شۈبھىسىزكى ،پىرئەۋن،
ھامان ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى﴿ .﴾8پىرئەۋننىڭ ئايالى(« :بۇ باال) ماڭا ۋە ساڭا كۆز
نۇرى( ،يەنى خۇشاللىق) بولسۇن ،ئۇنى ئۆلتۈرمەڭالر ،بەلكى ئۇ بىزگە پايدا يەتكۈزەر ياكى ئۇنى ئوغۇل
قىلىۋاالرمىز» دېدى .ھالبۇكى ،ئۇالر (پىرئەۋننىڭ ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرىنىڭ ھاالكىتىنىڭ مۇسانىڭ
قولىدابولىدىغانلىقىنى)ئۇقمايتتى﴿.﴾9

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسىغا تەدبىر قوللىنىشنىڭ ئىلھام قىلىنغانلىقى
تارىخچىالرنىڭ ئېيتىشىچە ،پىرئەۋن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئوغۇللىرىنى كۆپ ئۆلتۈرۈۋەتكەن،
بۇنىڭ بىلەن قىبتىالر (ئىسرائىل ئەۋالدىنى زور تۈركۈمدە ئۆلتۈرۈشتىن ئۇالرنىڭ ئەرلىرى قالماي) ئۇالر
((( ئەئراف سۈرىسى  137ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  59ـ ئايەت.
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قىلىدىغان جاپالىق ئىشالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىلىرىگە يۈكلىنىشتىن قورققان .ئۇالر پىرئەۋنگە :ئەگەر بۇ
ئەھۋال داۋام قىلىۋەرسە ،ئۇالرنىڭ چوڭلىرى ئۆلۈپ تۈگەيدۇ .ئوغۇللىرى ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاياللىرى
ئەرلىرى قىلىدىغان ئىشالرنى قىاللىشى مۇمكىن ئەمەس ،شۇنىڭ بىلەن ئىشالر بىزگە قالىدۇ -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن ئوغۇلالرنى بىر يىل ئۆلتۈرۈپ ،بىر يىل ئۆلتۈرمەسلىككە بۇيرۇق چىقاردى.
ھارۇن ئەلەيھىسساالم ئوغۇلالر ئۆلتۈرۈلمەيدىغان يىلى تۇغۇلدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بولسا ،ئۆلتۈرۈلىدىغان
يىلى تۇغۇلدى .پىرئەۋننىڭ بۇنىڭغا مەسئۇل قىلىنغان ئادەملىرى بار ئىدى .تۇغۇت ئانىلىرى ئايالالرنى
تەكشۈرۈپ تۇراتتى .ئۇالر كىمنىڭ ھامىلدار ئىكەنلىكىنى كۆرسە ،ئۇنى تىزىمغا ئاالتتى .ئۇنىڭ تۇغۇت
ۋاقتى بولغاندا ،ئۇنىڭغا پەقەت قىبتى ئايالالرال تۇغۇت ئانىسى بوالتتى.
ئەگەر ئۇ ئايال قىز تۇغسا ،ئۇالر ئۇنىڭغا چېقىلماي كېتەتتى .ئەگەر ئوغۇل تۇغسا ،ئەنە شۇ
قاسساپالر قوللىرىغا بىلەنگەن پىچاقالرنى ئېلىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتى .ﷲ ئۇالرنى رەسۋا قىلىۋەتسۇن!
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى مۇساغا ھامىلدار بولغاندا ،ئۇنىڭدا ھامىلدارلىقنىڭ ئاالمەتلىرى
كۆرۈلمىدى .تۇغۇت ئانىلىرى ئۇنىڭ ھامىلدار ئىكەنلىكىنى بىلەلمىدى .لېكىن ،ئۇ مۇسانى تۇغقاندا،
ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىدىن قاتتىق قورقۇپ ،ناھايىتى تىت ـ تىت بولدى ۋە بالىسىغا ئىچى بەك ئاغرىدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مېھرى چۈشۈپ قاالتتى .تەبىئىي ۋە دىنىي
جەھەتتە ئۇنى ياخشى كۆرگەن ئادەم بەختلىكتۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا مەن تەرەپتىن
بولغان مۇھەببەتنى سالدىم﴾(((.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋننىڭ ئۆيىدە تەربىيىلىنىشى
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى زىيانكەشلىككە ئۇچراشىتىن قورقۇپ ،قاتتىق تەشۋىش قىلىپ
تۇرغان چاغدا ،خۇددى ﷲ تائاال ئېيتقاندەك ،نېمە قىلىشى توغرىسىدا كۆڭلىگە ئىلھام بولدى ،دىلىغا
كەچتى ،قەلبىگە مەلۇم بولدى﴿ .مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلھام بىلەن بىلدۇردۇقكى« ،مۇسانى ئېمىتكىن،
ئۇنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىدىن قورقساڭ ،ئۇنى (ساندۇققا سېلىپ) دەرياغا (يەنى نىل دەرياسىغا)
تاشلىغىن ،ئۇنى (ھاالك بوالرمىكىن دەپ) قورقمىغىن( ،ئۇنىڭ پىراقىدىن) قايغۇرمىغىن ،ئۇنى ساڭا
چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى پەيغەمبەرلەردىن قىلىمىز»﴾.
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بۇ ئىش مۇنداق يۈز بەردى :مۇسانىڭ ئانىسىنىڭ ئۆيى نىل دەرياسىنىڭ قىرغىقىدا ئىدى .ئۇ بىر
ساندۇقنى ياسىتىپ ،ئۇنى دەريانىڭ بويىغا قويۇپ قويدى .ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئېمىتەتتى .ئەگەر
ئۇنىڭ يېنىغا بىرەر گۇمانلىق ئادەم كىرىپ قالسا ،ئۇ مۇسانى دەريانىڭ قىرغىقىغا ئېلىپ بېرىپ ،ئۇنى
ھېلىقى ساندۇققا سېلىپ ،ساندۇقنى بىر ئارغامچىغا بىلەن باغالپ دەرياغا قويۇپ بېرەتتى .بىر كۈنى
ئۇنىڭ ئۆيىگە بىر ئادەم كىردى .ئۇنىڭ مۇسانى ئۇقۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئانىسى مۇسانى ئېلىپ
بېرىپ ،يەنە شۇ ساندۇققا سېلىپ ،دەرياغا قويۇپ بېرىپ ،ساندۇقنى باغالپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالغان
ئىدى .سۇ ساندۇقنى ئېقىتىپ ئاپىرىپ پىرئەۋننىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدىن ئۆتتى ،كېنىزەكلەر ئۇنى دەريادىن
سۈزىۋېلىپ ،پىرئەۋننىڭ ئايالىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كىردى .كېنىزەكلەر ساندۇقنىڭ ئىچىدە نېمە بارلىقىنى
((( تاھا سۈرىسى  39ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

بىلەلمىگەن ھالدا ئېلىپ كېلىشتى .ئۇالر پىرئەۋننىڭ ئايالىدىن بۇرۇن ئېچىپ قويۇپ ،گەپكە قېلىشتىن
قورقۇپ ئاچمىغان ئىدى .ساندۇق ئېچىلغاندا بەك چىرايلىق ،بەك ئوماق ،ئەڭ كېلىشكەن بىر ئوغۇل باال
تۇراتتى .ئۇ ئايال بۇ بالىغا قارىغان ۋاقىتتا ،ﷲ ئۇنىڭ قەلبىگە بۇ بالىنىڭ مۇھەببىتىنى سالدى .مانا
بۇ ،ئۇ ئايالنىڭ بەختلىك بولغانلىقىدىندۇر .ﷲ بۇ ئايالنىڭ ئىززەتلىك بولۇشىنى ،ئېرىنىڭ بەتبەخت
بولۇشىنى ئىرادە قىلغان.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مۇسانى ئاقىۋەت ئۆزلىرىگە
دۈشمەن ۋە خاپىلىق (نىڭ مەنبەسى) قىلىش ئۈچۈن (نىل دەرياسىدىن) سۈزۈۋالدى﴾ مۇھەممەد ئىبنى

ئىسھاق ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتتىكى “الم” ئاقىۋەتنى بىلدۈرىدىغان “الم” بولۇپ ،ئىللەتنى بىلدۈرۈش
ئۈچۈن كەلگەن ئەمەس .چۈنكى ،ئۇالر شۇ ساندۇقنى سۈزۈۋېلىشنى ئىرادە قىلمىغان ئىدى -،دېدى.
ئايەتنىڭ تاشقى مەنىسىگە قارىساق ،ئۇنىڭ ئۇالرنىڭ سۆزىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىدە شەك يوق .لېكىن،
ئايەتنىڭ مەنىسىگە قارايدىغان بولساق“ ،الم” ئىللەت ئۈچۈن كەلگەن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
چۈنكى ئۇنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرغا دۈشمەن ۋە خاپىلىقنىڭ مەنبەسى
قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ساندۇقنى سۈزۈۋېلىشنى تەقدىر قىلدى ،بۇ ئۇالرنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن
قورققانلىقىنىڭبىمەنە،پايدىسىزئىكەنلىكىنىئىپادىلەشتە كۈچلۈك دەلىلبولىدۇ.شۇنىڭئۈچۈن،ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پىرئەۋن ،ھامان ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى﴾.

﴿پىرئەۋننىڭ ئايالى ئېيتتىكى(« :بۇ باال) ماڭا ۋە ساڭا كۆز نۇرى (يەنى خوشاللىق) بولسۇن ،ئۇنى
ئۆلتۈرمەڭالر﴾ يەنى پىرئەۋن مۇسانى كۆرگەندە ،ئۇنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ،

ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ .پىرئەۋننىڭ ئايالى يەنى مۇزاھىمنىڭ قىزى ئاسىيە مۇسا توغرىسىدا پىرئەۋن
بىلەن تاالش  -تارتىش قىلىشقا باشاليدۇ ،مۇسانى ھىمايە قىلىدۇ ،ئۇنى پىرئەۋنگە ياخشى قىلىپ
كۆرسىتىدۇ .ئاسىيە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ باال) ماڭا ۋە ساڭا كۆز نۇرى (يەنى خوشاللىق) بولسۇن﴾
پىرئەۋن مۇنداق دەيدۇ :سېنىڭ خالىغىنىڭنى دېمىسەم ،مېنىڭ ئۇنى قالدۇرغۇم يوق .ئىش ئەمەلىيەتتە
شۇنداق بولدى.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سەۋەبى بىلەن ئاسىيەنى ھىدايەت قىلدى .پىرئەۋننى مۇسانىڭ
قولى بىلەن ھاالك قىلدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەلكى ئۇ بىزگە پايدا يەتكۈزەر﴾ ھەقىقەتەن
ئاسىيەگە ئۇنىڭ پايدىسى تەگدى .ﷲ ئۇنى ئۇنىڭ دەۋىتى بىلەن ھىدايەت قىلدى .ئۇنىڭ سەۋەبى
بىلەن ئۇنى جەننەتكە ئورۇنالشتۇردى.
﴿ياكى ئۇنى ئوغۇل قىلىۋاالرمىز﴾ يەنى ئاسىيە مۇسانى باال قىلىپ بېقىۋېلىشنى نىيەت قىلدى.
چۈنكى ،ئۇنىڭ پىرئەۋندىن ئوغۇل بالىسى يوق ئىدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھالبۇكى ئۇالر
ئۇقمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇسانى سۈزۈۋېلىشى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈك ۋە نىھايەت
ھېكمەتلىرىدىن،كەسكىندەلىللەردىننېمىلەرنىئىرادەقىلغانلىقىنىبىلمەيدۇ.

*******
ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
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ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽ
مۇسانىڭ ئانىسى (مۇسانىڭ پىرئەۋننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ) ئەس ـ ھوشىنى
يوقاتتى( ،ئۇنىڭ ﷲ نىڭ بالىنى قايتۇرۇش ۋەدىسىگە) ئىشەنگۈچىلەردىن بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ
كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلمىغان بولساق ،ئۇ بالىنى ئاشكارىالپ قويغىلى تاس قالغان ئىدى﴿ .﴾10ئانىسى
مۇسانىڭ ھەمشىرىسىگە(« :خەۋەرنى ئۇقۇش ئۈچۈن) مۇساغا ئەگەشكىن» دېدى .ھەمشىرىسى مۇسانى
يىراقتىن كۆرۈپ تۇردى .ھالبۇكى ،ئۇالر (ئۇنى) تونۇمايتتى﴿( .﴾11ئۆز ئانىسى كېلىشتىن) ئىلگىرى
مۇسانى سۈت ئەمگۈزگۈچى ئايالالرنىڭ ئېمىتىشىدىن توستۇق ،مۇسانىڭ ھەمشىرىسى« :سىلەرگە مۇسانى
باقىدىغان ئوبدان بىر ئائىلىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇالر مۇسانى ئىخالس بىلەن باقىدۇ» دېدى﴿.﴾12
ئانىسىنىڭ خۇشال بولۇشى ،قايغۇرماسلىقى ۋە ﷲ نىڭ ۋەدىسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن
بىز مۇسانى ئۇنىڭغا قايتۇردۇق ،لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ﷲ نىڭ ۋەدىسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى)
بىلمەيدۇ﴿.﴾13

مۇسانىڭ ئانىسىنىڭ قاتتىق قايغۇرۇشى ۋە مۇسانىڭ ئۆز ئانىسىغا قايتۇرۇلۇشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇسانىڭ ئانىسىنىڭ ئوغلىنىڭ دەريادا ئېقىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپ ،ئەس
 ھوشىنى يوقاتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،ئەبۇئۇبەيدە ،زەھھاك ،ھەسەنبەسرى ،قەتادە ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭ كاللىسىغا پەقەت مۇسانى
ئويالشتىن باشقا ،دۇنيانىڭ ئىشلىرىدىن ھېچ ئىش كىرمەيتتى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇنىڭ ﷲ
نىڭبالىنىقايتۇرۇشۋەدىسىگە)ئىشەنگۈچىلەردىنبولۇشىئۈچۈن،ئۇنىڭكۆڭلىنىخاتىرجەمقىلمىغان
بولساق ،ئۇ بالىنى ئاشكارىالپ قويغىلى تاس قالغان ئىدى .ئانىسى مۇسانىڭ ھەمشىرىسىگە« :مۇساغا
ئەگەشكىن» دېدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇنى چىداملىق قىلىپ كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلمىغان بولسا ،قاتتىق
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غەمگە ،قايغۇ  -ھەسرەتكە چۆمگەنلىكتىن ،ئوغۇل بالىسى يوقاپ كەتكەنلىكىنى ئاشكارىالپ قويغىلى ۋە
ئۆز ھالىنى بىلدۈرۈپ قويغىلى تاس قالغان ئىدى .ئۇ سىر ساقلىيالىغۇدەك چوڭ بولغان قىزىنى بۇيرۇپ،
ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى«﴿ :مۇساغا ئەگەشكىن»﴾ يەنى مۇسانىڭ ئىزىغا چۈشكىن ،ئۇنىڭدىن خەۋەر
ئالغىن ،شەھەر ئەتراپلىرىدىن ئۇنىڭ نېمە بولغانلىقىنى ئۇققىن .مۇسانىڭ ھەمشىرىسى بۇ ئىش ئۈچۈن
ئۆيىدىن چىقتى﴿ :ئۇ مۇسانى يىراقتىن كۆرۈپ تۇردى﴾.
ئىبنى ئابباس :ئۇنى بىر ياندىن كۆرۈپ تۇردى -،دەيدۇ .مۇجاھىد :ئۇنى يىراقتىن كۆرۈپ
تۇردى -،دەيدۇ .قەتادە :خۇددى ئۇ مۇسا بىلەن كارى يوقتەك سەزدۈرمەي ئۇنىڭغا قاراشقا باشلىدى-،
دېدى.
بۇ ئىش مۇنداق ئىدى :مۇسا ئەلەيھىسساالم پىرئەۋننىڭ ئۆيىدىن ئورۇن ئالدى ،بۇ پادىشاھنىڭ
ئايالى مۇساغا ئامراق بولۇپ قالغان ۋە ئۇنى پىرئەۋننىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرىۋالغان چاغدا ،ئۇنى ئېمىتىش
ئۈچۈن ئوردىدىكى ئېنىك ئانىالرغا مۇسانى بەردى .مۇسا ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ ئەمگىلى ئۇنىمىدى .ئاندىن
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ئۇالر ئۇنى ئېمىتىشكە مۇناسىپ بىرەر ئايال تېپىلىپ قاالر دېگەن ئۈمىد بىلەن ئۇنى بازارغا ئېلىپ چىقتى.
مۇسانىڭ ھەمشىرىسى ئۇنى ئۇالرنىڭ قولىدا كۆرگەن چاغدا ،ھەقىقىي ئەھۋالنى ئاشكارىالپ قويمىدى.
ئۇالرمۇ بۇ قىزنىڭ نېمە ئىش بىلەن يۈرگەنلىكىنى سەزمىدى.
﴿(ئۆز ئانىسى كېلىشتىن) ئىلگىرى مۇسانى سۈت ئەمگۈزگۈچى ئايالالرنىڭ ئېمىتىشىدىن توستۇق﴾

يەنى ئۇنى ۋاقىتلىق ھارام قىلدۇق .بۇ ،مۇسانىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئىززەت ـ ئىكراملىق بولغانلىقى
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى ئۆز ئانىسىدىن باشقا بىرىنى ئېمىشتىن ساقلىغانلىقى ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،پاك
ۋە يۈكسەك ﷲ بۇنى ئۇنىڭ ئېمىتىلىشى ئۈچۈن ئۆز ئانىسىغا قايتۇرۇلۇشنىڭ سەۋەبى قىلغان ئىدى.
شۇنداق بولغاندا ،ئانىسى ئىلگىرىكى قورقۇنچتىن خاتىرجەم بوالتتى.

مۇسانىڭ ھەمشىرىسى ئۇالرنى (ئۇنى) ئېمىتىدىغان ئايال ئىزدەپ ھەيرانلىق ئىچىدە يۈرگەنلىكىنى
كۆرگەندە«﴿ :سىلەرگە مۇسانى ئوبدان باقىدىغان بىر ئائىلىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇالر مۇسانى ئىخالس
بىلەن باقىدۇ» دېدى﴾.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :مۇسانىڭ ھەمشىرىسى بۇ سۆزنى قىلغاندا ،ئۇالر ئۇنى تۇتۇۋېلىپ
ئۈستىدىنشىكايەتقىلدى.ئۇالرئۇنىڭغا:ئۇئائىلىدىكىلەرنىڭمۇسانىئىخالسبىلەنباقىدىغانلىقىنى،
ئۇنىڭغا كۆيۈنىدىغانلىقنى سەن نەدىن بىلىسەن؟ -دېدى .ھەمشىرىسى ئۇالرغا :ئۇالرنىڭ ئۇنى ئىخالس
بىلەنبېقىشى،ئۇنىڭغاكۆيۈنۈشىئۇالرنىڭپادىشاھنىڭخۇشاللىقىغاكۆڭۈلبۆلگەنلىكىۋەپادىشاھنىڭ
مەنپەئەتىنى كۆزلىگەنلىكىدۇر -،دېدى .ئۇالر مۇسانىڭ ھەمشىرىسىنى قويۇپ بەردى .ئۇ ،ئۇالرغا بۇ
سۆزنى قىلىش بىلەن ئۇالرنىڭ ئەزىيەت يەتكۈزىشىدىن قۇتۇلۇپ ،ئۇالر بىلەن مۇسانى ئانىسىنىڭ يېنىغا
ئېلىپ كىردى .ئانىسى مۇسانى ئېمىتىۋېدى ،مۇسا ئۇنى ئەمدى .ئۇالر بۇنىڭ بىلەن قاتتىق خۇشال
بولدى ،خۇش خەۋەر يەتكۈزگۈچى پادىشاھنىڭ ئايالىنىڭ يېنىغا قاراپ كەتتى.
ئاسىيە مۇسانىڭ ئانىسىنى چاقىرتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئىلتىپات كۆرسەتتى .ئاسىيە ئەمەلىيەتتە
ئۇنىڭ مۇسانىڭ ئانىسى ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى .بىراق مۇسانىڭ ئۇنى ئەمگەنلىكى ئۈچۈنال ئۇنىڭغا
نۇرغۇن مالالرنى بەردى .ئاندىن ئاسىيە ئۇنىڭدىن ئۆزىنىڭ ئۆيىدە تۇرۇپ ،مۇسانى ئېمىتىپ بېرىشىنى
تەلەپ قىلدى .ئانىسى ئۇنىڭ تەلىپىگە قوشۇلمىدى .ئۇ :مېنىڭ ئېرىم ۋە بالىلىرىم بار ،ھۇزۇرىڭىزدا
تۇرالمايمەن ،لېكىن سىز خالىسىڭىز ،مەن ئۇنى ئۆز ئۆيۈمدە ئېمىتىپ بېرەي -،دېدى .پىرئەۋننىڭ ئايالى
بۇ تەكلىپنى قوبۇل قىلدى .ئاسىيە مۇسانىڭ ئانىسىغا (بالىنى ئېمىتىش ھەققى ئۈچۈن) ھەدىيەلەر،
كىيىم  -كېچەكلەر ۋە نۇرغۇن ياخشى نەرسىلەرنى بەردى .مۇسانىڭ ئانىسى ئوغلى بىلەن رازى ۋە
مەمنۇن بولغان ھالدا ئۆيىگە قايتىپ كەلدى.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇنىڭ قورقۇنچىنى ،ئىززەت ـ ئابروي ۋە دۇنيانىڭ رىزقىغا چۆمۈلگەن،
خاتىرجەم ھالەتكە ئۆزگەرتىپ بەردى .پېشكەللىككە يولۇقۇپ ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلغۇچىلىك بولغان ۋاقىت
پەقەت ئازغىنا ۋاقىت ،يەنى بىر كېچە  -كۈندۈز ياكى شۇنچىلىك بولغان ئىدى (بۇنى ﷲ تائاال
بىلگۈچىدۇر) ئىشالر قول ئىلكىدە بولغان ﷲ پاكتۇر ،ﷲ نېمىنى خالىسا شۇ بولىدۇ ،نېمىنى خالىمىسا
شۇ بولمايدۇ .ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان كىشىگە ﷲ ھەر قانداق غەم ،ھەر قانداق قىيىنچىلىقتىن
كېيىن چىقىش يولى بېرىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئانىسىنىڭ خۇشال بولۇشى ،قايغۇرماسلىقى ۋە
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ﷲ نىڭ ۋەدىسىنىڭ ھەق ئىكەنىلكىنى بىلىشى ئۈچۈن بىز مۇسانى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بەردۇق﴾ .يەنى
مۇسانىڭ ئانىسىغا مۇسانى قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقى ،ئۇنى پەيغەمبەرلەردىن قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا
قىلغان ۋەدىسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇسانى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بەردى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئانىسىغا قايتۇرۇپ بېرىلگەن ۋاقىتتا ،ئانىسى ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبەرلىرىدىن بىرى بولىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈردى ۋە ئۇنى ئۇنىڭ تەبىئىتىگە ۋە شەرىئەتكە ئۇيغۇن
ھالداتەربىيىلەشكەتىرىشتى.
ﷲتائاالمۇنداقدەيدۇ﴿:لېكىنئىنسانالرنىڭتولىسى(ﷲنىڭۋەدىسىنىڭھەقلىقئىكەنلىكىنى)
بىلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئىشلىرىنىڭ ھۆكمىنى ،ئۇ ئىشالرنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىنى ،ئۇ ئىشالرغا

ﷲ تائاالنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەدھىيەگە اليىق ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ .ئادەملەر ياقتۇرمايدىغان بىرەر
ئىش يۈز بېرىپ قېلىشى ۋە شۇ ئىشتا ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ،ئەمما
ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر؛ سىلەر بىرە نەرسىنى ياقتۇرۇشىڭالر مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن
زىيانلىقتۇر﴾((( ۋە مۇنداق دەيدۇ﴿ :چۈنكى ،سىلەر ياقتۇرمايدىغان بىرەر ئىشتا ﷲ كۆپ خەيرىيەتلەرنى
پەيدا قىلىشى مۇمكىن﴾(((.

*******
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مۇسا ئۆسۈپ يېتىلگەندە ،ئەقلى توشقاندا ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىكنى ۋە ئىلىمنى ئاتا قىلدۇق،
بىز ياخشىالرغا مۇشۇنداق مۇكاپات بېرىمىز﴿ .﴾14مۇسا شەھەر ئاھالىسىدىن ھېچ كىشىنى كۆرگىلى
بولمايدىغان بىر ۋاقىتتا (يەنى چۈشلۈك ئۇيقىدىكى چاغدا) شەھەرگە كىردى ،ئۇ شەھەردە ئىككى
كىشىنىڭ ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى كۆردى( .ئۇرۇشۇۋاتقانالردىن) بىرى ئۆز قەۋمىدىن بولسا ،يەنە بىرى ئۇنىڭ
دۈشمىنى ئىدى .ئۆز قەۋمىدىن بولغان ئادەم دۈشمىنىگە قارشى ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىدى .مۇسا ئۇنى
مۇشت بىلەن بىرنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويدى .مۇسا ئېيتتى« :بۇ شەيتاننىڭ ئىشىدۇر ،شۈبھىسىزكى،
شەيتان ئازدۇرغۇچى ئاشكارا دۈشمەندۇر»﴿ .﴾15مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مەن ھەقىقەتەن ئۆزەمگە
زۇلۇم قىلدىم .ماڭا مەغپىرەت قىلغىن» .ﷲ ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلدى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾16مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا (مەغپىرەت
((( بەقەرە سۈرىسى  216ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلغانلىق) نېمىتىڭ سەۋەبى بىلەن مەن ھەرگىز گۇناھكارالرغا ياردەمچى بولمايمەن»﴿.﴾17

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبتىالردىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىقى
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنىڭ باش تەرىپىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ ئۆسۈپ
يېتىلىپ ،ئەقلىگە توشقاندا ،ﷲ ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىكنى ۋە ئىلىمنى ئاتا قىلغانلىقىنى بايان قىلدى.
﴿بىز ياخشىالرغا مۇشۇنداق مۇكاپات بېرىمىز﴾ ئاندىن ﷲ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر قىبتىنى ئۆلتۈرۈپ
قويغان ئىشىنىڭ ئۇنىڭ مىسىر دىيارىدىن چىقىپ ،مەديەن شەھىرىگە بېرىشىغا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا
بەلگىلىگەن پەيغەمبەرلىككە ۋە ﷲ بىلەن سۆزلىشىش شەرىپىگە يېتىشنىڭ سەۋەبى ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا شەھەر ئاھالىسىدىن ھېچ كىشىنى كۆرگىلى بولمايدىغان بىر
ۋاقىتتا (يەنى چۈشلۈك ئۇيقۇدىكى چاغدا) شەھەرگە كىردى﴾ ئىبنى جۇرەيج ئەتا خۇراسانىيدىن ئىبنى
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ۋاقىت شام بىلەن خۇپتەننىڭ ئارىسىدىكى ۋاقىت
ئىدى.
ئىبنى مۇنكەدىر ئەتا ئىبنى يەساردىن ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇ ۋاقىت چىڭقى چۈش ۋاقتى ئىدى .سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،سۇددى ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
﴿ئۇ شەھەردە ئىككى كىشىنىڭ ئۇرۇشۇۋاتقانلىنى كۆردى﴾ يەنى ئۇالر بىر  -بىرى بىلەن تاكاللىشىپ
ئۇرۇشۇۋاتاتتى(﴿ .ئۇرۇشۇۋاتقانالردىن) بىرى ئۆز قەۋمىدىن بولسا ،يەنە بىرى ئۇنىڭ دۈشمىنى ئىدى﴾
ئىبنى ئابباس ،قەتادە ،سۇددى ۋە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق :ئۇالرنىڭ بىرى ئىسرائىل ،يەنە بىرى قىبتى
ئىدى -،دېدى .ئىسرائىلدىن بولغان ئادەم مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن دۈشمىنىگە قارشى ياردەم تەلەپ
قىلدى .مۇسا كىشىلەر كۆرمەيدىغان پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ قىبتىنى ئۇردى.
﴿مۇسا ئۇنى مۇشت بىلەن بىرنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويدى﴾ يەنى ئۇنىڭ ئەجىلى توشقان بولۇپ،
بىر مۇشت بىلەنال ئۆلدى﴿ .مۇسا ئېيتتى« :بۇ شەيتاننىڭ ئىشىدۇر ،شۈبھىسىزكى ،شەيتان ئازدۇرغۇچى
ئاشكارا دۈشمەندۇر» .مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مەن ھەقىقەتەن ئۆزەمگە زۇلۇم قىلدىم .ماڭا
مەغپىرەت قىلغىن» .ﷲ ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلدى .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر.
ناھايىتى مېھرىباندۇر .مۇسا ئېيتتى« :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا قىلغان نېمىتىڭ سەۋەبى بىلەن﴾ يەنى
مېنى ئابرويلۇق ،ئەزىز ۋە نېمەتدار قىلغانلىقىڭ سەۋەبى بىلەن ﴿مەن ھەرگىز گۇناھكارالرغا ياردەمچى
بولمايمەن»﴾ يەنى ساڭا كاپىر بولغان ۋە بۇيرۇقىڭغا خىالپلىق قىلغانالرغا ياردەم قىلمايمەن.

*******
ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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مۇسا ئەتىسى ئەتىگەندە قورقۇنچ ئىچىدە ئەتراپىغا قاراپ شەھەر ئارىالپ يۈرەتتى ،ناگاھان
تۈنۈگۈن ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىگەن ئادەم (بىر قىبتى بىلەن ئۇرۇشۇپ تۇرغان ھالدا) مۇسادىن يەنە ياردەم
تىلىدى ،مۇسا ئۇنىڭغا« :سەن ھەقىقەتەن ئاشكارا گۇمراھ ئىكەنسەن» دېدى﴿ .﴾18مۇسا ئىككىسىنىڭ
(ئورتاق) دۈشمىنى بولغان ئادەم (يەنى قىبتى)گە قول ئۇزاتماقچى بولغاندا ،ياردەم تىلىگەن ئادەم« :ئى
مۇسا! سەن تۈنۈگۈن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرگەندەك مېنى ئۆلتۈرمەكچىمۇسەن ،سەن زېمىندا تۈزىگۈچىلەردىن
بولۇشنى خالىماي ،پەقەت زومىگەر بولۇشنىال خااليسەن» دېدى﴿.﴾19

ئۆلگۈچىنىڭ سىرىنىڭ پاش بولۇشى
ﷲ مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :مۇسا ئۇ قىبتىنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپ،
ئەتىسى ئەتىگەندە ﴿قورقۇنچ ئىچىدە ئەتراپىغا قاراپ شەھەر ئارىالپ يۈرەتتى﴾ يەنى بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى
نېمە بوالركىن دەپ ،ئۇيان  -بۇيانغا قاراپ شەھەرنى ئارىالپ يۈرەتتى .ئۇ كوچىالرنىڭ بىرىگە كەلگەندە،
تۈنۈگۈن قىبتىغا قارشى ئۆزىدىن ياردەم سورىغان ئادەمنىڭ يەنە بىر قىبتى بىلەن ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى
كۆردى .مۇسا ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتسا ،ئۇ مۇسانى قىبتىغا قارشى ياردەم بېرىشكە توۋلىدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى﴿ :سەن ھەقىقەتەن ئاشكارا گۇمراھ ئىكەنسەن﴾ يەنى ئاشكارا
ئازغۇن ،يامان ئىشنى كۆپ قىلىدىغان ئادەم ئىكەنسەن .ئاندىن مۇسا ئۇ قىبتىغا قول سالماقچى
بولدى.
ئىسرائىللىك ئۇ ئادەم مۇسانىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ،زەئىپلىكى
ۋە خاتاالشقانلىقى ئۈچۈن ،مۇسانى چوقۇم ئۆزىنى ئۇرغىلى كەلدى دەپ ئويالپ ،ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن
مۇنداق دېدى«﴿ :ئى مۇسا! سەن تۈنۈگۈن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرگەندەك مېنى ئۆلتۈرمەكچىمۇ سەن؟»﴾ بۇ
ۋەقەنى پەقەت ئۇنىڭ بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمال بىلەتتى .ئۇنى ئاڭلىغان قىبتى ئۇنى ئېسىدە چىڭ
تۇتۇپ ،پىرئەۋننىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا بۇ خەۋەنى يەتكۈزدى .بۇنى بىلگەن پىرئەۋننىڭ
غەزىپى تاشتى ۋە مۇسانى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنى نەدىن بولسا تۇتۇپ كېلىش ئۈچۈن
(ئۇنىڭ ئارقىسىدىن) ئادەم ئەۋەتتى.
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ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇ
بىر ئادەم شەھەرنىڭ يىراق يېرىدىن ئالدىراپ كېلىپ« :ئى مۇسا! شۈبھىسىزكى ،كاتتىالر سېنى
ئۆلتۈرۈشنى مەسلىھەت قىلىشىۋاتىدۇ( ،شەھەردىن دەرھال) چىقىپ كەتكىن ،مەن ئەلۋەتتە ساڭا سادىق
كىشىلەردىنمەن»دېدى﴿﴾20
﴿بىر ئادەم كەلدى﴾ ﷲ بۇ ئادەمنى “بىر ئەر كىشى” دەپ سۈپەتلىدى .چۈنكى ،ئۇ مۇسانى
تۇتقىلى ماڭغانالرنىڭ يولىدىن ماڭماي ،ئۇنىڭدىن يېقىنراق بولغان باشقا بىر يول بىلەن مېڭىپ،

قەسەس سۈرىسى

مۇسانىڭ يېنىغا بۇرۇن يېتىپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى :ئى مۇسا! ﴿شۈبھىسىزكى ،كاتتىالر سېنى
ئۆلتۈرۈشنى مەسلىھەت قىلىشىۋاتىدۇ (شەھەردىن دەرھال) چىقىپ كەتكىن ،مەن ئەلۋەتتە ساڭا سادىق
كىشىلەردىنمەن﴾.

*******
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
مۇسا قورقۇنچ ئىچىدە ئەتراپقا باققان ھالدا شەھەردىن چىقتى ،ئۇ« :ئى پەرۋەردىگارىم! مېنى
زالىم قەۋمدىن قۇتقۇزغىن» دېدى﴿ .﴾21ئۇ مەديەن تەرەپكە يۈزلەنگەن چاغدا« :پەرۋەردىگارىم مېنى
توغرا يولغا يېتەكلىشى مۇمكىن» دېدى﴿ .﴾22مۇسا مەديەندىكى بىر بۇالقنىڭ يېنىغا كەلگەندە
(ماللىرىنى) سۇغىرىۋاتقان بىر توپ كىشىلەرنى كۆردى .ئۇالردىن باشقا يەنە (قويلىرىنى سۇدىن) توسۇپ
تۇرغان ئىككى ئايالنى كۆردى .مۇسا ئۇالرغا« :سىلەرگە نېمە بولدى؟ (يەنى قويلىرىڭالرنى سۇدىن
توسۇپ تۇرۇپسىلەرغۇ؟)» دېدى ،ئۇالر« :پادىچىالر قويلىرىنى سۇغىرىپ بولغاندىن كېيىن ،ئاندىن بىز
سۇغىرىمىز ،ئاتىمىز بولسا ياشىنىپ قالغان بوۋايدۇر» دېدى﴿ .﴾23مۇسا ئۇالرنىڭ قويلىرىنى سۇغۇرۇپ
بەردى ،ئاندىن ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ (بىر دەرەخنىڭ) سايىسىگە بېرىپ (ئولتۇرۇپ)« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا
رىزىقتىن نېمىنىال بەرسەڭ ،مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا موھتاج» دېدى﴿.﴾24

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مەديەن شەھىرىگە بېرىشى ۋە ئۇنىڭ ئىككى
ئايالنىڭ قويلىرىنى سۇغىرىپ بېرىشى
ئۇ ئادەم مۇسا ئەلەيھىسساالمغا پىرئەۋن ۋە دۆلەت بېشىدىكى كىشىلەرنىڭ مۇسانى ئۆلتۈرۈش
ئۈچۈن يىغىلىپ مەسلىھەت قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلغاندا ،مۇسا مىسىردىن ئۆزى يالغۇز چىقىپ كەتتى.
بۇ ئۇنىڭ يۈرىكىنى ئەزمىدى .بەلكى ،ئۇ غايىبتىن بولغان خاتىرجەملىك ،نېمەت ۋە بىر باشقۇرۇشنىڭ
ئىچىدە ئىدى.
﴿مۇسا قورقۇنچ ئىچىدە ئەتراپىغا باققان ھالدا شەھەردىن چىقتى﴾ يەنى ئەتراپىنى كۆزەتكەن ھالدا
چىقتى ﴿ئۇ« :ئى پەرۋەردىگارىم! مېنى زالىم قەۋمدىن قۇتقۇزغىن» دېدى﴾ يەنى پىرئەۋندىن ۋە ئۇنىڭ
تەۋەسىدىكى كاتتىالردىن قۇتقۇزغىن -،دېدى .ئېيتىلىشىچە ،پاك ۋە يۈكسەك ﷲ مۇساغا بىر ئاتلىق
پەرىشتىنى ئەۋەتكەن .پەرىشتە ئۇنىڭغا يول باشلىغان ئىكەن .بۇنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
﴿ئۇ مەديەن تەرەپكە يۈزلەنگەن چاغدا﴾ يەنى چوڭ يولنى بويالپ مەديەن تەرەپكە يول ئالغاندا ،ئۇ
بۇنىڭدىن خۇشال بولۇپ«﴿ :پەرۋەردىگارىم مېنى توغرا يولغان يېتەكلىشى مۇمكىن» دېدى﴾ يەنى ئەڭ
توغرا يولغا يېتەكلىشى مۇمكىن -،دېدى .ئەمەلىيەتتە ﷲ شۇنداق قىلدى .ﷲ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى
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دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە توغرا يولغا باشلىدى .ئۇنى ھىدايەت تاپقۇچى ۋە توغرا يولغا يېتەكلىگۈچى قىلدى.
﴿مۇسا مەديەندىكى بىر بۇالقنىڭ يېنىغا كەلگەندە﴾ يەنى ئۇ مەديەنگە يېتىپ بېرىپ ،پادىچىالر
قويلىرىنى سۇغىرىدىغان بىر بۇالقنىڭ يېنىغا كەلگەندە(﴿ ،ماللىرىنى) سۇغۇرىۋاتقان بىر توپ كىشىلەرنى
كۆردى﴾ يەنى قويلىرىنى سۇغىرىۋاتقان بىر جامائەنى كۆردى.
﴿ئۇالردىن باشقا يەنە (قويلىرىنى سۇدىن) توسۇپ تۇرغان ئىككى ئايالنى كۆردى﴾ يەنى ئۇ ئىككى
ئايال قويلىرىنى ئەنە شۇ پادىچىالر بىلەن ئارىلىشىپ بۇالق بويىغا بېرىپ قالسا ،ئۆزلىرىنىڭ ئۇالردىن
ئازار يېيىشىدىن قورقۇپ توسۇپ تۇراتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى ئايالنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالرغا
ئىچى ئاغرىپ ياردەم قىلغۇسى كەلدى.
﴿مۇسا ئۇالرغا« :سىلەرگە نېمە بولدى؟ (يەنى قويلىرىڭالرنى سۇدىن توسۇپ تۇرىسىلەرغۇ)»
دېدى﴾ يەنى پادىچىالر بىلەن بۇالق بويىغا بارماسلىقىڭالرنىڭ سەۋەبى نېمە؟ ﴿ئۇالر« :پادىچىالر
قويلىرىنى سۇغىرىپ بولغاندىن كېيىن ،ئاندىن بىز سۇغىرىمىز ئاتىمىز بولسا ياشىنىپ قالغان بوۋايدۇر»
دېدى﴾ يەنى ئاۋۇالر بۇالقنى بوشاتمىغىچە ،بىزگە قويلىرىمىزنى سۇغىرىش نۆۋىتى كەلمەيدۇ.

مانا بۇ ،سەن كۆرۈپ تۇرغاندەك قويلىرىمىزنى توسۇپ تۇرۇشىمىزنىڭ سەۋەبىدۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا ئۇالرنىڭ قويلىرىنى سۇغىرىپ بەردى ،ئاندىن ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ
(بىر دەرەخنىڭ) سايىسىگە بېرىپ (ئولتۇرۇپ)« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا رىزىقتىن نېمىنىال بەرسەڭ ،مەن
ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا موھتاج» دېدى﴾.
ئەتا ئىبنى سائىب مۇنداق دەيدۇ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم﴿ :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا رىزىقتىن نېمىنىال
بەرسەڭ ،مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا موھتاج﴾ دېگەننى ئۇ ئايالالرنىڭ بىرىگە ئاڭلىتىپ تۇرۇپ دېدى.

*******
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ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ئۇالرنىڭ (يەنى ئۇ ئىككى ئايالنىڭ) بىرى مۇسانىڭ يېنىغا ئۇياتچانلىق بىلەن مېڭىپ كېلىپ:
«(قويلىرىمىزنى)سۇغىرىپبەرگەنلىكىڭنىڭھەققىنىبېرىشئۈچۈنئاتامسېنىراستالچاقىرىدۇ»دېدى.
مۇسا ئۇنىڭ (يەنى شۇئەيبنىڭ) قېشىغا كېلىپ ئەھۋالنى ھېكايە قىلىپ بەردى ،شۇئەيب« :قورقمىغىن،
زالىم قەۋمدىن قۇتۇلدۇڭ» دېدى﴿ .﴾25ئۇالرنىڭ (يەنى ئايالالرنىڭ) بىرى ئېيتتى« :ئى ئاتا ،ئۇنى سەن
ئىشلەتكىن ،بۇ سەن ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر ،كۈچلۈك ،ئىشەنچلىكتۇر»﴿ .﴾26ئۇ (يەنى
شۇئەيب) ئېيتتى« :ماڭا سەككىز يىل ئىشلەپ بېرىشىڭ بەدىلىگە ساڭا بۇ ئىككى قىزىمنىڭ بىرىنى

قەسەس سۈرىسى

بېرىشنى خااليمەن ،ئەگەر ئون يىلنى توشقۇزۇۋەتسەڭ (ئۇمۇ) ئىختىيارىڭ( ،ئون يىلنى شەرت قىلىپ)
سېنى مۇشەققەتكە سېلىپ قويۇشنى خالىمايمەن ،خۇدا خالىسا ،مېنىڭ ياخشى ئادەم ئىكەنلىكىمنى
بايقايسەن»﴿ .﴾27مۇسا ئېيتتى« :بۇ ئىككىمىزنىڭ ئارىمىزدىكى توختامدۇر ،ئىككى مۇددەت (يەنى
سەككىز يىل بىلەن ئون يىل) نىڭ قايسىسىنى توشقۇزسام توشقۇزاي ،ماڭا ئارتۇقچە تەلەپ قويۇشقا
بولمايدۇ ،ﷲ بىزنىڭ سۆزىمىزگە گۇۋاھتۇر»﴿.﴾28

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئىككى ئايالنىڭ ئاتىسىنىڭ ئالدىغا كېلىشى ۋە
قوي بېقىپ بېرىش بەدىلىگە ئۇنىڭ ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىگە ئۆيلەنمەكچى
بولغانلىقى
بۇ ئىككى ئايال قويلىرىنى ھەيدەپ ،ئاتىسىنىڭ يېنىغا تېزال قايتىپ كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ئاتىسى
ئۇالرنىڭ تېز قايتىپ كەلگەنلىكىنىڭ سەۋەبىنى بىلەلمەي ،ئۇالردىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى سورىدى.
ئۇالر ئاتىسىغا بىر ئادەمنىڭ ئۆزلىرىگە ياردەم قىلغانلىقىنى سۆزلەپ بەردى .ئاتىسى ئىككى قىزنىڭ
بىرىنى ئۇ كىشىنى چاقىرىپ كېلىشكە ئەۋەتتى﴿ .ئۇالرنىڭ (يەنى ئۇ ئىككى ئايالنىڭ) بىرى مۇسانىڭ
يېنىغا ئۇياتچانلىق بىلەن مېڭىپ كېلىپ﴾ يەنى ھۆر ئايالالردەك (ھۆر ئايالالر ھىجاب ئىچىدە يۈرەتتى)
مېڭىپ كەلدى .مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىندى :ئۇ قىز ئىچ كىيىمىنى مۇسادىن يوشۇرغان ھالدا مېڭىپ كەلدى .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەمرى ئىبنى
مەيمۇنەدىن ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ قىز يۈزىنى كىيىمى بىلەن توسقان ھالدا
ئۇياتچانلىق بىلەن مېڭىپ كەلدى ،ئۇ توال گەپ قىلىدىغان ۋە توال ماڭىدىغان ئايالالردىن ئەمەس
ئىدى.
﴿«(قويلىرىمىزنى) سۇغىرىپ بەرگەنلىكىڭنىڭ ھەققىنى بېرىش ئۈچۈن ئاتام سېنى راستال
چاقىرىدۇ» دېدى﴾ ئۇ قىز ناھايىتى ئەدەب بىلەن سۆزلىدى .مۇسانىڭ شەكلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن،

ئۇنى ئاتىسىنىڭ يېنىغا ھېچقانداق سەۋەبسىز چاقىرمىدى .بەلكى ئۇ مۇنداق دېدى :قويلىرىمىزنى
سۇغىرىپ بەرگەنلىكىڭنىڭ ھەققىنى بېرىش ئۈچۈن ئاتام سېنى راستىنال چاقىرىدۇ ،يەنى قويلىرىمىزنى
سۇغىرىپ بەرگەنلىكىڭ ئۈچۈن ،ئۇ ساڭا ھەق بېرىدۇ.
﴿مۇسا ئۇنىڭ (يەنى شۇئەيبنىڭ) قېشىغا كېلىپ ئەھۋالىنى ھېكايە قىلىپ بەردى﴾ يەنى ئۇنىڭغا
نېمە ئىش بولغانلىقىنى ،يۇرتىدىن نېمە سەۋەبتىن چىققانلىقىنى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ
بەردى.
﴿شۇئەيب« :قورقمىغىن ،زالىم قەۋمدىن قۇتۇلدۇڭ» دېدى﴾ ئۇ مۇساغا :كۆڭلۈڭنى خاتىرجەم ۋە
خۇشال تۇتقىن .سەن ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ مەملىكىتىدىن چىقىپ كەتتىڭ ،ئۇالرنىڭ بىزنىڭ يۇرتىمىزغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىش ھەققى يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن ﴿زالىم قەۋمىدىن قۇتۇلدۇڭ﴾ دېدى.

﴿ئۇالرنىڭ (يەنى ئايالالرنىڭ) بىرى ئېيتتى« :ئى ئاتا! ئۇنى سەن ئىشلەتكىن ،بۇ سەن
ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر ،كۈچلۈك ،ئىشەنچىلىكتۇر»﴾ يەنى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ

ئىككى قىزىنىڭ بىرى شۇنداق دېدى .ئېيتىلىشىچە :ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى چاقىرغىلى بارغان قىزى
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ئىكەن .ئۇ ئاتىسىغا﴿ :ئى ئاتا! سەن ئۇنى ئىشلەتكىن﴾ يەنى بۇ قويالرنى بېقىش ئۈچۈن ئىشلەتكىن-،
دېدى .ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس ،شۇرەيھ قازى ،ئەبۇمالىك ،قەتادە ،مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە بىر
قانچە كىشىلەر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ قىز«﴿ :بۇ سەن ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر ،كۈچلۈك،
ئىشەنچىلىكتۇر»﴾ دېگەن چاغدا ،ئاتىسى ئۇ قىزدىن :سەن بۇنى نەدىن بىلدىڭ؟ -دەپ سورىدى .قىز
ئاتىسىغا مۇنداق دېدى :ئۇ ھەقىقەتەن ئون ئەر كىشى ئاران كۆتىرىدىغان تاشنى يالغۇز كۆتەردى .شەك
ـ شۈبھىسىزكى ،مەن ئۇنىڭ ئالدىدا يول باشالپ ماڭغان ئىدىم ،ئۇ ماڭا :ئارقامدىن مېڭىڭ ،ئەگەر مەن
يولدىن ئېزىپ قالغۇدەك بولسام ،ئالدى تەرىپىمگە تاش ئېتىڭ ،مەن بۇنىڭ بىلەن ماڭىدىغان يولنىڭ
قايسى ئىكەنلىكىنى بىلىۋالىمەن -،دېدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دەيدۇ :بۇرۇن ئۆتكەنلەردىن ئەڭ پاراسەتلىك ئىنسانالر
ئۈچتۇر؛ بىرىنچىسى ،ئەبۇبەكرىدۇر .ئۇ ئۆمەرگە (ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا قايىل
قىلىشتا) ئۆز پاراسىتىنى كۆرسەتكەن ئىدى .ئىككىنچىسى ،يۈسۈف ئەلەيھىسساالمنىڭ خوجايىنىدۇر.
ئۇ ئايالىغا﴿ :ئۇنى ياخشى كۈتكىن﴾ دېگەن ئىدى .ئۈچىنچىسى ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەمراھىدۇر .ئۇ﴿ :ئى ئاتا! سەن ئۇنى ئىشلەتكىن ،بۇ سەن ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر،
كۈچلۈك ،ئىشەنچىلىكتۇر﴾ دېگەن -،دېدى.
شۇئەيب ئەلەيھىسساالم﴿ :ماڭا سەككىز يىل ئىشلەپ بېرىشىڭ بەدىلىگە ساڭا بۇ ئىككى قىزىمنىڭ
بىرىنى بېرىشنى خااليمەن ،ئەگەر ئون يىلنى توشقۇزىۋەتسەڭ (ئۇمۇ) ئىختىيارىڭ﴾ دېدى .يەنى بۇ

ياشىنىپ قالغان بوۋاي مۇسادىن ئۇنىڭ قويلىرىنى بېقىپ بېرىش بەدىلىگە بۇ ئىككى قىزنىڭ بىرىنى
ئۇنىڭغا بېرىدىغانلىقىنى شەرت قىلدى .ئۇ مۇساغا :قويۇمنى سەككىز يىل بېقىپ بەرگىن ،ئەگەر يەنە
ئىككى يىلنى قوشۇپ بېقىۋەتسەڭ ،ئۇمۇ سېنىڭ ئىختىيارىڭ ،بىراق ماڭا سەككىز يىل يېتەرلىكتۇر-،
دېدى.

﴿(ئون يىلنى شەرت قىلىپ) سېنى مۇشەققەتكە سېلىپ قويۇشنى خالىمايمەن ،ﷲ خالىسا ،مېنىڭ
ياخشى ئادەم ئىكەنلىكىمنى بايقايسەن﴾ يەنى ئون يىلنى شەرت قىلىپ ساڭا جاپا سالمايمەن ،ئەزىيەت

يەتكۈزمەيمەن ،سەن بىلەن تاالشمايمەن .ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿مۇسا ئېيتتى« :بۇ ئىككىمىزنىڭ ئارىمىزدىكى توختامدۇر ،ئىككى مۇددەت (يەنى سەككىز يىل بىلەن
ئون يىل) نىڭ قايسىسىنى توشقۇزسام توشقۇزاي ،ماڭا ئارتۇقچە تەلەپ قويۇشقا بولمايدۇ .ﷲ بىزنىڭ
سۆزىمىزگە گۇۋاھتۇر﴾ يەنى مۇسا ھەقىقەتەن قېيناتىسىغا :ئىش سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسۇن ،مېنى
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سەككىز يىل ئىشلەتكىن ،ئەگەر مەن ئون يىلنى توشقۇزىۋەتسەم ،ئۇ مېنىڭ ئىختىيارىم بولسۇن ،مەن
قاچان ئۇ ئىككى مۇددەتنىڭ ئازراقىنى ئادا قىلسام ،ساڭا بەرگەن ۋەدەمدىن قۇتۇلىمەن ۋە ئارىمىزدىكى
شەرتتىن چىقىمەن -،دېدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ﴿ :ئىككى مۇددەت (يەنى سەككىز يىل بىلەن ئون
يىل) نىڭ قايسىسىنى توشقۇزسام توشقۇزاي ،ماڭا ئارتۇقچە تەلەپ قويۇشقا بولمايدۇ﴾ يەنى ماڭا گۇناھ
بولمايدۇ .گەرچە كامىل توشقۇزۇش رۇخسەت يولى بىلەن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ يەنە بىر تەرەپتىن تاشقى
دەلىل بىلەن ئېيتقاندا ئەۋزەلدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :مىنادىن) ئالدىراپ ئىككى كۈندە قايتقان ئادەمگىمۇ ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ( ،تەخىر قىلىپ قايتقان ئادەمگىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ)﴾((( ھەمزە ئىبنى ئەمرى ئەسلەمىي
((( بەقەرە سۈرىسى  203ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

روزىنى كۆپ تۇتىدىغان ئادەم ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سەپەردە روزا تۇتۇش ھەققىدە
سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :خالىساڭ روزا تۇتقىن ،خالىساڭ تۇتمىغىن» دەپ جاۋاب بەرگەن
ئىدى .ئەسلىدە روزا تۇتۇش (باشقا دەلىلگە ئاساسالنغاندا) ئەۋزەل بولسىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا رۇخسەت يولىنى كۆرسىتىپ قويغان ئىدى .بۇ ئايەت ۋە ھەدىس مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چوقۇم
ئىككى مۇددەتنىڭ كامىلراقىنى ،تولۇقراقىنى ئادا قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىلدۇر.
ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھىرە ئەھلىدىن بىر
يەھۇدىي مەندىن :مۇسا ئىككى مۇددەتنىڭ قايسىسىنى تاماملىدى؟ -دەپ سورىدى .مەن :بىلمەيمەن،
ئەرەب ئالىمىنىڭ يېنىغا بېرىپ سوراپ باقاي -،دېدىم .ئاندىن ئىبنى ئابباسنىڭ يېنىغا كېلىپ،
ئۇنىڭدىن سورىدىم .ئۇ :مۇسا ئىككى مۇددەتنىڭ ئۇزاقراقىنى ۋە ياخشىراقىنى تاماملىدى ،ئەگەر ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى بىر ئىشنى قىلىمەن دېسە ،ئۇنى قىلىدۇ» دېدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
مۇسا (ئۆز ئارا كېلىشكەن) مۇددەتنى (يەنى كېلىشكەن مۇددەتنىڭ تولۇقراقى بولغان ئون يىلنى)
توشقۇزغاندىن كېيىن ئايالىنى ئېلىپ (مىسىرغا قاراپ) يولغا چىقتى ،ئۇ تۇر تېغى تەرىپىدە ئوت كۆردى،
ئۇ ئايالىغا« :شۈبھىسىزكى ،مەن (يىراقتىن) ئوت كۆردۈم ،ئۇ يەردىن مەن سىلەرگە بىر خەۋەر ئېلىپ
كېلەي ،يا سىلەرنىڭ ئىسسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئوتتىن بىر پارچە چوغ ئېلىپ كېلەي» دېدى (مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئوتنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ ئوت ئەمەس نۇر ئىكەنلىكىنى بىلدى)﴿ .﴾29مۇسا
ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە ۋادىنىڭ ئوڭ تەرىپىنىڭ گىرۋىكىگە توغرا كېلىدىغان مۇبارەك جايدىكى دەرەخ
تەرەپتىن (مۇنداق) نىدا ئاڭالندى« :ئى مۇسا( ،ساڭا سۆز قىلىۋاتقان) مەن ،ھەقىقەتەن ،ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ دۇرمەن﴿ .﴾30سەن ھاساڭنى تاشلىغىن» .مۇسا ھاسىسىنىڭ گويا ئەجدىھادەك تېز
ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنىكۆرگەندەئارقىسىغابۇرۇلۇپقاچتى،كەينىگەقارىمىدى(،نىداقىلىندىكى)«ئى
مۇسا! ئالدىڭغا ماڭغىن ،قورقمىغىن ،سەن ھەقىقەتەن (قۇرقۇنچتىن) ئەمىن بولغۇچىالردىنسەن﴿.﴾31
قولۇڭنى قوينۇڭغا سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز (بىر پارچە ئايدەك پارالپ) ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ،
قورقۇنچنى دەپئى قىلىش ئۈچۈن ،قولۇڭنى يىغىۋالغىن (يەنى قوينۇڭغا سېلىۋالغىن) ،بۇ ئىككىسى
پىرئەۋنگە (ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ) چوڭلىرىغا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن پاكىتتۇر ،ئۇالر ھەقىقەتەن
(بىزنىڭ ئىتائىتىمىزدىن چىققۇچى) پاسىق قەۋم ئىدى»﴿.﴾32
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مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مىسىرغا قايتىشى ۋە ئۇنىڭ يول ئۈستىدە
پەيغەمبەرلىككە ۋە مۆجىزىلەرگە سازاۋەر بولۇشى
ئىلگىرىكى ئايەتتە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى مۇددەتنىڭ تولۇقراقىنى ،مۇكەممەلرەكىنى ۋە
ياخشىراقىنى توشقۇزغانلىقى بايان قىلىندى .بۇنى ھەم بۇ ئايەتتىنمۇ چۈشىنىشكە بولىدۇ .چۈنكى ،ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا مۇددەتنى توشقۇزغاندىن كېيىن﴾ يەنى ئىككى مۇددەتنىڭ تولۇقراقىنى
تاماملىغاندىن كېيىن﴿ .ئايالىنى ئېلىپ (مىسىرغا قاراپ) يولغا چىقتى﴾ تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ:
مۇسا يۇرتىنى ۋە ئۇرۇق  -تۇغقانلىرىنى سېغىندى ،ئاندىن ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىدىن
يوشۇرۇن ھالدا زىيارەت قىلىشقا بەل باغلىدى .ئۇ ئايالىنى ۋە قېيناتىسى بەرگەن قويالرنى ئېلىپ
يامغۇرلۇق ،قاراڭغۇ ،سۇغۇق بىر كېچىدە يولغا چىقتى .ئۇ بىر جايغا چۈشكۈن قىلدى .ئۇ ھەر قېتىم
(ئىسىنىش ئۈچۈن) ئوت ياقسا ،ئوت تۇتاشقىلى ئۇنىمىدى .مۇسا بۇنىڭدىن ھەيران قالدى .شۇنداق
تۇرغاندا ﴿ئۇ تۇر تېغى تەرىپىدە ئوت كۆردى﴾ يەنى ئۇ يىراقتا ئوتنىڭ يورۇپ تۇرغانلىقىنى كۆردى.
﴿ئۇ ئايالىغا ئېيتتى :شۈبھىسىزكى ،مەن (يىراقتىن) ئوت كۆردۈم ،سىلەر ساقالپ تۇرۇڭالر﴾ يەنى
مەن ئوتنىڭ يېنىغا بېرىپ كەلگۈچە ،سىلەر بۇ يەردە كۈتۈپ تۇرۇڭالر﴿ .مەن سىلەرگە بىر خەۋەر ئېلىپ
كېلەي﴾ مۇسانىڭ بۇنداق دېيىشىدىكى سەۋەب ،چۈنكى ،ئۇ چۆلدە يولدىن ئېزىپ كەتكەن ئىدى﴿ .يا
سىلەرنىڭ ئىسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئوتتىن بىر پارچە چوغ ئېلىپ كېلەي﴾ ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا

ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە ۋادىنىڭ ئوڭ تەرىپىنىڭ گىرۋىكىگە توغرا كېلىدىغان مۇبارەك جايدىكى دەرەخ
تەرەپتىن مۇنداق نىدا ئاڭالندى﴾ يەنى ۋادىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە يېقىن كېلىدىغان غەربىي تاغ تەرەپتىن

نىدا ئاڭالندى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بىز غەربىي تاغنىڭ بىر تەرىپىدە مۇساغا
ۋەھىي نازىل قىلغىنىمىزدا سەن يوق ئىدىڭ﴾((( بۇ شۇنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتىكى ،مۇسا ئوتنى كۆزلەپ
قىبلە تەرەپكە ماڭغان ئىدى .غەربىي تاغ ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدا ئىدى .ئوت بولسا ،ۋادىغا يېقىن يەردىكى
تاغنىڭ ئېتىكىدىكى بىر تۈپ يېشىل دەرەختە كۆيۈپ تۇراتتى .مۇسا ئوتتىن ھەيران بولۇپ توختىدى.
پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا﴿ :ۋادىنىڭ ئوڭ تەرىپىنىڭ گىرۋىكىگە توغرا كېلىدىغان مۇبارەك جايدىكى دەرەخ
تەرەپتىن﴾ نىدا قىلدى.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى مۇسا! (ساڭا سۆز قىلىۋاتقان) مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ دۇرمەن»﴾ يەنى ساڭا خىتاب قىلىۋاتقان ،ساڭا سۆزلەۋاتقان زات  -ئالەملەرنىڭ
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پەرۋەردىگارىدۇر .ئۇ خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچ پەرۋەردىگار يوقتۇر .ﷲ ئۆز زاتىدا ،سۈپەتلىرىدە ،سۆزلىرىدە ۋە ئىشلىرىدا مەخلۇقاتالرغا
ئوخشاپ قېلىشتىن ئۈستۈندۇر ،ئۇلۇغ ۋە پاكتۇر.
﴿سەن ھاساڭنى تاشلىغىن﴾ يەنى قولۇڭدىكى ھاسىنى تاشلىغىن .ﷲ تۆۋەندىكى ئايىتىدە
مۇسانى قولىدىكى نەرسىنىڭ ھاسا ئىكەنلىكىگە ئىقرار قىلدۇرغان ئىدى﴿ :ئى مۇسا! ئوڭ قولۇڭدىكى
نېمە ئۇ؟ مۇسا ئېيتتى« :ئۇ مېنىڭ ھاسام ،ئۇنىڭغا تايىنىمەن ،ئۇنىڭ بىلەن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ
((( قەسەس سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

بېرىمەن ،ئۇنىڭدا مېنىڭ يەنە باشقا ئېھتىياجلىرىممۇ بار»﴾((( ئايەتنىڭ مەنىسى :سەن بىلىدىغان بۇ
(((
ھاساڭنى ﴿(يەرگە) تاشلىغىن﴾﴿ ،مۇسا ئۇنى تاشلىۋېدى ،ئۇ ناگاھان مېڭىۋاتقان بىر يىالنغا ئايالندى﴾
مۇسا ئۆزىگە گەپ قىلىۋاتقان .خىتاب قىلىۋاتقان (زاتنىڭ بىرەر نەرسىگە “ۋۇجۇدقا كەل” دەپال ۋۇجۇدقا
كەلتۈرەلەيدىغان) ﷲ ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى.
بۇ ھەقتە تاھا سۈرىسىدە سۆزلەنگەن ئىدى .ﷲ تائاال بۇ يەردىمۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا
ھاسىسىنىڭ گويا ئەجدىھادەك تېز ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقنى كۆرگەندە ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ قاچتى﴾ يەنى ئۇ

ناھايىتى چوڭ ،تۆت پۇتى ناھايىتى توم ،ئاغزى كاماردەك چوڭ ،قوزۇق ۋە ئېغىز چىشلىرى ناھايىتى
يۇقىرى ئاۋازدا غۇچۇراليدىغان ،ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بىر مەخلۇق بولۇپ ،ئۇنىڭ ھەرىكىتى ناھايىتى
تېز ئىدى .ئەگەر ئۇ ئۇچرىغان قۇرام تاشنى يۇتۇپ تاشلىسا ،تاش ئۇنىڭ ئېغىزىدا دۇمىالپ خۇددى
تاغدىن جىلغىغا قۇرام تاش دومالپ چۈشىۋاتقاندەك گۈلدۈر قاراس چىقىرىدىغان ھالەتتە ۋەھشىي ئىدى.
شۇ ۋاقىتتا مۇسا ﴿ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ قاچتى ،كەينىگە قارىمىدى﴾ يەنى ئۇ ئارقىسىغا قاراپ سالمىدى،
چۈنكى ،ئىنساننىڭ تەبىئىتى ئۇنىڭدىن شۈركىنەتتى .ﷲ تائاال مۇساغا«﴿ :ئى مۇسا! ئالدىڭغا ماڭغىن،
قورقمىغىن ،سەن ھەقىقەتەن (قورقۇنچتىن) ئەمىن بولغۇچىالردىن سەن﴾ دېگەن چاغدا ،ئۇ ئارقىسىغا
يېنىپ ،ئىلگىرىكى جايغا كېلىپ توختىدى .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :قولۇڭنى قوينۇڭغا
سالغىن ،ئۇ ھېچقانداق ئىللەتسىز ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ﴾ يەنى قولۇڭنى قولتۇقىڭغا سېلىپ ،ئاندىن ئۇنى
چىقارساڭ ،ئۇ گويا چاقماق چاققان چاغدىكى بىر پارچە پارالق نۇردەك نۇر چېچىپ چىقىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئىللەتسىز﴾ يەنى ھېچقانداق بىر كېسەلنىڭ ئاالمىتى
يوق بولغان ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قورقۇنچنى دەپئى قىلىش ئۈچۈن ،قولۇڭنى
يىغىۋالغىن﴾ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىرەر نەرسىدىن قورقسا ،قورقۇنچنى كەتكۈزۈۋېتىش ئۈچۈن قولىنى
كۆكرىكىنىڭ ئۈستىگە يىغىۋېلىشقا بۇيرۇلدى .ئەگەر ئۇ شۇنداق قىلسا ،ئۆزىدىكى قورقۇنچ كېتەتتى.
بېرەر ئادەم بۇ ئۇسۇلنى پەيغەمبەرگە ئىقتىدا قىلغان ئاساستا ئىشلىتىپ قولىنى كۆكسىگە قويسا ،ﷲ
خالىسا ئۇنىڭ قورقۇنچىسى تۈگىشى ياكى پەسىيىشى مۇمكىن .ﷲ تائاالغا ئىشەنچ قىلىشىمىز الزىم.
﴿بۇ ئىككىسى پىرئەۋنگە (ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ) چوڭلىرىغا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن
پاكىتتۇر﴾ يەنى ھاسىسىنى تاشلىسا ،ئۇنىڭ مېڭىۋاتقان بىر يىالنغا ئايلىنىشى ،قولىنى قوينىغا سالسا،

ئىللەتسىز ئاپئاق بولۇپ چىقىشى پەيغەمبەرنى تاللىغۇچى ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ۋە بۇ
(ئادەتتىن تاشقىرى ئىش قولىدا يۈز بەرگەن) كىشىنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان
كەسكىن ۋە ئوچۇق ئىككى دەلىلدۇر (بۇالر پىرئەۋنگە ،ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرىغا ۋە ئۇالرغا
ئەگەشكۈچىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن كەسكىن دەلىلدۇر)﴿ .ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى﴾
يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان ،ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە ۋە دىنىغا ئاسىيلىق قىلغان
كىشىلەرئىدى.

*******
((( تاھا سۈرىسى  18 - 17ـ ئايەتلەر.
((( تاھا سۈرىسى - 19ـ  20ـ ئايەتلەر.
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ﯖﯗﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مەن ھەقىقەتەن ئۇالردىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇم ،شۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشىدىن قورقىمەن﴿ .﴾33قېرىندىشىم ھارۇننىڭ تىلى مېنىڭدىن راۋاندۇر،
ئۇنى مەن بىلەن (پەيغەمبەرلىكىمنى) تەستىقاليدىغان ياردەمچى قىلىپ ئەۋەتكىن ،مەن ھەقىقەتەن
ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن قورقىمەن»﴿ .﴾34ﷲ ئېيتتى« :قېرىندىشىڭ ئارقىلىق سېنى
كۈچەيتىمىز ،ئىككىڭالرنى غالىب قىلىمىز ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئىككىڭالرغا زىيانكەشلىك قىاللمايدۇ،
سىلەر ئىككىڭالر ۋە ئىككىڭالرغا ئەگەشكەنلەر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئارقىلىق غەلىبە قىلىسىلەر»﴿.﴾35

مۇسانىڭ اﷲ تائاالدىن قېرىندىشى ھارۇننى ئۆزىگە ياردەمچى قىلىپ
بېرىشىنى سورىشى ۋە ئۇنىڭ تىلىكىنىڭ ئىجابەت قىلىنىشى
مۇسا پەقەت پىرئەۋننىڭ قەھرىدىن قورقۇپ مىسىردىن قېچىپ چىققان ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنى

پىرئەۋنگە دەۋەتچى بولۇپ بېرىشقا بۇيرۇغاندا﴿ :مۇسا ئېيتتى« :پەرۋرەدىگارىم! مەن ھەقىقەتەن
ئۇالردىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇم»﴾ يەنى ئەنە شۇ قىبتىنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇم .ئەگەر مېنى
كۆرسە﴿ ،ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈپ قويىشىدىن قورقىمەن .قېرىندىشىم ھارۇننىڭ تىلى مېنىڭدىن
راۋاندۇر﴾ بۇ ئىش مۇنداق ئىدى :مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى سۆزلەشتە ئېغىر ئىدى .بۇنىڭ سەۋەبى،

ئۇ كىچىك ۋاقتىدا ئالدىغا بىر تال چوغ بىلەن بىر تال خورمىنى تالالشقا قويۇلغاندا ،ئۇ چوغنى ئېلىپ
ئېغىزىغا سالغان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ تىلى سۆزلەشتە ئېغىر بولۇپ قالدى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :تىلىمدىن كېكەچلىكنى كۆتۈرۈۋەتكىن .ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشەنسۇن.
ماڭا ئائىلەمدىن قېرىندىشىم ھارۇننى ياردەمچى قىلىپ بەرگىن .ئۇنىڭ بىلەن مېنى تېخىمۇ كۈچەيتكىن.
مېنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن﴾((( يەنى سەن مېنى بۇيرۇغان بۇ بۈيۈك ئىشتا ،پەيغەمبەرلىكنى ۋە
دەۋەتنى بۇ ھاكاۋۇر ،زالىم ،ھەقكە قارشى پادىشاھقا يەتكۈزۈش يوللىرىدىكى ئېغىرچىلىقالرغا بەرداشلىق
بېرىشتە ،ئۇ ماڭا ھەمنەپەس بولىدۇ.
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شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قېرىندىشىم ھارۇننىڭ تىلى مېنىڭدىن راۋاندۇر ،ئۇنى
مەن بىلەن (پەيغەمبەرلىكىمنى) تەستىقاليدىغان ياردەمچى قىلىپ ئەۋەتكىن﴾ يەنى ئۇنى سۆزلىرىمنى

ۋە ﷲ تائاالدىن يەتكۈزگەن خەۋرىمنى تەستىقاليدىغان ،دەۋىتىمنى قولاليدىغان ياردەمچى ۋەزىر
قىلىپ ئەۋەتكىن .چۈنكى ،ئىنسانالرغا ئىككى ئادەمنىڭ يەتكۈزگەن خەۋىرى بىر ئادەمنىڭ يەتكۈزگەن
خەۋىرىگە قارىغاندا بەكرەك تەسىر قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەن ھەقىقەتەن
ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن قورقىمەن﴾.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەيغەمبەرلىكىمنى) تەستىقاليدىغان ياردەمچى قىلىپ
((( تاھا سۈرىسى  32 - 27ـ ئايەتكىچە.

قەسەس سۈرىسى

ئەۋەتكىن﴾ يەنى ئۇ مېنىڭ ئۇالرغا قىلغان سۆزلىرىمنى ئۇالرغا بايان قىلىپ بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇ مەندىن
ئۇالر چۈشىنەلمىگەن نەرسىلەرنى چۈشىنىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالم ياردەمچى تەلەپ قىلغاندا ،ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :قېرىندىشىڭ ئارقىلىق سېنى كۈچەيتىمىز﴾ يەنى (پەيغەمبەر بولۇشىنى تەلەپ قىلغان)
قېرىندىشىڭبىلەنسېنىڭپەيغەمبەرلىكىڭنىكۈچەيتىمىز،دەۋىتىڭنىغەلىبىلىكقىلىمىز.
بۇ ھەقتە يەنە بىر ئايەتتە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى مۇسا! سېنىڭ سورىغان نەرسىلىرىڭ
ساڭا بېرىلدى﴾((( ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا بىز مەرھەمەت قىلىپ قېرىندىشى ھارۇننى
پەيغەمبەر قىلىپ بەردۇق﴾((( شۇنىڭ ئۈچۈن بەزى سەلەپلەر :ھېچكىممۇ مۇسا ئەلەيھىسساالم قېرىندىشىغا
ياردەم قىلغاندەك ياردەم قىلغان ئەمەس .مۇسا ئۇنىڭغا شاپائەت تىلىدى -،دەيدۇ .ﷲ ئۇنى مۇسا
بىلەن پەيغەمبەر ۋە ئەلچى قىلىپ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىگە ئەۋەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ مۇسا
ھەققىدە مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :مۇسا ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئابرويلۇق ئىدى﴾(((.
﴿ئىككىڭالرنى غالىب قىلىمىز﴾ يەنى يېڭىلمەس پاكىت قىلىمىز﴿ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىز بىلەن ئىككىڭالرغا زىيانكەشلىك قىاللمايدۇ﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىككىڭالرنىڭ

تەبلىغقىلغانلىقىڭالرسەۋەبىبىلەنئۇالرنىڭسىلەرگەزىيانكەشلىكقىلىشىغاھېچيولقويۇلمايدۇ.ﷲ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ
ھەممىسىنى يەتكۈزگىن ،ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ ،ﷲ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن.
ﷲ سېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) ﷲ نىڭ ئەمر -
پەرمانلىرىنى يەتكۈزىدۇ ،ﷲ دىن قورقىدۇ ،ﷲ دىن باشقا ھېچ كىشىدىن قورقمايدۇ( .ئى مۇھەممەد!
سەنمۇ ﷲ دىن غەيرىدىن قورقماسلىقتا شۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكىن) ﷲ (ھەمىشە ئىشالردىن
ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر﴾((( يەنى ﷲ ياردەم قىلىشقا ،قولالشقا ،قۇۋۋەتلەشكە يېتەرلىكتۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ دۇنيا  -ئاخىرەتتىكى غەلىبىنىڭ مۇسا بىلەن ھارۇن ئۈچۈن ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر ئۈچۈن
بولىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ئىككىڭالر ۋە ئىككىڭالرغا ئەگەشكەنلەر
غەلىبەقىلىسىلەر﴾.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزدا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم
چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾((( ۋە يەنە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتى دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾(((.

*******
((( تاھا سۈرىسى  36ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  69ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  67ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  39ـ ئايەت.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  51ـ ئايەت.
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ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶ
مۇسا ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن مۆجىزىلىرىمىزنى ئېلىپ كەلگەندە ،ئۇالر« :بۇ ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان
سېھىردۇر ،بىزنىڭ ئاتا – بوۋىلىرىمىزنىڭ (زامانىدا) بۇنداق نەرسىلەرنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىمىغان
ئىدۇق» دېدى﴿ .﴾36مۇسا ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم ،ئۆزىنىڭ دەرگاھىدىن كىمنىڭ ھىدايەت ئېلىپ
كەلگەنلىكىنى ،ئاخىرەتنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىگە كىمنىڭ ئىگە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ ،زالىمالر
(يەنى ﷲ غا يالغاننى چاپلىغۇچى فاجىرالر) چوقۇم مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدۇ»﴿.﴾37

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمى ئالدىدىكى ئەھۋالى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن قېرىندىشى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋن ۋە
ئۇنىڭ دۆلەت ئەربابلىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۆزلىرىگە ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن ،ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە
بىرلىكىنى ئېتىراپ قىلىش ،ﷲ تائاالنىڭ ئەمر  -پەرمانلىرىغا ئەگىشىش ھەققىدىكى دەۋىتىنىڭ راست
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان مۇستەھكەم دەلىللەرنى ،غالىب مۆجىزىلەرنى پىرئەۋنگە تەڭلىگەنلىكىنى
خەۋەر قىلىدۇ .پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ دۆلەت ئەربابلىرى بۇنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن ،ئۇنىڭ ﷲ
تەرىپىدىن ئىكەنلىكىگە جەزم قىلغان ۋە ئىشەنگەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقى ھەددىدىن ئېشىپ،
ھەق بىلەن قارشىلىشىشقا ،بوھتان چاپالشقا بۇرۇلۇپ كەتتى .ئەنە شۇ ئۇالرنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى
ۋە ھەقكە ئەگىشىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر ،ئۇالر﴿ :بۇ ئويدۇرۇپ چىقىلغان سېھىردۇر﴾
دېدى .يەنى ياساپ چىقىلغان سېھىردۇر .ئۇالر مۇساغا ھىيلە  -مىكىر ،يۈز  -ئابروي بىلەن قارشى
چىقماقچى بولدى .بۇ قىلمىشلىرىنىڭ ئۇالرغا قىلچە پايدىسى بولمىدى.
﴿بىزنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنىڭ (زامانىدا) بۇنداق نەرسىلەرنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىمىغان ئىدۇق﴾

يەنى ئۇالر :ھېچ شېرىكى بولمىغان يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىش دېگەن بۇنداق ئىشنىڭ
بارلىقىنى ئاڭلىمىغان ئىدۇق .بىز ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن بىرەر ئادەمنىڭ بۇ دىندا ئىكەنلىكىنى كۆرمىدۇق،
بىز پەقەت كىشىلەرنىڭ ﷲ غا باشقا ئىالھالرنى شېرىك قىلغانلىقىنى بىلىمىز -،دېيىشتى.
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مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىم ئۆزىنىڭ دەرگاھىدىن كىمنىڭ
ھىدايەت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ،ئاخىرەتنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىگە كىمنىڭ ئىگە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان
بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ مەن ياكى سىلەردىن كىمنىڭ ھىدايەت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ.

كەلگۈسىدەئارىمىزدائادىلھۆكۈمچىقىرىدۇۋەكىمنىڭياردەمگە،زەپەرگەۋەقولالشقائېرىشىدىغانلىقىنىمۇ
ئوبدان بىلىدۇ﴿ .ئۇالر چوقۇم مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگۈچىلەر
ئاقىۋەتتەغەلىبەقازىنالمايدۇ.

*******

قەسەس سۈرىسى

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣ
پىرئەۋن ئېيتتى« :ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن باشقا يەنە بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن .ئى
ھامان ،مېنىڭ ئۈچۈن پىششىق خىش پىشۇرۇپ ئېگىز بىر بىنا سالغىن ،مەن مۇسانىڭ ئىالھىنى كۆرۈشۈم
مۇمكىن ،مەن ھەقىقەتەن ئۇنى (ئاسماندا بىر پەرۋەردىگار بار دېگەن دەۋاسىدا) يالغانچىالردىن گۇمان
قىلىمەن»﴿ .﴾38پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى (مىسىر) زېمىنىدا زۇلۇم قىلىپ (ئىمان ئېيتىشقا) بويۇنتاۋلىق
قىلدى .ئۇالر ئۆزلىرىنى بىز تەرەپكە قايتۇرۇلمايمىز (يەنى قىيامەت ۋە قايتا تىرىلىش يوق ،ھېساب
ئېلىنىشمۇ ،جازاغا تارتىلىشمۇ يوق) دەپ گۇمان قىلدى﴿ .﴾39بىز پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى
جازالىدۇق ،ئۇالرنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتۇق (يەنى ئۇالرنى دېڭىزدا غەرق قىلىۋەتتۇق ،ئۇالردىن بىر ئادەممۇ
ساق قالغىنى يوق)( ،ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا (ئىبرەت كۆزى بىلەن)
قارىغىن﴿ .﴾40ئۇالرنى بىز دوزاخقا ئۈندەيدىغان پېشۋاالر قىلدۇق (يەنى ئۇالرنى بىز دۇنيادا گۇمراھالر
ئەگىشىدىغان كۇفرىنىڭ باشلىقلىرى قىلدۇق) ،قىيامەت كۈنى ئۇالر ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ (يەنى
قىيامەت كۈنى ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان مەدەتكار بولمايدۇ)﴿ .﴾41ئۇالرغا بۇ دۇنيادا لەنەتنى
ئەگەشتۈردۇق (يەنى ئۇالرغا بۇ دۇنيادا ﷲ ،پەرىشتىلەر ۋە مۆمىنلەر لەنەت ئوقۇيدۇ) ،قىيامەت كۈنى
ئۇالر ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنغۇچىالردۇر﴿.﴾42

پىرئەۋننىڭ چوڭچىلىق قىلىشى ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى
ﷲ پىرئەۋننىڭ كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ،چېكىدىن ئاشقانلىقى ۋە ئۆزىنى ئىالھ قىلىپ كۆرسىتىشتە
يالغاننى توقۇپ چىققانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال پىرئەۋنگە لەنەت قىلسۇن! ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن قەۋمىنى گوللىغانلىقتىن ،قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلدى﴾((( چۈنكى،
ئۇ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئىالھ ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقا چاقىرغاندا ،ئۇالر ئەقلىنىڭ كاملىقى ۋە زېھنىنىڭ
ئاجىزلىقىدىن ئۇنى قوبۇل قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ«﴿ :ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن باشقا يەنە بىر
ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن»﴾ دېدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇ
سېھىرگەرلىرىنى ،ئەسكەرلىرىنى ،تەۋەلىرىنى) توپلىدى ھەم نىدا قىلىپ ،دېدى« :مەن سىلەرنىڭ
بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن» .ﷲ ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن جازالىدى .شەك -
شۈبھىسىزكى ،ﷲ دىن قورقىدىغانالر بۇنىڭدىن ئىبرەت ئالىدۇ﴾(((.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  26 - 23ـ ئايەت.
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يەنى ئۇ قەۋمىنى يىغىپ ،ئۇالرغا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ئىالھ دەۋاسىدىكى سۆزىنى ئوچۇق قىلدى.
ئۇالر قۇالق سالغان ۋە ئىتائەت قىلغان ھالدا ،ئۇنىڭ ئىالھلىق دەۋاسىنى قوبۇل قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ﷲ ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئالدى ۋە باشقىالر ئۈچۈن ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئىبرەت ئېلىشقا تېگىشلىك
قىلدى .تېخى پىرئەۋن بۇ سۆزىنى مۇساغا قارىتىپ مۇنداق دېگەن ئىدى«﴿ :ئەگەر مەندىن غەيرىنى
ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولساڭ ،سېنى چوقۇم زىندانغا تاشاليمەن»﴾(((.
﴿ئى ھامان! مېنىڭ ئۈچۈن پىششىق خىش پىشۇرۇپ ئېگىز بىر بىنا سالغىن ،مەن مۇسانىڭ
ئىالھىنى كۆرۈشۈم مۇمكىن﴾ يەنى پىرئەۋن ئۆزىنىڭ ۋەزىرى ،تەۋەسىدىكىلەرنى باشقۇرغۇچى ،دۆلەت

مەسلىھەتچىسى ھاماننى ئۆزى ئۈچۈن پىششىق خىش پىشۇرۇپ ،ناھايىتى ئېگىز ۋە يۈكسەك بىر قەسىر
سېلىشقابۇيرۇدى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن (ۋەزىرى ھامانغا)« :ئى ھامان! ماڭا بىر ئېگىز بىنا
سالغىن ،ئۇنىڭ بىلەن مەن دەرۋازىالرغا -ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىغا يېتىشىم مۇمكىن ،شۇنىڭ بىلەن مەن
مۇسانىڭ ئىالھىنى كۆرەي ،مەن ھەقىقەتەن مۇسانى يالغانچى دەپ گۇمان قىلىمەن» دېدى .پىرئەۋنگە
ئۇنىڭ يامان ئەمەلى شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى .پىرئەۋن (گۇمراھلىقى تۈپەيلىدىن ھىدايەت)
يولىدىن مەنئىي قىلىندى .پىرئەۋننىڭ ھىيلە  -مىكرى پەقەت بىكاردۇر﴾(((.

شۇنىڭ بىلەن ،پىرئەۋن دۇنيادا ئەڭ ئېگىز قەسىرنى بىنا قىلدى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇ پەقەت
تەۋەسىدىكىلەرگە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋندىن باشقا بىر ئىالھنىڭ بارلىقىغا قىلغان دەۋىتىدە
يالغانچى قىلىپ كۆرستىشنى ئىرادە قىلغان ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ﴿ :مەن ھەقىقەتەن ئۇنى
يالغانچىالردىن گۇمان قىلىمەن﴾ دېدى .يەنى ئۇنىڭ مەندىن باشقا بىر پەرۋەردىگار بار دېگەن دەۋاسىدا
يالغانچى دەپ گۇمان قىلىمەن.
پىرئەۋن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىپ
ئەمەس ،بەلكى ،ئۇ ياراتقۇچى ﷲ تائاالنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايتتى .ئۇ مۇنداق دېگەن
ئىدى﴿ :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دېگەن نېمە؟﴾(((﴿ ،ئەگەر مەندىن غەيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان
بولساڭ ،سېنى چوقۇم زىندانغا تاشاليمەن﴾﴿ .ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن باشقا يەنە بىر ئىالھنىڭ
بارلىقىنىبىلمەيمەن﴾.

﴿پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى (مىسىر) زېمىنىدا زۇلۇم قىلىپ (ئىمان ئېيتىشقا) بويۇنتاۋلىق قىلدى.
ئۇالر ئۆزلىرىنى بىز تەرەپكە قايتۇرۇلمايمىز (يەنى قىيامەت ۋە قايتا تىرىلىش يوق ،ھېساب ئېلىشنىمۇ جازا
تارتىلىشمۇ يوق) دەپ گۇمان قىلدى﴾ يەنى ئۇالر زۇلۇم قىلىشتا ۋە زومىگەرلىكتە چېكىدىن ئاشتى .مىسىر
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زېمىنىدا كۆپ بۇزغۇنچىلىق قىلدى .قىيامەت بولمايدۇ دەپ ئېتىقاد قىلدى﴿ .پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا قاتتىق
ئازابنى نازىل قىلدى .پەرۋەردىگارىڭ (بەندىلەرنى ئەلۋەتتە كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ
بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى جازالىدۇق ،ئۇالرنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتۇق﴾
يەنى بىز ئۇالرنى بىر ئەتىگەندىال دېڭىزغا غەرق قىلىۋەتتۇق ،ئۇالردىن ھېچبىرى ساق قالمىدى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  37 - 36ـ ئايەتلەر.
((( شۇئەرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فەجر سۈرىسى  13ـ  14ـ ئايەتلەر.

قەسەس سۈرىسى

﴿(ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا (ئىبرەت كۆزى بىلەن) قارىغىن.
ئۇالرنى بىز دوزاخقا ئۈندەيدىغان پېشىۋاالر قىلدۇق﴾ يەنى زالىمالرغا ئەگەشكەنلەر ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار

قىلىشتا ۋە ياراتقۇچىنى تونىماسلىقتا ئۇالرنىڭ يولىنى تۇتقانالر ئۈچۈن ئۇالرنى دوزاخقا باشلىغۇچىالر
قىلدۇق﴿ .قىيامەت كۈنى ئۇالر ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا بولغان دۇنيادىكى خارلىق
ئاخىرەتنىڭئازابىغائۇلىنىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرغا ھېچ ياردەم قىلغۇچى
بولمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرغا بۇ دۇنيادا لەنەتنى ئەگەشتۈردۇق (يەنى ئۇالرغا بۇ دۇنيادا ﷲ ،پەرىشتىلەر
ۋە مۆمىنلەر لەنەت ئوقۇيدۇ﴾ يەنى ﷲ پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشكەن مۆمىن بەندىلىرىنىڭ تىلى
بىلەن ئۇالرغا ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھى پىرئەۋنگە لەنەت ياغدۇرۇشنى بەلگىلىدى .ئۇالر دۇنيادا
پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق لەنەتكە ئۇچرىغۇچىالردىن بولۇپال
قالماستىن ،شۇنداقال﴿ :قىيامەت كۈنى ئۇالر ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنغۇچىالردۇر﴾.
قەتادە :بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر بۇ دۇنيادىمۇ ،قىيامەت كۈنىدىمۇ لەنەتكە ئۇچرايدۇ،
ئۇالرغا بېرىلگەن (ئىككىال دۇنيا لەنەتكە ئۇچراشتىن ئىبارەت) بۇ سوۋغا نېمىدېگەن يامان!﴾((( دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ -،دېدى.

*******
ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴ
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﴿.﴾43

اﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئىنئام قىلغان نېمەتلىرىنىڭ بايانى
ﷲ ئۆزىنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،سۆھبەتدېشى مۇساغا (ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
ئەڭ ئەۋزەل مەرھەمەت ۋە ساالم بولسۇن!) پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن،
تەۋراتنى نازىل قىلغانلىقىدىن ئىبارەت ئىنئامنى خەۋەر قىلىدۇ.
﴿(نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە لۇتنىڭ قەۋمى قاتارلىق) بىز ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك
قىلغاندىن كېيىن﴾ يەنى تەۋراتنى نازىل قىلغاندىن كېيىن ،بىرەر ئۈممەتنى ئومۇميۈزلۈك جازالىمىدى،

بەلكى مۆمىنلەرنى ﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان مۇشرىكالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرۇدى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  99ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پىرئەۋن ھەم ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىلەر ۋە شەھەرلىرى دۈم
كۆمتۈرۈۋېتىلگەنلەر (يەنى لۇت قەۋمى) خاتا ئىشالرنى قىلدى .ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئاسىيلىق قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى ﷲ قاتتىق جازالىدى﴾(((﴿ ،كىشىلەر (يەنى بەنى ئىسرائىل)
نىڭ دىللىرىغا (ھەقىقەتنى كۆرىدىغان) نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر
كورلۇقتىن ،گۇمراھلىقتىن قۇتۇلسۇن ئۈچۈن ،دىللىرىنى يورىتىدىغان نۇر  -تەۋراتنى بەردۇق .ئۇالرغا
رەھمەت قىلىپ ھەقكە ھىدايەت قىلدۇق ،يەنى ياخشى ئەمەل قىلىشقا تەۋراتتا يول كۆرسەتتۇق.
﴿ئۇالر ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن﴾ يەنى ئىنسانالر تەۋراتتىن ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن ،ئۇنىڭ
سەۋەبى بىلەن توغرا يول تاپسۇن ﴿دەپ ،مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
(ئى مۇھەممەد!) بىز غەربىي تاغنىڭ بىر تەرىپىدە مۇساغا ۋەھى نازىل قىلغىنىمىزدا سەن يوق
ئىدىڭ( ،بۇنى) ئۆز كۆزۈڭ بىلەنمۇ كۆرمىگەن ئىدىڭ﴿ .﴾44لېكىن بىز نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ياراتتۇق،
ئۇالرنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولدى ،سەن مەديەن ئاھالىسىنىڭ ئىچىدە ئۇالرغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت
قىلىپ تۇرغۇچى بولغىنىڭ يوق ،لېكىن بىز (سېنى ئۇالردىن باشقا بىر قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ)
ئەۋەتتۇق﴿ .﴾45بىز تۇر تېغىنىڭ بىر تەرىپىدە (مۇساغا) سۆز قىلغىنىمىزدا سەن يوق ئىدىڭ ،لېكىن بۇ
سەندىن ئىلگىرى ھېچبىر ئاگاھالندۇرغۇچى كەلمىگەن قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ۋەز ـ
نەسىھەت ئېلىشى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان رەھمەتتۇر﴿ .﴾46ئۇالرنىڭ 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)﴿.﴾47
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كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ
دەلىلىگە بۇراش توغرىسىدا
ﷲتائاالبۇئايەتتە كىشىلەرنىڭ دىققىتىنىمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىڭپەيغەمبەرلىكىنىڭ دەلىل
ـ پاكىتىغا بۇرايدۇ .چۈنكى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم غەيىبتىن بېرىلگەن خەۋەرنى ئاڭلىغۇچىدۇر .گويا
((( ھاققە سۈرىسى  10 - 9ـ ئايەتلەر.

قەسەس سۈرىسى

ئىلگىرى بولغان ئىشالرنى ئۆز كۆزى بىلەن ھازىر كۆرۈپ تۇرغاندەك ھېس قىلىپ ،غەيىبتىن خەۋەر
بېرىدۇ .ھالبۇكى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ساۋاتسىز بىر ئادەم بولۇپ ،كىتاب ئوقۇشنى بىلمەيتتى .ئۇ
ئوقۇشنى ۋە يېزىشنى بىلمەيدىغان قەۋم ئارىسىدا چوڭ بولغان ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ھەزرىتى مەريەم
ۋە مەريەمگە يۈز بەرگەن غەيىب ئىشالر ھەققىدىمۇ خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەريەمنى ئۇالرنىڭ
قايسىسى تەربىيىسىگە ئېلىش (مەسىلىسىدە چەك تاشالش يۈزىسىدىن) قەلەملىرىنى (سۇغا) تاشلىغان
چاغدا ،سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ( .مەريەم كىمنىڭ تەربىيىسىدە بولۇشىنى) ئۆز ئارا جاڭجال
قىلىشقانلىرىدا سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ﴾((( يەنى شۇ ئىشالرنىڭ ئۈستىدە سەن يوق ئىدىڭ.
لېكىن ،ﷲ ئۇنى ساڭا ۋەھىي قىلدى.
شۇنداقال ﷲ نۇھ ۋە ئۇنىڭ قەۋمى (ﷲ تائاالنىڭ نۇھنى قۇتقۇزۇشى ،قەۋمىنى سۇدا غەرق
قىلىشى) ھەققىدە قىلغان خەۋىرىنى ئۇ بىلمەيتتى .ئاندىن ﷲ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئەنە
شۇ (قىسسە) غەيبكە ئائىت خەۋەرلەردىندۇر .ساڭا ئۇنى ۋەھىي قىلدۇق ،سەن ۋە سېنىڭ قەۋمىڭ
بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۇنى بىلمەيتتىڭالر ،سەۋر قىلغىن ،شۈبھىسىزكى ،ياخشى ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا
مەنسۇپتۇر﴾(((.
ﷲ بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدا يەنە مۇنداق دېدى﴿ :مانا بۇالر (ئاھالىسىنى بىز ھاالك قىلغان)
يۇرتالرنىڭ خەۋەرلىرىدۇر .ساڭا (ۋەھىي ئارقىلىق) بايان قىلىمىز﴾((( ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بېشىدىن ئاخىرىغىچە ،يەنى ﷲ نىڭ ئۇنىڭغا ۋەھىي قىلىشى ،ۋە
ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىشنىڭ قانداق باشالنغانلىقى ھەققىدە خەۋەر قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ:

﴿(ئى مۇھەممەد!) بىز غەربىي تاغنىڭ بىر تەرىپىدە مۇساغا ۋەھىي نازىل قىلغىنىمىزدا سەن يوق
ئىدىڭ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! غەربىي تاغنىڭ بىر تەرىپىدە ،ۋادىنىڭ كۈن چىقىش تەرىپىدىكى بىر

تۈپ دەرەخ تەرەپتىن ﷲ مۇساغا سۆزلىگەن يەردە سەن يوق ئىدىڭ.

﴿(بۇنى) ئۆز كۆزۈڭ بىلەنمۇ كۆرمىگەن ئىدىڭ﴾ لېكىن پاك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇنى ئۆمرى ئۇزۇن
بولغان ،ئۆزلىرىگە ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن دەلىللەرنى ۋە ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە ﷲ ۋەھىي قىلغان
نەرسىلەرنى ئۇنتۇپ كەتكەن ئۈممەتلەرنىڭ بارلىقىغا دەلىل  -پاكىت بولسۇن ئۈچۈن ساڭا ۋەھىي
قىلدى.
﴿سەنمەديەنئاھالىسىنىڭئىچىدەئۇالرغابىزنىڭئايەتلىرىمىزنىتىالۋەتقىلپتۇرغۇچىبولغىنىڭ

يوق﴾ يەنى ساڭا مەديەن ئەھلىنىڭ پەيغەمبىرى شۇئەيبنىڭ قەۋمىگە نېمىدېگەنلىكى ،ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا
قانداق جاۋاب قايتۇرغانلىقى خەۋەر قىلىنغاندا ،سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئۇالرغا
تىالۋەت قىلىپ تۇرغۇچى ئەمەس ئىدىڭ.

﴿لېكىن بىز (سېنى ئۇالردىن باشقا قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق﴾ يەنى لېكىن بىز ساڭا
ئۇ خەۋەرلەرنى ۋەھىي قىلدۇق ۋە سېنى ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق ﴿بىز تۇر تېغىنىڭ بىر
تەرىپىدە (مۇساغا) سۆز قىلغىنىمىزدا سەن يوق ئىدىڭ﴾.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  49ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد) بىز غەربىي تاغنىڭ بىر تەرىپىدە مۇساغا
ۋەھىي نازىل قىلغىنىمىزدا سەن يوق ئىدىڭ﴾ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ

مۇساغا نىدا قىلدى﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى پەرۋەردىگارى تۇۋا ناملىق مۇقەددەس ۋادىدا (مۇنداق دەپ)
چاقىردى﴾(((﴿ ،ئۇنىڭغا بىز تۇر تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن نىدا قىلدۇق ،ئۇنى بىز مۇناجات ئۈچۈن
(دەرگاھىمىزغا)يېقىنالشتۇردۇق﴾(((.

﴿لېكىنبۇسەندىنئىلگىرىھېچبىرئاگاھالندۇرغۇچىكەلمىگەنقەۋمنىئاگاھالندۇرۇشۇڭئۈچۈن،
ئۇالرنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان رەھمەتتۇر﴾.

يەنى سەن بۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرگىنىڭ يوق .لېكىن ،ﷲ تائاال ئۇنى ساڭا
ۋەھىي قىلدى .ﷲ تائاال ساڭا ۋە بەندىلەرگە رەھمەت قىلىپ ،سەن ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن نەرسە
بىلەن ئۇالرنىڭ ھىدايەت تېپىشى ئۈچۈن ،سېنى ئۇالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىنى ساڭا خەۋەر
قىلدى.

﴿ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى (يەنى كۇفرى ۋە گۇناھلىرى) تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بىرەر ئازاب كەلسە،
«پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتكەن بولسا ئىدىڭ ،سېنىڭ ئايەتلىرىڭگە ئەگىشەتتۇق ۋە
مۆمىنلەردىن بوالتتۇق» دېمەسلىكى ئۈچۈن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كۇفرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرغا بىرەر ئازاب

كەلگەندە ،ئۇالر ئۆزلىرىگە بىرەر پەيغەمبەر ،بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى كەلمىگەنلىكىنى باھانە قىلىپ،
ئىمان ئىېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۆزرە ئېيتىشىغا يول قويماي ،ئۇالرغا قارشى دەلىل تۇرغۇزۇش مەقسىتىدە
سېنى ئۇالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇبارەك كىتابى قۇرئاننى نازىل قىلغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق
دېدى(﴿ :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 .ياكى 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﴾(((﴿ ،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
پەيغەمبەرلەرنىئەۋەتتۇق﴾(((.
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﴿ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) بىزگە (ساۋاب بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى،
(ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى كەلمىدى دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرلەر ئۈزۈلۈپ قالغان بىر زاماندا
سىلەرگە (شەرىئەتنى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ بېرىدىغان رەسۇلىمىز كەلدى .ھەقىقەتەن
((( شۇئەرا سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  16ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  157 - 156ـ ئايەتلەر.
((( نىسا سۈرىسى  165ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

سىلەرگە خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلدى (ئەمدى
سىلەرگە ئۆزرە قالمىدى)﴾((( .بۇ ھەقتىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ
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) ھەر بىرىنى ئىنكار قىلغۇچىمىز» دېدى﴿.﴾48
ئېيتقىنكى« ،ئەگەر (ئۇ ئىككى كىتاب سېھىردۇر دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولىدىغان بولساڭالر ،ئۇ
ئىككى كىتابقا قارىغاندا ،ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان تېخىمۇ توغرا بىر كىتاب كەلتۈرۈپ بېقىڭالر ،مەن
ئۇنىڭغا ئەگىشەي»﴿ .﴾49ئەگەر ئۇالر ساڭا جاۋاب بەرمىسە ،بىلگىنكى ،ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنىڭ نەپسى
خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ ،ﷲ ۋەھيى قىلغان توغرا يولنى قويۇپ نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەن كىشىدىنمۇ
ئازغۇن ئادەم بارمۇ؟ ﷲ ھەقىقەتەن زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿ .﴾50ۋەز – نەسىھەت ئالسۇن
دەپ ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالرغا قۇرئاننى ئۈزۈلدۈرمەي چۈشۈردۇق﴿.﴾51

كاپىرالرنىڭ خاتاالشتۇرۇش ئۈچۈن سوئال سورىشى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن
جاۋاب
ئەگەرﷲئۇالرنىئايەتنازىلقىلىشتىنبۇرۇنجازالىسا،ئۇالرئۆزلىرىگەپەيغەمبەركەلمىگەنلىكىنى
باھانە قىلىپ ،ئىمان ئېيتمىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزرە ئېيتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالرغا ﷲ نىڭ
دەرگاھىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق قۇرئان نازىل بولغاندا ،ئۇالر مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى خاتاالشتۇرۇش ،قۇرئان بىلەن قارشىلىشىش ،ئۇنى ئىنكار قىلىش ،نادانلىق قىلىش
ۋە ئۇنىڭدىن تېنىش يۈزىسىدىن مۇنداق سوئال سورايدۇ﴿ :ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا)
نېمىشقا مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىدى؟﴾

ئۇالر بۇ سوئاللىرى ئارقىلىق ھاسىنىڭ ئەجدىرھاغا ئايلىنىشى ،قولنىڭ قوينىدىن ئاپئاق بولۇپ
چىقىشى ،سۇ ئاپىتى ،چېكەتكە ،پىت ،پاقا ،قان بااللىرى ،زىرائەت ۋە مېۋە مەھسۇالتلىرىنىڭ كېمىيىپ
((( مائىدە سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كېتىشى قاتارلىق ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرىگە قىيىنىچىلىق تۇغدۇرىدىغان ئاپەتلەر بىلەن؛ دېڭىزنىڭ
يېرىلىشى ،بۇلۇتنىڭ سايىۋەن بولۇشى ،ئاسماندىن تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنىڭ چۈشۈرۈلۈشى،
بۇنىڭدىنباشقامۆمىنلەرگەرەھمەتقىلىپبېرىلگەننۇرغۇنمۆجىزىلەردىن،ﷲمۇسائەلەيھىسساالمنىڭ
قولى ئارقىلىق پىرئەۋنگە ،ئۇنىڭ قەۋمىگە ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۆزىنىڭ ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە
دەلىل  -پاكىت قىلىپ كۆرسەتكەن ئاجايىپ مۆجىزىلەر ۋە يېڭىلمەس دەلىللەرنى كۆزدە تۇتىدۇ
(مۇشۇنداق مۆجىزىلەر پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىگە قىلچە تەسىر قىلمايال قالماستىن ،ئەكسىچە ،ئۇالر مۇسا
ۋە قېرىندىشى ھارۇننىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلدى) .ئۇالر بۇ ئىككىسىگە مۇنداق دېگەن ئىدى:
﴿«سەن بىزگە ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىدىن بىزنى ۋاز كەچتۈرۈش ۋە زېمىن (يەنى مىسىر زېمىنى)
(((
نىڭ سەلتەنەتىنى ئىككىڭالرنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن كەلدىڭمۇ؟ بىز ئىككىڭالرغا ئىشەنمەيمىز»﴾
دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۇ ئىككىسىنى (يەنى مۇسا بىلەن ھارۇننى) ئىنكار
قىلىشتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھاالك بولدى﴾(((.

ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنىڭ مۆجىزىلەرگە ئىشەنمەيدىغانلىقى
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئىلگىرى مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزىنى ئىنكار
قىلمىدىمۇ؟﴾ يەنى ئىنسانالر مۇساغا بېرىلگەن ئەنە شۇ بۈيۈك مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلمىدىمۇ؟ ﴿ئۇالر:
«ئۇ ئىككىسى بىر  -بىرىنى تەستىق قىلىدىغان ئىككى سېھىرگەردۇر» دېدى﴾ يەنى مۇسا بىلەن ھارۇن

بىر ـ بىرىگە ياردەملىشىدىغان سېھىرگەرلەردۇر.

﴿ئۇالر« :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىرىنى ئىنكار قىلىمىز» دېدى﴾ يەنى بىز مۇسا بىلەن ھارۇننىڭ ھەر
ئىككىلىسىنى ئىنكار قىلىمىز .مۇسا بىلەن ھارۇن بىر ـ بىرىدىن ئايرىلمايدىغان سۆھبەتداش تۇغقانالردىن
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئايەتتە ئىككىسىنىڭ بىرى تىلغا ئېلىنسىال ئىككىلىسىگە ئومۇم بولىدۇ.

مۇسا ۋە ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرغا سېھىرگەر دەپ بوھتان چاپالش
توغرىسىدا
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مۇجاھىد ئىبنى جەبىر مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر قۇرەيشلەرنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :ساڭا
نېمىشقا مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىدى؟ -دېيىشكە بۇيرۇدى .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:

﴿ئۇالر ئىلگىرى مۇساغا بېرىلگەن مۆجىزىنى ئىنكار قىلمىدىمۇ؟ ئۇالر« :ئۇ ئىككىسى بىر  -بىرىنى
تەستىقاليدىغانئىككىسېھىرگەردۇر»دېدى﴾.

مۇجاھىد يەنە مۇنداق دەيدۇ :يەنى مۇسا بىلەن ھارۇن ئەلەيھىسساالمالرغا يەھۇدىيالر :ئۇ ئىككىسى
بىر  -بىرىگە ياردەم قىلىدىغان ،بىر  -بىرىنى قۇۋۋەتلەيدىغان ،بىرى يەنە بىرىنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
تەستىق قىلىدىغان سېھىرگەرلەردۇر -،دەپ بوھتان چاپلىدى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  48ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

بوھتانغا قايتۇرۇلغان جاۋاب
ئەمما «سىھرانى تەزاھارا» دەپ ئوقۇلغان قىرائەتتە ،ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە ئەۋفىي ئىبنى
ئابباستىن رىۋايەت قىلىپ :ئۇالر تەۋرات بىلەن قۇرئاننى كۆزدە تۇتىدۇ -،دېدى .چۈنكى ،ئۇنىڭدىن
كېيىن ﷲ مۇنداق دېگەن﴿ :ئېيتقىنكى« :ئەگەر (ئۇ ئىككى كىتاب سېھىردۇر دېگەن سۆزۈڭالردا)
راستچىل بولىدىغان بولساڭالر ،ئۇ ئىككى كىتابقا قارىغاندا ،ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان تېخىمۇ توغرا
بىر كىتاب كەلتۈرۈپ بېقىڭالر ،مەن ئۇنىڭغا ئەگىشەي»﴾ ﷲ نۇرغۇن ئورۇندا تەۋرات بىلەن قۇرئاننى

بىر يەردە بايان قىلىدۇ.

مەسىلەن ،ﷲ نىڭ﴿ :ئېيتقىنكى« ،مۇسا ئېلىپ كەلگەن ۋە كىشىلەرگە نۇر ،ھىدايەت بولغان
كىتابنى كىم نازىل قىلدى؟»﴾((( دېگەن ئايىتى بىلەن﴿ :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﴾((( دېگەن ئايىتى بۇنىڭ
مىسالىدۇر.
ﷲ ئەنئام سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىمۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 .بۇ بىز نازىل قىلغان (قۇرئان) مۇبارەك
كىتابتۇر ،ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغۇچىالردىن بولۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر( ،ئۇنىڭغا
مۇخالىپەتچىلىكقىلىشتىن)﴾(((.
جىنالر مۇنداق دېدى﴿ :ھەقىقەتەن بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى
كىتابالرغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ،ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى)
تىڭشىدۇق﴾(((.
ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەل مۇنداق دەيدۇ :بۇ مۇساغا نازىل قىلىنغان ۋەھىيدۇر .ئەقىل ئىگىلىرى شۇنى
بىلىشى كېرەككى ،ﷲ تائاال ئاسماندىن پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان سانسىز كىتابالر ئىچىدىن
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان كىتاب بولغان قۇرئاندىنمۇ مۇكەممەل ،ھەممە بىلىمنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان ،پاساھەتلىك ،بۈيۈك ،شەرەپلىك بىرەر كىتاب نازىل قىلغىنى يوق .تەۋرات شان  -شەرەپ ۋە
بۈيۈكلۈكتە قۇرئاندىن قالسا ئىككىنچى كىتاب بولۇپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغاندۇر.
ﷲ بۇ كىتاب توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازىل قىلدۇق،
تەۋراتتا (توغرا يولغان يېتەكلەيدىغان) ھىدايەت ۋە نۇر بار( ،ﷲ نىڭ ھۆكمىگە) بويسۇنغان پەيغەمبەرلەر
((( ئەنئام سۈرىسى  91ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  155 - 154ـ ئايەتلەر.
((( ئەھقاف سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يەھۇدىيالر ئارىسىدا (تەۋرات بىلەن) ھۆكۈم قىلىدۇ( ،يەھۇدىيالرنىڭ) زاھىتلىرى ۋە ئۆلىمالىرىمۇ
(ئۆزگەرتىشتىن) ساقالشقا بۇيرۇلغان كىتابۇلالھ (يەنى تەۋرات) بويىچە ھۆكۈم قىلىدۇ .ئۇالر تەۋراتنى
(ئۆزگەرتىشتىن ساقالشقا) نازارەتچى ئىدى﴾(((.
ئىنجىل بولسا ،پەقەت تەۋراتتىكى ئەھكامالرنى تولۇقالش ،ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھارام قىلىنغان
بەزى نەرسىلەرنى ھاالل قىلىش يۈزىسىدىن نازىل قىلىنغان كىتابتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئەگەر (ئۇ ئىككى كىتاب سېھىردۇر دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولىدىغان
بولساڭالر ،ئۇ ئىككى كىتابقا قارىغاندا ،ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان تېخىمۇ توغرا بىر كىتاب كەلتۈرۈپ
بېقىڭالر ،مەن ئۇنىڭغا ئەگىشەي»﴾ يەنى سىلەر ھەقنى قوغدايدىغان ،باتىلغا قارشى تۇرىدىغان

بولساڭالر ،شۇنداق بىر كىتاب كەلتۈرۈپ بېقىڭالر.

نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەن كىشىنىڭ ئېزىپ كېتىشى
﴿ئەگەر ئۇالر ساڭا جاۋاب بەرمىسە﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر سېنىڭ ئۇالرغا قىلغان سۆزۈڭگە جاۋاب بەرمىسە
ۋە ھەقىقەتكە ئەگەشمىسە﴿ ،بىلگىنكى ،ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنىڭ نەپسى خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ﴾ يەنى
ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتسىز ئەگىشىدۇ .ﷲ نىڭ كىتابىدىن ئېلىنغان ھېچقانداق دەلىل بولماستىن،

﴿ﷲ ۋەھىي قىلغان توغرا يولنى قويۇپ نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەن كىشىدىنمۇ ئازغۇن ئادەم بارمۇ؟ ﷲ
ھەقىقەتەن زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾.

ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇالرغا قۇرئاننى ئۈزۈلدۈرمەي چۈشۈردۇق﴾ مۇجاھىد
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرغا قۇرئاننى تەپسىلىي بايان قىلدۇق .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرغا قۇرئاننى روشەن
بايان قىلدۇق .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ئۇالرنى ﴿ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ﴾ ئىلگىرى ئۆتكەن
ئۈممەتلەرنىڭ قانداق قىلىنغانلىقىنى ،ﷲ نىڭ ئاسىيالرنى قانداق بىر تەرەپ قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى
ئۇالرغا خەۋەر قىلدى .مۇجاھىد ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا چۈشۈردۇق﴾ يەنى قۇرەيشلەرگە
چۈشۈردۇق.

*******
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ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ
قۇرئاندىن ئىلگىرى بىز كىتاب (يەنى ئىنجىل ،تەۋرات) نازىل قىلغانالر (يەنى ناسارا ۋە
يەھۇدىيالرنىڭ مۆمىنلىرى) قۇرئانغا ئىشىنىدۇ﴿ .﴾52ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ،ئۇالر« :بىز
قۇرئانغائىشەندۇق.شۈبھىسىزكى،ئۇپەرۋەردىگارىمىزتەرىپىدىننازىلبولغانھەقىقەتتۇر.بىزھەقىقەتەن
((( مائىدە سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

بۇنىڭدىن بۇرۇن مۇسۇلمان ئىدۇق» دەيدۇ﴿ .﴾53ئۇالرنىڭ قىلغان سەۋر  -تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغا قوش
ساۋاب بېرىلىدۇ ،ئۇالر ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ ،بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن
نەرسىلەردىن ياخشىلىق يوللىرىغا سەرپ قىلىدۇ﴿ .﴾54ئۇالر 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﴿.﴾55

ئەھلى كىتابتىن مۆمىن بولغانالر
ﷲ ئەھلى كىتابتىن ئەۋلىيا  -ئۆلىماالرنىڭ قۇرئانغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلىك رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار ،ئەنە شۇالر
ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ﴾(((﴿ ،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﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،قۇرئان نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر
قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا (تەسىرلىنىپ) دەرھال سەجدىگە بارىدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز پاكتۇر،
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ» دەيدۇ﴾(((.
﴿بىز ناساراالر دېگەن كىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە مۆمىنلەرگە ھەممىدىن يېقىن ئىكەنلىكىنىمۇ
چوقۇم بايقايسەن ،بۇ ،ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر ،راھىبالر بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا)
تەكەببۇرلۇققىلمايدىغانلىقلىرىئۈچۈندۇر.ئۇالرپەيغەمبەرگەنازىلقىلىنغانقۇرئاننىئاڭلىغانچاغلىرىدا
ھەقىقەتنى تونۇغانلىقلىرىدىن ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قويۇلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالر ئېيتىدۇ:
«رەببىمىز ،بىز ئىمان ئېيتتۇق ،بىزنى (پەيغەمبىرىڭنى ،كىتابىڭنى) ئېتىراپ قىلغۇچىالر قاتارىدىن
قىلغىن﴾(((.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت نەجاشى ئەۋەتكەن  70نەپەر ناسارا ئۆلىماسى
ھەققىدە نازىل بولدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەن چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرغا ياسىن سۈرىسىنى بېشىدىن ئاخىرىغىچە ئوقۇپ بەردى .ئۇالر ئۇنى يىغالپ تۇرۇپ ئاڭلىدى ۋە
ئىسالمغا كىردى .ئۇالر ھەققىدە يەنە بۇ ئايەت نازىل بولدى﴿ :قۇرئاندىن ئىلگىرى بىز كىتاب (يەنى
ئىنجىل ،تەۋرات) نازىل قىلغانالر (يەنى يەھۇدىي ۋە ناساراالرنىڭ 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﴾ يەنى

قۇرئان نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى بىز مۇسۇلمان ئىدۇق .ﷲ تائاالنى بىر ۋە بار دەپ ئېتىقاد قىالتتۇق،
ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىالتتۇق .ﷲ نىڭ ئىمانغا چاقىرغان دەۋىتىنى قوبۇل قىلغان
ئىدۇق -،دەيدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  121ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  199ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  108 - 107ـ ئايەتلەر.
((( مائىدە سۈرىسى  83 - 82ـ ئايەتلەر.
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ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان سەۋرى تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغا قوش ساۋاب بېرىلىدۇ﴾

يەنى بۇ سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنگەن ئەنە شۇالر بىرىنچى كىتابقا ،ئاندىن كېيىن ئىككىنچى كىتابقا
ئىمان ئىېيتقانالر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بىرىنچى پەيغەمبەرگە ،ئاندىن كېيىن ئىككىنچى پەيغەمبەرگە ئىمان
ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا قوش ساۋاب بېرىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ
قىلغان سەۋرى  -تاقىتى ئۈچۈن﴾ يەنى ھەقىقەتكە ئەگىشىشتە چىداملىق بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا قوش
ساۋاب بېرىلىدۇ .چۈنكى ،بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشنىڭ مۇشەققىتى ئىنسانالرغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرىنچىسى :ئەھلى كىتابتىن ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتقان،
ئاندىن كېيىن ماڭا ئىمان ئېيتقان ئادەمگە ،ئىككىنچىسى :ﷲ نىڭ ھەققىنى ۋە خوجايىنىنىڭ ھەققىنى
ئۆز جايىدا ئادا قىلغان قۇلغا ،ئۈچىنچىسى :بىر ئادەمنىڭ قولىدا بىر چۆرە قىز بولۇپ ،ئۇنى ياخشى
تەربىيىلىگەن ،ئاندىن ئۇنى ئازاد قىلغان ،ئاندىن ئۇنى نىكاھىغا ئالغان (ئادەمدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك)
ئادەمگە ساۋاب قوش بېرىلىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئۇمامەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مەككە پەتھى بولغان
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىسىنىڭ بېقىنىغا شاپىلىقىم بىلەن بىرنى ئۇردۇم ،ئۇ ياخشى
ۋە چىرايلىق بىر سۆزنى قىلدى .ئۇ سۆزىدە مۇنداق دېدى« :ئىككى كىتاب (يەنى تەۋرات بىلەن
ئىنجىل) ئەھلىدىن كىمكى ئىسالمنى قوبۇل قىلسا ،ئۇنىڭغا قوش ساۋاب بولىدۇ .بىزگە پايدىلىق نەرسە
ئۇنىڭغىمۇ پايدىلىقتۇر ،بىزگە زىيانلىق نەرسە ئۇنىڭغىمۇ زىيانلىقتۇر .مۇشرىكالردىن كىم ئىسالمنى قوبۇل
قىلسا ،ئۇنىڭغا بىر ساۋاب بولىدۇ .بىزگە پايدىلىق نەرسە ئۇنىڭغىمۇ پايدىلىقتۇر ،بىزگە زىيانلىق نەرسە
ئۇنىڭغىمۇزىيانلىقتۇر».
﴿ئۇالر ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر يامانلىققا يامانلىق بىلەن تاقابىل
تۇرماستىن ،بەلكى ئەپۇ قىلىدۇ ۋە كەچۈرىدۇ﴿ .بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىدىن ياخشىلىق
يوللىرىغا سەرپ قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا ھاالل رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىدىن ئائىلىسىدىكىلەرگە،

تۇغقانلىرىغا ۋە ﷲ نىڭ مەخلۇقاتلىرىغا سەرپ قىلىش ۋاجىب بولغان نەپىقىلەر ئۈچۈن ،پەرز زاكات
بېرىش ،ياخشى يولالرغا ئىشلىتىش ،نەپلە سەدىقە بېرىش ئۈچۈن ۋە ﷲ رازىلىقىنى كۆزلەپ قۇربانلىق
قىلىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدۇ.
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﴿ئۇالر بىھۇدە سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ﴾ يەنى ئۇنداق سۆزلەرنى قىلغانالر بىلەن
ئارىالشمايدۇ ،ئۇالر بىلەن بىللە تۇرمايدۇ .بەلكى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق دېگىنىدەك قىلىدۇ :ئۇالر
﴿يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغان چاغدا ئالىيجانابلىق بىلەن ئۆتۈپ كېتىدۇ﴾(((.
ئۇالر«﴿ :بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈن،
سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،بىز نادانالردىن دوستلۇق تىلىمەيمىز» دەيدۇ﴾ يەنى ئەگەر بىرەر ئەخمەق

ئادەم ئەخمەقلىق قىلىپ ،ئۇالرغا ئۇالرنىڭ جاۋاب بېرىشىگە مۇناسىب كەلمەيدىغان ناچار سۆزنى قىلسا،
ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ ،ئۇنىڭغا ئوخشاش سەت سۆز بىلەن تاقابىل تۇرمايدۇ .ئۇالردىن پەقەت
ياخشى سۆزال چىقىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنىڭ مۇنداق دەيدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ«﴿ :بىزنىڭ
((( فۇرقان سۈرىسى  72ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،بىز
نادانالردىن دوستلۇق تىلىمەيمىز»﴾ يەنى نادانالرنىڭ يولىنى خالىمايمىز ،ئۇنى ھەم ياقتۇرمايمىز.

*******
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
شۈبھىسىزكى ،سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن ،لېكىن ﷲ ئۆزى خالىغان
ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،ﷲ ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴿ .﴾56ئۇالر« :ئەگەر بىز سەن
بىلەن توغرا يولغا ئەگىشىدىغان بولساق ،زېمىنىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلىمىز» دېدى .ئۇالرنى بىز
تىنچ ھەرەمگە يەرلەشتۈرمىدۇقمۇ؟ ھەرەمگە تۈرلۈك مېۋىلەرنىڭ ھەممىسى كەلتۈرۈلىدۇ( .بۇ) بىزنىڭ
دەرگاھىمىزدىن چۈشۈرۈلگەن رىزىقتۇر ،لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴿.﴾57

اﷲ تائاالنىڭ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ﴿شۈبھىسىزكى،
سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن﴾ يەنى ئۇنى ھىمايە قىلىش سېنىڭ ئۈستىڭگە يۈكلەنگەن

ئەمەس ،سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .ﷲ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ.
بۇنىڭدىكى ھېكمەت ۋە دەلىل ـ پاكىت ﷲ تائاالغا خاستۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيتىڭ
ئەمەس( ،ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە ﷲ تائاالنىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈشتۇر) لېكىن
ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((﴿ ،سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس
بولساڭمۇ( ،لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾(((.

تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسى يۇقىرىدىكى ئىككى ئايەتكە قارىغاندا ئوچۇقراقتۇر﴿ :شۈبھىسىزكى،
سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن ،لېكىن ﷲ ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،ﷲ
ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال كىمنىڭ ھىدايەتكە ۋە كىمنىڭ ئازغۇنلۇققا اليىق

ئىكەنلىكىنىئوبدانبىلىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەرگە قارىغاندا ،بۇ ئايەت ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسى ئەبۇتالىب ھەققىدە نازىل بولغان .ئۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
ھىمايە قىالتتى ،ئۇنىڭغا ياردەم بېرەتتى ،ئۇنىڭ تەربىيىسىنى ئاالتتى .ئۇنى شەرىئەت جەھەتتىن
ئەمەس ،بەلكى تۇغقانچىلىق جەھەتتىن قاتتىق ياخشى كۆرەتتى .ئەبۇتالىبنىڭ ئەجىلى توشۇپ ئۇنىڭغا
((( بەقەرە سۈرىسى  272ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۈسۈف سۈرىسى  103ـ ئايەت.
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ئۆلۈم ھازىر بولغاندا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئىمان ئېيتىشقا ۋە ئىسالمغا
كىرىشكە دەۋەت قىلدى .بىراق ئۇنىڭ پىشانىسىگە يېزىلغىنى بۇرۇن كېلىپ ،ئۇنىڭ جېنىنى ئالدى .ئۇ
كاپىر ھالەتتە جان ئۈزدى.
زۆھرىسەئىدئىبنىمۇسەييىبتىنئاتىسىمۇسەييەبئىبنىھەزنمەخزۇمىينىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇتالىبقا ئۆلۈم ھازىر بولغاندا ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى .ئۇنىڭ
يېنىدا ئەبۇجەھل ئىبنى ھىشام ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇئۇمەييە بار ئىدى .ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئى تاغا! “ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر” دېگىن.
بۇ شەھادەت كەلىمىسىدۇر .مەن ئۇ كەلىمە بىلەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا سېنىڭ مەنپەئەتىڭ ئۈچۈن
مۇنازىرىلىشىمەن».ئەبۇجەھلۋەئابدۇلالھئىبنىئەبۇئۇمەييە:ئىئەبۇتالىب!ئابدۇلمۇتەللىبنىڭدىنىدىن
يۈز ئۆرۈمسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇتالىبقا كەلىمە شەھادەتنى داۋاملىق تەڭلىدى ،ئۇ
ئىككىسىمۇ ئۇنىڭغا ئەنە شۇ سۆزنى تەكرار ئېيتىۋەردى .ئۇنىڭ ئاخىرقى سۆزى ئۆزىنىڭ ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ
دىنىدا ئىكەنلىكىنى ئېيتىش بولدى .يەنى ئۇ“ :الئىالھە ئىللەلالھ” دېگىلى ئۇنىمىدى .ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن ساڭا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشتىن
توسۇلۇپ قالمىسامال ،سەن ئۈچۈن ئەلۋەتتە مەغپىرەت تىلەيمەن».
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :پەيغەمبەرگە ۋە مۆمىنلەرگە مۇشرىكالرنىڭ
ئەھلى دوزاخ ئىكەنلىكى ئېنىق مەلۇم بولغاندىن كېيىن ،مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ،
ئۇالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىش دۇرۇس ئەمەس﴾(((.
ﷲ تائاال ئەبۇتالىب ھەققىدە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى«﴿ :شۈبھىسىزكى سەن خالىغان ئادىمىڭنى
ھىدايەت قىاللمايسەن ،لېكىن ﷲ ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾ بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى

ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

مەككە ئەھلىنىڭ ئىمان كەلتۈرۈشتىن ئۆزرە ئېيتىشى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن
رەددىيە
﴿ئۇالر« :ئەگەر بىز سەن بىلەن توغرا يولغا ئەگىشىدىغان بولساق ،زېمىنىمىزدىن ھەيدەپ
چىقىرىلىمىز» دېدى﴾ ﷲ تائاال بەزى كاپىرالرنىڭ توغرا يولغا ئەگەشمەسلىكىدە ئۆزرىسىنىڭ بارلىقىنى
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خەۋەر قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ:
﴿«ئەگەر بىز سەن بىلەن توغرا يولغا ئەگىشىدىغان بولساق ،زېمىنىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلىمىز﴾ يەنى
ئەگەر بىز سەن ئېلىپ كەلگەن توغرا يولغا ئەگىشىپ ،ئەتراپىمىزدىكى مۇشرىك ئەرەب قەبىلىلىرى بىلەن
جېدەل قىلساق ،ئۇالرنىڭ بىزگە ئەزىيەت يەتكۈزىشىدىن ۋە ھۇجۇم قىلىشىدىن ،بىزنى قەيەردە بولساق،
شۇ يەردىن ھەيدەپ چىقىرىشىدىن قورقىمىز .ﷲ ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى بىز تىنچ
ھەرەمگە يەرلەشتۇرمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئېيتقان بۇ ئۆزرىسى پۈتۈنلەي ئورۇنسىز باھانىدۇر .چۈنكى،
ﷲ ئۇالرنى بىنا قىلىنغاندىن تارتىپ تىنچ ،ئۇلۇغ بولغان شەھەر  -ھەرەمگە يەرلەشتۈردى .ئۇالرنىڭ
((( تەۋبە سۈرىسى  113ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

كاپىر ۋە شېرىك كەلتۈرگەن ھالەتلىرىدە خاتىرجەم بولغان بۇ ھەرەم ئۇالر مۇسۇلمان بولغاندا ،ھەقىقەتكە
ئەگەشكەندە ئۇالرغا تىنچسىز بولۇپ قاالرمۇ؟!
﴿ھەرەمگە تۈرلۈك مېۋىلەرنىڭ ھەممىسى كەلتۈرۈلىدۇ﴾ يەنى ھەرەمدە چىقمايدىغان باشقا مېۋىلەر
ھەرەمنىڭ ئەتراپىدىكى تائىف ۋە باشقا شەھەرلەردىن كەلتۈرۈلىدۇ .شۇنداقال بازارالر ئېچىلىدۇ ،مالالر
كەلتۈرۈلىدۇ(﴿ .بۇ) بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن چۈشۈرۈلگەن رىزىقتۇر ،لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئاغزىغا كەلگەننى جۆيلۈيدۇ.

*******
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
بىز نۇرغۇن شەھەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئاھالىسى كەيىپ  -ساپالىق تۇرمۇش كەچۈرەتتى،
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﴿ .﴾58پەرۋەردىگارىڭ
شەھەرلەرنىڭ مەركىزىگە ،ئۇالرنىڭ ئاھالىسىگە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئوقۇپ بېرىدىغان بىر پەيغەمبەر
ئەۋەتمىگىچەشەھەرلەرنىھاالكقىلغۇچىبولمىدۇق،شەھەرلەرنىڭئاھالىسىزالىمبولمىغىچەشەھەرلەرنى
ھاالك قىلغۇچىمۇ بولمىدۇق﴿.﴾59

شەھەرلەرنىڭ دەلىل بايان قىلىنغاندىن كېيىن ھاالك قىلىنىدىغانلىقى
ﷲ تۆۋەندىكى ئايىتىنى مەككە ئەھلىگە قارىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز نۇرغۇن شەھەرنى ھاالك
قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ ئاھالىسى كەيپ  -ساپالىق تۇرمۇش كەچۈرەتتى﴾ يەنى ئۇالر چېكىدىن ئاشتى ،كەيپ

 -ساپالىق تۇرمۇشقا بېرىلدى .ﷲ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نېمەتلەرگە كۇپۇرلۇق قىلدى.

﴿ﷲ مۇنداق بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ؛ بىر شەھەر (يەنى مەككە ئاھالىسى) بولۇپ( ،ئەسلىدە)
تىنچ  -خاتىرجەم ئىدى .ئۇنىڭ رىزقى تەرەپ  -تەرەپتىن كەڭتاشا كېلىپ تۇراتتى( ،ئۇنىڭ ئاھالىسى)
ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە كۇفرىلىق قىلدى ،ﷲ ئۇالرغا قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئاچلىقنىڭ ۋە قورقۇنچنىڭ
ئەلىمىنى تېتىتتى .ئۇالرغا ئۆز ئىچىدىن بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلدى ،ئۇالر ئۇنى
ئىنكار قىلدى .ئۇالرغا ئازاب (يەنى قاتتىقچىلىق ۋە ئوقۇبەت) يۈزلەندى ،ئۇالر (گۇناھالرغا چۆمۈلگەنلىك
تۈپەيلىدىن) زالىم ئىدى﴾(((.
﴿بۇ ئۇالرنىڭ تۇرالغا جايلىرىدۇر ،ئۇالر ھاالك بولغاندىن كېيىن( ،ئۇ جايالردا) ئازغىنا ۋاقىتتىن
تاشقىرى ئادەم تۇرغان ئەمەس﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دىيارلىرى خارابىلىققا ئايالنغان بولۇپ ،تۇرالغۇ
((( نەھل سۈرىسى - 112ــ  113ـ ئايەتلەر.
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جايلىرىدىن باشقا ھېچ نەرسە كۆرۈنمەيتتى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (نىڭ مال ـ مۈلكىگە ۋە
يۇرتىغا) بىز ۋارىسلىق قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالرنىڭ يۇرتىنى ئۇنىڭدا ھېچ بىر كىشى يوق ،خاراب ھالەتتە

قايتۇرۇۋالدۇق.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ھېچ بىر كىشىگە
زۇلۇم قىلىپ ،ئۇنى ھاالك قىلمايدۇ ،ﷲ ھاالك قىلغان ئادەملەرنى چوقۇم ئۇالرغا دەلىل  -پاكىت
كەلتۈرگەندىن كېيىن ،ئۇالر ئۇنىڭغا قايىل بولمىسا ،ئاندىن ھاالك قىلىدۇ .ﷲ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق
دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ شەھەرلەرنىڭ مەركىزىگە﴾ يەنى مەككىگە﴿ ،ئۇالرنىڭ ئاھالىسىگە بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئوقۇپ بېرىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتمىگىچە شەھەرلەرنى ھاالك قىلغۇچى بولمىدۇق﴾ بۇ
ئايەتتە ساۋاتسىز پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىدىن ئەرەب ۋە غەيرى ئەرەب شەھەرلىرىگە
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل بار.
ﷲتائاالبۇھەقتەمۇنداقدەيدۇ«:مەككەئاھالىسىنىۋەئۇنىڭئەتراپىدىكىلەرنىئاگاھالندۇرۇشۇڭ
ئۈچۈن( ،كىشىلەرنى) قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،ساڭا بىز مۇشۇنداق ئەرەبچە قۇرئاننى
نازىل قىلدۇق﴾(((.
﴿(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﴾((((﴿ ،كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى
ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((.
ئەڭ مۇكەممەل دەلىل ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىدۇر(﴿ :ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغان) قانداق بىر
شەھەر بولمىسۇن ،ئۇنى بىز قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن ھاالك قىلىمىز ياكى ئۇنى قاتتىق ئازاباليمىز﴾(((.
قىيامەتتىن بۇرۇن ھەممە شەھەرنى ھاالك قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى .ﷲ ھەقىقەتەن مۇنداق
دېدى﴿ :پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ (ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز يوق﴾(((.
ﷲ تائاال ساۋاتسىز پەيغەمبەرنى زېمىننىڭ ھەممە يېرىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .چۈنكى ،ئۇ
شەھەرلەرنىڭ مەركىزى بولغان شەھەر  -مەككىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەندۇر.
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ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن قىزىل ،قارا
ئىنسانالرنىڭ ھەممسىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم» .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن
پەيغەمبەرلىك ۋە ئەلچىلىك ئاخىرالشتى ،ئۇنىڭدىن كېيىن پەيغەمبەر كەلمەيدۇ ،ئەلچىمۇ كەلمەيدۇ.
بەلكى ئۇنىڭ شەرىئىتى تاكى قىيامەت كۈنىگىچە داۋام قىلىدۇ.

*******
((( شۇرا سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  58ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەسەس سۈرىسى

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
سىلەرگە قانداق نەرسە بېرىلمىسۇن( ،ئۇ) دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى پايدىلىنىدىغان نەرسىدۇر
ۋە دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ زىننىتىدۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ئەڭ ياخشىدۇر ،ئەڭ باقىيدۇر،
چۈشەنمەمسىلەر؟﴿ ﴾60بىز ياخشى ۋەدىنى قىلغان (يەنى جەننەتنى ۋەدە قىلغان) ئادەم ئۇنى تاپىدۇ،
(ئۇ) دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى پايدىلىنىدىغان نەرسىلەر بىلەن بىز پايدىالندۇرغان ،ئاندىن قىيامەت
كۈنى ئازابقا دۇچار بولغان ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ﴿.﴾61

دۇنيانىڭ تۈگەيدىغانلىقى ،دۇنيانى دوست تۇتقۇچىنىڭ ئاخىرەتنى دوست
تۇتقۇچى بىلەن باراۋەر بولمايدىغانلىقى
ﷲ بۇ ئايەتتە ياخشى بەندىلەرگە ئاخىرەتتە تەييارلىغان كاتتا ۋە تۈگەپ قالمايدىغان نېمەتلەرگە
سېلىشتۇرغاندا ،دۇنيا ۋە ئۇنىڭ زىبۇزىننەتلىرىنىڭ ،رەڭدارلىقىنىڭ ،ھېچ نەرسىگە ئەرزىمەيدىغان،
ۋاقىتلىق تىرىكچىلىك دۇنياسى ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىكى نەرسىلەر
تۈگەيدۇ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر تۈگىمەستۇر﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر
(يەنى مۇكاپات ۋە ھۆرمەت) ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن (كۇففارالر بەھرىمەن بولغان باقاسى يوق ئازغىنا
راھەتتىن) ئارتۇقتۇر﴾(((﴿ ،دۇنيا تىرىكچىلىكى ئاخىرەتكە قارىغاندا ئازغىنا نەرسىدۇر﴾(((﴿ ،سىلەر
دۇنيادىكى تىرىكچىلىكنى ئارتۇق كۆرىسىلەر .ئاخىرەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،دۇنيا تىرىكچىلىكى
ئاخىرەتنىڭنېمەتلىرىگەقارىغانداپەقەتسىلەرنىڭبىرىڭالربىربارمىقىنىدېڭىزغاچۆكۈرۈپئالغانچىلىكال
ئاز نەرسىدۇر .ئاندىن ئۇ بارمىقىغا قانچىلىك سۇ يۇققانلىقىغا قاراپ باقسۇن».
﴿چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى دۇنيانى ئاخىرەتتىن ئارتۇق كۆرىدىغان ئادەم بۇنى ئويالنمامدۇ؟ ﴿بىز
ياخشى ۋەدىنى قىلغان (يەنى جەننەتنى ۋەدە قىلغان) ئادەم ئۇنى تاپىدۇ( ،ئۇ) دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى
پايدىلىنىدىغان نەرسىلەر بىلەن بىز پايدىالندۇرغان ،ئاندىن قىيامەت كۈنى ئازابقا دۇچار بولغان ئادەم
بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ياخشى ئەمەللىرىگە ﷲ نىڭ ساۋاب بېرىدىغانلىقى

ھەققىدىكى ۋەدىسىگە ئىشەنگەن ۋە ئۇ ساۋابقا چوقۇم ئېرىشىدىغان مۆمىن ئادەم ﷲ بىلەن ئۇچرىشىشنى،
ﷲ نىڭ بۇ توغرىدىكى ۋەدىسىنى ،ﷲ نىڭ يامان ئاقىۋەتتىن ئاگاھالندۇرۇشىنى ئىنكار قىلغان ،دۇنيا
تىرىكچىلىكىدىن ئازغىنا كۈنلەر بەھرىمەن بولغان ﴿ئاندىن قىيامەت كۈنى ئازابقا دۇچار بولغان﴾ كاپىر
((( نەھل سۈرىسى  96ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  198ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئال سۈرىسى  17 - 16ـ ئايەتلەر.
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ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئەبۇجەھل ھەققىدە نازىل
بولغان .ئۇ يەنە باشقا بىر رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ :ھەمزە ،ئەلى ۋە ئەبۇجەھل ھەققىدە نازىل
بولغان.
ئەمما ئايەتنىڭ مەزمۇنى ئومۇمنى كۆزدە تۇتىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن
كىشى جەننەتنىڭ ئالىي دەرىجىلىرىدە تۇرۇپ ،دۇنيادىكى قەدىناس دوستىنىڭ دوزاخنىڭ ئەڭ تېگىدە
تۇرغانلىقىنى كۆرگەندە﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ (مېنى ئىمانىمدا مۇستەھكەم قىلىشتىن ئىبارەت)
(((
مەرھەمىتى بولمىغان بولسا ،ئەلۋەتتە مەن (سەن بىلەن بىللە دوزاخقا) ھازىر قىلىنغانالردىن بوالتتىم﴾
دەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :جىنالر شەك  -شۈبھىسىز بىلىدۇكى ،ئۇالر (دوزاخقا)
چوقۇم ھازىر قىلىنىپ (شۇ يەردە ئازاب چېكىدۇ)﴾(((.

*******
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ
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شۇكۈنىﷲئۇالرغا«:سىلەرگۇمانقىلغانمېنىڭشېرىكلىرىمقەيەردە؟»دەپنىداقىلىدۇ﴿.﴾62
ئۆزلىرىگە ئازاب تېگىشلىك بولغانالر (يەنى مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرى)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز (سېنىڭ
يولۇڭدىن)ئازدۇرغانالرنى(يەنىئەگەشكۈچىلىرىمىزنى)ئۆزىمىزئازغاندەكئازدۇردۇق(،پەرۋەردىگارىمىز!)
ئۇالردىن يىراقلىشىپ ساڭا يېقىنالشتۇق ،ئۇالر بىزگە ئىبادەت قىلمايتتى (پەقەت نەپسى خاھىشلىرىغا
ئىبادەت قىالتتى)» دېيىشىدۇ﴿ .﴾63ئۇالرغا« :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﴿ .﴾64ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا نىدا قىلىپ ئېيتىدۇ« :پەيغەمبەرلەرگە نېمە
بىلەن جاۋاب بەردىڭالر؟»﴿ .﴾65ئۇ كۈندە ئۇالرغا بارلىق خەۋەرلەر قاراڭغۇ بولىدۇ ،ئۇالر ئۆز ئارا
سوراشمايدۇ﴿ .﴾66تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغان ئادەمگە كەلسەك ،ئۇنىڭ
مەقسەتكەئېرىشكۈچىلەردىنبولۇشىئۈمىدلىكتۇر﴿.﴾67
((( ساففات سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  158ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ شېرىكلىرىنىڭ بىر ـ بىرىدىن ئادا ـ جۇدا
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەن كاپىرالرغا ماالمەت قىلىپ مۇنداق نىدا
قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ﴿ :سىلەر گۇمان قىلغان مېنىڭ شېرىكلىرىم قەيەردە؟﴾ يەنى سىلەر
دۇنيادىكى چېغىڭالردا (بۇتالرنى ،شېرىكلەرنى ئىالھ قىلىپ) چوقۇنغان ئىالھلىرىڭالر قەيەردە؟ ئۇالر
سىلەرگە ياردەم قىالالمدۇ ياكى ئۆزلىرى ياردەمگە ئېرىشەلەمدۇ؟ بۇ سۆز ئۇالرنى قورقىتىش ۋە تەنە قىلىش
ئۈچۈندېيىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز 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﴾(((.
﴿ئۆزلىرىگە ئازاب تېگىشلىك بولغانالر﴾ يەنى شەيتانالر ،ئىسيانكارالر ۋە كۇفرىغا چاقىرغانالر:
﴿«پەرۋەردىگارىمىز! بىز (سېنىڭ يولىڭدىن) ئازدۇرغانالرنى (يەنى ئەگەشكۈچىلىرىمىزنى) ئۆزىمىز
ئازغاندەك ئازدۇردۇق( ،پەرۋەردىگارىمىز!) ئۇالردىن يىراقلىشىپ ساڭا يېقىنالشتۇق ،ئۇالر بىزگە ئىبادەت
قىلمايتتى (پەقەت نەپسى خاھىشلىرىغا ئىبادەت قىالتتى) دېيىشىدۇ»﴾ ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ

ئەگەشكۈچىلەرنى ئازدۇرغانلىقىغا ،ئاندىن ئۇالرنىڭمۇ ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە ئەگەشكەنلىكىگە گۇۋاھلىق
بېرىدۇ ،ئاندىن ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىدىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئىززەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن (يەنى
بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ نىڭ ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشلىرى ئۈچۈن) ،ﷲ نى قويۇپ ئىالھالر
(يەنى بۇتالر) غا چوقۇندى .ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ئەمەس (يەنى بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ
ئالدىدا ئىززەت تېپىشلىرىنىڭ سەۋەبى بواللمايدۇ) ،ئۇالرنىڭ (يەنى مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشىنى ئىنكار
قىلىدۇ .ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى
ئىجابەت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر
ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر( .قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان چاغدا،
بۇتالر ئۇالرغا (يەنى بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار
قىلىدۇ﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قەۋمىگە مۇنداق دېگەن ئىدى«﴿ :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
((( ئەنئام سۈرىسى  94ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  82 - 81ـ ئايەتلەر.
((( ئەھقاف سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.
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لەنەت ئوقۇيسىلەر؟ (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر
ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ .چۈنكى،
ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان ئەمەس﴾(((﴿ ،ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر
ئازابنى كۆرۈپ ،ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتى (يەنى دۇنيادىكى
دوستلۇقى) ئۈزۈلىدۇ .ئەگەشكۈچىلەر« :كاشكى بىزلەرگە (دۇنياغا) قايتىشقا بولسا ئىدى ،ئۇالر بىزدىن
ئادا ـ جۇدا بولغاندەك بىزمۇ ئۇالردىن ئادا ـ جۇدا بوالتتۇق» دەيدۇ .ﷲ ئۇالرغا (يامان) ئىشلىرىنىڭ
ھەسرەت بولغانلىقىنى مۇشۇنداق كۆرسىتىدۇ ،ئۇالر دوزاختىن چىقمايدۇ﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا« :شېرىك كەلتۈرگەن مەبۇدلىرىڭالرنى
چاقىرىڭالر» دېيىلىدۇ﴾ يەنى سىلەر دۇنيادىكى چېغىڭالردا ئۇالردىن كۈتكىنىڭالردەك ،ئۇالر كېلىپ
سىلەرنى سىلەرنىڭ تارتىۋاتقان ئازابىڭالردىن قۇتقازسۇن﴿ .ئۇالر شۇ ھامان شېرىك كەلتۈرگەن
مەبۇدلىرىنى چاقىرىدۇ ،ئۇالردىن جاۋاب كەلمەيدۇ ،ئۇالر ئازابنى كۆرگەن چاغدا﴾ يەنى ئۇالر چوقۇم
دوزاخقا كىرىدىغانلىقىنى جەزىملەشتۈرگەن چاغدا﴿ ،ھىدايەت تاپقان بولۇشلىرىنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾

يەنى ئۇالر ئازابنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن چاغدا ،ئۆزلىرىنىڭ دۇنيادىكى ۋاقتىدا ھىدايەت تاپقان
بولۇشلىرىنى ئارزۇ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ﷲ (ئۇالرغا) ئېيتىدۇ« :سىلەر مېنىڭ شېرىكلىرىم
دەپ ئويلىغىنىڭالرنى چاقىرىڭالر» ئۇالر چاقىرىدۇ ،لېكىن ئۇالر (نىڭ شېرىكلىرى) ئىجابەت قىلمايدۇ،
بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (ئۇالر ئۆتەلمەيدىغان) ھاالكەتلىك جاينى پەيدا قىلدۇق .گۇناھكارالر دوزاخنى
كۆرۈپ ئۇنىڭغا كىرىدىغانلىقىغا جەزىم قىلىدۇ ،دوزاختىن قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ﴾(((.

مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەر ھەققىدە قانداق جاۋاب
بېرىدىغانلىقى
﴿ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا نىدا قىلىپ ئېيتىدۇ« :پەيغەمبەرلەرگە نېمە بىلەن جاۋاب بەردىڭالر؟»﴾
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ئاۋۋالقى نىدا تەۋھىد ھەققىدە سوراش ئۈچۈن ،بۇ نىدا پەيغەمبەرلىكنى ئىسپاتالش ئۈچۈندۇر .سىلەرگە
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرگە بەرگەن جاۋابىڭالر نېمە ئىدى؟ ئۇالرغا قانداق مۇئامىلىدە بولغانتىڭالر؟
بۇ سوئال بەندىدىن قەبرىسىدە« :پەرۋەردىگارىڭ كىم؟ پەيغەمبىرىڭ كىم؟ دىنىڭ نېمە؟» دەپ
سورىلىدىغان سوئالغا ئوخشاپ كېتىدۇ.
مۆمىن ئادەم قەبرىدە سوئال سورالغاندا :ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرىدۇر -،دەپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ئەمما كاپىر ئادەم:
نېمە ،نېمە؟ بىلمەيمەن -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ سۈكۈت قىلىشىدىن
باشقا بەرگىدەك جاۋابى بولمايدۇ .چۈنكى ،بۇ دۇنيادا دىلى كور بولغان ئادەم ئاخىرەتتىمۇ كور ۋە تېخىمۇ
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  167 - 166ـ ئايەتلەر.
((( كەھف سۈرىسى  53 - 52ـ ئايەتلەر.

قەسەس سۈرىسى

گۇمراھ بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالرغا بارلىق خەۋەرلەر قاراڭغۇ
بولىدۇ ،ئۇالر ئۆز ئارا سوراشمايدۇ﴾ مۇجاھىد :ئۇ كۈندە ئۇالرغا دەلىللەر قاراڭغۇ بولىدۇ -،دېدى.

ئۇالر ئۇ كۈندە ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىقىنىمۇ سوراشمايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :دۇنيادىكى

چېغىدا﴿ ،تەۋبە قىلغان ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغان ئادەمگە كەلسەك ،ئۇنىڭ مەقسەتكە
ئېرىشكۈچىلەردىن بولۇشى ئۈمىدلىكتۇر﴾ يەنى ئۇ قىيامەت كۈنى مەقسەتكە يېتىدۇ .بۇ ھەقىقەتەن ﷲ

نىڭ پەزلى ۋە ئېھسانى بىلەن چوقۇم يۈز بېرىدۇ.

*******
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﷲ (مەخلۇقاتىدىن) خالىغىنىنى يارىتىدۇ ،خالىغان ئادەمنى (پەيغەمبەرلىككە) تالاليدۇ ،تالالش
ھوقۇقىئۇالردائەمەس،ﷲپاكتۇر،ئۇالرنىڭشېرىككەلتۈرگەنلىرىدىنئۈستۈندۇر﴿.﴾68پەرۋەردىگارىڭ
ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرۇن تۇتقانلىرىنى ۋە (ئېغىزلىرىدا) دېگەنلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿ .﴾69ئۇ ﷲ
دۇر ،ئۇنىڭدىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا
مەنسۇپتۇر ،ھۆكۈم چىقىرىش ﷲ غا مەنسۇپتۇر ،سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿.﴾70

يارىتىش ،ھەممىنى بىلىش ۋە تالالشنىڭ يالغۇز اﷲ تائاالغىال مەنسۇپ
ئىكەنلىكى
ﷲ خالىغىنىنى يارىتىش ،خالىغىنىنى تالالش ھوقۇقىنىڭ يالغۇز ئۆزىدە ئىكەنلىكىنى خەۋەر
قىلىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲ بىلەن جېدەللەشكۈچى ،ﷲ تائاالدىن ھېساب ئالغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (مەخلۇقاتىدىن) خالىغىنىنى يارىتىدۇ ،خالىغان ئادەمنى (پەيغەمبەرلىكىگە)
تالاليدۇ﴾ ﷲ نېمىنى خالىسا ،شۇ بولىدۇ .نېمىنى خالىمىسا ئۇ ۋۇجۇتقا كەلمەيدۇ .ياخشى ـ يامان
ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ قول ئىلكىدىدۇر .ئىنساننىڭ ئاخىرقى قايتىدىغان جايى ﷲ
تائاالنىڭدەرگاھىدىدۇر.
﴿تالالش ھوقۇقى ئۇالردا ئەمەس﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا ،ئەر ـ ئايال مۆمىنلەرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ﴾(((.
﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرۇن تۇتقانلىرىنى ۋە (ئېغىزلىرىدا) دېگەنلىرىنى بىلىپ
تۇىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا نېمىلەرنى يوشۇرغانلىقىنى ،نېمىلەرنى ئۆزىگە توپلىغانلىقىنى

ئوبدان بىلىپ تۇرىدۇ .شۇنداقال ئىنسانالردىن ئاشكارا سادىر بولغان نەرسىلەرنىمۇ بىلىدۇ﴿ .سىلەرنىڭ
((( ئەھزاب سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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ئىچىڭالردىن يوشۇرۇن سۆز قىلغان ئاشكارا سۆز قىلغان ،كېچىسى يوشۇرۇنغان ،كۈندۈزى ئاشكارا
يۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسى (ﷲ ئۈچۈن ئېيتقاندا) ئوخشاشتۇر (يەنى ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ)﴾(((.
﴿ئۇ ﷲ دۇر ،ئۇنىڭدىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ يەنى ئۇ تەنھا ئىالھتۇر .ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .شۇنداقال ئۇنىڭدىن باشقا خالىغىنىنى يارىتىدىغان ،خالىغىنىنى
تالاليدىغان پەرۋەردىگارمۇ يوقتۇر.
﴿دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا مەنسۇپتۇر﴾ يەنى ﷲ جىمى ئىشلىرىنى ئادالەت
ۋە ھېكمەت بىلەن قىلغانلىقى ئۈچۈن مەدھىيەگە اليىقتۇر﴿ .ھۆكۈم چىقىرىش ﷲ غا مەنسۇپتۇر﴾ يەنى
ﷲ كۈچلۈك ،غالىب ،ھېكمەت بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان ،مەرھەمەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭدىن
بىرەر ھېساب ئالغۇچى بولمايدۇ.
﴿سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ھەممىڭالر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر ،ﷲ ھەر بىر ئادەمنىڭ ياخشى ـ يامان ئەمەلىگە قارىتا مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ .ﷲ
تائاالغا ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن ھېچقانداق نەرسە مەخپىي قالمايدۇ.

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
«ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! ئەگەر ﷲ كېچىنى سىلەر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە ئۇزۇن سوزىدىغان
بولسا ،ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ سىلەرگە يورۇقلۇق ئېلىپ كېلەلەيدۇ ،سىلەر ئاڭلىمامسىلەر؟»
دېگىن﴿« .﴾71ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ئەگەر ﷲ كۈندۈزنى سىلەر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە سوزىدىغان
بولسا ،ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ سىلەرگە ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن كېچىنى ئېلىپ كېلەلەيدۇ؟ سىلەر
كۆرمەمسىلەر؟»دېگىن﴿.﴾72سىلەرنىكېچىدەئارامئالسۇن،كۈندۈزدە(ھاياتلىقيولىداھەرىكەتلىنىپ)
ﷲ نىڭ پەزلىنى تەلەپ قىلسۇن ۋە (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلسۇن دەپ ،سىلەر ئۈچۈن كېچە
بىلەن كۈندۈزنى يارىتىشى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىندۇر﴿.﴾73
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كېچە ۋە كۈندۈزنىڭ اﷲ تائاالنىڭ نېمەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە
بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەر ئىكەنلىكى
ﷲ بۇ ئايەتلەردە بەندىلىرىگە كېچە ۋە كۈندۈزنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى ئەسلىتىپ
ئۆتىدۇ .ئادەم كېچە – كۈندۈزسىز ياشىيالمايدۇ .ﷲ ئەگەر كېچىنى ئۇالر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە
((( رەئد سۈرىسى  10ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

مەڭگۈ سوزىدىغان بولسا ،بۇنىڭ ئۇالرغا ئەلۋەتتە زىيان كەلتۈرىدىغانلىقىنى ،ئىنسانالرنىڭ
ئۇنىڭدىن ئەلۋەتتە زېرىكىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ چىقالمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ سىلەرگە يورۇقلۇق ئېلىپ
كېلەلەيدۇ؟﴾ يەنى سىلەر ئۇ يورۇقلۇق بىلەن بىر ـ بىرىڭالرنى كۆرۈسىلەر ھەم ئۆزئارا بېرىش ـ
كېلىش قىلىسىلەر.
﴿سىلەر ئاڭلىمامسىلەر؟﴾ ئاندىن ئەگەر كۈندۈزنى ئۇالر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە مەڭگۈ
سوزىدىغان بولسا ،بۇنىڭ ئۇالرغا ئەلۋەتتە زىيان كەلتۈرىدىغانلىقىنى ،ئىش ـ ھەرىكەتنىڭ
كۆپلىكىدىن بەدەنلەرنىڭ ئەلۋەتتە ھېرىپ -چارچايدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
﴿ﷲ دىن بۆلەك قايسى ئىالھ سىلەرگە ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن كېچىنى ئېلىپ كېلەلەيدۇ؟﴾

يەنى كېچىدە سىلەر ھەرىكەتلىرىڭالردىن ،قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن توختاپ ئارام ئالىسىلەر.

﴿سىلەر كۆرمەمسىلەر؟ سىلەرنى كېچىدە ئارام ئالسۇن ،كۈندۈزدە ﷲ نىڭ پەزلىنى تەلەپ
قىلسۇن دەپ ،سىلەر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى يارىتىشى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىندۇر﴾ يەنى

ﷲ سىلەرگە مەرھەمەت قىلىپ كېچىنى سىلەرنىڭ ئارام ئېلىشڭالر ئۈچۈن ،كۈندۈزنى سىلەرنىڭ
سەپەرلەر ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلەر ئارقىلىق ﷲ نىڭ پەزلىنى تەلەپ قىلىشىڭالر ئۈچۈن يارىتىپ
بەردى.

﴿ئۈمىدكى سىلەر (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىسىلەر﴾ يەنى سىلەر كېچە ـ كۈندۈزدە
تۈرلۈك ئىبادەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىسىلەر .كىم كېچىدە بىرەر ئىبادەتنىڭ
ۋاقتىنى ئۈتكۈزۈپ قويسا ،ئۇنى كۈندۈزدە ئادا قىلىدۇ ياكى كۈندۈزدە ئۆتكۈزۈپ قويسا ،ئۇنى كېچىدە
ئادا قىلىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى) ئەسلىمەكچى بولغانالر ياكى
(ئۆزىنىڭ نېمىتىگە) شۈكۈر قىلماقچى بولغانالر ئۈچۈن كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالمىشىپ تۇرىدىغان
قىلىپ بەردى﴾((( بۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا نىدا قىلىپ« :سىلەر گۇمان قىلغان مېنىڭ شېرىكلىرىم قەيەردە؟»
دەيدۇ﴿ .﴾74بىز ھەر ئۈممەتتىن (ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھلىق بېرىدىغان) بىر گۇۋاھچى (يەنى
پەيغەمبەر) نى چىقىرىمىز ،پاكىتىڭالرنى كەلتۈرۈڭالر دەيمىز ،ئۇالر ھەقىقەتنىڭ ﷲ غا مەنسۇپ
ئىكەنلىكىنى ئاندىن بىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئويدۇرۇپ چىققان نەرسىلىرى (يەنى مەبۇدلىرى) ئۆزلىرىنى
ئۇالردىن چەتكە ئالىدۇ﴿.﴾75
((( فۇرقان سۈرىسى  62ـ ئايەت.
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مۇشرىكالرنى ئەيىبلەش ۋە ئۇالرغا قاتتىق تېگىش توغرىسىدا
مانا بۇ ،ﷲ تائاالغا باشقا ئىالھالرنى قوشۇپ چوقۇنغان ئادەمنى ئەيىبلەش ۋە قورقۇتۇش
ئۈچۈن قىلىنغان ئىككىنچى نىدادۇر .ئۇلۇغ پەرۋەردىگار ئۇالرنى گۇۋاھچىالرنىڭ ئالدىغا چاقىرىپ
ئېيتىدۇ :دۇنيادىكى چېغىڭالردا﴿ ،سىلەر گۇمان قىلغان مېنىڭ شېرىكلىرىم قەيەردە؟ بىز ھەر ئۈممەتتىن
(ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھلىق بېرىدىغان) بىر گۇۋاھچى (يەنى پەيغەمبەر) نى چىقىرىمىز ،پاكىتىڭالرنى
كەلتۈرۈڭالر دەيمىز﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ شېرىكلىرى بار دېگەن دەۋايىڭالرنىڭ توغرىلىقىغا پاكىت

كەلتۈرۈڭالر-،دەيمىز.

﴿ئۇالر ھەقىقەتنىڭ ﷲ غا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئاندىن بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ
ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى بىلىدۇ .ئۇالر سۆزلىيەلمەيدۇ ،جاۋابمۇ تاپالمايدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئويدۇرۇپ چىققان نەرسىلىرى (يەنى مەبۇدلىرى) ئۆزلىرىنى ئۇالردىن چەتكە ئالىدۇ﴾

يەنى ئۇالر كۆزدىن غايىب بولىدۇ ،ئۇالرغا مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدۇ.

*******
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ
ﰄﰅﰆ
قارۇن ھەقىقەتەن مۇسانىڭ قەۋمىدىن ئىدى .قارۇن ئۇالرغا يوغانلىق قىلدى ،قارۇنغا خەزىنىلەردىن
شۇ قەدەر بەرگەن ئىدۇقكى ،ئۇالرنىڭ ئاچقۇچلىرىنى (كۆتۈرۈش) كۈچلۈك بىر جامائەگىمۇ ھەقىقەتەن
ئېغىرلىق قىالتتى ،ئەينى ۋاقىتتا قارۇنغا قەۋمى ئېيتتى« :كۆرەڭلەپ كەتمە ،ﷲ ھەقىقەتەن كۆرەڭلەپ
كەتكۈچىلەرنى دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾76ﷲ ساڭا بەرگەن بايلىق بىلەن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن،
دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن ،ﷲ ساڭا ياخشىلىق قىلغاندەك ،سەن (ﷲ نىڭ بەندىلىرىگىمۇ)
ياخشىلىق قىلغىن ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى تىلىمىگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى
دوست تۇتمايدۇ﴿.﴾77
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قارۇن ۋە ئۇنىڭ قەۋمنىڭ ئۇنىڭغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلىشى
﴿قارۇن ھەقىقەتەن مۇسانىڭ قەۋمىدىن ئىدى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :قارۇن مۇسانىڭ تاغسىنىڭ ئوغلى ئىدى .ئىبراھىم
نەخەئىي ،ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس ،سەمماك ئىبنى ھەرب ،قەتادە ،مالىك ئىبنى دىينار ،ئىبنى جۇرەيج
ۋە باشقىالرمۇ :قارۇن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئىدى -،دېدى .ئىبنى جۇرەيج مۇنداق
دەيدۇ :قارۇن يەسھەرنىڭ ئوغلى ،يەسھەر قاھىسنىڭ ئوغلىدۇر .مۇسا ئىمراننىڭ ئوغلى ،ئىمران

قەسەس سۈرىسى

قاھىسنىڭ ئوغلىدۇر.
﴿قارۇنغا خەزىنىلەردىن﴾ يەنى مال ـ مۈلۈكتىن ﴿شۇ قەدەر كۆپ بەرگەن ئىدۇقكى،
ئۇالرنىڭ ئاچقۇچلىرىنى (كۆتۈرۈش) كۈچلۈك بىر جامائەگىمۇ ھەقىقەتەن ئېغىرلىق قىالتتى﴾

يەنى ئاچقۇچالرنىڭ كۆپلىكىدىن ئۇنى كۆتۈرۈش بىر جامائەت كىشىلەرگىمۇ ئەلۋەتتە ئېغىرلىق
قىالتتى.
ئەئمەش خەيسەمەدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :قارۇننىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى
تېرىلەردىن ياسالغان ئىدى .ھەر بىر ئاچقۇچ بىر بارماق مىقدارىدا بولۇپ ،ھەر بىرى مۇئەييەن
كۆلەمدىكى بىر خەزىنە ئۈچۈن ئىدى .قارۇن بىرەر يەرگە بېرىش ئۈچۈن ئات ـ ئۇالغقا مىنسە،
ئاچقۇچلىرى ئاتمىش دانە ئاق تاپان قاشقا قېچىرغا ئارتىالتتى .بۇ ھەقتە بۇنىڭدىن باشقا
سۆزلەرمۇ رىۋايەت قىلىندى .ھەقىقىتىنى ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر.

﴿ئەينى ۋاقىتتا قارۇنغا قەۋمى ئېيتتى« :كۆرەڭلەپ كەتمە ،ﷲ ھەقىقەتەن كۆرەڭلەپ
كەتكۈچىلەرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ياخشى ئادەملىرى ئۇنىڭ مال ـ دۇنياسى

بىلەن كۆرەڭلەپ خۇدىنى يوقىتىپ قويغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىش ۋە ئۇنى توغرا
يولغا باشالش ئۈچۈن مۇنداق دېدى :سەن ئېرىشكەن نەرسىلىرىڭ بىلەن كۆرەڭلەپ كەتمە،
يەنى سەن ئېرىشكەن مال ـ مۈلكۈڭ بىلەن بىھۇدە يوغانلىق قىلما.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن كۆرەڭلەپ كەتكۈچىلەرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ:
يەنى ﷲ پەخىرلىنىپ كەتكۈچىلەرنى دوست تۇتمايدۇ .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ ئۆزى
ئاتا قىلغان نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلمايدىغان مۇتەكەببىر ،ھاكاۋۇرالرنى دوست تۇتمايدۇ.

﴿ﷲ ساڭا بەرگەن بايلىق بىلەن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن ،دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ
ئۇنتۇمىغىن﴾ يەنى ﷲ تائاال ساڭا بەرگەن بۇ نۇرغۇن مال ـ دۇنيانى ،ھاجىتىڭدىن ئارتۇق

نازۇنېمەتنى پەرۋەردىگارىڭغا تائەت ـ ئىبادەت قىلىش يولىغا ،ساڭا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ساۋاب
بولۇشى ئۈچۈن تۈرلۈك ياخشىلىقالرنى قىلىش ئارقىلىق پەرۋەردىگارىڭغا يېقىنلىشىش يولىغا
ئىشلەتكىن.
﴿دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن﴾ يەنى ﷲ ساڭا نېسىپ قىلغان يېمەك ـ ئىچمەك،
كىيىم ـ كېچەك ،تۇرالغۇ ـ جاي ،نىكاھلىنىش قاتارلىق نېسىۋەڭنى ئۇنتۇمىغىن .ھەقىقەتەن
سېنىڭ ئۈستۈڭدە ﷲ تائاالنىڭ ،ئۆزەڭنىڭ ،پەرزەنتلىرىڭنىڭ ،ئايالىڭ ۋە مېھمانلىرىڭنىڭ
ھەققى باردۇر .ھەر بىر ھەق ئىگىسىنىڭ ھەققىنى ئۆز جايىدا ئادا قىلغىن.
﴿ﷲ ساڭا ياخشىلىق قىلغاندەك ،سەنمۇ ﷲ نىڭ بەندىلىرىگە ياخشىلىق قىلغىن﴾ يەنى
ﷲ ساڭا ياخشىلىق قىلغاندەك ،سەنمۇ ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە ياخشىلىق قىلغىن.
﴿يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغىن﴾ يەنى سېنىڭ نىيىتىڭ سەن ئېرىشكەن پۇل ـ
مال بىلەن يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە يامانلىق يەتكۈزۈش
بولمىسۇن﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ،بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾.

*******

579

ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
قارۇن« :مېنىڭ ئاالھىدە بىلىمىم بولغانلىقتىن بۇ بايلىققا ئېرىشتىم» دېدى .قارۇندىن
ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن ئۇنىڭغا قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك ،توپلىغان (مېلى) تېخىمۇ كۆپ
بولغان كىشىلەرنى ﷲ نىڭ ھاالك قىلغانلىقىنى ئۇ بىلمىدىمۇ؟ گۇناھكارالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ
سورىلىشى (ﷲ بۇنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن) ھاجەتسىزدۇر﴿.﴾78
ﷲ قارۇننىڭ قەۋمىگە (ئۇالر ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلغان ۋە ياخشىلىق يولىنى كۆرسەتكەن
چاغدا) بەرگەن جاۋابىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قارۇن« :مېنىڭ ئاالھىدە بىلىمىم
بولغانلىقتىن بۇ بايلىققا ئېرىشتىم» دېدى﴾ يەنى مېنىڭ سىلەر دەۋاتقان نەرسىگە ھاجىتىم يوق.
ﷲ مېنىڭ بۇ مالغا تېگىشلىك ئادەم بولغانلىقىمنى بىلگەنلىكى ۋە ﷲ نىڭ ماڭا مۇھەببىتى
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇنى ھەقىقەتەن ماڭا بەردى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتكە ناھايىتى اليىق بولغان تەپسىرنى قىلدى.
ئۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قارۇن« :بۇ بايلىققا مېنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىمنى ﷲ نىڭ بىلگەنلىكى
ئۈچۈن ئېرىشتىم» دېدى﴾ دېگەن ئايىتىنى مۇنداق تەپسىر قىلدى :قارۇن :ئەگەر ﷲ مەندىن
رازى بولمىغان ۋە مېنىڭ پەزلىمنى بىلمىگەن بولسا ،ماڭا بۇ مال ـ دۇنيانى بەرمىگەن بوالتتى-،
دېدى.
ئاندىن ئابدۇراھمان بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :قارۇندىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن ئۇنىڭغا
قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك ،توپلىغان (مېلى) تېخىمۇ كۆپ بولغان كىشىلەرنى ﷲ نىڭ ھاالك
قىلغانلىقىنى ئۇ بىلمىدىمۇ؟ گۇناھكارالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ سورىلىشى (ﷲ بۇنى بىلگەنلىكى
ئۈچۈن) ھاجەتسىزدۇر﴾ مانا بۇنداق ئىلمى ئاز ئادەم ﷲ مول رىزىق بەرگەن ئادەمنى كۆرگەندە،

ئۇ بۇنىڭغا ھەقلىق بولمىغان بولسا ،ﷲ ئۇنى ئۇنىڭغا بەرمەيتتى -،دەيدۇ.

*******

580

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
قارۇن ئۆز قەۋمىنىڭ ئالدىغا بارلىق زىننىتى بىلەن ھەشەمەتلىك ھالدا چىقتى .دۇنيا
تىرىكچىلىكىنى كۆزلەيدىغانالر« :كاشكى بىزگە قارۇنغا بېرىلگەن بايلىق بېرىلسىچۇ ،ئۇ ھەقىقەتەن
(دۇنيالىقتىن) چوڭ نېسىۋىگە ئىگە ئىكەن» دېدى﴿ .﴾79ئىلىملىك كىشىلەر« :ۋاي سىلەرگە!
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەلنى قىلغان كىشىگە ﷲ نىڭ ساۋابى ياخشىدۇر .ئۇ ساۋاب پەقەت
سەۋر قىلغۇچىالرغىال بېرىلىدۇ» دېدى﴿.﴾80

قەسەس سۈرىسى

قارۇننىڭ زىننەت بىلەن ھەشەمەتلىك ھالدا چىقىشى ۋە قەۋمىنىڭ ئۇنىڭغا
بەرگەن باھاسى
ﷲ بۇ ئايەتتە قارۇندىن خەۋەر قىلىدۇ :قارۇن ۋە خىزمەتچىلىرى بىر كۈنى قەۋمىنىڭ ئالدىغا
كاتتا زىننەت بۇيۇملىرىنى تاقىغان ،چىرايلىق كېيىنگەن ،ئېسىل جابدۇنغان ،ئات ـ ئۇالغالرغا مىنگەن
ھالدا ،ناھايىتى ھەشەمەت ۋە سۆلەت بىلەن چىقتى .دۇنيا تىرىكچىلىكىنى كۆزلەيدىغان ،ئۇنىڭ ئالتۇن
ـ كۈمۈش ،زىبۇزىننەتلىرىگە مايىل ئادەملەر قارۇننى كۆرگەندە ،ئۇنىڭغا بېرىلگەن مال ـ دۇنيانىڭ
ئۆزلىرىگىمۇ بېرىلىشىنى ئارزۇ قىلىشىپ مۇنداق دېيىشتى﴿ :كاشكى بىزگە قارۇنغا بېرىلگەن بايلىق
بېرىلسىچۇ ،ئۇ ھەقىقەتەن (دۇنيالىقتىن) چوڭ نېسىۋىگە ئىگە ئىكەن﴾ يەنى دۇنيالىقتىن تولۇق نېسىۋىگە
ئىگە ئىكەن.
پايدىلىق ئىلىم ئىگىلىرى ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :ۋاي
سىلەرگە! ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەلنى قىلغان كىشىگە ﷲ نىڭ ساۋابى ياخشىدۇر﴾ يەنى ﷲ نىڭ

ئاخىرەتتە مۆمىن ،ياخشى بەندىلىرىگە تەييارلىغان مۇكاپاتى سىلەر كۆرگەن نەرسىدىن ياخشىدۇر.

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :ياخشى بەندىلىرىمگە كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالق ئاڭلىمىغان ،ئىنساننىڭ
كۆڭلىگە كېچىپ باقمىغان مۇكاپاتالرنى تەييارلىدىم .خالىساڭالر ،بۇ ئايەتنى ئوقۇڭالر﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان
ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا
نېمەتنىھېچكىمبىلمەيدۇ﴾(((».
﴿ئۇ ساۋاب پەقەت سەۋر قىلغۇچىالرغىال بېرىلىدۇ﴾ سۇددى مۇنداق دەيدۇ :جەننەت پەقەت سەۋر
قىلغۇچىالرغىال بېرىلىدۇ .سۇددى بۇ سۆزنى ئىلىملىك كىشىلەرنىڭ سۆزىنىڭ داۋامى دەپ ھېسابلىدى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :بۇنداق ھېكمەتلىك سۆز پەقەت دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشتىن
ساقالنغان ،ئاخىرەتنى كۆزلەيدىغان كىشىلەرگىال بېرىلىدۇ .ئىبنى جەرىر بۇ سۆزنى :ئەنە شۇ بىلىملىك
كىشىلەرنىڭ سۆزى ئەمەس ،بەلكى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ سۆزى بولۇپ ،ﷲ بۇنى خەۋەر قىلىش يۈزىسىدىن
ئېيتتى -،دەپ چۈشەندى.

*******
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
قارۇننى ئۇنىڭ ئۆيى بىلەن قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزدۇق ،ئۇنىڭدىن ﷲ نىڭ ئازابىنى دەپئى
قىلىدىغان بىر جامائە بولمىدى .قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى﴿ .﴾81تۈنۈگۈن تېخى قارۇننىڭ
((( سەجدە سۈرىسى  17ـ ئايەت.
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دەرىجىسىنى ئارزۇ قىلغانالر دېيىشتىكى« ،پاھ كۆردۈڭمۇ؟ ﷲ بەندىلىرىدىن خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى
كەڭ قىلىدىكەن( ،خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدىكەن ،ﷲ بىزگە مەرھەمەت قىلمىغان (يەنى
ئازۇ قىلغىنىمىزنى بەرگەن) بولسا ئىدى ،بىزنى ئەلۋەتتە يەر يۇتاتتى ،ۋاي كۆردۈڭمۇ؟ كاپىرالر نىجات
تاپمايدۇ»﴿.﴾82

قارۇننىڭ ئۆيى بىلەن قوشۇلۇپ يەرگە يۇتقۇزىۋېتىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قارۇننىڭ ئۆز قەۋمى ئالدىغا بارلىق زىننىتى بىلەن ھەشەمەتلىك ھالدا چىقىپ،
ئۇالرغا بايلىقىنى كۆز ـ كۆز قىلغانلىقىنى ،پەخىرلەنگەنلىكىنى ۋە ئۇالرغا قارىتا چېكىدىن ئاشقانلىقىنى
بايان قىلغاندىن كېيىن ،شۇنىڭغا ئۇالپال ئۇنى (ئۆيى بىلەن قوشۇپ) يەر يۇتۇپ كەتكەنلىكىنى بايان
قىلدى.
ئىمام بۇخارى سالىمنىڭ ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ئادەم تەكەببۇرلۇق يۈزىسىدىن ئىشتىنىنى ئۇزۇن كىيىپ يۈرگەن ئىدى .ئۇنى
تۇيۇقسىز يەر يۇتۇپ كەتتى .ھالبۇكى ،ئۇ قىيامەت كۈنىگىچە يەرنىڭ ئاستىغا چۆكۈپ بارىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەردىن بىر ئادەم بىر قۇر يېشىل تون كىيىپ ،پەخىرلەنگەن ھالدا
كىشىلەرنىڭ ئالدىغا چىقتى .ﷲ يەرگە بۇيرۇق بەردى ،يەر ئۇنى يۇتۇپ كەتتى .ئۇ شەك ـ شۈبھسىز
قىيامەت كۈنىگىچە يەرنىڭ ئاستىغا چۆكۈپ بارىدۇ».
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭدىن ﷲ نىڭ ئازابىنى دەپئى قىلىدىغان بىر جامائە بولمىدى.
قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى﴾ يەنى ئۇنىڭ توپلىغان بايلىقى ۋە خىزمەتچىلىرى ﷲ نىڭ ئازابىنى

ئۇنىڭدىن دەپئى قىاللمىدى .قارۇن ھەتتا ئۆزىمۇ ئۆزىگە ياردەم قىاللمىدى .ئۇنىڭغا باشقىالرمۇ ياردەم
بېرەلمىدى.

قارۇننى يەر يۇتۇپ كەتكەنلىكىدىن قەۋمىنىڭ ئىبرەت ئالغانلىقى
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﴿تۆنۈگۈن تېخى قارۇننىڭ دەرىجىسىنى ئارزۇ قىلغانالر﴾ يەنى ئۇنى زىننىتى ئىچىدە ھەشەمەتلىك
ھالدا كۆرۈپ﴿ :كاشكى بىزگە قارۇنغا بېرىلگەن بايلىق بېرىلسىچۇ ،ئۇ ھەقىقەتەن (دۇنيالىقتىن) چوڭ
نېسىۋىگە ئىگە ئىكەن﴾ دېگەنلەر قارۇننى يەر يۇتۇپ كەتكەن چاغدا ئېيتتىكى﴿ :پاھ ،كۆردىڭمۇ؟ ﷲ

بەندىلىرىدىن خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدىكەن (خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدىكەن﴾

يەنى بايلىق ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭ ئىگىسىدىن رازى بولغانلىقىنىڭ نىشانى ئەمەس ئىكەن ،ﷲ
ھەقىقەتەن خالىغان ئادەمگە نېمەتلەر بېرىپ ،خالىغان ئادەمدىن ئۇنى مەنئى قىلىدىكەن ،خالىغان
ئادەمنىڭ رىزقىنى تار ،خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدىكەن ،خالىغان ئادەمنىڭ مەرتىۋىسىنى
تۆۋەن ،خالىغان ئادەمنىڭ مەرتىۋىسىنى يۇقىرى قىلىدىكەن.
بۇنىڭدىكى تولۇق ھېكمەتنى ،يېتەرلىك دەلىلنى ﷲ ئۆزى بىلگۈچىدۇر .ئىمام ئەھمەد ئىبنى

قەسەس سۈرىسى

مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ ھەقىقەتەن
ئاراڭالردا رىزقىڭالرنى تەقسىم قىلغاندەك ،ئەدەب ـ ئەخالقىڭالرنىمۇ تەقسىم قىلدى .ﷲ بايلىقنى
چوقۇم ئۆزى ياقتۇرغان ئادەمگىمۇ ،ياقتۇرمىغان ئادەمگىمۇ بېرىدۇ .ئىماننى بولسا ،پەقەت ئۆزى ياقتۇرغان
ئادەمگىالبېرىدۇ».
﴿ﷲ بىزگە مەرھەمەت قىلمىغان بولسا ئىدى ،بىزنى ئەلۋەتتە يەر يۇتاتتى﴾ يەنى ﷲ بىزگە
مېھرىبانلىق ۋە ياخشىلىق قىلمىغان بولسا ئىدى ،يەر بىزنى ئەلۋەتتە قارۇننى يۇتقاندەك يۇتاتتى،
چۈنكى ،بىز قارۇندەك بولۇشنى ئارزۇ قىلغان ئىدۇق﴿ :ۋاي ،كۆردىڭمۇ؟ كاپىرالر نىجات تاپمايدۇ﴾ يەنى
قارۇن كاپىر ئىدى .كاپىر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نىجات تاپالمايدۇ.

*******
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ئەنەشۇئاخىرەتيۇرتىنىيەريۈزىدەچوڭچىلىققىلىشنىۋەبۇزغۇنچىلىققىلىشنىكۆزلىمەيدىغانالرغا
خاس قىلدۇق( ،ياخشى) ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپتۇر﴿ .﴾83كىمكى ياخشى ئىش قىلغان ئىكەن،
ئۇ قىلغان ئىشلىرىدىنمۇ ياخشى مۇكاپاتقا (يەنى قىلغان ياخشىلىقىدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا)
ئېرىشىدۇ ،كىمكى يامان ئىش قىلىدىكەن ،يامان ئىش قىلغانالرغا پەقەت قىلغان ئىشلىرىغا يارىشا جازا
بېرىلىدۇ﴿.﴾84

كەمتەر مۆمىنلەرگە ئاخىرەتتە تەييارالنغان نېمەتلەر
ﷲ بۇ ئايەتتە ئاخىرەتنى ۋە ئۇنىڭ پۈتمەس ـ تۈگىمەس نېمىتىنى يەر يۈزىدە ئۆزىنى ﷲ نىڭ
بەندىلىرىدىنئۈستۈنتۇتمايدىغان،ئۇالرغايوغانلىققىلمايدىغان،تەكەببۇرلۇققىلمايدىغان،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا بۇزغۇنچىلىق قىلمايدىغان ،كەمتەر مۆمىن بەندىلىرىگە تەييارلىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەقىقەتەن
بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئايىقىنىڭ يىپى چاغلىق نەرسىسىنىڭ دوستىنىڭكىدىن ياخشى بولۇشىنى ياخشى
كۆرىدۇ .بۇنداق ئادەممۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەنە شۇ ئاخىرەت يۇرتىنى يەر يۈزىدە چوڭچىلىق قىلىشنى

ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى كۆزلىمەيدىغانالرغا خاس قىلدۇق( ،ياخشى) ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپتۇر﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.

ئەلىنىڭ بۇ سۆزىنى :ئۇ ئادەم شۇ نىيىتى بىلەن باشقىالر ئالدىدا پەخىرلىنىشنى ،كۆز ـ كۆز
قىلىشنى كۆزلىمىگەن بولسا ،بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ -،دەپ چۈشىنىشكە بولىدۇ.
چۈنكى ،باشقىالر ئالدىدا پەخىرلىنىش ،كۆز ـ كۆز قىلىش تەنقىد قىلىنىدىغان ئىشتۇر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :ماڭا
كەمتەر بولۇڭالر ،ھەتتا بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمنىڭ ئالدىدا پەخىرلەنمىسۇن ،بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە
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زۇلۇم قىلمىسۇن دەپ ۋەھىي قىلىندى» .ئەمما ئۆزىنىڭ نەرسىسىنى پەخىرلىنىش ئۈچۈن ئەمەس ،پەقەت
گۈزەللىك ئۈچۈن باشقىالرنىڭكىدىن ياخشى بولۇشىنى ياخشى كۆرسە ،بۇنىڭغا گۇناھ بولمايدۇ.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ ،بىر ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ تونىمنىڭ ،ئايىقىمنىڭ چىرايلىق بولۇشىنى ياخشى كۆرىمەن ،بۇ چوڭچىلىقمۇ؟-
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ﷲ ھەقىقەتەن گۈزەلدۇر ،گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ»
دەپ جاۋاب بەردى.
﴿كىمكى ياخشى ئىش قىلغان ئىكەن ،ئۇ قىلغان ئىشلىرىدىنمۇ ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾ يەنى
كىمكى قىيامەت كۈنى ياخشىلىق بىلەن كېلىدىكەن ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بېرىدىغان ساۋابى بۇ
بەندىنىڭ قىلغان ياخشىلىقىدىنمۇ ئارتۇقتۇر .نېمە ئۈچۈن ئۇنداق بولمىسۇن؟ ﷲ ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ،
نۇرغۇن ساۋاب بېرىدۇ .بۇ ﷲ تائاالنىڭ پەزلىدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى يامان ئىش
قىلىدىكەن ،يامان ئىش قىلغانالرغا پەقەت قىلغان ئىشلىرىغا يارىشا جازاب بېرىلىدۇ﴾.
ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يامان ئىش قىلغانالر دوزاخقا يۈزى بىلەن تاشلىنىدۇ.
سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازالىنىسىلەر﴾((( قىيامەت پەزل ۋە ئادالەت ئورنىدۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
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ساڭا قۇرئاننى (يەنى ئۇنى تەبلىغ قىلىشنى ۋە ئۇنىڭ ئەھكامىغا ئەمەل قىلىشنى) پەرز قىلغان
زات سېنى ئەلۋەتتە قايتىدىغان يەرگە (يەنى مەككىگە) قايتۇرىدۇ ،ئېيتقىنكى« ،كىمنىڭ ھىدايەت
ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ،كىمنىڭ ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىكەنلىكىنى پەرۋەردىگارىم ھەممىدىن ئوبدان
بىلىدۇ»﴿ .﴾85سەن (پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ساڭا نازىل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلمىغان
ئىدىڭ ،پەقەت پەرۋەردىگارىڭ رەھمەت قىلىپ (ساڭا ئۇنى نازىل قىلدى) ،كاپىرالرغا ياردەمچى
بولمىغىن﴿ .﴾86ساڭا ﷲ نىڭ ئايەتلىرى نازىل قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇ ئايەتلەرگە (ئەمەل قىلىش)
تىن كاپىرالر سېنى توسمىسۇن ،پەرۋەردىگارىڭغا (يەنى ئۇنى بىر دەپ بىلىشكە ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت
قىلىشقا) دەۋەت قىلغىن ،ھەرگىزمۇ مۇشرىكالردىن بولمىغىن (يەنى ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا
ماسالشمىغىن﴿ .﴾87ﷲ غا قوشۇپ باشقا بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلما ،ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ
يوقتۇر ،ﷲ نىڭ زاتىدىن باشقا بارلىق نەرسە يوقىلىدۇ( ،مەخلۇقاتتا ئىجرا بولىدىغان) ھۆكۈم پەقەت
ﷲ غا خاستۇر ،سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿.﴾88
((( نەھل سۈرىسى  90ـ ئايەت.

قەسەس سۈرىسى

تەبلىغ قىلىشقا ۋە تەۋھىدكە بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەرگە دەۋەتنى يەتكۈزۈشكە ۋە قۇرئاننى ئوقۇپ
بېرىشكە بۇيرۇيدۇ ،ئۇنىڭ ئاخىرى قايتۇرۇلىدىغان جايىنىڭ قىيامەت كۈنى ئىكەنلىكىنى ،ئۇ كۈندە
ﷲ ئۇنىڭدىن پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزگەن ياكى يەتكۈزمىگەنلىكى ھەققىدە سورايدىغانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا قۇرئاننى پەرز قىلغان زات سېنى ئەلۋەتتە
قايتىدىغان يەرگە قايتۇرىدۇ﴾ يەنى ساڭا قۇرئاننى كىشىلەرگە يەتكۈزۈشنى پەرز قىلغان زات ﴿سېنى
ئەلۋەتتە قايتىدىغان جايغا قايتۇرىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنىگە قايتۇرۇپ ،سەندىن ساڭا بېرىلگەن ۋەزىپە
ھەققىدە سورايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئەلۋەتتە پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن (پەيغەمبەرلەر
تەبلىغ قىلدىمۇ؟ سىلەر جاۋاب بەردىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز ،پەيغەمبەرلەردىنمۇ ئەلۋەتتە (ﷲ تاپشۇرغان
ۋەزىپىنى ئادا قىلدىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەرنى يىغىپ(« :قەۋمىڭالرنى
ئىمانغا دەۋەت قىلغىنىڭالردا) قانداق جاۋابقا ئىگە بولدۇڭالر؟» دەپ سورايدۇ﴾(((﴿ ،پەيغەمبەرلەر ۋە
گۇۋاھچىالركەلتۈرۈلىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى “سەھىھ بۇخارى” نىڭ تەپسىر بابىدا ئىبنى ئابباسنىڭ﴿ :سېنى ئەلۋەتتە قايتىدىغان
يەرگە قايتۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى :ﷲ سېنى ئەلۋەتتە مەككىگە قايتۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى

رىۋايەت قىلدى .نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىرمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى .ئەۋفىيمۇ ئىبنى ئابباستىن ئۇنىڭ
بۇ ئايەتنى :ﷲ سېنى خۇددى سەن مەككىدىن چىقىرىلغاندەك ئەلۋەتتە مەككىگە قايتۇرىدۇ -،دەپ
تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇجاھىدنىڭ بۇ ئايەتنى :ﷲ سېنى ئەلۋەتتە مەككىدىكى تۇغۇلغان
يېرىڭگە قايتۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى ئېيتتى .ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنى بىر يەردە :ﷲ
سېنى ئەلۋەتتە ۋاپات قىلدۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلسا ،بىر يەردە :ﷲ سېنى ئەلۋەتتە قىيامەت كۈنىگە
قايتۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغان .ھالبۇكى ،قىيامەت كۈنى ئۆلۈمدىن كېيىن يۈز بېرىدۇ .يەنە بىر
يەردە :ﷲ سېنى ئەلۋەتتە جەننەتكە قايتۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغان .ۋاھالەنكى جەننەت پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ نىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزگەنلىكى ،ئۇنى ئىنسانالرغا ۋە جىنالرغا تەبلىغ قىلغانلىقى
ئۈچۈن بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر ۋە بارار جايىدۇر .چۈنكى ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى ئىچىدىن ئەڭ
مۇكەممەل ،ئەڭ پاساھەتلىك سۆزلەيدىغان ،ئەڭ شەرەپلىك ئىنساندۇر.

﴿ئېيتقىنكى« ،كىمنىڭ ھىدايەت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ،كىمنىڭ ئوپ ـ ئوچۇق گۇمراھلىقتا
ئىكەنلىكىنى پەرۋەردىگارىم ھەممىدىن ئوبدان بىلىدۇ»﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭدىن ساڭا قارشى

تۇرغان ،پەيغەمبەرلىكىڭنى ئىنكار قىلغان مۇشرىكالرغا ۋە ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق يولىغا ئەگەشكەنلەرگە
((( ئەئراف سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  69ـ ئايەت.
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ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم سىلەردىن ۋە مەن تەرەپتىن ھىدايەت تاپقۇچىنى ئوبدان بىلىدۇ .ياخشى
ئاقىۋەتنىڭ كىمگە مەنسۇپ بولىدىغانلىقىنى ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ياخشى ئاقىۋەتنىڭ ۋە غەلىبىنىڭ
كىمگە تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى كەلگۈسىدە بىلىسىلەر» .ئاندىن ﷲ پەيغەمبىرىگە (ئۇنى ئىنسانالرغا
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭغا ۋە بەندىلەرگە ئىنئام قىلغان بۈيۈك نېمىتىنى ئەسلىتىپ) مۇنداق
دەيدۇ﴿ :سەن (پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ساڭا نازىل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلمىغان ئىدىڭ﴾
يەنى ساڭا ۋەھىي نازىل بولۇشىدىن ئىلگىرى ۋەھىينىڭ ساڭا نازىل بولىدىغانلىقىنى ئويالپ باقمىغان
ئىدىڭ .لېكىن ﴿پەرۋەردىگارىڭ رەھمەت قىلىپ﴾ يەنى شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ ساڭا ۋە سېنىڭ
سەۋەبىڭ بىلەن بەندىلەرگە رەھمەت قىلىپ ،ۋەھىينى ساڭا نازىل قىلدى .ﷲ ساڭا بۇ كاتتا نېمەتنى
بەرگەنلىكى ئۈچۈن ﴿كاپىرالرغا ياردەمچى بولمىغىن﴾ بەلكى ئۇالردىن ئايرىلغىن ،ئادا ـ جۇدا بولغىن ۋە
ئۇالرغا قارشى تۇرغىن.
﴿ساڭا ﷲ نىڭ ئايەتلىرى نازىل قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇ ئايەتلەرگە (ئەمەل قىلىشتىن) كاپىرالر
سېنى توسمىسۇن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا قارشى تۇرۇشى ،كىشىلەرنى سېنىڭ يولىڭدىن توسۇشى بىلەن

سەن تەۋرىنىپ قالمىغىن ،بوشىشىپ كەتمىگىن ،پەرۋا قىلمىغىن .ﷲ چوقۇم سۆزىڭنى ئۈستۈنلىككە
ئېرىشتۈرگۈچى ،دىنىڭغا ياردەم قىلغۇچى ،ئۇنى باشقا بارلىق دىنالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبىگە
ئېرىشتۈرگۈچىدۇر.

﴿پەرۋەردىگارىڭ تەرەپكە دەۋەت قىلغىن﴾ يەنى ھېچ شېرىكى يوق يالغۇز پەرۋەردىگارىڭغا
ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغىن﴿ .ھەرگىزمۇ مۇشرىكالردىن بولمىغىن (يەنى ئۇالرنىڭ نەپىسى خاھىشلىرىغا
ماسالشمىغىن) ﷲ غا قوشۇپ باشقا بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلما ،ﷲ تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى
ئىبادەت پەقەت ﷲ تائاالغىال مەنسۇپتۇر .ئىالھلىق پەقەت بۈيۈك ﷲ تائاالغىال يارىشىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ زاتىدىن باشقا بارلىق نەرسە يوقىلىدۇ﴾ بۇ ﷲ نىڭ مەڭگۈ قالىدىغانلىقى ،ھەمىشە
تىرىك ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرىدىغانلىقى ،بارلىق خااليىق ئۆلۈپ ،ﷲ نىڭ زاتى ئۆلمەيدىغانلىقى
ھەققىدىكى خەۋەردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلىدۇ.
ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مەڭگۈ قالىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شائىرالرنىڭ ئەڭ راست سۆزى لەبىيدنىڭ“ :بىلگىنكى ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھەممە نەرسە باتىلدۇر”
دېگەن سۆزىدۇر».
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﴿(مەخلۇقاتتا ئىجرا بولىدىغان) ھۆكۈم پەقەت ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى پادىشاھلىق ۋە خالىغانچە
تەسەررۇپ قىلىش ﷲ غا خاستۇر .ﷲ قىلغان ھۆكۈمى ئۈچۈن ھېسابقا تارتىلمايدۇ﴿ .سىلەر ﷲ
نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ﷲ
ئەمەلىڭالرغا يارىشا ياخشى بولسا مۇكاپات ،يامان بولسا جازا بېرىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،قەسەس سۈرىسىنىڭ تەپسىرى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى ،جىمى ھەمدۇسانا ﷲ
تائاالغا خاستۇر!
((( رەھمان سۈرىسى  27 - 26ـ ئايەتلەر.

ئەنكەبۇت سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 69 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئەلىف ،الم ،مىم﴿ .﴾1ئىنسانالر «ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەرك
ئېتىلىمىز ،دەپ ئويالمدۇ؟﴿ ﴾2ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز ھەقىقەتەن سىنىدۇق ،ﷲ
(ئىمانىدا) راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ( ،ئىمانىدا) يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ﴿ .﴾3يامان ئىش
قىلىدىغانالر بىزدىن (يەنى ئازابىمىزدىن) قېچىپ قۇتۇالاليمىز دەپ ئوياليدۇ .ئۇالرنىڭ چىقارغان
ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!﴿﴾4

كىمنىڭ راستچىل ،كىمنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن
مۆمىنلەرنىڭ سىنىلىدىغانلىقى
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا
سۆزلەنگەنلىكى ئۈچۈن ،بۇ يەردە قايتا تەكرارالش ھاجەتسىز .ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئىنسانالر« :ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز ،دەپ
ئويالمدۇ؟﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :پاك ۋە يۈكسەك ﷲ مۆمىن بەندىلىرىنى ئۇالرنىڭ
ئىمانىغا يارىشا چوقۇم سىنايدۇ دېگەندىن ئىبارەتتۇر.

ئىمام تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەڭ
ئېغىر سىناققا دۇچ كېلىدىغان ئىنسانالر پەيغەمبەرلەردۇر .ئۇالردىن قالسا ،سالىھ ئادەملەردۇر .ئۇالردىن
قالسا ،ئۇالردىن بىر دەرىجە تۆۋەن ئادەملەردۇر .ئاندىن قالسا ،ئۇالردىن تۆۋەنكىلەردۇر .بىر ئادەم ئىمانىغا
يارىشا سىنىلىدۇ ،ئەگەر ئۇ ئىمانى مۇستەھكەم ئادەم بولسا ،ئېغىرراق سىناقالرغا دۇچ كېلىدۇ».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) ﷲ سىلەردىن (ھەقىقىي)
جىھاد قىلغانالرنى ۋە (جىھادنىڭ جاپا ـ مۇشەققەتلىرىگە) چىدىغۇچىالرنى بىلمەي (يەنى ئايرىماي
(((
تۇرۇپ)( ،پەقەت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلەنال) جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟﴾
تەۋبە سۈرىسىدىمۇ ئوخشاش مەزمۇندا بىر ئايەت بار .ﷲ بەقەرە سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر
تېخى ئىلگىرىكىلەر ئۇچرىغان كۈلپەتلەرگە ئۇچرىماي تۇرۇپ جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟ سىلەردىن
ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغا ،كۈلپەتلەرگە ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن ئىدى ،ھەتتا
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەر« :ﷲ نىڭ (بىزگە ۋەدە قىلغان) ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟» دېگەن ئىدى.
بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ياردىمى ھەقىقەتەن يېقىندۇر﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۇن ﷲ تائاال بۇ يەردىمۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز ھەقىقەتەن
سىنىدۇق ،ﷲ (ئىمانىدا) راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ( ،ئىمانىدا) يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ﴾ يەنى

ئىمان دەۋاسىدا راست ئېيتقانالرنى بىلىدۇ .يالغان سۆزلىگەنلەرنىمۇ بىلىدۇ .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ۋۇجۇدقا
كەلگەن ۋە كېلىدىغان نەرسىنى بىلىدۇ .ۋۇجۇدقا كەلمىگەن ،ئەگەر ۋۇجۇدقا كېلىپ قالسا ،قانداق
كېلىدىغان نەرسىنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ.

بۇسۈننىمەزھەبئەقىدىسىدىكىمۇسۇلمانالرنىڭبىرلىككەكەلگەنپىكرىدۇر.بۇنىئىبنىئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالرمۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبلىسنىڭ ئۇالر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئۈستىدىن
(ۋەسۋەسە قىلىش بىلەن) ھۆكۈمرانلىق قىلىشى پەقەت بىزنىڭ ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقۇچىالر بىلەن ئۇنىڭغا
شەك كەلتۈرگۈچىلەرنى بىلىۋېلىش ئۈچۈندۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى“ :بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر” دېگەن

سۆزىنى كۆرۈۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر -،دەپ تەپسىر قىلىپ تەكىتلىگەن ئىدى .چۈنكى ،كۆرۈش پەقەت
مەۋجۇت نەرسىگە قارىتىلغان بولۇپ ،بىلىش كۆرۈشكە قارىغاندا ئاممىباب مەنىگە ئىگە ،شۇڭا ئۇ مەۋجۇت
بولغان ۋە بولمىغان نەرسىگە قارىتىلىدۇ.

يامان ئىش قىلغۇچىالرنىڭ اﷲ تائاالدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدىغانلىقى
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﴿يامان ئىش قىلىدىغانالر بىزدىن قېچىپ قۇتۇالاليمىز دەپ ئوياليدۇ .ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى
نېمىدېگەن يامان!﴾ يەنى ئىمان ئېيتمىغانالر ،بۇ سىناقتىن قېچىپ قۇتۇلىمىز دەپ ئويلىمىسۇن،

كەلگۈسىدە ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب  -ئوقۇبەت بۇنىڭدىنمۇ ئېغىر ۋە قاتتىقتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :يامان ئىش قىلىدىغانالر بىزدىن قېچىپ قۇتۇالاليمىز دەپ ئوياليدۇ﴾ يەنى ئۇالر
بىزنى جازاالشقا قادىر بواللمايدۇ دەپ ئوياليدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ئويلىغان نەرسىسى نېمىدېگەن يامان!
((( ئال ئىمران سۈرىسى  142ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  214ـ ئايەت.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

*******
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ
كىمكى ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن( ،بىلسۇنكى) ﷲ نىڭ (بۇنىڭغا بەلگىلىگەن)
ۋاقتى چوقۇم يېتىپ كېلىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ
تاشقى ۋە ئىچكى ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾5كىمكى جىھاد قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ قىلغان جىھادى
ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن تامامى ئەھلى جاھاندىن بىھاجەتتۇر﴿ .﴾6شۈبھىسىزكى،
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىمىز ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە قىلغان
ئەمەللىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى بىلەن مۇكاپاتاليمىز﴿.﴾7

اﷲ نىڭ ياخشى ئادەملەرنىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بېرىدىغانلىقى
﴿كىمكى ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالغا مۇالقات
بولۇشنى ئۈمىد قىلىپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدىكى كاتتا ساۋابنى ئارزۇ
قىلغان ئادەمنىڭ ئارزۇسىنى ﷲ ھەقىقەتەن كەلگۈسىدە ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ .ئەمىلىگە تولۇق ۋە كامىل
مۇكاپات بېرىدۇ .بۇ چوقۇم ئىشقا ئاشىدۇ .چۈنكى ،ﷲ دۇئانى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر .ھەرقانداق
شەيئىلەرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .كىمكى جىھاد قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ قىلغان جىھادى ئۆزىنىڭ پايدىسى
ئۈچۈندۇر﴾.
﴿كىمكى ﷲ غا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن( ،بىلسۇنكى) ﷲ نىڭ (بۇنىڭغا بەلگىلىگەن)
ۋاقتى چوقۇم يېتىپ كېلىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىنىڭ تاشقى
ۋە ئىچكى ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ياخشى ئەمەل

قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ پايدىسى ئۆزى ئۈچۈندۇر﴾((( يەنى كىم ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۇنىڭ ئەمەلىنىڭ
پايدىسى چوقۇم ئۆزىگە قايتىدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن بىھاجەتتۇر.

ئەگەر ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئەڭ تەقۋا بىر ئادەمنىڭ قەلبىدەك تەقۋادارالردىن بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ
بۇ تەقۋالىقى ﷲ نىڭ مۈلكىدىن قىلچە نەرسىنى زىيادە قىلىشقا تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى جىھاد قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ قىلغان جىھادى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر،
ﷲ ھەقىقەتەن تامامى ئەھلى جاھاندىن بىھاجەتتۇر﴾ ئاندىن ﷲ تائاال ،ئۆزىنىڭ تامامى ئىنسانالردىن
بىھاجەت تۇرۇقلۇق ،ئۇالرغا ياخشىلىق ۋە ئېھسان قىلغان تۇرۇقلۇق ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ئادەملەرنى ئەڭ ياخشى مۇكاپات بىلەن مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ﷲ ئۇالرنىڭ ئەڭ يامان ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدۇ .ئۇالرغا قىلغان ئەڭ ياخشى ئەمەللەر
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بويىچە ساۋاب بېرىدۇ .ئازراق ياخشى ئەمەللەرنىمۇ قوبۇل قىلىپ ،بىر ياخشىلىققا ئوندىن يەتتە يۈز
ھەسسىگىچە زىيادە ساۋاب بېرىدۇ .بىر يامانلىققا ئۆزىگە ئوخشاش بىر جازا بېرىدۇ ياكى ئۇنى ئەپۇ قىلىدۇ
ۋە كەچۈرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر
كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك
ئەجىر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾(((.
ﷲ بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسزكى ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ
گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىمىز ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى بىلەن
مۇكاپاتاليمىز﴾.

*******
ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق ،ئەگەر ئاتا  -ئاناڭ سېنى سەن بىلمەيدىغان
نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،سىلەر مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىپ
بارىسىلەر ،سىلەرگە قىلمىشلىرىڭالرنى خەۋەر قىلىمەن﴿ .﴾8ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرنى
چوقۇم ياخشىالر قاتارىغا كىرگۈزىمىز﴿.﴾9

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇش
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ﷲ تائاال بەندىلىرىنى تەۋھىدكە چىڭ يېپىشىشقا ئىلھامالندۇرغاندىن كېيىن ،ئۇالرنى ئاتا ـ ئانىغا
ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .چۈنكى ،ئىنساننىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىگە ھەقىقەتەن ئاتا ـ ئانا ئىككىسى
سەۋەبچىدۇر .ئۇ ئىككىسى (ئاتا ئۇنىڭ تەمىناتىنى ھەل قىلىش بىلەن ،ئانا ئۇنىڭغا كۆيۈنۈپ بېقىش
بىلەن) ئۇنىڭغا غايەت زور دەرىجىدە ياخشىلىق قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ
پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى،
ئۇالرنىڭ بىرى ،يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا ،ئۇالرغا ئوھوي دېمىگىن
(يەنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۈنچىلىك سۆزنىمۇ قىلمىغىن) ،ئۇالرنى دۈشكەلىمىگىن ،ئۇالرغا ھۆرمەت
بىلەن يۇمشاق سۆز قىلغىن .ئۇالرغا كامالى مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كەمتەر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە« :ئى
پەرۋەردىگارىم! ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە تەربىيلىگىنىدەك ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن» دېگىن﴾(((.
ﷲ ئاتا ـ ئانىنىڭ بۇرۇن قىلغان ياخشىلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا كۆيۈنۈش ،مېھرىبانلىق قىلىش

ۋە ياخشىلىق قىلىشقا تەۋسىيە قىلىش بىلەن بىرگە ،مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سەن
بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  24 - 23ـ ئايەتلەر.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

مۇشرىك بولۇپ ،سېنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىغا ئەگىشىشكە مەجبۇرلىسا ،ئېسىڭدە بولسۇنكى ،بۇ ھەقتە
ئۇالرغا ھەرگىز ئىتائەت قىلمىغىن .سىلەر قىيامەت كۈنى چوقۇم مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىپ كېلىسىلەر،
ئاندىن ساڭا سېنىڭ ئاتا ـ ئاناڭغا قىلغان ياخشىلىقىڭ ئۈچۈن ،ئۆز دىنىڭدا سەۋرچانلىق بىلەن چىڭ
تۇرغانلىقىڭ ئۈچۈن مۇكاپات بېرىمەن .گەرچە سەن دۇنيادا ئاتا ـ ئاناڭغا ئەڭ يېقىن كىشىلەردىن
بولساڭمۇ ،سېنى ئاتا ـ ئاناڭنىڭ جامائەسى بىلەن ئەمەس ،ياخشى كىشىلەر بىلەن بىرگە يىغىمەن.
چۈنكى ،ئىنسان قىيامەت كۈنى چوقۇم دىنىي جەھەتتە ياخشى كۆرگەن ئادىمى بىلەن بىرگە توپلىنىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرنى چوقۇم ياخشىالر قاتارىغا
كىرگۈزىمىز﴾.
ئىمام تىرمىزى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ ھەققىمدە تۆت ئايەت نازىل بولدى .ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ ئېيتتى :ئانام
ماڭا :ﷲ سېنى ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇمىدىمۇ؟ ﷲ بىلەن قەسەمكى ،مەن ئۆلگىچە بىر نەرسە
يېمەيمەن ،سۇ ئىچمەيمەن ياكى سەن كاپىر بولىسەن -،دېدى .سەئىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئانامغا
بىر نەرسە يېگۈزگەندە ،ئۇنىڭ ئېغىزىنى مەجبۇرىي ئېچىپ يېگۈزەتتى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى
نازىل قىلدى﴿ :ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق ،ئەگەر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سەن
بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾ .بۇ ھەدىسنى
ئىمام ئەھمەد ،مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥ
بەزى كىشىلەر« :ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ ،ﷲ نىڭ يولىدا بىرەر ئەزىيەت تارتسا ،كىشىلەر
تەرىپىدىن يەتكەن كۈلپەتنى ﷲ نىڭ ئازابى بىلەن ئوخشاش بىلىدۇ ،ئەگەر پەرۋەردىگارىڭدىن
مەدەت كەلسە« :بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق» دەيدۇ .ﷲ جاھان ئەھلىنىڭ
دىللىرىدىكىنى ھەممىدىن ئوبدان بىلمەمدۇ؟﴿ .﴾10ﷲ مۆمىنلەرنى چوقۇم بىلىدۇ ،مۇناپىقالرنىمۇ
چوقۇم بىلىدۇ﴿.﴾11

مۇناپىقالرنىڭ ئادەتلىرى ۋە اﷲ تائاالنىڭ سىناش يوللىرى
ﷲ بۇ ئايەتتە ئېغىزلىرىدا ئىمان ئېيتقانلىقىنى دەۋا قىلغان ،لېكىن ئىمان ئۇالرنىڭ دىللىرىغا
ئورنىمىغان يالغانچى قەۋمنىڭ سۈپەتلىرىنى خەۋەر قىلىدۇ .دۇنيادا ئۇالرغا بىرەر ئەزىيەت ۋە كۈلپەت
كەلسە ،ئۇالر بۇنى ئۆزلىرىگە ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ئازاب ،دەپ ئېتىقاد قىلىپ ئىسالمدىن يېنىۋالىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر« :ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ ،ﷲ نىڭ يولىدا بىرەر
ئەزىيەت تارتسا ،كىشىلەر تەرىپىدىن يەتكەن كۈلپەتنى ﷲ نىڭ ئازابى بىلەن ئوخشاش بىلىدۇ﴾.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭغا يەتكەن كۈلپەتنىڭ
مەنىسى ،ئەگەر ئۇ ﷲ نىڭ يولىدا بىرەر ئەزىيەت تارتسا ،دىنىدىن يېنىۋالىدۇ دېگەنلىكتۇر .سەلەپ
ئۆلىمالىرىمۇ مۇشۇنداق دېدى.
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ﷲ نىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا تامامەن ئوخشايدۇ﴿ :بەزىلەر
ﷲ غا شەك ـ شۈبھە بىلەن (يەنى تۇراقسىز ھالدا) ئىبادەت قىلىدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يەتسە
دىنىدا تۇرىدۇ (مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ ،ﷲ غا دىلى بىلەن ئەمەس ،پەقەت تىلى بىلەن ئىبادەت
قىلىدۇ) ،ئەگەر ئۇنىڭغا بەختسىزلىك يەتسە دىنىدىن يېنىۋالىدۇ ،ئۇ ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ،
بۇ روشەن زىياندۇر .ئۇ ﷲ نى قويۇپ پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتقا چوقۇنىدۇ ،بۇ چوڭقۇر
گۇمراھلىقتۇر﴾(((.
﴿ئەگەر پەرۋەردىگارىڭدىن مەدەت كەلسە« :بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق» دەيدۇ﴾

يەنى :ئى مۇھەممەد! ئەگەر يېقىندا پەرۋەردىگارىڭدىن مەدەت كېلىپ ،سىلەر غەلىبە قىلساڭالر ۋە
غەنىمەت ئالساڭالر ،ئەنە شۇ مۇناپىقالر سىلەرگە :بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق .يەنى بىز
سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشڭالرمىز -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) سىلەرگە ھادىسە كېلىشنى كۈتىدۇ،
ئەگەرسىلەرﷲنىڭنۇسرىتىگەئېرىشسەڭالر،ئۇالر«:بىزسىلەربىلەنبىللەئەمەسمىدۇق؟(كاپىرالردىن
ئالغان غەنىمەتلەردىن بىزگىمۇ بېرىڭالر)» دەيدۇ .ئەگەر كاپىرالر زەپەر تاپسا ،ئۇالر (كاپىرالرغا)« :بىز
سىلەردىن غالىب بولۇپ تۇرۇپ (سىلەرنى ئۆلتۈرمىدۇق) ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى مۆمىنلەردىن ساقلىمىدۇقمۇ؟»
دەيدۇ﴾(((.

﴿ﷲ (رەسۇلۇلالغا ،مۇسۇلمانالرغا) غەلىبە ئاتا قىلىدۇ ،ياكى بىر ئىشنى مەيدانغا كەلتۈرىدۇ ـ دە،
كۆڭلىدەيوشۇرغىنى(يەنمۆمىنلەرنىڭدۈشمەنلەرنىدوستتۇتقانلىقى)ئۈچۈنئۇالرنادامەتچېكىدۇ﴾(((.
ﷲ بۇ يەردە ئۇالردىن خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىڭدىن مەدەت كەلسە« :بىز
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق» دەيدۇ ،ﷲ جاھان ئەھلىنىڭ دىللىرىدىكىنى ھەممىدىن ئوبدان
بىلمەمدۇ؟﴾ يەنى گەرچە ئۇالر سىلەرگە ئۆزلىرىنىڭ سىلەر بىلەن بىر دىندا ئىكەنلىكىنى ئاشكارا قىلغان

بولسىمۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان ،كۆڭۈللىرىدە مەخپىي تۇتقان نىپاقنى بىلمەمدۇ؟
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﴿ﷲ مۆمىنلەرنى چوقۇم بىلىدۇ ،مۇناپىقالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ كىشىلەرنى ئەلۋەتتە،
مۆمىنلەردىن مۇناپىقالرنى ئايرىش ئۈچۈن كۈلپەتلەر ۋە نېمەتلەر بىلەن سىنايدۇ .كىمكى ﷲ تائاالغا
قىيىنچىلىقالردا ۋە كەڭرىچىلىكلەردە ئىتائەت قىلسا ،ئۇ پەقەت ئۆز پايدىسى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا ئىتائەت
قىلغانبولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمر قىلىش ۋە مۇشەققەتلىك
ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش بىلەن) سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن (ﷲ نىڭ يولىدا) جىھاد
قىلغۇچىالرنى ۋە (جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە) چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى بىلگەنگە ،سىرلىرىڭالردىن
((( ھەج سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.
((( نىسا سۈرىسى  141ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  52ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ۋاقىپ بولغانغا قەدەر﴾((( ﷲ ناھايىتى چوڭ سىناق ۋە ئىمتىھان بولغان ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن كېيىن
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى مۆمىندىن) ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى
(يەنى سىلەرنى) ھازىرقى پېتىڭالرچە قويمايدۇ﴾(((.

*******
ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ
كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :بىزنىڭ يولىمىز (يەنى دىنىمىز) غا ئەگىشىڭالر ،سىلەرنىڭ گۇناھىڭالرنى
بىز ئۈستىمىزگە ئالىمىز» دېدى .كاپىرالر مۆمىنلەرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئازراقمۇ ئۈستىگە ئااللمايدۇ ،ئۇالر
ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴿ .﴾12ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ باشقا يۈكلەرنى (يەنى
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئازدۇرغانلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى) ئۈستىگە ئالىدۇ ،قىيامەت كۈنى ئۇالر ئۆزلىرى
ئويدۇرۇپ چىققان يالغان سۆزلىرى ئۈچۈن سوراققا تارتىلىدۇ﴿.﴾13

كاپىرالرنىڭ باشقىالرنىڭ گۇناھلىرىنى (ئۇالرنىڭ كۇفرىغا قايتىش شەرتى)
بىلەن ئۆز ئۈستىلىرىگە ئېلىشقا جۈرئەت قىلىشى
ﷲ بۇ ئايەتتە قۇرەيش كاپىرلىرىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر ئىمان ئېيتقان ۋە توغرا يولغا
ئەگەشكەنلەرگە:دىنىڭالردىنبىزنىڭدىنىمىزغاقايتىڭالر،بىزنىڭيولىمىزغائەگىشىڭالر«﴿،سىلەرنىڭ
گۇناھىڭالرنى بىز ئۈستىمىزگە ئالىمىز»﴾ دېدى .يەنى ئۇالر :ئەگەر سىلەر شۇنداق قىلساڭالر ،سىلەرگە
گۇناھ بولىدىغان بولسا ،گۇناھىڭالر بىزنىڭ ئۈستىمىزگە ،بىزنىڭ گەدىنىمىزگە يۈكلەنسۇن -،دېدى.
ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى خۇددى بىراۋنىڭ :بۇ ئىشنى سەن قىلغىن ،ئۇ ئىشنىڭ گۇناھىنى مېنىڭ گەدىنىمگە
يۈكلەنسۇن -،دېگىنىگە ئوخشاشتۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿كاپىرالر مۆمىنلەرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئازراقمۇ ئۈستىگە ئااللمايدۇ ،ئۇالر ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴾

يەنى ئۇالر ئەنە شۇ مۆمىنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆز ئۈستىمىزگە ئالىمىز دېگەن سۆزلىرىدە يالغانچىالردۇر.
چۈنكى ،بىراۋنىڭ گۇناھىنى يەنە بىراۋ ئۈستىگە ئااللمايدۇ.

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇناھى ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى ئۈستىگە
ئېلىۋېلىشقا چاقىرسا ،ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ گۇناھىدىن ئازراق نەرسىنى ئۈستىگە
ئېلىۋااللمايدۇ﴾((((﴿ ،ھەر ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن) دوست دوستىدىن كۆرۈپ
((( مۇھەممەد سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  179ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فاتىر سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تۇرۇپ (ھال) سورىمايدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ باشقا يۈكلەرنى ئۈستىگە ئالىدۇ﴾ بۇ ،قىيامەت
كۈنى كۇپۇرغا ۋە گۇمراھلىققا چاقىرغۇچىالرنىڭ گۇناھلىرىغا ،ئۇالر سەۋەبىدىن گۇمراھ بولغان كىشىلەرنىڭ
گۇناھلىرى ۋە ئەگەشكۈچىلەرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئازراقمۇ كېمەيتىلمەي قوشۇلۇپ يۈكلىنىدىغانلىقى
ھەققىدە قىلىنغان خەۋەردۇر.
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)﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى
ھىدايەت يولىغا دەۋەت قىلسا ،ئۇ يولغا قىيامەتكىچە ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ ساۋابىدىن ئازراقمۇ
كېمەيتىۋېتىلمەستىن ،ئۇ ئادەمگە ئۇالرنىڭ ساۋابىغا ئوخشاش ساۋاب بېرىلىدۇ .كىمكى ،گۇمراھلىق يولىغا
چاقىرسا،ئۇيولغاقىيامەتكىچەئەگەشكەنكىشىلەرنىڭگۇناھلىرىدىنئازراقمۇكېمەيتىۋېتىلمەستىن،ئۇ
ئادەمگە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىغا ئوخشاش گۇناھالر يۈكلىنىدۇ».
ئىمام مۇسلىم يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرەر ئادەم
ناھەق ئۆلتۈرۈلسە ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇنجى ئوغلى قابىلغا بىر كىشىلىك گۇناھ يېزىلىدۇ .چۈنكى،
ئۇ ئادەم ئۆلتۈرۈشنى باشالپ بەرگەن ئادەمدۇر».
﴿قىيامەت كۈنى ئۇالر ئۆزلىرى ئويدۇرۈپ چىققان يالغان سۆزلىرى ئۈچۈن سوراققا تارتىلىدۇ﴾ يەنى
ئۇالر يالغان سۆزلىرى ۋە ئۇيدۇرۇپ چىققان بوھتانلىرىدىن سورىلىدۇ.
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بۇ يەردە ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەبلىغ قىلىۋېتىپ ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن« :كىشىلەرگە زۇلۇم قىلىشتىن
ساقلىنىڭالر ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى :مېنىڭ ئىززىتىم ۋە جااللىتىم بىلەن قەسەمكى،
بۈگۈن ماڭا زۇلۇم قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ -،دەيدۇ .ئاندىن بىر جاكارچى :پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى
قەيەردە؟ -دەپ نىدا قىلىدۇ .ئۇ ئادەم تاغالردەك ياخشىلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ .كىشىلەر ئۇنىڭغا قاراپ
كۆزلىرى چەكچىيىپ كېتىدۇ .ئۇ ئادەم ئاخىرى غالىب ،بۈيۈك ۋە شەپقەتلىك ﷲ نىڭ ئالدىغا كېلىپ
توختايدۇ .ئاندىن ﷲ جاكارچىغا بۇيرۇيدۇ ،جاكارچى :پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى كىمگە يامانلىق ياكى
زۇلۇم قىلغان بولسا ،بۇ ياققا كەلسۇن -،دەپ توۋاليدۇ .ئۇنىڭدىن يامانلىق كۆرگەنلەر ،زۇلۇم تارتقانالر
ﷲ نىڭ ئالدىغا كېلىپ يىغىلىپ ئۆرە تۇرىشىدۇ .ئاندىن ﷲ :بۇ بەندەمگە ھۆكۈم قىلىڭالر-،
دەيدۇ .پەرىشتىلەر :ئۇنىڭغا قانداق ھۆكۈم قىلىمىز؟ -دەيدۇ .ﷲ :ئۇنىڭ ياخشىلىقىدىن ئۇالرغا ئېلىپ
بېرىڭالر -،دەيدۇ .پەرىشتىلەر ئۇنىڭ ياخشىلىقىنى ئېلىشقا باشاليدۇ .تاكى ئۇنىڭ ياخشىلىقىدىن
ھېچ نەرسە قالماي تۈگەپ كېتىپ ،زۇلۇم چەككەنلەر ئېشىپ قالىدۇ .ئاندىن ﷲ :بۇ بەندەمگە
ھۆكۈم قىلىڭالر -،دەيدۇ .پەرىشتىلەر :ئۇنىڭ ياخشىلىقىدىن ئازراقمۇ قالمىدى -،دەيدۇ .ﷲ:
زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئېلىپ ئۇنىڭ ئۈستىگە يۈكلەڭالر -،دەيدۇ .ئاندىن پەيغەمبەر
((( مائارىج سۈرىسى - 10ـ  11ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ئەلەيھىسساالم :بۇ ئايەتنى مىسال قىلىپ سۆزلىدى﴿ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ باشقا
يۈكلەرنى (يەنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئازدۇرغانلىقلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى) ئۈستىگە ئالىدۇ ،قىيامەت
كۈنى ئۇالر ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىققان يالغان سۆزلىرى ئۈچۈن سوراققا تارتىلىدۇ﴾».

ئىمام مۇسلىم بۇ ھەدىسنى باشقا بىر سەنەد بىلەن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى،
بىر ئادەم قىيامەت كۈنى تاغالردەك ياخشىلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ .بىراق ئۇ ئادەم بەزىلەرگە زۇلۇم قىلغان،
بەزىلەرنىڭ پۇل ـ مېلىنى ئېلىۋالغان ،بەزىلەرنىڭ ئابرويىنى تۆككەن بولۇپ ،بۇمۇ كېلىپ ،ئۇمۇ كېلىپ
ئۇنىڭ ياخشىلىقىدىن ئالىدۇ ،ئۇنىڭ بىرمۇ ياخشىلىقى قالمىغاندا ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئېلىنىپ،
ئۇنىڭئۈستىگەيۈكلىنىدۇ».

*******
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
بىز ھەقىقەتەن نۇھنى قەۋمىگە (پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق ،نۇھ (قەۋمىنى تەۋھىدكە دەۋەت
قىلىپ) ئۇالرنىڭ ئىچىدە  50يىل كەم  1000يىل تۇردى (نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بۇتپەرەس بولۇپ،
ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە چىنپۈتمىدى) .ئۇالر زالىم بولغانلىقلىرى (يەنى كۇفرىدا ۋە گۇمراھلىقتا چىڭ
تۇرۇپ ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى توپان (باالسى) بىلەن ھاالك قىلدى﴿.﴾14
بىز نۇھنى ۋە كېمىدىكىلەرنى (غەرق بولۇپ كېتىشتىن) قۇتقۇزدۇق ،توپاننى پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن
ئىبرەت قىلدۇق﴿.﴾15

نۇھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆز قەۋمى ئىچىدە ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ ،ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرەپكە كېچە ـ كۈندۈز يوشۇرۇن ۋە
ئاشكارا دەۋەت قىلغانلىقىنى ،شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالرنىڭ ھەقتىن تېخىمۇ قېچىپ ،ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرىگەنلىكى ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقى ،ئازغىنا كىشىلەردىن باشقا ئادەملەرنىڭ ئۇنىڭغا
ئىمان ئېيتمىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر قىلىش ئارقىلىق تەسەللى بېرىدۇ.
﴿نۇھ (قەۋمنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىپ) ئۇالرنىڭ ئىچىدە  50يىل كەم  1000يىل تۇردى (نۇھ
ئەلەيھىسساالمنىڭقەۋمىبۇتپەرەسبولۇپ،ئۇنىڭپەيغەمبەرلىكىگەچىنپۈتمىدى)،ئۇالرزالىمبولغانلىقلىرى
(يەنى كۇفرىدا ۋە گۇمراھلىقتا چىڭ تۇرۇپ ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى توپان
(باالسى) بىلەن ھاالك قىلدى﴾ يەنى بۇ ئۇزۇن مۇددەت ئىچىدە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى تەۋھىدكە

چاقىرىپ قىلغان تەبلىغى ،يامان ئاقىۋەتتىن ئاگاھالندۇرۇشى ئۇالرغا قىلچە تەسىر قىلمىدى.

ئى مۇھەممەد! سەن قەۋمىڭدىن سېنى ئىنكار قىلغان كىشىلەرگە ئەپسۇسلىنىپ كەتمە،
ئۇالر ئۈچۈن قايغۇرۇپمۇ كەتمە ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا باشاليدۇ.
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خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ .ئىش ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .ھەممە ئىش ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىدۇ﴿ ،شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ.
(((
ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە( ،ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾
ئى مۇھەممەد! بىلگىنكى ،ﷲ سېنى غالىب قىلىدۇ .ساڭا ياردەم ۋە مەدەت بېرىدۇ .دۈشمىنىڭنى
خار قىلىدۇ ،ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ ۋە دوزاخقا مەھكۇم قىلىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :نۇھ ئەلەيھىسساالم
 40ياشتا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدى ،ئۇ قەۋمى ئارىسىدا  50يىل كەم  1000يىل تۇردى .توپان
باالسىدىن كېيىن  60يىل ياشىدى ،ئىنسانالر تېزلىكتە كۆپىيىپ يەر يۈزىگە تارالدى.
﴿بىز نۇھنى ۋە كېمىدىكىلەرنى (غەرق بولۇپ كېتىشتىن) قۇتقۇزدۇق﴾ يەنى نۇھ ئەلەيھىسساالمغا
ئىمان ئېيتقان كىشىلەرنى ئۇنىڭ بىلەن قوشۇپ قۇتقۇزدۇق .بۇ قىسسىنىڭ تەپسىالتى ھۇد سۈرىسىدە
يېتەرلىك سۆزلەنگەن بولۇپ ،بۇ يەردە ئۇنى تەكرارالش ھاجەتسىز.
﴿بىز توپاننى پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن ئىبرەت قىلدۇق﴾ يەنى شۇ كېمىنىڭ ئۆزىنى
ئىبرەت ئۈچۈن قالدۇردۇق .قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ كېمە ئىسالمنىڭ دەسلەپكى
دەۋرىگىچە جۇدىي تېغىنىڭ ئۈستىدە قالغان ئىدى .ياكى شۇ خىلدىكى كېمىنى ئىنسانالرغا ئۇالرنى
توپان باالسىدىن قانداق قۇتقۇزغانلىق نېمەتلىرىنى ئەسلىتىش ئۈچۈن ئىبرەت قىلىپ قالدۇردى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا (بىزنىڭ كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەت
شۇكى ،بىز ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنى (نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ نەرسە  -كېرەك ۋە ھايۋاناتالر
بىلەن) توشقۇزۇلغان كېمىسىگە چۈشۈردۇق .بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگە ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان
نەرسىلەرنى ياراتتۇق .ئەگەر بىز خالىساق ئۇالرنى غەرق قىلىۋېتىمىز ،ئۇالرغا ياردەم بەرگۈچىمۇ
بولمايدۇ ۋە ئۇالرنى قۇتۇلدۇرغۇچىمۇ بولمايدۇ .پەقەت بىز رەھىم قىلغانلىقىمىز ۋە ئۇالرنى مۇئەييەن
مۇددەتكىچە (ھاياتتىن) بەھرىمەن قىلىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن (ئۇالر قۇتۇلدۇرۇلىدۇ)﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى( ،نۇھنىڭ زامانىدا) چوڭ سۇ يامراپ كەتكەن چاغدا ،سىلەرنى (يەنى
ئەجدادىڭالرنى) بىز كېمىگە سالدۇق ،سىلەرگە ئۇنى ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن ،تۇتۇۋالىدىغان
قۇالقالرنىڭ ئۇنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن (بىز شۇنداق قىلدۇق)﴾((( ﷲ بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ:

﴿بىز نۇھنى ۋە كېمىدىكىلەرنى (غەرق بولۇپ كېتىشتىن) قۇتقۇزدۇق .توپاننى پۈتۈن ئەھلى
جاھان ئۈچۈن ئىبرەت قىلدۇق﴾.
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*******
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ــ ئايەتلەر.
((( ياسىن سۈرىسى  44 - 41ـ ئايەتلەر.
((( ھاققە سۈرىسى  12 - 11ـ ئايەتلەر.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ئىبراھىمنىمۇ (قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇ قەۋمىگە ئېيتتى« :بىر
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ،ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن
ياخشىدۇر﴿ .﴾16سىلەر ﷲ نى قويۇپ بۇتالرغىال ئىبادەت قىلىسىلەر (بۇتالرنى ئۆز قولۇڭالر بىلەن
ياسىۋالغانسىلەر ،بۇتالرنىڭ قولىدىن پايدا ـ زىيان كەلمەيدۇ) ۋە يالغاننىال ئويدۇرىسىلەر ،سىلەرنىڭ
ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقىنىڭالر (يەنى بۇتالر) سىلەرگە رىزىق بېرىشكە قادىر ئەمەس ،رىزىقنى ﷲ
نىڭ دەرگاھىدىن تەلەپ قىلىڭالر (رىزىق بېرىشكە پەقەت ﷲ نىڭ ئۆزى قادىردۇر) ،ﷲ غا ئىبادەت
قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىڭالر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿ .﴾17سىلەر (مېنى) ئىنكار
قىلساڭالر (ئىنكار قىلغانلىقىڭالر بىلەن ماڭا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر ،پەقەت ئۆزەڭالرغا زىيان
يەتكۈزىسىلەر) ،سىلەردىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن ئۈممەتلەرمۇ (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان (شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرغا ﷲ نىڭ ئازابى نازىل بولغان ،سىلەرگىمۇ شۇنداق ئازاب نازىل بولىدۇ) ،پەيغەمبەرنىڭ
مەسئۇلىيىتى پەقەت (ﷲ نىڭ ئەمرلىرىنى) چۈشىنىشلىك قىلىپ يەتكۈزۈشتۇر»﴿.﴾18

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە ۋەز ئېيتىشى
ﷲ بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،دوستى ،توغرا يولدىكىلەرنىڭ يول باشچىسى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ قەۋمىنى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا
ئىبادەت قىلىشقا ،ﷲ تائاالغا سەمىمىي ھالدا تەقۋادارلىق قىلىشقا ،ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ
دىنال سەمىمىي ھالدا رىزىق تەلەپ قىلىشقا ،ﷲ تائاالنى بار ۋە تەنھا دەپ بىلىپ ،ﷲ نىڭ بەرگەن
نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىشقا چاقىردى .بېرىلگەن نېمەتلەر ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىش الزىم.
ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ بىر ياخشىلىق قىلغۇچى يوقتۇر .ئىبراھىم قەۋمىگە مۇنداق دېدى﴿ :بىر
ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر،

ئۇنىڭدىن سەمىمىي ھالدا قورقۇڭالر.

﴿ئەگەر بىلسەڭالر بۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر شۇنداق قىلساڭالر،
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىققا ئېرىشىسىلەر ،سىلەردىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە يامانلىق دەپئى قىلىنىدۇ.
ئاندىن ﷲ ئۇالرنىڭ قولىدىن ھېچ پايدا ـ زىيان كەلمەيدىغان بۇتالرغا ئىبادەت قىلىۋاتقانلىقىنى
خەۋەر قىلدى :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سىلەر بۇتالرغا ئىسىمالرنى ئۇيدۇرۇپ چىقىپ ،ئۇالرنى ئىالھ دەپ
ئاتىۋالدىڭالر ،ئۇ بۇتالر ھەقىقەتەن سىلەرگە ئوخشاش مەخلۇقتۇر.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان ،مۇجاھىد ۋە سۇددىمۇ بۇ ئايەت ھەققىدە يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش دېگەن .ۋالبى ئىبنى
ئابباستىن رىۋايەت قىلىپ :سىلەر يالغاننىال ياساپ چىقىسىلەر ،يەنى بۇتالرنى ئۆزەڭالر ياساپ
چىقىپ ئىالھ قىلىۋالىسىلەر -،دېدى .بۇتالر سىلەرگە رىزىق بېرىشكە قادىر ئەمەس﴿ ،رىزىقنى
ﷲ نىڭ دەرگاھىدىن تەلەپ قىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ غەيرىدىن رىزىق تەلەپ قىلماڭالر،
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چۈنكى ،ﷲ تائاالدىن باشقىسى ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەس.
﴿ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەرگەن رىزىقنى يەڭالر،
تەنھا بىر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىڭالر ،سىلەرگە بەرگەن نېمىتى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىڭالر،
﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر،
ئاندىن ﷲ ھەر بىر كىشىگە قىلغان ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ.
﴿سىلەر (مېنى) ئىنكار قىلساڭالر (ئىنكار قىلغانلىقىڭالر بىلەن ماڭا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر،
پەقەت ئۆزەڭالرغا زىيان يەتكۈزۈسىلەر) ،سىلەردىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن ئۈممەتلەرمۇ (پەيغەمبەرلىرىنى)
ئىنكار قىلغان﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا چۈشۈرۈلگەن ئازاب

ـ ئوقۇبەت ھەققىدىكى خەۋەر سىلەرگە يەتكۈزۈلدى.

﴿پەيغەمبەرنىڭ مەسئۇلىيىتى پەقەت (ﷲ نىڭ ئەمىرلىرىنى) چۈشىنىشلىك قىلىپ يەتكۈزۈشتۇر﴾

يەنى پەيغەمبەرنىڭ ۋەزىپىسى ﷲ بۇيرۇغان ۋەھىينى يەتكۈزۈشتۇر ،ﷲ خالىغان ئادەمنى گۇمراھ
قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ .بەختلىك كىشىلەردىن بولۇش ئۈچۈن ،ئۆزەڭالرغا
كۆيۈمچانبولۇڭالر.

قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەر (مېنى) ئىنكار قىلساڭالر ،سىلەردىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن
ئۈممەتلەرمۇ (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان﴾ دېگەن ئايىىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەنسۇپ-،

دېدى .قەتادەنىڭ بۇ سۆزى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنىڭ بۇ يەردە ئۈزۈلۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ئىبراھىمنىڭقەۋمىنىڭجاۋابى﴾دېگەنئايىتىگىچەئارىلىقتىكىسۆزلەرنىڭقىستۇرماجۈملەئىكەنلىكىنى
بىلىدۈرىدۇ.
بۇنى ئىبنى جەرىرمۇ شۇنداق تەپسىر قىلدى .بىراق بۇ ئايەتنىڭ سىرتقى مەزمۇنىغا قارىغاندا،
بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىرى ئىكەنلىكى چىقىپ
تۇرىدۇ .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبراھىمنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى﴾ دېگەن ئايىتىگىچە
ئارىلىقتىكى بارلىق سۆزلەرنى قىيامەتنى ئىسپاتالش ئۈچۈن قەۋمى بىلەن مۇنازىرە قىلغاندا ئېيتقان
سۆزلەردۇر -،دېدى .ﷲ ھەقىقەتنى بىلگۈچىدۇر.
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ئۇالر (يەنى ئىنكار قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىنى دەسلەپتە يوقتىن قانداق بارلىققا
كەلتۈرگەنلىكىنى ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ بۇ ﷲ

ئەنكەبۇت سۈرىسى

غا ھەقىقەتەن ئاساندۇر (ئۇالر بۇنى قانداقمۇ ئىنكار قىلىدۇ ،دەسلەپتە يارىتىشقا قادىر بولغان زات
قايتا ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر)﴿ .﴾19ئېيتقىنكى« ،زېمىندا سەير قىلىڭالر ،ﷲ نىڭ
مەخلۇقاتىنى قانداق قىلىپ (يوقتىن) بار قىلغانلىقىغا قاراڭالر ،ئاندىن ﷲ ئۇالرنى (قىيامەتتە) قايتا
پەيدا قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾20ﷲ خالىغان ئادەمنى جازااليدۇ،
خالىغان ئادەمگە رەھمەت قىلىدۇ( ،قىيامەتتە) ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿ .﴾21سىلەر مەيلى
زېمىندا بولسۇن ،مەيلى ئاسماندا بولسۇن ،ﷲ (نىڭ ئازابى) دىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر ،سىلەرگە
ﷲ دىن بۆلەك دوستمۇ يوق ،مەدەتكارمۇ يوق»﴿ .﴾22ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا مۇالقات
بولۇشنى (يەنى ئاخىرەتنى) ئىنكار قىلغانالر ئەنە شۇالر مېنىڭ رەھمىتىمدىن نائۈمىد بولدى .ئەنە شۇالر
قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾23

ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنىڭ دەلىللىرى
ﷲ بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىدۇ ،ئۇ (قەۋمىنى ئۇالر قىيامەتنى ئىنكار
قىلغانلىقى ئۈچۈن) قىيامەتنى ئىسپاتالشتا ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىنى قانداق ياراتقانلىق قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان ،ئۆزلىرىدە بار بولغان دەلىللەرگە قاراشقا تەۋسىيە قىلىدۇ.
ئۇالر تىلغا ئېلىنىدىغان مەۋجۇد نەرسە ئەمەس ئىدى .كېيىن ﷲ ئۇالرنى يوقلۇقتىن بار قىلدى.
ئۇالر قۇالقلىرى بىلەن ئاڭاليدىغان ،كۆزلىرى بىلەن كۆرىدىغان ئىنسانالرغا ئايالندى .دەسلەپتە بۇ
ئىنساننى يوقتىن بار قىلغان ﷲ ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىردۇر .ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا
ئاساندۇر.
ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئەتراپتىكى قۇدرىتىنى ئاشكارا كۆرسىتىدىغان
ئاالمەتلەرگە ،ﷲ ياراتقان شەيئىلەرگە ،ئاسمانالرغا ،ئاسماندىكى تۇرغۇن ۋە ھەرىكەتچان يورۇق
يۇلتۇزالرغا،زېمىنالرغاۋەئۇنىڭدىكىتۈزلەڭلىكلەرگە،تاغالر،ئويمانلىقالر،سەھراالر،چۆللەر،ئورمانلىقالر،
دەرياالر ،مېۋىلىك دەرەخلەر ۋە دېڭىز ـ ئوكيانالرغا ئىبرەت كۆزى بىلەن قاراشقا تەۋسىيە قىلدى .بۇالرنىڭ
ھەممىسى يوقتىن پەيدا بولغانلىقىنى ،ئۇنىڭ ياراتقۇچىسى مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ،ئۇ خالىغان نەرسىنى
ياراتقۇچى ﷲ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال بىرەر نەرسىنى ۋۇجۇدقا كەل دېسە ،ئۇ شۇ ھامان ۋۇجۇدقا كېلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى ئىنكار قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىنى دەسلەپتە يوقتىن

قانداق بارلىققا كەلتۈرگەنلىكىنى ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ بۇ
ﷲ غا ھەقىقەتەن ئاساندۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار

قىلىدىغان ،ئاندى ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى مەخلۇقاتنى
تىرىلدۈرۈش) ﷲ غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا) ئوڭايدۇر﴾(((.

﴿ئېيتقىنكى«:زېمىنداسەيرقىلىڭالر،ﷲنىڭمەخلۇقاتىنىقانداققىلىپ(يوقتىن)بارقىلغانلىقىغا
قاراڭالر ،ئاندىن ﷲ ئۇالرنى قايتا پەيدا قىلىدۇ» ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾﴿ ،ﷲ
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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خالىغان ئادەمنى جازااليدۇ ،خالىغان ئادەمگە رەھمەت قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال مۇتلەق ھاكىمدۇر،
خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر ،خالىغىنىنى قىلىدۇ .ئىرادە قىلغان نەرسىگە ھۆكۈم قىلىدۇ .قىلغان
ھۆكمى ئۈچۈن ھېسابقا تارتىلمايدۇ .قىلغان ئىشىدىن سوئال ـ سوراقمۇ قىلىنمايدۇ .بەلكى ،ئۇالرنى
سوئال ـ سوراق قىلىدۇ .يارىتىش ،ئەمر قىلىش ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر .ئۇ نېمە ئىش قىلسا ،ئادالەت
بىلەن قىلىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال زەررىچىلىكمۇ زۇلۇم قىلمايدىغان پادىشاھتۇر.
ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئەگەر ﷲ ئاسمانالر ۋە زېمىن ئەھلىنى جازاالشنى خالىسا ،ئۇالرنى
ئەلۋەتتە جازااليتتى .ھالبۇكى ،ﷲ ئۇالرغا زۇلۇم قىلمايدۇ».
﴿ﷲ خالىغان ئادەمنى جازااليدۇ ،خالىغان ئادەمگە رەھمەت قىلىدۇ .سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر.

﴿سىلەر مەيلى زېمىندا بولسۇن ،مەيلى ئاسماندا بولسۇن ،ﷲ دىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر﴾ يەنى
ئاسمانالر ۋە زېمىن ئەھلىدىن بىرمۇ ئادەم قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ .بەلكى ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدىن
ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىدۇر .ھەر نەرسە ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر .ﷲ
تائاال ئۆزىدىن باشقا ھەر قانداق نەرسىدىن بىھاجەتتۇر.
﴿سىلەرگە ﷲ دىن بۆلەك دوستمۇ يوق ،مەدەتكارمۇ يوق .ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ۋە
ئۇنىڭغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغانالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن تانغانالر ،قىيامەتنى
ئىنكار قىلغانالر﴿ :ئەنە شۇالر مېنىڭ رەھمىتىمدىن نا ئۈمىد بولدى﴾ يەنى ئۇالرغا مېنىڭ رەھمىتىمدىن

نېسىۋە يوقتۇر﴿ .ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق
خارلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
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ئىبراھىمنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى« :ئىبراھىمنى ئۆلتۈرۈڭالر ياكى كۆيدۈرۈڭالر!» دېيىشتىن ئىبارەت
بولدى .ﷲ ئۇنى ئوتتىن قۇتۇلدۇردى (ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوتقا تاشلىغاندا ،ﷲ ئۇنىڭغا
ئوتنى سۆرۈن ۋە ئامان جاي قىلىپ بەردى) .ھەقىقەتەن بۇنىڭدا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴿ .﴾24ئىبراھىم 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 ـ جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ ،چۈنكى،

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان ئەمەس) ،سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ بولىدۇ،
سىلەرنى (دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ»﴿.﴾25

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى ،اﷲ تائاالنىڭ
ئوتقا تەدبىر قوللىنىشى
ﷲ بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ،ھەددىدىن ئاشقانلىقى،
چوڭچىلىق قىلغانلىقى ۋە ھەقنى باتىل بىلەن رەت قىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ توغرا يولنى ۋە ھەقىقەتنى بايان قىلىدىغان ھەممىگە مەلۇملۇق بۇ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن
كېيىن ،ئۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى«﴿ :ئىبراھىمنى ئۆلتۈرۈڭالر ياكى كۆيدۈرۈڭالر» دېيىشتىن ئىبارەت بولدى﴾
بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالرغا پاكىت تۇرغۇزۇلغان ،دەلىل كۆرسىتىلگەندىن كېيىن دەلىل ـ پاكىتتا يېڭىلىپ
قالغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر يۈز ـ ئابرويىنى قوغداشتا پادىشاھنىڭ كۈچىدىن پايدىالنماقچى بولدى.
﴿ئۇالر« :ئىبراھىم ئۈچۈن بىر بىنا سېلىڭالر( ،ئۇنى ئوتۇن بىلەن تولدۇرۇپ ئوت يېقىڭالر ،ئوت
يانغاندا) ئۇنى ئوتقا تاشالڭالر» دېدى( .ئۇالر ئىبراھىمنى ئوتقا تاشالش بىلەن) ئۇنىڭغا سۇيىقەست
قىلماقچى بولدى .بىز (ئىبراھىمنى ئوتتىن ساالمەت قۇتقۇزۇش بىلەن ئۇالرنى مەغلۇب قىلدۇق﴾((( ئۇالر
ئۇزۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ چوڭ بىر ئوتۇن دۆۋىسى ھاسىل قىلدى .ئوتۇنالرنىڭ ئەتراپىغا تام سوقتى،
ئاندىن ئۇنىڭغا ئوت ياقتى .ئۇنىڭدىن چىققان ئوت يالقۇنى ئاسمان پەلەككە كۆتۈرۈلدى .بۇنىڭدىن
بۇرۇن بۇنداق چوڭ ئوت يېقىلىپ باقمىغان ئىدى .ئۇالر ئىبراھىمنى تۇتۇپ كېلىپ ،قوللىرىنى ئارقىغا
باغالپ ،مەنچاناققا سېلىپ ئوتقا تاشلىدى .ﷲ تائاال ئوتنى ئىبراھىمغا سالقىن ۋە ئامانلىق قىلىپ
بەردى .ئىبراھىم ئوتنىڭ ئىچىدە بىر قانچە كۈن تۇرغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭدىن ساالمەت چىقتى .بۇ
ئىش ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان مىسالالر ئارقىلىق ﷲ ئىبراھىمنى ئىنسانالرغا ئۈلگە قىلدى .ئۇ ئۆزىنى ﷲ
تائاالغا ئاتاپ ئوتقا تاشلىنىشقا رازى بولدى .ئوغلىنى قۇربانلىق ئۈچۈن ئاتىدى .بايلىقىنى مېھمانالر ئۈچۈن
ئاتىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بارلىق دىنالرنىڭ ئەھلى ئىبراھىمنى ياخشى كۆرىدۇ.
﴿ﷲ ئۇنى ئوتتىن قۇتۇلدۇردى﴾ يەنى ئوتنى ئۇنىڭغا سالقىن ۋە ئامانلىق قىلىپ ،ئۇنى ئوتتىن
ساالمەت چىقاردى﴿ .ھەقىقەتەن بۇنىڭدا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە بۇتالرنىڭ ئاجىزلىقىنى بايان
قىلغانلىقى
﴿ئىبراھىم ئېيتتى« :بۇ دۇنيادا (بۇتالرغا چوقۇنۇش مەقسىتىدە يىغىلىشىڭالرنىڭ) ئاراڭالردىكى
دوستلۇققا سەۋەب بولۇشى ئۈچۈن ،ﷲ نى قويۇپ بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋالدىڭالر»﴾ ئىبراھىم

قەۋمىنى ئاگاھالندۇرۇپ ۋە ئۇالرنىڭ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتەك يامان قىلمىشلىرىنى ئەيىبلەپ
((( ساففات سۈرىسى - 97ـ  98ـ ئايەتلەر.
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مۇنداق دەيدۇ« :بۇ دۇنيادا بۇتالرغا چوقۇنۇش مەقسىتىدە يىغىلىشىڭالرنىڭ ،دۇنيا تىرىكچىلىكىدە
ئاراڭالردىكى بىر ـ بىرىڭالرغا بولغان دوستلۇق ۋە ساداقەتكە سەۋەب بولۇشى ئۈچۈن ،بۇ بۇتالرنى
ئىالھ قىلىۋالدىڭالر.
﴿ئاندىن قىيامەت كۈنى﴾ بۇ ھالەت دەل ئەكسىچە بولۇپ ،بۇ ساداقەت ۋە دوستلۇق غەزەب
ـ نەپرەتكە ،دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ﴿ ،بەزىڭالرنى بەزىڭالر ئىنكار قىلىسىلەر﴾ يەنى ئاراڭالردىكى
دوستلۇقتىن تانىسىلەر﴿ ،بەزىڭالرغا بەزىڭالر لەنەت ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق

دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر
ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ ،چۈنكى ،ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان
ئەمەس)﴾ يەنى ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكەنلەرگە لەنەت

ئوقۇيدۇ﴿ ،ھەر قاچان بىر ئۈممەت دوزاخقا كىرىدىكەن ،ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممەتكە (ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ گۇمراھ بولغانلىقى ئۈچۈن) لەنەت ئوقۇيدۇ﴾(((﴿ ،بۇ كۈندە دوستالر بىر ـ بىرىگە دۈشمەن
بولىدۇ ،پەقەت (خۇدالىق ئۈچۈن دوستالشقان) تەقۋادارالرال (ئۇنداق ئەمەستۇر)﴾(((.

﴿ئاندىن قىيامەت كۈنى بەزىڭالرنى بەزىڭالر ئىنكار قىلىسىلەر ،بەزىڭالرغا بەزىڭالر لەنەت
ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر
ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ،
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان ئەمەس) ،سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ
بولىدۇ﴾ يەنى قىيامەت مەيدانىدىن كېيىن بارار جايىڭالر ،قايتار ئورنۇڭالر دوزاختۇر .سىلەرگە

ياردەم قىلىدىغان ھېچ ياردەمچى بولمايدۇ .سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان ھېچ
قۇتقۇزغۇچىمۇ بولمايدۇ .مانا بۇ ،كاپىرالرنىڭ ھالىدۇر .ئەمما مۆمىنلەرنىڭ ھالى بۇنىڭ دەل ئەكسىچە
بولىدۇ.
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لۇت ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتتى .ئىبراھىم ئېيتتى« :مەن چوقۇم پەرۋەردىگارىم تەرىپىگە ھىجرەت
قىلىمەن (يەنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەش يۈزىسىدىن ۋەتىنىمنى تەرك ئېتىپ ،ﷲ ئەمر قىلغان
جايغا ھىجرەت قىلىپ بارىمەن) .ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر»﴿.﴾26
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 ساماۋى كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغا
خاس قىلدۇق ،دۇنيادىكى مۇكاپاتنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلدۇق (يەنى جەمئىي دىنالردا ئۇنى ياخشى نامغا
ئىگە قىلدۇق) ،ئۇ ھەقىقەتەن ئاخىرەتتە ياخشى بەندىلەردىندۇر﴿.﴾27
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  67ـ ئايەت.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىمان ئېيتىشى ۋە ئۇنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
بىلەن بىللە ھىجرەت قىلىشى
ﷲ بۇ ئايەتتە لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ئېيتىلىشىچە :لۇت ئىبراھىمنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلى ئىكەن .ئۇالر« :لۇت ھاراننىڭ ئوغلىدۇر .ھاران
ئازەرنىڭ ئوغلىدۇر» دەيدۇ .يەنى ئىبراھىمنىڭ قەۋمىدىن لۇت ۋە (ئىبراھىمنىڭ ئايالى) سارەدىن باشقا
ھېچكىم ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتمىدى .لېكىن ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى بىلەن سەھىھ
بۇخارىدا كەلگەن (ئىبراھىم ھېلىقى زالىم پادىشاھنىڭ يېنىغا كەلگەندە ،ئۇ ئىبراھىمدىن سارەنىڭ
كىم ئىكەنلىكى ھەققىدە سورىغانلىقى ،ئىبراھىمنىڭ :ئۇ ھەمشىرەم -،دېگەنلىكى ،ئاندىن ئىبراھىم
سارەنىڭ يېنىغا كېلىپ :مەن ھەقىقەتەن سېنى ئۇنىڭغا ھەمشىرەم دېدىم .مېنى يالغانچى قىلىپ قويما،
يەر يۈزىدە مەن ۋە سەندىن باشقا ئىمان ئېيتقانالر يوق .سەن مېنىڭ دىنىي ھەمشىرەم -،دېگەنلىكى
ھەققىدىكى بۇ) ھەدىسنىڭ مەنىسىنى قانداق بىرلەشتۈرۈش مۇمكىن بولىدۇ؟ -دېگەن سوئال قويۇلسا،
بۇنىڭغا :ھەقىقىي ئەھۋالنى ﷲ بىلگۈچىدۇر .بۇ ھەدىستە كۆزدە تۇتۇلغىنى يەر يۈزىدە مەن ۋە سەندىن
باشقا ئىمان ئېيتقان ئەر ـ خوتۇن يوق دېگەندىن ئىبارەتتۇر .ئۇنىڭ قەۋمىدىن لۇت ئەلەيھىسساالم
ھەقىقەتەن ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتتى ۋە ئۇنىڭ بىلەن شام زېمىنىغا ھىجرەت قىلدى .ئاندىن ئۇ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال سەدۇم ئەھلىگە ۋە شۇ رايوندىكى كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىلدى -،دەپ جاۋاب بېرىشكە بولىدۇ .ئۇالر ئۈستىدە يۈز بەرگەن ئىشالر ئىلگىرى سۆزلەنگەن
ئىدى .ئالدىمىزدىمۇ يەنە سۆزلىنىدۇ.
﴿ئىبراھىم ئېيتتى« :مەن چوقۇم پەرۋەردىگارىم تەرىپىگە ھىجرەت قىلىمەن﴾ بۇ ئايەتتە ﷲ
تائاال ئىبراھىمنىڭ ئۆز دىنىنى ئاشكارا قىلىش ۋە ئۇنى ئۈستۈنلىككە ئېرىشتۈرۈش مەقسىتىدە قەۋمىدىن
ئايرىلىپ ،ھىجرەت يولىنى تاللىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ .شۇڭا ئىبراھىم مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ
ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى غەلىبە ﷲ تائاالغا ،ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە مەنسۇپتۇر .ﷲ سۆزلىرىدە ،ئىشلىرىدا ،ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ۋە شەرىئەت
قىلىپ كۆرسەتكەن ھۆكۈملىرىدە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .قەتادە :لۇت ۋە ئىبراھىم بىرگە
كۇفەنىڭ “مۇسۇل” دېگەن يېرىدىن شامغا ھىجرەت قىلدى -،دېدى.

اﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىسھاق ۋە يەئقۇبنى ئاتا قىلغانلىقى
ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلغانلىقى
﴿ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى ئاتاق قىلدۇق ( ﴾)...ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم
ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنىۋاتقان نەرسىلىرىدىن يىراقالشتى ،ئۇنىڭغا بىز ئىسھاق
بىلەن يەئقۇبنى ئاتا قىلدۇق .ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرسىنى پەيغەمبەر قىلدۇق﴾((( يەنى ئىبراھىم
قەۋمىدىن ئايرىلغاندا ،ﷲ ئۇنىڭ كۆڭلىنى پەيغەمبەر بولىدىغان ياخشى بىر ئوغۇلنىڭ يەنى ئىسھاقنىڭ
((( مەريەم سۈرىسى  49ـ ئايەت.
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دۇنياغا كېلىدىغانلىقى بىلەن خۇرسەن قىلدى .ئۇ ھايات ۋاقتىدا ئىسھاقنىڭ ئوغلى يەنى پەيغەمبەر
بولىدىغان ياخشى پەرزەنت يەئقۇب تۇغۇلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇنىڭغا (يەنى
ئىبراھىمغا) ئىسھاقنى بەردۇق( ،ئۇ پەرۋەردىگارىدىن سورىمىسىمۇ) يەئقۇبنى ئوشۇق بەردۇق (يەنى
يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى نەۋرە قىلىپ ياكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىۋىدىن زىيادە قىلىپ بەردۇق)
﴾(((﴿ ،بىز ئۇنىڭغا (يەنى سارەگە) ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن
كېلىدىغان يەئقۇب (ئاتلىق نەۋرىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن خۇش ـ خەۋەر بەردۇق﴾((( يەنى سىلەر
ھايات چاغدا ئوغلۇڭالر ئىسھاققا بىر ئوغۇل بېرىلىدۇ ،نەۋرەڭالرنى كۆرۈپ كۆڭلۈڭالر خۇرسەن بولىدۇ.
﴿(ئۇنىڭدىن كېيىن) پەيغەمبەرلىكنى ،كىتابنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغان خاس
قىلدۇق﴾ ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى دوست تۇتۇشى ئۇنىڭغا ئاتا قىلىنغان بۈيۈك ياخشىلىقتۇر .ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىكنى
ۋە كىتابنى ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلىش بىلەن ئۇنى ئىنسانالرغا يولباشچى قىلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن ،پەقەت ئۇنىڭ نەسلىدىنال پەيغەمبەر كەلدى.

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن كەلگەن بارلىق پەيغەمبەرلەر ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئىسھاق ،ئىسھاقنىڭ
ئوغلى يەئقۇبنىڭ نەسلىدىن بولدى .ئىسرائىل ئەۋالدىدىن كەلگەن ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر ھەزرىتى
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئىدى .ئىسا ئۆز قەۋمىگە قۇرەيش قەبىلىسىنىڭ ھاشىم جەمەتىدىن كېلىدىغان،
بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئادەم بالىسىنىڭ ئەڭ شەرەپلىكى بولغان
پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن خۇش خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال ئۇنى ئىبراھىمنىڭ ئوغلى
ئىسمائىلنىڭ نەسلىدىن كېلىدىغان ساپ ئەرەبلەرنىڭ ئىچىدىن پەيغەمبەر قىلىپ تاللىدى .ئىسمائىل
ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن باشقا پەيغەمبەر كەلمىگەن ئىدى.
﴿دۇنيادىكى مۇكاپاتنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلدۇق (يەنى جەمئىي دىنالردا ئۇنى ياخشى نامغا ئىگە
قىلدۇق) ،ئۇ ھەقىقەتەن ئاخىرەتتە ياخشى بەندىلەردىندۇر﴾ يەنى ﷲ ئىبراھىمغا دۇنيادىكى بەخت

ـ سائادەتنى ئاخىرەتتىكى بەخت ـ سائادەتكە بىرلەشتۈرۈپ بەردى .دۇنيادا ئۇنىڭغا سىڭىشلىق كەڭ
رىزىق ،ئازادە تۇرالغۇ جاي ،تاتلىق سۇ ،چىرايلىق ۋە ياخشى ئايال ،گۈزەل مەدھىيە ۋە ياخشى نامالر
بېرىلدى .ھەر قانداق ئادەم ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە دوست تۇتىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ۋە باشقىالر :شۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب
ئىبراھىمنىڭ ھەممە جەھەتتە ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكىدە -،دېدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىدى﴾(((يەنى ئۇ ﷲ بۇيرۇغان
بارلىق ئىشالرنى بەجا كەلتۈردى .پەرۋەردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتنى كامىل ئادا قىلدى .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :دۇنيادىكى مۇكاپاتنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلدۇق (يەنى جەمئىي دىنالردا ئۇنى ياخشى نامغا ئىگە
قىلدۇق) ،ئۇ ھەقىقەتەن ئاخىرەتتە ياخشى بەندىلەردىندۇر﴾ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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 نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلغۇچى ئىدى .ﷲ ئۇنى (پەيغەمبەرلىككە)
((( ئەنبىيا سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەجم سۈرىسى  37ـ ئايەت.
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تاللىدى ۋە ئۇنى توغرا يولغا باشلىدى ،ئۇنىڭغا دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلدۇق ،شەك ـ شۈبھىسىزكى،
ئاخىرەتتە ئۇ ياخشىالر قاتارىدا بولىدۇ﴾(((.

*******
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
لۇتنى (قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) ،ئەينى ۋاقىتتا ئۇ قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر
ھەقىقەتەن قەبىھ ئىش قىلىۋاتىسىلەر ،سىلەردىن ئىلگىرى جاھان ئەھلىدىن بىرىمۇ مۇنداق قەبىھ ئىشنى
قىلغان ئەمەس﴿ .﴾28سىلەر ھەقىقەتەن لىۋاتە قىالمسىلەر؟ يولالرنى توسۇپ بۇالڭچىلىق قىالمسىلەر؟
سورۇنلىرىڭالردا ئوپئوچۇق يامان ئىشالرنى قىلىۋېرەمسىلەر؟» ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى« :ئەگەر سەن
راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ﷲ نىڭ ئازابىنى كەلتۈرگىن» دېيىشتىنال ئىبارەت بولدى﴿ .﴾29لۇت:
«پەرۋەردىگارىم! بۇزغۇنچى قەۋمگە قارشى ماڭا ياردەم بەرگىن (يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ماڭا ياردەم
بەرگىن ،ئۇالر بۇزغۇنچى ئەخمەقلەر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ تۈزىلىشى ئۈمىد قىلىنمايدۇ ،ئۇالر گۇمراھلىققا،
بۇزۇقچىلىققا چۆمۈپ كەتكەن)» دېدى﴿.﴾30

لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسىھەت قىلىشى ۋە قەۋمى بىلەن ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا
يۈز بەرگەن جېدەل
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى لۇت ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىدۇ ،لۇت ئەلەيھىسساالم
قەۋمىنىڭ يامان قىلمىشلىرىنى قاتتىق ئەيىبلىدى .چۈنكى ،ئۇالر ئەھلى جاھان ئىچىدىن لىۋاتە قىلىشتەك
قەبىھ قىلمىشالرنى قىالتتى .بۇ قەبىھ قىلمىشنى ئۇالردىن ئىلگىرى ئادەم ئەۋالدىدىن ھېچكىم قىلمىغان
ئىدى .بۇنىڭ بىلەن بىرگە ،ئۇالر ﷲ تائاالغا كاپىر بولدى .ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى،
ئۇنىڭ ئەمرىگە قارشى چىقتى .يولالرنى توسۇپ بۇالڭچىلىق قىلدى .يەنى ئۇالر كىشىلەرنىڭ ئۆتىدىغان
يولىنى توسۇپ ئۇالرنى ئۆلتۈردى .مال ـ مۈلكىنى بۇلىدى.
﴿سورۇنلىرىڭالردا ئوپئوچۇق يامان ئىشالرنى قىلىۋېرەمسىلەر؟﴾ يەنى ئۇالر يىغىلىش سورۇنلىرىدا
ئىنسان ئەخالقىغا ماس كەلمەيدىغان يامان سۆزلەرنى ،قەبىھ قىلمىشالرنى قىالتتى .ئۇالر بۇ يامان
قىلمىشالرنى ئۆزئارا يامان كۆرمەيتتى.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر كۆپچىلىكنىڭ ئارىسىدا بىر  -بىرى بىلەن لىۋاتە قىالتتى .ئائىشە ۋە
قاسىم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇشاتتى ۋە قاقاھالپ كۆلۈشەتتى .بەزىلەرنىڭ
((( نەھل سۈرىسى  122 - 120ـ ئايەتكىچە.
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ئېيتىشىچە :ئۇالر قوچقارالرنى سوقۇشتۇراتتى ،خورازالرنى سوقۇشتۇراتتى .بۇنداق يامان ئىشالرنىڭ
ھەممىسى ئۇالردىن سادىر بوالتتى ،تېخى ئۇالر بۇنىڭدىنمۇ يامان ئىشالرنى قىالتتى.
﴿ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ جاۋابى« :ئەگەر سەن راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە ﷲ نىڭ ئازابىنى
كەلتۈرگىن» دېيىشتىنال ئىبارەت بولدى﴾ بۇ سۆزنى قىلىشى ئۇالرنىڭ كاپىر بولغانلىقى ،لۇتنى مەسخىرە

قىلغانلىقى ۋە ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈندۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى لۇت

ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قارشى ياردەم تىلەپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىم! بۇزغۇنچى قەۋمگە قارشى ماڭا
ياردەم بەرگىن﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢ
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ئەلچىلىرىمىز (يەنى پەرىشتىلەر) ئىبراھىمغا (پەرزەنت بېرىلىشتىن ئىبارەت) خۇش خەۋەر ئېلىپ
كەلگەن چاغدا ،ئۇالر« :بىز بۇ شەھەر ئاھالىسىنى چوقۇم ھاالك قىلىمىز ،ئۇنىڭ ئاھالىسى ھەقىقەتەن
زالىم ئىدى» دېدى﴿ .﴾31ئىبراھىم« :ئۇ شەھەردە لۇت بارغۇ (يەنى لۇتقا ئوخشاش بىر ياخشى
پەيغەمبەر تۇرۇۋاتقان شەھەر ئاھالىسىنى قانداقمۇ ھاالك قىىلىسىلەر؟)» دېدى .پەرىشتىلەر ئېيتتى:
«بۇ شەھەردە بار كىشىلەرنى بىز (يەنى لۇتنى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنى) ئوبدان بىلىمىز،
ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئايالىدىن باشقا كىشىلىرىنى ئەلۋەتتە قۇتۇلدۇرىمىز ،پەقەت ئايالى (كۇفرىدا قەۋمىگە
ھەمنەپەس بولغانلىقى ئۈچۈن) قېلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ»﴿ .﴾32بىزنىڭ ئەلچىلىرىمىز لۇتقا
كەلگەن چاغدا ،لۇت ئۇالرنى قوغداپ قااللمايدىغانلىقىدىن ئەنسىرەپ قايغۇردى ۋە يۈرىكى سىقىلدى،
ئۇالر ئېيتتى« :سەن قورقمىغىن ۋە قايغۇرمىغىن ،بىز چوقۇم سېنى ۋە ئايالىڭدىن بۆلەك كىشىلىرىڭنى
چوقۇم قۇتۇلدۇرىمىز ،پەقەت ئۇ قېلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ»﴿ .﴾33بۇ شەھەرنىڭ ئاھالىسى
ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا بىز چوقۇم ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرىمىز﴿.﴾34
چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ئىبرەت قىلىپ) ئۇنىڭدىن (يەنى شەھەر خارابىسىنىڭ ئىزلىرىدىن) روشەن
نىشاننى ھەقىقەتەن قالدۇردۇق﴿.﴾35

پەرىشتىلەرنىڭ ئالدى بىلەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ،ئاندىن لۇت
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەنلىكى
لۇت ئەلەيھىسساالم قەۋمىگە قارشى غالىب ۋە ھەممىدىن ئىززەتلىك ﷲ تائاالدىن ياردەم تەلەپ
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قىلغاندىن كېيىن ،ﷲ ئۇنىڭغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى ئەۋەتتى .پەرىشتىلەر ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا مېھمان سۈپىتىدە كەلدى .ئۇ ئۇالرنى مېھمانغا اليىق نەرسىلەر بىلەن كۈتۈۋالدى.
ئىبراھىم ئۇالرنىڭ تاماققا قىزىقمىغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنىڭ قانداق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى بىلەلمىدى.
كۆڭلىدە ئۇالردىن قورقتى .پەرىشتىلەر ئۇنى خاتىرجەم قىلىشقا ،ئايالى سارەدىن بىر ياخشى ئوغۇل
پەرزەنت تۇغۇلىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىشكە باشلىدى.
بۇ خەۋەر يەتكۈزۈلگەندە ،ئايالى ئۇنىڭ يېنىدا ئىدى .سارە بۇنىڭدىن ئەجەبلەندى .بۇ ھەقتە
ھۇد سۈرىسى ۋە ھىجىر سۈرىسىدە تەپسىلى بايان قىلىنغان .پەرىشتىلەر ئىبراھىمغا پەرزەنت بېرىلىشىتىن
ئىبارەت خۇش خەۋەرنى ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئۆزلىرىنىڭ لۇتنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن
ئەۋەتىلگەنلەر ئىكەنلىكىنى ئېيتقاندا ،ئىبراھىم ئۇالرغا مۆھلەت بېرىلىشنى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى
ھىدايەت قىلىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ ،قەۋمىنى مۇداپىئە قىلىشقا باشلىدى .پەرىشتىلەر :بىز چوقۇم
بۇ شەھەر ئاھالىسىنى ھاالك قىلىمىز -،دېگەن چاغدا﴿ ،ئىبراھىم« :ئۇ شەھەردە لۇت بارغۇ؟ (يەنى

لۇتقا ئوخشاش بىر ياخشى پەيغەمبەر تۇرۇۋاتقان شەھەر ئاھالىسىنى قانداقمۇ ھاالك قىىلىسىلەر؟)» دېدى.
پەرىشتىلەر ئېيتتى« :بۇ شەھەردە بار كىشىلەرنى بىز (يەنى لۇتنى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنى)
ئوبدان بىلىمىز ،ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئايالىدىن باشقا كىشىلەرنى ئەلۋەتتە قۇتۇلدۇرىمىز ،پەقەت ئايالى (كۇفرىدا
قەۋمىگە ھەمنەپەس بولغانلىقى ئۈچۈن) قېلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ»﴾ چۈنكى ،ئۇ ئايال ئۇالرنىڭ

كۇپۇرلۇق قىلىشىغا ،ھەددىدىن ئېشىپ لىۋاتە قىلىشىغا ياردەملەشكەنلىكى ئۈچۈن ھاالك بولغۇچىالردىن
بولدى.
ئاندىن پەرىشتىلەر ئىبراھىمنىڭ يېنىدىن ئايرىلىپ يۈرۈپ كەتتى .ئۇالر لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ

يېنىغا چىرايلىق ياشالر سۈرىتىدە كىرىپ كەلدى .لۇت ئۇالرنى بۇ ھالەتتە كۆرگەن چاغدا﴿ :ئۇالرنى
قوغداپ قااللمايدىغانلىقىدىن ئەنسىرەپ قايغۇردى ۋە يۈرىكى سىقىلدى﴾ يەنى لۇت ئۇالرنىڭ غېمىنى

قىلىپ بېشى قاتتى .ئەگەر ئۇ ئۇالرنى مېھمان قىلسا ،قەۋمىنىڭ ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىلىشىدىن قورقتى.
ئەگەر ئۇ ئۇالرنى مېھمان قىلمىسا ،يەنىال قەۋمنىڭ ئۇالرغا چېقىلىپ قويۇشىدىن قورقتى .لۇت ئۇالرنىڭ
بۇ ھالقىلىق پەيتتە نېمە ئىش بىلەن كەلگەنلىكىنى بىلمەيتتى﴿ .ئۇالر ئېيتتى« :سەن قورقمىغىن ۋە
قايغۇرمىغىن ،بىز چوقۇم سېنى ۋە ئايالىڭدىن بۆلەك كىشىلىرىڭنى چوقۇم قۇتۇلدۇرىمىز ،پەقەت ئۇ قېلىپ
ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ .بۇ شەھەرنىڭ ئاھالىسى ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن،
ئۇالرغا بىز چوقۇم ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرىمىز﴾.

ئەھۋال بولدى :جىبرىئىل ئۇالرنىڭ شەھەرلىرىنى ۋە تەۋرەنمەس زېمىندىن يۇلۇپ ئاسماننىڭ
قەرىگە ئېلىپ چىقىپ ئاندىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە دۇم كۆمتۈرۈپ تاشلىدى .ﷲ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۈستى
ـ ئۈستىلەپ ساپال تاشالرنى ياغدۇردى .ئۇ ساپال تاشالرغا پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا بەلگە سېلىنغان
ئىدى .ئۇ شەھەرلەر مەككە زالىملىرىدىن ئانچە يىراق ئەمەس .ﷲ ئۇالرنىڭ ياشىغان ئورنىنى پاسكىنا
ۋە سېسىق سۇ كۆلىگە ئايالندۇردى ۋە ئۇالرنى ئىبرەت ئالىدىغانالر ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە ئىبرەت
قىلدى.
ئۇالر قىيامەت كۈنى ئەڭ ئەشەددىي ئازابقا دۇچار بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق

دەيدۇ﴿ :چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ئىبرەت قىلىپ) ئۇنىڭدىن (يەنى شەھەر خارابىسىنىڭ
ئىزلىرىدىن) روشەن﴾ يەنى ئاشكارا ﴿نىشاننى ھەقىقەتەن قالدۇردۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
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دەيدۇ(﴿ :ئى ئەھلى مەككە!) سىلەر ئۇالرنىڭ يەرلىرىدىن ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئۆتۈپ تۇرىسىلەر ،سىلەر
(((
چۈشەنمەمسىلەر؟﴾

*******
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
مەديەن (ئاھالىسىگە) ئۇالرنىڭ قېرىندىشى شۇئەيبنى (پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق) ،شۇئەيب:
«ئى قەۋمىم! بىر ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،ئاخىرەت كۈنىدىن قورقۇڭالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلىپ پىتنە  -پاسات تېرىماڭالر» دېدى﴿ .﴾36ئۇالر شۇئەيبنى ئىنكار قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا
قاتتىق زىلزىلە يۈزلەندى ـ دە ،ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ قېلىشتى﴿.﴾37

شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ بايانى
ﷲ بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر قىلىدۇ.
شۇئەيب ئۆز قەۋمى بولغان مەديەن ئاھالىسىنى ئاگاھالندۇردى .ئۇالرنى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز
ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا ،قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئازاب ـ ئوقۇبىتىگە ۋە غەزىپىگە دۇچار بولۇپ
قېلىشتىن قورقۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :ئى قەۋمىم! بىر ﷲ ئىبادەت قىلىڭالر ،ئاخىرەت كۈنىدىن
قورقۇڭالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ پىتنە ـ پاسات تېرىماڭالر»﴾ شۇئەيب ئۇالرنى يەر يۈزىدە
بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ھەرىكەت قىلىپ پىتنە ـ پاسات تېرىشتىن ،زېمىن ئەھلىگە زۇلۇم قىلىشتىن توستى.
چۈنكى ،ئۇالر ئۆلچەمنى ،تارازىنى كەم تۇتاتتى ،كىشىلەرنىڭ يولىنى توسۇپ بۇالڭچىلىق قىالتتى.
ئۇالر ﷲ تائاالغا كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ۋە پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى
قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك قىلدى .بىر ئاۋاز بىلەن تەڭ ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىنى ناھايىتى كۈچلۈك بىر زىلزىلە
قاپالپ كەتتى .قاتتىق ئاۋاز بىلەن ئۇالرنىڭ يۈرەكلىرى ئېغىزلىرىغا قاپلىشىپ قالدى .بۇ دەھشەتلىك
كۈننىڭ ئازابى ئۇالرنىڭ جانلىرىنى تەنلىرىدىن جۇدا قىلدى.
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ئۇ ھەقىقەتەن بۈيۈك بىر كۈننىڭ ئازابى ئىدى .ئۇالرنىڭ قىسسىسى ئەئراف ،ھۇد ۋە شۇئەرا

سۈرىلىرىدە كەڭ دائىرىدە سۆزلەندى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېتى قېتىپ
قېلىشتى﴾.

قەتادە :ئۇالر ئۆلۈپ شۇ پېتى قېتىپ قېلىشتى -،دېدى .باشقىالر :ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەزىلىرىنىڭ
ئۈستىگە يىقىلغان پېتى قېتىپ قېلىشتى -،دېدى.

*******
((( ساففات سۈرىسى  138 - 137ـ ئايەتلەر.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ئادنى ۋە سەمۇدنى (ھاالك قىلدۇق)( ،ئى ئەھلى مەككە!) سىلەرگە ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ
(ھىجازدىكى ،يەمەندىكى) تۇرالغۇ جايلىرىدىن ئۇالرنىڭ ھاالك بولغانلىقى مەلۇم بولدى ،شەيتان ئۇالرغا
(كۇقرىدىن ۋە گۇناھالردىن ئىبارەت) ئەمەللىرىنى چىرايلىق كۆرسەتتى ،ئۇالرنى توغرا يولدىن توستى،
ئۇالر ئەقىل ئىگىلىرى ئىدى (لېكىن ئۇالر تەكەببۇرلۇق يۈزىسىدىن ئەقلىنى جايىدا ئىشلەتمىدى)﴿.﴾38
(دۇنيا ـ دەپىنىسى نۇرغۇن) قارۇننى ،پىرئەۋننى ۋە (ئۇنىڭ زۇلۇمدا ياردەمچى بولغان ۋەزىرى) ھاماننى
(ھاالك قىلدۇق) ،شۈبھىسىزكى ،مۇسا ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى ،ئۇالر زېمىندا
چوڭچىلىق قىلدى (يەنى ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىشتىن بويۇنتاۋلىق
قىلدى) ،ئۇالر (ئازابىمىزدىن) قېچىپ كېتەلمىدى﴿( .﴾39بۇ گۇناھكارالرنىڭ) ھەر بىرىنى گۇناھى
تۈپەيلىدىن جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ بەزىسىگە تاش ياغدۇردۇق ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى قاتتىق تاۋۇش ھاالك
قىلدى ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى (مال ـ مۈلكى بىلەن قوشۇپ) يەرگە يۇتقۇزدۇق ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى (سۇدا)
غەرق قىلدۇق ،ﷲ ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى ،لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴿.﴾40

پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان قەۋملەرنى ھاالك قىلىشنىڭ بايانى
ﷲ بۇ ئايەتلەردە ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنى ھەر تۈرلۈك ئازاب بىلەن
قانداق يوقاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەردى .ﷲ ئۇالردىن ئىنتىقام ئالدى .ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى
ئاد يەمەن يۇرتلىرىنىڭ ھەزرمەۋت دېگەن جايغا تەۋە ئەھقاف دېگەن شەھەردە ئولتۇراقالشقان ئىدى.
سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى سەمۇد مەككە ۋادىلىرىغا يېقىن بولغان ھىجىر دېگەن يەردە
ئولتۇراقالشقان ئىدى .ئەرەبلەر ئۇ ئىككى قەۋمنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىنى بەش قولدەك بىلەتتى ۋە ئۇالرنىڭ
يۇرتلىرىدىن كۆپ ئۆتەتتى.
قارۇن بولسا ،كۆپ بايلىقنىڭ ،نۇرغۇن خەزىنىلەرنىڭ ئاچقۇچلىرىنىڭ ئىگىسى ئىدى .پىرئەۋن
بولسا ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا مىسىرنىڭ پادىشاھى ئىدى .پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ۋەزىرى ھامان
قىبتى قەبىلىسىدىن بولۇپ ،ئۇالر ﷲ تائاالنى ۋە پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغان
ئىدى.
﴿(بۇ گۇناھكارالرنىڭ) ھەر بىرىنى گۇناھى تۈپەيلىدىن جازالىدۇق﴾ يەنى بۇالرنىڭ ھەر بىرىگە
مۇناسىب جازا بېرىلدى﴿ .ئۇالرنىڭ بەزىسىگە تاش ياغدۇردۇق﴾ تاش ياغدۇرۇلغانالر ئاد قەۋمىدۇر.
چۈنكى ،ئۇالر :كىم بىزدىن كۈچلۈك؟ -دېگەن ئىدى.
ناھايىتى شىددەتلىك سوغۇق بوران چىقىپ ،يەر يۈزىنىڭ تاشلىرىنى ئۇچۇرۇپ كېلىپ ،ئۇالرنىڭ
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ئۈستىگە ياغدۇردى .بوران ئۇالرنى يەر يۈزىدىن يۇلۇپ كېتەتتى .ئۇالردىن بىرەر ئادەمنى يۇلۇپ كەتسە،
ئۇنى يەردىن ئاسماننىڭ قەرىگە كۆتۈرۈپ ،ئاندىن بېشىنى تۆۋەن قىلىپ تاشالپ ،بېشىنى ئېزىۋېتەتتى.
ئۇالرنىڭ تەنلىرى گويا قومۇرۇۋېتىلگەن خورما كۆتەكلىرىدەك باشسىز ھالەتتە قېلىشتى.
﴿ئۇالرنىڭ بەزىسى قاتتىق تاۋۇش ھاالك قىلدى﴾ ئۇالر سەمۇد قەۋمىدۇر .ئۇالرغا دەلىل ـ پاكىت
كۆرسىتىلدى .ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمدىن يۈزمۇ يۈز تۇرۇپ تەلەپ قىلغىنى بويىچە تاشتىن تۆگە
چىقىرىلىپ ،ئۇالرغا مۆجىزە قىلىپ كۆرسىتىلدى .ئۇالر مۇشۇنداق شانلىق مۆجىزىنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئىمان
ئېيتماستىن ،بەلكى ئاسىيلىقتا ،كۇپۇرلۇقتا داۋام قىلىۋەردى .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى سالىھقا
ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالرغا تەھدىت سالدى .ئۇالرنى يۇرتتىن قوغالپ چىقىرىمىز ،چالما ـ كېسەك
قىلىمىز دەپ قورقۇتتى .ئاندىن قاتتىق بىر تاۋۇش كېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرىنى ۋە ھەرىكەتلىرىنى
جىمىقتۇرىۋەتتى.
﴿ئۇالرنىڭ بەزىسىنى (مال ـ مۈلكى بىلەن قوشۇپ) يەرگە يۇتقۇزدۇق﴾ ئۇ قارۇن بولۇپ ،چېكىدىن
ئاشتى .باشقىالرغا زۇلۇم قىلدى .ھەق بىلەن قارشىالشتى .يۈكسەك پەرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق قىلدى.
زېمىندا تەكەببۇرلۇق قىلىپ ،غادىيىپ ماڭدى .ئۇ ئۆزىچە خۇشال بولۇپ ،غادىيىپ ،ئۆزىنى قالتىس
چاغلىدى .ئۆزىنى ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن دەپ ئېتىقاد قىلدى .مېڭىش ـ تۇرۇشىدا تولىمۇ ھاكاۋۇرلۇق
قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ ئۇنى ئۆيى بىلەن قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزدى .ئۇ قىيامەت كۈنىگىچە شۇ
ھالەتتە يەرگە چۆكۈپ تۇرىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ بەزىسىنى (سۇدا) غەرق قىلدۇق﴾ ئۇ پىرئەۋن ،ۋەزىرى ھامان ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ
بارلىق قوشۇنى بولۇپ ،ئۇالر ئەتىگەنلىكتە سۇغا غەرق قىلىندى .ئۇالردىن خەۋەر بەرگىدەك بىرەر كىشى
قۇتۇلۇپ قالمىدى .ئۇالرنى جازاالشتا ﴿ﷲ ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى (لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم
قىلدى)﴾ يەنى ﷲ پەقەت ئۇالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا قارىتا مۇۋاپىق جازا بەردى.

*******
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ
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ﷲ نى قويۇپ بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋالغانالرنىڭ مىسالى ئۆي ياسىغان ئۆمۈچۈكنىڭ مىسالىغا
ئوخشايدۇ(يەنىئۆمۈچۈكنىڭئۆيىئۇنىئىسسىق-سوغۇقتىنقوغدىيالمىغاندەك،ئۇالرنىڭچوقۇنۇۋاتقان
بۇتلىرىمۇ ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ) ،ئۆيلەرنىڭ ئەڭ ئاجىزى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيىدۇر.
ئەگەر ئۇالر (بۇ ھەقىقەتنى) بىلسە ئىدى (بۇتالرغا چوقۇنمايتتى)﴿ .﴾41ﷲ ئۇالر ﷲ نى تاشالپ
ئىبادەت قىلىۋاتقان نەرسىنى ئوبدان بىلىدۇ ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾42
بىز ئىنسانالرغا (قۇرئاندا ئۇالرنىڭ زېھنىغا يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن) بايان قىلغان بۇ تەمسىللەرنى پەقەت
ئالىمالرالچۈشىنەلەيدۇ﴿.﴾43

ئەنكەبۇت سۈرىسى

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنىڭ ئۆمۈچۈكنىڭ تورىغا ئوخشىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ مىسالنى مۇشرىكالرغا ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتالرنى ئىالھ قىلىۋالغانلىقلىرى،
بۇتالردىن ياردەم ۋە رىزىق ئۈمىد قىلىدىغانلىقلىرى ،ئېغىر كۈنلەردە ئۇالرغا يېپىشىۋالىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن
مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .بۇتلىرى ئۇالرنىڭ كۈتكىنىنى بېرىشتە ئۆمۈچۈكنىڭ تورىغا ئوخشاش ئاجىز ۋە
زەئىپتۇر .ئۇالرنىڭ ئەنە شۇ ئىالھلىرى ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەستۇر .ئۇنىڭغا چوقۇنغان كىشى پەقەت
ئۆمۈچۈكنىڭ تورىغا ئېسىلغان كىشىگە ئوخشايدۇ .ئۇ ھەقىقەتەن ئۇنىڭدىن قىلچە مەنپەئەت ئااللمايدۇ.
ئەگەر مۇشرىكالر بۇ ئەھۋالىنى بىلسە ئىدى ،ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋالمايتتى .ﷲ تائاالغا
چىن دىلىدىن ئىشەنگەن مۇسۇلماننىڭ ئەھۋالى بۇنىڭ دەل ئەكسىچە بولىدۇ .ئۇ ﷲ تائاالغا ئىشىنىپ
تۇرۇپ ،شەرىئەتكە ئەگىشىپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلىدۇ .ئۇ چىڭ ۋە پۇختىلىقىدىن سۇنمايدىغان،
مەھكەم تۇتقىغا ئېسىلىۋالغان بولىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىدىن باشقىغا ئىبادەت قىلغان ۋە ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن مۇشرىكنى
ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ئۇالرنىڭ قانداق ئەمەللەرنى قىلىۋاتقانلىقىنى ،ﷲ تائاالغا نېمىلەرنى
شېرىك قىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ .كەلگۈسىدە ئۇالرغا گۇناھلىرىغا يارىشا جازا بېرىدۇ .ﷲ
ھەقىقەتەن ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
﴿بىز ئىنسانالرغا (قۇرئاندا ئۇالرنىڭ زېھنىغا يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن) بايان قىلغان بۇ تەمسىللەرنى
پەقەت ئالىمالرال چۈشىنەلەيدۇ﴾ يەنى بۇ تەمسىللەرنى پەقەت ئىلىمدا توشقان ۋە كامالەتكە يەتكەن

ئالىمالرال چۈشىنەلەيدۇ ۋە پىكىر يۈرگۈزەلەيدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەمر ئىبنى مۇررەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ
كىتابىدىن مەن چۈشىنەلمەيدىغان بىرەر ئايەتنى ئۇچراتسام ،ئۇ مېنى قايغۇغا سالىدۇ .چۈنكى ،مەن
ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز ئىنسانالرغا (قۇرئاندا ئۇالرنىڭ زېھنىغا يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن) بايان
قىلغان بۇ تەمسىللەرنى پەقەت ئالىمالرال چۈشىنەلەيدۇ﴾ دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.

*******
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ياراتتى ،ھەقىقەتەن بۇنىڭدا مۆمىنلەر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ
بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل بار﴿( .﴾44ئى مۇھەممەد!) ساڭا ۋەھيى قىلىنغان كىتابنى (يەنى
قۇرئاننى) تىالۋەت قىلغىن ،نامازنى (تەئدىل ئەركان بىلەن) ئوقۇغىن ،ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن
ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ ،ﷲ نى ياد ئېتىش ھەممىدىن (يەنى ئۇنىڭدىن باشقا ھەممە ئىبادەتتىن)
ئۇلۇغدۇر ،ﷲ قىلىۋاتقان (ھەممە) ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿.﴾45
ﷲ بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىدىن خەۋەر قىلىدۇ ،ئۇ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ياراتتى.
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يەنى بىكارغىال ،ئويۇنچۇق قىلىپ ياراتقىنى يوق﴿ :ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىشى
ئۈچۈن﴾((( يارىتىلدى(﴿ .ﷲ) يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ ،ياخشىلىق قىلغانالرغا
چىرايلىق مۇكاپات بېرىدۇ﴾(((.
﴿ھەقىقەتەنبۇنىڭدامۆمىنلەرئۈچۈن(ﷲنىڭبىرلىكىنىكۆرسىتىدىغان)دەلىلبار﴾يەنىبۇنىڭدا
ئەلۋەتتە ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتالرنى ئۆزى تەنھا ياراتقانلىقىنى ،ئۇالرنى يالغۇز ئىدارە قىلىدىغانلىقىنى،
ئۆزىنىڭ تەنھا ئىالھ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان روشەن دەلىل بار.

تەبلىغ قىلىش ،قۇرئان ئوقۇش ۋە نامازنى ئادا قىلىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ پەيغەمبىرىنى ۋە مۆمىنلەرنى قۇرئان ئوقۇشقا ۋە ئۇنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشكە بۇيرۇدى.

﴿نامازنى (تەئدىل ئەركان بىلەن) ئوقۇغىن ،ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن
توسىدۇ ،ﷲ نى ياد ئېتىش ھەممىدىن (يەنى ئۇنىڭدىن باشقا ھەممە ئىبادەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴾ يەنى

ناماز قەبىھ ئىشالرنى ۋە گۇناھالرنى تاشلىتىشتىن ئىبارەت ئىككى نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇنى
داۋاملىق ئوقۇش شۇ يامان ئىشالرنى تاشالشقا ئېلىپ بارىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :پاالنى ھەقىقەتەن كېچىدە ناماز ئوقۇيدۇ ،تاڭ
ئاتسا ئوغرىلىق قىلىدۇ -،دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ناماز ئۇنى يېقىندا سەن دەۋاتقان
ئىشتىن چوقۇم توسىدۇ» دېدى .ناماز ئوقۇش ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشتىن ئىبارەت بولۇپ ،بىر ئۇلۇغ
بۇرچتۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نى ياد ئېتىش ھەممىدىن (يەنى ئۇنىڭدىن باشقا
ھەممە ئىبادەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنى ياد ئېتىش نامازدىنمۇ بۈيۈكتۈر﴿ .ﷲ قىلىۋاتقان
ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى جىمى ئىشلىرىڭالرنى ۋە سۆزلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ.
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ئەبۇئالىيە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ﴾ دېگەن
ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :نامازدا ھەقىقەتەن ئۈچ خىسلەت بار بولۇپ ،بۇ خىسلەتلەردىن بىرەرى
تېپىلمىغان ھەر قانداق ناماز ـ ناماز ئەمەستۇر .بۇ خىسلەتلەر :ئىخالس ،قورقۇش ۋە ﷲ تائاالنى ياد
ئېتىشتىن ئىبارەتتۇر .ئىخالس ئىنساننى ياخشى ئىشقا بۇيرۇيدۇ ،ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان قىلىپ،
يامان ئىشتىن توسىدۇ .ﷲ تائاالنى ياد ئېتىش ،قۇرئان ئوقۇشتىن ئىبارەتتۇر .قۇرئان ئىنساننى
ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىشتىن توسىدۇ .ئىبنى ئەۋن ئەنسارى مۇنداق دەيدۇ :سەن نامازغا
تۇرغان چاغدا ياخشىلىقنىڭ ئىچىدە تۇرغان بولىسەن ،ناماز ھەقىقەتەن سېنى قەبىھ ئىشالردىن ۋە
گۇناھالردىن توستى .سېنىڭ نامازدا تۇرۇپ ،ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشىڭ ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر.

*******
((( تاھا سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( نەجم سۈرىسى  31ـ ئايەت.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ئەھلى كىتاب بىلەن پەقەت ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلىشىڭالر ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم
قىلغۇچىالر (يەنى سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلغۇچىالر ۋە فىدىيە بېرىشتىن باش تارتقۇچىالر) بۇنىڭدىن
مۇستەسنا ،ئېيتىڭالركى« ،بىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ۋە سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان
ئېيتتۇق ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ ئىالھىمىز بىردۇر ،بىز ﷲ غا بويسۇنغۇچىالرمىز»﴿.﴾46

ئەھلى كىتاب بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلىشىش
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ئەھلى كىتابتىن كىمكى دىندا ئويلىنىپ بېقىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا
تەسىر قالدۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ بىلەن ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرە قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ-،
دېگەنلىكتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا (يەنى ئىسالم دىنىغا)
ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن ،ئۇالر (يەنى مۇخالىپەتچىلىك
قىلغۇچىالر)بىلەنچىرايلىقرەۋىشتەمۇنازىرىلەشكىن﴾(((ﷲتائاالمۇسابىلەنھارۇنئەلەيھىسساالمالرنى
پىرئەۋنگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن چاغدا ،ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز
قىلىڭالر ،ئۇ ۋەز ـ نەسىھەتنى قوبۇل قىلىشى ياكى (ھەددىدىن ئاشقانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدىن) قورقۇشى
مۇمكىن﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى ھەقىقەتتىن بۇرۇلۇپ
كەتكەنلەر ،روشەن يولدىن ئازغۇنلۇققا ماڭغانالر ،ھەق بىلەن قارشىالشقانالر ،يوغانچىلىق قىلغانالر
بۇنىڭدىن مۇستەسنادۇر .بۇ چاغدا چىرايلىق مۇنازىرىلىشىشتىن قامچىغا يۆتكىلىدۇ .ئۇالرنى توسۇش،
ھەقىقەتكە قايتۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش ئېچىلىدۇ .غالىب ۋە جااللەتلىك ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە،
ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ ،كىتابنى ،قانۇننى چۈشۈردۇق .تۆمۈرنى ياراتتۇق( ،تۆمۈردىن
ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن) تۆمۈر كۈچ ـ قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،تۆمۈردە ئىنسانالر
ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار .ﷲ ،ﷲ نى كۆرمەي تۇرۇپ (قورالالرنى ئىشلىتىپ) ﷲ تائاالغا ۋە
پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بەرگەنلەرنى بىلىش (مەلۇم قىلىش) ئۈچۈن (تۆمۈرنى ياراتتى) ،ﷲ ھەقىقەتەن
كۈچلۈكتۈر ،غالىبتۇر﴾((( جابىر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بىزنى ﷲ نىڭ كىتابىغا قارشىلىق قىلغانالرنى
قىلىچ بىلەن چېپىشىمىزغا ئەمر قىلدى.
﴿ئېيتىڭالركى«:بىزگەنازىلقىلىنغانكىتابقاۋەسىلەرگەنازىلقىلىنغانكىتابقائىمانئېيتتۇق»﴾

يەنى ئەگەر ئەھلى كىتاب بىزگە راستلىقىنىمۇ ،يالغانلىقىنىمۇ بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى خەۋەر قىلسا ،بىز
بۇنى ئىنكار قىلىشقا جۈرئەت قىاللمايمىز ،چۈنكى ،ئۇ ھەق بولۇشى مۇمكىن .ئۇنى تەستىقمۇ قىلمايمىز،
((( نەھل سۈرىسى  125ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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چۈنكى ،ئۇ باتىل بولۇشىمۇ مۇمكىن .لېكىن بىز ئۇنىڭغا ،ئۇنىڭ ئاسماندىن نازىل بولغان بولۇشى،
ئۆزگەرتىلگەن ۋە بۇرمىالنغان بولماسلىقى شەرت قىلىنغان ئاساستا ،ئومۇمىي رەۋىشتە ئىمان كەلتۈرىمىز.
ئىمام بۇخارى ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەھلى
كىتاب تەۋراتنى ئىبرانى تىلى بىلەن ئوقۇپ ،ئۇنى ئىسالم ئەھلىگە ئەرەب تىلى بىلەن تەپسىر قىالتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئەھلى كىتابنى تەستىق قىلماڭالر ،ئۇالرنى ئىنكارمۇ قىلماڭالر،
ئېيتىڭالركى :بىز ﷲ تائاالغا ،بىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ۋە سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان
ئېيتتۇق ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ ئىالھىمىز بىردۇر .بىز ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچىالرمىز».
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئارقىلىق سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابىڭالر ئەڭ يېڭى تۇرسا ،سىلەر ئۇنى ھېچ نەرسە ئارىلىشىپ
قالمىغان ،ساپ ھالەتتە ئوقۇيدىغان تۇرساڭالر ،قانداقمۇ ئەھلى كىتابتىن مەسىلە سورايسىلەر؟ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن سىلەرگە ئەھلى كىتاب توغرۇلۇق سۆزلەپ بەرگەن ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
كىتابىنى ئۆزگەرتتى .ئۇنىڭغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزدى .ئۇالر كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ،ئۇنى
ئازغىنا پۇلغا سېتىش ئۈچۈن :بۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن نازىل قىلىنغان كىتاب -،دېيىشتى.
بىلىڭالركى ،سىلەرگە كەلگەن ئىلىم سىلەرنى ئۇالردىن مەسىلە سوراشتىن توسمىدىمۇ؟ ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ئۇالردىن بىرمۇ ئادەمنىڭ سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابتىن مەسىلە سورىغانلىقىنى
كۆرمىدۇق.
ئىمام بۇخارى ھۇمەيد ئىبنى ئابدۇراھماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مەدىنىدە
مۇئاۋىيەنىڭقۇرەيشقەبىلىسىدىنبىرقانچەكىشىگەسۆزلەۋاتقانلىقىنىئاڭلىدىم.مۇئاۋىيەكەئبئەھبارنى
تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەۋاتاتتى :كەئب ئەھبار ئەھلى كىتابنىڭ ئىچىدە ئەڭ توغرا سۆزلەيدىغانالردىن
بولسىمۇ ،بىز ئۇنىڭ راست ياكى يالغان سۆزلىگەنلىكىنى تەكشۈرۈشىمىز كېرەك .مەن (يەنى ئىبنى
كەسىر) مۇنداق دەپ قارايمەن :تىل جەھەتتە مەقسەتسىز ھالدا ئۇنىڭدىن يالغان سۆز سادىر بولىدۇ.
چۈنكى ،ئۇ ساماۋى كىتابالردىن (ئۇنى توغرا دەپ ئويالپ) سۆزلەيدۇ ،ئۇ كىتابالردا كىرگۈزۈۋېتىلگەن
نۇرغۇن يالغانالر بار .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ مىللىتى ئىچىدىن بۇ بۈيۈك ئۈممەتكە (يەنى ئىسالم ئۈممىتىگە)
ئوخشاش كىتابلىرىنى پىششىق يادقا بىلىدىغان قارىالر يوق ئىدى.
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ئىسالم دىنىنىڭ دۇنياغا كەلگىنىگە ئانچە ئۇزۇن بولمىغان ۋە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىچىدە قۇرئان
ۋە ھەدىسنى پىششىق يادقا بىلىدىغان قارىالر تۇرۇقلۇق ،نۇرغۇن ھەدىسلەر يالغاندىن توقۇپ چىقىلدى.
ئۇنى پەقەت غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالال بىلىدۇ ۋە بۇ ساھەدە ﷲ ئىلىم بەرگەن ھەر بىر كىشى ئۆزىنىڭ
ئىقتىدارى يەتكەن رەۋىشتە بىلىدۇ .مەدھىيە ۋە گۈزەل ماختاشالر ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر.

*******
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ
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(ئى مۇھەممەد!) شۇنىڭدەك (يەنى سەندىن ئىلگىرىكىلەرگە كىتاب نازىل قىلغاندەك) ساڭىمۇ
كىتاب (يەنى قۇرئان) نازىل قىلدۇق ،بىز كىتاب بەرگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) دىن قۇرئانغا
ئىشىنىدىغانالر بار ،بۇالردىن (يەنى مەككە ئاھالىسىدىن) مۇ قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بار ،بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى پەقەت كاپىرالرال ئىنكار قىلىدۇ﴿ .﴾47ئىلگىرى سەن كىتاب ئوقۇشنى بىلمەيتتىڭ ،خەت
يېزىشنىمۇ بىلمەيتتىڭ( ،مۇبادا سەن كىتاب ئوقۇغان ،خەت يازىدىغان بولساڭ) ئۇ چاغدا ھەققە قارشى
تۇرغۇچىالر چوقۇم گۇمانلىناتتى﴿ .﴾48ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش زالىمالر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس)،
قۇرئان ئىلىم بېرىلگەنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ئايەتلەردۇر ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت
زالىمالرال ئىنكار قىلىدۇ﴿.﴾49

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن نازىل بولغانلىقى ۋە ئۇنىڭ دەلىلى
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ،ئى مۇھەممەد! سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە
كىتابالرنى نازىل قىلغىنىمىزدەك ،ساڭىمۇ بۇ كىتابنى نازىل قىلدۇق -،دېدى .ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ
سۆزى ياخشى ئېيتىلغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ئايەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ۋە باغلىنىشى مۇناسىپ
بولغان.
﴿بىز كىتاب بەرگەنلەردىن (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بار﴾ يەنى
يەھۇدىي ۋە ناساراالرنىڭ زېرەك ئۆلىمالىرىدىن ئۇ كىتابنى قوبۇل قىلىدىغان ۋە ئۇنى تېگىشلىك رەۋىشتە
ئوقۇيدىغانالر بار .ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ،سەلمان فارىسى ۋە بۇ ئىككىسىگە ئوخشاشالر بۇنىڭ تىپىك
مىسالىدۇر.
﴿بۇالردىنمۇ قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بار﴾ يەنى قۇرەيش ۋە باشقا ئەرەبلەردىنمۇ ئىشىنىدىغانالر بار،
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت كاپىرالرال ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى پەقەت ھەقنى
باتىل بىلەن يوشۇرىدىغان ،قۇياش نۇرىنى كىيىم بىلەن يۆگەشكە ئورۇنىدىغان كىشىال ئىنكار قىلىدۇ
ۋە ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىدىن تانىدۇ.
﴿ئىلگىرى سەن كىتاب ئوقۇشنى بىلمەيتتىڭ ،خەت يېزىشنىمۇ بىلمەيتتىڭ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد!
بۇ قۇرئاننى ئېلىپ كېلىشتىن ئىلگىرى قەۋمىڭنىڭ ئارىسىدا بىر مۇددەت ياشىدىڭ ،سەن كىتاب
ئوقۇشنى ،خەت يېزىشنى بىلمەيتتىڭ .قەۋمىڭدىكى ھەر بىر ئادەم ۋە باشقىالر سېنىڭ ئوقۇشنى
بىلمەيدىغان ،يېزىشنىمۇ بىلمەيدىغان ساۋاتسىز ئادەم ئىكەنلىكىڭنى ئوبدان بىلىدۇ.
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپىتى بۇرۇنقى كىتابالردىمۇ مۇشۇنداق ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئەلچىگە ئۇممى پەيغەمبەرگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئەگىشىدۇ .ئۇالر
ئۆز ئىلكىدىكى تەۋرات ،ئىنجىلالردا ئۇنىڭ (سۈپىتىنىڭ) يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ .ئۇ ،ئۇالرنى ياخشى
ئىشقا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ﴾((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاخىرقى ئۆمرىگىچە ھەمىشە
مۇشۇنداق ئىدى .ئۇ خەت يېزىشنى بىلمەيتتى .ئۇ بىر قۇر خەتنى ،بىر تال ھەرپنىمۇ ئۆز قولى بىلەن
يازغان ئەمەس .ئۇنىڭ كاتىبلىرى ئۇنىڭ ئالدىدا ۋەھىينى ۋە باشقا دۆلەتلەرگە ئەۋەتىلىدىغان مەكتۇب
((( ئەئراف سۈرىسى  157ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە خەتلەرنى يازاتتى.
﴿ئۇ چاغدا ھەققە قارشى تۇرغۇچىالر چوقۇم گۇمانلىناتتى﴾ يەنى ئەگەر سەن خەت يېزىشنى بىلگەن
بولساڭ ،بەزى نادان كىشىلەر ئەلۋەتتە گۇمانلىناتتى ۋە ئۇ بۇنى چوقۇم پەيغەمبەرلەردىن قالغان ئىلگىرىكى
كىتابالردىن ئۆگىنىۋالغان -،دەيتتى .ئۇالر بۇ سۆزنى ئۇنىڭ ئۇممىي ،خەت يېزىشنى بىلمەيدىغان ئادەم
ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ دېگەن ئىدى﴿ .ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ) بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى،
ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا ئەتىگەن ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ.
ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى بىلىپ تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى﴾(((.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،قۇرئان ئىلىم بېرىلگەنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ئايەتلەردۇر﴾ يەنى
بۇ قۇرئان ھەقنى كۆرسىتىدىغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان ،يامانلىقتىن توسىدىغان ۋە ئىلگىرىكى،
ھازىرقى ،كېيىنكى ئىشالردىن خەۋەر بېرىدىغان روشەن ئوچۇق ئايەتلەردۇر .ئۇنى ئۆلىماالر يادقا ئالىدۇ.
ئۇنى ﷲ ئۆلىماالرغا يادا قىلىشنى ،ئوقۇشنى ۋە تەپسىر قىلىشنى ئاسانالشتۇرۇپ بەردى .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ھەقىقەتەن بىز قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق ،ئىبرەت ئالغۇچى
بارمۇ؟﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال ،ئۇنىڭغا چوقۇم ئىنسانالر ئىمان
ئېيتىدىغان بىرەر مۆجىزە بېرىلدى .ھەقىقەتەن ماڭا بېرىلگەن مۆجىزە ۋەھىيدۇر .ﷲ ئۇنى ماڭا ۋەھىي
قىلدى .مەن ئەگەشكۈچىلىرى ئەڭ كۆپ پەيغەمبەر بولۇشۇمنى ئۈمىد قىلىمەن».
ئىمام مۇسلىم ئەياز ئىبنى ھىماردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ھەقىقەتەن مەن سېنى سىنايمەن ۋە سەن ئارقىلىق باشقىالرنىمۇ
سىنايمەن .ساڭا بىر كىتاب نازىل قىلدىم ،ئۇنى سۇمۇ يۇيۇپ ئۆچۈرەلمەيدۇ .سەن ئۇنى ئۇخالۋاتقان
ۋە ئويغاق ھالەتتە ئوقۇيسەن» يەنى ئەگەر قۇرئان يېزىلغان ئورۇنغا سۇ تېگىپ قالسا ،سۇ ئۇنى
ئۈچۈرىۋېتەلمەيدۇ .چۈنكى ،يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :قۇرئان تېرىگە
يېزىلغان بولسىمۇ ،ئوت ئۇنى كۆيدۈرمەيدۇ» .چۈنكى ،قۇرئان دىلالردا يادا قىلىنغاندۇر .تىلالرغا ئاساندۇر
ۋە دىلالردا ساقلىنىدۇ .ئۇنىڭ سۆزى ۋە مەنىسى مۆجىزىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ ئۇممەتنىڭ سۈپىتى
بۇرۇنقى كىتابالردا“ :ئۇالرنىڭ مۇقەددەس كىتابلىرى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ساقلىنىدۇ” دەپ يېزىلغان.
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﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت زالىمالرال ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ھەققە
تاجاۋۇز قىلغۇچى ،ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن بۇرۇلۇپ كەتكۈچى ،ئۇنىڭ بىلەن قارشىالشقۇچى
زالىمالردىن باشقا ھېچ كىشى ئىنكار قىلمايدۇ .ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە تىل تەگكۈزمەيدۇ ۋە ئۇنى رەت
قىلمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك
بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە
(ئىمانئېيتمايدۇ)﴾(((.

*******
((( فۇرقان سۈرىسى  6 - 5ـ ئايەتلەر.
((( قەمەر سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.
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ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ئۇالر« :نېمىشقا ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارىدىن مۆجىزىلەر نازىل قىلىنمايدۇ» دېدى .ئېيتقىنكى،
«مۆجىزىلەر ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر (مېنىڭ قولۇمدا ئەمەستۇر) ،مەن پەقەت بىر ئاشكارا
ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴿ .﴾50بىزنىڭ ساڭا ئۇالرغا تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل
قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا (مۆجىزە بولۇشقا) كۇپايە قىلمىدىمۇ؟ بۇ كىتابتا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن شەك ـ
شۈبھىسىز رەھمەت ۋە ۋەز ـ نەسىھەت بار﴿ .﴾51ئېيتقىنكى« ،مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا (مېنىڭ
راستپەيغەمبەرئىكەنلىكىمگە)گۇۋاھبولۇشقاﷲكۇپايىدۇر،ﷲئاسمانالردىكىۋەزېمىندىكىھەممىنى
بىلىپ تۇرىدۇ ،بۇتقا ئىشەنگەن ،ﷲ نى ئىنكار قىلغان ئادەملەر زىيان تارتقۇچىالردۇر»﴿.﴾52

مۆجىزە تەلەپ قىلغان مۇشرىكالرغا بېرىلگەن جاۋاب
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇش
مەقىستىدە ،ئۇنىڭدىن مۆجىزىلەرنى تەلەپ قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر خۇددى سالىھ ئەلەيھىسساالم
قەۋمىگە تۆگىسىنى مۆجىزە قىلىپ كۆرسەتكەندەك ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ ئۆزىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلدى .ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ﴿ئېيتقىنكى ،مۆجىزىلەر ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر (مېنىڭ قولۇمدا
ئەمەستۇر)﴾ يەنى مۆجىزە كۆرسىتىش ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ ئىشىدۇر .ﷲ سىلەرنىڭ ھىدايەت
تېپىشىڭالرنى بىلسە ئىدى ،سىلەرنىڭ سورىغىنىڭالرنى ئەلۋەتتە بەرگەن بوالتتى .چۈنكى ،بۇ ﷲ
تائاالغا ئوڭاي ۋە ئاساندۇر .لېكىن ،ﷲ سىلەرنىڭ پەقەت مەقسەتلىك ھالدا قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ
قويۇش ۋە سىناش يۈزىسىدىن مۆجىزە تەلەپ قىلغانلىقىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇڭا تەلىۋىڭالرنى قوبۇل
قىلمايدۇ .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 (مۇجىزە) قىلىپ بەردۇق .ئۇالر ئۇنى ئىنكار
قىلدى﴾(((.
﴿مەنپەقەتبىرئاشكارائاگاھالندۇرغۇچىمەن﴾يەنىمەنسىلەرگەپەقەتروشەنئاگاھالندۇرغۇچى
بولۇپ ئەۋەتىلدىم ،مېنىڭ مەسئۇلىيىتىم ﷲ تائاالنىڭ دەۋىتىنى سىلەرگە يەتكۈزۈشتۇر﴿ .كىمكى ﷲ
ھىدايەت قىلىدىكەن ،ئۇ (ھەقىقىي) ھىدايەت تاپقۇچىدۇر .كىمنىكى (قىلغان يامان ئەمەلى تۈپەيلىدىن)
ﷲ ئازدۇرىكەن ،ئۇنىڭغا يول كۆرسەتكۈچى دوستنى ھەرگىزمۇ تاپالمايسەن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!)
ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس (ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە
((( ئىسرا سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  17ـ ئايەت.
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ﷲ تائاالنىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈشتۇر) لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ تولىمۇ نادان ،ئەقلىنىڭ كەم بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان مۆجىزىلەرنى تەلەپ
قىلغانلىقىنىبايانقىلىدۇ.
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ھەقىقەتەن ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ باتىل يۈزلەنمەيدىغان ئەزىز
كىتاب  -قۇرئاننى ئېلىپ كەلدى .قۇرئان ھەر قانداق مۆجىزىدىن بۈيۈك بىر مۆجىزىدۇر .ئەينى زاماندا
پاساھەتتە ۋە باالغەتتە كامالىغا يەتكەن ئەدىبلەر ئۇنىڭ بىلەن قارشىلىشىشتىن ئاجىز كەلدى .بەلكى
قۇرئانغا ئوخشاش  10سۈرە ،ھەتتا بىر سۈرە كەلتۈرۈشتىنمۇ ئاجىز كەلدى.
﴿بىزنىڭ ساڭا ئۇالرغا تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا (مۆجىزە
بولۇشقا) كۇپايە قىلمىدىمۇ؟﴾ يەنى بىز ساڭا نازىل قىلغان ،ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ ۋە ئۇالردىن

كېيىنكىلەرنىڭ خەۋىرى بولغان ،ئۇالرنىڭ ئۆز ئارىسىدىكى ھۆكۈمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۈيۈك كىتاب -
قۇرئان ئۇالرغا مۆجىزە بولۇشقا يەتمىدىمۇ؟ سەن ئوقۇشنى ۋە يېزىشنى بىلمەيدىغان ساۋاتسىز ئادەمسەن.
سەن ئەھلى كىتابتىن بىرەر ئادەمگىمۇ ئارىالشمىدىڭ ،سەن شۇنداق تۇرۇقلۇق كىتابالرنىڭ خەۋىرىنى،
ئەھلى كىتاب ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىنىڭ توغرا بايانىنى ،روشەن ،ئوچۇق ھەقىقەتنى ئۇالرغا ئېلىپ
كەلدىڭ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ۋە ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ھەمراھلىرىغا
ئوخشاش) بەنى ئىسرائىل ئۆلىمالىرىنىڭ قۇرئاننى بىلىشى مۇشرىكالرغا (قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى
كۆرسىتىدىغان) دەلىل بولمامدۇ؟﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)(« :مۇھەممەد) پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
بىزگە بىرەر مۆجىزە كەلتۈرسىچۇ؟» دەيدۇ ،ئۇالرغا بۇرۇنقى ئۈممەتلەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
(((
قۇرئانكەلمىدىمۇ؟﴾
ئىمام ئەھمەد ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال ،ئۇنىڭغا (ئىنسانالرنىڭ ئىمان كەلتۈرۈشى ئۈچۈن) مۆجىزە
بېرىلدى .ماڭا بېرىلگەن مۆجىزە ھەقىقەتەن قۇرئاندۇر .ﷲ ئۇنى ماڭا ۋەھىي قىلدى .قىيامەت كۈنى
ئەگەشكۈچىلىرى ئەڭ كۆپ پەيغەمبەر بولۇشۇمنى ئۈمىد قىلىمەن» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
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﴿بۇ كىتابتا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن شەك ـ شۈبھىسىز رەھمەت ۋە ۋەز ـ نەسىھەت بار﴾ يەنى
بۇ قۇرئاندا ئىمان ئېيتىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئەلۋەتتە ھەقىقەتنى بايان قىلىپ ،باتىلنى يوقىتىدىغان
رەھمەت ،ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋە ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغۇچىالرغا نازىل بولغان ئازاب ـ
ئوقۇبەتتىن ئىبرەت ئالىدىغان ۋەز ـ نەسىھەت بار.
﴿ئېيتقىنكى« :مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا (مېنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىمگە) گۇۋاھ
بولۇشقا ﷲ كۇپايىدۇر»﴾ يەنى ﷲ سىلەرنىڭ ﷲ ھەققىدىكى ئېغىزىڭالردىن تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان
((( بەقەرە سۈرىسى  272ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  197ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  133ـ ئايەت.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

يالغان سۆزلىرىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ .ﷲ مېنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكى ھەققىدە سىلەرگە
يەتكۈزگەن خەۋىرىنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ .ئەگەر مەن يالغانچى بولسام ،ﷲ مەندىن ئەلۋەتتە ئىنتىقام
ئالىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇ بىزنىڭ نامىمىزدىن يالغاننى توقۇيدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە
ئۇنى قۇدرىتىمىز بىلەن جازااليتتۇق .ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسىي قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق.
سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى﴾((( مەن ﷲ نامىدىن سىلەرگە يەتكۈزگەن خەۋىرىمدە
شەك ـ شۈبھىسىز راستچىلىمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ مېنى روشەن مۆجىزىلەر ۋە كەسكىن دەلىللەر
بىلەنكۈچلەندۈرىدۇ.
﴿ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ھېچنەرسە يوشۇرۇن
قالمايدۇ﴿ .بۇدقا ئىشەنگەن ،ﷲ نى ئىنكار قىلغان ئادەملەر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى
ﷲ ئۇالرنى قىلمىشلىرىغا يارىشا جازااليدۇ .ئۇالرنىڭ ھەقنى ئىنكار قىلغانلىقى ،باتىلغا ئەگەشكەنلىكى،
ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى (ئۇالرنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە دەلىل كۆرسىتىلىپ تۇرسىمۇ) ئىنكار
قىلغانلىقى ،شەيتانالرغا ،بۇتالرغا ھېچقانداق دەلىلسىز ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ.
ﷲ ھەقىقەتەن ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .بەندىلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

*******
ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
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﴿ .﴾53ئۇالر سەندىن
ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ،شەك – شۈبھىسىزكى ،جەھەننەم (قىيامەت كۈنى) كاپىرالرنى
قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾54ئۇ كۈندە ئازاب ئۇالرنى ئۈستىلىرىدىن ،ئاياغلىرىنىڭ ئاستىدىن ئورىۋالىدۇ.
ﷲ ئۇالرغا(« :دۇنيادا قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ) جازاسىنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴿.﴾55

مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىگە كېلىدىغان ئازابنىڭ تېزلىتىلىشىنى تەلەپ
قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ چاپسان كېلىشىنى،
ﷲ تائاالنىڭ جازاسىنىڭ تېز چۈشىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىدىن ئىبارەت ئۇالرنىڭ نەقەدەر نادان
((( ھاققە سۈرىسى  47 - 44ــ ئايەتكىچە.
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ئىكەنلىكىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
﴿ئۇالر سەندىن ئازابنىڭ چاپسان كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ﷲ (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىنىڭ)
مۇئەييەن ۋاقتىنى بەلگىلىمىگەن بولسا ئىدى ،ئۇالرغا ئازاب ئەلۋەتتە (ئۇالر تەلەپ قىلغان ۋاقىتتىال)
كېلەتتى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابنى قىيامەت كۈنىگە كېچىكتۈرۈش ھۆكمى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرغا

ئازاب ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ تەلەپ قىلغىنىدەك پات يېقىندا ،ناھايىتى تېز كەلگەن بوالتتى.

﴿ئۇالرغا ئازاب چوقۇم ئۇالر خەۋەرسىز ھالەتتە تۇرغاندا ئۇشتۇمتۇت كېلىدۇ﴾ يەنى تۇيۇقسىز
كېلىدۇ﴿ .ئۇالر سەندىن ئازابنىڭ تېز كېلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەھەننەم
(قىيامەت كۈنى) كاپىرالرنى قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇالر ئازابقا ئالدىرايدۇ .ۋاھالەنكى ،ئازاب
ئۇالرغا چوقۇم كېلىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە ئازاب ئۇالرنى ئۈستىلىرىدىن ،ئاياغلىرىنىڭ ئاستىدىن ئورىۋالىدۇ﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :دوزاختا ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن ،ئۈستىگە
يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ ئوتتىن بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرنى ئۈستىدىنمۇ قاتمۇ قات ئوت ،ئاستىدىنمۇ
قاتمۇ قات ئوت ئورىۋالىدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر كاپىرالر ئۇ چاغدا يۈزلىرىدىن ،دۈمبىلىرىدىن ئازابنى دەپئى
قىاللمايدىغانلىقلىرىنى ۋە ھېچقانداق ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقلىرىنى بىلسە ئىدى( .ئازابنىڭ بالدۇر
يۈز بېرىشىنى تەلەپ قىلمايتتى)﴾((( ئوت ئۇالرنىڭ باشقا تەرەپلىرىدىنمۇ ئورىۋالىدۇ .بۇ ئەڭ ۋايىغا
يەتكەن ھېسسىي ئازابتۇر.
﴿ﷲ ئۇالرغا(« :دۇنيادا) قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ جازاسىنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴾ بۇ ،ئۇالرغا
تەھدىت ،تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش ئۈچۈندۇر .بۇ ،جانغا تېگىدىغان مەنىۋى ئازابتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر دوزاختا دۇم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان كۈندە( ،ئۇالرغا):
«دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر» (دېيىلىدۇ) .بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ( .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
سەۋرى قىلماڭالر ،بەرىبىر سىلەرگە ئوخشاش (چۈنكى ،سىلەر دوزاختا مەڭگۈ قالىسىلەر) سىلەر پەقەت
قىلمىشىڭالرنىڭجازاسىنىتارتىسىلەر»(دېيىلىدۇ)﴾(((.

(((
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*******
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  39ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  49 - 48ـ ئايەتلەر.
((( تۇر سۈرىسى  16 - 13ـ ئايەتكىچە.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ئى مۆمىن بەندىلىرىم! مېنىڭ زېمىنىم ھەقىقەتەن كەڭدۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر﴿ .﴾56ھەر
بىر جاندار ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر ،ئاندىن بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿ .﴾57ئىمان
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرنى جەننەتنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان
ئالىي جايلىرىغا ئورۇنالشتۇرىمىز ،ئۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغۇچىالرغا
بېرىلگەن مۇكاپات نېمىدېگەن ياخشى!﴿ ﴾58ئۇالر (ھىجرەت قىلىشنىڭ جاپا ـ مۇشەققەتلىرىگە ،ﷲ
نىڭ يولىدا يەتكەن ئەزىيەتلەرگە) سەۋر قىلىدۇ( ،ھەممە ئىشلىرىدا) پەرۋەردىگارىغا يۆلىنىدۇ﴿.﴾59
نۇرغۇن ھايۋانالر ئۆز رىزقىنى ئۈستىگە ئااللمايدۇ (يەنى ئۆز رىزقىنى تېپىپ يېيىشتىن ئاجىزدۇر) ،ئۇالرنى
ۋە سىلەرنى ﷲ رىزىقالندۇرىدۇ ،ﷲ (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾60

ھىجرەت قىلىشقا ئىشارەت قىلىنغانلىقى ،رىزىق ۋە ياخشى مۇكاپات بىلەن
ۋەدە بېرىلگەنلىكى
بۇ ﷲ تەرىپىدىن ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرى ئۈچۈن ،ئۇالر دىننى ئىجرا قىلىشقا قادىر
بواللمايدىغان يۇرتتىن ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ تونۇپ ،ﷲ تائاالغا ﷲ بۇيرۇغان رەۋىشتە ئىبادەت
قىلىپ دىننى ئىجرا قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولىدىغان ﷲ تائاالنىڭ كەڭ زېمىنىغا ھىجرەت قىلىشقا
قىلىنغان بۇيرۇقتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىن بەندىلىرىم! مېنىڭ زېمىنىم ھەقىقەتەن
كەڭدۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر﴾.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئاجىز مۇسۇلمانالر مەككىدە تۇرۇشقا چارىسىز قالغان چاغدا ،ئۇالر دىننى خاتىرجەم
ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ،ھەبەش زېمىنىغا ھىجرەت قىلىپ چىقتى .ئۇالر ئۇ يەردە ياخشى ئورۇنالرغا
ئېرىشتى .ھەبەشىستاننىڭ پادىشاھى ئەسھەمە نەجاشى (ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) ئۇالرغا ئورۇن
بەردى ،ياردەم بېرىپ قوللىدى ۋە ئۇالرغا دۆلىتىدە خاتىرجەملىك بەردى .شۇنىڭدىن كېيىن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋە باشقا ساھابىلەر مەدىنە مۇنەۋۋەرەگە ،يەنى مۇقەددەس زېمىن يەسرىب شەھىرىگە
ھىجرەت قىلدى.
﴿ھەر بىر جاندار ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر .ئاندىن بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾

يەنى قەيەردە بولماڭالر ،ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ .ﷲ تائاالغا ﷲ سىلەرنى بۇيرۇغان رەۋىشتە ئىتائەت
قىلىڭالر ،بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر .ئۆلۈم چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇلۇش مۇمكىن ئەمەس.
ئاندىن قايتىدىغان جايىڭالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر .كىمكى ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىدىكەن ،ﷲ
ئۇنى ئەڭ ياخشى مۇكاپات بىلەن مۇكاپاتاليدۇ ،ئۇنىڭغا ئەڭ تولۇق ساۋاب بېرىدۇ.
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﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرنى جەننەتنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ
تۇرىدىغان ئالىي جايلىرىغا ئورۇنالشتۇرىمىز﴾ يەنى ئۇالرنى جەننەتتە ئاستىدىن سۇ ،شاراب ،ھەسەل

ۋە سۈتتىن ئىبارەت ھەر خىل ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ئالىي تۇرالغۇ جايالرغا ئورۇنالشتۇرىمىز .ئۇالر
ئۇنىڭدىن خالىغانچە ئىشلىتىدۇ ۋە خالىغان يەرگە ئاققۇزىدۇ.

﴿ئۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇ ئالىي ئۆيلەردە ئەبەدى قالىدۇ ،ئۇنىڭدىن
يۆتكىلىشنى خالىمايدۇ﴿ .ياخشى ئەمەللەرنى قىلغۇچىالرغا بېرىلگەن مۇكاپات نېمىدېگەن ياخشى!﴾ يەنى
مۆمىنلەرنىڭ ئەمەللىرىگە مۇكاپات قىلىپ بېرىلگەن بۇ ئالىي ئۆيلەر نېمىدېگەن ياخشى! ﴿ئۇالر سەۋر
قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دىننى ئىجرا قىلىش يوللىرىدا تارتقان جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلىدۇ ،ئۇالر ﷲ

تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجرەت قىلىدۇ ،دىن دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ رارىلىقىنى
ئىزدەپ ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى مۇكاپاتالرنى ئۈمىد قىلىپ ۋە ﷲ تائاالنىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ
ئائىلە ـ بالىلىرىدىن ،تۇغقانلىرىدىن ئايرىلىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ مۇئانىق ئەشئەرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتە ئالىي ئۆيلەر بار ،ئۇ ئۆيلەرنىڭ ئىچىدىن قارىسا تېشى ،تېشىدىن قارىسا
ئىچى كۆرىنىپ تۇرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇ ئۆيلەرنى يوقسۇلالرغا تائام بەرگەن ،ياخشى سۆزلەرنى قىلغان،
ناماز ۋە روزىنى داۋاملىق ئادا قىلغان ،كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزگەن ئادەمگە
تەييارلىدى».

﴿پەرۋەردىگارىغا يۆلىنىدۇ﴾ ھەممە ئىشلىرىدا ،دىنىدا ۋە دۇنيالىقىدا ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىدۇ،
ئاندىن ﷲ ئۇالرغا رىزىقنىڭ بىرەر زېمىنغا خاس قىلىنمىغانلىقى ،بەلكى ﷲ مەخلۇقاتلىرىغا ئۇالر نەدە
ۋە قەيەردە بولۇشىدىن قەتئىنەزەر ھەممىسىگە رىزىق بېرىدىغانلىقى ،شۇنداقال ھىجرەت قىلغۇچىالرنىڭ
رىزىقلىرى ئۇالر ھىجرەت قىلغان يەرلەردە تېخىمۇ كۆپ ،تېخىمۇ كەڭرى ۋە ياخشى بولىدىغانلىقى
ھەققىدە خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر ھەقىقەتەن ئاز مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىن ،باشقا يۇرتالردا ۋە شەھەرلەردە
يۇرت ھاكىملىرىغا ئايالندى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :نۇرغۇن ھايۋانالر ئۆز رىزقىنى ئۈستىگە
ئااللمايدۇ﴾ يەنى رىزىق يىغىشقا ،ئۇنىڭغا ئېرىشىشكە قادىر بواللمايدۇ ،ئەتىسى ئۈچۈن ھېچنەرسىنى
ساقالپ قااللمايدۇ.
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﴿ئۇالرنى ۋە سىلەرنى ﷲ رىزىقالندۇرىدۇ﴾ يەنى ھايۋانالر ئۆز رىزقىنى تېپىپ يېيىشتىن ئاجىز
بولسىمۇ ،ﷲ ئۇالرغا ئۇالرنىڭ رىزقىنى ئورۇنالشتۇرۇپ ۋە قواليالشتۇرۇپ بېرىدۇ .ﷲ ھەرقانداق
مەخلۇققا مۇناسىپ رىزىق بېرىدۇ .ھەتتا يەردىكى چۈمۈلىلەر ،ئاسماندىكى ئۇچار قاناتالر ،سۇدىكى
بېلىقالرغىمۇ مۇناسىپ ھالدا رىزىق بېرىدۇ.
ﷲ 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 لەۋھۇلمەھفۇزغا) يېزىلغاندۇر﴾(((﴿ ،ﷲ ئاڭالپ
تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇالرنىڭ ئىش ـ
ھەرىكەتلىرىنى،ئىستىراھەتلىرىنىبىلىپتۇرغۇچىدۇر.
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

*******
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ
ئەگەر سەن ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتتى ،كۈننى ۋە ئاينى كىم (بەندىلەرنىڭ
مەنپەئىتى ئۈچۈن) بويسۇندۇردى؟» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم« :ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىدۇ،
ئۇالر قانداقمۇ (ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن) باش تارتىدۇ!﴿ ﴾61ﷲ بەندىلىرىدىن قايسى ئادەمنىڭ
رىزقىنى كەڭ قىلماقچى بولىدىكەن ،ئۇنى كەڭ قىلىدۇ( ،قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلماقچى
بولىدىكەن) ئۇنى تار قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾62ئەگەر سەن
ئۇالردىن« :بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرۈپ ئۇنىڭ بىلەن ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرگەن كىم؟»
دەپ سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئېيتقىنكى(« ،سىلەرگە قارشى پاكىتالر
بار بولغانلىقتىن) جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر» ،بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى (بۇ سۆزلىرىدىكى
زىددىيەتنى)چۈشەنمەيدۇ﴿.﴾63

تەۋھىدنىڭ دەلىللىرى
ﷲ بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇدنىڭ بەرھەق يوقلۇقىنى جەزىملەشتۈرۈپ
بايان قىلىدۇ .چۈنكى ،مۇشرىكالر ﷲ تائاالنىڭ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ،قۇياشنى ۋە ئاينى ئۆزى
مۇستەقىل ياراتقانلىقىنى ،كېچە بىلەن كۈندۈزنى مۇستەقىل بويسۇندۇرغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ
تۇرۇپ ،ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ بەندىلىرىنى ياراتقۇچىدۇر ۋە ئۇالرغا
رىزىق بەرگۈچىدۇر .ئۇالرنىڭ ئەجەللىرىنىڭ ھەر خىل بولۇشىنى (يەنى يېڭى تۇغۇلغانالر ،كىچىك،
ياش ،قېرى ھالەتلەردە ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىنى) ،رىزقىنىڭ ھەر تۈرلۈك بولىدىغانلىقىنى ،ئۆز
ئارىسىدىكى مەرتىۋىنىڭ پەرقلىق بولىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى باي ،بەزىلىرى كەمبەغەل
بولىدىغانلىقىنىبەلگىلىگۈچىدۇر.
ﷲ ئۇالردىن كىمنىڭ نېمىگە مۇناسىپ ئىكەنلىكىنى ،كىمنىڭ باي بولۇشقا ،كىمنىڭ
يوقسۇللۇققا اليىق بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ ئۆزىنىڭ شەيئىلەرنى مۇستەقىل
ياراتقانلىقىنى ،ئۇالرنى ئۆزى تەنھا ئىدارە قىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى .ئىش بۇنداق ئىكەنۇ ،نېمىشقا
ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە ئىبادەت قىلىنىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن باشقىغا يۆلىنىلىدۇ؟ ﷲ
ئىگىدارچىلىقىدا يالغۇز بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئىبادەتمۇ پەقەتال يالغۇز ﷲ تائاالغا قىلىنىشى كېرەك.
ﷲ نۇرغۇن ئورۇندا ئۆزىنىڭ ئىبادەتكە اليىقلىق ماقامىنى ،كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ بىردىنبىر
پەرۋىش قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئارقىلىق تونۇتىدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مۇشرىكالر
(خۇددى ئۇالر تەلبىيەلىرىدە :سېنىڭ دەۋىتىڭنى قوبۇل قىلدۇق ،سېنىڭ بىر شېرىكىڭدىن باشقا
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شېرىكىڭ يوق ،سەن ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى نەرسىگە ئىگىسەن -،دېگىنىدەك)
پەرۋەردىگارىنىڭ بىرلىكىنى ئېتىراپ قىالتتى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ـ كۈلكە ۋە غەپلەتتىن ئىبارەتتۇر ،شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەت يۇرتى
ھەقىقىي ھايات (يۇرتىدۇر) ،ئەگەر ئۇالر بىلسە ئىدى (بۇ دۇنيانى ئۇ دۇنيادىن ئارتۇق كۆرمەيتتى)﴿.﴾64
ئۇالر كېمىگە چىقىپ (غەرق بولۇشتىن قورققان) چاغلىرىدا ،ﷲ غا كامالى ئىخالس بىلەن ئىلتىجا
قىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنى ئامان – ئېسەن قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا (باال ـ قازادىن قۇتۇلدۇرغان ﷲ
نى ئۇنتۇپ) ،ناگاھان (ﷲ غا) شېرىك كەلتۈرىدۇ﴿ .﴾65ئۇالر بەرگەن نېمىتىمىز (يەنى دېڭىزدىن
قۇتۇلدۇرغانلىقىمىزغا) ناشۈكۈرلۈك قىلىپ باقسۇن( ،قالغان ئۆمۈرلىرىدىن) بەھرىمەن بولسۇن ،بۇالر
(ئىشنىڭئاقىۋىتىنى)كەلگۈسىدەبىلىدۇ﴿.﴾66
ﷲ بۇ ئايەتتە دۇنيانىڭ ئەرزىمەس بىر نەرسە ئىكەنلىكى ،ئۇنىڭ زاۋاللىققا يۈزلىنىدىغانلىقى،
تۈگەپ كېتىدىغانلىقى ،مەڭگۈ داۋام قىلمايدىغانلىقى ،دۇنيانىڭ نەرسىلىرىنىڭ پەقەت ئويۇن ـ كۈلكە ۋە
غەپلەتتىن ئىبارەت ئىكەنلىكى ھەققىدە خەۋەر قىلىدۇ.
﴿شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەت يۇرتى ھەقىقىي ھايات (يۇرتىدۇر)﴾ يەنى زاۋاللىققا يۈزلەنمەيدىغان،
تۈگىمەي مەڭگۈ داۋام قىلىدىغان ھەقىقىي ھايات يۇرتىدۇر﴿ .ئەگەر ئۇالر بىلسە ئىدى﴾ ئەلۋەتتە مەڭگۈلۈك
دۇنيانى پانىي دۇنيادىن ئارتۇق كۆرەتتى .ئاندىن ﷲ مۇشرىكالرنىڭ قىيىن ئەھۋالدا ھېچ شېرىكى
يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر داۋاملىق شۇنداق دۇئا
قىلسا بولمامدۇ؟ ﴿ئۇالر كېمىگە چىقىپ (غەرق بولۇشتىن قورققان) چاغلىرىدا ،ﷲ كامالى ئىخالس بىلەن
ئىلتىجاقىلىدۇ﴾.
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ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا ،ئېسڭالرغا
سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇتالر كەلمەي ،پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان مۇنداق چاغدا ﷲ دىن
باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ) ،ﷲ سىلەرنى (غەرق بولۇشتىن) قۇتقۇزۇپ( ،ئامان ـ ئېسەن) قۇرۇقلۇققا
چىقارغاندا يۈز ئۆرۈيسىلەر (يەنى ئىخالسىڭالر تۈگەپ ئاۋۋالقى ھالىتىڭالرغا قايتىۋالىسىلەر)﴾(((.
﴿ﷲ ئۇالرنى ئامان ـ ئېسەن قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا (باال ـ قازادىن قۇتۇلدۇرغان ﷲ نى ئۇنتۇپ)،
ناگاھان (ﷲ غا) شېرىك كەلتۈرىدۇ .ئۇالر بەرگەن نېمىتىمىز (يەنى دېڭىزدىن قۇتۇلدۇرغانلىقىمىزغا) نا
شۈكۈرلۈك قىلىپ باقسۇن( .قالغان ئۆمۈرلىرىدىن) بەھرىمەن بولسۇن﴾.

ئەرەب تىلشۇناسلىرى ،تەپسىرشۇناسالر ۋە ئەقىدە ئۆلىمالىرى”لىيەكفۇرۇ” دېگەن ئايەتتىكى “الم”
((( ئىسرا سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەنكەبۇت سۈرىسى

غا ئاقىۋەتنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن كەلگەن “ الم” دەپ ئىسىم بەردى .چۈنكى ،ئۇالر ناشۈكۈرلۈك قىلىشنى
مەقسەت قىلمايتتى .ئۇالرغا نىسبەتەن شۇنداق بولۇشىدا شەك يوق .ئەمما ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئۇنى
بەلگىلىشىگە ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭغا گىرىپتار قىلىشىغا نىسبەتەن ،ئۇ ،ئىللەت “الم” ى بولىدۇ .بىز بۇنى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پىرئەۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مۇسانى ئاقىۋەت ئۆزلىرىگە دۈشمەن ۋە خاپىلىق (نىڭ
مەنبەسى) قىلىش ئۈچۈن﴾((( دېگەن ئايىتىنى تەپسىر قىلغاندا چۈشەندۈردۇق.

*******
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) كۆرمەمدۇكى ،بىز ھەرەمنى ئامان (جاي) قىلدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالرنىڭ
ئەتراپىدىكى كىشىلەر ئەسىر ئېلىنىۋاتىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ ،ئۇالر باتىلغا ئىشىنىپ ،ﷲ نىڭ نېمىتىنى
ئىنكار قىالمدۇ؟﴿ ﴾67ﷲ غا يالغاننى چاپلىغان ياكى ھەق كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم
ئادەم بارمۇ؟ جەھەننەمدە كاپىرالرغا جاي يوقمىدۇ؟ (ئەلۋەتتە بار)﴿ .﴾68بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى
ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر﴿.﴾69

ھەرەمنىڭ ھۆرمەتلىك قىلىنغانلىقىدىن ۋەز ـ نەىسھەت ۋە ئىبرەت ئېلىش
ﷲ بۇ ئايەتتە قۇرەيشلەرنى (ئۇالر مەككىدە ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى سىرتتىن كەلگەن بولسۇن)
ﷲ كىشىلەرگە خاتىرجەم قىلغان ھەرەمدە ئولتۇراقالشتۇرغانلىقىدىن ئىبارەت ئۇالرغا قىلغان ياخشىلىقىنى
بايان قىلىدۇ .كىم ھەرەمگە كىرسە ،ئۇ خاتىرجەم بولىدۇ .قۇرەيشلەر كاتتا خاتىرجەملىك ئىچىدىدۇر.
ھەرەمنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىيالر بىر ـ بىرلىرىگە تىل ـ ئاھانەت قىلىدۇ .بىر ـ بىرىنى ئۆلتۈرىشىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قۇرەيش قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالر قىشلىق ۋە يازلىق
سەپىرىدە قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن بۇ ئۆي (يەنى بەيتۇلالھ) نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلسۇنكى ،ئۇ
ئۇالرنى ئاچلىقتا ئوزۇقالندۇردى ،ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئەمىن قىلدى﴾(((.
﴿ئۇالر باتىلغا ئىشىنىپ ،ﷲ نىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىالمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە بېرىلگەن بۇ
كاتتا نېمەتكە ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش ،ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتالرغا ،شېرىكلەرگە چوقۇنۇش بىلەن
مۇشۇنداق شۈكۈر قىالمدۇ؟ ﴿ﷲ نىڭ بەرگەن نېمىتىگە كۇفرىلىق قىلىدىغان ۋە ئۆز قەۋمىنى (ئازدۇرۇش
(((
بىلەن) ھاالكەت مەۋقەسىگە چۈشۈرۈپ قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ،ئەلچىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار
((( قەسەس سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( قۇرەيش سۈرىسى  4 - 1ـ ئايەتكىچە.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  28ـ ئايەت.
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قىلدى .ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىشى ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەسلىكى،
پەيغەمبەرنى تەستىق قىلىشى ،ئۇنى ئىززەتلىشى ۋە ھۆرمەتلىشى الزىم ئىدى .ئەكسىچە ،ئۇالر ئۇنى ئىنكار
قىلدى .ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇشۇپ ،ئۇنى ئۆز ئىچىدىن ھەيدەپ چىقىرىۋەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا
بەرگەن ئامان ـ ئېسەنلىكىنى ئۇالردىن تارتىۋالدى .ئۇالردىن نۇرغۇنلىرى بەدرى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلدى.
ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ۋە مۆمىنلەرنىڭ دۆلىتى قۇرۇلدى .ﷲ پەيغەمبىرىگە
مەككىنى پەتھى قىلىپ بەردى .مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ ئېغىز ـ بۇرۇنلىرىنى توپا باستى ۋە ئۇالرغا خارلىق
يەتتى.
﴿ﷲ غا يالغاننى چاپلىغان ياكى ھەق كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم
بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىغان ئادەمدىنمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدىغان ھېچبىر ئادەم

يوق .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن :ھەقىقەتەن ﷲ ئۇنىڭغا ۋەھىي قىلغانمىش ،ئۇنىڭغا ھېچنەرسە ۋەھىي
قىلغىنى يوق -،دېگۈچىلەر ۋە :كەلگۈسىدە ﷲ نازىل قىلغان نەرسىگە ئوخشاش نەرسىنى مەنمۇ نازىل
قىلىمەن -،دېگۈچىلەرمۇ بولدى.
مانا مۇشۇنداق ،ھەق كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدىغان
ئادەم يوق .چۈنكى ،بىرىنچى خىلدىكىلەر ﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىغۇچىدۇر .ئىككىنچى خىلدىكىلەر
ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىدۇر.

﴿جەھەننەمدە كاپىرالرغا جاي يوقمىدۇ؟ (ئەلۋەتتە بار) بىز كۈرەش قىلغانالرنى﴾ يەنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ،ساھابىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەگەشكەنلەرنى ﴿ئەلۋەتتە يولىمىزغا
يېتەكلەيمىز﴾ يەنى ئەلۋەتتە ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە يولىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىمىز.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇكالىق ئابباس ھەمدانىنىڭ﴿ :بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا
يېتەكلەيمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىلگەن نەرسىلىرىگە ئەمەل قىلغانالرنى بىلمەي قالغان نەرسىلىرىنى
بىلىشكە ﷲ يېتەكلەيدۇ .ئەھمەد ئىبنى ئەبۇھەۋارى مۇنداق دەيدۇ :مەن يۇقىرىدىكى سۆزنى سۇلەيمان
دارانىغا سۆزلەپ بەردىم ،ئۇ بۇنىڭدىن ھەيران بولۇپ مۇنداق دېدى :كىمگە بىرەر ياخشىلىق ئىلھام
بىلەن بىلدۈرۈلسە ،ئۇنى ئەسەردىن ئاڭلىغۇچە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش زۆرۈر ئەمەس ،ئەگەر ئۇنى
ئەسەردىن ئاڭلىسا ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىدۇ .ﷲ تائاالغا ھەمدۇ سانا ئېيتىدۇ .تاكى ئاڭلىغان ئەسەر
دىلىدىكى ئىلھام ئارقىلىق بىلدۈرۈلگەن ياخشىلىق بىلەن مۇۋاپىقلىشىدۇ.
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﴿ﷲ ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر﴾ ئىنبى ئەبۇھاتەم شەئبىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:مەريەمنىڭئوغلىئىسائەلەيھىسساالممۇنداقدېدى«:شەكـشۈبھىسىزكى،
سېنىڭ ساڭا ياخشىلىق قىلغان ئادەمگە ياخشىلىق قىلىشىڭ ياخشىلىق قىلغان ھېسابالنمايدۇ .بەلكى،
ساڭا يامانلىق قىلغان كىشىگە ياخشىلىق قىلىشىڭ ھەقىقىي ياخشىلىق قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ» .ﷲ
ھەقنىبىلگۈچىدۇر.
شۇنىڭ بىلەن ،ئەنكەبۇت سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ
تائاالغا خاستۇر!

رۇم سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 60 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ئەلىف ،الم ،مىم﴿ .﴾1رۇملۇقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى ،ئۇالر يېڭىلگەندىن كېيىن بىر
قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ ،ئىلگىرى ۋە كېيىن ھەممە ئىش ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر ،بۇ كۈندە
مۆمىنلەر ﷲ نىڭ بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ ،ﷲ خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىدۇ،
ﷲ غالىبتۇر( ،مۆمىنلەرگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿2ـ .﴾5ﷲ (ئۇالرنى غالىب قىلىدىغانلىقىنى)
ۋەدە قىلدى .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ (چۈنكى ،ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ،سۆزى
راستتۇر) ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ﴿ .﴾6ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى
كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتتىن (يەنى ئاخىرەت ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن
ئىشلەشتىن)غەپلەتتىدۇر﴿.﴾7

رۇملۇقالرنىڭ غەلىبە قىلىدىغانلىقىنىڭ خەۋىرى
بۇ ئايەتلەر پارسالر پادىشاھى سابۇر رۇملۇقالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،رۇم
تەۋەسىنىڭ چەت رايونلىرىنى ،شامنى ،ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ بىر قىسىم جايلىرىنى ئىشغال
قىلىۋالغاندا نازىل بولغان .سابۇر رۇم پادىشاھى ھىرەقلىنى چېكىنىشكە مەجبۇرالپ،

ئۇنى قۇستەنتىنىيىگىچە((( قىستاپ باردى ۋە قۇستەنتىيىدە ئۇزاق مۇددەت مۇھاسىرىگە ئالدى .تۆۋەندە
دېيىلگىنىدەك ،كېيىن ھىرەقل ئىشغال قىلىنغان يەرلىرىنى قايتۇرۇۋالدى.
ئىمام ئەھمەد ئىنبى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم .رۇملۇقالر يېقىن بىر
جايدا يېڭىلدى﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :رۇملۇقالر يېڭىلدى

ۋە يەڭدى .مۇشرىكالر پارسالرنىڭ رۇملۇقالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىنى خااليتتى .چۈنكى ،پارسالر
بۇدالرغا چوقۇناتتى .مۇسۇلمانالر رۇملۇقالرنىڭ پارسالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىنى خااليتتى .چۈنكى،
ئۇالر ئەھلى كىتاب ئىدى .رۇملۇقالرنىڭ يېڭىلگەن خەۋىرى ئەبۇبەكرىگە يەتكۈزۈلدى .ئەبۇبەكرى بۇ
خەۋەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەمما رۇملۇقالر كەلگۈسىدە
چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ» دېدى.
ئەبۇبەكرى بۇنى مۇشرىكالرغا يەتكۈزدى .ئۇالر :ئۇنداق بولسا ،بىز ئارىمىزدا ۋاقىت بەلگىلەيلى،
ئەگەر بىز ئۇتۇپ چىقساق ،پاالن ـ پۇستان ئىشالر بىزنىڭ بولسۇن .ئەگەر سىلەر ئۇتۇپ چىقساڭالر،
پاالن ـ پوكۇن ئىشالر سىلەرنىڭ بولسۇن -،دېدى .ئەبۇبەكرى بەش يىلنى بەلگىلىدى .بىراق رۇملۇقالر
غەلىبە قىاللمىدى .ئەبۇبەكرى بۇ ئەھۋالنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئېيتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئون يىلدىن تۆۋەنرەك ۋاقىت بەلگىلىسەڭ بوپتىكەن» دېدى .شۇنىڭدىن كېيىن رۇملۇقالر غەلىبە
قىلدى.

بۇ ئەھۋال ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدە ئىپادىلىنىدۇ﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم .رۇملۇقالر يېقىن
بىر جايدا يېڭىلدى .ئۇالر يېڭىلگەندىن كېيىن بىر قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ ،ئىلگىرى ۋە كېيىن ھەممە
ئىش ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر .بۇ كۈندە مۆمىنلەر ﷲ نىڭ بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ.
ﷲ خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىدۇ .ﷲ غالىبتۇر( .مۆمىنلەرگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ .بۇ ھەدىسنى

تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.

بۇ ھەقتە يەنە بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىنغان .ئىمام تىرمىزى نىيار ئىبنى مۇكرەم ئەسلەمىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم .رۇملۇقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى ،ئۇالر
يېڭىلگەندىن كېيىن بىر قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغان بۇ كۈنلەردە ،پارسالر
رۇملۇقالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب ئىدى.
مۇسۇلمانالر رۇملۇقالرنىڭ پارسالر ئۈستىدىن غالىب بولۇشىنى ياخشى كۆرەتتى .چۈنكى ،رۇملۇقالرمۇ
مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش كىتاب بېرىلگەنلەردىن ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ كۈندە
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مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ ،ﷲ خالىغان ئادەمگە ياردەم بېرىدۇ ،ﷲ
غالىبتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾.

قۇرەيشلەر پارسالرنىڭ غەلىبە قىلىشىنى ياخشى كۆرەتتى .چۈنكى ،پارسالر ئەھلى كىتابتىن
ئەمەس بولۇپ ،شېرىك ئەقىدىدە ئىدى .ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلغان چاغدا ،ئەبۇبەكرى چىقىپ
(مەككە كوچىلىرىدا) ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم .رۇملۇقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى ،ئۇالر
يېڭىلگەندىن كېيىن بىر قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ﴾ دەپ توۋلىدى .قۇرەيشتىن بىر تۈركۈم كىشى
ئەبۇبەكرىگە :بۇ ئىش ئارىمىزدا مۇنداق بولسۇن ،سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر رۇملۇقالرنىڭ بىر قانچە يىل
((( ھازىرقى ئىستانبۇلنى كۆرسىتىدۇ.

رۇم سۈرىسى

ئىچىدە پارسالرنى يېڭىدىغانلىقىنى ئېيتتى .بىز سەن بىلەن بۇ ئىشتا دو تىكىشەمدۇق؟ -دېدى.
ئەبۇبەكرى :بولىدۇ -،دېدى .بۇ ئىش دو تىكىشىش چەكلىنىشتىن بۇرۇن بولغان ئىدى .ئەبۇبەكرى
بىلەن مۇشرىكالر دو تىكىشتى ۋە دوغا تىكىلگەن نەرسىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى .ئۇالر ئەبۇبەكرىگە:
“مۇددەت” نى (ئۈچ يىلدىن توققۇز يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا) قانچە يىل قىلىمىز ،سەن ئارىمىزدا
ئوتتۇراھال بىر مۇددەتنى دېگىن ،بىز ئۇنىڭغا قوشۇاليلى -،دېدى .ئۇالر ئارىسىدىكى مۇددەتنى ئالتە
يىل قىلىپ بېكىتتى ،رۇملۇقالر غەلىبە قىلىشتىن بۇرۇن ئالتە يىل تۈگەپ قالدى .مۇشرىكالر ئەبۇبەكرىنىڭ
دوغا تىككەن مېلىنى ئېلىپ كەتتى .يەتتىنچى يىلى كىرگەندە ،رۇملۇقالر پارسالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلدى .مۇسۇلمانالر ئەبۇبەكرىنى مۇددەتنى ئالتە يىل بەلگىلىگەنلىكى ئۈچۈن ئەيىبلىدى .چۈنكى ،ﷲ
بىر قانچە يىل ئىچىدە دېگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،نۇرغۇن كىشىلەر ئىسالمنى قوبۇل قىلدى.

رۇملۇقالرنىڭ كىملەر ئىكەنلىكى
بۇ ئايەت كەرىملەرنىڭ سۆزلۈكلىرى ھەققىدە ئازراق توختىاليلى ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئەلىف ،الم ،مىم .رۇملۇقالر يېڭىلدى﴾ سۈرىلەرنىڭ بېشىدىكى ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى
ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلەنگەن ئىدى .ئەمما رۇملۇقالر دېگەن سۆزگە كەلسەك ،ئۇالر
ئىسھاق ئىبنى ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئىيسنىڭ نەسلىدىندۇر .ئۇالر ئىسرائىل((( ئەۋالدىنىڭ تاغىسىنىڭ
بالىلىرى بولۇپ ،ئەسپەرنىڭ ئەۋالدلىرى دەپ ئاتىلىدۇ .ئۇالر يۇنان دىنىدا ئىدى.
يۇنانلىقالر نۇھنىڭ ئوغلى يافەسنىڭ نەسلىدىن بولۇپ ،تۈركنىڭ تاغىسىنىڭ ئەۋالدى ئىدى.
ئۇالر يەتتە سەييارە يۇلتۇزالرغا چوقۇناتتى .ئۇ يۇلتۇزالر “ئەلمۇتەھەييەرە” دەپ ئاتىالتتى .ئۇالر شىمالى
قۇتۇبقا قاراپ ناماز ئوقۇيتتى ،دەمەشىق شەھىرىنى ئۇالر قۇرغان بولۇپ ،ئۇنىڭدىكى ئىبادەتخانىنىمۇ ئۇالر
سالغان ئىدى .ئىبادەتخانىنىڭ شىمالى تەرەپكە قارايدىغان بىر قانچە دانە مېھرابى بار ئىدى .رۇملۇقالر
ئىسا ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەندىن كېيىنمۇ تەخمىنەن  300يىلغىچە يۇنانلىقالرنىڭ
دىنىدا ئىدى.
شام بىلەن ئەرەب يېرىم ئارىلىدىكى ئۇالرغا تەۋە يەرلەرنىڭ پادىشاھى قەيسەر دەپ ئاتىالتتى.
ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرىدىن بىرىنچى بولۇپ خرىستىئان دىنىغا كىرگەن كىشى ھەيرانلىق قۇستەنتىن
ئىبنى قۇستۇس ۋە ئۇنىڭ ئانىسى مەريەم ھىيالنىيە شەدقانىيە ئىدى .مەريەم ئوغلىدىن بۇرۇن خرىستىئان
دىنىغا كىرىپ ،ئاندىن ئوغلىنى شۇ دىنغا دەۋەت قىلغان ئىدى .قۇستەنتىن ئىلگىرى پەيالسوپ ئىدى .ئۇ
ئانىسىغا ئەگەشتى .ناساراالر نەقىيە دېگەن يەردە يىغىن ئۆتكۈزدى .شۇ يىغىندا ئۆز زامانىدىكى ئابدۇلالھ
ئىبنى ئارىيۇس بىلەن مۇنازىرە قىلدى .ئۇالر نۇرغۇن قېتىم ئىختىالپ قىلىشىپ بىرلىككە كېلەلمىگەندىن
كېيىن ،ئۇالردىن پەقەت  318ئەسقۇف((( بىرلىشىپ قۇستەنتىننىڭ ئەقىدىسىنى بەلگىلەپ بەردى .ئۇالر
بۇ ئەقىدىنى “بۈيۈك ئامانەت” دەپ ئاتىدى.
ئەمەلىيەتتە بولسا ،ئۇ ھەقىقەتەن “رەزىل خىيانەت” ئىدى .ئۇالر ئۇنىڭغا ھاالل ـ ھارام ۋە باشقا
ئۇالر ئېھتىياجلىق بولغان نەرسىلەرگە دائىر ھۆكۈم ۋە قانۇنالرنى مۇقەددەس كىتاب ئىنجىلنىڭ نامى
((( ئىسرائىل يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدۇ.
((( خرىستىئانالرنىڭ دىنى ئۇنۋانىنى كۆرسىتىدۇ.
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بىلەن بەلگىلەپ بەردى .ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىنى ئۆزگەرتتى .ئۇنىڭغا بەزى ھۆكۈملەرنى قوشتى
ۋە بەزىلىرىنى چىقىرىۋەتتى .شەرققە قاراپ ناماز ئوقۇدى .شەنبە كۈنلۈك دەم ئېلىشنى يەكشەنبىگە
ئۆزگەرتتى .كرېست بەلگىسىگە چوقۇندى ۋە توڭگۈز گۆشىنى ھاالل قىلدى.
سەلىب بايرىمى ،قەداس بايرىمى ،غىتاس بايرىمى ۋە بائۇس ،شەنائىن بايراملىرىغا ئوخشاش
باشقا بايرامالرنى پەيدا قىلىپ ،ئۆزلىرىگە بايرام قىلىۋالدى .پادىشاھقا پاپا بەلگىلەپ بەردى .پاپا ئۇالرنىڭ
دىنىي داھىسىدۇر .ئاندىن دەرىجە بويىچە بىترىق ،مەتران ،ئەسىقەف ،قىسسىس ،شەمماس دىنىي
ئۇنۋانالرنى بەلگىلىدى .راھىبلىقنى پەيدا قىلدى .پادىشاھ راھىبالرغا چېركاۋ ۋە ئىبادەتخانىالرنى بىنا
قىلىپ بەردى.
ئۆزىنىڭ ئىسمى بېرىلگەن شەھەر قۇستەنتىننى تەسىس قىلدى .ئېيتىلىشىچە ،ئۇ ھايات ۋاقتىدا
 12مىڭ چېركاۋ سالدۇرغان ۋە بەيتى لەھمى چېركاۋىنى ئۈچ مېھرابلىق قىلىپ سالدۇرغان ئىكەن.
ئۇنىڭ ئانىسى قۇمامە((( سالدۇرغان ئىكەن .ئۇالرنىڭ دىنى پادىشاھلىق دىنى دەپ ئاتىالتتى .چۈنكى،
ئۇالر پادىشاھنىڭ دىنىدا ئىدى .ئۇنىڭدىن كېيىن يەئقۇب ئەسكافىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى يەئقۇبىيە
مەزھىپىنى ،نەستۇرانىڭ ئەگەشكۈچىلىرى نەستۇرىيە مەزھىپىنى پەيدا قىلدى .ئۇالر نۇرغۇن پىرقە ۋە
جامائەلەرگە بۆلۈنۈپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ھەقىقەتەن ئۇالر
 72پىرقىگە بۆلۈنۈپ كەتتى» .بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،ئۇالر خرىستىئان دىنىدا داۋام
قىلىپ كېلىۋەردى .ھەر بىر قەيسەر((( ئۆلسە ،ئورنىغا يەنە بىرى چىقاتتى .ئۇالرنىڭ ئاخىرقى پادىشاھى
ھىرەقل ئىدى .ئۇ ئەقىللىق ئادەم بولۇپ ،ئەڭ ھۇشيار ،ئەڭ تەدبىرلىك ،نەزەر دائىرىسى كەڭ ،پىكرى
ئۆتكۈر پادىشاھالردىن ئىدى .ئۇ بۈيۈك ئالقىش ،كاتتا داغ ـ دۇغا ئىچىدە ئۇالرغا پادىشاھ بولدى .كېيىن
پارس پادىشاھى كىسرا ئىراق ،خۇراسان ،رەي ۋە باشقا نۇرغۇن يۇرتالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلدى .ئۇنىڭ
ئەسلى ئىسمى سابۇرزۇل ئەكتاف ئىدى .كېيىن قەيسەرگە ئۇرۇش ئاچتى .ئۇنىڭ مەملىكىتى قەيسەرنىڭ
مەملىكىتىدىن چوڭ ئىدى .ئۇ باشقا نۇرغۇن مىللەتلەرنى ۋە پارسالرنى كونتىرول ئاستىغا ئالغان ئىدى.
ئۇالر مەجۇسى بولۇپ ،ئوتقا چوقۇناتتى.

قەيسەرنىڭ كىسرانى قانداق يەڭگەنلىكى
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كىسرا ئۆزى قوماندانلىق قىلىپ ،قەيسەرنىڭ دۆلىتىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق ئۇنى مەغلۇب
قىلدى .قورشاۋغا ئالدى .قەيسەرنىڭ قولىدا قۇستەنتىين شەھىرىدىن باشقا بىرمۇ شەھەر قالمىدى .كىسرا
ئۇنى قۇستەنتىيندە ئۇزۇن مۇددەت مۇھاسىرىگە ئالدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قىيىن ئەھۋالدا قالدى.
خرىستىئانالر ئۇنى ھەددىدىن زىيادە چوڭ بىلەتتى .كىسرا شەھەرنى ئىشغال قىلىشقا قادىر
بواللمىدى .قۇستەنتىن پىششىق ،مۇستەھكەم قورغان بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئۇنىڭغا مۇمكىن بولمىدى.
چۈنكى ،شەھەرنىڭ يېرىمى دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىدە ،يېرىمى بۇ تەرىپىدە بولۇپ ،ئۇالرغا ئۇ تەرەپلەردىن
ئوزۇق ـ تۈلۈك ۋە ياردەم كېلەتتى .ۋاقىت ئۆتكەنسېرى قەيسەر بىر ھىيلە تېپىپ چىقتى .ئۇ دۈشمەننى
ئالداشنى توغرا تاپتى .ئۇ كىسرادىن يۇرتىنى بوشىتىپ بېرىش بەدىلىگە ئۇنىڭ بىلەن توختاملىشىپ،
((( ئەخالتخانىنى كۆرسىتىدۇ.
((( رۇملۇقالرنىڭ پادىشاھلىرى ئەسلى ئىسمى بىلەن ئاتالماي قەيسەر دەپ ئاتىالتتى.

رۇم سۈرىسى

خالىغان شەرتى بويىچە ئۆزىنىڭ پۇل ـ مال تۆلەيدىغانلىقىنى دېدى .كىسرا بۇ تەلەپنى قوبۇل قىلدى ۋە
ئۇنىڭدىن دۇنيا پادىشاھلىرىنىڭ بىرىمۇ قادىر بواللمايدىغان نۇرغۇن بايلىقالرنى ،ئالتۇن ـ جەۋھەرلەر،
رەخت ،دېدەكلەر ،خىزمەتچىلەر ۋە تۈرلۈك ،نۇرغۇن بايلىقنى تەلەپ قىلدى .قەيسەر ئۇنىڭغا قوشۇلدى
ۋە ئۇنىڭ تەلەپ قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسى ھۇزۇرىدا باردەك كىسرانى ۋەسۋەسىگە سېلىپ قويدى .كىسرا
ئاز تەلەپ قىلىپ قاپتىمەن دەپ ئويلىدى.
ئەگەر ئۇ ئىككى پادىشاھ بىرلەشسىمۇ بۇ بايلىقنىڭ ئوندىن بىرىنى يىغىشقا چوقۇم قۇدرىتى
يەتمىگەن بوالتتى .ئۇ كىسرادىن ئۆزىنىڭ دۆلىتى شامغا ۋە دۆلەت تەۋەسىدىكى باشقا جايالرغا بېرىپ،
ئۇ يەردە ساقلىغان دەپئى ـ دۇنيالىرىنى توپالپ كېلىشى ئۈچۈن رۇخسەت قىلىشىنى سورىدى .ئۇ ئۇنىڭغا
رۇخسەت قىلدى.
قەيسەر قۇستەنتىين شەھىرىدىن چىقىشقا تەمشەلگەندە ،ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى يىغىپ :مەن
ھەقىقەتەن ئەسكەرلىرىمدىن بىر قوشۇن تۈزۈپ بىر ئىش بىلەن سىرتقا چىقىشنى نىيەت قىلدىم .ئەگەر
مەن بىر يىلدىن بۇرۇن قايتىپ كېلەلىسەم ،مەن سىلەرنىڭ پادىشاھىڭالر .ئەگەر ئۇنىڭدىن بۇرۇن
قايتىپ كېلەلمىسەم ،ئىختىيار سىلەرنىڭ ،مېنى پادىشاھ دەپ تونىۋېرىڭالر ،خالىساڭالر مەندىن باشقا
پادىشاھ سايلىۋېلىڭالر -،دېدى .ئۇالر :ئەگەر سەن ئون يىل يوقاپ كەتسەڭمۇ ،ھاياتال بولىدىكەنسەن،
سەن بىزنىڭ پادىشاھىمىز -،دەپ جاۋاب بېرىشتى .ئۇ قۇستەنتىنىدىن چىققان چاغدا ،ئوتتۇرا ھال بىر
ئاتلىق قوشۇن بىلەن ئاتالندى .كىسرا بولسا ،ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشىنى كۈتۈپ ،قۇستەنتىين ئەتراپىدا
چېدىر تېكىپ ياتتى.
قەيسەر دەرھال ئاتقا مىنىپ ،تېز يۈرۈپ پارس دۆلىتىگە يېتىپ كەلدى .ئۇ ئۇچرىغانال ئەرلەرنى
ۋە ئەسكەرلەرنى بىر ـ بىرلەپ ئۆلتۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ يۇرتىنى ۋەيران قىلدى .داۋاملىق ئىلگىرىلەپ قىرغىن
قىلىپ ،كىسرا دۆلىتىنىڭ پايتەختى مەدائىنغا يېتىپ كەلدى .مەدائىندىكى ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈپ جىمى
مال ـ مۈلكىنى ئولجا ئالدى .كىسرانىڭ ئاياللىرىنى ،چۆرىلىرىنى (كېنىزەكلىرىنى) ئەسىرگە ئالدى.
ئوغلىنىڭ بېشىنى چۈشۈرۈپ ئېشەككە مىندۈرۈپ ،قوماندانلىرى بىلەن قوشۇپ ،ئىنتايىن خار ھالەتتە
كىسراغا ئەۋەتىپ بەردى .ئۇ كىسراغا خەت يېزىپ مۇنداق دېدى :بۇ سېنىڭ تەلەپ قىلغان نەرسىلىرىڭ،
بۇنى تاپشۇرىۋال! بۇ ئەھۋال كىسراغا يېتىپ كەلگەندە ،ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان
تۈگەتكۈسىز غەم ـ قايغۇ بېسىۋالدى .دۆلىتى ئۈچۈن غەزىپى تاشتى ،قورشاۋنى ئىمكان قەدەر كۈچەيتتى.
لېكىن كۈچى يەتمىدى .ئۇ شەھەرنى ئااللمىغاندىن كېيىن ،قەيسەرگە قارشى ئامۇ دەرياسىنىڭ سۇ
كېچىكىنى كۆزلەپ ئاتالندى .قەيسەرنىڭ قۇستەنتىينگە كېلىشى ئۈچۈن بۇنىڭدىن باشقا يول يوق
ئىدى .قەيسەر بۇنى بىلىۋالغاندىن كېيىن ،ھېچكىم ئويالپ باقمىغان چوڭ بىر ھىيلىنى تېپىپ چىقتى.
قوشۇننى ۋە بايلىقلىرىنى كېچىك ئېغىزىنىڭ ئالدىدا كۆزىتىشكە قالدۇرۇپ ،ئۆزى ئازراق ئەسكەرلىرى
بىلەن ئاتالندى .ئۇالرنى سامان ،تۆگە مايىقى ،ئات ـ ئېشەك تېزىكى يىغىشقا بۇيرۇدى .بۇالرنى ئېلىپ،
سۇنىڭ يۇقىرى تەرىپىگە قاراپ يۈردى .ئاندىن بۇ نەرسىلەرنى دەرياغا تاشالشقا بۇيرۇدى .بۇ نەرسىلەر
ئېقىپ كىسرا ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەندە ،ئۇ ئۇالرنى سۇنىڭ يۇقىرىسىدىن ئۆتۈپتۇ
دەپ ئويالپ ،ئۇالرنى قوغالشقا ئاتالندى .كېچىك پارسالردىن بوش قالدى .قەيسەر كېلىپ ،ئادەملىرىنى
تېز تۇتۇش قىلىپ كېچىكتىن ئۆتۈشكە بۇيرۇدى .ئۇالر پۇرسەتنى غەنىمەت بىلىپ ناھايىتى تېزلىكتە
كېچىكتىن ئۆتۈپ يۈرۈپ كەتتى .ئۇالر كىسرا ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىدىن چاققان چىقتى .ئۇالر قۇستەنتىنگە
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زەپەر بىلەن قايتىپ كەلدى .بۇ كۈن خرىستىئانالرغا بايرام بولدى.
كىسرا ۋە قوشۇنى يولدىن ئاداشقان ھالەتتە نېمە قىلىشىنى بىلمەي قېلىشتى .ئۇالر قەيسەرنىڭ
شەھەرلىرىگە ئېرىشمەكتە يوق ،رۇملۇقالر ئۇالرنىڭ شەھەرلىرىنى ۋەيران قىلدى .تاپقان مال ـ دۇنيالىرىنى
ئېلىپ كەتتى .پەرزەنتلىرىنى ،ئاياللىرىنى ئولجا ئالدى .مانا بۇ ،رۇملۇقالرنىڭ پارسالرنى يەڭگەنلىكىدۇر.
بۇ غەلىبە پارسالر رۇملۇقالرنى يېڭىپ  9يىلدىن كېيىن يۈز بەردى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ۋە باشقىالرنىڭ رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا ،رۇملۇقالر
غەلىبە قىلغان بۇ ئۇرۇش “ئەزرۇئات” بىلەن “بۇسرا” دېگەن يەرنىڭ ئارىسىدا يۈز بەرگەن ،ئۇ شامغا
تەۋە بولغان ھىجاز يۇرتلىرىغا يېقىن كېلىدىغان بىر جايدۇر .مۇجاھىدنىڭ ئېيتىشىچە ،بۇ ئۇرۇش ئەرەب
يېرىم ئارىلىدا ،رۇم دۆلىتىنىڭ پارس دۆلىتىگە ئەڭ يېقىن زېمىنىدا يۈز بەرگەن.
﴿ئىلگىرى ۋە كېيىن ھەممە ئىش ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر﴾ يەنى بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ۋە
بۇنىڭدىن كېيىنكى ھەممە ئىش ﷲ تائاالنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر﴿ .بۇ كۈندە مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ
بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ﴾ يەنى مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ شامنىڭ پادىشاھى قەيسەرنىڭ
ئادەملىرى بولغان رۇملۇقالرغا مەجۇسى دىنىدىكى پارسالر يەنى كىسرانىڭ ئادەملىرىگە قارشى بەرگەن
ياردىمى بىلەن خۇشال بولدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەۋرى ،سۇددى ۋە باشقىالرغا ئوخشاش كۆپ ساندىكى
ئۆلىماالرنىڭ سۆزىگە قارىغاندا ،رۇملۇقالرنىڭ پارسالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشى بەدىر ئۇرۇشى بولغان
كۈنى يۈز بەرگەن ئىدى.
ئىمام تىرمىزى ،ئىبنى جەرىر ،ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە بەززار قاتارلىقالر ئەبۇسەئىدتىن رىۋايەت قىلغان
ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن :بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنى رۇملۇقالرنىڭ پارسالرنى يەڭگەن كۈنىدۇر .بۇ
ئىش مۆمىنلەرنى ھەيران قالدۇردى .مۆمىنلەر بۇنىڭ بىلەن خۇشال بولدى.
ﷲ تائاال﴿ :بۇ كۈندە مۆمىنلەر ﷲ نىڭ بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ .ﷲ خالىغان
كىشىگە ياردەم بېرىدۇ .ﷲ غالىبتۇر( ،مۆمىنلەرگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم زۇبەير كىالبىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پارسالرنىڭ
رۇملۇقالرنى يەڭگىنىنى ،ئاندىن رۇملۇقالرنىڭ پارسالرنى يەڭگىنىنى ،ئاندىن مۇسۇلمانالرنىڭ پارسالر
بىلەن رۇملۇقالرنى يەڭگىنىنى كۆردۈم ،بۇنىڭ ھەممىسى  15يىل ئىچىدە يۈز بەردى.
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﴿ﷲ غالىبتۇر﴾ يەنى دۈشمەنلىرىدىن ئىنتىقام ئېلىشتا غالىبتۇر(﴿ .مۆمىنلەرگە) ناھايىتى
مېھرىباندۇر .ﷲ (ئۇالرنى غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى) ۋەدە قىلدى .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ
(چۈنكى ،ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ،سۆزى راستۇر)﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! بىزنىڭ پارسالرغا قارشى

رۇملۇقالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقىمىز ھەققىدىكى ساڭا يەتكۈزگەن بۇ خەۋىرىمىز ﷲ تائاالنىڭ ھەق
ۋەدىسى ۋە راست خەۋىرىدۇر .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ .بۇ ۋەدە چوقۇم يۈز بېرىدۇ ۋە
ئەمەلگە ئاشىدۇ .چۈنكى ،ئۇرۇشىۋاتقان ئىككى جامائەدىن ھەققە ئەڭ يېقىنراقىغا ﷲ تائاالنىڭ ياردەم
بېرىدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا ياخشى ئاقىۋەت ئاتا قىلىدىغانلىقى ﷲ تائاالنىڭ تۇتقان يولىدۇر.
﴿لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ كائىناتتىكى ۋە ئادالەتنى

رۇم سۈرىسى

ياقىالپ ئىجرا بولىدىغان پۇختا ئىشلىرىدىكى ھۆكمىنى بىلمەيدۇ.
﴿ئۇالر ھاياتى دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنىشىنىال بىلىدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتتىن (يەنى ئاخىرەت ئىشلىرىدا
ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلەشتىن) غەپلەتتىدۇر﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ تولىسى پەقەت دۇنيانى،

دۇنياغا قانداق ئېرىشىشنى ،دۇنيانىڭ ئىشلىرىنى ۋە ئۇنىڭدا بار نەرسىلەرنىال بىلىدۇ .ئۇالر دۇنياغا
ئېرىشىشنىۋەئۇنىتېپىشنىڭيولىنىبىلىشتەئىنتايىنھوشيارۋەئەقىللىقتۇر.ئۇالردىننىڭئىشلىرىدىن،
ئاخىرەت يۇرتىدا ئۇالرغا ئەسقاتىدىغان نەرسىلەرنى تېپىشتىن غەپلەتتىدۇر .بۇ جەھەتتە ئۇالر خۇددى
ئۆتۈپ كەتكەن دۆت ،ئەقلى يوق ،پىكىر قىلىشنى بىلمەيدىغان ئادەملەرگە ئوخشايدۇ.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالردىن بىرى دۇنيانىڭ ئىشلىرىنى
بىلىشتە ،دەرھەمنى تىرنىقىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭ ئېغىرلىقىنى ،قانچىلىك دەرىجىدە
ياخشى كۆيىدىغانلىقىنى ساڭا چوقۇم دەپ بېرەلىگۈدەك دەرىجىدە ياخشى بىلىدۇ.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر ھاياتى دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنىشىنىال
بىلىدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتتىن (يەنى ئاخىرەت ئىشلىرىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلەشتىن)
غەپلەتتىدۇر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى كۇففارالر دۇنيانى گۈللەندۈرۈشنى بىلىدۇ.

ئەمما ئۇالر دىننىڭ ئىشىدىن غەپلەتتىدۇر.

*******
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ئۇالر(ئاقىۋىتىنىڭقانداقبولىدىغانلىقىنىبىلىشلىرىئۈچۈن)ئۆزلىرىئۈستىدەپىكىريۈرگۈزمەمدۇ؟
ﷲ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى (يۇلتۇز قاتارلىق) نەرسىلەرنى پەقەت ھەق ۋە مۇئەييەن
ۋاقىتلىق قىلىپ ياراتتى ،شەك – شۈبھىسىزكى ،نۇرغۇن كىشىلەر پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى
(قايتا تىرىلىدىغانلىقىنى ،قىلغان ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىدىغانلىقىنى ياكى جازالىنىدىغانلىقىنى)
ئىنكار قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾8ئۇالر يەر يۈزىدە كېزىپ ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ
قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟ ئۇالر (يەنى ئۆتكەنلەر) قۇۋۋەتتە بۇالردىن كۈچلۈك ئىدى .ئۇالر
زىرائەت تېرىشتا ،ئىمارەت سېلىشتا بۇالر (يەنى قۇرەيشلەر) دىن ئۈستۈن ئىدى .ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى
مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى (ئۇالر مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى) .ﷲ ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى (يەنى ﷲ
ئۇالرنى گۇناھسىز ھاالك قىلغىنى يوق) ،لېكىن ئۇالر ئۆزلىرى (كۇفرى ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ
مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلدى (شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھاالك بولۇشقا
تېگىشلىك بولدى)﴿ .﴾9ئاندىن يامان ئىش قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتى ئەڭ يامان بولىدۇ ،چۈنكى ،ئۇالر
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە مەسخىرە قىلغان كىشىلەردۇر﴿.﴾10
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تەۋھىدنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىنسانالرنى ﷲ تائاالنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكى ۋە مەخلۇقاتالرنى يالغۇز
ﷲ تائاالنىڭ ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللىرى ئۈستىدە ئويلىنىشقا تەشەببۇس قىلىدۇ .ﷲ
تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .ﷲ تائاالدىن بۆلەك ھېچ پەرۋەردىگار يوقتۇر.
﴿ئۇالر (ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلىشلىرى ئۈچۈن) ئۆزلىرى ئۈستىدە پىكىر
يۈرگۈزمەمدۇ؟﴾ يەنى ئۈستۈنكى ،تۆۋەنكى ئالەمدىكى شەيئىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ھەر تۈرلۈك

مەخلۇقاتالرنى ﷲ تائاالنىڭ ياراتقانلىقىغا قاراپ ،بۇالر ئۈستىدە مۇالھىزە قىلمامدۇ؟ ئويلىمامدۇ؟ شۇنداق
قىلسا ،مەخلۇقاتالرنىڭ بىھۇدە ،بىكارغا ئەمەس ،بەلكى ،ئۇالرنىڭ ھەق ۋە مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (قىيامەت
كۈنىگىچە)يارىتىلىغانلىقىنىبىلەتتى.

﴿شەك ـ شۈبھىسىزكى ،نۇرغۇن كىشىلەر پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى (قايتا تىرىلىدىغانلىقىنى،
قىلغانئەمەلىگەيارىشامۇكاپاتلىنىدىغانلىقىنىياكىجازالىنىدىغانلىقىنى)ئىنكارقىلغۇچىالردۇر﴾ئاندىن

ﷲ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەردە راستچىل ئىكەنلىكىگە،
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانالرنى ھاالك قىلىش ،ئۇالرغا ئىشەنگەنلەرنى قۇتقۇزۇشتىن ئىبارەت مۆجىزىلەر
ۋە روشەن دەلىللەر ئارقىلىق ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلەرگە ياردەم بېرىدىغانلىقىغا كاپىرالرنى ئاگاھالندۇرۇپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر يەر يۈزىدە كېزىپ﴾ يەنى ئۇالر چۈشىنىش ،ئويلىنىش ،كۆزىتىش ۋە
ئىلگىرىكىلەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈن سەير قىلمىدىمۇ؟

﴿ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟ ئۇالر
قۇۋۋەتتە بۇالردىن كۈچلۈك ئىدى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبىرى قىلىپ ئەۋەتىلگەن

ئىنسانالر! ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر ،بۇرۇنقى قەۋملەر سىلەرگە قارىغاندا كۈچلۈك ئىدى .بايلىقى ۋە
پەرزەنتلىرى كۆپ ئىدى .سىلەرگە ئۇالرغا بېرىلگەن نەرسىلەرنىڭ ئوندىن بىرى بېرىلدى ،ئۇالر دۇنيادا
سىلەر يېتەلمەيدىغان شەكىلدە يەرلەشكەن ئىدى ۋە ئېگىز بىناالرنى سالغان ئىدى .ئۇالر زېمىننى
سىلەرگە قارىغاندا كۆپ ئاۋاتالشتۇردى ۋە كۆپ پايدىالندى .بىراق ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر روشەن دەلىللەرنى
ئېلىپ كەلگەن ،ئۇالر ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نەرسىلەر بىلەن ئالدانغان چاغدا ،ﷲ ئۇالرنى گۇناھلىرى
تۈپەيلىدىن ھاالك قىلدى .ئۇالرنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ قۇتقازغۇچى بولمىدى .ئۇالرنىڭ بايلىقى،
پەرزەنتلىرى ئۇالردىن ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى توسۇشقا ئەسقاتمىدى.
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پەرزەنتلىرى ئۇالردىن زەررىچىلىك ئازابنىمۇ دەپئى قىاللمىدى .ﷲ ئۇالرغا نازىل قىلغان ئازاب
ـ ئوقۇبەت بىلەن ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى﴿ .لېكىن ئۇالر ئۆزلىرى (كۇفرى ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ
مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلدى﴾ يەنى شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئازاب
ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە ۋە ئىنكار
قىلدى .پەقەت ئۇالر ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى تۈپەيلىدىن
ھاالك بولۇشقا تېگىشلىك بولدى.
﴿ئاندىن يامان ئىش قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتى ئەڭ يامان بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكار قىلغان ۋە مەسخىرە قىلغان كىشىلەردۇر﴾ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىنى،

كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگەندەك
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(يەنە ئىشەنمەيدۇ) ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾(((﴿ ،ئۇالر (ھەقتىن)
بۇرۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالر (ﷲ
ساڭا نازىل قىلغان ھۆكۈمىدىن) يۈزئۆرىسە( ،ئى مۇھەممەد!) بىلگىنكى ،ئۇالرنىڭ بىر قىسىم گۇناھلىرى
تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى جازاالشنى ئىرادە قىلىدۇ﴾(((.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئاندىن يامان ئىش قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتى ئەڭ يامان بولىدۇ﴾ دېگەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى:
ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئەڭ يامان بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىالتتى ۋە
مەسخىرە قىالتتى دېگەندىن ئىبارەتتۇر.
بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ ئۇ ئىككىسدىن ۋە زەھھاك ئىبنى مۇزاھىمدىن رىۋايەت قىلغان .ئۇ مەزمۇننى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋە مەسخىرە قىلغان كىشىلەردۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىن ئاشكارا كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.

*******
ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﷲ مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار قىلىدۇ .ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدۇ،
ئاندىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا (ھېساب ئۈچۈن) قايتۇرۇلىسىلەر﴿ .﴾11قىيامەت قايىم بولغان كۈندە
گۇناھكارالر ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴿ .﴾12ئۇالرغا شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىدىن شاپائەت قىلغۇچىالر
بولمايدۇ ،ئۇالر شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىدىن تانىدۇ﴿ .﴾13قىيامەت قايىم بولغان كۈندە (مۆمىنلەر
بىلەن كاپىرالر) بىر-بىرىدىن ئايرىلىدۇ﴿ .﴾14ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر باغچىدا
(يەنى جەننەتنىڭ باغچىلىرىدا) يايرىتىلىدۇ﴿ .﴾15بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ۋە ئاخىرەتتىكى مۇالقاتنى
ئىنكار قىلغان ۋە يالغانغا چىقارغانالرغا كەلسەك ،ئۇالر داۋاملىق ئازابتا قالىدۇ﴿.﴾16
﴿ﷲ مەخلۇقاتنى دەسلەپتە (يوقتىن) بار قىلىدۇ ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدۇ﴾

يەنى ﷲ مەخلۇقاتنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلىشقا قادىر بولغىنىدەك ،ئۇنى ئۆلگەندىن كېيىن
تىرىلدۈرۈشكىمۇ قادىردۇر﴿ .ئاندىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا (ھېساب ئۈچۈن) قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت
كۈنى ،ﷲ ھەر بىر ئادەمنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ.
﴿قىيامەت قايىم بولغان كۈندە گۇناھكارالر ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴾ مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇ
كۈندە گۇناھكارالر رەسۋا بولىدۇ .ئۇ يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەيدۇ :قايغۇ ـ ھەسرەتتىن گۇناھكارالرنىڭ
((( ئەنئام سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( سەف سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  49ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دېمى ئىچىگە چۈشۈپ كېتىدۇ.
﴿ئۇالرغا شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىدىن شاپائەت قىلغۇچىالر بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى
قويۇپ چوقۇنغان يالغان ئىالھلىرى ئۇالرغا شاپائەت قىلمايدۇ .ئۇالر شۇ ئىالھلىرىغا ئەڭ ئېھتىياجلىق
چاغدا ،ئۇ ئىالھلىرى ئۇالرنى تونۇمايدۇ ۋە خىيانەت قىلىدۇ﴿ ،قىيامەت قايىم بولغان كۈندە (مۆمىنلەر بىلە
كاپىرالر) بىر ـ بىرىدىن ئايرىلىدۇ﴾.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،بۇ ئايرىلىشتىن كېيىن ئۇچرىشىش بولمايدۇ .يەنى
مۆمىنلەر جامائەسى ئالىي جەننەتكە ئۆرلىتىلسە ،كاپىرالر جامائەسى دوزاخنىڭ قەئرىگە تاشلىنىدۇ ،بۇ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئاخىرقى ئايرىلىش ۋاقتىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر باغچىدا (يەنى جەننەتنىڭ باغچىلىرىدا) يايرىتىلىدۇ﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر جەننەتنىڭ باغچىلىرى بىلەن بەھرىمەن قىلىنىدۇ.

*******
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ
سىلەر ئاخشامدا ۋە ئەتىگەندە ﷲ غا تەسبىھ ئېيتىڭالر﴿ .﴾17ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى
ھەمدۇسانا ،كەچ ۋە پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى ھەمدۇسانانىڭ ھەممىسى ﷲ غا خاستۇر﴿ .﴾18ﷲ جانسىز
نەرسىلەردىن جانلىق نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ ،جانلىق نەرسىلەردىن جانسىز نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ،
ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرىدۇ (يەنى قۇرغاق زېمىننى ئۆسۈملۈكلەر بىلەن كۆكەرتىدۇ) ،سىلەرمۇ مۇشۇنداق
تىرىلدۈرۈلىسىلەر﴿.﴾19

بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
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بۇ ،ﷲ تەرىپىدىن مۇقەددەس زاتى ئۈچۈن ئېيتىلغان تەسبىھدۇر ،كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقىنى
ئېلىپ كەلگەن ئاخشام بىلەن كۈندۈز يورۇپ نۇر چاچىدىغان ئەتىگەندىن ئىبارەت ﷲ تائاالنىڭ كامالى
قۇدرىتىنى ۋە بۈيۈك پادىشاھلىقىنى كۆرسىتىدىغان بۇ توختاۋسىز ۋاقىتالردا بەندىلىرىنىڭ ﷲ تائاالغا
تەسبىھ ۋە ھەمدۇسانا ئېيتىشى ئۈچۈن قىلىنغان كۆرسەتمىدۇر .ئاندىن تەسبىھگە مۇناسىب بولسۇن
ئۈچۈن ،ﷲ ھەمدۇسانا ئېيتىشنى كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى ھەمدۇسانا﴾
يەنى ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى ياراتقانلىقى ئۈچۈن مەدھىيىگە تېگىشلىكتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :كەچ ۋە پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى ھەمدۇسانانىڭ ھەممىسى ﷲ غا
خاستۇر﴾ قاراڭغۇ كېچىنى ،يورۇق كۈندۈزنى ياراتقان ،تاڭنى ئىشلەش ئۈچۈن يورۇتقان ،كېچىنى ئارام

ئالىدىغان ۋاقىت قىلغان ﷲ پاكتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قۇياشنى ئاشكارا قىلغان كۈندۈز بىلەن قەسەمكى ،قۇياشنى
يوشۇرغان چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴾(((﴿ ،قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قاپلىغان كېچە بىلە قەسەمكى،
يورۇغان چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾(((﴿ ،چاشكا ۋاقتى بىلەن قەسەمكى ،قاراڭغۇلۇقى (ئەتراپنى
قاپلىغان) چاغدىكى كېچە بىلە قەسەمكى﴾((( بۇ توغرىدا يەنە نۇرغۇن ئايەتلەر بار.
﴿ﷲ جانسىز نەرسىلەردىن جانلىق نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ .جانلىق نەرسىلەردىن جانسىز
نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ قارىمۇ قارشى شەيئىلەرنى يارىتىشقا قادىر ئىكەنلىكى ھەققىدە

بىز توختالماقچى بولغان نەرسىدۇر .تۆۋەندە ئارقا ـ ئارقىدىن كېلىدىغان ئايىتى كەرىملەرنىڭ ھەممىسى
مۇشۇ يوسۇندىدۇر .بۇ ئايەتلەردە ﷲ ھەقىقەتەن مەخلۇقاتالرنى يارىتىشتا ئۆزىنىڭ كامالى قۇدرىتىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن ،شەيئىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ زىددىنى ياراتقانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.
بۇ شەيئىلەر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت :ﷲ ئۆسۈملۈكلەرنى داندىن ئۈندۈرىدۇ ،داننى
ئۆسۈملۈكلەردىن چىقىرىدۇ .تۇخۇمنى توخۇدىن تۇغدۇرىدۇ ،توخۇنى تۇخۇمدىن چىقىرىدۇ .ئىنساننى
مەنىيدىن يارىتىدۇ .مەنىينى ئىنساندىن چىقىرىدۇ .مۆمىن ئادەمنى كاپىر ئادەمدىن ،كاپىر ئادەمنى مۆمىن
ئادەمدىن دۇنياغا كەلتۈرىدۇ.
﴿ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرىدۇ (يەنى قۇرغاق زېمىننى ئۆسۈملۈكلەر بىلەن كۆكەرتىدۇ)﴾ ﷲ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :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﴾(((﴿ ،ئى ئىنسانالر! ئەگەر سىلەر قايتا تىرىلىشتىن شەكلەنسەڭالر (گۇمانىڭالرنىڭ تۈگىشى
ئۈچۈن ئەسلىدىكى يارىتىلىشىڭالرغا قاراڭالر) ،بىز سىلەرگە (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن
ئاتاڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنى (ئالدى بىلەن) ئابىمەنىدىن ،ئاندىن
لەختە قاندىن ،ئاندىن شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن ۋە كىرگۈزۈلمىگەن پارچە گۆشتىن ياراتتۇق .بىز خالىغان
ئادەمنى بەچچىداندا مۇئەييەن مۇددەتكىچە قالدۇرىمىز ،ئاندىن سىلەرنى (ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن)
بوۋاقلىق ھالىتىڭالردا چىقىرىمىز (ئاندىن سىلەرنى ئاستا  -ئاستا كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولدۇرىمىز)،
سىلەر (كامالەت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر ياشلىقىڭالردا ۋاپات بولۇپ كېتىسىلەر،
بەزىلىرىڭالر( ،ئىلگىرى) بىلگەندىن كېيىن ھېچ نەرسىنى بىلمەس ھالىتىڭالرغا قايتۇرۇلۇشىڭالر ئۈچۈن،
ناھايىتى قېرىپ كەتكۈچە (ھايات) قالدۇرۇلىسىلەر( ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆلگەنلەرنى قايتا تىرۈلدۈرۈشكە
قادىر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان يەنە بىر دەلىل شۇكى) سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا بىز
يامغۇر ياغدۇرساق ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ .بۇ
(يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىنساننى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى يۇقىرىقىدەك يارىتىشى) ،ﷲنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى،
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى ۋە ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى سىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر.
شۇنداقالقىيامەتنىڭشەكسىزبولىدىغانلىقىنى،قەبرىلەردىكىئۆلۈكلەرنى(ئۆلۈكزېمىننىئۆسۈملۈكلەرنى
((( شەمس سۈرىسى  4 - 3ـ ئايەتلەر.
((( لەيل سۈرىسى  2 - 1ـ ئايەتلەر.
((( زۇھا سۈرىسى  2 - 1ـ ئايەتلەر.
((( ياسىن سۈرىسى  34 - 33ـ ئايەتلەر.
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ئۈندۈرۈش بىلەن تىرىلدۈرگەندەك) ﷲنىڭ تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر﴾(((﴿ ،ﷲ
نىڭ رەھمىتى (يەنى يامغۇر) مەيدانغا كېلىش ئالدىدا ،ﷲ بېشارەتچى قىلىپ شامالالرنى ئەۋەتىدۇ.
شامالالر ئېغىر بۇلۇتالرنى كۆتۈرگەن چاغدا ئۇالرنى ئۆلۈك (يەنى قاغجىراپ ياتقان گىياسىز) جايالرغا
سۈرىمىز ،ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلۈك ـ تۈرلۈك مېۋىلەرنى چىقىرىمىز .ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن
(زېمىندىن مېۋىلەرنى چىقارغاندەك ،قىيامەتتە) ئۆلۈكلەرنى قەبرىلىرىدىن چىقىرىمىز﴾((( شۇڭا ﷲ بۇ
يەردە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرمۇ مۇشۇنداق تىرىلدۈرۈلىسىلەر﴾.

*******
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﷲ نىڭ سىلەرنى تۇپراقتىن ياراتقانلىقى ،ئاندىن سىلەرنىڭ ئىنسان بولۇپ زېمىندا تارىلىپ
يۈرۈشۈڭالر ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴿ .﴾20ئايالالر بىلەن ئۇنسى
– ئۈلپەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ) ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى ،ئاراڭالردا (يەنى
ئەر – خوتۇن ئارىسىدا) مېھىر – مۇھەببەت ئورناتقانلىقى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر ،پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلەر
بار﴿.﴾21

اﷲ تائاالنىڭ ئاالمەتلىرى
ﷲئېيتىدۇكى،ﷲتائاالنىڭئاتاڭالرئادەمنىتۇپراقتىنياراتقانلىقى﴿،ئاندىنسىلەرنىڭئىنسان
بولۇپ زېمىندا تارىلىپ يۈرۈشىڭالر﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈكلىكىنى ،كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ﴿ﷲ
نىڭ ئاالمەتلىرىدىن﴾ دۇر .ﷲ سىلەرنى تۇپراقتىن ،ئاندىن ئەرزىمەس سۇدىن (يەنى ئابىمەنىيدىن)
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ياراتتى .ئاندىن ئابىمەنىي لەختە قانغا ،ئاندىن بىر پارچە گۆشكە ئايالندى .ئاندىن ئۇ ئىنسان
شەكلىدىكى سۆڭەككە ئايالندى .ﷲ ئۇ سۆڭەككە گۆش قوندۇردى .ئاندىن ئۇنىڭغا جان كىرگۈزدى.
ئۇ ئاڭاليدىغان ۋە كۆرىدىغان ئىنسان قىياپىتىگە كەلدى .ئاندىن ئۇ ئانىسىنىڭ قورسىقىدىن كۈچسىز،
ئاجىز بوۋاق ھالەتتە دۇنياغا كەلدى .ئاندىن ئۇنىڭ ئۆمرى ئۇزارغانسېرى ،كۈچ ـ قۇۋۋەتتە تاكامۇللىشىپ،
جانلىق ھالەتتە شەھەرلەرنى ۋە قورغانالرنى بىنا قىالاليدىغان قابىل ئىنسانغا ئايالندى.
ئۇ دۆلەتلەر ئارا سەپەر قىلىدۇ ،دېڭىزالر ئۈستىدە قاتنايدۇ ،زېمىندا شەھەرلەرنى ئايلىنىدۇ،
بايلىقالرغا ئېرىشىدۇ ۋە ئۇنى توپاليدۇ ،ھەر بىر كىشى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىدا ئۆزىگە يارىشا
پىكىر قىلىدۇ ،چوڭقۇر مۇالھىزە قىلىدۇ ،تەدبىر قوللىنىدۇ .ھىيلە ئىشلىتىدۇ ،كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ .ئۆگىنىدۇ ۋە ئەتراپلىق نەزەر دائىرىگە ئىگە بولىدۇ .ئۇالرغا تىرىكچىلىك ۋە ئوقەت قىلىشنىڭ
((( ھەج سۈرىسى  7 - 5ـ ئايەتكىچە.
((( ئەئراف سۈرىسى  57ـ ئايەت.

رۇم سۈرىسى

تۈرلۈك يوللىرىغا ئىگە قىلغان ،بۇ يولالرغا ماڭدۇرغان ،بۇ يولالرنى ئۇالرغا بويسۇندۇرۇپ ۋە ئاسانالشتۇرۇپ
بەرگەن زات ﷲ پاكتۇر .ﷲ ئۇالرنى ئىلىم ۋە پىكىر قىلىشتا ،گۈزەللىك ۋە سەتلىكتە ،بايلىق ۋە
يوقسۇللۇقتا ،بەختلىك ۋە بەختسىزلىكتە پەرقلىق ياراتتى﴿ .ﷲ نىڭ سىلەرنى تۇپراقتىن ياراتقانلىقى،
ئاندىن سىلەرنىڭ ئىنسان بولۇپ زېمىندا تارىلىپ يۈرۈشۈڭالر ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇمۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ ھەقىقەتەن ئادەمنى زېمىننىڭ جىمى يېرىدىن ئالغان بىر چاڭگال تۇپراقتىن ياراتتى .ئادەمنىڭ
ئەۋالدلىرى شۇ تۇپراققا يارىشا دۇنياغا كەلدى ،ئۇالردىن ئاق تەنلىك ،قوڭۇر تەنلىك ،قارا تەنلىك ۋە باشقا
تەنلىك ئادەملەر ،يامان ئادەم ۋە ياخشى ئادەم ،بەختلىك بولىدىغان ئادەم ۋە بەختسىز ئادەم ۋە بۇنىڭ
ئارىسىدىكى ئادەملەر دۇنياغا كەلدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
﴿ئايالالر بىلەن ئۇنسى ـ ئۈلپەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ) ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن
ياراتقانلىقى ،ئاراڭالردا (يەنى ئەر ـ خوتۇن ئارىسىدا) مېھىر ـ مۇھەببەت ئورناتقانلىقى ﷲ نىڭ (كامالى
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾ يەنى سىلەرگە جۈپ بولۇشى ئۈچۈن ،ﷲ ئۆزەڭالرنىڭ

تىپىدىن ئايالالرنى ياراتتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇ سىلەرنى بىر جاندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن)
ياراتتى( .ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئۇنسى ـ ئۇلپەت ئېلىشى ئۈچۈن ،خوتۇنىنى (يەنى ھەۋۋانى) ئۇنىڭ
ئۆز جىنسىدىن ياراتتى﴾((( يەنى ﷲ ھەۋۋانى ئادەمنىڭ سول تەرەپتىكى يېتىم قوۋۇرغىسىدىن ياراتتى.
ئەگەر ﷲ ئادەم ئەۋالدلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئەركەك قىلىپ يارىتىپ ،ئۇالرنىڭ چىشىلىرىنى باشقا
جىنستىن ،يەنى جىندىن ياكى ھايۋاندىن قىلىپ يارىتىپ قويغان بولسا ،ئەرلەر بىلەن ئايالالرنىڭ
ئارىسىدىكى بۇ ئۇنسى ـ ئۇلپەت چوقۇم ھاسىل بولمىغان بوالتتى .ناۋادا ،ئايالالر ئەرلەرنىڭ ئۆز تىپىدىن
بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا نەپرەت پەيدا بوالتتى .ﷲ تائاال ئادەم ئەۋالدىغا تولۇق رەھمىتىنى
يەتكۈزۈپ ،ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆز جىنسىدىن ياراتتى .ئۇالر بىلەن ئاياللىرىنىڭ ئارىسىدا دوستلۇق ۋە
مېھرى ـ مۇھەببەت ئورناتتى.
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئەر كىشى خوتۇننى پەقەت ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مېھىر ـ مۇھەببىتى ۋە
ئۇنىڭدىن پەرزەنت كۆرۈش ئۈمىدى بولغانلىقى ئۈچۈن ياكى ئۇنىڭ تۇرمۇشتا ئەرگە ھاجىتى بولغانلىقى
ۋە ياكى ئەر  -خوتۇن ئىككىسىنىڭ ئۆزئارا ئۇنىسى ـ ئۇلپەت ئېلىشى ۋە بۇنىڭدىن باشقا غەرەز ئۈچۈن
ئالىدۇ﴿ .پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾.

*******
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ
((( ئەئراف سۈرىسى  189ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ نىڭ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ياراتقانلىقى ،تىللىرىڭالرنىڭ ،رەڭگىلىرىڭالرنىڭ خىلمۇخىل
بولۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر ،بۇنىڭدا بىلىملىك كىشىلەر
ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴿ .﴾22سىلەرنىڭ كېچىسى ۋە كۈندۈزى ئۇخلىشىڭالر،
(كۈندۈزى) ﷲ نىڭ مەرھەمىتىدىن (رىزىق) تەلەپ قىلىپ (ھەرىكەتلىنىشىڭالر) ﷲ نىڭ (كامالى
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر ،شەك – شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا ئاڭاليدىغان قەۋم ئۈچۈن
نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴿.﴾23
﴿ﷲ نىڭ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ياراتقانلىقى ،تىللىرىڭالرنىڭ ،رەڭگىلىرىڭالرنىڭ خىلمۇخىل
بولۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾ يەنى ﷲ نىڭ شۇنداق ئېگىز،

شۇنداق كەڭرى ،رەڭگى سۈپسۈزۈك ،تۇرغۇن ۋە سەييارە يۇلتۇزلىرى ئىنتايىن پارقىراق ئاسمانالرنى
ياراتقانلىقى ۋە بىر ـ بىرى بىلەن تۇتىشىپ كەتكەن زېمىننى ،ئۇنىڭدىكى تاغالرنى ،ۋادىالرنى،
دېڭىزالرنى ،چۆل  -جەزىرىلەرنى ،ھايۋانالرنى ۋە دەرەخلەرنى ياراتقانلىقى ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈك
قۇدرىتىنىكۆرسىتىدىغانئاالمەتلەردىندۇر.
﴿تىللىرىڭالرنىڭ ،رەڭگىڭالرنىڭ خىلمۇ خىل بولۇشى﴾ يەنى ئەرەب تىلى ،تاتار تىلى ،كەرەج
تىلى ،رۇم تىلى ،فرانسۇز تىلى ،بەربەر تىلى ،تۈرك تىلى ،ھەبەش تىلى ،ھىندى تىلى ،ئەجەم تىلى،
سەقالىبە تىلى ،خەزەر تىلى ،ئەرمەن تىلى ،كورد تىلى ۋە بۇنىڭدىن باشقا ئادەم ئەۋالدلىرىنىڭ ﷲ
دىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان خىلمۇ خىل تىلالرنى ،ئۇالرنىڭ رەڭگىلىرىنىڭ يەنى تاشقى رەڭگى ـ
رويىنىڭ خىلمۇ خىل بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ﷲ ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ياراتقاندىن تارتىپ قىيامەتكىچە بولغان ئەھلى دۇنيادىن ھەر بىر
ئادەمنىڭ ئىككى كۆزى ،ئىككى قېشى ،بۇرنى ،پېشانىسى ،ئېغىزى ،ئىككى مەڭزى بار .ئۇالرنىڭ بىرى
يەنە بىرىگە ئوخشاپ قالغىنى يوق .ئوبدان مۇالھىزە قىلىنسا ،چوقۇم ئۇنىڭ ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن
بىرەر شەكلى  -قامىتى ياكى گەپ ـ سۆزى بىلەن ئۇنى پەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ .ھەرقانداق چىراي
ئۆزىگە خاس ئۇسلۇب ۋە شەكىلدە بولۇپ ،يەنە بىر چىرايغا ئوخشاپ قالمايدۇ .ئەگەر بىرەر گۇرۇھ ئادەم
گۈزەللىك ۋە سەتلىكتە بىر ـ بىرى بىلەن ئوخشىشىپ قالسىمۇ ،ئۇالردىن ھەر بىرىنىڭ يەنە بىرىدىن
چوقۇم پەرقلىنىدىغان يېرى بولىدۇ.

﴿بۇنىڭدا بىلىملىك كىشىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار .سىلەرنىڭ كېچىسى ۋە
كۈندۈزى ئۇخلىشىڭالر( ،كۈندۈزى) ﷲ نىڭ مەرھەمىتىدىن (رىزىق) تەلەپ قىلىپ (ھەرىكەتلىنىشىڭالر)
ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾ يەنى كېچە ۋە كۈندۈزدە ئىش ـ
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ھەرىكەتتىن توختاپ راھەت تاپىدىغان ،ھېرىپ چارچاشنى تۈگىتىدىغان ئويقۇنى ياراتقانلىقى ﷲ
تائاالنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمەتلەردىندۇر.

ﷲ تائاال سىلەرنىڭ كۈندۈزدە رىزىق يوللىرىنى ئىزدەپ ئەتراپقا تارىلىشىڭالر ۋە سەپەرلەرگە
چىقىشىڭالرنىڭ ئىمكانىيەتلىرىنى يارىتىپ بەردى .بۇ ئۇيقۇنىڭ دەل ئەكسىدۇر﴿ .شەك ـ شۈبھىسىزكى،
بۇنىڭدا ئاڭاليدىغان قەۋم ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾ يەنى ئاڭالپ ئېسىدە چىڭ ساقاليدىغان قەۋم
ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار.

*******

رۇم سۈرىسى

ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﷲنىڭسىلەرگەچاقماقنىقورقۇنچۋەئۈمىدقىلىپكۆرسىتىشى،بۇلۇتتىنيامغۇرياغدۇرۇپئۇنىڭ
بىلەن ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرۈشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر،
چۈشىنەلەيدىغان قەۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا ،شەك – شۈبھىسىزكى ،نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴿ .﴾24ﷲ نىڭ
ئاسمان  -زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن (مۇئەللەق) تۇرغۇزۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر ،ئاندىن ﷲ (قەبرىلەردە كۆمۈلۈپ ياتقان) سىلەرنى يەر ئاستىدىن چاقىرسا ،دەرھال
چىقىسىلەر﴿.﴾25
﴿ﷲنىڭسىلەرگەچاقماقنىقورقۇنچۋەئۈمىدقىلىپكۆرسىتىشى،بۇلۇتتىنيامغۇرياغدۇرۇپئۇنىڭ
بىلەنئۆلگەنزېمىننىتىرىلدۈرۈشىﷲنىڭ(كامالىقۇدرىتىنىكۆرسىتىدىغان)ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾يەنى

ياكىچاقماقتىنكېيىنياغىدىغانقورقۇنچلۇققاتتىقيامغۇرالردىنۋەجاننىئالىدىغانگۈلدۈرمامىالردىن
قورقىسىلەر .ياكى چاقماقنىڭ يەڭگىل چېقىشىنى ،چاقماقتىن كېيىن ياغىدىغان ئېھتىياجلىق يامغۇرنى
ئۈمىد قىلىسىلەر .زېمىن گىياسىز ،ھېچنەرسە يوق قاقاسلىققا ئايالنغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا يامغۇر ياغسا،
﴿ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾(((.

بۇنىڭدا قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىنى كۆرسىتىدىغان روشەن دەلىل ۋە ئىبرەت بار .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :چۈشىنەلەيدىغان قەۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾
ئاندىن ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئاسمان زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن (مۇئەللەق) تورغۇزۇشى ﷲ
نىڭ(كامالىقۇدرىتىنىكۆرسىتىدىغان)ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئاسماننىڭ) زېمىنغا چۈشۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ﷲ
ئاسماننى توختىتىپ تۇرىدۇ .پەقەت ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن (ئاسماننىڭ قىيامەت بولغان چاغدا) چۈشۈپ
كېتىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى (قۇدرىتى ۋە گۈزەل
ھېكمىتى بىلەن) چۈشۈپ كېتىشتىن توختىتىپ تۇرىدۇ﴾(((.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قەسەم قىلسا ،مۇنداق قەسەم قىالتتى :ئۆز ئەمرى بىلەن
ئاسمان ـ زېمىننى چۈشۈپ كېتىشتىن توختاتقان زات ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمەن .يەنى ئاسمان ـ
زېمىن ﷲ نىڭ ئەمرى ۋە بويسۇندۇرۇشى بىلەن مۇستەھكەم تۇرىدۇ .ئاندىن قىيامەت كۈنى بولسا،
زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا ،ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ئايلىنىدۇ .ئۆلۈكلەر ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى
ۋە چاقىرىقى بىلەن قەبرىلىرىدىن تىرىك ھالەتتە چىقىدۇ.
﴿ئاندىن ﷲ (قەبرىلەردە كۆمۈلۈپ ياتقان) سىلەرنى يەر ئاستىدىن چاقىرسا ،دەرھال چىقىسىلەر﴾

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ،ﷲ سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا ھەمدى ئېيتىپ
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  65ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فاتىر سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾(((﴿ ،بىر سەيھە (يەنى
ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى) بىلەنال ئۇالر (يەنى جىمى خااليىق) (يەر ئاستىدىن) زېمىننىڭ ئۈستىگە
چىقىپ قالىدۇ﴾(((﴿ ،پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴾(((.

*******
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر
ۋە ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ،ھەممە ﷲ غا بويسۇنغۇچىدۇر﴿ .﴾26مەخلۇقاتنى دەسلەپتە
(يوقتىن) بار قىلىدىغان ،ئاندىن ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى
مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈش) ﷲ غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا) ئوڭايدۇر ،ئاسمانالردا
ۋە زېمىندا ئەڭ ئالىي سۈپەت ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾27
﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ مەخلۇقاتىدۇر
ۋە ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ھەممە ﷲ غا بويسۇنغۇچىدۇر﴾ يەنى ئىختىيارى ۋە ئىختىيارسىز

ھالەتتە ﷲ تائاالغا باش ئەگكۈچىدۇر ۋە ئۇنىڭدىن قورققۇچىدۇر.

مەخلۇقاتنى قايتا تىرىلدۈرۈشنىڭ ئاسان ئىكەنلىكى
﴿مەخلۇقاتنىدەسلەپتە(يوقتىن)بارقىلىدىغان،ئاندىنئۇنى(ئۆلگەندىنكېيىن)تىرىلدۈرىدىغان
ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ (يەنى مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈش) ﷲ غا (ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا
قارىغاندا) ئوڭايدۇر﴾ .ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇ ﷲ تائاالغا ئاساندۇر .مۇجاھىد :مەخلۇقاتنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلىش ﷲ
تائاالغا ئاساندۇر .ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرۈش دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا ﷲ تائاالغا
تېخىمۇ ئاساندۇر .ئىكرىمە ۋە باشقىالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
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ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ مۇنداق دەيدۇ :ئادەم ئەۋالدى مېنى ئىنكار قىلدى .بۇ ئۇنىڭغا اليىق ئەمەس ئىدى .ئۇ ماڭا
تىل تەگكۈزدى ،بۇ ئۇنىڭ ھەددى ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ مېنى ئىنكار قىلغانلىقى ،ئۇنىڭ :ﷲ مېنى
دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغاندەك ،ئۆلگەندىن كېيىن مېنى ھەرگىز تىرىلدۈرەلمەيدۇ -،دېگەنلىكىدۇر.
ئىنساننى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرۈش مەن ئۈچۈن ئۇنى يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا تېخىمۇ
ئاساندۇر .ئۇنىڭ مېنى تىللىغانلىقى ،ئۇنىڭ :ﷲ ئۆزىگە باال تۇتتى -،دېگەنلىكىدۇر .مەن بىردىن
((( ئىسرا سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  13ـــ  14ــ ئايەتلەر.
((( ياسىن سۈرىسى  53ـ ئايەت.

رۇم سۈرىسى

بىر ئىالھتۇرمەن ،ھەممە ﷲ غا موھتاجدۇر .ﷲ باال تاپقان ئەمەس ،تۇغۇلغانمۇ ئەمەس .ھېچ كىشى
ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ».
﴿ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ئەڭ ئالىي سۈپەت ﷲ تائاالغا خاستۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ھېچ شەيئى ﷲ غا ئوخشاش ئەمەستۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ سۈپىتى “ﷲ تائاالدىن بۆلەك ھېچ ئىالھ يوق ،بىر
پەرۋەردىگاردىن باشقا ھېچ پەرۋەردىگار يوق” دېگەندىن ئىبارەتتۇر.

*******
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
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﷲ سىلەرگە ئۆزەڭالردىن بىر مىسال كەلتۈرىدۇ ،بىز سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن مال – مۈلۈككە
قۇللىرىڭالرنىڭ شېرىك بولۇشىغا ،ئۇ بارىدا ئۇالرنىڭ سىلەر بىلەن باراۋەر بولۇشىغا ،ئۇالردىن ئۆزلىرىڭالر
(يەنى ئازاد كىشىلەر) دىن قورققاندەك قورقۇشقا رازىمۇسىلەر؟ (بۇنىڭغا رازى بولمىغان ئىكەنسىلەر،
مەخلۇقاتنىڭ ﷲ غا شېرىك بولۇشىغا قانداق رازى بولدۇڭالر؟) چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى
مۇشۇنداق تەپسىلىي بايان قىلىمىز﴿ .﴾28ئۇنداق ئەمەس (يەنى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈشتە ئۇالرنىڭ
ھېچقانداق ئۆزرىسى يوق)( ،ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالر بىلىمسىزلىكتىن نەپسى خاھىشىغا ئەگەشتى .ﷲ
گۇمراھ قىلغان ئادەمنى كىم ھىدايەت قىالاليدۇ ،ئۇالرغا ھەرگىز ياردەم قىلغۇچى بولمايدۇ﴿.﴾29

اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان مىسال
ﷲ بۇ مىسالنى ﷲ تائاالغا شېرىك قىلىۋالغان بۇتلىرىنىڭ ،شېرىكلىرىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
قۇللىرى ۋە مۈلۈكلىرى ئىكەنلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپمۇ ،ئۇالرنى ﷲ تائاالغا شېرىك قىلىۋالغان،
ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغان مۇشرىكالر ئۈچۈن كەلتۈردى .ئۇالر تەلبىيە
ئېيتقانلىرىدا مۇنداق دەيتتى :بىز سېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشۇپ كەلدۇق .سېنىڭ بىر شېرىكىڭدىن
باشقا شېرىكىڭ يوق .سەن ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى نەرسىگە ئىگىسەن.
﴿ﷲ سىلەرگە ئۆزەڭالردىن بىر مىسال كەلتۈرىدۇ﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭالردىكى بۇ مىسالنى كۆرۈپ
تۇرىسىلەر ۋە چۈشىنىپ تۇرىسىلەر﴿ .بىز سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن مال – مۈلۈككە قۇللىرىڭالرنىڭ

شېرىك بولۇشىغا ،ئۇ بارىدا ئۇالرنىڭ سىلەر بىلەن باراۋەر بولۇشىغا ،ئۇالردىن ئۆزلىرىڭالر (يەنى ئازاد
كىشىلەر) دىن قورققاندەك قورقۇشقا رازىمۇسىلەر؟ (بۇنىڭغا رازى بولمىغان ئىكەنسىلەر ،مەخلۇقاتنىڭ ﷲ
غا شېرىك بولۇشىغا قانداق رازى بولدۇڭالر؟)﴾ يەنى سىلەردىن بىرمۇ ئادەم قۇلىنىڭ ئۆز مال ـ مۈلكىگە

شېرىك بولۇشىغا ،ئۇ مال ـ مۈلۈكتە ئۆزىنىڭ ۋە قۇلىنىڭ باراۋەر بولۇشىغا رازى بولمايدۇ.
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﴿ئۇالردىن ئۆزلىرىڭالر (يەنى ئازاد كىشىلەر) دىن قورققاندەك قورقۇشقا رازىمۇ سىلەر؟﴾ ئۇالرنىڭ
سىلەر بىلەن مال ـ مۈلۈكنى بۆلۈشۈپ كېتىشىدىن قورقىسىلەر .ئەبۇمۇجلىز مۇنداق دەيدۇ :شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،سەن قۇلۇڭنىڭ سېنىڭ مال ـ مۈلكۈڭنى سەن بىلەن بۆلۈشۈپ كېتىشىدىن قورقۇپ
قالمايسەن .چۈنكى ،ئۇنىڭ مۇنداق قىلىش ھەققى يوق .ﷲ تائاالمۇ شۇنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ.
ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر .بۇنىڭ مەنىسى :سىلەرنىڭ بىرىڭالر مال ـ مۈلكىگە قۇلىنىڭ شېرىك
بولۇشىنى ياقتۇرمايدۇ .ئۇنداقتا ،سىلەر ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىنى ﷲ تائاالغا قانداقمۇ شېرىك
كەلتۈرىسىلەر؟-دېگەنلىكتۇر.
تەبەرانى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر
مۇنداق تەلبىيە ئېيتاتتى :ئى ﷲ! بىز سېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشۇپ كەلدۇق ،سېنىڭ بىر
شېرىكىڭدىن باشقا شېرىكىڭ يوق ،سەن ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى نەرسىگە ئىگىسەن.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن مال –
مۈلۈككە قۇللىرىڭالرنىڭ شېرىك بولۇشىغا ،ئۇ بارىدا ئۇالرنىڭ سىلەر بىلەن باراۋەر بولۇشىغا ،ئۇالردىن
ئۆزلىرىڭالر (يەنى ئازاد كىشىلەر) دىن قورققاندەك قورقۇشقا رازىمۇسىلەر؟ (بۇنىڭغا رازى بولمىغان
ئىكەنسىلەر ،مەخلۇقاتنىڭ ﷲ غا شېرىك بولۇشىغا قانداق رازى بولدۇڭالر؟)﴾ مانا بۇ ،مىسال ئەڭ ئەۋزەل

ۋە ياخشى ئۇسلۇب بىلەن ﷲ تائاالنىڭ شېرىكتىن ئادا ـ جۇدا ۋە پاك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ.
ﷲ تائاال دەيدۇكى﴿ ،چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلىي بايان قىلىمىز﴾.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ پەقەت ئۆزلىرىنىڭ دۆتلۈكىدىن ۋە بىلىمسىزلىكىدىن ﷲ
تائاالدىن باشقىغا چوقۇنىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنداق ئەمەس (يەنى ﷲ غا شېرىك
كەلتۈرۈشتە ئۇالرنىڭ ھېچقانداق ئۆزرىسى يوق)( ،ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالر بىلىمسىزلىكتىن نەپسى
خاھىشىغا ئەگەشتى﴾ يەنى مۇشرىكالر بۇتالرغا چوقۇنۇشتا بىلىمسىزلىكتىن نەپسى خاھىشىغا ئەگەشتى.

﴿ﷲ گۇمراھ قىلغان ئادەمنى كىم ھىدايەت قىالاليدۇ﴾ يەنى ئەگەر ﷲ ئۇالرنىڭ گۇمراھ بولۇشىنى
پۈتۈۋەتكەن بولسا ،ئۇالرنى ھېچ ئادەم ھىدايەت قىاللمايدۇ﴿ .ئۇالرغا ھەرگىز ياردەم قىلغۇچى بولمايدۇ﴾
يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىدىن ئۇالرنى ھېچ قۇتۇلدۇرغۇچى بولمايدۇ ۋە ئۇالرغا پاناھ جاي
بەرگۈچىمۇ بولمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ خالىغان ئىش بولىدۇ ،خالىمىغان ئىش بولمايدۇ.
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ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅ
باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلەنگىن ،ﷲ نىڭ دىنىغا (ئەگەشكىنكى) ﷲ
ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان ،ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ ،بۇ توغرا دىندۇر ،لېكىن
ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴿ .﴾30ﷲ غا تەۋبە بىلەن قايتىڭالر ،ﷲ دىن قورقۇڭالر ،نامازنى ئادا

رۇم سۈرىسى

قىلىڭالر ،مۇشرىكالردىن بولماڭالر﴿ .﴾31سىلەر دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ ،پىرقە ـ پىرقە بولۇپ ،ھەر
پىرقە ئۆز دىنى بىلەن خوشاللىنىدىغانالردىن (بولماڭالر)﴿.﴾32

تەۋھىدكە چىڭ يېپىشىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! توغرا دىنغا يۈزلەنگىن ،ﷲ تائاال ساڭا بەلگىلەپ بەرگەن
ئىبراھىمنىڭ توغرا دىنىدا داۋاملىق ماڭغىن .ﷲ سېنى ئۇ دىنغا ھىدايەت قىلدى .ئۇ دىننى ساڭا ئەڭ
مۇكەممەل قىلىپ بەردى .سەن شۇ ساغالم دىنىڭنى ئۆزۈڭگە ئۆزلەشتۈرگىنكى ،ﷲ ئىنسانالرنى شۇ دىن
بىلەن ياراتقان .ﷲ ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت
بار ۋە بىرلىكىنى ئىقرار قىلدۇرۇپ ياراتقان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارى« :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﴾(((.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :مەن ھەقىقەتەن بەندىلىرىمنى
توغرا دىندا قىلىپ ياراتتىم ئاندىن شەيتانالر ئۇالرنى توغرا دىندىن بۇرىۋەتتى» .بىز تۆۋەندىكى
ھەدىسلەردە ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرنى ئىسالم دىنىنىڭ ئۈستىدە قىلىپ ياراتقانلىقىنى ،ئاندىن يەھۇدىي
دىنى ،خرىستىئان دىنى ۋە مەجۇسى دىنىغا ئوخشاش بۇزۇق دىنالرنىڭ ئۇالر ئارىسىدا پەيدا بولغانلىقىنى
سۆزلەيمىز.
﴿ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتكە مۇنداق تەپسىر
قىلدى :ﷲ تائاالنىڭ ياراتقان نەرسىسىنى ئۆزگەرتمەڭالر ،بۇنداق قىلساڭالر ،ئىنسالنالرنى ئۇالرنىڭ
توغرا دىنىدىن ئۆزگەرتىۋېتىسىلەر ،ﷲ ئۇالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان ئىدى .بۇ توغرا ۋە ياخشى
قىلىنغان تەپسىردۇر .باشقا تەپسىرشۇناسالر مۇنداق تەپسىر قىلدى :ﷲ ئىنسانالرنى ساغالم دىن
ئەقىدىسى بىلەن باراۋەر قىلىپ ياراتتى .بىرەر ئادەم تۇغۇلسا ،پەقەت بۇ ئەقىدە بىلەن تۇغۇلىدۇ .بۇنىڭدا
ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا ئېگىز ـ پەسلىك بولمايدۇ.
شۇڭا ئىبنى ئابباس ،ئىبراھىم نەخەئىي ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،قەتادە،
زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ ،دەپ تەپسىر قىلدى.
ئىمام بۇخارىمۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى :ﷲ
تائاالنىڭ دىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى ۋە :ئىلگىرىكىلەرنىڭ دىنى ئىسالمدىن
ئىبارەتتۇر -،دېدى .ئاندىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى« :بىرەر بوۋاق تۇغۇلسىال ،ئىسالم دىنى ئەقىدىسى ئۈستىدە تۇغۇلىدۇ.
ئاندىن ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئۇنى ياكى يەھۇدىي قىلىدۇ ،ياكى ناسارا قىلىدۇ ،ياكى مەجۇسىي
((( ئەئراف سۈرىسى  172ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىپ چوڭ قىلىدۇ .ئۇ خۇددى تۆت پۇتلۇق ھايۋان ھەممە ئەزاسى ساق تۇغۇلغىنىغا ئوخشايدۇ ،ئۇ
ھايۋاننىڭ قۇالق ،بۇرۇنلىرىنىڭ كېسىلگەنلىكىنى ھېس قىالمسىلەر؟»﴿ .ﷲ نىڭ دىنىغا ئەگەشكىنكى
ﷲ ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان ،ﷲ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ .بۇ توغرا دىندۇر﴾ بۇ
ھەدىسنى مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ توغرا دىندۇر﴾ يەنى چىڭ يېپىشىشقا تېگىشلىك شەرىئەت ۋە ساغالم دىن ،توغرا بولغان
ئىسالم دىنىدۇر﴿ .لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ تولىسى بۇ توغرا دىننى
بىلمەيدۇ .ئۇالر بۇ دىندىن بۇرۇلۇپ كەتكەندۇر.
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) غا ئىتائەت قىلساڭ ،ئۇالر سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ غا تەۋبە بىلەن قايتىڭالر﴾ ئىبنى زەيد ۋە ئىبنى جۇرەيج :ﷲ تەرەپكە قايتىڭالر
دېگەنلىكتۇر-،دېدى.
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر ،نامازنى ئادا قىلىڭالر﴾ ئۇ بۈيۈك تائەت  -ئىبادەتتۇر﴿ .مۇشرىكالردىن
بولماڭالر﴾ بەلكى ﷲ دىن باشقىنى خالىمايدىغان ،ﷲ تائاالغىال ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىدىغان،

ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلگۈچىلەردىن بولۇڭالر.

ئىبنى جەرىر يەزىد ئىبنى ئەبۇمەريەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ مۇئاز ئىبنى جەبەلنىڭ قېشىغا كېلىپ :بۇ ئۈممەتنىڭ توغرا يولى نېمە؟ -دەپ سورىدى .مۇئاز:
ئۇالرنىڭ نىجاتلىق يولى ئۈچتۇر .بىرىنچىسى ،ئىخالستۇر .ئىخالس دېمەك ،دىن دېمەكتۇر .ﷲ تائاال
ئىنسانالرنى شۇ دىن ئۈستىدە ياراتتى .ئىككىنچىسى ،نامازدۇر .ناماز دېمەك ،شەرىئەت دېمەكتۇر.
ئۈچىنچىسى ،ئىتائەتتۇر .ئىتائەت دېمەك ،گۇناھالردىن ساقالنماق دېمەكتۇر -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئۆمەر :راست ئېيتتىڭ -،دېدى.
﴿سىلەر دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ ،پىرقە ـ پىرقە بولۇپ ،ھەر پىرقە ئۆز دىنى بىلەن
خوشاللىنىدىغانالردىن (بولماڭالر)﴾ يەنى دىنىنى ئۆزگەرتىپ ،ئۇنى ئالماشتۇرۇپ ،بەزىسىگە ئىمان

ئېيتىپ ،بەزىسىنى ئىنكار قىلىپ ،ئۆز دىنىنى پىرقە ـ پىرقىگە بۆلۈۋەتكەن مۇشرىكالردىن بولماڭالر.
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ئەنە شۇالر يەھۇدىيالر ،خرىستىئانالر ،مەجۇسىالر ،بۇتپەرەسلەر ۋە ئىسالم دىنىدىن باشقا باتىل
دىنالرغاچوقۇنىدىغانكىشىلەردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقىلەرگە ئايرىلغانالردىن
(((
سەن ئادا ـ جۇدا سەن؛ ئۇالرنىڭ ئىشى پەقەت ﷲ غىال خاستۇر (يەنى ﷲ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر)﴾
بىزدىن ئىلگىرى دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچىالر ئۆز ئارا ئىختىالپ قىلىشىپ ،تۈرلۈك ئەقىدىلەرگە ،باتىل دىنالرغا
بۆلۈنۈپ ،پىرقە ـ پىرقە بولۇپ كەتتى .ئۇالردىن ھەر پىرقە ئۆزىنى توغرا دىندا دەپ گۇمان قىلىشىدۇ.
((( يۈسۈف سۈرىسى  103ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  159ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

رۇم سۈرىسى

بۇ ئۈممەتمۇ ھەم ئۆز ئارا ئىختىالپ قىلىشىپ ،پىرقىلەرگەر بۆلۈنۈپ كەتتى .پەقەت بىر پىرقە
توغرا يولدا بولۇپ ،قالغان پىرقىلەرنىڭ ھەممىسى گۇمراھلىقتىدۇر .توغرا يولدا بولغان بۇ پىرقە سۈننى
مەزھىپىدىكى مۇسۇلمانالر بولۇپ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە
چىڭيېپىشقۇچىالردۇر.
ئۇالر ئىسالم دىنىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى ساھابىلەرنىڭ ،تابىئىنالرنىڭ ۋە قەدىمدىن تارتىپ
ھازىرغىچەبولغانئارىلىقتىكىمۇسۇلمانالرنىڭيېتەكچىلىرىنىڭتۇتقانيولىنىمەھكەمتۇتقۇچىالردۇر.بۇ
ھەقتە ئىمام ھاكىم “مۇستەدرەك” دېگەن كىتابىدا مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشكۈچى پىرقە ئىكەنلىكى توغرىسىدا سورالغاندا« :مەن ۋە مېنىڭ
ساھابىلىرىم تۇتۇپ ماڭغان يولنى تۇتقانالر» دەپ جاۋاب بەردى.

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ئىنسانالرغا بىرەر زىيان ـ زەخمەت يەتكەن چاغدا ،ئۇالر پەرۋەردىگارىغا ئىخالس بىلەن ئىلتىجا
قىلىدۇ ،ئاندىن ﷲ ئۇالرغا رەھمىتىنى تېتىتقان چاغدا ،ئۇالردىن بىر پىرقە دەرھال پەرۋەردىگارىغا
شېرىك كەلتۈرىدۇ﴿ .﴾33ئۇالر بىزنىڭ بەرگەن نېمەتلىرىمىزگە ناشۈكۈرلۈك قىلىپ باقسۇن( ،ئى
مۇشرىكالر!) (دۇنيا تىرىكچىلىكىدە سىلەرگە بەرگەن نېمەتلىرىمىزدىن) بەھرىمەن بولۇڭالر ،سىلەر
(پانىي دۇنيانىڭ نېمىتىدىن بەھرىمەن بولغانلىقىڭالرنىڭ ئاقىۋىتىنى) كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴿.﴾34
ياكى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇشىنىڭ توغرىلىقىنى سۆزلەيدىغان بىرەر كىتاب نازىل قىلدۇقمۇ؟
(مۇنداق بولغىنى يوق)﴿ .﴾35ئىنسانالرغا رەھمەتنى تېتىتساق ،ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشاللىنىپ كېتىدۇ،
ئەگەر ئۇالرغا قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن بىرەر كۆڭۈلسىزلىك يەتسە ،دەرھال ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴿.﴾36
ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ﷲ خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ( ،خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار
قىلىدۇ ،ھەقىقەتەن بۇنىڭدا (رىزىق بەرگەن ﷲ نىڭ ھېكمىتىگە) ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ
نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴿.﴾37

ئىنساننىڭ زامانغا بېقىپ تەۋھىد ئەقىدىسىدىن شېرىك ئەقىدىسىگە،
خۇشاللىقتىن ئۈمىدسىزلىككە ئۆزگىرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر قىيىن ئەھۋالدا ھېچ شېرىكى
يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا يېلىنىپ ئىلتىجا قىلىدۇ .ﷲ ئۇالرغا تولۇق نېمەت ئاتا قىلغان چاغدا ،ئۇالردىن
بىر پىرقە ئىختىيارى ھالدا ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرىدۇ ۋە ﷲ تائاالغا باشقا بىرسىنى قوشۇپ ئىبادەت
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قىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىزنىڭ بەرگەن نېمەتلىمىزگە ناشۈكۈرلۈك قىلىپ باقسۇن﴾.
ئاندىن ﷲ ئۇالرنى قورقىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر (پانىي دۇنيانىڭ نېمىتىدىن بەھرىمەن
بولغانلىقىڭالرنىڭ ئاقىۋىتىنى) كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴾ بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بىلەن قەسەمكى،

ئەگەر مېنى دەرۋازىۋەن قورقاتسىمۇ ،ئۇنىڭدىن چوقۇم قورققان بوالتتىم .بىرەر شەيئىنى ۋۇجۇتقا كەل
دەپال ۋۇجۇتقا كەلتۈرەلەيدىغان زات ﷲ تۇرسا ،ئىنسانالر قانداقمۇ قورقمىسۇن؟ ﷲ تائاال مۇشرىكالرنى
(ئۇالرنىڭ ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتسىز ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە ئىبادەت قىلىشنى ئويدۇرۇپ
چىقارغانلىقى ئۈچۈن) ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى بىز ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇشنىڭ
توغرىلىقىنى سۆزلەيدىغان بىرە كىتاب نازىل قىلدۇقمۇ؟﴾ يەنى ئۇالرغا دەلىل ـ ئىسپاتتىن ھېچ نەرسە
نازىل بولغىنى يوق.
﴿ئىنسانالرغا رەھمەتنى تېتىتساق ،ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشاللىنىپ كېتىدۇ .ئەگەر ئۇالرغا قىلمىشلىرى
تۈپەيلىدىن بىرەر كۆڭۈلسىزلىك يەتسە ،دەرھال ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴾ بۇ ئىش ،ﷲ ساقلىغان ۋە

تەۋپىق بەرگەن كىشىدىن باشقا ئىنسان ئۇ ئىنسان بولغانلىقى يۈزىسىدىن دۇچار بولىدىغان ئەھۋالدۇر.

شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىنسانغا نېمەت بېرىلسە ،ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ﴿ :مەندىن باالالر كۆتۈرۈلۈپ
كەتتى (ئەمدى كەلمەيدۇ) دەپ شەك ـ شۈبھىسىز ئۇ خۇشاللىنىپ ،مەغرۇرلىنىپ كېتىدۇ﴾((( يەنى
ئۆز  -ئۆزىدىن خۇشاللىنىپ ،باشقىالرغا ھاكاۋۇرلۇق قىلىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر قاتتىقچىلىق يەتسە،
بۇنىڭدىن كېيىن ئۇ مۇتلەق ياخىشىلىققا ئېرىشەلمەيدىغاندەك ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەقەت (باالغا ئۇچرىغاندا) سەۋر قىلغان( ،نېمەتكە يولۇققاندا) ياخشى
ئىشالرنى قىلغان كىشىلەر (ياخشىالردۇر﴾((( يەنى قىيىنچىلىقتا سەۋر قىلغان ،كەڭرىچىلىكتە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرال ياخشى كىشىلەردۇر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مۆمىننىڭ ئىشى ھەيران قاالرلىقتۇر .ﷲ ئۇنىڭغا بىرەر ھۆكۈم قىلسىال ،ئۇ ئۇنىڭغا ياخشىلىق بولىدۇ.
ئەگەر ئۇنىڭغا نېمەت يەتسە ،شۈكۈر قىلىدۇ ،بۇ ئۇنىڭغا ياخشىلىق بولىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا ئېغىرچىلىق
يەتسە ،سەۋر قىلىدۇ .بۇمۇ ئۇنىڭغا ياخشىلىق بولىدۇ».
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﴿ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ﷲ خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ( ،خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى)
تار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ بۇنىڭدا ئۆز ھېكمىتى ۋە ئادالىتى بىلەن خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر .بىر
قەۋمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلسا ،يەنە بىر قەۋمنىڭ رىزقىنى تار قىلىدۇ﴿ :بۇنىڭدا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن
(ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾.

*******
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
((( ھۇد سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

رۇم سۈرىسى

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
خىش  -ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە (سىلە ـ رەھىم ۋە ياخشىلىقتىن تېگىشلىك)
ھەققىنى بەرگىن ،ﷲ نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەيدىغانالر ئۈچۈن مۇنداق قىلىش ياخشىدۇر ،ئەنە شۇالر
مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿ .﴾38سىلەر كىشىلەرنىڭ پۇل ـ مېلى ئىچىدە ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىرەر پۇل
ـ مال بەرسەڭالر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇ ئۆسمەيدۇ (يەنى كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن
دېگەن نىيەت بىلەن بېرىلگەن سوغىنىڭ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇ) ،ﷲ نىڭ رازىلىقىنى
كۆزلەپ بەرگەن سەدىقەڭالر (ياكى ئېھسانىڭالر) غا ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ﴿ .﴾39ﷲ سىلەرنى
خەلق ئەتتى ،ئاندىن سىلەرگە رىزىق بەردى .ئاندىن سىلەرنى قەبزى روھ قىلىدۇ ،ئاندىن سىلەرنى
تىرىلدۈرىدۇ ،شېرىك كەلتۈرگەنلىرىڭالردىن قايسىسىبۇ ئىشالرنىڭقايسىبىرىنى قىالاليدۇ ،ﷲ پاكتۇر،
ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن ئالىيدۇر﴿.﴾40

سىلە ـ رەھىم قىلىشقا بۇيرۇش ،جازانىخورلۇقتىن توسۇش
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :خىش ـ ئەقرىباالرغا،
مىسكىنلەرگە﴾ مىسكىن دېگەن خىراجەت قىلغۇدەك ھېچ نەرسىسى يوق ياكى ئازراق نەرسىسى بولۇپ

تۇرمۇشىغا يەتمەيدىغان ئادەمدۇر.

﴿ئىبنى سەبىللەرگە﴾ ئىبنى سەبىللەر يول خىراجىتىگە ۋە سەپىرىدە ئېھتىياجلىق نەرسىگە موھتاج
بولغان يولۇچى ئادەمدۇر .يەنى مەزكۇر كىشىلەرگە سىلە ـ رەھىم ۋە ياخشىلىقتىن تېگىشلىك ﴿ھەققىنى﴾
بېرىڭالر.
﴿ﷲ نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەيدىغانالر ئۈچۈن مۇنداق قىلىش ياخشىدۇر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاالنىڭ جامالىنى كۆرۈشنى كۆزلەيدىغانالر ئۈچۈن مۇنداق قىلىش ياخشىدۇر .بۇ ئەڭ ئاخىرقى غايىدۇر.
﴿ئەنە شۇالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾.
﴿سىلەر كىشىلەرنىڭ پۇل مېلى ئىچىدە ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىرەر پۇل ـ مال بەرسەڭالر ،ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا ئۇ ئۆسمەيدۇ (يەنى كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن دېگەن نىيەت بىلەن بېرىلگەن
سوغىنىڭ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇ)﴾ يەنى كىمكى كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن

دېگەن نىيەتتە سوۋغات بېرىدىكەن ،بۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب بېرىلمەيدۇ.

بۇ ئايەتنى ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىكرىمە ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ۋە
شەئبى قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق تەپسىر قىلدى﴿ .ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن سەدىقەڭالرغا
ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا ساۋاب ۋە مۇكاپاتنى ھەسسىلەپ بېرىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ئادەم ھاالل
كەسىپتىن بىر تال خورما چاغلىق نەرسىنى سەدىقە قىلسا ،شەپقەتلىك ﷲ ئۇنى ئوڭ قولى بىلەن قوبۇل
قىلىدۇ .ئاندىن ئۇنى خۇددى سىلەرنىڭ بىرىڭالر تېيىنى ياكى موزىيىنى پەرۋىش قىلىپ ئۈستۈرگەندەك

649

ئۆستۈرىدۇ ـ دە ،تاكى بۇ خورما ئۇھۇد تېغىدىنمۇ چوڭىيىپ كېتىدۇ».

يارىتىش ،رىزىق بېرىش ،ئۆلتۈرۈش ۋە تىرىلدۈرۈش قاتارلىقالرنىڭ اﷲ
تائاالنىڭ قولىدا ئىكەنلىكى
﴿ﷲ سىلەرنى خەلق ئەتتى .ئاندىن سىلەرگە رىزىق بەردى﴾ يەنى ﷲ بەندىلەرنى ياراتقۇچىدۇر،
رىزىقبەرگۈچىدۇر.ئۇئىنساننىئانىسىنىڭقورسقىدىنيالىڭاچ،بىلىمسىز،ئاڭلىمايدىغان،كۆرمەيدىغان،
كۈچسىز ھالەتتە چىقىرىدۇ .ئاندىن كېيىن ئوزۇق ـ تۈلۈك ،كىيىم ـ كېچەك ،مال ـ مۈلك ۋە ھۈنەر ـ
كەسىپ قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغا رىزىق قىلىپ بېرىدۇ.
﴿ئاندىنسىلەرنى﴾دۇنياتىرىكچىلىكىدىنكېيىن﴿قەبزىروھقىلىدۇ﴾يەنىدۇنياتىرىكچىلىكىدىن
كېيىن﴿ ،سىلەرنى﴾ قىيامەت كۈنى ﴿تىرىلدۈرىدۇ﴾﴿ ،شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالردىن﴾ يەنى سىلەر
ﷲ تائاالنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن ﴿قايسىسى بۇ ئىشالرنىڭ قايسى بىرىنى قىالاليدۇ﴾ يەنى
ئۇالردىن بىرىمۇ بۇ ئىشالردىن ھېچ بىرىنى قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ .بەلكى ،پاك ۋە يۈكسەك ﷲ
يارىتىش ،رىزىق بېرىش ،تىرىلدۈرۈش ۋە قەبزى روھ قىلىش ئىشلىرىدا ئۆزى مۇستەقىلدۇر.
ئاندىن قىيامەت كۈنى مەخلۇقاتالرنى تىرىلدۈرىدۇ .شۇڭا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بايان قىلغاندىن
كېيىن مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ پاكتۇر ،ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن ئالىيدۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال ئۆزىنىڭ شېرىكى ،ئوخشىشى ،تەڭدىشى ،بالىسى ياكى دادىسى بولۇشىدىن پاكتۇر .ﷲ ھەممىدىن
ئۇلۇغدۇر ،يۈكسەكتۇر ،بۈيۈكتۇر ،جااللەتلىكتۇر ۋە ئەزىزدۇر ،ﷲ تائاال تەنھادۇر ،ھەممە ئۇنىڭغا
موھتاجدۇر .ﷲ باال تاپقانمۇ ئەمەس ،تۇغۇلغانمۇ ئەمەس .ھېچكىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ.

*******
ﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
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ئىنسانالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ،قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا ئاپەت يۈز بەردى ،ﷲ
ئۇالرنى تەۋبە قىلسۇن دەپ قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ (جازاسىنى) ئۇالرغا تېتىتتى﴿( .﴾41ئى
مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى ،يەر يۈزىدە سەير قىلىڭالر ،ئۆتكەنكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولغانلىقىغا قاراڭالر (ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالرنىڭ جايلىرىغا قاراڭالركى ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار
قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولغان ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىيارلىرىنى خاراپ قىلىپ ،ئۇالرنى
ئىبرەت ئالغۇچىالر ئۈچۈن ئىبرەت قىلدى) ،ئۇالرنىڭ تولىسى مۇشرىك ئىدى﴿.﴾42

گۇناھالرنىڭ دۇنياغا تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ،زەھھاك ،سۇددى ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتتكى “قۇرۇقلۇق”

رۇم سۈرىسى

دېگەن سۆزدىن كەڭ كەتكەن سەھراالر“ ،دېڭىز” دېگەن سۆزدىن شەھەرلەر ۋە يېزا  -قىشالقالر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ئىكرىمەدىن قىلىنغان يەنە بىر رىۋايەتتە“ :دېڭىز” دېگەن
سۆزدىن دەريا ياقىلىرىدىكى شەھەرلەر ۋە يېزا  -قىشالقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېيىلدى .قالغان
تەپسىرشۇناسالر :بەلكى “قۇرۇقلۇق” بىزگە تونۇشلۇق بولغان قۇرۇقلۇق“ .دېڭىز” بىزگە تونۇشلۇق
بولغان دېڭىزدىن ئىبارەتتۇر -،دېدى.
زەيد ئىبنى رەفىي﴿ :ئاپەت يۈز بەردى﴾ دېگەنلىك ،قۇرۇقلۇققا يامغۇر ياغماسلىقى بىلەن
ئاچارچىلىق يۈز بېرىدۇ .دېڭىزنىڭ قاتناش قوراللىرى نىشاننى پەرق ئېتەلمەيدۇ -،دېدى .بۇ سۆزنى
ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلىپ ۋە سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا ئاپەت يۈز بەردى﴾ دېگەنلىك ،قۇرۇقلۇقنىڭ ئاپىتى ئادەم ئەۋالدىنىڭ
ئادەم ئۆلتۈرۈشىدۇر .دېڭىز ئاپىتى كېمىلەرنى بۇالپ كېتىشتۇر -،دېدى.
بىرىنچى سۆزگە (يەنى زەيد ئىبنى رەفئىنىڭ سۆزىگە) بىنائەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىنسانالرنىڭ
قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ،قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا ئاپەت يۈز بەردى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى

مۇنداق بولىدۇ :گۇناھ ـ مەسىيەتلەرنىڭ سەۋەبى بىلەن ئاشلىق ۋە مېۋە ـ چېۋىلەرنىڭ ھوسۇلى كېمىيىپ
كېتىدۇ .ئەبۇئالىيە مۇنداق دەيدۇ :يەر يۈزىدە كىم ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلسا ،ئۇ جەزمەن يەر يۈزىنى
بۇزىدۇ .چۈنكى ،زېمىن ۋە ئاسماننىڭ ياخشى بولۇپ تۇرۇشى تائەت ـ ئىبادەتكە باغلىقتۇر.
ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :زېمىندا ئىجرا قىلىنغان ھەد
(يەنى گۇناھكارالرغا يۈرگۈزىلىدىغان جازا) ئەھلى زېمىنغا  40كۈن (تاش) ياغقاندىن چوقۇم ياخشىدۇر».
بۇنىڭدىكى سەۋەب شۇكى ،ئەگەر جازا ئىجرا قىلىنسا ،كىشىلەر ياكى ئۇالرنىڭ تولىسى ۋە ياكى نۇرغۇن
كىشىلەر ھارام ئىشالرنى قىلىشتىن يانىدۇ .ئەگەر گۇناھ ـ مەسىيەتلەر تاشالنسا ،ئاسمان ـ زېمىندا
بەرىكەت بولۇشقا سەۋەب بولىدۇ.
شۇڭا (ئاخىر زاماندا) ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم چۈشكەن چاغدا ،بۇ پاك
شەرىئەت (ئىسالم) بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .شۇ ۋاقىتتا توڭگۇز ئۆلتۈرۈلىدۇ .كرېست بەلگىسى سۇندۇرۇلىدۇ.
جىزيە بىكار قىلىنىدۇ .پەقەت ئىسالم دىنىال قوبۇل قىلىنىدۇ ياكى ئۇنى قوبۇل قىلمىغانالرنىڭ بېشى
كېسىلىدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ﷲ دەججال ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى ،يەجۇجى ـ
مەجۇجىنى ھاالك قىلغان چاغدا ،زېمىنغا« :بەرىكىتىڭنى چىقار» دېيىلىدۇ .بىر تال ئانارنى بىر جامائە
يەيدۇ ۋە ئۇنىڭ شۆپۈكىنى ئۆزلىرىگە سايىۋەن قىلىدۇ .بىر تۆگىنىڭ سۈتى بىر جامائەتكە يېتىدۇ.
بۇ پەقەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىنى يۈرگۈزگەنلىكنىڭ بەرىكىتىدۇر .ھەر ۋاقىت يەر
يۈزىدە ئادالەت ئورنىتىلسا ،بەرىكەت ۋە ياخشىلىق كۆپ بولىدۇ .شۇڭا ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايەت قىلغان
بىر ھەدىسىدە مۇنداق بايان قىلىنغان« :گۇناھكار ئادەم ئۆلسە ،ئۇنىڭدىن بەندىلەر ،يۇرتالر ،دەل ـ
دەرەخلەر ۋە ھايۋاناتالرمۇ راھەتكە چىقىپ قالىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ئەبۇقەھزەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :زەيياد
ياكى ئىبنى زەييادنىڭ زامانىدا بىر ئادەم چوڭلۇقى ئۇرۇقچىالردەك بۇغداي بار بىر خالتىنى تېپىۋالدى.
بۇغدايالرغا« :بۇ ئادالەت بىلەن ئىش قىلىنىدىغان زاماننىڭ ھوسۇلىدۇر» دەپ يېزىلغان ئىدى.
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﴿ﷲ ئۇالرنى تەۋبە قىلسۇن دەپ قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ (جازاسىنى) ئۇالرغا تېتىتىدۇ﴾

يەنى ﷲ تەرىپىدىن ئۇالرغا قىلىنغان سىناق ۋە ئۇالرنىڭ يامان قىلمىشلىرىغا بولغان جازاسى بولسۇن
ئۈچۈن ۋە ئۇالرنىڭ گۇناھ ـ مەسىيەتلىرىدىن يېنىشى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى ماللىرىغا ،جانلىرىغا ۋە
زىرائەتلىرىگە يېتىدىغان زىيان بىلەن سىنايدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ (كۇفرىدىن ۋە
گۇناھتىن) قايتىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قاتتىقچىلىق ۋە كەڭچىلىك بىلەن سىنىدۇق﴾(((.

﴿(ئىمۇھەممەد!مۇشرىكالرغا)ئېيتقىنكى،يەريۈزىدەسەيرقىلىڭالر،ئۆتكەنكىلەرنىڭئاقىۋىتىنىڭ
قانداقبولغانلىقىغاقاراڭالر(ئۆزلىرىگەزۇلۇمقىلغانالرنىڭجايلىرىغاقاراڭالركى،ئۇالرنىڭپەيغەمبەرلەرنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولغان ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىيارلىرىنى خاراپ قىلىپ ،ئۇالرنى
ئىبرەتئالغۇچىالر ئۈچۈن ئىبرەتقىلدى) ئۇالرنىڭ تولىسى مۇشرىك ئىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى

ئىنكار قىلغانلىقلىرى ،بېرىلگەن نېمەتلەرگە تۇزكورلۇق قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا چۈشكەن ئازاب ـ
ئوقۇبەتكەقاراڭالر.

*******
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ
ﷲ تەرىپىدىن كېلىدىغان ،قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان كۈن (يەنى قىيامەت) كېلىشتىن ئىلگىرى
توغرا دىنغا يۈزلەنگىن ،بۇ كۈندە ئۇالر (نىڭ بىر پىرقىسى جەننەتكە ،بىر پىرقىسى جەھەننەمگە)
ئايرىلىدۇ﴿ .﴾43كىمكى كاپىر بولسا (دوزاختا ئەبەدىي قېلىپ) كۇفرىنىڭ جازاسىنى ئۆزى تارتىدۇ،
كىملەركى ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۆزلىرى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) جاي راستاليدۇ﴿ .﴾44ﷲ ئىمان ئېيتقان
ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى مەرھەمىتىدىن مۇكاپاتاليدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالرنى دوست
تۇتمايدۇ﴿.﴾45

قىيامەت كېلىشتىن ئىلگىرى توغرا دىنغا يۈزلىنىشكە بۇيرۇلغانلىقى
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ﷲ تائاال بەندىلىرىنى ئۆزىگە ئىتائەت قىلىپ توغرا دىنغا تېز يۈزلىنىشكە ،ياخشىلىقالرنى قىلىش
ئۈچۈن ئالدىراشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ تەرىپىدىن كېلىدىغان ،قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان
كۈن (قىيامەت) كېلىشتىن ئىلگىرى توغرا دىنغا يۈزلەنگىن﴾ يەنى ﷲ قىيامەت كۈنىنىڭ كېلىشىنى ئىرادە
قىلسا ،ھېچكىم ئۇنىڭغا قارشى تۇرالمايدۇ.
﴿بۇ كۈندە ئۇالر ئايرىلىدۇ﴾ يەنى پىرقە ـ پىرقىگە ئايرىلىدۇ .بىر پىرقە جەننەتتە ،يەنە بىر
پىرقە دوزاختا بولىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى كاپىر بولسا( ،دوزاختا ئەبەدىي قېلىپ)
كۇفرىنىڭ جازاسىنى ئۆزى تارتىدۇ .كىملەركى ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۆزلىرى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) جاي

((( ئەئراف سۈرىسى  168ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

رۇم سۈرىسى

راستاليدۇ .ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى مەرھەمىتىدىن مۇكاپاتاليدۇ﴾ يەنى ﷲ
ئۇالرنى بىر ياخشىلىققا ئون ھەسسىدىن  700ھەسسىگىچە ،بەلكى ،ﷲ خالىغان مىقداردا ،ئۇنىڭدىنمۇ
كۆپ بولغان ئارتۇق مۇكاپات بىلەن مۇكاپاتاليدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ شۇنداق
تۇرۇقلۇق ﷲ ئۇالرغا ئادىللىق قىلىدۇ ،زۇلۇم قىلمايدۇ.

*******
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى تېتىتىش 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﴿( .﴾46ئى مۇھەممەد!) شۈبھىسىزكى ،سەندىن ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى
قەۋمىگە (پەيغەمبەر قىلپ) ئەۋەتتۇق ،ئۇ پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا (ئۆزلىرىنىڭ راست پەيغەمبەرلىكلىرىنى
ئىسپاتاليدىغان) نۇرغۇن روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى (ئۇالر مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلىپ ئاسىيلىق
قىلدى) ،ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازالىدۇق ،مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى﴿.﴾47

شامالالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئاالمەتلىرىدىن ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرغا بەرگەن نېمەتلىرىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ رەھمىتى بولغان يامغۇر
يېغىشتىن بۇرۇن يامغۇرنىڭ ياغىدىغانلىقى بىلەن خۇش ـ خەۋەر بەرگۈچى شامالالرنى ئەۋەتىدۇ .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى تېتىتىش ئۈچۈن﴾ يەنى ﷲ يامغۇرنى
ياغدۇرىدۇ .ئاندىن يامغۇر بىلەن بەندىلەرگە ھاياتلىق بېغىشاليدۇ ۋە يۇرتالرنى كۆكەرتىدۇ.
﴿ئەمرى بويىچە كېمىلەرنى دېڭىزالردا ماڭدۇرۇش ئۈچۈن﴾ يەنى كېمىلەر دېڭىزدا پەقەت شامال
بىلەن ماڭىدۇ﴿ .ئۆزىنىڭ مەرھەمىتىدىن تىلىشىڭالر ئۈچۈن﴾ يەنى تىجارەتلەردە ،تۇرمۇش يوللىرىدا
رايوندىن رايونغا ،يۇرتتىن يۇرتقا قىلغان سەپەرلىرىڭالردا﴿ ،شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن﴾ يەنى سىلەرگە
بېرىلگەن سان ـ ساناقسىز ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا نېمەتلەر ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىسىلەر.
﴿(ئى مۇھەممەد!) شۈبھىسىزكى ،سەندىن ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى قەۋمىگە (پەيغەمبەر
قىلىپ) ئەۋەتتۇق ،ئۇ پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا (ئۆزلىرىنىڭ راست پەيغەمبەرلىكلىرىنى ئىسپاتاليدىغان)
نۇرغۇن روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى (ئۇالر مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلىپ ئاسىيلىق قىلدى) ،ئاسىيلىق
قىلغانالرنى جازالىدۇق﴾ بۇ ﷲ تائاال تەرىپىدىن بەندىسى ۋە ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا

بېرىلگەن تەسەللىدۇر ،چۈنكى ،ئۇنى ئۆز قەۋمىدىن ۋە باشقا ئىنسانالردىن نۇرغۇن كىشىلەر ئىنكار
قىلغان بولسىمۇ ،ئۇ ئىنكار قىلىنغان يالغۇز پەيغەمبەر ئەمەس ئىدى ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىلگىرىكى
پەيغەمبەرلەرمۇ ئۆز قەۋملىرىگە روشەن دەللىلەرنى ئېلىپ كەلگەن تۇرۇقلۇق ئىنكار قىلىنغان ئىدى .لېكىن
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ﷲ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانالرنى ۋە ئۇالرغا قارشى چىققانالرنى جازالىدى .مۆمىنلەرنى پەيغەمبەرلەر
بىلەن بىللە قۇتۇلدۇردى.
﴿مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى﴾ يەنى بۇ ھەقىقەتتۇر .كەرەملىك ﷲ ئىكرام
ۋە مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن ئۇنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
﴿پەرۋەردىگارىڭالر (بەندىلىرىگە) رەھمەت قىلىشنى (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن) ئۆز ئۈستىگە
ئالدى﴾(((.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﷲ شامالالرنى ئەۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ ،ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنى بويىچە تارقىتىدۇ،
(گاھى) ئۇنى تارقاق پارچىالرغا بۆلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن يامغۇرنىڭ بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى
كۆرىسەن ،ﷲ يامغۇرنى خالىغان بەندىلىرىنىڭ ئۈستىگە ياغدۇرغان چاغدا ،ئۇالر دەرھال خۇشال بولۇپ
كېتىدۇ﴿ .﴾48ھالبۇكى ،ئۇالر يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلىنىپ كەتكەن ئىدى﴿.﴾49
ﷲ نىڭ رەھمىتىنىڭ نەتىجىلىرىگە قارىغىنكى ،ئۇ زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن قانداق تىرىلدۈرىدۇ،
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾50
ئەگەر بىز (زىرائەتكە زىيانلىق) شامالنى ئەۋەتسەك ،ئۇالر (شامالنىڭ تەسىرىدىن) زىرائەتنىڭ سارغىيىپ
كەتكەنلىكىنى كۆرسە ،شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر (ﷲ نىڭ ئىلگىرىكى نېمەتلىرىگە) كۇفرىلىق
قىلىدۇ﴿.﴾51

زېمىننى تىرىلدۈرۈشنىڭ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى
ئىكەنلىكى
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ﷲ تائاال يامغۇر ياغدۇرىدىغان بۇلۇتنى قانداق يارىتىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ شامالالرنى ئەۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ﴾ بىر قانچە كىشىلەرنىڭ بايان قىلغىنىدەك ،غالىب ۋە
بۈيۈك ﷲ بۇلۇتنى دېڭىز يۈزىدىن ياكى ئۆزى خالىغان ئورۇندىن قوزغايدۇ.
﴿ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنى بويىچە تارقىتىدۇ﴾ يەنى ئۇ بۇلۇتنى ئۇزارتىپ ،كۆپەيتىپ،
ئاۋۇتىدۇ ،چېچىالڭغۇ بۇلۇتنى ئاۋۇتۇپ ،سەن ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرۈپ تۇرغان قالقاندەك بۇلۇتنى پەيدا
قىلىدۇ ،ئاندىن ئۇنى تارقىتىدۇ .تاكى ئۇ ئۇپۇق ئەتراپىنى قاپاليدۇ .سۇ بىلەن توشقۇزۇلغان ئېغىر بۇلۇت
((( ئەنئام سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

رۇم سۈرىسى

بەزىدە دېڭىز تەرەپتىن كېلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتى (يەنى يامغۇر) مەيدانغا كېلىش ئالدىدا
ﷲ بېشارەتچى قىلىپ شامالالرنى ئەۋەتىدۇ .شامالالر ئېغىر بۇلۇتالرنى كۆتۈرگەن چاغدا ئۇالرنى ئۆلۈك
(يەنى قاغجىراپ ياتقان گىياسىز) جايالرغا سۈرىمىز .ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلۈك ـ تۈرلۈك مېۋىلەرنى
چىقىرىمىز ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن (زېمىندىن مېۋىلەرنى چىقارغاندەك ،قىيامەتتە) ئۆلۈكلەرنى
قەبرىلىرىدىنچىقىرىمىز﴾(((.
﴿ﷲ شامالالرنى ئەۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ ،ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنى بويىچە تارقىتىدۇ
(گاھى) ئۇنى تارقاق پارچىالرغا بۆلىدۇ﴾ زەھھاك :ﷲ ئۇنى قاتمۇقات بۇلۇتقا ئايالندۇرىدۇ -،دېدى.

باشقىالر :ﷲ ئۇنى سۈيى كۆپ قارا بۇلۇتقا ئايالندۇرىدۇ .سەن ئۇنى سۈيى مول ،ئېغىر ،يەر يۈزىگە
يېقىن ھالەتتە كۆرىسەن -،دېدى.

﴿شۇنىڭبىلەنيامغۇرنىڭبۇلۇتنىڭئارىسىدىنچۈشۈۋاتقانلىقىنىكۆرىسەن﴾يەنىيامغۇرنىڭئەنە
شۇ بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن تامچىالپ چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴿ .ﷲ يامغۇرنى خالىغان بەندىلىرىنىڭ
ئۈستىگە ياغدۇرغان چاغدا ،ئۇالر دەرھال خۇشال بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ يامغۇرغا ئېھتىياجى
بولغانلىقتىن ،يامغۇرنىڭ يېتىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە يېغىشى بىلەن خۇشال بولۇپ كېتىدۇ.
﴿ھالبۇكى ،ئۇالر يامغۇر  -يېغىشتىن بۇرۇن ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلىنىپ كەتكەن ئىدى﴾ ئايەتنىڭ
مەنىسى :بۇ يامغۇر ئۈستىگە ياغقان ئەنە شۇ قەۋم بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆزلىرىگە يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن
ئۈمىدسىزلىنىپ ،قاتتىق قۇرغاقچىلىقتا قالغان ئىدى .يامغۇر ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قاتتىق ئېھتىياجلىق
چاغدا ياغدى .بۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا كاتتا خۇشاللىق بولدى .بۇ خۇشاللىقنىڭ سەۋەبى :ئۇالر يامغۇر
يېغىشتىن ئىلگىرى ھەقىقەتەن يامغۇرغا ئېھتىياجلىق ئىدى .ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇالرغا ئۇزۇن ۋاقىتقىچە
يامغۇر ياغمىدى .ئۇالر يامغۇرنى كۈتتى .لېكىن ،يامغۇر كېچىكتى .ئاندىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتتى .ئۇالر
يامغۇرنىڭ يېغىشىنى يەنە كۈتتى .يامغۇر يەنە ياغمىدى .ئاندىن ئۇالر يامغۇردىن ئۈمىدىنى ئۈزگەن
چاغدا ،يامغۇر ئۇالرنىڭ ئۈستىگە تۇيۇقسىزال يېغىپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ چۆلدەرەپ قاقاس
بولۇپ كەتكەن يەرلىرى بىردىنال جانلىنىپ كۆپۈشۈپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ ئۇالرغا تۈرلۈك
چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بەردى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتىنىڭ نەتىجىلىرىگە قارىغىنكى﴾ يەنى يامغۇرغا
قارىغىنكى﴿ ،ئۇ زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن قانداق تىرىلدۈرىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ زېمىننى تىرىلدۈرگەنلىكى
بىلەن ئۆلگەندىن كېيىن پارچە ـ پارچە بولۇپ تىتىلىپ كەتكەن جەسەتلەرنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا
ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرگۈچىدۇر﴾ يەنى
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،زېمىننى تىرىلدۈرگەن زات ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر﴿ .ﷲ
ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾.
﴿ئەگەر بىز (زىرائەتكە زىيانلىق) شامالنى ئەۋەتسەك ،ئۇالر (شامالنىڭ تەسىرىدىن) زىرائەتنىڭ
سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسە ،شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر (ﷲ نىڭ ئىلگىرىكى نېمەتلىرىگە) كۇفرىلىق
قىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر تېرىغان ،ئۆسۈپ  -يېتىلىپ ،ياشىرىپ ،ئۆز غولى
((( ئەئراف سۈرىسى  57ـ ئايەت.
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بىلەن ئۆرە تۇرغان زىرائەتكە قۇرۇتۇپ تاشلىغۇچى شامالنى ئەۋەتسەك ،ئاندىن ئۇالر ئۇ زىرائەتنىڭ
شامالىنىڭ تەسىرى بىلەن سارغىيىۋاتقانلىقىنى ،قۇرۇشقا باشالۋاتقانلىقىنى كۆرسە ،بۇ ھالدا ئۇالر ئۆزلىرىگە
ئىلگىرى بېرىلگەن نېمەتلەرگە ھەقىقەتەن كۇپۇرلۇق قىلىپ تانىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر تېرىغان زىرائەتنى دەپ بېقىڭالرچۇ؟ ئۇنى سىلەر
ئۈندۈردىڭالرمۇ ياكى بىز ئۈندۈرۈپ (دان چىقىدىغان زىرائەت قىلىپ ئۆستۈردۇقمۇ) ئەگەر بىز خالىساق
ئەلۋەتتە ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكە ئايالندۇراتتۇق ـ دە ،سىلەر ئەجەبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر .سىلەر:
«بىز ھەقىقەتەن (ئەمگەك بىلەن ئۇرۇقنى) زىيان تارتتۇق .بەلكى بىز (رىزىقتىن) مەھرۇم قالدۇق»
(دەيتتىڭالر)﴾(((.

*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
شۈبھىسىزكى ،سەن ئۆلۈكلەرگە (سۆزۈڭنى) ئاڭلىتالمايسەن ،ئارقىسىغا قاراپ يۈز ئۆرۈگەن
گاسالرغىمۇ چاقىرىقىڭنى ئاڭلىتالمايسەن﴿ .﴾52كورالرنىمۇ گۇمراھلىقتىن قۇتقۇزۇپ توغرا يولغا
سااللمايسەن ،سەن پەقەت بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىشىنىدىغانالرغىال (سۆزۈڭنى) ئاڭلىتااليسەن ،ئۇالر
مۇسۇلمانالردۇر﴿.﴾53

كاپىرالرنىڭ ئۆلۈككە ،گاسقا ۋە قارغۇغا ئوخشايدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :خۇددى قەبرىلەردىكى ئۆلۈكلەرگە سۆزۈڭنى ئاڭلىتىش سېنىڭ قولۇڭدىن
كەلمىگىنىدەك ،ھەقنى ئاڭالشتىن قۇالقلىرى گاس بولغان كىشىلەرگىمۇ سۆزۈڭنى يەتكۈزەلمەيسەن.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر سەندىن يۈز ئۆرىدۇ .شۇنداقال ھەقنى كۆرۈشكە كورلۇق قىلغان ئادەملەرنى
توغرا يولغا باشالشقا ۋە ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدىن قايتۇرۇشقا قادىر بواللمايسەن .بەلكى ئۇنداق قىلىش
ﷲ تائاالغا مەنسۇبتۇر.
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ﷲ خالىسىال ھەقىقەتەن ئۆز قۇدرىتى بىلەن تىرىكلەرنىڭ ئاۋازلىرىنى ئۆلۈكلەرگە ئاڭلىتىدۇ.
خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالدىن باشقا بىرمۇ
ئادەمنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئىش ئەمەس .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن پەقەت بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزگەئىشىنىدىغانالرغىال(سۆزۈڭنى)ئاڭلىتااليسەن،ئۇالرمۇسۇلمانالردۇر﴾يەنىئۇالرﷲتائاالغا
بويسۇنغۇچىالردۇر .دەۋەتنى قوبۇل قىلغۇچىالردۇر .ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر .ئەنە
شۇالر ھەقنى ئاڭاليدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ .بۇ مۆمىنلەرنىڭ ئەھۋالىدۇر .يۇقىرىسىدىكى كاپىرالرنىڭ
مىسالىدۇر.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  67 - 63ـ ئايەتكىچە.

رۇم سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :سۆزۈڭگە) ھەقىقىي قۇالق سالىدىغانالر (سېنىڭ دەۋىتىڭنى)
قوبۇل قىلىدۇ (سۆزۈڭگە قۇالق سالمىغانالر ئۆلۈكلەرنىڭ ئورنىدا) ئۆلۈكلەرنى ﷲ تىرىلدۈرىدۇ .ئاندىن
ئۇالر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴾(((.
مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا﴿ :شۈبھسىزكى ،سەن ئۆلۈكلەرگە (سۆزۈڭنى)
ئاڭلىتالمايسەن﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەرنىڭ خاتا چۈشەنچىسىنى توغرىالش ئۈچۈن

دەلىل قىلغان ئىدى .ۋەقە مۇنداق بولغان :بەدرى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلگەن مۇشرىكالر ئۈچ كۈندىن كېيىن
بەدرى قۇدۇقىغا تاشالنغاندا ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆلۈكلەرگە تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت بىلەن خىتاب قىلغانلىقىنى ،ئۆمەرنىڭ ئۇنىڭغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۆلۈپ تاپقا ئايلىنىپ كەتكەن قەۋمگە خىتاب قىالمسەن؟ -دەپ سورىغانلىقىنى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر مېنىڭ دەۋاتقان
سۆزۈمنى سىلەردىن ياخشىراق ئاڭاليدۇ .لېكىن ئۇالر جاۋاب قايتۇرالمايدۇ» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان
ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇ ھەدىسنى چۈشەندۈرۈپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلدى« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ھازىر مېنىڭ ئۇالرغا يەتكۈزگەن
سۆزۈمنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىدۇ».
قەتادە :ﷲ ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاپا ـ تەنە ،ماالمەت ۋە لەنەت قىلىش يۈزىسىدىن
قىلغان سۆزىنى ئۇالرنىڭ ئاڭلىشى ئۈچۈن تىرىلدۈرىدۇ -،دېدى.

*******
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﷲ سىلەرنى ئاجىز ياراتتى ،ئاندىن سىلەرنى ئاجىزلىقتىن كۈچلۈك قىلدى ،ئاندىن (سىلەرنى)
كۈچلۈكلۈكتىن ئاجىز قىلدى ۋە (سىلەرگە) قېرىلىقنى يەتكۈزدى ،ﷲ نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ،
ئۇ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىگە قادىردۇر﴿.﴾54

ئىنساننىڭ يارىتىلىش ۋە ياشاش باسقۇچلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنساننىڭ باسقۇچتىن باسقۇچقا يۆتكىلىپ ،بىر قانچە باسقۇچالردا
يارىتىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئىنسان ئەسلى تۇپراقتىن يارىتىلدى .ئاندىن ئابى مەنىيدىن ،ئاندىن
لەختە قاندىن ،ئاندىن بىر پارچە گۆشتىن يارىتىلدى .ئاندىن ئۇ سۆڭەككە ئايلىنىدۇ .ئاندىن سۆڭەككە
گۆش قوندۇرۇلىدۇ .ئۇنىڭغا جان كىرگۈزىلىدۇ .ئاندىن ئانىسىنىڭ قورسىقىدىن زەئىپ ،ئاجىز ۋە كۈچسىز
((( ئەنئام سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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ھالەتتە تۇغۇلىدۇ .ئاندىن ئاستا ـ ئاستا ئۆسۈپ ،كىچىك بالىغا ئايلىنىدۇ .ئاندىن ئۆسمۈرگە ،ئاندىن
قىرانىغا يەتكەن يىگىتكە ئايلىنىدۇ .بۇ ئۇنىڭ ئاجىزلىقتىن كېيىن كۈچ ـ قۇۋۋەتكە تولغان ۋاقتىدۇر.
ئاندىن كۈچى ئازالشقا باشالپ ،ئوتتۇرا ياشلىق ھالىتىگە كېلىدۇ ،ئاندىن قېرىيدۇ .بۇ ئۇنىڭ
كۈچ ـ قۇۋۋەتكە تولغاندىن كېيىن ئاجىزلىغان ۋاقتىدۇر .بۇ ۋاقىتتا ئىرادە ،ھەرىكەت ۋە كۈچ
ئاجىزاليدۇ ،چاچ ئاقىرىدۇ ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سۈپەتلەر ئۆزگىرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن سىلەرنى كۈچلۈكتىن ئاجىز قىلدى ۋە سىلەرگە قېرىلىقنى يەتكۈزدى .ﷲ
نېمىنى خالىسا ،شۇنى يارىتىدۇ﴾ يەنى نېمىنى خالىسا ،شۇنى قىلىدۇ .بەندىلىرىگە نېمىنى ئىرادە
قىلسا ،شۇ بويىچە ئىش قىلىدۇ﴿ .ئۇ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .ھەممىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
قىيامەت قايىم بولغان كۈندە مۇشرىكالر (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا ۋاقىت تۇرغانلىقىغا قەسەم قىلىدۇ،
ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدىمۇ مۇشۇنداق يالغانچىلىق قىالتتى﴿ .﴾55ئىلمى بار ،ئىمانى بار ئادەملەر
ئېيتتى« :سىلەر ﷲ نىڭ تەقدىرى بويىچە (دۇنيادا ۋە قەبرىلەردە) قىيامەت كۈنىگىچە قالدىڭالر ،مانا
بۇ ،قىيامەت كۈنىدۇر ،لېكىن سىلەر بىلمەيتتىڭالر (يەنى قىيامەتنىڭ ھەقلىقىغا ئىشەنمەيتتىڭالر)﴿.﴾56
بۇ كۈندە زالىمالرنىڭ (ئېيتقان) ئۆزرىسىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ ،ئۇالردىن ئۇالرنىڭ (تەۋبە قىلىشى يا
ئىتائەت قىلىشى بىلەن) ﷲ نى رازى قىلىشمۇ تەلەپ قىلىنمايدۇ﴿.﴾57

كاپىرالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نادانلىق قىلىشى
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ﷲ بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى دۆتلۈكىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر دۇنيادا بۇتالرغا
چوقۇنۇشتەك رەزىل قىلمىشالرنى قىلدى .ئاخىرەتتە ئۇالر ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ دۆتلۈك قىلىدۇ .مەسىلەن،
ئۇالر :دۇنيادا پەقەت ئازغىنا (بىر سائەتال) تۇردۇق دەپ ،ﷲ تائاالغا قەسەم ئىچىدۇ .ئۇالرنىڭ بۇنداق
دېيىشتىكى مەقسىتى ئۆزلىرىگە قارشى پاكىت تۇرغۇزۇلماسلىقى ئۈچۈندۇر .لېكىن ئۇالرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا
مۆھلەتبېرىلمەيدۇ.
﴿ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدىمۇ مۇشۇنداق يالغانچىلىق قىالتتى .ئىلمى بار ،ئىمانى بار ئادەملەر
ئېيتتى« :سىلەر ﷲ نىڭ تەقدىرى بويىچە (دۇنيادا ۋە قەبرىلەردە) قىيامەت كۈنىگىچە قالدىڭالر»﴾ يەنى

مۆمىن ئالىمالر خۇددى دۇنيادا ئۇالرغا قارشى پاكىت تۇرغۇزغاندەك ،قىيامەتتىمۇ (ئۇالر :دۇنيادا پەقەت
ئازغىنا ۋاقىت تۇردۇق دەپ ،قەسەم قىلغان چاغدا) ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ﷲ نىڭ تەقدىرى
بويىچە (دۇنيادا ۋە قەبرىلەردە) قىيامەت كۈنىگىچە قالدىڭالر﴾ يەنى ﷲ بەلگىلىگەن ئەمەللىرىڭالرنىڭ
تەقدىرى بويىچە ،سىلەر يارىتىلغان كۈندىن تارتىپ قەبرىلىرىڭالردىن چىقىرىلغان كۈنگە قەدەر دۇنيادا

رۇم سۈرىسى

تۇردۇڭالر﴿لېكىنسىلەربىلمەيتتىڭالر(يەنىقىيامەتنىڭھەقلىقىغائىشەنمەيتتىڭالر)﴾.
﴿بۇ كۈندە﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە ﴿زالىمالرنىڭ (ئېيتقان) ئۆزرىسىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ يامان قىلمىشلىرى ئۈچۈن ئېيتقان ئۆزرىلىرى (ئۇالرغا) پايدىسىزدۇر﴿ .ئۇالردىن ئۇالرنىڭ ﷲ
نى رازى قىلىشىمۇ تەلەپ قىلىنمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ تەۋبە قىلىپ ۋە ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىپ ،ﷲ
تائاالنى رازى قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالر دۇنياغىمۇ قايتۇرۇلمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر
ئۇالر (ﷲ دىن) رازىلىق تىلىسە ،ھەرگىز رازىلىققا ئېرىشەلمەيدۇ﴾(((.

*******
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بۇ قۇرئاندا كىشىلەرگە تۈرلۈك مىسالالرنى بايان قىلدۇق ،ئەگەر سەن ئۇالرغا
(قۇرئان ئايەتلىرىدىن) بىرەر ئايەتنى كەلتۈرسەڭ ،كاپىرالر (دىللىرى قەساۋەتلىشىپ كەتكەنلىكتىن)
چوقۇم ئېيتىدۇكى« ،سىلەر پەقەت يالغانچىالر سىلەر»﴿( .﴾58ﷲ نىڭ بىرلىكىنى) بىلمەيدىغان
(كۇففار)الرنىڭدىللىرىنىمۇشۇنداقپېچەتلەيمىز﴿(.﴾59ئىمۇھەممەد!)(مۇشرىكالرنىڭئەزىيەتلىرىگە)
سەۋر قىلغىن ،ﷲ نىڭ (ساڭا نۇسرەت ئاتا قىلىش ۋە دىنىڭنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىش) ۋەدىسى
ھەقىقەتەن ھەقتۇر( ،ئاخىرەتكە) ئىشەنمەيدىغانالر سېنى دىققەت قىلىپ قويمىسۇن﴿.﴾60

قۇرئاندا مىسالالرنىڭ كەلتۈرۈلگەنلىكى ،كاپىرالرنىڭ بۇ مىسالالردىن
ئىبرەت ئالمايدىغانلىقى
﴿شەكـشۈبھىسىزكى،بۇقۇرئانداكىشىلەرگەتۈرلۈكمىسالالرنىبايانقىلدۇق﴾يەنىشۈبھىسىزكى،
بىز قۇرئاندا ئۇالرغا ھەقنى بايان قىلدۇق ۋە ئۇنى روشەنلەشتۈرۈپ بەردۇق .ئۇالرغا ھەقىقەت ئايدىڭالشسۇن
ۋە ئۇالر ئۇنىڭغا ئەگەشسۇن دەپ ،تۈرلۈك مىسالالرنى كەلتۈردۇق.
﴿ئەگەر سەن ئۇالرغا (ئۇالرغا ئايەتلىرىدىن) بىرەر ئايەتنى كەلتۈرسەڭ ،كاپىرالر چوقۇم ئېيتىدۇكى:
«سىلەر پەقەت يالغانچىالر سىلەر»﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر قانداقلىكى مۆجىزىنى كۆرسە ،ئۇ مۆجىزە مەيلى

ئۇالرنىڭ تەلىپى بويىچە بولسۇن ياكى باشقا بىر مۆجىزە بولسۇن ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ ،ئۇنى سېھىر
ۋە يالغان دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ .ئۇالر ئاينىڭ يېرىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان مۆجىزىلەر ھەققىدىمۇ شۇ
سۆزلەرنى قىلغان .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە
تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى
كۆرمىگىچە(ئىمانئېيتمايدۇ)﴾(((.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.
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﴿(ﷲ نىڭ بىرلىكىنى) بىلمەيدىغان (كۇففار) الرنىڭ دىللىرىنى مۇشۇنداق پېچەتلەيمىز( .ئى
مۇھەممەد!) (مۇشرىكالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە) سەۋر قىلغىن ،ﷲ نىڭ (ساڭا نۇسرەت ئاتا قىلىش ۋە دىنىڭنى
ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىش) ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئۇالرنىڭ مۇخالىپەتچىلىك

قىلغانلىقىغا ۋە ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقىغا سەۋر قىلغىن ،ﷲ تائاال چوقۇم مۇشرىكالرغا قارشى ساڭا
ياردەم بېرىش ،ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكەنلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشى ئاقىۋەت بېرىش ھەققىدە ساڭا
بەرگەن ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.
﴿(ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالر سېنى دىققەت قىلىپ قويمىسۇن﴾ يەنى ﷲ سېنى ئەۋەتكەن نەرسە
ئۈستىدە چىڭ تۇرغىن ،ئۇ ھەقتۇر .ئۇنىڭدا شەك يوقتۇر .ئۇنىڭدىن بۇرۇلۇپ كەتمىگىن .ئۇنىڭدىن
باشقا نەرسىدە ئەگىشىشكە تېگىشلىك ھىدايەت يولى بولمايدۇ ،بەلكى ھەقنىڭ ھەممىسى قۇرئانغا
ئىخچامالنغاندۇر.

رۇم سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇنى بامدات نامىزىدا ئوقۇشنىڭ ياخشى
ئىكەنلىكى
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنىڭ بىرىدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەر بىلەن بامدات نامىزىنى ئوقۇدى .نامازدا رۇم سۈرىسىنى ئوقۇپ،
قىرائەتتە سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ قالدى ـ دە ،ئاندىن مۇنداق دېدى« :بەزى كىشىلەرنىڭ تاھارەتنى
ياخشى ئالماي ،بىز بىلەن ناماز ئوقۇغانلىقى سەۋەبىدىن بىز قىرائەتتە ئېلىشىپ كېتىمىز .سىلەردىن
كىمكى بىز بىلەن ناماز ئوقۇسا ،تاھارەتنى ياخشى ئالسۇن» .بۇ ھەدىستە ئاجايىپ سىر ،ھەيران
قاالرلىق خەۋەر باردۇر .ئۇ بولسىمۇ ،ئىقتىدا قىلغان كىشىلەرنىڭ تاھارىتىدىكى نۇقساننىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا تەسىر قىلىشىدۇر .بۇ ئىش ئىمامغا ئىقتىدا قىلغۇچىالرنىڭ نامىزىنىڭ ئىمامنىڭ نامىزى
بىلەن ئاالقىدار ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،رۇم سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ تائاالغا
خاستۇر!
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لوقمان سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 34 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯ
ناھايىتى شەپقەت ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ئەلىف ،الم ،مىم﴿ .﴾1بۇ ،ھېكمەتلىك كىتابنىڭ ئايەتلىرىدۇر﴿( .﴾2ئۇ) (تەئدىل ئەركان
بىلەن) ناماز ئوقۇيدىغان( ،ﷲنىڭ رەزاسىنى تىلەش يۈزىسىدىن كۆڭۈل ئازادىلىكى بىلەن) زاكات
بېرىدىغان ۋە ئاخىرەتكە جەزمەن ئىشىنىدىغان ياخشى ئىش قىلغۇچى كىشىلەرگە ھىدايەتتۇر ۋە
رەھمەتتۇر﴿ .﴾4 - 3ئاشۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر) پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا
يولىدا بولغۇچىالردۇر ،ئەنە شۇالر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿.﴾5
بۇسۈرىنىڭبېشىدىكىئۈزۈپئوقۇلىدىغانئېلىپبەھەرپلىرىگەمۇناسىۋتلىكسۆزلەرئومۇمەن
قىلىپ بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلەندى .ﷲ پاك ۋە يۈكسەكتۇر .ﷲ بۇ قۇرئاننى ياخشى
ئىش قىلغۇچىالرغا ھىدايەت ،كۆڭۈللىرىگە شىپا ۋە رەھمەت بېغىشلىغۇچى قىلىپ نازىل قىلدى.
ئۇالر شەرىئەتكە ئەگىشىشتە ياخشى ئەمەل قىلىدۇ .پەرز نامازنى تەئدىل ئەركانلىرى بىلەن ،ئۆز
ۋاقتىدا ئوقۇيدۇ .پەرز نامازغا ئەگەشتۈرۈپ سۈننەت نامازالرنى ۋە باشقا نەفلە نامازالرنى ئادا قىلىدۇ.
ئۈستىلىرىگە پەرز بولغان زاكاتنى زاكات ئېلىشقا تېگىشلىك كىشىلەرگە بېرىدۇ .خىش ـ ئەقرىباالرغا
سىلە ـ رەھىم قىلىدۇ .ئاخىرەت يۇرتىدىكى مۇكاپات ۋە جازاغا ئىشىنىدۇ.
بۇ ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنىڭ ساۋابىنى ﷲ تائاالدىن كۈتىدۇ .ئەمەلىنى رىيا ئۈچۈن قىلمايدۇ.
ياخشى ئەمەلىنىڭ بەدىلىگە كىشىلەردىن مۇكاپات ۋە رەھمەت تەلەپ قىلمايدۇ .كىم بۇنىڭغا
مۇشۇنداق ئەمەل قىاللىسا ،ئۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىدە كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلەردىن

بولغان بولىدۇ﴿ :ئەنە ئاشۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر) پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولدا
بولغۇچىالردۇر﴾ يەنى توغرا ،تەپسىلىي بايان قىلىنغان ،روشەن يولىنىڭ ئۈستىدە بولغۇچىالردۇر﴿ .ئەنە
ئاشۇالر﴾ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﴿مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾.

*******
ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕ
بەزىكىشىلەربىلىمسىزلىكتىن(،كىشىلەرنى)ﷲنىڭيولىدىنئازدۇرۇشئۈچۈنبىھۇدەگەپلەرنى
سېتىۋالىدۇ ۋە ﷲنىڭ يولىنى مەسخىرە قىلىدۇ ،ئەنە شۇالر خور قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾6
ئەگەر ئۇنىڭغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز (يەنى قۇرئان ئايەتلىرى) ئوقۇپ بېرىلسە ،گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك،
ئىككى قۇلىقى ئېغىرلىشىپ قالغاندەك (ﷲنىڭ ئايەتلىرىگە قۇالق سېلىشتىن) تەكەببۇرلۇق بىلەن يۈز
ئۆرۈيدۇ( ،ئى مۇھەممەد!) ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴿.﴾7

بەتبەخت كىشىلەرنىڭ بىھۇدە گەپلەر بىلەن ھەپىلىشىدىغانلىقى ۋە اﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈيدىغانلىقى
ﷲ يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە بەختلىك كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ ئۆتتى .ئۇالر ﷲ
نىڭ كىتابى بىلەن ھىدايەت تاپقان ،ئۇنى ئاڭالپ مەنپەئەت ئالغان كىشىلەردۇر .ﷲ بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىل قىلدى( .پاساھەتتە،
باالغەتتە) ئۇنىڭ بەزىسى ـ بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ( .ۋەز ـ نەسىھەتلەر ،ئەھكامالر ،قىسسىلەر
ئۇنىڭدا) تەكرارلىنىدۇ( ،قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرىدە تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) پەرۋەردىگارىدىن
قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى تىتىرەيدۇ .ئاندىن ﷲ نىڭ زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲ نىڭ
رەھمىتى ،مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى
يۇمشاپ (ئارام تاپىدۇ)﴾(((.
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بەختلىك كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىدىن كېيىن ،بەتبەخت كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدى.
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭ بىلەن مەنپەئەت ئېلىشتىن يۈز ئۆرۈيدۇ .مۇزىكا ۋە
كۆڭۈل ئېچىش ئەسۋابلىرى بىلەن ئورۇندالغان ناخشا ،ئۇسسۇل ،نەغمە ـ ناۋاالرنى ئاڭالشقا بېرىلىپ
كېتىدۇ.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بەزى كىشىلەر بىلىمسىزلىكتىن كىشىلەرنى ﷲ
نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن بىھۇدە گەپلەرنى سېتىۋالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن
((( زۇمەر سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

لوقمان سۈرىسى

قەسەمكى ،بۇنىڭدىن ناخشا ـ مۇزىكىالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى.
قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ئادەم بىھۇدە
گەپلەرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن پۇل خەجلىمەسلىكى مۇمكىن ،لېكىن بىرەر ئادەمنىڭ ئۆز خاھىشى بويىچە
گۇمراھلىقنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۇنىڭ بىھۇدە گەپلەرنى سېتىۋالغانلىقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئۇ ھەق
سۆزنى قويۇپ باتىل سۆزنى ،پايدىلىق نەرسىنى قويۇپ زىيانلىق نەرسىنى تالاليدۇ.
بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىھۇدە گەپلەرنى سېتىۋالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدىن
ناخشىچى قىزالرنى سېتىۋېلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى
ئاڭالشتىن ،ﷲ تائاالنىڭ يولىغا ئەگىشىشتىن توسىدىغان ھەرقانداق سۆز بىھۇدە سۆز ھېسابلىنىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن﴾ يەنى بۇنى قىلغۇچىالر پەقەت ئىسالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا
دۈشمەنلىك قىلىش ئۈچۈن قىلىدۇ﴿ .ﷲ نىڭ يولىنى مەسخىرە قىلىدۇ﴾ مۇجاھىد :ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
يولىنى مەسخىرە قىلىدىغان يول قىلىۋالىدۇ -،دېدى.
﴿ئەنە شۇالر خور قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ۋە ﷲ
تائاالنىڭ يولىنى خورلىغىنىدەك ،ئۇالرمۇ قىيامەت كۈنى مەڭگۈلۈك داۋام قىلىدىغان ئازابتا خورلىنىدۇ.
﴿ئەگەر ئۇنىڭغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز (يەنى قۇرئان ئايەتلىرى) ئوقۇپ بېرىلسە ،گويا ئۇنى
ئاڭلىمىغاندەك،ئىككىقۇلىقىئېغىرلىشىپقالغاندەك(ﷲنىڭئايەتلىرىگەقۇالقسېلىشتىن)تەكەببۇرلۇق
بىلەن يۈز ئۆرۈيدۇ﴾ يەنى بىھۇدە گەپلەرگە ،ئويۇن ـ تاماشاغا ،كۆڭۈل ئېچىشقا بېرىلىپ كەتكۈچى بۇ

ئادەمگە قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئوقۇپ بېرىلسە ،گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ،
ئارقىنى قىلىدۇ .پاڭ بولىۋالىدۇ .ۋاھالەنكى ئۇ پاڭ ئەمەس .چۈنكى ،ئۇ ئۇنى ئاڭالشتىن بىئارام بولىدۇ،
ئۇنىڭدىن پايدىالنمايدۇ .ئۇنىڭغا موھتاجمۇ بولمايدۇ(﴿ .ئى مۇھەممەد!) ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلەن
خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ يەنى ئۇ دۇنيادا ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ،ئايەتلىرىنى ئاڭالشتىن ئازابالنغاندەك،
قىيامەت كۈنىمۇ شۇ قاتتىق ئازاب بىلەن ئازابلىنىدۇ.

*******
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ
شۈبھىسىزكى ،ئىمان ئېيتقانالر ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر نازۇنېمەتلىك جەننەتلەرگە
كىرىدۇ﴿ .﴾8ئۇ جەننەتلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ .بۇ ﷲنىڭ راست ۋەدىسىدۇر (ﷲ ۋەدىسىگە
خىالپلىق قىلمايدۇ) ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾9

مۆمىنلەرنىڭ ياخشى ئاقىۋەتكە ئېرىشىدىغانلىقى
بۇ ئايەتتە بەختلىك ،ياخشى كىشىلەرنىڭ ئاخىرەت يۇرتىدىكى ئورنى بايان قىلىنىدۇ .ئۇالر ﷲ
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تائاالغا ئىمان ئېيتقان ،پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلغان ،ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىگە مۇۋاپىق ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغان ئادەملەردۇر .ئۇالر ﴿نازۇنېمەتلىك جەننەتلەرگە كىرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتلەرنىڭ
تۈرلۈك لەززەتلىرىدىن ،ھۇزۇر بېغىشاليدىغان يېمەك ـ ئىچمەك ،كىيىم ـ كېچەك ،تۇرالغۇ جايالردىن،
مىنىدىغان ۋە چىقىدىغان قاتناش قوراللىرىدىن ،ئايالالردىن ،نېمەتلەردىن ۋە بىرەر كىشىنىڭ دىلىغا
كېچىپ باقمىغان نەرسىلەرنى ئاڭالشتىن ھۇزۇرلىنىدۇ .ئۇالر بۇ نېمەتلەر ئىچىدە مەڭگۈ قالىدۇ .ئۇنى
تاشالپ كېتىشنى ۋە ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشنى مەڭگۈ خالىمايدۇ.
﴿بۇ ﷲ نىڭ راست ۋەدىسىدۇر﴾ يەنى بۇ ۋەدە چوقۇم ئىشقا ئاشىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ﷲ نىڭ
ۋەدىسىدۇر .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ ناھايىتى مەرھەمەتلىكتۇر ،كۆپ ئېھسان
قىلغۇچىدۇر .ﷲ نېمىنى خالىسا شۇنى قىلغۇچىدۇر ،ھەر نەرسىگە قادىردۇر.
﴿ﷲ غالىبتۇر﴾ ﷲ ھەر نەرسە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ .ھەر نەرسە ﷲ تائاالغا ئىتائەت
قىلىدۇ .سۆزلىرىدە ۋە ئىشلىرىدا ﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ،ﷲ قۇرئاننى مۆمىنلەر ئۈچۈن
ھىدايەت يولىنى كۆرسەتكۈچى قىلدى.
﴿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
ھەقنىقوبۇلقىلماسلىقتائىمانغايىراقتىنچاقىرىلغان،مۇساپىنىڭيىراقلىقىدىنچاقىرىقنىئاڭلىمىغان
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)﴾

*******
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
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ﷲ ئاسمانالرنى تۈۋرۈكسىز ياراتتىكى ،سىلەر ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسىلەر ،يەر تەۋرەپ سىلەرنى
خاتىرجەمسىز قىلمىسۇن دەپ ،يەردە تاغالرنى ئورناتتى ،زېمىندا تۈرلۈك جاندارالرنى تاراتتى ،بۇلۇتتىن
يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرۈپ ،ئۇنىڭ بىلەن زېمىندا تۈرلۈك پايدىلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق﴿ .﴾10مانا
بۇالر ﷲنىڭ (ياراتقان) مەخلۇقاتلىرىدۇر ،ماڭا كۆرسىتىپ بېرىڭالركى ،ﷲدىن باشقا مەبۇدلىرىڭالر
زادى نېمىلەرنى ياراتتى؟ بەلكى زالىمالر ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾11
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.

لوقمان سۈرىسى

تەۋھىدنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ،ئۇ ئىككىسىدىكى نەرسىلەرنى ۋە ئۇ
ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈك قۇدرىتىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئاسمانالرنى تۈۋرۈكسىز ياراتقان سىلەر ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسىلەر﴾ ھەسەن ۋە
قەتادە :ئاسمانالرنىڭ كۆرىنىپ تۇرىدىغان ياكى كۆرۈنمەيدىغان تۈۋرىكى يوق -،دېدى.
﴿سىلەرنى خاتىرجەمسىز قىلمىسۇن دەپ يەردە تاغالرنى ئورناتتى﴾ يەنى سۇ ئۈستىگە قۇرۇلغان
زېمىننىڭ تەۋرەپ ،زېمىن ئەھلىنى خاتىرجەمسىز قىلماسلىقى ئۈچۈن ،ﷲ زېمىننى بېسىپ ،مۇستەھكەم
تۇتۇپ تۇرىدىغان تاغالرنى ئورناتتى.
﴿زېمىندا تۈرلۈك جاندارالرنى تاراتتى﴾ يەنى ﷲ يەر شارىدا شەكىل ۋە رەڭلىرىنىڭ سانىنى
پەقەت ياراتقان ﷲ ئۆزى بىلىدىغان خىلمۇخىل ھايۋاناتالرنى ياراتتى.
پاك ﷲ ئۆزىنىڭ ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى مۇقەررەرلەشتۈرگەندىن كېيىن ،تۆۋەندىكى ئايىتى
بىلەن ئۆزىنىڭ رىزىق بەرگۈچى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى﴿ :بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرۈپ ،ئۇنىڭ
بىلەن زېمىندا تۈرلۈك پايدىلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق﴾ يەنى ھەر خىل تۈردىكى پايدىلىق ۋە
مەنزىرىسى گۈزەل ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق.
شەئبىي :ئىنسانالرمۇ ھەم زېمىننىڭ ئۆسۈملۈكلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .كىمكى جەننەتكە كىرسە،
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولىدۇ .كىمكى دوزاخقا كىرسە لەنەتكە ئۇچرايدۇ -،دېدى.
﴿مانا بۇالر ﷲ نىڭ (ياراتقان) مەخلۇقاتلىرىدۇر﴾ يەنى ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ
ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ياراتقانلىقىدىن ئىبارەت (ﷲ تىلغا ئالغان) بۇ نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ يارىتىشى
ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن ۋۇجۇدقا كەلگەندۇر .بۇالرنى ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ ئۆزى ياراتتى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ماڭا كۆرسىتىپ بېرىڭالركى ،ﷲ دىن باشقا مەبۇدلىرىڭالر
زادى نېمىلەرنى ياراتتى؟﴾ يەنى سىلەر چوقۇنۇۋاتقان ۋە يېلىنىپ ئىلتىجا قىلىۋاتقان بۇدلىرىڭالر ،ﷲ
تائاالغا شېرىك قىلىۋالغان مەبۇدلىرىڭالر نېمىلەرنى ياراتتى﴿ .بەلكى زالىمالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرگۈچىلەر ،ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىنى قوشۇپ چوقۇنغۇچىالر ﴿ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴾ يەنى
ئۇالر ھېچ يوشۇرۇن بولمىغان ،ئوچۇق ـ ئاشكارا نادانلىق ۋە كورلۇقتىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ
بىز لوقمانغا ھەقىقەتەن ھېكمەت ئاتا قىلدۇق( ،ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) «ﷲغا شۈكۈر قىلغىن،
كىمكى شۈكۈر قىلىدىكەن ،ئۆزى ئۈچۈن قىلغان بولىدۇ ،كىمكى كۇفرىلىق قىلىدىكەن ،شۈبھىسىزكى،
ﷲ (بەندىلەردىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر»﴿.﴾12
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لوقمان توغرىسىدا
سەلەپ ئۆلىمالىرى لوقماننىڭ پەيغەمبەر ياكى ئەمەسلىكى ۋە ياكى ئۇنىڭ بىر ياخشى بەندە
ئىكەنلىكى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى ۋە كۆپلىگەن سەلەپ ئالىملىرى ئىككىنچى خىل قاراشنى
توغرا دەپ قارىدى.
سۇفيان سەۋرى ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :لوقمان ھەبەشىيلىك ياغاچچى ئادەم ئىدى .ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير مۇنداق دەيدۇ :مەن جابىر
ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن :سەن لوقمان ھەققىدە قانداق قاراشتا؟ -دەپ سورىدىم .جابىر:
ئۇ بويى پاكار ،پاناق بۇرۇن ئادەم بولۇپ ،پەيغەمبەرلەردىن ئىدى -،دەپ جاۋاب بەردى.
يەھيا ئىبنى سەئىد ئەنسارى سەئىد ئىبنى مۇسەييەبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
لوقمان مىسىرنىڭ قارا تەنلىك ئادەملىرىدىن بولۇپ ،قاۋۇل ئادەم ئىدى .ﷲ ئۇنىڭغا ھېكمەت بېرىپ،
پەيغەمبەرلىكنى بەرمىگەن ئىدى -،دېدى.
ئەۋزائىي ئابدۇراھمان ئىبنى ھەرمەلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قارا تەنلىك بىر
ئادەم سەئىد ئىبنى مۇسەييەبتىن مەسىلە سوراپ كەلدى ،سەئىد ئۇنىڭغا :سەن ئۆزەڭنىڭ قارا تەنلىك
ئادەم بولغانلىقىڭدىن قايغۇرۇپ كەتمە ،ئەڭ ياخشى كىشىلەردىن ئۈچ ئادەم قارا تەنلىك ئىدى .ئۇالر:
بىالل ،ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ خىزمەتكارى مۇھجەئ ۋە لوقمان ھەكىمدۇر .لوقمان نۇبىيەلىك((( قارا
تەنلىك ،قاۋۇل ئادەم ئىدى -،دېدى.
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ئىبنى جەرىر خالىد ئىبنى رەبىيئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :لوقمان ھەبەشىيلىك
ياغاچچى ئادەم ئىدى .بىر كۈنى خوجايىنى ئۇنىڭغا بۇ قوينى بىزگە سويۇپ بەرگىن -،دېدى .لوقمان
ئۇ قوينى سويدى .خوجايىنى :قويدىكى ئەڭ پاك ئىككى پارچە گۆشنى چىقارغىن -،دېدى .لوقمان
تىل بىلەن يۈرەكنى چىقاردى .مەلۇم بىر مەزگىل ئۆتتى .خوجايىنى ئۇنىڭغا :بۇ قوينى بىزگە سويۇپ
بەرگىن -،دېدى .لوقمان ئۇ قوينى سويدى .خوجايىنى :ئۇنىڭدىن ئەڭ پاسكىنا ئىككى پارچە گۆشنى
چىقارغىن -،دېدى .لوقمان يەنىال تىل بىلەن يۈرەكنى چىقاردى .خوجايىنى ئۇنىڭغا :ساڭا قويدىن ئەڭ
پاك ئىككى پارچە گۆشنى چىقارغىن دەپ بۇيرۇق قىلسام ،تىل بىلەن يۈرەكنى چىقاردىڭ .ئۇنىڭدىن
ئەڭ پاسكىنا ئىككى پارچە گۆشنى چىقارغىن دەپ بۇيرۇسام ،يەنىال تىل بىلەن يۈرەكنى چىقاردىڭغۇ؟-
دېدى .لوقمان مۇنداق دېدى :ئەگەر تىل بىلەن يۈرەك پاك بولسا ،ئۇنىڭدىن پاك ھېچنەرسە يوق .ئەگەر
ئۇ ئىككىسى پاسكىنا بولسا ،ئۇ ئىككىسىدىن پاسكىنا ھېچنەرسە يوق -،دەپ جاۋاب بەردى .شۇئبە
ھەكەمدىن مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :لوقمان ياخشى ئادەملەردىن ئىدى ،ئەمما
پەيغەمبەر ئەمەس ئىدى.
﴿بىز لوقمانغا ھەقىقەتەن ھېكمەت ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى ئىلىم ،تەپەككۇر ۋە سۆزلەش قابىلىيىتىنى
بەردۇق(﴿ .ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) ،ﷲ غا شۈكۈر قىلغىن﴾ يەنى بىز ئۇنى ﷲ ئۇنىڭغا بەرگەن نەرسىلەر
ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىشقا بۇيرۇدۇق.
((( نۇبىيە ھازىرقى سۇداندىكى بىر شەھەرنىڭ ئىسمى.

لوقمان سۈرىسى

ﷲ ئۇنى ئۆز قەۋمىنىڭ ئوغالنلىرى ۋە ئەھلى زاماندىشى ئىچىدىن تالالپ ،ئۇنىڭغا نۇرغۇن
ئارتۇقچىلىقالرنى ئاتا قىلدى﴿ .كىمكى شۈكۈر قىلىدىكەن ،ئۆزى ئۈچۈن قىلغان بولىدۇ﴾ يەنى
ئۇنىڭ پايدىسى ۋە ساۋابى پەقەت شۈكۈر قىلغۇچىالرغا قايتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿كىملەركى ،ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۆزلىرى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) جاي راساليدۇ﴾(((.
﴿كىمكى كۇفرىلىق قىلىدىكەن ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (بەندىلەردىن) بىھاجەتتۇر .مەدھىيىگە
اليىقتۇر﴾ يەنى ﷲ بەندىلەردىن بىھاجەتتۇر .ئەگەر يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى كاپىر بولۇپ

كەتكەن تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ بىلەن ﷲ قىلچە زىيان تارتمايدۇ .ﷲ باشقا نەرسىدىن ھەقىقەتەن
بىھاجەتتۇر .ﷲ تائاالدىن باشقا مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .بىز پەقەت ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىمىز.

*******
ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ئۆز ۋاقتىدا لوقمان (ھەكىم) ئوغلىغا نەسىھەت قىلىپ« :ئى ئوغۇلچىقىم ،ﷲغا شېرىك
كەلتۈرمىگىن ،شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر» دېدى﴿ .﴾13ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا
ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق .ئانىسى ئۇنى (قورسىقىدا) ئۈستى -ئۈستىگە ئاجىزلىق بىلەن كۆتۈردى.
ئىككى يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن ئايرىدى( .ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن ،ئاخىر
قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر﴿ .﴾14ئەگەر 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﴿.﴾15

لوقماننىڭ ئوغلىغا قىلغان ۋەز ـ نەسىھىتى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە لوقماننىڭ ئوغلىغا قىلغان ۋەسىيىتىنى بايان قىلىدۇ .سۇھەيلنىڭ
رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا ،لوقمان ئەنقانىڭ ئوغلى بولۇپ ،لوقماننىڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى ساران ئىكەن.
ﷲ ھەقىقەتەن ئۇنى گۈزەل سۆز بىلەن تىلغا ئالدى .ﷲ ئۇنىڭغا ھېكمەت ئاتا قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇ ئەڭ ئوماق ،ئەڭ سۆيۈملۈك ئوغلىغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلىدى .ئۆزى بىلگەن ئەڭ ياخشى نەرسىنى
ئوغلىغا بېرىش تەبىئىي ئەھۋالدۇر.
شۇڭا لوقمان بىرىنچى قىلىپ ئوغلىغا يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشنى ،ﷲ تائاالغا
ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىكنى نەسىھەت قىلدى .ئاندىن ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق
((( رۇم سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دېدى﴿ :شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾ يەنى ئۇ ئەڭ چوڭ گۇناھتۇر.
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ،ئىمانىغا
مۇشرىكلىكنىئارىالشتۇرمىغانئادەملەر﴾(((دېگەنئايەتنازىلبولغانچاغدا،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرىگە ئېغىر تۇيۇلدى .ئۇالر :كىم ئىمانىغا گۇناھ ئارىالشتۇرماسلىقتىن ساقلىنالمايدۇ؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۇ سىلەر چۈشەنگەن گۇناھ ئەمەس ،لوقماننىڭ
سۆزىنى ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟» دېدى ۋە﴿ :ئى ئوغۇلچىقىم! ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمىگىن ،شېرىك كەلتۈرۈش
ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
لوقمان يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ھەققىدە ئوغلىغا قىلغان تەۋسىيەسىگە ئۇالپال ئاتا ـ
ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا نەسىھەت قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ پەقەت
ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى﴾(((.
ﷲ قۇرئاندا نۇرغۇن ئورۇندا ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشنى ۋە ئارقىدىن ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق

قىلىشنى تىلغا ئالىدۇ﴿ .ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق .ئانىسى ئۇنى (قورسىقىدا)
ئۈستى ـ ئۈستىگە ئاجىزلىق بىلەن كۆتۈردى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە :ئانا بالىنىڭ ئاجىزلىق

مۇشەققىتىنى تارتىدۇ -،دېدى .قەتادە :ئانىسى ئۇنى جاپانىڭ ئۈستىگە جاپا بىلەن كۆتۈرىدۇ-،
دېدى.
﴿ئىككى يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن ئايرىدى﴾ يەنى ئۇ تۇغۇلغاندىن كېيىن ،ئۇنى تەربىيەلەپ
ئېمىتىش مۇددىتى ئىككى يىل بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئانىالر (بالىالرنى ئېمىتىش
مۇددىتىدە) تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا ،تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم﴾(((.
ئىبنى ئابباس ۋە باشقا ئىمامالر بۇ ئايەتكە ئاساسەن ھامىلدارلىقنىڭ ئەڭ ئاز مۇددىتىنى ئالتە
ئاي قىلىپ بېكىتىپ چىقتى .چۈنكى ،ﷲ يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :ئۇنىڭغا قورساق
كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  30ئايدۇر﴾((( شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئانىنىڭ
بالىسىغا ئىلگىرى قىلغان ياخشىلىقىنى بالىنىڭ ئەسلىشى ئۈچۈن ،ﷲ ئانىنىڭ ئۇنى تەربىيىلەپ بېقىپ
چوڭ قىلغانلىقىنى ،كېچە ـ كۈندۈز ئۇيقۇسىز تارتقان جاپا ـ مۇشەققىتىنى ئەسلىتىدۇ.
ﷲتائاالبۇھەقتەمۇنداقدەيدۇ«﴿:ئىپەرۋەردىگارىم!ئۇالرمېنىكىچىكلىكىمدەتەربىيىلىگىنىدەك

ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن» دېگىن﴾((((﴿ ،ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا ـ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن ،ئاخىر
قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر﴾ يەنى شۇ ئەمەلىڭگە ئاساسەن مەن سېنى كەلگۈسىدە چوقۇم ئەڭ
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تولۇق مۇكاپات بىلەن مۇكاپاتاليمەن.

﴿ئەگەر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سەن بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا
ئىتائەت قىلمىغىن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دىنىغا سېنىڭ ئەگىشىشىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ساڭا ئىنتايىن ھېرىسمەن
((( ئەنئام سۈرىسى  82ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  233ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھقاف سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

لوقمان سۈرىسى

بولسىمۇ ،سەن ئۇالردىن بۇنى قوبۇل قىلمىغىن ،مۇنداق قىلىشىڭ سېنىڭ دۇنيادا ئۇالرغا ياخشىلىق
قىلىش بىلەن ھەمراھ بولۇشۇڭنى چەكلىمەيدۇ﴿ .ماڭا تائەت بىلەن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغا ئەگەشكىن﴾
يەنى مۆمىنلەرنىڭ يولىغا ئەگەشكىن﴿ .ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر ،سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى
ئېيتىپبېرىمەن﴾.
ئىمام تەبەرانىي سەئىد ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئەگەر ئاتا ـ
ئاناڭ سېنى سەن بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾

دېگەن بۇ ئايەت مېنىڭ ھەققىمدە نازىل بولغان .مەن ئانامغا ياخشىلىق قىالتتىم ،مەن مۇسۇلمان
بولغاندىن كېيىن ئانام ماڭا :ئى سەئىد! قاراپ باقسام ،سەن دىنىڭنى ئۆزگەرتكەندەك قىلىسەن ،ئەگەر
بۇ دىنىڭنى تاشلىمايدىغان بولساڭ ،مەن تاكى ئۆلگىچە ھېچنەرسە يېمەيمەن ۋە ئىچمەيمەن ،ئاندىن
سەن مېنىڭ سەۋەبىمدىن ئەيىبلىنىسەن ،كىشىلەر سېنى :ئى ئانىسىنى ئۆلتۈرگەن قاتىل! -دەپ
چاقىرىدۇ -،دېدى .مەن :ئى ئانا! ئۇنداق قىلمىغىن ،مەن بۇ دىنىمنى ھەرگىز (بىرەر ئىش ئۈچۈن)
تاشلىمايمەن -،دېدىم .ئانام بىر كېچە ـ كۈندۈزنى ھېچنەرسە يېمەي ئۆتكۈزدى .ئەتىسىمۇ نىيىتىدە
چىڭ تۇرۇپ ،بىر نەرسە يېمەي ،يەنە بىر كېچە ـ كۈندۈزنى ئۆتكۈزدى .ئۈچىنچى كۈنىمۇ نىيىتىدىن
يانماي ،بىرەر نەرسە يېمەستىن ،يەنە بىر كېچە ـ كۈندۈزنى ئۆتكۈزۈۋەتتى .تۆتىنچى كۈنى ئەتىگەنلىكى
ئۇنىڭ ھاياتى قىيىن ئەھۋالدا قالدى .مەن بۇ ئەھۋالنى كۆرگەندىن كېيىن :ئى ئانا! بىلىپ قوي ،ﷲ
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سىېنىڭ يۈز جېنىڭ بولۇپ ،بىردىن بىردىن چىقىپ كەتسىمۇ ،بۇ
دىنىمنى (بىرەر ئىش ئۈچۈن) تاشلىمايمەن ،خالىساڭ يە ،خالىمىساڭ يېمە -،دېدىم .شۇنىڭ بىلەن،
ئانام تاماق يېدى.

*******
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ
(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﴿ .﴾16ئى ئوغۇلچىقىم! نامازنى (ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن) ئوقۇغىن( ،كىشىلەرنى)
ياخشىلىققا بۇيرۇغىن ،يامانلىقتىن توسقىن ،ساڭا يەتكەن كۈلپەتلەرگە سەۋر قىلغىن (چۈنكى،
ھەقىقەتكە دەۋەت قىلغۇچى ئەزىيەتلەرگە ئۇچرايدۇ) ،بۇ ھەقىقەتەن قىلىشقا ئىرادە تىكلەشكە تېگىشلىك
ئىشالردىندۇر﴿ .﴾17كىشىلەردىن مەنسىتمەسلىك بىلەن يۈز ئۆرۈمىگىن ،زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن،
ﷲ ھەقىقەتەن ھاكاۋۇر ،ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾18ئوتتۇراھال ماڭغىن،
ئاۋازىڭنى پەسلەتكىن ،ئاۋازالرنىڭ ئەڭ زېرىكەرلىكى ھەقىقەتەن ئېشەكلەرنىڭ ئاۋازىدۇر»﴿.﴾19
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بۇالر پايدىلىق نەسىھەتلەر بولۇپ ،ئۇالرنى كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا
ئەگىشىشى ئۈچۈن ،پاك ﷲ ئۇنى لوقماننىڭ تىلى بىلەن بايان قىلدى .لوقمان مۇنداق دېدى«﴿ :ئى
ئوغۇلچىقىم! قىلمىشىڭ قىچا چاغلىق نەرسە بولۇپ»﴾ يەنى ھەقىقەتەن گۇناھ ياكى خاتالىق قىچىنىڭ
دېنىچىلىك بولسىمۇ﴿ ،ﷲ ئۇنى ھازىر قىلىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئادالەت تارازىلىرى ئوتتۇرىغا
قويۇلغان چاغدا ،ﷲ ئۇنى ھازىر قىلىدۇ .ئەگەر ئۇ ياخشىلىق بولسا مۇكاپات ،يامانلىق بولسا جازا
بېرىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :قىيامەت كۈنى بىز (ئەمەللەر تارتىلىدىغان) ئادالەت تارازىسىنى
ئورنىتىمىز،ھېچئادەمگەقىلچەئۇۋالقىلىنمايدۇ(يەنىياخشىئادەمنىڭياخشىلىقىكېمەيتىۋېتىلمەيدۇ،
يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ)﴾(((﴿ ،كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن،
(((
ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ .كىمكى رەزرىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾
ئەگەر ئەنە شۇ زەررىچىلىك ئىش سىلىق ئۇيۇل تاشنىڭ قېتىدا يوشۇرۇلغان ھالدا ساقالنغان تەقدىردىمۇ
ياكى ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئەتراپىغا چېچىلىپ يوقاپ كەتكەن تەقدىردىمۇ ،ﷲ ئۇنى چوقۇم ھازىر
قىلىدۇ .چۈنكى ،ھېچ قانداق بىر سىر ﷲ تائاالغا يوشۇرۇن قالمايدۇ .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى
زەررە چاغلىق نەرسە ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىدىن يىراق ئەمەستۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئىنچىكە كۆزەتكۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ئىنچىكە نەرسىلەرنى
بىلگۈچىدۇر .شەيئىلەر گەرچە ئىنچىكە ،نازۇك ۋە ئىنتايىن كىچىك بولسىمۇ ،ﷲ تائاالغا يوشۇرۇن
قالمايدۇ﴿ .ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ قاراڭغۇ كېچىدىكى چۈمۈلىلەرنىڭ ماڭغىنىدىنمۇ
خەۋەرداردۇر.
ئاندىن لوقمان مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئوغۇلچىقىم! نامازنى ئوقۇغىن﴾ يەنى نامازنى ۋاقتىدا ،تەئدىل
ئەركانلىرى بىلەن ئوقۇغىن .كۈچۈڭنىڭ ۋە تىرىشچانلىقىڭنىڭ يېتىشىچە ﴿(كىشىلەرنى) ياخشىلىققا
بۇيرۇغىن،يامانلىقتىنتوسقىن،ساڭايەتكەنكۈلپەتلەرگەسەۋرقىلغىن﴾لوقمانياخشىلىققابۇيرۇغۇچى،

يامانلىقتىنتوسقۇچىكىشىنىڭچوقۇمكىشىلەرتەرىپىدىنئەزىيەتكەئۇچرايدىغانلىقىۋەجاپاـمۇشەققەت
تارتىدىغانلىقىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن ئوغلىنى سەۋر قىلىشقا بۇيرۇدى.
﴿بۇ ھەقىقەتەنقىلىشقائىرادەتىكلەشكەتېگىشلىكئىشالردىندۇر﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ يەتكۈزگەن
ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىش ،ئەلۋەتتە ،ئىرادە تىكلەشكە تېگىشلىك ئىشالردىندۇر.
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﴿كىشىلەردىن مەنسىتمەسلىك بىلەن يۈز ئۆرىمىگىن﴾ يەنى كىشىلەرگە گەپ قىلغان ياكى ئۇالر
ساڭا گەپ قىلغان چاغدا ،ئۇالرغا كۆزگە ئىلماسلىق بىلەن يوغانچىلىق قىلىپ ،ئارقاڭنى قىلىۋالمىغىن،
ئەكسىچە ئۆزەڭنى كەمتەر تۇتۇپ ،ئۇالرغا خۇش چىراي بىلەن قارىغىن.
ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :ئەگەر قېرىندىشىڭ بىلەن
ئۇچراشساڭ ،ئۇنىڭغا كۈلۈمسىرىگەن ھالدا قارىغىن ،ئىشتاننى ئۇزۇن كىيىشتىن قەتئى ساقالنغىن ،ئۇ
ھەقىقەتەن كىبىرلىكتۇر ،ﷲ كىبىرلىكنى ياقتۇرمايدۇ».
((( ئەنبىيا سۈرىسى  47ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زەلزەلە سۈرىسى  8 - 7ـ ئايەتلەر.

لوقمان سۈرىسى

﴿زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن﴾ يەنى زېمىندا ھاكاۋۇرلۇق ،تەكەببۇرلۇق ،يوغانچىلىق ۋە چوڭچىلىق
بىلەن ماڭمىغىن ،ھەرگىز ئۇنداق قىلمىغىن .ئۇنداق قىلساڭ ،ﷲ ساڭا غەزەبلىنىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن ھاكاۋۇر ،ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۆز ـ
ئۆزىدىن پەخىرلىنىپ ھاكاۋۇرلۇق قىلغۇچىنى ،باشقىالرغا چوڭچىلىق قىلغۇچىنى دوست تۇتمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن زېمىندا مەغرۇرانە يۈرمىگىن( ،ھاكاۋۇرلۇقتىن
ئايىغىڭ بىلەن) يەرنى تېشىۋېتەلمەيسەن( ،ھەر قانچە گېدەيگىنىڭ بىلەن) ئېگىزلىكتە تاغالرغا
تەڭلىشەلمەيسەن﴾(((.

ئوتتۇرا ھال مېڭىشنىڭ ياخشى ئىكەنلىكى
﴿ئوتتۇرا ھال ماڭغىن﴾ يەنى مىسىلداپ ئاستا ماڭماي ،سوكۇلداپ تېزمۇ ماڭماي ،بەلكى ئۇ
ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇرا ھال ماڭغىن.
﴿ئاۋازىڭنى پەسلەتكىن﴾ يەنى گەپ ـ سۆزدە مۇبالىغە قىلمىغىن ،پايدىسىز سۆزلەردە ئاۋازىڭنى
كۆتەرمىگىن ﴿ئاۋازالرنىڭ ئەڭ زېرىكەرلىكى ھەقىقەتەن ئېشەكلەرنىڭ ئاۋازىدۇر﴾ .مۇجاھىد ۋە بىر قانچە
كىشى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئاۋازالرنىڭ ئەڭ يېقىمسىزى ئەلۋەتتە
ئېشەكلەرنىڭ ئاۋازىدۇر .يەنى ئاۋازىنى ناھايىتى يۇقىرى چىقارغان كىشىنىڭ ئاۋازى ئېشەكنىڭ ئاۋازىغا
ئوخشايدۇ .بۇنداق ئاۋازنى ﷲ ئۆچ كۆرىدۇ.
بۇ يەردىكى ئاۋازنى ئېشەكنىڭ ئاۋازىغا ئوخشىتىش يۇقىرى ئاۋازنىڭ ھاراملىقىنى ۋە ناھايىتى چوڭ
ئەيىب ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :يامان ئىشالر بىزگە
ئۈلگە قىلىنمايدۇ ،بەرگەن سوۋغىتىنى قايتۇرۋالغۇچى ئىتقا ئوخشايدۇ .ئىت قۇسىدۇ ،ئاندىن قۇسىقىنى
قايتائىچىدۇ».

لوقماننىڭ نەسىھەتلىرى
بۇالر ئىنتايىن پايدىلىق نەسىھەتلەر بولۇپ ،قۇرئان كەرىمنىڭ لوقمان ھەكىم توغرىسىدىكى
قىسسىلىرىدىندۇر .دانىشمەنلەر ۋە ۋەز ئېيتقۇچىالر تەرىپىدىن لوقمان ھەققىدە نۇرغۇن رىۋايەتلەر بايان
قىلىندى .بىز ئۇنىڭدىن تۆۋەندىكىلەرنى بايان قىلماقچىمىز:
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە مۇنداق دېدى« :لوقمان ھەكىم ھەقىقەتەن مۇنداق دەيتتى :شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،ئەگەر ﷲ بىرەر نەرسىنى ئامانەتكە ئالسا ،ئۇنى پۇختا ساقاليدۇ».
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۆز ۋاقتىدا لوقمان ھەكىم ئوغلىغا نەسىھەت قىلىپ :ئى ئوغۇلچىقىم!
((( ئىسرا سۈرىسى  37ـ ئايەت.
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بېشىڭنى ئورىۋېلىشتىن قەتئىي ساقالنغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن كېچىدە قورقۇنچلۇق ،كۈندۈزدە ئەيىبتۇر-،
دېدى».
سەرى ئىبنى يەھيانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :لوقمان ئوغلىغا :ئى ئوغۇلچىقىم!
ھېكمەت ھەقىقەتەن مىسكىنلەرنى پادىشاھالرنىڭ سورۇنلىرىغا ئېلىپ كىرىدۇ -،دېدى.
ئەۋن ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :لوقمان ئوغلىغا :ئى ئوغۇلچىقىم!
ئەگەر بىرەر قەۋمنىڭ سورۇنىغا كەلسەڭ ،ئۇالرغا ئىسالمىي ساالم بىلەن ساالم قىلغىن ،ئاندىن ئۇالرنىڭ
بىر تەرىپىگە بېرىپ ئولتۇرغىن ،ئۇالر سۆزلىمىگىچە سەن سۆز قىلمىغىن ،ئەگەر ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
زىكرىگە بېرىلگەن بولسا ،سەنمۇ ئۇالرغا قېتىلغىن ،ئەگەر ئۇالر ئۇنىڭدىن باشقىغا بېرىلگەن بولسا،
ئۇالرنىڭ يېنىدىن باشقىالرنىڭ يېنىغا يۆتكىلىپ كەتكىن -،دەيتتى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
بىلمەمسىلەركى ،ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممىنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى
(يەنى سىلەرنىڭ پايدىلىنىشىڭالرغا مۇۋاپىقالشتۇرۇپ بەردى) .سىلەرگە ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن (يەنى
ماددىي ۋە مەنىۋى) نېمەتلەرنى كامالەتكە يەتكۈزۈپ بەردى .بەزى كىشىلەر ھېچقانداق ئىلىمسىز،
ھىدايەتسىز ۋە نۇرلۇق كىتابسىز ھالدا ﷲ بارىسىدا جېدەللىشىدۇ﴿ .﴾20ئەگەر ئۇالرغا« :ﷲ نازىل
قىلغان نەرسە (يەنى قۇرئان) غا ئەگىشىڭالر» دېيىلسە ،ئۇالر« :ياق ،بىز ئاتا -بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىغا
ئەگىشىمىز» دەيدۇ ،شەيتان ئۇالرنى دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان تۇرسا (ئۇالر يەنىال ئاتا -بوۋىلىرىنىڭ
دىنىغائەگىشەمدۇ؟)﴿.﴾21

اﷲ تائاالنىڭ نېمەتلەرنى ئەسلەتكەنلىكى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىنسانالرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا ئاتا قىلغان نېمەتلەرنى ئەسلەشكە
تەۋسىيە قىلىدۇ .ﷲ ئۇالرغا ئاسمانالردىكى يۇلتۇزالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئۇالر كېچە ـ كۈندۈز
يۇلتۇزالرنىڭ نۇرىدىن پايدىلىنىدۇ .ﷲ ئاسماندا ياراتقان بۇلۇت ،يامغۇر ،قار ۋە مۆلدۈرلەرنىمۇ
ئۇالرغا بويسۇندۇرۇپ بەردى ،ئاسماننى بىخەتەر ئۆگزە قىلىپ بەردى .زېمىندىكى تۇرالغۇ جايالرنى،
دەرەخلەرنى ،دەرياالرنى ،زىرائەتلەرنى ۋە مېۋىلەرنى ئۇالرغا بويسۇنىدىغان قىلىپ ياراتتى .ئۇالرغا
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ،كىتابالرنى نازىل قىلىش ،يامان ئىللەتلەرنى يوقىتىش قاتارلىق ئاشكارا ۋە
يوشۇرۇن نېمەتلىرىنى كامالەتكە يەتكۈزۈپ بەردى .لېكىن ،ئىنسانالر مۇشۇنىڭ ھەممىسىگە ئېرىشىپ
تۇرۇپمۇ ،كۆپىنچىسى ئىمان ئېيتمىدى .تېخى ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ھېچقانداق تايانغىدەك توغرا دەلىل
ـ پاكىتسىز ،ئىلىمسىز ۋە ياكى بۇرۇنقىالردىن قالدۇرۇلغان بىرەر راۋرۇس كىتابى بولمىغان ئاساستا ﷲ

لوقمان سۈرىسى

تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكى توغرىسىدا ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكى توغرىسىدا جېدەللىشىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر ھېچقانداق ئىلىمسىز ،ھىدايەتسىز ۋە نۇرلۇق كىتابسىز
ھالدا ﷲ بارىسىدا جېدەللىشىدۇ﴾.
﴿ئەگەر ئۇالرغا ﷲ نازىل قىلغان نەرسە (يەنى قۇرئان) غا ئەگىشىڭالر دېيىلسە﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكى ھەققىدە جېدەللەشكۈچىلەرگە :ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئېلىپ كەلگەن
پاك شەرىئەتكە ئەگىشىڭالر -،دېيىلسە﴿ :ئۇالر« :ياق ،بىز ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىغا ئەگىشىمىز»
دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بۇرۇن ياشىغان ئاتا ـ بوۋىلىرىغا ئەگىشىشتىن باشقا دەلىلى يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاتا ـ بوۋىلىرى ھېچ نەرسىنى چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولدا
بولمىغان تۇرسا ،يەنە ئۇالرغا ئەگىشەمدۇ؟﴾((( يەنى :ئى ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ قىلمىشلىرى بىلەن دەلىل
كۆرسەتكۈچىلەر! شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۇالر گۇمراھلىقتا تۇرسا سىلەر ئۇالرغا ۋارىسلىق قىلىپ ،ئۇالرنىڭ
ماڭغان يولىغا ئەگەشسەڭالر ،بۇنى قانداق چۈشەندۈرىسىلەر؟ ﴿شەيتان ئۇالرنى دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان
تۇرسا (ئۇالر يەنىال ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ دىنىغا ئەگىشەمدۇ؟)﴾.

*******
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان ھالدا ئىخالس بىلەن ﷲغا بويسۇنغان ئادەم مەھكەم تۇتقىغا
ئېسىلغان بولىدۇ ،ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲغا مەنسۇپتۇر﴿ .﴾22كىمكى كاپىر بولىدىكەن ،ئۇنىڭ كۇفرى
سېنى قايغۇغا سالمىسۇن ،ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ ،ئۇالرغا (دۇنيادىكى) قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ
بېرىمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾23ئۇالرنى (دۇنيادىن) ئازغىنا
(مۇددەت) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴿.﴾24
ﷲ بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئەمەل قىلغان ،ئۇنىڭ ئەمرىگە بويسۇنغان ۋە
شەرىئىتىگە ئەگەشكەن كىشىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان
ھالدا﴾ يەنى بۇيرۇلغان نەرسىگە ئەگىشىشكە ،چەكلەنگەن نەرسىنى تەرك قىلماسلىققا ئەمەل قىلغان
ئادەم ﴿مەھكەم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ﴾ يەنى بۇ ئادەم ھەقىقەتەن ﷲ تائاالدىن ﷲ نىڭ ئۇنى
ئازابلىماسلىقىغا ئىشەنچلىك ۋەدە ئالغان بولىدۇ.
﴿ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲ غا مەنسۇپتۇر .كىمكى كاپىر بولىدىكەن ،ئۇنىڭ كۇفرى سېنى قايغۇغا
سالمىسۇن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا ۋە سەن ئېلىپ كەلگەن نەرسىگە كۇپۇرلۇق

قىلغانلىقىغا قايغۇرۇپ كەتمىگىن ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالر ھەققىدىكى ئورۇنالشتۇرۇشى شەكسىز ئىجرا
بولىدۇ .ئۇالرنىڭ بارار جايى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر .ئاندىن ﷲ ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ
((( بەقەرە سۈرىسى  170ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بېرىپ ،شۇنىڭغا يارىشا ئۇالرنى جازااليدۇ.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاالغا ھېچ سىر مەخپىي
قالمايدۇ .ئاندىن ﷲ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى (دۇنيادىن) ئازغىنا (مۇددەت) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن
ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴾ ئۇ جانالرغا قاتتىق ،تەس ۋە مۇشەققەتلىك تۇيۇلىدىغان
ئازابتۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.

*******
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ئەگەر سەن ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم خەلق ئەتتى؟» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر
چوقۇم «ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىدۇ ،ئېيتقىنكى« ،جىمى ھەمدۇسانا ﷲغا خاستۇر!» بەلكى ئۇالرنىڭ
تولىسى ئۇقمايدۇ﴿ .﴾25ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر ﷲنىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن
(مەخلۇقاتىدىن ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿.﴾26

مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقى
ﷲ بۇ ئايەتلەردە ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگۈچى ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن مۇنداق خەۋەر بېرىدۇ:
مۇشرىكالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ياراتقۇچىسىنىڭ ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ ئىكەنلىكىنى
بىلىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ﷲ تائاالغا شېرىكلەرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلىدۇ .ئۇالر شېرىكلەرنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتى ۋە مۈلكى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ.
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شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سەن ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم خەلق
ئەتتى؟» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئېيتقىنكى« ،جىمى ھەمدۇسانا
ﷲ غا خاستۇر!»﴾ يەنى شۇنداق بولغاچقا ،سىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ

قىلىشىڭالر بىلەن ئۈستۈڭالرغا دەلىل ـ پاكىت تۇرغۇزۇلدى.

﴿بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئۇقمايدۇ﴾ ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى نەرسىلەر ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتى ۋە مۈلكىدۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن (مەخلۇقاتىدىن ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾
((( يۇنۇس سۈرىسى  70 - 69ــ ئايەتلەر.

لوقمان سۈرىسى

يەنى ﷲ ئۆزىدىن باشقا نەرسىدىن بىھاجەتتۇر .ھەممە نەرسە ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر .جىمى نەرسىنى
ياراتقانلىقى ئۈچۈن مەدھىيەگە اليىقتۇر .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىنى ياراتقان ۋە مۇناسىپ
قانۇنىيەتنى ئورناتقانلىقى ئۈچۈن ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر ،ھەممە ئىشالردا مەدھىيىلىنىشكە
تېگىشلىكتۇر.

*******
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ
ئەگەر يەر يۈزىدىكى دەرەخلەرنىڭ ھەممىسى قەلەم بولغان ،دېڭىز (سىيا) بولغان ،ئۇنىڭغا
يەنە يەتتە دېڭىز (نىڭ سىياسى) قوشۇلغان تەقدىردىمۇ ﷲنىڭ سۆزلىرىنى (يېزىپ) تۈگەتكىلى
بولمايدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿( .﴾27ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ
(دەسلەپتە)يارىتىلىشىڭالر(،ئۆلگەندىنكېيىن)تىرىلدۈرۈلۈشىڭالرپەقەتبىرئادەمنىڭيارىتىلىشى،بىر
ئادەمنىڭتىرىلدۈرۈلۈشىگەئوخشاشتۇر.ﷲھەقىقەتەن(بەندىلىرىنىڭسۆزلىرىنى)ئاڭالپتۇرغۇچىدۇر،
(ئەمەللىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾28

اﷲ تائاالنىڭ سۆزلىرىنىڭ ساناپ تۈگەتكۈسىز ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بۈيۈكلۈكى ،ئۇلۇغلۇقى ۋە كاتتىلىقىدىن ،گۈزەل ئىسىملىرى ۋە
يۈكسەك سۈپەتلىرىدىن ،ھەقىقىتىنى ۋە سانىنى ھېچكىم بىلمەيدىغان ،بىرەر ئىنساننىڭ خەۋىرى
بولمىغان ،تولۇق كامالەتكە يەتكەن سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئىنسانالرنىڭ ئۇلۇغى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئاخىرقىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ئى ﷲ! مەن ساڭا ئاتاپ
ئوقۇغان سانانى خۇددى سەن ئۆزەڭگە ئوقۇغان سانادەك ھېسابالپ بواللمايمەن».
﴿ئەگەر يەر يۈزىدىكى دەرەخلەرنىڭ ھەممىسى قەلەم بولغان ،دېڭىز (سىيا) بولغان ،ئۇنىڭغا
يەنە يەتتە دېڭىز (نىڭ سىياسى) قوشۇلغان تەقدىردىمۇ ﷲ نىڭ سۆزلىرىنى (يېزىپ) تۈگەتكىلى
بولمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر يەر يۈزىدىكى جىمى دەرەخلەر قەلەم قىلىنغان ،دېڭىز سىيا قىلىنغان ،ئۇنىڭغا

يەنە يەتتە دېڭىزنىڭ سۈيى سىيا قىلىپ قوشۇلغان ،ئاندىن ئۇالر بىلەن ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈكلۈكىنى،
يۈكسەك سۈپەتلىرىنى ۋە كاتتىلىقىنى كۆرسىتىدىغان (ﷲ تائاالنىڭ) سۆزلىرى يېزىلغان تەقدىردىمۇ،
قەلەملەر ئەلۋەتتە سۇنغان ،دېڭىزنىڭ سۈيى ۋە ئۇنىڭغا قوشۇلغان سۇ ئەلۋەتتە تۈگىگەن بوالتتى.
بۇ ئايەتتە يەتتە دېڭىزنىڭ تىلغا ئېلىنىشى پەقەت مۇبالىغە ئۈچۈن بولۇپ ،دۇنيادا يەتتە
دېڭىزنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن تىلغا ئېلىنغان ئەمەس .چۈنكى ،راست دېگىلىمۇ بولمايدىغان،
يالغان دېگىلىمۇ بولمايدىغان ئىسرائىل رىۋايەتلىرىدىن پايدىالنغان كىشىلەر ئالەمدە يەتتە دېڭىز
بار دەپ قارايدۇ((( .ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« :پەرۋەردىگارىمنىڭ

((( بۇ تەپسىرنىڭ مۇئەللىپى بۇندىن  700يىل ئىلگىرى ياشىغان بولغاچقا ،دۇنيادىكى دېڭىزالرنىڭ سانى توغرىسىدا
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سۆزلىرىنى يېزىش ئۈچۈن ،ئەگەر دېڭىز (سۈيى) سىيا بولۇپ كەتسە ،پەرۋەردىگارىمنىڭ سۆزلىرى
تۈگىمەي تۇرۇپ ،دېڭىز (سۈيى) چوقۇم تۈگەپ كەتكەن بوالتتى .مۇبادا يەنە شۇنچىلىك دېڭىز
(سۈيىنى)كەلتۈرسەكمۇ»﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ“ :يەنى شۇنچىلىك” دېگەن سۆزىدىن پەقەت يەنە بىر دېڭىز سۈيى دېگەنلىك
مەقسەت قىلىنغان ئەمەس .بەلكى يەنە شۇنچىلىك دېڭىز سۈيى ،ئاندىن يەنە شۇنچىلىك ،ئاندىن
يەنە شۇنچىلىك دەپ ،بىرىنىڭ كەينىدىن يەنە بىرى ئۇالپ كەلتۈرىلىدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنىڭ ۋە سۆزلىرىنىڭ چېكى يوقتۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن،
كۈچلۈك ۋە غالىبتۇر .ﷲ ئىرادە قىلغان نەرسىنى ھېچ توسۇپ قالغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكمىگە ھېچ مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچى ۋە قارشى چىققۇچى بولمايدۇ .مەخلۇقاتنى يارىتىش ،ئەمر
قىلىش ،شەرىئەت بەلگىلەش قاتارلىق جىمى سۆزلىرى ۋە ئىشلىرىنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر.
﴿(ئى ئىنسانالر!) (دەسلەپتە) سىلەرنىڭ يارىتىلىشىڭالر( ،ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرۈلىشىڭالر
پەقەت بىر ئادەمنىڭ يارىتىلىشى ،بىر ئادەمنىڭ تىرىلدۈرۈلىشىگە ئوخشاشتۇر﴾ يەنى جىمى ئىنسانالرنى

يارىتىش ،قىيامەت كۈنى ئۇالرنى تىرىلدۈرۈش ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىگە نىسبەتەن پەقەت بىر ئادەمنى
ياراتقانچىلىكال ئىشتۇر .بۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالغا ئاساندۇر.
﴿ﷲ بىرەر شەيئىنى (يارىتىشنى) ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇدقا كەل» دەيدۇ ـ دە ،ئۇ
ۋۇجۇدقا كېلىدۇ﴾((((﴿ ،بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق) بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر،
(ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا (ئورۇنلىنىدۇ)﴾((( يەنى ﷲ بىرەر شەيئى ياراتماقچى بولسا،
پەقەت بىرال قېتىم ئەمر قىلىدۇ ـ دە ،ئۇ شەيئى ۋۇجۇتقا كېلىدۇ .ئەمرىنى تەكرارالش ۋە تەكىت
قىلىش ھاجەتسىزدۇر﴿ .بىر سەيھە (يەنى ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى) ئاۋاز بىلەنال ئۇالر (يەنى جىمى
خااليىق) (يەر ئاستىدىن) زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾(((.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەمەللىرىنى) كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،ئەمەللىرىنى كۆرۈپ تۇرۇشى بىر

ئادەمنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ئەمەلىنى كۆرۈپ تۇرغىنىغا ئوخشاشتۇر .شۇنداقال ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى
يارىتىشقا بولغان قۇدرىتى پەقەت بىر ئادەمنى يارىتىش قۇدرىتى بىلەن ئوخشاشتۇر(﴿ .ئى ئىنسانالر!)
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سىلەرنىڭ (دەسلەپتە) يارىتىلىشىڭالر( ،ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۇرۈلىشىڭالر پەقەت بىر ئادەمنىڭ
يارىتىلىشى ،بىرەر ئادەمنىڭ تىرىلدۈرۈلىشىگە ئوخشاشتۇر﴾.

*******
ئېنىق مەلۇمات بېرەلمىگەن.
((( كەھف سۈرىسى  109ـ ئايەت.
((( ياسىن سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  14 - 13ـ ئايەتلەر.

لوقمان سۈرىسى

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻ
ﷲنىڭ كېچىنى كۈندۈزگە ۋە كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىلىدىغانلىقىنى ،كۈن بىلەن ئاينى
بويسۇندۇرىدىغانلىقىنى كۆرمەمسەن؟ (كۈن بىلەن ئاينىڭ) ھەر بىرى مۇئەييەن مۇددەت (يەنى قىيامەت)
كىچە (ئۆز پەلىكىدە) سەير قىلىدۇ .ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿ .﴾29بۇ
شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ھەق (ئىالھ) دۇر ،ئۇالرنىڭ ﷲنى قويۇپ ئىبادەت قىلغانلىرى (يەنى بۇتلىرى)
باتىلدۇر ،ﷲ ئالىيدۇر ،بۈيۈكتۇر﴿.﴾30

اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى ۋە بۈيۈكلۈكىنى زىكىر قىلىش
﴿ﷲ نىڭ كېچىنى كۈندۈزگە ۋە كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدىغانلىقىنى﴾ يەنى كېچىدىن
كۈندۈزگە ئېلىپ بېرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،كۈندۈز ئۇزىراپ ،كېچە قىسقىرايدۇ .بۇ ياز پەسلىدە
بولۇپ ،كۈندۈز ناھايىتى ئۇزىرايدۇ .ئاندىن كۈندۈز كېمىيىشكە باشالپ ،كېچە ئۇزىرايدۇ،
كۈندۈز قىسقىرايدۇ .بۇ قىش پەسلىدە بولىدۇ.
﴿كۈن بىلەن ئاينى بويسۇندۇرۇدىغانلىقىنى كۆرمەمسەن؟ (كۈن بىلەن ئاينىڭ) ھەر بىرى
مۇئەييەن مۇددەت (يەنى قىيامەت) كىچە ئۆز پەلىكىدە سەير قىلىدۇ﴾ بەزىلەر بۇ ئايەتنى :كۈن

بىلەن ئاينىڭ بىرى چەكلىك نىشانغىچە سەير قىلدى -،دەپ تەپسىر قىلدى ۋە بەزىلەر:
قىيامەت كۈنىگىچە -،دەپمۇ تەپسىر قىلدى .ھەر ئىككىسى توغرىدۇر.
“چەكلىك نىشانغىچە” دېگەن سۆزگە سەھىھ بۇخارى ۋە مۇسلىمدا رىۋايەت قىلىنغان
ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسى بىلەن دەلىل كۆرسىتىلىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئى ئەبۇزەر! كۈننىڭ قەيەرگە بارىدىغانلىقىنى بىلەمسەن؟» دەپ سورىدى .مەن :ﷲ ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدىم .ئۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئەرشنىڭ ئاستىغا بېرىپ
(ﷲ تائاالغا) سەجدە قىلىدۇ .ئاندىن پەرۋەردىگارىدىن (قايتا چىقىشقا) ئىزنى سورايدۇ،
كۈنگە :كەلگەن جايىڭدىن قايتقىن (يەنى مەغرىبتىن چىققىن) -،دېيىلىدىغان ۋاقىتقا ئاز
قالدى» دېدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :كۈن (سۇ تارتىدىغان) چاقپەلەككە ئوخشايدۇ ،كۈندۈزى ئاسماندا ئۆز ئوقى ئەتراپىدا
سەير قىلىدۇ .كۈن ئولتۇرغان چاغدا ،شەرقتىن چىقىش ئۈچۈن كېچىسى زېمىننىڭ ئاستىدا
ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ماڭىدۇ .ئايمۇ كۈنگە ئوخشاش سەير قىلىدۇ -،دېدى.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
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دەيدۇ﴿ :بىلمەمسەنكى ،ﷲ ئاسمان ،زېمىندىكى شەيئىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾((( بۇنىڭ
مەنىسى :ﷲ جىمى شەيئىلەرنى ياراتقۇچىدۇر -،دېگەنلىكتۇر .ئەھۋالىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ يەتتە ئاسماننى ياراتتى ،زېمىننىمۇ ئاسمانالرغا ئوخشاش
(يەنى يەتتە قىلىپ) ياراتتى﴾(((.
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ئىالھتۇر ،ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغانلىرى
(يەنى بۇتلىرى) باتىلدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ھەقىقىي مەۋجۇت ،ھەق ئىالھ

ئىكەنلىكىنى ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھەممە نەرسىنىڭ باتىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشىڭالر
ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ دەلىل ـ پاكىتلىرى سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا بولدى.
ﷲ ھەقىقەتەن ئۆزىدىن باشقا نەرسىدىن بىھاجەتتۇر .ھەر نەرسە ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر.
چۈنكى ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى جىمى نەرسە ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،ئۇنىڭ
قۇللىرىدۇر .ئۇالردىن بىرەرسىمۇ ﷲ تائاالنىڭ ئىزنىسىز زەررە چاغلىق نەرسىنى مىدىرلىتىشقا
قادىر ئەمەس .ئەگەر پۈتكۈل ئەھلى زېمىن بىر تال چىۋىن يارىتىشقا توپالنغان تەقدىردىمۇ،
ئۇنى ئەلۋەتتە يارىتالمايدۇ.

﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ئىالھتۇر ،ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغانلىرى
(يەنى بۇتلىرى) باتىلدۇر .ﷲ ئالىيدۇر ،بۈيۈكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن ئالىي ھېچنەرسە

يوقتۇر ،ﷲ ھەرقانداق نەرسىدىن بۈيۈكتۇر ۋە ھەممە نەرسە ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچىدۇر،
ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈكلۈكىگە سېلىشتۇرغاندا ئەرزىمەستۇر.

*******
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ
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كۆرمەمسەنكى ،كېمىلەرنىڭ ﷲ نىڭ مەرھەمىتى بىلەن دېڭىزدا يۈرۈشى ﷲنىڭ
سىلەرگە (ئۆز قۇدرىتىنىڭ) بىر قىسىم دەلىللىرىنى كۆرسىتىشى ئۈچۈندۇر .بۇنىڭدا ھەر بىر
سەۋر قىلغۇچى ،شۈكۈر قىلغۇچى (بەندە ئۈچۈن ھەقىقەتەن) (چوڭ) ئىبرەت بار﴿.﴾31
(دېڭىزدا) ئۇالرنى تاغالردەك دولقۇنالر ئورىۋالغان چاغدا ،ئۇالر كامالى ئىخالس بىلەن ﷲغا
ئىلتىجا قىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنى (دېڭىز خەتەرلىرىدىن) قۇتۇلدۇرۇپ قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا،
ئۇالرنىڭ بەزىسى توغرا يولدا بولىدۇ .بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت خىيانەتكار (ﷲنىڭ
نېمەتلىرىدىن تانغان) ئادەمال ئىنكار قىلىدۇ﴿.﴾32
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كېمىلەرنىڭ دېڭىزدا ئۆز مەرھەمىتى ۋە باشقۇرۇشى بىلەن يۈرۈشى
ئۈچۈن دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئەگەر ﷲ سۇدا كېمىلەرنى
((( ھەج سۈرىسى  70ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاالق سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

لوقمان سۈرىسى

كۆتۈرىدىغان كۈچ ياراتمىغان بولسا ،كېمىلەر يۈرمىگەن بوالتتى.
﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە (ئۆز قۇدرىتىنىڭ) بىر قىسىم دەلىللىرىنى كۆرسىتىشى ئۈچۈندۇر﴾،

﴿بۇنىڭدا ھەر بىر سەۋر قىلغۇچى ،شۈكۈر قىلغۇچى (بەندە ئۈچۈن ھەقىقەتەن) (چوڭ)
ئىبرەت بار﴾ يەنى قىيىنچىلىقالردا سەۋر قىلغۇچى ،كەڭرىچىلىكتە شۈكۈر قىلغۇچىالر ئۈچۈن

ئىبرەت بار.

﴿(دېڭىزدا) ئۇالرنى تاغالردەك دولقۇنالر ئورىۋالغان چاغدا﴾ يەنى تاغالردەك ۋە بۇلۇتالردەك
دولقۇنالر ئورىۋلغان چاغدا﴿ ،ئۇالر كامالى ئىخالس بىلەن ﷲ غا ئىلتىجا قىلىدۇ﴾ ﷲ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغڭالردا ئېسىڭالرغا سىلەر
چوقۇنىۋاتقان مەبۇدالر كەلمەي پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان مۇنداق چاغدا ﷲدىن
باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالر كېمىگە چىقىپ (غەرق بولۇشتىن قورققان) چاغلىرىدا،
ﷲ غا كامالى ئىخالس بىلەن ئىلتىجا قىلىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ ئۇالرنى (دېڭىز خەتەرلىرىدىن) قۇتۇلدۇرۇپ قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا ،ئۇالرنىڭ
بەزىسى توغرا يولدا بولىدۇ﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنى :ئۇالرنىڭ بەزىسى يەنىال كاپىر بولىدۇ-،

دەپ تەپسىر قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنى ئامان ـ ئېسەن
قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا (باال ـ قازادىن قۇتۇلدۇرغان ﷲ نى ئۇنتۇپ) ناگاھان (ﷲ غا)
شېرىك كەلتۈرىدۇ﴾(((.

﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت خىيانەتكار (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىدىن تانغان) ئادەمال
ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇنداق ئادەم قاچانال ئەھدە قىلسا ،ئەھدىسىنى بۇزىدۇ .بۇ ئەڭ

ئۇچىغا چىققان خىيانەتتۇر .ئۇ نېمەتلەردىن تانىدۇ ،ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلمايدۇ ،ئەكسىچە ئۇنى
ئۇنتۇيدۇ.

*******
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالرغا (بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالش ،مەنئى قىلغان ئىشالردىن
چەكلىنىش بىلەن) تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،شۇنداق بىر كۈندىن قورقۇڭالركى( ،ئۇ كۈندە) ئاتا
بالىسىغا ئەسقاتمايدۇ ،بالىمۇ ئاتىسىغا ئەسقاتمايدۇ ،ﷲنىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر،
سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر قىلمىسۇن ،شەيتاننىڭ سىلەرنى ﷲنىڭ
ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر﴿.﴾33
((( ئىسرا سۈرىسى  67ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  65ـ ئايەت.
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اﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىشقا ۋە قىيامەت كۈنىدىن قورقۇشقا بۇيرۇش
ﷲ بۇ ئايەتتە ئىنسانالرنى قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرىدۇ .ئۇالرنى ﷲ تائاالغا
تەقۋادارلىق قىلىپ ،ﷲ تائاالدىن ۋە قىيامەت كۈنىدىن قورقۇشقا بۇيرۇيدۇ .قىيامەت كۈنى
شۇنداق بىر كۈندۇركى﴿ ،ئاتا بالىسىغا ئەسقاتمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر ئاتىسى بالىسى ئۈچۈن
ئۆزىنى پىدا قىلماقچى بولسىمۇ ،بۇ ئۇنىڭدىن قوبۇل قىلىنمايدۇ .شۇنداقال بالىمۇ ئاتىسى
ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلماقچى بولسىمۇ ،بۇمۇ ئۇنىڭدىن قوبۇل قىلىنمايدۇ.
ئاندىن ﷲ ئۇالرغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا
تىرىكچىلىكى مەغرۇر قىلمىسۇن﴾ يەنى دۇنيادىكى خاتىرجەملىك سىلەرنى ئاخىرەت
يۇرتىدىن غەپلەتتە قالدۇرمىسۇن﴿ .شەيتاننىڭ سىلەرنى ﷲ نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى
بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر﴾.

شەيتان ھەقىقەتەن ئادەم ئەۋالدىنى مەغرۇرالندۇرىدۇ ،ئۇنىڭغا يالغان ۋەدىلەرنى
قىلىدۇ .ئۇنىڭغا خام خىيال قىلدۇرىدۇ .لېكىن ئۇ ھېچ نەرسىگە ئىگىدارچىلىق قىاللمايدۇ.
بەلكى ئۇ خۇددى ﷲ تائاال مۇنداق دېگەندەك بولىدۇ﴿ :شەيتان ئۇالرغا (يالغان)
ۋەدىلەرنى بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ( .يەنى ئەمەلدە ئىشقا ئاشمايدىغان
ئارزۇالرنى كۆڭلىگە سالىدۇ) شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ﴾(((.
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ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ مۇنداق دەيدۇ :ئۇزەير ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
قەۋمىم يولۇققان باالنى كۆرگەن چېغىمدا قاتتىق قايغۇردۇم ،غېمىم كۆپەيدى ،ئۇيقۇم
قاچتى ،پەرۋەردىگارىمغا يېلىنىپ دۇئا قىلدىم ،ناماز ئوقۇدۇم ،روزا تۇتتۇم .مەن شۇ
يالۋۇرۇش بىلەن يىغالپ تۇرغان بىر ۋاقىتتا جىبرىئىل كەلدى .مەن ئۇنىڭغا :سىددىقالر
(يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتالر) نىڭ روھلىرى گۇناھكارالرغا ،ئاتا
ـ ئانىالرنىڭ روھلىرى پەرزەنتلەرگە شاپائەت قىالالمدۇ؟ ماڭا بۇنىڭدىن خەۋەر بەرگىن!-
دېدىم .جىبرىئىل :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،قىيامەتتە ئادىل ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ ،پادىشاھلىق
ئاشكارا بولىدۇ .ئۇ كۈندە ھېچبىر ئىشقا رۇخسەت قىلىنمايدۇ .ﷲ تائاالنىڭ رۇخسىتىسىز
بىرمۇ ئادەم سۆز قىلمايدۇ .ئۇ كۈندە ئاتا بالىسى ئۈچۈن ،باال ئاتىسى ئۈچۈن ،قېرىنداش
قېرىندىشى ئۈچۈن ،قۇل خوجايىنى ئۈچۈن جازاالنمايدۇ .بىر ئادەم باشقا بىر ئادەمگە
كۆڭۈل بۆلمەيدۇ ،قايغۇسى ئۈچۈن قايغۇرمايدۇ ،ئۇنىڭغا ھېچكىم ئىچ ئاغرىتمايدۇ ،ھەر
قانداق ئادەم ئۆزىگە ئىچ ئاغرىتىدۇ .بىر ئىنسان يەنە بىر ئىنسان ئۈچۈن جازاغا تارتىلمايدۇ،
ھەر ئادەم ئۆز غېمى بىلەن بولىدۇ .يىغىسىنى ئۆزى يىغاليدۇ ،گۇناھى ئۆزىگە يۈكلىنىدۇ،
ئۇنىڭ گۇناھىنى باشقا بىرى ئۈستىگە ئااللمايدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى
ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.

*******
((( نىسا سۈرىسى  120ـ ئايەت.

لوقمان سۈرىسى

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ
قىيامەت (نىڭ بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن ﷲنىڭ
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﴿.﴾34

غەيىبنى پەقەت اﷲ تائاالنىڭال بىلىدىغانلىقى
غەيبنىڭ ئاچقۇچلىرى بار بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىلمىنى ﷲ ئۆزىگە خاس قىلدى .ئۇنى ﷲ
بىلدۈرۈشتىن بۇرۇن ھېچ ئادەم بىلمەيدۇ .قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى
بىلىمنى پەيغەمبەرمۇ ،ﷲ تائاالغا يېقىن پەرىشتىلەرمۇ بىلمەيدۇ﴿ .ئۇنى پەقەت ئۆزى
بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ﴾(((.
شۇنداقال يامغۇرنىڭ قاچان ،قەيەرگە يېغىشىنى پەقەت ﷲ تائاالال بىلىدۇ .لېكىن
ﷲ يامغۇرنى يېغىشقا ئەمر قىلسا ،ئۇنى يامغۇرغا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ۋە ﷲ تائاالنىڭ
مەخلۇقاتلىرىدىن ﷲ خالىغان كىشىلەر بىلىدۇ .شۇنداقال بەچچىدانالردىكى ﷲ يارىتىشنى
ئىرادە قىلغان نەرسىنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئادەم بىلمەيدۇ .لېكىن ،ﷲ ئۇنىڭ ئوغۇل
ياكى قىزلىقىنى ،بەختسىز ياكى بەختلىك بولۇشنى بەلگىلەشنى ئەمر قىلغان چاغدا ،ئاندىن
ئۇنىڭغا مەسئۇل پەرىشتىلەر ۋە ﷲ تائاالنىڭ خالىغان بەندىلىرى بىلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ھېچ ئادەم دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ئەتە نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى
بىلمەيدۇ﴿ .ھېچ ئادەم ئۆزىنىڭ قەيەردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ﴾ ئۆز يۇرتلىرىدا بولسۇن
ياكى ﷲ تائاالنىڭ زېمىنىدىكى باشقا بىر يۇرتتا بولسۇن ،بۇ توغرىدا ھېچ ئادەمنىڭ بىلىمى
يوق﴿ .غەيبنىڭ خەزىنىلىرى ﷲ نىڭ دەرگاھىدىدۇر ،ئۇنى پەقەتال ﷲ بىلىدۇ﴾((( ھەدىستە
بۇ بەش نەرسىنىڭ «غەيبنىڭ ئاچقۇچلىرى» دەپ ئاتالغانلىقى رىۋايەت قىلىندى.
ئىمام ئەھمەد بۇرەيدەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :مۇنداق بەش ئىش بار ،ئۇنى پەقەت
غالىب ۋە ئۇلۇغ ﷲ ال بىلىدۇ﴿ :قىيامەت (نىڭ بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم
((( ئەئراف سۈرىسى  187ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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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﴾».

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :غەيبنىڭ ئاچقۇچلىرى بەشتۇر ،ئۇنى پەقەت ﷲ
ال بىلىدۇ﴿ :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﴾».

ئىمام بۇخارى تەپسىر بابىدا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە:

«غەيبنىڭ ئاچقۇچلىرى بەشتۇر» دېگەنلىكىنى ،ئاندىن﴿ :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﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى.

682

ئىمام بۇخارى ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى كىشىلەر ئارىسىدا تۇراتتى .بىر ئادەم توساتتىنال ئۇنىڭ
يېنىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئىمان دېگەن نېمە؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالغا ،ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ،پەيغەمبەرلىرىگە،
ﷲ تائاالغا مۇالقات بولۇشقا ئىشىنىشىڭ ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشىنىشىڭ ئىماندۇر»
دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئىسالم دېگەن نېمە؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشىڭ ،ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك
كەلتۈرمەسلىكىڭ ،ناماز ئوقۇشۇڭ ،پەرز زاكاتنى ئادا قىلىشىڭ ۋە رامىزاننىڭ روزىسىنى
تۇتىشىڭ ئىسالمدۇر» دېدى .ئۇ ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئېھسان (يەنى ياخشىلىق)
دېگەن نېمە؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن ﷲ تائاالغا گويا سەن ﷲ نى
كۆرۈپ تۇرغاندەك ئىبادەت قىلىشىڭ ئېھساندۇر .سەن ﷲ تائاالنى كۆرمىسەڭمۇ ،ﷲ
سېنى ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرىدۇ» دېدى .ئۇ ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قىيامەت
قاچان بولىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى
توغرىسىدا سورالغۇچى سوئال سورىغۇچىدىن بىلىملىك ئەمەس .لېكىن مەن ساڭا قىيامەتنىڭ

لوقمان سۈرىسى

ئاالمەتلىرىدىن سۆزلەپ بېرەلەيمەن :قاچانكى دېدەك خوجايىنىنى تۇغسا (يەنى قىزى ئانىسىنى
باشقۇرىدىغان ۋە خىزمىتىگە سالىدىغان زامان كەلسە) ،مانا بۇ ،قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىدىندۇر.
قاچانكى ،ياالڭئاياق ،ياالڭ تۆش (يەنى ئۇچىسىغا كىيىم تېپىپ كىيەلمىگەن ،قارا قورساق،
بىلىمىسز) كىشىلەر ئىنسانالرغا باشلىق بولسا ،مانا بۇ ،قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىدىندۇر .مۇنداق
بەش ئىش بار ،ئۇنى پەقەت ﷲ ال بىلىدۇ﴿ :قىيامەت توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن ﷲ
نىڭ دەرگاھىدىدۇر .ﷲ يامغۇرنى ياغدۇرىدۇ .بەچچىداندىكىلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ﷲ
بىلىدۇ﴾» دېدى .ئاندىن ئۇ ئادەم قايتىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى يېنىمغا

قايتۇرۇپ كېلىڭالر» دېدى .ساھابىلەر ئۇنى قايتۇرۇپ كەلمەكچى بولۇپ ئارقىدىن چىقتى،
لېكىن ئۇنى تاپالمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ جىبرىئىلدۇر ،ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ
دىنىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن كەلدى» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ھېچ ئادەم ئۆزىنىڭ قەيەردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ﴾ قەتادە مۇنداق دەيدۇ :بەزى
نەرسىلەرنى ﷲ ئۆزىگە خاس قىلدى .شۇ نەرسىلەردىن ﷲ تائاالغا يېقىن تۇرىدىغان
مەرتىۋىسى يۇقىرى پەرىشتىنىمۇ ،ئىنسانالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرنىمۇ خەۋەردار قىلمىدى.

﴿قىيامەت (نىڭ بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ
دەرگاھىدىدۇر﴾ ئىنسانالردىن بىرمۇ ئادەم قىيامەتنىڭ قاچان ،قايسى يىلدا ياكى قايسى

ئايدا ،قايسى كېچىدە ياكى قايسى كۈندۈزدە قايىم بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ.

﴿ﷲ يامغۇرنى (ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ۋە ئۆزى بەلگىلىگەن جايغا) ياغدۇرىدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم يامغۇرنىڭ قاچان ياغىدىغانلىقىنى (يەنى كېچىدە ياغامدۇ
ياكى كۈندۈزدىمۇ) بىلمەيدۇ.

﴿بەچچىداندىكىلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى (يەنى ئوغۇلمۇ ،قىزمۇ ،بېجىرىممۇ،
كەمتۈكمۇ ،بەختلىكمۇ ،بەختسىزمۇ) ﷲ بىلىدۇ﴾ ھېچكىم بەچچىداندىكى نەرسىلەرنى،

يەنى ئۇنىڭ ئوغۇل ياكى قىز((( ،قىزىل ياكى قارا ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ كەلگۈسىدە قانداق
ئەھۋالدا بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ.

﴿ھېچ ئادەم ئەتە نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى (يەنى ئۇنىڭغا نېمە ئىش بولىدىغانلىقىنى،
ياخشى ـ يامان ئىشالردىن نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى) بىلمەيدۇ﴾ يەنى ياخشى ئىش قىالمدۇ

ياكى يامان ئىش قىالمدۇ ،بۇنى بىلمەيدۇ؟ ئى ئادەم ئەۋالدى! سەن قاچان ئۆلۈشىڭنى
بىلمەيسەن ،ئەتە ئۆلۈپ قاالمسەن تېخى! ئەتە ساڭا مۇسىبەت يېتىشىمۇ مۇمكىن .سەن بۇنى
بىلمەيسەن.
﴿ھېچ ئادەم ئۆزىنىڭ قەيەردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ﴾ ئىنسانالردىن ھېچبىرى
ئۆلگەندە ،ئۆزىنىڭ زېمىننىڭ قەيىرىدە ياتىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ .يەنى دېڭىزدىمۇ ياكى
قۇرۇقلۇقتىمۇ ،تۈزلەڭلىكتىمۇ ياكى تاغدىمۇ ،قەيەردە ياتىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ.
بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن :ﷲ بىر بەندىنى زېمىننىڭ قەيىرىدە قەبزى روھ

((( ھازىرقى ھامىلىنىڭ ،قىز  -ئوغۇللىقىنى پەرقلەندۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش بولسا ،ھامىلە بەش ئايلىقتىن ئاشقاندا
بولىدۇ .لېكىن بۇ يەردىكى بىلەلمەسلىك جان كىرگۈزۈلۈشنىڭ ئالدىدىكى ھالەتنى كۆرسىتىدۇ.
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قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى شۇ زېمىنغا بىرەر ھاجەت ئۈچۈن چوقۇم موھتاج قىلىپ قويىدۇ.
ئىمام ئەبۇقاسىم تەبەرانى ئۇسامە ئىبنى زەيدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ بىرەر بەندىنىڭ ئۆلۈمىنى بىرەر زېمىندا بەلگىلىگەن
بولسا ،ئۇنى ئۇ زېمىنغا بىرەر ھاجەت ئۈچۈن چوقۇم موھتاج قىلىپ قويىدۇ».
شۇنىڭ بىلەن ،لوقمان سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى .جىمى مەدھىيە ۋە ھەمدۇسانا
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالغا خاستۇر!
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سەجدە سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 30 ،ئايەت
بۇسۈرىنىڭپەزىلىتى
ئىمام بۇخارى ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە كۈنلىرى بامدات نامىزىدا سەجدە ۋە ئىنسان سۈرىسىنى
ئوقۇيتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەجدە سۈرىسى بىلەن مۈلك سۈرىسىنى ئوقۇمىغىچە
ئۇخلىمايتتى.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ئەلىف ،الم ،مىم﴿( .﴾1بۇ) كىتاب (يەنى قۇرئان) نىڭ ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىدا ھېچ شەك يوقتۇر﴿ .﴾2مۇشرىكالر:
«مۇھەممەت ئۇنى ئۆزى توقۇدى» دەيدۇ .ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،بەلكى ئۇ
سەندىن ئىلگىرى ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر كەلمىگەن بىر قەۋمنى ھىدايەت
تاپسۇن دەپ ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن
كەلگەن ھەقىقەتتۇر﴿.﴾3

قۇرئاننىڭ شەكسىز اﷲ نىڭ كىتابى ئىكەنلىكى
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلەپ ئۆتكەن
ئىدۇق .شۇڭا بۇ يەردە قايتا تەكرارلىمايمىز.
﴿(بۇ) كىتاب (يەنى قۇرئان) نىڭ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىدا شەك
يوقتۇر﴾ يەنى بۇ كىتابنىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن نازىل قىلىنىدىغانلىقىدا ھېچ شەك ـ شۈبھە يوقتۇر.
ئاندىن ﷲ مۇشرىكالردىن خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇشرىكالر« :مۇھەممەد ئۇنى ئۆزى توقۇدى»
دەيدۇ﴾ يەنى مۇھەممەد ئۇنى ئۆزى ئويدۇرۇپ توقۇپ چىقتى -،دەيدۇ.
﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،بەلكى ئۇ سەندىن ئىلگىرى ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر كەلمىگەن بىر
قەۋمنى ھىدايەت تاپسۇن دەپ﴾ يەنى ئۇالرنى ھەقىقەتكە ئەگەشسۇن دەپ ﴿ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ
ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتتۇر﴾

*******
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﷲ ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە ياراتتى ،ئاندىن
ئەرش ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى .سىلەرگە ﷲدىن باشقا ھېچقانداق ئىگە يوق،
شاپائەت قىلغۇچىمۇ يوق (بۇنى) پىكىر قىلىپ (ئىمان ئېيتمامسىلەر؟)﴿ .﴾4ﷲ ئاسماندىن زېمىنغىچە
بولغان (مەخلۇقاتىنىڭ) ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرىدۇ ،ئاندىن ئۇ ئىشالر ئۇزۇنلۇقى سىلەر ساناۋاتقان
مىڭ يىلدەك كېلىدىغان بىر كۈندە ﷲنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ﴿ .﴾5ئۇ (ﷲ) يوشۇرۇننى ۋە ئاشكارىنى
بىلگۈچىدۇر،غالىبتۇر(.بەندىلىرىگە)ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾6

اﷲ تائاالنىڭ كائىناتنى ياراتقۇچى ۋە ئىدارە قىلغۇچى زات ئىكەنلىكى
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ﷲبۇئايەتتەئۆزىنىڭشەيئىلەرنىڭياراتقۇچىسىئىكەنلىكىدىنخەۋەرقىلىدۇ.ﷲئاسمانالرنى،
زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە ياراتتى .ئاندىن ئەرش ئۈستىدە ئۆزىگە اليىق
رەۋىشتە قارار ئالدى .بۇ توغرۇلۇق يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق.
﴿سىلەرگە ﷲ دىن باشقا ھېچ قانداق ئىگە يوق .شاپائەت قىلغۇچىمۇ يوق﴾ يەنى ﷲ ھەممە
قىيىن ئىشالرنىڭ ئىگىسىدۇر .ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر .ھەممە نەرسىنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر .ھەممە
نەرسىگە قادىردۇر .ئىنسانالرغا ﷲ دىن باشقا ھېچقانداق ئىگە يوق .ﷲ ئىزنى بەرگەن كىشىدىن
باشقا شاپائەت قىلغۇچىمۇ يوق.

سەجدە سۈرىسى

﴿(بۇنى) پىكىر قىلىپ (ئىمان ئېيتمامسىلەر؟)﴾ ئى ﷲ تائاالدىن باشقىغا چوقۇنغۇچىالر! ﷲ
تائاالدىن باشقا بىرىگە تەۋەككۈل قىلغۇچىالر! بۇ ھەقتە ئويالنمامسىلەر؟ ﷲ ھەممە نەرسىدىن ئالىيدۇر،
ئۇلۇغدۇر .ﷲ ئۆزىنىڭ ئوخشىشى ،شېرىكى ،ياردەمچىسى ،تەڭدىشى ياكى باراۋىرى بولۇشتىن پاكتۇر.
ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇد يوقتۇر .ﷲ تائاالدىن بۆلەك ھېچ پەرۋەردىگارمۇ يوقتۇر .نېمە ئۈچۈن
بۇالر ھەققىدە ئويلىنىپ باقمايسىلەر؟
﴿ﷲ ئاسماندىن زېمىنغىچە بولغان (مەخلۇقاتىنىڭ) ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرىدۇ ،ئاندىن ئۇ
ئىشالر ئۇزۇنلۇقى سىلەر ساناۋاتقان مىڭ يىلدەك كېلىدىغان بىر كۈندە﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئەمرى ئەڭ

يۇقىرى قەۋەت ئاسماندىن يەتتىنىچى قات زېمىننىڭ ئەڭ چېتىغىچىلىك ئىجرا بولۇپ تۇرىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ يەتتە ئاسماننى ياراتتى .زېمىننىمۇ ئاسمانالرغا ئوخشاش (يەنى يەتتە
قىلىپ) ياراتتى .ﷲ نىڭ ئەمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇ﴾(((.
ئەمەللەر دۇنيا ئاسمىنىنىڭ (يەنى بىرىنچى قەۋەت ئاسماننىڭ) ئۈستىدىكى نامە ـ ئەمﷲر
يېزىلىدىغان دەپتەرگە ئۆرلەيدۇ .ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىدىكى مۇساپە  500يىللىق يولدۇر.
ئاسماننىڭ قېلىنلىقىمۇ 500يىللىق يولدۇر.
مۇجاھىد ،قەتادە ۋە زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :ئاسماندىن چۈشۈشكە  500يىل ،ئاسمانغا ئۆرلەشكە
 500يىل كېتىدۇ .لېكىن پەرىشتىلەر بۇ مۇساپىنى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە باسىدۇ.
﴿ئۇ (ﷲ) يوشۇرۇننى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ بۇ ئىشالرنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر.
بەندىلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ئەمەللەرنىڭ كاتتىلىرىمۇ،
ئەرزىمەسلىرىمۇ،كىچىكىمۇ،چوڭىمۇئۆرلەيدۇ.
ﷲ ھەممە نەرسىدىن كۈچلۈك ،يېڭىلمەس ۋە غالىبتۇر .جىمى بەندىلەر ۋە ئىنسانالر ﷲ تائاالغا
ئىتائەت قىلىدۇ .ﷲ مۆمىن بەندىلىرىگە شەپقەت قىلغۇچىدۇر .ﷲ مەرھەمەتلىك سۈپىتى بىلەن
غالىبتۇر .غالىب سۈپىتى بىلەن شەپقەتلىكتۇر .مانا بۇ ،تولۇق كامالەتكە يەتكەنلىكتۇر .غەلىبە مەرھەمەت
بىلەن ،مەرھەمەت غەلىبە بىلەن بىرگىدۇر .ﷲ ئاجىزلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى كامالى مەرھەمىتىدىن
شەپقەتقىلغۇچىدۇر.

*******
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ئۇ ھەممە نەرسىنى چىرايلىق (يەنى ھېكمىتىگە مۇۋاپىق ،جايىدا) ياراتتى .دەسلەپتە ئىنساننى
(يەنى ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) اليدىن ياراتتى﴿ .﴾7ئاندىن ئۇنىڭ نەسلىنى
ئەرزىمەس سۇنىڭ جەۋھىرى (يەنى مەنى) دىن ياراتتى﴿ .﴾8ئاندىن ئۇنى راۋۇرۇس يارىتىپ،
ئۇنىڭغا ئۆزىگە مەنسۇپ روھنى كىرگۈزدى (يەنى جاننى كىرگۈزدى) .يەنە سىلەر ئۈچۈن قۇالقالرنى،
((( تاالق سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۆزلەرنى ۋە يۈرەكلەرنى ياراتتى ،سىلەر ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر﴿.﴾9

اﷲ تائاالنىڭ ئىنساننى باسقۇچمۇ باسقۇچ يارىتىدىغانلىقى
ﷲتائاالبۇئايەتتەبارلىقشەيئىلەرنىچىرايلىق،پۇختاۋەمۇكەممەلياراتقانلىقىدىنخەۋەربېرىدۇ.
ﷲ تائاال ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانلىقىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن ،ئىنساننى ياراتقانلىقىنى تىلغا
ئېلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :دەسلەپتە ئىنساننى (يەنى ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى)

اليدىن ياراتتى .ئاندىن ئۇنىڭ نەسلىنى ئەرزىمەس سۇنىڭ جەۋھىرى (يەنى مەنىي) دىن ياراتتى﴾

يەنى ئۇالرنى ئەرنىڭ ئومۇرتقىسى بىلەن ئايالنىڭ قوۋۇرغىسى ئارىسىدىن چىقىدىغان مەنىيدىن نەسىل
قالدۇرىدىغان قىلىپ ياراتتى.

﴿ئاندىن ئۇنى راۋرۇس يارىتىپ﴾ يەنى ئادەمنى تۇپراقتىن ياراتقان چاغدا ،ئۇنى راۋرۇس ،قامەتلىك
قىلىپ يارىتىپ﴿ ،ئۇنىڭغا ئۆزىگە مەنسۇپ روھىنى كىرگۈزدى (يەنى جان كىرگۈزدى) .يەنە سىلەر ئۈچۈن
قۇالقالرنى ،كۆزلەرنى ۋە يۈرەكلەرنى ياراتتى ،سىلەر ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ
سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن بۇ نەرسىلەر ئۈچۈن ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر ،بەختلىك كىشى ئۇ نەرسىلەرنى
غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىنىڭ تائەت ـ ئىبادىتى ئۈچۈن ئىشلەتكەن كىشىدۇر.

*******
ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ئۇالر« :يەر ئاستىدا يوقالغاندىن كېيىن (يەنى گۆردە توپىغا ئايلىنىپ كەتكەندىن كېيىن) راستال
قايتا يارىتىالمدۇق؟» دەيدۇ ،بەلكى ئۇالر پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغۇچىالردۇر﴿.﴾10
ئېيتقىنكى« ،سىلەرنىڭ (جېنىڭالرنى ئېلىشقا) مۇئەككەل قىلىنغان پەرىشتە سىلەرنىڭ جېنىڭالرنى
ئالىدۇ ،ئاندىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر»﴿.﴾11

قىيامەتنى يىراق سانىغۇچىالرغا بېرىلگەن رەددىيە
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ قىيامەتنىڭ قايىم بولىدىغانلىقىنى يىراق سانىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر ئاستىدا يوقالغاندىن كېيىن﴾ يەنى بەدەنلىرىمىز
تىتىلىپ ،تۇپراققا ئارىلىشىپ ،يوق بولۇپ كەتكەندىن كېيىن﴿ ،راستال قايتا يارىتىالمدۇق؟﴾ يەنى
ئەنە شۇ ھالەتتىن كېيىن ،بىز ئەسلىدىكى ھايات ھالىتىمىزگە يانامدۇق؟ ئۇالر بۇنى يىراق سانايدۇ.
قايتا يارىتىش ئۇالرنىڭ ئاجىز ئىقتىدارغا نىسبەتەن يىراقتۇر .بىراق ئۇالرنى دەسلەپتە يوقلۇقتىن بار
قىلغان زات ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىگە نىسبەتەن ھېچ نەرسە ئەمەستۇر.
ﷲ بىرەر شەيئىنى يارىتىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا ۋۇجۇتقا كەل دەيدۇ ـ دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا

سەجدە سۈرىسى

كېلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەلكى ئۇالر پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار
قىلغۇچىالردۇر﴾.
﴿ئېيتقىنكى« :سىلەرنىڭ (جېنىڭالرنى ئېلىشقا) مۇئەككەل قىلىنغان پەرىشتە سىلەرنىڭ
جېنىڭالرنى ئالىدۇ﴾ بۇ ئايەتتىن شۇ مەنە مەلۇم بولىدۇكى ،جان ئالغۇچى پەرىشتە پەرىشتىلەرنىڭ

ئىچىدىكى مۇئەييەن بىرىدۇر.

ئىبراھىم سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلگەن بەرانىڭ ھەدىسىدىنمۇ بۇ مەزمۇننى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .قەتادە ۋە بىر قانچە كىشىلەر بەزى ئەسەرلەردە :جان ئالغۇچى پەرىشتە ئەزرائىل
دەپ ئاتالغان پەرىشتىدۇر -،دەيدۇ .بۇ مەشھۇر رىۋايەتتۇر .بەزىلەر :ئەزرائىلنىڭ ياردەمچىلىرى
باردۇر -،دەپ رىۋايەت قىلدى .بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىنغان :ئەزرائىلنىڭ
ياردەمچىلىرى جاننى بەدەننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن تارتىپ چىقىرىدۇ .جان ھەلقۇمغا يەتكەن
چاغدا ،ئۇنى جان ئالغۇچى پەرىشتە ئالىدۇ.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :زېمىننى جان ئالغۇچى پەرىشتىگە بويسۇندۇرۇپ داسقا ئوخشاش
قىلىپ بەرگەن بولۇپ ،ﷲ قاچان خالىسا ،جان ئالغۇچى پەرىشتە شۇ چاغدا جاننى ئالىدۇ.
﴿ئاندىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى سىلەرگە مۇكاپات ۋە جازا
بېرىلىشى ئۈچۈن ،قىيامەتتە (قەبرىلىرىڭالردىن تۇرغان كۈندە) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر.

*******
ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ئەگەر سەن گۇناھكارالرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ
تۇرغانلىقىنى كۆرىدىغان بولساڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالەتنى كۆرگەن بوالتتىڭ) ،ئۇالر ئېيتىدۇ:
«پەرۋەردىگارىمىز! (ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق .بىزنى ياخشى ئەمەل قىلىش
ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن ،بىز (ئەمدى) ھەقىقەتەن (سېنىڭ ۋەدەڭنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە)
ئىشەنگۈچىلەرمىز»﴿ .﴾12ئەگەر بىز خالىساق ،ھەر بىر كىشىگە ئەلۋەتتە ھىدايەت بېرەتتۇق،
لېكىن مېنىڭ (گۇناھكارالرنى ئازاب قىلىشتىن ئىبارەت) ھۆكمىم بېكىپ كەتتى .مەن چوقۇم جىنالر
ۋە ئىنسانالر (يەنى ئۇالرنىڭ گۇناھكارلىرى) – ھەممىسى بىلەن جەھەننەمنى تولدۇرىمەن﴿.﴾13
(ئەھلى دوزاخقا ئېيتىلىدۇ) «مۇشۇ كۈندىكى ئۇچرىشىشىڭالرنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىڭالر ئۈچۈن
(بۇ خورلىغۇچى ئازابنى) تېتىڭالر ،بىز ھەقىقەتەن سىلەرنى ئۇنتۇدۇق ،قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىن
مەڭگۈلۈك ئازابنى تېتىڭالر»﴿.﴾14

689

مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى يامان ھالى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ھالىدىن ۋە ئۇالرنىڭ نېمىلەرنى
دەيدىغانلىقىدىن مۇنداق خەۋەر بېرىدۇ :ئۇالر قىيامەتنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن ،ﷲ تائاالنىڭ
ئالدىدا قىلمىشلىرىدىن نۇمۇس قىلىپ ،خىجالەت ۋە ھاقارەت ئىچىدە خارالنغان ،باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ
تۇرغان ھالدا مۇنداق دەيدۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! (ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق»﴾ يەنى بىز
ئەمدى سۆزۈڭنى ئاڭاليمىز .بۇيرۇقۇڭغا ئىتائەت قىلىمىز.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە (يەنى قىيامەت
كۈنىدە) قۇالقلىرى تازا ئاڭاليدىغان ،كۆزلىرى تازا كۆرىدىغان بولىدۇ﴾((( شۇنداقال ئۇالر دوزاخقا كىرگەن
چاغدا ،تۆۋەندىكى سۆزلىرى بىلەن ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ماالمەت قىلىشىدۇ﴿ :ئەگەر بىز (پەيغەمبەرنىڭ
سۆزلىرىنى) ئاڭلىغان ياكى چۈشەنگەن بولساق ،ئەھلى دوزاخ قاتارىدىن بولماس ئىدۇق﴾(((.
ئۇالر يەنە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! (ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق .بىزنى
ياخشى ئەمەل قىلىش ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن ،بىز (ئەمدى) ھەقىقەتەن (سېنىڭ ۋەدەڭنىڭ ھەق
ئىكەنلىكىگە)ئىشەنگۈچىلەرمىز»﴾يەنىقىيامەتتەۋەدەڭنىڭھەقئىكەنلىكىگە،ساڭامۇالقاتبولۇشنىڭ

ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشەندۇق ۋە ئەمەلىيەتتە كۆردۇق.

يۈكسەك پەرۋەردىگار ئەگەر ئۇالرنى دۇنياغا قايتۇرسا ،ئۇالرنىڭ ئىلگىرى دۇنيادا ﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىغان ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىدىغان
كاپىرالردىن بولغىنىدەك ،چوقۇم يەنە كاپىر بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالنى
كۆرەتتىڭ) ،ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار
قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن بوالتتۇق» دەيدۇ﴾(((.
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﴿«پەرۋەردىگارىمىز!(ئىشنىڭھەقىقىتىنى)كۆردۇق،ئاڭلىدۇق.بىزنىياخشىئەمەلقىلىش
ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن ،بىز (ئەمدى) ھەقىقەتەن (سېنىڭ ۋەدەڭنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە)
ئىشەنگۈچىلەرمىز»﴾ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر پەۋرەردىگارىڭ خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە
يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى﴾(((﴿ ،لېكىن مېنىڭ (گۇناھكارالرنى ئازاب
قىلىشتىن ئىبارەت) ھۆكمىم بېكىپ كەتتى .مەن چوقۇم جىنالر ۋە ئىنسانالر (يەنى ئۇالرنىڭ
گۇناھكارلىرى) ھەممىسى بىلەن جەھەننەمنى تولدۇرىمەن﴾ يەنى بۇ ئىككى تۈرلۈك كىشىلەرنىڭ
تۇرالغۇ يۇرتى دوزاختىن ئىبارەتتۇر .ئۇالر ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ .ئۇالرغا ئۇنىڭدىن يۆتكىلىپ
كېتىشمۇ بولمايدۇ .ئۇنىڭدىن ﷲ تائاالغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ كامالى سۆزىگە سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز!
﴿(ئەھلى دوزاخقا ئېيتىلىدۇ) مۇشۇ كۈندىكى ئۇچرىشىشىڭالرنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىڭالر
((( مەريەم سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۈلك سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  99ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەجدە سۈرىسى

ئۈچۈن (بۇ خورلىغۇچى ئازابنى) تېتىڭالر﴾ يەنى ئەھلى دوزاخ ئۈچۈن تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش
يۈزىسىدىن مۇنداق دېيىلىدۇ :سىلەر ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىڭالر ،ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى ئۇزاق (يەنى
ئىمكانسىز) دەپ قارىغانلىقىڭالر ۋە ئۇنى ئۇنتۇپ ،ئۇنىڭغا خۇددى ئۇنتۇلۇپ كەتكەن كىشىدەكال مۇئامىلە
قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئازابنى تېتىڭالر.
﴿بىز ھەقىقەتەن سىلەرنى ئۇنتۇدۇق﴾ يەنى كەلگۈسىدە بىز سىلەرگە ئۇنتۇپ كەتكۈچى
كىشىنىڭ مۇئامىلىسىنى قىلىمىز .لېكىن ،ﷲ ھېچ نەرسىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ .ﷲ تائاالدىن ھېچ
نەرسە مەخپىي بولمايدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سىلەرنىڭ مۇشۇ كۈندىكى مۇالقاتنى
ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئوخشاش ،بۈگۈن سىلەرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى سىلەرنى ئازابقا تاشالپ قويۇپ ئۇنتۇپ
قالغاندەك مۇئامىلە قىلىمىز)﴾(((﴿ .قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىن مەڭگۈلۈك ئازابنى تېتىڭالر﴾ يەنى ﷲ
تائاالغا كۇپۇرلۇق قىلغانلىقىڭالر ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقىڭالر سەۋەبىدىن مەڭگۈلۈك ئازابنى
تېتىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر جەھەننەمدە (جەھەننەمنىڭ ھارارىتىنى
يېنىكلىتىغان) بىرەر سۆرۈنلۈككە ۋە (تەشنالىقنى قاندۇرىدىغان) بىرەر ئىچىملىككە ئېرىشەلمەيدۇ.
ئۇالرنىڭ ئېرىشىدىغىنى پەقەت يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ ۋە يىرىڭدىنال ئىبارەت بولىدۇ .بۇ (ئۇالرغا
بېرىلىدىغان) مۇۋاپىق جازادۇر .چۈنكى ئۇالر (قىلمىشلىرىدىن) ھېساب ئېلىنىشتىن قورقمايتتى .ھەمدە
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى قاتتىق ئىنكار قىالتتى .ھەر نەرسىنى تولۇق خاتىرىلەپ قويىمىز( .ئۇالرغا
ئېيتىمىزكى) «تېتىڭالر! سىلەرگە پەقەت ئازابنىال زىيادە قىلىمىز»﴾(((.

*******
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ھەقىقەتەن شۇنداق كىشىلەر ئىمان ئېيتىدۇكى ،ئۇالرغا شۇ ئايەتلەر بىلەن
ۋەز -نەسىھەت قىلىنسا (ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ﷲغا) سەجدە قىلغان ھالدا
يىقىلىدۇ،پەرۋەردىگارىغاتەسبىھئېيتىدۇ،ھەمدىئېيتىدۇ.ئۇالر(پەرۋەردىگارىنىڭتائەت-ئىبادىتىدىن)
چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمايدۇ﴿ .﴾15ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن  -كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ (يەنى ئۇالر
كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز ئۇخاليدۇ) ،ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ (ئازابىدىن) قورقۇپ( ،رەھمىتىنى) ئۈمىد
قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ،ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ
قىلىدۇ﴿ .﴾16ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى
خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴿.﴾17
((( جاسىيە سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( نەبە سۈرىسى  30 - 24ـ ئايەتكىچە.
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ئىماندارالرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن مۇكاپات
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ھەقىقەتەن شۇنداق كىشىلەر ئىمان ئېيتىدۇكى﴾ يەنى ئۇنى
ھەقىقەتەن تەستىقاليدۇكى﴿ ،ئۇالرغا شۇ ئايەتلەر بىلەن ۋەز -نەسىھەت قىلىنسا (ﷲنىڭ
ئايەتلىرىنى ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ﷲغا) سەجدە قىلغان ھالدا يىقىلىدۇ ﴾ يەنى ئۇنى ئاڭلىغان
ۋە ئۇنىڭغا گەپ ـ سۆزى ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە ئىتائەت قىلغان ھالدا ﷲ تائاالغا سەجدە قىلىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ئېيتىدۇ ،ھەمدى ئېيتىدۇ .ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ تائەت
ـ ئىبادىتىدىن) چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمايدۇ﴾ يەنى شۇ ئايەتلەرگە ئەگىشىشتىن ،ئۇنىڭغا
بويسۇنۇشتىن (نادان كاپىرالر ۋە گۇناھكارالر باش تارتقاندەك) باش تارتمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا
جەھەننەمگەكىرىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن ـ كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇيقىنى ،مامۇق كۆرپىلەرنىڭ
ئۈستىدە يانپاشالپ يېتىشنى تەرك ئېتىپ ،كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزىدۇ .مۇجاھىد ۋە ھەسەن
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن ـ كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدىن :كېچىدە
ئىبادەت ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇش كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .زەھھاك :بۇ ئايەتتىن جامائەت بىلەن
ئوقۇلغان خۇپتەن نامىزى ۋە جامائەت بىلەن ئوقۇلغان بامدات نامىزى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ (ئازابىدىن) قورقۇپ( ،رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا
قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ قاتتىقلىقىدىن قورقىدۇ .كاتتا ساۋابىنى ئۈمىد قىلىپ دۇئا
قىلىدۇ﴿ .ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ قىلىدۇ﴾
ئۇالر ئۆزلىرىگە پايدىسى بولىدىغان ۋە باشقىالرغىمۇ مەنپەئەت بولىدىغان ياخشى ئىشالرنى بىرلەشتۈرۈپ
قىلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەنە شۇالرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتىكىشەرەپلىكۋەئىپتىخارلىقىدۇر.
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ئىمام ئەھمەد مۇئاز ئىبنى جەبەلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بىر سەپەردە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئىدىم .بىر كۈنى ئەتىگەنلىكى بىز يول يۈرۈپ كېتىۋاتاتتۇق،
مەن ئۇنىڭغا يېقىن ماڭدىم ۋە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا مېنى جەننەتكە ئېلىپ كىرىدىغان،
دوزاختىن يىراقالشتۇرىدىغان بىر ئىشنى دەپ بەرگىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن
ھەقىقەتەن كاتتا بىر ئىشنى سورىدىڭ ،ئۇ ئىشنى قىلىش ،ﷲ ئۇنى قىلىشقا ئاسان قىلغان ئادەمگە،
ئەلۋەتتە ئاساندۇر .ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغىن ،ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلمىغىن .نامازنى ئادا
قىلغىن ،زاكاتنى بەرگىن ،رامىزاننىڭ روزىسىنى تۇتقىن ۋە بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلغىن» دېدى .ئاندىن:
«ساڭا ياخشىلىقنىڭ يوللىرىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ روزا تۇتۇش قالقاندۇر (يەنى روزا روزى تۇتقۇچىنى
دوزاختىن ساقاليدۇ) ،سەدىقە خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ .بىراۋنىڭ كېچىنىڭ يېرىمىدا ئوقۇغان نامىزى
ئۇنى ياخشىلىق قىلىشقا يېتەكلەيدۇ» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم﴿ :ئۇالرنىڭ يانلىرى
ئورۇن  -كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ (يەنى ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز ئۇخاليدۇ) ،ئۇالر
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەت.

سەجدە سۈرىسى

پەرۋەردىگارىنىڭ (ئازابىدىن) قورقۇپ( ،رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ،ئۇالرغا
بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان
ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان
كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .ئاندىن« :بۇ ئىشنىڭ بېشىنى ،ئۇنىڭ
تۈۋرۈكىنى ۋە ئەڭ يۇقىرى پەللىسىنى ساڭا دەپ بېرەيمۇ؟» دېدى .مەن :ماقۇل ،دەپ بەرگىن ،ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ ئىشنىڭ بېشى ئىسالمدۇر .ئۇنىڭ
تۈۋرۈكى نامازدۇر ،ئۇنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتۇر» دېدى .ئاندىن:
«بۇنىڭ ھەممىسىگە كېپىللىك قىلىدىغان نەرسىنى ساڭا دەپ بېرەيمۇ؟» دېدى .مەن :ھەئە ،دەپ
بەرگىن ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ئاندىن:
«بۇنى يىغقىن» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ھەقىقەتەن تىلىمىز بىلەن سۆزلىگەن
نەرسىگىمۇ جازالىنامدۇق؟ -دېدىم .ئۇ« :ئاناڭ ساڭا يىغالپ قالسۇن (يەنى سەن ئۆلگىن ،ئاناڭ ساڭا
يىغالپ قالسۇن دېگەن مەنىدە) كىشىلەرنى دوزاخقا دۈم چۈشۈرىدىغان (يەنە بىر رىۋايەتتە« :بۇرنىچە
يىقىتىدىغان») نەرسە پەقەت ئۇالرنىڭ تىللىرىنىڭ ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدىغان سۆزلەرنى
قىلىشىدۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە
ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا جەننەتلەردە
يوشۇرۇنساقلىغان،ئۇنىڭغائوخشاشنازۇنېمەتلەردىنھېچكىمخەۋەرتاپمىغان،تۈگىمەسنېمەتلەرنىڭ
ۋە لەززەتلەرنىڭ كاتتىلىقىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ .ئۇالر ئەمەللىرىنى يوشۇرۇن قىلغانلىقى (يەنى كېچىدە
تەھەججۇد ناماز ئوقۇغانلىقى ،كىشىلەرگە بىلدۈرمەي سەدىقە قىلغانلىقى ،روزا تۇتقانلىقى قاتارلىق
ئەمەللەرنى ۋە باشقا ياخشى ئىشالرنى يوشۇرۇن قىلغانلىقى) ئۈچۈن ﷲ تائاالمۇ ئۇالرغا بېرىلىدىغان
ساۋابنى ئۇالرغا مۇۋاپىق مۇكاپات بولۇشى ئۈچۈن يوشۇرۇپ ساقلىدى .مۇكاپات ھەقىقەتەن ئەمەلىنىڭ ئۆز
خىلىدىنبولىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ھەسەنبەسرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر ئەمەللىرىنى
يوشۇرۇن قىلدى .ﷲ تائاالمۇ ئۇالرغا كۆزى كۆرۈپ باقمىغان ،ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ باقمىغان
مۇكاپاتنى يوشۇرۇپ ساقلىدى.
ئىمام بۇخارى﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا
ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى تەپسىر
قىلىپ ،ئاندىن ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدى« :ﷲ ئېيتىدۇكى ،سالىھ (يەنى ياخشى) بەندىلىرىمگە كۆز كۆرمىگەن ،قۇالقالر
ئاڭلىمغان ۋە ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ باقمىغان مۇكاپاتالرنى تەييارلىدىم».
ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق دېدى :ئەگەر خالىساڭالر ،بۇ ئايەتنى ئوقۇڭالر﴿ :ﷲ
نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴾ بۇ
ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلگەن ...« :ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ باقمىغان
مۇكاپاتالرنى تەييارلىدىم ،سىلەرگە بىلدۈرگەن ئەرزىمەس نېمەتلەرگە بېرىلىپ كەتمەڭالر» .ئىمام
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مۇسلىم ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :كىمكى جەننەتكە كىرسە نېمەتتىن بەھرىمەن بولىدۇ .جاپا چەكمەيدۇ .كىيىمى كونىرىمايدۇ.
ياشلىقى تۈگىمەيدۇ .جەننەتتە كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالقالر ئاڭلىمىغان ،ئىنسساننىڭ دىلىغا كېچىپ
باقمىغان نەرسىلەر بار».

*******
ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼ ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
مۆمىن ئادەم پاسىق ئادەمگە ئوخشامدۇ؟ ئۇالر (ئاخىرەتلىك ساۋابتا) باراۋەر ئەمەس﴿ .﴾18ئىمان
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك ،ئۇالرنىڭ قارارگاھى جەننەت بولىدۇ( ،ئۇ) ئۇالرنىڭ
قىلغانئەمەللىرىنىمۇكاپاتالشيۈزىسىدىنئۇالرئۈچۈنتەييارالنغانجايدۇر﴿.﴾19ﷲنىڭئىتائىتىدىن
چىققانالرغا كەلسەك ،ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ،ھەر قاچان ئۇالر دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر
دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ .ئۇالرغا« :سىلەر ئىنكار قىلغان دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر» دېيىلىدۇ﴿.﴾20
ئۇالرنىڭ تەۋبە قىلىشى ئۈچۈن بىز ئۇالرغا چوقۇم ئەڭ چوڭ ئازابتىن (يەنى ئاخىرەت ئازابىدىن) ئىلگىرى
ئەڭ يېقىنقى ئازاب (يەنى دۇنيا ئازابى) نى تېتىتىمىز﴿ .﴾21پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز-
نەسىھەت قىلىنغان ،ئاندىن ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەن ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟ بىز گۇناھكارالرنى
چوقۇم جازااليمىز﴿.﴾22

مۆمىن بىلەن پاسىقنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى
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ﷲ بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئادالىتى ۋە مەرھەمىتىدىن خەۋەر قىلىدۇ ،ﷲ قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ
ئەمرىگە ئىشەنگەن ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشكەن كىشى بىلەن پەرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان،
ﷲ تائاالنىڭ ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان پاسىق كىشى بىلەن باراۋەر ھۆكۈم قىلمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يامان ئىشالرنى قىلغانالر (يەنى گۇناھكار كۇففارالر) ئۆزلىرىنى
ئىمانئېيتقانۋەياخشىئەمەللەرنىقىلغانالردەكقىلىشىمىزنى،ھاياتلىقتا،ماماتلىقتائۇالربىلەنئوخشاش
قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟ (يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس) ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى
نېمىدېگەن يامان!﴾(((﴿ ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلغانالر بىلەن ئوخشاش قىالمدۇق؟ ياكى تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟﴾(((﴿ ،ئەھلى
((( جاسىيە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسى  28ـ ئايەت.

سەجدە سۈرىسى

دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت كۈنى) باراۋەر بولمايدۇ﴾(((.
﴿مۆمىن ئادەم پاسىق ئادەمگە ئوخشامدۇ؟ ئۇالر (ئاخىرەتلىك ساۋابتا) باراۋەر ئەمەس﴾ يەنى
ئۇالر قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا باراۋەر ئەمەس .ئەتا ئىبنى يەسار ،سۇددى ۋە باشقىالر:
بۇ ئايەتنىڭ ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئۇقبە ئىبنى ئەبۇمۇئىيد ھەققىدە نازىل
بولغانلىقىنىتىلغائالغان.
شۇڭا ﷲ ئۇالرنىڭ ھۆكمىنى ئايرىپ چىقىرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك﴾ يەنى دىللىرى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى تەستىقلىغان ،ئۆزلىرى شۇ
ئايەتلەرنىڭ تەلىۋىگە مۇۋاپىق ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە كەلسەك﴿ ،ئۇالرنىڭ قارارگاھى
جەننەت بولىدۇ﴾ يەنى جەننەتتىكى تۇرالغۇ جايالر ،ئېسىل ئۆيلەر ۋە ئالىي قەسىرلەردە بولىدۇ.
﴿(ئۇالر ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنى) مۇكاپاتالش يۈزىسىدىن ئۇالر ئۈچۈن تەييارالنغان
جايدۇر﴾ يەنى زىياپەت ۋە ھۆرمەت كۆرسىتىش يۈزىسىدىن تەييارالنغان جايدۇر﴿ .ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن
چىققانالرغا كەلسەك﴾ يەنى ئىتائەتتىن چىققانالرنىڭ قارارگاھى دوزاخ بولىدۇ .ھەرقاچان ئۇالر دوزاختىن
چىقماقچى بولسا ،ئۇالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەرقاچان ئۇالر (يېتىۋاتقان) غەم ـ قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىدىن
دوزاختىن چىقماقچى بولسا ،ئۇالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ﴾((( فەزل ئىبنى ئەياز مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بىلەن
قەسەمكى ،ئۇالر قوللىرى باغالنغان ۋە پۇتلىرىغا كىشەن سېلىنغان ھالدا بولىدۇ .ئوت يالقۇنى ئۇالرنى
يالماپ تۇرىدۇ .پەرىشتىلەر ئۇالرنى توقماق بىلەن ئۇرۇپ ئارقىغا قايتۇرىدۇ﴿ .ئۇالرغا« :سىلەر ئىنكار
قىلغان دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر» دېيىلىدۇ﴾ يەنى بۇ سۆز ئۇالرغا تاپا ـ تەنە قىلىش ۋە ماالمەت
قىلىش ئۈچۈن دېيىلىدۇ.
﴿(ئۇالرنىڭ تەۋبە قىلىش ئۈچۈن) بىز ئۇالرغا چوقۇم ئەڭ چوڭ ئازابتىن (يەنى ئاخىرەت
ئازابىدىن) ئىلگىرى ئەڭ يېقىنقى ئازاب (يەنى دۇنيا ئازابى) نى تېتىمىز﴾ ئىبنى ئابباس مۇنداق
دەيدۇ :ئەڭ يېقىن ئازابتىن دۇنيانىڭ مۇسىبەتلىرى ،كېسەللىرى ،ئاپەتلىرى ۋە ﷲ تائاال بەندىلىرىنى
(ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلىشلىرى ئۈچۈن) سىناش يۈزىسىدىن ئەھلى دۇنياغا چۈشۈرگەن تۈرلۈك
كۈلپەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئۇبەي ئىبنى كەئب ،ئەبۇئالىيە ،ھەسەن ،ئىبراھىم نەخەئىي ،زەھھاك،
ئەلقەمە ،ئەتىييە ،مۇجاھىد ،قەتادە ،ئابدۇلكەرىم ئەلجەزەرى ۋە خەسف قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى ئىبنى
ئابباسقا ئوخشاش تەپسىر قىلغان.
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت قىلىنغان ئاندىن ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرىگەن ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت
قىلىنغان ،شۇ ئايەتلەرنى روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلىپ بېرىلگەندىن كېيىن ،شۇ ئايەتلەرنى تەرك
ئەتكەن ،ئۇنىڭدىن تېنىپ ،يۈز ئۆرۈگەن ۋە ئۇنى ھېچ بىر بىلمەيدىغاندەك ئۇنتۇپ كەتكەن ئادەمدىنمۇ
ھېچ زالىم ئادەم يوق.
((( ھەشىر سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەج سۈرىسى  22ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ۋەز ـ نەسىھەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈشتىن قەتئىي ساقلىنىڭالر،
كىمكى ﷲ تائاالنىڭ ۋەز ـ نەسىھەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن ئەڭ چوڭ غەپلەتتە ،ئەڭ
ئېچىنىشلىق ئەھۋالدا قالغان ۋە ئەڭ چوڭ گۇناھ قىلغان ھېسابلىنىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇ جىنايەتنى
قىلغان ئادەمنى قورقۇتۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز گۇناھكارالرنى چوقۇم جازااليمىز﴾ يەنى بۇ جىنايەتنى
قىلغان ئادەمدىن كەلگۈسىدە ئەڭ قاتتىق ئىنتىقام ئالىمەن.

*******
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
شەك -شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق( .ئى مۇھەممەد!) سەن
(مىراج كېچىسىدە ،يا قىيامەت كۈنىدە) مۇساغا مۇالقات بولۇشتىن شەكلەنمىگىن ،بىز تەۋراتنى ئىسرائىل
ئەۋالدىغا يېتەكچى قىلدۇق﴿ .﴾23ئۇالر (كۈلپەتلەرگە) سەۋر قىلغان ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە جەزمەن
ئىشەنگەن چاغدا ،ئۇالردىن بىر قىسىم كىشىلەرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز بىلەن توغرا يول كۆرسىتىدىغان
پېشۋاالر قىلدۇق﴿ .﴾24سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان
(دىنىي) ئىشالر ئۈستىدە ئەلۋەتتە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴿.﴾25

مۇسانىڭ كىتابى ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى توغرا يولغا باشلىغانلىقى
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ﷲ بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى بەرگەنلىكىنى خەۋەر
قىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەن (مىراج كېچىسىدە يا قىيامەت كۈنىدە)
مۇساغا مۇالقات بولۇشتىن شەكلەنمىگىن﴾ ئەبۇ ئالىيە ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ئىسرا كېچىسى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاسمانغا
ئۆرلىتىلگەن كېچىسى) مۇسا ئىبنى ئىمراننى كۆردۈم ،ئۇ بۇغداي ئۆڭ ،بويى ئېگىز ،چېچى دولقۇنسىمان
ۋە ئورۇق يۈزلۈك ئادەم بولۇپ ،گويا ئۇ شەنۇئە قەبىلىسىنىڭ ئادەملىرىگە ئوخشاپ قاالتتى .ئىسانى
كۆردۈم .ئاق سېرىق ،ئوتتۇرا بوي ،تۈز چاچلىق ئادەم ئىدى .دوزاخنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىنى ۋە
دەججالنى كۆردۈم» .ﷲ ئۇالرنى ئۇنىڭغا مۆجىزە قاتارىدا كۆرسەتتى ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە﴿ :سەن
مۇساغامۇالقاتبولۇشتىنشەكلەنمىگىن﴾دېگىنىدەك،مۇھەممەدئەلەيھىسساالمئاسمانغائۆرلىتىلگەن
كېچىسى مۇسا ئەلەيھىسساالمنى كۆردى ۋە ئۇنىڭ بىلەن مۇالقات بولدى.
﴿بىز تەۋراتنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا يېتەكچى قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال ئىسرا سۈرىسىدە بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق ،كىتابنى ئىسرائىل ئەۋالدىغا يېتەكچى
قىلدۇق( .ئۇالرغا) «مەندىن غەيرىنى ھامى (يەنى پەرۋەردىگار) قىلىۋالماڭالر (دېدۇق)﴾(((.
((( ئىسرا سۈرىسى  2ـ ئايەت.

سەجدە سۈرىسى

﴿ئۇالر (كۈلپەتلەرگە) سەۋر قىلغان ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە جەزمەن ئىشەنگەن چاغدا،
ئۇالردىن بىر قىسىم كىشىلەرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز بىلەن توغرا يول كۆرسىتىدىغان پېشىۋاالر
قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر سەۋرچانلىق بىلەن ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى بەجا كەلتۈرگەن ،ﷲ تائاال
توسقان ئىشالرنى تەرك قىلغان ،پەيغەمبەرلىرىنى تەستىق قىلغان ،پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن توغرا
يولغا ئەگەشكەن چاغدا ،ئۇالردىن بىر قىسىم كىشىلەر ﷲ تائاالنىڭ ئەمرى بىلەن ھەقنى كۆرسىتىدىغان،
ياخشىلىققا چاقىرىدىغان ،ياخشى ئىش قىلىشقا بۇيرۇيدىغان ،يامان ئىشتىن توسىدىغان پېشىۋاالر
قىلىندى .ئاندىن ئۇالر ھەقنى ئۆز ئورنىدىن ئالماشتۇرۇپ ،ئۇنى قەستەن ئۆزگەرتكەن ۋە بۇرمىلىغاندىن
كېيىن ،ئۇالر ئەنە شۇ شەرەپتىن قۇرۇق قالدى .ئۇالرنىڭ دىللىرى قېتىپ كەتكەنلىكتىن ،تەۋراتنىڭ
سۆزلىرىنى ئۆز ئورنىدىن قەستەن ئۆزگەرتىۋەتتى ،ئۇالر ياخشى ئەمەلنى قىلمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ئېتىقادىمۇ
دۇرۇس ئەمەس.
سۇفيان :ئۇالر ئەينى ۋاقىتتا ئەنە شۇنداق پېشىۋاالردىن ئىدى .كىشىلەر ئەگىشىدىغان ،پېشۋا
بولغان ئادەمگە دۇنيانىڭ كۈلپەتلىرىدىن ئۆزىنى ئېلىپ قېچىش مۇناسىپ ئەمەس -،دېدى﴿ .شەك
ـ شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا
قىلدۇق ،ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرنى (زامانىدىكى) جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن
قىلدۇق .ئۇالرغا دىن ئىشىدا روشەن دەلىللەرنى بەردۇق﴾(((.
﴿سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان
(دىنىي) ئىشالر ئۈستىدە ئەلۋەتتە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان ئېتىقاد ۋە
ئەمەللەر ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ.

*******
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ
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؟﴿ ﴾26ئۇالر
كۆرمەمدۇكى ،بىز گىياھسىز زېمىنغا يامغۇر سۈيىنى سۈرۈپ ئېلىپ بارىمىز ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ
ھايۋاناتلىرى ۋە ئۆزلىرى يەيدىغان زىرائەتلەرنى ئۈندۈرۈپ چىقىرىمىز ،ئۇالر (بۇنى) كۆرمەمدۇ؟﴿﴾27

ئىلگىرى ئۆتكەنلەردىن ئىبرەت ئېلىش توغرىسىدا
ﷲتائاالبۇئايەتتەمۇنداقدەيدۇ:پەيغەمبەرلەرنىئىنكارقىلىغۇچىالرئىلگىرىئۆتكەنئۈممەتلەرنى،
((( جاسىيە سۈرىسى  16ـــ  17ـ ئايەتلەر.
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ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقىنى ،پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن توغرا يول ئۈستىدە
قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى ھاالك قىلغانلىقىنى بىلمەيدۇ .ئۇالردىن ھېچ قانداق
بىر ئىز ،يا ئەسەر قالمىدى﴿ .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)﴾(((.
﴿ئۇالر (يەنى مەككىلىكلەر) ئۇالر (يەنى ھاالك بولغانالرنىڭ) نىڭ يۇرتىدىن ئۆتۈپ تۇرىدۇ﴾
يەنى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغۇچىالر ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلىرىنى
ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىدىن ئۆتۈپ تۇرىدۇ .ئۇالر ئۇ جايدا ئولتۇراقالشقان ۋە ئۇ جاينى
ئاۋاتالشتۇرغان ھېچ ئادەمنى كۆرمەيدۇ .ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئىزى
ناھايىتى تېز يوقالدى﴿ .گويا ئۇالر ئۆيلىرىدە تۇرمىغاندەك (يەنى ئۇالرنىڭ تۇرغان جايلىرى ئادەمزات
تەرىپىدىن ئاۋات قىلىنمىغاندەك) بولۇپ قالدى﴾(((.
﴿ئۇالر زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئەنە ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى (ئادىمىزاتتىن) خالىي بولۇپ
قالدى﴾(((﴿ ،نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم بولغانلىقلىرى ئۈچۈن (شەھەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ) ئۆگزىلىرى
ئۆرۈلۈپ ،ئۈستىگە تاملىرى يېقىلغان ،نۇرغۇن تاشالندۇق قۇدۇقالر ۋە ئېگىز ئىمارەتلەر (ئاھالىسىز)
قالغان .ئۇالر زېمىندا سەير قىلمىدىمۇ؟ شۇنىڭ بىلەن ئۇالر (يەنى سەير قىلىپ) چۈشىنىدىغان دىلالرغا،
ياكى ئاڭاليدىغان قۇالقالرغا ئىگە بولمىدىمۇ؟ ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ .لېكىن كۆكرەكلەردىكى
قەلبىلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ كورلۇقىدۇر ،كور ئادەم
ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ)﴾(((.
﴿بۇنىڭدا (بىزنىڭ قۇدرىتىمىزنىڭ چوڭلۇقىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾
يەنى شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئەنە شۇ قەۋمنىڭ يوقۇلۇشى ،تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ خانىۋەيران بولۇشى،
ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى سەۋەبىدىن ئۇالرغا ئازاب چۈشۈشى ۋە پەيغەمبەرلەرگە ئىمان
كەلتۈرگەنلەرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىشى قاتارلىقالردا جەزمەن ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
نۇرغۇن ئاالمەتلەر ،ئىبرەت ئېلىشقا تېگىشلىك ۋەز ـ نەسىھەتلەر ۋە بىر ـ بىرىگە ئوخشاپ كەتكەن مىسالالر
بار﴿ .ئۇالر ئاڭلىمامدۇ؟﴾ يەنى ئىلگىرى ئۆتكەنلەر ھەققىدە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى
ئۇالرئاڭلىمامدۇ؟
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﴿ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز گىياسىز زېمىنغا يامغۇر سۈيىنى سۈرۈپ ئېلىپ بارىمىز﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە يامغۇر ياكى كەلكۈن سۈيىنى ئەۋەتىپ ،ئىنسانالرغا قىلغان شەپقىتىنى ۋە ئۇالرغا قىلغان
ياخشىلىقىنى بايان قىلىدۇ .كەلكۇن سۈيى تاغالردىن چۈشۈپ ،سۇغا ئېھتىياجلىق يەرلەرگە (ئۆز ۋاقتىدا)
((( مەريەم سۈرىسى  98ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەمل سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  46 - 45ـ ئايەتلەر.

سەجدە سۈرىسى

دەرياالر بىلەن ئېقىپ كېلىدۇ.
﴿گىياسىز زېمىنغا﴾ يەنى ئۇ ھېچقانداق ئۆسۈملۈك يوق زېمىندۇر﴿ .بىز چوقۇم يەر يۈزىدىكى
(دەل ـ دەرەخ ،تاغ ۋە باشقا قاتارلىقالر) نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى يوق قىلىپ ،يەر يۈزىنى تۈپتۈز باياۋانغا
ئايالندۇرىمىز﴾((( يەنى ھېچقانداق نەرسە ئۈنمەيدىغان چۆل  -زېمىنغا ئايالندۇرىمىز.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز گىياسىز زېمىنغا يامغۇر سۈيىنى
سۈرۈپ ئېلىپ بارىمىز ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ھايۋاناتلىرى ۋە ئۆزلىرى يەيدىغان زىرائەتلەرنى
ئۈندۈرۈپ چىقىرىمىز ،ئۇالر (بۇنى) كۆرمەمدۇ؟﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :بۇ كاپىر)
ئىنسان ئۆزىنىڭ يېمەكلىكلىرىگە (ئىبرەت نەزىرى بىلەن) قارىسۇن( .بىز بۇلۇتتىن) زور مىقداردا يامغۇرنى
ياغدۇردۇق﴾(((.

*******
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)(« :بىز بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
چىقىرىلىدىغان) بۇ ھۆكۈم قاچان ئەمەلگە ئاشىدۇ؟ ئەگەر سىلەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر
(ئېيتىپ بېرىڭالر)» دەيدۇ﴿ .﴾28ئېيتقىنكى« ،ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندە كاپىرالرنىڭ ئېيتقان
ئىمانىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ ،ئۇالرغا مۆھلەتمۇ بېرىلمەيدۇ»﴿ .﴾29سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن (يەنى
سۆزلىرىگە پەرۋا قىلىپ كەتمىگىن) .سەن (ﷲنىڭ ئۇالرغا چۈشىدىغان ئازابىنى) كۈتكىن ،ئۇالرمۇ
ھەقىقەتەن (سىلەرگە چۈشىدىغان نەرسىلەرنى) كۈتكۈچىلەردۇر﴿.﴾30

كۇففارالرنىڭ ئازابنىڭ تېزلىتىلىشىنى تەلەپ قىلىشى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن
جاۋاب
ﷲ بۇ ئايەتتە كۇففارالرنىڭ ئۆزلىرىگە بولىدىغان ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنىڭ تېزلىتىلىشىنى ۋە
ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىگە چۈشىدىغان ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى ۋە قەھرىنىڭ تېز چۈشۈشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى
خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر بۇ ئازابنى يىراق ساناپ ،ئۇنى ئىنكار قىلىپ ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ شۇنداق
قىلىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)(« :بىز بىلەن سىلەرنىڭ
ئاراڭالردا چىقىرىلىدىغان) بۇ ھۆكۈم قاچان ئەمەلگە ئاشىدۇ؟ ئەگەر سىلەر (دەۋايىڭالردا)
راستچىل بولساڭالر (ئېيتىپ بېرىڭالر)» دەيدۇ﴾ يەنى مەككە كاپىرلىرى :ئى مۇھەممەد! قاچان
((( كەھف سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( ئەبەسە سۈرىسى  25 - 24ـ ئايەتلەر.
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بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن نۇسرەتكە ئېرىشىسەن؟ سېنىڭ ئېيتىشىڭچە ،سېنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن
غەلىبە قازىنىدىغان ،بىزدىن سەن ئۈچۈن ئىنتىقام ئېلىپ بېرىلىدىغان ۋاقتىڭ بارمىش ،بۇ ۋاقىت
قاچان بولىدۇ؟ بىز سېنى ۋە سېنىڭ ھەمراھلىرىڭنى پەقەت يوشۇرۇنغان ،قورققان ۋە خارالنغان ھالدا
كۆرىۋاتىمىزغۇ؟-دەيدۇ.
﴿ئېيتقىنكى ،ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندە﴾ يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﷲ تائاالنىڭ ئازابى
ۋە قەھرى ـ غەزىپى چۈشكەن چاغدا﴿ ،كاپىرالرنىڭ ئېيتقان ئىمانىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ .ئۇالرغا
مۆھلەتمۇ بېرىلمەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى روشەن مۆجىزىلەر
بىلەن كەلگەندە ،ئۆزلىرىدە بار ئىلىم بىلەن پەخىرلىنىپ (پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى ۋە مەسخىرە
قىلدى) ،ئۇالرغا ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان (ۋە كەلسە دەپ ئالدىرىغان) ئازاب نازىل بولدى .ئۇالر بىزنىڭ
ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا« :بىز بىر ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق .بىز بۇرۇن (ﷲ غا) شېرىك قىلغان
بۇتالرنى ئىنكار قىلدۇق» دېدى﴾(((.
كىمكى بۇ ئايەتتىكى “ئەلفەتھ” دېگەن سۆزدىن مەككىنىڭ پەتھى بولۇشى كۆزدە تۇتۇلغان دېسە،
ئۇ ھەقىقەتەن ئەسلى مەقسەتتىن يىراقلىشىپ كەتكەن ۋە خاتا چۈشەنگەن بولىدۇ .مەككە پەتھى بولغان
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىسالمغا مەجبۇرى كىرگەنلەرنىڭ ئېيتقان ئىمانىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ،
ئۇالر  2000ئەتراپىدا ئادەم ئىدى .ئەگەر ئۇالر يۇقىرىقى “ئەلفەتھ” دېگەن سۆزىدىن مەككىنىڭ پەتھىسىنى
كۆزدە تۇتقان بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندە كاپىرالرنىڭ
ئېيتقان ئىمانىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ .ئۇالرغا مۆھلەتمۇ بېرىلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايىتى بولغانلىقى
ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئېيتقان ئىمانىنى ئەلۋەتتە قوبۇل قىلمىغان بوالتتى.
بۇ “ئەلفەتھ” دېگەن سۆزدىن پەقەتال ھۆكۈم قىلىش ،ئۇيان ـ بۇيان ئايرىش مەقسەت قىلىنىدۇ.
بۇ مەنىنى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرى تەكىتلەيدۇ﴿ :مەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم
چىقارغىن﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى) يىغىدۇ ،ئاندىن بىزنىڭ ئارىمىزدا
ھەقلىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾(((﴿ ،پەيغەمبەرلەر ﷲ دىن مەدەت تىلىدى ،ھەر بىر ئۇچىغا چىققان
تەرسا ،شەپقەتسىز (يەنى ﷲ غا ئىتائەت قىلىشقا گەدەنكەشلىك قىلىپ ھەقىقەتتىن باش تارتقۇچى)
ھاالك بولدى﴾(((﴿ ،ئىلگىرى ئۇالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋاسىتە قىلىپ) كاپىرالرغا قارشى ئۆزلىرىگە
ياردەم كېلىشنى تىلەيتتى﴾((( ۋە(﴿ :ئى كۇففارالر جامائەسى!) ئەگەر سىلەر غەلىبىنى تىلىسەڭالر ،غەلىبە
ئاللىقاچان سىلەرگە كەلدى (يەنى ئۇ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا كەلدى)﴾((( .بۇ ئايەتلەردە “ئەلفەتھ”
دېگەن سۆز ھۆكۈم ،مەدەت ،ياردەم ۋە غەلىبە دېگەن مەنىلەردە ئېلىندى.
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﴿سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن (يەنى سۆزلىرىگە پەرۋا قىلىپ كەتمىگىن) .سەن (ﷲنىڭ
ئۇالرغا چۈشىدىغان ئازابىنى) كۈتكىن ،ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن (سىلەرگە چۈشىدىغان نەرسىلەرنى)
((( مۆمىن سۈرىسى  84 - 83ـ ئايەتلەر.
((( شۇئەرا سۈرىسى  118ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەجدە سۈرىسى

كۈتكۈچىلەردۇر﴾ يەنى ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن يۈز ئۆرۈگىن ،پەرۋەردىگارىڭدىن ساڭا نازىل قىلىنغان
نەرسىنى تەبلىغ قىلغىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن ۋەھىي قىلىنغان قۇرئانغا ئەمەل قىلغىن ،ﷲ تائاالدىن باشقا مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر.
مۇشرىكالر بىلەن تەڭ بولمىغىن﴾(((.
ئى مۇھەممەد! سەن كۈتۈپ تۇرغىن ،ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ساڭا بەرگەن ۋەدىسىنى كەلگۈسىدە
ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ ،ساڭا قارشىلىق قىلغان ئادەمنىڭ ئۈستىدىن ساڭا ياردەم قىلىدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن
ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن كۈتكۈچىلەردۇر﴾ يەنى
سەن ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا چۈشىدىغان ئازابىنى كۈتۈپ تۇرغۇچىسەن ،ئۇالرمۇ سىلەرنىڭ ھادىسىگە
ئۇچرىشىڭالرنى كۆزىتىپ ،كۈتۈپ تۇرغۇچىالردۇر.
﴿ئۇالر ئېيتىدۇ« :ئۇ شائىردۇر ،بىز ئۇنىڭ زاماننىڭ ھادىسىلىرىگە (يولۇقىشىنى) كۈتىمىز»﴾
سەن كەلگۈسىدە سېنىڭ ئۇالر يەتكۈزگەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلغانلىقىڭنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىنى ﷲ
تائاالنىڭرىسالىسىنىيەتكۈزۈشيولىدانۇسرەتكەۋەقولالشقائېرىشكىنىڭدەكۆرىسەن.ئۇالرمۇكەلگۈسىدە
ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ئۆزلىرىگە چۈشكەن ،ئۆزلىرى ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىغا دۇچار بولغان چاغدا،
سېنىڭ ۋە ساھابىلىرىڭنىڭ ھەققىدە كۈتكەنلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىدۇ.

(((

بىزگە ﷲ كۇپايە ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ھامىي! شۇنىڭ بىلەن ،سەجدە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى .ﷲ تائاالغا سانسىز ھەمدىلەر بولسۇن!
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((( ئەنئام سۈرىسى  106ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تۇر سۈرىسى  30ـ ئايەت.

