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ئەھزاب سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 73 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى پەيغەمبەر! ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىشنى (داۋامالشتۇرغىن) ،كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا
ئىتائەت قىلمىغىن ،ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى) ھېكمەت بىلەن باشقۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾1ساڭا پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان نەرسىگە (يەنى قۇرئانغا) ئەگەشكىن .ﷲ ھەقىقەتەن قىلغان
ئەمەلىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿( .﴾2ھەممە ئىشىڭدا) ﷲ غا يۆلەنگىن ،ﷲ (ساڭا)
ھامىي بولۇشقا يېتەرلىكتۇر﴿.﴾3

اﷲ تائاالنىڭ ۋەھىيسىگە ئەگەشكەن ۋە اﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلغان
ھالدا كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا قارشى مۇستەھكەم تۇرۇشقا بۇيرۇش
بۇ يۇقىرىدىن تۆۋەنگە بېرىلگەن بۇيرۇقتۇر .ﷲ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇغان بولسا ،پەيغەمبەردىن تۆۋەندىكىلەرنىڭ ئۇ
بۇيرۇقنى قوبۇل قىلىشى ئەلۋەتتە ئەۋزەل ۋە اليىقتۇر .تەلق ئىبنى ھەبىب مۇنداق
دېگەن :ﷲ تائاالغا ئىتائەتمەنلىك بىلەن ئەمەل قىلىشىڭ ۋە ﷲ

تائاالنىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلىشىڭ ،ﷲ تائاالنىڭ ھىدايىتى ئۈستىدە مېڭىپ ،ﷲ تائاالغا
ئاسىيلىق قىلىشنى تەرك ئېتىشىڭ ،ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇشۇڭ (مانا بۇ) تەقۋادارلىقتۇر.
﴿كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾ يەنى ئۇالرغا قۇالق سالمىغىن ،ئۇالردىن
مەسلىھەتمۇ سورىمىغىن﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى) ھېكمەت بىلەن باشقۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئەمرلىرىگە ئەگىشىشىڭ

ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشىڭ ھەممىدىن مۇھىمدۇر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .سۆزلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ۋەھىي قىلىنغان نەرسىگە (يەنى قۇرئانغا) ئەگەشكىن﴾
يەنى قۇرئانغا ۋە سۈننەتكە ئەگەشكىن.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ھېچقانداق
سىر يوشۇرۇن بولمايدۇ .جىمى ئىشلىرىڭدا ۋە ئەھۋالىڭدا ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلغىن﴿ .ﷲ
(ساڭا) ھامىي بولۇشقا يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلغان ،ﷲ تەرەپكە تەۋبە
بىلەن قايتقان ئادەمگە ھامىي بولۇشقا ﷲ ھەقىقەتەن يېتەرلىكتۇر.

*******
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ
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ﷲ ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ياراتقىنى يوق ،سىلەر زىھار قىلغان
ئاياللىرىڭالرنى ﷲ سىلەرگە ئانا قىلغىنى يوق ،سىلەر باال قىلىۋالغانالرنىمۇ ﷲ (ھەممە ھۆكۈمدە
ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان) بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە قىلمىدى ،بۇ (يەنى ئۆز پۇشتۇڭالردىن
بولمىغانالرنى باال دېيىش) پەقەت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان سۆزدۇر ،ﷲ ھەق (سۆز) نى ئېيتىدۇ،
توغرا يولغا باشاليدۇ﴿ .﴾4ئۇالرنى ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىڭالر ،بۇ ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا توغرىدۇر ،ئەگەر ئۇالرنىڭ ئاتىلىرىنى بىلمىسەڭالر ،ئۇ چاغدا ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي
قېرىنداشلىرىڭالردۇر ،دوستلىرىڭالردۇر ،سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا سىلەرگە
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا (سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ) ،ﷲ ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾5

بېقىۋالغان بالىنى ئۆز بالىسى قىلىۋېلىش ھۆكمىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مەنىۋىي مەقسەتتىن ئىلگىرى ئۇنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇقۇمۇشلۇق

ئەھزاب سۈرىسى

بىر ھېسسىي ئىشنى بايان قىلىدۇ .ئۇ بولسىمۇ ،خۇددى بىر ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك
بولمىغىنىدەك ۋە ئايالىنى :سېنىڭ ئۇچاڭ مەن ئۈچۈن ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش دېگەن سۆزى
ئارقىلىق زىھار قىلىشى بىلەن ئايالى ئۇنىڭ ئانىسى بولۇپ قالمىغىنىدەك ،بىر ئادەم بىر بالىنى
بېقىۋالغان ،ئاندىن ئۇنى باالم دەپ ئاتىغان بولسا ،ئۇ باال ھەقىقەتەن ئۇ ئادەمنىڭ ئۆز بالىسى
بولۇپ قالمايدۇ.
﴿ﷲ ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ياراتقىنى يوق ،سىلەر زىھار قىلغان ئاياللىرىڭالرنى
ﷲ سىلەرگە ئانا قىلغىنى يوق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن :زىھار قىلغۇچىالرنىڭ ﴿ئاياللىرى

ئۇالرنىڭ ئانىلىرى ئەمەستۇر ،پەقەت ئۇالرنى تۇغقان ئايالالرال ئۇالرنىڭ ئانىلىرىدۇر﴾(((.

﴿سىلەر باال قىلىۋالغانالرنىمۇ (ھەممە ھۆكۈمدە ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان) بالىلىرىڭالرنىڭ
ھۆكمىدە قىلمىدى﴾ بۇ ئايەت ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بېقىۋالغان ئوغلى

زەيد ئىبنى ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە نازىل بولغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى
پەيغەمبەرلىك كېلىشتىن بۇرۇن بېقىۋالغان ئىدى .شۇڭا ئۇنى كىشىلەر زەيد ئىبنى مۇھەممەد
دەپ چاقىرىشاتتى .ﷲ تائاال بۇنداق چاقىرىشنى ۋە بۇنداق نىسبەت بېرىشنى ﴿سىلەر باال
قىلىۋالغانالرنىمۇ ﷲ بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە قىلمىدى﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن
قالدۇرۇشنى ئىرادە قىلدى.
ﷲ بۇ سۈرىدە يەنە مۇنداق دېگەن﴿ :مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ
ئاتىسى ئەمەس ،لېكىن (ئۇ) ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر (ﷲ
ئۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان ،ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر
كەلمەيدۇ) ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر (سىلەرنىڭ سۆز ـ ھەرىكىتىڭالردىن ھېچ نەرسە
ﷲ غا مەخپىي ئەمەس)﴾((( ﷲ بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :بۇ (يەنى ئۆز پۇشتۇڭالردىن
بولمىغانالرنى باال دېيىش) پەقەت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان سۆزدۇر﴾ يەنى ئۇنى باالم دېيىشىڭالردىن
ئىبارەت بۇ سۆز ئۇنىڭ ھەقىقىي باالڭالر ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇ باشقا بىر
ئادەمنىڭ نەسلىدىن يارىتىلغاندۇر .خۇددى بىر ئىنساندا ئىككى يۈرەكنىڭ بولۇشى مۇمكىن
بولمىغىنىدەك ،ئۇنىڭ ئىككى ئاتىسىنىڭ بولۇشىمۇ مۇمكىن ئەمەس﴿ .ﷲ ھەق (سۆز) نى
ئېيتىدۇ ،توغرا يولغا باشاليدۇ﴾.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەيباننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا﴿ :ﷲ ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ياراتقىنى يوق﴾ دېگەن
ئايەتتىن نېمىنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى ئېيتىپ بەرسەڭ؟ -دېدىم .ئىبنى ئابباس :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى نامازغا تۇرغاندا ،ئۇنىڭ كۆڭلىگە بىر نەرسە كېچىپ قالدى .شۇنىڭ
بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ناماز ئوقۇغان مۇناپىقالر :ئۇنىڭ بىر يۈرىكى سىلەر
بىلەن ،يەنە بىر يۈرىكى ساھابىلىرى بىلەن بولىدىغان ئىككى يۈرىكى بارلىقىنى بىلەمسىلەر؟-
دېدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك
ياراتقىنى يوق﴾ .ئىمام تىرمىزىمۇ بۇ ھەدىسنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  40ـ ئايەت.

21

بېقىۋېلىنغان بالىنىڭ پەقەت ئۆزىنىڭ ھەقىقىي ئاتىسىغىال نىسبەت
بېرىلىدىغانلىقى
﴿ئۇالرنى ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىڭالر ،بۇ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا توغرىدۇر﴾

بۇ ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى بېقىۋالغان يات بالىالرنى ئۆز بالىلىرى ئورنىدا چاقىرىشنىڭ
دۇرۇس ئىكەنلىكىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدىغان بۇيرۇقتۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۇالرنىڭ ھەقىقىي
ئاتىلىرىنىڭ ئىسمى بىلەن چاقىرىشنى ئەمرى قىلدى .مانا بۇ ئادىل ،توغرا ۋە ياخشى ئىشتۇر.
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :زەيد ئىبنى ھارىسە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بېقىۋالغان ئوغلى ئىدى﴿ .ئۇالرنى
ئاتىلىرىڭنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغۇچە بىز ئۇنى زەيد ئىبنى

مۇھەممەد دەپ چاقىراتتۇق .بۇ ئەسەر (رىۋايەت) نى مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت
قىلغان .ئۇالر بېقىۋالغان بالىلىرىنىڭ نامەھرەملەر بىلەن خالىي قېلىش ۋە باشقا ھەرقانداق
جەھەتتە ئۆز بالىلىرىنىڭ ھۆكمىدە مۇئامىلە قىالتتى.

شۇڭا سۈھەيلنىڭ قىزى ،ئەبۇھۈزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ئايالى سەھلە :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! بىز ھەقىقەتەن سالىمنى ئوغلىمىز دەپ چاقىراتتۇق .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ بۇ
ھەقتە ئايەت نازىل قىلدى .سالىم مېنىڭ يېنىمغا كىرىپ  -چىقىپ تۇرىدۇ ،مەن ھەقىقەتەن
ئەبۇ ھۇزەيفەنىڭ بۇنىڭدىن كۈندەشلىك قىلىۋاتقانلىقىنى سېزىپ تۇرىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سالىمنى ئېمىتىۋېتىڭ ،شۇنداق قىلسىڭىز ،سىز ئۇنىڭغا نامەھرەم بولىسىز»
دېدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ بۇ ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرغاندىن كېيىن ،بېقىۋالغان ئوغۇلنىڭ
قويۇۋەتكەن ئايالىنى نىكاھىغا ئېلىشقا رۇخسەت قىلىندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جەھشنىڭ
قىزى ،زەيد ئىبنى ھارىسەنىڭ تاالق قىلىنغان ئايالى زەينەب بىلەن توي قىلدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغۇللىرىنىڭ قويۇپ
بەرگەن خوتۇنلىرىنى نىكاھالپ ئالسا گۇناھ بولماسلىقى ئۈچۈن ،زەينەبنى زەيد قويۇۋەتكەندىن
كېيىن ساڭا نىكاھالپ بەردۇق﴾((( ﷲ تائاال تەھرىم ئايىتىدە مۇنداق دېدى﴿ :يەنە ئۆز
پۇشتۇڭالردىن بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾((( مەزكۇر ئايەت باال
قىلىۋالغان ئوغۇلنىڭ ئايالىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئۆز پۇشتىدىن ئەمەستۇر .ئەمما،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ “سەھىھ بۇخارى” ۋە مۇسلىمدا رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسىگە ئاساسەن
ئېمىلداش ئوغۇل شەرىئەت جەھەتتە ئۆز پۇشتىدىن بولغان ئوغۇلنىڭ ئورنىدا ھۆكۈم قىلىنىدۇ،
چۈنكى ،ھەدىستە« :قانداشلىقتىن (يەنى نەسەبتىن) ھارام قىلىنغان نەرسىنى ،ئېمىلداشلىقتىنمۇ
ھارام قىلىڭالر» دېيىلگەن.
ئەمما باشقىالرنى ھۆرمەت ۋە مۇھەببەت يۈزىسىدىن ئوغلۇم دەپ چاقىرىش بۇ ئايەتتىكى
توسۇلغان ھۆكۈمگە كىرمەيدۇ .ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى
((( ئەھزاب سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسى بۇنىڭ دەلىلىدۇر ،ئىبنى
ئابباس مۇنداق دەيدۇ :مۇزدەلىفە كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەن قاتارلىق ئابدۇلمۇتەللىب
جەمەتىگە تەۋە ئوغۇل بالىالرنى ئېشەكلەرنىڭ ئۈستىگە مىندۈرۈپ كېلىۋېتىپ ،يوتىلىرىمىزغا ئۇرۇپ
تۇرۇپ مۇنداق دېدى« :ئى ئوغۇلچاقلىرىم! كۈن چىققىچە شەيتانغا تاشنى ئاتماڭالر».
ئەبۇئۇبەيد ۋە باشقىالر :بۇ ھەدىس باشقىالرنىڭ بالىلىرىنى ئوغلۇم دەپ چاقىرىشنىڭ
دۇرۇس ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ ئىش ھەقىقەتەن ھىجرىيەنىڭ  10ـ يىلى ۋىدالىشىش
ھەججىدە يۈز بەرگەن -،دېدى.
﴿ئۇالرنى ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىڭالر﴾ بۇ ئايەت زەيد ئىبنى ھارىسە ھەققىدە
نازىل بولغان .ئۇ ھىجرىيەنىڭ  8ـ يىلى مۇئتە ئۇرۇشىدا شېھىت بولغان.
ئىمام مۇسلىم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى« :ئى ئوغۇلچىقىم!» دېگەن ئىدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿ئەگەرئۇالرنىڭئاتىلىرىنىبىلمىسەڭالر،ئۇچاغدائۇالرسىلەرنىڭدىنىيقېرىنداشلىرىڭالردۇر،
دوستلىرىڭالردۇر﴾ ﷲ مۇسۇلمانالرنى ئەگەر ئۇالر باال قىلىۋېلىنغانالرنىڭ ئاتىلىرىنى بىلسە،

ئۇالرنى ئۆز ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىشقا بۇيرۇدى .ئەگەر ئۇالر باال قىلىۋېلىنغانالرنىڭ
ئاتىلىرىنىڭ كىم ئىكەنلىكلىرىنى بىلمىسە ،ئۇ چاغدا باال قىلىۋېلىنغانالرنىڭ ئۇالرنىڭ دىنىي
قېرىنداشلىرى ،دوستلىرى ھېسابلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .يەنى ئۇنداق ئاتاش ئۇالرنىڭ ئۆز
نەسەبلىرىنى يوقاتقانلىقىنىڭ بەدىلى ئۈچۈن بېرىلگەن ياخشى نامدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قازا ئۆمرىنى قىلغان يىلى مەككىدىن مەدىنىگە يولغا چىققان
كۈنىدە ،ئۇالرغا ھەمزەنىڭ قىزى :تاغا! تاغا! -دەپ توۋالپ ئەگىشىۋالغان ئىدى .ئەلى ئۇنى ئېلىپ
فاتىمەگە :تاغىڭىزنىڭ قىزىنى ئېلىڭ -،دېدى .فاتىمە ئۇنى كۆتۈرۈۋالدى .ئاندىن ئەلى ،زەيد
ۋە جەئفەر ئۇ قىزنى قايسىسىنىڭ ئۆز تەربىيىسىگە ئېلىشى ھەققىدە تالىشىپ قېلىپ ،ھەر بىرى
ئۆزىنىڭ دەلىلىنى كۆرسەتتى .ئەلى :مەن ئۇنى ئۆز تەربىيەمگە ئېلىشقا ئەڭ ھەقلىق ،ئۇ تاغامنىڭ
قىزى -،دېدى .زەيد :ئۇ قېرىندىشىمنىڭ قىزى -،دېدى .جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىب :ئۇ تاغامنىڭ
قىزى ،ئۇنىڭ كىچىك ئاپىسى ئەسما بىنت ئۇمەيس مېنىڭ ئايالىم -،دېدى .شۇ چاغدا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنى كىچىك ئانىسىنىڭ تەربىيىسىگە بۇيرۇپ بېرىپ« :كىچىك ئانا ئانىنىڭ
ئورنىدا» دېدى .ئەلىگە« :سەن مېنىڭدىن ،مەن سەندىن» دېدى .جەئفەرگە« :سەن ماڭا ۋە
ئەخالقىمغا ئوخشايسەن» دېدى .زەيدكە« :سەن بىزنىڭ قېرىندىشىمىز ۋە دوستىمىز» دېدى.
بۇ ھەدىستە نۇرغۇن ھۆكۈملەر بار .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە ناھايىتى ياخشى
ھۆكۈم قىلدى ۋە تاالش ـ تارتىش قىلىشقانالرنىڭ ھەر بىرىنى ھەق بىلەن رازى قىلدى .ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشىڭالر ،دوستلىرىڭالر﴾ دېگىنىگە ئوخشاش ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم زەيدكە« :سەن بىزنىڭ قېرىندىشىمىز ۋە دوستىمىز» دېدى.
﴿سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر
تىرىشقان ۋە ئەتراپلىق ئىزدەنگەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى ھەقىقىي ئاتىسىدىن باشقا
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ئادەمنىڭ ئىسمى بىلەن چاقىرساڭ ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئۇنى سەۋەنلىك قاتارىغا
ئېلىپ ،ئۇنىڭ گۇناھىنى ئەپۇ قىلىدۇ .ﷲ تائاال بەندىلىرىنى تەۋبە قىلىشقا تەۋسىيە قىلىپ،
مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق (يەنى
بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق) ،بىزنى جازاغا
تارتمىغىن﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :غالىب
ۋە يۈكسەك ﷲ :مەن جەزمەن ئەپۇ قىلىمەن (يەنى ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىكتىن قىلىپ قالغان
گۇناھنى ئەپۇ قىلىمەن) -،دېدى».
ئىمام بۇخارى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر ھاكىم ئىجتىھاد قىلىپ توغرا ھۆكۈم قىاللىسىال ،ئۇنىڭغا
ئىككى كىشىلىك ئەجىر بولىدۇ .ئەگەر ئۇ ئىجتىھاد قىلىپ خاتالىشىپ قالسا ،ئۇنىڭغا بىر كىشىلىك
ئەجىر بولىدۇ» دېگەن.
ئىمام تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ سەۋەنلىكتىن ياكى ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن ۋە ياكى مەجبۇرالنغانلىقتىن
قىلىپ سالغان گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ».
﴿سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .لېكىن قەستەن
قىلغان ئىشىڭالردا (سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

يەنى گۇناھ پەقەت يامان ئىشنى قەستەن قىلغان ئادەمگە بولىدۇ .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :مەقسەتسىز ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتمايدۇ﴾(((.
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ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباستىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇنىڭ بىلەن
كىتاب نازىل قىلدى .ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابتا توي قىلغان تۇرۇپ زىنا قىلغانالرنى چالما ـ
كېسەك بىلەن جازاالش ئايىتى بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنداق قىلغان ئادەملەرنى چالما
ـ كېسەك بىلەن جازالىدى .بىزمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ چالما ـ كېسەك قىلدۇق .ئۆمەر سۆزىنى داۋام
قىلىپ مۇنداق دېدى :بىز بۇرۇن ئاتا ـ بوۋىلىرىڭالردىن يۈز ئۆرۈمەڭالر ،ئاتا ـ بوۋىلىرىڭالردىن يۈز
ئۆرۈشىڭالر سىلەرنىڭ كۇپرىلىق قىلغانلىقىڭالردۇر -،دەپ ئوقۇيتتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دېگەن« :مېنى خىرىستىئانالر مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى مۇبالىغە قىلىپ
ماختىغاندەك ئاشۇرۇپ ماختىماڭالر ،مەن پەقەت ﷲ تائاالنىڭ بەندىسىدۇرمەن ،مېنى ﷲ
تائاالنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى دەڭالر».
ئىمام مۇسلىم ۋە ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىشىلەر ئىچىدە كۇپرىلىق بولىدىغان ئۈچ ئىش بار ،ئۇالر :نەسەبكە تەنە قىلىش ،ئۆلۈككە قاتتىق
ئاۋاز چىقىرىپ يىغالش ،يۇلتۇزالرغا سېغىنىپ سۇ تەلەپ قىلىش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر».
((( بەقەرە سۈرىسى  286ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  225ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

*******
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ
پەيغەمبەر مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر ،پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى ئۇالرنىڭ
ئانىلىرىدۇر ،كىتابۇلالدا ئۇرۇق  -تۇغقانالرنىڭ بەزىسى بەزىسىگە (مىراس ئېلىشتا) مۆمىنلەردىن
ۋە مۇھاجىرالردىن يېقىندۇر ،لېكىن (مۆمىنلەردىن ۋە مۇھاجىرالردىن بولغان) دوستلىرىڭالرغا
ۋەسىيەت قىلساڭالر دۇرۇس بولىدۇ ،بۇ (يەنى تۇغقانالرنىڭ ئۆز ئارا مىراسقا ۋارىسلىق قىلىشى)
كىتابتا (يەنى ﷲ نىڭ كىتابىدا) يېزىلغاندۇر﴿.﴾6

پەيغەمبەرنىڭ ھەممىدىن سۆيۈملۈك ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنىڭ
مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنىڭ ئورنىدا ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئۈممىتىگە كۆيۈمچان ۋە ئۇالرغا توغرا يول
كۆرسىتىدىغان كىشى ئىكەنلىكىنى ئىلمى ئەزەلىدە بىلدى ـ دە ،ئۇنى ئۇالرغا ئۆز نەپسىلىرىدىنمۇ
سۆيۈملۈك قىلدى .ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە (ئۇالرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقىدىن) ئالدىنقى
ئورۇنغا قويدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ بىلەن
قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى مۇنافىقالر) ئۆز ئارىسىدىكى دە ـ تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ
قىلمىغىچە ،ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭگە ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ
يوقالمىغۇچە ۋە ئۇالر پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ،مەن ئۇنىڭغا
ئۇنىڭ جېنىدىن ،پۇل ـ مېلىدىن ،ئەۋالدىدىن ،پۈتكۈل ئىنسانالردىن سۆيۈملۈك بولمىغىچە ئىمان
ئېيتقان بولمايدۇ».
ئىمام بۇخارى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سەن ماڭا جېنىمدىن باشقا ھەممە نەرسىدىن سۆيۈملۈك
سەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ئى ئۆمەر! مەن ساڭا جېنىڭدىنمۇ سۆيۈملۈك
بولۇشۇم كېرەك» دېدى .ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سەن ماڭا چوقۇم
ھەممە نەرسىدىن ھەتتاكى جېنىمدىنمۇ سۆيۈملۈكسەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مانا
ئەمدى بولدى ،ئى ئۆمەر!» دېدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :پەيغەمبەر
مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر﴾.
((( نىسا سۈرىسى  65ـ ئايەت.
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ئىمام بۇخارى “سەھىھ بۇخارى” نىڭ تەپسىر بابىدا بۇ ئايەتى كەرىم ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن
مۆمىنگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەڭ سۆيۈملۈك ئىنسان بولمىغىچە ،ئۇ ھەقىقىي مۆمىن بواللمايدۇ.
خالىساڭالر﴿ :پەيغەمبەر مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى
ئوقۇڭالر .قايسى مۆمىن كىشى بايلىق قالدۇرۇپ ئالەمدىن ئۆتسە ،ئۇ بايلىققا ئۇنىڭ تۇغقانلىرى
ۋارىسلىق قىلسۇن .ئەگەر قەرز قالدۇرۇپ كەتكەن ياكى زىيانغا ئۇچرىغان بولسا ،مېنىڭ يېنىمغا
كەلسۇن ،مەن ئۇنىڭ ئىگىسىمەن».
﴿پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى ئۇالرنىڭ ئانىلىرىدۇر﴾ يەنى ئۇالر بىلەن نىكاھ قىلىشنىڭ ھارام
قىلىنىشى ئېھتىرام بىلدۈرۈش ،ھۆرمەت قىلىش ،ئىززەت ۋە ئىكرام بىلدۈرۈشتە ئۆزلىرىنىڭ
ئانىلىرىنىڭ ئورنىدىدۇر .لېكىن ،ئۇالر بىلەن يالغۇز بىر يەردە تۇرۇش بولسا ،دۇرۇس ئەمەستۇر.
ئۇالر بىلەن نىكاھلىنىشنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىدىن ئىبارەت ھۆكۈم ئۇالرنىڭ قىزلىرىنى ۋە
ھەمشىرىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ .بۇ ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن كۆز قارىشىدۇر.
﴿كىتابۇلالدا ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ بەزىسى ـ بەزىسىگە (مىراس ئېلىنسا) مۆمىنلەردىن ۋە
مۇھاجىرالردىن يېقىندۇر﴾ ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدە يەنى مىراس ئېلىشتا

مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالردىن يېقىندۇر .بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى قەسەم بىلەن
ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئورنىتىلغان قېرىنداشلىق بىلەن مىراس ئالىدىغان ھۆكۈمنى ئەمەلدىن
قالدۇرىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :بىر مۇھاجىر بىر ئەنسارىدىن
ئۇنىڭغا ھېچقانداق تۇغقان ياكى نەسەبداش بولماستىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا ئورنىتىپ قويغان قېرىنداشلىقنىڭ يۈزىسىدىنال مىراس ئاالتتى .بۇ ھەقتە سەئىد ئىبنى
جۇبەير ۋە باشقا سەلەپ ۋە خەلەپ ئۆلىمالىرىمۇ مۇشۇنداق دېدى.

﴿لېكىن (مۆمىنلەردىن ۋە مۇھاجىرالردىن بولغان) دوستلۇرۇڭالرغا ۋەسىيەت قىلساڭالر
دۇرۇس بولىدۇ﴾ يەنى مىراس ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ .ئەمما ئۆز ئارا ياردەم قىلىش،

ياخشىلىق ،سىلە ـ رەھىم ،ئىھسان ۋە ۋەسىيەت قىلىش بولسا مەڭگۈلۈكتۈر.

﴿بۇ (يەنى تۇغقانالرنىڭ ئۆز ئارا مىراسقا ۋارىسلىق قىلىشى) كىتابتا (يەنى ﷲ نىڭ كىتابىدا)
يېزىلغاندۇر﴾ مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشىلەر مۇنداق دەيدۇ :ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ بىر ـ بىرىگە
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ۋارىسلىق قىلىشىدىن ئىبارەت بۇ ھۆكۈم ﷲ تائاال تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن ،ئۆزگەرتىلمەس كىتاب
لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان ھۆكۈمدۇر .گەرچە ئۇنىڭدا يېتەرلىك ھېكمەتنىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن،
ﷲ ئۇ ھۆكۈمنى بىر مەزگىل ئۇنىڭ ئەكسىچە يولغا قويغان بولسىمۇ ،ﷲ كەلگۈسىدە ئۆزىنىڭ
ئۇنى بىكار قىلىپ ،ئەزەلدە بەلگىلىگەن ۋە شەرىئى قىلىپ ئورۇنالشتۇرغان ھۆكمى بويىچە ئىجرا
قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى .ﷲ تائاال ھەممىنى بىلگۈچىدۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ئەھزاب سۈرىسى

ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ئۆز ۋاقتىدا بىز پەيغەمبەرلەردىن ئەھدە ئالدۇق ،سەندىن ،نۇھتىن ،ئىبراھىمدىن،
مۇسادىن ،مەريەم ئوغلى ئىسادىن مەھكەم ئەھدە ئالدۇق﴿ .﴾7ﷲ (قىيامەت كۈنى) راستچىلالردىن
راستچىللىقى توغرۇلۇق سورايدۇ (يەنى پەيغەمبەرلەردىن پەيغەمبەرلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى
سورايدۇ) ،ﷲ كاپىرالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدى﴿.﴾8

پەيغەمبەرلەردىن چىڭ ئەھدە ئېلىش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىرادىلىك بەش پەيغەمبەردىن ۋە باشقا پەيغەمبەرلەردىن ﷲ تائاالنىڭ
دىنىنى بەرپا قىلىش ،پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزۈش ،ئۆز ئارا ياردەمدە بولۇش ۋە ئىتتىپاق بولۇش
ئۈچۈن ئەھدە ئالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپ:
«سىلەرگە مەن كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئاتا قىلدىم ،كېيىن سىلەرگە ،سىلەردىكى نەرسىلەرنى
(يەنى كىتاب بىلەن ھېكمەتنى) ئېتىراپ قىلغۇچى بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم)
كەلسە ئۇنىڭغا ،ئەلۋەتتە ،ئىمان ئېيتىشىڭالر كېرەك ۋە ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك»
(دېدى) .ﷲ(« :بۇ ئەھدىنى) ئىقرار (يەنى ئېتىراپ) قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ (يەنى بۇ ئىش)
ئۈچۈن مېنىڭ ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟» دېدى .ئۇالر« :ئېتىراپ قىلدۇق» دېدى .ﷲ:
«ئۆزەڭالرنىڭ ۋە تەۋەلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ قىلغانلىقىغا) گۇۋاھ بولۇڭالر ،مەنمۇ سىلەر بىلەن بىللە
گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمەن» دېدى﴾(((.
بۇ ئۇالرنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەندىن كېيىن ،ئۇالردىن ئېلىنغان ئەھدىدۇر .شۇنداقال
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئەنە شۇ بەش پەيغەمبەر “ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەردۇر” دەپ ئوچۇق
كۆرسىتىلدى .ھەمدە بۇ بەش پەيغەمبەر بۇ ئايەتتە ۋە ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدە ئوچۇق
تىلغا ئېلىندى﴿ :ﷲ سىلەرگە دىندىن نۇھقا تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى ،ساڭا (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم) بىز ۋەھىي قىلغان نەرسىنى ،ئىبراھىمغا ،مۇساغا ۋە ئىساغا بىز تەۋسىيە قىلغان
نەرسىنى بايان قىلدى ،سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر ،دىندا تەپرىقىچىلىك قىلماڭالر﴾(((.
بۇ ئايەتتە بۇ بەش پەيغەمبەرنىڭ بىرىنچىسى نۇھ ئەلەيھىسساالم ،ئەڭ ئاخىرقىسى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ،نۇھ ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئىبراھىم ،مۇسا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالر تەرتىپ
بويىچە تىلغا ئېلىندى .ﷲ تائاال ئۇالردىن مانا بۇ تەۋسىيە بىلەن چىڭ ئەھدە ئالدى .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۆز ۋاقتىدا بىز پەيغەمبەرلەردىن ئەھدە ئالدۇق ،سەندىن ،نۇھتىن،
ئىبراھىمدىن ،مۇسادىن ،مەريەم ئوغلى ئىسادىن مەھكەم ئەھدە ئالدۇق﴾ ئاخىرقى پەيغەمبەر
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئەڭ شەرەپلىك پەيغەمبەر بولغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئايەتتە “سەندىن”
((( ئال ئىمران سۈرىسى  81ـ ئايەت.
((( شۇرا سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دەپ ،ئۇنىڭ بىلەن باشلىدى ،ئاندىن قالغان پەيغەمبەرلەرنى (ﷲ تائاالنىڭ ساالملىرى ئۇالرغا
بولسۇن!) ئۆز تەرتىپى بويىچە زىكرى قىلدى.
﴿ﷲ (قىيامەت كۈنى) راستچىلالردىن راستچىللىقى توغرۇلۇق سورايدۇ﴾ مۇجاھىد:
پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزگەنلەردىن دەۋەتنى يەتكۈزگەنلىكى توغرۇلۇق سورايدۇ-،
دېدى﴿ .ﷲ كاپىرالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدى﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈممەتلىرىدىن كاپىر

بولغانالرغا ئەلەملىك ئازابنى تەييارلىدى .بىز پەيغەمبەرلەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ئەلچىلىكىنى
يەتكۈزگەنلىكىگە ،ئۈممەتلىرىگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلغانلىقىغا ،ئۇالرنىڭ ئۈممەتلەرگە ھېچ گۇمان ۋە
شەك بولمىغان ،روشەن ،ئوچۇق ـ ئاشكارا ھەقنى تەپسىلىي بايان قىلغانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمىز.
گەرچە ئۇالرنى نادان ،تەرسا ،مۇرتەد زالىمالر ئىنكار قىلغان بولسىمۇ ،پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن
نەرسە بەرىبىر ھەقتۇر .پەيغەمبەرلەرگە دۈشمەنلىك قىلغان ئادەم گۇمراھلىقتىدۇر .بۇ ھەقتە ئەھلى
جەننەت مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىمىزنىڭ پەيغەمبەرلىرى بىزگە ھەقنى ئېلىپ كەلدى﴾(((.

*******
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا
(كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى) قوشۇن كەلگەن ئىدى .بىز ئۇالرغا قارشى بوران ۋە سىلەرگە
كۆرۈنمەيدىغان قوشۇن (يەنى پەرىشتىلەرنى) ئەۋەتتۇق ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾9ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ ،تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ
(ھۇجۇم قىلىپ) كەلگەن ئىدى .بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چەكچىيىپ قالغان ،يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا
قاپلىشىپ قالغان ،ﷲ ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر﴿.﴾10

ئەھزاب غازىتىنىڭ بايانى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان نېمىتىنى ،مەرھەمىتىنى ۋە ياخشىلىقىنى
بايان قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرى ئۇالرغا قارشى بىرلىشىپ ،ئىتتىپاقداش بولۇپ قوشۇن باشالپ
كەلگەن يىلى ،ﷲ ئۇالرنى چېكىندۇردى ۋە مەغلۇب قىلدى .ئۇ خەندەك ئۇرۇشى بولغان يىلى ئىدى.
ئىشەنچلىك ۋە مەشھۇر رىۋايەتكە ئاساسالنغاندا ،بۇ ئۇرۇش ھىجرىيەنىڭ  5ـ يىلى شەۋۋال ئېيىدا يۈز
بەرگەن .مۇسا ئىبنى ئۇقبە ۋە باشقىالر :بۇ ئۇرۇش ھىجرىيەنىڭ  4ـ يىلى بولغان -،دېدى.
ئىتتىپاقداش قوشۇننىڭ كېلىش سەۋەبى مۇنداق ئىدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىدىن
خەيبەرگە ھەيدەپ چىقىرىۋەتكەن بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ يەھۇدىيلىرىنىڭ ئاقساقاللىرىدىن ساالم
((( ئەئراف سۈرىسى  143ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

ئىبنى ئەبۇھەقىق ،ساالم ئىبنى مۇشكىم ۋە كەنانە ئىبنى رەبىيئ قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر
قانچە نەپەر كىشى مەككىگە باردى .ئۇالر قۇرەيش قەبىلىسىنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ،
ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا كۈشكۈرتتى .ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ياردەم
ۋە مەدەت بېرىدىغانلىقلىرىغا ۋەدە قىلدى .قۇرەيشنىڭ ئاقساقاللىرى ئۇنى قوبۇل قىلدى .ئاندىن
بۇ يەھۇدىيالر غەتەفان قەبىلىسىگە بېرىپ ،ئۇالرنىمۇ ئۇرۇشقا چاقىردى .ئۇالرمۇ يەھۇدىيالرنىڭ
بۇ تەكلىپىنى قوبۇل قىلدى .قۇرەيش قەبىلىسى ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن
كىشىلەر بىلەن ئەبۇ سۇفيان سەخر ئىبنى ھەزىمنىڭ قوماندانلىقىدا ،غەتەفان قەبىلىسى ئۇيەينە ئىبنى
ھەسەننىڭ قوماندانلىقىدا ئۇرۇشقا ئاتالندى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئون مىڭ ئەتراپىدىكى ئادەمدىن
تەركىب تاپقان چوڭ بىر قوشۇن ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يۈرۈش قىلغانلىقىنى ئاڭالپ ،مۇسۇلمانالرنى مەدىنىنىڭ
ئەتراپىغا شەرقنى بويالپ خەندەك قېزىشقا بۇيرۇدى .بۇ سەلمان پارسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مەسلىھەتى
بىلەن بولغان ئىدى .مۇسۇلمانالر ئىشقا كىرىشىپ جاپالىق ئىشلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇالر
بىلەن بىرگە توپا توشىدى ،خەندەك قازدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خەندەك قېزىشىدا روشەن
مۆجىزىلەر ،ئوچۇق دەلىل ـ پاكىتالر كۆرۈلگەن ئىدى .مۇشرىكالر كېلىپ مەدىنىنىڭ شەرق تەرىپىگە،
ئۇھۇد تېغىغا يېقىن بىر يەرگە چۈشتى ،ئۇالردىن بىر تۈركۈم قوشۇن مەدىنىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى
يەرلەرگە چۈشتى.
بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ،
(ھۇجۇم قىلىپ) تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ كەلگەن ئىدى﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇسۇلمانالرنى باشالپ

چىقتى .ئۇالرنىڭ سانى  3000گە يېقىن ئىدى .بەزى رىۋايەتلەردە  700كىشىمۇ دېيىلگەن .ئۇالر
ئارقىسىنى سەلئى((( تەرەپكە ،ئالدىنى دۈشمەن تەرەپكە قىلىپ ئورۇنالشتى .قېزىلغان خەندەكتە سۇ
يوق بولۇپ ،ئۇ خەندەك ئۇالر بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ ئارىلىقىدا ئىدى ،خەندەك دۈشمەننىڭ ئاتلىق
ۋە پىيادە قىسىملىرىنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇپ تۇراتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايالالر
ۋە بالىالرنى مەدىنىنىڭ قورغانلىرىغا ئورۇنالشتۇردى .بەنۇقۇرەيزە يەھۇدىيالردىن بىر قەبىلە بولۇپ،
ئۇالرنىڭ مەدىنىنىڭ شەرقىدە سېپىلى بار ئىدى .ئۇالر بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوتتۇرىسىدا بىر
ـ بىرىنى قوغداش ئەھدىنامىسى بار ئىدى .ئۇالرنىڭ قوشۇنىدا  800گە يېقىن جەڭچى بار ئىدى.
ھۈيەي ئىبنى ئەختەب نەزەرى مۇشرىكالرنىڭ يېنىغا باردى .ئۇنىڭ ئۇالر بىلەن داۋاملىق سۆھبەت
ئۆتكۈزۈشى نەتىجىسىدە ،ئۇالر ئەھدىنامىنى بۇزۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئىتتىپاقداش
قوشۇن بىلەن تىل بىرىكتۇرۈۋالدى .ئىش چوڭىيىپ ،ۋەزىيەت كەسكىنلەشتى ۋە ئىنتايىن قىيىن بىر
ھالەت شەكىللەندى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بۇ يەردە مۆمىنلەر سىنالغان ۋە (بېشىغا
كەلگەن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يەر سىلكىگەندەك) قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان
ئىدى﴾((( ئىتتىپاقداش قوشۇن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى تەخمىنەن بىر
ئاي مۇھاسىرىگە ئالدى .لېكىن ،ئۇالر ھۇجۇم قىلىشقا پېتىنالمىدى ،ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا
ئۇرۇشمۇ بولمىدى .پەقەت ئەمرى ئىبنى ئەبدى ۋۇددى ئامىر ئاتقا مىندى .ئۇ جاھىلىيەت دەۋرىدە
((( مەدىنىگە يېقىن بىر جاينىڭ ئىسمى.
((( ئەھزاب سۈرىسى 11ـ ئايەت.
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مەشھۇر يۈرەكلىك چەۋەندازالردىن ئىدى .ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاتلىقالرمۇ ئاتالرغا مىندى ـ دە،
خەندەكتىن ئاتالپ ئۆتۈپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ بىر چېتىغا يېتىپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئاتلىق مۇسۇلمانالرنى ئۇنىڭغا قارشى ئەۋەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى
ئەمرىنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى .ئەلى ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى .ئۇ ئىككىسى بىر مەھەل ئېلىشتى ،ئاندىن
ئەلى ئۇنى ئۆلتۈردى .بۇ غەلىبىنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئىتتىپاقداش قوشۇنغا قارشى قاتتىق ۋە كۈچلۈك بوراننى ئەۋەتتى .بوران
ئۇالرنىڭ چېدىر ـ بارىگاھلىرى ،ئوچاق ،قازان ـ قومۇچلىرى ۋە تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ ھېچنىمىسىنى
قالدۇرماي ئۇچۇرۇپ كەتتى .ئۇالر ئۈمىدسىزلەنگەن ،رەسۋا بولغان ھالدا چېكىنىپ كېتىشتى ،ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز
ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا (كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى) قوشۇن كەلگەن ئىدى .بىز ئۇالرغا قارشى
بوران ئەۋەتتۇق﴾ مۇجاھىد :ئۇ كۈن چىقىش تەرەپتىن چىققان بوراندۇر -،دېدى .ئۇنى تۆۋەندىكى

ھەدىس تەكىتلەيدۇ« :مەن شەرق بورىنى بىلەن ياردەم بېرىلدىم ،ئاد قەۋمى غەرب بورىنى بىلەن
ھاالك قىلىندى».
﴿سىلەرگە كۆرۈنمەيدىغان قوشۇن﴾ ئەۋەتتۇق .ئۇالر پەرىشتىلەر بولۇپ ،ئىتتىپاقداش قوشۇندا
قاتتىق تەرۋىنىش پەيدا قىلىپ ،دىللىرىغا ئاالقزادىلىك ۋە قورقۇنچنى سالدى .ھەر قەبىلىنىڭ
باشلىقى :ئى پاالنى ئەۋالدى! يېنىمغا كېلىڭالر -،دەيتتى .ئۇالر ئۇنىڭ يېنىغا يىغىالتتى .ئۇ:
ئۆزەڭالرنى قۇتقۇزۇڭالر -،دەيتتى .بۇنداق بولۇشى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىغا
ئاالقزادىلىكنى سالغانلىقى ئۈچۈندۇر.
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ئىمام مۇسلىم ئىبراھىم تەيمىدىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
ھۇزەيفە ئىبنى يەمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىدا ئىدۇق ،بىر ئادەم ئۇنىڭغا :ئەگەر مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى تېپىۋالغان بولسام ،ئۇنىڭ بىلەن ئېلىشىپ سىناپ باقاتتىم -،دېدى .ھۇزەيفە
ئۇنىڭغا :سەن راستىنال شۇنداق قىالمتىڭ؟ -دېدى .ئىتتىپاقداش قوشۇنغا قارشى بوران چىققان
كېچىسى بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئىدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ
قەۋمنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر ئېلىپ كېلىدىغان بىرەر ئادەم يوقمۇ ،ئۇ قىيامەت كۈنى مەن بىلەن
بىرگە بولىدۇ» دېدى .بىزدىن ھېچكىم جاۋاب قىلمىدى .ئاندىن ئىككىنچى قېتىم ،ئاندىن ئۈچىنچى
قېتىم ئوخشاش سۆز تەكرارالندى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ھۇزەيفە! ئورنۇڭدىن
تۇرغىن ،بىزگە بۇ قەۋمدىن خەۋەر ئېلىپ كەلگىن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى ئىسمىم
بىلەن چاقىرغانلىقى ئۈچۈن ،مېنىڭ ئورنۇمدىن تۇرماسلىقىمغا ھىچبىر ئامالىم يوق ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :بۇ قەۋمنىڭ خەۋىرىنى ئېلىپ كەلگىن ،ئۇالرنى مەندىن قورقۇتىۋەتمىگىن» دېدى.
مەن ئىسسىق سۇدا ماڭغاندەك((( مېڭىپ ،ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلسەم ،ئەبۇسۇفيان دۈمبىسىنى ئوت
بىلەن ئىسىتقىلى تۇرۇپتۇ ،بىر تال ئوقنى ئوقيارىمغا قويدۇم ،ئۇنى ئېتىپ تاشلىماقچى بولدۇم.
شۇ ئەسنادا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئۇالرنى مەندىن قورقۇتىۋەتمىگىن» دېگەن سۆزىنى
ئەسلىدىم ،ئەگەر ئۇنى ئاتقان بولسام ،ئەلۋەتتە ئۇنى ئۆلتۈرگەن بوالتتىم .ئاندىن مەن ئىسسىق سۇدا
((( بۇ چاغدا قاتتىق بوران چىققان ۋە ھاۋا سوغۇق ئىدى .لېكىن بۇ ساھابە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خاسىيتى بىلەن
يولدا توڭالشنىڭ ئورنىغا تەرلەپ كەتكەن.

ئەھزاب سۈرىسى

ماڭغاندەك مېڭىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلدىم .مەن ئورنۇمغا ئورۇنلىشىپ
بولغان چاغدا ،توڭالپ كەتكەنلىكىمنى بىلدىم ـ دە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر قىلدىم .ئۇ ماڭا
ئۇچىسىغا يېپىنىۋالغان ،ناماز ئوقۇيدىغان تاشقى يېپىنچىسىنىڭ ئارتۇقىنى يۆگەپ قويدى .مەن تاڭ
ئاتقۇچە ئۇخلىدىم ،تاڭ ئاتقان چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئۇيقۇچى! ئورنىڭدىن تۇرغىن»
دېدى.
﴿ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ﴾ يەنى ئىتتىپاقداش قوشۇن تەرىپىدىنمۇ
﴿تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ (ھۇجۇم قىلىپ) كەلدى﴾ ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مەزكۇر
رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا ،تۆۋەن تەرەپتىن كەلگەنلەر بەنى قۇرەيزەدۇر﴿ .بۇ چاغدا كۆزۈڭالر
چەكچىيىپ قالغان ،يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان﴾ يەنى قاتتىق قورقۇپ ،ھودۇقۇپ
كەتكەنلىكتىن شۇنداق بولغان﴿ .ﷲ ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر﴾ ئىبنى
جەرىر مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە بولغان كىشىلەرنىڭ بەزىلىرى :بۇ
قېتىم مۆمىنلەرنى پاالكەت باسىدۇ .ﷲ بۇنى چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ -،دەپ گۇمان قىلدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :مۆمىنلەر ھەر خىل گۇماندا بولدى.
مۇناپىقلىق ئاشكارا بولۇشقا باشلىدى .تېخى ئەمر ئىبنى ئەۋف جەمەتىنىڭ قېرىندىشى مۇئتەب ئىبنى
قۇشەيرىمۇ :مۇھەممەد بىزگە كىسرا ۋە قەيسەرنىڭ خەزىنىلىرىگە ئېرىشىدىغانلىقىمىزنى ۋەدە قىلغان
ئىدى ،مانا ئەمدى بىزدىن بىرى تارەت سۇندۇرغىلى جۈرئەت قىاللمايۋاتىدۇ -،دېدى.
ھەسەنبەسرى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر﴾ دېگەن
ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالر خىلمۇخىل گۇمانالردا بولدى .مۇناپىقالر :مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ
ساھابىلىرى تەلتۆكۈس يوقىتىلىدۇ -،دېگەن گۇماندا بولدى .مۆمىنلەر :ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
ۋەدە قىلغان نەرسە ھەقتۇر ،مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ ،ﷲ ئۇ ھەقنى بارلىق دىنالر
ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ -،دېگەن ئىشەنچىدە بولدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
خەندەك ئۇرۇشى بولغان كۈنى بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەقىقەتەن يۈرەكلىرىمىز ئېغىزلىرىمىزغا
قاپلىشىپ قالدى .بىز دېگىدەك بىرەر سۆز بارمۇ؟ -دېدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئالالھۇممەستۇر
ئەۋراتىنا ۋە ئەممىن رەۋئاتىنا((( دەڭالر» دېدى ئەبۇ سەئىد :ﷲ دۈشمەنلىرىگە قارشى بوران ئەۋەتىپ،
ئۇالرنى بوران بىلەن مەغلۇب قىلدى -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ئەبۇئامىر
ئەقەدىدىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلدى.

*******
ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
((( ئى ﷲ ! بىزنىڭ ئەيىب يەرلىرىمىزنى ياپقىن ،قورقۇنچىلىرىمىزدىن ئەمىن قىلغىن.
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بۇ يەردە مۆمىنلەر سىنالغان ۋە (بېشىغا كەلگەن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يەر
سىلكىگەندەك) قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ئىدى﴿ .﴾11ئەينى ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا
(مۇناپىقلىق) كېسىلى بارالر« :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزلەرگە قۇرۇق ۋەدىلەرنى قىلىپتىكەن»
دېيىشەتتى﴿ .﴾12ئەينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم« :ئى يەسرىبلىكلەر! بۇ يەردە تۇرماي
قايتىڭالر!» دېيىشەتتى ،ئۇالردىن يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم« :بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھەقىقەتەن
ئوچۇقچىلىقتا» دېيىشىپ ،پەيغەمبەردىن رۇخسەت سورىشاتتى ،بۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتا
ئەمەس ،ئۇالر پەقەت قېچىشنىال ئوياليدۇ﴿.﴾13

ئىتتىپاقداش قوشۇننىڭ ئۇرۇشىدا مۆمىنلەرنىڭ سىنىلىشى ۋە مۇناپىقالرنىڭ
تۇتقان پۇزىتسىيەلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىتتىپاقداش قوشۇن مەدىنىنىڭ ئەتراپىغا چۈشكەن چاغدىكى ئەنە
شۇ ۋەزىيەتتىن خەۋەر بېرىدۇ .بۇ چاغدا مۇسۇلمانالر قورشاۋدا بولۇپ ،ئىنتايىن تەس ۋە قىيىن
ئەھۋالدا ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالر ئارىسىدا بولۇپ ،ئۇالر سىناققا ،ئىمتىھانغا ۋە قاتتىق
تەۋرىنىشكە دۇچ كەلگەن ئىدى .بۇ ۋاقىتتا نىپاقلىق ئاشكارىالندى .دىللىرىدا مۇناپىقلىق كېسىلى
بارالر ئۆز كۆڭۈللىرىدە بار بولغان نەرسىلەر بىلەن سۆزلىگىلى تۇردى.
﴿ئەينى ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) كېسىلى بارالر« :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
بىزگە قۇرۇق ۋەدىلەرنى قىلىپتىكەن» دېيىشەتتى﴾ مۇناپىقالر ئۆزىنىڭ نىپاقلىقىنى ئاشكارا قىلدى.

دىلىدا گۇمان ياكى ھەسەت بار ئادەمنىڭ ھالى ئاجىزالشتى .ئىمانىنىڭ ئاجىز بولغانلىقى ،ئۇ
دۇچ كەلگەن ۋەزىيەتنىڭ ئېغىر ۋە قىيىن بولغانلىقى ئۈچۈن ،كۆڭلىدىكى ۋەسۋەسىلەردىن ئېغىر
تىندى .باشقا قەۋم خۇددى ﷲ﴿ :ئەينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىرگۇرۇھ ئادەم« :ئى يەسرىبلىكلەر!»
(بۇ يەردە تۇرماي قايتىڭالر) دېيىشەتتى﴾ دېگەندەك دېيىشەتتى .يەسرىبلىكلەردىن مەدىنىلىكلەر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارىدىن مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىندى« :چۈشۈمدە ھىجرەت
قىلىدىغان يۇرتۇڭالرنى كۆردىم ،ئۇ ئىككى ساينىڭ ئارىسىدىكى بىر يەر ئىكەن ،مەن ئۇ يەرنى
ھەجەر دېگەن شەھەرمىكىن دەپ ئويالپ قالدىم .ئەمەلىيەتتە بولسا ،ئۇ يەسرىب ئىكەن» .يەنە
بىر رىۋايەتتە “يەسرىب” دېگەن سۆزنىڭ ئورنىغا “مەدىنە” دېيىلگەن.
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سۇھەيل مۇنداق دەيدۇ :ئېيتىلىشىچە ،مەدىنىنىڭ ئەسلى يەسرىب دەپ ئاتىلىشى پەقەت ئۇ
يەرگە چۈشكەن بىر ئادەمنىڭ سەۋەبىدىن ئىكەن .ئۇ ئادەم ئەمالىقالردىن بولۇپ ،ئىسمى يەسرىب
ئىبنى ئۇبەيد ئىكەن .بەزىلەردىن رىۋايەت قىلىنىشىچە ،تەۋراتتا مەدىنىنىڭ  11ئىسمى بار ئىكەن.
ئۇالر :مەدىنە ،تابە ،تەييىبە ،مىسكىينە ،جابىرە ،مۇھەببە ،مەھبۇبە ،قاسىمە ،مەجبۇرە ،ئەزرا ۋە
مەرھۇمە قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر.
﴿بۇ يەردە تۇرماي﴾ يەنى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ،جەڭ
مەيدانىدا تۇرماي ئۆيلىرىڭالرغا ﴿قايتىپ كېتىڭالر﴾ دېگەنلىك بولىدۇ﴿ .ئۇالردىن يەنە بىر گۇرۇھ
ئادەم (بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھەقىقەتەن ئوچۇقچىلىقتا دېيىشىپ پەيغەمبەردىن رۇخسەت سورىشاتتى﴾

ئەھزاب سۈرىسى

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر بەنى
ھارىسە قەبىلىسىدىكىلەردۇر ،ئۇالر :ئۆيلىرىمىزگە ئوغرىالرنىڭ كىرىشىدىن قورقىمىز -،دېدى.
يەنە بىر قانچە كىشىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .ئىبنى ئىسھاق :ئۇ سۆزنى قىلغۇچى ئەۋس
ئىبنى قەيزى ئىدى -،دېدى .يەنى ئۇالر ئۆيلىرىگە قايتىش ئۈچۈن :ئۆيلىرىمىز ئوچۇقچىلىقتا،
ئۆيلىرىمىزنى دۈشمەندىن توسۇپ تۇرغىدەك بىر نەرسە يوق .بىز دۈشمەنلەرنىڭ ئۆيلىرىمىزگە
ھۇجۇم قىلىپ قېلىشىدىن قورقىمىز دەپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆزرە ئېيتىشتى.
﴿بۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتا ئەمەس﴾ يەنى ئۆيلىرى ئۇالر دېگەندەك ئوچۇقچىلىقتا
ئەمەس﴿ ،ئۇالر پەقەت قېچىشنىال ئوياليدۇ﴾ يەنى ئۇرۇشتىن قېچىشنى ئوياليدۇ.

*******
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ
ئەگەر شەھەرگە تۆت تەرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىلسە ،ئاندىن ئۇالردىن ئىمانىدىن قايتىش،
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش تەلەپ قىلىنسا ،ئۇالر بۇ تەلەپنى ئۈزلۈكسىز رەۋىشتە ئاز ۋاقىت
ئىچىدىال قوبۇل قىالتتى﴿ .﴾14ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) ئىلگىرى ﷲ غا (جەڭدە) چېكىنمەسلىككە
ۋەدە بەرگەن ئىدى .ﷲ غا بەرگەن ۋەدىسى سورىلىدۇ﴿ .﴾15ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر
ئۆلۈمدىن يا ئۆلتۈرۈلۈشتىن قاچساڭالر ،قېچىشنىڭ سىلەرگە ھېچقانداق پايدىسى يوق ،قاچقاندىمۇ
سىلەر (دۇنيادىن) ئازغىنا (ۋاقىت) بەھرىمەن بوالاليسىلەر»﴿ .﴾16ئېيتقىنكى« :ئەگەر ﷲ
سىلەرگە بىرەر يامانلىقنى ئىرادە قىلسا ،كىم ﷲ غا قارشى تۇرۇپ سىلەرنى قوغدىيااليدۇ ،ئەگەر
ﷲ سىلەرگە رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا (كىم ئۇنىڭغا ئارىلىشااليدۇ؟)» ،ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن
ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىگە ۋە ھېچ ياردەمچى تاپالمايدۇ﴿.﴾17
ﷲ ئەنە شۇ بىر گۇرۇھ ئادەملەردىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالر﴿ :بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھەقىقەتەن
ئوچۇقچىلىقتا دېيىشىپپەيغەمبەردىنرۇخسەتسورىشاتتى.بۇالرنىڭئۆيلىرىئوچۇقچىلىقتائەمەس،
ئۇالر پەقەت قېچىشنىال ئوياليدۇ﴾ ئەگەر دۈشمەنلەر مەدىنىنىڭ ھەر تەرىپىدىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە

ھۇجۇم قىلىپ كىرسە ،ئاندىن ئۇالردىن كۇپرىغا كىرىشى سورالسا ،ئۇالر ئەلۋەتتە ،ناھايىتى تېزال
كاپىر بولۇپ كېتەتتى .ئۇالر ئىمانىنى ساقلىمايتتى ،كىچىككىنە قورقۇنچ ۋە ھودۇقۇش بىلەنال
ئىماندا چىڭ تۇرالمايتتى .بۇ ئايەتنى قەتادە ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلدى .بۇ ئۇالرنى ئىنتايىن قاتتىق دەرىجىدە سۆككەنلىكتۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بۇ ۋەھىمىسىدىن ئىلگىرى ﷲ تائاالغا جەڭدە

چېكىنمەسلىككە ،ئۇرۇشتىن قاچماسلىققا بەرگەن ۋەدىسىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ
غا بەرگەن ۋەدىسى سورىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالردىن كەلگۈسىدە چوقۇم ئەنە شۇ ۋەدە توغرۇلۇق
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سورايدۇ .بۇ سوراقنىڭ بولۇشى چوقۇمدۇر .ئاندىن ﷲ ئۇالرغا ئۇالرنىڭ جەڭدىن قېچىشىنىڭ
ئۇالرنىڭ ئەجەللىرىنى كېچىكتۈرەلمەيدىغانلىقىنى ،ئۆمۈرلىرىنى ئۇزارتالمايدىغانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ .بەلكى ،بۇ قېچىش ئۇالر غەپلەتتە تۇرغاندا ،ھاالك قىلىنىشىنىڭ تېزلىتىلىشىغا سەۋەب
بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.
﴿قاچقاندىمۇ سىلەر (دۇنيادىن) ئازغىنا (ۋاقىت) بەھرىمەن بوالاليسىلەر﴾(﴿ ،ئى
مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،دۇنيانىڭ مەنپەئەتى ئازدۇر (يەنى دۇنيانىڭ نېمىتى پانىيدۇر)( ،ﷲ
دىن) قورققان (ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقانالر) ئۈچۈن ئاخىرەت ياخشىدۇر﴾((( ئاندىن ﷲ تائاال
مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى ،ئەگەر ﷲ سىلەرگە بىرەر يامانلىقنى ئىرادە قىلسا ،كىم ﷲ غا قارشى

تۇرۇپ سىلەرنى قوغدىيااليدۇ؟ ئەگەر ﷲ سىلەرگە رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا (كىم ئۇنىڭغا
ئارىلىشااليدۇ؟) ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىگە ۋە ھېچ ياردەمچى تاپالمايدۇ﴾ يەنى

ئۇالرغا ۋە ئۇالردىن باشقىالرغا ﷲ تائاالدىن باشقا قۇتقازغۇچى ۋە مەدەت بەرگۈچى بولمايدۇ.

*******
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﷲ ئىچىڭالردىكى باشقىالرنى (جىھادتىن) توسقۇچىالرنى ۋە قېرىنداشلىرىغا (مۇھەممەدنى
ۋە ساھابىلىرىنى تەرك ئېتىپ) بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىڭالر دېگۈچىلەرنى ئوبدان بىلىدۇ ،ئۇالر
جەڭگە (رىيا قىلىپ) ئاندا-ساندا قاتنىشىدۇ﴿ .﴾18ئۇالر سىلەرگە (ياردەمدە بولۇشقا) بېخىلدۇر،
ئەگەر (ئۇالرغا دۈشمەن تەرەپتىن) خەۋپ كېلىدىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ساڭا سەكراتقا چۈشۈپ
قالغان ئادەمدەك (قورقۇنچتىن) كۆزلىرىنى پىلدىرلىتىپ قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن .قورقۇنچ
كەتكەندە ،ئۇالر پۇل – مالغا ئاچكۆز بولغان ھالدا سىلەرنى كەسكىن تىلالر بىلەن رەنجىتىدۇ.
ئۇالر (چىن دىللىرى بىلەن) ئىمان ئېيتقان ئەمەس( .ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك) ئەمەللىرىنى
ﷲ بىكار قىلدى ،بۇ ﷲ ئۈچۈن ئاساندۇر﴿.﴾19
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە باشقىالرنى ئۇرۇشقا قاتنىشىشتىن توسقۇچىالرنى ۋە قېرىنداشلىرىغا،
ھەمراھلىرىغا ،دوستلىرىغا ۋە يېقىنلىرىغا﴿ :بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىڭالر﴾ يەنى بىز تۇرۇۋاتقان
سايىگە ،مېۋىزارلىققا كېلىڭالر دېگۈچىلەرنى ئۆز ئىلمى بىلەن ئوبدان بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ .ئۇالر﴿ :جەڭگە (رىيا قىلىپ) ئاندا ـ ساندا قاتنىشىدۇ .ئۇالر سىلەرگە (ياردەمدە بولۇشقا)
بېخىلدۇر﴾ يەنى ئۇالر سىلەرگە كۆيىنىش ۋە مېھرىبانلىق قىلىشقا بېخىللىق قىلىدۇ .سۇددى بۇ
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر سىلەرگە بېرىلگەن غەنىمەتلەرگە بېخىللىق قىلىدۇ.
﴿ئەگەر (ئۇالرغا دۈشمەن تەرەپتىن) خەۋپ كېلىدىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ساڭا سەكراتقا
((( نىسا سۈرىسى  77ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

چۈشۈپ قالغان ئادەمدەك (قورقۇنچتىن) كۆزلىرىنى پىلدىرلىتىپ قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴾ يەنى
ئەنە شۇ قورقۇنچاقالر ئۇرۇشتىن مۇشۇنداق قاتتىق قورقىدۇ.
﴿قورقۇنچ كەتكەندە ،ئۇالر پۇل ـ مالغا ئاچكۆز بولغان ھالدا سىلەرنى كەسكىن تىلالر بىلەن
رەنجىتىدۇ﴾ يەنى خاتىرجەملىك كەلگەندە ،گەپدانلىق بىلەن يۇقىرى ئاۋازدا جانغا تېگىدىغان

سۆزلەرنى قىلىدۇ .ئۆزلىرىنى قەھرىمانلىق ۋە باتۇرلۇقتا يۇقىرى دەرىجىلىكلەردىن ئىكەنلىكىنى دەۋا
قىلىدۇ .ئۇالر ئاشۇ سۆزلىرىدە يالغانچىالردۇر.

غەنىمەتنى ئۈلۈشكەن چاغدا ،ئۇالر قەۋمىنىڭ ئەڭ ئاچ كۆز ،ئەڭ ناچار ئادەملىرى بولۇپ
چىقىدۇ ـ دە :بىزگىمۇ بېرىڭالر ،بىزگىمۇ بېرىڭالر ،بىز سىلەر بىلەن ئەلۋەتتە ئۇرۇشقا قاتناشتۇق-،
دەپ تەقسىمات تەلەپ قىلىدۇ .ئۇالر ئۇرۇشتا ئەڭ توخۇ يۈرەك ،ھەق ئۈچۈن ياردەم بېرىشتە
ئەڭ پاسسىپ كىشىلەردۇر .شۇنداق بولغاچقا ،ئۇالر ياخشىلىق قىلىشتا بېخىللىق قىلىدۇ .يەنى
ئۇالردىن ياخشىلىق كەلمەيدۇ ،ئۇالر ھەقىقەتەن توخۇ يۈرەكلىكىنى ،يالغانچىلىقىنى ۋە ياخشىلىقى
ئاز بولۇشتەك يامان سۈپەتنى ئۆزلەشتۈرىۋالغان كىشىلەردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر

(يەنى چىن دىللىرى بىلەن) ئىمان ئېيتقان ئەمەس( ،ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك) ئەمەللىرىنى
ﷲ بىكار قىلىدۇ .بۇ ﷲ ئۈچۈن ئاساندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى

بىكار قىلىش ئوڭاي ۋە قواليدۇر.

*******
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮ
ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (قاتتىق قورققانلىقتىن) ئىتتىپاقداش قوشۇننى چېكىنمىدى دەپ
ئوياليدۇ ،ئەگەر ئىتتىپاقداش قوشۇن قايتا كەلسە ،ئۇالر (قىردا) ئەئرابىالرنىڭ (يەنى قىر
ئەرەبلىرىنىڭ) يېنىدا تۇرۇپ سىلەرنىڭ خەۋەرلىرىڭالرنى ئۇققاچ (تىنچ يېتىشىنى) ئارزۇ قىلىدۇ،
ئۇالر (ئۇرۇش ۋاقتىدا) ئاراڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ( ،قورققانلىقتىن) جەڭگە (رىيا قىلىپ) ئاندا-
ساندا قاتناشقان بوالتتى﴿.﴾20
بۇ ھەم ئۇالرنىڭ توخۇ يۈرەك ،قورقۇنچاقلىقىدىن ئىبارەت قەبىھ سۈپەتلىرىدىندۇر.

﴿ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) (قاتتىق قورققانلىقتىن) ئىتتىپاقداش قوشۇننى چېكىنمىدى دەپ
ئوياليدۇ﴾ بەلكى ئۇالر ئىتتىپاقداش قوشۇننى مۇسۇلمانالرغا يېقىن ئەتراپتىدۇر ،يەنە قايتىپ

كېلىدۇ دەپ ئوياليدۇ.

﴿ئەگەر ئىتتىپاقداش قوشۇن قايتا كەلسە ،ئۇالر (قىردا) ئەئرابىالرنىڭ (يەنى قىر ئەرەبلىرىنىڭ)
يېنىدا تۇرۇپ سىلەرنىڭ خەۋەرلىرىڭالرنى ئۇققاچ (تىنچ يېتىشىنى) ئارزۇ قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر

ئىتتىپاقداش قوشۇن كەلگەندە ،ئۆزلىرىنىڭ سىلەر بىلەن بىرگە مەدىنىدە بولماي ،بەلكى سەھرادا
بولۇپ ،سىلەرنىڭ خەۋىرىڭالرنى سوراپ ئۇقۇشنى ،سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالر بىلەن زادى نېمە
بولۇشقانلىقىڭالرنى بىلىشنى خااليدۇ.
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﴿ئۇالر (ئۇرۇش ۋاقتىدا) ئاراڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ( ،قورققانلىقتىن) جەڭگە (رىيا قىلىپ)
ئاندا-ساندا قاتناشقان بوالتتى﴾ يەنى ئۇالر سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا بولغان بولسىمۇ ،قاتتىق قورقۇپ

كەتكەنلىكى ،پەسكەشلىكى ۋەئىشەنچىسىنىڭ ئاجىزلىقى تۈپەيلىدىن ،سىلەر بىلەن بىر سەپتە
تۇرۇپ جەڭگە ئاندا ـ ساندا قاتناشقان بوالتتى .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى تولۇق
بىلگۈچىدۇر.

*******
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰍﰏﰐﰑ ﰒ
ﰎ
ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌ
ﰓﰔ
سىلەرگە  -ﷲ نى ،ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ﷲ نى كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە ـ
رەسۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر﴿ .﴾21مۆمىنلەر ئىتتىپاقداش قوشۇننى كۆرگەن چاغدا« :بۇ
(يەنى قىيىن ئەھۋالدا قالغاندا دۈشمەن ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش) ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە
ۋەدە قىلغان ئىشتۇر .ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى راست ئېيتتى» دېيىشتى( .بۇ ئىش) ئۇالرنىڭ (ﷲ
غا بولغان) ئىمانىنى ۋە (ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بولغان) بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى﴿.﴾22

پەيغەمبەرگە ئەگىشىشكە بۇيرۇش توغرىسىدا
بۇ ئايەتى كەرىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سۆزلىرىدە ،ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە ۋە پۈتۈن
ئەھۋالىدا ئۈلگە قىلىش ئۈچۈن ئاساس ۋە بۈيۈك مەنبەدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال كىشىلەرنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھزاب غازىتى بولغان كۈنىدىكى سەۋرچانلىقى ،دۈشمەنلىرىگە قارشى
چىداملىق بولۇشى ،جەڭگە تەييار تۇرۇشى ،جىھاد قىلىش روھى ،غالىب ۋە يۈكسەك پەرۋەردىگارىدىن
چىقىش يولىنى كۈتۈشى قاتارلىق ئىشلىرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۈلگە قىلىشقا بۇيرۇدى .ﷲ
تائاالنىڭ مەرھەمەتلىرى ۋە ساالملىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىيامەت كۈنىگىچە داۋام قىلسۇن!
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شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ ئەھزاب غازىتى بولغان كۈنى ئىنتايىن ئوسال ۋە قىيىن ھالغا چۈشۈپ
قالغان ،بېشىغا كەلگەن كۈننىڭ ئېغىرلىقىدىن يەرسىلكىگەندەك قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ۋە
ئىشلىرىدا ئىككىلەنگەن كىشىلەرگە مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە ﷲ نى ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان
ۋە ﷲ نى كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە رەسۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭغا ئىقتىدا
قىلمامسىلەر؟پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭگۈزەلئەخالقلىرىنىئۈلگەقىلمامسىلەر؟

مۆمىنلەرنىڭ ئىتتىپاقداش قوشۇنغا بولغان پوزىتسىيىسى
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە بەرگەن ۋەدىسىنى ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ياخشى ئاقىۋەتكە ئېرىشتۇرىدىغانلىقىنى
تەستىق قىلغۇچى مۆمىن بەندىلىرىدىن خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەر ئىتتىپاقداش قوشۇننى

ئەھزاب سۈرىسى

كۆرگەن چاغدا« :بۇ (يەنى قىيىن ئەھۋالدا قالغاندا دۈشمەن ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش) ﷲ
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە ۋەدە قىلغان ئىشتۇر .ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى راست ئېيتتى»
دېيىشتى﴾.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە قەتادە مۇنداق دېدى :ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بەقەرە
سۈرىسىدىكى مۇنۇ ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان كىشىلەردۇر﴿ :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﴾((( يەنى بۇ ﷲ ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى بىزگە ۋەدە قىلغان باال ،سىناق ۋە ئىمتىھاندىن ئىبارەت بولۇپ ،ئۇنىڭ ئارقىدىن
يېقىن غەلىبە يېتىپ كېلىدۇ.
﴿ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى راست ئېيتتى﴾(﴿ ،بۇ ئىش) ئۇالرنىڭ (ﷲ غا بولغان)
ئىمانىنى ۋە (ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بولغان) بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى﴾ بۇ ئايەت

كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا ئۇالرنىڭ ئىمانىنىڭ ئېشىشى ۋە كۈچىيىشى ئۈچۈن دەلىلدۇر.
خۇددى جۇمھۇر ئىمامالر ئېيتقاندەك« :ئىمان زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ».

ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىنىڭ مەنىسى :ئەنە شۇ ھالەت ،قىيىن ۋە ئېغىر ۋەزىيەت ﴿ئۇالرنىڭ﴾
ﷲ تائاالغا بولغان ﴿ئىمانىنى ۋە﴾ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئىتائەت قىلىشقا ﴿بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى﴾ دېگەنلىكتۇر.

******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدە (رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ ،شېھىت
بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغرۇلۇق) ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى ئىشقا
ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار .ئۇالرنىڭ بەزىسى (ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ) شېھىت بولدى،
بەزىسى (شېھىت بولۇشنى) كۈتمەكتە ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى) ھەرگىز
ئۆزگەرتكىنى يوق﴿ .﴾23ﷲ راستچىلالرغا راستچىللىقى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە ئەڭ ياخشى)
مۇكاپات بېرىدۇ ،مۇناپىقالرنى (ئەھدىنى بۇزغۇچى مۇناپىقالرنى مۇناپىق پېتى بۇ دۇنيادىن
كەتكۈزۈپ) ئەگەر خالىسا ئازاباليدۇ ،يا ئۇالرنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن
(بەندىلىرىگە) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾24
((( بەقەرە سۈرىسى  214ـ ئايەت.
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مۆمىنلەرنىڭ مەيدانىدا چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈن مەدھىيىلەنگەنلىكى،
مۇناپىقالرنىڭ ئىشىنىڭ كېچىكتۈرۈلىدىغانلىقى
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ مۇناپىقالرنىڭ ﷲ تائاالغا جەڭدە چېكىنمەسلىككە بەرگەن ۋەدىسىنى
بۇزغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،مۆمىنلەرنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا بەرگەن ۋەدىسى ئۈستىدە
داۋاملىق چىڭ تۇرغانلىقى بىلەن سۈپەتلىدى﴿ :مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدە (رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا
چىققاندا ساباتلىق بولۇپ ،شېھىت بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغرۇلۇق) ﷲ غا
بەرگەن ئەھدىنى ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار .ئۇالرنىڭ بەزىسى (ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ)
شېھىت بولدى﴾.
﴿(شېھىت بولۇشنى) بەزىسى كۈتمەكتە ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ بەرگەن ئەھدىسىنى) ھەرگىز
ئۆزگەرتكىنى يوق﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا بەرگەن ۋەدىسىنى ئۆزگەرتمىدى ۋە بۇزمىدى.

ئىمام بۇخارى زەيد ئىبنى سابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز قۇرئان
كەرىمنى يازغان چاغدا ،ئەھزاب سۈرىسىدىن بىر ئايەتنى يوقىتىپ قويدۇم ،ئۇنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئوقۇغاندا ئاڭاليتتىم ،خۇزەيمە ئىبنى سابىت ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن باشقا
ئۇنى بىلىدىغان ھېچ ئادەمنى تاپالمىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇزەيمەنىڭ گۇۋاھلىقىنى
ئىككى ئەرنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن باراۋەر قىلغان ئىدى .ئۇ (ئايەت)﴿ :مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدە
(رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ ،شېھىت بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ
قىلىش توغرۇلۇق) ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار﴾ دېگەن ئايەت

ئىدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
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ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىز بۇ ئايەتنى ئەنەس ئىبنى نەزىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە نازىل بولدى دەپ
قارايمىز .ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تاغام
ئەنەس ئىبنى نەزىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بەدرى ئۇرۇشىغا
قاتناشمىدى دەپ تىزىمغا ئېلىندى .بۇ ئۇنىڭغا ئېغىر كەلدى .ئۇ مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قاتناشقان بىرىنچى قېتىملىق جەڭدە مەن يوق بولۇپ قالدىم ،ئەگەر ﷲ بۇنىڭدىن
كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە بىرەر جەڭنى ماڭا مۇيەسسەر قىلسا ،مېنىڭ نېمە
قىلىدىغانلىقىمنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئەلۋەتتە بىلىدۇ .ئەنەس :ئۇ ئۇنىڭدىن باشقا سۆزنى
قىلىشتىن قورقتى -،دېدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشتى .ئۇ جەڭ
مەيدانىدا سەئد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئۇچراشتى .ئەنەس ئىبنى نەزىر سەئىدكە
مۇنداق دېدى :ئى سەئىد! قەيەرگە؟ پاھ ،جەننەتنىڭ خۇش پۇراقلىرىغۇ! مەن ئۇنى ھەقىقەتەن
ئۇھۇد تەرەپتىن كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىۋاتىمەن -،دېدى .ئۇ دۈشمەنلەر بىلەن شېھىت بولغىچە
ئۇرۇشتى ،ئۇنىڭ جەسىتىنىڭ  80نەچچە يېرىدە قىلىچ ،نەيزە ،ئوقياالرنىڭ ئىزلىرى تېپىلدى.
ئۇنىڭ ھەمشىرىسى مۇنداق دېدى :مەن قېرىندىشىمنى پەقەت بارماقلىرى بىلەنال تونۇيالىدىم.
ئەنەس مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدە (رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا ساباتلىق
بولۇپ ،شېھىت بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغرۇلۇق) ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى

ئەھزاب سۈرىسى

ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار .ئۇالرنىڭ بەزىسى (ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ) شېھىت بولدى،
بەزىسى (شېھىت بولۇشنى) كۈتمەكتە ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى) ھەرگىز
ئۆزگەرتكىنى يوق﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى .ساھابىلەر :بۇ ئايەت ئەنەس ئىبنى نەزىر ۋە

ئۇنىڭ شېھىت بولغان ھەمراھلىرى ھەققىدە نازىل قىلىندى -،دەپ قارايدۇ.

ئىبنى جەرىر مۇسا ئىبنى تەلھەدىن مۇئاۋىيە ئەبۇسۇفياننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :تەلھە
شېھىت بولغانالردىندۇر» .شۇڭا مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ بەزىسى شېھىت بولدى﴾
دېگەن ئايىتىنى :ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشتى؛ ﴿بەزىسى كۈتمەكتە﴾ دېگەن ئايىتىنى :بىر كۈنى جەڭ
بولىدۇ ،ئاندىن ئۇ بۇ جەڭدە ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى.
ھەسەن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ بەزىسى شېھىت بولدى﴾ يەنى راستچىللىق ۋە ۋاپادارلىق
بىلەن ئەجىلىنى توشقۇزدى ،ئۇالرنىڭ بەزىسى ئەجىلىنى ئەنە شۇنداق توشقۇزۇشنى كۈتمەكتە.
يەنە بەزىسى بەرگەن ۋەدىسىنى ھەرگىز ئۆزگەرتكىنى يوق .قەتادە ۋە ئىبنى زەيدمۇ بۇ ئايەتنى
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلدى.
﴿ئۇالر (پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى) ھەرگىز ئۆزگەرتكىنى يوق﴾ يەنى ئۇالر ۋەدىسىنى
ئۆزگەرتمىدى ،ئەھدىگە خىيانەت قىلمىدى ،بەلكى ﷲ تائاالغا بەرگەن ۋەدىسى ئۈستىدە داۋاملىق
چىڭ تۇردى .ئۇنى مۇناپىقالر بۇزغاندەك بۇزمىدى .مۇناپىقالر﴿ :بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھەقىقەتەن
ئوچوقۇچىلىقتا﴾ دېيىشتى﴿ .ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتا ئەمەس ،ئۇالر پەقەت قېچىشنىال

ئوياليدۇ ،ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) ئىلگىرى ﷲ تائاالغا (جەڭدە) چېكىنمەسلىككە ۋەدە بەرگەن
ئىدى﴾.

﴿ﷲ راستچىلالرنى راسچىللىقى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە ئەڭ ياخشى) مۇكاپات بېرىدۇ ،مۇناپىقالرنى
(ئەھدىنى بۇزغۇچى مۇناپىقالرنى مۇناپىق پېتى كەتكۈزۈپ) ئەگەر خالىسا ئازاباليدۇ ،يا ئۇالرنى
تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ بەندىلىرىنى يامان ئادەمنى ياخشى ئادەمدىن ئايرىش

ئۈچۈن قورقۇنچ ۋە قاتتىق چۈچۈتۈش بىلەن چوقۇم سىنايدۇ ،يامان ئادەمنىڭ ئىشىمۇ ئەمەلىيەت
بىلەن ئاشكارا بولىدۇ .ياخشى ئادەمنىڭ ئىشىمۇ ئەمەلىيەت بىلەن ئاشكارا بولىدۇ.
ﷲ تائاال شەيئىنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىنى ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى بىلىپ تۇرسىمۇ،
لېكىن ئىنسانالرنى ،ﷲ ئۇالر ھەققىدە بىلگەن نەرسىنى ئۇالر ئەمەلىيەتتە قىلمىغۇچە ،ئۇالرنىڭ
ياخشى ـ يامان ئىكەنلىكىنى بىلىش بىلەنال ئازابلىمايدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمىر قىلىش ۋە
مۇشەققەتلىك ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش بىلەن) سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن (ﷲنىڭ
يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋە (جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە) چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى بىلگەنگە،
سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قەدەر﴾((( گەرچە شەيئى ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى ئۇ شەيئى
توغرىسىدىكى بىلىم ئاللىبۇرۇن ھاسىل بولغان بولسىمۇ ،بۇ ئايەتتىكى بىلىش شەيئى ۋۇجۇتقا
كەلگەندىن كېيىنكى بىلىش ھېسابلىنىدۇ.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  31ـ ئايەت.
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شۇنداقال ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى
مۆمىندىن) ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى (يەنى سىلەرنى) ھازىرقى پېتىڭالرچە قويمايدۇ ،ﷲ سىلەرنى
غەيىبىدىنمۇ خەۋەردار قىلمايدۇ﴾(((.
﴿ﷲ راستچىلالرغا راستچىللىقى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە ئەڭ ياخشى) مۇكاپات بېرىدۇ﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ﷲ غا بەرگەن ۋەدىسىگە سەۋر قىلغانلىقى ،ئۇنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقى ۋە ئۇنى
قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇكاپات بېرىدۇ﴿ .مۇناپىقالرنى ئەگەر خالىسا ئازاباليدۇ﴾ چۈنكى ،ئۇالر ﷲ
تائاالغا بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزغۇچىالردۇر ۋە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا خىالپلىق قىلغۇچىالردۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ جازاسىغا ۋە ئازابىغا تېگىشلىك بولدى .لېكىن ،ئۇالر دۇنيادا
ﷲ تائاالنىڭ ئىرادىسى ئاستىدىدۇر .ئەگەر خالىسا ،ئۇالر قىلمىشلىرى ئۈستىدە ئەينى پېتى
داۋام قىلىدۇ ـ دە ،تاكى ﷲ تائاالغا مۇالقات بولىدۇ .ئاندىن ﷲ ئۇالرنى قىلمىشلىرىغا بىنائەن
ئازاباليدۇ .ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى نىپاقتىن قۇتۇلدۇرۇپ تولۇق ئىمان كەلتۈرۈشكە ،پىسقى
ۋە گۇناھتىن كېيىن ياخشى ئەمەل قىلىشقا ھىدايەت قىلىش بىلەن ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل
قىلىدۇ .بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىغا بولغان رەھمىتى ۋە شەپقىتى ئۇنىڭ
غەزىپىنى بېسىپ چۈشكەنلىكى ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىگە) ناھايىتى
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

*******
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﷲ كاپىرالر (يەنى مەدىنىگە ھۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇن) نى خاپا قايتۇردى،
ئۇالر مەقسىتىگە يېتەلمىدى ،ﷲ (دۈشمەنگە بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە قىلىپ) مۆمىنلەرنى
ئۇرۇشسىز غەلىبىگە ئېرىشتۈردى ،ﷲ كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴿.﴾25

اﷲ تائاالنىڭ ئىتتىپاقداش قوشۇننى زىيان تارتقان ۋە رەسۋا بولغان ھالىتىدە
قايتۇرغانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىتتىپاقداش قوشۇننى ئۇالرغا قارشى بوران ۋە ئىالھى قوشۇن
ئەۋەتىش بىلەن مەدىنىدىن قوغالپ چىقارغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئەگەر ﷲ پەيغەمبىرىنى
پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن رەھمەت قىلىپ ئەۋەتمىگەن بولسا ئىدى ،ئۇالرغا ئەۋەتىلگەن
بۇ بوران چوقۇم سەمۇد قەۋمىگە ئەۋەتىلگەن يامغۇرسىز بوراندىنمۇ قاتتىق بولغان بوالتتى.
لېكىن ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا (سېنى
ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن) ،ﷲ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ﴾((( ﷲ ئىتتىپاقداش قوشۇنغا قاتتىق
شامالنى ئەۋەتتى .شامال ئۇالرنىڭ جامائەسىنى پىرقە ـ پىرقىغە بۆلۈۋەتتى .ئۇالرنىڭ يىغىلىش
((( ئال ئىمران سۈرىسى  179ـ ئايەت.
((( ئەنفال سۈرىسى  33ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

سەۋەبى نەپسى ـ خاھىشىغا ئەگىشىش ئىدى .ئۇالر تۈرلۈك قەبىلىلەردىن يىغىلغان ،ھەر
خىل پىكىر ـ ئېقىمدىكى گۇرۇھ ـ گۇرۇھ كىشىلەردۇر .شۇڭالشقا ئۇالرغا شامالنىڭ ئەۋەتىلىشى
تازا مۇۋاپىق بولدى .شامال ئۇالرنىڭ جامائەسىنى پىرقە ـ پىرقە قىلىۋەتتى .ئۇالرنى زىيان
تارتقان ،رەسۋا بولغان ،خاپا ۋە غەزىپى تاشقان ھالدا قايتۇردى .ئۇالر ھېچبىر ياخشىلىققا
ئېرىشەلمىدى .دۇنيادا كۆڭۈللىرىگە پۈككەن زەپەرگە ،ئېرىشمەكچى بولغان غەنىمەتكە نائىل
بواللمىدى .ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۈشمەنلىك بىلەن قارشى چىققان ،ئۇنى
ئۆلتۈرۈشكە ،ئۇنىڭ قوشۇنىنى تەلتۆكۈس يوقىتىشقا بەل باغلىغان گۇناھلىرىنى ئاخىرەتكىمۇ
يۈدۈپ بارغانلىقى ئۈچۈن ،ئاخىرەتتىكى ياخشىلىقتىن قۇرۇق قالدى .بىر ئادەم بىرەر ئىشنى
قىلىشقا بەل باغلىسا ۋە بەل باغلىغان ئىشنى قىلىشقا ئىشەنسە ،ئەمەلىيەتتە شۇ ئىشنى
قىلغۇچىغا ئوخشايدۇ.
﴿ﷲ (دۈشمەنگە بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە قىلىپ) مۆمىنلەرنى ئۇرۇشسىز غەلىبىگە
ئېرىشتۈردى﴾ يەنى مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىنى يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر

بىلەن مەيدانغا چۈشۈپ ئېلىشىشقا ھاجىتى چۈشمىدى .بەلكى ،ﷲ كاپىرالرغا ئۆزى يالغۇز
تېتىدى .بەندىسىگە نۇسرەت ئاتا قىلدى .قوشۇنىنى غەلىبىگە ئېرىشتۈردى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق
يوقتۇر .ﷲ ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى .بەندىسىگە نۇسرەت ئاتا قىلدى .قوشۇنىنى غەلىبىگە
ئېرىشتۈردى .ئىتتىپاقداش قوشۇننى ئۆزى يالغۇز مەغلۇب قىلدى .ﷲ تائاالدىن غالىب
ھېچنەرسە يوقتۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىتتىپاقداش قوشۇنغا بەتدۇئا قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئى كىتاب نازىل قىلغۇچى ،تېز ھېساب ئالغۇچى ﷲ! ئىتتىپاقداش قوشۇننى مەغلۇب
قىلغىن ،ئى ﷲ! ئۇالرنى مەغلۇب قىلغىن ،قاتتىق سىلكىپ چۆچۈتىۋەتكىن».
﴿ﷲ مۆمىنلەرنى ئۇرۇشسىز غەلىبىگە ئېرىشتۈردى﴾ دېگەن ئايەتتە مۆمىنلەر بىلەن
قۇرەيش ئارىسىدىكى ئۇرۇشقا خاتىمە بېرىلگەنلىكىگە ئىشارەت بار .ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق
بولدى .مۇشرىكالر ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ كېلەلمىدى.

ئىمام ئەھمەد سۇاليمان ئىبنى سەرد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەھزاب غازىتى كۈنى مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەمدى بىز ئۇالرغا غازات يۈرۈشى
قىلىمىز ،ئۇالر بىزگە يۈرۈش قىاللمايدۇ» .بۇخارىمۇ بۇ ھەدىسنى مۇشۇنداق رىۋايەت قىلدى.
﴿ﷲ كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾ يەنى ﷲ ئۆز كۈچى ۋە قۇۋۋىتى بىلەن ئۇالرنى ئۈمىدسىز،
مەقسىتىگە ئېرىشەلمىگەن ھالدا قايتۇردى .ﷲ ئىسالمنى ۋە ئۇنىڭ ئەھلىنى غالىب قىلدى.
ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ ،پەيغەمبىرى ۋە بەندىسىگە نۇسرەت ئاتا قىلدى .جىمى ھەمدۇسانا
ۋە مەدھىيە ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر.

*******
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ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﷲ ئەھلى كىتابتىن مۇشرىكالرغا ياردەم بەرگەنلەرنى (يەنى رەسۇلۇلالھ بىلەن قىلغان
ئەھدىنى بۇزغان بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرىنى) قورغانلىرىدىن چۈشۈردى ،ئۇالرنىڭ دىللىرىغا
قورقۇنچ سالدى( .ئۇالرنىڭ) بىر بۆلۈكىنى ئۆلتۈردۈڭالر ۋە بىر بۆلۈكىنى ئەسىر ئالدىڭالر﴿ .﴾26ﷲ
سىلەرگە ئۇالرنىڭ زېمىنىنى ،قورو  -جايلىرىنى ،مال ـ مۈلۈكلىرىنى ۋە (تېخى) سىلەرنىڭ قەدىمىڭالر
دەسسەپ باقمىغان زېمىننى مىراس قىلىپ بەردى ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾27

بەنى قۇرەيزەگە يۈرۈش قىلىشنىڭ بايانى
يۇقىرىدا ،ئىتتىپاقداش قوشۇن كېلىپ مەدىنىگە ئورۇنالشقان چاغدا ،بەنى قۇرەيزەنىڭ
ئۆزلىرى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىنى بۇزغانلىقى بايان قىلىنغان ئىدى.
ئۇ ھۇيەي ئىبنى ئەختەب نەزەرىنىڭ ئەلچىلىكى بىلەن بولغان ئىدى .ھۇيەي ئۇالرنىڭ سېپىلىغا
كىرىپ ،ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى كەئب ئىبنى ئەسەد بىلەن تاكى ئۇ ئەھدىنى بۇزۇشقا ماقۇل بولغىچە
سۆھبەت ئېلىپ باردى .ھۇيەي ئۇنىڭغا ئېيتقان سۆزىدە :ساڭا ۋاي! مەن ساڭا زامان غەلىبىسىنى
ئېلىپ كەلدىم ،ساڭا قۇرەيش ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ،غەتەفان ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى
بىلەن كەلدىم .ئۇالر بۇ يەردە مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى تەلتۆكۈس يوقاتقۇچە تۇرىدۇ-،
دېدى .كەئب ئۇنىڭغا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بەلكى سەن ماڭا زامان خارلىقىنى ئېلىپ
كەلدىڭ .ساڭا ۋاي ،ئى ھۇيەي! سەن ھەقىقەتەن شۇم پېشانە ئادەمسەن ،بىزنىڭ ئىشىمىزغا
ئارىالشمىغىن -،دېدى .ھۇيەي ئۇنىڭغا داۋاملىق ھىيلە ئىشلىتىپ ،ئاخىرى ئۇنىڭ ماقۇللىقىنى
ئالدى .ھۇيەي ئۇنىڭغا ئەگەر ئىتتىپاقداش قوشۇن غەلىبە قىاللماي كېتىپ قالسا ،ئۆزى ئۇالر
بىلەن بىرگە سېپىلغا كىرىپ ،ئۇالرغا باشالمچىلىق قىلىدىغانلىقىنى شەرت قىلدى.
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قۇرەيزە قەبىلىسى ئەھدىنى بۇزغاندا ،بۇ خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېتىپ كېلىپ،
ئۇنىڭ كەيپىياتىنى يامانالشتۇرۇۋەتتى .بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا ئىنتايىن
ئېغىر كەلدى .ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى قولالپ ،ئۇنىڭغا نۇسرەت ئاتا قىلىپ ،دۈشمەنلەرنى خاپا
ھالەتتە ئەڭ چوڭ زىيان بىلەن ئۈمىدسىز ھالدا قايتۇرغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زەپەر
ۋە غەلىبە ئىچىدە مەدىنىگە يېنىپ كەلدى .كىشىلەر قوراللىرىنى قويۇشتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇممى سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئۆيىدە ئەنە شۇ جەڭنىڭ ھارغىنلىقىنى كەتكۈزۈش ئۈچۈن
يۇيۇنۇۋاتقان چاغدا ،ئۇنىڭ ئالدىغا تۇيۇقسىزال جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم يىپەك سەللە كىيگەن
ۋە ئۇنىڭ ئۇچى بىلەن ئېڭىكىنى تاڭغان ،يىپەك يوپۇق سېلىنغان قېچىر ئۈستىگە مىنگەن
ھالدا پەيدا بولدى ـ دە ،مۇنداق دېدى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قورالنى قويۇپ بولدۇڭمۇ؟-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .جىبرىئىل :لېكىن پەرىشتىلەر تېخى قوراللىرىنى
قويمىدى ،بۇ مېنىڭ ئادەملەرنى سەپەرۋەرلىك قىلىش ئۈچۈن ھازىرال كېلىشىم -،دېدى .ئاندىن
ئۇ :بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ ھەقىقەتەن سېنى بەنى قۇرەيزەنىڭ ئۈستىگە ئاتلىنىشقا بۇيرۇيدۇ-،
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دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە جىبرىئىل ئۇنىڭغا :جەڭچىلەر نامىدىن ساڭا ئۆزرە ئېيتىمەن،
قوراللىرىڭالرنى قويۇپ بولدۇڭالرمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .ئۇ:
لېكىن بىز تېخى قوراللىرىمىزنى قويغىنىمىز يوق ،ئۇالر تەرەپكە ئاتالن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :قەيەرگە؟» دېدى .ئۇ :بەنى قۇرەيزەگە ،ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ماڭا ئۇالرنى
قاتتىق سىلكىشكە ئەمرى قىلدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەرھال ھەرىكەتكە كېلىپ،
ئادەملەرنى بەنى قۇرەيزەگە يۈرۈش قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇ يەر مەدىنىدىن بىر قانچە مىل يىراقلىقتا
ئىدى .ئۇ پېشىن نامىزىدىن كېيىنكى ۋاقىت بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەردىن بىرمۇ
ئادەم قالماي ئەسىر نامىزىنى چوقۇم بەنى قۇرەيزەدە ئوقۇسۇن» دېدى .ئادەملەر يولغا چىقتى،
يول ئۈستىدە ئەسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى كىردى.
بەزىلەر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەقەت بىزنىڭ تېز مېڭىشىمىزنى كۆزدە تۇتۇپ شۇنداق
دېگەن دەپ نامازنى يول ئۈستىدە ئوقۇۋالدى .قالغانالر :بىز بۇ نامازنى پەقەت بەنى قۇرەيزەدە
ئوقۇيمىز -،دېدى .ھەر ئىككى تەرەپتىن ھېچكىم ئەيىبلەنمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ
ئۇالر بىلەن يولغا چىقتى ،مەدىنىگە ئىبنى ئۈممى مەكتۇمنى مەسئۇل قىلىپ قالدۇردى .بايراقنى
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىبقا تۇتقۇزدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىگە كېلىپ
ئورۇنلىشىپ 25 ،كېچە ـ كۈندۈز مۇھاسىرىگە ئالدى .بۇ مۇھاسىرە ئۇزاق داۋام قىلغاچقا ،ئۇالر
ئەۋس قەبىلىسىنىڭ كاتتىسى بولغان سەئد ئىبنى مۇئاز ئەۋسنىڭ ھۆكمىگە قانائەت قىلىدىغانلىقىنى
بىلدۇردى .چۈنكى ،ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىدە ئەۋس قەبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقدىشى ئىدى .ئۇالر
سەئدنى ھۆكۈمدە ئۆزلىرىگە ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ قارىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقدىشى
بەنى قەينۇقانى قويۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىپ ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلغان ئىدى .شۇڭابەنى
قۇرەيزەمۇ سەئدنى ئۆزلىرىگە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي بەنى قەينۇقاغا ياخشىلىق قىلغاندەك
ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ ئويلىدى .ئۇالر سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بىلەك تومۇرىغا خەندەك
ئۇرۇشى كۈنلىرىدە ئوق تەگكەنلىكىنى بىلمەيتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ بىلەك تومۇرىنى
داغالپ داۋاالپ ،ئۇنى يوقالپ تۇرۇشقا يېقىن بولسۇن ئۈچۈن ،مەسچىتنىڭ گۈمبىزى ئاستىغا
ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان ئىدى.
سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دۇئاسىدا :ئى ﷲ! ئەگەر قۇرەيش بىلەن بولغان ئۇرۇشنى داۋام
قىلدۇرىدىغان بولساڭ ،مېنى ئۇ ئۇرۇش ئۈچۈن قالدۇرغىن .ئەگەر بىز بىلەن ئۇالر ئارىسىدىكى
ئۇرۇشقا خاتىمە بەرسەڭ ،بۇ ئۇرۇشنى قايتا باشالتقىن ،مېنىڭ كۆڭلۈم بەنى قۇرەيزەدىن خاتىرجەم
بولمىغىچە جېنىمنى ئالمىغىن -،دېگەن ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى.
بەنى قۇرەيزەنى ئۆز ئىختىيارى بىلەن تەلەپ قىلىپ ،ئۇنىڭ ھۆكمىگە قانائەت قىلىدىغانلىقىنى
ئۇرۇنالشتۇرۇپ بەردى .ئەنە شۇ چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن
مەدىنىدىن چاقىرتىپ كەلدى .ئۇ ساھابىالر توقۇپ تەييارالپ بەرگەن ئېشەككە مىنىپ كەلگەن
چاغدا ،ئەۋسلىكلەر ئۇنىڭدىن ياردەم تەلەپ قىلىپ ،مۇنداق دېيىشكە باشلىدى :ئى سەئد! بەنى
قۇرەيزە سېنىڭ ئىتتىپاقدېشىڭ ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلغىن .ئەۋسلىكلەر ئۇنى بەنى قۇرەيزەگە
كۆيىنىشكە ۋە شەپقەت قىلىشقا ئۈندەيتتى .ئۇ بولسا ،جىم تۇرۇۋېلىپ ئۇالرغا جاۋاب قايتۇرمايتتى.
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ئۇالر ئۇنىڭغا جىق گەپ قىلىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇ :ھازىر ئىختىيار سەئدنىڭ ،ئۇ ﷲ يولىدا
ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىگە ئۇچرىمىسۇن -،دېدى .ئۇالر ئۇنىڭ بەنى قۇرەيزەلىكلەرنىڭ
ھايات قېلىشىنى خالىمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بار چېدىرغا
يېقىنالشقاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :باشلىقىڭالرغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر»
دېدى .مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ ئورنىدىن تۇرۇشتى .ئۇنىڭ بەنى قۇرەيزەگە
قىلغان ھۆكمىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك بولۇشى ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالر ئۇنى كاتتا ئىكرام ۋە ھۆرمەت
بىلەن قازىلىق ئورنىغا ئولتۇرغۇزدى .ئۇ ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا بەنى قۇرەيزەنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ« :ھەقىقەتەن ئاۋۇالر سېنىڭ ھۆكمىڭگە قانائەت
قىلماقچى بولدى .ئۇالرغا خالىغىنىڭ بويىچە ھۆكۈم قىلغىن» دېدى .ئۇ :ئۇالرغا قىلغان ھۆكمىم
ئىجرا قىلىنامدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .ئۇ :بۇ چېدىر ئىچىدىكى
كىشىلەرگىمۇ ئىجرا قىلىنامدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئولتۇرغان تەرەپنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كاتتا ھۆرمەت ۋە
ئىكرام بىلدۈرگەنلىكتىن ،ئۇنىڭغا يۈزمۇيۈز قارىماي تۇرۇپ :ئاۋۇ يەردە ئولتۇرغان كىشىگىمۇ ئىجرا
قىلىنامدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ھەئە» دېدى .ئاندىن ئۇ :مەن ھەقىقەتەن
ئۇالرنىڭ جەڭچىلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە ،بالىلىرىنىڭ ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ ئولجا ئېلىنىشىغا ھۆكۈم
قىلىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ يەتتە ئاسماننىڭ
ئۈستىدىكى ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلدىڭ» دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە« :ھەقىقەتەن پادىشاھ ﷲ
تائاالنىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلدىڭ» دېدى.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى ئورا كوالشقا ئەمرى قىلدى .يەرگە ئورىالر
قېزىلدى .ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغانالر قوللىرى ئارقىسىغا باغالنغان ھالدا ئېلىپ كېلىنىپ،
بويۇنلىرىدىن چېپىپ تاشالندى .ئۇالر  700بىلەن  800ئارىلىقىدا ئادەم ئىدى .بۇرۇتى خەت
تارتمىغانالر ،ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە مال ـ مۈلكى بىلەن قوشۇپ ئولجا ئېلىندى .بۇنىڭ ۋەقەلىكى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھال كىتابىدا ئەتراپلىق دەلىللەر ۋە ھەدىسلەر بىلەن تەپسىلىي
بايان قىلىنغان .بىز ئۇنى يۇقىرىدا قىسقا ۋە ئاددىي قىلىپ بايان قىلدۇق .جىمى ھەمدۇسانا ۋە
مەدھىيە ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر.
﴿ﷲ ئەھلى كىتابتىن مۇشرىكالرغا ياردەم بەرگەنلەرنى (يەنى رەسۇلۇلالھ بىلەن قىلغان
ئەھدىنى بۇزغان بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرىنى) قورغانلىرىدىن چۈشۈردى﴾ يەنى ئۇالر ئىتتىپاقداش
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قوشۇنغا ياردەم بەرگەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇشتا ئۇالرغا يار ـ يۆلەكتە بولغان
بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرى بولۇپ ،بەنى ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدىن ئىدى .ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى
خېلى بۇرۇنال ئۇممى پەيغەمبەرگە ئەگىشىش تەمەسىدە ھىجاز زېمىنىغا يەرلەشكەن ئىدى .ئۇالر
ئۇ پەيغەمبەرنىڭ كېلىدىغانلىقى ھەققىدە كىتابلىرى تەۋرات بىلەن ئىنجىلدا يېزىقلىقىنى بىلەتتى:
﴿ئۇالر بىلىدىغان (يەنى تەۋراتتا سۈپىتى بايان قىلىنغان) پەيغەمبەر كەلگەن چاغدا ئۇنى ئىنكار
قىلدى﴾((( ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنىتى بولسۇن!
﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى﴾ ئۇ خەۋپتىن ئىبارەتتۇر .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەر
((( بەقەرە سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن مۇشرىكالر بىلەن بىرلەشتى .بىلىدىغان ئادەمدىن
كېلىدىغان زىيان بىلەن بىلمەيدىغان ئادەمدىن كېلىدىغان زىيان ئوخشاش ئەمەس .ئۇالر
مۇسۇلمانالرنى ئەنسىرەتتى .دۇنيادا ئەزىز ياشاش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئۇرۇندى،
ئىش ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىنىڭ دەل ئەكسىچە بولدى .ئۇالرنىڭ دېگەنلىرى ئۆزلىرىگە ياندى.
مۇشرىكالر تېزال كېتىپ قېلىۋېدى ،بەنى قۇرەيزەلىكلەر ئۇتتۇرىۋەتكەن قىمارۋازدەك زىيان تارتتى.
ئەزىزلىكنى تەلەپ قىلىۋىدى ،خارالندى .مۇسۇلمانالرنى تەلتۆكۈس يوقىتىشنى ئىرادە قىلىۋېدى،
ئاقىۋەت ئۆزلىرى تەلتۆكۈس يوقىتىلدى .بۇ زىيانغا ئاخىرەتتىكى بەختسىزلىكى قوشۇلۇپ ،ئومۇمەن
قىلىپ ئېيتقاندا ،ئىنتايىن چوڭ زىيانغا ئايالندى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
﴿(ئۇالرنىڭ) بىر بۆلۈكىنى ئۆلتۈردۈڭالر ۋە بىر بۆلۈكىنى ئەسىر ئالدىڭالر﴾ ئۆلتۈرۈلگەنلەر جەڭ
قىالاليدىغانالر ،ئەسىرگە ئېلىنغانالر بولسا ،كىچىكلەر ۋە ئايالالردۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەتىيە قۇرەيزنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرەيزەلىكلەرنى
جازالىغان كۈنى مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندىم ،ئۇالر مېنىڭ ھەققىمدە
شىكايەت قىلغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ماڭا (بۇرۇتۇم خەت تارتتىمۇ يوق دەپ)
قاراپ بېقىشقا بۇيرۇدى .ئۇالر بۇرۇتۇمنىڭ خەت تارتمىغانلىقىنى كۆرۈپ ،مېنى قويۇۋەتتى ۋە ئولجىغا
قوشۇۋەتتى .بۇنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق
رىۋايەت قىلدى.
﴿ﷲ سىلەرگە ئۇالرنىڭ زېمىنىنى ،قورۇ ـ جايلىرىنى ،مال مۈلۈكلىرىنى ۋە (تېخى) سىلەرنىڭ
قەدىمىڭالر دەسسەپ باقمىغان زېمىننى مىراس قىلىپ بەردى﴾ يەنى سىلەر ئۇالرنى ئۆلتۈرگەنلىكىڭالر

ئۈچۈن ،ﷲ ئۇ نەرسىلەرنى سىلەرنىڭ قىلىپ بەردى .مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتتىكى“ :دەسسەپ باقمىغان زېمىن” دېگەن سۆزدىن خەيبەر
كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مەككە دېگەنلەرمۇ بار .ئىبنى جەرىر :ئۇ جايالرنىڭ ھەممىسى كۆزدە
تۇتۇلسىمۇ دۇرۇس -،دېدى﴿ .ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ
ئى پەيغەمبەر! (ئارتۇق خىراجەت سوراپ سېنى رەنجىتكەن) ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى« ،ئەگەر
سىلەر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى (يەنى پاراۋان تۇرمۇشنى) ۋە دۇنيانىڭ زىبۇ زىننىتىنى كۆزلىسەڭالر،
كېلىڭالر ،سىلەرگە بىر ئاز نەرسە بېرەي ،سىلەرنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرەي﴿ .﴾28ئەگەر سىلەر
ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ،ئاخىرەت يۇرتىنى ئىختىيار قىلساڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن
ئىچىڭالردىكى ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا چوڭ ساۋابنى (يەنى كۆز كۆرمىگەن ،قۇالق ئاڭلىمىغان
ۋە ئىنساننىڭ كۆڭلىگە كەلمىگەن نازۇ نېمەتلەر بار جەننەتنى) تەييار قىلدى»﴿.﴾29
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنى تالالش ئىختىيارىغا قويۇپ بېرىشى
بۇ ،بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تەرىپىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇنىڭ ئاياللىرىنى قويۇپ
بېرىدىغانلىقى ،ئاندىن بۇ ئايالالرنىڭ ئۆزلىرىنى دۇنيانىڭ پاراۋان تۇرمۇشىغا ۋە زىبۇ زىننەتلىرىگە
ئېرىشتۈرىدىغان باشقا بىرىنىڭ يېنىغا بېرىشى ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا قېلىپ،
تۇرمۇشنىڭ يوقسۇللىقىنىڭ دەردىگە سەۋر قىلىشى ،بۇنداق قىلغاندا ،ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا
تولۇق ساۋاب بارلىقىدىن ئىبارەت بۇ ئىككى يولنىڭ بىرىنى تالالش ئىختىيارىنى بېرىشى ئۈچۈن
قىلىنغان بۇيرۇقتۇر.
ئۇالر (ﷲ ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى رازى قىلسۇن!) ﷲ تائاالنى ،ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرىنى ۋە ئاخىرەت يۇرتىنى ئىختىيار قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا دۇنيانىڭ
ياخشىلىقى بىلەن ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىنى بىرلەشتۈرۈپ ئاتا قىلدى.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئاياللىرىغا تالالش ئىختىيارلىقىنى
بېرىشنى بۇيرۇغان چاغدا ،ئۇ مېنىڭ يېنىمغا كىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىختىيارلىقنى بېرىشنى
مەن بىلەن باشالپ« :مەن ھەقىقەتەن سىزگە بىر ئىشنى ئەسلەتمەكچى ،سىز ئاتا ـ ئانىڭىزغا
مەسلىھەت سالمىغىچە ،ئالدىراپ بىر قارار چىقارماسلىقىڭىز الزىم» دېدى .ئۇ ئاتا ـ ئانامنىڭ مېنى
ئۇنىڭدىن ئاجرىشىشقا بۇيرۇمايدىغانلىقىنى ئەلۋەتتە بىلەتتى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن﴿ :ئى پەيغەمبەر! (ئارتۇق خىراجەت سوراپ سېنى رەنجىتكەن) ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى،
«ئەگەر سىلەر دۇنيا تېرىكچىلىكىنى (يەنى پاراۋان تۇرمۇشنى) ۋە دۇنيانىڭ زىبۇزىننىتىنى كۆزلىسەڭالر،
كېلىڭالر ،سىلەرگە بىر ئاز نەرسە بېرەي سىلەرنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرەي .ئەگەر سىلەر ﷲ نى ۋە
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ،ئاخىرەت يۇرتىنى ئىختىيار قىلساڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئىچىڭالردىكى ياخشى
ئىش قىلغۇچىالرغا چوڭ ساۋابنى (يەنى كۆز كۆرمىگەن ،قۇالق ئاڭلىمىغان ۋە ئىنساننىڭ كۆڭلىگە
كەلمىگەن نازۇ نېمەتلەر بار جەننەتنى) تەييار قىلدى﴾ دەيدۇ» دېدى .مەن ئۇنىڭغا :بۇنىڭ قايسىسىدا

ئاتا ـ ئانامغا مەسلىھەت سالىمەن؟ مەن چوقۇم ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ،ئاخىرەت يۇرتىنى
خااليمەن -،دېدىم .ئىمام بۇخارى يەنە بىر رىۋايەتتە ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى قوشتى:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ باشقا ئاياللىرىمۇ ماڭا ئوخشاشال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىختىيار
قىلدى.
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ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىزگە ئىخىتىيارلىقنى بەردى ،بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىختىيار قىلدۇق .ئۇ بۇ
ئىختىيارلىقنى بىزگە تاالق ئورنىدا ھېسابلىمىدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇبەكرى
كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يېنىغا كىرىش ئۈچۈن ئىزنى سورىدى .ئادەملەر بولسا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇشاتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۆيىدە ئولتۇراتتى.
ئۇنىڭغا ئىزنى بېرىلمىدى .ئاندىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كېلىپ ،ئۇمۇ ئىزنى سورىدى .ئۇنىڭغىمۇ

ئەھزاب سۈرىسى

ئىزنى بېرىلمىدى .بىر ئازدىن كېيىن ئەبۇ بەكرى بىلەن ئۆمەرگە بىراقال ئىزنى بېرىلدى .ئۇالر
ئۆيگە كىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا ئولتۇراتتى .ئاياللىرى ئۇنىڭ چۆرىسىدە ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم جىمجىت ئىدى .ئۆمەر :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چوقۇم بىر گەپ قىالي ـ دە ،ئۇ
كۈلۈپ تاشلىسۇن -،دەپ ئويالپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر زەيدنىڭ قىزى (ئۆمەرنىڭ ئايالى)
نىڭ مەندىن نەپىقە سورىغانلىقىنى كۆرسەم ،ھازىرنىڭ ئۆزىدىال ئۇنىڭ گەدىنگە ئۇراتتىم -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۈلۈپ كەتتى .ھەتتا ئۇنىڭ ئېزىق چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالدى.
ئۇ« :ئۇالر چۆرەمدە مەندىن نەپىقە سوراۋاتىدۇ» دېدى .ئاندىن ئەبۇبەكرى ئائىشەنى ،ئۆمەر ھەفسىنى
ئەدەپلەپ قويۇش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇشتى .ئۇ ئىككىسى تەڭال ئائىشە بىلەن ھەفسىگە :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭدا يوق نەرسىنى سوراۋاتامسىلەر؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇبەكرى
بىلەن ئۆمەرنى توسۇۋالدى .ئايالالر :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇنىڭدىن كېيىن بىز پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭدا يوق نەرسىنى سورىمايمىز -،دېيىشتى .ئاندىن غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تالالش
ئىختىيارىنى قويۇش ئايىتىنى نازىل قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىختىيارلىقنى بېرىشنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن
باشالپ« :مەن ھەقىقەتەن سىزگە بىر ئىشنى ئەسلىتىمەن ،ئۇ ئىشتا ئاتا ـ ئانىڭىزغا مەسلىھەت
سالمىغىچە ،ئالدىراپ بىر قارارغا كېلىشىڭىزنى ياقتۇرمايمەن» دېدى .ئائىشە :نېمە ئىش ئۇ؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا﴿ :ئى پەيغەمبەر! (ئارتۇق خىراجەت سوراپ سېنى رەنجىتكەن)

ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر دۇنيا تېرىكچىلىكىنى (يەنى پاراۋان تۇرمۇشنى) ۋە دۇنيانىڭ زىبۇ
زىننىتىنى كۆزلىسەڭالر ،كېلىڭالر ،سىلەرگە بىر ئاز نەرسە بېرەي ،سىلەرنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرەي﴾

دېگەن بۇ ئىككى ئايەتنى ئوقۇپ بەردى .ئائىشە :ئاتا ـ ئانامغا سەن توغرۇلۇق مەسلىھەت ساالمدىم؟
شەكسىزكى ،مەن ﷲ تائاالنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىىرىنى ئىختىيار قىلىمەن .سەندىن مەن ئىختىيار
قىلغان نەرسىنى باشقا ئاياللىرىڭدىن بىرەرسىگە دېمەسلىكىڭنى سورايمەن -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال مېنى قىيىنالشتۇرغۇچى قىلىپ ئەمەس ،بەلكى ئۆگەتكۈچى ۋە
ئاسانالشتۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتى .ئايالالردىن بىرەرسى سىز ئىختىيار قىلغان نەرسىنى سوراپ قالسىال،
ئۇنى ئۇنىڭغا دەپ بېرىمەن» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىكرىمە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نىكاھىدا توققۇز خوتۇن بار
ئىدى ،بەشى قۇرەيشتىن بولۇپ ،ئۇالر ئائىشە ،ھەفسە ،ئۇممى ھەبىبە ،سەۋدە ۋە ئۇممە سەلىمە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇننىلەر ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نىكاھىدىكى باشقا ئايالالر بەنى نەزىر
قەبىلىسىدىن ھۇيەينىڭ قىزى سەفىيە ،ھىالل قەبىلىسىدىن ھارىسنىڭ قىزى مەيمۇنە ،ئەسەد
قەبىلىسىدىن جەھشنىڭ قىزى زەينەب ۋە مۇستەلقىيە قەبىلىسىدىن ھارىسنىڭ قىزى جۇۋەيرىيە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇننىلەر ئىدى.

*******
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ
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ئى پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى! ئىچىڭالردىن كىمكى ئاشكارا قەبىھ ئىشنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا
ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ ،بۇ ﷲ غا ئاساندۇر﴿ .﴾30سىلەردىن كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا ۋە ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۇنىڭغا ساۋابنى ئىككى قاتالپ بېرىمىز،
ئۇنىڭغا (جەننەتتە) ئېسىل رىزىق تەييارلىدۇق﴿.﴾31

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ باشقا ئايالالرغا ئوخشاش ئەمەس
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا (ئۇالر ﷲ تائاالنى ،ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىنى ۋە ئاخىرەت يۇرتىنى ئىختىيار قىلغان ،ئۇالرنىڭ ئىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
نىكاھىدا مۇقىمالشقان ،ئاندىن ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ھۆكمىنى ،ئۇالرنىڭ باشقا ئايالالردىن ئاالھىدە
پەرقلىق ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىش مۇناسىپ كەلگەن پەيتتە) ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ ،ئۇالردىن
كىمكى ئاشكارا قەبىھ ئىشنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدىغانلىقىنى بايان
قىلىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇ ئايەتتىكى ئاشكارا قەبىھ ئىشتىن كۆڭۈلسىز بولۇپ
قېلىش ۋە ناچار ئەخالق كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
نېمىال بولمىسۇن ،ئايەتتىكى شەرتلىك جۈملە نەتىجىنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشىنى تەلەپ
قىلمايدىغان شەرتتۇر .مەسىلەن ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ساڭا ۋە سەندىن ئىلگىرىكى (پەيغەمبەر)
لەرگە« :ئەگەر سەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرسەڭ ،سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ»
دەپ ۋەھىي قىلىندى﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالر (يەنى شۇ پەيغەمبەرلەر) شېرىك كەلتۈرسە ئىدى،
ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ،ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتەتتى﴾(((«﴿ ،ئەگەر مېھرىبان
ﷲ نىڭ بالىسى بولىدىغان بولسا ،مەن (ئۇ بالىغا) ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بوالتتىم»
دېگىن﴾(((﴿ ،ئەگەر ﷲ باال تۇتۇشنى خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،مەخلۇقات ئىچىدىن خالىغاننى
ئىختىيار قىالتتى .ﷲ (باال تۇتۇشتىن) پاكتۇر ،ئۇ غالىب بىر ﷲ دۇر﴾((( دېگەن ئايەتلىرىگە
ئوخشاش.
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ئۇ ئايالالرنىڭ ئورنى يۇقىرى بولغانلىقى يۈزىسىدىن ،ئۇالرنىڭ ئورنىنى ۋە يۇقىرى شەرىپىنى
ساقالش ئۈچۈن ،ئەگەر ئۇالردىن گۇناھ سادىر بولسا ،ئۇنىڭغا ئېغىر جازا قوللىنىش مۇناسىبتۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىچىڭالردىن كىمكى ئاشكارا قەبىھ ئىشنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا
ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ﴾ مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ﴿ :ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ﴾
دېگەن ئايەت ھەققىدە ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدى.
((( زۇمەر سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  88ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  81ـ ئايەت.
((( زۇمەر سۈرىسى  4ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

﴿بۇ ﷲ غا ئاساندۇر﴾ يەنى ئوڭاي ۋە قواليدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئادالىتىنى ۋە
مەرھەمىتىنى تۆۋەندىكى ئايىتىدە بايان قىلدى﴿ :سىلەردىن كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئىتائەت قىلسا﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنسا ،ئۇنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل
قىلسا﴿ ،ئۇنىڭغا ساۋابنى ئىككى قاتالپ بېرىمىز ،ئۇنىڭغا (جەننەتتە) ئېسىل رىزىق تەييارلىدۇق﴾
ئۇ ئايالالر جىمى ئىنسانالرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ ئۈستىدىكى ئەڭ يۇقىرى جاي بولغان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىدا بولىدۇ .بۇ جەننەتنىڭ ئەرشكە ئەڭ يېقىن تۇرالغۇ
جايلىرىدۇر.

*******
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ئى پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى! سىلەر باشقا ئايالالرنىڭ ھېچبىرىگە ئوخشىمايسىلەر ،سىلەر
(يات ئەرلەرگە سۆز قىلغاندا) نازاكەت بىلەن سۆز قىلماڭالر( ،نازاكەت بىلەن سۆز قىلساڭالر)
دىلىدا نىفاق بار ئادەم (سىلەرگە قارىتا) تەمەدە بولۇپ قالىدۇ( ،گۇماندىن خالى) ياخشى سۆزنى
سۆزلەڭالر﴿ .﴾32ئۆيلىرىڭالردا ئولتۇرۇڭالر ،ئىلگىرىكى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ
چىققىنىدەك ياسىنىپ چىقماڭالر ،ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئىتائەت قىلىڭالر ،ئى پەيغەمبەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە
سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴿ .﴾33ئۆيلىرىڭالردا ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن ۋە ھېكمەت
(يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرى) تىن ئوقۇلۇۋاتقان نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭالر ،ﷲ
ھەقىقەتەن سىرلەرنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾34

مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنى باشقىالرغا ئۈلگە بولۇشقا تېگىشلىك ئەدەپ ـ
ئەخالقالرنى ئۆزلەشتۈرۈشكە بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنى ئۆزلەشتۈرۈشكە بۇيرۇغان ئەدەپ
ـ ئەخالقالرنى بايان قىلىدۇ .ئۈممەت ئاياللىرى ئەدەپ ـ ئەخالقلىق بولۇشتا ئۇالرغا ئەگىشىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا خىتاب قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ﷲ بۇيرۇغاندەك ﷲ
تائاالدىن قورقۇشى الزىملىقىنى ،باشقا ئايالالردىن ھېچبىرىنىڭ ئۇالرغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى،
پەزىلەت ۋە دەرىجە جەھەتتە ئۇالر بىلەن بىر قاتاردا بواللمايدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
﴿سىلەر (يات ئەرلەرگە سۆز قىلغاندا) نازاكەت بىلەن سۆز قىلماڭالر﴾ سۇددى ۋە باشقىالر:
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بۇ ئايەتتىن ئايالالر ئەرلەرگە سۆزلىگەندە ،ئىنچىكە ۋە ناز – كەرەشمە بىلەن سۆزلىشى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :نازاكەت بىلەن سۆز قىلساڭالر) دىلىدا نىفاق

بار ئادەم (سىلەرگە قارىتا) تەمەدە بولۇپ قالىدۇ( .گۇماندىن خالىي) ياخشى سۆزنى سۆزلەڭالر﴾

ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ :ياخشىلىق يوللىرىدا چىرايلىق ،گۈزەل ۋە ياخشى سۆزنى قىلىڭالر.
بۇنىڭ مەنىسى ئايال كىشى يات ئەرلەرگە سۆز قىلغاندا ،ناز ئارىالشمىغان سۆزلەرنى سۆزلىشى يەنى
ئۇ يات ئەرلەرگە ئۆز ئېرىگە سۆزلىگەندەك سۆزلىمەسلىكى الزىم.

﴿ئۆيلىرىڭالردا ئولتۇرۇڭالر﴾ يەنى ئۆيلىرىڭالرنى الزىم تۇتۇڭالر ،ھاجەتسىز سىرتقا چىقماڭالر.
شەرىئەتنى ھازىرلىغان ھالدا ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مەسچىتكە چىقىش يولغا قويغان ھاجەتلەردىن
بىرىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :ﷲ تائاالنىڭ ئايال بەندىلىرىنى ﷲ
تائاالنىڭ مەسچىتلىرىدىن توسماڭالر ،ئۇالر مەسچىتكە خۇشپۇراق ئىشلەتمىگەن ھالدا چىقسۇن».
يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئۇالرنىڭ نامازلىرىنى ئۆيلىرىدە ئوقۇشى ياخشىدۇر».
﴿ئىلگىرىكى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ چىققىنىدەك ياسىنىپ چىقماڭالر﴾

مۇجاھىد :ئايال كىشى سىرتقا چىقىپ ،ئەرلەرنىڭ ئالدىدا مېڭىپ يۈرۈشەتتى .جاھىلىيەت
دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ چىقىشىغا ئوخشاشتۇر -،دېدى.

قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىلگىرىكى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ چىققىنىدەك
ياسىنىپ چىقماڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۆيلىرىڭالردىن چىقساڭالر ،ئۇنداق

ياسىنىپ چىقماڭالر .ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىدە سىرتقا توال چىقاتتى ،سۆز ـ ھەرىكىتىدە ناز قىلىپ،
چىرايلىق ئەركىلەيتتى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەنە شۇنداق قىلىشتىن توستى.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان :ئايەتتىكى ياسىنىپ چىقىش دېگەن سۆزدىن ئايال كىشىنىڭ
ياغلىقىنى بېشىغا چەگمەي ،سىرتقا چىقىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېمەكتۇر -،دېدى .ياغلىق ئۇ
ئايالنىڭ بۇالپكىلىرىنى ،ھالقىلىرىنى ۋە بوينىنى يېپىشى كېرەك ئىدى .ئەگەر ياپمىسا ،ئۇنىڭ ئۇ
نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسى كۆرۈنۈپ قالىدۇ .ئەنە شۇ ياسىنىپ چىقىش دېگەنلىكتۇر.
﴿ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾ ﷲ
تائاال ئۇالرنى دەسلەپتە يامان ئىشتىن توستى ،ئاندىن ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا
ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت ناماز ئوقۇش ،ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلىشتىن ئىبارەت زاكات بېرىش
قاتارلىق ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇدى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ پەيغەمبەرنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەردىنبولىدىغانلىقى
﴿ئى پەيغەمبەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى
تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴾ بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ پەيغەمبەر ئائىلىسىگە

كىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىلدۇر .چۈنكى ،ئۇالر بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىغا سەۋەبچى
بولغۇچىالردۇر .كېسىپ ئېيتقاندا ،سەۋەبنىڭ ئىچىگە سەۋەبنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە سەۋەبچى

ئەھزاب سۈرىسى

بولغانالرمۇ كىرىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئىكرىمەنىڭ بازاردا﴿ :ئى پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن
گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴾ دېگەن ئايەت پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا خاس نازىل بولدى ،دەپ توۋاليدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى پەيغەمبەر
ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى
خااليدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە :بۇ ئايەت خاسال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ

ھەققىدە نازىل بولدى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

ئىكرىمە :كىمكى ،ئۇ ئايەتنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ھەققىدە نازىل
بولغانلىقىنى ئىسپاتالشتا لەنەت ئېيتىشقا چىقىشنى خالىسا ،ئۇنىڭ بىلەن لەنەت ئېيتىشىمەن-،
دېدى .ئايالالر بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىغا سەۋەبچىدۇر .لېكىن ،كەڭچىلىك ۋە ئومۇمنى كۆزدە
تۇتقاندا ،ئۇالردىن باشقىالرمۇ ئۇ سەۋەبنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
ئىبنى جەرىر شەيبىنىڭ قىزى سەفىيەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى ئەتىگەنلىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقىپ كەلدى .ئۇنىڭ ئۈستىدە
قارا قىلدىن توقۇلغان نەقىشلىك يېپىنچا بار ئىدى .ئاندىن ھەسەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەلدى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى قوينىغا يۆگىدى .ئاندىن ھۈسەين رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەلدى ،ئۇنىمۇ
شۇنداق قىلدى .ئاندىن فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ،ئاندىن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەلدى .ئۇالرنىمۇ
شۇنداق قىلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :ئى پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر!
ﷲ سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴾ بۇ ھەدىسنى
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم يەزىد ئىبنى ھەيياننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ،ھۈسەين
ئىبنى سەبرە ۋە ئۆمەر ئىبنى مۇسلىم ئۈچىمىز زەيد ئىبنى ئەرقەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا باردۇق.
بىز ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،ھۈسەين ئۇنىڭغا :ئى زەيد! سەن ھەقىقەتەن
نۇرغۇن ياخشىلىققا مۇالقات بولدۇڭ ،يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆردۈڭ ،ئۇنىڭ سۆزلىرىنى
ئاڭلىدىڭ ،ئۇنىڭ بىلەن غازاتقا چىقتىڭ ،ئۇنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇدۇڭ ،ئى زەيد! سەن
ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشىلىققا مۇالقات بولدۇڭ .ئى زەيد! بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
ئاڭلىغانلىرىڭنى سۆزلەپ بەرگىن! -دېدى .ئۇ :ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،يېشىم چوڭىيىپ قالدى ،ئەجىلىم يېقىنالشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭالپ
تۇتۇۋالغانلىرىمنىڭ بەزىسىنى ئۇنتۇپ قالدىم .مەن سىلەرگە سۆزلەپ بەرگەننى قوبۇل قىلىڭالر،
سۆزلىمىگەنگە ئارتۇق ئاۋارە بولماڭالر -،دېدى .ئاندىن ئۇ مۇنداق دېدى :بىر كۈنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مەككە بىلەن مەدىنە ئارىسىدىكى خەممەن دەيدىغان يەردىكى سۇ بويىدا خۇتبىگە
تۇردى .ئۇ ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئوقۇدى ،كىشىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلدى ،ﷲ تائاالنى
ئەسلەتتى .ئاندىن مۇنداق دېدى« :ئى ئىنسانالر! بىلىڭالركى ،مەن ھەقىقەتەن ئىنسانمەن،
پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەلچىسى ئەزرائىل ماڭا كېلىدىغانغا ئاز قالدى .مەن ئۇنى قوبۇل قىلىشىم
كېرەك ،مەن سىلەرگە قىممەتلىك ئىككى نەرسىنى قالدۇرۇپ كەتمەكچى ،ئۇ ئىككىسىنىڭ
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بىرىنچىسى ،ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدۇر .ئۇ كىتابتا ھىدايەت ۋە نۇر بار .ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى
تۇتۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا مەھكەم ئېسىلىڭالر ».پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى غالىب ۋە بۈيۈك
ﷲ نىڭ كىتابىغا چىڭ ئېسىلىشقا قىزىقتۇردى ۋە رىغبەتلەندۇردى .ئاندىن ئۈچ قېتىم مۇنداق
دېدى« :سىلەرگە ئائىلەمدىكىلەر ھەققىدە ﷲ تائاالنى ئەسلىتىمەن ،سىلەرگە ئائىلەمدىكىلەر
ھەققىدە ﷲ تائاالنى ئەسلىتىمەن».
ھۈسەين ئۇنىڭغا :ئى زەيد! ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر كىم؟ ئۇنىڭ ئاياللىرى ئۇنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرگە تەۋە ئەمەسمۇ؟ -دېدى .زەيد :ئۇنىڭ ئاياللىرى ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە
تەۋەدۇر .لېكىن ،ئۇنىڭ ئائىلىسىگە تەۋە كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن
كېيىنمۇ سەدىقە يېيىش ھارام قىلىنغان كىشىلەردۇر -،دېدى .ھۈسەين :ئۇالر كىملەر؟ -دېدى.
زەيد :ئۇالر ئەلىنىڭ ،ئەقىلنىڭ ،جەئفەرنىڭ ۋە ئابباسنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردۇر .ﷲ ئۇالردىن رازى
بولسۇن! -دېدى .ھۈسەين ئاشۇالرنىڭ ھەممىسىگە سەدىقە يېيىش ھارام قىلىنغان كىشىلەرمۇ؟-
دېدى .زەيد :ھەئە -،دېدى.

كىتاب ۋە سۈننەتكە ئەمەل قىلىشقا بۇيرۇش
كىمكى قۇرئاننى ئوبدان مۇالھىزە قىلسا ،ئۇ شەكسىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە
سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ئىچىگە كىرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
چۈنكى ،ئۇ ئايالالر ھەققىدە ئايەتنىڭ مەزمۇنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردىمۇ داۋام قىلىدۇ.
﴿ئۆيلىرىڭالردا ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن ۋە ھېكمەت (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىسلىرى) دىن ئوقۇلىۋاتقان نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭالر﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە قەتادە ۋە بىر قانچە

كىشى مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۆيلىرىڭالردا بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نازىل
قىلغان ئايەتلەرگە ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىگە ئەمەل قىلىڭالر.
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ئىنسانالر ئارىسىدىن سىلەرگە ئاالھىدە (خاس) قىلىنغان بۇ نېمەتنى ئەسلەڭالر.
چۈنكى ،ۋەھىي باشقا ئىنسانالرنىڭ ئەمەس ،بەلكى سىلەرنىڭ ئۆيلىرىڭالردا نازىل بولىدۇ.
ئۇ ئايالالرنىڭ ئىچىدىن بۇ نېمەتكە ئەڭ ھەقلىق بولغان ،بۇ غەنىمەتكە ئەڭ نېسىۋىدار بولغان
ۋە بۇ ئومۇمىي رەھمەتكە ئەڭ خاس ئېرىشكەن ئايال ئەبۇبەكرى سىددىقنىڭ قىزى ئائىشەدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇنىڭدىن باشقا ئايالىنىڭ ئۆيىدە ھەقىقەتەن ۋەھىي نازىل بولمىدى.
بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توختىلىپ ئۆتكەن ئىدى .بەزى ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ:
چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئائىشەدىن باشقا قىز خوتۇن ئالمىغان ،ئائىشە ھاياتىدا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ئەرگە ياتلىق بولمىغان ،شۇڭا ئۇ بۇ ئارتۇقچىلىققا ئاالھىدە (خاس)
ئېرىشتى .ئۇنىڭ بۇ يۈكسەك مەرتىبىگە يالغۇز ئىگە بولۇشى تامامەن مۇناسىب بولغان ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن بولغان يەردە ،ئۇنىڭ تۇغقانلىرى
بۇ شەرەپكە ئەڭ ھەقلىقتۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇجەمىلەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەلى رەزىيەلالھۇ

ئەھزاب سۈرىسى

ئەنھۇ شېھىت قىلىنغان چاغدا ،ھەسەن ئىبنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەلىپە بولدى .ھەسەن
ناماز ئوقۇۋاتقان چاغدا تۇيۇقسىزال بىر ئادەم ئۇنىڭغا ئېتىلىپ كەلدى ـ دە ،ئۇنىڭغا خەنجەرنى
تىقىۋەتتى .ھۈسەيننىڭ ئېيتىشىچە ،ھەسەنگە خەنجەر ئۇرغان ئادەمنىڭ بەنى ئەسەد قەبىلىسىدىن
ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان.
ھەسەن بولسا سەجدىدە ئىدى .ئېيتىلىشىچە ،خەنجەر ھەسەننىڭ ساغرىسىغا ئۇرۇلغان
ئىكەن ،ئۇ بىر قانچە ئاي يارا ئاغرىقىنى تارتىپ ئاندىن ساقايدى .ئاندىن ئۇ مۇنبەرگە چىقىپ :ئى
ئەھلى ئىراق! بىزگە چېقىلىشتا ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەمىرلىرىڭالرمىز،
مېھمىنىڭالرمىز ،بىز ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر! ﷲ سىلەردىن گۇناھنى
ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خااليدۇ﴾ دېگەن ئائىلىدىكىلەردىنمىز -،دېدى.
ھەسەن سۆزلىگەنسېرى مەسچىتتە بىرمۇ ئادەم قالماي بۇقۇلداپ يىغالپ كەتتى.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مېھرىباندۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى :ئى ئايالالر! ﷲ
نىڭ سىلەرگە مېھرىبانلىق قىلىشى بىلەن سىلەر بۇ دەرىجىگە ئېرىشتىڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئاشۇ
دەرىجىگە اليىق ئىكەنلىكىڭالردىن خەۋەردار بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنى سىلەرگە بەردى
ۋە ئۇنى سىلەرگە خاس قىلدى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :ئى ئايالالر! سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى ۋە ھېكمەت
(يەنى ھەدىسلەر) ئوقۇلىدىغان ئۆيلەردە قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە بەرگەن بۇ
نېمىتىنى ئەسلەڭالر .ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ھەمدۇسانا ئېيتىڭالر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ سىلەرگە ناھايىتى
مېھرىباندۇر .چۈنكى ،ئۇ سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى ۋە سۈننەتتىن ئىبارەت ھېكمەت (يەنى
ھەدىسلەر) ئوقۇلىدىغان ئۆيلەردە قىلدى .ﷲ سىلەرنىڭ ھەممە ئەھۋالىڭالردىن خەۋەرداردۇر.
چۈنكى ،ﷲ سىلەرنى ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە خوتۇنلۇققا تاللىدى.
ئىبنى جەرىر قەتادەنىڭ﴿ :ئۆيلىرىڭالردا ﷲ نىڭ ئايەتلرىدىن ۋە ھېكمەتتىن ئوقۇلىۋاتقان
نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭالر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە :ﷲ تائاال ئۇالرغا ئەنە شۇ نېمەتنى

ئەسلىتىۋاتىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەتىيە ئەۋفىيدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى بىلگۈچىدۇر،
ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى

يوشۇرۇن سىرالرنى ئاشكارىالشنى بىلگۈچىدۇر .سىرالرنىڭ ئورنىدىن خەۋەرداردۇر.

*******
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
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مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئايالالرغا ،مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا ،تائەت  -ئىبادەت
قىلغۇچى ئەرلەر ۋە تائەت ـ ئىبادەت قىلغۇچى ئايالالرغا ،راستچىل ئەرلەر ۋە راستچىل ئايالالرغا،
سەۋر قىلغۇچى ئەرلەر ۋە سەۋر قىلغۇچى ئايالالرغا ،خۇدادىن قورققۇچى ئەرلەر ۋە خۇدادىن
قورققۇچى ئايالالرغا ،سەدىقە بەرگۈچى ئەرلەر ۋە سەدىقە بەرگۈچى ئايالالرغا ،روزا تۇتقۇچى ئەرلەر
ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا ،نەپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئەرلەر ۋە نەپسىلىرىنى ھارامدىن
ساقلىغۇچى ئايالالرغا ،ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر ۋە ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى
ئايالالرغا ﷲ مەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تەييارلىدى﴿.﴾35

نازىل بولۇش سەۋەبىنىڭ بايانى
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئۇممى سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :نېمىشقا بىز (يەنى ئايالالر) قۇرئاندا
ئەرلەر تىلغا ئېلىنغاندەك تىلغا ئېلىنمايمىز -،دېدىم .ئۇممى سەلىمە سۆزىنى داۋام قىلىپ :بىر
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبەردە تۇرۇپ سۆزلىگەن ئاۋازى مېنى چۆچۈتىۋەتتى ،شۇ
ۋاقىتتا مەن چېچىمنى تاراۋاتاتتىم ،دەرھال چېچىمنى يۆگىدىم ـ دە ،ھۇجرا ئۆيۈمگە چىقىپ ،خورما
ياغىچىنىڭ تۈۋىدە قۇالق سېلىشقا باشلىدىم .ئۇ مۇنبەردە تۇرۇپ مۇنداق دەۋاتاتتى« :ئى ئىنسانالر!
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئايالالرغا ،مۆمىن ئەلەر ۋە
مۆمىن ئايالالرغا( ﴾...بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىغىچە) بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىرمۇ
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.
﴿مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئايالالرغا ،مۆمىن ئەلەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا ﴾...بۇ ئايەت
ئىماننىڭ ئىسالمدىن ئايرىم نەرسە ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر .ئىمان ئىسالمدىن خاستۇر .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەئرابىالر« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ (ئۇالرغا) ئېيتقىنكى(« ،تېخى) ئىمان
ئېيتىمىدىڭالر ۋە لېكىن سىلەر ئىسالمغا كىردۇق دەڭالر ،ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى»﴾(((.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«زىناخور زىنا قىلغان چاغدا مۆمىن ھالىتىدە تۇرۇپ زىنا قىلمايدۇ» ئۇ ھالەتتە ئىمان ئۇنىڭدىن
ۋاقىتلىق چىقىپ تۇرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇنى مۇسۇلمان ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن پەتىۋاسى
بىلەن كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلىش كېرەك ئەمەس .بىز “سەھىھ بۇخارى” نىڭ شەرھىسىنىڭ بېشىدا
بايان قىلغىنىمىزدەك ،بۇ ئايەت ۋە ھەدىس ئىماننىڭ ئىسالمدىن خاس ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر.
﴿تائەت ـ ئىبادەت قىلغۇچى ئەرلەر ۋە تائەت ـ ئىبادەت قىلغۇچى ئايالالرغا﴾ بۇ جىمجىتلىق
ئىچىدە تائەت ـ ئىبادەت قىلىش دېمەكتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ﷲ غا 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؟)﴾(((﴿ ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە ﷲ نىڭدۇر ،ھەممە
((( ھۇجۇرات سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

ﷲ غا بويسۇنغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،ئى مەريەم! پەرۋەردىگارىڭغا ئىتائەت قىل ،سەجدە قىل ۋە رۇكۇ
قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىل﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا (يەنى نامازدا) ئىتائەتمەنلىك بىلەن
تۇرۇڭالر﴾(((.
ئىسالمدىن كېيىنكى ئۆرلەيدىغان دەرىجە ئىماندۇر ،ئاندىن تائەت ـ ئىبادەت ئۇ ئىككىسىدىن
پەيدا بولىدۇ﴿ .راستچىل ئەرلەر ۋە راستچىل ئايالالرغا﴾ بۇ ،سۆزلەردە راستچىل بولۇش دېمەكتۇر.
راست سۆز ھەقىقەتەن ماختاشقا اليىق خىسلەتتۇر .شۇڭا ساھابىلەرنىڭ بەزىسى جاھىلىيەت
دەۋرىدىمۇ ،ئىسالم دەۋرىدىمۇ بىر ئېغىز يالغان سۆز قىلمىغان .راستچىللىق ئىماننىڭ بەلگىسى،
شۇنداقال يالغانچىلىق نىپاقنىڭ بەلگىسىدۇر .كىم راست سۆزلىسە ،نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ.
ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :راست سۆزلەڭالر ،راستچىللىق ھەقىقەتەن ياخشىلىققا
باشاليدۇ ،ياخشىلىق ھەقىقەتەن جەننەتكە باشاليدۇ .يالغانچىلىقتىن ساقلىنىڭالر ،يالغانچىلىق
ھەقىقەتەن گۇناھقا باشاليدۇ ،گۇناھ ھەقىقەتەن دوزاخقا باشاليدۇ .بىر ئادەم ھەمىشە راست
سۆزلەيدۇ ۋە راست سۆزلەشكە تىرىشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا سىددىق
(يەنى ئەڭ راستچىل) دەپ يېزىلىدۇ .بىر ئادەم ھەمىشە يالغان سۆزلەيدۇ ۋە يالغان سۆزلەشكە
تىرىشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا كەززاب (يەنى ئەڭ يالغانچى) دەپ
يېزىلىدۇ» بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر ئىنتايىن كۆپتۇر.
﴿سەۋر قىلغۇچى ئەرلەر ۋە سەۋر قىلغۇچى ئايالالرغا﴾ مانا بۇ ،باتۇر ئادەملەرنىڭ ئەخالقىدۇر.
ئۇ ئەخالق مۇسىبەتلەرگە سەۋر قىلىش ،تەقدىر قىلىنغان ئىش چوقۇم بولىدۇ دەپ بىلىش،
تەقدىرگە سەۋرچانلىق ۋە چىدامچانلىق بىلەن بەرداشلىق بېرىشتىن ئىبارەتتۇر .بىرىنچى قېتىم
مۇسىبەتكە يولۇققاندا ،ئۇنىڭغا سەۋر قىلىش ھەقىقەتەن تەس بولىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭدىن كېىيىنكى
مۇسىبەتكە سەۋر قىلىش ئالدىنقىسىغا قارىغاندا ئاسان توختايدۇ .بۇ ،ئەخالقنىڭ تاكامۇلالشقانلىقى
ۋە مۇستەھكەملەشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.
﴿ﷲ دىن قورققۇچى ئەرلەر ۋە ﷲ دىن قورققۇچى ئايالالرغا﴾ بۇ ئايەتتكى قورقۇشتىن
جىمجىتلىق ،خاتىرجەملىك ،تەمكىنلىك ،ئېغىر ـ بېسىقلىق ۋە كەمتەرلىك قاتارلىقالر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ .ﷲ تائاالدىن ۋە ئۇنىڭ كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىدىن قورقۇش ئىنساننى بۇ خىسلەتلەرگە
ئىگە قىلىدۇ .بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :ﷲ تائاالغا گوياكى سەن ئۇنى كۆرۈپ
تۇرغاندەك ئىبادەت قىلغىن .سەن ئۇنى كۆرمىسەڭمۇ ،ئۇ سېنى ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرىدۇ».
﴿سەدىقە بەرگۈچى ئەرلەر ۋە سەدىقە بەرگۈچى ئايالالرغا﴾ سەدىقە بېرىش دېگىنىمىز ،قول
ئىلكىدە يوق ،كەسپ قىاللمايدىغان ،ئاجىز ،موھتاج كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ،ئۇنىڭ مەخلۇقاتىغا ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن ئارتۇق مال
ـ مۈلكىدىن موھتاجالرغا سەدىقە بېرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
((( رۇم سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  43ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  238ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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«ﷲ تائاالنىڭ سايىسىدىن باشقا سايە يوق كۈندە ﷲ تائاال يەتتە تۈرلۈك كىشىلەرگە سايە
بېرىدۇ .ئۇالر تىلغا ئېلىنىپ ئۆتۈلدى .بىر ئادەم سەدىقە بېرىدۇ ،ئۇنى مەخپىي بەرگەنلىكتىن،
ھەتتا ئۇنىڭ سول قولى ئوڭ قولى بەرگەن نەرسىنى بىلمەيدۇ»(((.
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق ئېيتىلغان« :خۇددى سۇ ئوتنى ئۆچۈرگەندەك ،سەدىقە خاتالىقنى
ئۆچۈرىدۇ» سەدىقە بېرىشكە قىزىقتۇرىدىغان ھەدىسلەرمۇ ئىنتايىن كۆپتۇر.
﴿روزا تۇتقۇچى ئەرلەر ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا﴾ ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە
مۇنداق دېيىلگەن« :روزا بەدەننىڭ زاكىتىدۇر» .يەنى روزا بەدەننى تەبىئىي ۋە شەرئىي جەھەتتە
(ئۇنىڭغا ئارىلىشىپ قالغان) رەزىل نەرسىلەردىن تازىاليدۇ ،بەدەننى پاكاليدۇ ۋە ساپالشتۇرىدۇ.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دېگەن :كىم رامىزاننىڭ روزىسىنى تۇتسا ۋە ھەر ئايدا ئۈچ
كۈن روزا تۇتسا ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :روزا تۇتقۇچى ئەرلەر ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ .خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ياشالر جامائەسى! سىلەردىن
كىمكى ئۆيلىنىشكە قادىر بواللىسىال ،ئۆيلەنسۇن ،ئۆيلىنىش ھەقىقەتەن كۆزنى نامەھرەملەردىن
يىغىشقا ،ئەۋرەتنى ھارامدىن ساقالشقا ئەڭ پايدىلىقتۇر .كىمكى ئۆيلىنىشكە قادىر بواللمىسا ،روزا
تۇتۇشى الزىم .روزا ھەقىقەتەن ئۇنى ھارام ئىشتىن توسىدۇ» دېگەندەك ،روزىنىڭ شەھۋەتنى
بېسىشقا ئەڭ چوڭ ياردىمى بولغانلىقى ئۈچۈن ،روزا تۇتقۇچىالردىن كېيىن تۆۋەندىكى كىشىلەرنى
بايان قىلىش تازا مۇناسىپ كەلدى﴿ :نەپسىلىرنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئەرلەر ۋە نەپسىلىرىنى
ھارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا﴾ يەنى بۇ ئايەت ،يولغا قويۇلغان ھاالل نىكاھتىن سىرتقى ھارام
ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن ساقالنغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
﴿ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى (ھارامدىن) ساقلىغۇچىالردۇر .پەقەت خوتۇنلىرى ۋە چۆرىلىرى بۇنىڭدىن
مۇستەسنا (ئۆزلىرىنىڭ خوتۇنلىرى ۋە چۆرىلىرى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغانالر) ماالمەت قىلىنمايدۇ.
(جىنسىي تەلىۋىنى قاندۇرۇشنى) بۇنىڭ سىرتىدىن تىلىگۈچىلەر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر﴾(((.
﴿ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر ۋە ﷲ نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغا﴾
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئېرى خوتۇنىنى كېچىدە ئويغىتىپ ،ئۇ ئىككىسى ئىككى رەكئەت
ناماز ئوقۇسا ،شۇ كېچىدە ئۇالر ﷲ تائاالنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر ۋە ﷲ نى كۆپ زىكرى
قىلغۇچى ئايالالر قاتارىغا يېزىلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر
رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىنىڭ يولىدا كېتىۋاتاتتى .ئۇ جۇمدان دېگەن يەرگە كەلگەندە« :بۇ
جۇمداندۇر ،يۈرۈڭالر ،مۇفەررىدلەر ھەقىقەتەن ئىلگىرىلەپ كەتتى» دېدى .ساھابىلەر :مۇفەررىدلەر
كىم؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر ۋە ﷲ

((( بۇ ھەدىس سەدىقە قانچىلىك مەخپىي بېرىلسە ۋە مەخپىي تۇتۇلسا ،ئۇنىڭ ساۋابىنىڭ شۇنچىلىك چوڭ ۋە كاتتا
بولىدىغانلىقىنىئىپادىلەيدۇ.
((( مەئارىج سۈرىسى - 29ـ  31ـ ئايەتلەر.

ئەھزاب سۈرىسى

تائاالنى كۆپ زىكىر قىلغۇچى ئايالالردۇر» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ!
بېشىنى چۈشۈرگەنلەرگىمۇ مەغپىرەت قىلغىن»((( دېدى .ساھابىالر چېچىنى قىسقارتقانالرغىچۇ؟-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! بېشىنى چۈشۈرگەنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن»
دېدى .ساھابىالر :چېچىنى قىسقارتقانالرچىمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چېچىنى
قىسقارتقانالرغىمۇ مەغپىرەت قىلغىن» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ﷲ مەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تەييارلىدى﴾ بۇ ،يۇقىرىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىدىن
بېرىلگەن خەۋەردۇر .يەنى ﷲ تائاال ئۆزى تەرىپىدىن ئۇالرغا ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت
ۋە ساۋابلىرى ئۈچۈن كاتتا جەننەت تەييارلىدى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ
ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا ،ئەر – ئايال مۆمىنلەرنىڭ
ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ (يەنى ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان
ئىكەن ،ھېچ ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ) ،كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلسا ،ھەقىقەتەن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ﴿.﴾36

نازىل بولۇشنىڭ سەۋەبى
ئىمام ئەھمەد ئەبۇبەرزە ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جۇلەيبىب
ھەقىقەتەن ئايالالرنىڭ يېنىغا كىرىۋېرىدىغان ،ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،ئۇالرغا
چاقچاق قىلىدىغان ئادەم ئىدى .مەن ئايالىمغا :جۇلەيبىب يېنىڭالرغا ھەرگىز كىرمىسۇن ،ئەگەر
ئۇ يېنىڭالرغا كىرىدىغان بولسا ،ئۇنى ھەرگىز بوش قويمايمەن -،دېدىم .ئەگەر ئەنسارىالردىن
بىرىنىڭ تۇرمۇشقا چىقمىغان ياكى تۇل قالغان قىزى بولسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ
قىزغا كۆڭلى بار ياكى يوقلۇقىنى بىلمىگىچە ،ئۇنى ياتلىق قىلمايتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئەنسارىالردىن بىر ئادەمگە« :قىزىڭنى ماڭا بەرگىن» دېدى .ئۇ ئادەم :بولىدۇ ،ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ساڭا بولغان ھۆرمىتىم ۋە ئىكرامىم ئۈچۈن ئۇنى ساڭا بەردىم -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مەن ئۇنى ئۆزەمگە دەۋاتقىنىم يوق» دېدى .ئۇ :ئەمىسە كىم ئۈچۈن؟ ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جۇلەيبىبكە» دېدى .ئۇ :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! مەن ئۇنىڭ ئانىسى بىلەن مەسلىھەت قىالي -،دېدى .ئاندىن ئۇ قىزىنىڭ ئانىسىنىڭ
يېنىغا كېلىپ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىزىڭغا تەلەپ قويۇۋاتىدۇ -،دېدى .خوتۇنى :بولىدۇ،
ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىپ بېرەيلى -،دېدى .ئېرى :ئۇ قىزىڭنى ئۆزىگە تەلەپ قىلىۋاتقىنى يوق،
جۇلەيبىبكە تەلەپ قىلىۋاتىدۇ -،دېدى .خوتۇنى :ئۇنىڭغا ياتلىق قىلمايلى -،دېدى .ئۇ ئادەم
((( بۇالردىن ھەج پائالىيىتىدە ئېھرامدىن چىققان چاغدا بېشىنى چۈشۈرگەنلەرمۇ كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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قىزنىڭ ئانىسىنىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا مېڭىشىقا
تەمشىلىۋاتقاندا ،قىز :كىم مېنى تەلەپ قىلىپ سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كەلدى؟ -دېدى .ئانىسى
قىزىغا ئەھۋالنى ئېيتتى .قىز :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمرىنى رەت قىالمسىلەر؟ مېنى ئۇنىڭغا
بېرىڭالر ،ئۇ مېنى ھەرگىز زىيانغا ئۇچراتمايدۇ -،دېدى .قىزنىڭ ئاتىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بېرىپ :قىزنىڭ ئىشى سېنىڭ ئەمرىڭ بويىچە بولسۇن -،دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ قىزنى جۇلەيبىبكە نىكاھ قىلىپ قويدى.
كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غازاتقا چىقتى ،ﷲ ئۇنىڭغا غەنىمەت ئاتا قىلىۋېدى ،ئۇ
ساھابىلىرىگە« :سىلەر يوقىتىپ قويغان ئادەم بارمۇ؟» دېدى .ئۇالر :پاالنى ،پاالنىنى يوقىتىپ
قويدۇق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :يەنە ئوبدان قاراڭالر ،سىلەر يوقىتىپ قويغان
ئادەم بارمۇ؟» دېدى .ساھابىالر :ئەمدى يوق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :لېكىن ،مەن
جۇلەيبىبنى يوقىتىپ قويدۇم ،ئۇنى ئۆلۈكلەرنىڭ ئارىسىدىن ئىزدەڭالر -،دېدى .كىشىلەر ئۇنى
يەتتە دۈشمەننىڭ ئۆلۈكىنىڭ يېنىدىن تاپتى .ئۇ يەتتە دۈشمەننى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن ،باشقا
دۈشمەنلەر ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتكەن ئىدى» .ساھابىالر :ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇ مانا ،يەتتە دۈشمەننىڭ
ئۆلۈكىنىڭ يېنىدا ،ئۇ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپتۇ ،ئاندىن دۈشمەنلەر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۆرە تۇرۇپ« :ئۇ يەتتە دۈشمەننى ئۆلتۈردى .ئاندىن
دۈشمەنلەر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئۇ مەندىن (يەنى مېنىڭ جامائىتىمدىن) ،مەن ئۇنىڭدىن» دەپ
ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى بىلىكىگە قويدى .ئۇنىڭ
يەرلىكى كوالندى .ئۇنىڭ جەسىتىنى قويىدىغان تاختا بولمىغاچقا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى
ئىككى بىلىكى بىلەن كۆتۈرۈپ يەرلىكىگە قويدى .جۇلەيبىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ جەسىتىنى
يۇغانلىقى تىلغان ئېلىنمىدى .سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ئەنسارىالرنىڭ ئىچىدە
جۇلەيبىبنىڭ ئايالىدىن باي تۇل ئايال يوق -،ئىدى .ئىسھاق ئىبنى ئابدۇلالھ سابىتقا سۆزلەپ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ ئايالغا قىلغان دۇئاسىنى بىلەمسەن؟ -دېدى .سابىت :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! ئۇ ئايالغا تامامى ياخشىلىقنى تۆكۈۋەتكىن ،ئۇنىڭ تىرىكچىلىكىنى
تەسلەشتۈرمىگىن» دەپ دۇئا قىلدى ۋە ئەمەلىيەتتە شۇنداق بولدى .ئەنسارىالرنىڭ ئىچىدە
ئۇنىڭدىن باي تۇل ئايال يوق ئىدى -،دېدى .ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ بۇ ھەدىسنى “ئەۋزەل
ئەمەللەر” بابىدىكى “جۇلەيبىبنىڭ ئۆلۈمى” ھەققىدىكى قىسسىدە رىۋايەت قىلدى.
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ھافىز ئىبنى ئابدۇلبەر “مۇكەممەل” دېگەن كىتابتا مۇنداق دېدى :قىز ئىچكىرىدىكى ئۆيدە
تۇرۇپ ئاتا ـ ئانىسىغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمرىنى رەت قىالمسىلەر؟ -دېگەن چاغدا،
بۇ ئايەت نازىل بولدى﴿ :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا ،ئەر ـ

ئايال مۆمىنلەرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ (يەنى ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بىرەر
ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىكەن ،ھېچ ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ)﴾

تائۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن
ئەسىر نامىدىن كېيىن ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش توغرۇلۇق سورىدىم .ئىبنى ئابباس مېنى ئۇ
نامازنى ئوقۇشتىن توستى ۋە بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم
چىقارغان چاغدا ،ئەر ـ ئايال مۆمىنلەرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ (يەنى ﷲ ۋە ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىكەن ،ھېچ ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك
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قىلىشىغا بولمايدۇ)﴾ بۇ ئايەت جىمى ئىشالردا ئومۇمىيۈزلۈك دەلىلدۇر ،يەنى ﷲ ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى بىرەر ئىش بىلەن ھۆكۈم چىقارغان چاغدا ،ھېچ ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك
قىلىشىغا يول يوق .ھېچ ئادەمنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى ،پىكىر قىلىش ۋە سۆز قىلىشىغا
بولمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى،
ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغىچە،
ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭگە ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچە ۋە
ئۇالر پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ﴾((( شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ ئۇنىڭغا خىالپلىق
قىلىشنى قاتتىق ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق
قىلسا ،ھەقىقەتەن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر
(دۇنيادا چوڭ بىر) پىتنىگە يولۇقۇشتىن ،يا (ئاخىرەتتە) قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن
قورقسۇن﴾(((.

*******
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜ ﮝ
ئۆز ۋاقتىدا سەن ﷲ نېمەت بەرگەن ،سەنمۇ ئىنئام قىلغان كىشىگە« :خوتۇنۇڭنى
نىكاھىڭدا تۇتقىن ،ﷲ دىن قورققىن!» دېدىڭ ،ﷲ ئاشكارىلىماقچى بولغان نەرسىنى
كۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ ،كىشىلەرنىڭ تەنە قىلىشىدىن قورقتۇڭ ،ﷲ دىن قۇرقۇشۇڭ ئەڭ ھەقلىق
ئىدى .مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغۇللىرىنىڭ قويۇپ بەرگەن خوتۇنلىرىنى نىكاھالپ
ئالسا گۇناھ بولماسلىقى ئۈچۈن ،زەينەبنى زەيد قويۇۋەتكەندىن كېيىن ساڭا نىكاھالپ بەردۇق،
ﷲ نىڭ (سېنىڭ زەينەبنى ئېلىشىڭ توغرىسىدىكى) ئەمرى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ﴿.﴾37

زەيد ۋە زەينەب ھەققىدىكى قىسسە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئازادگەردىسى زەيد ئىبنى ھارىسە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا دېگەن سۆزىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئىسالمنى ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشنى نېمەت قىلىپ بەرگەن﴿ ،سەنمۇ ئىنئام قىلغان﴾ يەنى قۇللۇقتىن
ئازاد قىلغان كىشى زەيدتۇر .ئۇ شەرەپلىك ،ساالپەتلىك ،قەدىر  -قىممەتلىك ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا “سۆيۈملۈك كىشى” ئىدى .ئۇ سۆيۈملۈك كىشى دەپ چاقىرىالتتى .ئۇنىڭ ئوغلى
((( نىسا سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( نۇر سۈرىسى  63ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇسامە سۆيۈملۈك كىشىنىڭ ئوغلى سۆيۈملۈك دەپ چاقىرىالتتى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق
دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىرەر يەرگە زەيدنى قوشۇن بىلەن ئەۋەتسىال ،ئۇنى ئۇالرغا ئەمىر
قىلىپ بەلگىلەيتتى .ئەگەر زەيد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ياشىغان بولسا ،ئۇ ئۇنى
ئەلۋەتتە خەلىپە قىلىپ بەلگىلەيتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھامماچىسى ئەسمە بىلەن
ئەسەد قەبىلىسىدىن بولغان جەھشنىڭ قىزى زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھانى زەيدكە خوتۇنلۇققا
ئېلىپ بەردى .زەينەبنىڭ ئانىسى ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ قىزى ئەمىمە ئىدى .زەينەبنىڭ مېھىر ھەققى
 10تىلال 60 ،تەڭگە ،بىر ياغلىق ،بىر پۈركەنجە ،بىر كۆينەك 50 ،مۇد((( ئاشلىق 10 ،مۇد
خورما ئىدى .زەينەب زەيد بىلەن بىر يىلغا يېقىن ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك ئۆي تۇتتى .ئاندىن ئۇ
ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ماجىرا تۇغۇلدى ،زەيد زەينەبنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شىكايەت قىلىپ
كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا﴿ :خوتۇنۇڭنى نىكاھىدا تۇتقىن ،ﷲ دىن قورققىن!﴾
دېيىشكە باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ئاشكارىلىماقچى بولغان
نەرسىنى كۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ ،كىشىلەرنىڭ تەنە قىلىشىدىن قورقتۇڭ ،ﷲ دىن قۇرقۇشۇڭ ئەڭ
ھەقلىق ئىدى﴾.

ئىبنى جەرىر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدىن ،ئۇنىڭغا ۋەھىي قىلىنغان نەرسىدىن بىرەر
ئىشنى يوشۇردى دېيىلسە ،ئۇ ئەلۋەتتە بۇ ئىشنى يوشۇردى﴿ .ﷲ ئاشكارىلىماقچى بولغان
نەرسىنى كۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ ،كىشىلەرنىڭ تەنە قىلىشىدىن قورقتۇڭ ،ﷲ دىن قۇرقۇشۇڭ ئەڭ
ھەقلىق ئىدى﴾﴿ ،زەينەبنى زەيد قويۇۋەتكەندىن كېيىن ساڭا نىكاھالپ بەردۇق﴾ يەنى زەيدتىن

ئاجراشقاندىن كېيىن ،زەينەبنى ساڭا نىكاھالپ بەردۇق .زەينەبنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
نىكاھالپ بېرىش ئىشىغا غالىب ۋە يۈكسەك ﷲ ئۆزى ئىگە بولدى .چۈنكى ،ﷲ ئۇنىڭغا زەينەب
بىلەن ۋەلىيسىز (قىزغا ئىگە بولغۇچىسىز) ،نىكاھسىز ،مەھرىسىز ۋە ئىنسانالرنىڭ گۇۋاھلىقىسىز
باش قوشۇشقا ۋەھىي قىلدى.
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ئىمام ئەھمەد سابىتتىن ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
زەينەبنىڭ ئىددىتى تۈگىگەندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زەيد ئىبنى ھارىسەگە« :سەن
زەينەبكە مەن ئۈچۈن ئەلچى بولۇپ بارغىن» دېدى .زەيد كەتتى ،ئۇ زەينەبنىڭ ئۆيىگە كەلگەندە،
زەينەپ خېمىر يۇغۇرىۋاتاتتى .زەيد مۇنداق دەيدۇ :مەن زەينەبنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇ كۆڭلۈمدە
ھەيۋەتلىك بىلىنىپ كەتتى .ھەتتا مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا تەلەپ قويغانلىقىنى
دېيىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا قاراشقا پېتىنالمىدىم .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭغا ئارقامنى قىلىپ كەينىمگە
ياندىم ـ دە ،ئى زەينەب! خۇش خەۋەر ئالغىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا تەلەپ قويۇپ مېنى
ئەۋەتتى -،دېدىم .زەينەب :مەن بىرەر ئىشنى غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىمغا مەسلىھەت قىلماي
تۇرۇپ قىاللمايمەن دېدى ـ دە ،ئورنىدىن تۇرۇپ مەسچىتكە قاراپ ماڭدى.
ئەنەس سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :بۇ ھەقتە ئايەت نازىل بولدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم كېلىپ ،زەينەبنىڭ يېنىغا ئىزىنسىزال كىردى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا
((( ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ ،ئاشلىق ۋە باشقا نەرسىلەر ئۆلچىنىدۇ .بىر مۇد تەخمىنەن  1كىلوگىرام ئەتراپىدا بولىدۇ.
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كىرگەن چاغدا ،ئۆزىمىزنى ھەقىقەتەن ئۇ ئۆيدە كۆردۈم ،بىز زەينەبنىڭ ئۆيىدە نان ۋە گۆش بىلەن
غىزاالندۇق ،ئاندىن ئادەملەر چىقىپ كېتىشتى .غىزادىن كېيىن نامەلۇم ئەرلەر ئۆيدە سۆھبەتلىشىپ
قېلىۋەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىرتقا ماڭدى .مەنمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدىم .ئۇ ئاياللىرىنىڭ
ھۇجرىلىرىنى ئايلىنىپ ،ئۇالرغا ساالم قىلدى .ئۇالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! يېڭى ئايالىڭ
قانداقراقكەن؟ -دېيىشتى .ئۇنىڭغا ئادەملەرنىڭ چىقىپ كەتكەنلىكىنى مەن خەۋەر قىلدىممۇ ياكى
باشقىالر خەۋەر قىلدىمۇ ،بۇنى مەن بىلمەيمەن .ئۇ مېڭىپ ئۆيگە كىرىپ كەتتى .مەنمۇ ئۇنىڭ
بىلەن كىرىش ئۈچۈن ماڭغان ئىدىم .ئۇ ئۆيگە كىرىپ بولۇپال ،پەردىنى چۈشۈرىۋەتتى .ھىجاب
ئايىتى يەنى تۆۋەندىكى ئايەت نازىل بولدى .بۇ ئايەت بىلەن كىشىلەرگە مۇنداق ۋەز ـ نەسىھەت
قىلىندى﴿ :ئى مۆمىنلەر! پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرمەڭالر ،پەقەت تاماققا چاقىرىلغان ۋاقتىڭالردىال
كىرىڭالر( ،باشقا ۋاقىتتا رۇخسەت بىلەن كىرگەندە) تاماقنىڭ پىشىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرماڭالر ،لېكىن
چاقىرىلغاندىال كىرىڭالر ـ يۇ ،تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن تارقاپ كېتىڭالر ،تاماقتىن كېيىن)
پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرماڭالر ،بۇ (يەنى تاماقتىن كېيىن پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرۇش) پەيغەمبەرنى
رەنجىتىدۇ ،پەيغەمبەر (بۇنى ئېيتىشقا) سىلەردىن خىجىل بولىدۇ ،ﷲ ھەق (نى ئېيتىش) تىن
خىجىل بولمايدۇ ،سىلەر پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ (ئالماقچى) بولساڭالر ،پەردە
ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر ،مۇنداق قىلىش سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ ،ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ
ئەڭ پاك تۇتىدۇ ،سىلەرنىڭ رەسۇلۇلالھنى رەنجىتىپ قويۇشۇڭالر دۇرۇس ئەمەس ،رەسۇلۇلالھتىن
كېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالرمۇ مەڭگۈ دۇرۇس ئەمەس ،بۇنداق قىلىش (يەنى رەسۇلۇلالھنى
رەنجىتىش ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىش) ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا چوڭ گۇناھتۇر﴾((( بۇ ،بۇ
ئايەتنىڭ ئاخىرىغىچە نازىل بولدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :جەھشنىڭ قىزى زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئاياللىرى ئىچىدە پەخىرلىنىپ مۇنداق دەيتتى :سىلەرنى ئائىلەڭالردىكىلەر نىكاھالپ بەرگەن،
مېنى بولسا ،ﷲ يەتتە ئاسماننىڭ ئۈستىدىن نىكاھالپ بەردى.
بىز نۇر سۈرىسىدە مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق رىۋايەت قىلغانلىقىنى بايان قىلغان
ئىدۇق :زەينەب بىلەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما پەخىرلىنەتتى .زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھا :مەن
نىكاھى ئاسماندىن نازىل بولغان ئايالمەن -،دەپ پەخىرلەنسە ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا:مەن
ئۆزرىسى ئاسماندىن نازىل بولغان ئايالمەن -،دەپ پەخىرلىنەتتى .ئاندىن ئۇنىڭ پەزىلىتىنى
زەينەب ئېتىراپ قىالتتى.
﴿مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغۇللىرىنىڭ قويۇپ بەرگەن خوتۇنلىرىنى نىكاھالپ
ئالسا گۇناھ بولماسلىقى ئۈچۈن﴾ يەنى بىز زەينەبنىڭ نىكاھىنى ساڭا ھاالل قىلىپ بەردۇق.

بىز مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغۇللىرىنىڭ قويۇپ بەرگەن خوتۇنلىرىنى نىكاھالپ
ئالسا ،گۇناھ بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلىك
كېلىشتىن ئىلگىرى زەيد ئىبنى ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى باال قىلىۋالغان ئىدى .ئۇ زەيد ئىبنى
مۇھەممەد دەپ چاقىرىالتتى .ﷲ تائاال بۇ نىسبەتنى﴿ :ﷲ ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى
((( ئەھزاب سۈرىسى  53ـ ئايەت.
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يۈرەك ياراتقىنى يوق ،سىلەر زىھار قىلغان ئاياللىرىڭالرنى ﷲ سىلەرگە ئانا قىلغىنى يوق ،سىلەر
باال قىلىۋالغانالرنىمۇ ﷲ (ھەممە ھۆكۈمدە ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان) بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە
قىلمىدى ،بۇ (يەنى ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولمىغانالرنى باال دېيىش) پەقەت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان
سۆزدۇر ،ﷲ ھەق (سۆز) نى ئېيتىدۇ ،توغرا يولغا باشاليدۇ .ئۇالرنى ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى
بىلەن چاقىرىڭالر ،بۇ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا توغرىدۇر ،ئەگەر ئۇالرنىڭ ئاتىلىرىنى بىلمىسەڭالر،
ئۇ چاغدا ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىنداشلىرىڭالردۇر ،دوستلىرىڭالردۇر ،سىلەر سەۋەنلىكتىن
قىلىپ سالغان ئىشالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا
(سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾((( دېگەن
ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغاندىن كېيىن ،جەھشنىڭ قىزى زەينەبنى زەيد ئىبنى ھارىسە
قويۇۋەتكەندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نىكاھالپ بېرىش بىلەن ئۇ ھۆكۈمنى تېخىمۇ
ئوچۇقالشتۇرۇۋەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال باال قىلىۋالغان ئوغۇلنىڭ ھۆكمىنى ئايرىش ئۈچۈن ،نىكاھى
ھارام قىلىنغان كىشىلەر بايان قىلىنمىغان ئايەتتە مۇنداق دېدى﴿ :يەنە ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان
بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋە ئىككى ھەمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا ئەمرىڭالردا ساقلىشىڭالر
ھارام قىلىندى .لېكىن ئۆتكەنكىلەر (يەنى جاھىلىيەت دەۋرىدە قىلغىنىڭالر) ئەپۇ قىلىنىدۇ .ﷲ
ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾((( بېقىۋالغان بالىنى ئۆز بالىلىرىنىڭ ھۆكمىدە قىلىش ئەھۋالى
ئۇالردا ھەقىقەتەن كۆپ ئىدى.
﴿ﷲ نىڭ (سېنىڭ زەينەبنى ئېلىشىڭ توغرىسىدىكى) ئەمرى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ﴾ يەنى
نىكاھ توغرىسىدىكى بۇ ئىش ھەقىقەتەن ﷲ تائاال بەلگىلىگەن ۋە چوقۇم يۈز بېرىشنى ۋاجىب
قىلغان ئىشتۇر .زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ كەلگۈسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن
بولىدىغانلىقى ﷲ نىڭ ھۆكمىدە يېزىلىپ كەتكەن ئىدى.

*******
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ
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ﷲ پەيغەمبەرگە ھاالل قىلغان ئىشقا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ( .بۇ) ﷲ نىڭ ئۆتكەنكى
(پەيغەمبەرلەرگە) تۇتقان يولىدۇر .ﷲ نىڭ ئەمرى ئەزەلدىنال بېكىپ كەتكەن (ئۆزگەرمەس)
ھۆكۈمدۇر﴿.﴾38
﴿ﷲ پەيغەمبەرگە ھاالل قىلغان ئىشقا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ھاالل قىلغان ،زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھانى ئۇنىڭ باال قىلىۋالغان ئوغلى زەيد
ئىبنى ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قويۇپ بەرگەندىن كېيىن نىكاھىغا ئېلىشقا بۇيرۇغان ئىشتا ئۇنىڭغا
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
((( ئەھزاب سۈرىسى  5 - 4ـ ئايەتلەر.
((( نىسا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

﴿(بۇ) ﷲ نىڭ ئۆتكەنكى (پەيغەمبەرلەرگە) تۇتقان يولىدۇر﴾ يەنى ﷲ پەيغەمبەرلەرنى ئۇالرغا
گۇناھ بولىدىغان بىرەر ئىشقا بۇيرۇغىنى يوق .بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئازاد قىلغان ۋە باال قىلىۋالغان ئوغلى زەيدنىڭ خوتۇنىنى ئۆز نىكاھىغا ئالغانلىقىنى ئەيىب دەپ
جۆيلىگەن مۇناپىقالرغا بېرىلگەن رەددىيەدۇر.
﴿ﷲ نىڭ ئەمرى ئەزەلدىنال بېكىپ كەتكەن (ئۆزگەرمەس) ھۆكۈمدۇر﴾ يەنى ﷲ
نىڭ بەلگىلىگەن ئەمرى چوقۇم يۈز بېرىدۇ ۋە ئەمەلگە ئاشىدۇ ،ئۇ ھەرگىز بۇرۇۋېتىلمەيدۇ ۋە
ئۆزگەرتىلمەيدۇ .ﷲ خالىغان نەرسە ۋۇجۇتقا كېلىدۇ .خالىمىغان نەرسە ۋۇجۇتقا كەلمەيدۇ.

*******
ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ئۇالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) ﷲ نىڭ ئەمر – پەرمانلىرىنى يەتكۈزىدۇ ،ﷲ دىن قورقىدۇ،
ﷲ دىن باشقا ھېچ كىشىدىن قورقمايدۇ (ئى مۇھەممەد! سەنمۇ ﷲ دىن غەيرىيدىن قورقماسلىقتا
شۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكىن) ،ﷲ (ھەممە ئىشالردىن) ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر﴿.﴾39
مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەس ،لېكىن (ئۇ) ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر (ﷲ ئۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان ،ئۇنىڭدىن
كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر كەلمەيدۇ) ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر (سىلەرنىڭ سۆز ـ
ھەرىكىتىڭالردىن ھېچ نەرسە ﷲ غا مەخپىي ئەمەس)﴿.﴾40

اﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى يەتكۈزگەنلەرنىڭ مەدھىيىلىنىدىغانلىقى
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ ئۇالرنى مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) ﷲ
نىڭ ئەمر – پەرمانلىرىنى يەتكۈزىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى بەندىلىرىگە
يەتكۈزىدۇ ،ئۇنى ئۆز جايىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ﴿ ،ﷲ دىن قورقىدۇ﴾ يەنى پەقەت ﷲ تائاالدىنال

قورقىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ بىرىدىن قورقمايدۇ .ھېچكىمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئۇالرنى ﷲ

تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى يەتكۈزۈشتىن توسۇپ قااللمايدۇ﴿ .ﷲ (ھەممە ئىشالردىن) ھېساب
ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى ﷲ نۇسرەت ئاتا قىلىشقا ،ياردەم بېرىشكە يېتەرلىكتۇر.

بۇ مەرتىۋىگە ،بەلكى پۈتۈن ئېسىل مەرتىۋىلەرگە ئەڭ شەرەپلىك ئىنسان ،ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇناسىپتۇر .چۈنكى ،ئۇ پەيغەمبەرلىكنى ئادا قىلدى .ئۇ
پەيغەمبەرلىكنى شەرقتىن تارتىپ غەربكىچە ھەرخىل ئىرقتىكى ئادەم ئەۋالدىنىڭ ھەممىسىگە
يەتكۈزدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ دەۋىتىنى ،دىنىنى ۋە شەرىئەتنى پۈتۈن دىنالر ۋە شەرىئەتلەر
ئۈستىدىن غالىب قىلدى .ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر پەقەت ئۆزىنىڭ قەۋمىگىال خاس
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلەتتى ،ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پۈتۈن ئىنسانالرغا ـ ئەرەبلەرگىمۇ،
ئەرەب بولمىغان مىللەتلەرگىمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدى(﴿ .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى
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ئىنسانالر مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾(((.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،تەبلىغ قىلىش شەرىپىگە ئۇنىڭ ئۈممىتى ۋارىسلىق قىلدى .ئۇنىڭدىن
كېيىن ،دەۋىتىنى ئەڭ يۈكسەك دەرىجىدە يەتكۈزگەنلەر ئۇنىڭ ساھابىلىرىدۇر .ساھابىالر
ئۇنىڭدىن ئۇ جىمى سۆزلىرىدە ،ئەمەللىرىدە ،ئەھۋاللىرىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزدە ،مۇقىم تۇرغان
ۋە سەپەرگە چىققان جەريانىدا قىلغان مەشغۇالتلىرىدا ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىبادەتلىرىدە ئۇالرنى
قانداق بۇيرۇغان بولسا ،شۇ پېتى يەتكۈزدى .ﷲ ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى رازى قىلسۇن!
ئاندىن شۇ دەۋردىن زامانىمىزغىچە ،كېيىن كەلگەنلەر ئۆزلىرىدىن بۇرۇنقىالرغا ۋارىسلىق قىلدى.
ھىدايەت تاپقانالر ئۇالرنىڭ نۇرىغا ئەگىشىدۇ ،تەۋپىق تاپقانالر ئۇالرنىڭ تۇتقان يولىغا ماڭىدۇ.
كەرەملىك ۋە ساخاۋەتلىك ﷲ تائاالدىن بىزنى ئۇالرنىڭ ئىزباسارلىرىدىن قىلىشىنى سورايمىز!

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەسلىكى
﴿مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەس﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتىن
كېيىن ،زەيد ئىبنى مۇھەممەد دەپ چاقىرىشتىن توستى .گەرچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى باال
قىلىۋالغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئۆز ئاتىسى ئەمەس ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېچبىر ئوغۇل
بالىسى باالغەتكە يەتكىچە ياشىمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خەدىچە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن
تۇغۇلغان قاسىم ،تەييىب ۋە تاھىر ئىسىملىك ئۈچ ئوغلى بولۇپ ،ئۇالر كىچىك چېغىدا ۋاپات
بولۇپ كەتكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە مارىيە قىبتىدىن تۇغۇلغان ئىبراھىم ئىسىملىك
يەنە بىر ئوغلى بولۇپ ،ئۇمۇ ھەم ئەمچەكتىكى ۋاقتىدا ۋاپات بولغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
خەدىچەدىن تۇغۇلغان تۆت قىزى بولۇپ ،ئۇالر :زەينەب ،رۇقىيە ،ئۇممۇكۈلسۈم ۋە فاتىمەلەردۇر
(ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئۈچ قىزى
ۋاپات بولۇپ كەتكەن .فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن بىر مەزگىل
ياشىدى .ئۇ ئاتىسىنى سېغىنىپ ،كېسەل بولۇپ يېتىپ قالدى ۋە ئاتىسىدىن ئالتە ئاي كېيىن
ۋاپات بولدى.

ئۇنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ئىكەنلىكى
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﴿لېكىن (ئۇ) ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر (ﷲ ئۇنىڭ بىلەن
پەيغەمبەرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان ،ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر كەلمەيدۇ) ،ﷲ ھەممە
نەرسىنى بىلگۈچىدۇر (سىلەرنىڭ سۆز – ھەرىكىتىڭالردىن ھېچ نەرسە ﷲ غا مەخپىي ئەمەس)﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى (يەنى
كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾((( بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن ھېچبىر پەيغەمبەرنىڭ كەلمەيدىغانلىقىغا دەلىلدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن
ھېچ پەيغەمبەر كەلمەيدىغانلىقى ھەققىدە ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ نۇرغۇن مۇتەۋاتىر
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  124ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

ھەدىسلىرى رىۋايەت قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ ئاتىسى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ پەيغەمبەرلەر ئارىسىدىكى ئورنۇم
بىر ئادەم تەرىپىدىن سېلىنغان ئۆينىڭ مىسالىغا ئوخشاش بولۇپ ،ئۇ ئادەم ئۆينى ناھايىتى
چىرايلىق ۋە پۇختا سالىدۇ .لېكىن بىر كېسەكنىڭ ئورنىنى بوش قالدۇرۇپ قويىدۇ .ئادەملەر بىنانى
ئايلىنىپ چىقىپ ،ئۇ بوش ئورۇندىن ھەيران قېلىشىپ :بۇ كېسەكنىڭ ئورنىمۇ پۈتۈپ كەتكەن
بولسا (نەقەدەر گۈزەل بولىدىكەن ـ ھە!) -،دېيىشىدۇ .مەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدە ئەنە شۇ
كېسەكنىڭ ئورنىنى تولدۇرغۇچىمەن» .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى“ ،رىسالە” يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئەمر
ـ پەرمانلىرىنى تەبلىغ قىلىش ۋە نەبۇۋە (ﷲ تەرىپىدىن خەۋەر يەتكۈزۈش) يەنى پەيغەمبەرلىك
ئەلۋەتتە ئاخىرالشتى .مەندىن كېيىن ھېچ “رۇسۇل” يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى
يەتكۈزگۈچى ۋە ھېچ “نەبىي” يەنى ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن خەۋەرچى بولمايدۇ» .بۇ سۆز
ئادەملەرگە ئېغىر كەلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ۋە لېكىن خۇش بېشارەتلەر بار»
دېدى .ساھابىلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمە خۇش بېشارەت ئۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مۇسۇلمان ئادەمنىڭ چۈشى ،پەيغەمبەرلىكنىڭ بىر پارچىسىدۇر» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەبۇداۋۇد تەيالىسى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن بىلەن پەيغەمبەرلەرنىڭ مىسالى
بىر ئۆي سالغان ،ئۇ ئۆينى پۈتتۈرۈپ چىرايلىق ياسىغان .لېكىن ،بىر كېسەكنىڭ ئورنىنى
بوش قالدۇرغان ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايمىز .مەيلى كىم ئۇ ئۆيگە كىرىپ كۆرسە :پەقەت بۇ
كېسەكنىڭ ئورنى پۈتۈپ كەتكەن بولسا ،ئۇ نېمە دېگەن چىرايلىق بوالتتى ـ ھە! -دەيدۇ .مەن
بۇ كېسەكنىڭ ئورنىمەن .مەن بىلەن پەيغەمبەرلەر ئاخىرالشتى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى،
مۇسلىم ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن بىلەن پەيغەمبەرلەرنىڭ مىسالى بىر ئۆي سالغان ،پەقەت بىر
كېسەكنىڭ ئورنىنى قالدۇرۇپ ،قالغىنىنى تولۇق پۈتتۈرگەن ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايمىز .مەن
ئەنە شۇ كېسەكنىڭ ئورنىنى تولۇقلىغىلى كەلدىم» بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن مەن بىلەن مەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ
مىسالى ئۆيلەرنى سالغان ،ئۆيلەرنى مۇكەممەل ،چىرايلىق ۋە گۈزەل قىلىپ پۈتتۈرگەن .لېكىن،
ئۆيلەرنىڭ بىرەر بۇلۇڭىدا بىر كېسەكنىڭ ئورنىنى قالدۇرغان ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايمىز .ئادەملەر
ئۆيلەرنى ئايلىنىدۇ .ئۆيلەر ئۇالرنى ھەيران قالدۇرىدۇ ،ئۇالر :بۇ يەرگە بىر كېسەك قويغان بولساڭ
ئۆيۈڭ تامامەن پۈتەركەن -،دېيىشىدۇ .مەن ئەنە شۇ كېسەكنىڭ ئورنى بولىمەن» .بۇ ھەدىسنى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئالتە تۈرلۈك ئىشتا مېنىڭ باشقا پەيغەمبەرلەردىن ئارتۇقچىلىقىم
بار .ماڭا غەنىمەتلەر ھاالل قىلىندى .زېمىن مەسچىت ۋە پاك قىلىپ بېرىلدى .مەن پۈتكۈل
ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىدىم ،پەيغەمبەرلىك مەن بىلەن ئاخىرالشتى» .بۇنى ئىمام
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن بىلەن مەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ مىسالى بىر ئۆي
سالغان ،ئۆينى پۈتتۈرۈپ پەقەت بىر تال كېسەكنىڭ ئورنىنى بوش قالدۇرغان ئادەمنىڭ مىسالىغا
ئوخشايمىز .مەن كېلىپ ،ئەنە شۇ كېسەكنىڭ ئورنىنى پۈتتۈردىم» بۇنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جۇبەير ئىبنى مۇتئىم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىسمىم بار .مەن مۇھەممەد،
مەن ئەھمەد ،مەن ماھى (يەنى ئۆچۈرگۈچى) ،ﷲ تائاال مەن بىلەن كۇفرىنى ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ،
مەن ھاشىر (يەنى يىغقۇچى) ،مەن دەسسەپ تۇرغان يەرگە ئىنسانالر يىغىلىدۇ .مەن ساقىب (يەنى
ئاخىرالشقۇچى) ،مەندىن كېيىن پەيغەمبەر كەلمەيدۇ» .بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر
كۆپتۇر.

66

ﷲ تائاال قۇرئاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا مۇتەۋاتىر ھەدىسلەردە ھەر قانداق كىشى
شەرىپىنى دەۋا قىلسا ،ئۇنىڭ ئۇچىغا چىققان كاززاپ ،يالغانچى ،دەججال ،ئازغۇن ۋە كىشىلەرنى
ئازدۇرغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن پەيغەمبەر
كەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ئەگەر ئۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن يالغاننى توقۇپ ،ھىيلە ئىشلىتىپ،
تۈرلۈك سېھىرلەرنى ،تىلسىماتالرنى ۋە كۆز بويامچىلىقنى ئېلىپ كەلسىمۇ ،ساغالم دىل ئىگىلىرىنىڭ
نەزىرىدە ئۇنىڭ ھەممىسى بىكاردۇر ،گۇمراھلىقتۇر .بۇنىڭ مىسالى پاك ۋە يۈكسەك ﷲ يەمەندە
ئەسۋەد ئەنسىنىڭ قولى بىلەن ،يەمامەدە مۇسەيلەمە كەززابنىڭ قولى بىلەن كۆرسەتكەن بۇزۇق
ھەرىكەتلەرنى ۋە سوغۇق سۆزلەرنى كۆرگەن ھەر بىر ساغالم دىل ئىگىسى ،ئەقىل ئىگىسى
ۋە دەلىل تەلەپ قىلغۇچى ئۇ ئىككسىنىڭ يالغانچى ۋە ئازغۇن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغاندەكال
ئىشتۇر .ﷲ ئۇ ئىككىسىگە لەنەت قىلسۇن! قىيامەت كۈنىگىچە پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلغان ھەر
قانداق كىشى ئەنە شۇ يالغانچىالرنىڭ ھەر بىرى بىلەن ،ئۇنىڭ يالغانچىلىقىنى چاندۇرىدىغان
ئىشالرنى يارىتىدۇ .ئۆلىماالر ۋە مۆمىنلەر ئۇ ئىشالرنى كۆرگەندە ،ئۇنى دەۋا قىلغۇچىنىڭ يالغانچى
ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليدۇ .مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بولغان تامامى مېھرىبانلىقىدۇر.
ئەمەلىيەتكە قارايدىغان بولساق ،ئۇالر ھەقىقەتەن ياخشىلىققا بۇيرۇمايدۇ ،يامانلىقتىن توسمايدۇ.
تاسادىپى بولۇپ قالغان ياكى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مەقسەتلىرىگە يېتىش ئۈچۈن قىلغانلىرى بۇنىڭدىن
مۇستەسنادۇر .ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدە ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە غايەت زور دەرىجىدە ئىغۋاگەرچىلىك
ۋە يامانلىق بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد! مەككە كۇففارلىرىغا ئېيتقىنكى)،
سىلەرگە مەن شەيتانالرنىڭ كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇالر ھەر بىر ئېغۋا
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توقۇغۇچى ،گۇناھكارالرغا چۈشىدۇ﴾((( پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەھۋالى تامامەن بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.
ئۇالر راست ،توغرا ،تۈز ۋە ھەق سۆزلەرنى قىلىدۇ ،ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ ،ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ،
يامان ئىشالردىن توسىدۇ .ئۇالر سۆزلىرىنى ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىنى شانلىق مۆجىزىلەر ،روشەن
دەلىللەر ۋە كەسكىن پاكىتالر بىلەن ئىسپاتاليدۇ .ﷲ نىڭ رەھمىتى ۋە سالىمى ئۇالرغا زېمىن ۋە
ئاسمانالر ھەرىكەتتىن توختىغىچە (قىيامەت كۈنىگىچە) ،داۋاملىق بولۇپ تۇرسۇن!

*******
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ نى كۆپ ياد قىلىڭالر﴿ .﴾41ئۇنىڭغا ئەتىگەن  -ئاخشامدا تەسبىھ
ئېيتىڭالر (چۈنكى ،بۇ ئىككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن ،ئۇ ۋاقىتالرنىڭ ئەۋزىلى
ھېسابلىنىدۇ)﴿ .﴾42ﷲ سىلەرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا (يەنى گۇمراھلىقتىن ھىدايەتكە) چىقىرىش
ئۈچۈن ،سىلەرگە رەھمەت قىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى سىلەرگە مەغپىرەت تەلەپ قىلىپ
تۇرىدۇ ،ﷲ مۆمىنلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ ﴾43ئۇالر ﷲ غا مۇالقات بولغان كۈندە ئۇالرغا
ﷲ تەرىپىدىن يوللىنىدىغان ساالم (سىلەرگە) ئامانلىق بولسۇن (دېگەن سۆزدىن ئىبارەت) ،ﷲ
ئۇالرغا ئېسىل مۇكاپات تەييارلىدى﴿.﴾44

اﷲ تائاالغا كۆپ زىكىر ئېيتىشنىڭ پەزىلىتى
زىكرى ئېيتىشتا مۆمىنلەرگە كۆپ ساۋاب ۋە ياخشى ئاقىۋەت بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
مۆمىن بەندىلىرىنى ئۆزلىرىگە خىلمۇخىل نېمەتلەرنى ،تۈرلۈك ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلغۇچى ،بۈيۈك
ۋە يۈكسەك پەرۋەدىگارىغا كۆپ زىكرى ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئىككى ئەئرابىي كېلىپ ،بىرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قايسى ئىنسان
ياخشى؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆمرى ئۇزۇن ،ئەمەلى ياخشى بولغان
ئادەم» دەپ جاۋاب بەردى .يەنە بىرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئىسالم ئەھكاملىرى ھەقىقەتەن
كۆپىيىپ كەتتى ،مېنى بىر ئىشقا بۇيرۇغىن ،مەن ئۇنى چىڭ تۇتۇپ قىالي -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :تىلىڭ ھەمىشە ﷲ تائاالنى ياد ئېتىپ تۇرسۇن» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ ياد ئېتىلمەيدىغان سورۇنغا قاتناشقان كىشىلەر
قىيامەت كۈنى ئۇ سورۇننىڭ ئۆزلىرىگە پەقەت ھەسرەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى كۆرىدۇ».
((( شۇئەرا سۈرىسى - 221ـ  222ـ ئايەتلەر.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نى كۆپ
ياد ئېتىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن

بەندىلىرىگە بىرەر ئىشنى پەرز قىلسا ،ئۇنىڭغا مەلۇم چەك ـ چېگرانى بېكىتتى ،ئاندىن ئۆزرىلىك
ئەھۋالدا ئۇنى ئادا قىاللمىغانالرنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلدى .ﷲ نى ياد ئېتىش بۇنىڭدىن
مۇستەسنادۇر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن زىكىرگە تۈگەيدىغان چەك ـ چېگرا بېكىتمىدى .ئۇنى تەرك
قىلىشقا زورالنغان ئادەمدىن باشقا ھېچ ئادەمنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلمىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆرە تۇرغان ،ئولتۇرغان ۋە ياتقان ھالەتلىرىڭالردا ﷲ
نى ياد ئېتىڭالر (ﷲ سىلەرگە دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىشى مۇمكىن)﴾((( كېچە ياكى
كۈندۈزدە ،قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزدا ،سەپەرگە چىققان ۋە مۇقىم تۇرغان ۋاقىتالردا ،باي ۋە كەمبەغەل
چاغالردا ،كېسەل ۋە ساغالم ئەھۋالالردا ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھالەتلەردە ،يىغىپ ئېيتقاندا ،ھەر
قانداق ئەھۋالدا ﷲ نى ياد ئېتىڭالر دېگەنلىكتۇر.

﴿ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىڭالر (چۈنكى ،بۇ ئىككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر
چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن ،ئۇ ۋاقىتالرنىڭ ئەۋزىلى ھېسابلىنىدۇ)﴾ ئەگەر سىلەر شۇنداق قىلساڭالر،

ﷲ سىلەرگە رەھمەت بېغىشاليدۇ ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى ﷲ تائاالدىن سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ.
ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشكە قىزىقتۇرىدىغان ھەدىسلەر ،ئايەتلەر ۋە رىۋايەت قىلىنغان ئەسەرلەر
ئىنتايىن كۆپتۇر .بۇ ئايەت كەرىمدە ﷲ تائاالنى كۆپ ياد ئېتىشكە قىزىقتۇرۇلىدۇ.

﴿ئۇنىڭغا ئەتىگەن  -ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىڭالر (چۈنكى ،بۇ ئىككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر
چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن ،ئۇ ۋاقىتالرنىڭ ئەۋزىلى ھېسابلىنىدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿سىلەر ئاخشامدا ۋە ئەتىگەندە ﷲ غا تەسبىھ ئېيتىڭالر .ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى ھەمدۇسانا،
كەچ ۋە پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى ھەمدۇسانانىڭ ھەممىسى ﷲ غا خاستۇر﴾(((.

﴿ﷲ سىلەرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا (يەنى گۇمراھلىقتىن ھىدايەتكە) چىقىرىش ئۈچۈن،
سىلەرگە رەھمەت قىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى پاك ﷲ سىلەرنى ياد ئېتىدۇ ،سىلەرمۇ ئۇنى ياد ئېتىڭالر!
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بۇ ئايەت كىشىنى ﷲ تائاالنى ياد ئېتىشكە تەشەببۇس قىلىدۇ .غالىب ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرگە بەرگەن نېمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈزگىنىمدەك) ئۆز
ئىچىڭالردىن سىلەرگە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،سىلەرنى (مۇشرىكلىك
ۋە گۇناھدىن) پاك قىلىدىغان ،سىلەرگە كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى دىنىي
ئەھكامالرنى) ئۆگىتىدىغان ،سىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق.
مېنى (تائەت -ئىبادەت بىلەن) ياد ئېتىڭالر( ،مېنى ياد ئەتسەڭالر) مەنمۇ سىلەرنى (ساۋاب بېرىش
بىلەن ،مەغپىرەت قىلىش بىلەن) ياد ئېتىمەن .ماڭا شۈكۈر قىلىڭالر ،ناشۈكۈرلۈك قىلماڭالر﴾(((.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
مۇنداق دەيدۇ :كىم مېنى ئۆزى يالغۇز ياد ئەتسە ،مەن ئۇنى ئۆزەم ياد ئېتىمەن ،كىم مېنى جامائەتنىڭ
ئىچىدە ياد ئەتسە ،مەنمۇ ئۇنى ئۇنىڭدىن ياخشى جامائەتنىڭ ئىچىدە ياد ئېتىمەن».
((( نىسا سۈرىسى  103ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى - 17ــ  18ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى - 152ـ  153ـ ئايەتلەر.

ئەھزاب سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ“ :ئەسساالت” دېگەن سۆز
ﷲ تەرىپىدىن بولسا ،ﷲ نىڭ بەندىنى پەرىشتىلەرگە ماختىشىنى كۆرسىتىدۇ .ئەبۇجەئفەر رازىمۇ
رەبىيئ ئىبنى ئەنەستىن ئەبۇئالىيەنىڭ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .باشقىالر:
“ئەسساالت” دېگەن سۆز غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تەرىپىدىن بولسا ،رەھمەتنى كۆرسىتىدۇ -،دېدى.
بۇ ئىككى سۆزنىڭ ئارىسىدا زىتلىق يوق دەپ قارىلىدۇ.
ئەمما“ ،ئەسساالت” دېگەن سۆز پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولسا ،ئىنسانالر ئۈچۈن دۇئا ۋە
مەغپىرەت تەلەپ قىلىش مەنىسىدە كېلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەرشنى
كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە ئەرشنىڭ چۆرىسىدىكى پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ئېيتىدۇ ،ھەمدى
ئېيتىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ ،مۆمىنلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ( .ئۇالر ئېيتىدۇ) «پەرۋەردىگارىمىز!
سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،تەۋبە قىلغانالرغا ۋە سېنىڭ
يولۇڭغا ئەگەشكەنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن ،ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن .پەرۋەردىگارىمىز!
سەن ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ ئاتا -بوۋىلىرىدىن ،ئاياللىرىدىن ،ئەۋالدلىرىدىن ياخشى بولغانالرنى
ئۇالرغا ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك جەننەتكە كىرگۈزگىن ،سەن ھەقىقەتەن غالىبسەن ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن .پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى يامان ئىشالردىن ساقلىغىن ،سەن
كىمنى يامان ئىشالردىن ساقاليدىكەنسەن ،شۈبھىسىزكى ،بۇ كۈندە سەن ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغان
بولىسەن ،بۇ چوڭ بەختتۇر»﴾(((.
﴿ﷲ سىلەرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا (يەنى گۇمراھلىقتىن ھىدايەتكە) چىقىرىش ئۈچۈن﴾ يەنى
ﷲ ئۆزىنىڭ سىلەرگە بولغان رەھمىتى ،سلەرنى پەرىشتىلەرگە ماختىشى ،پەرىشتىلەرنىڭ سىلەرگە
مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى سەۋەبى بىلەن سىلەرنى بىلىمسىزلىك ۋە گۇمراھلىق قاراڭغۇلۇقىدىن
ھىدايەت ۋە ئىشەنچ نۇرىغا چىقىرىدۇ.
﴿ﷲ مۆمىنلەرگە﴾ دۇنيا ـ ئاخىرەتتە ﴿ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ دۇنيادا مۆمىنلەرنى
باشقىالر نادانلىق قىلىپ بىلەلمىگەن ھەقىقەتكە باشاليدۇ ۋە مۆمىنلەرگە كۇفرىغا ياكى بىدئەتكە
چاقىرىدىغانالر ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن پەسكەشلەر ئېزىپ كەتكەن ۋە بۇرۇلۇپ كەتكەن يولنى
ئەمەس ،بەلكى توغرا يولنى كۆرسىتىدۇ .ئاخىرەتتە بولسا ﷲ ئۇالرغا مەرھەمەت قىلىدۇ.
چوڭ خەۋپتىن ئەمىن قىلىدۇ .پەرىشتىلىرىنى ئۇالرنىڭ جەننەتكە ئېرىشكەنلىكى ۋە دوزاختىن
قۇتۇلغانلىقىنى ھەققىدىكى خۇش خەۋەر بىلەن قارشى ئېلىشقا بۇيرۇيدۇ .بۇ پەقەت ﷲ نىڭ
مۆمىنلەرگە بولغان مېھرى ـ شەپقىتى ئۈچۈندۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر بۆلۈك ساھابىلىرى بىلەن بىر كىچىك باال تۇرغان يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى.
ئادەملەرنى كۆرگەن ئانا بالىسىنىڭ دەسسىلىپ كېتىشىدىن قورقۇپ :ئوغلۇم ،ئوغلۇم! دېگىنىچە
يۈگۈرۈپ كەلدى ۋە بارغىنىچە ئوغلىنى قولىغا ئېلىۋالدى .ئادەملەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ
ئايال ئوغلىنى ھەرگىز ئوتقا تاشلىمايدۇ ـ ھە! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى پەس
سۆزلەشكە ئۈندىدى ۋە مۇنداق دېدى« :ياق ،ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ھېچ ئادەم ئۆزىنىڭ
((( غافىر سۈرىسى - 7ـ  9ـ ئايەتكىچە.
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سۆيۈملۈك ئادىمىنى ئوتقا تاشلىمايدۇ».
ئىمام بۇخارى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئولجىغا چۈشكەنلەر ئىچىدىن بىر ئايالنىڭ
ئۆز بالىسىنى ئېلىپ ،ئۇنى باغرىغا باسقانلىقىنى ۋە ئۇنى ئېمىتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ« :سىلەر
بۇ ئايالنى ئۆز بالىسىنى ئوتقا تاشاليدۇ دەپ ئويالمسىلەر؟» دېدى .بىز :ياق ،ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ئۇ بالىسىنى ئوتقا تاشلىماسلىققا قادىردۇر ،دېدۇق((( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ﷲ چوقۇم بەندىلىرىگە بۇ ئايالنىڭ ئۆز بالىسىغا قىلغان
مېھرىبانلىقىدىنمۇ بەك مېھرىباندۇر» دېدى.
﴿ئۇالر ﷲ غا مۇالقات بولغان كۈندە ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن يوللىنىدىغان ساالم (سىلەرگە)
ئامانلىق بولسۇن (دېگەن سۆزدىن ئىبارەت)﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا ساالم بېرىدۇ .بۇ ھەقتە غالىب ۋە

بۈيۈك ﷲ مۇنداق دېگەن﴿ :مېھرىبان پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن (ئۇالرغا) ساالم دېيىلىدۇ﴾(((.

قەتادە بۇ ئايەتتىن كۆزدە تۇتۇلغان مەنە ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئاخىرەت يۇرتىدا ،ﷲ
تائاالغا مۇالقات بولغان كۈندە ،ئۇالرنىڭ بەزىسى ـ بەزىسىگە ئامانلىق تىلەپ ،ساالم قىلىدۇ .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرنىڭ جەننەتتىكى دۇئاسى« :ئى رەببىمىز ،بىز سېنى پاك
دەپ ئېتىقاد قىلىمىز» دېيىشتىن ئىبارەت ،ئۇالرنىڭ جەننەتتە (بىر -بىرىگە) بېرىدىغان ساالمى:
«(ئەھلى دوزاخ چېكىۋاتقان ئازابتىن) ئامان بولغايسەن (يەنى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم)» دېيىشتىن
ئىبارەتتۇر ،ئۇالرنىڭ دۇئاسىنىڭ ئاخىرى« :جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا
خاستۇر!» دېيىشتىن ئىبارەتتۇر﴾(((.
﴿ﷲ ئۇالرغا ئېسىل مۇكاپات تەييارلىدى﴾ يەنى جەننەتنى ۋە جەننەتتىكى كۆز كۆرۈپ
باقمىغان ،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان نېمەتلەرنى ،ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ باقىمىغان يېمەك
ـ ئىچمەكلەرنى ،كىيىم ـ كېچەكلەرنى ،تۇرالغۇ جايالرنى ،ئايالالرنى ،تۈرلۈك لەززەتلەرنى ۋە
چىرايلىق مەنزىرىلەرنى تەييارلىدى.

*******
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ئى پەيغەمبەر! سېنى بىز ھەقىقەتەن گۇۋاھچى ،بېشارەتچى ،ئاگاھالندۇرغۇچى ،ﷲ نىڭ
ئىزنى بىلەن ئۇنىڭ (بىر لىكىگە ،تائەت ـ ئىبادىتىگە) دەۋەت قىلغۇچى ۋە نۇرلۇق چىراق قىلىپ
ئەۋەتتۇق﴿ 45ـ  .﴾46مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ بۈيۈك ئېھسانىغا ئېرىشىدىغانلىقىدىن خۇش
((( بۇ ھەدىس سەھىھ مۇسلىمنىڭ  2754ـ نومۇرلۇق ھەدىسىدىن ئېلىندى.
((( ياسىن سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  10ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

خەۋەر بەرگىن﴿ .﴾47كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،ئۇالرنىڭ (ساڭا قىلغان) ئازار
ـ كۈلپەتلىرىگە پەرۋا قىلمىغىن (ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن) ،ﷲ (ئۇنىڭغا) تەۋەككۈل قىلغانالرغا
يېتەرلىكتۇر﴿.﴾48

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى
ئىمام ئەھمەد ئەتا ئىبنى يەسارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئابدۇلالھ
ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بىلەن كۆرۈشۈپ ،ئۇنىڭغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى
سۈپىتىدىن ماڭا دەپ بەرگىن -،دېدىم .ئۇ :بولىدۇ ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ
ھەقىقەتەن قۇرئاندىكى بەزى سۈپەتلەر بىلەن تەۋراتتا مۇنداق سۈپەتلەنگەندۇر“ :ئى پەيغەمبەر!
سېنى بىز ھەقىقەتەن گۇۋاھچى ،بېشارەتچى ،ئاگاھالندۇرغۇچى ،ساۋاتسىزالرنى ساقلىغۇچى
قىلىپ ئەۋەتتۇق ،سەن مېنىڭ بەندەم ،پەيغەمبىرىم ،سېنى تەۋەككۈل قىلغۇچى دەپ ئاتىدىم،
سەن قوپال ،قاتتىق قول ،بازارالردا ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ قىلىپ مېڭىپ يۈرۈيدىغان ،بىلىمسىز،
كىچىك بالىدەك ئادەم ئەمەسسەن .ئۇ (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) يامانلىقنى يامانلىق بىلەن
قايتۇرمايدۇ ،ئەپۇ قىلىدۇ ،كەچۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ كېتىدۇ .ﷲ تائاال ئېزىپ كەتكەن
مىللەتنى ئۇنىڭ بىلەن توغرا يولغا سالمىغىچە ،ئۇالر“ :ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر”
دېمىگۈچە ،كەلىمە تەۋھىد بىلەن كور كۆزلەرنى ،پاڭ قۇالقالرنى ۋە غاپىل دىلالرنى ئاچمىغىچە،
ئۇنى ھەرگىز قەبزى روھ قىلمايدۇ” دېدى .ئىمام بۇخارى بۇ ھەدىسنى ئېلىم ـ سېتىم ۋە تەپسىر
بابلىرىدا رىۋايەت قىلغان.
ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ
پەيغەمبەرلىرىدىن شەئيا دېيىلىدىغان بىر پەيغەمبەرگە مۇنداق ۋەھىي قىلدى :سەن قەۋمىڭ
ئىسرائىل ئەۋالدى ئىچىدە ئورنۇڭدىن تۇرغىن ،مەن ۋەھيىنى سېنىڭ تىلىڭ ئارقىلىق سۆزلەيمەن.
مەن ئۇممىالردىن بىر (ئۇممى) پەيغەمبەر ئەۋەتىمەن .ئۇ قوپال ،قاتتىق قول ۋە بازارالردا ۋاراڭ ـ
چۇرۇڭ قىلىپ مېڭىپ يۈرۈيدىغان ،بىلىمسىز ،كىچىك بالىدەك ئادەم ئەمەس .ئەگەر ئۇ قۇمۇش
ئۈستىدە ماڭسا ،يېنىك ماڭغانلىقتىن ئاياغ تاۋۇشى ئاڭالنمايدۇ .ئەگەر ئۇ چىراقنىڭ يېنىدىن
ئۆتسە ،سىلىق ماڭغانلىقتىن چىراق ئۆچۈپ قالمايدۇ .قەبىھ سۆزنى قىلمايدۇ .ئۇنىڭ بىلەن كور
كۆزلەرنى ،پاڭ قۇالقالرنى ۋە غاپىل دىلالرنى ئاچىمەن ،ئۇنىڭغا ھەرقانداق گۈزەل ئىش ئۈچۈن
مۇۋەپپەقىيەت ئاتا قىلىمەن ،ھەر قانداق ئېسىل ئەخالقنى ئۇنىڭغا بېرىمەن .مەن ئۇنىڭ مىجەزىنى
ئېغىر ـ بېسىق ،شۇئارىنى ياخشىلىق ،قەلبىنى تەقۋادار ،سۆزىنى ھېكمەتلىك ،تەبىئىتىنى راستچىل
ۋە ۋاپادار ،ئەخالقىنى ئەپۇ قىلىدىغان ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان ،شەرىئىتىنى ھەقىقەت،
تارىخىنى ئادالەت ،يېتەكچىلىكىنى ھىدايەت ،دىنىنى ئىسالم ۋە ئىسمىنى ئەھمەد قىلىمەن.
(كىشىلەرنى) ئۇنىڭ بىلەن گۇمراھلىقتىن ھىدايەت قىلىمەن ،بىلمىگەننى بىلدۈرىمەن ،يوقىلىشقا
يۈزلەنگەنلەرنى قايتا راۋاجالندۇرىمەن ،تونىمىغاننى تونىتىمەن ،جامائەتنى ئازدىن كۆپەيتىمەن،
يوقسۇللۇقتىن بېيىتىمەن ،تەپرىقچىلىكتىن بىرلەشتۈرىمەن .ئۇنىڭ بىلەن پىرقە ـ پىرقە بولۇپ
كەتكەن ئۈممەتلەرنى ،ھەر خىل دىلالرنى ۋە چېچىلىپ كەتكەن ئادەملەرنى بىرلەشتۈرىمەن .ئۇنىڭ
بىلەن ئىنسانالردىن چوڭ بىر جامائەتنى ھاالكەتتىن قۇتۇلدۇرىمەن .ئۇنىڭ ئۈممىتىنى ئىنسانالرنىڭ
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مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ئەڭ ياخشى ئۈممەت قىلىمەن ،ئۇالر ﷲ نى بار ۋە بىر
دەپ ئېتىقاد قىلغان ،ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ،ئىبادەتلىرىدە ئىخالس قىلغان ۋە پەيغەمبەرلىرىم
ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەرنى تەستىق قىلغان ھالدا ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسىدۇ.
ئۇالر مەسچىتلەردە ئولتۇرۇشلىرىدا ،يېنىچە ياتقانلىرىدا ،ئۆرۈلگەنلىرىدە ۋە مەنزىللىرىدە تۇرغان
چاغلىرىدا ،ئۇالرغا تەسبىھنى ،ھەمدۇسانانى ،تەكبىرنى ۋە كەلىمە تەۋھىدنى ئىلھام قىلىمەن.
ئۇالر ئۆرە تۇرغان ۋە ئولتۇرغان ھالدا ماڭا ناماز ئوقۇيدۇ ،ﷲ يولىدا سەپ ـ سەپ ۋە قوشۇن ـ
قوشۇن بولۇپ جىھاد قىلىدۇ ،مېنىڭ رازىلىقىمنى تەلەپ قىلىپ يۇرتلىرىدىن دەۋەت قىلىش ئۈچۈن
مېڭىپ چىقىدۇ .يۈزلىرىنى ۋە قول ـ پۇتلىرىنى يۇيىدۇ((( .ئىشتانلىرىنى پاچاقلىرىنىڭ يېرىمىغىچە
كىيىدۇ .ئۇالرنىڭ قۇربانلىقى قان قىلىشتۇر (يەنى قوي ياكى باشقا ھاالل ھايۋان بوغۇزاليدۇ).
مۇقەددەس كىتابالرنى دىللىرىدا بىلىدۇ (يەنى قۇرئان كەرىمنى يادقا بىلىدۇ) .كېچىنى ئىبادەت
بىلەن ئۆتكۈزىدۇ ،كۈندۈزدە يولۋاستەك كۈچ بىلەن ئەمگەك قىلىدۇ .ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن،
ئەۋالدلىرىدىن ياخشى ئىش قىلىشتا ئالدىرايدىغانالرنى ،راستچىلالرنى ،گۇۋاھچىالرنى ۋە ياخشى
ئادەملەرنى چىقىرىمەن .ئۇنىڭ ئۈممىتىنى ئۇنىڭدىن كېيىن ھەققە باشاليدىغان ،ھەق بىلەن
ئادالەت يۈرگۈزىدىغان قىلىمەن .ئۇالرغا ياردەم قىلغانالرنى غالىب قىلىمەن .ئۇالرغا ئاۋاز قوشقانالرغا
يار  -يۆلەكتە بولىمەن .يامان ئاقىۋەتنى بولسا ،ئۇالرغا قارشى تۇرىدىغانالرغا ياكى ئۇالرغا قارشى
چىققانالرغا ۋە ياكى ئۇالرنىڭ قول ئىلكىدىكى بىرەر نەرسىنى تارتىۋېلىشقا ئۇرۇنغانالرغا بېرىمەن.
ئۇالرنى پەيغەمبىرىگە ۋارىسلىق قىلىپ ،پەرۋەردىگارى تەرەپكە چاقىرىدىغان ،ياخشىلىققا
بۇيرۇيدىغان ،يامانلىقتىن توسىدىغان ،ناماز ئوقۇيدىغان ،زاكات بېرىدىغان ۋە ئەھدىگە ۋاپا
قىلىدىغان كىشىلەردىن قىلىمەن .ئۇالرنىڭ دەسلىۋىدىكى كىشىلەر بىلەن باشلىغان ياخشىلىقنى
ئۇالر بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن .مانا بۇ ،ﷲ نىڭ پەزلىدۇركى ،ئۇنى خالىغان كىشىگە بېرىمەن.
مەن ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىمەن.
﴿گۇۋاھچى﴾ يەنى ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق دەپ ،ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە ۋە
قىيامەت كۈنى ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى بىلەن گۇۋاھلىق بەرگۈچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەر بىر ئۈممەتتىن بىر گۇۋاھچىنى كەلتۈرگەن ۋە (ئى مۇھەممەد!) سېنى
بۇالرغا (يەنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالرغا ۋە گۇناھكارالرغا) گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن
چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟﴾(((﴿ ،شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت
قىلغاندەك) كىشىلەرگە (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە) شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ
سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن﴾(((.
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﴿بېشارەتچى ،ئاگاھالندۇرغۇچى﴾ يەنى مۆمىنلەرگە تولۇق ساۋاب بىلەن خۇش بېشارەت
بەرگۈچى ،كاپىرالرنى قاتتىق ئازابتىن ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿ .ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ئۇنىڭ
(بىرلىكىگە ،تائەت  -ئىبادىتىگە) دەۋەت قىلغۇچى﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭ سېنى دەۋەت قىلىشقا
بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈن ،ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ تائەت  -ئىبادىتىگە چاقىرغۇچى ﴿ۋە
نۇرلۇق چىراق﴾ قىلىپ ئەۋەتتۇق .يەنى سېنىڭ ئىشىڭ ئوچۇق ـ ئاشكارىدۇر .سەن ئېلىپ كەلگەن
((( بۇنىڭدىن تاھارەت كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
((( نىسا سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  143ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

ھەقىقەت كۈنگە ئوخشاش يورۇق ۋە روشەن .ئۇنىڭدىن پەقەت ھەق بىلەن قارشىالشقۇچىالرال
تانىدۇ.
﴿كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،ئۇالرنىڭ (ساڭا قىلغان) ئازار  -كۈلپەتلىرىگە
پەۋرا قىلمىغىن﴾ يەنى ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،ئۇالرنىڭ دەۋاتقان سۆزلىرىگە قۇالق سالمىغىن.
﴿ئۇالرنىڭ (ساڭا قىلغان) ئازار ـ كۈلپەتلىرىگە پەرۋا قىلمىغىن﴾ يەنى ئۇالرنى كەچۈرگىن ،گۇناھىنى

كەچۈرۈۋەتكىن ،ئۇالرنىڭ ھەر بىر ئىشى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ ،بۇ ھەقىقەتەن ئۇالر

ئۈچۈن كۇپايىدۇر .شۇڭا ئۇلۇغ ۋە بۈيۈك ﷲ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن) ،ﷲ
(ئۇنىڭغا) تەۋەككۈل قىلغانالرغا يېتەرلىكتۇر﴾.

*******
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ئى مۆمىنلەر! سىلەر مۆمىن ئايالالرنى ئالساڭالر ،ئاندىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن
ئۇالرنى قويۇۋەتسەڭالر ،بۇ چاغدا ئۇالر سىلەر ئۈچۈن ئىددەت تۈتماسلىقى كېرەك ،ئۇالرغا ئاز ـ توال
نەرسە بېرىڭالر ،ئۇالرنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرىڭالر﴿.﴾49

يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن قويۇۋېتىلگەن ئايالنىڭ ئىددەت
تۇتمايدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ئاز ـ توال نەرسە بېرىش كېرەكلىكى
بۇ ئايەت كەرىمدە نۇرغۇن ئەھكامالر بار ،شۇ ئەھكامالردىن بىرى نىكاھ قىلىش ئارقىلىق
خوتۇن ئېلىش ھۆكمىدۇر .ئايەتتە يەنە ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئۇنى قويۇپ
بېرىشكە رۇخسەت قىلىشنىڭ ھۆكمى بار.
﴿مۆمىن ئايالالرنى﴾ بۇ ئايەتتە كۆپچىلىك كۆزدە تۇتۇلىدۇ .چۈنكى ،نىكاھتىكى ھۆكۈمدە
مۆمىن ئايال بىلەن ئەھلى كىتابتىن بولغان ئايال ئارىسىدا پەرق يوق ئىكەنلىكىگە ئۆلىماالر
بىرلىككە كەلگەن .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،ھەسەنبەسرى،
ئەلى ئىبنى ھۈسەين زەينۇلئابىدىن ۋە سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر جامائەت بۇ ئايەت بىلەن تاالقنىڭ
پەقەت نىكاھتىن كېيىن بولىدىغانلىقىغا دەلىل كۆرسەتتى .چۈنكى ،ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر

مۆمىن ئايالالرنى ئالساڭالر ،ئاندىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى قويۇۋەتسەڭالر﴾

يەنى ﷲ بۇ ئايەتتە تاالقنى نىكاھتىن كېيىن بايان قىلدى .شۇڭا بۇ ئايەت نىكاھتىن بۇرۇن
يالتىيىپ قېلىشنىڭ تاالق ھېسابالنمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەگەر بىر ئادەم :مەن ئەمرىمگە ئالىدىغان ھەرقانداق خوتۇن تاالقتۇر دېسە ،ﷲ تائاال﴿ :ئى

مۆمىنلەر! سىلەر مۆمىن ئايالالرنى ئالساڭالر ،ئاندىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى
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قويۇۋەتسەڭالر﴾ دېگەنلىكى ئۈچۈن ،ھېچقانداق تاالق يۈز بەرمەيدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ھەقىقەتەن﴿ :سىلەر مۆمىن ئايالالرنى ئالساڭالر ،ئاندىن ئۇالرغا
يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى قويۇۋەتسەڭالر﴾ دېدى .قارىمامسەن ،بۇ ئايەتتە تاالق نىكاھتىن
كېيىن بايان قىلىندى .بۇ ھەقتە ئەمرى ئىبنى شۇئەيب بوۋىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم ئەۋالدى ئۈچۈن ئۇ ئىگە بواللمىغان نەرسىدە تاالق
بولمايدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
شۇنداقال ئىبنى ماجە ئەلى ۋە مىسۋەرە ئىبنى مەخرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالردىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دىگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :نىكاھتىن ئىلگىرى تاالق بولمايدۇ».
﴿بۇ چاغدا ئۇالر سىلەر ئۈچۈن ئىددەت تۇتماسلىقى كېرەك﴾ بۇ ،ئۆلىماالر ئارىسىدا بىرلىككە
كەلگەن ئىشتۇر .ئايال كىشى ئېرى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن تاالق قىلىنسا ،ئۇنىڭ
ئېرى ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇشى كېرەك ئەمەس .ئۇ كىمنى خالىسا ،دەرھالال بېرىپ ياتلىق بوالاليدۇ.
بۇ ھۆكۈمدىن پەقەت ئېرى قازا قىلىپ كەتكەن ئايال مۇستەسنا ،ئايال قازا قىلىپ كەتكەن ئېرى
بىلەن بىر تۆشەكتە بولمىسىمۇ ،ئۇ ئېرى ئۈچۈن تۆت ئاي  10كۈن ئىددەت تۇتىدۇ .بۇمۇ ھەم
ئۆلىماالر بىردەك بىرلىككە كەلگەن مەسىلىدۇر.
﴿ئۇالرغا ئاز ـ توال نەرسە بېرىڭالر ،ئۇالرنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرىڭالر﴾ بۇ ئايەتتىكى “ئاز
ـ توال نەرسە بېرىڭالر” دېگەن سۆزدىن بەلگىلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىشتىن ئاممىباپراق
مەنە كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ياكى ئەگەر مەھرى تەيىنلەنمىگەن بولسا ،بەلگىلىك مىقداردا خۇسۇسىي
نەرسە بېرىشنى كۆرسىتىدۇ .ﷲ تائاال بەلگىلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىش ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ۋە مەھرى تەيىنلىنىپ بولغاندىن
كېيىن تاالق قىلساڭالر ،تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىڭالر﴾(((.
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غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تەيىنلەنمىگەن مەھرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر
ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماي ياكى مەھرى تەيىنلەنمەي تۇرۇپ ئۇالرنى تاالق قىلساڭالر (يەنى
نىكاھىڭالرغا ئالغان ئايال بىلەن بىر يەردە بولمىغان ياكى مەھرىنى مۇئەييەنلەشتۈرمىگەن شارائىتتا)،
سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .لېكىن ئۇنىڭغا مۆئتە (يەنى بەلگىلىك مىقداردا پۇل ـ مال) بېرىشىڭالر
كېرەك ،ئۇالرغا نەرسە بېرىڭالر ،باي ئۆز ھالىغا يارىشا ،كەمبەغەلمۇ ئۆز ھالىغا يارىشا قائىدە بويىچە
بەرسۇن ،بۇ ياخشى ئادەملەرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيتىدۇر﴾((( ئىمام بۇخارى سەھل
ئىبنى سەئد ۋە ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دىگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم شەراھلىنىڭ قىزى ئۇمەيمەنى ئەمرىگە ئالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا
يېقىنچىلىق قىلىش ئۈچۈن قولىنى سۇنىۋىدى ،ئۇمەيمە گويا بۇنى ياقتۇرمىغاندەك كۆرۈندى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ ئۇسەيدنى ئۇمەيمەگە ئاق پاختىدىن توقۇلغان ئىككى
دانە كىيىمنى كىيگۈزۈپ ،نەرسىلىرىنى تەييارالپ ،يولغا سېلىۋېتىشنى بۇيرۇدى.
((( بەقەرە سۈرىسى  237ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  236ـ ئايەت.

ئەھزاب سۈرىسى

ئەلى ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەگەر يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن قويۇۋېتىلگەن ئايالنىڭ مەھرى تەيىنلەنگەن بولسا،
ئۇنىڭغا تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمى بېرىلىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭ مەھرى تەينىلەنمىگەن بولسا،
ئۇنىڭغا باي ئۆز ھالىغا يارىشا ،كەمبەغەلمۇ ئۆز ھالىغا يارىشا بەلگىلىك مىقداردا پۇل ـ مال بېرىدۇ.
مانا بۇ ،چىرايلىقچە قويۇپ بېرىش دېمەكتۇر.

*******
ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ئى پەيغەمبەر! ساڭا بىز سەن مەھرىلىرىنى بەرگەن ئاياللىرىڭنى ،ﷲ ساڭا غەنىمەت
قىلىپ بەرگەن ،ئەسىر چۈشكەن ئايالالردىن ئۆزەڭ مالىك بولغانالرنى ھاالل قىلدۇق ،ئاتاڭنىڭ
ئەر قېرىندىشى ۋە ھەمشىرە قېرىندىشىنىڭ قىزلىرىنى ،ئاناڭنىڭ ئەر قېرىندىشى ۋە ھەمشىرە
قېرىندىشىنىڭ قىزلىرىنى (ساڭا ھاالل قىلدۇق) .بۇالر سەن بىلەن بىرلىكتە ھىجرەت قىلدى.
ئەگەر بىر مۆمىن خوتۇن ئۆزىنى پەيغەمبەرگە بەخش قىلسا ،پەيغەمبەر ئۇنى (مەھرىسىز) ئېلىشىنى
خالىسا ،بۇنى مۆمىنلەرگە ئەمەس ،يالغۇز ساڭىال (ھاالل قىلدۇق) ،ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە چۆرىلىرى
توغرۇلۇق بىزنىڭ چىقارغان بەلگىلىمىلىرىمىز بىزگە مەلۇمدۇر ،ساڭا ھەرەج بولۇپ قالماسلىقى
ئۈچۈن (سېنى ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە قىلدۇق) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿.﴾50

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھاالل قىلىنغان ئايالالرنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا خىتاب قىلىپ ،مەھرىلىرىنى
بەرگەن ئاياللىرىنى ئۇنىڭغا ھاالل قىلىپ بەرگەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ئۇنىڭ ئاياللىرىنىڭ مەھرى ئون
ئىككى يېرىم ئۇقىيە بولۇپ ،ھەممىسى  500كۈمۈش تەڭگىدىن ئىبارەت ،ئۇنىڭ ئاياللىرىدىن
ئۇممۇھەبىبە ،سەفىيە ۋە جۇۋەيرىييە مۇستەسنادۇر .ئەبۇ سۇفياننىڭ قىزى ئۇممۇ ھەبىبەگە پادىشاھ
نەجاشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامىدا  400تىلال ئالتۇن مەھرى بەردى .ھۇبەييىنىڭ قىزى
سەفىيەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەر ئولجىلىرى ئارىسىدىن تاللىۋالدى .ئاندىن ئۇنى
ئازاد قىلدى ۋە ئۇنى ئازاد قىلىش ھەققىنى ئۇنىڭ مەھرى قىلىپ بەردى .شۇنداقال مۇستەلقىيە
قەبىلىسىدىن ھارىسنىڭ قىزى جۇۋەيرىيەنىڭ ئازاد بولۇشى ئۈچۈن پۈتۈشكەن پۇلىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم جۇۋەيرىيەنىڭ خوجايىنى سابىس ئىبنى قەيس ئىبنى شاماسقا ئۆتەپ بېرىپ ،ئۇنى
ئەمرىگە ئالدى .ﷲ ئۇ ئايالالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن.
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﴿ﷲ ساڭا غەنىمەت قىلىپ بەرگەن ،ئەسىر چۈشكەن ئايالالردىن ئۆزەڭ مالىك بولغانالرنى
ھاالل قىلدۇق﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم! غەنىمەتتىن ساڭا نېسىپ بولغان دېدەكنى

ﷲ ساڭا ھاالل قىلىپ بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەفىيە بىلەن جۇۋەيرىييەگە ئىگە
بولغان ئىدى .ئۇ ھەر ئىككىلىسىنى ئازاد قىلىپ ،ئۆز ئەمرىگە ئالدى .ئۇ بەنى نەزىر قەبىلىسىدىن
سەمئۇننىڭ قىزى رەيھانغا ۋە ئوغلى ئىبراھىمنىڭ ئانىسى مارىيە قىبتىغا ئىگە بولغان ئىدى .ھەر
ئىككىلىسى دېدەكلەردىن ئىدى .ئۇ ئىككىسىدىن ﷲ رازى بولسۇن!

﴿ئاتاڭنىڭ ئەر قېرىندىشى ۋە ھەمشىرە قېرىندىشىنىڭ قىزلىرىنى ،ئاناڭنىڭ ئەر قېرىندىشى
ۋە ھەمشىرە قېرىندىشىنىڭ قىزلىرىنى (ساڭا ھاالل قىلدۇق)﴾ مانا بۇ ،ئوڭچىللىق بىلەن سولچىللىق

ئارىسىدىكى تەڭپۇڭلۇق ۋە نورماللىقتۇر .ناساراالر ئوغۇل بىلەن قىزىنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق
يەتتە ئەۋالدقا يەتسە ،ئۇالرنىڭ بىرى ئاكىسىنىڭ ۋە ھەمىشىرىسىنىڭ قىزىغا ئۆيلىنەتتى .بۇ پاك ۋە
مۇكەممەل شەرىئەت كېلىپ ،ناساراالرنىڭ ھەددىدىن زىيادە شەرتلىرىنى بۇزۇپ تاشالپ ،ئاتىنىڭ
ئەر قېرىندىشى ۋە ھەمشىرە قېرىندىشىنىڭ قىزىنى ئېلىشنى ھاالل قىلدى .شۇنداقال يەھۇدىيالرنىڭ
ئاكا ۋە ھەمشىرىنىڭ قىزىنى ئېلىشتەك ناچار قىلمىشلىرىنى ھارام قىلدى .يەھۇدىيالرنىڭ بۇ
قىلمىشى ئىنتايىن قەبىھ ۋە رەسۋالىقتۇر.

﴿بۇالر سەن بىلەن بىرلىكتە ھىجرەت قىلدى .ئەگەر بىر مۆمىن خوتۇن ئۆزىنى پەيغەمبەرگە
بەخش قىلسا ،پەيغەمبەر ئۇنى (مەھرىسىز) ئېلىشنى خالىسا ،بۇنى مۆمىنلەرگە ئەمەس ،يالغۇز
ساڭىال (ھاالل قىلدۇق)﴾ يەنى :ئى پەيغەمبەر! ئەگەر بۇ مۆمىن ئايال ئۆزىنى ساڭا بەخش قىلسا،

سەن ئۇنى مەھرىسىز ئەمرىڭگە ئېلىشنى خالىساڭ ،بۇ ساڭا ھااللدۇر .بۇ ئايەتتە ئىككى شەرت
ئارقا ـ ئارقىدىن كەلدى.
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ئىمام ئەھمەد سەھل ئىبنى سەئد سائىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بىر خوتۇن كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ھەقىقەتەن ئۆزەمنى
ساڭا بەخش قىلدىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جاۋاب بەرمىگەنلىكتىن ،ئۇ خوتۇن
ئۇزۇن تۇرۇپ قالدى .بىر ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر سېنىڭ ئۇ ئايالغا ھاجىتىڭ
بولمىسا ،ئۇنى ماڭا ئېلىپ بەرگىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭغا مەھرى بەرگىدەك
بىرەر نەرسەڭ بارمۇ؟» دېدى .ئۇ ئادەم :مېنىڭ پەقەت بۇ ئىشتىنىمال بار -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئىشتىنىڭنى ئۇنىڭغا بېرىۋەتسەڭ ،سەن ئىشتانسىز قالمامسەن؟ بىرەر
نەرسە تېپىپ كەلگىن» دېدى .ئۇ :بىرەر نەرسە تاپالمايمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«تۆمۈر ئۈزۈك بولسىمۇ تېپىپ كەلگىن» دېدى .ئۇ ئىزدەپ باقتى ،لېكىن ھېچنەرسە تاپالمىدى.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :قۇرئاندىن بىرەر نەرسە بىلەمسەن؟» دېدى .ئۇ:
ھەئە ،پاالنى ،پاالنى سۈرىلەرنى بىلىمەن -،دەپ بىلىدىغان سۈرىلەرنىڭ ئىسمىنى سانىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ئۇ ئايالنى ساڭا قۇرئاندىن سەن بىلگەنلىرىڭنى ئۇنىڭغا
ئۆگىتىپ قويۇشۇڭنى مەھرى قىلىپ ئېلىپ بەردىم» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم
رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئۆزىنى بەخش قىلغان خوتۇن ھەكىمنىڭ قىزى خەۋلە ئىدى.
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ئىمام بۇخارى ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئۆزلىرىنى بەخش قىلغان ئايالالرغا كۈندەشلىك قىالتتىم ۋە خوتۇن كىشىمۇ ئۆزىنى
بەخش قىالمدۇ؟ -دەيتتىم .ﷲ تائاال﴿ :ئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرسەڭ،

خالىغىنىڭ بىلەن (نۆۋىتىدىن باشقا ۋاقىتتا) بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ( ،ۋاقىتلىق) ئايرىلىپ
تۇرغان ئاياللىرىڭدىن بىرى بىلەن ھەمتۆشەك بولماقچى بولساڭ ،ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر﴾

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغان چاغدا :پەرۋەردىگارنىڭ پەقەت سېنىڭ خاھىشىڭ بويىچىال ھۆكۈم
قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمەن -،دېدىم.

ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمرىدە ئۆزىنى ئۇنىڭغا بەخش قىلغان بىرمۇ خوتۇن يوق ئىدى .بۇنى ئىبنى
جەرىرمۇ يۇنۇس ئىبنى بۇكەيردىن رىۋايەت قىلغان .يەنى گەرچە ئۆزىنى بەخش قىلغان خۇتۇننى
ئەمرىگە ئېلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھاالل ۋە ئۇنىڭغىال خاس قىلىنغان بولسىمۇ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى بەخش قىلغان بىرمۇ خوتۇننى قوبۇل قىلمىدى .چۈنكى ،ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ خالىشىغا باغلىق ئىشتۇر .خۇددى ﷲ تائاال« :پەيغەمبەر ئۇنى مەھرىسىز
ئېلىشنى خالىسا» دېگەندەك.
﴿بۇنى مۆمىنلەرگە ئەمەس ،يالغۇز ساڭىال (ھاالل قىلدۇق)﴾ ئىكرىمە بۇ ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۆزىنى بەخش قىلغۇچى خوتۇن سەندىن باشقا ئادەمگە ھاالل بولمايدۇ.
ئەگەر بىرەر خوتۇن بىرەر ئەرگە ئۆزىنى بەخش ئەتسە ،ئۇ ئەر ئۇ خوتۇنغا بىرەر نەرسىنى مەھرى
قىلىپ بەرمىگىچە ،ئۇ خوتۇن ئۇ ئەرگە ھاالل بولمايدۇ .مۇجاھىد ،شەئبىي ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق
دېدى .يەنى ئەگەر بىر خوتۇن بىر ئەرگە ئۆزىنى تاپشۇرسا ،ئۇ ئەر قاچان ئۇ خوتۇن بىلەن بىر
تۆشەكتە بولسا ،ئەرنىڭ ئۈستىگە ئۇ خوتۇنغا مەھرى مىسلى((( بېرىش ۋاجىب بولىدۇ .ۋاشقنىڭ
قىزى بەرۋەئە ئۆزىنى بىر ئەرگە بەخش قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ ئېرى بىلەن بىر تۆشەكتە بولۇشتىن
بۇرۇن (ئۇنىڭ ئېرى) ۋاپات بولۇپ كەتكەن چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مەھرى مىسلى
بىلەن ھۆكۈم قىلغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ئادەمگە ئۆزىنى بەخش قىلغان
ئايالغا ،ئۇ ئايال ئېرى بىلەن بىر تۆشەكتە بولۇشتىن بۇرۇن ئېرى ئۆلۈپ كەتسە ياكى ئېرى بىلەن
بىر تۆشەكتە بولسا ،مەھرى مۇقىملىشىدۇ ۋە مەھرى مىسلىنىڭ بېرىلىشىدە بۇالرنىڭ ھۆكمى
ئوخشاشتۇر .ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى بەخش قىلغان خوتۇن بىلەن بىر تۆشەكتە
بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭغا مەھرىدىن ھېچ نەرسە ۋاجىب بولمايدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭغا مەھرىسىز،
ۋەلىسىز ۋە گۇۋاھچىسىز خوتۇن ئېلىشقا رۇخسەت قىلىنغان ،جەھشنىڭ قىزى زەينەپ رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىڭ قىسسىسىدىمۇ شۇنداق بولدى .شۇڭا قەتادە ﷲ نىڭ﴿ :بۇنى مۆمىنلەرگە ئەمەس،
يالغۇز ساڭىال (ھاالل قىلدۇق)﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىرەر خوتۇننىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن باشقا ئەرگە ئۆزىنى ۋەلىسىز ۋە مەھرىسىز بەخش قىلىشىغا بولمايدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە چۆرىلىرى توغرۇلۇق بىزنىڭ چىقارغان بەلگىلىمىلىرىمىز بىزگە
مەلۇمدۇر﴾ ئۇبەي ئىبنى كەئب ،مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر بۇ ئايەت
((( شۇ ئايال بىلەن ھەر جەھەتتە تەڭتۇش ئايالغا قانچىلىك مەھرى بېرىلىدىغان بولسا ،بۇ ئايالغىمۇ شۇنچىلىك مەھرى
بېرىلىدىغانلىقىنىكۆرسىتىدۇ.
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ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالرنىڭ تۆت ھۆر خوتۇن بىلەن چەكلىنىشى توغرۇلۇق بىزنىڭ
چىقارغان بەلگىلىمىلىرىمىز بىزگە مەلۇمدۇر .ئۇالرنىڭ خالىغىنىچە چۆرىلەرگە ئىگە بولۇش ،ئۇالرغا
ۋەلى ،مەھرى ۋە گۇۋاھچىنىڭ شەرت قىلىنىشى توغرۇلۇق چىقارغان بەلگىلىمىلىرىمىزنىمۇ بىز
بىلىمىز .بۇ ھۆكۈملەرنىڭ ھەممىسى ئۈممەتكە قارىتىلغاندۇر .لېكىن ،ۋەلىسىز ،مەھرىسىز ۋە
گۇۋاھچىسىز خوتۇن ئېلىشنى ساڭىال رۇخسەت قىلدۇق .ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى ساڭا ۋاجىپ
قىلمىدۇق .بۇنداق قىلىشىمىز ﴿ساڭا ھەرەج بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن (سېنى ئاالھىدىلىكلەرگە
ئىگە قىلدۇق) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹ
ئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن (نۆۋىتىدىن
باشقا ۋاقىتتا) بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ( ،ۋاقىتلىق) ئايرىلىپ تۇرغان ئاياللىرىڭدىن بىرى
بىلەن ھەمتۆشەك بولماقچى بولساڭ ،ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر( ،مانا) بۇ ئۇالرنىڭ خۇشال
بولۇشىغا ،قايغۇرماسلىقىغا ،بەرگەنلىرىڭگە ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ رازى بولۇشىغا ئەڭ يېقىندۇر،
ﷲ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى جازاالشقا
ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴿.﴾51

ئۆزىنى بەخش قىلغان خوتۇننى قوبۇل قىلىش ياكى ئۇنى رەت قىلىشنىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىختىيارلىقىدا ئىكەنلىكى
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ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئۆزلىرىنى بەخش قىلغان خوتۇنالرغا كۈندەشلىك قىالتتىم ۋە :خوتۇن كىشى
ئۆزىنى مەھرىسىز خوتۇنلۇققا تەڭلەشتىن نۇمۇس قىلمامدۇ؟ -دەيتتىم .ئاندىن غالىب ۋە بۈيۈك
ﷲ ﴿ئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن (نۆۋىتىدىن
باشقا ۋاقىتتا) بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن مەن:
پەرۋەردىگارنىڭ ساڭا سېنىڭ خاھىشىڭ بويىچە ھۆكۈم قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمەن-،
دېدىم.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىنىڭمۇ رىۋايەت قىلغانلىقى يۇقىرىدا بايان قىلىندى .بۇ ھەدىس
يۇقىرىدىكى ئايەتتىن مۇنداق مەنە كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر :ئۆزلىرىنى ساڭا بەخش قىلغان
ئايالالردىن خالىغىنىڭنى ئارقىغا سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ .يەنى
ئۇالردىن خالىغىنىڭنى قوبۇل قىلساڭ ،خالىغىنىڭنى رەت قىلساڭ بولىۋېرىدۇ .سەن رەت قىلغان
خوتۇندا يەنە سېنىڭ ئىختىيارىڭ بار ،ئۇنى رەت قىلغاندىن كېيىن ،ئەگەر خالىساڭ ،ئۇنى قايتۇرۇپ
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كېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ .شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ۋاقىتلىق) ئايرىلىپ
تۇرغان ئاياللىرىڭدىن بىرى بىلەن ھەمتۆشەك بولماقچى بولساڭ ،ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر﴾.

باشقا تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ :بەلكى ﷲ نىڭ تۆۋەندىكى سۆزىدىن كۆزدە

تۇتۇلغان مەنە بۇدۇر﴿ :ئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن
(نۆۋىتىدىن باشقا ۋاقىتتا) بىر يەردە بولساڭ بولىۋېرىدۇ﴾ يەنى ئاياللىرىڭدىن ئۇالرنىڭ نۆۋىتىنى

ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ،خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا
سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن بىر تۆشەكتە بولۇپ ،خالىغىنىڭ بىلەن بىر تۆشەكتە بولماي تاشالپ
قويساڭ ،ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر.
ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ،ئەبۇ رىزى ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى
ئەسلەم ۋە باشقىالرنىڭمۇ مۇشۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنىڭ نۆۋىتىنى تەقسىم قىالتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،شافىئى مەزھىبىدىن ۋە
باشقىالردىن بىر جامائە فىقھىشۇناسالر :ئايالالر ئارىسىدىكى نۆۋەتنى تەقسىم قىلىش پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ۋاجىب ئەمەس ئىدى دېگەن يەكۈننى چىقاردى ۋە بۇ ئايەت كەرىمنى دەلىل ـ
ئىسپات قىلىپ كۆرسەتتى.

ئىمام بۇخارى ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ
نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرسەڭ ،خالىغىنىڭ بىلەن (نۆۋىتىدىن باشقا ۋاقىتتا) بىر يەردە بولساڭ
بولىۋېرىدۇ( ،ۋاقىتلىق) ئايرىلىپ تۇرغان ئاياللىرىڭدىن بىرى بىلەن ھەمتۆشەك بولماقچى بولساڭ،
ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر﴾ دېگەن بۇ ئايەت نازىل بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر

كۈنى بىر خوتۇنىدىن ئۇنىڭ نۆۋىتىنى ئارقىغا سۈرۈش ئۈچۈن ئىزنى سورىغان ئىدى .مەن ئۇ
خوتۇنغا :نېمە دېدىڭىز؟ -دېدىم .ئۇ خوتۇن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر ئىختىيارلىق
مېنىڭدە بولسا ،سېنى ھېچ ئادەمگە ئۆتۈنۈپ بېرىشنى خالىمايمەن دېدىم -،دېدى .ئائىشەدىن
رىۋايەت قىلىنغان بۇ ھەدىس يۇقىرىدىكى ئايەتتىن (ئايالالر ئارىسىدا) نۆۋەت تەقسىماتىنىڭ ۋاجىب
ئەمەسلىكىنىڭ كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ئائىشەنىڭ دەسلەپكى ھەدىسى بولسا ،بۇ
ئايەتنىڭ ئۆزلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەخش قىلغان ئايالالر ھەققىدە نازىل بولغانلىقىنى
كۆرسىتىدۇ .شۇڭالشقا ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەت ئۆزلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنى بەخش
قىلغان ئايالالرنى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمرىدىكى ئايالالرنى ئومۇمەن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئايالالرنىڭ ئارىسىدا ئەگەر خالىسا نۆۋەت تەقسىم قىلىش ،خالىمىسا تەقسىم قىلماسلىق پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئىختىيارىدۇر -،دەپ كۆرسەتتى .ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ كۆز قارشى ياخشى ۋە
كۈچلۈك قاراشتۇر ،بۇ قاراشتا يۇقىرىقى ھەدىسلەرنىڭ مەزمۇنىمۇ بىرلىشىدۇ.

﴿(مانا) بۇ ئۇالرنىڭ خۇشال بولۇشىغا ،قايغۇرماسلىقىغا ،بەرگەنلىرىڭگە ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنىڭ رازى بولۇشىغا ئەڭ يېقىندۇر﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر نۆۋەت تەقسىماتىدا ﷲ نىڭ

گۇناھىڭنى كەچۈرۋەتكەنلىكىنى ،سېنىڭ خالىساڭ نۆۋەت تەقسىم قىلىپ ،خالىمىساڭ تەقسىم
قىلمايدىغانلىقىڭنى ،ئۇنىڭ قايسىسىنى قىلساڭ ،ساڭا ھېچ گۇناھ بولمايدىغانلىقىنى ،ئاندىن
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،سېنىڭ ۋاجىب بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ،ئۆز ئىختىيارىڭ بىلەن ئۇالر
ئارىسىدا نۆۋەت بەلگىلەپ بەرگەنلىكىڭنى بىلسە ،بۇ قىلغانلىرىڭ بىلەن ئۇالر خۇشال بولىدۇ،
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بۇنىڭدا سېنى ياخشى قىلدى دەپ بىلىدۇ .ئۇالرغا نۆۋەت بەلگىلەپ بېرىشىڭدىن ئۇالر ئارىسىدا
باراۋەر بولۇشۇڭ ،ئۇالرغا ئىنساپ قىلىشىڭ ،ئۇالر ئىچىدە ئادالەتلىك بولۇشۇڭدىن ئىبارەت ئۇالرغا
قىلغان ياخشىلىقىڭنى بىلىپ يېتىدۇ.
﴿ﷲ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئەرلەرنىڭ ئايالالرنىڭ بەزىسىنى قويۇپ،
بەزىسىگە مايىل بولۇپ كېتىشىنى ،بۇ مايىللىقتىن ساقالنغىلى بولمايدىغانلىقىنى ﷲ بىلىپ
تۇرىدۇ .ئىمام ئەھمەد ئائىشەنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنىڭ ئارىسىدا نۆۋەت تەقسىم قىالتتى ۋە ئادىل بوالتتى .ئاندىن مۇنداق
دەيتتى« :ئى ﷲ! بۇ مېنىڭ مەن ئىگە بولغان نەرسىدە قىلغانلىرىم ،سەن ئىگە بولغان ،مەن
ئىگە بواللمىغان نەرسىدە ماڭا ماالمەت قىلمىغىن» بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسەئى
ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان .ئەبۇ داۋۇد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :سەن
ئىگە بولغان ،مەن ئىگە بواللمىغان نەرسىدە ماڭا ماالمەت قىلمىغىن» دېگەن سۆزىدىن كېيىن:
«كۆڭلۈمنىڭ مايىللىقى ئۈچۈن ماڭا ماالمەت قىلمىغىن» دېگەن سۆزنى زىيادە رىۋايەت قىلدى.
شۇڭا ﷲ تائاال﴿ :ﷲ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتكە ئۇالپال مۇنداق دېدى:
﴿ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى دىلالردىكى ھەممە سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴿ ،ھەلىمدۇر (يەنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾ يەنى بەندىلەرگە كۆيۈنىدۇ ،گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ.

*******
ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ
(ئى پەيغەمبەر! ئىلكىڭدىكى ئاياللىرىڭدىن باشقا) يەنە خوتۇن ئالساڭ ،ساڭا ھاالل
بولمايدۇ ،باشقا ئايالالرنىڭ جامالى سېنى ئەجەبلەندۈرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنى يەڭگۈشلەش
(ساڭا ھاالل بولمايدۇ) .پەقەت سېنىڭ ئىلكىڭدىكى چۆرىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ﷲ ھەممە
نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾52
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
ئىختىيار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا مۇكاپات بېرىلگەنلىكى
ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىبنى زەيدە ،ئىبنى جەرىر ۋە باشقىالردىن
ئىبارەت بىر قانچە ئۆلىما مۇنداق دېدى :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنى مۇكاپاتالش
ئۈچۈن ،يەنى يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئېيتىلغاندەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئىختىيارىغا
قويغاندا ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە ئاخىرەت يۈرتىنى ئىختىيار قىلىشىدىن
ئىبارەت ياخشى ئىشلىرىدىن رازى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن نازىل بولغان .ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئىختىيار قىلىۋىدى ،ئۇالرنىڭ مۇكاپاتى ئۈچۈن ،ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
ئۇالر بىلەنال چەكلىدى .ئۇالردىن باشقا خوتۇن ئېلىشنى ياكى باشقا ئايالالرنىڭ جامالى ئۇنى

ئەھزاب سۈرىسى

ئەجەبلەندۈرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنى يەڭگۈشلەشنى ئۇنىڭغا ھارام قىلدى .چۆرىلەر ۋە دېدەكلەر
بولسا ،بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلسا ياكى ئۇالرنى ئالماشتۇرسا ،ئۇنىڭغا
گۇناھ بولمايدۇ .ئاندىن كېيىن ﷲ تائاال ئۇنىڭغا باشقا خوتۇن ئالسا ،گۇناھ بولمايدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈپ ،بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇردى ۋە ئۇنىڭغا باشقا خوتۇن ئېلىشقا رۇخسەت
قىلدى .لېكىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆز ئاياللىرىغا قىلغان ياخشىلىقى بولۇپ قېلىشى ئۈچۈن،
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ باشقا خوتۇن ئالمىدى.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قازا قىلىشتىن بۇرۇن ﷲ تائاال ئۇنىڭغا باشقا ئايالالرنى ئېلىشنى ھاالل قىلدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
باشقا تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دېدى(﴿ :ئى پەيغەمبەر! ئىلكىڭدىكى ئاياللىرىڭدىن باشقا)
يەنە خوتۇن ئالساڭ ،ساڭا ھاالل بولمايدۇ﴾ دېگەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،سەن مەھرىلىرىنى بېرىپ

ئالغان ئاياللىرىڭ ،سېنىڭ ئىلكىڭدىكى چۆرىلەر ،ئاتاڭنىڭ ئەر قېرىندىشى ۋە ھەمشىرىسىنىڭ،
ئاناڭنىڭ ئەر ۋە ھەمشىرە قېرىندىشىنىڭ قىزلىرى ۋە ئۆزىنى بەخش قىلغان ئايال قاتارلىق بىز
ساڭا ھاالل قىلىپ سۈپەتلەپ بەرگەن ئايالالردىن باشقا ئايالالرنى ئالساڭ ،ساڭا ھاالل بولمايدۇ
دېگەنلىك بولىدۇ .بۇ ئۇبەي ئىبنى كەئب ،مۇجاھىد ۋە باشقىالردىن رىۋايەت قىلىنغان.

ئىمام تىرمىزى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى پەيغەمبەر! ئىلكىڭدىكى ئاياللىرىڭدىن باشقا) يەنە خوتۇن ئالساڭ ،ساڭا
ھاالل بولمايدۇ ،باشقا ئايالالرنىڭ جامالى سېنى ئەجەبلەندۈرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنى يەڭگۈشلەش
(ساڭا ھاالل بولمايدۇ) .پەقەت سېنىڭ ئىلكىڭدىكى چۆرىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ دېگەن ئايىتى

بىلەن ھىجرەت قىلغان مۆمىن ئايالالردىن باشقا ھەر خىل ئىرقتىكى ئايالالرنى خوتۇنلۇققا ئېلىشتىن
توسۇلدى .ﷲ مۆمىن قىزالرنى ۋە ئۆزىنى پەيغەمبەرگە بەخش قىلغان مۆمىن خوتۇننى ئۇنىڭغا
ھاالل قىلدى .ئىسالم دىنىدىن باشقا ھەر قانداق دىندىكى ئايالنى ئېلىشنى ھارام قىلدى .ئاندىن
ﷲ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ئىماندىن يېنىۋالىدىكەن (ياكى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئىنكار
قىلىدىكەن) ،ئۇنىڭ ئەمىلى (نىڭ ساۋابى) يوققا چىقىرىلىدۇ﴾(((.
ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەت تىلغا ئېلىنغان تۈردىكى ئايالالرنى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەمرىدىكى ئايالالرنى ئومۇمەن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ -،دەپ كۆرسەتتى .شۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئەمرىدىكى
ئايالالر توققۇز ئىدى .ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ قارىشى كۈچلۈك قاراشتۇر .سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ بۇ
ئايەت ئۈستىدە نۇرغۇن قاراشلىرى بولغان بولۇشى مۇمكىن.

﴿باشقا ئايالالرنىڭ جامالى سېنى ئەجەبلەندۈرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنى يەڭگۈشلەش (ساڭا
ھاالل بولمايدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئەگەر ئاياللىرىدىن بىرىنى

قويۇپ بەرگەن تەقدىردىمۇ ،بار بولغان ئاياللىرىنىڭ ئۈستىگە زىيادە خوتۇن ئېلىشتىن ،ئۇ
خوتۇننى باشقا بىر خوتۇن بىلەن ئالماشتۇرۇشتىن توستى .پەقەت ئىلكىدىكى چۆرىلەرال بۇنىڭدىن
مۇستەسنا.
((( مائىدە سۈرىسى  -5ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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*******
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ
ئى مۆمىنلەر! پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرمەڭالر ،پەقەت تاماققا چاقىرىلغان ۋاقتىڭالردىال
كىرىڭالر( ،باشقا ۋاقىتتا رۇخسەت بىلەن كىرگەندە) تاماقنىڭ پىشىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرماڭالر،
لېكىن چاقىرىلغاندىال كىرىڭالر يۇ ،تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن تارقاپ كېتىڭالر ،تاماقتىن
كېيىن) پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرماڭالر ،بۇ (يەنى تاماقتىن كېيىن پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرۇش)
پەيغەمبەرنى رەنجىتىدۇ ،پەيغەمبەر (بۇنى ئېيتىشقا) سىلەردىن خىجىل بولىدۇ ،ﷲ ھەق (نى
ئېيتىش) تىن خىجىل بولمايدۇ ،سىلەر پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ (ئالماقچى)
بولساڭالر ،پەردە ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر ،مۇنداق قىلىش سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ ،ئۇالرنىڭ
دىللىرىنىمۇ ئەڭ پاك تۇتىدۇ ،سىلەرنىڭ رەسۇلۇلالھنى رەنجىتىپ قويۇشۇڭالر دۇرۇس ئەمەس،
رەسۇلۇلالھتىن كېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالرمۇ مەڭگۈ دۇرۇس ئەمەس ،بۇنداق قىلىش
(يەنى رەسۇلۇلالھنى رەنجىتىش ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىش) ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا
چوڭ گۇناھتۇر﴿ .﴾53بىرەر نەرسىنى ئاشكارىلىساڭالرمۇ ،يا (دىلىڭالردا) يوشۇرساڭالرمۇ (ﷲ
ھامان بىلىدۇ) ،چۈنكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾54

پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىشنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرى ۋە ھىجابلىنىشنىڭ
بۇيرۇلۇشى
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بۇ ئايەت ھىجاب (يەنى ئۆزىنى پەردىلەش) ئايىتى دەپ ئاتىلىدۇ .ئۇنىڭدا ھۆكۈملەر ۋە
شەرىئەتنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرى بار .بۇ ئايەت ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىلغان
سۆزىگە مۇۋاپىقلىشىپ چۈشكەن ئايەتلەرنىڭ بىرىدۇر .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۆمەر ئىبنى
خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىمغا ئۈچ ئىشتا
مۇۋاپىقلىشىپ قالدىم :بىرىنچىسى ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ
قىلغان بولساڭكەن -،دېدىم .ئاندىن ﷲ تائاال(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ
قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئىككىنچىسى ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئاياللىرىڭنىڭ يېنىغا ھەقىقەتەن ياخشى
((( بەقەرە سۈرىسى -125ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

ئادەممۇ ،يامان ئادەممۇ كىرىدىكەن ،ئۇالرنى ھىجابالندۇرساڭ -،دېدىم .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ
ھىجاب ئايىتىنى نازىل قىلدى .ئۈچىنچىسى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ئۇنىڭغا
كۈندەشلىك قىلىشقا بىرلىشىۋالغان چاغدا ،مەن ئۇالرغا﴿ :ئەگەر ئۇ سىلەرنى قويۇۋەتسە،
پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا ،سىلەردىن ياخشى چوكانالرنى ۋە قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى
مۇمكىن﴾((( دېدىم ،ئاندىن بۇ سۆزۈمگە ئوخشاش ئايەت نازىل بولدى .ئىمام مۇسلىمنىڭ يەنە بىر
رىۋايىتىدە بەدرى جېڭى ئەسىرلىرى ھەققىدە ئۆمەرنىڭ پىكىرىگە مۇۋاپىق ئايەت نازىل بولغانلىقى
تىلغا ئېلىنغان ،بۇ ئۆمەرنىڭ پىكرىگە مۇۋاپىقلىشىپ ئايەت نازىل بولغان تۆتىنچى ئىشتۇر.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى
خەتتاب :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سېنىڭ يېنىڭغا ياخشى ئادەممۇ ،يامان ئادەممۇ كىرىدۇ،
مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنى (يەنى ئاياللىرىڭنى) ھىجابلىنىشقا بۇيرۇغان بولساڭ -،دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ﷲ ھىجاب ئايىتىنى نازىل قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جەھشنىڭ قىزى زەينەبكە ئۆيلەنگەن چاغدا ،ئادەملەرنى تاماققا
چاقىردى .تاماقتىن كېيىن ،ئۇالر گەپكە چۈشۈپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئورنىدىن تۇرۇشقا
تەمشىلىۋېدى ،ئۇالر ئولتۇرىۋەردى .بۇنى كۆرگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئورنىدىن تۇردى .ئۇ
ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن ،ئادەملەرمۇ ئورنىدىن تۇرۇشۇپ كېتىپ قېلىشتى .لېكىن ،ئۇالردىن
ئۈچ نەپەر ئادەم مىدىرلىماي ئولتۇرىۋەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىرتنى ئايلىنىپ ئاندىن
ئۆيگە كەلسە ،ئۇالر يەنە ئولتۇرغانىكەن .بىر مەھەلدىن كېيىن ،ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كېتىپ
قېلىشتى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئادەملەرنىڭ كەتكەنلىكىنى خەۋەر
قىلدىم .ئۇ كېلىپ ،ئۆيىگە كىرىپ كەتتى .مەنمۇ ئۆيگە كىرىش ئۈچۈن بىللە باردىم .ئۇ كىرىپ
بولۇپال مېنىڭ كىرىشىمنى توسۇپ ،پەردىنى چۈشۈرىۋەتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرمەڭالر ،پەقەت تاماققا چاقىرىلغان ۋاقتىڭالردىال
كىرىڭالر( ،باشقا ۋاقىتتا رۇخسەت بىلەن كىرگەندە) تاماقنىڭ پىشىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرماڭالر،
لېكىن چاقىرىلغاندىال كىرىڭالر يۇ ،تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن تارقاپ كېتىڭالر﴾ بۇ ھەدىسنى

ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم جەھشنىڭ قىزى زەينەبكە ئۆيلەنگەندە ،نان بىلەن گۆش زىياپىتى بەردى .مەن
تاماققا ئادەم چاقىرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلدىم .بىر توپ ئادەم كېلىپ ،تاماقنى يەپ بولۇپ چىقىپ
كەتكەندىن كېيىن ،يەنە بىر توپ ئادەم كېلىپ تاماق يەپ بولۇپ چىقىپ كېتىشتى .مەن ئاخىرى
چاقىرىدىغان بىرمۇ ئادەم تاپالماي قالدىم .ئاندىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! چاقىرىدىغان
ھېچكىم قالمىدى -،دېدىم .ئۇ« :ئېشىپ قالغان تامىقىڭالرنى داستىخاندىن ئېلىۋېتىڭالر»
دېدى .ئۆيدە ئۈچ نەپەر ئادەم پاراڭ قىلىشىپ قالدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقىپ،
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ھۇجرىسىغا باردى ۋە« :ئى پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر! ئەساالمۇ
ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھۇ» دەپ ساالم قىلدى .ئائىشە :ۋەئەلەيكەسساالم ۋە
((( تەھرىم سۈرىسى  -5ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رەھمەتۇلالھى ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! يېڭى ئايالىڭ قانداقراقكەن؟ ﷲ ساڭا بەرىكەت ئاتا
قىلسۇن! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەممە ئاياللىرىنىڭ ھۇجرىلىرىنى ئايلىنىپ ،ئۇالرغا
ئائىشەگە ساالم بەرگەندەك ساالم بەردى .ئۇالرمۇ ئائىشە ئېيتقاندەك سۆزلەرنى قىلدى .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىپ كەلسە ،ئۈچ ئادەم تېخىچە ئۆيدە سۆزلىشىپ ئولتۇرۇپتۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قاتتىق ھايالىق ئىدى .ئۇ ئائىشەنىڭ ھۇجرىسى تەرەپكە چىقىپ كەتتى .ئادەملەرنىڭ
چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئۇنىڭغا مەن خەۋەر قىلدىممۇ ياكى باشقا بىرى خەۋەر قىلدىمۇ ،بۇ تازا
ئېسىمدە قالماپتۇ .ئۇ يېنىپ كېلىپ ،بىر پۇتىنى ئىشىكنىڭ بۇسۇغىسىدىن ئۆيىنىڭ ئىچىگە
ئالدى ،يەنە بىر پۇتى سىرتتا تۇرۇپال پەردىنى ئارىلىقىمىزغا چۈشۈرۈۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ھىجاپ
ئايىتى نازىل بولدى .بۇ ھەدىسنى نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرمەڭالر﴾ ﷲ مۆمىنلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆيلىرىگە رۇخسەتسىز كىرىشىنى چەكلىدى .ئۇالر بۇنىڭدىن چەكلىنىشتىن ئىلگىرى ،جاھىلىيەت
دەۋرىدە ۋە ئىسالم دەۋرىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە رۇخسەتسىز كىرەتتى.
ﷲ بۇ ئۈممەت ئۈچۈن ياخشىلىقنى ئىرادە قىلدى ـ دە ،ئۇالرنى باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە رۇخسەتسىز
كىرمەسلىككە ئەمىر قىلدى .ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئۈممەتكە قىلغان ياخشىلىقىدۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
«نامەھرەم ئايالالرنىڭ يېنىغا كىرىشتىن قەتئى ساقلىنىڭالر».
ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىشكە بولىدىغان ئەھۋالالرنى بايان قىلىپ

مۇنداق دېدى﴿ :پەقەت تاماققا چاقىرىلغان ۋاقتىڭالردىال كىرىڭالر( ،باشقا ۋاقىتتا رۇخسەت
بىلەن كىرگەندە) تاماقنىڭ پىشىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرماڭالر﴾ مۇجاھىد ،قەتادە ۋە باشقىالر :بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ،تاماقنىڭ پىشىدىغان ۋە تەييار بولىدىغان ۋاقتىنى كۈتۈپ تۇرۇپ (پىشىدىغان
ۋاقتى يېقىنالشقاندا) ،لۆممىدە كىرىدىغان مۇنداق سەت ئىشنى قىلماڭالر .بۇ ھەقىقەتەن يامان
كۆرىلىدىغان ۋە ئەيىپلىنىدىغان ئىشتۇر .مانا بۇ ،مېھماننىڭ ئارقىغا كىرىۋېلىشنىڭ ھاراملىقىغا
دەلىلدۇر .ئەرەبلەر ئۇنى “چاقىرىلمىغان مېھمان” دەپ ئاتايدۇ .خەتىيب باغدادى بۇ ھەقتە
مېھمانالرغا ئەگىشىپ چاقىرىلمىغان يەرگە بارىدىغان ئادەملەرنى سۆكۈپ بىر كىتاب يازغان بولۇپ،
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن نۇرغۇن نەرسىلەرنى تىلغا ئالغان.
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﴿لېكىن چاقىرىلغاندىال كىرىڭالر يۇ ،تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن تارقاپ كېتىڭالر﴾ ئىمام
مۇسلىم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر قېرىندىشىنى چاقىرىسا ،توي بولسۇن ياكى باشقا
زىياپەت بولسۇن ،ئۇ چاقىرىلغان يەرگە بېرىشى الزىم».
﴿(تاماقتىن كېيىن) پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرماڭالر﴾ يەنى ئۆزلىرىنى ئۇنتۇپ ،ئۇزۇن پاراڭغا
چۈشۈپ كەتكەن ئەنە شۇ ئۈچ نەپەر ئادەملەردىن سادىر بولغاندەك ئىشنى قىلماڭالر .ئۇالرنىڭ
ئۇزاق ئولتۇرۇشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى رەنجىتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (يەنى تاماقتىن كېيىن پاراڭ سېلىشىپ
ئولتۇرۇش) پەيغەمبەرنى رەنجىتىدۇ ،پەيغەمبەر (بۇنى ئېيتىشقا) سىلەردىن خىجىل بولىدۇ﴾ بەزى

تەپسىرشۇناسالرنىڭ ئېيتىشىچە ،بۇ ئايەتتىن مۇنداق مەنە كۆزدە تۇتۇلىدۇ :سىلەرنىڭ پەيغەمبەرنىڭ

ئەھزاب سۈرىسى

ئۆيىگە رۇخسەتسىز كىرىشىڭالر ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا ئېغىر كېلىدۇ ۋە ئۇنى رەنجىتىدۇ .لېكىن ،ئۇ
ئىنتايىن ھايالىق بولغانلىقى ئۈچۈن ،سىلەرنى رۇخسەتسىز كىرىشتىن توسۇشنى ياقتۇرمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۇنىڭدىن توسۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئايەت نازىل
قىلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەق (نى ئېيتىش) تىن خىجىل بولمايدۇ﴾ يەنى
شۇڭا ﷲ سىلەرنى رۇخسەتسىز كىرىشتىن توستى ۋە چەكلىدى.
﴿سىلەر پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ (ئالماقچى) بولساڭالر ،پەردە ئارقىسىدىن
سوراپ ئېلىڭالر﴾ يەنى سىلەرنى پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىنىڭ يېنىغا كىرىشتىن توسقىنىمدەك،

سىلەرنى ئۇالرغا قاراشتىنمۇ تامامەن توسىمەن .ئەگەر سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ ئۇالردىن سوراپ
ئالىدىغان بىرەر نەرسىسى بولسا ،ئۇالرغا قارىماستىن ،ئالماقچى بولغان نەرسىنى پەقەت پەردە
ئارقىسىدا تۇرۇپ سوراپ ئالسۇن.

پەيغەمبەرنى رەنجىتىپ قويۇشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئەمرىگە ئېلىشىنىڭ ھاراملىقى
﴿سىلەرنىڭ رەسۇلۇلالھنى رەنجىتىپ قويۇشۇڭالر دۇرۇس ئەمەس ،رەسۇلۇلالھتىن كېيىن
ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالرمۇ مەڭگۈ دۇرۇس ئەمەس ،بۇنداق قىلىش (يەنى رەسۇلۇلالھنى
رەنجىتىش ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىش) ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا چوڭ گۇناھتۇر﴾ ئىبنى

ئەبۇ ھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرىدىن بىرسىنى ئېلىشنى نىيەت قىلغان بىر ئادەم
ھەققىدە نازىل بولدى .بىر ئادەم سۇفياندىن :ئۇ ئېلىشنى نىيەت قىلغان ئايال ئائىشەمىدى؟-
دەپ سورىدى .سۇفيان :ئۇالر ئۇ ئادەمنىڭ ئائىشەنى ئېلىشنى نىيەت قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى-،
دېدى .مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەممۇ ئىبنى ئابباسنىڭ
سۆزىگە ئوخشاش دېدى .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن بىرىنى
ئېلىشنى نىيەت قىلغان ئادەم تەلھە ئىبنى ئۇبەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىدى .نەتىجىدە ،ﷲ ئۇنىڭ
ھاراملىقىنى ئاگاھالندۇرۇپ ئايەت نازىل قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات
بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ تۇل قالغان ئاياللىرىنى باشقىالرنىڭ ئېلىشىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە
ئۆلىماالر بىردەك بىرلىككە كەلدى .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى خوتۇنلىرىدۇر
ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىدۇر .بۇ ھەقتە يۇقىرىدا توختالدۇق.

بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ ﷲ﴿ :بۇنداق قىلىش (يەنى رەسۇلۇلالھنى رەنجىتىش ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى
ئېلىش) ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدا چوڭ گۇناھتۇر﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن ﷲ نىڭ

پەيغەمبىرىنى رەنجىتىشنى ۋە ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشنى چوڭ گۇناھ قىلىپ بېكىتتى .ئۇ گۇناھنى
قىلغۇچىغا قاتتىق ئازابنى ۋەدە قىلدى ۋە ئۇنداق قىلىشتىن قورقۇتتى.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بىرەر نەرسىنى ئاشكارىلىساڭالرمۇ ،يا (دىلىڭالردا)
يوشۇرساڭالرمۇ (ﷲ ھامان بىلىدۇ) ،چۈنكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾

يەنى دىلىڭالر نېمىنى يوشۇرمىسۇن ،قەلبىڭالر نېمىنى مەخپىي تۇتمىسۇن ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇنى
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بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .چۈنكى ،ﷲ غا ھېچنەرسە مەخپىي قالمايدۇ﴿ :ﷲ كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى
ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ
ئۇالرغا (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا) ئاتىلىرى بىلەن ،ئوغۇللىرى بىلەن،
قېرىنداشلىرى بىلەن ،قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن ،ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن،
مۆمىن ئايالالر بىلەن ،قۇل ،چۆرىلىرى بىلەن كۆرۈشۈش ھېچ گۇناھ ئەمەس( ،ئى پەيغەمبەرنىڭ
ئاياللىرى!) ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾55

خوتۇن كىشى پەردىلەنمىسىمۇ بولىدىغان ئۇرۇق ـ تۇغقانالر
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ ئايالالرنى يات ئەرلەر ئالدىدا پەردىلىنىشكە بۇيرۇش بىلەن بىرگە،
پەردىلىنىش ۋاجىب ئەمەس ئەرلەردىن ئەنە شۇ ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنى بايان قىلدى .ئۇالرنى ﷲ
تائاال نۇر سۈرىسىدىمۇ ئايرىم بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن ئىدى(﴿ :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 جىنسىي شەھۋىتى يوقالر) دىن ،يا
ئايالالرنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان (يەنى باالغەتكە يەتمىگەن) بالىالردىن باشقا
كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن﴾(((.
نۇر سۈرىسىدىكى بۇ ئايەتتە يۇقىرىدىكى ئايەتتىكىدىن تەپسىلىي بايان قىلىنغان .ئۇ
ئايەتنىڭ تەپسىرى ۋە ئۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك سۆزلەر يۇقىرىدا تەپسىلىي بايان قىلىندى .شۇڭا
ئۇنى بۇ يەردە قايتا تەكرارالش ھاجەتسىزدۇر.
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ئىبنى جەرىر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرغا (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا)
ئاتىلىرى بىلەن ،ئوغۇللىرى بىلەن ،قېرىنداشلىرى بىلەن ،قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن،
ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن ،مۆمىن ئايالالر بىلەن ،قۇل ،چۆرىلىرى بىلەن كۆرۈشۈش ھېچ
گۇناھ ئەمەس﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە داۋۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن

شەئبى بىلەن ئىكرىمەدىن :ئاتىنىڭ ئەر قېرىندىشى ۋە ئانىنىڭ ئەر قېرىندىشىنىڭ بۇ ئايەتتە
تىلغا ئېلىنماسلىقىدىكى سەۋەب نېمە؟ -دەپ سورىدىم .ھەر بىرى :چۈنكى ،ئۇ ئىككىسى جىيەن
قىزىنى ئوغۇللىرىغا سۈپەتلەپ بېرىدۇ .شۇڭا ئاتىنىڭ ئەر قېرىندىشى ۋە ئانىنىڭ ئەر قېرىندىشى
((( مۆمىن سۈرىسى  -19ئايەت.
((( نۇر سۈرىسى  -31ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا جىيەن قىزىنىڭ لىچىكىنى ئېلىۋېتىشنى ياقتۇرمايدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى.
﴿مۆمىن ئايالالر بىلەن﴾ يەنى ئۇ ئايالنىڭ مۆمىن ئايالالردىن پەردىلەنمەسلىكى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ.
﴿چۆرىلىرى بىلەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ خىزمەتچىلىرى ،قۇللىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .سەئىد ئىبنى
مۇسەييەب :بۇ ئايەتتىن پەقەت ئايال خىزمەتچىلەرال كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئۇنى ئىبنى ئەبۇ
ھاتەم رىۋايەت قىلدى.
﴿(ئى پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى!) ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ دىن يالغۇز ۋە ئاشكارا تۇرغان ۋاقىتلىرىڭالردا ئوخشاشال قورقۇڭالر .ﷲ

ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېچنەرسە ئۇنىڭغا مەخپىي قالمايدۇ .كۆزىتىپ تۇرغۇچى ﷲ
نى ئەسلەپ تۇرۇڭالر.

*******
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﷲ ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمەت يولاليدۇ (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا رەھمەت
قىلىدۇ ،شەنىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ ،دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ) ،پەرىشتىلەرمۇ ھەقىقەتەن
(پەيغەمبەرگە) مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ ،ئى مۆمىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە
ئامانلىق تىلەڭالر (چۈنكى ،رەسۇلۇلالھنىڭ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھەققى چوڭدۇر ،ئۇ
سىلەرنى گۇمراھلىقتىن ھىدايەتكە ،زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا چىقارغۇچىدۇر)﴿.﴾56

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
دۇرۇد ئېيتىش ﷲ تائاال تەرىپىدىن بولسا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پەرىشتىلەرگە
ماختىشىنى كۆرسىتىدۇ .پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولسا ،ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ .ئىبنى
ئابباس مۇنداق دەيدۇ :پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ۋە ئۇنى تەبرىكلەيدۇ .ئىمام بۇخارى
بۇ ھەدىسنى ئەبۇ ئالىيە ۋە ئىبنى ئابباستىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان .ئىمام تىرمىزى مۇنداق
دېدى :سۇفيان سەۋرى ۋە بىر قانچە ئىلىملىك كىشىلەردىن مۇنداق رىۋايەت قىلىندى :پەرۋەردىگار
تەرىپىدىن بولسا ،رەھمەتنى كۆرسىتىدۇ .پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولسا ،مەغپىرەت تەلەپ قىلىشنى
كۆرسىتىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىشقا بۇيرۇش ۋە ئۇنىڭغا قانداق دۇرۇد ئېيتىش
ھەققىدە ئۇنىڭدىن نۇرغۇن مۇتەۋاتىر ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى .ﷲ خالىسا ،بىز ئۇ ھەدىسلەردىن
مۇناسىپ كەلگەنلىرىنى بايان قىلىمىز .ﷲ تائاال بىزگە مەدەتكاردۇر.
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە كەئب ئىبنى ئەجرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ساڭا ئامانلىق تىلەشنى
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ھەقىقەتەن بىلدۇق ،دۇرۇدنى قانداق ئېيتىمىز؟ -دېيىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى
ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە مۇھەممەدنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىن .سەن ھەقىقەتەن مەدھىيىلەشكە اليىقسەن ،ئۇلۇغالشقا
اليىقسەن .ئى ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە
ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن مەدھىيىلەشكە
اليىقسەن ،ئۇلۇغالشقا اليىقسەن دەڭالر» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئەبۇ لەيالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ماڭا كەئب ئىبنى
ئەجرە ئۇچراپ قېلىپ مۇنداق دېدى :ساڭا بىر نەرسە سوغا قىاليمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىزنىڭ يېنىمىزغا چىققان ئىدى ،بىز ئۇنىڭغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ساڭا قانداق
ئامانلىق تىلەشنى ھەقىقەتەن بىلدۇق ياكى تونۇپ يەتتۇق ،ئەمدى دۇرۇدنى قانداق ئېيتىمىز؟-
دېدۇق .ئۇ« :ئى ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە
مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىن .سەن ھەقىقەتەن مەدھىيىلەشكە اليىقسەن
ئۇلۇغالشقا اليىقسەن ،ئى ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك،
مۇھەممەدكە ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن
مەدھىيىلەشكە اليىقسەن ،ئۇلۇغالشقا اليىقسەن دەڭالر» دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ ساڭا ئامانلىق تىلەشتۇر ،ساڭا قانداق دۇرۇد ئېيتىمىز؟-
دېدۇق .ئۇ« :ئى ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،بەندەڭ ۋە
پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەدكە رەھمەت يوللىغىن ،ئىبراھىمغا بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە
ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن دەڭالر» دېدى .ئەبۇ سالىھ لەيسىدىن
بۇ دۇرۇدنىڭ ئاخىرىنى مۇنداق رىۋايەت قىلدى« :ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا
قىلغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن» .ئىمام
بۇخارى يەنە يەزىد ئىبنى ھادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ﷲ! ئىبراھىمغا
رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىن ،ئىبراھىمغا
ۋە ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە مۇھەممەدنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن» .بۇ ھەدىسنى نەسەئى ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت
قىلغان.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇمەيدە سائىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ساھابىالر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا قانداق دۇرۇد ئېيتىمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى
ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ،ئۇنىڭ ئاياللىرىغا
ۋە پەرزەنتلىرىگە رەھمەت يوللىغىن ،ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك،
مۇھەممەدكە ،ئۇنىڭ ئاياللىرىغا ۋە پەرزەنتلىرىگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن
مەدھىيىلەشكە اليىقسەن ،ئۇلۇغالشقا اليىقسەن دەڭالر» دېدى.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ مەسئۇد ئەنسارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز سەئد
ئىبنى ئۇبادەنىڭ سورىنىدا ئىدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىمىزغا كەلدى .بەشىر ئىبنى
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سەئد :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ بىزنى ساڭا دۇرۇد ئېيتىشقا ئەمىر قىلدى ،ساڭا قانداق
دۇرۇد ئېيتىمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر مەھەل جىم تۇرۇپ قالدى .بىز :بەشىر
ئۇنىڭدىن بۇ مەسىلىنى سورىمىغان بولسا بوپتىكەن -،دەپ ئويالپ كەتتۇق .ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە
ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە رەھمەت يوللىغىن .ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە ئەھلى
جاھان ئىچىدە بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك ،مۇھەممەدكە ۋە مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە
بەرىكەت ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن مەدھىيىلەشكە اليىقسەن ،ئۇلۇغالشقا اليىقسەن دەڭالر.
ئامانلىق تىلەش بولسا ،سىلەر بىلگىنىڭالردەك بولىدۇ» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى،
نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.

دۇئادىن ئىلگىرى پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتىش توغرىسىدا
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىببان قاتارلىقالر
فەزالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر ئادەمنىڭ نامىزىدا ﷲ تائاالنى ئۇلۇغلىماستىن ،پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتماستىن
دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ ئالدىراپ كەتتى» دېدى.
ئاندىن ئۇنى چاقىرىپ ئۇنىڭغا ياكى ئۇنىڭدىن باشقا بىرىگە« :ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر ناماز
ئوقۇسا ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نى ئۇلۇغالش ،ئۇنىڭغا سانا ئوقۇش بىلەن باشلىسۇن ،ئاندىن
پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتسۇن ،ئاندىن كېيىن خالىغىنى بىلەن دۇئا قىلسۇن» دېدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشنىڭ پەزىلىتى
ئىمام تىرمىزى ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كېچىنىڭ ئۈچتىن
ئىككىسى چىقىپ كەتكەن چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دەيتتى:
«ئى ئىنسانالر! ﷲ نى ياد ئېتىڭالر ،ﷲ تائاالنى ياد ئېتىڭالر ،جاھاننى زىلزىلىگە سالىدىغان
بىرىنچى قېتىملىق سۇر چېلىنىدۇ ،ئۇنىڭ ئارقىدىنال ئىككىنچى قېتىملىق سۇر چېلىنىدۇ ،ئۆلۈم
ئۆزىنىڭ دەھشىتىنى ئېلىپ كېلىدۇ ،ئۆلۈم ئۆزىنىڭ دەھشىتىنى ئېلىپ كېلىدۇ» .ئۇبەي مۇنداق
دەيدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ساڭا ھەقىقەتەن كۆپ دۇرۇد ئېيتىمەن ،دۇرۇدۇمنىڭ
قانچىلىكىنى ساڭا بېغىشلىسام بولىدۇ؟ -دېدى .ئۇ« :خالىغىنىڭچە ،ئەگەر ئۇنىڭدىن ئارتۇق
دۇرۇد ئېيتساڭ ،بۇ ئۆزەڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر» دېدى .مەن :ئۈچتىن ئىككىسىنى بېغىشاليمۇ؟-
دېدىم .ئۇ« :خالىغىنىڭچە ،ئەگەر ئۇنىڭدىن ئارتۇق دۇرۇد ئېيتساڭ ،بۇ ئۆزەڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر»
دېدى .مەن :دۇرۇدۇمنىڭ ھەممىسىنى ساڭا بېغىشاليمۇ؟ -دېدىم .ئۇ« :ئۇنداقتا ،ﷲ تائاال
سېنىڭ غەم ـ قايغۇلىرىڭغا يېتەرلىكتۇر ،گۇناھىڭنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ تەلھەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم يۈزىدە خوشاللىقنىڭ ئاالمەتلىرى كۆرۈنگەن ھالدا چىقىپ كەلدى .ساھابىالر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز يۈزۈڭدە ھەقىقەتەن خوشاللىقنىڭ ئاالمەتلىرىنى كۆرىۋاتىمىز-،
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دېدى .ئۇ« :جىبرىئىل ماڭا كېلىپ :ئى مۇھەممەد! غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭنىڭ“ :سېنىڭ
ئۈممىتىڭدىن پەقەت ساڭا دۇرۇد ئېيتقان ئادەمگە ئون ھەسسە مەرھەمەت قىلىمەن ،سېنىڭ
ئۈممىتىڭدىن پەقەت ساڭا ئامانلىق تىلىگەن ئادەمگە ئون ھەسسە ئامانلىق بېرىمەن” دېگەن سۆزى
سېنى رازى قىلمامدۇ؟ -دېدى .مەن :ئەلۋەتتە رازى قىلىدۇ -،دېدىم» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ تەلھە ئەنسارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى
ئەتىگەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇش كۆڭۈل ،يۈزىدە خۇشاللىقنىڭ ئاالمەتلىرى كۆرۈنگەن
ھالدا ئورنىدىن تۇردى .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۈگۈن خۇش كۆڭۈل ،يۈزۈڭدە
خۇشاللىقنىڭ ئاالمەتلىرى كۆرۈنگەن ھالدا ئورنۇڭدىن تۇرۇپسەن -،دېدى .ئۇ« :شۇنداق ،غالىب
ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىم تەرىپىدىن ماڭا جىبرىئىل كېلىپ :سېنىڭ ئۈممىتىڭدىن كىم ساڭا دۇرۇد
ئېيتسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۇ دۇرۇدنىڭ ساۋابى بىلەن ئون ياخشىلىقنى يازىدۇ .ئۇنىڭدىن ئون
يامانلىقنى ئۆچۈرىدۇ .ئۇنىڭ دەرىجىسىنى ئون دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ .ئۇنىڭغا ئۇ دۇرۇد بىلەن
تەڭ رەھمەت بىلەن جاۋاب ياندۇرىدۇ -،دېدى» دېدى.
ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىم ماڭا بىر دۇرۇد ئېيتسا،
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۇ دۇرۇدنىڭ ساۋابى ئۈچۈن ئون ھەسسە رەھمەت قىلىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ھۈسەين ئىبنى ئەلىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن بىر ئادەمنىڭ يېنىدا تىلغا ئېلىنسام ،ئاندىن ئۇ ماڭا دۇرۇد ئېيتمىسا ،ئۇ
بېخىل ئادەم ھېسابلىنىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام تىرمىزى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مەن يېنىدا تىلغا ئېلىنغان ،ئاندىن ئۇ ماڭا دۇرۇد ئېيتمىغان ئادەمنىڭ بۇرنى توپىغا
مىلىنىپ كەتسۇن (يەنى خارلىق ئىچىدە ئۆتسۇن) .رامىزان ئېيى كىرىپ ،ئۇنىڭغا مەغپىرەت
قىلىنىشتىن ئىلگىرى رامىزان ئېيى چىقىپ كەتكەن ئادەمنىڭ بۇرنى توپىغا مىلىنىپ كەتسۇن(((،
ئاتا ـ ئانىسى كۆز ئالدىدا ياشىنىپ قالغان ،ئاندىن ئۇنى ئاتا ـ ئانىسى جەننەتكە كىرگۈزمىگەن
ئادەمنىڭ بۇرنى توپىغا مىلىنىپ كەتسۇن(((».
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نۇرغۇن ۋاقىتالردا دۇرۇت ئېيتىشقا بۇيرۇلغان .ئۇ بۇيرۇقنىڭ
بىرى ،نامازغا ئەزان ئېيتىلغاندىن كېيىن دۇرۇد ئېيتىشتۇر .ئۇنىڭ دەلىلى ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ
ئىبنى ئەمرىدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىس بولۇپ ،ئابدۇلالھ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
((( يەنى رامىزان ئېيىنى غەنىمەت بىلىپ ،ئەمەل  -ئىبادەتكە بېرىلمىگەن ۋە گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلمىغانلىقى ئۈچۈن
گۇناھلىرى مەغپىرەت بولمىغان ئادەم خارلىق ئىچىدە ئۆتسۇن.
((( يەنى ئاتا ـ ئانىسى ياشىنىپ قالغاندا ،ئۇالرنى باقماي تاشلىۋەتكەن ،ئۇالرنى زار قاخشاتقانلىقى ئۈچۈن دوزاخقا كىرىدىغان
ئادەم خارلىق ئىچىدە ياشىسۇن.

ئەھزاب سۈرىسى

دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان« :مۇئەززىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر ،ئۇ نېمە دېسە شۇنى دەڭالر ،ئاندىن
ماڭا دۇرۇد ئېيتىڭالر ،كىم ماڭا دۇرۇد ئېيتسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا دۇرۇدنىڭ ساۋابى ئۈچۈن
ئون ھەسسە رەھمەت قىلىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاالدىن ماڭا ۋەسىلە (يەنى دەرىجە) سوراڭالر.
ۋەسىلە جەننەتتىكى ئالىي دەرىجە بولۇپ ،ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدىن پەقەت بىرىال
ئېرىشەلەيدۇ .مەن ئەنە شۇ بەندە بولۇپ قېلىشىمنى ئارزۇ قىلىمەن .كىمكى ماڭا ۋەسىلىنى
سورىسا ،ئۇ مېنىڭ شاپائىتىمگە نائىل بولىدۇ» .بۇ ھەدىسنى مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە
نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئۇ بۇيرۇقالردىن يەنە بىرى ،مەسچىتكە كىرگەندە ۋە ئۇنىڭدىن چىققاندا ،دۇرۇت ئېيتىشتۇر.
ئۇنىڭ دەلىلى ئىمام ئەھمەدنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى فاتىمەدىن رىۋايەت قىلغان
ھەدىسى بولۇپ ،فاتىمە مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتكە كىرسە ،ئۆزىگە دۇرۇد
ئېيتاتتى ۋە ئامانلىق تىلەيتتى .ئاندىن مۇنداق دەيتتى« :ئى ﷲ! گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت
قىلغىن ،ماڭا رەھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتكىن» .ئۇ مەسچىتتىن چىققاندىمۇ ئۆزىگە دۇرۇت
ئېيتاتتى ۋە ئامانلىق تىلەيتتى ئاندىن مۇنداق دەيتتى« :ئى ﷲ! گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت
قىلغىن ،ماڭا مەرھەمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتكىن».
جىنازا نامىزىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشمۇ بۇ بۇيرۇقالرنىڭ بىرىدۇر .سۈننەت
بويىچە جىنازا نامىزىنىڭ بىرىنچى تەكبىرىدە فاتىھە سۈرىسىئوقۇلىدۇ ،ئىككىنچى تەكبىرىدە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىلىدۇ ،ئۈچىنچى تەكبىرىدە مېيىتكە دۇئا قىلىنىدۇ .تۆتىنچى
تەكبىرىدە :ئى ﷲ! ئۇنىڭ ئەجرىدىن بىزنى مەھرۇم قىلمىغىن ،ئۇنىڭدىن كېيىن بىزنى پىتنىگە
قالدۇرمىغىن -،دېيىلىدۇ.
ئىمام شافىئىي ئەبۇئۇمامە ئىبنى سەھلدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر
ئادەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سۈننەت بويىچە جىنازا نامىزىدا ئىمام تەكبىر
ئېيتىدۇ ،ئاندىن بىرىنچى تەكبىردىن كېيىن ،فاتىھە سۈرىسىنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىدۇ ۋە جىنازىگە خالىس دۇئا قىلىدۇ ،قالغان تەكبىرلەردە
مەزكۇر نەرسىلەردىن ھېچنەرسىنى ئوقۇمايدۇ ،ئاندىن ئىچىدە ساالم بېرىدۇ .بۇ ھەدىسنى ئىمام
نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئۇ بۇيرۇقالردىن بىرى ،دۇئانى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىش بىلەن تامامالشنىڭ
مۇستەھەب ئىكەنلىكى بولۇپ ،ئىمام تىرمىزى ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :دۇئا ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىدا توختاپ قالىدۇ ،سەن پەيغەمبىرىڭگە دۇرۇد
ئېيتمىغىچە ،دۇئادىن ھېچنەرسە ئاسمانغا ئۆرلىمەيدۇ.
ئۇ بۇيرۇقالرنىڭ ئىچىدىن ئەڭ تەكىتلەنگىنى قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇشتۇر .بۇ ھەقتە ئىمام
ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ،ئىبنى ماجە ،ئىبنى خۇزەيمە ،ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم
قاتارلىقالر ھەسەن ئىبنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋىتىر نامىزىدا ئوقۇيدىغان دۇئاالرنى ماڭا ئۆگىتىپ قويدى« :ئى ﷲ!
سەن مېنى ھىدايەت قىلغانالرنىڭ ئىچىدە ھىدايەت قىلغىن ،سەن مېنى ساغالم قىلغانالرنىڭ
ئىچىدە ساغالم قىلغىن ،ماڭا سەن ئىگە بولغانالرنىڭ ئىچىدە ئىگە بولغىن ،ماڭا ئاتا قىلغان
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نەرسىلىرىڭدە بەرىكەت بەرگىن ،سەن ھۆكۈم قىلغان ئىشنىڭ يامانلىقىدىن مېنى ساقلىغىن،
سەن ھەقىقەتەن ھۆكۈم چىقىرىسەن ،ساڭا ھۆكۈم چىقىرىلمايدۇ ،شۈبھىسىزكى ،سەن دوست
تۇتقان كىشى خارالنمايدۇ ،سەن دۈشمەن تۇتقان كىشى ئەزىزلەنمەيدۇ .پەرۋەردىگارىمىز! سەن
بۈيۈكسەن ،يۈكسەكسەن» .ئىمام نەسەئى بۇ ھەدىسنىڭ ئاخىرىغا« :ﷲ مۇھەممەدكە رەھمەت
قىلسۇن» دېگەن سۆزنى قوشۇپ (ئارتۇق) رىۋايەت قىلدى.
ئۇ بۇيرۇقالردىن بىرى ،جۈمە كۈنى ۋە جۈمە كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كۆپ دۇرۇد
ئېيتىشنىڭ مۇستەھەب بولۇشى بولۇپ ،ئىمام ئەھمەد ئەۋس ئىبنى تەۋس سەقەفى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەڭ ئەۋزەل
كۈنۈڭالر جۈمە كۈنىدۇر ،شۇ كۈندە ئادەم ئەلەيھىسساالم يارىتىلدى ،ئۇ شۇ كۈندە قەبزى ـ روھ
قىلىندى .شۇ كۈندە سۇر چېلىنىدۇ ،شۇ كۈندە پۈتۈن ئىنسانالر ئۆلىدۇ ،ئۇ كۈندە ماڭا كۆپ
دۇرۇد ئېيتىڭالر .سىلەرنىڭ ئېيتقان دۇرۇدۇڭالر ماڭا كۆرسىتىلىدۇ» .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سەن قەبرىدە (ھەقىقەتەن) چىرىپ كەتكەن تۇرساڭ ،بىزنىڭ دۇرۇدىمىز ساڭا
قانداق كۆرسىتىلىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
تەنلىرىنى تۇپراقنىڭ يەپ كېتىشىنى (يەنى تەننىڭ چىرىپ ،توپىغا ئايلىنىپ كېتىشىنى) ھارام
قىلدى» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت
قىلغان .بۇ ھەدىسنى ئىبنى خۇزەيمە ،ئىبنى ھىببان ،دارۇقۇتنى ۋە نەۋەۋى “ئەزكار” الردا (يەنى
ئەتىگەن ،ئاخشامدا ئېيتىلىدىغان زىكرى ۋە دۇرۇدالر كىتابچىلىرىدا) سەھىھ ھەدىس دەپ قوبۇل
قىلدى.

*******
ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر (يەنى ﷲ ۋە رەسۇلۇلالھ يامان كۆرىدىغان
ئىشالرنى قىلىدىغانالر) نى ﷲ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا خار
قىلغۇچى ئازابنى تەيياراليدۇ﴿ .﴾57مۆمىنلەر ۋە مۆمىنەلەرگە قىلمىغان ئىشالرنى (چاپالپ) ئۇالرنى
رەنجىتىدىغانالر (شۇ) بوھتاننى ۋە روشەن گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ﴿.﴾58
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اﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتكەن ئادەمنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
لەنەتكە ئۇچرايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ﷲ نىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىپ ،ئۇنىڭ توسقان
ئىشلىرىدىن يانماي ۋە ئەنە شۇ قىلمىشلىرىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ ﷲ تائاالنى رەنجىتكەن ،ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە بىرەر ئەيىب ياكى نۇقسان بىلەن ئەزىيەت يەتكۈزگەن ئادەمنى قورقۇتىدىغانلىقىنى
ۋە ئاگاھالندۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .بىز ﷲ تائاالغا سېغىنىپ ،ئەنە شۇ قىلمىشتىن پاناھ

ئەھزاب سۈرىسى

تىلەيمىز! ئىكرىمە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر (يەنى ﷲ
ۋە رەسۇلۇلالھ يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر) نى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە سۆزلەپ :بۇ

ئايەت رەسىم سىزغۇچىالر ھەققىدە نازىل بولغان -،دېدى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ مۇنداق دەيدۇ :ئادەم ئەۋالدى مېنى رەنجىتىدۇ ،ئۇ زاماننى
تىلاليدۇ ،مەن زاماندۇرمەن ،كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرىمەن» .يەنى جاھىلىيەت
دەۋرىدە كىشىلەر :ئى زىيانكار زامان! بىزگە ئۇ بولدى ،بۇ بولدى -،دېيىشەتتى .ﷲ تائاالنىڭ
ئىشلىرىنى زامانغا يۆلەيتتى ۋە زاماننى تىلاليتتى ،ئۇ ئىشالرنى ھەقىقىي قىلغۇچى بولسا ،غالىب ۋە
بۈيۈك ﷲ دۇر .شۇڭا ﷲ تائاال زاماننى تىلالشتىن توستى.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر
(يەنى ﷲ ۋە رەسۇلۇلالھ يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر) نى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۇيەييى ئىبنى
ئەختەبنىڭ قىزى سەفىيەگە نىكاھالنغانلىقى ئۈچۈن ،تەنە قىلغۇچىالر ھەققىدە نازىل بولغان.
ئەمما ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بىرەر ئىش بىلەن رەنجىتكەن ھەر
قانداق ئادەمنى ئومۇمەن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .كىمكى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلسا ،ﷲ تائاالغا ئىتائەت
قىلغان بولغىنىدەك ،كىمكى ئۇنى رەنجىتسە ،ﷲ تائاالنى رەنجىتكەن بولىدۇ.

يالغان سۆز توقۇغۇچىالرنى يامان ئاقىۋەتتىن قورقۇتۇش توغرىسىدا
﴿مۆمىنلەر ۋە مۆمىنەلەرگە قىلمىغان ئىشالرنى (چاپالپ) ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر﴾ يەنى ئۇالر
ئادا ـ جۇدا بولغان ۋە قىلمىغان نەرسىدە ئۇالرغا بوھتان چاپلىغۇچىالر ﴿(شۇ) بوھتاننى ۋە
روشەن گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ﴾ مۆمىنلەر ۋە مۆمىنەلەرنى ئەيىپلەش ،ئۇالرغا نۇقسان

يەتكۈزۈش يۈزىسىدىن ئۇالر قىلمىغان نەرسىنى سۆزلەش ياكى توشۇپ يۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ
ئىش چوڭ بىر بوھتاندۇر .بۇ قىلمىشتىن قورقۇتۇلغانالرنىڭ ئىچىگە ئەڭ كۆپ كىرىدىغانالر ﷲ
تائاالنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلغۇچىالردۇر .ئاندىن ساھابىالرغا تىل تەككۈزىدىغان،
(ﷲ تائاال ئۇالرنى ئادا ـ جۇدا قىلغان نەرسە بىلەن) ئۇالرنى ئەيىبلەيدىغان ،ﷲ تائاال ئۇالر
ھەققىدە خەۋەر قىلغان نەرسىنىڭ دەل ئەكسى بىلەن ئۇالرنى سۈپەتلەيدىغان راپىزىلەردۇر(((.
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ھەقىقەتەن مۇھاجىرالر بىلەن ئەنسارىالردىن رازى بولغانلىقىنى خەۋەر قىلغان
ۋە ئۇالرنى مەدھىيىلىگەن ئىدى .لېكىن دۆت راپىزىلەر بولسا ،ئۇالرغا تىل تەگكۈزىدۇ ،ئۇالرنى
ئەيىبلەيدۇ ،ئۇالردىن سادىر بولمىغان ،ئۇالر ھەرگىز قىلمىغان نەرسىنى تىلغا ئالىدۇ ،ئۇالر
ئەمەلىيەتتە دىللىرىغا پەسكەشلىك سىڭىپ كەتكەن كىشىلەردۇر .مەدھىيىلەنگەن كىشىلەرنى
ئەيىبلەيدۇ ،ئەيىبلەنگەن كىشىلەرنى مەدھىيىلەيدۇ.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! غەيۋەت دېگەن نېمە؟ -دەپ سورالدى .پەيغەمبەر
((( ئۇالر شىئە مەزھىپىنىڭ بىر پىرقىسى بولۇپ ،ساھابىلەرگە تەنە قىلىدىغانالردۇر.
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ئەلەيھىسساالم« :قېرىندىشىڭالرنى ئۇ ياقتۇرمايدىغان نەرسە بىلەن تىلغا ئېلىشىڭالردۇر» دېدى.
ئۇنىڭغا يەنە :ئېيتقىنكى ،ئەگەر مەن تىلغا ئالغان نەرسە قېرىندىشىمدا تېپىلسىچۇ؟ -دېيىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر سەن تىلغا ئالغان نەرسە قېرىندىشىڭدا تېپىلسا ،سەن ھەقىقەتەن
ئۇنىڭ غەيۋىتىنى قىلغان بولدۇڭ ،ئەگەر سەن تىلغا ئالغان نەرسە قېرىندىشىڭدا تېپىلمىسا ،سەن
ئۇنىڭغا ھەقىقەتەن بوھتان چاپلىغان بولدۇڭ» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ مۇشۇنىڭغا
ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.

*******
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀ
ئى پەيغەمبەر! ئاياللىرىڭغا ،قىزلىرىڭغا ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئاياللىرىغا ئېيتقىنكى ،پۈركەنجى
بىلەن بەدىنىنى ئورىۋالسۇن ،بۇنداق قىلغاندا ئۇالرنىڭ (ھۈر ئايالالر ئىكەنلىكى) ئەڭ ئوڭاي
تونۇلىدۇـ دە ،باشقىالر ئۇالرغا چېقىلمايدۇ .ﷲ (بەندىلىرىگە) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾59ئەگەر مۇناپىقالر( ،نىفاقتىن) دىللىرىدا كېسەل بارالر ،مەدىنىدە
يالغان خەۋەر تارقاتقۇچىالر (قىلمىشلىرىدىن) يانمىسا( ،ئى مۇھەممەد) ئەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا
مۇسەللەت قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە ئۇچرىغان ھالدا سەن بىلەن ئازغىنا ۋاقىت
تۇرااليدۇ (يەنى ئۇالر مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنىپ ھەيدەپ چىقىرىلىدۇ ،چىقىپ كېتىشكە
تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مەدىنىدە پەقەت ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ) .ئۇالر قەيەردە بايقالسا،
شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ60﴿،ـ .﴾61بۇ (يەنى مۇناپىقالرغا ﷲ نىڭ تۇتقان يولى) ﷲ
نىڭ ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇر ،ﷲ نىڭ تۇتقان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش
تاپالمايسەن﴿.﴾62
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ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۆمىن ئايالالرنى ،خۇسۇسەن شەرەپلىك بولغانلىقى
ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئاياللىرىنى ۋە قىزلىرىنى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ۋە چۆرىلەرنىڭ
ئاالمەتلىرىدىن ئاالھىدە پەرقلىق تۇرۇشلىرى ئۈچۈن پۈركەنجى بىلەن بەدەنلىرىنى ئورۇۋېلىشقا
بۇيرۇشنى ئەمىر قىلدى .ئىبنى مەسئۇد ،ئۇبەيد ،قەتادە ،ھەسەنبەسرى ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،
ئىبراھىم نەخەئىي ،ئەتا خۇراسانى ۋە بىر قانچە كىشى :بۇ ئايەتتىكى﴿ :پۈركەنجى﴾ دېگەن سۆز
ياغلىقنىڭ ئۈستىدىن يۆگىلىدىغان پۈركەنجىنى كۆرسىتىدۇ .يەنى بۈگۈنكى كۈندىكى باشتىن
ئاياققىچە ئورايدىغان پۈركەنجىدۇر -،دېدى.

ئەھزاب سۈرىسى

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال
مۆمىنلەرنىڭ ئاياللىرىنى ،ئەگەر ئۇالر بىرەر ئىش ئۈچۈن ئۆيلىرىدىن چىقسا ،كۆزىنى ئوچۇق
قالدۇرۇپ ،باشلىرىنىڭ ئۈستىدىن يۈزلىرىنى پۈركەنجىلەر بىلەن ئورۇۋېلىشقا بۇيرۇدى.
مۇھەممەد ئىبنى سىيرىن مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۇبەيدە سەلمانىدىن غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :پۈركەنجى بىلەن بەدىنىنى ئورىۋالسۇن﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە سورىغان ئىدىم ،ئۇ
سول كۆزىنى ئوچۇق قويۇپ يۈزىنى ۋە بېشىنى ئوراپ تۇرۇپ كۆرسىتىپ بەردى.
﴿بۇنداق قىلغاندا ئۇالرنىڭ (ھۈر ئايالالر ئىكەنلىكى) ئەڭ ئوڭاي تونۇلىدۇ ـ دە ،باشقىالر
ئۇالرغا چېقىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر بۇنداق قىلغان چاغدا ،ئۇالرنىڭ چۆرىلەر ياكى پاھىشە ئايالالر

ئەمەس ،ھۆر ئايالالر ئىكەنلىكى تونۇلىدۇ.

﴿ﷲ (بەندىلىرىگە) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
جاھىلىيەت دەۋرىدە ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر .چۈنكى ،ئۇالر بەدەنلىرىنى
پۈركىمەسلىكنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى.

يامان ئىش قىلىدىغان مۇناپىقالرنى ئاگاھالندۇرۇش ۋە قورقۇتۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىماننى ئاشكارا قىلىپ ،كۇفرىنى يوشۇرغان مۇناپىقالرنى﴿ ،دىللىرىدا
كېسەل بارالر﴾ نى ئاگاھالندۇردى .ئىكرىمە ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتتە زىناخورالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،

دېگەن.

﴿مەدىنىدە يالغان خەۋەر تارقاتقۇچىالر﴾ نى يەنى يالغان سۆزلەپ ۋە يالغاننى توقۇپ :ئەنە
دۈشمەنلەر كەلدى ،مانا ئۇرۇش بولىدۇ -،دېگۈچىلەرنى قاتتىق ئاگاھالندۇرىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئەنە
شۇ قىلمىشلىرىدىن يانمىسا ۋە ھەقىقەتكە قايتمىسا(﴿ ،ئى مۇھەممەد) ئەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا
مۇسەللەت قىلىمىز﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا ھۆكۈمران قىلىمىز .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :سەن
ئارقىلىق ئۇالرنى جازااليمىز .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ئەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا تونۇتۇپ قويىمىز.
﴿ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە ئۇچرىغان ھالدا سەن بىلەن ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ (يەنى
ئۇالر مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنىپ ھەيدەپ چىقىرىلىدۇ ،چىقىپ كېتىشكە تەييارلىق قىلىۋېلىش
ئۈچۈن مەدىنىدە پەقەت ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ)﴾ ئۇالر مەدىنىدە تۇرغان ئاز مۇددەت ئىچىدە
قوغالنغان ،لەنەتكە ئۇچرىغان ھالەتتە تۇرىدۇ ﴿ئۇالر قەيەردە بايقالسا﴾ يەنى قەيەردە تېپىلسا،
خارالنغان ۋە سانى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن﴿ ،شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ .بۇ (يەنى
مۇناپىقالرغا ﷲ نىڭ تۇتقان يولى) ﷲ نىڭ ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇر﴾ يەنى بۇ ﷲ

تائاالنىڭ مۇناپىقالرغا تۇتقان يولىدۇر ،ئەگەر ئۇالر نىپاقلىرىدا ۋە كۇفرىلىرىدا ھەددىدىن ئاشسا،
قىلمىشلىرىدىن يانمىسا ،ئەھلى ئىمان ئۇالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ تۇتقان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ھەددىدىن
ئاشقان مۇناپىقالرغا ئەھلى ئىماننى ھۆكۈمران قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى خار قىلىش ۋە ئەھلى
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ئىماننىڭ قولى بىلەن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش قاتارلىق ئىشالردىكى تۇتقان يولى ئۆزگەرتىلمەيدۇ ۋە
ئالماشتۇرۇلمايدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ
كىشىلەر سەندىن قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى سورايدۇ« .ئۇنى (مەن بىلمەيمەن) پەقەت ﷲ
بىلىدۇ» دېگىن .سەن نېمە بىلىسەن ،قىيامەت يېقىن بولۇشى مۇمكىن﴿ .﴾63ﷲ ھەقىقەتەن
كاپىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا دوزاخنى تەييارلىدى﴿ .﴾64ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ
قالىدۇ ،ئۇالر ھېچقانداق (ئۇالرنى قوغدايدىغان) دوست ۋە (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان)
ياردەمچى تاپالمايدۇ﴿ .﴾65دوزاختا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈندە ،ئۇالر« :كاشكى
بىز ﷲ غا ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ! پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!» دەيدۇ﴿.﴾66
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﴿ 67ـ .﴾68

قىيامەت كۈنىنى پەقەت اﷲ تائاالنىڭال بىلىدىغانلىقى
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ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ،گەرچە كىشىلەر ئۇنىڭدىن قىيامەتنىڭ ۋاقتى
توغرۇلۇق سورىغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئۇ توغرۇلۇق بىلىمى يوقلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۇنىڭغا
قىيامەتنىڭ ئىلمىنىڭ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭال بىلىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ .ﷲ تائاال
ئەئراف سۈرىسىدىمۇ شۇنداق بايان قىلغان ئىدى .ئۇ سۈرە مەككىدە نازىل بولغان ،بۇ سۈرە
بولسا ،مەدىنىدە نازىل بولغاندۇر .قىيامەتنىڭ ئىلمىنى ئۇنى قايىم قىلىدىغان زات ﷲ تائاالنىڭال
بىلىدىغانلىقى مانا مۇشۇنداق ئوخشاش ھالەتتە داۋام قىلدى .لېكىن ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە
قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى بۇ سۆزى بىلەن خەۋەر قىلدى﴿ :سەن نېمە بىلىسەن ،قىيامەت يېقىن
بولۇشى مۇمكىن﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :قىيامەت يېقىنالشتى ،ئاي يېرىلدى﴾(((،
﴿كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىنىدىغان ۋاقىت (يەنى قىيامەت) يېقىنالشتى،
ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر( ،قىيامەت توغرۇلۇق ئويلىنىشتىن) يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر﴾(((﴿ ،ﷲنىڭ
پەرمانى (يەنى قىيامەت) چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭغا ئالدىراپ كەتمەڭالر﴾(((.
((( قەمەر سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھزاب سۈرىسى

كۇففارالرغا لەنەت ئېيتىش ،ئۇالرنىڭ دوزاختا مەڭگۈ قېلىشى ۋە ھەسرەت
چېكىشى
﴿ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا﴾ ئاخىرەت يۇرتىدا ﴿دوزاخنى
تەييارلىدى .ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دوزاختا داۋاملىق قالىدۇ ،ئۇالر ئۇنىڭدىن

چىقالمايدۇ ،ئۇالرغا ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشمۇ بولمايدۇ.

﴿ئۇالر ھېچقانداق (ئۇالرنى قوغدايدىغان) دوست ۋە (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان)
ياردەمچى تاپالمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەريادىغا يەتكۈچى ،ئۇالرنى چېكىۋاتقان ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان

ھېچ ياردەمچى بولمايدۇ.

﴿دوزاختا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈندە ،ئۇالر« :كاشكى بىز ﷲ غا ئىتائەت
قىلغان بولساقچۇ! پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر دوزاخقا يۈزلىرىچە

سۆرۈلىدۇ ،يۈزلىرى جەھەننەم ئوتىدا داغلىنىدۇ .ئۇالر ئەنە شۇنداق ھالەتتە :دۇنيا يۇرتىدىكى
چاغلىرىمىزدا :ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلغان ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان كىشىلەردىن بولۇپ
قالغان بولساقچۇ -،دەپ ئارزۇ قىلىشىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىيامەت مەيدانىدىكى ھالىنى
خەۋەر قىلىپ مۇنداق دېگەن﴿ :شۇ 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﴾((( ﷲ تائاال يەنە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :كاپىرالر (قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەندە ،دۇنيادىكى چېغىمىزدا) مۇسۇلمان بولغان
بولساقچۇ ،دەپ ئارمان قىلىدۇ﴾((( ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىيامەتتىكى ھالىتىنى مانا مۇشۇنداق
خەۋەر قىلدى .ئۇالر ھەقىقەتەن دۇنيادىكى چاغلىرىدا ﷲ تائاالغا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان
بولۇشلىرىنى ئارزۇ قىلىشىدۇ.

﴿ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن باشلىقلىرىمىزغا ،كاتتىلىرىمىزغا ئىتائەت قىلدۇق،
ئۇالر بىزنى توغرا يولدىن ئازدۇردى﴾ دەيدۇ .تائۇس﴿ :باشلىقلىمىزغا﴾ دېگەن سۆزدىن يۇرت
چوڭلىرى﴿ ،كاتتىلىرىمىزغا﴾ دېگەن سۆزدىن ھەق يولنى تۇتمىغان ئۆلىماالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ-،
دېدى﴿ .پەرۋەردىگارىمىز!﴾ ئۇالرنىڭ كاپىر بولغانلىقلىرى ۋە بىزنى ئازدۇرغانلىقلىرى ئۈچۈن ﴿ئۇالرغا
ئازابنى ئىككى ھەسسە بەرگىن﴾.

ئەبۇلقاسىم تەبەرانى ئەبۇرافىئىدىن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن بىر سەپتە جەڭگە قاتناشقان
ھۇججاج ئىبنى ئەمرىنىڭ جەڭ قىلىش ئالدىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ئەنسارىالر
جامائەسى! پەرۋەردىگارىمىز بىلەن مۇالقات بولغان چاغدا﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن
باشلىقلىرىمىزغا ،كاتتىلىرىمىزغا ئىتائەت قىلدۇق ،ئۇالر بىزنى توغرا يولدىن ئازدۇردى ،پەرۋەردىگارىمىز!
ئۇالرغا ئازابنى ئىككى ھەسسە بەرگىن ۋە ئۇالرغا قاتتىق لەنەت قىلغىن﴾ دېمەكچىمۇ سىلەر؟

((( فۇرقان سۈرىسى  27ـــ  29ـ ئايەتكىچە.
((( ھىجر سۈرىسى  2ـ ئايەت.
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*******
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ئى مۆمىنلەر! سىلەر مۇساغا ئازار قىلغان كىشىلەر (يەنى بەنى ئىسرائىل) دەك بولماڭالر،
ﷲ مۇسانى ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىن (يەنى تۆھمەتلىرىدىن) ئاقلىدى ،مۇسا ﷲ نىڭ دەرگاھىدا
ئابرويلۇق ئىدى﴿.﴾69

يەھۇدىيالرنىڭ مۇسا ھەققىدە توقۇغان تۆھمەتلىرى
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەرلەر ھەققىدىكى ھەدىسلەردە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسا ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ھايالىق،
ئىپپەتلىك ئادەم ئىدى .ھايا قىلغانلىقى ئۈچۈن بەدىنىنىڭ ھېچ يېرىنى ئوچۇق قالدۇرمايتتى.
ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئۇنىڭغا ئازار بەرگەنلەر بولدى .ئۇالر :ئۇ پەقەت بەدىنىدە بىرەر ئەيىب
بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق پۈتۈن كىيىنىدۇ .ئۇ ئاق كېسەل ياكى پوداق ۋە ياكى دېگىلى
بولمايدىغان بىرەر كېسەلگە گىرىپتار بولغان -،دېيىشتى .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئۇالرنىڭ مۇسا
ئەلەيھىسساالم ھەققىدە دېگەن سۆزلىرىدىن ئۇنى ئاقالشنى ئىرادە قىلدى .بىر كۈنى مۇسا يالغۇز،
خالى بىر جايغا بېرىپ ،كىيىمىنى بىر تاشنىڭ ئۈستىگە سېلىپ قويۇپ يۇيۇندى .ئۇ يۇيۇنۇپ
بولغاندىن كېيىن ،كىيىمىنى ئېلىش ئۈچۈن تاش تەرەپكە ماڭدى .تاش ئۇنىڭ كىيىمىنى ئېلىپ
قاچتى .مۇسا ھاسىسىنى ئېلىپ تاشنىڭ ئارقىدىن :ئى تاش! كىيىمىمنى بەر ،ئى تاش! كىيىمىمنى
بەر -،دېگىنىچە قوغلىدى ـ دە ،تۇيماستىن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ بىر توپ كىشىلىرى ئىچىگە
كىرىپ قالدى .ئۇالر ئۇنى قىپيالىڭاچ ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ياراتقان ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە
كۆردى .ﷲ تائاال ئۇنى ئۇالرنىڭ توقۇپ چىققانلىرىدىن ئاقلىدى .تاش توختىدى ،مۇسا كىيىمىنى
ئېلىپ كىيدى ـ دە ،تاشنى ھاسىسى بىلەن ئۇرۇشقا باشلىدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
تاشتا ئۇرغان ئۈچ ياكى تۆت ياكى بەش ئىز قالدى .ئەنە شۇ قىسسە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر!

سىلەر مۇساغا ئازار قىلغان كىشىلەر (يەنى بەنى ئىسرائىل) دەك بولماڭالر ،ﷲ مۇسانى ئۇالرنىڭ
ئېيتقانلىرىدىن (يەنى تۆھمەتلىرىدىن) ئاقلىدى ،مۇسا ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئابرويلۇق ئىدى﴾

دېگەن سۆزى ئىپادىلىنىدۇ».
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەقسىماتالرنى تەقسىم قىلدى .ئەنسارىالردىن بىر ئادەم :بۇ تەقسىمات
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بولمىدى -،دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ دۈشمىنى! ئېيتقان
سۆزۈڭنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چوقۇم خەۋەر قىلىمەن -،دېدىم .ئاندىن ئۇنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزدۈم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈزى قىزىرىپ كەتتى ،ئاندىن مۇنداق
دېدى« :ﷲ مۇساغا رەھمەت قىلسۇن ،ئۇ ھەقىقەتەن بۇنىڭدىن جىق ئازار يېگەن ،ئاندىن سەۋر
قىلغان ئىدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿مۇسا ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئابرويلۇق ئىدى﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭنىڭ

ئەھزاب سۈرىسى

دەرگاھىدا ئۇنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئابرويى بار ئىدى .ھەسەنبەسرى :مۇسانىڭ دۇئاسى ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا مەقبۇل ئىدى -،دېدى .بەزىلەر مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ
چوڭ ھۆرمىتى بولغانلىقى ئۈچۈن ،قېرىندىشى ھارۇنغا شاپائەت قىلىپ ،ﷲ تائاالدىن ھارۇننى
ئۆزى بىلەن بىللە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشىنى تەلەپ قىلدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەلىپىنى قوبۇل
قىلدى ۋە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا بىز مەرھەمەت قىلىپ قېرىندىشى ھارۇننى پەيغەمبەر قىلىپ
بەردۇق﴾(((.

*******
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ دىن قورقۇڭالر ،توغرا سۆزنى قىلىڭالر﴿ .﴾70ﷲ سىلەرنىڭ
ئەمەللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ (يەنى سىلەرنى ياخشى ئەمەللەرگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ) ،گۇناھلىرىڭالرنى
مەغپىرەت قىلىدۇ ،كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا ،زور مۇۋەپپەقىيەت
قازانغان بولىدۇ﴿.﴾71

مۆمىنلەرنى تەقۋادارلىق ۋە راستچىللىققا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى تەقۋادار بولۇشقا ،ئۆزىگە گويا ئۇنى كۆرگەن ئادەمدەك ئىبادەت
قىلىشقا ۋە ﴿توغرا سۆزنى﴾ يەنى قااليمىقىنى ۋە ئەگرى ـ بۈگرىسى يوق ،تۈز سۆزنى قىلىشقا
بۇيرۇيدۇ .ئەگەر ئۇالر شۇنداق قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ بەدىلىگە (ئۇالرنىڭ ساۋابى ئۈچۈن)
ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى تۈزەيدىغانلىقىنى يەنى ئۇالرنى ياخشى ئىشالرغا مۇۋەپپەق قىلىدىغانلىقىنى،
ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىدۇ .ئۇالردىن كەلگۈسىدە
گۇناھالر سادىر بولۇپ قالسا ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇ گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلىشقا ئىلھام بېرىدۇ.
﴿كىمكى ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا ،زور مۇۋەپپەقىيەت قازانغان
بولىدۇ﴾ ئەنە شۇ مۇۋەپپەقىيەت دوزاخ ئوتىدىن قۇتۇلۇپ ،مۇقىم نازۇ ـ نېمەت ئىچىگە چۆكۈشتىن

ئىبارەتتۇر.

*******
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
((( مەريەم سۈرىسى  53ـ ئايەت.
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شۈبھىسىزكى ،بىز ئامانەتنى (يەنى پەرزلەرنى ۋە شەرىئەت تەكلىپلىرىنى) ئاسمانالرغا،
زېمىنغا ۋە تاغالرغا تەڭلىدۇق ،ئۇالر ئۇنى ئۈستىگە ئالمىدى ،ئۇنىڭ (ئېغىرلىقى) دىن قورقتى،
ئۇنى ئىنسان ئۈستىگە ئالدى ،ئىنسان ھەقىقەتەن (ئۆزىگە) زۇلۇم قىلغۇچىدۇر ،ھەقىقەتەن
ناداندۇر﴿( .﴾72مەزكۇر ئامانەتكە خىيانەت قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) مۇناپىق ئەرلەرنى ،مۇناپىق
ئايالالرنى ،مۇشرىك ئەرلەرنى ،مۇشرىك ئايالالرنى ﷲ ئازاباليدۇ( ،مەزكۇر ئامانەتكە رىئايە
قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرنى ﷲ ئەپۇ قىلىدۇ( ،ﷲ مۆمىنلەرگە)
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾73

ئىنساننىڭ ئامانەتنى ئۈستىگە ئېلىشى
ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى بۇ ئايەتتىكى
ئامانەتتىن تائەت ـ ئىبادەت كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ئامانەتنى ئادەمگە تەڭلەشتىن ئىلگىرى
ئاسمانالرغا ،زېمىنغا ۋە تاغالرغا تەڭلىدى ،ئۇالر ئۇنى ئۈستىگە ئېلىشقا پىتىنالمىدى .ئاندىن ﷲ
تائاال ئادەمگە :مەن ھەقىقەتەن ئامانەتنى ئاسمانالرغا ،زېمىنغا ۋە تاغالرغا تەڭلىدىم ،ئۇالر ئۇنى
ئۈستىگە ئېلىشقا پىتىنالمىدى .ئۇنى سەن ئۈستۈڭگە ئاالمسەن؟ -دېدى .ئادەم :ئى پەرۋەردىگارىم!
ئۇنىڭدا نېمىلەر بار؟ -دېدى .ﷲ تائاال :ئەگەر ياخشى ئىش قىلساڭ مۇكاپاتلىنىسەن ،يامان
ئىش قىلساڭ جازالىنىسەن -،دېدى .ئادەم ئۇنى ئېلىپ ،ئۆز ئۈستىگە يۈكلىدى .ئەنە شۇ
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇنى ئىنسان ئۈستىگە ئالدى ،ئىنسان ھەقىقەتەن (ئۆزىگە) زۇلۇم قىلغۇچىدۇر،
ھەقىقەتەن ناداندۇر﴾ دېگەن سۆزىدىن ئىبارەتتۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتتىكى
ئامانەت پەرزلەردىن ئىبارەتتۇر ،ﷲ تائاال ئۇنى ئاسمانالرغا ،زېمىنالرغا تەڭلەپ ،ئەگەر ئۇالر ئۇنى
ئادا قىلسا ئۇالرغا ساۋاب بېرىدىغانلىقىنى ،ئەگەر ئۇالر ئۇنى ئۆز جايىدا ئادا قىلمىسا ،ئۇالرنى ئازابقا
دۇچار قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقاندا ،ئۇالر ئۇنى ئۈستىگە ئېلىشنى خالىمىدى ،بۇ ياقتۇرمىغانلىق
ئاسىيلىق قىلغانلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ دىنىنىڭ بۈيۈكلىدىن پەرزلەرنى ئادا
قىلىپ بواللماسلىقىدىن قورقتى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى ئادەمگە تەڭلىدى .ئادەم ئۇنى ئۇنىڭدىكى
نەرسىلەر بىلەن قوشۇپ قوبۇل قىلدى .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ (بۇ) سۆزىدىن ئىبارەتتۇر﴿ :ئۇنى ئىنسان
ئۈستىگە ئالدى ،ئىنسان ھەقىقەتەن (ئۆزىگە) زۇلۇم قىلغۇچىدۇر ،ھەقىقەتەن ناداندۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ ئەمرىدىن غەپلەتتىدۇر.
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مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،زەھھاك ،ھەسەنبەسرى ۋە بىر قانچە كىشىمۇ :بۇ ئايەتتىكى
ئامانەت پەرزلەردىن ئىبارەتتۇر -،دېدى .باشقا تەپسىرشۇناسالر :ئامانەتتىن تائەت ـ ئىبادەت كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئەئمەش مەسرۇقتىن ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :خوتۇن كىشىنىڭ نۇمۇسىنى ساقلىيالىشىمۇ ئامانەتتۇر .قەتادە :ئامانەتتىن دىن ،پەرزلەر ۋە
بەلگىلەنگەن جازاالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئامانەت ئۈچتۇر ،ئۇالر :ناماز ،روزا ۋە جۇنۇپلۇقتىن پاك بولۇشتىن ئىبارەت .يۇقىرىدا
ئېيتىلغان بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى بىر ـ بىرى بىلەن زىت كەلمەيدۇ .بەلكى ،ئامانەتنىڭ شەرىئەت
تەكلىپى ئىكەنلىكى نۇقتىسىدىن ئېلىنسا ،بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى ئورتاقلىشىدۇ .ئامانەت دېگەن،

ئەھزاب سۈرىسى

ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئادا قىلسا ساۋاب بېرىلىدىغان ،ئۇنى تەرك قىلسا جازالىنىدىغان
شەرت بىلەن ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە توسقان ئىشلىرىدىن يېنىشتىن ئىبارەتتۇر .ئىنسان ئۆزىنىڭ
ئاجىزلىقى ،نادانلىقى ۋە ئۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىقى ئۈچۈن ئامانەتنى قوبۇل قىلدى .پەقەت ﷲ تائاال
تەۋفىق بەرگەن كىشى ئۇنى ئادا قىالاليدۇ .ﷲ تائاال ياردەم بەرگۈچىدۇر.
ئىمام ئەھمەدنىڭ ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسى
ئامانەتكە ئاالقىدار ئەسەرلەردىندۇر ،ھۇزەيفە مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە
ئىككى ھەدىس سۆزلەپ بەردى .ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى ھەقىقەتەن ئەمەلىيەتتە كۆردۈم ،يەنە
بىرىنى كۈتىۋاتىمەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ئامانەتنىڭ ئىنسان دىللىرىنىڭ يىلتىزىغىچە
چۈشكەنلىكىنى ،ئاندىن قۇرئاننىڭ نازىل بولغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ قۇرئاندىن ۋە سۈننەتتىن
ئامانەتنى بىلگەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى .ئاندىن ئامانەتنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقىنى سۆزلەپ
بېرىپ مۇنداق دېدى« :بىر ئادەم ئۇخلىغاندا ئۇنىڭ قەلبىدىن ئامانەت كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ،
ئامانەتنىڭ ئىزى قاپارتمىنىڭ ئىزىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ ،سەن پۇتۇڭنىڭ ئۈستىگە تاش
چۈشۈرۈۋالغىنىڭدا ،تاشنىڭ زەربىسىدىن پۇتۇڭنىڭ ئىشىشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسەن ،ھالبۇكى،
ئىششىقنىڭ ئىچىدە ھېچ نەرسە يوق» ھۇزەيفە سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دېدى :ئاندىن
(((
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇششاق تاش ئېلىپ ،ئۇنى پۇتىغا چۈشۈرۈپ مىسال قىلىپ كۆرسەتتى
ۋە« :ئامانەت كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن شۇ ۋاقىتتا كىشىلەر ئېلىم ـ سېتىم قىلىشىدۇ ،ئامانەتنى ئادا
قىلىدىغان بىرمۇ ئادەم قالمىغىلى تاس قالىدۇ ،ئىشەنچلىك ئادەم بەك ئاز قالغانلىقى ئۈچۈن،
پاالنىنىڭ ئەۋالدى ئىچىدە ھەقىقەتەن ئىشەنچلىك بىر ئادەم بار -،دېيىلىدۇ .ھەتتا نەيراڭۋازلىقتا
ۋە ئالدامچىلىقتا ئۇچىغا چىققان بىر ئادەم“ :ئۇ نېمىدېگەن ئىشەنچلىك ،نېمىدېگەن ئەقىللىق؟”
دەپ قارىلىدۇ .ۋەھالەنكى ،ئۇنىڭ قەلبىدە قىچا چاغلىق ئىمان يوق .مېنىڭ بېشىمدىن سىلەرنىڭ
قايسىڭالر بىلەن ئېلىم ـ سېتىم قىلسام ،پەرۋا قىلمايدىغان بىر زامان ئۆتكەن ئىدى .ئەگەر ئۇ
مۇسۇلمان بولسا ،ئۇنىڭ دىنى ئۇنى ئەلۋەتتە يېنىمغا ئېلىپ كېلەتتى .ئەگەر ئۇ ناسارا ياكى
يەھۇدىي بولسا ،ئۇنىڭ سەدىقاتقا مەسئۇل ئادىمى((( ئۇنى ئەلۋەتتە يېنىمغا ئېلىپ كېلەتتى .ئەمما
بۈگۈنكى كۈندە سىلەردىن پەقەت پاالنى ۋە پۇستانى بىلەنال ئېلىم ـ سېتىم قىلىمەن(((» دېدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تۆت ئىش بار ،ئەگەر ئۇ تۆت ئىش سەندە تېپىلسا ،قولدىن
كەتكۈزۈپ قويغان بارلىقىڭدىن ئەنسىرىمىسەڭ بولىدۇ ،ئۇالر :ئامانەتنى مۇھاپىزەت قىلىش ،راست
سۆزلەش ،ياخشى مىجەزلىك بولۇش ۋە ھاالل كەسىپلىك بولۇشتىن ئىبارەتتۇر».
((( بۇ بىر ئوخشىتىش بولۇپ ،ئامانەت كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن يۈرەك ئەمگەك قىلىش ياكى كۆيۈك سەۋەبىدىن قاپىرىپ قالغان
قاپارتمىغا ۋە ياكى تاشنىڭ زەربىسىدىن پەيدا بولغان پۇتنىڭ ئىششىقىغا ئوخشاش ئىچىدە پايدىلىق ھېچ نەرسە يوق ،قۇرۇق
نەرسىگە ئايلىنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ئىگىسىدىن ئامانەتكە خىيانەت قىلىدىغان ،گېپىدە تۇرمايدىغان رەزىل ئەھۋال
كېلىپچىقىدۇ.
((( ناسارا ۋە يەھۇدىيالردىن ئىسالم دۆلىتىگە تاپشۇرىدىغان سەدىقىلەرنى يىغىشقا مەسئۇل ئادەم كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
((( بۈگۈنكى كۈندە ئامانەتنى ئادا قىلىدىغان ئادەم ئازالپ كەتتى دېمەكچى.
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ئامانەتنى ئۈستىگە ئېلىشنىڭ نەتىجىسى
﴿(مەزكۇر ئامانەتكە خىيانەت قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) مۇناپىق ئەرلەرنى ،مۇناپىق ئايالالرنى،
مۇشرىك ئەرلەرنى ،مۇشرىك ئايالالرنى ﷲ ئازاباليدۇ﴾ يەنى ئادەم ئەۋالدىغا ھەقىقەتەن ئامانەت

يۈكلەندى ،بۇ ئامانەت شەرىئەت تەكلىپلىرىدىن ئىبارەتتۇر .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مۇسۇلمانالردىن
قورقۇپ ،ئىماننى ئاشكارا قىلغان ،يەنى تىلىنىڭ ئۈچىدا ئىمان ئېيتقان ،كاپىرالرغا ئەگىشىپ
كۇفرىنى دىللىرىدا يوشۇرغان مۇناپىق ئەرلەرنى ۋە مۇناپىف ئايالالرنى ،ئىچى ـ تېشى ﷲ تائاالغا
شېرىك كەلتۈرۈش ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىش بىلەن تولۇپ كەتكەن
﴿مۇشرىك ئەرلەرنى ،مۇشرىك ئايالالرنى﴾ ﷲ ئازاباليدۇ .ئىنسانالردىن ﷲ تائاالغا ،ﷲ تائاالنىڭ
پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ،پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتقان ،ﷲ تائاالغا ئىتائەتمەنلىك بىلەن
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان مۆمىنلەرگە مەرھەمەت قىلىش ئۈچۈن﴿ ،مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرنى
ﷲ ئەپۇ قىلىدۇ( ،ﷲ مۆمىنلەرگە) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.
شۇنىڭ بىلەن ،ئەھزاب سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ
تائاالغا مەنسۇپتۇر!
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سەبەئ سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 54 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
جىمى ھەمدۇسانا ﷲغا خاستۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ﷲنىڭ
مۈلكىدۇر ،ئاخىرەتتىكى ھەمدۇسانامۇ ﷲغا خاستۇر ،ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر،
ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴿ .﴾1ﷲ 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 ،ﷲ بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر( ،تەۋبە
قىلغۇچىالرنى) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿.﴾2

بارلىق ھەمدۇسانا ۋە غەيبنى بىلىشنىڭ اﷲ تائاالغىال خاس ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زاتىدىن ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى بارلىق مەدھىيە
ۋە زىكىرلەرنىڭ پەقەت ئۆزىگىال خاس ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .چۈنكى ئۇ دۇنيا ـ
ئاخىرەت ئەھلى ئۈچۈن نېمەت ئاتا قىلغۇچى ۋە رەھمەت قىلغۇچىدۇر .دۇنيا ۋە ئاخىرەت
ئەھلىنىڭ ئىگىسىدۇر .ئۇنىڭ ھەممىسىگە ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ 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﴾(((.
﴿جىمى ھەمدۇسانا ﷲغا خاستۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ﷲنىڭ
مۈلكىدۇر﴾ يەنى بارلىق نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ مۈلكىدۇر ،ئۇنىڭ قۇللىرىدۇر ۋە ئۇنىڭ باشقۇرۇشى

ئاستىدىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :دۇنيا ۋە ئاخىرەت شەك  -شۈبھىسىز بىزنىڭ
ئىلكىمىزدىدۇر﴾(((.
﴿ئاخىرەتتىكى ھەمدۇسانامۇ ﷲغا خاستۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال مەڭگۈ ئىبادەت قىلىنغۇچى ۋە
مەدھىيىلەنگۈچىدۇر.
﴿ﷲ﴾ سۆزلىرىدە ،ئىشلىرىدا ،شەرىئىتىدە ۋە بارلىق نەرسىلەرنى تەقدىر قىلىشتا
﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ھېچقانداق
نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ئۇ ھېچ نەرسىنى بىلمەي قالمايدۇ .مالىك زۆھرىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەرداردۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
﴿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﴾ يەنى

ﷲ تائاال زېمىننىڭ بۇلۇڭ ـ پۇشقاقلىرىغىچە ياغقان يامغۇر تامچىلىرىنىڭ ،تېرىلغان ئۇرۇقنىڭ ۋە
زېمىندا يوشۇرۇلغان ھەممە نەرسىنىڭ سانىنى بىلىدۇ .زېمىندىن چىقىدىغان نەرسىنىڭ سانىنى
ۋە سۈپەتلىرىنىمۇ بىلىدۇ.
﴿ئاسماندىن چۈشىدىغان (پەرىشتە ،يامغۇر ،ئەجەل ،رىزىق قاتارلىق) نەرسىلەرنى﴾،
ئاسمانغا ئۆرلەيدىغان ياخشى ئەمەللەر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەرنىمۇ كۆرۈپ تۇرىدۇ.

﴿ﷲ بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر( ،تەۋبە قىلغۇچىالرنى) ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىباندۇر .ئۇالردىن ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا
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ئالدىراپ كەتمەيدۇ .تەۋبە قىلغۇچىالر ۋە تەۋەككۈل قىلغۇچىالرنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر.

*******
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
((( قەسەس سۈرىسى  70ـ ئايەت.
((( لەيل سۈرىسى  13ـ ئايەت.

سەبەئ سۈرىسى

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
كاپىرالر« :بىزگە قىيامەت كەلمەيدۇ» دەيدۇ ،ئېيتقىنكى« ،ئۇنداق ئەمەس ،پەرۋەردىگارىم
بىلەن قەسەمكى ،قىيامەت سىلەرگە چوقۇم كېلىدۇ ،ﷲ غەيىبنى بىلگۈچىدۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ﷲدىن يىراق ئەمەستۇر ،ئۇنىڭ (يەنى زەررە) دىن كىچىكرەك
نەرسە بولسۇن ،چوڭراق نەرسە بولسۇن ،لەۋھۇلمەھپۇزدا خاتىرىلەنمىگىنى يوق»﴿( .﴾3ئۇالرنىڭ
لەۋھۇلمەھپۇزدا خاتىرىلىنىشى) ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى مۇكاپاتالش
ئۈچۈندۇر ،ئەنە شۇالر مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا ئېرىشىدۇ﴿ .﴾4بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە
كۈچىنىڭ بېرىچە قارشى تۇرغانالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾5ئىلىم بېرىلگەنلەر (يەنى
ساھابىلەر ۋە كېيىنكى ئەمەل قىلغۇچى ئۆلىماالر) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان
قۇرئاننىڭ شۈبھىسىز ھەق ئىكەنلىكىنى( ،ئىنسانالرنى) غالىب ،ھەمدۇساناغا اليىق ﷲنىڭ يولىغا
باشاليدىغانلىقىنىبىلىدۇ﴿.﴾6

ھەر بىر ئادەمنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپاتلىنىشى ۋە جازاغا تارتىلىشى
ئۈچۈن قىيامەتنىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقى
بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
بۈيۈك پەرۋەردىگارىنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىشقا بۇيرۇغان ئۈچ ئايەتنىڭ بىرىدۇر .قۇرئاندا بۇ
ئايەتكە ئوخشايدىغان تۆتىنچى بىر ئايەت يوق .كاپىرالر ۋە ھەق بىلەن قارشىالشقۇچىالر قىيامەتنى
ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئۇنى ئىسپاتالپ قەسەم قىلىشقا بۇيرۇدى.
بۇ ئۈچ ئايەتنىڭ بىرى يۇنۇس سۈرىسىدىكى﴿ :ئۇالر سەندىن« :ئۇ (يەنى ۋەدە قىلىنغان
ئازاب ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش) راستمۇ؟» دەپ سورايدۇ ،سەن« :ھەئە ،پەرۋەردىگارىم
بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ئەلۋەتتە راستتۇر ،سىلەر قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر» دېگىن﴾(((.
ئىككىنچىسى ،مۇشۇ سۈرىدىكى﴿ :كاپىرالر« :بىزگە قىيامەت كەلمەيدۇ» دەيدۇ ،ئېيتقىنكى،
«ئۇنداق ئەمەس ،پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى ،قىيامەت سىلەرگە چوقۇم كېلىدۇ﴾ دېگەن

ئايەتتۇر.

ئۈچىنچىسى ،تەغابۇن سۈرىسىدىكى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كاپىرالر ھەرگىز تىرىلدۈرۈلمەيمىز
دەپ گۇمان قىلىشتى ،ئېيتقىنكى« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى،
سىلەر چوقۇم تىرىلدۈرۈسىلەر ،ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن خەۋەر بېرىلىدۇ ،بۇ ﷲغا
((( يۇنۇس سۈرىسى  53ـ ئايەت.
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ئاساندۇر»﴾((( دېگەن ئايىتىدۇر.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئۇنداق ئەمەس ،پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى ،قىيامەت سىلەرگە چوقۇم
كېلىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ تائاال قىيامەتنى ئۇنىڭ بولۇشىنى تەكىتلەيدىغان ۋە ئۇنى جەزملەشتۈرىدىغان
نەرسىلەر بىلەن سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غەيىبنى بىلگۈچىدۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ﷲدىن يىراق ئەمەستۇر ،ئۇنىڭ (يەنى زەررە) دىن كىچىكرەك
نەرسە بولسۇن ،چوڭراق نەرسە بولسۇن ،لەۋھۇلمەھپۇزدا خاتىرىلەنمىگىنى يوق»﴾ يەنى ھەممە

نەرسە ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىنىڭ ئىچىدىدۇر .ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسە مەخپىي ئەمەستۇر .سۆڭەكلەر
گەرچە چېچىلىپ ـ تىتىلىپ ،يوقىلىپ كەتسىمۇ ،ئۇنىڭ نەگە يوقىلىپ كەتكەنلىكىنى ﷲ تائاال
بىلگۈچىدۇر .ئۇنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولسا ،شۇ ھالىتىگە قايتۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ھەممە
نەرسىنى بىلگۈچىدۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال جەسەتلەرنى ئەسلى ھالىتىگە قايتۇرۇش ۋە قىيامەتنى مەيدانغا

كەلتۈرۈشتىكى ھېكىمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇالرنىڭ لەۋھۇلمەھپۇزدا
خاتىرىلىنىشى) ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر ،ئەنە
شۇالر مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا ئېرىشىدۇ .بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە كۈچىنىڭ بېرىچە قارشى
تۇرغانالر﴾ يەنى كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسۇشقا ،پەيغەمبەرلىرىگە مۇخالىپەتچىلىك
قىلىشقا ،كۈچ سەرپ قىلغانالر ﴿قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى قىيامەتنىڭ بولۇشى ﷲ

تائاالنىڭ بەختلىك مۆمىنلەرگە ئىنئام ئاتا قىلىشى ،بەتبەخت كاپىرالرنى ئازابلىشى ئۈچۈندۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت كۈنى)
باراۋەر بولمايدۇ ،ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((﴿ ،ئىمان ئېيتقان ۋە
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر بىلەن ئوخشاش قىالمدۇق؟ ياكى
تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟﴾(((.
﴿ئىلىم بېرىلگەنلەر (يەنى ساھابىلەر ۋە كېيىنكى ئەمەل قىلغۇچى ئۆلىماالر) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ شۈبھىسىز ھەق ئىكەنلىكىنى( ،ئىنسانالرنى) غالىب،
ھەمدۇساناغا اليىق ﷲنىڭ يولىغا باشاليدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ بۇ ،قىيامەتنىڭ بولۇشىدىكى يەنە
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بىر ھېكمەت بولۇپ ،ئىلگىرىكى ھېكمەتلەر بىلەن باغلىنىشلىقى بار .بۇ ھېكمەت پەيغەمبەرلەرگە
نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىشەنگەن مۆمىنلەر قىيامەتنىڭ قائىم بولۇشىنى ،ياخشى كىشىلەرنىڭ
مۇكاپاتلىنىپ ،يامان كىشىلەرنىڭ جازاالنغانلىقىنى كۆرگەن چاغدا ،دۇنيادىكى چاغلىرىدا ﷲ
تائاالنىڭ كىتابلىرىدىن قىيامەت توغرۇلۇق بىلگەنلىرىنى ،ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن بولىدۇ-،
دېگەندىن ئىبارەتتۇر.
شۇ كۈندە مۆمىنلەر مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىمىزنىڭ پەيغەمبەرلىرى بىزگە ھەقنى
ئېلىپ كەلدى»﴾(((«﴿ ،مېھرىبان ﷲنىڭ ۋەدە قىلغىنى مۇشۇ (كۈن) ،پەيغەمبەرلەر راست
((( تەغابۇن سۈرىسى  7ـ ئايەت.
((( ھەشىر سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( ساد سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەبەئ سۈرىسى

ئېيتقان»﴾(((«﴿ ،سىلەر ﷲ نىڭ تەقدىرى بويىچە (دۇنيادا ۋە قەبرىلەردە) قىيامەت كۈنىگىچە
قالدىڭالر ،مانا بۇ ،قىيامەت كۈنىدۇر﴾(((.
﴿ئىلىم بېرىلگەنلەر (يەنى ساھابىلەر ۋە كېيىنكى ئەمەل قىلغۇچى ئۆلىماالر) ساڭا پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ شۈبھىسىز ھەق ئىكەنلىكىنى( ،ئىنسانالرنى) غالىب﴾ يەنى

ناھايىتى كۈچلۈك ،يېڭىلمەيدىغان ،چەكلىمىگە ئۇچرىمايدىغان ،بەلكى ھەممە نەرسىنى

باشقۇرىدىغان ،جىمى سۆزلىرىدە ،ئىشلىرىدا ،شەرىئىتىدە ۋە بەلگىلىمىلىرىدە ﴿ھەمدۇساناغا اليىق
ﷲنىڭ يولىغا باشاليدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەنە شۇنداق ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە

مەدھىيىگە اليىقتۇر ،بۈيۈكتۇر ۋە يۈكسەكتۇر.

*******
ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ
كاپىرالر (بىر  -بىرىگە) ئېيتىدۇ« :سىلەرگە سىلەر (قەبرىلەردە چىرىپ) تىتما  -تاالڭ
بولۇپ كەتكەندىن كېيىن چوقۇم يېڭىدىن يارىتىلىسىلەر دەپ خەۋەر بېرىدىغان بىر ئادەمنى
كۆرسىتىپ قويايلىمۇ؟﴿ .﴾7ئۇ ﷲغا يالغاننى توقۇدىمۇ؟ يا ئۇ ئېلىشىپ قالدىمۇ؟» ھەرگىز
ئۇنداق ئەمەس ،ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرمەيدىغانالر ئازابتا ۋە چوڭقۇر گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾8
ئۇالر ئالدىدىكى ۋە ئارقىسىدىكى (ئۇالرنى ئوراپ تۇرغان) ئاسمان بىلەن زېمىنغا قارىمامدۇ؟
ئەگەر خالىساق ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىمىز ،ياكى ئاسماننى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پارچە -پارچە
قىلىپ چۈشۈرىمىز .بۇنىڭدا ﷲغا قايتقۇچى ھەر بەندە ئۈچۈن ئەلۋەتتە (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان) دەلىل بار﴿.﴾9

كاپىرالرنىڭ ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنى ئىنكار قىلىشى ۋە ئۇالرغا
بېرىلگەن رەددىيە
بۇ ئايەت غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال تەرىپىدىن ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە تانغۇچى
كاپىرالرنىڭ قىيامەتنىڭ بولۇشىنى يىراق دەپ قارىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلغانلىقى ئۈچۈن مەسخىرە قىلغانلىقىدىن بەرگەن
خەۋىرىدۇر.
﴿كاپىرالر (بىر  -بىرىگە) ئېيتىدۇ« :سىلەرگە سىلەر (قەبرىلەردە چىرىپ) تىتما-تاالڭ بولۇپ
((( ياسىن سۈرىسى  52ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  56ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كەتكەندىن كېيىن﴾ يەنى جەسىتىڭالر تىتما ـ تىتما بولۇپ تۇپراققا چېچىلىپ ،ئۇنىڭغا تامامەن
ئارىلىشىپ كەتكەندىن كېيىن ﴿چوقۇم يېڭىدىن يارىتىلىسىلەر دەپ خەۋەر بېرىدىغان بىر ئادەمنى
كۆرسىتىپ قويايلىمۇ؟﴾ يەنى شۇنىڭدىن كېيىن تىرىك ھالغا قايتۇرۇلۇپ رىزىقالندۇرۇسىلەر .ئۇالر:
مۇھەممەد بىزگە يەتكۈزگەن بۇ خەۋىرىدە ئىككى ئىشنىڭ بىرىدىن خالىي ئەمەس .ئۇ ئۆزىگە
ﷲ تائاال قىيامەت ھەققىدە ۋەھىي قىلدى دەپ ،ﷲ تائاالغا قەستەن يالغاننى توقۇپ چىقتى.
ياكى ئۇ ﷲ تائاالغا قەستەن يالغاننى توقۇمىغان بولسا ،ئەقلىدىن ئايرىلغان ۋە ئېلىشىپ قالغان
كىشىلەردەك ساراڭ -،دېيىشتى.
شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ﷲغا يالغاننى توقۇدىمۇ؟ يا ئۇ ئېلىشىپ قالدىمۇ؟﴾
ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئاخىرەتكە
ئىمان كەلتۈرمەيدىغانالر ئازابتا ۋە چوڭقۇر گۇمراھلىقتىدۇر﴾ يەنى ئىش ئۇالر ئويلىغاندەك ياكى

گۇمان قىلغاندەكمۇ ئەمەس .بەلكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم راستچىل ،ياخشى ۋە توغرا يول
كۆرسەتكۈچى ،ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلگەن كىشىدۇر .ئۇالر يالغانچى ،جاھىل ،نادان كىشىلەر
بولۇپ ،ئۇالر ئازابتا قالىدۇ .يەنى كۇپۇرلۇق ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىغا ،دۇنيادا ھەق يولدىن
ئېزىپ ﴿چوڭقۇر گۇمراھلىقتا﴾ قېلىشقا ئېلىپ بارىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىشتىكى قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان دەلىللەرگە دىققەت قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئالدىدىكى ۋە ئارقىسىدىكى
(ئۇالرنى ئوراپ تۇرغان) ئاسمان بىلەن زېمىنغا قارىمامدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر نەگە يۈزلەنسە ،قەيەرگە
بارسا ،ئاسمان ئۇالرنىڭ ئۈستىدە سايىۋەن بولۇپ تۇرىدۇ .زېمىن بولسا ،ئۇالرنىڭ ئاستىدا يېيىلىپ
تۇرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسماننى قۇدرەت بىلەن بەرپا قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن
قۇدرەتلىكمىز .زېمىننى يايدۇق ،بىز نېمىدېگەن ياخشى يايغۇچىمىز؟﴾(((.
﴿ئەگەر خالىساق ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىمىز ياكى ئاسماننى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پارچە  -پارچە
قىلىپ چۈشۈرىمىز﴾ يەنى ئەگەر خالىساق ،ئۇالرنىڭ زۇلۇم قىلغانلىقى ۋە بىزنىڭ ئۇالرنى جازاالشقا

قۇدرىتىمىزنىڭ يېتىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئەلۋەتتە شۇنداق ئازاب قىلغان بوالتتۇق .لېكىن
بىز مېھرىبان ۋە ئەپۇ قىلغۇچى سۈپەتكە ئىگە بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ئۇالرنى شۇنداق جازاالشنى
كېچىكتۈرىمىز.
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﴿بۇنىڭدا ﷲغا قايتقۇچى ھەر بەندە ئۈچۈن ئەلۋەتتە (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
دەلىل بار﴾ مەئمەر ،قەتادەنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :يەنى ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە دەلىللەر بار.

شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىغا نەزەر سالغان ھەر بىر ئەقىللىق
بەندە ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ،قىيامەتنى قىلىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدىغان دەلىللەر بار .چۈنكى بۇ ئاسمانالرنى مۇشۇنداق ئېگىز ۋە كەڭرى يارىتىشقا،
((( زارىيات سۈرىسى - 47ـ  48ـ ئايەتلەر.

سەبەئ سۈرىسى

زېمىننىمۇ مۇشۇنداق شەكىلدە ئۇزۇنغا يېيىلغان ۋە كەڭرى قىلىپ يارىتىشقا قادىر ﷲ ئۆلۈكلەرنى
قايتا تىرىلدۈرۈشكە ،چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرگە جان كىرگۈزۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان زات ئۇالرنىڭ
ئوخشىشىنى يارىتىشقا قادىر ئەمەسمۇ؟ ئۇ بۇنىڭغا قادىر﴾(((﴿ ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش
ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (بۇنى)
ئۇقمايدۇ﴾(((.

*******
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
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﴿( .﴾10بىز ئۇنىڭغا ئېيتتۇق) «مۇكەممەل ساۋۇتالرنى ياسىغىن،
ساۋۇتالرنى ياساشتا (ھالقىلىرىنى بىر  -بىرىگە) تەكشى قىلغىن( ،ئى داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەر!)
ياخشى ئىش قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىمەن»﴿.﴾11

اﷲ تائاالنىڭ داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان ئارتۇقچىلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان روشەن
ئارتۇقچىلىقتىن ۋە ئۇنىڭغا ئىنئام قىلغان نەرسىلەردىن خەۋەر قىلىدۇ .ئۇ ئارتۇقچىلىق بولسىمۇ:
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىكنى ،پادىشاھلىقنى ،سانى كۆپ ،سەرخىل قورالالنغان قوشۇندىن
ئىبارەت نېمەتلەرنى بىراقال بەرگەنلىكىدىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا يېقىملىق ئاۋاز ئاتا
قىلدى .ئۇ بۇ ئاۋاز بىلەن تەسبىھ ئېيتقان چاغدا ،ئۇنىڭ بىلەن مۇستەھكەم تاغالر ،ئېگىز چوققىالر
قوشۇلۇپ تەسبىھ ئېيتاتتى .ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئۇچۇپ كېتىۋاتقان قۇشالر ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ،
بىر ئاز توختاپ ،ھەرخىل تىلالر بىلەن ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇراتتى.
ئىمام مۇسلىمنىڭ بىر رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇمۇسا
ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كېچىدە قۇرئان ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ،بىرئاز توختاپ تۇرۇپ،
ئۇنىڭ تىالۋىتىگە قۇالق سالغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى« :ئەبۇمۇسا ئەشئەرىگە ھەقىقەتەن داۋۇد
ئائىلىسىدىكىلەرنىڭكىگە ئوخشاش يېقىملىق ئاۋاز بېرىلىپتۇ» .ئەبۇئوسمان ئەھدى مۇنداق دەيدۇ:
مەن ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئاۋازىدىن چىرايلىقراق نە چاڭنىڭ ،نە دۇتارنىڭ،
((( ياسىن سۈرىسى  81ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەت.

109

نە ھەرقانداق بىر سازنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىدىم.
﴿تۆمۈرنى داۋۇدقا يۇمشاق قىلىپ بەردۇق﴾ ھەسەنبەسرى ،قەتادە ،ئەئمەش ۋە باشقىالر:
داۋۇد ئەلەيھىسساالم تۆمۈرنى ئوتقا سالمايتتى .بولقا بىلەن سوقمايتتى .بەلكى ئۇنى قولى بىلەن
يىپالرنى ئەشكەندەك ئېشەتتى -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :مۇكەممەل ساۋۇتالرنى ياسىغىن﴾ .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :داۋۇد ئەلەيھىسساالم ئىنسانالردىن تۇنجى قېتىم ساۋۇت ياسىغان كىشىدۇر.
ئۇنىڭدىن ئىلگىرى پەقەت كەڭرى بىسلىق قىلىچالرال بار ئىدى -،دېدى.
﴿ساۋۇتالرنى ياساشتا (ھالقىلىرىنى بىر  -بىرىگە) تەكشى قىلغىن﴾ بۇ ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن
پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ساۋۇت ياساشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بېرىلگەن كۆرسەتمىدۇر .بۇ
ئايەتنى مۇجاھىد :ھالقىنىڭ مىدىراپ قالماسلىقى ئۈچۈن مىخ قاقمىغىن ،ئاسان سۇنۇپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن قوپال قىلىپ قويمىغىن ،ئۇنى ئۆلچەملىك قىلىپ ياسىغىن -،دەپ تەپسىر قىلدى.
ﷲ تائاال سىلەرگە بەرگەن نېمەتكە شۈكۈر قىلىش ئۈچۈن(﴿ ،ئى داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەر!)
ياخشى ئىش قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىمەن»﴾ يەنى

سىلەرنى ۋە ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىمەن ،سۆزلىرىڭالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچىمەن .ماڭا ئۇنىڭدىن
ھېچ نەرسە يوشۇرۇن قالمايدۇ.

*******
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
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سۇلەيمانغا شامالنى (بويسۇندۇرۇپ بەردۇق) ،شامال چۈشتىن ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇساپىنى،
چۈشتىن كېيىن بىر ئايلىق مۇساپىنى باساتتى ،ئۇنىڭغا مىس (چىقىدىغان) بۇالقنى ئاققۇزۇپ
بەردۇق ،بەزى جىنالر پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرى بويىچە سۇلەيماننىڭ ئالدىدا ئىشلەيتتى ،ئۇالردىن
كىمكى بىزنىڭ ئەمرىمىزگە خىالپلىق قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بىز دوزاخ ئازابىنى تېتىتىمىز﴿.﴾12
ئۇالر سۇلەيمانغا ئۇ خالىغان كاتتا سارايالرنى( ،مىستىن-ئەينەكتىن ئاجايىپ) ھەيكەللەرنى،
كۆلدەك چوڭ لېگەنلەرنى( ،چوڭلۇقتىن) مىدىرلىمايدىغان قازانالرنى ياسايتتى( ،ئېيتتۇقكى) «ئى
داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەر! (ﷲنىڭ بۇ چوڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىڭالر» ،مېنىڭ بەندىلىرىمدىن
(ﷲنىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلغۇچى بەك ئاز﴿.﴾13

اﷲ تائاالنىڭ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان ئارتۇقچىلىقى
ﷲ تائاال داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان نېمەتلەرنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال

سەبەئ سۈرىسى

داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان نېمەتلىرىنى بايان قىلدى .ﷲ
تائاال سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا شامالنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .شامال ئۇ ئولتۇرغان گىلەمنى چۈشتىن
ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇساپىگە ،چۈشتىن كېيىن بىر ئايلىق مۇساپىگە ئۇچۇرۇپ ئاپىراتتى.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم گىلەمگە ئولتۇرۇپ ،ئەتىگەندە
دەمەشىقتىن يولغا چىقاتتى ـ دە ،ئىستەخەرگە((( چۈشۈپ ،ئۇ يەردە چۈشلۈك تامىقىنى يەيتتى.
چۈشتىن كېيىن ئىستەخەردىن يولغا چىقىپ كابۇل شەھىرىگە كېلىپ قوناتتى .دەمەشىق بىلەن
ئىستەخەرنىڭ ئارىلىقى تېز يول يۈرگۈچى ئۈچۈن بىر ئايلىق مۇساپىدۇر .ئىستەخەر بىلەن كابۇلنىڭ
ئارىلىقىمۇ تېز يول يۈرگۈچى ئۈچۈن بىر ئايلىق مۇساپىدۇر.
﴿ئۇنىڭغا مىس (چىقىدىغان) بۇالقنى ئاققۇزۇپ بەردۇق﴾ ئىنسانالر ياشاۋاتقان ھەممە نەرسە
ﷲ تائاال سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمغا چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ئىبارەتتۇر.
﴿بەزى جىنالر پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرى بويىچە سۇلەيماننىڭ ئالدىدا ئىشلەيتتى﴾ يەنى بىز
ئۇنىڭغا جىنالرنى پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرى بويىچە ئۇنىڭ ئالدىدا ئىشلەشكە بويسۇندۇرۇپ بەردۇق.
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ،بويسۇندۇرۇشى ۋە ئىرادىسى بويىچە ئېگىز بىناالر ۋە باشقا
نەرسىلەردىن سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم نېمىنى خالىسا ،شۇنى بىنا قىالتتى.
﴿ئۇالردىن كىمكى بىزنىڭ ئەمرىمىزگە خىالپلىق قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بىز دوزاخ ئازابىنى
تېتىتىمىز﴾ يەنى ئۇالردىن كىمكى ئىتائەتتىن چىقىدىكەن ،ئۇالرغا الۋۇلداپ كۆيۈپ تۇرىدىغان

دوزاخ ئازابىنى تېتىتىمىز.

﴿ئۇالر سۇلەيمانغا ئۇ خالىغان كاتتا سارايالرنى( ،مىستىن  -ئەينەكتىن ئاجايىپ)
ھەيكەللەرنى ،كۆلدەك چوڭ لېگەنلەرنى( ،چوڭلۇقتىن) مىدىرلىمايدىغان قازانالرنى ياسايتتى﴾

يەنى ئۇالر چىرايلىق ۋە كۆركەم بىناالرنى ،چوڭلۇقىدىن ئورنىدا چىڭ تۇرىدىغان ھەيكەللەرنى،
ئورنىدىن يۆتكىگىلى بولمايدىغان قازانالرنى ياسايتتى.

بىز داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەرگە ﴿(ئېيتتۇقكى)« ،ئى داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەر! (ﷲنىڭ بۇ چوڭ
نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىڭالر»﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە دىن ۋە دۇنيالىقتىن ئاتا قىلغان

نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلىڭالر! -دېدۇق .بۇ ئايەتتە شۈكۈرنى سۆز ۋە نىيەت بىلەن ئادا قىلغىلى
بولغىنىدەك ،ئىش ـ ھەرىكەت بىلەنمۇ ئادا قىلغىلى بولىدىغانلىقىغا دەلىل باردۇر .بۇ ھەقتە شائىر
مۇنداق دېگەن:
قولۇم ،تىلىم ۋە دىلىم ئىپادىلەر شۈكرۈمنى،
رەببىم بەرگەن نېمەتكە خۇرسەن بولغان كۆڭلۈمنى.
ئىبنى جەرىر ئەبۇئابدۇراھمان ھەبەلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ناماز
((( خۇراسانغا يېقىن بىر جاينىڭ بۇرۇنقى نامى.
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ئوقۇش ،روزا تۇتۇش ۋە ھەرقانداق ياخشى ئىشنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن
قىلىش شۈكۈر قىلىش دېمەكتۇر .ئەڭ ئەۋزەل شۈكۈر ﷲ تائاالغا ھەمدە ئېيتماقتۇر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئەڭ ياقتۇرىدىغان ناماز داۋۇدنىڭ نامىزىدۇر .ئۇ كېچىنىڭ
يېرىمىگىچە ئۇخاليتتى ،قالغان يېرىمىنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىدە ناماز ئوقۇيتتى .ئۈچتىن بىرىدە
يەنە ئۇخاليتتى .ﷲ تائاال ئەڭ ياقتۇرىدىغان روزا داۋۇدنىڭ روزىسىدۇر .ئۇ بىر كۈن روزا تۇتۇپ
بىر كۈن روزا تۇتمايتتى .دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلغاندا ،ئارقىغا قاچمايتتى».
ئەبۇھاتەم كۇزەيلىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :ئى داۋۇد ئائىلىسىدىكىلەر! (ﷲنىڭ بۇ چوڭ
نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىڭالر»﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ،

داۋۇد :ئى پەرۋەردىگارىم! شۈكۈر قىلىش سەن تەرەپتىن بېرىلگەن نېمەت تۇرسا ،ساڭا يەنە قانداق
شۈكۈر قىلىمەن؟ -دېۋىدى .ﷲ تائاال :نېمەتنىڭ مەن تەرەپتىن بېرىلگەنلىكىنى بىلگەنلىكىڭنىڭ
ئۆزى ماڭا شۈكۈر قىلغانلىقىڭدۇر -،دېدى.

ﷲ تائاال ئىشنىڭ ھەقىقىتىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :مېنىڭ بەندىلىرىمدىن
(ﷲنىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلغۇچى بەك ئاز﴾.

*******
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﰑﰒﰓﰔ
سۇلەيماننىڭ ۋاپاتىنى ھۆكۈم قىلغىنىمىزدا (يەنى ئۇنى ۋاپات قىلدۇرغىنىمىزدا) سۇلەيماننىڭ
ئۆلگەنلىكىدىن جىنالرنى پەقەت ئۇنىڭ ھاسىسىنى يېگەن قۇرۇتالر خەۋەردار قىلدى .سۇلەيمان
(ھاسىسىنى قۇرۇت يەپ) يىقىلغان چاغدا جىنالرغا ئېنىق بولدىكى ،ئەگەر ئۇالر غەيبنى بىلىدىغان
بولسا ئىدى ،خار قىلغۇچى ئازابتا (يەنى شۇنچە ئۇزاق ۋاقىت ئېغىر ئەمگەكتە) قالمىغان
بوالتتى﴿.﴾14

سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ قانداق ۋاپات تاپقانلىقىنى ،ﷲ تائاالنىڭ
جاپالىق ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا بويسۇندۇرۇلغان جىنالرنى ئۇنىڭ
ۋاپاتىدىن قانداق خەۋەرسىز قالدۇرغانلىقىنى بىزگە ئەسلىتىپ ئۆتىدۇ .سۇاليمان ئەلەيھىسساالم
ۋاپات بولغاندىن كېيىن ،ھاسىسىغا تايىنىپ بىر يىل ئەتراپىدا تۇرغان ،ھاسىنى قۇرۇت يېگەندىن
كېيىن ھاسا ئاجىزالپ ،ئۇ يەرگە يىقىلىپ چۈشكەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئۇزاق ۋاقىت ئىلگىرى
ۋاپات بولغانلىقى مەلۇم بولغان .بۇنىڭدىن جىنالر ۋە ئىنسانالرغا جىنالرنىڭ غەيبنى بىلمەيدىغانلىقى
ئېنىق بولغان ،چۈنكى ئىنسانالر ئۇالرنى غەيبنى بىلىدۇ دەپ گۇمانلىنىدۇ.

سەبەئ سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇلەيماننىڭ ئۆلگەنلىكىدىن جىنالرنى پەقەت ئۇنىڭ
ھاسىسىنى يېگەن قۇرۇتالر خەۋەردار قىلدى .سۇلەيمان (ھاسىسىنى قۇرۇت يەپ) يىقىلغان چاغدا
جىنالرغا ئېنىق بولدىكى ،ئەگەر ئۇالر غەيبنى بىلىدىغان بولسا ئىدى ،خار قىلغۇچى ئازابتا (يەنى
شۇنچە ئۇزاق ۋاقىت ئېغىر ئەمگەكتە) قالمىغان بوالتتى﴾ يەنى ئىنسانالرغا جىنالرنىڭ ئەھۋالى پاش

بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىنسانالرغا يالغان سۆزلىگەنلىكى ئاشكارىالندى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ
شۈبھىسىزكى ،سەبەئ قەۋمىگە ئۇالرنىڭ تۇرىدىغان جايىدا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
بۈيۈك) دەلىل بار ئىدى ،ئۇنىڭ ئوڭ تەرىپىدە بىر تۈركۈم باغالر ،سول تەرىپىدە بىر تۈركۈم باغالر
بار ئىدى( .ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «پەرۋەردىگارىڭالر بەرگەن رىزىقتىن يەڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر
قىلىڭالر( ،سىلەرنىڭ جايىڭالر) بەلەن جايدۇر( ،سىلەرگە رىزىق بەرگەن پەرۋەردىگارىڭالر شۈكۈر
قىلغۇچىنى) مەغپىرەت قىلغۇچى پەرۋەردىگاردۇر﴿ .﴾15ئۇالر (شۈكۈردىن) باش تارتتى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرغا قاتتىق سەلنى ئەۋەتتۇق .ئۇالرنىڭ باغلىرىنى ئاچچىق مېۋىلىك ،يۇلغۇنلۇق ،ئاز-
توال سىدرىلىق (يەنى ياۋا چىالنلىق) باغالرغا ئايالندۇردۇق﴿ .﴾16ئۇالر كۇفرىلىق قىلغانلىقلىرى
ئۈچۈن مۇشۇنداق جازالىدۇق ،بىز پەقەت كۇفرىلىق قىلغۇچىالرنىال جازااليمىز﴿.﴾17

سەبەئ قەۋمىنىڭ كاپىر بولغانلىقى ۋە ئۇالرغا ئازابنىڭ نازىل بولغانلىقى
سەبەئ قەۋمى يەمەن پادىشاھلىرى ۋە يەمەن ئاھالىسىدىن بولۇپ ،ئۇ پادىشاھالردىن تەبابىئە
ۋە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى بىلقىس قاتارلىقالر بار ئىدى .ئۇالر يۇرتىدا مال دۇنياسى
كۆپ ،زىرائەتلىرى ۋە مېۋە ـ چېۋىلىرى مول ،تۇرمۇشى پاراۋان ۋە خۇشال ـ خۇرام ياشاپ كەلگەن
ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ بەرگەن رىزقىدىن يېيىشكە ،ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشقا ،ئۆزىنى بار
ۋە بىر دەپ تونۇشقا ۋە ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى.
ئۇالر ﷲ تائاال خالىغان مۇددەتكىچە شۇ ھالەتتە پەيغەمبەلەرگە ئەگىشىپ ياشىدى .بىر
مەزگىلدىن كېيىن ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىدىن يۈز ئۆرۈدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى
سەلگە باستۇرۇش ،دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تېرە ـ پېرەن قىلىپ چېچىۋېتىش بىلەن
جازالىدى .بۇنىڭ تەپسىلىي بايانى ﷲ تائاال خالىسا ،ئالدىمىزدا بايان قىلىنىدۇ.
ئىبنى جەرىر فەرۋە ئىبنى مەسىك غەتەفىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەبەئ
دېگەن بىر جاينىڭ ئىسمىمۇ ياكى بىر خوتۇن كىشىنىڭ ئىسمىمۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالم« :ئۇ بىر جاينىڭ ئىسمىمۇ ئەمەس ،خوتۇن كىشىنىڭ ئىسمىمۇ ئەمەس ،بەلكى
بىر ئەر كىشىنىڭ ئىسمى بولۇپ ،ئۇنىڭ  10ئوغلى بار ئىدى .ئۇالردىن ئالتىسى يەمەنگە،
تۆتى شامغا يەرلەشتى .شامغا يەرلەشكەنلەر لەخىم ،جۇزام ،ئامىلە ۋە غەسسان قەبىلىلىرىدىن
ئىبارەتتۇر .يەمەنگە يەرلەشكەنلەر كىندە ،ئەشئەرىلەر ،ئەزد ،مەزھىج ،ھەمىير ،ھىميەر ۋە ئەنمار
قەبىلىلىرىدىن ئىبارەتتۇر» دېدى .ئۇ كىشى :ئەنمار قەبىلىسى كىملەرنى كۆرسىتىدۇ؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر خەسئەم ۋە بەجىلە قەبىلىلىرىدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
بۇ ھەدىسنى تىرمىزىمۇ بۇنىڭدىن تەپسىلىيرەك رىۋايەت قىلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نەسەبشۇناس ئالىمالر مۇنداق دېدى :سەبەئنىڭ
تولۇق ئىسمى ئابدۇششەمس ئىبنى يەشجە ئىبنى يەئرەب ئىبنى قەھتەم بولۇپ ،ئۇ ئەرەبلەرنىڭ
ئىچىدە تۇنجى بولۇپ سىرتتىن ھاراق سېتىۋېلىپ كىرگەن كىشى بولغانلىقى ئۈچۈن ،سەبەئىي
(يەنى ھاراق كىرگۈزگەن كىشى) دەپ ئاتالغان .ئۇ “مال تارقاتقۇچى” دەپمۇ ئاتىالتتى .چۈنكى
ئۇ ئۇرۇشتا تۇنجى قېتىم غەنىمەت ئالغان ۋە غەنىمەت ئالغان مالنى قەۋمىگە ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەن
كىشى ئىدى .شۇنىڭ بىلەن “مال تارقاتقۇچى” دەپ ئاتىلىپ قالغان.
ئۆلىماالر قەھتاننىڭ زادى كىم ئىكەنلىكى توغرىسىدا ئۈچ خىل قاراشتا بولغان .بىرىنچى
قاراشتىكىلەر :ئۇ ئىرەم ئىبنى سام ئىبنى نۇھنىڭ نەسلىدىن دەپ قارىغان .ئىككىنچى قاراشتىكىلەر:
ئۇ ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىن دەپ قارىغان .ئۈچىنچى قاراشتىكىلەر :ئۇ ئىسمائىل ئىبنى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمالرنىڭ نەسلىدىن دەپ قارىغان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :سەبەئ بىر ئەرەب ئىدى» (ئەسلى نۇسخىسىدىكى يەنە بىر
رىۋايەتتە شۇنداق دېيىلگەن) دېگەن سۆزىدىن ئۇنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرىكى سام
ئىبنى نۇھنىڭ نەسلىدىن كېلىپ چىققان ئەرەبلەردىن ئىكەنلىكى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئۈچىنچى قاراشقا ئاساسالنغاندا ،ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىندۇر .بۇ قاراش
ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا ئۇنچىۋاال مەشھۇرمۇ ئەمەس .ھەقىقى ئەھۋالنى ئالال تائاال بىلگۈچىدۇر.
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ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئەسلەم قەبىلىسىدىن بولغان بىر قانچە كىشىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ ئوقيا
مۇسابىقىسى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ« :ئى ئىسمائىل ئەۋالدلىرى! ئېتىڭالر! ئاتاڭالر ھەقىقەتەن
مەرگەن ئىدى» دېگەن .ئەسلەم قەبىلىسى ئەنسارىالردىندۇر .ئەنسارىالرنى تەشكىل قىلغان ئەۋس
ۋە خەزرەج قەبىلىسىمۇ غەسسان قەبىلىسىدىن ئىدى .غەسسان قەبىلىسى سەبەئ قەبىلىسىدىن
بولغان ،يەمەن ئەرەبلىرىدىن كېلىپ چىققان .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال سەبە قەبىلىسىگە
ئەۋەتكەن “سەيدۇلئىرەم” ناملىق مەشھۇر كەلكۈن ئاپىتىدىن كېيىن ،سەبەئ قەبىلىسى يۇرتالرغا
چېچىلىپ كەتكەن چاغالردا ،غەسسان قەبىلىسى يەسرىبكە (مەدىنە مۇنەۋۋەرەنىڭ كونا ئىسمى)
يەرلەشكەن .ئۇالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەر شام زېمىنىغا يەرلەشكەن.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :سەبەئنىڭ  10ئەرەب ئوغلى بار ئىدى» دېگەن سۆزىنىڭ
مەنىسى :ئۇنىڭ نەسلىدىن ئەنە شۇ  10كىشى يەمەن ئەرەب قەبىلىلىرىنى تەشكىل قىلغان
دېمەكتۇر .ئۇ ئون كىشى ئۇنىڭ ئۆز ئوغۇللىرى دېگەنلىك ئەمەس ،بەلكى ئۇ  10كىشىدىن بەزىسى

سەبەئ سۈرىسى

بىلەن ئۇ ئادەمنىڭ ئارىسىدا ئىككىدىن ئۈچكىچە ئاتا  -بوۋىالر بولۇپ ئۆتكەن .بۇ ئەھۋال نەسەب
توغرىسىدا يېزىلغان كىتابالردا شۇنداق بايان قىلىنغان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئۇالردىن ئالتىسى يەمەنگە ،تۆتى شامغا يەرلەشتى» دېگەن
سۆزىنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاال ئۇالرغا “سەيرۇلئىرەم” ناملىق مەشھۇر كەلكۈن ئاپىتىنى ئەۋەتكەندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئۆز يۇرتلىرىدا قالغان .يەنە بىر قىسمى بولسا ،باشقا يۇرتالرغا كۆچۈپ
كەتكەن دېمەكتۇر.

مەئرەب توسمىسى ۋە “سەيرۇلئىرەم” ناملىق سۇ ئاپىتى
ئەسلى ۋەقەلىك مۇنداق ئىدى :سەبە ئاھالىسىغا سۇ ئىككى تاغنىڭ ئارقىسىدىن كېلەتتى .ئۇ
سۇغا يامغۇر سۇلىرى ۋە جىلغىالردىن ئېقىپ چىققان بۇالق سۇلىرى قوشۇالتتى .ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى
پادىشاھلىرى ئۇ ئىككى تاغنىڭ ئارىسىغا چوڭ ۋە پۇختا بىر توسما بىنا قىلدى .توسما سۇ بىلەن
تولۇپ ،ئەنە شۇ ئىككى تاغنىڭ قاپتاللىرىغىچە چىقاتتى .ئۇالر سۇالر بىلەن دەرەخلەرنى تىكىپ
باغالرنى بەرپا قىلدى .مېۋىلەردىن ئىنتايىن مول ،ياخشى دەرىجىدە ھوسۇل ئالدى .ئۇالرنىڭ
شۇ چاغدىكى ئەھۋاللىرى ھەققىدە سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشى ئىزدەنگەن بولۇپ،
قەتادە شۇالرنىڭ بىرىدۇر .قەتادە :بىر ئايال مېۋە ئۈزىدىغان سىۋەتنى بېشىغا قويۇپ باغالرنىڭ
ئارىسىدا ماڭسا ،پىشىپ مەي باغالپ كەتكەن مېۋىلەر دەرەخلەردىن ئۆزلىكىدىن تۆكۈلۈپ سىۋەتنى
بىردەمدىال تولدۇرىۋېتەتتى -،دەيدۇ.
بۇ توسما مەئرەب شەھىرىدە ئىدى .ئۇ شەھەر بىلەن سەنئا شەھىرىنىڭ ئارىلىقى ئۈچ ئۆتەڭ
يىراقلىقتا ئىدى .ئۇ توسما “مەئرەب توسمىسى” دەپ تونۇلغان ئىدى .باشقىالرنىڭ دېيىشىچە،
ئۇالرنىڭ يۇرتىدا چېۋىن ،پاشا قاتارلىق ھاشارەتلەر ۋە چاقىدىغان زەھەرلىك جانۋارالر يوق ئىكەن.
بۇ ھاۋا كىلىماتىنىڭ مۆتىدىل ،يېقىشلىق بولغانلىقىدىندۇر .ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ
بىلىشى ،ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئاالھىدە ئېتىبار بەرگەنلىكىدىندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،سەبەئ قەۋمىگە ئۇالرنىڭ تۇرىدىغان
جايىدا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈك) دەلىل بار ئىدى﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ دەلىلنى تۆۋەندىكى ئايىتىدە مۇنداق بايان قىلدى﴿ :ئۇنىڭ ئوڭ
تەرىپىدە بىر تۈركۈم باغالر ،سول تەرىپىدە بىر تۈركۈم باغالر بار ئىدى﴾ يەنى ئىككى تاغنىڭ

باغرىلىرىدا بۈك ـ باراقسان باغالر بار بولۇپ ،ئۇنىڭ ئارىسىغا شەھەر جايالشقان ئىدى.

﴿(ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «پەرۋەردىگارىڭالر بەرگەن رىزىقتىن يەڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىڭالر،
(سىلەرنىڭ جايىڭالر) بەلەن جايدۇر﴾ ئەگەر سىلەر داۋاملىق تەۋھىد ئۈستىدە ماڭساڭالر(﴿ ،سىلەرگە
رىزىق بەرگەن پەرۋەردىگارىڭالر شۈكۈر قىلغۇچىنى) مەغپىرەت قىلغۇچى پەرۋەردىگاردۇر﴾.

﴿ئۇالر (شۈكۈردىن) باش تارتتى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ تونۇشتىن،
ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىشتىن ،بەرگەن نېمەتلىرى ئۈچۈن شۈكۈر قىلىشتىن باش تارتتى .ئۇالر ﷲ
تائاالنى قويۇپ قۇياشقا ئىبادەت قىلدى.
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ھۆپۈپ سۇاليمان ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەن ئىدى«﴿ :مەن سەن بىلمىگەن ئىشنى
بىلىپ (كەلدىم) ،ساڭا مەن سەبەدىن (يەنى يەمەندىكى سەبە شەھىرىدىن) بىر مۇھىم خەۋەر
ئېلىپ كەلدىم .مەن 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 .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﴾(((.
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا قاتتىق سەلنى ئەۋەتتۇق﴾ ئىبنى ئابباس ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ،
قەتادە ،زەھھاك قاتارلىق بىر قانچە كىشى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قاتتىق
سەلنى ئەۋەتىپ جازاالشنى ئىرادە قىلغان چاغدا ،توسمىغا كۈسۈتكىلەرنى((( ئەۋەتىپ توسمىنى
تېشىۋەتتى.
ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر كىتابلىرىدا“ :بۇ توسمىنىڭ ۋەيران بولۇش
سەۋەبى كۈسۈتكە” دەپ يېزىلغانلىقىنى بىلەتتى .شۇڭا ئۇالر مەلۇم مۇددەتكىچە توسما ئەتراپىدا
مۆشۈكلەرنى باققان ئىدى .ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى كېلىۋېدى ،كۈسۈتكىلەر مۈشۈكلەرنى
مەغلۇب قىلىپ توسمىغا كىرىپ كەتتى ـ دە ،توسمىنى تېشىۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى كەلكۈن
بېسىپ كەتتى.
قەتادە ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :كۈسۈتكىلەر توسمىنىڭ ئاستىنى تېشىۋەتتى .توسما
ئاجىزالپ ئۆتمە تۈشۈك بولۇپ كەتكەندە ،كەلكۈن كېلىدىغان كۈنلەر كەلدى ـ دە ،سۇ توسمىغا
چىڭقالدى ،شۇنىڭ بىلەن توسما يىقىلىپ چۈشتى .سۇ جىلغىنىڭ ئاياغ تەرىپىگە قاراپ شىددەت
بىلەن ئېقىپ ،ئالدىغا ئۇچرىغان بىناالرنى ،دەل  -دەرەخلەرنى ۋە باشقا نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى
ۋەيران قىلىۋەتتى.
سۇ ئىككى تاغنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى ۋە سول تەرىپىدىكى باغۇ ـ بوستانالرنى غەرق قىلدى.
ئەنە شۇ ئاجايىپ مېۋىلىك باغالر قۇرۇق ئوتۇنغا ئايلىنىپ پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كەتتى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ باغلىرىنى ئاچچىق مېۋىلىك﴾ ئىبنى ئابباس،
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئەتا خۇراسانىي ،ھەسەن ،قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :ئۇ
ئەراك((( دەرىخى بولۇپ ،ئۇنىڭ مېۋىسى بەرىر دەپ ئاتىالتتى﴿ .يۇلغۇنلۇق ،ئاز  -توال سىدرىلىق
(يەنى ياۋا چىالنلىق) باغالرغا ئايالندۇردۇق﴾ بۇ ئالماشتۇرۇلغان باغالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ياۋا
چىالنلىق باغالر بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال﴿ :ئاز  -توال سىدرىلىق (يەنى ياۋا چىالنلىق)
باغالرغا ئايالندۇردۇق﴾ مانا بۇ ،مېۋىلىرى مەي باغالپ تۇرىدىغان چىرايلىق مەنزىرىلىك ،قۇرۇق
سايىلىك ۋە ئارىسىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ئەنە شۇ ئىككى گۈزەل باغالرنىڭ ھالىدۇر .ئۇ
((( نەمل سۈرىسى - 22ـ  24ـ ئايەتكىچە.
((( كۈسۈتكە ئېتىز ـ ئېرىقتا زىرائەتلەرنىڭ يىلتىزىنى قىرىدىغان چوڭ چاشقان.
((( ئىسسىق بەلۋاغدا بولىدىغان قىزىل مېۋىلىك بىر خىل دەرەخ.

سەبەئ سۈرىسى

باغالر ئاچچىق مېۋىلىك ئەراك دەرەخلىرىگە ،يۇلغۇنلۇققا ،تىكىنى كۆپ ،مېۋىسى ئاز ياۋا چىالنغا
ئايلىنىپ كەتتى .بۇ ئۇالرنىڭ كاپىر بولغانلىقى ،ﷲ تائاالغا نا شۈكۈرلۈك قىلغانلىقى ،ھەقنى
ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ھەقتىن باتىلغا يۈزلەنگەنلىكىدىن كېلىپ چىققان يامان ئاقىۋەتتۇر.
﴿ئۇالر كۇفرىلىق قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن مۇشۇنداق جازالىدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى ئۇالرنىڭ كۇپۇرى
سەۋەبىدىن ئازابلىدۇق﴿ .بىز پەقەت كۇفرىلىق قىلغۇچىالرنىال جازااليمىز﴾ مۇجاھىد مۇنداق دېدى:
پەقەت كۇپۇرلۇق قىلغانالرال جازاغا تارتىلىدۇ .ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال راست
ئېيتتى ،مۇشۇنداق جازاغا پەقەت كۇپۇرلۇق قىلغۇچىالرال دۇچار بولىدۇ.

*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ
ئۇالر بىلەن بىز بەرىكەتلىك قىلغان قىشالقالر ئارىسىدا ،كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان (تۇتىشىپ
كەتكەن) نۇرغۇن قىشالقالرنى بەرپا قىلدۇق ،ئۇالر ئارىسىدىكى مېڭىشنى ئۆلچەملىك قىلدۇق (يەنى
سەپەردە يېمەك  -ئىچمەك ئېلىۋالمىسىمۇ بولىدىغان ،ئەتىگەن چىققان يولۇچى چۈشتە بىر ئۆتەڭگە
يېتىپ بارسا ،كەچتە بىر ئۆتەڭگە يېتىپ بارىدىغان قىلدۇق)( ،ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا كېچىلەردە ۋە كۈندۈزلەردە تىنچ -ئامان مېڭىڭالر!»﴿ .﴾18ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز!
سەپەرلىرىمىز ئارىسىنى (يەنى ئۆتەڭالر ئارىسىدىكى مۇساپىنى) يىراق قىلغىن» دېدى .ئۇالر
ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلدى .ئۇالرنى بىز (كېيىنكى كىشىلەرگە) چۆچەك قىلىپ قالدۇردۇق .ئۇالرنى
تىرىپىسىن قىلىۋەتتۇق ،بۇنىڭغا ھەر بىر (باالغا) سەۋر قىلغۇچى( ،نېمەتكە) شۈكۈر قىلغۇچى
ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴿.﴾19

سەبە قەبىلىسىنىڭ تىجارىتى ۋە ئۇنىڭ ۋەيران بولۇشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۇالرغا بېرىلگەن تۈرلۈك نازۇ ـ نېمەتلەرنى ،خۇشال ـ خۇراملىقنى،
تەنلىرىگە راھەت بېغىشاليدىغان پاراۋان تۇرمۇشنى ،كەڭرى يۇرتالرنى ،خاتىرجەم تۇرالغۇ جايالرنى،
قويۇق دەرەخزارلىق ،ئېكىنزارلىق ۋە مېۋىلىك باغالر بىلەن پۈركىنىپ بىر  -بىرىگە تۇتۇشۇپ
كەتكەن يېزا ـ قىشالقالرنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ .ئۇالردىن بىرەرسى سەپەر قىلسا ،ئۇزۇق ـ تۈلۈك
ۋە سۇ ئېلىۋېلىش ھاجەتسىز ئىدى .بەلكى ئۇ قەيەرگە چۈشسە ،شۇ يەردە سۇ ۋە مېۋىلەرنى
ئۇچرىتاتتى .بىر يېزىدا چۈشلۈك ئارام ئالسا ،يەنە بىر يېزىدا قونۇپ قاالتتى .ئۇالر يول يۈرسە،
چۈشۈشكە ئېھتىياجلىق بولغان مۇساپىلەردە يېزىالر تېپىالتتى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىلەن بىز بەرىكەتلىك قىلغان قىشالقالر
ئارىسىدا﴾ مۇجاھىد ،ھەسەن ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مالىك ،قەتادە ،زەھھاك ،سۇددى ،ئىبنى

زەيد ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتتە دېيىلگەن قىشالقالر دېگەن سۆزدىن شام قىشالقلىرى
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كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئۇالر يەمەندىن شامغا كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ،بىر ـ بىرى بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەن
نۇرغۇن يېزا ـ قىشالقالر ئارىسىدا سەپەر قىالتتى.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېدى :بەرىكەتلىك قىلىنغان قىشالقالر
بەيتۇلمۇقەددەس زېمىنلىرىدىن ئىبارەتتۇر.
﴿كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان (تۇتىشىپ كەتكەن) نۇرغۇن قىشالقالرنى بەرپا قىلدۇق﴾ مۇساپىرالر
قىشالقالرنى ئاسانال تونۇۋالىدۇ .ئۇالر بىرىدە چۈشلۈك ئارام ئالسا ،يەنە بىرىدە قونۇپ قالىدۇ.

﴿ئۇالر ئارىسىدىكى مېڭىشنى ئۆلچەملىك قىلدۇق (يەنى سەپەردە يېمەك ـ ئىچمەك ئېلىۋالمىسىمۇ
بولىدىغان ،ئەتىگەن چىققان يولۇچى چۈشتە بىر ئۆتەڭگە يېتىپ بارسا ،كەچتە بىر ئۆتەڭگە يېتىپ
بارىدىغان قىلدۇق)﴾.
﴿(ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كېچىلەردە ۋە كۈندۈزلەردە تىنچ ـ ئامان
مېڭىڭالر!»﴾ يەنى ئۇالر كېچە ـ كۈندۈز خاتىرجەم يول ماڭااليتتى.

﴿ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! سەپەرلىرىمىز ئارىسىنى (يەنى ئۆتەڭالر ئارىسىدىكى مۇساپىنى)
يىراق قىلغىن» دېدى .ئۇالر ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلدى﴾ ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلىشى ،ئىبنى

ئابباس ،مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە باشقىالرنىڭ ئېيتقىنىدەك ،ئۇالرنىڭ بۇ نېمەتكە تۇزكورلۇق
قىلىپ ،سەپەر مۇساپىسىنى بېسىش ئۈچۈن ئوزۇق ـ تۈلۈك ،ئات ـ ئۇالغ بولمىسا بولمايدىغان،
ئاپتاپتا چاڭقىغان ،يىرتقۇچ ھايۋانالردىن ۋە بۇالڭچىالردىن قورققان ھالدا ماڭىدىغان سەھراالرنى
ۋە قۇملۇقالرنى ياخشى كۆرگەنلىكىدىن ئىبارەتتۇر.

﴿ئۇالرنى بىز (كېيىنكى كىشىلەرگە) چۆچەك قىلىپ قالدۇردۇق .ئۇالرنى تىرىپىسىن
قىلىۋەتتۇق﴾ يەنى ئۇالرنى بىز كىشىلەرگە ئېغىزلىرىدىن چۈشۈرمەيدىغان چۆچەك ۋە ھېكايە قىلىپ

قالدۇردۇق .ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ قانداق بەربات قىلغانلىقى ،ئۇالر ئۆم ،دوستانە ۋە خاتىرجەم
تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقان چاغدا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى قانداق تىرە ـ پىرەڭ قىلىۋەتكەنلىكى
ھەققىدە كىشىلەر سۆز ـ چۆچەك قىلىشىدۇ .ئۇالر ئۇياق ـ بۇياقتىكى ياقا ـ يۇرتالرغا چېچىلىپ
كەتتى .شۇڭا ئەرەبلەر بۆلۈنۈپ كەتكەن قەۋمگە مىسال كەلتۈرسە“ :سەبە قەبىلىلىرى بۆلۈنۈپ
كەتتى ،بېشى قايغان تەرەپكە كېتىشتى” دەپ مىسال قىلىشىدۇ.

﴿بۇنىڭغا ھەر بىر (باالغا) سەۋر قىلغۇچى( ،نېمەتكە) شۈكۈر قىلغۇچى ئۈچۈن نۇرغۇن
ئىبرەتلەر بار﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى جازاالش
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يۈزىسىدىن ئۇالرغا چۈشكەن بۇ ئازاب ـ ئۇقۇبەتتە ،ئۇالرغا بېرىلگەن نېمەتلەرنى ،خاتىرجەملىكنى
ئۆزگەرتىشتە ھەر بىر مۇسىبەتلەرگە سەۋرى قىلغۇچى ،نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلغۇچى بەندە ئۈچۈن
نۇرغۇن ئىبرەتلەر ۋە دەلىل ـ پاكىتالر بار.
ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ﷲ تائاالنىڭ مۆمىنگە چىقارغان ھۆكمىدىن ھەيران
قالدىم .ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر ياخشىلىق يەتسە ،ئۇ پەرۋەردىگارىغا ھەمدى ئېيتىدۇ ۋە شۈكۈر
قىلىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر يامانلىق يەتكەن تەقدىردىمۇ ،ئۇ پەرۋەردىگارىغا ھەمدى ئېيتىدۇ،
يەتكەن يامانلىققا سەۋرى قىلىدۇ .مۆمىنگە ھەرقانداق ئىشتا ،ھەتتا ئايالىنىڭ ئاغزىغا سېلىپ

سەبەئ سۈرىسى

قويغان بىر چىشلەم يېمەكلىكتىمۇ ساۋاب بېرىلىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىننىڭ ئىشىغا ھەيرانمەن .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا بىرەر
ھۆكۈم قىلسا ،ئۇ ھۆكۈم ئۇنىڭ ئۈچۈن پەقەت ياخشىلىقال ئېلىپ كېلىدۇ؛ ئەگەر ئۇنىڭغا خۇشال
ـ خۇراملىق يەتسە ،ئۇ ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىدۇـ دە ،بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىق ھېسابلىنىدۇ.
ئەگەر ئۇنىڭ بېشىغا بىرەر مۇشكۈلچىلىك كەلسە ،ئۇ ئۇنىڭغا سەۋرى قىلىدۇـ دە ،بۇمۇ ئۇنىڭ
ئۈچۈن ياخشىلىق ھېسابلىنىدۇ .خۇشاللىقمۇ ،مۇشكۈلچىلىكمۇ ياخشىلىققا ئايلىنىش پەقەت مۆمىن
ئۈچۈنال بولىدۇ».
﴿بۇنىڭغا ھەر بىر (باالغا) سەۋر قىلغۇچى( ،نېمەتكە) شۈكۈر قىلغۇچى ئۈچۈن نۇرغۇن
ئىبرەتلەر بار﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇترىفىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :نېمەت بېرىلسە ،شۈكۈر قىلىدىغان ۋە بېشىغا كۈن كەلسە ،سەۋر قىلىدىغان سەۋرچان،
نېمەتكە شۈكۈر قىلغۇچى بەندە نېمە دېگەن ياخشى بەندە ـ ھە!

*******
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ئىبلىس ئۇالرنى (ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت) گۇمانىنى ھەقىقەتەن ئىشقا ئاشۇردى .چۈنكى
بىر تۈركۈم مۆمىنلەردىن باشقا ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئىبلىسقا ئەگەشتى﴿ .﴾20ئىبلىسنىڭ ئۇالر
(يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئۈستىدىن (ۋەسۋەسە قىلىش بىلەن) ھۆكۈمرانلىق قىلىشى پەقەت بىزنىڭ
ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقۇچىالر بىلەن ئۇنىڭغا شەك كەلتۈرگۈچىلەرنى بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر،
پەرۋەردىگارىڭ ھەممە نەرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر﴿.﴾21

ئىبلىسنىڭ كاپىرالرنى ئازدۇرۇۋېتىشتىن ئىبارەت گۇمانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا
ئۇرۇنۇشى
ﷲ تائاال سەبەنىڭ قىسسىسىنى ،ئۇالرنىڭ ھاۋايى ـ ھەۋەسكە ،شەيتانغا ئەگەشكەنلىكى
ئۈچۈن يامان ئاقىۋەتكە قالغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالرغا ئوخشاش ئۆز
خاھىشىغا ۋە ئىبلىسقا ئەگەشكەن ،توغرا يولغا ۋە ھىدايەتكە قارشىلىق قىلغانالرنىڭ ھالىدىن
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبلىس ئۇالرنى (ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت) گۇمانىنى ھەقىقەتەن ئىشقا
ئاشۇردى﴾.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئىبلىسنىڭ
ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلىشتىن باش تارتقان چاغدىكى سۆزىنى خەۋەر قىلىپ كەلتۈرگەن
تۆۋەندىكى ئايەتلىرىگە ئوخشاشتۇر -،دېدى«﴿ :ماڭا ئېيتىپ بەرگىنە ،سەن مەندىن ئۈستۈن
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قىلغان ئادەم مۇشۇمۇ؟ ئەگەر ماڭا قىيامەتكىچە مۆھلەت بېرىدىغان بولساڭ ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنىڭ
ئازغىنىسىدىن باشقىسىنى (ئازدۇرۇپ) تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇۋېتىمەن (يەنى ئۇالرنى خالىغانچە
يېتىلەيمەن)»﴾(((﴿ ،ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن ،ئارقىسىدىن ،ئوڭىدىن ،سولىدىن ھۇجۇم
(((
قىلىمەن ،ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ (نېمىتىڭگە) شۈكۈر قىلغۇچىالر ئەمەسلىكىنى كۆرىسەن»﴾
بۇ ھەقتە نازىل بولغان ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿ئىبلىسنىڭ ئۇالر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئۈستىدىن (ۋەسۋەسە قىلىش بىلەن) ھۆكۈمرانلىق
قىلىشى پەقەت بىزنىڭ ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقۇچىالر بىلەن ئۇنىڭغا شەك كەلتۈرگۈچىلەرنى
بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر﴾ يەنى بىزنىڭ ئىبلىسنى ئەگەشكۈچىلەرگە ۋەسۋەسە قىلغۇچى قىلىشىمىز

پەقەت قىيامەتكە ،ئۇنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىغا ،ئۇنىڭدىكى ھېساب ۋە جازا ـ مۇكاپاتقا
ئىشىنىدىغان ،دۇنيادىكى چېغىدا غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىغا ياخشى ئىبادەت قىلىدىغان
ئادەم بىلەن قىيامەتكە شەك كەلتۈرىدىغان ئادەمنىڭ ئىشىنىڭ ئاشكارىلىنىشى ئۈچۈندۇر.

﴿پەرۋەردىگارىڭ ھەممە نەرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال كۆزىتىپ تۇرۇقلۇق،
ئازغۇنالر ئىبلىسقا ئەگىشىپ ،ئېزىپ كەتتى .ﷲ تائاالنىڭ ھىمايە قىلىشى ۋە قوغدىشى بىلەن
ئازغۇنلۇقتىن ساالمەت قالغانالر بولسا ،پەيغەمبەرگە ئەگەشكەن مۆمىنلەر بولدى.

*******
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ
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ئېيتقىنكى« ،سىلەر ﷲنى قويۇپ مەبۇد دەپ قارىغىنىڭالرنى چاقىرىڭالر ،ئۇالر ئاسمانالردا
ۋە زېمىندا زەررە چاغلىق نەرسىگە ئىگە بواللمايدۇ ،ئۇالرنىڭ ئاسمان  -زېمىننىڭ (يارىتىلىشى
ۋە باشقۇرۇلۇشىدا ﷲغا) ھېچ شېرىكچىلىگى يوق ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە ﷲغا (ئاسمان  -زېمىننى
ئىدارە قىلىشتا ياردەملىشىدىغان) ھېچ ياردەمچىمۇ يوق»﴿ .﴾22ﷲ ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن
باشقىغا ﷲنىڭ دەرگاھىدا شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ .شاپائەت قىلغۇچىالرنىڭ دىللىرىدىن قورقۇنچ
كۆتۈرۈلگەندە ،ئۇالر ئاندىن (بەزىسى بەزىسىگە)« :پەرۋەردىگارىڭالر (شاپائەت توغرۇلۇق) نېمە
دېدى؟» دەيدۇ .ئۇالر (جاۋابەن)« :ھەقنى (دېدى) (يەنى مۆمىنلەرگە شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت
قىلدى)» دەيدۇ .ﷲ يۈكسەكتۇر ،كاتتىدۇر﴿.﴾23

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنىڭ ئاجىزلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ يالغۇز ،تەنھا ۋە ھەممە موھتاج بولىدىغان بىر ئىالھ
((( ئىسرا سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  17ـ ئايەت.

سەبەئ سۈرىسى

ئىكەنلىكىنى ،ھېچ تەڭدىشى ۋە شېرىكى يوقلۇقىنى ،بەلكى بارلىق ئىشتا ئۆزى يالغۇز ،مۇستەقىل
ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى ،ھېچكىمنىڭ شېرىك بواللمايدىغانلىقىنى ۋە قارشى چىقالمايدىغانلىقىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،سىلەر ﷲنى قويۇپ مەبۇد دەپ قارىغىنىڭالرنى
چاقىرىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان ئىالھلىرىڭالرنى چاقىرىڭالر﴿ .ئۇالر
ئاسمانالردا ۋە زېمىندا زەررە چاغلىق نەرسىگە ئىگە بواللمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك
نەرسىگە ئىگە ئەمەس﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ ئاسمان  -زېمىننىڭ (يارىتىلىشى ۋە باشقۇرۇلۇشىدا ﷲغا) ھېچ شېرىكچىلىگى

يوق﴾ يەنى ئۇالر ھېچ نەرسىگە مۇستەقىل ياكى شېرىكچىلىك يولى بىلەن ئىگە بواللمايدۇ.

﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدە ﷲغا (ئاسمان  -زېمىننى ئىدارە قىلىشتا ياردەملىشىدىغان) ھېچ ياردەمچىمۇ
يوق»﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىشالرنى ئىدارە قىلىشتا ،بۇ (شېرىك كەلتۈرۈلگەن) شېرىكلەردىن

ھېچ بىر ياردەمچىگە موھتاج بولمايدۇ .بەلكى پۈتكۈل ئىنسانالر ئۇنىڭغا موھتاجدۇر ۋە ئۇنىڭ
قۇللىرىدۇر.
﴿ﷲ ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن باشقىغا ﷲنىڭ دەرگاھىدا شاپائەت پايدا بەرمەيدۇ﴾ يەنى
ﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقى ،بۈيۈكلۈكى ۋە چوڭلۇقى ئالدىدا ھېچ بىر ئادەم ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
بىرەر نەرسىگە شاپائەت قىلىشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ .پەقەت ئۇنىڭغا ﷲ تائاال شاپائەت قىلىشقا
ئىزنى بەرگەندىن كېيىنال ئاندىن شاپائەت قىالاليدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،ئۇالر ﷲ رازى بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ،
ﷲنىڭ ھەيۋىسىدىن تىتىرەپ تۇرىدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئادەم بالىلىرىنىڭ ئىچىدە ئەڭ ھۆرمەتلىك
ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئەڭ كاتتا شاپائەت قىلغۇچى ئىنسان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پۈتۈن
ئىنسانالرغا (ئۇالرنىڭ) پەرۋەردىگارىنىڭ كېلىپ ھۆكۈم چىقىرىشىنى تىلەپ ،شاپائەت قىلىشى
ئۈچۈن مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا (يەنى شاپائەت ماقامىغا) تۇرغان چاغدىكى ئەھۋالىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :شۇ ۋاقىتتا ﷲ تائاالغا سەجدە قىلىمەن .ﷲ تائاال مېنى ئۆزى خالىغان
مۇددەتكىچە سەجدە قىلغان ھالىتىمدە قويىدۇ .ئۇ ماڭا مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەن ساناپ
بواللمايدىغان دەرىجىدە گۈزەل مەدھىيىلەرنى (ماختاشالرنى) ئىلھام ئارقىلىق بىلدۈرىدۇ (يەنى
مەن مەدھىيىلەر بىلەن ﷲ تائاالنى مەدھىيىلەيمەن) .ئاندىن :ئى مۇھەممەد! بېشىڭنى كۆتۈر،
((( فاتىر سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  255ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەجم سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دېمەكچى بولغىنىڭنى دېگىن ،رەد قىلىنمايسەن ،تىلىگىنىڭ بېرىلىدۇ ،شاپائەت تىلىگىن،
شاپائەت قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشىسەن -،دېيىلىدۇ».
﴿شاپائەت قىلغۇچىالرنىڭ دىللىرىدىن قورقۇنچ كۆتۈرۈلگەندە ،ئۇالر ئاندىن (بەزىسى
بەزىسىگە)« :پەرۋەردىگارىڭالر (شاپائەت توغرۇلۇق) نېمە دېدى؟» دەيدۇ﴾ ئىبنى مەسئۇد

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،مەسرۇق ۋە باشقىالر :بۇ ھەم يۇقىرى مەرتىۋىلىك ئورۇندۇر .ﷲ تائاال ۋەھىي
قىلسا ،ئاسمانالردىكىلەر ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ﷲ تائاالدىن قورقۇپ ،خۇددى ئۇالرغا ئۆلۈم
كەلگەندەك تىتىرەپ تۇرۇشۇپ ئاڭاليدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ،ئەبۇئابدۇراھمان سەلەمى ،شەئبىي
ئىبراھىم نەخەئىي ،زەھھاك ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىدىن قورقۇنچ كەتكەندە ،ئۇالرنىڭ بەزىسى ـ بەزىسىدىن :پەرۋەردىگارىمىز
نېمە دېدى؟ -دەپ سورايدۇ .ئاندىن ئۇالر ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان پەرىشتىلەر يېنىدىكىلەرگە
پەرۋەردىگارىنىڭ دېگەن سۆزىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئاندىن ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان پەرىشتىلەردىن
ئاڭلىغانلىرىنى ئۆزلىرىدىن بىر قەۋەت ئاستىدا تۇرغان پەرىشتىلەرگە خەۋەر قىلىدۇ .بۇ خەۋەر شۇ
يوسۇندا يەتكۈزۈلۈپ ،بىرىنچى قەۋەت ئاسماندىكى پەرىشتىلەرگىچە يېتىپ كېلىدۇ.

﴿ئۇالر (جاۋابەن)« :ھەقنى (دېدى) (يەنى مۆمىنلەرگە شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت قىلدى)»
دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ سۆزىنى ،ئۇنىڭغا ئارتۇق ـ كەم قىلىپ قويماي ،ئۆز پېتىچە
خەۋەر قىلىدۇ﴿ .ﷲ يۈكسەكتۇر ،كاتتىدۇر﴾.
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ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئاسماندا بىر ئىشقا ھۆكۈم
قىلسا ،پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ سۆزىگە بويسۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قورققىنىدىن قاناتلىرىنى
قېقىپ ،خۇددى سىلىق تاشقا ئۇرۇلغان زەنجىرنىڭ ئاۋازىدەك ئاۋاز چىقىرىدۇ .ئۇالرنىڭ
دىللىرىدىكى قورقۇنچ كەتكەندە ،بەزىسى ـ بەزىسىگە :پەرۋەردىگارىمىز نېمە دېدى؟ -دېيىشىدۇ.
پەرۋەردىگارىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان پەرىشتىلەر سورىغان پەرىشتىلەرگە :ھەقنى دېدى .ﷲ
يۈكسەكتۈر ،كاتتىدۇر -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاالنىڭ نېمە دېگەنلىكىنى ئوغرىلىقچە
تىڭشىغۇچى جىنالر ئاڭلىۋالىدۇ .ئوغرىلىقچە تىڭشىغۇچى جىنالر مانا مۇشۇنداق بەزىسى ـ
بەزىسىنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ( .بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان كىشىلەردىن بىرى بولغان سۇفيان
قولىنى يانچە قىلىپ بارماقلىرىنى ئاراچ قىلىپ كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇشۇنداق بەزىسى ـ بەزىسىنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ دېگەن سۆزىنى ھەرىكىتى بىلەن بايان قىلىپ
بەردى) شۇنداق قىلىپ ئوغرىلىقچە ئاڭلىغۇچى جىن ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭاليدۇـ دە ،ئۇنى
ئۆزىنىڭ ئاستىدىكى جىنغا يەتكۈزىدۇ .ئاندىن ئۇمۇ بۇ سۆزنى ئۆزىنىڭ ئاستىدىكى يەنە بىر
جىنغا يەتكۈزىدۇ .بۇ سۆز تاكى سېھىرگەر ياكى رەمبالنىڭ تىلىغا جىنالر ئارقىلىق يەتكۈزىلىدۇ.
بەزىدە ئۇ سۆزنى سېھىرگەر ياكى رەمبالنىڭ تىلىغا يەتكۈزۈشتىن ئىلگىرى ئۇ جىننى كۆيدۈرگۈچى
يۇلتۇزالر كۆيدۈرۈپ تاشلىشى مۇمكىن ۋە بەزىدە يۇلتۇز جىننى كۆيدۈرۈپ تاشالشتىن ئىلگىرى ئۇ
ئاڭلىۋالغان سۆزنى سېھىرگەر ياكى رەمبالغا يەتكۈزۈپ بولۇشىمۇ مۇمكىن .شۇنىڭ بىلەن ،سېھىرگەر
ياكى رەمبال ئۇ سۆزگە يۈز يالغاننى قوشۇپ كىشىلەرگە سۆزلەيدۇ .كىشىلەر :ئۇ بىزگە پاالنى

سەبەئ سۈرىسى

كۈنى مۇنداق دېگەن ئەمەسمىدى؟ (ئۇ دېگەندەكال ئىش بولدىغۇ؟) -دېيىشىپ ،ئاسماندىن
ئاڭلىۋېلىنغان شۇ بىر ئېغىز ھەق سۆز بىلەن ئۇ سېھىرگەرگە ياكى رەمبالغا ئىشىنىپ كېتىدۇ» .بۇ
ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤ
ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە ئاسمانالردىن ۋە زېمىندىن كىم رىزىق بېرىپ تۇرىدۇ؟» ئېيتقىنكى،
«ﷲ (رىزىق بېرىپ تۇرىدۇ) ،شۈبھىسىزكى ،بىز ياكى سىلەر چوقۇم ھىدايەتتىدۇرمىز ،يا
روشەن گۇمراھلىقتىدۇرمىز»﴿ ﴾24ئېيتقىنكى« ،بىزنىڭ قىلغان گۇناھىمىز ئۈچۈن سىلەر سوراققا
تارتىلمايسىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالر ئۈچۈن بىز سوراققا تارتىلمايمىز»﴿ .﴾25ئېيتقىنكى،
«پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى) يىغىدۇ .ئاندىن بىزنىڭ ئارىمىزدا ھەقلىق بىلەن
ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر( ،خااليىقنىڭ ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر»﴿.﴾26
ئېيتقىنكى« ،ماڭا ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،سىلەرنىڭ ﷲنىڭ شېرىكى دەپ ئاتىۋالغىنىڭالر ھەرگىزمۇ
ئۇنداق ئەمەس ،بەلكى ئۇ ـ ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر»﴿.﴾27

اﷲ تائاالنىڭ ھەر قانداق ئىشتا ھېچ شېرىكى يوق ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مەخلۇقاتالرنى يالغۇز ياراتقانلىقىنى ،ئۇالرغا رىزىقنى ئۆزى
يالغۇز بېرىدىغانلىقىنى ۋە شۇنداقال ئۆزىنىڭ يالغۇز مەبۇد (ئىبادەت قىلىنغۇچى) ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتاليدۇ.
مەككە مۇشرىكلىرى ئۆزلىرىگە ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇرۇپ ،زېمىندىن ئۆسۈملۈكلەرنى
ئۆستۈرۈپ ،رىزىق بېرىدىغان زاتنىڭ پەقەت يالغۇز ﷲ تائاال ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقان
ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ تائاالدىن باشقا مەبۇدنىڭ بەرھەق يوقلىقىنىمۇ چوقۇم بىلىشى
الزىم.
﴿ئېيتقىنكى« ،ﷲ (رىزىق بېرىپ تۇرىدۇ) ،شۈبھىسىزكى ،بىز ياكى سىلەر چوقۇم
ھىدايەتتىدۇرمىز ،يا روشەن گۇمراھلىقتىدۇرمىز»﴾ يەنى بۇ ئىككى پىرقە كىشىلەرنىڭ بىرى باتىل

ئۈستىدە ،يەنە بىرى ھەق ئۈستىدىدۇر .سىلەر بىلەن بىزنىڭ بىرال ۋاقىتتا ھىدايەت ئۈستىدە ياكى
بىرال ۋاقىتتا گۇمراھلىقتا بولۇشىمىز مۇمكىن ئەمەس .بەلكى بىرىمىز توغرا يولدادۇرمىز .بىز سىلەرگە
ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ئىسپاتالپ دەلىل ـ پاكىتالرنى كۆرسەتتۇق ،مانا بۇ ،سىلەرنىڭ
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن قىلمىشىڭالرنىڭ باتىل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
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قەتادە مۇنداق دەيدۇ :بۇ سۆزنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى مۇشرىكالرغا ئېيتقان
بولۇپ ،ساھابىالر :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،بىز بىلەن سىلەر بىر يولدا ئەمەس ،شۈبھىسىزكى،
ئىككى پىرقە كىشىلەرنىڭ بىرى چوقۇم ھىدايەت تاپقۇچىدۇر -،دېگەن ئىدى .ئىكرىمە ۋە زىياد
ئىبنى ئەبۇمەريەم :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۈبھىسىزكى ،بىز چوقۇم ھىدايەت ئۈستىدەدۇرمىز ،سىلەر
چوقۇم ئاشكارا گۇمراھلىق ئۈستىدىدۇرسىلەر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
﴿ئېيتقىنكى« ،بىزنىڭ قىلغان گۇناھىمىز ئۈچۈن سىلەر سوراققا تارتىلمايسىلەر ،سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالر ئۈچۈن بىز سوراققا تارتىلمايمىز»﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى كاپىرالردىن ئادا ـ جۇدا

بولۇشنى كۆرسىتىدۇ .يەنى سىلەر بىزدىن ئەمەس ،بىزمۇ سىلەردىن ئەمەس .لېكىن بىز سىلەرنى
ﷲ تائاال تەرەپكە ،ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ تونۇشقا ۋە ئىبادەتنى يالغۇز ﷲ تائاالغىال
قىلىشقا چاقىرىمىز .ئەگەر سىلەر بۇ چاقىرىقنى قوبۇل قىلساڭالر ،سىلەر بىزنىڭ سېپىمىزدىن
بولۇسىلەر ،بىزمۇ سىلەرنىڭ سېپىڭالردىن بولىمىز .ئەگەر سىلەر بۇ چاقىرىقنى رەت قىلساڭالر،
بىز سىلەردىن ئادا ـ جۇدامىز ،سىلەرمۇ بىزدىن ئادا ـ جۇدا سىلەر (يەنى ئارىمىزدا ھېچ قانداق
مۇناسىۋەت بولمايدۇ).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :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﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد! سېنى بۇتالرغا
چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئى كاپىرالر! سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا مەن
چوقۇنمايمەن .سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان ﷲغا ئىبادەت قىلمايسىلەر .سىلەر چوقۇنغان
بۇتالرغا مېنىڭ چوقۇنغىنىم يوق .سىلەرنىڭمۇ مەن ئىبادەت قىلغان ﷲغا ئىبادەت قىلغىنىڭالر
يوق .سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن ،مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزەم ئۈچۈن»﴾(((.
﴿ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى)﴾ يەنى ئىنسانالرنى قىيامەت كۈنى
بىر مەيدانغا ﴿يىغىدۇ﴾ ئاندىن بىزنىڭ ئارىمىزدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ .ئاندىن
ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆز ئەمەلىگە قارىتا ياخشىلىق قىلغان بولسا مۇكاپات ،يامانلىق قىلغان بولسا
جازا بېرىدۇ .شۇ كۈندە غەلىبە ،نۇسرەت ۋە مەڭگۈلۈك بەخت ـ سائادەتنىڭ كىمگە مەنسۇپ
ئىكەنلىكىنىبىلىسىلەر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت قايىم بولغان كۈندە (مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالر)
بىر  -بىرىدىن ئايرىلىدۇ .ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر باغچىدا (يەنى جەننەتنىڭ
باغچىلىرىدا) يايرىتىلىدۇ .بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ۋە ئاخىرەتتىكى مۇالقاتنى ئىنكار قىلغان ۋە
يالغانغا چىقارغانالرغا كەلسەك ،ئۇالر داۋاملىق ئازابتا قالىدۇ﴾(((﴿ .ﷲ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر،
(خااليىقنىڭ ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر»﴾.
((( يۇنۇس سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( كافىرۇن سۈرىسى - 1ـ  6ـ ئايەتكىچە.
((( رۇم سۈرىسى  16 - 14ـ ئايەتكىچە.

سەبەئ سۈرىسى

﴿ئېيتقىنكى« ،ماڭا ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ،سىلەرنىڭ ﷲنىڭ شېرىكى دەپ ئاتىۋالغىنىڭالر﴾

يەنى سىلەر ﷲ تائاالغا شېرىك قىلىۋالغان ،ﷲ تائاال بىلەن تەڭ ئورۇندا قويغان بۇ مەبۇدىڭالرنى
كۆرسىتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ﴿ھەرگىزمۇ ئۇنداق ئەمەس﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ھېچ بىر ئوخشىشى،
تەڭدىشى ۋە شېرىكى يوق.
﴿بەلكى ئۇ ـ ﷲ غالىبتۇر﴾ يەنى ھەر نەرسىنى باشقۇرىدىغان ۋە ھەر نەرسىنى مەغلۇب
قىلىدىغان غەلىبە ئىگىسىدۇر .ئىشلىرىدا ،سۆزلىرىدە ،شەرىئىتىدە ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىدا
﴿ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر»﴾ ﷲ تائاال بۈيۈكتۇر ،ئالىيدۇر ۋە ئۇالرنىڭ بوھتانلىرىدىن
يۈكسەك دەرىجىدە پاكتۇر.

*******
ﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤ ﯥ
سېنى بىز پەقەت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى
ۋە (كاپىرالرنى ئازاب بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق .ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى
(بۇنى) بىلمەيدۇ﴿ .﴾28ئۇالر« :ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە (يەنى سىلەر بىزنى
قورقۇتۇۋاتقان ئازاب) قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾29ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە (ئازاب ئۈچۈن)
ۋەدە قىلىنغان بىر كۈن باركى ،ئۇنىڭدىن بىردەممۇ ئىلگىرى -كېيىن بولمايسىلەر»﴿.﴾30

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىلگەنلىكى
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :سېنى
بىز پەقەت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن﴾ يەنى پەقەت شەرىئەت ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئىجرا قىلىشقا
چاقىرىلغان ۋە ئۇنىڭغا ياش ئۆلچىمى توشقان جىمى ئىنسانالر ئۈچۈن ﴿خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە
(كاپىرالرنى ئازاب بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر مەن
ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾(((﴿ ،پۈتۈن جاھان
ئەھلىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن ،بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان ﷲ نىڭ بەرىكىتى
بۈيۈكتۇر﴾(((.
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  1ـ ئايەت.
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﴿خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە (كاپىرالرنى ئازاب بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق﴾

يەنى ساڭا ئىتائەت قىلغان ئادەمگە جەننەت بىلەن خۇش خەۋەر بېرىسەن ،ساڭا ئاسىيلىق قىلغان
ئادەمنى دوزاخ بىلەن ئاگاھالندۇرىسەن ﴿ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن گەرچە كىشىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس
بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى كۆپچىلىك
كىشىلەر (يەنى كۇففارالر) گە ئىتائەت قىلساڭ ،ئۇالر سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ﴾(((.

﴿سېنى بىز پەقەت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى
ۋە (كاپىرالرنى ئازاب بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەرەبلەرگىمۇ ۋە ئەرەب بولمىغان
باشقا مىللەتلەرگىمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالغا ئەڭ ئىتائەتمەن
بولغانالر بەرىكىتى يۈكسەك بولغان ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەندىن ئىلگىرىكى ھېچبىر پەيغەمبەرگە بېرىلمىگەن بەش ئىش
ماڭا ئاالھىدە بېرىلدى .ماڭا دۈشمەنلىرىمنىڭ دىلىغا بىر ئايلىق يىراقلىقتىكى مۇساپىدىن قورقۇنچ
سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدى .زېمىننىڭ ھەممە يېرى ناماز ئوقۇشقا بولىدىغان مەسچىت ۋە پاك
جاي قىلىپ بېرىلدى .مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ھەرقانداق ئادەم قەيەردە نامازنىڭ ۋاقتى كەلسە،
شۇ يەردە ناماز ئوقۇسۇن .ئۇرۇشتا ئېلىنغان ئولجىالر ماڭا ھاالل قىلىپ بېرىلدى ،ئۇ مەندىن
ئىلگىرى بىرمۇ ئادەمگە ھاالل قىلىنغان ئەمەس ئىدى .ماڭا قىيامەت كۈنى شاپائەت قىلىش ھوقۇقى
بېرىلدى .ھەر بىر پەيغەمبەر ئۆز قەۋمىگە خاس پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئىدى ،مەن بولسام
پۈتۈن ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم».
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ئاق ۋە
قارا تەنلىك بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم» .مۇجاھىد بۇ ھەدىسنى :جىنالرغىمۇ،
ئىنسانالرغىمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم -،دەپ شەرھىلىگەن .يەنە باشقىالر :ئەرەبلەرگىمۇ ۋە
ئەرەب بولمىغان مىللەتلەرگىمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم -،دەپ شەرھىلىگەن.
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كاپىرالرنىڭ قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى ھەققىدە سورىغانلىقى ۋە ئۇالر
بېرىلگەن جاۋاب
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىنى يىراق ھېسابلىغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە (يەنى سىلەر بىزنى
قورقۇتۇۋاتقان ئازاب) قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟» دەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :قىيامەتكە
ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانالر بولسا قىيامەتتىن قورقىدۇ،
((( يۈسۈف سۈرىسى  103ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەبەئ سۈرىسى

قىيامەتنى ھەق دەپ بىلىدۇ﴾(((.
﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە (ئازاب ئۈچۈن) ۋەدە قىلىنغان بىر كۈن باركى ،ئۇنىڭدىن
بىردەممۇ ئىلگىرى ـ كېيىن بولمايسىلەر»﴾ يەنى سىلەرگە ئارتۇق ياكى كەم ئەمەس ،ساناقلىق،

بەلگىلەنگەن ۋاقىت ۋەدە قىلىنغان بولۇپ ،ئۇ ۋاقىت كەلگەندە ،ئازراقمۇ كېچىكتۈرۈلمەيدۇ ۋە
ئىلگىرىمۇ سۈرۈلمەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئەگەر بىلسەڭالر ،ﷲنىڭ (ئىنسانغا
بېكىتكەن) ئەجىلى كەلگەن چاغدا (ئەجەل) كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴾(((﴿ ،ئۇنى (يەنى قىيامەت
كۈنىنى) بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە تەخىر قىلىمىز .قىيامەت كۈنى بولغاندا ،ھەرقانداق ئادەم
پەقەت ﷲ دىن ئىجازەت بولغاندىال سۆزلەيدۇ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ ،بەزىلىرى
سائادەتمەن بولىدۇ﴾(((.

*******
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ
كاپىرالر« :بۇ قۇرئانغا ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دەيدۇ.
ئەگەر زالىمالرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا توختىتىپ قويۇلغان چاغدا بەزىسى بەزىسى بىلەن
جېدەللىشىۋاتقاندا كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرەتتىڭ) ،بوزەك قىلىنغانالر
چوڭچىلىق قىلغانالرغا« :ئەگەر سىلەر بولمىساڭالر بىز چوقۇم ئىمان ئېيتاتتۇق» دەيدۇ﴿.﴾31
چوڭچىلىق قىلغانالر بوزەك قىلىنغانالرغا« :سىلەرگە ھىدايەت كەلگەندىن كېيىن بىز سىلەرنى
ئۇنىڭدىن توستۇقمۇ؟ ھەرگىز توسمىدۇق ،سىلەر ئۆزەڭالر گۇناھ قىلغۇچى بولدۇڭالر» دەيدۇ﴿.﴾32
بوزەك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس( ،سىلەرنىڭ بىزگە) كېچە -
كۈندۈز قىلغان ھىيلە  -مىكرىڭالر (بىزنى ئىماندىن توستى) ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىزنى ﷲنى
ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە بۇيرۇيتتۇڭالر» دەيدۇ .ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر
(ھەر ئىككى گۇرۇھ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرىغا) ئىچىدە پۇشايمان قىلىدۇ ،كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا
تاقاقالرنى سالىمىز ،ئۇالرغا پەقەت قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ﴿.﴾33
((( شۇرا سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇھ سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  105 - 104ـ ئايەتلەر.

127

كاپىرالرنىڭ دۇنيادا ھەقنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن بىردەك
ئىتتىپاقلىشىدىغانلىقى ،بىراق قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا
جېدەللىشىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە كاپىرالرنى گۇمراھلىقتا ھەددىدىن ئاشقانلىقىدىن ،ھەق بىلەن
قارشىالشقانلىقىدىن ،قۇرئان كەرىمگە ۋە ئۇنىڭدا قىيامەت ھەققىدە بېرىلگەن خەۋەرگە ئىمان
ئېيتماسلىقتا چىڭ تۇرغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى ﴿كاپىرالر« :بۇ قۇرئانغا ۋە
ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دەيدۇ﴾.
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ ۋە قورقۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا خارالنغان ھالدا ئۆز ئارا تاالش ـ تارتىش قىلىشىپ ،جېدەللىشىپ تۇرغان
ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر زالىمالرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا
توختىتىپ قويۇلغان چاغدا بەزىسى بەزىسى بىلەن جېدەللىشىۋاتقاندا كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە
قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرەتتىڭ) ،بوزەك قىلىنغانالر﴾ يەنى ئەگەشكۈچىلەر ﴿چوڭچىلىق
قىلغانالرغا﴾ يەنى ئەگەشتۈرگۈچىلەر ۋە كاتتىباشلىرىغا«﴿ :ئەگەر سىلەر بولمىساڭالر بىز
چوقۇم ئىمان ئېيتاتتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى ئەگەر سىلەر بىزنى توسمىغان بولساڭالر ،بىز ئەلۋەتتە

پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشەتتۇق ،ئۇالر بىزگە ئېلىپ كەلگەن ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان
كەلتۈرەتتۇق -،دەيدۇ.

چوڭچىلىق قىلغان ئەگەشتۈرگۈچىلەر ۋە كاتتىباشلىرى ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ«﴿ :سىلەرگە
ھىدايەت كەلگەندىن كېيىن بىز سىلەرنى ئۇنىڭدىن توستۇقمۇ؟ ھەرگىز توسمىدۇق﴾ يەنى بىز

سىلەرنى باتىل يولغا پەقەت دەۋەت قىلىپال قويدۇق ،بىز سىلەرگە ئۇنىڭدىن باشقا ئىش
قىلمىدۇق .سىلەر بىزگە ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتسىز ئەگەشتىڭالر .ئۆزەڭالرنىڭ نەپسى
خاھىشىڭالرغا ئەگەشكەنلىكىڭالر ۋە باتىل يولنى ئۆزەڭالر تاللىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،پەيغەمبەر
سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن دەلىل ـ پاكىتالرغا ۋە ھۆججەتلەرگە قارشىلىق قىلدىڭالر ﴿سىلەر
ئۆزەڭالر گۇناھ قىلغۇچى بولدۇڭالر» دەيدۇ﴾.
بوزەك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا«﴿ :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس( ،سىلەرنىڭ بىزگە)
كېچە ـ كۈندۈز قىلغان ھىيلە ـ مىكرىڭالر (بىزنى ئىماندىن توستى)﴾ يەنى ھەرگىز ئۇنداق
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ئەمەس .سىلەر بىزگە كېچە ـ كۈندۈز ھىيلە ـ مىكىر قىالتتىڭالر ،بىزنى ئالدايتتىڭالر ،يالغان
سۆزلەيتتىڭالر ،بىزگە بىزنىڭ ھىدايەت ۋە ھەقىقەت ئۈستىدە ئىكەنلىكىمىزنى ئېيتاتتىڭالر .مانا
ئەمدى ئۇنىڭ ھەممىسىنىڭ باتىل ،يالغان ۋە توقۇلما سۆزلەر ئىكەنلىكىنى بىلىۋاتىمىز.

﴿ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىزنى ﷲنى ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە
بۇيرۇيتتۇڭالر» دەيدۇ﴾ يەنى بۇتالرنى ﷲ بىلەن تەڭ ئورۇندا قويۇش ئارقىلىق بىزنى ئازدۇرۇش

ئۈچۈن ،بىزگە شۈبھىلىك ۋە ھەقىقىتى يوق نەرسىلەرنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتىڭالر-،
دەيدۇ.
﴿ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر﴾ يەنى باشلىقالر ۋە ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ھەممىسى قىلغان

سەبەئ سۈرىسى

گۇناھلىرىغا ھەسرەت چېكىشىپ ﴿ئىچىدە پۇشايمان قىلىدۇ ،كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا﴾ زەنجىر
بىلەن قوللىرىنى بويۇنلىرىغا باغالپ ﴿تاقاقالرنى سالىمىز ،ئۇالرغا پەقەت قىلمىشلىرىنىڭ
جازاسى بېرىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرنى پەقەت قىلغان قىلمىشىڭالرغا قارىتا جازااليمىز ،ھەر ئادەم
ئەمەلىگە يارىشا جازالىنىدۇ .ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا يارىشا جازا بېرىلىدۇ،
ئەگەشكۈچىلەرگىمۇ قىلمىشىغا يارىشا جازا بېرىلىدۇ﴿ .ﷲ« :ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب
بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾(((.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەھەننەم ئەھلى جەھەننەمگە ھەيدەپ كېلىنگەن چاغدا،
جەھەننەمنىڭ ئوتى ئۇالرنى كۈتىۋالىدۇ .ئاندىن ئوت ئۇالرنى بىرال كۆيدۈرىدۇ ـ دە ،ئۇالرنىڭ
گۆشلىرى كۆيۈپ ،پەيلىرى بىلەن قوشۇلۇپ قورۇلۇپ قالىدۇ.

*******
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆ
قايسى شەھەرگە بولمىسۇن ،بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى ئەۋەتسەكال ئۇنىڭ دۆلەتمەن
ئادەملىرى« :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ئىنكار قىلىمىز» دېدى﴿.﴾34
ئۇالر يەنە« :بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئەڭ كۆپ ،بىز ئازابالنمايمىز» دېدى﴿.﴾35
ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىم كىمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشنى خالىسا ئۇنى كەڭ
قىلىدۇ( ،كىمنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى) تار قىلىدۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى
(بۇنى) ئۇقمايدۇ»﴿ .﴾36ماللىرىڭالر 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﴿ .﴾37بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە كۈچىنىڭ بېرىچە قارشى تۇرغانالر ئازابقا دۇچار
قىلىنغۇچىالردۇر﴿ .﴾38ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىم قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى
كەڭ قىلىشنى خالىسا ئۇنى كەڭ قىلىدۇ( ،قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا
ئۇنى) تار قىلىدۇ( ،ﷲنىڭ يولىدا) بەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى ﷲ تولدۇرۇپ بېرىدۇ،
ئۇ رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىدۇر»﴿.﴾39
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دۆلەتمەن كىشىلەرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشى ،ئۇالرنىڭ مال ـ دۇنيا
ۋە باال ـ چاقىلىرى بىلەن پەخىرلىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللىي بېرىپ ،ئۆزىدىن بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرنى ئۆزىگە ئۈلگە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە ئۇنىڭغا ﷲ تائاال قايسى شەھەرگە
بولمىسۇن ،بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتسىال ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقى،
ئۇنىڭغا ئاجىز كىشىلەرنىڭ ئەگەشكەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بېرىدۇ.
مەسىلەن ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن(«﴿ :ئى نۇھ!) ساڭا
تۆۋەن تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشكەن تۇرسا ،ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟»﴾(((﴿ ،بىزنىڭچە،
ئارىمىزدىكى پەس كىشىلەر يەڭگىللىك بىلەن ساڭا ئەگەشكەن﴾(((.
سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ چوڭلىرى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ
تەكەببۇر چوڭلىرى بوزەك قىلىنغانالرغا يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۆمىنلەرگە« :سىلەر
سالىھنى ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر دەپ بىلەمسىلەر؟» دېدى.
ئۇالر« :بىز ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئەلۋەتتە ئىشىنىمىز» دېدى .ھېلىقى تەكەببۇرالر« :سىلەر
ئىشەنگەنگە بىز ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدى﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ« :ﷲ ئارىمىزدىن (ھىدايەت
قىلىش بىلەن) ئىنئام قىلغان كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟» دېيىشلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنى بىر  -بىرى
بىلەن مۇشۇنداق سىنىدۇق (يەنى پىقىر ،ئاجىز كىشىلەرنى ئىمان ئېيتقۇزۇش بىلەن ،باي ـ
چوڭ كىشىلەرنى سىنىدۇق) .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ ئەمەسمۇ؟ (يەنى شۈكۈر
قىلغۇچىالرنى ﷲ ھىدايەت قىلىدۇ)﴾(((﴿ ،ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن (مەككىدە
قۇرەيشنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلغىنىمىزدەك) ،ھەر بىر شەھەرنىڭ چوڭلىرىنى باش
گۇناھكار قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىرەر شەھەر (ئاھالىسى) نى ھاالك قىلماقچى بولساق ،ئۇنىڭدىكى
دۆلەتمەن ئادەملەرنى (بىزگە ئىتائەت قىلىشقا) بۇيرۇيمىز ،ئۇالر ئىتائەت قىلماي ،پىسقى -
پاسات قىلىدۇ  -دە ،ئۇالرغا ئازابىمىز تېگىشلىك بولىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى قورقۇنچلىق
رەۋىشتە ھاالك قىلىمىز﴾(((.
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﴿قايسى شەھەرگە بولمىسۇن ،بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى﴾ يەنى پەيغەمبەر ياكى ئەلچى
﴿ئەۋەتسەكال ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى﴾ يەنى پاراۋان تۇرمۇشقا ،خىزمەتچىلەرگە ،بايلىققا
ئېرىشكەن ئادەملىرى«﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ئىنكار قىلىمىز»
دېدى﴾ يەنى ئۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز ۋە ئەگەشمەيمىز -،دېدى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  111ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى - 75ـ  76ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  16ـ ئايەت.

سەبەئ سۈرىسى

قەتادە مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتتە كەلگەن دۆلەتمەن ئادەملەردىن كىشىلەرنى يامانلىققا
يېتەكلەيدىغان زومىگەر باشلىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان دۆلەتمەن ئادەملەردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق

دەيدۇ﴿ :ئۇالر يەنە« :بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئەڭ كۆپ ،بىز ئازابالنمايمىز» دېدى﴾

يەنى ئۇالر ماللىرى ۋە بالىلىرىنىڭ كۆپ بولۇشى بىلەن كۆرەڭلەپ كەتتى .ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ
تائاالنىڭ ئۆزلىرىنى ياخشى كۆرگەنلىكى ۋە ئۆزلىرىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ئۈچۈن بەردى دەپ
دەلىل قىلىپ ،ناۋادا ﷲ تائاال ئۆزلىرىنى ئاخىرەتتە ئازابلىماقچى بولسا ،دۇنيادا بۇ بايلىقنى
ئۆزلىرىگە بەرمىگەن بوالتتى دەپ ئېتىقاد قىلدى .ئۇالرنىڭ بۇ ئېتىقادى ھەقىقەتتىن تولىمۇ
يىراق ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالر) بىزنىڭ ئۇالرغا مال  -مۈلۈك ۋە ئەۋالتالرنى
بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس،
ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ مال  -مۈلكى ۋە ئەۋالدى سېنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن ،ﷲ
ئۇالرنى بۇ دۇنيادا شۇ نەرسىلەر بىلەن ئازابالشنى ۋە ئۇالرنىڭ كاپىر پېتى جان ئۈزۈشىنى
ئىرادە قىلىدۇ﴾((((﴿ ،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 .ئۇنىڭغا قاتتىق
ئازابىمنى تېتىتىمەن .ئۇ (پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ھەققىدە) ئويالندى( ،قۇرئان توغرۇلۇق نېمە
دېيىشنى ۋە قانداق بوھتان قىلىشنى) پىالنلىدى﴾(((.
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ كەھف سۈرىسىدە ئەنە شۇ ئىككى باغ ئىگىسىدىن خەۋەر بەردى.
ئۇ نۇرغۇن بايلىققا ،مېۋىلىك باغالرغا ۋە پەرزەنتلەرگە ئىگە ئىدى .بۇ بايلىقلىرى ھېچ نەرسىگە
ئەسقاتمىدى .بەلكى ئۇ بۇ دۇنيادىال ،ئاخىرەتكە سەپەر قىلىشتىن بۇرۇن بۇ بايلىقلىرىنىڭ
ھەممىسىدىن قۇرۇق قالدى.

﴿ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىم كىمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشنى خالىسا ئۇنى
كەڭ قىلىدۇ( ،كىمنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى) تار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال

بايلىقنى ئۆزى ياقتۇرغان ئادەمگىمۇ ،ياقتۇرمىغان ئادەمگىمۇ بېرىدۇ .ﷲ خالىغان ئادەمنى
كەمبەغەل قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى باي قىلىدۇ .ئەنە شۇنداق قىلىشتىكى تولۇق ۋە يېتەرلىك
ھېكمەت ،كەسكىن ۋە ئۆتكۈر پاكىت ﷲ تائاالغىال خاستۇر﴿ .لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى
(بۇنى) ئۇقمايدۇ»﴾.
﴿ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى بىزگە يېقىنالشتۇرالمايدۇ﴾ يەنى بۇ بىزنىڭ سىلەرنى
ياخشى كۆرىدىغانلىقىمىزنىڭ ۋە سىلەرگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىمىزنىڭ دەلىلى ئەمەس.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى - 55ـ  56ـ ئايەتلەر.
((( تەۋبە سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى - 11ـ  17ـ ئايەتكىچە.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋيەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال سۆلىتىڭالرغا ۋە ماللىرىڭالرغا
قارىمايدۇ .ئۇ پەقەت دىللىرىڭالرغا ۋە ئەمەللىرىڭالرغا قارايدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە
ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا﴾ يەنى سىلەرنى بىزگە
يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسە پەقەت ئىمان ۋە ياخشى ئەمەل بولۇپ ،ئۇالرغا ﴿قىلغان ئەمەللىرى
ئۈچۈن ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا بىر ياخشىلىق ئۈچۈن  10ھەسسىدىن يەتتە
يۈز ھەسسىگىچە ساۋاب بېرىلىدۇ.

﴿ئۇالر (جەننەتنىڭ) ئېسىل ئۆيلىرىدە﴾ يەنى جەننەتنىڭ ئالىي ئۆيلىرىدە ھەر قانداق
جاپا ـ مۇشەققەتتىن ،خېيىم ـ خەتەردىن ،زىيان ـ زەخمەتتىن ۋە ساقلىنىشقا تېگىشلىك ﴿(ھەر
قانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن) ئەمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇ﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،جەننەتتە ئىچىدە تۇرۇپ قارىسا ،تېشى
كۆرىنىدىغان ،تېشىدا تۇرۇپ قارىسا ،ئىچى كۆرىنىدىغان ئېسىل ئۆيلەر بار» .بىر ئەئرابىي:
ئۇ ئۆيلەر كىمگە بېرىلىدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياخشى سۆزلەرنى
قىلغان ،ئاچ قالغانالرغا تاماق بەرگەن ،داۋاملىق روزا تۇتقان ،كېچىدە كىشىلەر ئۇخالۋاتقاندا
ناماز ئوقۇغان ئادەملەرگە بېرىلىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە كۈچىنىڭ بېرىچە قارشى تۇرغانالر﴾ يەنى كىشىلەرنى ﷲ
تائاالنىڭ يولىدىن ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئەگىشىشتىن ۋە ئايەتلىرىگە ئىشىنىشتىن توسقانالر
﴿ئازابقا دۇچار قىلىنغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى قىيامەتتە قىلمىشلىرىغا يارىشا
جازاغا تارتىلىدۇ.
﴿ئېيتقىنكى« ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىم قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشنى
خالىسا ئۇنى كەڭ قىلىدۇ( ،قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى) تار
قىلىدۇ﴾ يەنى ھېكمەتكە ئاساسەن ﷲ تائاال بىرىگە نۇرغۇن بايلىق بېرىدۇ ،يەنە بىرىگە ئاز

بېرىدۇ ۋە ئۇنىڭ رىزقىنى ئىنتايىن تار قىلىدۇ .شۇنداق قىلىشتىكى ھېكمەتنى ﷲ تائاالدىن
باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق ئۈستۈن
قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن ،ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى (پەرق) ئەلۋەتتە تېخىمۇ چوڭدۇر ۋە
ئۈستۈنلۈك (جەھەتتىكى پەرق) زىيادە چوڭدۇر﴾((( يەنى دۇنيادا ئۇالرنىڭ بىرى ناھايىتى
كەمبەغەل بولسا ،يەنە بىرى ناھايىتى باي بولغىنىغا ئوخشاش ،ئاخىرەتتىمۇ پەرقلىق بولىدۇ.
يەنى بىرى جەننەتنىڭ ئەڭ ئالىي دەرىجىلىرىدىكى ئېسىل ئۆيلەردە بولسا ،يەنە بىرى
دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىدىكى قاتتىق ئازابالر ئىچىدە بولىدۇ .دۇنيادىكى ئەڭ پاك كىشىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۈپەتلىگەن تۆۋەندىكى كىشىلەردۇر.
((( ئىسرا سۈرىسى  21ـ ئايەت.

سەبەئ سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كىشى ھەقىقەتەن
بەختكە ئېرىشىدۇ ۋە ئېھتىياجىغا قارىتا رىزىق بېرىلىدۇ .ئۇ ﷲ تائاال ئاتا قىلغان نەرسىگە
قانائەت قىلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
﴿(ﷲنىڭ يولىدا) بەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى ﷲ تولدۇرۇپ بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاال سىلەرنى بۇيرۇغان ۋە سىلەرگە يول قويغان ئىشتا قانچىلىك نەرسىنى سەرپ قىاللساڭالر،
ئۇنىڭ ئورنىنى ﷲ تائاال سىلەرگە بۇ دۇنيادا بايلىق بېرىش بىلەن ،ئاخىرەتتە مۇكاپات ۋە
ساۋاب بېرىش بىلەن تولدۇرۇپ بېرىدۇ .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال بەندىسىگە سەن مېنىڭ يولۇمدا بايلىقىڭنى
سەرپ قىلغىن ،مەن ساڭا ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بېرىمەن -،دەيدۇ».
ئىمام مۇسلىم يەنە مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان« :بىر كىشىگە ھەر كۈنى
ئىككى پەرىشتە ھەمراھ بولىدۇ .ئۇالرنىڭ بىرى :ئى ﷲ! بېخىلنىڭ مېلىنى ھاالك قىلغىن!-
دېسە ،يەنە بىرى :ئى ﷲ! سېنىڭ يولۇڭدا مېلىنى سەرپ قىلغان كىشىگە ئۇنىڭ مېلىنىڭ
ئورنىنى تولدۇرۇپ بەرگەن! -دەيدۇ».
ئىمام تەبەرانى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى
بىالل! ﷲ نىڭ يولىدا مېلىڭنى سەرپ قىلغىن! ئەرشنىڭ ئىگىسى ﷲ نىڭ مېلىڭنى
ئازلىتىۋېتىشىدىن قورقمىغىن!»

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾ
ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ ھەممىسىنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىدۇ،
ئاندىن پەرىشتىلەرگە« :بۇ كىشىلەر سىلەرگە چوقۇنغانمىدى؟» دەيدۇ﴿ .﴾40ئۇالر ئېيتىدۇ:
«سەن پاكتۇرسەن ،بىزنىڭ دوستىمىز ئۇالر ئەمەس ،سەن( .ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى) بەلكى
جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ تولىسى جىنغا ئىمان كەلتۈرەتتى»﴿ .﴾41بۈگۈن سىلەر بىر -
بىرىڭالرغا پايدا ـ زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر ،بىز (ﷲدىن غەيرىيگە چوقۇنغۇچى) زالىمالرغا:
«سىلەر چىنپۈتمىگەن دوزاخ ئازابىنى تېتىڭالر» دەيمىز﴿.﴾42

قىيامەت كۈنى پەرىشتىلەرنىڭ ئۆزلىرىگە چوقۇنغانالردىن ئادا ـ جۇدا
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇشرىكالرنىڭ ئاچچىق يۇتۇپ ھەسرەت چېكىشى ئۈچۈن،
خااليىقالرنىڭ ئالدىدا ئۇالرغا تاپا ـ تەنە قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال
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پەرىشتىلەردىن (مۇشرىكالر ئۆز گۇمانىچە پەرىشتىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالغا يېقىنالشتۇرۇشى
ئۈچۈن ،پەرىشتىلەرنىڭ سۈرەتلىرى دېگەن گۇمان بىلەن ياسىۋالغان بۇتالرغا چوقۇنغانلىقى
ھەققىدە) سوراپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :بۇ كىشىلەر سىلەرگە چوقۇنغانمىدى؟»﴾ يەنى بۇ
كىشىلەرنى ئۆزەڭالرغا ئىبادەت قىلىشقا سىلەر بۇيرۇغانمۇ؟
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :مېنىڭ بۇ بەندىلىرىمنى سىلەر ئازدۇردۇڭالرمۇ؟
يا (توغرا) يولدىن ئۇالر ئۆزلىرى ئازدىمۇ؟» دەيدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە ئىسا ئەلەيھىسساالمغا دېگەن سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
پەرىشتىلەرمۇ ﷲ تائاالنىڭ سۆزىگە جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سەن پاكتۇرسەن﴾
يەنى سەن بىلەن باشقا بىر ئىالھنىڭ بولۇشىدىن يۈكسەكتۇرسەن ۋە پاكتۇرسەن﴿ ،بىزنىڭ
دوستىمىز ئۇالر ئەمەس ،سەن﴾ يەنى بىز سېنىڭ بەندىلىرىڭ ،بىز ئۇالردىن ئادا ـ جۇدامىز.
﴿(ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى) بەلكى جىنغا﴾ يەنى شەيتانالرغا ﴿چوقۇناتتى﴾ چۈنكى شەيتانالر
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشنى ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسەتتى ۋە ئۇالرنى ئازدۇردى﴿ .ئۇالرنىڭ تولىسى
جىنغا ئىمان كەلتۈرەتتى»﴾.

بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ﷲ نى
قويۇپ ،پەقەت (ئۆزلىرى) چىشى (نامالر بىلەن ئاتىۋالغان) بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ ،پەقەت
ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن باش تارتقان شەيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ .ﷲ شەيتاننى رەھمىتىدىن
يىراق قىلدى﴾(((.
﴿بۈگۈن سىلەر بىر  -بىرىڭالرغا پايدا  -زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر﴾ يەنى بۈگۈن
سىلەرگە سىلەر ئېغىرچىلىقالردا ،كۈلپەتلەردە پايدىسى تېگىدۇ دەپ ئۈمىد قىلىپ ،ئىبادەت
قىلغان شېرىكلىرىڭالر ۋە بۇتلىرىڭالر قىلچە پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ .ئۇالر بۈگۈن سىلەرگە
پايدا ـ زىيان يەتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ھەرگىز ئىگە ئەمەس.
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﴿بىز (ﷲدىن غەيرىيگە چوقۇنغۇچى) زالىمالرغا﴾ يەنى مۇشرىكالرغا«﴿ :سىلەر
چىنپۈتمىگەن دوزاخ ئازابىنى تېتىڭالر» دەيمىز﴾ بۇ سۆز ئۇالرغا تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت

قىلىش يۈزىسىدىن دېيىلىدۇ.

*******
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
((( فۇرقان سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  118 - 117ـ ئايەتلەر.

سەبەئ سۈرىسى

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ 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
ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز ئوقۇپ بېرىلگەندە ،ئۇالر« :بۇ پەقەت سىلەرنى
ئاتا  -بوۋاڭالر چوقۇنغان بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن توسماقچى بولغان ئادەمدۇر» دەيدۇ ھەمدە
ئۇالر« :بۇ پەقەت توقۇلغان يالغان سۆزدۇر» دەيدۇ .كاپىرالرغا ھەقىقەت يېتىپ كەلگەندە،
ئۇالر« :بۇ پەقەت ئوپئوچۇق سېھىردۇر» دېدى﴿ .﴾43ئۇالرغا ئوقۇيدىغان ھېچقانداق
كىتابالرنى ئاتا قىلغىنىمىز يوق .سەندىن ئىلگىرى ئۇالرغا ھېچقانداق پەيغەمبەرمۇ ئەۋەتكىنىمىز
يوق﴿ .﴾44ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر (ھەقنى) ئىنكار قىلغان ،ئۇالر (يەنى مەككە
كۇففارلىرى) ئۇالر (يەنى ئىلگىرىكىلەر) ئېرىشكەن كۈچ  -قۇۋۋەتنىڭ ئوندىن بىرىگىمۇ
ئېرىشمىگەن ،ئۇالر مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار قىلدى .ئۇالرغا مېنىڭ جازايىم قانداق
بولدى؟﴿.﴾45

كاپىرالرنىڭ پەيغەمبەرلەر توغرىسىدا ئېيتقانلىرى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن
رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە كاپىرالرنىڭ قاتتىق ئازاب ـ ئۇقۇبەتكە تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى
خەۋەر قىلىدۇ .چۈنكى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ روشەن ئايەتلىرى پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق ئوقۇپ بېرىلگەندە ،ئۇنى يېڭىلىق ھېس قىلىشىپ ئاڭاليدۇ
ۋە ﴿ئۇالر « :بۇ پەقەت سىلەرنى ئاتا  -بوۋاڭالر چوقۇنغان بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن توسماقچى
بولغان ئادەمدۇر» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ دىنىنى ھەق دىن ،مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ئۆزلىرىگە ئېلىپ كەلگەن دىننى باتىل دىن دەپ قارايدۇ .ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا
ـ بوۋىلىرى ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنسۇن!
﴿ھەمدە ئۇالر« :بۇ﴾ قۇرئان ﴿پەقەت توقۇلغان يالغان سۆزدۇر» دەيدۇ .كاپىرالرغا
ھەقىقەت يېتىپ كەلگەندە ،ئۇالر« :بۇ پەقەت ئوپئوچۇق سېھىردۇر» دېدى .ئۇالرغا ئوقۇيدىغان
ھېچقانداق كىتابالرنى ئاتا قىلغىنىمىز يوق .سەندىن ئىلگىرى ئۇالرغا ھېچقانداق پەيغەمبەرمۇ
ئەۋەتكىنىمىز يوق﴾ يەنى ﷲ ئەرەبلەرگە قۇرئاندىن ئىلگىرى بىرەر كىتابنى نازىل قىلمىدى

ھەم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرى ئۇالرغا بىرەر پەيغەمبەرمۇ ئەۋەتمىگەن ئىدى .ئۇالر
ئۇنى ئارزۇ قىلىپ :ئەگەر بىزگە بىرەر پەيغەمبەر كەلسە ياكى بىر كىتاب نازىل قىلىنسا ،بىز
چوقۇم باشقىالرغا قارىغاندا ،تېخىمۇ ھىدايەت تاپقان كىشىلەردىن بوالر ئىدۇق -،دېيىشەتتى.
ﷲ ئۇالرنىڭ ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرغاندا ،ئۇالر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلدى ،ئۇنىڭدىن تاندى
ۋە ئۇنىڭ بىلەن قارشىالشتى.

﴿ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر﴾ يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر ﴿(ھەقنى) ئىنكار قىلغان،
ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى) ئۇالر (يەنى ئىلگىرىكىلەر) ئېرىشكەن كۈچ  -قۇۋۋەتنىڭ
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ئوندىن بىرىگىمۇ ئېرىشمىگەن﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنى (يەنى ئاد قەۋمىنى) (پۇل -مال،
كۈچ -قۇۋۋەت جەھەتتە) سىلەرنى قادىر قىلمىغان نەرسىلەرگە قادىر قىلدۇق( .ئۇالرنىڭ شۇ
نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلىپ ،بۇ ئارقىلىق نېمەتلەرنى بەرگۈچى ﷲنى تونۇشى ئۈچۈن) ئۇالرغا
قۇالق ،كۆز ،قەلبلەرنى بەردۇق ،ئۇالر ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن،
ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ،كۆزلىرى ،دىللىرى ئۇالردىن (ﷲنىڭ ئازابىدىن) ھېچ نەرسىنى دەپئى
قىلمىدى ،ئۇالر مەسخىرە قىلغان ئازاب ئۇالرغا نازىل بولدى﴾(((﴿ ،ئۇالر زېمىندا سەير قىلىپ
ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟ بۇالردىن ئۇالرنىڭ
سانى كۆپ ئىدى ،زېمىندا كۈچ  -قۇۋۋەت ۋە يادىكارلىقالر (يەنى ئۆي ـ ئىمارەت) جەھەتتە
بۇالردىن ئۈستۈن ئىدى﴾(((.
ئەنە شۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى توسۇپ قااللمىدى .بەلكى ﷲ تائاال ئۇالرنى (ئۇالرنىڭ
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) ھاالك قىلدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار قىلدى .ئۇالرغا
مېنىڭ جازايىم قانداق بولدى؟﴾ يەنى مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىمگە بەرگەن ياردەملىرىم ،كاپىرالرغا

بەرگەن جازايىم قانداق ئىكەن؟!

*******
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە بىر ئىشنى تەۋسىيە قىلىمەن :سىلەر خۇدالىق ئۈچۈن
ئىككىدىن ،يا بىردىن تۇرۇڭالر (يەنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يىغىلىپ ياكى يەككە ھالدا
ھەقنى تىلەڭالر) ،ئاندىن پىكىر يۈرگۈزۈڭالر» .ھەمراھىڭالردا (يەنى مۇھەممەدتە) ھېچ
مەجنۇنلۇق يوق ،پەقەت ئۇ قاتتىق ئازاب نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر
ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿.﴾46
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كاپىرالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا “ساراڭ” دەپ چاپلىغان تۆھمىتى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سېنى مەجنۇن دەپ جۆيلىگەن شۇ
كاپىرالرغا ئېيتقىنكى«﴿ ،مەن سىلەرگە بىر ئىشنى تەۋسىيە قىلىمەن﴾ يەنى سىلەرنى بىر
ئىشقا بۇيرۇيمەن .ئۇ ئىش ﴿سىلەر خۇدالىق ئۈچۈن ئىككىدىن ،يا بىردىن تۇرۇڭالر (يەنى
ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يىغىلىپ ياكى يەككە ھالدا ھەقنى تىلەڭالر)﴾ يەنى سىلەر نەپسى
((( ئەھقاف سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  82ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەبەئ سۈرىسى

خاھىشىڭالرغا بېرىلمەستىن ،ئۆز پىكرىڭالردا چىڭ تۇرۇۋالماستىن ،ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى
ئۈچۈن خالىس ھالدا يىغىلىپ ياكى يالغۇز تۇرۇڭالر ،ئاندىن بەزىڭالر ـ بەزىڭالردىن:
مۇھەممەد راست مەجنۇنمۇ ياكى ئەمەسمۇ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ھەق مەيداندا تۇرۇپ
سوراڭالر ،بەزىڭالر ـ بەزىڭالرغا سەمىمىي بولۇڭالر﴿ ،ئاندىن پىكىر يۈرگۈزۈڭالر»﴾ يەنى ھەر
بىر ئادەم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇالھىزە قىلىپ ،ئۆزىگە قارىسۇن .ئەگەر ئۇ بىرەر
نەرسە چۈشىنەلمىسە ،باشقا كىشىلەردىن سورىسۇن﴿ .ھەمراھىڭالردا (يەنى مۇھەممەدتە)
ھېچ مەجنۇنلۇق يوق﴾.
بۇ ئايەتنى مۇجاھىد ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،سۇددى ۋە باشقىالرمۇ مۇشۇنداق تەپسىر
قىلدى .مانا بۇالر ،مەنىنىڭ دەل ئۆزىدۇر.
﴿پەقەت ئۇ قاتتىق ئازاب نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر
ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەفا تېغىنىڭ
ئۈستىگە چىقىپ« :ئى سەباھ!(((» دەپ توۋلىدى .قۇرەيش ئەھلى ئۇنىڭ يېنىغا يىغىلىپ:
ساڭا نېمە بولدى؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟
ئەگەر سىلەرگە دۈشمەنلەر ئەتىگەندە ياكى ئاخشامدا ئۈستۈڭالرغا باستۇرۇپ كېلىدۇ دەپ
خەۋەر قىلسام ،سىلەر ماڭا ئىشىنەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر :ئەلۋەتتە ئىشىنىمىز -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ھەقىقەتەن قاتتىق ئازاب نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى ،سىلەرگە
ئەۋەتىلگەن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىمەن» دېدى .ئەبۇلەھەب :قولۇڭ قۇرۇپ كەتسۇن! بىزنى
مۇشۇ ئىش ئۈچۈن يىغدىڭمۇ؟ -دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال﴿ :ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىككى
قولى قۇرۇپ كەتسۇن! (ئەمەلدە) قۇرۇپ كەتتى﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
بۇ مەزمۇن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يېقىن خىش ـ ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴾((( دېگەن
ئايىتىنىڭ تەپسىرىدە تەپىسىلىي بايان قىلىنغان ئىدى.

*******
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗﰘﰙ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ئېيتقىنكى« ،سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلغىنىم يوق ،ئۇ سىلەرگە بولسۇن؛
ئەجرىمنى پەقەت ﷲدىن تىلەيمەن .ﷲ ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر»﴿.﴾47
((( ئەرەبلەر بىرەر ھادىسە يۈز بەرسە ،ئۇنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ بىر جايغا يىغىلىشىغا بەلگە بېرىپ
شۇنداقتوۋاليتتى.
((( تەببەت سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  214ـ ئايەت.
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ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ،ھەقىقەتەن ھەق ئارقىلىق (باتىلنى) ئاتىدۇ (يەنى پاكىتنى
روشەن بايان قىلىدۇ) ،ﷲ غەيبنى تامامەن بىلگۈچىدۇر»﴿ .﴾48ئېيتقىنكى« ،ھەق (يەنى
ئىسالم) كەلدى (باتىل يوقالدى) ،باتىل (بىرەر مەخلۇقنى) پەيدا قىاللمايدۇ( ،يوقالغان
بىرەر مەخلۇقنى) ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ»﴿ .﴾49ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئازسام ئازغانلىقىمنىڭ
زىيىنى ئۆزەمگىدۇر ،ئەگەر ھىدايەت تاپسام (بۇ) پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا ۋەھى قىلغان
قۇرئانىنىڭ سەۋەبىدىندۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،يېقىندۇر»﴿.﴾50

“دىننى يەتكۈزگەنلىكىم ئۈچۈن سىلەردىن ھېچ قانداق ھەق تەلەپ
قىلمايمەن”دېگەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيىشكە
بۇيرۇدى﴿ .ئېيتقىنكى« ،سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلغىنىم يوق ،ئۇ سىلەرگە
بولسۇن﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى سىلەرگە يەتكۈزگەنلىكىم،
سىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلغانلىقىم ۋە سىلەرنى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىم
ئۈچۈن ،سىلەردىن ھەق ياكى پۇل ـ مال تەلەپ قىلىشنى خالىمايمەن.
﴿ئەجرىمنى پەقەت ﷲدىن تىلەيمەن﴾ يەنى ئۇنىڭ ساۋابىنى پەقەت ﷲ نىڭ
ھۇزۇرىدىن تىلەيمەن﴿ .ﷲ ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر»﴾ يەنى مېنىڭ سىلەرگە
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشىلىشىم ،سىلەرنىڭ نېمىگە چوقۇنىۋاتقانلىقىڭالر ،مېنىڭ ﷲ نىڭ
ئەمر ـ پەرمانلىرىنى يەتكۈزگەنلىكىم قاتارلىق ھەممە ئىشالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
﴿ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم ،ھەقىقەتەن ھەق ئارقىلىق (باتىلنى) ئاتىدۇ (يەنى پاكىتنى
روشەن بايان قىلىدۇ) ،ﷲ غەيبنى تامامەن بىلگۈچىدۇر»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق

دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۆز ھۆكمى بويىچە بەندىلىرىدىن خالىغان ئادەمگە ۋەھيى چۈشۈرىدۇ﴾((( يەنى
ﷲ تائاال زېمىن ئەھلىدىن خالىغان بەندىسىگە جىبرىئىلنى ۋەھىي بىلەن ئەۋەتىدۇ .ﷲ
تائاال غەيبنى تامامەن بىلگۈچىدۇر .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھېچ قانداق بىر نەرسە ﷲ
تائاال ئۈچۈن مەخپىي ئەمەستۇر.
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﴿ئېيتقىنكى« ،ھەق (يەنى ئىسالم) كەلدى (باتىل يوقالدى)﴾ يەنى ﷲ تائاال تەرىپىدىن
ئىسالمدىن ئىبارەت بۈيۈك شەرىئەت كەلدى .باتىل ئاستا ـ ئاستا يوقالدى﴿ .باتىل (بىرەر
مەخلۇقنى) پەيدا قىاللمايدۇ( ،يوقالغان بىرەر مەخلۇقنى) ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ»﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەق ئارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز ،ھەق
باتىلنى يوقىتىدۇ ،باتىل ناگاھان يوقىلىدۇ﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككە پەتھى بولغان كۈنى ھەرەم مەسچىتىگە
كىرىپ ،كەبىنىڭ ئەتراپىدا تىكلەكلىك تۇرغان بۇتالرنى ئوقياسىنىڭ بىر ئۇچى بىلەن
((( غافىر سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سەبەئ سۈرىسى

نوقۇپ تۇرۇپ«﴿ :ھەقىقەت (يەنى ئىسالم) كەلدى ،باتىل (يەنى كۇفرى) يوقالدى .باتىل
ھەقىقەتەن ئوڭاي يوقىلىدۇ»﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى« ،ھەق (يەنى ئىسالم) كەلدى (باتىل
يوقالدى) ،باتىل (بىرەر مەخلۇقنى) پەيدا قىاللمايدۇ( ،يوقالغان بىرەر مەخلۇقنى) ئەسلىگە
كەلتۈرەلمەيدۇ»﴾ دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇغان ئىدى .بۇنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى

ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.

﴿ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئازسام ئازغانلىقىمنىڭ زىيىنى ئۆزەمگىدۇر ،ئەگەر ھىدايەت
تاپسام (بۇ) پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا ۋەھى قىلغان قۇرئانىنىڭ سەۋەبىدىندۇر﴾ يەنى بارلىق

ياخشىلىق ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نازىل قىلغان ۋەھىيدىن ۋە
روشەن ھەقىقەت قۇرئان كەرىمدىن كېلىدۇ .قۇرئاندا ھىدايەت ۋە توغرا يول ئوچۇق بايان
قىلىنغاندۇر .كىمكى ئازىدىكەن ،ئۇ پەقەت ئۆزى ئازغان بولىدۇ.
بۇ مەسىلە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۆزىدىن سورالغان مەلۇم
مەسىلىگە بەرگەن مۇنۇ جاۋابىغا ئوخشايدۇ :مەن بۇ مەسىلىدە ئۆز قارىشىمنى ئوتتۇرىغا
قويىمەن .ئەگەر ئېيتقانلىرىم توغرا بولسا ،بۇ ﷲ تائاالنىڭ ماڭا ئاتا قىلغان پەزلىدۇر .ئەگەر
خاتا بولسا ،ئۇ مېنىڭ خاتالىقىم ۋە شەيتاننىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىدىندۇر .ﷲ ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى مېنىڭ ئېيتقانلىرىمدىن ئادا ـ جۇدادۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،يېقىندۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،يېقىندۇر .ئەگەر ئۇنىڭغا دۇئا قىلسا ،دۇئا قىلغۇچىنىڭ
دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇمۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سىلەر گاس ياكى يوق نەرسىنى
چاقىرىۋاتمايسىلەر .سىلەر دۇئايىڭالرنى ئاڭاليدىغان ،سىلەرگە يېقىن ۋە دۇئايىڭالرنى
ئىجابەت قىلىدىغان ﷲ تائاالنى چاقىرىۋاتىسىلەر».

*******
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ
ئەگەر سەن ئەينى ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ قورقۇپ قاچىدىغان يەر تاپالمايۋاتقانلىقىنى ،دوزاخقا
(ئېلىپ بېرىلىش ئۈچۈن مەھشەرگاھقا) يېقىن جايدا تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە
قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرەتتىڭ)﴿ .﴾51ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە)« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ،
((( ئىسرا سۈرىسى  81ـ ئايەت.
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ئۇالر قانداقمۇ يىراق جايدىن ئىماننى قولغا كەلتۈرەلەيدۇ﴿ .﴾52ئۇالر ئىلگىرى ئۇنى (يەنى
پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلغان ئىدى .ئۇالر غەيب (ئىشلىرى) ئۈستىدە يىراق جايدىن قارىسىغا
سۆزلەيدۇ﴿ .﴾53ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى (يەنى ئىمان ئېيتىش ۋە
جەننەتكە كىرىش) ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا قىلىندى .ئۇالرغا ئىلگىرى ئۇالرغا ئوخشاشالرغا
قىلىنغاندەك قىلىندى .چۈنكى ئۇالر ھازىر ئىمان كەلتۈرگەن نەرسىلىرى ئۈستىدە (دۇنيادىكى
چاغلىرىدا) چوڭقۇر شەكتە ئىدى﴿.﴾54
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەگەر سەن قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەرنى
ئىنكار قىلغانالرنىڭ قاچىدىغان ،پانالىنىدىغان ،يوشۇرۇنىدىغان يەر تاپالمايۋاتقانلىقىنى،
﴿دوزاخقا (ئېلىپ بېرىلىش ئۈچۈن مەھشەرگاھقا) يېقىن جايدا تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى﴾ يەنى
ئۇالرغا قېچىشقا ئىمكانىيەت بېرىلمەيۋاتقانلىقىنى ،بەلكى دەسلەپتە قەبرىلىرىدىن چىقىشىغىال
تۇتۇلىۋاتقانلىقىنى ﴿كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرەتتىڭ)﴾.
﴿ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە)« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئۇالر :ﷲ
تائاالغا ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتتۇق -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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»﴾(((.
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﴿ئۇالر قانداقمۇ يىراق جايدىن ئىماننى قولغا كەلتۈرەلەيدۇ﴾ يەنى ئىماننى قولغا
كەلتۈرۈش ئۇالرغا قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ئۇالر ئىماننى قوبۇل قىلىشقا بۇيرۇلغان ئورۇن
بولغان بۇ دۇنيادىن يىراقالپ ،ئاخىرەت يۇرتىغا كېلىپ بولغان تۇرسا ،ئاخىرەت يۇرتى
ھەرگىز سىناش يۇرتى ئەمەس ،بەلكى مۇكاپاتالش ۋە جازاالش يۇرتىدۇر .ئەگەر ئۇالر
دۇنيادىكى چاغلىرىدا ئىمان ئېيتقان بولسا ،ئۇ ئىمانلىرى ئۇالرغا ئەلۋەتتە مەنپەئەت قىلغان
بوالتتى .لېكىن ئۇالر ئاخىرەت يۇرتىغا كېلىپ بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئىمانىنى قوبۇل
قىلىشقا ھېچ بىر يول يوقتۇر .بۇ خۇددى بىرەر نەرسىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا يىراقتىن
قول ئۇزاتقان ئادەمنىڭ (ئۇ نەرسىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن) ھېچ بىر ئامال قىاللمىغىنىغا
ئوخشاشتۇر.
زۆھرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر دۇنيادىن ئايرىلغان تۇرسا،
ئۇالرنىڭ ئاخىرەتتە تۇرۇپ ،ئىماننى قولغا كەلتۈرەلىشى قانداق مۇمكىن بولسۇن؟
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۇالر ئىشنى ئۇنىڭغا ئېرىشەلمەيدىغان
يەردىن يەنى ئىماننى يىراق جايدىن قولغا كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى.
﴿ئۇالر ئىلگىرى ئۇنى (يەنى پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلغان ئىدى﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادا
((( سەجدە سۈرىسى  12ـ ئايەت.

سەبەئ سۈرىسى

ھەقىقەتتىن تانغان ،پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقارغان تۇرسا ،ئۇالر ئاخىرەتتە ئىمانغا
قانداقمۇ ئېرىشسۇن؟
﴿ئۇالر غەيب (ئىشلىرى) ئۈستىدە يىراق جايدىن قارىسىغا سۆزلەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بۇ پۈتۈنلەي ئاساسسىز ،قارىسىغا (ئېيتىلغان سۆزدۇر)﴾(((.
ئۇالر بەزىدە پەيغەمبەرنى شائىر دېسە ،يەنە بەزىدە كاھىن دەيدۇ .بەزىدە ئۇنى
سېھىرگەر دېسە ،يەنە بەزىدە مەجنۇن دېگەندەك قااليمىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ .ئۆلگەندىن
كېيىن قايتا تىرىلىشنى ۋە قىيامەتنى ئىنكار قىلىدۇ .ئۇالر«﴿ :قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
بىلمەيمىز ،پەقەت ئۇنى بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىمىز( ،ئۇنىڭغا) بىز ھەقىقىي
ئىشەنمەيمىز»﴾((( دېگەن سۆزلەرنى قىلىدۇ.
مۇجاھىد ۋە قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر گۇمانى بويىچە جەننەت ۋە دوزاخ دېگەن
نەرسە يوق دەپ جار سالىدۇ.
﴿ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى (يەنى ئىمان ئېيتىش ۋە جەننەتكە
كىرىش) ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا قىلىندى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنى :يەنى ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ

ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى ئارىسىدا بۇ دۇنيانىڭ بايلىقلىرى ،بەخت ـ سائادەتلىرى ۋە خوتۇن
 بالىلىرى ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا قىلىندى -،دەپ تەپسىر قىلدى.ئىبنى ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىنمۇ مۇشۇنداق
رىۋايەت قىلىنغان .ئىمام بۇخارى ۋە بىر تۈركۈم ئالىمالرمۇ بۇ قاراشنى تەكىتلىگەن.
ئىمان ئېيتىپ گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىش بىلەن دۇنيانىڭ بايلىقلىرىنى ئارزۇ قىلىشتىن
ئىبارەت بۇ ئىككى ئارزۇنىڭ ئارىسىدا ھەرگىزمۇ زىتلىق يوق .چۈنكى ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ
دۇنيادىكى ئارزۇلىرى ئارىسىدا ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرەتتىن تەلەپ قىلغان نەرسىلىرى ئارىسىدا
ھەقىقەتەن توسالغۇ پەيدا قىلىندى ۋە ئۇ ئارزۇلىرىغا يېتىش چەكلەندى.
﴿ئۇالرغا ئىلگىرى ئۇالرغا ئوخشاشالرغا قىلىنغاندەك قىلىندى﴾ يەنى ئۇالرغا ئىلگىرى
ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرگە قىلىنغاندەك قىلىندى .ئىلگىرى
ئۆتكەنلەرگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابى كەلگەن چاغدا ،ئىمان ئېيتساقكەن دەپ ئارزۇ قىلىشقان،
لېكىن ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇسى قوبۇل قىلىنمىغان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
((( كەھف سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جاسىيە سۈرىسى  32ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى - 84ـ  85ـ ئايەتلەر.
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﴿چۈنكى ئۇالر ھازىر ئىمان كەلتۈرگەن نەرسىلىرى ئۈستىدە (دۇنيادىكى چاغلىرىدا)
چوڭقۇر شەكتە ئىدى﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئازابنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن چاغدا

ئېيتقان ئىمانى قوبۇل قىلىنمىدى.

قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :شەك كەلتۈرۈشتىن ساقلىنىڭالر! كىمكى شەك ئۈستىدە
ئۆلىدىكەن ،قىيامەت كۈنى ئۇ شەك ئۈستىدە تىرىلدۈرىلىدۇ .كىمكى ھەقىقىي ئىشەنچ
ئۈستىدە ئۆلىدىكەن ،ئۇ قىيامەت كۈنى ھەقىقىي ئىشەنچ ئۈستىدە تىرىلدۈرىلىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،سەبەئ سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ توغرا
ئىشتا مۇۋەپپەقىيەت ئاتا قىلغۇچىدۇر!
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فاتىر سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 45 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى ،پەرىشتىلەرنى ئىككى
قاناتلىق ،ئۈچ قاناتلىق ،تۆت قاناتلىق ئەلچىلەر قىلغۇچى ﷲ غا خاستۇر! ﷲ يارىتىشتا
خالىغىنىنى زىيادە قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾1

اﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ بايانى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ئىككى
سەھرالىق ئەرەب يېنىمغا كېلىپ بىر قۇدۇق ھەققىدە تالىشىپ ،تاكى بىرى ھەمراھىغا:
ئۇنى دەسلەپتە مەن قازغان -،دېگەنگە قەدەر ،مەن﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز
ياراتقۇچى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسىنى بىلمەيتتىم.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما يەنە ﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى﴾

دېگەن ئايەتنى :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يوقلۇقىدىن بار قىلغۇچى -،دەپ تەپسىر قىلغان.
زەھھاك :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى دېگەنلىك بولىدۇ -،دەپ
تەپسىر قىلغان.
﴿جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى ،پەرىشتىلەرنى﴾

ﷲ تائاال بىلەن پەيغەمبەرلىرى ئارىسىدا ،بۇيرۇلغان نەرسىنى ئۇچۇپ بېرىپ تېز

يەتكۈزۈش ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى ﴿ئىككى قاناتلىق ،ئۈچ قاناتلىق ،تۆت قاناتلىق ئەلچىلەر قىلغۇچى
ﷲ غا خاستۇر!﴾ يەنى پەرىشتىلەرنىڭ بەزىلىرى ئىككى قاناتلىق ،بەزىلىرى ئۈچ قاناتلىق،

بەزىلىرى تۆت قاناتلىق ۋە بەزىلىرى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ قاناتلىق قىلىپ يارىتىلغاندۇر.

ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىسرا كېچىسى (يەنى ئاسمانغا
ئۆرلىتىلگەن كېچىسى) جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى  600قاناتلىق ھالدا كۆرگەن بولۇپ ،ھەر ئىككى
قانىتىنىڭ ئارىلىقى شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىلىقىدەك كەڭرى ئىكەن .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ يارىتىشتا خالىغىنىنى زىيادە قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى يارىتىشتا ۋە قاناتلىق قىلىشتا
خالىغىنىنى زىيادە قىلىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.

*******
ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﷲ رەھمىتىدىن كىشىلەرگە ئاچقان نەرسىنى ھەرگىزمۇ توسۇپ قااللىغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ
رەھمىتىدىن توسقان نەرسىنى ،ﷲ توسقاندىن كېيىن ،ئۇنى ھېچ قويۇپ بەرگۈچى بولمايدۇ،
ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾2

اﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ھېچنېمىنىڭ توسۇپ قااللمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزى خالىغان نەرسىنىڭ بولىدىغانلىقى ،خالىمىغان نەرسىنىڭ
بولمايدىغانلىقى ،ﷲ تائاال ئاتا قىلغان نەرسىنى ھېچبىر توسۇپ قالغۇچىنىڭ بولمايدىغانلىقى،
ﷲ تائاال توسقان نەرسىنى ھېچبىر ئاتا قىلغۇچىنىڭ بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
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ئىمام ئەھمەد مۇغىيرە ئىبنى شۆئبنىڭ خىزمەتكارى ۋەررادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مۇئاۋىيە مۇغىيرە ئىبنى شۆئبىگە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغانلىرىڭنى ماڭا يېزىپ
ئەۋەتىپ بەرگىن -،دەپ خەت يازغان ئىكەن .مۇغىيرە بۇ ھەقتە مېنى يېنىغا چاقىرتتى .مەن
ئۇنىڭغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدىغانلىقىنى
ئاڭلىغانلىقىمنى يېزىپ بەردىم« :ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا مەبۇد
بەرھەق يوقتۇر .پادىشاھلىق ۋە بارلىق ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر ،ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر.
ئى ﷲ! سەن ئاتا قىلغان نەرسىنى ھېچ بىر ئاتا قىلغۇچى يوقتۇر .يۈز  -ئابروي ۋە بايلىق
ئادەمگە مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدۇ ،يۈز  -ئابروي ۋە بايلىق سەن تەرەپتىنال كېلىدۇ» .مەن يەنە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرۇق گەپ سېتىشتىن ،ئورۇنسىز توال سوئال سوراشتىن ،پۇل ـ مالنى
ئىسراپ قىلىشتىن (يەنى ئۇنى پايدىسىز ئورۇنالرغا ئىشلىتىشتىن) ،قىزالرنى تىرىك كۆمۈۋېتىشتىن،
ئانىالرنى قاخشىتىشتىن ۋە بېرىشكە تېگىشلىك نەرسىنى بەرمەي ،ئۆزىگە تېگىشلىك ئەمەس
نەرسىنى تەلەپ قىلىشتىن توسقانلىقىنى ئاڭلىدىم .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلغان.

فاتىر سۈرىسى

ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ رۇكۇدىن
بېشىنى كۆتەرگەن چاغدا مۇنداق دەيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالغا ھەمدە ئېيتقان
ئادەمنىڭ ھەمدىسىنى ﷲ ئاڭالپ تۇرىدۇ .ئى پەرۋەردىگارىمىز ﷲ! ساڭا ئاسمان بىلەن زېمىن
تولۇپ تاشقىدەك ۋە باشقا سەن خالىغان نەرسە تولۇپ تاشقىدەك ھەمدۇساناالر بېغىشالنسۇن ،ئى
ھەمدۇساناغا ۋە ئۇلۇغلۇققا ئىگە ﷲ! بەندەڭ ئېيتقان نەرسە ئەڭ ھەقلىقتۇر (يەنى پۈتۈن گۈزەل
ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيىلەر ساڭىال خاستۇر) ،ھەممىمىز سېنىڭ ئىلكىڭدىمىز .ئى ﷲ! سەن ئاتا
قىلغان نەرسىنى ھېچبىر توسۇپ قالغۇچى يوق ،سەن توسقان نەرسىنى ھېچ بىر ئاتا قىلغۇچى
يوق ،يۈز  -ئابروي ۋە بايلىق ئادەمگە مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدۇ ،يۈز  -ئابروي ۋە بايلىق سەن
تەرەپتىنال كېلىدۇ».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈشنى
ئىرادە قىلسا ،يالغۇز ﷲ دىن باشقا ئۇنى دەپئى قىلغۇچى بولمايدۇ ،ئەگەر ﷲ ساڭا بىرەر
ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا ،ﷲ نىڭ پەزلىنى قايتۇرغۇچى بولمايدۇ﴾(((.

*******
ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉ
ئى ئىنسانالر! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ياد ئېتىڭالر ،ﷲ دىن باشقا سىلەرگە
ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق بېرىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى بارمۇ؟ ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر( ،ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن) قانداقمۇ باش تارتىسىلەر؟﴿.﴾3

تەۋھىدنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ ،ئۇالرنى يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت
قىلىش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ تەۋھىدىنى (يەنى بار ۋە بىرلىكىنى) كۆرسىتىدىغان دەلىلگە
دىققەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇخلۇقاتالرنى يارىتىش ۋە ئۇالرغا رىزىق بېرىشتە
مۇستەقىل بولغىنىدەك ،ئىبادەت يالغۇز ئۇنىڭغىال قىلىنىشى ،ئۇنىڭغا ھەيكەللەر ،بۇتالر ۋە باشقا
نەرسىلەر شېرىك قىلىنماسلىقى الزىم.
﴿ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ ﷲ تائاالنىڭ تەۋھىدىنى كۆرسىتىدىغان
دەلىل ـ پاكىتالر مانا مۇشۇنداق روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلىنغاندىن كېيىن ﴿(ﷲ نىڭ
ئىبادىتىدىن) قانداقمۇ باش تارتىسىلەر؟﴾ يەنى شۇنىڭدىن كېيىن شېرىكلەرگە ،بۇتالرغا ئىبادەت
قىلىشقا يۈزۈڭالر قانداقمۇ چىدايدۇ؟ -دېدى.

*******
((( يۇنۇس سۈرىسى  107ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ
(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسا (قايغۇرۇپ كەتمە) ،ھەقىقەتەن سەندىن
ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار قىلىنغان ،ھەممە ئىش ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴿.﴾4
ئى ئىنسانالر! ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر ،سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر
قىلمىسۇن ،شەيتاننىڭ سىلەرنى ﷲ نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول
قويماڭالر﴿ .﴾5شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى دۈشمەن تۇتۇڭالر ،شەيتان
ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴿.﴾6

ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ ئىنكار قىلىنغانلىقىنى زىكىر قىلىش
ئارقىلىق مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللىي بېرىلگەنلىكى ۋە قىيامەتتىن
ئاگاھالندۇرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەگەر ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلەر ۋە سەن
ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن تەۋھىد ھەققىدە ساڭا قارشىلىق قىلغانالر سېنى ئىنكار قىلسا قايغۇرۇپ
كەتمە ،سەۋر قىلىشتا ئۆزەڭگە سەندىن بۇرۇن ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئۈلگە قىلغىن ،ئۇالرمۇ
ساڭا ئوخشاش ئۆز قەۋملىرىگە روشەن پاكىتالرنى ئېلىپ كەلگەن ۋە ئۇالرنى تەۋھىدكە بۇيرۇغان
ئىدى .بىراق قەۋملىرى ئۇالرنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا قاتتىق قارشىلىق قىلغان ئىدى﴿ .ھەممە
ئىش ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى كەلگۈسىدە ئۇالرغا ئەنە شۇ قىلمىشلىرىغا بىنائەن
تولۇق جازا بېرىلىدۇ.
﴿ئى ئىنسانالر! ﷲ نىڭ ۋەدىسى﴾ يەنى قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقى ﴿ھەقىقەتەن
ھەقتۇر ،سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى﴾ يەنى ﷲ تائاال دوستلىرىغا ،پەيغەمبەرلىرىگە

ئەگەشكەنلەرگە ۋەدە قىلغان كاتتا ياخشىلىققا سېلىشتۇرغاندا ،دۇنيانىڭ ئەرزىمەس تىرىكچىلىكى
﴿مەغرۇر قىلمىسۇن﴾ يەنى سىلەر بۇ دۇنيادىكى تۈگەپ كېتىدىغان مەنپەئەتكە بېرىلىپ،
ئاخىرەتتىكى ئەنە شۇ مەڭگۈلۈك مەنپەئەتتىن يۈز ئۆرۈپ ،كۆرەڭلەپ كەتمەڭالر.
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﴿شەيتاننىڭ سىلەرنى ﷲ نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر﴾

يەنى شەيتان سىلەرگە پىتنە قىلىپ ،سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئەگىشىشتىن ،ﷲ
تائاالنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىشتىن توسۇپ قويمىسۇن .چۈنكى ،شەيتان ئالدامچىدۇر ،يالغانچىدۇر
ۋە بوھتان چاپلىغۇچىدۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى لوقمان سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى مۇنۇ ئايەتنىڭ
مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ﴿ :سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر قىلمىسۇن ،شەيتاننىڭ
سىلەرنى ﷲ نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر﴾(((.
((( لوقمان سۈرىسى  33ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىر سۈرىسى

ئاندىن ﷲ تائاال ئىبلىسنىڭ ئادەم ئەۋالدىغا بولغان ئاداۋىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى دۈشمەن تۇتۇڭالر﴾ يەنى شەيتان
سىلەرگە دۈشمەنلىك بىلەن جەڭ ئېالن قىلغۇچىدۇر ،سىلەرمۇ ئۇنىڭغا ئەڭ قاتتىق دۈشمەنلىك
بىلەن ھۇجۇم قىلىڭالر ،قارشى تۇرۇڭالر ،سىلەرنى مەغرۇرالندۇرغان نەرسىلىرىدە ئۇنى يالغانچىغا
چىقىرىڭالر.
﴿شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴾ يەنى شەيتان پەقەت
سىلەرنى ئازدۇرۇشنى ،سىلەرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىرگە دوزاخ ئازابىغا كىرىشىڭالرنىال خااليدۇ.
مانا بۇ ،روشەن دۈشمەنلىكتۇر .كۈچلۈك ۋە غالىب ﷲ تائاالدىن شەيتاننىڭ بىزگە دۈشمەنلىك
قىلىشىدىن پاناھ تىلەيمىز! ھەمدە بىزنى ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ئەگىشىدىغان ،پەيغەمبىرىنىڭ
يولىدا ماڭىدىغانالردىن قىلىشىنى سورايمىز .ﷲ تائاال ئۆزى خالىغان ھەرقانداق نەرسىنى قىلىشقا
قادىردۇر ،دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا ھەقلىقتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا بىز پەرىشتىلەرگە« :ئادەمگە سەجدە
قىلىڭالر» دېدۇق ،ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى سەجدە قىلدى ،ئىبلىس جىنالردىن ئىدى .شۇڭا
ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى .مېنى قويۇپ ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست
قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇالر سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن نېمىدېگەن يامان
(((
بەدەل! (يەنى ﷲ غا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا چوقۇنۇش نېمىدېگەن يامان!)﴾

*******
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر مەغپىرەتكە
ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴿ .﴾7ئۆزىنىڭ يامان ئەمەلى چىرايلىق كۆرسىتىلگەن ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى (ھىدايەت تاپقان كىشى بىلەن ئوخشاشمۇ؟) ﷲ ھەقىقەتەن
خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ (خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ) .شۇڭا سەن ئۇالر ئۈچۈن
(يەنى ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن) قايغۇرۇپ ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋالمىغىن ،ﷲ ھەقىقەتەن
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾8

قىيامەت كۈنى كاپىرنىڭ جازاغا تارتىلىدىغانلىقى ۋە مۆمىننىڭ مۇكاپاتقا
ئېرىشىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئىبلىسنىڭ تەۋەلىرىنىڭ بارىدىغان جايىنىڭ دوزاخ ئىكەنلىكىنى بايان قىلغاندىن
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەت.
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كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال كاپىرالرنىڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .چۈنكى،
كاپىرالر شەيتانغا ئىتائەت قىلىپ ،مېھرىبان ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلدى .ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتقان ﴿ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر﴾ قىلغان گۇناھلىرى ئۈچۈن ﴿مەغپىرەتكە
ۋە﴾ قىلغان ياخشى ئىشلىرى ئۈچۈن ﴿كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ .ئۆزىنىڭ يامان ئەمەلى چىرايلىق
كۆرسىتىلگەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى﴾ يەنى كاپىرالر ۋە گۇناھكارالرغا
ئوخشاش يامان ئىشالرنى قىلىپ ،ئۆزلىرىنى ئوبدان ئىش قىلدۇق دەپ ھېسابالب خاتا ئويلىغانالر.
يەنى ﷲ تائاال مۇشۇنداق گۇمراھ قىلغان كىشىنى ھىدايەت قىلىشقا ئامالىڭ بارمۇ؟ ئۇنى ھىدايەت
قىلىشقا ھېچ بىر ئامالىڭ يوق.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ (خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ)﴾ يەنى
ئۇنىڭ گۇمراھ بولۇشى ياكى ھىدايەت تېپىشى ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ.
﴿شۇڭا سەن ئۇالر ئۈچۈن (يەنى ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن) قايغۇرۇپ ئۆزەڭنى ھاالك
قىلىۋالمىغىن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى ئۈچۈن ھەسرەت چەكمىگىن ،ﷲ تائاال

ھەقىقەتەن ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر .پەقەت ﷲ تائاال گۇمراھ
قىلغان كىشىال گۇمراھ بولىدۇ ،ھىدايەت قىلغان كىشىال ھىدايەت تاپىدۇ ،ئۇنداق قىلىشتا ﷲ
تائاال يېتەرلىك پاكىت ۋە تولۇق ئىلىم ئىگىسىدۇر﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑ ﰒ
ﰓﰔﰕﰖ ﰗﰘﰙﰚ ﰛﰜ ﰝﰞﰟ
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ﷲ شامالالرنى ئەۋەتىپ (ئۇنىڭ بىلەن) بۇلۇتنى قوزغايدۇ ،بىز بۇلۇتالرنى ئۆلۈك (يەنى
قاغجىراق) بىر يەرگە ھەيدەيمىز (بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرىمىز) ،شۇ يامغۇر بىلەن ئۆلگەن زېمىننى
تىرىلدۈرىمىز .ئۆلۈكلەرنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشى ئەنە شۇنداقتۇر﴿ .﴾9كىمكى (دۇنيادا) شەرەپ
ئىزدەيدىكەن ،شەرەپنىڭ ھەممىسى ﷲ غا مەنسۇپ (ئۇنى ﷲ دىن تىلىسۇن) .ياخشى سۆز ﷲ
نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ ،ياخشى ئەمەل ئۇنى كۆتۈرىدۇ( ،پەيغەمبەرگە قارشى) ھىيلە  -مىكىرلەرنى
تۈزىدىغانالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ھىيلە  -مىكرى ئىشقا ئاشمايدۇ﴿ .﴾10ﷲ
سىلەرنى (يەنى ئەسلىڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن ياراتتى .ئاندىن ئابىمەنىدىن پەيدا
قىلدى .ئاندىن سىلەرنى (ئەر  -ئايالدىن ئىبارەت) بىر جۈپ قىلدى ،ھەر قانداق ئايالنىڭ
ھامىلدار بولۇشى ۋە تۇغۇشى ﷲ نىڭ ئىلمىنىڭ سىرتىدا ئەمەس ،ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ
ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان ،بۇ ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴿.﴾11

فاتىر سۈرىسى

ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال نۇرغۇن ئورۇندا ئۆلۈك زېمىننى كۆكەرتىش بىلەن قىيامەتنى مەيدانغا ئېلىپ
كېلىدىغانلىقىغا دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ .ھەج سۈرىسىنىڭ بېشىدىمۇ ﷲ تائاال بەندىلىرىنى
ئاگاھالندۇرۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ زېمىننى كۆكەرتىشى بىلەن قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىدىن ۋەز ـ
نەسىھەت ئېلىشىنى تەۋسىيە قىلىدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،زېمىن ئۆلۈك ،قاقاس( ،ئۇنىڭدا)
بىر تال گىيامۇ يوق ھالەتتە بولىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ زېمىنغا سۇ بىلەن تولدۇرۇلغان
تاغدەك بۇلۇتالرنى ئەۋەتىدۇـ دە ،ئۇنى يامغۇر قىلىپ ئۇ يەرگە ياغدۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن﴿ ،ئۇ
جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ﴾ شۇنىڭدەكال ﷲ
تائاال ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشنى ئىرادە قىلغان چاغدا ،ئەرشنىڭ ئاستىدىن زېمىننىڭ ھەممە يېرىگە
ئومۇمىيۈزلۈك يامغۇر ياغدۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۆلۈكلەر قەبرىلىرىدىن خۇددى دان تۇپراقتىن
ئۈنۈپ چىققاندەك ئۈنۈپ چىقىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم
ئەۋالدىنىڭ قۇيرۇق سۆڭىكىدىن باشقا ھەممە يېرى چىرىپ تۈگەيدۇ .ئۇ قۇيرۇق سۆڭىكىدىن
باشالپ يارىتىلغان ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭدىن باشالپ قايتا تىرىلدۈرۈلىدۇ».
﴿ئۆلۈكلەرنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشى ئەنە شۇنداقتۇر﴾ ئىمام ئەبۇرەزىننىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ ئۆلۈكنى قانداق تىرىلدۈرىدۇ؟ ﷲ
نىڭ مەخلۇقاتلىرى ئىچىدە ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈشنىڭ ئاالمىتى نېمە؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەبۇرەزىن! قەۋمىڭنىڭ قۇرغاق ۋادىسىدىن ئۆتمىدىڭمۇ ،ئاندىن ئۇ ۋادىنىڭ
جانلىنىپ كۆكەرگەن ۋاقتىدا ئۇنىڭدىن قايتا ئۆتمىدىڭمۇ؟» دېدى .مەن :شۇنداق ،ۋادىدىن
ئۆتتۈم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەنە شۇ قاقاس ۋادى كۆكەرگەندەك ،ﷲ تائاال
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدۇ» دېدى.

كىمكى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە شەرەپلىك بولۇشنى خالىسا ،ئۇنىڭ غالىب اﷲ غا
ئىتائەت قىلىشى كېرەكلىكى
﴿كىمكى (دۇنيادا) شەرەپ ئىزدەيدىكەن ،شەرەپنىڭ ھەممىسى ﷲ غا مەنسۇپ﴾ يەنى
كىمكى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە شەرەپلىك بولۇشنى خالىسا ،ئۇنداقتا ئۇ ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىشى
الزىم ،شۇنداق قىلغاندىال ئۇ مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
پادىشاھىدۇر .شەرەپنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا مەنسۇپتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر مۆمىنلەرنى قويۇپ ،كاپىرالرنى دوست تۇتىدۇ،
ئۇالر كاپىرالرنىڭ قېشىدىن ئىززەت ۋە قۇدرەت تەلەپ قىالمدۇ؟ (يەنى كۇففارالرنىڭ دوستلىقىدىن
ئىززەت ۋە غەلىبە تىلەمدۇ؟) ئىززەت ۋە قۇدرەتنىڭ ھەممىسى ﷲ غا خاستۇر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرنىڭ (ساڭا سەن پەيغەمبەر ئەمەسسەن دېگەن) سۆزى سېنى قايغۇغا سالمىسۇن ،پۈتۈن
كۈچ  -قۇۋۋەت ﷲ غا مەنسۇپ (ﷲ ساڭا مەدەتكاردۇر)﴾(((﴿ ،غەلىبە ﷲ غا ،ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە مەنسۇپ ،لېكىن مۇناپىقالر (غەلىبىنىڭ ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرىگە
ئەمەس ،دوستلىرىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى) بىلمەيدۇ﴾(((.
مۇجاھىد﴿ :كىمكى﴾ دۇنيادا بۇتالرغا ئىبادەت قىلىش بىلەن ﴿شەرەپ ئىزدەيدىكەن﴾ ،ئۇ
بىلىپ قويسۇنكى﴿ ،شەرەپنىڭ ھەممىسى ﷲ غا مەنسۇپ﴾ دېدى .قەتادە﴿ :كىمكى (دۇنيادا)
شەرەپ ئىزدەيدىكەن ،شەرەپنىڭ ھەممىسى ﷲ غا مەنسۇپ﴾ ئۇنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالغا
ئىتائەت قىلىش بىلەن تىلىسۇن -،دېدى.

ياخشى ئەمەەللرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدىغانلىقى
﴿ياخشى سۆز﴾ سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشىنىڭ ئېيتىشىچە :ﷲ تائاالنى ياد
ئېتىش ،قۇرئان ئوقۇش ،ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىش قاتارلىقالر ﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ﴾.
ئىبنى جەرىر مەخارىق ئىبنى سەلىمدىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر بىز سىلەرگە بىرەر سۆزنى سۆزلەپ بەرسەك ،سىلەرگە
ئۇنى ئىسپاتالپ ﷲ تائاالنىڭ كىتابى قۇرئان كەرىمدىن دەلىل كۆرسىتىمىز .شەك ـ شۈبھىسىزكى،
ئەگەر بىر مۇسۇلمان بەندە :ﷲ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىمەن ،ھەمدە ئېيتىمەن ،بارلىق ھەمدۇسانا
ﷲ تائاالغا خاستۇر ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .ﷲ تائاال كاتتىدۇر،
بۈيۈكتۇر -،دېسە ،ئۇ سۆزلەرنى پەرىشتە قانىتىنىڭ ئاستىغا قويۇپ ،ئاسمانغا ئۆرلەيدۇ .بۇ پەرىشتە
ئۇ سۆزلەرنى ئېلىپ ،بىرەر توپ پەرىشتىلەرنىڭ يېنىدىن ئۆتسە ،ئۇ پەرىشتىلەر ئۇ سۆزلەرنى
قىلغان كىشىگە تاكى بۇ پەرىشتە ئۇ سۆزلەرنى ئېلىپ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىغا
يېتىپ بارغىچە مەغپىرەت تىلەيدۇ .ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزلەپ بۇ يەرگە كەلگەندە ،بۇ
ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ياخشى سۆز ﷲ نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ ،ياخشى ئەمەل ئۇنى كۆتۈرىدۇ﴾.
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ئىمام ئەھمەد نوئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ نى تەسبىھ ئېيتىش ،تەكبىر ئېيتىش ،ھەمدۇسانا ئېيتىش
ۋە تەھلىل ئېيتىش (يەنى ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد يوق) دېيىش بىلەن ئۇلۇغالپ ياد
ئەتكۈچىلەرنىڭ سۆزلىرى ئەرشنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىپ تۇرىدۇ ،ئۇ سۆزلەرنىڭ ھەسەل ھەرىلىرىنىڭ
ئاۋازىدەك غۇڭۇلدىغان ئاۋازلىرى بولۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ ئىگىلىرىنى (يەنى ئەنە شۇ سۆزلەر بىلەن ﷲ
تائاالنى ياد ئەتكەنلەرنى) ياد ئېتىشىدۇ .بىلىڭالركى ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنى ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا ياد ئېتىدىغان بىرەر نەرسىنىڭ ھەمىشە بولۇشىنى ياقتۇرمامدۇ؟» بۇ ھەدىسنى ئىبنى
ماجەمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.
﴿ياخشى ئەمەل ئۇنى كۆتۈرىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ياخشى سۆز ﷲ تائاالنى ياد ئەتمەك
((( نىسا سۈرىسى  139ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  65ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىر سۈرىسى

دېمەكتۇر .ئۇ ﷲ تائاال تەرەپكە ئۆرلەيدۇ .ياخشى ئەمەل پەرز ئەمەللەرنى ئادا قىلماق دېمەكتۇر.
كىمكى ﷲ تائاالنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلغاندا ﷲ تائاالنى ياد ئېتىدىكەن ،ئۇنىڭ ئەمەلى
ﷲ تائاال ياد ئېتىلگەن سۆزنى كۆتۈرۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ .كىمكى ﷲ
تائاالنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلماستىن ،ﷲ تائاالنى ياد ئېتىدىكەن ،ئۇنىڭ سۆزى ئۇنىڭ ئەمەلىگە
قايتۇرۇلىدۇ (يەنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلىمەيدۇ) ،ئۇنداق بولۇشى تامامەن ھەقلىقتۇر.
﴿(پەيغەمبەرگە قارشى) ھىيلە  -مىكىرلەرنى تۈزىدىغانالر﴾ مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير
ۋە شەھر ئىبن ھەۋشەب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر ئەمەللىرىنى رىيا ۋە كۆز بويامچىلىق
ئۈچۈن قىلىدىغانالردۇر -،دېدى .يەنى ئۇالر كىشىلەرگە ھىيلە ـ مىكىر قىلىپ ،ئۇالرغا گويا
ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىۋاتقاندەك كۆرسىتىدۇ .ئەمەلىيەتتە ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
دۈشمەنلىرىدۇر ،ئۇالر ئەمەللىرىنى رىيا ۋە كۆز بويامچىلىق ئۈچۈن قىلىدىغانالردۇر.
ئۇالر ﴿قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ھىيلە  -مىكرى ئىشقا ئاشمايدۇ﴾ يەنى تەدبىرلىك
ئەقىل ئىگىلىرىگە پات پۇرسەتتە ئۇالرنىڭ ساختىپەزلىكى ئاشكارا بولۇپ ،باتىل ۋە بۇزۇق نىيەتلىرى
پاش بولىدۇ .بىرەر ئادەم بىرەر سىرنى يوشۇرسا ،ﷲ تائاال ئۇنى كۆز ئالدىدا ياكى ئۆز تىلى بىلەن
ئاشكارا قىلىدۇ (يەنى ئۇ سىرىنى ئۆزى دىققەتسىزلىكتىن دەپ تاشاليدۇ) .بىر ئادەم بىر سىرنى
يوشۇرسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا يوشۇرغان سىرىنىڭ تونىنى كىيگۈزىدۇ (يەنى تېگىشلىك نام بېرىدۇ)،
ئەگەر ئۇ ياخشى ئىش بولسا ،ياخشى نامغا ئېرىشىدۇ ،رىياخورنىڭ ئىشى راۋاج تاپمايدۇ ۋە داۋام
قىلمايدۇ ،پەقەت ئۇنىڭ دۆتلىكىال مەلۇم بولىدۇ ،خاالس .ئەقىل  -پاراسەتلىك مۆمىنلەر ئۇالرغا
ئالدىنىپ كەتمەيدۇ .بەلكى مۆمىنلەرگە پات پۇرسەتتە ئۇالرنىڭ ھەقىقىي قىياپىتى پاش بولىدۇ،
ﷲ تائاال غەيىبنى بىلگۈچىدۇر .ئۇنىڭغا ھېچ نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ.

اﷲ تائاالنىڭ ياراتقۇچى ۋە غەيىبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلگۈچى ئىكەنلىكى
﴿ﷲ سىلەرنى (يەنى ئەسلىڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن ياراتتى .ئاندىن
ئابىمەنىيدىن پەيدا قىلدى﴾ يەنى دەسلەپتە ئاتاڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى تۇپراقتىن ياراتتى.

ئاندىن ئۇنىڭ ئەۋالدىنى ئەرزىمەس سۇنىڭ جەۋھىرى بولغان مەنىدىن ياراتتى.

﴿ئاندىن سىلەرنى (ئەر  -ئايالدىن ئىبارەت) بىر جۈپ قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال شەپقەت ۋە
مەرھەمەت قىلىپ ،ئايالالر بىلەن ئۇنسى ـ ئۈلپەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى ئۆز تىپىڭالردىن
بىر جۈپ ئەر ـ ئايال قىلىپ ياراتتى.
﴿ھەر قانداق ئايالنىڭ ھامىلدار بولۇشى ۋە تۇغۇشى ﷲ نىڭ ئىلمىنىڭ سىرتىدا ئەمەس﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسە ﷲ تائاالغا مەخپىي قالمايدۇ.
ھەتتا ﴿(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﴾(((﴿ ،ھەر بىر (ھامىلدار) ئايالنىڭ قورسىقىدىكىنى
ﷲ بىلىدۇ (يەنى ئوغۇلمۇ  -قىزمۇ ،بىرمۇ  -كۆپمۇ ،چوڭمۇ  -كىچىكمۇ ،چىرايلىقمۇ -
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

151

سەتمۇ ،بەختلىكمۇ  -بەختسىزمۇ ،ئۆمرى ئۇزۇنمۇ  -قىسقىمۇ ،ھەممىسىنى ﷲ بىلىدۇ).
بەچچىدانالرنىڭ كىچىكلەپ كەتكەنلىكى ياكى يوغىناپ كەتكەنلىكىنىمۇ (يەنى بالىنىڭ مۇددىتى
توشماي تۇغۇلىدىغانلىقىنى ياكى مۇددىتى ئېشىپ كېتىپ تۇغۇلىدىغانلىقىنى) (ﷲ) بىلىدۇ.
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ھەممە نەرسە ئۆلچەملىكتۇر .ﷲ مەخپىي ۋە ئاشكارا ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى
بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن بۈيۈكتۇر ،ھەممىدىن ئۈستۈندۇر﴾((( بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى يۇقىرىدا
تەپسىلىي بايان قىلىندى.
﴿ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان﴾

يەنى بەزى ئادەملەرگە ئۇزۇن ئۆمۈر ئاتا قىلغانلىقىنى ﷲ تائاال ئۆزى بىلىدۇ ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغاندۇر .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئۇزۇن ئۆمرى لەۋھۇلمەھپۇزدا ،ﷲ
تائاالنىڭ ئىلمىدە يېزىلغان بولۇپ ،قىسقارتىلمايدۇ.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ
ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان بۇ ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴾ دېگەن ئايىتى

ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكى (ئەۋفىي ئارقىلىق) رىۋايەت قىلىنغان :بىرەر ئادەمگە ئۇزۇن ئۆمۈر ۋە
ھاياتلىق بەلگىلەنگەن ئىكەن ،ئۇ پەقەت ئۆزىگە بەلگىلەنگەن ئۆمۈر بويىچە ياشايدۇ ۋە ئۇنىڭغا
شۇ بويىچە ھۆكۈم قىلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئۆمرى چوقۇم لەۋھۇلمەھپۇزدا بەلگىلەنگىنى بويىچە تۈگەيدۇ،
ئۇنىڭدىن ئېشىپ كەتمەيدۇ .بىرەر ئادەمگە قىسقا ئۆمۈر ۋە ھاياتلىق بەلگىلەنگەن بولسا ،ئۇ ئۇزۇن
ئۆمۈر كۆرەلمەيدۇ ،ئۇنىڭ ئۆمرى پەقەت لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان بويىچە تۈگەيدۇ.

ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى
لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان بۇ ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر .زەھھاك

ئىبنى مۇزاھىممۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلدى.

بەزى تەپسىرشۇناسالرنىڭ ئېيتىشىچە ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداقتۇر :ھەر قانداق ئادەمنىڭ
پۈتۈلگەن ئەجىلىنىڭ ئاز ـ ئازدىن ،يىلمۇ يىل ،ئايمۇ ئاي ،ھەپتىمۇ ھەپتە ،كۈنمۇ كۈن ۋە
سائەتمۇ سائەت قىسقىراپ مېڭىشىنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالغا مەلۇمدۇر .ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا ،يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغاندۇر .بۇنى ئىبنى جەرىر ئەبۇمالىكتىن نەقىل كەلتۈرۈپ
رىۋايەت قىلغان .بۇنىڭغا سۇددى ۋە ئەتا خۇراسانى قاتارلىقالرمۇ قوشۇلغان.
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ئىمام نەسەئى بۇ ئايەتى كەرىمنىڭ تەپسىرىدە ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :كىمكى رىزقىنىڭ كەڭرى
بولۇشى ،ئەجىلىنىڭ كېچىكتۈرۈلۈشىدىن خۇرسەن بولسا ،ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا سىلە ـ رەھىم
قىلسۇن» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇدالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاسان﴾ يەنى ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا
بولۇشىنى بىلىش ۋە بارلىق مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەھۋالىنى تەپسىلىي بىلىش ﷲ تائاالغا ئوڭايدۇر
ۋە ئاساندۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال بارلىق نەرسىنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ھېچ نەرسە ئۇنىڭغا
يوشۇرۇن قالمايدۇ.
((( رەئد سۈرىسى  9 _ 8ـ ئايەتلەر.

فاتىر سۈرىسى

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ
ئىككى دېڭىز (يەنى دېڭىز بىلەن دەريا) ئوخشاش ئەمەس .بۇنىڭ (يەنى دەريانىڭ) سۈيى
تاتلىق ،تەملىك بولۇپ (گالدىن) سىلىق ئۆتىدۇ ،بۇ (يەنى دېڭىز) ناھايىتى ئاچچىق ،تۇزلۇق،
ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىدىن يېڭى گۆشلەرنى (يەنى بېلىقالرنى) يەيسىلەر( ،دېڭىزدىن) سىلەر
تاقايدىغان زىننەت بۇيۇملىرى (يەنى ئۈنچە – مارجانالر) نى چىقىرىسىلەر ،ﷲ نىڭ نېمىتىنى
تەلەپ قىلىشڭالر ئۈچۈن ،شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن يۈك -تاق ،يېمەك
 -ئىچمەكلەر قاچىالنغان) كېمىلەرنىڭ دېڭىزدا دولقۇن يېرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴿.﴾12

اﷲ تائاالنىڭ نېمەتلىرى ۋە مۆجىزىلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بىر ـ بىرىگە قارىمۇ  -قارشى بولغان تۈرلۈك شەيئىلەرنى
يارىتىشىدەك بۈيۈك قۇدرىتىگە بەندىلىرىنىڭ دىققىتىنى بۇراش ئۈچۈن مۇنداق بايانالرنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ :دېڭىز بىلەن دەريانى ياراتتى .سۈيى تاتلىق ۋە ئىنتايىن ساپ بولغىنى يۇرتالردىن،
ئاۋات شەھەرلەردىن ،سەھراالردىن ۋە چۆللەردىن ئېقىپ ئۆتىدىغان ،ئىنسانالرنىڭ سۇغا بولغان
ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ كېلىۋاتقان چوڭ ـ كىچىك دەرياالردۇر .دەرياالرنىڭ سۈيى تاتلىق بولغاچقا،
ئۇنى ئىچكەندە گالدىن سىلىق ئۆتىدۇ.
﴿بۇ (يەنى دېڭىز) ناھايىتى ئاچچىق ،تۇزلۇق﴾ تۇر .ئۇ چوڭ ـ چوڭ پاراخوتالر ،كېمىلەر
ماڭىدىغان دېڭىزدىن ئىبارەتتۇر .دېڭىزنىڭ سۈيى تۇزلۇق ۋە زەھەردەك ئاچچىق بولىدۇ .شۇڭا
ﷲ تائاال﴿ :بۇ (يەنى دېڭىز) ناھايىتى ئاچچىق ،تۇزلۇق﴾ تۇر دېگەن .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىدىن يېڭى گۆشلەرنى (يەنى بېلىقالرنى) يەيسىلەر( ،دېڭىزدىن)
سىلەر تاقايدىغان زىننەت بۇيۇملىرى (يەنى ئۈنچە -مارجانالر) نى چىقىرىسىلەر﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالردىن مەرۋايىت بىلەن مارجان چىقىدۇ( .ئى
ئىنسانالر! جىنالر!) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾(((.
﴿(ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن يۈك – تاق ،يېمەك  -ئىچمەكلەر قاچىالنغان) كېمىلەرنىڭ دېڭىزدا
دولقۇن يېرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

كېمىلەر شامالنى يېرىپ ماڭىدۇ ،پەقەت چوڭ كېمىلەرال شامالنى يېرىپ ماڭااليدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ :كېمىلەرنىڭ سىلەرگە بويسۇندۇرۇلۇشى ﴿ﷲ نىڭ نېمىتىنى تەلەپ قىلىشڭالر ئۈچۈن﴾ دۇر،
يەنى كېمىلەرگە ئولتۇرۇپ ،تىجارەت بىلەن يۇرتتىن يۇرتقا ،شەھەردىن شەھەرگە سەپەر قىلىسىلەر.
((( رەھمان سۈرىسى - 22ــ  23ـ ئايەتلەر.
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بۇالر ﴿شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن﴾ سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بېرىلدى .يەنى دېڭىزدىن
ئىبارەت بۇ كاتتا نەرسىنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن پەرۋەردىگارىڭالرغا شۈكۈر قىلىشىڭالر
كېرەك .سىلەر دېڭىزنى خالىغىنىڭالر بويىچە ئىشلىتىسىلەر .كېمىلەر بىلەن قەيەرگە بېرىشنى
خالىساڭالر ،شۇ يەرگە بارىسىلەر ،ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىماستىن ،ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتى
بىلەن تىنچ ـ ئامان سەپەر قىلىسىلەر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى
نەرسىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ،بۇنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە ئاتا قىلغان
نېمىتى ۋە مەرھەمىتىدۇر.

*******
ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﷲ كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ ،كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدۇ (شۇنىڭ بىلەن كېچە -
كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى جايالر ،پەسىللەر بويىچە نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ) ،ﷲ كۈن بىلەن
ئاينى (بەندىلىرىنىڭ مەنپەئىتىگە) بويسۇندۇرۇپ بەردى .ھەر ئىككىلىسى مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى
قىيامەتكىچە ئۆز ئوقىدا) سەير قىلىدۇ ،ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،پادىشاھلىق
ئۇنىڭغا خاستۇر ،ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك نەرسىگە ئىگە ئەمەس﴿.﴾13
ئەگەر ئۇالرنى چاقىرساڭالر ،سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ ،ئاڭلىغان تەقدىردىمۇ سىلەرگە
جاۋاب قايتۇرالمايدۇ ،قىيامەت كۈنى ئۇالر (ﷲ غا ئۇالرنى) شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار قىلىدۇ،
(مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىنى ھېچ ئەھەدى) ساڭا ھەممىدىن
خەۋەردار زاتتەك (يەنى ﷲ دەك) ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ﴿.﴾14

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنىڭ ھېچ نەرسىگە ئىگە بواللمايدىغانلىقى
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ﷲ تائاالنىڭ كېچىنى قاراڭغۇلۇقى بىلەن ،كۈندۈزنى يورۇقلۇقى بىلەن بويسۇندۇرۇشى ﷲ
تائاالنىڭ تامامى قۇدرىتىنى ۋە بۈيۈك پادىشاھلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىلدۇر .ﷲ تائاال بىرىنى
قىسقارتىپ ،يەنە بىرىنى ئۇزارتىدۇ ـ دە ،كۈز بىلەن ئەتىياز پەسىللىرىدە كېچە بىلەن كۈندۈز
باراۋەر بولىدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال بىرىنى ئۇزارتىپ ،يەنە بىرىنى قىسقارتىدۇ ـ دە ،ياز بىلەن
قىش پەسىللىرى ئالمىشىپ تۇرىدۇ (يەنى كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى بىلەن
پەسىللەر نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ).
﴿ﷲ كۈن بىلەن ئاينى (بەندىلىرىنىڭ مەنپەئىتىگە) بويسۇندۇرۇپ بەردى﴾ يەنى ئاسماندا نۇر
چېچىپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالرنى ۋە تۇرغۇن يۇلتۇزالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .بارلىق يۇلتۇزالر مۇئەييەن
ئۆلچەمدە ،پۇختا ۋە قانۇنلۇق سىزىلغان ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ،ھەممىنى بىلگۈچى غالىب ﷲ تائاالنىڭ

فاتىر سۈرىسى

ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ﴿ .ھەر ئىككىلىسى مۇئەييەن مۇددەتكىچە﴾
يەنى قىيامەتكىچە ئۆز ئوقىدا ﴿سەير قىلىدۇ ،ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر﴾ يەنى

بۇنى قىلغان زات ئەنە شۇ بۈيۈك پەرۋەردىگاردۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر.

﴿ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر﴾ يەنى ئۆزەڭالر گۇمان بىلەن ﷲ تائاالغا يېقىن
پەرىشتىلەرنىڭ سۈرىتى دەپ ئاتىۋالغان بۇتلىرىڭالر ،شېرىكلىرىڭالر ﴿قىلچىلىك نەرسىگە ئىگە
ئەمەس﴾ يەنى ئۇالر ئاسمانالردىن ۋە زېمىندىن ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەس.
﴿ئەگەر ئۇالرنى چاقىرساڭالر ،سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنى
قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ .چۈنكى ،ئۇالر جانسىز
جىسىمالردۇر﴿ .ئاڭلىغان تەقدىردىمۇ سىلەرگە جاۋاب قايتۇرالمايدۇ﴾ يەنى بۇتالر ئۇالردىن تەلەپ
قىلغان نەرسەڭالرنىڭ ھېچ بىرىنى سىلەرگە بېرىشكە قادىر بواللمايدۇ.
﴿قىيامەت كۈنى ئۇالر (ﷲ غا ئۇالرنى) شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
سىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە
دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟
بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر( .قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان
چاغدا ،بۇتالر ئۇالرغا ( يەنى بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى
ئىنكار قىلىدۇ﴾(((﴿ ،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﴾(((.
ئىشالرنىڭ ئاخىرىنى ،ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى( ،ھەممە) ئىشالرنىڭ ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتىدىغانلىقىنى ھېچ ئادەم ﴿ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك (يەنى ﷲ دەك)
ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۆزى ئېيتىپ
بېرەلەيدۇ ،ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئەمەلىيەتتىن خەۋەر قىلغۇچىدۇر ،ﷲ تائاال خەۋەر قىلغان نەرسە
چوقۇم ئىشقا ئاشىدۇ.

*******
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
((( ئەھقاف سۈرىسى - 5ـ  6ـ ئايەتلەر.
((( مەريەم سۈرىسى  82 _ 81ـ ئايەتلەر.
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ئى ئىنسانالر! سىلەر ﷲ غا موھتاجسىلەر ،ﷲ (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە
اليىقتۇر﴿ .﴾15ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى ھاالك قىلىپ (ئورنۇڭالرغا) يېڭى بىر خەلقنى پەيدا
قىلىدۇ﴿ .﴾16بۇ ﷲ غا قىيىن ئەمەس﴿ .﴾17ھېچبىر گۇناھكار ئادەم بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە
ئااللمايدۇ ،گۇناھى ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى ئۈستىگە ئېلىۋېلىشقا چاقىرسا ،ئۇ
يېقىن تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ گۇناھىدىن ئازراق نەرسىنى ئۈستىگە ئېلىۋااللمايدۇ،
سەن پەقەت پەرۋەردىگارىنى كۆرمەي تۇرۇپ ئۇنىڭدىن قورقىدىغانالرنى ،نامازنى ئادا قىلىدىغانالرنى
ئاگاھالندۇرىسەن ،كىمكى (گۇناھالردىن) پاكلىنىدىكەن ،ئۇ ئۆزى ئۈچۈن پاكالنغان بولىدۇ .ئاخىر
قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴿.﴾18

ئىنسانالرنىڭ اﷲ تائاالغا موھتاج ئىكەنلىكى ،قىيامەت كۈنى ھەر بىر
ئادەمنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆزى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىدىن باشقا ھەممە نەرسىدىن بىھاجەت ئىكەنلىكىنى ،پۈتكۈل مەخلۇقاتالرنىڭ
ﷲ تائاالغا موھتاج ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا باش ئېگىدىغانلىقىنى خەۋەر
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەر ﷲ غا موھتاجسىلەر﴾ يەنى ئىنسانالر ئىش ـ ئەمەل
بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ياكى ئارام ئېلىۋاتقان بارلىق ۋاقىتلىرىدا ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر ،ﷲ تائاال
ئۇالردىن مۇتلەق بىھاجەتتۇر.
﴿ﷲ (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾ يەنى ھېچ شېرىكى يوق يالغۇز ،يىگانە
ﷲ تائاال ھەممىدىن بىھاجەتتۇر ،جىمى ئىشلىرىدا ،سۆزلىرىدە ،ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرىشىدا ۋە
شەرىئەت قانۇنلىرىنى يولغا قويۇشتا مەدھىيىگە اليىقتۇر.
﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى ھاالك قىلىپ (ئورنۇڭالرغا) يېڭى بىر خەلقنى پەيدا قىلىدۇ﴾
يەنى :ئى ئىنسانالر! ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا ،سىلەرنى ئەلۋەتتە يوق قىلىپ ،ئورنۇڭالرغا سىلەردىن
باشقا كىشىلەرنى يارىتىدۇ ،بۇ ﷲ تائاال ئۈچۈن ناھايىتى ئاساندۇر ﴿بۇ ﷲ غا قىيىن ئەمەس﴾.
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﴿ھېچبىر گۇناھكار ئادەم﴾ قىيامەت كۈنى ﴿بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئااللمايدۇ ،گۇناھى
ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى ئۈستىگە ئېلىۋېلىشقا چاقىرسا﴾ يەنى ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى
گۇناھالرنى ياكى بەزى گۇناھلىرىنى ئۈستىگە ئېلىپ ياردەم قىلىشقا چاقىرسا﴿ ،ئۇ يېقىن تۇغقىنى
بولغان تەقدىردىمۇ﴾ ھەتتا ئۇنىڭ ئاتىسى ياكى ئوغلى بولغان تەقدىردىمۇ﴿ ،ئۇنىڭ گۇناھىدىن
ئازراق نەرسىنى ئۈستىگە ئېلىۋااللمايدۇ﴾ يەنى ئۇ كۈندە ھەممە ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ

قالىدۇ.

﴿سەن پەقەت پەرۋەردىگارىنى كۆرمەي تۇرۇپ ئۇنىڭدىن قورقىدىغانالرنى ،نامازنى ئادا
قىلىدىغانالرنى ئاگاھالندۇرىسەن﴾ يەنى سەن ئېلىپ كەلگەن نەرسىدىن پەقەت پەرۋەردىگارىدىن

قورقىدىغان ،ئۇ بۇيرۇغان ئىشنى قىلىدىغان ،تەدبىرلىك ۋە ئەقىللىق كىشىلەرال ۋەز ـ نەسىھەت
ئالىدۇ.
﴿كىمكى (گۇناھالردىن) پاكلىنىدىكەن ،ئۇ ئۆزى ئۈچۈن پاكالنغان بولىدۇ﴾ يەنى كىمكى

فاتىر سۈرىسى

بىرەر ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ پايدىسى پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ.
﴿ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى ئاخىر قايتىدىغان ۋە پاناھلىنىدىغان
جاي ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر ،ﷲ تائاال ناھايىتى تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر ،ھەر بىر ئادەمگە
ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ ،ئۇنىڭ ئەمەلى ياخشى بولسا ،ئۇ ياخشىلىققا ئېرىشىدۇ،
يامان ئىش قىلغان بولسا ،جازاغا تارتىلىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ
كور ئادەم بىلەن كۆزى ساق ئادەم (يەنى كاپىر بىلەن مۆمىن) باراۋەر بولمايدۇ﴿.﴾19
زۇلمەت بىلەن نۇر (يەنى باتىل بىلەن ھەق) باراۋەر بولمايدۇ﴿ .﴾20سايە بىلەن ئىسسىق
(يەنى جەننەت بىلەن دوزاخ) باراۋەر بولمايدۇ﴿ .﴾21تىرىكلەر بىلەن ئۆلۈكلەر (يەنى مۆمىنلەر
بىلەن كاپىرالر) باراۋەر بولمايدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (ھەق دەۋەتنى) خالىغان كىشىلەرگە
ئاڭلىتىدۇ .سەن قەبرىلەردىكىلەرگە (يەنى كاپىرالرغا) ئاڭلىتالمايسەن﴿ .﴾22سەن پەقەت بىر
ئاگاھالندۇرغۇچىسەن﴿ .﴾23ھەقىقەتەن بىز سېنى ھەق (دىن) بىلەن (مۆمىنلەرگە) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،كاپىرالرغا) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق ،قانداقال بىر ئۈممەت بولمىسۇن،
ئۇنىڭغا پەيغەمبەر كەلگەن﴿ .﴾24ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسا ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەن ئۈممەتلەرمۇ
(ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغان ،پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى( ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان سەھىپىلەرگە ئوخشاش) سەھىپىلەرنى( ،تەۋرات ،ئىنجىلدەك)
نۇرلۇق كىتابالرنى ئېلىپ كەلدى﴿ .﴾25ئاندىن كاپىرالرنى جازالىدىم( ،ئۇالرغا بەرگەن) ئازابىم
قانداق ئىكەن؟ (يەنى ئۇالرغا قانداق قاتتىق ئازاب قىلدىم؟)﴿﴾26

مۆمىن بىلەن كاپىرنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كور ئادەم بىلەن كۆزى ساق ئادەمنىڭ (يەنى ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا
ئىنتايىن چوڭ پەرق بولغىنىدەك) ،زۇلمەت بىلەن نۇرنىڭ ،سالقىن بىلەن ئىسسىقنىڭ باراۋەر
بولمىغىنىدەك (يەنى بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق ،بىر ـ بىرىگە قارىمۇ قارشى بولغان بۇ شەيئىلەر
بىر ـ بىرى بىلەن باراۋەر بولمىغىنىدەك) ،تىرىكلەر بىلەن ئۆلۈكلەرنىڭمۇ باراۋەر بولمايدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ مىسالدا تىرىكلەرنى مۆمىنلەرگە ،ئۆلۈكلەرنى كاپىرالرغا مىسال قىلىپ
كۆرسەتتى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەسلىدە ئۆلۈك (يەنى كاپىر) بولۇپ ،بىز ئۇنى (يەنى
ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمان بىلەن) تىرىلدۈرگەن ،بىز ئۇنىڭغا كىشىلەر ئارىسىدا ھىدايەت تېپىشقا نۇر
بەرگەن بىر ئادەم زۇلمەتتە (يەنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا) قالغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان بىر
ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾((((﴿ ،كاپىرالر ۋە مۆمىنلەردىن ئىبارەت) ئىككى پىرقە بار( ،بىر پىرقە)
ئەماغا ۋە گاسقا ئوخشايدۇ( ،يەنە بىر پىرقە بولسا) كۆزى كۆرىدىغان ،قۇلىقى ئاڭاليدىغان ئادەمگە
ئوخشايدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالى بىر  -بىرىگە ئوخشامدۇ؟﴾(((.
مۆمىننىڭ كۆزى ھەقنى ئىمان نۇرى بىلەن كۆرىدۇ ،قۇلىقى ھەقنى ئاڭاليدۇ ،ئۇ دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتە نۇرلۇق توغرا يول ئۈستىدە مېڭىپ ،سايە تاشالپ تۇرغان ،بۇالقالر ئېقىپ تۇرغان
جەننەتلەردىكى ئېسىل تۇرالغۇ جايىغا يېتىپ بارىدۇ .كاپىر بولسا ،ھەقنى كۆرۈشتىن كوردۇر .ھەقنى
ئاڭالشتىن گاستۇر ،ئۇ كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقى ئىچىدە ماڭىدۇ ،ئۇنىڭدىن ھەرگىز چىقالمايدۇ.
بەلكى ،ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەنە شۇ گۇمراھلىق ۋە ئازغۇنلۇقنىڭ قاراڭغۇلىقى ئىچىدە ئادىشىپ
يۈرىدۇ .تاكى گۇمراھلىق ئۇنى قىزىق ھارارەتتىن ،بەدەننىڭ تۆشۈكلىرىگە كىرىپ كېتىدىغان
ئاتەشلىك شامالدىن ،زىيادە ھارارەتلىك قايناق سۇدىن ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان سالقىنمۇ ئەمەس،
كۆركەممۇ ئەمەس سايىدىن تەركىب تاپقان ،ھەر تۈرلۈك قاتتىق ئازابالرغا دۇچار قىلىدۇ.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ (ھەق دەۋەتنى) خالىغان كىشىلەرگە ئاڭلىتىدۇ﴾ يەنى خالىغان ئادەمنى
دەلىل ـ پاكىتنى ئاڭالشقا ،ئۇنى قوبۇل قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا مۇيەسسەر قىلىدۇ.
﴿سەن قەبرىلەردىكىلەرگە (يەنى كاپىرالرغا) ئاڭلىتالمايسەن﴾ يەنى كاپىرلىق ھالىتىدە ئۆلۈپ،
ئۆلگەندىن كېيىن قەبرىلىرىگە قويۇلۇپ بولغان ئۆلۈكلەر ھىدايەتتىن ۋە ئۇنىڭغا قىلىنغان دەۋەتتىن
مەنپەئەت ئااللمىغىنىدەك ،ئۆزلىرىگە بەتبەختلىك پۈتۈلۈپ كەتكەن ئەنە شۇ مۇشرىكالرنى توغرا
يولغا باشالشقا سېنىڭ قۇدرىتىڭ يەتمەيدۇ .ئۇالرنى سەن ھىدايەت قىلىشقا قادىر بواللمايسەن.
﴿سەن پەقەت بىر ئاگاھالندۇرغۇچىسەن﴾ يەنى سېنىڭ ئۈستۈڭگە پەقەت تەبلىغ قىلىش
ۋە ئۇالرنى كەلگۈسىدىكى قاتتىق ئازابتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋەزىپىسى يۈكلەنگەندۇر .ﷲ تائاال
خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ ۋە خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ.
﴿ھەقىقەتەن بىز سېنى ھەق (دىن) بىلەن (مۆمىنلەرگە) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،كاپىرالرغا)
ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق ،قانداقال بىر ئۈممەت بولمىسۇن ،ئۇنىڭغا پەيغەمبەر كەلگەن﴾
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يەنى ئادەم ئەۋالدىدىن ﷲ تائاال تەرىپىدىن پەيغەمبەر ئەۋەتىلمىگەن ،كۇپرىدىن ئىبارەت يامان
ئىللەتلىرى ۋە ناچار خاھىشلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتى ئارقىلىق يوقىتىلمىغان بىرمۇ ئۈممەت
يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن پەقەت بىر ئاگاھالندۇرغۇچى .ھەر قەۋمنىڭ بىر
ھىدايەت قىلغۇچىسى (يەنى پەيغەمبىرى) بولىدۇ﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ
غا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق
((( ئەنئام سۈرىسى  122ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىر سۈرىسى

مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ
ھىدايەت قىلغانلىرىمۇ بار ،گۇمراھلىققا تېگىشلىك بولغانلىرىمۇ بار﴾((( بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر
ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسا ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەن ئۈممەتلەرمۇ (ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى)
ئىنكار قىلغان ،پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى﴾ كەسكىن پاكىتالرنى ﴿(ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان سەھىپىلەرگە ئوخشاش) سەھىپىلەرنى﴾ روشەن بايان قىلىنغان
﴿(تەۋرات ،ئىنجىلدەك) نۇرلۇق كىتابالرنى ئېلىپ كەلدى .ئاندىن كاپىرالرنى جازالىدىم﴾ يەنى

مۇشۇنداق پاكىتالر ۋە مۆجىزىلەر تۇرۇقلۇق ،پەيغەمبەرلىرى ئۇالر ئۆزلىرىگە ئېلىپ كەلگەن ھەق
دىننى ئىنكار قىلدى .ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازاب ـ ئوقۇبەت بىلەن جازالىدىم.
﴿(ئۇالرغا بەرگەن) ئازابىم قانداق ئىكەن؟﴾ يەنى ئۇالرغا بەرگەن دەھشەتلىك ،ناھايىتى
قاتتىق ۋە ئېچىنىشلىق ئازابىمنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟

*******
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ
كۆرمەمسەنكى ،ﷲ بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇردى .ئۇنىڭ بىلەن تۈرلۈك ،رەڭگارەڭ مېۋىلەرنى
چىقاردى( ،شۇنىڭدەك ﷲ تاغالرنى ياراتتى) تاغالرنىڭ ئاق ،قىزىللىرى ،ھەر خىل رەڭدىكى
يوللۇقلىرى ۋە قاپقارىلىرىمۇ بار﴿ .﴾27شۇنىڭدەك ئىنسانالرنى ،ھايۋانالرنى ،چاھارپايالرنىمۇ
خىلمۇخىل رەڭلىك قىلىپ ياراتتى ،ﷲنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ﷲدىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇ،
ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر( ،بەندىلىرى ئىچىدە تەۋبە قىلغانالرنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿.﴾28

اﷲ تائاالنىڭ تولۇق قۇدرىتىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىنىڭ دېققىتىنى بۇلۇتتىن ياغدۇرغان يامغۇر سۈيىدىن ھەر
تۈرلۈك شەيئىلەرنى ياراتقانلىقىدا ئۆزىنىڭ مۇكەممەل قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەرنىڭ بارلىقىغا
بۇرايدۇ ،ﷲ تائاال يامغۇر ئارقىلىق سېرىق ،قىزىل ،يېشىل ،ئاق ۋە باشقا رەڭدىكى رەڭگارەڭ
مېۋىلەرنى چىقىرىدۇ .خۇددى بۇ مېۋىلەرنىڭ رەڭلىرى ئوخشىمىغىنىدەك ،ئۇالرنىڭ تەملىرى ۋە
پۇراقلىرىمۇ بىر ـ بىرىگە ئوخشىمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر يۈزىدە بىر -بىرىگە تۇتىشاڭغۇ قىتئەلەر بار
ۋە تۈرلۈك زىرائەتلەر بار ،كۆپ شاخلىق بولغان ۋە كۆپ شاخلىق بولمىغان (بىر ئۇرۇقتىن بىر
قانچە تال ئۈنۈپ چىققان ،بىر ئۇرۇقتىن پەقەت بىر تال ئۈنۈپ چىققان) خورما دەرەخلىرى بار،
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(ئۇالرنىڭ ھەممىسى) بىر خىل سۇ بىلەن سۇغىرىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن تەمدە
ئارتۇق قىلىمىز ،بۇالردا چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن
دەلىللەر بار﴾(((.
شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال ھەرخىل رەڭدىكى تاغالرنى ياراتتى﴿ .تاغالرنىڭ﴾ ئەمەلىيەتتە
كۆرۈنۈپ تۇرغان ﴿ئاق ،قىزىللىرى ،ھەر خىل رەڭدىكى يوللۇقلىرى ۋە قاپقارىلىرىمۇ بار﴾ يەنى بىر
ـ بىرىگە تۇتۇشۇپ كەتكەن ئۇزۇن قاپقارا تاغالرمۇ بار.
﴿شۇنىڭدەك ئىنسانالرنى ،ھايۋانالرنى ،چاھارپايالرنىمۇ خىلمۇخىل رەڭلىك قىلىپ ياراتتى﴾

ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەبەشلەرگە ۋە نېگىرالرغا ئوخشاش تېرىسى ناھايىتىمۇ قارا بولغان قارا
تەنلىكلەر بار .ياۋرۇپالىقالرغا ئوخشاش تېرىسى ناھايىتى ئاق بولغان ئاق تەنلىكلەرمۇ بار .بەك
قارىمۇ ئەمەس ،بەك ئاقمۇ ئەمەس ،بۇغداي ئۆڭ ئەرەبلەرمۇ بار ،ئەرەبلەردىن سەل قارىراق
ھىندىالرمۇ بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :تىللىرىڭالرنىڭ ،رەڭلىرىڭالرنىڭ خىلمۇخىل
بولۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر ،بۇنىڭدا بىلىملىك
كىشىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾(((.
شۇنىڭدەك ھايۋانالرنىڭمۇ ،چاھارپايالرنىڭمۇ ھەر خىل رەڭدىكىلىرى بار .ھەتتا بىر خىل
جىنىس ۋە بىر تۈردىكى ھايۋانالردىنمۇ ھەر خىل رەڭدىكىلىرى بار .ئۇنىڭدىنمۇ ئېنىقراق قىلىپ
ئېيتقاندا ،بىر ھايۋاننىڭ ئىككى خىل رەڭدىن تەركىب تاپقانلىرى يەنى ئاال ـ چىپار رەڭدىكىلىرى
بار .ئەڭ ماھىر ياراتقۇچى ﷲ تائاال ھېكمەت ۋە قۇدرەت جەھەتتىن ئۇلۇغدۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال بۇ مۆجىزە خاراكتېرلىك باياندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ بەندىلىرى
ئىچىدە ﷲ دىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن ھەقىقىي قورقىدىغانالر پەقەت

ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇغان ئالىمالردۇر .چۈنكى ،ھەممىدىن بۈيۈك ،ھەر نەرسىگە
قادىر ،ھەممىنى بىلگۈچى ،ئېسىل سۈپەتلەر ۋە چىرايلىق ئىسىمالر بىلەن سۈپەتلەنگەن زات ﷲ
تائاالنى تونۇغانسېرى ،ئۇنى تونۇش مۇكەممەللىشىدۇ ۋە ئۇنى بىلىش تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاالدىن قورقۇش تېخىمۇ قاتتىق ،تېخىمۇ زىيادە بولىدۇ.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ﷲ دىن پەقەت
ئالىمالرال قورقىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ﷲ
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تائاالنىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانالردۇر .ئىبنى ئابباسنىڭ يەنە مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان :مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى ئىچىدىن ﷲ تائاالنى تونۇغان
كىشى ،ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلمىغان ،ﷲ تائاال ھاالل قىلغان نەرسىلەرنى ھاالل،
ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام دەپ بىلگەن ،ﷲ تائاالنىڭ ۋەز ـ نەسىھەتلىرىنى ئېسىدە چىڭ
ساقلىغان ،ﷲ تائاالغا چوقۇم ئۇچرىشىدىغانلىقىغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭدىن ئەمەلىگە يارىشا
ھېساب ئالىدىغانلىقىغا چىن دىلىدىن ئىشەنگەن كىشىلەردۇر.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالدىن قورقۇش سەن بىلەن غالىب ۋە بۈيۈك
((( رەئد سۈرىسى  4ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىر سۈرىسى

ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىش ئارىسىدا توسالغۇ بولۇپ تۇرااليدۇ .ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى:
ھەقىقىي ئالىم ﷲ تائاالدىن (ﷲ تائاالنى كۆرمەي تۇرۇپ) قورققان ،ﷲ تائاال رىغبەتلەندۈرگەن
نەرسىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھېرىسمەن بولغان ،ﷲ تائاال غەزەبلەنگەن نەرسىدىن يىراق بولغان
كىشىدۇر .ئاندىن ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ﷲ نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ﷲ دىن
پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر( ،بەندىلىرى ئىچىدە تەۋبە قىلغانالرنى)
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾.

سۇفيان سەۋرى ئەبۇھەييان تەيمىدىن بىر ئادەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئالىمالر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ :بىرى ،ﷲ تائاالنى تونۇغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى
بىلگەن ئالىمدۇر .يەنە بىرى ،ﷲ تائاالنى تونۇغان بىراق ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى
بىلمىگەن ئالىمدۇر .ئۈچۈنچىسى ،ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى بىلگەن ،لېكىن ﷲ تائاالنى
تونۇمىغان ئالىمدۇر .ﷲ تائاالنى تونۇغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى بىلگەن ئالىم ﷲ
تائاالدىن قورقىدۇ .ﷲ تائاال يولغا قويغان چەك ـ چېگرا ۋە بەلگىلىمىلەرنى ،پەرزلەرنى بىلىدۇ.
ﷲ تائاالنى تونۇغان ،بىراق ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى بىلمىگەن ئالىم ﷲ تائاالدىن
قورقىدۇ .بىراق ئۇ ﷲ تائاال يولغا قويغان چەك ـ چېگرا ۋە بەلگىلىمىلەرنى ،پەرزلەرنى بىلمەيدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى بىلگەن ،لېكىن ﷲ تائاالنى تونۇمىغان ئالىم ﷲ تائاال يولغا
قويغان چەك ـ چېگرا ۋە بەلگىلىمىلەرنى ،پەرزلەرنى بىلىدۇ .ئەپسۇسكى ،ئۇ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ
تائاالدىن قورقمايدۇ.

*******
ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغانالر ،نامازنى ئادا قىلىدىغانالر
كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلىدۇ ،بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى (ﷲ نىڭ
رازىلىقى ئۈچۈن) يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سەرپ قىلىدىغان كىشىلەرگە﴿ .﴾29ﷲ ئەجىرلىرىنى
تولۇق بېرىدۇ ۋە مەرھەمىتىدىن ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر﴿.﴾30

مۇسۇلمانالرنىڭ ئاخىرەت ئۈچۈن تىجارەت قىلغۇچىالر ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىدىغانلىقى ،ﷲ تائاالغا
ئىمان ئېيتىدىغانلىقى ،ناماز ئوقۇيدىغانلىقى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن
بەلگىلەنگەن ۋاقىتالردا ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن كېچە ـ كۈندۈز ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھالدا
سەرپ قىلىش قاتارلىق ياخشى ئىشالرنى قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
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ئۇالر ﴿كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن
چوقۇم ئېرىشىدىغان ساۋابنى ئۈمىد قىلىدۇ.
ئۇالرغا ﴿ﷲ ئەجىرلىرىنى تولۇق بېرىدۇ ۋە مەرھەمىتىدىن ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ﴾ يەنى
ئۇالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنىڭ ساۋابىنى تولۇق بېرىدۇ ۋە ئۇنى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
خىيالىدىن كېچىپ باقمىغان دەرىجىدە ھەسسىلەپ ئاشۇرۇپ بېرىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن﴾ مۆمىن
بەندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ﴿ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب
بەرگۈچىدۇر﴾.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ
ساڭا بىز ۋەھيى قىلغان كىتاب (يەنى قۇرئان) ھەقتۇر .ئىلگىرىكى كىتابالرنىڭ (راستلىقىنى)
ئىسپاتلىغۇچىدۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر ،كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾31

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاالنىڭ ھەق كىتابى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا بىز ۋەھيى قىلغان كىتاب (يەنى قۇرئان) ھەقتۇر .ئىلگىرىكى
كىتابالرنىڭ (راستلىقىنى) ئىسپاتلىغۇچىدۇر﴾ يەنى بۇ كىتاب ئىلگىرىكى كىتابالرنى تەستىقاليدۇ.

شۇنداقال ئۇ كىتابالرنىڭ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىنى تەنتەنىلىك
ھالدا جاكاراليدۇ.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر ،كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ ئەھۋالىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر .بەندىلىرى ئىچىدە كىمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ياخشىلىقلىرىغا
ئېرىشىشكە ئەڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ۋە بۈيۈك
ئەلچىلەرنى دەرىجىدە ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىدىن ئۈستۈن قىلدى .پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىنى
بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدى .بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلدى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
دەرىجىسىنى بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ دەرىجىلىرىدىن يۇقىرى قىلدى .ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە ئامانلىقى بولسۇن!
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*******
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ئاندىن بىز كىتاب (يەنى قۇرئان) نى بەندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشىلەرگە مىراس
قىلىپ بەردۇق .ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىدۇر (يەنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان

فاتىر سۈرىسى

بىلەن ئەمەل قىلمايدۇ) ،بەزىسى ئوتتۇرا ھالدۇر (يەنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئەمەل قىلىپ،
قىسمەن چاغالردا ئەمەل قىلمايدۇ) ۋە بەزىسى ﷲ نىڭ ئىزنى بويىچە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا
ئالدىرىغۇچىدۇر .ئەنە شۇ كاتتا مەرھەمەتتۇر﴿.﴾32

قۇرئانغا ۋارىسلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئۈچ تۈرلۈك بولىدىغانلىقى
﴿ئاندىن بىز كىتاب (يەنى قۇرئان) نى بەندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشىلەرگە مىراس
قىلىپ بەردۇق﴾ ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۈچ
تۈرگە بۆلۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇالر پەرز

ئەمەللىرىدىن بەزىلىرىنى تولۇق ئادا قىلمايدۇ .ھارام قىلىنغان بەزى ئىشالرنى قىلىپ جىنايەت
ئۆتكۈزىدۇ.
﴿بەزىسى ئوتتۇرا ھالدۇر﴾ يەنى ئۇالر پەرز ئەمەللەرنى ئۆز جايىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ .ھارام
قىلىنغان ئىشالرنى قىلىشتىن ساقلىنىدۇ .قىسمەن چاغالردا مۇستەھەب يەنى ئىسالم دىنىدا ياخشى
دەپ قارالغان ئىشالرنى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنى قىلماي قالىدۇ .ئۇالر قىسمەن
چاغالردا مەكرۇھ يەنى ئىسالم دىنىدا ياقتۇرۇلمايدىغان بەزى ئىشالرنى قىلىپ سالىدۇ.
﴿ۋە بەزىسى ﷲ نىڭ ئىزنى بويىچە ياخشى ئىشنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر﴾ ئۇالر پەرز
ئەمەللەرنى ،مۇستەھەبلەرنى ئادا قىلىدۇ .ھارام قىلىنغان ۋە مەكرۇھ قىلىنغان ئىشالرنى قىلىشتىن
ساقلىنىدۇ .مەكرۇھ ئىشالرغا يولۇقۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،مۇباھ يەنى قىلسىمۇ بولىدىغان،
قىلمىسىمۇ بولىدىغان بەزى ئىشالردىنمۇ ساقلىنىدۇ.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاندىن بىز كىتاب يەنى قۇرئاننى
بەندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشىلەرگە مىراس قىلىپ بەردۇق﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرغا
ئۆزى نازىل قىلغان ھەممە كىتابنى مىراس قىلىپ بەردى .ئۇالردىن ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالر
مەغپىرەت قىلىنىدۇ .ئوتتۇرا ھال يول تۇتقانالردىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ .ياخشى ئىشالرنى
قىلىشقا ئالدىرىغانالر ھېساب ئېلىنماستىن جەننەتكە كىرىدۇ.
ئەبۇقاسىم تەبرانى ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنىڭ مەلۇم بىر كۈنى مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :ئۈممىتىمدىن چوڭ گۇناھ قىلغانالرغا مەن شاپائەت قىلىمەن».
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچى
جەننەتكە ھېساب ئېلىنماستىن كىرىدۇ .ئوتتۇرا ھال يول تۇتقۇچى جەننەتكە ﷲ تائاالنىڭ
مەرھەمىتى بىلەن كىرىدۇ .ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچى ۋە ئەئراف ئەھلى (يەنى جەننەت بىلەن دوزاخ
ئارىسىدىكى توسما ئۈستىدە قالغانالر) جەننەتكە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شاپائىتى بىلەن
كىرىدۇ.
شۇنداقال سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشىنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،ئۆزىگە زۇلۇم
قىلغۇچى ،بۇ ئۈممەتتىن قۇرئانغا ۋارىسلىق قىلىشقا تالالنغانالرنىڭ ئىچىدىن بولۇپ ،ئىشلىرىغا
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قىڭغىرلىق ئارىلىشىپ قالغان ،دىندا چەكلەنگەن بەزى ئىشالرنى قىلىپ سالغان ،شەرىئەت
ئەھكاملىرىنى تولۇق ئادا قىلىشتا كەمچىلىك ئۆتكۈزگەن ئادەملەردىن ئىبارەتتۇر.
ئېيتىلىشىچە ،ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچى بۇ ئۈممەت قۇرئانغا ۋارىسلىق قىلىشقا تالالنغانالر
ئەمەستۇر -،دېگەن قاراشمۇ بار .توغرىسى ،ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچى كىشى بۇ ئۈممەتتىمۇ بار.

ئالىمالرنىڭ پەزىلىتى
ئىنسانالر ئىچىدىن بۇ نېمەتكە ،بۇ مەرھەمەتكە ئەڭ ھەقلىق كىشىلەر ئالىمالردۇر .ئۇالرنىڭ
پەزىلىتى ھەدىستە مۇنداق سۈپەتلەنگەن .ئىمام ئەھمەد قەيس ئىبنى كەسىرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :مەدىنىدىن ناتونۇش بىر ئادەم دەمەشىقتىكى ئەبۇدەردا رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ يېنىغا كەلدى .ئەبۇدەردا ئۇنىڭغا :قېرىندىشىم! بۇ يەرگە نېمە ئىش بىلەن كەلدىڭ؟-
دېدى .ئۇ :مەن سېنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغانلىقىڭنى ئاڭلىدىم.
مەن شۇ ھەدىسنى سەندىن ئاڭالش ئۈچۈن كەلدىم -،دېدى .ئەبۇدەردا :سەن تىجارەت ئۈچۈن
كەلدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۇ :ياق -،دېدى .ئەبۇدەردا :بىرەر ھاجەت ئۈچۈن كەلدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۇ:
ياق -،دېدى .ئەبۇدەردا :سەن پەقەت مۇشۇ بىر ھەدىسنى ئاڭالشنى تەلەپ قىلىپ مەدىنىدىن
بۇ يەرگە كەلدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۇ :ھەئە -،دېدى.
ئەبۇدەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان ئىدىم« :كىمكى ئىلىم تەلەپ قىلىپ سەپەرگە چىقسا ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىنى جەننەتنىڭ
يولىغا ماڭغۇزىدۇ ،پەرىشتىلەر ھەقىقەتەن ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى ئۈچۈن رازىلىق ۋە ھۆرمەت
بىلدۈرۈپ قاناتلىرىنى يايىدۇ .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى جانلىقالر ،ھەتتا بېلىقالرمۇ ئالىمغا
ئەلۋەتتە مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ .ئالىمنىڭ ئىبادەت قىلغۇچىدىن ئارتۇقچىلىقى ئاينىڭ باشقا
يۇلتۇزالردىن ئارتۇق بولغىنىغا ئوخشاش بولىدۇ (يەنى ئاي باشقا يۇلتۇزالرغا قارىغاندا شۇ قەدەر
نۇرلۇق بولغىنىدەك ،ئالىممۇ ئىنسانالرنىڭ دىللىرىنى ئىلىم نۇرى بىلەن يورىتىدىغان ،دەرىجىسى
شۇ قەدەر يۇقىرى بولغان ئادەم ھېسابلىنىدۇ) .ئالىمالر ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋارىسىدۇر.
پەيغەمبەرلەر ئالتۇن ياكى كۈمۈش مىراس قالدۇرغان ئەمەس ،بەلكى ئىلىمنى مىراس قالدۇرغان.
كىمكى ئىلىم ئالسا ،ئۇ ئۆز نېسىۋىسىنى تولۇق ئالغان بولىدۇ» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد،
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
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*******
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ئۇالر ھەمىشە تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدۇ .ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى،
مەرۋايىتالرنى تاقايدۇ ،ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ﴿ .﴾33ئۇالر ئېيتتى« :جىمى ھەمدۇسانا

فاتىر سۈرىسى

بىزدىن غەم  -قايغۇنى كەتكۈزۈۋەتكەن ﷲ غا مەنسۇپتۇر! بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ھەقىقەتەن
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر﴿ .﴾34ﷲ مەرھەمىتىدىن
بىزنى جەننەتتە تۇرغۇزدى .جەننەتتە بىز ھەرگىز جاپا تارتمايمىز ،ھەرگىز چارچىمايمىز»﴿.﴾35
ﷲ تائاال بەندىلىرى ئىچىدىن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان كىتاب
ـ قۇرئاننى مىراس قىلىپ بېرىشكە تاللىغان ئەنە شۇ كىشىلەرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى جەننىتىلەر
ئىكەنلىكىنى ،يەنى ئۇالر قىيامەت كۈنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭ دەرگاھىغا كەلگەندە ،مەڭگۈ
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ﴿ .ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەيزۈكلەرنى،
مەرۋايىتالرنى تاقايدۇ﴾.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« .مۆمىننىڭ تاقىغان زىننەت بۇيۇملىرى تاھارەت سۈيى يەتكەن
يەرگىچە يېتىدۇ ،ئۇالرنىڭ جەننەتلەردە كىيىدىغان كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ» .شۇڭا ئەرلەرگە
دۇنيادا يىپەكتىن كىيىم كىيىش چەكلەنگەن .ﷲ تائاال ئۇنى ئۇالرغا ئاخىرەتتە كىيىشنى ھاالل
قىلىپ بەردى.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىم
دۇنيادا يىپەكتىن كىيىم كىيسە ،ئۇنى ئاخىرەتتە كىيەلمەيدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دەيدۇ« :يىپەك دۇنيادا كاپىرالر ئۈچۈن ،ئاخىرەتتە
سىلەر (يەنى مۆمىنلەر) ئۈچۈندۇر».
﴿ئۇالر ئېيتتى« :جىمى ھەمدۇسانا بىزدىن غەم قايغۇنى كەتكۈزۈۋەتكەن ئالالغا مەنسۇپتۇر»﴾

يەنى ﷲ بىزدىكى قورقۇنچ ۋە ئەندىشىلەرنى كەتكۈزۈپ ،بىز قورقۇپ ۋە ھەزەر ئەيلەپ كېلىۋاتقان
دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ غەم ـ قايغۇلىرىدىن راھەتكە چىقاردى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ئۇالرنىڭ نۇرغۇن
گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ئاز ياخشىلىقلىرىغا كۆپ ساۋاب ئاتا قىلىدۇ.
﴿ﷲ مەرھەمىتىدىن بىزنى جەننەتتە تۇرغۇزدى﴾ ئۇالر ئېيتتى :ﷲ بىزگە جەننەتتىكى بۇ
دەرىجىنى ،بۇ ئالىي ئورۇننى ئۆز مەرھەمىتى ،ياخشىلىقى ۋە رەھمىتى يۈزىسىدىن بەردى .ئۇنداق
بولمىغاندا ،بىزنىڭ ياخشى ئەمەللىرىمىز بىزنى بۇنداق ئېسىل ئورۇنغا ئېرىشتۈرەلمەيتتى.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ ئەمەلى ئۇنى ھەرگىز جەننەتكە ئېلىپ كىرەلمەيدۇ» .ساھابىالر :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! سەنمۇ شۇنداقمۇ؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مېنىمۇ ئېلىپ
كىرەلمەيدۇ ،مېنى پەقەت ﷲ تائاال ئۆز رەھمىتى ۋە پەزىلى ئىچىگە ئېلىپال جەننەتكە كىرگۈزىدۇ»
دەپ جاۋاب بەرگەن.
﴿جەننەتتە بىز ھەرگىز جاپا تارتمايمىز ،ھەرگىز چارچىمايمىز﴾ يەنى ئۇالرغا جىسمانىي
ۋە روھىي جەھەتتىن ھەرگىز ھارغىنلىق يەتمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا ئەمەل
ـ ئىبادەتكە بېرىلگەن ئىدى .جەننەتكە كىرىش بىلەن تەڭ ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى شەرىئەت
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تەكلىپلىرى ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ .ئۇالر مەڭگۈلۈك ۋە دائىملىق راھەتكە چىقىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن«﴿ :ئۆتكەنكى كۈنلەردە (يەنى دۇنيادىكى چاغلىرىدا)
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقڭالر ئۈچۈن خۇشال ـ خورام يەڭالر ،ئىچىڭالر دېيىلىدۇ»﴾(((.

*******
ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ
كاپىرالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ (ئارام تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن)
جانلىرى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ ،كۇفرىدا ھەددىدىن ئاشقان ھەر ئىنساننى
ئەنە شۇنداق جازااليمىز ﴿ .﴾36ئۇالر 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»﴿.﴾37

كاپىرالرغا بېرىلگەن جازا ۋە ئۇالرنىڭ جەھەننەمدىكى ئەھۋالى
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ بەختلىك كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا
ئۇالپال بەتبەخت كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالر دوزاخ
ئازابىغا دۇچار بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ (ئارام تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن) جانلىرى ئېلىنمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :دوزاختا ئۇ ئۆلمەيدۇ ۋە ئوبدان ياشىمايدۇ﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دوزاخقا
كىرگەن ئەھلى دوزاخالر دوزاختا ئۆلمەيدۇ ۋە ئوبدان ياشىمايدۇ».
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غالب ۋە بۈيۈك ﷲ يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر يەنى (كۇففارالر) (دوزاخقا مۇئەككەل
پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن» دەپ توۋاليدۇ .مالىك:
«سىلەر ئازابقا قالىسىلەر» دەيدۇ﴾((( ئۇالر ئەنە شۇ ئەھۋالدا تۇرۇپ :ئۆلسەك ئارام تاپىمىز -،دەپ
ئوياليدۇ ،لېكىن ئۇالر ئۈچۈن ئۆلۈۋېلىشقا ھەرگىز يول يوقتۇر.
﴿ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ ئارام تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن جانلىرى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالردىن ئازابمۇ
((( ھاققە سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  7ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  77ـ ئايەت.

فاتىر سۈرىسى

يېنىكلىتىلمەيدۇ﴾ ﷲ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇناھكارالر يەنى كۇففارالر ھەقىقەتەن
دوزاخ ئازابىدا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر .ئۇالردىن ئازاب (بىردەممۇ) يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالر دوزاختا
(ھەر قانداق ياخشىلىقتىن) ئۈمىدسىزلەردۇر﴾(((﴿ ،جەھەننەمنىڭ ئوتى پەسلەپ قالسا ئۇالرغا
(ئوتنى) تېخىمۇ يالقۇنجىتىمىز﴾((((﴿ ،ئۇالرغا ئېيتىمىزكى)« :تېتىڭالر! سىلەرگە پەقەت ئازابنىال
زىيادە قىلىمىز»﴾(((.
﴿كۇفىردا ھەددىدىن ئاشقان ھەر ئىنساننى ئەنە شۇنداق جازااليمىز﴾ يەنى مانا بۇ،
پەرۋەردىگارىغا كاپىر بولغان ۋە ھەقنى ئىنكار قىلغان ھەر بىر ئىنسانغا بېرىلىدىغان جازادۇر.
ئۇالر دوزاختا پۈتۈن ئاۋازلىرى بىلەن غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ غا زارلىنىپ :پەرۋەردىگارىمىز!
بىزنى چىقىرىۋەتسەڭ( ،دۇنيادىكى ۋاقىتتا) قىلغان ئەمەللىرىمىزدىن باشقا ئەمەللەرنى قىلساق
دەپ ،يالۋۇرۇپ توۋاليدۇ .يەنى ئۇالر بۇرۇنقى ئەمەللەردىن باشقا ئەمەللەرنى قىلىش ئۈچۈن،
دۇنياغا قايتىشنى يېلىنىپ سورايدۇ .بۈيۈك پەرۋەردىگار ئەگەر ئۇالرنى دۇنيا يۇرتىغا قايتۇرغان
تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ چوقۇم توسۇلغان ئىشالرنى يەنە قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ باشقا ئەمەللەرنى
قىلساق دېگەن سۆزلىرىدە چوقۇم يالغانچىالر ئىكەنلىكىنى ئەلۋەتتە ئوبدان بىلىدۇ .شۇڭا ئۇالرنىڭ
سوئالىغا جاۋاب بەرمەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :دۇنياغا قايتىشقا
يول بارمىدۇ؟ بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲ نى بىر دەپ بىلىشكە چاقىرىلغاندا (بۇنى)
ئىنكار قىلدىڭالر ،ئەگەر ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت ،ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا
(((
چاقىرىلساڭالر) ئۇنى تەستىق قىلىسىلەر( ،يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلىسىلەر)﴾
يەنى ﷲ سىلەرنىڭ دۇنياغا قايتىش ھەققىدىكى تەلىۋىڭالرغا ئۇنىمايدۇ .چۈنكى ،سىلەر ﷲ
(سىلەرنى) توسقان ئىشالرنى قىالتتىڭالر .ئەگەر سىلەر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ ،چوقۇم
چەكلەنگەن ئىشالرنى يەنە قىلىسىلەر ،بۇنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىپ ،ۋەز ـ نەسىھەت
ئالىدىغان ئادەم ۋەز ـ نەسىھەت ئااللىغۇدەك ۋاقىت بەرمىدىمۇ؟ سىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى
پەيغەمبەر) كەلدىغۇ؟ يەنى دۇنيادا ئۇزۇن ئۆمۇر ياشىمىدىڭالرمۇ؟ ئەگەر سىلەر ھەق بىلەن مەنپەئەت
ئالىدىغان ئادەم بولغان بولساڭالر ،سىلەر دۇنيادا ياشىغان مۇددەتتە ئۇنىڭدىن چوقۇم مەنپەئەت
ئالغان بوالتتىڭالر﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغان بەندىگە ھەقىقەتەن گۇناھلىرىدىن
تەۋبە قىلىشقا پۇرسەت بەردى .تاكى ئۇ ئاتمىش ياكى يەتمىش ياشقا كىرگۈچە ياشىدى .ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا ھەقىقەتەن پۇرسەت بەردى» .ئىمام بۇخارىمۇ بۇ ھەدىسنى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :غالب ،بۈيۈك ﷲ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  75 -74ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  97ـ ئايەت.
((( نەبە سۈرىسى  30ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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ئىنسانغا ئۇنىڭ ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىپ ،گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلغۇدەك پۇرسەت بەردى .تاكى ئۇ
ئاتمىش ياكى يەتمىش ياشقا كىرگۈچە ھايات كەچۈردى».
ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال كىمگە ئاتمىش ياشقا كىرگۈچە ئۇزۇن ئۆمۈر بەرسە،
ئۇنىڭغا ھەقىقەتەن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگەن مۇددەتتە گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك
پۇرسەت بەرگەن بولىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
يەنى  60تىن  70ياشقىچە بولغان ئۆمۈر ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە گۇناھلىرىدىن تەۋبە
قىلىشقا پۇرسەت بەرگەن ۋە ئۇالردىكى ئىللەتلەرنى تۈگىتىدىغان ئۆمۈر بولغانلىقى ئۈچۈن،
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ كۆپ ساندىكىلەرنىڭ ئۆمرى تەخمىنەن  70 - 60ياش
ئەتراپىدا بولىدۇ.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ« .ئۈممىتىمنىڭ ئۆمۈرلىرى  60ياشتىن  70ياشقىچە ئارىلىقتا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاز
بىر قىسمى بۇ ياشتىنمۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدۇ».
﴿سىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى يەنى پەيغەمبەر كەلدىغۇ؟﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،
ئىكرىمە ئەبۇجەئفەر باقىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،قەتادە ۋە سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە قاتارلىقالر بۇ
ئايەتنى :سىلەرگە قېرىلىقتىن ئىبارەت ئاگاھالندۇرغۇچى يەتتىغۇ؟ -دەپ تەپسىر قىلىدۇ.
سۇددى ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنى :سىلەرگە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كەلدىغۇ؟ -دەپ تەپسىر قىلغان.
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ئىبنى زەيد تۆۋەندىكى ئايەتنى ئوقىغان ﴿بۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ئىلگىرىكى
ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىسىدىن بولغان بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾((( شەيبان قەتادەدىن
قىلغان :ﷲ ئۇالرغا ئۇزۇن ئۆمۈر بەرگەنلىكى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكى بىلەن ئۇالرغا
ياخشى ئەمەل قىلىش پۇرسىتى بەرگەنلىكى ئۈچۈن پاكىت كۆرسىتىۋاتىدۇ دېگەن رىۋايەتكە
ئاساسالنغاندا ،ئىبنى زەيدنىڭ تەپسىرى توغرىدۇر .ئىبنى جەرىرمۇ بۇنى توغرا دەپ قارىغان.
سۇددى ۋە ئىبنى زەيدنىڭ تەپسىرىنىڭ توغرىلىقىنى تۆۋەندىكى ئايەتتىنمۇ كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ:
﴿ئۇالر (يەنى كۇففارالر) (دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ئۆلۈم
ھۆكۈم قىلسۇن» دەپ توۋاليدۇ .مالىك« :سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر» دەيدۇ .بىز سىلەرگە
ھەقىقەتەن ھەق (دىن) نى كەلتۈردۇق ۋە لېكىن سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ھەق (دىن) نى يامان
كۆرگۈچىلەردۇر﴾((( يەنى بىز سىلەرگە ھەق (دىن) نى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىللىرى ئارقىلىق بايان
قىلدۇق .سىلەر ئۇنىڭدىن باش تارتتىڭالر ،ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلدىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ (ھېچ ئادەمنى) جازالىغىنىمىز
((( نەجىم سۈرىسى  56ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  78 - 77ـ ئايەتلەر.

فاتىر سۈرىسى

يوق﴾(((﴿ ،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 ۋەھىيدىن) بىرەر نەرسە نازىل قىلغىنى يوق ،سىلەر پەقەت چوڭقۇر
ئازغۇنلىقتا دېدۇق» دەيدۇ﴾(((.
﴿ئەمدى ئازابنى تېتىڭىالر ،زالىمالرغا ھېچ قانداق ياردەم بەرگۈچى يوق﴾ يەنى سىلەر
دۇنيادىكى چېغىڭالردا پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلغان قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسى ئۈچۈن،
دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر ،بۈگۈن سىلەرگە سىلەر تارتىۋاتقان ئازاب ـ ئوقۇبەتتىن ،بوينۇڭالرغا
سېلىنغان تاقاق ۋە زەنجىرلەردىن قۇتقۇزۇشقا ھېچ ياردەم بەرگۈچى يوقتۇر.

*******
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬ
ﷲ ھەقىقەتەن ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيبنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ ھەقىقەتەن
دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر ﴿ .﴾38ﷲ سىلەرنى زېمىندا ئورۇنباسارالر قىلدى ،كىمكى
كاپىر بولىدىكەن ،ئۇنىڭ كۇفرىنىڭ زىيىنى ئۆزىگە بولىدۇ ،كاپىرالرنىڭ كۇفرى پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىدا پەقەت غەزەبنىال زىيادە قىلىدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ كۇفرى ئۇالرنى ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن
تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ) ،كاپىرالرنىڭ كۇفرى ئۇالرغا پەقەت ھاالكەتنىال زىيادە قىلىدۇ﴿.﴾39
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيب نەرسىلەرنى ،دىلالردىكى
يوشۇرۇن سىرالرنى ،قەلبلەردىكى مەخپىيەتلىكلەرنى بىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ
كەلگۈسىدە ھەر بىر ئادەمگە ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ.
﴿ﷲ سىلەرنى زېمىندا ئورۇن باسارالردىن قىلدى﴾ يەنى بىر قەۋم ئۆزىدىن ئىلگىرىكى
قەۋملەرگە؛ بىر ئۈممەت ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە ئورۇن باسار بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇن باسارلىرى قىلغانالر كىم؟﴾(((.
كىمكى كاپىر بولىدىكەن ،كۇفرىنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ .يەنى ئۇنىڭ ئۇۋالى
باشقىالرغا ئەمەس ،پەقەت ئۆزىگىال يانىدۇ .كاپىرالرنىڭ كۇفرى پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا پەقەت
غەزەبنىال زىيادە قىلىدۇ .يەنى ئۇالر كۇفرىلىق قىلىشنى داۋام قىلغانسېرى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا تېخىمۇ
قاتتىق غەزەبلىنىدۇ .ئۇالر كۇفرىدا داۋام قىلغانسېرى ئۆزلىرىنى ۋە خوتۇن ـ بالىلىرىنى قىيامەت كۈنى
زىيانغا ئۇچرىتىدۇ .مۆمىنلەر بولسا تامامەن ئۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ .ئۇالردىن بىرىنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن
((( ئىسرا سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( مۈلك سۈرىسى  9 - 8ـ ـ ئايەتلەر.
((( نەمل سۈرىسى  62ـ ئايەت.
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بولغانسېرى ،ۋە قىلغان ئەمەلى ياخشى بولغانسېرى ،جەننەتتىكى دەرىجىسى ۋە ئورنى يۇقىرى،
ئەجرى زىيادە بولىدۇ .ئۇنى ياراتقۇچىسى ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ياخشى كۆرىدۇ.

*******
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ئېيتقىنكى« ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر (نېمە
بىلەن چوقۇنۇشقا اليىق بولدى؟) ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالركى ،ئۇالر زېمىندىن نېمىلەرنى ياراتتى؟
يا ئۇالر ئاسمانالرنى ﷲ بىلەن بىرلىكتە ياراتتىمۇ؟ يا ئۇالرغا بىز بىر كىتاب بەرگەن بولۇپ،
ئۇالر شۇ كىتابتىكى روشەن دەلىللەرگە ئاساسلىنامدۇ؟» ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،زالىمالر بىر
 بىرىگە پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىشىدۇ﴿ .﴾40ﷲ ھەقىقەتەن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى(قۇدرىتى ۋە گۈزەل ھېكمىتى بىلەن) چۈشۈپ كېتىشتىن توختىتىپ تۇرىدۇ .ئەگەر ئۇالر
چۈشۈپ كەتسە ،ئۇالرنى ھېچ ئەھەدى توختىتىپ تۇرالمايدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەلىمدۇر (يەنى
كۇففارالر ئازابقا تېگىشلىك بولسىمۇ ،ئۇالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ) ،ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر﴿.﴾41

بۇتالرنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكى ۋە اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنىڭ كاتتىلىقى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى،
«ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر (نېمە بىلەن چوقۇنۇشقا
اليىق بولدى؟) ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالركى ،ئۇالر زېمىندىن نېمىلەرنى ياراتتى؟ يا ئۇالر ئاسمانالرنى
ﷲ بىلەن بىرلىكتە ياراتتىمۇ؟﴾ ئۇالر ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى ياراتقىنى يوق .ئۇالر قىلچىلىك

نەرسىگىمۇ ئىگە ئەمەس.
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﴿يا ئۇالرغا بىز بىر كىتاب بەرگەن بولۇپ ،ئۇالر شۇ كىتابتىكى روشەن دەلىللەرگە
ئاساسلىنامدۇ؟﴾ يەنى ياكى بىز ئۇالرغا بىر كىتاب نازىل قىلغان بولۇپ ،ئۇالر شۇ كىتاب
بويىچە شېرىك ۋە كۇفرىدىن سۆز ئاچامدۇ؟ ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس﴿ .زالىمالر بىر
ـ بىرىگە پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنى قويۇپ بۇتلىرىغا

چوقۇنۇشتا پەقەت نەپسى خاھىشلىرىغا ،ھاۋايى ـ ھەۋەسلىرىگە ۋە ئۆزلىرىنىڭ قۇرۇق
ئارزۇلىرىغا ئەگىشىدۇ .ئۇالر ئەگىشىۋاتقان نەرسە ساختا ،باتىل ۋە يالغاندىن باشقا نەرسە
ئەمەس.

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆز بۇيرۇقلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئارزۇسىدىكى ﷲ ئورۇنالشتۇرغان بىر
ـ بىرىنى تارتىدىغان تارتىش كۈچى ئارقىلىق ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ بىر خىل قانۇنىيەتتە
مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشىدىن ئىبارەت بۈيۈك قۇدرىتىدىن خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ

فاتىر سۈرىسى

ھەقىقەتەن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى (قۇدرىتى ۋە گۈزەل ھېكمىتى بىلەن) چۈشۈپ كېتىشتىن
توختىتىپ تۇرىدۇ﴾ بۇ ھەقتە غالب ۋە بۈيۈك ﷲ يەنە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئاسماننىڭ)

زېمىنغا چۈشۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ﷲ ئاسماننى توختىتىپ تۇرىدۇ ،پەقەت ﷲنىڭ
ئىزنى بىلەن (ئاسماننىڭ قىيامەت بولغان چاغدا) چۈشۈپ كېتىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((،
﴿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﴾(((.

﴿ئەگەر ئۇالر (يەنى ئاسمان بىلەن زېمىن) چۈشۈپ كەتسە ،ئۇالرنى ھېچ ئەھەدى
توختىتىپ تۇرالمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىدە داۋاملىق قالدۇرۇشقا

ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم قادىر بواللمايدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ﷲ مېھرىبان ،ھەلىمدۇر،
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر .يەنى ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۆزىگە كاپىر بولغانلىقىنى،
ئاسىيلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرسىمۇ ،ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆمرىنى
ئۇزۇن قىلىدۇ .تەۋبە قىلىش ئۈچۈن پۇرسەت بېرىدۇ .جازاالشنى كېچىكتۇرىدۇ ،ئۇنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ .بىر قىسىملىرىنىڭ ئەيىبلىرىنى يوشۇرىدۇ ۋە گۇناھلىرىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ﴿ .ﷲ ناھايىتى ھەلىمدۇر (يەنى كۇففارالر ئازابقا تېگىشلىك بولسىمۇ،
ئۇالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ) ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
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﴿.﴾42
(بۇنداق بولۇشى) ئۇالرنىڭ زېمىندا تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقلىرى ۋە ھىيلە-مىكىر
ئىشلەتكەنلىكلىرىدىندۇر .ھىيلە  -مىكىرنىڭ ۋابالى پەقەت ھىيلە  -مىكىر ئىشلەتكەن
ئادەمنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ ،ئۇالر پەقەت ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە قوللىنىلغان (ﷲنىڭ
ئۇالرنى ھاالك قىلىش ۋە جازاالشتىن ئىبارەت) يولىنىال كۈتىدۇ ،ﷲنىڭ (مەخلۇقاتالر
ئۈستىدە قولالنغان) يولىدا ھەرگىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى كۆرمەيسەن ،ﷲ يولىدا
ھەرگىز يۆتكىلىشنىمۇ (يەنى ئازابنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولغانالر ئۈستىدىن باشقىالرنىڭ
ئۈستىگە يۆتكىلىشىنى) كۆرمەيسەن﴿.﴾43
((( ھەج سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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كاپىرالرنىڭ ئۆزلىرىگە بىر ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ كېلىشىنى ئۈمىد
قىلغانلىقى ،ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن چاغدا ئۇنى ئىنكار
قىلغانلىقى
ﷲ تائاال قۇرەيش ئەھلى ۋە ئەرەبلەرنىڭ (ئۆزلىرىگە) پەيغەمبەر ئەۋەتىلىشتىن ئىلگىرى،
ئۆزلىرىگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلسە ،ھەر قانداق ئۈممەتكە يەنى پەيغەمبەرلەر
ئەۋەتىلگەن بارلىق ئۈممەتلەرگە قارىغاندا ،ئەڭ ھىدايەت تاپقۇچى بولىدىغانلىقلىرى بىلەن ﷲ
نىڭ نامىدا قاتتىق قەسەم ئىچكەنلىكىدىن خەۋەر قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :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؟﴾
﴿ئۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) ھەمىشە« :ئەگەر بىزدە بۇرۇنقىالرنىڭكىدەك (يەنى
ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ كىتابلىرىدەك) بىر كىتاب بولسا ئىدى .ئەلۋەتتە ،ﷲنىڭ ئىخالسمەن
بەندىلىرى بوالتتۇق» دەيدۇ .ئۇالر ئۇنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلىشتى .ئۇالر ئۇزاققا قالماي
(كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) بىلىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە
نازىل قىلىنغان بۈيۈك كىتاب قۇرئاننى ئېلىپ) كەلگەن چاغدا (ھىدايەتتىن) تېخىمۇ يىراق بولۇشتى﴾

يەنى ئۇالر قۇرئاننى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،كۇفرىسىغا كۇفرى قوشۇلدى .ئاندىن ﷲ تائاال
سەۋەبىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇنداق بولۇشى) ئۇالرنىڭ زېمىندا تەكەببۇرلۇق
قىلغانلىقلىرى ۋە ھىيلە-مىكىر ئىشلەتكەنلىكلىرىدىندۇر .ھىيلە  -مىكىرنىڭ ۋابالى پەقەت ھىيلە
 -مىكىر ئىشلەتكەن ئادەمنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭ ۋابالى باشقىالرغا ئەمەس ،پەقەت

ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگىال يانىدۇ.
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غالب ۋە بۈيۈك ﷲ يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۈممەتلەرگە قوللىنىلغان (يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲ نىڭ ئەمىر ـ پەرمانىغا خىالپلىق قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن
ﷲ نىڭ ئۇالرنى ھاالك قىلىش ۋە جازاالشتىن ئىبارەت) يولىنىال كۈتىدۇ .ﷲ نىڭ (مەخلۇقاتالر
ئۈستىدە قولالنغان) يولىدا ھەرگىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى كۆرمەيسەن .بەلكى بۇ ھەرقانداق
ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىغا تۇتقان يولىدۇر .ﷲ يولىدا ھەرگىز يۆتكىلىشنى كۆرمەيسەن﴾﴿ .ﷲ

بىرەر قەۋمنى ھاالك قىلماقچى (ياكى ئازابلىماقچى) بولسا ،ئۇنىڭغا قارشى تۇرغىلى بولمايدۇ،
((( ئەنئام سۈرىسى  157 - 156ـ ئايەتلەر.
((( ساففات سۈرىسى  - 167ئايەتتىن  170ـ ئايەتكىچە.

فاتىر سۈرىسى

ئۇالرغا ئازابنى دەپئى قىلىدىغان ﷲ دىن باشقا ئىگىمۇ بولمايدۇ﴾((( يەنى ئۇالرنى ھېچكىم ﷲ
نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزالمايدۇ ۋە ئۇالرغا كېلىدىغان ئازابنى توسۇپ قااللمايدۇ.

*******
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ ﰙﰚﰛﰜﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ئۇالر زېمىندا سەير قىلىپ ،ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەر (يەنى ھاالك بولغان ئۈممەتلەر) نىڭ
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ ئۇالر (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر) بۇالردىن تېخىمۇ
كۈچلۈك ئىدى .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھېچ نەرسە ﷲنى ئىالجسىز قالدۇرالمايدۇ .ﷲ
ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىگە قادىردۇر﴿ .﴾44ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن جازااليدىغان بولسا ،يەر يۈزىدە ھېچبىر جان ئىگىسىنى قويمىغان بوالتتى
ۋە لېكىن ﷲ ئۇالر (دىن ھېساب ئېلىش) نى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە تەخىر قىلىدۇ ،ئۇالر (دىن
ھېساب ئېلىش) نىڭ ۋاقتى يېتىپ كەلگەندە (ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە قاراپ جازا بېرىدۇ) ،ﷲ
ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾45

پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرىنىڭ بايانى
يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلىكنى ئىنكار قىلغان شۇ كاپىرالرغا
ئېيتقىنكى ،سىلەر زېمىندا سەيىر قىلىڭالر .ئاندىن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ
قانداق بولغانلىقىغا ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى قانداق ھاالك قىلغانلىقىغا قاراڭالر( .مەككە)
كاپىرلىرىمۇ شۇنداق ئاقىۋەتكە قالىدۇ .ئۇالرنىڭ (يەنى ﷲ تائاال ھاالك قىلغانالرنىڭ) تۇرالغۇ
ـ جايلىرى بوش قالدى .ئۇالرنىڭ ئېرىشكەن تولۇق كۈچ  -قۇۋۋىتى ،سان ۋە قورال ياراقتىكى
ئۈستۈنلۈكى ،بايلىقلىرى ۋە بالىلىرىنىڭ كۆپ بولۇشى قاتارلىق نېمەتلىرى ئۇالردىن تارتىۋېلىندى.
ﷲ نىڭ ئازابى كەلگەن چاغدا ،ئۇ نەرسىلىرى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى .ئۇ نەرسىلەر ئۇالردىن
ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى توسۇپ قااللمىدى .چۈنكى ،ﷲ ئاسمانالردا ۋە زېمىندا بىرەر
نەرسىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىنى ئىرادە قىلسا ،ھېچ نەرسە ﷲ تائاالنى ئىالجسىز قالدۇرالمايدۇ .ﷲ
ھەقىقەتەن ھەممىنى يەنى جىمى مەۋجۇداتالرنى بىلگۈچىدۇر .ھەممىگە قادىردۇر.

جازاالشنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ھېكمىتى
ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن جازااليدىغان بولسا ،يەر يۈزىدە
((( رەئد سۈرىسى  11ـ ئايەت.
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ھېچبىر جان ئىگىسىنى قويمىغان بوالتتى .يەنى يەر يۈزىدىكى پۈتكۈل ئىنسانالرنى ۋە ئۇالر
ئېرىشكەن بارلىق ھايۋانالرنى ،زىرائەتلەرنى چوقۇم ھاالك قىلغان بوالتتى.
سەئىد ئىبنى جۇبەيىر ۋە سۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يەر يۈزىدە ھېچبىر جان ئىگىسىنى
قويمىغان بوالتتى﴾ دېگەن ئايىتى توغرىسىدا :ﷲ ئۇالرنى يامغۇر بىلەن تەمىنلىمىسە ،پۈتكۈل
جانلىقالر ئۆلەتتى -،دەيدۇ﴿ .ۋە لېكىن ﷲ ئۇالر (دىن ھېساب ئېلىش) نى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە
تەخىر قىلىدۇ﴾ يەنى ،لېكىن ﷲ ئۇالرغا قىيامەت كۈنىگىچىلىك مۆھلەت بېرىدۇ .ئاندىن شۇ

كۈنىدە ئۇالردىن ھېساب ئالىدۇ .ھەر بىر ئادەمگە قىلغان ئەمەلىگە قارىتا تولۇق مۇكاپات ياكى
تولۇق جازا بېرىدۇ .ﷲ غا بويسۇنغان ئادەملەرگە ساۋاب بىلەن مۇكاپات بېرىدۇ .ئاسىيلىق قىلغان
ئادەملەرگە ئازاب بىلەن جازا بېرىدۇ﴿ .ئۇالر (دىن ھېساب ئېلىش) نىڭ ۋاقتى يېتىپ كەلگەندە
(ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە قاراپ جازا بېرىدۇ) ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾.
ﷲ تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،فاتىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى.
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ياسىن سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 83 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ياسىن﴿ .﴾1ھېكمەتلىك قۇرئان بىلەن قەسەمكى( ،ئى مۇھەممەد!) شەك -
شۈبھىسىزكى ،سەن پەيغەمبەرلەردىنسەن﴿ 2ـ  .﴾3توغرا يولدىسەن﴿ .﴾4قۇرئان ئاتا
 بوۋىلىرى ئاگاھالندۇرۇلمىغان (يەنى ئۇالرغا پەيغەمبەر كەلمىگەن) ،غاپىل قالغان بىرقەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،غالىب ،ناھايىتى مېھرىبان ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴿ 5ـ .﴾6ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىگە (ئازاب توغرىسىدىكى) ھۆكۈم ھەقىقەتەن
تېگىشلىك بولدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ﴿.﴾7

پەيغەمبەرنىڭ ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىلىدىغانلىقى
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلەنگەن
ئىدى﴿ .ھېكمەتلىك﴾ يەنى ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ باتىل يۈزلەنمەيدىغان
پۇختا كىتاب ﴿قۇرئان بىلەن قەسەمكى( ،ئى مۇھەممەد!) شەك  -شۈبھىسىزكى ،سەن
پەيغەمبەرلەردىنسەن .توغرا يولدىسەن﴾ يەنى توغرا يول ،توغرا دىن ۋە توغرا شەرىئەت
ئۈستىدىدۇرسەن.
سەن ئېلىپ كەلگەن بۇ ئاشكارا ،توغرا يول ،ھەق دىن ۋە ﴿قۇرئان

ئاتا  -بوۋىلىرى ئاگاھالندۇرۇلمىغان (يەنى ئۇالرغا پەيغەمبەر كەلمىگەن) ،غاپىل قالغان بىر قەۋمنى
ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،غالىب﴾ مۆمىن بەندىلىرىگە ﴿ناھايىتى مېھرىبان ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى
قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى قىلدۇق ،سەن (ۋەھيىدىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ
ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ .لېكىن ،بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ
بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز .شەك  -شۈبھىسىزكى سەن توغرا
يولغا باشاليسەن( .ئۇ) ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆزىگە خاس بولغان
ﷲ نىڭ يولىدۇر .بىلىڭالركى ،ھەممە ئىش ﷲ غا قايتىدۇ﴾.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرى ئەرەبلەرگە پەيغەمبەر كەلمىگەن ئىدى .بۇ ئايەتتە
ئەرەبلەر يالغۇز تىلغا ئېلىندى .بۇ بەزى شەخسلەرنى تىلغا ئېلىپ ئومۇمنى كۆزدە تۇتۇش ئۇسلۇبى
بولۇپ ،بۇ ئايەت باشقا مىللەتلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر! مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن
ئەلچىمەن»﴾ دېگەن ئايىتى تەپسىر قىلىنغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكى توغرىسىدىكى ئايەتلەر ۋە مۇتەۋاتىر ھەدىسلەر تەپسىلىي بايان
قىلىندى.

﴿ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىگە (ئازاب توغرىسىدىكى) ھۆكۈم ھەقىقەتەن تېگىشلىك بولدى﴾ ئىبنى
جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال لەۋھۇلمەھپۇزدا ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى :ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ-،
دەپ ھۆكۈم قىلىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئازاب ھەقىقەتەن تېگىشلىك بولدى﴿ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇالر﴾ ﷲ تائاالغا ﴿ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ يەنى پەيغەمبەرلىرىنى تەستىق قىلمايدۇ.

*******
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ﯩﯪﯫ ﯬﯭ
بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېڭەكلىرىگىچە تاقاقالرنى تاقىدۇق .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇالر باشلىرىنى ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە ئىمانغا باش ئەگمەيدۇ)﴿.﴾8
ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر توسۇق ،كەينىدە بىر توسۇق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پەردىلىدۇق.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر (ئىماننىڭ يوللىرى توسۇلۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن) ھېچ نەرسىنى
كۆرەلمەيدۇ﴿ .﴾9ئۇالرنى ئاگاھالندۇرامسەن ،ئاگاھالندۇرمامسەن ،ئۇالرغا بەرىبىر ئوخشاش،
ئىمان ئېيتمايدۇ﴿ .﴾10سەن پەقەت قۇرئانغا ئەگەشكەن ،مەرھەمەتلىك ﷲ نى كۆرمەي تۇرۇپ

ياسىن سۈرىسى

قورققان كىشىنى ئاگاھالندۇرااليسەن (يەنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭنىڭ پايدىسى بولىدۇ) ،ئۇنىڭغا
(ﷲ نىڭ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى) مەغپىرەت قىلىدىغانلىقى ۋە ئېسىل ساۋاب (يەنى جەننەت ئاتا
قىلىدىغانلىقى) بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴿ .﴾11بىز ،شۈبھىسىزكى ،ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمىز،
ئۇالرنىڭ (دۇنيادا) قىلغان (ياخشى  -يامان) ئەمەللىرىنى ۋە ئىشلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز،
ھەممە شەيئىنى روشەن دەپتەردە (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا) تولۇق خاتىرىلەپ قويغانمىز﴿.﴾12

بەختسىزلىك پۈتۈلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ھالى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بىز ھەقىقەتەن ئۆزىگە بەختسىزلىك پۈتۈلۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ
ھىدايەت تېپىشىنى ،قوللىرى بويۇنلىرى بىلەن قوشۇپ ئېڭەكلىرىگە تاقاق سېلىنغان ،ئاندىن
بېشى ئاسمانغا قاراپ قېلىپ ،پەسكە ئېگىلمىگەنلىكتىن تۈز يولنى كۆرۈشى قىيىنالشقان كىشىلەرگە
ئوخشاش قىيىن قىلدۇق.
﴿شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر باشلىرىنى ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە ئىمانغا
باش ئەگمەيدۇ)﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز ھەقىقەتەن
ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېڭەكلىرىگىچە تاقاقالرنى تاقىدۇق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر باشلىرىنى
ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە ئىمانغا باش ئەگمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قولۇڭنى بوينىڭغا باغلىۋالمىغىن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ ،يەنى

ئۇالرنىڭ قوللىرى بويۇنلىرىغا باغالنغان بولۇپ ،ئۇالر قوللىرىنى ياخشى ئىش قىلىشقا سۇنالمايدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.

مۇجاھىد﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر باشلىرىنى ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە
ئىمانغا باش ئەگمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە :ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستۈن قىلىنغان ،قوللىرى

ئېغىزلىرىنىڭ ئۈستىگە قويۇلغان -،دەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ھەر قانداق ياخشىلىقنى
قىلىشتىن توسۇلغان.

﴿ئۇالرنىڭ ئالدىدا﴾ ھەقتىن توسىدىغان ﴿بىر توسۇق ،كەينىدە﴾ ھەقتىن توسىدىغان ﴿بىر
توسۇق قىلدۇق﴾ شۇڭا ئۇالر ھەقتىن گۇمانلىنىدۇ .مۇجاھىد بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان.

بۇ ئايەت ھەققىدە قەتادە :شۇڭا ئۇالر گۇمراھلىقتا بولىدۇ -،دېگەن.

﴿ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى﴾ ھەقنى كۆرۈشتىن ﴿پەردىلىدۇق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر (ئىماننىڭ
يوللىرى توسۇلۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن) ھېچ نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ﴾ يەنى ياخشىلىقتىن مەنپەئەت

ئااللمايدۇ .ياخشىلىق يوللىرى ئۈستىدە ھىدايەتمۇ تاپالمايدۇ.

ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم :ﷲ تائاال بۇ توسۇقنى ئۇالر بىلەن ئىسالم ۋە ئىمان
ئارىسىدا قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىخالس قىلمايدۇ -،دېدى ۋە﴿ :شۈبھىسىزكى،
پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر
كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾((( دېگەن ئايەتنى
((( شۇرا سۈرىسى  53 - 52ـ ئايەتلەر.
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ئوقۇدى .ئاندىن ئۇ مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال كىمنى ئىمان ئېيتىشتىن توسسا ،ئۇ ئىمان ئېيتىشقا
قادىر بواللمايدۇ .ئىبنى جەرىر ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇجەھل:
ئەگەر مەن مۇھەممەدنى ئۇچرىتىپ قالسام ،چوقۇم ئۇنداق قىلىمەن ،مۇنداق قىلىمەن -،دېگەن
ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايەت نازىل بولدى -دېدى.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېڭەكلىرىگىچە تاقاقالرنى تاقىدۇق .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇالر باشلىرىنى ئېگەلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە ئىمانغا باش ئەگمەيدۇ) .ئۇالرنىڭ
ئالدىدا بىر توسۇق ،كەينىدە بىر توسۇق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پەردىلىدۇق .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇالر (ئىماننىڭ يوللىرى توسۇلۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن) ھېچ نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ﴾ ئۇالر:

بۇ مۇھەممەد -،دەپ كۆرسىتىشەتتى .ئەبۇجەھل :ئۇ قەيەردە؟ ئۇ قەيەردە؟ -دەيتتى ،لېكىن
ئۇنى كۆرەلمەيتتى.

﴿ئۇالرنى ئاگاھالندۇرامسەن ،ئاگاھالندۇرمامسەن ،ئۇالرغا بەرىبىر ئوخشاش ،ئىمان
ئېيتمايدۇ﴾ يەنى ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرغا گۇمراھلىقنى پۈتۈۋەتكەن ،شۇڭا ئاگاھالندۇرۇش ئۇالرغا

پايدا بەرمەيدۇ ،قىلچىلىك تەسىرمۇ قىلمايدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشاش يەنە بىر ئايەت
بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا كەلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە
تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق
ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.

﴿سەن پەقەت قۇرئانغا ئەگەشكەن﴾ يەنى سېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇڭ بىلەن مەنپەئەت
ئېلىپ ،بۈيۈك قۇرئانغا ئەگەشكەن﴿ ،مەرھەمەتلىك ﷲ نى كۆرمەي تۇرۇپ قورققان كىشىنى﴾

يەنى ئۆزىنى بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم كۆرمەيدۇ دەپ ،ئەھۋالىدىن ﷲ
تائاالنىڭ پۈتۈنلەي خەۋەردار ئىكەنلىكىنى ۋە قىلمىشلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى
بىلگەن مۆمىنلەرنى ﴿ئاگاھالندۇرااليسەن (يەنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭنىڭ پايدىسى بولىدۇ) ،ئۇنىڭغا
(ﷲ نىڭ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى) مەغپىرەت قىلىدىغانلىقى ۋە ئېسىل ساۋاب﴾ يەنى كەڭرى،
چىرايلىق ۋە گۈزەل جەننەت ئاتا قىلىدىغانلىقى ﴿بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىدىن كۆرمەي تۇرۇپ قورققانالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا
ئېرىشىدۇ﴾(((.
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﴿بىز ،شۈبھىسىزكى﴾ قىيامەت كۈنى ﴿ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمىز﴾ بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ
گۇمراھلىق بىلەن دىللىرى ئۆلگەن كاپىرالردىن خالىغان كىشىنىڭ قەلبىنى تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنى ئەنە
شۇ گۇمراھلىقتىن كېيىن ھەقىقەتكە ھىدايەت قىلىدىغانلىقىغا ئىشارەت باردۇر .ﷲ تائاال دىللىرى
قېتىپ كەتكەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىلىڭالركى ،ﷲ
زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ (يەنى قاقاس ،قۇرغاق زېمىننى يامغۇر بىلەن كۆكەرتىدۇ)،
بىز ھەقىقەتەن سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ سىلەرگە (كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللەرنى
((( يۇنۇس سۈرىسى  97 - 96ـ ئايەتلەر.
((( مۈلك سۈرىسى  12ـ ئايەت.

ياسىن سۈرىسى

بايان قىلدۇق﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ﴾ دۇنيادا ئۆزلىرى قول تىقىپ قىلغان ﴿(ياخشى ـ يامان) ئەمەللىرىنى ۋە﴾
ئۆزلىرىدىن كېيىنكىلەرگە ئۈلگە قىلىپ قالدۇرغان ﴿ئىشلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز﴾ ھەم شۇنىڭغا

ئاساسەن ،ئۇالرغا كەلگۈسىدە جازا ۋە مۇكاپات بېرىمىز .ئەگەر ئەمەللىرى ۋە قالدۇرغان ئىش
ئىزلىرى ياخشى بولسا ،مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ .ئەگەر ئەمەللىرى ۋە قالدۇرغان ئىش ئىزلىرى يامان
بولسا ،جازاغا تارتىلىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىمكى ئىسالمدا بىر ياخشى ئىشنى يولغا قويسا ،ئۇنىڭ ساۋابى ئۇ كىشىگە بولىدۇ ۋە ئۇ كىشىدىن
كېيىن شۇ ياخشى ئىشقا ئەمەل قىلغان كىشىلەرنىڭ ساۋابىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىۋېتىلمەستىن،
ئۇ كىشىگىمۇ ھەر بىر كىشىنىڭ ساۋابىدىن بىر ھەسسە ساۋاب بېرىلىدۇ .كىمكى ئىسالمدا بىر يامان
ئىشنى يولغا قويغان بولسا ،ئۇنىڭ گۇناھى ئۇ كىشىگە بولىدۇ ۋە ئۇ كىشىدىن كېيىن ئۇنىڭغا
ئەمەل قىلغان كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىۋېتىلمەستىن ،ئۇ كىشىگىمۇ ھەر بىر
يامان ئىش قىلغان ئادەمنىڭ گۇناھلىرىدىن بىر ھەسسە يېزىلىدۇ».

ئىبنى ئەبۇھاتەم جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئۇنىڭ بۇ ھەدىسنى تولۇق
سۆزلەپ بولۇپ ،ئاندىن﴿ :ئۇالرنىڭ (دۇنيادا) قىلغان ئەمەللىرىنى ۋە ئىش ئىزلىرىنى خاتىرىلەپ
قويىمىز﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋيەت قىلغان .ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى) رىۋايەت قىلغان يەنە بىر ھەدىسىمۇ
مۇشۇ مەزمۇننى تەكىتلەيدۇ« :ئەگەر ئادەم ئەۋالدى ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئەمەلى ئۈزىلىدۇ (يەنى ئۇنىڭ
دۇنيادىكى ياخشى ـ يامان ئەمەل بىلەن بولغان ئاالقىسى تامامەن ئۈزىلىدۇ) ،پەقەت ئۈچ ئىش
بۇنىڭدىن مۇستەسنا .پايدىلىق ئىلىم ،ياخشى بالىنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا قىلغان دۇئاسى ۋە ساۋابى
ئۈزۈلۈپ قالماي يېتىپ تۇرىدىغان سەدىقە قاتارلىقالر».
سۇفيان سەۋرى ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇجاھىدنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز،
شۈبھىسىزكى ،ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمىز ،ئۇالرنىڭ (دۇنيادا) قىلغان (ياخشى  -يامان) ئەمەللىرىنى
ۋە ئىشلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز﴾ دېگەن ئايىتىنى :ئۇالر مىراس قالدۇرغان گۇمراھلىقنى خاتىرىلەپ

قويىمىز دېگەنلىك بولىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان.

ئىبنى ئەبۇنەجىيھ ۋە باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئەمەللىرىنى ۋە ماڭغان ئاياغ ئىزلىرىنى خاتىرىلەپ
قويىدۇ .شۇنداقال ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ :ﷲ ئۇالرنىڭ ئاياغ ئىزلىرىنى خاتىرىلەپ
قويىدۇ -،دېدى.
قەتادە يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئى ئادەم بالىسى! ئەگەر غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئىشىڭدىن بىرەر
نەرسىنى ئۇقماي قالىدىغان بولسا ،شامالالر ئۆچۈرىۋەتكەن بۇ ئىزالرنى ئۇقماي قالغان بوالتتى.
لېكىن ،ﷲ ئادەم بالىسىنىڭ ئىشىنى ،بارلىق ئەمەلىنى ،ھەتتا ئاياغ ئىزلىرىنى يەنى ئۇنىڭ ﷲ
تائاالنىڭ يولىدىكى ئەمەل ـ ئىبادەتكە قەدەم باسقانلىقى ياكى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىش ئۈچۈن
((( ھەدىد سۈرىسى  17ـ ئايەت.
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قەدەم باسقانلىقىغا قەدەر ئىش ـ ئىزلىرىنى تولۇق خاتىرىلەپ قويىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەردىن
كىمكى ئۆزىنىڭ ئاياغ ئىزىنى ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىش يولىدا خاتىرىلىتىشكە قادىر بواللىسا،
ئۇ شۇنداق قىلىشقا تىرىشسۇن!
ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەسچىتنىڭ ئەتراپىدا بوش يەر بار ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،بەنۇسەلىمە قەبىلىسىدىكىلەر
مەسچىتكە يېقىن يەرگە كۆچۈپ كېلىشمەكچى بولدى .بۇ ئىشنىڭ خەۋىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
يەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :سىلەرنىڭ مەسچىتكە يېقىن يەرگە كۆچۈپ كەلمەكچى
بولغانلىقىڭالرنى ئاڭلىدىم ،شۇنداقمۇ؟» دېدى .ئۇالر :ھەئە ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز شۇنداق
نىيەت قىلغان ئىدۇق -،دېيىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى بەنۇسەلىمە قەبىلىسىدىكىلەر!
ئۆز دىيارىڭالردىن كۆچمەڭالر( ،ناماز ئوقۇش ۋە باشقا دىنىي پائالىيەت ئۈچۈن مەسچىتكە باسقان)
ئىزلىرىڭالر خاتىرىلىنىپ تۇرىدۇ .ئۆز دىيارىڭالردىن كۆچمەڭالر ،ئىزلىرىڭالر خاتىرىلىنىپ تۇرىدۇ»
دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەدىنىدە بىر ئادەم ۋاپات بولغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ جىنازا نامىزىنى
ئوقۇدى ۋە« :كاشكى ئۇ تۇغۇلغان يېرىدىن باشقا يەردە ئۆلۈپ كەتكەن بولسىچۇ؟» دېدى.
ئادەملەرنىڭ بىرى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىشقا؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئەگەر بىر ئادەم تۇغۇلغان يېرىدىن باشقا يەردە ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇنىڭغا
جەننەتتە ئۇنىڭ تۇغۇلغان يېرىدىن ئاياغ ئىزى ئۈزۈلۈپ ئاخىرالشقان يەرگىچە كەڭرى جاي ئۆلچەپ
بېرىلىدۇ» دېدى .بۇ ھەدىسنى نەسەئى ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر سابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
بىلەن كېتىپ باراتتىم .مەن تېز مېڭىۋىدىم ،ئەنەس قولۇمنى تۇتۇۋالدى ،ئاندىن بىز ئالدىرىماي
ماڭدۇق ،بىز نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئەنەس مۇنداق دېدى :مەن زەيد ئىبنى سابىت
بىلەن بىللە ماڭغان ئىدىم .مەن تېز ماڭسام ،ئۇ :ئى ئەنەس! ئىزالرنىڭ خاتىرىلىنىدىغىنىنى
بىلمەمسەن؟ -دېگەن ئىدى -،دېدى.
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بۇ سۆز بىلەن ئۈلگە قىلىپ قالدۇرغان ئىش ئىزلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز دېگەن سۆزنىڭ
ئارىسىدا زىتلىق يوق ،بەلكى ئاياغ ئىزلىرىنىڭ خاتىرىلىنىپ تۇرۇشى ،ئەلۋەتتە ،ئىش ئىزالرنىڭ
خاتىرىلىنىپ تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .چۈنكى ،بۇ ئاياغ ئىزلىرى خاتىرىلىنىپ تۇرغان
يەردە ،ياخشى  -يامان ئىشالرنىڭ خاتىرىلىنىشى چوقۇمدۇر.
﴿ھەممە شەيئىنى﴾ يەنى جىمى مەۋجۇداتالرنى ﴿روشەن دەپتەردە (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا)﴾
يېزىقلىق ھالدا پۇختا ساقالپ﴿ ،تولۇق خاتىرىلەپ قويغانمىز﴾﴿ ،بىز ھەممە ئادەمنى ئۇالرنىڭ نامە
ـ ئەمالى بىلەن﴾ يەنى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ياخشى ـ يامان ئىشلىرى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن

ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى يېزىلغان كىتاب بىلەن .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەممە ئادەمنى
ئۇالرنىڭ نامە  -ئەمالى بىلەن چاقىرىدىغان كۈننى (ئېسىڭدا تۇتقىن)﴾(((﴿ ،نامە ـ ئەمالالر ھازىر
((( ئىسرا سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ياسىن سۈرىسى

قىلىنىدۇ ،پەيغەمبەرلەر ۋە گۇۋاھچىالر كەلتۈرىلىدۇ﴾(((﴿ ،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 ھېچئادەمگە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ
ئۇالرغا (يەنى كۇففارالرغا) شەھەر (يەنى ئانتاكىيە) ئاھالىسىنى مىسال قىلىپ كەلتۈرگىن،
ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر كەلگەن ئىدى﴿ .﴾13ئەينى زاماندا ئۇالرغا ئىككى پەيغەمبەر
ئەۋەتتۇق .ئۇالر ئۇ ئىككى پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلدى .ئۈچىنچى پەيغەمبەرنى ئەۋەتىش بىلەن
(ئۇالرغا) ياردەم قىلدۇق ،پەيغەمبەرلەر (ئۇالرغا)« :بىز ھەقىقەتەن (ﷲ نىڭ) سىلەرگە (يەنى
سىلەرنى ھىدايەت قىلىشقا) ئەۋەتىلگەن ئەلچىلىرىمىز» دېدى﴿ .﴾14ئۇالر« :سىلەر پەقەت بىزگە
ئوخشاش ئىنسان ،مېھرىبان ﷲ ھېچ نەرسە نازىل قىلغىنى يوق ،سىلەر پەقەت يالغانچىسىلەر»
دېدى﴿ .﴾15ئەلچىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلىدۇكى ،بىز شەك  -شۈبھىسىز سىلەرگە ئەۋەتىلگەن
ئەلچىلەرمىز﴿ .﴾16بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز پەقەت (روشەن دەلىللەر بىلەن) چۈشىنىشلىك قىلىپ
تەبلىغ قىلىشتۇر» دېدى﴿.﴾17

شەھەر ئاھالىسى بىلەن ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ قىسسىسى ۋە بۇ
قىسسىنىڭ ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ھاالك قىلىنىدىغانلىقىنى
بىلدۈرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سېنى ئىنكار قىلغان قەۋمىڭگە ﴿شەھەر (يەنى
ئانتاكىيە) ئاھالىسىنى مىسال قىلىپ كەلتۈرگىن ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر كەلگەن ئىدى﴾.

ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،كەئب ئەھبار ۋە
ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ شەھەر ئانتاكىيە
شەھىرىدۇر ،ئۇ شەھەرنىڭ پادىشاھىنىڭ ئىسمى ئەنتىخىس ئىبنى ئەنتىخىس ئىبنى ئەنتىخىس

(((

((( زۈمەر سۈرىسى  69ـ ئايەت.
((( كەھف سۈرىسى  49ـ ئايەت.
((( ئانتاكىيە – ھازىرقى تۈركىيەنىڭ ھاتاي ۋىاليىتىگە قاراشلىق.
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بولۇپ ،ئۇ بۇتالرغا چوقۇناتتى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا سادىق ،سەدۇق ۋە شەلۇمالردىن ئىبارەت
ئۈچ پەيغەمبەرنى ئەۋەتكەن ئىدى .پادىشاھ بۇ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى .ئۇ شەھەرنىڭ
ئانتاكىيە ئىكەنلىكى بۇرەيدە ئىبنى خەسىب ،ئىكرىمە ،قەتادە ۋە زۆھرى قاتارلىقالردىنمۇ
رىۋايەت قىلىنغان .بىراق بەزى ئۆلىماالرنىڭ قاراشلىرىغا ئاساسالنغاندا ،ئۇ شەھەرنى ئانتاكىيە
دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈش ھەقىقەتەن قىيىندۇر .ﷲ خالىسا ،قىسسىنىڭ ئاخىرىدا بۇ ھەقتە يەنە
توختىلىمىز.
﴿ئەينى زاماندا ئۇالرغا ئىككى پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق ،ئۇالر ئۇ ئىككى پەيغەمبەرنى ئىنكار
قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ئۇ ئىككىسىنى ناھايىتى تېزال ئىنكار قىلىشقا ئالدىراپ كېتىشتى﴿ .ئۈچىنچى
پەيغەمبەرنى ئەۋەتىش بىلەن (ئۇالرغا) ياردەم قىلدۇق﴾ يەنى ئۇ ئىككىسىنى ئۈچىنچى پەيغەمبەر

بىلەن كۈچلەندۈردۇق ۋە قۇۋۋەتلىدۇق.

ئىبنى جۇرەيج ۋەھب ئىبنى سۇاليماندىن شۇئەيب جەباييىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :دەسلەپكى ئىككى پەيغەمبەرنىڭ ئىسمى شەمئۇن ۋە يۇھاننا ،ئۈچىنچىسىنىڭ
ئىسمى بولىس بولۇپ ،ئۇالر ئەۋەتىلگەن شەھەر ئانتاكىيە شەھىرىدۇر.
﴿پەيغەمبەرلەر﴾ ئاشۇ شەھەر ئاھالىسىگە ﴿بىز ھەقىقەتەن﴾ سىلەرنى ياراتقان ،سىلەرنى يالغۇز
ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغان ،ھېچ شېرىكى بولمىغان پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن ﴿سىلەرگە
(يەنى سىلەرنى ھىدايەت قىلىشقا) ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەرمىز دېدى﴾ قەتادە ئىبنى دېئامە بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانتاكىيە ئاھالىسىگە ئەۋەتكەن ئەلچىلىرىدۇر-،
دېگەن قاراشتا بولغان.
﴿ئۇالر :سىلەر پەقەت بىزگە ئوخشاش ئىنسان﴾ يەنى قانداق قىلىپ سىلەرگە ۋەھىي قىلىندى؟
بىزمۇ سىلەرگە ئوخشاش ئىنسان تۇرساق ،نېمىشقا بىزگىمۇ سىلەرگە ئوخشاش ۋەھىي قىلىنمىدى؟
ئەگەر سىلەر پەيغەمبەر بولغان بولساڭالر ،ئەلۋەتتە ،پەرىشتىلەردىن بولغان بوالتتىڭالر .بۇنىڭغا
ئوخشىغان گۇمانالر ۋە سۆزلەر ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەردىنمۇ
نۇرغۇن قېتىم سادىر بولغان ئىدى.
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ﷲ تائاال ئۇالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرغا
پەيغەمبەرلىرى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن كەلگەن ئىدى ،ئۇالر« :ئىنسان بىزنى ھىدايەت قىالالمدۇ؟»
دېدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆز ئارىسىدىن پەيغەمبەر كەلگەنلىكىدىن ھەيران قېلىشتى ۋە ئۇنى ئىنكار

قىلىشتى ﴿پەيغەمبەرلىرى« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى ﷲ نىڭ (بىرلىكىدە) شەك
بارمۇ؟ ﷲ گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىش ئۈچۈن ،سىلەرنى (ئىمانغا) دەۋەت قىلىدۇ ،سىلەرنى
(جازاالشنى) مەلۇم مۇددەتكىچە (يەنى ئەجىلىڭالر يەتكۈچە) تەخىر قىلىدۇ» دېدى .ئۇالر« :سىلەر
پەقەت بىزگە ئوخشاشال ئىنسان ،ئاتا  -بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتقان (بۇتالر) غا ئىبادەت
قىلىشىمىزدىن توسماقچى بولىسىلەر( ،راستلىقىڭالر ئۈچۈن) بىزگە ئېنىق پاكىت كۆرسىتىڭالر»
دېدى﴾(((﴿ ،ئەگەر سىلەر ئۆزەڭالرغا ئوخشاش بىر ئىنسانغا ئىتائەت قىلساڭالر ،شۈبھىسىزكى،
((( ئىبراھىم سۈرىسى  10ـ ئايەت

ياسىن سۈرىسى

ئۇ چاغدا سىلەر چوقۇم زىيان تارتقۇچىالرسىلەر﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ ئۆزلىرىگە
ھىدايەت (يەنى پەيغەمبەر بىلەن قۇرئان) كەلگەن چاغدا ئىمان ئېيتماسلىقلىرى «ﷲ ئىنساننى
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتەمدۇ؟» دېگەنلىكلىرى ئۈچۈندۇر﴾(((.
شۇڭا ئانتاكىيە شەھەر ئاھالىسىمۇ«﴿ :سىلەر پەقەت بىزگە ئوخشاش ئىنسان ،مېھرىبان ﷲ
ھېچ نەرسە نازىل قىلغىنى يوق ،سىلەر پەقەت يالغانچىسىلەر» دېدى .ئەلچىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز
بىلىدۇكى ،بىز شەك  -شۈبھىسىز سىلەرگە ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەرمىز﴾ يەنى ئۇالرغا ئەۋەتىلگەن ئۈچ

ئەلچى ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ :بىزنىڭ سىلەرگە ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەر ئىكەنلىكىمىزنى ﷲ بىلىدۇ.
ئەگەر بىز ﷲ نامىدىن يالغان سۆزلىگەن بولساق ،ﷲ بىزدىن چوقۇم قاتتىق ئىنتىقام ئالغان
بوالتتى .لېكىن ،ﷲ بىزنى قۇۋۋەتلەيدۇ ،سىلەرگە قارشى بىزگە ياردەم بېرىدۇ .ئاخىرەتنىڭ
ياخشى ئاقىۋىتىگە كىمنىڭ ئېرىشىدىغانلىقىنى كەلگۈسىدە بىلىپ قالىسىلەر -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
(مېنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىمگە) گۇۋاھ بولۇشقا ﷲ كۇپايىدۇر ،ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،بۇتقا ئىشەنگەن ،ﷲ نى ئىنكار قىلغان ئادەملەر زىيان
تارتقۇچىالردۇر»﴾(((.
﴿بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز پەقەت چۈشىنىشلىك قىلىپ تەبلىغ قىلىشتۇر﴾ يەنى ئەلچىلەر
ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ :بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز پەقەت بىز سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن ھەق
دىننى سىلەرگە چۈشىنىشلىك قىلىپ تەبلىغ قىلىپ بېرىشتۇر .ئەگەر بىزگە ئىتائەت قىلساڭالر،
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشىسىلەر .ئەگەر دەۋىتىمىزنى قوبۇل قىلمىساڭالر،
ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كەلگۈسىدە بىلىپ قالىسىلەر.

*******
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
ئۇالر (ئەلچىلەرگە)« :بىز سىلەردىن شۇم پال ئالدۇق .ئەگەر سىلەر (دەۋىتىڭالرنى)
توختاتمىساڭالر ،سىلەرنى چوقۇم تاش  -كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمىز ۋە بىزنىڭ قاتتىق جازايىمىزغا
ئۇچرايسىلەر» دېدى﴿ .﴾18ئەلچىلەر(« :كۇفرىڭالر سەۋەبىدىن) شۇملۇقۇڭالر ئۆزەڭالر بىلەن
بىللىدۇر ،سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا (شۇم پال ئاالمسىلەر؟) ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى
ئىش سىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس) ،سىلەر (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن) ھەددىدىن
ئاشقۇچى قەۋمسىلەر» دېدى﴿.﴾19
شۇ چاغدا ،شەھەر ئاھالىسى ئەلچىلەرگە مۇنداق دېدى :بىز سىلەردىن شۇم پال ئالدۇق،
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  94ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  52ـ ئايەت.
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يەنى سىلەرنىڭ يۈزۈڭالردا بىزنىڭ تىرىكچىلىكىمىز ئۈچۈن بىرەر ياخشىلىقنىڭ كېلىدىغانلىقىنىڭ
ئاالمىتىنى كۆرمىدۇق .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى :ئەگەر بىزگە بىرەر يامانلىق يەتسە ،ئۇ
پەقەت سىلەرنىڭ سەۋەبىڭالر تۈپەيلىدىن يەتكەن بولىدۇ -،دېدى .مۇجاھىد :سىلەرگە ئوخشاش
ئادەملەر شەھەرگە كىرىدىغانال بولسا ،شەھەر ئاھالىسى ئازابقا دۇچار بولىدۇ -،دېدى.
﴿ئەگەر سىلەر (دەۋىتىڭالرنى) توختاتمىساڭالر ،سىلەرنى چوقۇم تاش  -كېسەك قىلىپ
ئۆلتۈرىمىز ۋە بىزنىڭ قاتتىق جازايىمىزغا ئۇچرايسىلەر»﴾ ئەلچىلەر ئۇالرغا(«﴿ :كۇفرىڭالر
سەۋەبىدىن) شۇملۇقۇڭالر ئۆزەڭالر بىلەن بىللىدۇر﴾ يەنى شۇملۇقۇڭالر ئۆزەڭلەرگە قايتىدۇ-،

دېدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئەگەر (پاراۋانلىق  -مولچىلىقتەك) بىرەر
ياخشىلىققا ئېرىشسە :بىز بۇنىڭغا ھەقلىقمىز -،دەيدۇ .ئەگەر ئۇالرغا بىرەر يامانلىق كەلسە،
ئۇالر :بۇ مۇسا ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلدى -،دەيدۇ.
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﴾(((﴿ ،ئۇالر 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»﴾(((،
﴿ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە« ،بۇ ﷲ دىن بولدى» دەيدۇ ،ئەگەر
ئۇالر بىرەر زىيان زەخمەتكە ئۇچرىسا« ،بۇ سەندىن (يەنى سېنىڭ دىنىڭغا كىرگەنلىكىمىزدىن)
بولدى» دەيدۇ( .ئى مۇھەممەد! بۇ ئەخمەقلەرگە) ئېيتقىنكى(« ،ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ)
ھەممىسى ﷲ تەرىپىدىندۇر (يەنى ھەممىسىنى ﷲ ياراتقاندۇر)» .بۇ قەۋمگە نېمە بولدىكىن،
ئۇالر ھېچبىر سۆزنى (يەنى ھەممە شەيئىنىڭ ﷲ نىڭ تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىقىنى)
چۈشەنمەيدۇ﴾(((.

﴿سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا (شۇم پال ئاالمسىلەر؟)﴾ يەنى بىز ھەقىقەتەن سىلەرگە
ۋەز ـ نەسىھەت قىلغانلىقىمىز ،سىلەرنى ﷲ نىڭ بار ۋە بىرلىكىنى تونۇشقا ،ﷲ تائاالغا ئىخالس
بىلەن ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىمىز ئۈچۈن ،بىزنى قورقۇتۇپ ،تەھدىت سېلىپ ،مۇشۇنداق
سۆزلەر بىلەن قارشى ئاالمسىلەر؟
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﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش سىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس) ،سىلەر (ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن) ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمسىلەر»﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى:

بىز سىلەرگە ﷲ نى ئەسلەتسەك ،سىلەر بىزدىن شۇم پال ئاالمسىلەر؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس،
يەنى ئىش سىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس ،سىلەر ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن ھەددىدىن
ئاشقۇچى قەۋمسىلەر -،دەپ تەپسىر قىلدى.

*******
((( ئەئراف سۈرىسى  134ـ ئايەت.
((( نەمل سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ياسىن سۈرىسى

ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
شەھەرنىڭ يىراق جايىدىن بىر كىشى (يەنى ھەبىب نەجار) يۈگۈرۈپ كېلىپ ئېيتتى« :ئى
قەۋمىم! پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىڭالر﴿ .﴾20توغرا يولدا بولغان( ،ئىمانغا دەۋەت قىلغانلىقىغا)
سىلەردىن ھەق سورىمايدىغان كىشىلەرگە ئەگىشىڭالر﴿ .﴾21مەن نېمىشقا مېنى ياراتقان ۋە سىلەر
(ئۆلگەندىن كېيىن) دەرگاھىغا قايتىدىغان ﷲ غا ئىبادەت قىلماي؟﴿ ﴾22مەن ﷲ دىن غەيرىينى
ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولسام ،ئەگەر مېھرىبان ﷲ ماڭا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتكۈزمەكچى بولسا،
ئۇالرنىڭ شاپائىتى مەندىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ ھەمدە مېنى قۇتقۇزالمايدۇ﴿ .﴾23ئەگەر
ئۇنداق بولسا (يەنى ئالالدىن غەيرىينى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولسام) ،مەن ھەقىقەتەن ئوپئوچۇق
گۇمراھلىقتا بولىمەن﴿ .﴾24مەن ھەقىقەتەن (سىلەرنى ياراتقان) پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان ئېيتتىم
(ئىمانىمغا) قۇالق سېلىڭالر (ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر)»﴿.﴾25
ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،كەئب ئىبنى ئەھبار
ۋە ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەھەر ئاھالىسى
ئەلچىلەرنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،شەھەرنىڭ يىراق جايىدىن بىر كىشى قەۋمىگە
قارشى ئەلچىلەرگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن يۈگۈرۈپ كەلدى .ئۇنىڭ ئىسمى ھەبىب بولۇپ ،ئۇ
ئارغامچا ئېشىپ ساتىدىغان كىشى ئىدى .ئۇ تېرە كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولۇپ ،كېسىلى
بەدىنىگە تېز تاراپ كەتكەن ئىدى .ئۇ سەدىقىنى كۆپ بېرەتتى ،يەنى تاپاۋىتىنىڭ يېرىمىنى
سەدىقە قىالتتى .ئۇ ئەقلى ـ ھوشى جايىدا ئادەم ئىدى .شەبيب ئىبنى بەشىر ئىكرىمەدىن ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ئادەمنىڭ ئىسمى ھەبىب
نەجار ئىدى ،قەۋمى ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتى.
ھەبىب نەجار ﴿ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىڭالر﴾ يەنى ئۇ قەۋمىنى
ئۆزلىرىگە كەلگەن پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىشكە رىغبەتلەندۈردى.
﴿توغرا يولدا بولغان (ئىمانغا دەۋەت قىلغانلىقىغا)﴾ پەيغەمبەرلىكنى تەبلىغ قىلغانلىقى
ئۈچۈن ﴿سىلەردىن ھەق سورىمايدىغان كىشىلەرگە ئەگىشىڭالر﴾ يەنى سىلەرنى ھېچ شېرىكى
يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالنىڭ ئىبادىتىگە چاقىرىدىغانالرغا ئەگىشىڭالر.
﴿مەن نېمىشقا مېنى ياراتقان ۋە سىلەر (ئۆلگەندىن كېيىن) دەرگاھىغا قايتىدىغان ﷲ غا
ئىبادەت قىلماي؟﴾ يەنى مەن نېمىشقا مېنى ياراتقان ،ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا

ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلمىغۇدەكمەن؟! قىيامەت كۈنى سىلەرمۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ﷲ تائاال سىلەرگە ئەمەللىرىڭالرغا قاراپ مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ .ئەگەر
ئەمەللىرىڭالر ياخشى بولسا مۇكاپاتقا ،يامان بولسا جازاغا اليىق بولىسىلەر.

﴿مەن ﷲ دىن غەيرىينى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولسام ،ئەگەر مېھرىبان ﷲ ماڭا بىرەر زىيان
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 زەخمەت يەتكۈزمەكچى بولسا ،ئۇالرنىڭ شاپائىتى مەندىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ ھەمدەمېنى قۇتقۇزالمايدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇ ئىالھلىرىڭالر

ھېچ قانداق بىر نەرسىگە ئىگە ئەمەس ،ئەگەر ﷲ تائاال ماڭا بىرەر يامانلىق يەتكۈزمەكچى بولسا،
﴿ئۇنى ﷲ دىن باشقا ھېچكىم كۆتۈرۈۋېتەلمەيدۇ﴾((( يەنى بۇ بۇتالر ماڭا كېلىدىغان يامانلىقنى
توسۇشقا قادىر بواللمايدۇ ،ئۇالر مېنى ماڭا يەتكەن زىيان ـ زەخمەتتىن قۇتۇلدۇرۇپمۇ قااللمايدۇ.
ئەگەر مەن ﷲ تائاالنى قويۇپ ،ئۇ بۇتالرنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولسام ،ئۇ چاغدا ﴿مەن
ھەقىقەتەن ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا بولىمەن﴾.
﴿مەن ھەقىقەتەن (سىلەرنى ياراتقان) پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان ئېيتتىم (ئىمانىمغا) قۇالق
سېلىڭالر (ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر﴾ ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇما ،كەئب ۋە ۋەھب قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەبىب نەجار
قەۋمىگە :مەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭالرغا يەنى سىلەر ئىنكار قىلغان ﷲ تائاالغا ﴿ئىمان
ئېيتتىم﴾ سۆزۈمگە قۇالق سېلىڭالر -،دەيدۇ.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ھەبىب نەجار ئەلچىلەرگە خىتاب قىلىپ﴿ :مەن ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىڭالرغا﴾ يەنى سىلەرنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ﷲ تائاالغا ﴿ئىمان ئېيتتىم﴾

(سۆزۈمگە قۇالق سىلىڭالر) يەنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر -،دېگەن
بولۇشىمۇ ئېھتىمالغا يېقىندۇر .ئىبنى جەرىر بىر قىسىم ئۆلىماالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بەلكى (ھەبىب نەجار) پەيغەمبەرلەرگە مۇنداق خىتاب قىلغان :مەن سىلەرگە ئېيتقان
نەرسىلەرگە پەرۋەردىگارىمنىڭ دەرگاھىدا ماڭا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن سۆزۈمگە قۇالق سېلىڭالر.
مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان ئېيتتىم ۋە سىلەرگە ئەگەشتىم -،دېگەن.
ئىبنى جەرىرنىڭ ئەنە شۇ ئۆلىماالردىن رىۋايەت قىلغان بۇ سۆزى مەنتىقىغە ئۇيغۇنراقتۇر.
ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،كەئب ۋە ۋەھب
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەبىب نەجار ئەشۇ
سۆزنى قىلغاندا ،قەۋمى ئۇنىڭغا خۇددى بىر ئادەم ئېتىلغاندەكال بىردەك ئېتىلىپ كېلىپ ،ئۇنى
دەسسەپ ئۆلتۈرىۋەتتى .ھېچكىم ئۇنى قوغداپ قااللمىدى.
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قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئۇنى تاش بىلەن چالما ـ كېسەك قىلىشقا باشلىدى.
ئۇ بولسا :ئى ﷲ! قەۋمىمنى ھىدايەت قىلغىن ،ئۇالر ھەقىقەتەن توغرا دىننىڭ نېمىلىكىنى
بىلمەيدۇ -،دەۋاتاتتى .ئۇالر ئۇنى تاش ـ كېسەك بىلەن شۇ مەيداندىال ئۆلتۈرۈپ قويدى .ئۇ
بولسا ،يۇقىرىقىدەك دېگىنىچە جان ئۈزدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!

*******
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨ
((( ئەنئام سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ياسىن سۈرىسى

(قەۋمى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا) «جەننەتكە كىرگىن» دېيىلدى،
ئۇ« :كاشكى قەۋمىم پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۈرمەتلىكلەردىن
قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى» دېدى﴿ 26ـ .﴾27ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەۋمىنى (جازاالش
ئۈچۈن) ئاسماندىن قوشۇن (يەنى پەرىشتىلەر) چۈشۈرمىدۇق (ھەر قەۋمنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن
پەرىشتىلەرنى) چۈشۈرۈۋەرگۈچى بولمىدۇق﴿ .﴾28پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ناگاھان ئۇالر قېتىپ
قالدى﴿.﴾29
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇالر ئۇنى پۇتلىرى بىلەن دەسسەپ ،مەقەت يولىدىن ئۈچىيىنى چىقىرىۋەتكەن .ئۇ
ئۆلگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا﴿ :جەننەتكە كىرگىن﴾ دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ جەننەتكە
كىردى .ھازىر ئۇ جەننەتتە رىزىقالندۇرۇلماقتا .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇنى دۇنيادىكى كېسىلىدىن،
غەم ـ قايغۇسىدىن ۋە جاپا ـ مۇشەققىتىدىن قۇتقازدى .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ھەبىب نەجارغا:
“جەننەتكە كىرگىن” دېيىلدى .چۈنكى ،ئۇ ھەق ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەچكە ،ئۇنىڭ جەننەتكە
كىرىشى ۋاجىب بولغان ئىدى .ئۇ ئۆزىگە بېرىلگەن ساۋابنى كۆرگەن چاغدا﴿ :كاشكى قەۋمىم
پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۈرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىنى بىلسە
ئىدى﴾ دېدى.

قەتادە مۇنداق دەيدۇ :بىر مۆمىننىڭ پەقەت ياخشىلىققا نەسىھەت قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى
كۆرىسەن .ئۇ سېنى ئالدىمايدۇ .ھەبىب نەجار ﷲ تائاالنىڭ ھۆرمىتىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن
چاغدا﴿ :كاشكى قەۋمىم پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۈرمەتلىكلەردىن
قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى ،دېدى﴾ يەنى ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ھۆرمىتىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەندىن
كېيىن ،تۇيۇقسىزال ئېرىشكەن بۇ نېمەتلەرنى قەۋمىنىڭمۇ بىلىشىنى ﷲ تائاالدىن ئۈمىد قىلدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇ قەۋمىگە ھايات چېغىدا﴿ :ئى قەۋمىم! پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىڭالر﴾ دەپ نەسىھەت قىلدى
ۋە ئۆلگەندىن كېيىن﴿ :كاشكى قەۋمىم پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى
ھۈرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى﴾ دېدى.
سۇفيان سەۋرى ئاسىم ئەھۋەلدىن ئەبۇمەجلىزنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەرۋەردىگارىمغا ئىمان ئېيتقانلىقىم ۋە ئەلچىلەرنى تەستىقلىغانلىقىم ئۈچۈن ﴿پەرۋەردىگارىمنىڭ

ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۈرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىنى قەۋمىم بىلسە ئىدى ،دېدى﴾

ئۇنىڭ مەقسىتى :ئەگەر ئۇالر مەن ئېرىشكەن بۇ ساۋاب ،مۇكاپات ۋە دائىملىق نازۇنېمەتلەردىن
خەۋەر تاپقىنىدا ،بۇ نەرسىلەر ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىشىگە ئەلۋەتتە تۈرتكە بوالتتى
دېگەنلىكتۇر .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن ۋە ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن! ئۇ قەۋمىنىڭ
ھىدايەت تېپىشىغا ھەقىقەتەن بەك ھېرىسمەن ئادەم ئىدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئۆمەردىن ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇد سەقەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى قەۋمىمگە
ئەلچى قىلىپ ئەۋەتكىن ،مەن ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىمەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
«مەن ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ سېنى ئۆلتۈرۈپ قويىشىدىن قورقىمەن» دېدى .ئۇ :ئەگەر قەۋمىم
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مېنىڭ ئۇخالۋاتقانلىقىمنى كۆرسە( ،ھۆرمەت يۈزىسىدىن) مېنى ئويغاتمايدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ئۇنداقتا ،بارغىن» دېدى .ئۇ سەقىفكە كەلدى ،ئۇ الت ۋە ئۇززا ناملىق
بۇتالرنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئەتىدىن باشالپ چوقۇم سىلەرنى كىشىلەر يامان كۆرىدىغان نەرسىگە
ئايالندۇرىۋېتىمەن -،دېدى .بۇنىڭدىن سەقىف ئەھلى غەزەبلەندى .ئۇ :ئى سەقىف جامائەسى!
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،الت بىلەن ئۇززا ئىالھ ئەمەس ،ئىسالم دىنىغا كىرىڭالر ،كەلگۈسىدىكى
ئازابتىن ساالمەت بولىسىلەر .ئى ئىتتىپاقداشالر جامائەسى! شەك ـ شۈبھىسىزكى ،الت بىلەن ئۇززا
ئىالھ ئەمەس ،ئىسالم دىنىغا كىرىڭالر ،كەلگۈسىدىكى ئازابتىن ساالمەت بولسىلەر دەپ ،بۇ سۆزنى
ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇنى بىر ئادەم ئوقيا بىلەن ئاتتى ،ئوق ئۇنىڭ بىلەك
تومۇرىغا تېگىپ ،ئۇنىڭ جېنىنى ئالدى .بۇ خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكەن چاغدا:
«بۇ ئادەم ياسىن سۈرىسىدىكى ئادەمگە ئوخشايدۇ» دەپ﴿ :كاشكى قەۋمىم پەرۋەردىگارىمنىڭ
ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۈرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى﴾ دېگەن ئايەتنى
ئوقۇدى.
﴿ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى چۈشۈرگۈچى
بولمىدۇق﴾ بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال ھەبىب نەجارنى قەۋمى ئۆلتۈرىۋەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرغا

غەزەبلىنىپ ،ئۇنىڭ قەۋمىدىن ئىنتىقام ئالغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى ۋە ﷲ تائاالنىڭ دوستىنى ئۆلتۈرىۋەتتى .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
ئۇالرنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ئاسماندىن پەرىشتىلەردىن تەركىب تاپقان قوشۇننى ئۇالرنىڭ
ئۈستىگە چۈشۈرمىگەنلىكىنى ،قوشۇن چۈشۈرۈشكە ھاجىتىنىڭمۇ يوق ئىكەنلىكىنى ،بەلكى
ئىشنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ ئاسان ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.

ئىبنى مەسئۇد﴿ :ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى
چۈشۈرگۈچى بولمىدۇق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بىز ئۇالرنى نۇرغۇن قوشۇن بىلەن
يەڭمىدۇق ،بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئاسان بولغان ئۇسۇلدا يەڭدۇق﴿ ،پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ناگاھان
ئۇالر قېتىپ قالدى﴾ ﷲ تائاال ئۇ پادىشاھنى ۋە ئانتاكىيە ئاھالىسىنى ھاالك قىلدى .ئۇالر يەر

يۈزىدىن تەلتۆكۈس يوقىتىلىپ ،ئۇالردىن ھېچبىر تىرىك جان قالدۇرۇلمىدى -،دېدى.

بەزىلەر :بىز ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلساق ،ئۇالرغا قارشى پەرىشتىلەرنى ﴿چۈشۈرۈۋەرگۈچى
بولمىدۇق﴾ بەلكى ئۇالرغا ئۇالرنى ھاالك قىلىدىغان ئازابنى بىۋاسىتە ئەۋەتتۇق دېگەنلىكتۇر-،

دېدى.
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مۇجاھىد ۋە قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەۋمىنى (جازاالش ئۈچۈن)
ئاسماندىن قوشۇن (يەنى پەرىشتىلەر) چۈشۈرمىدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىنى :ئۇالرغا باشقا

بىر پەيغەمبەر ئەۋەتمىدۇق دېگەنلىكتۇر -،دېدى .قەتادە :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ھەبىب نەجار ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ قەۋمى ﴿پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ناگاھان ئۇالر قېتىپ
قالدى﴾ دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ ھەقتە :ئىبنى مەسئۇدنىڭ ئۇ ئايەت ھەققىدە قىلغان سۆزى ئەڭ
توغرىدۇر .چۈنكى ،پەيغەمبەرلەر قوشۇن دەپ ئاتالمايدۇ -،دېدى.
تەپسىرشۈناسالر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنى جازاالش ئۈچۈن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى
ئەۋەتتى ،ئۇ شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئىككى تەرىپىدىن تۇتتى ـ دە ،قاتتىق بىر ئاۋاز چىقاردى،

ياسىن سۈرىسى

شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر باشتىن ئاياق ھەممىسى قېتىپ قېلىشتى ،بىرەر تەندە مىدىرلىغۇدەك بىرەر
جانمۇ قالمىدى.
يۇقىرىدا سەلەپ ئالىملىرىنىڭ :بۇ شەھەر ئانتاكىيە شەھىرى ،ئۇ ئۈچ پەيغەمبەر بولسا،
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلەر -،دېگەنلىكى بايان قىلىنغان
ئىدى .قەتادە ۋە باشقىالرمۇ ئۇنى مۇشۇنداق بايان قىلدى .كېيىنكى تەپسىرشۇناسالردىن
قەتادەدىن باشقا ھېچبىرىدىن ئۇنداق قاراش بايان قىلىنغان ئەمەس .بۇ قاراش بىر قانچە
جەھەتتىن ئىشەنچلىك دەپ قارالمايدۇ.
بىرىنچىدىن ،بۇ قىسسەنىڭ ۋەقەلىكى ئۇ ئۈچ پەيغەمبەرنىڭ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەر ئىكەنلىكىنى ،ئىسا ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن
ئەمەسلىكىنى ئاشكارا كۆرسىتىپ تۇرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەينى زاماندا ئۇالرغا
ئىككى پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق .ئۇالر ئۇ ئىككى پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلدى .ئۈچىنچى پەيغەمبەرنى
ئەۋەتىش بىلەن (ئۇالرغا) ياردەم قىلدۇق ،پەيغەمبەرلەر (ئۇالرغا)« :بىز ھەقىقەتەن (ﷲ نىڭ) سىلەرگە
(يەنى سىلەرنى ھىدايەت قىلىشقا) ئەۋەتىلگەن ئەلچىلىرىمىز» دېدى .ئەلچىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز
بىلىدۇكى ،بىز شەك  -شۈبھىسىز سىلەرگە ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەرمىز .بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز پەقەت
(روشەن دەلىللەر بىلەن) چۈشىنىشلىك قىلىپ تەبلىغ قىلىشتۇر» دېدى﴾ .ئەگەر ئۇ ئەلچىلەر

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ياردەمچىلىرى بولسا ئىدى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن
ئەۋەتىلگەنلىكىنى شۇنىڭغا مۇناسىپ سۆز ـ ئىبارىلەر بىلەن ئىپادىلىگەن بوالتتى .ئەگەر ئۇالر
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەلچىلىرى بولسا ئىدى ،شەھەر ئاھالىسىمۇ ئۇالرغا﴿ :سىلەر پەقەت بىزگە
ئوخشاش ئىنسان﴾ دېمىگەن بوالتتى.
ئىككىنچىدىن ،ئانتاكىيە ئاھالىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزلىرىگە ئەۋەتكەن ئەلچىلىرىگە
ئىمان ئېيتقان ئىدى ،ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان دەسلەپكى شەھەر ئاھالىسىدىن
ھېسابلىناتتى .شۇڭا ئانتاكىيە شەھىرى خىرىستىئانالر تەرىپىدىن “بىترىق” دەپ نام ئالغان پوپ
تۇرىدىغان تۆت شەھەرنىڭ بىرى ھېسابلىناتتى .ئۇ تۆت شەھەرنىڭ بىرىنچىسى ،قۇددۇس.
چۈنكى ،ئۇ ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يۇرتىدۇر ،ئىككىنچىسى ،ئانتاكىيە .چۈنكى ،ئۇ شەھەرنىڭ
ئاھالىسىنىڭ چوڭ ـ كىچىك ھەممىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەڭ دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان ئىدى.
ئۈچىنچىسى،ئىسكەندەرىيە.چۈنكى،ئۇشەھەردەخىرىستىئانالرئۆزلىرىنىڭدىنىيئالىملىرىغا
“بىترىق”“ ،مەتران”“ ،ئەسقەف”“ ،قىسسىس”“ ،راھىب” دېگەن ئۇنۋان ـ ئاتالغۇلىرىنى بېكىتىپ
چىققان .تۆتىنچىسى ،رىم بولۇپ ،خىرىستىئان دىنىغا ياردەم قىلغان ۋە ئۇ دىننى مۇستەھكەملىگەن
پادىشاھ قۇستەنتىنىيە شەھىرىدىندۇر .پادىشاھ قۇستەنتىن قۇستەنتىنىيە((( شەھىرىنى بىنا
قىلغاندىن كېيىن ،خىرىستىئانالر پاپانى رىمدىن قۇستەنتىنىيەگە يۆتكەپ كەتكەن .بۇنى سەئىد
ئىبنى بىترىق ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئەھلى كىتاب ۋە مۇسۇلمان تارىخشۇناسلىرىدىن خېلى كۆپ
ساندىكى كىشىلەر بايان قىلغان .ئەگەر ئانتاكىيەنىڭ ئىمان ئېيتقان دەسلەپكى شەھەر ئاھالىسى
ئىكەنلىكى مۇقەررەرلەشسە ،ئۇنداقتا ﷲ تائاال تىلغا ئالغان بۇ شەھەر (يەنى ياسىن سۈرىسىدە
تىلغا ئېلىنغان شەھەر) ئاھالىسىنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى
((( ھازىرقى ئىستانبۇل.

189

بىرال ئاۋاز بىلەن ھاالك قىلغانلىقى ،ئۇالرنىڭ شۇ ئاۋاز بىلەن تەڭ قېتىپ قالغانلىقى قاتارلىق
ئىشالر بۇ شەھەرنىڭ باشقا شەھەر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ئانتاكىيە شەھىرى بىلەن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ياردەمچىلىرى ئارىسىدىكى قىسسە تەۋرات
نازىل بولغاندىن كېيىن يۈز بەرگەن .ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە بىر قانچە سەلەپ
ئۆلىمالىرى ﷲ تائاالنىڭ تەۋراتنى نازىل قىلغاندىن كېيىن ،ھېچبىر بىر ئۈممەتنى ئۇالرغا ئازاب
ئەۋەتىش ئارقىلىق چوڭ ـ كىچىك ھەممىسىنى پۈتۈنلەي ھاالك قىلمىغانلىقىنى ،بەلكى ئۇنىڭدىن
كېيىن مۆمىنلەرنى مۇشرىكالر بىلەن جىھاد قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى بايان قىلغان .ئۇالر يۇقىرىدىكى
سۆزنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز (نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە لۇتنىڭ قەۋمى
قاتارلىق) ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،كىشىلەر (يەنى بەنى ئىسرائىل) نىڭ
دىللىرىغا (ھەقىقەتنى كۆرىدىغان) نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق ،ئۇالر ۋەز ـ
نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىدە
بايان قىلغان ،مۇشۇنىڭغا بىنائەن قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان بۇ شەھەرنىڭ ئانتاكىيە شەھىرى
ئەمەس ،بەلكى باشقا بىر شەھەر ئىكەنلىكى مۇئەييەنلىشىدۇ .ھەمدە سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر
قانچىسىمۇ مۇشۇنداق دەپ كۆرسەتكەن .ياكى بولمىسا ،بۇ قىسسىدە دېيىلگەن ئانتاكىيە بولسا،
باشقا بىر ئانتاكىيە شەھىرى بولۇپ ،بۇ ھەممىگە مەلۇم بولغان مەشھۇر ئانتاكىيە شەھىرى ئەمەس.
چۈنكى ،بۇ مەشھۇر ئانتاكىيە شەھىرىنىڭ خىرىستىئان دىنى دەۋرىدىمۇ ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى
دىنالر دەۋرىدىمۇ ھاالك قىلىنغانلىقى مەلۇم بولمىغان .ﷲ ھەقىقىي ئەھۋالنى بىلگۈچىدۇر.

*******
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ
(ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچى) بەندىلەرگە ئەپسۇسكى ،ئۇالرغا بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال
ئۇنىمەسخىرەقىلىشتى﴿.﴾30ئۇالر(يەنىمەككەئاھالىسى)ئۇالردىنئىلگىرىئۆتكەننۇرغۇنئۈممەتلەرنى
ھاالك قىلغانلىقىمىزنى بىلمەمدۇ؟ ئۇالر بۇالرنىڭ يېنىغا (يەنى دۇنياغا ئەبەدىي) قايتمايدۇ﴿ .﴾31ئۇالرنىڭ
ھەممىسى (قىيامەت كۈنى ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴿.﴾32
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پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ھەسرەت چېكىشى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار
قىلغۇچى) بەندىلەرگە ئەپسۇسكى﴾ دېگەن ئايىتىنى( :پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغان) بەندىلەرنىڭ

ھالىغا ۋاي! -دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ .قەتادە :بۇ ئايەتنى ﷲ تائاالنىڭ
ئەمر ـ پەرمانىنى ئورۇندىمىغان ،ﷲ تائاالنىڭ دىنىدا نۇقسان ئىزدىگەن بەندىلەر ئۆزلىرىنىڭ
قىلمىشلىرىغا ھەسرەت چېكىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلغان .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ئۇالر قىيامەت كۈنى
((( قەسەس سۈرىسى  43ـ ئايەت.

ياسىن سۈرىسى

ئازابنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن چاغدا :نېمە ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغاندىمىز ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئەمىر ـ پەرمانلىرىغا قارشىلىق قىلغاندىمىز؟ -دەپ ھەسرەت چېكىدۇ
ۋە پۇشايمان قىلىدۇ دېگەنلىكتۇر .چۈنكى ،ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرنى
ئىنكار قىلغان ئىدى .ئۇالردىن بەزىلىرى ﴿ئۇالرغا بىرەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇنى مەسخىرە قىلىشتى﴾
يەنى ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى ،ئۇنى مەسخىرە قىلدى ،ئۇ ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتتىن تاندى.

تەناسۇخ ئەقىدىسىگە بېرىلگەن رەددىيە
﴿ئۇالر (يەنى مەككە ئاھالىسى) ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك
قىلغانلىقىمىزنى بىلمەمدۇ؟ ئۇالر بۇالرنىڭ يېنىغا (يەنى دۇنياغا ئەبەدىي) قايتمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر

ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ھاالك قىلغانلىقى
بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت ئالمامدۇ؟ ئۇالرنىڭ بۇ دۇنياغا قايتىشى قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ئىش
ھەرگىز نۇرغۇن نادان ۋە گۇناھكار ئادەملەر جۆيلىگەندەك ئەمەس .ئۇالر﴿ :بىزنىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى
ھاياتىمىزدىن باشقا ھايات يوقتۇر ،بىز ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز﴾((( دەيدۇ .ئۇالر :ئۆلۈپ ـ تىرىلىش
زاماندىن زامانغا ئايلىنىپ تۇرىدۇ -،دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ .ئۇالر بىلىمسىزلىكتىن ئۆزلىرىنىڭ خۇددى
بۇرۇن دۇنيادا بولغىنىدەك ،يەنە دۇنياغا قايتىدىغانلىقىغا ئېتىقاد قىلىدۇ((( .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ باتىل
ئەقىدىسىگە رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى
ھاالك قىلغانلىقىمىزنى بىلمەمدۇ؟ ئۇالر بۇالرنىڭ يېنىغا (يەنى دۇنياغا ئەبەدىي) قايتمايدۇ﴾.
﴿ئۇالرنىڭ ھەممىسى (قىيامەت كۈنى ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴾

يەنى ئۆتۈپ كەتكەن ۋە كەلگۈسىدە كېلىدىغان ئۈممەتلەرنىڭ ھەممىسى قىيامەت كۈنى ھېساب
بېرىش ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ھازىر قىلىنىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ياخشى
ـ يامان ئەمەللىرىنىڭ ھەممىسىگە قارىتا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرۋەردىگارىڭ ھەر بىر ئادەمگە ئۇنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مۇكاپاتىنى تولۇق بېرىدۇ﴾(((.

*******
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗ
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مانا بۇ ،تەناسۇخ ئەقىدىسىدۇر .بۇ ئەقىدە ھىندى ۋە باشقا قەدىمكى مىللەتلەرنىڭ ئەقىدىسى بولۇپ ،ئۇالر ئۆلۈكنىڭ
روھىنى شۇ ئۆلگەن كىشىنىڭ ئىش ـ ئىزلىرىغا قاراپ ،ئىش ـ ئىزلىرى ياخشى بولسا ئۇنىڭ مۇكاپاتى ئۈچۈن ئۆلگەن كىشىدىن
بىر دەرىجە يۇقىرى جانغا ،ئەگەر ئىش ـ ئىزلىرى يامان بولسا ،ئۇنىڭ ئازابى ئۈچۈن ئۆلگەن كىشىدىن بىر دەرىجە تۆۋەن
جانغا يۆتكىلىپ دۇنياغا كېلىدۇ ،شۇنداق قىلىپ ئىنسان زاماندىن زامانغا مۇشۇنداق يوسۇندا ئۆلۈپ ـ تىرىلىپ ياشايدۇ دەپ
ئېتىقادقىلىدۇ.ئۇالرقىيامەتكەئىشەنمەيدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  111ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۆلۈك (يەنى قۇرغاق) زېمىننى (يامغۇر بىلەن) تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئۇالر يەيدىغان ئاشلىقنى
ئۆستۈرگەنلىكىمىز ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتى كامىلەسىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتتۇر﴿ .﴾33بىز
زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى ،ئۈزۈم باغلىرىنى بەرپا قىلدۇق ،شۇ زېمىندا بۇالقالرنى
ئېقىتتۇق﴿ .﴾34ئۇالر ئۇنىڭ (يەنى باغالرنىڭ) مېۋىسىنى يېسۇن( ،بۇ مېۋىلەرنى) ئۇالرنىڭ
قوللىرى ياراتقان ئەمەس ،ئۇالر (ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴿ .﴾35ﷲ (پۈتۈن
ئەيىب  -نۇقسانالردىن) پاكتۇر ،ئۇ پۈتۈن شەيئىلەرنى جۈپ ياراتتى .زېمىندىن ئۈنۈپ چىقىدىغان
نەرسىلەرنىڭ ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇالر بىلمەيدىغان نەرسىلەر (يەنى ئاجايىپ مەخلۇقاتالر)
نىڭ ھەممىسىنىڭ جۈپتى بار﴿.﴾36

ئالەمنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنىڭ بولىدىغانلىقىنى
ئىسپاتالش توغرىسىدا
ئۆسۈملۈكلەردىن ھېچ نەرسە ئۈنمىگەن ،قاغجىراپ كەتكەن ،ئۆلۈك زېمىنغا ﷲ تائاال
يامغۇر ياغدۇرسا ،ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپۈشۈپ تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ.
بۇ ئىنسانالرغا ياراتقۇچىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ تولۇق قۇدرىتىنى ۋە ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمەتتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆلۈك (يەنى
قۇرغاق) زېمىننى (يامغۇر بىلەن) تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئۇالر يەيدىغان ئاشلىقنى ئۆستۈرگەنلىكىمىز
ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتى كامىلەسىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتتۇر ،بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما
باغلىرىنى ،ئۈزۈم باغلىرىنى بەرپا قىلدۇق ،شۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق﴾ يەنى شۇ زېمىندا

ئىنسانالرنىڭ باغالرنى پەرپا قىلىپ ،شۇ باغالرنىڭ مېۋىسىنى يېيىشى ئۈچۈن ،ئۇالر ئېھتىياجلىق
بولغان يەرلەرگە سۇ ئېقىپ بارىدىغان دەرياالرنى قىلدۇق .ﷲ تائاال مەخلۇقاتلىرىغا ئاشلىقنى
يارىتىپ بەرگەنلىكىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال تۈرى ۋە خىلى ھەر خىل بولغان
مېۋىلەرنى ياراتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.
﴿(بۇ مېۋىلەرنى) ئۇالرنىڭ قوللىرى ياراتقان ئەمەس﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە
قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى بۇنىڭ ھەممىسى پەقەت ﷲ
تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان رەھمىتىدۇر ،ئۇ ھەرگىز ئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقى ،تەدبىرچانلىقى ۋە
كۈچ ـ قۇۋۋىتىدىن قولغا كەلگەن ئەمەس .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر﴾ ﷲ تائاالنىڭ
ئۇالرغا بەرگەن ،ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان بۇ ھېسابسىز نېمەتلىرىگە ﴿شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴾
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﴿ﷲ (پۈتۈن ئەيىب  -نۇقسانالردىن) پاكتۇر ،ئۇ پۈتۈن شەيئىلەرنى جۈپ ياراتتى .زېمىندىن
ئۈنۈپچىقىدىغاننەرسىلەرنىڭ﴾يەنىزىرائەتلەر،مېۋىلەرۋەئۆسۈملۈكلەرنىڭ﴿ئۇالرنىڭئۆزلىرىنىڭ﴾
ئەركەك ـ چىشىدىن ئىبارەت ﴿ۋە ئۇالر بىلمەيدىغان نەرسىلەر (يەنى ئاجايىپ مەخلۇقاتالر) نىڭ
ھەممىسىنىڭ جۈپتى بار﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سىلەرنىڭ ئىبرەت ئېلىشىڭالر

ئۈچۈن ھەر بىر نەرسىنى جۈپ ياراتتۇق﴾(((.

*******
((( زارىيات سۈرىسى  49ـ ئايەت.

ياسىن سۈرىسى

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر ئاالمەت كېچىدىن ئىبارەتكى ،ئۇنىڭدىن
كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز ـ دە (يەنى كۈندۈزنىڭ نۇرىنى يوق قىلىۋېتىمىز  -دە) ،ئۇالر ناگاھان
قاراڭغۇدا قالىدۇ﴿ .﴾37كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ ،بۇ ،غالىب ،ھەممىنى
بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴿ .﴾38ئايغا سەير قىلىدىغان مەنزىللەرنى
بەلگىلىدۇق ،ئۇ (ئاخىرقى مەنزىلگە يېتىپ بارغاندا) خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا ئوخشاش
بولۇپ قالىدۇ﴿ .﴾39كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى (يەنى ئىككىسىنىڭ جەم بولۇپ قېلىشى)،
كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى (يەنى ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى)
مۇمكىن ئەمەس ،ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ تۇرىدۇ﴿.﴾40

كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ،كۈن بىلەن ئاينىڭ اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان بۈيۈك ئاالمەتلەردىن ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :كېچە بىلەن كۈندۈزنى ،كېچىنى قاراڭغۇلۇقى بىلەن ،كۈندۈزنى
يورۇقلۇقى بىلەن يارىتىش ،ئۇ ئىككىسىنى بىرى كەلسە ،يەنە بىرى كېتىدىغان ،يەنى كېچە
بىلەن كۈندۈزنى بىر ـ بىرىگە ئەگىشىپ ماڭىدىغان قىلىش ئىنسانالرغا ﷲ تائاالنىڭ كاتتا
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ كېچە بىلەن
(يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن) كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن كۈندۈز بىر  -بىرىنى
قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ)﴾(((.
﴿ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر ئاالمەت كېچىدىن ئىبارەتكى ،ئۇنىڭدىن
كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز  -دە (يەنى كۈندۈزنىڭ نۇرىنى يوق قىلىۋېتىمىز  -دە)﴾ شۇنىڭ بىلەن
كۈندۈز كېتىپ ،كېچە كېلىدۇ﴿ ،ئۇالر ناگاھان قاراڭغۇدا قالىدۇ﴾.

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئۇ تەرەپتىن كۈندۈز ئاخىرلىشىپ ،بۇ تەرەپتىن كېچە كىرىشكە باشلىسا ۋە كۈن ئولتۇرسا ،روزا
تۇتقۇچى ئىپتار قىلىدۇ» مانا بۇ ،ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر.
﴿كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ ،بۇ ،غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ
ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾ بۇ ئايەتتىكى”بەلگىلەنگەن جايىغا” دېگەن سۆز توغرىسىدا ئىككى

خىل قاراش بار.

ئۇنىڭ بىرى :كۈننىڭ ماكان جەھەتتىكى بەلگىلەنگەن ئورنى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،ئۇ
ئورۇن ئەرشنىڭ ئاستىدىكى زېمىننىڭ يەنە بىر تەرىپىگە يېقىن كېلىدىغان جايدىن ئىبارەتتۇر.
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۈن قەيەردە بولمىسۇن ،ئۇ ۋە بارلىق مەخلۇقاتالر ھامان ئەرشنىڭ ئاستىدا بولىدۇ .چۈنكى،
ئەرش بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ئۆگزىسىدۇر ،ئەرش خېلى كۆپ ساندىكى ئاستىرونومىيە ئالىملىرى
گۇمان قىلغاندەك يۇمىالق ئەمەس .ئۇ ھەقىقەتەن تۈۋرۈكلىرى بار گۇمبەز شەكلىدە بولۇپ ،ئۇنى
پەرىشتىلەر كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ .ئەرش ئىنسانالرنىڭ باشلىرىنىڭ ئۈستى تەرىپىدە ،يەنى ئالەمنىڭ
يۇقىرى تەرىپىدىدۇر .كۈن چىڭقى چۈش ۋاقتىدا ،پەلەك گۈمبىزىگە كەلگەن چاغدا ،ئەرشكە
ئەڭ يېقىنالشقان بولىدۇ .بۇ ئورۇننىڭ دەل قارشىسىدا ،تۆتىنچى پەلەكتە ئايالنغان چاغدا ،يەنى
يېرىم كېچە بولغان چاغدا ،ئەرشتىن ئەڭ يىراقالشقان بولىدۇ .شۇ ۋاقىتتا ،ﷲ تائاالغا سەجدە
قىلىدۇ ۋە تەكرار چىقىش ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن ئىزنى سورايدۇ .بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر
كەلگەندۇر.
ئىمام بۇخارى ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
كۈن ئولتۇرۇۋاتقان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە مەسچىتتە ئىدىم ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەبۇزەر! كۈننىڭ قەيەرگە بارىدىغانلىقىنى بىلەمسەن؟» دېدى .مەن :ﷲ
ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ھەقىقەتەن ئەرشنىڭ
ئاستىدىكى سەجدە قىلىدىغان ئورنىغا بارىدۇ .ئەنە شۇالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كۈن بەلگىلەنگەن
جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ ،بۇ ،غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن
ئىشىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىدە ئوچۇق ئېيتىلغان» دېدى.

ئىمام بۇخارى يەنە ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ﴾
دېگەن ئايىتى توغرۇلۇق سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ جايى ئەرشنىڭ ئاستىدۇر»
دەپ جاۋاب بەردى.
ئىككىنچى قاراش :كۈننىڭ زامان جەھەتتىكى ئورنى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،ئۇ ئورۇن
كۈننىڭ ھەرىكەتتىن توختايدىغان ۋاقتى ـ قىيامەت كۈنىدىن ئىبارەتتۇر .قىيامەت كۈنى كۈننىڭ
ھەرىكەت قىلىشى ئۆز نىزامىدىن چىقىپ كېتىپ ،ھەرىكەتتىن توختايدۇ ۋە نۇرى ئۆچىدۇ ،بۇ ئالەم
ئەڭ ئاخىرقى چەككە يېتىدۇ .مانا بۇ ،كۈننىڭ زامان جەھەتتىكى بەلگىلەنگەن ئورنىدۇر.
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قەتادە﴿ :بەلگىلەنگەن جايغا﴾ دېگەن ئايەتنى :كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا سىلەر ھېسابالپ
بواللمايدىغان بىر مۇددەتكە ھەرىكەت قىلىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى .بەزى تەپسىرشۇناسالر:
بۇ ئايەتتىن كۈننىڭ يازلىق چىقىدىغان ئورۇنلىرى داۋاملىق مەلۇم ۋاقىتقا يۆتكىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇ
بەلگىلەنگەن شۇ ۋاقىتتىن ھەرگىز ئېشىپ كەتمەيدۇ .ئاندىن قىشلىق چىقىدىغان ئورۇنلىرى
داۋاملىق مەلۇم ۋاقىتقا يۆتكىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇ بەلگىلەنگەن ۋاقىتتىن ھەرگىز ئېشىپ كەتمەيدۇ
دېگەنلىك كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .بۇ قاراشنى ئۇالردىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ ،غالىب﴾ يەنى قارشىلىققا ۋە چەكلىمىگە ئۇچرىمايدىغان﴿ ،ھەممىنى﴾ يەنى جىمى
ھەرىكەتلەرنى ۋە جىمجىتلىقنى ﴿بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾ ﷲ تائاال
قۇياشنىڭ ھەرىكىتىگە ھەقىقەتەن ئۆز نىزامىغا خىالپلىق قىلمايدىغان ،ئەكسىچە بولۇپ قالمايدىغان ۋاقىت
ئۆلچىمىدە ئۆلچەم بەلگىلىدى.

ياسىن سۈرىسى

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 ،بۇ ،غالىب ،ھەممىنى
بىلگۈچى ﷲ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾((( .ﷲ تائاال فۇسسىلەت سۈرىسىنىڭ
بىر ئايىتىنىمۇ مۇشۇنداق تاماملىغان﴿ :بۇ ئەنە شۇ غالىپ ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ
تەقدىرىدۇر﴾(((.
﴿ئايغا سەير قىلىدىغان مەنزىللەرنى بەلگىلىدۇق﴾ يەنى كۈن ئارقىلىق كېچە بىلەن كۈندۈز
پەرقلەنگەندەك ،ئايالرنىڭ ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئاينى قۇياشتىن باشقىچە بىر
شەكىلدە سەير قىلىدىغان قىلدۇق .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) سەندىن يېڭى چىققان ئاي (يەنى ئاينىڭ كىچىك چىقىپ چوڭىيىدىغانلىقى ،ئاندىن
كىچىكلەيدىغانلىقى) توغرۇلۇق سورىشىدۇ( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئۇ كىشىلەرنىڭ ( تىرىكچىلىك،
سودا -سېتىق ،مۇئامىلە ،روزا تۇتۇش ،ئېغىز ئېچىش قاتارلىق) ئىشالرنىڭ ۋە ھەجنىڭ ۋاقىتلىرىنى
ھېسابلىشى ئۈچۈندۇر»﴾(((﴿ ،ﷲ قۇياشنى نۇر چاچقۇچى ۋە ئاينى نۇرلۇق قىلىپ ياراتتى،
يىلالرنىڭ سانىنى ۋە (ۋاقىتالرنىڭ) ھېسابىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئايغا مەنزىللەرنى (يەنى
بۇرۇجالرنى) تەيىن قىلدى﴾(((﴿ ،كېچە بىلەن كۈندۈزنى (كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان)
ئىككى ئاالمەت قىلدۇق ،كېچىنىڭ ئاالمىتىنى كۆتۈرۈۋەتتۇق ،پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ پەزلىنى تەلەپ
قىلىشىڭالر (يەنى تۇرمۇش الزىمەتلىكلىرىنى تېپىش يولىدا سەئيى ھەرىكەتتە بولۇشۇڭالر) ئۈچۈن،
(كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشى ئارقىلىق كۈنلەرنىڭ ،ئايالرنىڭ) يىلالرنىڭ سانىنى ۋە
ھېسابىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن ،كۈندۈزنىڭ ئاالمىتىنى يورۇقلۇق قىلدۇق( ،دىنىي ۋە دۇنياۋىي)
ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى تەپسىلىي بايان قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال كۈننى ئۆزىگە خاس يورۇقلۇق بىلەن ،ئاينى ئۆزىگە خاس نۇر بىلەن ياراتتى .كۈن
بىلەن ئاينىڭ ئايلىنىشلىرىنى پەرقلىق قىلدى .كۈن ھەر كۈنى بىر خىل يورۇقلۇق بىلەن چىقىپ،
كەچقۇرۇن شۇ يورۇقلۇق بىلەن ئولتۇرىدۇ .لېكىن ،ئۇنىڭ چىقىدىغان ۋە ئولتۇرىدىغان ئورۇنلىرى
قىش ـ يازالردا ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ .شۇ سەۋەبتىن يازدا كۈندۈز ئۇزىراپ ،كېچە قىسقىرايدۇ .قىشتا
كېچە ئۇزىراپ ،كۈندۈز قىسقىرايدۇ .ﷲ تائاال كۈندۈزنى كۈن بىلەن يورۇيدىغان قىلدى ،كۈن
كۈندۈزنىڭ يۇلتۇزىدۇر .ئەمما ئايغا بولسا ،ﷲ تائاال مەنزىللەرنى بەلگىلىدى .ئاي يېڭى ئاينىڭ
دەسلەپكى كېچىسىدە ھەجمى كىچىك ۋە نۇرى غۇۋا كۆرۈنىدۇ ،ئاندىن ئىككىنچى كېچىسى
ئەۋۋەلقى كېچىدىن نۇرلۇقراق ۋە ئېگىزرەك چىقىدۇ .ئاندىن قانچىلىك ئۆرلەپ چىققانسېرى ،نۇرى
كۈچلۈك بولىدۇ .گەرچە ئاي نۇرنى كۈندىن قوبۇل قىلغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ نۇرى ئون تۆتىنچى
كېچىسى تولۇق توشۇپ ،تولۇن ئايغا ئايلىنىدۇ ،ئاندىن ئاينىڭ ئاخىرىغىچىلىك كېمىيىشكە
باشالپ ،خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ .ئەرەبلەر ئاينىڭ ھەر ئۈچ
((( ئەنئام سۈرىسى  96ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى 12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  189ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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كېچىسىگە ئاينىڭ شەكىل ۋە نۇر ئېتىبارى بىلەن بىر ئىسىم قويغان ئىدى .دەسلەپكى ئۈچ كۈننى
غۇرەر ،كېيىنكى ئۈچ كۈننى نۇفەل ،كېيىنكىسىنى تۇسەن ،كېيىنكىسىنى ئۇشەر ،ئۇنىڭدىن
كېيىنكىسىنى ئاق دەپ ئاتايتتى .چۈنكى ،ئۇ تولۇن ئاي كېچىلىرى بولۇپ ،ئاپئاق يورۇيتتى،
ئۇنىڭدىن كېيىنكىلىرىنى دۇرەئى ،ئاندىن زۇلەم ،ئاندىن ھەناس ،ئاندىن دەئادى ،ئاندىن
مەھاق دەپ ئاتايتتى.
﴿كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى (يەنى ئىككىسىنىڭ جەم بولۇپ قېلىشى) ،كېچىنىڭ كۈندۈزدىن
ئېشىپ كېتىشى (يەنى ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى) مۇمكىن ئەمەس﴾ مۇجاھىد:

ئىككىسىنىڭ ھەر بىرى ئۈچۈن بەلگىلىك چەك قويۇلغان ،ئۇالر شۇ چەكتىن ئېشىپ كەتمەي،
ئاينىڭ ۋاقتى كەلسە ،كۈن كېتىدۇ -،دېدى .ئىكرىمە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى
ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرى ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ۋاقىت بار ،كۈننىڭ كېچىدە چىقىشى مۇمكىن
ئەمەس﴿ .كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى﴾ يەنى كېچە بولغاندا ،ئۇ ۋاقىت يەنە ئۇزىراپ،
كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىپ كېتىشى ﴿مۇمكىن ئەمەس﴾ يەنى كۈنگە تەۋە ۋاقىت كۈندۈزدۇر،
ئايغا تەۋە ۋاقىت كېچىدۇر .زەھھاك :كېچە بۇ تەرەپتىن چىقىپ كەتمەي تۇرۇپ ،ئۇ تەرەپتىن تاڭ
يورىمايدۇ دەپ ،قولى بىلەن شەرق تەرەپنى ئىشارەت قىلدى.
مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :كېچە بىلەن كۈندۈز بىر ـ بىرىنى قوغلىشىدۇ،
بىرى يەنە بىرىدىن ئايرىلىپ ،ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا سەير قىلىدۇ .يەنى كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ
ئارىسىدا ھەرىكەتتىن توختاش يۈز بەرمەيدۇ .بەلكى ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرى يەنە بىرسىنىڭ
ئارقىسىدىن قانۇنلۇق تەرتىپ بىلەن ئەگىشىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئىككىسى بىر ـ بىرىنى قوغلىشىپ،
سۈرئەتتە ئىلگىرى ـ كېيىن بولماي ئايلىنىشقا بويسۇندۇرۇلغان.

﴿ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ تۇرىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس ،ئىكرىمە ،زەھھاك ،ھەسەن ،قەتادە ۋە ئەتا
خوراسانى قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :كېچە بىلەن كۈندۈز ،كۈن بىلەن ئاينىڭ ھەر بىرى ئۆز ھەرىكەت
ئوربىتىسىدا ئايلىنىپ تۇرىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ
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ئۇالرغا (بىزنىڭ كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەت شۇكى ،بىز ئۇالرنىڭ
ئاتا  -بوۋىلىرىنى (نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ نەرسە  -كېرەك ۋە ھايۋاناتالر بىلەن) توشقۇزۇلغان
كېمىسىگە چۈشۈردۇق﴿ .﴾41بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگە ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان
نەرسىلەرنى ياراتتۇق﴿ .﴾42ئەگەر بىز خالىساق ئۇالرنى غەرق قىلىۋېتىمىز ،ئۇالرغا ياردەم
بەرگۈچىمۇ بولمايدۇ ۋە ئۇالرنى قۇتۇلدۇرغۇچىمۇ بولمايدۇ﴿ .﴾43پەقەت بىز رەھىم قىلغانلىقىمىز
ۋە ئۇالرنى مۇئەييەن مۇددەتكىچە (ھاياتتىن) بەھرىمەن قىلىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن (ئۇالر
قۇتۇلدۇرۇلىدۇ) ﴿.﴾44

ياسىن سۈرىسى

ئۇالرنى توشقۇزۇلغان كېمىگە چۈشۈرۈشنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئاالمەتلىرىدىن
ئىكەنلىكى
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :كېمىلەرنىڭ بىخەتەر يۈرۈشى ئۈچۈن،
ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا دېڭىزالرنى بويسۇندۇرۇپ بېرىشى ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان دەلىلدۇر .دۇنيادا تۇنجى ياسالغان كېمە بولغان نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ كېمىسى شۇ
كېمىلەردىن بىرى بولۇپ ،ﷲ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەرنى
ئۇ كېمىدە قۇتقۇزۇپ ،يەر يۈزىدە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىدىن قۇتقۇزۇلغانالردىن باشقا
ھېچكىمنى قالدۇرماي ھاالك قىلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا (بىزنىڭ كامالى
قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەت شۇكى ،بىز ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىنى (نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەرسە  -كېرەك ۋە ھايۋاناتالر بىلەن) توشقۇزۇلغان كېمىسىگە چۈشۈردۇق﴾.

﴿بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگە ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان نەرسىلەرنى ياراتتۇق﴾ ئەۋفىي ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :بۇ ئايەتتىن تۆگە كۆزدە تۇتۇلىدۇ .چۈنكى ،تۆگىلەر قۇرۇقلۇقنىڭ
كېمىلىرى ھېسابلىنىدۇ .تۆگىلەرگە ئۇزۇن سەپەرلەردە يۈك ـ تاق ئارتىلىدۇ ۋە ئۈستىگە مىنىلىدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .ئىبنى جەرىرمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :ئىبنى ئابباس يېنىدىكىلەرگە :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ
كېمىگە ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان نەرسىلەرنى ياراتتۇق﴾ دېگەن ئايىتىدىكى نەرسىلەرنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟ -دېدى .ئۇالر :ياق -،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبنى ئابباس :ئۇ نەرسىلەر
كېمىلەردىن ئىبارەتتۇر ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ كېمىسىدىن كېيىن ئۇنىڭغا ئوخشاش كېمىلەر
ياسالدى -،دېدى .شۇنداقال ئەبۇمالىك ،زەھھاك ،قەتادە ،ئەبۇسالىھ ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ
ئايەتتىكى نەرسىلەردىن كېمىلەرنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى ئېيتقان.
﴿ئەگەر بىز خالىساق ئۇالرنى﴾ يەنى كېمىدىكىلەرنى ﴿غەرق قىلىۋېتىمىز ،ئۇالرغا ياردەم
بەرگۈچىمۇ﴾ يەنى ئۇالرنى غەرق بولۇپ كېتىشتىن قۇتقۇزۇشقا ياردەم قىلغۇچىمۇ ﴿بولمايدۇ ۋە ئۇالرنى﴾
ئۇالرغا يەتكەن پاالكەتتىن ﴿قۇتۇلدۇرغۇچىمۇ بولمايدۇ ،پەقەت بىز رەھىم قىلغانلىقىمىز﴾ يەنى بىز

سىلەرگە رەھىم قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،سىلەرنى قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا سەپەر قىلدۇرىمىز ،سىلەرنى
مۇئەييەن مۇددەتكىچە ھايات قالدۇرىمىز .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ۋە ئۇالرنى مۇئەييەن
مۇددەتكىچە﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى مەلۇم ۋاقىتقىچە ﴿(ھاياتتىن)
بەھرىمەن قىلىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن (ئۇالر قۇتۇلدۇرۇلىدۇ)﴾.

*******
ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ
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ئۇالرغا« :رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ئالدىڭالردىكىدىن (يەنى دۇنيا ئازابىدىن)
ۋە ئارقاڭالردىكىدىن (يەنى ئاخىرەت ئازابىدىن) قورقۇڭالر» دېيىلسە (ئۇالر بۇنىڭدىن يۈز
ئۆرۈيدۇ)﴿ .﴾45پەرۋەردىگارىنىڭ (پەيغەمبەرنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان) ئايەتلىرىدىن
بىر ئايەت كەلسىال ،ئۇالر بۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ﴿ .﴾46ئەگەر ئۇالرغا« :ﷲ سىلەرگە رىزىق
قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (پېقىرالرغا) سەدىقە قىلىپ بېرىڭالر» دېيىلسە ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە
(مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)« :ئەگەر ﷲ خالىسا تەمىنلەيدىغان ئادەمنى بىز تەمىنلەمدۇق؟
سىلەر پەقەت روشەن گۇمراھلىقتاسىلەر» دەيدۇ﴿.﴾47

مۇشرىكالرنىڭ گۇمراھلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ئازغۇنلۇق ۋە گۇمراھلىقتا ھەددىدىن ئاشقانلىقىنى،
ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرىغا پەرۋا قىلمىغانلىقىنى ۋە قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە كېلىدىغان ئازابتىن
قورقمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ﴿ :ئۇالرغا« :رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ئالدىڭالردىكىدىن
(يەنى دۇنيا ئازابىدىن) ۋە ئارقاڭالردىكىدىن (يەنى ئاخىرەت ئازابىدىن) قورقۇڭالر»﴾ يەنى ﷲ
تائاال سىلەرنىڭ ئازابتىن قورققانلىقىڭالرنىڭ سەۋەبى بىلەن سىلەرگە رەھىم قىلىدۇ ۋە سىلەرنى ئۇ
ئازابتىن ئەمىن قىلىدۇ ﴿دېيىلسە (ئۇالر بۇنىڭغا جاۋاب بەرمەستىن بەلكى بۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ)﴾،
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ﴾ ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ،پەيغەمبەرنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان
﴿ئايەتلىرىدىن بىر ئايەت كەلسىال ،ئۇالر بۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇ ئايەت توغرىسىدا
ئويالنمايدۇ ،ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ ۋە ئۇنىڭدىن مەنپەئەت ئالمايدۇ.
﴿ئەگەر ئۇالرغا« :ﷲ سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن (پېقىرالرغا) سەدىقە
قىلىپ بېرىڭالر» دېيىلسە﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر ﷲ تائاال ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن
مۇسۇلمان پېقىرالرغا ۋە موھتاجالرغا سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇلسا﴿ ،كاپىرالر مۆمىنلەرگە﴾ يەنى ئۇالر
مۆمىنلەرگە﴿ :ئەگەر ﷲ خالىسا تەمىنلەيدىغان ئادەمنى بىز تەمىنلەمدۇق؟﴾ يەنى بىزنى ئاۋۇالرغا

سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇدۇڭالر ،ئەگەر ﷲ خالىسا ئىدى ،ئۇالرنى ئەلۋەتتە باي قىلغان بوالتتى ۋە
چوقۇم رىزىق بىلەن تەمىنلىگەن بوالتتى .بىز ئۇالر ھەققىدە ﷲ تائاالنىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق
ئىش قىلىمىز .يەنى بىزمۇ ئۇالرغا سەدىقە بەرمەيمىز ،بىزنى سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇغانلىقىڭالر
ئۈچۈن﴿ ،سىلەر پەقەت روشەن گۇمراھلىقتاسىلەر» دەيدۇ﴾.
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*******
ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ئۇالر« :ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،بۇ ۋەدە قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾48ئۇالر
پەقەت بىر ئاۋازنىال (يەنى ئىسرافىل ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرىنچى قېتىملىق چالغان سۇرىنىال)
كۈتىدۇ ،ئۇالر (دۇنيادا سودا -سېتىق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر ئۈستىدە) جاڭجاللىشىپ تۇرغان

ياسىن سۈرىسى

ھالەتلىرىدە ،ئۇ ئاۋاز ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ﴿ .﴾49ئۇالر بىر  -بىرىگە ۋەسىيەت قالدۇرۇشقىمۇ،
ئائىلىسىگە قايتىشقىمۇ قادىر بواللمايدۇ﴿.﴾50

كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنىنى يىراق دەپ قارىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ﴿ :بۇ ۋەدە قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟﴾ دېگەن سۆزلىرىدىن
ئۇالرنىڭ قىيامەتنىڭ قايىم بولىدىغانلىقىنى يىراق دەپ قارايدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ .قىيامەتكە
ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالر پەقەت بىر ئاۋازنىال (يەنى ئىسرافىل ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرىنچى قېتىملىق چالغان
سۇرىنىال) كۈتىدۇ ،ئۇالر (دۇنيادا سودا-سېتىق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر ئۈستىدە) جاڭجاللىشىپ
تۇرغان ھالەتلىرىدە ،ئۇ ئاۋاز ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەقەت بىر ئاۋازنىال كۈتىدۇ ،بۇ

ئاۋاز قۇرقۇتۇش ئۈچۈن چېلىنىدىغان سۇردۇر .كىشىلەر ئادەتلىرى بويىچە بازارالردا ۋە تىرىكچىلىك
يوللىرىدا جاڭجاللىشىپ ،جېدەل ـ ماجرا قىلىشىپ تۇرغاندا ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئىسرافىلنى
قورقىتىش سۇرى چېلىشقا بۇيرۇيدۇ ،ئۇ سۇرنى ئۇزۇن سوزۇپ چالىدۇ .يەر يۈزىدە بىرمۇ ئادەم
قالماي بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسمان تەرەپتىن كېلىۋاتقان ئاۋازغا دىققەت بىلەن قۇالق سالىدۇ .ئاندىن
بىر ئوت كېلىپ ،تىرىك ئىنسانالرنى پۈتۈن ئەتراپىدىن قورشاپ ئۇالرنى قىيامەت مەيدانىغا ھەيدەپ
ماڭىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ۋەز ـ نەسىھەت ئىنتايىن كەسكىن بولغانلىقتىن﴿ ،ئۇالر﴾
ئۆزلىرى ئىگە بولغان نەرسىلەرنى ﴿بىر  -بىرىگە ۋەسىيەت قالدۇرۇشقىمۇ ،ئائىلىسىگە قايتىشقىمۇ
قادىر بواللمايدۇ﴾ .باشقا بىر ئورۇندا بۇ ھەقتىكى ھەدىس ۋە ئەسەرلەرنى تەپسىلىي بايان قىلىپ
ئۆتكەن ئىدۇق .شۇڭا بۇ يەردە كەڭ دائىرىدە توختالمايمىز.
ئاندىن كېيىن ھەمىشە تىرىك ﷲ تائاالدىن باشقا پۈتۈن جانلىقالر ئۆلىدىغان سۇر چېلىنىدۇ.
ئاندىن كېيىن تىرىلىش ئۈچۈن سۇر چېلىنىدۇ.

*******
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍ
سۇر چېلىنغان ھامان ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپ پەرۋەردىگارى تەرەپكە يۈگۈرىدۇ﴿.﴾51
ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! بىزنى ئۇخالۋاتقان يېرىمىزدىن (يەنى قەبرىمىزدىن) كىم ئويغاتتى؟» دەيدۇ
(چۈنكى ،ئۇالر ئىككى سۇر ئارىسىدا ئۇيقۇدا بولۇپ ئازابتىن خالى بولىدۇ)( ،پەرىشتىلەر يا مۆمىنلەر
ئۇنىڭغا جاۋابەن) «مېھرىبان ﷲ نىڭ ۋەدە قىلغىنى مۇشۇ (كۈن) ،پەيغەمبەرلەر راست ئېيتقان»
دەيدۇ﴿ .﴾52پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴿.﴾53
((( شۇرا سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇ كۈندە ھېچبىر ئىنسانغا قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ ،سىلەرگە پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازا
بېرىلىدۇ﴿.﴾54

سۇرنىڭ تىرىلىش ئۈچۈن چېلىنىدىغانلىقى
بۇ ئۈچىنچى قېتىم چېلىنغان سۇر بولۇپ ،ئۇ ئىنسانالرنىڭ تۇپراقنىڭ ئاستىدىن،

قەبرىلەردىن تىرىلىپ قوپۇشى ئۈچۈن چېلىنىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇر
چېلىنغان ھامان ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپ پەرۋەردىگارى تەرەپكە يۈگۈرىدۇ﴾ ﷲ تائاال

بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپ ،خۇددى تىكلەپ قويغان
(((
بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگەندەك (مەھشەرگاھقا) يۈگۈرىدۇ﴾

﴿ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! بىزنى ئۇخالۋاتقان يېرىمىزدىن (يەنى قەبرىمىزدىن) كىم ئويغاتتى؟»
دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا قەبرىلىرىدىن چىقىرىلمايمىز دەپ ئېتىقاد قىالتتى .ئۇالر
مەھشەرگاھتا ئۆزلىرى ئىنكار قىلغان نەرسىنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن چاغدا«﴿ :ۋاي ئىسىت!
بىزنى ئۇخالۋاتقان يېرىمىزدىن (يەنى قەبرىمىزدىن) كىم ئويغاتتى؟» دەيدۇ﴾ بۇنداق دېيىشى

ئۇالرنىڭ قەبرىلىرىدە ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقىغا زىت ئەمەس .چۈنكى ،ئۇنىڭدىن كېيىنكى
ئازابنىڭ قاتتىقلىقىغا نىسبەتەن ئۇ ئازاب ئۇيقۇغا ئوخشايدۇ.

ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر :ئۇالر
تىرىلىشتىن ئىلگىرى ئازراق ئۇخاليدۇ -،دېدى .قەتادە يەنە :ئۇالرنىڭ ئۇخلىشى ئىككى
سۇرنىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ ،شۇڭا ئۇالر﴿ :بىزنى ئۇخالۋاتقان يېرىمىزدىن (يەنى قەبرىمىزدىن) كىم
ئويغاتتى؟ -دەيدۇ﴾ دېدى.
سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشى :ئۇالر شۇنداق دېگەن چاغدا ،مۆمىنلەر ئۇالرغا جاۋاب
بېرىپ﴿ :مېھرىبان ﷲ نىڭ ۋەدە قىلغىنى مۇشۇ (كۈن) ،پەيغەمبەرلەر راست ئېيتقان»﴾ دەيدۇ-،
دېدى .ھەسەن :ئۇالرغا (بۇ جاۋاب بىلەن) پەقەت پەرىشتىلەر جاۋاب بېرىدۇ -،دېگەن .بۇنىڭدا قارىمۇ
قارشىلىق يوق ،بەلكىم مۆمىنلەرمۇ ،پەرىشتىلەرمۇ بىرلىكتە جاۋاب بېرىدىغان بولۇشى مۇمكىن.
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﴿پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھۇزۇرىمىزغا ھازىر قىلىنىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر سەيھە (يەنى ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى) بىلەنال ئۇالر (يەنى جىمى خااليىق)
(يەر ئاستىدىن) زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾(((﴿ ،قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشى كۆزنى يۇمۇپ
ئاچقۇچىلىك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ تېزدۇر﴾(((﴿ ،شۇ كۈندە ﷲ سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا
ھەمدى ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾((( يەنى ئۇالرغا
پەقەت بىرال بۇيرۇق قىلىمىز ـ دە ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى (ھۇزۇرىمىزغا) ھازىر قىلىنىدۇ ﴿ئۇ كۈندە
ھېچبىر ئىنسانغا قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ ،سىلەرگە پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازا بېرىلىدۇ﴾.
((( مەئارىج سۈرىسى  43ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  14 _ 13ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  77ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  52ـ ئايەت.

ياسىن سۈرىسى

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
شۈبھىسىزكى ،ئۇ كۈندە جەننەت ئەھلىلىرى نېمەت ئىچىدىدۇر﴿ .﴾55ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ
جۈپتىلىرى (جەننەتلەرنىڭ) سايىلىرى ئاستىدا تەختلەرگە يۆلەنگەن ھالدا تۇرىدۇ﴿ .﴾56ئۇالر
ئۈچۈن جەننەتتە (تۈرلۈك) مېۋىلەر بار ،ئۇالر ئۈچۈن جەننەتتە (ئۇالرنىڭ) كۆڭلى تارتقان نەرسىلەر
بولىدۇ﴿ .﴾57مېھرىبان پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن (ئۇالرغا) ساالم دېيىلىدۇ﴿.﴾58

جەننەت ئەھلىنىڭ ھاياتىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە جەننەت ئەھلىدىن مۇنداق خەۋەر قىلىدۇ :جەننەت ئەھلى قىيامەت
كۈنى قىيامەت مەيدانىدىن يۆتكىلىپ ،جەننەتلەرنىڭ باغچىلىرىغا چۈشىدۇ ،ئۇالر ئۆزلىرىگە
بېرىلگەن تۈگىمەس نازۇنېمەتلەر ۋە كاتتا بەخت ـ سائادەت بىلەن بولۇپ كېتىپ ،باشقىالر
بىلەن كارى بولمايدۇ .بۇ ھەقتە ھەسەنبەسرى ۋە ئىسمائىل ئىبنى ئەبۇخالىد :ئۇالرنىڭ دوزاخ
ئەھلى چېكىۋاتقان ئازاب بىلەن كارى بولمايدۇ .چۈنكى﴿ ،جەننەت ئەھلىلىرى نېمەت ئىچىدىدۇر﴾
دېدى.
مۇجاھىد﴿ :جەننەت ئەھلىلىرى﴾ ھەيران قاالرلىق ،ئاجايىپ ﴿نېمەت ئىچىدىدۇر﴾ دېدى.
قەتادە ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇالر ناھايىتى خۇشالدۇر -،دېدى.
﴿ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ جۈپتىلىرى (جەننەتلەرنىڭ) دەرەخلىرىنىڭ سايىلىرى ئاستىدا تەختلەرگە
يۆلەنگەن ھالدا تۇرىدۇ﴾.

﴿ئۇالر ئۈچۈن جەننەتتە (ئۇالرنىڭ) كۆڭلى تارتقان نەرسىلەر بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھەر خىل
لەززەتلىك نەرسىلەردىن قانچىلىك تەلەپ قىلسا ،شۇنچىلىك نەرسىگە ئېرىشىدۇ﴿ .مېھرىبان
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن (ئۇالرغا) ساالم دېيىلىدۇ﴾.
ئىبنى جۇرەيج ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆزى جەننەت ئەھلىگە ساالم يولاليدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ دېگەن بۇ سۆزى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر ﷲ غا
مۇالقات بولغان كۈندە ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن يوللىنىدىغان ساالم (سىلەرگە) ئامانلىق بولسۇن
(دېگەن سۆزدىن ئىبارەت)﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئۇيغۇندۇر.

*******
((( ئەھزاب سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ
(گۇناھكارالرغا) «ئى گۇناھكارالر! بۈگۈن (بىر تەرەپكە) ئايرىلىڭالر» دېيىلىدۇ﴿.﴾59
سىلەرگە (پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق)« :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر ،ئۇ ھەقىقەتەن
سىلەرگە ئاشكارا دۈشمەندۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» دەپ تەۋسىيە
قىلمىدىممۇ؟﴿ 60ـ ﴾61شۈبھىسىزكى ،شەيتان سىلەردىن نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇردى( ،بۇنى)
چۈشەنمەمسىلەر؟﴿﴾62

كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئورنى ۋە ئۇالرنىڭ قوپال مۇئامىلىگە
ئۇچرايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ يامان ئاقىۋىتىدىن مۇنداق خەۋەر بېرىدۇ :قىيامەت كۈنى
ﷲ تائاال ئۇالرنى مۆمىنلەر تۇرۇۋاتقان يەردىن ئايرىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شۇ كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دە (مۆمىنلەرنى ،كاپىرالرنى) ھەممىسىنى يىغىمىز،
ئاندىن مۇشرىكالرغا« :سىلەر (ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەن) بۇتلىرىڭالر بىلەن بىللە ،ئورنىڭالردا
مىدىرلىماي تۇرۇڭالر» دەيمىز ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىيمىز﴾(((﴿ ،قىيامەت قايىم بولغان كۈندە
(مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالر) بىر -بىرىدىن ئايرىلىدۇ﴾(((﴿ ،بۇ كۈندە ئۇالر (نىڭ بىر پىرقىسى
جەننەتكە ،بىر پىرقىسى جەھەننەمگە) ئايرىلىدۇ﴾((((﴿ ،ﷲ پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ) زۇلۇم
قىلغۇچىالرنى ،ئۇالرنىڭ (مۇشرىكلىكتىكى ،كۇفرىدىكى) قاياشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ
چوقۇنغان بۇتلىرىنى (مەھشەرگاھقا) توپالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى دوزاخنىڭ يولىغا باشالڭالر﴾(((.
﴿سىلەرگە (پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق)« :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر ،ئۇ
ھەقىقەتەن سىلەرگە ئاشكارا دۈشمەندۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» دەپ تەۋسىيە
قىلمىدىممۇ؟﴾ بۇ ،شەيتان ئادەم بالىلىرىنىڭ ئاشكارا دۈشمىنى تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىتائەت

قىلغان ،مېھرىبان ﷲ تائاال ئۇالرنى ياراتقان ۋە ئۇالرغا رىزىق بەرگەن تۇرۇقلۇق ،ئۇنىڭغا ئاسىيلىق
قىلغان كاپىرالرغا ﷲ تائاال تەرىپىدىن قىلىنغان تاپا ـ تەنىدۇر.
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ﷲ تائاال ئۇالرغا يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن ھەقىقەتەن سىلەرنى دۇنيادىكى چېغىڭالردا
شەيتانغا بوي سۇنماي ،ماڭىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇدۇم .مانا بۇ ،توغرا يولدۇر .بىراق ،سىلەر
باشقا يولغا ماڭدىڭالر ،شەيتاننىڭ بۇيرۇغان نەرسىلىرىگە ئەگەشتىڭالر﴿ .شۈبھىسىزكى ،شەيتان
سىلەردىن نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇردى( ،بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئەقلىڭالر
((( يۇنۇس سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  14ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  23 - 22ـ ئايەتلەر.

ياسىن سۈرىسى

يوقمۇ؟ ھېچ شېرىكى بولمىغان پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرنى يالغۇز ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇسا،
ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىپ ،دۈشمىنىڭالر بولغان شەيتانغا ئەگەشتىڭالر.

*******
ﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ
سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان جەھەننەم مانا شۇ﴿ .﴾63سىلەر (دۇنيادىكى چېغىڭالردا) كاپىر
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن جەھەننەمگە كىرىڭالر﴿ .﴾64شۇ كۈندە ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلىۋېتىمىز،
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگە سۆزلەپ بېرىدۇ ،پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ (يەنى ھەر ئەزا
ئۇنىڭدىن سادىر بولغان ئىشنى سۆزلەپ بېرىدۇ)﴿ .﴾65ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئەلۋەتتە
يوق قىلىۋېتەتتۇق ،ئاندىن ئۇالر يول مېڭىشقا ئالدىرايتتى ،لېكىن ئۇالر قانداقمۇ كۆرەلىسۇن؟﴿﴾66
ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى ئۆيلىرىدىال سۈرىتىنى مۇبەددەل (يەنى مايمۇن ،چوشقا ياكى تاش)
قىلىۋېتەتتۇق ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئالدىغىمۇ ماڭالمايتتى ،ئارقىغىمۇ قايتالمايتتى﴿.﴾67
ئادەم بالىلىرىدىن كاپىر بولغانالرغا قىيامەت كۈنى جەھەننەم ئاشكارا كۆرسىتىلگەن چاغدا ،تاپا ـ
تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن﴿ :سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان﴾ يەنى پەيغەمبەرلەر سىلەرنى قورقۇتقان،
سىلەر ئۇنى ئىنكار قىلغان ﴿جەھەننەم مانا شۇ ،سىلەر (دۇنيادىكى چېغىڭالردا) كاپىر بولغانلىقىڭالر
ئۈچۈن جەھەننەمگە كىرىڭالر﴾ دېيىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە 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؟﴾

قىيامەت كۈنى گۇناھكارالرنىڭ ئېغىزلىرىنىڭ پېچەتلىنىدىغانلىقى
﴿شۇ كۈندە ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلىۋېتىمىز ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگە سۆزلەپ
بېرىدۇ ،پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ (يەنى ھەر ئەزا ئۇنىڭدىن سادىر بولغان ئىشنى سۆزلەپ بېرىدۇ)﴾ بۇ،

كاپىرالر بىلەن مۇناپىقالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ھالىدۇر .ئۇالر دۇنيادىكى چېغىدا قىلغان گۇناھلىرىنى
ئىنكار قىلغان ۋە گۇناھالرنى قىلمىدۇق دەپ قەسەم قىلىشقان چاغدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلەيدۇ
ـ دە ،قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئەزالىرىغا سۆزلىتىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئىدۇق ،ئۇ ئېغىز چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالغۇدەك دەرىجىدە
كۈلۈپ كەتتى ۋە ئارقىدىن« :مەن نېمىگە كۈلۈپ كەتتىم ،بىلەمسىلەر؟» دېدى .بىز :ﷲ ۋە ئۇنىڭ
((( تۇر سۈرىسى - 13ـ  15ـ ئايەتكىچە.
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پەيغەمبىرى بىلىدۇ -،دېدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بەندىنىڭ قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارى بىلەن
جېدەللىشىۋاتقانلىقىدىن كۆلۈپ كەتتىم .بەندە :پەرۋەردىگارىم ،مېنى زۇلۇمدىن قۇتقۇزمىدىڭمۇ؟ -دەيدۇ.
پەرۋەردىگار :شۇنداق قۇتقۇزغان ئىدىم -،دەيدۇ .بەندە :ئۇنداقتا ماڭا ئۆزەمدىن باشقا ھېچكىمنىڭ
گۇۋاھلىق بېرىشىگە رۇخسەت قىلمايمەن -،دەيدۇ .پەرۋەردىگار :بۈگۈن ئۆزەڭگە ئۆزەڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭ
ۋە ئەمەللىرىڭنى يېزىپ تۇرغۇچى ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەرنىڭ گۇۋاھ بولۇشى كۇپايە قىلىدۇ -،دەيدۇ.
ئاندىن ئۇنىڭ ئاغزىنى پېچەتلەيدۇ ۋە ئۇنىڭ ئەزالىرىغا :قېنى سۆزلە! -دېيىلىدۇ .ئۇنىڭ ئەزالىرى ئۇنىڭ
قىلمىشلىرىنى سۆزلەپ بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا سۆزلەش پۇرسىتى بېرىلىدۇ ،ئۇ ئۆز ئەزالىرىغا :ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولۇڭالر ،مەن سىلەرنى ھىمايە قىلىمەن دەپ جېدەللىشۋاتاتتىم -،دەيدۇ».
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان:
قىيامەت كۈنى مۆمىن ھېساب بېرىش ئۈچۈن چاقىرىلىدۇ .پەرۋەردىگارى ئۇنىڭ ئەمەللىرىنى ئۇنىڭ ئالدىغا
قويىدۇ ،ئۇ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىپ :ھەئە ،مەن ئۇ گۇناھالرنى قىلغانتىم -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ
تائاال ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئەيىپلىرىنى يوشۇرىدۇ .يەر يۈزىدە ھېچقانداق بىر
مەخلۇق ئۇ گۇناھالردىن بىرەر نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ ،ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرى ئاشكارا بولىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇ ئۆزىنىڭ ياخشىلىقلىرىنى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ كۆرۈشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .كاپىر بىلەن مۇناپىقمۇ ھېساب
بېرىش ئۈچۈن چاقىرىلىدۇ .پەرۋەردىگارى ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزىگە كۆرسىتىدۇ ،ئۇ قىلمىشلىرىدىن
تېنىپ :ئى پەرۋەردىگارىم! ئىززىتىڭ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،بۇ پەرىشتە ھەقىقەتەن مېنىڭ ئۈستۈمگە
مەن قىلمىغان ئىشنى يېزىپ قويۇپتۇ -،دەيدۇ .پەرىشتە ئۇنىڭغا :پاالنى كۈندە ،پۇستانى جايدا مۇنداق
ئىش قىلمىدىڭمۇ؟ -دەيدۇ .ئۇ :ياق ،ئى پەرۋەردىگارىم! ئىززىتىڭ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇ
ئىشنى قىلمىدىم -،دەيدۇ .ئۇ شۇنداق دەپ تۇرغان چاغدا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئاغزىنى پېچەتلىۋىتىدۇ.
ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ :مەن گۇناھكارنىڭ دەسلەپتە سۆزلەيدىغان
ئەزاسى ئۇنىڭ ئوڭ يوتىسى دەپ ئوياليمەن -،دېدى .ئاندىن﴿ :شۇ كۈندە ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى
پېچەتلىۋېتىمىز ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگە سۆزلەپ بېرىدۇ ،پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ (يەنى
ھەر ئەزا ئۇنىڭدىن سادىر بولغان ئىشنى سۆزلەپ بېرىدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلدى.
﴿ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئەلۋەتتە يوق قىلىۋېتەتتۇق ،ئاندىن ئۇالر يول مېڭىشقا
ئالدىرايتتى ،لېكىن ئۇالر قانداقمۇ كۆرەلىسۇن؟﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئىبنى ئابباس
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى ھىدايەتتىن
چوقۇم ئازدۇرۇۋېتىمىز ،ئاندىن ئۇالر قانداقمۇ ھىدايەت تاپالىسۇن؟ ئىبنى ئابباس بىر قېتىم بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسىنى :ئۇالرنى كور قىلىۋېتىمىز -،دەپ تەپسىر قىلغان .ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئەلۋەتتە يوق قىلىۋېتىپ ،يول تاپالماي تەمتىرەپ يۈرىدىغان
كورالردىن قىلىپ قوياتتى -،دېدى.
ئىبنى زەيد :بۇ ئايەتتىكى يول دېگەن سۆزدىن ھەق كۆزدە تۇتۇلىدۇ ،يەنى ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى
يوق قىلىۋەتسەك ،ئۇالر ھەقنى قانداقمۇ كۆرەلىسۇن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :لېكىن ئۇالر قانداقمۇ كۆرەلىسۇن؟﴾ دېگەن ئايەتنى :ئۇالر ھەقنى كۆرەلمەيدۇ-،
دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

ياسىن سۈرىسى

﴿ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى ئۆيلىرىدىال سۈرىتىنى مۇبەددەل (يەنى مايمۇن ،چوشقا ياكى
تاش) قىلىۋېتەتتۇق﴾ يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ،سۈرەتلىرىنى ئەلۋەتتە ئۆزگەرتىۋېتەتتۇق ياكى تاشقا

ئايالندۇرىۋېتەتتۇق ۋە ياكى چوقۇم پۇتلىرى كارغا كەلمەيدىغان پالەچلەرگە ئۆزگەرتىۋېتەتتۇق .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئالدىغىمۇ ماڭالمايتتى ،ئارقىغىمۇ قايتالمايتتى﴾ ئۇالر ئالدىغا
ئىلگىرىلىيەلمەيدىغان ،ئارقىغىمۇ چېكىنەلمەيدىغان ،بەلكى پەقەت بىرال ھالەتتە تۇرىدىغان نەرسە بولۇپ
قالغان بوالتتى.

*******
ﯰﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯱ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
بىز ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغان ئادەمنىڭ تېنىنى ئاجىزلىتىۋېتىمىز (يەنى ياشلىق ،قىرانلىق
ۋاقتىدىكىدىن ئاجىزاليدۇ ،قېرىيدۇ) ،ئۇالر (بۇنى) چۈشەنمەمدۇ؟﴿ ﴾68ئۇنىڭغا (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﴿ 69ـ.﴾70
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئادەم بالىسىنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋەتكە تولغاندىن كېيىن ،ئۆمرى قانچىلىك ئۇزۇن
بولغانسېرى ئاجىزلىققا ۋە پائالىيەتچانلىقتىن زەئىپلىككە قاراپ يۈزلىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،بەزىلىرىڭالر( ،ئىلگىرى) بىلگەندىن
كېيىن ھېچ نەرسىنى بىلمەس ھالىتىڭالرغا قايتۇرۇلۇشىڭالر ئۈچۈن ،ناھايىتى قېرىپ كەتكۈچە (ھايات)
قالدۇرۇلىسىلەر﴾((( بۇنىڭدىن مەقسەت بۇ دۇنيانىڭ ھامان يوقىلىدىغانلىقىدىن ،ئۇنىڭ مەڭگۈلۈك تۇرالغۇ
چاي ئەمەسلىكىدىن ،ئۇنىڭدىن باشقا بىر دۇنياغا يۆتكىلىشنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىشتىن ئىبارەتتۇر.
شۇڭا غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر(بۇنى) چۈشەنمەمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەرگىز
تۈگىمەيدىغان ،ئۇنىڭدىن ھەرگىز يۆتكەلمەيدىغان ئاخىرەت يۇرتى ئۈچۈن يارىتىلغانلىقىنى بىلىشلىرى
ئۈچۈن ئەقىللىرىنى ئىشقا سېلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ دەسلەپتە يارىتىلغانلىقى ،ئۆسۈپ چوڭ بولغانلىقى ،ئاندىن
قېرىيدىغانلىقى ،ئاندىن قېرىلىقتىن ئاجىزالپ قالىدىغانلىقى ھەققىدە پىكىر يۈرگۈزمەمدۇ؟

اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە ھەرگىزمۇ شېئىردىن تەلىم بەرمىگەنلىكى
﴿ئۇنىڭغا (يەنى پەيغەمبەرگە) بىز شېئىر تەلىم بەرمىدۇق ،ئۇنىڭغا شېئىر مۇناسىپمۇ ئەمەس﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ شېئىردىن
((( رۇم سۈرىسى  54ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تەلىم بەرمىگەنلىكىنى﴿ ،ئۇنىڭغا شېئىر مۇناسىپمۇ ئەمەس﴾ ئىكەنلىكىنى ،يەنى ئۇنىڭ تەبىئىتىدە
شائىرلىق خۇسۇسىيەتنىڭ يوقلىقىنى ،ئۇنىڭ ھەتتا قوشاقمۇ توقالمايدىغانلىقىنى ھەم ئۇنىڭ ئۇنداق
ئىشالرنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ مىجەز ـ خاراكتېرىنىڭمۇ شېئىرغا قىزىقمايدىغانلىقىنى بايان
قىلىدۇ .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شېئىر قائىدىسىگە چۈشۈرۈپ بېيىت يادا ئالمىغانلىقى ،بەلكى
شېئىر ئوقۇسا تەمتىرەپ ئوقۇيدىغانلىقى ياكى ئۇنى تولۇق ئوقۇيالمايدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان .بۇ
شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا بۈيۈك قۇرئاننى تەلىم بەردى﴿ .ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ
(يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە
اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾((( يەنى قۇرەيش كاپىرلىرىدىن بىر گۇرۇھ كىشىلەرنىڭ
جۆيلىگىنىدەك ،قۇرئان نە شېئىر ،نە پال سۆزلىرى ،نە توقۇلما نەرسىلەر ئەمەس ،ئۇ ئۆگىنىلگەن
سېھىرمۇ ئەمەس .بۇ ھەقتە ئازغۇنالر ۋە نادانالر تۈرلۈك بوھتان سۆزلەرنى ،خاتا قاراشالرنى توقۇشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەزەلدىن شېئىر توقۇشنى ياخشى كۆرمەيتتى .شەرىئەتنىڭ بەلگىلىمىسى
جەھەتتىمۇ بۇنى قوبۇل قىلمايتتى.
﴿ئۇ پەقەت تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ،كاپىرالرغا ئازابنىڭ تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى (بىلدۈرۈش
ئۈچۈن نازىل بولغان) ۋەز -نەسىھەتتۇر ۋە روشەن قۇرئاندۇر﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا ئۆگەتكەن نەرسە
﴿پەقەت ۋەز  -نەسىھەتتۇر ۋە روشەن قۇرئاندۇر﴾ ئۇ ،ئويالنغان ۋە مۇالھىزە قىلغان كىشى ئۈچۈن
مەنىلىرى روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلىنغان قۇرئاندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ
پەقەت تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش﴾ ئۈچۈندۇر .يەنى بۇ روشەن قۇرئان يەر يۈزىدىكى ھەر قانداق

تىرىكلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن نازىل قىلىنغاندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ
قۇرئان ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي
قىلىندى﴾(((﴿ ،كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان
جاي دوزاختۇر﴾(((.

قۇرئاننىڭ ئاگاھالندۇرۇشىدىن پەقەت دىلى ئويغاق ،نەزەر دائىرىسى كەڭ ئادەمال مەنپەئەت
ئاالاليدۇ .شۇنداقال قەتادە :دىلى ئويغاق ئادەمنىڭ كۆزى روشەن بولىدۇ -،دەپ كۆرسەتكەن.
زەھھاك :ئۇنداق ئادەم ئەقىللىق بولىدۇ -،دەپ كۆرسەتكەن .قۇرئان ﴿كاپىرالرغا ئازابنىڭ تېگىشلىك
ئىكەنلىكىنى﴾ بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر .يەنى قۇرئان مۆمىنلەرگە رەھمەتتۇر ،كاپىرالرنىڭ ئازابقا دۇچار
بولۇشلىرى ئۈچۈن دەلىل ـ پاكىتتۇر.
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ئۇالر ئۈچۈن ھايۋانالرنى (قۇدرەت) قولىمىز بىلەن خەلق ئەتتۇق ،ئۇالر
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ياسىن سۈرىسى

ھايۋانالرنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچىالردۇر﴿ .﴾71ھايۋانالرنى ئۇالرغا بويسۇندۇرۇپ بەردۇق ،ئۇالر ئۇ
ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى مىنىدۇ ،بەزىسىنى يەيدۇ﴿ .﴾72ئۇالر شۇ ھايۋانالردىن پايدىلىنىدۇ ۋە
سۈتلىرىنى ئىچىدۇ ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ بۇ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟ ﴿.﴾73

ھايۋانالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئاالمەتلىرى ۋە بەندىلىرىگە بېرىلگەن نېمەت
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرغا ھايۋانالرنى نېمەت قىلىپ بەرگەنلىكىنى ۋە بويسۇندۇرۇپ
بەرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ﴿ .ئۇالر ھايۋانالرنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچىالردۇر﴾ قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنى ھايۋانالرنى باشقۇرىدىغان قىلىپ ياراتتى ،ھايۋانالر ئۇالرغا بويسۇنىدۇ ۋە
ئۇالرغا يانمايدۇ .ھەتتا بىر كىچىك بالىمۇ بىر تۆگىنىڭ يېنىغا كەلسە ،ئەلۋەتتە ئۇ تۆگىنى چۆكتۈرەلەيدۇ،
ئەگەر ئۇ خالىسا ،ئۇنى قوپۇرۇپ خالىغان يېرىگە ھەيدەپ بارااليدۇ ،تۆگە ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ ،ئۇ
يېتىلىگەن يەرگە ماڭىدۇ .ناۋادا بىر كارۋان يۈز ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ تۆگىلەردىن تەركىب تاپقان بولسا،
ئۇ تۆگىلەرنىڭ ھەممىسى چوقۇم شۇ كىچىك بالىنىڭ ئىزىدىن ماڭىدۇ.
﴿ئۇالر ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى﴾ يىراق ،ياقا يۇرتالرغا سەپەر قىلغاندا ﴿مىنىدۇ﴾ يۈك ـ تاقلىرىنى
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئارتىدۇ﴿ ،بەزىسىنى﴾ ئەگەر خالىسا بوغۇزالپ ﴿يەيدۇ ،ئۇالر شۇ ھايۋانالردىن﴾ يەنى
قويالرنىڭ ،تۆگىلەرنىڭ ،ئۆچكىلەرنىڭ يۇڭلىرىدىن ئۆي جاھازىلىرىنى ،كىيىدىغان ۋە ئۆيلەرنى
سەرەمجانالشتۇرىدىغان نەرسىلەرنى ياساپ ۋە توقۇپ ،مەلۇم مۇددەتكىچە ﴿پايدىلىنىدۇ﴾ ئۇنىڭ
سۈتلىرىنى ،داۋالىنىدىغان ئادەملەر ﴿ئىچىدۇ ،ئۇالر (پەرۋەردىگارىنىڭ بۇ نېمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴾
يەنى ئۇالر ئۇنى يارىتىپ ۋە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ تونۇپ ،ﷲ تائاالغا
باشقا نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىسە بولمامدۇ؟!

*******
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ئۇالر ياردەمگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىپ ،ﷲ نى قويۇپ باشقا مەبۇدالرنى ئىالھ قىلىۋالدى﴿.﴾74
ئۇ مەبۇدالر ئۇالرغا ياردەم بېرەلمەيدۇ .بۇالر شۇ مەبۇدالر ئۈچۈن (يەنى ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن)
ھازىرالنغان قوشۇندۇر﴿( .﴾75ئى ،مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ سۆزى (يەنى سېنى ئىنكار
قىلغانلىقى) سېنى غەمكىن قىلمىسۇن .بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى ۋە ئاشكارا قىلغان (سۆز
ۋە ھەرىكەتلىرى) نى بىلىپ تۇرىمىز﴿.﴾76

مۇشرىكالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە قادىر ئەمەسلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ بۇتالرنى (ﷲ غا شېرىك قىلىپ) مەبۇد
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قىلىۋالغانلىقى ،شۇ ئارقىلىق ئۇ مەبۇدالرنىڭ ئۆزلىرىگە ياردەم قىلىشىنى ،رىزىق بېرىشىنى
ۋە ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالغا يېقىنالشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىغا رەددىيە بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ مەبۇدالر ئۇالرغا ياردەم بېرەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇ مەبۇدالر ئۆزلىرىگە
چوقۇنغۇچىالرغا ياردەم بېرىشكە قادىر بواللمايدۇ .بەلكى ،ئۇنداق قىلىشتىن ئەڭ ئاجىز،
ئەڭ كىچىك ،ئەڭ كەمسىتىلىدىغان ۋە ئەڭ تاشالندۇق نەرسىلەردۇر ،شۇنداقال مەبۇدالر
ئۆزلىرىگە ياردەم تەلەپ قىلىشقىمۇ ،ئۆزلىرىگە يامانلىق قىلماقچى بولغان كىشىلەردىن
ئىنتىقام ئېلىشقىمۇ قادىر بواللمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئاڭلىيالمايدىغان ،چۈشىنەلمەيدىغان
جانسىز نەرسىلەردۇر.
﴿بۇالر شۇ مەبۇدالر ئۈچۈن (يەنى ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن) ھازىرالنغان قوشۇندۇر﴾

يەنى قىيامەت كۈنى بۇ بۇتالرنى توپالپ ،ئۇالرغا چوقۇنغۇچىالردىن ھېساب ئېلىنىدىغان
يەرگە مۇشرىكالرنىڭ تېخىمۇ ھەسرەت چېكىشى ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن تۇرغۇزۇلغان دەلىل ـ
پاكىتنىڭ ئەڭ قانائەتلىنەرلىك بولۇشى ئۈچۈن ھازىر قىلىنىدۇ .قەتادە﴿ :ئۇ مەبۇدالر ئۇالرغا
ياردەم بېرەلمەيدۇ .بۇالر شۇ مەبۇدالر ئۈچۈن (يەنى ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن) ھازىرالنغان
قوشۇندۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى مۇشرىكالر

دۇنيادا چوقۇنغان بۇتلىرىغا غەزەبلىنىدۇ ،ئۇ مەبۇدالر ئۇالرغا ياخشىلىق ئېلىپ كەلمەيدۇ،
ئۇالردىن يامانلىقنىمۇ دەپئى قىاللمايدۇ ،ئۇ مەبۇدالر پەقەت بۇتالردىن ئىبارەتتۇر .ھەسەن
بەسرىمۇ مۇشۇنداق دەپ كۆرسەتتى .ئۇ ،بۇ ئايەتكە بېرىلگەن ياخشى بىر چۈشەندۈرۈش
بولۇپ ،ئىبنى جەرىرمۇ بۇ سۆزنى توغرا دەپ قارىغان.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللىي بېرىش
﴿(ئى ،مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ سۆزى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ سېنى ئىنكار
قىلغانلىقى ۋە ﷲ تائاالغا كاپىر بولغانلىقى ﴿سېنى غەمكىن قىلمىسۇن .بىز ھەقىقەتەن

ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى ۋە ئاشكارا قىلغان (سۆز ۋە ھەرىكەتلىرى) نى بىلىپ تۇرىمىز﴾

يەنى كەلگۈسىدە ئۇالرغا ئۇالرنىڭ تىللىرى سۈپەتلىگەن نەرسە بويىچە جازا بېرىمىز ،ئۇالرغا
شۇنىڭغا ئاساسەن مۇئامىلە قىلىمىز .ئۇ كۈندە ئۇالر ئەمەللىرىدىن چوڭىنىمۇ ـ كىچىكىنىمۇ،
كۆزگە ئىلغىنىنىمۇ ،كۆزگە ئىلمىغىنىنىمۇ يوقىتىپ قويمايدۇ .ئەكسىچە ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
بۇرۇن ۋە كېيىن قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ھەممىسى تولۇق كۆرسىتىلىدۇ.
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*******
ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ئىنسان بىلمەمدۇكى ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئابىمەنىدىن ياراتتۇق .ئەمدى ئۇ (پەرۋەردىگارىغا)

ياسىن سۈرىسى

ئاشكارا خۇسۇمەتچى بولۇپ قالدى﴿ .﴾77ئۇ بىزگە (ئىنساننىڭ قايتا تىرىلىشىنى يىراق ساناپ،
چىرىگەن سۆڭەكلەرنى) مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى بولسا ئۇنتۇدى ،ئۇ:
«چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟» دېدى﴿ .﴾78ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئەڭ
دەسلەپتە ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر»﴿ .﴾79ﷲ سىلەر
ئۈچۈن يېشىل دەرەختىن ئوت پەيدا قىلدى .سىلەر ئۇنىڭ بىلەن ئوت ياقىسىلەر﴿.﴾80

ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن
رەددىيە
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ،سۇددى ۋە قەتادەلەر مۇنداق دەيدۇ :لەنىتى ئۇبەي
ئىبنى خەلەف پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدى ،ئۇنىڭ قولىدا چىرىپ كەتكەن بىر سۆڭەك بار
ئىدى .ئۇ ،بۇ سۆڭەكنى ئېزىپ ،شامالغا ئۇچۇرتۇپ تۇرۇپ :ئى مۇھەممەد! سەن ﷲ نى بۇ سۆڭەكنى
تىرىلدۈرىدۇ دەۋاتامسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،ﷲ تائاال سېنى ئۆلتۈرىدۇ،
ئاندىن قىيامەت كۈنى سېنى تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن سېنى دوزاخقا ھەيدەيدۇ» دېدى .ئاندىن ياسىن
سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى﴿ :ئىنسان بىلمەمدۇكى ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئاجىز مەنىيدىن ياراتتۇق﴾
دېگەن ئايەتتىن باشالپ بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىغىچە نازىل بولدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان:
ئاس ئىبنى ۋائىل كەلكۈن سۈيىدىن قالغان الۋاالر ئارىسىدىن بىر تال سۆڭەكنى ئېلىپ ،ئۇنى قولى
بىلەن ئېزىپ تۇرۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ﷲ تائاال بۇ سۆڭەكنى مەن كۆرۈپ تۇرغان مۇشۇ
ھالەتتىن تىرىلدۈرەلەمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،ﷲ تائاال سېنى ئۆلتۈرىدۇ ،ئاندىن
سېنى تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن سېنى جەھەننەمگە كىرگۈزىدۇ» دېدى .شۇ چاغدا ،ياسىن سۈرىسىنىڭ
ئاخىرىدىكى بۇ ئايەتلەر نازىل بولدى .بۇنى ئىبنى جەرىرمۇ سەئىد ئىبنى جۇبەيردىن رىۋايەت قىلغان.
بۇ ئايەتلەرنىڭ مەيلى ئۇبەي ئىبنى خەلەف ياكى ئاس ئىبنى ۋائىل ھەققىدە ۋە ياكى ھەر
ئىككىلىسى ھەققىدە نازىل قىلىنغان بولۇشى مۇھىم ئەمەس .بۇ ئايەتلەرنىڭ قىيامەتنى ئىنكار قىلغان
ھەرقانداق ئادەمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى ئېنىقتۇر .چۈنكى ﴿ئىنسان بىلمەمدۇكى﴾ دېيىش قىيامەتنى
ئىنكار قىلغان ھەرقانداق ئىنساننى ئومۇمىيلىقنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كۆرسىتىدۇ.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئابىمەنىدىن ياراتتۇق﴾ يەنى قىيامەتنى ئىنكار قىلغان ھەر بىر ئادەم
دەسلەپتە يارىتىلغانلىقىنى ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا دەلىل قىلىپ كۆرمەمدۇ؟ ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن ئىنساننى دەسلەپتە ئەرزىمەس سۇنىڭ جەۋھىرىدىن ،يەنى ناھايىتىمۇ كىچىك ۋە
ئاجىز نەرسىدىن ياراتتى .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى بىز ئاجىز
مەنىيدىن ياراتمىدۇقمۇ؟ ئۇنى بىز مەلۇم ۋاقىتقىچە (يەنى تۇغۇلغۇچە) پۇختا ئارامگاھ (يەنى بەچچىدان)
تا قىلدۇق﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،بىز ئىنساننى ئارىالشما مەنىي (يەنى ئەر بىلەن ئايالالرنىڭ مەنىيسى)
دىن ياراتتۇق﴾((( يەنى ﷲ تائاال ئىنساننى ئايرىم ـ ئايرىم مەنىينىڭ ئارىالشمىسىدىن ياراتتى .ئۇنى
((( مۇرسەالت سۈرىسى  _ 20ئايەتتىن  22ـ ئايەتكىچە.
((( ئىنسان سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇ ئەرزىمەس مەنىيدىن ياراتقان ﷲ تائاال ،ئۇ ئۆلگەندىن كېيىن ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىر
ئەمەسمۇ؟
ئىمام ئەھمەد بەشىر جەھھاشنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى ئالقىنىغا تۈكۈردى ۋە تۈكۈرۈكنىڭ ئۈستىگە بىر
بارمىقىنى تەككۈزدى ـ دە ،ئاندىن مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاال ئېيتىدۇ :ئى ئادەم بالىسى! سەن
قانداقمۇ مېنى ئاجىز دەيسەن؟ مەن سېنى ھەقىقەتەن مۇشۇ تۈكۈرۈكچىلىك نەرسىدىن ياراتتىم ،تېخى
مەن سېنى بېجىرىم ،قامىتىڭنى تۈز قىلىپ يارىتىپ قويسام ،سەن ئېسىل تونالرنى كىيىپ ،يەر يۈزىدە
گۈسۈلدىتىپ دەسسەپ ماڭىسەن ،بايلىقنى توپاليسەن ،موھتاجالرغا بەرمەيسەن ،تاكى جان ھەلقۇمغا
يەتكەن چاغدا ،سەدىقە بېرىمەن دەيسەن ،بۇ ھەرگىزمۇ سەدىقە بېرىدىغان ۋاقىت ئەمەستۇر» دەيدۇ.
بۇ ھەدىسنى ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇ بىزگە﴾ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان بۈيۈك قۇدرەت ئىگىسى ،ﷲ تائاالنىڭ
چىرىگەن تەنلەرنى ۋە سۆڭەكلەرنى قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى يىراق ساناپ ،شۇ چىرىگەن
سۆڭەكلەرنى ﴿مىسال قىلىپ كۆرسەتتى .ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى بولسا ئۇنتۇدى ،ئۇ« :چىرىپ
كەتكەن سۆڭەكلەرنى كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟» دېدى﴾ ﷲ تائاال ئۇنى يوقتىن بار قىلىپ ياراتتى.
ئەگەر ئۇ ئۆزىگە قارىسا ،ئۆزىنىڭ قايتا تىرىلىشىدىن ئىبارەت يىراق سانىغان ،ئىنكار قىلغان ۋە تانغان
نەرسىدىنمۇ چوڭ نەرسىنى ﷲ تائاالنىڭ يارىتااليدىغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر»﴾

يەنى ﷲ تائاال زېمىننىڭ پۈتۈن ئەتراپىدىكى سۆڭەكلەرنىڭ نەگە كەتكەنلىكىنى ،قەيەردە تىتىلىپ،
قەيەرگە چېچىلىپ كەتكەنلىكىنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ.

210

ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىر ئادەمنىڭ ئەجىلى توشۇپ ،ھاياتتىن ئۈمىدىنى ئۇزگەن
چاغدا ئائىلىسىدىكىلەرگە :مەن ئۆلۈپ كەتسەم ،مېنىڭ ئەتراپىمغا جىق ئوتۇن يىغىڭالر ،ئاندىن
ئۇنىڭغا ئوت يېقىڭالر ،ئوت گۆشلىرىمنى كۆيدۈرۈپ ،سۆڭەكلىرىمال قالغان چاغدا ،ئۇنى ئېلىپ ئۇندەك
سوقۇڭالر ،ئاندىن ئۇنى دېڭىزغا سورىۋېتىڭالر -،دەپ ۋەسىيەت قىلدى .ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر (ئۇ
ئۆلگەندىن كېيىن) ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلدى .ﷲ تائاال ئۇنى شۇ ھالەتتىن جەملەپ ،ئاندىن ئۇنىڭغا:
نېمىشقا شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇدۇڭ؟ -دېدى .ئۇ ئادەم :سېنىڭدىن قورقۇپ (شۇنداق قىلدىم) -،دەپ
جاۋاب بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنى مەغپىرەت قىلدى» رىۋايەت قىلىنىشىچە ،ئۇ ئادەم كېپەن
ئوغۇراليدىغان ئادەم ئىكەن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە :ئۇ ئوغۇللىرىغا ئۆزىنى كۆيدۈرۈپ ،ئاندىن
سۆڭىكىنى ئۇندەك سوقۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭ يېرىمىنى قورۇقلۇققا ،يېرىمىنى شامال چىققان كۈندە دېڭىزغا
سورىۋېتىشنى بۇيرۇغان .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر شۇنداق قىلغان .ئاندىن ﷲ تائاال دېڭىزغا ئەمر قىلىپ
دېڭىزدىكى پارچىسىنى ،قۇرۇقلۇققا ئەمىر قىلىپ ئۇنىڭدىكى پارچىسىنى يىغىپ ،ئاندىن ئۇنىڭغا “ۋۇجۇدقا
كەل” دېيىشى ھامان ،ئۇ دەرھالال ئۆرە تۇرغان بىر ئادەمگە ئايالنغان .ئاندىن ئۇنىڭغا :سەن نېمە
سەۋەبتىن مۇشۇنداق قىلدىڭ؟ -دېگەن .ئۇ :سەن بىلىسەن ،سېنىڭدىن قورقۇپ شۇنداق قىلدىم-،
دەپ جاۋاب بەرگەن .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنى جازالىماستىن گۇناھىنى كەچۈرۈۋەتكەن.

ياسىن سۈرىسى

﴿ﷲ سىلەر ئۈچۈن يېشىل دەرەختىن ئوت پەيدا قىلدى .سىلەر ئۇنىڭ بىلەن ئوت ياقىسىلەر﴾

يەنى ﷲ تائاال بۇ دەرەخنى دەسلەپتە سۇدىن ياراتتى .كۆكلەپ يېشىللىققا پۈركىنىپ ،قىزىرىپ پىشقان
مېۋىلىك دەرەخكە ئايالندى ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى ئوت قااليدىغان قۇرۇق ئوتۇن ھالىتىگە قايتۇردى.
شۇنىڭغا ئوخشاش ﷲ تائاال خالىغان نەرسىنى قىلغۇچىدۇر ،ئىرادە قىلغان نەرسىنى يارىتىشقا قادىردۇر،
ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسە توسالغۇ بواللمايدۇ.

قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سىلەر ئۈچۈن يېشىل دەرەختىن ئوت پەيدا قىلدى .سىلەر ئۇنىڭ
بىلەن ئوت ياقىسىلەر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بۇ يېشىل دەرەختىن بۇ ئوتنى چىقارغان

زات (ﷲ تائاال) ئىنساننى تىرىلدۈرۈشكە قادىردۇر .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ئايەتتە كۆرسىتىلگەن دەرەخ ھىجاز زېمىنىدا ئۆسىدىغان مەرخ بىلەن ئەپار
دېيىلىدىغان دەرەختۇر .ئوت قاالشقا گۆڭگۈرتى يوق ئادەم ئۇ دەرەختىن ئىككى تال يېشىل شاخچىنى
ئېلىپ بىر ـ بىرىگە سۈركىسە ،ئۇ ئىككى شاخچىنىڭ ئارىسىدىن ئوت چىقىدۇ .ماقال ـ تەمسىلدە مۇنداق
دەپ كەلگەن :ھەر دەرەختىن ئوت چىقىدۇ ،مەرخ بىلەن ئەپارنىڭ ئوتى ھەممىدىن كۈچلۈكتۇر.
دانىشمەنلەر :پەقەت يۇلغۇندىن باشقا ھەممە دەرەختىن ئوت چىقىدۇ -،دەيدۇ.

*******
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽ
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان زات ئۇالرنىڭ ئوخشىشىنى يارىتىشقا قادىر ئەمەسمۇ؟ ئۇ بۇنىڭغا
قادىر ،ﷲ ماھىر ياراتقۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾81ﷲ بىرەر شەيئىنى (يارىتىشنى)
ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇتقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴿ .﴾82ﷲ پاكتۇركى،
ھەر بىر نەرسىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ئۇنىڭ قولىدىدۇر( ،ئۆلگەندىن كېيىن) ئۇنىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر﴿.﴾83
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ يەتتە قات ئاسماننى يارىتىشتەك بۈيۈك قۇدرىتىدىن ئىنسانالرغا خەۋەر
بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئاسماندا مۇقىم تۇرىدىغان ۋە ئايلىنىپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالرنى ياراتتى ،زېمىننىمۇ
يەتتە قات قىلىپ ياراتتى .زېمىندا تاغالرنى ،قۇملۇقالرنى ،دېڭىزالرنى ،چۆللەرنى ۋە ئۇنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنى ياراتتى .ﷲ تائاال ئىنسانالرنى ئۆزىنىڭ بۇ بۈيۈك نەرسىلەرنى ياراتقانلىقى بىلەن ئۆلۈكلەرنى
قايتا تىرىلدۈرەلەيدىغان قۇدرىتىگە دەلىل قىلىشقا تەۋسىيە قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر﴾(((.
﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان زات ئۇالرنىڭ ئوخشىشىنى﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ ئوخشىشىنى
﴿يارىتىشقا﴾ ئاندىن ئۇالرنى دەسلەپتە ياراتقاندەك قايتا تىرىلدۈرۈشكە ﴿قادىر ئەمەسمۇ؟﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى كۇففارالر)
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەت.
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بىلمەمدۇكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان ﷲ ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.
﴿ئۇ بۇنىڭغا قادىر ،ﷲ ماھىر ياراتقۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ بىرەر شەيئىنى
(يارىتىشنى) ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇتقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾ يەنى ﷲ

تائاال بىرەر نەرسىنى پەقەت بىرال بۇيرۇق بېرىش بىلەنال ۋۇجۇتقا چىقىرىدۇ ،بۇيرۇقنى تەكرارالش ۋە
تەكىتلەشكە ھاجەت قالمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى بەندىلىرىم! پەقەت مەن
گۇناھتىن ساالمەت قىلغان كىشىدىن باشقا ھەممىڭالر گۇناھ قىلغۇچىدۇر .سىلەر مەندىن مەغپىرەت
تىلەڭالر ،سىلەرگە مەغپىرەت قىلىمەن .پەقەت مەن باي قىلغان كىشىدىن باشقا ھەممىڭالر پېقىرسىلەر.
مەن ھەقىقەتەن سېخىدۇرمەن ،شەرەپ ۋە بايلىق ئگىسىدۇرمەن .نېمىنى خالىسام ،شۇنى قىلىمەن،
مېنىڭ كىشىلەرگە نەرسە بېرىشىممۇ ۋە ئۇالرنى جازالىشىممۇ بىرال سۆز بىلەن بولۇپ ،ئەگەر بىرەر
نەرسىنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىنى خالىسام ،ئۇنىڭغا “ۋۇجۇدقا كەل” دەيمەن ـ دە ،ئۇ دەرھال ۋۇجۇدقا
كېلىدۇ».

﴿ﷲ پاكتۇركى ،ھەر بىر نەرسىنىڭ ئىگىلىك ھوقوقى ئۇنىڭ قولىدىدۇر( ،ئۆلگەندىن كېيىن)
ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى ھەمىشە تىرىك ،ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ خەزىنىلىرى ئۆز ئىلكىدە

بولغان زات ﷲ تائاال ھەرقانداق نۇقساندىن پاكتۇر ،ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر .يامانلىقتىن ئادا ـ جۇدادۇر،
پۈتۈن ئىش ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ .يارىتىش ۋە بۇيرۇش ﷲ تائاالغىال خاستۇر .بەندىلەر
قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال ھەر بىر ئادەمگە قىلغان ئەمەلىگە قارىتا جازا
ۋە مۇكاپات بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئادىلدۇر ،بەندىلەرگە نېمەت بەرگۈچىدۇر ۋە رەھمەت قىلغۇچىدۇر .ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ﷲ پاكتۇركى ،ھەر بىر نەرسىنىڭ ئىگىلىك ھوقوقى ئۇنىڭ قولىدىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسگە ئوخشايدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ھەممە شەيئىنىڭ پادىشاھلىقى
كىمنىڭ قولىدا؟﴾((((﴿ ،پۈتۈن ئاسمان  -زېمىننىڭ) پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان ﷲ نىڭ بەرىكىتى
بۈيۈكتۇر﴾(((.
شۇنىڭ بىلەن ،ياسىن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى .جىمى ھەمدۇ سانا ۋە مەدھىيە ﷲ
تائاالغا خاستۇر!
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((( ئەھقاف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇلك سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 182 ،ئايەت
ساففات سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام نەسەئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى نامازنى يەڭگىل ئوقۇشقا بۇيرۇيتتى .ئۇ
بىزگە ئىمام بولغاندا ،ساففات سۈرىسىنى ئوقۇيتتى.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
سەپ -سەپ بولۇپ تۇرغان ،دۈشمەنلەرگە قارشى ئات سېلىپ تۇرغان( ،ﷲ دىن
مەدەت تىلەپ) كاالمۇلالنى تىالۋەت قىلىپ تۇرغان (غازات قىلغۇچى) قوشۇن بىلەن قەسەمكى﴿1
ـ  .﴾3سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر شەك  -شۈبھىسىز بىر ئىالھتۇر﴿( .﴾4ئۇ) ئاسمانالرنىڭ،
زېمىننىڭ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ ۋە مەشرىقلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴿.﴾5

اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە پەرىشتىلەرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقى
بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :ﷲ نىڭ ئەمرىنى كۈتۈپ سەپ ـ سەپ

بولۇپ تۇرغان پەرىشتىلەر بىلەن ،بۇلۇتالرنى قۇرغاق زېمىنغا ھەيدىگۈچى پەرىشتىلەر بىلەن،
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن ئىنسانالرغا كىتابالرنى ۋە قۇرئاننى ئېلىپ كەلگۈچى پەرىشتىلەر
بىلەن قەسەم .بۇ ئايەتلەرنى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مەسرۇق ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،
ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،سۇددى ،قەتادە ۋە رەبىئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش
تەپسىر قىلدى .قەتادە :پەرىشتىلەر ئاسماندا ﷲ تائاالنىڭ ئەمىر پەرمانلىرىنى كۈتۈپ سەپ ـ سەپ
بولۇپ تۇرغۇچىدۇر -،دەپ كۆرسەتتى.
ئىمام مۇسلىم ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ باشقا ئۈممەتلەردىن مۇنداق ئۈچ ئىشتا ئارتۇقچىلىقى بار.
ئۇالر :سەپلىرىمىز پەرىشتىلەرنىڭ سەپلىرىگە ئوخشاش قىلىندى .زېمىننىڭ ھەممىسى بىز ئۈچۈن
ناماز ئوقۇشقا بولىدىغان مەسچىت قىلىندى .ئەگەر سۇ تاپالمىساق ،تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن،
زېمىننىڭ توپىسى بىزگە پاك قىلىندى».
ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر جابىر ئىبنى سەمۇرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :پەرىشتىلەر
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا سەپتە تۇرغاندەك سەپ بولۇپ تۇرمامسىلەر؟» ساھابىلەر :پەرىشتىلەر
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا قانداق سەپ بولۇپ تۇرىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر
ئالدىنقى سەپلەرنى تولۇق توشقۇزۇپ ،سەپتە مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ ،ئارىلىق قالدۇرماستىن تۇرىدۇ».

اﷲ تائاالنىڭ ھەقىقىي مەبۇد ئىكەنلىكى
﴿سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر شەك  -شۈبھىسىز بىر ئىالھتۇر( .ئۇ) ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ ۋە مەشرىقلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا

ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .ئۇ كائىناتنىڭ ئىگىسىدۇر .كائىناتتىكى شەرقتىن چىقىپ جىم تۇرغۇچى
ۋە ئايلىنىپ تۇرغۇچى يۇلتۇزالرنى ئۆزى خالىغانچە بويسۇندۇرۇپ باشقۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ تائاال
بۇ ئايەتتە شەرق تەرەپلەرنى تىلغا ئېلىش بىلەنال كۇپايىلەندى .چۈنكى ،شەرق تەرەپلەرنى تىلغا
ئېلىش غەرب تەرەپلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
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ﷲ تائاال ئۇنى تۆۋەندىكى ئايەتلەردە ئوچۇق بايان قىلغان﴿ :مەشرىقالرنىڭ ۋە مەغرىبلەرنىڭ
پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى ،بىز ئەلۋەتتە قادىرمىز﴾(((﴿ ،ئۇ ئىككى مەشرىق (يەنى كۈن بىلەن
ئاينىڭ چىقىدىغان ئىككى جايى) نىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ۋە ئىككى مەغرىب (يەنى كۈن بىلەن
ئاينىڭ پاتىدىغان ئىككى جاي) نىڭ پەرۋەردىگارىدۈر﴾(((.

*******
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ
((( مەئارىج سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( رەھمان سۈرىسى  17ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ
بىز ھەقىقەتەن يېقىن ئاسماننى يۇلتۇزالر (نۇرى) بىلەن زىننەتلىدۇق﴿ .﴾6ﷲ نىڭ
ئىتائىتىدىن چىققۇچى ھەر بىر شەيتاندىن ئۇنى قوغدىدۇق﴿ .﴾7ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ (سۆزلىرىدىن
ھېچ نەرسىنى) ئاڭلىيالمايدۇ ،ئۇالر ،قوغلىنىشى ئۈچۈن ،ھەر تەرەپتىن ،ئاققۇچى يۇلتۇزالر بىلەن
ئېتىلىدۇ ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) دائىملىق ئازابقا قالىدۇ﴿8ـ .﴾9لېكىن (ئاسمان خەۋەرلىرىدىن)
ئوغرىلىقچە بىر نەرسە ئاڭلىغان شەيتاننى يورۇق يۇلتۇز قوغالپ (كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ)﴿.﴾10

اﷲ تائاالنىڭ ئاسماننى زىننەتلىشى ۋە ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە زېمىن ئەھلىدىن ئاسمانغا قارىغۇچىالر ئۈچۈن دۇنيا ئاسمىنىنى ﴿يۇلتۇزالر
(نۇرى) بىلەن زىننەتلىدۇق﴾ دەپ خەۋەر قىلىدۇ .ئاسماندىكى سەييارە ۋە تۇرغۇن يۇلتۇزالر زېمىن

ئەھلى ئۈچۈن يورۇقلۇق بېرىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بىزگە بارلىق ئاسمانالردىن) ئەڭ يېقىن ئاسماننى
چىراقالر (يەنى يورۇق يۇلتۇزالر) بىلەن بېزىدۇق ۋە ئۇالرنى (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغۇرلىقچە
تىڭشاشقا ئۇرۇنغان) شەيتانالرنى ئاتىدىغان نەرسە قىلدۇق (يەنى شەيتانالر يۇلتۇزالردىن چىققان
شوال بىلەن ئېتىلىدۇ) ،شەيتانالرغا (ئاخىرەتتە) دوزاخ ئازابىنى تەييارلىدۇق﴾(((﴿ ،بىز ئاسماندا
بۇرۇجالرنى ياراتتۇق ۋە كۆزەتكۈچىلەر ئۈچۈن ئاسماننى (يۇلتۇزالر بىلەن) بېزىدۇق .ھەر بىر
قوغالندى شەيتاندىن ئاسماننى قوغدىدۇق .لېكىن (ئاسمان خەۋەرلىرىگە) ئوغرىلىقچە قۇالق
سالماقچى بولغان شەيتاننى روشەن ئاقار يۇلتۇز قوغالپ يېتىدۇ (يەنى ھاالك قىلىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچى ھەر بىر شەيتاندىن ئۇنى قوغدىدۇق﴾ يەنى ئەگەر
ھەددىدىن ئاشقۇچى شەيتان پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىگە ئوغرىلىقچە قۇالق سالماقچى بولسا،
يورۇق يۇلتۇز كېلىدۇ ـ دە ،ئۇنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ.
﴿ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ (سۆزلىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئاڭلىيالمايدۇ﴾ يەنى پەرىشتىلەر
شەرىئەت ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇش ھەققىدە ﷲ تائاالنىڭ ۋەھىي قىلغان نەرسىلىرى ئۈستىدە
سۆزلىشىۋاتقان چاغدا ،شەيتانالر پەرىشتىلەر تۇرغان ئاسمانالرغا يېقىنلىشالمايدۇ .ﷲ تائاالنىڭ:
﴿پەرىشتىلەرنىڭ دىللىرىدىن قورقۇنچ كۆتۈرۈلگەندە ،ئۇالر ئاندىن (بەزىسى بەزىسىگە):
«پەرۋەردىگارىڭالر نېمە دېدى؟» دەيدۇ .ئۇالر (جاۋابەن) :ھەقنى (دېدى) دەيدۇ .ﷲ تائاال
يۈكسەكتۇر ،كاتتىدۇر﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىدە كەلتۈرۈلگەن ھەدىسلەردە بۇ ھەقتە
تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتۈلدى.
((( مۇلك سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  18 _ 16ـ ئايەتكىچە.
((( سەبەئ سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر ،قوغلىنىشى ئۈچۈن ،ھەر تەرەپتىن ،ئاققۇچى يۇلتۇزالر بىلەن ئېتىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
ئاسمانغا يېقىنالشقاندا ،ھەر تەرەپتىن قوغلىنىپ ھەيدىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاسمانغا يېتىۋېلىشى
كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر تەرىپىدىن توسۇلىدۇ ۋە ئېتىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ﴿ .ئۇالر (ئاخىرەتتە) دائىملىق
ئازابقا قالىدۇ﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەيتانالرغا (ئاخىرەتتە) دوزاخ ئازابىنى
تەييارلىدۇق﴾(((.
﴿لېكىن (ئاسمان خەۋەرلىرىدىن) ئوغرىلىقچە بىر نەرسە ئاڭلىغان شەيتاننى يورۇق يۇلتۇز
قوغالپ (كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ)﴾ يەنى شەيتان ئاسماندىن ئوغرىلىقچە سۆز ئاڭاليدۇ ،ئاندىن

ئۇنى ئۆزىنىڭ پەس تەرىپىدە تۇرغان شەيتانغا يەتكۈزىدۇ ،ئۇ شەيتان ئاستىدىكى يەنە بىر
شەيتانغا يەتكۈزىدۇ .شەيتان ئۇ سۆزنى يەنە بىر شەيتانغا يەتكۈزۈشتىن ئىلگىرى يورۇق يۇلتۇز
ئۇنى كۆيدۈرۈپ تاشلىشى ياكى يورۇق يۇلتۇز ئۇنىڭغا يېتىشىۋېلىپ ئۇنى كۆيدۈرۈپ تاشالشتىن
ئىلگىرى ،ﷲ تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن ،شەيتان ئۇ سۆزنى باشقا بىر شەيتانغا يەتكۈزۈپ
بولۇشىمۇ مۇمكىن ،ئاندىن ئۇ شەيتان ئۇ سۆزنى كاھىنغا ئېلىپ بارىدۇ .بۇ ھەقتە ئىلگىرى ئۆتكەن
ھەدىستە تەپسىلىي توختالغان ئىدۇق.

ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قۇرئان نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى ئاسماندا شەيتانالرنىڭ ئورۇنلىرى بار ئىدى ،ئۇالر ۋەھىينى
ئاڭاليتتى .يۇلتۇزالر بولسا ئاقمايتتى .شەيتانالرمۇ ئېتىلمايتتى .ئۇالر ۋەھىينى ئاڭلىسا ،زېمىنغا
چۈشەتتى ـ دە ،بىر سۆزگە توققۇز يالغاننى قوشاتتى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىلگەندىن كېيىن ،ئەگەر شەيتان ئاسماندىكى ئورنىغا قاراپ ماڭسا ،يۇلتۇز خاتاالشماستىن
كېلىپ ئۇنى سوقۇپ ،كۆيدۈرۈپ تاشاليتتى .ئاندىن شەيتانالر بۇنى لەنىتى ئىبلىسقا شىكايەت
قىلدى .ئىبلىس :چوقۇم بىر ئىش يۈز بېرىپتۇ -،دېدى ۋە ئېنىقالش ئۈچۈن قوشۇنىنى تەرەپ ـ
تەرەپكە ئەۋەتتى .شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى تاغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى خورمىزارلىقتا
ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى .ئۇالر ئىبلىسنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا بۇ ئەھۋالنى
يەتكۈزدى ،ئىبلىس :مانا بۇ ،يېڭىدىن يۈز بەرگەن ئىشتۇر -،دېدى.

*******

216

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ
ئۇالردىن (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچىالردىن) سوراپ باققىن! ئۇالرنى
يارىتىش قىيىنمۇ؟ يا بىزنىڭ ياراتقانلىرىمىز (يەنى ئاسمان-زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى پەرىشتىلەر
ۋە چوڭ مەخلۇقاتالر) نى يارىتىش قىيىنمۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەسلى بولغان
((( مۇلك سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى

ئادەمنى) يېپىشقاق اليدىن ياراتتۇق﴿( .﴾11ئى مۇھەممەد!) سەن ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى
كۆرۈپ تۇرۇپ ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغانلىقىدىن بەلكى ئەجەبلىنەرسەن .ئۇالر
بولسا سېنى مەسخىرە قىلىشىدۇ﴿ .﴾12ئۇالرغا (قۇرئان بىلەن) ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا (ۋەز
 نەسىھەتنى) قوبۇل قىلمايدۇ﴿ .﴾13ئۇالر بىرەر مۆجىزىنى كۆرسە مەسخىرە قىلىشىدۇ﴿.﴾14ئۇالر« :بۇ روشەن سېھىردۇر ،بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن راستال
تىرىلەمدۇق؟ بىزنىڭ بۇرۇنقى ئاتىلىرىمىزمۇ تىرىلەمدۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾17 - 15ئېيتقىنكى« ،ھەئە،
سىلەر خار ھالدا تىرىلىسىلەر»﴾ .﴿18بىر ئاۋازنى (يەنى ئىسرافىلنىڭ چالغان سۇرىنى) ئاڭالش
بىلەنال (مەھشەرگاھقا) ھازىر بولۇپ (ئۆزلىرىگە نېمە قىلىنىدىغانلىقىغا) قارىشىپ تۇرىدۇ﴿.﴾19

ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنىڭ ئىسپاتى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ( :ئى مۇھەمەد!) ئەنە شۇ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار
قىلغۇچىالردىن سوراپ باققىن ،ئۇالرنى يارىتىش قىيىنمۇ ياكى ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى پەرىشتىلەر ،شەيتانالر ۋە بۈيۈك مەخلۇقاتالرنى يارىتىش قىيىنمۇ؟ ئۇالر ھەقىقەتەن
بۇ مەخلۇقاتالرنى يارىتىشنىڭ ئۆزلىرىنى يارىتىشتىن قىيىن ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ .ئەگەر
ئىش شۇنداق بولسا ،ئۇالر نېمىشقا ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلىدۇ؟ ئۇالر ئۆزلىرى
ئىنكار قىلغان نەرسىلەردىن چوڭ نەرسىلەرنىڭ يارىتىلغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپتىغۇ؟ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ
قىيىندۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (بۇنى) ئۇقمايدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئاجىز نەرسىدىن يارىتىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەسلى بولغان ئادەمنى)﴾ ئوبدان ئارىالشتۇرۇلغان
﴿يېپىشقاق اليدىن ياراتتۇق﴾ ئى مۇھەممەد! ئۇالرنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشىنى ئىنكار
قىلغانلىقىدىن سەن ﴿بەلكى ئەجەبلىنەرسەن﴾ سەن بولساڭ ،ﷲ تائاال خەۋەر قىلغان ئاجايىپ
بىر ئىشقا يەنى ئۆلۈكلەرنى چىرىپ تۈگىگەندىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرۈشكە ئىشەنگۈچىسەن ۋە
تەستىق قىلغۇچىسەن .ئۇالر بولسا بۇنى قاتتىق ئىنكار قىلغانلىقتىن ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ .ئۇ
توغرۇلۇق ئۇالرغا سۆزلىسەڭ﴿ ،ئۇالر بولسا سېنى مەسخىرە قىلىشىدۇ﴾.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
ئەجەبلەندى ،ئادەم بالىلىرىنىڭ ئازغۇنلىرى بولسا ،ئۇنى مەسخىرە قىلىشتى -،دېدى.
﴿ئۇالر﴾ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئوچۇق كۆرسىتىدىغان ﴿بىرەر مۆجىزىنى كۆرسە
مەسخىرە قىلىشىدۇ .ئۇالر« :سەن ئېلىپ كەلگەن (بۇ مۆجىزە) روشەن سېھىردۇر ،بىز ئۆلۈپ
توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن راستال تىرىلەمدۇق؟ بىزنىڭ بۇرۇنقى ئاتىلىرىمىزمۇ
تىرىلەمدۇ؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر قايتا تىرىلىشنى يىراق ساناپ ،ئۇنى ئىنكار قىلىدۇ .ئى مۇھەممەد!
ئۇالرغا﴿ :ئېيتقىنكى ،ھەئە ،سىلەر﴾ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن ،قىيامەت
كۈنى بۈيۈك قۇدرەت ئاستىدا ﴿خار ھالدا تىرىلىسىلەر﴾.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەممە ﷲ غا بويسۇنغان ھالدا كېلىدۇ﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى،
مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق بىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ﴾(((.
﴿بىر ئاۋازنى (يەنى ئىسرافىلنىڭ چالغان سۇرىنى) ئاڭالش بىلەنال (مەھشەرگاھقا) ھازىر
بولۇپ (ئۆزلىرىگە نېمە قىلىنىدىغانلىقىغا) قارىشىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تەرىپىدىن

بىرال بۇيرۇق بېرىلىپ ،ئۇالرنى قەبرىلىرىدىن چىقىشقا چاقىرىلغان ئاۋاز بىلەن تەڭ ،ناگاھان
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا ھازىر بولۇپ ،قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىك ئەھۋاللىرىغا قارىشىپ
تۇرىدۇ.

*******
ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ
ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! بىزگە بۇ قىيامەت كۈنىدۇر» دەيدۇ﴿ .﴾20بۇ سىلەر ئىنكار قىلغان (ھەق
بىلەن باتىل) ئايرىلىدىغان كۈندۇر﴿( .﴾21ﷲ پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ) زۇلۇم قىلغۇچىالرنى،
ئۇالرنىڭ (مۇشرىكلىكتىكى ،كۇفرىدىكى) قاياشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان
بۇتلىرىنى (مەھشەرگاھقا) توپالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى دوزاخنىڭ يولىغا باشالڭالر﴿. ﴾22-23
ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى ،ئۇالر (جىمى سۆزلىرى ۋە ئىشلىرىدىن) سوئال  -سوراق
قىلىنىدۇ﴿( .﴾24ئاندىن) ئۇالرغا« :نېمىشقا (دۇنيادىكى ھالىتىڭالرغا ئوخشاش) بىر  -بىرىڭالرغا
ياردەم قىلمايسىلەر؟» (دېيىلىدۇ) ﴿ ﴾25بەلكى ئۇالر بۈگۈن بويسۇنغۇچىالردۇر﴿.﴾26

قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىرى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنىدە قىلىشىدىغان سۆزلىرىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .ئۇالر ئۇ كۈندە ئۆزلىرىگە ماالمەت قىلىشىدۇ ،دۇنيادىكى چاغلىرىدا ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى
زۇلۇم قىلغانلىقلىرىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ ،ئۇالر قىيامەتنىڭ دەھشەتلىك ئەھۋالىنى ئۆز كۆزلىرى
بىلەن كۆرگەن چاغدا قاتتىق پۇشايمان قىلىشىدۇ .ئەپسۇسكى ،ئۇ پۇشايمان ئۇالرغا قىلچە پايدا
بەرمەيدۇ﴿ ،ئۇالر« :ۋاي ئىسىت! بىزگە بۇ قىيامەت كۈنىدۇر» دەيدۇ﴾ ئاندىن پەرىشتىلەر ۋە
مۆمىنلەر﴿ :بۇ سىلەر ئىنكار قىلغان (ھەق بىلەن باتىل) ئايرىلىدىغان كۈندۇر﴾ دەيدۇ .بۇ سۆز
ئۇالرغا تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن ئېيتىلىدۇ.
مەھشەرگاھ مەيدانىدا ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى مۆمىنلەردىن كاپىرالرنى ئايرىشقا بۇيرۇپ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ) زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ،ئۇالرنىڭ (مۇشرىكلىكتىكى،
((( نەمل سۈرىسى  87ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

كۇفرىدىكى) قاياشلىرىنى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دوستلىرىنى ﴿ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ چوقۇنغان
بۇتلىرىنى (مەھشەرگاھقا) توپالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى دوزاخنىڭ يولىغا باشالڭالر﴾ يەنى ئۇالرغا

ئوخشاشالرنى ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىنى ۋە چوقۇنغان بۇتلىرىنى
ئۇالر بىلەن قوشۇپ ،ئۇالرنى توپلىغان مەيدانغا توپالڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى جەھەننەمنىڭ يولىغا
باشالڭالر.
نوئمان بۇ ئايەت ھەققىدە ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قىيامەت كۈنى
زىنا قىلغۇچىالر زىنا قىلغۇچىالر بىلەن ،جازانە يېگۈچىلەر جازانە يېگۈچىلەر بىلەن ،ھاراق
ئىچكۈچىلەر ھاراق ئىچكۈچىلەر بىلەن بىرگە ئېلىپ كېلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :قىيامەت كۈنى ئۇالرنى دۈم ياتقۇزۇپ (سۆرەلگەن) كور ،گاچا ،گاس ھالدا يىغىمىز،
ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ( ،جەھەننەمنىڭ) ئوتى پەسلەپ قالسا ،ئۇالرغا (ئوتنى) تېخىمۇ
يالقۇنجىتىمىز﴾(((.
﴿ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى ،ئۇالر﴾ دۇنيادىكى چاغلىرىدا قىلغان بارلىق ئىشلىرى
ۋە سۆزلىرىدىن ﴿سوئال  -سوراق قىلىنىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس مۇنداق
دەيدۇ :يەنى ئۇالرنى توسۇپ تۇرۇڭالر .چۈنكى ،ئۇالر بارلىق قىلمىشلىرىدىن ھېسابقا تارتىلىدۇ.
ئوسمان ئىبنى زائىد مۇنداق دەيدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىنسان ئەڭ بۇرۇن ئۆزى بىلەن
ئولتۇرۇپ ـ قوپقان ئەڭ يېقىن كىشىلىرى توغرىسىدا سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ.

ئاندىن تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن ئۇالرغا مۇنداق دېيىلىدۇ﴿ :نېمىشقا﴾ سىلەر
ھەممىڭالر ياردەمگە ئېرىشىمىز دەپ ئويلىغىنىڭالردەك ﴿بىر  -بىرىڭالرغا ياردەم قىلمايسىلەر؟»
بەلكى ئۇالر بۈگۈن بويسۇنغۇچىالردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە باش ئەگكۈچىلەردۇر ،ئۇالر

بۇ كۈندە ﷲ تائاالغا قارشىلىق قىاللمايدۇ .ئۇنىڭ ئەمرىدىن قېچىپمۇ قۇتۇاللمايدۇ.

*******
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ئۇالر بىر  -بىرىگە قاراپ مۇنازىرىلىشىدۇ﴿ .﴾27ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە:
«سىلەر (سۆزۈڭالرنىڭ راستلىقىغا) قەسەم ئىچىپ بىزنى ئىماندىن توسۇيتتۇڭالر» دەيدۇ﴿.﴾28
(ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەرگە) ئېيتىدۇ« :سىلەر (ئۆز ئىختىيارىڭالر بىلەن) مۆمىن
بولمىدىڭالر﴿ .﴾29بىزنىڭ سىلەرنى (بىزگە ئەگىشىشكە) زوراليدىغان كۈچىمىز يوق ئىدى،
((( ئىسرا سۈرىسى  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

219

بەلكى سىلەر (بىزگە ئوخشاش) ئازغان قەۋم ئىدىڭالر﴿ .﴾30پەرۋەردىگارىمىزنىڭ بىزنى
(جازاالش) سۆزى بىزگە تېگىشلىك بولدى .بىز ھەقىقەتەن ( شۇ سۆز بويىچە ئازابنى) چوقۇم
تېتىغۇچىمىز﴿ .﴾31سىلەرنى بىز ئازدۇردۇق ،چۈنكى ،بىز ھەقىقەتەن ئازغان ئىدۇق»﴿.﴾32
ئۇالر (يەنى ئەگەشتۈرگۈچىلەر بىلەن ئەگەشكۈچىلەر) بۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئازابتا
ئورتاقتۇر﴿ .﴾33بىز ھەقىقەتەن گۇناھكارالرغا مۇشۇنداق قىلىمىز( ،يەنى ئەگەشتۈرگۈچىلەر بىلەن
ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئازاب قىلىمىز)﴿ .﴾34ئۇالر ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ئىدىكى ،ئۇالرغا:
«بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق» (دەڭالر) دېيىلسە( ،كەلىمە تەۋھىدتىن) تەكەببۇرلۇق
قىلىپ باش تارتاتتى﴿ .﴾35ئۇالر« :ئىالھلىرىمىزنى ھەقىقەتەن بىر مەجنۇن شائىر ئۈچۈن (يەنى
ئۇنىڭ سۆزى ئۈچۈن) تاشلىۋېتەمدۇق؟» دەيتتى﴿ .﴾36ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش
ئۇالرنىڭ بوھتان قىلغىنىدەك ئەمەس) ،ئۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ھەق (دىن) نى ئېلىپ
كەلدى ۋە پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلدى﴿.﴾37

مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنى بىر ـ بىرى بىلەن خۇسۇمەت قىلىشىدىغانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت مەيدانىدا كاپىرالرنىڭ ئۆزئارا ماالمەت قىلىشىدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ دوزاخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يەرلىرىدە بىر ـ بىرى بىلەن جېدەللىشىدىغانلىقى
ھەققىدىمۇ مۇنداق دېيىلگەن﴿ :ئاجىز (ئەگەشكۈچىلەر) ھاكاۋۇر (ئەگەشتۈرگۈچىلىرىگە):
«شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرگە ئەگەشكەن ئىدۇق ،بىزدىن دوزاخ ئازابىدىن بىر قىسمىنى ئېلىپ
تاشلىياالمسىلەر؟» دەيدۇ ،ھاكاۋۇر (ئەگەشتۈرگۈچىلىرى)« :شۈبھىسىزكى ،بىز ھەممىمىز
دوزاختادۇرمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقاردى» دەيدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر
زالىمالرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا توختىتىپ قويۇلغان چاغدا بەزىسى بەزىسى بىلەن
جېدەللىشىۋاتقاندا كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرەتتىڭ) ،بوزەك قىلىنغانالر
چوڭچىلىق قىلغانالرغا« :ئەگەر سىلەر بولمىساڭالر بىز چوقۇم ئىمان ئېيتاتتۇق» دەيدۇ.
چوڭچىلىق قىلغانالر بوزەك قىلىنغانالرغا« :سىلەرگە ھىدايەت كەلگەندىن كېيىن بىز سىلەرنى
ئۇنىڭدىن توستۇقمۇ؟ ھەرگىز توسمىدۇق ،سىلەر ئۆزەڭالر گۇناھ قىلغۇچى بولدۇڭالر» دەيدۇ.
بوزەك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس( ،سىلەرنىڭ بىزگە) كېچە -
كۈندۈز قىلغان ھىيلە  -مىكرىڭالر (بىزنى ئىماندىن توستى) ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىزنى ﷲ نى
ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە بۇيرۇيتتۇڭالر» دەيدۇ .ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر
(ھەر ئىككى گۇرۇھ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرىغا) ئىچىدە پۇشايمان قىلىدۇ ،كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا
تاقاقالرنى سالىمىز ،ئۇالرغا پەقەت قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ﴾(((.
بۇ يەردىمۇ ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە«﴿ :سىلەر (سۆزۈڭالرنىڭ راستلىقىغا) قەسەم
ئىچىپ بىزنى ئىماندىن توسۇيتتۇڭالر»﴾ دەيدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس:

ھەققە ئەگەشمەسلىكىمىز ئۈچۈن ،بىزگە كۈچ بىلەن بېسىم ئىشلىتەتتىڭالر ،چۈنكى ،بىز ئاجىز
ئىدۇق ،سىلەر كۈچلۈك ئىدىڭالر دەيدۇ -،دېدى.
((( غافىر سۈرىسى  47ـــ  48ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئ سۈرىسى  31ـــ  33ـ ئايەتكىچە.

ساففات سۈرىسى

قەتادە مۇنداق دېدى :ئىنسانالر جىنالرغا :سىلەر بىزگە ياخشىلىق تەرەپتىن كېلەتتىڭالر،
ئاندىن بىزنى ياخشىلىقتىن توسۇيتتۇڭالر ۋە بىزنى ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇراتتىڭالر -،دەيدۇ .سۇددى
مۇنداق دېدى :سىلەر بىزگە ھەق تەرەپتىن كېلەتتىڭالر ـ دە ،باتىلنى چىرايلىق كۆرسىتىپ،
بىزنى ھەقتىن توسايتتىڭالر دەيدۇ -،دېدى.
ئىبنى زەيد :بىز بىلەن ياخشىلىقنىڭ ئارىسىنى توسۇيتتۇڭالر ،بىزنى ئىسالمنى قوبۇل
قىلىشتىن ،ئىمان ئېيتىشتىن ۋ بىز قىلىشقا بۇيرۇلغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن قايتۇراتتىڭالر-،
دېدى .يەزىد رىشىك مۇنداق دېدى :ئۇالر سىلەر بىزنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق
يوق دېگەن سۆزنى قىلىشتىن توسۇيتتۇڭالر دەيدۇ -،دېدى.
﴿(ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەرگە) ئېيتىدۇ« :سىلەر (ئۆز ئىختىيارىڭالر بىلەن) مۆمىن
بولمىدىڭالر﴾ يەنى جىنالر ۋە ئىنسانالرنىڭ باشلىقلىرى ئەگەشكۈچىلەرگە :ئىش ھەرگىز سىلەر

ئويلىغاندەك ئەمەس ،بەلكى ئۆزەڭالرنىڭ دىللىرى ئىماننى ئىنكار قىالتتى ،كۈفرىلىق ۋە ئاسىيلىقنى
قوبۇل قىالتتى﴿ .بىزنىڭ سىلەرنى (بىزگە ئەگىشىشكە) زوراليدىغان كۈچىمىز يوق ئىدى﴾ يەنى
بىزنىڭ سىلەرنى ئەگىشىشكە چاقىرغان نەرسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە سىلەرنى قايىل قىلىشقا
بىزنىڭ دەلىل ـ پاكىتىمىز يوق ئىدى.
﴿بەلكى سىلەر (بىزگە ئوخشاش) ئازغان قەۋم ئىدىڭالر﴾ يەنى ئۆز ئىچىڭالردا ئازغۇنلۇق
ۋە ھەقكە تاجاۋۇز قىلىش ئىشلىرى بار ئىدى ،شۇڭا سىلەر بىزنىڭ باتىل سۆزلىرىمىزنى قوبۇل
قىلىپ ،پەيغەمبەرلەر سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن ھەقنى تاشلىدىڭالر .پەيغەمبەرلەر بولسا ،ئۆزلىرى
ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ سىلەرگە پاكىت كۆرسەتتى ،بىراق سىلەر
ئۇالرغا قارشىلىق قىلدىڭالر -،دەيدۇ.

چوڭچىلىق قىلغانالر ئاجىزالرغا يەنە﴿ :پەرۋەردىگارىمىزنىڭ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ قىيامەت
كۈنى ھەقىقەتەن ئازابنى تېتىغۇچى ،بەختسىز ئىكەنلىكىمىزدىن ئىبارەت ﴿سۆزى بىزگە تېگىشلىك

بولدى .بىز ھەقىقەتەن)شۇ سۆز بويىچە ئازابنى) چوقۇم تېتىغۇچىمىز .سىلەرنى بىز ئازدۇردۇق﴾
يەنى سىلەرنى گۇمراھلىققا بىز چاقىردۇق ﴿چۈنكى ،بىز ھەقىقەتەن ئازغان ئىدۇق﴾ يەنى سىلەرنى

بىز ئۆزىمىز مېڭىۋاتقان ئازغۇنلۇققا چاقىرساق ،سىلەر بىزنىڭ دەۋىتىمىزنى قوبۇل قىلدىڭالر-،
دەيدۇ.

﴿ئۇالر (يەنى ئەگەشتۈرگۈچىلەر بىلەن ئەگەشكۈچىلەر) بۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە)
ئازابتا﴾ يەنى دوزاختا ھەر بىر ئادەم ئەمەلىگە يارىشا ﴿ئورتاقتۇر ،بىز ھەقىقەتەن گۇناھكارالرغا
مۇشۇنداق قىلىمىز( ،يەنى ئەگەشتۈرگۈچىلەر بىلەن ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئازاب قىلىمىز)
ئۇالر﴾ دۇنيادىكى چاغلىرىدا ﴿ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ئىدىكى ،ئۇالرغا« :بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ
ئىالھ يوق» (دەڭالر) دېيىلسە﴾ كەلىمە تەۋھىدنى مۆمىنلەر دېگەندەك دېيىشتىن ﴿تەكەببۇرلۇق
قىلىپ باش تارتاتتى﴾.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن كىشىلەر بىر ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق دەپ
كەلىمە تەۋھىدنى ئېيتقۇچە ،ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلدۇم .كىمكى :بىر ﷲ تائاالدىن
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باشقا ھېچ ئىالھ يوق دەپ كەلىمە تەۋھىدنى ئېيتسا ،مەندىن ھەقىقەتەن مېلىنى ۋە جېنىنى
ساقالپ قالىدۇ .پەقەت كەلىمە تەۋھىدنىڭ قانۇنىي بويىچە جازاغا تارتىلىپ قالسا ،ساقالپ
قااللمايدۇ .ئۇنىڭ ھېسابى ﷲ تائاالغىدۇر».
ﷲ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئايەت نازىل قىلغان ئايىتىدە چوڭچىلىق قىلغان قەۋمنى تىلغا

ئېلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر﴾ دۇنيادىكى چاغلىرىدا ﴿ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ئىدىكى ،ئۇالرغا:
«بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق» (دەڭالر) دېيىلسە﴾ كەلىمە تەۋھىدنى مۆمىنلەر دېگەندەك
دېيىشتىن ﴿تەكەببۇرلۇق قىلىپ باش تارتاتتى﴾.

﴿ئۇالر« :ئىالھلىرىمىزنى ھەقىقەتەن بىر مەجنۇن شائىر ئۈچۈن﴾ يەنى ئىالھلىرىمىزغا ۋە ئاتا
ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ ئىالھلىرىغا ئىبادەت قىلىشنى مۇشۇ مەجنۇن شائىر مۇھەممەدنىڭ سۆزى ئۈچۈن
﴿تاشلىۋېتەمدۇق؟» دەيتتى﴾.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئىنكار قىلىپ ۋە ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش ئۇالرنىڭ بوھتان قىلغىنىدەك ئەمەس) ،ئۇ﴾ يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ بارلىق شەرىئىتىدىكى ئۇنىڭغا خەۋەر قىلىنغان ۋە ئۇنىڭ يەتكۈزۈلىشى
تەلەپ قىلىنغان ﴿ھەق (دىن) نى ئېلىپ كەلدى ۋە پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال
توغرۇلۇق پەيغەمبەرلەر خەۋەر قىلغان ،مەدھىيىگە اليىق سۈپەتلەرنى ۋە توغرا ،روشەن يولالرنى
تەستىقلىدى .ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىنى ۋە ئەمر ـ پەرمانىنى ئىنسانالرغا خۇددى ئۇ پەيغەمبەرلەر
يەتكۈزگەندەك يەتكۈزدى﴿ .ساڭا (مۇشرىكالر تەرىپىدىن) ئېيتىلىدىغان سۆزلەر پەقەت ئىلگىرىكى
پەيغەمبەرلەرگە (قەۋملىرى تەرىپىدىن) ئېيتىلغان سۆزلەردۇر﴾(((.

*******
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ
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(ئى گۇناھكارالر!) سىلەر (چوقۇم) قاتتىق ئازابنى تېتىغۇچىسىلەر ﴿ .﴾38سىلەر
پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازالىنىسىلەر﴿ .﴾39پەقەت ﷲ نىڭ سادىق بەندىلىرىال جازاغا
تارتىلمايدۇ﴿ .﴾40ئۇالر مەلۇم رىزىقتىن (يەنى تۈرلۈك مېۋىلەردىن) بەھرىمەن بولىدۇ ،ئۇالر
ھۈرمەتلىنىدۇ .﴾41﴿42 -ئۇالر نازۇنېمەتلىك باغالردا ،تەختلەر ئۈستىدە بىر  -بىرىگە قارىشىپ
ئولتۇرىدۇ﴿ .﴾44 - 43ئۇالرغا ئېقىپ تۇرغان ،ئاپئاق ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان
شارابالردىن تولدۇرۇلغان جامالر ئايالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ﴿ .﴾46- 45ئۇنىڭدا مەس قىلىدىغان نەرسە
يوق ،ئۇالر ئۇنى ئىچىش بىلەن مەس بولمايدۇ﴿ .﴾47ئۇالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى

كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك (جۈپتىلەر) بولىدۇ﴿ .﴾48ئۇالر (ئاقلىقتا) گويا قول تەگمەي
ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا ئوخشايدۇ﴿.﴾49

مۇشرىكالرنىڭ جازاغا تارتىلىدىغانلىقى ۋە ئىخالسمەن كىشىلەرنىڭ
مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئىنسانالرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر (چوقۇم) قاتتىق ئازابنى
تېتىغۇچىسىلەر .سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازالىنىسىلەر﴾ ئاندىن ﷲ تائاال ئومۇمىي

خىتابتىن ئۆزىنىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرىنى ئايرىپ چىقىرىۋالدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :زامان بىلەن قەسەمكى ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغان ،بىر -بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان ،بىر  -بىرىگە سەۋرىنى تەۋسىيە
قىلىشقان كىشىلەردىن باشقا ھەممە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇر﴾(((﴿ ،بىز ئىنساننى شەك
 شۈبھىسىز ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق ،ئاندىن ئۇنى (چىرايلىق ياراتقانلىق نېمىتىمىزگەشۈكۈر قىلماي ئاسىيلىق قىلغانلىقتىن) دوزاخقا قايتۇردۇق ،پەقەت ئىمان ئېيتقان ،ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((﴿ ،سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان
بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ ،بۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۆزگەرمەس ھۆكمىدۇر ،ئاندىن ئەڭ تەقۋادارالرنى
(جەھەننەمدىن) قۇتقۇزىمىز ،زالىمالرنى جەھەننەمدە تىزلىنىپ ئولتۇرغان ھالدا قويىمىز﴾(((﴿ ،ھەر
ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن (دوزاختا) مەھبۇستۇر ،پەقەت ئەسھابى يەمىن (يەنى سائادەتمەن
مۆمىنلەر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((.
﴿پەقەت ﷲ نىڭ سادىق بەندىلىرىال جازاغا تارتىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر قاتتىق ئازابنى
تېتىيدىغانالر ئەمەس ،ھېساب سورىلىدىغانالرمۇ ئەمەس ،بەلكى ،ئەگەر ئۇالرنىڭ يامانلىقلىرى
بولسا ،ئەپۇ قىلىنىدۇ ،ﷲ ئۇالرغا بىر ياخشىلىق ئۈچۈن ئون ھەسسىدىن  700ھەسسىگىچە ياكى
(خالىغان مىقداردا) ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ساۋاب بېرىدۇ.
﴿ئۇالر مەلۇم رىزىقتىن﴾ يەنى جەننەتتىن ۋە ئۇنىڭدىكى تۈرلۈك ﴿مېۋىلەردىن) بەھرىمەن
بولىدۇ ،ئۇالر ھۆرمەتلىنىدۇ﴾ يەنى خىزمەتچى غىلمانالر ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىدۇ ،ئۇالرغا
ئىنتايىن مول رىزىق ۋە نازۇنېمەتلەر بېرىلىدۇ﴿ .ئۇالر نازۇنېمەتلىك باغالردا ،تەختلەر ئۈستىدە
بىر  -بىرىگە قارىشىپ ئولتۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھەرگىز بەزىسى بەزىسىنىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرۇپ
قالمايدۇ﴿ .ئۇالرغا ئېقىپ تۇرغان ،ئاپئاق ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان شارابالردىن

تولدۇرۇلغان جامالر ئايالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ ،ئۇنىڭدا مەس قىلىدىغان نەرسە يوق ،ئۇالر ئۇنى
ئىچىش بىلەن مەس بولمايدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قېرىماي)

ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شارابتىن تولدۇرۇلغان پىيالە ،چەينەك،
((( ئەسىر سۈرىسى  1ــ  3ـ ئايەتكىچە.
((( تىن سۈرىسى  4ــ  6ـ ئايەتكىچە.
((( مەريەم سۈرىسى  71ـــ  72ـ ئايەتلەر.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  38ـــ  39ـ ئايەتلەر.
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جامالرنى ئۇالرغا ئايلىنىپ سۇنۇپ تۇرىدۇ ،ئۇ شارابنى ئىچىش بىلەن ئۇالرنىڭ بېشى ئاغرىمايدۇ،
مەس بولمايدۇ﴾((( .ﷲ تائاال جەننەتنىڭ شارابلىرىنى دۇنيانىڭ شارابلىرىنى ئىچكەندە كېلىپ
چىقىدىغان باش ئاغرىتىش ،قورساق ئاغرىتىش ،ئەقىلنى تامامەن يوقۇتۇش قاتارلىق زىيانلىرىدىن
خاالس قىلدى.
﴿ئۇالرغا ئېقىپ تۇرغان ،شارابالردىن﴾ يەنى توختاپ قالمايدىغان ،تۈگەپ قالمايدىغان،
ھەمىشە ئېقىپ تۇرىدىغان ئۆستەڭلەرنىڭ شارابلىرىدىن ﴿تولدۇرۇلغان جامالر ئايالندۇرۇپ
تۇرۇلىدۇ﴾ .مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ئېقىپ

تۇرىدىغان ،رەڭگى ئاپئاق ،سۈزۈك ،چىرايلىق ۋە كۆركەم شاراپتۇر .دۇنيادىكى قىزىل ،قارا،
سېرىق ياكى كۈلرەڭ ياكى باشقا رەڭلەردىكى ،ساغالم تەبىئەتلىك كىشى قارىسا سەسكىنىدىغان،
كۆرۈنۈشى زوق قوزغىمايدىغان شارابالردىن ئەمەس -،دېدى.

ئۇ شارابالر ﴿ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان﴾ شارابالردۇر ،يەنى ئۇ شارابالرنىڭ تەمى،
رەڭگى ئوخشاشال ياخشىدۇر .تەمىنىڭ ياخشى بولۇشىدىن پۇرىقىنىڭمۇ خۇشپۇراق بولىدىغانلىقىنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .دۇنيانىڭ شارابلىرى بولسا ،بۇ سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ دەل ئەكسىچە،
بەدبۇي ۋە تەمسىز بولىدۇ﴿ .ئۇنىڭدا﴾ دۇنيانىڭ شارابلىرىغا ئوخشاش ﴿مەس قىلىدىغان نەرسە
يوق﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەتنى:
ئۇنىڭدا قورساقنى ئاغىرىتىدىغان نەرسە يوق -،دەپ تەپسىر قىلغان.
﴿ئۇالر ئۇنى ئىچىش بىلەن مەس بولمايدۇ﴾ مۇجاھىد :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇالر ئەقلىنى
يوقىتىپ قويمايدۇ دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئابباس ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ھەسەن ،ئەتا ،ئىبنى ئەبۇمۇسلىم خۇراسانىي،
سۇددى ۋە باشقىالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .زەھھاك ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ھاراقتا مەست قىلىش ،باشنى ئاغرىتىش ،قۇستۇرۇش ۋە ئورنىغا سىيدۈرۈش
قاتارلىق تۆت ئىللەت باردۇر .ﷲ جەننەتنىڭ شارابلىرىنى تىلغا ئېلىپ ،ساففات سۈرىسى (يەنى
بۇ سۈرىدە) كۆرسەتكەندەك ،ئۇ شارابالرنىڭ بۇنداق ئىللەتلەردىن پاك ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى.
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﴿ئۇالرنىڭ يېنىدا﴾ ئىپپەتلىك ﴿ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك﴾
يەنى كۆزلىرى چوڭ ۋە چىرايلىق جۈپتىلەر ﴿بولىدۇ﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنى ئىپپەتلىك ،كۆزلىرى
چوڭ ۋە چىرايلىق دەپ سۈپەتلىدى .شۇڭا غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ
يېنىدا﴾ ئىپپەتلىك ﴿ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك (جۈپتىلەر) بولىدۇ.
ئۇالر﴾ بەدەنلىرى تولغان ،رەڭگى ـ روھى گۈزەل(﴿ ،ئاقلىقتا) گويا قول تەگمەي ساقالنغان
تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا ئوخشايدۇ﴾ .سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئاقلىقتا خۇددى تۇخۇمنىڭ

ئېقىغا ئوخشايدۇ.

*******
((( ۋاقىئە سۈرىسى  17ـــ  19ـ ئايەتكىچە.

ساففات سۈرىسى

ﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋ
(يەنى ئەھلى جەننەت) بىر  -بىرىگە قارىشىپ پاراڭ سېلىشىدۇ﴿ .﴾50ئۇالردىن بىرى
ئېيتىدۇ« :مېنىڭ بىر دوستۇم بولۇپ ،ئۇ (ماڭا) “ سەن (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە)
ھەقىقىي ئىشىنەمسەن﴿ 51ـ  .﴾52بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغان چاغدا بىز
چوقۇم (قىلمىشلىرىمىزدىن) ھېساب بېرەمدۇق؟” دەيتتى»﴿ .﴾53ئۇ (بۇرادەرلىرىگە)« :سىلەر
ئۇنى (يەنى دوستۇمنى) كۆرەمسىلەر؟» دەيدۇ﴿ .﴾54ئۇ قاراپال ئۇنى (يەنى كاپىر دوستىنى)
دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆرىدۇ﴿ .﴾55ئۇ (يەنى مۆمىن) ئېيتىدۇ« :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،مېنى
(ئازدۇرۇپ) ھاالك قىلغىلى تاس قېلىپتىكەنسەن﴿ .﴾56ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ (مېنى ئىمانىمدا
مۇستەھكەم قىلىشتىن ئىبارەت) مەرھەمىتى بولمىغان بولسا ئەلۋەتتە مەن (سەن بىلەن بىللە
دوزاخقا) ھازىر قىلىنغانالردىن بوالتتىم﴿ .﴾57تۇنجى ئۆلگىنىمىزدىن باشقا ئۆلمەمدۇق؟ ئازابقا
دۇچار بولمامدۇق!﴿ .﴾59 - 58بۇ (يەنى ئەھلى جەننەت ئېرىشكەن نېمەت) ھەقىقەتەن زور
بەختتۇر﴿ .﴾60ئىشلىگۈچىلەر مۇشۇنداق زور بەختكە ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىسۇن»﴿.﴾61

جەننەت ئەھلىنىڭ جەم بولۇشى ،ئۇالردىن بىرىنىڭ جەھەننەمدە
ئازابلىنىۋاتقان (دۇنيادىكى) دوستى بىلەن سۆزلىشىشى ۋە اﷲ تائاالنىڭ
ئۆزىنى جەننەت ئەھلىدىن قىلغانلىقىغا شۈكۈر قىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە جەننەت ئەھلىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالر جەننەتتىكى زىياپەتلىرىدە،
ئولتۇرۇشلىرىدا ھەمراھلىرى ۋە دوستلىرى بىلەن يېمەك ـ ئىچمەكلەردە جەم بولۇپ ،ئېسىل
ئورۇندۇقالردا بىر ـ بىرىگە قارىشىپ ،ئولتۇرۇپ پاراڭ سېلىشىدۇ .ئۇالر بىرى ـ بىرىنىڭ دۇنيادىكى
چاغلىرىدىكى ئەھۋاللىرى ،قانداق مۇشەققەتلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەنلىكى ۋە نېمىلەرنى
كۆرگەنلىكى قاتارلىق ئەھۋاللىرىدىن سورىشىدۇ .كۈتكۈچىلەر بولسا ،ئۇالرنىڭ ئالدىدا يۈگۈرۈپ
يۈرۈپ ،ئۇالرغا كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالق ئاڭلىمىغان ،ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ باقمىغان
يېمەك ـ ئىچمەك ،كىيىم ـ كېچەك ۋە باشقا ئېسىل نازۇنېمەتلەرنى كەلتۈرۈپ تۇرىدۇ.
﴿ئۇالردىن بىرى ئېيتىدۇ« :مېنىڭ بىر دوستۇم بولۇپ﴾ يەنى بۇ ئەھلى ئىمان ئادەمنىڭ
دۇنيادىكى چېغىدا بىر مۇشرىك دوستى بار ئىدى﴿ .ئۇ (ماڭا) “سەن﴾ ئۆلگەندىن كېيىن
تىرىلىشكە ،قىيامەتكە ،ھېساب ئېلىنىدىغانلىققا ،مۇكاپات ۋە جازانىڭ بارلىقىغا ﴿ھەقىقىي
ئىشىنەمسەن؟﴾ دەيتتى .يەنى مۇشرىك بۇ سۆزنى دوستىنىڭ ئىمانىغا ھەيران بولۇش ،ھەقنى
ئىنكار قىلىش ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى يىراق ساناش ،ﷲ تائاالغا كاپىر بولۇش ۋە
سەركەشلىك قىلىش يۈزىسىدىن ئېيتاتتى﴿ .بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغان چاغدا
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بىز چوقۇم (قىلمىشلىرىمىزدىن) ھېساب بېرەمدۇق؟﴾ ۋە قىلمىشلىرىمىزغا يارىشا مۇكاپات ۋە جازاغا
ئېرىشەمدۇق؟ -دەيتتى.
مۆمىن جەننەتتىكى ھەمراھلىرىغا ۋە دوستلىرىغا«﴿ :سىلەر ئۇنى (يەنى دوستۇمنى)
كۆرەمسىلەر؟» دەيدۇ .ئۇ قاراپال ئۇنى (يەنى كاپىر دوستىنى) دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا﴾ الۋۇلداپ
كۆيۈۋاتقان ئوت يالقۇنى ئىچىدە ﴿كۆرىدۇ .ئۇ﴾ يەنى مۆمىن كاپىرغا خىتاب قىلىپ تۇرۇپ ئېيتىدۇ:
﴿«ﷲ بىلەن قەسەمكى﴾ ئەگەر مەن ساڭا ئىتائەت قىلغان بولسام ،سەن ﴿مېنى (ئازدۇرۇپ) ھاالك
قىلغىلى تاس قېلىپتىكەنسەن .ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ (مېنى ئىمانىمدا مۇستەھكەم قىلىشتىن
ئىبارەت) مەرھەمىتى بولمىغان بولسا ئەلۋەتتە مەن﴾ ساڭا ئوخشاش دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا سەن
بىلەن بىللە ئازاب ئىچىدە ﴿ھازىر قىلىنغانالردىن بوالتتىم﴾ لېكىن ﷲ تائاال ماڭا مەرھەمەت ۋە

رەھمەت قىلىپ ،مېنى ئىمانغا ھىدايەت قىلدى ،تەۋھىدكە يېتەكلىدى﴿ .ﷲ بىزنى يېتەكلىمىگەن
بولسا ،توغرا يول تاپمىغان بوالتتۇق﴾(((.

﴿تۇنجى ئۆلگىنىمىزدىن باشقا ئۆلمەمدۇق؟ ئازابقا دۇچار بولمامدۇق؟﴾ بۇ مۆمىننىڭ سۆزى
بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا جەننەتتە يەنى ئىززەت ـ ئىكرام يۇرتىدا مەڭگۈ تۇرۇشنى ئاتا قىلغانلىقتىن،
جەننەتتە ئۆلۈم ۋە ئازابنىڭ يوقلىقىغا خۇشال بولۇپ ،ئۆز ـ ئۆزىگە شۇنداق دەيدۇ.
﴿بۇ (يەنى ئەھلى جەننەت ئېرىشكەن نېمەت) ھەقىقەتەن زور بەختتۇر﴾ .ھەسەن بەسرى
مۇنداق دەيدۇ :جەننەت ئەھلى ئۆلۈمنىڭ ھەرقانداق نازۇنېمەتنى ئۈزۈپ قويىدىغانلىقىنى بىلىدۇ،
شۇڭا ئۇالر﴿ :تۇنجى ئۆلگىنىمىزدىن باشقا ئۆلمەمدۇق؟ ئازابقا دۇچار بولمامدۇق؟﴾ دەيدۇ( .ئۇالرغا)
ياق -،دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ .ئۇالر﴿ :بۇ (يەنى ئەھلى جەننەت ئېرىشكەن نېمەت) ھەقىقەتەن زور
بەختتۇر﴾ دەيدۇ.
﴿ئىشلىگۈچىلەر مۇشۇنداق زور بەختكە ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىسۇن﴾ ئىبنى جەرىر :بۇ ﷲ
تائاالنىڭ سۆزى بولۇپ ،ئۇنىڭ مەنىسى :ئىشلىگۈچىلەر دۇنيادا ئاخىرەتتىكى مۇشۇنداق نازۇنېمەتكە،
زور بەختكە ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىسۇن دېگەندىن ئىبارەت -،دەپ بايان قىلدى.

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان ئىككى ئادەمنىڭ قىسسىسى
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ئۆلىماالر ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئىشلىرىدا شېرىك ئىككى ئادەمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلدى.
بۇ قىسسىنىڭ مەزمۇنى بۇ ئايەت كەرىمنىڭ ئومۇمىي مەنىسىنىڭ دائىرىسىگە كىرىدۇ .ئەبۇجەئفەر
ئىبنى جەرىر فۇرات ئىبنى سۆئلەبە بەھرانىدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مىنىڭ بىر دوستۇم بولۇپ﴾
دېگەن ئايىتى ھەققىدە رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئىشلىرىدا شېرىك
ئىككى ئادەم بار ئىدى .ئۇ ئىككىسى  8000تىلالغا ئېرىشتى .ئىككىسىدىن بىرىنىڭ ھۈنىرى بار،
يەنە بىرىنىڭ ھۈنىرى يوق ئىدى .ھۈنىرى بار ئادەم ھۈنىرى يوق ئادەمگە :سېنىڭ ھۈنىرىڭ
يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پۇلنى بۆلۈشۈپ بولۇپ ،سەندىن ئايرىلىپ كېتىشنى قارار قىلدىم-،
دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر پۇلنى بۆلۈشۈپ ئايرىلىپ كېتىدۇ .ھېلىقى ھۈنىرى بار ئادەم ئۆلۈپ كەتكەن
پادىشاھنىڭ قەسىرىنى  1000تىلالغا سېتىۋالىدۇ ،ئاندىن ئۇ دوستىنى چاقىرىپ ،قەسىرنى
((( ئەئراف سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى

ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ :بۇ قەسىرنى  1000تىلالغا سېتىۋالدىم ،ئۇ قانداقراق ئىكەن؟ -دەيدۇ.
دوستى ئۇنىڭغا :ناھايىتى چىرايلىقكەن -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ سىرتقا چىققاندىن كېيىن :ئى
ﷲ! بۇ دوستۇم ھەقىقەتەن بۇ قەسىرىنى  1000تىلالغا سېتىۋاپتۇ ،مەن سەندىن جەننەتنىڭ
قەسىرلىرىدىن بىرىنى بېرىشىڭنى سورايمەن دەيدۇ ـ دە 1000 ،تىلالنى سەدىقە قىلىدۇ .بىر
مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ھېلىقى ھۈنەرۋەن  1000تىلال چىقىم قىلىپ خوتۇن ئالىدۇ ۋە تاماق
تەييارالپ دوستىنى مېھماندارچىلىققا چاقىرىدۇ .ئۇ ئۆيىگە كەلگەندىن كېيىن :مەن بۇ خوتۇننى
 1000تىلال خەجلەپ ئالدىم -،دەيدۇ .دوستى :پاھ ،نېمە دېگەن ياخشى! -دەپ ،قايتىپ
چىققاندىن كېيىن :ئى ﷲ! دوستۇم ھەقىقەتەن  1000تىلال سەرپ قىلىپ خوتۇن ئېلىپتۇ ،مەن
سەندىن شەھال كۆزلۈك ھۈرلەردىن بولغان خوتۇن بېرىشىڭنى سورايمەن دەيدۇ ـ دە1000 ،
تىلال سەدىقە قىلىدۇ .يەنە بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ھېلىقى ھۈنەرۋەن  2000تىلالغا
ئىككى باغ سېتىۋالىدۇ ،ئاندىن ئۇ دوستىنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا باغلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
مەن بۇ ئىككى باغنى  2000تىلالغا سېتىۋالدىم -،دەيدۇ .دوستى :پاھ نېمىدېگەن ياخشى!-
دەيدۇ .ئۇ باغدىن يېنىپ چىققاندىن كېيىن :ئى پەرۋەردىگارىم! دوستۇم  2000تىلالغا ئىككى
باغ سېتىۋاپتۇ ،مەن سەندىن جەننەتنىڭ باغلىرىدىن ئىككىنى ئاتا قىلىشىڭنى سورايمەن دەيدۇ
ـ دە 2000 ،تىلال سەدىقە قىلىدۇ .ئاندىن جان ئالغۇچى پەرىشتە كېلىپ ،ھەر ئىككىلىسىنىڭ
جېنىنى ئالىدۇ .سەدىقە بەرگۈچىنى (قارىغۇچىنى مەپتۇن قىلىدىغان) ئېسىل بىر قەسىرگە ئېلىپ
كىرىدۇ .قەسىرگە كىرىشىگىال چىرايلىقلىقىدىن ئەتراپتىكى نەرسىلەر يورۇپ كەتكۈدەك بىر ساھىب
جامال ئايال ئۇنى قارشى ئالىدۇ .ئاندىن ئۇنى ئىچىدە نېمە بارلىقىنى پەقەت ﷲ تائاالال بىلىدىغان
ئىككى باغقا ئېلىپ كىرىدۇ .شۇ چاغدا ئۇ :بۇ نەرسىلەر بىر ئادەمنىڭ پاالن ،پاالن نەرسىلىرىگە
ئوخشاپال تۇرىدىغۇ؟ -دەيدۇ .پەرىشتە :كۆرگەنلىرىڭ راستتۇر .بۇ قەسىر ،بۇ ئىككى باغ ۋە بۇ
خوتۇن ساڭا بېرىلدى -،دەيدۇ .ئۇ :مېنىڭ بىر دوستۇم بار ئىدى﴿ ،ئۇ (ماڭا) سەن ھەقىقىي
ئىشىنەمسەن؟ دەيتتى﴾ دەيدۇ .ئۇنىڭغا :سېنىڭ ئۇ دوستۇڭ دوزاختا -،دېيىلىدۇ.
﴿ئۇ (بۇرادەرلىرىگە) :سىلەر ئۇنى (يەنى دوستۇمنى) كۆرەمسىلەر؟ دەيدۇ .ئۇ قاراپال ئۇنى (يەنى
كاپىر دوستىنى) دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆرىدۇ﴾ مۆمىن شۇ چاغدا﴿ :ﷲ بىلەن قەسەمكى﴾ ئەگەر
مەن ساڭا ئىتائەت قىلغان بولسام ،سەن ﴿مېنى (ئازدۇرۇپ) ھاالك قىلغىلى تاس قېلىپتىكەنسەن،
ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ (مېنى ئىمانىمدا مۇستەھكەم قىلىشتىن ئىبارەت مەرھەمىتى بولمىغان بولسا
ئەلۋەتتە مەن﴾ ساڭا ئوخشاش دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا سەن بىلەن بىللە ئازاب ئىچىدە ﴿ھازىر
قىلىنغانالردىن بوالتتىم﴾ دەيدۇ.

*******
ﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ
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بۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرى) ياخشى زىياپەتمۇ ياكى زەققۇم دەرىخىمۇ؟﴿﴾62
زەققۇمنى بىز زالىمالر (يەنى گۇمراھالر) ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) ئازاب قىلدۇق﴿ .﴾63شۈبھىسىزكى،
ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان دەرەختۇر﴿ .﴾64ئۇنىڭ مېۋىسى گويا شەيتانالرنىڭ
باشلىرىغا ئوخشايدۇ﴿ .﴾65ئۇالر شۈبھىسىز شۇ مېۋىلەردىن يەيدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن قورساقلىرىنى
تويغۇزىدۇ﴿ .﴾66ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىگە (يىرىڭ بىلەن) قايناقسۇنىڭ ئارىالشتۇرمىسىنى
ئىچىدۇ﴿ .﴾67ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى چوقۇم دوزاخ بولىدۇ﴿ .﴾68ئۇالر ھەقىقەتەن
ئاتا  -بوۋىلىرىنى گۇمراھ بىلدى﴿ .﴾69ئۇالر ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ ئىزلىرىدىن يۈگۈردى﴿.﴾70

زەققۇم دەرىخى ۋە ئۇنىڭدىن يەيدىغانالرنىڭ بايانى
ﷲ تائاال :جەننەتتىكى تىلغا ئېلىنغان بۇ نازۇنېمەتلەر يەنى جەننەتتىكى يېمەك ـ ئىچمەكلەر،

ئايالالر ۋە باشقا لەززەتلىك ،شېرىن نەرسىلەر ياخشىمۇ ياكى جەھەننەمدىكى ﴿زەققۇم دەرىخىمۇ؟﴾

دەيدۇ .يەنى ئۇالر زەققۇم دەرىخىدىن يەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئاندىن
سىلەر ،ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر! چوقۇم زەققۇم دەرىخىدىن يەيسىلەر﴾(((.

﴿زەققۇمنى بىز زالىمالر (يەنى گۇمراھالر) ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) ئازاب قىلدۇق﴾ قەتادە بۇ ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :زەققۇم دەرىخى زىكىر قىلىنغاندا ،گۇمراھلىقتىكى كىشىلەر :مۇھەممەد
سىلەرگە دوزاختا دەرەخ بار دەپ خەۋەر قىلىدۇ ،ئەمەلىيەتتە ئوت دەرەخنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدىغان
تۇرسا -،دېيىشىپ پىتنە قىلىشتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :شۈبھىسىزكى،
ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان دەرەختۇر﴾ يەنى ئوتتىن يارىتىلغان ،ئوتتىن ئۆسىدىغان
دەرەختۇر.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ﴿ :زەققۇمنى بىز زالىمالر (يەنى گۇمراھالر) ئۈچۈن (ئاخىرەتتە)
ئازاب قىلدۇق﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،لەنىتى ئەبۇجەھل :زەققۇم پەقەت خورما بىلەن

قايماقتىن ئىبارەت ،مەن ئۇنى يۇتۇپ كېتەلەيمەن -،دېدى .مېنىڭ قارىشىمچە (يەنى ئىبنى
كەسىر) بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ئى مۇھەممەد! بىز پەقەت كىشىلەرنى سىناش ،كىمنىڭ ھەقكە
ئىشىنىپ ،كىمنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىدىغانلىقىنى ئايرىش ئۈچۈن زەققۇم دەرەخىنىڭ خەۋىرىنى
ساڭا يەتكۈزدۇق دېگەنلىكتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ساڭا (مىراج كېچىسى ئاسمان  -زېمىندىكى
ئاجايىپالردىن) كۆرسەتكەن كۆرۈنۈشنى ،قۇرئاندىكى لەنەت قىلىنغان دەرەخنى (يەنى قۇرئاندا
زىكرى قىلىنغان زەققۇم دەرىخىنى) پەقەت كىشىلەر ئۈچۈن سىناق قىلدۇق ،بىز ئۇالرنى (يەنى
مۇشرىكالرنى) قورقۇتىمىز .بىزنىڭ قورقۇتۇشىمىز ئۇالرنىڭ يولسىزلىقىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى ،ئۇ جەھەننەمنىڭ قەئرىدە ئۆسىدىغان دەرەختۇر﴾ يەنى ئۇ دەرەخ ئەسلىدە
ئوتنىڭ ئىچىدىن ئۆسۈپ چىقىدۇ﴿ ،ئۇنىڭ مېۋىسى گويا شەيتانالرنىڭ باشلىرىغا ئوخشايدۇ﴾ ئۇ
دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يىرگىنچلىك كۆرسىتىش ۋە ئۇنى تىلغا ئېلىشتىن سەسكەندۈرۈش ئۈچۈن،
((( ۋاقىئە سۈرىسى  52 - 51ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى

ﷲ تائاال ئۇنى ﴿شەيتانالرنىڭ باشلىرىغا﴾ ئوخشاتتى .گەرچە شەيتانالرنىڭ سىياقى خىتاب
قىلىنغۇچىالرغا تونۇشلۇق بولمىسىمۇ ،لېكىن كىشىلەرنىڭ ئېڭىغا شەيتانالرنىڭ كۆرۈنىشى ئىنتايىن
قەبىھ دېگەن ئۇقۇم سىڭىپ كەتكەن.
﴿ئۇالر شۈبھىسىز شۇ مېۋىلەردىن يەيدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن قورساقلىرىنى تويغۇزىدۇ﴾ ﷲ تائاال
ئۇالرنىڭ بۇ دەرەخنىڭ مېۋىلىرىدىن يەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى ،دوزاختا ئۇنىڭدىن يىرگىنچلىك،
كىشىنى ئۇنىڭدەك سەسكەندۈرىدىغان ھېچ بىر دەرەخ يوقتۇر .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ئۇ دەرەخنىڭ
مېۋىلىرىنىڭ تەمى الۋزا ،پۇرىقى سېسىق ،تەبىئىتى ناچاردۇر ،لېكىن ئۇالر ئۇنىڭدىن يېيىشكە
چوقۇم مەجبۇرلىنىدۇ .چۈنكى ،دوزاختا ئۇالر ئۇنىڭدىن باشقا يېگىدەك ھېچ نەرسە تاپالمايدۇ .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن (يەنى بەد  -بۇي ،ئاچچىق تىكەندىن)
باشقا يېمەكلىك بولمايدۇ .زەرى كىشىنى سەمرىتمەيدۇ ،ئاچلىقنى پەسەيتمەيدۇ﴾(((.
﴿ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىگە (يىرىڭ بىلەن) قايناقسۇنىڭ ئارىالشتۇرمىسىنى ئىچىدۇ﴾ ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :يەنى ئۇالر زەققۇمنىڭ ئۈستىگە قايناق سۇ ئىچىدۇ -،دېگەن .ئۇ يەنە
بىر رىۋايەتتە :قايناق سۇنىڭ ئارىالشتۇرمىسىنى ئىچىدۇ -،دېگەن .باشقىالر :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
ئەۋرەتلىرىدىن ۋە كۆزلىرىدىن ئېقىپ چىققان يىرىڭ ئارىالشتۇرۇلغان قايناق سۇنى ئىچىدۇ -،دەپ
تەپسىر قىلدى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر
ئەھلى دوزاخ ئېچىرقاپ كەتسە ،زەققۇم دەرىخىنى تەلەپ قىلىپ ئەكەلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن يەيدۇ.
ئاندىن ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنىڭ تېرىلىرى زەققۇمنىڭ تەسىرىدىن سويۇلۇشقا باشاليدۇ .ئەگەر دوزاختا
ئۇالرنى تونۇيدىغان بىرەرسى ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قالسا ،ئۇ ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ يۈزىگە قاراپال
ئۇالرنىڭ زەققۇمدىن يېگەنلىكىنى بىلىۋالىدۇ .ئاندىن ئۇالر ئۇسساپ كېتىدۇ ۋە سۇ تەلەپ قىلىپ
نالە قىلىشىدۇ .ئۇالرغا مەدەن ئېرىتمىسىگە ئوخشاش ئەڭ يۇقىرى ھارارەتلىك سۇ بېرىلىدۇ .ئۇالر
سۇنى ئېغىزلىرىغا يېقىن ئاپىرىشىغا سۇنىڭ قىزىقلىقىدىن ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنىڭ تىرىلىرى چۈشۈپ
كېتىدۇ .گۆشلىرىنى كۆيدۈرۈپ كاۋاپ قىلىۋېتىدۇ ،ئۇنى ئىچكەندىن كېيىن ئۇ سۇ قورساقلىرىدىكى
ئۈچەي ـ باغرىلىرىنى ئېرىتىپ تاشاليدۇ .ئۇالر ئۈچەيلىرى ئېقىۋاتقان ،تېرىلىرى چۈشۈۋاتقان ھالدا
ماڭىدۇ .ئاندىن ئۇالر تۆمۈر توقماقالر بىلەن ئۇرۇلىدۇ ـ دە ،ھەر بىر ئەزا ئۈگىلىرىدىن ئاجراپ
چۈشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر قاتتىق نالە ـ پەرياد چېكىدۇ.
﴿ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى چوقۇم دوزاخ بولىدۇ﴾ يەنى بۇ ھۆكۈمدىن كېيىن،
ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى پاراسالپ كۆيۈۋاتقان ئوت ،الۋۇلداپ يېنىۋاتقان دوزاخ بولىدۇ .بىردە
زەققۇم ۋە قايناق سۇ بىلەن ئازابالنسا ،يەنە بىردە ئوت بىلەن كۆيدۈرۈلۈپ ئازابلىنىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر دوزاخ بىلەن قايناقسۇ ئارىسىدا بېرىپ  -كېلىپ
تۇرىدۇ (يەنى گاھىدا ئوت بىلەن ،گاھىدا قايناقسۇ بىلەن ئازابلىنىدۇ)﴾(((.
﴿ئۇالر ھەقىقەتەن ئاتا  -بوۋىلىرىنى گۇمراھ بىلدى﴾ يەنى بىزنىڭ ئۇالرنى پەقەت مۇنداق
((( غاشىيە سۈرىسى  7 ،6ـ ئايەتلەر.
((( رەھمان سۈرىسى  44ـ ئايەت.
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جازالىشىمىز شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى گۇمراھلىق ئىچىدە ئىدى ،ئۇالر
ئاتا ـ بوۋىلىرىنى شۇ گۇمراھلىق يولىدا تاپقان بولغاچغا ،ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتسىزال ئاتا ـ
بوۋىلىرىنىڭ گۇمراھ يولىغا ئەگەشتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ
ئىزلىرىدىن يۈگۈردى﴾ يەنى گالۋاڭالرچە يۈگۈردى.

*******
ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ئۇالردىن ئىلگىرى بۇرۇنقىالر (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر) نىڭ تولىسى ھەقىقەتەن
ئازدى﴿ .﴾71بىز ئۇالرغا ھەقىقەتەن ئاگاھالندۇرغۇچىالرنى (يەنى پەيغەمبەرلەرنى) ئەۋەتتۇق﴿.﴾72
ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قارىغىن﴿ .﴾73لېكىن ﷲ نىڭ
سادىق بەندىلىرى (ئازابتىن قۇتۇلدى) ﴿.﴾74
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالرنىڭ
تولىسى ئازغان ۋە ﷲ تائاالغا بۇتالرنى شېرىك كەلتۈرۈپ ئىالھ قىلىۋالغان ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرغا
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكىنى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان ۋە ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە چوقۇنغان
كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ۋە قەھرىدىن ئاگاھالندۇرغانلىقىنى بايان قىلدى .ئۇالر ئۆزلىرىگە
كەلگەن پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلىشتا ۋە ئۇالرنى ئىنكار قىلىشتا بەكمۇ ھەددىدىن ئاشتى.
شۇڭا ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالرنى ھاالك قىلىپ ئۇالرنى جازالىدى ،مۆمىنلەرنى
قۇتقۇزدى ،ئۇالرغا ياردەم بەردى ۋە ئۇالرنى غەلىبىگە ئېرىشتۈردى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قارىغىن .لېكىن ﷲ نىڭ سادىق
بەندىلىرى (ئازابتىن قۇتۇلدى)﴾.

*******
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ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
نۇھ ھەقىقەتەن بىزگە ئىلتىجا قىلدى .بىز (ئۇنىڭ ئىلتىجاسىنى) نېمىدېگەن ياخشى قوبۇل
قىلغۇچىدۇرمىز!﴿ .﴾75بىز ئۇنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنى چوڭ غەمدىن (يەنى سۇدا غەرق بولۇپ
كېتىشتىن) قۇتقۇزدۇق ﴿ .﴾76ئۇنىڭ نەسلىنى باقىي قالدۇردۇق﴿ .﴾77كېيىنكىلەر (يەنى كېيىنكى
ئەۋالدالر) ئىچىدە ئۇنىڭغا ياخشى نام قالدۇردۇق﴿ .﴾78خااليىقالر نۇھقا ساالم يولاليدۇ﴿.﴾79
بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾80ئۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ

ساففات سۈرىسى

مۆمىن بەندىلىرىمىزدىن ئىدى﴿ .﴾81ئاندىن بىز باشقىالرنى (يەنى نۇھ قەۋمىنىڭ كاپىرلىرىنى
سۇدا) غەرق قىلدۇق﴿.﴾82

نۇھ ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ قەۋمى
ﷲ تائاال ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ تولىسىنىڭ نىجاتلىق يولىدىن ئېزىپ كەتكەنلىكىنى
تىلغا ئالغاندىن كېيىن ،ئۇنى تەپسىلىي بايان قىلىشقا باشالپ ،نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ۋە قەۋمىنىڭ
ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىنى بايان قىلدى .نۇھ ئەلەيھىسساالم شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىت دەۋەت قىلغان
بولسىمۇ ،ئۇالردىن پەقەت ئازغىنا كىشىلەر ئىمان ئېيتتى .نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىچىدە
 50يىل كەم  1000يىل تۇردى .ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ،ئۇالرنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىشى تېخىمۇ
كۈچەيدى ،ئۇ ئۇالرنى ئسالمغا دەۋەت قىلغانسېرى ،ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان نەپرىتى تېخىمۇ
ئاشتى﴿ .ئۇ پەرۋەردىگارىغا« :ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم ،ياردەم قىلغىن» دەپ دۇئا
قىلدى﴾(((.
نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ غەزىپى ئاشقانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا غەزەبلەندى .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :نۇھ ھەقىقەتەن بىزگە ئىلتىجا قىلدى .بىز (ئۇنىڭ ئىلتىجاسىنى)
نېمىدېگەن ياخشى قوبۇل قىلغۇچىدۇرمىز! بىز ئۇنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنى چوڭ غەمدىن﴾ يەنى
كاپىرالرنىڭ نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىشىدىن ،ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىگە ئەزىيەت
يەتكۈزۈشىدىن ﴿قۇتقۇزدۇق ،ئۇنىڭ نەسلىنى باقىي قالدۇردۇق﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەر
يۈزىدە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرزەنتلىرىدىن باشقا ھېچكىم قالماي سۇغا چۆكتۈرۈۋېتىلگەن.
سەئىد ئىبنى ئەبۇئەرۇبە قەتادەنىڭ﴿ :ئۇنىڭ نەسلىنى باقىي قالدۇردۇق﴾ دېگەن ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ
نەسلىدىندۇر .ئىمام تىرمىزى ،ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەم قاتارلىقالر سەمۇرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئۇالر سام ،ھام ۋە يافەسلەردىن ئىبارەتتۇر».
ئىمام ئەھمەد سەمۇرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سام ئەرەبلەرنىڭ ئاتىسىدۇر ،ھام ھەبەشلەرنىڭ ئاتىسىدۇر ،يافەس رۇملۇقالرنىڭ
ئاتىسىدۇر» .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان .بۇ يەردىكى “رۇملۇق” دېگەن سۆزدىن
قەدىمكى رۇملۇقالر يەنى لەيتىنىڭ ئوغلى رومانىڭ نەسلىدىن كېلىپ چىققان يۇنانلىقالر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ .لەيتى يۇناننىڭ ،يۇنان يافەسنىڭ ،يافەس نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلىدۇر.
﴿كېيىنكىلەر (يەنى كېيىنكى ئەۋالدالر) ئىچىدە ئۇنىڭغا ياخشى نام﴾ يەنى ياخشىلىق بىلەن
تىلغا ئېلىنىپ تۇرىدىغان ،ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ياخشى نامدا ئۈلگە قىلىنىدىغان ،ئامانلىق
ۋە گۈزەل مەدھىيىلەر يېغىپ تۇرىدىغان قىلىپ ﴿قالدۇردۇق .خااليىقالر نۇھقا ساالم يولاليدۇ﴾
((( قەمەر سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال ئۇنىڭغا گۈزەل ئەسلىمىلەرنى ،چىرايلىق مەدھىيىلەرنى قالدۇرغانلىقى ئۈچۈن ،بارلىق
ئۈممەتلەر ئۇنىڭغا ساالم يولاليدۇ.
﴿بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴾ يەنى بەندىلەر ئىچىدىن
كىم ﷲ تائاالغا بويسۇنۇپ ئىبادەت قىلسا ،ئۇنى مانا مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز ،ئۇنىڭ ياخشى
نامىنى كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇنىڭ دەرىجىسى ۋە مەرتىۋىسىگە يارىشا تىلغا ئېلىنىپ تۇرىدىغان
قىلىمىز.
﴿ئۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ﴾ ﷲ تائاالنى تەستىق قىلغۇچى ،ئۇنى بار ۋە بىر دەپ بىلگۈچى
ۋە ئىشەنگۈچى ﴿مۆمىن بەندىلىرىمىزدىن ئىدى .ئاندىن بىز باشقىالرنى (يەنى نۇھ قەۋمىنىڭ
كاپىرلىرىنى سۇدا) غەرق قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق .ئۇالردىن بىرمۇ تىرىك جان
قالمىدى .ئۇالردىن نە ئەسلىمىلەر ،نە ئۆزلىرى ،نە ئىزلىرى قالمىدى .ئۇالردىن مۇشۇ قەبىھ
سۈپەتتىن باشقا ھېچنىمە قالمىدى.

*******
ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ئىبراھىممۇ ھەقىقەتەن نۇھنىڭ دىنىغا تەۋەلەردىن ئىدى﴿ .﴾83ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم
پەرۋەردىگارىغا ساغالم (يەنى مۇشرىكلىكتىن ،شەكتىن پاك) دىل بىلەن كەلگەن ئىدى﴿.﴾84
ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسى (ئازەر) گە ۋە قەۋمىگە (ئۇالرنى ئەيىبلەپ) ئېيتتى« :سىلەر نېمىگە ئىبادەت
قىلىۋاتىسىلەر؟﴿ .﴾85سىلەر ﷲ نى قويۇپ يالغان ئىالھالرغا چوقۇنامسىلەر؟﴿ .﴾86ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى بولغان (ﷲ غا) نېمىشقا گۇمان قىلىسىلەر؟»﴿.﴾87

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئىبراھىممۇ ھەقىقەتەن نۇھنىڭ دىنىغا تەۋەلەردىن ئىدى﴾ يەنى ئۇنىڭ دىنىغا
ئەگەشكەنلەردىن ئىدى .مۇجاھىد :ئىبراھىم ئۇنىڭ ماڭغان يولىدا ۋە ئۇنىڭ تۇتقان سۈننىتىدە
ئىدى -،دېدى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم پەرۋەردىگارىغا ساغالم (يەنى مۇشرىكلىكتىن ،شەكتىن پاك) دىل
بىلەن كەلگەن ئىدى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما« :ئىبراھىم بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ

ئىالھ بەرھەق يوقتۇر» دېگەن تەۋھىد ئەقىدىسى بىلەن كەلگەن ئىدى -،دېدى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەۋفىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مۇھەممەد
ئىبنى سىيرىيىندىن “ساغالم دىل” دېگەن نېمە؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :ﷲ تائاالنىڭ ھەق
ئىكەنلىكىنى ،قىيامەتنىڭ شەكسىز بولىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ قەبرىلەردىكى ئۆلۈكلەرنى

ساففات سۈرىسى

تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلىشتىن ئىبارەت ئاڭغا ئىگە دىل -،دەپ جاۋاب بەردى .ھەسەن“ :ساغالم
دىل” بولسا ،شېرىكتىن ساغالم بولغان دىلدۇر -،دېدى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسى (ئازەر) گە ۋە قەۋمىگە﴾ ئۇالرنىڭ بۇتالرغا ،شېرىكلەرگە چوقۇنغانلىقىنى
ئەيىبلەپ ﴿ئېيتتى« :سىلەر نېمىگە ئىبادەت قىلىۋاتىسىلەر؟ سىلەر ﷲ نى قويۇپ يالغان ئىالھالرغا
چوقۇنامسىلەر؟ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان (ﷲ غا) نېمىشقا گۇمان قىلىسىلەر؟»﴾ بۇ ئايەت

ھەققىدە قەتادە :سىلەر ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى قوشۇپ چوقۇندۇڭالر ،ئەگەر
ﷲ تائاالغا ئۇچرىشىپ قالساڭالر ،ئۇنىڭ سىلەرنى نېمە قىلىدىغانلىقىنى ئويالپ باقتىڭالرمۇ؟-
دېدى.

*******
ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ئۇ يۇلتۇزالرغا قارىدى ،ئاندىن« :مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ قالىمەن» دېدى﴿88
ـ .﴾89ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ئايرىلىشتى (يەنى ئۇنى تاشالپ كېتىشتى)﴿ .﴾90ئىبراھىم ئاستا
ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ(« :مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن ،بۇ تاماقتىن) يېمەمسىلەر﴿91
ـ .﴾92ئاندىن ئۇالرغا يۈزلىنىپ ئوڭ قولى بىلەن ئۇرۇپ پاچاقالشقا كىرىشتى﴿ .﴾93ئۇالر (يەنى
قەۋمى) ئىبراھىمنىڭ يېنىغا ئالدىراپ  -سالدىراپ كېلىپ« :بىز ئۇالرغا چوقۇنۇۋاتساق ،سەن
ئۇالرنى چېقىپ تاشالمسەن؟» دېدى﴿ .﴾94ئىبراھىم ئېيتتى(« :ئۆزەڭالر) ئويۇپ ياسىغان بۇتالرغا
چوقۇنامسىلەر؟﴿ .﴾95ھالبۇكى ،سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى ﷲ ياراتقاندۇر»﴿ .﴾96ئۇالر:
«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﴿ .﴾97بىز (ئىبراھىمنى ئوتتىن ساالمەت قۇتقۇزۇش بىلەن) ئۇالرنى مەغلۇپ
قىلدۇق﴿.﴾98
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قەۋمى بايرام قىلىشقا ماڭغان چېغىدا ،پەقەت شەھەردە قېلىپ
قېلىش ئۈچۈنال ئۇالرغا شۇ سۆزنى قىلغان ئىدى .ئۇالرنىڭ بايرام قىلىشقا چىقىدىغان ۋاقتى
يېقىنالشقان بولغاچقا ،ئىبراھىم شەھەردە يالغۇز قېلىپ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى پاچاقالپ تاشلىماقچى
بولۇپ ،ئۇالرغا :مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ قالىمەن -،دېگەن سۆزنى قىلدى .بۇ ھەق سۆز
ئىدى .چۈنكى ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم روھىي جەھەتتىكى كېسەللىكىنى كۆزدە تۇتقان ئىدى.
ئۇالر ئۆزلىرى ئېتىقاد قىلىۋاتقان نەرسىنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئۇنى كېسەل بولۇپ قالىدۇ دەپ
ئويلىدى.
﴿ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ئايرىلىشتى (يەنى ئۇنى تاشالپ كېتىشتى)﴾ قەتادە :ئەرەبلەرنىڭ
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پىكىر يۈرگۈزگەن كىشىگە :ئۇ يۈلتۇزالرغا قاراپتۇ دەيدىغان ئادىتى بار -،دېدى .قەتادەنىڭ
دېمەكچى بولغىنى :ئىبراھىم پىكىر قىلغان قىياپەتتە ئۇالرنىڭ دىققىتىنى بۇراپ ئاسمانغا قاراپ
تۇرۇپ﴿ :مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ قالىمەن﴾ دېدى -،دېگەندىن ئىبارەتتۇر.
ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم پەقەت ئۈچ قېتىم يالغان سۆز قىلغان
بولۇپ ،ئىككىسى ﷲ تائاال توغرۇلۇقتۇر .ئۇنىڭ بىرىنچىسى﴿ ،مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ
(((
قالىمەن﴾ دېگەن سۆزىدۇر ،ئىككىنچىسى﴿ ،بەلكى ئۇالرنىڭ مۇنۇ چوڭى شۇنداق قىلدى﴾
دېگەن سۆزىدۇر .ئۈچىنچىسى ،ئايالى سارە توغرۇلۇق بولۇپ :ئۇ مېنىڭ ھەمشىرەمدۇر -،دېگەن
سۆزىدۇر».
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر قايتا
ـ قايتا تەكشۈرۈپ رىۋايەت قىلغان .لېكىن ،بۇ كىشىلەر تەرىپىدىن ئەيىبلىنىدىغان ھەقىقىي
يالغان سۆزلەر ئەمەس ،ئىبراھىم ئۇنداق يالغان سۆزلەرنى قىلىشتىن پاكتۇر ۋە يىراقتۇر .بۇ
پەقەت شەرىئەتنىڭ ۋە دىنى مەقسەت ئۈچۈن پاساھەتلىك سۆزلەرنى قوللىنىشتىكى ماھارەتنى
كۆرسىتىش .بەزىلەر﴿ :مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ قالىمەن﴾ دېگەن سۆزدىن سىلەرنىڭ ﷲ
تائاالنى قويۇپ بۇتالرغا چوقۇنغانلىقىڭالردىن دىلىم كېسەل بولۇپ قالىدۇ (يەنى سىلەرنىڭ باتىل
قىلمىشلىرىڭالرغا مەن سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايمەن) دېگەن مەزمۇن كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ھەسەنبەسرىنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىبراھىمنىڭ قەۋمى بايرامغا چىقىپ كەتتى .ئۇالر ئىبراھىمنىمۇ ئېلىپ چىقماقچى بولۇۋېدى،
ئىبراھىم ئوڭدىسىغا يېتىۋېلىپ﴿ :مەن ھەقىقەتەن كېسەل بولۇپ قالىمەن﴾ دېدى ۋە ئاسمانغا
قاراپ قويدى .ئۇالر چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى پاچاقالپ تاشلىدى.
﴿ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ئايرىلىشتى (يەنى ئۇنى تاشالپ كېتىشتى)﴾ ئۇالر چىقىپ
كەتكەندىن كېيىن ،ئىبراھىم پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ ،بۇتالر بار يەرگە يوشۇرۇن ھالدا ناھايىتى
تېز باردى ۋە ﴿(مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن ،بۇ تاماقتىن) يېمەمسىلەر؟ نېمىشقا گەپ قىلمايسىلەر؟
دېدى﴾ چۈنكى ،بۇتپەرەسلەر ئۆزلىرىگە بەرىكەت تىلەپ يېمەكلىكلىرىنى ۋە قۇربانلىقنى بۇتالرنىڭ
ئالدىغا قويۇپ قويغان ئىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇتالرنىڭ ئالدىدىكى يېمەكلىكلەرنى
كۆرگەندىن كېيىن ،شۇ سۆزلەرنى قىلدى.
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﴿ئاندىن ئۇالرغا يۈزلىنىپ ئوڭ قولى بىلەن ئۇرۇپ پاچاقالشقا كىرىشتى﴾ ئىبراھىم ئۇالرنى
ئوڭ قولى بىلەن ئۇرۇپ پاچاقالپ تاشلىدى .چۈنكى ،ئوڭ قول قاتتىق ۋە كۈچلۈكتۇر .ئۇ بۇ
بۇتالرنى چېقىپ پارچە ـ پارچە قىلىۋەتتى ،ئۇالرنىڭ قايتىپ كېلىپ بۇتالرنى كىمنىڭ چاققانلىقىنى
سورىشى ئۈچۈن ،پەقەت چوڭ بۇتنى چاقماي قالدۇردى .بۇنىڭ تەپسىرى ئەنبىيا سۈرىسىدە بايان
قىلىنغان.
﴿ئۇالر (يەنى قەۋمى) ئىبراھىمنىڭ يېنىغا ئالدىراپ-سالدىراپ كېلىپ﴾ بۇ قىسسە بۇ يەردە
قىسقىال بايان قىلىنغان ،ئەنبىيا سۈرىسىدە بولسا تەپسىلىي بايان قىلىنغان .ئۇالر بايرامدىن
((( ئەنبىيا سۈرىسى  63ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساففات سۈرىسى

قايتىپ كەلگەن چاغدا ،ئۇنى كىمنىڭ قىلغانلىقىنى دەرھال بىلەلمىدى .ئۇالر سۈرۈشتۈرۈش
ئارقىلىق بۇ ئىشنى ئىبراھىمنىڭ قىلغانلىقىنى بىلىۋالدى .ئۇالر ئىبراھىمنى ئەيىبلەش ئۈچۈن
كەلگەن چاغدا ،ئىبراھىم ئۇالرغا تەنە قىلىپ ۋە ئۇالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئۆزەڭالر)
ئويۇپ ياسىغان بۇتالرغا چوقۇنامسىلەر؟﴾ يەنى ﷲ تائاالنى قويۇپ ،ئۆزەڭالر قوللىرىڭالر بىلەن
ئويۇپ ياسىۋالغان بۇتالرغا چوقۇنامسىلەر؟
﴿ھالبۇكى ،سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى ﷲ ياراتقاندۇر﴾ شۇ چاغدا ئۇالر پاكىتتا
يېڭىلىپ قىلىپ ،كۈچ ئىشلىتىشكە يۈزلىنىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىبراھىم ئۈچۈن بىر بىنا سېلىڭالر،
(ئۇنى ئوتۇن بىلەن تولدۇرۇپ ئوت يېقىڭالر ،ئوت يانغاندا) ئۇنى ئوتقا تاشالڭالر﴾ ئۇالرنىڭ
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا قىلغان ئىشلىرىمۇ ئەنبىيا سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان ئىدى.
ﷲ تائاال ئىبراھىمنى ئوتتىن قۇتقۇزدى ۋە ئۇنى كاپىرالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇردى ،دەلىل ـ
پاكىتلىرىنى ئۇالرنىڭ سەپسەتىلىرىدىن ئۈستۈن قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بەردى .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالر ئىبراھىمنى ئوتقا تاشالش بىلەن) ئۇنىڭغا سۇيىقەست قىلماقچى بولدى .بىز
(ئىبراھىمنى ئوتتىن ساالمەت قۇتقۇزۇش بىلەن) ئۇالرنى مەغلۇپ قىلدۇق﴾.

*******
ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ئىبراھىم ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم مېنى بۇيرۇغان جايغا ھىجرەت قىلىمەن،
ئۇ مېنى يېتەكلەيدۇ﴿ .﴾99پەرۋەردىگارىم! ماڭا بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن»﴿ .﴾100بىز
ئىبراھىمغا ناھايىتى مۇاليىم بىر ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴿ .﴾101ئۇ ئىبراھىمنىڭ
ئىش-كۈشلىرىگە يارىغۇدەك بولغان چاغدا ،ئىبراھىم« :ئى ئوغلۇم! مەن سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق
قىلىشقا (ئەمر قىلىنىپ) چۈشەپتىمەن (پەيغەمبەرلەرنىڭ چۈشى ھەقىقەتتۇر ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرى
ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە بولىدۇ) ،ئويالپ باققىنا! سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار؟» دېدى .ئۇ
ئېيتتى« :ئى ئاتا! نېمىگە بۇيرۇلغان بولساڭ ،شۇنى ئىجرا قىلغىن ،خۇدا خالىسا (ئۇنىڭغا) مېنى
سەۋر قىلغۇچى تاپىسەن»﴿ .﴾102ئىككىسى (ﷲ نىڭ ئەمرىگە) بويسۇندى ،ئىبراھىم ئۇنى
(يەنى ئوغلىنى بوغۇزالش ئۈچۈن) يېنى ياتقۇزدى﴿ .﴾103بىز ئۇنىڭغا« :ئى ئىبراھىم! (ھېلىقى)
چۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ (يەنى چۈشۈڭدە بۇيرۇلغاننى بەجا كەلتۈردۈڭ)» دەپ نىدا قىلدۇق .بىز
ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾104-105بۇ ھەقىقەتەن روشەن
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سىناقتۇر﴿ .﴾106بىز ئۇنىڭ ئورنىغا چوڭ بىر قۇربانلىقنى (يەنى جەننەتتىن چىققان قوچقارنى)
بەردۇق﴿ .﴾107كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇنىڭغا ياخشى نام قالدۇردۇق﴿ .﴾108ئىبراھىمغا ساالم
بولسۇن!﴿ ﴾109بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾110ئۇ ھەقىقەتەن
بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇر﴿ .﴾111ئۇنىڭغا بىز پەيغەمبەر بولىدىغان ۋە ياخشىالردىن
بولىدىغان ئىسھاق بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴿ .﴾112ئىبراھىمغا ۋە ئىسھاققا (دىننىڭ ۋە
دۇنيانىڭ) بەرىكەتلىرىنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ نەسلىدىن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرمۇ( ،گۇناھ
ۋە كۇفرى بىلەن) ئۆزىگە ئاشكارا زۇلۇم قىلغۇچىالرمۇ چىقىدۇ﴿.﴾113

ئىبراھىمنىڭ ھىجرەت قىلغانلىقى ،ئۇنىڭ ئىسمائىلنى قۇربانلىق قىلىش
بىلەن سىنالغانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا نېمەت ئاتا قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە قەۋمىگە قارشى ﷲ تائاالنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن ،قەۋمىنىڭ
كاتتا مۆجىزىلەرنى كۆرۈپ تۇرسىمۇ ،ئىمان ئېيتمىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن
ئۈمىدىنى ئۈزگەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ھىجرەت قىلىپ كېتىش ئالدىدا
مۇنداق دېگەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ :مەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم مېنى بۇيرۇغان جايغا

ھىجرەت قىلىمەن ،ئۇ مېنى يېتەكلەيدۇ .پەرۋەردىگارىم! ماڭا بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن﴾

يەنى ئۇ ئايرىلىپ كېتىۋاتقان قەۋمى ۋە تۇغقانلىرىنىڭ ئورنىغا ﷲ تائاالدىن ئىتائەتچان پەرزەنت
ئاتا قىلىشنى تىلىدى.
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﴿بىز ئىبراھىمغا ناھايىتى مۇاليىم بىر ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾ بۇ ئوغۇل
ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم بولۇپ ،ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا خۇش خەۋەر بېرىلگەن تۇنجى
ئوغۇلدۇر ،ئىسمائىلنىڭ ئىسھاقتىن چوڭ ئىكەنلىكىدە مۇسۇلمانالر ۋە ئەھلى كىتابالر بىردەك
قاراشقا ئىگە .ئەھلى كىتابنىڭ كىتابىدا :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم  86ياشقا كىرگەندە ،ئوغلى
ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم تۇغۇلغان ،ئۇ  99ياشغا كىرگەندە ،ئىككىنچى ئوغلى ئىسھاق تۇغۇلغان
دەپ كۆرسىتىلگەن .ئەھلى كىتابنىڭ كىتاۋىدا :بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال ئىبراھىمنى يالغۇز
ئوغلىنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇغان -،دېيىلگەن .بۇ كىتابالرنىڭ يەنە بىر نۇسخىسىدا :تۇنجى
ئوغلىنى دېيىلگەن .بىراق ئۇالر بۇ يەرگە يالغانچىلىق قىلىپ “ئىسھاق” دېگەن سۆزنى ئويدۇرۇپ
كىرگۈزگەن .بۇ ھەرگىزمۇ توغرا ئەمەس .چۈنكى ،ئۇ ئۆزلىرىنىڭ كىتابىدا بايان قىلىنغان مەزمۇنغا
قارىمۇ قارشى سۆزدۇر .ئۇالر ئىسھاق دېگەن سۆزنى پەقەت ئۇ ئۆزلىرىنىڭ چوڭ بوۋىسى بولغانلىقى
ئۈچۈنال كىرگۈزگەن .ئىسمائىل بولسا ،ئەرەبلەرنىڭ چوڭ بوۋىسىدۇر .شۇڭا ئۇالر ئەرەبلەرگە
ھەسەت قىلىپ ،ئىسھاق دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويغان ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئوغلۇڭ يوق دېگەن
ئۇقۇمنى ئىپادىلەيدىغان “يالغۇز ئوغلۇڭنى” دېگەن سۆزنى ئۆزگەرتىۋەتكەن.
ئىبراھىم ئوغلى ئىسمائىل بىلەن ئىسمائىلنىڭ ئانىسى ھاجەرنى ئېلىپ مەككىگە بارغان .شۇڭا
ئۇالرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرى بۇرمىالنغان ۋە ئۆزگەرتىلگەن باتىل سۆزدۇر .چۈنكى ،يالغۇز ئوغلۇڭ دېگەن
سۆز ئۇنىڭدىن باشقا ئوغلى بولمىغان ئادەمگىال دېيىلىدۇ .يەنە كېلىپ باشقا پەرزەنتلىرى بولمىغان
ئادەمگە ئۇنىڭ تۇنجى ئوغلى ئىنتايىن ئەزىز ۋە قەدىرلىك بولىدۇ .ئىبراھىمنىڭ شۇ قەدىرلىك يالغۇز
ئوغلى ئىسمائىلنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇلۇشى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ چوڭ سىناقتۇر.

ساففات سۈرىسى

﴿ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئىش ـ كۈشلىرىگە يارىغۇدەك بولغان چاغدا﴾ يەنى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم
ئاتىسى بىلەن ئۇيان ـ بۇيانغا بىللە بېرىپ  -كېلەلىگۈدەك بولدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەر
ۋاقىت پاران((( شەھىرىگە بېرىپ ،ئۇ يەردىكى ئوغلىنى ۋە ئوغلىنىڭ ئانىسى ھاجەرنى يوقالپ
تۇراتتى ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى كۆزىتىپ تۇراتتى .ئېيتىلىشىچە ،ئىبراھىم ئۇ يەرگە دۇلدۇلغا
مىنىپ ،ئىنتايىن تېز سۈرئەتتە يېتىپ بارىدىكەن .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد،
ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەتا خۇراسانى ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە باشقىالردىن﴿ :ئۇ
ئىبراھىمنىڭ ئىش ـ كۈشلىرىگە يارىغۇدەك بولغان چاغدا﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئۇ ئۆسۈپ يېتىلىپ ،ئاتىسى ئىبراھىمنىڭ ئىش ـ كۈشلىرىنى ئۆزى قىاللىغۇدەك چوڭ بولغاندا
دېگەنلىكتۇر -،دەپ رىۋايەت قىلىندى.
﴿ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئىش-كۈشلىرىگە يارىغۇدەك بولغان چاغدا ،ئىبراھىم« :ئى ئوغلۇم!
مەن سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىشقا (ئەمر قىلىنىپ) چۈشەپتىمەن (پەيغەمبەرلەرنىڭ چۈشى
ھەقىقەتتۇر ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرى ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە بولىدۇ) ،ئويالپ باققىنا! سېنىڭ قانداق
پىكرىڭ بار؟» دېدى﴾ ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەير بۇ ھەقتە :پەيغەمبەرلەرنىڭ چۈشلىرى ۋەھىيدىن
ئىبارەتتۇر -،دېگەن ۋە بۇ ئايەتنى ئوقۇغان﴿ :ئى ئوغلۇم! مەن سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىشقا
(ئەمر قىلىنىپ) چۈشەپتىمەن ،ئويالپ باققىنا! سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار؟» دېدى﴾ ئىبراھىم

پەقەت قوالي بولسۇن ئۈچۈن ۋە ئوغلىنىڭ سەۋرچانلىقىنى ،كۈچىنى ۋە ئۇنىڭ كىچىكىدىنال ﷲ
تائاالغا ۋە ئاتىسىغا بولغان ئىتائەتچانلىق ئىرادىسىنى سىناش ئۈچۈن ،ھەقىقىي ئەھۋالنى ئوغلىغا
بىۋاسىتە ئۇقتۇردى﴿ .ئۇ ئېيتتى« :ئى ئاتا! نېمىگە بۇيرۇلغان بولساڭ ،شۇنى ئىجرا قىلغىن﴾ يەنى
ﷲ تائاال ساڭا مېنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇغان بولسا ،بۇ ئىشنى ئورۇندىغىن.
﴿خۇدا خالىسا (ئۇنىڭغا) مېنى سەۋر قىلغۇچى تاپىسەن﴾ يەنى مەن سەۋر قىلىمەن ۋە ئۇنىڭ
بەدىلىگە غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا ساۋاب ئۈمىد قىلىمەن .ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم
ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ئىسمائىل (نىڭ قىسىسى) نى بايان قىلغىن ،ئۇ ھەقىقەتەن ۋەدىسىدە
راستچىل ،ھەم رەسۇل ،ھەم پەيغەمبەر ئىدى .ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرنى ناماز ئوقۇشقا ،زاكات بېرىشكە
بۇيرۇيتتى ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئىدى﴾(((.
﴿ئىككىسى (ﷲ نىڭ ئەمرىگە) بويسۇندى﴾ ئۇ ئىككىسى ﷲ تائاالنى ياد ئېتىپ ،كەلىمە
شاھادەتنى ئوقۇدى .ئىبراھىم ئوغلىنى قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ،ئىسمائىل بولسا ،ئۆلۈمگە تەييار
بولۇش ئۈچۈن شاھادەت ئوقۇدى.
﴿ئىبراھىم ئۇنى (يەنى ئوغلىنى بوغۇزالش ئۈچۈن) يېنى ياتقۇزدى﴾ مۇجاھىد ،ئىكرىمە،
قەتادە ،سۇددى ،ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئىككىسى يەنى
ئىبراھىم ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىنى ئورۇنداشقا ،ئىسمائىل ﷲ تائاالغا ۋە ئاتىسىغا ئىتائەت قىلىشقا
بويسۇندى ۋە باش ئەگدى دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.
((( پاران ئىبران تىلىدا مەككە ياكى مەككىنىڭ تاغلىرىنى كۆرسىتىدۇ.
((( مەريەم سۈرىسى  55 - 54ـ ئايەتلەر.
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﴿ئىبراھىم ئۇنى يېنى ياتقۇزدى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى :يەنى ئىبراھىم ئوغلىنى
بوغۇزلىغاندا ،ئۇنىڭ يۈزىنى كۆرمەسلىك ۋە ئۇنى بوغۇزالش ئۆزىگە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن (يەنى
ئوغلىغا تارتىشىپ قېلىپ ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىنى ئورۇندىيالماي قالماسلىق ئۈچۈن) ،ئۇنى گەدىنى
تەرىپىدىن بوغۇزالشقا تىرىشىپ دۈم ياتقۇزدى -،دېگەنلىكتۇر .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،
مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،زەھھاك ۋە قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنى :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ئوغلىنى يۈزىنى يەرگە قىلىپ ،دۈم ياتقۇزدى -،دەپ تەپسىر قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەج پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىشقا بۇيرۇلغاندىن كېيىن ،سافا بىلەن
مەرۋىنى سەئيى قىلىۋاتقاندا ،شەيتان ئۇنىڭغا ئۇچرىشىپ ،ئىبراھىم بىلەن بەسلەشكەن .ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتكەن .ئاندىن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئىبراھىمنى ئېلىپ،
مىنادىكى جەمرە ـ ئەقەبىگە ئېلىپ بارغان .ئۇ يەردە شەيتان ئىبراھىمغا كۆرۈنگەن .شۇنىڭ
بىلەن ،ئىبراھىم يەتتە تال تاشنى شەيتانغا قارىتىپ ئاتقان ،نەتىجىدە ،شەيتان ئۇ يەردىن كېتىپ
قالغان ،ئاندىن شەيتان ئۇنىڭغا “جەمرەتۇلۋۇستا” نىڭ يېنىدا يەنە كۆرۈنگەن ،ئىبراھىم ئۇنىڭغا
يەنە يەتتە تال تاش ئاتقان .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئىسمائىلنى بوغۇزالش ئۈچۈن دۈم
ياتقۇزغان .ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈستىدە بىر ئاق كۆينەك بار ئىدى .ئۇ“ :ئى ئاتا! مېنىڭ
بۇنىڭدىن باشقا مېنى كېپەنلىگىدەك كىيىمىم يوق ،ئۇنى سالدۇرۇۋەتكىن ،ئۇنىڭ بىلەن مېنى
كېپەنلىگىن” دېگەن .ئاندىن ئىبراھىم كۆينەكنى سالدۇرۇۋاتقان چاغدا ،ئارقا تەرىپىدىن﴿ :ئى
ئىبراھىم! (ھېلىقى) چۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ﴾ دەپ نىدا قىلىنغان .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇرۇلۇپ
ئارقىغا قاراپ ناھايىتى چىرايلىق ،مۈڭگۈزلۈك بىر ئاق قوچقارنى كۆرگەن .ئىبنى ئابباس سۆزىنى
داۋام قىلىپ :بىزمۇ شۇڭا ئاشۇ تۈردىكى قوچقارالرنى قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ئىزدىنىمىز-،
دېگەن .ھىشام ھەج پائالىيەتلىرى توغرىسىدىكى بايانىدا بۇ ھەدىسنى تولۇق بايان قىلغان.
﴿بىز ئۇنىڭغا :ئى ئىبراھىم! (ھېلىقى) چۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ﴾ يەنى ئوغلۇڭنى بوغۇزالش
ئۈچۈن ياتقۇزۇشۇڭ بىلەن ھېلىقى چۈشۈڭدىكى مەقسەت ھەقىقەتەن ھاسىل بولدى ﴿دەپ نىدا
قىلدۇق﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇددى ۋە باشقىالر :ئىبراھىم پىچاقنى ئوغلىنىڭ بوينىغا
سۈركىگەن ،بىراق پىچاق ھېچ نەرسىنى كەسمىگەن ،بەلكى پىچاق بىلەن ئىسمائىلنىڭ بوينىنىڭ
ئارىسىنى نېپىز بىر مىس توسۇۋالغان ،شۇ چاغدا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا(﴿ :ھېلىقى) چۈشنى
ئىشقا ئاشۇردۇڭ﴾ دەپ نىدا قىلىنغان -،دەيدۇ.
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﴿بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴾ يەنى بىزگە ئىتائەت
قىلغان كىشىلەردىن يامان كۆرىلىدىغان ئىشالر بىلەن ئېغىرچىلىقالرنى مانا مۇشۇنداق كۆتۈرىۋېتىمىز،
ئۇالرغا ئىشلىرىدا ئاسانلىق ۋە چىقىش يولى بېرىمىز .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى
ﷲ دىن قورقىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ .ﷲ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن
رىزىق بېرىدۇ ،كىمكى ﷲ غا تەۋەككۇل قىلسا ،ﷲ ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن
مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەر بىر نەرسە ئۈچۈن مۇئەييەن مىقدار ،مۇئەييەن ۋاقىت
بەلگىلىدى﴾((( ئەقىدە ئالىملىرىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر بۇ ئايەت بىلەن بۇ قىسسىنى بىرەر ئىشنىڭ
((( تاالق سۈرىسى  2ـ  3ئايەتلەر.

ساففات سۈرىسى

رېئاللىققا ئايلىنىشتىن ئىلگىرى تەقدىر بويىچە ئەمەلدىن قالدۇرۇلدىغانلىقىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە
دەلىل ـ ئىسپات قىلىپ كۆرسەتتى .بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىمۇ بۇنى ئىسپاتاليدۇ .چۈنكى،
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئوغلىنى بوغۇزالشنى بەلگىلىدى ،ئاندىن ئۇنى ئەمەلدىن
قالدۇرۇپ ،ئۇنىڭغا (قوچقارنى) فىدىيە بېرىش ئارقىلىق ئۇنى ئوغلىنى بوغۇزالشتىن قايتۇردى .ﷲ
تائاالنىڭ ئۇ ھۆكۈمنى بەلگىلىشىدىكى مەقسەت شۇكى ،دوستى ئىبراھىمنىڭ ئوغلىنى بوغۇزالشتا
كۆرسەتكەن سەۋرچانلىقىغا ۋە ئۇنى ئورۇنداش ئۈچۈن بەل باغلىغانلىقىغا ساۋاب بېرىش ئۈچۈندۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ ھەقىقەتەن روشەن سىناقتۇر﴾ يەنى ئەڭ سۆيۈملۈك ئادىمى
بولغان ئوغلىنى بوغۇزالشقا بۇيرۇش روشەن ۋە ئوچۇق سىناقتۇر .ئىبراھىم ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە
بويسۇنغان ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغان ھالدا ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىنى ئورۇنداشقا تېزدىن تۇتۇش
قىلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىدى﴾(((.
﴿بىز ئۇنىڭ ئورنىغا چوڭ بىر قۇربانلىقنى بەردۇق﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇنىڭغا جەننەتتە  40يىل ئوتلىغان بىر قوچقارنى بەردى.
ئىمام ئەھمەد شەيبەنىڭ قىزى سەفىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەنى
سۇلەيىم قەبىلىسىدىن بىر ئايال ماڭا مۇنداق خەۋەر قىلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوسمان
ئىبنى تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئادەم ئەۋەتىپ ئۇنى چاقىرتقان .يەنە بىر رىۋايەتتە ئۇ ئايال
ئوسماندىن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سېنى نېمىشقا چاقىرىپتۇ؟ -دەپ سورىغان .ئوسمان:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مەن كەبىگە كىرگەن چاغدا ،ھېلىقى
قوچقارنىڭ ئىككى مۈڭگۈزىنى كۆرگەن ئىدىم .ئۇ ئىككى مۈڭگۈزنى يېپىپ قويۇشقا بۇيرۇشنى
ئۇنتۇپ قاپتىمەن .ئۇ مۈڭگۈزلەرنى يېپىپ قويغىن ،كەبىدە ناماز ئوقۇيدىغان كىشىلەرگە دەخلە
قىلىدىغان بىرەر نەرسىنىڭ بولۇشى توغرا ئەمەس» دېدى -،دەپ جاۋاب بەرگەن .سۇفيان:
ھېلىقى قوچقارنىڭ ئىككى تال مۈڭگۈزى كەبىدە ئېسىقلىق ھالدا داۋاملىق قېلىۋەردى .كېيىن
كەبىگە ئوت كېتىپ ،ئۇ ئىككى مۈڭگۈزمۇ بىللە كۆيۈپ كەتتى -،دېگەن .مانا بۇالر ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇربانلىق قىلغان ئوغلىنىڭ ئىسھاق بولماستىن ،بەلكى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم
ئىكەنلىكىگە ئوچۇق دەلىلدۇر .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،قۇرەيش قەبىلىسى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا
فىدىيە قىلىپ بېرىلگەن ھېلىقى قوچقارنىڭ ئىككى مۈڭگۈزىنى تاكى ﷲ تائاال پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنگە قەدەر ئەۋالتتىن ئەۋالتقىچە مىراس قىلىپ
ساقالپ كەلگەن ئىدى.

قۇربانلىقنىڭ ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكىنى كەسكىن دەلىل ـ
پاكىتالر بىلەن ئىسپاتاليدىغان ئەسەرلەر
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئامىر شەئبى ،يۈسۈف ئىبنى مەھران ،مۇجاھىد ،ئەتا ۋە بىر قانچە
كىشىلەر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇربانلىق
قىلىنماقچى بولغىنى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدۇر .ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( نەجم سۈرىسى  37ـ ئايەت.
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رىۋايەت قىلىدۇ :قۇربانلىقنىڭ ئورنىدا فىدىيە بېرىلگەن كىشى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدۇر.
يەھۇدىيالر :ئۇ كىشى ئىسھاقتۇر -،دەپ جۆيلۈپ ،يالغان سۆزلەيدۇ .ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما :قۇربانلىق قىلىنماقچى بولغىنى ئىسمائىلدۇر -،دەيدۇ .ئىبنى ئەبۇنەجىھ مۇجاھىدنىڭ:
ئۇ ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .يۈسۈف ئىبنى مەھرانمۇ شۇنداق
دېگەن .شەئبىمۇ :ئۇ ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدۇر ،مەن كەئبىنىڭ ئىچىدە ھېلىقى قوچقارنىڭ
ئىككى مۈڭگۈزىنى راستىنال كۆردۈم -،دېگەن .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ھەسەن ئىبنى دىنارنىڭ،
ئەمرى ئىبنى ئۇبەيد ،ھەسەنبەسرىنىڭ :ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلىدىن قۇربانلىق قىلىشقا
بۇيرۇلغىنى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ئىسھاق مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن ئىبراھىمنى ئىككى ئوغلىدىن بىرىنى بوغۇزالشقا بۇيرۇغان ،ئۇنىڭ بوغۇزلىنىشقا بۇيرۇلغان
ئوغلى ئىسمائىلدۇر .بىز ئۇنى ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنىڭ مەزمۇنىدىن بىلىۋاالاليمىز .ﷲ
تائاال (ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلىدىن بىرىنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ھەققىدىكى قىسسىسىنى
تۈگەتكەندىن كېيىن) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇنىڭغا بىز پەيغەمبەر بولىدىغان ۋە ياخشىالردىن بولىدىغان
ئىسھاق بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾ ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇنىڭ ئايالى (يەنى سارە)
بىر تەرەپتە تۇرۇپ (لۇت قەۋمىنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىدىن خۇشاللىنىپ) كۈلدى ،بىز ئۇنىڭغا
(يەنى سارەگە) ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان
يەئقۇب (ئاتلىق نەۋرىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾((( .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
ئىبراھىمنىڭ ئوغلىنى ۋە ئوغلىنىڭ ئوغلىنى تىلغا ئالدى .ئىبراھىمنى ئىسھاقنى قۇربانلىق قىلىشقا
بۇيرۇمىدى .ئىبراھىمغا ئىسھاق توغرۇلۇق ۋەدە قىلىنغان ۋاقىت تېخى كەلمىگەن ئىدى ،قۇربانلىق
قىلىشقا بۇيرۇلغىنى پەقەت ئىسمائىلدۇر .ئىبنى ئىسھاق :مەن مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ ئۇ
سۆزنى كۆپ قېتىم دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دېگەن.
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ئىبنى ئىسھاق مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ بۇنى ئەينى ۋاقىتتا شامدا خەلىپە بولۇپ
تۇرۇۋاتقان ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا سۆزلەپ بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
شۇ چاغدا مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ئۆمەر بىلەن شامدا ئىدى .ئۆمەر ئۇنىڭغا :شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،بۇ ئىش مەن كۆپ ئېتىبارغا ئالمىغان ئىشكەن ،ھەقىقەتەن مەنمۇ ئۇنى سەن
ئېيتقاندەك ئوياليمەن -،دېگەن .ئاندىن ئۆمەر ئۆزى بىلەن شامدا تۇرىدىغان بىر ئادەمگە ئادەم
ئەۋەتىپ ،ئۇنى چاقىرتىپ كەلدى .ئۇ ئەسلىدە يەھۇدىي بولۇپ ،كېيىن ئىسالمنى قوبۇل قىلغان
ۋە ياخشى مۇسۇلمان بولغان كىشى ئىدى .ئۆمەر ئۇ ئادەمنى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرىدىن دەپ
قارايتتى .شۇڭا ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ ئادەمدىن ئۇ ئەھۋال توغرىسىدا سورىدى.
مۇھەممەد ئىبنى كەئب مۇنداق دەيدۇ :مەن شۇ چاغدا ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ يېنىدا ئىدىم،
ئۆمەر ئۇ ئادەمدىن :ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ قايسىسى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇلغان؟ -دەپ
سورىدى .ئۇ :ئەلۋەتتە ئىسمائىل .ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
يەھۇدىيالر بۇنى راستىنال بىلىدۇ .لېكىن ،ئۇالر ئىسمائىل ئەرەب جامائەسىنىڭ بوۋىسى بولغانلىقى،
ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ،ﷲ تائاال ئۇنى قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇغان
((( ھۇد سۈرىسى  71ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

چاغدا ئۇ سەۋر قىلغانلىقتىن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى بايان قىلغانلىقى ئۈچۈنال ھەسەت
قىلىشىدۇ ،ئۇنى قەستەن ئىنكار قىلىدۇ .ئىسھاق ئۆزلىرىنىڭ بوۋىسى بولغانلىقى ئۈچۈنال ئۇالر:
قۇربانلىق ئىسھاقدۇر -،دەپ جار سېلىشىدۇ .قۇربانلىق ئىككىسىدىن قايسىسىنىڭ ئىكەنلىكىنى
ﷲ تائاال ئوبدان بىلىدۇ( .ئۇالرنىڭ) ھەر بىرى پاك ،ياخشى ،ﷲ تائاالغا ئىتائەتچان ئىدى-،
دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ (ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!) ئوغلى ئابدۇلالھ مۇنداق
دەيدۇ :مەن ئاتامدىن :قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇلغىنى ئىسمائىلمۇ ياكى ئىسھاقمۇ؟ -دەپ سورىدىم.
ئاتام :ئىسمائىل -،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھنىڭ :مەن ئاتامدىن :قۇربانلىقنىڭ
ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكى توغرىدۇر -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان .ئەلى ،ئىبنى ئۆمەر ،ئەبۇ ھۇرەيرە ،ئەبۇتۇفەيل ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،سەئىد ئىبنى
جۇبەير ،ھەسەن ،مۇجاھىد ،شەئبى ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ،ئەبۇجەئفەر ،مۇھەممەد
ئىبنى ئەلى ۋە ئەبۇسالىھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ :قۇربانلىق قىلىنىشقا بۇيرۇلغىنى ئىسمائىلدۇر-،
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.
ئىمام بەغەۋى تەپسىر كىتابىدا قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇلغان كىشىنىڭ ئىسمائىل ئىكەنلىكىگە
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،سۇددى ،ھەسەن بەسرى ،مۇجاھىد ،رەبىيئى
ئىبنى ئەنەس ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ۋە كەلبى قاتارلىقالرنىڭمۇ بىردەك قاراشتا
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .ئىبنى ئابباسنىڭمۇ شۇ قاراشتا ئىكەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان .ئىمام
بەغەۋى يۇقىرىدىكى بىرلىككە كەلگەن قاراشنى ئەبۇئەمر ئىبنى ئەالدىنمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر سۇنابەھىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز مۇئاۋىيە ئىبنى
ئەبۇسۇفياننىڭ يېنىدا ئىدۇق ،ئادەملەر :قۇربانلىق ئىسمائىلمۇ ياكى ئىسھاقمۇ؟ -دېيىشتى .مۇئاۋىيە:
سىلەر ھەقىقەتەن ئۇنىڭدىن خەۋەردار كىشىگە يولۇقتۇڭالر ،بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىدا ئىدۇق .بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
ئى ئىككى قۇربانلىقنىڭ ئوغلى! ﷲ ساڭا غەنىمەت قىلىپ بەرگەن نەرسىدىن ماڭىمۇ بەرگىن-،
دېۋىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۈلۈپ كەتتى -،دېدى .شۇ چاغدا كىشىلەر مۇئاۋىيەدىن :ئى
مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ئىككى قۇربانلىق دېگەن نېمە؟ -دەپ سورىدى .مۇئاۋىيە مۇنداق دەپ
جاۋاب بەردى :ئابدۇلمۇ تەللىب زەمزەم قۇدۇقىنى يېڭىالپ كوالشقا بۇيرۇلغان چاغدا ،ئەگەر ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا قۇدۇقنى قېزىشنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرسە ،بۇنىڭ شۈكرانىسى ئۈچۈن ئوغۇللىرىدىن
بىرىنى قۇربانلىق قىلىشقا ۋەدە قىلغان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئىش پۈتكەندە ،قۇربانلىق
قىلىنىدىغان بالىسى ئۈچۈن تاشالنغان چەك پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھقا چىقىپ قالدى.
ئابدۇلالھنىڭ ئانا تەرەپ تۇغقانلىرى ئابدۇلمۇتەللىبنى ئۇنى قۇربانلىق قىلىشتىن توسۇپ :بۇ
ئوغلۇڭنىڭ ئورنىغا يۈز تۆگە فىدىيە بەرگىن -،دېدى .ئابدۇلمۇتەللىب ئۇنىڭ ئورنىغا يۈز تۆگىنى
فىدىيە بېرىپ قۇربانلىق قىلدى .بۇ بىرىنچى قۇربانلىقتۇر .ئىككىنچىسى بولسا ئىسمائىلدۇر.
﴿ئۇنىڭغا بىز پەيغەمبەر بولىدىغان ۋە ياخشىالردىن بولىدىغان ئىسھاق بىلەن خۇش خەۋەر
بەردۇق﴾ ئىسمائىلدىن ئىبارەت قۇربانلىقنىڭ خۇش خەۋىرى بايان قىلىنغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا

ئۇالپال ئۇنىڭ قېرىندىشى ئىسھاقنىڭ خۇش خەۋىرى بايان قىلىندى .بۇ ھەقتە ھۇد سۈرىسى
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بىلەن ھىجىر سۈرىسىدە تەپسىلىي سۆزلەندى.
﴿ئىبراھىمغا ۋە ئىسھاققا (دىننىڭ ۋە دۇنيانىڭ) بەرىكەتلىرىنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ
نەسلىدىن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرمۇ( ،گۇناھ ۋە كۇفرى بىلەن) ئۆزىگە ئاشكارا زۇلۇم قىلغۇچىالرمۇ
چىقىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئېيتىلدى (يەنى ﷲ ئېيتتى)« :ئى نۇھ!

ساڭا ،سەن بىلەن (كېمىدە) بىللە بولغانالرنىڭ بىر قىسىم ئەۋالدىغا بىز تەرەپتىن نازىل بولغان
ئامانلىق ۋە بەرىكەتلەر بىلەن (كېمىدىن) چۈشكىن ،ئۇالرنىڭ يەنە بىر قىسىم ئەۋالدىنى (ھاياتىي
دۇنيادىن) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالر بىزنىڭ قاتتىق ئازابىمىزغا دۇچار بولىدۇ»﴾(((.

*******
ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ
بىز ھەقىقەتەن مۇسا بىلەن ھارۇنغا (پەيغەمبەرلىك بىلەن) ئېھسان قىلدۇق﴿.﴾114
ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قەۋمىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى) چوڭ غەمدىن (يەنى پىرئەۋننىڭ ئۇالرنى
قۇل قىلىشىدىن) خاالس تاپقۇزدۇق﴿ .﴾115بىز ئۇالرغا ياردەم بەردۇق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر
غەلىبە قىلدى﴿ .﴾116ئۇالرغا روشەن بىر كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴿ .﴾117ئۇالرنى توغرا
يولغا باشلىدۇق﴿ .﴾118كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇالرغا ياخشى نام قالدۇردۇق﴿ .﴾119مۇساغا ۋە
ھارۇنغا (بىزدىن) ساالم بولسۇن﴿ .﴾120بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق
مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾121ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇر﴿.﴾122

مۇسا ۋە ھارۇننىڭ بايانى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇسا بىلەن ھارۇنغا ئاتا قىلغان پەيغەمبەرلىك ۋە ئۇ ئىككىسىنى
ئۇالرغا ئىمان ئېيتقانالر بىلەن بىللە پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ زۇلمىدىن قۇتقۇزغان نېمىتىنى
بايان قىلىدۇ .پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمى ئۇالرغا ئازابلىق جازاالرنى ،ئەزىيەتلەرنى بېرەتتى .ئۇالرنىڭ
ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ ،ئاياللىرىنى خىزمەتكار قىلىپ ئىشلىتىشكە ئېلىپ قاالتتى ـ دە ،ئۇالرنى
ئەڭ پەس ئىشالرغا ساالتتى .مۇشۇنداق بىر قىيىن شارائىتتا ﷲ تائاال دۈشمەنلىرىگە قارشى
ئۇالرغا ياردەم بەردى .ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى دۈشمەنلىرنىڭ قورقۇنچىدىن خاتىرجەم قىلدى .ئۇالر
دۈشمەنلىرىنى يەڭدى ،ئۇالرنىڭ يەر ـ زېمىنلىرىغا ،ئۆمۈر بويى توپلىغان مال ـ دۇنيالىرىغا ئىگە
بولدى .ئاندىن ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتتىن ئىبارەت روشەن ،ئوچۇق ۋە نۇرلۇق
بولغان كاتتا كىتابنى نازىل قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن مۇسا
((( ھۇد سۈرىسى  48ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

بىلەن ھارۇنغا فۇرقاننى ،نۇرنى بەردۇق﴾(((﴿ ،ئۇالرغا روشەن بىر كىتابنى (يەنى تەۋراتنى)
بەردۇق .ئۇالرنى﴾ سۆزلىرىدە ۋە ئەمەللىرىدە ﴿توغرا يولغا باشلىدۇق .كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇالرغا
ياخشى نام قالدۇردۇق﴾ يەنى ئۇالردىن كېيىن ئۇالرغا گۈزەل ئەسلىمىلەرنى چىرايلىق مەدھىيىلەرنى
قالدۇردۇق ﴿مۇساغا ۋە ھارۇنغا (بىزدىن) ساالم بولسۇن! بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى
مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز .ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇر﴾.

*******
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ئىلياسمۇ ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەردىندۇر﴿ .﴾123ئۆز ۋاقتىدا ئۇ قەۋمىگە ئېيتتى(« :ﷲ
دىن) قورقمامسىلەر؟﴿ ﴾124سىلەر ياراتقۇچىالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى (ﷲ نى) تەرك ئېتىپ،
بەئلى (ناملىق بۇت) گە چوقۇنامسىلەر؟﴿ ﴾125ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ۋە بۇرۇنقى
ئاتا -بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر»﴿ .﴾126ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى .شەك  -شۈبھىسىزكى،
ئۇالر (ئازابقا) ھازىر قىلىنىدۇ﴿ .﴾127پەقەت ﷲ نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى بۇنىڭدىن
مۇستەسنا﴿ .﴾128كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى ئىلياسقا) ياخشى نام قالدۇردۇق﴿.﴾129
ئىلياسقا (بىزدىن) ساالم بولسۇن!﴿ ﴾130بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق
مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾131ھەقىقەتەن ئۇ بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇر﴿.﴾132

ئىلياس ئەلەيھىسساالمنىڭ بايانى
قەتادە ۋە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق :بۇ ئايەتتىكى “ئىلياس” دېگەن ئىسىمدىن ئىدرىس
ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەيدۇ .ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ :ئىلياس دېگەن سۆز ئىدرىس ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان .زەھھاكمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېگەن.
ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ :ئىلياس ياسىننىڭ ،ياسىن فىنھاسنىڭ ،فىنھاس ئەيزارنىڭ ،ئەيزار
ھارۇننىڭ ،ھارۇن ئىمراننىڭ ئوغلىدۇر -،دېگەن .ﷲ تائاال ئىلياسنى ھىزقىل ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن بەنى ئىسرائىلغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن .شۇ ۋاقىتتا ئۇالر “بەئل” دەپ ئاتىلىدىغان
بىر بۇتقا چوقۇناتتى .ئىلياس ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرەپكە دەۋەت قىلىپ ،ﷲ تائاالدىن باشقا
نەرسىگە ئىبادەت قىلىشتىن توسقان .ئىلياسقا ئۇالرنىڭ پادىشاھى ئىمان ئېيتقان بولۇپ ،كېيىن
ئۇ ئىماندىن يېنىۋالغان ئىدى .ئۇالر گۇمراھلىقىدا داۋام قىلىۋەردى ،ئۇالردىن بىرمۇ ئادەم ئىلياسقا
((( ئەنبىيا سۈرىسى  48ـ ئايەت.
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ئىمان ئېيتمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىلياس ﷲ تائاالغا ئىلتىجا قىلىپ ،ئۇالرغا بەتدۇئا قىلدى.
نەتىجىدە ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۈچ يىلغىچە يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرمىدى .ئاندىن ئۇالر بۇ باالنىڭ
ئۆزلىرىدىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ئۈچۈن ئىلياستىن رەببىگە دۇئا قىلىشنى ئۆتۈندى ۋە ئەگەر
ئۇالرغا يامغۇر ياغدۇرۇلسا ،ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىشتى .ئىلياس
ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ ،ئۇالرغا يامغۇر تىلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا مول يامغۇر ياغدى.
لېكىن ،ئۇالر كۇفرىدا تېخىمۇ ھەددىدىن ئاشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىلياس ﷲ تائاالدىن ئۆزىنى
ئۆز دەرگاھى تەرەپكە ئېلىپ كېتىشىنى تىلەپ دۇئا قىلدى .ئىلياسنىڭ قولىدا يەسەئى ئىبنى
ئۇختۇپ ئەلەيھىسساالم تەربىيىلىنىپ چوڭ بولغان ئىدى .ئىلياس ﷲ تائاال تەرىپىدىن مۇئەييەن
بىر جايغا بېرىشقا ،ئۇنىڭ يېنىغا نېمە كېلىشىدىن قەتئىينەزەر ،كەلگەن ئۇ نەرسىگە مىنىشكە،
ئۇنىڭدىن قىلچە قورقماسلىققا بۇيرۇلدى .ئۇ ۋەدە قىلىنغان جايغا بارغاندا ،ئۇنىڭ يېنىغا ئوتتىن
بولغان بىر ئات كەلگەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاتقا مىنگەن ،ﷲ تائاال ئۇنى نۇر بىلەن ئورىغان ۋە
ئۇنىڭغا قۇشالرنىڭ پەيلىرىنى كىيگۈزگەن .ئۇ پەرىشتىلەر بىلەن ئاسمان ۋە زېمىننىڭ ئارىلىقىدا
ئىنسان پەرىشتىسى بولۇپ ئۇچۇپ يۈرگەن .بۇ رىۋايەتنى ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ ئەھلى كىتابالردىن
مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان .بىراق ئۇنىڭ توغرا ـ خاتالىقىنى ﷲ تائاال ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
﴿ئۆز ۋاقتىدا قەۋمىگە ئېيتتى( :ﷲ دىن) قورقمامسىلەر؟﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە
ئىبادەت قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،غالىپ ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى جازالىشىدىن قورقمامسىلەر؟

﴿سىلەر ياراتقۇچىالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى (ﷲ تائاال) نى تەرك ئېتىپ ،بەئلى (ناملىق بۇت) گە
چوقۇنامسىلەر؟﴾ ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بەئلى بىر بۇتنىڭ

ئىسمى بولۇپ ،ئۇنىڭغا دەمەشىقنىڭ غەربىگە جايالشقان بەئلى بەككە دېگەن شەھەرنىڭ ئاھالىسى
چوقۇناتتى﴿ .ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ۋە بۇرۇنقى ئاتا -بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾
يەنى ئىبادەت قىلىشقا ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىال ھەقلىقتۇر.
﴿ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى .شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئۇالر﴾ قىيامەت كۈنى ئازابقا ﴿ھازىر

قىلىنىدۇ .پەقەت ﷲ نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى﴾ يەنى ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىدىغانالر
﴿بۇنىڭدىن مۇستەسنا .كېيىنكىلەر ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى ئىلياسقا) ياخشى نام﴾ يەنى گۈزەل
مەدھىيە ﴿قالدۇردۇق .ئىلياسقا (بىزدىن) ساالم بولسۇن! بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى

مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز .ھەقىقەتەن ئۇ بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇر﴾.
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*******
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
لۇت ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەردىندۇر﴿ .﴾133ئۆز ۋاقتىدا لۇتنى ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ
ھەممىسىنى قۇتقۇزدۇق﴿ .﴾134پەقەت موماي (يەنى لۇتنىڭ ئايالى) نى قالدۇرۇپ ھاالك
قىلدۇق﴿ .﴾135ئاندىن قالغانالرنى (يەنى ئۇنىڭ قەۋمىدىن بولغان كۇففارالرنى) ھاالك

ساففات سۈرىسى

قىلدۇق﴿( .﴾136ئى ئەھلى مەككە!) سىلەر ئۇالرنىڭ يەرلىرىدىن ئەتىگەن  -ئاخشامدا ئۆتۈپ
تۇرىسىلەر ،سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟﴿137ـ ﴾138

لۇت قەۋمىنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى لۇت ئەلەيھىسساالمغا ئاالقىدار تۆۋەندىكى
ئەھۋالالردىن خەۋەر بېرىدۇ :ﷲ تائاال ئۇنى قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدۇ .بىراق ئۇالر
ئۇنى ئىنكار قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئايالىدىن
باشقا تەۋەلىرىنى ھاالك بولۇشتىن قۇتقۇزىدۇ .ئۇنىڭ ئايالى ھاالك بولغان قەۋمى بىلەن بىللە
ھاالك قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇالرنى تۈرلۈك ئازابالر بىلەن ھاالك قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ
ياشاپ ئۆتكەن ئورنىنى مەنزىرسى ناھايىتى كۆرۈمسىز ،سۈيىنىڭ تەمى ئاچچىق ،پۇرىقى بەدبۇي
بولغان سېسىق كۆلگە ئايالندۇرىۋېتىدۇ ھەم ئۇ جاينى سەپەر قىلغۇچىالر كېچە ـ كۈندۈز ئۆتۈپ
تۇرىدىغان يول ئۈستىدە قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئەھلى مەككە!) سىلەر
ئۇالرنىڭ يەرلىرىدىن ئەتىگەن-ئاخشامدا ئۆتۈپ تۇرىسىلەر ،سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ ئۇالرنى قانداق ھاالك قىلغانلىقىدىن ئىبرەت ئالمامسىلەر؟ كاپىرالرنىڭ شۇنداق ئاقىۋەتكە
قالىدىغانلىقىنىبىلمەمسىلەر؟

*******
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ
يۇنۇس ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەردىندۇر﴿ .﴾139ئۆز ۋاقتىدا ئۇ قەۋمىدىن قېچىپ (كىشىلەر
بىلەن) توشقان بىر كېمىگە چىقىۋالدى﴿( .﴾140كېمىدىكىلەر چەك چىققان ئادەمنى دېڭىزغا
تاشالپ كېمىنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن) چەك تاشالشتى ،يۇنۇس (چەكتە) مەغلۇب
بولغانالردىن بولۇپ (دېڭىزغا تاشالندى)﴿ .﴾141ئۇنى چوڭ بىر بېلىق يۇتۇۋەتتى .ئۇ (قەۋمىنى
تاشالپ ،پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنىسىز چىققانلىقى ئۈچۈن) ئەيىبلىنىشكە تېگىشلىك ئىدى﴿.﴾142
ئەگەر ئۇ تەسبىھ ئېيتقۇچىالردىن بولمىسا ئىدى ،بېلىقنىڭ قارنىدا ئەلۋەتتە قىيامەتكىچە
قاالتتى﴿143ـ .﴾144ئۇنى بىز (دېڭىز ساھىلىدىكى) بىر قۇرغاق يەرگە (بېلىقنىڭ قارنىدىن)
ئاتتۇق ،ئەينى ۋاقىتتا ئۇ كېسەل ئىدى﴿ .﴾145ئۇنىڭ ئۈستىگە (سايە تاشالپ تۇرۇش ئۈچۈن)
بىر تۈپ كاۋىنى ئۆستۈرۈپ بەردۇق﴿ .﴾146ئۇنى بىز  100مىڭ ،بەلكى (بۇنىڭدىنمۇ) كۆپ (بىر
قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق﴿( .﴾147ئۇالر ۋەدە قىلىنغان ئازابنى كۆرگەن چاغدا) ئىمان
ئېيتتى .مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر) ئۇالرنى (ھاياتتىن) بەھرىمەن
قىلدۇق﴿.﴾148
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يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى ھەققىدە ئەنبىيا سۈرىسىدە توختالغان ئىدۇق .ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەرقانداق
بىر بەندىنىڭ ئۆزىنى يۇنۇس ئىبنى مەتادىن ياخشى دېيىشى دۇرۇس ئەمەس».
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇ قەۋمىدىن قېچىپ﴾ ئوزۇق ـ تۈلۈك بىلەن ﴿توشقان بىر كېمىگە چىقىۋالدى.
(كېمىدىكىلەر چەك چىققان ئادەمنى دېڭىزغا تاشالپ كېمىنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن) چەك
تاشالشتى ،يۇنۇس (چەكتە) مەغلۇب بولغانالردىن بولۇپ (دېڭىزغا تاشالندى)﴾ ئەسلى ۋەقەلىك

مۇنداق ئىدى :دولقۇنالر كېمىنى ھەر تەرەپتىن ئۇرۇشقا باشلىدى ،كېمىدىكىلەر غەرق بولۇپ كېتىش
ئالدىدا تۇراتتى .ئۇالر چەك چىققان ئادەمنى دېڭىزغا تاشالپ ،كېمىنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش
مەقسىتىدە چەك تاشالشتى .ئۇالر (قايىل بولماي) ئۈچ قېتىم چەك تاشالشقان بولسىمۇ ،ئۈچىلى
قېتىم چەك ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى يۇنۇس ئەلەيھىسساالمغا چىقىپ قالدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
ئىچىدىن يۇنۇسنىڭ دېڭىزغا تاشلىنىشىنى خالىمايتتى .يۇنۇس ئۆز ـ ئۆزىنى تاشالش ئۈچۈن
كىيىملىرىنى سالدى .ھالبۇكى ،ئۇالر ئۇنىڭ ئۆزىنى دېڭىزغا تاشلىشىنى خالىمايتتى .ﷲ تائاال
يېشىل دېڭىزدىن((( بىر بېلىققا دېڭىزالرنى يېرىپ بېرىپ ،يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ
ئەتلىرىنى زىدە قىلماستىن ،سۆڭەكلىرىنى سۇندۇرماستىن يۇتۇۋېلىشقا بۇيرۇدى .ئۇ بېلىق نەق
مەيدانغا يېتىپ كەلدى .يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى دېڭىزغا تاشلىدى ،بېلىق ئۇنى يۇتىۋالدى
ـ دە ،ئۇنى ئېلىپ كېتىپ قالدى.
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بېلىق ئۇنى ئېلىپ پۈتۈن دېڭىزالرنى ئايلىنىپ چىقتى .يۇنۇس بېلىقنىڭ قارنىغا كىرىپ
كەتكەندىن كېيىن ئۆزىنى “ئۆلدۈم” دەپ ئويلىدى .كېيىن بېشىنى ،ئىككى پۇتىنى ۋە ئۇ يەر ـ بۇ
يەرلىرىنى مىدىرلىتىپ بېقىپ ،ئۆزىنىڭ تىرىك ئىكەنلىكىنى بىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئورنىدىن
تۇرۇپ بېلىقنىڭ قورسىقىدا ناماز ئوقۇدى ۋە :ئى پەرۋەردىگارىم! ئىنسانالردىن ھېچكىمنىڭ ئايىغى
تەگمىگەن بىر جاينى ساڭا ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مەسچىت قىلىۋالدىم -،دەپ دۇئا قىلدى .ئۆلىماالر
ئۇنىڭ بېلىقنىڭ قارنىدا قانچىلىك ۋاقىت تۇرغانلىقى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .قەتادە:
ئۈچ كۈن تۇرغان -،دېدى .جەئفەر سادىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :يەتتە كۈن تۇرغان -،دېدى.
ئەبۇمالىك 40 :كۈن تۇرغان -،دېدى .مۇجاھىد ،شەئىبىدىن رىۋايەت قىلىپ :بېلىق ئۇنى چاشكا
ۋاقتىدا يۇتۇۋېلىپ ،كەچقۇرۇن ياندۇرۇپ چىقىرىۋەتكەن -،دېدى .لېكىن ئۇنىڭ تۇرغان ۋاقىتنىڭ
قانچىلىك ئىكەنلىكىنى ﷲ تائاال ئۆزى ئوبدان بىلىدۇ.
﴿ئەگەر ئۇ تەسبىھ ئېيتقۇچىالردىن بولمىسا ئىدى ،بېلىقنىڭ قارنىدا ئەلۋەتتە قىيامەتكىچە
قاالتتى﴾ زەھھاك ئىبنى قەيس ،ئەبۇئالىيە ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ ،قەتادە ۋە بىر قانچە كىشى

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى :ئەگەر ئۇ ئىلگىرى كەڭرىچىلىك چاغدا ياخشى ئەمەل قىلمىغان بولسا،
بېلىقنىڭ قارنىدا قىيامەتكىچە قاالتتى دېگەنلىكتۇر -،دەپ تەپسىر قىلغان .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ
قاراشقا قوشۇلغان.

((( بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان يېشىل دېڭىزدىن ھازىرقى ئوتتۇرا دېڭىز كۆزدە تۇتۇلغان بۇلۇشى ئىھتىمالغا يېقىندۇر .چۈنكى
يۇنۇس ئەلەيھىسساالم ياشىغان ئورۇندىن ئېلىپ ئېيتقاندا شۇنداق قاراشقا بولىدۇ.

ساففات سۈرىسى

ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :خاتىرجەملىكتە ﷲ
تائاالنى تونىغىن ،بىشىڭغا كۈن چۈشكەندە ،ﷲ تائاالمۇ سېنى تونۇيدۇ».
سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە باشقىالر﴿ :ئەگەر ئۇ تەسبىھ ئېيتقۇچىالردىن بولمىسا ئىدى﴾ دېگەن
ئايەتتىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :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 .ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت
قىلدۇق ،ئۇنى (بېلىق يۇتقان چاغدىكى) غەمدىن خاالس قىلدۇق ،شۇنىڭدەك مۆمىنلەرنى
(ئېغىرچىلىقالردىن) خاالس تاپقۇزىمىز﴾((( دېگەن ئايىتى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەن.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ
دىلىغا بېلىقنىڭ قارنىدا تۇرۇپ دۇئا قىلىش كەچكەن چاغدا ،مۇنداق دېگەن :ئى ﷲ! سەندىن
باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،سەن جىمى كەمچىلىكلەردىن پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن
(ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئاۋاز ئەرشكە يېتىپ ،ئەرشنى
ئورىۋالغان .پەرىشتىلەر :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ يىراق ،يات بىر جايدىن كەلگەن ،تونۇشلۇق ئىڭراش
ئاۋازىغۇ؟ -دېگەن .ﷲ تائاال :ئۇنى تونۇمامسىلەر؟ -دېگەن .پەرىشتىلەر :ئى پەرۋەردىگارىمىز! ئۇ
كىم بولىدۇ؟ -دەپ سورىغان .ﷲ تائاال :ئۇ بەندەم يۇنۇس -،دەپ جاۋاب بەرگەن .پەرىشتىلەر:
ئۇنىڭ ياخشى ئەمىلى ھەمىشە سېىنىڭ دەرگاھىڭغا كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان ،دۇئاسى ئىجابەت
بولۇپ تۇرىدىغان ھېلىقى بەندەڭ يۇنۇسمۇ؟ -دېگەن .ئۇالر يەنە :ئى پەرۋەردىگارىمىز! ئۇنىڭ
خاتىرجەملىكتە قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنىڭ يۈزىسىدىن مەرھەمەت قىلىپ ،ئۇنى بېشىغا كەلگەن
باالدىن قۇتقۇزمامسەن؟ -دېگەن .ﷲ تائاال“ :شۇنداق ،قۇتقۇزىمەن” دېگەن .ئاندىن بېلىققا
ئەمىر قىلغان .بېلىق ئۇنى بىر قۇرغاق يەرگە پۈركىگەن».
﴿ئۇنى بىز (دېڭىز ساھىلىدىكى) بىر قۇرغاق يەرگە﴾ يەنى ئۆسۈملۈكمۇ يوق ،بىنامۇ يوق بىر
يەرگە ﴿(بېلىقنىڭ قارنىدىن) ئاتتۇق ،ئەينى ۋاقىتتا ئۇ كېسەل﴾ يەنى تېنى ئاجىز بولۇپ قالغان
﴿ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە (سايە تاشالپ تۇرۇش ئۈچۈن) بىر تۈپ كاۋىنى ئۆستۈرۈپ بەردۇق﴾.
ئىبنى مەسئۇد ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى
جۇبەير ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببھ ،ھىالل ئىبنى يەساف ،ئابدۇلالھ ئىبنى تاۋۇس ،سۇددى ،قەتادە،
زەھھاك ،ئەتا خۇراسانى ۋە باشقا بىر قانچە كىشى :ئۇ ،بىر تۈپ قاپاق كاۋا ئىدى -،دېگەن.
بەزىلەر قاپاق كاۋىنىڭ نۇرغۇن پايدىلىرىنى بايان قىلغان :ئۇ تېز ئۆسىدىكەن ،ياپراقلىرى
چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ،تېز سايە تاشاليدىكەن ۋە ياپراقلىرى يۈمران ئىكەن .ئۇنىڭغا چىۋىن
يېقىنالشمايدىكەن .ئۇنىڭ پەلىكىدە چۈشكەن كاۋا ياخشى ئوزۇقلۇق بولىدىكەن .ئۇنىڭ ئىچىنى
ھەم پوستىنى خام ۋە پىشىق ھالەتتە يېگىلى بولىدىكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقەتەن
قاپاق كاۋىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى ،ئۇنى قاچىدىن ئىلغاپ يېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.
﴿ئۇنى بىز  100مىڭ ،بەلكى (بۇنىڭدىنمۇ) كۆپ (بىر قەۋمگە پەيغەمبەر قىلىپ) ئەۋەتتۇق﴾
((( ئەنبىيا سۈرىسى  87ـ  -88ئايەتلەر.

247

يۇنۇس قەۋمىگە ئىلگىرى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگىنىدەك ،ئۇ بېلىقنىڭ قارنىدىن چىققاندىن
كېيىنمۇ يەنە ئۇالرنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىشقا بۇيرۇلدى .ئۇالر ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى تەستىق
قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتى .ئىبنى ئەبۇھاتەم مەكھۇلدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بەلكى (بۇنىڭدىنمۇ)
كۆپ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە رىۋايەت قىلىپ :ئۇالر  110مىڭ كىشى ئىدى -،دېگەن.
﴿ئۇالر ئىمان ئېيتتى﴾ يەنى يۇنۇس ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئاشۇ
قەۋمنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتتى﴿ .مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر) ئۇالرنى
(ھاياتتىن) بەھرىمەن قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ھاالك بولغان شەھەرلەر

ئاھالىلىرى ئىچىدە) يۇنۇس قەۋمىدىن باشقىسىغا (ئازابنىڭ ئاالمىتىنى كۆرۈپ) ئېيتقان ئىمانىنىڭ
پايدىسى بولغىنى يوق ،يۇنۇس قەۋمى ئىمان ئېيتقاندا ،دۇنيا ھاياتىدا رەسۋا قىلىدىغان ئازابنى
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈۋەتتۇق ،ئۇالرنى مەلۇم ۋاقىتقىچە (يەنى ئەجىلى يەتكەنگە قەدەر
دۇنيادىكى شەيئىلەردىن) بەھرىمەن قىلدۇق﴾(((.

*******
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
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(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى ئەھلى مەككە) دىن سوراپ باققىنكى ،قىزالر پەرۋەردىگارىڭغا،
ئوغۇلالر ئۇالرغا مەنسۇپمۇ؟﴿ ﴾149ياكى بىز پەرىشتىلەرنى چىشى ياراتقان بولۇپ ،ئۇالر
(بىزنىڭ ياراتقانلىقىمىزنى) كۆرۈپ تۇرغانمۇ؟ (شۇنىڭ ئۈچۈن ،شۇنداق دەمدۇ؟)﴿﴾150
بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن يالغاننى توقۇپ« :ﷲ نىڭ بالىسى بار» دەيدۇ .ئۇالر ئەلۋەتتە
يالغانچىالردۇر﴿151ـ  .﴾152ﷲ ئوغۇلالرنى تاللىماي ،قىزالرنى تاللىغانمۇ؟﴿ ﴾153سىلەرگە
نېمە بولدى؟ قانداقچە مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسىلەر؟﴿ ﴾154پىكىر قىلمامسىلەر؟﴿ ﴾155ياكى
(ﷲ نىڭ بالىسى بارلىقىغا) ئېنىق پاكىتىڭالر بارمۇ؟﴿( ﴾156ئەگەر سۆزۈڭالردا) راستچىل
بولساڭالر كىتابىڭالر (يەنى تەۋرات) نى ئېلىپ كېلىپ (ماڭا كۆرسىتىڭالر)﴿ .﴾157ئۇالر« :ﷲ
بىلەن جىنالرنىڭ ئارىسىدا قۇدا  -باجىلىق بار» دەپ جۆيلۈدى .جىنالر شەك  -شۈبھىسىز
بىلىدۇكى ،ئۇالر (يەنى شۇ سۆزنى قىلغۇچىالر) (دوزاخقا) چوقۇم ھازىر قىلىنىپ (شۇ يەردە
ئازاب چېكىدۇ) ﴿ .﴾158ﷲ ئۇالرنىڭ (ﷲ نىڭ بالىسى بار دەپ) سۈپەتلىگەنلىرىدىن
پاكتۇر﴿ .﴾159لېكىن ﷲ نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى ﷲ نى
ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاك ئېتىقاد قىلىدۇ) ﴿.﴾160
((( يۇنۇس سۈرىسى  98ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار دېگۈچىلەرگە ۋە پەرىشتىلەرنى اﷲ تائاالنىڭ
قىزلىرى دەۋالغانالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە قىزالرنى ﷲ تائاالنىڭ بالىسى دەۋالغان ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا
رەددىيە بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ بوھتان سۆزلىرىدىن پاكتۇر .ھالبۇكى ،مۇشرىكالر ئوغۇل
پەرزەنت كۆرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ بىرەرسىگە (خوتۇنىنىڭ) قىز تۇغقانلىق خۇش خەۋىرى يەتكۈزۈلسە ،چىرايى
ئۆزگىرىپ ،غەزەبناك بولۇپ كېتىدۇ﴾((( يەنى ئۇ خۇش خەۋەر ئۇنى يامان ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ،
ئۇ پەقەت بالىلىرىنىڭ ئوغۇل بولۇشىنى خااليدۇ .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال :ئۇالر ئۆزلىرىگە
خالىمايدىغان تەقسىماتنى يەنى قىزالرنى قانداقمۇ ﷲ تائاالغا نىسبەت بېرىدۇ؟ -دەيدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! تەنبىھ ئۇسلۇبىدا﴿ :ئۇالر (يەنى ئەھلى
مەككە) دىن سوراپ باققىنكى ،قىزالر پەرۋەردىگارىڭغا ،ئوغۇلالر ئۇالرغا مەنسۇپمۇ؟﴾ ﷲ تائاال

بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇشرىكالر جامائەسى!) (سىلەرچە ياخشى ھېسابالنغان) ئوغۇل
باال سىلەرگە خاس بولۇپ( ،سىلەرچە يامان ھېسابالنغان) قىز باال ﷲ غا خاسمۇ؟ ئۇنداقتا بۇ
ئادالەتسىز تەقسىماتتۇر﴾(((.

﴿ياكى بىز پەرىشتىلەرنى چىشى ياراتقان بولۇپ ،ئۇالر (بىزنىڭ ياراتقانلىقىمىزنى) كۆرۈپ
تۇرغانمۇ؟ (شۇنىڭ ئۈچۈن ،شۇنداق دەمدۇ؟)﴾ يەنى ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ يارىتىلغانلىقىنى كۆرمەي

تۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ چىشى ئىكەنلىكىگە قانداقمۇ ھۆكۈم قىلىدۇ؟ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرگە قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى ،ﷲ
پەرىشتىلەرنى ياراتقاندا ،ئۇالر ئۈستىدە بارمىدى؟ (يەنى ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ قىز ئىكەنلىكىنى
قەيەردىن بىلىدۇ؟) ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى (ئۇالرنىڭ نامە-ئەمالىغا) يېزىلىدۇ( ،قىيامەت كۈنى) ئۇالر
سوراققا تارتىلىدۇ﴾(((.
﴿بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن يالغاننى توقۇپ« :ﷲ نىڭ بالىسى بار»﴾ يەنى ﷲ دىن
باال تۇغۇلغان ﴿دەيدۇ .ئۇالر ئەلۋەتتە يالغانچىالردۇر﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ پەرىشتىلەر توغرۇلۇق
ئەڭ ئۇچىغا چىققان كۇفرىلىق ۋە يالغان سۆزدىن مۇنداق ئۈچ سۆزنى قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ:
بىرىنچىسى ،ئۇالر پەرىشتىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى دەپ جۆيلۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار
دېدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن پاكتۇر .ئىككىنچىسى ،ئۇالر ئۇ بالىنى قىز دەپ
جۆيلىدى .ئۈچىنچىسى ،ئۇالر ﷲ تائاالنى قويۇپ پەرىشتىلەرگە چوقۇندى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
چوقۇنغانلىرىدىن يۈكسەكتۇر ۋە پاكتۇر .بۇ ئۈچ سۆزنىڭ ھەر بىرى ئۇالرنىڭ جەھەننەم ئوتىدا
مەڭگۈ قېلىشىغا يېتەرلىكتۇر.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئوغۇلالرنى
((( نەھل سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( نەجم سۈرىسى  22 - 21ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  19ـ ئايەت.
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تاللىماي ،قىزالرنى تاللىغانمۇ؟﴾ يەنى نېمە ئۈچۈن ﷲ تائاال ئوغۇلالرنى قويۇپ قىزالرنى تالاليدۇ؟
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەجەبا ﷲ سىلەرگە ئوغۇلالرنى خاس قىلىپ،
پەرىشتىلەرنى ئۆزىنىڭ قىزلىرى قىلىۋالغانمۇ؟ ھەقىقەتەن سىلەر چوڭ سۆزنى قىلىۋاتىسىلەر﴾(((.
﴿سىلەرگە نېمە بولدى؟ قانداقچە مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسىلەر؟﴾ يەنى دەۋاتقان سۆزلىرىڭالر
ئۈستىدە پىكىر قىلغۇدەك ئەقلىڭالر يوقمۇ؟ ﴿پىكىر قىلمامسىلەر؟ ياكى (ﷲ نىڭ بالىسى بارلىقىغا)
ئېنىق پاكىتىڭالر بارمۇ؟﴾ يەنى دەۋاتقان سۆزۈڭالرنىڭ دەلىلى بارمۇ؟
﴿(ئەگەر سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،كىتابىڭالر (يەنى تەۋرات) نى ئېلىپ كېلىپ
(ماڭا كۆرسىتىڭالر)﴾ يەنى ئۇنىڭغا پاكىت ئېلىپ كېلىڭالر ،بۇ پاكىت دەۋاتقان سۆزۈڭالرنىڭ

(ئاسماندىن) ﷲ تائاال تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان كىتابتىن ئېلىنغانلىقىنى ئىسپاتلىسۇن .چۈنكى،
دەۋاتقان بۇ سۆزۈڭالر ئەقىللىق كىشىلەر دەيدىغان سۆز ئەمەس ،ئەكسىچە ئەقىل ئىگىلىرى ئۇنى
ھەرگىزمۇ توغرا دەپ قارىمايدۇ.
﴿ئۇالر« :ﷲ بىلەن جىنالرنىڭ ئارىسىدا قۇدا  -باجىلىق بار» دەپ جۆيلۈدى﴾ بۇ ھەقتە
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالر :پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئۇنداقتا پەرىشتىلەرنىڭ ئانىلىرى كىم؟ -دەپ سورىدى .مۇشرىكالر:
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى جىنالرنىڭ كاتتىلىرىنىڭ قىزلىرى -،دەپ جاۋاب بەردى .قەتادە ۋە ئىبنى
زەيدمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن.

﴿جىنالر﴾ يەنى شۇ سۆز نىسبەت بېرىلگەن جىنالر ﴿شەك  -شۈبھىسىز بىلىدۇكى ،ئۇالر﴾ يەنى
شۇ سۆزنى قىلغانالر يالغان سۆز قىلغانلىقى ،بوھتان توقۇغانلىقى ۋە ئىلىمسىز تۇرۇپ باتىل سۆزنى
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،قىيامەت كۈنى ئازابقا ﴿چوقۇم ھازىر قىلىنىپ (شۇ يەردە ئازاب چېكىدۇ).
ﷲ ئۇالرنىڭ (ﷲ نىڭ بالىسى بار دەپ) سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر﴾ يەنى ﷲ يۈكسەكتۇر،
ئۇلۇغدۇر ،بالىسى بولۇشتىن ۋە ﷲ تائاالنى ئىنكار قىلغۇچى زالىمالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن
يۈكسەك دەرىجىدە پاكتۇر﴿ .لېكىن ﷲ نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى
ئۇالر ھەر بىر پەيغەمبەرگە نازىل قىلىنغان ھەققە ئەگەشكۈچىلەردۇر.

*******
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ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
(ئى كاپىرالر!) شۈبھىسىزكى ،سىلەر (ﷲ) دوزاخقا كىرىشنى (پۈتۈۋەتكەن) كىشىدىن باشقا ھېچ
ئەھەدىنى ئازدۇرالمايسىلەر ،سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرمۇ ئازدۇرالمايدۇ﴿( .﴾161-163پەرىشتىلەر)
ئېيتىدۇ« :بىزنىڭ ھەر بىرىمىزنىڭ مۇئەييەن ئورنى بار﴿ .﴾164بىز ھەقىقەتەن (ئىبادەتتە)
((( ئىسرا سۈرىسى  40ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

سەپ تارتىپ تۇرغۇچىالرمىز﴿ .﴾165بىز ھەقىقەتەن (ﷲ غا) تەسبىھ ئېيتقۇچىالرمىز»﴿. ﴾166
ئۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) ھەمىشە« :ئەگەر بىزدە بۇرۇنقىالرنىڭكىدەك (يەنى ئۆتكەنكى
ئۈممەتلەرنىڭ كىتابلىرىدەك) بىر كىتاب بولسا ئىدى .ئەلۋەتتە ،ﷲ نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى
بوالتتۇق» دەيدۇ﴿ . ﴾167-169ئۇالر ئۇنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلىشتى ،ئۇالر ئۇزاققا قالماي
(كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) بىلىدۇ﴿.﴾170

مۇشرىكالرنىڭ سۆزلىرىگە پەقەت ئۇالردىنمۇ ئازغۇن بولغان كىشىلەرنىڭ
ئىشىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق ديدۇ(﴿ :ئى كاپىرالر!) شۈبھىسىزكى ،سىلەر
(ﷲ) دوزاخقا كىرىشنى (پۈتۈۋەتكەن) كىشىدىن باشقا ھېچ ئەھەدىنى ئازدۇرالمايسىلەر ،سىلەر
چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرمۇ ئازدۇرالمايدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ سۆزۈڭالرغا ،گۇمراھ يولۇڭالرغا ۋە بۇتالرغا

باتىلالرچە چوقۇنۇشۇڭالرغا پەقەت دوزاخقا اليىق يارىتىلغان ،سىلەردىنمۇ ئازغۇن بولغان كىشىلەرال
ئەگىشىدۇ﴿ .ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق ھەقنى چۈشەنمەيدۇ ،ئۇالر كۆزلىرى
بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى) كۆرمەيدۇ ،ئۇالر قۇالقلىرى
بولغىنى بىلەنمۇ ،ئۇ ئارقىلىق (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىبرەت ئېلىپ) تىڭشىمايدۇ .ئۇالر گويا
ھايۋانغا ئوخشايدۇ ،ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر ،ئەنە شۇالر غاپىلدۇر﴾((( مانا بۇ ،خىلدىكى
ئىنسانالر شېرىكلىكتىكى دىنغا ،كۇپۇرلۇققا ۋە گۇمراھلىققا ئەگىشىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن خىلمۇ-خىلدۇر.
(ﷲ تائاالنىڭ ئىلمىي ئەزەلىسىدە ھىدايەتتىن) بۇرۇۋېتىلگەن ئادەم (قۇرئانغا ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈشتىن) بۇرۇۋېتىلىدۇ﴾((( يەنى پەقەت ھەقتىن بۇرۇۋېتىلگەن بۇزۇق
ئادەمال ئازىدۇ.

پەرىشتىلەرنىڭ ئورنى ۋە ئۇالرنىڭ سەپ ـ سەپ بولۇپ تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقى
ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى مۇشرىكالرنىڭ ئۇالرغا نىسبەت بېرىپ ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ
قىزلىرى دېيىشتىن ئىبارەت يالغان ۋە كۇفرى سۆزلىرىدىن پاكاليدۇ .پەرىشتىلەر مۇنداق دەيدۇ:
﴿بىزنىڭ ھەر بىرىمىزنىڭ مۇئەييەن ئورنى بار﴾ يەنى ھەر بىر پەرىشتە ئۈچۈن ئاسمانالردا ۋە
ئىبادەت ئورۇنلىرىدا تەيىنلەنگەن مەخسۇس ئورۇن بار ،ئۇ بۇ ئورۇندىن سىرتقا چىقىپ كەتمەيدۇ
ۋە ئۆتۈپ كەتمەيدۇ.
زەھھاك ئۆزىنىڭ تەپسىر كىتابىدا مەسرۇقنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ:
«دۇنيا ئاسمىنى بوش ئورۇن قالدۇرۇلماستىن سەجدە قىلغۇچى ياكى قىيامدا تۇرغۇچى پەرىشتە
((( ئەئراف سۈرىسى  179ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زارىيات سۈرىسى  9 - 8ـ ئايەتلەر.
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بىلەن تولغان» .ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىزنىڭ ھەر بىرىمىزنىڭ مۇئەييەن ئورنى بار﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان :شەك ـ
شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالردا ئەلۋەتتە بىر ئاسمان بار بولۇپ ،ئۇنىڭدا بىر غېرىچمۇ ئورۇن بوش
قالماستىن ،پەرىشتىلەرنىڭ سەجدىگە قويغان پىشانىسى ياكى قىيامدا تۇرغان ئىككى قەدىمى بىلەن
تولغان .ئاندىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ﴿ :بىزنىڭ ھەر بىرىمىزنىڭ مۇئەييەن
ئورنى بار﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان .سەئىد ئىبنى جۇبەيرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېگەن.
﴿بىز ھەقىقەتەن (ئىبادەتتە) سەپ تارتىپ تۇرغۇچىالرمىز﴾ يەنى تائەت ـ ئىبادەتتە سەپ ـ
سەپ بولۇپ تۇرىمىز .ﷲ تائاال بۇ سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدە بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ﷲ
نىڭ ئەمرىنى كۈتۈپ) سەپ ـ سەپ بولۇپ تۇرغان پەرىشتىلەر بىلەن قەسەم﴾ ئەبۇنەزرە مۇنداق دەيدۇ:
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نامازغا تەكبىر ئوقۇلسا ،ئادەملەرگە ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ :سەپلىرىڭالرنى تۈز
قىلىڭالر ،باراۋەر تۇرۇڭالر ،ﷲ تائاال سىلەردىن پەرىشتىلەرنىڭ ھەدىيەسىنى تەلەپ قىلىدۇ -،دەيتتى،
ئاندىن﴿ :بىز ھەقىقەتەن (ئىبادەتتە) سەپ تارتىپ تۇرغۇچىالرمىز﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇيتتى ۋە :ئى
پاالنى! ئارقىڭدىراق تۇرغىن ،ئى پاالنى! ئالدىغىراق چىققىن -،دەپ سەپنى تۈزەيتتى .ئاندىن ئالدىغا
ئۆتۈپ ،تەكبىر ئېيتىپ نامازغا تۇراتتى .بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلغان« :بىز (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى) باشقا ئۈممەتلەردىن مۇنداق
ئۈچ ئىشتا ئارتۇق قىلىندۇق :بىرىنچى ،سەپلىرىمىز پەرىشتىلەرنىڭ سەپلىرىگە ئوخشاش تۈز
قىلىندى .ئىككىنچى ،زېمىننىڭ ھەممە يېرى بىز ئۈچۈن مەسچىت قىلىندى ،ئۈچىنچى :تەيەممۇم
قىلغۇچىالر ئۈچۈن زېمىننىڭ توپىسى پاك قىلىندى».
﴿بىز ھەقىقەتەن (ﷲ غا) تەسبىھ ئېيتقۇچىالرمىز﴾ يەنى بىز سەپ ـ سەپ بولۇپ تۇرۇپ
پەرۋەردىگارىمىزغا تەسبىھ ئېيتىمىز ،ھەمدۇسانا ئېيتىمىز ،ئۇنى ئۇلۇغاليمىز ،بارلىق كەمچىلىكلەردىن
پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمىز .بىز ئۇنىڭ قۇللىرىمىز ،ئۇنىڭغا موھتاجمىز ،ئۇنىڭ ئالدىدا باش ئېگىپ
تۇرغۇچىالرمىز.
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قۇرەيش ئەھلىنىڭ ئۆزلىرىدە بۇرۇنقىالرنىڭكىدەك بىر ئاگاھالندۇرغۇچى
بولسا ئىدى دەپ ئارزۇ قىلىشقانلىرى
﴿ئۇالر ھەمىشە« :ئەگەر بىزدە بۇرۇنقىالرنىڭكىدەك بىر كىتاب بولسا ئىدى .ئەلۋەتتە ،ﷲ
نىڭ ئىخالسمەن بەندىلىرى بوالتتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرغا پەيغەمبەر بولۇپ

كېلىشتىن ئىلگىرى ،ئۇالر ھەقىقەتەن ئۆزلىرىدە ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ۋە ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرگە نېمە ئىشالر بولغانلىقىنى يەتكۈزىدىغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ئېلىپ كېلىدىغان
بىر ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىشاتتى .بۈيۈك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
ئۆزلىرىگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلسە ،ھەر قانداق ئۈممەتكە قارىغاندا ئەڭ ھىدايەت
تاپقۇچى بولىدىغانلىقلىرى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشتى .ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن چاغدا

ساففات سۈرىسى

(ھىدايەتتىن) تېخىمۇ يىراق بولۇشتى﴾((((﴿ ،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 ئۇنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلىشتى ،ئۇالر ئۇزاققا قالماي (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى)
بىلىدۇ﴾ بۇ ئايەت ،قۇرەيش كاپىرلىرىغا ئۇالرنىڭ غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىدىن تانغانلىقى،

ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن قىلىنغان قاتتىق قورقۇتۇش
ۋە تەھدىتتىن ئىبارەتتۇر.

*******
ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹ
بىزنىڭ پەيغەمبەر بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى سۆزلىرىمىز ئالدىنئاال ئېيتىلغان﴿ .﴾171ئۇالر
چوقۇم نۇسرەت تاپقۇچىالردۇر﴿ .﴾172بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر﴿.﴾173
ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى) دىن ۋاقىتلىق يۈز ئۆرۈپ تۇرغىن﴿ .﴾174ئۇالرنى (ئۇالرغا ئازاب
نازىل بولغان چاغدا) كۆرگىن ،ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۆرىدۇ﴿ .﴾175ئۇالر
ئازابىمىزنىڭ بالدۇر نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىالمدۇ؟﴿ ﴾176ئازاب ئۇالرنىڭ ھويلىسىغا چۈشكەن
چاغدا ،ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئەتىگىنى نېمىدېگەن يامان!﴿ .﴾177ئۇالردىن ۋاقىتلىق يۈز
ئۆرۈپ تۇرغىن﴿ .﴾178ئۇالرنى (ئۇالرغا ئازاب نازىل بولغان چاغدا) كۆرگىن ،ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي
(كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۆرىدۇ﴿.﴾179

ياردەم بېرىشكە ۋەدە قىلىش ۋە قۇرەيش كاپىرلىرىدىن يۈز ئۆرۇشكە بۇيرۇش
توغرىسىدا
﴿بىزنىڭ پەيغەمبەر بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى﴾ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشى ئاقىۋەت
پەيغەمبەرلەرگە ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرگە بولىدۇ دېگەن ﴿سۆزلىرىمىز﴾ ئىلگىرىكى كىتاب
((( فاتىر سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى - 156ــ  157ـ ئايەتلەر.

253

لەۋھۇلمەھپۇزدا ﴿ئالدىنئاال ئېيتىلغان﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزغا):
«مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر،
غالىبتۇر﴾(((﴿ ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە
(پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر
ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾(((.
﴿بىزنىڭ پەيغەمبەر بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى سۆزلىرىمىز ئالدىنئاال ئېيتىلغان .ئۇالر چوقۇم﴾
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ﴿نۇسرەت تاپقۇچىالردۇر﴾ يۇقىرىدا پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ئىنكار قىلغان

ۋە ئۆزلىرىگە قارشىلىق قىلغان قەۋمى ئۈستىدىن نۈسرەت قازانغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ كاپىرالرنى
قانداق ھاالك قىلىپ ،مۆمىن بەندىلىرىنى قانداق قۇتقۇزغانلىقى ھەققىدە تەپسىلىي بايان
قىلىندى.
﴿بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ياخشى ئاقىۋەت ئۇالرغا مەنسۇپ
بولىدۇ﴿ .ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى) دىن ۋاقىتلىق يۈز ئۆرۈپ تۇرغىن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا
يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىپ مۇئەييەن ۋاقىتقىچە كۈتۈپ تۇرغىن ،بىز چوقۇم كەلگۈسىدە
ياخشى ئاقىۋەت ،نۇسرەت ۋە زەپەرنى ساڭا بېرىمىز.
﴿ئۇالرنى كۆرگىن﴾ يەنى ئۇالر ساڭا مۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى ،سېنى ئىنكار قىلغانلىقى
ئۈچۈن ئۇالرغا قانداق ئازاب ـ ئوقۇبەتلەرنىڭ چۈشىدىغانلىقىغا قاراپ تۇرغىن ،كۆزىتىپ تۇرغىن.

﴿ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۆرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىت
قىلىش ۋە ئۇالرنى قورقۇتۇش يۈزىسىدىن﴿ :ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) كۆرىدۇ﴾

دەيدۇ.

﴿ئۇالر ئازابىمىزنىڭ بالدۇر نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىالمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر پەقەت سېنى
ئىنكار قىلغانلىقى ،ساڭا كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئازابنىڭ تېز نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا غەزەب قىلىدۇ .ئۇالرغا تېگىشلىك بولغان
ئازابنىڭ چۈشۈرۈلۈشىنى تېزلىتىدۇ .مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر كۇپرۇلۇق قىلغانلىقى ۋە ھەددىدىن
ئاشقانلىقلىرى ئۈچۈن ئازاب ـ ئوقۇبەتنىڭ تېخىمۇ بالدۇر نازىل بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
﴿ئازاب ئۇالرنىڭ ھويلىسىغا چۈشكەن چاغدا ،ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئەتىگىنى نېمىدېگەن
يامان!﴾ يەنى ئازاب ئۇالرنىڭ تۇرالغۇ جايىغا چۈشكەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ ھاالك بولىدىغان بۇ كۈنى

254

نېمىدېگەن يامان!

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەرگە ئەتىگەندە يېتىپ باردى .يەھۇدىيالر پالتا ۋە
كەكىلىرىنى ئېلىپ چىقىپ ،قوشۇننى كۆرۈپ مۇھەممەد كەپتۇ ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مۇھەممەد قوشۇن باشالپ كەپتۇ -،دېگىنىچە ئارقىغا ياندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ
بۈيۈكتۇر .خەيبەر خارابىلىققا ئايلىنىدۇ ،بىز چوقۇم بىرەر قەۋمنىڭ تۇرالغۇ جايىغا چۈشكەن چاغدا،
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  51ـ ئايەت.

ساففات سۈرىسى

ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئەتىگىنى نېمىدېگەن يامان!» دېدى﴿ .ئۇالردىن ۋاقىتلىق يۈز ئۆرۈپ
تۇرغىن .ئۇالرنى (ئۇالرغا ئازاب نازىل بولغان چاغدا) كۆرگىن ،ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي (كۇفرىنىڭ
ئاقىۋىتىنى) كۆرىدۇ﴾ بۇ ئايەتلەر يۇقىرىدا ئۆتكەن  -174ۋە  175ـ ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان

بايانالرنى تەكىتلەيدۇ.

*******
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉ
قۇدرەت ئىگىسى بولغان پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر﴿.﴾180
پەيغەمبەرلەرگە ساالم بولسۇن!﴿ ﴾181جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا
خاستۇر!﴿﴾182
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ بارلىق كەمچىلىكلەردىن خالىي ئىكەنلىكىنى،
ئۆزىنى ئۇلۇغاليدىغانلىقىنى ۋە ھەقنى ئىنكار قىلغۇچى ،ھەددىدىن ئاشقۇچى زالىمالرنىڭ چاپلىغان
بوھتانلىرىدىن ئۆزىنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن
يۈكسەك دەرىجىدە ئۈستۈندۇر ،پاكتۇر ۋە ئۇلۇغدۇر .شۇڭا بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ مۇنداق دەيدۇ:
﴿قۇدرەت ئىگىسى بولغان﴾ يەنى يېڭىلمەس قۇدرەت ئىگىسى بولغان ﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ
سۈپەتلىگەنلىرىدىن﴾ يەنى ئەنە شۇ يالغاننى توقۇغۇچى ،ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ يالغان
سۆزلىرىدىن ﴿پاكتۇر .پەيغەمبەرلەرگە ساالم بولسۇن!﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۆز پەرۋەردىگارى ھەققىدە
قىلغان سۆزلىرى ساغالم ،توغرا ۋە ھەقىقىي بولغانلىقى ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا ﷲ
تائاالنىڭ ساالملىرى بولسۇن!
﴿جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴾ يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە،
ھەر قانداق ئەھۋال ئاستىدا جىمى ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر! تەسبىھ ئېيتىش ﷲ تائاال بارلىق
نۇقسانالردىن پاك دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدىغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئورۇندا ۋە قۇرئاندىكى نۇرغۇن
ئورۇنالردا تەسبىھ بىلەن ھەمدۇ سانا بىر يەردە بايان قىلىنىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿قۇدرەت ئىگىسى بولغان پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر .پەيغەمبەرلەرگە
ساالم بولسۇن! جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴾

سەئىد ئىبنى ئەبۇ ئەرۇبە قەتادەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر ماڭا ساالم يوللىساڭالر ،باشقا پەيغەمبەرلەرگىمۇ ساالم يولالڭالر ،مەن
شۇ پەيغەمبەرلەر ئىچىدىكى بىر پەيغەمبەرمەن» .بۇ ھەدىسنى ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ
شۇنداق رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەبۇمۇھەممەد بەغەۋى تەپسىر كىتاۋىدا ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى قىيامەت كۈنى تولۇق ئەجىرگە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلسا ،ئۇنىڭ يىغىلىش
ئاخىرالشقاندا دەيدىغان ئاخىرقى سۆزى﴿ :قۇدرەت ئىگىسى بولغان پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ
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سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر .پەيغەمبەرلەرگە ساالم بولسۇن! جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴾ دېگەندىن ئىبارەت بولسۇن .يىغىلىشنىڭ كەففارىتى ھەققىدە

نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىنغان .مەسىلەن« :ئى ﷲ! مەن سېنى بارلىق كەمچىلىكلەردىن
پاك دەپ بىلىمەن ،ساڭا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن ،سەندىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر.
گۇناھلىرىم ئۈچۈن سەندىن مەغپىرەت تەلەپ قىلىمەن ۋە ساڭا تەۋبە قىلىمەن».
ﷲ تائاالغا مىڭالرچە شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،ساففات سۈرىسىنىڭ تەپسىرى
تۈگىدى .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ھەر ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
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ساد سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 88 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ساد ،شانلىق قۇرئان بىلەن قەسەمكى( ،بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن مۆجىزىدۇر)﴿.﴾1
بەلكى كاپىرالر ئىماندىن باش تارتماقتا ۋە (رەسۇلۇلالغا) مۇخالىپەتچىلىك قىلماقتا﴿.﴾2
ئۇالردىن ئىلگىرى (كۇفرى تۈپەيلىدىن) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر (ئازابنى
كۆرگەندە) پەرياد قىلدى ،ھالبۇكى( ،بۇ) قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس﴿.﴾3
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا تەپسىلىي
بايان قىلىنغان ،بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز﴿ .شانلىق قۇرئان بىلەن قەسەمكى﴾ يەنى
بەندىلەر ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتنى ،ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك مەنپەئەتىنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان قۇرئان بىلەن قەسەمكى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىسمائىل ئىبنى ئەبۇخالىد،
ئىبنى ئەبۇئۇيەينە ،ئەبۇھۇسەين ،ئەبۇسالىھ ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنى :شان ـ
شەرەپلىك ۋە يۇقىرى مەرتىۋىلىك -،دەپ تەپسىر قىلدى .يەنى بۇ قۇرئان شانلىق بولغان
ۋەز ـ نەسىھەتنى ،ئۆزرىنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشنى ئۆز ـ ئىچىگە ئالغان كىتابتۇر.
يۇقىرىدىكى قەسەمنىڭ جاۋابى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (يەنى جامائەلەر) دىن
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلمىغان بىرىمۇ يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالرغا مېنىڭ ئازابىم
تېگىشلىك بولدى﴾ دېگەن ئايىتىدە ئىپادىلىنىدۇ .قەتادە :بۇ ئايەتنىڭ

جاۋابى﴿ :بەلكى كاپىرالر ئىماندىن باش تارتماقتا ۋە (رەسۇلۇلالھقا) مۇخالىپەتچىلىك قىلماقتا﴾

دېگەن ئايەتتە ئىپادىلىنىدۇ -،دېدى .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلدى.

﴿بەلكى كاپىرالر ئىماندىن باش تارتماقتا ۋە (رەسۇلۇلالغا) مۇخالىپەتچىلىك قىلماقتا﴾ يەنى
شۈبھىسىزكى ،بۇ قۇرئاندا ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغان كىشى ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەت ،ئىبرەت ئالىدىغان
كىشى ئۈچۈن ئىبرەت بار .لېكىن ،كاپىرالر ئۇنىڭدىن پايدىالنمىدى .چۈنكى ،ئۇالر ﴿ئىماندىن باش
تارتماقتا﴾ يەنى چوڭچىلىق ۋە قىزىققانلىق قىلماقتا(﴿ ،رەسۇلۇلالغا) مۇخالىپەتچىلىك قىلماقتا﴾
يەنى پەيغەمبەرگە قارشىلىق ،بويۇنتاۋلىق ۋە بۆلگۈنچىلىك قىلماقتا.
ﷲ تائاال (پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلغانلىقى ۋە ئاسماندىن نازىل بولغان كىتابالرنى
ئىنكار قىلغانلىقى سەۋەبى بىلەن ھاالك قىلىنغان ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ ھاالكىتى ئارقىلىق
ئۇالرنى قورقۇتۇپ) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرى (كۇفرى تۈپەيلىدىن) نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى
ھاالك قىلدۇق .ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە) پەرياد قىلدى﴾ يەنى ئۇالرغا ئازاب كەلگەندە ،ئۇالر
نالە ـ پەرياد قىلدى ۋە ﷲ تائاالغا يېلىندى .ئۇالرنىڭ بۇ نالە ـ پەريادلىرى ئۇالر ئۈچۈن پايدا
بەرمىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ (كەلگەنلىكىنى) ھېس
قىلغان چاغدا ئۇشتۇمتۇت قاچىدۇ( .پەرىشتىلەر ئۇالرغا مەسخىرە قىلىپ ئېيتتى) «قاچماڭالر،
باياشات تۇرمۇشۇڭالرغا ،تۇرالغۇ جايىڭالرغا قايتىڭالر ،سىلەردىن (مۇھىم ئىشالردا مەسلىھەت)
سورىلىشى مۇمكىن»﴾(((.
ئەبۇداۋۇد تەيالىسى تەمىمىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە) پەرياد قىلدى ،ھالبۇكى( ،بۇ)
قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىدىم .ئۇ :بۇ نالە ـ پەرياد
قىلىدىغان ،ئازابتىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولىدىغان ۋاقىت ئەمەس دېگەنلىك بولىدۇ -،دەپ
جاۋاب بەردى.
مۇھەممەد ئىبنى كەئب ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە) پەرياد قىلدى ،ھالبۇكى،
(بۇ) قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس﴾ دېگەن سۆزى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر دۇنياغا قايتىش
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ئىمكانىيىتى يوق يىر ۋاقىتتا تەۋھىد بىلەن پەرياد قىلىدۇ ۋە دەرھال بىر ـ بىرىگە تەۋبە قىلىشتىن
نەسىھەت قىلىشىدۇ .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئازابنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،تەۋبە قىلىشقا
ئالدىرىشىدۇ.

﴿ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە) پەرياد قىلدى ،ھالبۇكى( ،بۇ) قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس﴾

مۇجاھىد :بۇ قاچىدىغان ۋاقىت ئەمەس ،نالە ـ پەرياد پايدا بېرىدىغان ۋاقىتمۇ ئەمەس-،
دېدى.

*******
((( ئەنبىيا سۈرىسى - 12ـ  13ـ ئايەتلەر.

ساد سۈرىسى

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن بىر ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلگەنلىكىگە ئۇالر
ھەيران قېلىشتى ،كاپىرالر ئېيتتى« :بۇ بىر يالغانچى سېھىرگەردۇر﴿ .﴾4ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى
بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش»﴿ .﴾5ئۇالرنىڭ (يەنى قۇرەيشنىڭ) كاتتىلىرى
(سورۇنلىرىدىن) قوزغىلىپ چىقىپ ئېيتتى« :سىلەر مېڭىڭالر ،مەبۇدلىرىڭالرغا ئىبادەت قىلىشتا
چىڭ تۇرۇڭالر ،بۇ ھەقىقەتەن (بىزدىن) ئىرادە قىلىنىدىغان بىر ئىش (يەنى مۇھەممەد سىلەرنى
دىنىڭالردىن تاندۇرۇپ ،سىلەرگە ئۆزىنىڭ ئۈستۈنلۈك قازىنىشىنى ئىرادە قىلىدۇ)﴿ .﴾6بۇنى بىز
باشقا بىر دىندىن (يەنى ناسارا دىنىدىكىلەردىن) ئاڭلىمىدۇق ،بۇ پەقەت ئويدۇرمىدۇر﴿ .﴾7قۇرئان
بىزگە نازىل بولماي ئۇنىڭغا نازىل بولدىمۇ؟» بەلكى ئۇالر مېنىڭ زىكرىم (يەنى قۇرئان) دىن
شەكتىدۇر ،بەلكى ئۇالر تېخى مېنىڭ ئازابىمنى تېتىغىنى يوق﴿ .﴾8ياكى ئۇالردا غالىب ،ناھايىتى
كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنىڭ خەزىنىلىرى بارمۇ؟﴿ ﴾9ياكى ئۇالر ئاسمانالرنىڭ،
زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقىغا ئىگىمۇ؟ (ئەگەر ئۇالر ئىگە بولسا،
ئۇالر ئۆزلىرىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىدىغان) شوتىالرغا چىقسۇن﴿ .﴾10ئۇالر (رەسۇلۇلالغا قارشى)
جامائەلەردىن ئۇيۇشقان مەغلۇب قىلىنىدىغان قوشۇندۇر﴿.﴾11

مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەرلىك ،تەۋھىد ۋە قۇرئاندىن ھەيران قېلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خۇش خەۋەر بەرگۈچى ۋە
ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىگە ھەيران قالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن بىر ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر) كەلگەنلىكىگە ئۇالر ھەيران
قېلىشتى﴾ يەنى ئۇالر بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۆزلىرىگە ئوخشاش ئىنسان ئىكەنلىكىدىن ھەيران

قېلىشتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسانالرنىڭ بىرىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا):
ئىنسانالر (يەنى كاپىرالر) نى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغىن ،مۆمىنلەرگە پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىدا (قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن) يۇقىرى ئورۇنغا ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش
خەۋەر بەرگىن ،دەپ ۋەھى قىلغانلىقىمىزدىن ئۇالر ئەجەبلىنەمدۇ؟ كاپىرالر« :بۇ ھەقىقەتەن
ئاشكارا سېھىرگەردۇر» دېدى﴾(((.
﴿كاپىرالر ئېيتتى« :بۇ بىر يالغانچى سېھىرگەردۇر .ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ
((( يۇنۇس سۈرىسى  2ـ ئايەت.
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قىلماقچىمۇ؟﴾ يەنى ئۇ :مەبۇد بىردۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا مەبۇد بەرھەق يوقتۇر -،دەمدۇ؟ مۇشرىكالر
بۇنى ئىنكار قىلدى .ئۇالر ﷲ تائاالغا قىلغان شېرىكلىرىنى تاشالشقا بۇيرۇلغانلىقىدىن ئەجەبلەندى.
چۈنكى ،ئۇالر بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتا ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ ئىزىدىن ماڭغان ،شېرىكلىك دىللىرىغا
ئورناپ كەتكەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئەنە شۇ شېرىكنى دىللىرىدىن چىقىرىپ
تاشالشقا ۋە ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىشكە چاقىرغاندا ،ئۇالر بۇنى ناھايىتى چوڭ ئىش ساناپ
ھەيران قېلىشتى.
ئۇالر﴿ :ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش﴾ دېدى.
﴿ئۇالرنىڭ (يەنى قۇرەيشنىڭ) كاتتىلىرى (سورۇنلىرىدىن) قوزغىلىپ چىقىپ ئېيتتى﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ چوڭلىرى ،يېتەكچىلىرى ۋە باشلىقلىرى مۇنداق دېيىشتى﴿ :سىلەر مېڭىڭالر﴾ يەنى
دىنىڭالرنى داۋامالشتۇرۇڭالر ﴿مەبۇدلىرىڭالرغا ئىبادەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇڭالر﴾ يەنى مۇھەممەد
سىلەرنى چاقىرغان تەۋھىدنى قوبۇل قىلماڭالر.
﴿بۇ ھەقىقەتەن (بىزدىن) ئىرادە قىلىنىدىغان بىر ئىش﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ھەقىقەتەن مۇھەممەد بىزنى بۇ تەۋھىدكە چاقىرىش ئارقىلىق،
ئۈستۈڭالردىن شان ـ شەرەپ ۋە ئۈستۈنلۈك قازىنىشنى ۋە ئۆزىگە سىلەردىن بولغان بىر تۈركۈم
ئەگەشكۈچىلەرنىڭ بولۇشىنى خااليدۇ .بىز ئۇنىڭ بۇ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشمايمىز.

بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
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ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئەبۇتالىب ئاغرىپ قالغان ۋاقتىدا ،قۇرەيشلىك بىر نەچچە كىشى ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ
كەلدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەبۇجەھىلمۇ بار ئىدى .ئۇالر :قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلى ھەقىقەتەن
ئىالھلىرىمىزنى تىلاليدۇ ،ئۇنى قىلىدۇ ،بۇنى قىلىدۇ ،ئۇنداق دەيدۇ ،مۇنداق دەيدۇ ،ئۇنىڭغا ئادەم
ئەۋەتىپ توسقان بولساڭ ئىكەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇتالىب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇنى چاقىرتىپ كەلدى .ئۇ ئۆيگە كىرگەندە ،ئۇالر بىلەن ئەبۇتالىبنىڭ ئارىلىقىدا
بىر كىشى ئولتۇرغۇدەك ئورۇن بار ئىدى .لەنىتى ئەبۇجەھل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەبۇتالىپنىڭ
يېنىدا ئولتۇرۇپ قېلىشىدىن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا ئەبۇتالىبنىڭ مېھرىبانلىق كۆرسىتىشىدىن
ئەنسىرەپ ،ناھايىتى چاققانلىق بىلەن ئۇ بوش ئورۇندا ئولتۇرىۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
تاغىسىنىڭ يېنىدا ئولتۇرغۇدەك ئورۇن تاپالمىدى ـ دە ،بوسۇغۇدىال ئولتۇردى .ئەبۇتالىپ ئۇنىڭغا:
ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! قەۋمىڭ ئۈستۈڭدىن شىكايەت قىلىۋاتىدۇ ،ئۇالرنىڭ دېيىشىچە،
سەن ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىغا تىل تەگكۈزۈپ بىر نەرسىلەرنى دەيدىكەنسەن -،دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ،شىكايەت قىلىپ كەلگەنلەرمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدىن بىر مۇنچە گەپلەرنى قىلدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم تاغىسىغا« :ئى تاغا! شۈبھىسىزكى ،مەن ئۇالرنىڭ پەقەت بىر سۆزنى دېيىشىنى،
بۇنىڭ بىلەن پۈتكۈل ئەرەبلەرنىڭ ئۇالرغا ئەگىشىشىنى ۋە ئەجەملەرنىڭ ئۇالرغا جىزيە تۆلىشىنى
ئىرادە قىلدىم» دېدى .ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىدىن چۆچۈپ كەتتى .ئۇالر :بىر سۆز؟! بىزنىڭ جېنىمىز
ئاتاڭ ئۈچۈن پىدا بولسۇنكى ،ئون سۆز بولسىمۇ بولىدۇ ،ئۇ قايسى سۆز؟ -دېدى .ئەبۇتالىبمۇ :ئى
قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! ئۇ قايسى سۆز؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالدىن باشقا

ساد سۈرىسى

ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتۇر دېگەن سۆزدۇر» دېدى .ئۇالر ھۇدۇققان ۋە كىيىملىرىنى قېقىشقان

ھالەتتە ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كېتىپ﴿ :ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن
غەلىتە ئىش﴾ دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايەتتىن باشالپ تاكى﴿ :بەلكى تېخى ئۇالر مېنىڭ
ئازابىمنى تېتىغىنى يوق﴾ دېگەن ئايەتكىچە نازىل بولدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە نەسەئى

قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.

﴿بۇنى بىز باشقا بىر دىندىن (يەنى ناسارا دىنىدىكىلەردىن) ئاڭلىمىدۇق﴾ يەنى مۇھەممەد
بىزنى چاقىرىۋاتقان نەرسە  -تەۋھىدنى بىز ئاخىرقى دىن  -خىرىستىئان دىنىدىكىلەردىن
ئاڭلىمىدۇق .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر ئەگەر بۇ قۇرئان ھەق بولىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ،ناساراالر بىزگە بۇ
قۇرئان ھەققىدە خەۋەر قىلغان بوالتتى -،دېدى.
﴿بۇ پەقەت ئويدۇرمىدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى مۇجاھىد ۋە قەتادە :بۇ پەقەت يالغاندۇر
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
﴿قۇرئان بىزگە نازىل بولماي ئۇنىڭغا نازىل بولدىمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر قۇرئان كەرىمنىڭ ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن پەقەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغىال نازىل بولۇشىنى ناھايىتى يىراق سانىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر (يەنى مەككە
بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟» دېيىشتى .پەرۋەردىگارىڭنىڭ
رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟ بىز ئۇالرنىڭ ھاياتىي دۇنيادىكى رىزقىنى ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى (ھەق بېرىپ) ئىشقا سالسۇن دەپ،
ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴾((( شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
ئىچىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننىڭ نازىل بولۇشىنى يىراق ساناپ ،ئۆزلىرىنىڭ نەقەدەر
نادان ۋە ئەقلىنىڭ كام ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بۇ سۆزنى قىلدى.
﴿بەلكى ئۇالر تېخى مېنىڭ ئازابىمنى تېتىغىنى يوق﴾ يەنى ئۇالر مۇشۇنداق بىمەنە سۆزنى
دېيىشىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر بۇ سۆزنى قىلغان ۋاقىتقىچە ﷲ تائاالنىڭ ئازاب ـ ئوقۇبىتىنى تېتىغىنى
يوق .ئۇالر دېگەن سۆزلىرىنىڭ ۋە ئىنكار قىلغان نەرسىلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كەلگۈسىدە ،جەھەننەم
ئوتىغا قاتتىق ئىتتىرىلگەن چاغدا چوقۇم بىلىدۇ.
ﷲ تائاال كېيىنكى ئايەتلەردە ئۆز زاتىدىن بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۆز
مۈلكىنى تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر ،خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر ،كىمگە نېمىنى بېرىشنى خالىسا شۇنى
بېرىدۇ .خالىغان كىشىنى ئەزىز قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنى خار قىلىدۇ .خالىغان كىشىنى ھىدايەت
قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ .بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىگە ئۆز ئەمرى بىلەن ۋەھىي
قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنىڭ قەلىبلىرىنى پېچەتلىۋېتىدۇ .ئاندىن ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم
ھىدايەت قىاللمايدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بەندىلەر ھېچ بىر ئىشقا ئىگىدارچىلىق قىاللمايدۇ .ئۇالر
پادىشاھلىقنى تەسەررۇپ قىلىشتا زەررىچىلىكمۇ ھوقۇقى بولمايدۇ .ھەتتا ئۇالر قىلچىلىكمۇ نەرسىگە
ئىگە بواللمايدۇ.
((( زۇخرۇف سۈرىسى - 31ــ  32ـ ئايەتلەر.
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ﷲ تائاال شۇڭا ئۇالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالردا غالىب ،ناھايىتى كەرەملىك
پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنىڭ خەزىنىلىرى بارمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاال تەڭداشسىز غالىب ۋە

كېرەملىك ،خالىغان كىشىگە خالىغان نەرسىنى بەرگۈچى زاتتۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقتىن نېسىۋىسى بارمۇ؟
(ھېچقانداق نېسىۋىسى يوق) ئەگەر بولىدىغان بولسا (زىيادە بېخىللىقتىن) ئۇالر كىشىلەرگە
قىلچىلىك نەرسە بەرمەيدۇ .ياكى ئۇالر ﷲ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ئىبراھىم
ئەۋالدىغا كىتاب ،ھېكمەت بەردۇق ۋە ئۇالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق بەردۇق .ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر)
نىڭ ئىچىدە ئۇنىڭغا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان ئېيتقانالرمۇ بار ،ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرۈگەنلەرمۇ بار ،ئۇالرغا (ئۇالرنىڭ كۇفرىغا جازا بېرىش يۈزىسىدىن) جەھەننەمنىڭ يېنىپ تۇرغان
ئوتى يېتەرلىكتۇر﴾(((«﴿ ،ئەگەر پەرۋەردىگارىمنىڭ رەھمەت خەزىنىلىرى سىلەرنىڭ قولۇڭالردا
بولسا ،چىقىمدىن (يەنى تۈگەپ كېتىشىدىن) قورقۇپ ،چوقۇم بېخىللىق قىالتتىڭالر ،ئىنسان
بېخىل كېلىدۇ» دېگىن﴾(((.
بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسىدە كاپىرالرنىڭ قىلمىشلىرى ئەيىبلىنىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلدى ،ﷲ تائاال (سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ
ئۇنىڭغا ئېيتقان سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىپ) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئارىمىزدىن ئۇنىڭغا ۋەھيى نازىل
قىلىندىمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇ يالغانچىدۇر ،مۇتەكەببىردۇر» .ئۇالر ئەتە (يەنى ئاخىرەتتە)
كىمنىڭ يالغانچى ،مۇتەكەببىر ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾(((.
﴿ياكى ئۇالر ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقىغا
ئىگىمۇ؟ (ئەگەر ئۇالر ئىگە بولسا ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىدىغان) شوتىالرغا چىقسۇن﴾

يەنى ئەگەر ئۇالردا شۇ پادىشاھلىق بولسا ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىدىغان شوتىالرغا
چىقسۇن.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،قەتادە ۋە باشقىالر :بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئاسمانغا ئۇلىشىدىغان يولالرنى تاپسۇن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .زەھھاك:
بۇ يەتتىنچى ئاسمانغا چىقسۇن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
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﴿ئۇالر (رەسۇلۇلالغا قارشى) جامائەلەردىن ئۇيۇشقان مەغلۇب قىلىنىدىغان قوشۇندۇر﴾ يەنى
ئەنە شۇالر ھەقكە ئەگىشىشتىن چوڭچىلىق قىلىپ ،ئىماندىن باش تارتقان ۋە پەيغەمبەرگە
قارشىلىق قىلغان قوشۇندۇر .ئۇالر كەلگۈسىدە خۇددى ئۇالردىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلىپ ھاالك قىلىنغان جامائەلەرگە ئوخشاش مەغلۇب قىلىنىدۇ ۋە ھاالك قىلىنىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالر «بىز (مۇھەممەد ئۈستىدىن) غالىب
قەۋممىز» دەمدۇ؟ (مۇشرىكالر) توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ ،ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ .ھەرگىز ئۇنداق
((( نىسا سۈرىسى  55 - 53ـ ئايەتكىچە.
((( ئىسرا سۈرىسى  100ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى - 25ـ  26ـ ئايەتلەر.

ساد سۈرىسى

ئەمەس (يەنى ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب بۇال ئەمەس) ،قىيامەت ئۇالرغا (ئازاب قىلىنىش) ۋەدە
قىلىنغان ۋاقىتتۇر ،قىيامەت تېخىمۇ قىيىندۇر ،تېخىمۇ جاپالىقتۇر﴾(((.

*******
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﰒﰓ
ئۇالردىن (يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرىدىن) ئىلگىرى نۇھ قەۋمى ،ئاد (قەۋمى) ۋە قوزۇقالر
ئىگىسى پىرئەۋن (قەۋمى) (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلدى﴿ .﴾12سەمۇد قەۋمى ،لۇت قەۋمى
ۋە ئەيكىلىكلەر (يەنى شۇئەيب ئەلەيھىسساالم قەۋمى) مۇ (پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى) ،ئەنە
شۇالر (پەيغەمبەرلەرگە قارشى ئۇيۇشقان) جامائەلەر ئىدى﴿ .﴾13ئۇالر (يەنى جامائەلەر) دىن
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلمىغان بىرىمۇ يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالرغا مېنىڭ ئازابىم تېگىشلىك
بولدى﴿ .﴾14بۇالر (يەنى مەككە مۇشرىكلىرى) پەقەت بىر ئاۋاز (يەنى بىرىنچى قېتىملىق سۇر)
نىال كۈتىدۇ ،ئۇ قايتىالنمايدۇ﴿ .﴾15ئۇالر (مەسخىرە قىلىش يولى بىلەن)« :پەرۋەردىگارىمىز!
(سەن بىزگە ئازابتىن ۋەدە قىلغان) نېسىۋىمىزنى بىزگە بالدۇرراق ـ قىيامەت كۈنىدىن ئىلگىرى
بەرگىن» دېيىشتى﴿.﴾16

ھاالك قىلىنغان بۇرۇنقى قەۋملەردىن ئىبرەت ئېلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلىشى ۋە
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشى سەۋەبىدىن ئۇالرغا چۈشكەن مۇسىبەت ۋە ئازاب ـ ئوقۇبەتلەردىن خەۋەر
قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ قىسسىسى بۇندىن ئىلگىرى نۇرغۇن ئورۇنالردا تەپسىلىي بايان قىلىندى.
﴿ئەنە شۇالر (پەيغەمبەرلەرگە قارشى ئۇيۇشقان) جامائەلەر ئىدى﴾ يەنى سىلەرگە قارىغاندا
ئۇالرنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى ،مال ـ مۈلكى ۋە ئەۋالدلىرى كۆپ ئىدى .بۇالرغا پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى
كەلگەندە ،ئۇ نەرسىلىرى ئۇالردىن ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ھېچ بىر نەرسىنى توسۇپ قالالمىدى.
﴿ئۇالر (يەنى جامائەلەر) دىن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلمىغان بىرىمۇ يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇالرغا مېنىڭ ئازابىم تېگىشلىك بولدى﴾ خىتاب قىلىنغۇچىالرنىڭ ئۇنىڭدىن قاتتىق ئىبرەت ئېلىشى

ئۈچۈن ،بۇرۇنقىالرنىڭ ھاالك قىلىنىش سەۋەبىنىڭ ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى
ئىكەنلىكى كۆرسىتىپ بېرىلدى.

﴿بۇالر (يەنى مەككە مۇشرىكلىرى) پەقەت بىر ئاۋاز (يەنى بىرىنچى قېتىملىق سۇر) نىال
كۈتىدۇ ،ئۇ قايتىالنمايدۇ﴾ مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

ئۇ ئاۋاز ئىككىنچى قېتىم قايتىالنمايدۇ .يەنى ئۇالر قىيامەتنىڭ تۇيۇقسىز كېلىشىنىال كۈتىدۇ.
((( قەمەر سۈرىسى  46 - 44ـ ئايەتكىچە.
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قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى ئاللىبۇرۇنال كېلىپ بولدى .يەنى قىيامەت يېقىنالشتى .بۇ ئاۋاز قىيامەتكە
چېلىنغان سۇر ئاۋازى بولۇپ ،ﷲ تائاال ئىسرافىل ئەلەيھىسساالمنى سۇرنى سوزۇپ چېلىشقا
بۇيرۇيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال ساقلىغان كىشىدىن باشقا ،ئاسمان ۋە زېمىن ئەھلىدىن
ھېچكىم قالماي قاتتىق قورقۇنچ ئىچىدە قالىدۇ.
﴿ئۇالر (مەسخىرە قىلىش يولى بىلەن)« :پەرۋەردىگارىمىز! (سەن بىزگە ئازابتىن ۋەدە
قىلغان) نېسىۋىمىزنى بىزگە بالدۇرراق قىيامەت كۈنىدىن ئىلگىرى بەرگىن» دېيىشتى﴾ بۇ ،ﷲ
تائاال تەرىپىدىن مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىگە تېگىشلىك بولغان ئازابنىڭ بالدۇر كېلىشىنى تىلەپ

قىلغان دۇئاسىنى ئەيىبلەشتىن ئىبارەتتۇر.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،ھەسەن ۋە بىر قانچە كىشى :ئۇالر
ئازابنىڭ بالدۇر كېلىشىنى سورىدى -،دېدى .قەتادە يۇقىرىدىكىلەرنىڭ سۆزىگە :ئۆز ۋاقتىدا
ئۇالر«﴿ :ئەگەر بۇ (يەنى قۇرئان) سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا،
ئاسماندىن ئۈستىمىزگە تاش ياغدۇرغىن ،ياكى بىزنى قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!»﴾((( دېگەن
سۆزنىمۇ قىلغان -،دەپ قوشۇپ قويدى.
بەزى تەپسىرشۇناسالر :مۇشرىكالر ئەگەر جەننەت ھەقىقەتەن بار بولسا ،جەننەتتىكى
نېسىۋىلىرىمىز بالدۇرراق بېرىلسۇن دەپ ،ئۇنىڭغا بۇ دۇنيادىال ئېرىشىشنى سوراشتى -،دېدى.
ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى كېلىدىغان ئازابنى مەسخىرە قىلىش ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن دېيىلگەن.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر دۇنيادىكى ئۆزلىرىگە تېگىشلىك بولغان ياخشى ـ
يامانلىقلىرىنىڭ بالدۇرراق بولۇشىنى سوراشتى .ئۇنىڭ بۇ سۆزى مۇۋاپىقتۇر .زەھھاك ۋە ئىسمائىل
ئىبنى ئەبۇخالىدالرمۇ ئۇنىڭغا يېقىن كېلىدىغان سۆزلەرنى بايان قىلدى.
ئۇالر بۇ سۆزنى مەسخىرە قىلىش ۋە ئازابنى يىراق ساناش يۈزىسىدىن دېگەندە ،ﷲ تائاال
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇالردىن كەلگەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇدى .سەۋر قىلسا،
ئاخىرقى نۇسرەت ۋە ئۇتۇقنىڭ ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولىدىغانلىقىدىن خۇش خەۋەر بەردى.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن( ،دىندا) كۈچلۈك بەندىمىز داۋۇدنى ئەسلىگىن ،ئۇ
ھەقىقەتەن ﷲ غا ئىتائەت قىلغۇچى ئىدى﴿ .﴾17بىز ھەقىقەتەن تاغالرنى (داۋۇدقا) بويسۇندۇرۇپ
بەردۇق ،ئۇالر داۋۇد بىلەن ئەتىگىنى  -ئاخشىمى تەسبىھ ئېيتاتتى﴿ .﴾18قۇشالرنىمۇ ئۇنىڭغا
بويسۇندۇرۇپ بەردۇق ،ئۇالرمۇ (تەرەپ  -تەرەپتىن) توپلىنىپ ،داۋۇد بىلەن بىللە تەسبىھ
ئېيتاتتى( ،تاغالرنىڭ ،قۇشالرنىڭ) ھەممىسى ﷲ غا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾19داۋۇدنىڭ
((( ئەنفال سۈرىسى  32ـ ئايەت.

ساد سۈرىسى

سەلتەنىتىنى كۈچەيتتۇق ،ئۇنىڭغا ھېكمەت ۋە (ھەممە ئادەم چۈشىنىدىغان) روشەن سۆز -
ئىبارىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴿.﴾20

داۋۇد ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە توختالدى :ئۇ ھەقىقەتەن
بىلىملىك ۋە ئىش ـ ئەمەلدە قابىلىيەتلىك ئىدى .قەتادە :داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا ئىبادەت قىلىشتا
كۈچ ـ قۇۋۋەت ،ئىسالمنى چۈشىنىشتە چوڭقۇر ئىلىم بىرىلگەن -،دېدى .ھەدىسلەردە كېلىشىچە،
داۋۇد ئەلەيھىسساالم كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى .ئۆمرىنىڭ يېرىمىنى
روزا تۇتۇش بىلەن ئۆتكۈزگەن ئىدى .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان ناماز داۋۇد
ئەلەيھىسساالمنىڭ نامىزىدۇر ،ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان روزا ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ
روزىسىدۇر .ئۇ كېچىنىڭ يېرىمىگىچە ئۇخاليتتى .قالغان يېرىمىنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىدە ناماز
ئوقۇيتتى .ئۈچتىن بىرىدە يەنە ئۇخاليتى .بىر كۈن روزا تۇتۇپ ،بىر كۈن تۇتمايتتى .دۈشمەنگە
يولۇقسا قاچمايتتى ،ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ تائاالغا ناھايىتى ئىتائەت قىلغۇچى ئىدى» يەنى ئۇ بارلىق
ئىشلىرىدا ﷲ تائاالغا يۈزلىنەتتى.
﴿بىز ھەقىقەتەن تاغالرنى (داۋۇدقا) بويسۇندۇرۇپ بەردۇق ،ئۇالر داۋۇد بىلەن ئەتىگىنى -
ئاخشىمى تەسبىھ ئېيتاتتى﴾ يەنى ھەقىقەتەن ﷲ تائاال تاغالرنى كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان

ۋاقتىدا داۋۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە تەسبىھ ئېيتىشقا بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ئىدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئى تاغالر! ئى قۇشالر! داۋۇت بىلەن بىرلىكتە
تەسبىھ ئېيتىڭالر» (دېدۇق)﴾((( يەنى قۇشالرمۇ داۋۇد ئەلەيھىسساالم تەسبىھ ئېيتقاندەك تەسبىھ
ئېيتاتتى .ئەگەر قۇشالر ھاۋادا ئۇچۇپ كېتىۋېتىپ ،ئۇنىڭ زەبۇرنى يېقىملىق ئاۋاز بىلەن قىرائەت
قىلىپ ،تەسبىھ ئېيتىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىسا ،ئۇ يەردىن ئۇچۇپ كېتەلمەي ،ھاۋادا توختاپ ،ئۇنىڭ
بىلەن بىرگە تەسبىھ ئېيتاتتى .ئېگىز تاغالرمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ بۇ ئاۋازنى تەكراراليتتى ،ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ تەسبىھ ئېيتاتتى.
ئىبنى جەرىر ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس ئىبنى نەۋفەلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما چاشكا نامىزىنى ئوقۇمايتتى ،مەن ئۇنى ئۇممۇھانىنىڭ قېشىغا
ئېلىپ كىرىپ :سىز ماڭا دەپ بەرگەنلىرىڭىزنى بۇنىڭغىمۇ دەپ بېرىڭ -،دېدىم .ئۇ مۇنداق
دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككە پەتھى قىلىنغان كۈنى ئۆيۈمگە كىرىپ ،مېنى بىر چىلەك سۇ
ۋە بىر پارچە رەخت تەييارالشقا بۇيرۇدى .ئۇ شۇ رەخت بىلەن ئارىمىزنى توسۇپ يۇيۇندى ،ئاندىن
يىغىلىپ قالغان سۇنى ئۆينىڭ ئەتراپلىرىغا چاچتى ،ئاندىن سەككىز رەكئەت ناماز ئوقۇدى .شۇ
ۋاقىت چاشكا ۋاقتى ئىدى .ئۇ نامازنىڭ قىيامى ،رۇكۇسى ،سەجدىسى ۋە تەشەھھۇدلىرى ئۇزۇن
ـ قىسقىلىقتا ئاساسەن بىر ـ بىرىگە ئوخشاش ئىدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۆيدىن
چىقىپ كېتىۋېتىپ :مەن قۇرئاننىڭ ئۇ بېشىدىن بۇ بېشىغىچە ئوقۇپ ،چاشكا ۋاقتى نامىزىنى
((( سەبەئ سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىلمىگەن ئىدىم ،پەقەت ئەمدىال بىلدىم﴿ ،ئۇالر داۋۇد بىلەن ئەتىگىنى ـ ئاخشىمى تەسبىھ
ئېيتاتتى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ :ئىشراق نامىزى قېنى؟ دەيتتىم -،دېدى .شۇنىڭدىن كېيىن،

ئۇ چاشكا نامىزىنى ئىشراق نامىزى دەيدىغان بولدى.

﴿قۇشالرنىمۇ ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بەردۇق ،ئۇالرمۇ (تەرەپ  -تەرەپتىن) توپلىنىپ ،داۋۇد
بىلەن بىللە تەسبىھ ئېيتاتتى ھاۋادا توختاپ تۇرۇپ تەسبىھ ئېيتاتتى( .تاغالرنىڭ ،قۇشالرنىڭ)
ھەممىسى ﷲ غا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلغۇچى ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا

ئەگىشىپ تەسبىھ ئېيتقۇچىدۇر .سەئىد ئىبنى جۇبەير ،قەتادە ۋە مالىك قاتارلىقالر زەيد ئىبنى

ئەسلەم ۋە ئىبنى زەيدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(﴿ :تاغالرنىڭ ،قۇشالرنىڭ)
ھەممىسى ﷲ غا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچىالردۇر.

﴿داۋۇدنىڭ سەلتەنىتىنى كۈچەيتتۇق﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا پادىشاھالرنىڭ ھاجىتى چۈشىدىغان
بارلىق نەرسىلەر تولۇق قىلىنغان ،مۇكەممەل بىر پادىشاھلىقنى ئاتا قىلدۇق .ئىبنى ئەبۇنەجىھ
مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :داۋۇد ئەلەيھىسساالم دۇنيا ئەھلى ئىچىدىكى
ئەڭ كۈچلۈك پادىشاھ ئىدى.
﴿ئۇنىڭغا ھېكمەت ئاتا قىلدۇق﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى
ئۇنىڭغا چۈشەنچە ۋە ئەقىل ـ ئىدراك ئاتا قىلدۇق .قەتادە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاالنىڭ كىتابى
ۋە ئۇ كىتابقا ئەگەشكۈچىلەرنى ئاتا قىلدۇق .سۇددى﴿ :ھېكمەت﴾ يەنى پەيغەمبەرلىك ئاتا

قىلدۇق -،دېدى.

﴿ۋە (ھەممە ئادەم چۈشىنىدىغان) روشەن سۆز  -ئىبارىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴾ قازى شۇرەيھ ۋە
شەئبى“ :روشەن سۆز ـ ئىبارىلەر” دېگەندىن گۇۋاھچىالر ۋە قەسەملەر كۆزدە تۇتىلىدۇ -،دېدى.
قەتادە :دەۋاگەرگە ئىككى گۇۋاھچى الزىم ياكى ئۈستىدىن دەۋا قىلىنغۇچى بىر قېتىم قەسەم
قىلىش الزىم .مانا بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ،مۆمىنلەرنىڭ ۋە سالىھ كىشىلەرنىڭ ھەق بىلەن ناھەقنىڭ
ئوتتۇرىسىنى ئايرىغان روشەن سۆز ـ ئىبارىلىرىدۇر .ئۇنداق قىلىش بۇ ئۈممەتنىڭ قىيامەتكىچىلىك
بولغان ھۆكمىدۇر -،دېدى .ئەبۇئابدۇراھمان سۇلەمىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .مۇجاھىد
ۋە سۇددىالر :بۇ ئايەتتىن ھۆكۈمنى توغرا قىلىش ۋە ئۇنى چۈشىنىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى.
مۇجاھىد يەنە :ئۇ ،سۆز ۋە ھۆكۈمدە ھەق ـ ناھەقنى ئايرىشتۇر -،دېدى .بۇ سۆز يۇقىرىدىكىلەرنىڭ
سۆزلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلدى.

266

*******
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵ ﯶ

ساد سۈرىسى

(ئى مۇھەممەد!) دەۋا قىلغۇچىالرنىڭ قىسسىسى ساڭا يەتتىمۇ؟ ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر (داۋۇد
ئىبادەت قىلىۋاتقان) مەسجىدنىڭ تېمىدىن ئارتىلىپ چۈشۈشتى﴿ .﴾21ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر
داۋۇدنىڭ يېنىغا كىردى .داۋۇد ئۇالردىن قورقتى ،ئۇالر (داۋۇدقا)« :قورقمىغىن ،بىز بىرىمىز-
بىرىمىزگە چېقىلغان ئىككى دەۋاگەرمىز ،بىزنىڭ ئارىمىزدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن ،ناھەق
ھۆكۈم چىقارمىغىن ،بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن» دېدى﴿( . ﴾22ئۇالرنىڭ بىرى) «شۈبھىسىزكى،
مېنىڭ بۇ قېرىندىشىمنىڭ  99ساغلىقى بار ،مېنىڭ بىر ساغلىقىم بار ،قېرىندىشىم ئۇ بىر ساغلىقنىمۇ
ماڭا بەرگىن دەيدۇ( ،ئارىمىزدا بۇ توغرۇلۇق مۇنازىرە بولۇپ) ئۇ مېنى سۆزدە يېڭىپ قويدى»
دېدى﴿ .﴾23داۋۇد ئېيتتى« :ئۇ سېنىڭ ساغلىقىڭنى ئۆزىنىڭ ساغلىقلىرىغا قوشۇۋېلىشنى تەلەپ
قىلىپ راستال سېنى بوزەك قىلىپتۇ ،نۇرغۇن شېرىكلەر (يەنى دوستالر) ،شۈبھىسىزكى ،بىر-
بىرىگە چېقىلىدۇ ،پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرال (بىر  -بىرىگە چېقىلمايدۇ)
بۇالر ئازدۇر» .داۋۇد بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلدى .پەرۋەردىگارىدىن مەغپىرەت تەلەپ
قىلدى ،سەجدىگە باردى( .ﷲ غا) تەۋبە قىلدى﴿ .﴾24بىز ئۇنىڭ خاتالىقىنى ئەپۇ قىلدۇق ،ئۇ
بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ئەلۋەتتە يېقىنلىققا ۋە ياخشى ئاقىۋەتكە ئىگە بولىدۇ﴿.﴾25

ئىككى دەۋاگەرنىڭ قىسسىسى
تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتلەر ھەققىدە كۆپىنچىسى بەنى ئىسرائىلغا دائىر قىسسىلەردىن ئېلىنغان
بىر قىسسىنى بايان قىلدى .بۇ قىسسىدە ئەگىشىشكە تېگىشلىك بىرەرمۇ ساغالم ھەدىس يوق.
ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ بۇ ھەقتە يەزىد رەققاشى ئارقىلىق ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بىر ھەدىس
رىۋايەت قىلغان .گەرچە يەزىد ياخشى كىشىلەردىن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ ھەدىسشۇناسالرنىڭ كۆز
قارىشىدا رىۋايەت قىلغان ھەدىسى ئاجىز ھېسابلىنىدىغان كىشىلەردىندۇر .شۇڭا بۇ قىسسىنى ئوقۇپ
قويۇشقا بولىدۇ .ئۇنىڭ توغرا ـ خاتالىقىنى ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىال بىلگۈچىدۇر .شۈبھىسىزكى ،قۇرئان
ھەقتۇر ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرمۇ ھەقتۇر.
﴿داۋۇد ئۇالردىن قورقتى﴾ يەنى ئۇنىڭدا قورقۇش يۈز بەرگەن ئىدى .چۈنكى ،ئۇ مەسچىتىدە
بولۇپ ،مەسچىت ئۇنىڭ قورۇسىدىكى ئەڭ ياخشى ئورۇندا ئىدى .شۇ كۈنى ئۇ ئۆزىنىڭ قېشىغا
ھېچكىمنىڭ كىرمەسلىكىنى جېكىلىگەن ئىدى .ئۇ ئىككى كىشىنىڭ مەسچىتنىڭ تېمىدىن
ئارتىلىپ ،ئۆزىنىڭ قېشىغا چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆردى ،ئۇ ئىككى كىشى ئۆزلىرىنىڭ دەۋاسىنى
سوراپ قويۇشى ئۈچۈن داۋۇدنى ئارىغا ئېلىۋالدى.
﴿(ئارىمىزدا بۇ توغرۇلۇق مۇنازىرە بولۇپ) ئۇ مېنى سۆزدە يېڭىپ قويدى»﴾ يەنى سۆزدە
مەندىن ئۈستۈن كەلدى.
﴿داۋۇد بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلدى﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى بىز ئۇنى
سىنىدۇق﴿ .پەرۋەردىگارىدىن مەغپىرەت تەلەپ قىلدى ،سەجدىگە باردى﴾ يەنى سەجدە قىلدى.
﴿(ﷲ غا) تەۋبە قىلدى .بىز ئۇنىڭ خاتالىقىنى ئەپۇ قىلدۇق﴾ يەنى ئۇنىڭدىن سادىر بولغان
خاتالىق ھەقىقەتەن ياخشى كىشىلەرنىڭ ياخشىلىقى ،ﷲ تائاالغا يېقىن بەندىلەرنىڭ يامانلىقى

267

ھېسابلىنىدۇ دېگەن جۈملىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.

ساد سۈرىسىنىڭ سەجدىسى
ساد سۈرىسىنىڭ سەجدىسى ۋاجىب سەجدىلەردىن ئەمەس .بەلكى ،ئۇ شۈكۈر ئادا قىلىش
سەجدىسىدۇر .ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ساد سۈرىسىدىكى سەجدە ۋاجىب سەجدىلەردىن ئەمەس .مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئۇ سۈرىدە سەجدە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى،
ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى .ئىمام نەسەئى يەنە بۇ ئايەتنىڭ
تەپسىرىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ساد سۈرىسىدە سەجدە قىلدى ۋە« :داۋۇد ئەلەيھىسساالم ئۇ سەجدىنى
تەۋبە قىلىش يۈزىسىدىن قىلدى ،بىز بولساق ،شۈكرى قىلىش ئۈچۈن قىلىمىز» دېدى.
ئىمام بۇخارىمۇ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئەۋۋامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ساد سۈرىسىنىڭ سەجدىسى توغرۇلۇق مۇجاھىدتىن سورىدىم .مۇجاھىد :مەن ئىبنى ئابباستىن:
قايسى ئورۇندا سەجدە قىلدىڭ؟ -دەپ سورىغىنىمدا ،ئىبنى ئابباس ماڭا :ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىن داۋۇد ،سۇلەيمان ،ئەييۇب ،يۈسۈف ،مۇسا ،ھارۇنالرنى ھىدايەت
قىلدۇق﴾(((﴿ ،ئەنە شۇالر (يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر) ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر،
ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكىن﴾((( دېگەن ئايەتلىرىنى ئوقۇمىدىڭمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم داۋۇد
ئەلەيھىسساالمغا ئىقتىدا قىلىشقا بۇيرۇلغان ،داۋۇد ئەلەيھىسساالم ساد سۈرىسىدە تىلغا ئېلىنغان
سەجدىنى قىلدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ سەجدە قىلدى -،دەپ جاۋاب
بەرگەن ئىدى.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەردە تۇرۇپ ساد سۈرىسىنى ئوقۇدى ،سەجدە بار يەرگە
كەلگەندە ،مۇنبەردىن چۈشۈپ سەجدە قىلدى .باشقىالرمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىرگە سەجدە
قىلدى .يەنە بىر كۈنى ئۇ يەنە شۇ سۈرىنى ئوقۇدى ،سەجدىگە كەلگەندە ،كىشىلەر سەجدىگە
تەييارلىنىۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ھەقىقەتەن بىر پەيغەمبەرنىڭ تەۋبە سەجدىسىدۇر،
بىراق مەن سىلەرنىڭ سەجدە قىلىشقا تەييارلىنىۋاتقانلىقىڭالرنى كۆردۈم» دېدى ۋە مۇنبەردىن
چۈشۈپ سەجدە قىلدى.
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﴿ئۇ بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ئەلۋەتتە يېقىنلىققا ۋە ياخشى ئاقىۋەتكە ئىگە بولىدۇ﴾ يەنى داۋۇد
ئەلەيھىسساالم تەۋبە قىلغان ۋە پادىشاھلىقىدا تولۇق ئادالەت يۈرگۈزگەنلىكى ئۈچۈن ،قىيامەت
كۈنى ﷲ تائاال ئۇنى ئۆزىگە يېقىن بەندىلەردىن قىلىدۇ ۋە جەننەتتە يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئىگە
قىلىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
((( ئەنئام سۈرىسى  84ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  90ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساد سۈرىسى

«ئادالەت يۈرگۈزگۈچىلەر قىيامەت كۈنى ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ ئوڭ يېنىدىن،
نۇرلۇق مۇنبەرلەر ئۇستىدىن ئورۇن ئالىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ھەر ئىككى تەرىپى ئوڭدۇر((( ،ئۇالر
ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋە قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە ئادالەت يۈرگۈزگەن كىشىلەردۇر.

*******
ﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ
ئى داۋۇد! سېنى بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدە خەلىپە قىلدۇق ،كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق
بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن ،نەپسى خاھىشقا ئەگەشمىگىنكى ،ئۇ سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ،
ﷲ نىڭ يولىدىن ئازغانالر ھېساب كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) نى ئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن
ھەقىقەتەن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾26

پادىشاھ ۋە ھوقۇقدارالرغا ۋەسىيەت قىلىش
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ پادىشاھ ۋە ھوقۇقدارالرغا ئۇالرنىڭ كىشىلەر ئارىسىدا ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدىن نازىل قىلىنغان ھەقىقەت بىلەن ھۆكۈم قىلىشى ۋە ئۇنىڭدىن ئادىشىپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن قىلغان ۋەسىيىتىدۇر .ئەگەر ئۇالر ئۇنداق قىلمىسا ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن گۇمراھلىققا
چىقىپ كەتكەن بولىدۇ .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغان ،قىيامەت كۈنىنى ئۇنتۇغان كىشىلەرگە
قاتتىق ئازاب ـ ئوقۇبەت بىلەن ئاگاھالندۇرۇش بەردى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبراھىم ئەبۇزەرئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ساماۋىي كىتاب ئوقۇغام ئىدىم .ۋەلىد ئىبنى ئابدۇلمەلىك ماڭا :سەن ھەقىقەتەن
ئىلگىرىكى كىتابنى ئوقۇغان ئادەمسەن ،قۇرئاننىمۇ ئوقۇدۇڭ ۋە چۈشەندىڭ ،خەلىپە ھېسابقا
تارتىالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .مەن :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! سۆزلەيمۇ؟ -دېدىم .ئۇ :سۆزلەۋەر-،
دېدى .مەن :ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا سەن ھۆرمەتلىكمۇ ياكى داۋۇد
ئەلەيھىسساالممۇ؟ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك ۋە خەلىپىلىكنى بىراقال بەرگەن،
ئاندىن كىتاۋىدا ئۇنى كەلگۈسى ئازابتىن قورقۇتۇپ﴿ :ئى داۋۇد! سېنى بىز ھەقىقەتەن يەر
يۈزىدە خەلىپە قىلدۇق ،كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن ،نەپسى خاھىشقا
ئەگەشمىگىنكى ،ئۇ سېنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ﴾ دېگەن -،دېدىم.

﴿ﷲ نىڭ يولىدىن ئازغانالر ھېساب كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) نى ئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن
ھەقىقەتەن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ سۇددى بۇ ئايەتنى :ئۇالر قىيامەت كۈنى ئۈچۈن ياخشى

ئەمەللەرنى قىلىشنى تاشلىغانلىقى سەۋەبىدىن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى.
سۇددىنىڭ بۇ سۆزى بۇ ئايەتنىڭ ئوچۇق مەنىسىگە ئۇيغۇندۇر.

((( ئەەربلەرنىڭ ئادىتىدە ئوڭ تەرەپ ياخشىلىقتىن بېشارەت بولۇپ ،بۇ يەردە ﷲ تائاالنىڭ ھەممىال ئىشى ياخشىدۇر
دېمەكچى.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ
ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى بىكار ياراتمىدۇق ،ئۇ (يەنى
ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ قاراش) كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر ،كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي﴿.﴾27
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر بىلەن ئوخشاش
قىالمدۇق ياكى تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟﴿( ﴾28بۇ) ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى
تەپەككۈر قىلىشلىرى ئۈچۈن ،ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا
نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر﴿.﴾29

دۇنيانى يارىتىشنىڭ ھېكمىتى
ﷲ تائاال ئىنسانالرنى بىھۇدە ياراتمىغانلىقى ،ئۇالرنى پەقەت ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش ۋە
ئۆزىنى بار ۋە بىر دەپ بىلىش ئۈچۈن ياراتقانلىقى ،ئاندىن قىيامەت كۈنى ئۇالرنى يىغىپ،
بويسۇنغۇچىغا ساۋاب بېرىدىغانلىقى ،كاپىرنى ئازاب بىلەن جازااليدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى بىكار ياراتمىدۇق ،ئۇ
(يەنى ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ قاراش) كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر﴾ يەنى ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن
تىرىلىشنى ۋە ئاخىرەتنى ئويلىمايدۇ .بەلكى ،ئۇالر پەقەت بۇ دۇنياغىال ئىشىنىدۇ﴿ .كاپىرالرغا
دوزاختىن ۋاي!﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئۇالرغا تەييارالنغان دوزاختىن ۋاي!
ﷲ تائاال ئادالىتى ۋە ھېكمىتى يۈزىسىدىن مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى باراۋەر
قىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى
يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر بىلەن ئوخشاش قىالمدۇق ياكى تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش
قىالمدۇق؟﴾ يەنى بىز ھەرگىز ئۇنداق قىلمايمىز ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا باراۋەر ئەمەس.
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ئىش شۇنداق ئىكەن ،بويسۇنغۇچىغا ساۋاب بېرىلىدىغان ،فاجىرالر جازالىنىدىغان يەنە بىر
دۇنيانىڭ بولۇشى چوقۇمدۇر .بۇ ،ئەقىل ـ ھوشى جايىدا ،توغرا كۆز قاراشقا ئىگە كىشىلەرگە
ئاخىرەت ۋە ھېساب كۈنىنىڭ چوقۇم بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ .بىز ھەقىقەتەن ھەددىدىن
ئاشقۇچى زالىمنىڭ مال ـ مۈلكىنىڭ ،پەرزەنتىنىڭ ،نازۇنېمىتىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقىنى ۋە شۇ ھالەتتە
ئۆلۈۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز .ئەكسىچە ،ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچىنىڭ قاتتىق قايغۇ ـ ھەسرەت ئىچىدە
ئۆلۈۋاتقىنىنى كۆرىمىز .بۇ ئىككىسىگە ئادىللىق بىلەن ،ئىنساپ بىلەن مۇئامىلە قىلىشتا چوقۇم
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىنى بىلگۈچى ،ئادىل ،زەررىچىلىكمۇ زۇلۇم قىلمايدىغان
زاتنىڭ ھېكمىتى بارلىقى چوقۇمدۇر .بۇ ئادىللىق دۇنيادا يۈز بەرمىسە ،ھېساب ۋە باراۋەرلىك ئۈچۈن
يەنە بىر دۇنيانىڭ بارلىقى مۇئەييەنلىشىدۇ .قۇرئان كەرىم توغرا نىشانالرغا ۋە ئوچۇق پىكىرلەرگە
باشاليدىغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ) ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۈر قىلىشلىرى

ساد سۈرىسى

ئۈچۈن ،ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك
كىتابتۇر﴾.

*******
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ
بىز داۋۇدقا سۇلەيماننى ئاتا قىلدۇق ،سۇلەيمان نېمىدېگەن ياخشى بەندە! ئۇ (ﷲ غا)
ھەقىقەتەن ئىتائەت قىلغۇچى ئىدى﴿ .﴾30ئۆز ۋاقتىدا كەچقۇرۇنلىقى ئۇنىڭغا ياخشى يۈگۈرۈك
ئاتالر توغرىالندى﴿ .﴾31سۇلەيمان ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن ئاتالرنى پەرۋەردىگارىمنى ئەسلەش
ئۈچۈن ياخشى كۆردۈم ،ئۇالر (كۆزۈمدىن) غايىب بولغۇچە (ئۇالرنى كۆزدىن كۆچۈرۈش بىلەن
بولدۇم)»﴿ .﴾32سۇلەيمان ئېيتتى« :ئاتالرنى مېنىڭ ئالدىمغا ئېلىپ كېلىڭالر»( .ئاتالر ئېلىپ
كېلىنگەندىن كېيىن) سۇلەيمان ئۇالرنىڭ پاچاقلىرىنى ،بويۇنلىرىنى سىالشقا باشلىدى﴿.﴾33

داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنى بەرگەنلىكى ۋە
ئۇنى پەيغەمبەر قىلغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇلەيمان
(پەيغەمبەرلىكتە ،ئىلىمدە ،پادىشاھلىقتا ئاتىسى) داۋۇدقا ۋارىسلىق قىلدى﴾((( يەنى ئۇ
پەيغەمبەرلىكتە ۋارىسلىق قىلدى .ئۇنداق بولمىغاندا ،داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈز خوتۇنى بولۇپ،
سۇلەيماندىن باشقا ئوغۇللىرىمۇ بار ئىدى.
﴿سۇلەيمان نېمىدېگەن ياخشى بەندە! ئۇ (ﷲ غا) ھەقىقەتەن ئىتائەت قىلغۇچى ئىدى﴾ بۇ
سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمغا ئاتالغان ماختاش بولۇپ ،ئۇ ﷲ تائاالغا تائەت ـ ئىبادەت ۋە تەۋبىنى
كۆپ قىالتتى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا كەچقۇرۇنلىقى ئۇنىڭغا ياخشى يۈگۈرۈك ئاتالر توغرىالندى﴾ يەنى سۇلەيمان
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۇلتانلىق دەۋرىدە ،ئۇنىڭ ئالدىدىن ياخشى ۋە يۈگۈرۈك ئاتالر ئۆتكۈزۈلدى .مۇجاھىد
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى :بۇنداق ئاتالر ئۆرە تۇرغاندا ئۈچ پۇتلۇق بولۇپ ،تۆتىنچى پۇتىنىڭ تۇيىقىنى

يەرگە سەل تەگكۈزۈپ تۇرىدۇ .ئەھلى سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش
دېدى.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم تەبۇك ياكى خەيبەر غازىتىدىن كەلدى .مېنىڭ كارۋىتىم پەردىلەنگەن ئىدى.
شامال چىقىپ پەردىنىڭ بىر تەرىپىنى ئېچىۋەتتى ،شۇنىڭ بىلەن ،قونچاقلىرىم كۆرۈنۈپ قالدى.
((( نەمل سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئائىشە! بۇ نېمە؟» دېدى .مەن :قىزلىرىم -،دەپ جاۋاب بەردىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قونچاقالرنىڭ ئارىسىدىن يىپتىن توقۇلغان ئىككى قاناتلىق بىر ئاتنى
كۆردى ـ دە« :بۇ نېمە؟» دېدى .مەن :ئۇ ئات -،دەپ جاۋاب بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئاتنىڭ ئۈستىدىكى نېمە؟» دېدى .مەن :ئىككى قانىتى -،دەپ جاۋاب بەردىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئاتنىڭمۇ قانىتى بوالمدۇ؟» دېدى .مەن :سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتلىرىنىڭ
قاناتلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۈلۈپ كەتتى .مەن :مەن
ئۇنىڭ كۈلگىنىدىن ھەتتا ئېغىز چىشلىرىنى كۆردۈم -،دەيدۇ.
﴿سۇلەيمان ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن ئاتالرنى پەرۋەردىگارىمنى ئەسلەش ئۈچۈن ياخشى
كۆردۈم ،ئۇالر (كۆزۈمدىن) غايىب بولغۇچە (ئۇالرنى كۆزدىن كۆچۈرۈش بىلەن بولدۇم)»﴾

سەلەپ ۋە تەپسىرشۇناس ئۆلىماالردىن بىر قانچە كىشى :سۇلەيمان ئاتالرنى كۆزدىن كۆچۈرۈش
بىلەن بولۇپ كېتىپ ،ئەسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى تۈگەپ كەتتى .كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى ،ئۇ
بۇنى قەستەن قىلمىدى .بەلكى ئۇنۇتقانلىقتىن بولدى .بۇ خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
خەندەك كۈنى خەندەك كوالش بىلەن بولۇپ قېلىپ ،ئەسىر نامىزىنى كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن
ئوقۇغىنى بىلەن ئوخشاشتۇر.
خەندەك ھەققىدىكى بۇ ۋەقە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ بىر نەچچە رىۋايىتى ئارقىلىق
ئىسپاتالنغان .شۇ رىۋايەتلەردىن بىرىدە جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەندەك كۈنى كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،قۇرەيش كاپىرلىرىنى تىلالپ تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مەن تېخى ئەسىر نامىزىنى ئوقۇماستىنال كۈن ئولتۇرۇپ كەتكىلى تاسال قالدى -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەنمۇ تېخى ناماز ئوقۇمىدىم» دېدى .بىز
بۇتھان دېگەن يەرگە يىغىلدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاھارەت ئالدى ،بىزمۇ تاھارەت ئالدۇق.
كۈن ئولتۇرۇپ كەتكەن ۋاقىتتا ئەسىر نامىزىنى ئوقۇدۇق ،ئاندىن شام نامىزىنى ئوقۇدۇق.
﴿سۇلەيمان ئېيتتى« :ئاتالرنى مېنىڭ ئالدىمغا ئېلىپ كېلىڭالر»( .ئاتالر ئېلىپ كېلىنگەندىن
كېيىن) سۇلەيمان ئۇالرنىڭ پاچاقلىرىنى ،بويۇنلىرىنى سىالشقا باشلىدى﴾ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم ئاتالرغا قاراپ تۇرۇپ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
سىلەر مېنى پەرۋەردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن يەنە بىر قېتىم توسۇپ قويماڭالر -،دېدى ۋە ئۇالرنى بوغۇزالشقا
بۇيرۇق قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ئاتالر بوغۇزالندى .قەتادەمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .سۇددى:
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ئۇالرنىڭ بۇيۇنلىرى ۋە پەيلىرى قىلىچالر بىلەن چېپىپ تاشالندى -،دېدى .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سۇلەيمان ئاتالرنى
ياخشى كۆرگەنلىكتىن ،ئۇالرنىڭ يايلىرىنى ۋە پاچاقلىرىنى سىالشقا باشلىدى.
ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلدى ۋە مۇنداق دېدى :سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم ھايۋاننىڭ
پاچاقلىرىنى كېسىپ قىينىمايتتى ۋە ماللىرىدىن بىرەرنىمۇ سەۋەبسىز ئۆلتۈرمەيتتى .ئۇ ،ئاتالرنى
كۆزدىن كۆچۈرۈش بىلەن بولۇپ كېتىپ ،نامىزىنى قازا قىلىۋەتكەنلىكى ئۈچۈنال گۇناھسىز ئاتالرنى
ئۆلتۈرۈشى ئەقىلگە مۇۋاپىق ئەمەس.

ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ قاراشنى قوللىشىنى توغرا دەپ كەتكىلى بولمايدۇ .چۈنكى ،سۇلەيمان

ساد سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدە مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئاتالرنى بوغۇزالش دۇرۇس بولۇشى مۇمكىن.
بولۇپمۇ ،ئۇ ئاتالرغا نەزەر سېلىش بىلەن مەشغۇل بولۇپ قېلىپ ،نامازنىڭ ۋاقتى چىقىپ كەتكەچكە،
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن غەزەبلەنگەن بولسا ،مۇشۇنداق قىلىشى دۇرۇس بولۇشى مۇمكىن.
ئۇ ،ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئاتالردىن ئايرىلغان بولغاچقا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئاتلىرىنىڭ ئورنىغا
ئۇالردىنمۇ ياخشى نەرسە بولغان شامالنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .بۇ شامالنىڭ ئەتىگەنلىك مۇساپىسى
بىر ئايلىق ،كەچلىك مۇساپىسى بىر ئايلىق يول بولۇپ ،سۇلەيماننىڭ ئەمرى بىلەن سۇلەيمان نەگە
يول ئالسا ،شۇ يەرگە قوالي ھالدا يۈرۈپ كېتەتتى .مانا بۇ ،ئاتتىن تېز ھەم ياخشىدۇر.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇقەتادە ئەبۇدەھمائەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز بىر
سەھرالىق ئادەمنىڭ ئالدىغا كەلدۇق ،ئۇ بىزگە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپ،
ﷲ تائاال ئۆزىگە ئۆگەتكەن بىلىملەردىن ماڭا ئۆگىتىشكە باشلىدى ۋە« :شەكسىزكى ،سەن ﷲ
تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىپ بىرەر ئىشنى ﷲ ئۈچۈن تاشلىساڭ ،ﷲ ساڭا ئۇنىڭدىن ياخشىسىنى
بېرىدۇ» دېگەن ئىدى -،دېدى.

*******
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ
بىز ھەقىقەتەن سۇلەيماننى سىنىدۇق ،ئۇنىڭ تەختى ئۈستىگە بىر جەسەدنى تاشلىدۇق،
ئاندىن ئۇ (بۇنىڭ سىناق ئىكەنلىكىنى بىلىپ) تەۋبە قىلدى﴿ .﴾34سۇلەيمان ئېيىتتى:
«پەرۋەردىگارىم! ماڭا مەغپىرەت قىلغىن ،ماڭا مەندىن كېيىن (مەندىن باشقا) ھېچ ئادەمگە مۇيەسسەر
بولمايدىغان پادىشاھلىقنى ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن كۆپ ئاتا قىلغۇچىسەن»﴿ .﴾35بىز
سۇلەيمانغا شامالنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .شامال سۇلەيماننىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئۇ خالىغان
تەرەپكە لەرزان ماڭاتتى﴿ .﴾36ھەمدە ئۇنىڭغا (كاتتا بىناالرنى ساالاليدىغان) قۇرغۇچى ۋە
(دېڭىزالرغا چۆكۈپ ئۈنچە-مارجانالرنى ئېلىپ چىقااليدىغان) غەۋۋاس شەيتانالرنى بويسۇندۇرۇپ
بەردۇق﴿ .﴾37يەنە نۇرغۇن شەيتانالرغا ئىشكەل سېلىنغاندۇر﴿( .﴾38بىز سۇلەيمانغا ئېيتتۇقكى)
«بۇ بىزنىڭ (ساڭا بەرگەن كەڭ) ئاتايىمىز( ،ئۇنىڭدىن سەن خالىغان كىشىگە) بەرگىن ياكى
بەرمىگىن( ،بۇ ھەقتە سەندىن) ھېساب ئېلىنمايدۇ»﴿ .﴾39ئۇ بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەقىقەتەن
يېقىنلىققا ۋە ياخشى ئاقىۋەتكە ئىگە بولىدۇ﴿.﴾40

اﷲ تائاالنىڭ سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنى سىنىغانلىقى ،ئاندىن ئۇنىڭغا
ئاالھىدە مەرھەمەت قىلغانلىقى
﴿بىز ھەقىقەتەن سۇلەيماننى سىنىدۇق .ئۇنىڭ تەختى ئۈستىگە بىر جەسەدنى تاشلىدۇق﴾
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ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەختى ئۈستىگە تاشلىغان بۇ جەسەتنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى توغرىسىدا توختالمىدى .بىز
ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى سىناپ تەختى ئۈستىگە جەسەت تاشلىغانلىقىغا ئىمان ئېيتىمىز ،ئۇنىڭ ئەسلى

ماھىيىتىنى بولسا بىلمەيمىز .بۇ ھەقتە سۆزلەنگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل ئەۋالدىدىن قىلىنغان
رىۋايەتلەردۇر .ئۇنىڭ راست ـ يالغانلىقىنى بىز بىلمەيمىز.

﴿ئاندىن ئۇ (بۇنىڭ سىناق ئىكەنلىكىنى بىلىپ) تەۋبە قىلدى﴾ يەنى بۇ سىناقتىن كېيىن ئۇ
ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلدى .دۇئا قىلىپ مەغپىرەت تىلىدى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىگە ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچكىمگە مۇيەسسەر بولمايدىغان پادىشاھلىقنى ئاتا قىلىشىنى تىلىدى.
﴿سۇلەيمان ئېيىتتى« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا مەغپىرەت قىلغىن ،ماڭا مەندىن كېيىن (مەندىن
باشقا) ھېچ ئادەمگە مۇيەسسەر بولمايدىغان پادىشاھلىقنى ئاتا قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن كۆپ
ئاتا قىلغۇچىسەن»﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سۇلەيمان “مەندىن

باشقا ھېچ ئادەمگە مۇيەسسەر بولمايدىغان” دېگەن سۆزى ئارقىلىق ﷲ تائاالدىن ئۆزىدىن
كېيىن ئۆزىگە ئوخشاش ئىنسانالر ئىچىدىن ھېچ ئادەمگە مۇيەسسەر بولمايدىغان پادىشاھلىقنى
سورىدى -،دېدى.

بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن نۇرغۇنلىغان سەھىھ ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى .ئىمام
بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ئاخشام جىنالردىن ئىفرىت مېنىڭ نامىزىمنى
بۇزىۋېتىش ئۈچۈن ماڭا ئېتىلدى .ﷲ تائاال مېنىڭ ئۇنى يېڭىشىمغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بەردى.
مەن ئۇنى مەسچىتنىڭ تۈۋرۈكلىرىدىن بىرىگە باغالپ قويۇشنى نىيەت قىلدىم ،شۇنداق قىلغان
بولسام ،تاڭ ئاتقاندا سىلەر ھەممىڭالر ئۇنى كۆرگەن بوالتتىڭالر .شۇ ئەسنادا ،قېرىندىشىم سۇلەيمان
ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿ :پەرۋەردىگارىم! ماڭا مەغپىرەت قىلغىن ،ماڭا مەندىن كېيىن (مەندىن باشقا)
ھېچ ئادەمگە مۇيەسسەر بولمايدىغان پادىشاھلىقنى ئاتا قىلغىن﴾ دېگەن سۆزىنى ئەسلەپ ،بۇ
نىيتىمدىن ياندىم» .رەۋھ مۇنداق دېدى :ئىفرىت رەسۋاالرچە قوغالندى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى.

274

ئىمام مۇسلىم ئەبۇدەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازغا تۇردى .بىز ئۇنىڭ« :ﷲ غا سېغىنىپ سەندىن پاناھ تىلەيمەن»
دەۋاتقانلىقىنى ،ئاندىن ئۈچ قېتىم« :ﷲ نىڭ لەنىتى بىلەن ساڭا لەنەت ئوقۇيمەن»
دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدۇق ،ئۇ خۇددى بىر نەرسە ئېلىۋاتقاندەك قولىنى سۇنۇۋاتاتتى .ئۇ نامازنى
ئوقۇپ بولغاندا بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز نامازدا سېنىڭ بۇرۇن (بىز) ئاڭالپ باقمىغان
سۆزلەرنى دەۋاتقانلىقىڭنى ئاڭلىدۇق ۋە قوللىرىڭنى سۇنۇۋاتقانلىقىڭنى كۆردۇق -،دېدۇق.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ دۈشمىنى ئىبلىس يۈزۈمنى كۆيدۈرۈش ئۈچۈن بىر پارچە ئوت
يالقۇنىنى ئېلىپ كەلدى ،مەن ئۈچ قېتىم :ﷲ غا سېغىنىپ سەندىن پاناھ تىلەيمەن -،دېدىم.
ئاندىن :ﷲ نىڭ تولۇق لەنىتى بىلەن ساڭا لەنەت ئوقۇيمەن دەپ ،ئۈچ قېتىم تەكرارلىدىم ،ئۇ
يەنىال چېكىنمىدى .ئاندىن ئۇنى تۇتۇپ باغالشنى ئىرادە قىلدىم ،ﷲ نامى بىلەن قەسەمكى،
قېرىندىشىمىز سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسى ئېسىمگە كەلمىگەن بولسا ،ئۇ باغالنغان ھالدا
تاڭ ئاتقان بولۇپ ،مەدىنىلىك بالىالرنىڭ ئويۇنچىقىغا ئايالنغان بوالتتى» دېدى.

ساد سۈرىسى

﴿بىز سۇلەيمانغا شامالنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .شامال سۇلەيماننىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئۇ
خالىغان تەرەپكە لەرزان ماڭاتتى﴾ ھەسەن بەسرى :سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى

ئۈچۈن ئاتالرنى بوغۇزلىۋېدى ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىن ياخشى ۋە تېز يۈرىدىغان،
ئەتىگەنلىك مۇساپىسى بىر ئايلىق ،كەچقۇرۇنلۇق مۇساپىسى بىر ئايلىق يولنى باسااليدىغان
شامالنى بوسۇندۇرۇپ بەردى -،دېدى﴿ .ئۇ خالىغان تەرەپكە﴾ يەنى شەھەرلەردىن ئۇ خالىغان
يەرگە بارااليتتى.

﴿ھەمدە ئۇنىڭغا (كاتتا بىناالرنى ساالاليدىغان) قۇرغۇچى ۋە (دېڭىزالرغا چۆكۈپ ئۈنچە
 -مارجانالرنى ئېلىپ چىقااليدىغان) غەۋۋاس شەيتانالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق﴾ يەنى كاتتا

سارايالرنى ،مىستىن ،ئەينەكتىن ئاجايىپ ھەيكەللەرنى ،كۆلدەك چوڭ لېگەنلەرنى ،چوڭلۇقتىن
مىدىرلىمايدىغان قازانالرنى ياسىيااليدىغان شەيتانالرنى ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىنساننىڭ قولىدىن
كەلمەيدىغان مۇشەققەتلىك ئىشالرنى قىالاليدىغان شەيتانالرنى ،دېڭىز ئاستىدىن ئۈنچە ـ
مەرۋايىتالرنى ۋە دېڭىزدىن باشقا يەردە تېپىلمايدىغان ئېسىل نەرسىلەرنى چىقىرااليدىغان يەنە بىر
تۈركۈم غەۋۋاس شەيتانالرنى بويسۇندۇرۇپ بەردۇق.
﴿يەنە نۇرغۇن شەيتانالرغا ئىشكەل سېلىنغاندۇر﴾ يەنى ئۇالردىن نۇرغۇنلىرىغا ئىشكەل
سېلىنغان بولۇپ ،ئۇالر ھەددىدىن ئاشقان ،ئاسىيلىق قىلغان ،ئىشلىگىلى ئۇنىمىغان ياكى
قىلىش بەلگىلەپ بېرىلگەن ئىشالردا بويۇنتاۋلىق ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالردۇر.

﴿(بىز سۇلەيمانغا ئېيتتۇقكى) «بۇ بىزنىڭ (ساڭا بەرگەن كەڭ) ئاتايىمىز( ،ئۇنىڭدىن سەن
خالىغان كىشىگە) بەرگىن ياكى بەرمىگىن( ،بۇ ھەقتە سەندىن) ھېساب ئېلىنمايدۇ»﴾ يەنى

بۇ سېنىڭ بىزدىن سورىغىنىڭ بويىچە ساڭا ئاتا قىلىنغان تولۇق پادىشاھلىق ۋە مۇكەممەل
سۇلتانلىقتۇر ،سەن خالىغان كىشىگە بەرگىن ،خالىغان كىشىگە بەرمىگىن ،بۇنىڭدىن ھېسابقا
تارتىلمايسەن .يەنى قانداق ئىشنى قىلىشنى خالىساڭ قىلغىن ،قانداق ھۆكۈم قىلىشنى خالىساڭ،
شۇنداق ھۆكۈم قىلغىن ،ئۇ ساڭا دۇرۇس ۋە توغرا بولىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا (بۇيرۇلغان
نەرسىنى قىلىش ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن كىشىلەر ئارىسىدا ئادىل تەقسىم قىلغۇچى
بولۇشتەك) ئادەتتىكى بەندە سۈپەتلىك پەيغەمبەر بولۇش بىلەن (خالىغانغا بېرىدىغان ،خالىغانغا
بەرمەيدىغان ،بۇنىڭ ئۈچۈن ھېسابقا تارتىلمايدىغان ۋە گۇناھمۇ يېزىلمايدىغان) پادىشاھ
سۈپەتلىك پەيغەمبەر بولۇشنى تالالش ئىختيارلىقى بېرىلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسلىھەتى بىلەن ئاۋۋالقىسىنى تاللىغان ئىدى .جىبرىئىل ئۇنىڭغا“ :كەمتەر
بول” دېگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاۋۋالقىسىنى تاللىدى .چۈنكى ،ئۇ
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قەدرى ئەڭ يۇقىرى ،قىيامەتتە ئەڭ يۈكسەك مەرتىۋىگە ئىگىدۇر .گەرچە
ئىككىنچىسى پادىشاھ سۈپەتلىك پەيغەمبەرلىك بولسىمۇ ،ئۇمۇ ھەم دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە كاتتا
دەرىجىگە ئىگىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمغا دۇنيادا پەيغەمبەرلىك
ۋە پادىشاھلىقنى بەرگەنلىكىنى بايان قىلغاندا ،ئۇنىڭ قىيامەت كۈنىمۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
چوڭ نېسىۋىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئېيتتى﴿ :ئۇ بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەقىقەتەن يېقىنلىققا ۋە
ياخشى ئاقىۋەتكە ئىگە بولىدۇ﴾.

275

*******
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
بەندىمىز ئەييۇبنى ئەسلىگىن ،ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىغا (ئىلتىجا قىلىپ)« :شەيتان
ماڭا ھەقىقەتەن جاپا-مۇشەققەت ۋە ئازاب يەتكۈزدى» دەپ نىدا قىلدى﴿ .﴾41ئۇنىڭغا:
«پۇتۇڭ بىلەن يەرنى تەپكىن» دېدۇق ،ئۇ پۇتى بىلەن يەرنى تېپىۋىدى ،سۈزۈك بىر بۇالق
ئېتىلىپ چىقتى( .بىز ئۇنىڭغا) «بۇ يۇيۇنسىمۇ بولىدىغان ،ئىچسىمۇ بولىدىغان سوغۇق سۇدۇر»
(دېدۇق)﴿ .﴾42بىز ئۇنىڭ (كېسەل ۋاقتىدا ھادىسىگە ئۇچراپ يوق بولغان) ئەھلى  -ئەۋالدىنى
(يېڭىدىن) بەردۇق ،ئۇالر بىلەن بىللە بىر باراۋەر ئارتۇق بەردۇق( ،بۇ) بىزنىڭ نازىل قىلغان
رەھمىتىمىزدۇر ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ۋەز -نەسىھەتتۇر﴿( .﴾43ئۇنىڭغا) «قولۇڭ بىلەن بىر
باغالم چۆپنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن (ئايالىڭنى) ئۇرغىن .قەسىمىڭنى بۇزمىغىن» (دېدۇق) .بىز
ئەييۇبنى ھەقىقەتەن سەۋرچان بايقىدۇق ،ئۇ نېمىدېگەن ئوبدان بەندە! ھەقىقەتەن ئۇ (ﷲ غا)
تەۋبە بىلەن يۈزلەنگۈچىدۇر﴿.﴾44

ئەييۇب ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنى ،ئۇنى سىناش
يۈزىسىدىن تېنىگە ،مېلىغا ۋە پەرزەنتىگە بەرگەن باالالرنى بايان قىلىدۇ .ھەتتا ئۇنىڭ تېنىدە
يۈرىكىدىن باشقا يىڭنىنىڭ ئورنىچىلىكمۇ ساق ئورۇن قالمىغان ئىدى .ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببىتىنى،
ﷲ تائاال ۋە ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە بولغان ئىمانىنى ساقالپ قالغان ئايالىدىن باشقا ،دۇنيادا
ئۇنىڭ كېسىلى ۋە باشقا ھاجەتلىرىگە ياردىمى تېگىدىغان ھېچنېمىسى قالمىغان ئىدى .ئۇنىڭ ئايالى
ئون سەككىز يىل ئەتراپىدا باشقىالرغا ئىشلەپ پۇل تېپىپ ،شۇنىڭ بىلەن ئەييۇب ئەلەيھىسساالمنى
بېقىپ ،ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلدى .ئەييۇب ئەلەيھىسساالم ئۇندىن بۇرۇن مېلى ۋە پەرزەنتلىرى
كۆپ ،كۈچتۈڭگۈر ئادەم ئىدى .كېيىن بۇالرنىڭ ھەممىسى قولدىن كەتتى .ھەتتا ئۇنىڭ ئەھۋالى
شۇ دەرىجىگە يەتتىكى ،ئۆزىنى قويغىلى ئالقانچىلىكال يېرى قالغان ئىدى .ئايالىدىن باشقا يىراق ـ
يېقىنلىرى ئۇنى تاشالپ كەتتى .ئايالى (ﷲ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!) تۇرمۇش ئېھتىياجى ئۈچۈن
ئايرىلغاندىن باشقا ۋاقىتالردا ئۇنىڭدىن كېچە ـ كۈندۈز ئايرىلمايتى .ئىشقا بارغاندا تېز قايتىپ
كېلەتتى .ۋاقىت ئۇزىراپ ،ئەھۋالى ناچارلىشىپ ،تەقدىرگە يېزىلغىنى تۈگەپ ،ۋاقىت توشقاندا،
ئۇ ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ مەبۇدى بولغان ﷲ تائاالغا زارلىنىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ھەقىقەتەن مېنى باال (يەنى قاتتىق كېسەل) ئورىۋالدى ،سەن ئەڭ مەرھەمەتلىكسەن﴾(((.
﴿بەندىمىز ئەييۇبنى ئەسلىگىن ،ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىغا (ئىلتىجا قىلىپ)« :شەيتان
((( ئەنبىيا سۈرىسى  83ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساد سۈرىسى

ماڭا ھەقىقەتەن جاپا  -مۇشەققەت ۋە ئازاب يەتكۈزدى» دەپ نىدا قىلدى﴾ يەنى تېنىمگە جاپا ـ
مۇشەققەت ،مېلىم ۋە پەرزەنتىمگە باالالرنى ئېلىپ كەلدى.
شۇ پەيتتە ئەڭ مەرھەمەتلىك ﷲ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ ،ئۇنى ئورنىدىن
تۇرۇپ يەرنى تېپىشكە بۇيرۇدى .ئۇ شۇنداق قىلدى .ﷲ تائاال بىر بۇالق چىقىرىپ بېرىپ ،ئۇنىڭدا
يۇيۇنۇشقا بۇيرۇدى .بۇ سۇ ئۇنىڭ بەدىنىدىكى بارلىق سىرتقى كېسەللەرنى ساقايتتى .ئاندىن
ئۇنى يەنە بىر يەرنى ئۇرۇشقا بۇيرۇدى ۋە يەنە بىر بۇالق چىقىرىپ بېرىپ ،ئۇنىڭدىن ئىچىشكە
بۇيرۇدى .ئۇ سۇنى ئىچىش بىلەن ئۇنىڭ بارلىق ئىچكى كېسەللىرى ساقايدى .ساالمەتلىكى تولۇق
ئەسلىگە كەلدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا« :پۇتۇڭ بىلەن يەرنى تەپكىن»
دېدۇق ،ئۇ پۇتى بىلەن يەرنى تېپىۋىدى ،سۈزۈك بىر بۇالق ئېتىلىپ چىقتى( .بىز ئۇنىڭغا) «بۇ
يۇيۇنسىمۇ بولىدىغان ،ئىچسىمۇ بولىدىغان سوغۇق سۇدۇر» (دېدۇق)﴾.

ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى
ئەييۇب ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە بېرىلگەن باالالر ئىچىدە  18يىل تۇردى .ئۇنىڭ يىراق ـ يېقىنلىرى
ئۇنى تاشالپ كەتتى .پەقەت ئۇنىڭ ئەڭ يېقىن بىر تۇغقان قېرىنداشلىرىدىن ئىككى كىشىال
قالدى .بۇ ئىككىسى ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئۇنى يوقاليتتى .ئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بىرىگە:
بىلەمسەن ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەييۇب ئەھلى جاھاندىن ھېچكىم قىلىپ باقمىغان
بىر گۇناھنى قىلدى -،دېدى .ھەمراھى ئۇنىڭغا :ئۇ قايسى گۇناھ؟ -دېدى .ئۇ 18 :يىلدىن بېرى
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا رەھىم قىلىپ شىپالىق بەرمىدى -،دېدى .ئۇ ئىككىسى كەچقۇرۇنلىقى ئۇنى
يوقالپ بارغان ۋاقتىدا ،ھېلىقى ئادەم ئۆزىنى باسالماي گېپىنى ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا دەۋەتتى.
ئەييۇب ئەلەيھىسساالم :سېنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىڭنى بىلمەيمەن ،ھەقىقەتەن ﷲ تائاال بىلىدۇكى،
مەن تاالش ـ تارتىش قىلىۋېتىپ ،ﷲ تائاالنى زىكرى قىلغان ئىككى ئادەمنىڭ يېنىدىن ئۆتكەن
ۋە ئۆيۈمگە بېرىپ ئۇالرنىڭ ھەققى بولمىغان ئىشتا ﷲ تائاالنى زىكرى قىلغانلىقىنى يامان
كۆرۈپ ،ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن كاپپارەت بەرگەندىن باشقا گۇناھ بولغۇدەك ئىش قىلغىنىم
يوق -،دېدى .ئۇ ھاجەت قىلغىلى چىقاتتى .ھاجىتىنى قىلىپ بولغاندا ،ئايالى ئۇنى قولىدىن
يېتىلەپ ئورنىغا ئېلىپ كېلەتتى .بىر كۈنى ئۇ ھاجىتىدىن كېچىكىپ قالدى ،بۇ چاغدا ﷲ
تائاال ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا«﴿ :پۇتۇڭ بىلەن يەرنى تەپكىن» دېدۇق ،ئۇ پۇتى بىلەن يەرنى
تېپىۋىدى ،سۈزۈك بىر بۇالق ئېتىلىپ چىقتى( .بىز ئۇنىڭغا) «بۇ يۇيۇنسىمۇ بولىدىغان ،ئىچسىمۇ
بولىدىغان سوغۇق سۇدۇر» (دېدۇق)﴾ دەپ ۋەھىي قىلغان ئىدى .ئايالى ئۇنى ئۇزۇن ساقالپ،

ئاندىن ئۇنىڭغا قاراپ باققىلى مېڭىۋېدى ،ئەييۇبنىڭ ئۆزى تەرەپكە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇنى كېسىلىدىن ساقايتقان بولۇپ ،ئۇ ئەڭ كېلىشكەن ھالىتىگە كەلگەن
ئىدى .ئايالى ئۇنى كۆرگەندە :ﷲ سېنى مۇبارەك قىلسۇن! ﷲ تائاالنىڭ سىناققا ئۇچرىغان
پەيغەمبىرىنى كۆردۈڭمۇ؟ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنىڭ ساغالم ۋاقتىدىكى ھالىتىگە
سەندىن بەكرەك ئوخشايدىغان بىرمۇ ئادەمنى كۆرمىدىم -،دېدى .ئەييۇب ئەلەيھىسساالم :بۇ
ھەقىقەتەن مەن -،دېدى .ئۇنىڭ ئىككى خامىنى بار بولۇپ بىرى بۇغداي ،يەنە بىرى ئارپا
خامىنى ئىدى .ﷲ تائاال ئىككى بۇلۇتنى ئەۋەتتى ،بىرى بۇغداي خامىنىغا ،يەنە بىرى ئارپا
خامىنىغا ئالتۇن تۆكۈپ توشقۇزۋەتتى» .بۇنى ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەييۇب ئەلەيھىسساالم يالىڭاچ يۇيۇنۇۋاتقاندا ،ئۈستىگە ئالتۇن
چېكەتكىلەر چۈشتى .ئۇ ئۇالرنى كىيىمىگە ئۇسۇشقا باشلىدى .شۇ ئەسنادا ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى:
ئى ئەييۇب! مەن سېنى كۆرۈپ تۇرغىنىڭدىنمۇ باي قىلىۋەتمىدىممۇ؟ -دەپ نىدا قىلدى .ئەييۇب
ئەلەيھىسساالم :شۇنداق ،ئى پەرۋەردىگارىم! لېكىن ،مەن سېنىڭ بەرىكىتىڭدىن بىھاجەت
ئەمەسمەن -،دېدى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلدى.
﴿بىز ئۇنىڭ (كېسەل ۋاقتىدا ھادىسىگە ئۇچراپ يوق بولغان) ئەھلى  -ئەۋالدىنى (يېڭىدىن)
بەردۇق ،ئۇالر بىلەن بىللە بىر باراۋەر ئارتۇق بەردۇق( ،بۇ) بىزنىڭ نازىل قىلغان رەھمىتىمىزدۇر،
ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ۋەز -نەسىھەتتۇر﴾ .ھەسەن ۋە قەتادە :ﷲ تائاال ئۇنىڭغا باال ـ چاقىلىرىنىڭ ۋە

ئەۋالدىنىڭ ئۆزىنى تىرىلدۈرۈپ بەردى ۋە ئۇالر بىلەن بىللە بىر ھەسسە ئارتۇق بەردى -،دېدى.

﴿(بۇ) بىزنىڭ نازىل قىلغان رەھمىتىمىزدۇر﴾ يەنى بىزنىڭ ئۇنىڭغا ئاتا قىلغىنىمىز ئۇنىڭ
سەۋرچانلىقى ،تەۋرەنمەس ئىرادىسى ،تەۋبىسى ،كەمتەرلىكى ۋە ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇشى قاتارلىق
پەزىلەتلەرگە قارىتا ئۇنىڭغا نازىل قىلغان رەھمىتىمىزدۇر.
﴿ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ۋەز -نەسىھەتتۇر﴾ يەنى شۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ،ئەقىل
ئىگىلىرىنىڭ سەۋرچانلىقنىڭ نەتىجىسىنىڭ كەڭ ـ كۇشادىلىك ۋە راھەتكە يېتىش ئىكەنلىكىنى
بىلىشلىرى ئۈچۈندۇر.
﴿(ئۇنىڭغا) «قولۇڭ بىلەن بىر باغالم چۆپنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن (ئايالىڭنى) ئۇرغىن.
قەسىمىڭنى بۇزمىغىن» (دېدۇق)﴾ بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئەييۇب ئەلەيھىسساالم ئايالىنىڭ بىر ئىشنى

خاتا قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئاچچىقالنغان ۋە ﷲ تائاال ئۆزىگە شىپالىق بېرىپ ساقايسا،
ئۇنى  100قامچا ئۇرۇشقا قەسەم قىلغانىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا شىپالىق بېرىپ ساقايغان ۋاقتىدا،
ئايالىنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان ياخشى خىزمىتى ،مېھرى ـ شەپقىتى ۋە غەمخورلىقى ئۈچۈن بېرىلىدىغان
مۇكاپات ئايالىنى ئۇرۇش بولماسلىقى كېرەك ئىدى .شۇڭا ﷲ تائاال ئەييۇب ئەلەيھىسساالمغا پەتىۋا
بېرىپ 100 ،تال شېخى بار بىر ساپ ئېلىپ ،ئايالىنى بىرنى ئۇرۇشقا بۇيرۇدى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
قەسىمىنى بۇزماي ئادا قىلدى ۋە قىلغان نەزىرىنى ئورۇندىدى .مانا بۇ ،ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق
ۋە تەۋبە قىلغان كىشى ئۈچۈن بېرىلگەن چىقىش يولىدۇر.
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﴿بىز ئەييۇبنى ھەقىقەتەن سەۋرچان بايقىدۇق ،ئۇ نېمىدېگەن ئوبدان بەندە! ھەقىقەتەن
ئۇ (ﷲ غا) تەۋبە بىلەن يۈزلەنگۈچىدۇر﴾ ﷲ تائاال ئۇنى﴿ :ئۇ نېمىدېگەن ئوبدان بەندە!
ھەقىقەتەن ئۇ (ﷲ غا) تەۋبە بىلەن يۈزلەنگۈچىدۇر﴾ دەپ ماختىدى ۋە تەرىپلىدى .ﷲ تائاال

ئۆزىگە تەقۋادارلىق ۋە تەۋبە قىلغان ئادەمگە چىقىش يولى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :كىمكى ﷲ دىن قورقىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ .ﷲ
ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ ،كىمكى ﷲ غا تەۋەككۇل قىلسا ،ﷲ ئۇنىڭغا كۇپايە
قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەر بىر نەرسە ئۈچۈن مۇئەييەن
مىقدار ،مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىدى﴾(((.
((( تاالق سۈرىسى  3 - 2ـ ئايەتلەر.

ساد سۈرىسى

*******
ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ
ئىبادەتتە كۈچلۈك( ،دىندا) بەسىرەتلىك بەندىلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە يەئقۇبنى
ئەسلىگىن﴿ .﴾45ئۇالرنى بىز پاك  -خىسلەتلىك ،ئاخىرەتنى ئەسلەپ تۇرىدىغان سەمىمىي
كىشىلەر قىلدۇق﴿ .﴾46ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەقىقەتەن ئاالھىدە تالالنغان كىشىلەردۇر،
ھەقىقەتەن ياخشى كىشىلەردۇر﴿ .﴾47ئىسمائىلنى ،ئىليەسەنى ۋە زۇلكىفلنى ئەسلىگىن،
(ئۇالرنىڭ) ھەممىسى ياخشىالردىندۇر﴿﴾.48

ئاالھىدە تالالنغان ياخشى پەيغەمبەرلەرنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بەندىلىرىدىن ئىبادەتكار پەيغەمبەرلىرىنىڭ پەزىلەتلىرى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبادەتتە كۈچلۈك( ،دىندا) بەسىرەتلىك بەندىلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە
يەئقۇبنى ئەسلىگىن﴾ يەنى ئەنە شۇالر ئەمەلى ياخشى ،ئىلىمى پايدىلىق ،ئىبادەتتە كۈچلۈك ۋە
نەزەر دائىرىسى كەڭ بولۇش بىلەن دەرىجىسى يۇقىرى قىلىنغانالردۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئىبادەتتە كۈچلۈك﴾ دېمەك ،ئىبادەتتە بوشىشىپ قالمايدىغان ،ئىبادەتخۇمار دېمەكتۇر.
﴿بەسىرەتلىك﴾ دېمەك ،دىندا ئالىم بولۇش دېمەكتۇر .قەتادە ۋە سۇددى :ئۇالر ئىبادەتتە كۈچ ـ
قۇۋۋەت ،دىننى چۈشىنىشتە چوڭقۇر چۈشەنچە بېرىلگەن كىشىلەردۇر -،دېدى.
﴿ئۇالرنى بىز پاك  -خىسلەتلىك ،ئاخىرەتنى ئەسلەپ تۇرىدىغان سەمىمىي كىشىلەر قىلدۇق﴾
بۇ ھەقتە مۇجاھىد :يەنى بىز ئۇالرنى ئاخىرەت ئۈچۈنال ئەمەل قىلىدىغان ،ئاخىرەتتىن باشقا ئوي ـ

خىيالدا بولمايدىغان كىشىلەر قىلدۇق -،دېدى .سۇددى :ئۇالرنىڭ ئىشى ئاخىرەتنى ئەسلەش ۋە
ئاخىرەت ئۈچۈنال ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشتۇر -،دېدى.
مالىك ئىبنى دىنار مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىدىن دۇنياغا بېرىلىش ۋە
ئۇنى ئويالشنى چىقىرىۋېتىپ ،ئاخىرەتنى ياخشى كۆرىدىغان ۋە ئاخىرەتنى ئەسلەپ تۇرىدىغان،
ئىخالسمەن خالىس كىشىلەردىن قىلدى .قەتادە :ئۇالر كىشىلەرگە ئاخىرەتنى ئەسلىتەتتى ۋە
ئاخىرەت ئۈچۈن ئەمەل قىلىشقا ۋەز ئېيتاتتى -،دېدى.

﴿ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەقىقەتەن ئاالھىدە تالالنغان كىشىلەردۇر ،ھەقىقەتەن ياخشى
كىشىلەردۇر﴾ يەنى ئۇالر ئاالھىدە تاللىنىپ چىقىلغان ياخشى كىشىلەردۇر.

﴿ئىسمائىلنى،ئىليەسەنىۋەزۇلكىفلنىئەسلىگىن(،ئۇالرنىڭ) ھەممىسىياخشىالردىندۇر﴾ ئەنبىيا
سۈرىسىدە بۇالرنىڭ قىسسىلىرى ۋە خەۋەرلىرى تولۇق بايان قىلىنغاچقا ،بۇ يەردە قايتا توختالمايمىز.
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﴿بۇ ۋەز ـ نەسىھەتتۇر﴾ يەنى بۇ ھەق ـ ناھەقنى ئايرىغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدا ۋەز ـ نەسىھەت
ئالىدىغان كىشى ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەت باردۇر .سۇددى :بۇ ۋەز ـ نەسىھەت قۇرئان كەرىمدىن
ئىبارەتتۇر -،دېدى.

*******
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
بۇ ۋەز  -نەسىھەتتۇر ،تەقۋادارالرغا ئەلۋەتتە ياخشى ئاقىۋەت بار﴿( .﴾49ئۇ) تۇرالغۇ بولغان
جەننەتلەردىن ئىبارەت بولۇپ ،ئۇالرغا ئۇنىڭ دەرۋازىلىرى ئوچۇقتۇر﴿ .﴾50ئۇالر جەننەتلەردە
تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ ،ئۇالر جەننەتلەردە نۇرغۇن مېۋىلەرنى ،نۇرغۇن شارابالرنى تەلەپ
قىلىپ (ئەكەلدۈرۈپ) تۇرىدۇ﴿ .﴾51ئۇالرنىڭ يانلىرىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان،
ياش قۇرامى ئوخشاش جۈپتىلىرى بولىدۇ﴿ .﴾52بۇ سىلەرگە قىيامەت كۈندە ۋەدە قىلىنغان
نېمەتتۇر﴿ .﴾53بۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئاتايىمىزدۇركى ،ئۇ ھەرگىز تۈگىمەيدۇ﴿.﴾54

سائادەتمەنلەرنىڭ ئاخىرى بارىدىغان جايى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە سائادەتمەن مۆمىن بەندىلىرى ئۈچۈن ئاخىرەتتە ھەقىقەتەن ياخشى
ئاقىۋەتنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ ئاقىۋەت بولسىمۇ ،ئاخىرى قايتىدىغان جايغا بېرىشتۇر.
ﷲ تائاال ئۇ جاينى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇ) تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىن ئىبارەت
بولۇپ ،ئۇالرغا ئۇنىڭ دەرۋازىلىرى ئوچۇقتۇر﴾ .يەنى ئۇالر كەلگەن ۋاقتىدا جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى
ئۇالر ئۈچۈن ئوچۇق بولىدۇ﴿ .ئۇالر جەننەتلەردە تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ﴾ بەزىلەر بۇ ئايەت
ھەققىدە :ئۇالر پەردىلەر بىلەن زىننەتلەنگەن كارۋاتالر ئۈستىدە بەدەشقان قۇرۇپ ئولتۇرۇشىدۇ-،
دېدى.
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﴿ئۇالر جەننەتلەردە نۇرغۇن مېۋىلەرنى ،نۇرغۇن شارابالرنى تەلەپ قىلىپ (ئەكەلدۈرۈپ)
تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر قانچىلىك تەلەپ قىلسا ،شۇنچىلىك ھازىر قىلىنىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ خالىغىنى
بويىچە ﴿شارابالر﴾ تەييارلىنىدۇ .يەنى قايسى خىلدىكىنى تەلەپ قىلسا ،جەننەت خادىملىرى شۇ

خىلدىكىنى ئۇالرغا ئېلىپ كېلىدۇ .تۆۋەندىكى ئايەتمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ﴿ :ئېقىپ تۇرغان شارابتىن
تولدۇرۇلغان پىيالە ،چەينەك ،جامالرنى ئۇالرغا ئايلىنىپ سۇنۇپ تۇرىدۇ﴾(((.

﴿ئۇالرنىڭ يانلىرىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان ،ياش قۇرامى ئوخشاش
جۈپتىلىرى بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ جۈپتىلىرى ئۆز ئەرلىرىدىن باشقىالرغا كۆز قىرىنى سالمايدۇ.

بۇ جۈپتىلەرنىڭ ياش قۇرامى ئوخشاش بولىدۇ .بۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد،
((( ۋاقىئە سۈرىسى  18ـ ئايەت.

ساد سۈرىسى

سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ۋە سۇددى قاتارلىقالرنىڭ سۆزىنىڭ مەزمۇنىدۇر.
﴿بۇ سىلەرگە قىيامەت كۈندە ۋەدە قىلىنغان نېمەتتۇر﴾ يەنى مانا بۇالر ،بىز دېگەن جەننەتنىڭ
سۈپىتىدۇر ،بۇ جەننەتنى ﷲ تائاال تەقۋادار بەندىلىرىگە ۋەدە قىلدى ،ئۇالر قىيامەت كۈنى قەبرىلىرىدىن

تۇرۇپ ئوتتىن ساالمەت بولغاندىن كېيىن ،ئۇ جەننەتنىڭ كىشىلىرىدىن بولىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ جەننەتنىڭ ئەبەدىل ـ ئەبەد تۈگىمەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿بۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئاتايىمىزدۇركى ،ئۇ ھەرگىز تۈگىمەيدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىكى نەرسىلەر
تۈگەيدۇ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر تۈگىمەستۇر﴾((((﴿ ،بۇ ئۇالرغا قىلىنغان) ئۈزۈلۈپ
قالمايدىغان ئىنئامدۇر﴾(((﴿ ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ئەلۋەتتە ئۈزلۈكسىز
ساۋاب بېرىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇنىڭ مېۋىلىرى تۈگىمەيدۇ ،ھەمىشە سايە چۈشۈپ تۇرىدۇ ،ئەنە شۇ
تەقۋادارالرنىڭ ئاقىۋەت بارىدىغان جايىدۇر؛ كاپىرالرنىڭ ئاقىۋەت بارىدىغان جايى دوزاختۇر﴾((( بۇ
ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ﰑﰒﰓﰔ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ
بۇ (ھەقىقەتتۇر) ،كاپىرالرنىڭ (ئاخىرەتتە بولىدىغان جايى) ھەقىقەتەن ئەڭ يامان
جايدۇر﴿ .﴾55ئۇ جەھەننەمدۇر ،ئۇالر جەھەننەمگە كىرىدۇ ،ئۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴿﴾56
بۇ (كۆيدۈرگۈچى) قىزىق سۇدۇر ،قان  -يىرىڭدۇر ،ئۇالر بۇنى تېتىسۇن﴿ .﴾57يەنە (ئۇالرغا)
مۇشۇ خىلدىكى باشقا تۈرلۈك ئازابالر بار﴿( .﴾58ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن دوزاخقا كىرگەن چاغدا،
ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە ئېيتىلىدۇ) «بۇ جامائە سىلەر بىلەن بىرگە كىرگۈچىدۇر»( .ئەگەشتۈرگۈچىلەر
ئېيتىدۇ) «ئۇالر قارشى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالر چوقۇم (بىزگە ئوخشاش) ئازابنى تېتىغۇچىدۇر»﴿.﴾59
ئەگەشكۈچىلەر ئېيتىدۇ« :بەلكى سىلەر قارشى ئېلىنمايسىلەر ،سىلەر ئازابنى بىزگە ئېلىپ
كەلدىڭالر (يەنى بىزنى ئازدۇرۇپ دوزاخقا كىرىشىمىزگە سەۋەبچى بولدۇڭالر) ،بۇ نېمىدېگەن
يامان جاي!» ﴿ .﴾60ئۇالر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە بۇ ئازابنى ئېلىپ
كەلگەن ئادەمگە دوزاخ ئازابىنى ئىككى ھەسسە زىيادە قىلغىن» دەيدۇ﴿ .﴾61ئۇالر (يەنى
((( نەھل سۈرىسى  96ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  108ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كاپىرالرنىڭ كاتتىباشلىرى) ئېيتىدۇ« :بىز (دۇنيادىكى چاغدا) يامانالردىن ھېساباليدىغان
ئادەملەرنى (يەنى مۆمىنلەرنى) (دوزاختا) كۆرمەيمىزغۇ؟﴿ .﴾62ئۇالرنى بىز (دۇنيادىكى چاغدا)
مەسخىرە قىالتتۇقمۇياكى ئۇالردىن كۆزلەر ئېغىپ كەتتىمۇ؟ (يەنى ياكى ئۇالر دوزاختا بىز بىلەن
بىللە تۇرسىمۇ كۆرمەيۋاتامدۇق؟)»﴿ ﴾63ئەھلى دوزاخنىڭ بۇ رەۋىشتە ئۆزئارا جاڭجاللىشىشى
چوقۇمدۇر﴿.﴾64

بەختسىزلەرنىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال سائادەتمەن كىشىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە ،بەختسىزلەرنىڭ
قىيامەت ۋە ھېساب كۈنىدىكى ھالى ،ئۇالرنىڭ ئاخىرى قايتىدىغان جايى ۋە ئاقىۋىتىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (ھەقىقەتتۇر) ،كاپىرالرنىڭ (ئاخىرەتتە بولىدىغان جايى) ھەقىقەتەن
ئەڭ يامان جايدۇر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان ،پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق
قىلغانالردۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ جاينى ئىزاھالپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ جەھەننەمدۇر ،ئۇالر جەھەننەمگە
كىرىدۇ﴾ ئۇالر جەھەننەمگە كىرگەندە ،جەھەننەم ئۇالرنىڭ پۈتۈن ئەتراپىدىن ئورىۋالىدۇ﴿ .ئۇ
نېمىدېگەن يامان جاي! بۇ (كۆيدۈرگۈچى) قىزىق سۇدۇر ،قان  -يىرىڭدۇر ،ئۇالر بۇنى تېتىسۇن﴾

“بۇ كۆيدۈرگۈچى سۇ” ئەڭ چېكىگە يەتكەن قايناق سۇدۇر .ئەمما “بۇ قان ـ يىرىڭ” بولسا،
دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ ،سۇغۇقلىقىدىن ئىچكۈچىگە بەرداشلىق بېرەلمىگۈدك دەرىجىدە ئازاب
ئېلىپ كېلىدىغان قان ـ يىرىڭدۇر.
﴿يەنە (ئۇالرغا) مۇشۇ خىلدىكى باشقا تۈرلۈك ئازابالر بار﴾ يەنى ئۇالر بىر تۈرلۈك ئازاب بىلەن
ۋە ئۇنىڭ دەل ئەكسىچە بولغان باشقا بىر تۈرلۈك ئازاب بىلەن ئازابلىنىدۇ .ھەسەنبەسرى ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :يەنە (ئۇالرغا) مۇشۇ خىلدىكى باشقا تۈرلۈك ئازابالر بار﴾ دېگەن ئايىتىگە :خىلمۇ خىل
ئازابالر بار -،دەپ مەنە بەردى .باشقىالر :بۇ ئازابالر قاتتىق سوغۇق ،زەھەر ،قايناق سۇ ئىچىش،
زەققۇم دەرىخىدىن يېيىش ،تاغقا چىقىش ۋە چۈشۈشلەرگە ئوخشاش ،بىر ـ بىرىگە قارىمۇ قارشى
بولغان ۋە ھەممىسىدە ئادەملەر ئازابلىنىدىغان ۋە خارلىنىدىغان تۈرلۈك ئازابالردۇر -،دېدى.

دوزاخ ئەھلىنىڭ مۇنازىرىسى
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﴿(ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن دوزاخقا كىرگەن چاغدا ،ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە ئېيتىلىدۇ) «بۇ
جامائە سىلەر بىلەن بىرگە كىرگۈچىدۇر»( .ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئېيتىدۇ) «ئۇالر قارشى ئېلىنمايدۇ،
ئۇالر چوقۇم (بىزگە ئوخشاش) ئازابنى تېتىغۇچىدۇر»﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ دوزاخ ئەھلىنىڭ بىر ـ
بىرسىگە دېگەن سۆزىدىن قىلغان خەۋىرىدۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەرقاچان بىر ئۈممەت دوزاخقا كىرىدىكەن ،ئۇ
ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممەتكە (ئۇنىڭغا ئەگىشىپ گۇمراھ بولغانلىقى ئۈچۈن) لەنەت ئوقۇيدۇ﴾

(((

((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ساد سۈرىسى

يەنى بىر ـ بىرىگە ساالم بېرىشنىڭ ئورنىغا لەنەت ئوقۇشىدۇ ،بىر ـ بىرىنى ئىنكار قىلىشىدۇ،
بەزىلىرى بەزىلىرىنى كاپىر دېيىشىدۇ .كۈچلۈك ۋە قاتتىق قول زابانىيلەردىن تەركىب تاپقان
دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرنىڭ ياللىشى بىلەن يېڭى بىر جامائە دوزاخقا كىرىپ كەلگەندە،
ئۇالردىن بۇرۇن كىرگەنلەر ئېيتىدۇ﴿ :بۇ جامائە﴾ يەنى دوزاخقا كىرىپ كېلىۋاتقانالر ﴿سىلەر بىلەن

بىرگە كىرگۈچىدۇر( .ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئېيتىدۇ) «ئۇالر قارشى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالر چوقۇم (بىزگە
ئوخشاش) ئازابنى تېتىغۇچىدۇر﴾ چۈنكى ،ئۇالر ھەقىقەتەن جەھەننەم ئەھلىدۇر.

﴿ئەگەشكۈچىلەر ئېيتىدۇ« :بەلكى سىلەر قارشى ئېلىنمايسىلەر﴾ يەنى يېڭى كىرگەنلەر
ئىلگىرىكىلەرگە﴿ :ئېيتىدۇ« :بەلكى سىلەر قارشى ئېلىنمايسىلەر ئازابنى بىزگە ئېلىپ كەلدىڭالر (يەنى
بىزنى ئازدۇرۇپ دوزاخقا كىرىشىمىزگە سەۋەبچى بولدۇڭالر)﴾ يەنى سىلەر بىزنى مۇشۇ جايغا ئېلىپ
كېلىدىغان نەرسىگە چاقىردىڭالر﴿ .بۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ يەنى بۇ نېمىدېگەن يامان قارارگاھ!
﴿ئۇالر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە بۇ ئازابنى ئېلىپ كەلگەن ئادەمگە
دوزاخ ئازابىنى ئىككى ھەسسە زىيادە قىلغىن» دەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كېيىن كىرگەنلەر (يەنى ئەگەشكۈچىلەر) ئىلگىرى كىرگەنلەرگە (يەنى
باشلىقلىرىغا) قارىتىپ« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇالر بىزنى ئازدۇرغان ،ئۇالرغا ئىككى ھەسسە
دوزاخ ئازابى بەرگىن» دەيدۇ .ﷲ« :ھەممىسىگە ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر
(ئازابنىڭ دەھشىتىنى) بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾((( يەنى ھەر بىرىڭالر قىلمىشىڭالرغا قارىتا ئازابقا
دۇچار بولىسىلەر.

﴿ئۇالر (يەنى كاپىرالرنىڭ كاتتىباشلىرى) ئېيتىدۇ« :بىز (دۇنيادىكى چاغدا) يامانالردىن
ھېساباليدىغان ئادەملەرنى (يەنى مۆمىنلەرنى) (دوزاختا) كۆرمەيمىزغۇ؟ ئۇالرنى بىز (دۇنيادىكى
چاغدا) مەسخىرە قىالتتۇقمۇ ياكى ئۇالردىن كۆزلەر ئېغىپ كەتتىمۇ؟ (يەنى ياكى ئۇالر دوزاختا بىز
بىلەن بىللە تۇرسىمۇ كۆرمەيۋاتامدۇق؟)»﴾ مانا بۇ ،دوزاختىكى كاپىرالرنىڭ ھالىدۇر .ئۇالرنىڭ

قارىشىچە ،گۇمراھلىقتا دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان ئادەملەرنى ئۇالر دوزاختا كۆرەلمەيدۇ .ئۇالر
مۆمىنلەرنى گۇمراھلىقتا دەپ قارايتتى .كاپىرالر :بىزگە نېمە بولدى؟ ئۇالرنى دوزاختا بىز بىلەن
بىرگە كۆرمەيمىزغۇ؟ -دەيدۇ.

مۇجاھىد :بۇ ئەبۇجەھلىنىڭ سۆزى بولۇپ ،ئۇ :ماڭا نېمە بولدى؟ مەن بىالل ،ئەممار،
سۇھەيب ۋە پاالنى ـ پۇكۇنىلەرنى كۆرەلمەيۋاتىمەنغۇ دەيدۇ -،دېدى .بۇ پەقەت بىر مىسالدۇر.
چۈنكى ،بارلىق كاپىرالرنىڭ ھالى مۇشۇنداقتۇر .ئۇالر مۆمىنلەرنى دوزاخقا كىرىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.
كاپىرالر دوزاخقا كىرگەندە ،مۆمىنلەرنى ئىزدەيدۇ .ئۇالرنى تاپالمىغاندىن كېيىن﴿ :بىز (دۇنيادىكى
چاغدا) يامانالردىن ھېساباليدىغان ئادەملەرنى (يەنى مۆمىنلەرنى) (دوزاختا) كۆرمەيمىزغۇ؟ ئۇالرنى
بىز (دۇنيادىكى چاغدا) مەسخىرە قىالتتۇقمۇ ياكى ئۇالردىن كۆزلەر ئېغىپ كەتتىمۇ؟﴾ دەيدۇ.

كاپىرالر ئۆزلىرىنى ئالداپ :ئۇالر بىز بىلەن جەھەننەمدە بار بولۇشى مۇمكىن .لېكىن ،كۆزىمىز
ئۇالرنى كۆرەلمەي قالدى -،دېيىشىدۇ .شۇ ۋاقىتتا كاپىرالر مۆمىنلەرنىڭ يۈكسەك ،ئالىي ئورۇندا
تۇرغانلىقىنى بىلىدۇ.
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى جەننەت ئەھلى دوزاخقا« :بىز پەرۋەردىگارىمىز
بىزگە ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق تاپتۇق ،سىلەرمۇ پەرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق
تاپتىڭالرمۇ؟» دەپ توۋاليدۇ .ئۇالر« :ھەئە» دەيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بىر جاكارچى ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا (مۇنداق دەپ) جاكاراليدۇ« :زالىمالرغا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن .زالىمالر كىشىلەرنى
ﷲ نىڭ داغدام يولىدىن توسىدۇ ،ئۇنىڭ ئەگرى بولۇشىنى تىلەيدۇ ھەمدە ئۇالر ئاخىرەتكە
ئىشەنمەيدۇ» .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر توسما بولىدۇ .توسمىنىڭ ئۈستىدە (ئەئرافتا) ئەھلى
جەننەت ۋە ئەھلى دوزاخنى ئۇالرنىڭ سىماسىدىن تونۇيدىغان ئادەملەر (يەنى ئەھلى ئەئراف)
بولىدۇ ،ئۇالر ئەھلى جەننەتكە« :سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز» دەپ توۋاليدۇ .ئۇالر جەننەتكە
كىرمىگەن( ،ئەمما) كىرىش ئۈمىدىدە تۇرغانالردۇر .ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئەھلى دوزاخ تەرەپكە
بۇرالغاندا« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى زالىم قەۋم بىلەن بىللە قىلمىغىن» دەيدۇ .ئەئرافتىكىلەر
(يەنى ياخشىلىقلىرى بىلەن يامانلىقلىرى تەڭ بولۇپ قالغان ،جەننەتتىمۇ ئەمەس ،دوزاختىمۇ
ئەمەس كىشىلەر) سىماسىدىن تونۇيدىغان (دوزىخى) ئادەملەرگە« :توپلىغان پۇل  -ماللىرىڭالر
ۋە تەكەببۇرلۇقۇڭالر سىلەرگە نېمىگە ئەسقاتتى؟» دەپ توۋاليدۇ( .ئەئرافتىكىلەر دوزىخىالرغا
مۆمىنلەرنىڭ پېقىرلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ) سىلەر ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ ،دەپ
قەسەم قىلغان كىشىلەر مۇشۇالرمۇ؟ (مانا بۇالرغا) جەننەتكە كىرىڭالر ،سىلەرگە (كەلگۈسىدىن)
غەم قىلىش( ،كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر (دېيىلدى دەيدۇ)﴾(((.
﴿ئەھلى دوزاخنىڭ بۇ رەۋىشتە ئۆز ئارا جاڭجاللىشىشى چوقۇمدۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! بىز
ھەقىقەتەن ساڭا خەۋەر قىلغان ،دوزاخ ئەھلىنىڭ بىر ـ بىرى بىلەن جاڭجاللىشىشى ،بىر ـ بىرىگە
لەنەت ئوقۇشى قاتارلىق بۇ قىلمىشلىرى ئەلۋەتتە ھەقتۇر ،ئۇنىڭدا ھېچ بىر شەك شۈبھە يوقتۇر.

*******
ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚ
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(ئى مۇھەممەد! مەككە كاپىرلىرىغا) ئېيتقىنكى« ،مەن پەقەت بىر ئاگاھالندۇرغۇچىمەن،
غالىب بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴿( .﴾65ئۇ ﷲ) ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،غالىبتۇر( .ئۆزى خالىغان بەندىلەرنى)
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر»﴿( .﴾66ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئۇ (يەنى ﷲ نىڭ
بىرلىكىگە دەۋەت قىلغۇچى پەيغەمبەر ئىكەنلىكىم) چوڭ خەۋەردۇر﴿ .﴾67سىلەر ئۇنىڭدىن
يۈز ئۆرۈيسىلەر﴿ .﴾68پەرىشتىلەر (ئادەم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا) مۇنازىرىلىشىۋاتقان چاغدا،
مەن ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلمەيتتىم﴿ .﴾69ماڭا پەقەت ۋەھيى قىلىنىدۇكى ،مەن روشەن بىر
ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴿.﴾70
((( ئەئراف سۈرىسى - 44ـ  49ـ ئايەتكىچە.

ساد سۈرىسى

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ چوڭ بىر خەۋەر ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان ،پەيغەمبىرىنى
ئىنكار قىلغان مۇشرىكالرغا مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇيدۇ﴿ :مەن پەقەت بىر ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴾
يەنى سىلەر ئويلىغاندەك ئەمەسمەن﴿ .غالىب بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ئۇ ئۆزى
يالغۇز پۈتكۈل شەيئىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر ،غالىبتۇر.
﴿(ئۇ ﷲ) ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾
يەنى ﷲ بارلىق نەرسىلەرنىڭ ئىگىسىدۇر ۋە ئۇنى باشقۇرغۇچىدۇر﴿ .غالىبتۇر( ،ئۆزى خالىغان
بەندىلەرنى) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ بۈيۈكلىكى ۋە غالىبلىقى

بىلەن خالىغان ئادەمگە ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر.

﴿(ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئۇ (يەنى ﷲ نىڭ بىرلىكىگە دەۋەت قىلغۇچى پەيغەمبەر ئىكەنلىكىم)
چوڭ خەۋەردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ مېنى سىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشى چوڭ خەۋەردۇر
ۋە كاتتا ئىشتۇر﴿ .سىلەر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيسىلەر﴾ يەنى ئۇنىڭدىن غەپلەتتە سىلەر.
﴿پەرىشتىلەر (ئادەم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا) مۇنازىرىلىشىۋاتقان چاغدا ،مەن ئۇالرنىڭ
ئەھۋالىنى بىلمەيتتىم﴾ يەنى ماڭا ۋەھىي نازىل بولمىغان بولسا ،پەرىشتىلەرنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالم

توغرىسىدا مۇنازىرىلەشكەنلىكى ،ئىبلىسنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلىشتىن باش
تارتقانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ئەۋزەل ئىكەنلىكى توغرىسىدا پەرۋەردىگارى بىلەن
داۋاالشقانلىقى قاتارلىق ئىشالرنى مەن نەدىن بىلەتتىم؟

*******
ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒ ﰓﰔ
ﰕﰖﰗ ﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن اليدىن بىر ئادەم
يارىتىمەن﴿ .﴾71ئۇنى مەن راۋۇرۇس ياراتقان (يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە كىرگۈزۈپ ،ئەزالىرىنى
تولۇق ،مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن) ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا
سەجدە قىلىڭالر»﴿ .﴾72پەرىشتىلەرنىڭ بىرىمۇ قالماي ،ھەممىسى (ئادەم ئەلەيھىسساالمغا)
سەجدە قىلدى﴿ .﴾73پەقەت ئىبلىسال بويۇنتاۋلىق قىلدى ،ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى﴿.﴾74
ﷲ ئېيتتى« :ئى ئىبلىس! مەن ئۆز قولۇم بىلەن ياراتقان ئىنسانغا سەجدە قىلىشتىن ساڭا
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نېمە توسقۇنلۇق قىلدى (ئۇنىڭغا سەجدە قىلماسلىقىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقىڭدىنمۇ ياكى
يۇقىرى مەرتىۋىلىكلەردىن بولغانلىقىڭدىنمۇ؟)»﴿ .﴾75ئىبلىس« :مەن ئۇنىڭدىن ئارتۇق ،مېنى
ئوتتىن ياراتتىڭ ،ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ» دېدى﴿ .﴾76ﷲ« :سەن جەننەتتىن يوقال! سەن
ھەقىقەتەن قوغالندى بولدۇڭ ،ساڭا ھەقىقەتەن قىيامەتكىچە مېنىڭ لەنىتىم بولسۇن» دېدى﴿77
ـ  .﴾78ئىبلىس« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا (خااليىق) تىرىلدۈرۈلىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت) گىچە
مۆھلەت بەرسەڭ (يەنى مېنى ھايات قالدۇرساڭ)» دېدى﴿ .﴾79ﷲ« :جەزمەن ساڭا مەلۇم
ۋاقىتقىچە مۆھلەت بېرىلىدۇ» دېدى﴿ 80ـ .﴾81ئىبلىس ئېيتتى« :ئىززىتىڭ بىلەن قەسەمكى،
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چوقۇم ئازدۇرىمەن﴿ .﴾82ئۇالردىن پەقەت تالالنغان بەندىلىرىڭال بۇنىڭدىن
مۇستەسنا (يەنى ئۇالرنى ئازدۇرالمايمەن)»﴿ .﴾83ﷲ ئېيتتى« :مېنىڭ سۆزۈم ھەقتۇر ،مەن
ھەقنى سۆزلەيمەن﴿ .﴾84سەن بىلەن ۋە ئۇالردىن ساڭا ئەگەشكەنلەرنىڭ ھەممىسى بىلەن
چوقۇم جەھەننەمنى توشقۇزىمەن»﴿.﴾85

ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىبلىسنىڭ قىسسىسى
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ﷲ بۇ قىسسىنى بەقەرە ،ئەئراف ،ھىجر ،ئىسرا ،كەھف سۈرىلىرىدە ۋە بۇ سۈرىدە (يەنى
سادتا) بايان قىلدى .بۇنىڭ مەزمۇنى مۇنداق :ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى يارىتىشتىن
بۇرۇن ،پەرىشتىلەرگە ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن چەكسە جىرىڭلىغىدەك قۇرۇتۇلغان قارا اليدىن ئىنسان
يارىتىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى .ئۇ ئىنساننى يارىتىپ بولغان ھامان ھۆرمەتلەش ،ئۇلۇغالش ،ئېھتىرام
بىلدۈرۈش ۋە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش يۈزىسىدىن ئۇنىڭغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇدى.
ئىبلىستىن باشقا بارلىق پەرىشتىلەر بۇيرۇققا بويسۇندى .ئىبلىس پەرىشتىلەرنىڭ تىپىدىن ئەمەس،
بەلكى جىن تىپىدىن ئىدى .ئۇنىڭ تەبىئىتى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ زۆرۈر بولغان نەرسىگە خىيانەت
قىلدى .ئۇ ئادەمگە سەجدە قىلىشتىن چوڭچىلىق قىلدى .ھەم بۇ ھەقتە پەرۋەردىگارى بىلەن
مۇنازىرىلەشتى ،ئۇ ئۆزى ئوتتىن ،ئادەم ئەلەيھىسساالم اليدىن يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆزىچە
ئوت اليدىن ئارتۇق دەپ قاراپ ،ئۆزىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى دەۋا
قىلدى ،ئۇ ھەقىقەتەن خاتاالشتى .ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلدى ۋە كاپىر بولدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇنى خارلىققا دۇچار قىلدى .رەھمەت ئىشىكىدىن يىراققا ھەيدىدى.
خاتىرجەم ۋە مۇقەددەس جايدىن قوغلىدى ،ئۇنىڭ تونۇشلۇق بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇنى ئىبلىس
دەپ ئاتىدى .چۈنكى ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەندى .ئۇ خارالنغان ،ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتىدىن قوغالنغان ھالدا ئاسماندىن زېمىنغا چۈشۈرۈۋېتىلدى .ئاندىن ئۇ ﷲ
تائاالدىن ئۆزىگە قىيامەت كۈنىگىچە مۆھلەت بېرىلىشىنى سورىدى .ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلغۇچىنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدىغان مېھرىبان ﷲ ئۇنىڭغا مۆھلەت بەردى .ئۇ قىيامەت كۈنىگىچە
ھاالك بولۇشتىن خاتىرجەم بولغان چاغدا ،ھەددىدىن ئېشىپ ۋە كۆرەڭلەپ تۇرۇپ﴿ :ئىززىتىڭ
بىلەن قەسەمكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چوقۇم ئازدۇرىمەن .ئۇالردىن پەقەت تالالنغان بەندىلىرىڭال
بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى ئۇالرنى ئازدۇرالمايمەن)﴾ دېدى.

ئىبلىس﴿ :ماڭا ئېيتىپ بەرگىنە ،سەن مەندىن ئۈستۈن قىلغان ئادەم مۇشۇمۇ؟ ئەگەر ماڭا
قىيامەتكىچە مۆھلەت بېرىدىغان بولساڭ ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنى (ئازدۇرۇپ)

ساد سۈرىسى

تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇۋېتىمەن (يەنى ئۇالرنى خالىغانچە يېتىلەيمەن)»﴾ دېگەن ئىدى .ﷲ
تائاال ئەنە شۇ مۇستەسنا قىلىنغانالرنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ
(ئىخالسمەن) بەندىلىرىم ئۈستىدىن سەن ھۆكۈمرانلىق قىاللمايسەن .پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن
ھامىي بولۇشقا يېتەرلىكتۇر﴾(((.
﴿ﷲ ئېيتتى« :مېنىڭ سۆزۈم ھەقتۇر ،مەن ھەقنى سۆزلەيمەن .سەن بىلەن ۋە ئۇالردىن
ساڭا ئەگەشكەنلەرنىڭ ھەممىسى بىلەن چوقۇم جەھەننەمنى توشقۇزىمەن»﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنى:

مەن ھەقدۇرمەن ،مەن ھەقنى سۆزلەيمەن دېگەنلىك بولىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى .مۇجاھىدنىڭ
يەنە بىر رىۋايىتىدە :ھەق مەن تەرەپتىن كېلىدۇ .مەن ھەقنى سۆزلەيمەن دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېيىلگەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن مېنىڭ (گۇناھكارالرنى ئازاب قىلىشتىن ئىبارەت)
ھۆكمىم بېكىپ كەتتى .مەن چوقۇم جىنالر ۋە ئىنسانالر (يەنى ئۇالرنىڭ گۇناھكارلىرى) ـ ھەممىسى
بىلەن جەھەننەمنى تولدۇرىمەن﴾(((﴿ ،ﷲ (ئىبلىسقا) ئېيتتى« :بارغىن (ساڭا مۆھلەت بەردىم)،
ئۇالردىن (يەنى ئادەم بالىلىرىدىن) كىمكى ساڭا ئەگىشىدىكەن( ،جەھەننەم ساڭا ۋە ئۇالرغا)
بېرىلگەن تولۇق جازادۇر﴾(((.

*******
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ئېيتقىنكى(« ،ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ۋەھيىنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچ ھەق
تەلەپ قىلمايمەن ،مەن (قۇرئاننى) ئىپتىرا قىلغۇچىالردىن (يەنى يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن)
ئەمەسمەن﴿ .﴾86قۇرئان پەقەت جاھان ئەھلى ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەتتۇر﴿ .﴾87بىر مۇددەتتىن
كېيىن ئۇنىڭ راستلىقىنى چوقۇم بىلىسىلەر»﴿.﴾88
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا
ئېيتقىنكى ،مەن سىلەرگە تەبلىغ ـ ۋەز ئېيتقانلىقىم ئۈچۈن ،ھەق ئورنىدا سىلەردىن دۇنيانىڭ مال ـ
مۈلكىدىن سورىمايمەن﴿ .مەن (قۇرئاننى) ئىپتىرا قىلغۇچىالردىن (يەنى يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن)
ئەمەسمەن﴾ يەنى ﷲ تائاال مېنى پەيغەمبەر قىلىپ مەن بىلەن بىللە ئەۋەتكەن قۇرئاندىن ئارتۇق
ھېچنېمىنى خالىمايمەن ۋە تەلەپ قىلمايمەن .بەلكى ،ماڭا بۇيرۇلغان نەرسىنى ،ئۇنىڭغا قوشۇپمۇ
قويماي ياكى كېمەيتىپمۇ قويماي ئادا قىلىمەن .بۇنداق قىلىش بىلەن مەن ھەقىقەتەن ﷲ
تائاالنىڭ رازىلىقىنى ۋە ئاخىرەت يۇرتىنى تەلەپ قىلىمەن.
سۇفيان سەۋرى مەسرۇقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئابدۇلالھ ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئالدىغا كەلدۇق .ئۇ مۇنداق دېدى :ئى خااليىق! كىمكى بىرەر
((( ئىسرا سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  65ـ ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شەيئىنى بىلسە ،ئۇنى دېسۇن ،بىلمىسە :ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر -،دېسۇن .ھەقىقەتەن بىر
ئادەمنىڭ ئۆزى بىلمىگەن نەرسىنى“ :ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر” دېيىشىنىڭ ئۆزىال ئىلىم ھېسابلىنىدۇ.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن پەيغەمبىرىڭالرغا﴿ :ئېيتقىنكى(« ،ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ۋەھيىنى) تەبلىغ
قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچ ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،مەن (قۇرئاننى) ئىپتىرا قىلغۇچىالردىن (يەنى
يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن) ئەمەسمەن﴾ دەپ ئۆگەتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم

رىۋايەت قىلغان.

﴿قۇرئان پەقەت جاھان ئەھلى ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتتۇر﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :قۇرئان ئىسالم دەۋىتى يەتكەن بارلىق ئىنسان ۋە جىنالر ئۈچۈن
ۋەز ـ نەسىھەتتۇر .بۇ ئايەت كەرىم مەزمۇن جەھەتتىن ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىگە
ئوخشايدۇ﴿ :بۇ قۇرئان ماڭا سىلەرنى ۋە (قىيامەتكىچە) قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش
ئۈچۈن ۋەھىي قىلىندى﴾((((﴿ ،كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن،
ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((.
﴿بىر مۇددەتتىن كېيىن ئۇنىڭ راستلىقىنى چوقۇم بىلىسىلەر﴾ يەنى قۇرئاننىڭ راستلىقىنى
پات يېقىندا بىلىسىلەر .قەتادە :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۆلگەندىن كېيىن بىلىسىلەر دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى .ئىكرىمە :قىيامەت كۈنى بىلىسىلەر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .بۇ ئىككى
سۆزنىڭ ئارىسىدا قارىمۇ قارشىلىق يوق .چۈنكى ،ئۆلگەن كىشى قىيامەت كۈنىنىڭ ھۆكمىگە
كىرىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ساد سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇ سانا ۋە مەدھىيە ﷲ
تائاالغا خاستۇر! پاك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال ھەممىنى بىلگۈچىدۇر.
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((( ئىسرا سۈرىسى  63ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 75 ،ئايەت
زۇمەر سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام نەسەئى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم روزا تۇتسا ئىپتار قىلمامدىكىن ،ئىپتار قىلسا روزا تۇتمامدىكىن دەپ
قاالتتۇق .ئۇ ھەر كېچىسى ئىسرا سۈرىسى بىلەن زۈمەر سۈرىسىنى ئوقۇيتتى.

ﭑﭒﭓ

ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن
بۇ كىتاب غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴿.﴾1
ساڭا بىز (بۇ) كىتابنى ھەقىقەتەن ھەق بىلەن (يەنى ھەقىقەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا)
نازىل قىلدۇق ،دىنىڭنى شېرىكتىن (ۋە رىيادىن) ساپ قىلغىنىڭ ھالدا ﷲ غا ئىبادەت
قىلغىن﴿ .﴾2بىلىڭالركى( ،شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ دىن ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ نى
قويۇپ بۇتالرنى ھىمايىچى قىلىۋالغانالر« :بىزنىڭ ئۇالرغا چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىڭ
بىزنى ﷲ غا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر» (دەيدۇ) .ﷲ ھەقىقەتەن (قىيامەت

كۈنى) ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن
يالغانچىنى( ،ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) كۇفرىلىق قىلغۇچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿ .﴾3ئەگەر ﷲ
باال تۇتۇشنى خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ،مەخلۇقات ئىچىدىن خالىغاننى ئىختىيار قىالتتى ،ﷲ (باال
تۇتۇشتىن) پاكتۇر ،ئۇ غالىب بىر ﷲ دۇر﴿.﴾4

تەۋھىدكە بۇيرۇش ،شېرىكنى رەت قىلىش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بۈيۈك قۇرئاندىن ئىبارەت بۇ كىتابنى ئۆز دەرگاھىدىن نازىل قىلغانلىقىنى
خەۋەر قىلىدۇ .بۇ قۇرئان ھەقىقەت بولۇپ ،ئۇنىڭدا ھېچ شەك ـ شۈبھە يوقتۇر .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال
شۇئەرا سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر .ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ
قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى( .قۇرئان) ئوچۇق ئەرەبى تىلىدا (نازىل بولدى)﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى،
قۇرئان غالىب كىتابتۇر .ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل
يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيەگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴾(((.
﴿بۇ كىتاب غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال كۈچلۈكتۇر ،مەخلۇقاتالرغا موھتاج ئەمەستۇر ،سۆزلىرىدە ۋە ئىشلىرىدا ،شەرىئىتىنى
بەلگىلەش ۋە ئورۇنالشتۇرۇشتا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
﴿ساڭا بىز (بۇ) كىتابنى ھەقىقەتەن ھەق بىلەن (يەنى ھەقىقەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
ھالدا) نازىل قىلدۇق ،دىنىڭنى شېرىكتىن (ۋە رىيادىن) ساپ قىلغىنىڭ ھالدا ﷲ غا ئىبادەت
قىلغىن﴾ يەنى يالغۇز ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن ئىبادەت قىلغىن ھەم

كىشىلەرنى شۇنداق قىلىشقا چاقىرغىن .ئۇالرغا پەقەت يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە ئىبادەت
قىلىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىنى ،ﷲ تائاالنىڭ شېرىكى ،تەڭدىشى ۋە ئوخشىشىنىڭ يوقلىقىنى
بىلدۈرگىن.
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﴿بىلىڭالركى( ،شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ دىن ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھېچ
شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ ئەمەلىنىال قوبۇل قىلىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇتپەرەس مۇشرىكالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىزنىڭ ئۇالرغا
چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىڭ بىزنى ﷲ غا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى مۇشرىكالرنى
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا ئۈندىگەن نەرسە شۇكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خاتا كۆزقارىشى بويىچە ﷲ
تائاالغا يېقىن پەرىشتىلەرنىڭ سۈرەتلىرىدە بۇت ياساپ ،شۇ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشىدۇر .ئۇالر ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۆزلىرىگە ياردەم قىلىش ،رىزىق بېرىش ۋە دۇنيانىڭ ئىشلىرىنى بەرپا قىلىشتا
بىزگە شاپائەت تىلىسۇن دەپ ،پەرىشتىلەرنىڭ سۈرەتلىرىنى پەرىشتىلەرنىڭ ئورنىدا ساناپ،
ئۇالرغا ئىبادەت قىلىشىدۇ .ئەمما ئۇالر ئاخىرەتتىن تانىدۇ ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى - 192ـ  195ـ ئايەتكىچە.

زۇمەر سۈرىسى

قەتادە ،سۇددى ۋە مالىك قاتارلىقالر زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە ئىبنى زەيدنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :پەقەت ئۇالرنىڭ بىزنى ﷲ غا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر﴾ دېگەن
ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇالرنىڭ بىزگە شاپائەت قىلىشى ۋە بىزنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا يېقىن
ئورۇنغا ئىگە قىلىشى ئۈچۈنال بىز ئۇالرغا ئىبادەت قىلىمىز دېگەنلىكتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسالم
كېلىشتىن بۇرۇن ،ئۇالر ھەج قىلغاندا :ئى ﷲ! بىز سېنىڭ چاقىرىقىڭغا بىنائەن كەلدۇق ،سېنىڭ
بىر شېرىكىڭدىن باشقا شېرىكىڭ يوق ،سەن ئۇنىڭغا ۋە ئۇ شېرىكىڭ ئىگە بولغان نەرسىگە
ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىسەن -،دەپ تەلبىيە ئېيتاتتى .بۇرۇندىن تارتىپ ھازىرغىچە مۇشرىكالر
مۇشۇ شۈبھىگە تايىنىپ كېلىۋاتقان ئىدى .ئۇنى رەت قىلىش ،ئۇنىڭدىن توسۇش ۋە ھېچ شېرىكى
بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىش ،بۇ بۇتپەرەسلىكنى مۇشرىكالرنىڭ
ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلمىغانلىقىنى ،ئۇنىڭغا
رازى ئەمەسلىكىنى ،بەلكى ئۇنىڭدىن غەزەبلىىنىدىغانلىقىنى ۋە توسقانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن،
ئۇالرغا نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر كەلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ غا ئىبادەت
قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت
قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال
ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئاسمانالردىكى ﷲ تائاالغا يېقىن پەرىشتىلەر ۋە باشقا پەرىشتىلەرنىڭ
ھەممىسىنىڭ ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچى قۇلالر ئىكەنلىكىنى ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇالر
پەقەت ﷲ تائاال رازى بولۇپ شاپائەت قىلىشقا بۇيرۇغان كىشىدىن باشقا ھېچ كىشىگە شاپائەت
قىاللمايدىغانلىقىنى ،ئۇالر ھەرگىزمۇ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا پادىشاھالر خالىغان ۋ خالىمىغان
ئىشتا پادىشاھالرنىڭ ئىزنىسىز ئۇالرنىڭ ئالدىدا شاپائەت قىلىدىغان ھوقۇقدارالرغا ئوخشاش
ئەمەسلىكىنى خەۋەر بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ﷲ غا مىسال كەلتۈرمەڭالر (يەنى ﷲ
غا بۇتالرنى ئوخشاتماڭالر ،ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمەڭالر)﴾((( يەنى ﷲ تائاال بۇنداق مىسال
كەلتۈرۈشلەردىن ،ئوخشىتىشالردىن ناھايىتى يۈكسەكتۇر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن (قىيامەت كۈنى) ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم
چىقىرىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ ،ھەر بىر ئادەمگە ئۇنىڭ

ياخشى ـ يامان ئەمەلىگە قارىتا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ ھەممىسىنى
(ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىدۇ ،ئاندىن پەرىشتىلەرگە« :بۇ كىشىلەر سىلەرگە چوقۇنغانمىدى؟»
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42 - 41ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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دەيدۇ .ئۇالر ئېيتىدۇ« :سەن پاكتۇرسەن ،بىزنىڭ دوستىمىز ئۇالر ئەمەس ،سەن( .ئۇالر بىزگە
چوقۇنمايتتى) بەلكى جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ تولىسى جىنغا ئىمان كەلتۈرەتتى»﴾(((.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن يالغانچىنى( ،ﷲ نىڭ نېمەتلىرىگە) كۇفرىلىق قىلغۇچىنى ھىدايەت
قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالغا يالغان چاپلىغانلىقى ،ئۇنىڭ نامىدا بوھتان توقۇغانلىقى ،ﷲ

تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە ۋە دەلىل ـ پاكىتلىرىغا دىلى كورلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنى
ھىدايەت يولىغا باشلىمايدۇ.

ﷲ تائاال جاھىل مۇشرىكالرنىڭ پەرىشتىلەرنى ،تەرسا يەھۇدىي ۋە ناساراالرنىڭ ئۇزەير ۋە
ئىساالرنى ﷲ تائاالنىڭ بالىسى دەپ بىلجىرلىغان بۇزۇق ئەقىدىلىرىنى بەربات قىلىپ ،ھەقىقەتەن
ئۆزىنىڭ ھېچ بالىسى يوقلىقىنى مۇنداق بايان قىلدى﴿ :ئەگەر ﷲ باال تۇتۇشنى خالىسا ئىدى،
ئەلۋەتتە ،مەخلۇقات ئىچىدىن خالىغاننى ئىختىيار قىالتتى﴾ يەنى ئىش ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىنىڭ
دەل ئەكسىچە بوالتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ قوبۇل قىلىشنى ۋەدە قىلغان
تەۋبە يامانلىقنى نادانلىقتىن قىلىپ سېلىپ ،ئاندىن ئۇزۇنغا قالماي (يەنى ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن)
تەۋبە قىلغانالرنىڭ تەۋبىسىدۇر؛ ﷲ ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،ﷲ ھەممىنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾(((«﴿ ،ئەگەر مېھرىبان ﷲ نىڭ بالىسى
بولىدىغان بولسا ،مەن (ئۇ بالىغا) ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بوالتتىم» دېگىن﴾(((.
﴿ﷲ (باال تۇتۇشتىن) پاكتۇر ،ئۇ غالىب بىر ﷲ دۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال باال تۇتۇشتىن
يۈكسەك ۋە ئالىيدۇر ،بارلىق نۇقسانالردىن پاكتۇر ،ئۇلۇغدۇر .ئۇ ھەقىقەتەن بىردۇر ،تەنھادۇر،
ھەممە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭ قۇلىدۇر ،ئۇ بولسا ھەممە نەرسىدىن بىھاجەتتۇر.
ئۇ شەيئىلەرنى تىزگىنلىدى ،شەيئىلەر ئۇنىڭغا بويسۇندى ۋە باش ئەگدى .ئۇ زالىم ۋە دەھرىلەر
دەۋاتقان نەرسىلەردىن يۈكسەك دەرىجىدە ئالىيدۇر ،ئۇنىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر.

*******
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ
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ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ئاساسىدا ياراتتى .ﷲ كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ ۋە
كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ كۈن بىلەن ئاينى (بەندىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە) بويسۇندۇرۇپ
بەردى ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (يەنى قىيامەتكىچە ئۆز ئوقىدا) سەير قىلىدۇ،
بىلىڭالركى ،ئۇ (يەنى ﷲ ئۆز ئىشىدا) غالىبتۇر( .بەندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى) تولىمۇ مەغپىرەت
((( نەھل سۈرىسى  74ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  40ـ  - 41ئايەتلەر.
((( نىسا سۈرىسى  17ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾5ﷲ سىلەرنى بىر ئادەمدىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى
ھەۋۋانى) ياراتتى ۋە ھايۋانالردىن سەككىزنى سىلەر ئۈچۈن ياراتتى ،ﷲ سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ
قارنىدا بىر ھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە تەرەققى قىلدۇرۇپ (يەنى ئابىمەنى ،ئاندىن لەختە قان،
ئاندىن پارچە گۆش باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ) ،ئۈچ قاراڭغۇلۇق (يەنى باال ھەمراھىنىڭ پەردىسى،
بەچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى) ئىچىدە يارىتىدۇ ،ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر،
پادىشاھلىق ﷲ غا خاستۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،قانداقمۇ (ئۇنىڭغا ئىبادەت
قىلىشتىن ئۇنىڭدىن غەيرىيگە چوقۇنۇشقا) بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر﴿.﴾6

اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى ،بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەر
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئاسمان ـ زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ ياراتقۇچىسى
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ ھەقىقەتەن پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسىدۇر .پادىشاھلىقىدا ئۆزى
خالىغىنىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ .كېچىنى كۈندۈزگە ،كۈندۈزنى كېچىگە ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ.
﴿ﷲ كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ ۋە كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال
كېچە بىلەن كۈندۈزنى توختىماستىن بىر ـ بىرىگە ئەگىشىپ مېڭىشقا بويسۇندۇردى .ئۇالرنىڭ
بىرى يەنە بىرىنى قوغلىشىپ ماڭىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ كېچە بىلەن (يەنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن)
كۈندۈزنى ياپىدۇ ،كېچە بىلەن كۈندۈز بىر  -بىرىنى قوغلىشىدۇ (يەنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ
تۇرىدۇ)﴾((( يۇقىرىدىكىلەر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،قەتادە ،سۇددى ۋە
باشقىالرنىڭ تەپسىرىنىڭ مەزمۇنىدۇر.
﴿ﷲ كۈن بىلەن ئاينى (بەندىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە) بويسۇندۇرۇپ بەردى ،ئۇالرنىڭ ھەر
بىرى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (يەنى قىيامەتكىچە ئۆز ئوقىدا) سەير قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بەلگىلىگەن

مەلۇم مۇددەت ئىچىدە قىيامەتكىچە سەير قىلىپ ،قىيامەت كۈنى ھەرىكەتتىن توختايدۇ.

﴿بىلىڭالركى ،ئۇ (يەنى ﷲ ئۆز ئىشىدا) غالىبتۇر( .بەندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى) تولىمۇ
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال شۇنداق غالىب ،شۇنداق بۈيۈك ۋە شۇنداق ئۇلۇغ

تۇرۇقلۇق ،ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىپ ،ئاندىن تەۋبە قىلغان ۋە ﷲ تائاال تەرەپكە قايتقان
ئادەمگە تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر.
﴿ﷲ سىلەرنى بىر ئادەمدىن ياراتتى﴾ يەنى سىلەرنىڭ جىنسىڭالر ،تەبىقەڭالر ،تىلىڭالر
ۋە رەڭگى ـ رويىڭالر ھەر خىل تۇرۇقلۇق ،سىلەرنى بىر جان بولغان ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن
ياراتتى.
﴿ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ جۈپتىنى ياراتتى﴾ ئۇنىڭ جۈپتى ھەۋۋا ئەلەيھاسساالمدۇر .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر ئىنساندىن (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن)
ياراتقان ،شۇ ئىنساندىن (يەنى ئۆز جىنسىدىن) ئۇنىڭ جۈپتىنى (يەنى ھەۋۋانى) ياراتقان ۋە
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالردىن (يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن) نۇرغۇن ئەر  -ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن
قورقۇڭالر﴾(((.
﴿ھايۋانالردىن سەككىزنى سىلەر ئۈچۈن ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە يېيىش ھاالل
قىلىنغان سەككىز چاھارپاينى ياراتتى .ئۇالر ئەركەك  -چىشى بولۇپ ،ئەنئام سۈرىسىدە زىكرى
قىلىنغان سەككىز ھايۋاندۇر ،يەنى قويدىن ئىككى ،ئۆچكىدىن ئىككى ،تۆگىدىن ئىككى ۋە
كالىدىن ئىككىدۇر.
﴿ﷲ سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا﴾ يەنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئورۇنالشتۇرۇپ ﴿بىر ھالەتتىن
يەنە بىر ھالەتكە تەرەققىي قىلدۇرۇپ﴾ يەنى سىلەرنىڭ بىرىڭالر دەسلەپتە ئابىمەنىيدىن لەختە

قانغا ،ئاندىن پارچە گۆشكە تەرەققىي قىلىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال گۆش ،سۆڭەك ،پەي ۋە
تومۇرالرنى يارىتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ تۆرەلمە قىياپىتىگە ئايلىنىدۇ.
﴿ئەڭ ماھىر ياراتقۇچى ﷲ (ھېكمەت ۋە قۇدرەت جەھەتتىن) ئۇلۇغدۇر﴾(((.

﴿ئۈچ قاراڭغۇلۇق (يەنى باال ھەمراھىنىڭ پەردىسى ،بەچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى) ئىچىدە﴾

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئەبۇمالىك ،زەھھاك ،قەتادە ،سۇددى ۋە
ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئۈچ قاراڭغۇلۇقنى :بەچچىدان ،بالىنى ئوراپ ساقاليدىغان باال ھەمراھى
ۋە ئانىنىڭ قورسىقىنىڭ ئىچىنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئىبارەتتۇر -،دەپ تەپسىر قىلدى.
﴿ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر﴾ يەنى ئاسمانالرنى ،زېمىننى ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ،سىلەرنى ۋە ئاتاڭالرنى ياراتقان بۇ زات پەرۋەردىگاردۇر .پادىشاھلىق ۋە
ئاشۇالرنىڭ ھەممىسىنى باشقۇرۇش ئۇنىڭغا خاستۇر.

﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ئىبادەت پەقەت يالغۇز ﷲ تائاالغىال اليىقتۇر.
ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر﴿ .قانداقمۇ (ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتىن ئۇنىڭدىن غەيرىيگە چوقۇنۇشقا)
بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىنى شېرىك قىلىپ ئىبادەت قىلىشقا قانداقمۇ

بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر؟ ئەقلىڭالر نەگە كەتتى؟
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ
ئەگەر كاپىر بولساڭالر ﷲ سىلەردىن بىھاجەتتۇر ،ﷲ بەندىلىرىنىڭ كاپىر بولۇشىغا رازى
بولمايدۇ ،ئەگەر سىلەر شۈكۈر قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان شۈكۈرۈڭالردىن رازى بولىدۇ ،بىر
((( نىسا سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇئمىنۇن سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى

گۇناھكار ئادەم باشقا بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ (يەنى ھەر ئادەم قىلغان گۇناھىغا ئۆزى
جاۋابكار بولىدۇ) ،ئاندىن سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ﷲ قىلمىشىڭالرنى
سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكى سىرالرنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾7ئىنسانغا
بىرەر زىيان -زەخمەت يەتسە ،پەرۋەردىگارىغا يۈزلەنگەن ھالدا ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ ،ئاندىن
ﷲ ئۆز تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نېمەت ئاتا قىلغان (ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتنى كۆتۈرۈۋەتكەن)
چاغدا ،ﷲ غا زىيان -زەخمەتنى كۆتۈرۈۋېتىش توغرۇلۇق ئىلگىرى قىلغان دۇئاسىنى ئۇنتۇپ
كېتىدۇ( ،باشقىالرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن ﷲ غا شېرىكلەرنى كەلتۈرىدۇ،
ئېيتقىنكى« ،سەن كۇفرىڭ بىلەن تۇرۇپ( ،بۇ پانىي دۇنيادىن) ئازغىنا (ۋاقىت) بەھرىمەن
بولغىن ،سەن چوقۇم دوزىخىالردىندۇرسەن﴿.﴾8

اﷲ تائاالنىڭ كۇپۇرلۇققا غەزەبلىنىپ ،شۈكۈر قىلىشقا رازى بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىدىن باشقا بارلىق مەخلۇقاتالردىن بىھاجەت ئىكەنلىكىنى خەۋەر
قىلىدۇ .بۇ ھەقتە مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :ئەگەر سىلەر ۋە پۈتۈن يەر
يۈزىدىكى كىشىلەر كاپىر بولۇپ كەتسەڭالرمۇ (ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر) ،چۈنكى،
ﷲ ئەلۋەتتە (ھەممىدىن) بىھاجەتتۇر ،مەدھىيلەشكە اليىقتۇر﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسى قۇددىسىدا مۇنداق بايان قىلغانلىقىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى بەندىلىرىم! ئەگەر ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەۋۋىلىڭالردىن ئاخىرىڭالرغىچە
پۈتكۈل ئىنسان ۋە جىنالر ،سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئەڭ گۇناھكار ئادەمنىڭ قەلبىدەك بولۇپ
كەتكەن تەقدىردىمۇ ،مېنىڭ بۇ پادىشاھلىقىمدىن ھېچ نەرسىنى كېمەيتەلمەيدۇ».
﴿ﷲ بەندىلىرىنىڭ كاپىر بولۇشىغا رازى بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال كۇپۇرنى ياخشى
كۆرمەيدۇ ۋە ھېچكىمنى كاپىر بولۇشقا بۇيرۇمايدۇ﴿ .ئەگەر سىلەر شۈكۈر قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ
قىلغان شۈكۈرۈڭالردىن رازى بولىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال قىلغان شۈكۈرۈڭالرنى ياقتۇرىدۇ ۋە بۇنىڭ
ئۈچۈن ئۆز پەزلىنى سىلەرگە زىيادە قىلىدۇ.
﴿بىر گۇناھكار ئادەم باشقا بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ﴾ يەنى بىراۋ يەنە بىراۋنىڭ
گۇناھىدىن ھېچ نەرسىنى ئۈستىگە ئااللمايدۇ .بەلكى ،ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ گۇناھىغا ئۆزى
جاۋابكار بولىدۇ﴿ .ئاندىن سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ﷲ قىلمىشىڭالرنى
سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكى سىرالرنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاالغا ھېچقانداق بىر سىر مەخپىي قالمايدۇ.

قىيىنچىلىققا يولۇققاندا اﷲ تائاالنى ئەسلەش ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلغاندىن
كېيىن اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ئىنساننىڭ كۇپۇرلىقى ئىكەنلىكى
﴿ئىنسانغا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتسە ،پەرۋەردىگارىغا يۈزلەنگەن ھالدا ئۇنىڭغا دۇئا
((( ئىبراھىم سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىدۇ﴾ يەنى ھاجىتى چۈشكەندە ،ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا يېلىنىدۇ ۋە ئۆزىنى
قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا،
ئېسىڭالرغا سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇدالر كەلمەي ،پەقەت ﷲ ال كېلىدۇ (يەنى ئىنسان مۇنداق
چاغدا ﷲ دىن باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ) ،ﷲ سىلەرنى (غەرق بولۇشتىن) قۇتقۇزۇپ( ،ئامان
 ئېسەن) قۇرۇقلۇققا چىقارغاندا يۈز ئۆرۈيسىلەر (يەنى ئىخالسىڭالر تۈگەپ ئاۋالقى ھالىتىڭالرغاقايتىۋالىسىلەر) .ئىنسان كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر (يەنى ﷲ نىڭ نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىش
ئىنساننىڭتەبىئىتىدۇر)﴾(((.
﴿ئاندىن ﷲ ئۆز تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نېمەت ئاتا قىلغان (ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتنى
كۆتۈرۈۋەتكەن) چاغدا ،ﷲ غا زىيان -زەخمەتنى كۆتۈرۈۋېتىش توغرۇلۇق ئىلگىرى قىلغان دۇئاسىنى
ئۇنتۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇ باياشات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقان ۋاقتىدا ،ئىلگىرى قىلغان دۇئاسىنى ۋە

يالۋۇرۇپ يېلىنغانلىرىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسانغا بىرەر زىيان ـ زەخمەت يەتسە ،ياتسىدۇ،
ئولتۇرسىدۇ ،تۇرسىدۇ( ،ئۇنى دەپئى قىلىشىمىزنى تىلەپ) بىزگە دۇئا قىلىدۇ .ئۇالرغا يەتكەن
زىيان ـ زەخمەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك ،گويا ئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشمىزنى تىلەپ بىزگە دۇئا قىلمىغاندەك،
يامان ئىشىنى يەنە داۋامالشتۇرىدۇ﴾(((.
﴿(باشقىالرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن ﷲ غا شېرىكلەرنى كەلتۈرىدۇ﴾ يەنى
خاتىرجەم ۋاقىتالردا باشقىالرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالغا شېرىكلەرنى
كەلتۈرىدۇ.
﴿ئېيتقىنكى« ،سەن كۇفرىڭ بىلەن تۇرۇپ( ،بۇ پانىي دۇنيادىن) ئازغىنا (ۋاقىت) بەھرىمەن
بولغىن ،سەن چوقۇم دوزىخىالردىندۇرسەن﴾ يەنى كىمنىڭ ھالى ،ماڭغان يولى ۋە تۇتقان

پرىنسىپى بۇ بولسا ،ئۇنىڭغا ئېيتقىنكى ،سەن كۇپۇرۇڭ بىلەن ئاز ۋاقىت بەھرىمەن بولغىن .بۇ
ئايەت كاپىرالرغا قارىتا قاتتىق تەھدىت ۋە رەسمىي ئاگاھالندۇرۇشتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا(« :دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) بەھرىمەن بولدۇڭالر،
شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ بارىدىغان جايىڭالر دوزاختۇر» دېگىن﴾(((﴿ ،ئۇالرنى (دۇنيادىن) ئازغىنا
(مۇددەت) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴾(((.
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ
((( ئىسرا سۈرىسى  67ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  24ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

(ﷲ غا 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؟)» .ئېيتقىنكى« ،بىلىدىغانالر بىلەن
بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟ پەقەت (ساغالم) ئەقىل ئىگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ»﴿.﴾9

اﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلغۇچى بىلەن ئاسىيلىق قىلغۇچىنىڭ باراۋەر
بولمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :تەقۋادار ئادەم ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن ۋە باشقا
نەرسىلەرنى ﷲ تائاالغا ئوخشاتقان ئادەم بىلەن ئوخشامدۇ؟ ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھەرگىز
ئوخشاش ئەمەس .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىر خىل ئەمەس ،ئەھلى كىتابتىن
(يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالردىن) كېچىلىرى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە
سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائە كىشىلەر بار﴾(((.
﴿كېچىنىڭ سائەتلىرىنى سەجدە قىلغان ۋە قىيامدا تۇرغان﴾ يەنى سەجدە قىلغان ۋە قىيامدا
تۇرغان ھالەتلىرىدە ﷲ تائاالدىن قورققان ﴿ھالدا ئىبادەت قىلىپ ئۆتكۈزگەن ئادەم (ياخشىمۇ؟)﴾
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ھەسەنبەسرى ،سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر﴿ :كېچىنىڭ
سائەتلىرى﴾ دېگەن ئايەتتىن كېچىنىڭ ئوتتۇرىسى كۆزدە تۇتىلىدۇ -،دەيدۇ.
﴿ئاخىرەت (ئازابىدىن) قورقۇپ ،پەرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ﴾ يەنى ئىبادەت
قىلىۋاتقاندا ئاخىرەت ئازابىدىن قورقۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ .ھەر بىر بەندە
ئىبادەت قىلغاندا چوقۇم ئازابتىن قورقۇشى ۋە ﷲ تائاالدىن رەھمەت ئۈمىد قىلىشى كېرەك .پۈتۈن
ھاياتىدا بولسا ،ﷲ تائاالدىن قورقىشى باشقا ھالەتلىرىدىن كۆپ بولۇشى كېرەك! يەنى بەندە
ئىبادەت قىلىۋاتقاندا ئاخىرەت ئازابىدىن قورقۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ .ئىبادەت
قىلغاندا چوقۇم ئازابتىن قورقۇش ،رەھمەت ئۈمىد قىلىش ،پۈتۈن ھاياتىدا بولسا ،قورقۇش يۇقىرى
ئورۇننى ئىگەللىشى كېرەك.
﴿ئاخىرەت (ئازابىدىن) قورقۇپ ،پەرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ﴾ سەكراتقا
چۈشكەندە بولسا ،رەھمەتنى ئۈمىد قىلىش كۆپرەك بولۇشى كېرەك.
ئىمام ئابدۇئىبنى ھۇمەيد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەكراتقا چۈشۈپ قالغان بىر ئادەمنىڭ قېشىغا كىردى
ۋە ئۇنىڭغا« :سەكراتتىكى ھالىڭ قانداقراق؟» دېدى .ئۇ :رەھمەت ئۈمىد قىلىپ ئازابتىن
قورقۇۋاتىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئورۇندا بىر بەندىنىڭ
دىلىغا ئۈمىد ۋە قورقۇش جەم بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئۈمىد قىلغان نەرسىسىنى بېرىدۇ ۋە
قورقۇنچتىن خاتىرجەم قىلىدۇ» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  113ـ ئايەت.
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ئىمام ئەھمەد تەمىيم دارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى بىر كېچىدە يۈز ئايەت ئوقۇسا ،ئۇنىڭغا بىر كېچە ئىبادەت
قىلغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئېيتقىنكى ،بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟﴾ يەنى بۇ ئادەم بىلەن
ئىلگىرىكى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ،باشقىالرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن ﷲ تائاالغا
شېرىكلەرنى كەلتۈرگەن ئادەم باراۋەر بوالمدۇ؟

﴿پەقەت (ساغالم) ئەقىل ئىگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ﴾ يەنى ھەقىقەتەن ھىدايەت تاپقان ئادەم
بىلەن ئازغۇن ئادەم ئارىسىدىكى پەرقنى پەقەت دىلى ۋە ئەقلى ساغالم ئادەمال بىلىدۇ.

*******
ﰁﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ
ﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ
ئېيتقىنكى« ،ئى (ﷲ نىڭ) مۆمىن بەندىلىرى! پەرۋەردىگارىڭالرغا تەقۋادارلىق قىلىڭالر،
بۇ دۇنيادا ياخشى ئىش قىلغانالر (ئاخىرەتتە) ياخشىلىققا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ .ﷲ نىڭ
يېرى كەڭدۇر (كۇففارالر ئارىسىدىن شۇ يەرگە ھىجرەت قىلىڭالر) ،پەقەت سەۋر قىلغۇچىالرغا
ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ»﴿ .﴾10ئېيتقىنكى« ،مەن دىننى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن)
ساپ قىلغان ھالدا ﷲ غا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم﴿ .﴾11ھەمدە (بۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدە)
مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلى بولۇشقا بۇيرۇلدۇم»﴿.﴾12

تەقۋادارلىق قىلىشقا ،ھىجرەت قىلىشقا ۋە ئىبادەتنى ئىخالس بىلەن قىلىشقا
بۇيرۇش
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى ﷲ تائاالغا داۋاملىق ئىتائەت قىلىش ۋە تەقۋادار بولۇشقا
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بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئى (ﷲ نىڭ) مۆمىن بەندىلىرى! پەرۋەردىگارىڭالرغا
تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،بۇ دۇنيادا ياخشى ئىش قىلغانالر (ئاخىرەتتە) ياخشىلىققا (يەنى جەننەتكە)
ئېرىشىدۇ﴾ يەنى بۇ دۇنيادا ياخشى ئىش قىلغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىققا ئېرىشىدۇ.

﴿ﷲ نىڭ يېرى كەڭدۇر (كۇففارالر ئارىسىدىن شۇ يەرگە ھىجرەت قىلىڭالر)﴾ مۇجاھىد
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ يەرگە ھىجرەت قىلىڭالر ،بۇتالرغا چوقۇنۇشنى تاشالپ،
كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىڭالر!
﴿پەقەت سەۋر قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ﴾ ئەۋزائى بۇ ئايەت ھەققىدە:
ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئەجىر تارازا ـ ئۆلچەمدە بېرىلمەستىن ،تۆكۈپ ـ تۆكۈپ بېرىلىدۇ -،دېدى.
سۇددى :بۇ ئەجىر ئۇالرغا جەننەتتە بېرىلىدۇ -،دېدى.

زۇمەر سۈرىسى

﴿ئېيتقىنكى« ،مەن دىننى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲ غا ئىبادەت
قىلىشقا بۇيرۇلدۇم﴾ يەنى مەن ئىبادەتنى پەقەت ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغىال
ئىخالس بىلەن قىلىشقا بۇيرۇلدۇم﴿ .ھەمدە (بۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدە) مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلى
بولۇشقا بۇيرۇلدۇم﴾.

*******
ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ
ئېيتقىنكى« ،ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمغا ئاسىيلىق قىلسام ،شۈبھىسىزكى ،بۈيۈك كۈننىڭ
ئازابىدىن قورقىمەن (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە ئاسىيلىق قىلسام ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مېنى
جەھەننەم ئوتى بىلەن ئازابلىشىدىن قورقىمەن)»﴿ .﴾13ئېيتقىنكى« ،دىنىمنى (شېرىكتىن
ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲ غا ئىبادەت قىلىمەن﴿ .﴾14سىلەر ﷲ دىن باشقا
خالىغىنىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر!» ئېيتقىنكى« ،قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنى ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنى
زىيان تارتقۇزغۇچىالر قاتتىق زىيان تارتقۇچىالردۇر ،بىلىڭالركى ،ئەنە شۇ روشەن زىياندۇر﴿.﴾15
ئۇالرنى ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ،ئاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ ،شۇ (قاتتىق ئازاب)
بىلەن ﷲ بەندىلىرىنى قورقۇتىدۇ» .ئى بەندىلىرىم! (ئازابىمدىن) قورقۇڭالر﴿.﴾16

اﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقىتىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سەن مېنىڭ پەيغەمبىرىمسەن﴿ ،ئېيتىقىنكى،
ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمغا ئاسىيلىق قىلسام ،شۈبھىسىزكى ،بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىدىن قورقىمەن
(يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە ئاسىيلىق قىلسام ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مېنى جەھەننەم ئوتى بىلەن
ئازابلىشىدىن قورقىمەن) .ئېيتقىنكى« ،دىنىمنى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲ
غا ئىبادەت قىلىمەن .سىلەر ﷲ دىن باشقا خالىغىنىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر!»﴾ بۇ ئايەت ئۇالرنى

قاتتىق ئاگاھالندۇرىدۇ ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئۇالردىن ئادا ـ جۇدا بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

﴿ئېيتقىنكى« ،قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنى ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنى زىيان تارتقۇزغۇچىالر قاتتىق
زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر قىيامەت كۈنى قاتتىق زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ ،بىر ـ

بىرىدىن مەڭگۈلۈك ئايرىلىپ كېتىدۇ .ئۇالر ئەبەدىي ئۇچرىشالمايدۇ .ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر
جەننەتكە كىرىپ ،ئۇالر ئۆزلىرى دوزاخقا كىرسۇن ،ياكى ھەممىسى دوزاخقا كىرسۇن بەرىبىر ئۇالرغا
ھەرگىزمۇ جەم بولۇش ۋە خۇشاللىق بولمايدۇ﴿ .بىلىڭالركى ،ئەنە شۇ روشەن زىياندۇر﴾ يەنى مانا
بۇ ئوپئوچۇق ۋە ئاشكارا زىياندۇر.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دوزاختىكى ھالىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى
ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ،ئاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
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دەيدۇ﴿ :دوزاختا ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن ،ئۈستىگە يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ
ئوتتىن بولىدۇ ،زالىمالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز﴾(((﴿ ،ئۇ كۈندە ئازاب ئۇالرنى ئۈستىلىرىدىن،
ئاياغلىرىنىڭ ئاستىدىن ئورىۋالىدۇ .ﷲ ئۇالرغا(« :دۇنيادا قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ) جازاسىنى
تېتىڭالر» دەيدۇ﴾(((.
﴿شۇ (قاتتىق ئازاب) بىلەن ﷲ بەندىلىرىنى قورقۇتىدۇ﴾ يەنى بەندىلەرنىڭ ھارام ۋە گۇناھ
ئىشالردىن يېنىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى كەلگۈسىدە بولىدىغان شەكسىز ئازابنى خەۋەر
قىلىش ئارقىلىق قورقىتىدۇ﴿ .ئى بەندىلىرىم! (ئازابىمدىن) قورقۇڭالر﴾ يەنى ئازاب ـ ئوقۇبىتىم ۋە
قەھرى ـ غەزىپىمدىن قورقۇڭالر.

*******
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
شەيتانغا (ۋە بۇتالرغا) چوقۇنۇشتىن يىراق بولغانالرغا ،ﷲ غا (ۋە ئۇنىڭ ئىبادىتىگە)
قايتقانالرغا (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بېرىلىدۇ ،سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنىڭ ئەڭ ياخشىسىغا
ئەگىشىدىغانالرغا (يەنى تەقۋادار بەندىلىرىمگە) خۇش خەۋەر بەرگىن ،ئەنە شۇالر ﷲ ھىدايەت
قىلغان كىشىلەردۇر ،ئەنە شۇالر (ساغالم) ئەقىل ئىگىلىرىدۇر﴿17ـ.﴾18

ياخشى ئادەملەر ھەققىدىكى بېشارەت توغرىسىدا
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :شەيتانغا (ۋە
بۇتالرغا) چوقۇنۇشتىن يىراق بولغانالرغا﴾ دېگەن بۇ ئايەت زەيد ئىبنى ئەمر ئىبنى نۇفەيل،

ئەبۇزەر ۋە سەلمان فارسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ھەققىدە نازىل بولدى .توغرىسى ،بۇ ئايەت
ئۇالرنى ۋە بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتىن يىراق بولۇپ ،شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ ئىبادىتىگە قايتقان
ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئەنە شۇالر ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خۇش خەۋەر
بار.
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﴿سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنىڭ ئەڭ ياخشىسىغا ئەگىشىدىغانالرغا (يەنى تەقۋادار بەندىلىرىمگە)
خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ يەنى ئۇالر ئۇ سۆزنى چۈشىنىپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىدىغانالردۇر .بۇ

سۆز ﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى بەرگەن ۋاقتىدا دېگەن تۆۋەندىكى سۆزىگە
ئوخشايدۇ(﴿ :ئى مۇسا) ئۇنى (يەنى تەۋراتنى) مەھكەم تۇتقىن ھەمدە قەۋمىڭنى ئۇنىڭدىكى ئەڭ
گۈزەل ئەھكامالرغا ئەمەل قىلىشقا بۇيرۇغىن﴾(((.
((( ئەئراف سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  145ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى

﴿ئەنە شۇالر ﷲ ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر﴾ يەنى ئەنە شۇنداق سۈپەتلەنگۈچىلەرنى
ﷲ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە توغرا يولغا باشاليدۇ﴿ .ئەنە شۇالر (ساغالم) ئەقىل ئىگىلىرىدۇر﴾
يەنى ساغالم ئەقىل ۋە توغرا تەبىئەت ئىگىلىرىدۇر.

*******
ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
كىمگە ئازاب ۋەدىسى تېگىشلىك بولسا (ئۇ چوقۇم دوزاخقا كىرىدۇ) ،سەن دوزاختىكى
ئادەمنى قۇتقۇزاالمسەن؟﴿ ﴾19لېكىن (دۇنيادا) پەرۋەردىگارىدىن قورققانالر (جەننەتتە) قەۋەت -
قەۋەت ئالىي ئىمارەتلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدۇ( ،بۇ)
ﷲ نىڭ ۋەدىسىدۇر ،ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ﴿.﴾20
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ بەختسىز قىلغان ئادەمنى سەن ئازغۇنلۇق ۋە
ھاالكەتتىن قۇتۇلدۇراالمسەن؟ يەنى ﷲ تائاال ئازدۇرغاندىن كېيىن ،ئۇنى ھېچكىم ھىدايەت
قىاللمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئازدۇرغان كىشىنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاال ھىدايەت
قىلغان كىشىنى ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ.
ﷲ تائاال سائادەتمەن بەندىلىرىگە جەننەتتە ئېسىل قەسىرلەرنى ۋە ئېگىز ـ ئېگىز
بىناالرنى تەييارلىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قەۋەت ـ قەۋەت ئالىي ئىمارەتلەردىن﴾
يەنى تەقۋادارالر جەننەتتە پۇختا سېلىنغان ،قەۋەت ـ قەۋەت ،چىرايلىق زىننەتلەنگەن ،ئالىي
ئىمارەتلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ.
ئىمام ئەھمەدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتە ھەقىقەتەن تېشىدىن ئىچىنى ،ئىچىدىن تېشىنى
كۆرگىلى بولىدىغان ئۆي  -ئىمارەتلەر بار» .سەھرالىق بىر ئەرەب :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ
ئىمارەتلەر كىمگە بېرىلىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياخشى سۆز قىلغان ،يوقسۇلالرغا
تائام بەرگەن ،ئادەملەر ئۇخالۋاتقاندا ناماز ئوقۇغان كىشىلەرگە بېرىلىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن جەننەت ئەھلى جەننەتتە ئۆيلەردىكى ئادەملەرنى
خۇددى سىلەر ئاسمان ئۇپۇقىدىكى يۇلتۇزنى كۆرگەندەك ئوچۇق كۆرىدۇ» .سەھل مۇنداق دەيدۇ:
مەن بۇ ھەدىسنى نوئمان ئىبنى ئەبۇئىياشقا دەپ بەردىم ،نوئمان مۇنداق دەيدۇ :مەن بۇ
ھەدىسنى ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق ئاڭلىدىم« :خۇددى سىلەر شەرق ياكى
غەرب ئۇپۇقىدىكى يۇلتۇزنى كۆرگەندەك ئوچۇق كۆرۈپ تۇرىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە
ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەت ئەھلى ھەقىقەتەن جەننەتتىكى ئۆي ئىگىلىرىنى پەزىلەت
ۋە دەرىجىلەردە خۇددى سىلەر شەرق ئۇپۇقىدىكى ئەڭ يورۇق يۇلتۇزنى كۆرگەندەك كۆرۈپ
تۇرىشىدۇ» .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەنە شۇالر پەيغەمبەرلەرمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :شۇنداق ،مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئۇالر يەنە ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتقان ۋە پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلغان قەۋملەردۇر» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۆستەڭلەر ئۇ ئىمارەتلەرنىڭ ئارىلىقىدا،
جەننەت ئەھلى قەيەرگە ئېقىشىنى خالىسا ،شۇ يەرگە ئاققۇزۇلىدۇ.
﴿(بۇ) ﷲ نىڭ ۋەدىسىدۇر﴾ يەنى بىز بايان قىلغان بۇ نەرسە ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن
بەندىلىرىگە قىلغان ۋەدىسىدۇر﴿ .ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ﴾.

*******
ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧ
سەن بىلمەمسەنكى ،ﷲ بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرىدۇ .ئاندىن ئۇنى يەرگە سىڭدۈرۈپ
بۇالقنى پەيدا قىلىدۇ .ئاندىن ﷲ ئۇنىڭ بىلەن رەڭگى خىلمۇخىل زىرائەتلەرنى ئۈندۈرىدۇ.
ئاندىن ئۇ قۇرۇيدۇ ،ئۇنىڭ سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسەن .ئاندىن ﷲ ئۇنى شاخ  -شۇمبىغا
ئايالندۇرىدۇ ،ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئىبرەت بار﴿ .﴾21ﷲ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن كەڭ قىلغان ،پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ئۈستىدە
بولغان ئادەم (دىلى كور ئادەم بىلەن) ئوخشاشمۇ؟ ﷲ نىڭ زىكرىنى تەرك ئەتكەنلىكتىن دىللىرى
قېتىپ كەتكەنلەرگە ۋاي! ئەنە شۇالر روشەن گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾22

دۇنيا ھاياتىنىڭ مىسالى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە سۇنىڭ ئەسلى مەنبەسىنىڭ بۇلۇت ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇلۇتتىن پاك سۇنى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴾(((.
ﷲ تائاال بۇلۇتتىن سۇنى چۈشۈرۈپ ،ئۇنى تۇپراققا سىڭدۈرىدۇ .ئاندىن ئۇ سۇنى تۇپراق
قاتالملىرىدا ئۆزى خالىغانچە تۇرغۇزىدۇ .ئاندىن ئۇنى ئىنسانالرنىڭ ئېھتىياجىغا قارىتا چوڭ ـ
كىچىك بۇالقالر ئارقىلىق چىقىرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال﴿ :ئاندىن ئۇنى يەرگە سىڭدۈرۈپ
بۇالقنى پەيدا قىلىدۇ﴾ دەيدۇ.
((( فۇرقان سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى

سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئامىر شەئبى :زېمىندىكى بارلىق سۇنىڭ ئەسلى مەنبەسى
ئاسماندۇر -،دېدى .سەئىد ئىبنى جۇبەير يەنە :سۇنىڭ ئەسلى مەنبەسى قاردۇر ،يەنى قار
تاغالرنىڭ ئۈستىگە دۆۋە ـ دۆۋە بولۇپ ياغىدۇ ،ئاندىن تاغالرنىڭ ئاستىدىن بۇالقالر ئېقىپ
چىقىدۇ -،دېدى.
﴿ئاندىن ﷲ ئۇنىڭ بىلەن رەڭگى خىلمۇخىل زىرائەتلەرنى ئۈندۈرىدۇ﴾ يەنى ئاسماندىن
چۈشكەن ۋە يەر يۈزىدىكى بۇالقالردىن چىققان سۇ بىلەن شەكلى ،تەمى ،پۇرىقى ۋە پايدىلىرى
خىلمۇخىل بولغان زىرائەتلەرنى ئۈندۈرىدۇ.
﴿ئاندىن ئۇ قۇرۇيدۇ﴾ كۆركەم ۋە گۈزەل بولغاندىن كېيىن كەينىگە يېنىشقا باشاليدۇ﴿ .ئۇنىڭ
سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسەن﴾ يەنى ئۇ قۇرۇشقا باشاليدۇ.
﴿ئاندىن ﷲ ئۇنى شاخ  -شۇمبىغا ئايالندۇرىدۇ .ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن ئەقىل ئىگىلىرى
ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئىبرەت بار﴾ يەنى دۇنيا مۇشۇنداق يېشىل ،كۆركەم،

چىرايلىق بولىدۇ .ئاندىن شۇملۇق يېغىپ تۇرىدىغان ،خارابالشقان ھالەتكە كېلىدۇ .بۇنى ئەسلەپ،
ئىبرەت ئالىدىغانالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئىبرەت بار .قىران ياشمۇ چوڭىيىپ قېرى ،ئاجىز ھالەتكە
قايتىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭغا ئۆلۈم كېلىدۇ .ھەقىقىي بەختلىك كىشى ئۆلۈمدىن كېيىن
ياخشىلىققا ئېرىشكەن كىشىدۇر .ﷲ تائاال دۇنيا ھاياتىنى ئاسماندىن سۇ چۈشۈرۈپ ،ئۇنىڭ
بىلەن زىرائەت ۋە مېۋىلىك دەرەخلەرنى ئۆستۈرۈپ ،ئاندىن ئۇنى شاخ ـ شۇمبىغا ئايالندۇرۇپ
قويغانلىقىغا ئوخشىتىپ نۇرغۇن مىسال كەلتۈرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرغا (يەنى كىشىلەرگە) دۇنيا
تىرىكچىلىكى ھەققىدە مۇنداق مىسالنى كەلتۈرگىن( :ئۇ شۇنىڭغا) ئوخشايدۇكى ،بىز ئاسماندىن
يامغۇر ياغدۇردۇق ،شۇ سۇ بىلەن زېمىننىڭ ئۆسۈملۈكلىرى بىر  -بىرىگە چىرمىشىپ بولۇق
ئۆستى ،كېيىن ئۇ قۇرۇپ تۆكۈلدى ،شامالالر ئۇنى (تەرەپ  -تەرەپكە) ئۇچۇرۇپ كەتتى ،ﷲ
ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.

ھەق ئىگىلىرى بىلەن ئازغۇن كىشىلەرنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى
﴿ﷲ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن كەڭ قىلغان ،پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ئۈستىدە بولغان ئادەم﴾

يەنى بۇ خىل سۈپەتتىكى ئادەم دىلى تاشتەك قېتىپ كەتكەن ،ھەقىقەتتىن يىراق بولغان ئادەم
بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەسلىدە ئۆلۈك (يەنى كاپىر)
بولۇپ ،بىز ئۇنى (يەنى ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمان بىلەن) تىرىلدۈرگەن ،بىز ئۇنىڭغا كىشىلەر
ئارىىسىدا ھىدايەت تېپىشقا نۇر بەرگەن بىر ئادەم زۇلمەتتە (يەنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا) قالغان
ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان بىر ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟ كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئەنە
شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى﴾(((.
((( كەھف سۈرىسى  45ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  122ـ ئايەت.
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﴿ﷲ نىڭ زىكرىنى تەرك ئەتكەنلىكتىن دىللىرى قېتىپ كەتكەنلەرگە ۋاي!﴾ يەنى ﷲ تائاال
ياد ئېتىلسە ،ئۇالرنىڭ دىللىرى ئېرىمەيدۇ ،ﷲ تائاالدىن قورقمايدۇ ،ھەقنى قوبۇل قىلمايدۇ ۋە
چۈشەنمەيدۇ﴿ .ئەنە شۇالر روشەن گۇمراھلىقتىدۇر﴾.

*******
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ
ﷲ سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىل قىلدى( .پاساھەتتە ،باالغەتتە)
ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ( ،ۋەز -نەسىھەتلەر ،ئەھكامالر ،قىسسىلەر ئۇنىڭدا)
تەكرارلىنىدۇ( ،قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) پەرۋەردىگارىدىن قورقىدىغان
كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى تىترەيدۇ ،ئاندىن ﷲ نىڭ زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتى،
مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ
(ئارام تاپىدۇ) ،ئەنە شۇ (يەنى قۇرئان) ﷲ نىڭ ھىدايىتىدۇركى ،ئۇنىڭ بىلەن (ﷲ) خالىغان
ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،ﷲ ئازدۇرغان ئادەمگە ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴿.﴾23

قۇرئاننىڭ سۈپىتى
ﷲ تائاال كەرەملىك پەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان بۈيۈك كىتابى قۇرئان كەرىمنى مەدھىيىلەپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىل قىلدى( .پاساھەتتە،

باالغەتتە) ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ( ،ۋەز  -نەسىھەتلەر ،ئەھكامالر ،قىسسىلەر
ئۇنىڭدا) تەكرارلىنىدۇ﴾.
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مۇجاھىد :قۇرئاننىڭ مەزمۇنلىرىنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ ۋە تەكرارلىنىدۇ-،
دېدى .قەتادە :ئايەت ئايەتكە ،ھەرپ ھەرپكە ئوخشاپ كېتىدۇ -،دېدى .زەھھاك :ئىنسانالرنىڭ
بۈيۈك ۋە يۈكسەك پەرۋەردىگارىنىڭ سۆزىنى چۈشىنىشى ئۈچۈن قۇرئاننىڭ مەزمۇنلىرى تەكرارلىنىپ
تۇرىدۇ -،دېدى .ئىكرىمە ۋە ھەسەن مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال قۇرئاندا ئەھكامالرنى تەكرار ـ
تەكرار كەلتۈردى .ھەسەن بۇ سۆزىگە :بىر سۈرىدىكى بىر ئايەت يەنە بىر سۈرىدىكى يەنە بىر
ئايەتكە ئوخشايدۇ -،دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :تەكرارلىنىدۇ﴾ دېگەن ئايەت
ھەققىدە :قۇرئان ئايەتلىرىنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشايدۇ ،بەزىسى بەزىسىنى تەكراراليدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
بەزى ئۆلىماالر سۇفيان ئىبنى ئۇيەينىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ
كېتىدۇ( ،ۋەز ـ نەسىھەتلەر ،ئەھكامالر ،قىسسىلەر ئۇنىڭدا) تەكرارلىنىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە

زۇمەر سۈرىسى

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەقىقەتەن قۇرئاننىڭ مەزمۇنلىرى بەزىدە بىر مەزمۇندا بولىدۇ.
بۇ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ قالغانلىق بولىدۇ .يەنە بەزىدە بىر نەرسە بايان قىلىنسا ،ئۇنىڭ
ئەكسىمۇ بايان قىلىنىدۇ .مەسىلەن :مۆمىنلەرنى ئاندىن كاپىرالرنى بايان قىلىش ،جەننەتنىڭ
سۈپىتىنى ئاندىن دوزاخنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىشقا ئوخشاش .مانا بۇ تەكرارلىنىشتۇر.
ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرى بۇنىڭ مىسالىدۇر﴿ :مۆمىنلەر شەك  -شۈبھىسىز
جەننەتتە بولىدۇ .كاپىرالر شەك  -شۈبھىسىز دوزاختا بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (تارازىدا ،ئۆلچەمدە) كەم
بېرىشتىن يانسۇن ،يامان ئادەملەرنىڭ نامە ـ ئەمالى چۇقۇم سىججىندا بولىدۇ ...راستال ياخشى
بەندىلەرنىڭ نامە  -ئەمالى شەك  -شۈبھىسىز ئىللىييوندا بولىدۇ﴾(((﴿ ،بۇ ۋەز ـ نەسىھەتتۇر،
تەقۋادارالرغا ئەلۋەتتە ياخشى ئاقىۋەت بار .بۇ (ھەقىقەتتۇر) ،كاپىرالرنىڭ (ئاخىرەتتە بولىدىغان
جايى) ھەقىقەتەن ئەڭ يامان جايدۇر﴾(((.
مانا بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى تەكرارلىنىش ھېسابىلىنىدۇ ،ئىككى خىل مەنىنى كۆرسىتىدۇ.
ئەمما مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى بىر مەنىدە بولۇپ ،بەزىسى بەزىسىگە ئوخشاپ قالسا ،بەزىسى
بەزىسىگە ئوخشاپ قالغانلىق ھېسابلىنىدۇ .ئەمما بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئال ئىمران سۈرىسىدە بايان
قىلىنغان﴿ :ئۇنىڭدا مەھكەم (يەنى مەنىسى ئوچۇق) ئايەتلەر باركى ،ئۇالر كىتابنىڭ (يەنى پۈتۈن
(((
قۇرئاننىڭ) ئاساسىدۇر؛ يەنە باشقا مۇتەشابىھ (يەنى مەنىسى مۇئەييەن ئەمەس) ئايەتلەر باردۇر﴾
دېگەن ئايىتىدىكى “مۇتەشابىھ” ئايەتلەرنىڭ قاتارىغا كىرمەيدۇ“ .مۇتەشابىھ” ئايەتلەرنىڭ مەنىسى
باشقىدۇر.
﴿(قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) پەرۋەردىگارىدىن قورقىدىغان
كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى تىترەيدۇ ،ئاندىن ﷲ نىڭ زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتى،
مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ
(ئارام تاپىدۇ)﴾ يەنى بۇ ياخشى بەندىلەرنىڭ سۈپىتى بولۇپ ،ئۇالر ھەممىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچى،

كۆزىتىپ تۇرغۇچى ،غالىب ،ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان ۋاقتىدا،
ئۇالر ۋەدە قىلىنغان يامان ئاقىۋەت ،قورقۇنچ ۋە تەھدىت قاتارلىقالرنى چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈن
(ئۇالرنىڭ) بەدەنلىرى قورقۇنچتىن تىترەيدۇ.

﴿ئاندىن ﷲ نىڭ زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتى ،مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر
تىالۋەت قىلىنغان چاغدا) ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ (ئارام تاپىدۇ)﴾ يەنى ﷲ

تائاالنىڭ رەھمىتىنى ۋە مېھرى شەپقىتىنى ئۈمىد قىلىپ ،ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ
ئارام تاپىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قارشىسىدىكى يامان ئادەملەرگە تۆۋەندىكى بىر نەچچە تەرەپتىن
قارىمۇ قارشى ھالەتتە بولىدۇ .بىرىنچىسى ،ياخشى ئادەملەر تىالۋەت قىلىنغان ئايەتلەرنى ئاڭاليدۇ،
يامان ئادەملەر بولسا ،ناخشىچى قىزالرنىڭ ناخشا ۋە نەغمىلىرىنى ئاڭاليدۇ.
ئىككىنچىسى ،ئۇالر ھەقىقەتەن ئەڭ شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى ئۆزلىرىگە تىالۋەت
((( ئىنفىتار سۈرىسى - 13ــ  14ـ ئايەتلەر.
((( مۇتەففىفىن سۈرىسى  18 - 2ـ ئايەتكىچە.
((( ساد سۈرىسى  49ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلىنسا ،ھېيىقىش ،قورقۇش ،ئۈمىد ،مۇھەببەت ،چۈشەنچە ۋە ئىلىم ئىلكىدە يىغالپ تۇرۇپ
سەجدە قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەقەت ﷲ ياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا
بولىدىغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل
قىلىدىغان كىشىلەرال (كامىل) مۆمىنلەردۇر .ئۇالر (مۇكەممەل رەۋىشتە) ناماز ئوقۇيدۇ ،بىز
ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن پۇل  -مالدىن (خۇدا يولىدا) سەرپ قىلىدۇ .ئەنە شۇالر ھەقىقىي
مۆمىنلەردۇر ،ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە ،مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا
(يەنى جەننەتنىڭ تۈگىمەس نېمەتلىرىگە) ئېرىشىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى
بىلەن ۋەز  -نەسىھەت قىلىنسا ،گاس ،كور بولۇۋالمايدۇ (يەنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىلەن
ئاڭاليدۇ)﴾((( يەنى ئۇالر ۋەز ـ نەسىھەتنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭغا پەرۋاسىزلىق قىلماستىن ،بەلكى
ئۇنىڭغا بېرىلىپ قۇالق سېلىپ ،ئۇنىڭ مەنىسىنى ئەتراپلىق چۈشىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر
ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىدۇ .سەجدە ئايەتلىرى كەلگەندە ،باشقىالرغا قارىغۇالرچە ئەگىشىپ سەجدە
قىلماستىن ،بەلكى ئۇنىڭ مەنىسىنى ھەقىقىي بىلىپ تۇرۇپ سەجدە قىلىدۇ.
ئۈچىنچىسى ،ئۇالر ھەقىقەتەن ئايەتلەرنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا ئەدەپ ـ ئەخالق بىلەن بېرىلىپ
ئاڭاليدۇ .ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر شۇنداق قىالتتى .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ تىالۋىتى ئارقىلىق ئاڭلىغان ۋاقتىدا ،بەدەنلىرى تىترەيتتى ،دىللىرى ﷲ
تائاالنىڭ زىكرىگە يۇمشايتتى .ئۇالر يۇقىرى ئاۋازدا پاراڭ قىلىشمايتتى .قادىر بواللمايدىغان ئىشالرغا
ئۆزلىرىنى ئۇرمايتتى .بەلكى ئۇالردا ئىشەنچ ،خاتىرجەملىك ،ئەدەب ـ ئەخالق ۋە قورقۇنچ قاتارلىق
سۈپەتلەر مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ ،بۇ سۈپەتلەردە ھېچكىم ئۇالرغا يېتەلمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە يۈكسەك پەرۋەردىگارىنىڭ مەدھىيىسىگە ئېرىشتى.
ئابدۇرازاق مۇنداق دەيدۇ :مەئمەر بىزگە قەتادەنىڭ(﴿ :قۇرئاندىكى ئازاب ئايەتلىرى تىالۋەت
قىلىنغان چاغدا) پەرۋەردىگارىدىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى تىترەيدۇ ،ئاندىن ﷲ نىڭ
زىكرى ئۈچۈن (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتى ،مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا)،
ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ (ئارام تاپىدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلىپ ،ئاندىن

306

مۇنداق دېگەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى :بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئەۋلىيالىرىنىڭ سۈپىتىدۇر .ﷲ تائاال
ئۇالرنى :بەدەنلىرى تىترەيدۇ ،كۆزلىرى ياش تۆكىدۇ ،دىللىرى ﷲ تائاالنىڭ زىكرى بىلەن ئارام
تاپىدۇ -،دەپ سۈپەتلىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى :ئەقلىدىن ئاداشقان ،گۇمراھلىق قاپلىۋالغان-،
دەپ سۈپەتلىمىدى .چۈنكى ،بۇ خىل سۈپەتلەر پەقەت بىدئەتچىلەردە بولىدۇ .بىدئەتچىلىك
شەيتان تەرىپىدىندۇر.

﴿ئەنە شۇ (يەنى قۇرئان) ﷲ نىڭ ھىدايىتىدۇركى ،ئۇنىڭ بىلەن (ﷲ) خالىغان ئادەمنى
ھىدايەت قىلىدۇ﴾ يەنى بۇ ﷲ تائاال ھىدايەت قىلغان كىشىنىڭ سۈپىتىدۇر .كىمكى بۇنىڭ
ئەكسىچە بولىدىكەن ،ئۇ ﷲ تائاال ئازدۇرغان كىشىنىڭ قاتارىدىن بولىدۇ﴿ .ﷲ ئازدۇرغان
ئادەمگە ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴾.
((( ئەنفال سۈرىسى  - 4 - 2ئايەتكىچە.
((( فۇرقان سۈرىسى  73ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

*******
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ
قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازابنى يۈزى بىلەن مۇداپىئە قىلىدىغان ئادەم (ئازابقا دۇچار
بولمايدىغان ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟) زالىمالرغا (يەنى كاپىرالرغا)« :قىلغان گۇناھىڭالرنىڭ
جازاسىنى تېتىڭالر» (دېيىلىدۇ)﴿ .﴾24ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (ئۈممەت)لەر (پەيغەمبەرلىرىنى)
ئىنكار قىلدى ،ئويلىمىغان يەردىن ئۇالرغا ئازاب كەلدى﴿ .﴾25ﷲ ئۇالرغا بۇ دۇنيادا خارلىقنىڭ
(تەمىنى) تېتىتتى ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ بۈيۈكتۇر ،ئۇالر (ئاخىرەتنىڭ ئازابىنى) بىلسە ئىدى
(پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلمايتتى)﴿.﴾26

ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتى
﴿قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازابنى يۈزى بىلەن مۇداپىئە قىلىدىغان ئادەم (ئازابقا دۇچار
بولمايدىغان ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟)﴾ ئۇنى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش زالىمالرنى قورقىتىش ئۈچۈن
﴿قىلغان گۇناھىڭالرنىڭ جازاسىنى تېتىڭالر﴾ دېيىلىدۇ .يەنى بۇنداق ئادەم قىيامەت كۈنى ئازابقا

دۇچار بولماي ،خاتىرجەم ھالدا كېلىدىغان ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :زادى قايسى ئادەم يول تاپااليدۇ؟ بېشىنى ساڭگىلىتىپ
ماڭغان ئادەممۇ ياكى قەددىنى رۇس تۇتۇپ تۈز يولدا ماڭغان ئادەممۇ؟﴾(((﴿ ،ئۇالر دوزاختا دۈم
ياتقۇزۇلۇپ سورىلىدىغان كۈندە( ،ئۇالرغا) «دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر» (دېيىلىدۇ)﴾(((﴿ ،
قىيامەت كۈنى دوزاخقا تاشلىنىدىغان ئادەم ياخشىمۇ ياكى قىيامەت كۈنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن)
ئەمىن بولغان ھالدا كېلىدىغان ئادەم ياخشىمۇ؟﴾(((.
ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئازابقا دۇچار بولىدىغان ئادەمنى بايان قىلىشتىن پايدىلىنىپ،
ئازابقا دۇچار بولمايدىغان ئادەم ھەققىدە كۆپ توختالمىدى.
﴿ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (ئۈممەت) لەر (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلدى ،ئويلىمىغان
يەردىن ئۇالرغا ئازاب كەلدى﴾ يەنى ئۇالر ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەر

بولۇپ ،ﷲ ئۇالرنى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك قىلدى .ئۇالرنى (ﷲ تائاالدىن
باشقا) قۇتقۇزغۇچى بولمىدى.

﴿ﷲ ئۇالرغا بۇ دۇنيادا﴾ ئازاب چۈشۈرۈش ئارقىلىق ﴿خارلىقنىڭ (تەمىنى) تېتىتتى﴾
((( مۇلك سۈرىسى  22ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يەنى ﷲ ئۇالرنى جازاالش ئارقىلىق مۆمىنلەرنىڭ دىلىغا خاتىرجەملىك بېغىشلىدى .بۇ ئايەتتە
خىتاب قىلىنىۋاتقانالر ئۇنىڭدىن ھەزەر ئەيلىشى كېرەك .چۈنكى ،ئۇالر ئەڭ شەرەپلىك ئەلچى،
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلدى .ﷲ ئاخىرەتتە ئۇالرغا
تەييارلىغان قاتتىق ئازاب دۇنيادا ئۇالرغا يەتكەن خارلىقتىن ئېغىردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ بۈيۈكتۇر ،ئۇالر (ئاخىرەتنىڭ ئازابىنى) بىلسە ئىدى
(پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلمايتتى)﴾.

*******
ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ
بىز كىشىلەرنى ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،بۇ قۇرئاندا ئۇالرغا تۈرلۈك مىسالالرنى بايان
قىلدۇق﴿ .﴾27قۇرئان ئەرەبچىدۇر ،ئەگرىلىكتىن خالىدۇر ،ئۈمىدكى ،ئۇالر (قۇرئاننىڭ مەنىسىنى
چۈشىنىپ كۇفرىدىن) ساقالنغاي﴿ .﴾28ﷲ (سىلەرگە مۇنداق) بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ :بىر
قۇل بولۇپ ،ئۇنىڭغا (ئىشقا سېلىشنى) تالىشىدىغان نۇرغۇن خوجايىنالر ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ
(بىرسى بۇ ئىشقا ،بىرسى ئۇ ئىشقا بۇيرۇيدۇ ،ئۇ كىمنى رازى قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ) ،يەنە
بىر قۇل بولۇپ ،ئۇ بىر ئادەمگىال خاستۇر ،بۇ ئىككى قۇل (يەنى ئۇنىڭ ئەھۋالى) باراۋەرمۇ؟ جىمى
ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر! بەلكى ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴿ .﴾29سەن
ھەقىقەتەن ئۆلىسەن ،ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن ئۆلىدۇ﴿ .﴾30ئاندىن كېيىن سىلەر قىيامەت كۈنى
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا بىر  -بىرىڭالر بىلەن دەۋا قىلىشىسىلەر﴿.﴾31

شېرىكنىڭ مىسالى
﴿بىز كىشىلەرنى ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،بۇ قۇرئاندا ئۇالرغا تۈرلۈك مىسالالرنى
بايان قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپ كەلتۈرۈلگەن مىساللىرىمىز مەقسەتنى
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چۈشەندۈرۈشكە ياردەمچى بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ سىلەرگە ئۆزەڭالردىن
بىر مىسال كەلتۈرىدۇ﴾((( يەنى سىلەر بۇ مىسالنىڭ ئۆزەڭالردىن ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر﴿ .بىز
ئىنسانالرغا (قۇرئاندا ئۇالرنىڭ زېھنىگە يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن) بايان قىلغان بۇ تەمسىللەرنى
پەقەت ئالىمالرال چۈشىنەلەيدۇ﴾(((.
﴿قۇرئان ئەرەبچىدۇر ،ئەگرىلىكتىن خالىيدۇر﴾ يەنى ئۇ قۇرئان ئوچۇق ئەرەب تىلىدا بولۇپ،
ئەگرىلىك ،ئۆزگەرتىلىش ۋە شەكتىن خالىيدۇر .ھەم ئۇ ئوچۇق ،روشەن پاكىتتۇر .ﷲ ئۇنى ئەنە
((( رۇم سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  43ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

شۇ سۈپەتلەر بىلەن نازىل قىلدى﴿ .ئۈمىدكى ،ئۇالر (قۇرئاننىڭ مەنىسىنى چۈشىنىپ كۇفرىدىن)
ساقالنغاي﴾ يەنى ئۇالر قۇرئاندا بايان قىلىنغان يامانلىقتىن ھەزەر ئەيلەپ ،ياخشىلىققا ئەمەل

قىلغاي!

﴿ﷲ (سىلەرگە مۇنداق) بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ :بىر قۇل بولۇپ ،ئۇنىڭغا (ئىشقا سېلىشنى)
تالىشىدىغان نۇرغۇن خوجايىنالر ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ (بىرسى بۇ ئىشقا ،بىرسى ئۇ ئىشقا بۇيرۇيدۇ،
ئۇ كىمنى رازى قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ)﴾ يەنى ئۇالر بۇ ئورتاق قۇلنى ئىشقا سېلىشتا ئۆزئارا

تالىشىدۇ .ئۇ قۇل كىمنى رازى قىلىشنى بىلەلمەيدۇ.

﴿يەنە بىر قۇل بولۇپ ئۇ بىر ئادەمگىال خاستۇر﴾ يەنى ئۇنىڭغا باشقا بىرى ئىگىدارچىلىق
قىاللمايدۇ﴿ .بۇ ئىككى قۇل (يەنى ئۇنىڭ ئەھۋالى) باراۋەرمۇ؟﴾ يەنى بۇ ئىككىسى باراۋەر بواللمايدۇ.
شۇنداقال ،ﷲ غا يالغان ئىالھالرنى قوشۇپ چوقۇنىدىغان مۇشرىك بىلەن ھېچ شېرىكى يوق،
يالغۇز ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىدىغان ،ئىخالسمەن مۆمىن ھەرگىزمۇ باراۋەر بولمايدۇ .ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشى :بۇ ئايەت مۇشرىك ۋە مۆمىن ئۈچۈن
مىسال قىلىپ كەلتۈرۈلدى -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ مىسالنى ئەنە شۇنداق ئوچۇق ۋە روشەن بايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق

دېدى﴿ :جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇر!﴾ چۈنكى ،ﷲ كىشىلەرگە پاكىتالرنى تۇرغۇزدى﴿ .
بەلكى ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ غا شېرىك

كەلتۈرىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە قۇرەيشلەرنىڭ ئۆلۈمى ۋە ئۇالرنىڭ اﷲ نىڭ
دەرگاھىدا مۇنازىرىلىشىدىغانلىقى
﴿سەن ھەقىقەتەن ئۆلىسەن ،ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن ئۆلىدۇ﴾ بۇ ئايەت ئەبۇبەكرى سىددىق
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان ۋاقىتتا ،ئۇنىڭ راستىنال ۋاپات بولغانلىقىغا
باشقىالرنى قايىل قىلىش ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتى بىلەن دەلىل قىلغان
ئايەتلىرىدۇر﴿ :مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى
(ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلگەن ،بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن)؛
ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە ،ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلەر؟ (يەنى ئىماندىن يېنىپ مۇرتەد
بوالمسىلەر؟) كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكەن (يەنى مۇرتەد بولىدىكەن) ،ئۇ ﷲ غا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ﴾(((.
سىلەر چوقۇم بۇ دۇنيادىن قايتىپ ،ئۇ دۇنيادا (ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا) جەم بولىسىلەر،
ئاندىن سىلەر غالىب ۋە ئۇلۇغ ﷲ نىڭ ئالدىدا دۇنيادا قىلغان ئەمەلىڭالر ئۈستىدە (يەنى
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈردىڭالرمۇ ياكى تەۋھىدتە چىڭ تۇردۇڭالرمۇ دېگەن مەسىلىدە)
مۇنازىرىلىشىسىلەر .ئاندىن ﷲ ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىدۇ .ئۇ ھەق بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .ﷲ
((( ئال ئىمران سۈرىسى  144ـ ئايەت.
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تائاال ھەممىگە ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر .ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ نى بىر دەپ
بىلىدىغان ئىخالسمەن مۆمىنلەرگە (ﷲ تائاال) نىجاتلىق بېرىدۇ .ﷲ نىڭ بارلىقىغا تانغۇچى،
ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرگۈچى ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچى كاپىرالرنى ئازاباليدۇ.
گەرچە تەپسىر قىلىنىۋاتقان بۇ ئايەت ئاخىرەتتە مۆمىنلەر ۋە كاپىرالر ھەققىدە ۋە ئۇالرنىڭ
قىيامەتتىكى ئۆزئارا مۇنازىرىلىرىنىڭ بايانى ھەققىدە بولسىمۇ ،دۇنيادىكى بارلىق دە ـ تاالش
قىلغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى ،بۇ مۇنازىرە ئۇالرغا قىيامەتتە قايتا تەكرارلىنىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

﴿ئاندىن كېيىن سىلەر قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا بىر ـ بىرىڭالر بىلەن دەۋا
قىلىشىسىلەر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ دەۋا بىزگە قايتا

تەكرارلىنامدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .مەن :ئۇنداقتا ،ئەھۋال
ھەقىقەتەن ناھايىتى ئېغىر ئىكەن -،دېدىم.
ئىمام ئەھمەد زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ﴿ :سەن ھەقىقەتەن ئۆلىسەن ،ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن ئۆلىدۇ .ئاندىن كېيىن سىلەر قىيامەت
كۈنى پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا بىر  -بىرىڭالر بىلەن دەۋا قىلىشىسىلەر﴾ دېگەن ئايەت

چۈشكەندە ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىزگە دۇنيادا ئارىمىزدا يۈز بەرگەن گۇناھالرنىڭ
دەۋاسى قايتا تەكرارلىنامدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،ھەر بىر ھەق
ئىگىسىگە ئۇنىڭ ھەققى تولۇق ئادا قىلىنغۇچە ،سىلەرگە ئەلۋەتتە ھەق دەۋاسى تەكرارلىنىدۇ»
دېدى .مەن :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنداقتا ئەھۋال ھەقىقەتەن قىيىن بولىدىكەن-،
دېدىم .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ئاندىن كېيىن سىلەر قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا بىر ـ بىرىڭالر بىلەن
دەۋا قىلىشىسىلەر﴾ يەنى راست سۆزلىگۈچى بىلەن يالغانچى ،زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى بىلەن زالىم،
ھىدايەت تاپقۇچى بىلەن ئازغۇچى ،ئاجىز بىلەن مۇتەكەببىر دەۋالىشىدۇ.
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ئىبنى مەندەھ “روھ” دېگەن كىتابتا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر قىيامەت كۈنى دەۋالىشىدۇ .ھەتتا جان بىلەن جەسەت مۇنازىرىلىشىدۇ.
جان بەدەنگە :گۇناھنى سەن قىلدىڭ -،دەيدۇ .جەسەت جانغا :سەن گۇناھ قىلىشقا بۇيرۇدۇڭ،
سەن گۇناھنى چىرايلىق كۆرسەتتىڭ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا
ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن بىر پەرىشتىنى ئەۋەتىدۇ .پەرىشتە ئۇالردىن :سىلەردىن بىرىڭالر ھەقىقەتەن
كۆزى ساق ئەمما پالەچ ئادەمگە ،يەنە بىرىڭالر كۆزى كور ئادەمگە ئوخشايسىلەر ،ئۇ ئىككى ئادەم
بىر باغقا كىرىدۇ ،پالەچ ئادەم كور ئادەمگە :مەن بۇ يەردە ھەقىقەتەن مېۋىلەرنى كۆردۈم .لېكىن
ئۇنى ئااللمايمەن -،دەيدۇ .كور ئادەم ئۇنىڭغا :مېنى مىنىپ تۇرۇپ ئۇنى ئالغىن -،دەيدۇ .پالەچ
ئادەم كور ئادەمنى مىنىپ تۇرۇپ مېۋىلەرنى ئالىدۇ .بۇالرنىڭ قايسىسى كىشىنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز
قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ؟ -دەپ سورايدۇ .ئۇالر :ھەر ئىككىلىسى -،دېيىشىدۇ .پەرىشتە ئۇالرغا:
سىلەر ھەقىقەتەن ئۆزەڭالرغا ئۆزەڭالر ھۆكۈم قىلدىڭالر -،دەيدۇ .يەنى ھەقىقەتەن جەسەت جان
(ئۈچۈن) مىنىدىغان ھايۋانغا ئوخشايدۇ .جان ئۇنىڭغا مىنگۈچىدۇر.

زۇمەر سۈرىسى

ئىبنى ئەبۇھاتەم سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئاندىن
كېيىن سىلەر قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا بىر  -بىرىڭالر بىلەن دەۋا قىلىشىسىلەر﴾

دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،بىز بۇ ئايەتنىڭ نېمە سەۋەبتىن چۈشكەنلىكىنى بىلمەيتتۇق .شۇڭا:
بىز بىلەن ئەھلى كىتاب ئوتتۇرىسىدا دە ـ تاالش بولمىسا ،كىم بىلەن دەۋا قىلىشىمىز؟ -دېدۇق.
بۇ سۆزىمىز پىتنە قوزغىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :غالىب ۋە ئۇلۇغ
پەرۋەردىگارىمىز ﷲ بىزگە ۋەدە قىلغان نەرسە ئۈستىدە دەۋا قىلىشىمىز -،دېدى .بۇ ھەدىسنى
ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﷲ غا يالغاننى چاپلىغان ،نازىل بولغان راست سۆزنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلغان
ئادەمدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ جەھەننەمدە كاپىرالرغا ئورۇن يوقمۇ؟﴿ ﴾32راست سۆز (يەنى قۇرئان)
نى ئېلىپ كەلگەن كىشى ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر ـ ئەنە شۇالر تەقۋادارالردۇر﴿﴾33
 .ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۆزلىرى خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ ،ئەنە شۇ
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ مۇكاپاتىدۇر﴿ .﴾34ﷲ ئۇالرنىڭ ئەڭ يامان ئەمەللىرىنى يوققا
چىقىرىدۇ ،ئۇالرغا قىلغان ئەڭ ياخشى ئەمەللىرى بويىچە ساۋاب بېرىدۇ﴿.﴾35

يالغاننى توقىغان ۋە ھەقنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ جازاسى ،ھەقنى سۆزلىگەن ۋە
ئۇنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ مۇكاپاتى
مۇشرىكالر ﷲ تائاالغا يالغاننى توقىدى ،ئۇنىڭغا باشقا ئىالھالرنى شېرىك قىلدى،
پەرىشتىلەرنى ﷲ نىڭ قىزلىرى دەپ دەۋا قىلدى ،ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار دەپ بوھتان قىلدى
(ﷲ ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن پاك ۋە يۈكسەكتۇر) .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ
تىلى ئارقىلىق ئۆزلىرىگە كەلگەن ھەقنى ئىنكار قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇشرىكالرغا
خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غا يالغاننى چاپلىغان ،نازىل بولغان راست سۆزنى (يەنى
قۇرئاننى) ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ﴾ يەنى ئۇنىڭدىن زالىم ئادەم يوق .چۈنكى،
ئۇ ئىككى باتىلنى ئۆزىگە جەم قىلدى .ﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىدى ،ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى
ئىنكار قىلدى .ئۇالر ھەققىدە باتىلنى سۆزلىدى ،ھەقىقەتنى رەت قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
ئۇالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :جەھەننەمدە كاپىرالرغا ئورۇن يوقمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ﷲ
نىڭ بىرلىكىگە تانغۇچىالر ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغۇچىالردۇر.
﴿راست سۆز (يەنى قۇرئان) نى ئېلىپ كەلگەن كىشى ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر ـ ئەنە
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شۇالر تەقۋادارالردۇر﴾ مۇجاھىد ،قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :راست سۆز ئېلىپ كەلگەن كىشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم﴿ :راست سۆز (يەنى قۇرئان) نى ئېلىپ كەلگەن
كىشى﴾ دېگەن ئايەتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم؛ ﴿ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر﴾ دېگەن
ئايەتتىن مۇسۇلمانالر كۆزدە تۇتۇلغان -،دەيدۇ﴿ .ئەنە شۇالر تەقۋادارالردۇر﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۇالر شېرىكتىن ساقالنغانالر -،دەيدۇ.

﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۆزلىرى خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ﴾
يەنى جەننەتتە ئۇالر قانچىلىك تەلەپ قىلسا ،شۇنچىلىك ئېرىشىدۇ﴿ .ئەنە شۇ ياخشى ئىش
قىلغۇچىالرنىڭ مۇكاپاتىدۇر .ﷲ ئۇالرنىڭ ئەڭ يامان ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدۇ .ئۇالرغا قىلغان
ئەڭ ياخشى ئەمەللىرى بويىچە ساۋاب بېرىدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل
قىلىپ ،يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈم قىلىمىز ،ئۇالر (ﷲ يامان ئىشلىرىنى كەچۈرگەنلەر بىلەن)
(((
جەننەتتە بولىدۇ( ،بۇ) ئۇالرغا قىلىنغان راست ۋەدىدۇر﴾

*******
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
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ﷲ بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قوغداشقا ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە)
يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ ئۇالر سېنى ﷲ دىن باشقا مەبۇدالر بىلەن قورقۇتىدۇ ،ﷲ گۇمراھ
قىلغان ئادەمنى ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴿ .﴾36ﷲ ھىدايەت قىلغان ئادەمنى ھېچ
ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ غالىب( ،دۈشمەنلىرىنى) جازالىغۇچى ئەمەسمۇ؟﴿ ﴾37ئەگەر ئۇالردىن:
«ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتقان» دەپ سورىساڭ ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالر« :ﷲ ياراتقان»
دەيدۇ .ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ﷲ ماڭا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى
دەپئى قىلىشقا ،يا ﷲ ماڭا رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى توسۇۋېلىشقا ،ﷲ دىن باشقا
سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان مەبۇدالر قادىر بوالالمدۇ؟ ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالرچۇ؟» ئېيتقىنكى« ،ماڭا
ﷲ كۇپايىدۇر ،تەۋەككۈل قىلغۇچىالر ئۇنىڭغا تەۋەككۇل قىلسۇن (يەنى ھەممە ئىشنى ﷲ غا
تاپشۇرسۇن)»﴿ .﴾38ئېيتقىنكى« ،ئى قەۋمىم! سىلەر ئۆز ھالىڭالر بويىچە ئىشلەڭالر ،مەنمۇ ئۆز
((( ئەھقاف سۈرىسى  16ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

ھالىم بويىچە ئىشلەيمەن ،سىلەر ئۇزۇنغا قالماي خارلىغۇچى ئازابنىڭ كىمگە كېلىدىغانلىقىنى،
مەڭگۈلۈك ئازابنىڭ كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى بىلىسىلەر»﴿39ـ .﴾40

اﷲ تائاالنىڭ بەندىسىگە كۇپايە قىلغۇچى ئىكەنلىكى
﴿ﷲ بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قوغداشقا ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە)
يېتەرلىك ئەمەسمۇ﴾ يەنى ﷲ ئۆزىگە ئىبادەت قىلغان ۋە تەۋەككۈل قىلغان بەندىسىگە
يېتەرلىكتۇر﴿ .ئۇالر سېنى ﷲ دىن باشقا مەبۇدالر بىلەن قورقۇتىدۇ﴾ يەنى مۇشرىكالر پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنى بۇتلىرى ۋە جاھىللىق ،گۇمراھلىق قىلىپ تۇتۇۋالغان ﷲ دىن باشقا ئىالھلىرى
بىلەن قورقۇتىدۇ.

﴿ﷲ گۇمراھ قىلغان ئادەمنى ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ .ﷲ ھىدايەت قىلغان
ئادەمنى ھېچ ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ غالىب( ،دۈشمەنلىرىنى) جازالىغۇچى ئەمەسمۇ؟﴾ يەنى

جانابى ﷲ غالىب ۋە ناھايىتى كۈچلۈكتۇر .ﷲ تائاالغا يۆلەنگەن ۋە ئىلتىجا قىلغان ئادەم زۇلۇمغا
ئۇچرىمايدۇ .ﷲ غالىبتۇر .ئۆزىگە كاپىر بولغان ۋە شېرىك كەلتۈرگەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
قارشىلىق قىلغانالرنىڭ ئىچىدىن ھېچبىرى ﷲ تائاالدىن غالىبراق ۋە دۈشمەنلىرىدىن ئىنتىقام
ئېلىشتا ئۇنىڭدىن كۈچلۈكرەك ئەمەس.

كائىناتنى يارىتىشتا ئىالھلىرىنىڭ ئاجىز كەلگەنلىكى ئۈچۈن مۇشرىكالرنىڭ
اﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىنى ئېتىراپ قىلغانلىقى
﴿ئەگەر ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتقان» دەپ سورىساڭ ،شۈبھىسىزكى،
ئۇالر« :ﷲ ياراتقان» دەيدۇ﴾ يەنى مۇشرىكالر ﷲ تائاالنىڭ پۈتۈن شەيئىلەرنىڭ ياراتقۇچىسى

ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ﷲ بىلەن ئۆزلىرىگە ھېچ زىيان ـ زەخمەت
ۋە پايدا ـ مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدىغان بۇتلىرىغا چوقۇناتتى.

﴿ئېيتقىنكى ،ئەگەر ﷲ ماڭا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى دەپئى
قىلىشقا ،يا ﷲ ماڭا رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى توسۇۋېلىشقا ،ﷲ دىن باشقا سىلەر
ئىبادەت قىلىۋاتقان مەبۇدالر قادىر بوالالمدۇ؟ ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالرچۇ؟﴾ يەنى ئۇ مەبۇدالر ھېچ

نەرسىگە قادىر بواللمايدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى قوغدىغىن ،ﷲ سېنى قوغدايدۇ .ﷲ
نىڭ دىنىنى قوغدىغىن ،سەن قىيىنچىلىققا يولۇققاندا ،ئۇنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىسەن .مەمۇرچىلىق
ۋاقىتتا ﷲ نى تونۇغىن ،قاتتىقچىلىق ۋاقتىدا ﷲ سېنى تونۇيدۇ .بىرەر نەرسە سورىساڭ ،ﷲ
دىن سورا! ياردەم تەلەپ قىلساڭ ،ﷲ دىن تەلەپ قىل! بىلگىنكى ،ھەقىقەتەن پۈتكۈل ئىنسان
بىر يەرگە توپلىنىپ ،ﷲ ساڭا تەقدىر قىلمىغان بىرەر نەرسە بىلەن ساڭا زىيان ـ زەخمەت
يەتكۈزمەكچى بولسا ،ئۇالر ساڭا ھەرگىزمۇ زىيان ـ زەخمەت يەتكۈزەلمەيدۇ .ئەگەر پۈتكۈل ئىنسان
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بىر يەرگە توپلىنىپ ،ﷲ ساڭا تەقدىر قىلمىغان بىرەر نەرسە بىلەن ساڭا پايدا مەنپەئەت
يەتكۈزمەكچى بولسا ،ئۇالر ساڭا ھەرگىزمۇ پايدا ـ مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدۇ .تەقدىر يېزىلغان
بەتلەر قۇرىدى .قەلەملەر كۆتۈرۈلدى .شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن ﷲ تائاالغا ئىشەنچ قىلغان
ھالدا ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغىن! شۇنى بىلگىنكى ،ھەقىقەتەن سەن
ياقتۇرمايدىغان نەرسىگە سەۋر قىلىش نۇرغۇن ياخشىلىقنى كەلتۈرىدۇ .ھەقىقەتەن سەۋرچانلىقتىن
كېيىن نۇسرەت ،جاپادىن كېيىن راھەت ـ پاراغەت ۋە تەسلىكتىن كېيىن ئاسانلىق كېلىدۇ».
﴿ئېيتقىنكى« ،ماڭا ﷲ كۇپايىدۇر ،تەۋەككۈل قىلغۇچىالر ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلسۇن (يەنى
ھەممە ئىشنى ﷲ غا تاپشۇرسۇن)»﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھۆكۈم پەقەت ﷲ غىال

خاس ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلدىم ،تەۋەككۈل قىلغۇچىالر ﷲ غىال تەۋەككۈل قىلسۇن!﴾

(((

ھۇد ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ قەۋمى ئارىسىدا بۇ ھەقتە مۇنداق مۇنازىرە بولۇپ ئۆتكەن:
﴿«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)﴾(((.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئى قەۋمىم! سىلەر ئۆز ھالىڭالر بويىچە ئىشلەڭالر﴾ يەنى ئۆز يولۇڭالر بويىچە
ئىشلەڭالر .بۇ ئايەت ئۇالرغا بولغان تەھدىت ۋە يامان ئاقىۋەتتىن ئاگاھالندۇرۇشتۇر﴿ .مەنمۇ ئۆز
ھالىم بويىچە ئىشلەيمەن﴾ يەنى ئۆز خاھىشىم بويىچە ئىشلەيمەن.
﴿سىلەر ئۇزۇنغا قالماي خارلىغۇچى ئازابنىڭ كىمگە كېلىدىغانلىقىنى ،مەڭگۈلۈك ئازابنىڭ
كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى بىلىسىلەر»﴾ يەنى شۇ ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى ۋە سىلەرگە كېلىدىغان

ئازابنى يېقىندا بىلىسىلەر .سىلەرگە دۇنيادا خار قىلغۇچى ئازاب كېلىدۇ .ئاخىرەتتە بولسا ،قۇتۇلۇش
مۇمكىن بولمايدىغان ،دائىملىق ،ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئازابقا دۇچار بولىسىلەر.
ﷲ بىزگە قىيامەت كۈندىكى شۇ خارلىقتىن پاناھ بەرگەي!
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃ
((( يۈسۈف سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  56 - 54ـ ئايەتكىچە.

زۇمەر سۈرىسى

شۈبھىسىزكى ،بىز ساڭا كىتابنى ئىنسانالر ئۈچۈن ھەق بىلەن نازىل قىلدۇق ،كىمكى
ھىدايەت تاپىدىكەن ،ئۆزى ئۈچۈن ھىدايەت تاپقان بولىدۇ ،كىمكى ئازىدىكەن ،ئۆزىنىڭ
زىيىنى ئۈچۈن ئازغان بولىدۇ ،سەن ئۇالرغا ھامىي ئەمەسسەن (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا زورالشقا
مۇئەككەل ئەمەسسەن)﴿ .﴾41ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ،
ئۆلمىگەنلەرنىڭ جانلىرىنى ئۇخلىغان چاغلىرىدا ئالىدۇ ،ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان (يەنى ئەجىلى
يەتكەنلەر) نىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ ،قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (يەنى
ئەجىلى يەتكۈچە) قويۇپ بېرىدۇ ،بۇنىڭدا پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴿.﴾42
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى،
بىز ساڭا كىتابنى ئىنسانالر ئۈچۈن ھەق بىلەن نازىل قىلدۇق﴾ يەنى بىز قۇرئاننى ئىنسان ۋە

جىندىن بولغان بارلىق مەخلۇقالرنى (ئۇنىڭ بىلەن) ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن نازىل قىلدۇق.

﴿كىمكى ھىدايەت تاپىدىكەن ،ئۆزى ئۈچۈن ھىدايەت تاپقان بولىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭ پايدىسى
پەقەت ئۆزى ئۈچۈن بولىدۇ﴿ .كىمكى ئازىدىكەن ،ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن ئازغان بولىدۇ﴾ يەنى
ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى پەقەت ئۆزىگە بولىدۇ﴿ .سەن ئۇالرغا ھامىي ئەمەسسەن (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا
زورالشقا مۇئەككەل ئەمەسسەن)﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھىدايەت تېپىشىغا مەسئۇل ئەمەسسەن.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن پەقەت (ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن)
ئاگاھالندۇرغۇچىسەن ،ﷲ ھەممە نەرسىنى تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر﴾(((﴿ ،سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ
پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾(((.

اﷲ نىڭ ئۆلتۈرگۈچى ۋە تىرىلدۈرگۈچى زات ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ زاتىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :ئۇ پۈتكۈل كائىناتتا
ھەممىنى ئۆزى خالىغىنىچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر .تەنلەردىن جانالرنى ئالغۇچى پەرىشتىلەرنى
ئەۋەتىپ ،ئىنسانالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىپ ئۇالرنى ئۆلتۈرىدۇ .بۇ بولسا چوڭ ئۆلۈمدۇر .ئۇخالش
بولسا ،كىچىك ئۆلۈمدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى كىچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى
قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئاندىن بەلگىلەنگەن مۇددەتكىچە ياشىشىڭالر ئۈچۈن،
كۈندۈزدە سىلەرنى ئويغىتىدۇ ،ئاندىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ئاندىن قىلغان
ئەمەللىرىڭالرنى ﷲ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ .ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر (يەنى
ﷲ بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر) ،ئۇ سىلەرگە ساقلىغۇچى پەرىشتىلەرنى (يەنى قىلغان
ئەتكەننى خاتىرىلەپ تۇرىدىغان پەرىشتىلەرنى) ئەۋەتىدۇ ،بىرىڭالرغا ئۆلۈم كەلسە ،ئۇنى بىزنىڭ
پەرىشتىلىرىمىز قەبزى روھ قىلىدۇ .ئۇالر (ﷲ نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالشتا) بىپەرۋالىق قىلمايدۇ﴾(((.
((( ھۇد سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى - 60ـ  61ـ ئايەتلەر.
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ﷲ بۇ ئايەتتە ئالدى بىلەن كىچىك ئۆلۈمنى ،ئاندىن چوڭ ئۆلۈمنى بايان قىلدى.
ئەمما تۆۋەندىكى ئايەتتە بولسا ،ئالدى بىلەن چوڭ ئۆلۈمنى ،ئاندىن كىچىك ئۆلۈمنى
(ئۇخالشنى) بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا ،ﷲ ئۇالرنىڭ جانلىرىنى
ئالىدۇ ،ئۆلمىگەنلەرنىڭ جانلىرىنى ئۇخلىغان چاغلىرىدا ئالىدۇ ،ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان (يەنى
ئەجىلى يەتكەنلەر) نىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ ،قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە
(يەنى ئەجىلى يەتكۈچە) قويۇپ بېرىدۇ﴾ بۇ ئايەتتە روھالرنىڭ روھالر ئالىمىدە جەم بولىدىغانلىقىغا

دەلىل باردۇر.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ« :سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۇخالشتىن بۇرۇن ياتىدىغان
ئورنىنى ئىشتىنىنىڭ((( ئىچى تەرىپى بىلەن سۈپۈرىۋەتسۇن .چۈنكى ،ياتماقچى بولغان كىشى
كۆرپە ئۈستىدە نېمە بارلىقىنى بىلمەيدۇ .ئاندىن مۇنداق دېسۇن :پەرۋەردىگارىم سېنىڭ ئىسمىڭ
بىلەن يېنىمنى قويدۇم ،سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن ئورنۇمدىن تۇرىمەن .ئەگەر جېنىمنى ئالساڭ،
ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلغىن .ئەگەر ئۇنى تېنىمگە قايتۇرۇپ بەرسەڭ ،ياخشى بەندىلىرىڭنى قانداق
ساقلىغان بولساڭ ،ئۇنىمۇ شۇنداق ساقلىغىن!»
﴿ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان يەنى ئەجىلى يەتكەنلەرنىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ﴾ يەنى
ئەجىلى چوڭ ئۆلۈم بىلەن ئۆلۈشكە توشقانالرنىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ ،كىچىك ئۆلۈم بىلەن
ئۆلگۈچىلەرنىڭ جېنىنى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە قويۇپ بېرىدۇ .سۇددى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
قويۇپ بېرىلگەنلەر تاكى ئەجىلى توشقۇچە قويۇپ بېرىلىدۇ.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئۆلۈكلەرنىڭ جانلىرىنى ئېلىپ ،تىرىكلەرنىڭ جانلىرىنى
قويۇپ بېرىدۇ ،ﷲ ھەرگىز خاتالىشىپ قالمايدۇ -،دېدى﴿ .بۇنىڭدا پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم
ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾.

*******
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
(ئۇالر پىكىر يۈرگۈزمىدى) بەلكى ﷲ نى قويۇپ( ،بۇتالردىن) شاپائەتچىلەرنى تۇتتى.
ئېيتقىنكى« ،ئۇالر (يەنى شاپائەتچى قىلىنغان بۇتالر) ھېچ نەرسىگە قادىر بواللمايدىغان ۋە (ھېچ
نەرسىنى) سەزمەيدىغان تۇرسىمۇ (ئۇالرنى شاپائەتچى تۇتامدۇ؟)﴿ .﴾43شاپائەتنىڭ ھەممىسى ﷲ
نىڭ ئىلكىدىدۇر (ھېچ ئادەم ﷲ نىڭ ئىزنىسىز شاپائەت قىاللمايدۇ) ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر .ئاندىن سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر»﴿ .﴾44يالغۇز
((( ئەينى ۋاقىتتىكى ئەرەبلەرنىڭ بېلنىڭ ئاستىنى يۆگەش ئۈچۈن ئىشلەتكەن رەختلىرى كۆرسىتىلىدۇ.

زۇمەر سۈرىسى

ﷲ تىلغا ئېلىنسا ،ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ دىللىرى سىقىلىپ كېتىدۇ .ﷲ دىن باشقا
مەبۇدالر تىلغا ئېلىنسا ،ئۇالر خۇش بولۇپ كېتىدۇ﴿.﴾45

شاپائەت قىلىش ھوقۇقىنىڭ پەقەت اﷲ غىال خاس ئىكەنلىكى ۋە يالغۇز اﷲ
تىلغا ئېلىنسا ،مۇشرىكالرنىڭ دىللىرىنىڭ سىقىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ﷲ نى قويۇپ ،ھېچقانداق دەلىل ـ ئاساسسىز ھالدا
ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىقارغان بۇتالرنى ۋە شېرىكلەرنى شاپائەتچى قىلىۋالغانلىقىنى ئەيىبلەيدۇ .ئۇ
بۇتالر ۋە شېرىكلەر ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئويلىيااليدىغان ئەقلى ،ئاڭلىيااليدىغان
قۇلىقى ،كۆرەلەيدىغان كۆزى يوق بولۇپ ،ھەتتا ئۇالرنىڭ ھالى ھايۋاندىن بەتتەر ،جانسىز
جىسىمالردۇر.
﴿ئېيتقىنكى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئۆز گۇمانىچە بۇ نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
بىزگە شاپائەت قىلىدۇ دەپ ،شاپائەتچىلەرنى تۇتۇۋالغان ئەنە شۇ ئادەملەرگە ئېيتقىنكى :ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدا ﷲ رازى بولغان ۋە شاپائەت قىلىشقا ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن باشقا
ھېچكىمنىڭ شاپائىتى مەنپەئەت قىلمايدۇ .شاپائەتنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاال تەرىپىدىندۇر﴿ .ﷲ
نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ﷲ نىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن﴾(((.
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى ﷲ ئۇنىڭ ھەممىسىنى
ئۆزى خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر.
﴿ئاندىن سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال
ئاراڭالردا ئادالەت بىلەن ھۆكۈم قىلىپ ،ھەر بىر ئادەمگە ئۆز ئەمەلىگە قارىتا جازا ۋە مۇكاپات
بېرىدۇ .ﷲ تائاال مۇشرىكالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :يالغۇز ﷲ تىلغا ئېلىنسا﴾ يەنى يالغۇز
ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ بىر مەبۇد بەرھەق يوقتۇر دېيىلسە﴿ ،ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ
دىللىرى سىقىلىپ كېتىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ئىدىكى ،ئۇالرغا« :بىر
ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق» (دەڭالر) دېيىلسە( ،كەلىمە تەۋھىدتىن) تەكەببۇرلۇق قىلىپ
باش تارتاتتى﴾((( يەنى ئۇالر كەلىمە تەۋھىدكە ئەگىشىش ۋە بويسۇنۇشتىن باش تارتىدۇ .ئۇالرنىڭ
دىللىرى ياخشىلىقنى قوبۇل قىلمايدۇ .كىم ياخشىلىقنى قوبۇل قىلمىسا ،يامانلىقنى قوبۇل قىلىدۇ.
﴿ﷲ دىن باشقا مەبۇدالر تىلغا ئېلىنسا﴾ مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :يەنى بۇتالر ۋە شېرىك
كەلتۈرۈلگەن نەرسىلەر تىلغا ئېلىنسا﴿ ،ئۇالر خۇش بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى بۇنىڭدىن ناھايىتى
خۇرسەن بولۇپ كېتىدۇ.

*******
((( بەقەرە سۈرىسى  255ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  35ــ ئايەت.
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ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ
ئېيتقىنكى« ،ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى ،يوشۇرۇننى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى
ﷲ ! سەن بەندىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەر ئۈستىدە ھۆكۈم
چىقىرىسەن»﴿ .﴾46ئەگەر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغانالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا يەر يۈزىدىكى
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى يەنە شۇنىڭدەك بىر ھەسسە كۆپ نەرسە بولىدىغان بولسا ،قىيامەت
كۈنىدىكى قاتتىق ئازاب ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە بەرگەن بوالتتى ،ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن (بۇ
دۇنيادىكى چاغلىرىدا) ئويالپ باقمىغان ئازابالر ئاشكارا بولىدۇ﴿ .﴾47ئۇالرغا ئۇالرنىڭ (دۇنيادا)
قىلغان يامان ئىشىلىرى ئاشكارا بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ (دۇنيادىكى چاغدا پەيغەمبەرنىڭ دەۋىتىنى)
مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنى (قاتتىق) ئازاب ئورىۋالىدۇ﴿.﴾48

دۇئا قىلىش ئۇسۇلى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنى (ئۇالرنىڭ شېرىكنى دوست تۇتقانلىقى ۋە تەۋھىدتىن نەپرەتلەنگەنلىكى
ئۈچۈن) ئەيىبلىگەندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى﴾
يەنى سەن ھېچ شېرىكى بولمىغان ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقان﴿ ،يوشۇرۇننى ۋە
ئاشكارىنى بىلگۈچى ﷲ﴾ دۇرسەن﴿ .سەن بەندىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان
نەرسىلەر ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىسەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دۇنيادا ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى
ئۈستىدە پات يېقىندا كېلىدىغان قىيامەت كۈنى ئۇالرنى تىرىلدۈرۈپ قەبرىلەردىن تۇرغۇزغاندا ،ئۇالر
ئوتتۇرىسىدا ئادىل ھۆكۈم چىقىرىسەن دەپ دۇئا قىلغىن.
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇسەلەمە ئىبنى ئابدۇراھماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىسى ناماز ئوقۇغاندا ،نامىزىنى قانداق
باشاليتتى؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىسى نامازغا تۇرسا ،نامىزىنى« :ئى
جىبرىئىل ،مىكائىل ۋە ئىسرافىلنىڭ پەرۋەردىگارى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى ،يوشۇرۇن
ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى ﷲ! سەن بەندىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەر
ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىسەن .ئىزنىڭ بىلەن مېنى ئىختىالپتىن ھەقىقەتكە ھىدايەت قىلغىن ،سەن
ھەقىقەتەن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلىسەن» دەپ باشاليتتى -،دېدى.

قىيامەت كۈنى فىدىيەنىڭ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى
﴿ئەگەر(ئۆزلىرىگە)زۇلۇمقىلغانالرنىڭئىگىدارچىلىقىدا﴾يەنىمۇشرىكالرنىڭئىگىدارچىلىقىدا
﴿يەر يۈزىدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى يەنە شۇنىڭدەك بىر ھەسسە كۆپ نەرسە بولىدىغان بولسا،
قىيامەت كۈنىدىكى قاتتىق ئازاب ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە بەرگەن بوالتتى﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ

زۇمەر سۈرىسى

تەرىپىدىن ئۇالرغا بەرگەن ئازابتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە بەرگەن بوالتتى .بىراق ئۇ
كۈندە زېمىن توشقۇچىلىك ئالتۇن فىدىيە قىلىنسىمۇ ،ئۇالرنىڭ بۇ فىدىيەسى قوبۇل قىلىنمايدۇ.
﴿ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن (بۇ دۇنيادىكى چاغلىرىدا) ئويالپ باقمىغان ئازابالر ئاشكارا بولىدۇ﴾

يەنى ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئۇالرنىڭ خىيالىدىن كېچىپ باقمىغان ۋە ئويالپمۇ باقمىغان ئازاب ـ
ئوقۇبەتلەر ئاشكارا بولىدۇ.

﴿ئۇالرغا ئۇالرنىڭ (دۇنيادا) قىلغان يامان ئىشلىرى ئاشكارا بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
دۇنيادا قىلغان ھارام ئىشلىرى ۋە گۇناھلىرىنىڭ جازاسى ئاشكارا بولىدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ (دۇنيادىكى
چاغدا پەيغەمبەرنىڭ دەۋىتىنى) مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنى (قاتتىق) ئازاب
ئورىۋالىدۇ﴾.

*******
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ
ئىنسانغا بىرەر مۇسىبەت يەتسە ،بىزگە دۇئا قىلىپ (ئىلتىجا قىلىدۇ) ،ئاندىن ئۇنىڭغا
مەرھەمەت قىلىپ بىرەر نېمىتىمىزنى ئاتا قىلساق ،ئۇ« :بۇ نېمەت ماڭا ئۆز ئىلمىمدىن (يەنى
پەزلىمدىن ،ئەمگىكىمدىن ،تىرىشچانلىقىمدىن ،رىزىق تېپىشنىڭ يوللىرىنى بىلگەنلىكىمدىن)
كەلدى» دەيدۇ( .ئىش ئۇ ئويلىغاندەك ئەمەس) بەلكى ئۇ سىناقتۇر (يەنى نېمەت ئاتا قىلىش
بىلەن ،ئۇنى ئىتائەت قىالمدۇ؟ ئاسىيلىق قىالمدۇ؟ دەپ سىنايمىز) .لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى
(بۇنى) بىلمەيدۇ﴿ .﴾49مۇنداق سۆزنى ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرمۇ قىلغان ،ئۇالرنىڭ ئېرىشكەن
مال  -مۈلۈكلىرى ئۇالرغا ئەسقاتمىدى﴿ .﴾50ئۇالر (دۇنيادا) قىلغان يامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى
تارتتى .بۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغانالرمۇ قىلغان يامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ ،ئۇالر
ئازابىمىزدىن قۇتۇاللمايدۇ﴿ .﴾51ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ﷲ (سىناش يۈزىسىدىن) خالىغان ئادەمنىڭ
رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ( ،خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدۇ ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا
ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴿.﴾52

ئىنسانغا مۇسىبەتتىن كېيىن نېمەت ئاتا قىلىنسا ،ئۇنىڭ ئۆزگىرىپ
كېتىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىنىڭ قىيىنچىلىقتا ﷲ تائاالغا زارلىنىپ ئىلتىجا قىلىدىغانلىقىنى،
تەۋبە قىلىدىغانلىقىنى ۋە دۇئا قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭغا ﷲ نېمەت ئاتا قىلسا ،ئاسىيلىق
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قىلىدىغانلىقىنى ۋە ھەددىدىن ئېشىپ مۇنداق دەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ﴿ :بۇ نېمەت ماڭا
ئۆز ئىلمىمدىن (يەنى پەزلىمدىن ،ئەمگىكىمدىن ،تىرىشچانلىقىمدىن ،رىزىق تېپىشنىڭ يوللىرىنى
بىلگەنلىكىمدىن) كەلدى»﴾ يەنى ﷲ مېنىڭ بۇ نېمەتكە ھەقلىق ئىكەنلىكىمنى بىلگەنلىكى

ئۈچۈن ،ئۇنى ماڭا ئاتا قىلدى .ئەگەر مەن ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ﷲ تائاالغا يېقىن كىشىلەردىن
بولمىغان بولسام ،ئۇ بۇ نېمەتنى ماڭا ئاتا قىلمايتتى .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :مېنىڭ
ئىلمىم بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ نېمەتكە ئېرىشتىم دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.
﴿بەلكى ئۇ سىناقتۇر﴾ يەنى ئىش ئۇ ئويلىغاندەك ئەمەس ،بەلكى بىز بۇ نېمەتنى ئۇنىڭ
ئىتائەت قىلىدىغان ياكى ئاسىيلىق قىلىدىغانلىقىنى سىناش ئۈچۈن بەردۇق ،بىز بۇنى بۇرۇنال
بىلەتتۇق ،ئۇ بىر سىناقتۇر﴿ .لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر
خالىغىنىنى دەيدۇ ،خالىغىنىنى دەۋا قىلىدۇ.

﴿مۇنداق سۆزنى ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرمۇ قىلغان﴾ يەنى مۇنداق سۆزنى ،مۇنداق دەۋانى،
مۇنداق گۇماننى ئىلگىرىكىلەردىن نۇرغۇنلىرى قىلغان﴿ .ئۇالرنىڭ ئېرىشكەن مال  -مۈلۈكلىرى
ئۇالرغا ئەسقاتمىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دەۋا قىلغان سۆزلىرى توغرا چىقمىدى .ئۇالرنىڭ توپلىغان مال
ـ مۈلۈكلىرى ئۇالرنى قوغداپ قااللمىدى.

﴿ئۇالر (دۇنيادا) قىلغان يامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتى .بۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم
قىلغانالرمۇ﴾ يەنى خىتاب قىلىنغۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغانالرمۇ ﴿قىلغان يامانلىقلىرىنىڭ
جازاسىنى تارتىدۇ﴾ يەنى خۇددى ئۇالر قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتقاندەك بۇالرمۇ تارتىدۇ﴿ .ئۇالر
ئازابىمىزدىنقۇتۇاللمايدۇ﴾.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە قارۇنغا قەۋمىنىڭ دېگەن سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەينى
ۋاقىتتا قارۇنغا قەۋمى ئېيتتى« :كۆرەڭلەپ كەتمە ،ﷲ ھەقىقەتەن كۆرەڭلەپ كەتكۈچىلەرنى دوست
تۇتمايدۇ .ﷲ 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» .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﴾(((﴿ ،ئۇالر يەنە« :بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە
بالىلىرىمىز ئەڭ كۆپ ،بىز ئازابالنمايمىز» دېدى﴾(((.
﴿ئۇالر بىلمەمدۇكى ،ﷲ (سىناش يۈزىسىدىن) خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ،
(خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ بىر قەۋمنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلسا ،يەنە پىر
قەۋمنىڭ رىزقىنى تار قىلىدۇ﴿ .شەك  -شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا ئىمان ئېيتقان قەۋم ئۈچۈن نۇرغۇن
ئاالمەتلەر بار﴾ يەنى ئىبرەتلەر ۋە دەلىل ـ پاكىتالر بار.
((( قەسەس سۈرىسى  - 76ئايەتتىن 78ـ ئايەتكىچە.
((( سەبەئ سۈرىسى  35ـ ئايەت.
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(ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە
جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن
(خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾53سىلەرگە ئازاب كېلىپ ،ياردەمگە ئېرىشەلمىگىنىڭالردىن
بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭالر تەرەپكە قايتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾54سىلەر تۇيمىغان
ھالەتتە سىلەرگە ئازابنىڭ ئۇشتۇمتۇت كېلىشىدىن ئىلگىرى سىلەرگە نازىل قىلىنغان ئەڭ گۈزەل
قۇرئانغا ئەگىشىڭالر»﴿ .﴾55ھەر قانداق ئادەم« :ﷲ نىڭ تائىتىدە كەتكۈزۈپ قويغانلىرىمغا
ھەسرەت! مەن (ﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى) مەسخىرە قىلغۇچىالردىن ئىدىم» دەپ
قالماسلىق ئۈچۈن ﴿ .﴾56ياكى« :ﷲ مېنى ھىدايەت قىلغان بولسا (ھىدايەت تېپىپ) ئەلۋەتتە
تەقۋادارالردىن بوالتتىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن﴿ .﴾57ياكى ئازابنى كۆرگەن چاغدا« :كاشكى
دۇنياغا قايتىشىمغا بولسا ئىدى( ،ئۇ چاغدا ﷲ غا ئىتائەت قىلىپ) ياخشىالردىن بوالر ئىدىم»
دەپ قالماسلىق ئۈچۈن (پەرۋەردىگارىغا بويسۇنسۇن)﴿ .﴾58دۇرۇس ،ھەقىقەتەن ساڭا مېنىڭ
نۇرغۇن ئايەتلىرىم (يەنى ھىدايەتكە سەۋەب بولىدىغان قۇرئان) كەلدى .سەن ئۇالرنى ئىنكار
قىلدىڭ ،بويۇنتاۋلىق قىلدىڭ ،سەن كاپىرالدىن بولدۇڭ﴿.﴾59

ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلىشقا چاقىرىش توغرىسىدا
بۇ ئايەت كەرىم كاپىرالر ۋە باشقىالردىن بولغان بارلىق ئاسىيالرنى تەۋبە قىلىپ ،ﷲ غا
قايتىشقا چاقىرىدۇ ۋە گۇناھلىرىنىڭ قانچىلىك بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئەگەر ئۇ دېڭىزنىڭ
كۆپۈكىدەك كۆپ بولسىمۇ ،گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلغان ۋە ئۇنىڭدىن قايتقان ئادەمنىڭ بارلىق
گۇناھلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ مەغپىرەت قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ“ .بۇ ئايەت تەۋبە
قىلمىغانالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ” دېيىش توغرا ئەمەس ،چۈنكى ،شېرىكتىن تەۋبە قىلمىغان
ئادەمگە مەغپىرەت قىلىنمايدۇ.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇشرىكالردىن كۆپ ئادەم ئۆلتۈرگەن ،كۆپ زىنا قىلغان ئىنسانالر بار ئىدى .ئىسالم كەلگەندىن
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كېيىن ،ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ :ھەقىقەتەن سەن ئېيتقان ۋە چاقىرغان
دىن ئەلۋەتتە ياخشى ئىكەن ،بىزنىڭ قىلغان يامان ئەمەللىرىمىزنىڭ كەففارىتىدىن بىزگە خەۋەر
بەرسەڭ -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر ﷲ غا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك
قىلمايدۇ ،ﷲ ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ ،زىنا قىلمايدۇ ...ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇ ھالدا قالمايدۇ﴾((( دېگەن ئايەتنى ۋە(﴿ :ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن)
ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن
ئۈمىدسىزلەنمەڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ۋە

نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام ئەھمەد ئەسما بنتى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿ :ئۇنىڭ ئەمەلى ياماندۇر﴾((( دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى
ۋە يەنە ئۇنىڭ﴿ :ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم!

ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت
قىلدى .بۇ ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسى جىمى گۇناھالرنىڭ تەۋبە بىلەن مەغپىرەت قىلىندىغانلىقىغا
پاكىتتۇر .بىر بەندىنىڭ گۇناھلىرى قانچىلىك چوڭىيىپ ۋە كۆپىيىپ كەتسىمۇ ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ
رەھمىتىدىن ھەرگىز ئۈمىدسىزلەنمىسۇن .چۈنكى ،رەھمەت ۋە تەۋبىنىڭ ئىشىكى كەڭرىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى تەۋبە قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ ئۆز
بەندىلىرىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلمەمدۇ؟﴾(((﴿ ،كىمكى بىرەر يامانلىق ۋە
ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ
مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال مۇناپىقالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى
قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ ،ئۇالرغا ھەرگىزمۇ (ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار
تاپالمايسەن .پەقەت (مۇناپىقلىقتىن) تەۋبە قىلغان( ،ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەن ،ﷲ (نىڭ كىتابى)
غا چىڭ يېپىشقان ،دىننى ﷲ ئۈچۈن خالىس قىلغان (يەنى قىلغان ئەمەلىدىن پەقەت ﷲ نىڭ
رازىلىقىنى كۆزلىگەن) كىشىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾(((.
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﴿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
((( فۇرقان سۈرىسى  70 - 68ـ ئايەتكىچە.
((( ھۇد سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  145ـ  146ـ ئايەتلەر.

زۇمەر سۈرىسى

قىلمامدۇ؟ ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾(((،
﴿مۆمىن ئەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا زىيانكەشلىك قىلغاندىن كېيىن كۇفرىدىن قايتمىغانالر﴾(((.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :بۇ سېخىيلىق ۋە كەڭ قورساقلىققا قاراڭالر ،ئۇالر ﷲ
نىڭ دوستلىرىنى ئۆلتۈردى .لېكىن ،ﷲ بولسا ئۇالرنى تەۋبە قىلىشقا ۋە مەغپىرەت تىلەشكە
چاقىرىۋاتىدۇ .بۇ ھەقتە نۇرغۇن ئايەتلەر بار.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ئادەم  99ئادەمنى ئۆلتۈردى ،ئاندىن پۇشايمان قىلىپ
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئابىدلىرىنىڭ بىرىدىن :تەۋبىگە يول بارمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ياق-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئادەم ئابىدنى ئۆلتۈرۈپ ،تولۇق يۈز ئادەم قىلدى .ئاندىن كېيىن ئۇ
ئۇالرنىڭ ئۆلىمالىرىنىڭ بىرىدىن :تەۋبىگە يول بارمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ ئالىم :كىم سېنىڭ تەۋبە
قىلىشىڭغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ؟ -دېدى .ئاندىن ئۇ ئۇ ئادەمنى بىر جايغا بېرىشقا بۇيرۇدى .بۇ
جاينىڭ ئادەملىرى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىالتتى .ئۇ بۇ جايغا قاراپ ماڭدى .يول ئۈستىدە ئۇنىڭ
ئەجىلى توشتى .ئۇنىڭ جېنىنى ئېلىش ھەققىدە رەھمەت پەرىشتىلىرى بىلەن ئازاب پەرىشتىلىرى
تالىشىپ قالدى .ﷲ پەرىشتىلەرنى بۇ ئىككى يەرنىڭ ئارىسىنى ئۆلچەشكە ،ئۇ ئادەم قايسى
تەرەپكە يېقىن بولسا ،شۇ يەرنىڭ ئادەملىرىگە تەۋە قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇالر بۇ ئادەمنىڭ ھىجرەت
قىلىپ كېتىۋاتقان يېرىگە بىر غېرىچ يېقىن ئىكەنلىكىنى تېپىپ چىقتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ
جېنىنى رەھمەت پەرىشتىلىرى ئالدى» .ئېيتىلىشىچە ،ئۇ ئادەم ئۆلۈش ئالدىدا كۆكسى بىلەن
سۈرۈلۈپ ئۆز يېرىدىن يىراقالشقان ئىكەن .ﷲ تائاال ئۇ ئادەمنى ياخشى يۇرتقا يېقىنلىشىشقا،
يامان يۇرتتىن يىراقلىشىشقا بۇيرۇدى .مانا بۇ ،شۇ ھەدىسنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىدۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!
مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم!
ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى
مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەقىقەتەن ئىسا ﷲ دۇر ،ئىسا ﷲ
نىڭ ئوغلىدۇر ،ئۇزەير ﷲ نىڭ ئوغلىدۇر ،ﷲ پېقىردۇر ،ﷲ نىڭ قولى باغالغلىقتۇر (يەنى ﷲ
بېخىلدۇر) ،ﷲ ئۈچ ئىالھنىڭ بىرىدۇر دەپ جۆيلىگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ ئۆز مەغپىرىتىگە
چاقىردى .ﷲ ئەنە شۇالرغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ غا تەۋبە قىلمامدۇ؟ ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ
قىلمامدۇ؟ ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾(((.
ﷲ ئۇالردىنمۇ چوڭ گۇناھ بولىدىغان سۆزنى قىلغان ئادەم (پىرئەۋن) نى تەۋبە قىلىشقا
چاقىردى .پىرئەۋن مۇنداق دېگەن ئىدى﴿ :مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن﴾

(((

((( مائىدە سۈرىسى  73ـ  74ـ ئايەتلەر.
((( بۇرۇج سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  74ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  24ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇ يەنە﴿ :مەن ئۆزەمدىن باشقا بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن﴾((( دېدى .ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېدى :مۇشۇنداق پاكىتتىن كېيىن ،ﷲ نىڭ بەندىلىرىنى كىم
تەۋبە قىلىشتىن ئۈمىدسىزلەندۇرسە ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدىن تانغان بولىدۇ .لېكىن ،ﷲ
ئۇنىڭ تەۋبە قىلىشىنى نېسىپ قىلمىسا ،بەندە تەۋبە قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ .ئىمام تەبەرانى
شۇتەير ئىبنى شەكلدىن ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ نىڭ
كىتابىدىكى ئەڭ بۈيۈك ئايەت﴿ :بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ ھەمىشە تىرىكتۇر،
ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( دېگەن ئايەتتۇر .قۇرئاندىكى ياخشىلىق ۋە يامانلىقنى
ئەڭ جەم قىلغان ئايەت﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن (كىشىلەر ئارىسىدا) ئادىل بولۇشقا( ،جىمى خەلققە)
ياخشىلىق قىلىشقا ،خىش  -ئەقرىباالرغا سىلە  -رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ﴾((( دېگەن ئايەتتۇر.
قۇرئاندىكى ئەڭ چىقىش يولى بېرىدىغان ئايەت زۇمەر سۈرىسىدىكى(﴿ :ئى مۇھەممەد! مېنىڭ
تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! ﷲ نىڭ
رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر﴾ دېگەن ئايەتتۇر .ﷲ نىڭ كىتابىدىكى ھۆكۈمگە ئەڭ تايىنىشقا

تېگىشلىك ئايەت﴿ :كىمكى ﷲ دىن قورقىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ .ﷲ
ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتتۇر .مەسرۇق ئىبنى مەسئۇدقا :راست
ئېيتتىڭ -،دېدى.

ئۈمىدسىزلىنىشتىن توسۇش ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەر
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،ئەگەر سىلەر ئاسمان ـ زېمىننى توشقۇزىۋەتكۈدەك خاتالىقالرنى قىلساڭالر ،ئاندىن
ﷲ تائاالغا تەۋبە ـ ئىسىتىغپار ئېيتساڭالر ،ئەلۋەتتە ،ﷲ سىلەرنى مەغپىرەت قىلىدۇ .مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سىلەر خاتاالشمىساڭالر،
ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاال خاتالىشىدىغان قەۋملەرنى يارىتىدۇ .ئاندىن ئۇالر خاتاالشقانلىقى ئۈچۈن ﷲ
غا تەۋبە ـ ئىستىغفار ئېيتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ ئۇالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ».
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ۋاپات بولۇش ئالدىدا مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان بىر نەرسىنى سىلەردىن
يوشۇرۇپ كەلگەن ئىدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى« :سىلەر گۇناھ
قىلمايدىغان بولساڭالر ،ئەلۋەتتە ﷲ ئورنۇڭالرغا گۇناھ قىلىدىغان بىرەر قەۋمنى يارىتىدۇ ،ئاندىن
ئۇالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى تەۋبىگە ئالدىراشقا قىزىقتۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە ئازاب
كېلىپ ،ياردەمگە ئېرىشەلمىگىنىڭالردىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭالر تەرەپكە قايتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا
((( قەسەس سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  255ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  90ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاالق سۈرىسى  2ـ  3ـ ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى

ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلىشقا ،ﷲ غا بويسۇنۇشقا ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلىشقا ئالدىراڭالر.
﴿سىلەر تۇيمىغان ھالەتتە سىلەرگە ئازابنىڭ ئۇشتۇمتۇت كېلىشىدىن ئىلگىرى پەرۋەردىگارىڭالر
تەرىپىدىن سىلەرگە نازىل قىلىنغان ئەڭ گۈزەل قۇرئانغا ئەگىشىڭالر»﴾ يەنى سىلەر بىلمەيدىغان

ۋە سەزمىگەن يەردىن ئازابنىڭ تويۇقسىز كېلىشىدىن ئىلگىرى قۇرئانغا ئەگىشىڭالر.

﴿ھەر قانداق ئادەم« :ﷲ نىڭ تائىتىدە كەتكۈزۈپ قويغانلىرىمغا ھەسرەت﴾ يەنى قىيامەت
كۈنى تەۋبە قىلىشتا ۋە ﷲ تەرەپكە قايتىشتا كەتكۈزۈپ قويغان گۇناھكار پۇشايمان قىلىدۇ ۋە
ﷲ غا ئىتائەت قىلىدىغان ،ئىخالسمەن ،ياخشى ئادەملەردىن بولغان بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ.
﴿مەن (ﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى) مەسخىرە قىلغۇچىالردىن ئىدىم» دەپ قالماسلىق
ئۈچۈن﴾ يەنى دۇنيادىكى ئەمەلىم پەقەت ﷲ نىڭ دىنىغا ئىشىنىدىغان ،ئۇنى تەستىقاليدىغان

ئادەمنىڭ ئەمەلى بولماستىن ،ئۇنى مەسخىرە قىلىدىغان ئادەمنىڭ ئەمەلى ئىدى.

﴿ياكى «ﷲ مېنى ھىدايەت قىلغان بولسا (ھىدايەت تېپىپ) ئەلۋەتتە تەقۋادارالردىن بوالتتىم»
دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ياكى ئازابنى كۆرگەن چاغدا« :كاشكى دۇنياغا قايتىشىمغا بولسا ئىدى( ،ئۇ
چاغدا ﷲ غا ئىتائەت قىلىپ) ياخشىالردىن بوالر ئىدىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن (پەرۋەردىگارىغا
بويسۇنسۇن﴾ يەنى ھەر قانداق ئادەم قىيامەت كۈنى ئەگەر دۇنياغا قايتۇرۇلسا ،ئەلۋەتتە ياخشى

ئەمەل قىلىدىغانلىقىنى ئارزۇ قىلىدۇ .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تاالئا بەندىلىرىنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىنى ئۇالر
دېيىشتىن بۇرۇن ،ئۇالرنىڭ نېمە قىلىدىغانلىقىنى ئۇالر قىلىشتىن بۇرۇن خەۋەر قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىنى ھېچ ئەھەدى)
ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك (يەنى ﷲ دەك) ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ﴾(((﴿ ،ھەر قانداق ئادەم:
«ﷲ نىڭ تائىتىدە كەتكۈزۈپ قويغانلىرىمغا ھەسرەت مەن (ﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى)
مەسخىرە قىلغۇچىالردىن ئىدىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ياكى «ﷲ مېنى ھىدايەت قىلغان بولسا
(ھىدايەت تېپىپ) ئەلۋەتتە تەقۋادارالردىن بوالتتىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ياكى ئازابنى كۆرگەن
چاغدا« :كاشكى دۇنياغا قايتىشىمغا بولسا ئىدى( ،ئۇ چاغدا ﷲ غا ئىتائەت قىلىپ) ياخشىالردىن
بوالر ئىدىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن (پەرۋەردىگارىغا بويسۇنسۇن﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دوزاخقا كىرىشكە اليىق بولغان ھەر قانداق بىر كىشى ئۆزىنىڭ
جەننەتتىكى ئورنىنى كۆرىدۇ .ئاندىن :كاشكى ﷲ مېنى ھىدايەت قىلغان بولسا ،جەننەتكە كىرەر
ئىدىم -،دەيدۇ .بۇ ئۇنىڭغا پۇشايمان قىلغانلىق بولىدۇ .جەننەتكە كىرىشكە اليىق بولغان ھەر
قانداق بىر كىشى ئۆزىنىڭ دوزاختىكى ئورنىنى كۆرىدۇ .ئاندىن :ﷲ مېنى ھىدايەت قىلمىغان
بولسا ،دوزاخقا كىرەر ئىدىم -،دەيدۇ .بۇ ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ» .بۇ ھەدىسنى
نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
گۇناھكار ئادەملەر دۇنياغا قايتىشنى ئارزۇ قىلغان ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تەستىقلىمىغانلىقىغا
((( فاتىر سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشمىگەنلىكىگە پۇشايمان قىلغان چاغدا ،ﷲ تائاال ئۇالرغا﴿ :دۇرۇس،
ھەقىقەتەن ساڭا مېنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىم (يەنى ھىدايەتكە سەۋەب بولىدىغان قۇرئان) كەلدى.
سەن ئۇالرنى ئىنكار قىلدىڭ ،بويۇنتاۋلىق قىلدىڭ ،سەن كاپىرالدىن بولدۇڭ﴾ يەنى :ئى پۇشايمان

يېگۈچى بەندە! يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىش ھەققىدە (ساڭا دۇنيادىكى) چېغىڭدا ھىدايەت تېپىشىڭغا
سەۋەبچى بولىدىغان نۇرغۇن ئايەتلىرىم كەلدى .دەلىل  -ئىسپات تۇرغۇزۇلدى .لېكىن سەن
ئۇنى ئىنكار قىلدىڭ ،ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلدىڭ ۋە ئۇ ئايەتلەردىن تانغۇچى
كاپىرالردىن بولدۇڭ.

*******
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
قىيامەت كۈنى ﷲ غا يالغاننى چاپلىغانالرنىڭ يۈزلىرىنى قاپقارا كۆرىسەن ،جەھەننەمدە
مۇتەكەببىرلەرگە ئورۇن يوقمۇ؟﴿ ﴾60ﷲ (شېرىكتىن ۋە گۇناھتىن) ساقالنغۇچىالرنى بەختكە
ئېرىشتۈرىدىغان يولالر ئارقىلىق (ئازابتىن) قۇتۇلدۇرىدۇ ،ئۇالرغا كۈلپەت يەتمەيدۇ ،ئۇالر
قايغۇرمايدۇ﴿.﴾61

اﷲ تائاالغا يالغاننى چاپلىغانالرنىڭ يامان ئاقىۋىتى ۋە تەقۋادارلىق
قىلغانالرنىڭ ياخشى ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بىر مۇنچە يۈزلەرنىڭ يەنى بۆلگۈنچىلىك قىلغانالرنىڭ ،ئىختىالپ
تېرىغان ئادەملەرنىڭ يۈزلىرىنىڭ قارىداپ كېتىدىغانلىقىنى ،سۈننى ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالرغا
ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ يۈزلىرىنىڭ ئاق بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت
كۈنى ﷲ غا يالغاننى چاپلىغانالرنىڭ يۈزلىرىنى قاپقارا كۆرىسەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ شېرىكى،
بالىسى بار دەپ ،يالغاننى توقۇپ قىلغان دەۋالىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قارىداپ كېتىدۇ.
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﴿جەھەننەمدە مۇتەكەببىرلەرگە ئورۇن يوقمۇ؟﴾ يەنى جەھەننەم ئۇالر ئۈچۈن تۇرالغۇ جاي
بولۇش جەھەتتە يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ ئۇالرنىڭ ھەقكە بويسۇنۇشتىن چوڭچىلىق قىلغانلىقى ۋە
ئۇنىڭدىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا جەھەننەمدە خار قىلغۇچى ئازاب بار.
﴿ﷲ (شېرىكتىن ۋە گۇناھتىن) ساقالنغۇچىالرنى بەختكە ئېرىشتۈرىدىغان يولالر ئارقىلىق
(ئازابتىن) قۇتۇلدۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۆز دەرگاھىدا ئۇالر ئۈچۈن ئالدىن تەييارالنغان بەخت ـ

سائادەت بىلەن ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدۇ.

﴿ئۇالرغا كۈلپەت يەتمەيدۇ ،ئۇالر قايغۇرمايدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدىكى چوڭ قورقۇنچ
ئۇالرنى قايغۇغا سالمايدۇ .بەلكى ئۇالر ھەر قانداق قورقۇنچتىن خاتىرجەم ،ھەر قانداق يامانلىقتىن
يىراقتۇر ،بارلىق ياخشىلىققا ئېرىشكۈچىلەردۇر.

زۇمەر سۈرىسى

*******
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﷲ ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر ،ھەممە نەرسىگە ھامىيدۇر (ئۇالرنى خالىغانچە تەسەررۇپ
قىلىدۇ)﴿ .﴾62ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (خەزىنىلىرىنىڭ) ئاچقۇچلىرى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر،
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ـ ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿( . ﴾63ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،ئى نادانالر! مېنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشىقا بۇيرۇمسىلەر؟»﴿.﴾64
ساڭا ۋە سەندىن ئىلگىرىكى (پەيغەمبەر) لەرگە« :ئەگەر سەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرسەڭ،
سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ ،سەن ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ
قالىسەن ،بەلكى يالغۇز ﷲ غا ئىبادەت قىلغىن ۋە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن» دەپ ۋەھى
قىلىندى﴿.﴾65-66

اﷲ تائاالنىڭ ياراتقۇچى ۋە باشقۇرغۇچى ئىكەنلىكى ،اﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرۈشنىڭ قىلغان ئەمەلنى بىكار قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بارلىق شەيئىلەرنى ياراتقۇچى ئىكەنلىكىدىن ،ئۇالرنىڭ
پەرۋەردىگارى ،پادىشاھى ۋە ئۇالرنى ئۆزى خالىغانچە باشقۇرغۇچى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
بارلىق نەرسىلەر ئۇنىڭ ئىدارە قىلىشى ،تىزگىنلىشى ۋە مۇھاپىزەت قىلىشى ئاستىدىدۇر.
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (خەزىنىلىرىنىڭ) ئاچقۇچلىرى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر﴾

بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمى مەنىسى بولسا ،ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .ﷲ بۈيۈكتۇر ۋە
يۈكسەكتۇر ،پادىشاھلىق ۋە بارلىق ماختاشالر ﷲ غا خاستۇر .ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر-،
دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر﴾ يەنى ﷲ نىڭ دەلىل ـ ئىسپاتلىرىنى ئىنكار
قىلغانالر ﴿ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى نادانالر! مېنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشقا
بۇيرۇمسىلەر؟»﴾ تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبى توغرىسىدا ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە

باشقىالردىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى تىلغا ئالدى :مۇشرىكالر
ئۆزلىرىنىڭ بىلىمسىزلىكىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرى ئىبادەت قىلىدىغان ئىالھالرغا
ئىبادەت قىلىشقا ،ئۆزلىرىنىڭمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ئىالھىغا بىرلىكتە ئىبادەت
قىلىشقا چاقىردى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ بۇ ئايەتنى چۈشۈردى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى
نادانالر! مېنى ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇمسىلەر؟» ساڭا ۋە سەندىن ئىلگىرىكى
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(پەيغەمبەر) لەرگە« :ئەگەر سەن ﷲ غا شېرىك كەلتۈرسەڭ ،سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكار
بولۇپ كېتىدۇ ،سەن ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسەن ،بەلكى يالغۇز ﷲ غا ئىبادەت
قىلغىن ۋە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن» دەپ ۋەھىي قىلىندى﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر ئۇالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) شېرىك كەلتۈرسە
ئىدى ،ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتەتتى﴾(((.
﴿بەلكى يالغۇز ﷲ غا ئىبادەت قىلغىن ۋە شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن» دەپ ۋەھى
قىلىندى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ۋە ساڭا ئەگەشكەنلەر ،ساڭا ئىشەنگەنلەر (يەنى ھەممىڭالر)

ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ غا خالىس ئىبادەت قىلىڭالر.

*******
ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
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﴿.﴾67

مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمايدىغانلىقى
﴿ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى﴾ يەنى مۇشرىكالر ﷲ تائاالغا باشقا
نەرسىنى قوشۇپ ئىبادەت قىلدى ،ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى ،ﷲ
كاتتىدۇر ،ﷲ تائاالدىن كاتتا ھېچ نەرسە يوقتۇر ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر ،ﷲ ھەر
نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر ،ھەر نەرسە ﷲ تائاالنىڭ باشقۇرۇشى ۋە قۇدرىتى ئاستىدىدۇر.
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مۇجاھىد :بۇ ئايەت قۇرەيش قەبىلىسى ھەققىدە چۈشتى -،دېدى .سۇددى بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسىنى :مۇشرىكالر ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە ئولۇغلىمىدى دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى .مۇھەممەد ئىبنى كەئب :ئەگەر مۇشرىكالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە
تونىغان بولسا ،ﷲ غا يالغاننى چاپلىمايتتى -،دېدى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى .ئايەتتە كۆرسىتىلگەن
كىشىلەر ﷲ نىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالردۇر .كىمكى
ﷲ نىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرسە ،ئۇ ﷲ تائاالنى ھەقىقىي
رەۋىشتە تونىغان بولىدۇ .كىمكى ﷲ تائاالنىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىگە ئىمان
كەلتۈرمىسە ،ئۇ ﷲ تائاالنى ھەقىقىي رەۋىشتە تونىمىغان بولىدۇ.
((( ئەنئام سۈرىسى  88ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

بۇ ئايەت كەرىمگە ئاالقىدار نۇرغۇن ھەدىسلەر بايان قىلىندى .بۇ ئايەتنى ۋە شۇنىڭغا
ئوخشاش ئايەتلەرنى چۈشىنىشتە سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ تۇتقان يولىنى تۇتۇش كېرەك .ئۇ
يول بۇ ئايەتلەرنى ﷲ تائاالنىڭ قانداق ئىكەنلىكىگە مەنە بەرمەستىن ،ئۆزگەرتىپ مەنە
ئېيتماستىن ،قۇرئاندا قانداق كەلگەن بولسا ،شۇ بويىچە ئوقۇپ ئۆتۈشتىن ئىبارەتتۇر.
ئىمام بۇخارى ﷲ نىڭ ﴿ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى﴾ دېگەن ئايىتى
ھەققىدە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەھۇدىي ئۆلىمالىرىدىن بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ :ئى
مۇھەممەد! بىز ھەقىقەتەن غالىب ﷲ نىڭ ئاسمانالرنى بىر بارمىقىغا ،زېمىننى بىر
بارمىقىغا ،دەرەخلەرنى بىر بارمىقىغا ،سۇ ۋە تۇپراقنى بىر بارمىقىغا ،قالغان مەخلۇقالرنى
بىر بارمىقىغا ئېلىپ :مەن پادىشاھدۇرمەن دەيدىغانلىقىنى بىلىمىز -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ ئالىمنىڭ سۆزىنى تەستىقالپ كۈلۈۋېدى ،كۈلكىدىن ئېزىق چىشلىرى
كۆرۈنۈپ قالدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم﴿ :ئۇالر ﷲ نى ھەقىقىي رەۋىشتە
تونۇمىدى .قىيامەت كۈنى زېمىن پۈتۈنلەي ﷲ نىڭ چاڭگىلىدا بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى
ئوقۇدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال زېمىننى چاڭگىلىغا ئالىدۇ ،ئاسمانالرنى ئوڭ
قولىدا قاتاليدۇ .ئاندىن :مەن پادىشاھدۇرمەن ،زېمىننىڭ پادىشاھلىرى قېنى؟ -دەيدۇ».
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى باشقا بىر ئورۇندا ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ
تائاال قىيامەت كۈنى زېمىنالرنى بىر بارمىقىغا ئالىدۇ .ئاسمانالر ﷲ نىڭ ئوڭ قولىدا
قاتلىنىپ تۇرىدۇ .ئاندىن ﷲ“ :مەن پادىشاھدۇرمەن” دەيدۇ»
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى مۇنبەر ئۈستىدە تۇرۇپ﴿ :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﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .ئاندىن

قولىنى پۇالڭلىتىپ تۇرۇپ« :پەرۋەردىگار ئۆزىنى :مەن قەھرى قىلغۇچى ،مەن ئۇلۇغلۇق
ئىگىسى ،مەن پادىشاھ ،مەن غالىب ،مەن كەرەملىك دەپ ئۇلۇغاليدۇ» دېگەن سۆزلەرنى
قىلغاندا ،مۇنبەر تىترەپ كەتتى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇنبەر بىلەن تەڭ يىقىلىپ
چۈشىدىغان بولدى دەپ ئەنسىرەپ قېلىشتۇق .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،نەسەئى ۋە
ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******

329

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
سۇر چېلىنغاندا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ﷲ خالىغاندىن باشقا مەخلۇقاتالرنىڭ
ھەممىسى ئۆلىدۇ ،ئاندىن سۇر ئىككىنچى قېتىم چېلىنغاندا ناگاھان ئۇالر تۇرۇپ (نېمىگە
بۇيرۇلىدىغانلىقلىرىغا) قاراپ تۇرىدۇ﴿ .﴾68مەھشەرگاھ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى بىلەن يورۇيدۇ،
نامە-ئەمالالر ھازىر قىلىنىدۇ ،پەيغەمبەرلەر ۋە گۇۋاھچىالر كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل
ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿ .﴾69ھەر ئادەمگە قىلغان ئەمەلىنىڭ ساۋابى تولۇق
بېرىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى ئوبدان بىلىدۇ﴿.﴾70

سۇر نىڭ چېلىنىدىغانلىقى ھۆكۈمنىڭ چىقىرىلىدىغانلىقى ،مۇكاپات ۋە
جازانىڭ بېرىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچىدىن ،ئۇ كۈندە بولىدىغان بۈيۈك ئاالمەتلەردىن،

قورقۇنچلۇق تەۋرىنىشلەردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇر چېلىنغاندا ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى ﷲ خالىغاندىن باشقا مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ﴾ بۇ ،ئىككىنچى قېتىملىق

سۇر بولۇپ ،ئۆلۈم سۇرىدۇر .بۇ سۇر بىلەن تەڭ ﷲ خالىغاندىن باشقا ،ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى
پۈتكۈل جانلىقالر ئۆلىدۇ .ئاندىن ﷲ قالغانالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ .ئەڭ ئاخىرىدا ئۆلىدىغىنى
جان ئالغۇچى پەرىشتە ئەزرائىل بولىدۇ .ھەمىشە تىرىك ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرىدىغان،
ئەزەلدىن بار بولغان ﷲ ال يالغۇز قالىدۇ .ئۇ داۋاملىق مەڭگۈ قالغۇچىدۇر .ئاندىن ﷲ﴿ :بۈگۈن
پادىشاھلىق كىمگە خاس؟﴾((( دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكراراليدۇ .ئاندىن ئۆزىگە ئۆزى جاۋاب
بېرىپ﴿ :پادىشاھلىق غالب بىر ﷲ غا خاستۇر﴾((( مەنال يالغۇز ئىدىم ،ھەممە نەرسىنىڭ ئۈستىدىن
غالىب كەلدىم ،ھەممە نەرسىنى تۈگەشكە ھۆكۈم قىلدىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئىسرافىلنى تىرىلدۈرىدۇ
ۋە ئۇنى يەنە بىر قېتىم سۇر چېلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۇ ئۈچىنچى قېتىملىق سۇر بولۇپ ،جانلىقالرنى
تىرىلدۈرۈش سۇرى بولىدۇ.
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﴿ئاندىن سۇر ئىككىنچى قېتىم چېلىنغاندا ناگاھان ئۇالر تۇرۇپ (نېمىگە بۇيرۇلىدىغانلىقلىرىغا)
قاراپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر چىرىپ كەتكەن سۆڭەككە ئايلىنىپ كەتكەندىن كېيىن ،تىرىك

ھالىتىگە كېلىپ ،قىيامەت كۈنىنىڭ قورقۇنچلىرىغا قاراپ تۇرىدۇ.

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر سەيھە (يەنى ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى) بىلەنال ئۇالر
(يەنى جىمى خااليىق) (يەر ئاستىدىن) زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾(((﴿ ،شۇ كۈندە ﷲ
سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا ھەمدى ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە (دۇنيادا) پەقەت ئازغىنا
((( غافىر سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  13ـ  14ـ ئايەتلەر.

زۇمەر سۈرىسى

تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾(((﴿ ،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﴾(((.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :بىر كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى
ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا :سەن ھەقىقەتەن پاالن ـ پاالن ئىشالر يۈز بەرگەندە ،قىيامەت بولىدۇ
دەپسەن -،دەيدۇ .ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى :مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە بىرەر نەرسە توغرىسىدا
سۆزلىمەسلىكنى نىيەت قىلدىم .مەن پەقەت ئازراق مۇددەتتىن كېيىن ،سىلەر كاتتا بىر ئىشنى
كۆرىسىلەر -،دېگەن ئىدىم .چۈنكى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان« :دەججال چىقىپ ئۈممىتىم ئىچىدە  40تۇرىدۇ ( 40كۈنمۇ 40 ،ئايمۇ 40 ،يىلمۇ40 ،
كېچىمۇ بۇنى بىلمەيمەن) .ئاندىن ﷲ تائاال مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىدۇ.
ئۇ دەل ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇد سەقەفىنىڭ ئۆزىگىال ئوخشايدۇ .ئۇ كىشىلەر ئارىسىدا ياشايدۇ.
ئاندىن ﷲ ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدۇ .ئاندىن ئىنسانالر ئىسادىن كېيىن يەتتە يىل ياشايدۇ .بۇ
يىلالردا كىشىلەر ئۆزئارا ھېچقانداق ئۆچ ـ ئاداۋەت بولمىغان ھالدا خاتىرجەم ياشايدۇ .ئاندىن
ﷲ تائاال مەيىن بىر شامالنى ئەۋەتىدۇ .بۇ شامال قەلبىدە زەررىچىلىك ئىمان بار بىرمۇ كىشىنى
قالدۇرماستىن جېنىنى ئېلىپ كېتىدۇ .ئەگەر ئۇالردىن بىرەر كىشى تاغنىڭ ئۆڭكۈرىگە كىرىۋالسىمۇ،
شامال شۇ يەرگە كىرىپ ،ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ناھايىتى ئەسكى ،يىرتقۇچ
ھايۋانالردەك كىشىلەر قالىدۇ ،ئۇالر ياخشىلىقنى بىلمەيدۇ ،يامانلىقتىن يانمايدۇ .شەيتان ئۇالرغا
ئىنسان سۈرىتىدە بولۇپ كېلىپ :دەۋىتىمنى قوبۇل قىلمامسىلەر؟ -دەپ ئۇالرنى بۇتالرغا ئىبادەت
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۇالر بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ .شۇ مەزگىللەردە ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى مول،
تىرىكچىلىكلىرى ياخشى بولىدۇ .ئاندىن كېيىن سۇر چېلىنىدۇ ،سۇرنىڭ ئاۋازى يەتكەن ئادەم
ئۇنى قۇالق سېلىپ ئاڭاليدۇ .بىرىنچى بولۇپ ئاڭاليدىغىنى ،كۆلچىكىنى ياساۋاتقان بىر ئادەم
بولۇپ ،ئۇ بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆلىدۇ .ئاندىن يەر يۈزىدە ھېچكىم قالماي ھەممىسى
ئۆلىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال گويا شەبنەمگە ئوخشايدىغان يامغۇر ياغدۇرىدۇ ،ئىنسانالرنىڭ جەسەتلىرى
شۇ يامغۇردىن ئۈنۈپ چىقىدۇ .ئاندىن يەنە بىر قېتىم سۇر چېلىنىدۇ .ئۇالر ناگاھان ئورۇنلىرىدىن
تۇرۇپ ،نېمىگە بۇيرۇلدىغانلىقىغا قاراپ تۇرىدۇ .ئاندىن :ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىغا
كېلىڭالر! -دېيىلىدۇ﴿ .ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى ،ئۇالر جىمى سۆزلىرى ۋە ئىشلىرىدىن)
سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ﴾((( ئاندىن :دوزاخ ئەھلىنى تارتىپ چىقىرىڭالر -،دېيىلىدۇ .پەرىشتىلەر:
قانچىدىن قانچىىنى چىقىرىمىز؟ -دەيدۇ .ھەر  1000دىن  999نى چىقىرىڭالر -،دېيىلىدۇ .بۇ
كۈندە دوزاخنىڭ دەھشىتىدىن بالىالرنىڭ چېچى ئاقىرىپ كېتىدۇ ،بۇ كۈندە ئىش قىيىنلىشىدۇ»
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
((( ئىسرا سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى 24ـ ئايەت.
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىككى سۇرنىڭ ئارىلىقى  40بولىدۇ» .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن بۇنى ئاڭلىغانالر :ئى ئەبۇ ھۇرەيرە!  40كۈنمۇ؟ -دېدى .ئۇ :ياق -،دېدى .ئۇالر:
 40ئايمۇ؟ -دېدى .ئۇ :ياق -،دېدى .ئۇالر 40 :يىلمۇ؟ -دېدى .ئۇ :ياق ،ئىنساننىڭ قۇيرۇق
سۆڭىكىدىن باشقا ھەممە يېرى چىرىپ تۈگەيدۇ ،ئىنسان ئۆزىنىڭ قۇيرۇق سۆڭىكىدىن قايتا
تىرىلدۈرۈلىدۇ -،دېدى.
﴿مەھشەرگاھ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى بىلەن يورۇيدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال
خااليىق ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن كۆرۈنگەندە ،مەھشەرگاھ ﷲ نىڭ نۇرى بىلەن
يورۇپ كېتىدۇ﴿ .نامە  -ئەمالالر ھازىر قىلىنىدۇ﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :نامە -
ئەمالالر يېزىلغان كىتاب كەلتۈرۈلىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :پەيغەمبەرلەر
ﷲ تائاالنىڭ ئەلچىلىكىنى قەۋملىرىگە يەتكۈزگەنلىكى ھەققىدە ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن گۇۋاھلىق
بېرىدۇ -،دېدى .بەندىلەرنىڭ ياخشى ـ يامان ئەمەللىرىنى يازغان پەرىشتىلەرمۇ گۇۋاھلىق
ئۈچۈن كەلتۈرىلىدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ .ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :قىيامەت كۈنى بىز (ئەمەللەر تارتىلىدىغان) ئادالەت
تارازىسىنى ئورنىتىمىز ،ھېچ ئادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمايدۇ (يەنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى
كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ ،يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ) ئەگەر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئەمەلى
بولسىمۇ ،ئۇنى ھازىر قىلىمىز( ،بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىشقا بىز يېتەرلىكمىز﴾(((،
﴿ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى
ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾(((.
﴿ھەر ئادەمگە قىلغان ئەمەلىنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ياخشىلىقنىڭ ساۋابىنى
ۋە يامانلىقنىڭ جازاسىنى تولۇق بېرىدۇ﴿ .ﷲ ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى ئوبدان بىلىدۇ﴾

*******
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كاپىرالر جەھەننەمگە توپ -توپ بولۇپ ھەيدىلىدۇ ،ئۇالر جەھەننەمگە يېتىپ
كەلگەندە ،جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ ،جەھەننەمنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەر ئۇالرغا:
«ئاراڭالردىن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئوقۇپ بېرىدىغان ،بۈگۈنكى
ئۇچرىشىشنىڭ بارلىقىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر كەلمىگەنمۇ؟» دەيدۇ .ئۇالر« :شۇنداق
(پەيغەمبەرلەر كەلگەن ،بىزنى ئاگاھالندۇرغان) ،لېكىن ئازابقا دۇچار بولۇش ھۆكمى (كۇفرى ۋە
((( ئەنبىيا سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى 40ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن) كاپىرالرغا تېگىشلىك بولدى» دەيدۇ﴿( .﴾71ئۇالرغا) «جەھەننەمنىڭ
دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر ،جەھەننەمدە مەڭگۈ قېلىڭالر ،مۇتەكەببىرالرنىڭ جايى نېمىدېگەن
يامان!» دېيىلىدۇ﴿.﴾72

كاپىرالرنىڭ جەھەننەمگە ھەيدىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەتبەخت كاپىرالرنىڭ دوزاخقا ناھايىتى قوپاللىق بىلەن دۈشكەللىنىپ،
ھەيۋە قىلىنىپ ۋە قورقىتىلىپ ھەيدىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ﴾((( يەنى ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئۇسساپ،
چاڭقاپ كەتكەن ھالەتتە ئىتتىرىلىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) تەقۋادارالرنى مەرھەمەتلىك
پەرۋەدىگارىنىڭ دەرگاھىغا ئىززەت  -ئىكرام بىلەن يىغىمىز .گۇناھكارالرنى ئۇالر چاڭقىغان ھالدا
جەھەننەمگە ھەيدەيمىز﴾((( ئۇالر شۇ چاغدا گاس ،گاچا ،كور بولۇپ قالىدۇ .ئۇالردىن دۈم
ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغانالرمۇ بار﴿ .قىيامەت كۈنى ئۇالرنى دۈم ياتقۇزۇپ (سۆرەلگەن) كور ،گاچا،
گاس ھالدا يىغىمىز .ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ ،جەھەننەمنىڭ ئوتى پەسلەپ قالسا،
ئۇالرغا (ئوتنى) تېخىمۇ يالقۇنجىتىمىز﴾(((.
﴿ئۇالر جەھەننەمگە يېتىپ كەلگەندە ،جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
جەھەننەمگە يېتىپ كېلىشى بىلەنال ،ئازابنىڭ تېز بولۇشى ئۈچۈن ،جەھەننەمنىڭ دەرۋازلىرى تېز
ئېچىلىدۇ .ئاندىن ئۇالرغا جەھەننەمنىڭ قاراۋۇللىرىدىن تەركىب تاپقان ،قوپال مۇئامىلىلىك ،قاتتىق
قول باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەر ئۇالرغا تاپا ـ تەنە قىلىش ،ئاھانەت قىلىش ۋە ئۇالرنى ئەيىبلەش
يۈزىسىدىن﴿ :ئاراڭالردىن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئوقۇپ بېرىدىغان،
بۈگۈنكى ئۇچرىشىشنىڭ بارلىقىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر كەلمىگەنمۇ؟﴾ دەيدۇ .يەنى
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن سىلەر ئۇالر بىلەن سۆزلىشەلەيدىغان ۋە ئۇالرنىڭ سۆزىدىن چۈشەنچە
ھاسىل قىالاليدىغان ،سىلەرگە يەتكۈزگەن نەرسىنىڭ توغرىلىقىغا سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن پاكىت
ۋە ئىسپاتالرنى تۇرغۇزىدىغان ،سىلەرنى بۈگۈنكى يامانلىقتىن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر
كەلمىگەنمۇ؟
كاپىرالر پەرىشتىلەرگە«﴿ :شۇنداق (پەيغەمبەرلەر كەلگەن ،بىزنى ئاگاھالندۇرغان)﴾،
ئالدىمىزغا دەلىل ـ پاكىتالرنى قويغان -،دەيدۇ﴿ .لېكىن ئازابقا دۇچار بولۇش ھۆكمى (كۇفرى
ۋە قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن) كاپىرالرغا تېگىشلىك بولدى»﴾ يەنى بىز ھەقتىن باتىلغا يۈزلىنىپ،
ئىلگىرىال بەتبەختلەردىن بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدۇق ۋە ئۇالرغا قارشىلىق
قىلدۇق ،شۇڭا ئازاب بىزگە تېگىشلىك بولدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :دوزاخقا ھەر قاچان بىر توپ
((( تۇر سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى - 85ـ  86ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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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 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﴾((( يەنى ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ماالمەت ۋە نادامەت قىلىشتى﴿ .ئۇالر گۇناھىنى
تونۇيدۇ ،ئەھلى دوزاخ ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولسۇن!﴾((( يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
رەھمىتىدىن قوغلىنىپ ،زىيانكارلىقتا قالسۇن!
﴿ئۇالرغا) «جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر ،جەھەننەمدە مەڭگۈ قېلىڭالر
مۇتەكەببىرالرنىڭ جايى نېمىدېگەن يامان!» دېيىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى كۆرگەن ۋە ھالىنى بىلگەن

ھەر قانداق كىشى ئۇالرنىڭ ئازابقا ھەقلىق ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ
سۆزنىڭ كىم تەرىپىدىن دېيىلگەنلىكى بايان قىلىنمىدى .بەلكى ئادىل ۋە ھەممىدىن خەۋەردار
ﷲ ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن چىقارغان ھۆكمىگە ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن ھەقلىق ئىكەنلىكىگە ھەر
قانداق مەۋجۇت نەرسە گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى ئۈچۈن ،ئۇ سۆزنى مۇئەييەن
بىر شەخسنىڭ ئېيتقانلىقىنى بىلدۈرمىگەن ئاساستا بايان قىلدى.

﴿«جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر ،جەھەننەمدە مەڭگۈ قېلىڭالر﴾ يەنى سىلەرگە
جەھەننەمدىن چىقىش ۋە قۇتۇلۇش (مەڭگۈ) يوق﴿ .مۇتەكەببىرالرنىڭ جايى نېمىدېگەن يامان!»﴾
يەنى سىلەرنىڭ ئاقىۋىتىڭالر نېمىدېگەن يامان ئاقىۋەت؟! تۇرىدىغان جايىڭالر نېمىدېگەن يامان
جاي؟! دۇنيادىكى تەكەببۇرلۇقۇڭالر ،ھەقىقەتتىن باش تارتقانلىقىڭالر سىلەرنى (سىلەر ئېرىشكەن)
بۇ جايغا ئېلىپ كەلدى .بۇ نېمىدېگەن يامان ھال؟! نېمىدېگەن يامان ئاقىۋەت؟!

*******
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پەرۋەردىگارىغا تەقۋادارلىق قىلغانالر جەننەتكە توپ -توپ بولغان ھالدا ماڭدۇرۇلىدۇ ،ھالبۇكى،
ئۇالر جەننەتكە يېتىپ كەلگەن چاغدا ئۇنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ بولغان بولىدۇ ،جەننەتكە
مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالرغا« :سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،سىلەر (گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن)
پاك بولدۇڭالر ،جەننەتكە كىرىڭالر( ،ئۇنىڭدا) مەڭگۈ قېلىڭالر» دەيدۇ﴿ .﴾73ئۇالر (جەننەتكە
كىرىپ ئورۇنالشقان چاغدا) ئېيتىدۇ« :جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇركى ،ئۇ بىزگە قىلغان
ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى ،جەننەتنىڭ زېمىنىغا بىزنى ۋارىس قىلدى .جەننەتتە ئۆزىمىز خالىغان
((( مۇلك سۈرىسى - 8ـ  10ـ ئايەتكىچە.
((( مۇلك سۈرىسى  11ـ ئايەت.

زۇمەر سۈرىسى

جايدا تۇرىمىز ،ئىشلىگۈچىلەرنىڭ ئەجرى (يەنى جەننەت) نېمىدېگەن ياخشى!»﴿.﴾74

مۆمىنلەرنىڭ جەننەتكە ئېلىپ مېڭىلىشى
بۇ ئايەت بەختلىك مۆمىنلەرنىڭ دەرىجىلىرى بويىچە جەننەتكە توپ ـ توپ بولۇپ
ئېلىپ مېڭىلغان ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ﴿ .جەننەتكە توپ -توپ بولغان ھالدا﴾ يەنى
بىر جامائەت يەنە بىر جامائەتنىڭ ئارقىسىدىن ماڭىدۇ ،بىرىنچى بولۇپ ماڭىدىغانالر ﷲ غا
يېقىن بەندىلەردۇر .ئاندىن كېيىن ياخشى بەندىلەر ،ئاندىن ئۇالردىن كېيىنكىلەر ماڭىدۇ.
ھەر جامائەت ئۆز خىلى بىلەن ،يەنى پەيغەمبەرلەر پەيغەمبەرلەر بىلەن ،راستچىلالر راستچىلالر
بىلەن ،شېھىتلەر شېھىتلەر بىلەن ،ئۆلىماالر ئۆلىماالر بىلەن ھەر سىنىپتىكىلەر ئۆز سىنىپى
بىلەن ،ھەر گۇرۇھ ئۆزىگە ماس كىشىلەر بىلەن جەننەتكە ماڭدۇرۇلىدۇ.
﴿ھالبۇكى ،ئۇالر جەننەتكە يېتىپ كەلگەن چاغدا﴾ يەنى ئۇالر پىلسىراتتىن ئۆتۈپ
جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرىغا يېتىپ كەلگەندە ،جەننەت بىلەن دوزاخ ئارىسىدىكى بىر كۆۋرۈككە
دۇچ كېلىدۇ ،بۇ يەردە دۇنيادا زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىالر قىساسلىرىنى ئالىدۇ ،زۇلۇم قىلغۇچىالر
گۇناھلىرىدىن پاكالنغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا جەننەتكە كىرىشكە رۇخسەت قىلىنىدۇ.
سۇرغا ئائىت ھەدىستە كېلىشىچە ،مۆمىنلەر جەننەت دەرۋازىلىرىغا يېتىپ كەلگەندە،
ئۇالرنىڭ كىرىشى ئۈچۈن رۇخسەت سورايدىغان ئادەم توغرۇلۇق مەسلىھەتلىشىدۇ .ئۇالر ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ،ئاندىن نۇھنىڭ ،ئاندىن ئىبراھىمنىڭ ،ئاندىن مۇسانىڭ ،ئاندىن
ئىسانىڭ ،ئاندىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .ئۇالر مەھشەرگاھ مەيدانىدىمۇ
ﷲ تائاالنىڭ تېزرەك ھۆكۈم چىقىرىشىنى سورىشى ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .بۇ
ئىشنى بىر قانچە ئورۇندا تەكرارالش مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ باشقا ئىنسانالردىن ئاالھىدە
شەرەپلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر.
ئىمام مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن جەننەتتە بىرىنچى بولۇپ شاپائەت تىلىگۈچى بولىمەن».
ئىمام مۇسلىمنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە« :مەن جەننەتنىڭ دەرۋازىسىنى بىرىنچى بولۇپ
قاققۇچىمەن» دېيىلگەن.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى جەننەتنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ
ئېچىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن ،دەرۋازىۋەن :كىم سەن؟ -دەيدۇ .مەن :مۇھەممەد -،دەپ
جاۋاب بېرىمەن .ئۇ :مەن دەرۋازىنى سەندىن ئىلگىرى ھېچ كىمگە ئېچىپ بەرمەسلىككە
بۇيرۇلغان -،دەيدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرىنچى تۈركۈمدە جەننەتكە كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى 15
كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئوخشايدۇ .جەننەتتە تۈكۈرۈش ،مىشقىرىش ،تەرەت قىلىش بولمايدۇ.
ئۇالرنىڭ ئىشلىتىدىغان قاچىلىرى( ،چاچ تارايدىغان) تاغاقلىرى ئالتۇن ۋە كۈمۈشتىن بولىدۇ.
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ئۇالرنىڭ ئىسرىقدانلىرىغا سېلىنغان نەرسىلەردىن ئېسىل پۇراقالر چىقىدۇ .ئۇالرنىڭ تەرلىرى
ئىپاردۇر ،ھەر بىر ئادەمگە چىرايلىقلىقىدىن پاچاقلىرىنىڭ ئىلىكى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئىككى
ئايال بېرىلىدۇ .جەننەتتىكى كىشىلەرنىڭ دىللىرى بىر ئادەمنىڭ دىلىدەك بولۇپ ،ئۆزئارا
ئىختىالپلىشىش ،دۈشمەنلىشىش بولمايدۇ .ئۇالر ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ﷲ تائاالغا تەسبىھ
ئېيتىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ھافىز ئەبۇيەئال ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتكە بىرىنچى تۈركۈمدە كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى 15
كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئوخشايدۇ ،ئۇنىڭدىن كېيىن كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى ئاسماندىكى ئەڭ
نۇرلۇق يۇلتۇزغا ئوخشايدۇ .جەننەتتە چوڭ ـ كىچىك تەرەت قىلىش ،تۈكۈرۈش ،مىشقىرىش
بولمايدۇ .ئۇالرنىڭ (چاچ تارايدىغان) تاغاقلىرى ئالتۇندۇر ،ئۇالردىن چىققان تەرلەر ئىپاردۇر،
ئىسرىقدانالرغا سېلىنغان نەرسىلەردىن ئېسىل پۇراقالر چىقىدۇ .ئاياللىرى ھۆر ـ پەرىلەردۇر.
ئۇالرنىڭ ئەخالقلىرى بىر ئادەمنىڭ ئەخالقىدەك بولۇپ ،ھەممە ئادەمنىڭ سۈرىتى ئاتىسى
ئادەمنىڭ سۈرىتىدە 60 ،گەز ئېگىزلىكتە بولىدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ
رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئۈممىتىمدىن يۈزلىرى  15كۈنلۈك تولۇن ئايدەك يورۇق بولغان  70مىڭ كىشىلىك
بىر جامائەت جەننەتكە كىرىدۇ» .ئۇكاشە ئىبنى مۇھسىن بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئورنىدىن تۇرۇپ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ شۇ ئادەملەرنىڭ قاتارىدىن قىلىنىشىم ئۈچۈن ﷲ تائاالغا
دۇئا قىلغىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ ئۇنى ئۇالردىن قىلغىن!» دەپ دۇئا
قىلدى .ئاندىن ئەنسارىالردىن بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭمۇ
شۇ ئادەملەرنىڭ قاتارىدىن قىلىنىشىم ئۈچۈن دۇئا قىلغىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئۇكاشە بۇ ئىشتا سەندىن چاققان چىقىپ كەتتى» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،جابىر
ئىبنى ئابدۇلالھ ،ئىمران ئىبنى ھۇسەيىن ،ئىبنى مەسئۇد ،رىفائە ئىبنى ئەرابە جۇھەنى،
ئۇممى قەيس بىنتى ھىمسەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىن 70« :مىڭ كىشى ھېسابسىز جەننەتكە
كىرىدۇ» دېگەن بابتا رىۋايەت قىلدى.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۈممىتىمدىن  70مىڭ ئادەم ياكى
 700مىڭ ئادەم ئەلۋەتتە جەننەتكە (ھېسابسىز) كىرىدۇ .ئۇالر باش  -ئاخىرى بىرال ۋاقىتتا
جەننەتكە كىرىش ئۈچۈن ،بىر ـ بىرىنى تۇتۇشۇپ ماڭىدۇ ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرى  15كۈنلۈك تولۇن
ئايدەك نۇرلۇق بولىدۇ».
﴿ئۇالر جەننەتكە يېتىپ كەلگەن چاغدا ئۇنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ بولغان بولىدۇ،
جەننەتكە مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالرغا« :سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،سىلەر (گۇناھالرنىڭ
كىرلىرىدىن) پاك بولدۇڭالر ،جەننەتكە كىرىڭالر( ،ئۇنىڭدا) مەڭگۈ قېلىڭالر» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر

زۇمەر سۈرىسى

جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرىغا يېتىپ كەلگەندە ،ئۇالرغا ھۆرمەت ۋە ئېھتىرام كۆرسىتىلىپ دەرۋازىالر
ئېچىلىدۇ ،جەننەتنى باشقۇرىدىغان پەرىشتىلەر ئۇالرنى خۇددى دوزاخنى باشقۇرىدىغان
پەرىشتىلەر كاپىرالرغا ماالمەت قىلىپ ھەيدەپ ماڭغاندەك ماڭماستىن ،خۇش بېشارەت ،ساالم
ۋە مەدھىيىلەر بىلەن قارشى ئالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر تىل بىلەن تەسۋىرلىگۈسىز دەرىجىدە
خۇرسەنلىككە ،خۇشال ـ خۇراملىققا ،بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشىدۇ .تۆۋەندە جەننەتنىڭ
دەرۋازىلىرىنىڭ سەككىز ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ھەدىسلەر بايان قىلىنىدۇ:
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ﷲ نىڭ يولىدا ھەر قانداق مېلىدىن بىر جۈپ
نەرسە سەرپ قىلسا ،جەننەتنىڭ دەرۋازلىرىدىن چاقىرىلىدۇ .جەننەتنىڭ نۇرغۇن دەرۋازلىرى
بار بولۇپ ،كىمكى كۆپ ناماز ئوقۇغۇچىالردىن بولسا ،ناماز دەرۋازىسىدىن؛ كىمكى كۆپ
سەدىقە قىلغۇچىالردىن بولسا ،سەدىقە دەرۋازىسىدىن؛ كىمكى جىھادنى كۆپ قىلغۇچىالردىن
بولسا ،جىھاد دەرۋازىسىدىن؛ كىمكى روزىنى كۆپ تۇتقۇچىالردىن بولسا ،رەييان دەرۋازىسىدىن
چاقىرىلىدۇ» .ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىر ئادەم ئۇ
دەرۋازىالرنىڭ ھەممىسىدىن چاقىرىلىدىغان ئەھۋالمۇ بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،مەن سېنىڭ شۇالردىن بولۇشىڭنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ بۇ ھەدىسنىڭ ئوخشىشىنى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسى
بار بولۇپ ،ئۇنىڭ بىرسى رەييان دەپ ئاتىلىدۇ ،ئۇنىڭدىن پەقەت روزىنى كۆپ تۇتقۇچىالرال
كىرىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەرنىڭ بىرىڭالر كامىل تاھارەت ئالسا ،ئاندىن:
ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتۇر ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ﷲ نىڭ بەندىسى ۋە
ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن دېسە ،ئۇنىڭغا جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسىنىڭ ھەممىسى
ئېچىلىدۇ ،ئۇ قايسى دەرۋازىدىن كىرىشنى خالىسا شۇنىڭدىن كىرىدۇ».

جەننەت دەرۋازىلىرىنىڭ كەڭلىكى
بىزنى جەننەت ئەھلىدىن قىلىشى ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ بۈيۈك پەزلىدىن سورايمىز!!!
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ شاپائەت توغرىسىدىكى ئۇزۇن ھەدىسىنى مۇنداق
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال :ئى مۇھەممەد! ئۈممىتىڭدىن ھېسابقا تارتىلمايدىغان ئادەمنى ئوڭ
دەرۋازىدىن ئەكىرگىن ،ئۇالرنىڭ باشقا دەرۋازالردىنمۇ خااليىق بىلەن كىرىش نېسىۋىسى بار-،
دەيدۇ .مۇھەممەدنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ھەقىقەتەن
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جەننەت دەرۋازلىرىنىڭ ھەر ئىككى كېشىكىنىڭ((( ئارىلىقى ،خۇددى مەككە بىلەن ھەجەرنىڭ
ئارىلىقىدەك ،يەنە بىر رىۋايەتتە بۇسرا((( بىلەن مەككىنىڭ ئارىلىقىدەك بار».
ئىمام مۇسلىم ئۇتبە ئىبنى غەزۋانىڭ خۇتبە ئوقۇپ :بىزگە ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ
دەرۋازىلىرىنىڭ ھەر ئىككى كېشىكىنىڭ ئارىلىقىنىڭ قىرىق يىللىق مۇساپىنىڭ ئارىلىقىدەك
كەڭ ئىكەنلىكى ،ئۇنىڭغا كىرىدىغان ئادەملەرنىڭ كۆپلىكىدىن ناھايىتى تارلىشىپ كېتىدىغان
بىر كۈننىڭ كېلىدىغانلىقى بايان قىلىندى -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
﴿جەننەتكە مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالرغا« :سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،سىلەر
(گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن) پاك بولدۇڭالر ،جەننەتكە كىرىڭالر( ،ئۇنىڭدا) مەڭگۈ قېلىڭالر»
دەيدۇ﴾ يەنى ئەمەلىڭالر ،سۆزلىرىڭالر ۋە مۇكاپاتىڭالر پاك بولدى.

بۇ سۆز خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزى غازاتالردا مۇسۇلمانالرنى« :جەننەتكە چوقۇم
مۇسۇلمان (يەنە بىر رىۋايەتتە مۆمىن) كىرىدۇ» دەپ چاقىرىشقا بۇيرىغىنىغا ئوخشاشتۇر.
﴿جەننەتكە كىرىڭالر( ،ئۇنىڭدا) مەڭگۈ قېلىڭالر﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ،
ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشنى خالىمايدۇ.
﴿ئۇالر (جەننەتكە كىرىپ ئورۇنالشقان چاغدا) ئېيتىدۇ« :جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا
خاستۇركى ،ئۇ بىزگە قىلغان ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى»﴾ يەنى مۆمىنلەر جەننەتتە ئەنە شۇ

تولۇق ساۋابنى ،بۈيۈك ۋە تۈگىمەس نېمەتنى ،كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرگەن چاغدا شۇنداق
دەيدۇ.
﴿جىمى ھەمدۇسانا ﷲ غا خاستۇركى ،ئۇ بىزگە قىلغان ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى﴾ يەنى
ﷲ خۇددى مۆمىنلەرنىڭ دۇنيادا﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە
قىلغان نەرسىنى (يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى) بەرگىن ،قىيامەت كۈنى
بىزنى رەسۋا قىلمىغىن .سەن ھەقىقەتەن ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن»﴾((( دېگەن دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلغاندەك ،ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرلىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق قىلغان ۋەدىسىنىمۇ ئەمەلگە
ئاشۇردى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،ئۇالر ئېيتتى« :جىمى ھەمدۇسانا بىزدىن غەم  -قايغۇنى كەتكۈزۈۋەتكەن ﷲ غا
مەنسۇپتۇر! بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا
كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر .ﷲ مەرھەمىتىدىن بىزنى جەننەتتە تۇرغۇزدى .جەننەتتە بىز ھەرگىز
((( كېشەك – ئىشىكنىڭ يان ياغىچى.
((( بۇ جايدا تىلغا ئېلىنغان بۇسرا بەزى رىۋايەتلەردە بەھرەيننىڭ بىر شەھىرى ،بەزى رىۋايەتتە سۈرىيەنىڭ بۇسرا شەھىرى،
يەنە بەزى رىۋايەتلەردە مەدىنىدىكى يىر يېزىنىڭ ئىسمى دېيىلگەن.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  194ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇمەر سۈرىسى

جاپا تارتمايمىز ،ھەرگىز چارچىمايمىز»﴾(((.
﴿جەننەتنىڭ زېمىنىغا بىزنى ۋارىس قىلدى .جەننەتتە ئۆزىمىز خالىغان جايدا تۇرىمىز،
ئىشلىگۈچىلەرنىڭ ئەجرى (يەنى جەننەت) نېمىدېگەن ياخشى!﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق

دەيدۇ﴿ :بىز لەۋھۇلمەھپۇزدا (ئەزەلدە) يازغاندىن كېيىن( ،داۋۇدقا نازىل قىلىنغان) زەبۇردا
زېمىنغا (يەنى جەننەت زېمىنغا) ھەقىقەتەن مېنىڭ ياخشى بەندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇ دەپ
يازدۇق﴾(((.

شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۆمىنلەر مۇنداق دەيدۇ﴿ :جەننەتتە ئۆزىمىز خالىغان جايدا تۇرىمىز﴾

يەنى قەيەردە تۇرۇشنى خالىساق ،شۇ يەردە تۇرىمىز .ئەمەلىمىزگە بېرىلگەن ئەجىر نېمىدېگەن
ياخشى!
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مىراج
قىسسىسى توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتكە كىردىم .قارىسام،
ئۇنىڭ دۆڭلىرى مەرۋايەتتىن ،توپىسى ئىپاردىن ئىكەن».

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣ
پەرىشتىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ئېيتقان ،ھەمدى ئېيتقان ھالدا ئەرشنىڭ
چۆرىسىنى ئوراپ تۇرغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھەققانىي ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ
(مۆمىنلەر جەننەتكە كىرىدۇ ،كاپىرالر دوزاخقا كىرىدۇ)« ،جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!» دېيىلىدۇ﴿.﴾75
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە جەننەت ۋە دوزاخ ئەھلى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى ،ھەر
بىر بەندىسىنى ئۆز ئەھلىگە اليىق كېلىدىغان مۇناسىپ ئورۇنغا كىرگۈزىدىغانلىقىنى ،ئۇالرغا
قىلچە زۇلۇم قىلماي ،ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،پەرىشتىلىرى
ھەققىدە مۇنداق خەۋەر بېرىدۇ :پەرىشتىلەر ئۇلۇغ ئەرشنىڭ ئەتراپىنى ئوراپ تۇرىدۇ ،ئۇالر
پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ۋە ھەمدۇسانا ئېيتىدۇ ،ﷲ تائاالنى ئۇلۇغ ۋە بۈيۈك دەپ تونۇپ،
بارلىق نۇقسان ۋە زۇلۇمدىن پاك ۋە مۇقەددەس دەپ بىلىدۇ .ھەقىقەتەن ﷲ ئىشنىڭ
ھەقىقىتىنى ئايرىپ ،ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ ﴿ئارىسىدا ھەققانىي ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ﴾.
﴿(مۆمىنلەر جەننەتكە كىرىدۇ ،كاپىرالر دوزاخقا كىرىدۇ)« ،جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!» دېيىلىدۇ﴾ يەنى پۈتۈن كائىناتتىكى سۆزلىيەلەيدىغان ۋە
((( فاتىر سۈرىسى - 34ـ  35ـ ئايەتلەر.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  105ـ ئايەت.
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سۆزلىيەلمەيدىغان بارلىق نەرسىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ ئۈچۈن )ﷲ تائاالنىڭ
ئادىل ھۆكمىگە) ھەمدۇسانا ئېيتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ ھەمدۇسانا مۇئەييەن بىر دېگۈچىگە
قارىتىلماستىن بايان قىلىندى ،بۇنىڭدىن بارلىق مەخلۇقاتنىڭ ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىش
بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقى ئىسپاتالندى.
قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئىنسانالرنى ياراتقانلىقىنى﴿ :جىمى
ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ﷲ غا خاستۇر﴾ دېگەن ئايەتتىكى ھەمدۇسانا
بىلەن باشالپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى«﴿ :جىمى ھەمدۇسانا
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!» دېيىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىكى ھەمدۇسانا بىلەن

تاماملىدى.

شۇنىڭ بىلەن ،زۇمەر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا
خاستۇر!
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غافىر سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 85 ،ئايەت
ھا مىم بىلەن باشلىنىدىغان سۈرىلەرنىڭ پەزىلىتى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ھەقىقەتەن ھەر نەرسىنىڭ يۈرىكى
بولىدۇ ،قۇرئاننىڭ يۈرىكى ھا ،مىم بىلەن باشلىنىدىغان سۈرىلەردۇر.
مىسئەر ئىبنى كىدام مۇنداق دەيدۇ :ھا مىم بىلەن باشلىنىدىغان سۈرىلەر “ئەلئەرائىس”
دېيىلەتتى .يەنى يېڭى تويى بولغان قىز ـ يىگىتلەرگە ئوخشىتىالتتى .بۇالرنى ئىمام ئەبۇ
ئۇبەيد قاسىم ئىبنى ساالم “قۇرئاننىڭ پەزىلىتى” دېگەن كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بەغەۋى ھۇمەيد ئىبنى زەنجۇۋەيھىدىن ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرئاننىڭ مىسالى ،ئائىلىسىگە تۇرالغۇ جاي ئىزدەپ كېتىۋاتقان
ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ ،ئۇ ئادەم يامغۇر سۈيى بىلەن كۆكەرتىلگەن بىر باغقا كېلىدۇ،
ئۇ باغنى بويالپ ھەيرانلىق ئىلكىدە كېتىۋاتقاندا ،توساتتىن يېرى مۇنبەت بولغان نۇرغۇن
باغۇ ـ بوستانلىققا كېلىپ قالىدۇ ـ دە :بىرىنچى باغنى كۆرۈپ ھەيران قالغان ئىدىم ،بۇ
تېخىمۇ ھەيران قاالرلىق ئىكەن -،دەيدۇ .ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلىدۇ :بىرىنچى باغنىڭ مىسالى
ھەقىقەتەن قۇرئاننىڭ بۈيۈكلىكىنىڭ مىسالىدۇر .باغۇ ـ بوستانالرنىڭ مىسالى قۇرئاندىكى ھا
مىم بىلەن باشلىنىدىغان سۈرىلىرىنىڭ مىسالىدۇر.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ھا مىم بىلەن باشلىنىدىغان سۈرىلەرنى
ئوقۇسام ،قايتىپ چىقىپ كېتىشكە كۆز قىيمايدىغان گۈزەل باغالرغا كىرىپ قالغاندەك بولىمەن.

ﭑﭒﭓ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھا مىم﴿( .﴾1بۇ) كىتاب (يەنى قۇرئان) غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن نازىل
قىلىنغاندۇر﴿( .﴾2ﷲ) گۇناھنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،تەۋبىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر( .ﷲ
نىڭ) ئازابى قاتتىقتۇر( ،ﷲ) ئىنئام ئىگىسىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئاقىۋەت
قايتىدىغان جاي ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر﴿.﴾3
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا سۆزلىنىپ
ئۆتۈلدى ،شۇڭا قايتا توختالمايمىز.
ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئەگەر كېچىدە ھۇجۇمغا ئۇچرىساڭالر ،سىلەرنىڭ شۇئارىڭالر :ھا مىم((( ،ئۇالر غەلىبە قىاللمايدۇ
دېيىشتىن ئىبارەت بولسۇن».
﴿(بۇ) كىتاب (يەنى قۇرئان) غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾

يەنى قۇرئان كەرىمدىن ئىبارەت بۇ كىتاب كۈچ ـ قۇۋۋەتلىك ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر .ﷲ نىڭ كۈچ قۇۋۋىتى دائىملىقتۇر .ﷲ ھەر قانچە قېلىن پەردە ئارقىسىدا
بولسىمۇ ،زەررىچىلىك نەرسە ئۇنىڭغا يوشۇرۇن قالمايدۇ.
﴿(ﷲ) گۇناھنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،تەۋبىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تەۋبە
قىلغۇچى بەندىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،كەلگۈسىدە ﷲ تائاالغا تەۋبە
قىلغان ،ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا باش ئەگكەن ئادەمنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
﴿(ﷲ نىڭ) ئازابى قاتتىقتۇر﴾ يەنى ھەددىدىن ئاشقان ،ﷲ غا ئاسىي بولغان ،دۇنيا
تىرىكچىلىكىنى ئەۋزەل بىلگەن ،ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىدىن باش تارتقان ۋە قارشى چىققان ئادەمگە
ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!) مېنىڭ
(مۆمىن) بەندىلىرىمگە خەۋەر قىلغىنكى ،مەن تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىمەن ،ناھايىتى رەھىم
قىلغۇچىمەن .مېنىڭ ئازابىم قاتتىقتۇر﴾((( ﷲ بۇ ئىككى سۈپەتنى قۇرئان كەرىمنىڭ كۆپلىگەن
يېرىدە بەندىنىڭ ئۈمىد ۋە قورقۇش ئىچىدە تۇرىشى ئۈچۈن بىر يەردە كەلتۈرىدۇ.

342

﴿ﷲ ئىنئام ئىگىسىدۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ﷲ مول بايلىق ئىگىسىدۇر -،دېدى .يەنى ﷲ بەندىلىرىگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر .ئۇالرغا
بېرىلگەن نازۇنېمەتلەرنى ،مال ـ ۋارانالرنى تېخىمۇ زىيادە قىلغۇچىدۇر .بەندىلەر بۇ نازۇنېمەتلەر
ۋە مال ـ ۋارانالرنىڭ ھېچبىرى ئۈچۈن شۈكۈر ئېيتىپ بواللمايدۇ﴿ .ئەگەر ﷲ نىڭ (سىلەرگە
بەرگەن) نېمىتىنى سانىساڭالر ،ئۇنىڭ ھېسابىنى ئېلىپ بواللمايسىلەر﴾(((.
﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ﷲ نىڭ جىمى سۈپەتلىرىدە ﷲ نىڭ ھېچ
((( ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ھا مىم ﷲ نىڭ ئىسملىرىدىن بىرى بولۇپ ،بۇ يەردە ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەم قىلىمەن دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان[ .سۈنەن ئەبۇداۋادنىڭ شەرھىسى .]2594/
((( ھىجر سۈرىسى  49ـ  50ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

تەڭدىشى يوقتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ ،پەرۋەردىگار يوقتۇر.
﴿ئاقىۋەت قايتىدىغان جاي ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى ئاخىرى بارىدىغان جاي ﷲ نىڭ
دەرگاھىدۇر .ئاندىن ﷲ ھەر ئادەمنى ئەمەلىگە يارىشا جازااليدۇ ياكى مۇكاپاتاليدۇ﴿ .ﷲ تېز
ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾(((.

*******
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ
ﷲ نىڭ ئايەتلىرى (يەنى قۇرئان) توغرىسىدا پەقەت كاپىرالر مۇجادىلە قىلىشىدۇ ،ئۇالرنىڭ
شەھەرلەرگە بېرىپ  -كېلىپ يۈرۈشلىرىگە مەغرۇر بولۇپ كەتمىگىن﴿ .﴾4ئۇالر (يەنى مەككە
كاپىرلىرى) دىن بۇرۇن ،نۇھنىڭ قەۋمى ۋە ئۇالردىن كېيىنكى (پەيغەمبەرلىرىگە قارشى ئۇيۇشقان
ئاد ۋە سەمۇدقا ئوخشاش) جامائەالر (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلدى( .پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغۇچى ئۈممەتلەردىن) ھەر ئۈممەت ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىنى ھاالك قىلىشنى قەستلىدى .ھەقنى
بىكار قىلىشى ئۈچۈن باتىل (سۆزلەر ئارقىلىق پەيغەمبەرلىرى بىلەن) مۇنازىرە قىلىشتى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنى ھاالك قىلدىم ،مېنىڭ ئازابىم قانداق ئىكەن؟﴿ ﴾5شۇنىڭدەك (يەنى ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرگە تېگىشلىك بولغاندەك) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى كاپىرالرغا تېگىشلىك بولدى .ئۇالر
دوزاخ ئەھلىدۇر﴿.﴾6

اﷲ نىڭ ئايەتلىرى ھەققىدە تاالش ـ تارتىش قىلىشنىڭ كاپىرالرنىڭ سۈپىتى
ئىكەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشلىرىغا بېرىلىدىغان جازا
ﷲ مۇنداق دەيدۇ :روشەن ۋە ئوچۇق دەلىل ـ ئىسپاتالر قويۇلغاندىن كېيىن ،ھەقىقەتنى
قوبۇل قىلمايدىغان ۋە ئۇ توغرىدا ماجرا تۇغدۇرىدىغانالر كاپىرالردۇر.
﴿پەقەت كاپىرالر مۇجادىلە قىلىشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن ،دەلىل ـ
ئىسپاتلىرىدىن تانغۇچىالردۇر﴿ .ئۇالرنىڭ شەھەرلەردە بېرىپ-كېلىپ يۈرۈشلىرىگە مەغرۇر بولۇپ
كەتمىگىن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پۇل ـ مال ،نازۇنېمەت ،پايدا ـ مەنپەئەت تەلەپ قىلىپ ،شەھەرلەردە
كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالرنىڭ (پۇل  -مال ،ئابروي ،مەرتىۋە ئىزدەش
يۈزىسىدىن) شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن .بۇ ئازغىنا بەھرىمەن بولۇشتۇر،
((( رەئد سۈرىسى  41ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ .ئۇ نېمىدېگەن يامان تۆشەك!﴾(((﴿ ،ئۇالرنى
(دۇنيادىن) ئازغىنا (مۇددەت) بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا)
مەجبۇراليمىز﴾(((.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا (ئۇنىڭ ئۆز قەۋمى تەرىپىدىن ئىنكار قىلىنغانلىقى
ئۈچۈن) تەسەللىي بېرىپ ،ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ ئۆز قەۋملىرى تەرىپىدىن ئىنكار
قىلىنغانلىقىنى ،قارشىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى ،ئۇ پەيغەمبەرلەرگە قەۋملىرىدىن ناھايىتى ئاز بىر
قىسمىدىن باشقىالرنىڭ ئىمان كەلتۈرمىگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مەككە
كاپىرلىرى) دىن بۇرۇن ،نۇھنىڭ قەۋمى ۋە ئۇالردىن كېيىنكى (پەيغەمبەرلىرىگە قارشى ئۇيۇشقان
ئاد ۋە سەمۇدقا ئوخشاش) جامائەالر (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلدى﴾ يەنى نۇھ ،ﷲ ئىنسانالرنى

بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتىن توسۇش ئۈچۈن ئەۋەتكەن تۇنجى پەيغەمبەر ئىدى .نۇھ ئەلەيھىسساالم
ۋە قەۋملىرىدىن كېيىن كەلگەن ھەر بىر ئۈممەت ئۆز پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى.
﴿ھەر ئۈممەت ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىنى ھاالك قىلىشنى قەستلىدى﴾ يەنى پەيغەمبىرىنى
ئۆلتۈرۈشكە تىرىشىپ ،بارلىق چارىلەرنى ئىشلەتتى .ئۇالردىن پەيغەمبىرىنى ئۆلتۈرگەنلەرمۇ
بولدى.

﴿ھەقنى بىكار قىلىش ئۈچۈن باتىل (سۆزلەر ئارقىلىق پەيغەمبەرلىرى بىلەن) مۇنازىرە
قىلىشتى﴾ يەنى ئۇالر شەك ـ شۈبھىلەرنى تۇغدۇرۇپ ،ئوچۇق ،روشەن بولغان ھەقنى رەت قىلىش

ئۈچۈن ،ھىيلە ـ مىكىر ئىشلەتتى.

﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى ھاالك قىلدىم﴾ يەنى ئۇالر مۇشۇنداق چوڭ گۇناھ ئىشالرنى
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ھاالك قىلدىم﴿ .مېنىڭ ئازابىم قانداق ئىكەن؟﴾ يەنى سەن مېنىڭ
ئۇالرغا بولغان ئازاب ـ ئوقۇبىتىمدىن قانداق تونۇشقا كەلدىڭ؟ ئۇ ئازاب بولسا ،قاتتىق ۋە ئەلەملىك
ئازابتۇر .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئۇ ناھايىتى قاتتىق ئازاب ئىدى.
﴿شۇنىڭدەك (يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە تېگىشلىك بولغاندەك) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى
كاپىرالرغا تېگىشلىك بولدى .ئۇالر دوزاخ ئەھلىدۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! خۇددى ئىلگىرىكى
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ئۈممەتلەردىن كاپىر بولغانالرغا ئازاب تېگىشلىك بولغاندەك ،سېنى ئىنكار قىلغان ،ساڭا قارشىلىق
قىلغان بۇ كاپىرالرغىمۇ ئەلۋەتتە ئازاب تېگىشلىكتۇر .چۈنكى سېنى ئىنكار قىلغان ئادەم سېنىڭدىن
باشقا پەيغەمبەرگە ئەلۋەتتە ئىشەنمەيدۇ .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر.

*******
ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
((( ئال ئىمران سۈرىسى - 196ــ  197ـ ئايەتلەر.
((( لوقمان سۈرىسى  24ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ
ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە ئەرشنىڭ چۆرىسىدىكى پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ
ئېيتىدۇ ،ھەمدى ئېيتىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ ،مۆمىنلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ( .ئۇالر ئېيتىدۇ)
«پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،تەۋبە
قىلغانالرغا ۋە سېنىڭ يولۇڭغا ئەگەشكەنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن ،ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن
ساقلىغىن﴿ .﴾7پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ ئاتا -بوۋىلىرىدىن ،ئاياللىرىدىن،
ئەۋالدلىرىدىن ياخشى بولغانالرنى ئۇالرغا ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك جەننەتكە كىرگۈزگىن ،سەن
ھەقىقەتەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن﴿ .﴾8پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى
يامان ئىشالردىن ساقلىغىن ،سەن كىمنى يامان ئىشالردىن ساقاليدىكەنسەن ،شۈبھىسىزكى ،بۇ
كۈندە سەن ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغان بولىسەن ،بۇ چوڭ بەختتۇر»﴿.﴾9

ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغۇچى پەرىشىتىلەرنىڭ اﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا
ئېيتىدىغانلىقى ۋە مۆمىنلەرگە مەغپىرەت تەلەپ قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان يۇقىرى مەرتىۋىلىك تۆت پەرىشتىدىن ۋە ئۇنىڭ
ئەتراپىدىكى تالالنغان پەرىشتىلەردىن خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ۋە ھەمدۇسانا
ئېيتىدۇ .يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بارلىق نۇقسانالردىن پاك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان تەسبىھ
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ مەدھىيە سۈپەتلىرىنى ئىسپاتالشتا تەلەپ قىلىنغان ھەمدۇسانانى بىرگە
ئېيتىدۇ.
﴿ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ﴾ يەنى پەرىشتىلەر ھەمىشە ﷲ نىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنى تۆۋەن
تۇتقان ۋە قورققان ھالدا تۇرىدۇ .ئۇالر ﴿مۆمىنلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىگە
يېقىن پەرىشتىلەرگە زېمىن ئەھلىدىن غەيبكە ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەر ئۈچۈن ،ئۇالر يوق يەردە
(يەنى ئاسماندا) دۇئا قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .مانا بۇ ،پەرىشتىلەرنىڭ سۈپىتى .ئۇالر بىر مۆمىننىڭ يەنە
بىر مۆمىن قېرىندىشىغا (ئۇ قېرىندىشى يوق يەردە) دۇئا قىلىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ.
بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :بىر مۇسۇلمان يەنە بىر مۇسۇلمان قېرىندىشى
ئۈچۈن (ئۇ يوق يەردە) دۇئا قىلسا ،پەرىشتە :ئامىن! ئۇ دۇئادىن ساڭىمۇ ئوخشاش بولسۇن-،
دەيدۇ».
شەھر ئىبنى ھەۋشەب مۇنداق دەيدۇ :ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان پەرىشتىلەر سەككىزدۇر.
ئۇالرنىڭ تۆتى :ئى ﷲ! سېنى بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ بىلىمىز ،سېنى مەدھىيىلەيمىز.
گۇناھكارالرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ ھەممىسى بىلىپ تۇرۇپ مېھرىبانلىق قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ،جىمى
ھەمدۇساناالر ساڭا خاستۇر -،دەيدۇ .قالغان تۆتى :ئى ﷲ! سېنى پاك دەپ بىلىمىز ،سېنى
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مەدھىيەلەيمىز ،جازاالشقا قادىر تۇرۇقلۇق ،گۇناھكارالرنى ئەپۇ قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ،جىمى
ھەمدۇسانا ساڭا خاستۇر -،دەيدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرىشتىلەر ئىمان ئېيتقانالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ﴾ يەنى
سېنىڭ رەھمىتىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ،خاتالىقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،سېنىڭ ئىلمىڭ
ئۇالرنىڭ جىمى ئەمەللىرىنى ،سۆزلىرىنى ،ھەرىكەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
﴿تەۋبە قىلغانالرغا ۋە سېنىڭ يولۇڭغا ئەگەشكەنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن﴾ يەنى ئەگەر
يامان ئىش قىلغۇچىالر تەۋبە قىلىپ ،گۇناھالردىن يانسا ،قىلىۋاتقان ئىشلىرىدىن پۈتۈنلەي قول
ئۈزسە ،سېنىڭ بۇيرۇقىڭغا بويسۇنسا ،ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ،يامان ئىشالردىن يانسا ،ئۇالرنى
كەچۈرگىن.
﴿ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن﴾ يەنى ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن يىراق قىلغىن،
ھالبۇكى ،ئۇ ئەلەم قىلغۇچى قاتتىق ئازابتۇر.
﴿پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ ئاتا -بوۋىلىرىدىن ،ئاياللىرىدىن،
ئەۋالدلىرىدىن ياخشى بولغانالرنى ئۇالرغا ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك جەننەتكە كىرگۈزگىن﴾ يەنى

ئۇالرنىڭ كۆڭلى ئارام تېپىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ توغقانلىرىنى بىر جايغا جەم
قىلغىن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان ،ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ ئىمان
ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز ،ئۇالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىدىن
قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز﴾((( يەنى ئۇالرنىڭ خاتىرجەم بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنى
دەرىجىدە باراۋەر قىلدۇق .تۆۋەن دەرىجىلىك بىلەن ئوخشاش بولسۇن ئۈچۈن ،يۇقىرى دەرىجىلىك
ئادەمنىڭ دەرىجىسىنى كېمەيتىۋەتمىدۇق .ياخشى ئەمەلى ئاز ئادەمنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى
كۆتۈرۈپ ،ئۇنى ئۆز پەزلىمىز بىلەن ياخشى ئەمەلى كۆپ ئادەم بىلەن باراۋەر دەرىجىدە قىلدۇق.
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سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ھەقىقەتەن بىر مۆمىن جەننەتكە كىرسە،
ئاتىسىنىڭ ،ئوغلىنىڭ ۋە بىر تۇغقاننىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى سورايدۇ .ئۇنىڭغا :ئۇالر ئەمەلدە
سېنىڭ دەرىجەڭگە يەتمىدى -،دېيىلىدۇ .ئۇ :مەن ھەقىقەتەن ئۆزەم ئۈچۈنمۇ ۋە ئۇالر ئۈچۈنمۇ
ئەمەل قىلغان ئىدىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە قىلىنىدۇ .سەئىد
ئىبنى جۇبەير يۇقىرىقى سۆزدىن كېيىن﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ ئاتا-
بوۋىلىرىدىن ،ئاياللىرىدىن ،ئەۋالدلىرىدىن ياخشى بولغانالرنى ئۇالرغا ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك
جەننەتكە كىرگۈزگىن .سەن ھەقىقەتەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى سەن﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇدى.

مۇترىف ئىبنى ئابدۇلالھ :ﷲ نىڭ مۆمىنلەرگە ئەڭ ياخشىلىق تىلەيدىغان بەندىلىرى
پەرىشتىلەردۇر دەپ ،ئارقىدىن﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى ،ئۇالرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىدىن،
((( تۇر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

ئاياللىرىدىن ،ئەۋالدلىرىدىن ياخشى بولغانالرنى ئۇالرغا ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك جەننەتكە
كىرگۈزگىن﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى ۋە مۇنداق دېدى :مۆمىنلەرگە ئەڭ يامانلىق تىلەيدىغانالر

شەيتاندۇر.

﴿سەن ھەقىقەتەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن﴾ يەنى سەن چەكلىمىگە
ئۇچرىمايدىغان ،مەغلۇب بولمايدىغان ،خالىغىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىدىغان ،خالىمىغىنىڭ ۋۇجۇدقا
چىقمايدىغان بىر زات سەن .سەن يولغا قويغان ،ئورۇنالشتۇرغان سۆز ـ ھەرىكەتلىرىڭدە ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن.
﴿پەرۋەردىگارىمىز! سەن ئۇالرنى يامان ئىشالردىن ساقلىغىن﴾ يەنى ئۇالرنى يامان ئىشنى
قىلىشتىن ياكى سەن يامان ئىشقا گىرىپتار قىلغان ئادەمنىڭ يامان ئاقىۋىتىدىن ساقلىغىن.
﴿سەن كىمنى يامان ئىشالردىن ساقاليدىكەنسەن ،شۈبھىسىزكى ،بۇ كۈندە سەن ئۇنىڭغا
رەھمەت قىلغان بولىسەن﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە ئۇنىڭغا مېھرىبانلىق قىلىپ ،ئۇنى ئازابتىن
قۇتۇلدۇرغان بولىسەن﴿ .بۇ چوڭ بەختتۇر﴾.

*******
ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙﯚﯛ
شۈبھىسىزكى ،كاپىرالرغا« :ﷲ نىڭ (دۇنيادا) سىلەرگە بولغان غەزىپى سىلەرنىڭ
(ئاخىرەتتە) بىر  -بىرىڭالرغا بولغان غەزىپىڭالردىن ئېشىپ چۈشىدۇ ،چۈنكى سىلەر ئىمانغا دەۋەت
قىلىناتتىڭالر ،لېكىن ئىمان ئېيتمايتتىڭالر» دەپ نىدا قىلىنىدۇ﴿ .﴾10ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز!
بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم تىرىلدۈردۈڭ ،بىز گۇناھىمىزغا ئىقرار قىلدۇق ،ئەمدى
چىقىش يولى تېپىالرمۇ؟» دەيدۇ﴿ .﴾11بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲ نى بىر دەپ بىلىشكە
چاقىرىلغاندا (بۇنى) ئىنكار قىلدىڭالر ،ئەگەر ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت ،ئۇززا
قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا چاقىرىلساڭالر) ئۇنى تەستىق قىلىسىلەر (يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى
ئېتىراپ قىلىسىلەر) ،ھۆكۈم يۈكسەك ،بۈيۈك ﷲ غا خاستۇر﴿ .﴾12ﷲ سىلەرگە (قۇدرىتىنىڭ)
ئاالمەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ ،سىلەرگە كۆكتىن يامغۇر بىلەن رىزىق چۈشۈرۈپ بېرىدۇ ،پەقەت ﷲ
نىڭ تائىتىگە قايتقان كىشىلەرال (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن) ۋەز  -نەسىھەت ئالىدۇ﴿. ﴾13
دىنىڭالرنى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،كاپىرالر
ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ﴿.﴾14
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كاپىرالرنىڭ دوزاخقا كىرگەندىن كېيىن پۇشايمان قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ قىيامەت كۈنى قاتتىق الۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان ئوتنىڭ
ئىچىدىكى چاغدا چاقىرىلىدىغانلىقىدىن ،بۇ چاقىرىشنىڭ ئۇالردىن ئىلگىرى ھېچكىمگە بولۇپ
باقمىغانلىقىدىن ،پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئازابىغا دۇچ كەلگەندە بولىدىغانلىقىدىن ،شۇ چاغدا ئۇالر
ئىلگىرى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەبچى بولغان يامان ئىشالرنى قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۆزلىرىگە قاتتىق
ئاچچىقاليدىغانلىقىدىن ،شۇ ئەسنادا پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرغا يۇقىرى ئاۋازدا (ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى
چېغىدا ئىمانغا چاقىرىلسا ،كاپىر بولغانلىقلىرى ئۈچۈن) :ﷲ تائاالنىڭ دۇنيادا سىلەرگە بولغان
غەزىپى سىلەرنىڭ بۈگۈن قىيامەتتە (مۇشۇ ھالەتتە) ئۆزەڭالرغا بولغان غەزىپىڭالردىن قاتتىقتۇر-،
دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ (دۇنيادا) سىلەرگە بولغان غەزىپى سىلەرنىڭ (ئاخىرەتتە) بىر  -بىرىڭالرغا
بولغان غەزىپىڭالردىن ئېشىپ چۈشىدۇ ،چۈنكى سىلەر ئىمانغا دەۋەت قىلىناتتىڭالر ،لېكىن ئىمان
ئېيتمايتتىڭالر» دەپ نىدا قىلىنىدۇ﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئازغۇنالر

دۇنيادا ئىمانغا دەۋەت قىلىنغاندا ،ئۇنى قوبۇل قىلماي ،بويۇنتاۋلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ
تائاالنىڭ دۇنيادا ئۇالرغا بولغان غەزىپى ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنى ﷲ نىڭ ئازابىنى ئۆز كۆزلىرى
بىلەن كۆرگەندە ئۆزلىرىگە بولغان غەزىپىدىن قاتتىقتۇر .ھەسەنبەسرى ،مۇجاھىد ،سۇددى،
زەر ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ھەمەدانى ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم ،ئىبنى جەرىر تەبەرى
قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسر قىلدى.

﴿ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم تىرىلدۈردۈڭ»
دەيدۇ﴾ سەۋرى ئەبۇئەھۋەستىن ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :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﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسىگە ئوخشايدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،زەھھاك ،قەتادە ۋە ئەبۇمالىك
قاتارلىقالرمۇ ئوخشاش دېدى.
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بۇ يەردە دېمەكچى بولغان ئاساسىي مەقسەت شۇكى ،كاپىرالر قىيامەت كۈنى ﷲ نىڭ ئالدىدا
ھېساب بېرىش ئۈچۈن تۇرغاندا( ،تۆۋەندىكى ئايەتتە دېيىلگەندەك) ئۆزلىرىنىڭ دۇنياغا قايتۇرۇلۇشىنى
سوراپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! (ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى) كۆردۇق ،ئاڭلىدۇق .بىزنى
ياخشى ئەمەل قىلىش ئۈچۈن (دۇنياغا) قايتۇرغىن ،بىز (ئەمدى) ھەقىقەتەن (سېنىڭ ۋەدەڭنىڭ
ھەق ئىكەنلىكىگە) ئىشەنگۈچىلەرمىز»﴾((( ئۇالرغا جاۋاب بېرىلمەيدۇ ،ئاندىن كېيىن ئۇالر دوزاخنى
ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەندە ،دوزاختا بولىۋاتقان ئازاب ـ ئوقۇبەتكە قاراپ ،دۇنياغا قايتۇرۇلۇشنى
دەسلەپكى قېتىمقىدىنمۇ بەكرەك چىڭ تۇرۇپ سورايدۇ .بىراق يەنىال جاۋاب بېرىلمەيدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( سەجدە سۈرىسى  12ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا
كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالىنى كۆرەتتىڭ) .ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق،
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ 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 دوزاخقا كىرسە ،ئۇنىڭدىكى ئوت ئاۋازى ،تاياق ـ توقماق ،زەنجىر ـ كىشەنلەرنىڭ ئازابىنى
تېتىسا ،ئۇالرنىڭ دۇنياغا قايتىش توغرىسىدىكى تەلىۋى تېخىمۇ قاتتىقراق بولىدۇ.
﴿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»﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى دوزاختىن چىقارغىن
(ئاندىن دۇنياغا قايتۇرغىن) ،ئەگەر بىز (شۇنىڭدىن كېيىن) يەنە گۇناھ قىلساق ،بىز ھەقىقەتەن
زالىم بولۇپ قالىمىز» .ﷲ ئېيتىدۇ« :جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر( ،ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ
كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە) ماڭا سۆز ئاچماڭالر»﴾(((.
بۇ ئايەت كەرىمدە ئۇالر تەلەپلىرىنى سىلىق ـ سىپايىلىق بىلەن سۆزنى ئەگىتىپ بايان قىلىپ
مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم تىرىلدۈردۈڭ﴾
يەنى سېنىڭ قۇدرىتىڭ بۈيۈكتۇر ،سەن ھەقىقەتەن بىزنى جانسىز ھالەتتىن جانلىق ھالەتكە
ئەكەلدىڭ ،ئاندىن كېيىن بىزنى ئۆلتۈردۈڭ ،ئاندىن كېيىن بىزنى تىرىلدۈردۈڭ ،سەن خالىغان
نەرسىنى قىلىشقا قادىرسەن ،بىز ھەقىقەتەن گۇناھلىرىمىزنى ئېتىراپ قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن
دۇنيادىكى چېغىمىزدا ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇق.
﴿ئەمدى چىقىش يولى تېپىالرمۇ؟﴾ يەنى سەن بىزنى دۇنياغا قايتۇرۇشقا ماقۇل بوالمسەن؟
سەن ھەقىقەتەن شۇنداق قىلىشقا قادىر .بىز دۇنياغا قايتۇرۇلساق ،بۇرۇن قىلغان ئەمەلىمىزدىن
باشقا ئەمەل قىالتتۇق .ئەگەر بىز شۇنىڭدىن كېيىن يەنە گۇناھ قىلساق ،بىز ھەقىقەتەن زالىم
كىشىلەردىن بولۇپ قالىمىز .ئۇالرغا جاۋابەن :سىلەرنىڭ دۇنياغا قايتىشىڭالرغا يول يوق-،
دېيىلىدۇ .ئۇالرنىڭ دۇنياغا قايتۇرۇلماسلىقىنىڭ سەۋەبى ئۇالرغا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ :سىلەرنىڭ
تەبىئىتىڭالر ھەقنى قوبۇل قىلمايدۇ ،ئۇنى تەلەپمۇ قىلمايدۇ .بەلكى ،ئۇنى يامان كۆرىدۇ ۋە ئۇنى
قوبۇل قىلىشتىن سىلەرنى توسىدۇ.
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،سىلەر ﷲ نى بىر دەپ بىلىشكە چاقىرىلغاندا (بۇنى) ئىنكار
قىلدىڭالر ،ئەگەر ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈلسە (يەنى الت ،ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا
چاقىرىلساڭالر) ئۇنى تەستىق قىلىسىلەر (يەنى ئۇالرنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلىسىلەر)﴾ يەنى
((( ئەنئام سۈرىسى  27ـ  28ـ ئايەتلەر.
((( فاتىر سۈرىسى  37ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  107ـ  108ـ ئايەتلەر.
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ئەگەر سىلەر دۇنياغا قايتۇرۇلساڭالر ،يەنە شۇنداق قىلىسىلەر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى.
شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە) يالغانچىالردۇر﴾(((.
﴿ھۆكۈم يۈكسەك ،بۈيۈك ﷲ غا خاستۇر﴾ يەنى ﷲ ئىنسانغا ئادىل ھۆكۈم قىلىدۇ ،زۇلۇم
قىلمايدۇ ،ئۇ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى ئازدۇرىدۇ .ئۇ خالىغان ئادەمنى
رەھمىتى ئاستىغا ئالىدۇ ،خالغان ئادەمنى ئازاباليدۇ ،ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.
﴿ﷲ سىلەرگە (قۇدرىتىنىڭ) ئاالمەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئىنسانالرغا (ئۇالر كۆرۈپ
تۇرۇۋاتقان) ئاسمان ۋە زېمىندىكى مەخلۇقاتالردا ﷲ نىڭ كامىل ياراتقۇچى ،يوقتىن بار قىلغۇچى
ۋە ئىجات قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈك ئاالمەتلەرنىڭ ئۆز قۇدرىتى ئىكەنلىكىنى
ئاشكارا قىلىدۇ.
﴿سىلەرگە كۆكتىن يامغۇر بىلەن رىزىق چۈشۈرۈپ بېرىدۇ﴾ بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغان رىزىق
يامغۇر بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن تەملىرى ،پۇراقلىرى ،شەكىللىرى ۋە رەڭلىرى پەرقلىق بولغان
زىرائەتلەرنى ۋە مېۋە ـ چېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ بېرىدۇ .گەرچە يامغۇرنىڭ سۈيى ئوخشاش بولسىمۇ،
ﷲ نىڭ بۈيۈك قۇدرىتى بىلەن بۇ سۇدىن ئۆسكەن نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدا پەرق بار.
﴿پەقەت ﷲ نىڭ تائىتىگە قايتقان كىشىلەرال (ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدىن) ۋەز  -نەسىھەت
ئالىدۇ﴾ يەنى پەقەت يىراقنى كۆرەلەيدىغان ،ﷲ نىڭ تائىتىگە قايتقان ئادەمال بۇ نەرسىلەردىن

ئىبرەت ئالىدۇ .تەپەككۈر قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى ياراتقۇچى زاتنىڭ ئۇلۇغ ئىكەنلىكىگە دەلىل ـ ئىسپات
قىلىدۇ.

مۆمىنلەرنى ھەر قانداق ئەھۋالدا يالغۇز بىر اﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا
بۇيرۇش
﴿دىنىڭالرنى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،كاپىرالر
ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ﴾ يەنى ئىبادەت ۋە دۇئانى يالغۇز ﷲ تائاالغىال خالىس قىلىڭالر،

مۇشرىكالرنىڭ تۇتقان ۋە ماڭغان يوللىرىغا قارشىلىق بىلدۈرۈڭالر.
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ئىمام ئەھمەد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ھەر نامازدا (ساالمدىن كېيىن)
مۇنداق دەيتتى :يالغۇز ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،ﷲ نىڭ ھېچ شېرىكى
يوقتۇر ،پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر ،جىمى ھەمدۇسانا ئۇنىڭغا خاستۇر .ﷲ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر .كۈچ ـ قۇۋۋەت پەقەت ﷲ تائاالغىال خاستۇر ،ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر .بىز
پەقەت يالغۇز بىر ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىمىز .ئۇ نېمەت ۋە پەزل ئىگىسىدۇر .گۈزەل ماختاشالر
ئۇنىڭغا خاستۇر .ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر .كاپىرالر ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ ،بىز
دىنىمىزنى شېرىك ۋە رىيادىن پاك قىلغان ھالدا ﷲ تائاالغا خالىس ئىبادەت قىلىمىز.
((( ئەنئام سۈرىسى  28ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر نامازدىن كېيىن ئۇ كەلىمىلەر بىلەن
تەسبىھ ئېيتاتتى -،دەيدۇ .بۇ ھەدىسنىڭ ئوخشىشىنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەرز نامازالرنىڭ ئارقىدىن مۇنداق دەيتتى« :يالغۇز ﷲ دىن
باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،ﷲ نىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر .پادىشاھلىق ﷲ تائاالغا
خاستۇر ،جىمى ھەمدۇسانا ئۇنىڭغا خاستۇر .ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر .كۈچ ـ قۇۋۋەت پەقەت
ﷲ غىال خاستۇر .ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .بىز پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت
قىلىمىز .نېمەت ۋە پەزل ﷲ غا خاستۇر .گۈزەل ماختاشالر ﷲ غىال خاستۇر ،ﷲ دىن باشقا
ھېچ مەبۇد يوقتۇر ،كاپىرالر ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ ،بىز دىنىمىزنى پاك قىلغان ھالدا ﷲ غا
خالىس ئىبادەت قىلىمىز».

*******
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﷲ نىڭ مەرتىۋىسى يۇقىرىدۇر( ،ﷲ) ئەرشنىڭ ئىگىسىدۇر( ،خااليىق) مۇالقات
بولۇشىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ،ﷲ ئۆز ھۆكمى بويىچە
بەندىلىرىدىن خالىغان ئادەمگە ۋەھيى چۈشۈرىدۇ﴿ .﴾15ئۇالر قەبرىلەردىن چىققان كۈندە ﷲ
غا ئۇالردىن (يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىدىن ،ئەمەللىرىدىن ،سىرلىرىدىن) ھېچ نەرسە مەخپىي
قالمايدۇ ،بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟ غالىب بىر ﷲ غا خاستۇر﴿ . ﴾16بۈگۈن ھەر
ئادەمگە قىلغان ئەمەلىگە يارىشا جازا بېرىلىدۇ ،بۈگۈن زۇلۇم يوقتۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن تېىز ھېساب
ئالغۇچىدۇر﴿.﴾17

اﷲ تائاالنىڭ قۇرئانى كەرىمنى بەندىلىرىنى قىيامەت كۈنىدىن
ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بۈيۈكلىكى ۋە ئۇلۇغلىقى ،بۈيۈك ۋە يۈكسەك ئەرشنىڭ جىمى
مەخلۇقاتلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكى توغرىسىدا خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ (ئازاب) ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى ﷲ
تەرىپىدىن بولغان .پەرىشتىلەر ۋە روھ (يەنى جىبرىئىل) ﷲ غا شۇنداق بىر كۈندە ئۆرلەيدۇكى،
ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى  50مىڭ يىل كېلىدۇ﴾(((.
((( مەئارىج سۈرىسى  3ـ  4ـ ئايەتلەر.
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بەزى ئالىمالرنىڭ ئېيتىشىچە ،ئەرش قىزىل ياقۇتتىن بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىككى تەرىپىنىڭ
كەڭلىكى  50مىڭ يىللىق مۇساپە ،يەتتىنچى قەۋەت زېمىنغىچە بولغان ئېگىزلىكى  50مىڭ يىللىق
مۇساپە ئىكەن.
﴿ﷲ ئۆز ھۆكمى بويىچە بەندىلىرىدىن خالىغان ئادەمگە ۋەھىي چۈشۈرىدۇ﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ ئۆز ئىرادىسى بويىچە خالىغان بەندىلىرىگە پەرىشتىنى ۋەھىي
بىلەن نازىل قىلىپ (مۇنداق دەيدۇ)(« :ئىنسانالرنى) ئاگاھالندۇرۇڭالركى ،مەندىن باشقا ھېچ
ئىالھ يوقتۇر ،مەندىن (يەنى ئازابىمدىن) قورقۇڭالر﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر .ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ئىشەنچلىك
جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى﴾(((.
﴿(خااليىق) مۇالقات بولۇشىدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) دىن ئاگاھالندۇرۇش
ئۈچۈن﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ“ :يەۋمۇت تەالق (يەنى مۇالقات بولۇشىدىغان كۈن)” قىيامەت
كۈنىنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرىدۇر .ﷲ بەندىلىرىنى ئۇ كۈندىن ئاگاھالندۇردى .شۇڭا ھەرقانداق
ئادەم ياخشى ـ يامان ئەمەلى بىلەن پات يېقىندا ئۇچرىشىدۇ.

﴿ئۇالر قەبرىلەردىن چىققان كۈندە ﷲ غا ئۇالردىن (يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىدىن ،ئەمەللىرىدىن،
سىرلىرىدىن) ھېچ نەرسە مەخپىي قالمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئوچۇق  -ئاشكارا بولىدۇ.

ئۇالرنى ھېچبىر يوشۇرغۇچى ،نە سايە تاشالپ تۇرغۇچى ،نە پەردە بولغۇچى بولمايدۇ.

﴿بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟ غالىب بىر ﷲ غا خاستۇر﴾ يۇقىرىدا ،ئىبنى ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بايان قىلغان ھەدىسىدە ﷲ تائاالنىڭ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى چاڭگىلىغا
قاتالپ ئالىدىغانلىقى ،ئاندىن كېيىن« :مەن پادىشاھ ،مەن قەھىر قىلغۇچى ،مەن ئۇلۇغلۇق
ئىگىسى .زېمىننىڭ پادىشاھلىرى قېنى؟ غالىبالر قېنى؟ ئۇلۇغالر قېنى؟» دەيدىغانلىقى رىۋايەت
قىلىنغان.
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سۇر توغرىسىدا كەلگەن ھەدىستە ﷲ تائاال جىمى مەخلۇقنىڭ جېنىنى ئالغاندا ،ھېچ
شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ دىن باشقا ھەممە نەرسىنىڭ ئۆلۈدىغانلىقى ،شۇ چاغدا ﷲ
تائاالنىڭ ئۈچ قېتىم« :بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟» دەيدىغانلىقى ،ئاندىن كېيىن ئۆزىگە:
﴿غالىب بىر ﷲ غا خاستۇر﴾ دەپ جاۋاب بېرىدىغانلىقى بايان قىلىندى .يەنى ﷲ ھەممە نەرسە
ئۈستىدىن غالىبتۇر.
﴿بۈگۈن ھەر ئادەمگە قىلغان ئەمەلىگە يارىشا جازا بېرىلىدۇ ،بۈگۈن زۇلۇم يوقتۇر ،ﷲ
ھەقىقەتەن تىز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ياخشىلىق ۋە يامانلىققا زەررىچىلىكمۇ

ئۇۋال قىلماستىن ،بەلكى بىر ياخشىلىققا  10ھەسسە مۇكاپات بېرىپ ،بىر يامانلىققا بىر جازا
بېرىپ ،كىشىلەر ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم قىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :بۈگۈن زۇلۇم يوقتۇر﴾.
((( نەھل سۈرىسى  2ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى - 192ـ  194ـ ئايەتكىچە.

غافىر سۈرىسى

ئىمام مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس قۇددىسىدا
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ :ئى بەندىلىرىم! ھەقىقەتەن مەن زۇلۇمنى ئۆزەمگە
(((
ھارام قىلدىم ۋە ئۇنى سىلەرنىڭ ئاراڭالردىمۇ ھارام قىلدىم ،بىر ـ بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر...
ئى بەندىلىرىم! ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالر ،مەن ئۇنى سىلەرگە خاتىرىلەپ قويدۇم،
سىلەرگە ئۇنىڭغا قارىتا تولۇق مۇكاپات ياكى جازا بېرىمەن .كىمكى ياخشىلىققا ئېرىشسە ﷲ
تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتسۇن! كىمكى ياخشىلىقتىن باشقىغا ئېرىشسە ،ئۆزىگە ـ ئۆزى ماالمەت
قىلسۇن! -دېدى».
﴿ﷲ ھەقىقەتەن تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال خااليىقنىڭ ھەممىسىدىن خۇددى
بىر ئادەمدىن ھېساب ئالغاندەك تېز ھېساب ئالىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ (دەسلەپتە) يارىتىلىشىڭالر،
(ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرۈلۈشىڭالر پەقەت بىر ئادەمنىڭ يارىتىلىشى ،بىر ئادەمنىڭ
تىرىلدۈرۈلۈشىگە ئوخشاشتۇر .ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئەمەللىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾((((﴿ ،بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق) بىزنىڭ ئەمرىمىز
پەقەت بىر سۆزدۇر( ،ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا (ئورۇنلىنىدۇ)﴾(((.

*******
ﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
ئۇالرنى قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرغىن ،ئۇ چاغدا دىلالر (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن)
بوغۇزالرغا قاپلىشىۋالىدۇ ،ئۇالر قايغۇ  -ھەسرەتكە تولىدۇ ،زالىمالرغا يېقىن دوست ۋە شاپائىتى
قوبۇل قىلىنىدىغان شاپائەتچى بولمايدۇ﴿ .﴾18ﷲ كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى
يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿ .﴾19ﷲ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ئۇالر ﷲ
نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ھېچ نەرسىگە ھۆكۈم چىقىرىشقا قادىر ئەمەس ،ﷲ
ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى) كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾20

قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇ كۈندىكى ھۆكمى
بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان “�َي ْوَم آَْ
ال ِزَفةِ” دېگەن سۆز قىيامەت كۈنىنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرى
((( بۇ ھەدىسنىڭ ئەسلى تېكىستى قىسقارتىلىپ ،ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك يەرلىرىال ئېلىنغان.
((( لوقمان سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.
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بولۇپ ،قىيامەت كۈنى يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق دەپ ئاتالغان .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت يېقىنالشتى .ئۇنىڭغا ﷲ دىن باشقا كەشىپ قىلغۇچى
(يەنى ئۇنىڭ ۋاقتىنى بىلگۈچى ياكى ئۇنىڭ ئازابىنى دەپئى قىلغۇچى) يوقتۇر﴾(((﴿ ،قىيامەت
يېقىنالشتى ،ئاي يېرىلدى﴾(((﴿ ،كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىدىن) ھېساب ئېلىنىدىغان ۋاقىت
(يەنى قىيامەت) يېقىنالشتى﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ پەرمانى (يەنى قىيامەت) چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭغا
ئالدىراپ كەتمەڭالر﴾(((﴿ ،ئۇالر ئازابنىڭ ئۆزلىرىگە يېقىنلىقىنى كۆرگەن چاغدا يۈزلىرى قارىداپ
كېتىدۇ﴾(((.
﴿ئۇ چاغدا دىلالر (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن) بوغۇزالرغا قاپلىشىۋالىدۇ ،ئۇالر قايغۇ -
ھەسرەتكە تولىدۇ﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يۈرەك قورقۇنچنىڭ

قاتتىقلىقىدىن بوغۇزالرغا قاپلىشىپ قېلىپ ،يا يۇقىرىغا چىقمايدۇ ياكى ئورنىغا يانمايدۇ .ئىكرىمە،
سۇددى ۋە بىر قانچە كىشىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاالنىڭ
رۇخسىتىسىز ھېچكىم سۆز قىلماستىن جىم ـ جىت ھالەتتە تۇرىدۇ -،دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿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﴾(((.
﴿زالىمالرغا يېقىن دوست ۋە شاپائىتى قوبۇل قىلىنىدىغان شاپائەتچى بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ غا
شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالرغا پايدىسى تېگىدىغان يېقىن دوست ۋە (ئۇالرغا
شاپائەت قىالاليدىغان) شاپائەتچى تېپىلمايدۇ .بەلكى ئۇالرغا يېتىدىغان ھەر قانداق ياخشىلىقنىڭ
يوللىرى كېسىلىدۇ.
﴿ﷲ كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە جىمى نەرسىنى ،ياخشىسىنى ،ناچىرىنى ،كىچىكىنى ،چوڭىنى ،ئىنچىكىسىنى،
تومىنى تولۇق بىلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇنى ﷲ نىڭ ئىنسانالرنىڭ
نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن ئۇالرنىڭ ھەزەر قىلىشى ،ﷲ دىن ھەقىقىي
ھايا قىلىشى ،ﷲ تائاالغا ھەقىقىي تەقۋادارلىق قىلىشى( ،ﷲ كۆرۈپ تۇرىۋاتىدۇ دەپ ھېس
قىلىدىغان ئادەمدەك) ﷲ دىن قورقۇشى ئۈچۈن خەۋەر قىلىدۇ .گەرچە كۆزلەر ئامانەتدارلىقىنى
ئىزھار قىلىپ تۇرسىمۇ ،ﷲ تائاال قايسى كۆزلەرنىڭ خىيانەت قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلىپ
تۇرىدۇ .ﷲ دىلالرغا يوشۇرۇنغان يوشۇرۇن نەرسىلەرنى ۋە سىرالرنى بىلىپ تۇرىدۇ.
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زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :كۆزلەرنىڭ خىيانىتىدىن :تەنە قىلىپ كۆز قىسىش ،كۆرمىگەننى
كۆردۈم دېيىش ياكى كۆرگەننى كۆرمىدىم دېيىش قاتارلىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
((( نەجىم سۈرىسى  57ـ  58ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى 1ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى 1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇلك سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەبە سۈرىسى  38ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال كۆزنىڭ قارىشىدىن ئۇ كۆزنىڭ
خىيانەت قىلىدىغان ياكى قىلمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ .مۇجاھىد ۋە قەتادەمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش
دېدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى
بىلىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر سەن بىر ئايال بىلەن زىنا قىلىشقا

قادىر بواللىساڭ ،ﷲ سېنىڭ زىنا قىلىدىغان ياكى قىلمايدىغانلىقىڭنى بىلىدۇ .سۇددى :ﷲ
تائاال دىلالردىكى ۋەسۋەسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ -،دېدى.
﴿ﷲ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ ئەئمەش سەئىد ئىبنى جۇبەيردىن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ ياخشىلىققا
ياخشىلىق بىلەن مۇكاپات بېرىشكە ،يامانلىققا يامانلىق بىلەن جازا بېرىشكە قادىردۇر .ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتكە بەرگەن تەپسىرى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا
ئوخشايدۇ(﴿ :ﷲ) يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ ،ياخشىلىق قىلغانالرغا
چىرايلىق مۇكاپات بېرىدۇ﴾(((.

﴿ئۇالر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ھېچ نەرسىگە ھۆكۈم چىقىرىشقا قادىر
ئەمەس﴾ يەنى بۇتالر ھېچنەرسىگە ئىگە بواللمايدۇ ۋە ھېچنەرسىگە ھۆكۈم چىقىرالمايدۇ.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى)
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ خااليىقنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى

كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى ئازدۇرىدۇ .ﷲ
جىمى نەرسىدە ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغۇچىدۇر.

*******
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ئۇالر زېمىندا سەير قىلىپ ،ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى
كۆزەتمىدىمۇ؟ ئۇالر بولسا زېمىندا كۈچ  -قۇۋۋەت ۋە يادىكارلىقالر (يەنى ئۆي  -ئىمارەت قۇرۇش)
جەھەتتە بۇالر (يەنى سېنىڭ قەۋمىڭنىڭ كاپىرلىرى) دىن ئۈستۈن ئىدى ،گۇناھى تۈپەيلىدىن
ﷲ ئۇالرنى جازالىدى ،ئۇالرنى ھېچ ئەھەدى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقالپ قااللمىدى﴿ .﴾21بۇ
شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى ،ئۇالر
ئىشەنمىدى ،شۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇالرنى جازالىدى .ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر( ،ﷲ نىڭ)
ئازابى قاتتىقتۇر﴿.﴾22
((( نەجىم سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەرلىكنى ئىنكار قىلغۇچالرنىڭ يامان ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ
كاپىرالر ﴿زېمىندا سەير قىلىپ ،ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى
كۆزەتمىدىمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر كېزىپ يۈرۈپ ،ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان
ئۈممەتلەرنى ۋە ئۇالرغا چۈشكەن ئازاب ـ ئوقۇبەتلەرنى كۆزەتمىدىمۇ؟ ۋەھالەنكى ،ئىلگىرى ئۆتكەن
ئۈممەتلەر (زېمىندا) مەككە كاپىرلىرىدىن كۈچ ـ قۇۋۋەت ﴿ۋە يادىكارلىقالر﴾ جەھەتتە ئۈستۈن
ئىدى .يەنى ئۇالر زېمىندا مەككە كاپىرلىرىنىڭ قولىدىن كەلمەيدىغان نۇرغۇن بىناالرنى ،يولالرنى
ۋە ئۆي ـ ئىمارەتلەرنى يادىكار قالدۇرۇپ كەتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇالرنى (يەنى ئاد قەۋمىنى) (پۇل -مال ،كۈچ-
قۇۋۋەت جەھەتتە) سىلەرنى قادىر قىلمىغان نەرسىلەرگە قادىر قىلدۇق﴾(((﴿ ،ئۇالر 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﴾((( يەنى ئۇالر ئەنە شۇنداق چوڭ ـ كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگە
تۇرۇقلۇق ،پەيغەمبەرلەرگە كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى.
﴿ئۇالرنى ھېچ ئەھەدى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقالپ قااللمىدى﴾ يەنى ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ
ئازابىدىن ھېچ كىشى قوغدىيالمىدى ،ئۇالردىن ئازابنى قايتۇرىدىغان ھېچكىم بولمىدى .ئۇالرنى
ھېچكىم ساقالپ قااللمىدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلىشنىڭ سەۋەبىنى ۋە ئۇالرنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى تىلغا

ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى روشەن مۆجىزىلەرنى
ئېلىپ كەلگەن ئىدى﴾ يەنى روشەن دەلىللەر ،كەسكىن پاكىتالرنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى﴿ .ئۇالر
ئىشەنمىدى﴾ يەنى پەيغەمبەرلەر مۇشۇنداق دەلىل ـ پاكىتالرنى ئېلىپ كەلگەن بولسىمۇ ،ئۇالر

ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى ۋە تاندى.

﴿شۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇالرنى جازالىدى﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى ۋە دىيارلىرىنى
ۋەيران قىلدى .كاپىرالرنىڭ ئاقىۋىتى مۇشۇنداق بولىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر( ،ﷲ نىڭ)
ئازابى قاتتىقتۇر﴾ يەنى ﷲ بۈيۈك قۇۋۋەت ئىگىسىدۇر ،قاتتىق ئەلەملىك ئازاب قىلغۇچىدۇر .ﷲ
بىزنى ئۇ ئازابتىن ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن (ئامىن)!

*******
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ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ
((( ئەھقاف سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ
بىز مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن ،روشەن دەلىل بىلەن ھەقىقەتەن پىرئەۋنگە ،ھامانغا
ۋە قارۇنغا ئەۋەتتۇق ،ئۇالر (مۇسانى) يالغانچى ،سېھىرگەر دېيىشتى﴿23ـ .﴾24مۇسا ئۇالرغا
دەرگاھىمىزدىن ھەق (يەنى پەيغەمبەرلىك) بىلەن كەلگەندە ،ئۇالر« :مۇسا بىلەن ئىمان
ئېيتقانالرنىڭ ئوغۇللىرىنى (نەسلىنى قۇرۇتۇش ئۈچۈن) ئۆلتۈرۈڭالر ،ئاياللىرىنى (خىزمەتكە سېلىش
ئۈچۈن) قالدۇرۇڭالر» دېدى .كاپىرالرنىڭ ھىيلە -مىكرى پەقەت بەربات بولىدۇ﴿ .﴾25پىرئەۋن
ئېيتتى« :مېنى قويۇۋېتىڭالر ،مۇسانى ئۆلتۈرىمەن ،مۇسا (ئۆزىنى مەندىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن)
پەرۋەردىگارىنى چاقىرسۇن ،مەن ھەقىقەتەن مۇسانىڭ دىنىڭالرنى ئۆزگەرتىۋېتىشىدىن ياكى
زېمىندا (يەنى دۆلەتتە) قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمەن»﴿ .﴾26مۇسا ئېيتتى« :مەن
ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر (بولغان ﷲ) غا سېغىنىپ،
ھېساب كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) گە ئىشەنمەيدىغان ھەر بىر مۇتەكەببىر (نىڭ زىيانكەشلىك
قىلىشى) دىن پاناھ تىلەيمەن»﴿.﴾27

مۇسا بىلەن پىرئەۋننىڭ قىسسىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا (ئۇ ئۆز قەۋمى تەرىپىدىن
ئىنكار قىلىنغانلىقى ئۈچۈن) مۇسا ئەلەيھىسىساالمنىڭ قسسىسى ئارقىلىق تەسەللىي بېرىدۇ .ياخشى
ئاقىۋەت ۋە غەلىبىنىڭ دۇنيا ـ ئاخىرەتتە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بولىدىغانلىقى بىلەن خۇش
خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال مۇسا ئىبنى ئىمران ئەلەيھىسساالمغىمۇ مۇشۇنداق ياخشى ئاقىۋەت ۋە
غەلىبىنى ئاتا قىلغان .چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى روشەن مۆجىزىلەر ،ئوچۇق
دەلىللەر بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنىدى.
﴿بىز مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن ،روشەن دەلىل بىلەن ھەقىقەتەن پىرئەۋنگە ،ھامانغا ۋە
قارۇنغا ئەۋەتتۇق﴾ پىرئەۋن مىسىر دىيارىدىكى قىبتى مىللىتىنىڭ پادىشاھى ،ھامان پىرئەۋننىڭ

ۋەزىرى ،قارۇن شۇ زاماندىكى بايلىقى ۋە تىجارىتى ئەڭ كۆپ ئادەم ئىدى.

﴿ئۇالر (مۇسانى) يالغانچى ،سېھىرگەر دېيىشتى﴾ يەنى ئۇالر مۇسانى ئىنكار قىلىشتى ،ئۇنى
ساراڭ ،ئېلىشىپ قالغان ،ﷲ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى دېگەن سۆزىدە يالغانچى دېيىشتى .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرمۇ شۇنداق ئىدى ،ئۇالرغا ھەر
پەيغەمبەر كەلسىال ئۇالر (ئۇنى)« :بىر سېھرىگەر ياكى بىر مەجنۇن» دېدى .ئۇالر (پەيغەمبەرلەرنى
ئىنكار قىلىشنى) بىر ـ بىرىگە تەۋسىيە قىلىشقانمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر بىر ـ بىرىگە
ئۇنداق تەۋسىيە قىلىشقان ئەمەس) ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر﴾(((.
﴿مۇسا ئۇالرغا دەرگاھىمىزدىن ھەق (يەنى پەيغەمبەرلىك) بىلەن كەلگەندە﴾ يەنى مۇسا ﷲ
((( زارىيات سۈرىسى  52ـ  53ـ ئايەتلەر.
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تائاالنىڭ ئۆزىنى ئۇالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغان كەسكىن دەلىل
بىلەن كەلگەندە﴿ ،ئۇالر« :مۇسا بىلەن ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئوغۇللىرىنى (نەسلىنى قۇرۇتۇش
ئۈچۈن) ئۆلتۈرۈڭالر ،ئاياللىرىنى (خىزمەتكە سېلىش ئۈچۈن) قالدۇرۇڭالر» دېدى﴾.
بۇ پىرئەۋننىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئۆلتۈرۈشكە قىلغان ئىككىنچى بۇيرۇقى .ئۇنىڭ
ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئۆلتۈرۈشكە قىلغان بىرىنچى بۇيرۇقىغا كەلسەك ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
دۇنياغا كېلىشىدىن ساقلىنىش ياكى بۇ خەلقنى خارالش ۋە سانىنى ئازايتىش ،ياكى بولمسا،
ھەر ئىككىلىسى يەنى مۇسادىن ساقلىنىش ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى دەپسەندە قىلىش ئۈچۈن
ئىدى .ئۇنىڭ ئىككىنچى بۇيرۇقىغا كەلسەك؛ بۇ خەلقنى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن شۇم پال ئالدۇق
دېگۈزۈش ئۈچۈن ئۇالرغا ئاھانەت قىلىش ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن﴿ ،ئۇالر« :سەن بىزگە كېلىشتىن
بۇرۇنمۇ ،كەلگەندىن كېيىنمۇ ھامان خارلىنىپ كەلدۇق» دېدى .مۇسا« :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قىلىشى( ،مىسىر) زېمىنىدا ئۇالرنىڭ ئورنىغا سىلەرنى دەسسىتىشى،
سىلەرنىڭ قانداق ئىش قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارشى مۇھەققەقتۇر» دېدى﴾(((.
﴿كاپىرالرنىڭ ھىيلە -مىكرى پەقەت بەربات بولىدۇ﴾ يەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ پىرئەۋن
ئۈستىدىن غەلىبە قازىنالماسلىقى ئۈچۈن ،پىرئەۋننىڭ ئۇالرنىڭ سانىنى ئاز كۆرسىتىشتە قىلغان
ھىيلە ـ مىكىرلىرى ،يامان نىيەتلىرى پەقەت شامالغا ئۇچۇپ كەتكەندەكال بەربات بولىدۇ.
﴿پىرئەۋن ئېيتتى« :مېنى قويۇۋېتىڭالر ،مۇسانى ئۆلتۈرىمەن ،مۇسا (ئۆزىنى مەندىن
قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن) پەرۋەردىگارىنى چاقىرسۇن﴾ بۇ لەنىتى پىرئەۋننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى

ئۆلتۈرۈشكە بەل باغلىشى ئىدى .يەنى ئۇ قەۋمىگە مۇنداق دېدى :مېنى قويۇۋېتىڭالر ،مەن ئۇنى
سىلەرگە ئۆلتۈرۈپ بېرەي﴿ .مۇسا پەرۋەردىگارىنى چاقىرسۇن﴾ مەن پەرۋا قىلمايمەن .مانا بۇ،
ھەقىقەتكە غايەت زور دەرىجىدە تانغانلىق ،ھۇجۇم قىلغانلىق ۋە قارشىالشقانلىقتۇر.

﴿مەن ھەقىقەتەن مۇسانىڭ دىنىڭالرنى ئۆزگەرتىۋېتىشىدىن ياكى زېمىندا (يەنى دۆلەتتە)
قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمەن﴾ يەنى پىرئەۋن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنسانالرنى

ئازدۇرۇۋېتىشىدىن ،ئۇالرنىڭ ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىشىدىن قورققان قىياپەتكە كىرىۋالىدۇ.
بۇ خۇددى بىر ماقال ـ تەمسىلدە دېيىلگەندەك :كۆرۈنىشتە پىرئەۋن ۋەز ـ نەسىھەت قىلغۇچى
بولۇپ قالدى .يەنى ئۇ ۋەز ئېيتىپ ،ئىنسانالرنى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن قۇتۇلدۇرۇپ ،ئۇالرغا
شەپقەت كۆرسەتكۈچى بولغان كىشى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقتى.
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﴿مۇسا ئېيتتى« :مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر
(بولغان ﷲ) غا سېغىنىپ ،ھېساب كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) گە ئىشەنمەيدىغان ھەر بىر
مۇتەكەببىر (نىڭ زىيانكەشلىك قىلىشى) دىن پاناھ تىلەيمەن»﴾ يەنى پىرئەۋننىڭ﴿ :مېنى
قويۇۋېتىڭالر ،مۇسانى ئۆلتۈرىمەن﴾ دېگەن سۆزى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يەتكەن چاغدا ،مۇسا

ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى :ﷲ غا ئىلتىجا قىلىمەن ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاشالرنىڭ
يامانلىقىدىن ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ يەنە مۇنداق دېدى :ئى
خىتاب قىلىنغۇچىالر! ﴿«مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر
((( ئەئراف سۈرىسى  129ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

(بولغان ﷲ) غا سېغىنىپ ،ھېساب كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) گە ئىشەنمەيدىغان ھەر بىر
مۇتەكەببىر (نىڭ زىيانكەشلىك قىلىشى) دىن﴾ يەنى ھەقنى قوبۇل قىلىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغان

ھەر بىر گۇناھكار ۋە ئىسيانكاردىن پاناھ تىلەيمەن.

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇنداق
بايان قىلىنغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر قەۋمنىڭ زىيانكەشلىكىدىن قورقسا مۇنداق دەيتتى:
«ئى ﷲ! بىز ھەقىقەتەن ساڭا سېغىنىپ ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن پاناھ تىلەيمىز ،سېنىڭ
بىلەن ئۇالردىن قوغدىنىمىز».

*******
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ
پىرئەۋن خانىدانىغا مەنسۇپ ،ئىمانىنى يوشۇرىدىغان بىر مۆمىن ئادەم ئېيتتى« :سىلەر
“پەرۋەردىگارىم ﷲ” دېگەن كىشىنى ئۆلتۈرەمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇ سىلەرگە ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدىن روشەن دەلىللەرنى ئېلىپ كەلدى .ئەگەر ئۇ (پەيغەمبەرلىك
دەۋاسىدا) يالغانچى بولسا ،يالغانچىلىقنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگىدۇر ،ئەگەر ئۇ راستچىل بولسا،
ئۇ سىلەرنى قورقۇتقان ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە كېلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشقان
يالغانچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿ .﴾28ئى قەۋمىم! بۈگۈن سەلتەنەت سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىدۇر،
(مىسىر) زېمىنىدا سىلەر غالىبسىلەر ،ئەگەر بىزگە ﷲ نىڭ ئازابى كەلسە ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشقا
بىزگە كىم ياردەم بېرىدۇ؟» پىرئەۋن ئېيتتى« :مەن سىلەرگە پەقەت نېمىنى توغرا دەپ قارىسام،
شۇنى مەسلىھەت بېرىمەن .سىلەرنى مەن پەقەت توغرا يولغا باشاليمەن»﴿.﴾29

پىرئەۋن تەۋەسىدىن بىر مۆمىن بىلەن مۇسانى كۈچلەندۈرۈش ۋە ئۇ
مۆمىننىڭ قىلغان خىتابى
مەشھۇر رىۋايەتلەرگە قارىغاندا ،بۇ مۆمىن قىبتى مىللىتىدىن بولۇپ ،پىرئەۋن تەۋەسىدىن
ئىدى .سۇددى :ئۇ ئادەم پىرئەۋننىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئىدى ،ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
نىجاتلىققا ئېرىشكەن دېيىلىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئىبنى جۇرەيجدىن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پىرئەۋن تەۋەسىدىن بۇ ئادەم ۋە
پىرئەۋننىڭ ئايالىدىن باشقا ھېچكىم ئىمان ئېيتمىدى .بۇ ئادەم﴿ :ئى مۇسا! شۇبھىسزكى ،كاتتىالر
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سېنى ئۆلتۈرۈشنى مەسلىھەت قىلىشىۋاتىدۇ﴾((( دېگەن ئادەم ئىدى .بۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ئىمان
ئېيتقانلىقىنى قىبتى قەۋمىدىن يوشۇرۇپ كەلگەن ئىدى .ئۇ پەقەت پىرئەۋن﴿ :مېنى قويۇۋېتڭالر،
مۇسانى ئۆلتۈرىمەن﴾ دېگەن چاغدا ئىمانىنى ئاشكارىلىدى .ئۇنىڭ ﷲ تائاال رازىلىقى ئۈچۈن
غەزىپى تاشقان ئىدى .جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا ھەق سۆز قىلىشتۇر .بۇ
ھەقتە ھەدىستىمۇ شۇنداق دېيىلگەن ئۇ ئادەم﴿ :پەرۋەردىگارىم ﷲ دېگەن كشىنى ئۆلتۈرەمسىلەر؟﴾
دېگەن .پىرئەۋننىڭ ئالدىدا بۇ سۆزدىنمۇ كاتتا سۆز يوق.
ئىمام بۇخارى ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا :مۇشرىكالرنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئەڭ قاتتىق ئەزىيەت قىلغان ئىشنى ئېيتىپ بەرگىن -،دېدىم .ئابدۇلالھ مۇنداق
دېدى :بىر قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەئبنىڭ ئالدىدا ناماز ئوقۇۋاتاتتى ،دەل شۇ چاغدا
ئۇقبە ئىبنى ئەبۇمۇئيىت كەلدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۈرىسىدىن تۇتۇپ ،كىيىمىنى
قايرىپ ،بوينىغا يۆگەپ قاتتىق بوغدى ،شۇ پەيتتە ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەرھال كېلىپ،
ئۇقبەنى مۈرىسىدىن ئىتتىرىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاجراتتى .ئاندىن“﴿ :پەرۋەردىگارىم
ﷲ” دېگەن كىشىنى ئۆلتۈرەمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇ سىلەرگە ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
دەرگاھىدىن روشەن دەلىللەرنى ئېلىپ كەلدى﴾ دېدى.
﴿ئۇ سىلەرگە ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدىن روشەن دەلىللەرنى ئېلىپ كەلدى﴾

يەنى پەرۋەردىگارىم ﷲ دېگەن ،سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنىڭ راست ئىكەنلىكىگە دەلىل
ـ پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويغان بىر ئادەمنى قانداقمۇ ئۆلتۈرىسىلەر؟

ئاندىن كېيىن ،ئۇ مۆمىن ئۇالرغا قىلغان سۆزىنى سىلىقالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر
ئۇ (پەيغەمبەرلىك دەۋاسىدا) يالغانچى بولسا ،يالغانچىلىقنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگىدۇر ،ئەگەر
ئۇ راستچىل بولسا ،ئۇ سىلەرنى قورقۇتقان ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە كېلىدۇ﴾ يەنى ئۇ
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سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكى سىلەرگە ئېنىق بولمىسا ،ئۇنىڭغا قارىتا
قىلماقچى بولغان ئىشنىڭ توغرىسى ئۇنى ئۆز ھالى بىلەن قويۇۋېتىشىڭالردۇر .ئۇنىڭغا ئەزىيەت
يەتكۈزمەڭالر ،ئەگەر ئۇ يالغانچى بولۇپ قالسا ،ئۇنىڭ يالغانچىلىق قىلمىشىغا قارىتا ﷲ تائاال
دۇنيا ـ ئاخىرەتتە جازا بېرىدۇ .ئەگەر ئۇ پەيغەمبەرلىك دەۋاسىدا راستچىل بولۇپ قالسا ،سىلەر
ئۇنىڭغا ئازار قىلساڭالر ،ئۇ ھالدا ئۇ سىلەرگە ۋەدە قىلغان ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە چوقۇم
كېلىدۇ .ئەگەر سىلەر ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلساڭالر ،ئۇ سىلەرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئازابتىن
قورقۇتىدۇ .ئۇ سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا راستچىل بولۇپ قېلىشى مۇمكىن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ياخشىسى
ئۇنىڭ بىلەن قارشىالشماڭالر .بەلكى ،ئۇنىڭ ئۆز قەۋمىنى دىنغا دەۋەت قىلىشىغا ،ئۇالرنىڭ
ئۇنىڭغا ئەگىشىشىگە يول قويۇڭالر.

ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋندىن مۇشۇنداق تەلەپ قىلغانلىقىنى يەنى ئۆز
قەۋمىنى قويۇۋېتىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايىتىدە خەۋەر قىلىدۇ﴿ :ئۇالردىن
ئىلگىرى بىز ھەقىقەتەن پىرئەۋننىڭ قەۋمىنى سىنىدۇق ،ئۇالرغا ئېسىل بىر پەيغەمبەر كەلدى.
(مۇسا ئۇالرغا ئېيتتى) «ماڭا ﷲ نىڭ بەندىلىرىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى) تاپشۇرۇپ بېرىڭالر،
((( قەسەس سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ئىشەنچلىك پەيغەمبەر .ﷲ غا تەكەببۇرلۇق قىلماڭالر ،مەن سىلەرگە
ھەقىقەتەن روشەن مۆجىزە بىلەن كەلدىم .مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالرغا سېغىنىپ ،سىلەرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشۈڭالردىن پاناھ تىلەيمەن .ئەگەر ماڭا
ئىمان كەلتۈرمىسەڭالر مېنى (ئۆز ھالىمغا) قويۇۋېتىڭالر»﴾(((.
مانا مۇشۇنداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ قۇرەيشكە ئۆزىنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىنى ﷲ
تەرەپكە چاقىرىشىغا قويۇپ بېرىشىنى ،ئۆزىگە يامانلىق يەتكۈزمەسلىكىنى ،ئۆزى بىلەن ئۇالر
ئوتتۇرىسىدىكى تۇغقاندارچىلىقنىڭ يۈزىنى قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئەزىيەت قىلىشىنى تاشالش بىلەن
سىلە ـ رەھىم قىلىشىنى ئېيتقان ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(«﴿ :پەيغەمبەرلىكنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن
ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،پەقەت تۇغقانچىلىق ھەققى ئۈچۈن مېنى دوست تۇتۇشۇڭالرنى (يەنى
پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزۈشۈمگە چېقىلماسلىقىڭالرنى) تىلەيمەن» دېگىن﴾(((.
يەنى ئارىمىزدىكى تۇغقانچىلىقنىڭ ھەققى ـ ھۆرمىتى ئۈچۈن ماڭا ئازار بەرمەڭالر ،ئىنسانالرغا
پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزۈشىمدە ماڭا چېقىلماستىن ئۆز ھالىمغا قويۇۋېتىڭالر .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىگە ئاساسەن ھۇدەيبىييە كۈنى سۈلھى تۈزۈلدى .ئۇ بىر روشەن غەلىبە
ئىدى.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشقان يالغانچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر ئۆزىنى
ﷲ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى دەۋاتقان بۇ كىشى سىلەر گۇمان قىلغاندەك يالغانچى بولۇپ قالسا،
ئۇنىڭ يالغانچىلىقى (ئەلۋەتتە) ھەممە ئادەمگە ئۇنىڭ سۆزلىرىدە ۋە ھەرىكەتلىرىدە روشەن ئاشكارا
بولغان بوالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،زور دەرىجىدە ئىختىالپ ۋە قارشىلىق ئوتتۇرىغا چىققان بوالتتى.
بىراق بىز ئۇنىڭ ئىشىنىڭ توغرا ،يولىنىڭ تۈز ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز .ئەگەر ئۇ ھەددىدىن
ئاشقان يالغانچىالردىن بولسا ئىدى ،ﷲ ئۇنى سىلەر كۆرۈپ تۇرغان ئەقىلگە مۇۋاپىق ئىش ـ
ھەرىكەتكە ھىدايەت قىلمىغان ۋە يول كۆرسەتمىگەن بوالر ئىدى.
ئاندىن بۇ مۆمىن قەۋمىنى ﷲ نىڭ نېمىتىنىڭ ئۇالردىن كېتىپ قېلىشىدىن ۋە ﷲ نىڭ

ئازابىنىڭ ئۇالرغا چۈشىشىدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى قەۋمىم! بۈگۈن سەلتەنەت
سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىدۇر( ،مىسىر) زېمىنىدا سىلەر غالىبسىلەر﴾ يەنى ﷲ بۇ پادىشاھلىقنى،

مىسىر زېمىنىدا سۆزى ئۆتكۈر ،يۈز ـ ئابرويلۇق غالىبالردىن بولۇشنى سىلەرگە ئىنئام قىلدى .ﷲ
غا شۈكۈر قىلىش ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى تەستىق قىلىش بىلەن بۇ نېمەتنىڭ قەدرىنى قىلىڭالر.
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلساڭالر ،ﷲ نىڭ ئازابى كېلىشىدىن قورقۇڭالر.

﴿ئەگەر بىزگە ﷲ نىڭ ئازابى كەلسە ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشقا بىزگە كىم ياردەم بېرىدۇ؟﴾

يەنى ﷲ بىزگە بىر يامانلىقنى ئىرادە قىلسا ،بۇ قوشۇنالر ،بۇ ئەسكەرلەر ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ
نەرسىنى بىزدىن قايتۇرالمايدۇ .بىزگە ھېچقانداق ياردەم قىاللمايدۇ.
((( دۇخان سۈرىسى - 17ـ  21ـ ئايەتكىچە.
((( شۇرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پىرئەۋن توغرا يول تاپقان ،شۇنداقال پادىشاھلىققا پىرئەۋندىنمۇ ھەقلىق بولغان بۇ ئادەمنىڭ
قىلغان نەسىھەتلىرىنى رەت قىلغان ھالدا قەۋمگە مۇنداق دېدى﴿ :مەن سىلەرگە پەقەت نېمىنى
توغرا دەپ قارىسام ،شۇنى مەسلىھەت بېرىمەن﴾ يەنى پەقەت مەن نېمىنى ئۆزەمگە توغرا دەپ
قارىسام ،شۇنى سىلەرگە دەيمەن ۋە مەسلىھەت بېرىمەن .پىرئەۋن ھەقىقەتەن يالغان سۆزلىدى.
چۈنكى ،ئۇ مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن پەيغەمبەرلىكنىڭ راست ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي
تونۇپ يەتكەن ئىدى.
﴿مۇسا(« :ئى پىرئەۋن!) بۇالر (يەنى توققۇز مۆجىزە) نى پەقەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
پەرۋەردىگارى (مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان) دەلىل قىلىپ نازىل قىلغانلىقىنى سەن (گەرچە
تىلىڭدا ئىقرار قىلمىساڭمۇ دىلىڭدا ئەلۋەتتە) ئوبدان بىلىسەن﴾(((﴿ ،ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى ئىچىدە
ئېتىراپ قىلدى ،لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى﴾(((.
﴿مەن سىلەرگە نېمىنى توغرا دەپ قارىسام ،شۇنى مەسلىھەت بېرىمەن﴾ پىرئەۋن يالغان
سۆزلىدى ،يالغاننى توقۇدى .ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئۆز تەۋەسىدىكى كىشىلەرگە
خىيانەت قىلدى ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلغان قىياپەتكە كىرىۋېلىپ ئۇالرنى ئالدىدى.
﴿سىلەرنى مەن پەقەت توغرا يولغا باشاليمەن﴾ يەنى مەن سىلەرنى پەقەت ھەق ،راست ۋە
توغرا يولغا چاقىرىمەن .قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغان ۋە ئەگەشكەن تۇرۇقلۇق ،پىرئەۋن ئۇالرغا
يەنىال يالغان سۆزلىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر پىرئەۋننىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى ،پىرئەۋننىڭ
بۇيرۇقى توغرا ئەمەس ئىدى﴾(((﴿ ،پىرئەۋن ئۆز قەۋمىنى ئازدۇردى( ،ئۇالرنى) توغرا يولغا
باشلىمىدى﴾(((.
ھەدىس شېرىپتە مۇنداق دەپ كەلدى« :بىر مۇسۇلمان پادىشاھ قول ئاستىدىكى ئادەملەرنى
ئالدىغان ھالدا ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇ جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇرىيالمايدۇ ،ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ
پۇرىقى بەش يۈز يىللىق مۇساپە يىراقلىقتىنمۇ پۇرىلىدۇ».

*******
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ﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
((( ئىسرا سۈرىسى  102ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەمل سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  79ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊﮋ
مۆمىن ئادەم ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! سىلەرنىڭ نۇھ ،ئاد ،سەمۇد قەۋملىرىگە ئوخشاش ۋە
ئۇالردىن كېيىنكىلەرگە ئوخشاش جامائەلەر ئۇچرىغان جازاغا ئۇچرىشىڭالردىن قورقىمەن ،ﷲ
بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ﴿ 30ـ  .﴾31ئى قەۋمىم! مەن سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن
قىيامەت كۈنىدىن ئەنسىرەيمەن﴿ .﴾32ئۇ كۈندە (دوزاخ ئازابىنىڭ دەھشىتىدىن قورقۇپ)
ئارقاڭالرغا چېكىنىسىلەر ،سىلەرگە ھېچ ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى بولمايدۇ .كىمكى
ﷲ ئۇنى گۇمراھ قىلىدىكەن ،ئۇنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴿ .﴾33شەك  -شۈبھىسىزكى،
ئىلگىرى سىلەرگە يۈسۈف (ﷲ نىڭ دەرگاھىدىن) روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى .ئۇ ئېلىپ
كەلگەن دەلىلدىن سىلەر ھامان شەكلەندىڭالر ،تاكى ئۇ ۋاپات بولغاندا( ،دەلىل  -پاكىتسىز)
ھالدا ،ﷲ ئۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز پەيغەمبەر ئەۋەتمەيدۇ دېدىڭالر ،ﷲ (گۇناھتا) ھەددىدىن
ئاشقۇچىنى( ،دىندا) شەكلەنگۈچىنى مۇشۇنداق ئازدۇرىدۇ»﴿ .﴾34ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە
ئۆزلىرىگە (ﷲ تەرىپىدىن) كەلگەن ھېچقانداق دەلىل بولماستىن (قارىسىغا) جاڭجاللىشىدىغانالر
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ۋە مۆمىنلەرنىڭ نەزىرىدە قاتتىق نەپرەتكە قالىدۇ ،بۇزغۇنچىلىق قىلىپ
(ئىماندىن باش تارتقان)( ،بەندىلەرگە) زومىگەرلىك قىلغان ھەر قانداق ئادەمنىڭ دىلىنى ﷲ
مۇشۇنداق پېچەتلىۋېتىدۇ﴿.﴾35
بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال پىرئەۋننىڭ تەۋەسىدىن ئىمان ئېيتقان بۇ ياخشى ئادەمنىڭ ھالىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ قەۋمىنى ﷲ تائاالنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بولىدىغان ئازابىدىن قورقۇتۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئى قەۋمىم! سىلەرنىڭ نۇھ ،ئاد ،سەمۇد قەۋملىرىگە ئوخشاش ۋە ئۇالردىن
كېيىنكىلەرگە ئوخشاش جامائەلەر ئۇچرىغان جازاغا ئۇچرىشىڭالردىن قورقىمەن﴾ يەنى ئۇالر (نۇھ،
ئاد ،سەمۇد قەۋملىرىگە ئوخشاش) ئۆتمۇشتە ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانالردۇر ۋە
ئۇالردىن كېيىن كەلگەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەردۇر .ئۇالرغا ﷲ نىڭ ئازابى
قانداق چۈشتى؟ ئۇالردىن ئازابنى قايتۇرغۇچى بولمىدى ،توسىۋالغۇچىمۇ بولمىدى.
﴿ﷲ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنى پەقەت قىلغان گۇناھلىرى،
ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲ نىڭ بۇيرۇقىغا قارشىلىق قىلغانلىقلىرى
ئۈچۈن ھاالك قىلدى ،ئۇالرنىڭ تەقدىرىگە يېزىلغاننى ئىجرا قىلدى.
﴿ئى قەۋمىم! مەن سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنىدىن ئەنسىرەيمەن .ئۇ كۈندە (دوزاخ
ئازابىنىڭ دەھشىتىدىن قورقۇپ) ئارقاڭالرغا چېكىنىسىلەر﴾ يەنى يۈگۈرگەن ھالەتتە قاچىسىلەر،

﴿ياق( ،ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قاچىدىغان پاناھگاھ يوقتۇر .بۇ كۈندە قارارگاھ پەرۋەردىگارىڭنىڭ
تەرىپىدۇر﴾(((.

﴿سىلەرگە ھېچ ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئازابىنى
سىلەردىن ھېچ توسقۇچى بولمايدۇ﴿ .كىمكى ﷲ ئۇنى گۇمراھ قىلىدىكەن ،ئۇنى ھىدايەت
((( قىيامەت سۈرىسى - 11ــ  12ـ ئايەتلەر.
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قىلغۇچى بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ كىمنى ئازدۇرىدىكەن ،ئۇنى ﷲ دىن باشقا ھېچ ھىدايەت
قىلغۇچى يوقتۇر.
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئىلگىرى سىلەرگە يۈسۈف (ﷲ نىڭ دەرگاھىدىن) روشەن
مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال مىسىر خەلقىگە مۇسا ئەلەيھىسىساالمدىن ئىلگىرى

ئۇالردىن بىر پەيغەمبەر ئەۋەتتى ،ئۇ يۈسۈف ئەلەيھىسساالم ئىدى .ئۇ مىسىر خەلقنىڭ ئەڭ ئەزىز
ئادىمى ئىدى .ئۇ ئۈممىتىنى ئادىللىق بىلەن ﷲ تەرەپكە چاقىرىدىغان پەيغەمبەر ئىدى .ئۇالر
يۈسۈف ئەلەيھىسساالمغا پەقەت ئەمەلدارلىقنى ۋە دۇنيالىقنى ،يۈز ـ ئابروينى كۆزلەپ ئىتائەت
قىلدى.

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ ئېلىپ كەلگەن دەلىلدىن سىلەر ھامان
شەكلەندىڭالر ،تاكى ئۇ ۋاپات بولغاندا( ،دەلىل -پاكىتسىز) ھالدا ،ﷲ ئۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز
پەيغەمبەر ئەۋەتمەيدۇ دېدىڭالر﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەۋەتىلىشتىن ئۈمىدسىزلەندىڭالر ،ئاندىن تەمە
قىلغان ھالدا﴿ :ﷲ ئۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز پەيغەمبەر ئەۋەتمەيدۇ دېدىڭالر﴾ مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ

كاپىر بولغانلىقى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقىدىن بولدى.

﴿ﷲ (گۇناھتا) ھەددىدىن ئاشقۇچىنى( ،دىندا) شەكلەنگۈچىنى مۇشۇنداق ئازدۇرىدۇ﴾

يەنى ﷲ (ئۆز قىلمىشىدا ھەددىدىن ئاشقانلىقى ،دىلىدا شەكلەنگەنلىكى ئۈچۈن) ئازدۇرغان
كىشىنىڭ ھالى سىلەرنىڭ بۇ ھالىڭالرغا ئوخشاش بولىدۇ.

﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە ئۆزلىرىگە (ﷲ تەرىپىدىن) كەلگەن ھېچقانداق دەلىل
بولماستىن (قارىسىغا) جاڭجاللىشىدىغانالر﴾ يەنى ھەقنى باتىل بىلەن رەت قىلىدىغانالر ،ﷲ

دىن ئۆزلىرىگە ھېچقانداق دەلىل ـ ئىسپات بولماستىن ،ﷲ دىن كەلگەن دەلىل ـ ئىسپاتالر
ئۈستىدە قارىسىغا مۇنازىرىلىشىدىغانالرنى ﷲ تائاال قاتتىق ئۆچ كۆرىدۇ.

﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ۋە مۆمىنلەرنىڭ نەزىرىدە قاتتىق نەپرەتكە قالىدۇ﴾ يەنى مۆمىنلەرمۇ
بۇنداق سۈپەتلىك ئادەمگە غەزەبلىنىدۇ .كىمنىڭ سۈپىتى مۇشۇنداق بولىدىكەن ،ﷲ ئۇنىڭ
قەلبىنى چوقۇم پىچەتلىۋېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ياخشىلىقنى بىلمەيدۇ ،يامانلىقنى ئىنكار قىلمايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇزغۇنچىلىق قىلىپ (ئىماندىن باش تارتقان)،
(بەندىلەرگە) زومىگەرلىك قىلغان ھەر قانداق ئادەمنىڭ دىلىنى ﷲ مۇشۇنداق پېچەتلىۋېتىدۇ﴾.
ئەبۇ ئىمران جۇۋەينى ۋە قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :زومىگەرلىكنىڭ ئاالمىتى ناھەق
ئادەم ئۆلتۈرۈشتۇر.
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*******
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
پىرئەۋن (ۋەزىرى ھامانغا)« :ئى ھامان! ماڭا بىر ئېگىز بىنا سالغىن ،ئۇنىڭ بىلەن مەن

غافىر سۈرىسى

دەرۋازىالرغا ـ 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
مەنئى قىلىندى ،پىرئەۋننىڭ ھىيلە  -مىكرى پەقەت بىكاردۇر﴿ 36ـ ﴾37

پىرئەۋننىڭ مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىنى مەسخىرە قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋننىڭ ھەقنى قوبۇل قىلىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقىدىن،
ھەددىدىن ئاشقانلىقىدىن ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىشتا يالغاننى توقۇغانلىقىدىن خەۋەر
قىلىدۇ .پىرئەۋن ۋەزىرى ھاماننى ناھايىتى ئېگىز بىر قەسىر سېلىشقا بۇيرۇدى .ئۇ قەسىر پىششىق
خىشتىن سېلىنغان ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ھامان! مېنىڭ ئۈچۈن
پىششىق خىش پىشۇرۇپ ئېگىز بىر بىنا سالغىن﴾(((.
﴿ئى ھامان! ماڭا بىر ئېگىز بىنا سالغىن ،ئۇنىڭ بىلەن مەن دەرۋازىالرغا ـ ئاسماننىڭ
دەرۋازىلىرىغا يېتىشىم مۇمكىن﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئاسماننىڭ يوللىرى دېگەنلىك بولىدۇ

دېگۈچىلەرمۇ بار.

﴿شۇنىڭ بىلەن مەن مۇسانىڭ ئىالھىنى كۆرەي ،مەن ھەقىقەتەن مۇسانى يالغانچى دەپ
گۇمان قىلىمەن﴾ پىرئەۋن كاپىر بولغانلىقى ۋە ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق دېدى .ئۇ

مۇسا ئەلەيھىسساالمنى (ئۇنىڭ :ﷲ مېنى پىرئەۋنگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى -،دېگەن سۆزىدە)
يالغانچى دەپ قارىدى.

﴿پىرئەۋنگە ئۇنىڭ يامان ئەمەلى شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى ،پىرئەۋن (گۇمراھلىقى
تۈپەيلىدىن ھىدايەت) يولىدىن مەنئى قىلىندى﴾ يەنى پىرئەۋن بۇنىڭ بىلەن قول ئاستىدىكىلەرگە،

مۇسا ئەلەيھىسساالمنى يالغانچىغا چىقىرىشقا ئىسپاتاليدىغان بىرەر ئىش قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنمەكچى
بولدى.
﴿پىرئەۋننىڭ ھىيلە  -مىكرى پەقەت بىكاردۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە مۇجاھىد :پىرئەۋن پەقەت زىيانكارلىقتىدۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

*******
ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼ ﯽﯾ
((( قەسەس سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(پىرئەۋن خاندانىدىن) ئىمان ئېيتقان كىشى ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! سىلەر ماڭا ئەگىشىڭالر،
مەن سىلەرنى توغرا يولغا باشاليمەن﴿ .﴾38ئى قەۋمىم! بۇ دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت (ۋاقىتلىق)
پايدىلىنىشتىن ئىبارەتتۇر ،ئاخىرەت ھەقىقەتەن (مەڭگۈلۈك) قارارگاھتۇر﴿ .﴾39كىمكى (بۇ
دۇنيادا) بىرەر يامانلىقنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) شۇنىڭغا اليىق جازا بېرىلىدۇ ،مەيلى
ئەر بولسۇن ،مەيلى ئايال بولسۇن ،كىمكى ئۆزى مۆمىن تۇرۇپ بىرەر ياخشى ئىش قىلىدىكەن،
ئەنە شۇالر جەننەتكە كىرىدۇ ،جەننەتتە ئۇالرغا ھېسابسىز رىزىق بېرىلىدۇ﴿.﴾40

پىرئەۋن تەۋەسىدىن ئىمان ئېيتقان ئادەمنىڭ سۆزىنىڭ داۋامى
بۇ مۆمىن (غالىب ۋە يۈكسەك ﷲ نى ئۇنتۇپ ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەن ،ﷲ غا ئاسىيلىق
قىلىپ ،دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئەال بىلگەن قەۋمىگە) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى قەۋمىم! سىلەر ماڭا
ئەگىشىڭالر ،مەن سىلەرنى توغرا يولغا باشاليمەن﴾ مېنىڭ بۇ سۆزۈم پىرئەۋننىڭ﴿ :سىلەرنى مەن
پەقەت توغرا يولغا باشاليمەن﴾ دېگەن يالغان سۆزىگە ھەرگىز ئوخشاش ئەمەس.
ئاندىن ئۇ كىشىلەرنى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمنى تەستىقالشتىن توسۇپ
قويغان دۇنيا تىرىكچىلىگىنى تاشالشقا ۋە دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتتىن ئۈستۈن كۆرمەسلىككە
قىزىقتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى قەۋمىم! بۇ دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت (ۋاقىتلىق) پايدىلىنىشتىن
ئىبارەتتۇر﴾ يەنى ئۇ ئازغىنە ،ئەرزىمەس ،پات يېقىندا تۈگەيدىغان ھاياتتۇر.
﴿ئاخىرەت ھەقىقەتەن (مەڭگۈلۈك) قارارگاھتۇر﴾ يەنى ئۇ ئەبەدى تۇرالغۇ جاي بولۇپ،
ئۇنىڭدىن كۆچۈپ كېتىش ،باشقا ئورۇنغا يۆتكىلىپ كېتىش بولمايدۇ .بەلكى ،ئاخىرەتتىكى
تۇرالغۇ جاي جەننەت ياكى دوزاختىن ئىبارەتتۇر.
﴿كىمكى (بۇ دۇنيادا) بىرەر يامانلىقنى قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) شۇنىڭغا اليىق جازا
بېرىلىدۇ﴾ يەنى بىر يامانلىققا بىر يامانلىقنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ.
﴿مەيلى ئەر بولسۇن ،مەيلى ئايال بولسۇن ،كىمكى ئۆزى مۆمىن تۇرۇپ بىرەر ياخشى ئىش
قىلىدىكەن ،ئەنە شۇالر جەننەتكە كىرىدۇ ،جەننەتتە ئۇالرغا ھېسابسىز رىزىق بېرىلىدۇ﴾ يەنى

ئەمەلگە يارىشا ئۆلچەم بويىچە مۇكاپات بەرمەستىن ،بەلكى ﷲ ئۇ ئادەمگە پۈتمەس ـ تۈگىمەس
مۇكاپات بېرىدۇ.

366

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ

غافىر سۈرىسى

ئى قەۋمىم! ماڭا نېمىدۇركى ،سىلەرنى مەن (دوزاختىن) قۇتۇلۇشقا دەۋەت قىلىمەن،
سىلەر بولساڭالر مېنى دوزاخقا دەۋەت قىلىسىلەر﴿ .﴾41سىلەر مېنى ﷲ نى ئىنكار قىلىشقا،
مەن بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە دەۋەت قىلىسىلەر ،ھالبۇكى ،مەن
سىلەرنى غالىب( ،بەندىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى (ﷲ) غا دەۋەت
قىلىمەن﴿ .﴾42ھەقىقەتەن سىلەر مېنى ئۇنىڭغا (يەنى بۇتقا) ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىسىلەر،
ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە (ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشقا) چاقىرغىنى يوق ،بىزنىڭ ئاخىر بارىدىغان
جايىمىز ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر( ،گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچىالر ئەھلى دوزاختۇر﴿.﴾43
(سىلەرگە ئازاب نازىل بولغان چاغدا) سىلەرگە ئېيتقان سۆزۈمنىڭ (راستلىقىنى) ئەسلەيسىلەر،
مەن ئىشىمنى ﷲ غا تاپشۇرىمەن ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر»﴿.﴾44
ﷲ ئۇنى پىرئەۋن جامائەسىنىڭ سۇيىقەستلىرىدىن ساقلىدى .پىرئەۋن جامائەسىگە ئەڭ يامان
ئازاب نازىل بولدى﴿ .﴾45ئۇالر ئەتىگىنى  -ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ ،قىيامەت قايىم
بولغان كۈندە« :ئى پىرئەۋن جامائەسى! ئازابنىڭ ئەڭ قاتتىقىغا (دوزاخ ئوتىغا) كىرىڭالر!»
(دېيىلىدۇ)﴿.﴾46

ئۇ ئادەمنىڭ خىتابىنىڭ داۋامى ۋە ئىككى گۇرۇھنىڭ ئاقىۋىتى
بۇ مۆمىن ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ :سىلەرنى مەن نىجاتلىق يولىغا چاقىرىمەن ،ئۇ يول
ھېچبىر شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ،ﷲ ئەۋەتكەن پەيغەمبەر مۇسا
ئەلەيھسساالمنى تەستىق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر﴿ .سىلەر بولساڭالر ،مېنى دوزاخقا دەۋەت قىلىسىلەر.
سىلەر مېنى ﷲ نى ئىنكار قىلىشقا ،مەن بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە
دەۋەت قىلىسىلەر﴾ يەنى جاھىللىق بىلەن پاكىتسىز ھالدا شېرىك كەلتۈرۈشكە چاقىرىسىلەر.
﴿ھالبۇكى ،مەن سىلەرنى غالىب( ،بەندىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى
(ﷲ) غا دەۋەت قىلىمەن﴾ يەنى ﷲ ھەممىدىن غالىب ،ھەممىدىن ئۇلۇغ تۇرۇقلۇق ،تەۋبە

قىلغان ئادەمنىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ.

﴿ھەقىقەتەن سىلەر مېنى ئۇنىڭغا (يەنى بۇتقا) ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىسىلەر﴾ ئەلى
ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەقىقەتەن شۇنداق ،سىلەر مېنى بۇتالردىن ۋە شېرىكلەردىن
تۇتۇۋالغان ئىالھىڭالرغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىسىلەر.
﴿ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە (ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشقا) چاقىرغىنى يوق﴾ مۇجاھىد بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇت ھېچنەرسىگە ئىگە ئەمەس -،دېدى .قەتادە :بۇ ئايەتتىن بۇت
پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ ،زىيان ـ زەخمەتمۇ يەتكۈزەلمەيدۇ دېگەن مەنا چىقىدۇ -،دېدى .سۇددى:
بۇت ئۆزىگە دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشقا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قادىر بواللمايدۇ
دېگەنلىكتۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا
قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ ،گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ
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دۇئاسىدىن غاپىلدۇر( .قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان چاغدا ،بۇتالر
ئۇالرغا ( يەنى بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار
قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالرنى چاقىرساڭالر ،سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ ،ئاڭلىغان
تەقدىردىمۇ سىلەرگە جاۋاب قايتۇرالمايدۇ﴾(((.
﴿بىزنىڭ ئاخىر بارىدىغان جايىمىز ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى قىيامەتتە ،ﷲ تائاال ھەر
بىرىمىزگە ئەمەلىمىزگە قارىتا جازا ۋە مۇكاپات بېرىدۇ.
﴿(گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقۇچىالر ئەھلى دوزاختۇر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ غا شېرىك
كەلتۈرۈش بىلەن ھەددىدىن ئاشقانلىقلىرى ئۈچۈن دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ.
﴿(سىلەرگە ئازاب نازىل بولغان چاغدا) سىلەرگە ئېيتقان سۆزۈمنىڭ (راستلىقىنى)
ئەسلەيسىلەر﴾ يەنى كەلگۈسىدە مەن سىلەرنى قىلىشقا بۇيرۇغان نەرسىنىڭ ،سىلەرنى قىلىشتىن

توسقان نەرسىنىڭ ،سىلەرگە نەسىھەت قىلغان ۋە ئوچۇق بايان قىلغان نەرسىنىڭ راستلىقىنى
بىلىسىلەر .ئۇ سۆزلىرىمنى ئەسلەيسىلەر ،ئاندىن پۇشايمان قىلىسىلەر ،ئەپسۇسكى پۇشايمان
قىلىش پايدا بەرمەيدۇ.
﴿مەن ئىشىمنى ﷲ غا تاپشۇرىمەن﴾ يەنى ﷲ غا تەۋەككۈل قىلىمەن ،ﷲ دىن ياردەم
تىلەيمەن ،سىلەردىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ ،يىراقلىشىمەن.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ئۇالرنى
كۆرۈپ تۇرىدۇ .ھىدايەتكە اليىق بولغانالرنى ھىدايەت قىلىدۇ ،گۇمراھلىققا اليىق بولغانالرنى
ئازدۇرىدۇ .يېتەرلىك پاكىت كەلتۈرۈش ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىش ،ئىشالرنى پىالنلىق ئىجرا
قىلىش ﷲ غا خاستۇر.
﴿ﷲ ئۇنى پىرئەۋن جامائەسىنىڭ سۇيىقەستلىرىدىن ساقلىدى﴾ يەنى ئۇنى دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە زىيانكارلىقتىن ساقلىدى .دۇنيادا بولسا ،ﷲ تائاال ئۇنى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن
بىرگە نىجاتلىققا ئېرىشتۈردى .ئاخىرەتتە بولسا ،جەننەت بىلەن نىجاتلىققا ئېرىشتۈردى.

قەبرە ئازابى بارلىقىنىڭ ئىسپاتى
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﴿پىرئەۋن جامائەسىگە ئەڭ يامان ئازاب نازىل بولدى﴾ ئۇ ئازاب بولسا ،ئۇالرنىڭ دېڭىزغا
چۆكتۈرۈۋېتىلىشى ،ئاندىن كېيىن دوزاخقا تاشلىنىشىدىن ئىبارەتتۇر .ئۇالرنىڭ جانلىرى تاكى
قىيامەتكىچە ئەتىگەن ـ ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ .قىيامەت بولغاندا ،ئۇالرنىڭ جانلىرى
بىلەن تەنلىرى دوزاختا جەم قىلىنىدۇ.
﴿قىيامەت قايىم بولغان كۈندە« :ئى پىرئەۋن جامائەسى! ئازابنىڭ ئەڭ قاتتىقىغا (دوزاخ
ئوتىغا) كىرىڭالر!» (دېيىلىدۇ)﴾ يەنى پەرىشتىلەرگە :ئۇالرنى ئەڭ قاتتىق ئەلەم بولىدىغان ،ئەڭ

چوڭ ئازاب بولىدىغان دوزاخ ئوتىغا تاشالڭالر! -دېيىلىدۇ .بۇ ئايەتنى سۈننى ئەقىدىسىدىكى
((( ئەھقاف سۈرىسى  5ـ  6ـ ئايەتلەر.
((( فاتىر سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

مۇسۇلمانالر قەبرە ئازابىنى ئىسپاتالشتا دەلىل قىلىدۇ .بۇ دەلىل ﷲ نىڭ﴿ :ئۇالر ئەتىگىنى -
ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدىمۇ ئىپادىلىنىدۇ.

لېكىن بۇ يەردە بىر سوئال تۇغۇلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقىدا شەك يوق،
ئۆلىماالر بۇ ئايەتنى قىيامەتتىن بۇرۇنال (قەبرىدە) قەبرە ئازابىنىڭ بولىدىغانلىقىغا دەلىل قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :بىر يەھۇدىي ئايال ماڭا
خىزمەت قىالتتى ،مەن ئۇ ئايالغا بىرەر ياخشى ئىش قىلىپ بەرسەمال ،ئۇ ئايال ماڭا :ﷲ سىزنى
قەبرە ئازابىدىن ساقلىسۇن! -دەيتتى.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قېشىمغا كىرگەندە ،مەن:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! قىيامەتتىن بۇرۇن قەبرىدە ئازاب بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ياق ،كىم شۇنداق دېدى؟» دېدى .مەن :بۇ يەھۇدىي ئايال شۇنداق دەيدۇ،
مەن ئۇنىڭغا بىرەر ياخشى ئىش قىلىپ بەرسەمال ،ئۇ :ﷲ سىزنى قەبرە ئازابىدىن ساقلىسۇن
دەيدۇ -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :يەھۇدىي ئايال يالغان سۆزلەپتۇ ،ئۇالر ﷲ تائاالغا
ئەڭ يالغان سۆزلەيدىغانالر ،قىيامەت كۈنى بولماستىن ھېچ بىر ئازاب بولمايدۇ» دېدى .شۇنىڭدىن
بىر مەزگىل ئۆتتى ،بىر كۈنى چۈش ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىيىمىنى يېپىنغان ،كۆزلىرى
قىزىرىپ كەتكەن ھالدا كەلدى ۋە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :قەبرە قاراڭغۇ كېچىنىڭ بىر پارچىسىغا
ئوخشاشتۇر ،ئى ئىنسانالر! ئەگەر سىلەر مەن بىلگەننى بىلسەڭالر ،ئەلۋەتتە كۆپ يىغالپ ،ئاز
كۈلەتتىڭالر .ئى ئىنسانالر! ﷲ غا سېغىنىپ قەبرە ئازابىدىن پاناھ تىلەڭالر .شۈبھىسىزكى ،قەبرە
ئازابى بەرھەقتۇر» دېدى.
بۇ يەردە :بۇ ھەدىس بىلەن ئۇ ئايەتنى قانداق بىرلەشتۈرۈپ چۈشىنىمىز؟ چۈنكى ،ئۇ
ئايەت مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ ،ئۇنىڭدا قەبرە ئازابىنىڭ بارلىقى ئىپادىلىنىدۇ -،دەپ
سوئال قويۇلسا ،بۇنىڭغا تۆۋەندىكىدەك جاۋاب بېرىلىدۇ :بىرىنچى ،بۇ ئايەت قەبرىدە جانالرنىڭ
ئەتىگەن ـ ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر .لېكىن ،بۇ ئايەتتە ئازابنىڭ قەبرىدىكى
جەسەتلەرگىمۇ يېتىدىغانلىقىغا دەلىل يوق .ئۇنداقتا ،بۇ ئازاب تەنسىز جان بىلەنال چەكلىنىشى
مۇمكىن .ئەمما بۇ ئازابنىڭ تەنگە بولىدىغانلىقى ۋە تەننىڭ بۇ ئازاب سەۋەبىدىن ئەلەم تارتىشى
پەقەت تۆۋەندە كېلىدىغان قانائەتلىنەرلىك ھەدىسلەردىال ئىسپاتالنغان.
ئىككىنچى ،ھەقىقەتەن بۇ ئايەت پەقەت قەبرىدە كاپىرالرنىڭ ئازابلىنىدىغانلىقىغا دەلىل
بوالاليدۇ .بۇنىڭدىن ھەرگىزمۇ :مۆمىن قىلغان گۇناھلىرى سەۋەبىدىن قەبرىسىدە ئازابلىنىدۇ-،
دېگەن دەلىل چىقمايدۇ“ .مۆمىن قەبرىسىدە ئازابقا دۇچار بولىدۇ” دەيدىغانغا دەلىل كەلتۈرۈشكە
توغرا كەلسە ،ئىمام ئەھمەدنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن قىلغان رىۋايىتىنى ئېلىشقا بولىدۇ.
بۇ ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىمغا كىردى .مېنىڭ يېنىمدا بىر
يەھۇدىي ئايال بار ئىدى .ئۇ ئايال ماڭا :سىلەرنىڭ قەبرىلىرىڭالردا ئازابلىنىدىغانلىقىڭالرنى
بىلەمسىز؟ -دەۋاتاتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چۆچۈپ« :پەقەت يەھۇدىيالرال ئازابلىنىدۇ»
دېدى .ئارىدىن بىر مەزگىل ئۆتتى ،بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىلىڭالركى ،شەك ـ
شۈبھىسىز سىلەر قەبرىلەردە ئازابلىنىسىلەر» دېگەن سۆزنى قىلدى .شۇنىڭدىن كېيىن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قەبرە ئازابىدىن پاناھ تىلەيدىغان بولدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ شۇنداق
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رىۋايەت قىلغان.
ئۈچىنچى ،بۇ ئايەت قەبرىدە جانالرغا ئازاب بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .لېكىن ،بۇنىڭدىن
قەبرىلەردىكى تەنلەرگىمۇ ئازاب بولىدۇ دېگەنلىك چىقمايدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بۇ توغرىدا
خۇسۇسىي ۋەھىي قىلىنغان چاغدا ،ئۇ ئازابتىن پاناھ تىلىدى.
قەبرە ئازابىنى كۆرسىتىدىغان ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر .قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر
ئەتىگىنى  -ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە :ئۇالر تاكى قىيامەت

كۈنىگىچە ئەتىگىنى ـ ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ ،ئۇالرغا ئۇالرنى ئەيىبلەش ،ماالمەت
قىلىش ۋە خارالش يۈزىسىدىن :ئى پىرئەۋن جامائەسى! بۇ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالر دېيىلىدۇ-،
دېدى.
ئىبنى زەيد :ئۇالر بۈگۈن ئوتتا بولۇپ ،قىيامەت كۈنىگىچە ئەتىگەن ـ ئاخشىمى ئوتتا
ئازابلىنىپ تۇرىدۇ -،دېدى.

﴿قىيامەت قايىم بولغان كۈندە ،ئى پىرئەۋن جامائەسى! ئازابنىڭ ئەڭ قاتتىقىغا (دوزاخ
ئوتىغا) كىرىڭالر!» (دېيىلىدۇ)﴾ يەنى پىرئەۋن جامائەسى ئوتالققا قويۇپ بېرىلگەن ،ئەقىل

يۈرگۈزمەستىن تاشالرنىمۇ ،ئۆسۈملۈكلەرنىمۇ ئايرىماي دەسسەيدىغان تۆگىگە ئوخشايدۇ.

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن سىلەردىن بىرىڭالر ئۆلسە ،ئەتىگىنى ـ ئاخشىمى
ئۇنىڭغا ئاخىرەتتىكى ئورنى توغرىلىنىپ تۇرىدۇ .ئەگەر ئۇ جەننەت ئەھلىدىن بولسا ،جەننەتتىكى
ئورنى توغرىلىنىدۇ .ئەگەر ئۇ دوزاخ ئەھلىدىن بولسا ،دوزاختىكى ئورنى توغرىلىنىدۇ ،ئاندىن
ئۇنىڭغا :بۇ سېنىڭ ئورنۇڭدۇر ،قىيامەت كۈنى ﷲ سېنى ئۇ ئورۇنغا مۇيەسسەر قىلىدۇ-،
دېيىلىدۇ» بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
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ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ
ئۇ چاغدا ئۇالر دوزاختا ئۆزئارا مۇنازىرىلىشىدۇ ،ئاجىز (ئەگەشكۈچىلەر) ھاكاۋۇر
(ئەگەشتۈرگۈچىلىرىگە)« :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرگە ئەگەشكەن ئىدۇق ،بىزدىن دوزاخ
ئازابىدىن بىر قىسمىنى ئېلىپ تاشلىياالمسىلەر؟» دەيدۇ﴿ .﴾47ھاكاۋۇر (ئەگەشتۈرگۈچىلىرى):
«شۈبھىسىزكى ،بىز ھەممىمىز دوزاختادۇرمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم
چىقاردى» دەيدۇ﴿ .﴾48دوزاختىكىلەر دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە« :سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرغا

غافىر سۈرىسى

دۇئا قىلىڭالر ،ئۇ بىزدىن بىر كۈنلۈك ئازابنى يېنىكلەتسە ئىكەن» دەيدۇ﴿ .﴾49ئۇالر (يەنى دوزاخقا
مۇئەككەل پەرىشتىلەر)« :پەيغەمبىرىڭالر سىلەرگە روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلمىگەنمىدى؟»
دەيدۇ .ئۇالر (يەنى كۇففارالر)« :ھەئە ،ئېلىپ كەلگەن ئىدى» دەيدۇ .ئۇالر (يەنى پەرىشتىلەر):
«سىلەر دۇئا قىلىڭالر( ،لېكىن) كاپىرالرنىڭ دۇئاسى پايدىسىزدۇر» دەيدۇ﴿.﴾50

دوزاخ ئەھلىنىڭ مۇنازىرىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە دوزاخ ئەھلىنىڭ دوزاختا قىلىشقان جېدەللىرى ۋە ئۇالرنىڭ
مۇنازىرىلىرىنى خەۋەر قىلىدۇ .بۇ مۇنازىرىلەشكەنلەرنىڭ ئىچىدە پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىمۇ
باردۇر .ئاجىز ئەگەشكۈچىلەر رەھبەرلەرگە ،ئابرويلۇق كىشىلەرگە ۋە كاتتىۋاشالرغا مۇنداق دەيدۇ:
﴿شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرگە ئەگەشكەن ئىدۇق﴾ يەنى بىز دۇنيادا سىلەر بىزنى چاقىرغان كۇپۇر
ۋە گۇمراھلىقتىن ئىبارەت نەرسىگە ئەگىشىشتە سىلەرگە ئىتائەت قىلغان ئىدۇق.
﴿بىزدىن دوزاخ ئازابىدىن بىر قىسمىنى ئېلىپ تاشلىياالمسىلەر؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئازابنىڭ بىر
ئۈلۈشىنى بىزدىن ئۆز ئۈستۈڭالرغا ئاالالمسىلەر؟ ﴿ھاكاۋۇر (ئەگەشتۈرگۈچىلىرى)« :شۈبھىسىزكى،
بىز ھەممىمىز دوزاختادۇرمىز﴾ يەنى بىز سىلەردىن ھېچ نەرسىنى ئۈستىمىزگە ئااللمايمىز .بىزگە بىز
تارتىۋاتقان ،ئۈستىمىزدىكى بۇ ئازاب ـ ئوقۇبەتمۇ يېتىپ ئاشىدۇ.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقاردى» دەيدۇ﴾ يەنى ﷲ ئارىمىزدا ھەر
بىرىمىزگە تېگىشلىك بولغان ئازابنى تەقسىم قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ:
«ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى) بىلمەيسىلەر»
دەيدۇ﴾(((.
﴿دوزاختىكىلەر دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە« :سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرغا دۇئا قىلىڭالر،
ئۇ بىزدىن بىر كۈنلۈك ئازابنى يېنىكلەتسە ئىكەن» دەيدۇ﴾ ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى

ئىجابەت قىلمايدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى تىڭشىمايدىغانلىقىنى ،بەلكى ﷲ تائاالنىڭ:

﴿جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر ،ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە ماڭا سۆز
ئاچماڭالر﴾ دەيدىغانلىقىنى بىلگەندە ،دوزاخ ئەھلىنى ساقاليدىغان پەرىشتىلەردىن ئۆزلىرىدىكى

ئازابنى بىر كۈن بولسىمۇ يېنىكلىتىشىنى تىلەپ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى رەت قىلىپ﴿ :پەيغەمبىرىڭالر سىلەرگە روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ
كەلمىگەنمىدى؟﴾ يەنى :دۇنيادا پەيغەمبەرلەرنىڭ تىللىرى ئارقىلىق سىلەرگە دەلىل ـ ئىسپات
كەلمىگەنمۇ؟ -دەيدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى كۇففارالر)« :ھەئە ،ئېلىپ كەلگەن ئىدى» دەيدۇ .ئۇالر (يەنى پەرىشتىلەر):
«سىلەر دۇئا قىلىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئۆزەڭالر دۇئا قىلىڭالر ،بىز سىلەر ئۈچۈن دۇئا

قىلمايمىز ،سۆزۈڭالرغىمۇ قۇالق سالمايمىز ،بىز سىلەرنىڭ ئازابتىن قۇتۇلۇشۇڭالرنى خالىمايمىز ،بىز
سىلەردىن ئادا ـ جۇدامىز ،سىلەر شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى ،مەيلى سىلەر دۇئا قىلىڭالر ياكى
قىلماڭالر ،دۇئايىڭالر بەرىبىر ئىجابەت بولمايدۇ ،سىلەردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ(﴿ .لېكىن)
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كاپىرالرنىڭ دۇئاسى پايدىسىزدۇر» دەيدۇ﴾ يەنى بۇ دۇئا قوبۇل قىلىنمايدۇ ھەم ئىجابەتمۇ
قىلىنمايدۇ.

*******
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴿ .﴾51ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر
لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾52شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا
ھىدايەت ئاتا قىلدۇق ،ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتاب (يەنى تەۋرات) نى مىراس قىلىپ بەردۇق﴿.﴾53
(ئۇ) ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ھىدايەتتۇر ۋە نەسىھەتتۇر﴿( .﴾54ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرنىڭ
يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە) سەۋر قىلغىن ،ﷲ نىڭ (ساڭا ۋە سېنىڭ تەۋەلىرىڭگە ياردەم بېرىش)
ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر ،گۇناھىڭغا ئىستىغپار ئېيتقىن ،ئاخشىمى  -ئەتىگىنى پەرۋەردىگارىڭغا
ھەمدى بىلەن تەسبىھ ئېيتقىن﴿ .﴾55شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە ئۆزلىرىگە
(ﷲ تەرىپىدىن) كەلگەن ھېچقانداق دەلىل بولماستىن (قارىسىغا) جاڭجاللىشىدىغانالرنىڭ
كۆكرەكلىرىدە پەقەت كىبرى بار ،ئۇالر (ﷲ نىڭ نۇرىنى ئۆچۈرۈشتىن ئىبارەت) مەقسىتىگە
يېتەلمەيدۇ ،ﷲ غا سېغىنىپ (ئۇالرنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلىگىن) ،ھەقىقەتەن ﷲ ھەممىنى
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾56

پەيغەمبەرلەر ۋە مۆمىنلەرنىڭ ياردەمگە ئېرىشىدىغانلىقى
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﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾ سۇددى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال بىرەر قەۋمگە پەيغەمبەر

ئەۋەتسە ،ئۇ قەۋم ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتسە ياكى مۆمىنلەردىن ھەقىقەتكە دەۋەت قىلىدىغان بىر جامائە
ئەۋەتىلسە ،ئۇالر ﷲ تائاال يولىدا ئۆلتۈرۈلسە ،شۇ ئەسىر ئۆتمەستىن ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە
ياردەم قىلىدىغان ،دۇنيادىال ئۇالرنى ئۆلتۈرگەنلەردىن ئۇالرنىڭ قىساسىنى تەلەپ قىلىدىغان
ئادەملەرنى ئەۋەتىدۇ .ئىلگىرى پەيغەمبەرلەر ۋە مۆمىنلەر دۇنيادا ئۆلتۈرۈلەتتى ،ئۇالر ھەم دۇنيادا
غەلىبە قازىناتتى .شۇنىڭغا ئوخشاشال ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ

غافىر سۈرىسى

ساھابىلىرىگە ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلغان ،تاجاۋۇز قىلغان ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغان دۈشمەنلەرگە
قارشى ياردەم قىلدى .ﷲ ئۆز سۆزىنى يەنى كەلىمە تەۋھىدنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلدى .دىنىنى
باشقا دىنالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبىگە ئېرىشتۈردى.
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئۆز قەۋمى ئارىسىدىن مەدىنە ـ مۇنەۋۋەرگە ھىجرەت قىلىشقا بۇيرۇدى.
مەدىنە ـ مۇنەۋۋەردە ئۇنىڭغا ياردەمچىلەرنى قىلدى .ئاندىن بەدىر كۈنى ئۇنىڭغا مۇشرىكالر بىلەن
ئۇچرىشىش پۇرسىتى بېرىپ ،دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇردى .ئۇالر دۈشمەنلىرىنىڭ
باشلىقلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ،قول ئاستىدىكىلەرنى ئەسىر ئېلىپ ،ئۇالرنى كىشەنلەر بىلەن باغالپ،
ھەيدەپ ماڭدى .ئاندىن ﷲ پەيغەمبىرىنىڭ ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىشى بىلەن مۆمىنلەرگە
ئېھسان قىلدى .ئاز مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا مەككىنى پەتھى قىلىپ بەردى .ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئۆز شەھىرىنى پەتھى قىلىش بىلەن خۇرسەن بولدى .ئۇ كاپىرالرنىڭ
كىرىشى چەكلەنگەن ئۇلۇغ ھەرەم شېرىپ ئىدى .ﷲ تائاال پەيغەمبىرى ئارقىلىق ئۇ شەھەرنى
كۇپۇردىن ،شېرىكتىن تازىلىدى .ﷲ ئۇنىڭغا يەمەننى پەتھى قىلىپ بەردى .ئەرەب يېرىم ئارىلى
تەلتۆكۈس ئۇنىڭغا باش ئەگدى .كىشىلەر توپ ـ توپ بولۇپ ﷲ نىڭ دىنىغا كىردى .ئاندىن
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قەبزى روھ قىلىپ ،ئۆز دەرگاھىغا ئېلىپ كەتتى .ئۇنىڭدىن
كېيىن ،ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى يەتكۈزىدىغان ئورۇنباساالر قىلدى .ئۇالر
ﷲ نىڭ بەندىلىرىنى ﷲ تەرەپكە چاقىردى .ئۇالر نۇرغۇن يۇرتالرنى ،رايونالرنى ،شەھەر ـ
يېزىالرنى پەتھى قىلدى ۋە كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى ئازاد قىلدى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
دەۋىتى زېمىننىڭ شەرق ۋە غەربلىرىگە كەڭ تارقالدى .بۇ دىن تاكى قىيامەتكىچە نۇسرەت ۋە
غەلىبە قازىنىدۇ.
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز﴾ يەنى ئۇالرغا ئەڭ بۈيۈك ،ئەڭ كاتتا ،ئەڭ ئەھمىيەتلىك ياردەم

قىيامەت كۈنىدە بېرىلىدۇ.

﴿ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر مۇشرىكالر بولۇپ ،ئۇ كۈندە
ئۇالرنىڭ نە ئۆزرىلىرى ،نە فىدىيەلىرى قوبۇل قىلىنمايدۇ﴿ .ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ﴾ يەنى ئۇالر
رەھمەتتىن يىراق قىلىنىدۇ﴿ .ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾ سۇددى :بۇ ئايەتتىكى
ئازاب دوزاخ ئازابىدۇر ،ئۇ نېمە دېگەن يامان جاي! -دېدى.

مۇسا ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ قىسسىسى ئارقىلىق پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەرنىڭ
غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا بېشارەت بېرىلگەنلىكى
﴿شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا ھىدايەت ئاتا قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال ئۇنى توغرا يول ۋە نۇر بىلەن
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى﴿ .ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتاب (يەنى تەۋرات) نى مىراس قىلىپ بەردۇق﴾
يەنى ئۇالر ﷲ غا ئىتائەت قىلىشتا ،پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھسساالمغا ئەگىشىشتە سەۋرچان
بولغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ياخشى ئاقىۋەت ئاتا قىلدۇق .ئۇالرغا پىرئەۋننىڭ دۆلىتىنى،
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توپلىغان مال ـ مۈلكىنى ،يىغقان نەرسىلىرىنى ۋە زېمىنىنى مىراس قىلىپ بەردۇق .شۇنداقال

ئۇالرغا كىتاب يەنى تەۋراتنى مىراس قىلىپ بەردۇق(﴿ .ئۇ) ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ھىدايەتتۇر
ۋە نەسىھەتتۇر﴾.
﴿(ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە) سەۋر قىلغىن ،ﷲ نىڭ (ساڭا
ۋە سېنىڭ تەۋەلىرىڭگە ياردەم بېرىش) ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر﴾ يەنى بىز ساڭا :سېنىڭ

دەۋىتىڭنى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۇرىمىز ،ئاخىرقى غەلىبىنى ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكەنلەرگە بېرىمىز-،
دەپ ۋەدە قىلدۇق ،ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ .بىز ساڭا ۋەدە قىلغان بۇ نەرسە ھەقتۇر.
ئۇنىڭدا ھېچ شەك ـ شۈبھە يوقتۇر.
﴿گۇناھىڭغا ئىستىغپار ئېيتقىن﴾ بۇ ئايەت ئۈممەتنى ئىستىغپار ئېيتىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ.
﴿ئاخشىمى  -ئەتىگىنى پەرۋەردىگارىڭغا ھەمدى بىلەن تەسبىھ ئېيتقىن﴾ يەنى كۈندۈزنىڭ
ئاخىرى ،كېچىنىڭ باش تەرىپىدە ۋە كۈندۈزنىڭ باش تەرىپى ،كېچىنىڭ ئاخىرىدا
پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن.

﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە ئۆزلىرىگە (ﷲ تەرىپىدىن) كەلگەن ھېچقانداق
دەلىل بولماستىن (قارىسىغا) جاڭجاللىشىدىغانالرنىڭ كۆكرەكلىرىدە پەقەت كىبرى بار ،ئۇالر (ﷲ
نىڭ نۇرىنى ئۆچۈرۈشتىن ئىبارەت) مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ﴾ يەنى ھەقىقەتكە ناھەقچىلىق بىلەن

رەددىيە بېرىدىغانالر ،ﷲ تائاالدىن كەلگەن توغرا دەلىللەرنى ھېچقانداق ئاساسسىز بۇزۇق
گۇمانلىرى بىلەن رەت قىلىدىغانالرنىڭ دىللىرىدا ھەققە ئەگىشىشتىن چوڭچىلىق قىلىش ،ھەقنى
ئېلىپ كەلگەن كىشىنى كۆزگە ئىلماسلىق قاتارلىق يامان خۇلۇقلىرى بار .ئۇالرنىڭ ھەقىقەتنى
بۇرمىالپ ،بۇزۇق ،خاتا سەپسەتىلىرىنى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن تۈزگەن رەزىل پىالنلىرى
ھەرگىز ئەمەلگە ئاشمايدۇ .بۇنىڭ ئەكسىچە ھەقىقەت ھامان ئۈستۈنلۈككە ئېرىشكۈچىدۇر .ئۇالرنىڭ
سۆزلىرى ۋە كۆزلىگەن مەقسەتلىرى يەر بىلەن يەكسەن بولغۇچىدۇر.
﴿ﷲ غا سېغىنىپ (ئۇالرنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلىگىن)﴾ يەنى ئەنە شۇالرغا ئوخشاشالرنىڭ
ھالىدىن پاناھ تىلىگىن.
ياكى ھېچقانداق دەلىل بولماستىن ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە دەتاالش قىلىشىدىغان

ئەنە شۇالرغا ئوخشاشالرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىگىن﴿ .ھەقىقەتەن ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ
تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾.
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*******
ﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن
ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (بۇنى) ئۇقمايدۇ﴿ .﴾57ئەما بىلەن كۆزى كۆرىدىغان ئادەم (يەنى مۆمىن

غافىر سۈرىسى

بىلەن كاپىر) باراۋەر بولمايدۇ ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ئادەملەر بىلەن يامان
ئىش قىلغۇچى ئادەملەر باراۋەر بولمايدۇ .سىلەر ئاز ۋەز  -نەسىھەت ئالىسىلەر﴿ .﴾58قىيامەت
چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭدا شەك يوق ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ئۇنىڭغا) ئىشەنمەيدۇ (شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ،قىيامەت كۈنى بېرىلىدىغان مۇكاپات بىلەن جازانى
ئىنكار قىلىدۇ)﴿.﴾59

ئۆلۈمدىن كېيىنكى ھاياتلىق
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى ئىنسانالرنى قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى ،بۇنىڭ ﷲ
تائاالغا ئاسان ۋە قوالي ئىكەنلىكىنى ،ئۇ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانلىقىنى ،ئۇ ئىككىسىنى
يارىتىش ،ئىنسانالرنى يوقتىن بار قىلىش ۋە قايتا تىرىلدۈرۈشكە سېلىشتۇرغاندا تەس ئىكەنلىكىنى
ئىنسانالرغا ئەسلىتىدۇ .كىمكى شۇنداق قىيىن ئىشنى قىلىشقا ئىقتىدارى يەتسە ،ئۇنىڭدىن
تۆۋەنرەكىنى ئەلۋەتتە ئاسان ۋە ياخشى ئۇسۇل بىلەن قىالاليدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى
كۇففارالر) بىلمەمدۇكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان ﷲ
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.
﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن
ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (بۇنى) ئۇقمايدۇ﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر بۇ پاكىتالر ئۈستىدە تەپەككۈر

قىلمايدۇ ۋە ئويالنمايدۇ .نۇرغۇن ئەرەبلەر ﷲ نىڭ ئاسمانالرنى ۋە زېمىنالرنى ياراتقانلىقىنى
ئېتىراپ قىالتتى .ئەمما ئۇالر قىيامەتنى يىراق كۆرۈپ ،كۇپۇرلۇق قىلغان ۋە توغرا يولدىن ئاداشقان
ھالدا ئۇنى ئىنكار قىلدى.
ئۇالر ھەقىقەتەن ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئاسان بولغان نەرسىلەرنى ئىنكار قىلىپ ،ۋۇجۇدقا
چىقىرىش قىيىن بولغان نەرسىنى ئېتىراپ قىلدى.

﴿ئەما بىلەن كۆزى كۆرىدىغان ئادەم (يەنى مۆمىن بىلەن كاپىر) باراۋەر بولمايدۇ ،ئىمان
ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ئادەملەر بىلەن يامان ئىش قىلغۇچى ئادەملەر باراۋەر بولمايدۇ﴾

يەنى خۇددى بىرەر نەرسىنى كۆرمەيدىغان ئەما بىلەن كۆزى يەتكەن يەردىكى نەرسىنى كۆرىدىغان
ئادەم باراۋەر بولمىغىنىدەك ،ئۇنىڭ ئەكسىچە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چوڭ پەرق بولغىنىدەك ،ياخشى
مۆمىنلەر بىلەن پاسىق كاپىرالر باراۋەر بولمايدۇ﴿ .سىلەر ئاز ۋەز  -نەسىھەت ئالىسىلەر﴾ يەنى
ئىنسانالر شۇنچە كۆپ بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغانالر نېمىدېگەن ئاز!

﴿قىيامەت چوقۇم كېلىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئەلۋەتتە يۈز بېرىدۇ﴿ .ئۇنىڭدا شەك يوق ۋە لېكىن
ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ئۇنىڭغا) ئىشەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىيامەتنى تەستىق قىلمايال قالماستىن،

بەلكى ئۇنىڭ چوقۇم بولۇشىنى ئىنكار قىلىدۇ.

*******
((( ئەھقاف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ
پەرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ« :ماڭا دۇئا قىلىڭالر ،مەن (دۇئايىڭالرنى) قوبۇل قىلىمەن
(تىلىگىنىڭالرنى بېرىمەن) ،شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش
تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ»﴿.﴾60

دۇئا قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
دۇئا قىلىشقا بۇيرۇش ﷲ نىڭ پەزلى ۋە ئېھسانىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىنى
ئۆزىگە دۇئا قىلىشقا ئىلھامالندۇردى .ئۇالرنىڭ قىلغان دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدىغانلىقىغا كېپىللىك
بەردى .بۇ ھەقتە سۇفيان سەۋرى( :ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە) ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك
كۆرۈنىدىغان بەندە ﷲ تائاالدىن كۆپ سورىغان بەندىدۇر( .ﷲ نىڭ بەندىلىرىدىن) ﷲ تائاالغا
ئەڭ ئۆچ كۆرىلىدىغان بەندە ھاجىتىنى ﷲ تائاالدىن سورىمىغان بەندىدۇر .ئى پەرۋەردىگارىم!
سېنىڭدىن باشقا ھېچ ئادەم ساڭا ئوخشاش ئەمەس -،دېدى .بۇنى ئىبنى ئەبۇ ھاتەم رىۋايەت
قىلغان .مۇشۇ مەزمۇندا بىر شائىر مۇنداق دېگەن:
غەزەب قىالر ﷲ ساڭا ،سوراپ دۇئا قىلماي قويساڭ،
غەزەب قىالر ئىنسان ساڭا ،ئۇندىن نەرسە تىلەپ تۇرساڭ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم قەتادەدىن كەئىب ئەھبارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بۇ ئۈممەتكە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ھېچبىر ئۈممەت ياكى پەيغەمبەرگە بېرىلمىگەن ئۈچ نەرسە
بېرىلدى :بىرىنچىسى ،ﷲ بىرەر پەيغەمبەرنى ئەۋەتسە ،ئۇنىڭغا“ :سەن ئۈممىتىڭگە گۇۋاھچى”
دەيتتى .سىلەرنى بولسا ،پۈتۈن ئىنسانالرغا گۇۋاھچى قىلدى.
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ئىككىنچىسى ،ئۇ پەيغەمبەرگە“ :ساڭا دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈك يوق” دېگەن بولسا،
بۇ ئۈممەتكە﴿ :سىلەرگە دىندا ھېچ قانداق مۇشكىللىكنى قىلمىدى (سىلەرنى سىلەر تاقەت
قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تەكلىپ قىلمىدى)﴾((( دېدى.
ئۈچىنچىسى ،ئۇ پەيغەمبەرلەرگە“ :ماڭا دۇئا قىلغىن ،دۇئايىڭنى قوبۇل قىلىمەن” دېگەن
بولسا ،بۇ ئۈممەتكە﴿ :ماڭا دۇئا قىلىڭالر ،مەن (دۇئايىڭالرنى) قوبۇل قىلىمەن (تىلىگىنىڭالرنى
بېرىمەن)﴾ دېدى.
ئىمام ئەھمەد نوئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دۇئا ھەقىقەتەن ئىبادەتتۇر» .ئاندىن نوئمان﴿ :ماڭا
((( ھەج سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

دۇئا قىلىڭالر ،مەن (دۇئايىڭالرنى) قوبۇل قىلىمەن (تىلىگىنىڭالرنى بېرىمەن) ،شۈبھىسىزكى،
مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇدى .بۇنى ئىمام ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ،ئىبنى ماجە ،ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ۋە
ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

﴿شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر﴾ يەنى ماڭا دۇئا
قىلىشتىن ،مېنى بار ۋە بىر دەپ بىلىشتىن باش تارتىدىغانالر ﴿خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ﴾.
ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى شۇئەيبنىڭ دادىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :چوڭچىلىق قىلغانالر قىيامەت كۈنى ئىنسانالر سۈرىتىدە
زەررىگە ئوخشاش كىچىكلىتىلگەن ھالەتتە يىغىلىدۇ ،ئۇالر شۇنچىلىك كىچىكلىتىلىدۇكى،
ھەممە نەرسە ئۇالردىن چوڭ ۋە ئۈستۈن تۇرىدۇ .ئۇالر جەھەننەمدىكى بولەس دېيىلىدىغان
زىندانغا تاشلىنىدۇ .ئۇالرغا ئوتتىن بويۇنتۇرۇق سېلىنىدۇ .ھىجىر تاۋاقتا دوزاخ ئەھلىنىڭ قان ـ
يىرىڭلىرىدىنسۇغۇرىلىدۇ.

*******
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
(كۈندۈزى ئىشلەپ يەتكەن ھارغىنلىقتىن) ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە كېچىنى
(قاراڭغۇ قىلىپ) ياراتتى( ،تىرىكچىلىك يولىدا ھەرىكەتلىنىشىڭالر ئۈچۈن) كۈندۈزنى يورۇق ياراتتى.
ﷲ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىكتۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ﷲ نىڭ ئېھسانىغا شۈكۈر
قىلمايدۇ ،ﷲ نىڭ مەرھەمىتى ۋە نېمەتلىرىگە نانكورلۇق قىلىدۇ)﴿ .﴾61ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،قانداقمۇ (ﷲ
غا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا) بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر؟﴿ ﴾62ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكار قىلغانالر (ھىدايەتتىن ۋە ھەقىقەتتىن) شۇنداق بۇرۇلۇپ كېتىدۇ (ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭنىڭ
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقىغا قايغۇرۇپ كەتمىگىن ،ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر مۇشۇنداق
قىلغان)﴿ .﴾63ﷲ سىلەرگە زېمىننى تۇرالغۇ ،ئاسماننى بىنا قىلدى .سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى.
سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى .سىلەرگە (تۈرلۈك) پاك نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردى .ئەنە شۇ ﷲ
سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴿ .﴾64ﷲ
ھاياتتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،دىنىڭالرنى (شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر ،جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴿.﴾65

377

اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمەتلەر
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرغا قىلغان ياخشىلىقلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىدۇ .ﷲ سىلەرگە
كۈندۈزى تىرىكچىلىك ئۈچۈن ئىشلەپ ،يەتكەن ھارغىنلىقتىن ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ،قاراڭغۇ كېچىنى
يارىتىپ بەردى .شۇنداقال سەپەرلىرىڭالردا ،دۆلەتلەر ئارا قىلىدىغان سەپەرلىرىڭالردا ،ئىشلەپچىقىرىش
بىلەن شۇغۇللىنىشىڭالردا قواليلىق بولۇشى ئۈچۈن كۈندۈزنى يورۇق قىلىپ بەردى﴿ .ﷲ ئىنسانالرغا
ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىكتۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ﷲ نىڭ ئېھسانىغا شۈكۈر قىلمايدۇ﴾ يەنى
ئۇالر ﷲ نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلمايدۇ.
﴿ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا
ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى بۇ نەرسىلەرنى ياراتقان زات پەقەتال يالغۇز بىر ﷲ تائاالدۇر .ئۇ بارلىق

نەرسىلەرنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ يوقتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا پەرۋەردىگار يوقتۇر.

﴿قانداقمۇ (ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا) بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر؟﴾ يەنى
سىلەر قانداقمۇ ھېچنەرسە يارىتالمايدىغان ،بەلكى كىشىلەر ئۆزلىرى ياساپ نەقىشلەپ قويغان بۇتالرغا
ئىبادەتقىلىسىلەر؟
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر (ھىدايەتتىن ۋە ھەقىقەتتىن) شۇنداق بۇرۇلۇپ كېتىدۇ﴾

يەنى خۇددى ئۇالر ﷲ دىن باشقىغا ئىبادەت قىلىپ ئېزىپ كەتكەندەك ،ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرمۇ
ھېچقانداق دەلىل ـ پاكىتسىز نادانلىق قىلىپ ۋە ھاۋايى ھەۋەسكە بېرىلىپ ،ﷲ دىن باشقىغا ئىبادەت
قىلىشقا بۇرۇلۇپ كەتتى .ئۇالر ﷲ نىڭ دەلىللىرى ۋە ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلدى.
﴿ﷲ سىلەرگە زېمىننى تۇرالغۇ قىلىپ بەردى﴾ يەنى زېمىننىڭ ئۈستىدە ياشىشىڭالر ،تىرىكچىلىك
قىلىشىڭالر ۋە بىر يەردىن يەنە بىر يەرگە سەپەر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە ئۇنى كەڭرى تۇرالغۇ
جاي قىلىپ بەردى .زېمىننىڭ سىلەر بىلەن تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئېگىز تاغالرنى قوزۇق قىلىپ
ياراتتى﴿ .ئاسماننى بىنا قىلدى﴾ يەنى ئالەملەرنى ئوراپ تۇرىدىغان ئۆگزە قىلدى.

﴿سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى ،سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى﴾ يەنى سىلەرنى ئەڭ چىرايلىق
شەكىللەردە ياراتتى .سىلەرگە گۈزەللىكتە ئەڭ مۇكەممەل چىراي بەردى﴿ .سىلەرگە (تۈرلۈك) پاك
نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردى﴾ يەنى دۇنيادىكى يېمەك ـ ئىچمەكلىكلەردىن ھەر تۈرلۈك پاك
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رىزىقالرنى بەردى .ﷲ بۇ يەردە ئۆزىنىڭ تۇرالغۇ جايالرنىڭ ۋە رىزىقالرنىڭ ياراتقۇچىسى ئىكەنلىكىنى
بايان قىلدى .ﷲ ھەممىنى ياراتقۇچىدۇر ،ھەممىگە رىزىق بەرگۈچىدۇر.
ﷲ تائاال بەقەرە سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! تەقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن،
سىلەرنى ۋە سىلەردىن بۇرۇنقىالر (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر) نى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت
قىلىڭالر .ﷲ سىلەرگە زېمىننى تۆشەك ۋە ئاسماننى بىنا (يەنى يۇلتۇزالرنىڭ زىچلىقىدا بىناغا ئوخشاش)
قىلىپ بەردى ،بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى ،سىلەرگە رىزىق بولۇش ئۈچۈن يامغۇر ئارقىلىق
تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى .ئەمدى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر (ﷲ نىڭ
شېرىكى يوقلۇقىنى) بىلىپ تۇرىسىلەر﴾(((.
((( بەقەرە سۈرىسى  21ـ  22ـ ئايەتلەر.

غافىر سۈرىسى

ﷲ بۇ يەردە ئۇ نەرسىلەرنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ يەنى ئالەملەرنىڭ

پەرۋەردىگارى يۈكسەك ۋە ئۇلۇغدۇر ،بارلىق نۇقسانالردىن پاكتۇر.

﴿ﷲ ھاياتتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ﷲ ئەزەلدىن ئەبەتكىچە ھەمىشە
ھاياتتۇر .ﷲ نىڭ باشلىنىشى يوقتۇر ،ئاخىرلىشىشى يوقتۇر .ﷲ ئاشكارىدۇر ،يەنى مەۋجۇتلىقىنى
كۆرسەتكۈچى دەلىللەر بىلەن ئەقىللەرگە ئاشكارىدۇر .مەخپىيدۇر ،ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ،
ئۇنىڭ زاتىنىڭ ماھىيىتىنى بىلىشكە ئەقىللەر ئېرىشەلمەيدۇ.
﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ يەنى ﷲ نىڭ تەڭدىشى ،ئوخشىشى يوقتۇر﴿ .دىنىڭالرنى
(شېرىكتىن ۋە رىيادىن) ساپ قىلغان ھالدا ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ نى بار ۋە بىر دەپ

بىلگەن ،ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،پۈتكۈل ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالغا
خاستۇر دەپ تونىغان ھالدا ئىبادەت قىلىڭالر.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ زۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير
ھەر نامازدا ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىنال مۇنداق دەيتتى :ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالدىن
باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،پادىشاھلىق ۋە جىمى ھەمدۇساناالر ﷲ تائاالغا خاستۇر ،ئۇ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر ،ﷲ تائاال كۈچ ـ قۇۋۋەت ئىگىسىدۇر ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،بىز پەقەت
ﷲ غىال ئىبادەت قىلىمىز ،ئۇ نېمەت ئىگىسىدۇر ،پەزل ئىگىسىدۇر ،گۈزەل ماختاشالر ئۇنىڭغا خاستۇر،
ﷲ دىن باشقا ئىالھ يوقتۇر ،كاپىرالر ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ ،بىز دىنىمىزنى پاك قىلغان ھالدا ﷲ
غا خالىس ئىبادەت قىلىمىز .ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر نامازدىن كېيىن
ئۇ سۆزلەر بىلەن زىكرى ئېيتاتتى -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسەئى
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

*******
ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« :پەرۋەردىگارىمدىن ماڭا روشەن دەلىللەر كەلگەن چاغدا ،سىلەر
ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالرغا ئىبادەت قىلىشتىن مەنئى قىلىندىم ،ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارىغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇلدۇم»﴿ .﴾66ﷲ سىلەرنى (يەنى ئاتاڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى)
تۇپراقتىن( ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنى ئالدى بىلەن) ئابىمەنىدىن ،ئاندىن لەختە قاندىن ياراتتى ،ئاندىن
ئۇ سىلەرنى (ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن) بوۋاق ھالىتىڭالردا چىقىرىدۇ ،ئاندىن (كۈچ-قۇۋۋەت ۋە ئەقىلدە
كامالەت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلەر ،ئاندىن قېرىيسىلەر ـ بەزىڭالر بۇرۇن ۋاپات بولۇپ
كېتىسىلەر ـ ئاندىن سىلەر مۇئەييەن ۋاقىتقىچە ياشايسىلەر ،سىلەر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى)
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چۈشەنگەيسىلەر﴿ .﴾67ﷲ تىرىلدۈرۈشكە ۋە ئۆلتۈرۈشكە قادىر ،ئۇ بىرەر ئىشنى (قىلىشنى) ئىرادە
قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇدقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ﴿.﴾68

شېرىكتىن توسۇپ تەۋھىدكە بۇيرۇش ۋە ئۇنىڭ دەلىلى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ﷲ تائاال ھەقىقەن بىر ئادەمنىڭ
ﷲ تائاالدىن باشقا بۇتالرغا ،شېرىك قىلىۋالغان ئىالھلىرىغا چوقۇنۇشىنى مەنئى قىلىدۇ دېگىن.
ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايىتىدە ﷲ دىن باشقا ھېچبىر ئەھەدىنىڭ ئىبادەتكە اليىق ئەمەسلىكىنى
بايان قىلدى﴿ :ﷲ سىلەرنى (يەنى ئاتاڭالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنى) تۇپراقتىن( ،ئۇنىڭ ئەۋالدىنى

ئالدى بىلەن) ئابىمەنىدىن ،ئاندىن لەختە قاندىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇ سىلەرنى (ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن)
بوۋاق ھالىتىڭالردا چىقىرىدۇ ،ئاندىن (كۈچ-قۇۋۋەت ۋە ئەقىلدە كامالەت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا
يېتىسىلەر ،ئاندىن قېرىيسىلەر﴾ يەنى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ سىلەرنى مۇشۇ باسقۇچالرغا

بۆلۈپ تەدرىجىي تەرەققىي قىلدۇرىدۇ .بىر باسقۇچتىن يەنە بىر باسقۇچقا تەرەققىي قىلىش ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقى ،تەدبىرى ۋە پىالنلىق ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ.

﴿بەزىڭالر بۇرۇن ۋاپات بولۇپ كېتىسىلەر﴾ يەنى ئۇالردىن بۇ دۇنياغا توغۇلۇشتىن بۇرۇن
ئانىسىنىڭ بويىدىن ئاجراپ چۈشۈپ كېتىدىغانالر بار ،تۇغۇلغاندىن كېيىن كىچىك ۋاقتىدا ،ياشلىق
دەۋرىدە ،ئوتتۇرا ياشلىق چاغلىرىدا ئۆلۈپ كېتىدىغانالرمۇ بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز
سىلەرگە ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ...بىز خالىغان ئادەمنى بەچچىداندا مۇئەييەن
مۇددەتكىچەقالدۇرىمىز﴾(((.
﴿ئاندىن سىلەر مۇئەييەن ۋاقىتقىچە ياشايسىلەر ،سىلەر (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى)
چۈشەنگەيسىلەر﴾ ئىبنى جۇرەيج :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،سىلەر قىيامەتنى ئەسلىگەيسىلەر

دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

﴿ﷲ تىرىلدۈرۈشكە ۋە ئۆلتۈرۈشكە قادىر﴾ يەنى تىرىلدۈرۈش ۋە ئۆلتۈرۈشنى ﷲ ئۆزى تەنھا
قىلىدۇ ،بۇنىڭغا ﷲ دىن باشقا ھېچبىرى قادىر ئەمەس.
﴿ئۇ بىرەر ئىشنى (قىلىشنى) ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا «ۋۇجۇدقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇدقا
كېلىدۇ﴾ يەنى قارشىلىق ۋە توسقۇنلىق بولمايدۇ .بەلكى ﷲ خالىغان نەرسە دەرھال ۋۇجۇدقا
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كەلمەي قالمايدۇ.

*******
ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
((( ھەج سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

غافىر سۈرىسى

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶ
ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە جاڭجاللىشىۋاتقانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر قانداقمۇ (ھىدايەتتىن
گۇمراھلىققا) بۇرۇلۇپ كېتىدۇ؟﴿ .﴾69ئۇالر كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ،پەيغەمبەرلىرىمىزگە
بىز نازىل قىلغان مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى .ئۇالر ئۇزاققا قالماي (ئىنكار قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى)
بىلىدۇ﴿ .﴾70ئۇ چاغدا (يەنى دوزاخقا كىرگەندە) ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىدا تاقاقالر ۋە زەنجىرلەر بولىدۇ،
ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ ،ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇ﴿ .﴾71ئاندىن ئۇالرغا« :ﷲ نى قويۇپ
شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالر قەيەردە؟» دېيىلىدۇ ،ئۇالر« :ئۇ بۇتالر ئۆزلىرىنى بىزدىن چەتكە
ئالدى ،بەلكى بىز ئىلگىرى ھېچنەرسىگە ئىبادەت قىلمايتتۇق» دەيدۇ .ﷲ كاپىرالرنى مۇشۇنداق
گۇمراھ قىلىدۇ﴿ 72ـ  .﴾73بۇ (ئازاب) سىلەرنىڭ زېمىندا ھەقسىز رەۋىشتە (گۇناھ قىلىپ پۇل -مالنى
ھارام يولالرغا سەرپ قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن) خۇشال بولغانلىقىڭالر ۋە ھاكاۋۇر بولۇپ كەتكەنلىكىڭالر
ئۈچۈندۇر﴿ .﴾75سىلەر دوزاخنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىپ ئۇ يەردە مەڭگۈ قېلىڭالر ،مۇتەكەببىرلەرنىڭ
جايى نېمىدېگەن يامان؟﴿﴾76

ھەق ئۈستىدە مۇنازىرە قىلغان ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە ھەق
ئۈستىدە ناھەق مۇنازىرە قىلغانالرغا ھەيران قالمىدىڭمۇ؟ ئۇالرنىڭ ئەقىللىرى قانداقمۇ ھىدايەتتىن
گۇمراھلىققا بۇرۇلۇپ كېتىدۇ؟ ﴿ئۇالر كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى .پەيغەمبەرلىرىمىزگە بىز
نازىل قىلغان مۆجىزىلەرنى ئىنكار قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ھىدايەت نۇرىنى ۋە روشەن ئايەتلەرنى ئىنكار
قىلدى.
﴿ئۇالر ئۇزاققا قالماي (ئىنكار قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) بىلىدۇ﴾ بۇ ئايەت ئىنسانالرغا
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن قاتتىق قورقىتىش ۋە ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال بۇ
(((
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ كۈندە ئۇ كۈننى ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾
﴿ئۇ چاغدا (يەنى دوزاخقا كىرگەندە) ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىدا تاقاقالر ۋە زەنجىرلەر بولىدۇ﴾ يەنى
زەنجىر  -تاقاقالرغا باغلىنىپ ،بىر ئۇچى ئازاب پەرىشتىلىرى دەپ ئاتالغان زەبانىيالرنىڭ قولىدا بولىدۇ.
ئۇالر كاپىرالرنى دۈم ياتقۇزغان ھالەتتە بىردەم قايناق سۇغا ،يەنە بىردەم ئوتقا سۆرەپ ئەكىرىپ تۇرىدۇ.
﴿ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ ،ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بۇ ،گۇناھكارالر ئىنكار قىلىدىغان جەھەننەمدۇر .ئۇالر
دوزاخ بىلەن قايناقسۇ ئارىسىدا بېرىپ  -كېلىپ تۇرىدۇ (يەنى گاھىدا ئوت بىلەن ،گاھىدا قايناقسۇ
((( مۇرساالت سۈرىسى  15ـ ئايەت.
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بىلەن ئازابلىنىدۇ)﴾(((.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ زەققۇم دەرىخىنىڭ مېۋىلىرىنى يەيدىغانلىقى ۋە قايناق سۇ ئىچىدىغانلىقىنى
تىلغا ئالغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى چوقۇم دوزاخ بولىدۇ﴾(((،
﴿بەختسىزلەر (يەنى نامە ـ ئەمالى سول تەرىپىدىن بېرىلگەنلەر) (دوزىخىالردۇر) .بەختسىزلەر قانداق
ئادەملەر؟ ئۇالر (بەدەننىڭ تۆشۈكلىرىگە كىرىپ كېتىدىغان) ئاتەشلىك شامالنىڭ ،زىيادە ھارارەتلىك
قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان سالقىنمۇ ئەمەس ،كۆركەممۇ ئەمەس سايىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ.
چۈنكى ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى (يەنى دۇنيادا) شەھۋەتكە چۆمگەن ئىدى .ئۇالر چوڭ گۇناھتا (يەنى
كۇفرىدا) چىڭ تۇرغان ئىدى .ئۇالر« :بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغان چاغدا بىز
چوقۇم تىرىلدۈرۈلەمدۇق؟ ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزمۇ تىرىلدۈرۈلەمدۇ؟» دەيتتى .ئېيتقىنكى« ،ئىلگىرىكىلەر
ۋە كېيىنكىلەر مەلۇم كۈننىڭ مۇئەييەن ۋاقتىدا (يەنى قىيامەتتە) توپلىنىدۇ .ئاندىن سىلەر ،ئى قايتا
تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر! چوقۇم زەققۇم دەرىخىدىن يەيسىلەر .ئۇنىڭدىن قورساقلىرىڭالرنى
تولدۇرىسىلەر .ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارارىتى يۇقىرى بولغان قايناقسۇنى تەشنا بولغان تۆگىلەردەك ئىچىسىلەر.
مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى زىياپىتىدۇر﴾(((﴿ ،زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ
تامىقىدۇر .ئۇ ئېرىتىلگەن مىستەك (قىزىق) دۇر ،ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك قاينايدۇ( .دوزاخقا مۇئەككەل
پەرىشتىلەرگە) «ئۇنى تۇتۇپ سۆرەپ دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ بېرىڭالر ،ئاندىن ئۇنىڭ بېشىغا
قايناقسۇ قۇيۇپ 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﴾((( يەنى بۇ سۆز ئۇالرغا تاپا ـ تەنە قىلىش ،ئەيىبلەش ۋە
مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن دېيىلىدۇ.
﴿ئاندىن ئۇالرغا« :ﷲ نى قويۇپ شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالر قەيەردە؟» دېيىلىدۇ﴾

يەنى ئۇالرغا :ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتلىرىڭالر قەيەردە؟ ئۇالر بۈگۈن سىلەرگە ياردەم
قىالمدۇ؟ -دېيىلىدۇ.

﴿ئۇالر :ئۇ بۇتالر ئۆزلىرىنى بىزدىن چەتكە ئالدى﴾ يەنى ئۇالر بىزگە پايدا يەتكۈزمەستىن
كېتىپ قالدى﴿ .بەلكى ،بىز ئىلگىرى ھېچنەرسىگە ئىبادەت قىلمايتتۇق دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر بۇتالرغا
ئىبادەت قىلغانلىقىدىن تانىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاندىن ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ
(دۇنيادىكى چاغلىرىدىكىگە ئوخشاش يالغانغا ئىلتىجا قىلىپ)« :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ بىلەن قەسەم
قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق» دەيدۇ﴾(((.
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﴿ﷲ كاپىرالرنى مۇشۇنداق گۇمراھ قىلىدۇ .بۇ (ئازاب) سىلەرنىڭ زېمىندا ھەقسىز رەۋىشتە (گۇناھ
قىلىپ پۇل  -مالنى ھارام يولالرغا سەرپ قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن) خۇشال بولغانلىقىڭالر ۋە ھاكاۋۇر بولۇپ
كەتكەنلىكىڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى پەرىشتىلەر ئۇالرغا :سىلەر چېكىۋاتقان بۇ ئازاب سىلەرنىڭ دۇنيادا
((( رەھمان سۈرىسى  43ـ  44ـ ئايەتلەر.
((( ساففات سۈرىسى  68ـ ئايەت.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  41ـ  56ـ ئايەتكىچە.
((( دۇخان سۈرىسى  43ـ ئايەتتىن  50ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى  23ـ ئايەت.

غافىر سۈرىسى

ھەقسىز ،ئورۇنسىز خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىڭالر ۋە تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن بېرىلگەن
جازادۇر -،دەيدۇ.
﴿سىلەر دوزاخنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىپ ،ئۇ يەردە مەڭگۈ قېلىڭالر ،مۇتەكەببىرلەرنىڭ جايى
نېمىدېگەن يامان؟﴾ يەنى خارلىق ۋە قاتتىق ئازاب بار بۇ يەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى قوبۇل قىلىشتىن

ۋە ﷲ نىڭ دەلىل ـ پاكىتلىرىغا ئەگىشىشتىن تەكەببۇرلۇق قىلغان كىشى ئۈچۈن نېمىدېگەن يامان
تۆشەك ،نېمىدېگەن يامان جاي؟!

*******
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
(ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭنىڭ سېنى ئىنكار قىلغانلىقىغا) سەۋر قىلغىن ،ﷲ نىڭ (ئۇالرنى ئازابالش
توغرىسىدىكى) ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر ،ساڭا بىز ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنىڭ بىر قىسمىنى
كۆرسەتسەك (بۇ ﷲ نىڭ ۋەدىسىگە ۋاپا قىلغانلىقىدۇر) ياكى سېنى (ئۇنى كۆرسىتىشتىن بۇرۇن)
ۋاپات قىلدۇرساق ،ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىدۇ( ،قىيامەتتە ئۇالر ئازابقا دۇچار بولىدۇ)﴿.﴾77
سەندىن ئىلگىرى بىز ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ساڭا بايان
قىلىپ بەرگەنلىرىمىزمۇ ،بايان قىلىپ بەرمىگەنلىرىمىزمۇ بار ،ھېچقانداق پەيغەمبەر ﷲ نىڭ ئىزنىسىز
بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ ،ﷲ نىڭ ئەمرى (يەنى قىيامەت) كەلگەن چاغدا (كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا)
ئادالەت بىلەن ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ ،بۇ چاغدا ھەقكە قارشى تۇرغۇچىالر زىيان تارتىدۇ﴿.﴾78

سەۋر قىلىشقا بۇيرۇلغانلىقى ۋە پەتھى قىلىشتىن خۇش ـ بېشارەت
بېرىلگەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قەۋمىنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىغا
سەۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ھەقىقەتەن ساڭا سېنىڭ قەۋمىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىدىغانلىقىڭغا ،نىجاتلىقنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكۈچىلەرگە بولىدىغانلىقىغا
قىلغان ۋەدىسىنى يېقىندا ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ.
﴿ساڭا بىز ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنىڭ بىر قىسمىنى كۆرسەتسەك﴾ يەنى ۋەدە قىلغان ئازابنى
بۇ دۇنيادا كۆرسىتىمىز .بۇ ئەمەلىيەتتە يۈز بەردى .ﷲ بەدىر ئۇرۇشىدا مۇشرىكالرنىڭ كاتتىباشلىرىنى
يوقىتىپ ،مۆمىنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىگە خۇرسەنلىك بېغىشلىدى .ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھايات چېغىدىال مەككە ۋە باشقا ئەرەب يېرىم ئارىلىنى پەتھى قىلىپ بەردى.
﴿ياكى سېنى (ئۇنى كۆرسىتىشتىن بۇرۇن) ۋاپات قىلدۇرساق ،ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا
قايتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز.
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ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەندىن ئىلگىرى بىز
ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ساڭا بايان قىلىپ بەرگەنلىرىمىزمۇ،
بايان قىلىپ بەرمىگەنلىرىمىزمۇ بار﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالر بىلەن قەۋملىرىنىڭ ئارىسىدا

يۈز بەرگەن ئىشالر ،قەۋملىرىنىڭ ئۆز پەيغەمبەرلىرىنى قانداق ئىنكار قىلغانلىقى ،ئاندىن ئۇتۇق
ۋە غەلىبىنىڭ پەيغەمبەرلەرگە بولغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەردىن بىز ساڭا ۋەھىي ئارقىلىق بايان
قىلغانلىرىمىزمۇ ،قىلمىغانلىرىمىزمۇ بار .بايان قىلىنمىغانلىرى قىلىنغانالردىن نەچچە ھەسسە كۆپتۇر.
بۇ ھەقتە نىسا سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە توختالغان ئىدۇق.
﴿ھېچقانداق پەيغەمبەر ﷲ نىڭ ئىزنىسىز بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىچىدىن بىرەرسىنىڭمۇ ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتاليدىغان بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلىشى مۇمكىن بولمايدۇ.

﴿ﷲ نىڭ ئەمرى (يەنى قىيامەت) كەلگەن چاغدا﴾ ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالرنى ئوراپ تۇرىدىغان ئازاب
ـ ئوقۇبەت كەلگەن چاغدا ﴿(كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا) ئادالەت بىلەن ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ﴾ ئاندىن مۆمىنلەرگە
نىجاتلىق بېرىدۇ ،كاپىرالرنى ھاالك قىلىدۇ﴿ .بۇ چاغدا ھەقكە قارشى تۇرغۇچىالر زىيان تارتىدۇ﴾

*******
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ
مىنىشىڭالر ۋە گۆشلىرىنى يېيىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە ھايۋانالرنى ياراتتى﴿ .﴾79ئۇالر
سىلەرگە نۇرغۇن پايدا كەلتۈرىدۇ ،ئۇالرغا مىنىپ دىلىڭالرغا پۈككەن ھاجىتىڭالردىن چىقىسىلەر،
(قۇرۇقلۇقتا يۈك  -تاقلىرىڭالرنى) ئۇالرغا ئارتىسىلەر( ،دېڭىزدا) كېمىلەرگە قاچىاليسىلەر﴿ .﴾80ﷲ
سىلەرگە (قۇدرىتىنىڭ) ئاالمەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ ،سىلەر ﷲ نىڭ (قۇدرىتىنىڭ) قايسى ئاالمەتلىرىنى
ئىنكارقىلىسىلەر؟﴿.﴾81

چارۋىالرنىڭمۇ اﷲ تائاالنىڭ نېمىتى ۋە مۆجىزىلىرىدىن ئىكەنلىكى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىگە تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكىلەردىن ئىبارەت چارۋىالرنى نېمەت
قىلىپ يارىتىپ بەرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.
ئۇالر ئۇ چارۋىالرنىڭ بەزىسىنى مىنىدۇ ،بەزىسىنىڭ گۆشىنى يەيدۇ .تۆگىنى مىنىدۇ ھەم گۆشىنى
يەيدۇ ،سۈتىنى ئىچىدۇ .ئىنسانالر يىراق شەھەرلەرگە ،يىراق جايالرغا قىلغان سەپەرلەردە ئۇنىڭ
ئۈستىگە ئېغىر يۈكلەرنى ئارتىدۇ .كالىنىڭ گۆشى يېيىلىدۇ ،سۈتى ئىچىلىدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن يەر
تېرىلىدۇ .قوي ـ ئۆچكىلەرنىڭمۇ گۆشى يېيىلىدۇ ،سۈتى ئىچىلىدۇ .ئەنئام سۈرىسى ،نەھل سۈرىسى ۋە
باشقا نۇرغۇن ئورۇنالردا تەپسىلىي ۋە روشەن بايان قىلىنىغاندەك ،بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ يۇڭ ،قىللىرى

غافىر سۈرىسى

قىرقىلىپ ،يۇڭلىرىدىن ئۆي جاھازالر ،كىيىم ـ كېچەكلەر ۋە رەختلەر توقۇلىدۇ.
﴿مىنىشىڭالر ۋە گۆشلىرىنى يېيىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرگە ھايۋانالرنى ياراتتى .ئۇالر سىلەرگە
نۇرغۇن پايدا كەلتۈرىدۇ ،ئۇالرغا مىنىپ دىلىڭالرغا پۈككەن ھاجىتىڭالردىن چىقىسىلەر( ،قۇرۇقلۇقتا يۈك
 تاقلىرىڭالرنى) ئۇالرغا ئارتىسىلەر( ،دېڭىزدا) كېمىلەرگە قاچىاليسىلەر .ﷲ سىلەرگە (قۇدرىتىنىڭ)ئاالمەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئاسمان ـ زېمىن ئەتراپىدا ۋە ئۆزەڭالردا مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ﷲ

تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ ئىسپاتالرنى سىلەرگە كۆرسىتىدۇ.

﴿سىلەر ﷲ نىڭ (قۇدرىتىنىڭ) قايسى ئاالمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر﴾ يەنى سىلەر پەقەت
ھەقتىن باش تارتىش ۋە چوڭچىلىق قىلىشتىن باشقا ،ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرەر
نەرسىنى ئىنكار قىلىشقا قادىر ئەمەسسىلەر.

*******
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ئۇالرزېمىنداسەيرقىلىپئۇالردىنئىلگىرىكىلەرنىڭئاقىۋىتىنىڭقانداقبولغانلىقىنىكۆزەتمىدىمۇ؟
بۇالردىن ئۇالرنىڭ سانى كۆپ ئىدى ،زېمىندا كۈچ  -قۇۋۋەت ۋە يادىكارلىقالر (يەنى ئۆي  -ئىمارەت)
جەھەتتە بۇالردىن ئۈستۈن ئىدى .ئۇالرنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەرسىلىرى ئۇالرغا ئەسقاتمىدى﴿.﴾82
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﴿ .﴾83ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا« :بىز بىر ﷲ غا
ئىمان ئېيتتۇق ،بىز بۇرۇن (ﷲ غا) شېرىك قىلغان بۇتالرنى ئىنكار قىلدۇق» دېدى﴿ .﴾84بىزنىڭ
ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى ،بۇ (يەنى ئازابنى كۆرگەندە
ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىلىق بولماسلىقى) ﷲ نىڭ بەندىلىرى ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر ،بۇ چاغدا
كاپىرالر زىيان تارتقۇچى بولدى﴿.﴾85

ئىلگىرىكىلەرنىڭ ھالىدىن ئىبرەت ئېلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىلگىرىكى زامانالردا پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنىڭ ھالىنى،
شۇ چاغدا گەرچە ئۇالر ناھايىتى كۈچلۈك ،زېمىندا نۇرغۇن يادىكارلىقالرنى قالدۇرغان ۋە نۇرغۇن پۇل ـ
مالالرنى توپلىغان بولسىمۇ ،ئۇ نەرسىلەرنىڭ ئۇالرغا ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەن ئازابتىن ھېچ نەرسىگە
دال بواللمىغانلىقىنى ۋە ئۇ ئازابتىن زەررىچىلىكمۇ نەرسىنى توسۇپ قااللمىغانلىقىنى ئېنىق خەۋەر قىلىدۇ.
چۈنكى ،پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا روشەن بايانالرنى ،ئېنىق دەلىل ـ پاكىتالرنى ئېلىپ كەلگەن چاغدا ،ئۇالر
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پەيغەمبەرلەرگە پەرۋا قىلمىدى ۋە ئۇالرنى قوبۇل قىلمىدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خاتا گۇمانى بويىچە ئۆزلىرىنى
بىلىملىك چاغالپ ،پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دەلىل ـ پاكىتالردىن ئۆزلىرىنى بىھاجەت ھېسابلىدى.
مۇجاھىد :پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغانالر :بىز ئۇالردىن بىلىملىك ،ئۆلگەندىن كېيىن ھەرگىز
تىرىلمەيمىز ،بىز ھەرگىز ئازابقا دۇچار بولمايمىز دەيدۇ -،دېدى .سۇددى :ئۇالر نادانلىقتىن ئۆزلىرىنى
بىلىملىك چاغالپ ،پەخىرلەنگۈچىلەردىن بولۇشتى -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا ﷲ نىڭ قاتتىق
ئازابى كەلدى.
﴿ئۇالرغا ئۆزلىرى مەسخىرە قىلغان (ۋە كەلسە دەپ ئالدىرىغان) ئازاب نازىل بولدى﴾ يەنى ئۇالرنى
ئازاب پۈتۈن ئەتراپتىن ئورىۋالدى .ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا بۇ ئازابنىڭ كېلىشىنى ئىنكار قىالتتى ۋە
ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى يىراق ھېساباليتتى.
﴿ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا﴾ يەنى ئۇالر ئازابنىڭ ئۆزلىرىگە كەلگەنلىكىنى ئۆز كۆزلىرى
بىلەن كۆرگەن چاغدا«﴿ ،بىز بىر ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىز بۇرۇن (ﷲ غا) شېرىك قىلغان بۇتالرنى ئىنكار
قىلدۇق» دېدى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ئىقرار قىلدى ۋە ﷲ غا شېرىك قىلغان بۇتالرنى
ئىنكار قىلدى .لېكىن ،بۇ ۋاقىت قۇتۇلغىلى بولىدىغان ،ئۆزرە ئېيتىش پايدا بېرىدىغان ۋاقىت ئەمەس.
بۇ پىرئەۋننىڭ سۇغا غەرق بولۇۋاتقان چاغدا دېگەن مۇنۇ سۆزىگە ئوخشايدۇ«﴿ :ئىمان ئېيتتىمكى،
ئىسرائىل ئەۋالدى ئىمان ئېيتقان ئىالھتىن غەيرىي ئىالھ يوقتۇر ،مەن مۇسۇلمانالردىنمەن»﴾(((.
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى(«﴿ :ھاياتتىن ئۈمىد ئۈزگىنىڭدە) ئەمدى (ئىمان ئېيتامسەن؟)
ئىلگىرى ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغان ۋە بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭ﴾((( يەنى ﷲ ئۇنىڭ ئېيتقان ئىمانىنى
قوبۇل قىلمىدى .چۈنكى ،ﷲ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى دۇئاسىنى ئىجابەت قىلغان ئىدى:
﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاتتىق قىلغىن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىمان ئېيتماي قاتتىق ئازابنى كۆرسۇن﴾(((.
﴿بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى ،بۇ (يەنى ئازابنى
كۆرگەندە ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىلىق بولماسلىقى) ﷲ نىڭ بەندىلىرى ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر ،بۇ چاغدا
كاپىرالر زىيان تارتقۇچى بولدى﴾ يەنى بۇ ،ﷲ نىڭ ئازابىنى كۆرگەندە تەۋبە قىلغان بارلىق ئادەملەرگە

ئومۇمىي بولۇپ ،بۇ چاغدا قىلغان تەۋبىنىڭ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقىغا قىلىنغان كەسكىن ھۆكۈمدۇر.
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ئىمام ئىبنى ماجە بۇ ھەقتە مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلغان« :بىرەر بەندە سەكراتقا چۈشۈپ
قېلىشتىن بۇرۇن تەۋبە قىلسىال ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ» .يەنى ئۇ ئادەم
سەكراتقا چۈشۈپ قالغان ،جان بوغۇزىغا يەتكەن ،جان ئالغۇچى پەرىشتىلەرنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن
چاغدا تەۋبە قىلسا ،بۇ ۋاقىتتا قىلغان تەۋبە ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ چاغدا كاپىرالر زىيان تارتقۇچى بولىدۇ﴾.
ﷲ تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،غافىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇ
سانا ﷲ غا خاستۇر.
((( يۇنۇس سۈرىسى  90ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  91ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇسسىلەت سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 54 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
ناھايىىت شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشالميەن
ھا مىم﴿( .﴾1بۇ) ناھايىتى شەپقەتلىك ،مېھرىبان ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان
(ۋەھيىدۇر)﴿ .﴾2ئايەتلىرى ئوچۇق بايان قىلىنغان كىتابتۇر ،بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن نازىل
بولغان ئەرەبچە قۇرئاندۇر﴿( .﴾3مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچىدۇر،
(كاپىرالرنى دوزاخ بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر .ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى
(ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى پىكىر قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈدى .ئۇالر (ئۇنىڭغا) قۇالق سالمايدۇ﴿ .﴾4ئۇالر
(پەيغەمبەرگە)« :بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن پەردىلەنگەن،
قۇالقلىرىمىز ئېغىر ،سەن بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا پەردە (يەنى دىنىي جەھەتتە ئوخشىماسلىق)
بار ،سەن ئۆز ئىشىڭنى قىل ،بىزمۇ ھەقىقەتەن ئۆز ئىشىمىزنى قىاليلى (يەنى سەنمۇ ئۆز
دىنىڭ بىلەن بول ،بىزمۇ ئۆز دىنىمىز بىلەن بواليلى)» دەيدۇ﴿.﴾5

قۇرئاننىڭ سۈپىتى ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىگۈچىلەرنىڭ سۆزلىرى
﴿چا مىم( .بۇ) ناھايىتى شەپقەتلىك ،مېھرىبان ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان
(ۋەھيىدۇر)﴾ يەنى قۇرئان ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ تائاال تەرىپىدىن

نازىل قىلىنغاندۇر ،ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتىقىنكى ،قۇرئاننى
جىبرىئىل مۆمىنلەرنىڭ (ئىمانىنى) مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن،

مۇسۇلمانالرغا ھىدايەت ۋە خۇش خەۋەر قىلىپ ،پەرۋەردىگارىڭ ھۇزۇرىدىن راستچىللىق بىلەن
نازىل قىلدى﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،قۇرئان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر.
ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ
چۈشتى﴾(((.
﴿ئايەتلىرى ئوچۇق بايان قىلىنغان كىتابتۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ مەنىلىرى روشەن بايان قىلىنغان،
ھۆكۈملىرى مۇكەممەل ھېكمەت بىلەن تۈزۈلگەن كىتابتۇر.
﴿ئەرەبچە قۇرئاندۇر﴾ يەنى ئۇ روشەن ،ئوچۇق ئەرەبچە قۇرئان بولۇپ ،مەزمۇنلىرى تەپسىلىي،
سۆزلۈكلىرى ئوچۇق ،چۈشىنىش ئاسان بولغان كىتابتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بۇ،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىدىن خەۋەردار ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ،ئايەتلەرنىڭ
تۈزۈلۈشى پۇختا( ،ئەقىدە ،ئەھكام ،ۋەز ۋە قىسسىلەر) تەپسىلىي بايان قىلىنغان كىتابتۇر﴾((( يەنى
سۆزى ۋە مەنىسى جەھەتتە مۆجىزە خاراكتېرلىك بىر كىتابتۇر﴿ .ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ،
(يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيەگە
اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾(((.
﴿بىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن نازىل بولغان﴾ يەنى بۇ كىتابنىڭ روشەن ۋە ئوچۇق بايان
ئىكەنلىكىنى پەقەت ئىلىمدا توشقانالر بىلىدۇ(﴿ .مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچىدۇر( ،كاپىرالرنى دوزاخ بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇ بىر تەرەپتىن مۆمىنلەرگە
جەننەت بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ ،يەنە بىر تەرەپتىن كاپىرالرنى دوزاختىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى (ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى پىكىر قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈدى.
ئۇالر (ئۇنىڭغا) قۇالق سالمايدۇ﴾ يەنى قۇرئان شۇنداق روشەن ،ئوچۇق بايان قىلىنغان تۇرسىمۇ،

قۇرەيش كىشىلىرىنىڭ تولىسى ئۇنىڭدىن ھېچنەرسە چۈشەنمەيدۇ.

﴿ئۇالر (پەيغەمبەرگە)« :بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن
پەردىلەنگەن﴾ يەنى دىللىرىمىز ئورالغان غىالپ ئىچىدە ،شۇڭا بىزگە دەۋەت كار قىلمايدۇ.
﴿قۇالقلىرىمىز ئېغىر﴾ يەنى سەن بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىنى ئاڭالشتىن گاستۇر﴿ .سەن بىلەن
بىزنىڭ ئارىمىزدا پەردە (يەنى دىنىي جەھەتتە ئوخشىماسلىق) بار﴾ شۇڭا سەن دېگەن نەرسە

بىزگە يېتىپ كەلمەيدۇ .يەنى ھەق گەپنى ئاڭلىمايمىز.
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﴿سەن ئۆز ئىشىڭنى قىل ،بىزمۇ ھەقىقەتەن ئۆز ئىشىمىزنى قىاليلى (يەنى سەنمۇ ئۆز دىنىڭ
بىلەن بول ،بىزمۇ ئۆز دىنىمىز بىلەن بواليلى)» دەيدۇ﴾ يەنى :سەنمۇ ئۆز دىنىڭغا ئەمەل قىل،

بىزمۇ ئۆز دىنىمىزغا ئەمەل قىلىمىز ،بىز ساڭا ئەگەشمەيمىز -،دەيدۇ.

*******
((( نەھل سۈرىسى  102ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى - 192ــ  194ـ ئايەتكىچە.
((( ھۇد سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ
سەن (ئۇ مۇشرىكالرغا)« :مەن سىلەرگە ئوخشاش ئىنسانمەن ،ماڭا ،ئىالھىڭالر بىر
ئىالھتۇر ،دەپ ۋەھيى قىلىنىدۇ ،ئۇنىڭغا (ئىمان ۋە تائەت  -ئىبادەت بىلەن) يۈزلىنىڭالر ۋە
ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلەڭالر!» دېگىن ،مۇشرىكالرغا ۋاي!﴿ .﴾6ئۇالر زاكات بەرمەيدۇ ،ئاخىرەتكە
ئىشەنمەيدۇ﴿ .﴾7ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ئەلۋەتتە ئۈزلۈكسىز ساۋاب
بېرىلىدۇ﴿.﴾8

تەۋھىدكە چاقىرىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ھەقنى ئىنكار قىلغۇچى ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا

﴿ئېيتقىنكى« ،مەن سىلەرگە ئوخشاش ئىنسانمەن ،ماڭا ،ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر ،دەپ ۋەھيى
قىلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئىالھ سىلەر چوقۇنىۋاتقان بۇتالر ،شېرىكلەر ۋە تارقاق پەرۋەردىگارالر ئەمەس،

ﷲ پەقەت بىر ئىالھتۇر.

﴿ئۇنىڭغا (ئىمان ۋە تائەت ـ ئىبادەت بىلەن) يۈزلىنىڭالر﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى پەيغەمبەرلەرنىڭ
تىلى ئارقىلىق بۇيرۇغان بويىچە ،ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر﴿ .ۋە ئۇنىڭدىن﴾
ئىلگىرىكى گۇناھىڭالر ئۈچۈن ﴿مەغپىرەت تىلەڭالر!» مۇشرىكالرغا ۋاي!﴾ يەنى ئۇالر ھاالك
بولسۇن!
﴿ئۇالر زاكات بەرمەيدۇ﴾ ئەلى ئىبنى تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالر ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق
دەپ گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ .ئىكرىمەمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ.
نەپسىنى (كۇفرى ۋە پىسقى  -فۇجۇر بىلەن) كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ﴾(((،
﴿(كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن) پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى .ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ نامىنى
ياد ئەتتى ،ئاندىن ناماز ئوقۇدى﴾(((﴿ ،ئۇنىڭغا( :كۇفرىدىن ۋە گۇناھالردىن) پاك بولۇشنى
خاالمسەن؟ دېگىن﴾(((.
بۇ يەردە تەپسىر قىلىنىۋاتقان ئايەتتىكى “زاكات” دېگەن سۆزدىن نەپسىنى رەزىل
ئەخالقالردىن پاكالش كۆزدە تۇتىلىدۇ .ئەڭ مۇھىمى نەپسىنى شېرىكتىن پاكالشتۇر .مالنىڭ
زاكىتى پەقەت ئۇ مالنى ھارامدىن پاكلىغانلىقى ئۈچۈنال “زاكات” (يەنى پاكلىغۇچى) دەپ ئاتالغان.
((( شەمس سۈرىسى  9ـ  10ـ ئايەتلەر.
((( ئەئال سۈرىسى  14ـ 15ـ ئايەتلەر.
((( نازىئات سۈرىسى  18ـ ئايەت.
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زاكاتنى ئادا قىلىش ئۇ مالنىڭ زىيادە ،بەرىكەتلىك ،پايدا ـ مەنپەئەتلىك بولۇشى ۋە (ئۇنى تائەت
ـ ئىبادەت يولىدا ئىشلىتىشتە) مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشى ئۈچۈن ۋاسىتە بولىدۇ.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ماللىرىنىڭ زاكىتىنى بەرمەيدۇ .بۇ سۆز (كۆپ ساندىكى
تەپسىرشۇناسالرنىڭ قارىشىدا) ئۇ ئايەتنىڭ ئوچۇق مەنىسىدۇر ،ئىبنى جەرىرمۇ مۇشۇ قاراشنى
توغرا دەپ قارىغان .لېكىن ،بۇ قاراش تازا قانائەتلىنەرلىك ئەمەس .چۈنكى ،بىر نەچچە ئادەمنىڭ
ئېيتىشىچە ،زاكات مەدىنىگە قىلىنغان ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى پەرز بولغان .بۇ ئايەت بولسا
مەككىدە نازىل بولغان .لېكىن ،سەدىقىنىڭ ئەسلى مەنىسى زاكات بولۇشىمۇ ئېھتىمالدىن يىراق
ئەمەس .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزۈشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىال سەدىقە
بېرىشكە بۇيرۇلغان ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مېۋە (نىڭ ھوسۇلى) نى يىغقان
كۈندە (يەنى يىغقان ۋاقىتتا) ،ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر﴾((( ئەمما زاكات بولسا ،مال ـ
مۈلۈك مۇئەييەن ئۆلچەم ۋە مەلۇم مىقدارغا يەتكەندە بېرىلىدۇ .ئۇنىڭ تەپسىالتى مەدىنىدە بايان
قىلىنغان .بۇنداق قىلىش سەدىقە بىلەن زاكاتنىڭ ئارىسىنى بىرلەشتۈرۈش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
نامازمۇ خۇددى شۇنداق بولغان ،ئەسلى نامازنى كۈن چىقىش ۋە كۈن ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن
ئوقۇش پەيغەمبەرلىك باشلىنىشنىڭ دەسلىۋىدىال پەرز ئىدى .ﷲ تائاال ھىجرەتتىن بىر يېرىم يىل
ئىلگىرىكى ئىسرا كېچىسى ،پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بەش ۋاخ نامازنى پەرز قىلدى.
شۇنىڭدىن كېيىن تەدرىجىي ھالدا نامازنىڭ شەرتلىرى ،ئەركانلىرى ۋە نامازغا ئاالقىدار ئىشالرنى
تەپسىلىي بايان قىلدى.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ئەلۋەتتە ئۈزلۈكسىز ساۋاب بېرىلىدۇ﴾ بۇ
ھەقتە مۇجاھىد ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :ئۇالرغا ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ،توختاپ قالمايدىغان ساۋاب
بېرىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر (يەنى ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان مۆمىنلەر)
جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ﴾(((﴿ ،بۇ (ئۇالرغا قىلىنغان ( ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئىنئامدۇر﴾(((.

*******
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ
(سەن ئۇالرغا) «سىلەر زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتقان ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر ۋە ئۇنىڭغا
شېرىكلەر كەلتۈرەمسىلەر؟ ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر» دېگىن﴿ .﴾9ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە
((( ئەنئام سۈرىسى  141ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  108ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

نۇرغۇن تاغالرنى ياراتتى ،زېمىننى بەرىكەتلىك قىلدى ،ئەھلى زېمىننىڭ رىزقىنى بەلگىلىدى،
(زېمىننى يارىتىش بىلەن ئاھالىسىنىڭ رىزقىنى بەلگىلەشنى كەم -زىيادىسىز) باراۋەر تۆت كۈندە
(تاماملىدى)( ،زېمىننىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى) سورىغۇچىالر ئۈچۈن
(بۇ جاۋابتۇر)﴿ .﴾10ئاندىن ئۇ ئاسماننى (يارىتىشقا) يۈزلەندى ،ھالبۇكى ،ئۇ تۇمان ھالىتىدە
ئىدى ،ئاسمان بىلەن زېمىنغا« :ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالدا كېلىڭالر (يەنى ئەمرىمنى
قوبۇل قىلىڭالر)» دېدى .ئىككىلىسى «ئىختىيارىي كەلدۇق» دېدى﴿ .﴾11ﷲ يەتتە ئاسماننى
ئىككى كۈندە ياراتتى .ھەر ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگە بىلدۈردى (يەنى ھەر ئاسماننىڭ ئېھتىياجلىق
ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇردى) .ئەڭ تۆۋەنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلەن زىننەتلىدۇق ۋە قوغدىدۇق،
بۇ ئەنە شۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر﴿.﴾12

كائىناتنى يارىتىشنىڭ بەزى تەپسىالتلىرى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ھەر نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى ،ھەر نەرسىگە غالىب ۋە ھەر نەرسىگە
قادىر تۇرۇقلۇق ،مۇشرىكالرنىڭ ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى قوشۇپ چوقۇنىدىغانلىقى ئۈچۈن
(ﷲ تائاال تەرىپىدىن) بېرىلگەن رەددىيەدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :سەن ئۇالرغا) «سىلەر

زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتقان ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر ۋە ئۇنىڭغا شېرىكلەر كەلتۈرەمسىلەر؟﴾

يەنى سىلەر بۇتلىرىڭالرنى ﷲ تائاالغا ئوخشاش دەپ قاراپ ۋە ئۇالرنى ﷲ بىلەن تەڭ ئورۇندا
قويۇپ ،ئۇالرنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ ئىبادەت قىالمسىلەر؟
﴿ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،دېگىن﴾ يەنى شەيئىلەرنى ياراتقۇچى ﷲ تائاال جىمى
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە (يەنى ئالتە دەۋردە) ياراتتى﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىالتى
بار .ﷲ تائاال بۇ يەردە زېمىنغا خاس نەرسىلەرنى ئاسمانغا خاس نەرسىلەردىن ئايرىپ بايان
قىلدى .ﷲ دەسلەپتە زېمىننى ياراتقانلىقىدىن خەۋەر بەردى .چۈنكى ،زېمىن ئاساس ۋە ئۇل
ئىدى .بىناكارلىق ئەسلى ئۇل بىلەن باشلىنىدۇ ،ئاندىن كېيىن ئۆگزە بىنا قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ يەر يۈزىدىكى ھەممە نەرسىنى سىلەر (نىڭ پايدىلىنىشىڭالر) ئۈچۈن
ياراتتى ،ئاندىن ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلىنىپ ،ئۇنى قۇسۇرسىز يەتتە ئاسمان قىلىپ تاماملىدى.
ﷲ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾(((.

﴿سىلەرنى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ياكى ئاسماننى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ﷲ ئاسماننى ياراتتى.
ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنى يۈكسەك قىلدى ۋە كەم  -كۈتىسىز قىلدى .ئۇنىڭ كېچىسىنى قاپقاراڭغۇ،
كۈندۈزىنى يوپيورۇق قىلدى .شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى (ئەھلى زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق قىلىپ)
يايدى .زېمىندىن بۇالقالرنى ئاقتۇردى ،ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردى .تاغالرنى (زېمىندا) مۇقىم قىلدى.
(((
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى سىلەرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن (ياراتتى)﴾
بۇ ئايەت زېمىننى يېيىشنىڭ ئاسماننى يارىتىشتىن كېيىن بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ئەمما زېمىننىڭ
((( ئەئراف سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  29ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  27ـ  33ـ ئايەتكىچە.
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ئاسماندىن بالدۇر يارىتىلغانلىقىغا دەلىل بار .ئىمام بۇخارىنىڭ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى ھەققىدە قىلغان
رىۋايىتىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ مەسىلىگە جاۋاب بەرگەن.
ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ئادەم ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يېنىغا كېلىپ مۇنداق دېدى :مەن ھەقىقەتەن قۇرئان ئايەتلىرىدە
زىتلىق بارلىقىنى ھېس قىلىپ قالدىم .مەسىلەن﴿ :سۇر چېلىنغان كۈندە ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر ـ بىرىنىڭ ئەھۋالىنى سوراشمايدۇ﴾((( دېگەن ئايەت
بىلەن﴿ :ئۇالر بىر ـ بىرىگە قاراپ مۇنازىرىلىشىدۇ﴾((( دېگەن ئايەت ئوتتۇرىسىدا ۋە(﴿ :ئۇالرنىڭ
ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇ﴾((( دېگەن ئايەت بىلەن:
﴿پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ تائاال بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق﴾((( دېگەن
ئايەت ئوتتۇرىسىدا زىتلىق بار ئىكەن ،بۇ ئايەتتە ئۇالر مۇشرىك بولغانلىقلىرىنى يوشۇردى .يەنە
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەرنى يارىتىش مۈشكۈلمۇ ياكى ئاسماننى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ﷲ ئاسماننى
ياراتتى﴾((( دېگەن ئايىتىدىن ﴿شۇنىڭدىن كېيىن زىمىننى (ئەھلى زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق
قىلىپ) يايدى﴾((( دېگەن ئايىتىگىچىلىك بولغان ئايەتلەردە ﷲ تائاال ئاسماننى زېمىندىن بۇرۇن
ياراتقانلىقىنى تىلغا ئالدى .ئاندىن كېيىن(﴿ :سەن ئۇالرغا) سىلەر زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتقان
ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر﴾ دېگەن ئايىتىدىن﴿ :ئىختىيارى ھالدا كەلدۇق﴾ دېگەن ئايەتكىچىلىك
بولغان ئايەتلەردە زېمىننى ئاسماندىن بۇرۇن ياراتقانلىقىنى تىلغا ئالدى -،دېدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ سوئالالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى﴿ .سۇر
چېلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر ـ بىرىنىڭ
(ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾ دېگەن ئەھۋال بىرىنچى قېتىملىق سۇر چېلىنغاندا بولىدۇ .سۇر

چېلىنغاندا﴿ :ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ﷲ خالىغاندىن باشقا مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسى
ئۆلىدۇ﴾((( شۇ چاغدا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ ۋە بىر ـ
بىرىنىڭ ئەھۋالىنىمۇ سوراشمايدۇ .ئاندىن كېيىن يەنە بىر قېتىملىق سۇر چېلىنغاندا﴿ ،ئۇالر
بىر ـ بىرىگە قاراپ مۇنازىرىلىشىدۇ﴾(((.

ئەمما ﷲ نىڭ(﴿ :ئۇالرنىڭ ھەممە ئەزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن) ﷲ دىن ھېچبىر سۆزنى
يوشۇرالمايدۇ﴾((( دېگەن ئايىتى بىلەن﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ﷲ تائاال بىلەن قەسەم قىلىمىزكى ،بىز
مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق﴾( ((1دېگەن ئايىتى ھەققىدىكى مەسىلىگە كەلسەك ،ﷲ تائاال ھەقىقەتەن
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((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  30ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇمەر سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساففات سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
( ((1ئەنئام سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ئىخالسمەن ئادەملەرنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ .بۇنى كۆرگەن مۇشرىكالر :كېلىڭالر ،بىز
مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق دەيلى -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلەيدۇ.
ئۇالرنىڭ قوللىرى قىلمىشلىرىنى سۆزلەيدۇ ،شۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالدىن ھېچقانداق سۆزنى
يوشۇرالمايدىغانلىقى مەلۇم بولىدۇ ،ھەم شۇ چاغدا﴿ :كاپىرالر (قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەندە،
دۇنيادىكى چېغىمىزدا) مۇسۇلمان بولغان بولساقچۇ ،دەپ ئارمان قىلىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتتى ،ئاندىن ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلىنىپ ،يەنە
ئىككى كۈندە ئۇنى قۇسۇرسىز يەتتە ئاسمان قىلىپ ياراتتى .ئاندىن زېمىننى يايدى .ئۇنى يېيىش
دېگەنلىك :ئۇنىڭدىن سۇ چىقىرىش ،ئوت ـ چۆپ ئۆستۈرۈش ،تاغالرنى ،قۇملۇقالرنى ،بارلىق جانسىز
نەرسىلەرنى ،تۆپىلىكلەرنى ۋە ئاسمان بىلەن زېمىن ئارىسىدىكى باشقا بارلىق نەرسىلەرنى يەنە ئىككى
كۈندە يارىتىشتىن ئىبارەتتۇر .ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى (ئەھلى زېمىننىڭ
تۇرىشىغا اليىق قىلىپ) يايدى﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر .ﷲ نىڭ﴿ :سىلەر زېمىننى ئىككى
كۈندە ياراتقان ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾ دېگەن ئايىتىگە كەلسەك ،ﷲ تائاال زېمىننى ۋە زېمىندا
بار بولغان بارلىق نەرسىلەرنى تۆت كۈندە ،ئاسمانالرنى ئىككى كۈندە ياراتتى دېگەنلىك بولىدۇ.
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال قىلماقچى بولغان ئىشنى ئەڭ توغرا رەۋىشتە قىلىدۇ .سەندە
ھەرگىز قۇرئاندا ئىختىالپ بار دېگەن تۇيغۇ بولمىسۇن ،ھەقىقەتەن قۇرئاننىڭ ھەممىسى غالىب ۋە
ئۇلۇغ ﷲ تائاال تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر.
﴿سىلەر زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتقان ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاال
يەكشەنبە ۋە دۈشەنبە كۈنى ياراتتى﴿ .ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن تاغالرنى ياراتتى .زېمىننى
بەرىكەتلىك قىلدى﴾ يەنى زېمىننى بايلىقالرنى ئۆزىگە جەم قىلغان ،ئۇرۇق چاچسا ئۈنىدىغان،
كۆچەت تىكسە تۇتىدىغان قىلىپ بەرىكەتلىك ياراتتى .ئەھلى زېمىننىڭ ئوزۇق ـ تۈلىكىنى
بەلگىلىدى .يەنى زېمىن ئەھلىنىڭ ئېھتىياجى بار رىزىقالرنى ،زىرائەت تېرىيدىغان ۋە كۆچەت
تىكىدىغان ئورۇنالرنى بەلگىلىدى .بۇالرنى سەيشەنبە ۋە چارشەنبە كۈنلىرى قىلدى .بۇ ئىككى
كۈن ئىلگىرىكى ئىككى كۈن بىلەن جەمئىي تۆت كۈن بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :زېمىننى يارىتىش بىلەن ئاھالىسىنىڭ رىزقىنى بەلگىلەشنى كەم  -زىيادىسىز)
باراۋەر تۆت كۈندە (تاماملىدى)( ،زېمىننىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى)
سورىغۇچىالر ئۈچۈن (بۇ جاۋابتۇر)﴾ يەنى زېمىننىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش

مۇددىتىنى سوراپ بىلگۈچىلەر ئۈچۈن ئېنىق جاۋابتۇر.

ئىكرىمە ۋە مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەھلى زېمىننىڭ رىزقىنى بەلگىلىدى﴾ دېگەن ئايىتى
ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ھەر بىر يەردە باشقا يەردە چىقمايدىغان نەرسىنى قىلدى.
مەسىلەن ،تون تىكىلىدىغان ئېسىل رەخت يەمەندىن چىقىدۇ ،ئەڭ ئېسىل خورما نىشاپوردىن
چىقىدۇ .كىيىم تىكىلىدىغان نەپىس رەخت رەيدىن چىقىدۇ.
ئىبنى ئابباس ،قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :زېمىننى يارىتىش بىلەن
((( ھىجر سۈرىسى  2ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  30ـ ئايەت.
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ئاھالىسىنىڭ رىزقىنى بەلگىلەشنى كەم  -زىيادىسىز) باراۋەر تۆت كۈندە (تاماملىدى)( ،زېمىننىڭ
ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى) سورىغۇچىالر ئۈچۈن (بۇ جاۋابتۇر)﴾ دېگەن

ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى :يەنى بۇ زېمىننىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش
مۇددىتىنى سوراشنى خالىغان ئادەم ئۈچۈن جاۋابتۇر .ئىبنى زەيد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى:
ﷲ تائاال ئۆز ئىرادىسى بويىچە بىر ئادەمنىڭ رىزقىنى ياكى ھاجىتىنى شۇ ئادەمگە چۇشلۇق قىلىپ
كەم ـ زىيادىسىز ياراتتى .ھەقىقەتەن ﷲ تائاال ئۇ ئادەمنىڭ نېمىگە ئېھتىياجى بولسا ،شۇنى
بەلگىلىدى .ئۆلىماالر ئىبنى زەيدنىڭ بۇ سۆزىنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ تائاال سىلەرگە سورىغان
نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسىنى بەردى﴾((( دېگەن ئايىتىدە ئىپادىلىنىدۇ -،دېدى.

﴿ئاندىن ئۇ ئاسماننى (يارىتىشقا) يۈزلەندى ،ھالبۇكى ،ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى﴾ بۇ تۇمان
زېمىن يارىتىلغان چاغدا سۇدىن ئۆرلىگەن پار ئىدى﴿ .ئاسمان بىلەن زېمىنغا« :ئىختىيارىي ياكى
ئىختىيارسىز ھالدا كېلىڭالر (يەنى ئەمرىمنى قوبۇل قىلىڭالر)» دېدى﴾ يەنى ئىختىيارىي ياكى
ئىختىيارسىز ھالدا بۇيرۇقۇمنى قوبۇل قىلىڭالر ،ئىرادەم بويىچە ھەرىكەتكە كېلىڭالر -،دېدى.
﴿ئىككىلىسى «ئىختىيارىي كەلدۇق» دېدى﴾ يەنى ئۇالر بەلكى سېنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدە
ياراتماقچى بولغان پەرىشتىلەر ،جىنالر ۋە ئىنسانالردىن ئىبارەت ھەممىمىز ئىختىيارىي ھالدا،
ئىتائەتمەنلىك بىلەن سېنىڭ بۇيرۇقۇڭنى قوبۇل قىلىمىز -،دېدى.
﴿ﷲ يەتتە ئاسماننى ئىككى كۈندە ياراتتى﴾ يەنى پەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنىدىن ئىبارەت
ئىككى كۈندە يەتتە ئاسماننى يارىتىشنى تاماملىدى.
﴿ھەر ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگە بىلدۈردى (يەنى ھەر ئاسماننىڭ ئېھتىياجلىق ئىشلىرىنى
ئورۇنالشتۇردى)﴾ يەنى ھەر ئاسماندا پەرىشتىلەر ئېھتىياجلىق بولغان ئورۇننى ۋە ئۇنىڭغا ﷲ دىن

باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان شەيئىلەرنى ئورۇنالشتۇردى.

﴿ئەڭ تۆۋەنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلەن زىننەتلىدۇق﴾ ئۇالر زېمىن ئەھلىگە نۇر بېرىدىغان
يورۇق يۇلتۇزالردۇر﴿ .ۋە قوغدىدۇق﴾ يەنى پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى شەيتانالرنىڭ ئوغرىلىقچە
ئاڭلىۋېلىشىدىن مۇھاپىزەت قىلدۇق﴿ .بۇ ئەنە شۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر﴾
يەنى ھەممە نەرسىنىڭ ئۈستىدىن غالىب بولغۇچى ،پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ ھەرىكەتلىك ۋە
ھەرىكەتسىز ھالىتىنى بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ نىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىدۇر.
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ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
((( ئىبراھىم سۈرىسى  34ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ
ئەگەر ئۇالر (بۇ بايانالردىن كېيىن ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە (سەن ئۇالرغا)« :سىلەرنى ئاد ۋە
سەمۇد قەۋملىرىنىڭ بېشىغا كەلگەن ئازابقا ئوخشاش ئازابتىن ئاگاھالندۇرىمەن» دېگىن﴿ .﴾13ئۆز
ۋاقتىدا ئۇالرغا ئالدى  -كەينىدىن (يەنى ھەممە تەرەپتىن) پەيغەمبەرلەر كېلىپ« :بىر ﷲ دىن
باشقىغا ئىبادەت قىلماڭالر!» دېسە ،ئۇالر« :ئەگەر پەرۋەردىگارىمىز خالىسا ،چوقۇم پەرىشتىلەرنى
چۈشۈرگەن بوالتتى ،بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ھەقىقەتەن ئىنكار قىلىمىز» دېدى﴿.﴾14
ئاد بولسا زېمىندا (ﷲ نىڭ بەندىلىرى ھۇد ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئىمان ئېيتقانالرغا) ھەقسىز رەۋىشتە
يوغانچىلىق قىلدى .ئۇالر« :كۈچ  -قۇۋۋەتتە بىزدىن كىم ئارتۇق؟» دېدى .ئۇالر ئۆزلىرىنى
ياراتقان ﷲ نىڭ كۈچ  -قۇۋۋەتتە ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىمۇ؟ ئۇالر بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلدى﴿ .﴾15ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال خار قىلغۇچى ئازابنى تېتىتىشىمىز ئۈچۈن،
شۇم كۈنلەردە قاتتىق سوغۇق شامالنى ئەۋەتتۇق ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ خار قىلغۇچىدۇر ،ئۇالر
(ئازابنى دەپئى قىلىدىغان) ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ﴿ .﴾16سەمۇدقا بولسا توغرا يولنى كۆرسەتتۇق،
ئۇالر ھىدايەتتىن كورلۇق (يەنى گۇمراھلىق) نى ئارتۇق بىلدى .قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرنى
خار قىلغۇچى چاقماق ئازابى ھاالك قىلدى﴿ .﴾17ئىمان ئېيتقانالرنى ۋە تەقۋادارالرنى (يەنى سالىھ
ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنى ئازابتىن) قۇتقۇزدۇق﴿.﴾18

ئىنكار قىلغۇچىالرنى ئاگاھالندۇرۇش ۋە ئۇالرغا ئاد ،سەمۇد قەۋمىنىڭ
قىسسىسىنى ئەسلىتىش
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! سەن ئېلىپ كەلگەن ھەقنى ئىنكار قىلغان
ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ئېيتقىنكى ،ئەگەر سىلەر مەن ﷲ نىڭ دەرگاھىدىن ئېلىپ كەلگەن
ھەقتىن يۈز ئۆرۈسەڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنى ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار
قىلغان ئۈممەتلەرگە چۈشكەن ﷲ نىڭ قاتتىق ئازابىنىڭ سىلەرگىمۇ چۈشۈپ قېلىشىدىن
ئاگاھالندۇرىمەن .يەنى﴿ :سىلەرنى ئاد ۋە سەمۇد قەۋملىرىنىڭ بېشىغا كەلگەن ئازابقا ئوخشاش
ئازابتىن ئاگاھالندۇرىمەن﴾ يەنى شەكىل ۋە قىلمىش جەھەتتە ئاد ۋە سەمۇد قەۋملىرىگە
ئوخشىغان قەۋملەرنىڭ بېشىغا كەلگەن ئازابتىن ئاگاھالندۇرىمەن.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا ئالدى  -كەينىدىن (يەنى ھەممە تەرەپتىن) پەيغەمبەرلەر كېلىپ﴾ يەنى
پەيغەمبەرلەر ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن كەلگەن ئىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئادنىڭ قېرىندىشى (يەنى ھۇد
ئەلەيھىسساالم) نىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن بولغان قىسسىسىنى بايان قىلغىن ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئەھقاف
(دېگەن يەر) دىكى قەۋمىنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇردى ،ئۇنىڭدىن (يەنى ھۇدتىن)
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ئىلگىرى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر ئۆتتى﴾((( يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىغا
قوشنا بولغان يۇرتالرغا ئۇالرنى يالغۇز ،ھېچ شېرىكى يوق ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيدىغان،
جەننەت بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدىغان ،دوزاخ بىلەن ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى.
ئۇالر ﷲ تائاال دۈشمەنلىرىگە چۈشۈرگەن ئازابنى ،دوستلىرىغا ئىنئام قىلغان نازۇ ـ نېمەتلەرنى
كۆردى .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ئىمان ئېيتماستىن ۋە پەيغەمبەرلەرنى تەستىق قىلماستىن،
بەلكى ئۇالرنى ئىنكار قىلدى .ئۇالر ئېلىپ كەلگەن دەلىل ـ ئىسپاتنى ئىنكار قىلدى ھەم مۇنداق
دېدى﴿ :ئەگەر پەرۋەردىگارىمىز خالىسا ،چوقۇم پەرىشتىلەرنى چۈشۈرگەن بوالتتى﴾ يەنى ئەگەر
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتسە ،ئۇالر ئەلۋەتتە ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى پەرىشتىلەردىن
بوالتتى .ئى ئىنسانالر! ﴿بىز سىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ھەقىقەتەن ئىنكار قىلىمىز﴾ يەنى بىز
سىلەرگە ئەگەشمەيمىز ،سىلەر بىزگە ئوخشاش ئىنسانسىلەر.
﴿ئاد بولسا زېمىندا (ﷲ نىڭ بەندىلىرى ھۇد ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئىمان ئېيتقانالرغا) ھەقسىز
رەۋىشتە يوغانچىلىق قىلدى﴾ يەنى ئۇالر زېمىندا پىتنە ـ پاسات تېرىدى .ﷲ نىڭ ئەمرىگە قارشى
چىقتى ۋە ئاسىيلىق قىلدى﴿ .ئۇالر« :كۈچ  -قۇۋۋەتتە بىزدىن كىم ئارتۇق؟» دېدى﴾ يەنى ئۇالر

ئۆزلىرىنىڭ تەن قۇرۇلۇشىنىڭ قاۋۇل ،كۈچتۈڭگۈر ئىكەنلىكى بىلەن ماختاندى .ئۇالر ئۆز كۈچ ـ
قۇۋۋىتى بىلەن ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇپ قالىمىز دەپ ئويالشتى.

﴿ئۇالر ئۆزلىرىنى ياراتقان ﷲ نىڭ كۈچ-قۇۋۋەتتە ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى
بىلمىدىمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر كىمگە دۈشمەنلىك ئېالن قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە ئويالنمامدۇ؟ ئۇالرنىڭ

قارشىلىشىۋاتقىنى بۈيۈك ﷲ دۇر .ئۇ بارلىق شەيئىلەرنى ياراتتى .ئۇ شەيئىلەردە بولغان كۈچ ـ
قۇۋۋەتنى ﷲ تائاال ئاتا قىلدى .ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئاسماننى قۇدرەت بىلەن بەرپا قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن قۇدرەتلىكمىز﴾((( ئۇالر غالىب ﷲ غا
دۈشمەنلىك ئېالن قىلدى .ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلدى ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئاسىيلىق قىلدى.

﴿ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال خار قىلغۇچى ئازابنى تېتىتىشىمىز ئۈچۈن ،شۇم كۈنلەردە قاتتىق
سوغۇق شامالنى ئەۋەتتۇق﴾ تەپسىرشۇناسالرنىڭ بەزىسى :ئۇ قاتتىق چىقىدىغان شامال -،دېدى.
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بەزىسى :قاتتىق سوغۇق شامال -،دېدى .يەنە بەزىسى :قاتتىق گۈكىرەيدىغان شامال -،دېدى.
ئەمەلىيەتتە ،ئۇ شامال يۇقىرىدا دېيىلگەن سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى تېپىلىدىغان شامالدۇر .ئۇالرغا
بېرىلگەن ئازابنىڭ ئۇالر مەغرۇرالنغان كۈچ ـ قۇۋۋەتنىڭ تىپىدىن بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇ شامال قاتتىق
كۈچلۈك ۋە قاتتىق سوغۇق ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاد بولسا ھەددىدىن
زىيادە قاتتىق ۋە سوغۇق بوران بىلەن ھاالك قىلىندى﴾((( يەنى قاتتىق سوغۇق ۋە ئادەمنى بىئارام
قىلىپ قاتتىق گۈركىرەيدىغان بوران بىلەن ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق.
﴿شۇم كۈنلەردە﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا شۇملۇقى ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان قاتتىق شامالنى ﴿يەتتە
كېچە ،سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي﴾((( ئاپىرىدە قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:
((( ئەھقاف سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زارىيات سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( ھاققە سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ھاققە سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇسسىلەت سۈرىسى

﴿شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنى بىز شۇملۇقى ئۈزۈلمەيدىغان شۇم كۈندە﴾((( سوغۇق بوران ئەۋەتىپ ھاالك
قىلدۇق .ئۇالرغا بۇ ئازاب شۇم كۈندە باشالندى ۋە بۇ شۇملۇق ئۇالرغا ﴿يەتتە كېچە ـ سەككىز
كۈندۈز ئۈزۈلمەي﴾((( داۋام قىلدى .ئاخىرىدا ئۇالردىن ھېچكىمنى قالدۇرماي يوقاتتۇق .ئۇالرغا
بولغان بۇ دۇنيادىكى خارلىق ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن تۇتاشتى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال خار قىلغۇچى ئازابنى تېتىتىشىمىز
ئۈچۈن ،شۇم كۈنلەردە قاتتىق سوغۇق شامالنى ئەۋەتتۇق ،ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ خار
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى بۇ ئازاب ئۇالرنى قاتتىق خاراليدۇ.

﴿ئۇالر (ئازابنى دەپئى قىلىدىغان) ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر خۇددى دۇنيادا
ياردەمگە ئېرىشەلمىگىنىدەك ،ئاخىرەتتىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ .ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقاليدىغان
ساقلىغۇچى ۋە ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان ياردەمچى بولمايدۇ.
﴿سەمۇدقا بولسا توغرا يولنى كۆرسەتتۇق﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇ ئالىيە،
سەئىد ئىبنى جۇبەيىر ،قەتادە ،سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئۇالرغا توغرا يولنى بايان قىلدۇق -،دېدى .سەۋرى :ئۇالرنى توغرا يولغا دەۋەت قىلدۇق-،
دېدى.
﴿ئۇالر ھىدايەتتىن كورلۇق (يەنى گۇمراھلىق) نى ئارتۇق بىلدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرى
سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق ئۇالرغا ھەقنى كۆرسەتتۇق ۋە ئوچۇق بايان قىلدۇق .ئۇالر
سالىھقا قارشىلىق قىلدى ،ئۇنى ئىنكار قىلدى .ئۇالر سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەر
ئىكەنلىكىگە مۆجىزە ۋە ئاالمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن ﷲ تائاالنىڭ تۆگىسىنى ئۆلتۈردى.
﴿قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ،ئۇالرنى خار قىلغۇچى چاقماق ئازابى ھاالك قىلدى﴾ يەنى
پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە مۆجىزىدىن تانغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرغا جاھاننى زىلزىلىگە
سالىدىغان قاتتىق ئاۋاز بىلەن تەۋرەتكۈچى ،خار قىلغۇچى ئازاب ـ ئوقۇبەتنى ئەۋەتتى.
﴿ئىمان ئېيتقانالرنى ۋە تەقۋادارالرنى (يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنى
ئازابتىن) قۇتقۇزدۇق﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئىمان ئېيتقانالرغا ھېچقانداق يامانلىق ياكى زەرەر

يەتمىدى ،بەلكى ئۇالر ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى پەيغەمبىرى
سالىھ ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە قۇتقۇزدى.

*******
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
((( قەمەر سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھاققە سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ئۇ كۈندە ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرى دوزاخقا توپلىنىدۇ ،ئالدى  -ئارقىسى يىغىلىپ بولغۇچە
توختىتىپ قويۇلىدۇ﴿ .﴾19ئۇالر دوزاخقا كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ،كۆزلىرى ۋە تېرىلىرى
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىدۇ﴿ .﴾20ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تېرىلىرىگە« :نېمىشقا
بىزنىڭ زىيىنىمىزغا گۇۋاھلىق بەردىڭالر؟» دەيدۇ ،تېرىلىرى« :ھەر نەرسىنى سۆزلەتكەن ﷲ بىزنى
سۆزلەتتى ،ئۇ دەسلەپتە سىلەرنى ياراتتى .ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر» دەيدۇ﴿ .﴾21سىلەر
(دۇنيادىكى چېغىڭالردا) قۇلىقىڭالرنىڭ ،كۆزۈڭالرنىڭ ،تېرىلىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا
گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر (يەنى يامان ئىشالرنى قىلغان چېغىڭالردا ،رەسۋا
بولۇشتىن قورقۇپ ،كىشلەردىن يوشۇرغان ئىدىڭالر ،ۋەھالەنكى ،ئەزالىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ
زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى گۇمان قىلمىغان ئىدىڭالر) ،لېكىن سىلەر قىلمىشىڭالردىن
نۇرغۇن ئىشالرنى «ﷲ بىلمەيدۇ» دەپ گۇمان قىلدىڭالر﴿ .﴾22پەرۋەردىگارىڭالرغا قىلغان
ئەنە شۇ (قەبىھ) گۇمانىڭالر سىلەرنى ھاالك قىلدى .شۇنىڭ بىلەن زىيان تارتقۇچىالردىن
بولدۇڭالر﴿ .﴾23ئەگەر ئۇالر (ئازابقا) چىدىسا( ،چىداملىقنىڭ پايدىسى يوق) دوزاخ ئۇالرنىڭ
جايىدۇر ،ئەگەر ئۇالر (ﷲ دىن) رازىلىق تىلىسە ،ھەرگىز رازىلىققا ئېرىشەلمەيدۇ﴿.﴾24

قىيامەت كۈنى گۇناھكارالرنىڭ ئەزالىرىنىڭ ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق
بېرىدىغانلىقى
﴿ئۇ كۈندە ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرى دوزاخقا توپلىنىدۇ ،ئالدى  -ئارقىسى يىغىلىپ بولغۇچە
توختىتىپ قويۇلىدۇ﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ئەسلەتكىنكى ،ئۇالر دوزاخقا

توپالنغان كۈندە ئازاب پەرىشتىلىرى بولغان زەبانىيلەر ئۇالرنىڭ باش ـ ئاخىرىنى بىر يەرگە يىغىپ
بولغۇچە ئۇالر توختىتىپ قويۇلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇناھكارالرنى ئۇالر
چاڭقىغان ھالدا جەھەننەمگە ھەيدەيمىز﴾(((.

﴿ئۇالر دوزاخقا كەلگەندە﴾ يەنى ئۇالر دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغاندا ﴿ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى،
كۆزلىرى ۋە تېرىلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىلگىرى ـ
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كېيىن قىلغان ئەمەللىرىدىن بىر ھەرپ چاغلىق نەرسىنى يوشۇرماستىن گۇۋاھلىق بېرىدۇ.

﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تېرىلىرىگە« :نېمىشقا بىزنىڭ زىيىنىمىزغا گۇۋاھلىق بەردىڭالر؟» دەيدۇ﴾

يەنى ئۇالرنىڭ ئەزالىرى ۋە تېرىلىرى ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بەرگەن چاغدا ،ئۇالر ئەزالىرىغا

ماالمەت قىلىدۇ .شۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئەزالىرى مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ«﴿ :ھەر نەرسىنى سۆزلەتكەن
ﷲ بىزنى سۆزلەتتى ،ئۇ دەسلەپتە سىلەرنى ياراتتى .ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر»﴾ يەنى

ﷲ تائاال ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ،سىلەرنى ھىمايە قىلمايدۇ ،سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر.
((( مەريەم سۈرىسى  86ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ھافىز ئەبۇ بەكىر بەززار ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى تەبەسسۇم بىلەن كۈلدى ،ئاندىن« :مېنىڭ
نېمىگە كۈلگەنلىكىمنى سورىمامسىلەر؟» دېدى .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىگە
كۈلدۈڭ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :قىيامەت كۈنى بەندىنىڭ پەرۋەردىگارى
بىلەن مۇجادىلە قىلغانلىقىدىن ھەيران بولدۇم ،ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا زۇلۇم قىلماسلىققا ۋەدە
قىلغان ئەمەسمىدىڭ؟ -دەيدۇ .پەرۋەردىگار :شۇنداق ،ۋەدە قىلغان -،دەيدۇ .بەندە :مەن ماڭا
ئۆزەمدىن باشقا گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقىنى قوبۇل قىلمايمەن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :مېنىڭ ۋە
ياخشى ـ ياماننى يازىدىغان ھۆرمەتلىك پەرىشتىلىرىمنىڭ گۇۋاھلىقى يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ -دەيدۇ.
بەندە ئۆز سۆزىنى قايتا ـ قايتا تەكراراليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئاغزى پېچەتلىنىدۇ ،ئۇنىڭ
ئەزالىرى ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى سۆزلەيدۇ .ئۇ :ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولۇڭالر! مەن سىلەرنى
دەپ جاڭجالالشقان ئىدىم -،دەيدۇ» .بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ،مۇسلىم ۋە نەسەئى
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئەبۇ بۇردىدىن ئەبۇ مۇسانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كاپىر
بىلەن مۇناپىق ھېساب بېرىش ئۈچۈن چاقىرىلىدۇ ،پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا ئەمەلىنى تەڭلەيدۇ،
ئۇ ئۇنىڭدىن تانىدۇ ۋە مۇنداق دەيدۇ :پەرۋەردىگارىم! ئىززىتىڭ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
ھەقىقەتەن بۇ پەرىشتە مەن قىلمىغان ئىشنى مېنىڭ زىيىنىمغا يېزىپ قويۇپتۇ -،دەيدۇ .شۇ چاغدا
پەرىشتە ئۇنىڭغا :پاالنى كۈنى ،پۇستانى يەردە ،پاالنى ئىشنى قىلمىدىڭمۇ؟ -دەيدۇ .ئۇ :ياق،
ئى پەرۋەردىگارىم! ئىززىتىڭ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇ ئىشنى قىلمىدىم -،دەيدۇ .ئەگەر
ئۇ قەسەم قىلىپ تۇرۇۋالسا ،ئۇنىڭ ئاغزى پېچەتلىنىدۇ .ئەبۇمۇسا ئەشئەرى مۇنداق دەيدۇ :مەن
چوقۇم ئۇنىڭ ئەزالىرىدىن ئوڭ يوتىسى ئەڭ ئاۋۋال سۆزلەيدۇ دەپ ئوياليمەن.
﴿سىلەر (دۇنيادىكى چېغىڭالردا) قۇلىقىڭالرنىڭ ،كۆزۈڭالرنىڭ ،تېرىلىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ
زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر (يەنى يامان ئىشالرنى قىلغان چېغىڭالردا،
رەسۋا بولۇشتىن قورقۇپ ،كىشلەردىن يوشۇرغان ئىدىڭالر ،ۋەھالەنكى ،ئەزالىرىڭالرنىڭ
سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى گۇمان قىلمىغان ئىدىڭالر)﴾ يەنى ئۇالرنىڭ

ئەزالىرى ،تېرىلىرى ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بەرگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇالر ئەزالىرىغا ماالمەت
قىلغان چاغدا ،ئەزالىرى :سىلەر قىلمىشلىرىڭالرنى بىزدىن يوشۇرمايتتىڭالر .بەلكى ،ﷲ تائاالغا
كاپىر بولغانلىقىڭالرنى ۋە ئاسىيلىق قىلغانلىقىڭالرنى جار ساالتتىڭالر .ئۆز گۇمانىڭالردا چىڭ
تۇرۇپ ،ﷲ تائاالغا پەرۋا قىلمايتتىڭالر .چۈنكى ،سىلەر ﷲ تائاالنىڭ جىمى ئىشلىرىڭالرنى
بىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيتتىڭالر -،دەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن
سىلەر قىلمىشىڭالردىن نۇرغۇن ئىشالرنى «ﷲ بىلمەيدۇ» دەپ گۇمان قىلدىڭالر﴾.
﴿پەرۋەردىگارىڭالرغا قىلغان ئەنە شۇ (قەبىھ) گۇمانىڭالر سىلەرنى ھاالك قىلدى﴾ يەنى
ئەنە شۇ خاتا گۇمانىڭالر ،ﷲ تائاال بىزنىڭ قىلمىشلىرىمىزدىن كۆپ نەرسىنى بىلمەيدۇ دەپ
قىلغان ئېتىقادىڭالردۇر .ئەنە شۇ قەبىھ گۇمانىڭالر سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھاالك
قىلدى﴿ .شۇنىڭ بىلەن زىيان تارتقۇچىالردىن بولدۇڭالر﴾ يەنى قىيامەت مەيدانىدا ئۆزەڭالرنى ۋە
ئائىلەڭالرنى زىيان تارتقۇزدۇڭالر.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن
كەبىنىڭ يوپۇقلىرى ئاستىغا يوشۇرۇنۇپ تۇراتتىم ،شۇ ئەسنادا ئۈچ كىشى كەلدى .ئۇالرنىڭ
بىرسى قۇرەيشلىك ،قالغان ئىككىسى ئۇنىڭ سەقەفى قەبىلىسىدىن بولغان كۈيئوغۇللىرى ياكى
بىرسى سەقەفلىك ،قالغان ئىككىسى ئۇنىڭ قۇرەيش قەبىلىسىدىن بولغان كۈيئوغۇللىرى ئىدى.
ئۇالر قورساقلىرى يوغان ،كاللىسى ئاددىي ئادەملەر بولۇپ ،مەن ھېچ ئاڭالپ باقمىغان سۆزلەرنى
قىالتتى .ئۇالرنىڭ بىرى :بىزنىڭ بۇ سۆزىمىزنى ﷲ تائاال ئاڭاليدۇ دەپ قارامسىلەر؟ -دېدى.
يەنە بىرى :ئەگەر بىز ھەقىقەتەن يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلىسەك ،ﷲ تائاال ئۇنى ئاڭاليدۇ .لېكىن،
پەس ئاۋازدا سۆزلىسەك ئاڭلىمايدۇ -،دېدى .يەنە بىرى :ئەگەر ﷲ تائاال ئۇ سۆزىمىزدىن بىرەر
نەرسىنى ئاڭلىسا ،ھەممىنى ئاڭاليدۇ -،دېدى .مەن ئۇالرنىڭ سۆزىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
يەتكۈزدۈم .شۇ چاغدا ﷲ تائاال﴿ :سىلەر (دۇنيادىكى چېغىڭالردا) قۇلىقىڭالرنىڭ ،كۆزۈڭالرنىڭ،
تېرىلىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر (يەنى
يامان ئىشالرنى قىلغان چېغىڭالردا ،رەسۋا بولۇشتىن قورقۇپ ،كىشلەردىن يوشۇرغان ئىدىڭالر،
ۋەھالەنكى ،ئەزالىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى گۇمان قىلمىغان
ئىدىڭالر)﴾ دېگەن ئايەتنى ﴿زىيان تارتقۇچىالردىن بولدۇڭالر﴾ دېگەن يەرگىچە نازىل قىلدى .بۇ

ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ،ئەھمەد ،مۇسلىم ۋە بۇخارى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

﴿ئەگەر ئۇالر (ئازابقا) چىدىسا( ،چىداملىقنىڭ پايدىسى يوق) دوزاخ ئۇالرنىڭ جايىدۇر ،ئەگەر
ئۇالر (ﷲ دىن) رازىلىق تىلىسە ،ھەرگىز رازىلىققا ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئازابقا چىدىسۇن

ياكى چىدىمىسۇن ،ئۇالرغا بەرىبىر ئوخشاشتۇر ،ئۇالر مەڭگۈ دوزاختا بولىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭدىن
قۇتۇاللمايدۇ ،چىقىپمۇ كېتەلمەيدۇ .ئەگەر ئۇالر رازىلىق تەلەپ قىلىپ ئۆزرىلىرىنى بايان قىلسا،
ئۇالرنىڭ ئۆزرىلىرى قوبۇل قىلىنمايدۇ ،شۇنداقال ئۇالرغا ياردەممۇ قىلىنمايدۇ.
ئىبنى جەرىر ﷲ نىڭ﴿ :ئەگەر ئۇالر (ﷲ دىن) رازىلىق تىلىسە﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسىنى :ئۇالر ﷲ دىن دۇنياغا قايتىشنى سورىسا ،ئۇالرغا جاۋاب بېرىلمەيدۇ دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېدى .ﷲ تائاال ئۇالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئېيتىدۇ« :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» .ﷲ ئېيتىدۇ« :جەھەننەمدە خار ھالدا قېلىڭالر،
(((
(ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە) ماڭا سۆز ئاچماڭالر»﴾

*******

400

ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى - 106ـ  -108ئايەتكىچە.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ
ﰅﰆ
ئۇالرغا بىز (شەيتانالردىن) دوستالرنى مۇسەللەت قىلدۇق ،ئۇالر (يەنى شەيتانالر) ئۇالرغا
ئالدى  -كەينىدىكى نەرسىلەرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى قەبىھ ئەمەللىرىنى)
چىرايلىق كۆرسەتتى ،ئۇالرغا ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بولغان
(گۇناھكار شەقى) ئۈممەتلەر قاتارىدا ئازاب سۆزى تېگىشلىك بولدى ،چۈنكى ،ئۇالر زىيان
تارتقۇچىالر ئىدى﴿ .﴾25كاپىرالر« :بۇ قۇرئانغا قۇالق سالماڭالر ،ئۇنى ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر ،سىلەر
غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن» دەيدۇ﴿ .﴾26بىز كاپىرالرغا چوقۇم قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز ،بىز
ئۇالرنىڭ يامان قىلمىشلىرىغا ئەڭ قاتتىق جازا بېرىمىز﴿ .﴾27ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرىگە بېرىلىدىغان
جازا ئەنە شۇ دوزاختۇر ،ئۇالرنىڭ مەڭگۈلۈك تۇرىدىغان جايى دوزاختۇر ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا) شۇنداق جازا بېرىلىدۇ﴿ .﴾28كاپىرالر« :پەرۋەردىگارىمىز!
ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بىزنى ئازدۇرغانالرنى بىزگە كۆرسەتكىن( ،ئۇالرنىڭ) ئەڭ خارالردىن
بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى ئاياقلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چەيلەيمىز» دېدى﴿.﴾29

مۇشرىكالرنىڭ دوستلىرىنىڭ يامان ئىشالرنى ئۇالرغا چىرايلىق قىلىپ
كۆرسىتىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنى ئۆزى گۇمراھ قىلغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ ،ئەنە شۇ ﷲ
تائاالنىڭ ئىرادىسىدۇر ،ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە قۇدرىتىدۇر .ﷲ تائاال ئىشلىرىنى
ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر .ئۇ مۇشرىكالرغا ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شەيتانلىرىدىن دوستالرنى
مۇسەللەت قىلدى﴿ .ئۇالر (يەنى شەيتانالر) ئالدى كەينىدىكى نەرسىلەرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھازىرقى
ۋە كەلگۈسى قەبىھ ئەمەللىرىنى) چىرايلىق كۆرسەتتى﴾ كەلگۈسىگە نىسبەتەن ئۇالر ئۆزلىرىنى
پەقەت ياخشى ئىش قىلغۇچىالر دەپ ھېسابلىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :كىمكى
مېھرىبان ﷲ نى ياد ئېتىشتىن (يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن ،بىز ئۇنىڭغا شەيتاننى
مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ.
شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ئۇالرنى (يەنى ئازغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولدىن توسىدۇ ،ئۇالر
بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالرغا ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بولغان (گۇناھكار شەقى)
ئۈممەتلەر قاتارىدا ئازاب سۆزى تېگىشلىك بولدى﴾ يەنى مۇشرىكالرغىمۇ ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن

ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بولغان گۇناھكار شەقى ئۈممەتلەرگە تېگىشلىك بولغان ئازاب سۆزى
تېگىشلىك بولدى﴿ .چۈنكى ،ئۇالر زىيان تارتقۇچىالر ئىدى﴾ يەنى مۇشرىكالر ۋە ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەر زىيانكارلىقتا ۋە ھاالكەتتە باراۋەر بولدى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  37 - 36ـ ئايەتلەر.
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كۇپپارالرنىڭ بىر ـ بىرىنى قۇرئاننى تىڭشىماسلىققا تەۋسىيە قىلىشى ۋە
ئۇنىڭ جازاسى
﴿كاپىرالر« :بۇ قۇرئانغا قۇالق سالماڭالر﴾ دەيدۇ .يەنى ئۇالر قۇرئانغا ئىتائەت قىلماسلىققا،
قۇرئاننىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنماسلىققا ئۆزئارا تەۋسىيە قىلىشتى﴿ .ئۇنى ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر﴾ يەنى
ئەگەر قۇرئان ئوقۇلسا ،ئۇنىڭغا قۇالق سالماڭالر .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قۇرئان ئوقۇغان چاغدا ،ئىسقىرتىش ۋە ئۇنىڭغا گەپ قىلىش ئارقىلىق قۇرئاننى
ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .قۇرەيشلەر شۇنداق قىالتتى.
﴿سىلەر غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن﴾ مانا بۇ ،ئەنە شۇ نادان كاپىرالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ يولىنى
تۇتقانالرنىڭ قۇرئان تىڭشىغان چاغدىكى ھالەتلىرىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى
ئۇنىڭ دەل ئەكسىنى قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن،
قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا ،ئۇنى دىققەت بىلەن ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر (يەنى سۆز قىلماڭالر)
﴾((( ئاندىن كېيىن ﷲ تائاال قۇرئاننى غەلىبىگە ئېرىشتۈرىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلغان
كاپىرالردىن ئىنتىقام ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز كاپىرالرغا چوقۇم قاتتىق
ئازابنى تېتىتىمىز﴾ يەنى ئۇالر قۇرئاننى ئاڭلىغان ۋاقىتتا قولالنغان چارىلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن،
بىز ئۇالرغا شۇنداق جازا بېرىمىز.
﴿بىز ئۇالرنىڭ يامان قىلمىشلىرىغا ئەڭ قاتتىق جازا بېرىمىز﴾ يەنى ئۇالرنىڭ يامان ئەمەللىرى
ۋە ناچار قىلمىشلىرى ئۈچۈن شۇنداق قاتتىق جازا بېرىمىز﴿ .ﷲ نىڭ دۈشمەنلىرىگە بېرىلىدىغان

جازا ئەنە شۇ دوزاختۇر ،ئۇالرنىڭ مەڭگۈلۈك تۇرىدىغان جايى دوزاختۇر ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا) شۇنداق جازا بېرىلىدۇ .كاپىرالر« :پەرۋەردىگارىمىز!
ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بىزنى ئازدۇرغانالرنى بىزگە كۆرسەتكىن( ،ئۇالرنىڭ) ئەڭ خارالردىن
بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى ئاياقلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چەيلەيمىز» دېدى﴾.
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سۇفيان ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ﴿ :بىزنى ئازدۇرغانالرنى﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ئىبلىس ۋە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قېرىندىشىنى ئۆلتۈرگەن
بالىسى قابىلدۇر -،دېدى .سۇددى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھەر قانداق مۇشرىك ئىبلىسنى چاقىرىدۇ ،ھەر قانداق چوڭ گۇناھ ئىشلىگۈچى ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىسى قابىلنى چاقىرىدۇ ،ئىبلىس شېرىككە دائىر ھەر قانداق يامان ئىشقا
دەۋەت قىلغۇچىدۇر ،شېرىكتىن تۆۋەن ھەر قانداق يامان ئىشقا ئادەمنىڭ بىرىنچى بالىسى قابىل
دەۋەت قىلغۇچىدۇر .ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرەر ئادەم ئۆلتۈرۈلسە ،ئۇنىڭ قان قەرزى ئادەمنىڭ بىرىنچى بالىسىغا يۈكلىنىدۇ.
چۈنكى ،ئۇ ئادەم ئۆلتۈرۈشنى تۇنجى قېتىم پەيدا قىلغان كىشىدۇر».
﴿(ئۇالرنىڭ) ئەڭ خارالردىن بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى ئاياقلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چەيلەيمىز﴾

يەنى ئۇالرغا قاتتىق ئازاب بولۇشى ۋە ئۇالرنىڭ دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە چۈشۈشى
((( ئەئراف سۈرىسى  204ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئاياقلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چەيلەيمىز .ئەئراف سۈرىسىدە ،ئەگەشكۈچىلەر ﷲ
دىن ئۆزلىرىنى ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە (ئۆزلىرىگە بېرىلگەن ئازابتىن) نەچچە ھەسسە ئارتۇق ئازاب
بېرىشنى سورىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ ،بۇنىڭغا جاۋابەن ﷲ«﴿ :ھەممىگە ئىككى ھەسسە ئازاب
بېرىلىدۇ ،لېكىن سىلەر (ئازابنىڭ دەھشىتىنى بىلمەيسىلەر» دەيدۇ﴾((( يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ ھەر
بىرىنىڭ قىلمىشى ۋە بۇزغۇنچىلىقىغا اليىق ئازاب ـ ئوقۇبەت بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىر بولغانالرغا ۋە (كىشىلەرنى) ﷲ نىڭ يولىدىن
(يەنى دىنىدىن) توسقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئازاب ئۈستىگە ئازاب
قوشۇپ ،زىيادە ئازاب قىلىمىز﴾(((.

*******
ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ
شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» 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﴿.﴾32 - 30

اﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىپ ،توغرا يولدا ماڭغانالرغا بېرىلگەن خۇش
خەۋەرلەر
﴿شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا﴾

يەنى ﷲ تائاالغا ئىخالس بىلەن ئەمەل قىلغانالر ۋە ﷲ ئۇالرغا يول قويغان ئىشالردا ﷲ تائاالغا
ئىتائەت قىلغانالرغا.

ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى ئىمراننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئەبۇ بەكرى
سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىدا﴿ :شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر،
ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى ئوقۇدۇم ،ئەبۇ بەكرى سىددىق :بۇ ئايەتتىن
ﷲ غا ھېچنەرسىنى شېرىك قىلمىغانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئەسۋەد ئىبنى ھىالل رىۋايەت
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئەبۇ بەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يېنىدىكىلەرگە﴿ :شۈبھىسىزكى،
((( ئەئراف سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  88ـ ئايەت.
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«پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا﴾ دېگەن بۇ ئايەت توغرىسىدا
قانداق قارايسىلەر؟ -دېدى .ئۇالر﴿ :شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر ،ئاندىن
توغرا يولدا بولغانالرغا﴾ دېگەنلىك گۇناھتىن ساقالنغانالرغا دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
ئەبۇ بەكرى :سىلەر ئۇ ئايەتكە ھەقىقەتەن توغرا مەنا بەرمىدىڭالر -،دېدى.

ئۇالر﴿ :شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا﴾

دېگەنلىك ،ﷲ تائاالدىن باشقا ئىالھقا قاراپمۇ قويمىغانالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .مۇجاھىد،
ئىكرىمە ،سۇددى ۋە بىر قانچە كىشىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
ئىمام ئەھمەد سۇفيان ئىبنى ئابدۇلالھ سەقەفىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۆزەمگە چىڭ تۇتقۇ قىلغۇدەك بىرەر ئىشنى دەپ بەرگىن-،
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :پەرۋەردىگارىم ﷲ دۇر دېگىن ،ئاندىن توغرا يولدا بولغىن»
دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ قانداق ئەمەلنى قىلىپ سېلىشىمدىن بەك
ئەنسىرەيسەن؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تىلىنىڭ ئۇچىنى تۇتۇپ تۇرۇپ« :بۇنىڭدىن
بەكرەك ئەنسىرەيمەن» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى سۇفيان ئىبنى ئابدۇلالھ سەقەفىدىن مۇنداق رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا (ئىسالمدا) سەندىن كېيىن ھېچ كىمدىن سورىماي
ئەمەل قىلىدىغان سۆزنى دەپ بەرگىن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالغا ئىمان
كەلتۈردۈم دېگىن ،ئاندىن توغرا يولدا ماڭغىن» دېدى.
﴿پەرىشتىلەر چۈشۈپ﴾ مۇجاھىد ،سۇددى ،زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى بۇ ھەقتە
مۇنداق دېدى :يەنى ئۇالر جان ئۇزىۋاتقاندا پەرىشتىلەر چۈشۈپ﴿ :قورقماڭالر﴾ دەيدۇ .مۇجاھىد،
ئىكرىمە ۋە زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :يەنى سىلەر كېلىۋاتقان ئاخىرەتنىڭ
ئىشىدىن قورقماڭالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
﴿غەم قىلماڭالر﴾ يەنى سىلەر ئارقاڭالردا قالدۇرغان باال ـ چاقىلىرىڭالر ،ئاياللىرىڭالر ،پۇل ـ
مال ياكى قەرز قاتارلىق دۇنيانىڭ ئىشىدىن قايغۇرماڭالر ،بىز ھەقىقەتەن سىلەرگە ئۇنىڭ ئورنىنى
تولدۇرۇپ بېرىمىز.
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﴿سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر﴾ پەرىشتىلەر ئۇالرغا يامانلىقالرنىڭ
ئاخىرلىشىپ ،ياخشىلىقنىڭ كەلگەنلىكىدىن بېشارەت بېرىدۇ .بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ رىۋايەت
قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلگەن« :پەرىشتىلەر ھەقىقەتەن مۆمىننىڭ جېنىنى ئالغاندا:
ئى پاك جان! سەن گۈللەندۈرگەن پاك تەندىن چىققىن ،ساڭا تەييارالنغان راھەت ـ پاراغەت
ۋە ياخشى رىزىق تەرەپكە ،سەندىن رازى بولغان پەرۋەردىگار تەرەپكە چىققىن -،دەيدۇ».
بەزى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ :پەرىشتىلەر ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ قېشىغا ئۇالر قەبرىلىرىدىن
چىققان كۈنى چۈشىدۇ .ئىبنى ئەبۇ ھاتەم زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەرىشتىلەر مۆمىنگە ۋاپات بولۇش ئالدىدا ،قەبرىسىدە ۋە قەبرىسىدىن چىقىرىلغان چاغدا
خۇش خەۋەر بېرىدۇ .بۇ سۆز يۇقىرىدىكى ھەممە سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ،
ناھايىتى ياخشى ئېيتىلغان ھەم ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن سۆزدۇر.

فۇسسىلەت سۈرىسى

﴿بىز دۇنيادا ،ئاخىرەتتە سىلەرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز﴾ يەنى مۆمىنلەرگە ئۆلۈم كەلگەندە،
پەرىشتىلەر ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ :بىز دۇنيادا سىلەرنىڭ دوستۇڭالر ئىدۇق ،ﷲ نىڭ ئەمرى
بىلەن بىز سىلەرنى توغرا يولغا باشاليتتۇق ،ئۇتۇق ئاتا قىالتتۇق ۋە قوغدايتتۇق .شۇنداقال،
ئاخىرەتتىمۇ بىز سىلەر بىلەن بىللە بولىمىز .بىز سىلەرنى قەبرىلەردىكى ۋە سۇر چېلىنغان
چاغدىكى قورقۇنچتىن خاتىرجەم قىلىمىز ،قىيامەت كۈنى سىلەرگە ئاسايىشلىق بېغىشاليمىز،
سىلەر بىلەن پىلسىرات كۆۋرۈكىدىن بىللە ئۆتۈپ ،سىلەرنى نازۇنېمەتلىك جەننەتكە يەتكۈزىمىز.
﴿جەننەتتە سىلەر ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى﴾ يەنى جەننەتتە كۆڭلۈڭالر
تارتقان ،كۆزۈڭالر چۈشكەن نەرسىلەردىن سىلەر خالىغان نەرسىنىڭ ھەممىسى بار﴿ .ۋە تىلىگەن
نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسى بار﴾ يەنى قانچىلىك تەلەپ قىلساڭالر شۇنچىلىككە ئېرىشسىلەر ،ئۇ
سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالر بويىچە ئالدىڭالردا ھازىر بولىدۇ.
﴿(ئۇالر) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان (ﷲ) تەرىپىدىن بېرىلگەن
زىياپەتتۇر» دەيدۇ﴾ يەنى بۇ ،گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىن سىلەرگە

بېرىلگەن زىياپەتتۇر ،مۇكاپات ۋە ئىنئامدۇر ،ﷲ تائاال سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر .چۈنكى،
ئۇ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلدى ۋە سىلەرگە مېھرى ـ شەپقەت قىلدى.

*******
ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ
ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە) دەۋەت قىلغان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان
ۋە «مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن» دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟﴿﴾33
ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ ،ياخشى خىسلەت ئارقىلىق (يامان خىسلەتكە)
تاقابىل تۇرغىن( ،شۇنداق قىلساڭ) سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش
دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ﴿ .﴾34بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال ئېرىشەلەيدۇ ،بۇ
خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ﴿ .﴾35ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە
قىلىپ (يۇقىرىقى خىسلەتنى ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە) ﷲ غا سېغىنىپ (شەيتاننىڭ
شەررىدىن) پاناھ تىلىگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾36

اﷲ تائاال تەرەپكە دەۋەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى
﴿ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە) دەۋەت قىلغان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان
ۋە «مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن» دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟﴾ يەنى
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ئۇ ،ﷲ نىڭ بەندىلىرىنى ﷲ تەرەپكە چاقىرغان ،ئۆزى دېگەن ئاشۇ ھەق نەرسە ئۈستىدە
ھىدايەت تاپقان ،ئۆزىگە ۋە باشقىالرغا مەنپەئەت يەتكۈزگەن ،ھىدايەتنى ئۆزىگە ئۆزلەشتۈرۈپ،
ئاندىن ئۇنى باشقىالرغىمۇ يەتكۈزگەن ئادەمدۇر .ئۇ ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ ئۆزى قىلمايدىغان،
يامان ئىشتىن توسۇپ ئۆزى قىلىدىغان ئادەملەردىن ئەمەستۇر .بەلكى ،ئۇ ياخشى ئىشقا مەھكەم
يېپىشىپ ،يامان ئىشنى تەرك ئەتكۈچى بولۇپ ،ئىنسانالرنى ياراتقۇچى ﷲ تائاال تەرەپكە
چاقىرىدۇ .بۇ ،ياخشىلىققا دەۋەت قىلىدىغان ھەر قانداق ئادەمنىڭ ئومۇمىي سۈپىتىدۇر .ئۇ ئالدى
بىلەن ئۆزى ھىدايەت تاپقۇچىدۇر.
مۇھەممەد ئىبنى سىرىين ،سۇددى ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد قاتارلىقالر دېگەندەك،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىنسانالر ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى سۆزلۈك ئادەمدۇر.
بەزى تەپسىرشۇناسالرنىڭ ئېيتىشىچە ،ياخشى سۆزلۈك ئادەملەر ياخشى مۇئەززىنلەردۇر
دېگەن قاراشمۇ بار .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى بوينى ئەڭ ئۇزۇن بولىدىغان ئادەملەر مۇئەززىنلەردۇر».
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئىمام نامازغا مەسئۇلدۇر ،مۇئەززىن ئۇنىڭدىن خاتىرجەمدۇر .ﷲ تائاال ئىمامالرنى
توغرا يولغا باشلىسۇن ،مۇئەززىنلەرنى مەغپىرەت قىلسۇن» .توغرىسى ،بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى
ئومۇمىي بولۇپ ،مۇئەززىنلەرنى ۋە باشقىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش
ۋاقتىغا كەلسەك ،ئەزان ئۇ چاغدا مۇتلەق يولغا قويۇلمىغان ئىدى .چۈنكى ،ئۇ ئايەت مەككىدە
نازىل بولغان ،ئەزان بولسا مەدىنىدە (ھىجرەتتىن كېيىن) ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇرەبىھ ئەنسارى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چۈشىدە ئەزان ئېيتقاننى كۆرۈپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ بەرگەندىن
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاۋازى ئەڭ يۇقىرى بولغان بىاللنى ئەزان توۋالشقا بۇيرىغاندىن كېيىن
يولغا قويۇلغان .بۇ رەت قىلىنمايدىغان ھەقىقەت .بۇ بويىچە بولغاندا ،توغرىسى ئۇ ئايەت ياخشى
سۆزلۈك كىشىلەرنىڭ ھەمىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئابدۇرزاق مەئمەردىن بۇ ھەقتە ھەسەنبەسرىنىڭ﴿ :ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ تەۋھىدىگە ۋە
تائىتىگە) دەۋەت قىلغان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ۋە «مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن»
دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلىپ ،ئاندىن مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئادەم ﷲ تائاالنىڭ دوستىدۇر ،بۇ ئادەم ﷲ تائاالنىڭ يېقىنىدۇر،
بۇ ﷲ تائاال تاللىغان ئەڭ ياخشى ئادەمدۇر ،بۇ زېمىن ئەھلى ئىچىدە ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك
ئادەمدۇر ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئىنسانالرنى ﷲ تائاالنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل
قىلىشقا چاقىردى ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلدى ۋە“ :مەن
ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىن” دېدى .مانا مۇشۇنداق ئادەم ﷲ تائاالنىڭ زېمىندىكى خەلىپىسىدۇر.

دەۋەت قىلىش ۋە باشقا ئەمەەللردىكى ھېكمەتلەر
﴿ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ﴾ يەنى ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىشنىڭ
ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ناھايىتى چوڭدۇر﴿ .ياخشى خىسلەت ئارقىلىق (يامان خىسلەتكە) تاقابىل

فۇسسىلەت سۈرىسى

تۇرغىن﴾ يەنى كىم ساڭا يامانلىق قىلسا ،سەن ئۇنىڭ يامانلىقىنى ياخشىلىق قىلىش ئارقىلىق
قايتۇرغىن ،خۇددى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئېيتقاندەك :سېنىڭ ھەققىڭدە ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق
قىلغان كىشىنى (سەن) ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلغان ھالدا جازالىغىن.
﴿(شۇنداق قىلساڭ) سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش
دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ﴾ يەنى ساڭا يامانلىق قىلغان ئادەمگە ياخشىلىق قىلساڭ ،ئۇنىڭغا

قىلغان بۇ ياخشىلىقىڭ ئۇنى ساڭا ئىخالس قىلىشقا ،سېنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە ساڭا مېھرىبانلىق
قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ ،ھەتتاكى ئۇ سېنىڭ سىرداش دوستۇڭ بولۇپ قالىدۇ ،يەنى ئۇ ساڭا مېھرى
ـ شەپقەت قىلىدىغان ۋە ياخشىلىق قىلىدىغان يېقىنىڭ بولۇپ قالىدۇ.
﴿بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال ئېرىشەلەيدۇ﴾ يەنى بۇ ۋەسىيەتنى پەقەت ئۇنىڭغا
سەۋر قىالاليدىغان ئادەمال قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىدۇ .چۈنكى ،يامانلىققا ياخشىلىق
قىلىش ئىنسانغا ئېغىر كېلىدۇ.
﴿بۇ خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ﴾ يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى
بەخت ـ سائادەتتىن تولۇق نېسىۋە ئالىدىغان كىشىال بۇ خىسلەتكە ئېرىشەلەيدۇ .ئەلى ئىبنى
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاال مۆمىنلەرنى غەزەبكە ئۇچرىغان چاغدا سەۋرچان بولۇشقا ،نادانلىق قىلغانالرغا مېھرىبان
بولۇشقا ۋە يامانلىق يەتكەندە كەچۈرۈم قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇالر شۇنداق قىاللىسا ،ﷲ تائاال
ئۇالرنى شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن ساقاليدۇ ،ئۇالرنىڭ دۈشمىنى ئۇالرغا گويا سىرداش دوستتەك
يېقىن بولۇپ كېتىدۇ.

﴿ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە قىلىپ (يۇقىرىقى خىسلەتنى ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە)
ﷲ غا سېغىنىپ (شەيتاننىڭ شەررىدىن) پاناھ تىلىگىن﴾ يەنى ئىنسانالردىن بولغان شەيتانغا

ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇنى ئوڭشىغىلى بولۇشى مۇمكىن ،ئەمما جىنالردىن بولغان شەيتان
ھەرگىز ئالدانمايدۇ ،ئەگەر ئۇ ۋەسۋەسە قىلسا ،پەقەت ئۇنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ،ئۇنى ساڭا
مۇسەللەت قىلغان ﷲ تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلەش بىلەنال ئۇنىڭ يامانلىقىدىن ساقالنغىلى
بولىدۇ .ئەگەر سەن ﷲ تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلىسەڭ ۋە ﷲ تائاالغا ئىلتىجا قىلساڭ ،ﷲ
تائاال شەيتاننى سەندىن توسىدۇ ۋە ئۇنىڭ ھىيلە ـ مىكرىسىنى سەندىن قايتۇرىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازغا تۇرسا« :ھەممىنى ئاڭلىغۇچى ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ
تائاالغا سېغىنىپ ،قوغالندى شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىدىن ،كىبرىدىن ،سېھرىدىن پاناھ تىلەيمەن»
دەيتتى.
بىز يۇقىرىدا سۆزلىگىنىمىزدەك ،بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشاش ئايەتلەر قۇرئان كەرىمدە
پەقەت ئەئراف سۈرىسىدە ۋە مۆئمىنۇن سۈرىسىدە كەلگەن .ئەئراف سۈرىسىدە ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەپۇنى دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا (يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى ئىش قىلىشقا)
بۇيرۇغىن ،نادانالر بىلەن تەڭ بولمىغىن (يەنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا مۇاليىم
بولغىن) .ئەگەر شەيتان ساڭا ۋەسۋەسە قىلسا( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ
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تىلىگىن .ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (ئىشىڭنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
مۆئمىنۇن سۈرىسىدە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان) يامانلىقىغا (ئەپۇ قىلىش
بىلەن) ياخشىلىق قىلغىن ،ئۇالرنىڭ (سېنى) سۈپەتلەشلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان
مەسخىرىسىنى) بىز ئوبدان بىلىمىز .ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ
ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلەيمەن .پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمرا
(((
بولۇشىدىن پاناھ تىلەيمەن»﴾

*******
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ
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 ،ئەگەر پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر﴿ .﴾37ئەگەر كۇففارالر
چوڭچىلىق قىلىپ (ﷲ غا سەجدە قىلىشتىن) باش تارتسا ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكىلەر
(يەنى پەرىشتىلەر) كېچە  -كۈندۈز ﷲ غا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر ماالل بولۇپ
قالمايدۇ﴿( .﴾38بۇمۇ) ﷲ نىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇركى،
سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا يامغۇر ياغدۇرغان ۋاقتىمىزدا ،زېمىن كۆتۈرۈلىدۇ ۋە
كۆپىشىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،زېمىننى تىرىلدۈرگەن زات ئۆلۈكلەرنى ئەلۋەتتە تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ئۇ
ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾39

اﷲ تائاالنىڭ دۇنيادىكى ئاالمەتلىرى
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ﷲ تائاال ئىنسانالرنى ئۆزىنىڭ بۈيۈك ،قۇدرەتلىك ئىكەنلىكى ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇپ،
ئۆزىنىڭ تەڭداشسىزلىقىنى ،خالىغان نەرسىنى قىلىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :كېچە بىلەن كۈندۈز ،كۈن بىلەن ئاي ﷲ نىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال كېچىنى قاراڭغۇلۇقى بىلەن ،كۈندۈزنى يورۇقلۇقى بىلەن
ياراتتى .ئۇالر توختىماستىن بىر ـ بىرىگە ئەگىشىپ سەير قىلىدۇ .قۇياشنىڭ نۇرلۇق بولۇشى
ۋە نۇر چېچىشى ،ئاينىڭ يورۇق بولۇشى ۋە ئۇنىڭ ئۆز پەلىكىدە سەير قىلىدىغان مەنزىللەردىن
ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇلۇشى ،ئۇنىڭ ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئوخشىمىغان ھالەتتە ئۈزۈپ يۈرۈشى،
ئاينىڭ سەير قىلىشىنىڭ ئوخشىماسلىقى ،كۈننىڭ سەير قىلىشىنىڭ ئوخشىماسلىقى قاتارلىق
((( ئەئراف سۈرىسى  200 - 199ـ ئايەتلەر.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  98 - 96ـ ئايەتكىچە.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ئىشالر كېچىنىڭ ،كۈندۈزنىڭ ،جۈمە كۈنلىرىنىڭ ،ئايالرنىڭ ۋە يىلالرنىڭ مىقدارىنى بىلىش
ئۈچۈندۇر .بۇنىڭ بىلەن ھەق ـ ھوقۇق ۋە ۋاجىبالرنىڭ ئورۇنلىنىدىغان ۋاقتى ،ئىبادەتلەرنىڭ ۋە
ھاياتلىق پائالىيەتلىرىنىڭ ۋاقىتلىرى مۇئەييەنلىشىدۇ.
قۇياش بىلەن ئاي ئۈستۈنكى ۋە تۆۋەنكى ئالەمدە ئەڭ ئاشكارا كۆرۈنىدىغان يۈلتۇزالر بولغانلىقى
ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىنىڭ ئۆزىنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا بولىدىغان ئىككى مەخلۇقات
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قۇياشقا سەجدە قىلماڭالر ،ئايغىمۇ سەجدە قىلماڭالر،

ئۇالرنى ياراتقان ﷲ غا سەجدە قىلىڭالر ،ئەگەر پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر﴾

يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ﷲ تائاالغا باشقىنى قوشۇپ قىلغان ئىبادىتىڭالر سىلەرگە
مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ شېرىك كەلتۈرگۈچىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ.

﴿ئەگەر كۇففارالر چوڭچىلىق قىلىپ (ﷲ غا سەجدە قىلىشتىن) باش تارتسا﴾ يەنى يالغۇز
ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتسا ،ﷲ تائاالغا ﷲ دىن باشقىنى شېرىك
قىلسا﴿ ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر) ،كېچە  -كۈندۈز ﷲ غا تەسبىھ
ئېيتىپ تۇرىدۇ ،ئۇالر ماالل بولۇپ قالمايدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر بۇ مۇشرىكالر ئۇالرنى (يەنى كىتاب ،ھېكمەت
ۋە پەيغەمبەرلىكنى) ئىنكار قىلسا ،ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغان باشقا بىر قەۋمگە تاپشۇرىمىز﴾(((.
﴿(بۇمۇ) ﷲ نىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇركى﴾ يەنى
ئۆلۈكنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە ﷲ تائاالنىڭ قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرستىدىغان ئاالمەتلەردىن
بىرىدۇركى﴿ ،سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن﴾ يەنى چۆلدەرەپ كەتكەن ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق
ئۆسۈملۈك ۋە ھاياتلىقتىن ئەسەرمۇ بولمىغان ھالدا كۆرىسەن﴿ .ئۇنىڭغا يامغۇر ياغدۇرغان ۋاقتىمىزدا،
زېمىن كۆتۈرۈلىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ﴾ يەنى زېمىن بارلىق تۈر ۋە رەڭدىكى زىرائەتلەرنى ۋە مېۋىلەرنى
ئۆستۈرىدۇ﴿ .شۈبھىسىزكى ،زېمىننى تىرىلدۈرگەن زات ئۆلۈكلەرنى ئەلۋەتتە تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ئۇ
ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾.

*******
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ
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،
((( ئەنئام سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾40شۈبھىسىزكى ،قۇرئان كەلگەندە ئۇنى ئىنكار
قىلغانالر (قاتتىق جازاغا ئۇچرايدۇ) ،شۈبھىسىزكى ،قۇرئان غالىب كىتابتۇر﴿ .﴾41ئۇنىڭغا
ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴿ .﴾42ساڭا (مۇشرىكالر
تەرىپىدىن) ئېيتىلىدىغان سۆزلەر پەقەت ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە (قەۋملىرى تەرىپىدىن)
ئېيتىلغان سۆزلەردۇر ،شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ مەغپىرەت ئىگىسىدۇر ۋە قاتتىق ئازاب
ئىگىسىدۇر﴿.﴾43

ھەقنى بۇرمىلىغۇچىالرغا بېرىلىدىغان ئازاب ۋە قۇرئاننىڭ سۈپىتى
﴿شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى بۇرمىالپ چۈشەندۈرىدىغانالر﴾ ئىبنى ئابباس
مۇنداق دەيدۇ :بۇرمىالپ چۈشەندۈرۈش دېگەنلىك ،سۆزنى ئۆز ئورنىدىن باشقا ئورۇنغا ئىشلىتىش
دېمەكتۇر .قەتادە ۋە باشقىالر مۇنداق دېدى :بۇرمىالپ چۈشەندۇرۇش ھەقنى ئىنكار قىلىش ۋە
ئۇنىڭغا قارشى چىقىش دېمەكتۇر.
﴿بىزگە مەخپى قالمايدۇ﴾ بۇ ئايەتتە قاتتىق تەھدىت ۋە ئاگاھالندۇرۇش بار .ﷲ تائاال
ئايەتلىرىنى ،گۈزەل ئىسىم ۋە سۈپەتلىرىنى بۇرمىالپ چۈشەندۈرگەن ئادەمنى بىلىپ تۇرىدۇ.
ئۇنى كەلگۈسىدە ئەشۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن تېگىشلىك ئازاب ـ ئوقۇبەت بىلەن جازااليدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت كۈنى دوزاخقا تاشلىنىدىغان ئادەم ياخشىمۇ؟ ياكى
قىيامەت كۈنى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئەمىن بولغان ھالدا كېلىدىغان ئادەم ياخشىمۇ؟﴾ يەنى دوزاخقا
تاشلىنىدىغان ئادەم بىلەن ئەمىن بولغان ئادەم باراۋەر بوالمدۇ؟ ئۇالر ھەرگىز باراۋەر بولمايدۇ.
ﷲ تائاال كاپىرالرغا تەھدىت قىلغان ھالدا مۇنداق دېدى﴿ :خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر﴾.
مۇجاھىد ،زەھھاك ۋە ئەتا خۇراسانى قاتارلىقالر﴿ :خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر﴾ دېگەن بۇ ئايەتتە
قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش باردۇر -،دېدى .يەنى ياخشىلىق قىالمسىلەر ياكى يامانلىق قىالمسىلەر،
خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر ،ﷲ تائاال سىلەرنى بىلىپ تۇرغۇچى ،ئەمەللىرىڭالرنى كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ قىلمىشىڭالرنى
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾.
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﴿شۈبھىسىزكى ،قۇرئان كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر (قاتتىق جازاغا ئۇچرايدۇ)،
شۈبھىسىزكى ،قۇرئان غالىب كىتابتۇر﴾ يەنى ئۇ ناھايىتى پۇختا كىتاب بولۇپ ،ھېچ ئادەم ئۇنىڭغا

ئوخشاش كىتابنى كەلتۈرۈشكە پېتىنالمايدۇ.

﴿ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ﴾ يەنى
ئۇنىڭغا باتىلنىڭ يۈزلىنىشى مۇمكىن ئەمەس ،چۈنكى ،ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغان كىتابتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾ يەنى ﷲ سۆزلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى
ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر .ﷲ جىمى بۇيرىغان نەرسىدە ۋە جىمى چەكلىگەن نەرسىدە مەدھىيەگە
اليىقتۇر .ﷲ تائاالغا مەنسۇپ بولغان بارلىق ئىشالرنىڭ نەتىجىسى مەدھىيەگە اليىقتۇر.

فۇسسىلەت سۈرىسى

﴿ساڭا (مۇشرىكالر تەرىپىدىن) ئېيتىلىدىغان سۆزلەر پەقەت ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە
(قەۋملىرى تەرىپىدىن) ئېيتىلغان سۆزلەردۇر﴾ قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە

مۇنداق دەيدۇ :ساڭا مۇشرىكالر تەرىپىدىن ئېيتىلىۋاتقان ئىنكار سۆزلىرى سەندىن ئىلگىرىكى
پەيغەمبەرلەرگە قەۋملىرى تەرىپىدىن ئېيتىلغان ئىنكار قىلىش سۆزلىرىنىڭ ئۆز ئەينىدۇر .خۇددى
سەن ئىنكار قىلىنغاندەك ،ئۇ پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار قىلىنغان ئىدى .خۇددى ئۇالر قەۋملىرى
تەرىپىدىن كەلگەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلغاندەك ،سەنمۇ قەۋمىڭدىن يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر
قىلغىن.
﴿شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ مەغپىرەت ئىگىسىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا تەۋبە
قىلغان كىشىنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿ .ۋە قاتتىق ئازاب ئىگىسىدۇر﴾ يەنى كۇپۇرلۇقتا داۋام
قىلغان ،ھەددىدىن ئاشقان ،ھەقتىن باش تارتقان ،ھەق بىلەن قارشىالشقان ۋە ئۇنىڭغا قارشى
ئىش قىلغان كىشىنى قاتتىق جازالىغۇچىدۇر.

*******
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍ
مۇبادا بىز ئۇنى ئەجەم تىلىدىكى قۇرئان قىلىپ نازىل قىلغان بولساق ،ئۇالر ئەلۋەتتە:
«نېمىشقا ئۇنىڭ ئايەتلىرى (بىز چۈشىنىدىغان تىلدا) روشەن بايان قىلىنمىدى؟ پەيغەمبەر
ئەرەب ،كىتاب ئەجەمچىمۇ؟» دەيتتى .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)﴿ .﴾44بىز
ھەقىقەتەن مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق ،ئۇ ھەقتە ئىختىالپ بولدى .ئەگەر
پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئۇالرنى جازاالشنى قىيامەتكىچە كېچىكتۈرۈش) ۋەدىسى بولمىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىالتتى ،ئۇالر ھەقىقەتەن قۇرئاندىن زىيادە شەكتىدۇر﴿.﴾45

قۇرئاننى ئىنكار قىلىشنىڭ قارشىالشقانلىق ۋە باش تارتقانلىقنىڭ ئىپادىسى
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قۇرئاننى ،ئۇنىڭ پاساھەت ۋە باالغەتلىك كىتاب ئىكەنلىكىنى،
سۆزى ۋە مەنىسى ناھايىتى پۇختا ئىكەنلىكىنى ،شۇنداق تۇرۇقلۇق مۇشرىكالرنىڭ ئۇنىڭغا
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ئىشەنمىگەنلىكىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانلىقىنى (ئۇالرنىڭ)
ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقى ۋە ھەقتىن باش تارتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى بولىدۇ دەپ
ئاگاھالندۇردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر بىز قۇرئاننى ئەرەب بولمىغان بىر ئادەمگە
نازىل قىلغان بولساق ،ئۇ قۇرئاننى ئۇالرغا ئوقۇپ بەرسە ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشەنمەيتتى﴾
شۇنداقال قۇرئاننىڭ ھەممىسى ئەرەب تىلىدىن باشقا بىر تىلدا نازىل قىلىنسا ،ئۇالر ئۇنىڭدىن
باش تارتىپ ،قارشىلىشىش يۈزىسىدىن ئەلۋەتتە مۇنداق دەيتتى﴿ :نېمىشقا ئۇنىڭ ئايەتلىرى

(((

(بىز چۈشىنىدىغان تىلدا) روشەن بايان قىلىنمىدى؟ پەيغەمبەر ئەرەب ،كىتاب ئەجەمچىمۇ؟﴾

يەنى ئۇالر :نېمىشقا ئۇ كىتاب روشەن بايان قىلىنغان ھالدا ئەرەب تىلىدا نازىل قىلىنمىدى؟
ئەرەبچە سۆزلەيدىغان ،ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلنى چۈشەنمەيدىغان ئەرەب پەيغەمبەرگە
قۇرئان قانداقمۇ ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا نازىل قىلىنسۇن؟ -دەپ ،ئۇنى چوقۇم ئىنكار
قىالتتى .بۇ مەزمۇن ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،سۇددى ۋە
باشقىالردىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلىندى.

﴿ئېيتقىنكى ،ئۇ ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە ھىدايەتتۇر ۋە (دىلالردىكى شەك  -شۈبھىگە)
شىپادۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى ،بۇ قۇرئان ئىمان ئېيتقان ئادەمنىڭ قەلبىنى يۈرىتىدىغان

ھىدايەت نۇرىدۇر ،ھەم دىلالردىكى شەك ـ شۈبھىگىمۇ شىپالىق بەرگۈچىدۇر.

﴿ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ قۇالقلىرى (قۇرئاننى ئاڭالشتىن) ئېغىردۇر (يەنى قۇرئاننىڭ
دەۋىتىگە قۇالق سالمىغانالرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنىڭ گويا قۇالقلىرى ئېغىردۇر)﴾ يەنى

ئۇالر قۇرئاندىكى ئايەتلەرنى چۈشەنمەيدۇ.

﴿قۇرئان ئۇالرنىڭ (دىللىرىغا) كورلۇقتۇر (يەنى ئۇالر ھىدايەت نۇرىنى كۆرمەيدۇ)﴾ يەنى ئۇالر
قۇرئاندىكى روشەن باياندىن ھىدايەت تاپالمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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)﴾(((.
﴿ئەنە شۇالر يىراقتىن نىدا قىلىنغۇچىالردۇر (يەنى ئۇالر ھەقنى قوبۇل قىلماسلىقتا ئىمانغا
يىراقتىن چاقىرىلغان ،مۇساپىنىڭ يىراقلىقىدىن چاقىرىقنى ئاڭلىمىغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ)﴾
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مۇجاھىد :چاقىرىق ئۇالرنىڭ دىللىرىدىن يىراقتۇر -،دېدى .ئىبنى جەرىر :گويا بىر ئادەم ئۇالرغا
خىتاب قىلىپ ،ئۇالرنى يىراقتىن چاقىرىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى چۈشەنمەيدۇ-،
دېدى .مەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كاپىرالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى
خۇددى مەنىسىنى چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال ئاڭاليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە
ئوخشايدۇ (كاپىرالر ھەقنى ئاڭالشتىن) گاستۇر( ،ھەقنى سۆزلەشتىن) گاچىدۇر( ،ھەقنى
كۆرۈشتىن) كوردۇر ،ئۇالر (ۋەز -نەسىھەتنى) چۈشەنمەيدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە
((( شۇئەرا سۈرىسى - 198ـ  199ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  171ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ئوخشايدۇ دەپ قارايمەن.

مۇسا ئەلەيھىسساالمدەك سەۋرچان بولۇشقا تەۋسىيە قىلىش توغرىسىدا
﴿بىز ھەقىقەتەن مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋراتنى) ئاتا قىلدۇق ،ئۇ ھەقتە ئىختىالپ بولدى﴾

يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىنكار قىلىندى ۋە ئۇنىڭغا ئازار بېرىلدى(﴿ .ئى مۇھەممەد!) سەن
(مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا) ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر سەۋر قىلغاندەك سەۋر قىلغىن﴾(((.

﴿ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئۇالرنى جازاالشنى قىيامەتكىچە كېچىكتۈرۈش) ۋەدىسى بولمىسا
ئىدى﴾ يەنى ئۇالرغا بېرىلىدىغان جازانى قىيامەتكىچە تەخىر قىلمىسا ئىدى﴿ ،ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىالتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا تېگىشلىك ئازابنى ئەلۋەتتە تېزلەتكەن

بوالتتى .لېكىن ،ئۇالرغا بەلگىلەنگەن بىر ۋاقىت بار ،ئۇ ۋاقىت كەلگەندە ،ئۇالر ﷲ تائاالدىن
بۆلەك ھېچ پاناگاھ تاپالمايدۇ.
﴿ئۇالر ھەقىقەتەن قۇرئاندىن زىيادە شەكتىدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قۇرئاننى ئىنكار قىلىشتا،
قىلغان سۆزلىرىدە ئاساسلىنىدىغان روشەن دەلىلى يوقتۇر .بەلكى ،ئۇالر قىلغان سۆزلىرىدە گۇماندا
ئىدى .ئۇنىڭدىن ھېچنەرسىنى جەزملەشتۈرەلمەيتتى .بۇ ئايەتنى ئىبنى جەرىر يۇقىرىقىدەك تەپسىر
قىلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىندۇر.

*******
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،پايدىسى ئۆزىگىدۇر ۋە يامان ئىش قىلىدىكەن زەرەرىمۇ
ئۆزىگىدۇر .پەرۋەردىگارىڭ بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴿ .﴾46قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى
بىلىش پەقەت ﷲ غا خاستۇر (يەنى قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى ﷲ دىن باشقا كىشى
بىلمەيدۇ) .مېۋىلەرنىڭ بوغۇنلىرىدىن چىقىشى ،ھەر قانداق چىشىنىڭ ھامىلدار بولۇشى ۋە تۇغۇشى
ﷲ نىڭ ئىلمىنىڭ سىرتىدا ئەمەستۇر ،ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا« :مېنىڭ شېرىكلىرىم (يەنى سىلەر
ماڭا شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلەر) قەيەردە؟» دەپ نىدا قىلىدۇ ،ئۇالر« :ساڭا مەلۇم قىلىمىزكى،
ئارىمىزدا ھېچ كىشى (سېنىڭ شېرىكىڭ بار دەپ) گۇۋاھلىق بېرەلمەيدۇ» دەيدۇ﴿ .﴾47ئۇالر
ئىلگىرى (يەنى دۇنيادىكى چاغدا) چوقۇنغان بۇتلىرى ئۇالردىن ئۆزلىرىنى چەتكە ئالىدۇ ،ئۇالر
(ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قاچىدىغان جاي يوق ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلىدۇ﴿.﴾48
((( ئەھقاف سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەر بىر ئادەمنىڭ قىلغان ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ۋە جازاغا
ئېرىشىدىغانلىقى
﴿كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،پايدىسى ئۆزىگىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ پايدىسى پەقەت
ئۆزىگىال بولىدۇ﴿ .كىمكى يامان ئىش قىلىدىكەن ،زەرەرىمۇ ئۆزىگىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ ئۇۋالى پەقەت
ئۆزىگىال بولىدۇ﴿ .پەرۋەردىگارىڭ بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھېچ
ئادەمنى گۇناھسىز جازالىمايدۇ ،ھېچ ئادەمنى ئۇنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىگە دەلىل تۇرغۇزماستىن
ۋە ئۇنىڭغا پەيغەمبەر ئەۋەتمەستىن ئازابلىمايدۇ.

قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى پەقەت اﷲ تائاالنىڭال بىلىدىغانلىقى
﴿قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلىش پەقەت ﷲ غا خاستۇر (يەنى قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى
ﷲ دىن باشقا كىشى بىلمەيدۇ)﴾ يەنى ئۇنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ .ئەڭ شەرەپلىك

ئىنسان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئەڭ شەرەپلىك پەرىشتە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم قىيامەتنىڭ
ۋاقتىنى سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن« :قىيامەتنىڭ ۋاقتىدىن
سورالغۇچى ئۇنى سورىغۇچىدىن بىلىملىك ئەمەس» .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
﴿ئۇنى بىلىش پەرۋەردىگارىڭغا خاستۇر﴾﴿ ،ئۇنى پەقەت ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا
(((
چىقىرىدۇ﴾

﴿مېۋىلەرنىڭ بوغۇنلىرىدىن چىقىشى ،ھەر قانداق چىشىنىڭ ھامىلدار بولۇشى ۋە تۇغۇشى ﷲ
نىڭ ئىلمىنىڭ سىرتىدا ئەمەستۇر﴾ يەنى ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىلمىدىدۇر ،ئاسمان ـ زېمىندىكى

زەررىچىلىك نەرسىمۇ ﷲ تائاالنىڭ بىلىشىدىن چەتتە قالمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿دەرەختىن تۆكۈلگەن ياپراقتىن ﷲ تائاال بىلمەيدىغان بىرەرسىمۇ يوق﴾(((﴿ ،ھەر بىر (ھامىلدار)
ئايالنىڭ قورسىقىدىكىنى ﷲ بىلىدۇ (يەنى ئوغۇلمۇ  -قىزمۇ ،بىرمۇ  -كۆپمۇ ،چوڭمۇ  -كىچىكمۇ،
چىرايلىقمۇ  -سەتمۇ ،بەختلىكمۇ  -بەختسىزمۇ ،ئۆمرى ئۇزۇنمۇ ـ قىسقىمۇ ،ھەممىسىنى ﷲ
بىلىدۇ) .بەچچىدانالرنىڭ كىچىكلەپ كەتكەنلىكى ياكى يوغىناپ كەتكەنلىكىنىمۇ (يەنى بالىنىڭ
مۇددىتى توشماي تۇغۇلىدىغانلىقىنى ياكى مۇددىتى ئېشىپ كېتىپ تۇغۇلىدىغانلىقىنى) (ﷲ)
بىلىدۇ .ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ھەممە نەرسە ئۆلچەملىكتۇر﴾(((﴿ ،ھەرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ
ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان ،بۇ ھەقىقەتەن ﷲ غا ئاساندۇر﴾(((.
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﴿ئۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا« :مېنىڭ شېرىكلىرىم (يەنى سىلەر ماڭا شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلەر)
قەيەردە؟» دەپ نىدا قىلىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ خااليىقالرنىڭ ئالدىدا مۇشرىكالرغا“ :سىلەر
ماڭا بىرلىكتە ئىبادەت قىلغان شېرىكلىرىڭالر قېنى؟” دەپ نىدا قىلىدۇ﴿ .ئۇالر« :ساڭا مەلۇم
قىلىمىزكى ،ئارىمىزدا ھېچ كىشى (سېنىڭ شېرىكىڭ بار دەپ) گۇۋاھلىق بېرەلمەيدۇ» دەيدۇ﴾
((( نازىئات سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  187ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  8ـ ئايەت.

فۇسسىلەت سۈرىسى

يەنى بۈگۈن ئارىمىزدا سېنىڭ شېرىكىڭ بار دەپ گۇۋاھلىق بېرىدىغان ھېچ ئادەم يوق.
﴿ئۇالر ئىلگىرى (يەنى دۇنيادىكى چاغدا) چوقۇنغان بۇتلىرى ئۇالردىن ئۆزلىرىنى چەتكە
ئالىدۇ﴾ يەنى ئۇالر كۆزدىن غايىب بولىدۇ .ئۇالرغا پايدا يەتكۈزمەيدۇ.

﴿ئۇالر (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قاچىدىغان جاي يوق ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلىدۇ﴾ يەنى
قىيامەت كۈنى مۇشرىكالر ئۆزلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن پاناھلىنىدىغان پاناھ جاي يوقلىقىنى
ئېنىق بىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇناھكارالر دوزاخنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا
كىرىدىغانلىقىغا جەزم قىلىدۇ ،دوزاختىن قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ﴾(((.

*******
ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ
ئىنسان (ئۆزىگە) ياخشىلىق تىلەشتىن زېرىكمەيدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر يامانلىق يېتىپ قالسا
(ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن) تولىمۇ ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴿ .﴾49ئەگەر بىز ئۇنىڭغا كۈلپەتتىن كېيىن
رەھمىتىمىزنى تېتىتساق ،ئۇ چوقۇم« :بۇ ئۆزەمنىڭ سەئيى -ئىجتىھاتىمدىن كەلگەن ،قىيامەتنىڭ
بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيمەن ،مۇبادا (قىيامەت بولۇپ) مەن پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۇلغاندىمۇ ئۇنىڭ
دەرگاھىدا چوقۇم جەننەتكە ئېرىشىمەن» دەيدۇ .ئەلۋەتتە كاپىرالرغا قىلمىشلىرىنى خەۋەر قىلىمىز
ۋە ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴿ .﴾50ئىنسانغا نېمەت ئاتا قىلساق (پەرۋەردىگارىغا شۈكۈر
قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈيدۇ( ،ﷲ نىڭ ئەمرىگە بۇيسۇنۇشتىن باش تارتىپ) ھاكاۋۇرلىشىپ كېتىدۇ،
ئەگەر ئۇنىڭغا يامانلىق يەتسە (ﷲ غا يۈزلىنىپ) ئۈزلۈكسىز دۇئا قىلىدۇ﴿.﴾51

ئىنساننىڭ كۈلپەتتىن قۇتۇلۇپ نېمەتكە ئېرىشكەندە ئۆزگىرىپ
كېتىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئىنسان پەرۋەردىگارىدىن ياخشىلىق تىلەپ دۇئا قىلىشتىن
زېرىكىپ قالمايدۇ ،ئۇ ﷲ تائاالدىن پۇل ـ مال ،ساالمەتلىك ۋە باشقا ھاجەتلىرىنى سورايدۇ.
ئەگەر ئىنسانغا مۇسىبەت ياكى كەمبەغەللىكتەك بىرەر يامانلىق يەتسە(﴿ ،ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن)
تولىمۇ ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭ كاللىسىغا :بۇنىڭدىن كېيىن بىرەر ياخشىلىققا
ئېرىشەلمەيمەن -،دېگەن ئوي كېلىدۇ.
﴿ئەگەر بىز ئۇنىڭغا كۈلپەتتىن كېيىن رەھمىتىمىزنى تېتىتساق ،ئۇ چوقۇم« :بۇ ئۆزەمنىڭ
((( فاتىر سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سەئيى -ئىجتىھاتىمدىن كەلگەن﴾ يەنى ئۇنىڭغا قىيىنچىلىقتىن كېيىن بىرەر ياخشىلىق ۋە رىزىق
كەلسە ،ئۇ :ئەلۋەتتە ،بۇ ئۆزەمنىڭ كۈچىدىن كەلگەن ،مەن بۇنىڭغا پەرۋەردىگارىمنىڭ دەرگاھىدا
ھەقلىق ئىدىم -،دەيدۇ.
﴿قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيمەن﴾ دەيدۇ .يەنى ئۇ قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىنى
ئىنكار قىلىدۇ ھەمدە ئۇ نېمەتكە ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈنال چوڭچىلىق قىلىدۇ ،پەخىرلىنىدۇ ۋە
ھەقنى ئىنكار قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :شەك ـ شۈبھىسىز ئىنسان ئۆزىنى باي ساناپ (ﷲ
تائاالغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ) ،راستالر ھەددىدىن ئاشىدۇ﴾(((.
﴿مۇبادا (قىيامەت بولۇپ) مەن پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۇلغاندىمۇ ئۇنىڭ دەرگاھىدا چوقۇم
جەننەتكە ئېرىشىمەن ،دەيدۇ﴾ يەنى ناۋادا قىيامەت بولۇپ قالسا ،پەرۋەردىگارىم ماڭا دۇنيادا

ياخشىلىق قىلغاندەك ،قىيامەتتىمۇ ئەلۋەتتە ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ ئوياليدۇ .ئۇ يامان ئىش قىلغان
ۋە قىيامەتكە ئىشەنمىگەن تۇرۇقلۇق ،ﷲ تائاالدىن ياخشىلىق كۈتىدۇ﴿ .ئەلۋەتتە كاپىرالرغا
قىلمىشلىرىنى خەۋەر قىلىمىز ۋە ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴾ ﷲ تائاال ئەمەلدە ۋە ئېتىقادتا
كاپىرالرغا ئوخشىغان ئادەمنى قاتتىق ئازاب ـ ئوقۇبەت بىلەن قورقۇتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئىنسانغا نېمەت ئاتا قىلساق (پەرۋەردىگارىغا شۈكۈر
قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈيدۇ( ،ﷲ نىڭ ئەمرىگە بۇيسۇنۇشتىن باش تارتىپ) ھاكاۋۇرلىشىپ كېتىدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈيدۇ .ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇشتىن
چوڭچىلىق قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :پىرئەۋن ئۆز قوشۇنى بىلەن (ئىماندىن)
يۈز ئۆرۈدى﴾(((.

﴿ئەگەر ئۇنىڭغا يامانلىق يەتسە﴾ يەنى كۈلپەت يەتسە(﴿ ،ﷲ غا يۈزلىنىپ) ئۈزلۈكسىز
دۇئا قىلىدۇ﴾ يەنى بىر ئىشقا ئۇزۇن دۇئا قىلىدۇ“ .ئادەمنى زېرىكتۈرۈپ قويىدىغان سۆز” لەۋزى

ئۇزۇن ،مەنىسى ئاز سۆزدۇر“ .ئادەمگە ياقىدىغان سۆز” دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە لەۋزى قىسقا ،كۆپ
مەنا بېرىدىغان سۆزدۇر.
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ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسانغا
بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتسە ،ياتسىدۇ ،ئولتۇرسىدۇ ،تۇرسىدۇ( ،ئۇنى دەپئى قىلىشىمىزنى
تىلەپ) بىزگە دۇئا قىلىدۇ؛ ئۇالرغا يەتكەن زىيان  -زەخمەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك ،گويا ئۇنى
كۆتۈرۈۋېتىشىمىزنى تىلەپ بىزگە دۇئا قىلمىغاندەك ،يامان ئىشنى يەنە داۋامالشتۇرىدۇ﴾(((.

*******
ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
((( كەھف سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ئەلەق سۈرىسى  7 - 6ـ ئايەتلەر.
((( زارىيات سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فۇسسىلەت سۈرىسى

ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐ
(ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى) «ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ (قۇرئان مەن ئېيتقاندەك) ﷲ تەرىپىدىن
نازىل بولغان بولسا ،سىلەر (ئويلىماستىنال ئۇنى ئىنكار قىلساڭالر ،ھالىڭالر قانداق بولىدۇ).
(ھەقتىن) يىراق ئىختىالپتا بولغان كىشىدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ (يەنى سىلەردىنمۇ گۇمراھ ئادەم
يوق)»﴿ .﴾52ئۇالرغا بىز تاكى ئۇالرغا قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكى ئېنىق بولغۇچە( ،ئاسمان -
زېمىن) ئەتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى (قۇدرىتىمىزگە دااللەت قىلىدىغان) ئاالمەتلەرنى كۆرسىتىمىز،
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى (سېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دەلىلى بولۇشقا)
ئۇالرغا كۇپايە ئەمەسمۇ﴿ .﴾53بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشتىن
شەكلىنىدۇ ،بىلىڭالركى ،ﷲ ھەممە نەرسىنى ھەقىقەتەن تولۇق بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾54

قۇرئان ۋە ئۇنىڭ راستلىقىنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! قۇرئاننى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا
﴿ئېيتقىنكى ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ﴾ بۇ قۇرئان ﴿(مەن ئېيتقاندەك) ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان
بولسا ،سىلەر (ئويلىماستىنال ئۇنى ئىنكار قىلساڭالر ،ھالىڭالر قانداق بولىدۇ)﴾ يەنى پەيغەمبىرىگە
قۇرئاننى نازىل قىلغان ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھالىڭالرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە
ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ﴿(ھەقتىن) يىراق ئىختىالپتا بولغان كىشىدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ (يەنى
سىلەردىنمۇ گۇمراھ ئادەم يوق)﴾ يەنى كاپىر بولغان ،ھەق بىلەن قارشىالشقان ۋە ئىختىالپالشقان،
ھىدايەتتىن يىراق يولدا بولغان ئادەمدىن گۇمراھ كىشى يوق.
﴿ئۇالرغا بىز تاكى ئۇالرغا قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكى ئېنىق بولغۇچە( ،ئاسمان  -زېمىن)
ئەتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى (قۇدرىتىمىزگە دااللەت قىلىدىغان) ئاالمەتلەرنى كۆرسىتىمىز﴾ يەنى

قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە نازىل
قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ ئىسپاتلىرىمىزنى ئۇالرغا ئاشكارا قىلىمىز .بۇ دەلىلنى
شەھەرلەرنىڭ پەتھى قىلىنىشى ،ئىسالم دىنىنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تارقىلىشى ۋە
باشقا دىنالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قازىنىشى قاتارلىق ﴿ئەتراپتىكى﴾ سىرتقى دەلىللەر بىلەن ئۇالرغا
كۆرسىتىمىز.
مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە سۇددى قاتارلىقالر“ :ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىكى دەلىللەر” دېگەن
نۇقتىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى :بۇ دەلىللەر بەدر ئۇرۇشى ،مەككىنى پەتھى قىلىش ۋە كاپىرالر
بىلەن بولغان باشقا ئۇرۇشالرنى كۆرسىتىدۇ .ئۇ ئۇرۇشالردا ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
ۋە ساھابىلىرىگە نۇسرەت ئاتا قىلدى .ناھەقچىلىقنى ۋە ئۇنىڭ جامائەسىنى مەغلۇب قىلدى.
“ئۆزلىرىدىكى دەلىللەر” نىڭ ئىنساننىڭ ئۆزىگە قارىتىلىش ئېھىتىمالىمۇ بار .مەسىلەن :ئىنسان
نېمىدىن تەركىپ تاپقان؟ ئۇنىڭ جىسمىدىكى ماددىالرنىڭ ئەسلى نېمە؟ قان ۋە باشقا نەرسىلەر
قانداق پەيدا قىلىنغان؟ ئۇنىڭ ئاجايىب تەركىبلىرىچۇ؟ بۇ ھەقتە تىببى تەتقىقات ئىلمىدا كەڭ
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دائىرىدە سۆزلەنگەن بولۇپ ،ياراتقۇچى ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى نەقەدەر پۇختا ۋە ھېكمەت بىلەن
ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .شۇنداقال ھەر بىر ئىنساننىڭ ئۆزىگە خاس قىلىپ يارىتىلغان ھەر
خىل مىجەزلىرى ۋە باشقا ئاالمەتلىرىمۇ شۇ ھېكمەتنىڭ دائىرىسىگە كىرىدۇ .ئىنسان بارلىق كۈچ ـ
قۇۋۋىتى ،ھىيلە ـ مىكرىنى ئىشقا سېلىپ قېچىپ قۇتۇاللمايدىغان تەقدىرنىڭ چاڭگىلى ئاستىدا
تۇرۇپ ئىش ـ ھەرىكەت قىلىدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسى قۇرئاننىڭ راستلىقىغا دەلىل ـ ئىسپاتتۇر.
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى (سېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دەلىلى
بولۇشقا) ئۇالرغا كۇپايە ئەمەسمۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرۈشكە ،سۆزلىرىگە

گۇۋاھ بولۇشقا كۇپايىدۇر .ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن
ئېلىپ كەلگەن ۋەھيىنى يەتكۈزگەنلىكىدە راستچىل ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان ئارقىلىق
(پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق بېرىدۇ ،ﷲ قۇرئاننى (باشقىالر بىلمەيدىغان ئۆزىگە خاس) ئىلمى
بىلەن نازىل قىلدى﴾(((.
﴿بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشتىن شەكلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
قىيامەتنىڭ بولۇشىدىن شەكلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ بىلەن ئۇچرىشىش توغرىسىدا
پىكىر قىلمايدۇ ،قىيامەت ھەققىدە ھېچ نەرسە بىلمەيدۇ ،ئۇنىڭدىن ھەزەر ئەيلىمەيدۇ ،بەلكى
قىيامەت ئۇالرنىڭ نەزىرىدە باتىلدۇر ،ئۇالر ئۇنىڭغا پەرۋا قىلمايدۇ .ئەمما قىيامەت چوقۇم بولىدۇ،
شەكسىز يۈز بېرىدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ،ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى،
قىيامەتنى بەرپا قىلىشنىڭ ئۆزىگە ناھايىتى ئاسان ئىكەنلىكىنى مۇقەررەرلەشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى جىمى مەخلۇقاتالر ﷲ
نىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدىدۇر ،ﷲ تائاالنىڭ چاڭگىلىدىدۇر ،ﷲ تائاالنىڭ بىلىشى ئىچىدىدۇر،
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ھۆكمى بىلەن ئىدارە قىلغۇچىدۇر .ﷲ تائاال خالىغان ئىش
بولىدۇ ،خالىمىغان ئىش بولمايدۇ ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.
شۇنىڭ بىلەن ،فۇسسىلەت سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاخىرالشتى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە
ﷲ تائاالغا خاستۇر.

418

((( يۇنۇس سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 53 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھامىم﴿ .﴾1ئەين ،سىن ،قاف﴿ .﴾2غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ ساڭا
ۋە سەندىن ئىلگىرىكى (پەيغەمبەر) لەرگە مۇشۇنداق ۋەھيى قىلىدۇ﴿ .﴾3ئاسمانالردىكى
شەيئىلەر ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر ،ﷲ نىڭ
تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر) ،ﷲ ئۈستۈندۇر ،كاتتىدۇر﴿( .﴾4ﷲ نىڭ كاتتىلىقىدىن)
ئاسمانالر يۇقىرى تەرىپىدىن يېرىلىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ ،پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىغا
تەسبىھ ئېيتىدۇ ،ھەمدى ئېيتىدۇ ،يەر يۈزىدىكىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ .بىلىڭالركى ،ﷲ
ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾5ﷲ نى قويۇپ
(بۇتالرنى) ئىگە قىلىۋالغانالرنىڭ (ئەمەللىرىنى) ﷲ كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر ،سەن ئۇالرغا
ھامىي ئەمەسسەن﴿.﴾6

ۋەھيى ۋە اﷲ تائاالنىڭ بۈيۈكلىكى
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە يۇقىرىدا سۆزلەندى.
﴿غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ ساڭا ۋە سەندىن

ئىلگىرىكى (پەيغەمبەر) لەرگە مۇشۇنداق ۋەھيى قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ساڭا بۇ قۇرئاننى نازىل
قىلغاندەك ،سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگىمۇ مۇشۇنداق كىتابالرنى نازىل قىلدى .ﷲ تائاال
دۈشمەنلىرىدىن ئىنتىقام ئېلىشتا غالىبتۇر ،سۆزلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر.
ئىمام مالىك ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھارىس ئىبنى
ھىشام پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ۋەھىي ساڭا قانداق كېلىدۇ؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق جاۋاب بەردى« :ۋەھىي ماڭا بەزى چاغالردا قوڭغۇراق
ئاۋازىدەك جاراڭلىق كېلىدۇ .ئۇ ماڭا قاتتىق تۇيۇلىدۇ ،ۋەھىي (نازىل بولۇشتىن) توختىغان
ھامان ،مەن ئۇنى ئېسىمدە تۇتىۋالىمەن .بەزى چاغالردا جىبرىئىل ئادەم سۈرىتىدە كېلىپ ماڭا
سۆزلەيدۇ ،مەن ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى ئېسىمدە تۇتىۋالىمەن» .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا يەنە مۇنداق
دېدى :مەن قاتتىق سوغۇق كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىي نازىل بولۇۋاتقانلىقىنى كۆردۇم،
ۋەھىي توختىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پىشانىسىدىن تەر چىقىۋاتاتتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئاسمانالردىكى شەيئىلەر ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭدۇر (يەنى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر،
ﷲ نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر)﴾ يەنى بۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ قۇللىدۇر ،ﷲ

تائاالنىڭ مۈلكىدۇر ۋە ﷲ تائاالنىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇر.

﴿ﷲ ئۈستۈندۇر ،كاتتىدۇر﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ ھەممىدىن
بۈيۈكتۇر ،ھەممىدىن ئۈستۈندۇر﴾(((﴿ ،ﷲ يۈكسەكتۇر ،كاتتىدۇر﴾((( بۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەر
ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿(ﷲ نىڭ كاتتىلىقىدىن) ئاسمانالر يۇقىرى تەرىپىدىن يېرىلىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ﴾

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،زەھھاك ،قەتادە ،سۇددى ۋە كەئب ئەھبار قاتارلىقالر بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقىدىن ئاسمانالر پارچە ـ پارچە بولۇپ كېتىشكە تاس
قالىدۇ.

﴿پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ئېيتىدۇ ،ھەمدى ئېيتىدۇ ،يەر يۈزىدىكىلەرگە
مەغپىرەت تىلەيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە ئەرشنىڭ

چۆرىسىدىكى پەرىشتىلەر پەرۋەردىگارىغا تەسبىھ ئېيتىدۇ ،ھەمدۇ ئېيتىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ،
مۆمىنلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ( .ئۇالر ئېيتىدۇ) «پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ
ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ﴾(((.
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﴿بىلىڭالركى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ بۇ،
ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ سۈپەتلىرىنى ئاشكارا ئېالن قىلىشىدۇر.
﴿ﷲ نى قويۇپ (بۇتالرنى) ئىگە قىلىۋالغانالرنىڭ﴾ يەنى مۇشرىكالرنىڭ ﴿ئەمەللىرىنى
ﷲ كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بۇ ئەمەللىرىنى ئىنچىكلىك بىلەن
((( رەئد سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

ھېسابالپ ،بىرمۇ بىر خاتىرىلەپ قويىدۇ .ئاندىن ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا قارىتا تولۇق جازا بېرىدۇ.
﴿سەن ئۇالرغا ھامىي ئەمەسسەن﴾ يەنى پەقەت ئاگاھالندۇرغۇچىسەن ،ﷲ تائاال ھەر نەرسىگە
ھامىيدۇر.

*******
ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ
مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن( ،كىشىلەرنى)
قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ،ساڭا بىز مۇشۇنداق ئەرەبچە قۇرئاننى نازىل قىلدۇق،
ئۇ كۈندە ھېچ شەك يوقتۇر( ،ئۇ كۈندە) بىر پىرقە (كىشىلەر) جەننەتتە ۋە بىر پىرقە كىشىلەر
جەھەننەمدە بولىدۇ﴿ .﴾7ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى (يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى) ئەلۋەتتە بىر
ئۈممەت (يەنى بىر دىندا) قىالتتى ،لېكىن ﷲ خالىغان ئادەمنى رەھمىتىگە داخىل قىلىدۇ،
زالىمالرغا ھېچقانداق ئىگە ،ھېچقانداق مەدەتكار بولمايدۇ﴿﴾8

قۇرئاننىڭ ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە بىز ۋەھىي قىلغىنىمىزدەك،
﴿ساڭا بىز مۇشۇنداق ئەرەبچە قۇرئاننى نازىل قىلدۇق﴾ يەنى ئايەتلىرى ئوچۇق ،روشەن بايان
قىلىنغان قۇرئاننى ﴿مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن﴾
يەنى ئۇنىڭدىن باشقا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن
نازىل قىلدۇق .بۇ ئايەتتە مەككە ئاالھىدە تىلغا ئېلىندى .چۈنكى ،مەككە باشقا شەھەرلەردىن
مۇقەددەستۇر ،بۇ ھەقتە ئۆز ئورۇنلىرىدا نۇرغۇن دەلىللەر تىلغا ئېلىنغان .بۇ دەلىللەردىن ئەڭ
قىسقا بولغىنى ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەدى زۆھرىدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستۇر :ئابدۇلالھ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككە بازىرىدىكى ھەزۇرە دېگەن يەردە تۇرۇپ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سەن ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ ئەڭ ياخشى
ۋە ئەڭ سۆيۈملۈك زېمىنى ،مەن سەندىن چىقىرىۋېتىلمىگەن بولسام ،ھەرگىزمۇ چىقمايتتىم» .ئىمام
تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان.
﴿(كىشىلەرنى) قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىلگىرىكىلەرنى
ۋە كېيىنكىلەرنى بىر تۈزلەڭلىكتە توپاليدۇ﴿ .ئۇ كۈندە ھېچ شەك يوقتۇر﴾ يەنى قىيامەتنىڭ يۈز
بېرىشىدە ھېچ شەك يوقتۇر ،ئۇ چوقۇم بولىدۇ.
﴿(ئۇ كۈندە) بىر پىرقە (كىشىلەر) جەننەتتە ۋە بىر پىرقە كىشىلەر جەھەننەمدە بولىدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇ كۈندە ﷲ سىلەرنى قىيامەت ئۈچۈن توپاليدۇ ،ئۇ زىيان
تارتىدىغان كۈندۇر (يەنى ئۇ كۈندە ئىماننى تەرك ئەتكەنلىكى بىلەن كاپىرنىڭ زىيان تارتقانلىقى،
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ياخشى ئەمەللەرنى دېگەندەك قىاللمىغانلىقى بىلەن مۆمىننىڭ زىيان تارتقانلىقى ئاشكارا بولىدۇ)﴾(((.
﴿ئاخىرەت ئازابىدىن قورقىدىغان ئادەم بۇ (قىسسە) دىن ،ئەلۋەتتە ئىبرەت ئالىدۇ ،ئەنە
شۇ كۈن پۈتۈن خااليىق (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) يىغىلىدىغان كۈندۇر ،ئەنە شۇ كۈن ھەممە
ھازىر بولىدىغان كۈندۇر .ئۇنى (يەنى قىيامەت كۈنىنى) بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە تەخىر قىلىمىز.
قىيامەت كۈنى بولغاندا ،ھەرقانداق ئادەم پەقەت ﷲ دىن ئىجازەت بولغاندىال سۆزلەيدۇ ،ئۇالرنىڭ
بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ ،بەزىلىرى سائادەتمەن بولىدۇ﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىمىزغا چىقىپ كەلدى ،ئۇنىڭ قولىدا ئىككى كىتاب
بار ئىدى ،ئۇ« :بۇ ئىككىسىنىڭ نېمە كىتاب ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىدى .بىز:
ياق ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىزگە دەپ بەرسەڭ ،ئاندىن بىلىمىز -،دېدۇق .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم قولىدىكى كىتابنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى« :بۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
تەرىپىدىن جەننەت ئەھلىنىڭ ئىسىملىكى ،ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ ۋە قەبىلىلىرىنىڭ ئىسىملىكى
يېزىلغان كىتابتۇر ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھېسابالپ توپالندى .ئۇالرغا ھەرگىز ئارتۇق قوشۇلمايدۇ،
ئۇالردىن ھەرگىز كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ» دېدى .ئاندىن سول قولىدىكى كىتابنى كۆرسىتىپ« :بۇ
دوزاخ ئەھلىنىڭ ئىسىملىكى ،ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ ۋە قەبىلىلىرىنىڭ ئىسملىرى يېزىلغان
كىتابتۇر ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھېسابالپ توپالندى .ئۇالرغا ھەرگىز ئارتۇق قوشۇلمايدۇ ،ئۇالردىن
ھەرگىز كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بۇنى ئاڭلىغاندىن
كېيىن :ئەگەر بۇ ئىش بەلگىلىنىپ بولغان بولسا ،ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن ئەمەل قىلىمىز؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقنى بويالپ توغرا يولدا مېڭىڭالر ،ھەقىقەتەن جەننەتتە
بولىدىغان ئادەم مەيلى نېمىال ئىش قىلمىسۇن ،جەننەت ئەھلىنىڭ ئەمەلىنى قىلىش بىلەن
ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ .ھەقىقەتەن دوزاخ ئەھلى بولىدىغان ئادەم مەيلى نېمىال ئىش قىلمىسۇن،
دوزاخ ئەھلىنىڭ ئەمەلىنى قىلىش بىلەن ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولىدىكى كىتابالرنى يىغىشتۇرۇپ« :غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىم
بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى بەلگىلەپ بولدى» دېدى .ئاندىن ئوڭ قولىدىكى كىتابنى قويۇپ:
«قىيامەت كۈنى بىر پىرقە كىشىلەر جەننەتتە بولىدۇ» دېدى .ئاندىن سول قولىدىكى كىتابنى
قويۇپ« :ئۇ كۈندە بىر پىرقە كىشىلەر جەھەننەمدە بولىدۇ» دېدى .ئىمام تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ
بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشاش مەزمۇندا ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇنەزرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرى ئىچىدە ئەبۇئابدۇلالھ دېگەن بىرسى بار ئىدى .بىر كۈنى دوستلىرى ئۇنى زىيارەت
قىلىپ كەلدى ،ئۇالر ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرگەندە ،ئۇ يىغالپ تۇرغان ئىكەن .ئۇالر ئۇنىڭغا :نېمىگە
يىغاليسەن؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا« :تاكى ماڭا ئۇچراشقىچىلىك داۋاملىق بۇرۇتۇڭنى
قىسقارتىپ تۇرغىن»((( دېمىگەنمۇ؟ -دېدى .ئۇ :شۇنداق دېگەن ،لېكىن مەن پەيغەمبەر
((( تەغابۇن سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى - 103ـ  105ـ ئايەتكىچە.
((( بۇ ئادەم بۇرۇتنى قىسقارتىشقا ئەھمىيەت بەرمەيدىغان ئادەم بولۇشى مۇمكىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسىلە سوراپ

شۇرا سۈرىسى

ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئوڭ قولى بىلەن ئىنسانالردىن بىر چاڭگال ،سول
قولى بىلەن بىر چاڭگال ئېلىپ :بۇ جەننەت ئۈچۈن ،ئۇ جەھەننەم ئۈچۈن يارىتىلدى ،مەن
پەرۋا قىلمايمەن -،دېدى» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانتىم ،مەن بۇ ئىككى چاڭگالنىڭ قايسىسىدىن
ئىكەنلىكىمنى بىلمەيمەن -،دېدى .تەقدىر توغرىسىدىكى ھەدىسلەر سەھىھ ھەدىس كىتابلىرىدا
ۋە باشقا ھەدىس كىتابالردا ناھايىتى كۆپتۇر .ئۇنىڭ ئىچىدە ئەلىنىڭ ،ئىبنى مەسئۇدنىڭ،
ئائىشەنىڭ ۋە باشقا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ (ﷲ ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!) رىۋايەت
قىلغان ھەدىسلىرى بار.
﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۇالرنى (يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى) ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت (يەنى بىر دىندا)
قىالتتى﴾ يەنى ھەممىنى ھىدايەت ئۈستىدە ياكى ھەممىسىنى گۇمراھلىقتا قىالتتى ،ئەمما ﷲ تائاال

ئۇالرنى پەرقلىق قىلدى .خالىغان ئادەمنى ھەققە ھىدايەت قىلدى ،خالىغان ئادەمنى ھەقتىن
ئازدۇردى .بۇنىڭدىكى ھېكمەت ۋە يېتەرلىك پاكىت ﷲ تائاالغا خاستۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن ﷲ خالىغان ئادەمنى رەھمىتىگە داخىل قىلىدۇ ،زالىمالرغا ھېچقانداق
ئىگە ،ھېچقانداق مەدەتكار بولمايدۇ﴾.

*******
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
بەلكى ئۇالر ﷲ دىن باشقىالرنى ئىگە قىلىۋالدى ،پەقەت ﷲ ئىگىدۇر ،ﷲ ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرىدۇ ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىر﴿ .﴾9سىلەر (دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا) ھەر
قانداق نەرسە ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر ،ئۇنىڭغا ﷲ ھۆكۈم چىقىرىدۇ( .ئى مۇھەممەد!
ئۇالرغا ئېيتقىنكى) ئەنە شۇ ﷲ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدىم( ،ھەممە
ئىشتا) ﷲ غا مۇراجىئەت قىلىمەن﴿ .﴾10ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچىدۇر ،ﷲ سىلەرگە
ئۆز جىنسىڭالردىن جۈپتىلەرنى (يەنى ئايالالرنى) ياراتتى .ھايۋانالرغىمۇ ئۆز تىپىدىن جۈپتىلەرنى
ياراتتى .بۇ ئارقىلىق ﷲ سىلەرنى كۆپەيتىدۇ ،ھېچ شەيئى ﷲ غا ئوخشاش ئەمەستۇر ،ﷲ
ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾11ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
(خەزىنىلىرىنىڭ) ئاچقۇچلىرى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر ،ﷲ خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى (سىناش
يۈزىسىدىن) كەڭ قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى (باالغا مۇپتىال قىلىپ سىناش يۈزىسىدىن)
تار قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾12
كەلگەن ھەر قانداق ئادەمگە ئۇ ئادەمنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ پەتىۋا بېرەتتى .شۇڭا بۇ ئادەمنى بۇرۇتىنى قىسقارتىپ تۇرۇشقا
بۇيرۇغان.

423

پەقەت اﷲ تائاالنىڭال ئىگە بولغۇچى ،ھۆكۈم قىلغۇچى ،ياراتقۇچى
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ﷲ دىن باشقا نەرسىلەرنى ئىالھ تۇتۇۋالغانلىقىغا
رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :پەقەت ﷲ ال ھەقىقىي ئىگىدۇر ،يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا
ھېچنەرسىگە ئىبادەت قىلىش دۇرۇس ئەمەس ،ﷲ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ھەم ھەر نەرسىگە
قادىردۇر.
﴿سىلەر (دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا) ھەر قانداق نەرسە ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر،
ئۇنىڭغا ﷲ ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ بۇ ئايەت ئومۇمىيلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،سىلەر ئىختىالپ
قىلىشىپ قالغان جىمى ئىشالردا ﴿ﷲ ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا ﷲ تائاال كىتابى قۇرئان

بىلەن ۋە پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتى بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
﴿ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ توغرىدا ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە
مۇراجىئەت قىلىڭالر﴾(((.
﴿ئەنە شۇ ﷲ مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر﴾ يەنى مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ﷲ تائاال ھەر نەرسىگە
ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر﴿ .ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدىم( ،ھەممە ئىشتا) ﷲ غا مۇراجىئەت قىلىمەن﴾ يەنى
جىمى ئىشلىرىمدا ﷲ تائاالغا يۆلىنىمەن﴿ .ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇ
ئىككىسىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى پەيدا قىلغۇچىدۇر.
﴿ﷲ سىلەرگە ئۆز جىنسىڭالردىن جۈپتىلەرنى (يەنى ئايالالرنى) ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال
سىلەرگە نېمەت ۋە مەرھەمەت قىلىپ ئۆز جىنسىڭالردىن ،ئۆز شەكلىڭالردىن سىلەرنى ئەركەك ۋە
چىشى قىلىپ ياراتتى.
﴿ھايۋانالرغىمۇ ئۆز تىپىدىن جۈپتىلەرنى ياراتتى﴾ يەنى سىلەرنىڭ مەنپەئەتىڭالر ئۈچۈن
ھايۋانالردىن سەككىزنى جۈپ قىلىپ ياراتتى﴿ .بۇ ئارقىلىق ﷲ سىلەرنى كۆپەيتىدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاال سىلەرنى مۇشۇ يوسۇندا ،مۇشۇنداق سۈپەتتە يارىتىدۇ ،ﷲ تائاال سىلەرنى مۇشۇ ئۇسۇلدا بىر
ئەۋالدتىن يەنە بىر ئەۋالدقا ،نەسىلدىن ـ نەسىلگە ئەركەك ـ چىشى قىلىپ يارىتىپ ،ئىنسانالرنى
ۋە چاھارپايالرنى داۋاملىق كۆپەيتىدۇ.
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﴿ھېچ شەيئى ﷲ غا ئوخشاش ئەمەستۇر﴾ يەنى جىمى جۈپتىلەرنى ياراتقۇچى ﷲ غا
ئوخشاش شەيئى يوقتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال يالغۇزدۇر ،ھەممە ﷲ غا موھتاجدۇر ،ﷲ تائاالنىڭ
تەڭدىشى يوقتۇر﴿ .ﷲ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ئاسمانالرنىڭ
ۋە زېمىننىڭ (خەزىنىلىرىنىڭ) ئاچقۇچلىرى ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى زۇمەر
سۈرىسىدە سۆزلەندى .ئۇنىڭ قىسقىچە مەزمۇنى :ﷲ تائاال ئاسمان ـ زېمىننى ئىدارە قىلغۇچىدۇر،
ئۇنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر.
﴿ﷲ خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى (سىناش يۈزىسىدىن) كەڭ قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنىڭ
((( نىسا سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

رىزقىنى (باالغا مۇپتىال قىلىپ سىناش يۈزىسىدىن) تار قىلىدۇ﴾ يەنى خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى
كەڭ ،خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشتىكى ھېكمەت ۋە تولۇق ئادالەت پەقەت ﷲ تائاالغا
خاستۇر﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾.

*******
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﷲ سىلەرگە دىندىن نۇھقا تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى ،ساڭا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا)
بىز ۋەھيى قىلغان نەرسىنى ،ئىبراھىمغا ،مۇساغا ۋە ئىساغا بىز تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى بايان
قىلدى .سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر ،دىندا تەپرىقىچىلىك قىلماڭالر ،مۇشرىكالرغا سەن ئۇالرنى
دەۋەت قىلغان نەرسە (يەنى تەۋھىد) ئېغىر كەلدى ،ﷲ تەۋھىدكە خالىغان ئادەمنى تالاليدۇ،
ﷲ نىڭ (تائىتىگە) قايتىدىغان ئادەمنى تەۋھىدكە باشاليدۇ﴿( .﴾13يەھۇدىي ،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 رەسۇلۇلالھ بىلەن زامانداش بولغان ئەھلى كىتاب) (كىتاب
ھەققىدە) قاتتىق دەرگۇماندىدۇر﴿.﴾14

پۈتكۈل پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنىنىڭ بىر ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتكە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە دىندىن نۇھقا تەۋسىيە قىلغان
نەرسىنى ،ساڭا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىز ۋەھيى قىلغان نەرسىنى ،ئىبراھىمغا ،مۇساغا
ۋە ئىساغا بىز تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى بايان قىلدى﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن

كېيىنكى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۇنجىسى پەيغەمبەر نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ۋە ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى تىلغا ئالدى .ئاندىن كېيىن ئۇ ئىككسىنىڭ ئارىلىقىدىكى ئىرادىلىك
پەيغەمبەرلەر ئىبراھىم ،مۇسا ۋە مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانى تىلغا ئالدى .بۇ ئايەتتە ئىرادىلىك
بەش پەيغەمبەرنىڭ ئىسمىنى ساناپ ئۆتتى .ئەھزاب سۈرىسىدىكى ئايەتتىمۇ ئۇالر شۇنداق بايان
قىلىنىغان﴿ :ئۆز ۋاقتىدا بىز پەيغەمبەرلەردىن ئەھدە ئالدۇق ،سەندىن ،نۇھتىن ،ئىبراھىمدىن،
مۇسادىن ،مەريەم ئوغلى ئىسادىن مەھكەم ئەھدە ئالدۇق﴾(((.
((( ئەھزاب سۈرىسى  7ـ ئايەت.
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جىمى پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دىن پەقەت ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ غا
ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن
ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر،
ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾((( ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان ھەدىس شېرىپتا:
«بىز ئانىمىز باشقا ـ باشقا ،ئەمما دىنىمىز بىر پەيغەمبەرلەر جامائەسىدۇرمىز» دېيىلگەن .يەنى گەرچە
ئۇالرنىڭ شەرىئەتلىرى ۋە تۇتقان يوللىرى ھەر خىل بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئورتاقلىق
ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىشتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا بىر خىل

شەرىئەت ۋە ئوچۇق يول تەيىن قىلدۇق﴾(((﴿ ،سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر ،دىندا تەپرىقىچىلىك
قىلماڭالر﴾ ﷲ تائاال جىمى پەيغەمبەرلەرگە بىرلىشىشنى ،ئۆم بولۇشنى تەۋسىيە قىلدى .ئۇالرنى

بۆلگۈنچىلىكتىن،ئىختىالپلىشىشتىنچەكلىدى.

﴿مۇشرىكالرغا سەن ئۇالرنى دەۋەت قىلغان نەرسە (يەنى تەۋھىد) ئېغىر كەلدى﴾ يەنى :ئى
مۇھەممەد! سەن ئۇالرنى چاقىرغان تەۋھىد ئۇالرغا تەس تۇيۇلدى .شۇڭا ئۇالر تەۋھىدنى ئىنكار
قىلدى.
﴿ﷲ تەۋھىدكە خالىغان ئادەمنى تالاليدۇ ،ﷲ نىڭ (تائىتىگە) قايتىدىغان ئادەمنى
تەۋھىدكە باشاليدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ھىدايەتنى ھىدايەت تېپىشقا اليىق كىشىگە بەلگىلەيدۇ.

گۇمراھلىقنى توغرا يولدىن گۇمراھلىقنى ئۈستۈن بىلىپ تاللىغان ئادەمگە بەلگىلەيدۇ.

ئىختىالپنىڭ سەۋەبى
﴿(يەھۇدىي ،ناسارا قاتارلىقالر) ئۇالرغا ئىلىم كەلگەندىن كېيىن (يەنى ئۇالر رەسۇلۇلالنىڭ
ھەق پەيغەمبەرلىكىنى بىلگەندىن كېيىن) ،ئاندىن ئۆزئارا ھەسەت قىلىشىپ پىرقىلەرگە بۆلۈندى﴾

يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە ھەق يېتىپ كەلگەن ۋە دەلىل ـ پاكىت تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن ،ئاندىن ھەق
ئۈستىدە ئىختىالپالشقان ئىدى ،ئۇالرنى شۇنداق قىلىشقا پەقەت بىر ـ بىرىگە زۇلۇم قىلىش ،ھەق
بىلەن قارشىلىشىش ،ئۇنىڭغا بويۇنتاۋلىق قىلىش ئېلىپ باردى.
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﴿ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ (ئۇالرنى جازاالشنى) قىيامەتكىچە تەخىر قىلىشتىن ئىبارەت سۆزى
بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە ھۆكۈم چىقىرىلىپ بولغان بوالتتى (يەنى ئۇالر تېز ھاالك
قىلىنغان بوالتتى)﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدىن ھېساب ئېلىشنى قىيامەت كۈنىگىچە

كېچىكتۈرۇشتىن ئىبارەت ئىلگىرى قىلغان ۋەدىسى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرغا تېگىشلىك ئازابنى چوقۇم
تېزلىتىپ ،بۇ دۇنيادىال بەرگەن بوالتتى.

﴿ئۇالردىن كېيىن كىتابقا ۋارىسلىق قىلغانالر (يەنى رەسۇلۇلالھ بىلەن زامانداش بولغان
ئەھلى كىتاب)﴾ يەنى ئىلگىرىكى ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالردىن كېيىن كەلگەن ئىنسانالر.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

﴿(كىتاب ھەققىدە) قاتتىق دەرگۇماندىدۇر﴾ يەنى ئۇالر دىندا ۋە ئىماندا ئىشەنچسىزدۇر .ئۇالر
پەقەت ئاتا ـ بوۋىلىرىغا ۋە ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرگە دەلىل ـ پاكىتسىز ئەگەشكۈچىلەردۇر ،ئۇالر
دىندا تېڭىرقاش ئىلكىدىدۇر ،دەرگۇماندىدۇر ،چوڭقۇر ئىختىالپتىدۇر.

*******
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
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 خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن ۋە ئېيتقىن« :ﷲ
نازىل قىلغان (بارلىق) كىتابالرغا ئىمان ئېيتتىم ،ئاراڭالردا ئادىل بولۇشقا بۇيرۇلدۇم ،ﷲ بىزنىڭ
پەرۋەردىگارىمىزدۇر ،سىلەرنىڭمۇ پەرەردىگارىڭالردۇر ،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»﴿.﴾15
بۇ ئايەت كەرىم مۇستەقىل ئون جۈملە سۆزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ھەر بىرى
ئۆزىدىن ئىلگىرىكى جۈملىدىن ئايرىلىپ تۇرىدىغان ،ئۆز ئالدىغا بىر ھۆكۈمدۇر .تەپسىرشۇناسالر:
ئايەتۇل كۇرسىدىن باشقا ،بۇ ئايەتكە تەڭ كېلىدىغان ئايەت يوق -،دەيدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

﴿شۇنىڭ ئۈچۈن( ،يەنى دىندا ئىختىالپ قىلىشقانلىقى ئۈچۈن) (ئى مۇھەممەد! بارلىق ئىنسانالرنى
توغرا دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇشقا) چاقىرغىن﴾ يەنى ئىنسانالرنى بىز ساڭا دىندىن ۋەھىي

قىلغان نەرسىگە ،سېنىڭدىن ئىلگىرىكى ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرگە
ئوخشاش ،كىشىلەر ئەگەشكەن شەرىئەتلەرنىڭ بۈيۈك ئىگىلىرى بولغان پۈتكۈل پەيغەمبەرلەرگە
تەۋسىيە قىلغان نەرسىگە چاقىرغىن.
﴿بۇيرۇلغىنىڭ بويىچە توغرا يولدا چىڭ تۇرغىن﴾ يەنى ﷲ تائاال سېنى بۇيرۇغىنىدەك،
سەن ۋە ساڭا ئەگەشكەنلەر ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇڭالر.
﴿ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن﴾ يەنى مۇشرىكالرنىڭ
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن پەيدا قىلغان ۋە يالغاندىن ئويدۇرۇپ چىقارغان نەرسىلىرىگە
ئەگەشمىگىن.
﴿ۋە ئېيتقىن« :ﷲ نازىل قىلغان (بارلىق) كىتابالرغا ئىمان ئېيتتىم﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرگە
ئاسماندىن نازىل قىلىنغان بارلىق كىتابالرنى تەستىق قىلدىم ،ئۇ پەيغەمبەرلەردىن ھېچ بىرىنى
ئايرىۋەتمەيمىز.
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﴿ئاراڭالردا ئادىل بولۇشقا بۇيرۇلدۇم﴾ يەنى ئاراڭالردا ﷲ تائاال مېنى بۇيرۇغاندەك ئادىل
ھۆكۈم چىقىرىمەن.
﴿ﷲ بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىزدۇر ،سىلەرنىڭمۇ پەرەردىگارىڭالردۇر﴾ يەنى پەقەت ﷲ
تائاالال مەبۇدتۇر ،ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،بىز ئۇنى ئىختىيارىي ھالدا
ئېتىراپ قىلىمىز ،ئەگەر سىلەر ئۇنى ئىختىيارىي ھالدا ئېتىراپ قىلمىغان تەقدىردىمۇ ،ئالەملەردىكى
بارلىق مەخلۇقاتالر ئىختىيارىي ھالدا ﷲ تائاالغا سەجدە قىلىدۇ.
﴿بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزلىرىڭالر ئۈچۈندۇر﴾

يەنى بىز سىلەردىن ئادا ـ جۇدامىز .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ئۇالر سېنى
يالغانچى قىلىشتا چىڭ تۇرسا« :مېنىڭ ئەمەلىم ئۆزەم ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر
ئۈچۈندۇر ،مېنىڭ ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا  -جۇدا سىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا
– جۇدامەن (يەنى بىراۋ يەنە بىر  -بىراۋنىڭ قىلغان گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس)» دېگىن﴾(((.

﴿سىلەر بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا جېدەللىشىشكە (ئورۇن) يوق (چۈنكى ،ھەقىقەت ئاشكارىدۇر)

﴾ سۇددى :بۇ ھۆكۈم ئۇرۇش ئايىتى نازىل بولۇشتىن بۇرۇن چۈشكەن -،دېدى .بۇ سۆزنىڭ
ئاساسى كۈچلۈكتۇر .چۈنكى ،بۇ ئايەت مەككىدە نازىل بولغان .ئۇرۇش قىلىشقا دائىر ئايەت بولسا
ھىجرەتتىن كېيىن نازىل بولغان.
﴿ﷲ (قىيامەت كۈنى) بىزنى (ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن) يىغىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى) يىغىدۇ .ئاندىن بىزنىڭ
ئارىمىزدا ھەقلىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر( ،خااليىقنىڭ ئەھۋالىنى)
بىلگۈچىدۇر»﴾(((﴿ ،ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى قايتىپ
بارىدىغان جاي ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
كىشىلەر ﷲ نىڭ دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن( ،كىشىلەرنى ئىماندىن توسۇش
ئۈچۈن) ﷲ نىڭ دىنىدا خۇسۇمەت قىلىشقانالرنىڭ دەلىللىرى ﷲ نىڭ دەرگاھىدا باتىلدۇر،
ئۇالر (دۇنيادا) غەزەبكە ئۇچرايدۇ( ،ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾16ﷲ كىتاب
(يەنى قۇرئان) نى ھەق بىلەن نازىل قىلدى ۋە ئادالەتنى نازىل قىلدى .سەن نېمە بىلىسەن؟
((( يۇنۇس سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  26ـ ئايەت.

شۇرا سۈرىسى

قىيامەت يېقىن بولۇشى مۇمكىن﴿ .﴾17قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ،
ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانالر بولسا قىيامەتتىن قورقىدۇ ،قىيامەتنى ھەق دەپ بىلىدۇ ،بىلىڭالركى،
قىيامەت توغرۇلۇق مۇجادىلە قىلىدىغانالر ئەلۋەتتە چوڭقۇر گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾18

دىندا جېدەل قىلغان ئادەمگە بېرىلىدىغان ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال ،ئىمان ئېيتقان كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسقانالرنى ئاگاھالندۇرۇپ

مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىشىلەر ﷲ نىڭ دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن( ،كىشىلەرنى ئىماندىن
توسۇش ئۈچۈن) ﷲ نىڭ دىنىدا خۇسۇمەت قىلىشقانالرنىڭ﴾ يەنى ﷲ تائاال ۋە ﷲ تائاالنىڭ

پەيغەمبىرىنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلغان مۆمىنلەرنى مېڭىۋاتقان توغرا يولدىن توسۇش ئۈچۈن
خۇسۇمەت قىلىشقانالرنىڭ ﴿دەلىللىرى ﷲ نىڭ دەرگاھىدا باتىلدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا دەلىل بواللمايدۇ.
﴿ئۇالر (دۇنيادا) غەزەبكە ئۇچرايدۇ( ،ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ ۋە ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ،كاپىرالر مۆمىنلەرنى ھىدايەت يولىدىن
توسۇش ئۈچۈن ئۇالر بىلەن خۇسۇمەت قىلىشتى .ئۇالر مۆمىنلەرنىڭ جاھىلىيەت دەۋرىگە قايتىشىنى
تەمە قىلىشتى.
قەتادە :ئۇالر يەھۇدىي ۋە خىرىستىئانالردۇر ،ئۇالر مۆمىنلەرگە :بىزنىڭ دىنىمىز سىلەرنىڭ
دىنىڭالردىن ياخشى .بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالردىن ئىلگىرى كەلگەن ،بىز
سىلەردىن ئەۋزەل ،ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتىشقا بىز سىلەردىن ھەقلىقمىز دەيدۇ -،دېدى .ئۇالر
ھەقىقەتەن يالغان سۆزلىدى.

﴿ﷲ كىتاب (يەنى قۇرئان) نى ھەق بىلەن نازىل قىلدى﴾ يەنى ﷲ ئۆز دەرگاھىدىن
پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان كىتابالرنى ھەق بىلەن نازىل قىلدى﴿ .ۋە ئادالەتنى نازىل قىلدى﴾
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر
بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ ،كىتابنى ،قانۇننى
چۈشۈردۇق﴾(((﴿ ،ﷲ ئاسماننى ئېگىز ياراتتى .ئۆلچەمدە زۇلۇم قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ
تارازىنى بېكىتتى .ئۆلچەمدە ئادىل بولۇڭالر ،تارازىدا كەم بەرمەڭالر﴾(((.
﴿سەن نېمە بىلىسەن؟ قىيامەت يېقىن بولۇشى مۇمكىن﴾ بۇ ئايەت كىشىنى قىيامەت ئۈچۈن
دۇنيانى تەرك قىلىپ ئىبادەت قىلىشقا ۋە قىيامەتتىن قورقۇشقا تەرغىب قىلىدۇ.
﴿قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر :ئەگەر راستچىل
بولساڭالر ،بۇ ۋەدە قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟ -دەيدۇ .ئۇالر بۇ سۆزنى پەقەت قىيامەتنى ئىنكار
قىلغانلىقلىرى ،ئۇنىڭ قايىم بولۇشىغا ئىشەنمەي ،كاپىر بولغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن ئاشقانلىقلىرى
((( ھەدىد سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەھمان سۈرىسى 7ـ  9ـ ئايەتكىچە.
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ئۈچۈنال دەيدۇ.
﴿ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانالر بولسا قىيامەتتىن قورقىدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىيامەتنىڭ يۈز بېرىشىدىن
قورقۇپ ،تىترەپ تۇرىدۇ﴿ ،قىيامەتنى ھەق دەپ بىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇنى چوقۇم بولىدۇ دەپ
ئىشىنىدۇ ،قىيامەت ئۈچۈن تەييارلىق قىلىدۇ ۋە قىيامەت ئۈچۈن ئەمەل قىلىدۇ .سەھىھ ھەدىس
كىتابلىرىدا ۋە باشقا ھەدىس كىتابلىرىدا مۇتەۋاتىر دەرىجىسىگە يېتىدىغان مۇنداق بىر ھەدىس
رىۋايەت قىلىنغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەر ئۈستىدە ئىدى ،بىر ئادەم كېلىپ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن بىر نەرسە سوراش ئۈچۈن يۇقىرى ئاۋازدا :ئى مۇھەممەد! -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالممۇ ئۇ ئادەمگە يۇقىرى ئاۋازدا« :ھە ،مانا مەن» دېدى .ئۇ ئادەم پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :قىيامەت قاچان بولىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ ھالىڭغا
ۋاي! ئۇ چوقۇم بولىدۇ ،ئۇنىڭغا نېمە تەييارلىق قىلدىڭ؟» دېدى .ئۇ :ﷲ ۋە ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرىگە بولغان ياخشى كۆرۈشۈمنى تەييارلىدىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن
ياخشى كۆرگەن ئادىمىڭ بىلەن بىرگە بولىسەن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئىنسان
ئۆزى ياخشى كۆرگەن كىشىسى بىلەن بىرگە بولىدۇ» دېگەن ھەدىسىمۇ شەكسىز مۇتەۋاتىردۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئادەمگە قىيامەتنىڭ ۋاقتى توغرۇلۇق جاۋاب بەرمىدى .بەلكى ،ئۇنى
قىيامەتكە تەييارلىق قىلىشقا بۇيرۇدى.
﴿بىلىڭالركى ،قىيامەت توغرۇلۇق مۇجادىلە قىلىدىغانالر﴾ يەنى قىيامەتنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشى
ئۈستىدە دەتاالش قىلىدىغانالر ۋە ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى ئىنكار قىلىدىغانالر ﴿ئەلۋەتتە چوڭقۇر
گۇمراھلىقتىدۇر﴾ يەنى ئوپئوچۇق نادانلىقتىدۇر .چۈنكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ﷲ
تائاال ئۈچۈن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈش ئاساندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :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﴾(((.

*******
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ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﷲ بەندىلىرىگە كۆيۈنگۈچىدۇر ،ئۇ خالىغان ئادەمگە (كەڭ) رىزىق بېرىدۇ ،ﷲ
كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴿ .﴾19كىمكى (ئۆزىنىڭ ئەمەلى بىلەن) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە،
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە بېرىمىز ،كىمكى (ئەمەلى بىلەن) دۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە( ،ئۇنىڭ
تىلىگەن) مەنپەئىتىنىڭ بەزىسىنى بېرىمىز ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ساۋابتىن) ھېچ نېسىۋە يوق﴿.﴾20
ئۇالرنىڭ ﷲ رۇخسەت قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكەتكەن مەبۇدلىرى بارمۇ؟ (ﷲ نىڭ
ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابنى قىيامەتكىچە تەخىر قىلىش توغرىسىدىكى) ھۆكمى بولمىسا ئىدى،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە (دۇنيادىال) ھۆكۈم چىقىرىلغان بوالتتى( ،ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچىالر
(يەنى كاپىرالر) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾21كاپىرالرنىڭ (قىيامەت كۈنى دۇنيادا) قىلغان
گۇناھلىرىنىڭ جازاسىدىن قورقۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرىسەن( ،ئۇالر مەيلى قورقسۇن ،قورقمىسۇن) جازا
ئۇالرغا (چوقۇم) نازىل بولغۇسىدۇر ،ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر جەننەتلەرنىڭ
باغچىلىرىدا بولىدۇ ،ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ ،بۇ
كاتتا ئىنئامدۇر﴿.﴾22

اﷲ تائاالنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاتا قىلىدىغان رىزىقلىرى ۋە باشقا
نەرسىلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىنسانالرغا كۆيۈمچان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا رىزق
بېرىدىغانلىقى ،رىزق بېرىشتە ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقى ،ياخشى ئادەمگىمۇ،
گۇناھكار ئادەمگىمۇ تەڭ رىزىق بېرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر يۈزىدىكى ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىگە رىزىق بېرىشنى
ﷲ (مەرھەمەت يۈزىسىدىن) ئۈستىگە ئالغان ،ﷲ ئۇالرنىڭ تۇرار جايىنى ۋە (ئۆلگەندىن
كېيىن) كۆمۈلىدىغان جايىنى بىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى روشەن كىتابقا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزغا)
يېزىلغاندۇر﴾((( بۇ ئايەت بىلەن مەزمۇنداش ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿ئۇ خالىغان ئادەمگە (كەڭ) رىزىق بېرىدۇ .ﷲ كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ھېچ
نەرسىدىن ئاجىز ئەمەستۇر﴿ .كىمكى (ئۆزىنىڭ ئەمەلى بىلەن) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە﴾
يەنى ئاخىرەت ئۈچۈن ئەمەل قىلسا﴿ ،ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە بېرىمىز﴾ يەنى ئۇنىڭ قىلىۋاتقان
ئەمەلىنى قۇۋۋەتلەيمىز ۋە ياردەم بېرىمىز ،ساۋابىنى كۆپەيتىمىز ،ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىققا ئون
ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە ،ھەتتا (ﷲ خالىغان مىقداردا) ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ساۋاب
بېرىمىز.

﴿كىمكى (ئەمەلى بىلەن) دۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە( ،ئۇنىڭ تىلىگەن) مەنپەئىتىنىڭ
بەزىسىنى بېرىمىز ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ساۋابتىن) ھېچ نېسىۋە يوق﴾ يەنى بىرەر كىشىنىڭ

تىرىشچانلىقى پەقەت دۇنيادىن بىرەر نەرسىگە ئېرىشىش ئۈچۈن بولسا ،ئۇنىڭ ئاخىرەتتىن
تامامەن غېمى بولمىسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى ھارام قىلىدۇ ،ئەگەر ﷲ تائاال
خالىسا ،ئۇنىڭغا دۇنيالىقتىن بېرىدۇ ،ئەگەر خالىمىسا ،ئۇ دۇنياغىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ ،ئاخىرەتنىڭ
ساۋابىغىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ .دۇنيالىقنى كۆزلەپ ئىش ـ ئەمەل قىلغۇچى دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن
زىيانلىق تىجارەت بىلەن شۇغۇلالنغان بولىدۇ .بۇ ئايەت بىلەن ئىسرا سۈرىسىدىكى تۆۋەندىكى
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.
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ئايەتنى باغالپ چۈشىنىش ئارقىلىق بۇنىڭ دەلىلىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ﴿ :بىز دۇنيانى كۆزلىگەنلەر
ئىچىدىن خالىغان ئادەمگە (ئۇنىڭ خالىغىنىنى ئەمەس) بىزنىڭ خالىغىنىمىزنى بېرىمىز ،ئاندىن
ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەم بىلەن جازااليمىز ،جەھەننەمگە ئۇ خارالنغان( ،ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن)
قوغالنغان ھالدا كىرىدۇ .كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن ۋە مۆمىن بولۇپ ئاخىرەتكە اليىق
ئەمەللەرنى قىلىدىكەن ،مۇنداق ئادەملەرنىڭ قىلغان ئەمەلى (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) قوبۇل بولىدۇ.
بۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنىدىن بېرىمىز .پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئاتا قىلغىنى (ھېچ ئادەمدىن) مەنئى قىلىنمايدۇ .ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق ئۈستۈن
قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن ،ئاخىرەت دەرىجىلىرىدىكى (پەرق) ئەلۋەتتە تېخىمۇ چوڭدۇر ۋە ئۈستۈنلۈك
(((
(جەھەتتىكى پەرق) زىيادە چوڭدۇر﴾
سەۋرى ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بۇ ئۈممەتكە ئۈستۈنلۈك ۋە غەلىبىگە ئېرىشىدىغانلىقى ،نۇسرەت
قازىنىدىغانلىقى ،زېمىندا كەڭ كۆلەمدە يەرلىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش بېشارەت بەرگىن.
كىمكى ئاخىرەتنىڭ ئەمەلىنى قىلىشتا دۇنيانى كۆزلىگەن بولسا ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە ھېچ نېسىۋە
بولمايدۇ».

بەندىلەرنىڭ دىن بېكىتىشىنىڭ شېرىك ئەمەل ئىكەنلىكى
﴿ئۇالرنىڭ ﷲ رۇخسەت قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكەتكەن مەبۇدلىرى بارمۇ؟﴾

يەنى ئۇالر ﷲ تائاال ساڭا دىن قىلىپ بېكىتكەن توغرا دىنغا ئەگەشمەيدۇ ،بەلكى ئۇالر جىنالر ۋە
ئىنسانالرنىڭ شەيتانلىرى ئۇالرغا دىن قىلىپ بېكىتكەن نەرسىگە ئەگىشىدۇ .ئۇ شەيتانالر ئۇالرغا
بەھىرەنى((( سائىبەنى((( ۋەسىلەنى((( ۋە ھامنى((( ھارام قىلدى ،ئۆزى ئۆلۇپ قالغان ھايۋاننى،
قاننى ،قىمار ئويناشنى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان گۇمراھلىقنى ،ئەقىدىسى بۇزۇق بولغان نادانلىقنى
ھاالل قىلدى .ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىدە خالىغىنىنى ھاالل ،خالىغىنىنى ھارام قىلىپ باتىل
ئىبادەتلەرنى ،ناچار ۋە بىمەنە سۆزلەرنى ئويدۇرۇپ پەيدا قىلغان ئىدى.
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“سەھىھ بۇخارى” دا رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى بايان قىلىنغان« :ئەمرى ئىبنى لۇھەييى ئىبنى قەمەئەنىڭ دوزاختا ئۈچىيىنى سۆرەپ
يۈرگىنىنى كۆردۈم» .چۈنكى ،ئۇ سائىبەلەرنى ئەركىن قويۇۋەتكەن ۋە بۇ ئېتىقادنى ئويدۇرۇپ
چىقارغان تۇنجى ئادەم ئىدى .بۇ ئادەم خۇزائە قەبىلىسىنىڭ باشلىقلىرىدىن بىرى بولۇپ ،بۇ
ئىشالرنى قىلغان ،شۇنداقال ئۇ قۇرەيشلەرنى بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا ئېلىپ بارغان بىردىنبىر
ئادەم ئىدى (ئۇنىڭغا ﷲ نىڭ لەنىتى بولسۇن!).
((( ئىسرا سۈرىسى  18ـ  21ـ ئايەتكىچە.
((( سەككىزنى تۇغقان ،بەشىنچىسىنى ئەركەك تۇغقان تۆگە بولۇپ ،جاھىلىيەت ئەرەبلىرى بۇ تۆگىنىڭ قۇلىقىنى يېرىپ،
ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى .مىنمەيتتى ،يۈك ئارتمايتتى.
((( چىشىدىن ئوننى تۇغقان تۆگە بولۇپ ،مىنىلمەيتتى ،قىرقىلمايتتى ،سۈتى مۇساپىرالرغىال بېرىلەتتى.
((( بىرىنچىنى ۋە ئىككىنچىنى چىشى تۇغقان ،بۇتالر ئۈچۈن ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن تۆگە.
((( ئون تۆگىگە ئاتا بولغان بۇغرا تۆگە بولۇپ ،ئۇالر ئۇنى مىنمەي ،يېمەك ـ ئىچمەكتە ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرەتتى.

شۇرا سۈرىسى

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ نىڭ ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابنى قىيامەتكىچە
تەخىر قىلىش توغرىسىدىكى) ھۆكمى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە (دۇنيادىال) ھۆكۈم
چىقىرىلغان بوالتتى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى جازاالش ھۆكمى قىيامەت كۈنىگە تەخىر قىلىنمىسا
ئىدى ،ئۇالرغا تېگىشلىك ئازاب دۇنيادىال تېزلىتىلگەن بوالتتى(﴿ .ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچىالر
(يەنى كاپىرالر) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى جەھەننەمدە قاتتىق ئەلەم قىلغۇچى ئازابقا

دۇچار بولىدۇ ،ئۇ نېمىدىگەن يامان جاي!

مۇشرىكالرنىڭ مەھشەرگاھ مەيدانىدىكى قورقۇنچلۇق ھالىتى
﴿كاپىرالرنىڭ (قىيامەت كۈنى دۇنيادا) قىلغان گۇناھلىرىنىڭ جازاسىدىن قورقۇپ تۇرغانلىقىنى
كۆرىسەن( .ئۇالر مەيلى قورقسۇن ،قورقمىسۇن) جازا ئۇالرغا (چوقۇم) نازىل بولغۇسىدۇر﴾ يەنى

ئۇالر قورقۇپ تۇرغان ئازاب ئۇالرغا چوقۇم بولىدۇ ،بۇ ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ھالىدۇر .ئۇالر
قورقۇپ ،تىترەپ تۇرىدۇ.

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر جەننەتلەرنىڭ باغچىلىرىدا بولىدۇ ،ئۇالر
پەرەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ﴾ يەنى قىيامەت مەيدانلىرىدا

خارلىق ۋە ھاقارەت ئىچىدە ،ئۆز گۇناھى تۈپەيلىدىن تېگىشلىك ئازابتىن قورقۇش ئىچىدە تۇرغان
ئادەم بىلەن جەننەتلەرنىڭ باغچىلىرىدا كۆزلەر كۆرمىگەن ،قۇالقالر ئاڭالپ باقمىغان ،ئىنساننىڭ
كۆڭلىگە كېچىپ باقمىغان يېمەك ـ ئىچمەكلەردىن ،كىيىم ـ كېچەكلەردىن ،تۇرالغۇالردىن،
كۆركەم جايالردىن ،ئايالالردىن ۋە لەززەتلىك نەرسىلەردىن ئۆزى خالىغانچە بەھرىمەن بولغان
ئادەم ئوخشاش بوالمدۇ؟ ھەرگىز ئوخشاش بولمايدۇ﴿ ،بۇ كاتتا ئىنئامدۇر﴾ يەنى بۇ چوڭ بەختتۇر،
تولۇق ۋە مۇكەممەل بولغان ،ھەممىنى ئومۇمىي جەھەتتىن ئۆز ئىچىگە ئالغان نېمەتتۇر.

*******
ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان بەندىلىرىگە ئەنە شۇ ئىنئام بىلەن
خۇش خەۋەر بېرىدۇ(« .پەيغەمبەرلىكنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھەق تەلەپ قىلمايمەن،
پەقەت تۇغقانچىلىق ھەققى ئۈچۈن مېنى دوست تۇتۇشۇڭالرنى (يەنى پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى
يەتكۈزۈشۈمگە چېقىلماسلىقىڭالرنى) تىلەيمەن» دېگىن ،كىمكى بىرەر ياخشى ئىش قىلسا ،ئۇنىڭغا
بىز ساۋابنى زىيادە بېرىمىز ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا كۆپ
ساۋاب بەرگۈچىدۇر﴿ .﴾23ئۇالر (يەنى قۇرەيش كاپىرلىرى)« :ئۇ (يەنى مۇھەممەد) ﷲ غا يالغاننى
توقۇدى» دەمدۇ؟ ئەگەر ﷲ خالىسا (يەنى ئۇالر گۇمان قىلغاندەك ،ﷲ غا يالغاننى توقۇغان
بولساڭ) سېنىڭ قەلبىڭنى پېچەتلىۋەتكەن بوالتتى ،ﷲ باتىلنى يوق قىلىدۇ( ،پەيغەمبىرىگە
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نازىل قىلغان) سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكى سىرالرنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾24

ئىمان ئېيتقانالرغا جەننەتنىڭ نازۇنېمەتلىرىدىن بېشارەت بېرىلگەنلىكى
ﷲ تائاال جەننەتلەرنىڭ باغچىلىرىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن ،ئىمان ئېيتقان ،ياخشى

ئەمەللەرنى قىلغان بەندىلىرىگە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان
بەندىلىرىگە ئەنە شۇ ئىنئام بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ﴾ دېگىن .يەنى بۇ ئىنئام ئۇالرغا چوقۇم

ھاسىل بولىدۇ ،چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا شۇنداق خۇش خەۋەر بېرىدۇ.

﴿«(پەيغەمبەرلىكنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،پەقەت
تۇغقانچىلىق ھەققى ئۈچۈن مېنى دوست تۇتۇشۇڭالرنى (يەنى پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى
يەتكۈزۈشۈمگە چېقىلماسلىقىڭالرنى) تىلەيمەن»﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ ئەنە

شۇ مۇشرىكلىرىغا ئېيتقىنكى ،مەن سىلەرگە قىلغان بۇ تەبلىغ ۋە ۋەز ـ نەسىھەت ئۈچۈن سىلەردىن
ماڭا پۇل ـ مال بېرىشىڭالرنى تەلەپ قىلمايمەن .مېنىڭ سىلەردىن تەلەپ قىلىدىغىنىم شۇكى،
سىلەر پەقەت ماڭا قارىتا قىلىۋاتقان يامانلىقنى توختىتىڭالر ،پەرۋەردىگارىمنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى
يەتكۈزۈشۈمگە توسالغۇلۇق قىلماڭالر .سىلەر ماڭا ياردەم بەرمىگەن تەقدىردىمۇ ،ئارىمىزدىكى
تۇغقانچىلىقنىڭ يۈزىنى قىلىپ ،ماڭا ئەزىيەت يەتكۈزمەڭالر.
ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ﷲ تائاالنىڭ:

﴿پەقەت تۇغقانچىلىق ھەققى ئۈچۈن مېنى دوست تۇتۇشۇڭالرنى (يەنى پەرۋەردىگارىمنىڭ
دەۋىتىنى يەتكۈزۈشۈمگە چېقىلماسلىقىڭالرنى) تىلەيمەن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە

سورالغان ئىدى .سەئىد ئىبنى جۇبەير :بۇ ئايەتتىكى “تۇغقانچىلىق” دېگەن سۆزدىن مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە ـ تاۋاباتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس :سەن جاۋاب بېرىشتە
ئالدىراپ كەتتىڭ ،ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن قۇرەيش قەبىلىسىدىكىلەرنىڭ
ئارىسىدا تۇغقانچىلىق بار ،شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :پەقەت مېنىڭ ئارام بىلەن سىلەرنىڭ
ئاراڭالردىكى تۇغقانچىلىقنى سىلە ـ رەھىم بىلەن ئۇالڭالر» دېگەن -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان.
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﴿كىمكى بىرەر ياخشى ئىش قىلسا ،ئۇنىڭغا بىز ساۋابنى زىيادە بېرىمىز﴾ يەنى كىمكى بىرەر
ياخشى ئەمەل قىلسا ،ئۇنىڭغا بىز ياخشىلىقنى يەنى ئەجىر ۋە ساۋابنى زىيادە بېرىمىز .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە
ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجر (يەنى
(((
جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال كۆپ گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،ئاز ياخشىلىقالرغا كۆپ ئەجىر بېرىدۇ ۋە
ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ.
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت.

شۇرا سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قۇرئاننى يالغاندىن توقۇدى دەپ قارىلىغانلىقى
ۋە بۇ تۆھمەتكە بېرىلگەن رەددىيە
﴿ئۇالر (يەنى قۇرەيش كاپىرلىرى)« :ئۇ (يەنى مۇھەممەد) ﷲ غا يالغاننى توقۇدى»
دەمدۇ؟ ئەگەر ﷲ خالىسا (يەنى ئۇالر گۇمان قىلغاندەك ،ﷲ غا يالغاننى توقۇغان بولساڭ)
سېنىڭ قەلبىڭنى پېچەتلىۋەتكەن بوالتتى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم! ئەگەر سەن

ئەنە شۇ جاھىلالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ،ﷲ تائاالغا يالغاننى توقۇغان بولساڭ ،ﷲ تائاال
﴿سېنىڭ قەلبىڭنى پېچەتلىۋەتكەن بوالتتى﴾ يەنى قەلبىڭگە مۆھۈر بېسىپ ،ساڭا بەرگەن
قۇرئاننى قايتۇرۇۋاالتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ئۇ بىزنىڭ نامىمىزدىن
يالغاننى توقۇيدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ئۇنى قۇدرىتىمىز بىلەن جازااليتتۇق .ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسي
(((
قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق .سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى﴾
يەنى ئۇنىڭدىن قاتتىق ئىنتىقام ئاالتتۇق ،ئىنسانالردىن ھېچ كىم ئۇنى قوغداپ قېلىشقا قادىر
بواللمايتتى.
﴿ﷲ باتىلنى يوق قىلىدۇ( ،پەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان) سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق
قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال سۆزلىرى يەنى دەلىل ـ پاكىتلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىدۇ ،ئۇنى
ئىسپاتاليدۇ ،ئۇنى روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكى سىرالرنى بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال دىلالردا ساقالنغان ۋە يوشۇرۇنغان سىرالرنى بىلىپ تۇرىدۇ.

*******
ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﷲ بەندىلىرىدىن تەۋبىنى قوبۇل قىلىدۇ ،يامان ئىشالرنى ئەپۇ قىلىدۇ ،قىلىۋاتقان
ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿ .﴾25ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ دۇئاسىنى ﷲ
ئىجابەت قىلىدۇ( ،كامالى) پەزلىدىن ئۇالرغا ساۋابنى زىيادە بېرىدۇ ،كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دۇچار
بولىدۇ﴿ .﴾26ئەگەر ﷲ بەندىلىرىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلسا ،ئۇالر ئەلۋەتتە زېمىندا پىتنە -پاسات
تېرىيتتى .لېكىن ﷲ خالىغان نەرسىنى ئۆلچەم بىلەن چۈشۈرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنىڭ
(ئەھۋالىدىن) تولۇق خەۋەرداردۇر( ،ئۇنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾27ئۇالر (يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن
ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن) ﷲ يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ ،رەھمىتىنى يايىدۇ ،ﷲ (ھەممىنىڭ)
ئىگىسىدۇر ،مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿.﴾28
((( ھاققە سۈرىسى  47 - 44ـ ئايەتكىچە.
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اﷲ تائاالنىڭ تەۋبىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقى ۋە دۇئانى ئىجابەت قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەگەر بەندىلەر گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىپ ﷲ تائاالغا قايتسا ،ﷲ
ئۇالرنىڭ تەۋبىلىرىنى قوبۇل قىلىش بىلەن بىرگە ،ئۇالرغا ئېھسان قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
ﷲ تائاال ئۆز لۇتپى ۋە مەرھەمىتى بىلەن ئۇالرنىڭ يامان ئىشلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ ،كەچۈرىدۇ،
ئەيبىلىرىنى ياپىدۇ .گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :كىمكى
بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا،
ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾(((.
ئىمام مۇسلىم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :بەندە ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلغان ۋاقىتتا ،ﷲ تائاال
بەندىنىڭ تەۋبىسىدىن مۇنداق بىر ئادەمنىڭ خۇشاللىقىدىن بەكرەك خۇشال بولىدۇ :سىلەرنىڭ
بىرىڭالر بىر چۆل  -باياۋاندا سەپەر قىلىۋېتىپ يۈك ـ تاقى ،ئوزۇق ـ تۈلۈكى ئارتىلغان ئۇلىغىنى
يۈتتۈرۈپ قويىدۇ ،ئۇ ئادەم ئۇلىغىنى تېپىۋېلىشتىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپ ،بىر دەرەخنىڭ سايىسىدا
يېنىچە ياتىدۇ .ئۇ ئۇلىغىنىڭ تېپىلىشىدىن پۈتۈنلەي ئۈمىدىنى ئۈزۇپ تۇرغان بىر پەيتتە ،ئۇلۇغى
تويۇقسىزال پەيدا بولۇپ ،ئۇنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ .ئۇ قاتتىق خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىدىن ئۇنىڭ
نوقتىسىدىن تۇتقان ھالدا :ئى ﷲ! سەن مېنىڭ بەندەم ،مەن سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ دەپ
تاشاليدۇ .ئۇ ئادەم قاتتىق خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىدىن سۆزدە خاتالىشىدۇ».
زۆھرى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ بەندىلىرىدىن
تەۋبىنى قوبۇل قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ

تائاال بەندىسىنىڭ تەۋبىسىدىن بىرىڭالرنىڭ ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۇپ كېتىشتىن قورقۇپ تۇرغاندا،
يۈتتۈرۈپ قويغان ئۇلىغىنى تېپىۋالغان چاغدىكى خۇشاللىقىدىن بەكرەك خۇشال بولىدۇ».
ھەممام ئىبنى ھارىس مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مەلۇم بىر ئايال
بىلەن گۇناھ قىلغان ،ئاندىن ئۇ ئايالنى نىكاھىغا ئالغان ئادەم ھەققىدە سورالدى .ئىبنى مەسئۇد:
كېرەك يوق -،دېدى ۋە﴿ :ﷲ بەندىلىرىدىن تەۋبىنى قوبۇل قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ
بەردى.
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﴿يامان ئىشالرنى ئەپۇ قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇرۇنقى يامان ئىشالرنى ئەپۇ قىلىدۇ،
كەلگۈسىدىكى تەۋبىنى قوبۇل قىلىدۇ﴿ .قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال
سىلەرنىڭ قىلغان بارلىق قىلمىشلىرىڭالرنى ۋە سۆزلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،شۇنداق
تۇرۇقلۇق ،تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ دۇئاسىنى ﷲ ئىجابەت قىلىدۇ﴾ سۇددى
ۋە ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە ،ئەھلىلىرىگە ۋە
ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا قىلغان دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ.
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.

شۇرا سۈرىسى

﴿(كامالى) پەزلىدىن ئۇالرغا ساۋابنى زىيادە بېرىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت
قىلىدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ساۋابنى زىيادە بېرىدۇ .قەتادە ئىبراھىم نەخەئى لەخمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ دۇئاسىنى ﷲ ئىجابەت قىلىدۇ﴾ دېگەن
ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ توغقانلىرىغا شاپائەت
قىلىشقا ئىزنى بېرىدۇ(﴿ .كامالى) پەزلىدىن ئۇالرغا ساۋابنى زىيادە بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا
تۇغقانلىرىنىڭ تۇغقانلىرىغا شاپائەت قىلىشقا ئىزنى بېرىدۇ.
﴿كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ ﷲ مۆمىنلەرنى ۋە ئاقىۋەتتە ئۇالرغا بېرىلىدىغان
ساۋابنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرگە ،كاپىرالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنى (ئۇالردىن ھېساب
ئېلىشقا ۋەدە قىلغان كۈندە) قاتتىق دەرتلىك ۋە ئەلەملىك ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقىنى تىلغا
ئالدى.

رىزىقنى كەڭ قىلماسلىقنىڭ ھېكمىتى
﴿ئەگەر ﷲ بەندىلىرىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلسا ،ئۇالر ئەلۋەتتە زېمىندا پىتنە -پاسات
تېرىيتتى﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ھاجىتىدىن يۇقىرى رىزىق بەرسە ،ئۇ ئۇالرنى

ئەلۋەتتە پىتنە ـ پاسات تېرىشقا ،ھەددىدىن ئېشىپ بىر ـ بىرىگە تەكەببۇرلۇق ۋە چوڭچىلىق
قىلىشقا ئېلىپ بارغان بوالتتى.

﴿لېكىن ﷲ خالىغان نەرسىنى ئۆلچەم بىلەن چۈشۈرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنىڭ
(ئەھۋالىدىن) تولۇق خەۋەرداردۇر( ،ئۇنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا پايدىلىق

بولغان نەرسىلەردىن ئۆزى خالىغان نەرسىنى رىزىق قىلىپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇنى بىلىدۇ ،ﷲ
تائاال بايلىققا اليىق بولغان كىشىنى باي قىلىدۇ ،پېقىرلىققا اليىق بولغان كىشىنى پېقىر قىلىدۇ.

﴿ئۇالر (يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن) ﷲ يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ﴾

يەنى ئىنسانالر يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا (ئۇالرنىڭ
يامغۇرغا ھاجىتى چۈشكەن پەيتتە) يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
﴿ھالبۇكى ،ئۇالر يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلىنىپ كەتكەن ئىدى﴾(((.

﴿رەھمىتىنى يايىدۇ﴾ يەنى شۇ ئورۇندىكى ،شۇ جايدىكى بارلىق مەۋجۇد بولۇپ تۇرغان
نەرسىگە ﷲ تائاالنىڭ يامغۇردىن ئىبارەت رەھمىتى ئومۇمىيۈزلۈك بولىدۇ .قەتادە مۇنداق دەيدۇ:
بىزگە ئېيتىلىشىچە ،بىر ئادەم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى!
قۇرغاقچىلىق ئاپىتى يۈز بەردى ،كىشىلەر يامغۇردىن ئۈمىدىنى ئۈزدى -،دېگەندە ،ئۆمەر ئىبنى
خەتتاب :ﷲ تائاال سىلەرگە يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ -،دېگەن .ئاندىن﴿ :ئۇالر (يامغۇرنىڭ
يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن) ﷲ يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ .رەھمىتىنى يايىدۇ ،ﷲ
ھەممىنىڭ ئىگىسىدۇر .مەدھىيەگە اليىقتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان .يەنى ﷲ تائاال ئىنسانالرغا

دۇنيا ـ ئاخىرەتتە پايدىلىق بولغان نەرسىنى ئۆزى خالىغان شەكىلدە ئىدارە قىلغۇچىدۇر .ﷲ تائاال
بەلگىلىگەن ۋە قىلغان بارلىق ئىشىنىڭ ئاقىۋىتىدە مەدھىيەگە اليىقتۇر.
((( رۇم سۈرىسى  49ـ ئايەت.
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*******
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ يارىتىلىشى ۋە ئۇ ئىككىسىدە جاندارالرنىڭ يېيىلىشى ﷲ نىڭ
(قۇدرىتىنىڭ) دەلىللىرىدىندۇر ،ﷲ ئەگەر خالىسا ،ئۇالرنى جەمئىي قىلىشقا قادىردۇر﴿.﴾29
سىلەرگە (يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا) ھەرقانداق بىر مۇسىبەت يەتسە ،ئۇ سىلەرنىڭ قىلغان
گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ ،ﷲ نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ (ئەپۇ قىلمايدىغان
بولسا ،باال ۋە مۇسىبەتتىن ھېچ قۇتۇلماس ئىدىڭالر)﴿( .﴾30ئى مۇشرىكالر!) سىلەر زېمىندا
ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر ،سىلەرگە ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىگە ۋە مەدەتكار
يوق﴿.﴾31

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىشنىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەلىللىرىدىن ئىكەنلىكى
﴿ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ يارىتىلىشى ۋە ئۇ ئىككىسىدە جاندارالرنىڭ يېيىلىشى ﷲ نىڭ
(قۇدرىتىنىڭ) دەلىللىرىدىندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ كاتتىلىقىنى ،قۇدرىتىنىڭ بۈيۈكلۈكىنى ۋە

غالىب پادىشاھ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەردىندۇر .ﷲ تائاال ئاسمانالردا ۋە زېمىندا
جانلىقالرنى ياراتتى .بۇ جانلىقالر پەرىشتىلەرنى ،ئىنسانالرنى ،جىنالرنى ۋە باشقا ھايۋانالرنى،
ئۇالرنىڭ ھەر خىل شەكىلىدىكىلىرىنى ،ھەر خىل رەڭدىكىلىرىنى ،ھەر خىل تىللىقلىرىنى ،ھەر
خىل تەبىئەتتىكىلىرىنى ،ھەر خىل جىنىستىكىلىرىنى ۋە تۈردىكىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ
تائاال ئۇالرنى ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئەتراپىغا تارقاتتى .مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق ﴿ﷲ ئەگەر
خالىسا ،ئۇالرنى جەمئىي قىلىشقا قادىردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئىلگىرىكىلەرنى،
كېيىنكىلەرنى ۋە باشقا مەخلۇقاتالرنى بىر تۈزلەڭلىككە يىغىدۇ ،ئۇالرنى چاقىرغۇچى سۆزىنى ئۇالرغا
ئاڭلىتىپ تۇرىدۇ .كۆزلەر كۆرىدۇ ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادالەت ۋە ھەق بىلەن ھۆكۈم
چىقىرىدۇ.
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مۇسىبەتلەرنىڭ سەۋەبىنىڭ ئاسىيلىقتىن ئىبارەت ئىكەنلىكى
﴿سىلەرگە (يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا) ھەرقانداق بىر مۇسىبەت يەتسە ،ئۇ سىلەرنىڭ
قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ﴾ يەنى :ئى ئىنسانالر! سىلەرگە ھەر قانداق بىر

مۇسىبەت يەتسە ،ئۇ چوقۇم سىلەرنىڭ ئىلگىرى قىلغان گۇناھىڭالرنىڭ شۇملۇقىدىن كەلگەن
بولىدۇ.

﴿ﷲ نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ (ئەپۇ قىلمايدىغان بولسا ،باال ۋە مۇسىبەتتىن
ھېچ قۇتۇلماس ئىدىڭالر)﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنىڭ نۇرغۇن گۇناھىڭالر ئۈچۈن جازالىمايدۇ،

شۇرا سۈرىسى

بەلكى ئۇنى ئەپۇ قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن جازااليدىغان بولسا ،يەر يۈزىدە ھېچبىر جان ئىگىسىنى قويمىغان
بوالتتى﴾(((.
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەگەر مۆمىنگە بىرەر ئاپەت ،ساقايماس
كېسەل ،غەم ـ قايغۇ ،كۆڭۈلسىزلىك يەتسە ،ﷲ ئۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەمنىڭ خاتالىقلىرىنى
ئۆچۈرىدۇ .ھەتتا ئۇ ئادەمگە سانجىلغان بىر تال تىكەن ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ خاتالىقى ئۆچۈرۈلىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسۇفياننىڭ ئوغلى مۇئاۋىيەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىننىڭ بەدىنىگە ئازار بېرىدىغان بىرەر نەرسە يەتسە ،ئۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇ
ئادەمنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر بەندىنىڭ گۇناھلىرى كۆپىيىپ كېتىپ ،ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدىغان
ياخشى ئەمەلى بولمىسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆچۈرۇش ئۈچۈن ،ئۇنى كۆڭۈلسىزلىك
يەتكۈزۈش ئارقىلىق سىنايدۇ».

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
دېڭىزدا قاتنىغۇچى تاغدەك كېمىلەر ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىدىندۇر﴿ .﴾32ئەگەر
ﷲ خالىسا ،شامالنى توختىتىۋېتىدۇ-دە ،كېمىلەر دېڭىزنىڭ ئۈستىدە توختاپ قالىدۇ ،بۇنىڭدا
(قاتتىقلىقتا) سەۋر قىلغۇچى( ،كەڭچىلىكتە) شۈكۈر قىلغۇچى ھەر مۆمىن ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبرەتلەر
بار﴿ .﴾33ياكى ﷲ خالىسا ،ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن كېمىلەرنى
(بوران بىلەن) ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ نۇرغۇن كىشلەرنىڭ گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ﴿ .﴾34بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىز ئۈستىدە مۇجادىلە قىلىدىغانالر ئۆزلىرىگە ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇلىدىغان
جاي يوق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴿.﴾35

كېمىلەرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىدىن ئىكەنلىكى
بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئۆز بۇيرۇقى بىلەن دېڭىزنى ئۇنىڭدا
قاتنىغۇچى تاغدەك كېمىلەرنىڭ راۋان يۈرۈشى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇشى ﷲ تائاالنىڭ يۈكسەك
قۇدرىتىنى ۋە پادىشاھلىقىنى كۆرستىدىغان دەلىللىرىدىندۇر .مۇجاھىد ،ھەسەن ،سۇددى ۋە
((( فاتىر سۈرىسى  45ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زەھھاك قاتارلىقالر :دېڭىزدىكى بۇ كېمىلەر خۇددى قورۇقلۇقتىكى تاغالرغا ئوخشايدۇ -،دېدى.
﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،شامالنى توختىتىۋېتىدۇ -دە﴾ يەنى ﷲ تائاال خالىسا ،دېڭىزدىكى
كېمىلەرنى ماڭدۇرىدىغان شامالنى توختىتىۋېتىدۇ ـ دە ،كېمىلەر ھەرىكەتتىن توختاپ ،يا ئالدىغا
يا ئارقىغا ماڭالماي ،بەلكى سۇ ئۈستىدە جىم تۇرۇپ قالىدۇ.
﴿بۇنىڭدا (قاتتىقلىقتا) سەۋر قىلغۇچى( ،كەڭچىلىكتە) شۈكۈر قىلغۇچى ھەر مۆمىن ئۈچۈن
نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ دېڭىزنى بۇيسۇندۇرۇشىدا ،ئىنسانالرنىڭ سەپەر

قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ھاجىتىگە ئۆلچەملىك ھالدا شامال چىقىرىپ كېمىلەرنى ماڭدۇرۇشىدا
قاتتىقلىقتا سەۋر قىلغۇچى ،كەڭچىلىكتە شۈكۈر قىلغۇچى ھەر بىر مۆمىن ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە ،ﷲ
تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بەرگەن نېمەتلىرىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەر بار.

﴿ياكى ﷲ خالىسا ،ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن كېمىلەرنى
(بوران بىلەن) ھاالك قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەگەر خالىسا ،كېمىلەرگە ئولتۇرغان كىشىلەرنىڭ

گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن كېمىلەرنى سۇغا غەرق قىلىدۇ.

﴿ﷲ نۇرغۇن كىشلەرنىڭ گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەگەر ئۇالرنىڭ بارلىق
گۇناھلىرىدىن ھېساب ئالسا ،ئەلۋەتتە دېڭىزدىكى ھەممە ئادەمنى ھاالك قىالتتى ،ﷲ تائاال
ئۇالردىن نۇرغۇنلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلدى.
بەزى تەپسىر ئالىملىرى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياكى ﷲ خالىسا ،ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ قىلغان
گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن كېمىلەرنى (بوران بىلەن) ھاالك قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە توختىلىپ
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مۇنداق دېدى :ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا ،قاتتىق سوغۇق بوران چىقارغان بوالتتى ،بوران كېمىلەرنى
تۈز يۆلىنىشىدىن قايدۇرۇپ ،ئوڭ ياكى سول تەرەپكە ئېلىپ قاچقان بوالتتى .شۇنىڭ بىلەن،
كېمىلەر مەقسەت قىلىنغان نىشان تەرەپكە يۈرەلمەيتتى .بۇ ئايەت كېمىلەرنىڭ مۇشۇنداق ئەھۋالدا
ھاالك بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ ،بۇ ئىلگىرىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا تامامەن ئۇيغۇندۇر .چۈنكى،
ئەگەر ﷲ تائاال شامالنى توختاتسا ،كېمىلەر توختاپ قالىدۇ .ئەگەر شامالنى كۆچەيتىۋەتسە،
كېمىلەرنى ئۆرۈپ ھاالك قىلىدۇ .لېكىن ﷲ بەندىلىرىگە كۆيۈمچان ۋە مەرھەمەتلىك بولغانلىقى
ئۈچۈن ،خۇددى يامغۇرنى يېتەرلىك مىقداردا ياغدۇرۇپ بەرگىنىدەك ،شامالنىمۇ ھاجەتكە چۇشلۇق
چىقىرىدۇ .ئەگەر ﷲ تائاال يامغۇرنى ناھايىتى كۆپ ياغدۇرسا ،ئەلۋەتتە بىناالرنى ۋەيران قىلغان
بوالتتى .ئەگەر ئاز ياغدۇرسا ،زىرائەتلەر ،مېۋىلىك دەرەخلەر ئۆسمىگەن بوالتتى .ﷲ تائاال
مىسىر يۇرتلىرىغا ئوخشىغان يۇرتالرغا باشقا يەردىن ئېقىپ كېلىدىغان سۇ بەردى ،شۇڭا ئۇالرنىڭ
يامغۇرغا ھاجىتى يوق.

﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئۈستىدە مۇجادىلە قىلىدىغانالر ئۆزلىرىگە ﷲ نىڭ ئازابىدىن قېچىپ
قۇتۇلىدىغان جاي يوق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا بىزنىڭ ئازاب ـ ئوقۇبىتىمىزدىن

پاناھلىنىدىغان جاي يوق ،ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ قۇدرىتىمىز بىلەن جازاغا تارتىلغۇچىالردۇر.

*******
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

شۇرا سۈرىسى

ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ
(دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) سىلەرگە بېرىلگەن ھەر قانداق نەرسە دۇنيا تىرىكچىلىكىدە
پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردۇر ،ئىمان ئېيتقان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان
كىشلەرگە ،گۇناھى كەبرىلەردىن ،قەبىھ ئىشالردىن ساقالنغۇچىالرغا ،دەرغەزەب بولغانلىرىدا
كەچۈرەلەيدىغانالرغا ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەۋىتىگە ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا ،نامازنى (تەئدىل ئەركان
بىلەن) ئۆتەيدىغانالرغا ،ئىشلىرىنى مەسلىھەت بىلەن قارار قىلىدىغانالرغا ،بىز رىزىق قىلىپ
بەرگەن نەرسىلەردىن سەدىقە قىلىدىغانالرغا ،ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا ﷲ نىڭ
ھۇزۇرىدىكى ساۋاب تېخىمۇ ياخشىدۇر ،تېخىمۇ باقىدۇر﴿.﴾36-39

اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى نازۇ ـ نېمەتلەرگە اليىق بولىدىغان كىشىلەرنىڭ
سۈپەتلىرى
ﷲ تائاالنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ ۋە ئۇنىڭ زىننەتلىرىنىڭ تولىمۇ ئەرزىمەس نەرسە
ئىكەنلىكىنى ،دۇنيانىڭ گۇل ـ چېچەكلىرى ۋە نازۇ ـ نېمەتلىرىنىڭ تۈگەپ كېتىدىغانلىقىنى بۇ
ئايىتى ئىپادىلەيدۇ(﴿ :دۇنيانىڭ نېمەتلىرىدىن) سىلەرگە بېرىلگەن ھەر قانداق نەرسە دۇنيا
تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردۇر﴾ يەنى قانچىلىك مال ـ دۇنياغا ئېرىشكەنلىكىڭالردىن
ۋە توپلىغىنىڭالردىن قەتئىينەزەر ،ئۇنىڭ بىلەن مەغرۇرلىنىپ كەتمەڭالر .ئۇ پەقەت دۇنيا
تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردىن ئىبارەتتۇر خاالس .بۇ دۇنيا ئەرزىمەس ،چوقۇم
(تۈگەپ) يوقىلىدىغان بىر دۇنيادۇر.
﴿ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدىكى ساۋاب تېخىمۇ ياخشىدۇر ،تېخىمۇ باقىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ
ساۋابى دۇنيادىن ياخشىدۇر ،ئۇ مەڭگۈ باقىيدۇر ،پانىي دۇنيانى باقىي دۇنيانىڭ ئالدىغا قويماڭالر.
ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدىكى بۇ كاتتا ساۋاب ۋە مەڭگۈلۈك ھايات تۆۋەندىكى ئايەتلەردە تىلغا
ئېلىنغان كىشىلەرگە مەنسۇپتۇر:
﴿ئىمان ئېيتقان﴾ يەنى ئىمان ئېيتىپ دۇنيانىڭ لەززەتلىرىنى تەرك ئېتىشتە سەۋر قىلغانالرغا،
﴿پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلەرگە﴾ يەنى پەرز ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىشتا ،ھارام
قىلىنغان نەرسىلەرنى تاشالشتا سەۋرچان بولۇشىغا ياردەم قىلىشى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل
قىلىدىغانالرغا﴿ ،گۇناھى كەبىرلەردىن ،قەبىھ ئىشالردىن ساقالنغۇچىالرغا﴾ بىز ئەفراف سۈرىسىدە
گۇناھى كەبىرلەر ،قەبىھ ئىشالر ھەققىدە سۆزلىگەن ئىدۇق.
﴿دەرغەزەب بولغانلىرىدا كەچۈرەلەيدىغانالرغا﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئېسىل خىسلەتلىرى ئۆزلىرىگە
يامانلىق قىلغان كىشىلەرنى كەچۈرۈشنى ۋە ئەپۇ قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئېسىل
خىسلەتلىرى ئىنسانالردىن ئۆچ ئالماسلىقتۇر .ئىمام بۇخارى مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان:
«پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ چەكلىمىلىرى تاجاۋۇزغا ئۇچرىمايدىغانال بولسا ،ئۆزىنىڭ
شەخسىي مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەرگىز ئۆچ ئالمايتتى».
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﴿پەرۋەردىگارىنىڭ دەۋىتىگە ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە
ئەگىشىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىدۇ ،مەنئى قىلغان ئىشالردىن يانىدۇ﴿ .نامازنى
(تەئدىل ئەركان بىلەن) ئۆتەيدىغانالرغا﴾ يەنى ناماز ﷲ تائاالغا قىلىنىدىغان ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ
چوڭىدۇر.
﴿ئىشلىرىنى مەسلىھەت بىلەن قارار قىلىدىغانالرغا﴾ يەنى ئۇالر ئۆز قارارلىرىنىڭ توغرا بولۇشى
ئۈچۈن ،ئۇرۇشالر ۋە باشقا چوڭ ئىشالردا ھېچ بىر ئىشنى مەسلىھەت قىلماستىن كەسكىن قارار
چىقارمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىشتا ئۇنىڭ بىلەن كېڭەشكىن﴾((( شۇڭا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنىڭ كۆڭۈللىرىنىڭ خاتىرجەم بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇرۇشالردا ۋە باشقا چوڭ
ئىشالردا ئۇالرغا مەسلىھەت ساالتتى .شۇنداقال ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ خەنجەر زەربىسىدىن
ۋاپات بولۇش ئالدىدا تۇرغاندا ئۆزىدىن كېيىنكى خەلىپە سايالش ئىشىنى ئالتە كىشىلىك كېڭەش
ئەزالىرىنىڭ قارار قىلىشىغا تاپشۇرغان ،ئۇالر ئوسمان ،ئەلى ،تەلھە ،زۇبەير ،سەئد ۋە ئابدۇراھمان
ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ئىدى .بۇ ساھابىالرنىڭ ھەممىسى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى
خەلىپە قىلىشنى ماقۇل كۆرگەن ۋە قارار قىلغان ئىدى.
﴿بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن سەدىقە قىلىدىغانالرغا﴾ بۇ ﷲ تائاالنىڭ
بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە بولغان تۇغقانچىلىق ۋە قوشنىدارچىلىقنىڭ يىراق ـ يېقىنلىقىغا
قاراپ ياخشىلىق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
﴿ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا﴾ يەنى ئۇالردا ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان ۋە تاجاۋۇز
قىلغان كىشىلەر ئۈستىدىن غەلىبە قازىنىدىغان كۈچ ـ قۇۋۋەت بار .ئۇالر ئاجىزالردىن ،خارالردىن
ئەمەس ،بەلكى ئۇالر ئۆزلىرىگە تاجاۋۇز قىلغان كىشىدىن ئىنتىقام ئېلىشقا قادىردۇر .ئۇالر
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۆچ ئېلىشقا پۇرسەت كەلگەندە ئەپۇ قىلىدۇ .بۇ ھەقتە يۈسۈپ ئەلەيھىسساالم
ئۆز توغقانلىرىغا مۇنداق دېگەن﴿ :بۇگۈن سىلەر ئەيىبلەشكە ئۇچرىمايسىلەر ،ﷲ سىلەرنى
كەچۈرسۇن﴾((( يۈسۈپ ئەلەيھىسساالم قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆزىگە قىلغان يامان قىلمىشلىرى ئۈچۈن
ئۇالرنى جازاالش پۇرسىتى كەلگەندە ،ئۇالرغا شۇنداق دېگەن ئىدى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ  80نەپەر مۇشرىكنى ئەپۇ قىلغان ئىدى .ئۇالر ھۇدەيبىيە يىلى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشنى قەست قىلىپ ،تەنئىم تېغىدىن باستۇرۇپ چۈشكەن ئىدى.
ئۇالرنى ئەسىر ئالغاندا ،ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق ،ئۇالرنى زىيان ـ زەخمەتسىز قويۇپ
بېرىپ ياخشىلىق قىلغان ئىدى .شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەۋرەس ئىبنى ھارىسنى ئەپۇ
قىلدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇخالۋاتقاندا ،ئۇنى تۇيدۇرماي ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ) قىلىچىنى ئاستا سۇغاردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئويغىنىپ قارىسا ،قىلىچى
ئۇنىڭ قولىدا يالىڭاچالنغان ھالدا تۇراتتى .ئۇنى بىر كۈچ توستى ،قىلىچ قولىدىن چۈشۈپ كەتتى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىلىچنى قولىغا ئالدى ۋە ساھابىالرنى چاقىردى .ئاندىن ئۇالرغا بولغان
((( ئال ئىمران سۈرىسى  159ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۈسۈف سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

ئىشنى سۆزلەپ بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ گۇناھىنى ئەپۇ قىلىپ ،ساھابىالرغا ئۇنى
قويۇپ بېرىشكە بۇيرۇدى .بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر ۋە ساھابىالرنىڭ ئىش ئىزلىرى ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ
بىر يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر (يەنى ساڭا بىر كىشى قانچىلىك
چېقىلسا ،شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋەتسەڭ بولمايدۇ) ،كىمكى (ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر
تۇرۇقلۇق) ئەپۇ قىلسا ۋە (ئۆزى بىلەن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى) تۈزىسە ،ئۇنىڭ ئەجرىنى
ﷲ بېرىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾40زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى
ئادەم ئىنتىقامىنى ئالسا ،ئۇنى ئەيىبلەشكە بولمايدۇ﴿ .﴾41ئەيىبلىنىدىغانالر پەقەت كىشىلەرگە
زۇلۇم قىلىدىغان ،زېمىندا ناھەق رەۋىشتە پىتنە  -پاسات تېرىيدىغان ئادەملەردۇر ،ئەنە شۇالر
قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾42كىمكى (ئەزىيەتكە) سەۋر قىلسا( ،ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن)
ئىنتىقام ئالمىسا ،بۇ ئەلۋەتتە مەرغۇپ ئىشالردىندۇر﴿.﴾43

زالىمنى ئەپۇ قىلىش ياكى ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئېلىش توغرىسىدا
﴿بىر يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر (يەنى ساڭا بىر كىشى قانچىلىك
چېقىلسا ،شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋەتسەڭ بولمايدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:

﴿بىراۋ سىلەرگە قانچىلىك چېقىلسا ،سىلەرمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر﴾(((﴿ ،ئەگەر
(ئۆزەڭالرغا يەتكەن زىيان  -زەخمەت ئۈچۈن) ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر ،ئۆزەڭالرغا يەتكەن
زىيان  -زەخمەت قانچىلىك بولسا ،شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر (يەنى ئاشۇرۇۋەتمەڭالر)﴾((( ﷲ
تائاال ئادالەتنى يولغا قويۇش ئۈچۈن قىساسنى يولغا قويدى .بەندىلەرنىڭ پەزىلەتكە ئېرىشىشى
ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا ئەپۇ قىلىشىنى ياخشى ئىشالر قاتارىدا يولغا قويدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كىشىنى) قانداق يارىدار قىلغان بولسا شۇنداق يارىدار قىلىنىش بىلەن قىساس
ئېلىنىدۇ ،كىمكى (جىنايەتچىنى) ئەپۇ قىلسا (يەنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا) بۇ ئۇنىڭ (گۇناھى)
غا كەففارەت بولىدۇ﴾(((.

﴿كىمكى (ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئەپۇ قىلسا ۋە (ئۆزى بىلەن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ
ئارىسىنى) تۈزىسە ،ئۇنىڭ ئەجرىنى ﷲ بېرىدۇ﴾ ئۇنىڭ ئەجرى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا زايا بولۇپ

كەتمەيدۇ.

((( بەقەرە سۈرىسى  194ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  126ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  45ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۆزىگە
يامانلىق قىلغان ئادەمنى ئەپۇ قىلغان بەندىنى ﷲ تائاال تېخىمۇ ئەزىز قىلىدۇ».
﴿ﷲ ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى يامان ئىشنى ئالدىدا باشلىغان
ئادەم زۇلۇم قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ.
﴿زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئادەم ئىنتىقامنى ئالسا ،ئۇنى ئەيىبلەشكە بولمايدۇ﴾ يەنى زۇلۇم قىلغان
ئادەملەردىن ئىنتىقام ئېلىش ئۇالرغا گۇناھ بولمايدۇ﴿ .ئەيىبلىنىدىغانالر پەقەت كىشىلەرگە زۇلۇم
قىلىدىغان ،زېمىندا ناھەق رەۋىشتە پىتنە  -پاسات تېرىيدىغان ئادەملەردۇر﴾ يەنى پەقەت گۇناھكار
ۋە ئەيىبلىنىشكە تېگىشلىك كىشىلەرال باشقا كىشىلەرگە زۇلۇم قىلىشنى ئالدى بىلەن باشاليدىغان
كىشىلەردۇر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بىر ـ بىرىنى تىلالشقان ئىككى كىشىنىڭ گۇناھى ،زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئاشۇرۇۋەتمىگەنال بولسا،
تىلالشنى ئالدىدا باشلىغان ئادەمگە بولىدۇ».
﴿ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى قاتتىق دەرتلىك ئازابقا دۇچار بولىدۇ .مۇھەممەد
ئىبنى ۋاسىئىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مەن مەككىگە كەلدىم ،خەندەك ئۈستىدە
كۆۋرۈك بار ئىكەن .ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ ،مەرۋان ئىبنى مەھلەبنىڭ ئۆيىگە كەلدىم .ئۇ بەسرەنىڭ
ۋالىسى ئىدى ،ئۇ :ئى ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى! نېمە ھاجەت بىلەن كەلدىڭ؟ -دېدى .مەن:
مېنىڭ ھاجىتىم شۇكى ،ئەگەر سەن قادىر بواللىساڭ ،بەنى ئەدىنىڭ بىر تۇغقىنىدەك بولساڭكەن-،
دېدىم .ئۇ :بەنى ئەدىنىڭ بىر تۇغقىنى دېگىنىڭ كىم؟ -دېدى .مەن :ئۇ ئەال ئىبنى زەيياد دېگەن
ئادەمدۇر ،ئۇ بىر دوستىنى بىر ئىشقا مەسئۇل قىلماقچى بولۇپ :ئەگەر بىر يەردە قونساڭ ،ئۇچاڭ
يەڭگىل (يەنى كىشىلەرنىڭ ھەققىنى ئېلىۋالمىغان ھالدا) ،قورسىقىڭ ئاچ (يەنى كىشىلەرنىڭ
ھەققىنى يەۋالمايدىغان ھالدا) ،قولۇڭ مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىدىن ۋە مېلىدىن پاك ھالدا قونغىن.
ئەگەر سەن شۇنداق قىلساڭ ،سەن ئەيىبلەنمەيسەن﴿ .ئەيىبلىنىدىغانالر پەقەت كىشىلەرگە زۇلۇم
قىلىدىغان ،زېمىندا ناھەق رەۋىشتە پىتنە ـ پاسات تېرىيدىغان ئادەملەردۇر ،ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولىدۇ﴾ دەپ خەت يازغان -،دېدىم .مەرۋان :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
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ئەال ئىبنى زەيياد راست سۆزلەپتۇ ۋە دوستىغا توغرا نەسىھەت قىپتۇ -،دېدى .ئاندىن كېيىن :ئى
ﷲ نىڭ بەندىسى! قانداق تەلىپىڭ بار؟ -دېدى .مەن :ئەمدى قايتىپ كېتىشىمگە رۇخسەت
بېرىشىڭنى تەلەپ قىلىمەن -،دېدىم .ئۇ :روخسەت -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئەبۇھاتەم
رىۋايەت قىلغان.

ﷲ تائاال ھەقىقەتەن زۇلۇمنى ۋە زۇلۇم قىلغۇچىنى ئەيىبلەش ۋە قىساس ئېلىشنى يولغا
قويۇش بىلەن بىرگە ،بەندىلىرىنى زۇلۇم قىلغۇچىنى ئەپۇ قىلىش ۋە ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈشكە
رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى (ئەزىيەتكە) سەۋر قىلسا( ،ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن)
ئىنتىقام ئالمىسا﴾ يەنى ئەزىيەتكە سەۋر قىلىپ ،يامانلىقنى كەچۈرسە﴿ ،بۇ ئەلۋەتتە مەرغۇپ
ئىشالردىندۇر﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى بۇ ئەلۋەتتە ﷲ تائاال
بۇيرىغان ،شۈكۈر قىلىشقا تېگىشلىك ،مەدھىيەگە اليىق ،تولۇق ساۋاب بېرىلىدىغان ۋە گۈزەل
ساناالر ئوقۇلىدىغان ھەق ئىشالردىندۇر.

شۇرا سۈرىسى

*******
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ
ﰖﰗﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﷲ گۇمراھ قىلغان ئادەمگە شۇنىڭدىن كېيىن ھېچ ئىگە يوقتۇر ،زالىمالر ئازابنى كۆرگەن چاغدا،
ئۇالرنىڭ «(دۇنياغا) قايتىشقا يول بارمىدۇ؟» دېگەنلىكىنى كۆرىسەن﴿ .﴾44ئۇالرنىڭ قورققان،
خارالنغان ھالدا( ،دوزاخقا) كۆزىنىڭ قۇيرۇقى بىلەن قارىغان ھالدا دوزاخقا توغرىلىنىدىغانلىقىنى
كۆرىسەن ،مۆمىنلەر« :شۈبھىسىزكى ،زىيان تارتقۇچىالر قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە ۋە ئائىلىسىدىكىلەرگە
زىيان سالغۇچىالردۇر» دەيدۇ ،بىلىڭالركى ،زالىمالر ھەقىقەتەن دائىملىق ئازابتىدۇر﴿ .﴾45ئۇالرغا
ﷲ دىن باشقا ياردەم بېرىدىغان دوستالر بولمايدۇ ،ﷲ كىمنى گۇمراھ قىلسا ،ئۇنىڭغا (ئۇنى
دۇنيادا ھەقكە ،ئاخىرەتتە جەننەتكە ئېرىشتۈرگۈچى) ھېچ يول بولمايدۇ﴿.﴾46

زالىمالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زاتىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال خالىغان
ئىش ۋۇجۇدقا چىقىدۇ ،ئۇنى ھېچكىم توسۇپ قااللمايدۇ .ﷲ تائاال خالىمىغان ئىش ۋۇجۇتقا
چىقمايدۇ .بۇنى ھېچ ۋۇجۇتقا چىقارغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاال ھىدايەت قىلغان كىشىنى ھېچكىم
ئازدۇرالمايدۇ .ﷲ تائاال ئازدۇرغان كىشىنى ھېچ كىم ھىدايەت قىاللمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن﴿ :كىمنىكى (قىلغان يامان ئەمەلى تۈپەيلىدىن) ﷲ ئازدۇرىدىكەن ،ئۇنىڭغا يول
كۆرسەتكۈچى دوستنى ھەرگىز تاپالمايسەن﴾(((.
ﷲ تائاال ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگۈچى زالىمالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿زالىمالر ئازابنى كۆرگەن چاغدا﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ دۇنياغا
قايتىشنى ئارزۇ قىلىپ(«﴿ :دۇنياغا) قايتىشقا يول بارمىدۇ؟»دېگەنلىكىنى﴾ كۆرىسەن .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (دەھشەتلىك
بىر ھالىنى كۆرەتتىڭ) .ئۇالر« :كاشكى دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ 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﴾
﴿ئۇالرنىڭ قورققان ،خارالنغان ھالدا( ،دوزاخقا) كۆزىنىڭ قۇيرۇقى بىلەن قارىغان ھالدا دوزاخقا
((( كەھف سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  27ـ  28ـ ئايەتلەر.
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توغرىلىنىدىغانلىقىنى كۆرىسەن﴾ چۈنكى ،ئۇالر ئىلگىرى ﷲ تائاالغا قىلغان ئاسىيلىقلىرىنىڭ جازاسىنىڭ
كېلىشىدىن قورقاتتى .ئۇالر دوزاختىن قورققان ھالدا ئۇنىڭغا ئوغرىلىقچە قارايدۇ ،ئۇالر كېلىشىدىن
قورقۇپ تۇرغان ئازاب ئۇالرغا چوقۇم بولىدۇ ،ئۇ ئازاب ئۇالر ئويلىغاندىنمۇ قاتتىقتۇر .ﷲ تائاال بىزگە ئۇ
ئازابتىن پاناھ بەرسۇن!
﴿مۆمىنلەر« :شۈبھىسىزكى ،زىيان تارتقۇچىالر قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە ۋە ئائىلىسىدىكىلەرگە زىيان
سالغۇچىالردۇر» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئائىلىسىدىكىلەرنى دوزاخقا بىللە ئېلىپ كىرىدۇ ،مەڭگۈلۈك تۇرالغۇ

جاي بولىدىغان جەننەتتىكى نازۇنېمەتلىرىنى يوقىتىپ قويۇپ ،ئۆزلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ .ئۇالر بىلەن
ئۇالرنىڭ دوستلىرىنىڭ ،ھەمراھلىرىنىڭ ،خوتۇن ـ بالىلىرىنىڭ ۋە تۇغقانلىرىنىڭ ئارىسى ئايرىۋېتىلىدۇ.
ئۇالر ئۇالرغا ھەقىقەتەن زىيان سالىدۇ﴿ .بىلىڭالركى ،زالىمالر ھەقىقەتەن دائىملىق ئازابتىدۇر﴾ يەنى
ئۇالر دوزاختىن مەڭگۈ ،ئەبەدىل ـ ئەبەد چىقمايدۇ .ئۇنىڭدىن قاچىدىغان جايمۇ تاپالمايدۇ.

﴿ئۇالرغا ﷲ دىن باشقا ياردەم بېرىدىغان دوستالر بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى ئۇالر چېكىۋاتقان
ئازاب ـ ئوقۇبەتتىن قۇتقۇزىدىغانالر بولمايدۇ﴿ .ﷲ كىمنى گۇمراھ قىلسا ،ئۇنىڭغا (ئۇنى دۇنيادا ھەقكە،
ئاخىرەتتە جەننەتكە ئېرىشتۈرگۈچى) ھېچ يول بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا گۇمراھلىقتىن قۇتۇلىدىغان
ھېچبىر يول يوقتۇر.

*******
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ،قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان بىر كۈن كېلىشتىن بۇرۇن
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ،بۇ كۈندە سىلەرگە قاچىدىغان جاي تېپىلماي قالىدۇ.
(قىلمىشىڭالر نامە -ئەمالىڭالرغا يېزىقلىق بولغانلىقى ،ئەزايىڭالر ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولغانلىقى ئۈچۈن)
سىلەر (ئۇنى) ئىنكار قىاللمايسىلەر﴿ .﴾47ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە ،بىز
سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى قىلىپ ئەۋەتكىنىمىز يوق ،سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر ،ئەگەر
ئىنسانغا بىزنىڭ رەھمىتىمىزنى تېتىتساق خۇش بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن
(بېشىغا) بىرەر ھادىسە كەلسە ،ئىنسان تولىمۇ كۇفرانە نېمەت قىلغۇچىدۇر﴿.﴾48
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قىيامەت كۈنىدىن ئىلگىرى اﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بولىدىغان قورقۇنچلۇق چوڭ ئىشالرنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرگە،
ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇپ ۋە ئۇنىڭغا تەييارلىق قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ تەرىپىدىن
كەلگەن ،قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان بىر كۈن كېلىشتىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل
قىلىڭالر﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاال ئۇنى ۋۇجۇتقا كېلىشكە ئەمىر قىلسا ،ئۇ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە

شۇرا سۈرىسى

ۋۇجۇتقا كېلىدىغان ،توسقۇچى ۋە مەنئى قىلغۇچى بولمايدىغان بىر كۈندۇر.
﴿بۇ كۈندە سىلەرگە قاچىدىغان جاي تېپىلماي قالىدۇ( .قىلمىشىڭالر نامە -ئەمالىڭالرغا يېزىقلىق
بولغانلىقى ،ئەزايىڭالر ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولغانلىقى ئۈچۈن) سىلەر (ئۇنى) ئىنكار قىاللمايسىلەر﴾ يەنى

سىلەرگە ئازابتىن قېچىپ كىرىۋالىدىغان سېپىل يوق .ﷲ تائاالنىڭ كۆزىدىن غايىب بولۇش ئۈچۈن،
سىلەرگە مۆكۈۋالىدىغان ۋە يوشۇرۇنىۋالىدىغان ئورۇنمۇ يوق .بەلكى ،ﷲ تائاال سىلەرنىڭ ھەممە
ئىشلىرىڭالرنى ئۆز ئىلمى ،ئىالھى كۆزى ۋە قۇدرىتى بىلەن ھەممە تەرەپتىن بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدىن باشقا ھېچ پاناھ جاي يوق .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسان
بۇ كۈندە« :قاچىدىغان جاي قەيەردە؟» دەيدۇ .ياق( ،ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قاچىدىغان پاناھگاھ
يوقتۇر .بۇ كۈندە قارارگاھ پەرۋەردىگارىڭنىڭ تەرىپىدۇر﴾(((.

﴿ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە ،بىز سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى قىلىپ
ئەۋەتكىنىمىز يوق﴾ يەنى سەن ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇرلىغۇچى ئەمەسسەن ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە

مۇنداق دېگەن(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەجبۇرىيىتىڭ ئەمەس ،لېكىن
ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((﴿ ،سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىز پەقەت ھېساب ئېلىشتۇر﴾((( يەنى بىز سېنى پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى
ئۇالرغا تەبلىغ قىلىشقا تەكلىپ قىلدۇق.

﴿ئەگەر ئىنسانغا بىزنىڭ رەھمىتىمىزنى تېتىتساق خۇش بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا كەڭچىلىك
ۋە نېمەت يەتسە ،ئۇ بۇالردىن خۇشال بولۇپ كېتىدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن
(بېشىغا) بىرەر ھادىسە كەلسە﴾ يەنى ئىنسانالرغا بىرەر قۇرغاقچىلىق ،مۇسىبەت ،باال ـ قازا ۋە قاتتىقچىلىق
كەلسە﴿ ،ئىنسان تولىمۇ كۇفرانە نېمەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئىلگىرى بەھرىمەن بولغان نېمەتتىن
تانىدۇ ،ئۇ پەقەت كۆز ئالدىدىكى مۇشۇ ۋاقىتنىال تونۇيدۇ .ئەگەر ئۇ نېمەتكە ئېرىشسە ،تەكەببۇرلۇق
قىلىپ ھەددىدىن ئاشىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا سىناش يۈزىسىدىن بىرەر مۇسىبەت كەلسە ،ﷲ تائاالنىڭ
رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايالالرغا« :ئى ئايالالر جامائەسى! سەدىقە
بېرىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن دوزاخ ئەھلىنىڭ كۆپرەكىنىڭ سىلەردىن ئىكەنلىكىنى كۆردۈم» دېگەندە،
بىر ئايال :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىشقا شۇنداق بولىدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«چۈنكى سىلەر شىكايەتنى كۆپ قىلىسىلەر ،ئېرىڭالرغا تۇزكورلۇق قىلىسىلەر (يەنى ئېرىڭالرنىڭ قىلغان
ياخشىلىقىنى ئىنكار قىلىسىلەر) ،ئەرلەر سىلەرگە ئۆمۈر بويى ياخشىلىق قىلىپ ،ياخشىلىقنى بىر كۈن
توختاتسا ،سىلەر :مەن سەندىن ھەرگىز ياخشىلىق كۆرمىدىم -،دەيسىلەر» دېدى .مانا بۇ ،ﷲ
تائاال ھىدايەت قىلغان ،ﷲ تائاال توغرا يولنى ئىلھام بىلەن بىلدۈرگەن ،ﷲ تائاالغا ئىمان ئېيتقان
ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ئايالالردىن باشقا نۇرغۇن ئايالالرنىڭ ئەھۋالىدۇر .ئەمما مۆمىنلەر ھەققىدە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ئەگەر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يەتسە ،ﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىدۇ،
بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىق بولىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا زىيان ـ زەخمەت يەتسە ،ئۇ ئۇنىڭغا سەۋر قىلىدۇ،
بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىق بولىدۇ ،بۇ پەقەت مۆمىن ئۈچۈنال شۇنداق بولىدۇ».
((( قىيامەت سۈرىسى  12 - 10ـ ئايەتكىچە.
((( بەقەرە سۈرىسى  272ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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*******
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ،
خالىغان ئادەمگە قىز پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئوغۇل پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ﴿ .﴾49ياكى
ئۇالرغا ئوغۇل ،قىزنى ئارىالش بېرىدۇ ،خالىغان ئادەمنى تۇغماس قىلىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر ،ھەممىگە قادىردۇر﴿.﴾50
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەپ خەۋەر قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
ياراتقۇچىسىدۇر .ئۇ ئىككىسىنىڭ پادىشاھىدۇر ،ئۇ ئىككىسىدە خالىغانچە ئىش ئېلىپ بارغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال خالىغان نەرسە ۋۇجۇتقا چىقىدۇ ،خالىمىغان نەرسە ۋۇجۇتقا چىقمايدۇ .ﷲ تائاال خالىغان
ئادەمگە خالىغىنىنى بېرىدۇ ،خالىمىغان ئادەمگە بەرمەيدۇ .ﷲ تائاال بەرگەن نەرسىنى ھېچكىم توسۇپ
قااللمايدۇ ،ﷲ تائاال مەنئى قىلغان نەرسىنى ھېچكىم بېرەلمەيدۇ .ﷲ تائاال خالىغان نەرسىنى
يارىتىدۇ.
﴿خالىغان ئادەمگە قىز پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا پەقەت قىزالرنىال رىزىق قىلىپ بېرىدۇ.
ئىمام بەغەۋى :قىز پەرزەنتال ئاتا قىلىنغانالردىن بىرى لۇت ئەلەيھىسساالمدۇر -،دېدى﴿ .خالىغان
ئادەمگە ئوغۇل پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭغا پەقەت ئوغۇلالرنىال رىزىق قىلىپ بېرىدۇ .ئىمام
بەغەۋى :مەسىلەن ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش .ئۇ قىز پەرزەنت كۆرمىگەن ئىدى -،دېدى.
﴿ياكى ئۇالرغا ئوغۇل ،قىزنى ئارىالش بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىنسانالردىن خالىغان ئادەمگە
ئوغۇل ـ قىزنى جۈپ بېرىدۇ .ئىمام بەغەۋى :مەسىلەن ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش-،
دېدى.
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﴿خالىغان ئادەمنى تۇغماس قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ پەرزەنت يۈزى كۆرمەيدۇ .ئىمام بەغەۋى :مەسىلەن،
يەھيا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالرغا ئوخشاش -،دېدى .ﷲ ئىنسانالرنى تۆت قىسىمغا بۆلدى 1 :ـ قىز
باال بېرىلىدىغان ئادەم 2 .ـ ئوغۇل باال بېرىلىدىغان ئادەم 3 .ـ ئوغۇل ـ قىز ئارىالشتۇرۇپ بېرىلىدىغان
ئادەم 4 .ـ قىزمۇ ،ئوغۇلمۇ بېرىلمەيدىغان ئادەم ،ﷲ تائاال بۇ خىلدىكى ئادەمنى تۇغماس قىلىدۇ،
ئۇنىڭ بالىسى بولمايدۇ ،نەسلى قالمايدۇ.
﴿ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ تۆت تۈرلۈك ئادەمدىن ھەر تۈرلۈك ئادەمگە
نېمىنىڭ اليىق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ﴿ .ھەممىگە قادىردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئىنسانالردىن
خالىغان كىشىنى ئەنە شۇنداق پەرقلىق قىلىشقا قادىردۇر.
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ:
﴿ئۇنى كىشلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن بولغان مەرھەمەت قىلدۇق﴾

(((

((( مەريەم سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

شۇرا سۈرىسى

يەنى ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنى دادىسىز يارىتىپ ،ئىنسانالرغا ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
دەلىل قىلدى .ئىنسانالرنى تۆت قىسىمغا بۆلۈپ ياراتقان ﷲ ئۇلۇغدۇر .ئادەم ئەلەيھىسساالم دادىسىز
ۋە ئانىسىز تۇپراقتىن يارىتىلدى .ھەۋۋا ئانىمىز ئەركەكتىن ئانىسىز يارىتىلدى .ئىسا ئەلەيھىسساالمدىن
باشقا ئىنسانالر ئەركەك ۋە چىشىنىڭ قوشۇلىشىدىن يارىتىلدى .ئىسا ئەلەيھسساالم ئانىدىن دادىسىز
يارىتىلدى .ﷲ مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى يارىتىش بىلەن ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
دەلىلنى تاماملىدى.
﴿ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان) دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن بولغان مەرھەمەت
قىلدۇق﴾ بۇ ئايەت ئاتا ـ ئانىالر ھەققىدە ،ئالدىنقى ئايەت بالىالر ھەققىدە چۈشەنچە بېرىدۇ .بۇالرنىڭ

ھەر بىرى تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ .ھەممىنى بىلگۈچى ،ھەممىگە قادىر ﷲ تائاال پاكتۇر.

*******
ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﷲ ھەر قانداق ئادەمگە پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق ياكى پەردە ئارقىسىدىنال ياكى بىر پەيغەمبەرنى
ئەۋەتىپ ئۆز ئىزنى بىلەن ئۇنىڭغا خالىغان ۋەھيىنى قىلىش ئارقىلىقال سۆز قىلغان .ﷲ ھەقىقەتەن
(مەخلۇقالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن) ئۈستۈندۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾51شۇنىڭدەك
(يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى قىلدۇق ،سەن
(ۋەھيىدىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ ،لېكىن بىز قۇرئاننى بىر
نۇر قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ بىلەن بىز بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز .شەك -
شۈبھىسىزكى سەن توغرا يولغا باشاليسەن﴿( .﴾52ئۇ) ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ
ھەممىسى ئۆزىگە خاس بولغان ﷲ نىڭ يولىدۇر .بىلىڭالركى ،ھەممە ئىش ﷲ غا قايتىدۇ﴿.﴾53

ۋەھىينىڭ كېلىش شەكلى
بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغان ۋەھىي ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن قىلىنغان ۋەھىيدۇر .ﷲ تائاال
بەزىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆڭلىگە بىرەر نەرسىنى ساالتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئىكەنلىكىگە شەك قىلمايتتى .ئىمام ئىبنى ھىببان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم قەلبىمگە :بىرەر ئادەم يەيدىغان
رىزقىنى تۈگەتمىگىچە ،ئەجىلى توشمىغىچە ھەرگىز ئۆلمەيدۇ ،ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،ھاالل
رىزىق تەلەپ قىلىڭالر -،دەپ ئىلھام قىلدى».
﴿ياكى پەردە ئارقىسىدىنال﴾ بۇ خىل ۋەھىي مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆز قىلغىنىغا ئوخشايدۇ .مۇسا
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاال بىلەن سۆزلەشكەندىن كېيىن ،ﷲ تائاالنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلدى .بىراق
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ﷲ تائاال ئۆزىنى پەردە ئارقىسىغا ئالغاچقا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇنى كۆرەلمىدى.
ئىمام تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا« :ﷲ تائاال
بىراۋغا سۆز قىلسا ،پەقەت پەردە ئارقىسىدىنال سۆز قىالتتى .ئەمما سېنىڭ ئاتاڭغا يۈزمۇ يۈز تۇرۇپ سۆز
قىلدى» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .جابىرنىڭ ئاتىسى ئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېھىت قىلىنغان ئىدى،
لېكىن بۇ سۆزلىشىش قەبرىدە بولغان .بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى بولسا ،پەقەت بۇ دۇنيادىال سۆزلىشىشنى
كۆزدە تۇتىدۇ.
﴿ياكى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتىپ ئۆز ئىزنى بىلەن ئۇنىڭغا خالىغان ۋەھيىنى قىلىش ئارقىلىقال
سۆز قىلغان﴾ يەنى ﷲ تائاال جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى ۋە باشقا پەرىشتىلەرنى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھىي
بىلەن چۈشۈرۈش ئارقىلىق سۆز قىلغان﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن (مەخلۇقالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن) ئۈستۈندۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ﷲ تائاال ھەممىدىن يۈكسەكتۇر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،

ھەممىدىن خەۋەرداردۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

﴿شۇنىڭدەك (يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى
ۋەھيى قىلدۇق ،سەن (ۋەھيىدىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ﴾
يەنى سەن ئىماننى قۇرئاندا تەپسىلىي بايان قىلىنغاندەك بىلمەيتتىڭ﴿ .لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر
قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ بىلەن بىز بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز﴾.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئېيتقىنكى ،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)﴾(((.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ( :ئى مۇھەممەد!) ﴿شەك  -شۈبھىسىزكى سەن توغرا يولغا باشاليسەن﴾

مانا بۇ ئېسىل ئەخالقتۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇ يولنى تۆۋەندىكى ئايىتىدە تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇپ

مۇنداق بايان قىلدى(﴿ :ئۇ) ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆزىگە خاس بولغان
ﷲ نىڭ يولىدۇر﴾ يەنى ئۇ يول ﷲ تائاال ئىنسانالرنى مېڭىشقا بۇيرۇپ بېكىتكەن يولدۇر .ﷲ تائاال

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،پادىشاھىدۇر ،ئۇنىڭدا خالىغانچە ئىش ئېلىپ بارغۇچىدۇر،

ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر ،قىلغان ھۆكمى ئۈچۈن ھېساب بەرگۈچى ئەمەستۇر﴿ .بىلىڭالركى ،ھەممە ئىش ﷲ
غا قايتىدۇ﴾ يەنى جىمى ئىشالر ﷲ تائاالغا قايتۇرۇلىدۇ ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئادالەت بىلەن
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ئايرىيدۇ ۋە ھۆكۈم قىلىدۇ .ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ،ﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىگە تانغان تۇزكورالرنىڭ
تۆھمەتلىرىدىن پاكتۇر ،ئۈستۈندۇر ،يۈكسەكتۇر ۋە بۈيۈكتۇر.
شۇنىڭ بىلەن ،شۇرا سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
ﷲ تائاالغا خاستۇر.

((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇخرۇف سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 89 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھا ،مىم﴿ .﴾1روشەن كىتاب بىلەن قەسەمكى ،سىلەرنى (ئۇنىڭ مەنىسىنى)
چۈشەنسۇن دەپ ،بىز ئۇنى ھەقىقەتەن ئەرەبچە قۇرئان قىلدۇق ﴿ .﴾2-3ھەقىقەتەن
ئۇ لەۋھۇلمەھپۇزدا بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا (مۇقىمالشقان) يۇقىرى مەرتىۋىلىك ھېكمەتلىك
(كىتاب) دۇر﴿ .﴾4سىلەر (گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقان قەۋم بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن
سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىشنى تەرك قىالمدۇق؟﴿ ﴾5ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە نۇرغۇن
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق﴿ .﴾6ئۇالرغا قانداق بىر پەيغەمبەر كەلمىسۇن ،ئۇالر ئۇنى (قەۋمىڭ
سېنى مەسخىرە قىلغاندەك) مەسخىرە قىلدى﴿ .﴾7ئۇالر (يەنى مەككە كاپىرلىرى) دىن
كۈچ-قۇۋۋەتتە ئۈستۈن بولغانالرنى ھاالك قىلدۇق ،ئىلگىرىكىلەرنىڭ قىسسىلىرى قۇرئاندا
ئۆتتى﴿.﴾8
﴿ھا ،مىم .روشەن كىتاب بىلەن قەسەمكى﴾ يەنى بۇ مەنىلىرى ۋە سۆزلىرى ئوچۇق،
روشەن بايان قىلىنغان كىتابتۇر .چۈنكى ،ئۇ ئەرەب تىلىدا نازىل قىلىندى ،ئەرەب تىلى
كىشىلەرنىڭ ئۆزـ ئارا سۆزلىشىشىدە ئەڭ پاساھەتلىك تىلدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى (ئۇنىڭ مەنىسىنى) چۈشەنسۇن دەپ ،بىز ئۇنى ھەقىقەتەن
ئەرەبچە قۇرئان قىلدۇق﴾ يەنى سىلەرنى ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشەنسۇن ۋە

ئويالنسۇن دەپ ،ئۇ قۇرئاننى ئەرەب تىلىدا پاساھەتلىك ۋە ئوچۇق قىلىپ نازىل قىلدۇق .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قۇرئان) ئوچۇق ئەرەبى تىلدا (نازىل بولدى)﴾(((.
﴿ھەقىقەتەن ئۇ لەۋھۇلمەھپۇزدا بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا (مۇقىمالشقان) يۇقىرى
مەرتىۋىلىك ھېكمەتلىك (كىتاب) دۇر﴾ ئۇنى زېمىن ئەھلىنىڭ شەرەپ بىلىشى ،ئۇلۇغلىشى

ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى ئۈچۈن شان ـ شەرىپى ئۈستۈنكى ئالەمدە پەرىشتىلەرگە بايان
قىلىنغان كىتابتۇر.
﴿ھېكمەتلىك﴾ يەنى پۇختا ،يالغان ئارىلىشىپ قىلىشتىن ۋە بۇرمىلىنىشتىن
ساقالنغان كىتابتۇر .بۇنىڭ ھەممىسى قۇرئاننىڭ شانلىق ۋە پەزىلەتلىك كىتاب ئىكەنلىكىنى
چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئۇ
ئۇلۇغ قۇرئاندۇر .كىتابتا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا) ساقالنغاندۇر .ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال
تۇتىدۇ .ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾((((﴿ ،بۇنىڭدىن
كېيىن) ئۇنداق قىلمىغىن .بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر .خالىغان ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز  -نەسىھەت
ئالىدۇ .ئۇ (يەنى قۇرئان ئايەتلىرى) قىممەتلىك( ،قەدرى) يۇقىرى پاك سەھىپىلەرگە
يېزىلغاندۇر( .ئۇ) ھۆرمەتلىك ياخشى (پەرىشتىلەردىن بولغان) پۈتۈكچىلەرنىڭ
(((
قولىدىدۇر﴾

﴿سىلەر (گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقان قەۋم بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە
ۋەز  -نەسىھەت قىلىشنى تەرك قىالمدۇق؟﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇ

سالىھ ،مۇجاھىد ،سۇددى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە :يەنى سىلەر
بۇيرۇلغاننى قىلمىغان تۇرۇقلۇق ،بىزنىڭ سىلەرنى تاشالپ قويۇشىمىزنى ۋە سىلەرگە
ئازاب قىلماسلىقىمىزنى ئويالمسىلەر؟ -دېدى.
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قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر بۇ
قۇرئاننى بۇ ئۈممەتنىڭ دەسلىۋىدىكىلەر رەت قىلغاندا ئۇ كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن بولسا ،ئۇالر
ئەلۋەتتە ھاالك بولغان بوالتتى .لېكىن ،ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مېھرى ـ شەپقىتىنى ۋە رەھمىتىنى
قايتا ياغدۇردى .قۇرئاننى ئۇالرغا تەكرار ـ تەكرار نازىل قىلدى ،ئۇالرنى قۇرئانغا يىگىرمە
يىل ياكى ﷲ تائاال خالىغان مىقداردا دەۋەت قىلدى .قەتادەنىڭ بۇ سۆزى مەزمۇن ۋە مەنا
جەھەتتە ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ ،ئۇنىڭ خۇالسە مەنىسى :ﷲ ئىنسانالرغا كۆيۈنگەن ۋە
مەرھەمەت قىلغانلىقتىن ئۇالرنى ياخشىلىققا ،ھېكمەتلىك ۋەز ـ نەسىھەت بولغان قۇرئانغا
دەۋەت قىلىشنى توختىتىپ قويمايدۇ .گەرچە ئىنسانالر ھەددىدىن ئاشقان ،قۇرئاندىن يۈز
ئۆرىگەن بولسىمۇ ،لېكىن ،ﷲ تائاال ھىدايەت تېپىشىنى بەلگىلىگەن ئادەمنىڭ قۇرئان
بىلەن ھىدايەت تېپىشى ئۈچۈن ،بەتبەخت بولۇشىنى بەلگىلىگەن ئادەمنىڭ ئۈستىدىن
دەلىل ـ پاكىت تۇرغۇزۇلۇشى ئۈچۈن قۇرئانغا دەۋەت قىلدى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  195ـ ئايەت.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  77ـ  80ـ ئايەتكىچە.
((( ئەبەسە سۈرىسى  11ــ  16ـ ئايەتكىچە.

زۇخرۇف سۈرىسى

قۇرەيش تەرىپىدىن ئىنكار قىلىنغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى
بېرىش توغرىسىدا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قەۋمى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا تەسەللى

بېرىپ ۋە ئۇالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرگە نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق .ئۇالرغا قانداق بىر پەيغەمبەر كەلمىسۇن ،ئۇالر ئۇنى
(قەۋمىڭ سېنى مەسخىرە قىلغاندەك) مەسخىرە قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى ۋە مەسخىرە

قىلدى.

﴿ئۇالر (يەنى مەككە كاپىرلىرى) دىن كۈچ  -قۇۋۋەتتە ئۈستۈن بولغانالرنى ھاالك قىلدۇق﴾

يەنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانالرنى ھاالك قىلدۇق .ئى مۇھەممەد! ئۇالر سېنى ئىنكار قىلغان
ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن كۈچ ـ قۇۋۋەتتە ئۈستۈن ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر
زېمىندا سەير قىلىپ ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟
بۇالردىن ئۇالرنىڭ سانى كۆپ ئىدى ،زېمىندا كۈچ  -قۇۋۋەت ۋە يادىكارلىقالر (يەنى ئۆي
 ئىمارەت) جەھەتتە بۇالردىن ئۈستۈن ئىدى .ئۇالرنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەرسىلىرى ئۇالرغائەسقاتمىدى﴾((( بۇ ھەقتە ناھايىتى نۇرغۇن ئايەتلەر بار.

﴿ئىلگىرىكىلەرنىڭ قىسسىلىرى قۇرئاندا ئۆتتى﴾ يەنى ئىلگىرىكىلەرنىڭ قىسسىلىرىنى
(ئۇالرغا كەلگەن ئازاب كېيىنكىلەرگىمۇ يېتىپ قالماسلىقى ئۈچۈن) ئۇالردىن كېيىن كېلىدىغان،
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىدىغان قەۋمگە ئىبرەت قىلىپ بايان قىلدۇق .ﷲ بۇ ھەقتە بۇ سۈرىنىڭ
ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرنى بىز (كۇففارالرنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولۇشىدا) كېيىنكىلەرگە
نەمۇنە ۋە ئىبرەت قىلدۇق﴾ ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (يەنى ئازابنى كۆرگەندە ئېيتقان
ئىماننىڭ پايدىلىق بولماسلىقى) ﷲنىڭ بەندىلىرى ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ
تۇتقان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن﴾(((.

*******
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄ
((( غافىر سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  85ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھزاب سۈرىسى  62ـ ئايەت.
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ئەگەر سەن ئۇالردىن« :ئاسمانالر ۋە زېمىننى كىم ياراتتى» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر:
«ئەلۋەتتە ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى (ﷲ) ياراتتى» دەيدۇ﴿ .﴾9ﷲ
سىلەر ئۈچۈن زېمىننى قارارگاھ قىلدى( ،سەپەردە كۆزلىگەن يېرىڭالرغا) بېرىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن
سىلەرگە زېمىندا نۇرغۇن يولالرنى ياراتتى﴿ .﴾10ﷲ بۇلۇتتىن (سىلەرگە زىيان يەتكۈزمەي،
پايدا يەتكۈزىدىغان) ئۆلچەمدە يامغۇر ياغدۇردى ،ئۇنىڭ بىلەن بىز (گىيا ئۈنمەس قاقاس)
ئۆلۈك زېمىننى تىرىلدۈردۇق ،سىلەر مۇشۇنداق (يەنى ئۆلۈك يەردىن ئۆسۈملۈك چىقىرىلغاندەك)
(قەبرەڭالردىن) چىقىرىلىسىلەر﴿ .﴾11ﷲ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ تۈرلىرىنى ياراتتى ،سىلەرگە
ئۈستىگە چىقىشىڭالر ئۈچۈن كېمە ۋە مىنىشىڭالر ئۈچۈن ھايۋان قاتارلىقالرنى ياراتتى .ئاندىن
سىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چىققانلىرىڭالردا پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ نېمىتىنى ئەسلەپ« :بىزگە بۇنى
بويسۇندۇرۇپ بەرگەن زات پاكتۇر ،بىز ئۇنىڭغا (مىنىشكە) قادىر ئەمەس ئىدۇق ،بىز ھەقىقەتەن
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز» دېگەيسىلەر﴿.﴾12-14

مۇشرىكالرنىڭ مەخلۇقاتالرنى ياراتقۇچىنىڭ تەۋھىدىنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە
ئۇنىڭ كۆپلىگەن دەلىللىرى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەگەر سەن ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى شېرىك
قىلىپ چوقۇنغان ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن«﴿ :ئاسمانالر ۋە زېمىننى كىم ياراتتى» دەپ سورىساڭ،
ئۇالر« :ئەلۋەتتە ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى (ﷲ) ياراتتى» دەيدۇ﴾ يەنى
ئۇالر ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ ياراتقۇچىسىنىڭ ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاال ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى ۋە بۇتالرنى شېرىك
قىلىپ ئىبادەت قىلىدۇ.
﴿ﷲ سىلەر ئۈچۈن زېمىننى قارارگاھ قىلدى﴾ يەنى كەڭ كەتكەن ،تەۋرەنمەس زېمىننى
قارارگاھ قىلدى ،سىلەر ئۇنىڭ ئۈستىدە سەير قىلىسىلەر ،ئىش ـ ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارىسىلەر،
ئارام ئېلىش ئۈچۈن ئۇخاليسىلەر ،ئۇيان ـ بۇيانغا بېرىپ كېلىسىلەر .گەرچە زېمىن سۇنىڭ
ئۈستىدە يارىتىلغان بولسىمۇ ،لېكىن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ ئۇيان ـ بۇيانغا تەۋرەپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن تاغالر بىلەن مۇستەھكەم قىلدى.
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﴿(سەپەردە كۆزلىگەن يېرىڭالرغا) بېرىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە زېمىندا نۇرغۇن يولالرنى
ياراتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال تاغالر ۋە جىلغىالر ئارىسىدا نۇرغۇن يولالرنى قىلدى ،سىلەر شەھەردىن

شەھەرگە ،يۇرتتىن يۇرتقا ،بىر دۆلەتتىن يەنە بىر دۆلەتكە قىلغان سەپىرىڭالردا شۇ يولالر
ئارقىلىق كۆزلىگەن يېرىڭالرغا يېتىپ بارىسىلەر.

﴿ﷲ بۇلۇتتىن (سىلەرگە زىيان يەتكۈزمەي ،پايدا يەتكۈزىدىغان) ئۆلچەملىك يامغۇر
ياغدۇردى﴾ يەنى زىرائەتلىرىڭالر ۋە ئۆسۈملۈكلىرىڭالرنىڭ سۇغۇرۇلۇشى ،ئۆزەڭالرنىڭ ۋە چارۋا ـ

ماللىرىڭالرنىڭ ئىچىشى ئۈچۈن يېتەرلىك مىقداردا يامغۇر ياغدۇردى.

﴿ئۇنىڭ بىلەن بىز (گىيا ئۈنمەس قاقاس) ئۆلۈك زېمىننى تىرىلدۈردۇق﴾ يەنى زېمىنغا يامغۇر
ياغقاندا ،ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپۈشىدۇ ،تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ .ﷲ

زۇخرۇف سۈرىسى

تائاال زېمىننى تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى مىسال قىلىش بىلەن ئىنسانالرنى ئۆلگەندىن كېيىن ،قىيامەت
كۈنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر مۇشۇنداق (يەنى ئۆلۈك يەردىن
ئۆسۈملۈك چىقىرىلغاندەك قەبرەڭالردىن) چىقىرىلىسىلەر﴾.
﴿ﷲ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ تۈرلىرىنى ياراتتى﴾ يەنى زېمىندا ئۆسىدىغان ھەر تۈرلۈك
ئۆسۈملۈكلەرنى ،زىرائەتلەرنى ،مېۋىلىك دەرەخلەرنى ،گۈل ـ چېچەكلەرنى ۋە باشقا نەرسىلەرنى
ياراتتى .ھەر تۈرلۈك ۋە ھەر خىل ھايۋانالرنىمۇ ياراتتى.
﴿سىلەرگە ئۈستىگە چىقىشىڭالر ئۈچۈن كېمە ۋە مىنىشىڭالر ئۈچۈن ھايۋان قاتارلىقالرنى
ياراتتى﴾ يەنى سۇدا يۈرۈشۈڭالر ئۈچۈن كېمىلەرنى ،گۆشىنى يېيشىڭالر ،سۈتىنى ئىچىشىڭالر ۋە

مىنىشىڭالر ئۈچۈن ھايۋانالرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئۇالرنى ئىتائەتچان ۋە باشقۇرۇشۇڭالرغا
قواليلىق قىلدى .سىلەر تەمكىن ۋە خاتىرجەم ھالدا كېمىنىڭ ئۈستىگە چىقىسىلەر ،ھايۋاننى
مىنىسىلەر.

﴿ئاندىن سىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چىققانلىرىڭالردا پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ نېمىتىنى ئەسلەپ﴾
يەنى سىلەرگە ئۇالرنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەپ﴿ :بىزگە بۇنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن
زات پاكتۇر ،بىز ئۇنىڭغا (مىنىشكە) قادىر ئەمەس ئىدۇق﴾ يەنى ئۇنى باشقۇرالمايتتۇق ،ئەگەر ﷲ
تائاال بۇنى بىزگە بويسۇندۇرۇپ بەرمىگەن بولسا ،بىز ئۇنى مىنىشكە قادىر بواللمايتتۇق«﴿ ،بىز
ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز» دېگەيسىلەر﴾ يەنى بىز ئۆلگەندىن

كېيىن ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا بارغۇچىالرمىز ،بىزنىڭ چوڭ سەپىرىمىز ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر .بۇ
ئايەت دۇنيانىڭ سەپىرى ئارقىلىق ئاخىرەتنىڭ سەپىرىگە ئىشارەت بېرىدۇ .بۇ خۇددى ﷲ
تائاال دۇنيانىڭ ئوزۇقلۇقى ئارقىلىق ئاخىرەتنىڭ ئوزۇقلۇقىغا ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دېگىنىگە
ئوخشايدۇ(﴿ :ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ ياخشى زاد  -راھىلە
تەقۋادارلىقتۇر﴾(((.

ﷲ تائاال يەنە دۇنيانىڭ كىيىم ـ كېچەكلىرىنى بايان قىلىش ئارقىلىق ئاخىرەت ئۈچۈن
تەقۋادارلىق قىلىشقا مۇنداق ئىشارەت قىلدى﴿ :ئى ئادەم بالىلىرى! سىلەرگە بىز ھەقىقەتەن ئەۋرىتىڭالرنى
ياپىدىغان ۋە زىننەتلىنىدىغان لىباسنى چۈشۈردۇق ،تەقۋادارلىق لىباسى ئەڭ ياخشىدۇر﴾(((.

*******
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ
((( بەقەرە سۈرىسى  197ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالر (پەرىشتىلەرنى ﷲنىڭ قىزلىرى دېيىش بىلەن) ﷲنىڭ بىر قىسىم بەندىلىرىنى
ﷲنىڭ بىر جۈزئىييى قىلىۋالدى( .مۇنداق دېگۈچى) ئىنسان ھەقىقەتەن ﷲغا ئاشكارا ناشۈكۈرلۈك
قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾15ﷲ مەخلۇقاتتىن ئۆزى ئۈچۈن قىزالرنى (باال) تۇتۇپ ،سىلەرنى ئوغۇلالرغا
خاس قىلدىمۇ؟﴿ ﴾16ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرىگە مەرھەمەتلىك ﷲغا مەسەل قىلغان نەرسە (يەنى
قىز باال) بىلەن بېشارەت بېرىلسە (يەنى خوتۇنىنىڭ قىز تۇغقانلىقى خەۋەر قىلىنسا) ،قايغۇغا
چۆمگەن ھالدا ئۇنىڭ يۈزى قارىداپ كېتىدۇ﴿( .﴾17ئۇالر ﷲغا) زىبۇ زىننەت ئىچىدە چوڭ
بولىدىغان ،مۇنازىرىدە مەقسىتىنى ئوچۇق بايان قىاللمايدىغان (قىزالرنى مەنسۇپ قىالمدۇ؟)﴿﴾18
ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲنىڭ بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرگە قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى ،ﷲ
پەرىشتىلەرنى ياراتقاندا ،ئۇالر ئۈستىدە بارمىدى؟ (يەنى ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ قىز ئىكەنلىكىنى
قەيەردىن بىلىدۇ؟) ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى (ئۇالرنىڭ نامە-ئەمالىغا) يېزىلىدۇ( ،قىيامەت كۈنى) ئۇالر
سوراققا تارتىلىدۇ﴿ .﴾19ئۇالر« :مەرھەمەتلىك ﷲ خالىسا ،بىز ئۇالرغا (يەنى پەرىشتىلەرگە)
چوقۇنمايتتۇق» دېدى .بۇ توغرۇلۇق ئۇالرنىڭ بىلىمى (يەنى ئاساسى) يوق ،ئۇالر پەقەت
جۆيلۈيدۇ﴿.﴾20

مۇشرىكالرنىڭ اﷲ تائاالغا باال نىسبەت بەرگەنلىكىنى ئەيىبلەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بەزى ھايۋانالرنى بۇتلىرى ئۈچۈن ،يەنە بەزىلىرىنى ﷲ تائاال
ئۈچۈن ئايرىشىدەك يالغاندىن توقۇپ چىققان نەرسىلىرىدىن خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئەنئام
سۈرىسىدە بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :مۇشرىكالر ﷲ ياراتقان ئېكىنلەردىن ۋە چاھار پايالردىن
(يەنى تۆگە ،كاال ،قويالردىن) ﷲ ئۈچۈن بىر ھەسسە (بۇتلىرى ئۈچۈن بىر ھەسسە) ئايرىپ
قويۇپ ،ئۆز گۇمانلىرىچە (ھېچقانداق دەلىلسىزال)« :بۇ ﷲ ئۈچۈندۇر ،بۇ مەبۇدلىرىمىز ئۈچۈندۇر»
دېدى .بۇتلىرىنىڭ نېسىۋىسىدىن ﷲ نىڭكىگە قوشۇشقا بولمايتتى ،ﷲ نىڭ نېسىۋىسىدىن
بۇتلىرىنىڭكىگە قوشۇشقا بوالتتى (مۇشرىكالر ﷲ غا ئاتىغان ھەسسىسىدىن بۇتالرغا ئاتىغان
ھەسسىسىگە بىرەر نەرسە قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇنى بۇتلىرىنىڭ ھەسىسى ئىچىدە قالدۇراتتى ۋە:
ﷲ باي ،بۇنىڭغا موھتاج ئەمەس -،دەيتتى .بۇتلىرىغا ئاتىغان ھەسسىسىدىن ﷲ غا ئاتىغان
ھەسسىسىگە بىرەر نەرسە قوشۇلۇپ قالسا ،ئۇنى بۇتالرنىڭ ھەسسىسىگە قايتۇرۋېتەتتى) .ئۇالرنىڭ
قارارى نېمىدېگەن قەبىھ!﴾(((.
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شۇنداقال ،ئۇالر قىزالر ۋە ئوغۇلالردىن بولغان بۇ ئىككى خىل ئىنساننىڭ ئىچىدىن ئۆزلىرى
ئەقىل ـ پاراسەت ۋە جىسمانىي جەھەتتە مەرتىۋىسىنى پەس ۋە تۆۋەن چاغاليدىغان قىزالرنى ﷲ
تائاالنىڭ بالىسى قىلىپ نىسبەت بەردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇشرىكالر جامائەسى!) (سىلەرچە ياخشى
ھېساپالنغان) ئوغۇل باال سىلەرگە خاس بولۇپ( ،سىلەرچە يامان ھېساپالنغان) قىز باال ﷲغا
خاسمۇ؟ ئۇنداقتا بۇ ئادالەتسىز تەقسىماتتۇر﴾(((.
((( ئەنئام سۈرىسى  136ـ ئايەت.
((( نەجم سۈرىسى  21ـ  22ـ ئايەتلەر.

زۇخرۇف سۈرىسى

﴿ئۇالر (پەرىشتىلەرنى ﷲنىڭ قىزلىرى دېيىش بىلەن) ﷲنىڭ بىر قىسىم بەندىلىرىنى
ﷲنىڭ بىر جۈزئىيسى قىلىۋالدى( .مۇنداق دېگۈچى) ئىنسان ھەقىقەتەن ﷲغا ئاشكارا ناشۈكۈرلۈك
قىلغۇچىدۇر .ﷲ مەخلۇقاتتىن ئۆزى ئۈچۈن قىزالرنى (باال) تۇتۇپ ،سىلەرنى ئوغۇلالرغا خاس
قىلدىمۇ؟﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايىتىدە ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ناھايىتى قاتتىق دەرىجىدە ئەيىبلەيدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئەيىبلەشنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرىگە
مەرھەمەتلىك ﷲغا مەسەل قىلغان نەرسە (يەنى قىز باال) بىلەن بېشارەت بېرىلسە (يەنى خوتۇنىنىڭ
قىز تۇغقانلىقى خەۋەر قىلىنسا) ،قايغۇغا چۆمگەن ھالدا ئۇنىڭ يۈزى قارىداپ كېتىدۇ﴾ يەنى ﷲ

غا نىسبەت بەرگەن قىز بىلەن ئۇالرنىڭ بىرىگە بېشارەت بېرىلگەن چاغدا ،ئۇ ئۇنىڭدىن قاتتىق
نۇمۇس قىلىدۇ ،بېرىلگەن خەۋەرنىڭ يامانلىقىدىن ئۇنىڭ يۈزىدە ھەسرەت ئاالمىتى ئاشكارا
كۆرىلىدۇ .بۇ خەۋەردىن خىجىل بولۇپ قەۋمىدىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ.

ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ۋەھالەنكى سىلەر قىز بالىنى ﷲ تائاالغا نىسبەت بېرىپ تۇرۇپ،
ئۇنىڭدىن قانداقمۇ نۇمۇس قىلىسىلەر؟ ﴿(ئۇالر ﷲغا) زىبۇ زىننەت ئىچىدە چوڭ بولىدىغان،
مۇنازىرىدە مەقسىتىنى ئوچۇق بايان قىاللمايدىغان (قىزالرنى مەنسۇپ قىالمدۇ؟)﴾ يەنى ئايال كىشى
تەبىئى نۇقسانلىق بولۇپ ،ئۇنىڭ نۇقسانى كىچىكىدىن باشالپال زىبۇ زىننەت ئىچىدە چوڭ بولۇش
بىلەن تولۇقلىنىدۇ .ئەگەر ئۇ مۇنازىرىلىشىپ قالسا ،قىلىدىغان سۆز تاپالماي تەمتىرەپ قالىدۇ.
يەنى مەقسىتىنى بايان قىلىشقا ئاجىز كېلىپ ،تىلى تۇتۇلۇپ قالىدۇ .ئەھۋالى بۇنداق ئادەمنى
كۈچلۈك ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالغا مەنسۇپ قىلسا بوالمدۇ؟ ئايال كىشى تاشقى كۆرۈنۈشىدە ۋە مەنىۋىي
جەھەتتە نۇقسانلىق يارىتىلغان بولۇپ ،ئۇنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىدىكى نۇقسانى چىرايلىق كىيىنىش،
گۈزەل زىبۇ زىننەت بۇيۇملىرىنى تاقاش ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەرنى ئىشلىتىش ئارقىلىق
تولۇقلىنىدۇ .ئۇنىڭ مەنىۋىي يەنى ئىچكى جەھەتتىكى نۇقسانى بولسا ،جىسمانى جەھەتتىكى
زەئىبلىك بولۇپ ،غەلىبە قىلىش پۇرسىتى كەلگەندە ،غەلىبىگە ئېرىشىشكە جۈرئەت قىلىشتىن
ئاجىزدۇر .ئۇنىڭ نە سۆزمەنلىكى ،نە ئىرادىسى يوق .بۇ ھەقتە بەزى ئەرەبلەرنىڭ قىز بىلەن
بېشارەت بېرىلگەندە ،مۇنداق دەيدىغان ماقالىسى بار :قىز باال ئوغۇل بالىدەك نېمەت ئەمەس،
ئۇنىڭ غەلىبىسى يىغىدۇر ،ياخشىلىقى ئوغرىلىقتۇر(((.
﴿ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲنىڭ بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرگە قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى﴾

يەنى ئۇالر پەرىشتىلەرنى شۇنداق دەپ قارايتتى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ بۇزۇق ئېتىقادىغا رەددىيە

بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ پەرىشتىلەرنى ياراتقاندا ،ئۇالر ئۈستىدە بارمىدى؟ (يەنى ئۇالر
پەرىشتىلەرنىڭ قىز ئىكەنلىكىنى قەيەردىن بىلىدۇ؟)﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەرنى قىز

قىلىپ ياراتقانلىقىنى كۆردىمۇ؟

﴿ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى (ئۇالرنىڭ نامە  -ئەمالىغا) يېزىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەرىشتىلەرنى
قىز دەپ بەرگەن گۇۋاھلىقى ئۇالرنىڭ نامە ـ ئەمەل دەپتىرىگە يېزىلىدۇ(﴿ .قىيامەت كۈنى) ئۇالر
سوراققا تارتىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىيامەت كۈنى ئەنە شۇ يامان قىلمىشىدىن سوراققا تارتىلىدۇ .بۇ
ئايەت ئۇالرغا بېرىلگەن قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش ۋە تەھدىتتۇر.
((( بۇ يەردىكى ئوغرىلىقتىن ئايالالرنىڭ كىشىلەرنىڭ كۆڭلىنى ئاسان ئۇتۇۋالىدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇشى مۇمكىن.
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﴿ئۇالر« :مەرھەمەتلىك ﷲ خالىسا ،بىز ئۇالرغا (يەنى پەرىشتىلەرگە) چوقۇنمايتتۇق»
دېدى﴾ يەنى ئۇالر :ئەگەر خالىسا ،ئەلۋەتتە بىزنى ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى بولغان پەرىشتىلەرنىڭ

سۈرەتلىرىدىكى بۇ بۇتالرغا چوقۇنۇشىمىزدىن توسقان بوالتتى .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن بىزنىڭ
ئۇالرغا چوقۇنىدىغانلىقىمىزدىن خەۋەرداردۇر .ﷲ تائاال بىزنىڭ بۇ ئىبادىتىمىزنى ماقۇل كۆرىدۇ-،
دېدى .مۇشرىكالر بۇ يامان قىلمىشلىرى بىلەن تۆۋەندىكىدەك نۇرغۇن خاتالىقالرنى ئۆتكۈزدى:
بىرىنچى ،ئۇالر ﷲ تائاالغا باال نىسبەت بەردى .ﷲ تائاال ئۆزىگە باال تۇتۇشتىن يۈكسەك
دەرىجىدە ئۈستۈندۇر ،ئۇلۇغدۇر ۋە پاكتۇر.

ئىككىنچى ،ئۇالر :ﷲ تائاال ئۆزىگە ئوغۇلالرنى ئەمەس ،قىزالرنى باال قىلىپ تاللىدى -،دېدى.
ئۇالر مەرھەمەتلىك ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرنى قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى.
ئۈچىنچى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالر پەقەت قۇرۇق نەزىرىيە ،ھاۋايى ـ ھەۋەسلەرگە تايىنىپ
ۋە ئىلگىرىكىلەرگە ،چوڭالرغا ،ئاتا ـ بوۋىلىرىغا ،جاھىلىيەت دەۋرىدىكى شەيتان ۋەسۋەسىلىرىگە
ئەگىشىپ ،ئۆزلىرىنىڭ بۇزۇق گۇمانى بويىچە پەرىشتىلەرنىڭ سۈرەتلىرىدە ياسالغان بۇتلىرىغا ﷲ
تائاال تەرىپىدىن ھېچقانداق دەلىل ـ ئىسپات بولماستىن ،رۇخسەتمۇ قىلىنماستىن چوقۇندى.
تۆتىنچى ،ئۇالر ئەنە شۇ ئىبادەتلىرى ئۈچۈن بىمەنە نەرسىلەرنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى .ئۇالر
بۇ دەلىللىرىدە ئىنتايىن نادانلىق قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ دەلىللىرىنى قاتتىق ئەيىبلىدى.
ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەن ،كىتابالرنى نازىل قىلغاندىن باشالپ ،ئىنسانالرنى
ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇپ ،ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت
قىلىشتىن توسۇپ كەلدى .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە:
«ﷲغا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق
مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ﷲ
ھىدايەت قىلغانلىرىمۇ بار ،گۇمراھلىققا تېگىشلىك بولغانلىرىمۇ بار .يەر يۈزىدە سەير قىلىپ يۈرۈپ
(پەيغەمبەرلەرنى) ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزىتىڭالر﴾(((﴿ ،سەندىن
بۇرۇن بىز ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىمىزدىن سوراپ باققىنكى ،مېھرىبان ﷲدىن باشقا ئىبادەت
قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بەلگىلىدۇقمۇ؟ (پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدە ﷲدىن غەيرىيگە ئىبادەت
قىلىشقا دەۋەت قىلغىنى بارمۇ؟)﴾(((.
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ﷲ تائاال (تەپسىر قىلىنىۋاتقان) بۇ ئايەتتە ئۇالرنىڭ بىمەنە دەلىلىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ توغرۇلۇق ئۇالرنىڭ بىلىمى (يەنى ئاساسى) يوق﴾ يەنى دېگەن سۆزلىرىنىڭ
ۋە كەلتۈرگەن دەلىللىرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكى ھەققىدە بىلىمى يوق.
﴿ئۇالر پەقەت جۆيلۈيدۇ﴾ يەنى ئۇالر يالغاندىن سۆزلەيدۇ ،يالغاننى توقۇيدۇ .مۇجاھىد بۇ
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەردىن
ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  45ـ ئايەت.

زۇخرۇف سۈرىسى

*******
ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀ
ئۇالرغا بىز قۇرئاندىن ئىلگىرى (قانداقتۇر) بىر كىتاب بەرگەن بولۇپ ،ئۇالر شۇ كىتابقا
مەھكەم ئېسىالمدۇ؟﴿ ﴾21ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر« :ھەقىقەتەن ئاتا -بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل
دىنغا ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز ،بىز ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ ھىدايەت تاپقۇچىدۇرمىز»
دەيدۇ﴿ .﴾22شۇنىڭدەك سەندىن ئىلگىرى ھەر قاچان بىرەر شەھەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى
پەيغەمبەر) ئەۋەتسەكال ،ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى« :بىز ھەقىقەتەن ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر
خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز ،شەك -شۈبھىسىزكى ،بىز ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن ماڭىمىز»
دېيىشتى﴿( .﴾23ھەر پەيغەمبەر ئۆز قەۋمىگە) «ئاتا -بوۋاڭالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن دىنغا
قارىغاندا ئەڭ توغرا بىر دىننى كەلتۈرسەم يەنىال ئاتا -بوۋاڭالرغا ئەگىشەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر:
«سىلەر ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئىشەنمەيمىز» دېيىشتى﴿ .﴾24بىز ئۇالرنى جازالىدۇق( ،توغرا
يولنى) ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قارىغىن﴿.﴾25

مۇشرىكالرنىڭ ھېچقانداق دەلىلىنىڭ يوق ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ ھېچقانداق پاكىتسىز ،دەلىل ـ ئىسپاتسىز ھالدا ﷲ تائاالدىن
باشقا نەرسىگە ئىبادەت قىلغانلىقىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا بىز قۇرئاندىن ئىلگىرى
(قانداقتۇر) بىر كىتاب بەرگەن بولۇپ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشتىن ئىلگىرى
بىز ئۇالرغا كىتاب بەرگەن بولۇپ﴿ ،ئۇالر شۇ كىتابقا مەھكەم ئېسىالمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر شۇ كىتاب
بويىچە ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرەمدۇ؟ ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەن﴿ :ياكى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇشىنىڭ توغرىلىقىنى سۆزلەيدىغان بىرەر كىتاب
نازىل قىلدۇقمۇ؟)﴾((( يەنى مۇنداق بولغىنى يوق.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر« :ھەقىقەتەن ئاتا -بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا ئېتىقاد
قىلغانلىقىنى بىلىمىز ،بىز ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ ھىدايەت تاپقۇچىدۇرمىز» دەيدۇ﴾ يەنى

ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۇرگەن نەرسىلىرىدە ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغىنىنى
بىلەتتۇق دەپ ،ئاتا ـ بوۋىلىرىغا قارىغۇالرچە ئەگىشىشتىن باشقا تايانغۇدەك ھېچقانداق دەلىلى
يوق.
((( رۇم سۈرىسى  35ـ ئايەت.
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ئۇالرنىڭ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ﴾ يەنى ئارقىسىدىن مېڭىپ ﴿ھىدايەت
تاپقۇچىدۇرمىز﴾ دېگەن سۆزى ئۇالرنىڭ قۇرۇق دەۋاسىدىنال ئىبارەتتۇر.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئىلگىرى ئۆتكەن ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەردىن
ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ئوخشاش كىشىلەرنىڭ ئاللىبۇرۇن قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ
دىللىرى بىر ـ بىرىگە ئوخشايدۇ .ئىلگىرى ئۆتكەنلەر مۇشرىكالرنىڭ سۆزىگە ئوخشاش سۆزلەرنى
قىلدى﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرمۇ شۇنداق ئىدى ،ئۇالرغا ھەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇالر
(ئۇنى)« :بىر سېھرىگەر ياكى بىر مەجنۇن» دېدى .ئۇالر (پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشنى) بىر
 بىرىگە تەۋسىيە قىلىشقانمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر بىر ـ بىرىگە ئۇنداق تەۋسىيەقىلىشقان ئەمەس) ،ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر﴾(((.
﴿شۇنىڭدەك سەندىن ئىلگىرى ھەر قاچان بىرەر شەھەرگە ئاگاھالندۇرغۇچى (يەنى پەيغەمبەر)
ئەۋەتسەكال ،ئۇنىڭ دۆلەتمەن ئادەملىرى« :بىز ھەقىقەتەن ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا
ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز ،شەك -شۈبھىسىزكى ،بىز ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن ماڭىمىز» دېيىشتى﴾
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ئېيتقىنكى(﴿ ،ھەر پەيغەمبەر
ئۆز قەۋمىگە) «ئاتا -بوۋاڭالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن دىنغا قارىغاندا ئەڭ توغرا بىر دىننى كەلتۈرسەم
يەنىال ئاتا-بوۋاڭالرغا ئەگىشەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر« :سىلەر ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئىشەنمەيمىز»
دېيىشتى﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر سەن ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى بىلسە

ۋە ھەقىقىي ئىشەنسە ئىدى ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش ،ﷲ تائاالدىن باشقىغا ئىبادەت
قىلىش ،ئاتا ـ بۇۋىلىرىنىڭ ئىزىدىن قارىغۇالرچە مېڭىش ۋە بۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىنى ھەق دىن
ئۈستىدە دەپ دەۋا قىلىش قاتارلىق قىلمىشلىرىغا ئەلۋەتتە بويسۇنمىغان بوالتتى .ئۇالر نىيىتىنىڭ
يامانلىقى ،ھەققە ۋە ھەق ئەھلىگە چوڭچىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن گۇمراھلىققا پېتىپ كەتتى.
﴿بىز ئۇالرنى جازالىدۇق﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەرنى تۈرلۈك ئازاب
بىلەن جازالىدۇق .ﷲ تائاال ئۇالرغا چۈشكەن ئازابنى ئۇالرنىڭ قىسسىلىرىدە تەپسىلىي بايان
قىلدى.
﴿(توغرا يولنى) ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قارىغىن﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ قانداق يوقىتىلغانلىقىغا ۋە ھاالك قىلىنغانلىقىغا ،ﷲ تائاالنىڭ مۆمىن ئادەملەرگە قانداق
نىجاتلىق بەرگەنلىكىگە قارىغىن.

*******
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ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
((( زارىيات سۈرىسى  53 - 52ـ ئايەتلەر.

زۇخرۇف سۈرىسى

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ
ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن مەن
راستال ئادا -جۇدامەن﴿ .﴾26پەقەت مېنى ياراتقان ﷲ مېنى (توغرا يولغا) باشاليدۇ»﴿.﴾27
ئىبراھىم كەلىمە تەۋھىدنى ئەۋالدىدىن (شېرىك كەلتۈرگەنلەر) ئىمانغا قايتسۇن دەپ ئەۋالدى
ئىچىدە قالدۇرۇپ كەتتى﴿ .﴾28بەلكى مەن بۇالر (يەنى مەككە ئاھالىسى) نى ۋە بۇالرنىڭ ئاتا-
بوۋىلىرىنى (ئۇزۇن ئۆمۈر ۋە نېمەتتىن) بەھرىمەن قىلدىم ،تاكى ئۇالرغا ھەق (يەنى قۇرئان)
ۋە روشەن پەيغەمبەر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلگۈچە﴿ .﴾29ئۇالرغا ھەق (يەنى قۇرئان)
كەلگەندە ،ئۇالر« :بۇ سېھىردۇر ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىمىز» دېيىشتى﴿ .﴾30ئۇالر:
«بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر (يەنى مەككە بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە
نازىل قىلىنمىدى؟» دېيىشتى﴿ .﴾31پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟
بىز ئۇالرنىڭ ھاياتىي دۇنيادىكى رىزقىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ بەزىسى
بەزىسىنى (ھەق بېرىپ) ئىشقا سالسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى بەزىسىدىن
ئۈستۈن قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتى ئۇالرنىڭ توپلىغان نەرسىلىرى (يەنى پۇل  -ماللىرى)
دىن ياخشىدۇر﴿ .﴾32ئىنسانالر (كۇففارالرنىڭ باياشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا
قوشۇلۇپ) ھەممىسى (كۇفرىدا) بىر ئۈممەت بولۇپ قالمايدىغان بولسا ئىدى ،مەرھەمەتلىك ﷲنى
ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئۆگزىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن
قىلىپ بېرەتتۇق﴿ .﴾33ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى ۋە تەختلىرىنىمۇ كۈمۈشتىن قىلىپ
بېرەتتۇق ،ئۇالر تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇراتتى﴿( .﴾34يۇقىرىقىالرنىڭ بەزىسىنى) ئالتۇندىن
قىلىپ بېرەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەقەت دۇنيا تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردۇر.
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت (يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭدىكى نازۇنېمەتلەر) تەقۋادارالرغا
خاستۇر﴿.﴾35

اﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىمنىڭ تەۋھىدنى ئېالن قىلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،سۆيۈملۈك دوستى ،توغرا
يولدىكىلەرنىڭ پېشىۋاسى ،ئۆزىدىن كېيىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاتىسى بولغان ،قۇرەيش
قەبىلىسى ئۆزلىرىنىڭ نەسىبىنى ۋە كېلىپ چىقىشىنى ئۇنىڭغا مەنسۇپ قىلىدىغان پەيغەمبەر
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئاتىسىدىن ۋە
قەۋمىدىن ئۇالرنىڭ بۇتالرغا ئىبادەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئادا ـ جۇدا بولدى ۋە مۇنداق دېدى:

﴿«سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن مەن راستال ئادا -جۇدامەن .پەقەت مېنى ياراتقان ﷲ مېنى
(توغرا يولغا) باشاليدۇ» .ئىبراھىم كەلىمە تەۋھىدنى ئەۋالدىدىن (شېرىك كەلتۈرگەنلەر) ئىمانغا
قايتسۇن دەپ ئەۋالدى ئىچىدە قالدۇرۇپ كەتتى﴾ يەنى ئۇ قالدۇرۇپ كەتكەن تەۋھىد سۆزى
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ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ،ﷲ تائاالدىن باشقا بۇتالردىن
پۈتۈنلەي ئاالقىسىنى ئۈزۈش ۋە ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتۇر دەپ ئېتىقاد
قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئەۋالدىدىن ﷲ تائاال ھىدايەت قىلغان ئادەم ئۆزىگە
ئەگەشسۇن يەنى كەلىمە تەۋھىدكە قايتسۇن دەپ ،كەلىمە تەۋھىدنى ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدە
مەڭگۈلۈك قالدۇردى.
ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
ئۇ سۆز ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر دېگەن سۆزدۇر .ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدى
ئىچىدە تەۋھىد كەلىمىسىنى ھەمىشە ئېيتىدىغان ئادەم چىقىپ تۇرىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى .ئىبنى زەيد :ئۇ سۆز ئىسالم
شۇئارىدۇر -،دېدى .ئۇنىڭ سۆزى يۇقىرىدىكى كۆپچىلىكنىڭ دېگەنلىرى بىلەن بىر مەنىنى
كۆرسىتىدۇ.

مەككە ئەھلىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يۈز ئۆرۈشى ،ئۇالرنىڭ
ئۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرۈشى ۋە بۇ ئېتىرازغا بېرىلگەن جاۋاب
﴿بەلكى مەن بۇالر (يەنى مەككە ئاھالىسى) نى ۋە بۇالرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىنى (ئۇزۇن ئۆمۈر ۋە
نېمەتتىن) بەھرىمەن قىلدىم﴾ يەنى ﷲ تائاال مۇشرىكالرغا ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىغا (گەرچە

ئۇالر گۇمراھلىقتا بولسىمۇ) ئۇزۇن ئۆمۈر بەردى.

﴿تاكى ئۇالرغا ھەق (يەنى قۇرئان) ۋە روشەن پەيغەمبەر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلگۈچە﴾
يەنى ئۇالرغا پەيغەمبەرلىك ۋە ئاگاھالندۇرۇش كەلگۈچە ئۇزۇن ئۆمۈر بەردى﴿ .ئۇالرغا ھەق يەنى
قۇرئان كەلگەندە ئۇالر« :بۇ سېھىردۇر ،بىز ھەقىقەتەن ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىمىز» دېيىشتى﴾ يەنى

ئۇالر قۇرئاندىن تاندى ،ئۇنىڭ بىلەن قارشىالشتى .كۇفرۇلۇق ،ھەسەد ،پىتنە ـ پاسات دىللىرىغا
توشۇپ كەتكەنلىكتىن ئۇنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلدى.

يۈكسەك ۋە پاك ﷲ تائاال نازىل قىلغان بۇ قۇرئانغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ«﴿ :بۇ قۇرئان نېمىشقا
ئىككى شەھەر (يەنى مەككە بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟»
دېيىشتى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەيزە ،قەتادە،
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سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالر بۇ قۇرئان نېمىشقا مەككە بىلەن
تائىفتىن ئىبارەت ئىككى شەھەر ئادەملىرىنىڭ كۆزلىرىدە يۈز ـ ئابرويلۇق ،كاتتا كۆرۈنىدىغان بىر
ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟
بىر نەچچە تەپسىرشۇناسالر :مۇشرىكالر بۇ سۆزلىرى بىلەن ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە ۋە ئۇرۋە
ئىبنى مەسئۇد سەقەفىنى دېمەكچى -،دېدى .بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسى :ئۇالر بۇ ئىككى شەھەر
ئادەملىرىنىڭ قايسىسىنىڭ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،كاتتا بىر ئادەمنىڭ بولۇشى كېرەكلىكىنى
خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ ئېتىرازلىرىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ

زۇخرۇف سۈرىسى

رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟﴾ يەنى ئىش ئۇالرغا تاپشۇرۇلمايدۇ ،بەلكى ﷲ تائاالغا
تاپشۇرۇلىدۇ .ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىكنى كىمگە بېرىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ .ﷲ تائاال ۋەھىينى
پەقەت ئىنسانالر ئىچىدىن قەلبى ۋە روھى ئەڭ پاك ،ئەڭ شەرەپلىك ئائىلىدىن كېلىپ چىققان،
ئەسلى كېلىپ چىقىشى ئەڭ ئېسىل ئادەمگە نازىل قىلدى.
ﷲ تائاال ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ئۇالرغا بەرگەن پۇل ـ مال ،رىزىق ،ئەقىل ،چۈشەنچە ۋە
باشقا ئىچكى ۋە تاشقى جەھەتتىكى ئەقىل  -ئىدراكنى پەرقلىق قىلىپ ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ ھاياتىي دۇنيادىكى رىزقىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تەقسىم قىلدۇق.
ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى (ھەق بېرىپ) ئىشقا سالسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى
بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴾ سۇددى ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئىشالردا كىشىلەرنىڭ بىر

ـ بىرىگە ھاجىتى بولغانلىقتىن بەزىسىنى بەزىسى باشقۇرۇپ ئىشقا سالسۇن دەپ شۇنداق قىلدۇق
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتى ئۇالرنىڭ توپلىغان نەرسىلىرى (يەنى پۇل  -ماللىرى) دىن
ياخشىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بولغان رەھمىتى ئۇالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى

پۇل ـ مالدىن ،ھاياتىي دۇنيا مەنپەئەتلىرىدىن ياخشىدۇر.

پۇل ـ مال بېرىلگەنلىكىنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئۇالردىن رازى بولغانلىقىنىڭ
ئاالمىتى ئەمەسلىكى
﴿ئىنسانالر (كۇففارالرنىڭ باياشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا قوشۇلۇپ)
ھەممىسى (كۇفرىدا) بىر ئۈممەت بولۇپ قالمايدىغان بولسا ئىدى﴾ يەنى ئەگەر كاللىسى ئاددى،

جاھىل نۇرغۇن ئادەملەر ئۆز خىياللىرىدا بىزگە بېرىلگەن پۇل ـ مالالر ﷲ نىڭ بىزنى ياخشى
كۆرگەنلىكىدىن بېرىلگەن دەپ قاراپ ،پۇل ـ مال ئۈچۈن ھەممىسى كاپىر بولۇپ كەتمىسە ئىدى.
بۇ ئىبنى ئابباس ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالرنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە قىلغان سۆزىنىڭ
خۇالسىسىدۇر.

﴿مەرھەمەتلىك ﷲنى ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئۆگزىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا
چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق﴾ ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،قەتادە ،سۇددى،

ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنى :شوتىالرنى ۋە پەلەمپەيلەرنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق
دېگەنلىكتۇر -،دەپ تەپسىر قىلدى.

﴿ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى﴾ يەنى ئىشىكلىرىنىڭ تاقاقلىرىنى ﴿ۋە تەختلىرىنىمۇ
كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق ،ئۇالر تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇراتتى﴾ يەنى بۇ نەرسىلەرنىڭ

ھەممىسىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق.

﴿(يۇقىرىقىالرنىڭ بەزىسىنى) ئالتۇندىن قىلىپ بېرەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەقەت دۇنيا
تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردۇر﴾ يەنى ئۇالر تۈگەپ كېتىدىغان ،ﷲ تائاالنىڭ

ھۇزۇرىدا ھېچنىمىگە ئەرزىمەس دۇنيا مەنپەئەتلىرىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ياخشى
ئەمەللىرى ئۈچۈن ئاخىرەتتە ئالىدىغان ھەققىنى بۇ دۇنيادىال بېرىپ ،يېمەك ـ ئىچمىكىنى باياشات
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قىلىپ بېرىدۇ .خۇددى سەھىھ ھەدىستە بايان قىلىنغىنىدەك ،ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا
مۇكاپات بېرىدىغان ياخشىلىقى بولمايدۇ .يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنغان« :ئەگەر مال
ـ دۇنيا ﷲ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا پاشىنىڭ قانىتىچىلىك قەدىرگە ئېلىنىدىغان نەرسە بولسا ،ﷲ
تائاال كاپىرغا ئۇنىڭدىن بىر يۇتۇم سۇمۇ بەرمىگەن بوالتتى» .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى بەغەۋىي
رىۋايەت قىلغان.
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت (يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭدىكى نازۇ ـ نېمەتلەر)
تەقۋادارالرغا خاستۇر﴾ يەنى جەننەت ئۇالرغا خاستۇر .جەننەتكە ئۇالردىن باشقا ھېچكىم شېرىك

بواللمايدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرى بىلەن بىر ئاي بىرگە بولماسلىققا قەسەم قىلىپ ،ئۆزىگە
خاس ئۆيىدە كۈن ئۆتكۈزۈۋاتقان كۈنلەردە ،ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ
يېنىغا كىرىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بورىدىن توقۇلغان تۆشەك ئۈستىدە ياتقانلىقىنى،
بورىنىڭ ئۇنىڭ مۇبارەك بېقىنىغا پېتىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ،كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش چىقىپ
كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! كىسرا بىلەن قەيسەر ئىككىسى تىل بىلەن
تەسۋىرلىگۈسىز شۇنداق باياشات تۇرمۇش ئىچىدە ياشايدۇ .سەن بولساڭ ،ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالر
ئىچىدىن تاللىغان ئەڭ ياخشى ئادىمى -،دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۆلىنىپ ئولتۇرغان
يېرىدىن قەددىنى رۇسالپ ئولتۇرۇپ« :ئى ئۆمەر! سەن تېخى شەكتىمۇ؟» دەيدۇ .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزىنى داۋام قىلىپ« :ئەنە شۇالر پاك نەرسىلىرى ھاياتى دۇنيادىال تېز
بېرىۋېتىلگەن بىر قەۋمدۇر» دەيدۇ .يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئى ئۆمەر! ئاخىرەتنىڭ بىزگە ،دۇنيانىڭ
ئۇالرغا بولۇشىغا رازى بولمامسەن؟» دېيىلگەن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىالردا ئىچىملىك ئىچمەڭالر ،ئالتۇن ۋە كۈمۈش لېگەنلەردە يېمەكلىك
يېمەڭالر ،ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىالرنى ئىشلىتىش دۇنيادا كاپىرالر ئۈچۈندۇر .ئاخىرەتتە بىز
ئۈچۈندۇر».
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دۇنيا بايلىقى ئەرزىمەس نەرسە بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇنى كاپىرالرغا
نېمەت قىلىپ بەردى .ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە سەھل ئىبنى سەئددىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر دۇنيا ﷲ تائاالنىڭ
ھۇزۇرىدا پاشىنىڭ قانىتىچىلىك ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان نەرسە بولسا ئىدى ،ﷲ تائاال كاپىرالرغا
ئۇنىڭدىن بىر يۇتۇم سۇمۇ بەرمىگەن بوالتتى».

*******
ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

زۇخرۇف سۈرىسى

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
كىمكى مېھرىبان ﷲنى ياد ئېتىشتىن (يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن ،بىز ئۇنىڭغا
شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ
بولىدۇ﴿ .﴾36شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ئۇالرنى (يەنى ئازغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولدىن
توسىدۇ ،ئۇالر بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ﴿ .﴾37كاپىر ئادەم (ھەمراھى
بىلەن قىيامەت كۈنى) دەرگاھىمىزغا كەلگەن چاغدا (ھەمراھىغا)« :كاشكى سەن بىلەن مېنىڭ
ئارامدا شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىسىدەك ئارىلىق بولسا ئىكەن( .سەن) نېمىدېگەن يامان ھەمراھ!
(چۈنكى سەن مېنىڭ بەختسىزلىكىمگە سەۋەبچى بولدۇڭ)» دەيدۇ﴿( .﴾38ئۇالرغا) «(دۇنيادىكى
چاغدا) زۇلۇم قىلغانلىقىڭالر (يەنى شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر) ئۈچۈن بۈگۈن سىلەرنىڭ ئازابتا
ئورتاق بولغانلىقىڭالر سىلەرگە پايدا بەرمەيدۇ» دېيىلىدۇ﴿( .﴾39ئى مۇھەممەد!) سەن گاسالرغا
ئاڭلىتاالمسەن؟ يا كورالرنى توغرا يولغا ساالالمسەن؟ (يەنى كۇففارالر گاسالرغا ،كورالرغا ئوخشايدۇ)
ئاشكارا گۇمراھلىقتا بولغان كىشىنى ھىدايەت قىالالمسەن؟﴿( ﴾40ئۇالرنى جازاالشتىن ئىلگىرى)
سېنى ئېلىپ كەتسەك (يەنى ۋاپات قىلدۇرساق ۋاپاتىڭدىن كېيىن) ،ئۇالرنى چوقۇم جازااليمىز﴿.﴾41
ياكى بىز ساڭا (ھاياتىڭدا) ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنى كۆرسىتىمىز ،بىز ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالرغا
(يەنى ئۇالرغا ئازاب قىلىشقا) قادىرمىز﴿( .﴾42ئى مۇھەممەد!) ساڭا ۋەھيى قىلىنغان قۇرئانغا
چىڭ ئېسىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن توغرا يولدىدۇرسەن﴿ .﴾43قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قەۋمىڭگە
ئەلۋەتتە (ئۇلۇغ) شەرەپتۇر ،سىلەر كەلگۈسىدە (بۇ نېمەت ئۈستىدە) سورىلىسىلەر﴿ .﴾44سەندىن
بۇرۇن بىز ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىمىزدىن سوراپ باققىنكى ،مېھرىبان ﷲدىن باشقا ئىبادەت
قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بەلگىلىدۇقمۇ؟ (پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدە ﷲدىن غەيرىيگە ئىبادەت
قىلىشقا دەۋەت قىلغىنى بارمۇ؟)﴿.﴾45

مەرھەمەتلىك اﷲ تائاالدىن يۈز ئۆرۈگەن كىشىنىڭ شەيتاننىڭ دوست
ئىكەنلىكى
﴿كىمكى مېھرىبان ﷲنى ياد ئېتىشتىن (يەنى قۇرئاندىن) يۈز ئۆرۈيدىكەن﴾ يەنى كىمكى
قۇرئاننىڭ ۋەز ـ نەسىھەتلىرىگە كورلۇق قىلىدىكەن ۋە غەپلەتتە قالىدىكەن﴿ ،بىز ئۇنىڭغا شەيتاننى
مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :كىمكى ئۆزىگە (مۆجىزىلەر ئارقىلىق) توغرا يول
ئېنىق بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەرگە (يەنى ئۇنىڭ ئەمرىگە) مۇخالىپەتچىلىك قىلىدىكەن،
مۆمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىيگە ئەگىشىدىكەن ،ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز ،ئۇنى (ئاخىرەتتە)
جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴾(((﴿ ،ئۇالر (ھەقتىن) بۇرۇلۇپ
((( نىسا سۈرىسى  115ـ ئايەت.
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كەتكەندىن كېيىن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى ،ﷲ پاسىق قەۋمنى
ھىدايەت قىلمايدۇ﴾(((﴿ .ئۇالرغا بىز (شەيتانالردىن) دوستالرنى مۇسەللەت قىلدۇق ،ئۇالر (يەنى
شەيتانالر) ئۇالرغا ئالدى-كەينىدىكى نەرسىلەرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى قەبىھ
ئەمەللىرىنى) چىرايلىق كۆرسەتتى﴾(((.
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ئۇالرنى (يەنى ئازغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولدىن توسىدۇ،
ئۇالر بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ .كاپىر ئادەم (ھەمراھى بىلەن قىيامەت
كۈنى) دەرگاھىمىزغا كەلگەن چاغدا﴾ يەنى بىز ھىدايەتتىن غاپىل بولغان بۇ ئادەمگە ئۇنى توغرا

يولدىن ئازدۇرۇپ ،دوزاخ يولىغا باشاليدىغان شەيتانالرنى مۇسەللەت قىلىمىز .ﷲ تائاال قىيامەت
كۈنى كاپىرغا تېگىشلىك جازاسىنى بەرگەندە ،ئۇ ئۆزىگە مۇسەللەت قىلىنغان شەيتانغا تاپا ـ
تەنە قىلىپ«﴿ :كاشكى سەن بىلەن مېنىڭ ئارامدا شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىسىدەك ئارىلىق
بولسا ئىكەن( .سەن) نېمىدېگەن يامان ھەمراھ! (چۈنكى سەن مېنىڭ بەختسىزلىكىمگە سەۋەبچى
بولدۇڭ)» دەيدۇ﴾.

﴿(ئۇالرغا) «(دۇنيادىكى چاغدا) زۇلۇم قىلغانلىقىڭالر (يەنى شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر)
ئۈچۈن بۈگۈن سىلەرنىڭ ئازابتا ئورتاق بولغانلىقىڭالر سىلەرگە پايدا بەرمەيدۇ» دېيىلىدۇ﴾ يەنى

سىلەرنىڭ دوزاختا جەم بولغانلىقىڭالر ،قاتتىق ئازابتا ئورتاق بولغانلىقىڭالر سىلەرگە بولغان ئازابنى
يېنىكلىتەلمەيدۇ.

ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى چاغدا “بەختسىز” دەپ پۈتۈلگەن ئادەمنىڭ
ھىدايەت تاپالمايدىغانلىقى
﴿(ئى مۇھەممەد!) سەن گاسالرغا ئاڭلىتاالمسەن؟ يا كورالرنى توغرا يولغا ساالالمسەن؟ (يەنى
كۇففارالر گاسالرغا ،كورالرغا ئوخشايدۇ) ئاشكارا گۇمراھلىقتا بولغان كىشىنى ھىدايەت قىالالمسەن؟﴾

يەنى بۇ سېنىڭ ئىشىڭ ئەمەس ،سېنىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىيىتىڭ بار ،ئۇالرنى
ھىدايەت قىلىش ئىشى سېنىڭ ئۈستۈڭگە يۈكلەنگىنى يوق ،لېكىن ﷲ تائاال خالىغان ئادەمنى
ھىدايەت قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ ،ﷲ تائاال شۇنداق قىلىشتا ئادىل ھۆكۈم
چىقارغۇچىدۇر.
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اﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرنىڭ دۈشمەنلىرىدىن چوقۇم ئىنتىقام ئالىدىغانلىقى
﴿(ئۇالرنى جازاالشتىن ئىلگىرى) سېنى ئېلىپ كەتسەك (يەنى ۋاپات قىلدۇرساق ۋاپاتىڭدىن
كېيىن) ئۇالرنى چوقۇم جازااليمىز﴾ يەنى ئەگەر سېنى دەرگاھىمىزغا ئېلىپ كەتسەكمۇ ،بىز ئۇالردىن

چوقۇم ئىنتىقام ئالىمىز.

﴿ياكى بىز ساڭا (ھاياتىڭدا) ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنى كۆرسىتىمىز ،بىز ،شۈبھىسىزكى،
((( سەف سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇخرۇف سۈرىسى

ئۇالرغا (يەنى ئۇالرغا ئازاب قىلىشقا) قادىرمىز﴾ يەنى بىز سېنى ئېلىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنى
جازاالشقا ياكى سەن ھايات چېغىڭدا ئۇالرغا ۋەدە قىلغان ئازابنى كۆرسىتىشكە قادىرمىز .ﷲ
تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى دۈشمەنلىرىدىن خاتىرجەم قىلىپ ،ئۆزىنىڭ ھۆكمىنى
ئۇالرنىڭ ئۈستىدە يۈرگۈزۈپ ،ئۇالرنىڭ قورغانلىرىغا سەلتەنەتىنى تىكلەپ ،ئاندىن ئۇنى قەبزە روھ
قىلدى .بۇ سۇددى ۋە ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدىكى سۆزىنىڭ خۇالسە مەنىسىدۇر.

قۇرئانغا چىڭ ئېسىلىشقا ئىلھامالندۇرۇش توغرىسىدا
﴿(ئى مۇھەممەد!) ساڭا ۋەھيى قىلىنغان قۇرئانغا چىڭ ئېسىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن توغرا
يولدىدۇرسەن﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل قىلىنغان قۇرئاننى تۇتقا قىلغىن.

قۇرئان ھەقتۇر .قۇرئان باشلىغان يول ھەقتۇر ،ئۇ يول ﷲ تائاالنىڭ توغرا يولىدۇركى ،ئۇ
بەندىلەرنى نازۇ ـ نېمەتلىك جەننەتلەرگە ،مۇقىم بولغان مەڭگۈلۈك ياخشىلىققا يەتكۈزىدىغان
يولدۇر.
﴿قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قەۋمىڭگە ئەلۋەتتە (ئۇلۇغ) شەرەپتۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى:
قۇرئان ئۇالرغا ئۆز تىلىدا نازىل قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ ئۇالرغا شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇ .چۈنكى
ئۇالر قۇرئاننى ئەڭ ياخشى چۈشىنىدىغان ئىنسانالردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر قۇرئاننى ئەڭ توغرا
يول بەلگىسى قىلغان ،قۇرئاننىڭ تەلىپىگە ئەڭ ئۇيغۇن ئىش قىلغان ئىنسانالردىن بولۇشى
كېرەك دېگەنلىك بولىدۇ .ئىلگىرى ئۆتكەن مۇھاجىرالردىن ئىخالسمەن ،ياخشى ،تالالنغان
كىشىلەر ،ئۇالرغا ئوخشىغان ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكەن كىشىلەر ئەنە شۇنداق ئىدى .بەزى
تەپسىرشۇناسالر :يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قەۋمىڭگە ئەلۋەتتە
ۋەز ـ نەسىھەتتۇر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .ئۇالرنى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋە
قەۋمىنى) خۇسۇسىي تىلغا ئېلىش ھەرگىزمۇ ئۇالردىن باشقىالرنى بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىنىڭ تېشىدا
قالدۇرۇشتىن دېرەك بەرمەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سىلەرنىڭ شان  -شەرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) سىلەرگە ھەقىقەتەن نازىل قىلىپ بەردۇق( .بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴾(((،
﴿يېقىن خىش – ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن﴾(((.
﴿سىلەر كەلگۈسىدە (بۇ نېمەت ئۈستىدە) سورىلىسىلەر﴾ يەنى سىلەر قۇرئانغا ئەمەل
قىلدىڭالرمۇ؟ ئۇنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟ سىلەر بۇنىڭدىن يەنى قۇرئاندىن سورىلىسىلەر.

﴿سەندىن بۇرۇن بىز ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىمىزدىن سوراپ باققىنكى ،مېھرىبان ﷲدىن
باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بەلگىلىدۇقمۇ؟ (پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدە ﷲدىن غەيرىيگە
ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلغىنى بارمۇ؟)﴾ يەنى بارلىق پەيغەمبەرلەر ئىنسانالرنى سەن دەۋەت

قىلغان نەرسىگە ،يەنى ھېچ شېرىكى يوق ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلدى.
ئۇالر كىشىلەرنى بۇتالرغا ،شېرىكلەرگە ئىبادەت قىلىشتىن توستى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  214ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲغا ئىبادەت
قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت
قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((.

*******
ﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﰀ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ
بىز ھەقىقەتەن مۇسانى پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىگە (ئۇنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتاليدىغان شانلىق) مۆجىزىلىرىمىز بىلەن ئەۋەتتۇق ،مۇسا (پىرئەۋنگە)« :مەن ھەقىقەتەن
جىمى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ (سېنى ۋە قەۋمىڭنى بىر ﷲغا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت
قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن) ئەلچىسىمەن» دېدى﴿ .﴾46مۇسا ئۇالرغا بىزنىڭ مۆجىزىلىرىمىزنى
ئېلىپ كەلگەندە ،ئۇالر ناگاھان مۆجىزىلەرنى (مەسخىرە قىلىپ) كۈلدى﴿ .﴾47ئۇالرغا بىر-
بىرىدىن كاتتا مۆجىزىلەرنى كۆرسەتتۇق ،ئۇالرنى (كۇفرىدىن) قايتسۇن دەپ (تۈرلۈك) ئازابالر
بىلەن جازالىدۇق﴿( .﴾48ئۇالر ئازابنى كۆرگەندە) «ئى سېھىرگەر! پەرۋەردىگارىڭغا ئۇنىڭ ساڭا
بەرگەن (دۇئايىڭنى ئىجابەت قىلىشتىن ئىبارەت) ئەھدى بويىچە بىز ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ (ئەگەر
ئۇ دۇئايىڭ بىلەن بىزدىن ئازابنى كۆتۈرۈۋەتسە) ،بىز چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز» دېدى﴿.﴾49
(مۇسانىڭ دۇئاسى بىلەن) ئۇالردىن ئازابنى كۆتۈرۈۋەتكىنىمىزدە ،ناگاھان ئۇالر (ئەھدىنى) بۇزۇپ
(كۇفرىدا) چىڭ تۇردى﴿.﴾50

مۇسانىڭ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىگە تەۋھىد بىلەن ئەۋەتىلگەنلىكى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىدۇ.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پىرئەۋنگە ،پىرئەۋننىڭ تەۋەسىدىكى ئەمەلدارالرغا ،ۋەزىرلەرگە،
قوماندانالرغا ،ئەگەشكۈچىلەرگە ،قىبتى ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان پۇقراالرغا پەيغەمبەر
قىلىپ ،ئۇالرنى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىش ،ﷲ
تائاالدىن باشقا نەرسىگە ئىبادەت قىلىشتىن توسۇش ئۈچۈن ئەۋەتتى .ﷲ تائاال مۇسانى قولىنىڭ
ئاپئاق ۋە نۇرلۇق بولۇشى ،ھاسىسىنىڭ يىالندەك مېڭىشى ،توپان ،چېكەتكە ،پىت ،پاقا ۋە قان
ئاپەتلىرى ،زىرائەتلەرنىڭ كېمىيىپ كېتىشى ،بالىالرنىڭ ئاز تۇغۇلۇشى ۋە مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ
مېۋە بەرمەسلىكى قاتارلىق كاتتا مۆجىزىلەر بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ
تەۋەسىدىكىلەر بۇ شانلىق مۆجىزىلەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن ۋە بويسۇنۇشتىن
چوڭچىلىق قىلدى .ئۇنى يالغانغا چىقىرىپ مەسخىرە قىلىشتى ،ئۇنى ئۆزلىرىگە ئېلىپ كەلگەن
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇخرۇف سۈرىسى

ئىشى ئۈستىدە مازاق قىلىپ كۈلۈشتى.
﴿ئۇالرغا بىر -بىرىدىن كاتتا مۆجىزىلەرنى كۆرسەتتۇق﴾ مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر
گۇمراھلىقتىن ،ئازغۇنلۇقتىن ،نادانلىقتىن ۋە بۇزغۇنچىلىقتىن يانمىدى .ھەر قېتىم ئۇالرغا بۇ
ئاپەتلەردىن بىرى كەلسە ،ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يالۋۇراتتى ۋە ئۇنىڭغا﴿ :ئى سېھرىگەر!﴾
يەنى :ئى بىلىمدار كىشى! (ئىبنى جەرىر شۇنداق تەپسىر قىلدى) دېگەنگە ئوخشاش يۇمشاق
سۆزلەرنى قىالتتى.
ئۇالرنىڭ زامانىدا سېھىرگەرلەر ئالىمالر ئىدى ۋە سېھىرگەرلىك ئۇالرغا يامان كۆرۈلمەيتتى.
ئۇالرنىڭ “سېھرىگەر” دېگەن سۆزى كەمسىتىش ئۈچۈن دېيىلگەن ئەمەس ئىدى .چۈنكى ،بۇ
ۋاقىت ئۇالر ئۈچۈن مۇسا ئەلەيھىسساالمغا قاتتىق ھاجىتى بار ،زۆرۈر ۋاقىت بولغاچقا ،ئۇالر مۇسا
ئەلەيھىسساالمنى سۆكۈش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن شۇ سۆزلەرنى قىالتتى.
ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا يامان سۆزلەرنى قىلىش مۇناسىپ بولمايتتى .ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئۇ كاتتا ھۆرمەت
سۆزى ئىدى .ئۇالر ھەر قېتىم ئەگەر ئۆزلىرىنىڭ بېشىغا مۆجىزە قىلىپ بېرىلگەن باال كۆتۈرۈۋېتىلسە،
ئۆزلىرىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقىغا ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئۇنىڭ بىلەن
ئەركىن قويۇپ بېرىدىغانلىقىغا ۋەدە قىالتتى ۋە ھەر قېتىم بېشىدىكى باال كۆتۈرۈۋېتىلگەندىن
كېيىن ،مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزاتتى.
ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىدە ئىپادىلىنىدۇ﴿ :ئۇالرغا سۇ ئاپىتىنى،
چېكەتكە ،پىت ،پاقا ،قان (بااللىرىنى) روشەن مۆجىزىلەر قىلىپ ئەۋەتتۇق( ،ﷲ غا ئىمان
ئېيتىشقا) ئۇالرنىڭ گەدەنكەشلىكى يول قويمىدى ،ئۇالر گۇناھكار قەۋم بولدى .ئۇالرغا باال نازىل
بولغاندا ،ئۇالر« :ئى مۇسا! پەرۋەردىگارىڭغا ئۆزىنىڭ ساڭا ئاتا قىلغان ئەھدى بىلەن (يەنى ساڭا
بەرگەن پەيغەمبەرلىكنىڭ ھەقىقىي ھۆرمىتى بىلەن بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋېتىشكە) دۇئا قىلساڭ،
ﷲ غا قەسەمكى ،ئەگەر بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋەتسەڭ ،ساڭا چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز ،ئىسرائىل
ئەۋالدىنى چوقۇم سەن بىلەن بىللە قويۇپ بېرىمىز» دېگەن ئىدى .ئۇالردىن باالنى ۋاقىتلىق
كۆتۈرۈۋەتكەن چېغىمىزدا ،ئۇالر توساتتىن ئەھدىلىرىنى بۇزدى﴾(((.

*******
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔ
پىرئەۋن ئۆز قەۋمى ئىچىدە (پەخىرلەنگەن ھالدا) نىدا قىلىپ ئېيتتى« :ئى قەۋمىم!
((( ئەئراف سۈرىسى - 133ـ  135ـ ئايەتكىچە.
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مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى ،ئاستىمدىن ئېقىپ تۇرغان بۇ دەرياالر مېنىڭ ئەمەسمۇ؟ (مېنىڭ بۇ
بۈيۈكلۈكۈمنى) كۆرمەمسىلەر؟ بەلكى مەن ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان بۇ ئەرزىمەس ئادەمدىن
(يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن) ياخشىمەن»﴿ 51ـ  .﴾52نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا (ئاسماندىن)
ئالتۇن بىلەيزۈكلەر تاشالنمىدى؟ ياكى نېمىشقا (ئۇنىڭ راستلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ
بىلەن بىللە پەرىشتىلەر ھەمراھ بولۇپ كەلمىدى؟»﴿ ﴾53پىرئەۋن قەۋمىنى گوللىغانلىقتىن،
قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلدى ،ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى﴿ .﴾54ئۇالر بىزنى دەرغەزەب
قىلغاندا ،ئۇالرنى بىز (ئەڭ قاتتىق جازاالر بىلەن) جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (دېڭىزدا)
غەرق قىلدۇق﴿ .﴾55ئۇالرنى بىز (كۇففارالرنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولۇشىدا) كېيىنكىلەرگە نەمۇنە
ۋە ئىبرەت قىلدۇق﴿.﴾56

پىرئەۋننىڭ قەۋمىگە خىتاب قىلغانلىقى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇنى جازالىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پىرئەۋننىڭ ھەددىدىن ئېشىشى ،گەدەنكەشلىك قىلىشى ،ھەقنى
ئىنكار قىلىشى ۋە ھەق بىلەن قارشىلىشىشى قارتارلىقالردىن خەۋەر بېرىدۇ ،پىرئەۋن قەۋمىنى
توپالپ ئۇالرغا مىسىر پادىشاھلىقى ۋە ئۇنى خالىغانچە ئىدارە قىلىدىغانلىقى بىلەن كۆز ـ كۆز
قىلغان ۋە پەخىرلەنگەن ھالدا مۇنداق نىدا قىلدى﴿ :مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى ،ئاستىمدىن ئېقىپ
تۇرغان بۇ دەرياالر مېنىڭ ئەمەسمۇ؟﴾ قەتادە :ئۇالرنىڭ باغلىرى ۋە ئارىسىدىن سۇ ئېقىپ تۇرىدىغان
ئۆستەڭلىرى بار ئىدى -،دېدى.
﴿(مېنىڭ بۇ بۈيۈكلۈكۈمنى) كۆرمەمسىلەر؟﴾ يەنى مېنىڭ پادشاھلىقىمغا قارىمامسىلەر؟ مۇسا
ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەر كەمبەغەل ۋە ئاجىزالردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن(﴿ :ئۇ
سېھىرگەرلەرنى ،ئەسكەرلىرىنى ،تەۋەلىرىنى) توپلىدى ھەم نىدا قىلىپ دېدى« :مەن سىلەرنىڭ
(((
بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن» .ﷲ ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن جازالىدى﴾
﴿بەلكى مەن ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان بۇ ئەرزىمەس ئادەمدىن (يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن)
ياخشىمەن﴾ يەنى پىرئەۋن بۇ سۆزى بىلەن شەك ـ سۈبھىسىز ،ئۆزىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن

ياخشى ئىكەنلىكىنى مەقسەت قىلماقچى بولغان .ئۇ ئوچۇق ـ ئاشكارا يالغاننى سۆزلىدى .ﷲ
تائاالنىڭ ئۈزۈلمەس لەنەتلىرى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇنىڭغا بولسۇن!
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قەتادە ۋە سۇددى :ئايەتتىكى “ئەرزىمەس ئادەم” دېگەن سۆزدىن پىرئەۋن مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاجىز ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتماقچى -،دېدى .ئىبنى جەرىر :پىرئەۋن
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پادىشاھلىقى ،سۇلتانلىقى ،پۇل ـ مېلى يوق﴿ ،ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان﴾
يەنى سۆزنى پاساھەتلىك قىاللمايدىغان ،راۋان سۆزلىيەلمەيدىغان ،تىلى تۇتۇق ئادەم دەپ
سۇندۇرغانلىقىنى كۆزدە تۇتماقچى -،دېدى.
پىرئەۋننىڭ ﴿ئەرزىمەس ئادەم﴾ دېگەن سۆزى يالغاندۇر .بەلكى پىرئەۋننىڭ ئۆزى
يارىتىلىش ،ئەخالق ۋە دىنى جەھەتتە پەسكەش ،ئەرزىمەس ئادەمدۇر .مۇسا ئەلەيھىسساالم بولسا
شەرەپلىك ،راستچىل توغرا يول ئۈستىدىكى ئادەمدۇر .پىرئەۋننىڭ﴿ :ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان﴾
((( نازىئات سۈرىسى  25 - 23ـ ئايەتكىچە.

زۇخرۇف سۈرىسى

دېگەن سۆزى ھەم بوھتاندۇر .گەرچە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى كىچىك ۋاقتىدا ئاغزىغا چوغ
سالغانلىقى سەۋەبى بىلەن زەخمە يېگەن بولسىمۇ ،ئۇ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆز
سۆزىنى چۈشىنىشى ئۈچۈن تىلىدىكى كېكەچلىكنى كۆتۈرۈۋېتىشنى سورىغان ئىدى.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتىكى دۇئاسىنى﴿ :ئى مۇسا! سېنىڭ سورىغان
نەرسىلىرىڭ ساڭا بېرىلدى﴾((( دېگەن سۆزى بىلەن ئىجابەت قىلغان ئىدى.
ھەسەنبەسرىنىڭ دېگىنىدەك ،مۇسا ئەلەيھىسساالم تىلىدىكى كېكەچلىكنىڭ پۈتۈنلەي
كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى سورىمىغان دېسەكمۇ ،ئۇنىڭ ﷲ تائاالدىن تەبلىغ قىلىش ۋە چۈشەندۈرۈشتە
توسالغۇ بولىدىغان نەرسىنى كۆتۈرۈۋېتىشنى سورىغانلىقى ئېنىق ئىدى .چۈنكى بەندىنىڭ ئىشى
سەۋەبلىك بولمىغان ،يارىتىلىشىدىنال بار بولغان ئەيىپلەر ھەققىدە بەندە ئەيىپلەنمەيدۇ ،ھاقارەت
قىلىنمايدۇ .پىرئەۋن بۇ ھەقىقەتنى چۈشەنگەن ،بىلگەن ،ئەقىل ـ ھوشى جايىدا ئادەم بولسىمۇ،
ئۇ پەقەت تەۋەسىدىكىلەرگە سۆزىنى چىرايلىق كۆرسىتىشنى كۆزلەپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنى
ئەيىپلىدى .تەۋەسىدىكىلەر دۆت ـ نادانالر ئىدى .پىرئەۋننىڭ بۇ سۆزىمۇ يۇقىرىدىكى مەخسەتتە
دېيىلگەن ئىدى.
﴿نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا (ئاسماندىن) ئالتۇن بىلەيزۈكلەر تاشالنمىدى؟﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،قەتادە ۋە باشقا بىر قانچە كىشى :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،نېمە ئۈچۈن
مۇساغا زىننەت بۇيۇملىرىدىن قولالرغا سالىدىغان ئالتۇن بۇيۇمالر تاشالنمىدى دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېدى.
﴿ياكى نېمىشقا (ئۇنىڭ راستلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ بىلەن بىللە پەرىشتىلەر
ھەمراھ بولۇپ كەلمىدى؟﴾ يەنى نېمىشقا ئۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئەتراپىدا خىزمەت قىلىپ يۈرىدىغان،

ئۇنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىدىغان پەرىشتىلەر كەلمىدى؟ پىرئەۋن ئاشكارا
كۆرۈنۈشكىال قارىدى ،مەنىۋىي سىرنى چۈشەنمىدى .ئەگەر ئۇ چۈشەنسە ئىدى ،مەنىۋىي سىر ئۇ
نەزەر سالغان تاشقى كۆرۈنۈشتىنمۇ ئايدىڭ ئىدى.

﴿پىرئەۋن قەۋمىنى گوللىغانلىقتىن ،قەۋمى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلدى﴾ يەنى پىرئەۋن
تەۋەسىدىكىلەرنىڭ ئەقلىنى تۆۋەن چاغالپ ،گۇمراھلىققا دەۋەت قىلدى ،ئۇالر ئۇنىڭ دەۋىتىنى
قوبۇل قىلدى﴿ .ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى .ئۇالر بىزنى دەرغەزەب قىلغاندا ،ئۇالرنى بىز

(ئەڭ قاتتىق جازاالر بىلەن) جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (دېڭىزدا) غەرق قىلدۇق﴾

ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر سەن ﷲ تائاالنىڭ بىرەر بەندىگە ئۇنىڭ
خالىغىنىنى بەرگىنىنى ،ئۇ بەندىنىڭ ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان ھالدا تۇرغىنىنى كۆرسەڭ،
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى تۇيدۇرماي ھاالك قىلىش يولىدۇر» ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ ئايەتنى تىالۋەت قىلدى﴿ :ئۇالر بىزنى دەرغەزەب قىلغاندا ،ئۇالرنى بىز (ئەڭ
قاتتىق جازاالر بىلەن) جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (دېڭىزدا) غەرق قىلدۇق﴾
((( تاھا سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تارىق ئىبنى شىھابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :مەن ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ ھۇزۇرىدا ئىدىم ،ئۇنىڭ يېنىدا “تۇيۇقسىز ئۆلۈم” تىلغا ئېلىندى ،ئابدۇلال :ئۇ مۆمىنگە
ئاساندۇر ،كاپىرغا ھەسرەتتۇر -،دېدى .ئاندىن ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنى ئوقۇدى:

﴿ئۇالر بىزنى دەرغەزەب قىلغاندا ،ئۇالرنى بىز (ئەڭ قاتتىق جازاالر بىلەن) جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنى (دېڭىزدا) غەرق قىلدۇق﴾

ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :جازانى غەپلەت ئىچىدە كۆردۈم -،دېدى .ئۇ
بۇ سۆزى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر بىزنى دەرغەزەب قىلغاندا ،ئۇالرنى بىز (ئەڭ قاتتىق
جازاالر بىلەن) جازالىدۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (دېڭىزدا) غەرق قىلدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنى كۆزدە
تۇتقان.
﴿ئۇالرنى بىز (كۇففارالرنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولۇشىدا) كېيىنكىلەرگە نەمۇنە ۋە ئىبرەت
قىلدۇق﴾ ئەبۇ مەجلىز :ئۇالرنى قىلمىشلىرى ئۇالرغا ئوخشىغان كېيىنكى كىشىلەرگە ﴿نەمۇنە﴾
قىلدۇق -،دېدى .ئەبۇ مەجلىز ۋە مۇجاھىد :ئۇالرنى ئۇالردىن كېيىنكىلەرگە ﴿ئىبرەت﴾ قىلدۇق-،

دېدى.

*******
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ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ ﭑﭒﭓ
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(قۇرئاندا) مەريەمنىڭ ئوغلى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم) مىسال كەلتۈرۈلسە ،ناگاھان سېنىڭ
قەۋمىڭ (خۇشاللىقتىن) سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ﴿ .﴾57ئۇالر« :بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز ياخشىمۇ
ياكى ئىسامۇ؟» دېدى .ئۇالر بۇ مىسالنى پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى ،بەلكى
ئۇالر جېدەلخور قەۋمدۇر﴿ .﴾58ئۇ (يەنى ئىسا) (ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ
ئوغلى ئەمەس) پەقەت پەيغەمبەرلىك نېمىتىمىزگە ئېرىشكەن بىر بەندىدۇر ،ئۇنى بىز ئىسرائىل
ئەۋالدىغا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر دەلىل قىلدۇق﴿ .﴾59ئەگەر بىز خالىساق،
ئەلۋەتتە سىلەرگە زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرەتتۇق﴿ .﴾60ئۇ
(يەنى ئىسا) ئەلۋەتتە قىيامەت (يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر ،ئۇنىڭغا (يەنى قىيامەتكە) شەك
كەلتۈرمەڭالر( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى) «ماڭا ئەگىشىڭالر ،بۇ (مېنىڭ دەۋەت قىلغىنىم)
توغرا يولدۇر﴿ .﴾61سىلەرنى شەيتان (توغرا يولدا) مېڭىشتىن توسمىسۇن (يەنى شەيتاننىڭ
ۋەسۋەسىسىگە ئالدانماڭالر) ،شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر»﴿ .﴾62ئىسا

زۇخرۇف سۈرىسى

روشەن مۆجىزىلەر بىلەن كېلىپ ئېيتتى« :سىلەرگە مەن ھېكمەت ئېلىپ كەلدىم .سىلەرگە
ئىختىالپ قىلىۋاتقان نەرسەڭالرنىڭ (يەنى دىنىي ئىشالرنىڭ) بەزىسىنى بايان قىلىپ بېرىمەن،
ﷲدىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾63ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ۋە
سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر»﴿( .﴾64ناساراالر)
نىڭ پىرقىلىرى (ئىسا توغرىسىدا) ئۆز  -ئارا ئىختىالپ قىلىشتى ،زالىمالرغا قاتتىق كۈن (يەنى
قىيامەت كۈنىنىڭ) ئازابىدىن ۋاي!﴿﴾65

قۇرەيش ئەھلىنىڭ مەريەم ئوغلى ئىسانى كۆزگە ئىلمىغانلىقى ،ئىسانىڭ اﷲ
تائاالنىڭ ھۇزۇرىدىكى دەرىجىسى
ﷲ تائاال قۇرەيش كىشىلىرىنىڭ ھەقنى ئىنكار قىلغان ،ھەق بىلەن قەستەن قارشىالشقان ۋە
ھەق ئۈستىدە جېدەللەشكەن ھالدا ،ھەقتىن بۇرالغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قۇرئاندا)
مەريەمنىڭ ئوغلى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم) مىسال كەلتۈرۈلسە ،ناگاھان سېنىڭ قەۋمىڭ
(خۇشاللىقتىن) سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ﴾ بىر نەچچە ئادەم بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سۇددى ۋە زەھھاك قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر بۇ مىسالدىن ھەيران بولۇپ كۈلۈشىدۇ .قەتادە :ئۇالر ھەسرەت بىلەن
ئاچچىق كۈلىدۇ -،دېدى .ئىبراھىم نەخەئى :ئۇالر قارشى چىقىدۇ -،دېدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدا مۇنداق
دەيدۇ :ماڭا بەرگەن خەۋەرگە ئاساسالنغاندا ،بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋەلىد ئىبنى
مۇغىيرە بىلەن ھەرەم مەسجىدىدە ئولتۇراتتى ،كېيىن نەزىر ئىبنى ھارىس كېلىپ ئۇالر بىلەن بىرگە
ئولتۇردى .مەسچىتتە قۇرەيش قەۋمىدىن بىر قانچە ئادەم بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆز
قىلدى ،نەزر ئىبنى ھارىس ئۇنىڭغا قارشى چىقتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا پاكىت بىلەن
سۆزلەپ ،ئۇنى گەپ قىاللماس قىلىپ قويدى .ئاندىن ئۇنىڭغا ۋە باشقىالرغا تۆۋەندىكى ئايەتنى
ئوقۇپ بەردى(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲنى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر
بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ يەردىن كېتىپ تۇرۇشىغا ئابدۇلال ئىبنى زەبئەرى كېلىپ ،ئۇالر
بىلەن بىرگە ئولتۇردى .ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە ئۇنىڭغا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
نەزر ئىبنى ھارىسنىڭ ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ ئوغلى بىلەن جېدەللىشىپ قالغىنى يامان بولدى.
مۇھەممەدنىڭ ئېيتىشىچە ،بىز ۋە بىز چوقۇنغان بۇ ئىالھلىرىمىز دوزاخقا يېقىلغۇ بولىدىكەنمىز-،
دېدى .ئابدۇلال ئىبنى زەبئەرى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەگەر مەن ئۇنى
ئۇچراتسام ،ئۇنىڭ بىلەن ئەلۋەتتە مۇنازىرە قىالتتىم .سىلەر مۇھەممەدتىن :ﷲ دىن باشقا ھەر
قانداق ئىبادەت قىلىنغان نەرسە ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغۇچى بىلەن دوزاختا بىرگە بوالمدۇ؟ بىز
پەرىشتىلەرگە ئىبادەت قىلىمىز ،يەھۇدىيالر ئۇزەيرگە ئىبادەت قىلىدۇ ،خىرىستىئانالر مەريەمنىڭ
ئوغلى ئىساغا چوقۇنىدىغۇ؟ -دەپ سوراڭالر -،دېدى .ۋەلىد ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئولتۇرغانالر
((( ئەنبىيا سۈرىسى  98ـ ئايەت.
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ئابدۇلال ئىبنى زەبئەرىنىڭ سۆزىدىن ھەيران قىلىشتى .ئۇالر ئۇنى دەلىل بىلەن سۆزلىدى ۋە توغرا
مۇالھىزە قىلدى دەپ قاراشتى .بۇ سۆزلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر قىلىنغاندا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاالنى قويۇپ باشقا نەرسىنىڭ دەۋەت قىلىنىشىنى ياخشى
كۆرگەن ھەر قانداق ئادەم شۇ نەرسىگە چوقۇنغان ئادەملەر بىلەن بىرگە بولىدۇ ،ئۇالر ھەقىقەتەن
شەيتانغىال ۋە ئۇالرنى شەيتانغا چوقۇنۇشقا بۇيرۇغان ئادەمگىال چوقۇنىدۇ» .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ
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﴾(((.
يەنى ئىسا ئەلەيھسساالم ۋە ئۇزەير ئەلەيھىسساالم ئىككىسى بىلەن بىرگە ﷲ تائاالغا
ئىبادەت قىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ تائىتىدە ئۆتكەن ئالىمالر ۋە راھىبالر دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ.
ئۇالردىن كېيىنكى ئازغۇن كىشىلەر ﷲ تائاالنى قويۇپ ،ئۇالرنى مەبۇد قىلىۋالدى .مۇشرىكالرنىڭ
پەرىشتىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى ،بىز ئۇالرغا چوقۇنىمىز دېگەن سۆزلىرىگە قارىتا مۇنداق ئايەت
نازىل بولدى﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)« :ﷲنىڭ (پەرىشتىلەردىن) بالىسى بار» دېيىشتى،
ئۇنداق ئەمەس .ﷲ (بۇنىڭدىن) پاكتۇر( ،پەرىشتىلەر ﷲنىڭ) ھۆرمەتلىك بەندىلىرىدۇر﴾(((.
ئۇالرنىڭ :ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئىبادەت قىلىنىدۇ دېيىشكەن سۆزىگە
قارىتا ،ۋەلىد ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە تۇرغانالرنى ھەيران قالدۇرغان زەبئەرىنىڭ سەپسەتىلىك
دەلىللىرىگە تۆۋەندىكى ئايەت نازىل بولدى(﴿ :قۇرئاندا) مەريەمنىڭ ئوغلى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم)
مىسال كەلتۈرۈلسە ،ناگاھان سېنىڭ قەۋمىڭ (خۇشاللىقتىن) سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر
سېنىڭ مىسالىڭغا قارىتا زەبئەرىنىڭ دەلىل قىلىپ سورىغان سوئالىدىن خۇشال بولۇپ كېتىدۇ.
ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ (يەنى ئىسا) (ناساراالر
گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ئەمەس) پەقەت پەيغەمبەرلىك نېمىتىمىزگە ئېرىشكەن
بىر بەندىدۇر ،ئۇنى بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر دەلىل
قىلدۇق .ئەگەر بىز خالىساق ،ئەلۋەتتە سىلەرگە زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى
ۋۇجۇتقا كەلتۈرەتتۇق .ئۇ (يەنى ئىسا) ئەلۋەتتە قىيامەت (يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر﴾ يەنى

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىغا بېرىلگەن ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش ،كېسەللەرنى ساقايتىش قاتارلىق
مۆجىزىلەر قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىغا يېتەرلىك دەلىلدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا
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(يەنى قىيامەتكە) شەك كەلتۈرمەڭالر( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى) «ماڭا ئەگىشىڭالر ،بۇ
(مېنىڭ دەۋەت قىلغىنىم) توغرا يولدۇر﴾.
ئىبنى جەرىر ئەۋفىيدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :قۇرئاندا)
مەريەمنىڭ ئوغلى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم) مىسال كەلتۈرۈلسە ،ناگاھان سېنىڭ قەۋمىڭ
(خۇشاللىقتىن) سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :يەنى قۇرەيشلەر سۈرەن سېلىشىدۇ .ئۇالرغا(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲنى
((( ئەنبىيا سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  26ـ ئايەت.

زۇخرۇف سۈرىسى

قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾
دېگەن ئايەت ئوقۇپ بېرىلگەن چاغدا ،قۇرەيشلەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا :مەريەمنىڭ ئوغلى
ئىسانىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ﷲ تائاالنىڭ
بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر» دېدى .ئۇالر :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مۇھەممەد پەقەت
بىزنى خۇددى خىرىستىئانالر مەريەمنىڭ ئوغلىنى مەبۇد قىلىۋالغاندەك ئۇنى مەبۇد تۇتۇۋېلىشىمىزنى
خااليدۇ -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر بۇ مىسالنى پەقەت خۇسۇمەت
قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى ،بەلكى ئۇالر جېدەلخور قەۋمدۇر﴾.

(((

﴿ئۇالر« :بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز ياخشىمۇ ياكى ئىسامۇ؟» دېدى﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز ئىسادىن ياخشىدۇر -،دەيدۇ .قەتادە يەنە ئىبنى مەسئۇد
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئۇالر بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز مۇھەممەدتىن ياخشىدۇر دەيدۇ -،دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ.
﴿ئۇالر بۇ مىسالنى پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى﴾ يەنى جېدەللىشىش ئۈچۈن
كەلتۈردى .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲنى قويۇپ
ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾((( دېگەن
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىگە كىرمەيدىغانلىقىنى بىلەتتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىگە كىرىشى
ئەقىلگە سىغمايتتى .يەنە كېلىپ ،بۇ ئايەت قۇرەيشلەرگە قىلىنغان خىتاب ئىدى ،ئۇالر ھەقىقەتەن
بۇتالرغا ۋە شېرىكلەرگە چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىگە كىرىدۇ
دېيىشى بىمەنە سۆزدۇر .چۈنكى ،ئۇالر ئۇنىڭغا چوقۇنمايتتى .بۇنىڭدىن مەلۇم بولدىكى ،ئۇالرنىڭ
بۇ مىسالنى كەلتۈرىشى پەقەت جېدەل قىلىش ئۈچۈنال ئىدى .ئۇالر بۇ سۆزىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە
ئىشەنمەيتتى.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ئۇماما رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر قەۋم ئاۋۋال توغرا يول ئۈستىدە بولۇپ ،كېيىن گۇمراھلىققا قاراپ
ماڭغان بولسا ،ئۇالرغا پەقەت جېدەلخورلۇق مىراس قالىدۇ» دېدى .ئاندىن بۇ ئايەتنى تىالۋەت
قىلدى﴿ :ئۇالر بۇ مىسالنى پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى ،بەلكى ئۇالر جېدەلخور
قەۋمدۇر﴾ بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئۇ (يەنى ئىسا) (ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ئەمەس) پەقەت
پەيغەمبەرلىك نېمىتىمىزگە ئېرىشكەن بىر بەندىدۇر﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ

بەندىلىرىدىن بىرى بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك نېمىتىنى ئاتا قىلدى.

﴿ئۇنى بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر دەلىل قىلدۇق﴾

يەنى خالىغان نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىمىزنى كۆرسىتىدىغان دەلىل ـ پاكىت قىلدۇق.

﴿ئەگەر بىز خالىساق ،ئەلۋەتتە سىلەرگە زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى ۋۇجۇتقا
كەلتۈرەتتۇق﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا پەرىشتىلەرنى يارىتاتتۇق .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
((( ئەنبىيا سۈرىسى  98ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  98ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەنھۇما ۋە قەتادە :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،خۇددى سىلەر بىر ـ بىرىڭالرغا ئورۇنباسار بولغاندەك بىر
ـ بىرىگە ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى يارىتاتتۇق دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .مۇجاھىد
بولسا :سىلەرنىڭ ئورنۇڭالردا زېمىننى گۈللەندۈرىدىغان پەرىشتىلەرنى يارىتاتتۇق دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى.
﴿ئۇ (يەنى ئىسا) ئەلۋەتتە قىيامەت (يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر﴾ بۇ يەردە (توغرا سۆز)
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىيامەتتىن بۇرۇن ئاسماندىن چۈشىدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن) ھەرقاندىقى
جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا (يەنى ئىسانىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە ﷲ نىڭ بەندىسى
ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتىدۇ﴾((( يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن بۇرۇن ئۇنىڭغا ئىمان
كەلتۈرىدۇ .ئاندىن﴿ :ئىسا قىيامەت كۈنى ئۇالر (يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگەن
داۋاسىنىڭ ۋە ناساراالرنىڭ ئىسا ﷲ نىڭ ئوغلى دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى) غا گۇۋاھ
بولىدۇ﴾(((.
﴿ئۇ (يەنى ئىسا) ئەلۋەتتە قىيامەت (يېقىنالشقانلىقنىڭ) ئاالمىتىدۇر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەت
ھەققىدە :قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چىقىشى قىيامەتنىڭ
يېقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر -،دېدى .ئەبۇ ھۇرەيرە ،ئىبنى ئابباس ،ئەبۇ ئالىيە ،ئەبۇ مالىك،
ئىكرىمە ،ھەسەن ،قەتادە ،زەھھاك ۋە باشقىالردىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلىندى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادىل پادىشاھ،
ئادىل ھۆكۈمدار بولغان ھالدا چۈشىدىغانلىقىدىن بەرگەن خەۋىرى ھەققىدە نۇرغۇن مۇتىۋاتىر
ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى.
﴿ئۇنىڭغا (يەنى قىيامەتكە) شەك كەلتۈرمەڭالر﴾ يەنى قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىغا
شەك كەلتۈرمەڭالر ،ئۇ چوقۇم يۈز بېرىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى) «ماڭا ئەگىشىڭالر﴾ يەنى مەن سىلەرگە خەۋەر قىلغان
نەرسىگە ئەگىشىڭالر﴿ .بۇ (مېنىڭ دەۋەت قىلغىنىم) توغرا يولدۇر .سىلەرنى شەيتان (توغرا يولدا)
مېڭىشتىن توسمىسۇن (يەنى شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگە ئالدانماڭالر)﴾ يەنى توغرا يولغا ئەگىشىشتىن
توسمىسۇن.
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﴿شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر .ئىسا روشەن مۆجىزىلەر بىلەن كېلىپ
ئېيتتى« :سىلەرگە مەن ھېكمەت ئېلىپ كەلدىم﴾ يەنى پەيغەمبەرلىكنى ئېلىپ كەلدىم.
﴿سىلەرگە ئىختىالپ قىلىۋاتقان نەرسەڭالرنىڭ (يەنى دىنىي ئىشالرنىڭ) بەزىسىنى بايان
قىلىپ بېرىمەن﴾ .ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت ھەققىدە :سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان دۇنيانىڭ ئىشلىرىنى

ئەمەس ،بەلكى دىنىي ئىشالرنى بايان قىلىپ بېرىمەن -،دېدى .ئۇنىڭ بۇ سۆزى ناھايىتى
ياخشى سۆزدۇر.
((( نىسا سۈرىسى  159ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  159ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

زۇخرۇف سۈرىسى

﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنى بۇيرۇغان ئىشتا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴿ .ماڭا
ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى مەن سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن توغرا يولغا ئەگىشىشتە ماڭا ئىتائەت

قىلىڭالر.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ۋە سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى مەن ۋە سىلەر (ھەممىمىز) ﷲ تائاالنىڭ قۇللىرىمىز ،ﷲ تائاالغا

ھاجەتمەندۇرمىز ،ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا بىزنىڭ ئورتاقلىقىمىز
باردۇر﴿ .بۇ توغرا يولدۇر﴾ يەنى مەن سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن يول توغرا يولدۇر .ئۇ ،يالغۇز
پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىش يولىدۇر.

﴿(ناساراالر) نىڭ پىرقىلىرى (ئىسا توغرىسىدا) ئۆز  -ئارا ئىختىالپ قىلىشتى﴾ يەنى
پىرقىالر ئۆز ئارا ئىختىالپ قىلىشتى ،ئۇالر ئىسا توغرىسىدا گۇرۇھ ـ گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ كەتتى.
بەزىلىرى ئىسانى :ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ ،مانا بۇ
توغرىدۇر .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئىسانى :ﷲ تائاالنىڭ بالىسى -،دەپ دەۋا قىلىدۇ ۋە بەزىلىرى:
ئۇ ﷲ دۇر -،دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن ئۈستۈندۇر ،يۈكسەك ۋە بۈيۈكتۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :زالىمالرغا قاتتىق كۈن (يەنى قىيامەت كۈنىنىڭ)
ئازابىدىن ۋاي!﴾

*******
ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ
ئۇالر پەقەت قىيامەتنىڭ ئۆزلىرى تۇيمىغان ھالدا ئۇشتۇمتۇت كېلىشىنىال كۈتىدۇ﴿ .﴾66بۇ
كۈندە دوستالر بىر  -بىرىگە دۈشمەن بولىدۇ ،پەقەت (خۇدالىق ئۈچۈن دوستالشقان) تەقۋادارالرال
(ئۇنداق ئەمەستۇر)﴿( .﴾67ئۇالرغا) «بەندىلىرىم! بۈگۈن سىلەرگە قورقۇنچ يوق ،غەم  -قايغۇمۇ
يوق» (دېيىلىدۇ)﴿ .﴾68ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان بولغانالر
ئىدى﴿( .﴾69ئۇالرغا) «سىلەر ئاياللىرىڭالر بىلەن بىللە خۇشال  -خۇرام ھالدا جەننەتكە
كىرىڭالر» (دېيىلىدۇ)﴿ .﴾70ئۇالرغا ئالتۇن لېگەنلەردە (تائام) ،ئالتۇن جامالردا (شاراب) تۇتۇلىدۇ.
جەننەتتە كۆڭۈللەر تارتىدىغان ،كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار ،سىلەر جەننەتتە مەڭگۈ
قالىسىلەر﴿ .﴾71سىلەر (دۇنيادا) قىلغان (ياخشى) ئەمەلىڭالر بىلەن ۋارىس بولغان جەننەت ئەنە
شۇدۇر﴿.﴾72جەننەتتە نۇرغۇن (تۈرلۈك) مېۋىلەر بار ،ئۇنىڭدىن يەيسىلەر﴿.﴾73
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قىيامەتنىڭ تۇيۇقسىز كېلىدىغانلىقى ،كاپىرالرنىڭ دوستلىرى ئارىسىدا
ئۆزئارا دۈشمەنلىك يۈز بېرىدىغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ مۇشرىكالر ﴿پەقەت
قىيامەتنىڭ ئۆزلىرى تۇيمىغان ھالدا ئۇشتۇمتۇت كېلىشىنىال﴾ كۈتىدۇ .يەنى قىيامەت چوقۇم بولىدۇ

ۋە چوقۇم يۈز بېرىدۇ .ئەنە شۇالر قىيامەت ئۈچۈن تەييارلىقسىز ،غەپلەتتە قالغانالردۇر .ئەگەر
قىيامەت كەلسە ،ئۇشتۇمتۇت كېلىدۇ .ئۇالر ئۇنى سەزمەي قالىدۇ .شۇ ۋاقىتتا ئۇالر قاتتىق پۇشايمان
قىلىدۇ .بىراق پۇشايمان ئۇالرغا مەنپەئەت قىلمايدۇ ،ئۇالرنى ئازابتىن قوغداپمۇ قااللمايدۇ.

﴿بۇ كۈندە دوستالر بىر  -بىرىگە دۈشمەن بولىدۇ ،پەقەت (خۇدالىق ئۈچۈن دوستالشقان)
تەقۋادارالرال (ئۇنداق ئەمەستۇر)﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا نەرسىگە بولغان ھەر قانداق ساداقەت

ۋە دوستلۇق قىيامەت كۈنى دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ .پەقەت ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بولغان
دوستلۇقال مەڭگۈ داۋام قىلىدۇ.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە ئۆز قەۋمى ئۈچۈن 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 لەنەت ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق
دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا – جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر
ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ ،چۈنكى ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان
ئەمەس) ،سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ بولىدۇ ،سىلەرنى (دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق
ياردەمچى بولمايدۇ»﴾(((.

قىيامەت كۈنى تەقۋادارالرغا بېرىلىدىغان بېشارەت ۋە ئۇالرنىڭ جەننەتكە
كىرىشى
﴿(ئۇالرغا) «بەندىلىرىم! بۈگۈن سىلەرگە قورقۇنچ يوق ،غەم  -قايغۇمۇ يوق» (دېيىلىدۇ)﴾
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا خۇش بېشارەت بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان
ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان بولغانالر ئىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرى پۈتۈنلەي ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە
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ئىمان كەلتۈرگەن ،ئەمەللىرى جەھەتتە ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا بويسۇنغان ئادەملەردۇر .مۇئتەمىر ئىبنى
سۇاليمان ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قىيامەت بولۇپ ئىنسانالر قەبرىلىرىدىن
قوزغالغان چاغدا ،ھەممە ئادەم قورقۇنچقا چۈشىدۇ.

ئاندىن بىر جاكارچىنىڭ﴿ :بەندىلىرىم! بۈگۈن سىلەرگە قورقۇنچ يوق ،غەم  -قايغۇمۇ

يوق﴾ دېگەن نىداسى ئاڭلىنىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن جىمى ئىنسانالر شۇنداق بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ.
نىدا قىلغۇچى سۆزىنى داۋام قىلىپ﴿ :ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەت.

زۇخرۇف سۈرىسى

بولغانالر ئىدى﴾ دەيدۇ ،بۇ چاغدا مۆمىن بولغان ئادەملەردىن باشقا ئىنسانالر خاتىرجەملىكتىن
ئۈمىدسىزلىنىدۇ.
﴿ۋە (ئۇالرغا) «سىلەر ئاياللىرىڭالر بىلەن بىللە خۇشال  -خۇرام ھالدا جەننەتكە كىرىڭالر»
(دېيىلىدۇ)﴾ يەنى جەننەتتە خۇشال ـ خۇرام يايراڭالر ،بەخت ـ سائادەتتىن بەھرىمەن بولۇڭالر

دېيىلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى رۇم سۈرىسىدە سۆزلەنگەن.

﴿ئۇالرغا ئالتۇن لېگەنلەردە (تائام)قويۇلىدۇ يەنى ئالتۇندىن قۇيۇلغان تائام قاچىلىرىدا ،ئالتۇن
جامالردا (شاراب) تۇتۇلىدۇ﴾ يەنى جوغىسىمۇ ،تۇتقۇچىمۇ يوق ئالتۇن جامالردا شاراب تۇتۇلىدۇ.

﴿جەننەتتە كۆڭۈللەر تارتىدىغان ،كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار﴾ يەنى جەننەتتە
مەززىلىك تائام ،ئېسىل خۇش ـ پۇراق ،چىرايلىق مەنزىرىلەر بار.
﴿سىلەر جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر﴾ يەنى سىلەر جەننەتتىن چىقمايسىلەر ،ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشىنىمۇ
خالىمايسىلەر .ئاندىن كېيىن ،ئۇالرغا ھۆرمەت قىلىش ۋە ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن مۇنداق دېيىلىدۇ:
﴿سىلەر (دۇنيادا) قىلغان (ياخشى) ئەمەلىڭالر بىلەن ۋارىس بولغان جەننەت ئەنە شۇدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ
ياخشى ئەمەلىڭالر ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالرغا سەۋەب بولدى .ھېچكىمنى ئۇنىڭ ئەمەلى
جەننەتكە ئېلىپ كىرەلمەيدۇ ،لېكىن ئۇ ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە پەزلى بىلەن جەننەتكە كىرىدۇ.
پەقەت جەننەتتىكى دەرىجىلەرنىڭ پەرقلىق بولۇشى ياخشى ئەمەللەرگە قارىتا بولىدۇ.
﴿جەننەتتە نۇرغۇن (تۈرلۈك) مېۋىلەر بار ،ئۇنىڭدىن يەيسىلەر﴾ يەنى نېمىنى ئىختىيار قىلساڭالر،
نېمىنى خالىساڭالر ،شۇنى يەيسىلەر .ﷲ تائاال جەننەتتىكى تائامنى ۋە ئىچىملىكنى تىلغا ئېلىش بىلەن
بىرگە ،نېمەت ۋە خۇرسەنلىكنىڭ تولۇق بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭدىكى مېۋىلەرنى بايان قىلدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ
گۇناھكارالر (يەنى كۇففارالر) ھەقىقەتەن دوزاخ ئازابىدا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴿ .﴾74ئۇالردىن
ئازاب (بىردەممۇ) يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالر دوزاختا (ھەر قانداق ياخشىلىقتىن) ئۈمىدسىزلەردۇر﴿.﴾75
ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴿ .﴾76ئۇالر (يەنى كۇففارالر)
(دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن» دەپ
توۋاليدۇ .مالىك« :سىلەر ئازابتا چوقۇم قالىسىلەر» دەيدۇ﴿ .﴾77بىز سىلەرگە ھەقىقەتەن ھەق (دىن)
نى كەلتۈردۇق ۋە لېكىن سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ھەق (دىن) نى يامان كۆرگۈچىلەردۇر﴿.﴾78
ئۇالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا سۇيىقەست قىلىشتا) بىر ئىشنى قارار قىلغان بولسا ،بىز (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) ياردەم بېرىشتە بىر ئىشنى قارار قىلىمىز﴿ .﴾79ئۇالر گۇمان قىالمدۇكى ،بىز ئۇالرنىڭ
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سىرلىرىنى ۋە پىچىرالشقانلىقلىرىنى ئاڭلىمايمىز ،ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (ئۇنى ئاڭالپ تۇرىمىز) ،بىزنىڭ
ئەلچىلىرىمىز (يەنى پەرىشتىلىرىمىز) ئۇالرنىڭ ئالدىدا (ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى) يېزىپ تۇرىدۇ﴿.﴾80

بەدبەختلەرنىڭ يامان ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال بەختلىك كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە( ،ئۇنىڭغا ئۇالپال)

بەدبەختلەرنىڭ ھالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :گۇناھكارالر (يەنى كۇففارالر) ھەقىقەتەن
دوزاخ ئازابىدا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر .ئۇالردىن ئازاب (بىردەممۇ) يېنىكلىتىلمەيدۇ .ئۇالرغا بىز زۇلۇم
قىلمىدۇق ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴾ يەنى ئۇالرغا دەلىل تۇرغۇزۇلغان،

پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەندىن كېيىن ،ئۇالر يامان ئەمەللىرى بىلەن ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى.
ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى ،ﷲ تائاالغا ئاسىي بولدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا مۇۋاپىق جازا
بېرىلدى﴿ .پەرۋەردىگارىڭ بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴾(((.

﴿ئۇالر (يەنى كۇففارالر) (دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە
ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن» دەپ توۋاليدۇ﴾ يەنى ئۇالر دوزاخنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەرنى چاقىرىدۇ.

ئىمام بۇخارى سەفۋان ئىبنى يەئالدىن ئۇنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبەر ئۈستىدە بۇ ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم﴿ :ئۇالر (يەنى
كۇففارالر) (دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىگە)« :ئى مالىك! پەرۋەردىگارىڭ بىزگە ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن»
دەپ توۋاليدۇ﴾ يەنى بىزنىڭ جانلىرىمىزنى ئالسۇن ،بىزنى بىز تارتىۋاتقان ئازابتىن راھەتكە چىقارسۇن-،

دەيدۇ .ئۇالر چوقۇم خۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ (ئارام تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن)
جانلىرى ئېلىنمايدۇ ،ئۇالردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ﴾((( دېگىنىدەك ئازاب ئىچىدە قېلىۋېرىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەڭ شەقى ئادەم ۋەز  -نەسىھەتتىن قاچىدۇ .ئۇ كاتتا
ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ .ئاندىن ئۇ ئوتتا ئۆلمەيدۇ ۋە (ئوبدان) ياشىمايدۇ﴾(((.
ئۇالر ئۆلۈمنى سورىغان چاغدا ،مالىك ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ«﴿ :سىلەر ئازابتا چوقۇم
قالىسىلەر»﴾ دەيدۇ يەنى سىلەرگە دوزاختىن چىقىش يوق ،ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشىمۇ يوق .ﷲ
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تائاال ئۇالرنىڭ بەتبەخت بولۇپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن مۇنداق بايان قىلدى ،ئۇالرنىڭ ھەقكە
مۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى ،ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقى ئۇالرنىڭ بەدبەخت بولۇپ قالغانلىقىنىڭ
سەۋەبىدۇر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز سىلەرگە ھەقىقەتەن ھەق (دىن) نى كەلتۈردۇق﴾
يەنى ئۇنى سىلەرگە روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلدۇق.
﴿ۋە لېكىن سىلەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ھەق (دىن) نى يامان كۆرگۈچىلەردۇر﴾ يەنى لېكىن
سىلەرنىڭ تەبىئىتىڭالر ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ ،ئۇنىڭغا بويسۇنمايدۇ .تەبىئىتىڭالر پەقەت باتىلغا
بويسۇنىدۇ ،ئۇنى ئۇلۇغاليدۇ ،سىلەرنى ھەقتىن توسىدۇ ،ئۇنى يامان كۆرىدۇ ،ھەق ئەھلىنى
دۈشمەن تۇتىدۇ ،سىلەر ئۆزەڭالرغا ئۆزەڭالر ماالمەت قىلىڭالر ،پۇشايمان سىلەرگە پايدا بەرمەيدىغان
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فاتىر سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئال سۈرىسى  11ـــ  13ئايەتكىچە.

زۇخرۇف سۈرىسى

بۇ ۋاقىتتا پۇشايمان قىلىڭالر.
﴿ئۇالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا سۇيىقەست قىلىشتا) بىر ئىشنى قارار قىلغان بولسا ،بىز
(مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) ياردەم بېرىشتە بىر ئىشنى قارار قىلىمىز﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە :ئۇالر يامان سۇيىقەست قىلدى ،بىز ئۇالرغا تاقابىل تۇردۇق دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر (سالىھقا قارشى) سۇيىقەست پىالنلىدى .ئۇالرنى
(ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن) سۇيىقەستى ئۈچۈن تۇيۇقسىز جازالىدۇق﴾((( بۇ
شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،مۇشرىكالر ھەقكە ناھەق بىلەن قارشى تۇرۇشنى ئۆزلىرىگە يول قىلىۋالغان
بولۇپ ،ھىيلە ـ مىكىر بىلەن ئالدامچىلىق قىلدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا تاقابىل تۇردى ،ئۇالرنىڭ
ھىيلە ـ مىكرىنىڭ يامانلىقىنى ئۆزلىرىگە قايتۇردى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر گۇمان قىالمدۇكى ،بىز ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى
ۋە پىچىرالشقانلىقلىرىنى ئاڭلىمايمىز﴾ يەنى ئۇالر بىزنى ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سۆزلىرىنى

ئاڭلىمايدۇ دەپ ئوياليدۇ.

﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (ئۇنى ئاڭالپ تۇرىمىز) ،بىزنىڭ ئەلچىلىرىمىز (يەنى پەرىشتىلىرىمىز)
ئۇالرنىڭ ئالدىدا (ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى) يېزىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ نېمە ئىش قىلىپ

تۇرغانلىقىنى بىلىپ تۇرىمىز ،پەرىشتىلەر ھەم ئۇالرنىڭ چوڭ ـ كىچىك ئەمەللىرىنىڭ بىرىنىمۇ
قويماي يېزىپ تۇرىدۇ.

*******
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
«ئەگەر مېھرىبان ﷲنىڭ بالىسى بولىدىغان بولسا ،مەن (ئۇ بالىغا) ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ
ئەۋۋىلى بوالتتىم» دېگىن﴿ .﴾81ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى ،ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن پاكتۇر﴿ .﴾82ئۇالرنى (يەنى مەككە كۇففارلىرىنى) (گۇمراھلىقلىرىدا ۋە
نادانلىقلىرىدا) قويۇپ بەرگىن ،ئۇالر ۋەدە قىلىنغان كۈنىگە مۇالقات بولغانغا قەدەر (باتىللىرىغا)
چۆمسۇن ۋە (دۇنياسى بىلەن) ئوينىسۇن﴿ .﴾83ﷲ ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر ،زېمىندىمۇ ئىالھتۇر،
ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾84ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ
ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان زات كاتتىدۇر ،قىيامەتنىڭ
((( نەمل سۈرىسى  50ـ ئايەت.
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(بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن (يالغۇر) ﷲنىڭ دەرگاھىدىدۇر .سىلەر
ﷲنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿ .﴾85ئۇالرنىڭ ﷲنى قويۇپ چوقۇنغان نەرسىلىرى شاپائەت
قىاللمايدۇ .پەقەت ھەق بىلەن گۇۋاھلىق بەرگەن (يەنى ال الە اال ﷲ دېگەن ،تىلى بىلەن
ئېيتقاننى دىلى بىلەن) ھەقىقىي بىلگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴿ .﴾86ئەگەر سەن ئۇالردىن
ئۇالرنى كىم خەلق ئەتكەنلىكلىرىنى سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ» دەيدۇ ،ئۇالر قانداقمۇ (ﷲغا
ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا) بۇرۇلۇپ كېتىدۇ﴿( . ﴾87ﷲ تائاال مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ) «ئى پەرۋەردىگارىم! بۇالر ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋمدۇر» دېگەن
سۆزىنى بىلىدۇ﴿ .﴾88سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن ،ساالم دېگىن (يەنى ئۇالرغا بەددۇئامۇ
قىلمىغىن ،دىنغا دەۋەتمۇ قىلمىغىن) ،ئۇالر كەلگۈسىدە (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) بىلىدۇ﴿.﴾89

اﷲ تائاالنىڭ بالىسى يوقلىقىنىڭ دەلىللىرى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ﴿ئەگەر مېھرىبان ﷲنىڭ بالىسى بولىدىغان بولسا،
مەن (ئۇ بالىغا) ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بوالتتىم» دېگىن﴾ يەنى ئەگەر شۇنداق بولۇپ قالسا،

مەن شۇنىڭغا بىنائەن ئۇ بالىغا ئەلۋەتتە ئىبادەت قىلغان بوالتتىم .چۈنكى ،مەن ئۇنىڭ بەندىلىرىدىن
بىرىدۇرمەن ،مېنى بۇيرۇغان جىمى ئىشتا ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىمەن ،مەن ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتا
چوڭچىلىق قىلمايمەن ۋە ئىبادەتتىن باش تارتمايمەن .ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بولىدىغان بولسا ،مەن
ئەلۋەتتە ئۇ بالىغا يوغانچىلىق قىلماستىن ،باش تارتماستىن ،ئەلۋەتتە ،ئىبادەت قىلغان بوالتتىم .لېكىن،
بۇ ﷲ تائاالنىڭ زاتىغا توغرا ئەمەستۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئەگەر ﷲ تائاال باال تۇتۇشنى خالىسا ئىدى ،ئەلۋەتتە
مەخلۇقات ئىچىدە خالىغىنىنى ئىختىيار قىالتتى ،ﷲ تائاال (باال تۇتۇشتىن) پاكتۇر ،ئۇ غالىب بىر ﷲ
دۇر﴾(((.

﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى ،ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن پاكتۇر﴾

يەنى شەيئىلەرنى ياراتقۇچى ﷲ تائاال ئۆزىگە باال تۇتۇشتىن پاكتۇر ،ئۇلۇغدۇر ،يۈكسەكتۇر .ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن يالغۇز بىر ئىالھتۇر .ھەممە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر ،ئۇنىڭ ھېچ ئوخشىشى ،تەڭدىشى يوقتۇر.
ﷲ تائاال ھەرگىز باال تۇتمايدۇ.
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﴿ئۇالرنى (يەنى مەككە كۇففارلىرىنى) (گۇمراھلىقلىرىدا ۋە نادانلىقلىرىدا) قويۇپ بەرگىن ،ئۇالر ۋەدە
قىلىنغان كۈنىگە مۇالقات بولغانغا قەدەر (باتىللىرىغا) چۆمسۇن ۋە (دۇنياسى بىلەن) ئوينىسۇن﴾ يەنى ئۇالر

نادانلىققا ۋە گۇمراھلىققا چۆمسۇن .ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان كۈن قىيامەت كۈنىدۇر .ئۇالر شۇ كۈندە بارىدىغان
جايىنىڭ ۋە ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

پەرۋەردىگارنىڭ يالغۇز ئىكەنلىكىنىڭ بايانى
﴿ﷲ ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر ،زېمىندىمۇ ئىالھتۇر﴾ يەنى ئۇ ئاسماندىكى جىمى مەخلۇقاتنىڭ
((( زۇمەر سۈرىسى  4ـ ئايەت.

زۇخرۇف سۈرىسى

ۋە زېمىندىكى جىمى مەخلۇقاتنىڭ ئىالھىدۇر .ﷲ تائاالغا ئاسمان ۋە زېمىن ئەھلى ئىبادەت
قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالغا باش ئەگكۈچىدۇر ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا
تولىمۇ تۆۋەن تۇتىدۇ.
﴿ﷲ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەن﴿ :ئاسمانالردا ۋە زېمىندا (ئىبادەت قىلىنىشقا تېگىشلىك) ﷲ ئەنە شۇدۇر ،ئۇ سىلەرنىڭ
يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشىڭالرنى( ،ياخشى -يامان) قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾((( يەنى
ئاسمانالر ۋە زېمىندا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھ ئەنە شۇ ﷲ تائاالدۇر.
﴿ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ئىلكىدە
بولغان زات كاتتىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى

ياراتقۇچىدۇر ،ئۇالرنىڭ پادىشاھىدۇر ،ئۇالرنى خالىغانچە ئىدارە قىلغۇچىدۇر ،ﷲ تائاالغا
ھېچ توسقۇنلۇق قىلغۇچى بولمايدۇ .ﷲ تائاال باال تۇتۇشتىن پاكتۇر ،بۈيۈكتۇر ،يەنى ﷲ
تائاالغا ئەيىبلەردىن ،نۇقسانالردىن پاك بولۇش مۇجەسسەملەشكەندۇر ،چۈنكى ،ئۇ يۈكسەك
پەرۋەردىگاردۇر .شەيئىلەرنىڭ بۈيۈك پادىشاھىدۇر .بىرەر ئىشنى بۇزۇش ياكى پۇختا قىلىش
جەھەتتە ئىشالرنىڭ ئاچقۇچى ﷲ تائاالنىڭ قولىدىدۇر.

﴿قىيامەتنىڭ (بولىدىغان ۋاقتى) توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن (يالغۇز) ﷲنىڭ
دەرگاھىدىدۇر﴾ يەنى ﴿ئۇنى پەقەت ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا مەيدانغا چىقىرىدۇ﴾(((.

﴿سىلەر ﷲنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ ئاندىن ﷲ تائاال ھەر ئادەمگە ئۇنىڭ ئەمەلىگە
قارىتا ياخشىلىق بولسا مۇكاپات ،يامانلىق بولسا جازا بېرىدۇ.

بۇتالرنىڭ شاپائەت قىلىش ھوقۇقى بولمايدىغانلىقى
﴿ئۇالرنىڭ ﷲنى قويۇپ چوقۇنغان نەرسىلىرى شاپائەت قىاللمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ
تائاالنى قويۇپ چوقۇنغان بۇتلىرى ئۇالرغا شاپائەت قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ.
﴿پەقەت ھەق بىلەن گۇۋاھلىق بەرگەن (يەنى ال الە اال ﷲ دېگەن ،تىلى بىلەن ئېيتقاننى
دىلى بىلەن) ھەقىقىي بىلگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى كىمكى ئاقىالنىلىك بىلەن ھەقنى

بىلىپ ،ھەق بىلەن گۇۋاھلىق بەرسە( ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا) ﷲ تائاال ئۇنىڭغا شاپائەت
قىلىشقا ئىزنى بەرگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ شاپائىتى مەنپەئەت قىلىدۇ.

مۇشرىكالرنىڭ مەخلۇقاتالرنى يالغۇز اﷲ تائاالنىڭ ياراتقانلىقىنى ئېتىراپ
قىلىدىغانلىقى
﴿ئەگەر سەن ئۇالردىن ئۇالرنى كىم خەلق ئەتكەنلىكلىرىنى سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم «ﷲ»
((( ئەنئام سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى  187ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دەيدۇ .ئۇالر قانداقمۇ (ﷲغا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا) بۇرۇلۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى
ئەگەر سەن ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن ،ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغان
ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن﴿ :ئۇالرنى كىم خەلق ئەتكەنلىكلىرىنى﴾ سورىساڭ﴿ ،ئۇالر چوقۇم :ﷲ
دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر جىمى نەرسىلەرنى يارىتىشتا ھېچكىمنى شېرىك قىلمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالنىڭ
ياراتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىنى يەنى ھېچنەرسىگە
ئىگە بواللمايدىغان ،ھېچ نەرسىگە قادىر ئەمەس بۇتالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلىدۇ .ئۇالر بۇ ھەقتە
ناھايىتىمۇ بەك جاھىل ،دۆت ۋە ئەقلى يوق ھاماقەتلەردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالر قانداقمۇ (ﷲغا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا) بۇرۇلۇپ كېتىدۇ﴾

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالغا شىكايەت قىلغانلىقى
﴿(ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ) «ئى پەرۋەردىگارىم! بۇالر ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتمايدىغان
قەۋمدۇر» دېگەن سۆزىنى (بىلىدۇ)﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىغا قەۋمى توغرۇلۇق
شىكايەت قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى
پەرۋەردىگارىم! بۇالر ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋمدۇر﴾.
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ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە بۇ ھەقتە مۇنداق خەۋەر قىلغان﴿ :پەيغەمبەر ئېيتتى« :ئى پەرۋەردىگارىم!
شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويدى»﴾((( بىزنىڭ يۇقىرىدىكى ئايەتكە
تەپسىر قىلغان سۆزىمىز ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،مۇجاھىد ۋە قەتادە قاتارلىقالرنىڭ سۆزىدۇر.
ئىبنى جەرىرمۇ ئۇ ئايەتنى بۇنىڭغا ئاساسلىنىپ تەپسىر قىلدى.
ﷲ تائاالنىڭ ﴿(مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ) «ئى پەرۋەردىگارىم! بۇالر ھەقىقەتەن ئىمان
ئېيتمايدىغان قەۋمدۇر» دېگەن سۆزىنى (بىلىدۇ)﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ:
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى ئۆز سۆزىنىڭ ئارىسىغا كىرگۈزۈشنى خالىدى .قەتادە
مۇنداق دەيدۇ :بۇ پەيغەمبىرىڭالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىدۇر .ئۇ پەرۋەردىگارىغا قەۋمى
ھەققىدە شىكايەت قىلىۋاتىدۇ.
﴿سەن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن﴾ يەنى مۇشرىكالردىن يۈز ئۆرۈگىن.
﴿ساالم دېگىن (يەنى ئۇالرغا بەددۇئامۇ قىلمىغىن ،دىنغا دەۋەتمۇ قىلمىغىن)﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
ساڭا قىلغان يامان سۆزلىرىگە ئوخشاش يامان سۆزلەر بىلەن (ئۇالرغا) جاۋاب قايتۇرمىغىن ،ئۇالرغا
يۇمشاق بول ،ئۇالرنىڭ سۆز ـ ھەرىكىتىدىن يۈز ئۆرىگىن.
﴿ئۇالر كەلگۈسىدە (كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى) بىلىدۇ﴾ بۇ ئايەت ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۇالرغا
بېرىلگەن تەھدىتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى قۇتۇلغىلى بولمايدىغان قاتتىق ئازابىغا گىرىپتار
قىلدى .دىنىنى ،سۆزىنى يەنى “الئىالھە ئىللەلالھ” نى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۇردى .شۇنىڭدىن كېيىن
جىھادنى ،ئۇرۇشتا چىداملىق بولۇشنى يولغا قويدى .كىشىلەر ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا توپ ـ توپ بولۇپ
كىردى .ئىسالم دىنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تارقالدى.
ﷲ تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن ،زۇخرۇف سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
((( فۇرقان سۈرىسى  30ـ ئايەت.

دۇخان سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 59 ،ئايەت
دۇخان سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام بەززار ئەبۇتۇفەيل ئامىر ئىبنى ۋاسىلەدىن زەيد ئىبنى ھارىسەنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىبنى سەييادقا(((« :مەن ھەقىقەتەن
كۆڭلۈمدە بىر نەرسىنى يوشۇردۇم ،ئۇ نېمە؟» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن
دۇخان سۈرىسىنى يوشۇرغان ئىدى .ئىبنى سەيياد :ئۇ دۇخ((( -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ساڭا لەنەت! ﷲ نېمىنى خالىسا شۇ بولىدۇ» دېدى ،ئاندىن يولىغا راۋان
بولدى.

ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھا ،مىم﴿ .﴾1روشەن قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىمەن ﴿ .﴾2بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن
مۇبارەك كېچىدە (يەنى شەبى قەدرى كېچىسىدە) نازىل قىلدۇق ،بىز ھەقىقەتەن ئىنسانالرنى
((( ئىبنى سەيياد جىنالر يەتكۈزگەن نەرسىنى سۆزلەيدىغان پالچى ئىدى.
((( دۇخان دېمەكچى.

(قۇرئان بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق ﴿ .﴾3ئۇ كېچىدە ھەر بىر ھېكمەتلىك (يەنى ھېكمەتنىڭ
تەقەززاسى بويىچە قىلىنغان) ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى ،ئەجىلى ۋە باشقا ئەھۋالى) ئايرىلىدۇ
﴿( .﴾4شۇ كېچە تەقدىر قىلىنغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى) بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن بولغان ئىشتۇر،
بىز ھەقىقەتەن (ئىنسانالرغا پەيغەمبەرلەرنى) ئەۋەتكۈچى بولدۇق ﴿( .﴾5شۇ) پەرۋەردىگارىڭنىڭ
رەھمىتىدىندۇر .ئۇ ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( .ئەھۋالىنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾6ئەگەر سىلەر ھەقىقىي ئىشەنگۈچى بولساڭالر( ،ئۇ) ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ﴿ .﴾7ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.
ئۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ( ،تىرىكنىڭ) جېنىنى ئاالاليدۇ ،ئۇ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر،
ئىلگىرىكى ئاتا-بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴿.﴾8

قۇرئاننىڭ شەبى قەدرى كېچىسى نازىل بولغانلىقى
ﷲ تائاال قۇرئان كەرىمنى مۇبارەك كېچە شەبى قەدرى كېچىسىدە نازىل قىلغانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق﴾(((يەنى
قۇرئان رامىزان ئېيىدا نازىل بولغان ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :رامىزان ئېيىدا قۇرئان
نازىل بولۇشقا باشلىدى﴾((( .بۇ ھەقتە بەقەرە سۈرىسىدە نۇرغۇن ھەدىسلەرنى بايان قىلغان
ئىدۇق ،شۇڭا ئۇنى بۇ يەردە قايتا تەكرارلىمايمىز.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئىنسانالرنى (قۇرئان بىلەن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ
دەلىل ـ پاكىتلىرىنىڭ بەندىلىرىنىڭ ئۈستىگە تۇرغۇزۇلۇشى ئۈچۈن ،ئىنسانالرغا شەرىئەت ھۆكمىدە
نېمىنىڭ پايدىلىق ۋە نېمىنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگۈچى بولدۇق.
﴿ئۇ كېچىدە ھەر بىر ھېكمەتلىك (يەنى ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى بويىچە قىلىنغان)
ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى ،ئەجىلى ۋە باشقا ئەھۋالى) ئايرىلىدۇ﴾ يەنى شەبى قەدىر

كېچىسىدە لەۋھۇلمەھپۇزدىن بەندىلەرنىڭ رىزىقلىرى ،ئەجەللىرى ۋە باشقا ئەھۋالى قاتارلىق
ئالماشتۇرۇلمايدىغان ،ئۆزگەرتىلمەيدىغان بىر يىللىق پۇختا ئىش ئايرىلىپ ،پۈتۈكچى پەرىشتىلەرگە
تاپشۇرۇلىدۇ.
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ئىبنى ئۆمەر ،مۇجاھىد ،ئەبۇ مالىك ،زەھھاك ۋە سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشىنىڭ
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇشۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئۇ
كېچىدە بولغان ،ۋەھىي قىلىنغان ﴿(شۇ كېچە تەقدىر قىلىنغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى) بىزنىڭ
دەرگاھىمىزدىن﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئەمرى ،ئىزنى ۋە بىلىشى ئىچىدە ﴿بولغان ئىشتۇر .بىز ھەقىقەتەن
(ئىنسانالرغا﴾ ﷲ نىڭ روشەن ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ﴿(پەيغەمبەرلەرنى)
ئەۋەتكۈچى بولدۇق﴾ چۈنكى ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەرلەرگە قاتتىق ئېھتىياجى بار ئىدى .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :شۇ) پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىدىندۇر .ئۇ ھەقىقەتەن (بەندىلەرنىڭ
((( قەدر سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  185ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

دۇخان سۈرىسى

سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( .ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ئەگەر سىلەر ھەقىقىي ئىشەنگۈچى
بولساڭالر﴾ قۇرئاننى نازىل قىلغۇچى زات ﴿ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە پادىشاھىدۇر﴿ .ئۇنىڭدىن باشقا
ھېچ ئىالھ يوقتۇر .ئۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ( ،تىرىكنىڭ) جېنىنى ئاالاليدۇ ،ئۇ سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئىلگىرىكى ئاتا-بوۋاڭالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ﷲ

تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ(﴿ :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.(((﴾»...

*******
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ
ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر ھەقىقىي ئىشەنگۈچى ئەمەس) ،بەلكى ئۇالر (قىيامەتتىن) شەكتە
بولۇپ (ھەقنى ئىستىھزا قىلىپ) ئوينايدۇ﴿( .﴾9ئى مۇھەممەد!) سەن ئاسمان (ھەممە ئادەم)
ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى كەلتۈرىدىغان كۈندە (ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى) كۈتكىن﴿( .﴾10ئۇ
تۈتۈن) كىشىلەرنى ئورىۋالىدۇ ،بۇ قاتتىق ئازابتۇر﴿( .﴾11ئۇالر) «پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئازابنى
كۆتۈرۈۋەتكىن ،بىز ھەقىقەتەن ئىمان كەلتۈرگۈچىدۇرمىز» (دەيدۇ) ﴿( .﴾12ئازاب كۆتۈرۈلۈپ
كەتكەندە) ئۇالر قانداقمۇ ئىبرەت ئالسۇن ،ھالبۇكى ،ئۇالرغا روشەن پەيغەمبەر كەلدى (شۇنداق
تۇرۇقلۇق ئۇالر ئىمان ئېيتمىدى) ﴿ .﴾13ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈدى ۋە« :ئۇ ئۆگىتىلگەن
(يەنى قۇرئاننى كىشىلەردىن ئۆگەنگەن) دۇر ،مەجنۇندۇر» دېدى ﴿ .﴾14بىز ھەقىقەتەن ئازابنى
(سىلەردىن) ئازغىنا ۋاقىت كۆتۈرۈۋېتىمىز( ،ئاندىن) سىلەر ھەقىقەتەن (ئىلگىرىكى كاپىرلىق
ھالىتىڭالرغا) قايتىۋالىسىلەر ﴿ .﴾15ئۇالرنى قاتتىق تۇتقان كۈنىمىزدە چوقۇم جازااليمىز﴿.﴾16

ئاسمان تۈتۈن كەلتۈرىدىغان كۈندىن مۇشرىكالرنى قورقۇتۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بەلكى ئۇ مۇشرىكالر ﴿(قىيامەتتىن) شەكتە بولۇپ (ھەقنى ئىستىھزا
قىلىپ) ئوينايدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا ھەقىقىي ئىشەنچلىك ھەق كەلدى .ھالبۇكى ،ئۇالر ئۇنىڭدىن

شەكلىنىدۇ ،گۇمانلىنىدۇ ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنى قورقۇتۇپ ۋە تەھدىت سېلىپ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەن ئاسمان (ھەممە ئادەم) ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى
كەلتۈرىدىغان كۈندە (ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى) كۈتكىن﴾ مەسرۇقتىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ،
((( ئەئراف سۈرىسى  158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەن :بىز كۇفە مەسچىتىگە كىندە دەرۋازىلىرىنىڭ بىرىدىن كىرسەك،
بىر ئادەم ئولتۇرغانالرغا﴿ :ئاسمان (ھەممە ئادەم) ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى كەلتۈرىدىغان
كۈندە﴾ دېگەن ئايەتتىكى تۈتۈننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟ ئۇ تۈتۈن قىيامەت كۈنى
كېلىدۇ ،مۇناپىفالرنىڭ قۇالقلىرىنى گاس ،كۆزلىرىنى كور قىلىدۇ ،مۇمىنلەرنىمۇ زۇكام تەگكەندەك
قىلىپ قويىدۇ -،دېگەن سۆزلەرنى قىلىۋاتقان ئىكەن.
ئاندىن بىز ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا بىز ئاڭلىغان
يۇقىرىقى سۆزلەرنى دەپ بەردۇق .ئۇ يېنىچە يېتىپتىكەن ،بۇ گەپنى ئاڭالپ ياتقان يېرىدىن
چاچراپ تۇرۇپ ئولتۇردى ـ دە ،مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال پەيغەمبىرىڭالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
مۇنداق دېگەن﴿ :ئېيتقىنكى(« ،ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ۋەھيىنى) تەبلىغ قىلغانلىقىمغا
سىلەردىن ھېچ ھەق تەلەپ قىلمايمەن ،مەن (قۇرئاننى) ئىپتىرا قىلغۇچىالردىن (يەنى يالغاندىن
توقۇغۇچىالردىن) ئەمەسمەن﴾(((.
بىرەر ئادەمنىڭ ئۆزى بىلمەيدىغان نەرسىنى “ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر” دېيىشى ھەقىقەتەن
ئىلىم ئىگىسى بولغانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر .ئۇ ئەھۋالنى سىلەرگە مەن سۆزلەپ بېرەي :قۇرەيش
ئەھلى ھەقىقەتەن ئىسالمنى قوبۇل قىلىشنى ئارقىغا سۈرۈپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئاسىيلىق
قىلغان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا بەتدۇئا قىلىپ ،يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنىڭ
يىللىرىغا ئوخشاش قەھەتچىلىك يىلالرنى تىلىگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا قەھەتچىلىك
ۋە ئاچارچىلىق ئاپىتى كېلىپ ،ئۇالر ئاچلىقتىن سۆڭەك ۋە ئۆلۈكلەرنىمۇ يېيىشكە باشلىدى .ئۇالر
ئاسمانغا قارايتتى .ئاچلىقتىن كۆزلىرى خىرەلىشىپ ،ئاسماندا پەقەت تۈتۈننىال كۆرەتتى .يەنە
بىر رىۋايەتتە :بىر ئادەم ئاسمانغا قارىسا ،ئاچلىقتىن كۆزلىرى خىرەلىشىپ ،ئۆزى بىلەن ئاسمان
ئارىلىقىدىكى بوشلۇقتا تۈتۈنگە ئوخشاش نەرسىلەرنى كۆرەتتى -،دېيىلگەن.
﴿(ئى مۇھەممەد!) سەن ئاسمان (ھەممە ئادەم) ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى
كەلتۈرىدىغان كۈندە (ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى) كۈتكىن( .ئۇ تۈتۈن) كىشىلەرنى
ئورىۋالىدۇ ،بۇ قاتتىق ئازابتۇر﴾
ساھابىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ
تائاالدىن مۇزەر قەبىلىسىگە سۇ تەلەپ قىلغىن ،ئۇالر قۇرغاقچىلىقتىن ھاالك بولغىلى تۇردى-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا سۇ تەلەپ قىلدى .ئۇالر سۇ بىلەن تەمىنلەندى ،ئاندىن:
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﴿بىز ھەقىقەتەن ئازابنى (سىلەردىن) ئازغىنا ۋاقىت كۆتۈرۈۋېتىمىز( ،ئاندىن) سىلەر ھەقىقەتەن
(ئىلگىرىكى كاپىرلىق ھالىتىڭالرغا) قايتىۋالىسىلەر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى.

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئازاب ئۇالردىن قىيامەت كۈنى كۆتۈرۈۋېتىلەمدۇ؟ -دېدى .
ئۇالرغا مەمۇرچىلىق بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر ئىلگىرىكى كاپىرلىق ھالىتىگە يېنىۋالدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۇالرنى قاتتىق تۇتقان كۈنىمىزدە چوقۇم جازااليمىز﴾
يەنى ئۇالر بەدىر ئۇرۇشىدا جازاالندى.
(((

((( ساد سۈرىسى  86ـ ئايەت.
((( يەنى ھېلىقى ئادەمگە تەنە قىلىپ شۇنداق دېگەن.

دۇخان سۈرىسى

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :قىيامەت ئاالمەتلىرىدىن ھەقىقەتەن ئاسماننىڭ تۈتۈندەك
كۆرۈنۈشى ،رۇملۇقالرنىڭ غەلىبە قىلىشى ،ئاينىڭ يېرىلىشى ،قاتتىق تۇتۇش يەنى بەدىر ئۇرۇشى
ۋە ئۇالرنىڭ بەدىر ئۇرۇشىدا جازالىنىشى قاتارلىق بەش ئىش ئۆتتى -،دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام
بۇخارى ،مۇسلىم ،ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،نەسەئى ،ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇ ھاتەم قاتارلىقالر
رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەتنى :ئاسماننىڭ تۇتۇن كۆرىنىدىغان كۈنى
ئۆتۈپ كەتتى -،دەپ تەپسىر قىلغانلىقىغا سەلەف ئۆلىمالىرىدىن مۇجاھىد ،ئەبۇ ئالىيە ،ئىبراھىم
نەخەئى ،زەھھاك ۋە ئەتىييە ئەۋفىي قاتارلىق بىر جامائە كىشىلەر قوشۇلغان .ئىبنى جەرىرمۇ ئۇنى
توغرا دەپ تاللىغان.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ سۇرەيھەدىن ھۇزەيفە ئىبنى ئۇسەيد غىفارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆينىڭ پەنجىرىسىدىن قاراپ تۇراتتى .بىز
قىيامەت توغرۇلۇق مۇنازىرە قىلىۋاتاتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر ئون
ئاالمەتنى كۆرمىگىچە قىيامەت قايىم بولمايدۇ ،ئۇالر بولسا :كۈننىڭ غەربتىن چىقىشى ،ئاسماننىڭ
تۈتۈن كەلتۈرۈشى ،غەلىتە ھايۋاننىڭ چىقىشى ،يەجۇج بىلەن مەجۇجنىڭ چىقىشى ،مەريەمنىڭ
ئوغلى ئىسانىڭ چۈشۈشى ،دەججالنىڭ چىقىشى ،بىر قېتىملىقى شەرقتە ،يەنە بىر قېتىملىقى
غەربتە ،يەنە بىرى ئەرەب يېرىم ئارىلىدا بولىدىغان ئۈچ قېتىملىق يەر يۇتۇش ھادىسىسى ۋە ئەدەن
شەھىرىدىن بىر ئوت چىقىپ ئىنسانالر نەدە قونسا ۋە نەدە چۈشلۈك ئىستىراھەت ئۈچۈن ئۇخلىسا،
شۇ يەردە توختاپ ،ئۇالرنى ھەيدەپ ،بىر مەيدانغا توپلىشى قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبنى سەييادقا« :مەن ھەقىقەتەن
كۆڭلۈمدە سەندىن بىر نەرسىنى يوشۇردۇم» دېگەندە ،ئىبنى سەييادنىڭ :ئۇ دۇخ -،دېگەنلىكىنى،
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ساڭا لەنەت! سەن ساڭا بېرىلگەن ئۆلچەمدىن ھەرگىز
ئېشىپ كېتەلمەيسەن» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەسلىدە ئۇنىڭدىن:
﴿(ئى مۇھەممەد!) سەن ئاسمان (ھەممە ئادەم) ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى كەلتۈرىدىغان كۈندە
(ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى) كۈتكىن﴾ دېگەن ئايەتنى يوشۇرغان ئىدى .بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى كۈتكۈچى ۋە كۆزەتكۈچى ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان
بىر مەنە بار .ئىبنى سەيياد بولسا ،جىنالرنىڭ تىلى ئارقىلىق كاھىنالرنىڭ ئۇسۇلى بويىچە
بەزى ئىشالرنى بىلەتتى .كاھىنالر بولسا ،سۆز ـ ئىبارىسىنى ئۈزۈپ ـ ئۈزۈپ سۆزلەيدۇ ،شۇڭا
ئىبنى سەييادمۇ “دۇخان” دېيەلمەي “دۇخ” دەپال توختاپ قالغان ئىدى .شۇ چاغدا پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ھىيلىسىنى ۋە ئۇ سۆزنىڭ شەيتان تەرىپىدىن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغان.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ساڭا لەنەت! سەن ساڭا بېرىلگەن ئۆلچەمدىن
ھەرگىز ئېشىپ كېتەلمەيسەن» دېگەن.
نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەرگە ئاساسالنغاندا ،ئاسماننىڭ تۈتۈن كەلتۈرۈشى كۈتۈپ تۇرۇلغان
قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .قۇرئاننىڭ ئاشكارا مەنىسىمۇ شۇنى تەكىتلەيدۇ(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) سەن ئاسمان (ھەممە ئادەم) ئوچۇق (كۆرىدىغان) تۈتۈننى كەلتۈرىدىغان كۈندە (ئۇالرغا
بولىدىغان ئازابنى) كۈتكىن﴾
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ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تەپسىرى بويىچە ئېيتقاندا ،ئاسماننىڭ تۈتۈندەك
كۆرۈنۈشى پەقەت قۇرەيش ئەھلىنىڭ كۆزلىرى ئاچلىق ۋە قەھەتچىلىكنىڭ قاتتىقلىقى سەۋەبىدىن
قاراڭغۇلىشىپ ۋە خىرەلىشىپ ،ئاسماننىڭ ئۇالرغا تۈتۈن ھالىتىدە كۆرۈنۈشىدىن ئىبارەتتۇر.
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئۇ تۈتۈن) كىشىلەرنى ئورىۋالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىمۇ ئۇ تۈتۈن ئىنسانالرنىڭ
ھەممىسىنى پۈتۈنلەي ئورىۋالىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ .ئەگەر ئۇ تۈتۈن مەككە مۇشرىكلىرىغا خاس
قىلىنغان تۈتۈن بولغان بولسا(﴿ ،ئۇ تۈتۈن) كىشىلەرنى ئورىۋالىدۇ﴾ دېيىلگەن بوالتتى.
﴿بۇ قاتتىق ئازابتۇر﴾ بۇ سۆز ئۇالرغا تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن ئېيتىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ( .ئۇالرغا) «مانا
بۇ سىلەر يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر» (دېيىلىدۇ)﴾((( ياكى بۇ سۆزنى دوزاختىكىلەر بىر ـ بىرىگە
ئېيتىدۇ.
كاپىرالر ﷲ نىڭ ئازابىنى ئاشكارا كۆرگەن چاغدا ،ﷲ نىڭ ئۆزلىرىدىن ئازابنى
كۆتۈرۈۋېتىشىنى سوراپ(﴿ :ئۇالر) «پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئازابنى كۆتۈرۈۋەتكىن ،بىز ھەقىقەتەن
ئىمان كەلتۈرگۈچىدۇرمىز» (دەيدۇ)﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالرنى دوزاخ
ئۈستىدە توختىتىلغان چاغدا كۆرسەڭ (دەھشەتلىك بىر ھالىنى كۆرەتتىڭ) .ئۇالر« :كاشكى
دۇنياغا قايتۇرۇلساق ئىدۇق ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلەردىن
بوالتتۇق» دەيدۇ﴾((((﴿ ،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)﴾(((.
﴿(ئازاب كۆتۈرۈلۈپ كەتكەندە) ئۇالر قانداقمۇ ئىبرەت ئالسۇن ،ھالبۇكى ،ئۇالرغا روشەن
پەيغەمبەر كەلدى (شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر ئىمان ئېيتمىدى) .ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈدى
ۋە« :ئۇ ئۆگىتىلگەن (يەنى قۇرئاننى كىشىلەردىن ئۆگەنگەن) دۇر ،مەجنۇندۇر» دېدى﴾ يەنى

ئۇالر قانداقمۇ ئىبرەت ئالسۇن؟ بىز ئۇالرغا پەيغەمبەرلىكى ،ئاگاھالندۇرغۇچى ئىكەنلىكى روشەن
بولغان بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق ،شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈدى .ئۇنىڭغا
ئىمان ئېيتمىدى ،بەلكى ئۇنى ئىنكار قىلدى ،ئۇالر تېخى«﴿ :ئۇ ئۆگىتىلگەن (يەنى قۇرئاننى
كىشىلەردىن ئۆگەنگەن) دۇر ،مەجنۇندۇر»﴾ دېدى .
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ئىنسان (يەنى كاپىر) (دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى)
ئەسلەيدۇ( ،بۇ چاغدا) ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى بولسۇن﴾(((﴿ ،ئەگەر سەن ئەينى
ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ قورقۇپ قاچىدىغان يەر تاپالمايۋاتقانلىقىنى ،دوزاخقا (ئېلىپ بېرىلىش ئۈچۈن
مەھشەرگاھقا) يېقىن جايدا تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرەتتىڭ).
((( فەجر سۈرىسى - 13ـ  14ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( فەجر سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

دۇخان سۈرىسى

ئۇالر (ئازابنى كۆرگەندە)« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ ،ئۇالر قانداقمۇ يىراق جايدىن ئىماننى قولغا
كەلتۈرەلەيدۇ .ئۇالر ئىلگىرى ئۇنى (يەنى پەيغەمبەرنى) ئىنكار قىلغان ئىدى .ئۇالر غەيب (ئىشلىرى)
ئۈستىدە يىراق جايدىن قارىسىغا سۆزلەيدۇ .ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى (يەنى
ئىمان ئېيتىش ۋە جەننەتكە كىرىش) ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا قىلىندى .ئۇالرغا ئىلگىرى ئۇالرغا
ئوخشاشالرغا قىلىنغاندەك قىلىندى .چۈنكى ئۇالر ھازىر ئىمان كەلتۈرگەن نەرسىلىرى ئۈستىدە
(دۇنيادىكى چاغلىرىدا) چوڭقۇر شەكتە ئىدى﴾(((.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئازابنى (سىلەردىن) ئازغىنا ۋاقىت كۆتۈرۈۋېتىمىز( ،ئاندىن) سىلەر
ھەقىقەتەن (ئىلگىرىكى كاپىرلىق ھالىتىڭالرغا) قايتىۋالىسىلەر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى :ئەگەر بىز

سىلەردىن ئازابنى كۆتۈرۋەتسەك ،سىلەرنى دۇنيا يۇرتىغا قايتۇرساق ،سىلەر ئىلگىرىكىدەكال كاپىرلىق
قىلىدىغان ،ھەقنى ئىنكار قىلىدىغان ھالىتىڭالرغا چوقۇم يېنىۋالىسىلەر دېگەندىن ئىبارەتتۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) غا رەھىم قىلساق ،ئۇالرغا
كەلگەن كۈلپەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك ،چوقۇم گۇمراھلىقلىرىدا داۋاملىق تېڭىرقاپ يۈرۈشەتتى﴾(((﴿ ،ئۇالر
دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ مەنئى قىلىنغان ئىشالرنى ئەلۋەتتە يەنە قىالتتى .شۈبھىسىزكى،
ئۇالر (ئىمان ئېيتاتتۇق دېگەن ۋەدىسىدە) يالغانچىالردۇر﴾(((.

“قاتتىق تۇتۇش” دېگەن سۆزنىڭ تەپىسىرى
﴿ئۇالرنى قاتتىق تۇتقان كۈنىمىزدە چوقۇم جازااليمىز﴾ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
“قاتتىق تۇتۇش”نى بەدىر ئۇرۇشى دەپ تەپسىر قىلدى.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ تەپسىرىگە مۇجاھىد ،ئەبۇ ئالىيە ،ئىبراھىم نەخەئى،
زەھھاك ۋە ئەتىييە ئەۋفىي قاتارلىقالرمۇ قوشۇلغان .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭمۇ
شۇنداق تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان .ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭمۇ شۇنداق
تەپسىر قىلغانلىقى بايان قىلىنغان ،بۇ قاراش ئېھتىمالغىمۇ يېقىندۇر .بىراق ئايەتنىڭ ئاشكارا
مەنىسى ،گەرچە بەدىر كۈنى ﷲ تائاال كاپىرالرنى قاتتىق تۇتقان كۈن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ
قىيامەت كۈنى ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىپ تۇرىدۇ .ئىبنى جەرىر ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
قاتتىق تۇتىدىغان كۈن ،بەدىر ئۇرۇشى بولغان كۈن دەيدۇ .مەن بولسام ،ئۇنى قىيامەت كۈنىدۇر
دەپ قارايمەن.

*******
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
((( سەبەئ سۈرىسى  54 - 51ـ ئايەتكىچە.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  75ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

491

ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ
ئۇالردىن ئىلگىرى بىز ھەقىقەتەن پىرئەۋننىڭ قەۋمىنى سىنىدۇق ،ئۇالرغا ئېسىل بىر پەيغەمبەر
كەلدى﴿( .﴾17مۇسا ئۇالرغا ئېيتتى) «ماڭا ﷲنىڭ بەندىلىرىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى)
تاپشۇرۇپ بېرىڭالر ،مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ئىشەنچلىك پەيغەمبەر﴿ .﴾18ﷲغا تەكەببۇرلۇق
قىلماڭالر ،مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن روشەن مۆجىزە بىلەن كەلدىم﴿ .﴾19مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ
پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرغا سېغىنىپ ،سىلەرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشۈڭالردىن پاناھ
تىلەيمەن ﴿ .﴾20ئەگەر ماڭا ئىمان كەلتۈرمىسەڭالر مېنى (ئۆز ھالىمغا) قويۇۋېتىڭالر»﴿.﴾21
مۇسا پەرۋەردىگارىغا« :بۇالر گۇناھكار قەۋمدۇر» دەپ دۇئا قىلدى ﴿( .﴾22ﷲ ئېيتتى)
«مېنىڭ بەندىلىرىمنى كېچىدە ئېلىپ چىقىپ كەتكىن ،سىلەر ھەقىقەتەن قوغلىنىسىلەر﴿.﴾23
دېڭىزنى تىپتىنچ (يەنى سەن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن قۇرۇق ھالىتى بويىچە) قويغىن ،ئۇالر
ھەقىقەتەن غەرق قىلىنغۇچى قوشۇندۇر»﴿ .﴾24ئۇالر (غەرق بولۇپ) نۇرغۇن باغالرنى ،بۇالقالرنى،
زىرائەتلەرنى ،چىرايلىق جايالرنى قالدۇردى ﴿ .﴾25ئۇالر بەھرىمەن بولۇۋاتقان نېمەتلەرنى
قالدۇردى﴿ .﴾27شۇنداق قىلىپ ،ئۇالرنى باشقىالرغا (يەنى بەنى ئىسرائىلغا) مىراس قىلىپ
بەردۇق﴿ .﴾28ئۇالرغا ئاسمانمۇ ،زېمىنمۇ يىغلىمىدى ،ئۇالرغا مۆھلەتمۇ بېرىلمىدى﴿ .﴾29شەك-
شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدىنى خار قىلغۇچى ئازابتىن – پىرئەۋن (ئازابى) دىن قۇتقۇزدۇق،
پىرئەۋن ھەقىقەتەن مۇتەكەببىر ئىدى ،ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن ئىدى ﴿ .﴾30ئۇالرنى (يەنى
ئۇالرنىڭ ئەينى زاماندا مۇشۇنداق شەرەپكە اليىق ئىكەنلىكىنى) بىلىپ تۇرۇپ (ئۆز زامانىدىكى)
جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلدۇق﴿ .﴾32ئۇالرغا (يەنى تەپەككۇر قىلغۇچىالرغا) روشەن سىناق
بار نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴿.﴾33
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مۇسا بىلەن پىرئەۋننىڭ قىسسىسى ۋە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ
قۇتۇلدۇرۇۋېلىنىشى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بىز ھەقىقەتەن ئەنە شۇ مۇشرىكالردىن ئىلگىرى پىرئەۋننىڭ
قەۋمىنى سىنىدۇق ،ئۇالر مىسرلىق قىبتىالر ئىدى﴿ .ئۇالرغا ئېسىل بىر پەيغەمبەر كەلدى (يەنى
مۇسا ئەلەيھىسساالم)( .مۇسا ئۇالرغا ئېيتتى) ماڭا ﷲنىڭ بەندىلىرىنى (يەنى بەنى ئىسرائىلنى)
تاپشۇرۇپ بېرىڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئىسرائىل ئەۋالدىنى قويۇۋەتكىن ،بىز

بىلەن كەتسۇن ،ئۇالرنى قىينىمىغىن .ساڭا بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ

دۇخان سۈرىسى

كەلدۇق ،توغرا يولغا ئەگەشكەن ئادەم (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئامان قالىدۇ﴾

(((

﴿مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ئىشەنچلىك پەيغەمبەر﴾ يەنى مەن سىلەرگە تەبلىغ قىلغان
نەرسىدە ئىشەنچلىكمەن﴿ .ﷲغا تەكەببۇرلۇق قىلماڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە
ئەگىشىش ،پاكىتقا بويسۇنۇش ۋە دەلىل ـ ئىسپاتالرغا ئىشىنىشتە تەكەببۇرلۇق قىلماڭالر .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش
تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ﴾(((.
﴿مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن روشەن مۆجىزە بىلەن كەلدىم﴾ بۇ روشەن مۆجىزە ئوچۇق ـ
ئاشكارا ۋە كەسكىن دەلىل ـ پاكىتالردىن ئىبارەتتۇر﴿ .مەن ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە
سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرغا سېغىنىپ﴾ يەنى مېنى ۋە سىلەرنى ياراتقان ﷲ تائاالغا سېغىنىپ
﴿سىلەرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشۈڭالردىن پاناھ تىلەيمەن﴾ بۇ ئايەتنى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
ۋە ئەبۇ سالىھ :ماڭا تىل ـ ئاھانەت قىلىشىڭالردىن پاناھ تىلەيمەن -،دەپ تەپسىر قىلغان.
قەتادە :ماڭا سۆز ياكى ھەرىكەت ئارقىلىق يامانلىق يەتكۈزۈشۈڭالردىن پاناھ تىلەيمەن -،دەپ
تەپسىر قىلدى.
﴿ئەگەر ماڭا ئىمان كەلتۈرمىسەڭالر مېنى (ئۆز ھالىمغا) قويۇۋېتىڭالر﴾ يەنى ماڭا زىيانكەشلىك
قىلماڭالر ،ﷲ تائاال ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقارغىچە مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىشنى
ئۆز مەيلىچە قالدۇرۇڭالر .مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا شۇنچە ئۇزۇن تۇرغان ۋە ئۇ
جەرياندا ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ پۈتۈن دەلىل ـ پاكىتالرنى قويغان بولسىمۇ ،ئۇالر ئۇ دەلىللەرنى
ئاڭلىغاندىن ۋە كۆرگەندىن كېيىن ،كۇفرىدا ۋە ھەق بىلەن قارشىلىشىشتا تېخىمۇ چىڭ تۇرغانلىقى
ئۈچۈن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا بەتدۇئا قىلدى .ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت بولدى .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسا ئېيتتى« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! كىشىلەرنى يولۇڭدىن ئازدۇرۇشى
ئۈچۈن ـ ئى پەرۋەردىگارىمىز! 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»﴾(((.
﴿مۇسا پەرۋەردىگارىغا« :بۇالر گۇناھكار قەۋمدۇر» دەپ دۇئا قىلدى﴾ شۇ چاغدا ﷲ
تائاال مۇسانى پىرئەۋننىڭ بۇيرۇقىسىز ،پىرئەۋنگە مەسلىھەتمۇ سالماستىن ،ئۇنىڭدىن رۇخسەتمۇ
سورىماستىن ،بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى باشالپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كېتىشكە
بۇيرۇدى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ ئېيتتى) «مېنىڭ بەندىلىرىمنى كېچىدە ئېلىپ
چىقىپ كەتكىن ،سىلەر ھەقىقەتەن قوغلىنىسىلەر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بىز
((( تاھا سۈرىسى  47ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇنۇس سۈرىسى  89 - 88ـ ئايەتلەر.
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شەك ـ شۈبھىسىز مۇساغا ۋەھىي 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﴾(((.
﴿دېڭىزنى تىپتىنچ (يەنى سەن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن قۇرۇق ھالىتى بويىچە) قويغىن ،ئۇالر
ھەقىقەتەن غەرق قىلىنغۇچى قوشۇندۇر﴾ ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق دېيىشى ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ

ئىسرائىل ئەۋالدى دېڭىزدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ،دېڭىزنىڭ ئەسلى ھالىتىگە قايتىپ،
پىرئەۋن بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا توسالغۇ بولۇشى ،بۇنىڭ بىلەن پىرئەۋننىڭ ئۆزلىرىگە
يېتىۋالماسلىقى ئۈچۈن ،ھاسىسى بىلەن دېڭىزغا ئۇرماقچى بولغانلىقى سەۋەبىدىندۇر .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى دېڭىزغا ئۇرماي ،دېڭىزنى ئۇالر ئۆتۈپ بولغان قۇرۇق يول ھالىتىدە
قويۇشنى بۇيرۇدى ھەم ئۇنىڭغا پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىنىڭ دېڭىزدا ﴿غەرق قىلىنغۇچى
قوشۇن﴾ ئىكەنلىكىدىن خۇش بېشارەت بەردى .ھەمدە ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ قوغالپ يېتىشۋىلىشىدىن
قورقماسلىقنى ۋە دېڭىزدا غەرق بولۇپ كېتىشتىنمۇ قورقماسلىقنى ئېيتتى.
مۇجاھىد﴿ :تىپ ـ تىنچ﴾ دېگەن سۆزنى دېڭىزنى قۇرۇق يول ھالىتىدە قويغىن ،ئۇنى
بۇرۇنقى ھالىتىگە قايتىشقا بۇيرىمىغىن( ،ئۇنى تىپتىنچ قويغىنىڭدا) تاكى ئۇالرنىڭ ھەممىسى
دېڭىزغا كىرگەندە ،ئاندىن ئۇ ئۆز ھالىتىگە قايتسۇن دېگەنلىكتۇر -،دېدى .ئىكرىمە ،رەبىيئ
ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىبنى زەيد ،كەئب ئەھبار ،سەمماك ئىبنى
ھەرب ۋە بىر قانچە كىشىمۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلدى.
﴿ئۇالر (غەرق بولۇپ) نۇرغۇن باغالرنى ،بۇالقالرنى ،زىرائەتلەرنى﴾ يەنى ئۆستەڭلەرنى،
قۇدۇقالرنى﴿ ،چىرايلىق جايالرنى﴾ يەنى ئاجايىىپ يېشىل تۇرالغۇ جايالرنى ،گۈزەل ماكاننى
﴿قالدۇردى .ئۇالر بەھرىمەن بولۇۋاتقان نېمەتلەرنى قالدۇردى﴾ يەنى ئۇالر ھۇزۇرلىنىۋاتقان باياشات
تۇرمۇشنى قالدۇرۇپ كەتتى .ئۇالر بۇرۇن كۆڭۈللىرى تارتقاننى يەيتتى .كۆڭلى تارتقان كىيىملەرنى
كىيەتتى .ئۇالر نۇرغۇن پۇل ـ مالغا ،ئابرويغا ئىگە ئىدى ۋە يۇرتالرغا ھۆكۈمرانلىق قىالتتى.
بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇالردىن بىر ئەتتىگەندىال پۈتۈنلەي تارتىۋېلىنىدى .ئۇالر دۇنيادىن
ئايرىلىپ ،جەھەننەمگە يول ئالدى .ئۇ نېمىدېگەن يامان جاي!
﴿شۇنداق قىلىپ ،ئۇالرنى باشقىالرغا (يەنى بەنى ئىسرائىلغا) مىراس قىلىپ بەردۇق.
ئۇالرغا ئاسمانمۇ ،زېمىنمۇ يىغلىمىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئاسمان دەرۋازلىرىغا ئۆرلىگۈدەك ياخشى
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ئەمەللىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،ئاسمان ئۇالرنى يوقىتىپ قويغانلىقىغا يىغلىمىدى .ئۇالرنىڭ
زېمىندا ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلغان بىرەر پارچە يېرىمۇ بولمىغانلىقتىن ،زېمىنمۇ ئۇالرنى يوقۇتۇپ
قويغىنىغا يىغلىمىدى .ئۇالر كاپىر بولغانلىقى ،گۇناھ بىلەن شۇغۇلالنغانلىقلىرى ،سەركەشلىك
قىلغانلىقلىرى ۋە ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ھېچبىر مۆھلەت بېرىلمەستىن،
كېچىكتۈرۈلمەستىن جازالىنىشقا تېگىشلىك بولدى.
ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ئادەم
((( تاھا سۈرىسى  77ـ ئايەت.
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ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى ئىبنى ئابباس! ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرغا
ئاسمانمۇ ،زېمىنمۇ يىغلىمىدى ،ئۇالرغا مۆھلەتمۇ بېرىلمىدى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىنى ماڭا

بايان قىلىپ بەرگەن بولساڭ ،ئاسمان بىلەن زېمىن بىر ئادەم ئۈچۈن يىغالمدۇ؟ -دېدى .ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ھەئە ،يىغاليدۇ .ھەر بىر ئادەمنىڭ ئاسماندا دەرۋازىسى بولىدۇ .ئۇ
دەرۋازىسىدىن ئۇنىڭ رىزقى چۈشۈپ تۇرىدۇ ،ئەمەللىرى بۇ دەرۋازىدىن يۇقىرىغا ئۆرلەپ تۇرىدۇ،
ئەگەر مۆمىن ئادەم ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئاسماندىكى ئەمەلى ئۆرلەپ تۇرىدىغان ،رىزقى چۈشۈپ تۇرىدىغان
دەرۋازىسى ئېتىلىپ قالىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئاسمان ئۇنى يوقىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا
ھەسرەت چېكىپ يىغاليدۇ .زېمىندىكى ئۇ ناماز ئوقۇيدىغان ،ﷲ تائاالنى ياد ئېتىپ تۇرىدىغان
جايمۇ ئۇنى يوقىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھەسرەت چېكىپ يىغاليدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى،
پىرئەۋننىڭ قەۋمىنىڭ زېمىندا قىلغان ھېچبىر ياخشى ئىشى يوق ئىدى .ئۇالردىن ﷲ تائاالغا
ئۆرلەيدىغان ھېچ بىر ياخشىلىقمۇ يوق ئىدى .شۇڭا ئۇالرغا ئاسمانمۇ ،زېمىنمۇ يىغلىمىدى-،
دېدى .ئەۋفىيمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

﴿شەك -شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدىنى خار قىلغۇچى ئازابتىن ـ پىرئەۋن (ئازابى)
دىن قۇتقۇزدۇق ،پىرئەۋن ھەقىقەتەن مۇتەكەببىر ئىدى ،ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن ئىدى﴾ ﷲ

تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۇالرغا قىلغان ئاشۇ ياخشىلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ ،چۈنكى ئۇ ئۇالرنى
پىرئەۋننىڭ ئاھانىتىدىن ،خارلىشىدىن ،ئۇالرنى باشقۇرۇپ ،جاپالىق ئەمگەكلەرگە سېلىشىدىن
قۇتقۇزدى .پىرئەۋن ھەقىقەتەن مۇتەكەببىر ،زالىم ۋە ھەددىدىن ئاشقۇچى ئىدى .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇبھىسىزكى ،پىرئەۋن (مىسىر) زېمىنىدا (زومىگەرلىكتە) ھەددىدىن
ئاشتى﴾(((﴿ ،ئۇالر ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ ئىماندىن باش تارتتى ،ئۇالر تەكەببۇر قەۋم ئىدى﴾((( يەنى
پىرئەۋن ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن ئىدى ،ئۇ ھەممە ئىشىدا ھەددىدىن ئاشاتتى ۋە ئۇ ئاقىلالردىن
ئەمەس ئىدى.

﴿ئۇالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەينى زاماندا مۇشۇنداق شەرەپكە اليىق ئىكەنلىكىنى) بىلىپ
تۇرۇپ (ئۆز زامانىدىكى) جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلدۇق﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق

دەيدۇ :ئۇالر ئۆز زامانىدىكى كىشىلەر ئارىسىدىن تالالنغان كىشىلەردۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ
تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ﷲ تائاال ئېيتتى« :ئى مۇسا! مەن ھەقىقەتەن
سېنى (زامانىڭدىكى) كىشىلەر ئارىسىدىن تاللىدىم﴾((( ئۇ غالىب ،بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ مەريەم
ئەلەيھىسساالمغا ئېيتقان مۇنۇ سۆزىگىمۇ ئوخشايدۇ(﴿ :ئى مەريەم!) ﷲ ھەقىقەتەن سېنى
(زامانىڭدىكى) پۈتۈن جاھان ئاياللىرىدىن ئارتۇق قىلدى﴾((( يەنى مەريەم ئۆز زامانىسىدىكى پۈتۈن
جاھان ئاياللىرىدىن ئارتۇق قىلىندى .چۈنكى ،خەدىجە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەزىلەت جەھەتتە
مەريەمدىن ئارتۇقتۇر ياكى ئۇنىڭ بىلەن باراۋەردۇر ،يەنە مۇزاھىمنىڭ قىزى ،پىرئەۋننىڭ ئايالى
ئاسىيەمۇ پەزىلەت جەھەتتە ئۇالر بىلەن ئوخشاشتۇر ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پەزىلەت
جەھەتتىن پۈتۈن ئايالالردىن ئارتۇق بولۇشى ،خۇددى شورپىغا چىالنغان ناننىڭ باشقا بارلىق
((( قەسەس سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى  144ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تائامالردىن ئارتۇق بولغىنىغا ئوخشايدۇ.
﴿ئۇالرغا (يەنى تەپەككۇر قىلغۇچىالرغا)﴾ يەنى تەپەككۇر قىلىپ ھىدايەت تاپقۇچىالرغا ﴿روشەن
سىناق بار نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى نۇرغۇن دەلىل ـ پاكىتالرنى ،دەرىجىدىن تاشقىرى

كارامەتلەرنى ئاتا قىلدۇق.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ
بۇالر (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرى) چوقۇم ئېيتىدۇ« .﴾34﴿ :پەقەت بىرال قېتىم ئۆلىمىز،
قايتا تىرىلمەيمىز ،ئەگەر (ئاخىرەت بار دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،بىزنىڭ ئاتا-
بوۋىلىرىمىزنى (تىرىلدۈرۈپ) ئەكىلىپ بېقىڭالر»﴿ 35ــ  .﴾36ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) كۈچلۈكمۇ؟
ياكى تۈببە قەۋمىمۇ؟ ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (نۇرغۇن) قەۋملەرنى ھاالك قىلدۇق .چۈنكى ئۇالر
گۇناھكار ئىدى﴿.﴾37

قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە مۇشرىكالرنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ۋە قىيامەتنى ئىنكار
قىلغانلىقىغا رەددىيە بېرىدۇ .چۈنكى ئۇالر پەقەت مۇشۇ دۇنيادىال تىرىكچىلىك بار ،ئۆلگەندىن كېيىن
نە ھاياتلىق ،نە تىرىلىش ،نە قىيامەت دېگەن نەرسە يوق دېيىشتى .ئۇالر تېخى ئىلگىرى ئۆلۈپ
كەتكەن ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ قايتىپ كەلمىگەنلىكىنى دەلىل قىلىشىپ ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش
ھەق بولسا﴿ ،ئەگەر (ئاخىرەت بار دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،بىزنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى
(تىرىلدۈرۈپ) ئەكىلىپ بېقىڭالر﴾ دېيىشتى .ئۇالرنىڭ بۇ دەلىلى باتىل ۋە بۇزۇق گۇماندىنال ئىبارەتتۇر.
چۈنكى ،قايتا تىرىلىش پەقەت قىيامەت كۈنىال بولىدۇ ،قىيامەتتىن بۇرۇن پانى دۇنيادا بولمايدۇ .بەلكى
بۇ دۇنيا پۈتۈنلەي ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال پۈتۈن ئەھلى جاھاننى قايتىدىن يارىتىدۇ،
زالىمالرنى جەھەننەمگە يېقىلغۇ قىلىدۇ ،شۇ كۈندە سىلەر كىشىلەرگە گۇۋاھچى بولىسىلەر ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سىلەرگە گۇۋاھچى بولىدۇ.
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ئۇندىن كېيىنكى ئايەتتە ﷲ تائاال ئۇالرغا تەھدىت سېلىپ ۋە قورقىتىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆلگەندىن
كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغان تۇببەنىڭ قەۋمىگە ئوخشاش مۇشرىكالرغا چۈشكەن ،ھېچ قايتۇرغىلى
بولمايدىغان ئازابىدىن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرىدۇ .تۇببە قەۋمى سەبەلىكلەردۇر ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ھاالك
قىلدى .يۇرتلىرىنى خارابىلىققا ئايالندۇرۇۋەتتى .ئۇالرنى يۇرت ـ يۇرتالرغا تىرە ـ پىرەن قىلىپ چېچىۋەتتى.
بۇ ئەھۋالالر سەبەئ سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلدى .ئۇ ئازاب مۇشرىكالرنىڭ قىيامەتنى
ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈنال يۈز بەرگەن .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قۇرەيش مۇشرىكلىرىنى تۇببە قەۋمىگە
ئوخشاتتى .تۇببە قەۋمى بولسا ،قەھتان قەبىلىسىدىن كېلىپ چىققان ئەرەبلەر ئىدى .قۇرەيشلەر بولسا،
ئەدنان قەبىلىسىدىن كېلىپ چىققان ئەرەبلەر ئىدى .ھۇمەير قەبىلىسىمۇ سەبەلىكلەر ئىدى ،ئۇالرغا
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كىم پادىشاھ بولسا ،ئۇ “تۇببە” دەپ ئاتىالتتى .بۇ خۇددى پارىسالرغا پادىشاھ بولغان كىشىنى كىسرا،
رۇملۇقالرغا پادىشاھ بولغان كىشىنى قەيسەر ،مىسىرغا پادىشاھ بولغان كاپىرنى پىرئەۋن ،ھەبەشسىتانغا
پادىشاھ بولغان كىشىنى نەجاشى دەپ ئاتاپ كەلگەنگە ئوخشايدۇ.
لېكىن تارىخچىالرنىڭ بىردەك قارىشىچە ،تۇببەلەردىن بىرى يەمەندىن چىقىپ ،يۇرتالرنى
كېزىپ تاكى سەمەرقەنتكىچە يېتىپ بارغان ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقى كۈچىيىپ ،ھۆكۈمرانلىقى ۋە قوشۇنى
زورايغان ،مەملىكىتى ۋە يۇرتى كېڭەيگەن ،ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى كىشىلەر ۋە چارۋا ـ مالالر كۆپەيگەن
ئىكەن .ھېرە((( دېگەن جاينى شەھەرگە ئايالندۇرغان پادىشاھ دەل ئەنە شۇ ئىدى .تارىخچىالرنىڭ
بىردەك قارىشىچە ،ئۇ مەدىنە مۇنەۋۋەردىن ئۆتكەن ،ئۇ ۋاقىت ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋر ئىدى.
ئۇ مەدىنىلىكلەر بىلەن ئۇرۇشماقچى بولغان ،مەدىنىدىكى ئادەملەر ئۇنى شەھەرگە كىرىشتىن توسقان،
كۈندۈزى ئۇنىڭغا قارشى جەڭ قىلغان ،قاراڭغۇ چۈشكەندە ،ئۇنى مېھمان قىلغان .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالردىن خىجىل بولۇپ ئۇرۇشنى توختاتقان .ئۇنىڭغا يەھۇدىي ئالىملىرىدىن ئىككىسى ھەمراھ بولغان
ئىدى .ئۇ ئىككى يەھۇدىي ئالىم ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىپ ،ئۇنىڭ بۇ شەھەرگە كىرىشىنىڭ مۇمكىن
ئەمەسلىكىنى ،چۈنكى بۇنىڭ ئاخىر زاماندا كېلىدىغان بىر پەيغەمبەرنىڭ ھىجرەت قىلىپ كېلىدىغان
شەھەر ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ پادىشاھ ئۇ ئىككى ئالىمنىمۇ ئۆزى بىلەن
بىللە ئېلىپ يەمەنگە كەتكەن .ئۇ مەككىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا ،كەئىبىنى ئۆرۈۋەتمەكچى بولغان،
ئۇ ئىككى ئالىم ئۇنى ئۇنداق قىلىشتىن توسقان .ئۇنىڭغا بۇ ئۆينىڭ كاتتىلىقىنى ،ﷲ تائاالنىڭ
دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان ﷲ تائاالنىڭ ئۆيى ئىكەنلىكىنى ،ئۇ ئۆينىڭ ئاخىر زاماندا
ئەۋەتىلگەن ھېلىقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولى بىلەن كاتتا شان ـ شەرەپكە ئىگە بولىدىغانلىقىنى
چۈشەندۈرگەن .شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ ئۇ ئۆينى ھۆرمەتلىگەن ،ئۇنى تاۋاپ قىلغان ،ئۇنىڭغا يەمەندە
توقۇلغان ،چىرايلىق كەشتىلەنگەن يوپۇق ياپقان ،ئاندىن ئۇ يەمەنگە قايتىپ كەلگەن .يەمەنلىكلەرنى
ئۆزى بىلەن بىللە يەھۇدىي دىنىغا كىرىشكە چاقىرغان ،شۇ ۋاقىتتا يەھۇدىي دىنى يەر يۈزىدە مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنى بولۇپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشتىن ئىلگىرى ،ئۇ دىنغا
كىرگەن كىشى ھىدايەت ئۈستىدە بولغان بوالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،يەمەنلىكلەرنىڭ ھەممىسى پادىشاھ
بىلەن ئومۇمىيۈزلۈك يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن.
ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :تۇببە پەيغەمبەرمۇ ياكى پەيغەمبەر ئەمەسمۇ بۇنى ئۇقمايمەن» .ئابدۇرازاق يەنە تەمىم
ئىبنى ئابدۇررەھماندىن ئەتا ئىبنى ئەبۇ رەباھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :تۇببەنى
تىللىماڭالر ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن ئۇنى تىلالشتىن توسقان.

*******
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌ
ﰍﰎﰏ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
((( ھېرە ئىراقنىڭ كۇفە شەھىرىدىن تەخمىنەن  5كىلو مېتىر يىراقلىقتىكى بىر جاي.
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ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئويناپ (يەنى بىكارغا) ياراتقىنىمىز
يوق﴿ .﴾38ئۇالرنى بىز پەقەت ھەق ياراتتۇق ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ﴿.﴾39
باتىل بىلەن ھەقنى ئايرىيدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ (ھېسابى
ئۈچۈن) تەيىنلەنگەن ۋاقىتتۇر﴿ .﴾40ئۇ كۈندە دوست دوستقا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ ،ئۇالر
ياردەمگىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ﴿ .﴾41پەقەت ﷲ رەھمەت قىلغان كىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ﷲ
ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾42

دۇنيانىڭ ھېكمەت ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئادالىتىدىن ،ئۆزىنىڭ بىھۇدە ،بىكار ۋە باتىل ئىشتىن پاك
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر قىلىدۇ .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!﴾(((﴿ ،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؟ ھەق پادىشاھ -
ﷲ ئۈستۈندۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾(((.
﴿باتىل بىلەن ھەقنى ئايرىيدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى) ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
(ھېسابى ئۈچۈن) تەيىنلەنگەن ۋاقىتتۇر﴾ ئۇ كۈندە ﷲ تائاال پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدۇ،
كاپىرالرنى ئازاباليدۇ ،مۆمىنلەرگە ساۋاب بېرىدۇ﴿ .ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ (ھېسابى ئۈچۈن)
تەيىنلەنگەن ۋاقىتتۇر﴾ يەنى ئۇ ۋاقىتتا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئەۋۋەلقىسىدىن تارتىپ تاكى ئاخىرىغىچە

ھەممىسىنى يىغىدۇ.
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﴿ئۇ كۈندە دوست دوستقا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾ يەنى تۇغقان تۇغقانغا ھېچ پايدا
يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :سۇر چىلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
تۇغقانچىلىق مەۋجۇت بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ (ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾((((﴿ ،ھەر ئادەم
(((
ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن) دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ (ھال) سورىمايدۇ﴾
يەنى قېرىندىشىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ تۇرسىمۇ ،ئۇنىڭدىن ھال سورىمايدۇ﴿ .ئۇالر ياردەمگىمۇ
ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى تۇغقان يەنە بىر تۇغقىنىغا ياردەم قىاللمايدۇ ،ئۇنىڭغا باشقا بىرسىدىنمۇ ياردەم
كەلمەيدۇ.
﴿پەقەت ﷲ رەھمەت قىلغان كىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى شۇ كۈندە ئىنسانالرغا ﷲ
تائاالنىڭ رەھمىتىدىن باشقا ھېچ مەنپەئەت يوق﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾
يەنى ﷲ تائاالغالىبتۇر ۋە رەھمىتى ناھايىتى كەڭدۇر.
((( ساد سۈرىسى  27ـ ئايەت.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  116 - 115ـ ئايەتلەر.
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( مەئارىج سۈرىسى  11 - 10ـ ئايەتلەر.

دۇخان سۈرىسى

*******
ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ
زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ تامىقىدۇر﴿ .﴾43ئۇ ئېرىتىلگەن مىستەك (قىزىق)
دۇر ،ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك قاينايدۇ﴿( .﴾45دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە) «ئۇنى تۇتۇپ
سۆرەپ دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ بېرىڭالر ،ئاندىن ئۇنىڭ بېشىغا قايناقسۇ قۇيۇپ ئازابالڭالر»
دېيىلىدۇ﴿( .﴾47ئۇنىڭغا خارالش ۋە مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن) «(بۇ ئازابنى) تېتىغىن ،سەن
ھەقىقەتەن ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ﴿ .﴾49بۇ (ئازاب) ھەقىقەتەن (ھايات ۋاقتىڭالردا) سىلەر
شەكلەنگەن نەرسىدۇر» دېيىلىدۇ﴿.﴾50

مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ھالى ۋە ئۇالرنىڭ ئازابقا دۇچار
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىگە ئۇچرىشىشنى ئىنكار قىلغان كاپىرالرنى قانداق ئازاباليدىغانلىقىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ﴾ يەنى سۆز  -ھەرىكىتىدە
گۇناھ ئىشلىگەن كاپىرالرنىڭ ﴿تامىقىدۇر﴾ بىر قانچە كىشى :ئۇ گۇناھكار ئەبۇ جەھىلدىن ئىبارەتتۇر-،
دېدى .ئۇنىڭ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىگە كىرىدىغانلىقىغا ھېچ قانداق شەك يوق ،لېكىن بۇ ئايەت
ئۇنىڭغىال خاس بولماستىن ،بەلكى قىلمىشى ئەبۇ جەھىلگە ئوخشىغان ھەر قانداق كاپىرغا ئومۇمىيدۇر.
مۇجاھىد :ئەگەر ئۇ دەرەخنىڭ سۈيىدىن زېمىنغا بىر تامچە تېمىپ كەتسە ،ئەھلى زېمىننىڭ يېمەك ـ
ئىچمىكىنى ئەلۋەتتە يېگۈسىز قىلىپ بۇزۇۋەتكەن بوالتتى -،دېدى.
﴿ئۇ ئېرىتىلگەن مىستەك (قىزىق) دۇر ،ئۇ﴾ ھارارىتىنىڭ قىززىقلىقىدىن ﴿قورساقالردا
قايناقسۇدەك قاينايدۇ (دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە) «ئۇنى تۇتۇپ سۆرەپ دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا
ئېلىپ بېرىڭالر ،ئاندىن ئۇنىڭ بېشىغا قايناقسۇ قۇيۇپ ئازابالڭالر» دېيىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال زەبانىيالرغا
(يەنى دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە)﴿ :ئۇنى تۇتۇڭالر!﴾ دىسە ،ئۇنى تۇتقىلى  70مىڭ زەبانىي

يۈگۈرۈشۈپ كېلىدۇ -،دېگەن رىۋايەت بايان قىلىنغان.

﴿ئۇنى تۇتۇپ سۆرەپ دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ بېرىڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەن﴿ :ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىدىن يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قۇيۇلىدۇ .ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ
ئىچ  -باغرى ۋە تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ﴾((( ئۇ مۇنداق بولىدۇ :پەرىشتىلەر كېلىپ ،ئۇنى تۆمۈر توقماق
بىلەن ئۇرىدۇ .توقماق ئۇنىڭ ئارقا مېڭىسىدىن تۆشۈك ئاچىدۇ ،ئاندىن ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدىن
يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ قۇيۇلىدۇ .سۇ ئۇنىڭ بەدىنىگە ئېقىپ كىرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ
((( ھەج سۈرىسى - 19ـ  20ـ ئايەتلەر.
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قارنىدىكى ئۈچەيلەرنى ئېرىتىپ شورپىغا ئايالندۇرۇپ ،ئۇنىڭ ئىككى ئوشۇقىدىن چىقىدۇ .ﷲ تائاال
بىزنى ئۇ ئازابتىن ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن!
﴿(ئۇنىڭغا خارالش ۋە مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن) «(بۇ ئازابنى) تېتىغىن ،سەن ھەقىقەتەن
ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ﴾ يەنى زەبانىيالرغا :مەسخىرە قىلىش ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن

گۇناھكارغا ئۇ سۆزنى قىلىڭالر -،دېيىلىدۇ .زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنى:
سەن ئىززەتلىكمۇ ،ئۇلۇغ زاتمۇ ئەمەسسەن -،دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان.
﴿بۇ (ئازاب) ھەقىقەتەن (ھايات ۋاقتىڭالردا) سىلەر شەكلەنگەن نەرسىدۇر» دېيىلىدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ( .ئۇالرغا) «مانا بۇ سىلەر
يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر» (دېيىلىدۇ)( .ئۇالرغا) « (كۆزلىرىڭالر بىلەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان بۇ ئازاب)
سېھىرمۇ؟ ياكى سىلەر كۆرمەيۋاتامسىلەر دېيىلىدۇ﴾(((.

*******
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ
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تەقۋادارالر ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا بولىدۇ﴿ ﴾51باغالردا ،بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ﴿.﴾52
ئۇالر قېلىن ،يۇپقا يىپەك كىيىملەرنى كىيىپ بىر -بىرىگە قاراپ ئولتۇرۇشىدۇ﴿( .﴾53ئۇالرنى تۈرلۈك
ھۈرمەتلەر بىلەن) مۇشۇنداق ئىكرام قىلدۇق ،شەھال كۆزلۈك ھۈرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىمىز﴿.﴾54
ئۇالر جەننەتتە (مەيدە ئېغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن) ئەمىن بولغان ھالدا (خىزمەتچىلەردىن)
ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ قىلىدۇ﴿ .﴾55ئۇالر ئىلگىرىكى (يەنى دۇنيادىكى) ئۆلۈمدىن
باشقا (جەننەتتە) ھېچقانداق ئۆلۈمنى تېتىمايدۇ ،ﷲ ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇ﴿.﴾56
(بۇ) پەرۋەردىگارىڭنىڭ مەرھەمىتىدىندۇر ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴿ .﴾57ئۇالرنىڭ ۋەز  -نەسىھەت
ئېلىشى ئۈچۈن قۇرئاننى سېنىڭ تىلىڭ بىلەن ئاسانالشتۇرۇپ بەردۇق﴿( .﴾58ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا
چۈشىدىغان ئازابنى) كۈتكىن ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (سېنىڭ ھاالك بولۇشۇڭنى) كۈتكۈچىدۇر﴿.﴾59

تەقۋادارالرنىڭ جەننەتتىكى ئەھۋالى ۋە ئۇالر بەھرىمەن بولىدىغان نازۇ ـ
نېمەتلەر
ﷲ تائاال بەتبەخت بەندىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال بەختلىك
كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دەيدۇ :دۇنيادىكى چاغلىرىدا ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق
((( تۇر سۈرىسى  15 - 13ـ ئايەتكىچە.

دۇخان سۈرىسى

قىلغان ﴿تەقۋادارالر﴾ ئاخىرەتتە ﴿ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا﴾ يەنى جەننەتتە ﴿بولىدۇ﴾ .جەننەتتە
ئۇالر ئۆلۈمدىن ،جەننەتتىن چىقىپ كېتىشتىن ،ھەر قانداق قايغۇ ـ ھەسرەتتىن ،قورقۇنچتىن ،جاپا ـ
مۇشەققەتتىن ،شەيتاننىڭ ھىيلە ـ مىكرىدىن ۋە باشقا مۈشكۈلچىلىكلەردىن ،مۇسىبەتلەردىن خاتىرجەم
ھالدا تۇرىدۇ.
﴿باغالردا ،بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ﴾ بۇ ئەنە شۇ تامىقى زەققۇم دەرىخى بولغان ،ئىچىدىغىنى
يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ بولغان كاپىرالرنىڭ ئەكسىچە مۆمىنلەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر﴿ .ئۇالر قېلىن،
يۇپقا يىپەك كىيىملەرنى كىيىپ﴾ يەنى ئىچ كىيىمگە ئوخشىغان يىپەك كىيىملەرنى ،قېلىن يىپەكتىن
توقۇلغان چىرايلىق ،كۆزنى قاماشتۇرىدىغان يىپەك تونالرنى كىيىپ ،تەختلەر ئۈستىدە ﴿بىر  -بىرىگە
قاراپ ئولتۇرۇشىدۇ﴾ يەنى ئۇالردىن ھېچ ئادەم باشقا بىرىگە ئارقىسىنى قىلىپ ئولتۇرۇپ قالمايدۇ.
﴿(ئۇالرنى تۈرلۈك ھۈرمەتلەر بىلەن) مۇشۇنداق ئىكرام قىلدۇق ،شەھال كۆزلۈك ھۈرلەرنى ئۇالرغا
جۈپ قىلىمىز﴾ يەنى بۇ مۇكاپات بىلەن بىرگە ئۇالرغا چىرايلىق خوتۇنالرنى ﴿ئەرلىرىدىن ئىلگىرى ئۇالرغا
ھېچ ئىنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان﴾((( شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى جۈپ قىلىپ بېرىمىز﴿ .گويا
ئۇالر (سۈزۈكلۈكتە) ياقۇتتۇر( ،ئاقلىقتا) مەرۋايتتۇر﴾(((﴿ ،ياخشى ئىش قىلغۇچى پەقەت ياخشى مۇكاپاتقا
(((
ئېرىشىدۇ﴾
﴿ئۇالرجەننەتتە﴾تۈگەپقېلىشىدىن،بېرىلمەيقېلىشىدىن﴿ئەمىنبولغانھالدا(خىزمەتچىلەردىن)
ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر تۈرلۈك مېۋىلەردىن قانچىلىك تەلەپ قىلسا،

ئۇالر تەلەپ قىلغان مېۋىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇالرغا ھازىر قىلىنىدۇ.

﴿ئۇالر ئىلگىرىكى (يەنى دۇنيادىكى) ئۆلۈمدىن باشقا (جەننەتتە) ھېچقانداق ئۆلۈمنى تېتىمايدۇ﴾

يەنى ئۇالر جەننەتتە ئۆلۈمنى مەڭگۈ تېتىمايدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۆلۈم يۇڭىغا ئاق كىرىپ قالغان قارا قوشقار سۈرىتىگە
كىرگۈزۈلىدۇ ،ئاندىن ئۇ جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ ئارىسىدا توختىتىلىپ بوغۇزلىنىدۇ .ئاندىن ئى
ئەھلى جەننەت! مەڭگۈ ھايات قېلىڭالر ،ئۆلۈش يوقتۇر .ئى ئەھلى دوزاخ! مەڭگۈ ھايات قېلىڭالر،
ئۆلۈش يوقتۇر -،دېيىلىدۇ» .ئابدۇرازاق ئەبۇ سەئىد ۋە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەھلى جەننەتكە :سىلەر ھەقىقەتەن داۋاملىق
ساغالم بولىسىلەر ،ھەرگىز كېسەل بولۇپ قالمايسىلەر .سىلەر ھەقىقەتەن مەڭگۈ ياشايسىلەر ھەرگىز
ئۆلمەيسىلەر ،سىلەر ھەقىقەتەن نازۇ ـ نېمەتتىن مەڭگۈ بەھرىمەن بولىسىلەر ،ھەرگىز جاپا چەكمەيسىلەر.
سىلەر ھەقىقەتەن ياشلىق ھالىتىڭالردا تۇرىسىلەر ،ھەرگىز قېرىمايسىلەر -،دېيىلىدۇ» .بۇ ھەدىسنى
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىم ﷲ تائاالغا تەقۋادارلىق قىلسا ،جەننەتكە كىرىدۇ ،جەننەتتە تۈرلۈك نازۇ ـ نېمەتلەردىن بەھرىمەن
بولىدۇ ،جاپا چەكمەيدۇ ،جەننەتتە مەڭگۈ ياشايدۇ ،ھەرگىز ئۆلمەيدۇ ،كىيىملىرى چىرىمەيدۇ ،ياشلىق
((( رەھمان سۈرىسى  74ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەھمان سۈرىسى  58ـ ئايەت.
((( رەھمان سۈرىسى  60ـ ئايەت.
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باھارى كەتمەيدۇ».
﴿ﷲ ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرغا مەڭگۈلۈك ،كاتتا نېمەتنى ئىنئام
قىلىش بىلەن بىرگە ،ئۇالرنى دوزاخنىڭ قەئرىدىكى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ ،ئۇنىڭدىن ساالمەت قىلىدۇ،
قۇتقۇزىدۇ ۋە يىراق قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ تەلىۋىنى قاندۇرىدۇ ،دەھشەتلىك قۇرقۇنچتىن ساقاليدۇ.
شۇڭا غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ يەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەرھىمىتىدۇر ،بۇ
زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾ يەنى بۇ پەقەت ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا قىلغان مەرھەمىتى ۋە ياخشىلىقىدۇر .ئىمام

بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ياخشى ئىشالرنى
قىلىڭالر ،توغرا يولغا مېڭىڭالر ،توغرا سۆزلەڭالر ۋە ئوتتۇرا ھال يول تۇتۇڭالر .بىلىڭالركى ،بىرەر ئادەم
ئۆز ئەمەلى بىلەن ھەرگىز جەننەتكە كىرەلمەيدۇ» .بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
سەنمۇ ئۆز ئەمەلىڭ بىلەن جەننەتكە كىرەلمەمسەن؟ -دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەنمۇ
كىرەلمەيمەن ،پەقەت ﷲ تائاال مېنى ئۆز رەھمىتى ۋە پەزلى بىلەنال جەننەتكە كىرگۈزىدۇ» دەپ جاۋاب
بەرگەن.

﴿ئۇالرنىڭ ۋەز  -نەسىھەت ئېلىشى﴾ يەنى چۈشىنىشى ۋە بىلىشى ئۈچۈن ،بىز نازىل قىلغان
بۇ ﴿قۇرئاننى﴾ ئەڭ پاھاسەتلىك ،ئەڭ ئوچۇق ،ئەڭ يېقىملىق ،ئەڭ يۈكسەك بولغان ﴿سېنىڭ تىلىڭ
بىلەن ئاسانالشتۇرۇپ بەردۇق﴾ يەنى قۇرئاننى چۈشىنىشكە ۋە بىلىشكە قوالي ،ئوچۇق ،روشەن قىلىپ

بايان قىلدۇق.

502

قۇرئان مانا مۇشۇنداق ئوچۇق ۋە روشەن بايان قىلىنغاندىن كېيىن ،ئىنسانالردىن بىر تۈركۈمى
قۇرئانغا كاپىر بولغانلىقى ،ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلغانلىقى ۋە بويۇنتاۋلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ ،ئۇنىڭ نۇسرەت قازىنىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىپ،
ئۇنى ئىنكار قىلغانالرنى ھاالك قىلىدىغانلىقى بىلەن قورقۇتۇپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا
چۈشىدىغان ئازابنى) كۈتكىن ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالر (سېنىڭ ھاالك بولۇشۇڭنى) كۈتكۈچىدۇر﴾ يەنى ئۇالر
كەلگۈسىدە نۇسرەت ۋە غەلىبىنىڭ ،كەلىمە تەييىبەنىڭ ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
كىمگە مەنسۇپ بولىدىغانلىقىنى بىلىپ قالىدۇ .ئى مۇھەممەد! بۇ غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك چوقۇم ساڭا،
سېنىڭ پەيغەمبەر قېرىنداشلىرىڭغا ۋە سىلەرگە ئەگەشكەن مۆمىنلەرگە مەنسۇپتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (لەۋھۇلمەھپۇزغا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ
يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾(((﴿ ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە،
مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ
بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز .ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى
پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾(((.
شۇنىڭ بىلەن ،دۇخان سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ تائاالغا
مەنسۇپتۇر .ﷲ تائاالدىن مۇۋەپپىقىيەت ئاتا قىلىشىنى ۋە خاتالىقتىن ساقلىشىنى تىلەيمىز.
((( مۇجادىلە سۈرىسى – 21ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  51ـ  52ـ ئايەتلەر.

جاسىيە سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 37 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ناھايىتى شەپقەتلىك مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھا ،مىم﴿( .﴾1بۇ) كىتاب غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر﴿ .﴾2ئاسمانالردا ۋە زېمىندا مۆمىنلەر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان) ھەقىقەتەن نۇرغۇن دەلىللەر بار﴿ .﴾3سىلەرنىڭ يارىتىلىشىڭالردا ۋە (ﷲ
زېمىندا) تارقىتىۋەتكەن جانىۋارالردا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) جەزمەن ئىشىنىدىغان قەۋم
ئۈچۈن نۇرغۇن دەلىللەر بار﴿ .﴾4كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ،ﷲ
نىڭ بۇلۇتتىن (كۆكتىن) يامغۇر ياغدۇرۇپ ئۇنىڭ بىلەن رىزىقلەندۈرۈپ ئۆلگەن زېمىننى
تىرىلدۈرۈشىدە ۋە شامالالرنىڭ يۈزلىنىشىنى ئۆزگەرتىپ تۇرۇشىدا ،چۈشىنىدىغان قەۋم
ئۈچۈن (ﷲ نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴿.﴾5

اﷲ تائاالنىڭ دەلىللىرى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈشكە قىلىنغان تەۋسىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىنسانالرنى ئۇالرغا يارىتىپ بەرگەن نازۇ ـ نېمەتلىرى ۋە كاتتا
قۇدرىتى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈشكە تەۋسىيە قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئەنە شۇ بۈيۈك قۇدرىتى
بىلەن ئاسمانالرنى ،زېمىننى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۈرلۈك جىنستىكى مەخلۇقاتالرنى،
پەرىشتىلەرنى ،جىنالرنى ،ئىنسانالرنى ،چاھارپايالرنى ،قۇشالرنى ،ياۋايى ۋە يىرتقۇچ
ھايۋانالرنى ،ھاشارەتلەرنى ،قۇرت ـ قوڭغۇزالرنى ،دېڭىزدىكى ھەر خىل ۋە ھەر

تۈرلۈك نەرسىلەرنى ياراتتى .كېچە بىلەن كۈندۈزنى ،بىرىنى قاراڭغۇ يەنە بىرىنى يورۇق قىلىپ،
بىر ـ بىرىنىڭ ئارقىدىن تەرتىپلىك ھالدا ئايلىنىپ تۇرىدىغان قىلدى .ﷲ تائاال (سۇغا قاتتىق
ئېھتىياجلىق چاغدا) بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇردى ۋە ئۇنى “رىزىق” دەپ ئاتىدى .چۈنكى ،يامغۇر
بىلەن رىزىق ھاسىل بولىدۇ.
﴿ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرۈشىدە﴾ يەنى ئۇ زېمىن قاغجىراپ ،ئۇنىڭدا نە ئۆسۈملۈك ،نە
بىرەر شەيئى قالمىغاندىن كېيىن ،ﷲ ئۇنى يامغۇر سۈيى بىلەن تىرىلدۈرىدۇ﴿ .ۋە شامالالرنىڭ
يۈزلىنىشىنى﴾ جەنۇبقا ،شىمالغا ،غەربكە ،شەرققە ،قۇرۇغلۇققا ،دېڭىزغا ،كېچىلىك ۋە كۈندۈزلۈك
شامالغا ﴿ئۆزگەرتىپ تۇرۇشىدا﴾ يەنى شامالنىڭ بەزىسى بۇلۇتنى قوزغاپ ئۇچۇرتۇپ ،قۇرغاق
زېمىنغا يامغۇر ياغدۇرۇش ئۈچۈن چىقىدۇ ،بەزىسى گۈل ـ چېچەكلەرنى چاڭالشتۇرۇش ئۈچۈن
چىقىدۇ .بەزىسى ھاۋانى ساپالشتۇرۇپ ،جانالرنى تىنجىقتىن سالقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن چىقىدۇ ۋە
بەزىسى ھېچقانداق مەنپەئەتسىز شامال بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ھېچ بىر نەتىجە چىقمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەرنىڭ بېشىدا﴿ :مۆمىنلەر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ھەقىقەتەن نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾ دېگەن ئىدى .ئارقىدىن(﴿ :ﷲ نىڭ قۇدرىتىگە) جەزمەن
ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾ دېدى .ئاندىن﴿ :چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ
نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾ دېدى .بۇ تۆۋەندىن يۇقىرىغا ،يۇقىرىدىن

ئەڭ يۈكسەكلىككە ئۆرلەش ئۇسلۇبىدۇر(((.

بۇ ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنى بەقەرە سۈرىسىدىكى مۇنۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ:
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىشىدە،
كىشىلەرگە پايدىلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ دېڭىزدا ئۈزۈپ يۈرگەن كېمىلەردە ،ﷲ بۇلۇتتىن
ياغدۇرۇپ بەرگەن ،ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرىدىغان يامغۇردا ،يەر يۈزىگە تارقىتىۋەتكەن
ھايۋاناتالردا ،شامال يۆنۈلۈشلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشىدا ،ئاسمان -زېمىن ئارىسىدا
بويسۇندۇرۇلغان بۇلۇتالردا ،چۈشىنىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ بىرلىكىنى
كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر باردۇر﴾(((.
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504

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳ
((( چۈنكى ،ئايەتلەردە دەسلەپتە« :مۆمىنلەر ئۈچۈن» ،ئاندىن« :جەزمەن ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن» ،ئاندىن:
«چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن» دېيىلگەن .مانا بۇ ،چۈشىنىشنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  164ـ ئايەت.

جاسىيە سۈرىسى

ئەنە شۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدۇر( .ئى مۇھەممەد!) ئۇنى ساڭا ھەقلىق بىلەن تىالۋەت
قىلىپ بېرىمىز .ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى) ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى قويۇپ قايسى سۆزگە
ئىشىنىدۇ؟﴿ ﴾6ھەر بىر گۇناھكار يالغانچىغا ۋاي!﴿ ﴾7ئۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنىڭ ئۆزىگە ئوقۇپ
بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ ،ئاندىن تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك
(كۇفرىدا) چىڭ تۇرىدۇ (گۇمراھلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلەيدۇ) ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش
خەۋەر بەرگىن﴿ .﴾8ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن بىرەر نەرسىنى بىلگەن چاغدا (يەنى ئۇنىڭغا
قۇرئان ئايەتلىرى يەتكەن چاغدا) ،ئۇنى مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە قىلىۋالىدۇ ،ئەنە شۇالر
خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾9ئۇالرنى ئالدىدا جەھەننەم (كۈتۈپ تۇرىدۇ) ،ئۇالرنىڭ
ئېرىشكەن نەرسىلىرى (يەنى دۇنيادا تاپقان ماللىرى ۋە بالىلىرى) ۋە ﷲ نى قويۇپ دوست
تۇتقان نەرسىلىرى (يەنى بۇتلىرى) ئۇالرغا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ ،ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار
بولىدۇ﴿ .﴾10بۇ (قۇرئان ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىگە كامىل) ھىدايەتتۇر،
پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ئەڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾11

ھەر بىر گۇناھكار ،يالغانچىنىڭ سۈپەتلىرى ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جازا
﴿ئەنە شۇالر﴾ يەنى قۇرئان ۋە ئۇنىڭدا روشەن بايان قىلىنغان دەلىل ـ پاكىتالر ﴿ﷲ نىڭ
ئايەتلىرىدۇر( .ئى مۇھەممەد!) ئۇنى ساڭا ھەقلىق بىلەن تىالۋەت قىلىپ بېرىمىز﴾ يەنى ئۇ ئايەتلەر

ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ،ھەقىقەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،ئۇالر ئۇ ئايەتلەرگە ئىشەنمىسە،
ئۇالرغا بويسۇنمىسا ،ئۇنداقتا ئۇالر (يەنى مەككە كۇففارلىرى) ﷲ تائاالنى ۋە ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى
قويۇپ قايسى سۆزگە ئىشىنىدۇ؟

﴿ھەر بىر گۇناھكار يالغانچىغا ۋاي!﴾ يەنى سۆزىدە تۆھمەتخور ،يالغانچى ،قەسەمخور،
پەسكەش ،ئىش ـ ھەرىكىتىدە گۇناھ قىلىدىغان ،دىلىدا ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىغان
ئادەمگە ۋاي! ﴿ئۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنىڭ ئۆزىگە ئوقۇپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ ،ئاندىن
تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك (كۇفرىدا)﴾ ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىشتا ﴿چىڭ

تۇرىدۇ (گۇمراھلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلەيدۇ) ،ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾

يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەلەم قىلغۇچى قاتتىق ئازابنىڭ بارلىقىنى ئۇنىڭغا
خەۋەر قىلىپ قويغىن.

﴿ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن بىرەر نەرسىنى بىلگەن چاغدا (يەنى ئۇنىڭغا قۇرئان ئايەتلىرى
يەتكەن چاغدا)﴾ ئۇنىڭغا كاپىر بولۇپ ﴿ئۇنى مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە قىلىۋالىدۇ ،ئەنە شۇالر
خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى بۇ ئازاب ئۇالرنىڭ قۇرئاننى خارلىغانلىقى ۋە ئۇنى

مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈندۇر.

ئىمام مۇسلىم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرئاننىڭ دۈشمەن قولىغا چۈشۈپ قېلىشىدىن قورقۇپ ،ساھابىالرنى
دۈشمەن زېمىنىغا قۇرئان بىلەن سەپەر قىلىشتىن توسقان.
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئۇالر دۇچار بولىدىغان ئازابنى تېخىمۇ ئوچۇق بايان قىلىپ مۇنداق
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دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى ئالدىدا جەھەننەم (كۈتۈپ تۇرىدۇ)﴾ يەنى ئۇ سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنگەن ھەر
قانداق كىشىنىڭ قىيامەت كۈنى بارىدىغان جايى جەھەننەم بولىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئېرىشكەن نەرسىلىرى (يەنى دۇنيادا تاپقان ماللىرى ۋە بالىلىرى) ۋە ﷲ نى قويۇپ
دوست تۇتقان نەرسىلىرى (يەنى بۇتلىرى) ئۇالرغا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ ،ئۇالر چوڭ ئازابقا
دۇچار بولىدۇ .بۇ (قۇرئان ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىگە كامىل) ھىدايەتتۇر،
پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ئەڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ ئۇ قاتتىق ئەلەم

قىلغۇچى ئازابتۇر.

*******
ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن دېڭىزدا كېمىلەرنىڭ يۈرۈشى ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ﷲ نىڭ پەزلىدىن
تەلەپ قىلىشىڭالر ئۈچۈن (يەنى تىجارەت قىلىشىڭالر ،بېلىق تۇتۇشۇڭالر ،دېڭىز ئاستىدىن
ئۈنچە-مەرۋايىتالرنى سۈزۈۋېلىشىڭالر ئۈچۈن) ۋە (ﷲ غا) شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ
سىلەرگە دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بەردى﴿ .﴾12ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ
ھەممىسىنى (كامالى) پەزلىدىن سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ،بۇنىڭدا ھەقىقەتەن (قۇدرىتى
ئىالھىيىنى) تەپەككۈر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان)
(روشەن) دەلىللەر بار﴿ .﴾13مۆمىنلەرگە ئېيتقىنكى ،ﷲ ھەر قەۋمنىڭ قىلمىشلىرىغا يارىشا
جازا بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ نىڭ كۈنلىرىنى ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى (يەنى ﷲ نىڭ
ئازابىدىن قورقمايدىغان كۇففارالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىنى) كەچۈرسۇن﴿ ﴾14كىمكى
(دۇنيادا) ياخشى ئىش قىلسا ،ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن قىلىدۇ ،كىمكى يامان ئىش قىلسا،
ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن قىلىدۇ ،ئاندىن كېيىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر
(ﷲ ياخشىلىققا مۇكاپات ،يامانلىققا جازا بېرىدۇ)﴿.﴾15
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دېڭىزنى ۋە باشقا نەرسىلەرنى بويسۇندۇرۇشتا اﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىنى ۋە
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەرنىڭ بارلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان نېمەتلەرنى بايان قىلىدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئەمرى
بىلەن دېڭىزدا كېمىلەرنىڭ يۈرۈشى ئۈچۈن﴾ ﷲ ئۇالرغا دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بەردى.
﴿سىلەرنىڭ ﷲ نىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىشىڭالر ئۈچۈن (يەنى تىجارەت قىلىشىڭالر،
بېلىق تۇتۇشۇڭالر ،دېڭىز ئاستىدىن ئۈنچە-مەرۋايىتالرنى سۈزۈۋېلىشىڭالر ئۈچۈن)﴾ ﷲ دېڭىزغا

كېمىلەرنى سۇغا چۆكتۈرۈۋەتمەستىن ،سۇ يۈزىدە كۆتۈرۈپ تۇرۇشقا ئەمر قىلدى .كېمىلەردە

جاسىيە سۈرىسى

سەپەر قىلىپ ،يىراق ـ يىراق شەھەرلەردىن ،چەت رايونالردىن ئۆزەڭالرغا پايدىلىق بولغان
مەنپەئەتلەرگە ئېرىشىڭالر ئۈچۈن ﴿ۋە (ﷲ غا) شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن﴾ ﷲ سىلەرگە
دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بەردى.
﴿ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى﴾ يەنى يۇلتۇزالرنى ،تاغالرنى،
دېڭىزالرنى ،دەرياالرنى ،سىلەر مەنپەئەت ئالىدىغان ھەممە نەرسىنى ﴿(كامالى) پەزلىدىن سىلەرگە
بويسۇندۇرۇپ بەردى﴾ يەنى بۇنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ سىلەرگە قىلغان كامالى پەزلىدۇر،
ئېھساندۇر ۋە ياخشىلىقىدۇر.
يالغۇز ﷲ تەرىپىدىن ئىنئام قىلىنغاندۇر .ئۇنىڭدا ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسە شېرىك ئەمەس.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر بەھرىمەن بولىۋاتقان نېمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ﷲ
بەرگەن ،سىلەرگە بىرەر ئېغىرچىلىق يەتسە ،ﷲ غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلەر﴾(((.
ئىبنى جەرىر ئەۋفىي ئارقىلىق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى (كامالى) پەزلىدىن سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ
بەردى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەممە نەرسە ﷲ

تەرىپىدىن كېلىدۇ ،ئۇنىڭغا قويۇلغان ئىسىممۇ ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن ئىسىملىرىدىن بىرىدۇر.
ئۇنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بەرگەن پەزلىدۇر .ھېچكىم بۇ ھەقتە ﷲ بىلەن
مۇنازىرە قىاللمايدۇ .بەلكى ئۇ ئۇنىڭ ﷲ نىڭ پەزلى ئىكەنلىكىگە جەزمەن ئىشىنىدۇ﴿ .بۇنىڭدا
ھەقىقەتەن (قۇدرىتى ئىالھىيىنى) تەپەككۈر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن (ﷲ نىڭ قۇدرىتى ۋە
بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) (روشەن) دەلىللەر بار﴾.

مۇشرىكالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى
﴿مۆمىنلەرگە ئېيتقىنكى ،ﷲ ھەر قەۋمنىڭ قىلمىشلىرىغا يارىشا جازا بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇالر ﷲ نىڭ كۈنلىرىنى ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى (يەنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قورقمايدىغان
كۇففارالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىنى) كەچۈرسۇن﴾ يەنى ئۇالرنى ئەپۇ قىلسۇن ،ئۇالرنىڭ

يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلسۇن ،بۇ ئىش ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە بولغان ئىدى.
ئۇالر مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئەھلى كىتابالرنىڭ ئۆزلىرىگە بولغان مايىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈشكە سەۋەب
بولسۇن ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى .ئاندىن
كاپىرالر ھەق بىلەن قارشىلىشىشتا چىڭ تۇرىۋەرگەچكە ،ﷲ مۆمىنلەرگە (ئۇالرغا قارشى) جىھاد
قىلىشنى ،ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىشنى يولغا قويدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ۋە قەتادەنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇشۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.

مۇجاھىد﴿ :ﷲ نىڭ كۈنلىرىنى ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى :ﷲ تائاالنىڭ
نېمىتىدىن بەھرىمەن بواللمايدىغانالر -،دەپ تەپسىر قىلغان﴿ .ﷲ ھەر قەۋمنىڭ قىلمىشلىرىغا
يارىشا جازا بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن﴾ يەنى مۆمىنلەر دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىنى ئەپۇ قىلسا ،ﷲ
ئاخىرەتتە كاپىرالرنىڭ يامان قىلمىشلىرىغا قارىتا چوقۇم ئۇالرنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ.
((( نەھل سۈرىسى  53ـ ئايەت.
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﴿كىمكى (دۇنيادا) ياخشى ئىش قىلسا ،ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن قىلىدۇ ،كىمكى يامان
ئىش قىلسا ،ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن قىلىدۇ ،ئاندىن كېيىن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا
قايتۇرۇلىسىلەر (ﷲ ياخشىلىققا مۇكاپات ،يامانلىققا جازا بېرىدۇ)﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ

نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشى قىلغان قىلمىشلىرىڭالر
ئۆزەڭالرغا كۆرسىتىلىدۇ .ئاندىن ﷲ سىلەرگە ياخشى ـ يامان ئەمەللىرىڭالرغا قارىتا مۇكاپات ۋە
جازا بېرىدۇ.

*******
ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ،ھېكمەتنى ۋە
پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرنى (زامانىدىكى)
جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق﴿ .﴾16ئۇالرغا دىن ئىشىدا روشەن دەلىللەرنى بەردۇق ،پەقەت
ئۇالرغا ئىلىم (يەنى دىننىڭ راستلىقىغا قەتئى دەلىللەر) كەلگەندىن كېيىنال ،ئاندىن ئۇالر ئۆزئارا
ھەسەت قىلىشىپ ئىختىالپ قىلىشتى .پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنى ئۇالر ئىختىالپ
قىلىشقان ئىشالر ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴿ .﴾17ئاندىن سېنى بىز (ئى مۇھەممەد!) دىن ئىشىدا
(روشەن) بىر يولدا قىلدۇق ،شۇ يولغا ئەگەشكىن ،بىلمەيدىغانالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن﴿ .﴾18شۈبھىسىزكى( ،ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشىدىغان بولساڭ)
ئۇالر سەندىن ﷲ نىڭ (ئازابى) دىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ ،شۈبھىسىزكى( ،دۇنيادا)
زالىمالرنىڭ بەزىسى بەزىسىگە دوستتۇر ،ﷲ تەقۋادارالرنىڭ دوستىدۇر﴿ .﴾19بۇ (قۇرئان) ئىنسانالر
ئۈچۈن روشەن پاكىتالردۇر ،ھىدايەتتۇر( ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە) جەزمەن ئىشەنگەن قەۋم
ئۈچۈن رەھمەتتۇر﴿.﴾20

 508اﷲ تائاالنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىغا مەرھەمەت ئاتا قىلىشىدىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ
ئىختىالپ قىلىشقانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتابالرنى نازىل قىلىش ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ،ئۇالرغا ئۆزلىرىدىن پادىشاھالرنى قىلىش قاتارلىق (ئۇالرغا ئاتا
قىلغان) نېمەتلىرىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز ئىسرائىل
ئەۋالدىغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئۇالرغا پاك

جاسىيە سۈرىسى

نەرسىلەرنى﴾ يەنى پاك يېمەك ـ ئىچمەكلەرنى ﴿رىزىق قىلىپ بەردۇق ،ئۇالرنى (زامانىدىكى)
جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق .ئۇالرغا دىن ئىشىدا روشەن دەلىللەرنى بەردۇق﴾ شۇنىڭ

بىلەن ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە دەلىل ـ پاكىتالر تۇرغۇزۇلدى .ئۇالر ئۈستىلىرىگە دەلىل ـ پاكىت
تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن ئىختىالپ قىلىشتى .ئۇالرنىڭ ئۇنداق ئىختىالپ قىلىشى پەقەت ئۆز ئارا
ھەسەت قىلىشقانلىقىدىن بولدى.

ئى مۇھەممەد! ﴿پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنى ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان ئىشالر
ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ يەنى كەلگۈسىدە ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكمى

بىلەن ئايرىپ قويىدۇ.

بۇ ئۈممەتنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ يولىغا مېڭىپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىسالم ئۈممىتىنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ يولىغا مېڭىپ قېلىشتىن،
ئۇالرنىڭ يولىنى كۆزلەپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاندىن سېنى بىز (ئى
مۇھەممەد!) دىن ئىشىدا (روشەن) بىر يولدا قىلدۇق ،شۇ يولغا ئەگەشكىن﴾(﴿ ،ئى مۇھەممەد!)
ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان قۇرئانغا ئەمەل قىلغىن؛ ﷲ دىن باشقا مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،مۇشرىكالر بىلەن تەڭ بولمىغىن﴾(((.
﴿بىلمەيدىغانالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن .شۈبھىسىزكى،
(ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشىدىغان بولساڭ) ئۇالر سەندىن ﷲ نىڭ (ئازابى) دىن ھېچ نەرسىنى
دەپئى قىاللمايدۇ ،شۈبھىسىزكى( ،دۇنيادا) زالىمالرنىڭ بەزىسى بەزىسىگە دوستتۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ

ئۆز ئارا دوستلىشىشى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئەۋەتىدىغان ئازابىدىن نېمىنى دەپئى قىالاليدۇ؟
شۇبھىسىزكى ،ئۇالر پەقەت ئۆزئارا زىيانكارلىقنى ،خانىۋەيرانچىلىقنى ۋە ھاالكەتنى تېخىمۇ زىيادە
قىلىدۇ  -خاالس.
﴿ﷲ تەقۋادارالرنىڭ دوستىدۇر﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنى كۇپۇرنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن ئىماننىڭ
يورۇقلۇقىغا چىقىرىدۇ .كاپىرالرنىڭ ئىگىسى شەيتاندۇر ،ئۇالرنى ئىماننىڭ يورۇقلۇقىدىن
گۇمراھلىقنىڭ قاراڭغۇلۇقىغا چىقىرىدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (قۇرئان) ئىنسانالر ئۈچۈن روشەن پاكىتالردۇر،
ھىدايەتتۇر( ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە) جەزمەن ئىشەنگەن قەۋم ئۈچۈن رەھمەتتۇر﴾.

*******
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
((( ئەنئام سۈرىسى  106ـ ئايەت.
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ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ
يامان ئىشالرنى قىلغانالر (يەنى گۇناھكار كۇففارالر) ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى ،ھاياتلىقتا ،ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى
ئويالمدۇ؟ (يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس) ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى
نېمىدېگەن يامان!﴿ ﴾21ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەقلىق بىلەن ياراتتى ،ھەر ئىنساننىڭ
قىلمىشىغا يارىشا جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿( .﴾22ئى مۇھەممەد!)
ماڭا نەپسى خاھىشنى ئىالھ قىلىۋالغان ،ﷲ ئازدۇرغان( ،ھەقنى) بىلىپ تۇرغان ،ﷲ قۇلىقىنى
ۋە قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەن ۋە كۆزىنى پەردىلىگەن ئادەمنى ئېيتىپ بەرگىن ،ﷲ ئازدۇرغاندىن
كېيىن ،ئۇنى كىم ھىدايەت قىالاليدۇ؟ سىلەر (بۇالردىن) ۋەز  -نەسىھەت ئالمامسىلەر؟﴿﴾23

مۆمىن بىلەن كاپىرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت
كۈنى) باراۋەر بولمايدۇ ،ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((.
﴿يامان ئىشالرنى قىلغانالر﴾ يەنى گۇناھ ئىشلىگەن ۋە ئۇنى كەسىپ قىلىۋالغان ﴿(گۇناھكار
كۇففارالر) ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى ،ھاياتلىقتا،
ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى﴾ يەنى ئۇالرنى مۆمىنلەر بىلەن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
باراۋەر قىلىشىمىزنى ﴿ئويالمدۇ؟ (يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس) ئۇالرنىڭ
چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!﴾ يەنى بىز ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدىغان تۇرۇقلۇق ،ئۇالرنىڭ

بىزنى ياخشىالر بىلەن گۇناھكارالرنىڭ ئارىسىنى ئاخىرەت يۇرتىدا ۋە بۇ دۇنيادىمۇ باراۋەر قىلىدۇ
دەپ ئويالپ چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!
ئىمام تەبەرانى مەسرۇقتىن تەمىم دارىينىڭ بىر كېچىسى ئورنىدىن تۇرۇپ تاڭ يورىغىچە:
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﴿يامان ئىشالرنى قىلغانالر (يەنى گۇناھكار كۇففارالر) ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى
ئەمەللەرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى ،ھاياتلىقتا ،ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى
ئويالمدۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنى تەكرار ـ تەكرار ئوقۇپ چىققانلىقىنى رىۋايەت قىلغان .ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەقلىق بىلەن ياراتتى ،ھەر ئىنساننىڭ قىلمىشىغا
يارىشا جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾.

﴿(ئى مۇھەممەد!) ماڭا نەپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان﴾ يەنى ئۆزىنىڭ بىلگىنىچە ئىش
قىلىدىغان ،كۆڭلى نېمىنى تارتسا شۇنى قىلىدىغان ،نېمىنى يامان كۆرسە ئۇنى تاشاليدىغان،
﴿ﷲ ئازدۇرغان( ،ھەقنى) بىلىپ تۇرغان﴾ يەنى ئۇنىڭ ئازغۇنلۇققا اليىق ئىكەنلىكىنى ﷲ
بىلىپ ئازدۇرغان ،ياكى ئۇنىڭغا ھەقنى ئىسپاتاليدىغان ئىلىم يەتكەن ۋە دەلىل ـ پاكىت
((( ھەشىر سۈرىسى  20ـ ئايەت.

جاسىيە سۈرىسى

تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن ،ئۇ ھەقنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇنى ئازدۇرغان.
﴿ﷲ قۇلىقىنى ۋە قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەن ۋە كۆزىنى پەردىلىگەن﴾ يەنى ئۆزىگە پايدىلىق
نەرسىنى ئاڭلىمايدىغان ،توغرا يولنى كۆرسىتىپ بەرسە ،ئېسىدە تۇتمايدىغان ۋە يولىنى
نۇرالندۇرىدىغان دەلىل ـ پاكىتنى كۆرمەيدىغان ﴿ئادەمنى ئېيتىپ بەرگىن ،ﷲ ئازدۇرغاندىن
كېيىن ،ئۇنى كىم ھىدايەت قىالاليدۇ؟ سىلەر (بۇالردىن) ۋەز  -نەسىھەت ئالمامسىلەر؟﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ،
ﷲ ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقاپ يۈرىدۇ﴾(((.

*******
ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ
ئۇالر (يەنى قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالر)« :ھايات دېگەن پەقەت دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر،
ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز (يەنى تۇغۇلىمىز) .پەقەت زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن يوق بولىمىز» (دەيدۇ).
ئۇالر بۇ خۇسۇستا ھېچقانداق مەلۇماتقا ئىگە ئەمەس ،ئۇالر پەقەت گۇمان بىلەن سۆزلەيدۇ﴿.﴾24
ئۇالرغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئوچۇق ئوقۇپ بېرىلسە ،ئۇالرنىڭ پاكىتى پەقەت «ئەگەر راستچىل
بولساڭالر ،ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر (يەنى تىرىلدۈرۈڭالر)» دېيىشتىن ئىبارەت
بولدى﴿( .﴾25ئى 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)»﴿.﴾26

كاپىرنىڭ ئېتىقادى ،ئۇنىڭ دەلىلى ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالردىن ،دەھرىلەر گۇرۇھىنىڭ ۋە قىيامەتنى ئىنكار قىلىشتا
ئۇالر بىلەن بىرلىشىۋالغان ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
﴿ئۇالر (يەنى قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالر)« :ھايات دېگەن پەقەت دۇنيادىكى
ھاياتىمىزدۇر ،ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز (يەنى تۇغۇلىمىز) دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر :ياشايدىغان

جاي پەقەت مۇشۇ دۇنيادۇر ،بىر قەۋم ئۆلۈپ تۈگىسە ،باشقىالر دۇنياغا كېلىدۇ .ھېچ
يەردە قىيامەت دېگەن نەرسە يوق -،دەيدۇ .مانا بۇ ،قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچى ئەرەب
مۇشرىكلىرىنىڭ سۆزىدۇر .ھەتتا ئۇالرنىڭ ئىالھشۇناس پەلسەپىچىلىرىمۇ شۇنداق دەيدۇ.
ئۇالر دەسلەپتە يوق يەردىن يارىتىلىشنى ،ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشنى ئىنكار
((( ئەئراف سۈرىسى  186ـ ئايەت.
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قىلىدۇ ،ھەم ياراتقۇچى ﷲ نى ئىنكار قىلىدىغان “دەھرىلەر” ھەر قانداق نەرسە ھەر
 36مىڭ يىلدا بىر قېتىم بۇرۇنقىدەك ھالىتىگە قايتىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان “دەۋرلەر”
مۇ شۇنداق دەيدۇ .ئۇالر :دەۋرنىڭ ئايلىنىپ تۇرۇشى نۇرغۇن قېتىم تەكرارالنغان ،ئۇ
تېخى ئاخىرقى چېكىگە يەتكىنى يوق -،دېگەن بىمەنە سەپسەتىلەرنى ساتىدۇ .ئۇالر
ئەقلىي دەلىللەرنى چوڭ كۆرسىتىپ ،پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن
نەقلىي دەلىللەرنى ئىنكار قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر﴿ :پەقەت زاماننىڭ ئۆتۈشى
بىلەن يوق بولىمىز (دەيدۇ)﴾ ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بۇ
خۇسۇستا ھېچقانداق مەلۇماتقا ئىگە ئەمەس ،ئۇالر پەقەت گۇمان بىلەن سۆزلەيدۇ﴾ يەنى
ئۆز پەرەزلىرىگە تايىنىپ ،خىيالىچە سۆزلەيدۇ.
ئەمما ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس قۇددىسىدا« :ﷲ تائاال
ئېيتىدۇكى ،ئادەم ئەۋالدى ماڭا ئەزىيەت قىلىدۇ ،ئۇ زاماننى تىلاليدۇ ،مەن زاماندۇرمەن،
ئىش مېنىڭ قول ئىلكىمدە ،كېچىنى كۈندۈز قىلىمەن ،كۈندۈزنى كېچە قىلىمەن»
دېگەنلىكىنى ،يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :زاماننى تىللىماڭالر ،شەك
ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال زاماندۇر» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان ھەدىسكە كەلسەك،
ئىمامالردىن شافىئىي ،ئەبۇئۇبەيدە ۋە باشقىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :زاماننى
تىللىماڭالر ،شەك ـ شۈبھىسزكى ،ﷲ تائاال زاماندۇر» دېگەن سۆزىنى ئىزاھالپ مۇنداق
دېگەن :جاھىلىيەت دەۋرىدە ئەرەبلەر ئەگەر ئۆزلىرىگە بىرەر ئېغىرچىلىق ياكى بىرەر باال
ۋە ياكى بىرەر مۇسىبەت كەلسە :ئى زىيانكار زامان! -دەيتتى .ئۇالر ئەنە شۇ ئۆزلىرىگە
ئوڭ كەلمىگەن ئىشالرنى زامانغا ئارتاتتى ۋە زاماننى تىلاليتتى .ئەمەلىيەتتە ئۇ ئىشالرنى
قىلغۇچى پەقەت ﷲ تائاالدۇر .شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر گويا غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنى
تىللغان بىلەن ئوخشاش بولىدۇ .چۈنكى ،ئەمەلىيەتتە ئۇ ئىشالرنى ﷲ تائاال قىلغۇچىدۇر.
مۇشۇ سەۋەبتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى زاماننى تىلالشتىن توسقان .چۈنكى،
ئۇالر دەۋاتقان ۋە ئۇ ئىشالرنى ئارتىۋاتقان زامان بولسا ﷲ تائاالدۇر .مانا بۇ ،ئۇ ھەدىس
توغرىسىدا ئېيتىلغان ئەڭ ياخشى باياندۇر ۋە كۆزدە تۇتۇلغان ئەسلى مەنىدۇر.
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بىراق ئىبنى ھەزىم ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش زاھىرى مەزھىپىدىكىلەرنىڭ بۇ ھەدىسنى
دەلىل قىلىپ تۇرۇپ ،زاماننى ﷲ تائاالنىڭ چىرايلىق ئىسملىرى قاتارىدا سانىغانلىقى
بولسا ،ھەقىقەتەن بىر خاتالىقتۇر.
﴿ئۇالرغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئوچۇق ئوقۇپ بېرىلسە﴾ يەنى ئۇالرغا ئۆلۈپ يوقالغان،
پارچە ـ پارچە بولۇپ توپىغا ئارىلىشىپ كەتكەندىن كېيىن ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى قايتا
تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئىكەنلىكى ھەققىدە دەلىل كەلتۈرۈلسە ۋە ھەق بايان قىلىنسا،

﴿ئۇالرنىڭ پاكىتى پەقەت «ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،ئاتا  -بوۋىلىرىمىزنى كەلتۈرۈپ
بېقىڭالر﴾ يەنى دەۋاتقىنىڭالر ھەق بولسا ،ئۇالرنى تىرىلدۈرۈپ بېقىڭالر ﴿دېيىشتىن ئىبارەت
بولدى﴾.
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ سىلەرنى تىرىلدۈرەلەيدۇ ،ئاندىن

جاسىيە سۈرىسى

(ئەجىلىڭالر پۈتكەندە) ۋاپات قىلدۇرااليدۇ﴾ يەنى سىلەر كۆرۈپ تۇرغاندەك ،ﷲ سىلەرنى
يوق يەردىن ۋۇجۇتقا چىقىرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،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﴾((( يەنى سىلەرنى دەسلەپتە يوق
يەردىن يارىتىشقا قادىر بولغان ﷲ قايتا تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر.
﴿ئاندىن شەك  -شۈبھىسىز قىيامەت كۈنىدە سىلەرنى يىغىدۇ﴾ يەنى سىلەرگە ﴿ئەگەر
راستچىل بولساڭالر ،ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر﴾ دېگىدەك پۇرسەت بەرمەسلىك

ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرنى دۇنياغا قايتۇرمايدۇ .سىلەرنى پەقەت قىيامەت كۈنىدە يىغىدۇ﴿ :ئۇ
كۈندە ﷲ سىلەرنى قىيامەت ئۈچۈن توپاليدۇ﴾((((﴿ ،پەيغەمبەرلەرنىڭ قەۋملىرىگە ئائىت
ئىشالر) قايسى بۈيۈك كۈنگە كېچىكتۈرۈلدى؟ خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان
كۈن ئۈچۈن (تەخىر قىلىندى)﴾(((﴿ ،ئۇنى يەنى قىيامەت كۈنىنى بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە
تەخىر قىلىمىز﴾(((.

﴿لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنى) بىلمەي (قايتا تىرىلىشنى
ئىنكار قىلىدۇ)﴾ يەنى شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر قىيامەتنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۆلۈكلەرنىڭ

تىرىلدۈرىلىدىغانلىقىنى يىراق ھېساباليدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
ئۇ ئازابنى يىراق دەپ قارايدۇ .بىز ئۇنى يېقىن دەپ قارايمىز﴾((( يەنى ئۇالر قىيامەتنىڭ
يۈز بېرىشىنى (يەنى قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىنى ،ئۆلۈكلەرنىڭ تىرىلدۈرۈلىشىنى) يىراق
سانايدۇ .مۆمىنلەر ئۇنى ناھايىتى ئاسانال ۋۇجۇتقا چىقىدۇ ۋە بولىدىغان ۋاقتىمۇ يېقىن دەپ
قارايدۇ.

*******
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەغابۇن سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇرسەالت سۈرىسى  12ـ  13ـ ئايەتلەر.
((( ھۇد سۈرىسى  104ـ ئايەت.
((( مەئارىج سۈرىسى - 6ـ  7ـ ئايەتلەر.
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ئاسمانالر بىلەن زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،قىيامەت قايىم بولغان كۈندە
كاپىرالر زىيان تارتىدۇ﴿ .﴾27ھەر ئۈممەتنى (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن) تىزالنغان ھالدا
كۆرىسەن ،ھەر ئۈممەت ئۆزىنىڭ نامە-ئەمالىغا چاقىرىلىدۇ( ،ئۇالرغا) «بۈگۈن قىلمىشىڭالرغا
يارىشا مۇكاپاتقا ئېرىشىسىلەر ياكى جازاغا ئۇچرايسىلەر» (دېيىلىدۇ)﴿ .﴾28بۇ بىزنىڭ
كىتابىمىز (يەنى نامە-ئەمال) سىلەرگە ھەق بىلەن سۆزلەيدۇ ،بىز قىلمىشىڭالرنى يازدۇرۇپ
تۇرغان ئىدۇق (يەنى پەرىشتىلەرنى ئەمەللىرىڭالرنى يېزىپ تۇرۇشقا بۇيرۇيتتۇق)﴿.﴾29

قىيامەت كۈنىدىكى قورقۇنچلۇق ئەھۋالالر
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمانالر بىلەن زېمىننىڭ پادىشاھى ،ئۇالرنىڭ دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتىكى ھۆكۈمدارى ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت
قايىم بولغان كۈندە كاپىرالر زىيان تارتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان ،ئۇنىڭ
پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان روشەن ئايەتلىرىنى ۋە ئوچۇق دەلىللىرىنى ئىنكار قىلغان
كىشىلەردۇر.
﴿ھەر ئۈممەتنى (قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن)﴾ ۋە چوڭلىقىدىن ﴿تىزالنغان ھالدا
كۆرىسەن﴾ ئېيتىلىشىچە ،ھەر بىر ئادەم جەھەننەمنىڭ ئۈستىگە كەلتۈرۈلسە ،جەھەننەم

قاتتىق بىر گۈكىرەيدۇ ـ دە ،بۇنىڭ بىلەن ھەر قانداق بىر ئادەم قورققىنىدىن تىزلىنىدۇ.
ھەتتا ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ :ئى ﷲ! ماڭا رەھىم قىلغىن!
ماڭا رەھىم قىلغىن ،ماڭا رەھىم قىلغىن .ئى ﷲ! بۈگۈن سەندىن پەقەت ماڭىال رەھىم
قىلىشىڭنى سورايمەن -،دەيدۇ .ھەتتا ئىسا ئەلەيھسساالممۇ :ئى ﷲ! بۈگۈن سەندىن
پەقەت ماڭىال رەھىم قىلىشىڭنى سورايمەن .مېنى تۇغقان ئانام مەريەمگە رەھىم قىلىشىڭنى
سورىمايمەن -،دەيدۇ(((.
﴿ھەر ئۈممەت ئۆزىنىڭ نامە-ئەمالىغا﴾ يەنى قىلمىشلىرى يېزىلغان كىتاب بويىچە
﴿چاقىرىلىدۇ﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :نامە -ئەمالالر ھازىر قىلىنىدۇ،
پەيغەمبەرلەر ۋە گۇۋاھچىالر كەلتۈرۈلىدۇ﴾(((.
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شۇڭا پاك ۋە يۈكسەك ﷲ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرغا) «بۈگۈن قىلمىشىڭالرغا يارىشا
مۇكاپاتقا ئېرىشىسىلەر ياكى جازاغا ئۇچرايسىلەر»﴾ يەنى ئەمەللىرىڭالرنىڭ ياخشى ـ يامىنىغا

يارىشا مۇكاپاتلىنىسىلەر ياكى جازاغا تارتىلىسىلەر ،دېيىلىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ كۈندە ئىنسانغا (چوڭ بولسۇن ،كىچىك
بولسۇن ،ياخشىلىق بولسۇن ،يامانلىق بولسۇن) ئىلگىرى  -ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى
ئۇقتۇرۇلىدۇ .بەلكى ئىنسان ئۆزىگە (يەنى قىلغان يامان ئىشلىرىغا) ئۆزى گۇۋاھتۇر .ئۇ
((( يەنى ئەھۋال ئىنتايىن قاتتىق ،قورقۇنچلۇق بولغاچقا ،ھەر ئادەم ئۆزى بىلەنال بولۇپ ،ئەڭ مېھرىبان كىشىسى بولغان
ئانىسىنىمۇئۇنتۇپكېتىدىغانلىقىنىكۆرسىتىدۇ.
((( زۇمەر سۈرىسى  69ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن قانچە ئۆزرە ئېيتقان تەقدىردىمۇ (ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ)﴾(((.
﴿بۇ بىزنىڭ كىتابىمىز (يەنى نامە-ئەمال) سىلەرگە ھەق بىلەن سۆزلەيدۇ﴾ يەنى
سىلەرنىڭ نام ـ ئەمەللىرىڭالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغا بىر نەرسە قوشۇپ قويماستىن ياكى
ئۇنىڭدىن بىر نەرسە كېمەيتىپمۇ قويماستىن ھازىر قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((.
﴿بىز قىلمىشىڭالرنى يازدۇرۇپ تۇرغان ئىدۇق (يەنى پەرىشتىلەرنى ئەمەللىرىڭالرنى
يېزىپ تۇرۇشقا بۇيرۇيتتۇق)﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقىالر :پەرىشتىلەر

بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىنى يېزىپ تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىدۇ ،ئاندىن
نامە ـ ئەمەللەرنى تىزىمالش ئورنىدىكى پەرىشتىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ ،قوللىرىدىكى
ئەمەللەرنى ،ﷲ بەندىلەرنى يارىتىشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا بۇرۇنال يېزىۋەتكەن ،ھەر شەبى
قەدىر كېچىسى لەۋھۇلمەھپۇزدىن پەرىشتىلەرگە مەلۇم بولغان نەرسىلەر بىلەن سېلىشتۇرىدۇ.
بىر ھەرپ چاغلىق نەرسىنىمۇ قوشۇپ قويمايدۇ ۋە كېمەيتىپ قويمايدۇ -،دېدى .ئاندىن
بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :بىز قىلمىشىڭالرنى يازدۇرۇپ تۇرغان ئىدۇق (يەنى پەرىشتىلەرنى
ئەمەللىرىڭالرنى يېزىپ تۇرۇشقا بۇيرۇيتتۇق)﴾

*******
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗ ﰘﰙﰚﰛﰜ ﰝﰞ ﰟﰠﰡﰢ
ﰣ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغانالرغا كەلسەك ،پەرۋەردىگارى ئۇالرنى
ئۆزىنىڭ رەھمىتى دائىرىسىگە كىرگۈزىدۇ ،بۇ روشەن مۇرادقا يېتىشتۇر﴿ .﴾30كاپىرالرغا
كەلسەك( ،ئۇالرنى ئەيىبلەش يۈزىسىدىن) ئۇالرغا« :مېنىڭ ئايەتلىرىم سىلەرگە ئوقۇپ
((( قىيامەت سۈرىسى - 13ـ  15ـ ئايەتكىچە.
((( كەھف سۈرىسى  49ـ ئايەت.
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بېرىلمىدىمۇ؟ سىلەر چوڭچىلىق قىلىپ (ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشتىن) باش تارتتىڭالر ،سىلەر
گۇناھقا چۆمگەن قەۋم ئىدىڭالر» (دېيىلىدۇ)﴿( .﴾31سىلەرگە) «ﷲ نىڭ ۋەدىسى
ھەقىقەتەن ھەقتۇر ،قىيامەتتە (يەنى قىيامەتنىڭ بولۇشىدا) ھېچ شەك يوق» دېيىلسە،
سىلەر (ھەددىدىن زىيادە سەركەشلىكىڭالردىن)« :قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
بىلمەيمىز ،پەقەت ئۇنى بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىمىز( ،ئۇنىڭغا) بىز ھەقىقىي
ئىشەنمەيمىز» دېدىڭالر﴿( .﴾32ئاخىرەتتە) ئۇالرنىڭ قىلغان يامان ئىشلىرى ئاشكارا
بولىدۇ ،ئۇالر (دۇنيادىكى چاغلىرىدا) مەسخىرە قىلغان ئازاب ئۇالرنى ئورىۋالىدۇ﴿.﴾33
(ئۇالرغا) دېيىلىدۇ« :سىلەرنىڭ مۇشۇ كۈندىكى مۇالقاتنى ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئوخشاش،
بۈگۈن سىلەرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى سىلەرنى ئازابقا تاشالپ قويۇپ ئۇنتۇپ قالغاندەك مۇئامىلە
قىلىمىز) ،سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ بولىدۇ ،سىلەرگە (سىلەرنى ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان)
ھېچقانداق ياردەمچىمۇ بولمايدۇ﴿ .﴾34بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،سىلەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە قىلىۋالدىڭالر ۋە سىلەرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئالدىدى».
بۈگۈن ئۇالر دوزاختىن چىقىرىلمايدۇ ،ئۇالردىن (تەۋبە قىلىش ۋە ئىبادەت قىلىش
بىلەن) ﷲ نى رازى قىلىشمۇ تەلەپ قىلىنمايدۇ﴿ .﴾35جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنىڭ
پەرۋەردىگارى ،زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر!﴿﴾36
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ئۇلۇغلۇق ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾37
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى مەخلۇقاتالر ئىچىدە چىقىرىدىغان ھۆكمىدىن خەۋەر قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغانالرغا كەلسەك﴾ يەنى چىن
دىللىرىدىن ئىمان ئېيتقان ،قول ،پۇت ،كۆز ،تىلغا ئوخشاش ئەزالىرى شەرىئەتكە مۇۋاپىق،
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە كەلسەك﴿ ،پەرۋەردىگارى ئۇالرنى ئۆزىنىڭ﴾
جەننەتتىن ئىبارەت ﴿رەھمىتى دائىرىسىگە كىرگۈزىدۇ﴾.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :شەكسىزكى ،ﷲ تائاال جەننەتكە :سەن مېنىڭ رەھمىتىم ،مەن سەن بىلەن
خالىغان ئادەمگە رەھىم قىلىمەن ،دېگەن».
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﴿بۇ روشەن مۇرادقا﴾ يەنى ئوچۇق  -ئاشكارا ئۇتۇققا ﴿يېتىشتۇر .كاپىرالرغا كەلسەك،
(ئۇالرنى ئەيىبلەش يۈزىسىدىن) ئۇالرغا« :مېنىڭ ئايەتلىرىم سىلەرگە ئوقۇپ بېرىلمىدىمۇ؟﴾
يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرى سىلەرگە ئوقۇپ بېرىلمىدىمۇ؟ ﴿سىلەر چوڭچىلىق قىلىپ
(ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشتىن) باش تارتتىڭالر﴾ يەنى ئۇنى ئاڭالشتىن يۈز ئۆرۈدىڭالر .سىلەر
دىلىڭالرنى قاپالپ كەتكەن كۇپۇرلۇق بىلەن بىرگە قىلمىشىڭالردا ﴿گۇناھقا چۆمگەن قەۋم
ئىدىڭالر» (دېيىلىدۇ)﴾.
﴿(سىلەرگە) «ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر ،قىيامەتتە (يەنى قىيامەتنىڭ
بولۇشىدا) ھېچ شەك يوق» دېيىلسە﴾ يەنى مۆمىنلەر سىلەرگە شۇنداق دېسە﴿ ،سىلەر
(ھەددىدىن زىيادە سەركەشلىكىڭالردىن)« :قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز﴾
يەنى ئۇنى ئۇقمايمىز﴿ .پەقەت ئۇنى بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىمىز﴾ يەنى ئۇنى
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پەقەت بولۇپ قاالرمىكىن دەپ ئوياليمىز(﴿ .ئۇنىڭغا) بىز ھەقىقىي ئىشەنمەيمىز» دېدىڭالر.
(ئاخىرەتتە) ئۇالرنىڭ قىلغان يامان ئىشلىرى ئاشكارا بولىدۇ ،ئۇالر (دۇنيادىكى چاغلىرىدا)
مەسخىرە قىلغان ئازاب ئۇالرنى ئورىۋالىدۇ( .ئۇالرغا) دېيىلىدۇ« :سىلەرنىڭ مۇشۇ كۈندىكى
مۇالقاتنى ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئوخشاش ،بۈگۈن سىلەرنى ئۇنتۇيمىز (يەنى سىلەرنى ئازابقا
تاشالپ قويۇپ ئۇنتۇپ قالغاندەك مۇئامىلە قىلىمىز)﴾ يەنى سىلەر بۇ كۈن ئۈچۈن ياخشى
ئىش قىلمىدىڭالر .چۈنكى ،سىلەر بۇ كۈنگە ئىشەنمەيتتىڭالر﴿ .سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ
بولىدۇ ،سىلەرگە (سىلەرنى ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) ھېچقانداق ياردەمچىمۇ بولمايدۇ﴾.

ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
تائاال قىيامەت كۈنى بەزى بەندىلىرىگە :ساڭا خوتۇن بەرمىدىممۇ؟ سېنى ھۆرمەتكە سازاۋەر
قىلمىدىممۇ؟ سېنىڭ خىزمىتىڭ ئۈچۈن ئاتنى ،تۆگىنى ساڭا بويسۇندۇرۇپ بەرمىدىممۇ؟
�
سېنى خالىغانچە باشقۇرىدىغان ،غەنىمەتنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىنى ئالىدىغان پادىشاھ
قىلمىدىممۇ؟ -دەيدۇ .بەندە :شۇنداق ،ئى پەرۋەردىگارىم! دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال :ماڭا
ئۇچرىشىدىغانلىقىڭنى ئويلىمىغانمىدىڭ؟ -دەيدۇ .ئۇ :ياق -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال:
سەن مېنى ئىلگىرى ئۇنتۇغانغا ئوخشاش ،بۈگۈن مەنمۇ سېنى ئۇنتۇيمەن( ،يەنى سېنى
ئازابقا تاشالپ قويۇپ ئۇنتۇپ قالغاندەك مۇئامىلە قىلىمەن) -،دەيدۇ».
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،سىلەر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە
قىلىۋالدىڭالر﴾ يەنى سىلەرنى بۇ جازا بىلەن جازالىشىمىز پەقەت سىلەرنىڭ ﷲ نىڭ

سىلەرگە كۆرسەتكەن دەلىل ـ پاكىتلىرىنى مەسخىرە قىلىدىغان نەرسە قىلىۋېلىپ ،ئۇنى
مەسخىرە ۋە زاڭلىق قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈندۇر.
﴿ۋە سىلەرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئالدىدى﴾ سىلەر ئۇنىڭ بىلەن خاتىرجەم بولۇپ
كەتكەن ئىدىڭالر ،دەل شۇ سەۋەب بىلەن زىيان تارتقۇچىالردىن بولدۇڭالر.

﴿بۈگۈن ئۇالر دوزاختىن چىقىرىلمايدۇ ،ئۇالردىن (تەۋبە قىلىش ۋە ئىبادەت قىلىش
بىلەن) ﷲ نى رازى قىلىشمۇ تەلەپ قىلىنمايدۇ﴾ بەلكى ئۇالر قىلمىشلىرىدىن ھېساب

ئېلىنماستىن ،گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ئەيىبلەشكىمۇ ئۇچرىماستىن ،دەرھالال ئازابقا دۇچار
قىلىنىدۇ .بۇ خۇددى مۆمىنلەردىن بىر گۇرۇھ كىشىلەرنىڭ ئازابقا دۇچار بولماستىن،
ھېسابمۇ ئېلىنماستىن جەننەتكە كىرگىنىگە ئوخشايدۇ.

ﷲ تائاال مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرغا قىلغان ھۆكمىنى بايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق
دەيدۇ﴿ :جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنىڭ پەرۋەردىگارى ،زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالر ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ پادىشاھى ﴿ۋە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى
ﷲ غا خاستۇر!﴾ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ئۇلۇغلۇق ﷲ تائاالغا خاستۇر .مۇجاھىد
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :پادىشاھلىق ھەممە نەرسە باش ئېگىدىغان ،ھەممە نەرسە
موھتاج بولىدىغان ،ئۇلۇغلۇق ۋە بۈيۈكلۈك ئىگىسى بولغان ﷲ تائاالغا خاستۇر.
ئىمام ئەبۇداۋۇد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بۈيۈكلۈك ئىشتىنىمدۇر ،ئۇلۇغلۇق تونۇمدۇر ،كىمكى ئۇ
ئىككىسىنىڭ بىرىنى مەندىن تارتىۋەتسە (يەنى ئۇ ئىككى سۈپەتنىڭ بىرىنى مەندىن
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ئايرىۋەتسە) ،مەن ئۇ ئادەمنى دوزىخىمغا سالىمەن» .ئىمام مۇسلىممۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش
بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان.
﴿ﷲ غالىبتۇر﴾ يەنى ﷲ يېڭىلمەيدۇ ،ھېچ چەكلىمىگە ئۇچرىمايدۇ .ﷲ
تائاال سۆزلىرىدە ،ئىشلىرىدا ،شەرىئىتىدە ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىدا ﴿ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى يۈكسەكتۇر ،پاكتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر.
شۇنىڭ بىلەن ،جاسىيە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە
ﷲ غا خاستۇر .تەۋفىققە ئېرىشىش ۋە خاتالىقتىن ساقلىنىش پەقەت ﷲ تەرىپىدىندۇر.
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ئەھقاف سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 35 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھا ،مىم﴿( .﴾1بۇ قۇرئان) غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىن
نازىل قىلىنغاندۇر﴿ .﴾2ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ھەق
ئاساستا مۇئەييەن مۇددەتكىچە (يەنى قىيامەتكىچە قالىدىغان) قىلىپ ياراتتۇق .كاپىرالر
ئاگاھالندۇرۇلغان نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر﴿( .﴾3ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا)
ئېيتقىنكى« ،سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالرنىڭ (ئەھۋالىنى) ئېيتىپ
بېرىڭالر ،ئۇالر زېمىننىڭ قايسى قىسمىنى ياراتقانلىقىنى ماڭا كۆرسىتىڭالر ،ياكى ئاسمانالرنى
يارىتىشتا ئۇالرنىڭ ﷲ بىلەن ئورتاقچىلىقى بارمۇ؟ بۇ (قۇرئان) دىن ئىلگىرى (سىلەرگە
نازىل قىلىنغان) كىتاب ياكى (ئىلگىرىكىلەردىن) قالغان ئىلىم بولسا ماڭا ئېلىپ كېلىڭالر،
ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر»﴿ .﴾4ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت
قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر
ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر﴿( .﴾5قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن)
توپالنغان چاغدا ،بۇتالر ئۇالرغا (يەنى بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر

تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ﴿.﴾6

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاال تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقى ،اﷲ تائاالنىڭ كائىناتنى
ھەق ئاساستا ياراتقانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ قۇرئاننى بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
نازىل قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ﷲ نىڭ دائىملىق رەھمىتى تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇنىڭغا
بولسۇن! ﷲ تائاال ئۆزىنى غالىب ،ھېچ يېڭىلمەس ،سۆزلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى ھېكمەت بىلەن
قىلغۇچى دەپ سۈپەتلەيدۇ .ئاندىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنى ھەق ئاساستا﴾ يەنى بىھۇدە ياكى بىكاردىن ئەمەس﴿ ،مۇئەييەن مۇددەتكىچە﴾
يەنى ئارتۇقمۇ ئەمەس ،كەممۇ ئەمەس قىلىپ بەلگىلەنگەن مۇئەييەن مۇددەتكىچە ﴿(قىيامەتكىچە
قالىدىغان) قىلىپ ياراتتۇق .كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر﴾ يەنى ئۇالر
ئۆزلىرىدىن تەلەپ قىلىنغان نەرسىلەرنى بىر چەتكە تاشالپ قويىدۇ .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن ئۇالرغا
كىتاب نازىل قىلدى ،پەيغەمبەر ئەۋەتتى .ۋاھالەنكى ،ئۇالر ئۇنىڭ ھەممىسىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر.
ئۇالر كەلگۈسىدە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتىنى بىلىپ قالىدۇ.

مۇشرىكالرغا بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!﴾ ﷲ تائاالغا باشقا نەرسىلەرنى شېرىك
قىلىپ چوقۇنۇۋاتقان ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ﴿ئېيتقىنكى« ،سىلەر ﷲ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان
بۇتلىرىڭالرنىڭ (ئەھۋالىنى) ئېيتىپ بېرىڭالر ،ئۇالر زېمىننىڭ قايسى قىسمىنى ياراتقانلىقىنى ماڭا
كۆرسىتىڭالر﴾ يەنى ئۇالر زېمىننىڭ مۇستەقىل ھالدا ياراتقان قىسمىغا مېنى باشالڭالر.
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﴿ياكى ئاسمانالرنى يارىتىشتا ئۇالرنىڭ ﷲ بىلەن ئورتاقچىلىقى بارمۇ؟﴾ يەنى ئاسمانالرنى ۋە
زېمىننى يارىتىشتا ئۇالرنىڭ ﷲ بىلەن ھېچقانداق ئورتاقچىلىقى يوق .ئۇالر قىلچىلىكمۇ نەرسىگە
ئىگە ئەمەس .پادىشاھلىق ۋە بارلىق شەيئىلەرنى ئىدارە قىلىش پەقەت ﷲ تائاالغىال مەنسۇپتۇر.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،قانداقمۇ ﷲ تائاالغا باشقا بىر نەرسىنى شېرىك قىلىسىلەر ۋە چوقۇنىسىلەر؟
كىم سىلەرنى شۇنداق قىلىشقا تەۋسىيە قىلدى؟ كىم سىلەرنى ئۇنىڭغا دەۋەت قىلدى؟ ﷲ
سىلەرنى شۇنداق قىلىشقا بۇيرىدىمۇ ياكى سىلەر ئۇنى ئۆزەڭالر تېپىپ چىقتىڭالرمۇ؟
﴿بۇ (قۇرئان) دىن ئىلگىرى (سىلەرگە نازىل قىلىنغان) كىتاب ياكى (ئىلگىرىكىلەردىن)
قالغان ئىلىم بولسا ماڭا ئېلىپ كېلىڭالر﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمالرغا ﷲ تائاال تەرىپىدىن

نازىل قىلىنغان كىتابالردىن سىلەرنى بۇ بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇيدىغان بىرەر كىتابنى
كەلتۈرۈپ بېقىڭالر ،ياكى سىلەرنىڭ مېڭىۋاتقان بۇ يولۇڭالرنى ئىسپاتاليدىغان دەلىل بولسا ،ئۇنى
ماڭا كۆرسىتىڭالر.
﴿ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئۇنى ئىسپاتالشتا ھېچ بىر ساماۋى
كىتابقا ياكى ئىلگىرىكىلەردىن قالغان ئىلىمگە تايانغان ئەقلىي دەلىلىڭالر يوق.

ئەھقاف سۈرىسى

﴿ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا
چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر﴾ يەنى ﷲ

تائاالنى قويۇپ بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ،بۇتالردىن ئۇالر قىيامەت كۈنىگىچە قادىر بواللمايدىغان
نەرسىنى تىلەيدىغان ئادەمدىن گۇمراھ ئادەم يوق .بۇتالر ئۇنىڭ دېگەن سۆزلىرىدىن غاپىلدۇر.
بۇتالر ئاڭلىيالمايدۇ ،كۆرەلمەيدۇ .ئۇالرنىڭ تۇتىدىغان قولى يوق .چۈنكى ،ئۇالر تاشتىن ئىبارەت
قاتتىق جىسىمدۇر ،گاستۇر.

﴿(قىيامەت كۈنى) ئىنسانالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توپالنغان چاغدا ،بۇتالر ئۇالرغا (يەنى
بۇتپەرەسلەرگە) دۈشمەن بولىدۇ ،ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادەت قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾ ﷲ

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئىززەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن (يەنى
بۇتالرنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشلىرى ئۈچۈن) ﷲ تائاالنى
قويۇپ ئىالھالر (يەنى بۇتالر) غا چوقۇنىدۇ .ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلىغىنىدەك ئەمەس (يەنى
بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ ئالدىدا ئىززەت تېپىشىلىرىنىڭ سەۋەبى بواللمايدۇ) ئۇالرنىڭ (يەنى
(((
مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴾
يەنى مۇشرىكالر بۇتلىرىغا ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغان چاغدا ،بۇتلىرى ئۇالرغا خىيانەت قىلىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن﴿ :بۇ دۇنيادا (بۇتالرغا
چوقۇنۇش مەقسىتىدە يىغىلىشىڭالرنىڭ) ئاراڭالردىكى دوستلۇققا سەۋەب بولۇشى ئۈچۈن ،ﷲ
نى قويۇپ بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋالدىڭالر ،ئاندىن قىيامەت كۈنى بەزىڭالرنى بەزىڭالر ئىنكار
قىلىسىلەر ،بەزىڭالرغا بەزىڭالر لەنەت ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق
دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ .ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا  -جۇدا بولىدۇ .ئەگەشكۈچىلەر
ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان
ئەمەس( سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ بولىدۇ ،سىلەرنى) دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق
ياردەمچى بولمايدۇ﴾(((.

*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ
ئۇالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنسا ،كاپىرالر ئۆزلىرىگە كەلگەن ھەقىقەتنى
(يەنى قۇرئاننى) باھاالپ« :بۇ روشەن سېھىردۇر» دەيدۇ﴿ .﴾7ياكى ئۇالر قۇرئاننى ئۇ (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ئۆزى توقۇغان دىېيىشەمدۇ؟ ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئۇنى مەن توقۇغان
((( مەريەم سۈرىسى  81ـ  82ـ ئايەتلەر.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەت.
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بولسام ،سىلەر مەندىن ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايسىلەر ،سىلەرنىڭ قۇرئان
توغرىسىدىكى تۆھمەتلىرىڭالرنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ ،ﷲ مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھ
بولۇشقا يېتەرلىكتۇر (يەنى مېنىڭ راستچىللىقىمغا ۋە سىلەرنىڭ يالغانچىلىقىڭالرغا گۇۋاھ بولىدۇ)،
ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،مۆمىن بەندىلىرىگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر»﴿.﴾8
ئېيتقىنكى« ،مەن (ﷲ ئىنسانالرنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن) تۇنجى پەيغەمبەر
ئەمەسمەن( ،مەندىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ۋەھيى بىلەن كەلدىم،
نېمىشقا مېنى ئىنكار قىلىسىلەر؟) ماڭا ۋە سىلەرگە نېمە قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقمايمەن (چۈنكى،
ﷲ نىڭ تەقدىرىنى ئالدىن ئۇققىلى بولمايدۇ) ،مەن پەقەت ماڭا ۋەھيى قىلىنغان نەرسىگىال
ئەگىشىمەن ،مەن پەقەت (سىلەرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن»﴿.﴾9

مۇشرىكالرنىڭ قۇرئان ۋە پەيغەمبەر ھەققىدە ئېيتقانلىرى ۋە ئۇالرغا
بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ۋە ھەددىدىن ئاشقانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ روشەن ئايەتلىرى ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىلسە ،گەرچە ئۇ ئايەتلەر
شۇنداق ئوچۇق ۋە روشەن بايان قىلىنغان بولسىمۇ ،ئۇالر﴿ :بۇ روشەن سېھىردۇر﴾ يەنى ئاشكارا
سېھىردۇر -،دەيدۇ .ئۇالر ھەقىقەتەن ھەقنى ئىنكار قىلىدۇ .يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقىدۇ ،ئۇالر
گۇمراھ ۋە كاپىر بولغان كىشىلەردۇر.
﴿ياكى ئۇالر قۇرئاننى ئۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ئۆزى توقۇغان دېيىشەمدۇ؟
ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئۇنى مەن توقۇغان بولسام ،سىلەر مەندىن ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى
دەپئى قىاللمايسىلەر﴾ يەنى مەن ﷲ تائاالنىڭ نامىدىن يالغان سۆزلىسەم ۋە ﷲ تائاال مېنى

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى دەپ جۆيلىسەم ،ئەمەلىيەتتە ئىش مەن دېگەندەك بولمىسا ،ﷲ تائاال
مېنى چوقۇم ئەڭ قاتتىق جازا بىلەن جازااليدۇ .زېمىن ئەھلىدىن ھېچكىم يەنى سىلەر ۋە سىلەردىن
باشقا ھەر قانداق بىر ئادەم مېنى ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇشقا قادىر بواللمايدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى(« ،ئەگەر مەن ﷲ غا ئاسىي بولسام)
مېنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ھېچ كىشى قۇتقۇزالمايدۇ ،ﷲ دىن باشقا ھېچ پاناھگاھمۇ تاپالمايمەن
(شۇنداق تۇرۇقلۇق ،مەن سىلەرنىڭ تەلىۋىڭالرنى قانداق قوبۇل قىالاليمەن) .مەن پەقەت
(سىلەرگە) ﷲ نىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈشكە قادىرمەن﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇ بىزنىڭ نامىمىزدىن
يالغاننى توقۇيدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ئۇنى قۇدرىتىمىز بىلەن جازااليتتۇق .ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسي
قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق .سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى﴾(((.
﴿ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئۇنى مەن توقۇغان بولسام ،سىلەر مەندىن ﷲ نىڭ ئازابىدىن
ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايسىلەر ،سىلەرنىڭ قۇرئان توغرىسىدىكى تۆھمەتلىرىڭالرنى ﷲ
ئوبدان بىلىدۇ ،ﷲ مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھ بولۇشقا يېتەرلىكتۇر (يەنى مېنىڭ
((( جىن سۈرىسى  23 - 22ـ ئايەتلەر.
((( ھاققە سۈرىسى - 44ـ  47ـ ئايەتكىچە.

ئەھقاف سۈرىسى

راستچىللىقىمغا ۋە سىلەرنىڭ يالغانچىلىقىڭالرغا گۇۋاھ بولىدۇ)﴾ بۇ ئايەت ئۇالرغا قاتتىق تەھدىت
ۋە ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ .ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قاتتىق قورقىتىدۇ.
﴿ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،مۆمىن بەندىلىرىگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

بۇ ئايەت ئۇالرنى تەۋبە قىلىپ ،ﷲ تەرەپكە قايتىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ .يەنى مۇشۇنداق گۇناھ
ئىشلىگەن تۇرۇقلۇق ،ئەگەر گۇناھ قىلىشتىن يانساڭالر ۋە ئىلگىرىكى گۇناھىڭالرغا تەۋبە قىلساڭالر،
ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلىدۇ ،سىلەرنى كەچۈرىدۇ ،سىلەرگە مەغپىرەت ۋە رەھمەت قىلىدۇ.
بۇ ھەقتە ﷲ تائاال فۇرقان سۈرىسىدە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر ئېيتتى(« :بۇ) بۇرۇنقىالرنىڭ
ئەپسانىلىرىدۇركى ،ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان( ،ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن) ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ
ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ» .ئېيتقىنكى« ،ئۇنى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى سىرنى بىلىپ
تۇرىدىغان ﷲ نازىل قىلدى ،ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلەرگە)
ناھايىتى مېھرىباندۇر»﴾(((.

﴿ئېيتقىنكى ،مەن (ﷲ ئىنسانالرنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن) تۇنجى
پەيغەمبەر ئەمەسمەن( ،مەندىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ۋەھيى بىلەن
كەلدىم ،نېمىشقا مېنى ئىنكار قىلىسىلەر؟)﴾ يەنى مەن ئالەمگە قەدەم باسقان تۇنجى پەيغەمبەر

ئەمەسمەن .بەلكى ،مەندىن ئىلگىرى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر كەلگەن .مەن سىلەرگە سىلەر
مېنى ئىنكار قىلغۇدەك ۋە سىلەرگە پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىمنى يىراق سانىغۇدەك ئەزەلدىن
بولۇپ باقمىغان بىر ئىشنى ئېلىپ كەلگىنىم يوق .غالب ۋە بۈيۈك ﷲ مەندىن ئىلگىرى بارلىق
پەيغەمبەرلەرنى ئىلگىرى كەلگەن ئۈممەتلەرگە ئەۋەتكەن.

﴿ماڭا ۋە سىلەرگە نېمە قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقمايمەن (چۈنكى ،ﷲ نىڭ تەقدىرىنى ئالدىن
ئۇققىلى بولمايدۇ)﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە

توختىلىپ :بۇ ئايەتتىن كېيىن﴿ :ﷲ نىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى
كەچۈرۈشى ئۈچۈن﴾((( دېگەن ئايەت نازىل بولغان -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .ئىكرىمە،
ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن ۋە ئۇ ئايەتنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ
سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ھۆكمى بىلەن
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان -،دەپ كۆرسەتكەن .ئۇالر يەنە مۇنداق دېگەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
گۇناھلىرى كەچۈرۈلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى بۇ ئايەت نازىل بولغان چاغدا ،مۇسۇلمانالر ئىچىدىن
بىر ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ تائاال سېنى كەچۈرۈدىغانلىقى ھەققىدە روشەن ئايەت
بايان قىلدى .ئۇ بىزنى قانداق قىالر؟ -دېگەندە ،ﷲ تائاال(﴿ :مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲ نىڭ
تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى) ئەر  -ئايال مۆمىنلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ،ئۇالر
مەڭگۈ قالىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغان.
ئىمام بۇخارى مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ ،مۆمىنلەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا مۇبارەك
بولسۇن! بىزنىڭ ھۆكمىمىز قانداق بولىدۇ؟ -دېگەندە ،پاك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلغان.
((( فۇرقان سۈرىسى  5ـ  6ـ ئايەتلەر.
((( فەتىھ سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فەتىھ سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام ئەھمەد خارىجە ئىبنى زەيتتىن ئۇممىئەال(((نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەنسارىالر مۇھاجىرالرنى ئۆي بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن چەك تاشلىغان چاغدا ،بىزگە ئوسمان
ئىبنى مەزئۇن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (نى ئۆي بىلەن تەمىنلەش) تەقسىم بولغان ئىدى .كېيىن
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىزنىڭ قېشىمىزدا ئاغرىپ يېتىپ قالدى .بىز ئۇنى داۋالىدۇق ،ئاخىرى
ئۇ ۋاپات بولۇپ كەتتى .بىز ئۇنى كېپەنلىدۇق ،يېنىمىزغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىردى .مەن:
ئى ئوسمان! ﷲ تائاال ساڭا رەھمەت قىلسۇن! غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ جەزمەن سېنى ھۆرمەتلىك
قىلىدۇ دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى چوقۇم
ھۆرمەتلىك قىلىدىغانلىقىنى قانداق بىلىسەن؟» دېدى .مەن :ئاتام ـ ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! مەن
بىلمەي شۇنداق دەپ ساپتىمەن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئوسمانغا كەلسەك ،ئۇنىڭغا
پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ھەقىقەتەن ئۆلۈم كەلدى ،مەن ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياخشىلىق ئۈمىد قىلىمەن،
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى تۇرۇپ ،ماڭا نېمە قىلىنىدىغانلىقىنى
بىلمەيمەن» دېدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن شۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز ھېچبىر
ئادەمنى ئاقلىمايمەن -،دېدىم .ئۇ ئىش مېنى قايغۇغا سالغان ئىدى .مەن ئۇخلىدىم ،چۈشۈمدە
بىر بۇالقنىڭ ئوسمان تەرەپكە ئېقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ،
چۈشۈمنى دەپ بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ،ئوسماننىڭ ياخشى ئەمەلىدۇر» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان .بۇخارىنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە« :مەن ﷲ نىڭ بىر
پەيغەمبىرى تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا نېمە قىلىنىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن» دېيىلگەن.
بۇ ھەدىسكە ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش دەلىللەرگە ئاساسالنغاندا ،مۇئەييەن بىر شەخسنى
جەننەتكە كىرىدۇ دەپ كېسىپ ئېيتىشقا بولمايدۇ .پەقەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېنىق
كۆرسەتكەن ،جەننەتكە كىرىدىغانلىقىدىن خۇش خەۋەر بېرىلگەن ئون كىشى :ئابدۇلالھ ئىبنى
ساالم ،غۇمەيسا ،بىالل ،سۇراقە ،جابىرنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ،مەئۇنە قۇدۇقى
دېگەن يەردە شېھىد قىلىنغان  70قارى ،زەيد ئىبنى ھارىسە ،جەئفەر ،ئىبنى رەۋاھە ۋە ئۇالرغا
ئوخشاش ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
﴿مەن پەقەت ماڭا ۋەھىي قىلىنغان نەرسىگىال ئەگىشىمەن﴾ يەنى مەن پەقەت ﷲ ماڭا
نازىل قىلغان ۋەھىيگىال ئەگىشىمەن﴿ .مەن پەقەت (سىلەرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئوچۇق
ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴾ يەنى مەن روشەن ئاگاھالندۇرغۇچىمەن ،مېنىڭ ئىشىم ھەر قانداق ساغالم
دىل ۋە ساغالم ئەقىل ئىگىسى ئۈچۈن ناھايىتى ئايدىڭدۇر.
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*******

ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ
((( ئۇممىئەال _ ئەال جەمەتىنىڭ ئاياللىرىدىن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغان ئىدى.

ئەھقاف سۈرىسى

ﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑ ﰒﰓﰔ
ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚﰛ
(ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،سىلەر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! قۇرئان ﷲ تەرىپىدىن
نازىل بولغان تۇرسا ،سىلەر ئۇنىڭغا ئىشەنمىسەڭالر (ھالىڭالر قانداق بولىدۇ؟) ئىسرائىل ئەۋالدىدىن
بىر گۇۋاھچى (يەنى ئابدۇلال ئىبن ساالم) قۇرئاننىڭ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغانلىقىغا گۇۋالىق
بېرىپ ئىمان كەلتۈرسە ،سىلەر تەكەببۇرلۇق قىلىپ (ئىماندىن) باش تارتساڭالر (ھالىڭالر قانداق
بولىدۇ؟) شۈبھىسىزكى ،ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ»﴿ .﴾10كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئەگەر
(قۇرئان بىلەن ئىسالم دىنى) ياخشى بولىدىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر) ئۇنىڭغا
بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى» دېدى ،ئۇالر قۇرئان بىلەن ھىدايەت تاپمىغانلىقلىرى ئۈچۈن،
«بۇ قەدىمكى ئويدۇرمىدۇر» دەيدۇ﴿ .﴾11قۇرئاندىن ئىلگىرى مۇسانىڭ كىتابى (يەنى تەۋرات)
ئەھلى جاھانغا پېشۋا ۋە رەھمەت ئىدى .بۇ ئەرەب تىلىدىكى كىتابتۇر( ،ئىلگىرىكى كىتابالرنى)
تەستىق قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ ئۇنى) زالىمالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ،ياخشى ئىش قىلغۇچى
مۆمىنلەرگە (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بېرىش ئۈچۈن نازىل قىلدى﴿« .﴾12پەرۋەردىگارىمىز
ﷲ دۇر» دېگەن ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا ،شۈبھىسىزكى( ،كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش،
(كەتكەنگە) قايغۇرۇش يوقتۇر﴿ .﴾13ئەنە شۇالر ئەھلى جەننەتتۇر ،ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ،
(بۇ) ئۇالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر﴿.﴾14

قۇرئاننىڭ اﷲ تائاالنىڭ ھەق سۆزى ئىكەنلىكى ،كاپىرالر بىلەن
مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئانغا تۇتقان پوزىتسىيىسى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! قۇرئاننى ئىنكار قىلغان شۇ مۇشرىكالرغا ﴿ئېيتقىنكى،
«سىلەر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! قۇرئان ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان تۇرسا ،سىلەر ئۇنىڭغا ئىشەنمىسەڭالر
(ھالىڭالر قانداق بولىدۇ؟)﴾ يەنى سىلەر ئويالپ بېقىڭالرچۇ! مەن سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن بۇ

كىتابنى ھەقىقەتەن سىلەرگە تەبلىغ قىلىشىم ئۈچۈن ،ﷲ ماڭا نازىل قىلغان تۇرسا ،سىلەر ئۇنىڭغا
ئىشەنمىسەڭالر ،ئىنكار قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرنى قانداق جازا بىلەن جازاالر؟!

﴿ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر گۇۋاھچى (يەنى ئابدۇلال ئىبن ساالم) قۇرئاننىڭ ﷲ تەرىپىدىن
نازىل بولغانلىقىغا گۇۋالىق بېرىپ﴾ يەنى مەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابالر

قۇرئاننىڭ راستلىقىغا ۋە توغرىلىقىغا گۇۋاھلىق بەرگەنلىكى ،ئۇنىڭ نازىل قىلىنىدىغانلىقىدىن
خۇش خەۋەر بەرگەنلىكى ۋە بۇ قۇرئان خەۋەر بەرگەن نەرسىگە ئوخشاش نەرسىنى خەۋەر
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئىسرائىل ئەۋالدىدىن قۇرئاننىڭ راست ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرگەن
بۇ كىشى قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى تونۇپ ﴿ئىمان كەلتۈرسە ،سىلەر تەكەببۇرلۇق قىلىپ
(ئىماندىن) باش تارتساڭالر (ھالىڭالر قانداق بولىدۇ؟)﴾.
مەسرۇق بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەن :بۇ گۇۋاھچى ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە
كىتابىغا ئىمان كەلتۈردى .سىلەر بولساڭالر ،پەيغەمبىرىڭالرغا ۋە كىتابىڭالرغا كاپىر بولدۇڭالر.
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﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ بۇ گۇۋاھچى ئومۇمغا ۋەكىل قىلىنغان
بىر ئىسىم بولۇپ ،ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ۋە باشقىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
چۈنكى ،بۇ ئايەت ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى مەككىدە
نازىل بولغان.
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەزمۇنىغا
ئوخشايدۇ﴿ :ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ،ئۇالر« :بىز قۇرئانغا ئىشەندۇق .شۈبھىسىزكى،
ئۇ پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر .بىز ھەقىقەتەن بۇنىڭدىن بۇرۇن مۇسۇلمان
ئىدۇق» دەيدۇ﴾﴿ ،شۈبھىسىزكى ،قۇرئان نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر قۇرئاننى
ئاڭلىغان چاغلىرىدا (تەسىرلىنىپ) دەرھال سەجدىگە بارىدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز پاكتۇر،
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ» دەيدۇ﴾(((.
سەئد مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن باشقا (يەر يۈزىدە مېڭىپ يۈرگەن) ھېچبىر كىشىنى “ئۇ جەننەت ئەھلىدۇر” دېگەنلىكىنى
ئاڭلىمىدىم ،ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە﴿ :ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر گۇۋاھچى
(يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ساالم) قۇرئاننىڭ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىپ﴾ دېگەن
ئايەت نازىل بولغان .بۇنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
شۇنداقال ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،قەتادە ،ئىكرىمە ،يۈسۈف
ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ،ھىالل ئىبنى يەساف ،سۇددى ،سەۋرى ،مالىك ئىبنى ئەنەس
ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى :گۇۋاھلىق بەرگەن كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمدۇر-،
دېگەن.
﴿كاپىرالر مۆمىنلەرگە« :ئەگەر قۇرئان بىلەن ئىسالم دىنى ياخشى بولىدىغان بولسا ئىدى،
ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر) ئۇنىڭغا بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى» دېدى﴾ يەنى كاپىرالر
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قۇرئانغا ئىشەنگەن مۆمىنلەر ھەققىدە توختىلىپ :ئەگەر قۇرئان ياخشى بولىدىغان بولسا ،ئاۋۇالر
يەنى بىالل ،ئەممار ،سۇھەيب ،خەبباب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ۋە ئۇالرغا ئوخشىغان ئاجىز ،قۇل
ۋە چۆرە مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى -،دېدى .ئۇالرنىڭ مۇنداق
دېيىشى پەقەت ئۇالر ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا يۈز  -ئابرويلۇق ،ﷲ ئۆزلىرىگە ئاالھىدە
غەمخورلۇق قىلىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر .ئۇالر ئۇ ئېتىقادتا ھەقىقەتەنمۇ ناھايىتى
بەك خاتاالشتى ۋە شۇنداق روشەن بولغان خاتا سۆزنى قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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)﴾((( يەنى ئۇالر :بىز تۇرۇقلۇق ،ئاۋۇالر قانداقمۇ ھىدايەت تاپتى؟ -دەپ
ھەيران قېلىشىدۇ.
((( قەسەس سۈرىسى  53ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى 107ـ  108ـ ئايەتلەر.

ئەھقاف سۈرىسى

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر﴿ :ئەگەر (قۇرئان بىلەن ئىسالم دىنى) ياخشى بولىدىغان بولسا ئىدى،
ئۇالر (يەنى ئاجىز مۇسۇلمانالر) ئۇنىڭغا بىزدىن بۇرۇن ئىشەنمىگەن بوالتتى﴾ دەيدۇ .ئەمما سۈننى

ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالرغا كەلسەك ،ئۇالر ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىن ئىسپاتالنمىغان
دىننىڭ ئىچىدىكى ھەر قانداق سۆز ۋە ئىشالرنى بىدئەت دەپ قارايدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئىش ياكى سۆز
ياخشى بولىدىغان بولسا ،ساھابىالر ئۇنى ئەلۋەتتە بىزدىن بۇرۇن قىلغان بوالتتى .چۈنكى ،ئۇالر
ياخشى خىسلەتلىك نەرسىلەردىن ھېچبىرىنى قالدۇرۇپ قويماستىن ،ئۇنى قىلىشقا ئالدىرىغان
كىشىلەردۇر دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.

﴿ئۇالر قۇرئان بىلەن ھىدايەت تاپمىغانلىقلىرى ئۈچۈن« ،بۇ قەدىمكى ئويدۇرمىدۇر»
دەيدۇ﴾ يەنى قەدىمكى كىشىلەردىن قالغان (قەدىمكى) يالغان سۆزدۇر -،دەيدۇ .ئۇالر قۇرئاننى

ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنگەنلەرنى بىلىپ تۇرۇپ ئىنكار قىلىدۇ .مانا بۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:
«ھەقنى ئىنكار قىلىش ۋە ئىنسانالرنى كەمسىتىش كىبىرلىكتۇر» دېگەن سۆزىدە كۆزدە تۇتۇلغان
كىبىرلىكتىنئىبارەتتۇر.

﴿قۇرئاندىن ئىلگىرى مۇسانىڭ كىتابى (يەنى تەۋرات) ئەھلى جاھانغا پېشۋا ۋە رەھمەت
ئىدى بۇ﴾ پاساھەتلىك ،روشەن ۋە ئوچۇق بولغان ﴿ئەرەب تىلىدىكى كىتابتۇر﴾ يەنى قۇرئاندۇر.
﴿(ئىلگىرىكى كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ ئۇنى) زالىمالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن،
ياخشى ئىش قىلغۇچى مۆمىنلەرگە (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بېرىش ئۈچۈن (نازىل قىلدى)﴾

يەنى قۇرئان كاپىرالرنى كەلگۈسى ئازابتىن ئاگاھالندۇرۇشنى ،مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن خۇش
خەۋەر قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتابتۇر.

﴿«پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەن ،ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى
فۇسسىلەت سۈرىسىدە بايان قىلىنغان﴿ .شۈبھىسىزكى( ،كەلگۈسىدىن) غەم قىلىش( ،كەتكەنگە)
قايغۇرۇش يوقتۇر .ئەنە شۇالر ئەھلى جەننەتتۇر ،ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ( ،بۇ) ئۇالرنىڭ
قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ياخشى ئەمەللەر ئۇالرنىڭ رەھمەتكە
ئېرىشىشى ،رەھمەتنىڭ ئۇالرغا كامىل بېرىلىشى ئۈچۈن سەۋەب بولغۇسىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ
بىز ئىنساننى ئاتا -ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق .ئىنساننى ئانىسى مۇشەققەت
بىلەن قورساق كۆتۈرۈپ ،مۇشەققەت بىلەن تۇغدى .ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى
سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  30ئايدۇر .تاكى ئۇ (بوۋاق ئۆسۈپ) كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولۇپ40 ،
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ياشقا يەتكەندە( ،ئۇ)« :پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ ماڭا ۋە ئاتا -ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر
قىلىشنى ۋە سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلھام قىلغىن ،مەن ئۈچۈن
مېنىڭ ئەۋالدىمنى تۈزىگىن (يەنى مېنىڭ ئەۋالدىمنى ياخشى ئادەملەر قىلغىن) ،مەن ھەقىقەتەن
ساڭا (جىمى گۇناھالردىن) تەۋبە قىلدىم ،مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىندۇرمەن» دەيدۇ﴿.﴾15
ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىپ ،يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈم قىلىمىز،
ئۇالر (ﷲ يامان ئىشلىرىنى كەچۈرگەنلەر بىلەن) جەننەتتە بولىدۇ( ،بۇ) ئۇالرغا قىلىنغان راست
ۋەدىدۇر﴿.﴾16

اﷲ تائاالنىڭ ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى
ﷲ تائاال ئىلگىرىكى ئايەتتە ئۆزىنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ،بەندىلەرنىڭ ئىبادەتنى ئىخالس
بىلەن ئۆزىگىال قىلىشىنى ۋە توغرا يولدا مېڭىشىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال ئاتا ـ
ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدى .قۇرئان كەرىمدە بىر قانچە ئايەتتە تەۋھىد بىلەن ئاتا ـ ئانىغا
ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇش بىر ئورۇندا ئارقا ـ ئارقىدىن بايان قىلىنغان(((.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت
قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا  -ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى﴾((((﴿ ،ئى ئىنسان!)
ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن ،ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر﴾(((.
﴿بىز ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق﴾ يەنى ئۇنى ئاتا ـ ئانىسىغا
ياخشىلىق قىلىشقا ،ئۇالرغا كۆيۈنۈشكە بۇيرۇدۇق.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد تەيالسى سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئانام ماڭا :ﷲ تائاال ئاتا ـ ئانىغا ئىتائەت قىلىشقا بۇيرىمىدىمۇ؟ سەن ﷲ تائاالغا كاپىر بولمىغىچە،
مەن تاماقمۇ يېمەيمەن ،سۇمۇ ئىچمەيمەن -،دېدى .ئاندىن ئۇ ھەقىقەتەن تاماق يېگىلى ،سۇ
ئىچكىلى ئۇنىمىدى .كىشىلەر ئۇنىڭ ئاغزىغا تاماق سېلىش ئۈچۈن (ئۇنىڭ ئاغزىنى) ھاسا بىلەن
ئېچىشقا باشلىغاندا﴿ :بىز ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق﴾ دېگەن ئايەت
نازىل بولدى .بۇنى ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
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﴿ئىنساننى ئانىسى مۇشەققەت بىلەن قورساق كۆتۈرۈپ﴾ يەنى ئۇ ،ھامىلدار ئايال تارتىدىغان
جاپا ـ مۇشەققەتلەردىن بىرەر نەرسىگە كۆڭلى تارتىش ،سېزىك تۇتۇش ،تېنى ئېغىرلىشىش،
چارچاش قاتارلىق جاپاالرنى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مۇشەققەتلەرنى بالىسىغا ھامىلدار بولغانلىقى
سەۋەبى بىلەن تارتىدۇ﴿ .مۇشەققەت بىلەن﴾ يەنى قاتتىق تولغاق مۇشەققىتى بىلەن ﴿تۇغدى.
ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  30ئايدۇر﴾.
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنى لوقمان سۈرىسىدىكى﴿ :ئىككى يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن
((( بۇ ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ.
((( ئىسرا سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھقاف سۈرىسى

ئايرىدى﴾((( دېگەن ئايەتنى ۋە﴿ :ئانىالر بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا،
تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم﴾((( دېگەن ئايەتنى دەلىل قىلىپ ،ھامىلدارلىقنىڭ ئەڭ تۆۋەن
مۇددىتىنى ئالتە ئاي دەپ كۆرسەتكەن .بۇ يەكۈن كۈچلۈك ۋە توغرا يەكۈندۇر .ئۇنىڭغا ئوسمان
ۋە بىر تۈركۈم ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرمۇ قوشۇلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بەئجە ئىبنى ئابدۇلالھ جۇھەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئىچىمىزدىن بىر ئادەم جۇھەينە قەبىلىسىدىن بىر خوتۇنغا ئۆيلەندى .ئۇ ئايال تولۇق ئالتە
ئاي توشقاندا يەڭگىدى .ئۇنىڭ ئېرى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،بۇ ئەھۋالنى
مەلۇم قىلدى .ئوسمان ئۇ ئايالنى ئېلىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى .ئۇ ئايال كىيىملىرىنى كىيىش
ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغاندا ،ئۇنىڭ ھەمشىرىسى يىغالپ كەتتى .ئۇ :نېمىگە يىغاليسەن؟ ﷲ
بىلەن قەسەمكى ،ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىن ئېرىمدىن باشقا ھېچ كىم ماڭا يېقىنالشقىنى
يوق ،پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ماڭا نېمىنى خالىسا شۇنى ھۆكۈم قىلىدۇ -،دېدى .ئۇ ئايال ئوسمان
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىنگەندە ،ئوسمان ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى.
ئاندىن بۇ ئەھۋال ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا يېتىپ باردى ،ئۇ دەرھال ئوسماننىڭ يېنىغا كېلىپ،
ئۇنىڭغا :نېمە قىلىۋاتىسەن؟ -دېدى .ئوسمان :ئۇ تولۇق  6ئايدا يەڭگىپتۇ ،شۇنداق ئىشمۇ
بوالمدۇ؟ -دېدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا :قۇرئان ئوقۇمامسەن؟ -دېدى .ئۇ :شۇنداق،
ئوقۇيمەن -،دېدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇنىڭغا قورساق
كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  30ئايدۇر﴾ دېگەنلىكىنى ۋە﴿ :تولۇق
ئىككى يىل (ئېمىتىش الزىم)﴾ دېگەنلىكىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ بۇ تولۇق ئىككى يىلنى ئېلىۋەتسەك،
پەقەت ئالتە ئاينىڭ قالغانلىقىنى بىلىمىز -،دېدى .ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ﷲ بىلەن
قەسەمكى ،بۇنىڭغا دىققەت قىلماپتىمەن ،ئۇ ئايالنى قۇتقۇزۇشۇم الزىم -،دېدى .ئۇالر ئۇ ئايالنىڭ
يېنىغا بارغاندا ،ئادەملەر ئۇنى ئاللىبۇرۇن چالما ـ كېسەك قىلىپ بولغان ئىدى .بەئجە مۇنداق
دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ باال چوڭ بولغانسېرى ئاتىسىغا قاغا ـ قاغىغا ،تۇخۇم
ـ تۇخۇمغا ئوخشىغاندىنمۇ بەكرەك ئوخشىغان ئىدى .ئاتىسى ئۇنى كۆرگەن چاغدا :بۇ مېنىڭ
ئوغلۇم ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇنىڭغا ھېچ شەك قىلمايمەن -،دېگەن .كېيىن ﷲ
تائاال ئۇ بالىنىڭ ئاتىسى يۈزىگە قىچىشقاق كېسىلى (باالسى) نى بەرگەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇ بۇ
كېسەلدىن ساقىيالماي ئۆلۈپ كەتكەن .بۇنى ئىبنى ئەبۇ ھاتەممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر خوتۇن كىشى توققۇز ئايدا يەڭگىسە ،بالىنى  21ئاي ئېمىتىشى يېتەرلىكتۇر.
ئەگەر يەتتە ئايدا يەڭگىسە ،ئۇنى  23ئاي ئېمىتىشى يېتەرلىكتۇر .ئەگەر ئالتە ئايدا يەڭگىسە ،ئۇنى
تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم .چۈنكى ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش
مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  30ئايدۇر﴾.
﴿تاكى ئۇ (بوۋاق ئۆسۈپ) كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولۇپ﴾ يەنى كۈچلۈك بولۇپ ،قۇرامىغا يېتىپ
﴿ 40ياشقا كىرگەندە﴾ يەنى ئەقلى تولۇپ ،چۈشەنچىسى ۋە ئۆزىنى ئىدارە قىلىشى كامالەتكە
((( لوقمان سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  233ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يەتكەندە (ئېيتىلىشىچە ،كۆپىنچە ئەھۋالالردا ئادەم  40ياشقا تولغان چاغدىكى مىجەزىدىن
ئۆزگەرمەيدىكەن)(﴿ ،ئۇ)« :پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ ماڭا ۋە ئاتا -ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر
قىلىشنى ۋە﴾ كەلگۈسىدە ﴿سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلھام قىلغىن،
مەن ئۈچۈن مېنىڭ ئەۋالدىمنى تۈزىگىن (يەنى مېنىڭ ئەۋالدىمنى ياخشى ئادەملەر قىلغىن) ،مەن
ھەقىقەتەن ساڭا (جىمى گۇناھالردىن) تەۋبە قىلدىم ،مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىندۇرمەن»
دەيدۇ﴾ بۇ ئايەتتە  40ياشقا يەتكەن كىشى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلىش ،ﷲ تائاالغا

قايتىشنى يېڭىالش ۋە ئۇ ئىشالرنى قىلىشقا بەل باغالش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

﴿ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىپ ،يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈم
قىلىمىز ،ئۇالر (ﷲ يامان ئىشلىرىنى كەچۈرگەنلەر بىلەن) جەننەتتە بولىدۇ﴾ يەنى بىز بايان

قىلغان نەرسىلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن ،ﷲ تائاالغا گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلغان ،ﷲ تائاال
تەرەپكە قايتقان ،تەۋبە قىلىش ۋە مەغپىرەت تەلەپ قىلىش ئارقىلىق يوقىتىپ قويغان نەرسىلىرىنى
تاپقان ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ ﴿ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىپ ،يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈم
قىلىمىز﴾ يەنى ئۇالرنىڭ نۇرغۇن خاتالىقىنى مەغپىرەت قىلىمىز ،ياخشى ئەمەلى ئاز بولسىمۇ ،ئۇنى
قوبۇل قىلىمىز.
﴿ئۇالر (ﷲ يامان ئىشلىرىنى كەچۈرگەنلەر بىلەن) جەننەتتە بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە
بولىدىغان كىشىلەر قاتارىدا بولىدۇ .مانا بۇ ،ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ھۆكمىدۇر .غالىب
ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئۆزىگە تەۋبە بىلەن قايتقان كىشىگە شۇنداق ۋەدە قىلغان .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ) ئۇالرغا قىلىنغان راست ۋەدىدۇر﴾.
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بەزى ئادەم (يەنى ئاتا -ئانىسى ئىمانغا دەۋەت قىلغان فاجىر باال) :ۋاي  -ۋۇي! سىلەر
مېنى قايتا تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر( ،مەندىن ئىلگىرى) نۇرغۇن ئۈممەتلەر ئۆتتى (ئۇالردىن
ھېچ ئادەم تىرىلدۈرۈلگىنى يوق)» دەيدۇ ،ئۇ ئىككىسى ﷲ غا پەرياد قىلىپ« :ۋاي ساڭا! ئىمان
ئېيتقىن ،ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر» دەيدۇ .ئۇ« :بۇ پەقەت ئاۋالقىالردىن قالغان
ئەپسانىلەردۇر» دەيدۇ﴿ .﴾17ئەنە شۇنداق كىشىلەرگە (ﷲ نىڭ ئازاب قىلىش) سۆزى ھەقلىق
بولدى ،ئۇالر بولسا ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بولغان ئۈممەتلەر قاتارىغا
كىرگۈزۈلدى ،ئۇالر ھەقىقەتەن زىيان تارتقۇچى بولدى﴿( .﴾18مۆمىنلەرنىڭ ۋە كاپىرالرنىڭ)

ئەھقاف سۈرىسى

ھەممىسىنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە يارىشا دەرىجىلىرى بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى ۋە
جازاسى (كەم -زىيادە قىلىنماي) تولۇق بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿ .﴾19كاپىرالر دوزاخقا
توغرىلىنىدىغان كۈندە (ئۇالرغا ئەيىبلەش يۈزىسىدىن ئېيتىلىدۇ)« :سىلەر لەززەتلىرىڭالرنى
ھاياتىي دۇنيادا بەھرىمەن بولۇپ تۈگەتتىڭالر ،سىلەر زېمىندا ھەقسىز رەۋىشتە چوڭچىلىق قىلىپ،
ئىماندىن باش تارتقانلىقىڭالر ۋە ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن ،بۈگۈن خار
قىلغۇچى ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر»﴿.﴾20

ئاتا ـ ئانىالرنى قاخشاتقۇچى ئەۋالدالرنىڭ بايانى ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال ئاتا ـ ئانىالرغا ياخشىلىق بىلەن دۇئا قىلىدىغان ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىدىغان
كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئېرىشىدىغان بەخت ـ سائادەتنى ۋە
نىجاتلىقنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا ئۇالپال ئاتا ـ ئانىالرنى قاخشاتقۇچى بەتبەختلەرنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى ئادەم (يەنى ئاتا -ئانىسى ئىمانغا دەۋەت قىلغان
فاجىر باال) :ۋاي  -ۋۇي! سىلەر مېنى قايتا تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر( ،مەندىن ئىلگىرى)
نۇرغۇن ئۈممەتلەر ئۆتتى (ئۇالردىن ھېچ ئادەم تىرىلدۈرۈلگىنى يوق) دەيدۇ﴾ .بۇ ئايەت مۇشۇنداق

سۆزنى قىلغان ھەممە ئادەمنى ئومۇمىيۈزلۈك ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .كىم بۇ ئايەتنى ئابدۇراھمان ئىبنى
ئەبۇ بەكىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ھەققىدە نازىل بولغان دېسە ،بۇ ئورۇنسىز سۆزدۇر .چۈنكى،
ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەت نازىل بولغاندىن كېيىن ئىسالمغا
كىرگەن ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋزەللىرىدىن ۋە ئەينى زاماندىكى ياخشى كىشىلەردىن بولغان.
ئىمام بۇخارى يۈسۈپ ئىبنى ماھىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇئاۋىيە ئىبنى
ئەبۇ سۇفيان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مەرۋاننى ھىجازغا ۋالىي قىلىپ تەيىنلىگەن ئىدى ،بىر كۈنى
مەرۋان خۇتبە ئوقۇدى ،ئۇ خۇتبىسىدە يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيە (ئاتىسىدىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ
ئۇنىڭغا بەيئەت قىلىشى ئۈچۈن) نىڭ ياخشى تەرىپىنى قىلىشقا باشلىدى .ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبۇ
بەكىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مەرۋاننىڭ زىتىغا تېگىدىغان بىر نەرسە دېدى .مەرۋان :ئۇنى “تۇتۇڭالر”
دېدى .ئابدۇراھمان ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئۆيىگە كىرىۋالدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇنى
تۇتۇشقا قادىر بواللمىدى.

ئاندىن مەرۋان :ﷲ مۇشۇ ئادەم ھەققىدە﴿ :بەزى ئادەم (يەنى ئاتا -ئانىسى ئىمانغا دەۋەت
قىلغان فاجىر باال) :ۋاي  -ۋۇي! سىلەر مېنى قايتا تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر( ،مەندىن
ئىلگىرى) نۇرغۇن ئۈممەتلەر ئۆتتى (ئۇالردىن ھېچ ئادەم تىرىلدۈرۈلگىنى يوق)»دەيدۇ﴾ دېگەن

ئايەتنى نازىل قىلغان -،دېدى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەردە ئارقىسىدا تۇرۇپ :ﷲ تائاال
بىزنىڭ ھەققىمىزدە قۇرئاندىن ھېچ نەرسە نازىل قىلمىدى .ﷲ تائاال پەقەت مېنىڭ ئۆزرەم
توغرۇلۇق ئايەت نازىل قىلدى -،دېدى(((.
ئىمام نەسەئى مۇھەممەد ئىبنى زەييادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇئاۋىيە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوغلى يەزىدكە خەلىپىلىكنى تاپشۇرغان چاغدا ،مەرۋان :بۇ ئەبۇ بەكرى ۋە
((( ﷲ تائاال ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانى (ئۇنىڭغا چاپالنغان تۆھمەتتىن) ئاقالپ ئايەت نازىل قىلغان.
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ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ تۇتقان يولىدۇر -،دېگەن .بۇنى ئاڭلىغان ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبۇ
بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :بۇ ھىرەقلى ۋە قەيسەرنىڭ تۇتقان يولىدۇر -،دېگەن .شۇنىڭ
بىلەن مەرۋان :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بەزى ئادەم (يەنى ئاتا -ئانىسى ئىمانغا دەۋەت قىلغان فاجىر
باال) :ۋاي  -ۋۇي! سىلەر مېنى قايتا تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر» دەيدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
نازىل بولۇشىغا سەۋەب بولغان كىشى مۇشۇ شۇ -،دېگەن .بۇ خەۋەر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا
يېتىپ بارغان .شۇنىڭ بىلەن ئائىشە :مەرۋان يالغان سۆزلەپتۇ ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،ئۇ بۇنى بىلمەيدۇ .ئەگەر مەن بۇ ئايەت نازىل بولغان كىشىنىڭ ئىسمىنى ئېيتىشنى
خالىسام ،ئەلۋەتتە ئۇنىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ بېرەتتىم .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەرۋاننىڭ
ئاتىسىغا ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى چاغدا لەنەت ئېيتقان .مەرۋان بولسا ،ﷲ نىڭ لەنىتىنىڭ بىر
پارچىسىدۇر -،دېگەن.
﴿سىلەر مېنى قايتا تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر( ،مەندىن ئىلگىرى) نۇرغۇن ئۈممەتلەر
ئۆتتى (ئۇالردىن ھېچ ئادەم تىرىلدۈرۈلگىنى يوق)﴾ يەنى ئۇ :نۇرغۇن كىشىلەر ئۆتتى ،ئۇالردىن

بىرمۇ خەۋەرچى يەنى قايتا تىرىلىشتىن خەۋەر قىلغۇچى قايتىپ كەلمىدى -،دەيدۇ.

﴿ئۇ ئىككىسى ﷲ غا پەرياد قىلىپ﴾ يەنى ئۇ ئىككىسى ﷲ تائاالدىن بالىسىغا ھىدايەت ئاتا
قىلىشنى سوراپ ،بالىسىغا«﴿ :ۋاي ساڭا! ئىمان ئېيتقىن ،ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر»

دەيدۇ .ئۇ« :بۇ پەقەت ئاۋالقىالردىن قالغان ئەپسانىلەردۇر» دەيدۇ .ئەنە شۇنداق كىشىلەرگە (ﷲ
نىڭ ئازاب قىلىش) سۆزى ھەقلىق بولدى ،ئۇالر بولسا ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئىنسانالردىن
ۋە جىنالردىن بولغان ئۈممەتلەر قاتارىغا كىرگۈزۈلدى ،ئۇالر ھەقىقەتەن زىيان تارتقۇچى بولدى﴾

يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە ئوخشايدىغان ،خۇي ـ پەيلى بىر بولغان ،قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنى ۋە
ئائىلىسىدىكىلەرنى زىيان تارتقۇزغۇچى كاپىرالرنىڭ گۇرۇھىنىڭ قاتارىغا كىرىپ كەتتى.

ﷲ نىڭ﴿ :بەزى ئادەم﴾ دېگەن ئايىتىدىن كېيىن كەلگەن ﴿ئەنە شۇنداق كىشىلەر﴾

دېگەن ئايىتى بىز يۇقىرىدا بايان قىلغان سۆزىمىزنىڭ دەلىلىدۇر .يەنى بۇ ئايەت ئومۇمغا قارىتىلغان
بولۇپ ،ئەنە شۇ تۈردىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ھەسەن ۋە قەتادە:
ئايەتتىكى “بەزى ئادەم” دېگەن سۆزدىن ھەر قانداق فاجىر ،ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتقۇچى،
ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى كاپىر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەپ كۆرسەتكەن.

﴿(مۆمىنلەرنىڭ ۋە كاپىرالرنىڭ) ھەممىسىنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە يارىشا دەرىجىلىرى بولىدۇ﴾

يەنى ھەر بىر ئادەم قىلغان يامان ئەمەلىگە يارىشا ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
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﴿ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى ۋە جازاسى (كەم -زىيادە قىلىنماي) تولۇق بېرىلىدۇ،
ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا زەررىچىلىكمۇ ،ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نەرسىدە زۇلۇم

قىلىنمايدۇ .ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم :دوزاخنىڭ دەرىجىلىرى تۆۋەنلەپ ماڭىدۇ،
جەننەتنىڭ دەرىجىلىرى يۇقىرىغا قاراپ ئۆرلەپ ماڭىدۇ -،دېگەن.

﴿كاپىرالر دوزاخقا توغرىلىنىدىغان كۈندە (ئۇالرغا ئەيىبلەش ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن
ئېيتىلىدۇ)« :سىلەر لەززەتلىرىڭالرنى ھاياتىي دۇنيادا بەھرىمەن بولۇپ تۈگەتتىڭالر﴾ مۆمىنلەرنىڭ

خەلىپىسى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نۇرغۇن يېمەك ـ ئىچمەك لەززەتلىرىدىن
پەرھىز تۇتقان ،ئۇ :مەن ھەقىقەتەن ﷲ ئەبىيلەش ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن﴿ :سىلەر

ئەھقاف سۈرىسى

لەززەتلىرىڭالرنى ھاياتىي دۇنيادا بەھرىمەن بولۇپ تۈگەتتىڭالر﴾ دېگەن كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن
بولۇپ قېلىشىمدىن قورقىمەن -،دېگەن.
ئەبۇ مىجلەز مۇنداق دېگەن :نۇرغۇن قەۋملەر دۇنيادىكى چاغلىرىدىال ئۆزلىرىنىڭ ياخشىلىقلىرىغا

ئېرىشپ ،تۈگىتىپ بولىدۇ ،شۇڭا ئۇالرغا﴿ :سىلەر لەززەتلىرىڭالرنى ھاياتىي دۇنيادا بەھرىمەن
بولۇپ تۈگەتتىڭالر﴾ دېيىلىدۇ.
﴿سىلەر زېمىندا ھەقسىز رەۋىشتە چوڭچىلىق قىلىپ ،ئىماندىن باش تارتقانلىقىڭالر ۋە ﷲ
نىڭ ئىتائىتىدىن چىققانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن ،بۈگۈن خار قىلغۇچى ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر﴾

يەنى ئۇالر ئەمىلىگە يارىشا جازاغا تارتىلىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنى ھاياتىي دۇنيادىن بەھرىمەن قىلىپ،
ھەققە ئەگىشىشتىن تەكەببۇرلۇق بىلەن باش تارتىپ ،گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ ھەددىدىن
ئاشقىنىدەك ،ﷲ تائاال ئۇالرنى خار قىلغۇچى ئازاب بىلەن جازااليدۇ .ئۇ ئازاب ئۇالرغا ئاھانەت،
خارلىق ،قاتتىق دەرت ـ ئەلەم ،مەڭگۈلۈك ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ .ئۇالرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرى
قاتتىق كۆيۈۋاتقان دوزاخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر جايلىرىدا بولىدۇ .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ بىزگە بۇنداق
ئازابالرنىڭ ھەممىسىدىن پاناھ بەرسۇن!

*******
ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ
(ئى مۇھەممەد!) ئادنىڭ قېرىندىشى (يەنى ھۇد ئەلەيھىسساالم) نىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن
بولغان قىسسىسىنى بايان قىلغىن ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئەھقاف (دېگەن يەر) دىكى قەۋمىنى (ﷲ
نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇردى ،ئۇنىڭدىن (يەنى ھۇدتىن) ئىلگىرى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن نۇرغۇن
پەيغەمبەرلەر ئۆتتى .ئۇ (يەنى ھۇد) (قەۋمىنى ئاگاھالندۇرۇپ) ئېيتتى« :سىلەر پەقەت ﷲ
غىال ئىبادەت قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ (ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلساڭالر)
بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمەن»﴿ .﴾21ئۇالر(« :ئى ھۇد!) سەن بىزنى
ئىالھلىرىمىزدىن توسقىلى كەلدىڭمۇ؟ ئەگەر سەن (سۆزۈڭدە) راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە
بىزنى قورقۇتقان ئازابنى كەلتۈرگىن» دېدى﴿ .﴾22ئۇ(« :سىلەرگە ئازابنىڭ قاچان كېلىشىنى)
پەقەت ﷲ بىلىدۇ ،مەن سىلەرگە ئەۋەتىلگەن نەرسىنى تەبلىغ قىلىمەن ۋە لېكىن مەن سىلەرنى
نادان قەۋم كۆرىمەن» دېدى﴿ .﴾23ئۇالر 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
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قاتتىق ئازاب بار﴿ .﴾24ئۇ 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﴿.﴾25

ئاد قەۋمىنىڭ قىسسىسى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قەۋمىدىن بەزى كىشىلەر ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ

تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئادنىڭ
قېرىندىشى (يەنى ھۇد ئەلەيھىسساالم) نىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن بولغان قىسسىسىنى بايان
قىلغىن﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ھۇد ئەلەيھىسساالمنى ئىلگىرىكى ئاد قەۋمىگە

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن .ئۇالر “ئەھقاف” دېگەن يەردە ئولتۇراقالشقان ئىدى .قەتادە:
بىزگە ئېيتىلىشىچە“ ،ئاد” يەمەندە ئولتۇراقالشقان بىر قەبىلە بولۇپ ،يەمەننىڭ “شىھىر” دەپ
ئاتىلىدىغان يەردىكى دېڭىز بويىغا جايالشقان بىر قۇملۇق تۆپىلىكتە ياشايتتى -،دېگەن.

ئىمام ئىبنى ماجە ئۆزىنىڭ كىتابىدا“ :ئەگەر بىرسى دۇئا قىلسا ،ئۆزىگە دۇئا قىلىش
بىلەن باشلىسۇن” دەپ ماۋزۇ قويۇپ ،ئاندىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :ﷲ بىزگە ۋە ئادنىڭ قېرىندىشىغا
مەرھەمەت قىلسۇن».
﴿ئۇنىڭدىن (يەنى ھۇدتىن) ئىلگىرى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر
ئۆتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەرلەرگە ھەقىقەتەن نۇرغۇن

پەيغەمبەرلەرنى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىالرنى ئەۋەتتى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنى زامانداشلىرى ۋە كېيىنكىلەر ئۈچۈن
ئىبرەت قىلدۇق﴾(((﴿ ،ئەگەر ئۇالر (بۇ بايانالردىن كېيىن ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە (سەن
ئۇالرغا)« :سىلەرنى ئاد ۋە سەمۇد قەۋملىرىنىڭ بېشىغا كەلگەن ئازابقا ئوخشاش ئازابتىن
ئاگاھالندۇرىمەن» دېگىن .ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا ئالدى ـ كەينىدىن (يەنى ھەممە تەرەپتىن)
پەيغەمبەرلەر كېلىپ« :بىر ﷲ دىن باشقىغا ئىبادەت قىلماڭالر!» دېدى﴾(((.
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ھۇد ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ
(ﷲ دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلساڭالر) بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمەن﴾.
قەۋمى ئۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ھۇد !)سەن بىزنى ئىالھلىرىمىزدىن توسقىلى
كەلدىڭمۇ؟ ئەگەر سەن)سۆزۈڭدە( راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە بىزنى قورقۇتقان ئازابنى
كەلتۈرگىن)»﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئازاب ـ ئوقۇبىتىنىڭ ئۆزلىرىگە كېلىشىنى يىراق ساناپ:

ئۇنى تېزرەك كەلتۈرگىن -،دەپ ئالدىراتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەتكە
((( بەقەرە سۈرىسى  66ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  14 - 13ـ ئايەتلەر.
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ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ﴾(((.
﴿ئۇ(« :سىلەرگە ئازابنىڭ قاچان كېلىشىنى) پەقەت ﷲ بىلىدۇ .مەن سىلەرگە
ئەۋەتىلگەن نەرسىنى تەبلىغ قىلىمەن﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرنى ﷲ تائاال ئوبدان

بىلىدۇ .ئەگەر سىلەر ئازابنىڭ بالدۇر چۈشۈشىگە اليىق بولساڭالر ،ﷲ تائاال ئۇنى سىلەرگە
بالدۇر چۈشۈرىدۇ .مېنىڭ ئىشىمغا كەلسەك ،مېنىڭ مەسئۇلىيىتىم سىلەرگە ئەۋەتىلگەن
نەرسىنى تەبلىغ قىلىشتىن ئىبارەتتۇر﴿ .ۋە لېكىن مەن سىلەرنى نادان قەۋم كۆرىمەن﴾ يەنى
سىلەر ئەقلىڭالرنى ئىشلەتمەيسىلەر ،ھەقنى چۈشەنمەيسىلەر -،دېدى.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋادىسىغا سۈرۈلۈۋاتقان بۇلۇتنى كۆرۈپ﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە
كېلىۋاتقان ئازاب بۇلۇتىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ئۆزلىرىگە يامغۇر ياغدۇرغۇچى بۇلۇت دەپ گۇمان
قىلدى .ئۇالر بۇنىڭدىن خۇرسەن بولۇشۇپ ،بۇلۇتتىن ياخشىلىق كۈتتى .ئۇالر ھەقىقەتەن
قۇرغاقچىلىق ئاپىتىگە دۇچ كەلگەن بولۇپ ،يامغۇرغا ئىنتايىن موھتاج ئىدى.

﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇ سىلەر بالدۇرراق ئىشقا ئېشىشىنى تەلەپ قىلغان نەرسىدۇر ،ئۇ
بىر بوران بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە قاتتىق ئازاب بار﴾ يەنى ئۇ سىلەر﴿ :ئەگەر سەن)سۆزۈڭدە)
راستچىلالردىن بولساڭ ،بىزگە بىزنى قورقۇتقان ئازابنى كەلتۈرگىن﴾ دېگەن ئازابنىڭ دەل

ئۆزى شۇ.

﴿ئۇ بىر بوران بولۇپ﴾ ئۇنىڭ مەسئۇلىيىتى ئۇالرنىڭ يۇرتىدىكى ھەممە نەرسىنى
پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرى بىلەن ھاالك قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇ (يەنى بوران) ھەر قانداق نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە ،ئۇنى چىرىگەن سۆڭەكتەك
(تىتما-تاالڭ) قىلىۋېتەتتى﴾(((.
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ جايلىرىنىڭ (يەنى تۇرغان ماكانلىرىنىڭ ئىزىدىن) باشقا
نەرسە كۆرۈنمەيدىغان بولۇپ قالدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ چوڭ ـ كىچىك ھەممىسى ھاالك بولدى،

ئۇالردىن ھېچكىممۇ تىرىك قالمىدى.

﴿گۇناھكار قەۋمنى مۇشۇنداق جازااليمىز﴾ يەنى مانا بۇ پەيغەمبەرلىرىمىزنى ئىنكار
قىلغان ،بىزنىڭ بۇيرۇقلىرىمىزغا خىالپلىق قىلغان كىشىلەر ھەققىدىكى ھۆكمىمىزدۇر.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېغىزى ئېچىلىپ قالغىدەك قاقاقالپ كۈلگەنلىكىنى كۆرمىدىم.
ئۇ پەقەت تەبەسسۇم بىلەن كۈلەتتى .ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇلۇتنى ياكى بوراننى
كۆرسە ،بۇلۇت ياكى بوراننىڭ ياخشى ـ يامان ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ يۈزىدىن بىلىۋالغىلى
بوالتتى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! كىشىلەر بۇلۇتنى كۆرسىال ،يامغۇر يېغىپ قېلىشىنى
ئۈمىد قىلىپ خۇشال بولىدىكەن .لېكىن سەن بۇلۇتنى كۆرسەڭ ،يۈزۈڭنىڭ ئۆزگىرىپ
كېتىدىغانلىقىنى كۆرىمەن -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئائىشە! مەن قانداقمۇ ئۇ
((( شۇرا سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر فىسمى.
((( زارىيات سۈرىسى  42ـ ئايەت.
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بۇلۇتتا ئازاب يوق دېيەلەيمەن؟ قەۋملەردىن بىرى ھەقىقەتەن بوران بىلەن ھاالك قىلىنغان.
يەنە بىرى بولسا ،ئىچىدە ئازاب بار بۇلۇتنى كۆرگەندە :مانا بۇ ،بىزگە يامغۇر ياغدۇرغۇچى
بۇلۇتتۇر -،دېيىشكەن» دەپ جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇپۇقتا بىرەر ئۆزگىرىشنى كۆرسە ،ئىشىنى تاشالپ (ھەتتا ناماز
ئوقۇۋاتقان تەقدىردىمۇ)« :ئى ﷲ! ساڭا سېغىنىپ ئۇنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن»
دەيتتى .ئەگەر ﷲ تائاال ئۇنى كۆتۈرۈۋەتسە ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتاتتى.
ئەگەر يامغۇر ياغسا« :ئى ﷲ! پايدىلىق يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگىن» دەيتتى.
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر
بوران چىقسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! مەن ھەقىقەتەن سەندىن بوراننىڭ ياخشى
بولۇشىنى ،بوراندىكى ياخشىلىقنى ۋە بوران ئەۋەتىلگەن نەرسىدىكى ياخشىلىقنى سورايمەن.
ساڭا سېغىنىپ بوراننىڭ يامان بولۇپ قېلىشىدىن ۋە بوران بىلەن ئەۋەتىلگەن نەرسىدىكى
يامانلىقتىن پاناھ تىلەيمەن» دەيتتى .ئەگەر ھاۋا تۇتۇلۇپ چاقماق چاققىلى تۇرسا ،چىرايى
ئۆزگىرىپ كېتەتتى ـ دە ،سىرتقا چىقاتتى ،ئۆيگە كىرەتتى ،ئۇيان ـ بۇيان ماڭاتتى .ئەگەر
يامغۇر ياغسا ،ئۇنىڭ يۇقىرىقىدەك ئەندىشىسى تۈگەيتتى .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇنى
بىلىۋېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغاندا ،ئۇ« :ئى ئائىشە! بۇلۇتالر ئاد قەۋمىنىڭ
ئېيتقىنىدەك بولۇپ قېلىشى مۇمكىن﴿ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋادىسىغا سۈرۈلۈۋاتقان بۇلۇتنى
كۆرۈپ« :مانا بۇ بىزگە يامغۇر ياغدۇرغۇچى بۇلۇتتۇر» دېيىشتى﴾» دەپ جاۋاب بەرگەن.
ئاد قەۋمىنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى قىسسىسىنى ئەئراف سۈرىسى بىلەن ھۇد
سۈرىسىدە بايان قىلغان ئىدۇق .شۇڭا ئۇنى بۇ يەردە تەكرارالپ ئولتۇرمايمىز.
بارلىق ھەمدۇ سانا ۋە مەدھىيە يۈكسەك ﷲ غا مەنسۇپتۇر.

*******
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ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﰋﰌ
بىز ئۇالرنى (يەنى ئاد قەۋمىنى) (پۇل -مال ،كۈچ -قۇۋۋەت جەھەتتە) سىلەرنى قادىر
قىلمىغان نەرسىلەرگە قادىر قىلدۇق( .ئۇالرنىڭ شۇ نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلىپ ،بۇ ئارقىلىق
نېمەتلەرنى بەرگۈچى ﷲ نى تونۇشى ئۈچۈن) ئۇالرغا قۇالق ،كۆز ،قەلبلەرنى بەردۇق ،ئۇالر

ئەھقاف سۈرىسى

ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ،كۆزلىرى ،دىللىرى
ئۇالردىن (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ھېچ نەرسىنى دەپئى قىلمىدى ،ئۇالر مەسخىرە قىلغان ئازاب
ئۇالرغا نازىل بولدى﴿( .﴾26ئى مەككە ئاھالىسى!) بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەتراپىڭالردىكى
شەھەرلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنى (كۇفرىدىن) يانسۇن دەپ ئايەتلەرنى تەكرار بايان
قىلدۇق﴿( .﴾27ئۇالرغا ئازاب كەلگەندە) ئۇالرنىڭ خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دەپ ﷲ دىن باشقا
تۇتقان مەبۇدلىرى ئۇالرغا نېمىشقا ياردەم قىلمىدى؟ بەلكى ئۇالرنىڭ مەبۇدلىرى غايىب بولدى،
بۇ (يەنى بۇتالر بىزنى خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دېگەن سۆزى) ئۇالرنىڭ ئويدۇرمىسىدۇر ۋە (ﷲ
غا) چاپلىغان بوھتانلىرىدۇر﴿.﴾28
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بىز ھەقىقەتەن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنى بۇ دۇنيادا پۇل
ـ مال ۋە ئەۋالدالرغا ئىگە قىلدۇق .ئۇالرغا سىلەرگە بەرمىگەن مال ـ دۇنيا ۋە ئەۋالدالرنى،
سىلەرگە بېرىلگەن نەرسىلەرگە ئوخشاپمۇ قالمايدىغان نەرسىلەرنى ئاتا قىلدۇق.
﴿(ئۇالرنىڭ شۇ نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلىپ ،بۇ ئارقىلىق نېمەتلەرنى بەرگۈچى ﷲ
نى تونۇشى ئۈچۈن) ئۇالرغا قۇالق ،كۆز ،قەلبلەرنى بەردۇق ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ،كۆزلىرى ،دىللىرى ئۇالردىن (ﷲ نىڭ
ئازابىدىن) ھېچ نەرسىنى دەپئى قىلمىدى ،ئۇالر مەسخىرە قىلغان ئازاب ئۇالرغا نازىل بولدى﴾

يەنى ئۇالر ئىنكار قىلغان ،يۈز بېرىدىغانلىقىدىن گۇمانالنغان ئازاب ـ ئوقۇبەت ھەر تەرەپتىن
ئۇالرنى ئورىۋالدى .ئى خىتاب قىلىنغۇچىالر! سىلەرمۇ ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قېلىشتىن،
ئاندىن سىلەرگىمۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا نازىل بولغان ئازابنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن ھەزەر
ئەيلەڭالر.

﴿(ئى مەككە ئاھالىسى!) بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئەتراپىڭالردىكى شەھەرلەرنى
ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى ﷲ ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئاد قەۋمىگە ئوخشاش مەككە
ئەتراپىدىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدى .ئاد قەۋمى يەمەننىڭ ھەزىرمەۋت ۋىاليىتىنىڭ ئەھقاف دېگەن
يېرىدە ياشايتتى.

ﷲ سەمۇد قەۋمىنىمۇ ھاالك قىلدى .سەمۇد قەۋمىنىڭ ئولتۇراقالشقان يەرلىرى مەككە
ئاھالىسى بىلەن شامنىڭ ئارىسىدا ئىدى .شۇنداقال ﷲ سەبەئ قەۋمىنىمۇ ھاالك قىلغان ،ئۇالر
يەمەندە ياشايتتى .ﷲ تائاال مەديەن قەۋمىنىمۇ ھاالك قىلدى ،ئۇالرنىڭ ئورنى مەككە ئەھلىنىڭ
غەززەگە ئۆتىدىغان يولى ئۈستىدە ئىدى .شۇنداقال لۇتنىڭ قەۋمى بۇھەيرە ئاھالىسىنىمۇ ھاالك
قىلغان ،ئۇالرمۇ ھەم مەككىلىكلەرنىڭ ئۆتىدىغان يولى ئۈستىدە ئىدى.
﴿ئۇالرنى (كۇفرىدىن) يانسۇن دەپ ئايەتلەرنى تەكرار بايان قىلدۇق (ئۇالرغا ئازاب
كەلگەندە) ئۇالرنىڭ خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دەپ ﷲ دىن باشقا تۇتقان مەبۇدلىرى ئۇالرغا نېمىشقا
ياردەم قىلمىدى؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرى ياسىۋالغان يالغان مەبۇدلىرىغا شۇنداق ئېھتىياجلىق

پەيتتە ،ئۇ مەبۇدلىرى ئۇالرغا ياردەم قىاللىدىمۇ؟

﴿بەلكى ئۇالرنىڭ مەبۇدلىرى غايىب بولدى﴾ يەنى دەل ئەكسىچە ئۇالر مەبۇدلىرىغا ئەڭ
موھتاج بولغان چاغدا ،مەبۇدلىرى ئۇالرنى تاشالپ كۆزدىن غايىب بولدى﴿ .بۇ (يەنى بۇتالر
بىزنى خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دېگەن سۆزى) ئۇالرنىڭ ئويدۇرمىسىدۇر﴾ يەنى يالغان سۆزىدۇر.
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ئۇ بۇتلىرىدىن مەبۇد تۇتۇۋالغانلىقلىرى ﴿(ﷲ غا) چاپلىغان بوھتانلىرىدۇر﴾ ئۇالر ئۇ بۇتالرغا
چوقۇنغانلىقلىرى ،ئۇالرغا ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ھەقىقەتەن ھاالكەتكە يولۇقتى ۋە
زىيان تارتتى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق ،ئۇالر
قۇرئان تىالۋىتىگە ھازىر بولغاندا (بىر -بىرىگە)« :جىم تۇرۇڭالر» دېيىشتى ،قۇرئان تىالۋەت
قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز قەۋمىگە ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى﴿ .﴾29ئۇالر
ئېيتتى« :ئى قەۋمىمىز! ھەقىقەتەن بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى
كىتابالرغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ،ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى)
تىڭشىدۇق»﴿« .﴾30ئى قەۋمىمىز! ﷲ غا دەۋەت قىلغۇچى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم)
نىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ﷲ غا ئىمان ئېيتىڭالر ،ﷲ بەزى گۇناھالرنى مەغپىرەت
قىلىدۇ ،سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ»﴿ .﴾31كىمكى ﷲ غا (ئىمان ئېيتىشقا) دەۋەت
قىلغۇچىنىڭ (يەنى رەسۇلۇلالنىڭ) دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىسا ،ئازابتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ،
ﷲ دىن باشقا (ئۇنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى) ياردەمچىلەر بولمايدۇ ،ئۇالر (يەنى
رەسۇلۇلالنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىغۇچىالر) ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴿.﴾32

جىنالرنىڭ قۇرئاننى تىڭشىغانلىقى ھەققىدىكى قىسسە
ئىمام ئەھمەد زۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز
ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق﴾ دېگەن ئايەتتىكى ئەھۋال نەخلە
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دېگەن جايدا يۈز بەرگەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇۋاتاتتى(﴿ .قۇرئان
تىڭشاش ئۈچۈن) جىنالر (ئولىشىپ) ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالىدۇ﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ۋە مەشھۇر ئىمام ئەبۇ بەكرى بەيھەقى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىلگىرى جىنالرغا قۇرئان
ئوقۇپ بەرمىگەن ۋە ئۇالرنى كۆرۈپمۇ باقمىغان ئىدى .بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر
تۈركۈم ساھابىلىرى بىلەن ئۇكاز بازىرىغا كېتىۋاتاتتى .شۇ چاغدا شەيتانالر بىلەن ئاسمان
((( جىن سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھقاف سۈرىسى

خەۋىرىنىڭ ئارىسىدا ھەقىقەتەن توسالغۇ پەيدا بولغان ئىدى .شەيتانالر ئاسمان خەۋەرلىرىنى
ئوغرىلىقچە ئاڭلىماقچى بولغاندا ،ئۇالرغا كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر ئېتىالتتى .شەيتانالر
باشلىقلىرىنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلگەندە ،باشلىقلىرى :سىلەرگە نېمە بولدى؟ -دېيىشتى.
ئۇالر :بىز بىلەن ئاسمان خەۋىرى ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا بولدى ،بىزنىڭ ئۈستىمىزگە
كۈيدۇرگۈچى يۇلتۇزالر ئېتىلدى -،دېيىشتى .باشلىقلىرى :سىلەر بىلەن ئاسمان خەۋىرى
ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا بولغانغا قارىغاندا ،چوقۇم بىرەر يېڭى ئىش يۈز بېرىپتۇ .زېمىننىڭ
ھەممە تەرەپلىرىگە ئاتلىنىڭالر ،سىلەر بىلەن ئاسمان خەۋىرى ئارىسىدا نېمە ئىش يۈز
بەرگەنلىكىگە قاراڭالر -،دەپ بۇيرۇق بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆزلىرى بىلەن ئاسمان
خەۋىرى ئارىسىدا نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى بىلىپ كېلىش ئۈچۈن ،زېمىننىڭ شەرق ۋە
غەرب تەرەپلىرىگە يۈرۈپ كېتىشتى .تەھامە تەرەپكە قاراپ ماڭغان بىر تۈكۈم جىنالر پەيغەمبەر
ئەلەيھسساالمنىڭ يېنىغا كېلىشتى .دەل شۇ چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇكاز بازىرى
تەرەپكە قاراپ يولغا چىقىپ ،نەخلە دېگەن يەرگە كەلگەندە ،ساھابىلىرى بىلەن بامدات
نامىزىنى ئوقۇۋاتاتتى .جىنالر قۇرئاننى ئاڭالپ ئۇنىڭغا قۇالق سېلىشتى .ئۇالر :ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز بىلەن ئاسمان خەۋىرى ئارىسىدا توسالغۇ بولغان نەرسە مانا
مۇشۇ -،دېيىشتى .ئۇالر بۇ يەردىن قەۋمىنىڭ يېنىغا قايتىپ بارغان چاغدا :ئى قەۋمىمىز! بىز
توغرا يولغا باشاليدىغان ئاجايىب قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئاڭلىدۇق ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتۇق،
پەرۋەردىگارىمىزغا ھېچكىمنى شېرىك كەلتۈرمەيمىز -،دېدى .ﷲ پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا(﴿ :ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە) ئېيتقىنكى« ،بىر قانچە نەپەر جىننىڭ
(مەندىن قۇرئان) تىڭشاپ (ئىمان ئېيتقانلىقى) ماڭا ۋەھيى قىلىندى﴾((( دېگەن ئايەتنى
نازىل قىلدى .شۇنداقال ئۇنىڭغا جىنالرنىڭ سۆزلىرى ۋەھىي قىلىنغان ئىدى .ئىمام بۇخارى
بۇنىڭغا ئوخشاش مەزمۇندا ھەدىس رىۋايەت قىلغان .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى
ۋەنەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نەخلە ۋادىسىدا قۇرئان ئوقۇۋاتقان چاغدا ،جىنالر ئۇنىڭ يېنىغا
يېتىپ كېلىشتى ،ئۇالر قۇرئاننى ئاڭلىغاندىن كېيىن ﴿(بىر -بىرىگە)« :جىم تۇرۇڭالر»
دېيىشتى﴾ ئۇالر توققۇز نەپەر بولۇپ ،بىرىنىڭ ئىسمى زۇبئە ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن غالىب ،بۇيۈك ﷲ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى
ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق ،ئۇالر قۇرئان تىالۋىتىگە ھازىر بولغاندا (بىر -بىرىگە):
«جىم تۇرۇڭالر» دېيىشتى ،قۇرئان تىالۋەت قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز قەۋمىگە
ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى﴾ دېگەن ئايەتنى تاكى﴿ :ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴾

دېگەن ئايەتكىچە نازىل قىلدى .بۇ ھەدىس ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت
قىلىنغان يۇقىرىدىكى ھەدىس بىلەن بىرگە بۇ ئايەتتە دېيىلگەندەك ،جىنالرنىڭ قۇرئان
تىڭشاشقا ھازىر بولغانلىقى بايان قىلىنغان بۇ ئايەتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
سەزمىگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .جىنالر پەقەت ئۇنىڭ تىالۋەتىنى تىڭشىغان ،ئاندىن قەۋمىنىڭ
((( جىن سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يېنىغا ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن قايتىپ كەتكەن .شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا توپ ـ توپ ئەلچىلەر جامائەسىنى ئەۋەتكەن.
﴿ئۇالر ئۆز قەۋمىگە ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى﴾ يەنى ئۇالر قەۋمىگە قايتىپ
بېرىپ ،ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغانلىرى بويىچە ئاگاھالندۇردى.
ﷲ تائاال قەۋمنى ئاگاھالندۇرغۇچى دىنىي ئالىمالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى ھەر بىر جامائەدىن يەنە بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ ،ئۇالر قەۋمىنىڭ قېشىغا
قايتقاندىن كېيىن ،قەۋمنىڭ ﷲ دىن قورقۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسىتىدە
(((
نېمىشقا (ئىلىم تەلەپ قىلىشقا) چىقمايدۇ؟﴾
ئۆلىماالر بۇ ئايەت بىلەن جىنالرنىڭ ئىچىدىن ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ بارلىقىغا ،بىراق
ئۇالردىن پەيغەمبەرلەرنىڭ يوقلۇقىغا دەلىل ـ ئىسپات كۆرسىتىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ جىنالردىن
پەيغەمبەر ئەۋەتمىگەنلىكىدە شەك يوق .ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرى بۇنىڭ
دەلىلىدۇر﴿ :بىز سەندىن ئىلگىرى پەقەت شەھەر ئاھالىسىدىن بولغان ئەرلەرنى پەيغەمبەر
قىلىپ ،ئۇالرغا ۋەھيى قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسىال ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى ،بازارالردا مېڭىپ يۈرەتتى﴾(((.
ﷲ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبەرلىكنى،
كىتابنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلدۇق﴾((( ﷲ تائاال ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئەۋالدى ۋە
نەسلىدۇر.
ئەمما ئەنئام سۈرىسىدىكى بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر
جامائەسى! سىلەرگە ئۆز ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايەتلىرىمنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ،بۇ
(((
كۈنۈڭالردىكى ئۇچرىشىشتىن سىلەرنى ئاگاھالندۇرىدىغان پەيغەمبەرلەر كەلمىدىمۇ؟»﴾
دېگەن ئايىتىگە كەلسەك ،بۇ ئورۇندا بۇ ئىككى خىل مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسى كۆزدە تۇتۇلغان
بولسىمۇ ،بىراق پەيغەمبەرلەر ئىنسانالرغىال قارىتىلغان.
ﷲ تائاال جىنالرنىڭ ئۆز قەۋملىرىنى ئاگاھالندۇرغانلىقىنى بايان قىلىپ ،ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىدىن خەۋەر قىلغان ھالدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئېيتتى« :ئى قەۋمىمىز! ھەقىقەتەن
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بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا ئۇيغۇن كېلىدىغان،
ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) تىڭشىدۇق»﴾ جىنالر ئىسا

ئەلەيھىسساالمنى تىلغا ئالمىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭغا ئىنجىل نازىل قىلىنغان بولۇپ ،ئۇنىڭدا
ۋەز ـ نەسىھەتلەرال بولۇپ ،ھاالل ـ ھارام ھەققىدىكى ھۆكۈملەر بولسا ناھايىتى ئاز ئىدى.
((( تەۋبە سۈرىسى  122ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۈسۈف سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  130ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەھقاف سۈرىسى

ئىنجىل ئەمەلىيەتتە تەۋراتقا دائىر شەرىئەتنى تولۇقالش ئۈچۈن نازىل قىلىنغان بولۇپ،
ئەسلى تايىنىدىغان كىتاب تەۋراتتىن ئىبارەت ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،جىنالر﴿ :مۇسادىن
كېيىن نازىل بولغان﴾ دېگەن ئىدى.
شۇنىڭدەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەلگە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆزىگە تۇنجى قېتىم ۋەھىي ئېلىپ چۈشكەن قىسسىسىنى بايان قىلغان چاغدا ،ئۇ :پاھ !
پاھ! مانا بۇ مۇساغا كەلگەن جىبرىئىلنىڭ دەل ئۆزى شۇ! كاشكى مەن ئۇ چاغدا ياش يىگىت
بولۇپ قالغان بولسام ـ ھە! -دېگەن ئىدى.
بىز تىڭشىغان بۇ قۇرئان ﴿ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا﴾ يەنى ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى
پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ﴿ئۇيغۇن كېلىدىغان﴾ ئېتىقاد ،خەۋەر ۋە ئەمەللەردە
﴿ھەق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان﴾ كىتابتۇر.
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،قۇرئان خەۋەر ۋە تەلەپتىن ئىبارەت ئىككى نەرسىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ .ئۇنىڭ خەۋىرى راستتۇر ،تەلىۋى توغرىدۇر .خۇددى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئايىتىدە:
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى راستتۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر﴾((( دېگەندەك .ﷲ
تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەق دىننى بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش
ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى﴾((( ھىدايەت پايدىلىق
ئىلىمدىن﴿ ،ھەق دىن﴾ ياخشى ئەمەلدىن ئىبارەتتۇر .جىنالرمۇ مۇشۇنداق دېدى :قۇرئان
ئېتىقادالردا ﴿ھەق دىنغا﴾ ۋە ئەمەللەردە توغرا يولغا باشاليدۇ.
﴿ئى قەۋمىم! ﷲ غا دەۋەت قىلغۇچى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) نىڭ دەۋىتىنى
قوبۇل قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى جىنالر ۋە ئىنسانالر
جامائەسىگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىگە دەلىل باردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ﴿ :ﷲ غا
دەۋەت قىلغۇچىنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ﷲ غا ئىمان ئېيتىڭالر﴾ دېدى.

﴿ﷲ بەزى گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ﴾ يەنى
ﷲ ئۆزىنىڭ قاتتىق ئازابىدىن سىلەرنى ساقاليدۇ .ئاندىن ﷲ ئۇالردىن خەۋەر قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲ غا (ئىمان ئېيتىشقا) دەۋەت قىلغۇچىنىڭ (يەنى رەسۇلۇلالنىڭ)
دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىسا ،ئازابتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى
ئۇنى پۈتۈن ئەتراپتىن قورشاپ تۇرىدۇ.
﴿ﷲ دىن باشقا (ئۇنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى) ياردەمچىلەر بولمايدۇ﴾ يەنى
ئۇالرنى ئۇ ئازابتىن ھېچكىم قۇتقۇزمايدۇ﴿ .ئۇالر (يەنى رەسۇلۇلالنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل
قىلمىغۇچىالر) ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر﴾.
مانا بۇ ،تەھدىت قىلىش ۋە قورقۇتۇش ئۇسۇلىدۇر .جىنالر ئۆز قەۋمىنى ساۋابقا
رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئازابتىن قورقۇتۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ دەۋەت قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
((( ئەنئام سۈرىسى  115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەف سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دەۋەت ئۇالردىن نۇرغۇنلىرىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتتى ۋە ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا ئىمان ئېيتىش ئۈچۈن توپ ـ توپ بولۇپ كېلىشتى .بارلىق ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە
ﷲ غا مەنسۇپتۇر.

*******
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇﰈ
ئۇالر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى كۇففارالر) بىلمەمدۇكى،
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان ﷲ ئۆلۈكلەرنى
تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾33
كاپىرالر دوزاخقا توغرىلىنىدىغان كۈندە (ئۇالرغا)« :بۇ (يەنى سىلەر تېتىۋاتقان ئازاب)
راست ئەمەسمۇ؟» (دېيىلىدۇ) ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلەن قەسەمكى ،ئەلۋەتتە راستتۇر»
دەيدۇ ،ﷲ (ئۇالرغا)« :كاپىر بولغانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن ئازابنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴿.﴾34
(ئى مۇھەممەد!) سەن (مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا) ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر سەۋر
قىلغاندەك سەۋر قىلغىن ،ئۇالرغا بولىدىغان ئازابقا ئالدىراپ كەتمىگىن .ئۇالر (ئاخىرەتتە)
ۋەدە قىلىنغان ئازابنى كۆرگەندە( ،ئۇالر دۇنيادا) گويا كۈندۈزدە بىردەمال تۇرغاندەك ھېس
قىلىدۇ( ،بۇ قۇرئان سىلەرگە) تەبلىغدۇر ،پەقەت پاسىق قەۋمال ھاالك قىلىنىدۇ﴿.﴾35

ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىش ھەققىدىكى دەلىللەر
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ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى تىرىلىشنى ئىنكار قىلغان ،ئۆلۈكلەرنىڭ ھېساب
بېرىشى ئۈچۈن قەبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلىدىغانلىقىنى يىراق سانىغان ئەنە شۇ كۇففارالر بىلمەمدۇكى،
﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان ﷲ﴾ يەنى ئۇالرنى
يارىتىش ھېچ ئېغىر كەلمىگەن .بەلكى ئۇالرغا :ۋۇجۇدقا كەل! -دېيىشى بىلەن تەڭال ئۇالر
ھېچقانداق قارشىلىق ۋە بويۇنتاۋلىق قىلماستىن ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلغان ۋە
ئۇنى قوبۇل قىلغان ،ﷲ تائاالدىن قورققان ۋە تىترىگەن ھالدا ۋۇجۇدقا كەلگەن .ئەنە شۇ ﷲ
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟
بۈيۈك ۋە غالىب ﷲ تائاال يەنە بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېگەن﴿ :ئاسمانالرنى ۋە
زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى

ئەھقاف سۈرىسى

(بۇنى) ئۇقمايدۇ﴾
نەرسىگە قادىردۇر﴾ ﷲ تائاال ئۆزىگە كۇپۇرلۇق قىلغانالرنى قاتتىق قورقۇتۇپ مۇنداق دەيدۇ:
(((

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر

﴿كاپىرالر دوزاخقا توغرىلىنىدىغان كۈندە (ئۇالرغا)« :بۇ (يەنى سىلەر تېتىۋاتقان ئازاب) راست
ئەمەسمۇ؟» (دېيىلىدۇ)﴾ يەنى ئۇالرغا بۇ راست ئەمەسمۇ؟ بۇ ئازاب سېھىرمۇ ياكى سىلەر ئۇنى

كۆرمەيۋاتامسىلەر؟-دېيىلىدۇ.

﴿ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلەن قەسەمكى ،ئەلۋەتتە راستتۇر» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا پەقەت
ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلىشتىن باشقا چارە يوق﴿ .ﷲ (ئۇالرغا)« :كاپىر بولغانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن
ئازابنى تېتىڭالر» دەيدۇ﴾.

پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنى سەۋر قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ،قەۋمىنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىغا

سەۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەن (مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا)
ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر﴾ قەۋملىرىنىڭ ئۆزلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقىغا ﴿سەۋر قىلغاندەك سەۋر
قىلغىن﴾ ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر نۇھ ،ئىبراھىم ،مۇسا ،ئىسا ۋە بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ

ئاخىرقىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن (پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئارىسىدىن) ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئەھزاب سۈرىسى بىلەن شۇرا سۈرىسىدىكى ئىككى ئايەتتە
ئېنىق بايان قىلغان ئىدى.

﴿ئۇالرغا بولىدىغان ئازابقا ئالدىراپ كەتمىگىن﴾ يەنى ئۇالرغا چۈشىدىغان ئازابنىڭ تېزرەك
چۈشۈشى ئۈچۈن ئالدىراپ كەتمىگىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد! مېنىڭ
ئايەتلىرىمنى) ئىنكار قىلغۇچى دۆلەتمەنلەرنى ماڭا قويۇۋەتكىن (يەنى ئۇالرنىڭ جازاسىنى ئۆزەم
بېرىمەن) ،ئۇالرغا ئازغىنا مۆھلەت بەرگىن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا
ئالدىرىمىغىن ،ئۇالرغا ئازراق مۆھلەت بەرگىن (ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا قانداق قىلىدىغانلىقىمنى
كۆرىسەن﴾(((.
﴿ئۇالر (ئاخىرەتتە) ۋەدە قىلىنغان ئازابنى كۆرگەندە( ،ئۇالر دۇنيادا) گويا كۈندۈزدە
بىردەمال تۇرغاندەك ھېس قىلىدۇ﴾ بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
قىيامەتنى كۆرگەن كۈندە ،گويا ئۆزلىرىنى (دۇنيادا) پەقەت بىر كەچقۇرۇن ياكى بىر ئەتىگەن
تۇرغاندەك (گۇمان قىلىدۇ)﴾(((﴿ ،قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرنى (ھېساب ئېلىش ئۈچۈن) يىغىدۇ،
(ئۇالرغا دۇنيادا تۇرغان مۇددىتى) كۈندۈزدە ئازغىنا ۋاقىت تۇرغاندەك قىسقا بىلىنىدۇ ،ئۇالر ئۆزئارا
تونۇشىدۇ ،ئۆزلىرىنىڭ ﷲ غا مۇالقات بولۇشىنى (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشىنى) ئىنكار
قىلغانالر چوقۇم زىيان تارتىدۇ ،ئۇالر توغرا يول تاپمىدى﴾(((.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( مۇززەممىل سۈرىسى  11ـ ئايەت.
((( تارىق سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  45ـ ئايەت.
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﴿(بۇ قۇرئان سىلەرگە) تەبلىغدۇر ،پەقەت پاسىق قەۋمال ھاالك قىلىنىدۇ﴾ يەنى ﷲ پەقەت
يامان ئىش قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنى ھاالك قىلغۇچى ئادەمنىال ھاالك قىلىدۇ .بۇ غالىب ۋە بۈيۈك
ﷲ تائاالنىڭ ئادىللىقى بولۇپ ،ﷲ تائاال پەقەت ئازابقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىال ئازاباليدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئەھقاف سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .بارلىق ھەمدۇساناالر ئۇلۇغ ﷲ
تائاالغا خاستۇر! ﷲ تائاال توغرا ئىشقا تەۋپىق بەرگۈچى ،خاتالىقتىن ساقلىغۇچىدۇر.
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مۇھەممەد سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 38 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
كاپىر بولغان ۋە (كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن توسقانالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىنى
ﷲ بىكار قىلىۋېتىدۇ﴿ .﴾1ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ ،مۇھەممەدكە
نازىل قىلىنغان قۇرئانغا  -قۇرئان ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتتۇر
– ئىمان ئېيتقانالرنىڭ گۇناھلىرىنى ﷲ ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ ،ئۇالرنىڭ ھالىنى ياخشىاليدۇ
(شۇنىڭ بىلەن ئۈالر گۇناھ قىلمايدۇ)﴿ .﴾2بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،كاپىرالر باتىلغا (يەنى
شەيتانغا) ئەگەشتى ،مۆمىنلەر بولسا ،پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتكە (يەنى
قۇرئانغا) ئەگەشتى ،ﷲ ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى شۇنداق بايان قىلىدۇ﴿.﴾3

كۇففارالرنىڭ جازاسى ۋە مۆمىنلەرنىڭ مۇكاپاتى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە ﴿كاپىر بولغان ۋە (كىشىلەرنى)
ﷲنىڭ يولىدىن توسقانالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىنى ﷲ بىكار قىلىۋېتىدۇ﴾ يەنى ئۇنى

بىكار قىلىپ يوق قىلىۋېتىپ ،ئۇنىڭغا ساۋابمۇ ،مۇكاپاتمۇ بەرمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ قىلىپ ،ئۇنى
ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك قىلىۋېتىمىز)،يەنى ئۇالر ئىمانسىز بولغانلىقتىن،

قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾(((.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ﴾ يەنى چىن دىلى ۋە پۈتۈن ۋۇجۇدى
بىلەن ئىمان ئېيتقان ،ئىچكى ۋە تاشقى پۈتۈن ئەزالىرى ﷲ نىڭ شەرىئىتىگە بويسۇنغانالرنىڭ

﴿مۇھەممەدكە نازىل قىلىنغان قۇرئانغا  -قۇرئان ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن
ھەقىقەتتۇر ـ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ﴾ بۇ ئايەت ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ

ئەۋەتىلگەندىن كېيىن ،قۇرئانغا ئىمان ئېيتىشنىڭ ئىماننىڭ ساغالم بولۇشىدىكى بىرىنچى شەرت
ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر.

﴿گۇناھلىرىنى ﷲ ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ ،ئۇالرنىڭ ھالىنى ياخشىاليدۇ (شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
گۇناھ قىلمايدۇ)﴾ چۈشكۈرگۈچىنىڭ دۇئاسى رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن:

«ﷲ سىلەرنى ھىدايەت قىلسۇن ،ھالىڭالرنى ياخشىلىسۇن».

﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،كاپىرالر باتىلغا (يەنى شەيتانغا( ئەگەشتى﴾ يەنى بىز پەقەت
كاپىرالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلىپ ،ياخشى كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىلدۇق،
ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى ياخشىلىدۇق .چۈنكى ،كاپىرالر باتىلغا ئەگەشتى ،يەنى ئۇالر ھەقنى قويۇپ
باتىل يولنى تاللىدى.
﴿مۆمىنلەر بولسا ،پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتكە (يەنى قۇرئانغا) ئەگەشتى،
ﷲ ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى شۇنداق بايان قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ

ئاقىۋىتىنى ،ئۇالرنىڭ قىيامەتتە بارىدىغان جايلىرىنى ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ.

*******
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
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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) ،ﷲنىڭ يولىدا
((( فۇرقان سۈرىسى  23ـ ئايەت.
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ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ (يەنى شېھىتلەرنىڭ) ئەمەللىرىنى ﷲ بىكار قىلىۋەتمەيدۇ﴿ .﴾4ﷲ ئۇالرنى
ھىدايەت قىلىدۇ ۋە ھالىنى ياخشىاليدۇ﴿ .﴾5ﷲ ئۇالرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ئۇنى ئۇالرغا
تونۇتتى (يەنى جەننەتكە كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگەندەكال
بىلىدۇ)﴿ .﴾6ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲغا (يەنى ﷲنىڭ دىنىغا) ياردەم بەرسەڭالر ،ﷲ سىلەرگە
(دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنى (ئۇرۇش مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ﴿.﴾7
كاپىرالرنى ﷲ ھاالك قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىنى بىكار قىلىدۇ﴿ .﴾8بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ نازىل قىلغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) يامان كۆرۈش بىلەن ،ئۆزلىرىنىڭ
ئەمەللىرىنى بەربات قىلدى﴿.﴾9

دۈشمەننىڭ بوينىغا چېپىشقا ،ئۇنى ئەسىر ئېلىشقا ،ئاندىن ياخشىلىق قىلىپ
ياكى فىدىيە ئېلىپ قويۇپ بېرىشكە بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ مۇشرىكالر بىلەن بولغان جەڭلىرىدە تايىنىشقا تېگىشلىك

نەرسىگە تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر كۇففارالرغا (جەڭ مەيدانىدا) ئۇچراشقان
چېغىڭالردا ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر﴾ يەنى ئۇالرغا يۈزلەنسەڭالر ،ئۇالرنى قىلىچالر بىلەن چېپىپ،

قىرىپ تاشالڭالر.

﴿سىلەر ئۇالرنى قىرىپ (مەغلۇب قىلىپ ،ئۇالردا سىلەرگە قارشى كۆرستىدىغان كۈچ قالمىغان
چاغدا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توختاپ) ئۇالرنى ئەسىر ئېلىڭالر﴾ قېچىپ كەتمەسلىكى ۋە سىلەرگە

قارشىلىق قىلماسلىقى ئۈچۈن ،ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى چىڭ باغالڭالر ،ئاندىن ئۇرۇش تۈگەپ،
جەڭ مەيدانىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،ئەسىرلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا سىلەرگە
ئىختىيارلىق بېرىلدى .ئەگەر سىلەر خالىساڭالر ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ ،ئۇالرنى ھەقسىز يەنى
تۆلەمسىز قويۇۋېتىڭالر .ئەگەر خالىساڭالر ،ئۇالرنى قويۇپ بېرىش بەدىلىگە پۇل ـ مال بېرىش شەرتىنى
قويۇپ ،ئۇالردىن فىدىيە ئېلىڭالر .بۇ ئايەتتىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى ،بۇ ئايەت بەدر ئۇرۇشىدىن
كېيىن نازىل بولغان .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ ھەقىقەتەن شۇ كۈندە مۆمىنلەرنىڭ ئەسىرلەردىن فىدىيە
ئېلىشنى كۆزلەپ ،مۇشرىكالرنى ئاز ئۆلتۈرۈپ ،كۆپ ئەسىر ئالغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا كايىپ مۇنداق
دېدى﴿ :پەيغەمبەرگە زېمىندا دۈشمەننى كۆپرەك ئۆلتۈرمەي تۇرۇپ (يەنى مۇشرىكلىكنىڭ ھەيۋىسىنى
يوقىتىپ ،ئىسالمغا قۇۋۋەت بەرمەي تۇرۇپ) ،ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش اليىق ئەمەس ئىدى( .ئى
مۆمىنلەر! سىلەر فىدىيە ئېلىش بىلەن) دۇنيا مەنپەئەتىنى كۆزلەيسىلەر ،ﷲ سىلەرگە ئاخىرەتنى
(يەنى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى) تىلەيدۇ .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .ﷲ نىڭ
(ئوچۇق چەكلەنمىگەن ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق دېگەن) ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى،
(ئەسىرلەردىن) فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر﴾(((.

﴿تاكى ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى تاشلىغانغا قەدەر (يەنى ئۇرۇش توختىغانغا قەدەر)
ئىش مانا شۇنداقتۇر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنى :تاكى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم

چۈشكەنگە قەدەر ئىش مانا شۇنداقتۇر -،دەپ تەپسىر قىلغان .ئۇ بۇ چۈشەنچىنى پەيغەمبەر
((( ئەنفال سۈرىسى  67ـ  68ـ ئايەتلەر.
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ئەلەيھىسساالمنىڭ«:مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر داۋاملىق ھەق ئۈستىدە بولىدۇ ،تاكى
ئۇالرنىڭ ئاخىرقىلىرى دەججال بىلەن جەڭ قىلىدۇ» دېگەن سۆزىدىن ئالغانلىقى مەلۇمدۇر .ئىمام
ئەھمەد جۇبەير ئىبنى نۇفەيلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەلەمە ئىبنى نۇفەيل
ئۇالرغا ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ :مەن ھەقىقەتەن ئاتتىن زېرىكتىم،
قورالنى تاشلىدىم ،ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى تاشلىدى ،مەن ئەمدى ھېچ ئۇرۇش بولمايدۇ-،
دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئۇرۇش ئەمدى باشالندى ،مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر
تۈركۈم كىشىلەر داۋاملىق ئازغۇن ئىنسانالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ .ﷲ تائاال نۇرغۇن
قەۋملەرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋېتىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر دىللىرى بۇرىۋېتىلگەنلەر
بىلەن جىھاد قىلىدۇ .ﷲ مۇجاھىدالرغا ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى غەنىمەت قىلىپ رىزىق قىلىپ
بېرىدۇ ،تاكى ﷲ نىڭ ئەمرى يەنى قىيامەت كەلگەنگە قەدەر ئۇالر مانا شۇ ھالەتتە داۋام قىلىدۇ،
بىلىڭالركى ،مۆمىنلەرنىڭ يۇرتىنىڭ مەركىزى شام زېمىنىدۇر ،ئاتالرنىڭ يايلىلىرىغا قىيامەت
كۈنىگىچە ياخشىلىق چېكىلگەندۇر» دېگەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەن .بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ
مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.
﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ئەلۋەتتە (سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ قىلماستىنال) ئۇالرنى جازالىغان
بوالتتى﴾ يەنى ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئۆز دەرگاھىدىن ئازاب چۈشۈرۈش ئارقىلىق كاپىرالرنى چوقۇم

جازالىغان بوالتتى.

﴿لېكىن ﷲ بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن (يەنى ئىمانىڭالرنى سىناش
ئۈچۈن جىھادقا ئەمىر قىلدى)﴾ يەنى سىلەرنى سىناش ،سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولۇش ئۈچۈن،

ﷲ سىلەرگە جىھادنى ،دۈشمەنلەر بىلەن جەڭ قىلىشنى يولغا قويدى .ﷲ جىھادنى يولغا
قويۇشتىكى ھېكمىتىنى ئال ئىمران سۈرىسىدىكى(﴿ :ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) ﷲ سىلەردىن
(ھەقىقىي) جىھاد قىلغانالرنى ۋە (جىھادنىڭ جاپا-مۇشەققەتلىرىگە) چىدىغۇچىالرنى بىلمەي
(يەنى ئايرىماي تۇرۇپ)( ،پەقەت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلەنال) جەننەتكە كىرىشنى
ئويالمسىلەر؟﴾((( دېگەن ئايىتىدە ۋە تەۋبە سۈرىسىدىكى﴿ :ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر ،ﷲ ئۇالرنى
سىلەرنىڭ قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ .ﷲ ئۇالرنى خار قىلىدۇ ،ﷲ سىلەرنى ئۇالر ئۈستىدىن
غالىب قىلىدۇ( .ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ ،كاپىرالرنى جازاالپ) مۆمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە
شىپالىق (يەنى تەسەللى) بېرىدۇ .ھەم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ .ﷲ
خالىغان ئادەمنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ .ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغان.
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شېھىتلەرنىڭ پەزىلىتى
نۇرغۇن مۆمىنلەرنىڭ ئۇرۇشتا ئۆلۈپ كېتىشى ئۇرۇشنىڭ ئەسلى ماھىيىتى بولغانلىقى ئۈچۈن،
ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ (يەنى شېھىتلەرنىڭ) ئەمەللىرىنى ﷲ
بىكار قىلىۋەتمەيدۇ﴾ يەنى ئۇنى ھەرگىز يوق قىلىۋەتمەيدۇ ،بەلكى ئۇنى ھەسسىلەپ كۆپەيتىپ،
((( ئال ئىمران سۈرىسى  142ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  14ـ  15ـ ئايەتلەر.

مۇھەممەد سۈرىسى

ئاۋۇتۇپ بېرىدۇ .ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئەمەلىنىڭ ساۋابى ئۇنىڭ پۈتۈن بەرزەخ ھاياتىدا (يەنى
قەبرىگە كىرگەندىن تارتىپ قىيامەت بولغانغا قەدەر ( ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد قەيىس ئىبنى جۇزامىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شېھىتنىڭ تۇنجى بىر تامچە قېنى تامچىغان چاغدىال ،ئۇنىڭغا
ئالتە تۈرلۈك ئاالھىدىلىك بېرىلىدۇ .يەنى ئۇنىڭ پۈتۈن خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ ،جەننەتتىكى
ئورنى كۆرسىتىلىدۇ ،شەھال كۆزلۈك ھۈرلەر جۈپ قىلىپ بېرىلىدۇ ،چوڭ قورقۇنچتىن ،قەبرە
ئازابىدىن ئەمىن قىلىنىدۇ ،ئىمان گۈزەللىكى بىلەن بېزىلىدۇ».
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئەبۇدەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شېھىتنىڭ ئائىلە تەۋەسىدىن  70كىشىگە شاپائەت قىلىنىدۇ».
شېھىتنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ.
﴿ﷲ ئۇالرنى﴾ جەننەت تەرەپكە ﴿ھىدايەت قىلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿شۈبھىسىزكى ،ئىمان ئېيتقانالر ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى پەرۋەردىگارى ،ئۇالرنىڭ ئىمانى
سەۋىۋىدىن ،ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان نازۇ  -نېمەتلىك جەننەتلەرگە يېتەكلەيدۇ﴾(((.
﴿ۋە ھالىنى ياخشىاليدۇ .ﷲ ئۈالرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ئۇنى ئۇالرغا تونۇتتى (يەنى
جەننەتكە كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگەندەكال بىلىدۇ)﴾ يەنى ﷲ

تائاال ئۇالرغا جەننەتنى تونۇتتى ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭغا يېتەكلىدى .مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە:
ئەھلى جەننەت ﷲ تائاال ئۇالرغا جەننەتتە تەقسىم قىلىپ بەرگەن ئۆيلىرىگە ،تۇرالغۇ جايلىرىغا
ھېچ خاتاالشماستىن ،گويا ئۇالر يارىتىلغاندىن بېرى شۇ ئۆيلەردە تۇرۇۋاتقاندەكال ،بىرەرسىنىڭ
كۆرسىتىپ قويۇشىغىمۇ موھتاج بولماستىن تېپىپ بارىدۇ -،دېگەن.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر مۆمىنلەر دوزاختىن قۇتۇلسا ،ئۇالر جەننەت بىلەن دوزاخ
ئارىسىدىكى بىر كۆۋرۈك ئۈستىدە توسۇلۇپ قالىدۇ .ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا ئۆز ئارا قىلىشقان
زۇلۇمالردىن بىر ـ بىرىدىن قىساس ئېلىشىدۇ .ئۇالر قىلغان زۇلۇملىرىدىن پاكلىنىپ تازىالنغان
چاغدا ،ئۇالرغا جەننەتكە كىرىشكە روخسەت قىلىنىدۇ .مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئۇالردىن بىرى جەننەتتىكى ئۆيىنى دۇنيادىكى ئۆزى ئولتۇرغان ئۆيىدىنمۇ
ئاسان تېپىپ بارىدۇ»

“اﷲ تائاالغا ياردەم بېرىڭالر ،اﷲ تائاالمۇ سىلەرگە ياردەم بېرىدۇ” دېگەن
سۆز توغرىسىدا
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲغا (يەنى ﷲنىڭ دىنىغا) ياردەم بەرسەڭالر ،ﷲ سىلەرگە
(دۈشمىنىڭالرغا قارشى) ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنى (ئۇرۇش مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ﴾

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن ،ئەلۋەتتە ﷲ
((( يۇنۇس سۈرىسى  9ـ ئايەت.
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ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ﴾((( شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مۇكاپات ئەمەلنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال﴿ :قەدىمىڭالرنى (ئۇرۇش مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ﴾ دېدى .بىر ھەدىستە
مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان :كىمكى سۇلتانغا (پادىشاھ ياكى ۋالىغا) ھاجىتىنى يەتكۈزۈشكە قادىر
بواللمايدىغان كىشىنىڭ ھاجىتىنى يەتكۈزۈپ قويسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ قەدەملىرىنى قىيامەت
كۈنىگىچە توغرا يول ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىدۇ.
﴿كاپىرالرنى ﷲ ھاالك قىلىدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بەرگۈچى مۆمىنلەرنىڭ قەدەملىرىنى مۇستەھكەم قىلىشنىڭ دەل ئەكسىدۇر.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تىلالغا قۇل
بولغان ،تەڭگىگە قۇل بولغان ،يىپەك رەختكە قۇل بولغان ئادەم ھاالك بولسۇن! ئۇ ھاالك بولدى،
ئۇنى ئاچكۆزلۈكتىن ئىبارەت بىر كېسەل چىرمىۋالدى .ئەگەر ئۇ يىقىلىپ تىكەن كىرىپ كەتسە،
ئۇنى چىقىرالمايدۇ» يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئۇنىڭغا شىپالىق بەرمەيدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ (ياخشى) ئەمەللىرىنى بىكار قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇنى بىكار قىلىپ يوققا
چىقىرىدۇ﴿ .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ نازىل قىلغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) يامان كۆرۈش
بىلەن﴾ يەنى ئۇنى خالىماسلىق ۋە ياقتۇرماسلىق بىلەن ﴿ئۆزلىرىنىڭ ئەمەللىرىنى بەربات قىلدى﴾.

*******
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ
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ئۇالر زېمىندا سەير قىلىپ ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟
ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى( .مەككە) كاپىرلىرىمۇ شۇنداق ئاقىۋەتكە قالىدۇ﴿ .﴾10بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈندۇركى ،ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر ،كاپىرالرغا مەدەتكار يوقتۇر﴿ .﴾11شۈبھىسىزكى،
ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان
جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،كاپىرالر (ھاياتى دۇنيادا ئۇنىڭ لەززەتلىرىدىن) بەھرىمان بولىدۇ ۋە
چاھارپايالردەك يەپ -ئىچىدۇ( ،ئاخىرەتتە) ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ﴿ .﴾12سېنى ھەيدەپ
چىقارغان شەھەرنىڭ (يەنى مەككىنىڭ) ئاھالىسىدىن كۈچلۈك بولغان نۇرغۇن شەھەرلەرنىڭ
ئاھالىسىنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرغا ھېچ قانداق ياردەم قىلغۇچى بولمىدى﴿﴾13

دوزاخنىڭ كۇففارالر ئۈچۈن ،جەننەتنىڭ تەقۋادارالر ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلەر ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار
((( ھەج سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇھەممەد سۈرىسى

قىلغانالر﴿ ،زېمىندا سەير قىلىپ ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟
ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ھەقنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ﷲ تائاالغا كۇفرىلىق

قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى جازالىدى ،مۆمىنلەرنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن قۇتقۇزۇپ قالدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :مەككە) كاپىرلىرىمۇ شۇنداق ئاقىۋەتكە قالىدۇ﴾.

﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر ،كاپىرالرغا مەدەتكار يوقتۇر﴾

ئۇھۇد جېڭى بولغان كۈنى مۇشرىكالرنىڭ باشلىقى ئەبۇ سۇفيان سەخر ئىبنى ھەرب مۇسۇلمانالردىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،ئەبۇبەكىر ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلىقالرنى سۈرۈشتە قىلىپ
سورىغان چاغدا ،ئۇنىڭغا ھېچكىم جاۋاب بەرمىگەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇ كۆرەڭلەپ :ئۇالر جەزمەن
ھاالك بولۇپتۇ -،دېگەن .بۇ ۋاقىتتا ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ :ئى ﷲ
تائاالنىڭ دۈشمىنى! يالغان سۆزلىدىڭ ،بەلكى ﷲ تائاال سېنى بىرەر يامانلىققا گىرىپتار قىلىش
ئۈچۈن ئۇالرنى ساقالپ قالدى .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سەن ئىسمىنى سانىغان كىشىلەر ئەلۋەتتە
ھاياتتۇر -،دېگەن .شۇنىڭ بىلەن ئەبۇ سۇفيان :بۈگۈن بەدىر جېڭى بولغان كۈن بىلەن
تەڭلەشتۇق ،ئۇرۇش شۇنداق بولىدۇ ،بەزىدە سىلەر غەلىبە قىلىسىلەر ،بەزىدە بىز غەلىبە قىلىمىز.
سىلەر ئۆلۈكلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدا قۇالق ـ بۇرۇنلىرى كېسىلگەنلەرنى كۆرىسىلەر ،مەن ئادەملىرىمنى
ئۇنداق قىلىشقا بۇيرۇمىدىم ۋە ئۇنداق قىلغانالرنىمۇ توسمىدىم -،دېگەن .ئاندىن :يۈكسەك
بول ،ھۇبەل! يۈكسەك بول ،ھۇبەل! -دەپ ۋارقىراپ ،بېيىت ئوقۇغاچ ئارقىغا قايتقان .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە« :ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمەمسىلەر؟» دېگەن .ئۇالر :ئى ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى! بىز نېمە دەيمىز؟ -دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال يۈكسەكتۇر،
بۈيۈكتۇر دەڭالر» دېگەن .ئاندىن ئەبۇ سۇفيان :بىزنىڭ ئۇززايمىز بار ،سىلەرنىڭ ئۇززايىڭالر
يوق -،دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە« :ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمەمسىلەر؟» دېگەن.
ئۇالر :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! بىز نېمە دەيمىز؟ -دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«بىزنىڭ مەدەتكارىمىز ﷲ تائاالدۇر ،سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالر يوقتۇر دەڭالر» دېگەن.
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى﴾ قىيامەت كۈنى

﴿ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،كاپىرالر (ھاياتى دۇنيادا
ئۇنىڭ لەززەتلىرىدىن) بەھرىمەن بولىدۇ﴾ ئۇنىڭدىن ﴿چاھارپايالردەك﴾ يەنى چاھارپايالر
ئالدىغا كەلگەننى پۇرالپ يەپ ـ ئىچكەندەك ﴿يەپ ـ ئىچىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھاياتى پەقەت

يەپ ـ ئىچىشتىن ئىبارەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىمام بۇخارى بىر ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت
قىلغان« :مۆمىن بىر ئۈچەيگە يەيدۇ ،كاپىر يەتتە ئۈچەيگە يەيدۇ» ئۇالر جازاغا تارتىلىدىغان
كۈن ﴿(ئاخىرەتتە) ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ﴾.

﴿سېنى ھەيدەپ چىقارغان شەھەرنىڭ (يەنى مەككىنىڭ) ئاھالىسىدىن كۈچلۈك بولغان
نۇرغۇن شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسىنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرغا ھېچ قانداق ياردەم قىلغۇچى
بولمىدى﴾ بۇ ئايەت مەككە ئاھالىسى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكى ۋە ئاخىرقىسى بولغان

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا قاتتىق تەھدىت سالىدۇ ۋە
ئۇالرنى قورقىتىدۇ .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار
قىلغان نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھەقىقەتەن ئۆزلىرىنىڭ سەۋەبىدىن ھاالك قىلدى .ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەر مەككە مۇشرىكلىرىدىن كۈچ جەھەتتە ئۈستۈن ئىدى .ئىش مانا مۇشۇنداق ئىكەن،
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مەككە مۇشرىكلىرى ﷲ ئۆزلىرىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قانداق مۇئامىلىدە بوالر دەپ ئوياليدۇ؟
ﷲ پۈتۈن ئىنسانالرغا رەھمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرنىڭ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مەۋجۇت
بولۇپ تۇرغانلىقىنىڭ بەرىكىتىدىن دۇنيادا مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ نۇرغۇنلىرىدىن ئازابىنى
كۆتۈرۈۋەتتى ،كاپىرالر قىيامەتتە تولۇق جازاغا تارتىلىدۇ﴿ .ئۇالر قاتمۇ قات ئازابقا دۇچار
بولىدۇ( ،ھەقنى) ئاڭالشقا ۋە (ھەقنى) كۆرۈشكە قادىر بواللمايدۇ﴾(((.
﴿سېنى ھەيدەپ چىقارغان شەھەرنىڭ (يەنى مەككىنىڭ) ئاھالىسىدىن﴾ يەنى ئۇالر سېنى ئۆز
ئارىسىدىن ھەيدەپ چىقارغانالردۇر .ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىن غارغا قاراپ يولغا چىقىپ ،ئۇ
يەرگە يېتىپ كەلگەن چاغدا ،مەككىگە قاراپ تۇرۇپ« :سەن ﷲ تائاالنىڭ شەھەرلىرىدىن
ﷲ تائاالغا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان شەھەرسەن ،سەن ﷲ تائاالنىڭ شەھەرلىرىدىن ماڭا ئەڭ
سۆيۈملۈك بولغان شەھەرسەن ،ئەگەر مۇشرىكالر مېنى ھەيدەپ چىقىرىۋەتمىگەن بولسا ،مەن
سەندىن ھەرگىز چىقىپ كەتمەيتتىم» دېگەن.
ئەڭ دۈشمەن ھسابلىنىدىغان ئادەم ﷲ تائاالنىڭ ھەرىمىدە ﷲ تائاالغا تاجاۋۇز قىلغان
ياكى گۇناھسىز ئادەم ئۆلتۈرگەن ۋە ياكى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ئىنتىقاملىرى ئۈچۈن ئادەم
ئۆلتۇرگەن ئادەمدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بۇ ئايەتنى نازىل
قىلغان﴿ :سېنى ھەيدەپ چىقارغان شەھەرنىڭ (يەنى مەككىنىڭ) ئاھالىسىدىن كۈچلۈك بولغان
نۇرغۇن شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسىنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرغا ھېچ قانداق ياردەم قىلغۇچى بولمىدى﴾

*******
ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ
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پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بولغان روشەن دەلىللەرگە ئاساسالنغان ئادەم (يەنى مۆمىن)
ئۆزىنىڭ يامان ئەمەلى چىرايلىق كۆرسىتىلگەن ۋە نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشكەن ئادەمگە (يەنى
كاپىرغا) ئوخشامدۇ؟﴿ ﴾14تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى شۇكى ،ئۇ يەردە
رەڭگى ئۆزگەرمىگەن سۇدىن ئۆستەڭالر ،تەمى ئۆزگەرمىگەن سۈتتىن ئۆستەڭالر ،ئىچكۈچىلەرگە
لەززەت بېغىشاليدىغان مەيدىن ئۆستەڭالر ۋە ساپ ھەسەلدىن ئۆستەڭالر بولىدۇ ،ئۇالرغا جەننەتتە
بەھرىمەن بولىدىغان تۈرلۈك مېۋىلەر بولىدۇ ۋە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن مەغپىرەت بولىدۇ( ،مۇنداق
تەقۋادارالر) دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغان ،قايناقسۇ بىلەن سۇغىرىلىپ (قىزىقلىقىدىن) ئۈچەيلىرى پارە
پارە قىلىنىدىغانالر بىلەن ئوخشاشمۇ؟ ﴿.﴾15((( ھۇد سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇھەممەد سۈرىسى

ھەقىقەتكە ئەگەشكۈچى بىلەن نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكۈچىنىڭ باراۋەر
بولمايدىغانلىقى
﴿پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بولغان روشەن دەلىللەرگە ئاساسالنغان ئادەم﴾ يەنى ﷲ تائاال
كىتابىدا نازىل قىلغان ھىدايەت ،ئىلىم ۋە ئىنساننى ئۈستىدە قىلىپ ياراتقان توغرا دىن قاتارلىق
ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ پەرمانى ۋە دىنىدىن ئىبارەت روشەن دەلىللەرگە ۋە ھەقىقى ئىشەنچىگە
ئاساسالنغان ئادەم ﴿(يەنى مۆمىن) ئۆزىنىڭ يامان ئەمەلى چىرايلىق كۆرسىتىلگەن ۋە نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگەشكەن ئادەمگە (يەنى كاپىرغا) ئوخشامدۇ؟﴾ يەنى مۆمىن كاپىرغا ھەرگىز ئوخشاش
ئەمەس .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا
نازىل قىلىنغان نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان ئادەم (ھەقنى كۆرمەيدىغان دىلى) كور
ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟﴾(((﴿ ،ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت كۈنى)
باراۋەر بولمايدۇ ،ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((.

جەننەتنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئۆستەڭلىرىنىڭ سۈپەتلىرى
﴿تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەتنىڭ سۈپىتى﴾ يەنى نېمىتى ﴿شۇكى ،ئۇ يەردە
رەڭگى ئۆزگەرمىگەن﴾ يەنى پۇراپ قالمىغان ﴿سۇدىن ئۆستەڭالر ،تەمى ئۆزگەرمىگەن﴾ بەلكى

ئىنتايىن ئاق ،تەملىك ۋە قايماقلىق بولغان ھەم ھەدىستە كەلگەندەك« :چاھارپايالردىن سېغىپ
ئېلىنمىغان» ﴿سۈتتىن ئۆستەڭالر ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان مەيدىن﴾ يەنى دۇنيانىڭ
شارابلىرىغا ئوخشاش تەمى ئاچچىق ۋە بەتبۇي ئەمەس ،بەلكى كۆرۈنۈشى گۈزەل ،تەمى ياخشى،
خۇشپۇراقلىق ۋە ئالى سۈپەتلىك شارابتىن ئۆستەڭالر بولىدۇ﴿ .ئۇنىڭدا مەس قىلىدىغان نەرسە
يوق ،ئۇالر ئۇنى ئىچىش بىلەن مەس بولمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇ شارابنى ئىچىش بىلەن ئۇالرنىڭ بېشى
(((
ئاغرىمايدۇ ،مەس بولمايدۇ﴾(((﴿ ،ئاپئاق ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان﴾

ھەدىستە كەلگەندەك :ئۇ ،دۇنيانىڭ شارابلىرىغا ئوخشاش ئەرلەر پۇتلىرى بىلەن دەسسەپ
سىقمىغان شارابالردۇر﴿ .ئۆستەڭالر ساپ ھەسەلدىن﴾ يەنى ئىنتايىن ساپ ،رەڭگى چىرايلىق،
ناھايىتى تەملىك ۋە خۇشپۇراقلىق بولغان ھەم ھەدىستە كەلگەندەك« :ھەسەل ھەرىلىرىنىڭ
قارنىدىن چىقمىغان» ھەسەلدىن ﴿ئۆستەڭالر بولىدۇ﴾.
ئىمام ئەھمەد ھەكىم ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتە سۈت دېڭىزى ،سۇ دېڭىزى ،ھەسەل دېڭىزى ۋە مەي
دېڭىزى بار .ئۇ دېڭزالردىن دەريا ـ ئۆستەڭالر شاخلىنىپ تەرەپ ـ تەرەپكە ئاقىدۇ» .بۇ ھەدىسنى
((( رەئد سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشر سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  47ـ ئايەت.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  19ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  46ـ ئايەت.
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ئىمام تىرمىزىمۇ جەننەتنىڭ سۈپىتىنىڭ بايانىدا رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى مۇنداق بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر ﷲ تائاالدىن بىرەر نەرسىنى
سورىساڭالر ،ئۇنىڭدىن فىردەۋس ئاتلىق جەننەتنى سوراڭالر ،ئۇ جەننەتنىڭ ئەڭ ئوتتۇرىسىغا،
ئەڭ يۇقىرىسىغا جايالشقان بولۇپ ،ئۇنىڭدىن جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى ئېقىپ چىقىدۇ .ئۇنىڭ
ئۈستىدە ﷲ تائاالنىڭ ئەرشى باردۇر».
﴿ئۇالرغا جەننەتتە بەھرىمەن بولىدىغان تۈرلۈك مېۋىلەر بولىدۇ﴾ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر جەننەتتە (مەيدە ئېغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن) ئەمىن بولغان
ھالدا (خىزمەتچىلەردىن) ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇ ئىككى جەننەتتە
ھەر مېۋىدىن ئىككى خىلدىن بار﴾((( ئۇنىڭ ھەممىسى بىلەن بىرگە ئۇالر تېخى ﴿پەرۋەردىگارى
تەرىپىدىن مەغپىرەت بولىدۇ( ،مۇنداق تەقۋادارالر) دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغان ،قايناقسۇ بىلەن
سۇغىرىلىپ (قىزىقلىقىدىن) ئۈچەيلىرى پارە -پارە قىلىنىدىغانالر بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾ يەنى بىز

جەننەتتىكى مەرتىۋىسىنى بايان قىلغان ئەنە شۇ مۆمىنلەر دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغانالر بىلەن
ئوخشاشمۇ؟ مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالر ھەرگىز ئوخشاش بولمايدۇ ،شۇنداقال ئالىي جەننەتلەردىكى
ئادەملەر بىلەن دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىدىكى ئادەم ھەرگىز ئوخشاش ئەمەس.

﴿قايناقسۇ بىلەن سۇغىرىلىپ﴾ يەنى ئۇ سۇ قاتتىق ھارارەتلىك قايناقسۇ بولۇپ ،ئىنسان
ئۇنىڭ قىزىقلىقىغا تاقەت قىاللمايدۇ(﴿ .قىزىقلىقىدىن) ئۈچەيلىرى پارە  -پارە قىلىنىدىغانالر﴾
يەنى ئۇ سۇ ئۇالرنىڭ قارنىلىرىدىكى ئۈچەي  -باغرىلىرىنى ئېرىتىپ ،پارە ـ پارە قىلىۋېتىدۇ .ﷲ
تائاالغا سېغىنىپ ،ئۇ ئازابتىن پاناھ تىلەيمىز!

*******
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ
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ئۇالردىن (يەنى مۇناپىقالردىن) بەزى كىشىلەر سېنىڭ سۆزۈڭگە قۇالق سالىدۇ ،ئۇالر سېنىڭ
يېنىڭدىن چىققاندا ،ئىلىم بېرىلگەن كىشىلەرگە (يەنى ساھابىلەرنىڭ ئۆلىمالىرىغا مەسخىرە
قىلىش يۈزىسىدىن)« :بايا ئۇ (يەنى مۇھەممەد) نېمە دېدى؟» دەيدۇ ،ئەنە شۇالر ﷲ دىللىرىنى
پېچەتلىۋەتكەنلەردۇر ،نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشكەنلەردۇر﴿ .﴾16ھىدايەت تاپقانالرنى ﷲ
تېخىمۇ ھىدايەت قىلىدۇ ،ئۇالرغا تەقۋادارلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ ﴿ .﴾17ئۇالر (يەنى مەككە
كۇففارلىرى) پەقەت قىيامەتنىڭ ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىشىنىال كۈتىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،قىيامەتنىڭ
ئاالمەتلىرى كەلدى ،ئۇالرغا قىيامەت كەلگەندە ئۇالر قانداقمۇ ۋەز  -نەسىھەت ئالىدۇ (يەنى بۇ
((( دۇخان سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( رەھمان سۈرىسى  52ـ ئايەت.

مۇھەممەد سۈرىسى

چاغدا ۋەز -نەسىھەت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ﴿ .﴾18بىلگىنكى ،ﷲدىن باشقا ھېچ
مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،گۇناھىڭ ئۈچۈن ،ئەر-ئايال مۆمىنلەر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن،
ﷲ سىلەرنىڭ (بۇ دۇنيادىكى) ھەرىكىتىڭالرنى ۋە (ئاخىرەتتىكى) جايىڭالرنى بىلىدۇ (شۇڭا
ئاخىرەتلىك ئۈچۈن تەييارلىنىڭالر)﴿.﴾19

مۇناپىقالرنىڭ ھالىنى بايان قىلىش ،تەۋھىدكە ۋە مەغپىرەت تەلەپ قىلىشقا
بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇناپىقالرنىڭ ھاماقەتلىكى ،چۈشەنچىسىنىڭ تېيىزلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە ئولتۇرۇپ ،ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاپ
تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى چۈشەنمەستىن ،ئۇنىڭ يېنىدىن چىققان چاغدا﴿ :ئىلىم
بېرىلگەن كىشىلەرگە (يەنى ساھابىلەرنىڭ ئۆلىمالىرىغا مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)« :بايا ئۇ
(يەنى مۇھەممەد) نېمە دېدى؟» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇنىڭ نېمە دېگەنلىكىنى چۈشەنمەيدۇ ۋە

ئۇنىڭغا پەرۋامۇ قىلمايدۇ.

﴿ئەنە شۇالر ﷲ دىللىرىنى پېچەتلىۋەتكەنلەردۇر ،نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشكەنلەردۇر﴾

يەنى ئۇالرنىڭ ھېچبىر توغرا چۈشەنچىسى ،ھېچبىر توغرا نىشانى بولمايدۇ.

﴿ھىدايەت تاپقانالرنى ﷲ تېخىمۇ ھىدايەت قىلىدۇ﴾ يەنى ھىدايەتنى كۆزلىگەنلەرنى ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا مۇۋەپپىقىيەتلىك ھالدا يەتكۈزىدۇ ،ئۇالرنى ئۇنىڭغا يېتەكلەيدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىدە
مۇستەھكەم قىلىدۇ ۋە تېخىمۇ ھىدايەت قىلىدۇ﴿ .ئۇالرغا تەقۋادارلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ﴾ يەنى
ئۇالرغا توغرا يولنى ئىلھام قىلىدۇ.
﴿ئۇالر﴾ يەنى ھىدايەتتىن غاپىل قالغانالر ﴿پەقەت قىيامەتنىڭ ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىشىنىال
كۈتىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى كەلدى﴾ يەنى قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنىڭ

ئاالمەتلىرى كەلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم)
ئىلگىرىكى ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىسىدىن بولغان بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر .قىيامەت
يېقىنالشتى﴾(((﴿ ،قىيامەت يېقىنالشتى ،ئاي يېرىلدى﴾(((﴿ ،ﷲنىڭ پەرمانى (يەنى قىيامەت)
چوقۇم كېلىدۇ ،ئۇنىڭغا ئالدىراپ كەتمەڭالر﴾(((﴿ ،كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ (ئەمەللىرىدىن) ھېساب
ئېلىنىدىغان ۋاقىت (يەنى قىيامەت) يېقىنالشتى ،ھالبۇكى ،ئۇالر غەپلەتتىدۇر( ،قىيامەت توغرۇلۇق
ئويلىنىشتىن) يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر﴾(((.
شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشىمۇ قىيامەتنىڭ
ئاالمەتلىرىدىندۇر .چۈنكى ،ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ بىلەن دىنىنى
مۇكەممەللەشتۈرگەن ۋە ئەھلى جاھانغا دەلىل ـ پاكىتىنى تۇرغۇزغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
((( نەجم سۈرىسى  56ـ  57ـ ئايەتلەر.
((( قەمەر سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  1ـ ئايەت.
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ھەقىقەتەن قىيامەتنىڭ بەلگىلىرىنى ۋە ئاالمەتلىرىنى خەۋەر قىلغان ،ئۇ توغرۇلۇق ئۇنىڭدىن
ئىلگىرى ھېچ پەيغەمبەرگە بېرىلمىگەن نەرسىلەر بىلەن ئۇنى ئوچۇقالشتۇرۇپ بايان قىلغان ،بۇ
توغرىدا ئۆز ئورنىدا كەڭ دائىرىدە سۆزلەنگەن ئىدى.
ئىمام بۇخارى سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى بارمىقىنى (يەنى كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن
ئوتتۇرا بارمىقىنى) كۆرسىتىپ تۇرۇپ« :قىيامەت بۇ ئىككى بارماقچىلىك (يەنى باراۋەر بولۇشقا
قالغان ئارىلىقچىلىك) قالغان چاغدا مەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان
ئىدىم.
﴿ئۇالرغا قىيامەت كەلگەندە ئۇالر قانداقمۇ ۋەز  -نەسىھەت ئالىدۇ (يەنى بۇ چاغدا ۋەز
-نەسىھەت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ)﴾ يەنى كاپىرالرغا قىيامەت كەلگەندە ئۇالر قانداقمۇ

ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن! چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا ئۇالرغا ۋەز ـ نەسىھەت قىلچە مەنپەئەت قىلمايدۇ .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ئىنسان (يەنى كاپىر) (دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى)
ئەسلەيدۇ( ،بۇ چاغدا) ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى بولسۇن﴾(((﴿ ،ئۇالر (ئازابنى
كۆرگەندە) ئىمان ئېيتتۇق دەيدۇ ،ئۇالر قانداقمۇ يىراق جايدىن ئىماننى قولغا كەلتۈرەلەيدۇ﴾(((.

﴿بىلگىنكى ،ﷲدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،گۇناھىڭ ئۈچۈن ،ئەر-ئايال مۆمىنلەر
ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن﴾.
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ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دەپ دۇئا قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئى ﷲ! خاتالىقىم ،نادانلىقىم ،ئىشىمدا چەكتىن ئاشقانلىقىم ئۈچۈن ،مەندىن سادىر
بولغان ،سەن بىلىدىغان بارلىق گۇناھلىرىم ئۈچۈن ماڭا مەغپىرەت قىلغىن .ئى ﷲ! چاقچاقتىن ۋە
راستتىن قىلغان ،خاتالىق ۋە قەستەنلىكتىن قىلغان ۋە مەندىن سادىر بولغان ھەممە گۇناھلىرىمنى
مەغپىرەت قىلغىن» .ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەر نامازنىڭ ئارقىسىدىن يەنە
مۇنداق دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ﷲ! ئىلگىرى ۋە كېيىن قىلغان ،يوشۇرۇن
ۋە ئاشكار قىلغان گۇناھلىرىمنى ،ئىشىمدا چەكتىن ئاشقانلىقىمنى ،مەندىن سادىر بولغان ،سەن
بىلىدىغان بارلىق گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن ،سەن مېنىڭ ئىالھىمسەن ،سەندىن باشقا
ھېچ ئىالھ يوق ،سەن مېنىڭ ئىالھىمسەن ،سەندىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتۇر» .ئىمام
بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ئىنسانالر!
پەرۋەردىگارىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر .ھەقىقەتەن مەن ھەر كۈنى ﷲ تائاالدىن  70قېتىمدىن كۆپ
مەغپىرەت تەلەپ قىلىمەن ۋە ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىمەن».
﴿ﷲ سىلەرنىڭ (بۇ دۇنيادىكى) ھەرىكىتىڭالرنى ۋە (ئاخىرەتتىكى) جايىڭالرنى بىلىدۇ (شۇڭا
ئاخىرەتلىك ئۈچۈن تەييارلىنىڭالر)﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنىڭ كۈندۈزدىكى ھەرىكىتىڭالرنى ۋە

كېچىدىكى جايىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى
كىچىسى ئۇخلىتىدۇ ،كۈندۈزدىكى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،يەر يۈزىدىكى
((( فەجر سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەبەئ سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇھەممەد سۈرىسى

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﴾

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐ
مۆمىنلەر (جىھادنى تەلەپ قىلىش يۈزىسىدىن)« :نېمىشقا (جىھاد ئەمرى قىلىنغان) بىرەر
سۈرە نازىل قىلىنمىدى؟» دەيدۇ ،جىھاد زىكرى قىلىنغان ئېنىق سۈرە نازىل قىلىنغاندا ،دىللىرىدا
كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالرنىڭ) ساڭا ئۆلۈم ئالدىدا (ئۆلۈمدىن قورقۇپ) ئايلىنىپ كەتكەن
ئادەمدەك قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن( ،ئى مۇھەممەد!) (ئۇالرنىڭ ساڭا) ئىتائەت قىلىشى ۋە
چىرايلىق سۆز قىلىشى ئۇالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياخشى ئىدى ،ئۇرۇش قارار قىلىنغان چاغدا ،ئۇالر
ﷲغا سادىق بولۇشسا ئەلۋەتتە ئۇالر ئۈچۈن ياخشى ئىدى﴿ .﴾20-21سىلەر (ئىسالم) دىن يۈز
ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلە-رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟﴿ ﴾22ئەنە
شۇنداق كىشىلەرنى ﷲ رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،ئۇالرنى (ھەقنى ئاڭالشتىن) گاس قىلدى،
(ھىدايەت يولىنى كۆرۈشتىن) كور قىلدى﴿.﴾23

جىھادقا بۇيرۇپ ئايەت نازىل بولغان چاغدىكى راستچىل مۆمىن بىلەن دىلىدا
مۇناپىقلىق بار ئادەمنىڭ ئىپادىسى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنىڭ جىھادنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى ئارزۇ قىلغانلىقىنى ،ﷲ تائاال
جىھادنى پەرز قىلىپ ،ئۇالرنى جىھاد قىلىشقا بۇيرىغان چاغدا ،نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ جىھاد قىلىشتىن
قورقۇپ ئارقىغا يېنىۋالغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئۇالرغا (يەنى مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى تەلەپ قىلغانالرغا)(« :ئۇرۇشتىن) قولۇڭالرنى يىغىڭالر،
ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر» دېگەن كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (يەنى ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟)
بۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن گويا
ﷲ (نىڭ ئازابىدىن) قورققاندەك بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەررەك قورقىدۇ .ئۇالر (ئۆلۈمدىن قورقۇپ):
«پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نېمە ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدىڭ؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي
كېلىدىغان ئەجەلگچە تەخىر قىلمىدىڭ؟ (يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر قىلساڭ ،ئۇرۇشتا
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.
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ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟)» دېدى( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر
(يەنى دۇنيانىڭ نېمىتى پانىيدۇر)( ،ﷲ دىن) قورققان (ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقانالر) ئۈچۈن
ئاخىرەت ياخشىدۇر ،سىلەرگە قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ئەمىلىڭالرنىڭ ساۋابى
كېمەيتىلمەيدۇ)»﴾(((.
﴿مۆمىنلەر (جىھادنى تەلەپ قىلىش يۈزىسىدىن)« :نېمىشقا (جىھاد ئەمرى قىلىنغان) بىرەر
سۈرە نازىل قىلىنمىدى؟» دەيدۇ .جىھاد زىكرى قىلىنغان ئېنىق سۈرە نازىل قىلىنغاندا ،دىللىرىدا
كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالرنىڭ) ساڭا ئۆلۈم ئالدىدا (ئۆلۈمدىن قورقۇپ)﴾ يەنى دۈشمەنلەرگە
ئۇچرىشىشتىن ناھايىتى قورقۇپ ﴿ئايلىنىپ كەتكەن ئادەمدەك قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن﴾ ئاندىن
ﷲ تائاال جىھاد قىلىشقا ئىلھامالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) (ئۇالرنىڭ ساڭا)
ئىتائەت قىلىشى ۋە چىرايلىق سۆز قىلىشى ئۇالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياخشى ئىدى﴾ ئۇالرنىڭ خاتىرجەم

ھالەتتە سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىشى ۋە ئىتائەت قىلىشى ئۇالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياخشى ئىدى.

﴿ئۇرۇش قارار قىلىنغان چاغدا﴾ يەنى ۋەزىيەت كەسكىنلىشىپ ،ئۇرۇشقا ھازىرالنغان چاغدا
﴿ئۇالر ﷲغا سادىق بولۇشسا﴾ يەنى ﷲ تائاالغا چىن نىيەت بىلەن ئىخالس قىلسا﴿ ،ئەلۋەتتە
ئۇالر ئۈچۈن ياخشى ئىدى﴾.
﴿سىلەر (ئىسالم) دىن﴾ يەنى جىھاد قىلىشتىن ﴿يۈز ئۆرۈسەڭالر﴾ ۋە ئۇنىڭدىن
يېنىۋالساڭالر﴿ ،زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلە  -رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟﴾
يەنى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى نادان ھالىتىڭالرغا قايتىپ ،قان تۆكۈپ ،سىلە  -رەھىمنى ئۈزۈپ
قويارسىلەرمۇ؟
﴿ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى ﷲ رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،ئۇالرنى (ھەقنى ئاڭالشتىن)
گاس قىلدى( ،ھىدايەت يولىنى كۆرۈشتىن) كور قىلدى﴾ بۇ ئايەت ئومۇمىيۈزلۈك ھالدا زېمىندا

بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىن ،خۇسۇسىي ھالدا سىلە ـ رەھىمنى ئۈزۈشتىن توسىدۇ .ﷲ تائاال ئەسلىدە
ئىسالھ ئېلىپ بېرىشقا ۋە سىلە ـ رەھىمنى ئۇالشقا بۇيرۇغان .سىلە ـ رەھىم قىلىش بولسا ،خىش
ـ ئەقرىباالرغا چىرايلىق سۆزلەرنى قىلىش ،ياخشىلىق قىلىش ،ئەگەر بىرەرسى موھتاج بولسا ،پۇل
ـ مال سەرپ قىلىش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن نۇرغۇنلىغان
ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىنغان.
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ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مەخلۇقاتنى ياراتتى .ﷲ تائاال مەخلۇقاتنى يارىتىپ
بولغان چاغدا ،سىلە ـ رەھىم تۇرۇپ ،ناھايىتى شەپقەتلىك ﷲ تائاالنىڭ يېنىدىن ئورۇن
ئالدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :ئۆزەڭنى چەتكە ئالغىن -،دېگەندە ،سىلە ـ رەھىم :بۇ ساڭا
سېغىنىپ ياخشىلىقنى تەرك قىلىشتىن پاناھ تىلىگۈچىنىڭ ئورنىدۇر -،دېدى .ئاندىن ﷲ
تائاال :سېنى ئۇلىغان كىشى (يەنى خىش ـ ئەقرىبالىرىغا ياخشىلىق قىلغان كىشى) نى ئۇلىسام
(يەنى مەرھەمەت قىلسام) ،سېنى ئۈزگەن كىشىدىن مەرھەمىتىمنى ئۈزسەم ،سەن بۇنىڭغا رازى
بوالمسەن؟ -دېگەندە ،سىلە ـ رەھىم :ئەلۋەتتە رازى بولىمەن -،دېدى .ﷲ تائاال :بۇ ئورۇن
((( نىسا سۈرىسى  77ـ ئايەت.

مۇھەممەد سۈرىسى

ساڭا بېرىلدى -،دېدى» .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئەگەر خالىساڭالر ﴿سىلەر (ئىسالم)
دىن يۈز ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلە-رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟﴾

دېگەن ئايەتنى ئوقۇڭالر -،دېدى.

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ« :ئەگەر خالىساڭالر ﴿سىلەر (ئىسالم) دىن يۈز
ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلە-رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟﴾ دېگەن

ئايەتنى ئوقۇڭالر» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئاخىرەتتىمۇ تېگىشلىك جازاسىنى بېرىش بىلەن بىرگە،
بۇ دۇنيادىال ئەڭ تېز جازااليدىغان گۇناھ ھەقسىز زۇلۇم قىلىش ۋە سىلە ـ رەھىمنى ئۈزۈشتىن
ئىبارەتتۇر» .ئۇنى ئىمام ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد سەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن بولۇشى ،رىزقىنىڭ زىيادە بولۇشى كىمنى خۇرسەن قىلسا ،ئۇ
خىش ـ ئەقرىبالىرىغا سىلە ـ رەھىم قىلسۇن!»
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سىلە ـ رەھىم ئەرشكە ئېسىلغاندۇر.
توغرا كېلىپ قالغاندا سىلە ـ رەھىم قىلغۇچى ھەقىقىي سىلە ـ رەھىم قىلغۇچى ھېسابالنمايدۇ.
بەلكى سىلە ـ رەھىم ئۈزۈلۈپ قالغاندا ،ئۇنى ئۇلىغان كىشى ھەقىقىي سىلە ـ رەھىم قىلغۇچىدۇر»
بۇنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى سىلە ـ رەھىم كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭ (يىپ
ئېگىرىدىغان چاقنىڭ ئېگىرىكىگە ئوخشاش) ئېگىرىكى بولۇپ ،راۋان ۋە ئۆتكۈر تىلى بىلەن
سۆزلەيدۇ .ئۇ سىلە ـ رەھىمنى ئۈزگەن كىشىدىن رەھمىتىنى ئۈزىدۇ .ئۇلىغان يەنى سىلە ـ رەھىم
قىلغان كىشىگە رەھمەتنى ئۇاليدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلال ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
تەبلىغ قىلىۋېتىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مېھرى ـ شەپقەت قىلغۇچىالرغا ناھايىتى
شەپقەتلىك ﷲ تائاال مەرھەمەت قىلىدۇ .زېمىن ئەھلىگە مېھرى ـ شەپقەت قىلىڭالر ،ئاسمان
ئەھلى سىلەرگە مەرھەمەت تىلەيدۇ .سىلە ـ رەھىم شەپقەتلىك ﷲ تائاالدىن بىر شاخچىدۇر .كىم
ئۇنى ئۇلىسا ،ئۇ ئۇنىڭغا ئۇلىشىدۇ .كىم ئۇنى ئۈزسە ،ئۇ ئۇنىڭدىن ئۈزۈلىدۇ» ئۇنى ئىمام ئەبۇ
داۋۇد بىلەن تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان ،بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.

*******
ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯ
ئۇالر (ھەقنى تونۇش ئۈچۈن) قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بەلكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار
(شۇڭا ئۇالر چۈشەنمەيدۇ)﴿ .﴾24توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر (يەنى
ئىماندىن كۇفرىغا قايتقانالر) غا (ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى) شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى( ،شەيتان ئارزۇ
ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن) ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى﴿ .﴾25بۇ (يەنى شەيتاننىڭ ئۇالرنى
ئازدۇرۇشى) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ نازىل قىلغان نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالرغا:
«بىز بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز» دېدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ﴿.﴾26
(ئازاب) پەرىشتىلىرى ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرغان ھالدا ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا
(ئۇالرنىڭ ھالى) قانداق بولىدۇ؟﴿ .﴾27بۇ (ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲنى دەرغەزەب
قىلىدىغان نەرسىلەرگە ئەگەشتى ،ﷲنىڭ رازىلىقىنى (يەنى ﷲنى رازى قىلىدىغان ئىشالرنى)
ياقتۇرمىدى ،شۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلدى﴿.﴾28

قۇرئان توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزۈشكە بۇيرۇش
ﷲ تائاال قۇرئان توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزۈشكە ،ئۇنى چۈشىنىشكە بۇيرۇپ ۋە ئۇنىڭدىن يۈز

ئۆرۈشتىن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (ھەقنى تونۇش ئۈچۈن) قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بەلكى
ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار (شۇڭا ئۇالر چۈشەنمەيدۇ)﴾ يەنى ئۇ دىلالر چىڭ قاپلىۋېتىلگەن

بولۇپ ،قۇرئاننىڭ مەنىلىرى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا كىرمەيدۇ .ئىبنى جەرىر ھىشام ئىبنى ئۇرۋەدىن

ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى﴿ :ئۇالر
(ھەقنى تونۇش ئۈچۈن) قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بەلكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار (شۇڭا
ئۇالر چۈشەنمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلغاندا ،يەمەنلىك بىر ياش :بەلكى ئۇ دىلالردا

قۇلۇپ بار بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئاچىدۇ ياكى بىر چىقىش يولى قىلىدۇ -،دېدى .بۇ ياش
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كۆڭلىدە ناھايىتى چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان بولۇپ ،ئۇ خەلىپە بولغان
چاغدا ،ئۇ ياشنى ئۆز ئىشلىرىغا ياردەملىشىشكە سالغان.
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مۇرتەدلىكنى سۆكۈش توغرىسىدا
﴿توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالرغا﴾ يەنى ئىماندىن چىقىپ
كۇفرىغا قايتقانالرغا ﴿(ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى) شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى﴾ يەنى ئۇالرغا
ئۇالرنىڭ توغرا يولدىن قايتىۋاتقانلىقىنى زىننەتلەپ ياخشى قىلىپ كۆرسەتتى(﴿ .شەيتان
ئارزۇ ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن) ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى﴾ يەنى ئۇالرنى گوللىدى ۋە
ئالدىدى﴿ .بۇ (يەنى شەيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ نازىل
قىلغان نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالرغا« :بىز بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز»
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دېدى﴾ يەنى ئۇالر بىر ـ بىرىنىڭ كۆڭلىنى تىندۇرۇشتى .يوشۇرۇن ھالدا بىر ـ بىرىنى باتىلغا
تەۋسىيە قىلىشتى ،بۇ مۇناپىقالرنىڭ ئادىتىدۇر ،ئۇالر دىللىرىدا يوشۇرغان نەرسىنىڭ دەل
ئەكسىنى ئاشكارا قىلىدۇ.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سىر تۇتۇپ يوشۇرغان
نەرسىلىرىنى بىلىدۇ ،ﷲ تائاال ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر ،ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ ئۆزگەرتكەنلىرىنى خاتىرىلەپ تۇرىدۇ (يەنى
پەرىشتىلەرنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى يېزىشقا بۇيرۇيدۇ)﴾(((.
﴿(ئازاب) پەرىشتىلىرى ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرغان ھالدا ئۇالرنىڭ جانلىرىنى
ئېلىۋاتقاندا (ئۇالرنىڭ ھالى) قانداق بولىدۇ؟﴾ يەنى ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن پەرىشتىلەر

ئۇالرنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟ جانالر تەنلەرگە چىڭ يېپىشىدۇ،
پەرىشتىلەر ئۇالرنى قوپاللىق ۋە غەزەب بىلەن ئۇرۇپ چىقىرىدۇ .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرىشتىلەر (بەدرى ئۇرۇشىدا) كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ
يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگەن
بوالتتىڭ)﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنى سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتلىرىدا كۆرسەڭ (ئەلۋەتتە،
قورقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسەن) ،پەرىشتىلەر (يەنى ئازاب پەرىشتىلىرى) قوللىرىنى سوزۇپ« :سىلەر
جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر! سىلەر ﷲ توغرىسىدا ھەقسىز سۆزلەرنى قىلغانلىقىڭالر (يەنى ئىپتىرا
قىلغانلىقىڭالر ،شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭالر ،باال نىسبەت بەرگەنلىكىڭالر) ۋە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
مەنسىتمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،بۈگۈن خورلىغۇچى ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر» دەيدۇ﴾((( شۇڭا
ﷲ تائاال بۇ ئورۇندا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲنى دەرغەزەب
قىلىدىغان نەرسىلەرگە ئەگەشتى ،ﷲنىڭ رازىلىقىنى (يەنى ﷲنى رازى قىلىدىغان ئىشالرنى)
ياقتۇرمىدى ،شۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلدى﴾.

*******
ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﭑ ﭒﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ
دىللىرىدا كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) ﷲ ئۆزلىرىنىڭ (ئىسالمغا بولغان) دۈشمەنلىكىنى
ئاشكارىلىمايدۇ دەپ ئويالمدۇ؟﴿ .﴾29ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى چوقۇم ساڭا بىلدۈرەتتۇق،
چوقۇم ئۇالرنىڭ سىماسىدىن تونۇيتتۇڭ ،سەن ئەلۋەتتە سۆزىنىڭ ئۇسلۇبىدىن ئۇالرنى تونۇيسەن،
ﷲ سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿ .﴾30بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمىر قىلىش
ۋە مۇشەققەتلىك ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش بىلەن) سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن
((( نىسا سۈرىسى  81ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى  93ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(ﷲنىڭ يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋە (جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە) چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى
بىلگەنگە ،سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قەدەر﴿.﴾31

مۇناپىقالرنىڭ سىرىنى ئېچىش توغرىسىدا
﴿دىللىرىدا كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) ﷲ ئۆزلىرىنىڭ (ئىسالمغا بولغان)
دۈشمەنلىكىنى ئاشكارىلىمايدۇ دەپ ئويالمدۇ؟﴾ يەنى مۇناپىقالر ئۆزلىرىنىڭ ئىشلىرى مۆمىنلەرگە

ئاشكارىالنمايدۇ دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىشىنى ئېچىپ
تاشاليدۇ .ھەتتا ئەقىل ئىگىلىرىمۇ ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن ئۇالرنى ئاسانال چۈشىنىۋالىدۇ .بۇ
ھەقتە ﷲ تائاال تەۋبە سۈرىسىنى نازىل قىلىپ ،ئۇنىڭدا ئۇالرنىڭ رەزىللىكلىرىنى ،ئۇالر
قوللىنىدىغان ئۇسۇلالرنى ،ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى كۆرسىتىدىغان ئىش ـ ھەرىكەتلەرنى
روشەن بايان قىلغان .تەۋبە سۈرىسى “ئېچىپ تاشلىغۇچى” دەپمۇ ئاتىلىدۇ .مۇناپىقالر بولسا
ئىسالمغا ،مۇسۇلمانالرغا ۋە ئىسالمغا ياردەم قىلغانالرغا قارىتا دىللىرىدا ھەسەت ۋە ئۆچمەنلىك
ساقاليدۇ.

﴿ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى چوقۇم ساڭا بىلدۈرەتتۇق ،چوقۇم ئۇالرنىڭ سىماسىدىن
تونۇيتتۇڭ﴾ ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى چوقۇم

ساڭا بىلدۈرەتتۇق ،شۇنىڭ بىلەن سەن ئۇالرنى ئاشكارا تونۇيتتۇڭ .لېكىن ،ﷲ تائاال
مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەيىبلىرىنى يېپىش ،بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنى پەقەت تاشقى كۆرۈنۈشكە
قاراپ بىر تەرەپ قىلىشى ،يوشۇرۇن سىرالرنى ئۇنى بىلگۈچى ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇشى ئۈچۈن،
مۇناپىقالرنىڭ ھەممىسىنى ساڭا تونۇتمىدى.
﴿سەن ئەلۋەتتە سۆزىنىڭ ئۇسلۇبىدىن ئۇالرنى تونۇيسەن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ
مەقسەتلىرىنى بىلدۈرىدىغان سۆزلىرىدىكى ئاشكارا بولىدىغان نەرسىلەردىن سۆزلىگۈچىنىڭ
قايسى كىشىلەرگە يەنى مۆمىنلەرگە ياكى مۇناپىقالرغا تەۋە ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ سۆزىنىڭ
مەنىلىرىگە ۋە مەزمۇنىغا قاراپال بىلىۋالغىلى بولىدۇ .بۇ يەردە دېيىلگەن “سۆزنىڭ ئۇسلۇبى”
دېگەن سۆزدىن بۇ مەنە كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئوسمان ئىبنى ئەففان
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن :بىر ئادەم بىرەر نەرسىنى يوشۇرسا ،ﷲ تائاال ئۇنى
ئۇنىڭ يۈزىدىكى ئاالمەتلەر ۋە تىلىدىكى خاتالىقالر ئارقىلىق ئاشكارا قىلىدۇ.
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﴿بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمىر قىلىش ۋە مۇشەققەتلىك ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش
بىلەن)﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىشقا ۋە توسقان ئىشالردىن يېنىشقا
بۇيرۇش بىلەن ﴿سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن (ﷲنىڭ يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى
ۋە (جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە)﴾ يەنى ﷲ نىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىنى ئورۇنالش ،توسقان
ئىشالردىن يېنىش يوللىرىدا ﴿چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى بىلگەنگە ،سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ
بولغانغا قەدەر﴾ ﷲ تائاالنىڭ ئىلمى ئەزەلىدە :ئۇ كەلگۈسىدە ۋۇجۇتقا كېلىدۇ -،دەپ پۈتۈلگەن

نەرسىنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىدە ھېچ شەك ـ شۈبھە يوقتۇر .بۇ ئايەتتىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ،تاكى
بەندىلىرىمىز تەرىپىدىن ۋۇجۇتقا كېلىدىغان بۇ ئىشنىڭ رېئاللىقتا يۈز بېرىشىنى بىلگىنىمىزگە
قەدەر ئۇالرنى سىنايمىز دېگەنلىكتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
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ئۇنىڭغا ئوخشىغان ئايەتنى :پەقەت بەندىلىرىمىز تەرىپىدىن ۋۇجۇتقا كېلىدىغان رېئاللىققا
ئايالنغانلىقىنى كۆرگىنىمىزگە قەدەر ئۇالرنى سىنايمىز -،دەپ تەپسىر قىلغان.

*******
ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ
شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولغانالر( ،كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن توسقانالر ،توغرا يول (يەنى
رەسۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلىكى) ئېنىق بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلەشكەنلەر
ﷲغا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ (سەدىقە بەرگەنگە ئوخشاش) ئەمەللىرىنى
بىكار قىلىدۇ (شۇنىڭ بىلەن ئاخىرەتتە ئۇنىڭ ساۋابىغا ئېرىشەلمەيدۇ)﴿ .﴾32ئى مۆمىنلەر!
ﷲغا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەمەللىرىڭالرنى (كۇفرى ،نىفاق ۋە رىيا
بىلەن) بىكار قىلىۋەتمەڭالر﴿ .﴾33شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولغان ۋە (كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن
توسقانالر ،ئاندىن كاپىر پىتى ئۆلگەنلەرنى ﷲ ھەرگىز مەغپىرەت قىلمايدۇ﴿( .﴾34كاپىرالر
بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى،
سىلەر غالىپتۇرسىلەر ،ﷲ سىلەر بىلەن بىرگىدۇر ،ﷲ ھەرگىز ئەمەلىڭالرنىڭ (ساۋابىنى)
كېمەيتىۋەتمەيدۇ﴿.﴾35

كاپىرالرنىڭ ئەمەلىنىڭ بىكار بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان ،كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسقان،
پەيغەمبەرلەرگە قارشىلىق قىلغان ۋە ئۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەشكەن ،توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن
ئىماندىن يېنىۋالغان كىشىنىڭ ﷲ تائاالغا قىلچىلىكمۇ زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى ،ئەكسىچە
ئۇ پەقەت ئۆزىگىال زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ،قىيامەت كۈنى ئۆزىنى زىيان تارتقۇزىدىغانلىقىنى،
كەلگۈسىدە ﷲ تائاال ئۇنىڭ ياخشى ئەمەلىنى بىكار قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇ مۇرتەدلىك قىلغانلىقى
ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغان ياخشى ئەمەلىگە قىلچىلىكمۇ ساۋاب بەرمەيدىغانلىقىنى ،خۇددى ياخشىلىقالر
يامانلىقالرنى يوققا چىقارغىنىغا ئوخشاش ئۇنىڭ ياخشى ئەمەلىنى بىكار قىلىدىغانلىقىنى ۋە تامامەن
ئۆچۈرۈپ تاشاليدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ئىمام مۇھەممەد ئىبنى نەسىر مەرۋەزى ناماز توغرىسىدىكى باپتا ئەبۇ ئالىيەنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى :ئەگەر بىر ئادەم “بىر
ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ بەرھەق يوقتۇر” دېگەن تەۋھىد سۆزىنى ئېيتسا ،ھېچ گۇناھ زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ .ئەمما ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرسە ،ھېچ ئەمەل پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ -،دەپ
قارايتتى .شۇنىڭ بىلەن﴿ :ﷲغا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەمەللىرىڭالرنى
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(كۇفرى ،نىفاق ۋە رىيا بىلەن) بىكار قىلىۋەتمەڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى .ئاندىن ئۇالر
گۇناھنىڭ ياخشى ئەمەلنى بىكار قىلىۋېتىشىدىن قورقتى.
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :بىز  -پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىالر گۇرۇھى :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ياخشىلىقالر قوبۇل قىلىنىدۇ-،
دەپ قارايتتۇق بۇ ھەقتە﴿ :ﷲغا ئىتائەت قىلىڭالر ،پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەمەللىرىڭالرنى
(كۇفرى ،نىفاق ۋە رىيا بىلەن) بىكار قىلىۋەتمەڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى .شۇنىڭ بىلەن
بىز :ئەمەللىرىمىزنى بىكار قىلىۋېتىدىغان بۇ نەرسە نېمىدۇ؟ -دېيىشتۇق ،ئاندىن بىز ئۇ نەرسىنى
دوزاخقا كىرىشكە تېگىشلىك قىلىپ قويىدىغان چوڭ گۇناھالر ۋە قەبىھ ئىشالردىن ئىبارەت ئوخشايدۇ
دەپ قاراشتۇق .تاكى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى (يەنى
مۇشرىكالرنىڭ گۇناھىنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى) خالىغان
ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتى نازىل بولغانغا قەدەر بىز بۇ قاراشتا ئىدۇق .بۇ ئايەت
نازىل بولغاندىن كېيىن ،بىز ئۇ توغرۇلۇق سۆزلىشىشتىن توختىدۇق ،چوڭ گۇناھالرنى ۋە قەبىھ
ئىشالرنى قىلغانالرنىڭ ھالى نېمە بوالر دەپ قورقتۇق ،ئۇنى قىلمىغانالرغا ﷲ تائاالدىن مەرھەمەت
تىلىدۇق.
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخت  -سائادىتى ئۈچۈن
ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلىشقا ۋە پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇپ ،ئۇالرنى ئەمەللەرنى بىكار
قىلغۇچى مۇرتەدلىكتىن يەنى ئىماندىن يېنىۋېلىشتىن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەمەللىرىڭالرنى
(كۇفرى ،نىفاق ۋە رىيا بىلەن) بىكار قىلىۋەتمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولغان ۋە (كىشىلەرنى)
ﷲنىڭ يولىدىن توسقانالر ،ئاندىن كاپىر پىتى ئۆلگەنلەرنى ﷲ ھەرگىز مەغپىرەت قىلمايدۇ﴾ پاك

ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۆزىگە بىرەر نەرسىنىڭ شېرىك كەلتۈرۈلۈشىنى
(يەنى مۇشرىكلىك گۇناھىنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىنى (ﷲ ئۆزى)
خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ﴾(((.

ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا)﴾
دۈشمەنلىرىگە قارشى ﴿بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھگە چاقىرماڭالر﴾ يەنى ئەگەر ئۇالرنى

سۈلھىگە چاقىرساڭالر ،سىلەر كۈچلۈك ،سانىڭالر كۆپ ،قوراللىرىڭالر سەر خىل ،يەنى سىلەر
ئۈستۈنلۈكنى ئىگەللىگەن ھالەتتە سىلەر بىلەن ئۇ كاپىرالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنى توختىتىشقا،
سۈلھى ۋە كېلىشىم قىلىشقا چاقىرىڭالر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كاپىرالر بىلەن
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جەڭ قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر
غالىپتۇرسىلەر﴾ ئەگەر ئۇالرنى سۈلھكە چاقىرماقچى بولساڭالر ،دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ ئۈستىدىن

ئۈستۈنلۈك قازانغان ھالەتتە چاقىرىڭالر .ئەمما كاپىرالر بارلىق مۇسۇلمانالرغا نىسبەتەن كۈچ ۋە
سان جەھەتتە ئۈستۈنلۈكنى ئىگەللىسە ،خەلىپە سۈلھى ۋە كېلىشىمدە مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتىنى
بايقىيالىسا ،ئۇ ھالدا ئۇنىڭ كاپىرالر بىلەن كېلىشىم تۈزۈشىگە بولىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ
شۇنداق قىلغان ئىدى .ئۇنى قۇرەيش كاپىرلىرى مەككىگە كىرىشتىن توسقان ،ئۇنى سۈلھكە،
((( نىسا سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  116ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مۇھەممەد سۈرىسى

ئۆزئارا ئۇرۇش قىلىشنى  10يىل توختىتىشقا چاقىرغان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ
تەكلىپىنى قوبۇل قىلغان.
﴿ﷲ سىلەر بىلەن بىرگىدۇر﴾ بۇ ئايەتتە مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە
قازىنىدىغانلىقىغا ناھايىتى چوڭ بېشارەت بار.
﴿ﷲ ھەرگىز ئەمىلىڭالرنىڭ (ساۋابىنى) كېمەيتىۋەتمەيدۇ﴾ يەنى ئۇنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ،
يوققا چىقىرىۋەتمەيدۇ ۋە سىلەردىن تارتىۋالمايدۇ .بەلكى ،ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى
كېمەيتىۋەتمەستىن ،ئۇنىڭ ساۋابىنى سىلەرگە تولۇق بېرىدۇ.

*******
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ۋە تاماشادىن ئىبارەتتۇر ،ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتساڭالر
ۋە تەقۋادارلىق قىلساڭالر (ﷲ) سىلەرگە ئەجرىڭالرنى بېرىدۇ ،مال  -مۈلكۈڭالرنىڭ ھەممىسىنى
(بېرىشنى) سورىمايدۇ (پەقەت زاكاتنى بېرىشىڭالرنى سورايدۇ)﴿ .﴾36ئەگەر ئۇ سىلەردىن
مال  -مۈلكۈڭالرنى جىددى سورىسا ،بېخىللىق قىلىسىلەر ،بۇ بېخىللىق سىلەرنىڭ (ئىسالمغا
بولغان) ئاداۋىتىڭالرنى ئاشكارىاليدۇ﴿ .﴾37سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،ﷲنىڭ يولىدا
(پۇل  -مال) سەرپ قىلىشقا چاقىرىلساڭالر ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر بار،
كىمكى بېخىللىق قىلىدىكەن ،ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىلىدۇ ،ﷲ (سىلەرنىڭ
مال  -مۈلكۈڭالردىن) بىھاجەتتۇر ،سىلەر بولساڭالر (ﷲغا) موھتاجسىلەر ،ئەگەر سىلەر (ﷲنىڭ
تائىتىدىن) يۈز ئۆرۈسەڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ ،ئۇالر
سىلەرگە ئوخشاش بولمايدۇ (بەلكى ﷲغا ئىتائەت قىلىدۇ)﴿.﴾38

دۇنيا ئىشلىرىنىڭ ئەرزىمەس نەرسە ئىكەنلىكىنى بايان قىلىش ۋە سەدىقە
بېرىشكە ئىلھامالندۇرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال دۇنيا ئىشلىرىنىڭ ئەرزىمەس ۋە ئۇنىڭ نەرسىلىرىنىڭ قىممەتسىز ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن ۋە تاماشادىن ئىبارەتتۇر﴾ يەنى
پەقەت ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بولغان نەرسىدىن باشقىسىغا ئېرىشىش ئۈچۈن تىرىشىش
ئويۇن ـ تاماشادىن ئىبارەتتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتساڭالر
ۋە تەقۋادارلىق قىلساڭالر (ﷲ) سىلەرگە ئەجرىڭالرنى بېرىدۇ ،مال  -مۈلكۈڭالرنىڭ ھەممىسىنى
(بېرىشنى) سورىمايدۇ (پەقەت زاكاتنى بېرىشىڭالرنى سورايدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەردىن بايدۇر،
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سىلەردىن ھېچ نەرسە تەلەپ قىلمايدۇ ،پەقەت يوقسۇل قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ سىلەر بىلەن باراۋەر
بولۇشى ئۈچۈن ،سەدىقىنىڭ پايدىسىنىڭ سىلەرگە قايتىشى ۋە ئۇنىڭ ساۋابىنىڭ قىيامەت كۈنى
سىلەرگە قايتىشى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال سىلەرگە مال ـ مۈلكۈڭالرنىڭ زاكىتىنى بېرىشنى پەرز
قىلدى.
﴿ئەگەر ئۇ سىلەردىن مال  -مۈلكۈڭالرنى جىددى سورىسا ،بېخىللىق قىلىسىلەر .بۇ بېخىللىق
سىلەرنىڭ (ئىسالمغا بولغان) ئاداۋىتىڭالرنى ئاشكارىاليدۇ﴾ قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ﷲ تائاال پۇل ـ مالنى چىقىرىشنىڭ دىلالردىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىكنى چىقىرىشتىن ئىبارەت
ئىكەنلىكىنى تولىمۇ ئوبدان بىلىدۇ .قەتادەنىڭ بۇ سۆزى ناھايىتى ئورۇنلۇق بولۇپ ،مال ـ مۈلۈك
ھەقىقەتەن شېرىندۇر .ئۇ پەقەت بىر شەخىسنىڭ ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان نەرسىسى ئۈچۈنال سەرپ
ئېتىلىدۇ.

﴿سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،ﷲنىڭ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىشقا چاقىرىلساڭالر،
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر بار﴾ يەنى ئۇنىڭغا ئاۋاز قوشمايدىغانالر بار.

﴿كىمكى بېخىللىق قىلىدىكەن ،ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ
پەقەت ئۆزىنىڭ ئەجرىنى كېمەيتىدۇ ،ئۇنىڭ ئۇۋالى پەقەت ئۆزىگىال قايتىدۇ.
﴿ﷲ (سىلەرنىڭ مال  -مۈلكۈڭالردىن﴾ يەنى ئۆزىدىن باشقا پۈتكۈل نەرسىدىن ﴿بىھاجەتتۇر﴾
ھەممە نەرسە ھەمىشە ﷲ تائاالغا موھتاجدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر
بولساڭالر (ﷲغا) موھتاجسىلەر﴾ بىھاجەتلىك ﷲ تائاالنىڭ؛ موھتاجلىق بولسا ،ئىنسانالرنىڭ

ئايرىلماس سۈپىتىدۇر.

﴿ئەگەر سىلەر ﷲنىڭ تائىتىدىن﴾ ۋە ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىگە ئەگىشىشتىن ﴿يۈز
ئۆرۈسەڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ ،ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش
بولمايدۇ (بەلكى ﷲغا ئىتائەت قىلىدۇ)﴾ بەلكى ﷲ تائاالنىڭ سۆزلىرىنى ۋە ئەمر ـ پەرمانلىرىنى

ئاڭلىغۇچى ۋە ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن ،مۇھەممەد سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە
ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر.
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فەتىھ سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 29 ،ئايەت
فەتىھ سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككە پەتھى قىلىنغان يىلى (سەپىرىدە تۆگىسىنىڭ
ئۈستىدە تۇرۇپ) فەتىھ سۈرىسىنى ئاۋازىنى ياساپ قىرائەت قىلغان .مۇئاۋىيە(((:
ئەگەر كىشىلەرنىڭ قېشىمىزغا ئولىشىۋېلىشىنى يامان كۆرمەيدىغان بولسام ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى قىرائىتىنى ئەلۋەتتە دوراپ ئوقۇپ بېرەتتىم-،
دېگەن .بۇ ھەدىسنى بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ﷲنىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى ئۈچۈن،
ساڭا بەرگەن نېمىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشى ئۈچۈن ،سېنى توغرا يولغا باشلىشى
ئۈچۈن ،ساڭا كۈچلۈك ياردەم بېرىشى ئۈچۈن ،ساڭا بىز ھەقىقەتەن روشەن غەلىبە
ئاتا قىلدۇق﴿.﴾1-2-3
((( ئۇنىڭ تولۇق ئىسمى مۇئاۋىيە ئىبنى قۇررا بولۇپ ،بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغۇچىالردىن بىرى.

فەتىھ سۈرىسىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
بۇ ئۇلۇغ سۈرە ئىسالم كالىندارى بويىچە ،ھىجرىيەنىڭ  6ـ يىلى زۇلقەئىدە ئېيىدا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھۇدەيبىيە((( دىن قايتىپ كېلىۋاتقان چاغدا نازىل بولغان .شۇ ۋاقىتتا مۇشرىكالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەرەم مەسچىتىگە كىرىپ ئۆمرە قىلىشتىن توسقان .ئۇالر ئۇنىڭ ئۆمرە
قىلىشىغا ئەنە شۇنداق توسقۇنلۇق قىلغان ،ئاندىن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ يىل
قايتىپ كېتىپ ،كېلەر يىلى كېلىپ ئۆمرە قىلىشىغا سۈلھى ۋە توختام تۈزۈشكە تەكلىپ قىلغان.
گەرچە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىق بىر تۈركۈم ساھابىالر بۇنى ياقتۇرمىغان
بولسىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ تەكلىپنى قوبۇل قىلغان .ئەگەر ﷲ تائاال خالىسا ،ئۇنىڭ
تەپسىالتى بۇ سۈرىنىڭ تەپسىرىدىكى ئۆز ئورۇنلىرىدا بايان قىلىنىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توسۇلغان يېرىدىال ئۆزى ئېلىپ كەلگەن قۇربانلىقنى بوغۇزالپ،
ئاندىن مەدىنىگە قايتقان چاغدا ،ﷲ تائاال بۇ سۈرىنى نازىل قىلغان .بۇ سۈرىدە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇشرىكالرنىڭ ئارىسىدا بولۇپ ئۆتكەن ئىشالر بايان قىلىنغان ۋە ئۇ سۈلھىدە
مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۇالرنىڭ كېيىنكى غەلىبىسى كۆزدە تۇتۇلغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ سۈلھى
فەتىھ دەپ ھېسابالنغان.
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە باشقىالرنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنغان :سىلەر مەككىنىڭ فەتىھ بولۇشىنى فەتىھ دەپ ھېساباليسىلەر ،بىز بولساق ،ھۇدەيبىيە
سۈلھىسىنى ھەقىقىي فەتىھ دەپ ھېساباليمىز .جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :بىز پەقەت
ھۇدەيبىيە كۈنىدىكى سۈلھىنى ھەقىقىي فەتىھ دەپ ھېساباليتتۇق.
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ئىمام بۇخارى بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر
مەككىنىڭ فەتىھ بولۇشىنى “فەتىھ” دەپ ھېساباليسىلەر .ئەمەلىيەتتىمۇ مەككىنىڭ فەتىھ بولۇشى
ھەقىقەتەن بىر فەتىھ ئىدى .بىراق بىز بولساق ،ھۇدەيبىييە كۈنىدىكى رىزۋان بەيئىتىنى ھەقىقىي
فەتىھ دەپ ھېساباليمىز .شۇ چاغدا بىز (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن)  1400كىشى ئىدۇق،
ھۇدەيبىيە بىر قۇدۇقنىڭ ئىسمى بولۇپ ،ئۇنىڭ سۈيىنى بىر تامچىمۇ قالدۇرماستىن تارتىپ
تۈگەتتۇق .بۇ ئەھۋال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈلىۋېدى ،ئۇ قېشىمىزغا كېلىپ قۇدۇقنىڭ
قىرغىقىدا ئولتۇردى .ئاندىن بىر قاچا سۇ ئەكەلدۈرۈپ تاھارەت ئالدى .ئاندىن ئاغزىغا سۇ ئېلىپ
غارغار قىلدى ۋە دۇئا قىلدى .ئاندىن ئۇ سۇنى قۇدۇققا تۆكتى ،بىز قۇدۇقتىن سۇ تارتماي بىردەم
كۈتۈپ تۇردۇق ،ئاندىن قۇدۇقنىڭ سۈيى بىزنى ۋە ئات ئۇالقلىرىمىزنى سۇغا قاندۇردى.
ئىمام ئەھمەد ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە سەپەردە ئىدۇق ،مەن ئۇنىڭدىن بىر ئىش
توغرۇلۇق ئۈچ قېتىم سورىدىم ،بىراق ئۇ سوئالىمغا جاۋاب قايتۇرمىدى .مەن ئۆز كۆڭلۈمدە :ئى
ئىبنى خەتتاب! ئاناڭ ساڭا يىغالپ قالسۇن(((! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن جىددى ھالەتتە ئۈچ
((( مەككىگە يېقىن بىر جاينىڭ ئىسمى.
((( بۇ ئەرەبلەرنىڭ ئادىتى بويىچە بىرەر ئىش ئويلىغان يېرىدىن چىقمىغاندا دەيدىغان سۆزىدۇر.

فەتىھ سۈرىسى

قېتىم سوئال سورىدىڭ ،ئۇ ساڭا جاۋاب قايتۇرمىدىغۇ؟ -دېدىم .ئاندىن تۆگەمگە مىندىم ـ دە،
ئۇنىڭ مېڭىشىنى تېزلىتىپ ،مېنىڭ ھەققىمدە بىرەر ئايەت نازىل بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ
ئىلگىرىلەپ كەتتىم .توساتتىن بىرسى مېنى :ئى ئۆمەر! -دەپ چاقىردى ،مەن ئارقامغا ياندىم.
مەن مېنىڭ ھەققىمدە بىرەر ئايەت نازىل بولىدۇ دەپ ئويلىغان ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ماڭا« :ئاخشام ماڭا بىر سۈرە نازىل بولدى .ئۇ ماڭا دۇنيادىن ۋە دۇنيادىكى جىمى نەرسىلەردىنمۇ
ئەڭ سۆيۈملۈكتۇر ،ئۇ بولسىمۇ﴿ :ﷲنىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى
ئۈچۈن ،ساڭا بەرگەن نېمىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشى ئۈچۈن ،سېنى توغرا يولغا باشلىشى ئۈچۈن،
ساڭا كۈچلۈك ياردەم بېرىشى ئۈچۈن ،ساڭا بىز ھەقىقەتەن روشەن غەلىبە ئاتا قىلدۇق﴾ دەپ

باشالنغان سۈرىدۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت
قىلغان.

ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :ﷲنىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى ئۈچۈن﴾ دېگەن
ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھۇدەيبىيەدىن قايتىپ كېلىۋاتقاندا نازىل بولغان .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :بۇ كېچە ماڭا ھەقىقەتەن بىر ئايەت نازىل بولدى ،ئۇ ماڭا يەر
يۈزىدىكى جىمى نەرسىلەردىن ئەڭ سۆيۈملۈكتۇر» .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايەتنى
ساھابىلەرگە ئوقۇپ بەرگەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ساڭا مۇبارەك ۋە
خۇشاللىق بولسۇن ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ھەقىقەتەن ساڭا ئاتا قىلغىنىنى بايان قىلىپتۇ ،بىزگە
نېمە ئاتا قىالر؟ -دېگەن .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا(﴿ :مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا
ﷲنىڭ تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى) ئەر  -ئايال مۆمىنلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان،
ئۇالر مەڭگۈ قالىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر ،ﷲنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى
كەچۈرۈشى ئۈچۈندۇر ،ﷲنىڭ دەرگاھىدا ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغان.

بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام ئەھمەد مۇغىيرە ئىبنى شۆئبەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم كۆپ ناماز ئوقۇپ ،قىيامدا ئۇزۇن تۇرغانلىقتىن ئىككى پۇتى ئىششىپ كېتەتتى.
ئۇنىڭغا :ﷲ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈۋەتكەن ئەمەسمۇ؟-
دېيىلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ماڭا بېرىلگەن نېمەتكە شۈكۈر قىلغۇچى بەندە
بولمامدىمەن؟» دېگەن .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿بىز ساڭا ھەقىقەتەن روشەن غەلىبە ئاتا قىلدۇق﴾ بۇ غەلىبە ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدۇر.
چۈنكى ،ئۇنىڭ سەۋەبى بىلەن نۇرغۇن ياخشىلىقالر قولغا كەلتۈرۈلدى .نۇرغۇن كىشىلەر ئىمان
ئېيتتى ،بەزىلەر ـ بەزىلەر بىلەن بىماالل ئۇچراشتى ،مۆمىن بىلەن كاپىر سۆزلىشەلەيدىغان ۋەزىيەت
شەكىللەندى ،پايدىلىق ئىلىم بىلەن ئىمان ئەتراپقا تارقالدى.
﴿ﷲنىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى ئۈچۈن﴾ بۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا خاس قىلىنغان ئىشالردىن بولۇپ ،ئۇنىڭغا باشقا بىرى ئورتاقلىشالمايدۇ .بىراۋنىڭ
ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى باشقا بىرىگە دەيدىغان ھېچقانداق بىر توغرا ھەدىس رىۋايەت قىلىنغان
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ئەمەس .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بولسا ،ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىندى.
بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن كاتتا شەرەپتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بارلىق ئىشلىرىدا
تائەت ـ ئىبادەت ،ياخشىلىق ۋە ئادالەت ئۈستىدە بولغان بولۇپ ،ئۇ ئىشالرغا ئۇنىڭدىن باشقا
(ئىلگىرىكىلەردىنمۇ ،كېيىنكىلەردىنمۇ) بىرەر ئىنسان نائىل بواللمىغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇتلەق ئەڭ مۇكەممەل ئىنساندۇر .دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكىدۇر .ئۇ ﷲ
تائاالنىڭ مەخلۇقاتى ئىچىدىن ﷲ تائاالغا ئەڭ ئىتائەتمەن بولغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ ئەمر ـ
پەرمانلىرى ۋە توسقان ئىشلىرىغا ئەڭ قاتتىق ئەمەل قىلغانلىقى ئۈچۈن ،تۆگىسى چۆكۈۋالغان
چاغدا« :ئۇنى پىلنى توسقۇچى توستى» دېگەن ئىدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭ
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەككە مۇشرىكلىرى بۈگۈن مەندىن
ﷲ تائاالنىڭ چەكلىگەن ئىشلىرىنى ئۇلۇغاليدىغان بىرەر نەرسىنى سوراپال قالسا ،مەن ئۇالرنىڭ
ئۇ تەلىۋىنى قوبۇل قىلىمەن» دېگەن.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمرە قىلىش ئىشىدا ﷲ تائاالغا ئىتائەت قىلغانلىقى ۋە سۈلھى
تۈزۈشكە قوشۇلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲنىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى
ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى كەچۈرۈشى ئۈچۈن ،ساڭا بەرگەن نېمىتىنى﴾ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
﴿مۇكەممەللەشتۈرۈشى ئۈچۈن ،سېنى توغرا يولغا﴾ يەنى ﷲ ساڭا بەلگىلەپ بەرگەن كاتتا
شەرىئەت ۋە توغرا دىنغا ﴿باشلىشى ئۈچۈن ،ساڭا كۈچلۈك ياردەم بېرىشى ئۈچۈن ،ساڭا بىز
ھەقىقەتەن روشەن غەلىبە ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى سەن غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە
بويسۇنغانلىقىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال سېنىڭ دەرىجەڭنى يۇقىرى قىلىدۇ ،دۈشمەنلىرىڭگە قارشى
ساڭا ياردەم قىلىدۇ.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بىرەر بەندە ئەپۇ قىلىش بىلەن تونۇلسا ،ﷲ تائاال ئۇنى تېخىمۇ ئەزىز قىلىدۇ .بىرەر ئادەم
ﷲ تائاالغا كەمتەرلىك بىلەن بويسۇنسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلىدۇ» .ئۆمەر
ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندۇكى ،ئۇ مۇنداق دېگەن :سېنىڭ ھەققىڭدە
ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان بىرەر ئادەمنى جازالىساڭ ،بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ غا ئىتائەت قىلغان
ھالدا جازالىغىن.
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فەتىھ سۈرىسى

مۆمىنلەرنىڭ ئىمانىغا ئىمان قوشۇلۇشى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىغا تەمكىنلىكنى
چۈشۈردى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (پەرىشتىلەردىن ،جىنالردىن ،ھايۋانالردىن ۋە تەبىئەت
ھادىسىلىرىدىن بولغان) قوشۇنلىرى ﷲنىڭدۇر ،ﷲ (خەلقنىڭ ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿( .﴾4مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲنىڭ تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى)
ئەر  -ئايال مۆمىنلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ،ئۇالر مەڭگۈ قالىدىغان
جەننەتلەرگە كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر ،ﷲنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈشى ئۈچۈندۇر،
ﷲنىڭ دەرگاھىدا ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴿( .﴾5مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲنىڭ تەمكىنلىك
چۈشۈرۈشى) مۇناپىق ۋە مۇناپىقەلەرگە ،مۇشرىك ۋە مۇشرىكەلەرگە ئازاب قىلىش ئۈچۈندۇر ،ئۇالر
ﷲغا قارىتا (ﷲ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە ياردەم) بەرمەيدۇ دەيدىغان يامان ئويالردا بولدى،
(ئۇالر مۆمىنلەرگە يەتسۇن دېگەن) ھاالكەت ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە يېتىدۇ .ﷲ ئۇالرغا غەزەب قىلدى،
ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،ئۇالرغا جەھەننەمنى تەييارلىدى ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان
جاي!﴿ ﴾6ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ قوشۇنلىرى ﷲنىڭدۇر ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾7

مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا تەمكىنلىكنىڭ چۈشۈرۈلۈشى
﴿مۆمىنلەرنىڭ ئىمانىغا ئىمان قوشۇلۇشى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىغا تەمكىنلىكنى
چۈشۈردى﴾ يەنى خاتىرجەملىكنى بەرپا قىلدى .قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ

تائاال مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا تەمكىنلىكنى چۈشۈردى ،ئۇالر ھۇدەيبىيە كۈنىدىكى (ﷲ تائاالغا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاۋاز قوشقان ،ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكمىگە بويسۇنغان)
ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىن ئىبارەتتۇر .ئۇالرنىڭ دىللىرى ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ
ھۆكمى بىلەن ئارام تاپقان ۋە قانائەتلەنگەندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئىمانىغا ئىمان
قوشتى.

ئىمام بۇخارى ۋە باشقا بەزى ئىمامالر بۇ ئايەتنى دىلالردىكى ئىماننىڭ كۈچىيىدىغانلىقىغا ۋە
كېمىيىدىغانلىقىغا دەلىل قىلغان .ﷲ تائاال ئەگەر ئۆزى خالىسا ،كاپىرالرنى چوقۇم جازااليدىغانلىقىنى
ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ (پەرىشتىلەردىن ،جىنالردىن ،ھايۋانالردىن
ۋە تەبىئەت ھادىسىلىرىدىن بولغان) قوشۇنلىرى ﷲنىڭدۇر﴾ يەنى ئەگەر ﷲ تائاال ئۇالرغا
بىر پەرىشتىنى ئەۋەتسە ،ئۇ چوقۇم ئۇالرنىڭ ئەسلى  -ۋەسلىنى تەلتۆكۈس يوقاتقان بوالتتى.
لېكىن ،ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە جىھاد قىلىشنى ،ئۇرۇش قىلىشنى يولغا قويدى .چۈنكى،
ئۇنىڭدىكى يېتەرلىك ھېكمەت ،كەسكىن دەلىل ۋە يېڭىلمەس پاكىتنى ﷲ تائاال ئۆزى بىلىدۇ،
شۇڭا بۈيۈك ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (خەلقنىڭ ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.
﴿(مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲنىڭ تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى) ئەر  -ئايال مۆمىنلەرنى ئاستىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ،ئۇالر مەڭگۈ قالىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر﴾ يۇقىرىدا

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىستە بايان قىلىنغاندەك ،ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ساڭا مۇبارەك بولسۇن ،بۇ سەن ئۈچۇندۇر ،بىزگە نېمە بېرىلەر؟ -دېگەن چاغدا،
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلغان(﴿ :مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲنىڭ تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى)
ئەر  -ئايال مۆمىنلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ،ئۇالر مەڭگۈ قالىدىغان جەننەتلەرگە
كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر ،ﷲنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈشى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال

ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى ۋە گۇناھلىرىنى كەچۈرىدۇ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى جازالىمايدۇ .بەلكى
ئەپۇ قىلىدۇ ،كەچۈرىدۇ ،مەغپىرەت قىلىدۇ ،ئەيىبلەرنى يوشۇرىدۇ ،مەرھەمەت قىلىدۇ ۋە ساۋاب
بېرىدۇ.
﴿ﷲنىڭ دەرگاھىدا ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى
دوزاختىن يىراق قىلىنغان ۋە جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن ،ئۇ مۇرادىغا يەتكەن بولىدۇ﴾(((.

﴿(مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىغا ﷲنىڭ تەمكىنلىك چۈشۈرۈشى) مۇناپىق ۋە مۇناپىقەلەرگە،
مۇشرىك ۋە مۇشرىكەلەرگە ئازاب قىلىش ئۈچۈندۇر ،ئۇالر ﷲغا قارىتا (ﷲ پەيغەمبىرىگە ۋە
مۆمىنلەرگە ياردەم) بەرمەيدۇ دەيدىغان يامان ئويالردا بولدى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا ئۇنىڭ

پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت ھۆكمىدە بوھتان چاپلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭ ساھابىلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلۈپ تەلتۆكۈس يوقىلىتىدۇ دېگەن يامان
گۇمانالردا بولدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالر مۆمىنلەرگە يەتسۇن دېگەن) ھاالكەت
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە يېتىدۇ .ﷲ ئۇالرغا غەزەب قىلدى ،ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ،ئۇالرغا
جەھەننەمنى تەييارلىدى ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرىنى،

ئىسالم دۈشمەنلىرىنى ،كاپىرالرنى ۋە مۇناپىقالرنى جازاالشقا تولۇق قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىنى
تەكىتلەش يۈزىسىدىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ قوشۇنلىرى ﷲنىڭدۇر ،ﷲ
غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
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بىز ھەقىقەتەن سېنى (قىيامەت كۈنى خەلققە) گۇۋاھلىق بەرگۈچى( ،مۆمىنلەرگە جەننەت
بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،كاپىرالرنى ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق﴿.﴾8
سىلەرنىڭ ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنى (يەنى پەيغەمبەرنى)
ئۇلۇغلىشىڭالر ۋە ھۆرمەتلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئەتىگەندە ۋە ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن
بىز پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق﴿ .﴾9شۈبھىسىزكى( ،ئى مۇھەممەد! ھۇدەيبىيىدە) ساڭا (رىزۋان)
بەيئىتىنى قىلغانالر (ھەقىقەتتە) ﷲغا بەيئەت قىلغان بولىدۇ ،ﷲنىڭ قولى ئۇالرنىڭ قولىنىڭ
ئۈستىدىدۇر (يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغان بەيئىتىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،ﷲ ئۇالرنى بەيئەت
قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇكاپاتاليدۇ) ،كىمكى ئەھدىنى بۇزىدىكەن ،ئەھدىنى بۇزغانلىقىنىڭ زىيىنى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  185ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فەتىھ سۈرىسى

ئۇنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ ،ﷲ بىلەن قىلغان ئەھدىسىگە ۋاپا قىلغانالرغا ﷲ بۈيۈك ئەجىر ئاتا
قىلىدۇ﴿.﴾10

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن سېنى
(قىيامەت كۈنى خەلققە) گۇۋاھلىق بەرگۈچى( ،مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى،
(كاپىرالرنى ئازابتىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتۇق﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى ئەھزاب سۈرىسىدە
بايان قىلىنغان﴿ .سىلەرنىڭ ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنى (يەنى
پەيغەمبەرنى) ئۇلۇغلىشىڭالر ۋە ھۆرمەتلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئەتىگەندە ۋە ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىشىڭالر
ئۈچۈن (بىز پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق)﴾

رىزۋان بەيئىتى
ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا (ئۇنىڭغا) شان ـ شەرەپ ئاتا قىلىش ،ئۇنى
ئۇلۇغالش ۋە ھۆرمەتكە سازاۋەر قىلىش يۈزىسىدىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى( ،ئى مۇھەممەد!
ھۇدەيبىيىدە) ساڭا (رىزۋان) بەيئىتىنى قىلغانالر (ھەقىقەتتە) ﷲغا بەيئەت قىلغان بولىدۇ﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲ غا ئىتائەت
قىلغان بولىدۇ (چۈنكى ،پەيغەمبەر ﷲ نىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ)﴾(((.
﴿ﷲنىڭ قولى ئۇالرنىڭ قولىنىڭ ئۈستىدىدۇر (يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغان بەيئىتىنى كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر ،ﷲ ئۇالرنى بەيئەت قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇكاپاتاليدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالر بىلەن

بىللەدۇر ،ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ ،ئورنىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ،ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ۋە
ئاشكارا قىلغان ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەقىقىي
بەيئەت قىلىنغۇچى زات يۈكسەك ﷲ تائاالدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى،
ﷲ مۆمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ،ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى .ئۇالر ﷲ
نىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشمەنلەرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ (يەنى دۈشمەنلەر بىلەن
جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ)( ،جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش) تەۋراتتا ،ئىنجىلدا ۋە
قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان (ﷲ نىڭ) راست ۋەدىسىدۇر ،ۋەدىسىگە ﷲ دىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى
كىم بار؟ (يەنى ﷲ دىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق) قىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر ،بۇ
زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾(((.
﴿ﷲ بىلەن قىلغان ئەھدىسىگە ۋاپا قىلغانالرغا ﷲ بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىدۇ﴾ يەنى كۆپ
ساۋاب بېرىدۇ ،مانا بۇ ،بەيئەت رىزۋان بەيئىتى دەپ ئاتىلىدۇ ،ئۇ ھۇدەيبىيەدىكى سەمۇرە دېگەن
دەرەخنىڭ سايىسى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغان .شۇ كۈندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغان
ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ سانى بەزىلەرنىڭ ئېيتىشىچە  ،1300يەنە بەزىلەرنىڭ ئېيتىشىچە
((( نىسا سۈرىسى  -80ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى 111ـ ئايەت.
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 ،1400يەنە بەزىلەرنىڭ ئېيتىشىچە  1500ئىكەن ،ئەڭ توغرىسى  1400دېگەنلەرنىڭ سۆزىدۇر.

بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ بايانى
ئىمام بۇخارى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ھۇدەيبىيە كۈنى (بىز)  1400ئىدۇق-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :شۇ كۈندە بىز  1400كىشى ئىدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولىنى ھېلىقى سۇغا
قويۇۋېدى ،سۇ ئۇنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن بۇلدۇقالپ چىقىشقا باشلىدى ،ھەتتا شۇ يەرگە
ھازىر بولغان ساھابىالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇسسۇلۇقى قاندۇرۇلدى.
تۆۋەندىكى ھەدىس ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بولغان كۈنى ساھابىالرنىڭ سۇغا تەشنا بولغان
ئەھۋالىنى بايان قىلغان يەنە بىر ھەدىسنىڭ قىسقارتىلمىسىدۇر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرغا
ئوقداندىن بىر تال ئوقنى ئېلىپ بەرگەن ،ئۇالر ئۇ ئوقنى ھۇدەيبىيە قۇدۇقىغا قويغان ،شۇنىڭ
بىلەن سۇ بۇلدۇقالپ ئېتىلىپ چىققان .بۇ سۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ تەشنالىقىنى قاندۇرغان.
جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :سىلەر شۇ كۈندە قانچە كىشى ئىدىڭالر؟ -دېيىلگەندە ،ئۇ :بىز 1400
كىشى ئىدۇق ،ئەگەر بىز  100مىڭ كىشى بولساقمۇ ئۇ سۇ بىزگە ئەلۋەتتە يېتەتتى -،دېگەن.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۇالر  1500كىشى ئىدى .ئىمام بۇخارى قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن سەئىد ئىبنى مۇسەييىبكە :رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقانالر قانچە كىشى ئىدى؟ -دېسەم ،ئۇ:
ئۇالر  1500كىشى ئىدى -،دېدى .مەن ئۇنىڭغا :جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇالرنى
 1400كىشى ئىدى دېگەنغۇ؟ -دىسەم ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب :جابىرغا ﷲ تائاال مەرھەمەت
قىلسۇن! جابىر ئۆزى ماڭا ئۇالر نىڭ 1500كىشى ئىكەنلىكىنى دەپ بەرگەن -،دېدى .ئىمام
بەيھەقى :بۇ رىۋايەت جابىرنىڭ ئىلگىرى  1500دېگەنلىكىنى ،ئاندىن ئۆزىنىڭ خاتاالشقانلىقىنى
بايان قىلىپ  1400دېگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ -،دېگەن.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدا مۇنداق
بايان قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى قۇرەيشنىڭ
چوڭلىرىغا ئۆزىنىڭ نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن مەككىگە ئەلچىلىككە ئەۋەتىشكە
چاقىرغاندا ،ئۆمەر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ھەقىقەتەن قۇرەيشلەرنىڭ ماڭا بىرەر زىيان
ـ زەخمەت يەتكۈزۈپ قېلىشىدىن قورقىمەن ،مەككىدە ئەدىي ئىبنى كەئبنىڭ ئەۋالدىدىن مېنى
قوغدايدىغان بىرمۇ ئادەم يوق .قۇرەيشلەر مېنىڭ ئۇالرغا بولغان ئاداۋىتىمنى ۋە قاتتىق قوللىقىمنى
بىلىپ بولدى .لېكىن ،مەن ساڭا بىر ئادەمنى كۆرسىتىپ قوياي ،ئۇ قۇرەيشلەرگە ماڭا قارىغاندا
ئەزىز كىشىدۇر ،ئۇ ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدۇر ،بىز ئۇنى ئەبۇسۇفيانغا ۋە
قۇرەيشنىڭ چوڭلىرىغا ئەۋەتەيلى ،ئۇ ئۇالرغا :مۇھەممەد ئۇرۇش ئۈچۈن كەلمىدى ،ئۇ پەقەت

فەتىھ سۈرىسى

بەيتۇلالھنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى((( ئۇلۇغالش ئۈچۈن كەلدى دەپ خەۋەر
قىلسۇن -،دېدى .شۇنداق قىلىپ ،ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەككىگە كەتتى .ئۇ مەككىگە
كىرگەندە ياكى كىرىشكە ئاز قالغاندا ،ئۇنىڭغا ئەبان ئىبنى سەئىد ئىبنى ئاس ئۇچراشتى .ئۇ
ئوسماننى ئالدىغا مىندۈرۈپ ئۇنىڭغا تاكى ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈپ
بولغانغا قەدەر كېپىللىك بەردى (يەنى ھىمايىسىگە ئالدى) .شۇنىڭ بىلەن ،ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ يولىغا راۋان بولدى .ئۇ ئەبۇسۇفيان ۋە قۇرەيشنىڭ باشقا كاتتىباشلىرىنىڭ قېشىغا كېلىپ،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەلچىلىكىنى ئۇالرغا يەتكۈزدى .ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالرغا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر ئۇنىڭغا :ئەگەر سەن
بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشنى خالىساڭ ،ئۇنداقتا تاۋاپ قىلغىن -،دېدى .ئوسمان :ئۇنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم تاۋاپ قىلمىغۇچە ھەرگىز تاۋاپ قىلمايمەن -،دېدى .كېيىن قۇرەيشلەر ئۇنى سوالپ
قويغان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا :ئوسمان رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئۆلتۈرۈلدى دەپ خەۋەر يەتكۈزۈلدى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇبەكرىنىڭ ماڭا سۆزلەپ بېرىشىچە،
ئوسمان ئۆلتۈرۈلدى دېگەن خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈلگەن چاغدا ،ئۇ« :بىز بۇ
قەۋم بىلەن ئېلىشمىغىچە ئىزىمىزدىن تەۋرىمەيمىز» دېگەن.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى بەيئەت قىلىشقا چاقىردى ،بۇ رىزۋان بەيئىتى بولۇپ،
بىر تۈپ دەرەخنىڭ سايىسى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلدى .كىشىلەرنىڭ ئېيتىشىچە ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن ئۆلۈمگە (يەنى ئۆلگۈچە ئۇرۇشۇشقا) بەيئەت ئالغان .جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزدىن ئۆلۈمگە
بەيئەت ئالمىدى ،لېكىن بىز ئۇرۇشتىن قاچماسلىققا بەيئەت قىلدۇق .كىشىلەر بەيئەت قىلدى.
بۇ بەيئەتكە ھازىر بولغان مۇسۇلمانالردىن پەقەت بەنى سەلىمەنىڭ قېرىندىشى جەددۇ ئىبنى
قەيستىن باشقا ھەممەيلەن تولۇق بەيئەت قىلدى.
جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن جەددۇ
ئىبنى قەيسنىڭ تۆگىسىنىڭ بېقىنىغا چاپلىشىۋالغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم .ئۇ كىشىلەردىن
يوشۇرۇنۇش ئۈچۈن تۆگىنىڭ قېشىغا يۆتكىلىۋالغان ئىدى .شۇندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى توغرىسىدىكى خەۋەرنىڭ يالغان ئىكەنلىكى يېتىپ
كەلدى.
ھافىز ئەبۇبەكر بەيھەقى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى رىزۋان بەيئىتىگە بۇيرىغان چاغدا ،ئوسمان
ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ (مەككە ئەھلىگە ئەۋەتكەن) ئەلچىسى
بولۇپ مەككىگە كەتكەن ئىدى .ئادەملەر بەيئەت قىلدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ !
ئوسمان ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ ھاجىتىنى (يەنى بۇيرۇقىنى) ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھاجىتىنى
ئادا قىلىش ئۈچۈن كەتتى» دېدى ـ دە ،بىر قولىنى يەنە بىر قولىنىڭ ئۈستىگە ئۇردى((( .ئوسمان
((( يەنى ئۇنىڭدا قان تۆكۈش قاتارلىق گۇناھالرنىڭ سادىر بولۇشىنىڭ چەكلەنگەنلىكى كۆزدە تۇتۇلىدۇ ــ ت
((( ئوسمان ئۈچۈن ئۇنىڭ نامىدا بەيئەت قىلدى.
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەيئەت قىلغان قولى ساھابىالرنىڭ ئۆزلىرى
ئۈچۈن بەيئەت قىلغان قوللىرىدىن كۆپ ياخشى ئىدى.
ئىمام بۇخارى نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانى ئۆمەردىن ئىلگىرى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان -،دېيىشىدۇ .ئەمەلىيەتتە ئىش
ئۇنداق ئەمەس .ئەسلىدە ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بولغان كۈنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھنى
ئەنسارىالردىن بىر ئادەمنىڭ قېشىدا قويۇپ قويغان ئېتىنى (ئۇنىڭغا مىنىپ جىھاد قىلىش ئۈچۈن)
ئەكىلىشكە ئەۋەتكەن ،بۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېلىقى دەرەخنىڭ يېنىدا بەيئەت
ئېلىۋاتاتتى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بولسا ،بۇنى بىلمەيتتى ،ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاتنى
ئەكىلىش ئۈچۈن كېتىۋېتىپ ئۇنىڭغا بەيئەت قىلغان ،ئاندىن ئاتنى ئەكىلىشكە بارغان .ئۇ ئاتنى
ئېلىپ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇرۇش كىيىمىنى
كىيىۋاتاتتى .ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېلىقى دەرەخنىڭ
قېشىدا بەيئەت ئېلىۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلغان ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر دەرھال ئابدۇلالھ بىلەن ئۇ
يەرگە بېرىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغان .مانا بۇ ،كىشىلەرنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى
ئۆمەرنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئىلگىرى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان دېيىشىنىڭ سەۋەبىدۇر.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ توساتتىنال كىشىلەرنىڭ دەرەخنىڭ سايىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەتراپىغا
ئۇلىشىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ :ئى ئابدۇلالھ! قاراپ باققىنا ،ئادەملەرگە نېمە بوپتۇ ،ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئورىۋاپتىغۇ؟ -دېدى .ئابدۇلالھ بېرىپ ،ئۇالرنىڭ بەيئەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى
ۋە ئۇمۇ بەيئەت قىلدى ،ئاندىن قايتىپ كېلىپ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەھۋالنى يەتكۈزدى،
شۇنىڭ بىلەن ئۆمەرمۇ چىقىپ بەيئەت قىلدى.
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇدەيبىيە
سۈلھىسى بولغان كۈنى بىز  1400كىشى ئىدۇق ،بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلدۇق،
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەمۇر دەرىخىنىڭ سايىسى ئاستىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىنى
تۇتۇپ تۇرۇپ :بىز ئۇرۇشتىن قاچماسلىققا بەيئەت قىلدۇق ،ئۆلۈشكە بەيئەت قىلمىدۇق -،دېگەن
ئىدى.
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ئىمام مۇسلىم مەئقەل ئىبنى يەسار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ھەقىقەتەن رىزۋان بەيئىتى بولغان كۈنى ھېلىقى دەرەخنىڭ يېنىدا بار ئىدىم،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەردىن بەيئەت ئېلىۋاتاتتى .مەن ئۇ دەرەخنىڭ بىر شېخىنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بېشىغا تىگىپ قالماسلىقى ئۈچۈن كۆتۈرۈپ تۇراتتىم .بىز ئۇ چاغدا
 1400كىشى ئىدۇق .بىز ئۇنىڭغا ئۆلۈم ئۈچۈن بەيئەت قىلمىدۇق ،بەلكى ئۇرۇشتىن قاچماسلىققا
بەيئەت قىلدۇق،
ئىمام بۇخارى سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سەمۇرە دەپ ئاتىلىدىغان دەرەخنىڭ سايىسى ئاستىدا
بەيئەت قىلدىم .يەزىد مەندىن :ئى سەلەمە! شۇ كۈنى سىلەر قايسى ئىشقا بەيئەت قىلغانتىڭالر؟-
دەپ سورىدى .مەن ئۇنىڭغا :ئۆلگىچە جىھاد قىلىشقا بەيئەت قىلدۇق -،دەپ جاۋاب بەردىم.

فەتىھ سۈرىسى

ئىمام بۇخارى يەنە سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ھۇدەيبىيە كۈنىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلدىم ،ئاندىن بىر تەرەپتە تۇردۇم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى سەلەمە! بەيئەت قىلمامسەن؟» دېدى .مەن :ئاللىبۇرۇن بەيئەت
قىلىپ بولدۇم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇياققا كەلگىن ،ماڭا بەيئەت قىلغىن»
دېدى .مەن يېقىنلىشىپ ،ئۇنىڭغا بەيئەت قىلدىم .يەزىد مەندىن :ئى سەلەمە! نېمە ئىشقا بەيئەت
قىلغانتىڭ؟ -دەپ سورىدى ،مەن ئۇنىڭغا :ئۆلگىچە جىھاد قىلىشقا -،دەپ جاۋاب بەردىم.
ئۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان ،شۇنداقال ئىمام بۇخارى ئىباد ئىبنى ئىمام تەمىمنىڭ:
ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆلگىچە جىھاد قىلىشقا بەيئەت قىلغان -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام بەيھەقى سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھۇدەيبىيەگە يېتىپ كەلدۇق .بىز  1400كىشى
ئىدۇق ،ھۇدەيبىيە قۇدۇقىدا  50تۇياق قوي سۇغۇرۇلىدىغان بولۇپ ،ئۇ قۇدۇقنىڭ سۈيى بۇ
قويالرنى قاندۇرالمايتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇدۇقنىڭ قىرغىقىدا ئولتۇرۇپ يا دۇئا قىلدى ۋە
ياكى قۇدۇققا تۈكۈردى ،شۇنىڭ بىلەن قۇدۇقتىن سۇ بۇلدۇقالپ ئېقىپ چىقتى .بىز ئۇنىڭدىن
ئىچتۇق ۋە ئات ـ ئۇالغلىرىمىزنى سۇغاردۇق .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر دەرەخنىڭ تۈۋىدە
بىزنى بەيئەت قىلىشقا چاقىردى ،مەن ئۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ بەيئەت قىلدىم ،ئاندىن ئادەملەر
بىر ـ بىرلەپ كېلىپ بەيئەت قىلدى .ئادەملەرنىڭ يېرىمى بەيئەت قىلىپ بولغان چاغدا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى سەلەمە! ماڭا بەيئەت قىلغىن» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مەن ساڭا بىرىنچى بولۇپ بەيئەت قىلدىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :يەنە بەيئەت
قىلغىن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنىڭ قورالسىز ئىكەنلىكىمنى كۆرۈپ ،ماڭا بىر دانە
قالقان بەردى .ئاندىن ئادەملەر بەيئەت قىلىپ ئاخىرالشقان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى
سەلەمە! بەيئەت قىلمامسەن؟» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ساڭا ھەقىقەتەن
ئادەملەرنىڭ ئەڭ دەسلىپىدە ۋە ئوتتۇرىسىدا بەيئەت قىلدىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«يەنە بەيئەت قىلغىن» دېدى .شۇنداق قىلىپ ،مەن ئۇنىڭغا ئۈچىنچى قېتىم بەيئەت قىلدىم.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى سەلەمە! مەن ساڭا بەرگەن قالقان قېنى؟» دېدى .مەن:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا ئامىر قۇرالسىز ئۇچراپ قالغانتى ،شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇنى ئۇنىڭغا
بېرىۋەتتىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ كۈلۈپ كەتتى ۋە« :ھەقىقەتەن سەن:
ئى ﷲ! ماڭا مېنىڭ جېنىمدىنمۇ ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان دوستۇمنى تېپىشقا ياردەم قىلغىن-،
دېگەن بىرىنچى كىشىگە ئوخشاپسەن» دېدى.
سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئاندىن مەككە
مۇشرىكلىرى بىزگە سۈلھى تۈزۈش ئۈچۈن ئەلچى ئەۋەتتى ،بىز بىر ـ بىرىمىزنىڭ يېنىغا بېرىپ
سۈلھى قىلىش ئۈچۈن كېلىشتۇق .مەن تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خىزمەتچىسى
ئىدىم ،ئۇنىڭ ئېتىنى سۇغىراتتىم ،يېنىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇنىڭ تامىقىدىن يەيتتىم .مەن ئائىلەمنى ۋە
مال ـ مۈلكۈمنى تاشالپ ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان ئىدىم.
بىز ۋە ئەھلى مەككە سۈلھىگە كېلىشكەندىن كېيىن ،مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر ئارىلىشىپ
كەتتۇق .مەن بىر دەرەخنىڭ ئاستىغا كېلىپ ،ئۇ يەردىكى تىكەنلەرنى سۈپۈرۈۋېتىپ ،دەرەخنىڭ
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تۈۋىدە سايىدا يانپاشالپ ياتتىم .بىر ئازدىن كېيىن مەككە مۇشرىكلىرىدىن تۆتى يېنىمغا كەلدى.
ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھۇجۇم قىلىشقا پۇرسەت كۈتۈۋاتاتتى .مەن ئۇالرغا غەزەبلەندىم
ۋە باشقا بىر دەرەخنىڭ يېنىغا يۆتكىلىپ كەتتىم .ئۇالر قۇراللىرىنى ئېسىپ قويۇپ يانپاشالپ
يېتىشتى .ئۇالر شۇ ھالەتتە تۇرغان پەيتتە ،تۇيۇقسىزال بىرسى ۋادىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىن :ئى
مۇھاجىرالر! ئىبنى زۇنەيىم ئۆلتۈرۈلدى -،دەپ توۋلىدى .مەن قىلىچىمنى سۇغاردىم ـ دە ،ئۇ
تۆت كىشىگە شىددەت بىلەن ئېتىلدىم .ئۇالر ئۇخالۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ قىلىچلىرىنى يىغىپ قولۇمغا
ئېلىۋالدىم ـ دە ،ئاندىن :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇلۇغ قىلىپ ياراتقان زات ﷲ تائاالنىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەردىن ھېچكىم بېشىنى كۆتەرمىسۇن ،بولمىسا ئۇنىڭ ئىككى كۆزىگىال
چېپىپ تاشاليمەن -،دېدىم .ئاندىن ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ھەيدەپ ئېلىپ
كەلدىم .تاغام ئامىرمۇ ئەبالت قەبىلىسىدىن مىكرەز ئىسىملىك بىر مۇشرىكنى ھەيدەپ كېلىۋاتاتتى.
بىز ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ،ئەسىرگە چۈشكەن  70مۇشرىكنىڭ قاتارىغا
تىزدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قاراپ چىقىپ« :ئۇالرنى قويۇۋېتىڭالر ،بۇ ئۇالرنىڭ
گۇناھىنىڭ باشلىنىشى ۋە ئىككىنچى قېتىم تەكرارلىنىشىدۇر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنى ئەپۇ قىلىۋەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە
ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىنىڭالردىن كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى
ئۇالرغا قول سېلىشىڭالردىن توستى﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .ئىمام مۇسلىممۇ بۇ ھەدىسنىڭ

مەزمۇنىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ھەدىس رىۋايەت قىلغان.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سەئىد ئىبنى مۇسەييىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مېنىڭ ئاتام پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سەمۇرە دەرىخىنىڭ سايىسى ئاستىدا بەيئەت قىلغانالردىن
ئىدى .بىز كېلەر يىلى ھەج قىلىش ئۈچۈن باردۇق ،بىز ھېلىقى دەرەخنىڭ ئورنىنى بايقىيالمىدۇق.
ئەگەر سىلەرگە ئۇ ئورۇن مەلۇم بولسا ،سىلەر ئۇنى ئوبدان بىلىسىلەر.
ئەبۇبەكىر ھۇمەيدى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى بەيئەت قىلىشقا چاقىرغان چاغدا ،بىز ئارىمىزدىن جەددۇ
ئىبنى قەيس ئىسىملىك بىر ئادەمنىڭ تۆگىسىنىڭ بېقىنىغا يوشۇرۇنىۋالغانلىقىنى كۆرگەن ئىدۇق.
ئۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
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ھۇمەيدى يەنە ئەمرىدىن جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇدەيبىيە كۈنى بىز  1400كىشى ئىدۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە:
«سىلەر بۈگۈن يەر يۈزىدىكى ئەڭ ياخشى كىشىلەر» دېدى .جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى داۋام
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر مەن سەمۇرە دەرىخىنىڭ ئورنىنى كۆرەلىگەن بولسام ،ئۇنى سىلەرگە
چوقۇم كۆرستەتتىم .سۇفيان مۇنداق دەيدۇ :ئادەملەر ئۇ دەرەخنىڭ ئورنى توغرۇلۇق ھەر خىل كۆز
قاراشتا بولدى .ئۇنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سەمۇرە دەرىخىنىڭ سايىسى ئاستىدا بەيئەت قىلغانالردىن ھېچكىم دوزاخقا
كىرمەيدۇ».
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد ،جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق

فەتىھ سۈرىسى

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى مۇرار((( داۋىنىغا ئۆرلىسە ،ئۇنىڭ گۇناھى ئىسرائىل
ئەۋالدىدىن ئۆچۈرۈلگەن گۇناھتەك كۆپ بولسىمۇ ،ئۆچۈرۈلۈپ كېتىدۇ» .ئۇ داۋانغا بىرىنچى
بولۇپ ئۆرلىگەنلەر بەنى خەزرەج قەبىلىسىنىڭ ئاتلىق ئادەملىرى بولدى .ئاندىن باشقىالر بەس
ـ بەستە ناھايىتى تېز ئۆرلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەرنىڭ ھەممىڭالر مەغپىرەتكە
ئېرىشتىڭالر ،پەقەت قىزىل تۆگىنىڭ ئىگىسى بۇنىڭدىن مۇستەسنا» دېدى .بىز ئۇ ئادەمگە:
بۇياققا كەل ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا مەغپىرەت تىلىسۇن -،دېدۇق .ئۇ :ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،مەن ئۈچۈن يۈتۈپ كەتكەن نەرسەمنى تېپىش ،سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر ماڭا
مەغپىرەت تەلەپ قىلغاندىنمۇ ياخشىدۇر -،دېدى .ئاقىۋەتتە ،ئۇنىڭ يۈتۈپ كەتكەن نەرسىسىنى
ئىزدەۋاتقان بىر ئادەم ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى .ئۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇزۇبەيردىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان :ئۇممۇ مۇبەششىر ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ
قېشىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى« :ﷲ تائاال خالىسا ،ھېلىقى دەرەخ سايىسىنىڭ
ئاستىدا بەيئەت قىلغانالرنىڭ بىرىمۇ دوزاخقا كىرمەيدۇ» .ئۇممۇ مۇبەششىر :شۇنداق ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! -دىۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى بىلەرمەنلىك قىلغانلىقى ئۈچۈن
سىلكىشلىۋەتتى ،ئاندىن ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھا﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان
بىرەر كىشىمۇ قالمايدۇ﴾((( دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال
ھەقىقەتەن﴿ :ئاندىن تەقۋادارالرنى (جەھەننەمدىن) قۇتقۇزىمىز ،زالىمالرنى جەھەننەمدە تىزلىنىپ
ئولتۇرغان ھالدا قويىمىز﴾((( دەيدۇ» دېدى .بۇنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم يەنە جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھاتەب
ئىبنى ئەبۇبەلتەنىڭ بىر قۇلى ھاتەب ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھاتەب
چوقۇم دوزاخقا كىرىدۇ -،دەپ كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :يالغان سۆزلىدىڭ ،ئۇ دوزاخقا
كىرمەيدۇ ،چۈنكى ،ئۇ بەدىر ئۇرۇشىغا ۋە ھۇدەيبىيەدىكى رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقان» دېدى.
شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنى ماختاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى( ،ئى مۇھەممەد! ھۇدەيبىيىدە) ساڭا
(رىزۋان) بەيئىتىنى قىلغانالر (ھەقىقەتتە) ﷲغا بەيئەت قىلغان بولىدۇ ،ﷲنىڭ قولى ئۇالرنىڭ
قولىنىڭ ئۈستىدىدۇر (يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ قىلغان بەيئىتىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ،ﷲ ئۇالرنى
بەيئەت قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇكاپاتاليدۇ) ،كىمكى ئەھدىنى بۇزىدىكەن ،ئەھدىنى بۇزغانلىقىنىڭ
زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ ،ﷲ بىلەن قىلغان ئەھدىسىگە ۋاپا قىلغانالرغا ﷲ بۈيۈك ئەجىر ئاتا
قىلىدۇ﴾ شۇنداقال ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ مۆمىنلەردىن ھەقىقەتەن رازى

بولدى( ،ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر (ھۇدەيبىيىدە) دەرەخ (سايىسى) ئاستىدا ساڭا بەيئەت
قىلدى .ﷲ ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى (يەنى راستلىق بىلەن ۋاپانى) بىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرغا (ئۇالر
بەيئەت قىلىۋاتقاندا) تەمكىنلىك چۈشۈرۈپ بەردى ۋە ئۇالرنى يېقىن غەلىبە (يەنى خەيبەرنىڭ
پەتھى قىلىنىشى) بىلەن ۋە ئۇالر ئالىدىغان نۈرغۈن غەنىمەتلەر بىلەن مۇكاپاتلىدى﴾(((.
((( بۇ مەككە بىلەن مەدىنىنىڭ ئارىلىقىغا جايالشقان ،ھۇدەيبىيەگە كېتىدىغان يول ئۈستىدىكى بىر داۋان.
((( مەريەم سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  72ـ ئايەت.
((( فەتىھ سۈرىسى  18ـ ئايەت.
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*******
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣﯤ ﯥﯦ
(ھۇدەيبىيىگە چىقماي) قېلىپ قالغان (مۇناپىق) ئەئرابىالر ساڭا« :بىز ماللىرىمىز ،باال-
چاقىلىرىمىز بىلەن بولۇپ قېلىپ (سەن بىلەن چىقالمىدۇق) ،بىز ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ
قىلغىن» دەيدۇ ،ئۇالرنىڭ تىلى بىلەن ئېيتقىنى دىلىدىكى سۆز ئەمەس (يەنى ئۇالر يالغان
ئۆزرە ئېيتىدۇ) .ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ﷲ سىلەرگە بىرەر زىياننى ياكى پايدىنى ئىرادە قىلسا،
كىم سىلەر ئۈچۈن ﷲنىڭ ئالدىدا بىرەر نەرسىگە دال بوالاليدۇ؟ (يەنى كىم سىلەردىن
ﷲنىڭ خاھىشى ۋە قازاسىنى توسىيااليدۇ؟) ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش سىلەر ئويلىغاندەك
ئەمەس) ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿ .﴾11بەلكى سىلەر ،پەيغەمبەر
ۋە مۆمىنلەر ئائىلىسىگە مەڭگۈ قايتمايدۇ ،دەپ گۇمان قىلدىڭالر ،بۇ (گۇمراھلىق) دىللىرىڭالردا
چىرايلىق تۇيۇلدى ،سىلەر يامان گۇماندا (يەنى ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈپ بىرىمۇ ساق قايتمايدۇ
دەيدىغان ئويدا) بولدۇڭالر ،سىلەر ھاالك بولغۇچى قەۋم بولدۇڭالر»﴿ .﴾12كىمكى ﷲغا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنمەيدىكەن (ئۇ كاپىردۇر) ،شۈبھىسىزكى ،بىز كاپىرالرغا دوزاخنى
تەييارلىدۇق﴿ .﴾13ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲغا خاستۇر ،ﷲ خالىغان
ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾14

ھۇدەيبىيەگە چىقمىغانالرنىڭ يالغان ئۆزرە ئېيتىشى ۋە اﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى
ئاگاھالندۇرغانلىقى
580

ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ھۇدەيبىيەگە چىقماي قېلىپ
قالغان ،باال ـ چاقىلىرى بىلەن تۇرۇشنى ۋە ئۇالر بىلەن مەشغۇل بولۇشنى ئەال بىلگەن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن سەپەرگە چىقىشتىن باش تارتقان مۇناپىق ئەئرابىالرنىڭ نېمە دەپ ئۆزرە
ئېيتىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالر ماللىرى ۋە باال ـ چاقىلىرى بىلەن بولۇپ قېلىپ سەپەرگە
چىقمىغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۆزرە ئېيتىدۇ ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۆزلىرىگە مەغپىرەت تەلەپ
قىلىشنى سورايدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ ئېتىقاد يۈزىسىدىن ئېيتقان سۆزى ئەمەس ،بەلكى ئەيىبلىنىشتىن
قۇتۇلۇش ۋە ياسالمىلىق يۈزىسىدىن ئېيتقان سۆزىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ
تىلى بىلەن ئېيتقىنى دىلىدىكى سۆز ئەمەس (يەنى ئۇالر يالغان ئۆزرە ئېيتىدۇ) .ئېيتقىنكى« ،ئەگەر

فەتىھ سۈرىسى

ﷲ سىلەرگە بىرەر زىياننى ياكى پايدىنى ئىرادە قىلسا ،كىم سىلەر ئۈچۈن ﷲنىڭ ئالدىدا بىرەر
نەرسىگە دال بوالاليدۇ؟ (يەنى كىم سىلەردىن ﷲنىڭ خاھىشى ۋە قازاسىنى توسىيااليدۇ؟)﴾

يەنى سىلەرگە ﷲ تائاال ئىرادە قىلغان نەرسىنى قايتۇرۇشقا ھېچكىم قادىر بواللمايدۇ ،ﷲ
تائاال ئالىيدۇر ،ئۇلۇغدۇر ،گەرچە سىلەر بىزگە ياسالمىلىق ۋە مۇناپىقلىق قىلساڭالرمۇ ،ﷲ تائاال
سىرلىرىڭالرنى ۋە دىللىرىڭالرغا يوشۇرغان ئىشلىرىڭالرنى ناھايىتى ئوبدان بىلگۈچىدۇر .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئىش سىلەر ئويلىغاندەك ئەمەس) ،ﷲ سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾.

﴿بەلكى سىلەر ،پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەر ئائىلىسىگە مەڭگۈ قايتمايدۇ ،دەپ گۇمان قىلدىڭالر﴾

يەنى پەيغەمبەر بىلەن چىقماسلىقىڭالر بىرەر ئۆزرە ۋە گۇناھ سەۋەبىدىن ئەمەس ،بەلكى نىپاقلىق
سەۋەبىدىندۇر .سىلەر :ئۇالر ئۆلتۈرۈلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەسلى ـ ۋەسلى تولۇق يوقىتىلىدۇ ،ئۇالردىن
بىرمۇ خەۋەرچى قايتىپ كېلەلمەيدۇ -،دەپ ئويلىدىڭالر﴿ .سىلەر يامان گۇماندا (يەنى ئۇالر
ئۆلتۈرۈلۈپ بىرىمۇ ساق قايتمايدۇ دەيدىغان ئويدا) بولدۇڭالر ،سىلەر ھاالك بولغۇچى قەۋم
بولدۇڭالر﴾.

﴿كىمكى ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنمەيدىكەن (ئۇ كاپىردۇر)﴾ يەنى كىمكى تاشقى
ۋە ئىچكى جەھەتتە ئەمەلىنى ﷲ تائاال ئۈچۈن خالىس قىلمايدىكەن ،شەك ـ شۈبھىسزكى ،ﷲ
تائاال ئۇنى كەلگۈسىدە دوزاختا ئازاباليدۇ ،گەرچە ئۇ كىشىلەرگە ئۇالر ئېتىقاد قىلىۋاتقان نەرسىنى
ئىزھار قىلسىمۇ ،ئەمەلىيەتتە ،دىلىدا ئۇنىڭ دەل ئەكسىنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن ئازابلىنىدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئاسمان ـ زېمىندىكى بارلىق مەخلۇقاتالرغا مۇتلەق ھاكىم ۋە پادىشاھ
ئىكەنلىكىنى ،خالىغانچە ئىدارە قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ﴿ .ﷲ خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت
قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ ﷲ﴾ ئۆزىگە تەۋبە قىلغان ،ئۆزى تەرەپكە قايتقان ۋە
ئالدىدا باش ئەگكەن ئادەمگە ﴿ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾

*******
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ
(ھۇدەيبىيىگە چىقماي) قېلىپ قالغانالر غەنىمەت ئېلىش ئۈچۈن چىققان ۋاقىتلىرىدا:
«بىزمۇ سىلەر بىلەن چىقايلى» دەيدۇ ،ئۇالر ﷲنىڭ (خەيبەر غەنىمىتىنى ھۇدەيبىيىگە
چىققانالرغا خاس قىلغانلىقتىن) ئىبارەت سۆزىنى ئۆزگەرتمەكچى بولىدۇ( .ئۇالرغا) ئېيتقىنكى،
«بىز بىلەن چىقىشىڭالرغا ھەرگىز بولمايدۇ ،ﷲ ئىلگىرى مۇشۇنداق دېگەن» .ئۇالر« :ئۇنداق
ئەمەس (يەنى ﷲ ئۇنداق دېمىگەن) ،سىلەر بىزگە ھەسەت قىلىۋاتىسىلەر» دەيدۇ .ئۇنداق
ئەمەس ،ئۇالر (ﷲنىڭ كاالمىنى) پەقەت يۈزەگىنە چۈشىنىدۇ﴿.﴾15
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ھۇدەيبىيە ئۆمرىسىگە چىقماي
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قېلىپ قالغان ئەئرابىالردىن خەۋەر بېرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى
خەيبەرنى فەتھى قىلغىلى ماڭغان چاغدا ،ئەئرابىالر غەنىمەت ئېلىش ئۈچۈن مۆمىنلەر بىلەن
بىرگە چىقىشنى سورايدۇ .ئۇالر ھەقىقەتەن دۈشمەنلەر بىلەن ئورۇشىدىغان ،ئۇالر بىلەن
چېپىشىدىغان ۋە ئۇالرغا قارشى زىيادە پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان ۋاقىتتا مۆمىنلەر بىلەن بىللە
چىقماي ،قېلىپ قالغان ئىدى .ئۇالرنى ئۆز گۇناھلىرى تىپىدىن جازاالش ئۈچۈن ،ﷲ تائاال
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرغا ئۆزى بىلەن بىللە خەيبەر ئۇرۇشىغا چىقىشقا
رۇخسەت قىلماسلىققا بۇيرۇدى .ﷲ تائاال ھەقىقەتەن خەيبەر غەنىمەتلىرىنى پەقەت ھۇدەيىبيىگە
چىققانالرغىال بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان .ھۇدەيبىيەگە چىقمىغان ئەئرابىالرنىڭ ئۇ غەنىمەتتە
مۆمىنلەرگە شېرىك بولۇشىغا بولمايدۇ ،ئۇنىڭدىن يەنى ﷲ تائاال بۇيرۇغاندىن باشقىسى
شەرىئەت جەھەتتىمۇ ،ئىنسانى قەدىر ـ قىممەت جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ دۇرۇس ئەمەس.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲنىڭ (خەيبەر غەنىمىتىنى ھۇدەيبىيىگە چىققانالرغا
خاس قىلغانلىقتىن) ئىبارەت سۆزىنى ئۆزگەرتمەكچى بولىدۇ( .ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،بىز بىلەن
چىقىشىڭالرغا ھەرگىز بولمايدۇ ،ﷲ ئىلگىرى مۇشۇنداق دېگەن»﴾ يەنى سىلەر بىز بىلەن

بىللە چىقىشنى سوراشتىن ئىلگىرى ﷲ تائاال ھۇدەيبىيىگە چىققانالرغا مۇشۇنداق ۋەدە قىلغان.
﴿ئۇالر« :ئۇنداق ئەمەس (يەنى ﷲ ئۇنداق دېمىگەن) ،سىلەر بىزگە﴾ يەنى بىزنىڭ غەنىمەتتە
سىلەرگە شېرىك بولۇشىمىزغا ﴿ھەسەت قىلىۋاتىسىلەر» دەيدۇ .ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر (ﷲنىڭ
كاالمىنى) پەقەت يۈزەگىنە چۈشىنىدۇ﴾ يەنى ئىش ئۇالر گۇمان قىلغاندەك ئەمەس ،لېكىن ئۇالر
بۇنى چۈشىنەلمەيدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
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(ھۇدەيبىيىگە چىقماي) قېلىپ قالغان ئەئرابىالرغا« :سىلەر جەڭگىۋار بىر قەۋم
بىلەن (ئۇرۇشۇشقا) چاقىرىلىسىلەر ،ياكى ئۇالر (ئۇرۇشسىزال) مۇسۇلمان بولىدۇ (ئۇالر بىلەن
ئۇرۇشمايسىلەر) ،ئەگەر سىلەر (بۇيرۇققا) بويسۇنساڭالر ،ﷲ سىلەرگە چىرايلىق ئەجىر ئاتا
قىلىدۇ ،ئەگەر سىلەر ئىلگىرى قېلىپ قالغاندەك ،يەنە قېلىپ قالساڭالر ،ﷲ سىلەرگە قاتتىق
ئازاب قىلىدۇ» دېگىن﴿( .﴾16جىھادقا چىقمىسا) ئەماغا گۇناھ بولمايدۇ ،توكۇرغىمۇ گۇناھ
بولمايدۇ ،كېسەلگىمۇ گۇناھ بولمايدۇ ،كىمكى ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدىكەن،
ﷲ ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،كىمكى (ئۆزرىسىز
جىھادتىن) باش تارتىدىكەن ،ﷲ ئۇنى (دۇنيادا خورلۇق بىلەن ،ئاخرەتتە ئوت بىلەن) قاتتىق
ئازاباليدۇ﴿.﴾17

فەتىھ سۈرىسى

تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە جىھادنىڭ بولىدىغانلىقى ،جىھادنىڭ مۆمىنلەر بىلەن
مۇناپىقالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدىغانلىقى
تەپسىرشۇناسالر ئۇرۇشۇش ئۈچۈن چاقىرىلىدىغان ئەنە شۇ جەڭگىۋار قەۋم توغرىسىدا بىر
نەچچە خىل ئوخشىمىغان قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
بىرىنچىسى ،ئۇالر ھەۋازىن قەبىلىسىدۇر ،ئۇنى شۆئبە رىۋايەت قىلغان .ئىككىنچىسى،
سەقىب قەبىلىسىدۇر ،ئۇنى زەھھاك ئېيتقان .ئۈچىنچىسى ،بەنى ھەنىيفە قەبىلىسىدۇر ،بۇ
زۆھرى ۋە باشقىالردىن رىۋايەت قىلىنغان .تۆتىنچىسى ،پارسالردۇر ،بۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان .بەشىنچىسى ،ئۇالر رۇملۇقالردۇر ،كەئىب ئەھبار شۇنداق دېگەن.
ئالتىنچىسى( ،ھەسەن ۋە قەتادەنىڭ دېيىشىچە) ئۇالر پارسالر بىلەن رۇملۇقالردۇر .يەتتىنچىسى،
(مۇجاھىدنىڭ دېيىشىچە) ،ئۇالر بۇتپەرەسلەردۇر .ئۇ يەنە :ئۇالر جەڭگىۋار ئەرلەردىن تەركىپ
تاپقان قوشۇندۇر -،دېگەن .لېكىن ،بۇالرنىڭ قايسى پىرقە ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرمىگەن.
﴿سىلەر جەڭگىۋار بىر قەۋم بىلەن (ئۇرۇشۇشقا) چاقىرىلىسىلەر ،ياكى ئۇالر (ئۇرۇشسىزال)
مۇسۇلمان بولىدۇ ( ئۇالر بىلەن ئۇرۇشمايسىلەر)﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە ئۇالرغا قارشى جىھاد

قىلىشنى ۋە ئۇرۇش قىلىشنى يولغا قويدى ،ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىدۇ،
سىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىسىلەر ياكى ئۇالر مۇسۇلمان بولىدۇ ـ دە ،ئۇرۇشسىزال،
(بەلكى) ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن دىنىڭالرغا كىرىدۇ.

﴿ئەگەر سىلەر (بۇيرۇققا) بويسۇنساڭالر﴾ يەنى بۇيرۇقنى قوبۇل قىلىپ جىھادقا ئومۇمىيۈزلۈك
چىقساڭالر ،سىلەرگە تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىنى ئورۇندىساڭالر ﴿ﷲ سىلەرگە چىرايلىق ئەجىر ئاتا
قىلدۇ ،ئەگەر سىلەر ئىلگىرى قېلىپ قالغاندەك﴾ يەنى ھۇدەيبىيىگە چاقىرىلغاندا ئۇنىڭغا چىقماي
قېلىپ قالغىنىڭالردەك ﴿يەنە قېلىپ قالساڭالر ،ﷲ سىلەرگە قاتتىق ئازاب قىلىدۇ»﴾

ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇش بىلەن بىرگە ،جىھادقا چىقماسلىققا شەرىئەت
قوبۇل قىلىدىغان ئۆزرىلەرنى بايان قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە جىھادقا چىقمىسا بولىدىغان ئۆزرىلەرنى بايان قىلىپ ئۆتىدۇ.
ئۆزرىلەردىن ئەما ۋە داۋاملىق ئاقساپ ماڭىدىغان توكۇر ئادەمگە ئوخشاش پەقەت ساقايمايدىغان
كېسەللىككە گىرىپتار بولغانالرمۇ بار ،ئاغرىپ قېلىشقا ئوخشاش بىر قانچە كۈن گىرىپتار بولۇپ،
ئاندىن تۈگەيدىغان ،ۋاقىتلىق ئۆزرىگە گىرىپتار بولغانالرمۇ بار .ئۇرۇشقا چىقالماي قالغان كىشى
كېسىلىدىن ساقايغىچە كېسەلدىن ساقىيالمايدىغان ئۆزرىلىك كىشىلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ .يەنى
ئۇ ئادەم كېسەل مۇددىتىدە جىھادقا چىقمىسا ،ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى جىھاد قىلىشقا ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا
ئىلھامالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ﷲ
ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،كىمكى (ئۆزرىسىز جىھادتىن)
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باش تارتىدىكەن﴾ يەنى جىھادتىن باش تارتىپ ،دۇنيا تىرىكچىلىكىگە يۈزلىنىدىكەن﴿ ،ﷲ
ئۇنى (دۇنيادا خورلۇق بىلەن ،ئاخىرەتتە ئوت بىلەن) قاتتىق ئازاباليدۇ﴾

*******
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﷲ مۆمىنلەردىن ھەقىقەتەن رازى بولدى( ،ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر (ھۇدەيبىيىدە)
دەرەخ (سايىسى) ئاستىدا ساڭا بەيئەت قىلدى .ﷲ ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى (يەنى راستلىق بىلەن
ۋاپانى) بىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرغا (ئۇالر بەيئەت قىلىۋاتقاندا) تەمكىنلىك چۈشۈرۈپ بەردى ۋە ئۇالرنى
يېقىن غەلىبە (يەنى خەيبەرنىڭ پەتھى قىلىنىشى) بىلەن ۋە ئۇالر ئالىدىغان نۇرغۇن غەنىمەتلەر
بىلەن مۇكاپاتلىدى .ﷲ غالىپتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ 18ـ .﴾19

رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقانالرغا رازىلىق بىلەن ۋە نۇرغۇن غەنىمەتلەر بىلەن
خۇش خەۋەر بېرىلگەنلىكى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە سەمۇرە دەرىخىنىڭ سايىسى ئاستىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بەيئەت قىلغان مۆمىنلەردىن رازى بولغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ سانى يۇقىرىدا بايان
قىلىنغىنىدەك 1400 ،كىشى ئىدى .دەرەخ بولسا ،ھۇدەيبىيە دېگەن جايدىكى سەمۇرە دەرىخى
ئىدى .ئىمام بۇخارى تارىقتىن ئابدۇراھمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ھەج قىلىش ئۈچۈن كېتىۋېتىپ ناماز ئوقۇۋاتقان بىر قەۋمنىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە،
ئۇالرغا :بۇ قايسى مەسچىت؟ -دېدىم .ئۇالر :بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا رىزۋان بەيئىتى
قىلىنغان يەردىكى دەرەخنىڭ يېنىدۇر -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن سەئىد ئىبنى مۇسەييىبنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا بۇ ئەھۋالنى خەۋەر قىلدىم .ئۇ :ئاتامنىڭ ماڭا سۆزلەپ بېرىشىچە ،ئاتام
شۇ دەرەخ سايىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغانىكەن .بىز ئىككىنچى يىلى (ھەج
قىلىش ئۈچۈن) چىققاندا ،ئۇ دەرەخنىڭ ئورنىنى ئۇنتۇپ قاپتىمىز ،شۇڭا ئۇنى پەرق ئېتەلمىدۇق،
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ئۇ دەرەخنى پەرق ئېتەلمەيدۇ ،سىلەر بىلدىڭالرمۇ؟ سىلەر
ئۇالردىن ياخشى بىلەمسىلەر؟ -دېدى.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى (يەنى راستلىق بىلەن ۋاپانى) بىلىدۇ﴾ ۋە ئاڭالش بىلەن
ئىتائەت قىلىشنى بىلدى﴿ .ﷲ ئۇالرغا (ئۇالر بەيئەت قىلىۋاتقاندا) تەمكىنلىك چۈشۈرۈپ بەردى
ۋە ئۇالرنى يېقىن غەلىبە (يەنى خەيبەرنىڭ پەتھى قىلىنىشى) بىلەن ۋە ئۇالر ئالىدىغان نۇرغۇن
غەنىمەتلەر بىلەن مۇكاپاتلىدى﴾ يەنى ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ قوللىرى ئارقىلىق بارلىققا كەلتۈرگەن

غەلىبىلەر :ئۇالر بىلەن دۈشمەنلىرى ئوتتۇرىسىدا سۈلھى تۈزۈش ،بۇ ئارقىلىق خەيبەر ۋە مەككىنىڭ
فەتھى بولۇشى ،ئاندىن باشقا يۇرت ۋە رايۇنالرنىڭ فەتھى بولۇشى بىلەن ئارقا ـ ئارقىدىن
ئۇلىشىپ كەلگەن ئومۇمىي ياخشىلىققا ئېرىشىش ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە غەلىبىگە ،نۇسرەتكە ۋە

فەتىھ سۈرىسى

ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىش قاتارلىق يېقىن غەلىبىلەردىن ئىبارەتتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ۋە ئۇالر ئالىدىغان نۇرغۇن غەنىمەتلەر بىلەن مۇكاپاتلىدى .ﷲ غالىپتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچىدۇر﴾.

*******
ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﷲ سىلەر ئالىدىغان نۇرغۇن غەنىمەتلەرنى سىلەرگە ۋەدە قىلدى ،بۇنى (يەنى خەيبەرنىڭ
غەنىمىتىنى) ھەممىدىن بۇرۇن ئاتا قىلدى ،سىلەرنى دۈشمەنلەرنىڭ قول سېلىشىدىن ساقلىدى،
(غەنىمەتلەر ،مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى ،مەسجىدى ھەرامغا كىرىش) مۆمىنلەرگە نىشان بولۇپ
قېلىشى ئۈچۈن ۋە سىلەرنى توغرا يولغا باشالش ئۈچۈن (ﷲ شۇنداق قىلدى)﴿ .﴾20ﷲ يەنە
ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن قولغا كەلتۈرەلمەيدىغان ،ﷲ (ئۇنىڭ سىلەرگە مۇيەسسەر بولىدىغانلىقىنى)
تولۇق بىلگەن بىر غەنىمەت (يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى) نى (سىلەرگە مۇيەسسەر قىلدى).
ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾21ئەگەر كاپىرالر سىلەر بىلەن (ھۇدەيبىيىدە) ئۇرۇشسا ،ئەلۋەتتە،
ئارقىسىغا قاراپ قاچاتتى ،ئاندىن (ئۆزلىرىگە) ھېچ ئىگە ۋە ياردەمچى تاپالمايتتى﴿ .﴾22بۇ (يەنى
كاپىرالرنى مەغلۇپ قىلىش ،مۆمىنلەرنى غەلىبە قىلدۇرۇش) ﷲنىڭ ئىلگىرىدىن تارتىپ تۇتۇپ
كېلىۋاتقان يولىدۇر ،ﷲنىڭ يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن (يەنى ﷲنىڭ تۇتقان
يولى ئۆزگەرمەيدۇ)﴿ .﴾23ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر ئۈستىدىن
غەلىبە قىلغىنىڭالردىن كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى ئۇالرغا قول
سېلىشىڭالردىن توستى ،ﷲ قىلىدىغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾24

نۇرغۇن غەنىمەتلەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلگەنلىكى
مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سىلەر ئالىدىغان نۇرغۇن غەنىمەتلەرنى سىلەرگە ۋەدە
قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىنى :ئۇ بۈگۈنگە قەدەر ئالىدىغان بارلىق غەنىمەتتۇر﴿ ،بۇنى (يەنى
خەيبەرنىڭ غەنىمىتىنى) ھەممىدىن بۇرۇن ئاتا قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىنى بولسا :خەيبەرنىڭ فەتھى

قىلىنىشىدۇر -،دەپ تەپسىر قىلدى.

ئەۋفىيئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭ﴿:بۇنى(يەنىخەيبەرنىڭغەنىمىتىنى)ھەممىدىن
بۇرۇن ئاتا قىلدى﴾ دېگەن ئايەتتىن ھۇدەيبىيە سۈلھىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ(﴿ .ﷲ) سىلەرنى دۈشمەنلەرنىڭ قول سېلىشىدىن ساقلىدى﴾ يەنى دۈشمىنىڭالرنىڭ

سىلەرگە قارىتا دىللىرىدا يوشۇرغان تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشتىن ئىبارەت يامانلىقىغا ئۇچرىمىدىڭالر،

585

شۇنداقال ﷲ تائاال ئائىلە ـ تاۋابىئاتلىرىڭالرنى ،خوتۇن ـ قىزلىرىڭالرنى ئۇرۇشقا چىقماي ئارقاڭالردا
قېلىپ قالغان دۇشمەنلەرنىڭ قول سېلىشىدىن ساقلىدى.
﴿(غەنىمەتلەر ،مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى ،مەسجىدى ھەرامغا كىرىش) مۆمىنلەرگە﴾ يەنى
ئۇالر ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغان ﴿نىشان بولۇپ قېلىشى ئۈچۈن﴾ دۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنى
(دۈشمەنلىرىدىن) ساقلىدى .ئۇالرنىڭ سانى ئاز بولسىمۇ ،دۈشمەنلىرىگە قارشى ئۇالرغا ياردەم
قىلدى .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا مۇنداق قىلىشى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى
بىلىدىغانلىقىنى ،ئەگەر مۆمىن بەندىلەر بىرەر ئىشنى دەرھال ياقتۇرمىسىمۇ ،ﷲ تائاال ئۇالرغا
پايدىلىق بولىدىغان ئىشنى تالاليدىغانلىقىنى بىلىشى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر﴾(((.
﴿ۋە سىلەرنى توغرا يولغا باشالش ئۈچۈن (ﷲ شۇنداق قىلدى)﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
ئەمىر ـ پەرمانىغا بويسۇنغانلىقىڭالر ،ئۇنىڭ تائەت ـ ئىبادىتىگە ئەگەشكەنلىكىڭالر ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قوشۇلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ تائاال سىلەرنى توغرا يولغا
باشاليدۇ.

قىيامەت كۈنىگىچە بولىدىغان پۈتۈن غازاتالردىن بېرىلگەن خۇش خەۋەر
﴿ﷲ يەنە ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن قولغا كەلتۈرەلمەيدىغان ،ﷲ (ئۇنىڭ سىلەرگە مۇيەسسەر
بولىدىغانلىقىنى) تولۇق بىلگەن بىر غەنىمەت (يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى) نى (سىلەرگە
مۇيەسسەر قىلدى) .ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى سىلەر قولغا كەلتۇرۇشكە قادىر بواللمايدىغان

يەنە بىر غەنىمەتنى ۋە يەنە بىر مۇئەييەن غەلىبىنى ﷲ تائاال ھەقىقەتەن سىلەرگە مۇيەسسەر
قىلدى .ئۇنىڭ سىلەرگە مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ﷲ تائاال ئوبدان بىلىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال
ئۆزىنىڭ تەقۋادار بەندىلىرىگە ئۇالر ئويلىمىغان يەردىن رىزىق ئاتا قىلىدۇ.
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تەپسىرشۇناسالر بۇ غەنىمەتتىن نېمىنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقى ھەققىدە ئوخشىمىغان قاراشالردا
بولدى .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :ئۇ خەيبەر غەنىمىتىنى كۆرسىتىدۇ-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .بۇ ،ئۇنىڭ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بۇنى ھەممىدىن بۇرۇن
ئاتا قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىدىن ھۇدەيبىيە سۈلھىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەنلىكىگە ئاساسالنغان
سۆزىدۇر .زەھھاك ،ئىبنى ئىسھاق ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ :ئۇ خەيبەر غەنىمىتىنى
كۆرسىتىدۇ -،دېگەن.
قەتادە :ئۇ مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشىنى كۆرسىتىدۇ -،دېگەن .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا
قوشۇلغان .ئىبنى ئەبۇلەيال ۋە ھەسەن بەسرى :ئۇ پارسالر بىلەن رۇملۇقالردىن ئېلىنىدىغان
غەنىمەتلەرنى كۆرسىتىدۇ -،دېگەن .مۇجاھىد :ئۇ قىيامەت كۈنىگىچە قولغا كەلتۈرۈلىدىغان ھەر
قانداق غەلىبە ۋە غەنىمەتنى كۆرسىتىدۇ -،دېگەن .ئىمام ئەبۇداۋۇد تەيالسى ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :ﷲ يەنە ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن قولغا كەلتۈرەلمەيدىغان ،ﷲ (ئۇنىڭ
سىلەرگە مۇيەسسەر بولىدىغانلىقىنى) تولۇق بىلگەن بىر غەنىمەت (يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى)

((( بەقەرە سۈرىسى  216ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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نى (سىلەرگە مۇيەسسەر قىلدى)﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
غەنىمەت بۈگۈنگە قەدەر قولغا كەلتۈرۈلگەن غەلىبىلەرنى كۆرسىتىدۇ.

“مەككە كاپىرلىرى ھۇدەيبىيىدە ئۇرۇش قىلغان تەقدىردە ،ئۇالر چوقۇم
بەرداشلىق بېرەلمەي قاچقان بوالتتى” دېگەن ئايەت توغرىسىدا
﴿ئەگەر كاپىرالر سىلەر بىلەن (ھۇدەيبىيىدە) ئۇرۇشسا ،ئەلۋەتتە ،ئارقىسىغا قاراپ
قاچاتتى ،ئاندىن (ئۆزلىرىگە) ھېچ ئىگە ۋە ياردەمچى تاپالمايتتى﴾ غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بۇ

ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە ،ئەگەر مۇشرىكالر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشقان بولسا ،ئەلۋەتتە ﷲ
پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىن بەندىلىرىگە كاپىرالرغا قارشى ياردەم بېرىدىغانلىقىدىن ،كاپىرالر
قوشۇنىنىڭ چوقۇم ئارقىسىغا قاراپ قاچقان ھالدا مەغلۇب بولىدىغانلىقىدىن ،ئۆزلىرىگە
ھېچ ئىگە ۋە ياردەمچى تاپالمايدىغانلىقىدىن خۇش خەۋەر بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ﷲ
غا ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئۇنىڭ مۆمىنلەردىن تەشكىل قىلغان جامائەسىگە قارشى
ئۇرۇشقۇچىالردۇر.

﴿بۇ (يەنى كاپىرالرنى مەغلۇپ قىلىش ،مۆمىنلەرنى غەلىبە قىلدۇرۇش) ﷲنىڭ
ئىلگىرىدىن تارتىپ تۇتۇپ كېلىۋاتقان يولىدۇر ،ﷲنىڭ يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش
تاپالمايسەن (يەنى ﷲنىڭ تۇتقان يولى ئۆزگەرمەيدۇ)﴾ بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا تۇتقان

يولى ۋە ئادىتىدۇر .ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىش مەيدانىدا ئىمان بىلەن كۇفرى بىر ـ بىرىگە
تاقابىل تۇرۇپ قالسا ،ﷲ تائاال كۇفرىغا قارشى ئىمانغا ياردەم قىلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن،
ھەقنى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈرۈپ ،باتىلنى يەر بىلەن يەكسەن قىلىدۇ .بەدىر ئۇرۇشى
بولغان كۈنى ﷲ تائاال شۇنداق قىلدى .ئۇ مۇسۇلمانالر سان جەھەتتە ئاز ،قورال جەھەتتە
ئاجىز ۋە مۇشرىكالر بولسا ،سان جەھەتتە كۆپ ،قورال جەھەتتە سەر خىل تۇرۇقلۇق،
مۇشرىك دۈشمەنلىرىگە قارشى ئۇرۇش قىلغان مۆمىن دوستلىرىغا ياردەم بەردى .مانا بۇ،
ﷲ تائاالنىڭ تۇتقان ئۆزگەرمەس يولىدۇر.

﴿ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە
قىلغىنىڭالردىن كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى ئۇالرغا قول
سېلىشىڭالردىن توستى ،ﷲ قىلىدىغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ مانا بۇ ،ﷲ

تائاالنىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە قىلغان ياخشىلىقىدۇر ،ﷲ تائاال مۇشرىكالرنى ئۇالرغا قول
سېلىشتىن توستى ،مۇشرىكالر ئۇالرغا ھېچ يامانلىق يەتكۈزەلمىدى .مۆمىنلەرنىمۇ مۇشرىكالرغا
قول سېلىشتىن توستى ،مۆمىنلەر ھەرەم مەسچىتى ئەتراپىدا ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇپ قالمىدى.
بەلكى ﷲ تائاال ھەر ئىككى تەرەپنى بىر ـ بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ قېلىشتىن ساقلىدى.
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۆمىنلەرگە ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدىغان ۋە ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
ياخشى ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدىغان بىر سۈلھىنى بەرپا قىلدى .يۇقىرىدا سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدا بايان قىلىنغاندەك ،ئۇالر  70ئەسىرنى باغالپ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا تىزغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قاراپ چىقىپ،
ئاندىن« :ئۇالرنى قويۇۋېتىڭالر ،بۇ ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ باشلىنىشىمۇ ۋە ئىككىنچى
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تەكرارلىنىشىدۇر (يەنى ئۇالر ئىككىنچى قېتىم بىزگە يامانلىق قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە
بواللمايدۇ)» دېگەن ئىدى .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنى

سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىنىڭالردىن كېيىن،
مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى ئۇالرغا قول سېلىشىڭالردىن توستى﴾

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھۇدەيبىيە كۈنىدە مەككىدىن كەلگەن قوراللىق  80ئادەم تەنئىم تېغى تەرەپتىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئۈستىگە يۇپۇرۇلۇپ چۈشتى ،ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماقچى ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا بەتدۇئا
قىلدى ،ئاندىن ئۇالر ئەسىر ئېلىندى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئەپۇ قىلدى،
بۇ چاغدا بۇ ئايەت نازىل بولدى﴿ :ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىنىڭالردىن كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى
ئۇالرغا قول سېلىشىڭالردىن توستى﴾ ئۇنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسەئى

قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
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ئۇالر كاپىر بولدى ،سىلەرنى مەسجىدى ھەرامدىن ۋە تۇتۇپ تۇرۇلغان قۇربانلىقنىڭ
ئۆز جايىغا يېتىشىدىن توستى( ،مەككىدە) سىلەر بىلمەيدىغان ئەر-ئايال مۆمىنلەر بولۇپ،
سىلەر بىلمەستىن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قويۇش بىلەن گۇناھقا گىرىپتار بولۇشۇڭالرنىڭ خەۋپى
بولمىسا ئىدى (ئەلۋەتتە ﷲ مەككىگە كىرىشىڭالرغا رۇخسەت قىالتتى ۋە سىلەرنى كاپىرالرغا
مۇسەللەت قىالتتى) ،ﷲ خالىغان ئادەمنى رەھمىتى (دائىرىسىگە) كىرگۈزۈش ئۈچۈن
(سىلەرنى مەككىنى پەتھى قىلىشتىن توستى) ،ئەگەر ئۇالر ئايرىلسا (يەنى مۆمىنلەر كاپىرالردىن
ئايرىلسا) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليتتۇق﴿ .﴾25كاپىرالر
قىزىققانلىقىنى – جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ قىزىققانلىقىنى – دىللىرىغا پۈككەن چاغدا ،ﷲ
پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە تەمكىنلىكنى چۈشۈردى .ئۇالرغا تەقۋا كەلىمىسىنى (يەنى كەلىمە
تەۋھىدنى) ئىختىيار قىلدى .مۆمىنلەر تەقۋا كەلىمىسىگە ئەڭ اليىق ئىدى ۋە ئۇنىڭ ئەھلى
ئىدى ،ﷲ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾26
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مۆمىنلەرنىڭ ھەق ۋە غەلىبە ئىگىلىرى تۇرۇقلۇق ،ھۇدەيبىيە سۈلھىسىگە
قوشۇلغانلىقىنىڭ مەنپەئەتلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قۇرەيش ئەرەب مۇشرىكلىرىدىن تەركىپ تاپقان ۋە ئۇالر بىلەن
بىرلىشىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى مۇشرىكالرغا ياردەم بەرگەن كاپىرالر ھەققىدە خەۋەر
بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر كاپىر بولدى﴾ سىلەر مەسچىتى ھەرەمگە كىرىشكە ئەڭ ھەقلىق
ۋە بۇ ئىشتا سىلەر ئۇنىڭ ئىگىسى تۇرۇقلۇق ،ئۇالر ﴿سىلەرنى مەسجىدى ھەرامدىن ۋە تۇتۇپ
تۇرۇلغان قۇربانلىقنىڭ ئۆز جايىغا يېتىشىدىن توستى﴾ بۇ ئۇالرنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى ۋە ھەق
بىلەن قارشىالشقانلىقىدۇر .قۇربانلىق بولسا  70تۆگە ئىدى .ﷲ خالىسا ،تۆۋەندە بۇنىڭ بايانى
كېلىدۇ.
﴿(مەككىدە) سىلەر بىلمەيدىغان ئەر-ئايال مۆمىنلەر بولۇپ﴾ يەنى مەككىدىكى كاپىرالرنىڭ
ئارىسىدا ئۆزلىرىگە قەۋملىرى تەرىپىدىن زىيان ـ زەخمەت يېتىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ئىمانىنى
ئۇالردىن يوشۇرغان ئەر ـ ئايال مۆمىنلەر بولمىسا ئىدى ،بىز ئەلۋەتتە ،سىلەرنى ئۇالرغا مۇسەللەت
قىالتتۇق ،ئاندىن سىلەر ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ ئەسلى ـ ۋەسلىنى قۇرۇتاتتىڭالر .لېكىن،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئارىلىشىپ ياشاۋاتقان مۆمىن ئەر ـ ئايالالر بار ،ئۇرۇشقان چاغدا ،سىلەر ئۇالرنى
پەرق ئېتەلمەيسىلەر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر بىلمەستىن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قويۇش
بىلەن گۇناھقا گىرىپتار بولۇشۇڭالرنىڭ خەۋپى بولمىسا ئىدى (ئەلۋەتتە ﷲ مەككىگە كىرىشىڭالرغا
رۇخسەت قىالتتى ۋە سىلەرنى كاپىرالرغا مۇسەللەت قىالتتى) ،ﷲ خالىغان ئادەمنى رەھمىتى
(دائىرىسىگە) كىرگۈزۈش ئۈچۈن (سىلەرنى مەككىنى پەتھى قىلىشتىن توستى)﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ

ئارىسىدىكى مۆمىنلەرنىڭ قۇتۇلۇشى ۋە ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرىنىڭ ئىسالمغا كىرىشى ئۈچۈن ﷲ
ئۇالرنى جازاالشقا تەخىر قىلدى.

﴿ئەگەر ئۇالر ئايرىلسا (يەنى مۆمىنلەر كاپىرالردىن ئايرىلسا) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى
قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليتتۇق﴾ يەنى سىلەرنى ئۇالرغا مۇسەللەت قىالتتۇق .ئاندىن سىلەر ئۇالرنى

پۈتۈنلەي ئۆلتۈرۈپ تاشاليتتىڭالر.

﴿كاپىرالر قىزىققانلىقىنى ـ جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ قىزىققانلىقىنى ـ دىللىرىغا پۈككەن چاغدا﴾ يەنى
ئۇالر تۈزۈشكەن سۈلھىدە“ :ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن”
دېگەن سۆزنى ۋە“ :بۇ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد سۈلھى قىلغان نەرسىدۇر” دېگەن سۆزنىمۇ
يېزىشقا ئۇنىمىغان چاغدا ،بۇ قىزىققانلىق يۈز بەرگەن ئىدى﴿ .ﷲ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە
تەمكىنلىكنى چۈشۈردى .ئۇالرغا تەقۋا كەلىمىسىنى (يەنى كەلىمە تەۋھىدنى) ئىختىيار قىلدى﴾.
مۇجاھىد :تەقۋا كەلىمىسى ئىخالستىن ئىبارەتتۇر -،دېدى .ئەتا ئىبنى ئەبۇرەباھ :تەقۋا
كەلىمىسى كەلىمە تەۋھىدتۇر ،يەنى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچ
مەبۇد بەرھەق يوقتۇر ،پادىشاھلىق ۋە جىمى ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا خاستۇر .ئۇ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر دېگەن سۆزدىن ئىبارەتتۇر -،دېدى .يۇنۇس ئىبنى بۇكەيرمۇ مىسۋەرنىڭ بۇ ئايەت
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تەقۋا كەلىمىسى ھېچ شېرىكى بولمىغان ،يالغۇز
ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر -،دېگەن سۆزدىن ئىبارەتتۇر.
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ھۇدەيبىيە قىسسىسى ۋە سۈلھى ھەققىدە بايان قىلىنغان ھەدىسلەر
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ئىمام بۇخارى مىسۋەر ئىبنى مەخرەمە بىلەن مەرۋان ئىبنى ھەكەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بولغان يىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىڭ نەچچە يۈز
ساھابىسى بىلەن يولغا چىقتى ،ئۇالر زۇلھۇلەيفە دېگەن يەرگە يېتىپ كەلگەندە ،قۇربانلىق
ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىلغان مال ـ ۋارانالرغا قۇربانلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان بەلگە ئاستى
ۋە شۇ يەردىن ئۆمرىگە ئېھرام باغلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇزائە قەبىلىسىدىن بىرىنى
ئالدىن خەۋەر ئېلىشقا ئەۋەتىپ ئۆزىمۇ يولغا يۈرۈپ كەتتى .ئۇ ئەشتات كۆلىنىڭ قېشىغا يېتىپ
كەلگەن چاغدا ،خەۋەرچىسى يېتىپ كېلىپ :قۇرەيشلەر ساڭا قارشى توپلىنىپتۇ .ئۇالر ساڭا
قارشى ئىتتىپاقداشلىرىنىمۇ توپالپتۇ ،ئۇالر سەن بىلەن ئۇرۇشقىلى ،سېنى مەسجىدى ھەرامغا
كىرىشتىن توسقىلى تەييارلىق قىلىۋېتىپتۇ -،دەپ خەۋەر يەتكۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى خااليىق! ماڭا مەسلىھەت بېرىڭالرچۇ ،ئەگەر بىز يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىپ،
بىزنى بەيتۇلالھتىن توسماقچى بولغان ئەنە شۇ قۇرەيشلەرنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى ئولجا ئالساق،
توغرا دەپ قارامسىلەر؟» يەنە بىر رىۋايەتتە« :قۇرەيشلەرگە ياردەم بەرگەن ئەنە شۇ كاپىرالرنىڭ
باال ـ چاقىلىرىنى ئولجا ئالساق ،توغرا دەپ قارامسىلەر؟ ئەگەر ئۇالر بىزگە ھۇجۇم قىلىپ
كەلسە ،ﷲ تائاال قۇرەيشلەرگە بولىدىغان ياردەمنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ ،ئەگەر ئۇالر بىزگە ھۇجۇم
قىلىپ كېلەلمىسە ،بىز ئۇالرنى قايغۇ ـ ھەسرەتتە قالدۇرىمىز» يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئەگەر
ياردەم بەرگۈچى كاپىرالر ئۆز ئورنىدا تۇرىۋەرسە ،ئۇرۇش ۋە قايغۇ ـ ھەسرەت ئىچىدە قالىدۇ،
ئەگەر ئۇالر بىزگە ھۇجۇم قىلىپ كەلسە ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ قۇرەيشلەرگە بولىدىغان ياردەمنى
ئۈزۈپ تاشاليدۇ ياكى بىزنىڭ بەيتۇلالھنى كۆزلەپ مېڭىشىمىزنى توسسا ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش
قىلىشىمىزنى توغرا دەپ قارامسىلەر؟ قېنى مەسلىھەت بېرىڭالر»((( دېدى .ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ مەسلىھەت بېرىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بەيتۇلالھنى كۆزلەپ چىقتىڭ ،بىرەر
ئادەمنى ئۆلتۈرمەكچى ئەمەسسەن ،ئۇرۇش قىلماقچىمۇ ئەمەسسەن .بەيتۇلالھقا قاراپ يۈرگىن ،كىم
بىزنى ئۇنىڭدىن توسسا ،بىز ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشايلى -،دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە :ﷲ تائاال
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى ئوبدان بىلىدۇ ،بىز پەقەت ئۆمرە قىلغىلى كەلدۇق،
بىرسى بىلەن ئۇرۇشقىلى كەلمىدۇق .لېكىن ،كىم بىز بىلەن بەيتۇلالھنىڭ ئارىسىدا توسقۇنلۇق
قىلىدىكەن ،بىز ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشىمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداقتا يۈرۈڭالر»
يەنە بىر رىۋايەتتە« :ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىنى ئوقۇپ يۈرۈشنى داۋام قىلىڭالر» دېدى .ئۇالر يولنىڭ
بىر قىسمىنى بېسىپ بولغان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :خالىد ئىبنى ۋەلىيد قۇرەيشنىڭ
ئاتلىق ئادەملىرىنى باشالپ خەۋەر ئېلىشقا چىقىپتۇ ،ئوڭ تەرەپنى بويالپ مېڭىڭالر» دېدى .ﷲ
تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،خالىد ئۇالرنى سېزەلمىدى ،ھەتتا ئۇالر خالىدنىڭ قوشۇنىنىڭ
چاڭ ـ توزاڭى كۆتۈرۈلگەن يەرگە كەلگەندە ،خالىدنىڭ قۇرەيشلەرگە خەۋەر يەتكۈزۈش ئۈچۈن
تېز ـ تېز مېڭىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۈرۈپ مۇشرىكالرنىڭ ئۈستىگە
چۈشىدىغان داۋانغا يېتىپ كەلگەن چاغدا ،ئۇنىڭ تۆگىسى چۆكۈۋالدى .ئادەملەر :چۇھ! چۇھ!-
((( ئۈچ خىل رىۋايەت بايان قىلىنغان بۇ ھەدىسلەرنى تەرجىمە قىلىشتا [فەتھۇلبارىيٍ]دىكى ئىمام بۇخارىنىڭ 2731ـ نومۇرلۇق
ھەدىسىنىڭشەرھىسىدىنپايدىلىنىلدى.

فەتىھ سۈرىسى

دېۋىدى ،تۆگە مىدىرلىماي تۇرۇۋالدى .ئاندىن ئادەملەر :قەسۋا((( تۇرۇۋالدى .قەسۋا تۇرۇۋالدى-،
دېيىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قەسۋا تۇرۇۋالمىدى ،بۇ ئۇنىڭ ئادىتىمۇ ئەمەس ،ئۇنى
پىلنى((( توسقۇچى ﷲ تائاال توسىۋالدى» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭ
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۈگۈن قۇرەيشلەر مەندىن ﷲ
تائاالنىڭ ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنى چەكلەشتىن ئىبارەت ھۆكمىنى ئۇلۇغاليدىغان بىرەر پىالن
ـ اليىھەنى سوراپال قالسا ،ئۇنى ئۇالرغا بېرىۋېتىمەن» دېدى .ئاندىن تۆگىنى سىلكىدى ،تۆگە
سەكرەپ تۇردى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرەيشلەرنىڭ يولىدىن قايرىلىپ ھۇدەيبىيەنىڭ بىر
چېتىگە ،ئازغىنا سۈيى بار بىر قۇدۇقنىڭ يېنىغا چۈشتى .ئادەملەر سۇنى ئاز ـ ئازدىن ئېلىۋاتاتتى،
ئۇزاق ئۆتمەي ئۇالر سۇنى تارتىپ تۈگەتتى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇسسۇزلۇقتىن شىكايەت
قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوقداندىن بىر تال ئوقنى چىقىرىپ ،ئاندىن ئۇالرغا ئوقنى
قۇدۇققا قويۇشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سۇ توختىماي بۇلدۇقالپ چىقىپ
تۇردى .ھەتتا ئادەملەرنىڭ ھەممىسى سۇغا قاندى.
ئۇالر شۇنداق تۇرغان پەيتتە ،بۇدەيل ئىبنى ۋەرقا خۇزائى ئۆز قەۋمى خۇزائە قەبىلىسىدىن
بىر قانچە نەپەر كىشى بىلەن يېتىپ كەلدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تىھامە ئەھلىدىن
بولغان ئىتتىپاقدىشى ئىدى .ئۇ :مەن كېلىۋېتىپ كەئىب ئىبنى لۇئەي بىلەن ئامىر ئىبنى لۇئەينى
كۆردۈم .ئۇالر ھۇدەيبىيە سۇلىرىنىڭ زور مىقدارىنى ئىگەللەپ چۈشۈپتۇ ،ئۇالر بىلەن خوتۇن ـ
بالىلىرىمۇ بىللە ئىكەن .ئۇالر سەن بىلەن ئۇرۇشماقچى ،سېنى بەيتۇلالھقا كىرىشتىن توسماقچى
ئىكەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىز بىرەر ئادەم بىلەن ئۇرۇشقىلى كەلمىدۇق ،بەلكى
ئۆمرە قىلغىلى كەلدۇق ،ھەقىقەتەن ئۇرۇش قۇرەيشلەرنى ئاجىزلىتىۋەتتى ۋە زىيانغا ئۇچراتتى.
ئەگەر ئۇالر خالىسا ،مەن بىلەن قۇرەيشلەر ئارىسىدا ئۇرۇش توختىتىشقا ۋە مېنىڭ ئىنسانالرغا
دەۋەت قىلىش ئىشىمغا ئۇالرنىڭ دەخلى ـ تەرۇز يەتكۈزمەسلىكىگە توختام قىلىشىمەن ،بۇ مۇددەت
ئىچىدە باشقىالر مەندىن ئۈستۈنلۈكنى ئىگەللىسە ،بۇ ئۇالر ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر .ئەگەر مەن باشقىالر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلسام ،ئۇالر ئىنسانالر كىرىۋاتقان ئىسالم دىنىغا كىرىشنى خالىسا ،ئۇنىڭغا
كىرسۇن .ئەگەر ئۇنىڭغا كىرىشنى خالىمىسا ،ئۇالر بۇ مۇددەت ئىچىدە كۈچىيىۋالىدۇ .ئەگەر ئۇالر
بۇنىڭغىمۇ ئۇنىمىسا ،مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مەن ئۆز ئىشىمنى ئەمەلگە ئاشۇرغۇچە ياكى ئۆزەمنىڭ نامى يالغۇز قالغانغا ياكى ﷲ تائاال ئۆز
ئەمرىنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئەلۋەتتە ئۇرۇشىمەن» دېدى .بۇدەيل:
سېنىڭ دېگەنلىرىڭنى ئۇالرغا يەتكۈزىمەن -،دېدى ۋە قۇرەيشلەرنىڭ يېنىغا يېتىپ كەلدى.
ئۇ :بىز مۇھەممەدنىڭ قېشىدىن كەلدۇق ،ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىدۇق .ئەگەر ئۇنى ئاڭالشنى
خالىساڭالر دەپ بېرىمىز -،دېدى .ئۇالردىن بىر قىسىم ئەخمەق كىشىلەر :ئۇنىڭ ھەققىدە
بىرەر نەرسە ئېيتىپ بېرىشىڭگە ھاجىتىمىز يوق -،دېدى .ئۇالردىن ئاقىالنە كىشىلەر :ئۇنىڭدىن
ئاڭلىغانلىرىڭنى سۆزلەپ بەرگىن -،دېدى .بۇدەيل :مەن ئۇنىڭ مۇنداق ،مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدىم دەپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەنلىرىنى ئۇالرغا سۆزلەپ بەردى.
((( قەسۋا:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭتۆگىسىنىڭئىسمى.
((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۇغۇلغان يىلدىكى پىل ۋەقەسىنى دېمەكچى.
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شۇنىڭ بىلەن ،ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇد ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى قەۋم! سىلەر ئاتىنىڭ ئورنىدا
ئەمەسمۇ؟ -دېدى .ئۇالر :شۇنداق ،بىز ئاتىنىڭ ئورنىدا -،دېيىشتى .ئۇ :مەن بالىنىڭ ئورنىدا
ئەمەسمۇ؟ -دېدى .ئۇالر :شۇنداق ،سەن بالىنىڭ ئورنىدا -،دېيىشتى .ئۇ :سىلەر ماڭا بىرەر
ئىشتا تۆھمەت قىلىپ باققانمۇ؟ -دېدى .ئۇالر :ياق -،دېدى .ئۇ :سىلەر مېنىڭ ئۇكازنىڭ
ئادەملىرىنى ئۇرۇشقا ئومۇمىيۈزلۈك سەپەرۋەرلىك قىلغانلىقىمنى ،ئۇالر ئۇرۇشقا چىقىشقا ئۇنىمىغاندا،
مەن خوتۇن ـ بالىلىرىمنى ۋە ماڭا ئىتائەت قىلغانالرنى ئېلىپ چىقىپ ،سىلەرگە قېتىلغانلىقىمنى
بىلىسىلەرغۇ؟ -دېدى .ئۇالر :شۇنداق ،بىلىمىز -،دېدى .ئۇ :بۇ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
دېمەكچى) ھەقىقەتەن سىلەرگە ياخشى بىر پىالننى قويۇپتۇ .ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر ،ماڭا ئۇنىڭ
قېشىغا بېرىشىمغا رۇخسەت قىلىڭالر! -دېدى .ئۇالر :بولىدۇ ،ئۇنىڭ قېشىغا بارغىن -،دېدى.
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ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىشكە باشلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغىمۇ بۇدەيل ئىبنى ۋەرقاغا ئېيتقانغا ئوخشاش سۆزنى قىلدى .شۇ
چاغدا ئۇرۋە مۇنداق دېدى :ئى مۇھەممەد! سەن قەۋمىڭنى تەلتۆكۈس يوقتىۋېتىشنى ئويالمسەن؟
سەندىن ئىلگىرى بىرەر ئەرەبنىڭ ئۆز ئەسلىنى تولۇق يوقاتقانلىقىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ئەگەر ئىش
باشقىچە بولۇپ قۇرەيشلەر غەلىبە قىلىپ قالسا ،ئۇالر سېنىڭ قۇالق ـ بۇرنۇڭغىچە كېسىۋېلىشتىن
يانمايدۇ؟ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بىر مۇنچە يۈزلەرنى ،سېنى تاشالپ قويۇپ
قېچىشقا تەييار تۇرغان گۇمانلىق ئادەملەرنى كۆرۈۋاتىمەن .بۇنى ئاڭلىغان ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ غەزەبلىنىپ ،ئۇنىڭغا :ئاناڭنىڭ ئەۋرىتىنى شورا ،بىز ئۇنى تاشالپ قويۇپ قاچامدۇق؟-
دېدى .ئۇرۋە :بۇ كىم؟ -دېدى .ساھابىالر :بۇ ئەبۇبەكرى -،دېدى .ئۇ :مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە
بولغان زات ﷲ تائاال بىلەن قەسەمكى ،ئىلگىرى سېنىڭ ماڭا قىلغان ياخشىلىقىڭغا تېخى جاۋاب
قايتۇرۇپ بواللمىغانلىقىم ئۈچۈن يۈزۈم قىزىرىدۇ ،بولمىسا ساڭا چوقۇم جاۋاب بېرەتتىم -،دېدى ـ
دە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قاراپ سۆز قىلىشقا باشلىدى .ئۇ ھەر قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
گەپ قىلغاندا ،ئۇنىڭ ساقىلىنى تۇتماقچى بوالتتى ،مۇغىيرە ئىبنى شۆئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا قولىدا قىلىچ تۇتقان ،بېشىغا قالپاق كىيگەن ھالدا ئۆرە
تۇراتتى .ئۇرۋە ھەر قېتىم قولىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساقىلىغا ئۇزاتقان چاغدا مۇغىيرە
قىلىچنىڭ دەستىسى بىلەن ئۇنىڭ قولىغا ئۇراتتى ۋە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساقىلىدىن
قولۇڭنى تارت! -دەيتتى .ئۇرۋە بېشىنى كۆتۈرۈپ :بۇ كىم؟ -دېگەندە ،ئۇ :مۇغىيرە ئىبنى
شۆئبە -،دېدى .ئۇرۋە :سەن ھېلىقى خىيانەتخورغۇ؟ سەن خىيانەت قىلىپ ئۆلتۈرۈۋەتكەن
ئادەملەرنىڭ باالسىغا مەن قالدىم ئەمەسمۇ؟ -دېدى .مۇغىيرە ئىبنى شۆئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردە بىر قانچە ئادەمگە ھەمراھ بولۇپ سەپەر قىلغان ،سەپەر ئۈستىدە
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئېلىۋالغان ئىدى .كېيىن ئۇ ئىسالمنى قوبۇل قىلغان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ ئىسالمىغا كەلسەك ،ئۇنى قوبۇل قىلىمەن .ئۇ ئېلىۋالغان مالغا
كەلسەك ،ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىگە موھتاج ئەمەسمەن» دېدى.
ئاندىن ئۇرۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى كۆزىتىشكە باشالپ مۇنداق مۇالھىزە
قىلدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىشقىرىپ قالسا ،ماڭقا
ساھابىالرنىڭ بىرىنىڭ ئالقىنىغا چۈشىدىكەن ـ دە ،ئۇالر ئۇ ماڭقىنى تەبەرۇك قىلىش يۈزىسىدىن
يۈزىگە ۋە بەدىنىگە سۈرتىدىكەن .ئەگەر ئۇ ئۇالرنى بىرەر ئىشقا بۇيرۇسا ،ئۇالر ئۇنىڭ ئەمرىنى
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ئورۇنداشقا ناھايىتى تېز تۇتۇش قىلىدىكەن .ئەگەر ئۇ تاھارەت ئالسا ،ئۇالر ئۇنىڭ تاھارەت ئالغان
سۈيىنى تالىشىپ ،ئۇرۇشۇپ قالغىلى تاس قالىدىكەن .ئەگەر ئۇ سۆزلىسە ،ئۇالر ئۇنىڭ قېشىدا
ئاۋازلىرىنى چىقارمايدىكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قاتتىق ھۆرمەتلىگەنلىكتىن ئۇالر ئۇنىڭغا
تىكىلىپ قارىمايدىكەن.
ئۇرۋە ئادەملىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ كېلىپ :ئى قەۋمىم! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
مەن ھەقىقەتەن پادىشاھالرغا ،كىسراغا ،قەيسەرگە ۋە نەجاشىغا ئەلچى بولۇپ باردىم .ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بىرەر پادىشاھنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئۆز پادىشاھىنى مۇھەممەدنىڭ
ئادەملىرى مۇھەممەدنى ھۆرمەتلىگەندەك ھۆرمەتلىگەنلىكىنى كۆرمىدىم .ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،مۇھەممەد مىشقىرسا ،ماڭقا ساھابىالرنىڭ بىرىنىڭ ئالقىنىغا چۈشىدىكەن ـ دە ،ئۇ
ماڭقىنى يۈزى بىلەن بەدىنىگە سۈرتىدىكەن .ئەگەر ئۇ ئۇالرنى بىرەر ئىشقا بۇيرۇسا ،ئۇالر ئۇنىڭ
ئەمرىنى ئۇرۇنداشقا تېز تۇتۇش قىلىدىكەن .ئەگەر ئۇ تاھارەت ئالسا ،ئۇالر ئۇنىڭ تاھارەت ئالغان
سۈيىنى تالىشىپ ،ئۇرۇشۇپ قالغىلى تاس قالىدىكەن .ئەگەر ئۇ سۆزلىسە ،ئۇالر ئۇنىڭ قېشىدا
ئاۋازلىرىنى چىقارمايدىكەن .ئۇنى قاتتىق ھۆرمەتلىگەنلىكتىن ،ئۇنىڭغا تىكىلىپ قارىمايدىكەن .ئۇ
ھەقىقەتەن سىلەرگە ياخشى بىر پىالننى قويۇپتۇ ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر -،دېدى.
قۇرەيشلەردىن بەنى كەنانە قەبىلىسىگە تەۋە بىر ئادەم :ماڭا مۇھەممەدنىڭ قېشىغا بېرىشقا
رۇخسەت قىلىڭالر! -دېدى .قۇرەيشلەر :بولىدۇ ،ئۇنىڭ قېشىغا بارغىن -،دېدى .ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قېشىغا يېقىنالشقان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«بۇ پاالنىدۇر ،ئۇ قۇربانلىق تۆگىلەرنى چوڭ بىلىدىغان قەۋمدىندۇر ،قۇربانلىق تۆگىلەرنى
ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىرىڭالر» دېدى .قۇربانلىق تۆگىلەر چىقىرىلدى .ئادەملەر ئۇنى تەلبىيە ئېيتىپ
قارشى ئالدى .ئۇ بۇ ئەھۋالنى كۆرۇپ :ﷲ تائاال پاكتۇر! ئۇالرنى بەيتۇلالھتىن توسۇۋېلىش اليىق
ئەمەسكەن -،دېدى .ئۇ ئادەملىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ كەلگەن چاغدا :مەن بەلگە ئېسىلغان،
نىشان قىلىنغان قۇربانلىق تۆگىلەرنى كۆردۈم .ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ بەيتىدىن توسۇشنى توغرا
دەپ قارىمايمەن -،دېدى .قۇرەيشلەردىن مىكرەز ئىبنى ھەفس دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئادەم
ئورنىدىن تۇرۇپ :ماڭا مۇھەممەدنىڭ قېشىغا بېرىشقا رۇخسەت قىلىڭالر! -دېدى .ئۇالر :بولىدۇ،
ئۇنىڭ قېشىغا بارغىن -،دېدى .ئۇ مۇسۇلمانالرغا يېقىنالشقان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«بۇ مىكرەزدۇر ،ئۇ ئەسكى ئادەمدۇر» دېدى .ئۇ كېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەشكە
باشلىدى .ئۇ ئۇنىڭغا سۆزلەپ تۇرغان پەيتتە ،تويۇقسىز سۇھەيل ئىبنى ئەمرى كېلىپ قالدى.
سۇھەيل كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرغا« :ھەقىقەتەن ئىشىڭالر ئاسانالشتى»
دېدى ،سۇھەيل ئىبنى ئەمرى كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :سەن بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا
بىر توختامنامە يېزىپ ماڭا بەرگىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى
چاقىرىپ توختامنامىغا“ :ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
دەپ يازغىن” دېدى .سۇھەيل“ :ناھايىتى شەپقەتلىك” دېگەن سۆزگە كەلسەك ،ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،مەن ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن .لېكىن بۇرۇن يازغىنىڭدەك ،ئى ﷲ!
سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن باشاليمەن دەپ يازغىن! -دېدى .مۇسۇلمانالر :ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،بىز “ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن” دېگەندىن
باشقا سۆزنى ھەرگىز يازمايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلىگە« :ئى ﷲ! سېنىڭ
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ئىسمىڭ بىلەن باشاليمەن -،دەپ يازغىن» دېدى .ئاندىن« :بۇ ﷲ نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد
سۈلھى قىلىشقان نەرسىدۇر ،دەپ يازغىن دېدى .سۇھەيل :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئەگەر بىز سېنىڭ ﷲ نىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىڭنى بىلسەك ئىدۇق ،سېنى بەيتۇلالھدىن
توسمايتتۇق ۋە سەن بىلەن ئۇرۇشمۇ قىلمايتتۇق .ﷲ نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد دەپ يېزىشنىڭ
ئورنىغا ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھەممەد دەپ يازغىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۇھەيلگە:
«ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر مېنى ئىنكار قىلغان تەقدىردىمۇ ،مەن ھەقىقەتەن
ﷲ نىڭ ئەلچىسىمەن» دېدى .ئاندىن ئەلىگە« :ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھەممەد دەپ يازغىن»
دېدى .زۆھرى :ھەدىسنى ئىزاھالپ :ئەنە شۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،بۈگۈن قۇرەيشلەر مەندىن ﷲ تائاالنىڭ ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنى چەكلەشتىن
ئىبارەت ھۆكمىنى ئۇلۇغاليدىغان بىرەر پىالن  -الھىيەنى سوراپ قالسا ،ئۇنى ئۇالرغا بېرىۋېتىمەن»
دېگەن سۆزنىڭ ئىسپاتىدۇر -،دەيدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۇھەيلگە« :بىزنىڭ بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشىمىز ئۈچۈن ،بىز
بىلەن بەيتۇلالھنىڭ ئارىسىنى بىزگە خالى قويۇپ بېرىشىڭالرنى شەرت قىلىمىز» دېدى .سۇھەيل:
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەرەبلەرنىڭ بىزنى بېسىمغا ئۇچراپتۇ دەپ سۆز ـ چۆچەك
قىلىشىدىن قورقىمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ تەلىۋىڭ كېلىدىغان يىلىدا ئورۇندالسۇن -،دېدى.
سۈلھى شۇنداق يېزىلدى .سۇھەيل :بىز تەرەپتىن بىرەر ئادەم سېنىڭ يېنىڭغا قېچىپ كەلسە،
گەرچە ئۇ سېنىڭ دىنىڭدا بولغان تەقدىردىمۇ ئۇنى بىزگە قايتۇرۇپ بېرىشىڭنى شەرت قىلىمەن-،
دېدى .مۇسۇلمانالر :ﷲ پاكتۇر! ئۇ مۇسۇلمان بولۇپ كەلگەن تۇرسا ،ئۇ مۇشرىكالرغا قانداقمۇ
قايتۇرۇپ بېرىلسۇن؟ -دېدى.
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ئۇالر شۇنداق تاالش ـ تارتىش ئۈستىدە تۇرغان پەيتتە ،تويۇقسىز ئەبۇجەندەل ئىبنى
سۇھەيل كىشەنلىرىنى سۆرەپ ئاستا ـ ئاستا مېڭىپ ،مەككىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىن چىقىپ كەلدى ـ
دە ،ئۆزىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا ئاتتى .سۇھەيل :ئى مۇھەممەد! بۇ ئادەمنى ماڭا قايتۇرۇشۇڭنى
بىرىنچى شەرت قىلىپ تۇرۇپ ،سەن بىلەن سۈلھى قىلىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«تېخى بىز توختامنى يېزىپ تۈگەتمىدۇق» دېدى .سۇھەيل ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئۇنداقتا ھېچ نەرسىگە سەن بىلەن مەڭگۈ سۈلھى قىلمايمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئەبۇجەندەلنى مېنىڭ قېشىمدا قېلىشقا رۇخسەت قىلغىن» دېدى .سۇھەيل :ئۇنى سېنىڭ
قېشىڭدا قېلىشقا رۇخسەت قىلمايمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداق قىلماي،
ئۇنى مېنىڭ قېشىمدا قېلىشقا رۇخسەت قىلغىن» دېدى .ئۇ :ياق ،مەن ئۇنداق قىاللمايمەن-،
دېدى .مىكرەز :شۇنداق قىاليلى ،بىز ئۇنى سېنىڭ قېشىڭدا قېلىشقا رۇخسەت قىاليلى -،دېدى.
ئەبۇجەندەل :ئى مۇسۇلمانالر جامائەسى! مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمان بولۇپ كەلگەن تۇرسام،
مۇشرىكالرغا قايتۇرۇالمدىمەن؟ مەن دۇچار بولغان ئازاب ـ ئۇقۇبەتنى كۆرمىدىڭالرمۇ؟ -دېدى .ئۇ
غالىب ۋە يۈكسەك ﷲ نىڭ يولىدا ھەقىقەتەن قاتتىق ئازابالنغان ئىدى.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ:
سەن للھ نىڭ ھەق پەيغەمبىرى ئەمەسمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۇنداق ،مەن
ھەقىقەتەن پەيغەمبەر» دېدى .مەن :بىز ھەق ئۈستىدە ،دۈشمىنىمىز بولسا باتىل ئۈستىدە
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ئەمەسمۇ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۇنداق ،بىز ھەق ئۈستىدە ،دۈشمىنىمىز بولسا
باتىل ئۈستىدە» دېدى .مەن :ئۇنداقتا نېمىشقا دىنىمىزدا پەسكەشلىككە يول قويىمىز؟ -دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىمەن ،مەن ﷲ غا
ئاسىيلىق قىلغۇچى ئەمەسمەن ،ﷲ مېنىڭ ياردەمچىم» دېدى .مەن :سەن بىزنىڭ بەيتۇلالھقا
بارىدىغانلىقىمىزنى ۋە ئۇنى تاۋاپ قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېيتقان ئەمەسمىدىڭ؟ -دېدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :شۇنداق دېگەن ئىدىم ،بىراق مەن ساڭا بىز بەيتۇلالھقا چوقۇم بۇ يىل بارىمىز
دېگەنمىدىم؟» دېدى .مەن :ياق -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن بەيتۇلالھقا چوقۇم
بارىسەن ۋە ئۇنى تاۋاپ قىلىسەن» دېدى.
ئۆمەر سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :مەن ئەبۇبەكرىنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئۇ ﷲ نىڭ
ھەق پەيغەمبىرى ئەمەسمۇ؟ -دېدىم .ئۇ :شۇنداق ،ئۇ ﷲ نىڭ ھەق پەيغەمبىرى -،دېدى.
مەن :بىز ھەق ئۈستىدە ،دۈشمىنىمىز بولسا باتىل ئۈستىدە ئەمەسمۇ؟ -دېدىم .ئۇ :شۇنداق،
بىز ھەق ئۈستىدە ،دۈشمىنىمىز بولسا باتىل ئۈستىدە -،دېدى .مەن :ئۇنداقتا نېمىشقا دىنىمىزدا
پەسكەشلىككە يول قويىمىز؟ -دېدىم .ئۇ :ئى ئىنسان! ئۇ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىدۇر ،ئۇ ﷲ
تائاالغا ئاسىيلىق قىلمايدۇ ،ﷲ ئۇنىڭ ياردەمچىسىدۇر ،ئۇ ﷲ نىڭ ئەمرى بويىچە ئىش قىلىدۇ،
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەق ئۈستىدىدۇر -،دېدى .مەن :ئۇ
بىزگە بىزنىڭ بەيتۇلالھقا بارىدىغانلىقىمىزنى ۋە ئۇنى تاۋاپ قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېيتمىغانمىدى؟-
دېدىم .ئۇ :شۇنداق دېگەن ئىدى ،بىراق ئۇ ساڭا سەن بەيتۇلالھقا چوقۇم بۇ يىل بارىسەن
دېگەنمىدى؟ -دېدى .مەن :ياق -،دېدىم .ئۇ :سەن بەيتۇلالھقا چوقۇم بارىسەن ۋە ئۇنى تاۋاپ
قىلىسەن -،دېدى.
زۆھرى مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :مەن سۈلھى ئۈچۈن نۇرغۇن ئىشالرنى
قىلدىم -،دېگەن .سۈلھى قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە:
«ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ قۇربانلىق قىلىڭالر ،ئاندىن چېچىڭالرنى چۈشۈرۈڭالر» دەيدۇ .ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،ساھابىالردىن بىرمۇ ئادەم ئورنىدىن تۇرمايدۇ ،ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىسىمۇ ،ئۇالردىن يەنىال ھېچكىم ئورنىدىن تۇرمىغاندىن كېيىن،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇممۇ سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ قېشىغا كىرىپ ،ئۇنىڭغا ئادەملەرنىڭ
بۇيرۇقىغا بويسۇنمىغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىدۇ .ئۇممۇ سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇنىڭغا :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! سەن مۇنداق قىلىشنى خاالمسەن؟ سەن سىرتقا چىقىپ ئاندىن ھېچكىمگە بىر
ئېغىزمۇ گەپ قىلماستىن قۇربانلىقىڭنى بوغۇزال ،ساتىراچنى چاقىرىپ چېچىڭنى ئالدۇر -،دەيدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىرتقا چىقىدۇ ،ھېچكىمگە گەپ قىلماستىن قۇربانلىقنى بوغۇزاليدۇ،
ساتىراچىنى چاقىرىپ ،چېچىنى چۈشۈرتىدۇ .بۇنى كۆرگەن ساھابىالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ
قۇربانلىقىنى بوغۇزاليدۇ ،بەزىسى بەزىسنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈپ قويىدۇ ،تېخى بەزىسى كۆڭلىنىڭ
يېرىم بولغانلىقىدىن ئۇرۇشۇپ قالغىلى تاس قالىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا مەككىدىن
مۆمىن ئايالالر كېلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە مۆمىن
ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلسە ،ئۇالرنى سىناپ كۆرۈڭالر ،ئۇالرنىڭ ئىمانىنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ،
ئەگەر ئۇالرنى (سىنىغاندىن كېيىن ھەقىقىي) مۆمىنە دەپ تونۇساڭالر ،ئۇالرنى كاپىرالرغا قايتۇرۇپ
بەرمەڭالر ،ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس ،كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس ،كاپىر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا
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بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر ،ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى بېرىپ نىكاھىڭالرغا ئالساڭالر سىلەرگە
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،كاپىر ئايالالرنى ئەمرىڭالردا ساقلىماڭالر﴾((( دېگەن ئايەتنى نازىل قىلىدۇ.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇ كۈنىال ئەمرىدىكى ئىككى مۇشرىك ئايالنى قويۇپ بېرىدۇ .ئاندىن
ئۇالرنىڭ بىرىنى (قۇرەيش كاپىرلىرىدىن) مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان((( ،يەنە بىرىنى سەفۋان
ئىبنى ئۇمەييە خوتۇنلۇققا ئالىدۇ.
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە قايتىپ كېلىدۇ .كېيىن قۇرەيش قەبىلىسىدىن
ئەبۇبەسىر ئىسىملىك بىر ئادەم مۇسۇلمان بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىدۇ.
قۇرەيشلەر ئۇنى تەلەپ قىلىپ ئىككى ئادەمنى ئەۋەتىدۇ .ئۇالر :بىز بىلەن قىلىشقان سۈلھىگە
ئاساسەن كەلدۇق -،دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇبەسرىنى ئۇ ئىككى ئادەمگە تاپشۇرۇپ
بېرىدۇ .ئۇالر ئۇنى ئېلىپ مەدىنىدىن چىقىپ زۇلھەلەيفىگە يېتىپ كەلگەندە ،دەم ئېلىشقا چۈشۈپ
بىرلىكتە خورما يېيىشكە باشاليدۇ .ئەبۇبەسىر ئىككىسىنىڭ بىرىگە :ئى پاالنى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،سېنىڭ بۇ قىلىچىڭ ھەقىقەتەن بەك ياخشى ئىكەن -،دەيدۇ .قىلىچنىڭ ئىگىسى
ئۇنى غىلىپىدىن سۇغۇرۇۋېلىپ :شۇنداق ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ بەك ياخشى ،مەن
ئۇنى ھەقىقەتەن تەكرار سىناپ كۆردۈم -،دەيدۇ .ئەبۇبەسىر :ماڭا كۆرسەتكىنە ،ئۇنى مەن كۆرۈپ
باقاي -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ قىلىچنى ئۇنىڭغا بېرىدۇ .ئەبۇبەسىر قىلىچنى قولىغا ئالىدۇ
ـ دە ،ئۇنى چېپىپ تاشاليدۇ ،ئۇ شۇ يەردىال ئۆلىدۇ .يەنە بىر ئادەم قېچىپ مەدىنىگە كېلىدۇ ـ
دە ،يۈگۈرگىنىچە مەسجىدكە كىرىدۇ .ئۇنى كۆرگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ ھەقىقەتەن
بىر قورقۇنچلىق ئىشنى كۆرۈپتۇ» دەيدۇ .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ﷲ
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ھەمراھىم ئۆلتۈرۈلدى ،مەنمۇ ئۆلتۈرۈلگىلى تاس قالدىم -،دەيدۇ.
شۇ ئەسنادا ئەبۇبەسىر كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبرى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ﷲ
سېنىڭ ۋەدەڭنى ھەقىقەتەن ئىشقا ئاشۇردى ،سەن مېنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ بەردىڭ ،ئاندىن ﷲ
تائاال مېنى ئۇالردىن قۇتقۇزدى -،دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ ئانىسىغا ۋاي! ئۇ
ئۇرۇش ئوتىنى تۇتاشتۇرۇپتۇ ،كاشكى ئۇنىڭ بىلەن بىرەر ئادەم بولسىچۇ؟» دەيدۇ.
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ئۇنى ئاڭلغان ئەبۇبەسىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىنى يەنە ئۇالرغا قايتۇرۇپ
بېرىدىغانلىقىنى بىلىپ يېتىدۇ ـ دە ،مەدىنىدىن قېچىپ چىقىپ ،دېڭىز ساھىلىغا كېلىدۇ.
ئەبۇجەندەل ئىبنى سۇھەيىلمۇ كاپىرالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ ،ئەبۇبەسىرگە قوشۇلىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،قۇرەيشلەر ئىچىدىن مۇسۇلمان بولۇپ قېچىپ چىققان ھەر بىر ئادەم ئەبۇبەسرىگە
قوشۇلۇشقا باشالپ ،بىر توپ جامائەگە ئايلىنىدۇ .ئۇالر قۇرەيشنىڭ شامغا بارىدىغان بىرەر
كارۋىنىنىڭ يولغا چىققانلىقىنى ئاڭالپال قالسا ،ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ ،ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈپ ،مال
ـ مۈلكىنى ئېلىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،قۇرەيشلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئادەم ئەۋەتىپ
ئۇنىڭدىن :سەن ﷲ نىڭ ھەق ـ ھۆرمىتىنى ۋە ئارىمىزدىكى تۇغقانچلىقنىڭ يۈزىنى قىلىپ،
ئەبۇبەسىرنىڭ ئادەملىرىنىڭ قېشىغا ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇالردىن كىم سېنىڭ قېشىڭغا كەلسە،
ئۇنىڭ ئامانلىققا ئېرىشىدىغانلىقىنى جاكارلىغىن! -دەپ تەلەپ قىلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان بۇ ۋاقىتتا تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى.

فەتىھ سۈرىسى

ئۇالرنىڭ بۇ تەلىۋىنى قوبۇل قىلىپ ،ئەبۇبەسىرنىڭ ئادەملىرىگە ئادەم ئەۋەتىدۇ .غالىب ۋە

بۈيۈك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىنىڭالردىن كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى ئۇالرغا
قول سېلىشىڭالردىن توستى ،ﷲ قىلىدىغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى:
﴿جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ قىزىققانلىقىنى﴾ دېگەن يەرگىچە نازىل قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ قىزىققانلىقى

شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلمىغان“ ،ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن”
دېگەن سۆزنى ھەم ئېتىراپ قىلمىغان ۋە مۇسۇلمانالرنى بەيتۇلالھقا كىرىشتىن توسقان ئىدى.

ئىمام بۇخارى تەپسىر بابىدا ھەبىب ئىبنى ئەبۇسابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئەبۇۋائىلدىن بىر مەسىلە ھەققىدە سوراپ (ئۇنىڭ قېشىغا) كەلدىم .ئۇ :بىز سىففىين دېگەن
يەردە ئىدۇق -،دېدى .نامەلۇم بىر ئادەم :ﷲ نىڭ كىتابىغا چاقىرىلىۋاتقانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟-
دېدى .ئەلىي ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ھەئە ،كۆردۈم .ئۇنىڭغا ئاۋاز قوشۇشقا مەن ئەڭ
ھەقلىقمەن -،دېدى .سەھل ئىبنى ھۇنەيف :يامانلىقنى ئۆزەڭالردىن كۆرۈڭالر ،مەن ھۇدەيبىيە
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇشرىكالر ئوتتۇرىسىدا بولغان سۈلھىنى كۆرگەن ئىدىم.
ئەگەر بىز ئۇرۇشنى ئەۋزەل كۆرگەن بولساق ،ئەلۋەتتە ئۇرۇشاتتۇق .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كېلىپ:
بىز ھەق ئۈستىدە ،ئۇالر باتىل ئۈستىدە ئەمەسمۇ؟ بىزنىڭ ئۆلگەن ئادەملىرىمىز جەننەتتە،
ئۇالرنىڭ ئۆلگەن ئادەملىرى دوزاختا ئەمەسمۇ؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۇنداق،
دېگەنلىرىڭ ئورۇنلۇق» دېگەن .ئۆمەر يەنە :ئۇنداقتا نېمىشقا دىنىمىزدا پەسكەشلىككە يول
قويۇپ قايتىپ كېتىمىز؟ ﷲ ئارىمىزدا ھەق بىلەن ھۆكۈم قىلمىدىمۇ؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى خەتتابنىڭ ئوغلى! مەن ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىمەن ،ﷲ مېنىڭ
ئىشىمنى ھەرگىز بىكار قىلىۋەتمەيدۇ» دېگەن .ئۆمەر ئاچچىغىنى باسالمىغان ھالدا قايتقان .ئۇ
سەۋر قىاللماي ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ئەبۇبەكرى! بىز ھەق ئۈستىدە،
ئۇالر باتىل ئۈستىدە ئەمەسمۇ؟ -دېگەن .ئەبۇبەكرى :ئى خەتتابنىڭ ئوغلى :ئۇ ھەقىقەتەن ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرىدۇر ،ﷲ ئۇنىڭ ئىشىنى ھەرگىز بىكار قىلىۋەتمەيدۇ -،دېگەن .ئاندىن فەتىھ
سۈرىسى نازىل بولغان -،دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قۇرەيشلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن سۈلھى تۈزدى ،قۇرەيشلەر ئىچىدە سۇھەيل ئىبنى ئەمرى بار ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا« :سۈلھىنى “ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان
ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن” دېگەن سۆز بىلەن يازغىن» دېگەندە ،سۇھەيل“ :ناھايىتى
شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن” دېگەن سۆزنى بىلمەيمىز .بىزنىڭ
بىلىدىغىنىمىز بويىچە“ :ئى ﷲ! سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن باشاليمەن” دەپ يازغىن! -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم“ :ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەدتىن دەپ يازغىن” دېگەندە ،سۇھەيل:
ئەگەر بىز سېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭنى بىلگەن بولساق ،ئەلۋەتتە ساڭا ئەگىشەتتۇق.
شۇڭا ئىسمىڭنى ۋە ئاتاڭنىڭ ئىسمىنى يازغىن! -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئابدۇلالھنىڭ
ئوغلى مۇھەممەدتىن دەپ يازغىن» دېدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :سىلەردىن بىرەر ئادەم
مۇرتەد بولۇپ كەلسە ،ئۇنى سىلەرگە قايتۇرۇپ بەرمەيمىز ،بىزدىن بىرەر ئادەم مۇسۇلمان بولۇپ
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سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كەلسە ،ئۇنى بىزگە قايتۇرۇپ بېرىسىلەر -،دېگەن شەرتنى قويۇشتى.
ئەلى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بۇنىمۇ يازىمىزمۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە،
بىزدىن بىرەر ئادەم ئۇالرنىڭ يېنىغا كەتسە ،ﷲ ئۇنى ئۆز رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ» دېدى .بۇ
ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھۇرۇرىيەلىكلەر (خاۋارىجالرنىڭ بىر قىسمى) ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قوشۇنىدىن
ئايرىلىپ چىقىۋالغان چاغدا ،مەن ئۇالرغا مۇنداق دېدىم :ھۇدەيبىيە كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇشرىكالر بىلەن سۈلھى قىلغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:
«ئى ئەلى! بۇ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد سۈلھى قىلغان نەرسىدۇر دەپ يازغىن» دېدى.
قۇرەيشلەر :ئەگەر بىز سېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭنى بىلگەن بولساق ،سەن بىلەن
ئۇرۇش قىلمايتتۇق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەلى! يازغىنىڭنى ئۆچۈرگىن (ئى
ﷲ! شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ سېنىڭ پەيغەمبىرىڭ ئىكەنلىكىمنى سەن چوقۇم بىلىسەن)
ۋە :بۇ ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھەممەد سۈلھى قىلغان نەرسىدۇر دەپ يازغىن» دېدى .ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئەلۋەتتە ئەلىدىن ياخشىدۇر ،ئەلىينىڭ يازغىنىنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى ئۆچۈردى .ئۇنىڭ ئۇ خەتنى ئۆچۈرۈشى ئۇنى پەيغەمبەرلىكتىن
ئۆچۈرۈۋېتەلمىگەن ئىدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇتقان يولىدىن چىقىپ كەتتىممۇ؟
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭلىغان خاۋارىجالر :ھەئە -،دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ھۇدەيبىيە كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  70تۆگىنى قۇربانلىق قىلدى ،قۇربانلىقنىڭ ئىچىدە
ئەبۇجەھىلنىڭ تۆگىسى بار ئىدى .ئۇ تۆگە بەيتۇلالھتىن توسۇلغان چاغدا ،خۇددى بالىلىرىغا
تارتىشىپ ئىڭىرغان تۆگىدەك ئىڭىرغان ئىدى.

*******
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ﷲ پەيغەمبىرىگە ،ھەق رەۋىشتە ،ھەقىقى راست چۈش كۆرسەتتى( .ئى مۇھەممەد! سەن
ۋە ساھابىلىرىڭ) خۇدا خالىسا (دۈشمەندىن) ئەمىن بولغان( ،بەزىلىرىڭالر) باشلىرىڭالرنى
چۈشۈرگەن ۋە (بەزىلىرىڭالر) قىرقىغان ھالدا ،قورقماي چوقۇم مەسجىدى ھەرامغا كىرىسىلەر،
ﷲ (سۈلھتىكى) سىلەر بىلمەيدىغان (پايدىنى) بىلىدۇ .ﷲ بۇنىڭدىن بۇرۇن (سىلەرگە)
يېقىن بىر غەلىبىنى (يەنى خەيبەرنىڭ پەتھىسىنى مۇيەسسەر) قىلدى﴿ .﴾27ﷲ ھەق دىننى
پۈتۈن دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ،پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن
ئەۋەتتى (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە) گۇۋاھلىق بېرىشكە ﷲ
يېتەرلىكتۇر﴿.﴾28

فەتىھ سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈشىنىڭ راستلىقى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن مەككىگە بېرىپ ،بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىپ چۈش
كۆرگەن ئىدى ۋە ساھابىلىرىغا چۈشىنى (ئۇ مەدىنىدىكى چاغدىال) بايان قىلغان ئىدى.
ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بولغان يىلى ئۇالر سەپەرگە چىققان چاغدا ،كۆپچىلىك بۇ چۈشنىڭ بۇ يىل
ئەمىلىيلىشىدىغانلىقىغا شەك قىلمىغان ئىدى .بىراق سۈلھى مەسىلىسى يۈز بەرگەن ۋە ئۇالر كېلەر
يىلى ئۆمرە قىلىشقا قايتا كېلىش شەرتى بىلەن (بۇ يىل) مەدىنىگە قايتىپ كەتكەندىن كېيىن،
بەزى ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ كۆڭلىدە (ئۇ توغرىسىدا) نارازىلىق پەيدا بولغان ئىدى.
تېخى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ توغرۇلۇق سوراپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئېيتقان سۆزىدە:
بىزنىڭ بەيتۇلالھقا بارىدىغانلىقىمىزنى ۋە ئۇنى تاۋاپ قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېيتمىغانمىدىڭ؟-
دېگەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا جاۋابەن« :شۇنداق .بىراق مەن ساڭا بەيتۇلالھقا بۇ يىل
چوقۇم بارىسەن دېگەنمىدىم؟» دېگەن .ئۆمەر :ياق -،دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن
بەيتۇلالھقا چوقۇم بارىسەن ۋە ئۇنى تاۋاپ قىلىسەن» دېگەن .ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمۇ ئۆمەرگە ئوخشاش جاۋاب بەرگەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ پەيغەمبىرىگە ،ھەق رەۋىشتە ،ھەقىقىي راست چۈش كۆرسەتتى( .ئى مۇھەممەد!
سەن ۋە ساھابىلىرىڭ) خۇدا خالىسا (دۈشمەندىن) ئەمىن بولغان( ،بەزىلىرىڭالر) باشلىرىڭالرنى
چۈشۈرگەن ۋە (بەزىلىرىڭالر) قىرقىغان ھالدا ،قورقماي چوقۇم مەسجىدى ھەرامغا كىرىسىلەر﴾ ئۇالر

مەسجىدى ھەرامغا كىرگەندە ،ئۇالردىن چېچىنى چۈشۈرگەنلەرمۇ ۋە قىسقارتقانالرمۇ بار ئىدى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چاچلىرىنى
چۈشۈرگەنلەرگە ﷲ مەرھەمەت قىلسۇن» دېگەن .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
چاچلىرىنى قىسقارتقانالرغىمۇ؟ -دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چاچلىرىنى چۈشۈرگەنلەرگە
ﷲ مەرھەمەت قىلسۇن» .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! چاچلىرىنى قىسقارتقانالرغىمۇ؟-
دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چاچلىرىنى چۈشۈرگەنلەرگە ﷲ مەرھەمەت قىلسۇن» دېگەن.
ساھابىالر يەنە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! چاچلىرىنى قىسقارتقانالرغىمۇ؟ .دېگەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۈچىنچى ياكى تۆتىنچى قېتىمدا« :چاچلىرىنى قىسقارتقانالرغىمۇ ﷲ مەرھەمەت
قىلسۇن» دېگەن.
﴿قورقماي چوقۇم مەسجىدى ھەرامغا كىرىسىلەر﴾ ﷲ بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنىڭ مەسجىدى
ھەرامغا كىرگەن چاغدا ،قورقۇنچتىن ئەمىن بولىدىغانلىقىنى ۋە شەھەرگە ئورۇنالشقان چاغدا
ھېچ خەۋپنىڭ بولمايدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ ھېچكىمدىن قورقمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى .بۇ ئىش
ھىجرىيەنىڭ  7ـ يىلى زۇلقەئىدە ئېيىدا((( ،قازا ئۆمرە قىلغاندا ئەمەلگە ئاشقان ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سۈلھىدىن كېيىن ،ھۇدەيبىيىدىن زۇلقەئىدە ئېيىدا مەدىنىگە قايتتى .مەدىنىدە
زۇلھەججە ۋە مۇھەررەم ( 12ـ ئاي ۋە  1ـ ئاي) ئايلىرىنى ئۆتكۈزۈپ ،سەفەر ئېيىدا ( - 2ئاي)
خەيبەرنى فەتھى قىلغىلى چىقتى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا خەيبەرنىڭ بەزى قىسمىنى ئۇرۇش بىلەن،
بەزى قىسمىنى سۈلھى بىلەن فەتھى قىلىش شەرىپىنى ئاتا قىلدى .خەيبەر چوڭ بىر رايون
((( ئسالم كالىندارى بويىچە  11ـ ئاي.
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بولۇپ ،كەڭ كەتكەن خورمىزارلىق ۋە ئېكىنزارلىق ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەرنىڭ
يەھۇدىيلىرىنى خەيبەردىن چىققان مەھسۇالتنىڭ يېرىمىنى بېرىش بەدىلىگە ئىشلەتتى .خەيبەر
زېمىنىنى يالغۇز ھۇدەيبىيىگە چىققانالرغىال تەقسىم قىلىپ بەردى .بۇ تەقسىماتقا ئۇالردىن باشقا
ھېچكىم ئېرىشەلمىدى ،پەقەت ھەبەشىستاندىن كەلگەن جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىب ۋە ئۇنىڭ
ھەمراھلىرى ھەم ئەبۇمۇسا ئەشئەرى ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلىقالردىن
بىرمۇ ئادەم قالماي بۇ تەقسىماتقا ئېرىشتى .ئىبنى زەيدنىڭ ئېيتىشىچە ،پەقەت ئەبۇدۇجانە
سەمماك ئىبنى خەرىشە بۇ تەقسىماتقا ھازىر بواللمىغان .بۇ ھەقتە ئۆز ئورنىدا تەپسىلىي توختىلىپ
ئۆتۈلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەردىن مەدىنىگە قايتىپ كەلدى.
ھىجرىيەنىڭ  7ـ يىلى زۇلقەئىدە ئېيى كىرىشىگە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ھۇدەيبىيىگە
چىققان ساھابىالر ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن مەككىگە قاراپ يولغا چىقتى .ئۇ زۇلھۇلەيفىيەدە ئېھرام
باغلىدى ،ئۆزى بىلەن قۇربانلىق مالنى بىللە ئېلىپ ماڭدى .ئېيتىلىشىچە ،ئۇ  60دانە قۇربانلىق
تۆگە ئېلىپ ماڭغان ئىكەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەلبىيە ئېيتىپ ماڭدى ،ئۇنىڭ ساھابىلىرىمۇ
تەلبىيە ئېيتقان ھالدا يۈرۈپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زەھران ئۆتۈشمىسىگە يېقىنالشقان
چاغدا ،مۇھەممەد ئىبنى مۇسلىمەنى قورالالنغان ئاتلىق ئادەملەر بىلەن ئالدىدا مېڭىشقا ئەۋەتتى.
مۇشرىكالر ئۇنى كۆرگەن چاغدا ،قاتتىق قورقۇپ چۆچۈپ كېتىشتى .ئۇالر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىزگە قارشى ئۇرۇشقىلى كەپتۇ ،ئۇ ئۆزى بىلەن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدىكى  10يىل ئۇرۇشمايمىز
دېگەن ئەھدىنى بۇزۇپتۇ دەپ گۇمان قىلغان ئىدى .ئۇالر بۇ ئەھۋالنى پۈتۈن مەككە ئەھلىگە
خەۋەر قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېتىپ كېلىپ( ،ھەرەمنىڭ بەلگىلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان
(((
جاي) زەھران ئۆتۈشمىسىگە چۈشتى .ئوقيا ،ئوق ،نەيزە قاتارلىق قوراللىرىنى يەئجەج قەبىلىسىگە
ئەۋەتىۋېتىپ ،قۇرەيشلەر بىلەن شەرتلەشكىنىدەك غىالپالنغان قىلىچلىرى بىلەنال مەككىگە قاراپ
يۈرۈپ كەتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يولدا كېلىۋاتقان چاغدا ،قۇرەيشلەر ئۇنىڭ ئالدىغا مىكرەز ئىبنى
ھەفسنى ئەۋەتتى .ئۇ :ئى مۇھەممەد! سېنىڭ ئەھدىنى بوزىدىغانلىقىڭنى بىلمەپتۇق -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ نېمە گەپ؟» دېدى .ئۇ :بىزنىڭ يېنىمىزغا ئوقيا ۋە نەيزە قاتارلىق
قورالالر بىلەن كېلىپسەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداق ئەمەس ،بىز قورالنى
ھەقىقەتەن يەئجەج قەبىلىسىگە ئەۋەتىۋەتتۇق» دېدى .ئۇ :مۇشۇنداق ئىشىڭ بىلەنال سېنى
ياخشى ۋە ۋاپادار دەپ تونۇپ كەلدۇق -،دېدى.
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مەككىدىكى كاپىرالرنىڭ باشلىقلىرى قاتتىق ئاچچىقالنغانلىقتىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى كۆرمەسلىك ئۈچۈن مەككىدىن چىقىپ كەتتى .قالغان ئەر ـ ئايالالر ۋە بالىالر
قاتارلىق مەككە ئاھالىسى يولالردا ،ئۆگزىلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا
قاراپ ئولتۇرۇشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىگە كىرىپ كەلدى .ئۇنىڭ ساھابىلىرى تەلبىيە
ئېيتقان ھالدا ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭاتتى .قۇربانلىقنى “زۇتۇۋا” دېگەن يەرگە ئەۋەتتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھۇدەيبىيە كۈنى مىنىۋالغان قەسۋا ئىسىملىك تۆگىسىنى يەنە مىنىۋالغان ئىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە ئەنسارى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ تۆگىسىنىڭ نۇقتىسىدىن تۇتۇپ ئۇنى
((( بۇ مەككىدىن  8مىل يىراقلىقتىكى بىر جاينىڭ ئىسمى.

فەتىھ سۈرىسى

يېتىلەپ ،تۆۋەندىكى بېيتنى ئوقۇغاچ مېڭىۋاتاتتى:
ﷲ نىڭ نامىدىن قىلىمەن قەسەم،
ئۇنىڭ دىنىدىن باشقا دىن يوق دەپ.
ﷲ نىڭ نامىدىن قىلىمەن قەسەم،
مۇھەممەد ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى دەپ.
كاپىرالر پۇشتىنى قويۇۋەت بىزگە،
چاپىمىز سىلەرنى رەب ئەمرى بىلەن،
شۇ دەلىلدە قىلغان ئۇرۇش ھەيۋىمىزدىن،
دوست ئايرىلغان قۇشمۇ ئۈركۈپ قاچقان ھەم.
رەببىمىز ئېيتتى شۇنداق سۆزنى قۇرئاندا،
پەيغەمبىرى يەتكۈزگەن دىن ئەھكامىدا،
بايان قىلدى ئالىي ئۆلۈم شېھىتلىك دەپ،
پىدا قىلدىم جېنىمنى مەن رەب يولىدا.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى مەككىگە يېتىپ كەلدى .ئۇالرنىڭ تېنىنى مەدىنىدە
ئۇالر دۇچار بولغان قىزىتما ۋە ئۇ يەردىكى ناچار مۇھىت ئاجىزالشتۇرۇۋەتكەن ئىدى .مۇشرىكالر ئۆز
ئادەملىرىگە :سىلەرگە مەدىنىنىڭ قىزىتمىسى ۋە ئۇ يەردىكى ناچار مۇھىت ئاجىزالشتۇرۇۋەتكەن
بىر قەۋم كېلىدۇ -،دېگەن ئىدى .مۇشرىكالر ھەجەرۇل ئەسۋەدكە ئۇدۇل كېلىدىغان تەرەپتە
ئولتۇرغان ئىدى .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرنىڭ دېگەنلىرىدىن خەۋەردار
قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا ئۆزلىرىنىڭ جاسارىتىنى مۇشرىكالرغا
كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن ،ئۈچ قېتىملىق تاۋاپتا يۈگۈرۈشكە بۇيرۇدى .ئۇالر بەيتۇلالھنى ئۈچ
قېتىم يۈگۈرۈپ ئايالندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى مۇشرىكالر كۆرەلمەيدىغان جاي
(ئىككى رۇكىننىڭ ئارىلىقى) دا يۈگۈرمەي مېڭىشقا بۇيرۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا
مېھرى ـ شەپقەت قىلغانلىقتىن يەتتە قېتىمنىڭ ھەممىسىدە ئۇالرنى يۈگۈرۈشكە بۇيرىمىدى .بۇنى
كۆرگەن مۇشرىكالر :سىلەرنىڭ قىزىتما ئاجىزالشتۇرۇۋەتكەن كىشىلەر دېگىنىڭالر ئەنە شۇالرمۇ؟
ئۇالر ئەڭ جاسارەتلىك ئادەملەركەن -،دېيىشتى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت
قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر زۇلقەئىدە ئېيىنىڭ تۆتىنچى
كۈنى ئەتىگەندە مەككىگە يېتىپ كەلدى .مۇشرىكالر ئۆز ئادەملىرىگە :سىلەرگە مەدىنىنىڭ
قىزىتمىسى ئاجىزالشتۇرىۋەتكەن ئادەملەر كېلىدۇ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئۈچ
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قېتىم يۈگۈرۈپ ئايلىنىشقا بۇيرۇدى .ئۇ پەقەت ئۇالرغا مېھرى ـ شەپقەت قىلغانلىقى ئۈچۈنال ئۇالرنى
يەتتە قېتىمنىڭ ھەممىسىدە يۈگۈرۈشكە بۇيرۇمىدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يەنە مۇنداق دىگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئامان  -ئېسەنلىك بېرىلگەن يىلى مەككىگە كەلگەن چاغدا،
مۇشرىكالرغا كۈچىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ساھابىالرنى تاۋاپ جەريانىدا يۈگۈرۈشكە بۇيرۇدى.
مۇشرىكالر بولسا ،قۇئەيقەئان تەرەپتە ئىدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرغا كۈچىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن ،بەيتۇلالھنى ۋە سەفا
بىلەن مەرۋە ئارىسىنى راستىنال يۈگۈرۈپ ئايالنغان.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى .قۇرەيش كاپىرلىرى ئۇنى بەيتۇلالھقا
كىرىشتىن توستى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ھۇدەيبىيەدە قۇربانلىقىنى قىلىپ ،چېچىنى چۈشۈردى
ۋە مۇشرىكالر بىلەن قىلىچلىرىدىن باشقا ھېچ قانداق قورال كۆتۈرۈپ كەلمەسلىك ۋە مەككىدە
مۇشرىكالر تۇرۇشقا رۇخسەت قىلغان ۋاقىتتىن ئارتۇق تۇرماسلىق شەرتى بىلەن كېلەر يىلى ئۆمرە
قىلىشقا سۈلھى تۈزدى .شۇنداق قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلەركى يىلى ئۆمرە قىلدى.
ئۇ مەككىگە ئۇالر بىلەن سۈلھىلەشكەن بويىچە كىردى .ئۇ مەككىدە ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن،
ئۇالر ئۇنى چىقىپ كېتىشكە بۇيرۇدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىن چىقىپ
كەتتى.
﴿ﷲ (سۈلھتىكى) سىلەر بىلمەيدىغان (پايدىنى) بىلىدۇ .ﷲ بۇنىڭدىن بۇرۇن (سىلەرگە)
يېقىن بىر غەلىبىنى (يەنى خەيبەرنىڭ پەتھىسىنى مۇيەسسەر) قىلدى﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ

سىلەرنىڭ مەككىگە كىرمەي قايتىشىڭالردا ۋە مەككىگە كېلەر يىلى كىرىشىڭالردا سىلەر بىلمەيدىغان
ياخشىلىق ۋە مەنپەئەتلەرنىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ﴿ .ﷲ بۇنىڭدىن بۇرۇن (سىلەرگە) يېقىن بىر
غەلىبىنى (يەنى خەيبەرنىڭ پەتھىسىنى مۇيەسسەر) قىلدى﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
چۈشىدە سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان بويىچە ،مەككىگە كىرىشىڭالردىن ئىلگىرى ﷲ سىلەرگە سىلەر
بىلەن دۈشمىنىڭالر بولغان مۇشرىكالر ئوتتۇرىسىدا بارلىققا كەلگەن سۈلھىدىن ئىبارەت يېقىن
غەلىبىنى مۇيەسسەر قىلدى.
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مۇسۇلمانالرنىڭ پۈتۈن ئالەم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا بېرىلگەن
بېشارەت
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دۈشمىنى ئۈستىدىن ۋە يەر يۈزىدىكى
باشقا ئىنسانالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقى بىلەن مۆمىنلەرگە خۇش خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەق دىننى پۈتۈن دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ،پەيغەمبىرىنى ھىدايەت
بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى﴾ يەنى ﷲ تائاال ھەق دىننى ئەرەب بولسۇن ياكى غەيرى
ئەرەب بولسۇن ،ساماۋى دىن ئىگىلىرى بولسۇن ياكى مۇشرىك بولسۇن ،پۈتۈن دىنالر ئۈستىدىن

فەتىھ سۈرىسى

غەلىبە قىلدۇرۇش ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پايدىلىق ئىلىم ۋە ياخشى ئەمەل بىلەن
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .شەك ـ شۈبھىسزكى ،شەرىئەت ئىككى نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ :بىرى
ئىلىم ،يەنە بىرى ئەمەل .شەرئىي ئىلىم توغرا ئىلىمدۇر .شەرئىي ئەمەل ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
قوبۇل قىلىنىدۇ .شەرىئەت خەۋەرلىرى ھەقتۇر ،شەرىئەت تەلەپلىرى ئادىلدۇر(﴿ .مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە) گۇۋاھلىق بېرىشكە ﷲ يېتەرلىكتۇر﴾ يەنى
ﷲ ئۇنىڭ ياردەمچىسىدۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
مۇھەممەد ﷲنىڭ رەسۇلىدۇر ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر كۇففارالرغا قاتتىقتۇر،
ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر ،ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان ،سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىسەن .ئۇالر ﷲنىڭ پەزلىنى
ۋە رازىلىقىنى تىلەيدۇ ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سەجدىنىڭ ئەسىرىدىن نىشانالر بار ،ئەنە شۇ ئۇالرنىڭ
تەۋراتتىكى سۈپىتىدۇر ،ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا (ئۇالر) شاخ چىقارغان ،كۈچلىنىپ
چوڭايغان ،ئاندىن ئۆز غولى بىلەن ئۆرە تۇرغان ،بولۇقلۇقى ۋە كۆركەم كۆرۈنۈشى بىلەن
دېھقانالرنى مەمنۇن قىلغان بىر زىرائەتكە ئوخشايدۇ( ،مۆمىنلەرنى مۇنداق زىرائەتكە ئوخشىتىش)
كۇففارالرنى خاپا قىلىش ئۈچۈندۇر ،ﷲ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغانالرغا مەغپىرەت ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى﴿.﴾29

مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەك ـ شۈبھىسىز ﷲ تائاالنىڭ ھەق پەيغەمبىرى
ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇھەممەد ﷲنىڭ رەسۇلىدۇر﴾ يەنى ئۇ بارلىق گۈزەل
سۈپەتلەرنى ئۆزلەشتۈرگۈچىدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنىڭ ساھابىلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنى
گۈزەل مەدھىيەلەر بىلەن ماختاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر كۇففارالرغا
قاتتىقتۇر ،ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ (ئۇنىڭ ئورنىغا)
ﷲ ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان ،ئۇالرمۇ ﷲ نى دوست تۇتىدىغان ،مۆمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان،
كاپىرالرغا شەپقەتسىز ،ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن
قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ﴾(((.
كاپىرالرغا قاتتىق قول ۋە قوپال بولۇش ،مۆمىنلەرگە كۆيۈمچان ۋە مېھرىبان بولۇش،
((( مائىدە سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

603

كاپىرالرنىڭ ئالدىدا غەزەبلەنگەن ۋە قاپاقنى تۈرگەن ھالدا تۇرۇش ،مۆمىن قېرىندىشىنىڭ ئالدىدا
ئوچۇق چىراي ،كۈلگەن ھالدا تۇرۇش ،مانا بۇ ،مۆمىنلەردە بولۇشقا تېگىشلىك سۈپەتلەردۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئۆزەڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر
بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر (يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى
كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر) ،سىلەرنى ئۇالر قاتتىق ھېس قىلسۇن (يەنى ئۇرۇش ئۈستىدە ئۇالرغا
قاتتىق قول بولۇڭالر ،ئۇالرغا ئىچىڭالر ئاغرىمىسۇن)﴾(((.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىنلەر
ئۆز ئارا دوستلىشىش ۋە كۆيۈنۈشتە بىر تەنگە ئوخشايدۇ ،ئەگەر ئۇ تەنگە ئاغرىق يەتسە ،پۈتۈن
تەن قىزىش ۋە ئويقۇسىزلىق بىلەن بىئارام بولىدۇ».
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىن،
مۆمىن ئۈچۈن بىر ـ بىرىگە كىرىشىپ كەتگەن بىر بىناغا ئوخشايدۇ» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ
ھەدىسنى سۆزلىگەندە ،بارماقلىرىنى كىرىشتۈرۈپ تۇرۇپ چۈشەندۈرگەن.
﴿ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان ،سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىسەن .ئۇالر ﷲنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى
تىلەيدۇ﴾ ﷲ ئۇالرنى ياخشى ئەمەلنى كۆپ قىلىدىغانلىقى ،ئەڭ ياخشى ئەمەل بولغان نامازنى

كۆپ ئوقۇيدىغانلىقى بىلەن سۈپەتلىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ناماز ۋە ياخشى ئەمەللەرنى غالىب
ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال ئۈچۈن ئىخالس بىلەن ئادا قىلىدىغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى
ئۇالرغا تەييارالنغان كەڭ رىزىقتىن ئىبارەت غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ پەزلىنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان كاتتا ساۋاب ـ جەننەتنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كاتتا نېمەت بولغان ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئۈمىد
قىلىدىغانلىقى بىلەن سۈپەتلىدى .ﷲ نىڭ رازىلىقىنىڭ ئەڭ كاتتا نېمەت ئىكەنلىكى ھەققىدە
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن(﴿ :ئۇالر ئېرىشىدىغان) ﷲ نىڭ رازىلىقى (جەننەت
نېمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن) كاتتىدۇر﴾(((.
﴿ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سەجدىنىڭ ئەسىرىدىن نىشانالر بار﴾ مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشى:
ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە ﷲ دىن ئەيمىنىش ۋە كىچىك پېئىللىق ئاالمەتلىرى كۆرۈلىدۇ -،دېدى .بەزى
تەپسىرشۇناسالر :ھەقىقەتەن ياخشىلىق قىلغۇچىنىڭ قەلبى نۇرلۇق ،يۈزى يورۇق ،رىزقى مول
بولىدۇ ،ئۇنىڭغا قارىتا كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا مۇھەببەت پەيدا بولىدۇ -،دېدى.
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مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :بىر ئادەم كۆڭلىدە بىرەر
سىرنى يوشۇرسا ،ﷲ تائاال ئۇنى ئۇنىڭ يۈزىدىكى ئاالمەتلەر ،گەپ ـ سۆزىدىكى ئېزىشالر ئارقىلىق
ئاشكارىاليدۇ .ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسزكى ،ياخشى يول (يەنى بىراۋنىڭ قىلغان
ياخشى ئىش ـ ئىزلىرى) ،يېقىملىق چىراي ۋە ئىقتىساتچانلىق پەيغەمبەرلىكنىڭ  25پارچىسىدىن
بىرىدۇر» بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.
ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ نىيەتلىرى خالىس ،ئەمەللىرى ياخشى ئىدى .ئۇالرغا
((( تەۋبە سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فەتىھ سۈرىسى

قارىغان ھەر قانداق كىشى ئۇالرنىڭ ياخشى ئىش ـ ئىزلىرىدىن ھەيران قاالتتى .ئىمام مالىك
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مېنىڭ ئاڭلىشىمچە ،خىرىستىئانالر شامنى پەتھى قىلغان ساھابە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنى كۆرگەن چاغدا :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئاۋۇ ئادەملەر بىزگە
سۈپەتلىرى يېتىپ كەلگەن ھاۋارىيالر (ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى) دىن ئەلۋەتتە
ياخشى ئىكەن -،دېگەن .ئۇالر بۇ ھەقتە تولىمۇ راست ئېيتقان .بۇ ئۈممەت ئىلگىرىكى كىتابالردا
ھەقىقەتەن كاتتا سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئەڭ كاتتىسى ۋە ئەۋزىلى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدۇر .بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ ئىلگىرى نازىل قىلغان
كىتابالردا ۋە ئۈممەتتىن ئۈممەتكە قالدۇرۇلغان خەۋەرلەردە ئۇالرنىڭ ياخشى سۈپەتلىرىنى بايان
قىلغان .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇ ئۇالرنىڭ تەۋراتتىكى

سۈپىتىدۇر .ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا (ئۇالر) شاخ چىقارغان ،كۈچلىنىپ چوڭايغان﴾
يەنى ياشارغان ،يېتىلگەن ﴿ئاندىن ئۆز غولى بىلەن ئۆرە تۇرغان ،بولۇقلۇقى ۋە كۆركەم كۆرۈنۈشى
بىلەن دېھقانالرنى مەمنۇن قىلغان بىر زىرائەتكە ئوخشايدۇ﴾

شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قولالپ ـ
قۇۋۋەتلىدى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلدى .ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە بولۇشى
خۇددى رىزائەتنىڭ ئۇنى غوللىتىدىغان شاخلىرىغا ئوخشايدۇ(﴿ .مۆمىنلەرنى مۇنداق زىرائەتكە
ئوخشىتىش) كۇففارالرنى خاپا قىلىش ئۈچۈندۇر﴾.
ئىمام مالىكنىڭ بىر رىۋايىتىدە ،ئۇ بۇ ئايەتتىن ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرغا دۈشمەنلىك
بىلەن قارايدىغان راپىزىالرنىڭ((( كاپىرلىقىغا ھۆكۈم چىقارغان ،چۈنكى ،ئۇالر ساھابىلەرگە قاتتىق
دۈشمەنلىك بىلەن قارايتتى .كىمكى ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرغا دۈشمەنلىك بىلەن قارىسا،
بۇ ئايەتنىڭ دەلىلى بىلەن كاپىر بولىدۇ .ئىمام مالىكنىڭ بۇ ھۆكمىگە بىر تۈركۈم ئالىمالر (ﷲ
ئۇالردىن رازى بولسۇن!) قوشۇلدى .ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۆزلىرىنى ئۇالر
بىلەن تەڭ ھېسابالپ ،ئۇالرنىڭ مەرتىۋىسىنى كەمسىتىشنى چەكلەش ھەققىدە نۇرغۇن ھەدىسلەر
بايان قىلىندى .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى ماختىغانلىقى ۋە ئۇالردىن رازى بولغانلىقى ئۇالرنىڭ
مەرتىۋىسىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىگە يېتەرلىك دەلىلدۇر.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا﴾ ئۇالرنىڭ
گۇناھلىرى ئۈچۈن ﴿مەغپىرەت ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى﴾ يەنى كاتتا ساۋاب ۋە ئېسىل رىزىق
ۋەدە قىلدى .ﷲ نىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر ۋە راستتۇر ،ﷲ تائاال ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ۋە
ئۇنى ئۆزگەرتمەيدۇ .ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ ئىزىدىن ماڭغان ھەر قانداق كىشى ئۇالرنىڭ
ھۆكمىدە بولىدۇ .پەزىلەت ،ياخشى ئىشالرنى ئالدىدا قىلىش ۋە كامالەتكە يېتىش جەھەتلەردە بۇ
ئۈممەتتىن ھېچكىم ئۇالرغا يېتەلمەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى رازى قىلسۇن!
پىردەۋس جەننەتلىرىنى ئۇالرنىڭ قارارگاھى قىلسۇن! ﷲ تائاال ھەقىقەتەن شۇنداق قىلدى.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ساھابىلىرىمنى تىللىماڭالر ،مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات
((( شىئە مەزھىبىنىڭ بىر پىرقىسى.
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ﷲ بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سىلەردىن بىرىڭالر ئۇھۇد تېغىدەك ئالتۇننى سەرپ قىلسىمۇ،
ئۇالردىن بىرىنىڭ بىر مۇد((( سەرپ قىلغان نەرسىسىىنىڭ يېرىمىغىمۇ تەڭ كەلمەيدۇ».
شۇنىڭ بىلەن ،فەتىھ سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇ سانا ۋە مەدھىيە ﷲ
غا خاستۇر.
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((( قەدىمكى ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ تەخمىنەن  675گىرامغا تەڭ.

ھۇجۇرات سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 18 ،ئايەت
ﭑﭒﭓ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲنىڭ ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئالدىدا (ھېچقانداق
بىر ئىشنى ۋە سۆزنى) ئالدى بىلەن قىلماڭالر ،ﷲدىن قورقۇڭالر ،ﷲ
ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيىتىڭالرنى ۋە ئەھۋالىڭالرنى)
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾1ئى مۆمىنلەر! (رەسۇلالھغا سۆز قىلغان چېغىڭالردا)
ئاۋازىڭالرنى پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر ،سىلەر بىر  -بىرىڭالر
بىلەن (توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكەندەك ،پەيغەمبەرگە (توۋالپ) يۇقىرى
ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) ئۆزلىرىڭالر تۇيماستىن( ،قىلغان
ياخشى) ئەمەللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ﴿ .﴾2شۈبھىسىزكى ،رەسۇلالھنىڭ
يېنىدا پەس ئاۋازدا گەپ قىلغانالرنىڭ دىللىرىنى ﷲ تەقۋا ئۈچۈن سىنىغان،
ئۇالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ﴿.﴾3

اﷲ نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئالدىدا ئالدىراڭغۇلۇق قىلىشتىن توسۇش،
اﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى ھۆرمەتلەشكە ۋە ئۇنىڭغا ئەدەبلىك ھالدا مۇئامىلە
قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەر ئارقىلىق مۆمىن بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چوڭقۇر
ھۆرمەت ۋە ئېھتىرام بىلدۈرگەن ،ئۇنى ئەزىزلىگەن ۋە قەدىرلىگەن ھالدا مۇئامىلە قىلىشى ھەققىدە
ئەدەپ ئۆگىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲنىڭ ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئالدىدا
(ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋە سۆزنى) ئالدى بىلەن قىلماڭالر﴾ يەنى ئىشالرنى ۋە سۆزلەرنى (ئالدىراڭغۇلۇق
قىلىپ) ئۇنىڭدىن بۇرۇن قىلىپ سالماڭالر .ھەممە ئىشالرنى ئۇنىڭغا ئەگىشىپ قىلىڭالر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە :سىلەر
قۇرئانغا ۋە سۈننەتكە خىالپ سۆزلەرنى قىلماڭالر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .قەتادە :بىزگە
ئېيتىلىشىچە ،ئادەملەر ئەگەر ماۋۇ ـ ماۋۇ ئىشالردا ئايەت نازىل قىلىنغان بولسىكەن ،ئەگەر ماۋۇ ـ
ماۋۇ ئىشالر بولغان بولسا ئىكەن دېيىشكەن .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى
ياقتۇرماي يۇقىرىدىكى ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى ئەمىر قىلغان ئىشتا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴿ .ﷲ
ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيىتىڭالرنى ۋە ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾،
﴿ئى مۆمىنلەر! (رەسۇلالھغا سۆز قىلغان چېغىڭالردا) ئاۋازىڭالرنى پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى
قىلماڭالر﴾ بۇ ،ئۆگىتىلگەن ئەدەب ـ ئەخالقنىڭ ئىككىنچىسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرگە

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ئاۋازلىرىنى ئۇنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى كۆتۈرمەسلىك ھەققىدە
تەربىيە قىلىدۇ .رىۋايەت قىلىنىشىچە ،بۇ ئايەت ئەبۇ بەكرى بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ھەققىدە
نازىل بولغان.

608

ئىمام بۇخارى ئەبۇ مۇلەيكىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىككى ياخشى ئادەم
يەنى ئەبۇ بەكرى بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ھاالك بولغىلى تاس قالغان .چۈنكى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بەنى تەمىم قەبىلىسىدىن بىر گۇرۇھ ئۇالغلىق كىشىلەر كەلگەن چاغدا،
ئۇ ئىككىسى ئۇنىڭ قېشىدا ئاۋازلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ سۆزلەشكەن .ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى بەنىي
مۇجاشىئنىڭ قېرىندىشى ئەقرەئ ئىبنى ھابىسەنى ئەمىرلىككە كۆرسەتسە ،يەنە بىرى باشقا بىر ئادەمنى
كۆرسەتكەن .شۇنىڭ بىلەن ،ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :سەن داۋاملىق
ماڭا قارشى ئىش قىلىسەن -،دېگەن .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ :مەن ساڭا قارشى ئىش قىلمىدىم-،
دېگەن .شۇنداق دېيىشكەندە ،ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرى يۇقىرى چىقىپ كەتكەن .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ
تائاال﴿ :ئى مۆمىنلەر! (رەسۇلالھغا سۆز قىلغان چېغىڭالردا) ئاۋازىڭالرنى پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىدىن
يۇقىرى قىلماڭالر ،سىلەر بىر  -بىرىڭالر بىلەن (توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكەندەك ،پەيغەمبەرگە
(توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) ئۆزلىرىڭالر تۇيماستىن( ،قىلغان ياخشى)
ئەمەللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغان.

ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :بۇ ئايەت نازىل بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ھۇجۇرات سۈرىسى

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نېمە دېگەنلىكىنى سورىمىغىچە ،ئۇ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاڭلىغۇدەك)
ئۈنلۈك ئاۋازدا سۆز قىلمايتتى -،دېگەن .ئۇ يەنى ئىبنى زۇبەير چوڭ دادىسى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ھەققىدە بىرەر نەرسە دېمىگەن .بۇنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ مۇلەيكىنىڭ يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلغان :بەنى
تەمىم قەبىلىسىدىن بر گۇرۇھ ئۇالغلىق كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلگەن .ئەبۇ
بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :قەئقائى ئىبنى مەئبەدىنى ئۇالرغا ئەمىر قىلغىن!-
دېگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئەقرە ئىبنى ھابىسەنى ئەمىر قىلغىن! -دېگەن.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سابىت ئىبنى قەيس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى بىر قانچە كۈن كۆرمىگەنلىكى ئۈچۈن سۈرۈشتە
قىلدى .بىر ئادەم :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ساڭا ئۇنىڭ خەۋىرىنى ئېلىپ كېلەي -،دېدى.
ئاندىن ئۇنىڭ ئۆيىگە كەلدى .سابىت ئۆيىدە بېشىنى ساڭگىالتقان ھالدا تۇراتتى .ئۇ ئادەم ئۇنىڭغا:
نېمە بولدۇڭ؟ -دېدى .ئۇ جاۋابەن :يامان ئىش يۈز بەردى -،دېدى .ئەسلىدە ئۇ ئاۋازىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى كۆتۈرۈپ گەپ قىلىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن ،مېنىڭ ئەمەلىم
بىكار بولۇپ كەتتى ،مەن دوزاخ ئەھلىدىن بولۇپ قالدىم دەپ ئويالپ ،شۇنداق چۈشكۈنلىشىپ
كەتكەن ئىدى .ئۇ ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،سابىتنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئۇنىڭغا
سۆزلەپ بەردى .كېيىن ئۇ ئادەم سابىتنىڭ قېشىغا كاتتا خۇش خەۋەر بىلەن قايتا باردى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :سەن سابىتنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سەن دوزاخ
ئەھلىدىن ئەمەسسەن ،بەلكى ،سەن چوقۇم جەننەت ئەھلىدىنسەن دېگىن» دېگەن ئىدى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت يەنى:

﴿ئى مۆمىنلەر! (رەسۇلالھغا سۆز قىلغان چېغىڭالردا) ئاۋازىڭالرنى پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى
قىلماڭالر ،سىلەر بىر  -بىرىڭالر بىلەن (توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكەندەك ،پەيغەمبەرگە
(توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر( ،ئۇنداق قىلساڭالر) ئۆزلىرىڭالر تۇيماستىن( ،قىلغان ياخشى)
ئەمەللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغان مەزگىللەردە سابىت ئىبنى قەيس

يۇقىرى ئاۋازدا گەپ قىلىدىغان ئادەم ئىدى .ئۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ سۆزلىگەن
كىشى مەن ئىدىم ،مەن دوزاخ ئەھلىدىن بولۇپ قالدىم ،ياخشى ئەمەلىم بىكار بولۇپ كەتتى-،
دېدى .ئۇ ئائىلىسىدە بىر قانچە كۈن قايغۇرغان ھالدا ئولتۇرۇپ قالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنى سۈرۈشتە قىلدى .بەزى ئادەملەر ئۇنىڭ ئۆيىگە باردى ۋە ئۇنىڭغا :ساڭا نېمە بولدى؟ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سېنى سۈرۈشتە قىلىۋاتىدۇ -،دېدى .ئۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ
سۆزلىگەن كىشى مەن ئىدىم ،مەن ئۇنىڭغا يۇقىرى ئاۋازدا توۋالپ سۆزلەيتتىم ،ئەمدى ياخشى ئەمەلىم
بىكار بولۇپ كەتتى ،مەن دوزاخ ئەھلىدىن بولۇپ قالدىم -،دېدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،سابىتنىڭ ئېيتقانلىرىنى يەتكۈزدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،بەلكى ئۇ
جەننەت ئەھلىدىندۇر» دېدى.
ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :بىز سابىتنىڭ ئارىمىزدا ھايات يۈرگەنلىكىنى كۆرەتتۇق،
بىز ئۇنىڭ جەننەت ئەھلىدىن ئىكەنلىكىنى بىلەتتۇق .يەمامە ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئارىمىزدىكى بەزى
ئىشالر رېئاللىققا ئايالندى .ئۇرۇشقا سابىت ئىبنى قەيسمۇ كەلگەن ئىدى .ئۇ خۇش پۇراق چېچىلغان
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كېپەنلىكىنى كىيدى ،ئاندىن :دوستلىرىڭالرنى قان تۆكۈشكە مەجبۇرلىشىڭالر نېمە دېگەن يامان!-
دېدى ـ دە ،ئۇالر بىلەن تاكى شېھىت بولغىچە جەڭ قىلدى (ﷲ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!) .ﷲ تائاال
مۆمىنلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خۇددى ئۇالر بىر – بىرىگە يۇقىرى ئاۋازدا توۋالپ سۆزلىگەندەك
سۆزلەشتىن توستى .ئەكىسچە ،ئۇنىڭغا تەمكىنلىك ،ئېھتىرام ۋە ھۆرمەت بىلەن سۆز قىلىش كېرەك.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر بىر  -بىرىڭالر بىلەن (توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكەندەك،
پەيغەمبەرگە (توۋالپ) يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى
مۆمىنلەر!) پەيغەمبەرنى سىلەر بىر – بىرىڭالرنى چاقىرغاندەك چاقىرماڭالر﴾(((.
﴿(ئۇنداق قىلساڭالر) ئۆزلىرىڭالر تۇيماستىن( ،قىلغان ياخشى) ئەمەللىرىڭالر بىكار بولۇپ
كېتىدۇ﴾ يەنى بىز سىلەرنى پەيغەمبەرنىڭ قېشىدا يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلىشتىن پەقەت پەيغەمبەرنىڭ

ئاچچىقلىنىشى ،پەيغەمبەر ئاچچىغالنغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ ئاچچىقلىنىشى ،ﷲ تائاال
پەيغەمبىرىنى ئاچچىقالندۇرغان كىشىنىڭ ئەمەلىنى بىكار قىلىۋېتىشى ۋە ئۇ كىشىنىڭ بۇنى بىلمەي
قېلىشىدىن قورققانلىقى ئۈچۈنال توستۇق.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىر ئادەم ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بىرەر سۆزنى ئاغزىدىن پەرۋاسىزال
چىقىرىپ سالىدۇ ـ دە ،شۇ سۆزىنىڭ ساۋابى بىلەن ئۇ ئادەمگە جەننەت يېزىلىدۇ .بىر ئادەم ﷲ
تائاالنى غەزەبلەندۈرىدىغان بىرەر سۆزنى پەرۋاسىزال چىقىرىپ سالىدۇ ـ دە ،ئۇ سۆزىنىڭ جازاسى
بىلەن ئۇ ئادەم ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىسىدىنمۇ يىراق بولغان دوزاخقا يىقىلىدۇ».
ﷲ تائاال بەندىلىرىنى پەيغەمبەرنىڭ قېشىدا تۆۋەن ئاۋازدا سۆز قىلىشقا تەۋسىيە قىلىپ ۋە

ئۇنىڭغا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىدا پەس ئاۋازدا گەپ
قىلغانالرنىڭ دىللىرىنى ﷲ تەقۋا ئۈچۈن سىنىغان﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىنى تەقۋالىق ئۈچۈن

خالىس قىلغان ۋە تەقۋالىقنىڭ ماكانى قىلغان.
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﴿ئۇالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد مۇجاھىدنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! گۇناھنى خالىمايدىغان
ۋە گۇناھمۇ قىلمايدىغان ئادەم ئەۋزەلمۇ ياكى گۇناھ قىلىشنى خالىغان ،بىراق ئۇنى ئەمەلدە قىلمايدىغان
ئادەم ئەۋزەلمۇ؟ -دەپ خەت يېزىلغان .شۇنىڭ بىلەن ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :شەك ـ شۈبھىسزكى ،گۇناھ
قىلىشنى خالىغان ،بىراق ئۇنى ئەمەلدە قىلمىغانالر ئەۋزەلدۇر ،ئەنە شۇنداق قىلغانالر ﴿نىڭ دىللىرىنى ﷲ
تەقۋا ئۈچۈن سىنىغان ،ئۇالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشىدۇ﴾ دەپ جاۋاب

يازغان.

*******
ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ
((( نۇر سۈرىسى  63ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ھۇجۇرات سۈرىسى

شۈبھىسىزكى ،سېنى ھۇجرىالر (يەنى پاك ئاياللىرىڭنىڭ تۇرالغۇ جايلىرى) ئارقىسىدىن
توۋاليدىغانالرنىڭ تولىسى ئەقىلسىز كىشىلەردۇر﴿ .﴾4سەن ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىققىنىڭغا قەدەر ئۇالر
سەۋر قىلىپ تۇرۇشسا ،ئۇالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾5

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھۇجرىالرنىڭ ئارقىسىدىن توۋاليدىغان كىشىنى
ئەيىبلەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئۆيلىرى بولغان ھۇجرىالرنىڭ

ئارقىسىدىن توۋاليدىغانالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،سېنى ھۇجرىالر (يەنى
پاك ئاياللىرىڭنىڭ تۇرالغۇ جايلىرى) ئارقىسىدىن توۋاليدىغانالرنىڭ تولىسى ئەقىلسىز كىشىلەردۇر﴾

ئادەتتە قاالق ئەرەبلەر شۇنداق قىالتتى ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەدەپلىك بولۇشقا تەۋسىيە قىلىپ

مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىققىنىڭغا قەدەر ئۇالر سەۋر قىلىپ تۇرۇشسا ،ئۇالر ئۈچۈن
ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى﴾ يەنى ئۇنىڭدا ئۇالر ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەلۋەتتە ياخشىلىق ۋە

مەنپەئەت بار ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ﷲ غا قايتىشقا ۋە تەۋبە قىلىشقا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ئېيتىلىشىچە ،بۇ ئايەت ئەقرە ئىبنى
ھابىس تەمىمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە نازىل قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد ئەقرە ئىبنى ھابىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ھۇجرىالرنىڭ ئارقىسىدىن توۋالپ :ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد! -دېگەن (يەنە بىر
رىۋايەتتە :ئى ﷲ نىڭ ئەلچىسى! -دېگەن) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىگەن.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەقىقەتەن مېنىڭ ماختىشىم ئەلۋەتتە چىرايلىقتۇر،
ئەيىبلىشىممۇ ئەلۋەتتە قەبىھىتۇر -،دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ
شۇنداق قىلىدىغان ئادەملەرنى ئەلۋەتتە ئەيىبلىدى» دېگەن جاۋابنى قايتۇرغان.

*******
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە بىر پاسىق ئادەم بىرەر خەۋەر ئېلىپ كەلسە( ،ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى)
بىلمەستىن بىرەر قەۋمنى رەنجىتىپ قويۇپ ،قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن،
(ئۇ خەۋەرنى) ئېنىقالپ كۆرۈڭالر﴿ .﴾6بىلىڭالركى ،ئىچىڭالردا رەسۇلالھ (يەنى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى)
بار ،ئەگەر ئۇ نۇرغۇن ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىدىغان بولسا ،چوقۇم قىيىن ئەھۋالدا قاالتتىڭالر،
لېكىن ﷲ سىلەرگە ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭالردا كۆركەم قىلدى ،سىلەرگە
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پىسقىنى ،كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتتى ،ئەنە شۇالر ﷲنىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن توغرا
يولدا بولغۇچىالردۇر .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾8 -7

ئەگەر بىر پاسىق ئادەم بىرەر خەۋەر ئېلىپ كەلسە ،ئۇ خەۋەرنىڭ ھەقىقىتىنى
ئېنىقالپ كۆرۈشكە بۇيرۇغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پاسىق ئادەم ئېلىپ كەلگەن خەۋەرنى ئېنىقالپ كۆرۈشكە بۇيرۇدى .شۇنداق
قىلغاندا ،ئۇنىڭ سۆزى بىلەن ھۆكۈم قىلىپ ،شۇ ئىشنىڭ ئۆزىدە يالغانچى ياكى خاتاالشقۇچى بولۇپ
قېلىشتىن ،ئۇنىڭ سۆزى بىلەن ھۆكۈم قىلغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئەگەشكەن ئادەم بولۇپ
قېلىشىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ.
ﷲ تائاال ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالرنىڭ يولىغا ئەگىشىپ قېلىشتىن توستى .مۇشۇ جەھەتتىن بىر
قىسىم ئۆلىماالر شەخسىيىتى ئېنىق بولمىغان نامەلۇم كىشىنىڭ رىۋايىتىنى (ئۇنىڭ رىۋايەتتە پاسىقلىق
قىلىش ئېھىتىمالى بولغانلىقى ئۈچۈن) قوبۇل قىلىشنى رەت قىلغان .بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش
سەۋەبى ھەققىدىكى قىسسىدە نۇرغۇن رىۋايەتلەر بايان قىلىنغان بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ئەڭ ياخشى
رىۋايەت ئىمام ئەھمەدنىڭ بەنى مۇستەلەق قەبىلىسىنىڭ باشلىقى ،مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى جۇۋەيرىييە
رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئاتىسى ھارس ئەبۇزىراردىن قىلغان رىۋايەتتۇر.
ھارىس ئەبۇ زىرار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن :بىر كۈنى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كەلدىم ،ئۇ مېنى ئىسالمغا دەۋەت قىلدى ،مەن ئىسالمغا كىردىم ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
تەستىق قىلدىم .ئۇ مېنى زاكات بېرىشكە دەۋەت قىلدى ،مەن زاكات بېرىشنى قوبۇل قىلدىم ۋە:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن قەۋمىمگە قايتىپ بېرىپ ،ئۇالرنى ئىسالمغا كىرىشكە ،زاكاتنى ئادا
قىلىشقا چاقىرىمەن ،كىم مېنىڭ چاقىرىقىمنى قوبۇل قىلسا ،ئۇنىڭ زاكىتىنى يىغىمەن .ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! مەن يىغقان زاكاتنى ساڭا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن پاالنى ۋاقىتتا ماڭا بىر ئەلچى
ئەۋەتكىن -،دېدىم.
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ھارىس دەۋىتىنى قوبۇل قىلغانالردىن زاكاتنى يىغقان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا
ئەلچى ئەۋەتىشكە بەلگىلىگەن ۋاقىت يېتىپ كەلگەن چاغدا ،دېيىشكەن ئەلچى ھارىسنىڭ قېشىغا
كەلمىگەن .ھارىس چوقۇم ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى غەزەبلىنىدىغان بىر ئىش يۈز بەردى دەپ
ئويالپ ،قەۋمىنىڭ چوڭلىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالرغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەن يىغقان زاكاتنى ئېلىپ
كېتىش ئۈچۈن ئەلچىسىنى ئەۋەتىشكە ۋاقىت توختىتىپ بەرگەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ۋەدىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ،ئۇنىڭ ئەلچىسىنى ئەۋەتمەسلىكتە چوقۇم (ئاچچىقالنغان) بىر ئىش بار
دەپ قارايمەن .يۈرۈڭالر ،بىز بىرلىكتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارايلى -،دېدى.
ئەسلىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا ۋەلىد ئىبنى ئۇقبەنى ھارىسنىڭ قېشىغا
(ئۇ يىغقان زاكاتنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن) ئەۋەتكەن ئىدى .ۋەلىد يولىغا يۈرۈپ كەتتى .ئۇ يېرىم
يولغا يېتىپ بارغان چاغدا ،ئۆزىچە قورقۇپ قېلىپ ئارقىغا ياندى .ئۇدۇل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھارىس زاكاتنى ماڭا بەرمىدى ۋە مېنى ئۆلتۈرمەكچى
بولدى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غەزەبلەندى ،ئۇ ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا قارشى قوشۇن

ھۇجۇرات سۈرىسى

ئەۋەتتى ،ھارىس ئادەملىرى بىلەن يېتىپ كەلدى .قوشۇن يولغا چىقىپ مەدىنىدىن ئايرىلىپ
تۇرۇشىغا ھارىس ئۇچرىدى .ئۇالر :بۇ ھارىس -،دېيىشتى .ھارىس ئۇالرغا يېقىنالشقان چاغدا،
ئۇالرغا :كىمگە قارشى ئەۋەتىلدىڭالر؟ -دېدى .ئۇالر :ساڭا -،دېدى .ھارىس :نېمىشقا؟ -دېدى.
ئۇالر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا ۋەلىد ئىبنى ئۇقبەنى ئەۋەتكەن ئىدى ،ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،سەن
ئۇنىڭغا زاكاتنى بەرمەپسەن ،تېخى ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇپسەن -،دېدى .ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
ياق ،مۇھەممەدنى ھەق پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن زات بىلەن قەسەمكى ،مەن ۋەلىدنى پەقەت
كۆرمىدىم ،ئۇ مېنىڭ قېشىمغا كەلمىدى -،دېدى.
ھارىس رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا كىرگەن چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :زاكاتنى
بەرمەي ،ئەلچىمنى ئۆلتۈرمەكچى بولدۇڭمۇ؟» دېدى .ئۇ :ياق ،سېنى ھەق پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن
زات ﷲ بىلەن قەسەمكى ،مەن ئۇنى كۆرمىدىم ،ئۇ مېنىڭ قېشىمغىمۇ كەلمىدى ،مەن پەقەت سېنىڭ
ئەلچىڭ كەلمىگەنلىكى ئۈچۈنال ،ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى غەزەبلەندۇرىدىغان بىر ئىشنىڭ
بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ ،بۇ تەرەپكە يول ئالدىم -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ھۇجۇرات سۈرىسىكى:

﴿ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەرگە بىر پاسىق ئادەم بىرەر خەۋەر ئېلىپ كەلسە( ،ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى)
بىلمەستىن بىرەر قەۋمنى رەنجىتىپ قويۇپ ،قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن،
(ئۇ خەۋەرنى) ئېنىقالپ كۆرۈڭالر .بىلىڭالركى ،ئىچىڭالردا رەسۇلالھ (يەنى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى) بار،
ئەگەر ئۇ نۇرغۇن ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىدىغان بولسا ،چوقۇم قىيىن ئەھۋالدا قاالتتىڭالر،
لېكىن ﷲ سىلەرگە ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭالردا كۆركەم قىلدى ،سىلەرگە
پىسقىنى ،كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتتى ،ئەنە شۇالر ﷲنىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن توغرا
يولدا بولغۇچىالردۇر .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتلەر

نازىل بولدى(((.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكمىنىڭ ئەڭ پايدىلىق ھۆكۈم ئىكەنلىكى
﴿بىلىڭالركى ،ئىچىڭالردا رەسۇلۇلالھ (يەنى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى) بار﴾ يەنى بىلىشىڭالر
كېرەككى ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بار ،ئۇنى ھۆرمەتلەڭالر ،ئۇنىڭغا ئېھتىرام
قىلىڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن ئەدەپلىك مۇئامىلىدە بولۇڭالر ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇڭالر .ئۇ سىلەرگە
نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ ،ئۇ سىلەرگە ئۆزەڭالردىن بەك كۆيۈمچاندۇر،
ئۇنىڭ سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا چىقارغان ھۆكمى سىلەرنىڭ ئۆزەڭالرنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭالردىن
مۇكەممەلدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :پەيغەمبەر مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز
(((
نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر﴾
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ پايدا ـ مەنپەئەتلىرىگە نىسبەتەن ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمىنىڭ ھۆكۈم
((( بۇ قىسسىدىكى ۋەلىد ئىبنى ئۇقبەنىڭ ئىسمىدا خاتالىق بار ،چۈنكى بۇ قىسسە بەنى مۇستەلىق غازىتىدىن كېيىن ئانچە
ئۇزاق ئۆتمەيال يۈز بەرگەن .بەنى مۇستەلىق غازىتى بولسا ،ھىجىرىيەنىڭ  5ـ ياكى  6ـ يىلى شەئبان ئېيىدا يۈز بەرگەن
ئىدى .ۋەلىد ئىبنى ئۇقبە بولسا ،ھىجىرىيەنىڭ  8ـ يىلى مەككە پەتھى بولغاندىن كېيىن ،رامزان ئېيىدا ئىسالمغا كىرگەن
(بۇ،تەپسىرنىڭئەرەبچەنۇسخىسىدىكىئىزاھاتنىڭتەرجىمىسىدۇر).
((( ئەھزاب سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بواللمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇ نۇرغۇن ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت
قىلىدىغان بولسا ،چوقۇم قىيىن ئەھۋالدا قاالتتىڭالر﴾ يەنى ئەگەر ئۇ سىلەر خالىغان ئىشالرنىڭ

ھەممىسىدە سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ،ئىشلىرىڭالر ئەلۋەتتە تەسلەشكەن بوالتتى ۋە سىلەر قىيىن
ئەھۋالدا قاالتتىڭالر ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر 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﴾
﴿لېكىن ﷲ سىلەرگە ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭالردا كۆركەم قىلدى﴾ يەنى
ﷲ تائاال روھىڭالرغا ئىماننى سۆيگۈزدى ۋە ئۇنى دىلىڭالرغا چىرايلىق كۆرسەتتى.

ئىسالم بىلەن ئىماننىڭ ئارىسىدىكى پەرق
﴿سىلەرگە پىسقىنى ،كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتتى﴾ يەنى ﷲ سىلەرگە كۇفرىنى،
چوڭ گۇناھالردىن ئىبارەت پىسقىنى ۋە بارلىق گۇناھالرنى ئۆچ كۆرسەتتى .بۇ ئايەت نېمەتنىڭ
مۇكەممەل بولۇشى ئۈچۈن دەرىجىمۇ دەرىجە ئۆرلەشنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالر ﷲنىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر﴾ يەنى مۇشۇ سۈپەت
بىلەن سۈپەتلەنگۈچىلەر توغرا يولدا بولغۇچىالر بولۇپ ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرغا پايدىلىق بولغان توغرا
يولنى ئاتا قىلغاندۇر.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ رۇفائە زۇرەقىنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇھۇد
ئۇرۇشى بولۇپ ،مۇشرىكالر مەككىگە قايتقان چاغدا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تەپ ـ تەكشى بولۇپ
سەپكە تۇرۇڭالر ،مەن غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىمغا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن» دېدى .ساھابىالر ئۇنىڭ
ئارقىسىدا سەپلەرگە تۇرۇپ بولغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دۇئاسىنى باشالپ مۇنداق دېدى« :ئى
ﷲ! بارلىق ھەمدۇسانا ساڭا خاستۇر ،ئى ﷲ! سەن كەڭرى بەرگەننى ھېچ يىغىۋالغۇچى بولمايدۇ،
سەن يىغىۋالغاننى ھېچ كەڭرى بەرگۈچى بولمايدۇ .سەن گۇمراھ قىلغان ئادەمنى ھېچكىم ھىدايەت
قىاللمايدۇ ،سەن ھىدايەت قىلغاننى ھېچكىم گۇمراھ قىاللمايدۇ .سەن توسقاننى ھېچكىم بېرەلمەيدۇ،
سەن بەرگەننى ھېچكىم توسۇپ قااللمايدۇ .سەن رەھمىتىڭدىن يىراق قىلغاننى ھېچكىم رەھمىتىڭگە
يېقىنالشتۇرالمايدۇ ،سەن رەھمىتىڭگە يېقىن قىلغاننى ھېچكىم يىراقالشتۇرالمايدۇ .ئى ﷲ! بىزگە
بەرىكەتلىرىڭنى ،مەرھەمىتىڭنى ،پەزلىڭنى ۋە رىزقىڭنى كەڭرى يايغىن .ئى ﷲ! بىز ھەقىقەتەن
سەندىن توسالغۇغا ئۇچرىمايدىغان ،تۆگەپ كەتمەيدىغان ،دائىملىق نازۇ ـ نېمەتلىرىڭنى سورايمىز.
ئى ﷲ! بىز ھەقىقەتەن سەندىن ئاچارچىلىق كۈنىدە نازۇ ـ نېمەتلىرىڭنى بېرىشىڭنى ،قورقۇنچلىق
كۈندە خاتىرجەم قىلىشىڭنى سورايمىز .ئى ﷲ! بىز ھەقىقەتەن ساڭا سېغىنىپ سەن بىزگە ئاتا
قىلغان نەرسىنىڭ يامانلىقىدىن ۋە سەن بىزنى مەنئى قىلغان نەرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمىز.
ئى ﷲ ! بىزگە ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزگىن ،ئۇنى دىللىرىمىزدا كۆركەم قىلغىن .بىزگە كۇفرىنى،
پىسقىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتكىن ،بىزنى توغرا يولدا بولغۇچىالردىن قىلغىن .ئى ﷲ! بىزنى
((( مۆئمىنۇن سۈرىسى  71ـ ئايەت.

ھۇجۇرات سۈرىسى

مۇسۇلمان ھالەتتە ۋاپات قىلدۇرغىن ۋە مۇسۇلمان ھالەتتە تىرىلدۈرگىن ،بىزنى رەسۋا قىلماستىن ۋە
پىتنىگە قالدۇرماستىن ،ياخشى ئادەملەرگە قوشقىن! ئى ﷲ! پەيغەمبەرلىرىڭنى ئىنكار قىلغان ۋە
كىشىلەرنى يولىڭدىن توسقان كاپىرالرغا لەنەت قىلغىن! ئۇالرغا ئازابىڭنى چۈشۈرگىن! ئى ﷲ! ئى
ھەق ﷲ! كىتاب بېرىلگەن كاپىرالرغا (يەنى يەھۇدىي ۋە ناساراالرغا) لەنەت قىلغىن!»
﴿ﷲنىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن﴾ يەنى بۇ ﷲ نىڭ ئۆز تەرىپىدىن سىلەرگە بەرگەن
پەزلىدۇر ۋە ئۆز دەرگاھىدىن ئاتا قىلغان نېمەتتۇر﴿ .ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ كىمنىڭ ھىدايەتكە ۋە كىمنىڭ گۇمراھلىققا اليىق ئىكەنلىكىنى ئوبدان
بىلگۈچىدۇر ،سۆزلىرىنى ،ئىشلىرىنى ،شەرىئىتىنى ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىنى ھېكمەت بىلەن
ئېلىپ بارغۇچىدۇر.

*******
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر ،ئەگەر
ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا ،تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى ﷲنىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا
قەدەر (يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قەدەر) ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر (ﷲنىڭ ئەمرىگە)
قايتسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى (ھېچبىر تەرەپكە يان باسماستىن) ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭالر( ،ھەممە
ئىشتا) ئادىل بولۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾9مۆمىنلەر ھەقىقەتەن (دىندا)
قېرىنداشالردۇر( ،ئۇرۇشۇپ قالسا) قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭالر ،رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر
ئۈچۈن ،ﷲدىن قورقۇڭالر﴿.﴾10

ئۆز ئارا ئۇرۇشۇپ قالغان مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇشقا ۋە تاجاۋۇز
قىلغۇچى تەرەپكە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بىر  -بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ قالغان ئىككى گۇرۇھ مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ

قويۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنى (ئۇالر ئۆز ئارا ئۇرۇشۇپ قالغان تۇرۇقلۇق) “مۆمىنلەر”

دەپ ئاتىدى .بۇ ئايەتنى ئىمام بۇخارى ۋە باشقىالر گۇناھ ھەر قانچە چوڭ بولغان تەقدىردىمۇ،
ئىماندىن چىقىپ كەتمەيدىغانلىقىغا دەلىل قىلغان .ئۇالرنىڭ ھۆكمى ھەرگىز خاۋارىجالر ۋە ئۇالرغا
ئەگەشكەن مۇئتەزىللەرگە ئوخشاش ئازغۇن گۇرۇھالر ئېيتقاندەك ئەمەستۇر.
ئىمام بۇخارى ھەسەندىن ئەبۇ بەكرەتە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى خۇتبە ئوقۇدى( ،مۇنبەر ئۈستىدە) ھەسەن ئىبنى ئەلى
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇنىڭ بىلەن بىللە بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىردە ئۇنىڭغا قارىسا،
بىردە ئادەملەرگە قارايتتى« .مېنىڭ بۇ ئوغلۇم ھەقىقەتەن ئەڭ شەرەپلىك ئىنساندۇر ،ئۇنىڭ بىلەن
ﷲ تائاال مۇسۇلمانالردىن چوڭ ئىككى گۇرۇھنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن» دېدى.
بۇ ئىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېيتقاندەك بولدى .شاملىقالر بىلەن ئىراقلىقالر ئارىسىدا ئۇزۇنغا
سۇزۇلغان ئۇرۇشالر ،قورقۇنچلىق جەڭلەر بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال ھەسەن ئارقىلىق ئۇالرنىڭ
ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويدى.
﴿ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا ،تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى ﷲنىڭ ھۆكمىگە
قايتقانغا قەدەر (يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قەدەر)﴾ يەنى تاكى ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ
ھۆكمىگە قايتقان ،ھەقنى ئاڭلىغان ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغانغا قەدەر ﴿ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾

بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :قېرىندىشىڭغا (مەيلى ئۇ زۇلۇم قىلغۇچى ياكى زۇلۇم قىلىنغۇچى بولسۇن) ياردەم
قىلغىن» دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! زۇلۇم قىلىنغۇچىغىغۇ ياردەم قىالرمەن ،زۇلۇم
قىلغۇچىغا قانداق ياردەم قىلىمەن؟ -دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :زۇلۇم قىلغۇچىنى زۇلۇم
قىلىشتىن توسساڭ ،ئەنە شۇ سېنىڭ ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭ ھېسابلىنىدۇ» دېدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ :ئەۋس قەبىلىسى بىلەن خەزرەج قەبىلىسى ئارىسىدا
خورما قوۋزاقلىرى ۋە ئاياقلىرى بىلەن بىر ـ بىرىنى ئۇرۇش ھادىسىسى يۈز بەردى .شۇنىڭ بىلەن،
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلىپ ،مۆمىنلەرنى ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇشقا بۇيرۇدى.
سۇددى مۇنداق دەيدۇ :ئەنسارىالردىن ئىمران ئىسىملىك بىر ئادەم بار بولۇپ ،ئۇنىڭ زەيد
ئىسىملىك ئايالى بار ئىدى .بۇ ئايال تۇغقانلىرىنى زىيارەت قىلماقچى بولغاندا ،ئېرى ئۇنى توسۇپ،
ئۇنىڭ قېشىغا تۇغقانلىرىدىن بىر ئادەمنىڭمۇ كىرمەسلىكى ئۈچۈن ،ئېگىز بىر ئۆيگە سوالپ قويدى.
بۇ ئايال تۇغقانلىرىغا ئادەم ئەۋەتىپ ئەھۋالنى يەتكۈزدى .تۇغقانلىرى كېلىپ ،ئۇنى ئېلىپ كېتىش
ئۈچۈن سوالقلىق ئۆيدىن چۈشۈردى .ئېرى سىرتقا چىقىپ كەتكەن ئىدى .ئېرىنىڭ توغقانلىرى
ياردەمگە ئادەم چاقىردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئېرىنىڭ تاغىسىنىڭ بالىلىرى يېتىپ كېلىپ ،بۇ ئايال
بىلەن ئۇنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ ئارىسىغا چۈشتى .ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئىتتىرىشتى ۋە ئاياقلىرى بىلەن
بىر ـ بىرىنى ئۇرۇشتى .ئاندىن ئۇالر ھەققىدە بۇ ئايەت نازىل بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويدى .ئۇالرمۇ ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكمىگەقايتتى.
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﴿ئەگەر ئۇالر (ﷲنىڭ ئەمرىگە) قايتسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى (ھېچبىر تەرەپكە يان باسماستىن)
ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭالر( ،ھەممە ئىشتا) ئادىل بولۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست
تۇتىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەزى ئىشالردا ئاشۇرۇۋەتكەن بولسا ،ئۇنى ئادىللىق بىلەن توغرا
بىر تەرەپ قىلىپ قويۇڭالر﴿ ،ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ﴾.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلال ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسزكى ،دۇنيادا ئادىللىق قىلغانالر قىيامەت
كۈنى (دۇنيادا قىلغان ئادىللىقى ئۈچۈن) غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا مەرۋايىتتىن ياسالغان
مۇنبەرلەرنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ» .بۇنى ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.

ھۇجۇرات سۈرىسى

﴿مۆمىنلەر ھەقىقەتەن (دىندا) قېرىنداشالردۇر﴾ يەنى ھەممە مۆمىن دىندا قېرىنداشتۇر .بۇ
ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر ،ئۇالر
بىر  -بىرىگە زۇلۇم قىلمايدۇ ،بىر – بىرىنى ھاالكەتكە ئىتتىرمەيدۇ» .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىرەر بەندە قېرىندىشىغا ياردەمچى بولسا،
ﷲ تائاال ئۇ بەندىگە ياردەمچى بولىدۇ» .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر بىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ دىنى قېرىندىشىغا ئۇ يوق يەردە
دۇئا قىلسا ،پەرىشتە :ئامىين (يەنى :ئى ﷲ! ئىجابەت قىلغىن)! ساڭىمۇ ئۇ دۇئاغا ئوخشاش دۇئا
بولسۇن! -دەيدۇ» .بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مۆمىنلەر ئۆز ئارا كۆيۈنۈش ،ئۆزئارا مېھرى ـ شەپقەت يەتكۈزۈش ۋە ئۆزئارا سىلە ـ رەھىم قىلىشتا بىر
تەنگە ئوخشايدۇ .ئەگەر تەننىڭ بىرەر ئەزاسىغا ئاغرىق يەتسە ،تەننىڭ قالغان قىسمى قىزىتما ۋە
ئۇيقۇسىزلىق بىلەن بىئارام بولىدۇ».
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىننىڭ
مۆمىنگە ياردەمدە بولۇشى بىنانىڭ بىر ـ بىرىنى چىڭىتىپ تۇرىدىغان خىشلىرىغا ئوخشايدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مىسالنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن بارماقلىرىنى بىر ـ بىرىگە كىرىشتۈرۈپ
كۆرسەتكەن.
﴿مۆمىنلەر ھەقىقەتەن (دىندا) قېرىنداشالردۇر( ،ئۇرۇشۇپ قالسا) قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ
ئارىسىنى﴾ يەنى ئۇرۇشۇپ قالغان ئىككى گۇرۇھنىڭ ئارىسىنى ﴿تۈزەڭالر ،رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر
ئۈچۈن﴾ جىمى ئىشلىرىڭالردا ﴿ﷲدىن قورقۇڭالر﴾ ﷲ تائاالدىن قورققان كىشىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ

رەھمىتىگەئېرىشىشىئەمەلىيەتتۇر.

*******
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ
ﰐﰑﰒ
ئى مۆمىنلەر! بىر قەۋم يەنە بىر قەۋمنى (يەنى بىر جامائە يەنە بىر جامائەنى ،بىر ئادەم
يەنە بىر ئادەمنى) مەسخىرە قىلمىسۇن ،مەسخىرە قىلىنغان قەۋم (ﷲنىڭ نەزىرىدە) مەسخىرە
قىلغۇچى قەۋمدىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ ئۆزئارا مەسخىرە
قىلىشمىسۇن ،مەسخىرە قىلىنغۇچى ئايالالر (ﷲنىڭ دەرگاھىدا) مەسخىرە قىلغۇچى ئايالالردىن
ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن ،بىر -بىرىڭالرنى ئەيىبلىمەڭالر ،بىر  -بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن
چاقىرماڭالر ،ئىماندىن كېيىن پىسقى بىلەن ئاتاش (يەنى مۆمىننى پاسىق) دەپ ئاتاش نېمىدېگەن
يامان! (مۇنداق نەھيى قىلىنغان ئىشالردىن) تەۋبە قىلمىغانالر زالىمالردۇر﴿.﴾11
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مەسخىرە قىلىش ۋە كەمسىتىشتىن توسۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىشتىن ۋە ئۇالرنى زاڭلىق قىلىپ كەمسىتىشتىن
توسىدۇ .ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«كىبىرلىك قىلىش دېگەنلىك ،ھەققە چوڭچىلىق قىلىش ۋە كىشىلەرنى ئەيىبلەشتىن ئىبارەتتۇر .يەنە
بىر رىۋايەتتە ... :كىشىلەرنى كەمسىتىشتىن ئىبارەتتۇر -،دېيىلگەن» .بۇ ھەدىستىكى كىبىرلىكتىن
كۆزدە تۇتۇلغىنى كىشىلەرگە ھاقارەت قىلىش ۋە ئۇالرنى كەمسىتىشتىن ئىبارەتتۇر .مۇنداق قىلىش
ھارامدۇر ،كەمسىتىلگەن كىشىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا كەمسىتكۈچىگە قارىغاندا قەدىر ـ قىممىتى
چوڭراق بولۇشى ۋە مەسخىرە قىلغۇچىغا قارىغاندا ﷲ غا سۆيۈملۈكرەك بولۇشى مۇمكىن.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! بىر قەۋم يەنە بىر قەۋمنى (يەنى بىر جامائە يەنە
بىر جامائەنى ،بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمنى) مەسخىرە قىلمىسۇن ،مەسخىرە قىلىنغان قەۋم (ﷲنىڭ
نەزىرىدە) مەسخىرە قىلغۇچى قەۋمدىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ
ئۆزئارا مەسخىرە قىلىشمىسۇن ،مەسخىرە قىلىنغۇچى ئايالالر (ﷲنىڭ دەرگاھىدا) مەسخىرە قىلغۇچى
ئايالالردىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن ،بىر  -بىرىڭالرنى ئەيىبلىمەڭالر﴾ يەنى كىشىلەرنى ئەيىبلىمەڭالر.

ئەيىبلەش ،سۇخەنچىلىك قىلىش ئەرلەرگە نىسبەتەن پەسكەشلىك ۋە لەنىتى ئىشتۇر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :كىشىلەرنى ئەيىبلىگۈچى سۇخەنچىگە ۋاي!﴾(((،
﴿غەيۋەتخور ،سۇخەنچى (((﴾...يەنى ئۇ كىشىلەرنى كەمسىتىدۇ ،ھەددىدىن ئاشقان ھالدا باشقىالرنى
ئەيىبلەيدۇ ۋە باشقىالرنىڭ ئارىسىدا گەپ توشۇپ ،سۇخەنچىلىك قىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال كىشىلەرنى
بۇ رەزىل قىلمىشتشىن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىر  -بىرىڭالرنى ئەيىبلىمەڭالر﴾ .ئىبنى ئابباس،
مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەيىر ،قەتادە ،مۇقاتىل ۋە ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر :بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ،تەنە قىلماڭالر دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
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﴿بىر ـ بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن چاقىرماڭالر﴾ يەنى ئاڭلىغان كىشىنى ئوسال قىلىدىغان
لەقەملەر بىلەن بىر ـ بىرىڭالرنى چاقىرىشماڭالر .ئىمام ئەھمەد ئەبۇ جەبىير ئىبنى زەھھاكنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :بىر  -بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن چاقىرماڭالر﴾ دېگەن بۇ ئايەت
بىزنىڭ ھەققىمىزدە يەنى بەنىي سەلەمە جەمەتى ھەققىدە نازىل بولغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مەدىنىگە كەلگەندە ،قەبىلىمىزدىكى بارلىق ئەرلەرنىڭ ئىككى ياكى ئۈچ ئىسمى بار ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىرىمىزنى شۇ ئىسىمالرنىڭ بىرى بىلەن چاقىرسا ،بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ
بۇ ئىسىمنى ئاڭلىسا ئاچچىقاليدۇ -،دەيتتۇق .شۇنىڭ بىلەن﴿ :بىر  -بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن
چاقىرماڭالر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى .بۇنى ئىمام ئەبۇ داۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿ئىماندىن كېيىن پىسقى بىلەن ئاتاش (يەنى مۆمىننى پاسىق) دەپ ئاتاش نېمىدېگەن يامان!﴾

يەنى سىلەر ئىسالمغا كىرگەن ۋە ئۇنى چۈشەنگەندىن كېيىن ،جاھىلىيەت ئەھلى بىر ـ بىرىنى
چاقىرغاندەك ،يامان لەقەملەر بىلەن چاقىرىش ،پىسقى بىلەن ئاتاش نېمىدېگەن يامان! ﴿(مۇنداق
نەھيى قىلىنغان ئىشالردىن) تەۋبە قىلمىغانالر زالىمالردۇر﴾.
((( ھۇمەزە سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( قەلەم سۈرىسى  11ـ ئايەت.
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*******
ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ
ئى مۆمىنلەر! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر (يەنى ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىشىلەرگە
گۇمانخورلۇق قىلماڭالر) ،بەزى گۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر( ،مۆمىنلەرنىڭ ئەيىبىنى) ئىزدىمەڭالر،
بىر  -بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگەن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى
يېيىشنى ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر .ﷲ تىن قورقۇڭالر .ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرنىڭ
قىلغان) تەۋبىسىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾12

گۇمان قىلىشتىن توسۇش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى ئائىلىدىكىلەرگە ،تۇغقانالرغا ۋە كىشىلەرگە ئورۇنسىز
تۆھمەت قىلىش ۋە خىيانەت قىلىشقا سەۋەب بولىدىغان نۇرغۇن گۇمانالرنى قىلىشتىن توسىدۇ .چۈنكى،
ئۇنىڭ بەزىسى ئېغىر گۇناھتۇر .گۇناھكار بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،نۇرغۇن ئورۇنسىز
گۇمانالردىن ساقلىنىش كېرەك .مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق
دېگەن :قېرىندىشىڭنىڭ ئاغزىدىن چىققان ھەر قانداق سۆزنى ياخشى گۇمان قىلغىن ،سەنمۇ ئۇ سۆز
ئۈچۈن ياخشىلىقتا نېسىۋەڭنى ئالىسەن.
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :گۇمان قىلىشتىن ساقلىنىڭالر ،گۇمان ھەقىقەتەن ئەڭ يالغان سۆزدۇر .بىر ـ
بىرىڭالرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدىمەڭالر ،ئۇنى ئوقۇشنىمۇ تەلەپ قىلماڭالر ،ئۆز ئارا بەسلەشمەڭالر ،ھەسەت
قىلىشماڭالر ،دۈشمەنلەشمەڭالر ۋە ئاداۋەتلەشمەڭالر ،قېرىنداشالرچە ﷲ نىڭ بەندىلىرى بولۇڭالر».
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئاراڭالردىكى سىلە ـ رەھىمنى ئۈزۈپ قويماڭالر ،ئۆز ئارا ئاداۋەتلەشمەڭالر،
دۈشمەنلەشمەڭالر ۋە ھەسەت قىلىشماڭالر ،قېرىنداشالرچە ﷲ نىڭ بەندىلىرى بولۇڭالر .قېرىندىشىغا
ئاداۋەت تۇتۇپ ،ئۇنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تاشلىۋېتىش مۇسۇلمانغا ھاالل ئەمەس».
﴿(مۆمىنلەرنىڭ ئەيىبىنى) ئىزدىمەڭالر﴾ ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر ـ بىرىڭالرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدىمەڭالر ،ئۇنى ئۇقۇشنى
تەلەپ قىلماڭالر ،ئۆز ئارا دۈشمەنلەشمەڭالر ۋە ئاداۋەتلەشمەڭالر ،قېرىنداشالرچە ﷲ نىڭ بەندىلىرى
بولۇڭالر».
﴿بىر  -بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر﴾ بۇ ئايەت غەيۋەت قىلىشتىن توسقان ئايەتتۇر.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! غەيۋەت دېگەن نېمە؟ -دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالم ئۇنى چۈشەندۈرۈپ« :غەيۋەت قېرىندىشىڭنى (ئۇ) يامان كۆرىدىغان نەرسە بىلەن تىلغا
ئېلىشىڭدۇر» دېگەن .ئۇنىڭدىن :ئېيتقىنكى ،ئەگەر مەن دېگەن سۈپەت قېرىندىشىمدا تېپىلسىچۇ؟-
دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر سەن دېگەن نەرسە ئۇنىڭدا تېپىلسا ،ھەقىقەتەن
ئۇنىڭ غەيۋىتىنى قىلغان بولىسەن ،ئەگەر سەن دېگەن نەرسە ئۇنىڭدا تېپىلمىسا ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا
بوھتان چاپلىغان بولىسەن» دېگەن .بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
غەيۋەت قاتتىق چەكلەنگەن ،شۇڭا بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ ئۇنى ئۆلۈك ئىنساننىڭ گۆشىنى

يېيىشكە ئوخشىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگەن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى
ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر﴾ يەنى قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى تەبىئى جەھەتتە

ياقتۇرمىغىنىڭالردەك ،غەيۋەتنىمۇ شەرئى جەھەتتە ياقتۇرماڭالر .چۈنكى ،غەيۋەت قىلىشنىڭ ئازابى
ئۆلۈك ئىنسانالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنىڭ ئازابىدىن قاتتىقتۇر .بۇ تەمسىل ئىنسانالرنى غەيۋەت قىلىشتىن
يىرگەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن قورقىتىش ئۈچۈن بايان قىلىنغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە
سوۋغات بېرىپ ،ئاندىن ئۇنى ياندۇرۇۋالغان كىشىنى مىسال قىلىپ مۇنداق دېگەن« :بەرگەن سوۋغاتنى
ياندۇرۇۋالغۇچى قۇسۇپ ئاندىن قۇسۇقنى قايتا ئىچكەن ئىتقا ئوخشايدۇ» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«يامان ئىش ھەقىقەتەن بىزگە ئۈلگە بواللمايدۇ» دېگەن.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد قاتارلىقالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىدالىشىش
خۇتبىسىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىر ـ بىرىڭالرنىڭ قېنىنى
تۆكۈش ،مال ـ مۈلكۈڭالرنى ئېلىۋېلىش ۋە ئابرويۇڭالرنى تۆكۈش بۇ كۈنۈڭالر ،بۇ ئېيىڭالر ۋە بۇ
شەھىرىڭالرنىڭ ھۆرمىتىنى قىلماسلىق ھارام بولغىنىغا ئوخشاش ھارامدۇر».
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ھەر قانداق مۇسۇلمانغا يەنە بىر مۇسۇلماننىڭ مال ـ مۈلكىنى ئېلىۋېلىش ،ئابرويىنى چۈشۈرۈش
ۋە قېنىنى تۆكۈش ھارامدۇر .ئىنسانغا مۇسۇلمان قېرىندىشىنى كەمسىتىش يېتەرلىك يامانلىقتۇر (يەنى
گۇناھتۇر)».
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ھاپىز ئەبۇ يەئال ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مائىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن زىنا قىلىپ سالدىم-،
دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :ئارقىسىنى قىلىۋالدى .ھەتتا ئۇ سۆزىنى تۆت قېتىم
تەكرارلىدى ،بەشىنچى قېتىمدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :زىنا قىلدىڭمۇ؟» دېدى .ئۇ :ھەئە -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :زىنانىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسەن؟» دېدى .ئۇ :ھەئە ،بىر ئادەم ئايالغا ھاالل
يول بىلەن (يەنى نىكاھ بىلەن) كېلىدۇ ،بىراق مەن ئۇنىڭغا ھارام بىلەن (يەنى نىكاھسىز) كەلدىم-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ سۆزۈڭ بىلەن نېمە دېمەكچىسەن؟» دېگەندە ،ئۇ :مېنى
گۇناھىمدىن پاكالپ قويۇشۇڭنى تەلەپ قىلىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ نەرسەڭنى
ئۇنىڭ ئۇ يېرىگە خۇددى سۈرمە پىلىكى سۈرمە قۇتىسىغا ياكى سۇ تارتىش چىلىكىنىڭ ئارغامچىسى
قۇدۇققا كىرىپ كەتكەندەك كىرگۈزدىڭمۇ؟» دېگەندە ،ئۇ :ھەئە ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى چالما ـ كېسەك قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇ چالما ـ كېسەك
قىلىندى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى ئادەمنىڭ بىر ـ بىرىگە :بۇ ئادەمگە قارىمامسەن ،ﷲ
ئۇنىڭ گۇناھىنى ياپقان تۇرسا ،ئۇنىڭ كۆڭلى ئۇنى ئارامىغا قويماي ،خۇددى ئىتتەك چالما ـ كېسەك
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قىلىنىپ كەتتى -،دېيىشۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يولىنى داۋام قىلىپ ،بىر
ئېشەكنىڭ ئۆلۈكىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا« :پاالنى بىلەن پۇستانى قېنى؟ سىلەر ئىككىڭالر
چۈشۈپ ،بۇ ئېشەكنىڭ تاپىسىدىن يەڭالر» دېدى .ئۇ ئىككىسى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ
ساڭا مەغپىرەت قىلسۇن ،بۇ يېيىلەمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بايامقى قېرىندىشىڭالرنى
چىشلەپ تارتقىنىڭالر بۇنى يېيىشتىنمۇ ئېغىر گۇناھتۇر .جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ بىلەن
قەسەمكى ،مائىز ھازىر ئەلۋەتتە جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرىدە چۆمۈلەۋاتىدۇ» دېدى.
ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە ئىدۇق ،توساتتىنال تاپنىڭ سېسىق پۇرىقى كەلدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :بۇ پۇراقنىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسىلەر؟ بۇ كىشىلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلىدىغانالرنىڭ
سېسىق پۇرىقىدۇر» دېدى.

غەيۋەتخور بىلەن سۇخەنچىنىڭ تەۋبە قىلىش يولى
﴿ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىپ ۋە مەنئى قىلغان
ئىشالردىن يېنىپ ،ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،ﷲ نىڭ سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى
ئېسىڭالردىن چىقارماڭالر ۋە ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر﴿ .ﷲ (تەۋبەقىلغۇچىالرنىڭ قىلغان) تەۋبىسىنى
بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ
تەۋبىسىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر ،ﷲ تائاال تەرەپكە قايتقان ۋە ئۇنىڭغا تايانغان كىشىگە ناھايىتى
مېھرىباندۇر.
كۆپ ساندىكى ئۆلىماالر :كىشىلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلغۇچىنىڭ تەۋبە قىلىشتىكى بىردىنبىر يولى
غەيۋەت قىلىشتىن قەتئىي توختاش ۋە قايتا غەيۋەت قىلماسلىققا بەل باغالش -،دەيدۇ .ئۆتۈپ كەتكەن
غەيۋەتكە پۇشايمان قىلىش ،تەۋبە قىلىش ئۈچۈن شەرت قىلىنامدۇ؟ -دېگەن مەسىلىدە تاالش ـ
تارتىش بار .ئۆلىماالر يەنە :غەيۋەتخور غەيۋىتىنى قىلغان كىشىدىن گۇناھىنى كەچۈرۈشىنى تىلىشى
كېرەك دەيدۇ.
باشقا ئۆلىماالر :غەيۋەتخورنىڭ تەۋبە قىلىشى ئۈچۈن غەيۋىتىنى قىلغان كىشىدىن گۇناھىنى
كەچۈرۈشنى تىلىشى شەرت قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ،ئۇنى ئۇنىڭغا بىلدۈرسە ،ئۇ ئۇنىڭ غەيۋىتىنى
قىلغانلىقىنى بىلمىگەن چاغدىكىدىن بەكرەك ئەزىيەت چېكىشى مۇمكىن -،دەپ قارايدۇ .ئۇنداقتا،
ئۇنىڭ تەۋبە قىلىش يولى شۇكى ،ئۇنىڭ غەيۋىتىنى قىلغان سورۇنالردا ئۇنى ماختىشى ،ئۇنىڭ
ھەققىدە قىلىنغان غەيۋەتنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە رەت قىلىشى كېرەك .شۇنداق قىلغاندا ،غەيۋەت
بىلەن ماختاش باراۋەر بولۇپ ،ئىلگىرىكى غەيۋەتنىڭ گۇناھىدىن پاكالنغىلى بولىدۇ.

*******
ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋ

621

ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر ئايالدىن( ،ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئبارەت)
بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق .ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق
قىلدۇق ،ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۈرمەتلىك ھېساپلىنىسىلەر
(يەنى كىشىلەرنىڭ بىر  -بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ)،
ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾13

پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئادەم بىلەن ھەۋۋانىڭ بالىلىرى ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالرغا ئۇالرنى بىر ئىنساندىن ياراتقانلىقىنى ،شۇ ئىنساندىن ئۇنىڭ
جۈپتىنى ياراتقانلىقىنى يەنى ئۇالرنى ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەۋۋادىن ياراتقانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنى نۇرغۇن مىللەت ،ئۇرۇق ،قەبىلە ۋە جەمەت قىلىپ ياراتتى .ئىنسانالرنىڭ
ھەممىسى ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەۋۋا ئەلەيھىسساالمنىڭ اليدىن يەنى تۇپراقتىن يارىتىلغانلىقىغا
نىسبەتەن شان ـ شەرەپتە باراۋەردۇر .ئۇالر پەقەت دىننىي ئىشالردا بىر ـ بىرىدىن پەرقلىقتۇر .ئۇ
بولسىمۇ ،ﷲ غا ئىتائەت قىلىش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتىن ئىبارەتتۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال غەيۋەت قىلىشنى ،كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىنى كەمسىتىشىنى چەكلىگەندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئىنسانلىقتا ھەممىسىنىڭ باراۋەر ئىكەنلىكى ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى

ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر ئايالدىن( ،ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئبارەت) بىر ئاتا
بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق﴾

يەنى ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇرۇقىغا قايتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆزئارا تونۇشۇش ھاسىل
بولۇشى ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق .مۇجاھىد غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ نىڭ﴿ :ئۆزئارا تونۇشۇشۇڭالر
ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايىتىنى :بۇ تونۇشۇش خۇددى پاالنى پاالنىنىڭ ئوغلىدۇر ،پۇستانى قەبىلىدىندۇر
دېيىلگەندەك تونۇشنى كۆرسىتىدۇ -،دەپ تەپسىر قىلدى .سۇفيان سەۋرى مۇنداق دەيدۇ :ھەمىر
قەبىلىسىگە مەنسۇپ ئەرەبلەر ئۆز يۇرتلىرىغا نىسبەت بېرىلەتتى ،ھىجاز ئەرەبلىرى بولسا ،ئۆز
قەبىلىلىرىگە نىسبەت بېرىلەتتى.

ھۆرمەتنىڭ تەقۋالىق بىلەن بولىدىغانلىقى
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﴿ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۈرمەتلىك ھېساپلىنىسىلەر
(يەنى كىشىلەرنىڭ بىر  -بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن
بولىدۇ)﴾ يەنى سىلەرنىڭ ﷲ نىڭ دەرگاھىدا بىر  -بىرىڭالردىن ئارتۇق بولۇشۇڭالر نەسەب بىلەن

ئەمەس ،پەقەت تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە نۇرغۇن ھەدىسلەر
رىۋايەت قىلىنغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :قايسى ئىنسان ئەڭ ھۆرمەتلىكتۇر؟ -دەپ سورالغاندا ،ئۇ« :ئۇالرنىڭ
ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىكتۇر» دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ساھابىالر:
سەندىن بۇ ھەقتە سورىمىدۇق -،دېدى .ئۇ« :ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى يۈسۈف ئەڭ ھۆرمەتلىك
ئىنساندۇر .ئۇ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ياقۇبنىڭ ئوغلى ،ياقۇب ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىسھاقنىڭ

ھۇجۇرات سۈرىسى

ئوغلىدۇر ،ئىسھاق ﷲ نىڭ دوستى ئىبراھىمنىڭ ئوغلىدۇر» دەيدۇ .ئۇالر يەنە :سەندىن بۇ
ھەقتە سورىمىدۇق -،دېدى .ئۇ« :ئۇنداقتا سىلەر مەندىن ئەرەبلەرنىڭ ياخشىلىرى توغرىسىدا
سوراۋاتامسىلەر؟» دەيدۇ .ئۇالر :ھەئە -،دەيدۇ .ئۇ« :سىلەردىن جاھىلىيەت دەۋرىدە ياخشى
بولغانالر بولۇپ ،ئەگەر ئۇالر دىندا ئالىم بولسا ،ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر» دەيدۇ.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىڭالر ۋە مال ـ
مۈلكۈڭالرغا قارىمايدۇ ،ئۇ پەقەت سىلەرنىڭ دىلىڭالرغا ۋە ئەمەللىرىڭالرغا قارايدۇ».
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەككە پەتھى بولغان كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قەسۋا ئىسىملىك تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ
كەئبىنى تاۋاپ قىلىپ ،رۇكىنالرغا قولىدىكى ئەگمەچ ھاسىسىنى تەگكۈزدى .ئۇ مەسچىتتە تۆگىسىنى
چۆكتۈرىدىغان جاي تاپالماي ،ئاخىرى ئادەملەرنىڭ قوللىرىغا دەسسەپ تۇرۇپ تۆگىدىن چۈشتى.
ئۇ تۆگىنى سىرتقا ئېلىپ چىقىپ ،سۇ ئېقىنى ئىچىدە چۆكتۈردى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ئادەملەرگە خۇتبە سۆزلىدى .ئۇ ئالدى بىلەن ﷲ تائاالغا اليىق رەۋىشتە
ھەمدۇسانا ئوقۇدى ،ئاندىن مۇنداق دېدى« :ئى ئىنسانالر! شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال
ئىچىڭالردىكى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى كىبىرلىكنى ،ئاتا ـ بوۋىالر بىلەن پەخىرلىنىشنى يوقاتتى.
ئىنسانالر ئىككىگە بۆلۈنىدۇ :بىرى ياخشى ،تەقۋادار ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئەڭ ھۆرمەتلىك ئادەمدۇر.
يەنە بىرى ئەسكى ،بەتبەخت ،ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە ئەڭ پەسكەش ئادەمدۇر .غالىب ۋە بۈيۈك
ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر ئايالدىن( ،ئادەم بىلەن
ھەۋۋادىن ئبارەت) بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن
مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق ،ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۈرمەتلىك
ھېساپلىنىسىلەر (يەنى كىشىلەرنىڭ بىر  -بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق
بىلەن بولىدۇ) ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ مەن سۆزۈمنى

مۇشۇنىڭ بىلەن تۈگىتىمەن ،ﷲ تائاالدىن ئۆزەمگە ۋە سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيمەن».

﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنىڭ
ھەممە ئەھۋالىڭالرنى تولۇق بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممە ئىشلىرىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر ،ئۇ
خالىغان كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ .خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ .خالىغان كىشىگە رەھمەت
قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنى ئازاباليدۇ .خالىغان كىشىنى خالىغان كىشىدىن پەزلىدە ئارتۇق قىلىدۇ.
ﷲ ھەممىدە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ،ھەممىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر ۋە ھەممىدىن تولۇق
خەۋەرداردۇر.
نىكاھتا باراۋەرلىك((( شەرت قىلىنمايدۇ دېگەن دېگەن قاراشتىكى ئۆلىماالر بۇ ئايىتى كەرىمنى ۋە
بۇ ھەدىس شېرىپلەرنى دەلىل قىلىدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر
ﷲنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۈرمەتلىك ھېساپلىنىسىلەر (يەنى كىشىلەرنىڭ بىر  -بىرىدىن ئارتۇق
بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ)﴾ دېگەن ئايىتى بولغانلىقى ئۈچۈن،

نىكاھتا دىندىن باشقىسى شەرت قىلىنمايدۇ -،دەپ قارايدۇ.

((( بۇنىڭدىن قىز ـ ئوغۇلنىڭ ياش قۇرام ،مال ـ مۈلۈك ،نەسەب ۋە باشقا جەھەتتىن باراۋەر بولۇشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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ﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
ئەئرابىالر« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى(« ،تېخى) ئىمان ئېيتمىدىڭالر ۋە
لېكىن سىلەر بويسۇندۇق دەڭالر ،ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى ،ئەگەر سىلەر ﷲغا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالردىن ھېچ نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەيدۇ،
ﷲ ھەقىقەتەن (مۆمىنلەرگە) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾14
شۈبھىسىزكى( ،ھەقىقي) مۆمىنلەر ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن ،ئاندىن (ئىمانىدا)
شەك كەلتۈرمىگەن ،ماللىرى بىلەن ،جانلىرى بىلەن ﷲنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر ،ئەنە شۇالر
(ئىمان دەۋاسىدا) راستچىلالردۇر»﴿( .﴾15ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ﷲغا دىنىڭالرنى (يەنى
دىنىڭالرنى دىلىڭالرنىڭ تەستىق قىلغانلىقىنى) خەۋەر قىالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ﷲ ئاسمانالردىكىنى
ۋە زېمىندىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر»﴿ .﴾16ئۇالر ساڭا مۇسۇلمان
بولغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ( ،ئۇالرغا) «سىلەر ماڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر،
بەلكى ﷲ سىلەرنى ئىمانغا ھىدايەت قىلغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ ،ئەگەر سىلەر راست (مۆمىن)
بولساڭالر» دېگىن﴿ .﴾17ﷲ ھەقىقەتەن ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبنى بىلىپ تۇرىدۇ،
ﷲ سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾18

مۆمىن بىلەن مۇسۇلماننىڭ ئارىسىدىكى پەرق
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ﷲ تائاال ئىسالمغا ئەمدىال كىرگەن ئەئرابىالرنىڭ ئۆزلىرىگە ئىمان دەرىجىسىنى دەۋا
قىلغانلىقىنى ئەيىبلەپ ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىدا تېخى ئىماننىڭ ئورنىمىغانلىقىنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەئرابىالر« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيدۇ( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى(« ،تېخى) ئىمان
ئېيتمىدىڭالر ۋە لېكىن سىلەر بويسۇندۇق دەڭالر ،ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى﴾ بۇ ئايەت
كەرىمدىن ئىماننىڭ ئىسالمغا قارىغاندا خاسراق ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ .بۇ ،سۈننىي
ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تۇتقان يولىدۇر .بۇنىڭغا يەنە جىبرىئىل ئەلەيھسساالم ھەققىدىكى
ھەدىس دەلىل بوالاليدۇ .ئۇ دەسلەپتە ئىسالمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ،ئاندىن ئىماننىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى ،ئاندىن ئېھساننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سوراپ ،ئاممىبابلىقتىن خاسلىققا ،خاسلىقتىن
تېخىمۇ خاسراققا تەرەققىي قىلغان ئىدى.
ئىمام ئەھمەد سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

ھۇجۇرات سۈرىسى

قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نۇرغۇن ئادەمگە خەزىنىدىن بىر نەرسىلەرنى تارقىتىپ بەردى ،ئەمما
بىر كىشىگە ھېچ نەرسە بەرمىدى .شۇنىڭ بىلەن سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
پاالنى ،پاالنى قاتارلىق كىشىلەرگە بەردىڭ ،ئەمما پاالنىغا ھېچ نەرسە بەرمىدىڭ ،ۋاھالەنكى ئۇ
مۆمىندۇر -،دېۋىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بەلكى مۇسۇلماندۇر» دېدى .سەئد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ئۇ سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر قېتىمدا« :بەلكى مۇسۇلماندۇر»
دەۋەردى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن خالىغان ئادەملەرگە نەرسە بېرىمەن ،ئۇالردىن
ماڭا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان كىشىنى قالدۇرۇپ قويىمەن ،ئۇنىڭغا ئۇنىڭ دوزاخقا دۈم چۈشۈپ
كېتىشىدىن قورققانلىقىم ئۈچۈن ھېچ نەرسە بەرمەيمەن» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە
مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقىقەتەن مۆمىن بىلەن مۇسۇلماننىڭ ئارىسىنى
پەرقلەندۈرىدۇ .بۇ ،ئىماننىڭ ئىسالمغا قارىغاندا خاسراق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.
بۇ پاكىتالر بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ئەنە شۇ ئەئرابىالرنىڭ مۇناپىق ئەمەسلىكىنى ،ئۇالرنىڭ
پەقەت مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ،ئىماننىڭ ئۇالرنىڭ دىللىرىغا مۇستەھكەم ئورنىمىغانلىقىنى،
ئۇالر بولسا ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى يەتكەن دەرىجىدىن يۇقىرى دەرىجىنى دەۋا قىلغانلىقىنى ،شۇ
سەۋەبتىن ئۇالرغا بۇ ھەقتە ئەدەب ئۆگىتىلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .يۇقىرىدىكى سۆزلەر
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبراھىم نەخەئى ۋە قەتادە قاتارلىقالرنىڭ سۆزلىرىنىڭ
خۇالسە مەنىسىدۇر .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلغان .ئەنە شۇ ئەئرابىالرغا پەقەت ئەدەب
بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن﴿ :ئېيتقىنكى(« ،تېخى) ئىمان ئېيتمىدىڭالر ۋە لېكىن سىلەر بويسۇندۇق
دەڭالر ،ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى»﴾ دېيىلدى ،يەنى سىلەر تېخى ئىماننىڭ ھەقىقىتىگە
يېتىپ بارمىدىڭالر.
﴿ئەگەر سىلەر ﷲغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلساڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالردىن
ھېچ نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەيدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئەجرىڭالردىن ھېچ نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەيدۇ .ﷲ

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىنى قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز﴾(((.

﴿ﷲ ھەقىقەتەن﴾ ﷲ غا تەۋبە قىلغان ۋە ﷲ غا قايتقان كىشىلەرگە ﴿ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر .شۈبھىسىزكى( ،ھەقىقي) مۆمىنلەر ﷲغا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن ،ئاندىن (ئىمانىدا) شەك كەلتۈرمىگەن﴾ ۋە قىلچە تەۋرەنمىگەن،
بەلكى ﷲ غا ئىشىنىشتىن ئىبارەت بىر ھالەتتە مۇستەھكەم تۇرغان﴿ .ماللىرى بىلەن ،جانلىرى بىلەن
ﷲنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر﴾ يەنى ئۇالر ئىتائەت قىلىش ،ﷲ نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش يولىدا
جانلىرىنى ۋە ئەڭ ئېسىل ماللىرىنى سەرپ قىلغانالردۇر﴿ .ئەنە شۇالر﴾ ئەگەر ئۆزلىرىنى مۆمىنلەر
دېسە ،ئۇالر دىللىرىدىكى ﴿ئىمان دەۋاسىدا راستچىلالردۇر﴾ ئۇالر پەقەت ئىمانى بولمىغان ،بىراق

ئېغىزلىرىدا ئاشكارا ئىمان دەۋاسىنى قىلغان بەزى ئەئرابىالرغا ھەرگىز ئوخشىمايدۇ.

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ﷲغا دىنىڭالرنى (يەنى دىنىڭالرنى دىلىڭالرنىڭ تەستىق
قىلغانلىقىنى) خەۋەر قىالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ﷲ ئاسمانالردىكىنى ۋە زېمىندىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ
ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر»﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ئاسمان ـ زېمىندىكى چوڭ ـ كىچىك نەرسىلەردىن

زەررىچىلىك نەرسىمۇ مەخپىي قالمايدۇ.
((( تۇر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر ساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ( ،ئۇالرغا) «سىلەر ماڭا مۇسۇلمان
بولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر»﴾ دېگىن .يەنى ئەئرابىالر ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى،

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ .ﷲ
تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرغا) «سىلەر ماڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىڭالرنى
مىننەت قىلماڭالر»﴾ دېگىن .مۇسۇلمان بولغانلىقىڭالرنىڭ پايدىسى چوقۇم ئۆزەڭالرغا قايتىدۇ،
بۇنىڭدا سىلەرگە قارىتا مىننەت قىلىش ﷲ غا خاستۇر.
﴿بەلكى ﷲ سىلەرنى ئىمانغا ھىدايەت قىلغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ ،ئەگەر سىلەر راست
(مۆمىن) بولساڭالر» دېگىن﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھۈنەيىن ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئەنسارىالرغا

مىننەت ھەققىدە مۇنداق دېگەن« :ئى ئەنسارىالر جامائەسى! مەن سىلەرنى گۇمراھلىق ھالىتىڭالردا
ئۇچراتقان ئىدىم ،ﷲ سىلەرنى مەن ئارقىلىق ھىدايەت قىلمىدىمۇ؟ سىلەر چېچىالڭغۇ ئىدىڭالر،
ﷲ تائاال سىلەرنى مەن ئارقىلىق بىرلەشتۇرمىدىمۇ؟ سىلەر يوقسۇل ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرنى مەن
ئارقىلىق باي قىلمىدىمۇ؟» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر بىر سۆزنى قىلغاندا ،ئۇالر :ﷲ ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرى مىننەت قىلىشقا ئەڭ اليىقتۇر -،دېيىشتى.

ھاپىز ئەبۇ بەكرى بەززار ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بەنى ئەسەد قەبىلىسىدىكىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز مۇسۇلمان بولدۇق ،ئەرەبلەر سەن بىلەن ئۇرۇشتى .بىز بولساق،
سەن بىلەن ئۇرۇشمىدۇق -،دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنىڭ
دىنىي چۈشەنچىسى ئاز بولۇپ ،شەيتان ئۇالرنىڭ تىللىرى بىلەن سۆزلەۋاتىدۇ» دېگەن ۋە بۇ
ئايەت نازىل بولغان﴿ :ئۇالر ساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ( ،ئۇالرغا) «سىلەر ماڭا
مۇسۇلمان بولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر ،بەلكى ﷲ سىلەرنى ئىمانغا ھىدايەت قىلغانلىقىنى
مىننەت قىلىدۇ ،ئەگەر سىلەر راست (مۆمىن) بولساڭالر» دېگىن﴾.

ﷲ تائاال بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزىنىڭ تولۇق بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ

ھەممە ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى تەكرار بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر﴾
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شۇنىڭ بىلەن ،ھۇجۇرات سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ
تائاالغا خاستۇر ،تەۋپىق ۋە خاتالىقتىن ساقالش ﷲ تائاال تەرىپىدىنال بولىدۇ.

قاف سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 45 ،ئايەت
مۇفەسسەل بۆلۈمنىڭ باشلىنىشى توغرىسىدا
توغرا رىۋايەتلەرگە ئاساسالنغاندا بۇ ،سۈرە مۇفەسسەل((( بۆلۈمنىڭ بېشىدۇر .بۇ بۆلۈمنىڭ
بېشى ھۇجۇرات سۈرىسى دېگەنلەرمۇ بولغان .ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ :بۇ بۆلۈمنىڭ بېىشى نەبە
سۈرىسىدۇر -،دېگەن سۆزىگە كەلسەك ،بۇ سۆزنىڭ قىلچە ئاساسى يوق .بىز بىلىدىغان ئېتىبارلىق
ئۆلىماالر (ﷲ ئۇالردىن رازى بولسۇن!) دىن ھېچ بىرى بۇ سۆزنى قىلمىغان .ئۇنداقتا ،بۇ بۆلۈمدىن
ئىلگىرىكى بۆلۈملەر تەشكىل قىلغان  48سۈرىنى ساناپ چىقساق ،قاف سۈرىسىنىڭ دەل بۇ بۆلۈمنىڭ
بېشى ئىكەنلىكى مۇئەييەنلىشىدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت - 1 :بۆلۈم ئۈچ سۈرىدىن تەركىپ
تاپقان بولۇپ ،ئۇالر :بەقەرە ،ئال ئىمران ۋە نىسا سۈرىلىرىدۇر 2 .ـ بۆلۈم بەش سۈرىدىن تەركىب
تاپقان بولۇپ ،ئۇالر :مائىدە ،ئەنئام ،ئەئراف ،ئەنفال ۋە تەۋبە سۈرىلىرىدۇر 3 .ـ بۆلۈم يەتتە
سۈرىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ ،ئۇالر :يۇنۇس ،ھۇد ،يۈسۈف ،رەئد ،ئىبراھىم ،ھىجر ۋە نەھل
سۈرىلىرىدۇر 4 .ـ بۆلۈم توققۇز سۈرىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ ،ئۇالر :ئىسرا ،كەھف ،مەريەم،
تاھا ،ئەنبىيا ،ھەج ،مۆئمىنۇن ،نۇر ۋە فۇرقان سۈرىلىرىدۇر 5 .ـ بۆلۈم  11سۈرىدىن تەركىپ تاپقان
بولۇپ ،ئۇالر :شۇئەرا ،نەمل ،قەسەس ،ئەنكەبۇت ،رۇم ،لوقمان ،سەجدە ،ئەھزاب ،سەبەئ ،فاتىر
ۋە ياسىن سۈرىلىرىدۇر 6 .ـ بۆلۈم  13سۈرىدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ ،ئۇالر :ساففات ،ساد ،زۇمەر،
غافىر ،فۇسسىلەت ،شۇرا ،زۇخرۇف ،دۇخان ،جاسىيە ،ئەھقاف ،مۇھەممەد ،فەتھى ۋە ھۇجۇرات
سۈرىلىرىدۇر .ئاندىن كېيىن  7ـ بۆلۈم مۇفەسسەل بۆلۈمى كېلىدۇ .ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر
شۇنداق ئېيتقان .بۇنىڭدىن شۇ مۇئەييەنلەشتىكى ،بۇ بۆلۈمنىڭ بېشى قاف سۈرىسىدۇر .بۇنىڭغا
بىزمۇ شۇنداق دەپ قارايمىز .بارلىق ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ تائاالغا خاستۇر.
((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئان سۈرىلىرىنى مۇئەييەن بۆلۈملەرگە بۆلۈپ ئوقۇغانلىقى ئىمام ئەبۇ داۋۇدنىڭ
 1393ـ نۇمۇرلۇق ھەدىسىدە رىۋايەت قىلىنغان .مۇفەسسەل بۆلۈمى بولسا ،ئەڭ ئاخىرقى بۆلۈمدۇر.

قاف سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام ئەھمەد ئۆمەر ئىبنى خەتتابتىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇ ئەبۇ ۋاقىد لەيسىدىن :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھېيت نامىزىدا قايسى سۈرىنى ئوقۇيتتى؟ -دەپ سورىغاندا ،ئەبۇ ۋاقىد لەيسى:
قاف سۈرىسى بىلەن قەمەر سۈرىسىنى ئوقۇيتتى -،دەپ جاۋاب بەرگەن .بۇنى ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ
داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ھارىسنىڭ قىزى ئۇممۇ ھىشامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىككى يىل ياكى بىر يېرىم يىل قوشنا بولۇپ ئولتۇرغان ئىدۇق.
مەن قاف سۈرىسىنى پەقەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭالپ يادلىۋالدىم .ئۇ
بۇ سۈرىنى ھەر جۈمە كۈنى (كىشىلەرگە خۇتبە ئوقۇغاندا) مۇنبەر ئۈستىدە ئوقۇيتتى .ئۇنى
ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان .ئىمام ئەبۇ داۋۇد ھارىس ئىبنى نوئماننىڭ قىزىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن قاف سۈرىسىنى پەقەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز
ئاغزىدىن ئاڭالپ يادلىۋالغاندىم .ئۇ ئۇنى ھەر جۈمە كۈنى خۇتبىدە ئوقۇيتتى .بىزنىڭ ئۆيىمىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيى بىلەن تام قوشنا ئىدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان.
مەقسەت ،بۇ سۈرە مەخلۇقاتالرنىڭ دەسلەپتە يارىتىلىشى ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش،
ئۆلۈكلەرنى قەبرىلەردىن تۇرغۇزۇش ،قىيامەت ،ھېساب مەيدانىدا تۇرۇش ،ھېساب بېرىش ،جەننەت،
دوزاخ ،ساۋاب ،ئازاب ،ياخشىلىققا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە يامانلىقتىن قورقۇتۇش قاتارلىقالرنى ئۆز
ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ھېيت ۋە جامائەت سورۇنلىرىغا ئوخشاش
چوڭ ـ چوڭ يىغىلىشالردا ئوقۇيتتى .يۈكسەك مەقسەتنى ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
قاف .شەرەپلىك قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىمەن﴿ .﴾1بەلكى ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
ئۆز ئىچىدىن ئۇالرغا بىر ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەنلىكىدىن ئەجەبلەندى ،كاپىرالر ئېيتتى« :بۇ
قىزىق ئىشتۇر﴿ .﴾2بىز ئۆلۈپ توپا بولۇپ كەتكەندىن كېيىن (تىرىلىپ ئىلگىرىكى ھالىتىمىزگە
قايتامدۇق) ،بۇنداق قايتىش (ئەقىلدىن) يىراقتۇر»﴿ .﴾3ئۇالرنى زېمىننىڭ كېمەيتكىنىدىن (يەنى
ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى يەر يەپ كەتكىنىدىن) بىز ھەقىقەتەن خەۋەردارمىز ،بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا
ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتاب (يەنى لەۋھۇلمەھپۇز) بار﴿ .﴾4بەلكى ئۇالر بولسا ئۆزلىرىگە
نازىل قىلىنغان ھەقىقەتنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ،ئۇالر قااليمىقان ھالەتتىدۇر﴿.﴾5

قاف سۈرىسى

“قاف” سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كېلىپ ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىبپە ھەرپلىرىنىڭ بىرىدۇر .بىز بۇ
ھەقتە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا توختالدۇق ،شۇڭا بۇ يەردە قايتا تەكرارالپ ئولتۇرمايمىز.

كۇففارالرنىڭ پەيغەمبەرلىكتىن ۋە قىيامەتنىڭ بولۇشىدىن ھەيران بولۇشى ۋە
ئۇالرغا بېرىلگەن رەددىيە
﴿قاف .شەرەپلىك قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ يەنى ئەڭ ئېسىل ،ئەڭ كاتتا بولغان
قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىمەن﴿ .ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ،ئارقىسىدىنمۇ (يەنى ھېچقايسى
تەرىپىدىن) باتىل يۈزلەنمەيدۇ ،ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ
تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾((( بۇ ئايەتتىكى قەسەم پەيغەمبەرلىكنى ،قىيامەتنىڭ قايىم
بولۇشىنى ئىسپاتالش ۋە ئۇنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى جەزىملەشتۈرۈش قاتارلىقالرنى
تەكىتلەيدۇ.
﴿قاف .شەرەپلىك قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىمەن .بەلكى ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) ئۆز
ئىچىدىن ئۇالرغا بىر ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەنلىكىدىن ئەجەبلەندى ،كاپىرالر ئېيتتى« :بۇ
قىزىق ئىشتۇر﴾ يەنى مۇشرىكالر ئۆزلىرىگە ئىنسان تىپىدىن پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەنلىكىدىن

ھەيران بولدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنسانالرنىڭ بىرىگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) :ئىنسانالر (يەنى كاپىرالر) نى (ﷲ نىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغىن،
مۆمىنلەرگە پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا (قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن) يۇقىرى
ئورۇنغا ئېرىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن ،دەپ ۋەھى قىلغانلىقىمىزدىن ئۇالر
ئەجەبلىنەمدۇ؟﴾((( يەنى بۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ،چۈنكى ﷲ تائاال پەرىشتىلەردىنمۇ،
ئىنسانالردىنمۇ ئەلچىلەرنى تالاليدۇ.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىدىن ھەيران بولغانلىقىنى ۋە قىيامەتنىڭ يۈز

بېرىشىنى يىراق سانىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۆلۈپ توپا بولۇپ كەتكەندىن
كېيىن (تىرىلىپ ئىلگىرىكى ھالىتىمىزگە قايتامدۇق) ،بۇنداق قايتىش (ئەقىلدىن) يىراقتۇر﴾

يەنى ئۇالر :بىز ئۆلۈپ چىرىپ كەتسەك ،ئۈگە ـ ئۈگىلىرىمىز تىتىلىپ پارچە ـ پارچە بولۇپ،
توپىغا ئايلىنىپ كەتسە ،شۇ ھالىمىزدىن كېيىن تىرىلىپ ،بۇنداق قەددى ـ قامەتلىك ،پۇختا
قۇرۇلما شەكلىگە ئىگە بولغان ئىنسانلىق ھالىمىزغا قايتىش قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ﴿بۇنداق
قايتىش (ئەقىلدىن) يىراقتۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ يۈز بېرىشى ئەقىلدىن تولىمۇ يىراقتۇر -،دەيدۇ.
يەنى ئۇالر قايتا تىرىلىشنى ۋۇجۇتقا چىقمايدۇ ،ئۇنى مۇمكىن بولمايدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى زېمىننىڭ كېمەيتكىنىدىن (يەنى
ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى يەر يەپ كەتكىنىدىن) بىز ھەقىقەتەن خەۋەردارمىز﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
تەنلىرىنى زېمىننىڭ چىرىتىپ يەپ كەتكەنلىكىنى بىز بىلىمىز ،بىزگە تەنلەرنىڭ پارچە ـ
پارچە تىتىلىپ قەيەرگە چېچىلغانلىقى ۋە قەيەرگە كەتكەنلىكى مەخپىي قالمايدۇ.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  42ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتاب (يەنى لەۋھۇلمەھپۇز) بار﴾

يەنى بۇ كىتاب ھەممە نەرسىنى ساقاليدۇ .بىز ھەممىنى ئوبدان بىلىمىز ،كىتابتىمۇ ھەممە نەرسە

تەپسىلى يېزىلغان .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنى
زېمىننىڭ كېمەيتكىنىدىن (يەنى ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى يەر يەپ كەتكىنىدىن) بىز ھەقىقەتەن
خەۋەردارمىز﴾ دېگەن ئايىتىنى :زېمىننىڭ ئۇالرنىڭ گۆشلىرىنى ،تېرىلىرىنى ،سۆڭەكلىرىنى

ۋە چاچلىرىنى يەپ كەتكەنلىكىنى بىلىمىز -،دەپ تەپسىر قىلدى .مۇجاھىد ،قەتادە ،زەھھاك
ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كۇفرىلىق قىلىپ ھەق
بىلەن قارشىالشقانلىقى ۋە ئانچە يىراق بولمىغان قايتا تىرىلىشنى يىراق سانىغانلىقى قاتارلىق
گۇناھلىرىنىڭ سەۋەبىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەلكى ئۇالر بولسا ئۆزلىرىگە نازىل
قىلىنغان ھەقىقەتنى ( يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلدى ،ئۇالر قااليمىقان ھالەتتىدۇر﴾ يەنى مانا
بۇ ،ھەقىقەتتىن يىراقالپ كەتكەن ھەر قانداق كىشىنىڭ ھالىدۇر .مۇنداق كىشىنىڭ سۆزى
خىلمۇ خىل ،ئىككىلەنگەن ،قايمۇققان ۋە ھەقنى ئىنكار قىلغان ھالەتتە بولىدۇ .بۇ ھالەتتىن
كېيىن مەيلى ئۇ نېمىال دېمىسۇن ،ئۇنىڭ سۆزى باتىلدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿(پەيغەمبەر ھەققىدە) سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن خىلمۇ خىلدۇر( .ﷲ تائاالنىڭ ئىلمىي
ئەزەلىسىدە ھىدايەتتىن) بۇرۇۋېتىلگەن ئادەم (قۇرئانغا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان
(((
كەلتۈرۈشتىن) بۇرۇۋېتىلىدۇ﴾

*******
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ئۇالر ئاسماننى قانداق (تۈۋرۈكسىز) بەرپا قىلغانلىقىمىزغا ،ئۇنى (يۇلتۇزالر بىلەن)
بېزىگەنلىكىمىزگە ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق يوچۇق يوقلۇقىغا قارىمامدۇ؟﴿ ﴾6يەر يۈزىنى
(توغرىسىغا ۋە ئۇزۇنىسىغا سوزۇپ) كەڭ ياراتتۇق ،يەر يۈزىدە (ئۇنىڭ تەۋرەپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن) تاغالرنى قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق﴿.﴾7
ﷲغا قايتقۇچى ھەر بىر بەندىگە (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى) كۆرسىتىش ئۈچۈن ۋە (ﷲنىڭ
ئۇلۇغلۇقىنى) ئەسلىتىش ئۈچۈن (شۇنداق قىلدۇق)﴿ .﴾8كۆكتىن (بۇلۇتتىن) مۇبارەك سۇنى
چۈشۈردۇق ،ئۇنىڭ بىلەن باغالرنى ۋە ئاشلىقالرنى ،ئېگىز ئۆسكەن ،مېۋىلىرى سانجاق -
سانجاق بولۇپ كەتكەن خورمىالرنى ئۆستۈردۇق﴿( .﴾9ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى) بەندىلەرنىڭ
رىزقى ئۈچۈن (ئۆستۈردۇق) ،ئۇ سۇ بىلەن ئۆلۈك (يەنى قاقاس) زېمىننى تىرىلدۈردۇق،
ئۆلۈكلەرنىڭ تىرىلىشىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر﴿10ـ .﴾11
((( زارىيات سۈرىسى  8ـ  9ـ ئايەتلەر.

قاف سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ قىيامەتتىنمۇ چوڭ نەرسىنى يارىتىشقا قادىر ئىكەنلىكىنىڭ
بايانى
ﷲ تائاال بەندىلىرىگە ئۇالر يۈز بېرىشىنى يىراق ساناپ ئەجەبلەنگەن نەرسىدىن يەنى
قىيامەتتىنمۇ كاتتا نەرسىنى يارىتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنى نامايەن قىلغانلىقىنى
ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئاسماننى قانداق (تۈۋرۈكسىز) بەرپا قىلغانلىقىمىزغا ،ئۇنى
(يۇلتۇزالر بىلەن) بېزىگەنلىكىمىزگە ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق يوچۇق يوقلۇقىغا قارىمامدۇ؟﴾ بۇ ھەقتە
بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :ﷲ يەتتە ئاسماننى بىرىنى بىرىنىڭ ئۈستىدە
قىلىپ ياراتتى ،مېھرىبان ﷲنىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن ،سەن (ئاسمانالرغا)
تەكرار قاراپ باققىنكى ،بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسەن .ئاندىن سەن يەنە ئىككى قېتىم قارىغىن.
(((
كۆزۈڭ (ئاسمانالردا بىرەر نۇقساننى تېپىشتىن) ئۈمىد ئۈزگەن ۋە تالغان ھالدا قايتىدۇ﴾
﴿يەر يۈزىنى (توغرىسىغا ۋە ئۇزۇنىسىغا سوزۇپ) كەڭ ياراتتۇق ،يەر يۈزىدە﴾ يەرنىڭ
ئۈستىدىكى جانلىقالر بىلەن تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ﴿تاغالرنى قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك
چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق﴾ يەنى ھەممە تۈردىكى زىرائەتلەرنى ،مېۋىلەرنى ۋە

ئۆسۈملۈكلەرنى كۆركەم ۋە جۈپ ـ جۈپ قىلىپ ئۆستۈردۇق .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
(((
﴿سىلەرنىڭ ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ھەر بىر نەرسىنى جۈپ ياراتتۇق﴾

﴿ﷲغا قايتقۇچى ھەر بىر بەندىگە (ﷲنىڭ قۇدرىتىنى) كۆرسىتىش ئۈچۈن ۋە (ﷲنىڭ
ئۇلۇغلۇقىنى) ئەسلىتىش ئۈچۈن (شۇنداق قىلدۇق)﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ غا بويسۇنغۇچى،

ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تىترىگۈچى ۋە ﷲ تائاال تەرەپكە ناھايىتى بەك قايتقۇچى ھەر بىر
بەندىگە ،كۆرۈنۈپ تۇرغان ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالردىكى بۈيۈك مۆجىزىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ
ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىش ،ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنى ئىسپاتالش ۋە ﷲ نىڭ ئۇلۇغلىقىنى
ئەسلىتىش ئۈچۈن ياراتتۇق.

﴿كۆكتىن (بۇلۇتتىن) مۇبارەك سۇنى﴾ يەنى پايدىلىق سۇنى ﴿چۈشۈردۇق ،ئۇنىڭ بىلەن
باغالرنى ۋە ئاشلىقالرنى﴾ يەنى دانلىق مەھسۇالت چىقىدىغان ۋە ساقلىغىلى بولىدىغان دانلىق
زىرائەتلەرنى﴿ ،ئېگىز ئۆسكەن ،مېۋىلىرى سانجاق  -سانجاق بولۇپ كەتكەن خورمىالرنى
ئۆستۈردۇق( .ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى) بەندىلەرنىڭ رىزقى ئۈچۈن﴾ يەنى مەخلۇقاتالرنىڭ رىزقى
ئۈچۈن ﴿(ئۆستۈردۇق) ،ئۇ سۇ بىلەن ئۆلۈك (يەنى قاقاس) زېمىننى تىرىلدۈردۇق﴾ زېمىنغا سۇ

چۈشكەندىن كېيىن ئۇ جانلىنىدۇ ۋە كۆپىشىدۇ ،چىرايلىقلىقىدىن كۆزنى قاماشتۇرىدىغان تۈرلۈك
گۈل ـ چېچەكلەرنى ۋە چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ .مانا بۇ ھالەتلەر زېمىن
گىياسىز ،قاقاس چۆلگە ئايالنغاندىن كېيىن بارلىققا كېلىدۇ .كېيىن ئۇ جانلىنىپ يېشىللىققا
پۈركىنىدۇ .مانا بۇ ،ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشنىڭ مىسالىدۇر .ﷲ تائاال شۇنىڭغا ئوخشاشال
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ئاسمانالرنى ،زېمىننى
ۋە باشقا نەرسىلەرنى يارىتىش ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈشتىن ئىبارەت كاپىرالر ئىنكار قىلغان نەرسىنى
((( مۈلك سۈرىسى  3ـــ  4ـ ئايەتلەر.
((( زارىيات سۈرىسى  49ـ ئايەت.

631

يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر.
غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە
ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار
قىلغۇچى كۇففارالر) بىلمەمدۇكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ
قالمىغان ﷲ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە
قادىردۇر﴾((((﴿ ،بۇمۇ) ﷲنىڭ (بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇركى،
سەن زېمىننى قاقاس كۆرىسەن ،ئۇنىڭغا يامغۇر ياغدۇرغان ۋاقتىمىزدا ،زېمىن كۆتۈرۈلىدۇ ۋە
كۆپىشىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،زېمىننى تىرىلدۈرگەن زات ئۆلۈكلەرنى ئەلۋەتتە تىرىلدۈرگۈچىدۇر ،ئۇ
ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((.

*******
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ئۇالردىن ئىلگىرى (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغانالر نۇھنىڭ قەۋمى رەس ئاھالىسى،
سەمۇد (قەۋمى) ،ئاد (قەۋمى) ،پىرئەۋن ،لۇتنىڭ قېرىنداشلىرى ،ئەيكە ئاھالىسى (يەنى
شۇئەيب قەۋمى) تۈببە قەۋمى ئىدى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى ،شۇنىڭ
بىلەن مېنىڭ ئازابىم (ئۇالرغا) تېگىشلىك بولدى﴿12ـ ( .﴾14ئىنسانالرنى) دسلەپتە يارىتىشتىن
ئاجىز كەلدۇقمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (بىز بۇنىڭدا ئاجىزلىق قىلمىغاچقا ،ئۆلگەندىن كېيىن
تىرىلدۈرۈشتىمۇ ئاجىزلىق قىلمايمىز) ئۇالر يېڭىدىن يارىتىلىشقا (يەنى قىيامەتتە تىرىلدۈرۈشكە)
قارىتا گۇماندىدۇر﴿.﴾15

ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ھاالك بولغانلىقىنى خاتىرىلىتىپ
قۇرەيشلەرنى ئاگاھالندۇرۇش
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە قۇرەيش كاپىرلىرىنى ئىلگىرى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشتا
قىلمىشلىرى قۇرەيش كاپىرلىرىغا ئوخشاپ كەتكەن كاپىرالرغا ﷲ نىڭ دۇنيادىال قاتتىق ئازاب
چۈشۈرگەنلىكىنى بايان قىلىپ قورقۇتىدۇ .نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بۇنىڭ مىسالىدۇر .ﷲ
تائاال ئۇالرنى يەر يۈزىدىكى پۈتكۈل مەخلۇقاتالر بىلەن قوشۇپ سۇغا غەرق قىلىش بىلەن جازالىدى.
ﷲ تائاال يەنە رەس ئاھالىسىنى ھاالك قىلدى .رەس ئاھالىسىنىڭ قىسسىسى فۇرقان سۈرىسىدە
بايان قىلىنغان.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھقاف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  39ـ ئايەت.

قاف سۈرىسى

﴿ئۇالردىن ئىلگىرى (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىنكار قىلغانالر نۇھنىڭ قەۋمى رەس ئاھالىسى،
سەمۇد (قەۋمى) ،ئاد (قەۋمى) ،پىرئەۋن ،لۇتنىڭ قېرىنداشلىرى ،ئەيكە ئاھالىسى (يەنى شۇئەيب
قەۋمى) تۈببە قەۋمى ئىدى﴾ لۇتنىڭ قېرىنداشلىرى لۇتنىڭ ئۈممىتى بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنى ئۇالرغا سەدۇم
ئەھلىدىن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن .ئۇالر لۇتقا قارىتا ئەشەددىي ،قەبىھ مۇئامىلىدە بولغان.

شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىۋەتكەن ،ئۇالرنىڭ كۇفرى ،ھەددىدىن ئاشقانلىقى
ۋە ھەقكە قارشىلىق قىلغانلىقى سەۋەبىدىن ئۇالر ياشاپ ئۆتكەن يەر ـ زېمىننى پاسكىنا سېسىق
كۆلگە ئايالندۇرىۋەتكەن .ئەيكە ئاھالىسى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ،تۈببە قەۋمى بولسا
يەمەنلىكلەردۇر .ئۇالر توغرۇلۇق دۇخان سۈرىسىدە توختالغان ئىدۇق ،بۇ يەردە قايتا تەكرارالش
ھاجەتسىز.
﴿ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى﴾ يەنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان
ئۈممەتلەرنىڭ ھەممىسى ئۆز پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى .كىمكى بىر پەيغەمبەرنى ئىنكار
قىلىدىكەن ،ئۇ ھەممە پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغان بولىدۇ .بۈيۈك ۋە يۈكسەك ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :نۇھنىڭ قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴾((( نۇھنىڭ قەۋمىگە ھەقىقەتەن بىر
پەيغەمبەر كەلدى ،ئەگەر ئۇالرغا ئوخشاش دەۋەت بىلەن بارلىق پەيغەمبەرلەر كەلگەن تەقدىردىمۇ،
ئۇالر ھەممە پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغان بوالتتى.
﴿شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئازابىم (ئۇالرغا) تېگىشلىك بولدى﴾ يەنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغانالرغا
ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى قورقۇتقان ئازاب ـ ئوقۇبىتى تېگىشلىك بولدى .قۇرەيش كاپىرلىرى ئۇالرغا
يەتكەن ئازابنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ يېتىپ قېلىشىدىن ھەزەر قىلىشى كېرەك .چۈنكى ئۇالرمۇ ھاالك
بولغانالرغا ئوخشاشال ئۆز پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلىشماقتا.

قايتا يارىتىشنىڭ ئاسان ئىكەنلىكى
﴿(ئىنسانالرنى) دەسلەپتە يارىتىشتىن ئاجىز كەلدۇقمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنى قايتا
يارىتىشىمىزدىن گۇمان قىلغىدەك ئۇالرنى دەسلەپتە يارىتىش بىزگە ئېغىر كەلگەنمۇ؟ ﴿ھەرگىز
ئۇنداق ئەمەس ( بىز بۇنىڭدا ئاجىزلىق قىلمىغاچقا ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرۈشتىمۇ ئاجىزلىق
قىلمايمىز) ئۇالر يېڭىدىن يارىتىلىشقا (يەنى قىيامەتتە تىرىلدۈرۈشكە) قارىتا گۇماندىدۇر﴾ يەنى

ئىنساننى دەسلەپتە يارىتىش بىزگە ئېغىر كەلمىدى ،ئۇنى قايتا يارىتىش ئۇنى دەسلەپتە ياراتقانغا
قارىغاندا تولىمۇ قواليدۇر .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :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﴾(((﴿ ،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
((( شۇئەرا سۈرىسى  -105ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زات تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر﴾((( ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئادەم ئەۋالدى ماڭا ئازار بېرىدۇ،
ئۇ :ﷲ مېنى دەسلەپتە ياراتقاندەك ھەرگىز قايتا يارىتالمايدۇ -،دەيدۇ .ماڭا مەخلۇقاتنى قايتا
يارىتىش ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە يارىتىشقا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان».

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ
بىز ھەقىقەتەن ئىنساننى ياراتتۇق ،بىز ئۇنىڭ كۆڭلىگە كەلگەننى بىلىمىز ،بىز ئۇنىڭ جان
تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز﴿ .﴾16ئىنساننىڭ ئوڭ تەرىپىدە ۋە سول تەرىپىدە ئولتۇرۇپ خاتىرىلەيدىغان
ئىككى پەرىشتە بار( ،ئىنساننىڭ سۆز-ھەرىكىتى خاتىرىلىنىۋاتقان) ۋاقىتتا ،ئۇ قانداق بىر سۆزنى
قىلمىسۇن ،ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ ،كۆزىتىپ تۇرىدۇ﴿17ـ  .﴾18ئۆلۈمنىڭ
سەكراتى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى (يەنى ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغۇچى ئاخىرەتنىڭ دەھشىتىنى
ئېنىق كۆرىدۇ) ،سەن ئۇنىڭدىن (يەنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ﴿ .﴾19سۇر چېلىنىدۇ ،ئەنە شۇ
(كۇففارالرغا) ئازاب ۋەدە قىلىنغان كۈندۇر﴿ .﴾20ھەر ئىنسان (مەھشەرگاھقا) كېلىدۇ ،ئۇنىڭ
بىلەن (ئۇنى مەھشەرگاھقا) ھەيدىگۈچى ۋە (ئۇنىڭ ئەمەلىگە) گۇۋاھ بولغۇچى (ئىككى پەرىشتە)
بىللە كېلىدۇ﴿ .﴾21ئۇنىڭغا« :ئى ئىنسان! (دۇنيادىكى چېغىڭدا) بۇ (ئېغىر كۈن) دىن غەپلەتتە
ئىدىڭ ،ئەمدى پەردەڭنى سەندىن كۆتۈرىۋەتتۇق ،بۈگۈن كۆزۈڭ ئۆتكۈردۇر» دېيىلىدۇ﴿.﴾22

اﷲ تائاالنىڭ ئىنساننىڭ جىمى ئىشلىرىنى بىلىپ ۋە كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقى
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىنساننى يارىتىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ
ياراتقۇچىسى ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ جىمى ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ،ھەتتا ﷲ تائاال
ئادەم بالىلىرىنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى ۋەسۋەسىلەردىن تارتىپ ياخشىلىق ياكى يامانلىق بولسۇن،
ھەممىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە كەچكەن يامان ئىشالرنى،
ئۇالر ئۇنى سۆزلىمىگەن ياكى ئەمەلىيەتتە قىلمىغان بولسىال كەچۈرىدۇ».
﴿بىز ئۇنىڭ جان تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلىرى ئىنسانغا ئۆزىنىڭ
جان تومۇرىدىنمۇ يېقىندۇر .كىمكى بۇ ئايەتتىكى يېقىنچىلىقنى ﷲ تائاالنىڭ بىلىپ تۇرىشى دەپ
((( ياسىن سۈرىسى - 78ـ  79ـ ئايەتلەر.

قاف سۈرىسى

چۈشەندۈرسە ،ئۇ چوقۇم ﷲ تائاالنىڭ ئىنساننىڭ قېشىغا چۈشۈشى ياكى ئۇنىڭ روھى بىلەن
بىرلىشىشى الزىم بولۇپ قېلىشىىدىن قېچىپ شۇنداق قىلغان بولىدۇ .چۈنكى بۇ ئىككى سۈپەت
پۈتۈن ئۆلىماالرنىڭ ئىجماسى بىلەن ﷲ نىڭ سۈپەتلىرىگە تۈپتىن زىتتۇر .ﷲ تائاال بۇنداق
نۇقسانالردىن ئۈستۈندۇر ۋە پاكتۇر .لېكىن ئايەتنىڭ مەنىسى ئۇ مەزمۇننى ئىپادىلىمەيدۇ ،چۈنكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە :مەن ئۇنىڭ جان تومۇرىدىنمۇ يېقىنمەن -،دېمىدى .بەلكى ئۇ﴿ :بىز
ئۇنىڭ جان تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز﴾ دېدى .ﷲ تائاال ئىنساننىڭ سەكراتتىكى ھالىتى توغرىسىدىمۇ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇنىڭغا سىلەردىن يېقىنمىز ،لېكىن سىلەر (ئۇنى) كۆرمەيسىلەر (يەنى
بىلمەيسىلەر)﴾((( يەنى ﷲ تائاالنىڭ جان ئالغۇچى پەرىشتىلىرى يېقىندۇر .ﷲ تائاال كۆپلۈكنى
بىلدۈرىدىغان ئالماشنى ئىشلىتىپ يەنە مۇنداق دېگەن﴿ :قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇق
ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾((( قۇرئاننى ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن پەرىشتىلەر ئېلىپ چۈشتى،
شۇنىڭغا ئوخشاشال پەرىشتىلەر (ﷲ تائاالنىڭ قادىر قىلىشى بىلەن) ئىنسانغا ئۇنىڭ جان
تومۇرىدىنمۇ يېقىندۇر .شەيتان ئىنسانغا يېقىنلىشالىغىنىدەك ،پەرىشتىمۇ ئىنسانغا يېقىنلىشااليدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ قان تومۇرىدا چېپىپ يۈرىدۇ» دەپ خەۋەر
قىلغىنىدەك ،بۇ يەردە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىنساننىڭ ئوڭ تەرىپىدە ۋە سول تەرىپىدە
ئولتۇرۇپ خاتىرىلەيدىغان﴾ يەنى ئىنساننىڭ ئەمەلىنى كۆزىتىپ يازىدىغان ﴿ئىككى پەرىشتە بار.
(ئىنساننىڭ سۆز-ھەرىكىتى خاتىرىلىنىۋاتقان) ۋاقىتتا ،ئۇ قانداق بىر سۆزنى قىلمىسۇن ،ئۇنىڭ
ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ ،كۆزىتىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى پەرىشتە ئۇنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ ۋە

ئۇنىڭ ھەر بىر سۆز ـ ھەرىكىتىنى قالدۇرماستىن يېزىشقا تەييار تۇرىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھالبۇكى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۆزىتىپ
تۇرغۇچى پەرىشتىلەر بار .ئۇالر (ﷲنىڭ دەرگاھىدا) ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەر بولۇپ( ،سىلەرنىڭ
(((
سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالر) نى يېزىپ تۇرىدۇ .ئۇالر قىلمىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾
شۇنداق قىلىپ ،پەرىشتە ھەر قانداق سۆزنى ۋە ھەرىكەتنى يېزىپ تۇرىدۇ .بۇ ئايەتنى ھەسەن
ۋە قەتادە يۇقىرىقىدەك تەپسىر قىلغان .ئۇ ،بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر.
ئىمام ئەھمەد بىالل ئىبنى ھارىس مۇزەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىر ئادەم ﷲ تائاال رازى بولىدىغان
بىرەر ئېغىز سۆزنى قىلغان بولسا ،ئۇ ئادەم سۆزىنىڭ قايسى دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى ئويال ـ
ئويلىماستىن ،غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ ئۇنىڭغا ئۇ سۆزنىڭ ساۋابى ئۈچۈن ،ئۇ ﷲ تائاالغا مۇالقات
بولىدىغان كۈنىگە قەدەر ئۇنىڭدىن رازى بولىدىغانلىقىنى يازىدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،بىر ئادەم
ﷲ تائاال غەزەبلىنىدىغان بىرەر ئېغىز سۆزنى قىلغان بولسا ،ئۇ ئادەم سۆزىنىڭ قايسى دەرىجىگە
يەتكەنلىكىنى ئويال ـ ئويلىماستىن ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۇ سۆزنىڭ جازاسى ئۈچۈن ،ئۇ ﷲ تائاالغا
مۇالقات بولغان كۈنگە قەدەر ئۇنىڭغا غەزەب قىلىدىغانلىقىنى يازىدۇ» .ئەلقەمە :بىالل ئىبنى
ھارىسنىڭ بۇ ھەدىسى مېنى قانچىلىغان سۆزنى قىلىشتىن مەنئى قىلدى ـ ھە! -دەيدۇ .بۇنى
ئىمام تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
((( ۋاقىئە سۈرىسى  85ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  9ـ ئايەت.
((( ئىنفىتار سۈرىسى - 10ـ  12ـ ئايەتكىچە.
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ئۆلۈمنى ،سۇرنىڭ چېلىنىدىغانلىقىنى ۋە مەھشەرگاھقا ھەيدىلىشنى
ئەسلىتىش توغرىسىدا
﴿ئۆلۈمنىڭ سەكراتى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى (يەنى ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغۇچى ئاخىرەتنىڭ
دەھشىتىنى ئېنىق كۆرىدۇ) سەن ئۇنىڭدىن (يەنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ﴾ ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ئى ئىنسان! ئۆلۈمنىڭ سەكراتى ھەقىقەتنى ئېلىپ كەلدى ،يەنى سەن شەكلىنىدىغان ھەقىقىي
ئۆلۈم ساڭا ئاشكارا قول ئۇزىتىپ كەلدى﴿ ،سەن ئۇنىڭدىن (يەنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ﴾ يەنى مانا
بۇ ،ئۆلۈم سەن قاچقان نەرسىدۇر ،ئۇ ساڭا يېتىپ كەلدى ،ئۇنىڭدىن ھېچبىر قېچىپ قۇتۇلۇش
ۋە خاالس بولۇش يوقتۇر.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەكراتقا چۈشۈپ قالغان چاغدا
يۈزىدىكى تەرنى سۈرتۈپ تۇرۇپ« :ﷲ تائاالنى پاك دەپ بىلىمەن ،ئۆلۈمنىڭ ھەقىقەتەن سەكراتى
بار ئىكەن» دېگەن.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سەن ئۇنىڭدىن (يەنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ﴾ دېگەن ئايىتى ئىككى خىل
تەپسىر قىلىنغان :ئۇنىڭ بىرى ،سەن قۇتۇلۇشقا تىرىشقان ۋە قاچقان ئۆلۈم ساڭا راستىنال يېتىپ
كېلىپ بۇسۇغاڭغا چۈشتى .يەنە بىرى ،سەن قېچشقا ۋە قۇتۇلۇشقا قادىر بواللمىغان ئۆلۈم ئەنە
شۇدۇر.
ئىمام تەبەرانى سەمۇرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئۆلۈمدىن قاچقان كىشى تۈلكىگە ئوخشايدۇ ،تۈلكە زېمىنغا قەرزدار بولۇپ قالغان بولۇپ ،زېمىن
ئۇنىڭدىن قەرزىنى تەلەپ قىلىدۇ .تۈلكە بولسا قەرزدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن سوكۇلداپ يۈگىرەيدۇ.
ئۇ چارچاپ ،ئۇيقۇسىراپ ،ھالى قالمىغاندا ئۇۋىسىغا كىرسە ،زېمىن ئۇنىڭغا :ئى تۈلكە! قەرزىمنى
بەرگىن -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئۇۋىسىدىن يەنە سوكۇلداپ چىقىدۇ ،ئۇ شۇ ھالەتتە
يۈرۈپ ئاخىرى بوينى ئۈزۈلۈپ ئۆلۈپ تۈگەيدۇ» .بۇ مىسالنىڭ مەزمۇنى شۇكى ،خۇددى ئۇ تۈلكە
زېمىندىن قېچىپ ھېچ ئاجرىيالمىغىنىدەك ،ئىنسانمۇ ئۆلۈمدىن ھېچ قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ.
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﴿سۇر چېلىنىدۇ ،ئەنە شۇ (كۇففارالرغا) ئازاب ۋەدە قىلىنغان كۈندۇر﴾ يۇقىرىدا سۇرنىڭ
چېلىنىشى ،ئۇ چاغدىكى دەھشەت ،ھەممە جانلىقنىڭ ئۆلۈشى ۋە قايتا تىرىلىشى توغرىسىدا
سۆزلەندى ،ئەنە شۇ قىيامەت كۈنىدۇر .ئىمام تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۈڭگۈز ئىگىسى (يەنى ئىسرافىل) مۈڭگۈزنى (يەنى سۇر چالىدىغان
مۈڭگۈزنى) ئاغزىغا سالغان ،بېشىنى ئەگكەن ۋە (سۇر چېلىشقا) ﷲ نىڭ ئىزنىنى كۈتۈپ تۇرغان
ھالەتتە تۇرسا ،مەن قانداقمۇ نازۇ ـ نېمەتلىك تۇرمۇش كەچۈرەلەيمەن؟» بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنداقتا بىز نېمە دەيمىز؟ -دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم«:بىزگە
ﷲ تائاال كۇپايە قىلغۇچىدۇر ،ﷲ تائاال نېمىدېگەن ياخشى ھامى؟! -دەڭالر» دېگەن .ئۇالر:
بىزگە ﷲ تائاال كۇپايە قىلغۇچىدۇر ،ﷲ تائاال نېمىدېگەن ياخشى ھامى؟! -دېگەن.
﴿ھەر ئىنسان (مەھشەرگاھقا) كېلىدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن (ئۇنى مەھشەرگاھقا) ھەيدىگۈچى ۋە
(ئۇنىڭ ئەمەلىگە) گۇۋاھ بولغۇچى (ئىككى پەرىشتە) بىللە كېلىدۇ﴾ يەنى بىر پەرىشتە ئۇنى

قاف سۈرىسى

مەھشەرگاھقا ھەيدەيدۇ ،يەنە بىرى ئۇنىڭ ياخشى  -يامان ئەمەللىرىگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ .مانا
بۇ ،بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر .بۇنىڭغا ئىبنى جەرىرمۇ قوشۇلغان.
سەقىفنىڭ قۇلى يەھيا ئىبنى رافىئى ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خۇتبىدە:

﴿ھەر ئىنسان (مەھشەرگاھقا) كېلىدۇ ،ئۇنىڭ بىلەن (ئۇنى مەھشەرگاھقا) ھەيدىگۈچى ۋە (ئۇنىڭ
ئەمەلىگە) گۇۋاھ بولغۇچى (ئىككى پەرىشتە) بىللە كېلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بولۇپ مۇنداق

دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر پەرىشتە ئۇنى ﷲ تائاال تەرەپكە ھەيدەيدۇ،
يەنە بىرى ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ.

﴿ئۇنىڭغا« :ئى ئىنسان! (دۇنيادىكى چېغىڭدا) بۇ (ئېغىر كۈن) دىن غەپلەتتە ئىدىڭ،
ئەمدى پەردەڭنى سەندىن كۆتۈرىۋەتتۇق ،بۈگۈن كۆزۈڭ ئۆتكۈردۇر» دېيىلىدۇ﴾ چۈنكى قىيامەت

كۈنى ھەممە ئادەم توغرا يولنى كۆرىدىغان بولۇپ كېتىدۇ ،ھەتتا دۇنيادا كاپىر بولغانالرمۇ قىيامەت
كۈنى توغرا يولدا بولىدۇ ،لېكىن بۇ چاغدىكى توغرا يولدا بولۇش ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ .ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە)
قۇالقلىرى تازا ئاڭاليدىغان ،كۆزلىرى تازا كۆرىدىغان بولىدۇ﴾(((﴿ ،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»﴾(((.

*******
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ
ئۇنىڭغا مۇئەككەل پەرىشتە« :مانا بۇ (نامە -ئەمال) ئالدىمدا تەيياردۇر» دەيدۇ﴿.﴾23
(ﷲ تائاال ئىككى پەرىشتىگە خىتاب قىلىپ) «ھەققە قارشى ياخشىلىقتىن توسقۇچى ،ھەددىدىن
ئاشقۇچى( ،دىنغا) شەك كەلتۈرگۈچى ،ﷲغا باشقا مەبۇدنى شېرىك قىلغۇچى ھەر بىر كاپىرنى
دوزاخقا تاشالڭالر ،ئۇنى قاتتىق ئازابقا تاشالڭالر» (دەيدۇ) ﴿ 24ـ  .﴾26ئۇنىڭ ھەمراھى (بولغان
شەيتان)« :پەرۋەردىگارىمىز! مەن ئۇنى ئازدۇرمىدىم ،لېكىن (ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلەن) چوڭقۇر
گۇمراھلىقتا بولدى» دەيدۇ﴿ .﴾27ﷲ« :مېنىڭ ئالدىمدا مۇنازىرىلەشمەڭالر (بۇ يەردە مۇنازىرە
پايدا بەرمەيدۇ) ،سىلەرنى مەن ئالدىنئاال (ئازابىمدىن) ئاگاھالندۇرغان ئىدىم ،مېنىڭ سۆزۈم
ئۆزگەرمەيدۇ ،مەن بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەسمەن» دەيدۇ﴿ 28ـ .﴾29
((( مەريەم سۈرىسى  38ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( سەجدە سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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پەرىشتىلەرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشى ۋە اﷲ تائاالنىڭ كاپىرنى جەھەننەمگە
تاشالشقا بۇيرۇق بېرىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئادەم ئەۋالدىنىڭ ئەمەلىگە مۇئەككەل پەرىشتىنىڭ قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ
قىلمىشلىرىغا گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ﴿ :مانا بۇ (نامە -ئەمال)
ئالدىمدا تەيياردۇر﴾ يەنى ھېچ نەرسە قوشۇلۇپ قويۇلماستىن ۋە كېمەيتىلمەستىن تەييارالپ
ھازىرالنغاندۇر.
شۇ چاغدا ﷲ تائاال ئىنسانالرغا ئادالەت بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .ئاندىن مۇنداق دەيدۇ:

﴿(ﷲ تائاال ئىككى پەرىشتىگە خىتاب قىلىپ) «ھەققە قارشى ياخشىلىقتىن توسقۇچى ،ھەددىدىن
ئاشقۇچى( ،دىنغا) شەك كەلتۈرگۈچى ،ﷲغا باشقا مەبۇدنى شېرىك قىلغۇچى ھەر بىر كاپىرنى
دوزاخقا تاشالڭالر﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىگە ئاساسالنغاندا ،خىتاب ئۇنى ھەيدەپ كەلگۈچى

ۋە ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى ئىككى پەرىشتىگە قىلىنغان .چۈنكى ئۇالرنىڭ بىرى
ئۇنى ھېساب مەيدانىغا ھەيدەپ كېلىدۇ ،گۇۋاھچى پەرىشتە ئۇنىڭ قىلمىشىغا گۇۋاھلىق بېرىپ
بولغان چاغدا ،ﷲ تائاال ئۇ ئىككى پەرىشتىگە ئۇنى جەھەننەم ئوتىغا تاشالشقا بۇيرۇق بېرىدۇ.
جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي! ئۇ كاپىر تولىمۇ كۇپۇرلۇق قىلدى ،ھەقنى ئىنكار قىلدى ،ھەققە
قارشى چىقتى ،ھەقنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،باتىل بىلەن ئۇنىڭغا قارشى تۇردى.

﴿ياخشىلىقتىن توسقۇچى﴾ يەنى ئۇ ئۆز ئۈستىدىكى ياخشىلىق قىلىش ،سىلە ـ رەھىم قىلىش
ۋە زاكات بېرىش قاتارلىق ھەقلەرنى ئادا قىلمىدى﴿ ،ھەددىدىن ئاشقۇچى﴾ يەنى ئۇ ئورۇنسىز ۋە
يامان يولالرغا پۇل سەرپ قىلىشتا چەك ـ چېگرىدىن ئۆتۈپ ،ھەددىدىن تولىمۇ ئاشتى .قەتادە بۇ
ئايەتنى :ئۇ سۆزىدە ،مېڭىش  -تۇرۇشىدا ۋە باشقا ئىشلىرىدا ھەددىدىن ئاشتى -،دەپ تەپسىر
قىلغان.
﴿شەك قىلغۇچى﴾ يەنى ئۇ ئۆز ئىشىدا شەك قىلدى ۋە ئۆز ئىشىغا نەزەر سالغان كىشىگە
گۇماندا بولدى﴿ .ﷲغا باشقا مەبۇدنى شېرىك قىلغۇچى﴾ يەنى ئۇ ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈپ
باشقا مەبۇدالرغا چوقۇندى﴿ .ئۇنى قاتتىق ئازابقا تاشالڭالر»﴾.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دوزاختىن بىر باش چىقىپ :بۈگۈن مەن مۇنداق ئۈچ كىشىگە
باش بولدۇم :ھەققە قارشى چىققۇچى ھەر بىر زالىمغا ،ﷲ تائاالغا باشقا مەبۇدنى شېرىك
قىلغۇچىغا ۋە ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگۈچىگە (باش بولدۇم) -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ باش ئۇالرنى يالماپ
يۆگەپ جەھەننەمنىڭ ئەڭ زىچ يېرىگە تاشاليدۇ».

ئىنسان بىلەن شەيتاننىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا خۇسۇمەت قىلىشىشى
﴿ئۇنىڭ ھەمراھى (بولغان شەيتان)« :پەرۋەردىگارىمىز! مەن ئۇنى ئازدۇرمىدىم﴾ يەنى
قىيامەتكە كاپىر ھالەتتە كەلگەن ئىنساننىڭ شەيتىنى ئۇنىڭدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ﴿ :پەرۋەردىگارىمىز!
مەن ئۇنى ئازدۇرمىدىم﴾ يەنى مەن ئۇنى گۇمراھ قىلمىدىم﴿ ،لېكىن (ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلەن)
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چوڭقۇر گۇمراھلىقتا بولدى» دەيدۇ﴾ يەنى ئۇ ئۆزلىكىدىن باتىلنى قوبۇل قىلىپ ،ھەققە قارشى
تۇرۇپ گۇمراھ بولدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىش پۈتكەندە (يەنى ھېساب تۈگەپ،
جەننەتىلەر بىلەن دوزىخىالر ئايرىلىپ بولغاندا) ،شەيتان« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە (ئىتائەت
قىلغۇچىنى مۇكاپاتالش ،ئاسىيلىق قىلغۇچىنى جازاالشتىن ئىبارەت) راست ۋەدىنى قىلغان ئىدى،
(ۋەدىسىگە ۋاپا قىلدى) .مەن سىلەرگە (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش ،ساۋاب ،جازا دېگەنلەر
يوق ،دەپ يالغان) ۋەدە قىلغان ئىدىم( ،ۋەدەمگە) خىالپلىق قىلدىم ،سىلەرگە مېنىڭ (كۇفرىغا،
گۇناھقا زورلىغۇدەك) ھۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق ،مەن سىلەرنى پەقەت (گۇمراھلىققىال) دەۋەت
قىلدىم ،سىلەر (دەۋىتىمنى) قوبۇل قىلدىڭالر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مېنى ئەيىبلىمەڭالر ،ئۆزەڭالرنى
ئەيىبلەڭالر ،مەن سىلەرگە ياردەم بېرىپ سىلەرنى قۇتقۇزالمايمەن ،سىلەرمۇ ماڭا ياردەم بېرىپ
مېنى قۇتقۇزالمايسىلەر ،مەن سىلەرنىڭ بۇرۇن مېنى ﷲ غا (ئىبادەتتە) شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى
ئېتىراپ قىلمايمەن ،شۈبھىسىزكى ،زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ» دەيدۇ﴾(((.
﴿ﷲ :مېنىڭ ئالدىمدا مۇنازىرىلەشمەڭالر (بۇ يەردە مۇنازىرە پايدا بەرمەيدۇ)﴾ ئىنسان
بىلەن ئۇنىڭ جىنالر تىپىدىن بولغان ھەمراھى (شەيتان) ئىككىسى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا
مۇنازىرىلىشىپ ،ئىنسان :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا قۇرئان كەلگەندىن كېيىن ،بۇ مېنى ئۇنىڭغا
ئەگىشىشتىن ئازدۇردى -،دېسە ،شەيتان قوپۇپ﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! مەن ئۇنى ئازدۇرمىدىم،
لېكىن (ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلەن) چوڭقۇر گۇمراھلىقتا﴾ يەنى ھەق يولدىن ئىنتايىن يىراق
﴿بولدى﴾ دەيدۇ .ئەنە شۇ چاغدا ،غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارى ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :مېنىڭ ئالدىمدا﴾ يەنى مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا ﴿مۇنازىرىلەشمەڭالر (بۇ يەردە مۇنازىرە
پايدا بەرمەيدۇ) سىلەرنى مەن ئالدىنئاال (ئازابىمدىن) ئاگاھالندۇرغان ئىدىم﴾ يەنى سىلەرنى
ئۆزرە ئېيتماسلىقىڭالر ئۈچۈن مەن پەيغەمبەرلەرنىڭ تىللىرى ئارقىلىق سىلەرنى بۇ كۈندىن
ئاگاھالندۇردۇم ،كىتابالرنى چۈشۈردۈم ،سىلەرگە بۇ ھەقتە دەلىل ـ پاكىتالر ،ھۆججەتلەر ۋە
ئوچۇق بايانالر كۆرسىتىلدى﴿ .مېنىڭ سۆزۈم ئۆزگەرمەيدۇ﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە :يەنى مەن ھۆكۈم قىلىپ بولدۇم ،باشقا ھۆكۈم قىلغۇچى ئەمەسمەن دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى.
﴿مەن بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەسمەن﴾ يەنى مەن بىراۋنى باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى
بىلەن ئازابلىمايمەن .بىراۋنى ئازابلىسام ،پەقەت ئۇنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىگە دەلىل ـ پاكىت تولۇق
كۆرسىتىلگەندىن كېيىن ئاندىن ئازاباليمەن.

*******
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ
ﰚﰛ ﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣ
((( ئىبراھىم سۈرىسى  22ـ ئايەت.
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ئۇ كۈندە بىز جەھەننەمگە« :توشتۇڭمۇ؟» دەيمىز ،جەھەننەم« :يەنە بارمۇ» دەيدۇ﴿.﴾30
جەننەت تەقۋادارالرغا يىراق بولمىغان جايغا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ﴿ .﴾31مانا بۇ (نېمەتتىن) سىلەرگە
ۋەدە قىلىنغان نەرسىلەر ﷲنىڭ (تائىتىگە) قايتقۇچى( ،ئەمرىنى) ساقلىغۇچى ھەر بىر (بەندە)
ئۈچۈندۇر﴿ .﴾32كىمكى مېھرىبان ﷲنى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقسا ۋە تەۋبە قىلغۇچى
قەلب بىلەن كەلسە (ئۇالرغا) « جەننەتكە ئامانلىق بىلەن كىرىڭالر ،بۇ مەڭگۈ قېلىش كۈنىدۇر»
(دېيىلىدۇ)﴿33ـ  .﴾34جەننەتتە ئۇالرغا خالىغان نەرسىلەر بار ۋە بىزنىڭ ھۇزۇرىمىزدا (ئۇالرغا)
زىيادە (نېمەتلەر) بار﴿.﴾35

دوزاخ بىلەن جەننەتنىڭ ۋە ئىككىسىگە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى دوزاخقا :توشتۇڭمۇ؟ -دەيدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ.
بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،بۈيۈك ﷲ تائاال دوزاخنى جىنالر ۋە ئىنسانالرنىڭ گۇناھكارلىرى بىلەن
توشقۇزىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ئىدى .پاك ۋە يۈكسەك ﷲ تائاال پەرىشتىلەرگە دوزاخقا مەھكۇم
بولغانالرنى دوزاخقا تاشالشقا بۇيرۇق قىلىدۇ .دوزاخ بولسا :يەنە بارمۇ؟ ماڭا قوشۇۋېتىلىدىغان
نەرسە قالدىمۇ؟ -دەيدۇ .مانا بۇ ،بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىدىن ئېلىنغان ئاشكارا مەنىدۇر ،بۇ مەزمۇنغا
دااللەت قىلىدىغان نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :جەھەننەمگە مەھكۇم بولغانالر ئۇنىڭغا داۋاملىق تاشلىنىپ تۇرىدۇ ،جەھەننەم
بولسا :يەنە بارمۇ؟ -دەيدۇ .ئاخىرىدا غالىب پەرۋەردىگار قەدىمىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ بۇرجەك بۇرجەكلىرى لىق تولىدۇ ،جەھەننەم :سېنىڭ ئىززىتىڭ ۋە
ھۆرمىتىڭ بىلەن قەسەمكى ،بولدى ،بولدى توشتۇم! -دەيدۇ .جەننەتتە بولسا ،ھەمىشە ئارتۇق
جاي تېپىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ئۇنىڭغا باشقا يېڭى بەندىلەرنى يارىتىپ تۇرىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال
ئۇالرنى جەننەتنىڭ ئارتۇق جايلىرىغا جايالشتۇرىدۇ» .بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەھەننەمگە :توشتۇڭمۇ؟ -دېيىلىدۇ .جەھەننەم :يەنە بارمۇ؟-
دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،بۈيۈك ۋە يۈكسەك پەرۋەردىگار قەدىمىنى جەھەننەمنىڭ ئۈستىگە قويىدۇ،
ئاندىن جەھەننەم :بولدى ،بولدى توشتۇم! -دەيدۇ».
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ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەت بىلەن دوزاخ مۇنازىرىلىشىدۇ ،دوزاخ :مەن مۇتەكەببىرلەر
بىلەن زالىمالرنى تاشالشقا تالالندىم -،دەيدۇ .جەننەت :ماڭا نېمىشقىدۇر ماڭا پەقەت ئاجىز ۋە
تۆۋەن تەبىقىدىكى ئىنسانالر كىرىدۇ -،دەيدۇ .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ جەننەتكە :سەن مېنىڭ
رەھمىتىم ،مەن سەن بىلەن بەندىلىرىمدىن خالىغان كىشىگە مېھر ـ شەپقەت قىلىمەن -،دەيدۇ.
دوزاخقا :سەن مېنىڭ ئازابىم ،مەن سەن بىلەن بەندىلىرىمدىن خالىغان كىشىنى ئازاباليمەن،
ئىككىڭالر لىق تولىسىلەر -،دەيدۇ .دوزاخ توشمايدۇ ،ﷲ ئۇنىڭغا قەدىمىنى قويىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇ :بولدى ،بولدى توشتۇم! -دەيدۇ ۋە شۇ چاغدىال ئۇنىڭ بۇرجەك ـ بۇرجەكلىرى لىق
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تولىدۇ .غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ بەندىلىرىدىن ھېچكىمگە زۇلۇم قىلمايدۇ ،جەننەتكە كەلسەك غالىب
ۋە بۈيۈك ﷲ جەننەتكە باشقا يېڭى بەندىلىرىنى يارىتىپ تۇرىدۇ».
﴿جەننەت تەقۋادارالرغا يىراق بولمىغان جايغا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ﴾ بۇ ئىش قىيامەت كۈنى يۈز
بېرىدۇ ،قىيامەت يىراق ئەمەس ،چۈنكى ئۇ شەكسىز يۈز بېرىدۇ﴿ .مانا بۇ (نېمەتتىن) سىلەرگە ۋەدە
قىلىنغان نەرسىلەر﴾ گۇناھالردىن قول ئۈزۈپ ،تەۋبە قىلىپ﴿ ،ﷲنىڭ (تائىتىگە) قايتقۇچى﴾
ﷲ غا قىلغان ۋەدىسىنى بۇزماي ۋە ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلماي ،ﷲ نىڭ ﴿(ئەمرىنى) ساقلىغۇچى
ھەر بىر (بەندە) ئۈچۈندۇر .كىمكى مېھرىبان ﷲنى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقسا﴾ پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر ئادەم يالغۇز ھالدا ﷲ تائاالنى ئەسلىسە ،ﷲ تائاالدىن قورقۇپ
كۆزلىرىدىن ياش تۆكسە» دېگەن سۆزىگە ئوخشاش ،كىمكى يالغۇز تۇرغان ،ئۇنى ﷲ تائاالدىن
باشقا ھېچكىم كۆرمەيدىغان پەيتلەردە ﷲ تائاالدىن قورقسا ﴿ۋە تەۋبە قىلغۇچى قەلب بىلەن
كەلسە﴾ يەنى قىيامەت كۈنى تەۋبە قىلغۇچى ،ساغالم ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچى قەلب بىلەن
ﷲ تائاالغا مۇالقات بولسا ،ئۇالرغا«﴿ :جەننەتكە ئامانلىق بىلەن كىرىڭالر﴾ دېيىلىدۇ .قەتادە بۇ
ئايەت ھەققىدە :ئۇالر غالىب ۋە بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن ئامان بولىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ
پەرىشتىلىرى ئۇالرغا ساالم بېرىدۇ -،دەيدۇ.
﴿بۇ مەڭگۈ قېلىش كۈنىدۇر﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ ،ھەرگىز ئۆلمەيدۇ،
ئۇنىڭدىن ھەرگىز يۆتكەلمەيدۇ ۋە يۆتكىلىشنىمۇ خالىمايدۇ﴿ .جەننەتتە ئۇالرغا خالىغان نەرسىلەر
بار﴾ يەنى ئۇالر قانچىلىك خالىسا ،شۇنچىلىك ئېرىشىدۇ .قايسى تۈردىكى لەززەتلىك نېمەتلەردىن
تەلەپ قىلسا ،ئۇ ئۇالرغا دەرھال ھازىر قىلىنىدۇ.
﴿ۋە بىزنىڭ ھۇزۇرىمىزدا (ئۇالرغا)﴾ ﷲ نىڭ جامالىنى كۆرۈشتىن ئىبارەت ﴿زىيادە
(نېمەتلەر) بار﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە ﷲ

تائاالنىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ﴾.

ئىمام مۇسلىم سۇھەيب ئىبنى سىنان رۇمىينىڭ :ئۇ زىيادە نېمەت ئۇلۇغ ﷲ نىڭ جامالىنى
كۆرۈشتىن ئىبارەتتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ
بىز ئۇالردىن (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرىدىن) ئىلگىرى ئۇالرغا قارىغاندا كۈچلۈك بولغان نۇرغۇن
ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالر (يەنى شۇ ئۈممەتلەر) ھەر قايسى جايالرنى كەزدى( ،ئۇالرغا)
ئۆلۈمدىن قاچىدىغان جاي تېپىلدىمۇ؟﴿ ﴾36بۇنىڭدا (ھەقىقەت ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزىدىغان)
قەلبكە ئىگە ئادەم ياكى (ۋەز-نەسىھەتكە) ھۇزۇرىي قەلب بىلەن قۇالق سالىدىغان ئادەم ئۈچۈن
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ئەلۋەتتە ۋەز  -نەسىھەت بار﴿ .﴾37بىز ھەقىقەتەن ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە ياراتتۇق ،بىز ھېچقانداق چارچاپ قالغىنىمىز يوق﴿( .﴾38ئى مۇھەممەد!)
كاپىرالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى
پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى ئېيتقىن﴿ .﴾39كېچىدە ۋە سەجدىدىن كېيىن (يەنى
پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدا) تەسبىھ ئېيتقىن﴿.﴾40

كۇففارالرنى ئازاب بىلەن قۇرقۇتۇش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سەۋر
قىلىشقا ،ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇتۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ قۇرەيش كۇففارلىرىدىن
ئىلگىرى ﴿بىز ئۇالرغا قارىغاندا كۈچلۈك بولغان نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر
قۇرەيش كۇففارلىرىغا قارىغاندا سان جەھەتتىن كۆپ ،كۈچ ـ قۇۋۋەت جەھەتتە ئۈستۈن ئىدى.
ئۇالر زىرائەت تېرىشتا ،ئىمارەت سېلىشتا قۇرەيش كاپىرلىرىدىن ئۈستۈن ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى شۇ ئۈممەتلەر) ھەر قايسى جايالرنى كەزدى،
(ئۇالرغا) ئۆلۈمدىن﴾ يەنى ﷲ نىڭ ھۆكمىدىن ۋە ئۇنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدىن ﴿قاچىدىغان جاي
تېپىلدىمۇ؟﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر يەر يۈزىدە
ئاسارە ـ ئەتىقىلەرنى قالدۇردى .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر رىزىق تېپىش ،تىجارەت قىلىش ۋە
كەسىپ قىلىش ئۈچۈن سىلەر كەزگەن جايالردىن كۆپ جايالرنى كەزدى.
﴿(ئۇالرغا) ئۆلۈمدىن قاچىدىغان جاي تېپىلدىمۇ؟﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا قىلغان ھۆكمىدىن
ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىدىن ئۇالر ئۈچۈن قاچىدىغان پاناھ جاي تېپىلدىمۇ؟ ئۇالرنىڭ توپلىغان مال
ـ دۇنياسى ئۇالرغا مەنپەئەت قىلدىمۇ؟ ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ﷲ

تائاالنىڭ ئازابى كەلگەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ مال ـ دۇنياسى ئازابنى ئۇالردىن توسىيالىدىمۇ؟ ئى
قۇرەيش كاپىرلىرى! سىلەرگىمۇ ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىدىن ۋە ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇلىدىغان،
پاناھلىنىدىغان ،نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان ھېچ جاي يوق﴿ .بۇنىڭدا (ھەقىقەت ئۈستىدە پىكىر
يۈرگۈزىدىغان)﴾ ئالغاننى ئېسىدە چىڭ تۇتۇۋالىدىغان ﴿قەلبكە ئىگە﴾ يەنى ئەقىللىق ﴿ئادەم ياكى
(ۋەز-نەسىھەتكە) ھۇزۇرىي قەلب بىلەن قۇالق سالىدىغان ئادەم ئۈچۈن﴾ يەنى ۋەز ـ نەسىھەتنى
بېرىلىپ تىڭشىغان ،ئۇنى ئېسىدە چىڭ تۇتقان ،ئەقلىنى ئىشلىتىپ ئۇنى مۇالھىزە قىلغان ۋە
ئۇنى يۈرىكىدىن چۈشەنگەن ئادەم ئۈچۈن ﴿ئەلۋەتتە ۋەز ـ نەسىھەت بار﴾.
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﴿بىز ھەقىقەتەن ئاسمانالرنى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئالتە كۈندە
ياراتتۇق ،بىز ھېچقانداق چارچاپ قالغىنىمىز يوق﴾ بۇ ئايەت قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىنى

چوقۇمالشتۇرىدۇ ،چۈنكى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىشقا قادىر بولغان ،ئۇالرنى يارىتىشتا قىلچە
چارچاپ قالمىغان ﷲ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر .قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر (ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنىتى بولسۇن!) :ﷲ تائاال ئاسمانالرنى
زېمىننى ئالتە كۈندە ياراتتى ،ئاندىن يەتتىنچى كۈنى ئارام ئالدى ،ئۇ شەنبە كۈنىدۇر -،دەيدۇ.
ئۇالر شەنبە كۈنىنى دەم ئېلىش كۈنى دەپ ئاتايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىدە
ۋە بايانلىرىدا يالغانچى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز ھېچقانداق

قاف سۈرىسى

چارچاپ قالغىنىمىز يوق﴾ يەنى ھېچقانداق ھېرىپ ـ چارچاش يوق.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى
كۇففارالر) بىلمەمدۇكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان
ﷲ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس ،ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((،
﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر﴾(((﴿ ،سىلەرنى
يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ياكى ئاسماننى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ﷲ ئاسماننى ياراتتى﴾(((.
﴿(ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن﴾ يەنى سېنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ
سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،ئۇالرنى چىرايلىقچە تەرك ئەتكىن﴿ ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە كۈن
پېتىشتىن ئىلگىرى پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى ئېيتقىن﴾ ئىسرا (يەنى پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاسمانغا چىقىشى) دىن ئىلگىرى پەزر ناماز ئىككى ۋاخ بولۇپ ،بىر ۋاخ ناماز
كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى (بامدات ۋاقتىدا) ،يەنە بىر ۋاخ ناماز كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى (دىگەر
ۋاقتىدا) ئىدى .كېچە نامىزى (يەنى تەھەججۇد ناماز) بولسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ
ئۈممىتىگە بىر يىل ۋاجىب بولدى ،ئاندىن ئۇ نامازنىڭ ۋاجىبلىقى بۇ ئۈممەتتىن قالدۇرۇلدى.
ئاندىن كېيىن ئىسرا كېچىسى ﷲ تائاال بەش ۋاخ نامازنى پەرز قىلىش ئارقىلىق ئۇ نامازالرنىڭ
ھەممىسىنى ئەمەلدىن قالدۇردى .لېكىن بەش ۋاخ نامازالردىن بامدات نامىزىنىڭ كۈن چىقىشتىن
ئىلگىرى ،دىگەر نامىزىنىڭ بولسا ،كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى ئوقۇلۇشى پەرز قىلىندى.

ئىمام ئەھمەد جەرىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق ،ئۇ تولۇن ئاي كېچىسى بولۇپ،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايغا قاراپ مۇنداق دېدى« :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،كەلگۈسىدە سىلەر
يەنى (قىيامەت) كۈنى پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىدا تۇرىسىلەر ،ئۇنى خۇددى بۇ ئاينى ھېچ
توسالغۇسىز كۆرگنىڭالردەك كۆرىسىلەر .ئەگەر سىلەر كۈن چىقىشتىن ئىلگىرىكى نامازنى (يەنى
بامدات نامىزىنى) ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرىكى نامازنى (يەنى دىگەر نامىزىنى) ۋاختىدا ئادا قىلىشقا
قادىر بواللىساڭالر ،شۇنداق قىلىڭالر (يەنى ئۇ نامازالرنى ئىمكان قەدەر ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇڭالر)».
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە كۈن پېتىشتىن
ئىلگىرى پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى ئېيتقىن﴾ بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى مۇسلىم،
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿كېچىدە ۋە سەجدىدىن كېيىن (يەنى پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدا) تەسبىھ ئېيتقىن﴾

يەنى كېچىدە پەرۋەردىگارىڭغا ناماز ئوقۇغىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا نەپلە
(ئىبادەت) بولۇشى ئۈچۈن ،كېچىنىڭ بىر قىسمىدا (ناماز ئوقۇشقا ،قۇرئان ئوقۇشقا) ئويغانغىن،
(ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا (يەنى بۈيۈك شاپائەت
(((
ماقامىغا) تۇرغۇزۇشى مۇھەققەتتۇر﴾
((( يۇنۇس سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەھقاف سۈرىسى  33ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  57ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  27ـ ئايەت.
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﴿ۋە سەجدىدىن كېيىن (يەنى پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدا) تەسبىھ ئېيتقىن﴾ ئىبنى
ئەبۇ نەجىھ مۇجاھىدتىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە :ئۇ پەرز
نامازنىڭ ئارقىسىدىن ئېيتىلىدىغان تەسبىھتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇنى بۇخارى
ۋە مۇسلىمنىڭ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسى تەكىتلەيدۇ .ئەبۇ
ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :يوقسۇل مۇھاجىرالر كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
پۇلدارالر ئالى دەرىجىلەرگە ،تۈگىمەس نازۇ ـ نېمەتلەرگە ئېرىشىپ كېتىشتى -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر قانداق قىلىپ ئۇ نەرسىلەرگە ئېرىشتى؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :پۇلدارالر
بىز ناماز ئوقۇغاندەك ناماز ئوقۇيدۇ ،بىز روزا تۇتقاندەك روزا تۇتىدۇ .لېكىن ئۇالر سەدىقە ۋە زاكات
بېرىدۇ .بىز بولساق ،سەدىقە ۋە زاكات بېرەلمەيمىز .ئۇالر قۇل ئازات قىلىدۇ ،بىز قۇل ئازات
قىاللمايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرگە بىر نەرسىنى ئۆگىتىپ قويايمۇ؟
ئەگەر سىلەر ئۇنى قىلساڭالر ،باشقا كىشىلەرنىڭ ئالدىغا دەرىجە جەھەتتە ئۆتۈپ كېتىسىلەر،
پەقەت ئۇنى سىلەر بىلەن ئوخشاش قىلغان كىشىلەردىن باشقا ھېچكىم سىلەردىن دەرىجە
جەھەتتە ئارتۇق بواللمايدۇ .سىلەر ھەر (پەرز) نامازدىن كېيىن  33قېتىمدىن تەسبىھ ئېيتىڭالر،
ھەمدى ئېيتىڭالر ۋە تەكبىر ئېيتىڭالر» دېدى .بىر مەزگىلدىن كېيىن ئۇالر يەنە كېلىپ :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! پۇلدار قېرىنداشلىرىمىز بىز قىلغاننى ئاڭالپ شۇنداق قىلىۋاتىدۇ -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەنە شۇ ﷲ تائاالنىڭ پەزلىدۇر ،ئۇنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ»
دېدى .بۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋە سەجدىدىن كېيىن (يەنى پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدا) تەسبىھ
ئېيتقىن﴾ دېگەن ئايىتىدە كۆزدە تۇتۇلغان بىرىنچى مەزمۇندۇر .ئىككىنچى مەزمۇن بولسا ،شام
نامىزىدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئەت سۈننەت نامىزىدۇر .بۇ قاراش ئۆمەر ،ئەلىي ،ئۇنىڭ
ئوغلى ھەسەن ،ئىبنى ئابباس ،ئەبۇ ھۇرەيرە ۋە ئەبۇئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىن رىۋايەت
قىلىنغان .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،شەئبىي ،نەخەئىي ،ھەسەن ،قەتادە ۋە باشقىالرمۇ بۇ قاراشقا
قوشۇلغان.

*******
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نىدا قىلغۇچى (يەنى ئىسرافىل) يېقىن جايدىن نىدا قىلىدىغان (يەنى ئۇنىڭ ئاۋازى ھەممىگە
ئوخشاش يېتىدىغان) كۈندە (نىداغا) قۇالق سالغىن﴿ .﴾41ئۇالر ھەقنى ئېلىپ كېلىدىغان ئاۋازنى
(يەنى ئىككىنچى قېتىملىق سۇرنى) ئاڭلىغان كۈن  -ئەنە شۇ (كۈن قەبرىلەردىن) چىقىش
كۈنىدۇر﴿ .﴾42بىز ھەقىقەتەن كىشىلەرنى ۋاپات قىلدۇرىمىز ۋە تىرىلدۈرىمىز ،ئاخىر بارىدىغان
جاي بىزنىڭ دەرگاھىمىزدۇر﴿ .﴾43ئۇ كۈندە يەر يېرىلىپ ئۇالر (قەبرىلىرىدىن) تېز چىقىپ
كېلىدۇ ،ئەنە شۇ يىغىش بىزگە ئاساندۇر﴿ .﴾44بىز ئۇالرنىڭ (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرىنىڭ)
ئېيتىدىغان سۆزلىرىنى ئوبدان بىلىمىز ،سەن ئۇالرنى (ئىسالمغا) زورلىغۇچى ئەمەسسەن ،مېنىڭ

قاف سۈرىسى

ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغانالرغا (قۇرئان بىلەن) ۋەز-نەسىھەت قىلغىن﴿.﴾45

قىيامەت كۈنى بولىدىغان بەزى ئىشالرنى ئەسلىتىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىشقا سىلەرنىڭ توپلىنىشىڭالر
ئۈچۈن ﴿نىدا قىلغۇچى (يەنى ئىسرافىل) يېقىن جايدىن نىدا قىلىدىغان (يەنى ئۇنىڭ ئاۋازى

ھەممىگە ئوخشاش يېتىدىغان) كۈندە (نىداغا) قۇالق سالغىن .ئۇالر ھەقنى ئېلىپ كېلىدىغان
ئاۋازنى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ تولىسى شەكتە بولغان ھەقنى ئېلىپ كېلىدىغان سۇر ئاۋازىنى ﴿ئاڭلىغان
كۈن  -ئەنە شۇ (كۈن قەبرىلەردىن) چىقىش كۈنىدۇر .بىز ھەقىقەتەن كىشىلەرنى ۋاپات قىلدۇرىمىز
ۋە تىرىلدۈرىمىز ،ئاخىر بارىدىغان جاي بىزنىڭ دەرگاھىمىزدۇر﴾ يەنى مەخلۇقاتنى دەسلەپتە

يوقتىن بار قىلىدىغان ،ئاندىن ئۇنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرىدىغان ﷲ ئەنە شۇدۇر .ئۇ ﷲ
تائاالغا ئوڭايدۇر ،پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ ئاخىرى بارىدىغان جايى ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر .ئاندىن
ﷲ تائاال ھەر بىر كىشىگە ئۇنىڭ ئەمەلىگە قارىتا ،ياخشىلىق بولسا مۇكاپات ،يامانلىق بولسا جازا
بېرىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە يەر يېرىلىپ ئۇالر (قەبرىلىرىدىن) تېز چىقىپ كېلىدۇ﴾ ئۇالرنىڭ قەبرىلەردىن
چىقىشى مۇنداق بولىدۇ :ﷲ تائاال ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇرىدۇ ،يامغۇر بىلەن پۈتۈن خااليىقالرنىڭ
تەنلىرىنى قەبرىلىرىدىن خۇددى سۇ بىلەن تۇپراقتىن زىرائەتنى ئۈندۈرگەندەك ئۈندۈرىدۇ .تەنلەر
ئۆسۈپ مۇكەممەل قىياپەتكە كەلگەن چاغدا ،ﷲ تائاال ئىسرافىلنى سۇر چېلىشقا بۇيرۇيدۇ ،جانالر
ھەقىقەتەن سۇرنىڭ تۆشۈكىگە يەرلەشكەن ئىدى .ئىسرافىل سۇرنى چالغان چاغدا ،جانالر چىقىپ
ئاسمان بىلەن زېمىن ئارىسىدا پىلدىرالپ چېچىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال :ئىززىتىم ۋە
بۈيۈكلۈكۈم بىلەن قەسەمكى ،ھەر بىر جان ئۆزى ئاۋاتالشتۇرغان تەنگە چوقۇم قايتسۇن! -دەيدۇ.
ئاندىن ھەر بىر جان ئۆز تېنىگە قايتىدۇ ـ دە ،گويا بىرەر نەرسە چېقىۋالغان كىشىنىڭ تېنىگە زەھەر
ئاستا ـ ئاستا تارىغاندەك تەنگە ئاستا ـ ئاستا تارايدۇ ،زېمىن يېرىلىدۇ ،ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ
ھىساب مەيدانىغا (ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ئالدىرىغان ھالدا) تېز چىقىدۇ﴿ ،ئۇالر چاقىرغۇچىنىڭ
ئالدىغا بويۇنلىرىنى سوزغان ھالدا يۈگرەيدۇ ،كاپىرالر« :بۇ قىيىن كۈندۇر» دەيدۇ﴾(((﴿ ،شۇ
كۈندە ﷲ سىلەرنى چاقىرىدۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا ھەمدى ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە (دۇنيادا)
پەقەت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾(((.
ئىمام مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :زېمىن يېرىلىپ ،تۇنجى چىقىدىغان ئىنسان مەن بولىمەن».
﴿ئەنە شۇ يىغىش بىزگە ئاساندۇر﴾ يەنى ئەنە شۇ قايتا تىرىلدۈرۈش بىزگە قواليدۇر،
ھۇزۇرىمىزدا ئاساندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق)
بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر( ،ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا (ئورۇنلىنىدۇ)﴾(((،
((( ئىسرا سۈرىسى  79ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  52ـ ئايەت.
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﴿(ئى ئىنسانالر!) سىلەرنىڭ (دەسلەپتە) يارىتىلىشىڭالر( ،ئۆلگەندىن كېيىن) تىرىلدۈرۈلۈشىڭالر
پەقەت بىر ئادەمنىڭ يارىتىلىشى ،بىر ئادەمنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشىگە ئوخشاشتۇر .ﷲ ھەقىقەتەن
(بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەمەللىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن تەسەللى
﴿بىز ئۇالرنىڭ (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرىنىڭ) ئېيتىدىغان سۆزلىرىنى ئوبدان بىلىمىز﴾ يەنى
مۇشرىكالرنىڭ سېنى ئىنكار قىلىپ ،ساڭا ئېيتىدىغان سۆزلىرىنىڭ ھەممىنى ئوبدان بىلىمىز .ئۇ
سۆزلەر سېنى ھەرگىز ئەندىشىگە سالمىسۇن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىدىن يۈرىكىڭنىڭ سىقىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلىمىز .پەرۋەردىگارىڭغا ھەمدۇ ۋە تەسبىھ
ئېيتقىن ،ھەم سەجدە قىلغۇچىالردىن بولغىن .سەن ئۆزەڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە (يەنى ئەجىلىڭ
يەتكەنگە) قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن﴾(((.
﴿سەن ئۇالرنى (ئىسالمغا) زورلىغۇچى ئەمەسسەن﴾ يەنى سەن ئۇالرنى ھىدايەت تېپىشقا
مەجبۇرلىيالمايسەن ،ئۇ سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭمۇ ئەمەس﴿ .مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن
قورقىدىغانالرغا (قۇرئان بىلەن) ۋەز-نەسىھەت قىلغىن﴾ يەنى سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمىر ـ

پەرمانىنى تەبلىغ قىلغىن ،ئۇنىڭدىن پەقەت ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان ،ئۇنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىدىن
ئاگاھ بولىدىغان ۋە ئۇنىڭ جەننەتتىن ئىبارەت ۋەدىسىنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلەرال ۋەز ـ نەسىھەت
ئالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر،
بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾(((﴿ ،سەن (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغىن ،سەن
پەقەت (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغۇچىسەن .سەن ئۇالرغا مۇسەللەت (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا
مەجبۇرلىغۇچى) ئەمەسسەن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ
ئەمەس (ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە ﷲ نىڭ ۋەھىسىنى يەتكۈزۈشتۇر) .لېكىن
ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴿ ،(((﴾.شۈبھىسىزكى ،سەن خالىغان ئادىمىڭنى
ھىدايەت قىاللمايسەن ،لېكىن ﷲ ئۆزى خالىغان ئادىمىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((.

﴿سەن ئۇالرنى (ئىسالمغا) زورلىغۇچى ئەمەسسەن ،مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغانالرغا
(قۇرئان بىلەن) ۋەز-نەسىھەت قىلغىن﴾ قەتادە :ئى ﷲ! سەن بىزنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭدىن

قورقىدىغان ،ۋەدەڭنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلەردىن قىلغىن ،سەن ناھايىتى ياخشىلىق
بېغىشلىغۇچىسەن ،ناھايىتى مېھرىبانسەن! -دەيتتى.
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شۇنىڭ بىلەن ،قاف سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە ﷲ غا
خاستۇر.
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( لوقمان سۈرىسى  28ـ ئايەت.
((( ھىجر سۈرىسى  99 - 97ـ ئايەتكىچە.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غاشىيە سۈرىسى  21ـ  22ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  273ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

