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« ىلمايمىزبىز دەۋزىخىڭدىن قورقۇپ ۋە جەننىتىڭنى تاما قىلىپ ئىبادەت ق»

 دېگەن سۆزنىڭ خاتا ئىكەنلىكى توغرىسىدا

    
 نومۇرلۇق سوئال-967401    
 : وئالس    
ئىبادەتنى ياخشى -ئىبادەتلەرنى ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈش ياكى تائەت-مەن ئۆزۈمنى تائەت   

كىسى كۆرۈش تۈرتكىسى بىلەن ئەمەس بەلكى جەننەتنى ياخشى كۆرۈش ۋە دوزاختىن قورقۇش تۈرت
مەن ھەر  .بىلەن قىلىۋاتقاندەك ھېس قىلىمەن، بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟ قانداق قىلىشىم كېرەك؟

توغرا شەكىلدە ۋە ئىبادەتنى ياخشى كۆرۈپ ئەڭ ساغالم -قانداق ئىبادەتنى ئالالھ تائاالنى ۋە تائەت
شەنچە چۈ، بۇ ھەقتە ئىلىپ بېرىشنى مەقسەت قىلىمەن، بۇنىڭ ئۈچۈن قانداق قىلىشىم كېرەك؟

 بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 
 :اۋاپج   
 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر   

ساھابە كىراملىرىغا ئۇنىڭ تاۋابىئاتلىرى ۋە -ئائىلە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،
 ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

ىكى ئالىڭىزدىكى تەشۋىشلىك سۆز، كىشىلەر ئارىسىدوسىزنىڭ س تلىك قېرىندىشىم!ھۆرمە    
"بىز ئالالھ تائاالغا دوزاختىن قورقۇپ ۋە جەننەتنى تاما قىلىپ ئەمەس بەلكى  :كەڭ تارقالغان

دېگەن خاتا سۆزدىن كېلىپ چىققان.  ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرگەنلىكتىن ئىبادەت قىلىمىز"
"ئالالھ تائاالغا دوزاختىن قورقۇپ ئىبادەت  زنى باشقىچە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:بۇ سۆ لەربەزى

قىلىش بولسا قۇلالرنىڭ ئىبادىتىدۇر، جەننەتنى تاما قىلىپ ئىبادەت قىلىش بولسا 
ھەقىقى ئىبادەت قىلغۇچى پەقەت ئالالھ تائاالنى ياخشى  دۇر.تىجارەتچىلەرنىڭ ئىبادىتى

 دېگەن سۆزدىن ئىبارەتتۇر. كۆرگەنلىكتىن ئىبادەت قىلىدۇ"
كىمنىڭ ئىپادىلەنسۇن،  يسى ئۇسلۇب بىلەنسۆز قاھەرقانداق بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدىغان     

ئۇنىڭ خاتالىقىنى  ئىسالم شەرىئىتىگە زىت بولۇپ،دېيىشىدىن قەتئى نەزەر مەزكۇر سۆز 
 تۆۋەندىكىدەك بىر نەچچە نۇقتىغا يىغىنچاقاليمىز:

ئۈمىت ۋە  قورقۇش ،ياخشى كۆرۈش ،قېرىندىشىم مەقسەت قىلغاندەك ئال سورىغۇچىوس -9    
قىلىشنىڭ ئارىسىدا ھېچ قانداق زىتلىق يوق، سىز ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈپ ئىبادەت 
قىلىسىز، يەنە بىر كىشى ئالالھ تائاالدىن قورقۇپ، رەھمىتى ئۈمىت قىلىپ ئىبادەت قىلىدىكەن 

مۇھەببەت تارتىۋىتىلگەن بولمايدۇ، بەلكى -االغا بولغان سۆيگۈئۇ كىشىنىڭ قەلبىدىن ئالالھ تائ
مۇھەببەت ئالالھ تائاالنىڭ مۇھەببىتىنى دەۋا قىلىۋاتقان كىشلەردىن -ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى سۆيگۈ

 بەكرەك ئورناشقان بولىشى مۇمكىن. 
ئالالھ ، بادەتئەھلى سۈننەت ۋەل جامائە ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا شەرىئەت يولغا قويغان ئى -2    

 دتائاالنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇلۇغالشنى ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ، ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈشتىن ئۈمى
 . كىلىدۇ بارلىققا پەيدا بولسا، ئۇلۇغالش بىلەن قورقۇش
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ئالالھ تائاالنى  ؛"ئىبادەت ن رەھىمەھۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:يئۇسەيمى ىبنئىشەيخ مۇھەممەد     
بۇ ئىككى  .قۇرۇلىدۇپرىنسىپ ئۈستىگە ش ۋە ئۇلۇغالشتىن ئىبارەت ئىككى بۈيۈك ياخشى كۆرۈ

بۇ توغرىدا ئالالھ  بارلىققا كىلىدۇ.قورقۇش ئۇنىڭدىن ياخشى كۆرۈش ۋە ئالالھ تائاالنى ئىشتىن 

ب اًوًا﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: غا ياْدُعونانااًرا ًيِفًاْْلاْْيااِتًوا ارُِعونا يُسا نُوًا ب اإِنَُّهْمًَكا ئۇالر ياخشى »تەرجىمىسى:  ﴾راها
ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى، رەھمىتىمىزنى ئۈمىد قىلىپ، ئازابىمىزدىن قورقۇپ بىزگە دۇئا 

 . [ئايەت-16ئەنبىيا ]سۈرە « قىالتتى.
ئۇلۇغالش بىلەن  ۋە رىغبەت شەكىللىنىدۇئىبادەتكە ياخشى كۆرۈش بىلەن ئالالھ تائاالنى     

 . بارلىققا كىلىدۇ شقورقۇئۇنىڭدىن 
بۇيرۇق بۇيرۇغۇچىغا يىتىشنى تەلەپ قىلىشتىن  .چەكلىمىلەر بىلەن بولىدۇ-ئىبادەت بۇيرۇق    

قۇرۇلغان بولۇپ،  ئۈستىگە چەكلىمە بولسا ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش .بولغان رىغبەتكە قۇرۇلىدۇ
 قورقۇش پەيدا بولىدۇ.   نىڭدىنبۇ

كۆرگەن ۋاقتىڭىزدا: ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدىكى نېمەتلەرگە ۋە سىز ئالالھ تائاالنى ياخشى     
تىشنى تەلەپ قىلىسىز شۇنىڭ بىلەن ئەڭ ېتىش ئۈچۈن رىغبەتلىنىسىز، ئۇنىڭغا يېئۇنىڭغا ي

ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغلىغان  .ئىبادەت قىلىسىز-مۇكەممەل شەكىلدە ئالالھ تائاالغا تائەت
رقىسىز، ھەر قاچان ئالالھ تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشنى مەقسەت ۋاقتىڭىزدا: ئالالھ تائاالدىن قو

دە، بۇ مەقسىدىڭىزدىن ۋاز -قىلغان ۋاقتىڭىزدا، ئالالھ تائاالنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ھېس قىلىسىز

انًا﴿ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .كېچىسىز ىًبُْرها
ا
ْنًراأ

ا
ًأ اْوالا اًل ًبِها ماَّ ْتًبِِهًواها ماَّ ْدًها لاقا ًًوا لِكا ذا بَِِّهًكا را

اءًا ْحشا ًواالْفا وءا ًالُسَّ نُْه ًعا ئۇ يۇسۇفكە يېقىنچىلىق قىلىشقا بەل باغلىدى، »تەرجىمىسى:  ﴾ِِلاْْصِفا
پەرۋەردىگارىنىڭ روشەن دەلىلىنى كۆرمىگەن بولسا، يۇسۇفمۇ ئۇنىڭغا مايىل بولغان بوالتتى. بىز 

 ئايەت[. -27]سۈرە يۈسۈپ « .يۇسۇفنى گۇناھتىن ۋە سەت ئىشتىن ئەنە شۇنداق ساقلىدۇق
بۇ ئالالھ تائاالنىڭ سىزگە ئاتا قىلغان نېمىتى بولۇپ، سىز بىرەر خاتالىقنى مەقسەت قىلغان     

ئۇنىڭدىن دە، -ڭ سىزنى كۆرۈپ تۇرۇدىغانلىقىنى ئىسىڭىزغا ئالىسىزۋاقتىڭىزدا، ئالالھ تائاالنى
 دىز ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىچۈنكى س .ئەيمىنىپ، قورقۇپ، خاتالىقتىن يىراق بولىسىز

ن رەھىمەھۇلالھ پەتىۋاالر ي"شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى] ".قىلىپ، ئازابىدىن قورقۇپ ئىبادەت قىلىسىز
 .بەتلەر[-98-94توم-8 توپلىمى"

قورقۇش ۋە  : ئالالھ تائاالدىنپەيغەمبەرلەر، ئالىمالر ۋە تەقۋادار كىشىلەرنىڭ ئىبادىتى-3    
كىمكى . ئۆز ئىچىگە ئالىدۇنى ياخشى كۆرۈش قاتارلىقالرنى ئالالھ تائاال ۋەقىلىش  دئۈمىئۇنىڭدىن 

قىلىدىكەن، ئۇ بىدئەتچى بولۇپ، بەزى ت ئىبادە النىڭ بىرى بىلەنالرئىشمەزكۇر ئالالھ تائاالغا 
 ۋاقىتتا كۇپۇرلۇق دەرىجىسىگە يىتىپ قالىدۇ. 

ن ۋە ياخشى كىشىلەردىن ئۆزىگە دۇئا ئالالھ تائاال پەرىشتىلەردىن، پەيغەمبەرلەردى    

ً﴿ قىلغۇچىالرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: بَِِّهُمًالْواِسيلاةا ًرا
ًإَِلا ًيابْتاُغونا ًياْدُعونا ينا ِ

ًاَلاَّ ِكا وَلا
ُ
أ

اباهًُ ذا ًعا اافُونا ًراْْحاتاُهًواَيا يارُْجونا قْراُبًوا
ا
ُهْمًأ ُيَّ

ا
ئىالھ دەپ( ئىبادەت ئۇالر )ئالالھنى قويۇپ »تەرجىمىسى:  ﴾أ

قىلىدىغانالرنىڭ )ئۆزلىرى ئىبادەت ئارقىلىق( پەرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلەيدۇ، ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدا پەرۋەردىگارىغا يېقىنراق بولغىنى ھەم ئىبادەت ئارقىلىق ئالالھقا يېقىن بولۇشنى 

-74]سۈرە ئىسرا « قورقىدۇ. تىلەيدۇ، پەرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭ ئازابىدىن
 ئايەت[. 



 
 

3 

ًيِفً﴿ ئالالھ تائاال پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:     ارُِعونا نُواًيُسا إِِِناَُّهْمًَكا
اِشِعيًا ًخا اا ًِلا نُوا َكا ًوا ب ا ًواراها ب ا ًراغا ياْدُعوناناا ًوا  ئۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا»تەرجىمىسى:  ﴾اْْلاْْيااِت

ئالدىرايتتى، رەھمىتىمىزنى ئۈمىد قىلىپ، ئازابىمىزدىن قورقۇپ بىزگە دۇئا قىالتتى، بىزگە 
 ئايەت[. -16]سۈرە ئەنبىيا « كەمتەرلىك بىلەن ئىبادەت قىالتتى.

ب ا﴿رى رەھىمەھۇلالھ ئالالھ تائاالنىڭ ەئىبنى جەرىر تەب     نى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق ىدېگەن سۆز ﴾راغا
قىلىپ ئىبادەت  دئالالھنىڭ رەھمىتى، پەزلى ۋە ئالى نېمەتلەرنى ئۈمى ،لالھ تائاالغا"ئۇالر ئا دەيدۇ:

ب ا﴿ .قىلىدۇ راها ئىبادەتنى تەرك قىلىپ، ئاسىيلىققا -دېگەن: ئالالھ تائاالغا قىلىدىغان تائەت ﴾وا
مالرمۇ تەپسىرشۇناس ئالى .ئازابىغا ئۇچراشتىن ئەنسىرەيدۇ" ۋە يۈزلىنىپ، ئالالھ تائاالنىڭ غەزىپى

 . بەت[-729توم-98 "تەپسىرى تەبەرى"]دا بىز دېگەن سۆزنىڭ ئوخشىشىنى دېگەن. ىيۇقىر

اْْيااِتً﴿ ھاپىز ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ:     ًيِفًاْْل ارُِعونا يُسا نُوًا ئۇالر ياخشى »تەرجىمىسى:  ﴾إِناَُّهْمًَكا
ئىبادەت ۋە ئالالھ -الر تائەتدېگەن بۇ ئايەتنى چۈشەندۈرۈپ "ئۇ« ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى

 . دەپ شەرھىلىگەن "،تائاالغا يېقىنلىشىدىغان ئىشالرغا ئالدىرايدۇ

ب ا﴿سۇپيان سەۋرى رەھىمەھۇلالھ      راها وا ب ًا غا را ياْدُعوناناًا )رەغەبەن ۋە رەھەبەن( دېگەن  بۇ ئايەتتىكى ﴾وا
 ،ئازابتىن قورقىدۇ ەييارلىغانۋە بىز ت سۆزنى: بىزنىڭ ھوزۇرىمىزدىكى نېمەتلەرگە رىغبەتلىنىدۇ

 دەپ چۈشەندۈرگەن. 

اِشِعيًا﴿ئەنھۇ  ئەبى تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ىبنئىئەلى      ًخا اا ًِلا نُوا َكا ئايەت  دېگەن ﴾وا
"ئۇالر ئالالھ تائاال نازىل قىلغان ۋەھىينى  سىدىكى چۈشەندۈرۈشىنى بايان قىلىپ:ىتوغر

 ەقىقى ئىشىنىدۇ. ئەبۇ ئالىيە: ئالالھ تائاالدىن قورقىدۇ. ئەبۇ مۇجاھىد: ھ، دېگەن. تەستىقاليدۇ
سىنان: قەلبدىن ئەبەدىي ئايرىلمايدىغان قورقۇش دېمەكتۇر. مۇجاھىد يەنە: ئۇالر كەمتەر 

ەھھاك: ئۇالر ئالالھ تائاال ئۈچۈن  ئۆزىنى تۆۋەن تۇتقۇچىالردۇر دەيدۇ، دكىشىلەردۇر. ھەسەن، قەتادە ۋە 
 .بەت[-386توم -7 "تەپسىر ئىبنى كەسىر"]بىرىگە يىقىندۇر. -ممىسى بىربۇ سۆزلەرنىڭ ھە

 ،"سەلەپ ئالىملىرىنىڭ بەزىسى ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     
)ساختا مۇسۇلمان(  كىمكى پەقەت ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈپال ئىبادەت قىلىدىكەن ئۇ زىندىق

ئالالھ تائاالدىن قورقۇپال ئىبادەت قىلىدىكەن ئۇ دىندىن چىققۇچى كى كىم  .ھېسابلىنىدۇ
قىلىپال ئىبادەت قىلىدىكەن، ئۇ  دئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىكىمكى  .ھېسابلىنىدۇ

ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈپ،  .)ئەمەلنى ئىماندىن كېچىكتۈرگۈچى( ھېسابلىنىدۇ مۇرجىئە
قىلىپ ئىبادەت قىلىدىكەن ئۇ ھەقىقى مۆمىن  دئۈمى ئازابىدىن قورقۇپ، رەھمىتىنى

 . بەت[-29توم -97 "پەتىۋاالر توپلىمى"]دەيدۇ.  "،ھېسابلىنىدۇ
تىقاد ېئ الپەرىلەرگە تولغان جاي دەپ-دەرەخلىك، سۇالر ئېقىپ تۇرغان، ھۆر -جەننەتنى دەل -7    
تىش ئۈچۈن ېئۇنىڭغا يبارلىق مۇسۇلمانالر ىكى ئەڭ بۈيۇك نېمەت، ، جەننەتتغان كىشىقىل

ۇنىڭ بىلەن راھەتلىنىشتىن ئىبارەت ئتىرىشىۋاتقان ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك جامالىنى كۆرۈش ۋە 
بەلكى ال بولماستىن زەققۇم-دوزاخ پەقەت ھارارەت، زەھەر .كاتتا نېمەتتىن غاپىل قالغان بولىدۇ

مەھرۇم قىلىش ك جامالىنى كۆرۈشتىن ئالالھ تائاالنىڭ غەزىپى، ئازابى ۋە ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارە
 . دېگەنلىكتۇر

دىن "بىز لەرسۆز يۇقىرىقى ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     
سىنىڭ جەننىتىڭنى ئارزۇ قىلىپ ۋە دوۋزىخڭدىن قورقۇپ ئىبادەت قىلمىدۇق، پەقەت سېنى 
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ەرنىڭ سۆزىدىكى چۈشىنىكسىزلىك كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىپ ئىبادەت قىلدۇق" دېگەن كىشىل
 ئوچۇقلىشىدۇ". 

كىشىلەرنىڭ قارىشىدا جەننەت ئېتىقادتىكى نى دېگۈچى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش لەرۇ سۆزب     
الردىن پەرىلەر بىلەن راھەتلىنىش قاتارلىق-كېچەك ۋە ھۆر-ئىچمەك، كىيىم-دېيىلسە: يېمەك

-شۇنىڭ ئۈچۈن بەزى ماشايىخ .دا بولىدۇمەنپەئەتلىنىش ئۇقۇمى پەي ئارامەخلۇقاتالر  ئىبارەت

ةاً﴿ غوجامالر ئالالھ تائاالنىڭ: نًيُِريُدًاْْلِخرا ِمنُكمًمَّ وا ْنياًا نًيُِريُدًادلُّ سىلەرنىڭ »تەرجىمىسى:  ﴾ِمنُكمًمَّ
-972ئىمران -]سۈرە ئال «بەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى كۆزلىدىڭالر

  .دەيدۇ ئاڭلىغان ۋاقىتتا: ئالالھ تائاالنى مەقسەت قىلىدىغانالر قىنى؟يىتىنى دېگەن ئا ئايەت[

ًاْْلانَّةًا﴿ ئالالھ تائاالنىڭ: بەزىلەر يەنە     اُهُم ًل نَّ
ا
ًبِأ اُهم ال ْموا

ا
ًواأ ُهْم نُفسا

ا
ًأ ًالُْمْؤِمِنيا ًِمنا اٰى ًاْشَتا ها ًاللَـّ ً﴾إِنَّ

رنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا شۈبھىسىزكى، ئالالھ مۆمىنلەردىن ئۇال»تەرجىمىسى: 
مال ئايەت[ دېگەن ئايىتى تىالۋەت قىلىنغاندا، -999]سۈرە تەۋبە « جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى

دەيدۇ. بۇ ، بىلەن جاننىڭ بەدىلىگە جەننەت بولسا، ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك جامالىغا قاراشچۇ؟
قۇمنىڭ دائىرىسىگە ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك سۆزلەر ئۇالرنىڭ قارىشى بولۇپ، جەننەت دېگەن ئۇ

جامالىغا قاراش دېگەن مەنا سىغمايدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا، جەننەت دېگەن بارلىق نېمەتلەرنى ئۆز 
ئىچىگە ئالغان جاي بولۇپ، ئۇ نېمەتلەرنىڭ ئەڭ ئالىسى ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك جامالىغا 

جەننەت ئەھلى  ،ھەدىسلەردە خەۋەر بەرگەندەك ھم سەھىمانا بۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساال .قاراشتۇر
شۇنىڭدەك دوزاخ ئەھلىمۇ دوزاخقا كېرىش بىلەن ئۆز  .جەننەتتە ئېرىشىدىغان ئەڭ بۈيۈك نېمەتتۇر

ئەگەر مۇشۇ سۆزنى دېگۈچى ئۆزىنىڭ دېگەن  مەھرۇم قالىدۇ.پەرۋەردىگارىنىڭ جامالىنى كۆرۈشتىن 
ئەگەر سەن دوزاخنى ياكى  ئۇ كىشىنىڭ مەقسىتى: ئى ئالالھ!سۆزىنىڭ مەنىسىنى بىلگەن بولسا، 

جەننەتنى پەيدا قىلمىغان بولساڭمۇ ئەلۋەتتە ساڭا ئىبادەت قىلىش، زۆرۈر بوالتتى، ساڭا 
يېقىنلىشىش ۋە سىنىڭ جامالىڭغا قاراش ئۈچۈن تىرىشچانلىق قىلىش زۆرۈر بوالتتى دېگەن 

ئارا -ئۆزتىن بولغان مەقسىتى پەقەت مەخلۇقاتالر بۇ يەردە ئۇ كىشىنىڭ جەننەتئەمما . بولىدۇ
-03-02توم -96"پەتىۋاالر توپلىمى"]بولۇپ قالغان".  نېمەتتىن ئىبارەتمەنپەئەتلىنىدىغان 

 . لەر[بەت
چېۋىلەر، -دەرەخلەر، مېۋە-"جەننەت پەقەت دەل ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

سارايالرنىڭ نامى ئەمەس، جەننەت -ئۆستەڭلەر ۋە قەسىر-ەرياپەرىلەر، د-ئىچمەكلەر، ھۆر-يېمەك
تولۇق، مۇكەممەل بولغان  ئاتالغۇسىدا نۇرغۇن كىشىلەر خاتالىشىپ قالىدۇ، جەننەت دېگەن:

نېمەتلەر بولغان جاينىڭ ئىسمى، جەننەت نېمەتلىرىنىڭ ئەڭ كاتتىسى: ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك 
ش، يېقىنلىشىش ۋە رازىلىقىغا ئېرىشىش بىلەن خۇرسەنلىك جامالىغا قاراش، سۆزلىرىنى ئاڭال

ئىچمەك، -نىسبەتەن يېمەكئالالھ تائاالنىڭ جامالىغا قاراشقا ھاسىل قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، 
ئالالھ تائاالنىڭ  .پەرىلەر بىلەن بولغان راھەتلىنىش نېمەت دەپ قارالمايدۇ-كېچەك ۋە ھۆر-كىيىم

بۇ  .شمۇ جەننەت ۋە جەننەتتىكى بارلىق نەرسىلەردىن كاتتىدۇركىچىككىنە رازىلىقىغا ئېرىشى

ِظيمًُ﴿ توغرىدا ئالالھ تائاال  مۇنداق دەيدۇ: ًالْعا ْوُز ًالْفا ًُهوا ًذاٰلِكا ُ ْكَبا
ا
ًأ ِه ًاللَـّ نا ًِمَّ تەرجىمىسى:  ً﴾وارِْضوااٌن

]سۈرە « ئالالھنىڭ رازىلىقى جەننەت نېمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن كاتتىدۇر، بۇ چوڭ بەختتۇر.»
ئايەت[. بۇ يەردە رازىلىق دېگەن سۆز ئىسپاتالش يولى بىلەن ئېنىقسىز شەكىلدە كەلدى، -42تەۋبە 

بۇنىڭ مەنىسى: ئالالھ تائاال بەندىسىدىن رازى بولغان ھەرقانداق رازىلىق ئۇ جەننەت ۋە 
 جەننەتتىكى بارلىق نەرسىلەردىن كاتتا دېگەنلىكتۇر. 
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 ماڭا ئاتا قىلىنغان ئازغىنە نەرسە: سەندىن ىرنىڭ تەرجىمىسى()شىئ شائىرنىڭ ئېيتقىنىدەك    
 مېنى قانائەتلەندۈرىدۇ، لېكىن سەندىن بېرىلگەن ئازراق نەرسىمۇ ھەرگىز ئاز دېيىلمەيدۇ.  

ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  ھبايان قىلىنغان سەھى جامالىنى كۆرۈشئالالھ تائاالنى     
ئالالھ بىلەن قەسەمكى! ئالالھ تائاال جەننەت ئەھلىگە ئۆزىنىڭ جامالىغا » مۇنداق دېگەن:

]مۇسلىم رىۋايىتى )ھەدىسنىڭ  «.بەرمىدى نېمەتبىر  ۈلىدىغانكۆر راققاراشتىنمۇ ياخشى
 بىرقىسمى([.

ئالالھ تائاال جەننەت ئەھلىگە » يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:     
ھەيرانلىق ئىچىدە جەننەتىكى  ۋە بولغاندا، ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ جامالىنى ئوچۇق كۆرىدۇ ئاشكارا

 ]ئىبنى ماجە رىۋايىتى[. «.باشقا نېمەتلەرگە قارىمايدۇ، باشقا بارلىق نېمەتلەرنى ئۇنتۇيدۇ
كېچىدىغان  ىدىنھەقىقەتەن ئىش شۇنداق بولىدۇ، بۇ ئىنسان خىيال قىلىدىغان ۋە كۆڭل    

الردىن كاتتىدۇر، بولۇپمۇ بۇ يەردە ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كىشىنىڭ مۇھەببىتىگە ئىش
چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  .ئېرىشكەندە ۋە ئۇنى ئوچۇق كۆرگەن ۋاقتىدا ئىش باشقىچە بولىدۇ

]بىرلىككە كەلگەن  دېگەن. «،ئىنسان ئۆزى ياخشى كۆرگەن كىشى بىلەن بىرگە بولىدۇ» ھەدىستە:
  ھەدىس[.

بۇ ھۆكۈم مەلۇم كىشىگە خاس ئەمەس بەلكى، بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ھايات     
ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك  .بولغان ۋە قىيامەتكىچە كىلىدىغان بارلىق مۇسۇلمانالرغا ئومۇمدۇر

ت نائىل بولۇشتىن كاتتىراق نېمەجامالىنى كۆرۈش، بۇنىڭ لەززىتى بىلەن خۇرسەن بولۇشقا 
مۆمىن ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ كاتتا، ئېسىل ۋە ئالى نېمەت بوالمدۇ؟!.  مەۋجۇد بولمىسا كېرەك!.

لەززەتلىنىدىغان،  ۋە ئەلۋەتتە ئۆزى ياخشى كۆرگەن زاتنى كۆرۈشتىنمۇ  بەكرەك خۇرسەن بولىدىغان
شىلەر كاتتا نېمەت يوق. ئالالھ بىلەن قەسەمكى، مانا بۇ ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرىدىغان كى

 .تىرىشچانلىق قىلىۋاتقان، ئالالھ تائاالنى ھەقىقى تونىغۇچىالر ئىلگىرىلەۋاتقان مەنىۋى بايراقتۇر
پۇراق چاچقان ۋە جەننەت ھاياتى بۇ روھ -جەننەت بۇنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان، بۇنىڭ بىلەن خۇش

ىلىپ ۋە دوزاختىن بىلەن ئاتالغان. شۇنداق تۇرۇقلۇق قانداقمۇ ئالالھ تائاالغا جەننەتنى تەلەپ ق
دوزاخ  .ئالالھ تائاال ھەممەيلەننى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىسۇن!ىسۇن؟. قورقۇپ ئىبادەت قىلىنم

ئەھلى بولسا ئالالھ تائاالنى كۆرۈشتىن چەكلەنگەن، ئالالھ تائاالنىڭ ئاھانىتى، غەزىپى ۋە ئازابىغا 
  .دۇچار بولغان كىشىلەردۇر

يىراق بولۇش: ئىنساننىڭ جىسمى ۋە روھى دوزاخ ئوتىدا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن     
بەلكى دوزاخ ئوتىنىڭ ئۇالرنىڭ قەلبىدە يالقۇنجىشى بەدەندە يالقۇنجاشنى  راقتۇر.كۆيگەندىن يامان
 ئىلىپ بارىدۇ. ەپكەشۇ ئوت تەرنىھايەتتە پەيدا قىلىدۇ ۋە 

اخشى كىشىلەرنىڭ ئالالھ تائاالدىن بارلىق پەيغەمبەرلەر، ئەلچىلەر، راستچىلالر، شەھىدلەر ۋە ي    
اچىدىغىنى بولسا ق . ئۇالرنىڭ ئالالھتىن پاناھ تىلەيدىغان ۋەتەلەپ قىلىدىغىنى جەننەتتۇر

جەھەننەمدۇر. ئالالھ تائاالدىن ياردەم سورايمىز، ئالالھ تائاالغا تايىنىمىز، ئالالھ تائاالدىن باشقا 
ياخشى ئۇ بىز ئۈچۈن ئەڭ بىزگە كۇپايە قىلىدۇ ۋە  ئالالھ تائاال .يوقتۇرقۇدرەت قۇۋۋەت ۋە -كۈچ

 . لەر[بەت-89-86توم -2ناملىق ئەسەر  سالىكىين"ئەس"مەدارىج ]. ھامىيدۇر
بۇ  .جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ يارىتىلىشىنى كۆزگە ئىلمىغانلىق ھېسابلىنىدۇ مەزكۇر سۆز،-7    

ە اليىق بولغانالرنى تەييارلىغان، ئۆزىگە ئىككىسىنى ئالالھ تائاال ياراتقان، ھەر بىرى ئۈچۈن ئۆزىگ
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ئىبادەت قىلغۇچىالرنى جەننەتكە رىغبەتلەندۈردى، كۇپۇرلۇق قىلغۇچى ئاسىيالرنى دوزاخ بىلەن 
 قورقۇتتى.

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالدىن جەننەتنى سورايتتى، دوزاختىن پاناھ تىلەيتتى، بۇنى -0    
 .بىرىدىن مىراس ئالغان، يەنى تەلىم ئالغان-، ئۆلىما، ئابىدالرمۇ بۇنى بىرساھابىالرغا تەلىم بېرەتتى

ياكى ئاجىزالشقانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ ئالالھ تائاالغا بولغان مۇھەببىتىنىڭ  ئېتىقاد بىلەنئۇالر بۇ 
 ھېس قىلمىغان. سۇسالشقانلىقىنىئىبادەتلىرىنىڭ 

ئى » "پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: يدۇ:مالىك رەزىيەلالھۇئەنھۇ مۇنداق دە ىبنئىئەنەس    
پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، 

-0620 بۇخارى رىۋايىتى]دېگەن بۇ دۇئانى كۆپ ئوقۇيتتى.  «بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن
 . ھەدىس[

ن قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  بىر ئەنھۇدىن بايا ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    
ئالالھ كىيىن دىن ۇنىڭئ ،دېگەندە، ئۇ كىشى: تەشەھھۇد ئوقۇيمەن نامازدا نېمە دەيسەن؟» ئادەمگە:

تائاالدىن جەننەتنى سورايمەن، دوزاختىن پاناھ تىلەيمەن، ئەمما سىلىنىڭ ۋە مۇئاز 
 لىقىنى بىلمەيمەن دەيدۇ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:رەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭ قانداق دۇئا قىلىدىغان

ئەبۇ داۋۇد ]دەيدۇ.  «،بىزمۇ جەننەتنى تەلەپ قىلىش ۋە دوزاختىن پاناھلىنىشىنى سورايمىز
شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئىبنى  ھەدىس.-3874رىۋايىتى  ئىبنى ماجە ھەدىس.-412رىۋايىتى

 . [ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن ھماجەنىڭ سەھى
ئەنھۇ ھەدىس بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ    

ياتىدىغان ئورنۇڭغا كەلگەندە، نامازغا تەرەت ئالغاندەك تەرەت ئالغىن، ئاندىن » ماڭا مۇنداق دېگەن:
، ئىشىمنى ساڭا ئوڭ تەرىپىڭنى بېسىپ يىتىپ: ئى ئالالھ! نەپسىمنى ساڭا بويسۇندۇردۇم

چامنى ساڭا ۇتاپشۇردۇم، سېنىڭ تەرىپىڭدىكى ساۋابقا رىغبەتلىنىپ، ئازابىڭدىن قورقۇپ ئ
سەن نازىل قىلغان كىتابقا، سەن  ەندىنال سورىلىدۇ.تاپشۇردۇم، قۇتۇلۇش ۋە ئىلتىجا قىلىش س

مى پىترەتتە ئەگەر مۇشۇ ھالەتتە ئۆلۈپ كەتسەڭ، ئىسال .ئەۋەتكەن پەيغەمبەرگە ئىشەندىم دېگىن
مۇسلىم  ھەدىس.-7172 بۇخارى رىۋايىتى]دېدى.  «،ئۆلگەن بولىسەن، بۇ سۆزلەرنى دەپال ئۇخلىغىن

 . ھەدىس[-2496 رىۋايىتى
ئىبادەت قىلغۇچىالر بىر قانچە -"ئەمەل تەقىيىددىن سۈبكى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

زاتىنىڭ ئىبادەتكە ھەقلىق بولغانلىقى تۈرلۈك بولىدۇ: بىر بۆلەك كىشىلەر ئالالھ تائاالنىڭ 
ئۈچۈن ئىبادەت قىلىدۇ، ئالالھ تائاال بۇنىڭغا ھەقلىقتۇر، گەرچە ئالالھ تائاال جەننەت ۋە دوزاخنى 

"بىز سىنىڭ دوۋزىخڭدىن قورقۇپ ۋە جەننىتىڭنى  ياراتمىغان بولسىمۇ شۇنداق قىلىدۇ، بۇ خۇددى
بادەت قىلىشقا ھەقلىق بولغانلىقىڭ ئۈچۈن  تاما قىلىپ ئىبادەت قىلمىدۇق، بەلكى سەن ئى

ئىبادەت قىلدۇق دېگەنلەرنىڭ سۆزىگە ئوخشىسىمۇ، بۇ سۆزنى دېگەنلەر يەنە ئالالھ تائاالدىن 
جەننەتنى سورايدۇ، دوزاختىن پاناھ تىلەيدۇ، بەزى بىلىمسىز كىشىلەر بۇنىڭ قارشىسىنى 

ئاالدىن جەننەتنى سورىمايدىكەن ۋە دوزاختىن ئوياليدۇ، بۇ جاھىللىقتۇر، ھەر قانداق كىشى ئالالھ تا
پاناھ تىلىمەيدىكەن، بۇ ئادەم سۈننەتكە خىالپلىق قىلغۇچىدۇر، چۈنكى بۇنى سوراش بولسا 

يۇقىرىدىكى ھەدىستە بايان قىلىنغاندەك، ھىلىقى  .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدۇر
جەننەتنى سورايدىغانلىقى ۋە دوزاختىن پاناھ  كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ئالالھ تائاالدىن

ئەنھۇ بىلەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ قانداق دۇئا  تىلەيدىغانلىقى، ئەمما مۇئاز رەزىيەلالھۇ
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بىزمۇ » قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقاندا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە:
 دېگەن.  «شۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلىمىز

بولغان پەيغەمبەر  سەردارىۋە كىيىنكى بارلىق ئىنسانالرنىڭ  ىبۇ ئىلگىر مانا    
تىقاد قىلىدىكەن، ئۇ جاھىل، ېئ ىداكىمكى بۇنىڭ قارشىس. ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىدۇر

 خىيانەتچى ھېسابلىنىدۇ.
قىلىش  بۇنىڭغا رائىيە ،سۈننەت بويىچە يول تۇتقۇچى ئالىمالرنىڭ تۆت تۈرلۈك ئەدەپلىرى بولۇپ

، ئالالھ تائاالدىن ياردەم يىلىنىشزۆرۈردۇر: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش، ئالالھ تائاالغا 
 سوراش ۋە دۇنيادىن كەتكۈچە بۇنىڭغا سەبىر قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.  

 .دەپ يۇقىرىقى سۆزنى كۈچالندۇرغان بۇ ھەق سۆزدۇر""ئابدۇلالھ تەستۇرىمۇ  ىبنئىسەھل     
 . بەت[-706توم -2 ەتىۋالىرى""سۈبكى پ]

"ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ يېقىن  ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     
بەندىلىرىگە تەييارلىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى جەننەتتە، ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك جامالىغا 

سى بولغان پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ قاراشمۇ جەننەتتە، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشى
ئالالھ تائاالدىن جەننەتنى سورايتتى، دوزاختىن پاناھ تىلەيتتى، بەزى ساھابىالردىن نامازدا نېمە 
دەيدىغانلىقىنى سورىغاندا، ئۇ كىشى: مەن ئالالھ تائاالدىن جەننەتنى سورايمەن، دوزاختىن پاناھ 

ئەنھۇنىڭ قانداق دۇئا قىلىدىغانلىقىنى  لالھۇتىلەيمەن، ئەمما سىلىنىڭ ۋە مۇئاز رەزىيە
دېگەن.  «،بىزمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلىمىز» بىلمەيمەن دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 .بەت[-279توم -96"پەتىۋاالرتوپلىمى" ]
ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىت قىلماي، ئازابىدىن قورقماي پەقەت ئالالھ كىمكى -4    

ئىبادەت قىلىشنى مەقسەت قىلغان كىشىنىڭ دىنى خەتەر ئىچىدە  ۈسىنى چىقىش قىلىپالسۆيگ
مەزكۇر كىشىنىڭ ئۇ كىشى چېكىدىن ئاشقان بىدئەتچى بولۇپ، بەزى ۋاقىتتا  .بولىدۇ

بەزى زىندىقالرنىڭ  پ كىتىشىگە سەۋەپ بولىدۇ.دىندىن چېقىنىڭ بىدئەتچىلىكى ئۇ
"بىز ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈپ ئىبادەت  مۇنداق دەيدۇ: )ساختا مۇسۇلمانالر( كاتىۋاشلىرى

ۇ ياخشى كۆرۈش بىزنى جەھەننەمدە مەڭگۈ قىلىشقا ئىلىپ بارسىمۇ مەيلى". ئگەرچە  ،قىلىمىز
ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىمىز دەپ  ئارقىلىقبەزىلەر پەقەت ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈش 

ئالالھ تائاال ئۇالر  .ناساراالرنىڭ ئىتىقادىغا ئوخشاشتۇر-د يەھۇدىبۇ ئىتىقا .ئىتىقاد قىلىدۇ

بُُكْمًبُِذنُوبُِكْمًباْلً﴿ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ: ِذَّ ًُيعا ِحباَّاُؤُهًقُْلًفاِلما
ا
ًواأ ْبنااُءًاَّللاِ

ا
ُْنًأ اراىًَنا قاالاِتًاْْلاُهوُدًوااِلاَّصا وا

ْنً ْغِفُرًلِما ًيا لاقا ْنًخا ًِمماَّ ٌ اَشا ْنتُْمًب
ا
ِصْيًُأ ِْهًالْما إِْلا اًوا اًبايْناُهما ما رِْضًوا

ا
اوااِتًوااْْل ما ًُملُْكًالساَّ َّلِلاِ اُءًوا اشا ْنًي ُبًما ِذَّ ُيعا اُءًوا اشا ًً﴾ي

بالىدەك  -يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر: بىز ئالالھنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز )يەنى ئاتا »تەرجىمىسى: 
ىرىدۇرمىز، دېدى. ئېيتقىنكى، ئۇنداق بولسا يېقىنمىز( ۋە )بىز ئالالھنىڭ دىنىدا بولغاچقا( دوستل

ئالالھ نېمە ئۈچۈن سىلەرگە گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن ئازاب قىلىدۇ؟. بەلكى سىلەر باشقا 
كىشىلەرگە ئوخشاش ئالالھ ياراتقان ئىنسانسىلەر، ئالالھ خالىغان ئادەمگە مەغپىرەت قىلىدۇ، 

يۈزىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ خالىغان ئادەمگە ئازاب قىلىدۇ. ئاسمانالرنىڭ، يەر 
]سۈرە مائىدە « پادىشاھلىقى ئالالھقا خاستۇر، ئەڭ ئاخىر بارىدىغان جاي ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر .

 ئايەت[. -98
پەقەت ياخشى كۆرۈش بىلەن  نى"ئالالھ تائاال تەقىيىدىن سۈبكى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

جاھىللىقتا چەكتىن ئىشىپ  الھ سۆيگۈسى بىلەن چەكلەنگەن كىشىتە ئالئىبادەتەپ، سۈپەتل
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ئۇ كىشى ئۆزىنى ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا بەندىچىلىكنىڭ ئەڭ تۆۋەن  .كەتكەن بولىدۇ
قاتلىمىدىن، ئازغۇنلىقىدىن،  رەزىل نەپسىنىڭ ھاقارىتىدىن، خارلىقىدىن مۇھەببەتنىڭ  يۇقىرى 

ېرىشتىم دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ، ئۇ كىشى گويا ئۆز نەپسىدىن پەللىسىگە يىتىپ ئالى مەرتىۋىگە ئ
بەلكى  ئاخىرەتتە خاتىرجەملىككە ئېرىشكۈچى كىشىلەردىن دەپ قارايدۇخاتىرجەم بولىدۇ، ئۆزىنى 

ئالالھ تائاالغا ئەڭ يېقىن بولغان مۇقەررىبىينلەرنىڭ قاتارىدىن ئالالھ تائاالدىن ئەھدە ئالغاندەك 
 ەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ بەلكى ئۇ ئەڭ تۆۋەن قاتالمدا بولىدۇ.تۇيغۇدا بولىدۇ، ئىش ھ

بەندىگە مۇھىم بولغىنى: ئالالھ تائاالغا ئەدەپ بىلەن مۇئامىلە قىلىش، ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا     
ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇش، كەمتەر بولۇش، نەپسىنى خار ۋە تۆۋەن كۆرۈش، ئالالھ تائاالنىڭ ئازابىدىن 

 دھ تائاالنىڭ غەزىپىدىن خاتىرجەم بولۇۋالماسلىق، ئالالھ تائاالنىڭ پەزلىنى ئۈمىقورقۇش، ئالال
ئىبادەتتە تىرىشچانلىق  .قىلىش، ئالالھ تائاالدىن نەپسىگە قارشى ياردەم تەلەپ قىلىش كېرەك

"ئى ئالالھ! بىز ساڭا ھەقىقى سەن رازى بولىدىغان شەكىلدە ئىبادەت  قىلغاندىن كېيىن:
ەپ ئۆزىنىڭ كەمچىلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىش، ھەر نامازدىن كىيىنال قىاللمىدۇق" د

تەۋبە قىلىپ ئىبادەتتىكى كەمچىلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىش، سەھەر -ئىستىغپار ئېيتىپ 
ۋاقىتلىرىدا كېچىدە قىلغان ئىبادەتلىرىدە كۆرۈلگەن كەمچىللىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىپ 

بۇنداق قىلسا، كېچىدە  كىشىلەر ادەت قىلغانكېچىدە تۇرۇپ ئىب .كەچۈرۈم سوراش كېرەك
 . بەت[-706توم -2 سۈبكى پەتىۋالىرى"]" !.تۇرمىغانالر قانداق قىلىشى كېرەك؟

ا﴿ ئىمام قۇرتۇبىي رەھىمەھۇلالھ     ع  ما واطا ْوف ًا بۇ ئايەتنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: "ھەر قانداق  ﴾وااْدُعوهًُخا

، ھەتتا ئالالھ شىۈتۈپ، قورقۇش  ۋە پىكىر قىلىش ھالىتىدە بولىئىشتا ئىنسان ئالالھ تائاالنى كۈز
قىلىش بىلەن ئازابىدىن قورقۇشنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ، بۇ ئىككى ئىش  دتائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمى

ئىنسان ئۈچۈن قۇشنىڭ قانىتىغا ئوخشاش بولۇپ، بۇ ئىنساننى توغرا يولغا ئىلىپ بارىدۇ، ئەگەر 

ناِبَّْئً﴿ قالسا ئۇ ئىنسان ھاالك بولىدۇ، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئىككىسىدىن بىرى يالغۇز
ِْلمًُ
ا
اُبًاْْل ًالْعاذا اِِبًُهوا ذا ًعا ناَّ

ا
ُفوُرًالراَِّحيُمً.ًواأ نااًالْغا

ا
ًأ ِِنَّ

ا
)ئى مۇھەممەد!( مېنىڭ )مۆمىن( »تەرجىمىسى: ﴾ِعبااِديًأ

ەت قىلغۇچىمەن، ناھايىتى رەھىم قىلغۇچىمەن. بەندىلىرىمگە خەۋەر قىلغىنكى، مەن تولىمۇ مەغپىر
 بەت[. -224توم -4ئايەت". تەپسىر قۇرتۇبى" -76-71]سۈرە ھىجىر « مېنىڭ ئازابىم قاتتىقتۇر.

كى پەيغەمبەرلەر ۋە ياخشى ىئال سورىغۇچى قېرىندىشىم! سىز ئىبادىتىڭىزنى سىزدىن ئىلگىروس    
ئالالھ تائاال بۇيرىغان ئىبادەتلەرنى ئالالھ  نىسىز ز، بۇ يولسىڭىكىشىلەر ماڭغان يول بويىچە داۋامالشتۇر

تائاال ياخشى كۆرىدىغان يول بىلەن ئادا قىلىشقا ئىلىپ بارىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىشنى 
مۇكاپاتلىرىنى ئارزۇ -پاۋامەقسەت قىلىسىز، ئالالھ تائاالنىڭ ئىبادەت قىلغۇچىالرغا تەييارلىغان س

سىز، ئەگەر ئىبادەتلەر ئادا قىلىنمىسا ياكى تولۇق بولمىسا ئالالھ تائاالنىڭ ئازابىغا ئۇچراپ قىلى
 قىلىشتىن ئەنسىرەيسىز. 

ھەر قانداق مۇسۇلمان ئۆز پەرۋەردىگارىنى ياخشى كۆرىمەن دەپ ئوياليدىكەن، ئۆزىنىڭ     
چۈنكى بۇ  .كېرەك كۆرسىتىشى رىئال ھاياتتاپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا بولغان ئىتائەتمەنلىكىنى 

ُفوٌرً﴿ًتوغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: ًغا ياْغِفْرًلاُكْمًُذنُوباُكْمًوااَّللاُّ ًوا ًفااتاَِّبُعوِِنًُُيِْببُْكُمًاَّللاُّ ًاَّللاَّ بَُّونا قُْلًِإْنًُكنْتُْمًُُتِ
لالھنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، ئەگەر سىلەر ئا»تەرجىمىسى: ً ﴾راِحيمًٌ

ئەگىشىڭالركى، ئالالھ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ، )ئۆتكەنكى( گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ. ئالالھ 
 ئايەت[. -39ئىمران  -]سۈرە ئال« ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    



 

 

   

  

 


