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 قازا بىلەن قەدەرنىڭ ئارىسىدا پەرق بارمۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال – 248750   

 : وئالس    

نىڭ ئارىسىنى ئايرىش ئۈچۈن ئالىمالر: ئۇ قازا ۋە قەدەر بابىدا ئۇ ئىككىسى   

ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ئوخشىماسلىق بار دەيدۇ، بەزى ئالىمالر قازانى تەقدىر دەپ 

چۈشەندۈرگەن بولسا، يەنە بەزى ئالىمالر قازا تەقدىر ئەمەس دەيدۇ، مېنىڭ سوئالىم: 

ئەگەر  ،كۈچلەندۈرىدىغان قاراش بارمۇ؟ نىئىككىسىدىن بىرى يەنە بىرى

، قازا ئىلگىرىمۇ ياكى تەقدىرىمۇ؟، كۇچالندۇرىدىغان قاراش بولسا بۇنىڭ دەلىلى نېمە؟

 بۇ توغرىدا چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 

 : اۋاپج   

 بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.   

 .ايدۇدەپ قارى كۈچلەندۇرىدىغان ئاتالغۇ نبىرى-بەزى ئالىمالر  قازا بىلەن قەدەرنى بىر   

رنىڭ تەقدىرنى قازا بىلەن چۈشەندۈرگەن ئالىمال لۇغەتشۇناش بۇ قاراش بەزى

 قاراشلىرىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ. 

بەتتە مۇنداق بايان -591ناملىق كىتابى  "ئەلمۇھىت پەيرۇز ئابادىينىڭ "ئەلقامۇس   

 ". "تەقدىر دېگەن: قازا ۋە ھۆكۈمدۇر قىلىنغان:

 شەيخ ئىبنى باز رەھىمەھۇلالھدىن: قازا بىلەن تەقدىرنىڭ ئارىسىدىكى پەرق نېمە؟   

"قازا بىلەن تەقدىر ئىككىسى بىر  دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

نەرسە، ئالالھ تائاال ئىلگىرى ھۆكۈم قىلغان ۋە ئىلگىرى تەقدىر قىلغان نەرسە بۇ قازا 

يىلىدۇ". شەيخ بىن باز رەھىمەھۇلالھنىڭ تور بېتىدىن ئېلىندى. ۋە بۇ تەقدىر دې

http://www.binbaz.org.sa/noor/1480  

بەزى ئالىمالر قازا تەقدىردىن سا، بەزى ئالىمالر قازا بىلەن تەقدىرنىڭ ئارىسىنى ئايرى    

 ئىلگىرى بولىدۇ دېگەن قاراشتا بولدى. 

 .گىرى ئۇنىڭ بىلەن قىلغان ھۆكمىدۇرئالالھ تائاالنىڭ ئىلمى ۋە ئىل :قازا   
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مەخلۇقاتالرنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئىلمى ۋە ھۆكمىگە مۇۋاپىق ۋۇجۇتقا : تەقدىر   

 كېلىشىدىن ئىبارەتتۇر. 

بەتتە -477توم -11ناملىق ئەسەر  "پۇتھۇلبارى" ھاپىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ   

كى ئومۇمى ىئالالھ تائاالنىڭ ئىلگىر دېگەن:"ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ: قازا  مۇنداق دەيدۇ:

ھۆكمىدۇر، تەقدىر دېگەن: ئاشۇ ھۆكۈمنىڭ شاخچىلىرى ۋە تەپسىالتلىرىدىن 

 ئىبارەتتۇر". 

ئالالھ تائاالنىڭ  :"قازا دېگەن بەتتە مۇنداق دەيدۇ:-149توم -11يەنە بىر ئورۇن    

كۈمنىڭ تەپسىلى ئاشۇ ئومۇمى ھۆ :تەقدىر بولسا دۇر.كى ئومۇمى ھۆكمىىئىلگىر

 ". تۇرئىبارەت ۋۇجۇتقا چىقىشىدىن

-174ناملىق ئەسىرى  ات"يفرىئ"ئەتتە ئىمام جۇرجانى رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ    

"تەقدىر دېگەن: مۇمكىن بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ بىرنىڭ  بەتتە مۇنداق دەيدۇ:

ە كى ھۆكمىگە مۇۋاپىق ھالەتتىكەينىدىن بىرىنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ ئىلگىر

يوقلۇقتىن ۋۇجۇتقا چىقىشىدۇر، قازا دېگەن ئىلگىرى بولىدۇ، تەقدىر دېگەن 

 قىيامەتكىچە داۋاملىشىدۇ". 

ل ۇبارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ لەۋھ: قازا بىلەن تەقدىرنىڭ ئارىسىدىكى پەرق: قازا    

تەقدىر بولسا: مەۋجۇداتالرنىڭ شەرىتلىرى  .مەھپۇزدا بىرلىكتە مەۋجۇت بولىشىدۇر

 ئايرىم ۋۇجۇتقا كىلىشىدۇر". -ئايرىمرېئاللىق ھاياتتا نغاندىن كېيىن تولۇقال

يەنە بىر قىسىم ئالىمالر قازا بىلەن تەقدىر بۇنىڭ ئەكسى بىلەن بولىدۇ دېگەن     

ئۇالرنى تەقدىرنى قازادىن ئىلگىرى قىلدى، تەقدىرنى: ئەزەلدىن بولغان  .قاراشتا بولدى

 دەپ قارىدى. اقىئەلىكنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋقازانى:  دېسە، كى ھۆكۈمىئىلگىر

بەتتە -675"ئەل مۇپرىدات" ناملىق ئەسىرى  ئەرراغىپ ئەلئىسپاھانى ئۆزىنىڭ    

"ئالالھ تائاالنىڭ قازاسى قەدەردىن خاسراق بولىدۇ، چۈنكى قازا دېگەن  مۇنداق دەيدۇ:

ايرىش ۋە ئۈزۈشتىن تەقدىرنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدۇ، قەدەر دېگەن تەقدىر، قازا دېگەن: ئ

 . "ئىبارەتتۇر

يەنە بەزى ئالىمالر: تەقدىر دېگەن ۋەزنىنى جىڭالشقا تەييارالنغان نەرسىنىڭ     

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ سۆزىگە ئالالھ  .ئورنىدا، قازا دېگەن جىڭنىڭ ئورنىدا دېگەن

ْقِضيًّا﴿ ئايىتىنى دەلىل قىلغان: بۇتائاالنىڭ  ْمًرا مَّ
َ
 قدىرەت ۇب» ىسى:تەرجىم ﴾َوََكَن أ

 . [ئايەت-21مەريەم ]سۈرە « .رۇقىلىنىپ بولغان ئىشت



 
 

3 

ْقِضيًّا﴿ ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:     ٰ َربَِِّك َحتًْما مَّ  ۇب» تەرجىمىسى: ﴾ََكَن لََعَ

 . [ئايەت-71مەريەم ]سۈرە  «رۇكمىدۆھ سەرمەزگۆئ ڭنىڭردىگارىۋەرەپ

ْمرُ ﴿ ۇ:ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيد    
َ
 مۈكۆئىشالر ھ» تەرجىمىسى: ﴾قُِِضَ اْْل

 ئايەت[.-41]سۈرە يۇسۇپ « .قىلىنىپ بولدى

يۈسۈپ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ: ھۆكۈم قىلىنغان ئىشتىن    

 ". دېگەن. )يەنى بۇ ئىش قەتئى ھۆكۈم قىلىنىپ بولدى( ساقلىنىش مۇمكىن بولمايدۇ

ىلەن قەدەر ئايرىم كەلسە ھەر ئىككىلىسى بىر مەنانى بىلدۈرىدۇ، بەزى ئالىمالر: قازا ب

 دېگەن قاراشتا بولدى.   انى ئىپادىلەيدۇ،بىر جايدا بىرگە كەلسە ھەر بىرى ئايرىم مەن

"قەدەر دېگەن لۇغەتتە: تەقدىر  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى

ٍء َخلَْقنَاُه ﴿ مۇنداق دەيدۇ: دېگەن بولىدۇ، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال إِنَّا ُُكَّ ََشْ
 ملىكەلچۆئ رسىنىەن ەممەھ نەتەقىقەبىز ھ» تەرجىمىسى: ﴾ /http://tanzil.net- 54:49بَِقَدرٍ 

 [.ئايەت-49قەمەر ]سۈرە « .قۇياراتت

 نىۇبىز )ئ» تەرجىمىسى: ﴾فَِنْعَم الَْقاِدُرونَ  َفَقَدْرنَا﴿ الالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ئ   

 ەكىلدەچىرايلىق ش ەڭئ نىۇبىز )ئ ق،ۇيارىتىشقا( قادىر بولد نىيدىنەئابىم

 .  [ئايەت-23مۇرسەالت ]سۈرە « .!چىمىزۇياخشى قادىر بولغ نەگېمىدېيارىتىشقا( ن

 قازا دېگەن لۇغەتتە: ھۆكۈم دېمەكتۇر.

شۇنىڭ ئۈچۈن قازا ۋە قەدەر بىر جايدا بىرگە كەلسە پەرىقلىق مەنانى بىلدۈرىدۇ،     

بىلدۈرىدۇ. بەزى ئالىمالر  ئىپادىنىبىرىگە مەنىداش -ئەگەر ئايرىلىپ كەلسە بىر

"بۇ ئىككىسى ئىككى سۆز بولۇپ، بىر جايدا زىكىر قىلىنسا مەنىسى  مۇنداق دەيدۇ:

 يدا زىكىر قىلىنسا بىر مەنانى بىلدۈرىدۇ. ئايرىم جا-پەرىقلىق بولىدۇ، ئايرىم

ئەگەر بۇ ئالالھنىڭ تەقدىرى دېيىلسە، بۇ ئالالھنىڭ قازاسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە     

ئالىدۇ، ئەمما بىر جايدا سۆزلەنسە، ھەر بىرى ئايرىم مەنانى بىلدۈرىدۇ، تەقدىر دېگەن: 

 رسىدۇر. ئالالھ تائاال ئۆز خەلقىدە بولىشى ئۈچۈن ئەزەلدە بېكىتكەن نە

ئەمما قازا بولسا:  ئالالھ تائاالنىڭ ئۆز خەلقىدە ئۇالرنى پەيدا قىلىش، يوق قىلىش ۋە    

كى تەقدىرگە مۇۋاپىق قىلغان ھۆكمىدىن ىئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت ئىلگىر

 ئىبارەتتۇر. بۇ قائىدىگە ئاساسالنغاندا تەقدىر قازادىن ئىلگىرى بولغان بولىدۇ. 

http://tanzil.net/#54:49
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گەن ئالالھ تائاالنىڭ ئۆز خەلقىدە پەيدا قىلىش ياكى يوق قىلىش بىر كىشى: قازا دې    

ھۆكۈم قىلغان نەرسە، قازا بىلەن تەقدىر بىر جايدا ئىبارەت  ياكى ئۆزگەرتىشتىن

ئايىتىگە قارشى  بۇئالالھ تائاالنىڭ ۋاقىتتا بۇ  .تەقدىر قازادىن مۇقەددەم بولىدۇ كەلسە،

ٍء َفَقدَّ ﴿ كېلىدۇ: ياراتتى،  رسىنىەن ەممەھ ئالالھ» تەرجىمىسى: ﴾رَهُ َتْقِديًراوََخلََق ُُكَّ ََشْ

]سۈرە « .لگىلىدىەب منىەلچۆئ ناسىپۇم غاڭنىۇ( ئەخاھىشى بويىچ ڭزىنىۆئاندىن )ئ

 [.ئايەت-2پۇرقان 

بۇ ئايەتنىڭ سىرىتقى كۆرۈنىشى تەقدىرنىڭ نەرسىلەرنى پەيدا قىلىپ بولغاندىن     

كىشىگە تۆۋەندىكى ئىككى يولنىڭ  ئۇۇ؟ دېسە، كىيىن بولغانلىقىنى بىلدۈرمەمد

 بىرى بىلەن جاۋاپ برىلىدۇ: 

ئايەتنىڭ   ،بىرىنچى جاۋابىمىز: يارىتىشنى تەقدىردىن ئىلگىرى كەلتۈرۈش بولسا   

باش تەرىپىگە ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئەمەس بەلكى تەرتىپىنى 

 زىكىر قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.

ارىمامسىز پەزىلەتتە مۇسا ئەلەيھىسساالم ھارۇن ئەلەيھىسساالمدىن ئايەتكە ق    

يۇقىرى بولسىمۇ لېكىن تاھا سۈرىسىدە ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى مۇسا 

َحَرُة ﴿ ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن زىكىر قىلغان، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: لِِْقَ السَّ
ُ
فَأ

ًدا قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن وَ  مۇسا ھاسىسىنى تاشلىۋىدى، » تەرجىمىسى: ﴾ُموَس ُسجَّ

شۇنىڭ بىلەن  ،ئۇالرنىڭ كۆرسەتكەن سېھىرلىرىنى دەم تارتىپ يۇتۇۋەتتى

ھارۇن بىلەن مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىغا »سېھىرگەرلەر سەجدە قىلغان ھالدا يىقىلىپ: 

ەتنىڭ .  بۇنداق كەلتۈرۈشمۇ ئاي[ئايەت-70تاھا ]سۈرە  «.دېيىشتى« ئىمان ئېيتتۇق

باش تەرىپىگە ماسالشتۇرۇش ئۈچۈندۇر. بۇ ھەرگىزمۇ لەۋزىدە كىيىن كەلسە 

 دەرىجىدىمۇ كىيىن بولىدۇ دېگەنلىكنى بىلدۈرمەيدۇ. 

تەقدىر بۇ يەردە باراۋەر قىلىش مەنىسىدە بولۇپ مۇئەييەن  ئىككىنچى جاۋابىمىز:     

ي َخلََق فََسوَّىٰ ﴿ق دەيدۇ: ئالالھ تائاال مۇندا. دېگەن بولىدۇ ،مىقداردا پەيدا قىلدى ِ  ﴾اَّلَّ
ئۇ پۈتۈن مەخلۇقاتنى ياراتتى، ئۇالرنى بېجىرىم )يەنى چىرايلىق ۋە »تەرجىمىسى: 

 ئايەت[. -2]سۈرە ئەئال  .«مۇناسىپ شەكىلدە( قىلدى

بىرىنچى جاۋابقا بۇ تەقدىر دېگەن سۆز ئايەتتە باراۋەر قىلىش مەنىسىدە كەلگەن.     

 نۈتۈپ ۇئ» ،چۈنكى .جاۋاپ ئايەتنىڭ مەنىسىگە يىقىندۇر قارىغاندا ئىككىنچى

( ەكىلدەش ناسىپۇم ۋەچىرايلىق  نىە)ي جىرىمېب الرنىۇياراتتى، ئ قاتنىۇخلەم



 
 

5 

"شەرھى ]بۇنىڭدا ھېچ مەسىلە يوق.  .دېگەن  ئايەتكە تامامەن مۇۋاپىقتۇر «قىلدى

 . [بەت-189توم -2 ئەقىدەتۇل ۋاسىتىيە"

ئاسان مەسىلە، بۇنى تالىشىشتا زور پايدا يوق، بۇنى  ئەمەلىيەتتە بۇ بەك    

ئېتىقادقا ھېچ پايدىسى يوق، بۇنىڭدىكى ئاساسى ئىختىالپ بۇنى -تالىشىشنىڭ ئەمەل

ن، شۇ لەپزى ھەدىستە بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدىغا-قۇرئان   بىلىشتە، 

ىماننىڭ مۇھىم بولغىنى ئ . ھەممىدىن بىر دەلىل يوقبىلەن كەلگەن ئوچۇق 

 ئاساسلىرىدىن بولغان بۇ ئاساسقا ئىشىنىش ۋە تەستىقالشتىن ئىبارەتتۇر. 

-2ئىمام خەتتابى رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ:"مەئالىم ئەسسۇنەن" ناملىق ئەسىرى     

كى ىبەتتە: قەدەرنى سۆزلەپ بولغاندىن كىيىن قەدەر دېگەن ئىلگىر-323توم 

"بۇ بابتىكى سۆزنىڭ  دەپ مۇنداق دېدى: پەيدا قىلىشكىيىن بەلگىلەش، قازا دېگەن 

بىرىدىن ئايرىلمايدۇ، ئىككىسىنىڭ -جۇغالنمىسى: قازا بىلەن قەدەر ئۇ ئىككىسى بىر

بىرى ئاساسنىڭ يەنە بىرى بولسا قۇرۇلمىنىڭ ئورنىدا، بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىنى 

ئايرىشنى مەقسەت قىلغان كىشى قۇرۇلمىنى ئۆرۈش ۋە بۇزۇشنى مەقسەت 

 ۇر". قىلغۇچىد

ئابدۇل ئەزىز ئال شەيختىن: قازا بىلەن قەدەرنىڭ ئارىسىدا قانداق پەرق بار؟ دەپ     

"بەزى ئالىمالر قازا بىلەن قەدەرنى باراۋەر  سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

قىلىپ قازا دېگەن تەقدىر، تەقدىر دېگەن قازا دەيدۇ، بەزى ئالىمالر بۇ ئىككىسىنىڭ 

ى ئايرىپ، تەقدىر ئومۇمى، قازا خاس دەيدۇ، يەنى تەقدىر ئومۇمى بەلگىلىمە، قازا ئارىسىن

 بولسا ئۇنىڭ تەپسىلى شاخچىلىرى دەيدۇ.  

، ئالالھ تائاال تەقدىر قىلغان ۋە ھۆكۈم ۋاجىپ بولغانبۇنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىش     

ر بېتىدىن قىلغان نەرسىگە ئىشىنىش ۋە ئۇنى تەستىقالش زۆرۈردۇر". شەيخنىڭ تو

 http://mufti.af.org.sa/node/3687ئىلىندى. 

"بۇ مەسىلىدە ئىختىالپ قىلىشقاننىڭ  شەيخ ئابدۇرەھمان مەھمۇد مۇنداق دەيدۇ:   

ھېچ پايدىسى يوق، چۈنكى ئىككىسىنىڭ بىرىنىڭ يەنە بىرىگە مۇۋاپىق 

ىرىنى كېلىدىغانلىقىغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن، ئىككىسىنىڭ بىرىنىڭ يەنە ب

 ھەدىس نۇرى-"قۇرئان] تارتىش قىلىنمايدۇ.-بىلدۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا تاالش

 . [بەت-44ناملىق ئەسەر  قازا ۋە قەدەر" ئاستىدا

 ائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ ت     
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