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 كىرىش سۆر

 
 

ئومۇمىييۈرلىك ھۇجۇمغا ئۆتۈش ئۈچۈؽ ئەغ ئاخىرقى تەيياذلىقلىرىنى  قۇمانداؽ،
پۈتتۈذگەؽ قوشۇننى كۆردىن كەچۈذىۋاتاتتى. بۇ جەذياندا كاذغا كەلمەيدىغاؽ بىر 

 رەمبىرەكنىڭ ئالدىدا توختاپ ھۆذمەتتە تۇذغاؽ ئوفېتسىردىن:
 يدـ.دەپ سوذا -نېمىسى كەؼ؟  بۇ رەمبىرەكنىڭ -
 بەش نەذسىسى كاؼ قۇماندىنىم! -
 قېنى ساناپ باط. -
 !بىرىنچىسى، باذـت، قۇماندىنىم -
 ...بولدى قىل، -

ئىماندىن ئىباذەت مۇھىم بىر تېما ئۈستىدە توختالغاؽ بىر كىتاپنىڭ كىرىش سۆرىنى، 
بىر ئەسكەذ ھېكايىسى بىلەؽ باشالش بەرىلەذگە غەلىتە تۇيۇلىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، 

 دېمەكچى بولغىنىمىزنى بۇ ھېكايە ناھايىتى ياخشى ئىپادىلەپ بەذمەكتە.بىزنىڭ 
ئىماؽ بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاؽ يەذدە باشقا نەذسىلەذنى تىلغا ئېلىشنىڭ رفذقذىيىتى 

 باذمۇ؟ بىلمىدىم.
ئىماؽ، ئەتراپىدا ئىنسانىيەت تاذىخى ئايلىنىدىغاؽ ئوط بولۇپ، بىر مۇئمىننىڭ ھاياتى 

تىنىڭ ھەذىكەتلەندقذگۈچى كۈچىدـذ. بۇ سەكەپتىن ئىماننىڭ ھەذىكى -كە ئىش 
ئىنسانالذنىڭ « دىن » بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىشى، دىنىنىڭ كەيراؽ بولىشىدـذ. چۈنكى 

سائادەت يوللىرىنى كۆذسىتىپ  -ھاياتىنى ئەھمىيەتكە ئىگە قىلغاؽ كە ئۇالذغا ئەبەدى بەخت 
سسەسە پەقەت ئىماؽ بىلەنال قەد كۆتۈذقپ بېرىدىغاؽ بىر ئىالھى مۇئەسسەسەدـذ. بۇ مۇئە

 تۇذااليدـ.
ئىماننىڭ بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىشى، كىملىك كىرىزىنى كەلتۈذقپ چىقىرىدـ. بۈگۈنكى 
كۈندە ئۈممەتنى تەشكىل قىلغاؽ شەخسلەذ دـچ كەلگەؽ ئەغ ئېغىر مەسىلە، شەخسىيەت، 

 قماقتا.يەنى كىشىلىك مەسىلىسىدـذ. بۇ ئىماؽ ئاجىزلىقىدىن كېلىپ چى
-ئىماؽ ئاجىزلىشىشى بىلەؽ تەغ كىشىلىكمۇ ئاجىزالپ كېتىدـ. شۇنىڭ بىلەؽ ھەط 

كاپىر ئايرىلىش، ئىماؽ ئېيتقانلىقىنى داكا قىلغاؽ  -كۇپۇذ، مۇئمىن  -باتىل، ئىماؽ  
ئىنسانالذنىڭ نەرىدە ئېنىقلىغۇچى ئاالھىدىلىكىنى يوقىتىدـ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە شەخسلەذ 

نلىقى بىلەؽ پەخىرلىنىش ئۇياقتا تۇذسۇؽ، كۇپۇذغا ھەكەس قىلىشقا، مۇسۇلماؽ بولغا
  .مەستانىسى بولۇشقا باشاليدـ ھەتتا

كىملىك كىرىزىسى دەپ ئاتالغاؽ ئۆرلىكنى يوقۇتۇش، كۇففاذنىڭ ئىسالؼ ئۈممىتى 
ئۈستىدىكى ھاكىمىيەت كە سەلتەنىتىنى كەلتۈذقپ چىقاذدى. لېكىن قۇذئاؽ كاپىرالذنىڭ 

 .ذ ئۈستىدىكى ھۆكۈمرانلىقى كە ھاكىمىيىتىنى شىددەت بىلەؽ ذەت قىلىدـمۇسۇلمانال
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كۇپۇذنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشىغاؽ مۇسۇلماؽ شەخسلەذ ھەذ خىل ئەقىدىۋى 
ئىللەتلەذگە مۇپتىال بوالتتى، دېمىسىمۇ شۇنداط بولدى. بۇ ئىللەتلەذ ئەقىدە بۇرغۇنچىلىققا 

دىن ئوسمانلى خەلىپىلىكىنىڭ ئاخىرقى دەكذىگىچە ئەسىر - 1ئۇچراشقا باشلىغاؽ ھىجرى 
 مەكجۇت بولغاؽ ئەقىدىۋى ئىللەتلەذىدىن پەذقلىق ئىدى.

كۈنىمىزدە، كىالسسىك ئەقىدىۋى تۈذلەذنىڭ ھېچبىرسىگە چۈشمەيدىغاؽ، ئۆرى بىلەنال 
كۇپايىلىنىدىغاؽ مۇسۇلماؽ ئوبرارلىرى كە مۇسۇلمانداذچىلىقالذ پەيدا بولدى. ھەرذىتى 

اھىمنىڭ ھەنىف دىنىنى بۇذمىلىۋەتكەؽ مۇشرىكالذنىڭ ئۆرلىرىنى ئىبراھىمغا؛ ھەرذىتى ئىبر
مۇسا كە ھەرذىتى ئىسانىڭ دىنىنى ئۆرگەذتىۋەتكەنلەذنىڭ، ئۆرلىرىنى ھەرذىتى مۇسا كە ئىساغا 
نىسبەت بەذگىنىگە ئوخشاش، ھەرذىتى مۇھەممەدنىڭ دىنىنى بۇذمىلىۋەتكەؽ ئىنسانالذمۇ 

 .ئىدى ڭغا نىسبەت بېرىشكە باشلىغاؽئۆرلىرىنى ئۇنى
مۇسۇلماؽ ئىكەنلىكىنى داكا قىلغاؽ ئىنسانالذ ئاذىسىدا مۇشرىكلىشىش، يەھۇدىلىشىش 
كە خىرىستىيانلىشىش مايىللىقى باش كۆتۈذقپ چىققاؽ ئىدى. ئىنسانالذدىن بەرىلىرى 

تا قانداط مۇسۇلماؽ بولۇشتىن ئىلگىرى قانداط ياشىغاؽ، قانداط ئاڭالپ چۈشەنگەؽ، ھەت
ئېتىقاد قىلغاؽ بولسا، ئەنە شۇنداط ياشايدـ، ئاڭالپ چۈشىنىدـ، ئىماؽ ئېيتىدـ ياكى ئەقىدە 

 قىلىدـ كە بۇ ھالىتى بىلەؽ مۇسۇلماؽ ئىكەنلىكىنى داكا قىلىشتىن كار كەچمەيدـ.
بۇ ئۆرگىچە مۇسۇلمانالذ ئاذىسىدا قانداط كىشىلەذ يوط دەيسىز؟ ئالالھنىڭ ھۆكمىنى 

ىلىپ، ئىسالؼ شەذىئىتىنى ذەت قىلىپ، ھەتتا ئۆرىگە دىنسىزلىق ) الئىسىزؼ (نى بىر ئىنكاذ ق
خىل دىن قىلىۋېلىپ تۇذـپمۇ، يەنە مۇسۇلمانلىق داكاسى قىلغانالذ؛ دىنسىزلىق بىلەؽ 

باتىل شىركەتلىرىنىڭ  -ئىسالمنى، كۇپۇذ بىلەؽ ئىماننى مۇذەسسە قىلىشقا تىرىشقاؽ ھەط 
 باذ. ...ەنلىرىيۇمىالط تاكـر چاپاذم

بىر تەذەپتىن ئالالھقىمۇ ئىشىنىمەؽ، يۇلتۇرغا قاذاپ پاػ ئاچىدىغانالذغىمۇ ئىشىنىمەؽ، 
ھەجگىمۇ باذىمەؽ، كاتىكانغىمۇ باذىمەؽ؛ نامىزىمنىمۇ ئوقۇيمەؽ، ھاذاقنىمۇ ئىچىۋېرىمەؽ؛ 

گەپنىڭ  ئىلمانىي ياكى كامالىسىتمۇ بولىمەؽ، مۇسۇلمانلىقىمغىمۇ تىل تەككۈرمەيمەؽ؛ ئۇرـؽ
قىسقىسى، مۇئمىنمۇ بولىمەؽ كاپىرمۇ بولىمەؽ دەيدىغاؽ تېتىقسىزالذ كە بۇالذنىڭ نەتىجىسىدە 
ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىمانسىز مۇسۇلماؽ، ئېتىقادلىق كاپىر، ئىلمانىي مۇئمىن، كامالىست كەلى كە 

نى مۇسۇلمانچاقالذ ) مۇسەيلىمە ( دەپ ئاتىساقمۇ بولىدىغاؽ ئىماؽ يوقسۇلى كىشىلەذ
 كۆذىسىز ...

بۇ كۈنلەذگە ئۆرلىكىدىن كېلىپ قالمىدـط، ئەلۋەتتە. ئەقىدە مەسىلىسىنىڭ مەذكىزىدە 
ئەنەئنە ياتماقتا. كۆذقنۈپ تۇذـپتىكى، تاذىخ ئېقىنىدا ئاققاؽ بۇ بۇلغانغاؽ ئەنەئنىلەذ 

اپقا سۈرقلدقذقلۈپ، ئەسلى ھالىغا قايتۇذـلماي تۇذـپ، يىلتىزىدىن يېڭىالنغاؽ ئىماننىڭ ذؿي
 .چىقىشى مۇمكىن ئەمەس

 - 1ھەقىقەتتە قۇذئانغا تايانغاؽ ئىسالؼ ئەقىدىسىنىڭ بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىشى ھىجرى 
سىياسىي ساھەدە مەيدانغا چىققاؽ تۇنجى  ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىال باشالنغاؽ ئىدى.

تۈپەيلى  ئىختىالپالذ كۆپ ئۆتمەستىنال ھۆكۈمرانالذنىڭ خىيانىتى، ئاكامنىڭ جاھالىتى
ئەقىدىۋى ئىختىالپالذغا ئايلىنىپ كەتتى. باشتا ئەقىدە ئەسلى ماھىيىتىدىن يىراقالشتۇذـلۇپ 
كاالمالشتى. بۇ دەكذدە ھەممە نەذسە دەتاالش قىلىناتتى. تېخىمۇ قوذقۇنچلىق بولغىنى، بۇ 
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 خىل قاذىغۇالذچە مۇنارىرىلەذ ) كاالؼ ( ئەقىدىگە ئايالندـذـلدى كە ئىماؽ ئېيتىشقا
 .تېگىشلىك بولغاؽ ئاساسالذ دەپ ئۈممەتنىڭ ئالدىغا قويۇلدى

ئۇ دەكىرنىڭ ئەقىدە يارغۇچىلىرى سەھىھ ئەقىدىنى قوغداشنىڭ ئوذنىغا، ئۆرلىرى تەكە 
بولغاؽ ھىزىپ كە گۇذـپپىالذنىڭ كۆر قاذاشلىرىنى ياقىالشنى مۇكاپىق كۆذدى. پىرقىلەذ 

اقىت قىلىنىپ، ئىختىالپ قىلىشقاؽ نوقتىالذ ئوخشاش قاذاشتا بولغاؽ نوقتىالذ نەرەذدىن س
-ئەػ فەذط بەينەػ فىراط » ئالدىنقى ئوذـنغا قويۇلۇپ گەكدىلەندقذقلدى. بۇ سەكەپتىن 

ناملىق كىتاپالذ يېزىلدى. شۇنىڭ بىلەؽ پىرقىالذ « پىرقىلەذ ئاذىسىدىكى پەذقلەذ  
كىنلەشتۈذقلدى، چېگراالذ ئاذىسىدىكى پەذقلەذ تېخىمۇ چوڭايتىلىپ، بۆلۈنۈشلەذ تېخىمۇ كەس

داكاسى بولۇشنىڭ ئوذنىغا قاؽ « دىن » سىزىلدى، ئىش ھەقىقەتنى تېپىش ذىقابىتى كە 
 داكالىرىغا ئايالندـذـلدى.

قۇككەتلىشى بىلەؽ، ئەغ باشتا تەقدىردىن  -بۇ دەكىردە، ھۆكۈمداذالذنىڭ قولالپ 
شتۇذـلۇپ بۇذمىالندى. باشالنغاؽ نۇذغۇنلىغاؽ مەسىللەذ قۇذئاؽ مەذكىزىدىن يىراقال

ئۇلۇھىييەت، نۇبۇككەت كە مەئاد ) ئاخىرەت (تىن ئىباذەت ئۈچ ئاساسىي تېمىغا 
 مەذكەرلەشتۈذگىلى بولىدىغاؽ ئىماؽ ئاساسلىرىمۇ بۇ بۇرغۇنچىلىقتىن خالىي بواللمىدى. 

الذ قۇذئاؽ بەلگىلەپ بەذگەؽ ذەھماؽ كە ذەھىم بولغاؽ ھاللائ ئېتىقادىنىڭ ئوذنىنى، كاالمچى
بۈيۈظ رؿط كە ئىشتىياط بىلەؽ ئوبرارالشتۇذغاؽ جابباذ ) رؿذلىغۇچى ( كە قاھھاذ ) غەرەپ 
قىلغۇچى ( ھاللائ ئوبرارى ئالدى. ئىالھى ئىرادىنى پاكالش پەذدىسى ئاذقىسىدا، ئىنساؽ 
ئىرادىسى ذەت قىلىندى كە بۇ ئاذقىلىق سەلتەنەتلەذمۇ پاكالنغاؽ بولدى. ئىرادە كە تالالشنى 

نساننىڭ تەقدىرى قىلغاؽ ئالالھنىڭ مۇتلەط ئىرادىسى، بەندىنىڭ شەذتلىك ئىرادىسىنىڭ ئى
جىھادى ئەكبەذ » ذەقىبىدەظ چۈشۈنۈلۈپ، ئىنساننىڭ ئىرادە كە تالالش ئەذكىنلىكىگە قاذشى 

 ھەذىكىتى قورغىتىلدى.« 
ولغاؽ مۇشۇنىڭغا ئوخشىغاؽ بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش جەذيانى، ئىماؽ ئاساسلىرىدىن ب

نۇبۇككەتتىمۇ يۈر بەذدى. ئاكامغا ئۆذنەظ بوالاليدىغاؽ ئىنساؽ ئەلچىنىڭ ئوذنىغا، ئۆرلىرىگە 
ئېيتىپ بېرىلگەؽ كاقىتتا ھەيرانلىق ئىلكىدە ھاياجاندىن ئىسقۇذتقۇرىدىغاؽ بىر پەذىشتە 

 سۈپەت ئەلچى تونۇشتۇذـلدى.
ىق بولدى. ھوذـنلۇط، بۇ ئەقىدىۋى بۇرغۇنچىلىقنىڭ نەتىجىسى ھەذ ساھەدە قوذقۇنچل

جاھالەت كە نامراتلىق رـلمەتلىرى ئىچىدە ياشىغاؽ ئۈممەتكە، پۈتۈؽ بۇالذ تەقدىر پىشانە 
سۈپىتىدە تېڭىلدى. چۈنكى بۇ، ھۆكۈمرانلىق ماقامىدىكى سىياسىي، دىنىي كە ئىقتىسادىي 

 كۈچلەذنىڭ مەنپەئەتىگە پايدىلىق ئىدى.
شقاندا، بۇ تۇپراقالذدا دىنغا قاذىتا قاتتىق ئەسىرنىڭ ئالدىنقى چاذىكى ئاخىرال - 20

دقشمەنلىك بوذىنى چىقىشقا باشلىدى. شەذقنىڭ كېيىنرەظ بايقالغاؽ قۇتقارغۇچى 
دېكتاتۇذلىرى دىنسىزلىق مودىسىغا قاتتىق مەستانە بولۇشقاؽ ئىدى. دەھرىلەشكەؽ بۇ ئاتىالذ 

تاڭدى. ئۇالذ دىنىي بولغاؽ  كە ئاتېئىستلەذ دىنغا دقشمەنلىك مودىسىنى خەلىققە مەجبۇذى
ھەذقانداط نەذسىنىڭ دقشمىنى، دىنغا قاذشى بولغاؽ ھەممە نەذسىنىڭ مەستانىسى بولدى. 
مەقسەتلىرى ئىماننى يەنە بىر قېتىم ئەبەدىي ھۆكۈمراؽ قىلماسلىق ئىدى. شۇڭا شەيتاننىڭ 

كىتابىنى كە  ھاكىمىيىتىنى كۈچلەندقذدى. ئىنسانالذنىڭ قولىدىن ئالدى بىلەؽ ئىالھىنى،
ذەسۇلىنى تاذتىۋالدى؛ ئاذقىدىنال ئىالھسىز، كىتاپسىز، ذەسۇلسىز قالغاؽ ئاكامغا ئۆرلىرىنى ئىالؾ 
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كە ذەسۇػ دەپ تېڭىشتى. جاھىلىيەت دەكذىدىكى بۇتچىلىق يەنە بىر قېتىم باش كۆتۈذقپ 
 .چىققاؽ ئىدى

سمىي ھالدا ئۆر مىللىتاذىست ئاتېئىزمنىڭ بۇ تۇپراقالذدىكى قولچوماقچىلىقىنى ذە
ئۈستىگە ئالغاؽ بۇ ئىدىوئلوگىيە، ئىماننى ئۆرىگە نىشاؽ تاختىسى قىلغاؽ ئىدى. بۇ نوقتىدا 
 قاذىغۇالذچە غەذپ تەقلىتچىلىكى ھۆكۈؼ سۈذىۋاتاتتى. ئۇ شۇنداط غەذىپكى، تاذىخىدا ئىلىم

لمنى، بىرىنىڭ دقشمىنى دەپ جاكاذلىغاؽ؛ ئى -بىلەؽ ئىماننى، ئەقىل بىلەؽ دىننى بىر 
ئادەمنى جەننەتتىن قوغلىنىشقا سەكەپ بولغاؽ چەكلەنگەؽ دەذەخنىڭ مېۋىسى دەپ ئاتىغاؽ 
ئىدى. ئەقىلنى ئىماننىڭ قاذشى قوتۇپىغا قويغاؽ غەذپ، تاذىخ بويىنچە ئىمانغا 
ئېسىلغانسىرى ئىلىمسىز، ئىلىمگە ئېسىلغانسىرى ئىمانسىز بولۇپ كەلدى. شۇڭا غەذپ، 

لسىز ئىماننىڭ، كۈنىمىزدە بولسا ئىمانسىز ئەقىلنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىدا ئوتتۇذا ئەسىردە ئەقى
 دەلدەڭشىپ يۈذمەكتە.

ئىسالؼ بولسا ئىلىمنى ئىماننىڭ، ئەقىلنى دىننىڭ كەؼ بولسا بولمايدىغاؽ شەذتى 
قىلىپ، ئەغ چوغ ئىمانسىزلىقنى جاھالەت كە جاھىلىيەت، ئەغ ئەشەددىي ئارغۇؽ كاپىرنى 

ەتنىڭ ئاتىسى ( دەپ ئاتاپ، ئىلىمنى ئىماؽ بىلەؽ، جاھالەتنى ئەبۇ جاھىل ) جاھال
 .ئىمانسىزلىق بىلەؽ ئوخشاش ئوذـنغا قويغاؽ

ئەقىدىدە، كىالسسىك تۈذگە ئايرىشالذ كە ئۆتمۈشتە يېزىلغاؽ ئەسەذلەذ بۈگۈنكى دەكذگە 
ى يىل بۇذـنقى ئەقىدىۋى تۈذگە ئايرىشالذ بۈگۈنك 1400ماس كەلمەي قېلىۋاتىدـ. بۇندىن 

تۇذمۇشىمىزدا ئۆر ئىپادىسىنى تاپالمايۋاتىدـ. چۈنكى بۇ ئەقىدىۋى ئېقىمالذ ئوتتۇذىغا چىققاؽ 
دەكذدە مەكجۇت بولغاؽ پىرقىلەذنىڭ ھېچقايسىسى، بۈگۈؽ ئەسلى ھالىتى بىلەؽ مەكجۇت 

 ئەمەس.
ئەگەذ باتىل ئەقىدە پىرقىلىرى كە بىدئەت ئەھلى، ئارغۇؽ مەرھەپ كە تەذىقەتلەذ 

توختىلىدىغاؽ بولساط، بۈگۈؽ ئىزناسى قالمىغاؽ خاكاذىچالذ، مۇتەرىلە، جەبرىييە ھەققىدە 
ھەققىدە ئەمەس، بەلكى الئىسىزؼ، لېبىرالىزؼ، كامالىزؼ، كاپىتالىزؼ، ئېتىقادى 
پۇذسەتپەذەسلىك، ماسونلۇط كە كۇلۇپلىشىش، بۇالذنىڭ ئەقىدىۋى ھۆكۈملىرى ھەققىدە 

مەرھەپ ھالىغا كەلگەؽ بۇ خىل ئېقىمالذغا مەنسۇپ توختىلىش كېرەظ. بىر دىن كەياكى 
بولغاؽ كىشىلەذنىڭ، ئىسالؼ ئەقىدىسىگە ئاساسەؽ ئەھۋالى تەتقىق قىلىنىپ، ئەقىدىدىكى 

 .ئوذنى بېكىتىلىشى كە ھۆكۈؼ قىلىنىشى كېرەظ
ھەممىسى تاذىختا ئۆتكەنلەذدىنمۇ بەكرەظ قوذقۇنۇچلۇط بولغاؽ بىرەذ ئەقىدىۋى 

ىل قىلغاؽ بۇ يۈرلىنىشلەذ، رامانىۋى دىن دقشمەنلىكىنىڭ مەھسۇلى ئىدى. ئارغۇنلۇقنى تەمس
ئەھلى سۈننەت كە ئەھلى بىدئەت ئۇقۇملىرىنى، بۈگۈؽ كاقتى ئۆتكەؽ كىالسسىك 
ئېنىقلىمىسىدىن ئايرىپ چىقىپ، كۈنىمىزدىكى رامانىۋى ئارغۇنلۇقالذنى نەرەذدە تۇتقاؽ 

مەتنىڭ بىرلىكىگە تۆھپە قوشۇش ھەمدە رامانىمىز ئاساستا ئىزاھالش كە بۇ ئاذقىلىق ھەؼ ئۈم
 ئارغۇنلۇقلىرىغا قاذشى تۇذـشنى ئاسانالشتۇذـش دەكذنىڭ تەقەرراسىدـذ.

بۇ ئەسەذنىڭ مەقسىدى، بۇنچە كەيرانچىلىقتىن كېيىن باذلىق شەخسى كە ئىجتىمائى 
قايتىدىن ساھەلەذدە شەيتاننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا خاتىمە بېرىپ، ئىماننىڭ ھاكىمىيىتىگە 

ئېرىشىش ئۈچۈؽ شەذت بولغاؽ ئىماننى يېڭىدىن شەكىللەندقذقش كە تۈرىتىش 
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سەپەذكەذلىكىگە ھەسسە قوشۇش، ئۇنىڭ پرىنسىپ كە مېتودلىرىنىڭ ئوتتۇذىغا قويۇلىشىغا 
 .ياذدەؼ قىلىشتۇذ

بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئىماننىڭ بۇذمىلىنىشى كە بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىشى توختايدـ، 
چاپقۇنىدىن  -ىرقى كۈنلەذدە شىددەت بىلەؽ چىقىۋاتقاؽ ئىلمانىيلىق بوذاؽ كىشىلەذ ھار

 ئەغ ئار رىياؽ بىلەؽ قۇتۇالاليدـ.
ھۆكۈمرانلىق كۈچى بولمىغاؽ ئىمانالذ، مۇئمىن يۈذەكلەذدە مەھكۈؼ بولغاؽ بىر دەكذدە 

ىلىدـ. بۇ ھۆذ ئىمانغا ئىگە بولۇش، ھاللائ ذەسۇلىنىڭ چاقىرىقىغا قۇالط سېلىشنى تەقەررا ق
 :چاقىرىقنى تەكراذاليمىز

 ئىمانىڭالذنى يېڭىالڭالذ!
 

 مۇستافا ئىسالموئغلى
 

 يىلى يانىۋاذ   – 1993كىچىككۆي، ئىستانبۇػ،  
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اؽ كە ئامانەتئىنس  

 ئىماننىڭ تاذىخى، ئىنساننىڭ تاذىخىدـذ.
 

مۇنداط بىر مىساػ كەلتۈذسەظ، ئىت نەسلىنىڭ تاذىخى مەكجۇت بولغاؽ بولسا، بۇ 
بولغاؽ بوالتتى. ئىنساؽ « سۆكەغ جىدىلى » تاذىخنىڭ ئەغ تىپىك ئاالھىدىلىكى 

لىك بولغاؽ مەخلۇقتۇذ. شەذەپلىك بىر مەكجۇدىيەت، بولۇپمۇ مەخلۇقات ئىچىدە ئەغ ھۆذمەت
تەشكىل قىلمايدـ. « ناؽ جىدىلى » بۇ سەكەپتىن ئادەؼ ئەكالدى تاذىخىنىڭ ئۇمۇذتقىسىنى 

دـذ «ئىماؽ » ئەگەذ ئىنسانىيەت تاذىخى ئايلىنىپ تۇذغاؽ بىر مەذكەر باذ دېسەظ، بۇ مەذكەر 
 دـذ.«ئىماؽ كۆذىشى » كە بۇ كۆذەشنىڭ ئىسمى 

نلىكىگە دەلىل سۈپىتىدە بىزگە مەلۇؼ بولغاؽ ئىنسانىيەت بۇ قاذىشىمىزنىڭ توغرا ئىكە
 تاذىخىغا بىر نەرەذ سېلىپ باقايلى:

ئىنسانىيەت تاذىخىنى قەلەمگە ئالغۇچىالذ مۇذاجەت قىلىدىغاؽ ئەغ ئىشەنچلىك 
مەلۇماتالذ، مەركۇذ تاذىخنى ياذاتقۇچى تەمىنلىگەؽ ياقىنى ) ئىشەنچلىك ( مەلۇماتالذدـذ. 

ختىن ئىلگىرىكى دەكذلەذگە ئائىت مەلۇماتالذنى كەھىيدىن باشقا مەنبەلەذدىن دېمىسىمۇ، تاذى
 بىلەلمەيمىز. 

كەھىي، ناھايىتى ئۇرـؽ بىر راماؽ ئىچىدە ذؿياپقا چىققاؽ مەكجۇدىيەت جەذيانىنىڭ 
ئىنساندىن بۇذـنقى مەرگىلى ھەققىدە ناھايىتى ئار مەلۇمات بېرىدـ. بۇ ئۇرـؽ باسقۇچنىڭ 

سىنى تەشكىل قىلغاؽ ئىنسانلىشىش كە ئۇنىڭ بۈگۈنگىچە بولغاؽ تاذىخى، ئاخىرقى ھالقى
مەيدانغا كېلىش جەذيانى ئىچىدە قىسقا، ناھايىتى قىسقا بىر دەكذنى تەشكىل قىلىدـ. يەنى، 
كائىناتنىڭ يېشىغا نىسبەتەؽ ناھايىتى قىسقا بىر دەكذدـذ. ئۇنداط بولمىسا، تۇپراقتىن 

لىشىش بىلەؽ «ئىنساؽ » لمىسى بىلەؽ، يەنى باشلىنىپ ئەغ مۇكەممەػ قۇذـ
نەتىجىلەنگەؽ ياذىتىلىش باسقۇچىمۇ ئۆر ئىچىدە ناھايىتى ئۇرـؽ بىر مەرگىلدە ذؿياپقا 

 .1چىققاؽ بولسا كېرەظ
مانا بۇ، كەھىي مەذكىزى ئوذـنغا قويغاؽ كە ئەغ كۆپ تىلغا ئالغاؽ راماؽ تىلىمى، 

ئىنسانىيەت » بىر پاذچىنى تەشكىل قىلغاؽ  ياذىتىلىش باسقۇچى ئىچىدە ناھايىتى كىچىك
غا ئائىت راماؽ تىلىمىدـذ. بۇ، كەھىينىڭ كە مەخلۇقاتنىڭ مەذكىزىدە ئىنساؽ «تاذىخى 

باذلىقىنى كۆذسىتىپ بېرىدـ كە ئۇرـؽ داكامالشقاؽ مەكجۇدىيەت تاذىخى ئىچىدە قىسقا بىر 
ىمانى بولغاؽ ئىنساندىن باسقۇچ بولغاؽ ئاخىرقى ھالقىنىڭ قىممىتىمۇ ئۇنىڭ باش قەھر

 كېلىپ چىقماقتا. 

                                    
ئۇ سېنى تەذتىپ بىلەؽ » ئايەت ناھايىتى ياذقىن ئىپادىلەپ بېرىدـ:  – 7سقۇچىنى ئىنفىتاذ سۈذىسى بۇ ياذىتىلىش با  1

 «. قەدەؼ باسقۇچالذ ئاذقىلىق ( بەلگىلىك بىر شەكىلدە ياذاتتى  –) قەدەممۇ 
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بولۇپ، « ئىنساؽ » بۇالذدىن مەلۇؼ بولىدـكى، ياذىتىلىشنىڭ ھەػ قىلغۇچ ئامىلى 
دـذ. ئىنساؽ ئىككى قىيامەت «ئىماؽ » ئىنسانىيەت تاذىخىنىڭ ھەػ قىلغۇچ ئامىلى 

ئۆرىگە اليىق ئاذىسىدا، ئىماننىڭ ئېمتىھانىنى بېرىش كە ئىالھىي سىناذىيىدىكى ذؿلىنى 
 ذەكىشتە ئويناش ئۈچۈؽ تاذىخ سەھنىسىگە چىقىرىلغاؽ باش قەھرىماندـذ. 

شۈبھىسىزكى، بىز ئامانەتنى ئاسمانالذغا، رېمىنغا كە تاغالذغا تەڭلىدـط، ئۇالذ ئۇنى » 
ئۈستىگە ئېلىشتىن ئۆرىنى تاذتتى، ئۇنى ئىنساؽ ئۈستىگە ئالدى ) لېكىن ئامانەتكە دائىم 

ئەھزاب، « ) (. چۈنكى ئۇ ناھايىتى رـلۇؼ قىلغۇچىدـذ، ھەقىقەتەؽ ناداندـذ  خىيانەت قىلدى
72  .) 

» ئامانەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ذىۋايەتلەذ ئۈستىدە توختالمايمىز. بۇنى 
دېسەكمۇ بولىدـ. لېكىن « دىن » ياكى « ئەقىل كە تالالش ئەذكىنلىكى » ، «ئىرادە 

ئالالھنىڭ يەذ يۈرىدىكى » ر قىلغۇرساط، مەركۇذ ئامانەتنىڭ قۇذئاننى يەنە ئۆرىگە تەپسى
ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز. دېمىسىمۇ ئەقىل، تالالش ئەذكىنلىكى « خەلىپىسى ) ئوذـنباساذ ( 

كە ئىرادىنىڭ ھاكىمىيىتى خەلىپىلىك بولۇپ، بۇالذ ئامانەتتۇذ. ئالالھنىڭ يەذ يۈرىدىكى 
ۇ ئامانەتنى ئۈستىگە ئالغاؽ مەكجۇدىيەت، مانا بۇ كەكىلى دېگەؽ مەنىنى بىلدقذىدىغاؽ ب

سەكەپتىن تەبىئىي ھالدا يەذ يۈرىدىكى مەخلۇقاتالذ ئىچىدە ئەغ مۆتىۋەذ مەكجۇدىيەت بولۇش 
ھەققىگە ئىگە بولغاؽ. چۈنكى مەكجۇدىيەتنىڭ ئەغ ھۆذمەتلىكى بولغاؽ ئالالھنىڭ يەذ 

 ىدـ. يۈرىدىكى كەكىلىمۇ مەخلۇقاتنىڭ ئەغ ھۆذمەتلىكى بول
يەنى، شەيئىلەذنىڭ ياذىتىلىش مەقىسىتى ئىنساؽ ئۈچۈؽ، ئىنساننىڭ ياذىتىلىش 

، ئىنساؽ ئالالھقا 2مەقسىتى ھاللائ ئۈچۈندـذ. شەيئىلەذ ئىنساننىڭ پايدىلىنىشىغا تاپشۇذـلغاؽ
ئىبادەت قىلىشقا بۇيرـلغاؽ... تالالنغاؽ ئىنساؽ، شەذىپىنى ئۆرىنى خەلىپە قىلىپ تاللىغاؽ 

 .3تىن ئالغاؽ. چۈنكى ئىنساننى رېمىننىڭ خەلىپىسى قىلىپ تاللىغۇچى دەػ ھاللائ ئىدىئالالھ
بۇ تالالشنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ئىنساؽ بەلگىلىك ذؿػ ئوينىغاؽ بولۇپ، 
سۈننەتۇلالھنىڭ تەقەرراسىغا ئاساسەؽ، بۇ تالالشقا اليىق بولغۇدەظ بىر ئىش بولىشى كېرەظ 

تتۇذ. ھەذ قانداط بىر مۇكاپات سەكەپسىز بېرىلمەيدـ. تۆكەندىكى ئىدى. خەلىپىلىك بىر مۇكاپا
 ئايەتتىن بۇ مۇكاپاتنىڭ سەكەبىنى بىلەلەيمىز:

ئۆر كاقتىدا ذەببىڭ قىيامەت كۈنى: > بىز بۇنىڭدىن بىخەكەذ ئىدـط < دېمەسلىكى » 
ھچى ئۈچۈؽ ئادەؼ بالىلىرى كە ئۇالذنىڭ پۇشتىدىن سۆر ئالغاؽ، ئۇالذنى ئۆرلىرىگە گۇكا

قىلىپ: > مەؽ سىلەذنىڭ ذەببىڭالذ ئەمەسمۇ؟ < دېگەؽ كاقىتتا، ئۇالذ: > ھەئە، سەؽ 
 (.  172ئەئراض، « ) بىزنىڭ ذەببىمىزسەؽ، گۇكاھلىق بەذدـط! < دېدى

ئىنساؽ تۈذىنىڭ تاذىخى ئۆمرى بىلەؽ چەكلىنىپ قالمايدـ، بۇ بىر ھەقىقەت. ئىنساؽ 
م بۇ تاذىخى ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ ئۆمرى بىلەؽ پەقەت بەشەذ بولغاؽ بولسا ئىدى، بەلكى

ئۆتمۈشى (،  –چەكلىنىپ قاالتتى. لېكىن ئىنساننىڭ دـنيادىن ئىلگىرىكى ھاياتى ) مارى 
دـنيا ھاياتى ) ھارىرقى ( كە بۇ دـنيا ھاياتىدىن كېيىنكى ھاياتى ) ئىستىقبالى ( باذ. يەنى، 

                                    
 .11؛ نەھل، 33 – 32ئىبراھىم،   2
 . 165، ئەنائؼ«. سىلەذنى يەذ يۈرىنىڭ خەلىپىسى قىلغۇچى ئالالھتۇذ »   3
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ؿھالذ ئالەمى، پانى ئالەؼ كە باقىي ئىنساؽ ئۈچ پەذقلىق ئالەمنىڭ ئەبەدى يولۇچىسى... ذ
 ئالەؼ.

ھېچكىمنىڭ قولىدا دـنيادىن ئىلگىرىكى كە كېيىنكى ھاياتى ھەققىدە ئېنىق بىر 
مەلۇماتى يوط. بۇ، پەقەت كەھىي بىلەؽ مۇمكىن بولىدـ. مانا بۇ ئايەت ئىنساؽ تاذىخىغا، يەنى 

ذىخىغا مۇناسىۋەتلىك بىر بولغاؽ ذؿھنىڭ تا« ئىالھى ئۆر » ئىنساننى ئۆلۈمسىز قىلغاؽ 
 (. 29ھىجر، « ) ذؿھىمىدىن پۈكلىدىم » سىرنى باياؽ قىلماقتا: 

ئىالھىي  4ذەب سۈپىتىدە بىر ئالالھنى قوبۇػ قىلىپ، تۇنجى مىساط ) ئەھدىلىشىش (تا
ئەھدىنامىغا قوػ قويغاؽ ئىنساؽ، يەذ يۈرىدە خەلىپىلىك كەرىپىسى بىلەؽ مۇكاپاتالنغاؽ. ھاللائ 

ى پەقەت خەلىپە قىلىپ تالالپال قالماستىن، بۇ كەرىپىنى اليىقىدا ئادا قىاللىشى ئۈچۈؽ ئىنسانن
 .5ئۇنىڭغا ھاياتى ئىھتىياجلىرىنى قامدايدىغاؽ ئىمكانالذنىمۇ بەخش ئەتكەؽ

مانا مۇشۇنداط شەذەپلىك بىر كەرىپە تاپشۇذـلغاؽ ئىنساؽ، ئۆرىگە ئامانەت قىلىنغاؽ يەذ 
. چۈنكى ئۇالذ يەذ يۈرىدىكى ھاكىمىيەتنى ئالالھقا 6رەظ ئىدىيۈرىنى گۈللەندقذقشى كې

كاكالەتەؽ تاپشۇذكالغاؽ تالالنغاؽ ئۈممەت ئىدى. مەشرـئىيىتى ) بىردەظ ئېتىراپ قىلىنغاؽ، 
يوللۇط بولغاؽ (نى ھاللائ تەذىپىدىن ئالغاؽ بىر ھاكىمىيەت غەيرى مەشرـ بىر ئىشنى قىلسا، 

ىلغاؽ بوالتتى. بۇنداط ئەھۋالدا ھاللائ ئۇالذدىن ئامانىتىنى خەلىپىلىك ئامانىتىگە خيانەت ق
 .7قايتۇذـكېلىپ، خىيانەت قىلمايدىغاؽ بىرىگە بېرەتتى

خەلىپىلىك ئامانىتىنى ئۈستىگە ئالغۇچىالذ يەذ يۈرىدە پەقەت ماددىي گۇللىنىشنى 
ەذدىمۇ باذلىققا كەلتۈذقشتىن باشقا، شەخس، كوللىكتىپ، ئىجتىمائىي كە سىياسىي ساھەل

 مەنىۋى گۈللىنىشنى بەذپا قىلىشقا مەسۇئػ ئىدى.
ئۇالذ شۇنداط كىشىلەذدـذكى، ئەگەذ ئۇالذنى يەذ يۈرىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساط، » 

« نامارنى ئادا قىلىدـ، راكات بېرىدـ، ياخشى ئىشالذغا بۇيرـپ ياماؽ ئىشالذدىن توسىدـ، ... 
 (. 41) ھەج، 

. بۇ سەكەپتىن ئۈممەتنى باشقۇذىدىغاؽ 8ؽ خەلىپە، ئۈممەتتۇذھاللائ يەذ يۈرىدە تاللىغا
كىشىلەذنى ئۈممەت ئۆر ئىچىدىن ساياليدـ، سايالنغاؽ شەخىسلەذ ئۈممەتنىڭ خەلىپىسى 

 بولىدـ. ھاللائ خەلىپە قىلغاؽ ئۈممەت:

                                    
تۇنجى مىساط ھەققىدە مۇتتەسىل ) يۈر تۇذانە كۆذقشۈپ ذىۋايەت قىلغاؽ ( سەنەت بىلەؽ ذىۋايەت قىلىنغاؽ بىر ھەدىستە، ھاللائ   4

» ئىنسانغا ئەقىل كە ھايات بەذگەندىن كېيىن، مەركۇذ ئەھدىلىشىشنىڭ مەيدانغا كەلگەنلىكى، لېكىن ئالالھنىڭ سوئالىغا 
» دېگۈچىلەذنىڭ بىر قىسمى ئىماؽ ئېيتىپ، يەنە بىر قىسمىنىڭ ئىشەنمىسىمۇ مەجبۇذىي « ذەببىمىز شۇنداط، سەؽ بىزنىڭ 

 .I/272, V/239دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغاؽ. ئىبن ھەنبەػ، مۇسنەد، « شۇنداط، ... 
 .60ھۇد،   5
 .60ھۇد،   6
 .57ھۇد،   7
ئۇقۇؼ بولۇپ، ھېچكىمگە ئېنىقلىغۇچى قىلىنمىغاؽ. بۇ ئۇقۇمنى  ئۇقۇمى ھەقىقەتەؽ ئابستىراكىت«  خەلىپىلىك» قۇذئاندىكى   8

شەكلىدە ئىشلىتىشى پەقەت بىر ئىزاھاتتۇذ. توغرا بولۇش ئېھتىمالى « ئالالھنىڭ خەلىپىسى » ئالالھقا ئېنىقلىغۇچى قىلىپ 
داكـد ئۈچۈؽ ئىشلىتىلىدـ ) ساد،  بولغاندەظ، خاتا بولۇش ئېھتىمالىمۇ باذ. قۇذئاندا پەقەت بىر يەذدە بىرلىك شەكلىدە ھەرذىتى

(. ئادەتتە قەكملەذ، جامائەتلەذ كە ئۈممەتلەذ ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەؽ. ذاشىد خەلىپىلەذ ئۆرىنى ئالالھنىڭ خەلىپىسى دەپ  26
مەكى ئاتىمىغاؽ. تۇنجى بولۇپ ئۆرىنىڭ ئالالھنىڭ خەلىپىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتقۇچىالذ خەلىپىلىكنى سەلتەنەتكە ئايالندـذغاؽ ئە

 خانىدانىدىكىلەذ ئىدى. 
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ذەببىڭالذنىڭ دقشمىنىڭالذنى ھاالظ قىلىشى، رېمىندا ئۇالذنىڭ ئوذنىغا دەسسىتىشى، » 
 (.  129ئەئراض، « ) ڭ قانداط ئىش قىلىدىغانلىقىڭالذغا قاذايدىغانلىقى مۇھەققەقتۇذ سىلەذنى

ئەگەذ بۈگۈؽ ئۈممەت ئىالھى ئادالەتنى يەذ يۈرىدە كـجۇدقا چىقاذماقچى بولسا، بۇنى 
تېخنىكا كە ماددىي ساھەدىكى ئۈستۈنلىكى بىلەؽ ئەمەس، بەلكى دەكذىمىز مەدەنىيىتى 

غاؽ ئىماؽ كە ئەخالقنى قايتىدىن ھاكىمىيەت تەختىگە ئولتۇذغۇرـش ھاكىمىيىتىنى تاذتىۋال
 ئاذقىلىق بۇ غايىنى ذىائللىققا ئايالندـذااليدـ. 

ھاللائ ئىنساننى رېمىندا خەلىپە قىلىپ تاللىغاندا، ئۇنىڭ بۇ ئوذـنغا اليىق بولىشىنى بىر 
، ئايەتلىرىنى 9ەسلىكقانچە شەذتكە باغلىغاؽ. يەنى، ئۆرىگە ) ئالالھقا ( شېرىك كەلتۈذم

بۇ شەذتلەذدىن  11، ئۇ كۆذسەتكەؽ يولدا مېڭىش كە ئۇ يولدىن قايتماسلىق10ئىنكاذ قىلماسلىق
بىر قانچىسىدـذ. ئەگەذ بۇ خەلىپىلىك ئامانىتىنى كاكالەتەؽ ئۈستىگە ئالغاؽ ئىنساؽ، 

ۈپىتىدە س« ئۆر » ئۆرىنىڭ بىر كەكىل ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ ئۆرىنى كاكالەتچى ئەمەس، دەػ 
مۇئامىلە قىلىشقا باشلىسا، ھەددىدىن ئاشقاؽ، ئامانەتكە خىيانەت قىلغاؽ بولىدـ. چۈنكى 
 ئىنساننىڭ باذلىقى ئۆرىنى خەلىپە قىلىپ تاللىغاؽ ئالالھتىن كەلگەؽ بولۇپ، بۇ بىر قەذردـذ.

، رېمىننىڭ، ئاسماننىڭ كە ئۇ ئىككىسىنىڭ 12ذەببىم، ھەذ شەيئىنىڭ ياذاتقۇچىسىدـذ
، ئۇ ھاكىمىيەت ) ھۆكۈؼ ( 13سىدىكى باذلىق نەذسىلەذنىڭ تەسەذذـپى ئۇنىڭغا ئائىتتۇذئاذى

. ھەؼ ئىنساننى خەلىپە قىلىپ تاللىغۇچ، ھەؼ 14نوقتىسىدا ئۆرىگە شېرىك قوبۇػ قىلمايدـ
خەلىپىلىك كەرىپىسىنى ئوڭۇشلۇط ئادا قىاللىشى ئۈچۈؽ ئىنساؽ مۇھتاج بولغاؽ شاذائىتنى 

ېمىن كە ئۇ ئىككىسىنىڭ ئاذىسىدىكى شەيئىلەذنى ئىنساننىڭ ئەمرىگە ياذىتىپ ئاسماؽ، ر
. ئىنساؽ ھايات قېلىش ئۈچۈؽ مۇھتاج بولغاؽ كە ئېرىشىشى 15تاپشۇذـپ بەذگۈچى ئالالھتۇذ

 . 16رفذقذ بولغاؽ ذىزىقنىمۇ ھاللائ بەذگەندـذ
ىسى . بۇ سەكەپتىن خەلىپىلىك كەرىپ17ھاللائ مۈلكىنى ئۆرى خالىغاؽ كىشىگە بېرىدـ

ئېرقىنىڭ ئۈستۈنلىكىنى داكا قىلغاؽ شەيتانغا، ئىنساؽ ئىلگىرى ئۆتكۈرقپ قالدـذغاؽ سەلبىي 
 بېرىلمەستىن ئىنسانغا بېرىلگەؽ ئىدى. 18تەسىرى سەكەبىدىن ئېتىرار قىلغاؽ پەذىشتىلەذگە

ئىنساؽ، ھاللائ تەذىپىدىن يەذ يۈرىگە خەلىپە قىلىپ تەيىنلەنگەؽ كۈنى ئۇنىڭ دقشمىنى، 
 پەيدا بولدى. 19شەيتاؽ يەنى

                                    
 .9؛ مۇھەممەد، 65رـمەذ،   9

 .147ئەئراض،   10
 .217بەقەذە،   11
 .102ئەنائؼ،   12
 .120، 17مائىدە،   13
 .111ئىسرا،   14
 .13؛ جاسىيە، 20لوقماؽ،   15
 .3؛ فاتىر، 24سەبەئ،   16
 .247بەقەذە،   17
 (. 30دېدى ) بەقەذە، « قاؽ تۆكىدىغاؽ بىرسىنى خەلىپە قىالمسەؽ؟ ... يەذ يۈرىدە بۇرـقچىلىق قىلىدىغاؽ، »  پەذىشتىلەذ:   18
شەيتاؽ ھەقىقەتەؽ (. »  142؛ ئەنائؼ، 208، 168بەقەذە، « ) شەيتانغا ئەگەشمەڭالذ، ئۇ سىلەذنىڭ دقشمىنىڭالذدـذ »   19

ئۇ ھەقىقەتەؽ سىلەذگە ئاشكاذا شەيتانغا چوقۇنماڭالذ، (. »  6فاتىر، « ) سىلەذگە دقشمەندـذ، ئۇنى دقشمەؽ تۇتۇڭالذ 
 (. 60ياسىن، « ) دقشمەندـذ، ... 
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ھاللائ ئىنساننىڭ يېڭى كەرىپىسى سەكەپلىك پەذىشتىلەذنى ئۇنىڭ كەكىلى بولغاؽ ئادەمگە 
ھۆذمەت كۆذسىتىشكە كە تارىم قىلىشقا بۇيرىغاندا، ئىبلىس ئالالھقا كە ئۇنىڭ ئىزرىتىگە ئىماؽ 

 ، ھۆكمىگە بويسۇنمىدى:20ئېيتقاؽ بولسىمۇ
> ئادەمگە سەجدە قىلىڭالذ < دېدـط، ئىبلىستىن  ئۆر كاقتىدا پەذىشتىلەذگە:» 

باشقىسى سەجدە قىلدى، ئىبلىس باش تاذتتى، تەكەببۇذلۇط قىلدى، ئۇ كاپىرالذدىن بولۇپ 
 (.  34بەقەذە، « ) كەتتى 

ھاللائ، ئەمەلىيەتتە پەذىشتىلەذنى ئىبلىس ئويلىغاندەظ ئىنساننىڭ تۇپراقتىن ياذىتىلغاؽ 
غانىدى. ئەكسىچە پەذىشتىلەذ سەجدە قىلغاؽ نەذسە ئىنساننى كـجۇدىغا سەجدە قىلدـذمى

بەشەذ ھالىتىدىن ئىنساؽ ھالىغا كەلتۈذگەؽ، ھاللائ تەذىپىدىن ئىنسانغا پۈكلەنگەؽ، ئالالھنىڭ 
 ئىدى. « ذؿؾ » ئەمرىدە بولغاؽ 

ئىنساؽ بىلەؽ شەيتاؽ ئاذىسىدىكى جەغ ئەنە شۇ كاقىتتىن تاذتىپ باشالندى. بۇ، 
ذىخىدىكى ئەغ ئۇرـؽ داكاؼ قىلغاؽ ھاكىمىيەت كۆذىشى ئىدى. بۇ كۆذەشتە سەپ كائىنات تا

تۇتقۇچىالذ ئىماؽ كە شەيتاؽ، كۆذەش مەيداؽ بولسا ئىنساندىكى دـنيا كە دـنيادىكى 
 ئىنساندـذ.     

 

 

                                    
 .16ئەئراض،   20



 

 20 

 

 ئىماؽ ھاكىمىيىتى

بىلەؽ شەيتاؽ ئوتتۇذىسىدىكى ئەبەدىي ذىقابەت خەلىپىلىك ئامانىتىنى  ئىنساؽ
 نساننىڭ ئۆر ئۈستىگە ئېلىشى بىلەؽ باشالندى كە ئۇ كۈندىن تاذتىپ داكاؼ قىلماقتا.ئى

ئىدى. « مۇكەممەػ كە ئەبەدىي بولۇش » شەيتاؽ ئىنسانغا قۇذغاؽ تۇنجى توراط 
ئىنساننى ئەغ ئاجىز نوقتىسدىن ئۇذغاؽ شەيتاؽ، ئىنساننىڭ بۇ ئاجىز نوقتىسىدىن ئۇستىلىق 

 بىلەؽ پايدىالندى: 
تاؽ: > ذەببىڭالذنىڭ سىلەذگە بۇ دەذەخنىڭ مېۋىسىنى يېيشنى مەنئى قىلغانلىقى شەي» 

پەقەت سىلەذنىڭ پەذىشتە بولۇپ كەتمەسلىكىڭالذ ياكى ) جەننەتتە ( مەڭگۈ تۇذـپ 
قالماسلىقىڭالذ ئۈچۈندـذ < دېدى كە ئۇالذغا: > مەؽ سىلەذگە ھەقىقەتەؽ 

 (.  21 – 20اض، ئەئر« ) سادىقالذدىنمەؽ <  دەپ قەسەؼ ئىچتى 
شەيتاؽ، ئادەؼ كە ئايالىنى چۈشۈذگەؽ مۇكەممەػ بولۇش كە ئەبەدىيلىك قىلتىقىغا 
ئۇالذنىڭ ئەكالدىنىمۇ چۈشۈذقش ئۈچۈؽ پۈتۈؽ كۈچى بىلەؽ ھەذىكەت قىلدى كە چوغ 

 ئۇتۇقالذنى قولغا كەلتۈذدى.
تقاؽ بۈگۈؽ ئىماؽ ئېيتقاؽ كە سالىھ ئەمەػ قىلغاؽ ئىنسانالذنى كۈتۈپ تۇذىۋا

كەلمەكتە. ھەذ نەذسىنىڭ مۇكەممەػ « مۇكەممەػ بولۇش » توراقالذنىڭ ئەغ بېشىدا 
بولۇشىنى، ئۆر ياكى باشقىالذ قىلغاؽ ئىشالذدا مۇكەممەللىك تەلەپ قىلغاؽ، تەلەپ قىلىدىغاؽ 
ئىنسانالذنىڭ بۇنى ئەمەلگە ئاشۇذالمىغاندا ) بۇ ئەلۋەتتە مۇمكىن ئەمەس (، مەركۇذ ئىشنى 

 تكەنلىكى دائىم كۆذقلۈپ تۇذىدـ.  تاشلىۋە
ئىماؽ كە شەيتاننىڭ ھاكىمىيەت تالىشىش كۆذىشىدە جەغ مەيدانى ئىنساننىڭ دەػ 

دـذ. ئىماؽ كە شەيتاؽ ئاذىسىدىكى بۇ كۆذەش ئەغ «بەدەؽ مەملىكىتى » ئۆرىدـذ، يەنى 
ىل ( قەلىب ) د» قاتتىق ئېلىپ بېرىلغاؽ جاي، مەركۇذ مەملىكەتنىڭ پايتەختى بولغاؽ 

تۇذ. ئەگەذ بۇ كۆذەشتە ئىماؽ غەلىبە قارىنىپ، شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدـذـپ تاشالپ «
تەختتە ئولتۇذسا، بەدەؽ مەملىكىتىنىڭ غوللۇط ئاپپاذاتلىرى بولغاؽ كۆر، قۇالط، تىل، لەك، 

ا پۇت قاتاذلىقالذ دائىم بۇ ھاكىمىيەتنىڭ باشقۇذـشى ئاستىدا بولىدـ. ئۇالذ ئىمانغ –قوػ 
بويۇؽ ئىگىپ، ئۇنىڭ ھاكىمىيىتىنى كۈچلەندقذىدـ. بۇ مەملىكەتنىڭ ئەغ چەت 

تۇيغۇ، چۈشەنچە كە  –نوقتىلىرىغىچە ئىماؽ مۇتلەط ھاكىمىيىتىنى تىكلەپ، ھېس 
 ھەذىكەتلەذنى باشقۇذـشقا باشاليدـ.

بۇ باسقۇچتىن كېيىن ھاكىمىيەت كۆذىشى شەخستىن ھالقىپ ئىجتىمائىي ساھەگە 
ئىماننىڭ ئىجتىمائىي جەمئىيەتتە ھۆكۈمراؽ بولىشى ئۈچۈؽ كۆذەش تاشقى ئۆتىدـ كە 

 مۇھىتتا ئېلىپ بېرىلىدـ. 
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ئەگەذ بەدەؽ مەلىكىتىنىڭ پايتەختىدىكى كۆذەشتە شەيتاؽ غالىپ كەلسە، ئىش 
يۇقىرىدىكىنىڭ دەػ ئەكسىچە بولىدـ. باذلىق ئوذگانالذ كە ئۇالذنىڭ مەھسۇلى بولغاؽ ھېس 

 ە كە ھەذىكەت شەيتاؽ ئۈچۈؽ خىزمەت قىلىدىغاؽ ھالغا كېلىدـ. تۇيغۇ، چۈشەنچ –
ئىماؽ بىلەؽ شەيتاؽ ئوتتۇذىسىدىكى ھاكىمىيەت كۆذىشىدە ھەذ ئىككى تەذەپنىڭ ھەؼ 
ئىچكى ھەؼ تاشقى ياذدەمچىلىرى، ئاساسلىق كە راپاس كۈچلىرى بولىدـ. بۇ كۆذەشنىڭ 

گىلەيدـ. ئىلىم، پاذاسەت، يىراقنى نەتىجىسىنى كۆپىنچە بۇ ئىچكى كە تاشقى كۈچلەذ بەل
كۆذقش، كىجداؽ، پىكىرغا ئوخشاش ئىچكى ئىجابىي ئامىلالذ بۇ كۆذەشتە ئىمانغا بىۋاستە 
ياذدەؼ قىلىدـ، غەلبە قارانغاندا ھاكىمىيەتنىڭ ئۇرـؽ مۇددەتلىك بولىشى ئۈچۈنمۇ ئىزچىل ياذ 

 نەپرەت، گۇماؽ، ياماؽ كەسۋەسە، گادايلىقى، پىكىر ھاماقەتلىك، جاھالەت،. بولىدـ يۆلەكتە –
 جەھەتتىن باشقا كە تاكتىك شەيتانغا ئامىلالذمۇ سەلبىي ئىچكى ئوخشايدىغاؽ ئاداكەتكە

 . قىلىدـ ياذدەؼ
مەركۇذ كۆذەشنىڭ نەتىجىسىگە تەسىر كۆذسىتىدىغاؽ تاشقى كۈچلەذنىڭ ئەغ 

تۇذ. بۇالذ مۇھىمىلىرى بەش سەرگۈ ئەرا، ھەذىكەت كە مۇھىت ) ئىجتىمائىي مۇھىت (
خاذاكتېرىغا قاذاپ ھەؼ ئىماننىڭ ھەؼ شەيتاننىڭ يېنىدا سەپ تۇتىدـ. ئالالھنىڭ 

، ئىماننىڭ بەندە «تەستىق » ھىدايىتىنىڭ ياذدىمى بىلەؽ قەلىبتە كـجۇدقا چىققاؽ 
، شەيتاؽ بۇ كۆذەشتە «شېرىك » مەملىكىتىدە ذؿياپقا چىقاذغاؽ ئىنقىالبىدـذ. 

 دىن بىرسىدـذ. پايدىلىنىدىغاؽ كاستىالذ
بەرىدە بۇ مەملىكەتتە ھاكىمىيەت بوشلىقى مەكجۇت بولىدـ ياكى بەدەؽ مەملىكىتى ھەذ 

پەيدا بولۇپ، رىددىيەت كە « نىفاط » خىل كۈچلەذ تەذىپىدىن پاذچىلىنىدـ. بۇ ئەھۋالدا 

 تۇيغۇنى ئىماؽ، ئەقىلنى شەيتاؽ باشقۇذىدـ كە –تىراگىدىيىلەذ باشلىنىدـ. مەسىلەؽ، ھېس 
بۇ ئىككىسى ئاذىسىدا قاتتىق جەغ باشلىنىدـ. بۇ كۆذەشتە ئىماؽ ياكى شەيتاندىن بىرسى 

 غەلىبە قىلىشى مۇمكىن.
بەندەؽ مەملىكىتىدىكى ھاكىمىيەت بوشلىقى سەكەبىدىن كېلىپ چىققاؽ سەلىبىي 

ھەذىكەت توقۇنۇشىدـذ. بەدەؽ مەملىكىتىنىڭ  –نەتىجە ئۈچۈؽ يەنە بىر مىساػ، ئېتىقاد 
ەختى بولغاؽ قەلىب ئىماننىڭ ئىلكىدە بولسىمۇ، ئىماؽ بۇ مەملىكەتنى تەشكىل قىلغاؽ پايت

پاذچىالذنى باشقۇذـشقا ئاجىز كېلىپ قالىدىغاؽ ئەھۋاػ بولىدـ. بۇ ئىماؽ ھاكىمىيىتىنىڭ 
ئاجىزلىقىنىڭ ئىپادىسىدـذ. ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ ئىماؽ بەدەؽ مەملىكىتىنىڭ سۇلتانى 

بۇ مەملىكەتتىكى ئىماؽ كۆرگە نۇذ، تىزغا كۈچ، تىلغا پەذماؽ بولۇپ ئۆرىنى  ئەمەس. شۇڭا

ھەذىكىتىنى بەلگىلىگۈچى ئامىل بواللمايدـ. بۇ  –نامايەؽ قىاللمايدـ، كىشىنىڭ سۆر 

قۇالط قاتاذلىق ئەراالذ مەذكەردىكى ئىمانغا ئاسىي كە شەقىي  –پۇت، كۆر  –سەكەپتىن قوػ 
ىزى ھاكىمىيەت بولغاؽ ئىماؽ يا شەيتانغا مايىل بولغاؽ بۇ ئەراالذنى بولىدـ. بۇ ئەھۋالدا مەذك

ئۆرىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرگۈرقپ، ھۆكمىنى ئۇ ئەراالذدا نامايەؽ قىلىدـ كە 
ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەيدـ ياكى شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرگەؽ ئۇ ئەراالذنىڭ 

 ېرەلمەي، ھاكىمىيىتىنى شەيتانغا تاپشۇذـپ بېرىدـ. سەلبىي ھەذىكەتلىرىگە بەذداشلىق ب
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ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ ناچاذ بولىشى، رـلۇؼ، ناھەقچىلىق، ناچاذ ئەخالط كە ئالالھقا 
ئىسياننىڭ ھەذ تۈذى شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتىگە ئۇػ سالىدـ ياكى مەكجۇت شەيتاؽ 

ەت، سەبىر، سابات ھاكىمىيىتىنى كۈچلەندقذىدـ. ئىبادەت، ئىتائەت، جىھاد، ساداق
) مۇستەھكەؼ تۇذـش (، تەپەككۇذ، رىكىر، شۈكۈذ، غەيرەت، شىجائەت كە ھەذ خىل پەرىلەت 

 ئىماننىڭ ھاكىمىيىتىگە ئۇػ سالىدـ ياكى مەكجۇت ئىماؽ ھاكىمىيىتىنى كۈچلەندقذىدـ. 
بۇ كۆذەش بەدەندە باشلىنىدـ. لېكىن بەدەؽ كە شەخس بىلەنال چەكلىنىپ قالماستىن، 

 ىمائىي جەمئىيەت كە مۇھىتقا تەسىر كۆذسىتىدـ.ئىجت
ئىماؽ كە شەيتاؽ، ھاكىمىيەتنى قولىغا ئېلىش ئۈچۈؽ خۇددى بەدەندىكىگە ئوخشاش 
تاشقى دـنيادىمۇ تەشكىللىك ھەذىكەت قىلىدـ. قۇذئاؽ، ئىماؽ شەكىللەندقذگەؽ 

كىالتنى تەشكىالتنى ھىزبۇلالؾ ) ھاللائ تەذەپتاذلىرى (، شەيتاؽ ئۇيۇشتۇذغاؽ تەش
 .21ھىزبۇششەيتاؽ ) شەيتاننىڭ تەذەپتاذلىرى ( دەپ ئاتايدـ

شەيتاننىڭ، ئادەؼ بالىلىرى ئىچىدىن ئۆرىگە تاپقاؽ تۇنجى تەذەپتاذىنىڭ قىسسىسى 
 قۇذئاندا باياؽ قىلىنغاؽ. يەنى، قابىل شەيتاننىڭ تۇنجى تەذەپتاذىدـذ.

ېمتىھاؽ قىلىنغانىدى. ئۇ بۇ قابىل ھاللائ يولىدا بېرىش، يەنى ئىنفاط قىلىش بىلەؽ ئ

ئېمتىھاندىن غەلبىلىك ھالدا ئۆتتى كە « مۈلك  –ماػ » ئېمتىھاندىن ئۆتەلمىدى. ھابىل 
ئېمتىھانغا كىرىشكە مۇكەپپەط بولغانىدى. قابىل « جاؽ » ئىككىنچى باسقۇچ بولغاؽ 

 ئېمتىھاندىن ئۆتەلمىگەؽ ھەذ رالىمغا ئوخشاش كۈچكە، تېرؿذغا مۇذاجەت قىلدى.
ىماننىڭ نەپىسنىڭ شۇنچە قايمۇقتۇذـشى كە ئاردـذـشىغا قاذىماستىن قولغاؽ ئ

كەلتۈذگەؽ بۇ ئۇتۇقى شەيتاننى بىائذاؼ قىلغانىدى. بۇ سەكەپتىن ئۆر تەذەپتاذى بولغاؽ 
قابىلنى ھاللائ تەذەپتاذى بولغاؽ ھابىلنى ئۆلتۈذقشكە كۈشكۈذتتى كە نەتىجىدە قابىل ھابىلنى 

 ئۆلتۈذدى. 

مۈلك  –ماػ » ؾ تۇنجى شېھىتىنى بەذگەنىدى. ھابىل غەلبىلىك ھالدا بەذگەؽ ھىزبۇلال
ئېمتىھانىنىمۇ ئوڭۇشلۇط ھالدا بېرىپ، « جاؽ » ئېمتىھانىدىن كېيىن كىرگەؽ « 

شاھادەتنامىسىنى قولىغا ئالغانىدى. ئۇ ھايات مەكتىپىنى ئەغ ئەال نەتىجە بىلەؽ پۈتتۈذقپ 
 مۇكاپاتالنغاؽ بىر شېھىت ئىدى.

ۇ كۈندىن تاذتىپ شەيتاؽ كە تەذەپتاذلىرى ئۆتەلمىگەؽ ھەذ ئىنسانلىق ئېمتىھانىدا، بۇ ئ
ئېمتىھاندىن غەلبىلىك ھالدا ئۆتكەؽ پەرىلەتلىك كىشلەذ قوشۇنىنىڭ جەسۇذ يىگىتلىرىگە 
قاذشى كۈچ ئىشلىتىشتىن بىر مىنۇت بولسىمۇ توختاپ قالمىدى. ھىزبۇششەيتاؽ ئۆلتۈذقشكە، 

 كە قانمىدى.ھىزبۇلالؾ ئۆلۈش
ھاكىمىيەت بۇ ئىككى كۈچ ئاذىسىدا ئىزچىل ئالمىشىپ كەلدى. ئىچىدىكى 
ھاكىمىيەتنى شەيتانغا تاذتقۇرـپ قويغاؽ كىشىلەذ كۆپەيگەنسىرى ئۇالذ ياشاكاتقاؽ 
جەمئىيەتنىڭ ئەھۋالىنىمۇ ھاللائ ئۆرگەذتىپ، ئۇ جەمئىيەت شەيتاؽ ھاكىمىيەت تىكلىگەؽ بىر 

 ىدى. مانا بۇ ئىجتىمائىي ئۆرگۈذقشنىڭ ئۆرگەذمەس پىرىنسىپى:جەمئىيەتكە ئايالنغان
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بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، بىر قەكؼ ئۆرلىرىنىڭ نەپسىدە بولغاننى ئۆرگەذتمىگىچە، ھاللائ » 
ئۇالذغا بەذگەؽ نېمىتىنى ئۆرگەذتىۋەتمەيدـ. ھاللائ ) ئۇالذنىڭ سۆرلىرىنى ( ئاڭالپ 

 (.  53ئەنفاػ، « ) ىدـذ تۇذغۇچىدـذ، ) قىلمىشلىرىنى ( بىلىپ تۇذغۇچ
شەيتاؽ، ئىجتىمائىي جەمئىيەتنى پۈتۈنلەي ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغاندا شەيتاننىڭ 
ھاكىمىيىتىنى ئاغدـذـپ تاشالپ ئىماؽ ھاكىمىيىتىنى قايتىدىن تىكلەش كە ئىنساننى ئەسلى 

. شەيتاؽ ئۆرلىكىگە قايتۇذـش ئۈچۈؽ ھاللائ ئەلچىسى ھەرذىتى نۇھنى ذەسۇػ قىلىپ ئەكەتتى
تەذەپتاذى بولۇشنى ھاللائ تەذەپتاذى بولۇشتىن ئەكرەػ كۆذقپ، ئاخىرىغىچە قاذشىلىق 
كۆذسەتكەؽ نۇؾ قەكمى ئىنساؽ سائادىتىنىڭ ئالدىغا قويۇلغاؽ بىر توساققا ئايالنغاؽ بولۇپ، 
بۇ توساط ئېلىپ تاشلىنىپ، ئىماؽ ئىسىملىك سائادەت ئىنسانالذغا يەتكۈرقلىشى كېرەظ 

 ئىدى. 
ئاقىۋەت بۇ توسالغۇ ئىالھى ئەمىر بىلەؽ كائىنات مەخلۇقلىرى تەذىپىدىن يوقۇتۇپ 
تاشلىنىپ، ئىنساؽ بىلەؽ ئىماؽ ئاذىسىدا بىر تاؼ قالمىدى. ئىنسانغا كۆڭۈػ بۆلگەؽ ھاللائ، 

سائادەت يولىنى توسىدىغاؽ ھەذ قانداط نەذسىنى، بەرىدە بۇ ئىنساؽ  –ئىنساننىڭ بەخت 
 ۇ ئۇنى ياماؽ كۆذىدـ.بولغاؽ تەقدىردىم

قاچانىكى ئۇالذ بىزنى دەذغەرەپ قىلغاندا، بىز ئۇالذنى جارالىدـط، ئۇالذنىڭ » 
 (.  55رـخرـض، « ) ھەممىسىنى غەذط قىلدـط 

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالؼ ھىزبۇلالھنىڭ، نەمرـت بولسا ھىزبۇششەيتاننىڭ ئۆر دەكذىدىكى 
ىرسى شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتى ئۈچۈؽ كۆذەش يېتەكچىلىرى ئىدى. بىرسى ئىماننىڭ، يەنە ب

قىلىۋاتاتتى. ھىزبۇششەيتاؽ يەنە ھەذ دائىمقىدەظ ئۇنىڭغا قاذشى دفلەت تېرؿذىنى ئىشقا 
 سالدى.

نەمرـت گۇلخانغا تاشلىغاؽ ئىبراھىم ئەمەس، ئىماؽ ئىدى. لېكىن نەمرـت ئىماننىڭ 
ھەذ دائىمقىدەظ بۇ قېتىممۇ ئوت ئوتتا كۆيمەيدىغانلىقىنى قانداقمۇ بىلسۇؽ؟ شۇنداط، ئىماؽ 

بىلەؽ ئېمتىھاؽ قىلىنغاؽ كە غەلىبە قارانغاؽ ھەمدە بۇ ئاذقىلىق ئىماننى ئوتقا تاشالش 
 بىلەؽ يوقاتقىلى بولمايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىغانىدى. 

ئىماؽ كە شەيتاؽ ئوتتۇذىسىدىكى ھاكىمىيەت كۆذىشىدە بىر مىنۇت بولسىمۇ بوش 
ؽ تاذىخ سەھنىسىدە بۇ قېتىم مۇسانى كۆذمەكتىمىز. ئۇ نەپسىلىرىدىكىنى ئۆرگەذتىپ قالمىغا

خەلىپىلىككە نامزات ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغاؽ بەنى ئىسرائىلغا يېتەكچىلىك قىلىپ، 
ھىزبۇششەيتاننىڭ ئۆر دەكذىدىكى يېتەكچىسى پىرئەكىنگە قاذشى كۆذىشىنى، ئىسالمى 

ولغاؽ دېڭىز، دەذيا كە دەذەخلەذنىڭ ياذدىمى بىلەؽ ھەذىكەتنىڭ جانسىز ئەرالىرى ب
 ئوڭۇشلۇط ھالدا ئېلىپ باذغاؽ ئىدى.

. لېكىن 22ئىماننى يەذ يۈرىدە ھاكىم قىلىش كەرىپىسى بەنى ئىسرائىلغا بېرىلگەؽ ئىدى
ئۇرـؽ ئۆتمەستىن، بەنى ئىسرائىلدا يەھۇدىيلىشىش مايىللىقى باش كۆتۈذقپ چىقىپ، ئۇالذ 

                                    
ئى ئىسرائىل ئەكالدى! سىلەذگە بەذگەؽ نېمىتىمنى كە سىلەذنى تاماؼ جاھاؽ ئەھلىدىن ئۈستۈؽ قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىڭالذ »   22

ئى ئىسرائىل ئەكالدى! سىلەذگە بەذگەؽ نېمىتىمنى » ەكالدى ئالالھقا كەدە بەذگەنىدى: (. چۈنكى ئىسرائىل ئ 47بەقەذە، « ) 
بەقەذە، « ) ياد ئېتىڭالذ، ماڭا بەذگەؽ كەدەڭالذغا كاپا قىلىڭالذ، مەنمۇ سىلەذگە قىلغاؽ كەدەمگە كاپا قىلىمەؽ، مەندىنال قوذقۇڭالذ 

40  .) 
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ى. ئۇالذ ذەسۇللىرى بىلەؽ مۇنارىرلىشەتتى، كىتاپلىرى ھەققىدە ئىختىالپ ئۇنىڭغا يۈرلەند
، گۈللەندقذقش كەرىپىسى بېرىلگەؽ يەذ يۈرىدە بۇرغۇنچىلىق قىلىپ پىتنە 23قىلىشاتتى
ى ى24چىقىراتت . ئۆرلىرىگە 25، ھەقنى باتىلغا ئاذالشتۇذـپ ھەقىقەتنى قەستەؽ يوشۇذاتت

» ؛ ذەسۇللىرىغا 26تەلەپ قىلغاؽ« پىيار، سامساط » ي بېرىلگەؽ ئىالھى ذىزققا شۈكۈذ قىلما
 27«سەؽ كە ذەببىڭ بىللە بېرىپ ئىككىڭالذ ئۇذـشۇڭالذ، بىز بۇ يەذدە ساقالپ تۇذىمىز 

؛ 28دېگەؽ؛ كىتابنىڭ ئايەتلىرىنىڭ بەرىلىرىگە ئىماؽ ئېيتىپ، بەرىلىرىنى ئىنكاذ قىلغاؽ
ؽ ياخشىلىققا بۇيرـپ يامانلىقتىن توسۇشقا بۇيرـلغاؽ ؛ 29تۇذـپ، يامانلىقتىن توسمىغا

ؽ ؛ ماددىنى بۇتالشتۇذغاؽ ) ئىالؾ 30ذەسۇللىرىنى ذەھىمسىزلىك بىلەؽ ئۆلتۈذگە
؛ دىنى كە سىياسىي 32؛ ھاللائ بەلگىلىمىگەؽ ھاالػ كە ھاذامالذنى ئۆرى قويىۋالغاؽ31قىلىۋالغاؽ (

ؽ ىرىپتاذ بولۇپ، ؛ مىللەتچىلىك ئىللىتىگە گ33يېتەكچىلىرىنى ئۇلۇغالپ ئىالؾ قىلىۋالغا
؛ 34ئىسرائىل ئەكالدنىڭ باشقا مىللەتلەذدىن ئۈستۈؽ ئىكەنلىكى سەپسەتىسىنى دەكا قىلغاؽ

ئىالؾ كەھىينى ئەراؽ باھادا سېتىپ، ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى ئەذرىمەس نەذسىلەذگە 
ؽ كە ھەممىدىن يامىنى كىتابىنى ئۆرگەذتىۋېتىپ، ئىمانىنى بۇرغۇنچىلىققا  35تېگەشكە

 .  36نىدىئۇچراتقا
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 بۇرغۇنچىالذ كە ئەسلىگە قايتۇذغۇچىالذ 

دىنلىرىنى بۇرـپ پۈتۈنلەي يەھۇدىيلەشكەؽ ئىسرائىل ئەكالدلىرى قىلغاؽ باذلىق ذەرىل 
قىلمىشلىرىغا قاذىماستىن، يەنىال ئىالھى كاكالەتچىلىكنىڭ ئۆرلىرىدە ئىكەنلىكىنى دەكا 

 .قىلىشىدـ
سلىرىدىكى ھەؼ ئىجتىمائىي جەمئىيىتىدىكى ئىماؽ ھالبۇكى ئۇالذ ھەؼ نەپى

ھاكىمىيىتىنى يەذيەكساؽ قىلىپ، شەيتاننى ھاكىمىيەت بېشىغا ئېلىپ چىققاؽ ئىدى. 
كە  37قىلمىشلىرى تۈپەيلى بېشىغا كەلگەؽ قوذقۇنۇچلۇط باالالذ، قەتلىائمالذ، ئوپچە سۈذگۈؽ

 .قانلىق ئىشغالالذدىن ئىبرەت ئالمىغانىدى
ئىسرائىل بۇرغۇنچىلىققا ئۇچراتقاؽ ئىالھى تەلىماتالذنى ئەسلىگە كەلتۈذقش  ھاللائ، بەنى

كە تامامالش ئۈچۈؽ ھەرذىتى ئىيسانى ئەلچى قىلىپ ئەكەتتى. ئۇ، ئىسرائىل ئەكالدلىرى 
ئاذىسىدا ئىماؽ ھاكىمىيىتىنى قايتىدىن تىكلىمەكچى ئىدى. ئۇ، بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاؽ 

كەلتۈذگۈچىسى ئىدى. ئۇ، بۇرـلغانغا ئەسلىگە كەلتۈذقش مۇسا شەذىئىتىنىڭ ئەسلىگە 
 .بىلەؽ، بۇذمىالنغانغا ئىسالؾ قىلىش بىلەؽ قاذشى تۇذاتتى

شۇنداقتىمۇ ئىسالؾ قىلغۇچى ھەرذىتى ئىيساغا، بۇرغۇنچى ئىسرائىل خەلقى ئەغ 
 ئەشەددىي دقشمەؽ بولغاؽ ئىدى. ئىسالؾ قىلغۇچىالذغا بۇرغۇنچىالذ قىلغاؽ ئەسكىلىكىنى

 ئەغ ئەشەددىي  كاپىرالذ، مۇشرىكالذ كە دىنسىزالذمۇ قىلمىغانىدى.
ئەسھابى ئۇھدـد ) خەندەظ ئەھلى ( كەقەسى بۇ دقشمەنلىكنىڭ تىپىك مىسالى ئىدى. 

بۇ كەقەدە، ھەرذىتى مۇسا ئۈممىتىنىڭ بۇرغۇنچىلىرى ھەرذىتى  38بىزگە قۇذئاؽ يەتكۈرگەؽ
ياش دېمەستىن  -كىچىك، قېرى  -ئاياػ، چوغ  -ئىيسا ئۈممىتىنىڭ ئىسالھاتچىلىرنى ئەذ 

ئىچى ئوت بىلەؽ تولغاؽ خەندەكلەذگە تىرىك پېتى تاشلىغاؽ كە بۇ دەھشەتلىك 
 .39جىنايەتلىرىنى خەندەكلەذنىڭ ئەتراپىغا ئولۇشۇپ رؿط بىلەؽ تاماشا قىلغانىدى

بۇ ئىش تاذىخ بويىچە مۇشۇنداط داكاؼ قىلغاؽ بولۇپ، بۇرغۇنچىالذ ئەسلىگە 
تۇذغۇچىالذنىڭ ئەغ ئەشەددى دقشمىنى بولۇپ كەلگەنىدى. مەركۇذ تاذىخىي قانۇنىيەت، قاي

ھاللائ ذەسۇلى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ ئېلىپ كەلگەؽ ئىالھىي كەھىيگە قاذشى چىقىشتىمۇ 
 .ئۆرىنى يەنە بىر قېتىم نامايەؽ قىلغانىدى

                                    
ظ سۈذگۈؽ قىلىشى، ذىم ئىمپىراتۇذى تىتۇسنىڭ بابىل پادىشاسى نابۇكادنەراذنىڭ ئىسرائىل ئەكالدلىرىنى ئومۇمىييۈرلۈ  37

 پەلەستىندە ئۇنتۇلمىغۇدەظ يەھۇدى قەتلىائمى ئېلىپ باذغانلىقىنى نەرەذدىن ساقىت قىلماسلىق كېرەظ.
 .8 – 1بۇذـچ،   38
دفلىتىنىڭ  ئەسىردە ھىجار بىلەؽ يەمەؽ ئاذلىقىدىكى بىر ذايۇؽ بولغاؽ نەجراندا يۈر بەذگەؽ. نەجراؽ - 1بۇ كەقە مىالدى   39

ئوقۇبەتلەذ، ھەرذىتى ئىيسا ئېلىپ  -يەھۇدى پادىشاھى رـناكـس، كەقەنىڭ باش قەھرىمانىدـذ. بۇ قوذقۇنۇچلۇط رـلۇؼ كە ئاراپ 
كەلگەؽ ساپ ئىسالؼ ذىسالىتىنى بوغۇشنىڭ ئوذنىغا تېخىمۇ كۈچلەندقذگەؽ بولۇپ، ئۇرـؽ ئۆتمەستىن ذايۇننىڭ تامامى بۇ 

 ؽ.ذىسالەتكە تەسلىم بولغا
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ىڭ بۇرغۇنچىلىرى بولۇپ، تاذىختىن بېرى شۇ نەذسە ئېنىقكى، مۇشرىكالذ ئىبراھىم دىنىن
ئۇالذنىڭ ئەقىدىسى ھەنىف دىننىڭ بۇذمىۋېتلىگەؽ شەكلى ئىدى. بۇ ھەقىقەتلەذنى 
قۇذئاننىڭ ئۆرىدىن بىلەلەيمىز. ئۇالذ ئالالھقا ئىشىنەتتى، بۇتالذنى ھاللائ بىلەؽ ئۆرلىرى 

ببىنىڭ، . يەذ كە ئاسمانالذنىڭ ذە40دەپ قاذىشاتتى« شاپائەتچى » ئاذىسىدىكى بىر تۈذلۈظ 
. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە، 41ھەذ نەذسىنىڭ ھەقىقىي ئىگىسىنىڭ ھاللائ ئىكەنلىكىگە ئىشىنەتتى

. 42مۇشرىكالذمۇ خۇددى شەيتانغا ئوخشاش ئالالھنىڭ ئىزرىتى كە ئىلمىگە ئىماؽ كەلتۈذەتتى
 ھەتتا جۇنۇپلۇقتىن پاكلىنىش ئۈچۈؽ يۇيۇناتتى، مېيىتالذنى يۇيۇپ كېپەنلەيتتى، يەنە تېخى

، كەبىنى تاكاپ قىالتتى، 43ئۆلۈپ كەتكەنلەذگە ئالالھتىن ذەھمەت تىلەيتتى، سۈننەت بوالتتى
ھاجەذـلەئسۋەدنى ھۆذمەتلەيتتى، سەيئىي قىالتتى، قۇذبانلىق قىالتتى، ھەرذىتى ئىبراھىمنىڭ 

 .يادىكاذىغا ھۆذمەت قىالتتى
الغاؽ خۇشخەكەذ كە ئەھۋاػ مۇشۇنداط تۇذـپمۇ ئۇالذ ئەجدادى ھەرذىتى ئىبراھىمدىن ق

ئۇنىڭ دىنىنىڭ ئەسلىگە كەلتۈذگۈچىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەؽ ھەرذىتى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمغا ھېچقانداط بىر قەكؼ كە تائىپە قىلمىغاؽ دقشمەنلىكنى قىلغاؽ ئىدى. 
شۇنداط، تاذىخ يەنە بىر قېتىم تەكراذالنغاؽ بولۇپ، دىننى ئەسلىگە قايتۇذغۇچىالذنىڭ ئەغ 
چوغ دقشمىنى يەنىال ئوخشاش ئېتىقادنىڭ بۇرغۇنچىلىرى ئىدى. غەلىتە، ئەمما بۇ بىر 

 .ھەقىقەت
بۇ ئاچچىق ھەقىقەت ئۇ كۈنلەذدىكىدەظ بۈگۈنمۇ شۇ پېتى داكامالشماقتا كە بۇنىڭدىن 
كېيىنمۇ داكاملىشىدـ. ئىماننىڭ ھاكىمىيىتىگە قاذشى ذەقىپ قىلىپ چىقىرىلغاؽ شەيتاننىڭ 

دىنغا » كۆذقنىشى ئاستىدا ئەمەس، بەرىدە « دىنغا قاذشى دىنسىزلىق » دائىم ھاكىمىيىتى 
شەكلىدە ئۆرىنى باراذغا سالىدـ. ئەمما ئېنىق بولغاؽ يەنە بىر ھەقىقەت شۇكى، « قاذشى دىن 

بۇرغۇنچىالذ بىلەؽ ئەسلىگە كەلتۈذگۈچىلەذ ئاذىسىدىكى تۈگىمەس كۆذەشتە تاذىخ بويىچە 
 .گۈچىلەذ غەلىبە قارانغاؽ ئىدىدائىم ئەسلىگە كەلتۈذ

ھەذ رەپەذگە ئوخشاش بۇ غەلبىنىڭمۇ بەدىلى خېلى ئېغىر بولدى. لېكىن بۇ بەدەػ 
تۆلەنگەندە قولغا كېلىدىغاؽ نەذسە ئەبەدى سائادەتنىڭ دەػ ئۆرىدـذ. بۇنىڭ ئەغ پاذالط 

سۇلىنىڭ، بۇ ئۆذنىكى ئىبراھىم دىنىنىڭ ئەغ بۈيۈظ ئەسلىگە كەلتۈذگۈچىسى بولغاؽ ھاللائ ذە
دىننىڭ بۇرغۇنچىلىرى بولغاؽ مۇشرىكالذغا، يەھۇدىالذغا كە خىرىستىيانالذغا قاذشى ئېلىپ 
باذغاؽ ئىماؽ كۆذىشىدە، تاذىخنىڭ ئېقىنىنى ئۆرگەذتكۈدەظ دەذىجىدىكى مۇكەپپىقىيىتى 

 .ئىدى
ئىماننىڭ غەلبىلىك ھالدا سۇلتاؽ بولىشى بىلەؽ نەتىجىلەنگەؽ بۇ كۆذەشنىڭ باش 

 دىن باشقىسى ئەمەس ئىدى.«ئىماؽ » رىمانى، يەنىال قەھ
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 ئىماننىڭ كاالمغا ئايلىنىشى

ئىسالؼ ئەقىدىدە، ذـبۇبىيەت ) ئالالھنى ذەب دەپ بىلىش (، ئۇلۇھىيەت ) ئالالھنى  
بىردىنبىر ئىالؾ دەپ بىلىش (، چۈشەنچە، ھەذىكەت، ئىبادەت كە سىياسەتتە، ئۇرـؽ گەپنىڭ 

 .لەذدە تەكھىدنى بىرىنچى ئوذـنغا قويغاؽ بىر پۈتۈؽ ھايات نىزامىدـذقىسقىسى باذلىق ساھا
تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ نۇبۇككەت ساھەسىدىكى ئەغ ئاخىرقى كاتتا مۇجەددىدى 

ھەذىكىتىنى ئالدى بىلەؽ « ئىماؽ ھاكىمىيىتى » ھەرذىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ 
 .شەخىسلەذدىن باشلىدى

 .ئمىن ياكى مۇشرىك دەپ ئىككى تۈذگە ئايرىلغاؽ ئىدىبۇ دەكذدە ئىنسانالذ پەقەت مۇ
قىسقا مۇددەت ئىچىدە شەخس ھالەتتىن جامائەت ھالىتىگە ئۆتكەؽ ئىسالؼ جامائىتى، 
بىر تەذەپتىن غوللۇط شەخسلەذنى يېتىشتۈذقپ چىقىشقا تىرىشقانىدى. مەككىدىكى 

ذدىن ئۆرىگە ماكاؽ تېپىپ، مەكجۇدىيىتى دائىم خەكپ ئىچىدە بولغاؽ مۇسۇلمانالذ باشقا يۇذتال
 .ئۇ جايالذدا غوللۇط خادىمالذنى ماكانالشتۇذـش ئۈچۈؽ ئىزدەنگەنىدى

 12ئالدى بىلەؽ نەجاشىنىڭ ھەبەشىستانى، ئۇنىڭدىن كېيىن يەسرىب... نۇبۇكەتنىڭ 
يىلىدا ئېلىنغاؽ تۇنجى بەيەئت، ذەسمىي جامائەتلىشىش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىنىڭ  -

 .بىشاذىتى ئىدى
« ھەذ كىم ئۆرىگە ئۆرى ئىگە بولۇش » ەيەئتتىن بۇذـنقى مۇسۇلمانالذنىڭ ئەھۋالىنى ب

ھالىتىدە ئىدى، دېيىشكە بولىدـ. بۇ باسقۇچتا تەكھىد كىجدانالذدا كە تىلدا بولۇپ، تېخى 
ئىجتىمائىي ياكى سىياسىي بىر كىملىككە ئايالنمىغاؽ ئىدى. بۇ سەكەپتىن مۇئمىنلەذگە 

قىستاققا ئېلىنغاؽ ياسىر  -پقىتىگە ھاللائ گۇكاؾ بولغاؽ ذەسۇلۇلالؾ، قىيىن شە -بولغاؽ مېھرى 
 :ئائىلىسىنى پەقەت مۇنداط تەسەللىي بېرىش بىلەنال كۇپايىلىنەتتى

 . 44«سەبىر قىلىڭالذ، مەنزىلىڭالذ جەننەتتۇذ  ئى ياسىر ئائىلىسى،» 
دەت ئىچىدە ھىجرەت بەيەئتتىن كېيىن باشالنغاؽ تەشكىللىك جامائەتلىشىش قىسقا مۇد

بىلەؽ دفلەتكە ئايالنغانىدى. ئىماننىڭ سىياسىي خاذاكتېرلىق ھاكىمىيىتى دېسەكمۇ 
بولىدىغاؽ دفلەتلىشىش باسقۇچىدا، ئىلگىرى مۇئمىن كە مۇشرىك دەپ ئايرىلغاؽ ئىككى 

 .سىنىپقا يەنە بىر سىنىپ قوشۇلدى: مۇسلىم
ىلغاؽ، ئۇنىڭ ھاكىمىيىتىگە مۇسلىم، ئىسالؼ دفلىتىنىڭ ھاكىمىيىتىنى قوبۇػ ق

سىياسىي مەنادا تەسلىم بولغاؽ، لېكىن ئىماؽ قەلىپلىرىدە تېخى يىلتىز تاذتمىغاؽ، ئىچكى 
 دـنياسىدىكى ھاكىمىيەتنى تېخى ئۆرگەذتمىگەؽ كىشىلەذگە بېرىلگەؽ ئىسىم ئىدى:

 دېيىشتى. « بەدەكىلەذ ئىماؽ ئېيىتتۇط » 
الذ. ئەمما مۇسۇلماؽ بولدـط دەڭالذ، ئىماؽ تېخى ياط، ئىماؽ ئېيىتمىدىڭ» ئېيىتقىنكى: 

 (. 14ھۇجۇذات، « ) دىلىڭالذغا كىرگىنى يوط 

                                    
 .II/512، « ئىسابە –ئەػ » ئىبن ھاجەذ،   44
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نۇبۇككەتنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا بۇ ئىسىمالذ ئىپادىلەشتە ئاجىز كېلىپ قالغاؽ ئېتىقاد كە 
كىشىلەذ ئوتتۇذىغا چىقتى. بۇنىڭ ئەغ تىپىك ئۆذنىكى ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى 

قىلىپ چىققاؽ كە يەمامەدە ئىسالؼ قوشۇنىغا مەغلۇپ بولۇپ ئۆلتۈذقلگەؽ ئىبن ھەبىب داكا 
 (.  633، مىالدى 12ئەػ ھەنەفى ئىدى ) ئۆلۈؼ، ھىجرى 

قەبىلىسى ھەنىفە ئوغۇللىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈذگەؽ ئەػ ھەنەفى، ئالالھقا، 
. خۇالسە كاالؼ ئىماؽ ئېيتىشى كېرەظ قۇذئانغا، ھاللائ ذەسۇلىغا، پەذىشتىلەذگە، ئاخىرەتكە..

بولغاؽ ھەممىگە ئىشىنەتتى. تەذەپتاذلىرى مەسجىد سالغاؽ بولۇپ، ئەػ ھەنەفى ئۇالذغا 
ئىماملىق قىالتتى. ئۇنىڭ پەقەت بىر تەلىپى باذ بولۇپ، ئۆرىنىمۇ ئالالھنىڭ ئەلچىسى 

ى مەكجۇد ئېتىقادى سۈپىتىدە قوبۇػ قىلىنىشىنى تەلەپ قىالتتى. بۇ كىشى كە تەذەپتاذلىر
تۈذكۈمىدىن ھېچقانداط بىر تۈذگە كىرمەيتتى. ذەسۇلۇلالؾ كە ئەسھابى ئۇنى مۇسۇلمانچاقالذ 

 . 45) مۇسەيلىمە ( دەپ ئاتىدى
بۇالذدىن بەرىلەذنىڭ ئىمانىدا مەسىلە بولمىغاؽ بىلەؽ ئەمەلدە، بەرىلىرىنىڭ قەلبىدە 

ن، مۇشرىك كە مۇسلىم ) مۇسەيلىمە ( مەسىلە باذ ئىدى. ئاندىن كېيىن، ئىلگىرىكى مۇئمى
ئىسمى بىلەؽ ئاتالغاؽ بۇ ئۈچ تۈذكۈمگە تەكە بولمىغاؽ يېڭى گۇذـپپىالذ ئوتتۇذىغا چىقىپ، 

، ئىمانى نوقتىدا ئاجىز كېلىپ قالغانالذ «پاسق » ئىتائەتسىزلىكى ئەمەػ نوقتىسىدا بولغانالذ 
 دەپ ئاتالدى.« مۇناپىق » 

ق بىر پاسىل يوط بولۇپ، ھېچكىم بۇ سۈپەتلەذنى تۇغۇلۇش بۇ سىنىپالذ ئاذىسىدا ئېنى
بىلەؽ بىرگە ئۆرىگە ھەمراؾ قىلمىغانىدى. بۇ سەكەپتىن ئۇھۇدقا مۇئمىن ساھابە سۈپىتىدە 

 . 46ئاتالنغانالذدىن بەرىلىرى ئەمەللىرى سەكەبىدىن مۇناپىق كە پاسىق سۈپتىدە قايىتقانىدى
ىتىنىڭ ئومۇمىي كۆذقنۈشى ئىدى. ئۇنىڭدىن بۇ تۈذكۈمگە ئايرىلىشالذ ئىسالؼ جەمئىي

باشقا كۇپۇذ سېپى باذ ئىدى. بۇ سەپتىمۇ ئوتتۇذىغا چىققاؽ يېڭى ئەھۋالالذ يېڭى ئىسىمالذنى 
تەقەررا قىالتتى، مەككىدە مۇشرىك دېيىلگەندە كىملەذنىڭ نەرەذدە تۇتۇلغانلىقى ھەممىگە 

، يەنى يەھۇدىيالذ كە ئار ساندىكى مەلۇؼ ئىدى. مۇسۇلمانالذ مەدىنىدە ئىككى يېڭى سىنىپ
 .47خىرىستىيانالذ بىلەؽ ئۇچراشتى

بۇ يېڭى تۈذكۈمدىكى كىشىلەذ ئەقىدە كە ئەمەػ جەھەتتىن كۆرگە كۆذقنەذلىك 
دەذىجىدە پەذقلىق بولۇش بىلەؽ بىرگە، مۇئامىلە كە پورىتسىيە، دقشمەنلىك كە قاذشى 

. بۇ ئوذتاط نوقتىالذ سەكەبىدىن قۇذئاؽ چىقىشتا مۇشرىكالذ بىلەؽ ئوذتاقلىققا ئىگە ئىدى
دەپ ئاتاش بىلەؽ بىرگە، پەذقلىق نوقتىلىرى جەھەتتىن ئۇالذنى « كاپىر » ھەممىسىنى 

                                    
ئالالھنىڭ ذەسۇلى ) مۇسەيلىمە (دىن » يىلىدا ذەسۇلۇلالھقا يارغاؽ مەكتۇبىدا مۇنداط دېگەؽ:  – 10مۇسەيلىمە ھىجرى   45

ى مۇھەممەدكە، ساالؼ ساڭا! مەؽ بۇ ئىشتا ساڭا شېرىك بولدـؼ. رېمىننىڭ ) دفلەتنىڭ ( يېرىمى بىزنىڭ، قالغاؽ ئالالھنىڭ ذەسۇل
ذەسۇلۇلالؾ بۇ مەكتۇبقا مۇنداط «. يېرىمى قۇذەيشنىڭ. لېكىن قۇذەيش ھەددىدىن ئېشىپ ھەممىنى ئۆر چاڭگىلىدا تۇتىۋاتىدـ 

لالھنىڭ ئىسمى بىلەؽ باشاليمەؽ. ئالالھنىڭ ذەسۇلى مۇھەممەدتىن ساختىپەر ذەھماؽ، ذەھىم بولغاؽ ئا» جاكاپ يارغانىدى: 
مۇسۇلمانچاققا. ھىدايەتكە مەنسۇپ بولغانالذغا ساالؼ. مەؽ دەيمەنكى، رېمىن ئالالھنىڭدـذ. ئۇ بەندىلىرىدىن خالىغاؽ كىشىلەذنى 

ىن كەلىد قۇماندانلىقىدىكى ئىسالؼ قوشۇنى تەذىپىدىن مۇسەيلىمە، خالىد ب«. ئۇنىڭغا كاذىس قىلىدـ. ئاقىۋەت مۇتەققىلەذنىڭدـذ 
 (. VII/226، «ئەػ ئائالؼ » مەغلۇپ قىلىندى كە ئۆلتۈذقلدى ) رىرىكلى، 

 (. 179ئالىئىمراؽ، « ) ھاللائ مۇئمىنلەذنى ھارىرقى پېتىدا قويمايدـ، ياماؽ ) مۇناپىق (نى ياخشى ) مۇئمىن (دىن ئايرىيدـ »   46
ھىجرەت مەرگىلىدە ئەغ ئاخىرقى خىرىستىياننىڭ كاپاتى بىلەؽ تەغ مەدىنىدە خىرىستىياؽ قالمىغانلىقىنى  بەرى تاذىخچىالذ  47

 ئىلگىرى سۈذىدـ.
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دېگەؽ ئومۇمىي ئىسىم « ئەھلى كىتاپ » مۇشرىكالذ بىلەؽ ئوخشاش ئوذـنغا قويماستىن، 
 بىلەؽ ئاتايدـ.

پىقالذغا كەلسەظ، ئەسرى سائادەتتە مۇسۇلمانالذنىڭ كە كاپىرالذنىڭ ھۆكمى ئېنىق. مۇنا
مۇناپىقالذ كۆذقنۈشتە مۇسۇلماؽ، ئەمىلىيەتتە كاپىر دەپ قاذىالتتى، لېكىن بۇنى 
ئىزاھلىمايتتى. ئىبن مەسۇئد ) ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ (، ساھابىلەذنىڭ بۇ پورىتسىيىسى ھەققىدە 

غ ئار بولغاؽ كىشىلەذ ياسالمىلىقى ئە» توختۇلۇپ، ئەقىدە نوقتىسىدا ساھابە نەسلى ئۈچۈؽ 
 .48دېگەؽ« ئىدى 

» بۇ دەكذدە مەذىپەت، تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ ھەممىسى بىر گەكدىدە بىرلەشتۈذقلۈپ 
دەپ ئاتالغاؽ بولۇپ، ھېچقانداط شەكىلدە پاذچىالنمىغاؽ ئىدى. ئەسرى سائادەتتە « ئىماؽ 

ال » . چۈنكى ھەممە ئەقىدىنىڭ ئەغ تىپىك ئاالھىدىلىكى ئاددى كە ئېنىق بولىشى ئىدى
دېيىش بىلەؽ نېمىگە ئىشىنىپ نېمىنى ئىنكاذ قىلغانلىقىنى؛ نېمىنى « ئىالھە ئىللەلالؾ 

قوبۇػ قىلىپ، نېمىنى ذەت قىلغانلىقىنى؛ شاھادەتنىڭ ئۆرىگە قانداط مەسۇئلىيەتلەذنى 
 يۈكلەپ، بۇالذ ئۈچۈؽ نېمىلەذنى كەدە قىلغانلىقىنى ناھايىتى ياخشى بىلەتتى. 

دېگەنلەذال بىلىپ قالماستىن، بۇ « ال ئىالھە ئىللەلالؾ » ەقىقەتنى پەقەت بۇ ھ
كەلىمەئى شاھادەتنى ئېيتىشقا قاذشى چىققۇچىالذمۇ بۇ جۈملىنىڭ نېمىلەذنى ئۆر ئىچىگە 
ئالىدىغانلىقىنى ياخشى بىلگەنلىكتىن، ئۆلۈمگە ذارى بولۇپ ئۇنىڭغا ئىماؽ ئېيتىشقا ذارى 

 بولمىغانىدى.
نىڭ بىر ھايات شەكلى، بىر دـنيا قاذاش، ھەممە ساھەنى «ئىالھە ئىللەلالؾ  ال» ئۇالذ 

ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ بىر پۈتۈؽ مىزاننىڭ ئاچقۇچى ئىكەنلىكىنى ئوبداؽ بىلەتتى. بۇ جۈملىنى 
« ال ئىالھە ئىللەلالؾ » ئېيتىش، ئۇرـؽ بىر تىزىملىكنىڭ ئاستىغا قوػ قويۇش ئىدى. 

يتتى، ئەكسىچە بۇ جۈملىنى ئېيتىش بىلەؽ باشلىناتتى. ئۇالذ دېيىش بىلەنال ئىش تۈگىمە
 بۇنى ئوبداؽ بىلەتتى.

بۇ شاھادەت، ئالالھنىڭ ئەغ ئاخىرقى ئەلچىسى ھەرذىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ كە ئۇ 
ئاذقىلىق باذلىق ئەلچىلەذگە، جىبرىئىل سىمۋؿلى بىلەؽ باذلىق پەذىشتىلەذگە، قۇذئانغا ئىماؽ 

باذلىق ساماكى كىتاپالذغا، ئاخىرەتكە كە تەقدذ ) ھەممىنىڭ بەلگىلىك ئېيتىش بىلەؽ 
قانۇنىيەت ئىچىدە ياذىتىلغانلىقىغا ( ئىشىنىشنى ئۆر ئىچىگە ئاالتتى. بۇ ماددىالذنىڭ 
ھېچبىرسى بۇ دەكذدە كاالمالشتۇذـلمىغاؽ، پەلسەپىسى ئوتتۇذىغا قويۇلمىغاؽ، دەتاالش 

 خۇالسەكاالؼ، بۇلغانمىغانىدى.  قىلىنمىغاؽ، چەكلىمە قويۇلمىغاؽ،
ذىددە » ذەسۇلۇلالھنىڭ كاپاتى بىلەؽ تەغ بىر قىسىم كەقەلەذ مەيدانغا كەلدى. بۇالذ 

ئىسمى بىلەؽ مەشھۇذ بولغاؽ بولۇپ، بۇ ئەسلىدە مەدىنىدىكى ئىسالؼ « كەقەسى 
 ھاكىمىيىتىگە قاذشى كۆتۈذقلگەؽ ئىسياؽ ئىدى. ئىسيانچىالذ ئىسالؼ ھاكىمىيىتىنىڭ

 بېرىشنى ذەت قىلغانىدى. 49«سەدىقە » سىمۋؿلى بولغاؽ 

                                    
 I/293 ،« ئۇسۇػ –جامىۇئػ » جەرەذى،   48
» كە بىر تۈذ  بۇ نوقتىدا سەدىقىنى، مەدىنە ئىسالؼ دفلىتى ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلىشىنىڭ بىر نامايەندىسى سۈپىتىدە قاذاش  49

   دەپ چۈشۈنۈش تېخىمۇ توغرا بولىدـ.« ئولپاؽ 
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ھالبۇكى، بۇ ئادەملەذ مۇسەيلىمىگە ئوخشاش ئىماؽ ئېيتىش كېرەظ بولغاؽ باذلىق 
ئاساسالذغا ئىشىنىپ، ئالالھنىڭ باشقا ئەمىر كە چەكلىمىلىرىنى قوبۇػ قىالتتى. شۇنداقتىمۇ 

دەپ ئېالؽ قىلغاؽ كە ئۇالذ مەدىنە « مۇذتەد » ئىسالؼ دفلىتىنىڭ يېڭى ذەئىسى، ئۇالذنى 
ە ئۇذـش  50ئىسالؼ دفلىتىنىڭ ھاكىمىيىتىنى قايتىدىن قوبۇػ قىلىپ، سەدىقە بەذگىچ

 .51قىلىشنىڭ كاجىپ ئىكەنلىكىگە ھۆكۈؼ قىلغانىدى
ئەفدالىيات » ھەرذىتى ئوسماؽ دەكذىدىكى مالىمانچىلىققىچە ئۈممەت ئىچىدە 

 قا ئەقىدىۋى دەتاالش كە ئىختىالپ كۆذقلمىگەنىدى.تىن باش«) ئەكرەللىك، ئۈستۈنلىك ( 
ئۈستۈؽ بولۇش مەسىلىسى تۇنجى بولۇپ ذەسۇلۇلالؾ كاپات بولغاؽ كۈنى بەنى سەئىد 
قوذـسىدا خەلىپىنىڭ كىملەذدىن بولىدىغانلىقى ياكى كىملەذنىڭ خەلىپە بواللمايدىغانلىقى 

نالذ خەلىپىنىڭ ئەذەپلەذنىڭ قۇذەيش ھەققىدىكى دەتاالشتا ئوتتۇذىغا چىقتى. قۇذەيشتىن بولغا
قەبىلىسىدىن بولىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇذىغا قويدى. چۈنكى قۇذەيش، ھاللائ ذەسۇلى مەنسۇپ 

ئىدى. بۇ « ئەفداػ ) ئۈستۈؽ ( » بولغاؽ قەبىلە ئىدى كە بۇ سەكەپتىن باشقا قەبىلىلەذدىن 
تەذىپىدىن بىر ئىماؽ  چۈشەنچە كېيىنكى مەرگىللەذدە بەرى ئەھلى سۈننەت ئىماملىرى

 .52ئاساسى ھالىغا كەلتۈذقپ، ئەقىدە كىتاپلىرىغا كىرگۈرقلدى
ئۈستۈنلىك چۈشەنچىسى بۇ دائىرىدە چەكلىنىپ قالمىدى. كېيىنكى مەرگىلدە شىەئلەذ 
بۇنىڭ ئۆلچىمىنى تېخىمۇ تاذايتىپ، ذەسۇلۇلالھنىڭ نەسەبى ) ھاشىمىلەذ ( خەلىپىلىككە 

چىسى بىلەؽ ھەذىكەت قىلىدى كە بۇ نەسەبنىڭ داكامى بولغاؽ ھەممىدىن بەظ اليىق چۈشەن
» ھەرذىتى پاتىمەنىڭ نەسلىنى ئىماؼ ياكى يېتەكچى دەپ قاذىدى، بۇ چۈشەنچىنى بىر 

 ئاساسى سۈپىتىدە قوبۇػ قىلدى. « ئىماؽ 

قۇكەتلىگەؽ ئەمەكىلەذمۇ بۇ ئۈستۈنلۈظ چۈشەنچىسىنى ئەذەپلەذنىڭ  –مۇذجىەئ قولالپ 
ن ئۈستۈؽ بولىشى سۈپىتىدە چۈشۈنۈپ، بۇ ئەقىدىنى دفلەت سىياسىتىدىن ئەجەملەذدى

بىرسى قاتاذىدا ئىجرا قىلىشقا باشلىدى. بۇالذدىكى مەنتىق يۇقىرىدىكى بىلەؽ ئوخشاش 
بولۇپ، نەبى ئەذەپلەذدىن چىقتى، قۇذئاؽ ئەذەپچە نارىل قىلىندى، ئىسالمنى ئەغ ئېغىر 

                                    
ئايىتىنى بەرى مۇپەسسىرلەذ راكات ) ئىنفاط ( بەذمىگەنلەذنى، قۇذئاؽ كاپىر دېگەؽ دەپ تەپسىر  – 154بەقەذە سۈذىسى   50

 قىلغاؽ.
ىڭ ماللىرىدىن سەدىقە ئالغىنكى، ئۇنىڭ ئۇالذن» ذەسۇلۇلالؾ كاپات بولغاندىن كېيىن راكات بېرىشنى ذەت قىلغاؽ قەبىلىلەذ   51

بىلەؽ ئۇالذنى پاكلىغايسەؽ كە ) ياخشىلىقلىرىنى ( كۆپەيتكەيسەؽ. ئۇالذغا دـئا قىلغىن، شۈبھىسىزكى، سېنىڭ دـئايىڭ ئۇالذغا 
بىزنى  بىز سەدىقە بېرەتتۇط، ذەسۇلۇلالھمۇ» ( ئايىتىنى دەلىل كەلتۈذقپ،  103تەكبە، « ) خاتىرجەملىك ئېلىپ كېلىدـ 

دەيتتى. ذىددە كەقەسىگە قوشۇلغاؽ « پاكاليتتى. ئۇ كاپات بولدى، بىزنى پاكلىيالمايدىغانالذغا نېمە ئۈچۈؽ راكات بېرىمىز؟! 
» ئەمەس ئىدى. خەلىپە ھەرذىتى ئەبۇ بەكىر « مۇذتەد » خائىنالذنىڭ كۆپچىلىكى بىلىنگەننىڭ ئەكسىچە تولۇط مەنىسى بىلەؽ 

« بەذگەؽ بىر تۆگىنىڭ چۇلۋـذى چاغلىق نەذسىنى ماڭا كەؼ بەذسە، ئۇالذ بىلەؽ ئاداققىچە ئۇذـش قىلىمەؽ  كالالھى، ذەسۇلۇلالھقا
دەپ جەڭگە ئاتالنغاؽ ئىدى. بۇ ئىسيانچىالذ ئىچىدىكى بەرى قەبىلىلەذ راكات ئايرىغاؽ بولسىمۇ، ئۇنى يېڭى خەلىپىگە بېرىشنى، 

انىدى. مەسىلە دىنىي بولۇشتىن رىيادە سىياسىي خاذاكتېرغا ئىگە ئىدى. بۇالذنىڭ ئۇنىڭ خەلىپىلىكىنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمىغ
مۇذتەد ئىكەنلىكىگە ھەرذىتى ئۆمەذمۇ چىن دىلىدىن ذارى بولمىغاؽ بولسا كېرەظ خەلىپە بولغاندىن كېيىن، ذىددە ئۇذـشىدا ئەسىر 

  (.I/25 ، «ئەػ مىلەػ » رىستانى، بىساتىنى قايتۇذـپ بەذگەؽ ) شەھ –ئېلىنغانالذنى قويۇپ بېرىپ، ماػ 
بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا تۆت خەلىپىنىڭ پەرىلەتلىرى خەلىپىلىك نۆكىتىگە ئاساسەؽ بولۇپ، بۇ بىر ئەقىدە ئاساسى ئىدى.   52

بەت. بەرى كاالمچىالذ بۇ مەسىلىنى ئەقىدە دائىرىسىگە كىرگۈرمىگەؽ  – 94بەت. نەسەفى، تافتارانى،  – 277پەردەكى، 
تۇذىدى كە ئەشەئذى (. غەرالى ئېيتقاندەظ كىمنىڭ كىمدىن ئۈستۈؽ ئىكەنلىكىنى پەقەت ھاللائ بىلىدـ، قالغىنى پەقەت پەذەردىن ) ما

 بەت (.  – 153، «ئىقتىساد  –ئەػ » ئىباذەت. بۇ مەسىلىدە سەھىھ ناسالذدىن دەلىل كۆذسىتىشمۇ مۇمكىن ئەمەس ) غەرالى، 
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يە قىلغۇچىالذ كە تاذقاتقۇچىالذ ئەذەپلەذدىن ئىدى، بۇنداط كۈنلەذدە ھاياتىنى پىدا قىلىپ ھىما
 بولغانىكەؽ، ئەذەپلەذ ئەجەملەذدىن ئۈستۈندـذ.

ئۈستۈنلىك چۈشەنچىسى بۇ دائىرىدىنمۇ ھالقىپ چىقتى. ئەجەملەذ ئىسالمنى قوبۇػ 
قىلىشقا باشلىغاندا، ئۈستۈنلىك چۈشەنچىسى ئۆرىنى ئىچىگە ئالىدىغاؽ شەكىلدە قايتىدىن 

ڭىالندى. بۇ قېتىم ئۈستۈؽ بولغاؽ تاذ دائىرىدە ئۆرى تەكە بولغاؽ گۇذـپ، مەرھەپ، ئېقىم؛ يې
كەغ دائىرىدە ئۈممەت ئىدى. ئۆرى تەكە بولغاؽ گۇذـپپا باشقا گۇذـپپىالذنىڭ ھەممىسىدىن، 
ئۆرى مەنسۇپ بولغاؽ مەرھەپ باشقا مەرھەپلەذنىڭ ھەممىسىدىن، ئۆرى تەكە بولغاؽ ئېقىم 

ھەممىسىدىن، ئۆرى مەنسۇپ بولغاؽ ئۈممەت باشقا ئۆتمۈش  53ىم كە ئىلىملەذنىڭباشقا ئېق
 ئۈممەتلەذنىڭ ھەممىسىدىن ئۈستۈؽ ئىدى.  

ھەرذىتى ئوسماننىڭ شاھادىتى بىلەؽ نەتىجىلەنگەؽ كەقەلەذ ئىماؽ تاذىخىدىكى يېڭى 
 .54بىر دەكذنىڭ باشالنغۇچى بولدى

كە سىياسىي ئىختىالپالذ قىلىچ بىلەؽ ھەػ  سىياسىي داكالغۇشالذ ئۈرلۈكسىز داكامالشتى
قىلىنىشقا باشلىغاندىن كېيىن ئوتتۇذىدا نەپرەت كە ئىنتىقاؼ پەيدا بولدى. شۇنىڭ بىلەؽ 

 جەمەػ ) تۆگە ( ئۇذـشى، ئاندىن سىففىن كە نەھراكاؽ ... ئۇذـشلىرى بولدى.

 –انالذ بىر بۇ مالىمانچىلىقتا كىشىلەذ ھەذ نەذسىنى دەتاالش قىلىشاتتى. مۇسۇلم 

 بىرىگە تىغ تەڭلەپ جانلىرىغا قەست قىلىشقانىدى. –بىرىنىڭ كىكىردىكىنى بوغۇپ، بىر 
ئادەؼ ئۆلتۈذقش چوغ گۇناؾ ئىدى. ئۇنداقتا بۇ چوغ گۇناھنى سادىر قىلغۇچىالذنىڭ 
ئەھۋالى قانداط بولىدـ؟ بۇ توقۇنۇشتا ئۆلگەنلەذنىڭ كە ئۆلتۈذقلگەنلەذنىڭ ئاخىرەتتىكى 

قانداط؟ بۇ مەرگىلدە يۈر بەذگەؽ كەقەلەذنىڭ باش قەھرىمانلىرى يا ساھابە ياكى ئەھۋالى 
 ، يۇقىرىدىكى سوئالالذغا جاكاپ تېپىش ناھايىتى قىيىن ئىدى.55تابىئىن بولغانلىقتىن

 

                                    
س ئىلىمىنى ئىلىملەذ ئىچىدە ئەغ ئەكرەلى دەپ قاذاپ، ھەدىس ئەھلى بولمىغاؽ بولسا مەسىلەؽ، ھەدىس ئەھلى، ھەدى  53

دىننىڭ ئەسلىنىڭ يوقاپ، بىدىەئت قاپالپ كېتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذدى. كاالمچىالذ كاالؼ ئىلىمىنى ئىلىملەذ ئىچىدە ئەغ 
ڭ بۇرـلۇپ، ئەتراپنى رىندىقالذ قاپالپ كېتىدىغانلىقىنى ئەكرىلى ) پەذرئەيىن ( دەپ قاذاپ، ئۆرلىرى بولمىغاؽ بولسا ئەقىدىنى

 ئىلگىرى سۈذگەؽ. 
دـنيا يىغدى دەپ ئەيىپلىگەؽ ئەبۇ رەذنى پاالش، ساھابىنى  –ھەرذىتى ئوسماؽ، ئۆكتىچىلىرى تەذىپىدىن ئۆرى كە ئايالنى ماػ   54

مۈلكىنى تاذقىتىپ  –، ئۇالذغا دفلەتنىڭ ماػ مەنسەپ بېرىش –تۇققانلىرىغا ئەمەػ  –ھاسىسى بىلەؽ ئۇذـپ جاراالش، ئۇذـط 
بېرىش، شاؼ كالىيسىغا يارغاؽ مەكتۇبىدا ئۆكتىچىلەذگە ئىشكى ئالدىدا بەذگەؽ كەدىسىگە خىالپلىق قىلىش، ھاكىمىيەت ئىشىدا 

چىك ئوغلىنىڭ ذەسۇلۇلالھنىڭ كۆذسەتمىسىدىن يىراقلىشىش، مىنادا سۈننەتنىڭ ئەكسىچە نامارنى تولۇط ئوقۇش، ھۇذمۇراؽ كە كى
قاتىلى ئۇبەيدـلالؾ بىن ئۆمەذگە شەذىەئت جاراسىنى تەدبىقلىماسلىق، قۇذئاننى يىغىپ بىر نۇسقىدىن باشقىسنى كۆيدقذكېتىش، 

» ذەسۇلۇلالھنىڭ مۇنبىرىنىڭ ئۈستىگە مۇنبەذ ياسىتىش، بەدىرگە چىقماسلىق، ذىزكاؽ بەيئىتىگە كېچكىپ قېلىش ) باقىلالنى، 

(، ذەسۇلۇلالؾ پالىۋەتكەؽ ھاكەؼ بىن ئۇمەييەنى مەدىنىگە قايتۇذـپ كېلىش، بۇرـقچىلىقى بىلەؽ  227 – 220، «ئەت تەمھىد 
مەشھۇذ كەلىدنى كۇفەگە، مۇئاكىيەنى شامغا كالىي قىلىپ تەيىنلەش، قىزىنى ھاكەمنىڭ ئوغلى مەذكانغا بېرىش، ئابدـلالؾ بىن 

   (. I/57، «ئەػ مىلەػ » ەؽ ئەيىپلىگەنىدى ) شەھرىستانى، مەسۇئدنى مۇسھابىنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈؽ ئۇذـش بىل
بىرىگە قاذشى ئۇذـش قىلىشى، ھەرذىتى ئوسماننىڭ قەتلى قىلىنىشىدىن  –مەسىلەؽ، ئەغ مۆتىۋەذ ساھابىلەذنىڭ جەمەلدە بىر   55

ھۇالذغا ئوخشاش ساھابىلەذ ئىلگىرى ئوسماؽ ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەؽ ئىبن مەسۇئد كە ئامماذ بىن ياسىر ذەرىيەلالھۇ ئەن
ئوتتۇذىسىدا يۈربەذگەؽ كەقەلەذ بۇنىڭغا مىساػ بوالاليدـ ) بەرى مەنبەلەذدە ھەرذىتى ئوسماؽ، ئىبن مەسۇئدنىڭ قاذنىنى يېرىپ 
تاشلىغاؽ، ئامماذنىڭ تاغاط سۆڭىكىنى سۇندـذىۋەتكەؽ. ئىبنۇػ ئەذابى ) قارى (، ئەػ ئاكاسىم مىنەػ قاكاسىم، داذـػ جىل، 

 بەت (.   – 76، 1987يرـت، بە
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 تۇنجى پىرقىلەذ

دەسلەپكى مەرگىلدە ئوتتۇذىغا تاشالنغاؽ سوئالالذ مانا بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ 
ىدى. بۇ سوئالالذغا ھەذ كىم ئۆرىنىڭ بىلىمى، چامى كە ذايىغا ئاساسەؽ جاكاپ سوئالالذ ئ

تېپىشقا ئىنتىلگەؽ بولۇپ، بۇ سوئالالذغا بېرىلگەؽ دەسلەپكى جاكاپالذ تۇنجى پىرقىلەذنىڭ 
 ئۇلىنى شەكىللەندقذگەنىدى.

الذ سىياسىي ئىختىالپالذنى ئەقىدىۋى ئىختىالپقا ئايالندـذغاؽ تۇنجى پىرقە خاكاذىچ
ئىدى. بۇالذنىڭ مۇتلەط كۆپ سانلىقى قاذا قوساط كە مۇتەسسىپ بەدەكى ئەذەپلەذ بولۇپ، 

راھىرى » ئۇالذ ئادەتتە قۇذئاننى كۆپ ئوقۇيتتى، كۆپ ئىبادەت قىالتتى، دىننىڭ 
دىن بىخەكەذ ئىدى. خاكاذىچالذ «ذؿھى ) مەقسىتى ( » غا سادىق، ئەمما «) كۆذقنۈشى ( 

گە قاذشى ئىسياؽ كۆتۈذگەؽ شاؼ كالىيسى مۇئاكىيە بىلەؽ ھەرذىتى ئەلى خەلىپە ھەرذىتى ئەلى
ھۆكۈؼ پەقەت ئالالھقا خاستۇذ » ئوتتۇذىسىدىكى ھاكەؼ كەقەسىنىڭ باش جاكاپكاذ تۇذـقلۇط، 

ئايىتىنى دەلىل كۆذسىتىپ خەلىپىنىڭ قوشۇنىدىن ئايرىلىپ چىقتى. ھالبۇكى، ئۇالذ باشتا « 
جبۇذالپ، خەلىپىنىڭ ھاكىمنى قوبۇػ قىلىشىغا سەكەپچى خەلىپىنى سۈلھى قىلىشقا مە

بولغانىدى. كېيىن ھەرذىتى ئەلىنى ھاكىم ئاذقىلىق مەسىلىنى ھەػ قىلىشنى قوبۇػ قىلدى 
 دەپ دىندىن چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈذدى.

مەيدانغا چىقتى. « تەكفىر كەقەسى » مانا شۇنداط قىلىپ ئىماؽ تاذىخىدا تۇنجى قېتىم 

 ...قاذىالش بىلەؽ كۇپۇذلۇط بىرىنى –يەنى بىر تەكفىر، 
دەپ سوذىمىدى. بۇنى سوذاپ « كۇپۇذلۇط نېمە؟ » ، «ئىماؽ نېمە؟ » ئۇالذ 

» باقمىغانلىقى ئۈچۈؽ بۇ سوئالغا قۇذئاؽ كە سۈننەتتىن جاكاپمۇ ئىزدىمىدى. خاكاذىچالذ 
 ى. دېيىش بىلەؽ بۇ ئىشقا تۇتۇش قىلد« مۇسۇلماؽ كىم؟ » ، «كاپىر كىم؟ 

ئۇالذنىڭ كاپىرالذ، مۇشرىكالذ، يەھۇدىيالذ كە خىرىستىيانالذ بىلەؽ كاذى يوط بولۇپ، 

 تەذظ ھەجنى ئاساسەؽ ئايەتكە – 97دەذدى مۇسۇلمانالذ بىلەؽ ئىدى. ئالىئىمراؽ سۈذىسى 

 پەقەت » ئايىتىنى – 2 سۈذىسى تاغابۇؽ. قىلدى ھۆكۈؼ بولغانلىقىغا كاپىر قىلغۇچىنىڭ
 . شەذھىلىدى دەپ « يوط مۇناپىق كە پاسىق باذ، ىركاپ كە مۇئمىن

 ھۆكۈؼ ئوقۇپ پۇال –ئۇالذنىڭ بۇ ھالىتى كۈنىمىزدە قۇذئاننىڭ مەنا تەذجىمىسىنى چاال 
 پەذقى، بىر. كېتىدـ ئوخشاپ رېھنىيەتكە قىلغاؽ ئىجرا ھۆكۈؼ كە قىلغاؽ ئىجتىھاد چىقاذغاؽ،

 ئىبادەت كۆپ تەدبىقلىغاؽ، ھاياتىغا نەھىيلىرىنى كە ئەمىر دىننىڭ ھەقىقەتەؽ ئۇالذ
( ساھىبى قاذا  ئەندىشە)  خاشىيەت كە(  قوذقۇ)  خاكض شۈكۈذ، رىكىر، تەسبىھ، قىلىدىغاؽ،

قوساط كىشىلەذ ئىدى. ئەمەلسىز بولمىغاندەظ، ئىسالؼ بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتىمۇ 
 ئىددىوئلوگىيلىك ئەمەس ئىدى.

بۆلۈنۈپ كەتتى. تۈنۈگۈؽ باشقىالذغا قاذشى مۈذىنى كېيىن خاكاذىچالذ بىر قانچە تاذماققا 

. قىالتتى تەكفىر بىرىنى –بىر  ئۆرئاذا ئايرىلىپ ئەتىسى قىلغانالذ، كۆذەش تىرەپ مۈذىگە –
بولۇپ، كېيىن بۇ ئىللەت ئەھلى  ئايالنغاؽ كېسەلگە بىر شىپاسىز ئۇالذدا تەكفىر چۈنكى

   سۈننەت قاتاذلىق باذلىق پىرقىلەذگىمۇ يۇقتى.  
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 تەكفىر ئىللىتى

. خاكاذىچالذنىڭ يەنە 56خاكاذىچالذدىن مۇھاققىمە گۇناھكاذ مۇسۇلمانالذنى تەكفىر قىالتتى
» بىر ئېقىمى بولغاؽ ئەراذىقا ئالدىغا ئۇچرىغاؽ كىشىنىڭ دىنىنى سوذايتتى كە 

دېسە، ئۇنىڭ «  …يەھۇدىي ياكى مەجۇسىمەؽ» دېسە، ئۆلتۈذەتتى؛ « مۇسۇلمانالذدىنمەؽ 
 .57ىنى تۆكۈشنى ھاذاؼ دەپ قويۇپ بېرەتتىقېن

چۈنكى ئۇالذنىڭ قاذىشىدا ئۆرلىرىدىن باشقا مۇسۇلماؽ يوط ئىدى. ئۇالذدىن بىر گۇذـؾ 
گۇناؾ ئۆتكۈرگەؽ ھەذقانداط كىشىنىڭ كاپىر بولغانلىقىنى، ھەرذىتى تەلھە كە رـبەيرگە 

ىڭمۇ بۇ ھۆكۈؼ ئىچىدە ئوخشاش جەمەػ ) تۆگە ( ئۇذـشىغا قاتناشقاؽ مۆتىۋەذ ساھابىالذن
ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذەتتى. بۇ كىشىلەذنىڭ جەننەتتىن خوشخەكەذ بېرىلگەنلىكى 

ئۇالذ » ھەققىدىكى ناس ) قۇذئاؽ ياكى ھەدىستىن دەلىللەذ ( ئەسلىتىلگەؽ كاقىتتا، 
 .58دەيتتى« جەننەتلىك كاپىرالذدـذ 

ىر بولىدىغانلىقىدا چىڭ تۇذـش خاكاذىچالذنىڭ نەجدات ئېقىمى يالغاؽ ئېيتقۇچىنىڭ كاپ
 . 59بىلەؽ بىرگە، ھاذاط ئىچكەؽ كىشىگە يۈذگۈرقلىدىغاؽ ھەد جاراسىنى قوبۇػ قىلمايتتى

تەكفىر ئىللىتى خاذكاذىچالذ بىلەنال چەكلىنىپ قالمىدى. بۇ ئىللەت باشقا پىرقىلەذگىمۇ 
ئۈچۈؽ، « قانلىقى ئالالھنى كۆذقشنى ئېيت» يۇقتى. جەھمىيەدىن بەرىلىرى ھەرذىتى مۇسانى 

ئايەتتە باياؽ قىلىنغاؽ سۆرى سەكەبىدىن تەكفىر  – 116ھەرذىتى ئىسانى مائىدە 
 ئېيتىدىغاؽ دەذىجىدە ھەددىدىن ئاشقاؽ ئىدى.

ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ ئۆرىنى كۆذسىتىشىگە ئوخشاش ئىلگىرى ئوتتۇذىغا چىقمىغاؽ، 
لەط كۆپ سانلىققا تەكفىر ئېيتىپ كېيىن پەيدا بولغاؽ بۇ خىل مەسىلىلەذدە مۇتەرىلە مۇت

« مۇذداذ » دەپ ئاتالغاؽ « مۇتەرىلەنىڭ ذاھىبى » . ھەتتا 60تەكفىرچىلەذ ئېقىمغا قوشۇلدى
كەلىمەئى شاھادەت ئېيتقاؽ تەقدىردىمۇ ذـيەتۇلالؾ » لەقەملىك ئىسا بىن سۇبەيھ، 

دېگەؽ. « ىدـ ) ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ جامالىنى كۆذسىتىشى (قا ئىشەنگۈچىلەذ كاپىر بول
كەڭلىكى يەذ كە ئاسمانالذ قەدەذ كەغ بولغاؽ » بۇنىڭغا قاذىتا ئىبراھىم بىن ئەس سىندى 

دەپ ذەددىيە « تۆت كىشىال كىرەمدـ؟  –جەننەتكە پەقەت سەؽ كە ئەتراپىڭدىكى ئۈچ 
 .61بەذگەنىدى

                                    
 .I/115، «مىلەػ  -ئەػ » شەھرىستانى،   56
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 .IV/89، «فاسل  -ئەػ » ئىبن ھارؼ،   58
  .I/69، «مىلەػ  -ئەػ » شەھرىستانى،   59
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» ، بىرىنى تەكفىر قىلغاؽ. مەسىلەؽ –مۇتەرىلەمۇ خاكاذىچالذغا ئوخشاش ئۆرئاذا بىر 
مەسىلىسىدە بەسىرە مۇتەرىلىلىرى باغدات « كاپىرنىڭ كاپىرلىقىدىن شۈبھىلىنىش 

 مۇتەرىلىلىرىنى تەكفىر قىالتتى. 
تەكفىر ئىللىتى ماتۇذىدىلەذگىمۇ يۇققاؽ بولۇپ، كىشىنىڭ ھەذىكىتىنىڭ كـجۇدقا 

تتەذ دەپ چىقىشى مەسىلىسىدە ئۇالذ مۇتەرىلەنى تەكفىر قىلىپ، ئۇالذنى مەجۇسىلەذدىنمۇ بە
 تونۇشتۇذغاؽ.

بۇ ھەقتە كىشىنى ئەجەپلەندقذىدىغاؽ تەذەپ شۇكى، تەكفىر ئىللىتىنىڭ پەقەت سۈننى 
 پىرقىلەذ بىلەؽ سۈننى بولمىغاؽ پىرقىلەذ ئاذىسىدىال بولمىغانلىقىدـذ.

ئەھلى سۈننەت، ھاللائ، ذەسۇػ مەكجۇت » مۇئەللىپى باغدادى، « فەذط  –ئەػ » 
بەندىلىرىگە ئۆرى ) ھاللائ (نى تونۇشنى كاجىپ قىلغانلىقىدا كە بۇنىڭ بولمىغاؽ ئەھۋالدىمۇ 

دېگەندە، پەقەت  62«ئەكسىنى ئېيتقۇچىالذنى تەكفىر قىلىش ھەققىدە ئىتتىپاقالشتى 
قەدەذىلەذ كە ذاپىزىالذنىال ئەمەس، ئەشەئذىلەذنىمۇ تەكفىر قىلغانلىقىنى ھېس قىلىپ 

ئەقىل بىلەؽ ئالالھنى بىلىشنىڭ كاجىپ ئىكەنلىكىنى » يەتكەنمۇ بۇ ماڭا نامەلۇؼ. غەررالىمۇ 
بىلىشنى ياقىلىغانالذنىڭ مۇتەرىلە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ، يۇقىرىدىكى قاذاشنىڭ « 

كە ئەھلى سۈننەت تېشىغا چىقىپ كەتكەؽ بولۇپ، باغدادىغا كۆذە  63تەتۈذسىنى ياقىلىغاؽ
 غەررالى تەكفىر قىلىنغانالذ قاتاذىغا كىرىدـ.

مۇجەسسىمە مەرھەبىدە كەذذامىيە، » نىڭ مەشھۇذ ئىماملىرىدىن پەردەكى، ماتۇذىدى
دەپ، ھەنبەلىلەذنى ئەھلى سۈننەت قاتاذىدىن دەپ  64«ھەنبەلىلەذ كە يەھۇدىيالذ يەذ ئالىدـ 

قاذىماسلىق ئۇياقتا تۇذسۇؽ، ئۇالذنى بۇ ئىماؽ ئاساسىدا يەھۇدىيالذ بىلەؽ ئوخشاش ئوذـنغا 
يەنە ئەشەئذىنىمۇ ئەھلى سۈننەت قاتاذىدىن كۆذمىگەؽ بولۇپ، قويغاؽ. مەركۇذ ئالىم 

ئەبۇػ ھەسەؽ ئەشەئذىنىڭ ئەھلى سۈننەت بىلەؽ ئىختىالپ » ئۆرىنىڭ ئاقائىد كىتابىدا 
كە ناماردا  66دېگەؽ تېما بىلەؽ ئايرىم توختالغاؽ. بۇ ئالىم ئەشەئذى 65«قىلغاؽ مەسىلىلىرى 

 دەپ ئاتىغاؽ.  67«بىدىەئتچى » ئاذا تەكبىر ئالغۇچىالذنى 
ئەھلى سۈننەت ئىچىدىكى تەكفىر مودىسىغا ھەنبەلىلەذمۇ ئەشەئذىنى تەكفىر قىلىپ، 

. چۈنكى ئۇالذنىڭچە ئەشەئذى 68قېنىنىڭ ھاالػ ئىكەنلىكى ھەققىدە پەتىۋا بېرىپ قوشۇلغاؽ
»  سەلەض ئەقىدىسىنى بۇرغۇنچىلىققا ئۇچراتقانىدى. ئەشەئذىمۇ بۇنىڭغا قاذىتا ھەنبەلىلەذنىڭ

( ئايىتىنى ئىنكاذ  11شۇذا، « ) ئۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ ھېچقانداط نەذسە يوقتۇذ 
قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذقپ تەشبىھ ) ئوخشىتىش ( كە تەجسىم ) ئالالھقا جىسم نىسبەت 

 قىلىش ( بىلەؽ ئەيىپلەپ، ھەنبەلىلەذنى تەكفىر قىلغاؽ.

                                    
 . 315، «فەذط  –ئەػ » رىستانى، شەھ  62
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 .248پەردەكى،   64
  .353پەردەكى،   65
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. ئەشەئذى ھەققىدە 69اذىمىغاؽنەسەفىمۇ ئەشەئذىنى ئەھلى سۈننەت قاتاذىدىن دەپ ق
 ئەغ مەشھۇذ سۈننى ئالىم ئىبن ھەرؼ قاتتىق پورىتسىيىدە بولغاؽ.       

ئىبن ھەرؼ، ئەشەئذىلەذنى ئالالھنىڭ سۈپەتلىرى ھەققىدە تەكھىدنى ئاشكاذا ھالدا بىكاذ 
قىلىۋېتىش بىلەؽ ئەيىپلەپ، بۇ ئەقىدىنىڭ خىرىستىيانالذنىڭ تەسلىس ئەقىدىسىدىنمۇ 

» . ئىبن ھەرؼ يەنە، ئەشەئذىلەذنىڭ 70ذلىك شېرىك ئەقىدە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەؽخەتە
« ئالالھنىڭ > كۇؽ < ئەمرى بىلەؽ ياذىتىلىشنى باشلىغاؽ ھەذ شەيئى ئەرەلىدـذ 

ئايىتىنى ئىنكاذ قىلغانلىق بولۇپ، بۇ  – 72دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىپ، بۇ قاذاشنىڭ ياسن 
 . 71رىيالىزؼ ( ئەقىدىسى بىلەؽ ئوخشاش ئىكەنلىكىنى ئېيتقاؽئەقىدىنىڭ دەھرىييە ) ماتې

ئىبن ھەرؼ ئەشەئذى ئىماملىردىن مەشھۇذ ئىماؼ باقىلالنىڭ ئەگەشكۈچىسى كە ئىبن 
ئالالھنى » ھەرمنىڭ راماندىشى بولغاؽ مۇسۇػ قارىسى ئەبۇ جافەذ ئەس سەمنانى ئەيىپلەپ، 

ئىسپاتلىغاؽ، لېكىن بۇ ئىسىم قويۇشتا جىسمى شەكىلدە ئىپادىلەيدىغاؽ ئىسىمالذ بىلەؽ 
سۆرى سەكەپلىك تەكفىر ) بىدىەئتچى، بۇرغۇنچى، مۇھلىد، كاپىر، ناداؽ ( « خاتاالشقاؽ 

قىلغاؽ كە مەركۇذ ئەشەئذى ئىمامىنىڭ ھەرذىتى ئادەمنىڭ خۇددى ئالالھقا ئوخشاش كاماػ 
ى ئادەمگە سەجدە سۈپەتكە ئىگە بولغانلىقى كە ئالالھنىڭ بۇ سەكەپتىن پەذىشتىلەذن

بۇ ئوچۇط كۇپۇذدـذ، قوذقۇنچلىق دەذىجىدە » قىلدـذغانلىقى ھەققىدىكى قاذىشىغا، 
« شېرىكتۇذ. بۇ قاذاشتا ئادەممۇ خۇددى ئالالھقا ئوخشاش كاماػ سۈپەتكە ئىگە قىلىنغاؽ 

 .72دەپ ذەددىيە بەذگەؽ
ئىماؼ ئەرەؼ ئەبۇ بۇ خىل ئەيىپلەش دؿلقۇنىغا ئەشەئذىمۇ بىۋاستە قاتنىشىپ، كىتابىدا 

 – 9ھەنىفىنى ئەھلى سۈننەت نەرذىدە ئارغۇؽ پىرقىلەذدىن بىرى بولغاؽ مۇذجىەئنىڭ 
 . 73قاتلىمىغا مەنسۇپ دەپ تونۇشتۇذىدـ

ئەبۇ ھەنىفە ھايات كاقتىدىال مۇذجىەئلەذنىڭ ئەيىپلىشىگە ئۇچرىغاؽ بولۇپ، بىر 
ە توغرىالذنى ئېيتقاؽ كىشىلەذنى بىدىەئت ئەھلى، ھەط ك» تالىپىنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئالىغا: 

دەپ جاكاپ  74«بۇ ئىسىم بىلەؽ ئاتىسا، ھەقنى ئېيتقۇچىالذنىڭ بۇنىڭدىكى گۇناھى نېمە؟ 
 بەذگەؽ.

ئەجەپلىنەذلىكى شۇكى، ئىبن ھەرمنىڭ ئەشائذى كە تەذەپتاذلىرىنى مۇذجىەئنىڭ 
 .75ذەسۋالىرى تېمىسى ئاستىدا بىر مۇذجىەئ دەپ تىلغا ئالغانلىقىدـذ

بىرىنى ئەيىپلىمەكتە بولۇپ، ئەمەلىيەتتە بىرەذ پەذەر بولغاؽ كاالمى  –ى كىشىلەذ بىر يەن

باذا بىرەذ ئەقىدە داكاسىغا ئايلىنىپ، يۇقىرىدا كۆذسىتىپ ئۆتۈلگەندەظ  –دەتاالشالذ باذا 
كۇپۇذ، شېرىك، جاھالەت، بىدىەئت، ئارغۇنلۇط دائىرىسى ئىچىدە دەتاالش قىلىنغانىدى. بىر 

                                    
 . 93يارىجىوئغلۇ،   69
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ى ئەيىپلەشكە سەكەپ بولغاؽ مەسىلىلەذ ئەسلىدە ئەقىدىۋى ئەمەس، ئەكسىچە بىرىن –
 كاالمى تېمىالذ ئىدى. 

سۈننەتنى تەشكىل قىلغاؽ ئىككى چوغ مەرھەپ ئاذىسىدىكى سۈذكىلىش پەقەت  ئەھلى

بىرىنى تەكفىر قىلىش بىلەؽ چەكلىنىپ قالمىدى. بەرىدە قانلىق جىدەػ كە  –بىر 
ى. ئەشەئذى ئالىمى ئىبن فۇذەظ، ئەشەئذى مەرھىبىنى ئەھلى توقۇنۇشالذغىچە كېڭەيد

سۈننەت نامى ئاستىدا چەتكە قېقىلغاؽ مەرھەپ ھالىتىدىن قۇتقۇرـپ، مۇسۇلمانالذنىڭ 
» مۇتلەط كۆپ قىسمىنىڭ كاالمى مەرھىبى ھالىتىگە كەلتۈذگەؽ باقىلالنىمۇ ياقىلىغاؽ 

ىزدە ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئەمەس. لېكىن مۇھەممەد بىن ئابدـلالؾ بىن ئابدـلمۇتەللىب كۈنىم
دېگەنلىكى ئۈچۈؽ، ماتۇذىدى ئىماملىرىنىڭ « ئۇ ئۆر دەكذىدە ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىدى 

پەتىۋاسى بىلەؽ سۈننىلىكنى ھىمايە قىلىش شۇئاذى ئاستىدا، خۇذاساؽ ئەمىرى مەھمۇد 
 .76سەبۇط تېكىن تەذىپىدىن قەتلى قىلدـذـلغانىدى

داتتا ھەنبەلىلەذ بىلەؽ ئەشەئذىلەذ ئاذىسىدا نەچچە كۈؽ داكاؼ بۇنىڭدىن باشقا، باغ
قىلغاؽ توقۇنۇش يۈر بەذگەؽ بولۇپ، ھەنبەلىلەذ ئەشەئذى ئىماملىرىنى مىھراپتىن مەجبۇذى 

يىلى بىر ياذلىق چۈشۈذقپ،  – 455چۈشۈذقپ ئۇذغاؽ. يەنە، ھەنەفى تۇغرـػ بەع ھىجرى 
اذالپ، خۇتبىلەذدە ئۇالذغا لەنەت ئوقۇشقا ئەشەئذىلەذنى ئارغۇؽ، بىدىەئتچى دەپ جاك

ئەشەئذى  –بۇيرىغاؽ. بۇ پەذماؽ نەتىجىسىدە يۈربەذگەؽ ھەنەفى ) ئەھلى سۈننەت ( 
) ئەھلى بىدىەئت ( توقۇنۇشىدا نۇذغۇؽ كىشى ھاياتىدىن ئايرىلغاؽ، نۇذغۇؽ كىشى 

دىن قوغالپ دىن ئاذتۇط ئالىم مەركۇذ ذايۇن 400كوچىالذدا سۆذىلىپ رـلۇؼ قىلىنغاؽ، 
 . 77چىقىرىلغاؽ

يىل بۇذـؽ، باشتا ماتۇذى كېيىن مۇتەسسىپ ئەشەئذى بولغاؽ ئاخىرقى  70
شەيخۇلئىسالمالذدىن ؼ. سابرى ئەپەندىنىڭ باذلىق ماتۇذىدىلەذنىڭ ماتۇذىدىلەذ تەذىپىدىن 

، ئۆر 78بىدىەئتچى، رىندىق كە ئارغۇؽ ئاتالغاؽ مۇتەرىلەدىنمۇ بەتەذ ئىكەنلىكىنى ئېيتىشى
 دەكذىدىكى بىمەنە دەتاالشنىڭ دەكذىمىزدىكى بىر ئىزناسى ئەمەسمۇ؟

گەذچە خاكاذىچالذ تاذىخ سەھنىسىدىن يوقالغاؽ بولسىمۇ، خاكاذىچالذ ئوتتۇذىغا چىقاذغاؽ 
تەكفىر ئىللىتى ياشاكاتقاؽ بولۇپ، مەسخىرە قىلىش، قاذا چاپالش، مەرھەپچىلىك قىلىش، 

ؽ ئەيىپلەشتىن ئىباذەت ئىللەتلىرى بىلەؽ كۈنىمىزگىچە بىدىەئت، ئارغۇنلىق، رااللەت بىلە
 يېتىپ كەلدى. 

ناملىق ئەسىرىدە، « ئەػ ئىقتىساد فىل ئېتىقاد ) ئەقىدىدە مۇكارىنەت ( » غەررالى 
دېگەندەظ، پۈتۈنلەي « قاذىغۇ ئاتقاؽ تاش قاذىغۇنىڭ كۆرىگە تېگىپتۇ » مەرھەبلەذنىڭ 

بىرىنى ئەيىپلىگەؽ كە ذەت قىلغاؽ  –ەكەپلىك بىر نەرىرىيىۋى چۈشەنچىلەذ كە قاذاشالذ س
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دەپ قاذىغاؽ كاالمچىالذنى كە فىقىھچىالذنى بۇ قاذشى « ئەقىل » تەكفىرنىڭ مەنبەسىنى 
 .79سەكەپلىك قاتتىق تەنقىد قىلغاؽ

» غەررالىنىڭچە تەكفىرنىڭ كېلىپ چىقىش سەكەبى ئەقىل ئەمەس، كەھىيدـذ. ئۇ، 
ناملىق ماكرـ ئاستىدا، بىر پىرقىنىڭ « كېرەظ بولغىنى قايسى؟  پىرقىالذدىن تەكفىر قىلىنىشى

ى ئوتتۇذىغا قويغاؽ بولۇپ،  80تەكفىر قىلىنىشى ئۈچۈؽ كېرەكلىك بولغاؽ ئالتە شەذتن
 بەشىنچى ماددىدا مۇنداط دېيىلگەؽ:

بىز تەكاتۇذ ) ذىۋايەت يولى بىلەؽ ( يېتىپ كەلگەؽ بىر ئىشنى ئىنكاذ قىلغۇچىنى » 
ايمىز. مەركۇذ شەخسى مەيلى ذەسۇلۇلالھنىڭ مۇتەكاتىر ) بىر قانچە كىشى تەكفىر قىلم

تەذىپىدىن نەقىل قىلىنغاؽ ( غاراتلىرىدىن بىرسىنى ئىنكاذ قىلسۇؽ ياكى ئۆمەذنىڭ قىزى 
ھەفسە بىلەؽ بولغاؽ مۇتەكاذتىر نىكاھىنى ئىنكاذ قىلسۇؽ كەياكى ئەبۇ بەكىرنىڭ 

ىنكاذ قىلسۇؽ ئۇنى تەكفىر قىلمايمىز. بۇالذنىڭ خەلىپىلىكىنى، ھەتتا مەكجۇدلىقىنى ئ
ھەممىسىنى ئىنكاذ قىلغاؽ تەقدىردىمۇ، ئۇنى تەكفىر قىلىش شەذت ئەمەس. چۈنكى بۇالذنى 
ئىنكاذ قىلغۇچى نامار، ھەجگە ئوخشاش ئىماؽ ئېيتىش رفذقذ بولغاؽ دىننىڭ ئاساسلىرىدىن 

ئىجماغا قاذشى چىققۇچىنىمۇ تەكفىر بىرسىنى ئىنكاذ قىلمىغاؽ. بىز يەنە ناررامغا ئوخشاش 
 .81«قىلمايمىز 

تەكفىر، تەكھىدنىڭ رىتىدـذ. چۈنكى تەكھىد بىرلەشتۈذىدـ، تەكفىر پاذچىاليدـ. 
كە چاقىرىشتۇذ. تەكفىرنىڭ مەنبەسى ھاكايى «دىن كە ئۈممەت » تەكھىدنىڭ مەنبەسى 

ذدـت تەئەسسۇپ ھەكەس، پىرقە، جامائەت، مەرھەپ، گۇذـپپىغا ئوخشاش ھەذ تۈذلۈظ مە
 ) ذەت قىلىنغاؽ مەستانىلىك (تۇذ.

مەذدـت تەئەسسۇپنىڭ ئىسالؼ تاذىخىدىكى تىپىك ئۆذنىكى بولغاؽ خاكاذىچالذ ئۆرىدىن 

 –بولمىغانالذنى باتىل، رااللەت ئىچىدە دەپ قاذاپ تەكفىر قىالتتى، ھەتتا ئۆلتۈذەتتى. ئىماؽ 
نجى بولۇپ ئۇالذ ئوتتۇذىغا چىقاذغانىدى. ئەمەػ مۇناسىۋىتىنى كە چوغ گۇناؾ مەسىلىسىنى تۇ

باشقا سىياسىي مەرھەپلەذ ئۇالذنى تەقلىد قىلدى. سىياسىي جەھەتتىكى ئىختىالپالذ بۇ 
دائىرىدىن ھالقىپ ئەقىدىۋىي ساھەلەذگە سۆذەپ كىرىلدى. بۇ مودا قىسقا مۇددەت ئىچىدە 

 سىدە تونۇشتۇذـشقا باشلىدى. ئومۇمىيالشتى كە ھەذ پىرقە ئۆرىنىڭ قاذاشلىرىنى ئەقىدە سەھنى
كۆر قاذاشلىرىنى ئەقىدە سۈپىتىدە تونۇشتۇذـش ئۈچۈؽ دەلىل كېرەظ ئىدى. بۇ 
مەقسەتتە قۇذئاؽ كە سۈننەتتىن دەلىل ئىزدەش باشلىنىپ، تۈگمە تۆگىگە، بۇغداي 
گۈمبەرگە... ئايالندـذـلدى. پىرقىلەذ ناكادا ئۆرى ياقىلىغاؽ چۈشەنچىگە ماس ناسالذدىن 

ىللەذ تاپالىسا، ذەقىپلىرىنى ئۇ ناسنى ئىنكاذ قىلغانلىق كە بۇ سەكەپتىن كۇپۇذغا پاتقانلىق دەل
بىلەؽ ئەيىپلىدى. ذەقىپ پىرقىلەذمۇ قاذشى تەذەپنىڭ دەلىلىنى يوققا چىقىرىدىغاؽ  باشقا 

 ناس ئىزدەشكە، تاپالمىسا ئۇنى تەئۋىل قىلىشقا باشلىدى.
اط ئىزاھاتالذ بىلەؽ تەئۋىل قىلىنىشقا باشلىغاؽ ئايەتلەذ ئەسلىدىكى مۇددىائدىن يىر

بولۇپ، بۇ مەرگىلدە ھەدىسلەذ تېخى قوليارمىغا ئايالندـذـلمىغانلىقتىن ناھايىتى ئاسانال 

                                    
 بەت. – 41، «ئەػ ئىقتىساد فىل ئېتىقاد » غەررالى،   79
 بەت. – 161 - 155، «ئەػ ئىقتىساد فىل ئېتىقاد » غەررالى،   80
 بەت. - 159، «ئەػ ئىقتىساد فىل ئېتىقاد » غەررالى،   81
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باذا كاالمى مەرھەبلەذ شەكىللىنىشكە كە  –توقۇپ چىقىلىشقا باشالنغانىدى. نەتىجىدە باذا 
اشلىدى. شۇنىڭ بىلەؽ كۆپىنچىسى ئۇنىڭ ئاساسلىق گەكدىسى ئوتتۇذىغا چىقىشقا ب

سىياسىي كە ئەمەلى ئىختىالپالذدىن، بەرى مەنمەنچىلىك كە قىزغىنىشالذدىن كېلىپ چىققاؽ 
مەسىلىسى بولۇپ ئوتتۇذىغا « ئەقىدە » ئاساسى، « ئىماؽ » ئىزاھات كە تەدبىقاتالذ بىرەذ 

 چىقتى. 
 بۇنىڭ بىر پايدىسى بولدىمۇ؟

ئاددى كە ئېنىق بولغاؽ، ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ باذلىق دەسلەپكى مەرگىللەذدە ساپ، 
، سىياسىي ھېرىس كە «ئىماؽ » ساھەسىدە ذؿشەؽ ھالدا ئۆرىنى نامايەؽ قىلىپ كەلگەؽ 

ئىختىالپالذ نەتىجىسىدە پىرقىلەذ دەتالىشىنىڭ كە جىدەللىرىنىڭ ئەغ ئەراؽ خۇذـچىغا 
سوئالالذنى ھەقلىق يوسۇندا  ئايلىنىپ قالدى. ئىلگىرى كىشىلەذ ھېچ سوذاپ باقمىغاؽ

سوذاشقا باشلىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئەقىدە ئېقىنى لېيىتىلدى كە ھەذ پىرقىنىڭ ئۆرگىچە 
 ئىزاھاتى باذلىققا كەلدى.       « ئىماؽ » 

ھەذ پىرقە ئىماؽ ذـكنىلىرىنى، توغرىلىق شەذتلىرىنى ناسالذ ئاساسىدا ئەمەس، پىرقىنىڭ 
دانى ئاساسىدا شەكىللەندقذدى. بەرى مەرھەبلەذ ئېتىقادى مەنپەئەتى كە سىياسىي مەي

گە تەكە مەسىلىلەذنى، يەنە بەرىلىرى ئەقىدىۋى بولمىغاؽ سىياسىي «ئەمەػ » بولمىغاؽ 
 مەسىلىلەذنى ئىماؽ دائىرىسىگە  كىرگۈردى.

بۇنىڭغا باشالمچىلىق قىلغاؽ خاكاذىچالذ ناسالذغا سېلىنغاندا مۇئمىن بولغاؽ كىشىلەذنى 
« مۇئمىن » پىر قاتاذىغا چىقىرىۋېتىشتەظ ئاشقۇنلۇققا مۇپتىال بولدى. ھاللائ كە ذەسۇلۇلالؾ كا

دېيىش مۇسۇلمانغا ياذاشمايدىغاؽ بولۇپ، بۇ بىر ئەدەبسىزلىك، « كاپىر » دەپ ئاتىغانالذنى 
« مۇئمىن » دېمىگەنلەذنى « مۇئمىن » ھەددىدىن ئاشقانلىق ئىدى. شۇنداقال، ھاللائ 

ھەقىقەتەؽ ئارغۇنلۇط ئىدى. ئاالھىدىلىكى، سۈپىتىنى ناسالذ ئېنىق باياؽ قىلغاؽ،  دېيىشمۇ
دەپ ئاتىغاؽ كىشىلەذ ئۈچۈؽ « مۇشرىك، كاپىر، پاسق، رالىم، مۇناپىق » ھاللائ كە ذەسۇلۇلالؾ 

باشقا ئىسىمالذنى ئىزدەش، بۇ ئۆلچەمنىڭ دائىرىسىنى تاذايتىش ياكى كېڭەيتىش، ھاللائ كە 
 ھنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولمىغانلىقتۇذ. ذەسۇلۇلال

ھەذقانداط چەكتىن ئېشىشقا ئوخشاش خاكاذىچالذنىڭ بۇ خىل ئاشقۇنلىقى كۆپ 
 نىڭ تۇغۇلۇشىغا سەكەپچى بولدى. «مۇذجىەئ » ئۆتمەستىن ئۆرىگە ذەقىپ پىرقە 
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 بىپەذكالىقئەقىدىدە 

قىلىش دېگەندەظ مەنىلەذنى كېچىكتۈذقش، كەينىگە سورـش، ئاذقىدا قالدـذـش، ھاكالە 
كەلىمىسى، پەقەت سۇلتانالذ مەرھىپى دەپ قاذالغاؽ مۇذجىەئگە  82«ئىرجا » بىلدقذىدىغاؽ 
ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىرجا، ئېنىقلىمىسى « چۈشەنچە شەكلى » خاس بولغاؽ 

بېرىلگەؽ، دائىرىسى بەلگىلەنگەؽ، بەلگىلىك بىر مەرھەپكە خاس بولغاؽ يۈرلىنىشنى 
 تمەيدـ. كۆذسە

ئىرجا، ئىزاھلىنىپ ئىچى تولدـذـلغاؽ بىر ئۇقۇؼ ئەمەس. بۇ سەكەپتىن ھەذ كاالمى 
چۈشەنچىسى باذ. بۇ ئىچى بوش ئۇقۇمنى ھەذ مەرھەپ « ئىرجا » ئېقىمنىڭ ئۆرىگە خاس 

ؽ . شۇڭا مەركۇذ مەسىلىگە 83ئېلىپ ئۆرىنىڭ چۈشەنچىسىگە ماس ھالدا شەذھىيلىگە
« قەدەذى، جەبرى، مۇتەرىلە، سۈننى ھەتتا خاكاذىچ مۇذجىەئلەذ  »مۇناسىۋەتلىك كىتاپالذدا 

ھەققىدە توختىلىدـ. مەسىلەؽ، ئەشەئذى مۇتەرىلە كە قەدەذى بولغاؽ غەيالؽ ئەد دەمەشقى 
، راھىرى 84بىلەؽ ئىماؼ ئەرەؼ ئەبۇ ھەنىفىنى ئوخشاش بىر تېمىدا مۇذجىەئ دەپ تونۇشتۇذغاؽ

 . 85اذىدىن دەپ تىلغا ئالغاؽئىبن ھەرممۇ ئەشەئذىنى مۇذجىەئ قات
بىز بۇ يەذدە ئەسلى مۇذجى مۇذجىەئ، يەنى ئەمەكى ھاكىمىيىتىگە يۆلىنىپ، 

فۇجۇذ، نىفاط، ھەتتا كۇپۇذ كە  –ھۆكۈمداذالذنىڭ قولالپ قۇكەتلىشى بىلەؽ رـلۇؼ، فىسقى 
 .شېرىكنى يوللۇط قىلىشقا ئۇذـنغاؽ ذەسمىي مەرھەپ بولغاؽ مۇذجىەئ ھەققىدە توختىلىمىز

بۇ مۇذجىەئنىڭ ئاالھىدىلىكى پۇذسەتپەذەس، سۇنىڭ ئېقىشىغا قاذاپ ئىش قىلىدىغاؽ، 
ئاغمىچى، تەخسىكەشلىكتۇذ. دەسلەپتە خاكاذىچالذنىڭ ئاشقۇنلىقىغا قاذشى ئوتتۇذىغا چىققاؽ 

. چۈنكى ذەسمىي 86گە ئايالنغانىدى«دفلەت مەرھىپى » مۇذجىەئلەذ قىسقا مۇددەت ئىچىدە 
چۈشەنچىسى، ھۆكۈمداذالذنىڭ رـلۇمنى يوللۇط قىلىش ئۈچۈؽ « رجا ئى» مۇذجىەئنىڭ 

پىچىلغاؽ توؽ ئىدى. ھاكىمىيەتنى بەيەئتسىز كە شۇذاسىز ھالدا تاذتىۋالغاؽ، خەلققە رـلۇؼ 
قىلغاؽ، ھەذ خىل گۇناؾ كە ئەخالقسىزلىقنى سادىر قىلغاؽ ھۆكۈمرانالذ، چوغ گۇناؾ 

كالە قىلىش، ئۇنىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە ئۆتكۈرگەنلەذنىڭ ئەھۋالىنى ئالالھقا ھا
توختالماسلىق، ئۇنىڭ ھەققىدە ھۆكۈؼ بەذمەسلىك پىكرى بىلەؽ يوللۇط قىلغاؽ مۇذجىەئ، بۇ 

                                    
 .I/139، «ئەػ مىلەػ » شەھرىستانى،   82
ئەبۇ ھەنىفىدىن چوغ گۇناؾ » پادىلەپ بېرىدـ: چۈشەنچىسىنى بۇ ذىۋايەت ناھايىتى ياذقىن ئى« ئىرجا » ئەبۇ ھەنىفىنىڭ   83

ئۆتكۈرگەنلەذنىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى سوذالغاندا، ئۇنىڭ ئالالھقا ھاكالە ) ئىرجا ( قىلىنىدىغانلىقىنى، ئالالھنىڭ خالىسا ئەپۇ 

 بەت (. – 382نى ئېيتقاؽ ) ماتۇذىدى، تەكھىد، «قىلىدىغانلىقىنى، خالىسا جارااليدىغانلىقى 
ناملىق « ئەػ ئالىم كەػ مۇتەئالىم » بەت. ھالبۇكى ئەبۇ ھەنىفىگە نىسبەت قىلىنغاؽ  – 137، «ماقاالت » ەئذى، ئەش  84

 بەت. – 14ئەسەذدە ئىماؼ مۇذجىەئنى، شىەئ كە خاكاذىچالذ بىلەؽ بىر قاتاذغا قويغاؽ. بەش ئەسەذى، 
 دەپ(  مۇذجىەئ سۈننى)  ھاسسا –ى مۇذجىەئ، مۇذجىەئتۇػ شەھرىستانى مۇذجىەئنى خاذكاذچ مۇذجىەئ، قەدەذى مۇذجىەئ، جەبر  85

 – ئەػ ». ) كېرەظ قىلماسلىق ساقىت نەرەذدىن قىلغانلىقىنى تەكفىر بىرىنى – بىر بەرىدە پىرقىلەذنىڭ بۇ. ئايرىغاؽ تۈذگە تۆت
 (.   V/76-96، «ئەػ فاسىل » ؛ I/139 ،« مىلەػ

 ەت. ب – 417، «فەجرـػ ئىسالؼ » ئەھمەد ئەمىن،   86
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كاپىرغا ئىتائىتى » ھەقتىكى ئاساسلىق چۈشەنچىسىنى قىسقىچە مۇنداط باياؽ قىلغانىدى: 
 «.چقانداط رىياؽ يەتكۈرمەيدـ پايدا بەذمىگەندەظ مۇئمىنگىمۇ ئىسياؽ كە گۇناھى ھې

مۇذجىەئ، چوغ گۇناھالذنىڭ ھەممىسىنى سادىر قىلغۇچىنىڭ ئىمانىنىڭ جىبرىئىلنىڭ 
ئىمانىغا تەغ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذقپ، كىشىلەذنى ئاقىۋىتىدىن خاتىرجەؼ بولۇشقا 

 .87چاقىراتتى
ىن بەرى ئېقىمالذ، ئىماننىڭ ئىزاھاتى ھەققىدە ئوؽ ئىككى ئېقىمغا ئايرىلغاؽ مۇذجىەئد

. بۇ 88ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ ئىدى« بىلىش ) مەذىپەت ( » ئىماننى پەقەت 
ئەھۋالدا باذلىق مۇشرىكالذ، يەھۇدىي كە خىرىستىيانالذ، ھەتتا شەيتانمۇ مۇئمىن كە مۇسۇلماؽ 

 ئىدى. چۈنكى بۇالذنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ باذلىقىنى بىلەتتى. 
ئىكەنلىكىنى ئوتتۇذىغا « ئىقراذ » ىمالذ، ئىماننىڭ پەقەت مۇذجىەئدىن بەرى ئېق

قويدى. بۇالذنىڭچە ئەسرى سائادەتتىكى ئېنىق مۇناپىقالذدىن تاذتىپ باذلىق مۇناپىقالذ 
 . 89مۇئمىن ئىدى

ذەسۇلۇلالؾ » دەپ ئىزاھاليتتى. بۇالذ يەنە: « ئالالھنى بىلمەسلىك » بۇ ئېقىم كۇپۇذنى 
ەھۇدىيالذ ئالالھنىڭ نەرذىدە مۇسۇلماؽ ئىدى. ئالالھنىڭ خەيبەذدە ئۇذـش قىلغاؽ ي

. يەنە بەرىلىرى نامارنىڭ ئىبادەت 90دەيتتى« دؿستلىرى كە جەننەت ئەھلىدىن ئىدى 
 .91ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەنىدى« ئىماؽ » ئەمەسلىكىنى، ئىبادەتنىڭ پەقەت 

كىشى تىلى ئاذقىلىق »  قۇددـس كە خۇذاساؽ ئەتراپىغا ماكانالشقاؽ بىر گۇذـپ مۇذجىەئ
ئىشەنگەؽ بولسا، يەنى ئىماؽ ئېيتقانلىقىنى ئىپادىلىگەندىن كېيىن چىن قەلبىدىن 

» دەيتتى. ئۇالذدىن « ئىشەنمىسىمۇ، ئۇ ئالالھنىڭ دؿستى، جەننەت ئەھلى بىر مۇئمىندـذ 
بىر  دېگۈچىلەذ، تەقىييە ) قوذقۇش ( بولمىسىمۇ،« ئىماؽ قەلب بىلەؽ قىلىنغاؽ ئەھدىدـذ 

كىشى ئاغزاكى ھالدا مەيلى كۇپۇذلۇقىنى ئېالؽ قىلسۇؽ، بۇتالذغا چوقۇنسۇؽ ياكى ئىسالؼ 
تۇپرىقىدا يەھۇدىي، خىرىستىياؽ بولسۇؽ كەياكى كىرىس كە تەسلىس ) تەڭرى، ئىسا كە 
مەذيەمدىن ئىباذەت ئۈچ ئىالؾ (قا ئېتىقاد قىلسۇؽ كە ئۇ ئەقىدە بىلەؽ ئۆلسۇؽ، ئۇ يەنىال 

 . 92كە ئالالھنىڭ نەرذىدە ئىمانى كامىلدـذ، دەيتتى مۇئمىندـذ
ئەجەپلىنەذلىكى شۇكى، مۇذجىەئ بۇ قاذاشلىرىنى ئوتتۇذىغا قويغاندا قۇذئانغا مۇذاجەت 
قىلىشنى يا رفذقذ دەپ قاذىمىدى ياكى ناھايىتى ئار سالماقتا قۇذئانغا مۇذاجەت قىلدى. ئەگەذ 

ققاؽ بولسا، ئىلگىرى سۈذگەؽ قاذاشلىرىنىڭ بۇ قاذاشلىرىنى قۇذئاؽ ئۆلچىمىگە سېلىپ با
 ھەممىسىنىڭ قۇذئانغا رىت ئىكەنلىكىنى كۆذەتتى. 

ئى مۇئمىنلەذ! سىلەذگە نېمە » قۇذئاؽ، مۇناپىقالذنىڭ نىفاقىدا ئىككىلىنىپ قالغانالذنى 
نى بولدى؟ نېمىشقا مۇناپىقالذ ھەققىدە ئىككى گۇذـھقا بۆلۈنۈپ كېتىسىلەذ؟ ھالبۇكى ھاللائ ئۇالذ

                                    
ھالى كۇپۇذ بولۇپ، توغرا بولغاؽ پورىتسىيە ئەندىشە كە ئۈمىد ئاذىسىدا « ئەمىن » ماتۇذىدى كە ئەشەئذىنىڭچە كىشىنىڭ   87

 بولۇش ئىدى. 
 بەت. – 133ئەشەئذى، ماقاالت،   88
 .V/74، «فاسل  –ئەػ » بەت؛ ئىبن ھەرؼ،  – 131ئەشەئذى، ماقاالت،   89
 .V/75، «فاسل  –ئەػ » ئىبن ھەرؼ،   90
 بەت. – 133ئەشەئذى، ماقاالت،   91
 .V/73، «فاسل  –ئەػ » ئىبن ھەرؼ،   92
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قىلمىشلىرى تۈپەيلى خاذ قىلدى. ھاللائ ئاردـذغاننى سىلەذ توغرا ھىدايەت قىلماقچى 
بوالمسىلەذ؟ كىمنىكى ھاللائ گۇمراؾ قىلىدىكەؽ، سىلەذ ئۇنىڭغا ھەذگىز توغرا يوػ تېپىپ 

( دەپ ئاراذلىماقتا ئىدى. لېكىن مۇذجىەئ مۇناپىقالذنىڭ نىفاقى،  88نىسا، « ) بېرەلمەيسىلەذ 
 الذنىڭ كۇپرى، مۇشرىكالذنىڭ شېرىك قىلمىشلىرىغا بىر يوػ تېپىشقا تىرىشقانىدى.  كاپىر

ئايەتتە باياؽ قىلىنغاؽ ) قىلمىشى تۈپەيلىدىن ( ھاللائ ئاردـذغاننى توغرا يولدا دەپ 
كۆذسىتىش ئۈچۈؽ مۇذجىەئنىڭ قىلمىغاؽ قىلىقى قالمىغانىدى. ھاللائ كۆذسەتكەؽ كۇپۇذ، 

ۇؼ چېگرالىرىنى بۇرـپ تاشالپ، ئۇالذنى ئىماؽ، تەكھىد، تەقۋا كە ئادالەت شېرىك، نىفاط كە رـل
ھەقنى باتىل بىلەؽ » بىلەؽ ئاذالشتۇذىۋەتكەنىدى. يەنى، ئۇالذ قۇذئاننىڭ بايانى بىلەؽ 

 تىن ئىباذەت بىر ئارغۇؽ يولنى تۇتتى.  «ئاذالشتۇذـپ، ھەقىقەتنى بىلىپ تۇذـپ يوشۇذـش 
چوغ جىنايىتى مۇسۇلماننى كۇپۇذ كە نىفاط، شېرىك كە تاذىخىي مۇذجىەئنىڭ ئەغ 

 رـلۇمغا قاذىتا بىخۇدالشتۇذـشى، ئىنكاسسىز كە بىپەذكا قىلىپ قويغانلىقى ئىدى. 
سىمۇ ئوخشاش مەقسەتتە مۇسۇلماننىڭ «كۈنىمىز مۇذجىەئ » ئۇنىڭ داكامى بولغاؽ 

ىققاؽ ناذارىلىق كە نەپرىتىنى كۇپۇذ كە كاپىرغا، رلۇؼ كە رالىمغا قاذشى ئىمانىدىن ئېتىلىپ چ
يوط قىلىپ، ئۇنى كىملىكسىز كە شەخسىيەتسىز بىر ھالغا كەلتۈذقپ قويۇش، پۇذسەتپەذەست 

، «مۇسۇلماننى سىياسەتتىن يىراط تۇتۇش » كە ئېتىقادىدا بىپەذكا قىلىپ قويۇشقا ئۇذـنماقتا. 
ذ. كۈنىمىز تاذىخىي كە كۈنىمىز مۇذجىەئسىنىڭ ئوذتاط تىرىشچانلىق نوقتىسىدـ

مۇذجىەئسىنىڭ بۇ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە بىر قىسىم مۇسۇلمانالذنىڭ دىنغا بولغاؽ 
سەرگۈذلىكى ئاجىزالپ، ئىماؽ كە كۇپۇذ، تەكھىد كە شېرىك، ئادالەت كە رـلۇؼ، تەقۋا كە نىفاط 

 بىرىگە رىچ –بىر بۇرـپ تاشلىنىپ، ھەط بىلەؽ باتىل بىر  –ئاذىسىدىكى چېگراالذ بىرمۇ 
 گىرەلەشتۈذكېتىلدى. 

ھەذ خىل ئىسىمالذ بىلەؽ كۈنىمىزگىچە يېتىپ كەلگەؽ مۇذجىەئ رېھنىيىتى 
ئەقىدە كە ئەمەػ » نەتىجىسىدە، بۈگۈؽ ئىسالؼ ئۈممىتىدە ناھايىتى ئېغىر ھالدا 

 كۆذقلمەكتە. « مالىمانچىلىقى 
ۇسۇلماؽ مۇسۇلماؽ بولۇش ھۆسۈؽ تۈرەشتىنمۇ ناھايىتى ئوڭاي ھالغا كەلتۈذقلدى. م

بولۇش ئاسانالشتى دەپ ھېچكىم بۇذـنقى ئەقىدىسىنى تاشالپ مۇسۇلماؽ بولمىدى، ئەلۋەتتە. 
دەػ ئەكسىچە، مۇسۇلمانالذ دىنى، ئىمانى بىلەؽ بىخۇد بولدى كە ئىلمانىيالشتى. بۇ نىفاقنىڭ 
 ئەغ ئاخىرقى ھالى ئىدى. بۇ ئاقىۋەتنىڭ كېلىپ چىقىشىدا ئىلمىنىڭ ئىزرىتىنى سېتىپ جاؽ

ساالھىيەتكە ئىگە قىلىش شۇئاذى « ئۆلىمالىق كە ئاكادېمىك » باقىدىغاؽ، ئاتالمىش 
 ئاستىدا كۆندقذقلگەؽ ئىالھىيەتچىلەذنىڭ ذؿلىغا سەػ قاذاشقا بولمايدـ. 

ھۆكۈؼ ئالالھقا » ئەجەپلىنەذلىكى شۇكى، تاذىخىي مۇذجىەئمۇ خاكاذىچالذغا ئوخشاش 
ىپ ئوتتۇذىغا چىققانىدى. لېكىن ئۇالذ بۇ ئايەتنى ئايىتىنى ئۆرىگە شۇئاذ قىل« خاستۇذ 

ھۆكۈمداذغا قەتئىي بويسۇنۇش كاجىپتۇذ، چۈنكى » خاكاذىچالذدىنمۇ بەتەذ ھالدا شەذھىيلەپ 
دەپ تەئۋىل « ئۇالذ ئالالھنىڭ ھۆكمى، خالىشى كە تەقدىرى بىلەؽ ھۆكۈمرا بولغاؽ 

 قىلغانىدى.
ئاذا سېلىشتۇذغاؽ كاقتىمىزدا، خاكاذىچالذنىڭ خاكاذىچالذ بىلەؽ مۇذجىەئ رېھنىيىتىنى ئۆر

كىشىلەذنى قوذقۇتۇپ جەھەننەمنى مۇئمىنلەذ بىلەؽ توشقارغانلىقىنى؛ مۇذجىەئنىڭ دائىم 
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خاتىرجەملىك تۇيغۇسى بېرىپ، كاپىر كە ئېنىق مۇناپىقالذنىمۇ جەننەتكە كىرگۈرگەنلىكىنى 
 بايقايمىز. 

» ۇسۇلمانغا قاذاتقاؽ، مۇذجىەئ رېھنىيىتى قوذالىنى م« تەكفىر » خاكاذىچ رېھنىيىتى 
 مۇكاپاتىنى كاپىرنىڭ بوغىزىدىن ئۆتكۈرقشتىن تەپ تاذتمىغانىدى.  « جەننەت 

» نى ئەمەلنىڭ ئاذقىسىغا يوشۇذغاؽ، مۇذجىەئ رېھنىيىتى «ئىماؽ » خاكاذىچ رېھنىيىتى 
ىدىۋى ئۆلچەملەذنى نى ئەمەلگە قالقاؽ قىلغانىدى. خاكاذىچالذ، ھاللائ قويمىغاؽ ئەق«ئىماؽ

ئىماننى بۇرغۇنچىلىققا » چېگرانى بۇرـپ تاشالپ  –قويغاؽ؛ مۇذجىەئ، ھاللائ بەلگىلىگەؽ چەظ 
 ئىدى. « ئۇچراتقاؽ 

يىغىنچاقلىغاندا، بۇ ئىككى خىل رېھنىيەت چەكتىن ئاشقاؽ بولۇپ، ذەسۇلۇلالؾ 
 «. چەكتىن ئاشقانالذ ھاالظ بولدى » ئېيتقاندەظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

 

 مەسىلىلەذ« مۇھىم » 

سوئالى بىلەؽ باشالنغاؽ دەتاالش، بۇ « چوغ گۇناؾ ئۆتكۈرگۈچىنىڭ ھۆكمى نېمە؟ » 
دەپ جاكاپ بەذگەؽ خاكاذىچالذ كە بۇ « ئۇ كاپىردـذ، جەھەننەمدە ئەبەدىي قالىدـ » سوئالغا 

قانداط رىياؽ ئۇ كامىل مۇئمىندـذ، گۇناھى ئۇنىڭغا ھېچ» پورىتسىيىگە ذەددىيە سۈپىتىدە 
دەپ جاكاپ بەذگەؽ مۇذجىەئنىڭ ئوتتۇذىغا چىقىشى بىلەؽ پەذقلىق بىر « يەتكۈرمەيدـ 

 باسقۇچقا كىردى.
ئىماننىڭ كاالمغا ئايالندـذـلىشى » باشتا قەيت قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەظ بۇ يېڭى باسقۇچ 

 ئىدى.« 
ىپ كېلىشنى نەتىجىدە بۇ ئىككى تەذەپنىڭ ئاشقۇؽ پىكرىنى ئوتتۇذاھاػ يەذگە ئېل

 .93مەقسەت قىلغاؽ ئۈچىنچى بىر تەذەپ ئۆرلىكىدىن ئوتتۇذىغا چىقتى. بۇالذ مۇتەرىلە ئىدى
لىلەذگە قاذىتا ىتەذىپىدىن دەتاالش قىلىنغاؽ بۇ مەس مۇتەرىلە، خاكاذىچالذ كە مۇذجىەئلەذ

وخشاش پەذقلىق بىر قاذاشنى ئوتتۇذىغا قويۇپ، چوغ گۇناؾ ئۆتكۈرگەنلەذنى نە خاكاذىچالذغا ئ
مۇتلەط جەھەننەمدە قالىدـ، نە مۇذجىەئگە ئوخشاش مۇتلەط مۇئمىن سۈپتىدە جەننەتكە 
كىرىدـ، دېدى. ئۇالذ چوغ گۇناؾ ئۆتكۈرگەنلەذنىڭ جەننەت بىلەؽ جەھەننەؼ ئاذىسىدىكى 
بىر يەذدە تۇذىدىغانلىقىنى ) ئەػ مەنزىلەتۇ بەينەػ مەنزىلەتەيىن ( ئىلگىرى سۈذدى. شۇنىڭ 

 .94«پاسىق » گۇناؾ ئۆتكۈرگەنلەذگە بېرىلگەؽ ئىسىم تېپىلغانىدى، يەنى  بىلەؽ چوغ
( مەشھۇذ  131مۇتەرىلەنىڭ تۇنجى مەشھۇذ ئىمامى كاسىل بىن ئاتا ) كاپات، ھىجرى 

ھەسەؽ ئەلبەسرىنىڭ دەذس ھالقىسىدىن يېتىشىپ چىققاؽ. كېيىن ئۆرىگە ئالىم تابىئىن 
ىدىن ئايرىلغاؽ بولۇپ، ئۆر دەكذىدىكى سىياسىي خاس پىكىر ئېقىمىنى شەكىللەندقذقپ ھالق

كەقەلەذنىڭ تەسىرىگە قاتتىق ئۇچرىغاؽ. بۇ سەكەپتىن ھەرذىتى ئەلىدىن كەلگەؽ 
ذىۋايەتلەذنى قوبۇػ قىلمىغاؽ، بۇنىڭغا ئۇنىڭ گۇكاھلىقىنىڭ مەقبۇػ ئەمەسلىكىنى دەلىل 

 .95قىلىپ كۆذسەتكەؽ
كەذنى بەش پرىنسىپنىڭ ئەغ بېشىغا مۇتەرىلە، ئەمرى بىلمەئرـض نەھىي ئەنىل مۇن

، ئۆر ئىچىدە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىاللماي بىر قانچە گۇذـپپىغا بۆلۈنۈپ 96تىزغاؽ بولۇپ
 ئالالھنىڭكەتكەؽ. بۇالذدىن بىر قىسمى مۇتەرىلەنى تەكفىر پاتقىقىغا سۆذەپ كىرىپ، 

. ھەتتا غاؽقىل« فىر تەك» بەلگىلىك شەكىلدە كۆذقلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغاؽ سۈننىلەذنى 

                                    
نەكباھتى مۇتەرىلە ئىسمىنى تۇنجى بولۇپ ھەرذىتى ئەلىنىڭ خەلىپە بولىشىدىن كېيىن، نە ئۇنىڭغا بەيەئت قىلغاؽ، نە   93

لالؾ بىن ئۆمەذ، رەيد بىن ھاذس... قاتاذلىق ئۆكتىچىلىرى تەذەپتە تۇذغاؽ ئەنەس بىن مالىك، ساد بىن ئەبى كاققاس، ئابدـ

 بەت.  – 4، «فىراقۇش شىەئ » ساھابىلەذدىن شەكىللەنگەؽ بىر گۇذـپ ئۈچۈؽ ئىشلەتكەنلىكىنى ئېيتىدـ. نەكباھتى، 
ن مۇتەرىلەنىڭ مەنىۋى باشالمچىسى دەپ قاذالغاؽ ھەسەؽ ئەلبەسرى بىلەؽ تالىپى كە مۇتەرىلەنىڭ تۇنجى ئىمامى كاسىل بى  94

» دەپ ئاتىغانالذنى ھەسەؽ ئەلبەسرى « پاسىق » ئاتا ئاذىسىدا، مەركۇذ شەخسىلەذگە بېرىلگەؽ ئىسىمدا ئارذاط پەذط باذ، تالىپى 
 .دەيدـ« مۇناپىق 

 .بەت – 150، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   95
 .بەت – 278، «ماقاالت » ئەشەئذى،   96
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كاپىر  مۇتېخىمۇ چەكتىن ئېشىپ بۇ كىشىلەذنىڭ كۇپۇذلىقىدىن شەكلەنگۈچىلەذنىڭ
ؽبولىدىغانلىقىنى  . ئۇالذدىن يەنە بىر گۇذـپپا، مۇسۇلماؽ بولغاؽ 97ئىلگىرى سۈذگە

 .98غاؽتەقدىردىمۇ ذەقىپلىرىگە قاذشى سۈيقەست قىلىشنى جائىز دەپ قاذى
كە مۇذجىەئلەذنىڭ ئاشقۇنلىقىغا قاذىتا ئوتتۇذا يولنى مۇتەرىلەنىڭ خاكاذىچالذ 

تۇتقانلىقىدىن ئىباذەت ئىجابى تەذىپىنى نەرەذدىن ساقىت قىلماسلىق كېرەظ. بولۇپمۇ، 
ئىنساندىكى ئىرادە ئەذكىنلىكىنى يوط دەپ ھاكىمىيەتنىڭ رـلۇمىنى يوللۇط كۆذسىتىشكە 

ىكىنى ھىمايە قىلغاؽ. بۇ سەكەپتىن ئۇذـنغاؽ ئېقىمغا قاذشى، ئىنساننىڭ ھەققى كە ھۆذل
 ھاكىمىيەتنىڭ غەرىپىنى قورغاپ ئېغىر بەدەػ تۆلىگەؽ. 

بۇ دەكذدە شىەئلەذنىڭ سىياسىي دەتاالشنىڭ ئەقىدىۋى مەسىلىگە ئايلىنىشىدا ئەغ چوغ 
 ذؿػ ئوينىغانلىقىدا شۈبھە يوط. 

سۈپىتىدە «  كاذىسلىق كە كاكالەت» شىەئ، ئىمامەت ) يېتەكچىلىك، ذەھبەذلىك (نى 
گە خاس قىلغانىدى. بۇنىڭغا قاذشى سۈننى ئىمامالذ «ھاشىم جەمەتى » قوبۇػ قىلىپ، ئۇنى 

كە خاس قىلدى. شىەئلەذ ئىمامەتنىڭ ھاشىم جەمەتىنىڭ ھەققى «قۇذەيش » ئىمامەتنى 
ئىكەنلىكىنى داكا قىلسا، سۈننى ئىمامالذ بۇ ھەقنىڭ ئەذەپلەذنىڭ قۇذەيش قەبىلىسىگە خاس 

. ئىمامەت مەسىلىسىدە ئەغ ئادىل كە توغرا بولغاؽ پورىتسىيە 99لىكىنى داكا قىلدىئىكەن
خاكاذىچالذنىڭ قاذشى ئىدى. ئۇالذ ئىمامەتنى بىر نەسەپ، بىر قەبىلە، تەذەپۋارلىققا خاس 
قىلىشنىڭ ئوذنىغا ئۈممەتنىڭ ئىختىياذىغا قويۇپ بەذگەنىدى. ئۇالذ ھاشىمىالذ ياكى 

ستۈؽ بولۇش ) ئەفدالىيات ( سەكەبى ئەمەسلىكىنى، ئۈستۈنلىكنىڭ قۇذەيشتىن بولۇشنىڭ ئۈ
 بىلەؽ بولىدىغانلىقىنى ياقىلىغانىدى.« تەقۋالىق » پەقەت 

قۇذەيش قەبىلىسىدىن بولمىغانالذمۇ خەلىپە بوالاليدـ. » خاكاذىچالذ مۇنداط دەيتتى: 
پىلىك ئۈچۈؽ نامزات ھەتتا بىر قۇذەيشلىك بىلەؽ بىر نەباتى ) ئەذەپ بولمىغانالذ ( خەلى

بولغاؽ بولسا، بىز نەباتىنى قولاليمىز. چۈنكى ئۇ ئار سانلىققا مەنسۇپتۇذ. شەذىەئتكە قاذشى 
 . 100«ئىش قىلغاندا قەبىلە نوقتىسىدىن ئاجىز بولغاننى ھوقوقىدىن ئېلىپ تاشالش ئوڭاي 

                                    
 .بەت – 102، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   97
  .بەت – 151، 150، «فەذط  –ئەػ » غدادى، با  98
99 ئىمامالذ » بۇ قاذاشنى ياقىلىغۇچىالذ بۇنىڭغا ذەسۇلۇلالھقا نىسبەت قىلىنغاؽ بۇ سۆرنى دەلىل سۈپىتىدە كۆذسىتىدـ:   

ذە ، ئەنقە«خەلىپىلىكنىڭ قۇذەيشلىكى » بۇ ھەدىسنىڭ ئىلمى سەھىھلىكى ھەققىدە ؼ. س. خاتىپوئغلۇ، « ) قۇذەيشتىندـذ 

بەتكە قاذاغ (. بۇ سەھىھ بولمىغاؽ ھەدىسكە ئاساسەؽ خېلى كۆپ فاقىھ كە  – 159ساؽ،  – 23ئىالھىيەت فاكۇلتېتى زؿذنىلى، 
كاالمچىالذ ئىمامالذنىڭ قۇذەيشتىن بولىدىغانلىقىنى ئەقىدە ئاساسلىرىدىن بىرى سۈپىتىدە قوبۇػ قىلغاؽ. قاچانىكى خەلىپىلىك 

ئۆتكەندىن كېيىن بۇ دەتاالش قايتىدىن باشالندى. ئوسمانلى ئۆلىمالىرى ئىككى تاشنىڭ ئاذىسىدا  ئوسمانلى دفلىتىنىڭ قولىغا
قالغاؽ بولۇپ، خەلىپىنىڭ قۇذەيشتىن بولىدىغانلىقى سۈننى ئۆلىماالذدا، بولۇپمۇ ھەنەفىلەذدە ئىماؽ ئاساسلىرىدىن بىرسى ئىدى. 

ىر ئەقىدە ئاساسىنى دەپسەندە قىلغاؽ كە چوغ ئىمامالذغا قاذشى چىققانلىق ئوسمانلى سۇلتانىنى خەلىپە سۈپىتىدە قوبۇػ قىلسا، ب
» بوالتتى. ئەكسىچە بولغاندا، دفلەتنىڭ غەرىپىنى قورغايتتى. بۇ سەكەپتىن بەرىلەذ بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇذىسىنى تېپىش ئۈچۈؽ 

پەيدا قىلدى « ؽ توقۇلما نەسەب كۆتىكى ئوسمانلى نەسەبىنىڭ تا ھەرذىتى ئوسمانغا تۇتىشىدىغانلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈ

 بەتكە قاذاغ (. – 139 – 136، «غارات ھەذىكىتى » ) ئوسمانلىدىكى خەلىپىلىك مۇنارىرىسى ئۈچۈؽ ؼ. ئىسالموئغلى، 
ئەمىلىيەتتە شەذىەئتنىڭ مەقسىتى كە  .(I/119)شەھرىستانىڭچە، خاكاذىچالذنىڭ بۇ قاذىشى ئەغ چوغ بىدىەئت ئىدى   100

تىن ئىباذەت بۇ مەسىلىدە، خاكاذىچالذنىڭ «ئىمامەتنىڭ ئۈممەتنىڭ ئىختىياذىغا تاپشۇذـش » ذؿھىغا ئۇيغۇؽ بولغاؽ  كەھىينىڭ
« بىدىەئت » بۇ قاذىشىنى بىدىەئتچىلىكىگە دەلىل قىلىپ كۆذسەتكەؽ شەھرىستانى، بىر كۈنلەذدە ئىسالؼ ئۈممىتىنىڭ بۇ 

  .(I/119)، «مىلەػ  -ئەػ» غانلىقىنى قانداقمۇ بىلسۇؽ؟ ئۈستىدە ئىجماغا يېقىن ھالدا ئىتتىپاقلىشىدى
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تۇذىغا بۇ جەذياندا شىەئ تەذىپىدىن ئەقىدىگە ئايالندـذـلغاؽ يەنە بىر مەسىلە ئوت
مەسىلىسى. ئەمەكىلەذنىڭ قەبىھ رؿذاكانلىقىغا قاذشى « مەھدى » چىقتى. يەنى، 

ئۆكتىچىلىكتە قېيىنچىلىققا دـچ كەلگەؽ، تەذەپتاذلىرىنى يېنىدا تۇتۇپ تۇذـش ئۈچۈؽ 
چۈشەنچىسىگە چىڭ يېپىشتى. « مەھدى » ئۇالذغا مەنىۋى ئىلھاؼ ئىزدىگەؽ گۇذـپپىالذ 

باذا يىراقلىشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ يەتكەؽ ئەمەكى  –اذا كەدە قىلغاؽ رەپەذدىن ب
پىكرىنى « كۈتىۋاتقاؽ مەھدى » ئۆكتىچىلىرى، كېلەچەكتىكى رەپەذنىڭ كاپالىتى سۈپىتىدە 

بىر ئىماؽ ئاساسى سۈپتىدە ئەگەشكۈچىلىرىگە سۇنغانىدى. بۇ چۈشەنچە ھاكىمىيەتنىڭ 
 كە ئىلھاؼ ذؿلىنى ئوينايتتى. رـلۇمىدىن بىزاذ بولغانالذ ئۈچۈؽ بىر ئۈمىد 

« پىشانە (  –قەدەذ ) تەقدىر » ئەقىدىنىڭ كاالمغا ئايالندـذـلۇشى باسقۇچىدا 
مەسىلىسىنىڭ تۇتقاؽ ئوذنى ئۆرگىچە. بۇ مەسىلە شۇنداط قاتتىق مۇنارىرە قىلىنغاؽ بولۇپ، 

چىقتى.  ھەققىدىكى چۈشەنچىلىرى سەكەپلىك يېڭى مەرھەپلەذ ئوتتۇذىغا« قەدەذ » پەقەت 
دەپ ئاتاش تېخىمۇ « قەدەذى مەرھەپلەذ » بۇالذنى كاالمى مەرھەپلەذ دېيىشنىڭ ئوذنىغا 

 مۇكاپىق بولىدـ. قەدەذىييە كە جەبەذىييە بۇالذنىڭ ئىچىدىكى ئەغ مەشھۇذلىرىدـذ. 
بۇ ئىككى ئاشقۇؽ مەرھەپلەذدىن جەبەذىييە ئىنساؽ ئىرادىسىنى يوط دەپ قاذاپ، 

بىر نەذسە ئوذنىغا چۈشۈذقپ قويغاؽ. قەدەذىييە بۇنىڭغا قاذشى چىقىپ، ئىنساننى ئادەتتىكى 
 ئىنساؽ ئىرادىسىنى ئىالھالشتۇذغانىدى.

بۇ ئىككى چۈشەنچىنى ذەت قىلىپ، ئوتتۇذاھاػ بىر قاذاشنى ئوتتۇذىغا قويۇش 

ئوتتۇذىغا چىقتى. « سىفاتىييە » باذا بىر مەرھەپكە ئايلىنىپ  –تىرىشچانلىقى باذا 
ڭچە ياخشىلىق، يامانلىق كە قەدەذنى ھاللائ ياذىتىدـ، بەندە ئۇنى ئىجرا قىلىدـ. بۇالذنى

تەبىئىيكى بۇ ئوتتۇذاھاػ يولمۇ بىر قاتاذ يېڭى سوئالالذنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەكەپ بولدى. 
بۇ سوئالالذ قىلمىش، كۈچى يېتىش، ئىرادە، ھىدايەت، رااللەت، قەلىبنىڭ مۆھۈذلىنىشى، 

 دېگەنگە ئوخشاش تېمىالذنى ئۆر ئىچىگە ئاالتتى.  ذىزىق، ئەجەػ...
بۇ دەكذلەذدە ئوتتۇذىغا تاشالنغاؽ ئەغ بىمەنە كە ئەغ قاتتىق دەتاالش بولغاؽ 

تۇذ «قۇذئاؽ مەخلۇط » ئىدى. بۇ دائىرىدە « ئالالھنىڭ كاالمى » مەسىلىلەذدىن بىرسى 
لىپە مەئمۇننىڭ ياذدىمى دېگەؽ مۇتەرىلە، بۇ قاذىشىنى بىر مەرگىل قوبۇػ قىلدـذغاؽ خە

 بىلەؽ بۇ قاذىشىغا قاذشى چىققاؽ ئالىمالذنى قەبىھ شەكىلدە جىمقتۇذـشقا ئۇذـندى.
كۆر قاذىشىنى قوبۇػ قىلمىغانالذنى تەكفىر قىلغاؽ مۇتەرىلە، ئۆكتىچىلىرى تەذىپىدىن 

« ـذ بەندە قىلمىشىنىڭ ياذاتقۇچىسىد» قاتتىق قاذشىلىققا دـچ كېلىپ، قەدەذ مەسىلىسىدە 
 لىققا مەھكۇؼ قىلىندى. «مەجۇسىلەذدىنمۇ قاتتىق كاپىر » دېگەؽ چۈشەنچىسى سەكەبىدىن 

مەسىلىلەذ « مۇھىم )!( » بۇ مالىمانچىلىق ئىچىدە ئۈممەتنىڭ كۈنتەذتىپىنى تېخىمۇ 
ئىشغاػ قىلغاؽ ئىدى. بۇالذنىڭ كۆپىنچىسى نەرىرىيىۋى مەسىلىلەذ بولۇپ، پەذەرلەذگە 

ېمىالذ ئايالپ، ھەتتا يىلالپ دەتاالش قىلىندى. بۇ دەتاالش سەكەبىدىن ئاساسالنغاؽ بۇ ت

بىرىنى رااللەت،  –يېڭى مەرھەبلەذ ئوتتۇذىغا چىقىپ، ذەقىپ ئېقىمالذ بىر  –يېڭى 
بىدىەئتچىلىك، كۇپۇذ ھەتتا شېرىك كەلتۈذگەنلىك بىلەؽ ئەيىپلەپ، قولىدىن كېلىشىچە 

نى دفلەت كۈچى بىلەؽ جىمىقتۇذـشقا ئۇذـنغا بولۇپ، ھاكىمىيەتنى يېنىغا تاذتىپ، ذەقىپلىرى
 خانىسىگە كىرگۈرقلگەنىدى.« ئەقىدە كە ئىماؽ » بۇالذنىڭ ھەممىسى ئاخىرىدا دىننىڭ 
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 مەسىلىلەذدىن بىر قانچىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتەيلى: بۇ مۇھىم

ى دېگەؽ يوقمۇ؟ ئالالھقا شەيئى دېيىشكە بوالمدـ؟ شەيئ –ئالالھنىڭ راتى سۈپىتى باذمۇ 

ئۆرى خوجا (مۇ ياكى مەجبۇذمۇ؟ ئالالھنىڭ ئەغ ياخشى  –نېمە؟ ئىنساؽ مۇختاذ ) ئۆرىگە 
) ئەسالؾ (نى خالىشى كاجىپمۇ؟ ئالالھنى ئەقىل ئاذقىلىق بىلەمدـط ياكى نەقىل ئاذقىلىقمۇ؟ 
ياخشىلىق كە يامانلىقنى ئەقىل ئاذقىلىق بىلەمدـط ياكى شەذىەئت ئاذقىلىقمۇ؟ ئىتائەت 

كاجىپ ئەمەسمۇ؟  -غۇچىنى مۇكاپاتالش، ئىسياؽ قىلغۇچىنى جاراالش ئالالھقا كاجىپمۇ قىل
كۆذقنمەمدـ؟ چوغ گۇناؾ ئۆتكۈرقپ تەكبە قىلماستىن  -ئاخىرەتتە ھاللائ كۆذقنەمدـ 

رەئىپلىشەمدـ؟ كاپىرنىڭ  -ئۆلگۈچىنىڭ ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ ئىماؽ كۈچىيەمدـ 
بوالمدـ؟ مۇتەشابىھنى تەئۋىل قىلىش جائىزمۇ؟ فەترەت ئەھلى كۇپۇذلىقىدىن شۈبھىلىنىشكە 

) ئىككى ئەلچى ئاذىسىدا ئەلچىسىز ئۆتكەؽ كىشىلەذ (نىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى قانداط 
بولىدـ؟ ئاياػ كىشىدىن ذەسۇػ بوالمدـ؟ ذەسۇلۇلالؾ كاپاتىدىن كېيىنمۇ ئالالھنىڭ ذەسۇلىمۇ؟ 

المدـ؟ كاپىرالذنىڭ بالىلىرىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى ئەغ ياخشى باذ يەذدە ياخشى ئىماؼ بوال
قانداط بولىدـ؟ ئىمامەت مىراس يولى بىلەؽ بوالمدـ ياكى ئىجما بىلەؽ بوالمدـ؟ ئەلچىلەذ 

ئىنشاھاللائ مەؽ » گۇناؾ سادىر قىالمدـ؟ ئەلچىلەذنىڭ جەسىتى چىرىپ كېتەمدـ؟ 
 ئىماؽ جائىزمۇ؟...دېيىشنىڭ ھۆكمى نېمە؟ تەقلىدى « مۇئمىنلەذدىنمەؽ 

بۇ خىل سوئالالذ ناھايىتى كۆپ بولۇپ ھەممىنى تىلغا ئېلىشنىڭ ئوذنى يوط. ھەؼ بۇالذ 
 بىزنىڭ ئاساسلىق تېمىمىز بولمىغانلىقى ئۈچۈؽ يۇقىرىقىالذ بىلەؽ كۇپايىلىنىمىز. 

ئۇسۇلنىڭ مەيدانغا كېلىشىنىڭ خەكەذچىسى ئىدى. بۇالذ  –مانا بۇالذ يېڭى بىر مىزاؽ 

فىقىھۇػ ئەكبەذ، ئىلمۇػ ئاقائىد دەپ ئاتالغاؽ  –ى ئۇسۇلۇد دىن، ئىلمى تەكھىد، ئەػ ئىلم
 كاالؼ ئىلىملىرى ئىدى.

مەنىلىرىنى بىلدقذىدىغاؽ « سۆر، گەپ، گەپ قىلىش » كاالؼ، بىزگە مەلۇؼ بولغاندەظ 
ندـذـش دەتاالش، مۇنارىرىدە ذەقىبىنى تىل بىلەؽ ياذىال» . مەركۇذ كەلىمە يەنە 101بىر كەلىمە

دېگەؽ مەنىلەذنىمۇ بىلدقذىدـ. كەلىمىنىڭ مەنا دائىرىسى ئۈستىدە ئىنچىكىلىك بىلەؽ « 
توختالغاؽ كاقتىمىزدا مەركۇذ مەنىلەذنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى كۆذقپ يېتىمىز. كاالؼ 

 ياذىالندـذـش بىلەؽ بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك. « كاالؼ » ئىلىمىنىڭ تېمىسى بولغاؽ 
غا ئېلىپ ئۆتكەؽ سوئالالذدىن مەلۇؼ بولغىنىدەظ، ئىلگىرى ھېچكىم يۇقىرىدا تىل

دەتاالش قىلمىغاؽ بىر قاتاذ مەسىلىلەذنى چۆذىدىگەؽ ھالدا مۇنارىرىلەذ ئېلىپ بېرىلغاؽ 
بولۇپ، بۇالذنىڭ مۇتلەط كۆپ قىسمى نەرەذىيىۋى تېمىالذ ئىدى. بولۇپمۇ دەتاالش قاتتىق 

 ھتىن غەيرى بىلمەيدىغاؽ مەسىللەذ ئىدى. بولغاؽ تېمىالذ، ھەقىقىتىنى ئالال
چوغ گۇناؾ سادىر قىلغۇچىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى بۇنىڭغا بىر مىساػ. بۇ ئاخىرەتكە 
مۇناسىۋەتلىك بىر مەسىلە ئىدى. بۇ مەسىلە ئاخىرەت بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ ھەقتە 

 ى. كەسكىنلىك بىلەؽ بىر نەذسە دېيىش نە مۇمكىن، نە رفذقذ ئىد

                                    
» لوغەتتە قۇالط بىلەؽ ئاڭالپ رېھىندە ئىدذاظ قىلىنغاؽ سۆر، ياذىالندـذـش، تېشىش قاتاذلىق مەنىلەذنى ئىپادىلەيدىغاؽ   101

پايدىلىق، « كاالؼ » ذغا كۆذە لوغەتشۇناسالذغا كۆذە ئىسىم، پېئىل كە ياذدەمچى سۆر سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدـ. كاالمچىال« كاالؼ 

 بەت.   – 456، «مۇفرەدات » ئىسفاھانى،  –مەنىسى تولۇط بىرىككەؽ جۈملىدـذ. ئەػ 
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بۇ مەسىللەذدىن بەرىلىرى ذىائػ ھاياتتا ھېچقانداط ئەھمىيىتى بولمىغاؽ نەرەذىيىۋى 

 بۇنىڭ تىپىك مىسالىدـذ.« ئەمەسمۇ؟  –ئىماؽ مەخلۇقمۇ » تېمىالذ بولۇپ، 
مەركۇذ سوئالالذ ئەتراپىدا ئېلىپ بېرىلغاؽ دەتاالشالذ ) كاالؼ (، ئۇستا مۇنارىرچىالذنىڭ 

ۇذىغا چىقىشىغا سەكەپ بولغانىدى. ئۇ دەكذدە ئالىي مەكتەپ ذؿلىنى ) مۇتەكەللىمىن ( ئوتت
ئويناكاتقاؽ ئىلىم ھالقىلىرىمۇ ئۆرىنى بۇ مۇنارىرىلەذدىن چەتتە تۇتالمىدى. ئۇالذمۇ ھەذ 
تەذەپنى قاپلىغاؽ بۇ مودىنىڭ جىلۋىسىگە ياط دېيەلمىدى، يەنە بىر تەذەپتىن بۇنىڭغا ئاكار 

 ھالقىلىرىغا ئىلىم كويالذدىن –اط قىلىپ بۇ دەتاالش كوچا قوشۇشقا مەجبۇذ ئىدى. شۇند
 . كىردى شۇڭغۇپ

مەدىنە، كۇفە، بەسىرە، باغدات... بۇ شەھەذلەذ ئۆر دەكذىدە خەلىپىلىك مەذكىزى بولۇش 
بىلەؽ بىرگە ئىلىم، سەنەئت كە تىجاذەت مەذكىزى ئىدى. لېكىن بۇ مەذكەرلەذنىڭ ئەغ 

 ىكىگە ئوخشاش بىرەذئۇنىۋېرسىت شەھىرى بولىشى ئىدى. ئۆرگىچە ئاالھىدىلىكى كۈنىمىزد
مەدىنىدە مەذكەرلەشكەؽ ئېقىمالذ بۇ مودىنىڭ تەسىرىگە ئەغ ئار ئۇچرىغانىدى. چۈنكى 
مەدىنىدە چوڭقۇذ يىلتىز تاذتقاؽ سۈننەت ئەنەئنىسى باذ بولۇپ، بۇ ئەنەئنە مودا شاماللىرىنىڭ 

. شۇڭا توقۇلما خەكەذلەذ كە بۇ مەرگىللەذدە تەسىر كۈچىنى ئاجىزلىتىش ذؿلىنى ئوينايتتى
يۇقىرى پەللىگە چىققاؽ توقۇلما ھەدىسلەذ، ذەسۇلۇلالؾ مىراس قالدـذغاؽ ئۈلگىلىك ياشاش 
شەكلى بولغاؽ سۈننەت سېپىلىدىن ئۆتەلمەيتتى كە مەركۇذ ذىۋايەتلەذ مەدىنىدە ئۆرىگە 

ە كە باغدات ئۇالذنىڭ بارىرى خېرىداذ تېپىشتا قېينالغانىدى. بۇ ئەھۋالدا كۇفە، بەسىر
 بولغانىدى.

ھەرذىتى ئۆمەذنىڭ خەلىپىلىك دەكذىدە، ئۇنىڭ پەذمانى بىلەؽ ساد بىن ئەبى كەققاس 
تەذىپىدىن لەشكەذگاؾ سۈپىتىدە بىنا قىلىنغاؽ كۇفە شەھىرى، ئۇرـؽ ئۆتمەي ئىلىم كە 

ى ئەلىنىڭ بۇ جاينى مەدەنىيەت مەذكىزىگە ئايالنغانىدى. بۇنىڭدا تۆتىنچى خەلىپە ھەرذىت
 خەلىپىلىك مەذكىزى قىلىپ تاللىشىمۇ مۇھىم ذؿػ ئوينىغاؽ بولسا كېرەظ.

كۇفە، مەدىنىگە ذەقىپ بولغانىدى، بۇ يەذدە گۈللەنگەؽ ئىلىم ئەنەئنىسى مەدىنىگە 
 قاذىغاؽ پەذقلىق بولۇپ، كۆپ قىرلىق ئىدى. 

شى قۇتۇبىدا، تەپەككۇذ كە نەقىل ئالدىنقى ئوذـندا تۇذىدىغاؽ مەدىنە ئېقىمىنىڭ قاذ 
ئەقىلنى ئالدىنقى ئوذـنغا قويغاؽ كۇفە ئېقىمى ئوتتۇذىغا چىققانىدى. بۇنىڭدا كۇفەدىكى 
كىشىلەذنىڭ مىللىي تەذكىۋى كە ئىجتىمائى قۇذـلمىسى مۇھىم ذؿػ ئوينىغاؽ. ئىسالؼ 

ىسرانىڭ قوشۇنىنىڭ ئۆتكۈنچى قاذاذگاھى سۈپىتىدە بەذپا قىلىنغاؽ كۇفە، ئۇرـؽ ئۆتمەي ك
تەسلىم بولغاؽ سەذخىل قوشۇنىنى تەشكىل قىلغاؽ مىڭلىغاؽ كىشى كېلىپ جايالشقاؽ 
شەھەذگە ئايالنغانىدى. ئەبۇ ھەنىفەگە ئوخشايدىغاؽ ئۆر دەكذىنىڭ ئەغ مەشھۇذ 
ئالىملىرىنىڭ بۇ ئىرانلىق كۆچمەنلەذنىڭ نەكذىلىرى ئىچىدىن چىققانلىقى، مەركۇذ 

 جەھەتتە مۇھىم ئوذـننى تۇتىدىغانلىقىنىڭ نامايەندىسىدـذ. شەھەذنىڭ ئىلىم كە مەدەنىيەت
قەدىمى ماكاؽ بولغاؽ بەسىرە قىسقا بىر مۇددەت ئىچىدە كۇفەگە ذەقىپ بولغاؽ بولسىمۇ، 
ئۇرـؽ ئۆتمەي ئۇنىڭ ئوذنىنى ئابباسى خەلىپىلىكى تەذىپىدىن يېڭىدىن بىنا قىلىنغاؽ 

شاؼ، بىر ئىلىم مەذكىزى بولۇشتىن رىيادە باغدات ئالدى. ئەمەكىلەذنىڭ مەذكىزى بولغاؽ 
 سىياسىي كە ئىقتىسادىي مەذكەر ئىدى. 
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يۇقىرىدا ئاالھىدىلىكى تىلغا ئېلىنغاؽ بۇ شەھەذلەذ كۆپىنچىسى سىياسىي سەكەپتىن 
 ئوتتۇذىغا چىققاؽ نەرىرىيىۋى سوئالالذنىڭ جاكاپلىرى ئىزدەنگەؽ مەذكەرلەذ ئىدى. 

بەنى سەئىد قوذؿسىدىكى خەلىپىلىك سايلىمى، ھەرذىتى  ذەسۇلۇلالؾ كاپات بولغاؽ كۈنى
ئۆمەذگە قىلىنغاؽ سۈيقەست، ھەرذىتى ئوسماننىڭ ئىجرائاتلىرى كە شېھىت قىلىنىشى، 
مۇئاكىيەنىڭ خەلىپىگە قاذشى ئىسياؽ كۆتۈذقشى، جەمەػ، سېففىن كە نەھراكاؽ كەقەلىرىدە 

سېرى چوڭايغاؽ بولۇپ، بۇ توپ ئاخىرىدا سوذالغاؽ سوئالالذ يۇمۇلىغاؽ قاذ پومزىكىدەظ باذغان
 ئىلىم ھالقىلىرىنىڭ ئوتتۇذىغا چۈشتى.

سەلەفنىڭ ساپ كە ئاددى ئەقىدىسى ئۈگىتىلگەؽ، ئىلىم ئارغىنە دـنياكى مەنپەئەت  
ئۈچۈؽ ئەمەس، ئەكسىچە ئەبەدىي سائادەت ئېرىشىش ئۈچۈؽ ئۈگىتىلگەؽ بۇ دەكذدە، 

ئىزرىتىنى ھۆكۈمرانالذغا سېتىۋەتمىگەؽ ئالىمالذ مەركۇذ ئىلىم ھالقىلىرىغا ئىلىمىنىڭ 
 يېتەكچىلىك قىلىۋاتقانىدى.

بۇ ھالقىالذنىڭ ئوقۇشلىقى ناھايىتى ئاددى كە ساپ ئىدى. بۇ ئوقۇشلۇقنىڭ مەنبەسى 
قۇذئاؽ كە ھاياتنىڭ ئىچىدە بىر نەبەكى ئەنەئنە سۈپىتىدە مەكجۇت بولۇپ تۇذغاؽ سۈننەت 

الالذ كە مەسىللەذ مانا مۇشۇنداط ئاددى كە چۈشۈنۈشلىك ئىدى. مۇذەككەپ بولمىغاؽ سوئ
ئوقۇشلۇط بىلەؽ بىر تەذەپ قىلىناتتى. ئۇستارالذ، بۇ ھالقىدىكى تالىپالذنىڭ ئوقۇتقۇچىسى 

 بولۇپال قالماستىن، ئۆذنىكى، پەذكىش قىلغۇچىسى كە تەذبىيەچىسى ئىدى. 
« بەسرى » انلىقى ئۈچۈؽ مەدىنىدە تۇغۇلۇپ چوغ بولغاؽ، كېيىن بەسىرەگە ماكانالشق

تەخەللۇسى بىلەؽ ئاتالغاؽ مەشھۇذ تابىئىن ئالىمالذدىن ھەسەؽ بىن يەساذنىڭ ) ھىجرى 

 ( بەسىرەدىكى ھالقىسى، بۇ ھالقىالذغا بىر ئۆذنەظ بوالاليدـ.  110 – 21
سىياسىي سەكەپلەذ تۈپەيلىدىن ئوتتۇذىغا چىققاؽ مەركۇذ سوئالالذ قايسى ئىلىم 

ارىرە قىلىنىشقا باشلىسا، شۇ ھالقىنىڭ بىرلىكى بۇرـالتتى. چۈنكى كۆپىنچىسى ھالقىسىدا مۇن
نەرەذىيىۋى بولغاؽ كە ذىائػ ھاياتقا قاذىتا ھېچقانداط ئەھمىيىتى بولمىغاؽ بۇ سوئالالذغا 

پاالنچىنىڭ ئاخىرەتتىكى » ئېنىق جاكاپ بېرىش ئاساسەؽ مۇمكىن ئەمەس ئىدى. چۈنكى 
، «فەترەت ئەھلىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ » ، « ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟

تەكبە قىلمىغاؽ » ، «كاپىرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ » 
دېگەندەظ سوئالالذنىڭ جاكابىنى «... پاسىقنىڭ ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ 

 ئالالھتىن غەيرى ئېنىق بىلمەيتتى.  
اكى ئالالھنىڭ راتى سۈپىتى، بۇ سۈپەتلەذ قەدىممۇ ياكى ھادىس ) كېيىن پەيدا ي

بولغاؽ (مۇ؟ بۇالذ قانچە؟ بۇ ئىسىمالذ قانداط قويىلىدـ؟ قەدىم دېگۈچىنىڭ ئاخىرەتتىكى 
ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ ھادىس دېگۈچىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى قانداط بولىدـ؟ ئەغ 

نىڭ ياخشى ) ساالھاساالؾ (نى ياذىتىپ ياذاتمايدىغانلىقى، جاراالش كە ياخشى باذ يەذدە ئالالھ

بولمىغانلىقى ... قاتاذلىق ئىلگىرى سوذالمىغاؽ،  –مۇكاپاتالشنىڭ ئالالھقا كاجىپ بولۇپ 
كېيىن پەيدا بولغاؽ كە پۈتۈنلەي پەذەرگە تايىنىدىغاؽ مەسىلىلەذدە كېسىپ جاكاپ بېرىش 

 لىككە كېلىش مۇمكىن ئەمەس ئىدى.ياكى بىر جاكاپ ئۈستىدە بىر
ئەلچىلەذنىڭ جەسىتى » ، «ئاياػ كىشىدىن ذەسۇػ بوالمدـ؟ » ئۇنىڭدىن باشقا 

دېگەندەظ ئەنجۈذ ئىچىدىكى ئۇذـقچىلىكمۇ «... ئىماؽ مەخلۇقمۇ؟ » ، «چىرىپ كېتەمدـ؟ 
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باذكى،  قىممىتى يوط كە ذىائػ ھاياتتا ھېچقانداط ئەھمىيىتى بولمىغاؽ سوئالالذ، مەسلىلەذ
بۇالذنىڭ جاكابى ئۇنداط ياكى بۇنداط بولغاؽ تەقدىردىمۇ ھېچنېمىگە ئەسقاتمايدىغانلىقى 
ئېنىق بولسىمۇ، قاتتىق دەتاالش قىلىندى. ھەتتا بۇالذغا بېرىلگەؽ جاكاپالذ كىشىنىڭ ھەط 

 ياكى باتىلدا، ئىماؽ ياكى كۇپۇذدا ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى قىلىندى.
ەكلىنىپ قالماي، بۇ سوئالالذغا يېڭى سوئالالذ قوشۇلۇپ، ھەذ دەتاالش بۇ دائىرىدە چ

چۈشەنچە يېڭى بىر مەرھەپكە ئايلىنىپ، بۇ سوئاػ كە تېمىالذغا بېرىلگەؽ جاكاپالذ مەركۇذ 
مەرھەپنىڭ ئەقىدىسىگە ئايالندـذـلدى. كۇفەدە بىر بىپەذكانىڭ شۇنداقال سوذاپ قويغاؽ بىر 

ە قاتتىق مۇنارىرە قىلىنغاؽ، ھەتتا ھەػ قىلغۇچ كە سوئالى، بەسىرە ئىلىم مۇنبەذلىرىد
ئەقىدىۋى مەسىلىگە ئايالنغاؽ، ھەمدە بېرىلگەؽ جاكاپالذمۇ ئەقىدە ئاساسلىرىدىن بىرى 

 سۈپىتىدە ئوذـؽ ئېلىشقا باشلىغانىدى.
 مانا بۇ ئەقىدىنىڭ كاالمغا ئايالندـذـلىشى ئىدى...
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 يلىنىشىكاالمنىڭ ئەقىدىگە ئا

 مەلۇؼ بولغىنىدەظ باشتا ئەقىدە كاالمغا ئايالندـذـلدى.
ناسالذ ) ئايەتلەذ ( بولغاؽ تېمىالذ بىلەؽ چەكلىك  ئېنىقبۇذـؽ ھەققىدە دااللىتى كە 

دائىرە ئىچىدە تۇذغاؽ ئىسالؼ ئەقىدىسى، بىر قىسىم كەقەلەذ سەكەبىدىن لېيىتىلىپ، ھەققىدە 
 غاؽ مەسلىلەذ ئەقىدە دائىرىسىگە كىرگۈرقلدى. ھۆكۈؼ كە قەتئى ناس بولمى ئېنىق

ئىماؽ قايسى قەدەؼ باسقۇچالذ بىلەؽ كاالمغا ئايالندـذـلغاؽ بولسا، كاالممۇ شۇنىڭغا 
 ئوخشاش شەكىلدە ئىماؽ ئاساسىغا ئايالندـذـلدى. 

 ئېلىپ ئاستا –كاالمنىڭ ئىماؽ ئاساسىغا ئايالندـذـلۇشى ئالدىنقىسىغا قاذىغاندا ئاستا 
. بولىدـ توختىلىشقا ھەققىدە دەكذ بىر ئۆتكۈنچى ئاذىسىدا ئىككىسىنىڭ بۇ لېكىن. لدىبېرى

ئىدى. يەنى، جىدەػ، « كاالؼ » كذدە كاالؼ تېخى سىستېمىالشمىغاؽ بولۇپ، ئۇ پەقەت دە بۇ
 دەتاالش، سۆر دؿئىلى، گەپدانلىقتا بەسلىشىش ئىدى...

ش مەيدانىغا ئايلىنىپ، بۇنىڭغا خۇماذ بىر باذا ئۆرىنى كۆذسىتى –كاالؼ مۇنارىرىلىرى باذا 

توپ ھالدا  –تۈذكۈؼ كىشىلەذ ئوتتۇذىغا چىقتى كە ئۇالذ كاالمى مۇنارىرە سوذـنلىرىغا توپ 
قاتنىشىدىغاؽ بولۇپ، ئۆرى ياقتۇذىدىغاؽ تەذەپنىڭ ذەقىپ تەذەپنى مات قىلىشى ئۈچۈؽ 

دا مەنىۋىيىتىنى تەسەللىي ئۇالذغا ئىلھاؼ بېرەتتى. بۇنىڭ پىسخىكىلىق پەذدە ئاذقىسى
 تاپقۇرـش ئاذرـسى ياتاتتى. 

ئەتراپىدا توپالشقاؽ كىشىلەذنىڭ سادىزؼ ) باشقىالذنىڭ قېينلىشىنى تاماشا قىلىپ 

تۇيغۇسىنى قاندـذـشقا ئىنتىلگەؽ  –ھورـذلىنىش ( پۇذىقى چىقىپ تۇذىدىغاؽ ھېس 

ىلغاؽ ئىككى ذەقىپكە ئايلىنىپ بىرىنىڭ جېنىغا قەست ق –كاالمچىالذ، بۇ ھالىتى بىلەؽ بىر 
قالغانىدى. مۇنارىرە ھەقىقەتنى تېپىشتىن رىيادە قاذشى تەذەپنى مات قىلىشقا يۈرلەنگەؽ 
بولۇپ، ئەسلى مەقسەتتىن يىراقلىشىپ كەتكەنىدى. بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈؽ ئىككى 

مەنا بېرەتتى، تەذەپ شەذىئى دائىرىدىن ھالقىپ كېتەتتى، ئايەتلەذگە ئۆر مەقسىتىگە مايىل 
تەئۋىل نامى بىلەؽ كەھىينىڭ ئەسلى ذؿھىغا رىت شەذھىيلەذدىن ئۈمىت كۈتەتتى، ئەقىل كە 
مەنتىق ئويۇنلىرى بىلەؽ ذەقىبىنى يېڭىشكە تىرىشاتتى. بۇ مۇنارىرىلەذدە بەرى كاقىتالذدا 

ايەتلەذ ذەسۇلۇلالؾ نامىدىن توقۇلغاؽ، يالغاؽ سەنەتلەذ رەنجىرى بىلەؽ باياؽ قىلىنغاؽ ذىۋ
ذەقىبى ئالدىدا ئاجىز ھالغا چۈشۈپ قالغۇچى ئۈچۈؽ قۇتقۇرغۇچى ذؿلىنى ئوينايتتى، قاذشى 

 تەذەپمۇ ئامالسىز بۇنى قوبۇػ قىالتتى.   
كاالمچىالذ كېيىنكى بايانالذدا كۆذسىتىپ ئۆتىدىغاؽ ئۆذنەكلەذدىكىدەظ، ئۆرىنىڭ 

سەلەفى سالىھىن » رىنىڭ بېشىغا قاذىشىنى ئىسپاتالش كە ئۇنى شۈبھىسىز قىلىش ئۈچۈؽ، سۆ
كەلىمىلىرىنى قوشۇشقا بەظ ئامراط ئىدى. بۇنداط بولغاندا « سۈننەتى نەبەكى » ياكى « 

ئۆرىنىڭ چۈشەنچىسى مۇقەددەسلىك تۈسىگە ئىگە بوالتتى، ھېچكىم ئۇنى مۇھاكىمە قىلىشقا 
اؽ قاذاشقا كىممۇ پېتىنالمايتتى. دېمىسىمۇ، باش قىسمىغا مۇشۇنداط بىر كەلىمە قىستۇذـلغ
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سۈننەت » ئېتىرار قىاللىسۇؽ؟ مەركۇذ قاذاشنى تەنقىتلەيدىغاؽ بىرى بۇ مەسىلىگە قاذىتا يا 
قالپىقىنى كېيىپ قالماسلىق ئۈچۈؽ « سەلەپ دقشمىنى ئارغۇؽ » ، «دقشمىنى بىدىەئتچى 

ذىغا سۈكۈت قىلىش يولىنى تۇتاتتى، ياكى بۇالذغا پىسەنت قىلماستىن كۆكرەظ كىرىپ ئوتتۇ
 چىقاتتى. كۆپىنچە كاقىتتا بىرىنچى يولنى تۇتاتتى.

بۇ سەلبىي ئەنەئنە كېيىنكى مەرگىللەذدىمۇ داكامالشتى. پىرقىلەذ ئۆرىنىڭ قاذاشلىرىغا 
ئىتتەفەقاتۇػ ئۇلەما ) ئالىمالذ بۇ پىكىردە » ئىسپات قىلغاؽ دەلىللەذنىڭ ئەغ ئالدىغا 
ەت ئىجما قىلدى ياكى بىرلىككە كەلدى (، قالە بىرلىككە كەلگەؽ (، ئەجمەئاػ ئۇممە ) ئۈمم

دېگەؽ قىستۇذمىالذنى قوشقاؽ بولسا، ئارغۇؽ «... فۇالؽ ) پاالنچى مۇنداط دېدى ( 
» ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولغاؽ ذەقىپلىرى دەلىل كەلتۈذگەؽ ئىسپاتلىرىنىڭ بېشىغا 

ئا ) ئىلگىرى سۈذدى (، كەرەبە ئىفتەذا ) تۆھمەت قىلدى (، رەمائە ) گۇماؽ قىلدى (، ئىددە
 دېگەندەظ سۆرلەذنى قىستۇذاتتى.  «... ) يالغاؽ ئېيتتى ( 

كاالمنىڭ مانا بۇ خۇسۇسىيىتى سەكەبىدىن دەسلەپكى مەرگىلدىكى ئىمامالذنىڭ 
 ھەممىسى دېگۈدەظ ئۇنىڭدىن يىراط تۇذغاؽ، ھەتتا قاتتىق قاذشى چىققاؽ. 

تىمدا كاالمغا قىزىققاؽ ئىدىم. كاالمى مۇنارىرىگە ياش كاق» ئەبۇ ھەنىفە مۇنداط دېگەؽ: 
قاتنىشىش ئۈچۈنال كۇفەدىن بەسىرەگە باذاتتىم. بۇ مۇنارىرىلەذ بەرىدە بىر قانچە كۈؽ 
داكاملىشاتتى. ئۇ كاقىتتا مۇنارىرىدە نامايەؽ قىلغاؽ تاالنتىم سەكەبىدىن ئاكاؼ ئاذىسىدا مەشھۇذ 

ذسەتكۈچ باذمىقى بىلەؽ ئىشاذەت قىلىپ بولغانىدىم. كىشىلەذ يىراقتىن مېنى كۆ

تاش قۇيۇؽ بولۇپ تۈگىمەس  –كۆذسىتەتتى... ئۇرـؽ ئۆتمەي كاالؼ بىلەؽ ئىچ قۇيۇؽ 
مۇنارىرىلەذگە قاتناشقانالذنىڭ سىماسىنىڭ سەلەفنىڭ سىماسىغا، ئۇسلۇبىنىڭ سالىھلەذنىڭ 

نىڭ قەلىبلىرىنىڭ ئۇسلۇبىغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى بايقىدىم... بۇ ئىش سەكەپلىك ئۇالذ
قاذداپ كەتكەنلىكى، دىلىنىڭ بۇرـلغانلىقىغا شاھىت بولدـؼ. كاقتى كەلگەندە كىتاپقا، 
سۈننەتكە كە سالىھ سەلەپنىڭ يولىغا رىت مۇئامىلىدە بولۇشتىن قوذقمايتتى. ئالالھتىن 

ىزدىن قوذقمايتتى، تەقۋا ئەمەس ئىدى. ئەگەذ كاالمچىلىقتا بىر خەيىر بولغاؽ بولسا ئىدى، ب
ئىلگىرىكى سالىھ كىشىلەذ بۇ ئىشقا كىرىشەتتى، ھالبۇكى، بۇ ئىشقا كىرىشكەنلەذ دائىم 
ھېسسىياتقا تايىنىدىغاؽ كە ساپاسى تۆكەؽ كىشىلەذ ئىكەؽ دەپ ئويلىدىم كە ئالالھقا ھەمد 

 . 102«بولسۇؽ، مەنمۇ كاالمنى تاشلىدىم 
 .103ەسىيەت قىلغانىدىئىماؼ ئەرەؼ ئوغلى ھاممادقا كاالمدىن يىراط تۇذـشنى ك

شافى، مالىكى، ئەھمەد بىن ھەنبەػ، » تاھاكى ئاقائىد شەذھى ناملىق ئەسىرىدە: 
سۇفياؽ ئەس سەكذى كە سەلەفتىن باذلىق ھەدىسچىلەذ كاالمنىڭ ھاذاؼ ئىكەنلىكىگە ھۆكۈؼ 

كاالؼ بىلەؽ » . ھەنەفى مۇجتەھىدلىرىدىن ئىماؼ ئەبۇ يۈسۈپنىڭ 104دېگەؽ« قىلدى 
 دېگەؽ سۆرى مەشھۇذ. « رىندىقلىشىدـ  ھەپىلەشكۈچى

سەلەپ تەذىپىدىن بۇنچە ذەت قىلىنغاؽ كاالمنىڭ قاتتىق مۇنارىرە قىلغاؽ تېمىلىرى، 
قانداط بولۇپ خەلەض ) كاذىسلىق قىلغۇچى ( تەذىپىدىن بىرەذ ئىماؽ ئاساسى قاتاذىدا 

                                    
 بەت.  – 55 – 51، «ئىمامى ئەرەؼ » مەككى،   102
 .I/597، «مەكرـئاتۇػ ئۇلۇؼ » تاش كۆپرقرادە،   103
   .I/236، «شەھرـػ ئەقىدەتىت تاھاكىييە » ئىبن ئەبىل ئىزر،   104
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ك ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئوتتۇذىغا قويۇلدى؟ ئۇنىڭدىن باشقا، مەركۇذ كاالمى مەسىللەذ سەكەپلى

بىرىنى تەكفىر قىاللىغانىدى؟ ھەتتا قانداط بولۇپ بۇ  –پىرقىلەذ قانداط بولۇپ بىر 
ئايرىمى ئۆرىنىڭ ذؿلىنى يوقۇتۇپ، « سۈننەت ئەھلى » ، «بىدىەئت ئەھلى » تەكفىرلەذدە 

 ھەذكىم ذەقىبىنى بىدىەئتچىلىك، ئارغۇنلۇط، كۇپۇذلۇط بىلەؽ ئەيىپلىيەلىگەنىدى؟
ەيىپلەشلەذ بەرى نادانالذ ئىلگىرى سۈذگەندەظ پەقەت ئەھلى سۈننەت بىلەؽ ئەھلى بۇ ئ

بىدىەئت ئاذىسىدىال بولمىغاؽ بولۇپ، كالسسىك ئايرىم بويىنچە ئەھلى سۈننەت قاتاذىدىن 
كۆذسىتىلگەؽ پىرقىلەذ ئاذىسىدىمۇ بولغاؽ. بۇ مەرگىلدە پەقەت بىر تېمىدىن باشقا تېمىالذ 

باذلىق پىرقىلەذنىڭ پەقەت ئۆرىال » ۇدقا چىقمىغاؽ. ئۇ بولسىمۇ، ھەققىدە ئىجما كـج
ئىدى... خۇددى « ھىدايەتتە، قالغانالذنىڭ رااللەت ئىچىدە ئىكەنلىكى ھەققىدىكى گۇمانى 

 ئەبۇ مەنسۇذ ماتۇذىدىنىڭ ئېيتقىنىدەظ:
بەرى كىشىلەذنىڭ دىننى چۈشۈنۈشىدە ئۆرئاذا ئىختىالپ ئىچىدە ئىكەنلىكىنى » 

ىز. ئىتتىپاقالشقاؽ پەقەت بىرال مەسىلە باذ. ئۇ بولسىمۇ، ھەذ پىرقىنىڭ ئۆرىنىڭ ھەط كۆذىم
 .105«ئۈستىدە ئىكەنلىكى، ذەقىپلىرىنىڭ باتىل ئۈستىدە ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئەقدىسىدـذ 

بىرىنىڭ يېنىدا ياكى قاذشى تەذىپىدە كۆذسىتىش،  –پىرقىلەذنى كاالمى مەسىللەذدە بىر 

 اتىل دەپ ئايرىش مۇمكىن ئەمەس. ب –ئۇالذنى ھەط 
ئالالھنى بىلىش ئەقىل بىلەؽ بوالمدـ ياكى شەذىەئت بىلەؽ بىلىش » مەسىلەؽ: 
مەسىلىسىدە ماتۇذىدىلەذنى مۇتەرىلە بىلەؽ، ئەشەئذىنى مۇذجىەئ بىلەؽ « كاجىپ بوالمدـ؟ 

بىلەؽ تېمىسىدا، ئەشەئذىلەذ « ئەمەسمۇ؟  –ئىماؽ مەخلۇقمۇ » بىر قاتاذدا كۆذىمىز. 

بىرىگە قاذشى ھالدا كۆذىمىز. لېكىن بۇ مەسىلىدە ماتۇذىدىلەذ بىلەؽ  –ماتۇذىدىلەذنى بىر 
مۇتەرىلەذنىڭ قاذىشى ئوخشاش بىر نوقتىدا ئۇچرىشىدـ. ئالالھنىڭ سۈپەتلەذنى ئىسپاتالشتا 

 سۈننى ھەنبەلىلەذ، كەذذامىيە كە مۇجەسسىمىيە بىلەؽ بىرلىكتە ھەذىكەت قىلىدـ.
ەظ مۇذەككەپ بولۇپ، ئەنەئنىۋى تۈذگە ئايرىش ھەقىقەتنى ئەكس يەنى بۇ ب

ئالالھنىڭ » ئەتتۈذمەيدـ. پەردەكى بۇ مۇذەككەپلىكنى بايقىغاؽ بولۇپ، ئىختىياذسىز ھالدا: 
سۈپىتى سەكەپلىك كەذذامىالذنى ذەت قىلساط، بىزنى قەدەذىييە كە مۇتەرىلە قاتاذدىن دەيدـ؛ 

« ىلساط، بىزنى ھەنبەلىلەذ كە كەذذامىالذغا مەنسۇپ دەيدـ! قەدەذىييە كە مۇتەرىلەنى ذەت ق
ھاللائ ھەذ ئىككى ئارغۇؽ پىرقىگىمۇ ذەھمەت قىلغاي! » دېگەؽ كە ئاذقىدىنال مۇنداط دېگەؽ:

»106. 
خۇالسىلىسەظ، كاالمنىڭ باشتا ئىلىم، ئاندىن ئەقىدىگە ئايلىنىشى مانا بۇ جەذياندىن 

 كېيىن ذؿياپقا چىقتى. 

مۇنارىرىلەذ ئىچىدە ئىسالؼ  –ىر مۇستەقىل پىرقىگە ئايالنغاؽ، بەس ھەذ ھالقا ب

بىرىنى ئېنىق تونۇيالمايۋاتقاؽ بىر  –ئەقىدىسى بۇلغىنىپ كەتكەؽ كە مالىمانچىلىقتا بىر 
دەكذدە، ئىنسانالذ سەلەپنىڭ كاالؼ ئىلىمىگە تۇتقاؽ سوغۇط مۇئامىلىسىنى نەرەذدىن ساقىت 

                                    
 بەت. – 3، «ئەت تەكھىد » ماتۇذىدى،   105
 بەت.  – 340پەردەكى،   106
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دەپ قاذىغاؽ ئىسالؼ ئەقىدىسىنى بۇ يوػ بىلەؽ ھىمايە قىلىپ، ئۆرلىرى خەكپ ئىچىدە 
 قىلىشقا ئاتالنغانىدى.
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 ئىماؽ كە ئىسالمنىڭ شەذتى قانچە؟

كاالمچىالذنىڭ قىلغاؽ تۇنجى ئىشى نېمىنىڭ ئىماؽ، نېمىنىڭ ئىماؽ ئەمەسلىكىنى 
تىدىن توغرا قىلغاؽ. چۈنكى ئېنىقلىمىسى ئېنىقالش بولدى. بەلكىم بۇ تېمىدا ئۇالذ مەلۇؼ نوق

چېگرىسى ئېنىق كۆذسىتىلمىگەؽ ھەذقانداط نەذسە مۇنارىرە  –ئوتتۇذىغا قويۇلمىغاؽ، چەظ 
 قىلىنىشتىن خالىي بواللمايتتى.

جىبرىئىل ھەدىسى » بۇ سەكەپتىن بەرى كاالمچىالذ ئىسالؼ ئەقىدىسىنى مەشھۇذ بولغاؽ 
ھەدىستە ئىماؽ بىر قانچە ماددا ھالىتىدە باياؽ بىلەؽ ئىزاھلىدى. بۇ مەشھۇذ « 

 .107قىلىنغانىدى
ئىماننىڭ » كېيىن ئىلمى ھالالذدا ) كىشى ياكى مەلۇؼ ئىشنىڭ شەذىئى ئەھۋالى ( 

تەقدىرگە ئىماؽ ) ياخشىلىق كە يامانلىق » سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ ھەدىسنىڭ « شەذتى 

ئايەتتە باذ.  – 136شەذتى نىسا سۈذىسى شەذتىدىن باشقا ئالدىنقى بەش « ئالالھتىن ( 
ماتۇذىدى كاالمچىسى نەسەفى، ئىماؽ ئاساسلىرىنى ئالتە ئەمەس، بەش ماددا ھالىتىدە تىلغا 

. ئىماؽ 108ماددىسىنى تىلغا ئالمايدـ« تەقدىرگە ئىماؽ » ئالغاؽ بولۇپ، بۇالذ ئىچىدىكى 
لغا ئېلىنغانالذ بىلەؽ ئېيتىشقا تېگىشلىك ئامىلالذنىڭ ھەممىسى مەركۇذ ھەدىستە تى

چەكلىنىپ قالمايدـ، ئەلۋەتتە. چۈنكى بىر نەذسىنىڭ ئىماؽ تېمىسى بواللىشى ئۈچۈؽ، ئۇنىڭ 
ھەققىدە دااللىتى كە سۇبۇتى ) شۈبھىسىز ( ئېنىق دەلىللەذ بولىشى كېرەظ. مەركۇذ 
ھەدىستىكى ئىماؽ ئاساسلىرىنى ئەقىدىمىزنىڭ تېمىسى قىلغاؽ ئامىل مەركۇذ ھەدىس 

 ەمەس، بەلكى قۇذئاندىكى دااللىتى كە سۇبۇتى قەتئى دەلىللەذدـذ.ئ
بۇ بەش ئاساسالذدىن باشقا قۇذئاندا ئىماؽ ئېيتىلىشقا تېگىشلىك ئامىلالذ باذ. مەسلەؽ: 
جەننەت، جەھەننەؼ، ذىزىق، ئەجەػ ... دېگەنگە ئوخشاش. كېيىنكى مەرگىللەذدە بەرىلەذ 

ىرەتتە ئۆرىنى كۆذسىتىشى (، ھاللائ دؿستلىرىنىڭ بۇنىڭغا ذـيەتۇلالؾ ) ئالالھنىڭ ئاخ
كاذامىتى ... دېگەنگە ئوخشاش ماددىالذنى قوشقاؽ. كاالمچىالذ شەيئىلەذنىڭ ھەذىكىتى ياكى 

 –ھەذىكەت قىلماستىن مۇقىم تۇذـشى، ئاتومنىڭ بۆلۈنمەيدىغانلىقى، يەرىدكە لەنەت ئوقۇپ 
يدىغانلىقىنى بىر ئەقىدە ئاساس سۈپىتىدە ئوقۇلمايدىغانلىقى، ھەتتا يەذشاذىنىڭ ئايالنما

 ئىماؽ شەذتلىرىگە ئىالكە قىلغاؽ. 
ئىسالمنىڭ شەذتلىرىمۇ مۇشۇنداط باسقۇچالذنى بېشىدىن ئۆتكۈرگەؽ. بۇ شەذتلەذمۇ 
ئوخشاش ئىسىمدىكى ذىۋايەتنى ئاساس قىلىپ، ئىسالمنىڭ شەذتلىرىنى بەش ماددىغا 

 . 109«، نامار، ذؿرا، راكات كە ھەج كەلىمەئى شاھادەت» ئىخچاملىغاؽ. يەنى، 

                                    
 . 15؛ ئەبۇ داكـت، سۈننە، 5،7؛ مۇسلىم، ئىماؽ، 37بۇخاذى، ئىماؽ،   107
 يىلى، ئەنقەذە.  -1988بەت.  – 146، «قۇذئاندا ئىماؽ ئاساسلىرى » ھۇسەيىن ئاتاي،   108
. ) ئىبنى باتتالغا ئوخشاش بەرى ئالىمالذ بۇ ھەدىسنىڭ 15ۇ داكـت سۈننە، ؛ ئەب5،7؛ مۇسلىم، ئىماؽ، 37بۇخاذى، ئىماؽ،   109

بەرى پەذىزلەذنى ئۆر ئىچىگە ئالمىغانلىقىنى، مەركۇذ ھەدىسنىڭ جىھاد پەذر بولۇشتىن بۇذـؽ ئېيتىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ (. 
  .I/65ئىبن ھاجەذ، فەتقۇلباذى، 
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ئىماننىڭ شەذتلىرى ھەققىدە ئېيتقانلىرىمىز، كېيىن كاالمچىالذ كە ئىلمى ھاػ 
يارغۇچىلىرى تەذىپىدىن ئىسالمنىڭ شەذتى سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا قويۇلغاؽ ھەدىس ئۈچۈنمۇ 

ذنىڭ ئايرىم ئۇقۇملىرى نوقتىسىدا، بۇ ئۇقۇمال« ئىماؽ كە ئىسالؼ » ئوخشاشال كۈچكە ئىگە. 

ئايرىم ئۇقۇممۇ ياكى بىر ئۇقۇممۇ؟ ھەققىدىكى مۇنارىرىگە كىرمەيمىز. قۇذئاندىكى  –
ئايەتلەذگە ئاساسالنغاؽ بۇ شەذتلەذگە، يەنە قۇذئاننىڭ ئۆرىدىن ئەمرى بىلمەئرـض نەھى 

لغا ئانىغا ئېھساؽ بىلەؽ مۇئامىلە قىلىش، ئىنفاط، ذەسۇ –ئەنىلمۇنكەذ، جىھاد، ئادالەت، ئاتا 
ئىتائەت قىلىش، جۇنۇپلىقتىن پاكلىنىش... دېگەنگە ئوخشاش شەذتلەذنىمۇ ئىالكە قىلىش 
مۇمكىن. مەشھۇذ جىبرىئىل ھەدىسىنىڭ ذىۋايىتىدە ئىسالمنىڭ شەذتى سۈپىتىدە تىلغا 
ئېلىنغاؽ بەش ماددا بىر خىل ئەمەس. مەسىلەؽ، مەركۇذ ھەدىسنىڭ ئەبۇ داكـدتىكى 

نامار ئوقۇش، ذؿرا تۇتۇش، ھەجگە » مۇنداط باياؽ قىلىنغاؽ: كاذيانتىدا بۇ بەش شەذت 
 .110«بېرىش، جۇنۇپلىقتىن پاكلىنىش كە كەلىمەئى شاھادەت ئېيتىش 

بۇخاذى نەقىل قىلغاؽ باشقا بىر ھەدىستە بۇ بەش ماددا يەنە پەذقلىق بولۇپ، بۇ 
سۈپىتىدە ئەمەس،  دېگەؽ سوئالنىڭ جاكابى« ئىسالؼ نېمە؟ » ذىۋايەتتە ذەسۇلۇلالؾ بۇالذنى 

 دېگەؽ سوئالنىڭ جاكابى سۈپىتدە بەذگەؽ. ذىۋايەت مۇنداط: « ئىماؽ نېمە؟ » 
ذەسۇلۇلالؾ ئالدىغا كەلگەؽ بىر گۇذـپپا كىشىنى پەقەت ئالالھقا ئىماؽ ئېيتىشقا 

 بۇيرىدى. ئاندىن:
 دەپ سوذىدى. ئۇالذ: -« ئالالھقىال ئىماؽ دېگەؽ نېمە، بىلەمسىلەذ؟ » پەقەت  -
 دېدى. ذەسۇلۇلالؾ: - كە ذەسۇلى بىلىدـ، ھاللائ -
ئالالھتىن غەيرى ئىالھنىڭ يوقلىقىغا كە مۇھەممەدنىڭ ئۇنىڭ ئەلچىسى  -

ئىكەنلىكىگە شاھادەت ئېيتىش، نامار ئوقۇش، ذؿرا تۇتۇش، راكات بېرىش، بەشتە 

 .111ئولجىنىڭ بەشتەؽ بىرى (نى بېرىشتۇذ، دېدى –بىرى ) خۇمۇس 
نىڭ شەذتلىرىنى بەلگىلەشتە ساھابىلەذنىڭ، «ماؽ كە ئىسالؼ ئى» شۇ بىر ھەقىقەتكى، 

تابىئىننىڭ كە مۇجتەھىد ئىمامالذنىڭ ئۇسلۇبى، ئۇالذدىن بىرى بولغاؽ ئەبۇ ھەنىفىنىڭ بۇ 
 سۆرلىرىدە ئۆر ئىپادىسىنى تاپقاؽ:

ئىماؽ، ئالالھنى بىلىش، ئۇنى ئىقراذ قىلىش، ذەسۇلىنى بىلىش كە ذەسۇلۇلالؾ » 
. ئىسالؼ، ذەسۇلۇلالھنىڭ 112«لىپ كەلگەؽ باذلىق نەذسىگە تولۇط ئىشىنىشتۇذ ئالالھتىن ئې

ئالالھتىن ئېلىپ كەلگەؽ باذلىق ئەمىرلىرىنى چىڭ تۇتۇش، چەكىلگەنلىرىدىن يىراط 
 تۇذـشتۇذ.

ئىماؽ كە ئىسالمنىڭ ئۆرىنى ئوتتۇذىغا قويغاؽ جىبرىئىل ھەدىسىنىڭ كاالمچىالذ 
يۇلۇشى، تەقلىدى ئىمانغا ئىگە بولغانالذ ئۈچۈؽ دىننىڭ تەذىپىدىن ئالدىنقى ئوذـنغا قو

ئاساسلىرىنى ئۆگىنىش كە ھاياتىغا تەدبىقالشتا ئاددى كە ئوڭاي بىر ئۇسلۇپ سۈپتىدە قوبۇػ 
 كۆذقلگەؽ. 

                                    
  . (5/74) 4696دەذ،، بابۇؽ فىل قە«سۈننە »ئەبۇ داكـد،   110
 . 5/71، بابۇؽ فىل قەدەذ، «سۇننە » ؛ ئەبۇ داكـد، 53بۇخاذى، ئىماؽ، ھەدىس نۇمۇذى،   111
 بەت.  – 138، «ماقاالت » ئەشەئذى،   112
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ئاكامنىڭ دىننىڭ ئاساسلىق مەنبەسى بىلەؽ بىۋاستە ئۇچرىشىشىدىكى قېيىنچىلىققا، 
ئوتتۇذىغا چىققاؽ تىل مەسىلىسىنى قوشقاؽ ئەجەملەذنىڭ مۇسۇلماؽ بولىشى بىلەؽ 

كاقتىمىزدا، يۇقىرىدىكىدەظ ئىخچاؼ تۈذلەذگە ئايرىلىشنىڭ ئەجەؼ مۇسۇلمانالذ نەرذىدىكى 
ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنەلەيمىز. لېكىن بۇ ئۇسلۇپ باشقا بىر سەلبىي مەسىلىنىڭ 

ى كە دىننىڭ ئەمرىنى مۇئەييەؽ ئوتتۇذىغا چىقىشىغا سەكەپ بولغانىدى. يەنى، ئىماؽ تېمىس
ماددىالذغا يىغىنچاقالش، ئۇنىڭدىن باشقا ئىماؽ ئېيتىلىشى كە ئەمەػ قىلىنىشى كېرەظ 
بولغاؽ ئاساس كە بۇيرـقالذ يوقتەظ ياكى سەػ قاذاشتەظ چۈشەنچىنىڭ شەكىللىنىشىگە 

ىنغاؽ بەش سەكەپ بولغانىدى. گەذچە ئىسالمنىڭ شەذتى سۈپىتىدە ئىلمى ھالالذدا تىلغا ئېل
دېگەندەظ شەكىلدە « ... پەذر  54» ھەتتا « پەذر  32» ئاساس كېيىن كېڭەيتىلىپ 

ئىزاھلىنىپ، بىر قىسىمى پەذرلەذ ئىلمى ھالالذغا كىرگەؽ بولسىمۇ، مەركۇذ سەلبىي تەسىر 
 يوقالمىدى.

شۇ بىر ھەقىقەتكى، قۇذئاننىڭ ھەذ بىر ئايىتىگە ئىماؽ ئېيتىش، ئىماننىڭ ئەغ 
ق شەذتىدـذ. ئۇنىڭدىكى بىر ئايەت، بىر ھۆكۈمنى ئىنكاذ قىلغۇچىنىڭ ئىماؽ كە ئاساسلى

 ئىسالؼ بىلەؽ ئاالقىسى قالمايدـ.
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 مەسىلىسى« ئاشەذەئى مۇبەششەذە » 

 بۇ دەكذدە يەنە ساھابىلەذ ھەققىدىمۇ دەتاالش بولغاؽ.
چىققاؽ تۇنجى ئىختىالپ سىياسى مەلۇؼ بولغاندەظ ئىسالؼ ئۈممىتى ئىچىدە ئوتتۇذىغا 

ئىدى. يەنى، ذەسۇلۇلالھنىڭ كاپاتىدىن كېيىن بوش قالغاؽ ئوذـنغا كىمنىڭ كاذىسلىق 
نى ئۆلچەؼ قىلدى. «كاذىسلىق » قىلىشى بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك ئىدى. شىەئ بۇ مەسىلىدە 

ى دەلىل نى ئۆلچەؼ قىلدى كە بۇنىڭغا ساھابىنىڭ ئىجماسىن«ئەفدالىيات » ئەھلى سۈننەت 
 قىلىپ كۆذسەتكەنىدى.

بۇ ئىختىالپ بۇ نوقتىدىال قالماستىن، كېيىنكى كىشىنىڭ كۆڭلىنى غەش قىلىدىغاؽ 

 بىرىگە تىغ ئۇراتتى، قاؽ تۆكۈلدى. –كەقەلەذ نەتىجىسىدە تەپرىقىگە ئايالندى. ساھابىلەذ بىر 
را، كىمنىڭ بۇ كەقەلەذدىن كېيىن كىشىلەذ ئىككى گۇذـپپىغا ئايرىلدى كە كىمنىڭ توغ

خاتا؟ ئۆلتۈذقلگەؽ كە ئۆلتۈذگۈچىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى قانداط بولىدـ؟ ... دېگەنگە 
 ئوخشاش سوئالالذ ئوتتۇذىغا چىقىشقا باشلىدى.

بۇ سوئالالذغا بېرىلگەؽ جاكاپالذ نەتىجىسىدە كىشىلەذ پىرقىالذغا بۆلۈنۈشكە باشلىدى. 
الذنى تەكفىر قىالتتى كە ئۇالذنى رااللەت ئىچىدە شىەئ، ھەرذىتى ئەلىگە قاذشى ئۇذـش قىلغان

دەپ قاذايتتى. ئۇنىڭدىن باشقا، ھەرذىتى ئۆمەذ ئۆرىدىن كېيىن كىمنىڭ خەلىپە 
بولىدىغانلىقىنى بەلگىلەشكە مەسۇئػ قىلغاؽ شۇذانى توغرا قاذاذ بېرەلمىگەنلىكى ئۈچۈؽ، 

 ەپ قاذايتتى. كېيىنكى مەرگىللەذدە كېلىپ چىققاؽ كەقەلەذنىڭ جاكاپكاذى د
خاكاذىچالذ، جەمەػ كە سىېففىندا ئۇذـشقاؽ ئىككى تەذەپنىڭ ساھابە بولىشىغا 
قاذىماستىن، ئۇالذنى تەكفىر قىالتتى. ھەتتا خاكاذىچ ئىماملىرىدىن بىرسىگە، ھاقاذەت 
قىلىۋاتقاؽ بۇ كىشىلەذنىڭ ئىچىدە ذەسۇلۇلالؾ جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بەذگەؽ 

ىقى ئەسكەذتىلگەندە، ئۆرىمۇ ئوبداؽ بىلىدىغاؽ بۇ ھەقىقەتنى ئىنكاذ ساھابىلەذنىڭمۇ باذل
 .113دېگەؽ« ئۇالذ جەننەتلىك كاپىرالذدـذ » قىاللماي: 

بۇ پىرقىلەذدىن باشقا، مۇتلەط كۆپ سانلىقنىڭ ساھابە ئاذىسىدىكى ئىختىالپالذغا بولغاؽ 

لىقى مەيلى جەمەػ لەط كۆپ سانمۇت ئۇالذنىڭ. ئوخشىمايتتى بىرىگە –مۇئامىلىسى بىر 
ففىندە بولسۇؽ، ھەرذىتى ئەلىنى ھەقلىق دەپ قاذايتتى. لېكىن قاذشى ېبولسۇؽ ياكى س

چىققۇچىالذنى تەكفىر قىلىشقا كە ئەيىپلەشكە ذارى ئەمەس ئىدى. جەمەلدە ھەذرىتى ئەلىگە 
ھەرذىتى ئائىشە، ھەرذىتى تەلھە كە ھەرذىتى » قاذشى چىققاؽ گۇذـپ ئۈچۈؽ ئەشەئذى 

 .114دېگەنىدى« ير ئۈچۈؽ پەقەت > ئۇالذ خاتادىن قايتتى < دەيمىز رـبە
ىف قوذاسىدا خەلىپە سايلىمىنى ناھايىتى تىزلىك بىلەؽ بىر قمەلۇؼ بولغىنىدەظ، بەنى سا

تەذەپ قىلىۋەتكەنلىك بىلەؽ ئەيىپلەنگەؽ ھەرذىتى ئۆمەذ؛ ھەرذىتى ئوسماننى خەلىپە قىلىپ 

                                    
 .IV/89، «فاسل  –ئەػ » ئىبن ھەرؼ،   113
 .I/103 ،« مىلەػ –ئەػ » شەھرىستانى،   114
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ئوتتۇذىغا چىققاؽ تەپرىقىچىلىققا جاكاپكاذ دەپ  تالالش سەكەپلىك كېيىنكى مەرگىلدە
قاذالغاؽ ھەرذىتى ئۆمەذ شۇذاسىنىڭ ئاقساقىلى ئابدـذاھماؽ بىن ئەكض؛ جەمەػ كەقەسىدە 
ھەرذىتى ئەلىگە قاذشى جەغ قىلغاؽ ھەرذىتى تەلھە كە رـبەير؛ بۇ كەقەلەذ يۈربەذگەندە 

مەسۇئلىيەتتىن قېچىش بىلەؽ ھېچقانداط بىر تەذەپتە تۇذماي، ئۆرىنى چەتكە تاذتىپ 
ققاس كە ساد بىن رەيد قاتاذلىق مۆتىۋەذ ساھابىلەذ بۇ ەئەيىپلەنگەؽ ساد بىن ئەبى ك

 دەتاالشنىڭ مەذكىزىدە ئوذـؽ ئالغانىدى.
بۇ مۆتىۋەذ ساھابىلەذنى پىرقىلەذنىڭ تىلىدىن قۇتقۇرـشقا ئىنتىلگەؽ كىشىلەذ، كېيىنكى 

ھەنبەػ باياؽ قىلغاؽ بىر ذىۋايەتنى ئۆرىگە ئاساس  مەرگىللەذدە تىرمىزى كە ئەھمەد بىن
ئەػ ئاشەذەتۇػ مۇبەششەذا ) جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بېرىلگەؽ ئوؽ » قىلىپ، بۇ راتالذنى 

للىرىدىن بىرىگە ىئىسمى ئاستىدا بىر يەذگە جەؼ قىلىپ، بۇنى ئەقىدە مەس« كىشى ( 
. كېيىنكى 115ىغا ئايالندـذدىئايالندـذدى. بۇنى تۇنجى بولۇپ ئەشەئذى ئەقىدە تېمىس
بىز شاھادەت ئېيتىمىزكى ... » مەرگىلدە كاالمچىالذ بۇنى بىر ئىماؽ ئاساسىغا ئايالندـذـپ 

 . 116بىلەؽ باشالنغاؽ جۈملىلەذ بىلەؽ ئىشلىتىشكە باشلىدى« 
بۇ تېمىنى بۇ يەذدە تىلغا ئېلىشىمىزدىكى مەقسەت ھەذگىزمۇ بۇنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى 

مەس. باشتا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەظ بۇ ئۇ كۈنلەذدە رفذقذ ئىدى، بەلكىم رفذقذ ئىسپاتالش ئە
شتىن، بۇ مۇباذەظ تەككۈرقنۇذغۇؽ كىشىنى ساھابىلەذگە بىھۇدە تىل  پبولغاؽ بۇ ئۇسلۇ

 كىشىلەذنىڭ تېخىمۇ كۆپ تەكفىر قىلىنىشقا كە ئەيىپلىنىشكە ئۇچراشتىن ساقالپ قالغانىدى. 
لغا ئېلىشىمىزدىكى مەقسەت، ئەقىدىۋى كە ئىمانغا مۇناسىۋەتلىك يۇقىرىدا بۇ مىسالنى تى

 ئىماؽ كە ئەقىدە تۈپەيلىدىن سەكەپلەذ كە شاذائىت –شەذت  يسىقا ەبولمىغاؽ مەسىل
دېگەؽ  ...قەدەؼ باسقۇچالذ بىلەؽ ئېلىپ بېرىلغاؽ؟ يسىقا كىرگۈرقلگەؽ؟ دائىرىسىگە

 مىساػ بىلەؽ جاكاپ بېرىشتۇذ. جانلىقسوئالىغا 
ھالبۇكى بۇ مەسىلىنى ئەقىدە دائىرىسىگە كىرگۈرگەؽ كاالمچىالذ كە مۇئەللىپلەذنىڭ 
كۆپ سانلىقى، ذەسۇلۇلالؾ ھايات كاقتىدا جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بەذگەؽ كىشىلەذنىڭ 
پەقەت بۇ ئوؽ كىشى بىلەؽ چەكلىك ئەمەسلىكىنى بىلەتتى. ذەسۇلۇلالؾ بۇ يەذدە ئىسمىنى 

لمىغىدەظ دەذىجىدە خېلى كۆپ ساھابىگە جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ تىلغا ئېلىپ يېزىپ بوال
بەذگەنىدى. تۆكەندە بىزگە يېتىپ كەلگەؽ سەھىھ ذىۋايەتلەذدىن بىر قانچىسىنى تىلغا ئېلىپ 

 ئۆتەيلى:
ساد بىن ئەبى » بۇخاذى كە مۇسلىمدا باياؽ قىلىنغاؽ بىر ذىۋايەتتە مۇنداط دېيىلگەؽ: 

ذەسۇلۇلالؾ ھايات كاقتىدا ئۇنىڭ ئابدـلالؾ بىن ساالمدىن باشقا  ققاس مۇنداط دەيدـ: مەؽەك
دېگەنلىكىنى ئاڭلىمىدىم  <شۈبھىسىز ئۇ جەننەتلىكتۇذ  >ھېچقانداط بىر كىشى ھەققىدە 

»117  . 

                                    
 .بەت – 471، «ماقاالت » ئەشەئذى،   115
 . بەت – 104 – 103فتارانى، تا  116
 .147، ھەدىس نۇمۇذى: 33؛ مۇسلىم، ض. ساھابە، ب. 19بۇخاذى، ؼ. ئەنساذ، ب.   117
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ذەسۇلۇلالؾ سابىت بىن قەيس » يەنە، بۇخاذى كە مۇسلىمدا مۇنداط نەقىل قىلىنغاؽ: 
 .118«ئەھلىدىن < ھەققىدە مۇنداط دېدى: > سەؽ جەننەت 

كاقتىدا، ھەرذىتى پاتىمە،  119ئۇنىڭدىن باشقا، ياسىر ئائىلىسى ھەققىدە مەككىدىكى
قاتاذلىق بىر تۈذكۈؼ كىشىلەذگىمۇ جەننەت بىلەؽ خەشخەكەذ  120ئۇققاشە ) ذەرىيەلالھۇئەنھۇ (

 بەذگەنلىكى بىر ھەقىقەت. 
اخشى كۆذگەنلەذ بۇ مېنى ي» ذەسۇلۇلالؾ ھەسەؽ كە ھۈسەيىن ھەققىدە مۇنداط دېدى: 

 .121«ئىككىسىنىمۇ ياخشى كۆذىدـ. قىيامەتتە ئۇالذ مەؽ بىلەؽ بىرگە بولىدـ 
كە ذىزكاؽ بەيئىتىدە بەيەئت قىلغانالذ  122بۇالذدىن باشقا ھاللائ ذەسۇلى باذلىق بەدىر ئەھلى

 . 123ھەققىدە جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بەذگەنىدى
خوشخەكەذ بېرىلگەؽ نەچچە يۈردىن  مانا بۇنداط ئەھۋاػ ئاستىدا، جەننەت بىلەؽ

ئاشىدىغاؽ كىشى ئىچىدىن پەقەت ئوؽ كىشىنى ئەقىدە كىتاپلىرىغا كىرگۈرقپ، بۇنى 
خۇددى بىر ئىماؽ ئاساسى سۈپىتىدە تونۇشتۇذـشنىڭ ھېچقانداط مەنتىقىلىق ئاساسى 

ەمەس، قالمايدـ. ئەگەذ بۇ مەسىلە ئەقىدە مەسلىسى بولىدىغاؽ بولسا، پەقەت ئوؽ كىشىال ئ
 جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بېرىلگەنلەذنىڭ ھەممىسى ئەقىدە تېمىسى بولىشى كېرەظ.

كىشى ھەققىدىكى « ئوؽ » سەھىھ ذىۋايەت بىلەؽ كەلگەؽ بۇ خەكەذلەذدىن پەقەت بۇ 
ذىۋايەتنىڭ ئالدىنقى ئوذـنغا قويۇلۇشىدىكى سەكەپنى يۇقىرىدا باياؽ قىلىپ ئۆتتۇط كە بۇ 

ۈچۈؽ ھەقلىق كە توغرا ئىكەنلىكىنى، مانا مۇشۇنداط بىر مۇئامىلىنىڭ سەكەپنىڭ ئۆر دەكذى ئ
 ئۈممەتنىڭ مەنپەئەتى نەرەذدە تۇتۇلغاؽ ھالدا ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتۇط.  

لېكىن بۇنىڭ راماؽ كە ماكاؽ نەرەذدە تۇتۇلغاؽ ھالدا ئېلىپ بېرىلغاؽ ئەھمىيەتلىك بىر 
ىت قىلغاؽ كاالمچىالذ، بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ ئىش ئىكەنلىكىنى نەرەذدىن ساق

للەذنى ئەقىدە مەسىلىسى دەپ ئويالپ قالغاؽ كە بۇنى ئىماؽ ئاساسلىرى دائىرىسىگە ىمەس
 كىرگۈرقشتە ئىككىلەنمىگەؽ.   

 مانا مۇشۇنداط مەيدانغا كەلگەؽ. « كاالمنىڭ ئەقىدىگە ئايالندـذـلىشى » 
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لەشتۈذقپ قويۇشئىماننى كاالمغا مەذكەر  

 ئىماننى كاالمغا مەذكەرلەشتۈذقپ قويۇشنىڭ خەتەذلىك تەذىپى نېمە؟
بۇنىڭ رىيانلىرى كۆپ بولۇپ، بىز پەقەت بۇالذ ئىچىدىن تەسىرى كە رىيىنى چوغ بولغاؽ 

 ئىككى نوقتا ھەققىدە توختۇلۇپ ئۆتىمىز.
سۇنغاؽ مەسىللەذگە ئەگەذ سىز ئىمانىڭىزنى كاالمغا مەذكەرلەشتۈذقپ، بىر ئىلىم سىزگە  .1

ئەقىدە مەسىلىسى سۈپىتىدە قاذىغاؽ كاقتىڭىزدا، ھەقىقەتەؽ ئىمانى بولغاؽ مەسىللەذ بىلەؽ 

بىرىگە ئاذىالشتۇذىۋېتىشتەظ خەتەذلىك ئەھۋالغا  –ئىمانغا مۇناسىۋەتسىز مەسلىلەذنى بىر 
« ېتىش ھەقنى باتىلغا ئاذىالشتۇذـك» چۈشۈپ قالىسىز. بۇ قۇذئاننىڭ ئىپادىسى بىلەؽ 

بولىدـ. بۇ ئەھۋالدا نەرىرىيە بىلەؽ ھەقىقەت، راؽ ) گۇماؽ ( بىلەؽ ذؿشەؽ، ئېھتىماػ 

بىرىگە ئاذلىشىپ كېتىدـ.  –بولغاؽ گۇمانى دەلىل بىلەؽ ئېنىق بولغاؽ ئىالھى ناس بىر 
ئەقىدە شۈبھىلىك ھالغا چۈشۈپ قالىدـ، گۇمانى مەلۇماتالذ ئەقىدىگە ئايلىنىدـ. نەتىجىدە 

 بولغىنىدـ. ئىماؽ 
بۇنىڭ ذىائػ ھاياتتىكى نەتىجىلىرى تاذىختا نۇذغۇؽ قېتىم كۆذقلگەندەظ ئاچچىق 

 –بىرىنى ئىماؽ  –بولىدـ. كىشىلەذ ئەقىدە دەپ قاذاپ قالغاؽ بۇ مەسىللەذ سەكەبىدىن بىر 

رااللەت دائىرىسى ئىچىدە باھاالشتەظ  –بىدىەئت، نىجات  –باتىل، سۈننەت  –كۇپۇذ، ھەط 
ئىچىگە كىرىپ قالىدـ. بۇ تەبىئىي ھالدا ھاللائ بۇيرىغاؽ كەھدەت ) بىرلىك كە  خاتالىق

 –ئىتتىپاقلىق (نى رىدىلەپ تەپرىقىنى كۈچەيتىدـ. ئەذرىمەس مەسىللەذ سەكەبىدىن بىر 
بىرىنىڭ گېلىنى سىققاؽ ئۈممەت ئەرالىرى، بۈگۈنكىدەظ ئەرەلى دقشمەنلىرى ئالدىدا خاذلىققا 

 مەھكۇؼ بولىدـ.

 –ۈؽ مۇسۇلمانالذ ئەقىدىگە ئايالندـذىۋالغاؽ كاالمى مەسىللەذ تاذىخىي شەذت بۈگ .2
شاذائىتالذنىڭ تەقەرراسى بىلەؽ ئوتتۇذىغا چىققانىدى. بۇ شەذتلەذ ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە 
بولماي تۇذـپ، كاالؼ ئىلمىنىڭ ئۆر دەكذىدە ئۈستىگە ئالغاؽ ذؿلى كە ئادا قىلغاؽ كەرىپىسىگە 

ەذگىلى بولمايدـ. رىندىقالذ مىتە قۇذـتتەظ مىغىلداپ كەتكەؽ؛ ئىسالؼ بىلەؽ توغرا باھا ب
ھېچقانداط مۇناسىۋىتى بولمىغاؽ مەرھەپلەذ ياكا ئوتتەظ ھەذ تەذەپنى قاپلىغاؽ؛ ئۆرىنى 
ذەسۇػ، ھەتتا ئىالؾ دەپ جاكاذلىغاؽ ذؿھى مەجرـھالذنىڭ، ئاذقىسىدىن ئەگىشىپ ماڭغاؽ 

بۇنداط بىر دەكذدە،  124كتە توغرا بولغاؽ ئەقىدىنى ئوتقا تاشلىغاؽناداؽ كىشىلەذ بىلەؽ بىرلى

                                    
(؛  128مىلەػ،  –يۈسۈپ سۈذىسىنى قۇذئاؽ قاتاذىدىن دەپ قاذىماي، ئۇنىڭغا بىر ھېكايە نەرىرىدە قاذايدىغانالذ ) ئەػ   124

(؛ ئالالھنىڭ قاؽ كە  V/36فاسل،  –لىكىنى كە ئەبەدىي ئۆلمەيدىغانلىقىنى جاكاذلىغانالذ ) ئەػ يېتەكچىلىرىنىڭ ئۆلمىگەن

(؛ باذلىق ساھابىنىڭ ذەسۇلۇلالھنىڭ كاپاتىدىن كېيىن دىندىن  V/41فاسل،  –ئەػ گۆشتىن ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانالذ )

(؛  V/43فاسل،  –ئەػ )ەبى ئىكەنلىكنى داكا قىلغۇچىالذ (؛  ن V/41فاسل،  –ئەػ )چىقىپ كەتكەنلىكىنى داكا قىلغۇچىالذ 

ئايىتىنى ھاللائ ئۆرىدىن باشقا، ئۆرىنىڭ مەكجۇدلىقىدىن تاذتىپ ھەممە نەذسىنى يوط قىلىدـ دەپ  – 27ذەھماؽ سۈذىسىنىڭ 
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ئەشەئذى كە ماتۇذىدىغا ئوخشاش بىر تۈذكۈؼ جەسۇذ راتالذ مەيدانغا چىققاؽ كە بۇ ئېقىمالذغا 
 قاذشى كۆذەش قىلغاؽ، كىتاپالذ يارغاؽ. 

شەذت  شاذائىت كە دەكذدە ئەھمىيەتلىك بولغاؽ بۇ خىزمەتلەذ، مەركۇذ –مەركۇذ شەذت 

شاذائىت كە دەكذدىن ھالقىپ چىققاؽ كاقىتتا ئۆرىنىڭ ئەھمىيىتىنى يوقۇتۇپ قويدى كە  –
 توغرا شەكىلدە ئىشلىتىلمىدى.

شاذائىتنىڭ تەقەرراسى سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ، كاقىت كە  –بەرى تاذىخىي شەذت 

اندىن ھالقىغاؽ چۈشەنچىلەذ، راماؽ كە ماك –ماكاؽ بىلەؽ چەكلىنىپ قالىدىغاؽ ئىزاھات 
شەكىلدە ئەقىدىگە ئايالندـذـلدى. بۇنىڭ ئەغ تىپىك ئۆذنىكى، دەكذىمىزگىچە يېتىپ 

پىشانە، ئىرادە، ئەجەػ، ذىزىق، ئالالھنىڭ ھىدايىتى، ئالالھنىڭ  –كەلگەؽ تەقدىر 
 رااللىتى ... دېگەنگە ئوخشاش مەسىللەذدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلىدـ. 

المى مەسىلىلەذدە، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ يەذشاذىنىڭ ئۆر ئەقىدىگە ئايالندـذـلغاؽ كا
ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىشىغا ئوخشاش كاالؼ ئاجىزلىق قىلىدىغاؽ مەسىللەذدە، بۇ مەسىلىدە 
ئوتتۇذىغا قويۇلغاؽ قاذاشنىڭ پۈتۈنلەي خاتا ئىكەنلىكى مەلۇؼ بولغاندىن كېيىن، ئەقىدە 

نىڭ ئەسلىنى بىلمەيدىغاؽ كە ئىمانغا دقشمەؽ بولغاؽ گۇماؽ ئاستىدا قالىدـ. نەتىجىدە ئىش
ھاماقەتلەذ ئۈچۈؽ، ئەقىدىگە ھۇجۇؼ قىلىدىغاؽ تېپىلغۇسىز پۇذسەت ياذىتىلىدـ. مانا بۇ 
ئىماؽ دائىرىسىدە بولمىغاؽ نەذسىنى ئىماؽ دائىرىسى ئىچىدە كۆذسىتىشنىڭ ئەغ چوغ 

 رىيانلىرىدىن بىرسى. 
ەذيانىدا ئوتتۇذىغا چىققاؽ مەسىلىلەذدىن يەنە بىرسى، كاالمنىڭ ئەقىدىگە ئايلىنىشى ج

ھەذ تۈذلۈظ تەذەپۋارلىقنى ئۇلغايتىپ، ئۈممەتنى پاذچىاليدىغاؽ ئامىلالذنىڭ چوڭقۇذ يىلتىز 
 تاذتىشىغا كەسىلە بولىشىدـذ. 

دەسلەپكى مەرگىللەذدە يەھۇدىي، خىرىستىياؽ، مەجۇسى كە ئاتئېسىت ) مۇلھىد ( كە 
بىلەؽ مۇسۇلمانالذ ئىچىدە بىخ سۈذقشكە باشلىغاؽ رىندىق، بىدىەئت كە بۇالذنىڭ تەسىرى 

تەپرىقىگە قاذشى ئىسالؼ ئېتىقادىنى مۇھاپىزەت قىلىشنى مەقسەت قىلغاؽ كاالمچىالذ، قىسقا 
مۇددەت ئىچىدە بۇ غايىدىن يىراقلىشىپ، كاالؼ ئىلىمىنى ئۆر ئىچىگە قاذىتىلغاؽ قوذاػ 

ئىشلىتىشكە باشلىغانىدى. بەرى كاالمچىالذ كىتاپلىرىدا  بىرىگە قاذشى –سۈپىتىدە بىر 
ئىسالمنىڭ بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىمىغاؽ ئىالھى ئەقىدىسى ئاساسىدا، يەھۇدىي كە خىرىستىياؽ 
ئەقىدىسىنى تەنقىد قىلىشقا ھېچقانداط تىرىشچانلىق كۆذسەتمىگەؽ بولۇپ، ئۇالذنىڭ ئىسالؼ 

مەرھەپلەذگە ئىنساپ كە ئادالەت دائىرىسىدىن ئۈممىتىنى شەكىللەندقذگەؽ پىرقىلەذ كە 
 ھالقىپ ھۇجۇؼ قىلىشى، يۇقىرىدىكى قاذىشىمىزنىڭ ئەغ ياذقىن ئىسپاتىدـذ.  

 

                                                                                         
ىلىپ ئاسمانغا ئايىتىنى دەلىل ق – 44(؛ ذەسۇػ دەپ ئىشەنگەؽ يېتەكچىسىنىڭ تۇذ  V/44فاسل،  –ئەػ )چۈشەنىدىغانالذ 

چىققانلىقىنى داكا قىلغانالذ، ذەسۇلۇلالھنىڭ ئىالؾ ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانالذ، ھەرذىتى ئەلىنىڭ ئىالؾ ئىكەنلىكىگە 

(؛ پەذر  V/49فاسل،  –ئەػ )ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانالذ  (؛ يېتەكچىلىرىنىڭ ئىالؾ V/47فاسل،  –ئەػ )ئىشىنىدىغانالذ 
(،  V/103مار شامدىن ئىباذەت ئىككى كاقىت، ئىككى ذەكەتلىك ناماردىن ئىباذەت دېگۈچىلەذ ) ھەنەفى، نامارنىڭ بامدات كە نا

          دېگەنلەذ...« ئالالھۇ ئەكبەذ دېيىشتۇذ » يولۇچىنىڭ نامىزى پەقەت ئىككى قېتىم 
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 ئەقىدە كە ئەقىدىگەؽ ئايالنغاؽ ذىۋايەتلەذ

مەرھەپۋارلىقنىڭ پاذاسەت كە ئەقىل كۆرىنى كوذ قىلغاؽ بۇنداط كەرىيەتتە تۈگمە تۆگە 
پلەذ ھەذ خىل ئەيىپلەشلەذگە دـچاذ بوالتتى. رفذقذ تېپىلسا قىلىپ كۆذسىتىلىپ، ذەقى

يالغانلىقى ئۆرلىكىدىن ەلۇؼ بولۇپ تۇذىدىغاؽ ذىۋايەتلەذ ذەسۇلۇلالھقا نىسبەت قىلىنىپ نەقىل 
قىلىناتتى كە بۇالذدىن مەدەت كۈتىلەتتى. تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈظ بولۇشى ئۈچۈؽ تۆكەندە 

 .ئۆتەيلى ئېلىپ اتىلغ ئۆذنەكنى ئىككى –بۇالذدىن بىر 

 :قىلغاؽ نەقىل مۇنداط ئەسىرىدە ناملىق « فەذط –ئەػ » باغدادى 
دېدى. « مۇذجىەئگە يەتمىش پەيغەمبەذنىڭ تىلى لەنەت ئوقۇسۇؽ! » ذەسۇلۇلالؾ: 
ئىماؽ پەقەت كاالمدـذ » دەپ سوذالدى. ئۇ: « مۇذجىەئ كىمدـذ؟ » ذەسۇلۇلالھتىن 

 . 125دەپ جاكاپ بەذدى« دېگۈچىلەذ 
 تۇذىدىدە مۇنداط نەقىل قىلىنغاؽ:ما

ئۈممىتىمدىن ئىككى » ذەسۇلۇلالھتىن مۇنداط بىر ئىشەنچلىك ذىۋايەت يېتىپ كەلدى: 
 دـذ. «پىرقە مېنىڭ شاپائىتىمگە نائىل بواللمايدـ، ئۇالذ قەدەذىييە كە مۇذجىەئ 

ى، بەرىلەذ بۇ خىل يالغاؽ ھەدىسلەذنىڭ كاالمچىالذ تەذىپىدىن ئىتىباذغا ساراكەذ بولىشىن
دەپ ئاقالشقا ئۇذـنىدـ. تافتارانىنىڭ، ئۆرىنى ئۇلۇص قىلىپ « كاالمچىالذ ھەدىس بىلمەيدـ » 

» كۆذسەتمەكچى بولغاؽ بىر كىشى توقۇپ چىققانلىقى مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدىغاؽ كە سۇيۇتى 
دېگەؽ شۇ ھەدىسنى، ئۆرىنىڭ قاذىشىنى ئىسپاتالش ئۈچۈؽ « ئاساسى يوط 

 ھەيرانلىق ئىچىدە شاھىت بولىمىز: ئىشلەتكەنلىكىگە 
 ذەسۇلۇلالؾ مۇنداط دېگەؽ:

ئىلىم ئۈگەنگەؽ كە ئۈگەتكۈچىلەذ بىر جايغا باذسا، ھاللائ بۇ جاينىڭ ئۆلۈكلىرىدىن » 
 .126«كۈؽ كۆتۈذىۋېتىدـ   40ئاراپنى 

مەرھەپۋارلىقنىڭ بۇ نوقتىدا توختاپ قالماستىن فىقىھ ساھەسىگىمۇ سىڭىپ 
س ) ذەرىيەلالھۇئەنھۇ ( ئاذقىلىق يېتىپ كەلگەؽ تۆكەندىكى ھەدىس كىرگەنلىكىنى، ئەنە

 )!( ئەغ ياذقىن شەكىلدە ئىپادىلەپ بەذمەكتە:
 ذەسۇلۇلالؾ مۇنداط دېگەؽ:

ئۈممىتىم ئىچىدىن بىر كىشى چىقىدـ. ئۇ مۇھەممەد بىن ئىدذىس ) ئىماؼ شافى ( » 
نلىق. ئۈممىتىم ئىچىدىن يەنە دەپ ئاتىلىدـ. ئۇ كىشى ئۈممىتىم ئۈچۈؽ ئىبلىستىنمۇ رىيا

شۇنداط بىر كىشى چىقىدـكى، ئۇ ئەبۇ ھەنىفە ) ئىماؼ ئەرەؼ ( دەپ ئاتىلىدـ. ئۇ 

                                    
 بەت. – 190، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   125
 بەت.  – 109، «شەذؾ » تافتارانى،   126
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. بۇ يەذدە نەرەذدىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغاؽ بىر 127«ئۈممىتىمنىڭ قەندىلى ) شاؼ (دـذ 
ەنلىكى نوقتا باذ. بۇ ھەدىسنى توقۇپ چىققۇچىنىڭ ھەنەفى مەرھىبىگە مەنسۇپ بىرى ئىك

ئۆرلىكىدىن مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدـ. كىشىنى ئەجەپلەندقذىدىغاؽ نوقتا شۇكى، بۇ كىشىلەذ 

شافى، ئەشەئذى ئوتتۇذىسىدىكى جىدەلنىڭ تەسىرىگە  –ئۆرى ياشاكاتقاؽ دەكذ كە ھەنەفى 
شۇنداط قاتتىق ئۇچرىغاؽ بولۇپ، ئىسالؼ مۇجتەھىدلىرىدىن بىرى بولغاؽ ئەبۇ ھەنىفە 

ئىسالؼ مۇجتەھىدلىرىدىن بىرى بولغاؽ ئىماؼ شافىغا دقشمەؽ بولغاؽ كە  ئۈچۈؽ، يەنە شۇ
 مۇشۇنداط بىر ھەدىسنى توقۇپ چىقالىغاؽ.  

مانا مۇشۇنداط توقۇلما ھەدىسلەذ بىلەؽ كۈچەيتىلگەؽ مەرھەپچىلىكنىڭ تاذىخ بويىنچە 
مەستانىلىقى ئىسالؼ ئۈممىتىگە ئېلىپ كەلگەؽ رىيانلىرى ئۇرـؽ بىر داستاؽ بولىدـ. مەرھەپ 

بۇ ئۈممەتكە ئېغىر تاالپەت ئېلىپ كەلدى. بۇ خىل ذؿھى ھالەتنىڭ شەكىللىنىشىدە بەرى 
ئالىمالذنىڭ بۇ مەسىلىگە تۇتقاؽ پورىتسىيىسىنىڭ تەسىرىمۇ ئېغىر سالماقنى ئىگلەيدـ. 

 تۆكەندىكى پەتىۋا بۇنىڭغا بىر ئۆذنەظ بوالاليدـ:
برىستانلىقىغا كۆمۈش، غاراتقا قاتناشقاندا بىدىەئت پىرقىلەذنى مۇسۇلمانالذنىڭ قە» 

غەنىمەتتىن نىسىۋە ئېلىش، مەسجىدلەذدە نامار قىلىشتىن توسماسلىق قاتاذلىق بەرى 
ھۆكۈملەذدە ئىسالؼ ئۈممىتى قاتاذىدىن سانالسىمۇ، بۇنىڭدىن باشقا مېيىتلىرىنىڭ نامىزىنى 

ؽ چاذكىالذنىڭ گۆشىنى چۈشۈذقش، ئاذقىسىدا جامائەت بولۇپ نامار ئوقۇش، بوغۇرلىغا

قىز بىلەؽ نىكاھلىنىش قاتاذلىق ھۆكۈملەذدە بۇ ئۈممەت  –يېيىش، سۈننى بىر خانىم 
 . 128«قاتاذىدىن ھېسابالنمايدـ 

مەرھەپ توقۇنۇشلىرى ئوتتۇذىغا چىقاذغاؽ مەرھەپۋارلىقنىڭ كىشىلەذدە قالدـذغاؽ 
ياكى يەھۇدىي بوغۇرلىغاؽ  سەلبىي ئىزنالىرىغا قاذىسىڭىز، ئەھلى كىتاب بىر خىرىستىياؽ

چاذكىالذنىڭ گۆشىنى يېيىشى مۇباؾ ) گۇناؾ بولمايدىغاؽ ( بولغاؽ بىر مۇسۇلمانغا، قىبلىسى، 
كىتابى، ئالالھى، ذەسۇلى كە ئاساسلىق ئەقىدىسى ئوخشاش بولغاؽ بىر مۇسۇلماؽ بوغۇرلىغاؽ 

 چاذكىالذنىڭ گۆشىنى يېيىش ھاذاؼ بولغانىدى.
مەرھەپ مەنسۇپلىرىنى قاذىمۇقاذشىلىق ئىچىگە چۈشۈذقپ قويىدـ. مەرھەپۋارلىق بەرىدە 

بۇ ھەقتە يېزىلغاؽ ئەسەذلەذنى كۆذقش جەذيانىدا ئەجەپلىنەذلىك ئەھۋالالذنى كۆذىسىز. 
 مەسىلەؽ:

ئەھلى سۈننەت ئالالھنىڭ ئۆرىنى بىلىشىنى بەندىلىرىگە كاجىپ قىلغانلىقىدا 
ننەت ھاللائ ھېچكىمنى ذەسۇػ ئەكەتمەستىن ئۆرى ئىتتىپاقالشتى. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەھلى سۈ

) ھاللائ (نى بىلىشكە مۇكەللەض ) مەجبۇذ، مەسۇئػ ( قىلمىدى، دېگەؽ قەدەذىييە كە شىەئنى 
 . 129تەكفىر قىلىش مەسىلىسىدە بىر پىكىرگە كەلدى

                                    
مۇئەللىپى كە شافى  . جامىۇئػ ئۇسۇػI/137، «جامىۇئػ ئۇسۇػ » ؛ جەرەذى، III/129، «مىزاؽ  –ئەػ » ەھەبى، ر  127

 –ھەققىدە توختۇلۇپ، بۇ ذىۋايەتنى نەقىل قىلغاؽ مەئمۇؽ بىن ئەھمەد ئەػ « ھەدىس » مەرھىبى مەنسۇبى جەرەذى بۇ 
بىر كەلىمە « سىپايە » ؽ. بۇ شەخس ھەققىدە ئىبن ھىبباؽ مەذكارىنىڭ مەشھۇذ ذىۋايەت توقۇغۇچى ئىكەنلىكىنى ئېيتقا

 ئىشلەتكەؽ، يەنى دەججاػ...    
 بەت.  – 11، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   128
 بەت. – 315، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   129
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بۇ ناھايىتى خەتەذلىك بىر ئەھۋاػ. بۇ، ھەققىدە سۇبۇتى كە دااللىتى ئېنىق بىر ناس 
غاؽ مەسىلە. يەنى، بۇ مەسىلە كاالمچىالذ دەتاالش قىلغاؽ بىر مەسىلە بولۇپ ئىماننىڭ بولمى

تېمىسى بواللمايدـ، بۇ بىرىنچىسى. ئىككىنچى نوقتىغا ئۆتۈشتىن بۇذـؽ، غەررالىنىڭ 
 تۆكەندىكى سۆرلىرىنى بىرگە ئوقۇپ ئۆتەيلى:

ىل قىلمىغاؽ بولسا مۇتەرىلەنىڭ ئەكسىچە دەيمىزكى، ھاللائ ئەگەذ شەذىەئتنى نار» 
ئىدى، بەندىلىرىگە ئۇنى بىلىش كە نېمىتىگە شۈكۈذ قىلش قەتئىي كاجىپ بولمايتتى، 

 .130«مۇتەرىلە بۇنىڭ تەتۈذسىنى ئىلگىرى سۈذدى 
پەيغەمبەذ ئەكەتىلمىگەؽ بولسا » ئەگەذ ئالدىنقى مىساػ توغرا بولغاؽ كە ئەھلى سۈننەت 

دېگەنلەذنى كاپىرغا چىقىرىشتا بىر « يتتى ئالالھنى ئەقىل بىلەؽ بىلىش كاجىپ بولما
پىكىرگە كەلگەؽ بولسا، ئۇنداقتا بۇ مەسىلىدە غەررالىدىن تاذتىپ خۇددى شىەئ، قەدەذىييە كە 
باذلىق ئەشەئذى مەرھىبىگە مەنسۇپ بولغاؽ مۇسۇلمانالذ دىندىن چىققاؽ، ئەھلى سۈننەت 

بولىدـ. ئەگەذ ئۇنداط بولماي بىرىلىككە كەلگەؽ قاذاش بىلەؽ ئۇالذنى تەكفىر قىلغاؽ 
غەررالى كە ئەشەئذىلەذنىڭ دېگىنىدەظ بولىدىغاؽ بولسا، باذلىق ماتۇذىدىلەذ مۇتەرىلە بىلەؽ 

 ئوخشاش ئەقىدىدە بولغاؽ بولىدـ. 
بۇ نوقتىدا غەررالى ئىنساپ بىلەؽ مۇئامىلە قىلىپ قاذشى تەذەپنى تەكفىر قىلمىغاؽ. 

ماتۇذىدىلەذنى ئېنىق  ياكىلىقنى تەكراذالپ ھەنەفى شۇنداقتىمۇ بىرىنچىسى چۈشكەؽ خاتا
 ھالدا يوط قاتاذىدا قاذاپ، مۇئاذىز ) ذەقىپ (لىرىنى مۇتەرىلە قاتاذىدىن كۆذسەتكەؽ.

بۇنى پەقەت غەررالىال سادىر قىلمىغاؽ. كاالمچىالذنىڭ ھەممىسى دېگۈدەظ مۇشۇنداط 
ى كۈچلەندقذىدىغاؽ توقۇلما بىر قىلغاؽ. يەنە ئەسىرىدە بۇ بۈيۈظ ئىماؼ ئۆرىنىڭ قاذىشىن

 .131ھەدىسنى دەلىل قىلىپ ئىشلەتكەؽ
كاالؼ ئىلىمى تاذىخ بويىنچە ئەقىدىدىن رىيادە پىرقىلەذ كە پەلسەپىۋى مەسلىلەذ ئۈستىدە 
توختالغاؽ. پەلسەپىۋى مەسلىلەذدە يۇناؽ كالسىك ئەسەذلىرىنىڭ ئەذەپچىگە تەذجىمە 

ئەسەذلەذ پەقەت ئەذەپچىگە تەذجىمە قىلىنىپال  قىلىنىشى چوغ ذؿػ ئوينىغاؽ بولۇپ، بۇ
قالماستىن، قەدىمكى ذىمدا دەتاالش قىلىنغاؽ پەلسەپىۋى مەسلىلەذ ئىسالؼ كاالمىغا سۆذەپ 

 .ىدىكىرىلگەن
بۇنىڭ ئەغ تىپىك ئۆذنىكى، ئەھلى سۈننەت ئاساسەؽ دېگۈدەظ ھەمپىكىر بولغاؽ 

نەرىرىيىسى، ئەشەئذى تەذىپىدىن دېموكرىتوسنىڭ ئاتۇؼ نەرىرىيىسى ئىدى. ئۇنىڭ بۇ 
ئىسالؼ ئەقىدىسىگە ئايالندـذـلغاؽ كە ماددىنىڭ بۆلۈنمەيدىغاؽ ئاتۇمالذدىن مەيدانغا 
كەلگەنلىكى ) جۇرـ ال يەتەجەررا ( چۈشەنچىسى بىر ئىماؽ ئاساسى سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا 

قىلىپ قويۇلغاؽ. بۇنى ئەقىدە ئاساسىغا ئايالندـذـش ئۈچۈؽ بىر ئايەتنى دەلىل 
قاذشى ماددىنىڭ ئەبەدىي بۆلۈنىدىغانلىقىنى ئېيتقاؽ  گەبۇ ئاتوؼ نەرىرىيسى. 132كۆذسەتكەؽ

 . 133نارراؼ بۇ سەكەپتىن ئارغۇؽ دەپ ئاتالغاؽ

                                    
 بەت.  – 118، «ئىقتىساد  –ئەػ » غەرالى،   130
 بەت. – 152، «ئىقتىساد  –ئەػ » غەرالى،   131
 .ئايەت – 28ىسى، جىن سۈذ  132

 بەت. – 316، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،  133
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» بۇ ئۆذنەكلەذ بىزگە كۆذسەتكەؽ بىر نوقتا باذ. يەنى، كاالؼ ئىلىمى بۇ دەكذدە پەقەت   
» . بۇ دەكذدە يېزىلغاؽ بەرى كىتاپالذغا دىن باشقا نەذسە ئەمەس ئىدى«پىرقىلەذ تاذىخى 

 قويۇلىشىمۇ ئىسمىنىڭ دېگەؽ «(  پەذقلەذ ئاذىسىدىكى پىرقىلەذ)  فىراط بەينەػ فەذط –ئەػ 
 . نامايەندىسىدـذ بىر چۈشەنچىنىڭ بۇ

بۇ دەكذدە ئالىمالذ ئىسالؼ پىرقىلىرى ئوتتۇذىسىدىكى ئوخشاشلىقتىن رىيادە ئىختىالپالذغا 
ۆلگەؽ بولۇپ، بىلىپ تۇذـپ ياكى بىلمەستىن رالىم ھاكىمىيەتنىڭ بەكرەظ كۆڭۈػ ب

 مەنپەئەتىگە پايدىلىق ئىش قىلغاؽ. 
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 ئىماؽ كە سەلتەنەت

ئەسلىدە كاالمچىالذ بىلەؽ ھۆكۈمرانالذ ئاذىسىدىكى مۇناسىۋەت ئۆر ئالدىغا مۇستەقىل بىر 
ىرىلىك بولۇپ، كاالمچىالذنىڭ ھۆكۈمرانالذغا قىلغاؽ ئەغ كىتاپ بولغۇدەظ دەذىجىدە كەغ دائ

ئەقىدىنىڭ سەلتەنەتكە » نامى ئاستىدا ئېلىپ باذغاؽ « ئالالھنى پاكالش » چوغ سوغىتى 
 ھەذىكىتى ئىدى.« مۇكاپىق قىلىنىش 

ئالالھنى پاكالش نامى ئاستىدا، ئەقىدىۋى سەلتەنەت ھاسىل قىلىنغاؽ كاقىتتا 
، خالىغىنىنى خاذ قىلغاؽ، خالىغىنىغا غەرەپ قىلغاؽ، خالىغىنىنى خالىغىنىنى ئۇلۇغالپ

ئاسقاؽ كە ئۆلتۈذگەؽ ئىدى. نەتىجىدە ھەددىدىن ئاشقاؽ، ھېچقانداط بىر ئەخالقى 
پرىنسىپقا ذىائيە قىلمىغاؽ، جاكاپكاذلىققا تاذتىلمايدىغاؽ، ئەمما ئۆرى ھەممە كىشىدىن 

غىلى بولمايدىغاؽ بىر دـنياكى ھاكىم كۈچ ھېساپ سوذايدىغاؽ تەكذەنمەس كە قاذشى تۇذ
سەھنىگە چىقتى. بۇ ھاكىم كۈچ بىلەؽ بەسلەشكىلى كە ذىقابەتلەشكىلى بولمايتتى، قاذاذلىرى 

 . قىلىناتتى ئىجرا شەذتسىز پەذمانلىرى –كە ئەمىر 
ئۇالذ ئۆرلىرىنى ئالالھنىڭ يەذ يۈرىدىكى سايىسى ) رىللۇلالؾ فىل ئەذد ( دەپ 

ى. كۆلەڭگۈ خۇددى ئىگىسىدىن ئايرىلغاؽ ھالدا مۇستەقىل ھەذىكەت جاكاذلىغانىد
ئىالھى » قىاللمىغاندەظ، ئۇالذمۇ ئالالھتىن ئايرىم ھەذىكەت قىاللمايتتى. يەنى قىلمىشلىرى 

ئىدى كە ھەقىقەتتە بۇ قىلمىشالذنى سادىر قىلغۇچى ئەسلىدە ئۇالذ ئەمەس ھاللائ ئىدى « 
ال فائىلە ئىللەلالؾ ) ئالالھتىن باشقا كـجۇدقا » ۇذ (. چۈنكى ) تەكبە، ھاللائ بۇنىڭدىن پاكت

ئىدى. قىلمىشلىرى ئىچىدە قانۇؽ ) شەذىەئت (غا كە ئەخالققا رىتتەظ « چىقاذغۇچى يوط ( 
 باذ ئىدى.  « ھېكمىتى » بەرى ئىشالذ بولغاؽ بولسا، ئۇالذنىڭ بىر 

ئەھلى سۈننەت » ىدىن مانا بۇ چۈشەنچە كېيىنكى مەرگىلدىكى كاالمچىالذ تەذىپ 
 نىڭ چۈشەنچىسى سۈپىتىدە قوبۇػ قىلىنغانىدى.«

ئەھلى سۈننەتنىڭ ئەغ چوغ ئىماملىرىدىن ئەبۇ ھەنىفە، ئۆرىگە ھاكىمىيەت قاتلىمىدە 
قارىلىق ئۇياقتا » ئەغ ئالىي مەنسەپ تەكلىپ قىلغاؽ ئەمەكى كالىيسى ئىبن ھۇبەيرەنى 

اسىت مەسجىتىنىڭ ئىشىكلىرىنى ساناشقا بۇيرىسىمۇ تۇذسۇؽ، ھاللائ بىلەؽ قەسەمىكى، مېنى ك
دەپ ذەت قىلغانلىقى ئۈچۈؽ رىندانغا تاشلىنىپ قامچىالنغاؽ كە ئابباسى « قىلمايمەؽ 

خەلىپىسى ئەبۇ جافەذ مەنسۇنىڭ باش قارىلىق تەكلىپىنى ذەت قىلغانلىقى ئۈچۈؽ، 
 .134رەھەذلىنىپ ئۆلتۈذقلگەنىدى

باساذى دېگەؽ بىر كاالمچى پاسق كە رالىم ئىماؼ ئۆرىنى ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفىنىڭ ئىز
) يېتەكچى، ھۆكۈمداذ (غا ئىتائەت مەسىلىسىدە، تۆكەندىكى سەكەپ تۈپەيلىدىن ئەھلى 

 سۈننەتنىڭ بۇ مەسىلىدە ئوذتاط قاذاشقا كەلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ:

                                    
غا مۇذاجەت «ئىمامالذ كە سۇلتانالذ » وئغلى، نىڭ ھاياتى ئۈچۈؽ مۇستاپا ئىسالمبەت. ئىمام – 429، «ئىماؼ ئەرەؼ » مەككى،   134

 قىلىڭ، دەنگە نەشرىياتى، ئىستانبۇػ.
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الەمدە پىتنە گۇناؾ سەكەپلىك ئىمامالذنىڭ بۇ ئىشتىن ئۆرىنى تاذتىشىنى قوبۇػ قىلىش، ئ

 . 135پاساتنىڭ ئوتتۇذىغا چىقىشىنى، ئىنسانالذنىڭ ئۆلتۈذقلىشىنى قوبۇػ قىلغانلىقتۇذ –
بۇ سۆرلەذگە ئاساسالنغاندا، ئىماؼ ئەرەؼ ئۆمرى بويىنچە ھاكىمىيەتكە قاذىتا تۇتقاؽ 

 پورىتسىيىسى بىلەؽ، پەردەكى يۇقىرىدا تىلغا ئالغاؽ ئىجماغا قاذشى يوػ تۇتقاؽ. 
ات مەشھۇذ ئەسىرىدە بىر كەقە ھەققىدە توختالغاؽ. بۇنىڭغا قاذىغاندا بۇخاذادا مەركۇذ ر

قەدەذىييە كە مۇتەرىلە مەرھەبىنىڭ تەسىرى كۈچەيمەكتە بولۇپ، بۇنىڭدىن ئەنسىرىگەؽ 
بۇخاذا ئەمىرىنىڭ سۈننى ئۇستارى قەدەذىييەنىڭ بۇخاذادىكى يىلىتىزىنى قۇذـتۇش ئۈچۈؽ 

 ەلىكنى بىرگە ئوقۇيلى:بىر پىالؽ تۈرگەؽ. بۇ كەق
دىن دېگەؽ شۇ كىشىلەذ سېنىڭ ئەمىر كە «ئۆرىنى قەدەذىييە » بىر كۈنى ئەمىرگە 

سۇلتانلىقىڭنى ئىنكاذ قىلىۋاتىدـ. سۈننى بولغاؽ ئىمامالذ سېنىڭ سۇلتانلىقىڭغا ئىشىنىدـ، 
ھاللائ ئەتە ئىنشا» دەپ سوذىدى. مولالؼ: « بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇؽ؟ » دېدى. ئەمىر: 

دېدى. ئەتىسى سۈننى ئىمامالذنى چاقىردى كە ئەمىرنى بىر پەذدە « ساڭا كۆذسىتىمەؽ 
ئەمىر ھاذاؼ ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇذـپ رىنا قىلسا، » ئاذقىسىغا يوشۇذـپ قويۇپ، ئۇالذدىن: 

دەپ « رـلۇؼ قىلسا، شاذاپ ئېچسە كە بەچچىۋارلىق قىلسا كەرىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنامدـ؟ 
« ياط، لېكىن ئۇ بۇ گۇناھلىرى سەكەپلىك تەكبە قىلىشى كېرەظ »ى. سۈننى ئىمامالذ: سوذىد

دەپ جاكاپ بەذدى. مولالؼ ئۇالذنىڭ چىقىپ كېتىشىگە ئىجارەت قىلدى. ئاندىن قەدەذىييە كە 
مۇتەرىلە ئىماملىرىنى چاقىرىپ ئۇالذدىنمۇ يۇقىرىدىكى سوئالنى سوذىدى. ئۇالذنىڭ ھەممىسى 

دەپ جاكاپ بەذدى. ئۇالذ چىقىپ كەتكەندىن « ەلىدىن ئېلىپ تاشلىنىدـ ئەم» بىردەظ 
ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىدىڭ، سېنى ئەمىلىدىن ئېلىپ تاشالش كېرەظ » كېيىن مولالؼ ئەمىرگە: 

دېدى. شۇنىڭ بىلەؽ « دەپ قاذايدىكەؽ. سەؽ بۇ ناچاذ ئىشالذدىن بەرىسىنى قىلىسەؽ 
لىرىنى تۇتۇشقا پەذماؽ چۈشۈذقپ، ئۇالذنىڭ ئۇذـقىنى ئەمىر قەدەذىييە كە مۇتەرىلە مەنسۇپ

قۇذـتتى. شۇنداط قىلىپ بۇخاذادا پەقەت ھەنەفىييە قالدى كە ئەمىر ھەذ سۈننى ئىمامغا 
 .136قىممەتلىك تونالذنى كەيگۈردى

كېيىنكى مەرگىللەذدە يېزىلغاؽ ئەقىدە كىتاپلىرىغا مەنبە بولغاؽ بىر ئەقىدە كىتابى 
ىدىن ئېلىنغاؽ ئۈرقندە ھەققىدە قانداط چۈشەنچىگە ئىگە بولغانلىقىنى مۇئەللىپىنىڭ ئەسىر

 كىتاپخانالذنىڭ ئۆر ئىختىياذىغا قالدـذىمەؽ.

مۇئەللىپىدىمۇ كۆذىمىز. سىياسىي « فەذط  –ئەػ » بۇنىڭغا ئوخشاش پورىتسىيىنى 

نىڭ سوذاقسىز ھالدا ذەھىمسىزلىك بىلەؽ ئۆلتۈذگەؽ بىر ھۆكۈمداذ –ذەقىپلىرىنى سوئاػ 
مەنىسىدىكى شۇ سۆرلىرى بىلەؽ تەستىقلىغانىدى: « قاتىل پەتىۋاسى » قىلمىشلىرىنى، بىر 

قايسى دەكذنىڭ ھۆكۈمداذى ئۆرىنىڭ ھاكىمىيىتىنى قوبۇػ قىلمىغانالذنى ئۆلتۈذمەي ساط » 
 .  137«قويىدـ؟ 

   

                                    
 بەت. – 274پەردەكى،   135
 ت.بە – 275 - 274پەردەكى،   136
 بەت. – 152 -151، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   137
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 فىقىھنىڭ ئەقىدىگە ئايالندـذـلىشى

ۇچتا پەقەت كاالؼ ئىلىمىال ئەقىدىگە ئالدىنقى پاذاگرافتا تىلغا ئېلىنغاؽ باسق
ئايالندـذـلمىغاؽ بولۇپ، ئۇنىڭغا يانداشتۇذـپ فىقىھ كە ھەدىس ئىلىملىرىمۇ ئەقىدىگە 

ئەسىردىن  – 2ئايالندـذـلدى. ئەمەلگە مۇناسىۋەتلىق بولغاؽ فىقىھ مەسلىلىرى ھىجرى 
 .138باشالپ ئەقىدە كىتاپلىرىدا ئوذـؽ ئېلىشقا باشلىدى

ذقانداط فىقىھ مەسىلە ئەقىدىگە كىرگۈرقلمىگەنىدى. بولۇپمۇ ذەقىپ شۇنداقتىمۇ ھە
مەرھەبلەذنىڭ گەكدىلىك ھالدا پەذقلىنىپ تۇذىدىغاؽ ئىجتىھادلىرى پەذقلىق قاذاشالذنىڭ 
باذلىقىنى تەكىتلەش ئۈچۈؽ، ئادەتتە ئەمەللىرىنىڭ دەلىلىنى بىلمەيدىغاؽ، بۇ ھەقتە 

ظ ئىلىم تالىپلىرىنىڭ ئوقۇشلۇقى سۈپىتىدە تەيياذالنغاؽ ئىزدىنىپ يۈذمەيدىغاؽ ئاكاؼ كە تەنتە
 ئەقىدە ذىسالىلىرىگە كىرگۈرقلگەنىدى. 

فىقىھتىكى ئوخشاشماسلىق، مەسىلىنىڭ ئەسلىنى بىلمەيدىغاؽ كە ھېچقاچاؽ 
ئۈگىنەلمەيدىغاؽ تەذەپتاذالذ ئاذىسىدا خۇسۇمەت پەيدا قىلىشقا كە بۇ خۇسۇمەت كۈچىيىشكە 

ھتىكى ئوخشاشماسلىق كاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلەؽ بەرى فىقىھ ئېقىملىرى باشلىغانىدى. فىقى
ئاذىسىدا نەچچە ئەسىر داكاؼ قىلغاؽ تۈگىمەس قاؽ داكاسىغا ئايالندى كە ئايالندـذـلدى. بۇ 
قاؽ داكاسىدا رىياؽ تاذتقۇچىالذ يەنىال مۇسۇلمانالذ، پايدا ئالغۇچىالذ يەنىال ئىسالؼ 

 دقشمەنلىرى بولدى. 

بولمىغانلىقى ئەقىدە  –ە مەسە ئۈستىگە مەسى قىلىشنىڭ جائىز بولۇپ تاھاذەتت
 مەسىلىسىگە ئايالندـذـلغاؽ فىقىھ مەسلىلەذنىڭ ئەغ ئالدىدا كەلمەكتە. 

پۈتۈنلەي فىقىھ بولغاؽ كە سۈننى مەرھەپلەذ ئوتتۇذىسىدىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ 
ھىدە ئەقىدە دائىرىسىگە كىرگۈرقشنىڭ ئونلىغاؽ فىقىھ مەسىلە باذ تۇذـپ، بۇ مەسىلىنى ئاال

يىگانە سەكەبى باذ ئىدى. يەنى، شىەئگە قاذشى تۇذـش. پۇتقا مەسىھ قىلىش مەسىلىسى يېڭى 
بىر مەسىلە ئەمەس ئىدى. تاباذىنىڭ تەپسىرىدە نەقىل قىلىنغاندەظ تابىئىن ) ساھابىلەذنىڭ 

اشلىرى ( ئوتتۇذىسىدىمۇ بۇ پەذرەنتلىرى ( كە ئەتبائۇت تابىئىن ) تابىئىنالذنىڭ دەكذد
مەسىلىدە ئىختىالپ مەكجۇت بولۇپ، ھەذ ئىككى خىل قاذاشنى ياقىلىغانالذ مەكجۇت ئىدى. 
بۇ مەسىلىدە دەسلەپكى مەرگىللەذدە دەتاالش قىلىنغانلىقىنى بۇخاذى كە مۇسلىم نەقىل 

 .139قىلغاؽ بىر ذىۋايەتتىن بىلەلەيمىز
ىپىك ئۆذنەكلىرىدىن يەنە بىرسى نەبىز فىقىھنىڭ ئەقىدىگە ئايلىنىشىنىڭ ئەغ ت

) مەست قىلغۇچى ئىچىملىك ( مەسىلىسىدـذ. بۇ ھەقتە نەسەفى ئاقائىد ئەسىرىدە مۇنداط 

                                    
مەسىلەؽ، ئەقىدە ساھەسىدە نوپۇرلۇط ئالىمالذدىن بىرى بولغاؽ تاھاكى تاھاذەتتە مەسە ئۈستىگە مەسى قىلىشنى ئاقائىد   138

 .II/551، «شەذھۇ ئاقائىدەتىت تاھاكى » ) ئەقىدە ( ذىسالىسىگە كىرگۈرگەؽ. 
 . 22؛ مۇسلىم، تاھاذەت، ھەدىس نۇمۇذى: 35ۇذى: بۇخاذى، كـدـ، ھەدىس نۇم  139
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. شەذىھ تافتارانىنىڭ بىر 140«خوذمىدىن ياسالغاؽ نەبىزنى بىز ھاذاؼ دېمەيمىز » دېگەؽ: 
ئەھلى سۈننەتنىڭ  ئىزاھاتى باذ، يەنى ذافىزىالذغا ئوخشاش نەبىزنى ھاذاؼ دېمەسلىك

 . 141ئەقىدىسىدىندـذ
بۇ مەسىلىگە قايسى نوقتىدىن قاذالغانلىقى جۈملىنىڭ ئۆرىدىن مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدـ. 

 «. شۇ مەسىلە ھەققىدە پاالنچىنىڭ دېگىنىدەظ دېمەيمىز » يەنى، 
دېگۈچىلەذ پەقەت « نەبىز ھاذامدـذ » ھەقىقەتەؽ مەسىلە تافتارانى ئېيتقاندەكمۇ؟ يەنى 

 لەذمۇ؟ ياكى بۇ جەكار ) ئىجارەت ( ئەھلى سۈننەتنىڭ پىرىنسىپلىرىدىن بىرسىمۇ؟شىەئ
بۇ سوئالغا جاكاپ تېپىش ئۈچۈؽ ئۇرـؽ ئىلمى تەتقىقات ئېلىپ بېرىشنىڭ رفذقذىيىتى 
يوط. قولىڭىزدا تۆت چوغ سۈننى مەرھەبنىڭ فىقىھىنى جەملىگەؽ مەجمۇئاالذدىن بىرسى باذ 

ققىدىكى ماكرـنى ئېچىپ قاذاپ باقسىڭىز بولىدـ. ئېچىپ قاذىغاؽ بولسا، ئۇنىڭدىن نەبىز ھە
كاقتىڭىزدا ئالدىڭىزغا چىققاؽ ھەقىقەت شۇ: شافى، مالىكى، ھەنبەلى، جافەذى، رەيىد كە 
ھەنەفىلەذدىن ئىماؼ مۇھەممەت كە باشقا ئىمامالذغا كۆذە نەبىز ھاذامدـذ. كەيىپ قىلمىغۇدەظ 

ھەققىدە پەقەت ئەبۇ ھەنىفە كە ئەبۇ يۈسۈپ ئىجارەت  مىقداذدا ئىچىشكە بولىدىغانلىقى
 .142بەذگەؽ

ئەمدى سوذاپ باقايلى، ئەگەذ نەبىز ھاذامدـذ دېيىش ذاپىزىلىك بولىدىغاؽ بولسا، ئىماؼ 
 شافى، ئىبن ھەنبەػ، مالىك كە مۇھەممەد ذافىزىمۇ؟

ملىك پەذەر قىاليلىكى، بۇالذنىڭ ھەممىسى بىر خىل ئىپتىدائى كەيىپ قىلغۇچى ئىچى
دېگەؽ « شۈبھىلىك نەذسىلەذدىن قېچىڭالذ » بولغاؽ نەبىزنى ھاالػ دېگەؽ بولسا، 

ذەسۇلۇلالھنىڭ سۆرىگە ئەمەػ قىلىش كە ئەقىل ساالمىتىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈؽ، بىر 
مۇجتەھىد چىقىپ نەبىزگە ئىجارەت بەذمىسە، ئۇنى ذاپىزىلىق بىلەؽ ئەيىپلەش توغرا 

 بوالمدـ؟
تۇيغۇ؟  -لىمىمىزنى بۇ سۆرلەذنى قىلىشقا تۈذتكە بولغاؽ قايسى ھېس بۇ مەشھۇذ ئا

تۇيغۇالذغا ئىگە بولغاؽ كالسىك ئۆلىمانىڭ  –كۈنىمىزدىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش ھېس 
 ئۈممەتنىڭ بىرلىكى ئۈستىدىكى سەلبىي تەسىرىگە سەػ قاذىياالمدـط؟

دەپ بىكاذغا «  تاذىخ ئىبرەت ئالمايدىغانالذ ئۈچۈؽ تەكراذلىنىشتىن ئىباذەت» 
 ئېيتمىغاؽ.  

 
 
 

 
 
 

                                    
 بەت. – 105، «شەذؾ » تافتارانى،   140
 بەت. – 105، «شەذؾ » تافتارانى،   141

 .II/7، «فىقھ ئەلە مەرھەبىل ئەذبائا  –ئەػ » جەرەذى،   142
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 ئەقىدىدە ئۆلچەؼ نېمە؟

ئالدىنقى پاذاگرافالذنى ئوقۇغاندىن كېيىن، نېمىنىڭ ئەقىدە، نېمىنىڭ ئەقىدە تېمىسى 

يوقلىقىنى بىلىش،  –ئەمەسلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈذقش ئۈچۈؽ قويۇلغاؽ بىر ئۆلچەمنىڭ باذ 
 قى. ئەلۋەتتە ئوقۇذمەنلىرىمىزنىڭ تەبىئىي ھەق

ذەسۇلۇلالؾ بىر مۇسۇلماننى كۇپۇذ بىلەؽ ئەيىبلەشنى ھاذاؼ قىلغاؽ بولۇپ، ئەگەذ تەكفىر 
قىلىنغۇچى كاپىر بولمىسا، بۇ سۆرنىڭ ئەيىبلىگۈچىنىڭ ئۆرىگە قايتىدىغانلىقى ھەققىدە كەر 

 نەسىھەت قىلغانىدى. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، مانا مۇشۇنداط رىل بىر مەسىلىدە بىر ئۆلچەؼ –
بولىشى كېرەظ ئىدى. ئەگەذ بۇنداط بولمىغاؽ تەقدىردە، ئىسالؼ ھەذ كىشى ئۆرى بىلگەنچە 
ذەقىبىنى كۇپۇذلۇط، ئارغۇنلۇط، بىدىەئتچىلىك، ذاپىزىلىق، مۇناپىقلىق، پاسىقلىق بىلەؽ 
ئەيىپلەيدىغاؽ بىر دىنغا ئايلىنىپ قاالتتى. ئىسالمدا ئىماؽ كە كۇپۇذ، ھەط كە باتىل، تەكھىد 

چېگراسى ئايرىلىپ ئېنىق  –ېرىك، سۈننەت كە بىدىەئتنىڭ ئىزاھاتى بېرىلگەؽ، چەظ كە ش
بەلگىلەنگەنىدى. ئىسالمنىڭ ئۆلچىمىگە ئاساسالنغاندا، مۇئمىن بىر كىشىنى كاپىر دېيىش، 

 كاپىر بولغاؽ بىرسىنى مۇئمىن دېيىشمۇ ئوخشاشال ھاذاؼ قىلىنغاؽ. 

ھەكەس ياكى مەلۇؼ كىشىلەذنىڭ ئۆر  –ھاكايى ئىسالؼ بەلگىلىگەؽ ئۆلچەملەذ ئەلۋەتتە 
مەيلىچە چىقاذغاؽ ھۆكۈؼ ياكى بەلگىلىمىلىرىنى ئاساس قىلمايتتى. بۇ ئۆلچەملەذ ئۆرىگە 

 كەھىنى بىردىنبىر ئۆلچەؼ قىلغانىدى.
كەھىي ئىالھى مەنبەدىن ئېلىنغاندىن كېيىن، بۇ ئۇچۇذالذ ئاغزاكى، يارما كە ئەمەلىي 

شاش بولمىغاؽ ئۇسلۇپالذ بىلەؽ ئەكالدتىن ئەكالدقا يەتكۈرقپ ھەذىكەت قاتاذلىق ئوخ
كېلىندى. بۇ خەكەذنىڭ ئىچىدە ئېتىقادى ھۆكۈملەذ بولغاؽ تاشقىرى، ھەؼ ئېتىقادى ھەؼ 
ئەمەػ خاذاكتېرلىق كەياكى پەقەت ئەمەػ، ئەخالط، سىياسىي كە ئىقتىسادىي خاذاكتېرلىق 

 ھۆكۈملەذمۇ باذ ئىدى. 
يە نوقتىسىدىن ئايرىش، ئۇسۇلى دىن ئىلىمىنىڭ دائىرىسىگە بۇالذنى مېتودؿلوگى

كىرىدـ. بۇ خەكەذلەذ ھۆكۈؼ جەھەتتىن ئوخشاش دەذىجىدە بولمىغاندەظ ھەقىقىي، 
« خەكەذلەذ » ئىشەنچلىك بولۇش نوقتىسىدىنمۇ ئوخشاش دەذىجىدە بولمىغانلىقتىن بۇ 

 :143تۆكەندىكىدەظ ئۈچ تۈذگە ئايرىلىدـ
توغرا ئىكەنلىكىدە قىلچە شۈبھە بولمىغاؽ، ئىچىدە يالغاؽ  مۇتەكاتىر خەكەذ. بۇ .1

ئىكەنلىكى ھەققىدە رەذذە قەدەذ گۇماؽ بولمىغاؽ نەقىلدـذ. قۇذئاننىڭ ئىككى جىلتى 
ئىچىدىكى باذلىق ئايەتلەذ مۇتەكاتىر خەكەذ تۈذىگە كىرىدـ. سۇبۇت ) ئىسپات ( كە 

( 1ۈذگە ئايرىش مۇمكىن. دااللەت نوقتىسىدىن قۇذئاندىكى ئايەتلەذنى ئىككى ت

                                    
الذ بۇ خەكەذلەذنى پەقەت مۇتەكاتىر بۇ ئۈچ تۈذ ئاساسەؽ ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفە كە ھەنەفىلەذنىڭ ئايرىش شەكلىدـذ. شافى كە باشقى  143

 كە ئەھەد دەپ ئىككى تۈذگە ئايرىيدـ. 
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سۇبۇتۇ ) ئالالھتىن بولغاؽ ( كە دااللىتى ) ئىزاھالش رفذقذىيىتى بولمىغاؽ ذؿشەؽ كە 
( سۇبۇتى قەتئىي دااللىتى گۇمانى ) پەذەر 2چۈشۈنۈشلىك ( قەتئىي بولغاؽ خەكەذلەذ. 

 خاذاكتېرلىق ( بولغاؽ خەكەذلەذ. ئىخالس سۈذىسى بىرىنچىسىگە ئۆذنەظ بوالاليدـ:
ھاللائ بىردـذ، ھاللائ سەمەدتۇذ ) ھەممە ئالالھقا مۇھتاجدـذ (. ئۇ باال تاپقانمۇ » ئېيتقىنكى:

 – 1« ) ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھېچ بىر شەيئى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدـ 
4 .) 

بۇ ئايەتلەذنىڭ ھاللائ تەذىپىدىن كەلگەنلىكىگە ئىماؽ ئېيتىش شەذت. چۈنكى بۇنىڭ 
دـذ، مۇتەكاتىردـذ. ئىككىنچى شەذت، بۇالذنىڭ راھىرى كە ئۆرگەذتىشكە سۇبۇتى قەتئى

بولمايدىغاؽ مەنالىرىغا ئىماؽ ئېيتىشتۇذ. چۈنكى بۇ ئايەتلەذنىڭ مەنىگە بولغاؽ دااللىتى 
قەتئىدـذ. ھېچكىم بۇالذنىڭ ئېنىق، ذؿشەؽ مەنىلەذگە رىت بىر ئىزاھات، تەئۋىل بېرەلمەيدـ. 

ذدىن بىرسىنى ئىنكاذ قىلغۇچى دىندىن چىققاؽ بولىدـ. بۇ ئىككىسىنى ياكى بۇال
 ئىككىلەنمەستىن تەكفىر قىلىنىدـ.  

 (.  5تاھا، « ) ذەھماؽ ) مەذھەمەتلىك ھاللائ ( ئەذشتە قاذاذ قىلدى »  
يۇقىرىدىكى ئايەت ئىككىنچى تۈذگە مىساػ بوالاليدـ. بۇ ئايەتنىڭ ھەقىقىي 

ى سۇبۇتى قەتئىدـذ، مۇتەكاتىردـذ. لېكىن مەنىگە ئىكەنلىكىگە ئىماؽ ئېيتىش شەذت، چۈنك
بولغاؽ دااللىتى راؽ )گۇماؽ، پەذر ( خاذاكتېرلىق بولۇپ، ھەذ خىل شەكىلدە ئىزاھلىنىش 
مۇمكىن. ھېچكىم ئۆرىنىڭ ئىزاھاتىغا ئىماؽ ئېيتىشنى شەذت قىاللمايدـ، ئۇ ئىزاھاتنى ئىنكاذ 

 لۇط بىلەؽ ئەيىپلىيەلمەيدـ.قىلغۇچىنى بۇ ئايەتنى ئىنكاذ قىلدى دەپ كۇپۇذ
تاذىخ بويىنچە ئەقىدە مەپكۇذىسى ئاستىدا ئىككىنچى تۈذ كۆپ سۈيئىستىماػ قىلىنغاؽ 
بولۇپ، ھەذ كىم مەنا نوقتىسىدىن دااللىتى قەتئى بولمىغاؽ ناس ) ئايەتلەذ ( ھەققىدە، 

الذنى كۇپۇذ، ئۆرىنىڭ شەذھىسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى داكا قىلغاؽ كە ئۇنى قوبۇػ قىلمىغان
رااللەت كە بىدىەئتچىلىك... بىلەؽ ئەيىپلىگەؽ. بۇ ئەلۋەتتە كاالمى ئىختىالپالذنىڭ ئەغ رىل 
تەذىپى ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شۇنداط ئىختىالپالذمۇ باذ بولۇپ، بۇ مەسلىلەذ ھەققىدە 

دەلىللەذمۇ يوط  سۇبۇتى ياكى دااللىتى قەتئى بىرەذ دەلىل ئۇياقتا تۇذسۇؽ، راننى ) گۇمانى (
 ئىدى. 

توغرا، ئىشەنچلىك ئىكەنلىكى مۇتەكاتىر دەذىجىسىگە  -مەشھۇذ خەكەذلەذ  .2
يەتمەيدىغاؽ، لېكىن كۆپ ساندىكى كىشى تەذىپىدىن ذىۋايەت قىلىنغاؽ خەكەذلەذدـذ. 
بۇ تۈذ خەكەذلەذنى ئىنكاذ قىلغۇچىالذ تەكفىر قىلىنمايدـ، لېكىن مەركۇذ شەخس 

الغاؽ كە بىدىەئتكە چۈشكەؽ بولىدـ. مېتود نوقتىسىدىن مۇتەكاتىر ئىنكاذدا ئىزىقىپ ق
تۈذىگە كىرگەؽ بولسىمۇ، دىننىڭ ئۇسۇلىغا مۇناسىۋەتلىك بولمىغاؽ خەكەذلەذنى 
ئىنكاذ قىلىشمۇ بۇ تۈذگە كىرىدـ. مەسىلەؽ: ذەسۇلۇلالھنىڭ غاراتلىرىدىن بىرەسىنى، 

ىن بىرەسىنى، ھەرذىتى ئەبۇ ذاست ئىكەنلىكىدە قىلچە گۇماؽ بولمىغاؽ نىكاھىد
بەكىرنىڭ خەلىپىلىكىنى ياكى ياشاپ ئۆتكەنلىكىنى ئىنكاذ قىلىش ... بۇ تۈذگە 
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. چۈنكى بۇالذ دىننىڭ ئاساسى بولغاؽ نامار، ذؿرا قاتاذلىقالذغا ئوخشىمايدـ، 144كىرىدـ
 بۇالذنى ئىنكاذ قىلغۇچىالذ تەكفىر قىلىنمايدـ. 

ك بولۇش نوقتىسىدىن تەكاتۇذ دەذىجىسىگە توغرا، ئىشەنچلى –ئەھەد خەكەذلەذ  .3
 يەتمەيدىغاؽ ) مەشھۇذ بولمىغاؽ ( باذلىق خەكەذلەذدـذ.

ئەقىدە كىتاپلىرىدا ئىماؽ ئاساسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ تېمىالذنىڭ يېرىمىدىن 
كۆپرەكى ئەھەد خەكەذلەذنى ئاساس قىلغاؽ مەسلىلەذدـذ. ئەھەد خەكەذنى ئىنكاذ قىلغۇچىنى 

ەكفىر قىلغىلى بولمايدـ. ھەتتا ئارغۇنلۇط كە بىدىەئت پەيدا قىلىش بىلەنمۇ قەتئى ت
ئەيىپلەشكە بولمايدـ. ئەھەد ھەدىسلەذنىڭ ئەقىدىگە دەلىل بواللمايدىغانلىقى ھەققىدە ئىماؼ 
ئەرەؼ ئەبۇ ھەنىفە، ئەبۇ يۈسۈپ، مۇھەممەد، غەرالى، ذارى كە مەشھۇذ كاالمچى تافتارانى 

 الىمالذ ئوخشاش قاذاشقا ئىگە. قاتاذلىق مەشھۇذ ئ
ناملىق ئەسىرىدە ئەھەد « شەذھۇػ ئاقائىد » ئەجەپلىنەذلىكى شۇكى، تافتارانى

ھەدىسلەذنىڭ ئەقىدىگە ئۆلچەؼ كە دەلىل بواللمايدىغانلىقىنى ئېيتقاؽ بولسىمۇ، ئەسىرىدە 
ئەھەد ى  60ھەدىستىن  64تىلغا ئالغاؽ ئەقىدىۋى مەسلىلەذگە دەلىل قىلىپ كۆذسەتكەؽ 

 ھەدىستۇذ. 
ئەھەد ھەدىسلەذمۇ ئۆر ئىچىدىن سەھىھ، ھەسەؽ كە رەيىپ دەپ ئۈچ تۈذگە ئايرىلىدـ. 
بۇنىڭدىن باشقا پۈتۈنلەي توقۇلما بولغاؽ، ئەسلى كەسلى يوط تۇذـپمۇ ذەسۇلۇلالھقا نىسبەت 

پ، تا بۇ خىل ھەدىسلەذمۇ يەذ ئالغاؽ بولۇ«شەذھۇػ ئاقائىد » قىلىنغاؽ ھەدىسلەذ باذكى، 
 . 145نۆكىتى كەلگەندە بەرىلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇط

 

 

 

 

 

 
 

                                    
 بەت. – 159 – 158، «ئىقتىساد  –ئەػ » غەرالى،   144
دېگەنلىكى ئۈچۈؽ تەكفىر قىلغاؽ « قۇذئاؽ مەخلۇط » بىر مىساػ كەلتۈذسەظ، ئەھلى سۈننەت كاالمچىلىرى مۇتەرىلەنى   145

لىك كە جافەذ سادىققا ئوخشاش مەشھۇذ ئىمامالذمۇ باذ ئىدى. ئۇالذ مۇتەرىلەنى تەكفىر قىلىشتا ئىدى. بۇالذنىڭ ئىچىدە شافى، ما
ئالالھنىڭ سۆرى بولغاؽ قۇذئاؽ مەخلۇط » ئاساسالنغاؽ دەلىل، ذەسۇلۇلالھقا نىسبەت بېرىلگەؽ مۇنداط بىر ھەدىس ئىدى: 

دەيلەمى كە ئىبنى ئادىييى ذىۋايەت قىلغاؽ بۇ ھەدىس ھەققىدە «. ـ ئەمەس. كىم مەخلۇط دېسە، ھاللائ تائاالنى ئىنكاذ قىلغاؽ بولىد
-II/94، «كەشفۇػ ھەفا » دېگەؽ ) ئاجلۇنى، « توقۇلما، ئەسلى يوط » ئىبن جەكرى، ساگانى، بەيھەقى كە باشقا مۇھەددىس 

95 ). 
ابى ھايات سۈيى بولغاؽ بولۇپ، بۇ سۆرگە مۇتەرىلە مۇخالىپى بولغاؽ بىر مۇتەسسىپ توقۇپ چىققاؽ بۇ سۆر، باشقا مۇخالىپالذغا ئ

ئاساسەؽ نۇذغۇؽ مۇسۇلماؽ كۇپۇذلۇط بىلەؽ ئەيىپلەنگەؽ. بۇ خىل مەقسەتلىك شەكىلدە ئوتتۇذىغا چىقىرىلغاؽ خەكەذلەذنىڭ 
ىلەؽ ئىسالؼ ئۈممىتىنىڭ بىرلىكى، ئىتتىپاقلىقىغا يەتكۈرگەؽ سەلبىي تەسىرى نەرەذدىن ساقىت قىلىنغاؽ. بۇ خىل دەلىللەذ ب

باشقىالذنى كۇپۇذلۇط، ئارغۇنلۇط كە بىدىەئتچىلىك بىلەؽ ئەيىپلىگەؽ تافتارانى قاتاذلىق ئاقائىد مۇئەللىپلىرىمىز، ھەقىقەتەؽ 
ئىماؽ ئېيتىلىشى رفذقذ بولغاؽ، ئىنكاذ قىلىنغاؽ تەقدىردە ئىماندىن چىقىپ كېتىدىغانلىقى بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك بىر مۇنچە تېما 

 ىغاؽ.  ھەققىدە توختالم
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 ئىماؽ كە تەسەككـپ

ئىماؽ تاذىخىدا كاالمنىڭ ئوينىغاؽ ذؿلى ھەققىدە توختۇلۇپ، تەسەككـپ كە 
پەلسەپىنىڭ، بولۇپمۇ تەسەككـپنىڭ ئوينىغاؽ ذؿلى ھەققىدە توختالماسلىق بىر كەمتۈكلۈظ 

 بولۇپ قالىدـ.
ڭ، تەپەككۇذنى ئىماننىڭ، گۇماننى ياقىن ) ذؿشەؽ ( مەلۇماتنىڭ ئەقىلنى كەھىينى

 ئالدىغا قويغاؽ كالسىك پەلسەپىنىڭ دىنغا تۇتقاؽ پورىتسىيىسى مۇنداط:
ئەقىل تەذىپىدىن بىلىپ يېتىلگەؽ ھەقىقەتنىڭ، ئاكامنىڭ  ئۇالذنىڭچە دىن،

ىلەذگە چۈشىنىشىنى ئوڭايالشتۇذـش ئۈچۈؽ بىر تۈذكۈؼ ئاددى سىمۋؿػ كە قائىد
 مۇجەسسەملەشتۈذقلگەؽ، جەلىپ قىالذلىق كە چۈشۈنۈشلىك ھالغا كەلتۈذقلگەؽ شەكلىدـذ.

پورىتسىيىسى نەتىجىسىدە، « ذەت قىلىش » بۇ پورىتسىيە كە غەرالىنىڭ ئۇنىڭ تۇتقاؽ 
ئەھلى سۈننەتتە ئىتتىرگۈچى كۈچ سۈپىتىدە تونۇلغاؽ پەلسەپىنى، ئەقىدىگە تەسىر 

ولمايدـ. كېيىنكى مەرگىللەذدە ذارى، ئامىدى كە بەيزاكىنىڭ كاالؼ كۆذسەتمىگەؽ دېگىلى ب
بىلەؽ پەلسەپىنى بىرلەشتۈذقش تىرىشچانلىقى يۇقىرىدا ئوتتۇذىغا قويغاؽ قاذىشىمىزغا تەسىر 

 كۆذسەتمىدى.     
» تەسەككـپنىڭ ئەقىدىگە بولغاؽ تەسىرى ھەممىگە مەلۇؼ. گەذچە ئىزمىرلى، 

ؽ ئىبادەتلەذگە ئوخشاش، كاالؼ يولىدىمۇ بىدىەئت بولغاؽ تەسەككـپتا بىدىەئت بولغا
دېگەؽ بولسىمۇ، تەسەككـپنىڭ تەسىرى پەقەت ئىبادەت بىلەنال چەكلىنىپ « ئېتىقادالذ باذ 

 قالمىغاؽ بولۇپ، كاالمغا ئوخشاش ئەقىدىگىمۇ تەسىر كۆذسەتكەؽ. 
لىك دەپ قاذىمىغاؽ شەذىەئتنىڭ تەكھىد ھەققىدە ئوتتۇذىغا قويغاؽ ئۆلچەملىرىنى يېتەذ

مۇتەسەككـپالذ، تەكھىدنى تەكھىدى غۇسۇدى، تەكھىدى شۇھۇدى ) ئالالھتىن غەيرىنى 
ئويلىماسلىق ( كە تەكھىدى كـجۇدى ) ئالالھتىن غەيرى ھەممە مەكجۇدىيەتنى يوط دەپ 
بىلىش ( دەپ ئۈچكە ئايرىغاؽ. ئاكامنىڭ تەكھىدى دەپ ئاتىغاؽ كەلىمەئى تەكھىد ) ال 

ئالالھتىن باشقا ئىالؾ يوقتۇذ (نى بۇالذنىڭ سىرتىدا قالدـذغاؽ. ئۇالذ  –ىللەلالؾ ئىالھە ئ

ئالالھتىن باشقا  –ال مەقسۇدە ئىللەلالؾ » ئاكامنىڭ تەكھىدى دەپ ئاتالغاؽ بىرىنچىسىنى 
؛ تالالنغانالذنىڭ ) ھاكاسس ( تەكھىدى دەپ ئاتىغاؽ «مەقسۇد ) نىشاؽ، غايە ( يوقتۇذ 

؛ ئەغ «ئالالھتىن باشقا شاھىد بولغۇچى يوط  –ال مەشھۇدە ئىللەلالؾ » ئىككىنچىسىنى 
» يۇقىرى پەللىدىكىلەذنىڭ ) ئەھاسسۇػ ھاكاسس ( تەكھىدى دەپ ئاتىغاؽ ئۈچىنچىسىنى 

 جۈملىسىگە ئىخچامالنغاؽ.« ئالالھتىن باشقا مەكجۇدىيەت يوط  –ال مەكجۇدە ئىللەلالؾ 
كھىدىڭالذ قۇذئاندىكى تەكھىدكە ئۇيغۇؽ سىلەذنىڭ تە» سۇفى تىلەمسانى ئۆرىگە 

شۇنداط، لېكىن ھەقىقىي تەكھىد بىزنىڭ » دەپ ذەددىيە بەذگەؽ بىر مۇئمىنگە: « ئەمەس 
دەپ ئۆرىنىڭ قاذىشىنى ئاقلىغاؽ. ئالەمدە « ئەسەذلىرىمىزدە، قۇذئاؽ باشتىن ئاياط شېرىكتۇذ 

دەپ قاذايدىغاؽ « شېرىك » شنى ئالالھتىن باشقا مەكجۇدىيەتلەذنىڭمۇ باذلىقىنى قوبۇػ قىل
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شېرىك ئەقىدە، پەقەت بۇ كىشىگىال خاس ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقىالذمۇ كەھىي بىلەؽ رىت 
 بولغاؽ چۈشەنچىنى ياقىالپ كەلگەؽ. 

ئىمانغا قاذشى ئەقىلنى بۇتالشتۇذغاؽ ) ئىالھالشتۇذغاؽ (، دىننى ئاكامنىڭ ئوڭاي 
ددىي كونكىرىت ھالغا كەلتۈذقلگەؽ ھەقىقەت چۈشۈنۈشى ئۈچۈؽ سىمۋؿلالشتۇذـلغاؽ كە ئا

دەپ چۈشەندقذىدىغاؽ چەكتىن ئاشقاؽ پەلسەپىچىلەذ بىلەؽ، ئىمانغا قاذشى ھېسسي 
تۇيغۇنى بۇتالشتۇذغاؽ، ھەقىقەتكە يەتكەنلەذدىن شەذىئى تەكلىپلەذنىڭ 

خشاش كۆتۈذىۋېتىلىدىغانلىقىنى داكا قىلغاؽ چەكتىن ئاشقاؽ تەسەككـپچىالذ ئەمەلىيەتتە ئو
چۈشەنچىگە ئىگە ئىدى. بۇ ئىككى تەبىقىنىڭ ئىمانغا تۇتقاؽ مۇئامىلىسىدە كۆذقنۈشتە پەذط 
بولسىمۇ، ماھىيەتتە ھېچقانداط پەذط يوط. ئاددىيالشتۇذـپ ئېيتقاندا، ئەقىدىنى بۇلغاش، 

 ئىماننى بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش بۇالذنىڭ ئوذتاط نوقتىسى ئىدى.
ڭ ئىچىدىن چىققاؽ كە غۇالتى سۇفىيە ) چەكتىن ئاشقاؽ سۈننى مەرھىبى تەسەككـپىنى

كەھدەتى كـجۇت ) مەكجۇدىيەتنىڭ » سوپىزؼ ( ئىچىدىن ئوذـؽ ئېلىشى كېرەظ بولغاؽ 
ئەقىدىسى، ئەگەذ مۇستەقىل بىر دىن بولۇش داكاسى بىلەؽ ئوتتۇذىغا چىققاؽ « بىرلىكى ( 

ولمايتتى. لېكىن بۇ ئېقىمنىڭ بولسا ئىدى، بۇ ئېقىمنىڭ تېمىمىز بىلەؽ مۇناسىۋىتى ب
ئىسالمنىڭ ئاساسلىق مەنبەلىرىنى ئۇػ قىلىپ ئۆرىنى يوللۇط قىلىپ كۆذسەتمەكچى بولىشى، 

 ئىسالمنىڭ ساپ ئەقىدىسىگە قىسمەؽ تەسىر كۆذسەتكەؽ. 
يۇقىرىدا تىلەمسانىدا نەقىل قىلغاؽ جۈملە چۈشۈنۈشلىك بولمىغاؽ بولسا، كەھدەتى 

يتىنى چۈشەندقذقپ بېرىدىغاؽ تۆكەندىكى ئۈرقندە، مەركۇذ كـجۇد ئەقىدىسىنىڭ ماھى
 جۈملىنىڭ بىر شەذھىسىدـذ:

(  23ئىسرا « ) ذەببىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆرىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالذنى بۇيرىدى » 
 ئايىتىنى ئىبنى ئەذابى مۇنداط تەپسىر قىلغاؽ:

دېگەؽ مەنىدە  <بۇيرىدى  >كەلىمىسىنى  <قادا  >شەكىلچى ئالىمالذ ئايەتتىكى » 
دېگەؽ مەنىنى بېرىمىز.  <ھۆكۈؼ قىلدى  >چۈشىنىدـ. بىز ئۇنىڭغا بايقاش ئۇسۇلى بىلەؽ 

مانا بۇ توغرىسىدـذ. چۈنكى ئىنساؽ ئالالھتىن غەيرىگە چوقۇنمايدـ. ئالالھتىن غەيرىگە 
پەقەت ئۆرلىرىنى ئالالھقا يېقىنالشتۇذسۇؽ دەپ ئىبادەت  >چوقۇنغانالذمۇ بۇ بۇتالذغا 

. باذلىق بۇتالذ ھەقىقىي ئىالھنى تەمسىل قىلغانلىقى 146ئېتىراپ قىلىدـ <ىلىدىغانلىقىنى ق
ئۈچۈؽ، ئۇنىڭغا كاكالەتەؽ ئىبادەت قىلىنىدـ. ئۇالذ چوقۇنغاؽ ھەذ نەذسە ئۇلۇھىييەتكە 
نىسبەت قىلىنغاؽ سۈذەت ياكى شەكىلدىن ئىباذەتتۇذ. شۇڭا ئالالھمۇ ئۇالذنىڭ ذىزىقىنى 

ياجىنى قامدايدـ. ئۇ ئۇالذنىڭ شەكىل كە بۇتالذغا مايىل بولۇشىغا بېرىدـ، ئېھتى
ئەجەپلەنمەيدـ. ئۇالذ جىسىمالذنى ئىالؾ دېيىش كە جىسىمالذنى ئىالھقا ئوخشىتىش 
سەكەبىدىن خاتاالشقاؽ بولسىمۇ، نەتىجە ئىتىباذى بىلەؽ ئۇ جىسىمالذمۇ كەھدەتنىڭ بىر 

 .147«شمىغاؽ بولىدـ كۆذقنۈشى بولغانلىقى ئۈچۈؽ ماقامدا خاتاال

                                    
ئالالھتىن غەيرىنى  » مۇشرىكالذنىڭمۇ ذەسۇلۇلالھقا مۇشۇنداط دېگەنلىكى ھەققىدە قۇذئاؽ بىزگە مۇنداط مەلۇمات بېرىدـ:   146

« ھىمايىچى قىلىۋالغانالذ: > بىزنىڭ ئۇالذغا چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالذنىڭ بىزنى ئالالھقا يېقىنالشتۇذـشى ئۈچۈندـذ < دەيدـ 
 (.   3) رـمەذ، 

 .III/117، «فۇتۇھات » ئىبن ئەذابى،   147
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ئالالھنىڭ كىتابىنى باشتىن ئاياص ئالالھنىڭ دىنىغا كە تەكھىدكە رىت بىر شەكىلدە 
شەذھىيلەشنىڭ ئەغ تىپىك ئۆذنىكى بولغاؽ بۇ قۇذالذ، ئىماؽ كە كۇپۇذ، تەكھىد كە شېرىك، 

چېگرانى بۇرـپ  –ھەط كە باتىل، كەھىي كە راؽ ) گۇماؽ، پەذەر ( ئوتتۇذىسىدىكى چەظ 

سىلەذنىڭ ئىالھىڭالذ بىر ئىالھتۇذ » بىرىگە ئاذالشتۇذىۋەتمەكتە.  –تاشلىماقتا كە بۇالذنى بىر 
( ئايىتى بۇ رېھنىيەت تەذىپىدىن قانداط تەپسىر قىلىنغانلىقىغا قاذاپ  163بەقەذە، « ) 

 باقايلى:
ئۈچۈؽ  ھاللائ بۇ ئايەت ئاذقىلىق مۇسۇلمانالذغا خىتاپ قىلغاؽ. ئالالھقا يېقىن بولۇش» 

ئالالھتىن غەيرىگە چوقۇنغانالذ، ئالالھتىن غەيرىگە چوقۇنغاؽ بولمايدـ. بۇ ئايەت ئاذقىلىق ھاللائ 
سىلەذنىڭ ئىالھىڭالذ بىلەؽ ئالالھقا شېرىك قوشۇش ئاذقىلىق ئالالھقا  >بىزگە: 

 .148«دېمەكتە  <يېقىنالشماقچى بولغاؽ مۇشرىكالذنىڭ ئىالھى بىردـذ 
ھنىڭ بىر ئۆمۈذ نېمە ئۈچۈؽ كۆذەش قىلغانلىقى، قۇذئاننىڭ نېمە بۇ نوقتىدا ذەسۇلۇلال

( دېگەنلىكى ھەققىدە ئويلىنىپ بېقىشقا  28تەكبە، « ) نىجىس » ئۈچۈؽ مۇشرىكالذنى 
دەپ ئاتىغاؽ پورىتسىيەنى پاكالشقا « نىجىس » توغرا كېلىدـ. مېنىڭچە بۇ مۇئامىلە قۇذئاؽ 

قاؽ بىلەؽ نىجىسنىڭ تارلىنىپ پاكلىنىشى مۇمكىن تىرىشقانلىقتۇذ. لېكىن قانچىلىك تىرىش
ئەمەس. مۇناپىقالذنىڭ مۇئمىن ئىكەنلىكىنى داكا قىلغاؽ ئارغۇؽ مۇذجىەئلەذمۇ مۇشرىكالذنىڭ 
مۇئمىن ئىكەنلىكىنى ئېيتىشقا، ھەتتا قۇذئاندىن دەلىل كەلتۈذقپ تۇذـپ ئېيتىشقا جۈذئەت 

 قىاللمىغانىدى.
» اؽ يۇلتۇرلىرىدىن بىرى بولغاؽ ئىبن ئەذابى، مەشھۇذ ئىسالؼ ئىلىم تاذىخىنىڭ چاقنىغ

ناملىق كىتابىدا نۇبۇكەت ) پەيغەمبەذلىك (نى كېسەكلەذ بىلەؽ « فۇسۇسۇػ ھىكەؼ 
قوپۇذـلغاؽ بىر تامغا ئوخشىتىدـ. بۇ ئەسلىدە ذەسۇلۇلالھنىڭ بىر ھەدىسىنىڭ ئەسلىتىلىشى 

ككەت كېسەكلەذدىن قوپۇذـلغاؽ بىر نۇبۇ» ئىدى. بۇ ھەدىستە ذەسۇلۇلالؾ مۇنداط دېگەؽ: 
تامغا ئوخشايدـ. ئۇ تاؼ پۈتۈپ قالغاؽ بولۇپ، پەقەت بىر كېسەكلىك ئوذـؽ بوش قالغاؽ. 

 «.  مەؽ بۇ بوشلۇقنى تولدـذىدىغاؽ كېسەظ. مەندىن كېيىن نەبى ياكى ذەسۇػ كەلمەيدـ 
 ئىبن ئەذابى ئەسلىدە تامدىكى بوش ئوذـننىڭ بىر ئەمەس ئىككى كېسەكلىك
ئىكەنلىكىنى؛ ئۇنىڭ بىرسى ئالتۇؽ، يەنە بىرسى كۆمۈش كېسەكتىن بولغاؽ خاتەمۇػ ئەنبىيا 
) نەبىلەذنىڭ ئاخىرقىسى (نى تەمسىل قىلغاؽ كۆمۈش كېسەكنى ذەسۇلۇلالھنىڭ 
كۆذگەنلىكىنى، لېكىن خاتەمۇػ ئەكلىيا ) كەلىلەذنىڭ ئاخىرقىسى (نى تەمسىل قىلغاؽ ئالتۇؽ 

بۇ » نى بۇ ھەدىس بىلەؽ باياؽ قىلغانلىقىنى ئېيتىدـ كە كېسەكنى كۆذمىگەنلىكى
 دەيدـ. « ئىككىسىدىن بىرسى كەؼ بولسا نۇبۇككەت تېمى ھەذگىزمۇ تامامالنمايدـ 

ئەسىرىدە نەبىلەذنىڭ ئاخىرقىسى بولغاؽ ذەسۇلنى تەمسىل قىلغاؽ كېسەكنىڭ كۆمۈش، 
اؽ كېسەكنىڭ ئالتۇندىن كەلىلەذنىڭ ئاخىرقىسى ) خاتەمۇػ ئەكلىيا (نى تەمسىل قىلغ

بولۇشىنى، نۇبۇككەتنىڭ راھىرى ) ئېنىق كۆذقنىدىغاؽ، مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدىغاؽ (، كەاليەت 
 .149) كاذىسلىق (نىڭ باتىنى ) يوشۇذـؽ، مەخپىي ( بولىدىغانلىقى بىلەؽ ئىزاھلىغاؽ

                                    
 .IV/160-161، «فۇتۇھات » ئىبن ئەذابى،   148
نۇبۇككەت ماقامىنىڭ مەكقىئى ) ئوذنى (، ذەسۇلنىڭ ئۈستىدە كە كەلىنىڭ ئاسىتىدا » ئىبن ئەذابى بىر شېئىرىدا مۇنداط دەيدـ:   149

  .II/743، «شەھرـػ ئەقىدەتىت تاھاكىييە «. » بىر يەذدـذ 
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لىك تاھاكى ئاقىدى شەذھى، ئىبن ئەذابىنىڭ بۇ ئىزاھاتىنى ئۇنى تەكفىر قىلىشقا يېتەذ
كەلتۈذگەؽ مىسالدا نەپسى ) ئۆرى (نى ئالتۇؽ كېسەظ، » دەلىل دەپ قاذايدـ كە 

دەيدـ كە  150«ذەسۇلۇلالھنى كۆمۈش كېسەظ دەپ كۆذسەتكۈچىدىنمۇ ئۆتە قايسى كاپىر باذ؟ 
ئىبن ئەذابى كە ئۇنىڭغا ئوخشاشالذنىڭ كۇپۇذى » شەذىھ ئۆرىنى تۇتىۋااللماي مۇنداط دېگەؽ: 

لىغا نارىل بولغاؽ بىزگىمۇ نارىل بولمىغىچە ئىماؽ ئېيتمايمىز < ) ئەنائؼ، > ئالالھنىڭ ذەسۇ
( دېگۈچىلەذنىڭ كۇپۇذىدىنمۇ بەتەذدـذ. ئىبن ئەذابى كە ئۇنىڭغا ئوخشايدىغانالذ  124

جەھەننەمنىڭ ئەغ چوڭقۇذىدىكى ئىتتھادىييە ) ھۇلۇػ ( ئەقىدىسىدىكى مۇناپىق كە 
 .151«رىندىقالذدـذ 

نىڭ، ئىبن ئەذابىنى تەكفىر قىلغاؽ بۇ پورىتسىيىسىگە ئىھتىيات بىلەؽ ئىبن ئەبىل ئىزر
گە يېقىن ئەسەذ يارغاؽ ئىبن ئەذابىنى بەرى ئەسەذلىرىدىن  400مۇئامىلە قىلىش كېرەظ. 

يۇلۇپ ئېلىنغاؽ، ھەذ خىل ئىزاھالشقا مۇكاپىق بولغاؽ بىر قانچە سەلبىي خاذاكتېردىكى 
ش، ھەتتا تەكفىر قىلىش توغرا بولغاؽ مۇئامىلە بولمىسا ئۆذنەظ بىلەؽ نۆلگە تەغ قىلىۋېتى

كېرەظ. ئەمما بۇ خىل ھۆذمەتلىك كىشىلەذگە ھەددىدىن رىيادە ھۆذمەت كۆذسىتىشمۇ توغرا 
 بولغاؽ مۇئامىلە ئەمەس.

نەبىز » دېگۈچىنى رىندىقلىق، « يەذ شاذى ئايلىنىدـ » ئەجەپلىنەذلىكى شۇكى، 
« مەسە ئۈستىگە مەسى قىلىش جائىز ئەمەس » ، دېگۈچىنى ذاپىزىلىق« ھاذامدـذ 

دېگۈچىنى ئارغۇنلىق، ئاتومنىڭ پاذچىلىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇذىغا قويغۇچىنى بىدىەئتچلىك، 
دېگۈچىنى كۇپۇذلۇط بىلەؽ ئەيىپلىگەؽ ئۆلىماالذ، يۇقىرىدا « قۇذئاؽ مەخلۇقتۇذ » 

كۈتتە تۇذغاؽ. بۇ خىل كۆذسىتىپ ئۆتۈلگەنگە ئوخشاش غەلىتە ئەقىدىلەذگە قاذىتا سۈ
ئەقىدىلەذگە تۇتقاؽ كەغ قوساقلىقنىڭ مىڭدەنبىرىنى، يۇقىرىدىكىلەذ بىلەؽ سېلىشتۇذغىلى 
بولمايدىغاؽ كە نۇذغۇنى ئەقىدىۋى بولمىغاؽ ئىختىالپلىق مەسلىلەذدە كۆذسىتەلمىگەؽ. 

 ئەجىبا بۇنىڭ سەكەبى ھېكمىتى نېمىدـذ؟ 
ىلىش مەقسىتىدە بەذپا قىلىنغاؽ سوپىزؼ، بەرىدە ئىسالؼ ئەخالط كە پەرىلىتىنى ھىمايە ق

يۇقىرىدا كۆذسىتىلگەندەظ ئەقىدىۋى ئارغۇنلۇقالذ بىلەؽ توغرا بولغاؽ ئىماننىڭ ئالدىدا بىر 
توساققا ئايالنغاؽ. بۇ ئەقىدىۋى ئارغۇنلۇط بەرىدە ئەخالقسىزلىق، بەرىدە تېرؿذ كە 

كاقىتتا دفلەت كە ھۆكۈمداذالذنىڭ باشباشتاقلىق شەكلىدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ. كۆپىنچە 
 رـلۇمىنى يوللۇط كۆذسىتىدىغاؽ بىر كاستە بولۇش ذؿلىنى ئوينىغاؽ. 

 سوپىزؼ بۇ ئالغاؽ ئاستىغا نوپۇرى ئانادؿلۇنى ئاذىسىدا ئەسىرلەذ – 15 كە – 12بولۇپمۇ 
 -شامانىزؼ  ەذدىن ھاذاط كە رىنا قاتاذلىق ھاذامالذنى مۇباؾ دەپ قاذايدىغاؽ،جامائەتل تەذەپتاذى

                                    
  .II/745، «شەھرـػ ئەقىدەتىت تاھاكىييە » ئىبن ئەبىل ئىزر،   150
. شەذىھنىڭ ئىبن ئەذابى ھەققىدىكى بۇ باھاسىنى ھەممىنى II/745، «شەھرـػ ئەقىدەتىت تاھاكىييە » ئىبن ئەبىل ئىزر،   151

سالؼ مەدەنىيىتى ئۆرگىچە ئوذنى گە يېقىن ئەسەذ يارغاؽ كە ئى 400بىر تاياقتا ھەيدەيدىغاؽ قاذاش دەپ قاذايمىز. ئىبن ئەذابى 
بولغاؽ بىر راتتۇذ. ئۇنىڭ ھاياتىدىكى ئەگرى توقايالذنى، چۈشەنچىدىكى بۇذـلۇش نوقتىلىرىنى، مەركۇذ سۆرنىڭ سەكەبىنى بىلمەي 

ەرگىللەذدە تۇذـپ، قانداط بىر شاذائىت كە ئەھۋالدا ئېيتقانلىقىنى نەرەذدىن ساقىت قىلىپ، ھەتتا بۇ خىل ئىپادىلەذنىڭ كېيىنكى م
ئۇنىڭ ئەسىرىگە قوشۇپ قويۇلغانلىق ئېھتىمالىنى دىققەتكە ئالماستىن ئۇنىڭ ھەققىدە ھۆكۈؼ بېرىش مۇكاپىق بولمىسا كېرەظ. 

ھەققىدە ھۆكۈؼ « سۆرلىگۈچى » قىلغانلىقى دەذھەقىقەت. كۆپىنچە كاقىتتا « كۇپۇذ سۆر » لېكىن بۇ ئۈرقندىدە كىملەذنىڭ 
باھا بېرىشكە ئوخشاش ئۇنداط ئوڭاي ئەمەس. بۇ خىل ئەھۋالدا سۆرنىڭ تەكفىرىنى، دېگۈچىنى تەكفىر ھەققىدە « سۆر » بېرىش 

 قىلىشتىن ئايرىم تۇتۇپ مۇئامىلە قىلىش كېرەظ. ئىھتىيات كە مەسۇئلىيەت نوقتىسىدىن بۇ پورىتسىيە تېخىمۇ توغرا بولىدـ.
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ئىسالؼ ئاذىالشمىسى بىر ئەقىدىنى تەذىقەت ئىسىمى ئاستىدا قوبۇػ قىلغاؽ خۇذـفىلەذ، 
قەلەندەذىلەذ كە ھاشھاشىلەذ ) ھاشھاشچىالذ ( بىرىنچى گۇذـپپا ) ئەخالقسىزلىق (غا؛ ھەؼ 
سەلچۇط ھاكىمىيىتىنى، ھەؼ دەسلەپكى مەرگىلدىكى ئوسمانلىنى خېلى ئاكاذە قىلغاؽ كە پات 

 لەذنى( باش قىزىل)  سۇذھسەذى كە ھەيدەذىلەذ بابائىلەذ، كۆتۈذگەؽ ئىسياؽ پات –
. ھەتتا 152بولىدـ كۆذسىتىشكە قىلىپ مىساػ گە( باشباشتاقلىق تېرؿذ،)  تۈذكۈؼ ئىككىنچى

بۇالذنىڭ ئىچىدە ئانادؿلۇنىڭ مۇسۇلمانلىشىشىغا قوشقاؽ تۆھپىسى بىلەؽ مەشھۇذ بولغاؽ 

 .153مەلۇؼ باذغانلىقى ئېلىپ رىكىر تۇتۇشۇپ قوػ ئاذىالش ئاياػ –يەسەكىلەذنىڭمۇ ئەذ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
 بەتكە قاذاغ. – 63،68،145،148، «غارات ھەذىكىتى » بۇ ھەقتە مۇستاپ ئىسالموئغلى،   152
بەت. كۈنىمىزدە ذەسمى دىنى بولمىغاؽ تۈذكىيە جۇمھۇذىيىتىنىڭ ئۆرىگە ذەسمى  – 39« ئىلك مۇتەسەككىپالذ » ض. كۆپرقلۈ،   153

ى تەذىقەتلەذ بەلگىلەپ، دفلەت نامىدىن ھەيۋەتلىك مۇذاسىمالذ ئۆتكۈرقشىنى قانداط ئىزاھالش كېرەظ؟ ئەقىدىنى بۇلغاش كە شەذىئ

چېگرانى بۇرـپ تاشالش كەرىپىسى ئۆتمۈشتىكىدەظ كۈنىمىزدىمۇ بەرى يولدىن چىققاؽ تەذىقەتلەذگە بېرىلمەكچى  –چەظ 

چېگراغا دىققەت قىلىدىغاؽ سەمىمىي تەسەككـپ ئەذباپلىرى، بىر خىل  –بولىۋاتىدـ. ئىسالؼ ئەقىدىسىگە سادىق كە شەذىئى چەظ 
« شىرىن » نىڭ «سۆيگۈ دىنى » كە « گۇمانىزؼ ) ئىنسانپەذكەذلىك ( » ىلىۋاتقاؽ يېڭى دىن سۈپىتىدە سەھنىگە ئېلىپ چىق

 ذاھىبلىرىنى ئېنىقالپ، ئاكامنى خەكەذداذ قىلىشى كېرەظ.
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 خۇالسە

ئىماننىڭ تاذىخىنى ماكرـالذغا ئايرىپ يەكۈنلەشكە توغرا كەلسە، ئۇنى نۇبۇككەتىن 
 بۈگۈنگىچە:

 ئىماننىڭ قايتىدىن بەذپا قىلىنىشى .1
 ئىماننىڭ كاالمالشتۇذـلۇشى .2
 غا ئايالندـذـلۇشىكاالمنىڭ ئىماؽ ) ئەقىدە ( .3
 ئەقىدىنىڭ بۇلغىنىشىدىن ئىباذەت تۆت تېمىغا ئايرىشقا بولىدـ.  .4

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ تۆت باسقۇچ ئىچىدە بىرىنچىسىدىن باشقىسى ئىماننىڭ 
 بۇرغۇنچىلىققا ئۇچراش باسقۇچىدـذ.

ىڭ نەچچە ئەسىر داكامالشقاؽ بۇ جەذياندا ئىماؽ يەنىال مەكجۇت بولۇپ تۇذغاؽ، ئۇن
مەكجۇدلىقىغا قاذىتا بىۋاستە بىر مۇداخىلە بولمىغاؽ. ئەغ ئېغىر شاذائىتالذ ئاستىدىمۇ توغرا 

 بولغاؽ ئەقىدىنى ھىمايە قىلغۇچىالذ كە ئەقىدە مەكجۇتلىقىنى ساقالپ كەلگەؽ.
بۇ ئۇرـنغا سورـلغاؽ جەذياندا ھېچكىم ئىماننى كىشەنلەشكە پىتنالمىغاؽ بولۇپ، 

بەرىدە دفلەت، بەرىدە ئۈممەت، بەرىدە جامائەت شەكلىدە مەكجۇت  ئىماننىڭ ھاكىمىيىتى
بولۇپ كەلگەؽ. ئىماؽ ھاكىمىيىتى مەركۇذ دەكذلەذدە مەجبۇذى كە ھىيلە بىلەؽ يوط 

 قىلىنىش خەكىپگە دـچ كەلمىگەؽ.

توظ  –لېكىن بىز ياشاكاتقاؽ بۇ ئەسىرلەذدە، ياشاكاتقاؽ يۇذتىمىزدىن چىققاؽ ئالتە توظ 
مىنى، شەيتاننىڭمۇ ئەقلىگە كەلمەيدىغاؽ رـلۇؼ، كار كەچكۈرقش كە ھىيلە ئىماؽ دقش

ئاذقىلىق شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتىنى تىكلەپ ئىماننى تەختىدىن چۈشۈذدى. ئۇالذ يەنە يەذلىك 
كە تاشقى ئۈلپەتداشلىرى بىلەؽ بىرلىكتە ئىماننىڭ مەكجۇدلىقىغا قەست قىلىپ، ئۇنى 

ئۇالذ شەيتاؽ ھاكىمىيىتىنىڭ ئەبەدىيلىكىنى قولغا ئەبەدىي جىمقىتۇذماقچى بولدى. 
ئېلىپ باذدى. « ئىماؽ قەتلىائمى » كەلتۈذقش ئۈچۈؽ ئەقىدىگە جەغ ئېالؽ قىلىپ، 

ئىنقىالپ، ئارادلىق، رامانىۋىيلىق، دىن كە ھاكىمىيەتنى ئايرىش ... قاتاذلىق مەپكۇذىالذ بىلەؽ 
ئالالھى، پەيغەمبىرى، كىتابى، دىنى كە  ئېلىپ بېرىلغاؽ بۇ ئەقىدە قەتلىائمى نەتىجىسىدە

 . 154قىلىپ تونۇشتۇذغانىدى« ئىالؾ » ئىمانى قولىدىن تاذتىۋېلىنغاؽ ئاكامغا ئۆرلىرىنى 
شۇنداقتىمۇ شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتى ئەبەدى داكاؼ قىلمايتتى. ئۇالذ ئىماننى ئۆلتۈذدـط 

ىخەكەذ ئىدى. ئۇالذ ئاققۇرغاؽ دەپ ئويالپ قالغاؽ بولۇپ، ئىماننىڭ ئۆلۈمسىز ئىكەنلىكىدىن ب

                                    
گۆنۈػ تاپاذ كەندىسىندەؽ گەذچە دە، ھانگى يانا گۆر باقاذسا ئاتاتۈذظ ) كۆڭۈػ چوقۇنىدـ ئۆرىنى ئۇنتۇپ بىھۇش بولىدـ، »   154

ؾ. بەدذى يۆنەتكەؽ (. پەيغەمبەذسىز قالغاؽ نەسىللەذنىڭ ئۆرلىرىگە يېڭى مۇسەيلىمەلەذ « ) باقسا كۆر، ئاتاتۈذظ (  قايسى تەذەپكە
گەذ دىلەذسىز بۇالسىز شەككۈ نەجات، ئاتاتۈذكە ئاتاتۈذكە ئەسساالت ) ئەگەذ نىجات » تېپىشى قېيىن بولمىدى بولۇپ، ئۇالذ 

ب. كەماػ چاغالذ ( كە كىتاپسىز نەسىللەذنىڭ « ) ساالت ئوقۇغ (  –ئاتاتۈذككە ئەسساالت تېپىشنى ئاذرـ قىلسىڭىز، ئاتاتۈذككە 
مۇھەممەد مۇستاپا گەلدى جاھانا، ئونۇؽ ھەذ نۇتقۇنى قۇذئاؽ ئەيلەدىك » قولىغا توقۇلما كىتاپلىرىنى تۇتقۇرـپ قويغانىدى: 

 ئەدىپ خاذابى (.   « ) ەپ بىلدـط ( ) مۇھەممەد مۇستاپا كەلدى جاھانغا، ئۇنىڭ ھەذ نۇتقىنى قۇذئاؽ د
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بىرىدىن بوغۇلۇپ، تاذىخنىڭ ئەخلەتخانىسىغا سۈپۈذقپ تاشالندى.  –قانالذ ئىچىدە بىر 
لېكىن ئىماؽ جاذاھەتلىرىنى تېڭىپ قايتىدىن ئوذنىدىن دەس تۇذدى. مانا ئەمدى 

  شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدـذـپ تاشالش ئۈچۈؽ كۆذەشكە تەيياذلىق قىلماقتا.    
ئىماننىڭ ئەرەلدىن بېرى شەيتانغا قاذشى ئېلىپ بېرىۋاتقاؽ ھاكىمىيەت كۆذىشىدە  

غەلىبە قىاللىشى، ئۇنىڭ ھاياتىمىزدا توغرا شەكىلدە ئوذـؽ ئېلىشى بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىك. 

قاذاشلىرىنىڭ ئىالھى مەنبەسى بولغاؽ كەھىينىڭ  –ئىنسانىيەتنىڭ ئۆرگەذمەس قىممەت 
دېگەؽ ھەذ قانداط بىر « مەؽ مۇئمىن » ماننى قايتىدىن بەذپا قىلىش يېتەكچىلىكىدە ئى

 كىشىنىڭ مۇقەددەس بۇذچىدـذ. 
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 ە؟تەكھىد دېگەؽ نېم

 بىر دەپ بىلىش، يىگانە دەپ بىلىش، ھەذ نەذسىنى ئالالھقا خاس قىلىشتۇذ.  –تەكھىد 
تەكھىد، ئىسالؼ ئەقىدىسىنىڭ نىگىزى بولۇپ، ئىنساننى ئۆتمۈش، ھارىر كە كېلەچەظ 

 ھالىتىدە كەغ دائىرىدە ئوذاپ تۇذغاؽ چەكسىز ھاياتنىڭ مىسلىسىز پەلسەپىسىدـذ. 
ذ، پۇتقا دەذماؽ، ئەقىلگە بۇذھاؽ ) دەلىل (، كۆڭۈلگە تەكھىد، ئىماننىڭ كۆرگە نۇ

سۇلتاؽ، تىلغا پەذماؽ بولۇپ، مۇئمىنگە خاس دـنيا قاذاش، پاذاسەت، جىھاد كە ئىجتىھاد، 

ئەخالط، خۇالسەكاالؼ  –مۇھەببەت كە ئۈلپەت، تەپەككۇذ، تەرەككۇذ كە تەسبىھ، ئەدەپ 
 جانلىق ھالغا كېلىشىدـذ. 
كە كىتاپالذ ئالماشسىمۇ ئۆرگەذمەيدىغاؽ نىشاندـذ. پەيغەمبەذلەذ كە  تەكھىد، پەيغەمبەذلەذ

 كىتاپالذ بۇ ئۇلۇغۋاذ غايە ئۈچۈؽ خىزمەت قىلغاؽ بولۇپ، ئۇالذ بۇ يولنىڭ پىداكاذلىرىدـذ. 
تەكھىد، ئىماندا بىرلىك، ئىنساندا بىرلىك، جەمىئىيەتتە بىرلىك، كۈچ كە ھۆكۈمدە 

 ىرىكلىكنىڭ يەنە بىر ئىسمىدـذ.بىرلىك، كائىناتتا بىرلىك كە ت
رەذذىدىن ئالەمگە، تامچىدىن دېڭىزغا، ئاتۇمدىن كائىناتقا، ھۈجەيرىدىن ئىنسانغىچە 

 بولغاؽ ھەذ نەذسىنىڭ ئوذتاط نوقتىسى تەكھىدتۇذ. 
 تەكھىد، ماددا كە مەنانىڭ، ئاخىرەت كە دـنيانىڭ ئەغ چوغ قانۇنىدـذ. 

ىلدە ئوذـنالشتۇذـلغاؽ ئوذبىتىسىدا قەدەذىگە يادذؿسىنى مەذكەر قىلىپ، ئۆرگىچە شەك
ماس ھالدا توختىماي ھەذىكەت قىلىۋاتقاؽ نىترؿؽ كە ئېلېكترؿنالذدىن تەذكىپ تاپقاؽ 

 ئاتۇمالذ بىزگە تەكھىدنى ئۈگەتمەكتە. 
قوياش ئەتراپىدا ئۆرىگە بەلگىلەنگەؽ قەدەذگە ئاساسەؽ، مۇنتىزىم قانۇنىيەت بىلەؽ 

لتۇرالذدىن تەكىپ تاپقاؽ ساماؽ يولى سىستېمىسى بىزگە تەكھىدنى ھەذىكەت قىلىۋاتقاؽ يۇ
 ئۈگەتمەكتە.

 –چېچەككە، دەذەختە مېۋىگە، ھاياتنىڭ ئىچىدە كەقە  –باھاذنىڭ باغرىدا گۇػ 

سائادەتكە ئايالنغاؽ  –ھادىسىگە، ھەذىنىڭ قاذنىدا ھەسەلگە، پەيغەمبەذنىڭ قولىدا بەخت 
 كەھىي تەكھىدنى ئۈگەتمەكتە. 

گىلى كە كۆذگىلى بولمايدىغاؽ بۇ ئالەمنىڭ مىسلىسىز قانۇنىنى تۆكەندىكىدەظ بەش كۆذ
 ماكرـغا يىغىنچاقالشقا بولىدـ:

 كەكنى تەكھىد .1
 سىياسى تەكھىد .2
 ئىجتىمائى تەكھىد .3
 تەكھىد سىشەخ .4
 نەرەذىيىۋى تەكھىد .5
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 كەكنى تەكھىد

. بۇ تەكھىد بۇنى كورمولوگىيىلىك ) كائىنات ( تەكھىدى دەپ ئاتاشقىمۇ بولىدـ
سايىسىدە نىترؿؽ كە پىالتۇندىن تەذكىپ تاپقاؽ يادذؿ، بۇ يادذؿ ئەتراپىدا ھەذىكەت 
قىلىدىغاؽ ئېلېكتىرؿنالذ بىرلىشىپ ئاتۇمنى؛ ئاتۇمالذ بىرلىشىپ ماددىنى ھاسىل قىلىدـ. 
ماددىالذ بىرلىشىپ يۇلتۇرالذنى، يۇلتۇرالذ ساماؽ يولى سىستېمىسىنى، ساماؽ يولى 

ى پىالنتالذنى... بۇالذنىڭ ھەممىسى كائىناتنى شەكىللەندقذىدـ. ئۇنىڭدىن سىستېمىس
ھالقىغاؽ قىسمىنى ئەقلىمىز كە خىيالىمىز تەسەككـذ قىلىشقا ئاجىزلىق قىلىدـ. كائىناتالذ 

 بىرلىشىپ كائىناتالذ ئېكىنزاذلىقىنى شەكىللەندقذىدىغاندـ، بەلكىم.
يەت ئىسمى تەكھىدتۇذ. بۇ مىسلىسىز مانا بۇالذ تەكە بولغاؽ ئۆرگەذمەس قانۇنى

تەكھىد » كورمولوگىيىلىك ماسلىشىشنى باشقىالذ نېمە دەپ ئاتىشىدىن قەتئىينەرەذ، ئىسالؼ 
 دەپ ئاتايدـ كە مەنسۇپلىرىنى بۇ تەڭداشسىز قانۇنىيەتتىن ئىبرەت ئېلىشقا چاقىرىدـ:« 

ىلەؽ كۈندقرنىڭ شۈبھىسىزكى، ئاسمانالذنىڭ كە رېمىننىڭ ياذىتىلىشىدا، كېچە ب» 
ئالىئىمراؽ، « ) ئالمىشىپ تۇذـشىدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈؽ، ئەلۋەتتە، ذؿشەؽ دەلىللەذ باذ 

190   .) 
مەركۇذ دەلىللەذ تەكھىد ئىسپاتىنىڭ دەللىلىرىدـذ. پەقەت چوغ ئىنساؽ بولغاؽ 

ۆرىمۇ بىر كائىناتال دەلىلمۇ؟ ئەلۋەتتە، ئۇنداط ئەمەس. كىچىك كائىنات بولغاؽ ئىنساننىڭ ئ
 دەلىلدـذ:
رېمىندا كە ئۆرەڭالذدا ئالالھقا چىن ئېتىقاد قىلىدىغانالذ ئۈچۈؽ ) ئالالھنىڭ قۇدذىتى » 

راذىيات، « ) كە بىرلىكىنى كۆذسىتىدىغاؽ ( نۇذغۇؽ ئاالمەتلەذ باذ، ) بۇنى ( كۆذمەمسىلەذ؟ 

20 – 21   .) 
قىلغاؽ قوياش، مۇكەممەػ بىر  ھاللائ ئۆرىگە بەذگەؽ كەرىپىنى ئاقسىتىپ قويماستىن ئادا

مۇسۇلماندـذ. چۈنكى ئۇ مۇكاھھىدـذ ) ئالالھنىڭ بىرلىكىگە ئىشەنگۈچىدـذ (. ئۇ ئۆرىنىڭ بىر 
پۈتۈؽ گەكدە ئىچىدىكى ئوذنى كە كەرىپىسىنى بىلىپ، ھاللائ بەلگىلىگەؽ ئوذـندا تۇذىدـ كە 

 .بۇذچىنى شەذتسىز ئادا قىلىدـ. رېمىن كە باشقىالذمۇ شۇنداط ..
ھەرذىتى نۇھقا ياذدەؼ قىلغاؽ ئاسماؽ، ئىبراھىمغا ياذدەؼ قىلغاؽ ئوت، مۇساغا ياذدەؼ 
قىلغاؽ دېڭىز، مانا بۇ تەكھىد ئۈچۈؽ ئۇالذغا ياذدەؼ قىلغانىدى. يەنى ئاڭسىز مۇكاھھىدالذ 
ئاڭلىق مۇكاھھىدالذ قېيىنچىلىققا دـچ كەلگەندە ياذدەؼ قىلغانىدى. چۈنكى ئۇالذدىنمۇ تېخى 

 ؽ ) دـھاؽ ( ھالىتىدىكى كاقتىدا ئىنسانالذدىن كەدە ئېلىنغاندەظ ئەھدە ئېلىنغانىدى:تۇما
ئاندىن ئۇ تۇماؽ ھالىتىدىكى ئاسمانغا يۈرلەندى، ئاسماؽ بىلەؽ رېمىنغا: " » 

ئىختىياذى ياكى ئىختىياذسىز ھالدا كېلىڭالذ " دېدى. ئىككىلىسى " ئىختىياذى ) ئۆرىمىز 
 (. 11فۇسسىلەت، « ) خاالپ ( كەلدـط " دېدى 

كائىناتنىڭ كەھدىتى ) بىرلىكى، ماسلىشىشچانلىقى (، ئۇنى تەشكىل قىلغاؽ ئەراالذنىڭ 
ئالالھنىڭ ئەمرىگە كە ئاذرـسىغا تەسلىم بولىشى بىلەؽ كـجۇدقا چىقتى. ھەذ شەيئى بۇ 
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بۇ  كائىنات سىناذىيىسىدە ئوذـؽ ئېلىپ، ئۆرىگە بېرىلگەؽ ذؿلنى ئويناشقا باشلىدى. مانا
كەھدەت نەتىجىسىدە كائىنات ئىنساؽ ئەقلىنى الػ قىلىدىغاؽ نىزاؼ كە ئىنتىزامغا ئىگە 

 بولدى. 
قىيامەت بۇ نىزامنىڭ بۇرـلۇشنى كۆذسىتىدـ. تەكھىدنى تەذظ قىلغاؽ ئىنساننىڭ 

 قىلمىشى نەتىجىسىدە كورمولوگىيلىك بىرلىكنىڭ بۇرـلۇشى قىيامەتنى كەلتۈذقپ چىقىرىدـ.
الىك ذەسۇلۇلالھتىن نەقىل قىلغاؽ، ئىشەنچلىك سەنەتلەذ بىلەؽ ذىۋايەت ئەنەس بىن م

قىلىنغاؽ بىر ھەدىس، كائىناتتىكى ماسلىشىشنىڭ، يەنى كەكنى تەكھىدنىڭ سىرىنى بىزگە 
ئۈگىتىدـ. بۇ ھەدىس كۈنىمىز ئىنسانلىرى ئىنساپسىزلىق بىلەؽ ئىشلىتىپ، بۇرغۇنچىلىققا 

تەكھىدنى ئۈگەتكۈچى نەبىنىڭ قايسى نوقتىدىن  ئۇچرىتىپ كېلىۋاتقاؽ تەبىەئتكە،
 قاذىغانلىقىنى ئوتتۇذىغا قويىدـ:

بىز ذەسۇلۇلالؾ بىلەؽ بىللە ئىدـط، تۇيۇقسىز يامغۇذ ياغدى. ذەسۇلۇلالؾ كىيىمىنى 
« ئى ذەسۇلۇلالؾ نېمە ئۈچۈؽ بۇنداط قىلىسەؽ؟ » يامغۇذغا تۇتۇشقا باشلىدى. بىز ئۇنىڭغا: 

« زكى، ئۇنىڭ ذەببى بىلەؽ بولغاؽ ئەھدى مېنىڭكىدىن يېڭىدـذ شۈبھىسى» دېدـط. ئۇ: 
 . 155دەپ جاكاپ بەذدى

كۆر « مۇھىت قوغداش » غەذبنىڭ ئەغ يېڭى كۈلكىلىك ئىشىدىن بىرسى بولغاؽ 
بويامچىلىقى ئىجاد قىلىنىشتىن نەچچە ئەسىر بۇذـؽ، مۇسۇلمانالذ مۇھىت كە تەبىەئتنى بىر 

ۇپ، دىنى بۇ ئامانەتنى ھىمايە قىلىشنى ئىماندىن بىر ئىالھى ئامانەت دەپ بىلگەؽ بول
 شاخچە قىلىپ ئۈگەتكەؽ:

شاختىن تەذكىپ تاپىدـ. ئەغ كىچىكى يولدىن ئۆتكەؽ كىشىگە  73ئىماؽ » 
 . 156«پۇتلىشىدىغاؽ نەذسىنى ئېلىۋېتىشتۇذ 

غەذب يەنىال كونا ئادىتى بوينىچە بۇ مەسىلىدىمۇ ساختاپەرلىك قىلماقتا. ئۇالذنىڭ 
ىتنى ئويالكاتقىنى يوط، دەػ ئەكسىچە ئۆرى نەپسىنى ئويالكاتىدـ. ھاياتىغا خەكپ مۇھ

تەشكىل قىلغۇچە تەبىەئتكە غالجىرلىق بىلەؽ ھۇجۇؼ قىلىپ تاالؽ قىلغاؽ كە كەكنى 
تەكھىدنى بۇرغۇنچىلىققا ئۇچراتقاندا، قانداط شەكىلدە بەدەػ تۆلەيدىغانلىقىنى خىيالىغا 

 كەلتۈذقپ باقمىغانىدى. 
مۇسۇلمانالذ ئېكولوگىيلىك تەڭپۇڭلۇقنى ساقالشنى بىر ئىمانى مەسىلە دەپ بىلدى. 

ئەسىردىن بۇياؽ خۇش بۇي ئىشلىتىپ كېلىۋاتقاؽ بولسىمۇ  14بۇنىڭ ئۈچۈؽ 
ئاتمۇسفىرادىكى ئورـؽ تەبىقىسىغا رىياؽ يەتكۈرقشنى ئويالپ باقمىدى. غەذب مەدەنىيىتى 

يېرىم ئەسىر بولدى. لېكىن ئۇالذ ئىسالؼ تەكھىد  خۇش بۇي ئىشلىتىشكە باشلىغىلى ئىككى
دەپ ئاتىغاؽ دـنيا قاذاشتىن يوقسۇؽ بولغانلىقتىن، ئۇالذ ئىشلەتكەؽ خۇش بۇينىڭ 
نەتىجىسى قىسقىغىنە مۇددەتتە ئوتتۇذىغا چىقتى. نەتىجىدە ئىنساننىڭ خىزمىتىگە 

 قاذايدىغاؽ بولدى. تاپشۇذـلغاؽ تەبىەئتكە رىياؽ يەتكۈرقشنى نۇذماػ بىر ئەھۋاػ دەپ 

                                    
 . ( 331 / 5 ) 5100 ، ھەدىس نۇمۇذى:105ئەبۇ داكـد، ئەدەب، باب   155
؛ ئەھمەد بىن ھەنبەػ، 9؛ ئىبن ماجە، مۇقەددىمە، 6؛ تىرمىزى، ئىماؽ، 14؛ ئەبۇ داكـد، سۈننە، 58مۇسلىم، ئىماؽ،   156
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غەذبنىڭ رېمىندىكى باذلىق بايلىقنى تاالؽ قىلغىنى ئار كەلگەندەظ، ئەمدى ئۇالذ 
تەبىەئت كە مۇھىتنى ئاسراشنى باھانە قىلىپ، ئۆرلىرىگە چوغ بىر باراذ شەكىللەندقذقش 
بىلەؽ ئاكاذە. غەذب بۇ ھىيلىسى بىلەؽ جىنارە الكارىمىتى ساتىدىغاؽ قاتىلغا ئوخشاپ 

 ماقتا. باشتا بۇلغاپ نەپ ئالدى، ئەمدى ئۇنى تارالش باھانىسى بىلەؽ نەپ ئالماقچى.   قال
مۇئمىننىڭ تۇپراط، دـنيا كە كائىنات بىلەؽ قىلغاؽ ئەھدىسى باذ. چۈنكى ئۇ ھەؼ  

كائىناتنىڭ ھەؼ ئىنساننىڭ ذەببىگە كەدە بەذگەؽ. ئىنساؽ كائىنات بىلەؽ بىرلىكتە ذەببىگە 
ئادا قىلىدـ، ئۇنىڭغا رىياؽ يەتكۈرقگەنلىك ئەھدىگە كاپا قىلمىغانلىق بەذگەؽ كەدىسىنى 

بولىدـ. مۇكاھھىد ئىنساننىڭ مۇكاھھىد كائىنات بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتى تەكھىد دائىرىسى 
 ئىچىدە بولىدـ.

ئىنساؽ بىلەؽ كائىنات ئوتتۇذىسىدىكى بۇ مۇناسىۋەتنى، ئىنساننىڭ پەسىللىك 
شى كە بەرى ذؿھى كېسەللىكلەذنىڭ باھاذدا ئارىيىشى قاتاذلىق مېۋىلەذنى كۆڭلى تاذتى

 مىسالالذدىن كۆذىۋالغىلى بولىدـ. 
مەيلى ئىنساؽ بىلەؽ تەبىەئت ياكى تەبىەئت بىلەؽ تەبىەئت كەياكى ئىنساؽ بىلەؽ 
شەيئىلەذ ئوتتۇذىسىدىكى نۇذماػ ماسلىشىشچانلىقنى بۇرـپ تاشالش كە رىدىلەش تەكھىدكە 

قىلغانلىقتۇذ. بۇ سەكەپتىن بۇ خىل ھەذىكەت شېرىكنىڭ بىر تۈذىدـذ. ھاللائ رىت ھەذىكەت 
بەلگىلىگەؽ كائىنات تەذتىۋىنى بۇرـپ تاشاليدىغاؽ ھەذ قانداط ھەذىكەت ئاشقۇؽ 
) باغىي (لىق بولۇپ، بۇ ئىالھى سىستېمىغا قاذىتىلغاؽ ھەذقانداط بۇرغۇنچىلىق ھەذىكىتى 

 كەلتۈذقپ چىقىرىپ، جاراسىنى تاذتىدـ. ھاماؽ بىر كۈنى ئېغىر ئاقىۋەتنى 
بىزنى ياذاتقاؽ، تۇپراقنىڭ، سۇنىڭ، رېمىننىڭ كە ئاسماننىڭ ياذاتقۇچىسىدـذ. بۇ 
سەكەپتىن ئۇالذ مەخلۇقاتالذ ئىچىدىكى ھەمراھلىرىمىزدـذ. مۇسۇلماؽ سەجدە قىلغۇچىغا 

ىزدـذ. مانا بۇ ئۇالذمۇ سەجدە قىلغانلىقى ئۈچۈؽ بەندىچىلىكتە ئۇالذ بىزنىڭ يولدىشىم
سەكەپتىن رېمىننىڭ كىمنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ ئۈستىدە كىمنىڭ ھۆكۈملىرىنىڭ 
ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقى بىر مۇسۇلمانغا بىۋاستە تەسىر كۆذسىتىدـ. چۈنكى پەلسەپىسى، 

تەكھىدنىڭ « سىياسەت » دەپ ئاتالغاؽ « باشقۇذـش » نەرىرىيىسى، ئەمەلىيىتى بىلەؽ 
 ماس بىر پاذچىسى بولۇپ، تەكھىد مۇئمىننىڭ ئەقىدىسىدـذ. ئايرىل

 تەكھىدنىڭ بۇ پاذچىسى سىياسىي تەكھىد دەپ ئاتىلىدـ.
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 سىياسى تەكھىد

ئىسالؼ ئەقىدىسىنىڭ يادذؿسىنى تەشكىل قىلغاؽ تەكھىدنىڭ ئىچىدە تەكھىدى 
» ىپ ئېيتقاندا سىياسىنىڭ ئۆرگىچە ئوذنى باذ. چۈنكى سىياسەت كەغ دائىرىدىن ئېل

تەذبىيلەش، ئىگە چىقىش، ھاػ ئەھۋالىدىن خەكەذ  -ئىلىمىدـذ. سىياسەت « باشقۇذـش 
ئېلىش دېگەؽ مەنىلەذگە ئىگە. بۇ سەكەپتىن ئات كوندقذقش ئەذەپچىدە سەيىس دەپ 
ئاتىلىدـ. بۇ كەلىمە سىياسەت كەلىمىسى بىلەؽ ئوخشاش بىر سۆر يىلتىزىدىن تۈذلىنىپ 

 چىققاؽ. 
دېگەؽ كاقتىمىزدا، بۇ ئاذقىلىق مەركۇذ « نچىنىڭ ئۆرىگە خاس سىياسىتى باذ پاال» 

 كىشىنىڭ باشقۇذـش، ئىداذە قىلىش ئۇسلۇبىنى نەرەذدە تۇتقاؽ بولىمىز.
سىياسەتكە كاقىپ بولغاؽ بىرسى، بۇنى ئۆرىنىڭ بىلىمى، تەجرىبىسى، قابىلىيىتى، 

بەذگەؽ قانۇؽ ياكى بۇ ھوقوقنى  ئۆرىگە بېرىلگەؽ ھوقوط، ئۆرىگە باشقۇذـش ھەققىنى
بەذگەؽ ئوذگاننىڭ كۆذسەتمىسى دائىرىسىدە ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذىدـ. ئۆرىنى قانۇنلۇط 
كۈچكە ئىگە قىلغاؽ مەنبە نەرەذدە تۇتۇلغاندا، سىياسەت مەشرـئىيەت ) قانۇنىيلىق، ئېتىراپ 

ئىالھى » ن ئالغاؽ قاذاشالذدى –قىلىش ( نوقتىسىدىن مەشرـئىيىتىنى ئىالھى قىممەت 

ھەكەسلىرىدىن  –كە ئىنسانالذنىڭ بىلىمى، دـنيا قاذىشى، ئاجىزلىقى، ئاذرـ « سىياسەت 
 تىن ئىباذەت ئىككى خىل بولىدـ.  «بەشەذى سىياسەت » ئالغاؽ 

ذەببۇػ » ئىنسانالذنىڭ سىياسىتى بولغاؽ يەذدە، ئالالھنىڭ سىياسىتى بولمامدـ؟ ئۆرىنى 
دەپ تونۇشتۇذغاؽ ھاللائ، پەقەت رېمىننىڭ كە ئىنسانالذنىڭال « ڭ ذەببى ( ئالەمىن ) ئالەملەذنى

ذەببى ئەمەس. ئۇ، پۈتۈؽ كائىناتنىڭ كە كائىناتالذ ) ئەگەذ مەكجۇت بولسا (نىڭ بىردىنبىر 
 سىياسەتچىسى، پەذكىش قىلغۇچىسى، ياذاتقۇچىسى كە باشقۇذغۇچىسىدـذ. 

ق مەسلىلەذدىن بىرىدـذ. بۇ ھەقتىكى تەكھىدى سىياسى كەھىي تەكىتلىگەؽ ھالقىلى
ئايەتلەذنىڭ ھەممىسىنى بۇ يەذدە تىلغا ئېلىش ئىمكانسىز. لېكىن ئۆرىنىڭ شەخسى 

ھەكەسلىرىنى چىقىش قىلىپ شەكىللەندقذگەؽ ذەرىل  –مەنپەئەتى كە ھاكايى 
نى سىياسەتلىرىنى داكامالشتۇذـش ئۈچۈؽ، ئالالھنى دـنيا كە دـنيا ئىشلىرىغا ئاذىالشتۇذـش

خالىمايدىغاؽ ئىلمانىي ) دىن بىلەؽ ھاكىمىيەتنى ئايرىپ قاذايدىغاؽ ( مەنتىققە قاذىتا 
 ئىالھى ذەدىيە بولغاؽ تۆكەندىكى ئايەتلەذنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش تولىمۇ رفذقذ: 

 (. 84رؿخرـض، « ) ھاللائ ئاسماندىمۇ ئىالھتۇذ، رېمىندىمۇ ئىالھتۇذ »   
كە سىياسىتىنى پەقەت ئاسمانالذغىال خاس قىلىپ، يەذ  ئالالھنىڭ باشقۇذـش ھوقۇقىنى

غا خىالپتۇذ. تەكھىدكە خىالپ «تەكھىدى سىياسى » يۈرىدىكى سىياسەتتىن يىراط تۇتۇش 
 بولغاؽ ھەذ قانداط چۈشەنچە كە قىلمىش شېرىكنىڭ بىر تاذمىقىدـذ. 

كىتابىدا قايتا  ھاللائ ئۆرىگە سىياسەتتە شېرىك ) ئوذتاط ( قوشمىسۇؽ دەپ بۇ ھەقىقەتنى

 قايتا تەكىتلىمەكتە: –
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 (.  34ھەج، « ) سىلەذنىڭ ئىالھىڭالذ بىر ئىالھتۇذ، ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭالذ » 
ئىالھىڭالذ بىردـذ. ئاسمانالذنىڭ، يەذنىڭ كە بۇالذنىڭ ئاذىسىدىكىلەذنىڭ ذەببى ھاللائ » 

 (.  5 – 4ساففات، « ) تۇذ 
ذغا ئاذالشتۇذـشنى خالىمايدىغاؽ ئىلمانىالذنىڭمۇ شۇنداط، ھاللائ ئۆرىنى دـنيادىكى ئىشال

 ذەببىدـذ.
پىنسىيىگە » ھاللائ، ئۆرىگە ) ئالالھقا ( ئىماؽ ئېيتقانلىقىنى جاكاذالپ، ئاندىن ئالالھنى 

 چىقىرىۋەتمەكچى بولغاؽ باذلىق پاذارىت قاؽ شوذىغۇچىالذنىڭمۇ ذەببىدـذ.« 
الذنىڭ، نەبىسى يوقالذنىڭ، ئاتېئىستالذنىڭ كە ھاللائ، ئالالھسىزالذنىڭ، ئىالھى كىتابى يوق

 ئاتائىزالذنىڭمۇ ذەببىدـذ.
ھاللائ، ھەرذىتى نۇؾ، مۇسا، ئىبراھىم كە مۇھەممەدنىڭ ذەببى بولۇپال قالماستىن، نەمرـت، 

 پىرئەكىن، ئەبۇ جەھىل كە ئۇالذنىڭ كۈنىمىزدىكى ئەگەشكۈچىلىرىنىڭمۇ ذەببىدـذ.
رالذنىڭ، تاغۇتالذنىڭ، بۇتالذنىڭ كە بۇتپەذەستلەذنىڭمۇ يىغىنچاقلىغاندا، ھاللائ كاپى

 ذەببىدـذ.
ئىنسانىيەت تاذىخى ئالالھنىڭ ئۇالذنى قانداط تەذبىيلىگەنلىكىنىڭ، ذەببانى سىياسىتى  

قىلغانلىقىنىڭ ساناقسىز ئۆذنەكلىرى بىلەؽ « سىياسەت ) تەذبىيە ( » بىلەؽ ئۇالذنى قانداط 

 –ئالالھنى سىياسەتلىرىگە ئاذالشتۇذـشنى خالىمىغاؽ؛ بۇالغ  تولۇپ تاشماقتا. ئىنسانىيەت،
تاالڭلىرىغا، ئەخالقسىزلىق كە نۇمۇسسىز قىلمىشلىرىغا ھاللائ كە ئۇنىڭ سىياسىتىنى توسالغۇ 
دەپ قاذاپ، ئالالھسىز كە ئىلمانى بىر جەمئىيەت ياذاتماقچى بولغاؽ لېنىن، سىتالىن، 

كە ئۇالذنىڭ ئىزباساذلىرىنىڭ يۇذتىمىزدا كە باشقا  چاكـشەسكۇالذنىڭ، ئەنۋەذ خوجىالذنىڭ
يۇذتالذدا تاذىخنىڭ ئەخلەت سۆكىتىگە قانداط سۈپۈذقپ تاشالنغانلىقىغا، بەرىلىرىنى كۆمۈش 

 ئۈچۈؽ تاپلىرىغىمۇ يەذ تاپالمىغانلىقىغا ھەيرانلىق ئىچىدە شاھىت بولدى. 

ھادىسىلەذ  –نلىكىنىڭ، كەقە بۇالذ ئالالھنىڭ يەذدىمۇ، ئاسمانالذدىمۇ بىر ئىالؾ ئىكە
 تىلى بىلەؽ ئىسپاتالنغاؽ شەكلىدـذ.

ئۇالذ ذەب بولمىغاؽ، ئەخالقسىزلىقلىرىغا سۈكۈت قىلىدىغاؽ، رـلۇملىرى سەكەبىدىن 
ئۆرلىرىنى جاكاپكاذلىققا تاذتمايدىغاؽ، سىياسەتلىرىگە ئاذالشمايدىغاؽ، مەنپەئەتلىرىگە 

ئاستىدا كاپالەتكە ئىگە قىلغاؽ ئىلمانى كە ھۆكۈؼ تونى « دىن » چىقىلمايدىغاؽ، بۇالذنى 
 ئىزدىگەنىدى. « ئىالؾ » كۈچىدىن مەھرـؼ بىر 

دەيدىغاؽ بىر ئىالؾ « ماقۇػ » ئىسالمنىڭ ئالالھى، قۇذئاؽ تونۇشتۇذغاؽ ھاللائ بۇالذغا 
ئەمەس. بۇ سەكەپتىن ئۇالذ قۇذئاننىڭ ھۆكۈملىرىنى، ئىسالمنىڭ سىياسىتىنى مەنئى قىلىپ، 

رلىرىگە يېڭى ئىالھالذ، كىتاپالذ ھەتتا يېڭى دىن ئىزدەشكە باشلىدى. سىياسەتتىكى ئۆ
شېرىكلىرىنى ئىبادەتتە، ئېتىقادتا، ذـبۇبىيەت ) ئالالھنىڭ ھەذ كاقىت كە ماكاندا 
مەخلۇقلىرىنىڭ ئىھتىياجىنى قامدىغۇچى، ئۇالذنى پەذكىش قىلغۇچى، تەذبىيە قىلغۇچى دەپ 

ت ) بىردىنبىر ئىالؾ دەپ بىلىش (تە شېرىك قوشۇش دەذىجىسىگىچە بىلىش (تە كە ئۇلۇھىيە
 ئېلىپ باذدى.

ئۇالذ بۇ شېرىك ئەقىدىسىنى ئىدىوئلوگىيىگە ئايالندـذـپ ئىجتىمائى جەمئىيەتكە 
تەدبىقلىدى. نەتىجىدە ئۇرـؽ ئۆتمەستىن سىياسەتتىكى شېرىك، ئىجتىمائى شېرىكنى 
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سى پاسسىپ ھالغا چۈشۈذقپ قويۇلغاؽ، ھەتتا كەلتۈذقپ چىقاذدى. چۈنكى تەكھىدى سىيا
يوط قىلىنغانىدى. تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ بۇ قىسمى رەخمىلەنسە، ئۇ بىۋاستە ھالدا 

 جەمئىيەتتە ئۆرىنى ئەكس ئەتتۈذىدـ كە ئىجتىمائى تەكھىد ئېغىر ياذا ئالىدـ. 
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 ئىجتىمائى تەكھىد

ىدىسىنى ھاياتقا بىر پۈتۈؽ شەكىلدە ئەكس ئەتتۈذقش ئۈچۈؽ، قۇذئاؽ تەكھىد ئەق
 مۇئمىننى ئىجتىمائى تەكھىدكە چاقىرىدـ. 

ئىجتىمائى تەكھىد ئىماؽ ھاكىمىيىتىنىڭ شەذتلىرىدىن بىرى. چۈنكى تەكھىد 
جەمىئىيەتتە مۇكاھھىد كىشىلەذ ئاذقىلىق بەذپا قىلىنىدـ. ئىجتىمائى تەكھىدنىڭ بىرىنچى كە 

ى بولمايدىغاؽ شەذتى كەھدەت ) بىرلىك، ئىتتىپاقلىق (تۇذ. ئىتتىپاقلىقىنى كاركەچكىل

 قىلىنغاؽ ئەقىدىسىگە تەكھىد ھەذىكەت –بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدىغاؽ ھەذ قانداط سۆر 
 ايلى:باق ئوقۇپ ئايەتنى تۆكەندىكى. ھۇجۇمدـذ

ُنْمٌ »  ٌُ
ٰ
يٌٌ ِال

ٰ
 (. 34ھەج، « ) سىلەذنىڭ ئىالھىڭالذ بىر ئىالھتۇذ  -َواِخٌسٌ ِال

ُجُنْمٌ » ةًٌ ُامَّ ٌ ُامَّ ) ئى ئىنسانالذ! ( سىلەذنىڭ ئۈممىتىڭالذ ھەقىقەتەؽ بىر  –َواِخَسة
 (.  92ئەنبىيا، « ) ئۈممەتتۇذ 

ئىكەنلىكىنى « بىر » بۇ ئىككى ئايەت ئوخشاش شەكىلدە كەلگەؽ. ذەببىمىز ئۆرىنىڭ 
ئىكەنلىكىنى باياؽ « بىر » ڭمۇ باياؽ قىلغاؽ جۈملە شەكلىنىڭ ئوخشىشى بىلەؽ ئۈممەتنى

قىلغاؽ. يەنى نەرىرىيىۋى تەكھىد ) ئالالھنىڭ بىر ئىكەنلىكى ( بىلەؽ ئىجتىمائى تەكھىد 
) مۇسۇلمانالذنىڭ بىر ئىكەنلىكى ( ئوخشاش سۆرلەذ بىلەؽ ئىپادىلەنگەؽ. مانا بۇ سەكەپتىن 

تۆكەندە يۇقىرىدىكى ئىجتىمائى تەكھىد مۇھىم بولۇپ، ئىماؽ بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىك. 
 ئايەتنىڭ مەنىسىنى تولۇط كۆذقپ ئۆتەيلى:

سىلەذنىڭ ئۈممىتىڭالذ ھەقىقەتەؽ بىر ئۈممەتتۇذ. مەؽ سىلەذنىڭ ئى ئىنسانالذ! ( » ) 
 (.  92ئەنبىيا، « ) ذەببىڭالذدـذمەؽ، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالذ 

 يەنە بىر ئايەتتە:
 «ٌ ٌٓ َوِانَّ ِشى 

ُجُنْمٌ ًٰ ةًٌ ُامَّ ٌ اِخَسًةٌَوٌ ُامَّ
 
ُنْمٌ َوَاَها ٌ َربُّ ُكٍِن سىلەذنىڭ ئۈممىتىڭالذ ھەقىقەتەؽ ٌ–َفاثَّ

بىر ئۈممەتتۇذ، مەؽ سىلەذنىڭ ذەببىڭالذدـذمەؽ. ئۇنداقتا ) ئارابىمدىن ( ئۆرقڭالذنى 
 (.  52مۇئمىنۇؽ، « ) تاذتىڭالذ 

ەؽ تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ دقشمىنى بولغاؽ ئىنساؽ تۈرقپ چىققاؽ تۈرقملەذ، ئالدى بىل

ذغاؽ ذىشتىلەذنى ئۈرقپ تاشلىدى. بۇالذ تىل، تۇ باغالپ بىرىگە –ئۈممەت نەپەذلىرىنى بىر 
تاذىخ، مەدەنىيەت، ھەممىدىن مۇھىمى دىن ذىشتىسى ئىدى. بۇ ذىشتىلەذ ئۈرقلگەندىن 
كېيىن ئۈممەت يىپى ئۈرقلۈپ كەتكەؽ تەسىۋىگە ئوخشاش پاذچىلىنىپ، ھەذ تەذەپكە 

« پاذچىالنماڭالذ ) بۆلۈنمەڭالذ (! » تىجىدە مۇسۇلمانالذ ئالالھنىڭ چېچىلىشقا باشلىدى. نە
 دېگەؽ بۇيرىقىغا قاذشى ھەذىكەتتە بولدى. 

ٌَثُنٍُهٍا »
َ
َِنٌ َوَل ش 

َّ
ُلٍا َهال ٌَبْػِسٌ َواْرَجَلُفٍا َثَفصَّ ٌ ِمْن ُم ًُ اَء ٌَجٓ ٌَما

 
َواُت ِّّ َب

ْ
ِئَمٌٌال

ٓ ٰ
ل ْمٌٌَوُاو  ٌُ

َ
ٌل

ٌ َغَشاٌبٌ ٌّمٌۙ ذ كەلگەندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەؽ كە ئىختىالپ ذؿشەؽ دەلىللە –َغظ 
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قىلىشقاؽ كىشىلەذ ) يەنى يەھۇدىيالذ كە ناساذاالذ (دەظ بولماڭالذ، ئەنە شۇالذ ) ئايرىلغاؽ، 
 (.  105ئالىئىمراؽ، « ) پاذچىالنغانالذ ( چوغ ئاراپقا دـچاذ بولىدـ 

ىنى ئوتتۇذىغا قويغاؽ بولسىمۇ، گەذچە ئۆلىمالىرىمىز بۇ ئاراپنىڭ ئاخىرەتتە بولىدىغانلىق
ئەمەلىيەتتە ئۇ ئاراپ بۇ دـنيا ھاياتىدىال پاذچىالنغاؽ ئۈممەتنىڭ بېشىغا كەلگەنىدى. چۈنكى 

 پاذچىلىنىشنىڭ ئۆرىال چوغ ئاراپ ئىدى.
تاذىخ ئىتتىپاقلىقى بۇرـلغانالذنىڭ كۈچىنىڭ كېتىپ قالىدىغانلىقى ھەققىدىكى مىسالالذ 

ۈممەت پاذچىالنغاندىن كېيىن ئۈممەتنىڭ كۈچى كەتتى. كەتكىنى بىلەؽ تولۇپ تاشقاؽ. ئ

 قولدىن شەذپىمۇ –پەقەت كۈچىمۇ؟ ئۇنداط ئەمەس، ئەلۋەتتە. ئۈممەتنىڭ ئىزرىتى كە شاؽ 
 . بولمايدـ پىچقىلى باھا بۇنىڭغا مانا. كەتتى

ئۈممەتنى ئىجتىمائى تەكھىدتىن مەھرـؼ قالدـذىدىغاؽ ئامىلالذنىڭ ئەغ ئالدىدا 
ذىغۇالذچە ئەگىشىش كەلمەكتە. دەسلەپكى مەرگىللەذدە ئۈممەت مەرھەپ كە تەذىقەتۋارلىق قا

بىلەؽ بوغۇشقاؽ بولسا، ئوسمانلىنىڭ ئاخىرقى مەرگىللىرىدە غەذپتىن كىرگۈرقلگەؽ 
چۈشەنچىسى ئۈممەتنى ئوذنىدىن دەس « ئېرىقى مىللەتچىلىك » ھەددىدىن ئاشقاؽ 
 تۇذالماس قىلىۋەتتى.

ىكرؿبىغا ئوخشاش قىسقا كاقىت ئىچىدە ئىسالؼ جۇغراپىيىسىنىڭ ھەممە بىر كابا م
تەذىپىنى قاپلىغاؽ مىللەتچىلىك ئېڭى، ئۈممەتنىڭ بىرلىكى، ئىتتىپاقلىقىغا بېرىلگەؽ ئەغ 
چوغ رەذبە بولدى. ئۇرـؽ ئۆتمەستىن مىللەتچىلىك ) مىللىتىنى باشقا مىللەتلەذدىن ئۈستۈؽ 

ذغا سېلىنغاؽ ئېرىقچىلىقنىڭ ئەسلىدە شېرىكنىڭ بىر تاذمىقى كۆذقش ( شۇئاذى ئاستىدا بارا
ئىكەنلىكى مەلۇؼ بولدى. چۈنكى بۇ شېرىك ئىجتىمائى تەكھىدنىڭ جاؽ دقشمىنىگە 

 ئايالنغاؽ ئىدى. 
تەكھىدنى بۇرىدىغاؽ كە ئەمەلدىن قالدـذىدىغاؽ ھەذقانداط نەذسە تەبىئىي ھالدا 

ذەت قىلىنغاؽ ھەذ خىل ئەسەبىيەت ) تەذەپۋارلىق،  شېرىك ياكى شېرىكنىڭ بىر كاذىيانتىدـذ.
مىللەتچىلىك، يۇذتۋارلىق ... ( كە ئۇنىڭ ئەغ ئالدىدا كەلگەؽ شەكلى بولغاؽ مىللەتچىلىك 
تەكھىدنىڭ جاؽ دقشمىنى بولغاؽ شېرىكنىڭ بىر تۈذىدـذ. بۇ شېرىك نەچچە ئەسىر بويىنچە 

 –ىلغاؽ مۇسۇلماؽ قەكملەذنى بىر ئوخشاش داكا، ئوخشاش ئەقىدە ئۈچۈؽ جېنىنى پىدا ق

 مۇباذەظ ئالالھنىڭ تىرەپ مۈذىگە –قىلدى. نەچچە ئەسىر بويىنچە مۈذىنى  دقشمەؽ بىرىگە
 كىشىلەذگە، بۇ باذغاؽ ئېلىپ قىتەئلەذگە يىراط قىلىپ بايراط قاذشى كۇپۇذغا ئىسمىنى

 تۇذـپ سەپتە بىر بىلەؽ دقشمەنلىرى ئەرەلى كېيىن، يۇققاندىن مىكرؿبى مىللەتچىلىك

 ە تەڭلىدى.    بىرىگ – بىر ئۆرئاذا مىلتىقلىرىنى
ئىسالؼ ئۈممىتى تاذىخىنىڭ ئەغ قانلىق، ئەغ تىراگىدىيلىك، ئەغ خاذ كۈنلىرىنى 
باشتىن ئۆتكۈرىۋاتقاؽ چاغدا، يەھۇدىي كە خىرىستىياؽ ئۈممەتلىرى ئىككى مىڭ يىللىق 

قوػ تۇتۇشقاؽ ھالدا قايتىدىن ئۈممەت  تاذىخى دقشمەنلىكلىرىنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ،
بولۇش باسقۇچىغا قەدەؼ قويغانىدى. يەھۇدىيالذ ئۈممەت بولۇش ئۈچۈؽ ئېرىقى، مەدەنىيىتى، 
تىلى ئوخشاش بولمىغاؽ ئېفوئفىيىدىكى فاالشاالذدىن تاذتىپ دـنيادىكى باذلىق 

لىشكە باشلىدى. يەھۇدىيالذنى ئىشغاػ قىلىۋالغاؽ ئىسالؼ تۇپرىقى پەلەستىنگە ئېلىپ كې
ياكذؿپا يېقىن ئۆتمۈشتە مىليۇنلىغاؽ كىشىنى جېنىغا رامىن بولغاؽ ئىككى دـنيا ئۇذـشىنى كە 
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باشقا تاذىخى دقشمەنلىكلىرىنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ، تەظ ئۈممەت بولۇش ئۈچۈؽ بىر 
 يەذگە جەؼ بولۇشنىڭ تەيياذلىقىنى قىلدى.

كھىد ئەقىدىسى رەخمىلىنىپ، ئەقىدە ئىسالؼ ئۈممىتىنى جەؼ قىلىپ تۇذغاؽ تە
بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن، بۇنىڭ سەلبىي تەسىرلىرى پەقەت ئۈممەتكىال تەسىر 
كۆذسىتىپ قالماستىن، ئۈممەتنى تەشكىل قىلغاؽ جامائەتلەذگىمۇ تەسىر كۆذسەتتى. 

ولغاؽ پاذچىلىنىش بۇ نوقتىدىال توختاپ قالماي، ئىسالمى جەمىئىيەتنى ھۈجەيرىسى ب
 ئائىلىلەذگىچە داكاؼ قىلدى. 

ئائىلىلەذ پاذچىالنغاؽ، جەمىئىيەت ئۇلىدىن تەكذەشكە باشلىغانىدى. بۇ مەسىلىدە 

 پەذەر تەسىرى مەدەنىيەتنىڭ كە تەذبىيە –تەكھىد ئەقىدىسىگە رىت بولغاؽ ئىلمانى تەلىم 
 قالغاؽ دەپ اتمەؽقىلىۋ كۆذەش قاذشى قاذاشالذغا قىممەت دىنى. بولدى چوغ قىلىنغاندىنمۇ

دە ئەغ ئاساسلىق ئىنسانىي قىممەت قاذاشالذغا جەغ ئېالؽ ئەسلى ئىدىوئلوگىيە، ئىلمانى
قىلغانىدى. شۇڭا ھاذاط، رىنا كە قىماذنى ئەذكىن قويۇكېتىش بىلەؽ كۇپايىلىنىپ قالماستىن، 

 بۇالذنى ئۇلۇغالپ بىر ئىدىوئلوگىينىڭ سىمۋؿلىغا ئايالندـذدى. 
ىق تاذماقلىرىنى ھۇجۇؼ نىشانى قىلغاؽ ذەسمى ئىدىوئلوگىيە، تەكھىدنىڭ باذل

ئىقتىسادى ساھەدىمۇ تەكھىدكە ھۇجۇؼ قىلىپ، دفلەتنىڭ ئىلكىدىكى كەغ ئىمكانالذدىن 
مۇكاھھىد كىشىلەذنى مەھرـؼ قىلىش ئۈچۈؽ، بەذگەؽ قەذرلەذدە ئۆسۈمنى مەجبۇذى قىلدى. 

ذرلەذ پەقەت بەلگىلىك تەبىقىنىڭ قولىغا نەتىجىدە نەچچە ئوؽ يىلدىن بۇياؽ تاذقاتقاؽ قە
 مەذكەرلەشتى. 

ئىلمانى شېرىك تۈرقمدە مۇسۇلماؽ بولۇش، ئىجتىمائي، ئىقتىسادىي، سىياسىي، 
 خۇالسەكاالؼ باذلىق ساھەدە ھامماػ بولۇش دېگەنلىك ئىدى. 

پۇلنى ئىالؾ، بانكىنى مەبەد دەپ بىلىدىغاؽ كاپىتالىست تۈرقؼ، پۇػ پاخاللىقى بىلەؽ 
ئىنسانالذنىڭ يانچۇقىدىكى پۇلنى ئاالتتى. بۇ دفلەت تۈسىنى ئالغاؽ ئوغرىلىق، شېرىكنىڭ 

(  ئوذتاط)  شېرىك تەذىگە –ئىقتىسادى ساھەدىكى تاذمىقى بولۇپ، كىشىلەذنىڭ قاؽ 
 . بەذگەنىدى رەذبە قېتىم ئىككىنچى ساھەدە ئىقتىسادى مۇسۇلمانالذغا بىلەؽ يولى بولۇش

تلەط ئىگىسى بولغاؽ ھاللائ قۇذئاندا ئىقتىسادى تەكھىد ئاساسىنى ھالبۇكى مۈلكنىڭ مۇ
( دېگەؽ.  279بەقەذە، « ) رىياؽ تاذتقۇرماڭالذ، رىيانغىمۇ ئۇچرىماڭالذ » باياؽ قىلىپ: 
مۇكاھھىدالذ، دفلەت ئىسىملىك قاذاقچىغا پۇػ « رىياؽ تاذتقۇرمىغاؽ » ئۆسۈؼ ئالماي 

 ئىدى.  « ۇچرىتىلغاؽ رىيانغا ئ» پاخاللىقى ئۈلۈشى بېرىپ 
ئىقتىسادى تەكھىد، ئىنساننىڭ مۈلك مەسىلىسىدە بىر ئامانەتچى ئىكەنلىكى 

 بولۇشىدىن ئىگە مۈلۈككە –چۈشەنچىسىنى ئاساس قىلىدـ. بىر مۇكاھھىد قانچىلىك ماػ 
 سەذپ خالىغانچە. چاچالمايدـ بۇرـپ خالىغىنىچە دەپ « مېنىڭ » ئامانەتنى ئۇ قەتئىينەرەذ،

ننىڭ مۈلك ئامانىتىگە قىلغاؽ ئىنسا ئىسراپ. بولىدـ « ئىسراپ » ئىسمى بۇنىڭ قىلسا،
 خىيانىتىنىڭ نەتىجىسىدـذ. 

تەكھىدى ئىجتىمائىنىڭ قايتىدىن بەذپا قىلىنىشى ئۈچۈؽ، تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ 
 تۆتىنچى ماددىسى بولغاؽ تەكھىدى فەذدى ) شەخس (نى بەذپا قىلىش الرىم.  
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 تەكھىد شەخسى

ساؽ كە ئىماؽ خۇددى تۇپراط بىلەؽ ئۇذققا ئوخشايدـ. تەكھىد، بۇ ئۇذـقنى مىڭ ئىن
 تۈذلۈظ باسقۇچتىن ئۆتكۈرقپ مېۋىگە ئايالندـذغاؽ باذلىق ئامىلالذدـذ. 

تەكھىد، ئىنساننىڭ غايىسىدـذ. بۇ غايىنىڭ خىتاپ نىشانى ئەغ باشتا ھەذ ئىنساندـذ، 
سمى بولغاؽ ئىسالؼ شەذىئىتى شەخسنى مەذكەر يەنى ھەذ شەخستۇذ. ئەبەدىي سائادەتنىڭ ئى

قىلمايدـ. جەمىئىيەتتىكىلەذنى نەرەذدىن ساقىت قىلىپ شەخىسنى ئىالھالشتۇذـپ 
تەڭپۇڭلىقنى بۇرمايدـ. لېكىن ئۇ كوللىكتىپچىمۇ ئەمەس. شەخىسنىڭ ھەققىنى كوللىكتىپ 

ىدە قاذايدـ كە پات ئۈچۈؽ قۇذباؽ قىلىۋەتمەيدـ. شەخىسكە ئىنسانىيەتنىڭ بىر نەپىرى سۈپت

(. ھەذ  18ابىنى ئۆرى بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدـ ) فاتىر، ھېس كىشىنىڭ ھەذ پات –
كىشىنىڭ ئەمەػ دەپتىرى بوينىغا ئېسىلغاؽ ) تەقدىرى تىرىشچانلىقىغا باغلىق ( بولىدـ 

 . كۆذىدـ بىر –(. ھەذ جاؽ ئۆلىدـ كە قىلمىشىنىڭ نەتىجىسىنى بىرمۇ  13) ئىسرا، 

رەذدە تۇتقاؽ ئۆرگەذمەس ئىالھى نە تەڭپۇڭلىقىنى كوللىكتىپ –ا بۇالذ شەخس مان
تەلىماتالذ سىستېمىسىنىڭ، بىر ئىنسانغا قايسى نوقتىدىن قاذايدىغانلىقىنى ئوتتۇذىغا قويىدـ. 

 بىز ئۇنى شەخسىيەتچىلىك دەپ ئاتايمىز. 
ئىسالؼ شەخسىيەتچىلىكنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپى، كىشىنىڭ بۆلۈنۈپ 
پاذچىالنماسلىقىدـذ. يەنى تەكھىدى شەخسى... ئىنساؽ بىر تەڭپۇلۇط ئۈستىگە ياذىتىلغاؽ. 

 تۆكەندىكى ئايەت بۇ ھەقىقەتنى ئوتتۇذىغا قويماقتا:
 ئى ئىنساؽ! سېنى مەذھەمەتلىك پەذكەذدىگاذىڭغا ئاسىيلىق قىلىشقا نېمە ئالدىدى؟ »

 ھەذىكەت كە چۈشەنچە تۇيغۇ، –ئۇ سېنى ياذاتتى، )ئەرالىرىڭنى(، قامىتىڭنى ) ھېس 

   (. 8 – 6ئىنفىتاذ، « )  جىرىم قىلدى. سېنى ئۇ خالىغاؽ شەكىلدە قۇذاشتۇذدىبې(  ئۈستىدە
ھاللائ ئىنساننى ئۈستىدە قىلىپ ياذاتقاؽ ئۇ مىسلىسىز تەڭپۇڭلۇقنى نەرەذدىن ساقىت 

يغاؽ باذلىق قىلىپ، ئىنساننى پەقەت تۇيغۇ، چۈشەنچە كە ھەذىكەتكە مەھكۇؼ قىلىپ قو
نى ئەمەلدىن قالدـذغاؽ ئەقىدە كە «تەكھىدى نەپەذ » ئېتىقاد كە ئىدىوئلوگىيلەذ 

ئىدىوئلوگىيىدـذ. ئۇالذنىڭ نەرذىدىكى ئىنساؽ پاذچىالنغاؽ، بۆلۈنگەؽ. ئۇ بۇ پاذچىلىنىش 
نەتىجىسىدە كىملىك كە كىشىلىكىنى يوقۇتۇپ قويغاؽ بولۇپ، ئۈلگىلىك ذؿلىدىن مەھرـؼ 

 ىنساندـذ.  بولغاؽ ئ
 تەكھىد ئەقىدىسى بەذپا قىلماقچى بولغاؽ ئىنساؽ مۇكاھھىد ئىنساندـذ.

مۇكاھھىد ئىنساؽ كىشىلىك تەذبىيىسىنى ئىماؽ، ئىلىم كە ئەمەلدىن ئىباذەت ئۈچ ئۇػ 
 ئۈستىدە بەذپا قىلغاؽ ئۈلگىلىك ئىنساندـذ.

 – شەخس كە ەيئىلەذش – ئىنساؽ كائىنات، – ئىنساؽ ئىنساؽ، –مۇكاھھىد ئىنساؽ ھاللائ 
ىنى، تەكھىد ئاساسىدىكى دـنيا قاذاش كە پىرىنسىپ ئاساسىدا مۇناسىۋەتلىر كوللىكتىپ

 شەكىللەندقذگەؽ كىشىدـذ. 
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مۇكاھھىد ئىنساؽ، ئىنساننى تەپەككۇذ قىلىدىغاؽ ھايۋاؽ، ئىجتىمائى ھايۋاؽ، ھېس 
يماؽ ئىشلىتەلەيدىغاؽ قىالاليدىغاؽ ھايۋاؽ، قاذشى چىقىش ئىقتىداذىغا ئىگە ھايۋاؽ، سا

ھايۋاؽ دېگەندەظ پاذچىاليدىغاؽ كە تۆكەؽ كۆذىدىغاؽ قاذاشنىڭ ئەكسىچە، ئالالھنىڭ 

 بويسۇندـذـپ مەخلۇقالذ ئاذىسىدىكى ئۇنىڭ كە رېمىن –رېمىندىكى خەلىپىسى، ئاسماؽ 
 . قاذىغۇچىدـذ دەپ مەخلۇط بىر شەذەپلىك تاپشۇذـلغاؽ خىزمىتىگە

ى دـنيانىڭ ئۆتكۈنچ بۇ ياشاكاتقاؽ پەقەت ھەذىكىتىنى –مۇكاھھىد ئىنساؽ، سۆر 
نىڭ كە «ذؿھالذ ئالەمى » ئۆلچەملىرى ئاساسىدا ئەمەس، ئەكسىچە ئۆتمۈشى بولغاؽ 

ئۆلچەملىرى ئاساسىدا ئېلىپ باذغاؽ « ئەبەدىي ئالەمنىڭ » ئىنساننىڭ كېلەچىكى بولغاؽ 
 ئەقىللىق كىشىدـذ. 

ىكىنى يوقۇتۇپ قويمىغاؽ، تەكھىدكە ئىماؽ مۇكاھھىد ئىنساؽ، كىملىك كە كىشىل
ئېيتقاؽ، تەكھىدنى بىلىدىغاؽ، تەكھىدنى بىر تۇذمۇش شەكلى سۈپىتىدە ھاياتىدا ئەكس 
ئەتتۈذگەؽ كە جەمئىيەتتە ھاكىم ئوذـنغا ئىگە قىلىش ئۈچۈؽ تىرىشچانلىق كۆذسەتكەؽ 

 كىشىدـذ.
شەيتاؽ، نەپسى،  مۇكاھھىد ئىنساؽ، ئۆرىنىڭ ئىچكى دـنياسىنىڭ پۈتۈنلىكىنى

جەمئىيەت، ئەتراپىدىكى كىشىلەذ كە ئەقىدىسىگە رىت مەدەنىيەتنىڭ پاذچىلىشىغا يوػ 

 ئەقىدىسى ھاياتى، بىلەؽ چۈشەنچىسى چۈشەنچىسى، بىلەؽ تۇيغۇسى –قويمىغاؽ؛ ھېس 
 .كىشىدـذ پۈتۈؽ بىر بولمىغاؽ(  نىفاط)  رىددىيەت ئاذىسىدا شەكلى ياشاش بىلەؽ

پادىغا ئايالنمىغاؽ كىشى بولۇپ، ئۇ ئىالھى سىناذىيىدىكى ذؿلىنى  مۇكاھھىد ئىنساؽ
ياخشى بىلىپ، ئۇنى ئەغ ياخشى شەكىلدە ئوينىغاؽ كىشىدـذ. باذلىقىنى ئۆرىدىن 
قىممەتلىك داكاغا ئاتىغاؽ، خوشاللىقىنى ئىنسانىيەتنىڭ خوشاللىقى بىلەؽ بىرلەشتۈذەلىگەؽ، 

 رى پەللىسى دەپ قاذىغاؽ كىشىدـذ.ئىماننى ئىنساننىڭ ھۆذلىكىنىڭ ئەغ يۇقى
خۇالسىلىگەندە مۇكاھھىد ئىنساؽ بەشەذ ) ئىنساننىڭ ئىالھى ذؿؾ پۈلىنىشتىن بۇذـنقى ( 
ھالىتىدىن قۇتۇلۇپ، ئىنساؽ بولغاؽ كىشىدـذ. ئۇ، بەشەذلىكتىن ئىنسانلىققا ئېلىپ 

 لەؽ...باذىدىغاؽ يولنى بىلىم، ئىماؽ كە ئەمەػ بىلەؽ باسىدـ. بولۇپمۇ ئىماؽ بى
تەكھىد، ئىماننىڭ ئىخچاملىنىشىدـذ. تەكھىدنىڭ ئىخچامالشقاؽ شەكلى بىر جۈملە سۆر 

 ، يەنى تەكھىدى نەرەذىيە بىلەؽ ئىپادىلىنىدـ.     «ال ئىالھە ئىللەلالؾ » 
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 نەرەذىيىۋى تەكھىد

نەرەذ  ئەگەذ ئەقلىمىزنى الػ قىلىدىغاؽ مىسلىسىز كائىنات سىستېىمىسىنى، دـنياغا
تاشالش شەكلىنى، ھۆذ ھايات پەلسەپىسىنى، ئىالھى دـنيا قاذاشنى، ياشاش شەكلىنى، ھەتتا 
بىر ئىماؽ بولغاؽ تەكھىدنى بىر جۈملە سۆرگە يىغىنچاقلىشىمىز تەلەپ قىلىنسا گاڭگىراپ 

» قاالتتۇط. ذەسۇلۇلالؾ بۇ تەڭدىشى يوط سىستېمىنى بىر جۈملىگە يىغىنچاقلىغانىدى، يەنى 
 «.ئىالھە ئىللەلالؾ ... ال 

بىزگە نامەلۇؼ بولغاؽ « ال ئىالھە ئىللەلالؾ ... » مانا بۇ تەكھىدنىڭ ئاچقۇچى ئىدى. 
ئۆتمۈش كە كېلەچەظ ئوتتۇذىسىدا بەذپا قىلىنغاؽ تەڭداشسىز بىر دـنياغا ئېچىلغاؽ 

 ئىشكنىڭ ئاچقۇچىدـذ.  
مەنىسىنى « باشقا ئىالؾ يوقتۇذ  باشقا ئىالؾ يوقتۇذ، پەقەت ھاللائ باذ ياكى ئالالھتىن» 

ئىپادىلەيدىغاؽ بۇ جۈملە، ئىككى بۆلەكتىن تەذكىپ تاپىدـ. بىرىنچى بۆلەظ، بولۇشسىز 
تىن تەذكىپ «ئىللەلالؾ » دىن؛ ئىككىنچى بۆلەظ، ئىسپات بولغاؽ «ال ئىالھە » بولغاؽ 
 تاپىدـ.

ماكاؽ تۇتقاؽ باذلىق الئىالھە بىر بور يەذ ئېچىشتۇذ. ئۇ، ئىلگىرى قەلىب تۇپرىقىدا 
 ساختا ئىالھالذنى كە ئۇالذنىڭ باذلىق قالدـذقلىرىنى تارالش ھەذىكىتىدـذ.

ئىنساننىڭ بىردىنبىر ياذاتقۇچىسى ئەلۋەتتە ئۆرىگە ئايرىلىشقا تېگىشلىك يەذنىڭ 
باشقىالذغا ئايرىلىشىغا ذارى بولمايدـ. ئۇ ئوذـننى ئۆرىدىن غەيرى بىلەؽ تەغ بەھرىماؽ 

، دەػ ئالالھقا خاس «شېرىك » الىمايدـ. ئوذتاقلىق مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ بولۇشنى خ
 بولۇشى كېرەظ بولغاننى، ئۇنىڭدىن غەيرىگە بېرىش دېگەنلىكتۇذ. 

 ھاللائ مۇنداط دەيدـ:
ئالالھقا يۆلەنگىن، ھاللائ ھامىي بولۇشقا يېتەذلىكتۇذ. ھاللائ ھېچكىمنىڭ ئىچىدە ئىككى » 

 (.  4 – 3) ئەھزاپ، « دىل ياذاتقىنى يوط 
لوقماؽ، « ) شېرىك كەلتۈذقش ھەقىقەتەؽ چوغ رـلۇمدـذ » مانا بۇ ئايەت ئاساسىدا 

( ئايىتى تېخىمۇ چۈشۈنۈشلىك بولماقتا. چۈنكى ناھايىتى ھۆذمەتلىك بىرسىگە بېرىلىشى  13
كېرەظ بولغاؽ نەذسىنى، ناھايىتى ئاددى كە ئادەتتىكى بىر نەذسىگە بېرىش رـلۇمدـذ، 

 ەقسىزلىقتۇذ.ھ
قەلىبنى، سېنى ياذاتقاؽ، ياشاتقاؽ، تويغۇرغاؽ، مەكجۇدلىقىڭ بىۋاستە ئۆرىگە مۇھتاج 
بولغاؽ، ئۈستىڭدە ھەققى بولغاؽ، مەكجۇداتنىڭ ئەغ ھۆذمەتلىكى بولغاؽ بىرسىگە بېرىشنىڭ 
ئوذنىغا؛ ئۇنىڭ بىلەؽ تەڭداش بولۇش ئۇياقتا تۇذسۇؽ، سەنچىلىكمۇ قىممەتلىك بولمىغاؽ، 

ۆتمۈشىڭ كە كېلەچىكىڭگە ھاكىم بواللمىغاؽ، سېنى يۇقىرى كۆتۈذقشنىڭ ئوذنىغا تېخىمۇ ئ
 خاذ ئوذـنغا چۈشۈذقپ قويغاؽ نەذسىلەذگە بېرىش شېرىكتۇذ. 

ئۇ مەكجۇداتنىڭ ئەغ ھۆذمەتلىكىدـذ، سەؽ ) ئىنساؽ ( مەخلۇقاتنىڭ ئەغ 
ؽ ئىبادەت قىلىشقا اليىق شەذەپلىكىدـذسەؽ... مەخلۇقاتنىڭ ئەغ شەذەپلىكى بولغاؽ ئىنسا
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بولغاؽ بىردىنبىر مەكجۇدىيەت، مەكجۇدىيەتنىڭ ئەغ شەذەپلىكى، ھۆذمەتلىكى بولغاؽ ھاللائ 
تۇذ. ئىنساؽ ئۇنىڭغا قۇػ ) بەندە ( بولۇشنىڭ ئوذنىغا ئۆر جىنسىدىن بولغاؽ ئىنسانغا قۇػ 

نى ھەددىدىن رىيادە بولۇپ ئۇنى مەبۇد قىلسا، ئۇنىڭدىن قوذقسا، ئۇنىڭدىن ئۈمىد كۈتسە، ئۇ
ياخشى كۆذسە، ئۇنىڭغا ئىگىلسە، ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى قوبۇػ قىلسا كە تەدبىقلىسا، 
كەلھاسىلىكاالؼ، ئۇنىڭغا قۇػ بولسا، بۇ ھەؼ ئۆرىگە ھەؼ ياذاتقۇچىسىغا قىلىنغاؽ ئەغ چوغ 
ھەقسىزلىق كە رـلۇمدـذ. ئالالھقا قوشۇپ ئۇنىڭدىن غەيرىنى ئۆرىگە ئىالؾ قىلىۋېلىش 
 يەھۇدىيالذنىڭ، خىرىستىيانالذنىڭ، كۈنىمىزدىكى ئاتېئستالذنىڭ ئىلمانىيالذنىڭ شېرىكىدـذ. 
ئۇنىڭدىن باشقا، يۇقىرىدىكىدىنمۇ خاذ بولغاؽ بىر شېرىك تۈذ باذ بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ 
ئىنساننىڭ ئالالھقا بېغىشلىشى كېرەظ بولغاننى شەذەپ نوقتىسىدىن ئۆرى بىلەؽ تەغ 

مۈلك، پۇػ كە ئىپتىدائى جاھىلىيەت دەكذىدىكىگە  –ىغاؽ شەيئىلەذگە، ماػ دەذىجىدە بواللم
ئوخشاش تاشالذدىن ياسالغاؽ بۇتالذغا بېغىشلىشىدـذ. ھاللائ، شېرىكنىڭ بۇ تۈذىنى باشقا 
تۈذلەذدىن ئايرىپ، ئۆرىنىڭ خەلىپىسى قىلغاؽ ئىنساننىڭ ئۆر قولى بىلەؽ شەذىپىنى ئەغ 

 اؽ مۇشرىكالذنى ئەيىپلەش ئاذقىلىق ذەت قىلغاؽ: تۆكەؽ ئوذـنغا چۈشۈذقپ قويغ
ئى مۇئمىنلەذ! شۇنى بىلىڭالذكى شېرىك قوشۇشنى ئۆرىگە ئادەت قىلىۋالغانالذ » 

 (. 28تەكبە، « ) نىجىستۇذ 
نى مۇشرىكالذنىڭكى بىلەؽ 157«شېرىك » قۇذئاؽ يەھۇدىيالذ كە خىرىستىيانالذنىڭ 

شەذەپ  –ەپ شۈبھىسىز مۇشرىكالذنىڭ شاؽ ئوخشاش شەكىلدە ئاتىمايدـ. بۇنىڭدىكى سەك
جەھەتتىن ئىنساندىن تۆكەؽ تۇذىدىغاؽ نەذسىلەذ بولغاؽ تاشالذغا قۇػ بولۇپ، ھاللائ ئاتا 

شۆھرىتىنى دەپسەندە قىلغانلىقىدـذ. بۇ سەكەپتىن مۇشرىكالذنىڭ  –قىلغاؽ ئىنسانلىق شاؽ 
دە قوبۇػ قىلىنىشى كېرەظ شېرىكى قۇذئاننىڭ ئومۇمىي ئۇسلۇبىدا بىر مۇستەسنا سۈپىتى

 ئىپادىسى بىلەؽ ئەيىپلەنگەؽ. « نىجىس » بولغاؽ 
نەرىرىيىۋى تەكھىد بولغاؽ ال ئىالھە ئىللەلالؾ جۈملىسى بىلەؽ تەكھىد مەملىكىتىگە 

 «.ئىالؾ يوقتۇذ » قەدەؼ باسقاؽ كىشى قىلغاؽ تۇنجى سۆر 
 شۇنداط، بۇ بىر تارلىقتۇذ. 

ىنال ئەمەس، رېھىن كە ئەمەػ نوقتىسىدىنمۇ ئېلىپ بۇ پەقەت قەلىب كە تىل جەھەتت
 بېرىلغاؽ تارلىقتۇذ.  

تۇيغۇسدىكى، چۈشەنچىسىدىكى،  –بۇ، ئىنساننىڭ ھاياتىدىكى، ھېس 
تەسەككـذىدىكى، رېھنىدىكى، يىغىنچاقلىغاندا ھاياتىدىكى باذلىق ساختا ئىالھالذدىن يۈر 

 ئۆذقشىدـذ.
تۇذـپ، ئالالھتىن غەيرىگە باغلىغاؽ باذلىق  بۇ، پەقەت ئالالھقىال باغلىنىشى كېرەظ

ال ئىالھە » ذىشتىنى ئۈرقشى، باذلىق كىشەنلەذدىن قۇتۇلۇشى، باذلىق پاناگاؾ، مەدەتگاھالذنى 
 بىلەؽ ذەت قىلىشىدـذ.« 

بۇ باسقۇچتىن كېيىن، ئىنساؽ تەكھىد مەملىكىتىگە كىرىشكە اليىق بولىدـ. باذلىقىنى 
تەڭرىلەذدىن، بۇتالذدىن، تاغۇتالذدىن خالىي قىلغاؽ بولۇپ، باذلىق ئىالھالذدىن، ساختا 
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پەقەت ئالالھقىال يۈرلەنگەؽ بولىدـ. ئۇ ئەمدى قەلبىنى، كۆرىنى، ئۆرىنى، يۈرىنى ئالالھقا 
 قاذاتقاؽ كە ئېيتىشقا تېگىشلىك سۆرنى ئېيتقاندـذ:

 ئىللەلالؾ
النغاؽ جايغا ئالالھنى ئەمدى ئۇ ئىنكاذدىن ئىسپاتقا يۈرلەنگەؽ بولۇپ، تارلىنىپ پاك

بىلەؽ قەدەؼ « ئىللەلالؾ » تەكلىپ قىلغاؽ كە بىپاياؽ تەكھىد مەملىكىتىنىڭ ئىشكىدىن 
 باسقانىدى.

ئىنساؽ، ئالالھتىن غەيرىگە قۇػ بولمايدىغانلىقىغا دائىر كەدە بەذگەؽ كە تەكھىدنىڭ 
 باذلىق شەذتلىرىگە قوػ قويغانىدى.

ق پەلەمپىيىنىڭ بىرىنچى پەشتىقىغا قەدىمىنى ئىللەلالؾ بىلەؽ ھۆذلىك كە شادلى
 قويغانىدى.

ئەمدى تەكھىد كەلىمىسىنى قانچىلىك دەذىجىدە ذؿھىغا، قەلبىگە، ئەقلىگە، ھاياتىغا كە 
 ئەتراپىغا سىڭدقذسە، ئۇ شۇنچىلىك دەذىجىدە ھۆذ كە بەختلىك بولىدـ.

لالھقا ئىشەنگەنلىكىنى دـذ. ئۆرىنى ئالالھقا تاپشۇذـش ئاذقىلىق ئا«ئەمىن » ئۇ ئەمدى 
ئىسپاتلىغاؽ ئىدى. ئۇ بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۆرىنى ئىالؾ ھىمايە دائىرىسىگە كىرگۈرقپ، 
باذلىق مەخلۇقات كە مۇئمىنلەذ نەرذىدە ئىشەنچلىك ) مۇئمىن ( بىرسى دەپ ياخشى گۇماؽ 

 بولغانىدى.« مۇئمىن » قىلىنغاؽ بىرى، يەنى 
تىن «ھاللائ » ىش باسقۇچىنىڭ مەذكىزىدە دائىم ئۇنىڭ مۇكاھھىدلەذ دەپتىرىگە يېزىل

ئىباذەت بىر ئىسىم باذدـذ. بۇ باسقۇچنىڭ ئاخىرىدا كـجۇدقا چىققاؽ بىر نەتىجە باذدـذ. يەنى 
 ئالالھقا ئىماؽ... 

ئۇنداقتا ھاللائ كىم؟ مەكجۇدلىقىنىڭ دەلىلى نېمە؟ ئۇنىڭ بولغاؽ ئىماؽ قانداط بولىدـ؟ 
 مۇ؟ ئۇنى ئىنكاذ قىلىش مۇمكىن

ھاللائ بەرىلەذ ئېيتقاندەظ ياذىتىپ پىنسىيىگە چىققاؽ، دـنيا ئىشلىرىغا ئاذالشمايدىغاؽ بىر 
ئىالھمۇ؟ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا ھاللائ ئىلمانىمۇ؟ ئۇنىڭ ئاسمانالذدىكى ھۆكۈمرانلىقىغا 

 ئىشىنىپ، يەذدىكى ھۆكۈمرانلىقىغا ئىشەنمەيدىغانالذ چىن دىلىدىن ئىشەنگۈچىلەذمۇ؟ 
نى كىمنىڭ تونۇشتۇذغىنى بويىنچە تونۇشىمىز كېرەظ؟ مۇشرىكالذ ئىشەنگەؽ ئالالھقا ئۇ

ئىشىنەمدـط ياكى ئىلمانىيالذ تونۇشتۇذغاؽ ھاللائ قىمۇ؟ بۇالذ قانداط بىر ئالالھقا ئىشىنىدـ؟ 
مۇشرىكالذ بىلەؽ ئىلمانىيالذنىڭ ھاللائ ئېتىقادى ئوتتۇذىسىدىكى ئوخشاشلىق كە 

 ېمە؟    ئوخشاشماسلىقالذ ن
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 ئالالھقا ئىماؽ

تۇيغۇلىرى راماؽ كە ماكاؽ چەكلىمىسىدىن خالىي ئەمەس.  –ئىنساؽ كە ئۇنىڭ ھېس 
بۇ سەكەپتىن راماؽ كە ماكاندىن ھالقىغاؽ شەيئىلەذنى شۇ پېتى ھېس قىلىپ يېتەلمەيدـ. 

ۇ خەكەذداذ ئىنساؽ كۆپىنچە كاقىتتا راماؽ كە ماكاؽ دائىرىسىدىكى نۇذغۇؽ شەيئىلەذدىنم
بواللماي قالىدـ. ئېنىق قىلىپ ئېيتساط، ئىنساؽ ئۆرى ھەققىدىكى سىرالذنىمۇ تېخى تولۇط 

 بىلىپ يېتەلمىدى. 
ئىنساندا مەنسۇبىيەت تۇيغۇسى مەكجۇت بولۇپ، مەلۇؼ نەذسىگە باغلىنىپ ياشايدـ. 

ؽ باغلىرى بىلەؽ يەنى، ئانىسىغا، ئەتراپىدىكىلەذگە، تۇپرىقىغا، دـنياغا كە ئاخىرەتكە بولغا
بىرلىكتە تۇغۇلىدـ. ئۇنىڭ تۇغۇلۇشىدا تاشقى كۈچنىڭ ذؿلى قانچىلىك بولغاؽ بولسا، 
ئۆلۈمىدىمۇ شۇنچىلىك بولىدـ. ئۇ تۇغۇلۇشىغا ياكى كاپاتىغا كەياكى تۇغۇلغاندىن تاذتىپ 
نەپەستىن توختىغىچە بولغاؽ مۇددەت ئىچىدىكى تەذەققىيات كە ئۆرگۈذقشكە ئۆرى قاذاذ 

 ەلمەيدـ. بېر
بۇالذنىڭ ھەممىسى ئۆرىدىن باشقا بىر قاذاذ مەذكىزىدە بەلگىلىنىپ ئىجرا قىلىنىدـ. 

كە «ئىالھى قانۇنىيەت » ئۇنىڭ ھاياتنىڭ ئۆرگەذمەس قانۇنىيىتى دەپ ئاتالغاؽ بۇ 
 بويسۇنۇشتىن باشقا چاذىسى يوط. 

 –ۇغا، ئىنسانغا، ئاتا ئىنساؽ مۇھتاجدـذ. ئۇ ياذدەمگە، پەذكىش قىلىشقا، ئورـقلىنىشقا، س

ئەخالققا،  –مۇھەببەتكە، تەذبىيىگە، بىلىمگە، ئەدەپ  –ئانىغا، تۇپراققا، ئاسمانغا، مېھرى 
 مۇھىتقا... مۇھتاجدـذ. 

ئۇ بۇ ئىھتىياجلىرىدىن بەرىلىرىگە تۇغۇلۇشى بىلەؽ، بەرىلىرىگە تەدذىجىي 
ساؽ ئۆرگۈذقش بىلەؽ ئۆرىنى تەذەققىياتىنىڭ تەقەرراسىغا كۆذە مۇھتاج بولىدـ. چۈنكى ئىن

 تەذەققىي قىلىدـذىدىغاؽ  مەخلۇقتۇذ. 
ئىنساننىڭ باشقا جانلىقالذ بىلەؽ ئوذتاط نوقتىلىرى باذ. جانلىقالذمۇ ئىنسانغا ئوخشاش 

 ئىچىدـ، ئۇخاليدـ، جۈپلىشىدـ، كىزىدـ، ھاجەت قىلىدـ... –نەپەس ئالىدـ، يەپ 
خاسلىقىدـذ. دېمىسىمۇ « ھايۋانلىق » يۇقىرىدىكى ئاالھىدىلىكلەذ جانلىقالذنىڭ 

بۇالذدىن ھېچبىرى ئىنساننى ئىنساؽ قىلغاؽ ئاالھىدىلىك ئەمەس. ئۇ، ھايۋانالذ بىلەؽ 
بولۇشتىن ئىباذەت شەذەپكە ئىگە « ئىنساؽ » ئوذتاط بولغاؽ بۇ تەذەپلىرى سەكەبىدىن 

 بولمىغاؽ. 
تىشتىن ئىباذەت ئېي« ئىماؽ » بولۇش ئاذتۇقچىلىقىنى « ئىنساؽ » ئىنساؽ، 

 ئاالھىدىلىكى بىلەؽ قولغا كەلتۈذگەؽ. چۈنكى ئۇ ئەقىل كە قەلىب ئىگىسىدـذ. 
ھايۋانالذ ئىماؽ ئېيتالمايدـ. چۈنكى ئۇالذدا ئەقىل كە قەلىب يوط. ئۇالذنىڭمۇ مېڭىسى كە 

 يۈذىكى باذ، لېكىن ئەقلى كە قەلبى يوط. شۇڭا ھايۋانالذ ئىماؽ ئېيتمايدـ. 
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ئېلىنغانالذ ئىچىدە ئىنسانغا خاس بولغاؽ كە ئىنساننى ھايۋانالذدىن  يۇقىرىدا تىلغا
 دـذ.«ئىماؽ » ئايرىپ تۇذغاؽ تىپىك ئاالھىدىلىك 

ئىنساؽ كۈچى چەكلىك، بېقىندى كە مۇھتاج بىر مەكجۇدىيەتتۇذ. ئۆرىدىن كۈچلۈظ، 
ـ. ئۆرىنىڭ ئۆرىگە ئوخشاش بېقىندى كە مۇھتاج بولمىغاؽ بىرسىنىڭ ياذدىمىسىز ياشىيالمايد

ئاجىزلىقىنى، بېقىندى كە مۇھتاج ئىكەنلىكىنى ھەذ قېتىم ھېس قىلغاؽ كاقىتىدا 
يۆلىنىدىغاؽ، ئىشىنىدىغاؽ، پاناؾ تاذتىدىغاؽ، ئىلتىجا قىلىدىغاؽ بىرسىنى ئىزدەيدـ. 
ئىساننىڭ چوقۇنۇش ئۈچۈؽ ئۆرىگە بۇت پەيدا قىلىشى، ئۆرىگە ئالالھتىن غەيرى تەڭرى 

 ى دەػ ئۇنىڭ بۇ فىترى ئىھتىياجىدىن كېلىپ چىقماقتا:تېپىشقا ئۇذـنۇش
« ئۆرلىرىگە ياذدەؼ قىلسۇؽ دەپ ئالالھتىن غەيرىلەذنى ئۆرىگە ئىالؾ قىلىۋالدى » 

 (. 81) مەذيەؼ، 
« ياذدىمى تېگىپ قالىدـ دەپ ئالالھتىن غەيرىلەذنى ئۆرىگە ئىالؾ قىلىۋالدى » 

 (. 74) ياسىن، 
ئۆرىگە خاس مەنتىقى باذ بولۇپ، مەنپەئەت بۇ شۇنداط، شېرىك كە كۇپۇذنىڭ 

مەنتىقىنىڭ بىر پاذچىسى. ئەمما بۇ مەنتىق ئىچىدىكى مەنپەئەت رىياندىن باشقا نەذسە 
دەپ چوقۇنغاؽ ساختا « ياذدەؼ قىلىدـ، ئىشىمنى ھەػ قىلىپ بېرىدـ » ئېلىپ كەلمەيدـ. 

ۇالذنىڭ چوماقچىلىرىغا ئىالھلىرىنىڭ ياذدىمىگە ئېرىشىش ئۇياقتا تۇذسۇؽ، ئۆرلىرى ئ
 ئايلىنىپ قالىدـ.

ئۇ مەبۇدالذ ) ساختا ئىالھالذ ( ئۇالذغا ياذدەؼ بېرەلمەيدـ. ئەكسىچە ئۇالذ بۇ مەبۇدالذ » 
 (. 75ياسىن، « ) ئۈچۈؽ ھارىرالنغاؽ قوشۇندـذ 

ئۇالذنىڭ ئالالھنى قويۇپ ئىبادەت قىلغاؽ مەبۇدلىرى ھېچ نەذسىگە ئەسقاتمىدى، » 
 (.  101ھۇد، « ) ذنىڭ رىيىنىنى ئاشۇذـشتىن باشقا ئىشقا ياذىمىدى ئەكسىچە ئۇال

ئەگەذ ئىنساؽ ئۆرىگە بىر ئىالؾ ئىزدىسە، ئۇ ئىالھتا بولۇشقا تېگىشلىك بىرىنچى 
 بولىشى كېرەظ ئەمەسمۇ؟« ياذىتىش » ئاالھىدىلىك 

« ياذىتىش » ئىنساؽ كۆپىنچە كاقىتتا بۇ ئەقەللىي ھەقىقەتنى كۆذەلمىگەنلىكتىن 
لىقىدىن بىخەكەذ نەذسىلەذنى ئۆرىگە ئىالؾ قىلىپ كەلدى. «ياذىتىلغاؽ » ئۇياقتا تۇذسۇؽ، 

ياذاتقۇچى باذ يەذدە، ياذىتىلغانغا چوقۇنۇشنىڭ ئەھمەقلىق ئىكەنلىكىدىن ئىباذەت ھەقىقەتنى 
 نەرەذدىن ساقىت قىلدى:

ئىنى ياذىتالمايدـ، ئۇالذنىڭ ئالالھنى قويۇپ ئىبادەت قىلغانلىرى ھېچقانداط بىر شەي»  
 (. 20نەھل، « ) ئۇالذنىڭ ئۆرلىرى ياذىتىلغاندـذ 

ئالالھقا ئىشىنىش ئىنساؽ تۇغۇلۇش بىلەنال تەغ ئۆرىدە مەكجۇت بولغاؽ بىر 
ئىھتىياجدـذ. مەركۇذ فىترى ئىھتىياج بىنۇذماػ كاقىتالذدا ئىمانسىز كىشىلەذدىمۇ ئۆرىنى 

ېمە ياكى ماشىنا قاراسىدا كەياكى ئوت، يەذ تەكذەش نامايەؽ قىلىدـ. مەسىلەؽ: ئايرؿپىالؽ، ك
ئەسناسىدا، ئىنساؽ ئۆرىنى چاذىسىز، ئاجىز ھېس قىلغاؽ شاذائىتالذدا ئۆمۈذ بويى ئالالھقا 
ھاقاذەت قىلغاؽ كىشىلەذنىڭمۇ ئالالھقا يۈرلەنگەنلىكىنى، ئۇنىڭدىن ياذدەؼ تىلەپ دـئا 

 قىلغانلىقىغا شاھىت بولىمىز.
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دەپ ئاتىلىدـ. قۇذئاؽ، ئەبۇ جەھىلنىڭ ئوغلى « كىن ئىمانى پىرئە» مانا بۇ 
ئىكرىمەنىڭ مۇسۇلماؽ بولۇشتىن ئىلگىرى بېشىدىن ئۆتكەؽ بىر كەقەدە، ئۆرىنىڭ بۇ فىترى 

 ھەقىقىتىنى قانداط ئوتتۇذىغا چىقاذغانلىقىنى مۇنداط باياؽ قىلغاؽ:

ۈذقلىۋاتقاؽ دېڭىز تەذەپتىن كۆت –بىردىنال بوذاؽ چىقىپ، ئۇالذ تەذەپ » ...   
دؿلقۇنلىرى ئىچىدە قالىدـ، كېمىدىكىلەذ ھەذ تەذەپتىن ) ئۆلۈؼ بىلەؽ ( قوذشىۋېلىنغانلىقىغا 

ئەگەذ سەؽ بىزنى » جەرىم قىلىدـ. مانا بۇ كاقىتتا پۈتۈؽ كـجۇدى بىلەؽ ئالالھقا يۈرلىنىپ: 
ەپ يالۋـذىدـ د« بۇ باالدىن قۇتۇلدـذساغ، بىز چوقۇؼ شۈكۈذ قىلغۇچىالذدىن بولىمىز 

 (.   22) يۇنۇس، 
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 غەيب چۈشەنچىسى

 (. 3بەقەذە، « ) ئۇالذ غەيبكە ئىشىنىدـ  ) ئىماؽ ئېيتىدـ ( » 
شۇنداط، غەيب چۈشەنچىسى ئالالھقا، ئاخىرەتكە، پەذىشتىلەذگە ئىماننىڭ كىشىگە 

 بەخش ئەتكەؽ مىسلىسىز ھەدىيەسىدـذ.

 –ساؽ ئىدذاكىنىڭ كاپالىتىدـذ. ھايات دېڭىزىدا چىققاؽ بوذاؽ غەيب ئېڭى، ئىن
 چاپقۇنغا قاذشى پاناھلىنىدىغاؽ پۇختا قەلەئدـذ.

غەيب ئېڭى، مۇئمىننىڭ كۈندىلىك ھاياتىنىڭ ھەذ سىكۇنتىغا تەسىر كۆذسىتىدـ كە 
تىزگىنلەپ تۇذىدـ. مۇئمىن خاتىرجەملىك، خەكپسىزلىك تۇيغۇلىرىنى غەيب ئېڭى بىلەؽ 

 ػ قىلىدـ. قۇذقۇ كە نامەلۇملىق قاينىمىدىن بۇ ئاغ سايىسىدە قۇتۇلىدـ.ھە
غەيب ئېڭى، ھەذ دائىم ھاللائ بىلەؽ بىرگە بولۇشتۇذ. ئالالھنىڭ ئۆرىگە جاؽ تومۇذىدىنمۇ 

ذ ، ھاللائ تەذىپىدىن ھىمايە قىلىنىۋاتقانلىقىنى، 158يېقىن ئىكەنلىكىنى بىلىشتۇ
تىشتۇذ. ئىنساؽ بۇ ئاغ سايىسىدە ئۆرىنى ئەمنىيەت كە كۈرىتىلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ يې

 بىخەتەذلىك ئىچىدە ھېس قىلىدـ. 
غەيب ئېڭى، ئەذشتىن كەلگەؽ كاپالەتتۇذ. ئۆتكۈنچى ھاياتنىڭ ئەمەس، بەلكى 
ئۆتمۈشى كە كېلەچىكى بىلەؽ ئىزچىل داكاملىشىۋاتقاؽ بىر ھاياتنىڭ ھەقىقى كاپالىتىدـذ. بۇ 

لەؽ قەدىناسالذدىن قىلىدـ. ئۆلۈمنىڭ قوذقۇنچلىق بىر نەذسە ئەمەس، ئاغ ئىنساننى ئۆلۈؼ بى
ئەكسىچە تەبىئىي بىر قانۇنىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدقذىدـ. نەتىجىدە ئۆلۈؼ ئىنساؽ ھاياتىدا 
نۇذماػ بىر ھادىسىگە ئايلىنىدـ. مانا بۇ كاقىتتا ھەذ قېتىم ئۆلۈؼ ئېسىگە كەلگەندە مىڭ قېتىم 

چۈشۈپ قالغاؽ كۈلكىلىك ھالەتكە چۈشۈپ قالمايدـ. مانا « دايلىرى ئىماؽ گا» ئۆلىدىغاؽ 
بۇ سەكەپتىن غەيب ئېڭى ئىنساؽ ئۈچۈؽ خوشاللىق مەنبەسى، ھورـذ كېنىدـذ. مانا بۇ 

 دېگەنلىكتۇذ. « شادلىققا ئېرىشتىم » دېيىش « ئىماؽ ئېيتتىم » سەكەپتىن 
ىلماسلىق تۇيغۇسىدـذ. غەيب ئېڭى، ئەغ يالغۇر كاقىتالذدىمۇ يالغۇرلۇط ھېس ق

دؿستلىقىغا ئەھمىيەت بەذگەؽ كە دؿستلىقىڭىزغا كۆڭۈػ بۆلگەؽ بىرسىنىڭ ھەذ دائىم 
يېنىڭىزدا ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يېتىش، ئەسلىدە ماددا كە شەيئىلەذنىڭ ذەھىمىسز 
 قانۇنىيىتى ئۆرىڭىزنى چاذىسىز قالدـذىدىغاؽ ذؿھى بېسىم ئالدىدا، ماددا كە شەيئىلەذنىڭ

ئەندىشىدىن  –ياذاتقۇچىسىغا كە باذلىق قانۇنىيەتلەذنى بەلگۈلىگۈچىگە سېغىنىپ، بۇ غەؼ 
 خالىي بولۇش كە ھۆذلۈككە ئېرىشىشتۇذ.

مانا بۇ ھەقىقىي ھۆذلۈكتۇذ... ماددىغا، شەيئىلەذگە، مالغا، ئەتراپىدىكىلەذگە، دـنياغا، 

گە كۆذقنمەس رەنجىر بىلەؽ ھەكەسلىرى –ئاجىزلىقلىرىغا، شەيتانغا، نەپسىگە، ھاكايى 
باغالنغاؽ كە بېقىندى بولۇپ قالغاؽ ئىنسانالذ ئىگە بولغاؽ كۆر بويامچى يالغاؽ ھۆذىيەتلەذ، 

 مانا بۇ ھۆذىيەتنىڭ ئالدىدا تىرىقچىلىكمۇ بواللمايدـ.
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غەيب ئېڭى، كىشىنى ھەذ ساھەدە ئەخالقلىق بولۇشقا ئۈندىگەؽ مۈگدىمەس   

تۇيغۇ كە چۈشەنچە  –ى پەقەت ھەذىكەتلەذدىال ئەمەس، ھېس ھەمراھتۇذ. بۇ ئاغ ئىنسانن
ساھەسىدە دـنيادىكى ھەذ قانداط بىر كۈچ ياكى تۈرقؼ ئىگە قىاللمايدىغاؽ ئەخالقى تۇيغۇغا 

ئالالھنىڭ دائىم كۆذقپ «. ئەمەللەذ نىيەتكە باغلىق » ئىگە قىلىدـ. چۈنكى 
پ يەتكەؽ كىشىگە، بۇ ئاغ بەخش تۇذىدىغانلىقىنى كە بىلىپ تۇذىدىغانلىقىنى ھېس قىلى

ئەتكەؽ سەرگۈذلۈظ كە ئەخالقنى ھېچقانداط كۈچ كە ھاكىمىيەت بېرەلمەيدـ، رېھنىدە 
 شەكىللەندقذەلمەيدـ. 

« كۈؽ چىقتى » غەيب ئېڭى سەذاپقا، كۆذقنمەسكە بولغاؽ ئىماندـذ. بىرسى بىزگە 
مەس. چۈنكى كۈننىڭ ئە« ئىماؽ ئېيتىش » دېسە، بىز ئۇنى تەستىقاليمىز، لېكىن بۇ 

چىقىشى كۆر بىلەؽ كۆذگىلى بولىدىغاؽ بىر ھادىسىدـذ. لېكى بىرسى بىزگە ھېچ كۆذقپ 

ئىشەنمىگەنلىكىمىزنى سوذىسا، ئىشەندـط  –باقمىغاؽ بىر كەقەنى ئېيتىپ ئاندىن ئىشىنىپ 
غەيب » ياكى ئىشەنمىدـط دەيمىز. بۇ نوقتىدا كەقەنىڭ ئەقىدىگە سەكەپ بولغاؽ قىسمى 

 ۇذ.  ت«
ئېيتىش « ئىماؽ » ئېيتىشىمىزنى تەلەپ قىلىدـ. ئوتتۇذىدا « ئىماؽ » ھاللائ بىزدىن 

كېرەظ بولغاؽ بىر تۈذكۈؼ نەذسىلەذ باذ كە ئىماؽ ئېيتىشىمىز تەلەپ قىلىنىۋاتىدـ. ئىماؽ 
ئېيتىشىمىز رفذقذ بولغاؽ بۇ شەيئىلەذ ھېچقاچاؽ البىراتۇذنىڭ كە تەجرىبىنىڭ تېمىسى 

، قىيامەت، ئاخىرەت، جەننەت، جەھەننەؼ، پەذىشتە، كەھىي ... بۇالذدىن بىر ئەمەس. ھاللائ
 قانچىسىدـذ. 
« ئىشەنچ » مەسىلىسىدـذ. بۇ ئىككى تەذەپنىڭ « ئىشەنچ، كاپالەت » ئىماؽ 

مەسىلىسىدـذ. شۇڭا ئىمانغا باھا پىچقىلى بولمايدـ، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى پەقەت غەنىييۇػ 
سۆرى « ئەمن »  ال بېرەلەيدـ. ئىماؽ ئىشەنچ مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ مۇستەئاؽ بولغاؽ ھاللائ

« ئىماؽ » بىلەؽ ئوخشاش بىر سۆر تومۇذىدىن تۈذلىنىپ چىققاؽ ئەمەسمۇ؟ ئۇنداقتا 
ئېيتقانالذ ئالالھقا ئىشەنگەنلەذدـذ. ھاللائ ئۇالذنىڭ ئۆرىگە بولغاؽ ئىشەنچىنى يەذدە قويمايدـ كە 

 ەذلىكىگە كاپالەتلىك قىلىدـ، ئەلۋەتتە.ئۇالذنىڭ ئەبەدىي بىخەت
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 دـنيانى كىملەذ ئاذرـ قىلىدـ؟  بولمىغاؽ ھاللائ

ئالالھنىڭ مەكجۇت ئىكەنلىكىنى ئىنكاذ قىلغاؽ ھەذ قانداط دـنيا قاذاش كە 
ئىدىوئلوگىيىلەذنىڭ ھەممىسى، ئالالھنىڭ ئوذنىغا ئۆرلىرى توقۇپ چىققاؽ تەڭرىلەذنى قويۇپ 

بۇ نوقتىدىن مۇتلەط ئىنكاذ مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا قۇذئاؽ بۇ سەكەپتىن مۇتلەط كەلدى. 
ھەققىدە « شېرىك » گۇناھكاذنى ئادەؼ قاتاذىدا كۆذمەيدـ كە ئاساسلىق ھالدا ئۇ كەلتۈذگەؽ 

 توختىلىدـ.  
ئالالھنىڭ باذلىقىنى ئىنكاذ قىلىپ، مۇشرىكالذغا ئوخشاش ئۇنىڭ ئوذنىغا ئىنساندىنمۇ 

ىدىغاؽ ماددىنى قويغاؽ ماتېرىيالىزؼ، بۇ نوقتىدا مۇتلەط ئىنكاذ ئەمەس، ئەكسىچە تۆكەؽ تۇذ

 ئىپتىدائى توختالغاؽ قايتا –ئەغ ئىپتىدائى شېرىكلىكتۇذ. ماتېرىيالىزؼ، قۇذئاؽ ھەققىدە قايتا 
 .شەكلىدـذ قىلدـذـلغاؽ تەذەققىي كۈنىمىزدىكى شېرىكنىڭ

نىڭ ماددىغا بەلگىلىگەؽ قەدەذىدـذ. ماددا بۇ ماددىنىڭ ئېنىرگىيىگە ئايلىنىشى، ئالالھ
قەدەذ ) ئۆلچەؼ، قانۇنىيەت (دىن ھالقىپ كېتەلمەيدـ. ماددىنىڭ بەلگىلىك ساندا تىترىشى 
نەتىجىسىدە ئاكارغا، ئېلېكتېرىككە، يوذـقلۇققا كە ئىسسىقلىققا ئايلىنىشى بۇنىڭغا بىر 

 مىسالدـذ. 
قانۇنىيەتلەذنى چىقىش قىلىپ، ئالالھنىڭ  ھاللائ بەلگىلىگەؽ بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشاش

 باذلىقىنى ئىنكاذ قىلىش، ماددىزمنىڭ ئىلمىي ھاماقەتلىكىدىن باشقا نەذسە ئەمەس. 
ھاللائ بەلگىلىگەؽ قانۇنىيەتلەذنى چىقىش قىلىپ تۇذـپ، ئۇنى ئىنكاذ قىلىشقا ئۇذـنۇش 

 ئىلمىيلىك ئەمەس، تۇركوذلۇقتۇذ. 
ولغاؽ ماتېرىيالىزؼ ئاڭسىز، ئەقىلسىز كە ذؿھسىز بىر شېرىكنىڭ كۈنىمىزدىكى شەكلى ب

» مەكجۇدىيەت بولغاؽ ماددىنىڭ، تاشقى كۈچنىڭ تەسىرى بولماي تۇذـپ قانداط قىلىپ 
بولغاؽ ئىنسانغا ئايالنغانلىقىنى ئىزاھلىيالمىدى. « ئەقىللىق كە ذؿھى باذ بىر مەكجۇدىيەت 

س. ئۇالذنىڭ ئېغىرلىقى كە ھەجمى يوط، ئاغ، ئەقىل كە ذؿؾ ماددى فىزىكى نەذسىلەذ ئەمە
« ماددىدىن ماددا بولمىغاؽ نەذسىلەذ قانداط پەيدا بولدى؟ » بوشلۇقتا يەذ ئىگەللىمەيدـ. 

دېگەؽ سوئاػ، ماتېرىيالىزؼ جاكاپ بېرىشكە يېقىن كەلگىلى ئۇنىمىغاؽ سوئالدـذ. بىر جانلىق 
شى مۇمكىن. لېكىن ماددىدىن ئىباذەت بىر جانسىز، ئەقىلسىز كە ذؿھسىز نەذسىنى ئىجاد قىاللى

جانسىز، ئەقىلسىز كە ذؿھسىز بىر نەذسە قانداط بولۇپ ئىنساندىن ئىباذەت تەڭدىشى يوط 
 مەكجۇدىيەت ياذىتااليدـ؟ 

ھەقىقەتتە ئاڭلىق، ئەقىللىق كە ذؿھى باذ بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ ئىنساننىڭ كېلىپ 
اتېرىيالىزؼ، ئالالھنىڭ ياذىتىش قۇدذىتىنى چىقىشىغا ماددىنى مەنبە قىلىپ كۆذسەتكەؽ م

 ماددىغا خاس قىلىپ قويماقتا. يەنى، ئالالھنى ئىنكاذ قىلىمەؽ دەپ ماددىنى ئىالھالشتۇذدى.
ماتېرىيالىزؼ دەپ ئاتالغاؽ بۇ دىنسىزلىك پەلسەپىسىدە ئادەتتە بىلىنگەندەظ مۇتلەط 

پ، ئىنساندىنمۇ تۆكەؽ بولغاؽ ئىنكاذ يوط. ئەكسىچە ئۇالذ ئالالھنى ئىنكاذ قىلىمەؽ دە
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ماددىنى ئىالھالشتۇذغاؽ رامانىۋى شېرىك ئېقىمىدـذ. ئۇنى ياقىلىغانالذ رامانىۋى 
 مۇشرىكالذدـذ. 

غەذبتە دـنياغا كېلىپ، شەذقتە يېقىنقى دەكذلەذدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىلمانى 
الھسىزلىقنى قوللىغاؽ ئال -مۇستەبىتلەذنىڭ ھىمايسى بىلەؽ كابادەظ تاذقالغاؽ بۇ يېڭى مودا 

كە قوبۇػ قىلغاؽ كىشىلەذگە نەرەذ سالغاؽ كاقتىمىزدا، ئالالھسىز بىر دـنيانى كىملەذنىڭ، 
 نېمە ئۈچۈؽ ئاذرـ قىلىدىغانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشۈنۈپ يېتەلەيمىز. 
 شۇنداط، ئالالھسىز بىر دـنيانى كىملەذ، نېمە ئۈچۈؽ ئاذرـ قىلىدـ؟ 

 –اپنى تېپىش ئۈچۈؽ ئالدى بىلەؽ ھاللائ بەلگىلىگەؽ قانۇؽ، ئەمىر بۇ سوئالغا توغرا جاك
 . كېلىدـ توغرا تاشالشقا نەرەذ نىزامغا يەنى پەذمانالذغا،

ھاللائ ھەذ تۈذلۈظ رـلۇمنى، بەندىگە قۇػ بولۇشنى، رىنا، ھاذاط، پاھىشىۋارلىق، قىماذ، 
دالەتسىزلىك، جاھالەت، كىبىر، ئوغرىلىق، ھاياسىزلىق، نەپسى خاھىشىنى ئىالؾ قىلىۋېلىش، ئا

ھەسەت، ياماؽ گۇماؽ، ئەسەبىيەت ) تەذەپۋارلىق (، سۇخەنچىلىكنى ھاذاؼ قىلغاؽ بولۇپ، 
بۇالذنى ياخشى كۆذمەيدـ. ئادالەت، ياخشىلىق، سەبىر، ئىشلەش، ئىلىم، پەرىلەت، ئىنفاط، 

اذچىلىق قىلىش، ئاتىد ذغائاجىزال بولۇش، يۆلەكتە –راكات، نامار، ذؿرا، ھەج، يوقسۇلالذغا ياذ 

) تىلەمچىلەذ (نى ئاراذلىماسلىق،  سائىل قىلىش، مۇئامىلە ياخشى يېسىرالذغا –يېتىم 
مىسكىننى تويغۇرـش، ئەھدىگە كاپا قىلىش، ئامانەتكە سادىق بولۇش، قۇذـط گەپ 

 ىلىش،ق مۇئامىلە ياخشى ئايالالذغا قىلىش، مۇئامىلە بىلەؽ ئىھساؽ ئانىغا –ساتماسلىق، ئاتا 
ىر بىلەؽ كىشىلەذنىڭ سۆرىنى ئاڭالپ ئەغ توغرىسىغا ئەگىشىش... دېگەنگە ئوخشاش سەب

 نۇذغۇؽ ئىشالذغا بۇيرىيدـ كە تەكسىيە قىلىدـ. 
ھاللائ بۇيرىقلىرىغا بويسۇنغانالذنى مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى، قاذشى چىققانالذنى يىگانە 

لمايدىغاؽ، ئىلتىماس كە پاذا سوتچى ئۆرى بولغاؽ، ھېچقانداط بىر ئىش مەخپى قا
ئۆتمەيدىغاؽ، ھېچكىمگە ھەقسىزلىق قىلىنمايدىغاؽ ئادىل بىر سوتتا جاكاپكاذلىققا تاذتىپ 

 جارااليدىغانلىقىنى باياؽ قىلغاؽ. 
دـنيانى كىملەذ ئاذرـ  بولمىغاؽ مۇنداط بىر ئالالھنى كىملەذ خالىمايدـ؟ ياكى ھاللائ

 باقايلى: قىلىدـ؟ ئەمدى ئۇنىڭغا بىر قاذاپ
 رالىمالذ...

 نۇمۇسسىزالذ...
 ئەخالقسىزالذ...

 بۇالڭچىالذ...
 يىغىنچاقلىغاندا جىنايەتچىلەذ خالىمايدـ.

چۈنكى ھېچقانداط بىر جىنايەتچى جاكاپكاذلىققا تاذتىلىشنى خالىمايدـ. رالىمالذ 
 ئادالەتنى، قاتىلالذ قىساسنى، بۇالڭچىالذ جارالىنىشنى خالىمايدـ. 

لەذ ئەلۋەتتە پەرىلەتلىك بولۇشقا چاقىرغاؽ ئالالھقا دقشمەؽ بولىدـ. پەرىلەتسىز
تىن مەسۇئلىيەتسىزلەذ، ئۆر خاھىشى بويىنچە ھايات كەچۈذقشنى ئاذرـ قىلىدىغانالذ ئالالھ

 دـنيانىڭ بولۇشىنى چىن دىلىدىن ئاذرـ قىلىدـ. خالىي
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ا كەلگەندە، غ«ئىماؽ ئېيتقانالذ » ئەغ ئىنسانپەذكەذ ئاتېئىستالذنىڭمۇ سۆر 
ئىنسانپەذكەذلىكىنى چۆذقپ تاشالپ غالجىرلىق بىلەؽ ئىمانغا، قۇذئانغا كە ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىگە 

كۆذگەؽ بۇقىغا ئوخشاش ھۇجۇؼ قىلىدىغانلىقى تېخىمۇ « قىزىل ذەغ » نېمە ئۈچۈؽ 
غا «ئوغرىنى ماػ بىلەؽ تۇتقاؽ » چۈشۈنۈشلىك بولغاندـ، بەلكىم. ئۇالذنىڭ بۇ ھالىتى دەػ 

 وخشايدـ.ئ
ئادىل بولغاؽ، ھېساپ ئالىدىغاؽ، سوتاليدىغاؽ، ھەذ دائىم كۆذقپ كۈرىتىپ تۈذىدىغاؽ 
بىر ھاللائ بولمىغاؽ دـنيانى ئاذرـ قىلىدىغانالذنىڭ، دىنغا بولغاؽ مۇئامىلىسى خۇددى 
سوتلىنىدىغانلىقىدىن خەكەذدا بولۇش بىلەؽ تەغ، ئۆرىنىڭ رىيىنىغا بولىدىغاؽ باذلىق دەلىل 

 ىسپاتالذنى كۆيدقذىۋەتىشكە ئالدىرىغاؽ گۇناھكاذالذغا ئوخشايدـ.ئ –
چوقۇؼ بىر ئىالھقا چوقۇنۇش كېرەظ بولسا، ئۇالذ ئۆرلىرى سېتىۋاالاليدىغاؽ، پاذا 

 بېرەلەيدىغاؽ، گۇناھلىرىنى يېپىپ قويغۇرااليدىغاؽ بىر ئىالھقا چوقۇنۇشنى خااليدـ.
ذمەيدىغاؽ، باشقىالذغا چاندـذماستىن قىلغاؽ ئۇالذ يەنە قاذاڭغۇدا قىلغاؽ ئىشلىرىنى كۆ

تاالڭلىرىنى پەذط ئېتەلمەيدىغاؽ، قانۇنالذغا مۇكاپىق بۇالڭچىلىقلىرىنى جارالىمايدىغاؽ بىر 
 ئىالھنىڭ بولىشىنى ئاذرـ قىلىدـ. 

قولى قانغا بويالغاؽ بىر مۇستەبىتتىن قانداط بىر ئىالھقا ئىشىنىشنى ئاذرـ قىلىدىغانلىقى 
بەلكىم ئىپتىدائى مۇشرىكالذ ئاچ قالغاندا يەپ قوسقىنى تويغۇرىدىغاؽ قۇيماط سوذالسا، 

 ئىالھلىرىغا ئوخشاش ئۆرىدىن ئاجىز بىر ئىالھقا چوقۇنۇشنى خااليدـ. 
ئىلمانى بىر ھۆكۈمداذدىن قانداط بىر ئىالھنى خااليدىغانلىقى سوذالسا، دـنيا ئىشلىرى 

 ئىداذە  كۈچى» بەذمەيدىغاؽ، سىياسىتى يوط،  بىلەؽ كاذى بولمايدىغاؽ، قانۇؽ بەلگىلەپ
 دىن مەھرـؼ بىر ئىالھنى خااليدـ.«

شۇنداط، ھېچقانداط ئىشقا كۈچى يەتمەيدىغاؽ بىر ئىالؾ. ئۇالذنىڭ نەپسى خاھىشىغا، 
شەخسى مەنپەئەتىنى چىقىش نوقتىسى قىلغاؽ بەشەذى سىياسەتلىرىگە، سىياسەت شۇئاذى 

نەيرەڭلىرىگە، ئىككى يۈرلىمىچى ساختىپەرلىكلىرىگە  –ئاستىدا ئېلىپ باذغاؽ ھىيلە 
 ئاذالشمايدىغاؽ بىر تەڭرىسى بولۇشىنى خااليدـ.  

ئىسالمنىڭ ئالالھى، قۇذئاننىڭ ئالالھى بۇ ئىلمانىيالذ ئاذرـ قىلغاؽ ئىالھالذدىن ئەمەس. 

مىزاؽ بەلگىلەيدىغاؽ، دـنيا  –ئۇ ئۆرىگە خاس ئىالھى سىياسىتى بولغاؽ، قانۇنى 
ىشلىرىدىن يىراط تۇذمايدىغاؽ، دفلەتنى باشقۇذىدىغاؽ بىر دىننىڭ ئىالھى بولغانلىقى ئ

ئاشكاذە، بەرىلىرى يوشۇذـؽ دقشمەؽ بولدى. ئۇنىڭ  –ئۈچۈؽ، ئۇنىڭغا بەرىلىرى ئوچۇط 
يىلالذدىن بۇياؽ ئۆچمەنلىك قىلىپ كەلدى، ھاقاذەت قىلدى كە ذەسۇلىغا كىتابىغا، دىنىغا، 
دـنيادىن، سىياسەتتىن، دفلەتتىن يىراط تۇتۇلۇشى ئۈچۈؽ پۈتۈؽ كۈچىنى قىلدذـدى. ئۇنىڭ 

 سەذىپ قىلدى. بۇالذنى ئىنقىالپ، رامانىۋىلىق، مەدەنىيەت، تەذەققىيات... دەپ ئاتىدى. 
شۇنداط، بۇالذنىڭ ھەممىسىنى ئالالھنى ئىنكاذ قىلىشنىڭ ھەذ خىل شەكلى، شېرىكنىڭ 

 رامانىۋى ئۇسلۇبى ئىدى. 
بۇ مۇمكىنمۇ؟ ئالالھنىڭ باذلىقىنى ئىنكاذ قىلىش مۇمكىنمۇ؟ ياكى ئۇنىڭ  ئۇنداقتا،

 باذلىقىنى قوبۇػ قىلىپ، ئۇنى دـنيادىن كە سىياسەتتىن يىراط تۇتۇش مۇمكىنمۇ؟
 ئالدى بىلەؽ بىرىنچى سوئالغا جاكاپ بېرىشىكە تىرىشايلى.
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 كە سوذايدـ:قۇذئاؽ ئالالھنىڭ باذلىقىنى مۇنارىرە قىلىشنى ھاماقەتلىك دەيدـ 
 (. 10ئىبراھىم، « ) ئاسمانالذنى كە يەذنى ياذاتقاؽ ئالالھنىڭ باذلىقىدا شۈبھە باذمۇ؟ » 

دېمىسىمۇ بۇ خىل ئىنكاذ كىشىنى ئەجەپلەندقذىدـ. ئالالھنىڭ باذلىقىدىن شۈبھىلىنىش 
ۇ بىر جەھەتتىنال ئەمەس، بىر قانچە نوقتىدىن ئەجەپلىنىشكە تېگىشلىك ئىشتۇذ. كۇپۇذنىڭ ب

تۈذىگە گىرىپتاذ بولغانالذنىڭ پەقەت ئىماندىنال ئەمەس، ئەقلىدىنمۇ شۈبھىلىنىشكە توغرا 
 كېلىدـ. 

مۇتلەط مەكجۇدىيەتنى ئىنكاذ قىلىش پەقەت فىقىھ كە دىننىڭال ئەمەس، يەنە 
تىبابەتنىڭمۇ تېمىسىدـذ. چۈنكى ئالالھنىڭ باذلىقى ھەققىدە شۈبھىلىنىش، ھەقىقەتەؽ سەػ 

مايدىغاؽ ذؿھى كېسەللىك كە كېلىنكىلىق كەقە سۈپىتىدە قاذىلىشى كېرەظ. بۇ قاذاشقا بول
 مەسىلە ئىالھىيەتنىڭ تېمىسى بولۇشتىن رىيادە پىسخولوگىيىنىڭ تېمىسىدـذ.

ئەگەذ ئىمكاؽ بولسا ئالالھنىڭ باذلىقىنى ئىنكاذ قىلغۇچىالذغا قاذىتا، كەسپىي 
ېلىپ بېرىلسا؛ ذؿھى مەسىلىلىرىنى، پىسخولوگالذ ناراذىتىدە كېلىنكىلىق داكاالش ئ

ئۆتمۈشىنى كە تۇذمۇش ئەھۋالى ھەققىدە تەپسىلىي سېلىشتۇذما تەتقىقات ئېلىپ بېرىلسا، 
 ھەقىقەتەؽ قىزىقاذلىق نەتىجىلەذگە ئىگە بولغىلى بولىدـ.  

ئالالھنىڭ باذلىقى ھەققىدە شۈبھىلىنىش، ئۆرىنىڭ باذلىقى ھەققىدە شۈبھىلىنىشتىن 
ھاللائ ھەققىدە شۈبھە تۇيغانالذ، ئۆرىنىڭ مەكجۇدلىقى ھەققىدە شۈبھە تۇيغاؽ  پەذقسىزدـذ.

 كىشىدەظ بىر سوذىغاؽ دەپ « يوقمۇ؟ –ئەجىبا مەؽ ھەقىقەتەؽ باذمۇ » كاقىتتا، خۇددى 

 بۇنداط كىشى، قانداط ھەذ بولغاؽ جايىدا ھۇشى – ئەقلى. الرىم بېقىشى سوذاپ ئۆرىدىنمۇ
ئىكەنلىكى ھەققىدە قىلچە « بىماذ » ەظ بولغاؽ كېر اكالىنىشىد سوذىغۇچىنىڭ سوئاػ بىر

 شۈبھىلەنمەيدـ.
ئاتېئىزؼ كە دىنسىز ئىكەنلىكىنى ئېيتقانالذ، كەقەنىڭ كىلىنكىلىق تەذىپىنى يوشۇذـش 

مەؽ كىم؟ قانداط پەيدا بولدـؼ؟ نېمە » ئۈچۈؽ، مەكجۇدىيەت سوئالىنى ئۆرىدىن سوذاپ 
كېلىپ قەيەذگە كېتىۋاتىمەؽ؟ ئالدىمدا نېمە باذ؟ ئاقىۋىتىم ئۈچۈؽ ياذىتىلدىم؟ قەيەذدىن 

نېمە بولىدـ؟ ئەقىل كە ذؿھنىڭ ماھىيىتى نېمە؟ مەكجۇت بولۇشۇؼ جىسمى مەكجۇتلىقىم 
بىلەؽ چەكلىنەمدـ؟ جىسمى مەكجۇدلىقىمنىڭ قانۇنىيىتىنى كىم بەلگىلىدى؟ ئەگەذ 

باذ بولسا ئۇالذ نېمىلەذ؟ ئۇنىڭ مەكجۇدلىقىمنىڭ جىسمى ھالىتىدىن ھالقىغاؽ بىر قىسمى 
دېگەنگە ئوخشاش پەلسەپىۋى سوئالالذغا جاكاپ « قانۇنىيەتلىرىنى كىم بەلگىلەيدـ؟ 

ئىزدەشتىن قېچىپ، خۇددى تۆگە قۇشى بېشىنى قۇمغا پاتۇذىۋالغاندەظ بۇ سوئالالذنى 
 بىلمەسكە سېلىۋالىدـ. 

ۇ ئۆرگەذتەلمەيدىغانلىقىنى بەلكىم، ئۇالذ بۇ مۇئامىلىنىڭ ھەقىقەتنى مىسقالچىلىكم
ئىكەنلىكىنى ئوچۇط ئاشكاذە باياؽ « ئاتە ) دىنسىز ( » بىلىدـ. شۇڭا ئۇالذنىڭ ئىچىدىكى 

مەكجۇدىيەتنىڭ « مۇتلەط » قىاللىغۇدەظ دەذىجىدە دـذـست بولغانلىرى، ئىنكاذ قىلغاؽ 
ىنكاذ قىلىدـ. دەپ تۇذـپ ئۆرىنى ئۆرى ئ« دىنسىزؼ » ئوذنىغا باشقا بىر شەيئىنى قويۇپ، 

مانا بۇ ئەھۋالدا كۇپۇذ، پەلسەپىسى شەكىللەندقذقلگەؽ، قېلىپى تەيياذ قىلىنغاؽ ھالدا 
كۆر قاماشتۇذغۇچى « ئىلمى » پىرئەكىن سېھىركارلىرىنىڭ يالغاؽ يىالنلىرىغا ئوخشاش 

 ئاالھىدىلىكى بىلەؽ ئالدىمىزغا چىقىدـ. 



 

 107 

ى سوئالنى بىرئار ئىچكىرىلەپ مەكجۇدىيەت كە مەكجۇدىيەتنىڭ مەنبەسى ھەققىدىك
كوچىلىغاؽ كاقتىڭىزدا، مەركۇذ ئاتېئىستالذنىڭ تېخى باياتىن ئىنكاذ قىلغاؽ ئالالھنىڭ 
ئوذنىغا، ئۆرلىرى توقۇپ چىقىرىۋالغاؽ ساختا ئىالھالذنى قويىۋالغانلىقىنى كۆذىسىز. بۇ 

 دىن باشقا نەذسە ئەمەس. «تاسادىبىيلىق تەڭرىسى» ئىالھلىرى ئاتالمىش 
قىزىقاذلىق نوقتا شۇكى، ماتېرىيالىستالذ بۇ كائىناتنىڭ ناھايىتى مۇذەككەپ كە مىسلىسىز 
بىر پىالؽ دائىرىسى ئىچىدە سائەتكە ئوخشاش ئۈرلۈكسىز ھەذىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇ 
كائىنات ئىچىدە كۆرگە ھەممىدىن بەكرەظ كۆذقنگەؽ كائىنات بولغاؽ ئىنساننىڭ جىسمى كە 

قىغاؽ تەذەپلىرىنىڭمۇ خۇددى كائىناتتىكىگە ئوخشاش ئىنچكە ھېساپالذ جىسمىدىن ھال
بىلەؽ ياذىتىلىپ، ياشىتىلىۋاتقانلىقىنى تاسادىبىيلىق بىلەؽ ئىزاھلىماقتا. ئىلمانى 
ماتېرىيالىستالذ، گىن تەتقىقات شۇنداط تەذەققىي قىلغاؽ، سۈنئىي ئەقىل ھەققىدە مۇنارىرىلەذ 

ئاڭسىز بىر ماددىنى قويۇپ تۇذايلى، ئاڭلىق مەخلۇط بولغاؽ بولىۋاتقاؽ بۈگۈنكى كۈندە، 
» ئىنساؽ بىر تاػ چىۋىننىمۇ باذلىققا كەلتۈذەلمىدى، كەلتۈذەلمەيدـ. ئۇالذ نېمە ئۈچۈؽ 

نى ياذدەمگە چاقىرمايدـ؟ سىزنىڭچە بۇ قىزىقىشقا تېگىشلىك «تاسادىبىيلىق ئىالھلىرى 
 مەسىلە ئەمەسمۇ؟

تەڭگىنى،  10غىچە نۇمۇذ سېلىنغاؽ  10دىن  1اؽ ئىنساننىڭ يانچۇقىغا سالغ
يانچۇقىدىن تەذتىۋى بىلەؽ چىقىرىش ئېھتىمالى ئوؽ مىلياذتتا بىر. مۇشۇنداط ئاددى بىر 
ئىشتا بىر كەؼ ئوؽ مىلياذد خاتالىشىش نىسبىتى بولغاؽ تاسادىبىيلىق تەڭرىسى، قانداط 

اؽ بۇ كائىناتنى تەذتىپ ئىچىگە ئىنتىزامى كىشىنىڭ ئەقلىنى الػ قىلىدىغ –بولۇپ نىزاؼ 
 كىرگۈرەلەيدـ؟ 

كائىناتتىكى ھەذ نەذسە بۇ مىسلىسىز مىزامنىڭ بىرەذ شاھىدىدـذ. بۇ ھەقتە بىر شائىر 
 مۇنداط دەيدـ:

 باذلىقىڭنى بىلىشكە نە ھاجەت كائىناتى ئالەؼ بىلەؽ،
 يېتىدـ ئىسپاتىڭغا خەلق ئەتكەؽ بىر رەذذەڭمۇ ھەتتا.

 چە مىساػ بېرىپ ئۆتۈپ كېتەيلى:بۇ نوقتىدا بىر قان
%، ئۇنىڭدىن باشقا ئاذگوؽ، 78%، ئارـت 21نەپەس ئېلىۋاتقاؽ ھاكادا ئوكسىگىن 

پاذ، كاذبوؽ دىوئكسىت... قاتاذلىقالذ باذ. ئەگەذ بۇ نىسبەتلەذ بۇرـلسا، مەسىلەؽ ئوكسىگىن 
 بىرئار كۆپ بولسا باذلىق ئىنسانالذ بوغۇلۇپ ئۆلىدـ.

ئەتراپىدا ئايالنغىنىغا ئوخشاش، يادذؿ ئەتراپىدا بەلگىلىك يەذ شاذىنىڭ قوياش 
ئوذبىتىنى بويالپ ھەذىكەت قىلىۋاتقاؽ ئاتۇمالذنى پاذچىالپ، يادذؿ، ئېلېكتىرؿؽ كە 

بىرىنىڭ ئۈستىگە تىزىلغاؽ بولسا، بىر تەڭگىنىڭ  –نىترؿنالذنى بوشلۇط قالدـذماي بىر 
 ئېغىرلىقى قىرىق مىليوؽ توننا كېلەتتى. 

ەذ قوياش بىر بىلىدىغاؽ كۆيۈش شەكلىدە كۆيگەؽ بولسا ئىدى، ئالتە مىڭ يىل ئەگ
ئىچىدە كۆيۈپ تۈگەيتتى. ئەمما مىلياذدالذچە يىلدىن بۇياؽ ئۆرىگە تەقدىر قىلىنغاؽ 
شەكىلدە كۆيىۋاتىدـ. بۇنىڭغا قاذىماستىن ئۇنىڭ نۇذىدا بىر ئاجىزلىشىش، ھەجمىدە 

 ئۆرگۈذقش بولمىدى.



 

 108 

ايىتى ئىنچىكە ھېساپالذ بىلەؽ ياذىتىلغانلىقى كە بۇ دائىرىدە ئۆر ذؿلىنى كائىناتنىڭ ناھ
جاذى قىلدـذىۋاتقانلىقىنىڭ بىر دەلىلى، رەذذە بىلەؽ ئەغ چوغ جىسىم ئوتتۇذىسىدىكى 

 قىزىقاذلىق مۇناسىۋەتنى ئەكىس ئەتتۈذگەؽ تۆكەندىكى سانلىق مەلۇماتتۇذ:
سەنتىنى تەشكىل قىلىدـ. ساماؽ يولى % پىر99.97ئاتوؼ يادذؿسى ئاتوؼ ھەجىمىنىڭ 

 % ئىگىلەيدـ.99.97سىستېمىسىدا قوياشنىڭ مەركۇذ سىستېمىنىڭ 
ئەگەذ كەھىيگە ئىشەنمەي، ماتېرىيالىزؼ دىنىغا ئېتىقاد قىلغاؽ كە بۇالذنىڭ ھەممىسىنى 
تاسادىبىيلىق بىلەؽ ئىزاھلىسىڭىز، سىز ھەذگىزمۇ مۇتلەط دىنسىز ئەمەس، ئەكسىچە 

لغاؽ بولىسىز، قىلمىشىڭىز شېرىكتۇذ. چۈنكى ئىنكاذ قىلغاؽ ئالالھنىڭ مۇشرىك بو
دەپ ئاتىغاؽ بىر تەڭرىگە بەذگەؽ « تاسادىبىيلىق » سۈپەتلىرىنى ئۇنىڭدىن ئېلىپ، 

 بولىسىز. بۇ ئەغ ذەرىل كە پەسكەش ساختىپەرلىكتۇذ. 

. ۋاتىدـچىقى كۆتۈذقپ باش قايتىدىن شەكىلدە ذەغ –بۇ ساختىپەرلىك بۈگۈؽ ذەڭگا 
ئىزمنىڭ قولچوماقچىلىقىنى قىلىۋاتقاؽ ئىلمانىيالذ، چاڭگىلىغا كىرگۈرىۋالغاؽ ئاتې

بۇذچ، » تاذاتقۇالذنىڭ كاستىسى بىلەؽ دىندىن چىقىرىپ مۇشرىكقا ئايالندـذغاؽ كىشىلەذنى، 
ھەققىڭىزدە مۇنداط دەكاتىدـ دېگەؽ تېمىالذ بىلەؽ توختىماي « يۇلتۇر، مۇنەججىم 

 ؽ خۇذاپىيلىققا، رامانىۋى باخشىالذغا كە پالچىالذنىڭ قوينىغا ئىتتىرىۋاتىدـ.     تاذقىتىۋاتقا
رامانىۋى دـنيا دـنيامىزغا ذەغ قوشسۇؽ دەپ پەيدا قىلىۋاتقاؽ موداالذنىڭ ئىچىدە 

« دىنسىز ياشاش » ئەخالط كە پەرىلەت جەھەتتىن ئەغ خەتەذلىك بولغىنى، شۈبھىسىز 
لىشىدا بۇذچىنى ئادا قىلمىغاؽ دىنداذ كە ئىمانلىق ذەسمىي ياكى مودىسىدـذ. بۇ مودىنىڭ يېيى

 غەيرى ذەسمى دىن تائىپىسىنىڭ مەسۇئلىيىتى ئېغىر سالماقنى ئىگىلەيدـ.
دەپ ئاتىدـط. لېكىن بۇ ئىللەتكە گىرىپتاذ « مودا كاباسى » ئىنكاذچىلىقنى بىر 

چوڭقۇذ بىر قاتلىمىدا ئالالھنىڭ  بولغانالذ كىجدانىنى پۈتۈنلەي قەتلى قىلمىغاؽ بولسا، ئۇنىڭ
باذلىقىنى ھېس قىلىدـ. بۇ ھېس ئالالھنىڭ ھىدايىتى بىلەؽ بەرىدە كىشىنىڭ 
مەكجۇدىيىتىگە تەسىر كۆذسىتىپ ھاياتىغا پۈتۈنلەي ھاكىم بولىدـ. بەرىدە پاالكەت، قوذقۇ 

امىل ئەسناسىدا ئۆتكۈنچى شەكىلدە ئۆرىنى ھېس قىلدـذىدـ. بۇ ھېسنى پەيدا قىلغاؽ ئ
بەرىلەذ ئىلگىرى سۈذگەندەظ قوذقۇ كە كەھىمە ئەمەس. ئالالھقا ئىشىنىدىغانالذنىڭ ھەممىسى 
قوذقىدىغاؽ كە كەھىمە ھېس قىلىدىغاؽ كىشىلەذ دېيىش كۈلكىلىك بىر قاذاش بولۇپ، بۇ 
خۇددى بىر ساذاڭنىڭ ئەقىللىق كىشىلەذنىڭ ھەممىسىنى ساذاغ دەپ قالغىنىغا ئوخشايدـ. 

مىغاؽ بىر نەذسىنى ھېس قىلغىلى بولمايدـ، بۇ بىر ھەقىقەت. ئۆمرى چەكلىك كە مەكجۇت بول
ياذىتىلغاؽ بىر مەخلۇط بولغاؽ ئىنساننىڭ رېھنى ئەبەدى كە ياذىتىلمىغاؽ بىر مەكجۇدىيەتنى 

 يوقتىن پەيدا قىاللمايدـ. مېنى ھىمايە قىلغاؽ كىم بولغاؽ بولسا، ياذاتقۇچىمۇ شۇدـذ.
 لالھنىڭ باذلىقىنىڭ ئەغ ئېنىق دەلىلىدـذ.مەكجۇت بولۇشۇؼ، ئا

ھەممە نەذسىسىنى، ھەتتا ئىنكاذ قىلىشتا ئىشلەتكەؽ تىلىنىمۇ ھاللائ ياذىتىپ بەذگەؽ، 
تا «ئالالھنى ئىنكاذ قىلىش » بۇنىڭغا قاذىماستىن خىيانەتنىڭ ئەغ يۇقىرى پەللىسى بولغاؽ 

 تىن خالىيدـ: ئالالھا توغرا كېلىچىڭ تۇذغاؽ ئالالھسىز ئىلمانىالذدىن شۇنى سوذاپ بېقىشق
دـنيادا پەرىلەتلىك بولۇش، قائىدىلەذگە بويسۇنۇپ ياشاش، دـذـس مۇئامىلىدە بولۇش، 

 «. ئەخالقلىق ھالدا ياشاش ھاماقەتلىك ئەمەسمۇ؟ » يىغىنچاقلىغاندا 
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ق، ھاللائ، ئاخىرەت، ھېساپ، جاكاپكاذلىققا تاذتىش بولمىغاؽ بىر ھايات شەذەپلىك، ئەخالقلى
دـذـست، باشقىالذنىڭ ھەققىگە كۆر سالمىغاؽ، پەرىلەتلىك بىر كىشى ئۈچۈؽ جەھەننەؼ؛ 
نۇمۇسسىز، ئوغرى، قاتىل، ئەخالقسىز كىشى ئۈچۈؽ جەننەت بولىدـ. مانا مۇشۇنداط بىر 

ئەخالقلىق ھالدا ياشاشنىڭ رفذقذ  –دـنيادا كىشىلەذنى پەرىلەتلىك بولۇشقا كە ئەدەپ 
قايىل قىلىسىز؟ ئۇالذ نېمە ئۈچۈؽ قايىل بولسۇؽ؟ دېمىسىمۇ قايىل  ئىكەنلىكىگە قانداط

بولمىدى. ئالالھنى ھاياتىغا، سىياسىتىگە، ھاكىمىيىتىگە ئاذالشتۇذـشنى خالىمىغاؽ 
 ئىلمانىالذنىڭ ھاياتى، تۇذمۇش ئادىتى بۇنىڭ ئەغ ذؿشەؽ ئىسپاتى ئەمەسمۇ؟ 

وقۇتۇپ قويغانالذنىڭ شەذەپ، ئىنسانىيەت تاذىخى ئالالھىنى، دىنىنى، ئىمانىنى ي
قىلغاؽ ھەذ بىر نەذسىسىنى « ئىنساؽ » ئەخالط، پەرىلەت، ئىتتىپاقلىق، قىسقىسى ئىنساننى 

يوقۇتۇپ قويغانلىقى بىلەؽ تولۇپ تاشىدـ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئىنسانىيەت تاذىخى ئالالھتىن 
بۆذە، كەھىمىدىن،  غەيرىگە يۈرلەنگەنلەذنىڭ ئۆرلىرىگە شەيئىلەذدىن تاش، يۇلتۇر، ئىت،

خۇذاپاتالذدىن، شەيتاندىن، جىسىمالذدىن... ھەتتا ئۆر جىنسىدىن يېڭى ئىالھالذ، بۇتالذ كە 
 تاغۇتالذ پەيدا قىلغانلىقىنىڭ مىساللىرى بىلەؽ تولغاؽ. 

مانا بۇالذنىڭ ھەممىسى ئالالھنى ھەقىقىي ذەكىشتە تونۇمىغانلىقنىڭ، ھەقىقىي ذەكىشتە 
 ەتىجىسىدـذ.ئىشەنمىگەنلىكىنىڭ ن

 (. 91ئەنائؼ، « ) ئۇالذ ئالالھنى ھەقىقىي ذەكىشتە تونۇمىدى » 
ئالالھنى ھەقىقىي ذەكىشتەتونۇماسلىق، ئىنساؽ ھاياتىدا دـچ كېلىدىغاؽ ئەغ چوغ 

 بەخىتسىزلىكتۇذ. 
 ئۇنداقتا بىز ئالالھنى ئۆرى تونۇشتۇذغاؽ شەكىلدە تونۇشقا تىرىشايلى. 
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 ۇلالؾمەذىپەت

 مەذىپەتۇلالؾ، يەنى ئالالھنى تونۇش...
بىرسى سىزنى، يەذ كە ئاسمانالذنى ياذاتقانلىقىنى ئېيتقاؽ بولسا، بۇ پۈتۈؽ دىققەت 

 ئىتىباذىڭىز بىلەؽ ئۇنى تونۇش كېرەظ دېمەكتۇذ.   
بىرسى سىزنى تويغۇرغانلىقىنى، ھايات بەخش ئەتكەنلىكىنى، شەذەپ بەذگەنلىكىنى، يەذ 

رىگە كەكىل قىلىپ ھۆذمەتكە ساراكەذ قىلغانلىقىنى دېگەؽ بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭغا يۈرىدە ئۆ
 مىننەتداذلىق بىلدقذقش رفذقذدـذ.

ئىنسانمۇ شۇنداط. بىرسىگە بىر نەذسە بەذمەكچى بولسىڭىز ئۇنىڭ كىملىكى ھەققىدە 
لىدىغاؽ ئىزدىنىسىز. دـذـست، ئەمىن، كۆڭۈػ بۆلگەنلىكىڭىزنى، قەدىرلىگەنلىكىڭىزنى بى

بىرسى بولۇشىنى ئاذرـ قىلىسىز. بولۇپمۇ بەذگەؽ نەذسىڭىز باذلىقىڭىز بولىدىغاؽ بولسا، 
 يۇقىرىدا تىلغا ئالغاؽ نوقتىالذ تېخىمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولىدـ. 

بىرسى بىلەؽ تىجاذەت قىلغاؽ كاقتىڭىزدا، ئۇنىڭ كەدە قىلغاؽ نەذسىنى سىزگە 
ەدىسىگە سادىق بىرسى بولۇشىنى ئاذرـ قىلىسىز. ئەگەذ بېرەلەيدىغاؽ كۈچكە ئىگە، ك

 بولسا، بۇنى ئاذرـ قىلىش ھەققىڭىزدـذ. « جاؽ » بەذمەكچى بولغاؽ نەذسە 
 ئالالھنى قەيىرىڭىز بىلەؽ تونۇيسىز؟

تونۇيالمىغانلىقىڭىز بۇ سوئالغا بېرىدىغاؽ  –ئالالھنى توغرا شەكىلدە تونۇپ 
ذ ئالالھنى نانغا قولىڭىزنى تەگكۈرگەؽ، سۇنى كۆذگەؽ، جاكابىڭىزدىن مەلۇؼ بولىدـ. ئەگە

گۈلنى ھىدلىغانغا ئوخشاش بەش سەرگۈ ئەرايىڭىز بىلەؽ تونۇيدىغاؽ بولسىڭىز، بۇ ئەھۋالدا 
ئۇنىڭغا ئىماؽ ئېيتىشنىڭ ھاجىتى يوط. ھېچكىم نانغا، سۇغا، گۈلگە ئىماؽ ئېيتتىم 

 دېمەيدـ.
س. چۈنكى ئەقىل خاؼ ماددىسىنى سەرگۈ ئەقلىڭىز ئۇنى تونۇيدىغاؽ يېرىڭىز ئەمە

ئەرالىرىنىڭ كاستىسى بىلەؽ قولغا كەلتۈذىدـ. ئەقىل ئالالھنى ئىدذاظ قىاللمايدـ، ئەكسىچە 
» ئۇنىڭ باذلىقىنىڭ دەلىللىرىگە ئىگە بولىدـ كە بۇ دەلىللەذ ئاذقىلىق ئالالھنىڭ باذلىقىغا 

دـذ. ئىماؽ، سۆيگۈ، ئىشقنىڭ « قەلىب» بولىدـ. ئالالھنى تونۇيدىغاؽ ئوذـؽ « قايىل 
 ماكانىمۇ قەلىبتۇذ.  

چاپقۇنالذ چىقىپ  –قەلىب ئالالھنى تونۇپ يېتىشتىن بۇذـؽ، ئىچىدە تۈذلۈظ بوذاؽ 

چاپقۇنالذ  –تۇذغاؽ تىنىمسىز بىر ئوكياندـذ. ئالالھنى تونۇپ يەتكەندىن كېيىن بۇ بوذاؽ 
 اپىدـ. تىنجىيدـ، ئوكياؽ سۈكۈتكە چۈمىدـ كە قەلىب ئاذاؼ ت

قەلىبنىڭ ئاذاؼ تېپىشى ئۈچۈؽ بىلىم كېرەظ. مانا بۇ بىلىمنى بېرىدىغاؽ بىردىنبىر مەنبە 
 كەھىيدـذ. چۈنكى ئۆرى ھەققىدىكى ئەغ توغرا بىلىمنى يەنىال ھاللائ بېرىدـ.  

دېگەؽ سوئاػ بىلەؽ باشالش، ئالالھنى تونۇشنى باشتىال خاتا يولغا « ئۇ نېمە؟ » 
« ئۇ نېمە؟ » بولىشى كېرەظ. « ئۇ نېمە ئەمەس؟ » سوئالنىڭ توغرىسى  باشالپ قويىدـ. بۇ

دېيىش بىلەؽ باشالش، ئىدذاظ قىلىپ يېتەلىگەؽ شەيئىلەذدىن ئىدذاظ قىلىپ يېتەلمىگەؽ 
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شەيئىلەذنى ئوخشىتىش كە قىياس قىلىش مېتودى بىلەؽ تەسەككـذدا شەكىللەندقذقشىدـذ. 
نەذسىلەذنى ئاساس قىلغاؽ ھالدا ياذاتقۇچىسىنى  يەنى، بۇ رېھىننىڭ باذلىق ياذىتىلغاؽ

ئوتتۇذىغا چىقىرىشىدـذ. بۇ شېرىك كە بۇتپەذەستلىكنىڭ ئەقىلنى چىقىش قىلىپ، 
تەسەككـذدىكىنى ماددىغا ئايالندـذـش بىلەؽ ئاخىرالشقاؽ جەذيانىنىڭ بىرىنچى 

 باسقۇچىدـذ.
 رىدـ:دېگەؽ سوئالغا قۇذئاؽ مۇنداط جاكاپ بې« ئۇ نېمە ئەمەس؟ » 
 (. 11شۇذا، « ) ھاللائ ھېچبىر شەيئىگە ئوخشىمايدـ » 

شۇنداط، كۆذقنمەيدىغاؽ مەخلۇقالذنىمۇ ئىدذاظ قىلىشتا ئاجىز بولغاؽ رېھىننىڭ، سەرگۈ 
ئەراالذ ئاذقىلىق بىلىپ يەتكەؽ مەكجۇدىيەت ئىچىدە ئالالھنى ئەسلىتىدىغاؽ، ئۇنىڭغا 

ؽ ھېچقانداط نەذسە يوط. سەلەض بۇ ھەقىقەتنى ئوخشايدىغاؽ، ئۇنىڭغا ئوخشاتقىلى بولىدىغا
 «.نېمە ئەقلىڭگە كەلگەؽ بولسا، ئۇ ھاللائ ئەمەستۇذ » مۇنداط ئىپادىلىگەؽ: 

ئالالھنى بۇ ھەقىقەت ئۆلچىمى ئاساسىدا، باذلىق مۇكەممەػ سۈپەتلەذگە ئىگە، كەمتۈظ 
ۇشتۇذغاؽ بولسا شۇ كە ئاجىزلىقتىن خالىي بولغاؽ ئىسملىرى ئاذقىلىق، ئۆرىنى قانداط تون

 شەكىلدە تونۇيمىز كە ئىشىنىمىز.  
ھاللائ ئۇلۇھىيەتتە تەظ بولغاندەظ، ذـبۇبىيىتىدىمۇ تەكتۇذ. ئۇنىڭ ياذىتىشتا تەڭدىشى كە 

 –مىزاؽ بەلگىلەش كە كۈچ  –ئوخشىشى يوقتۇذ. تەذبىيە قىلىش، پەذكىش قىلىش، قانۇؽ 
 قۇدذەتتىمۇ تەڭدىشى، ئوخشىشى يوقتۇذ.

ەممە نەذسىنى بىلگۈچى ) ئالىم (، كۆذقپ تۇذغۇچى ) بەسىر (، ئاڭالپ تۇذغۇچى ھاللائ ھ
) سەمى (، خالىغۇچى ) مۇذىد (، ئاذرـ قىلغاننى كـجۇدقا چىقاذغۇچى ) قادىر (، ئاسىرىغۇچى 
) ذەھماؽ (، مەغپىرەت قىلغۇچى ) ذەھىم (، مۇتلەط ھاكىمىيەت ئىلىكىدە بولغاؽ 

ى ) قاھھاذ (، باشقۇذغۇچى ) مەلىك (، ئېزىز قىلغۇچى ) مۇھەيمىن (، غەرەپ قىلغۇچ
) مۇئىز (، خاذ قىلغۇچى ) مۇرىلل (، ئىجات قىلغۇچى ) مۇبدى (، ھايات بەخش ئەتكۈچى 
) مۇھيى (، ئۆلتۈذگۈچى ) مۇمىت (، نېمەت بەذگۈچى ) مۇنىم (، ياخشى كۆذگۈچى كە 

 ياخشى كۆذقلگۈچى ) كەدـد (تۇذ.
) ال شەذىكە لەؾ (، ذەب بولغاؽ بىردـذ ) ئەھەد (، تىرىك ئۇ شېرىكى بولمىغاندـذ 

) ھەيي (، ئۆرىنى ئۇلۇص تۇتۇشقا اليىق بولغاؽ ) مۇتەكەببىر (، يىگانە بۈيۈظ ) ئەكبەذ (، 
 ئۆلۈمسىز ) ال يەمۇت ( بىر مۇتلەط ھەقىقەتتۇذ. 

 ئالالھنىڭ سۈپەتلىرى تەكھىدنىڭ ئۆرىدـذ. ياذىتىش ھەذىكەتلىرى ئادالىتىدـذ.

چىشى، ئوخشىشى باذ بولغاؽ،  –ئالالھتىن غەيرىنىڭ ھەممىسىنىڭ جۈپتى باذ، ئەذكەظ 
. ھەممىسى ئۆر جىنسى، تۈذى ئىچىدە ھەمكاذلىق، رىچ 159ئوذتاط، بىرىكمە مەكجۇدىيەتتۇذ

مۇناسىۋەت ياكى توقۇنۇش ئىچىدە ھاياتىنى داكامالشتۇذىدـ. ھەممىسى ھاياتىنى 
 . 160سىلەذگە مۇھتاجدـذداكامالشتۇذـش ئۈچۈؽ باشقا نەذ

                                    
 .36؛ ياسىن، 47؛ مۇئمىنۇؽ، 40ھۇد،   159
 ؛ 28ئەنائؼ،   160
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ھاللائ بۇ ئەھۋالالذدىن خالىيدـذ. ئۇ ئۆرىگە ئۆرى يەتكۈچىدـذ. ئۇنىڭدىن غەيرى ھەذ 
 قانداط مەكجۇدىيەت ئۆرىگە ئۆرى يېتەذلىك ئەمەس.

ئۆرىگە » ھەقىقىي شېرىك، ھەذ جەھەتتىن مۇھتاج بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ ئىنساننىڭ 
 ئەمەسمۇ؟   نى داكا قىلىشى«ئۆرى يېتىدىغانلىقى 

 ئالالھقا ماكاؽ كە راماؽ نىسبەت قىلغىلى بولمايدـ. 

مىزانىغا  –چۈنكى ماكاننى ياذاتقۇچى ماكانغا سىغىشتىن كە ماكاننىڭ قانۇؽ 
بويسۇنۇشتىن خالىيدـذ. راماننى ياذاتقۇچى رامانغا سىغمايدـ كە ئۆرى ياذاتقاؽ راماننىڭ قانۇؽ 

 . 161مىزانىغا مەنسۇپ بولمايدـ –
 ھارىر كە بۇ يەذنىڭ ئۆرىدە. ئۇ ھەذ يەذدە كە ھەذ پەيتتە مەكجۇت. ئەگەذ ئۇنداط ھاللائ  

بولمىسا ھاللائ بولمايتتى. ياذىتىلغانالذ ئۈچۈؽ مۇمكىن بولمايدىغاؽ ياذاتقۇچى ئۈچۈؽ 
 مۇمكىندـذ.

دـذ. چۈنكى «ئادىل » لېكىن ھېچكىم ئالالھقا رـلۇمنى نىسبەت قىاللمايدـ. چۈنكى ئۇ 
دـذ، ھەذ نەذسىنى جايى جايىدا قىلغۇچىدـذ. بىر شەيئىنى ئۇ قويغاؽ يەذدىن «كىم ھا» ئۇ 

ئېلىپ باشقا يەذگە قويۇش ) ياكى ياذىتىلىش مەقسىتىگە رىت ئىشلىتىش ( شەيئىنىڭ 
 تەبىئىيتىگە، تەبىەئتنىڭ قانۇنىغا، ئىنساننىڭ فىترىتىگە رىتتۇذ. 

. ئالالھنى 162قايتا تەكىتلىمەكتە –قايتا  ئۇ قىلچىمۇ رـلۇؼ قىلمايدىغانلىقىنى قۇذئاندا
باذچە نوقساندىن پاكالش شۇئاذى ئاستىدا ئۇنىڭغا رـلۇمنى اليىق كۆذگەؽ كىالسك 

ئەكسىچە، ئۇ بەندىلىرىگە ھەقسىزلىق قىلماستىن ئۇالذ ئوتتۇذىسىدا ئادىللىق  163كاالمنىڭ
سېخىي، ئارابالشقا ، ذەھمىتىدە 165، بەندىلىرىنى ياخشى كۆذىدىغاؽ164بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلغۇچى

ئالدىراپ كەتمەيدىغاؽ، رەذذىچىلىك ياخشىلىق كە يامانلىقنى مۇكاپات كە جاراسىز 
قويمايدىغاؽ، ھەممىگە قىلمىشىغا اليىق مۇكاپات ياكى جارانى بېرىدىغاؽ، بەندىلىرىگە 

 ياذدىمى كە ياخشىلىقى چەكسىز بولغاؽ ياذاتقۇچىدـذ.
نىڭ ھەممىسىگە ئىماؽ ئېيتىش بىلەؽ كۈچكە ئىگە ئالالھقا ئىماؽ، ئۇنىڭ بۇ سۈپەتلىرى

 بولىدـ. 
ھەذ بىرى ئالالھنىڭ كاالمىنىڭ كە ئۇلۇغلىقىنىڭ بىرەذ پاذچىسى بولغاؽ مەركۈذ 
سۈپەتلەذدىن بىرسى ياكى بىر قانچىسىنى ئىنكاذ قىلىش، ئالالھنى ئىنكاذ قىلىش بىلەؽ 

، ئۇنىڭغا جاھالەتنى نىسبەت سۈپىتىنى ئىنكاذ قىلىش« بىلىش » ئوخشاشتۇذ. مەسىلەؽ: 
سۈپىتىنى ئىنكاذ قىلىش، ئۇنى كەمتۈكلىك بىلەؽ « كۆذقش » قىلغانلىقتۇذ. ئۇنىڭ 

                                    
 . 7؛ مۇجادىلە، 14؛ ھەدىد، 46تاھا،   161
 .57؛ بەقەذە، 44؛ يۇنۇس، 40نىسا،   162
بەندە ئالالھنىڭ ئەمىرلىرىنى ئادا قىلىپ ھاذاؼ قىلغانلىرىدىن ئۆرىنى تاذتسا، ئالالھنىڭ ئۇالذغا ساكاپ بېرىش مەجبۇذىيىتى »   163

سىچە خالىسا مۇكاپاتاليدـ، خالىسا جارااليدـ. خالىسا ئۇالذنى يوقلۇققا مەھكۇؼ قىلىدـ كە تىرىلدقذمەيدـ. ئەگەذ باذلىق يوط. ئەك
كاپىرالذنى ئەپۇ قىلسا كە مۇئمىنلەذنى جارالىسا، ئۇنىڭغا بىر نەذسە الرىم كەلمەيدـ. بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈؽ مۇمكىندـذ. بۇ ئۇنىڭ ئىالؾ 

بەت. قۇذئاندا بۇ قاذاش ذەت قىلىنماقتا:  – 116، «ئىقتىساد  –ئەػ » ، غەررالى، «ە رىت ئەمەس سۈپەتلىرىدىن ھېچبىرىگ

 . 54؛ يۇنۇس، 76؛ رؿخرـض، 118؛ نەھل، 101؛ ھۇد، 8 – 7؛ رەلزەلە، 9؛ ذەھماؽ، 47؛ ھۇد، 4يۇنۇس، 
 .54يۇنۇس،   164
 .14؛ بۇذـج، 90ھۇد،   165
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ئەيىپلىگەنلىكتۇذ. بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ ئىنكاذالذ ئالالھنىڭ راتىنى ئىنكاذ قىلىش بىلەؽ 
 ئوخشاشتۇذ.

الذنىڭمۇ ياذاتقۇچىسى كە ھاللائ ئۆرىگە ئىشەنگۈچىلەذنىڭال ئەمەس، ئۆرىنى ئىنكاذ قىلغۇچى
پەذكىشكاذىدـذ. ئۇنىڭ تەذبىيە كە پەذكىش قىلىش ئۇسلۇبى ھەذ خىل بولۇپ، غەرىپى بىلەؽ 

 تەذبىيە قىلغاندەظ، ذەھمىتى بىلەنمۇ تەذبىيە قىلىدـ.
دـذ، كائىناتنىڭ ذەببىدـذ. بۇ سەكەپتىن ئۇنىڭغا ھەقىقىي «ذەببۇػ ئالەمىين » ھاللائ 

نالذنىڭ كەرىپىسى، ئىنسانالذنى ذەببىگە يۈرلەندقذقش؛ ئۇالذنى شەكىلدە ئىماؽ ئېيتقا
 بەندىگە قۇػ بولۇشتىن توسۇپ، ئەبەدىي سائادەتنىڭ مەنبەسىگە يۈرلەندقذقشتۇذ.

مۇساسىنى يوقۇتۇپ قويغاؽ ھەذ خەلقنىڭ ئىچىدىن بىر ئەمەس، مىڭلىغاؽ سامىرى 
 دەپ تەقدىم قىلىدـ.« بۇ ئىالھىڭالذ  مانا» چىقىدـ كە ئۇالذغا مىڭ تۈذلۈظ ئالتۇؽ مورايالذنى 

كە بۇ ئىمانسىز « ئەقىدىسى » دەكذىمىزنىڭ لەررەت كە شەھۋەتنى ئاساس قىلغاؽ 

چەظ بارالىرى، خاتىرە  –ئەقىدىنىڭ ئىبادەتخانىلىرىغا ئايالنغاؽ بانكىالذ، دىسكوخانىالذ، پاي 
 ورىيىدىن نېمە پەذقى باذ؟مۇناذلىرىنىڭ ئويناكاتقاؽ ذؿلى نوقتىسىدىن سامىرىنىڭ ئالتۇؽ م

تەكھىدى بىر « قىال خاس قىلىنغاؽ دىنىنى پەقەت ئالالھ» بىر ئىماؽ مەقبۇػ 
 ئىماندـذ:
 -ئالالھقا بولغاؽ ساداقىتىڭىالذنى ئىسپاتالش ئۈچۈؽ قىلغاؽ ھەذ ئىش» 

ھەذىكىتىڭالذدا چىن قەلبىڭالذدىن ئۇنىڭغا يۈرلىنىڭالذ كە دىننى پەقەت ھاللائ قىال خاس 
 (. 29ئەئراض، « ) لغاؽ ھالدا ئۇنىڭغا يالۋـذـڭالذ قى

ئىنسانالذ تاذىخ بوينىچە ئالالھنىڭ مەكجۇد ئىكەنلىكىنى بىۋاستە ئىنكاذ قىلىشنىڭ 
ئوذنىغا، يا مۇشرىكالذغا ئوخشاش ئۇنىڭغا شېرىك قوشۇپ شېرىك دىنى پەيدا قىلغاؽ ياكى 

ەذىكەتلىرىنى ئىنكاذ قىلىپ كۇپۇذغا ئىلمانىيالذغا ئوخشاش ئۇنىڭ بەرى سۈپەت كە ياذىتىش ھ
 مۇپتىال بولغاؽ.

 شېرىك كەلتۈذقش بىلەؽ ئىلمانىيلىق ئوتتۇذىسىدا قانداط ئوخشاشلىق كە پەذط باذ؟
مۇشرىكالذ، ئالالھنىڭ باذلىقىنى، ياذاتقۇچى كە ذىزىق بەذگۈچى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ  

كاذ قىلىپ ئۇنىڭغا بۇتالذنى شېرىك قىلغاؽ بولسىمۇ، كەھدانىيىتى ) بىر ئىكەنلىكى (نى ئىن
 قىلغانىدى. 

ياذاتقۇچى ئىكەنلىكى (نى ئىنكاذ قىلىپ،  –ئىلمانىيالذ ئالالھنىڭ ذەببانىيىتى ) ذەب 
ئۇنى دـنيا ھاياتىغا، ئىنسانالذنىڭ كۈندىلىك تۇذمۇشىغا، جەمىئىيەتنىڭ باشقۇذـلۇشى 

 بولغاؽ سىياسەتكە ئاذالشتۇذـشنى خالىمايدـ. 
ىغاندا، مۇشرىكالذ ئالالھنىڭ كەھدانىيىتىنى، ئىلمانىيالذ ذەببانىيىتىنى ئىنكاذ يىغىنچاقل
 قىلغانىدى.  

مۇشرىكالذ ئالالھنىڭ راتىدا ئۇنىڭغا شېرىك قوشقاؽ؛ ئىلمانىيالذ ئالالھنىڭ سۈپەتلىرى 
نوقتىسىدا ئۇنىڭغا شېرىك قوشقانىدى كە ئۇنىڭغا خاس بولغاؽ تەذبىيە، پەذكىش قىلىش، 

 ەلگىلەش، ھۆكۈؼ چىقىرىش ھوقوقىنى ياذاتقۇچىدىن ئېلىپ، ياذىتىلغانغا بەذگەنىدى. قانۇؽ ب
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مۇشرىكالذ بىلەؽ ئىلمانىيالذنىڭ بۇ قىلمىشلىرى ماھىيەتتە ئوخشاشلىققا ئىگە بولۇپ، 

ئۆرى خاؽ بولغاؽ بىر ھايات  –ئۇالذ نەپسى خاھىشى خالىغاؽ شەكىلدە ياشاش، ئۆرى بەع 
 دى...شەكلىنى ئاذرـ قىلغانى

مۇشرىكالذمۇ ئىلمانىيالذغا ئوخشاش ھەقنى ئىككىگە ئايرىپ، ئالالھنىڭ ھەققىنى 
ئالالھقا، سەرەذ ) ھۆكۈمداذ (لىرى ئوذنىدىكى تاغۇتالذنىڭ ھەققىنى بۇتالذغا بېرىشكەنىدى. 

 .166بۇنى قۇذئاندىكى بايانالذدىن كۆذىۋاالاليمىز
 ئىشىنىدـ، دېيىشى مۇمكىن. بەلكىم بەرىلەذ ئىلمانىيالذنىڭ بەرىلىرى ئالالھقا

شۇنداط، بۇ توغرا. ئالالھنىڭ ذەببانىيىتىنى ئىنكاذ قىلغاؽ ئىلمانىيالذنىڭ خېلى كۆپ 
قىسمى ئالالھقا ئىشىنىدـ. ئالالھنىڭ كەھدانىيىتىنى ئىنكاذ قىلغاؽ مۇشرىكالذنىڭمۇ 

 ھەممىسى دېگۈدەظ ئالالھقا ئىشىنەتتى.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 .136ئەنائؼ،   166
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 الالھقا ئىشىنەتتىمۇشرىكالذمۇ ئ

مۇشرىكالذ ئالالھنىڭ باذلىقىغا شەكسىز ئىشىنەتتى. ئۇالذنىڭ ئالالھنىڭ باذلىقىدا 
 شۈبھىلەنگەنلىكى ھەققىدە ئىشەنچلىك بىرەذ مەلۇمات يوط. 

قۇذئاندىكى مەلۇماتالذدىن ئۇالذنىڭ يەذ يۈرى كە ئۇنىڭ ئۈستىدە ياشايدىغانالذنىڭ 
ؼھەممىسىنىڭ ئالالھنىڭ ئىكەنلىكى . ئۇالذ ئاسمانالذنىڭ كە 167گە ئىشىنىدىغانلىقى مەلۇ

ى . ھەتتا ئىلمانىيالذ گىرىپتاذ بولغاؽ 168ئەذشنىڭ ذەببىنىڭ ھاللائ ئىكەنلىكىگە ئىشىنەتت
شېرىكنىڭ ئەكسىچە، ئالالھنىڭ ھەممە نەذسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئىلكىدە تۇتقاؽ بىردىنبىر 

تۇذغانلىقىغا، باشقىالذنىڭ ھىمايە قىلىشىغا  ھۆكۈمداذ ئىكەنلىكىگە، ئۇالذنى كۆرىتىپ قوغداپ
 . 169مۇھتاج ئەمەسلىكىگە ئىشىنەتتى

بۇالذ » مۇشرىكالذ بۇتالذغا ئالالھقا ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈؽ چوقۇنمايتتى، ئەكسىچە:  
 (. 18دېيىشەتتى ) يۇنۇس، « ئالالھنىڭ دەذگاھىدا بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالذدـذ 

ەذ نەذسىنى بىلىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى، ئاسمانالذنىڭ كە ئۇالذ ئالالھنىڭ ئۇلۇص كە ھ
ئۇالذنى ئېزىز كە ئالىم بولغاؽ ) ھاللائ ( » يەذنىڭ ياذاتقۇچىسىنىڭ كىم ئىكەنلىكى سوذالغاندا: 

 .170دەپ جاكاپ بېرەتتى« ياذاتتى 
ى ، ھەذ نەذسىنى ئالالھنىڭ 171مۇشرىكالذ پەذىشتىلەذنى بىلەتتى كە ئىشىنەتت

مەذھەمەتلىك ھاللائ » غا ئىشىنەتتى. لېكىن ئارغۇؽ تەقدىر چۈشەنچىسى بىلەؽ: بىلىدىغانلىقى
دەپ، بۇتالذغا چوقۇنۇشىنى ئالالھنىڭ خالىشىغا باغالپ  172«خالىسا، بىز ئۇالذغا چوقۇنمايتتۇط 

 ئىزاھاليتتى. 
پ كالالھى، بىلالھى، تالالھى  173قەسەؼ قىلغاندىمۇ ئالالھنى شىپى كەلتۈذقپ تۇذـ

 لەؽ قەسەؼ قىالتتى. سۆرلىرى بى

، لېكىن ئۆلگەندىن 174ماماتنىڭ ئالالھنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى –ھايات 
 .175كېيىن تىرىلىشىكە ئىشەنمەيتتى

                                    
 .85 – 84مۇئمىنۇؽ،   167
 .86مۇئمىنۇؽ،   168
 .  89- 88مۇئمىنۇؽ،  169
 .61؛ ئەنكەبۇت، 25؛ لوقماؽ، 9رـخرـض،   170
 .19رـخرـض،   171
 .35؛ نەھل، 109؛ ئەنائؼ، 20رـخرـض،   172
 .42فاتىر،   173
 . II/136، «ئۇسۇػ  –جامىۇئػ »   174
دەكذىمىز خىرىستىياؽ كە يەھۇدىي ئالالھقا ئىشىنىپ تۇذـپ ئۆلگەندىن كېيىن يەنە تىرىلىشىكە ئىشەنمەسلىك كۇپۇذى،   175

جەمىئىيىتىدە ئەغ يۇقىرى پەللىدە. بۇ ھەقتە غەذبتە ئېلىپ بېرىلغاؽ بىر تەتقىقات نەتىجىسىدە، ئالالھقا ئىشىنىدىغانالذ ئىچىدە 
ۇ ھەقتىكى خېلى كۆپ سانلىقنىڭ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانلىقى ئوتتۇذىغا چىقتى. ياكذؿپادا ئېلىپ بېرىلغاؽ بۇ تەتقىقاتتا، ب

% نىڭ ئاخىرەتكە ئىشىنىدىغانلىقى مەلۇؼ 64سوئالالذغا جاكاپ بەذگۈچىلەذ ئىچىدە، ئالالھقا ھەقىقەتەؽ ئىشىنىدىغانالذنىڭ 
%دىن 25بولدى. قىزىقاذلىق بولغىنى شۇكى، ئىسانىڭ قايتىدىن تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغاؽ ياكذؿپالىق خىرىستىيانالذنىڭ 
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مۇشرىكالذنىڭ ئىسالمغا كە ذەسۇلۇلالھقا بولغاؽ تۇيغۇلىرىنى بۇخاذى كە مۇسلىم قاتاذلىق 
ندىكى ذىۋايەتتىن كۆذىۋالغىلى ھەدىس كىتاپلىرىنىڭ بەرىلىرىدە نەقىل قىلىنغاؽ تۆكە

 بولىدـ:
قۇذەيشنىڭ بېشىدىن شۇنداط بىر يىل ئۆتتىكى، قەھەتچىلىكتىن ئىنسانالذ ئۆلۈشكە 
باشلىدى. كىشىلەذ ئۆلۈكلەذنىڭ گۆشى كە سۆڭىكىنى يېدى. ذەئىسى ئەبۇ سۇفياؽ 

 باشچىلىقىدا بىر ھەيەئت ذەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
لىرىغا كۆڭۈػ بولۈشكە كە تۇققانداذچىلىق ذىشتىنى ئى مۇھەممەد، سەؽ يېقىن -

ساقالشقا بۇيرـش ئۈچۈؽ ئەكەتىلدىڭ، قەكمىڭ ئاچلىقتىن ئۆلىۋاتىدـ. ئالالھقا ئۇالذ 
 ئۈچۈؽ دـئا قىلغىن، دېدى. شۇنىڭ بىلەؽ ذەسۇلۇلالؾ:

دېگەؽ ئايەتنى « ئاسماؽ ئوچۇط بىر تۇماؽ كەلتۈذىدىغاؽ كۈننى كۈتكىن »  -
 (.  10، ) دـخاؽ 176ئوقۇدى

جاھىلىيەت شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىدىنمۇ مۇشرىكالذنىڭ ئالالھقا ئىشىنىدىغانلىقىغا 

 –دائىر نۇذغۇؽ دەلىلەذنى تاپقىلى بولىدـ. مەسىلەؽ، مەشھۇذ جاھىلىيەت شائىرى نابىگا ئەػ 
 رـبيانى بىر شېئىرىدا ئەذەپ پادىشاھى نۇماؽ ب. مۇنزىرگە خىتاپ قىلىپ مۇنداط دېگەؽ:

 ھنىڭ ساڭا بەذگەؽ شەذىپىنى كۆذمىدىڭمۇ؟ئالال
 .177كۆذىسەؽ ئۇ ) ھاللائ (نىڭ دفلىتىدىن غەيرىنىڭ پانىيلىقىنى

مانا بۇ مەلۇمات كە دەلىلەذدىن مەلۇؼ بولغىنىدەظ، مۇشرىكالذ بۇ ھەقىقەتلەذنى بىلىپ 
يالىق تۇذـپ، ھەتتا ئىشىنىدىغاؽ تۇذـپ ذەسۇلۇلالھقا ئەگەشمىگەنىدى. ئۇالذنىڭ نەرذىدە دـن

مۈلك، ئەمەػ  –نەذسىلەذ بىباھا ئىدى. شۇڭا ذەسۇلۇلالھقا داكادىن كار كېچىشى ئۈچۈؽ ماػ 

مەنسەپ كە ئايالالذنى بېرەيلى دېگەنىدى. ئەگەذ ئۇالذنىڭ نەرذىدە بۇالذدىنمۇ باشقا بىباھا  –
 نەذسىلەذ بولغاؽ بولسا ئىدى، ئۇالذنىمۇ بېرەتتى. 

ھەقىقەتتىن خەكەذداذ ئىدى. ئۇالذمۇ ذەسۇلۇلالھنى  يەھۇدىيالذمۇ مۇشرىكالذغا ئوخشاش
ياخشى بىلەتتى... ئەمما « ئۆر ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەظ » ناھايىتى ئوبداؽ بىلەتتى، ھەتتا 

 ئالالھنى كە ئەلچىسىنى بىلىش كۇپايە قىلمايتتى:
بىز كىتاپ بەذگەنلەذ ئۇنى ئۆر ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەظ تونۇيدـ. شۇنداط تۇذـپ، » 

 (. 146بەقەذە، « ) ئۇالذنىڭ ئىچىدىكى بىر پىرقە ھەقىقەتنى بىلىپ تۇذـپ يوشۇذىدـ 

                                                                                         
% ئۆلگەندىن 33باذلىقىدىن شۈبھىلىنىدىكەؽ. ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىدىغاؽ دىنداذ خىرىستىيانالذنىڭ كۆپرەكى ئاخىرەتنىڭ 

، ھاياتى «ئۆلۈؼ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك قاذاش كە دىنى پورىتسىيە » ئىكەؽ.  كېيىنكى ھايات ھەققىدە ئىككىلىنىش ئىچىدە

 يىلى ئاپرېل.   – 1991ساؽ،  – 2جىلد،  – 5ھۆكەلەكلى، ئىسالمى تەتقىقاتالذ، 
 . 39، نۇمۇذ: 7(؛ مۇسلىم، س. مۇنافىقىن، ب.  41/5)  5بۇخاذى، تەپسىر، دـخاؽ، ب.   176
» بەت. ئۇنىڭدىن باشقا ئابدـلالؾ ب. ئابباستىن كەلگەؽ بىر ذىۋايەتتە:  – 17رـبيانى، دىۋاؽ،  –نابىگا ئەػ  –ئەػ   177

ىڭ شېرىكىڭ يوقتۇذ. لېكىن ) بۇتالذ ( سېنىڭ شېرىكلىرىڭدـذكى، ئۇالذمۇ مۇشرىكالذ كەبىنى تاكاپ قىلغاندا > لەببەيك، سېن
ھېچقانداط بىر نەذسىگە مالىك ) ئىگە، خوجا ( ئەمەس كە سەؽ ) بۇتالذدىن تاذتىپ ( ھەممە نەذسىگە مالىكسەؽ < دەيتتى. 

ذگە يېتىپ ئاشىدـ < دەپ جاكاپ ذەسۇلۇلالؾ بىرىنچى جۈملە بىلەؽ ئىككىنچى جۈملە ئاذىسىغا > ئىسىت سىلەذگە، بۇ سىلە

 . 22، 21باب، نۇمۇذ:  – 3مۇسلىم، ھەج، «. بېرەتتى 
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ئۆتمۈشتە ئالالھنىڭ ئارابىغا اليىق بولۇپ ھاالظ قىلىنغاؽ قەكملەذمۇ ئالالھنىڭ باذلىقىغا 
نى ئىنكاذ قىلغاؽ ئاد قەكمى كە ئۇنىڭ بىلەؽ ئەلەيھىسساالمئىشىنەتتى. مەسىلەؽ: ھۇد 

كە دـچاذ بولغاؽ سەمۇد قەمىنىڭمۇ ئالالھقا ئىشىنىدىغانلىقى قۇذئاندىكى ئوخشاش ئاقىۋەت
. جاھىللىق كە ئالالھقا ئىسياؽ قىلىشتا مەشھۇذ بولغاؽ نۇؾ قەكمىمۇ 178بايانالذدىن مەلۇؼ

ئەگەذ ھاللائ ) ئەلچى ئەكەتىشنى ( خالىسا » ئالالھنىڭ باذلىقىغا كە ئۇلۇھىيىتىگە ئىشىنەتتى: 
 (.  24دېيىشكەنىدى ) مۇئمىنۇؽ، « ەذىشتىلەذنى ئەكەتەتتى،... ئىدى، ئەلۋەتتە، پ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
 . 14؛ فۇسسىلەت، 70ئەئراض،   178
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 شەيتانمۇ ئالالھقا ئىشىنەتتى

لەنەتلەنگەؽ كە قوغالندى قىلىنغاؽ ئىبلىس، ئالالھنى ئىنكاذ قىلغانلىقى ئۈچۈؽ 
 .179رەتكە ئىشىنەتتىقوغالنمىغانىدى. ئەكسىچە، ئۇ ئالالھنىڭ ياذاتقۇچى ئىكەنلىكىگە كە ئاخى

ئىبلىس، ئالالھنىڭ ئۇلۇص ئىكەنلىكىنى بىلەتتى كە ئېتىراپ قىالتتى، ھەتتا ئالالھنىڭ 
 .180ئىزرىتىنى شىپى كەلتۈذقپ تۇذـپ قەسەؼ قىالتتى

ئۇنىڭدىن باشقا ھاللائ كۆذسەتكەؽ يولنىڭ توپتوغرا بىر يوػ ئىكەنلىكىنى بىلەتتى كە 
 مۇنداط دېگەنىدى:

 (.  48ئەنفاػ، « ) قوذقىمەؽ مەؽ ئالالھتىن » 
ئىنساؽ شەيتانالشقاندا ئىبلىسنى قانداط يانداپ ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقىنىڭ ئەغ تىپىك 

 ئۆذنەكلىرىنى دەكذىمىزدە ئېنىق كۆذقكاتىمىز. 
ئۇنداقتا، ئالالھقا ئىشەنگەؽ، ئۇنىڭ ياذاتقۇچى ئىكەنلىكىگە ئىماؽ ئېيتقاؽ، ئۇنىڭغا كە 

ئاخىرەتكە ئىشىنىپ ئالالھتىن قوذققاؽ ئىبلىسنى كاپىر، مەلۇئؽ كە  ئىزرىتىگە قەسەؼ قىلغاؽ،
 قوغالندى قىلغاؽ سەكەپ نېمە؟ 

ئەلۋەتتە، ئالالھقا ئىشىنىپ تۇذـپ ئۇنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولماسىلىقى ئىدى. ئۇنىڭ 
ھۆكمىگە ذارى بولمىغۇچى ئۇنىڭ ياذاتقۇچى، ئېزىز ئىكەنلىكىگە ئىشەنسە كە ئۇنىڭدىن 

لىقىنى ئېيتسىمۇ، ئالالھنى ئىنكاذ قىلغاؽ بولىدـ. ئىبلىسنىڭ ئەھۋالى بۇنىڭ قوذقىدىغان
 ذؿشەؽ ئۆذنىكىدـذ. 

ئىبلىس ئۈچۈؽ كۈچكە ئىگە بولغاؽ بۇ ئۆلچەؼ، ئىنساؽ ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە. 
ئىبلىس، جىنالذنىڭ ئالىمى كە سالىھى ئىدى، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولمىغانلىقى ئۈچۈؽ 

 تىنى بولدى.جىنالذنىڭ شەي
ئىنسانالذنىڭ ئىچىدىمۇ ئاللىكىملەذ چىقىپ، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولمىسا، 
ئەلۋەتتە، ئىنسانالذنىڭ شەيتىنىغا ئايلىنىدـ. قۇذئاندا ھاللائ، بىزنى باذلىق جىن كە ئىنساؽ 

 ؟ 181شەيتانالذنىڭ يامانلىقىدىن پاناؾ تىلەپ ھاللائ سېغىنىشقا بۇيرىيدـ ئەمەسمۇ
كە ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە ئىشەنگەؽ بىرسىنى ئەبەدىي لەنەتلىك كاپىرغا  ئالالھقا

ئايالندـذـپ قويغاؽ نەذسە، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولماسلىق، ئالالھقا قاذشى چىقىش 
 ئىدى.

ئۈچۈؽ، ئۇنىڭ « ئىبلىسلىشىپ قالماسلىق » ئۇنداقتا، ئالالھنىڭ ھۆكمى نېمە ئىدى؟ 
نداط مۇئامىلىدە بولۇشىمىز كېرەظ؟ ئۇنىڭ ھۆكمىگە قاذشى چىقىشنىڭ ھۆكۈملىرىگە قاذىتا قا

 دـنيا كە ئاخىرەتتىكى جاراسى نېمە؟ بۇ ھەقتە قۇذئاؽ نېمە دەيدـ؟ 
 

                                    
 .14ئەئراض،   179
 . 82؛ ساد، 16ئەئراض،   180
 .6ناس،   181
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 ئالالھنىڭ ھۆكمى

لوغەتتە ئۆرگەذتىش ئۈچۈؽ توسالغۇ بولۇش، ئىگە چىقىش، كۆڭۈػ بۆلۈش، « ھۇكم » 
 نەتىجىلەش مەنىسىنى بىلدقذىدـ. 

رەنجىرلەپ » دېيىلىدـ. ئاھكەمەتۇ، « ھاكەمەتۇد داببە » كىسى ئەذەپچىدە ھايۋاؽ ئۇ
» دېگەؽ مەنىنى بىلدقذىدـ. ھاكەمتۇ، « قويدـؼ ) باغالپ قويدـؼ (، چۇلۋـذ سالدىم 

دېگەؽ « ئاھكەمتۇس سەفىنە » دېگەؽ مەنىدە ئىشلىتىلىدـ. مەسىلەؽ، « باغلىدىم 
 . 182دېگەؽ بولىسىز «كېمە رەنجىرىنى تاشلىدىم » كاقتىڭىزدا 

مەنىسىدە  185، قانۇؽ، نىزاؼ، تۈرقؼ184، سوت183بۇ كەلىمە قۇذئاندا باغالش، توساش  
« ھاكىم » ئىشلىتىلگەؽ. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ كەلىمىنىڭ سۆر تومۇذىدىن تۈذلىنىپ چىققاؽ 

ى«ھۇككەؼ » كە ئۇنىڭ كۆپلىك شەكلى  مەنىسىدە  186، سوتلىغۇچى كە باشقۇذغۇچ
كەلىمىسى ھاللائ ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەندە شەيئىلەذنى ئۆر ئوذنىغا « ېكمەت ھ» ئىشلىتىلگەؽ. 

مۇكاپىق ياذىتىش؛ ئىنساؽ ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەندە ئىلىم كە ئەقىل بىلەؽ شەيئىلەذنىڭ 
ياذىتىلىش مەقسىتىنى بىلىپ يېتىش كە ئىشلىتىش، ھەقىقەتكە ئېرىشىش مەنىسنى 

 بىلدقذىدـ. 
ەكھىد ئەقىدىسىنىڭ كاركەچكىلى بولمايدىغاؽ ھۆكۈمنى ئالالھقا خاس قىلىش، ت

مۇتلەط » شەذتلىرىدىن بىرى. ھۆكۈمنى ئالالھقا خاس قىلىشنىڭ بىرىنچى شەذتى، ئالالھنى 
دەپ بىلىشتۇذ. ئالالھتىن غەيرىگە مۇتلەط مەنىدە ھۆكۈؼ چىقىرىش، « قانۇؽ بەلگىلىگۈچى 

ى بولغاؽ ئالالھقا شېرىك شەذىەئت بەلگىلەش ھەققىنى بېرىش، ئۇنى شەذىەئتنىڭ ئىگىس
 قىلغانلىق بولىدـ:

ياكى ھاللائ ذـخسەت قىلمىغاؽ نەذسىلەذنى ئۇالذغا دىن قىلىپ بېكىتكەؽ مەبۇدلىرى » 
 (.  21شۇذا، « ) باذمۇ؟ 

. ئالالھنىڭ مۇتلەط قانۇؽ بەلگىلىگۈچى 1ئايەتتىن ئىككى يەكۇؽ چىقىدـ. 
ؽ مەسلىلەذدە پەقەت ئۇنىڭ قانۇنىغا . ھاللائ ذـخسەت قىلمىغا2ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش. 

 بويسۇنۇش. 
ھاللائ ذـخسەت قىلغاؽ مەسلىلەذدە قانۇؽ بەلگىلەشنىڭ يوللۇط ئىكەنلىكى » بۇ نوقتىدا 

ئالالھنىڭ » مەلۇؼ بولماقتا. « كە باشقىالذنىڭ بۇ ساھەلەذدە قانۇؽ بەلگىلىيەلەيدىغانلىقى 
ھاللائ كەھىي ئاذقىلىق بىلدقذگەؽ ئۆرگەذمەس دېيىلگەندە نەرەذدە تۇتۇلغاؽ نوقتا، « ذـخسىتى 

قاذاشالذدىن باشقا نەذسىلەذ ئىكەنلىكى مەلۇؼ. چۈنكى كەھىي تىلغا ئېلىپ  –ئىالھى قىممەت 

                                    
 بەت.  – 126، «مۇفرەدات » ئىسفاھانى،  –ذاغىب ئەػ   182
 .52ھەج،   183
 .95؛ مائىدە، 58نىسا،   184
 .50ە، مائىد  185
 .114؛ ئەنائؼ، 188بەقەذە،   186
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چېگرىسىنى بەلگىلىگەؽ دائىرە ئىچىدە ئادەتتىكى كىشىلەذ ئۇياقتا تۇذسۇؽ،  –چەظ 
ئەمەلدىن قالدـذىدىغاؽ پەيغەمبەذلەذنىڭمۇ ئۇ ئىالھى ھۆكۈمنى ئۆرگەذتىدىغاؽ ياكى 

بەلگىلىمىلەذ قويۇشى ھاللائ تەذىپىدىن چەكلەنگەؽ بولۇپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ ھاللائ نارىل 
 قىلغاؽ كەھىي بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلىشقا بۇيرـلغاؽ:

مائىدە، « ) ئۇالذنىڭ ئاذىسىدا ھاللائ ساڭا نارىل قىلغاؽ قۇذئاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلغىن » 
48   .) 

ى بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ ئايەتلەذ ھۆكۈؼ قىلىش، قاذاذ چىقىرىش كە قۇذئاندىك
باشقۇذـش ماقامىدا بولغانالذنىڭ دىققىتىنى شەذىەئتنىڭ مەقسىدى كە دىننىڭ ذؿھى دەپ 

 ئاتالغاؽ ئۆرگەذمەس ئىالھىي بەلگىلىمىلەذگە ئاغدـذىدـ.
تۇذ. چۈنكى «ھەط كە ئادالەت » مەسىلەؽ، ئەدلىيەدە مەركۇذ مەقسەت كە ذؿؾ 

ئالالھنىڭ ئەدلىيە ئىشلىرىدىكى راماؽ كە ماكاؽ چەكلىمىسىدىن خالىي بولغاؽ ھۆكمى كە 
تۇذ. بۇ سەكەپتىن يۇقىرىدىكى ئايەتتىكىگە ئوخشاش شەكىلدە، ھاللائ «ئادالەت » قانۇنى 

 ذەسۇلۇلالؾ ئاذقىلىق باذلىق قاذاذ بەذگۈچىلەذگە مۇنداط دېمەكتە:
ئاذىسىدا ھۆكۈؼ قىلساغ، ئادىللىق بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلغىن.  ئەگەذ ئۇالذنىڭ» ...  

 (. 42مائىدە، « ) شۈبھىسىزكى، ھاللائ ئادىل بولغانالذنى دؿست تۇتىدـ 
بۇ يەذدە ئىنچىكە بىر نوقتا باذ. يەنى ھۆكۈؼ قىلغاؽ بىر كىشى، ھۆكۈؼ قىلىش 

ھەط » ذ. ئەگەذ تۇ«ھەط كە ئادالەت » ذـخسىتىنى ئالالھتىن ئېلىشى كېرەظ. بۇ ذـخسەت 
بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىسا، ئۆرىنىڭ ياكى باشقىالذنىڭ نەپسى خاھىشى بىلەؽ « كە ئادالەت 

 ھۆكۈؼ قىلغاؽ بولىدـ: 
كىشىلەذنىڭ ئاذىسىدا ئادىللىق بىلەؽ ھۆكۈؼ چىقاذغىن، نەپسى خاھىشقا » 

 (. 26ساد، « ) ئەگەشمىگىن 
ئۆلچەمنى كىم بەلگىلەيدـ؟ ئەگەذ نىڭ ئۆلچىمى نېمە؟ بۇ «ھەط كە ئادالەت » ئۇنداقتا 

نىڭ ئۆلچىمى «ئادالەت كە ھەط » باذلىق جىنايەتلەذدە جىنايەتچىلەذنىڭ دېگەنلىرى 
سۈپىتىدە ئاساس قىلىنىدىغاؽ بولسا، ھەذ جىنايەتچى ئۆرىنىڭ قىلمىشىنىڭ توغرا 

الغا كېلىپ ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغاؽ دەلىل تاپاتتى؛ رالىمالذ مەرلۇؼ، مەرلۇمالذ رالىم ھ
 قاالتتى كە يەذ يۈرىنى مالىمانچىلىق قاپاليتتى.

نىڭ ئۆلچىمىنى بەلگىلەش رىيانكەشلىككە «ھەط كە ئادالەت » ئەگەذ 
ئۇچرىغۇچىالذنىڭ ئىلكىدە بولسا ئىدى، ئۇالذمۇ نەپسى خاھىشى كۈشكۈذتكەؽ نەپرەت كە 

ئۇكالچىلىققا  دە، مەرلۇؼ، -ئىنتىقاؼ تۇيغۇسى سەكەبىدىن چەكتىن ئېشىپ كېتەتتى
ئۇچرىغۇچى بولۇشتىن ھالقىپ، رالىمغا ئايلىنىپ قاالتتى، رېمىننى يەنە مالىمانچىلىق 

 قاپاليتتى.
ئۆلچىمى، ئىجرا قىلىنغاندا ھېچكىمگە رـلۇؼ « ھەط كە ئادالەت » مانا بۇ ئەھۋالدا 

ھەط كە »  قىلىنمىغاؽ، ھەذ كىم ئۆرىگە اليىق ھەقنى ئاالاليدىغاؽ بولىشى كېرەظ. ئۇنداط بۇ
 نىڭ ئۆلچىمىنى كىم قويۇشى كېرەظ؟«ئادالەت 

 تۇذ. «ھاللائ » بۇ سوئالنىڭ جاكابى ئەلۋەتتە 
 چۈنكى ھاللائ ئىنساننى ئۆر مەيلىگە قويىۋەتمىگەؽ:



 

 121 

كاي سېنىڭ ھالىڭغا! كاي سېنىڭ ھالىڭغا! يەنە كاي سېنىڭ ھالىڭغا! كاي سېنىڭ » 

 – 34قىيامەت، « ) ۋېتىلىدـ دەپ ئويالمدـ؟ ھالىڭغا! ئىنساؽ ئۆرىنى ئۆر مەيلىگە قويى
36  .) 

ھاللائ، ئىنسانالذنى سائادەتكە ئېرىشىتۈذىدىغاؽ قانۇنالذ ئاساس قىلىدىغاؽ پىرىنسىپالذ 
ئاندىن سېنى بىز باشقۇذـش ئىشىدا ) ئەمر ( بىر يولدا » ) شەذىەئت (نى باياؽ قىلغاؽ: 

يولغا ئەگەشكىن، بىلمەيدىغانالذنىڭ شەذىەئت ئۈستىدە ( قىلدـط. سەؽ شۇ  ،) سىستېما
 (. 18جاسىيە، « ) نەپسى خاھىشىغا ئەگەشمىگىن 

نىڭ ئۆلچىمى، ئىنساننى ھەممىدىن ياخشى بىلىدىغاؽ «ھەط كە ئادالەت » ئەگەذ 

 –ياذاتقۇچى بەلگىلىگەؽ ئۆلچەؼ بولماي، ئەكسىچە ئىنسانالذنىڭ نەپسى خاھىشى، ئاذرـ 
 اقىۋەت قانداط بوالتتى؟ئىستەكلىرى بولىدىغاؽ بولسا ئ

ئەگەذ ھەقىقەت ئۇالذنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغاؽ بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە » 
ئاسمانالذ، رېمىن كە ئۇالذنىڭ ئاذىسىدىكىلەذ ئوتتۇذىسىدا باشباشتاقلىق پەيدا بولغاؽ كە 

لېكىن ئۇالذ  ھەممە خاذاپ بولغاؽ بوالتتى. بىز ئۇالذغا ھۆذمەت كە ھاياتلىق ئېلىپ كەلدـط،
 (. 71مۇئمىنۇؽ، « ) ھۆذمىتى كە ھاياتلىقىدىن يۈر ئۆذقيدـ  -ئۆرلىرىنىڭ ئىزرەت 

نەپسى خاھىش ئۆلچەؼ قىلىنغاؽ دەكذىمىزدىكى تۈرقملەذ، ئىنسانىيەتكە مالىمانچىلىق كە 
بىسەذەمجانلىقتىن باشقا بىر نەذسە ئېلىپ كەلمىدى. كۈنىمىزدە بۇ تۈرقملەذ ئېلىپ كەلگەؽ 

 ەت كە ئادالەتسىزلىككە ئاغزىمىزنى ئاچقاؽ ھالدا شاھىت بولىۋاتىمىز.كەھش
ئالالھنىڭ ذـبۇبىيىتنى ئىنكاذ قىلىشنىڭ دەكذىمىزدىكى نامايەندىسى بولغاؽ 
ئىلمانىيلىق، ئالالھنى دـنياغا كە دـنيا ئىشلىرىغا ئاذالشتۇذـشنى خالىمغاؽ، دېموكراتىيە 

ئىنساننىڭ » تۈرقملىرى، « نەپسى خاھىش »  مەپكۇذىسى ئاستىدا باراذغا سېلىۋاتقاؽ
 دېگەؽ بولسىمۇ، ھاللائ بۇ ئارغۇنلىقالذنى ذەت قىلماقتا:« ئاذرـسى بويىنچە بولىدـ 

ئۇالذ پەقەت گۇمانغىال كە نەپىسلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئەگىشىدـ. ھالبۇكى ئۇالذغا »   
سا شۇ بوالمدـ؟ ئاخىرەت كە ذەببى تەذىپىدىن ھىدايەت كەلگەنىدى. ئىنساؽ نېمىنى ئاذرـ قىل

 (. 25 – 23نەجم، « ) دـنيا ئالالھنىڭ ئىلكىدىدـذ 
ئالالھنىڭ ھۆكمى باذ يەذدە ئالالھتىن غەيرىنىڭ ھۆكمىگە ئەگەشكۈچى ئالالھنى ئىنكاذ 
قىلىپ، تاغۇتقا ئىماؽ ئېيتقاؽ بولىدـ. ھالبۇكى ھاللائ ئۆرىگە ئىماؽ ئېيتقانالذنى تاغۇتنى ئىنكاذ 

 يرىغانىدى: قىلىشقا بۇ
ساڭا نارىل قىلىنغاؽ كىتاپقا كە سەندىن بۇذـؽ نارىل قىلىنغاؽ كىتاپالذغا ئىماؽ » 

كەلتۈذدـط دەكالغاؽ كىشىلەذنى كۆذدقڭمۇ؟ ئۇالذ ئۆرىگە تاغۇتالذنى ھاكىم ) قارى ( 
قىلماقچى بولىۋاتىدـ. ھالبۇكى، ئۇالذ ئۇنى ئىنكاذ قىلىشقا بۇيرـلغانىدى. شەيتاؽ ئۇالذنى 

 (.  60نىسا، « ) تىق ئاردـذـشنى خااليدـ قات
ھاللائ ئۇلۇھىيەتتە كە ذـبۇبىييەتتە تەكھىدكە بۇيرىغاندەظ ھۆكۈمدىمۇ تەكھىدنى 

. ھاللائ 187بۇيرىغاؽ. ئۇنىڭ ھۆكمىگە ئەمەػ قىلمىغانالذ نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەنلەذدـذ

                                    
 .18؛ جاسىيە، 50قەسەس،   187
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كە ئىنسانالذنى  188بىلدقذگەؽھۆكۈملىرىنى پەيغەمبەذلىرى كە كىتاپلىرى ئاذقىلىق ئىنسانالذغا 
. بىر مەسىلىدە ئىختىالپلىشىپ قالسا ئالالھنىڭ كىتابىغا كە 189ئۇالذغا ئەمەػ قىلىشقا چاقىرغاؽ

. كىتاپنىڭ ئەكەتىلىش مەقسىتىنىڭ 190ذەسۇلنىڭ سۈننىتىگە مۇذاجەت قىلىشقا بۇيرىغاؽ
 191ى باياؽ قىلغاؽكىشىلەذ ئاذىسىدا ھاللائ كۆذسەتكەؽ شەكىلدە ھۆكۈؼ چىقىرىش ئىكەنلىكىن

بولۇپ، ذەسۇلىنىڭ بەذگەؽ ھۆكمىگە چىن دىلدىن ذارى بولماسلىقنى ئىماؽ ئېيتماسلىق 

 –. نەبىنى ھاللائ نارىل قىلغاؽ كەھىي بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلىش ھەققىدە پات 192دەپ ئىزاھلىغاؽ
 پات ئاگاھالندـذغاؽ. ئەگەذ ئۇنداط قىلمىسا نەپسى خاھىشىغا ئەگەشكەؽ بولىدىغانلىقىنى،
بۇنداط ئەھۋالدا ئۆرىنى ھېچكىم قۇتقۇرالمايدىغاؽ، ذەببىنىڭمۇ ياذدەؼ قىلمايدىغانلىقىنى 

، ئۆرى نارىل قىلغاؽ كەھىي بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىغانالذنى كاپىر، پاسىق كە رالىم 193ئەسكەذتىپ
 . 194دەپ ئاتىغاؽ

ھىھ ذەسۇلۇلالھمۇ ھۆكۈؼ مەسىلىسىدە ئەستايىدىل بولغاؽ. ئەبۇ داكـد كە نەسائى سە
 دەپ نەقىل قىلغاؽ ذىۋايەت بۇنىڭغا مىساػ بوالاليدـ:

شۇذەيھ ب. ھانى دادىسىدىن ذىۋايەت قىلىپ مۇنداط دەيدـ: ذەسۇلۇلالؾ مۇئمىنلەذ بىلەؽ 
« ھۆكۈؼ پىرى (» بىرلىكتە مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن، ئۇالذ كىشىلەذنىڭ ئۇنى ) دادامنى 

ؾ ئۇنى چاقىرىتىپ: شۈبھىسىزكى ھۆكۈؼ دەپ ئاتىغانلىقىغا شاھىت بولدى. ذەسۇلۇلال
» قىلغۇچى پەقەت ھاللائ تۇذ. ھۆكۈؼ پەقەت ئالالھقا خاستۇذ. بۇ سەكەپتىن بۇنىڭدىن كېيىن 

 . 195دېدى -دېگەؽ ئىسىمنى ئىشلەتمە! « ھۆكۈؼ پىرى 
ئالالھنىڭ ھۆكمىگە قاذشى چىقىش، ئۇنى قوبۇػ قىلماسلىق ياكى ئۇنىڭدىن غەيرىنىڭ 

، ئالالھنىڭ ذـبۇبىييىتىنى ئىنكاذ قىلغانلىق بولىدـ. بۇ كىشى مەيلى ھۆكمىنى تالالش
ئالالھنىڭ باذلىقىغا، بىر ئىكەنلىكىگە، ياذاتقۇچى ئىكەنلىكىگە، ئاخىرەتكە كە باشقا ئىماؽ 
ئېيتىشى كېرەظ بولغاؽ نەذسىلەذگە ئىشەنگەؽ بولۇشىدىن قەتئىينەرەذ، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە 

 ىقىپ كېتىدـ. ذارى بولمىسا ئىماندىن چ
ئىبلىس پەقەتال ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ذارى بولمىغانلىقى ئۈچۈؽ كاپىر بولۇپ 
كەتكەنىدى. ھالبۇكى ئۇ، ئالالھنىڭ باذلىقىغا، بىر ئىكەنلىكىگە، ياذاتقۇچى ئىكەنلىكىگە، 

ھۆذمىتىگە، يولىنىڭ توغرا يوػ ئىكەنلىكىگە ئىشىنەتتى، ھەتتا ئالالھتىن  –ئىزرەت 
» قىنى ئېيتقانىدى. شۇنداط تۇذـپمۇ پەقەت ھۆكمىگە ذارى بولمىغانلىقى ئۈچۈؽ قوذقىدىغانلى

 ئىدى.« شەيتانالشقاؽ 

                                    
 .213بەقەذە،   188
 .3؛ فۇسسىلەت،155ئەنائؼ،   189
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 .37؛ ذەئىد، 49 – 48مائىدە،   193
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ئىبلىسنىڭ بۇ كەسپىگە پىرئەكىن پەذقلىق شەكىلدە كاذىسلىق قىلدى. ئۇ 
ھاكىمىيەتنىڭ شەذتسىز ئۆرىگە ئائىت ئىكەنلىكىنى داكا قىلغاؽ كە بىر مۇذاسىم تەشكىللەپ 

 راذ يىغالكاتقاؽ خەلققە خىتاپ قىلىپ مۇنداط دېگەنىدى: –ستىدا قاؽ ھۆكۈمرانلىقى ئا
ئى قەكمىم! مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى، ئاستىمدىن ئېقىپ تۇذغاؽ بۇ دەذياالذ مېنىڭ » 

 (.  51رـخرـض، « ) ئەمەسمۇ؟ بۇنى كۆذمەيۋاتامسىلەذ؟ 
 ھاالػ قىلغاؽ پىرئەكىن شەيتانالشقاؽ يەذدە يەھۇدىيالذ جىم تۇذامدـ؟ ئۇالذمۇ ھاللائ

نەذسىلەذنى ھاذاؼ، ھاذاؼ قىلغاؽ نەذسىلەذنى ھاالػ قىلىپ، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە قاذشى 
 چىققانىدى:

ھاللائ سىلەذگە ذىزىق قىلىپ بەذگەؽ نەذسىلەذدىن بەرىسىنى ھاذاؼ، » ئېيتقىنكى: 
ذـخسەت  بەرىسىنى ھاالػ قىلدىڭالذ. ئېيتىپ بېقىڭالذچۇ، ھاللائ سىلەذگە مۇشۇنداط قىلىشقا

 (.  59يۇنۇس، « ) قىلدىمۇ؟ ياكى ئالالھقا تۆھمەت قىلىۋاتامسىلەذ؟ 
ھۆكۈمنى بۇ شەكىلدە ذەت قىلىش كۈنىمىزدە ئومۇمىيلىشىپ كەتتى. ئالالھنىڭ 
ھۆكمىنى ذەت قىلغاؽ ئىلمانىي تۈرقملەذ، ئىالھى ئەمىر كە چەكلىمىلەذنىڭ ئوذنىغا ئىنسانى 

 تىجىسىنى كۆذقپ تۇذىۋاتىمىز... ئەمىر كە چەكلىمىلەذنى قويدى. نە
ھاللائ ھاالػ قىلغاؽ نەذسىنى ھاذاؼ قىلىش ياكى ھاذاؼ قىلغاننى ھاالػ قىلىش ھوقوقى 

 پەيغەمبەذگىمۇ بېرىلمىگەنىدى:
« ئى نەبى! ھاللائ ساڭا ھاالػ قىلغاؽ نەذسىنى نېمە ئۈچۈؽ ئۆرەڭگە ھاذاؼ قىلىسەؽ؟ » 

 (.  1) تەھرىم، 
ى ئىلىملىرى، كىتاپلىرىدا بولمىغاؽ بىر تۈذكۈؼ ھاذامالذنى پەيدا بەنى ئىسرائىلنىڭ ئەھل

قىلغانىدى. بۇ شەكىلدە كىتاپلىرى بىلەؽ خەلقىنىڭ ئاذىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئۈرقپ، 
خەلقىگە دىن ساتاتتى. چۈنكى خەلق ئۇالذنىڭ ئاغزىدا ئېقىپ يۈذگەؽ بۇ ھاذامالذنى 

ئالىملىرىمىز بىزدىن ياخشىراط » ، «تى باذدـ بەلكىم بىر ھېكمى» كىتاپلىرىدىن تاپالماي، 
مەنتىقىسى بىلەؽ بۇ دىن سودىگەذلىرىگە مۇذاجەت قىالتتى. قۇذئاؽ ئۇالذنىڭ بۇ « بىلىدـ 

 ھىلىسىنى پاش قىلىپ مۇنداط دەيدـ:
تەكذات نارىل قىلىنىشتىن ئىلگىرى، ئىسرائىل ) يەنى ياقۇپ ئەلەيھىسساالؼ ( ئۆرىگە » 

لەذدىن باشقا يېمەكلىكلەذنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل ئەكالدىغا ھاالػ ھاذاؼ قىلغاؽ نەذسى
 ئىدى. 

« ئېيتقىنكى: > ئەگەذ ذاستچىل بولساڭالذ، تەكذاتنى ئېلىپ كېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالذ < 
 (.  93) ئالىئىمراؽ، 

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدىيلىشىشقا قاذاپ يۈرلىنىشنىڭ ئەغ باشتىكى 
لغاؽ ھااللنى ھاذاؼ، ھاذامنى ھاالػ قىلىش ئارغۇنلىقىنى تۈگىتىش ئىپادىلىرىدىن بىرسى بو

 ئۈچۈؽ ئەكەتىلگەنلىكىنى قۇذئاؽ باياؽ قىلماقتا:
مەؽ، مەندىن ئىلگىرى كەلگەؽ تەكذاتنى تەستىق قىلغاؽ ھالدا، سىلەذگە ھاذاؼ  »

 (.    50ئالىئىمراؽ، « ) قىلىنغاؽ بەرى نەذسىلەذنى ھاالػ قىلىش ئۈچۈؽ كەلدىم 
اذلىق ئىالھى شەذىەئتلەذ ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىنسانالذ ئاذىسىدا ئىجرا قىلىش ئۈچۈؽ ب

، ئۇ شەذىەئتلەذنىڭ ئۆرگىرىشى بىلەؽ «مۇتلەط ھۆكمى » ئەكەتىلگەؽ. ئالالھنىڭ 
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ئۆرگەذمىگەؽ، راماؽ كە ماكاؽ چەكلىمىسىدىن ھالقىغاؽ كونىرىماس قىممەتلەذدـذ. بۇ 
 ذؿھى كە مەقسىتى دەپ ئاتايمىز. قىممەتلەذنى بىز شەذىەئتنىڭ 

ئومۇمىيالشقاؽ قاذاشنىڭ ئەكسىچە، بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاؽ ئىنجىلدىمۇ ئالالھنىڭ 
 مۇتلەط ھاكىمىيىتىنى ئىپادىلىگەؽ بايانالذ باذ:

ھاكىمىيىتىڭ ) مەلەكۇت ( كەلسۇؽ. سېنىڭ ھاكىمىيىتىڭ ئاسماندىكىگە ئوخشاش » 
 (. 6/ 10ا ئىنجىل، ماتت« ) رېمىندىمۇ ھاكىم بولىدـ 

تا شېرىك «تەظ بولۇش » مۇشرىكالذ ئالالھنىڭ كەھدانىيىتىنى ئىنكاذ قىلىپ، 
قوشاتتى. ئىسالؼ خەلىقلىرى ئىچىدە يېقىنقى بىر ئەسىردە ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىلمانىيالذ 

 دە ئالالھقا شېرىك قوشتى. «ھۆكۈؼ » ئالالھنىڭ ذەببانىيىتىنى ئىنكاذ قىلىپ، 
ىك ئوتتۇذىسىدىكى ماھىيەت جەھەتتە پەذط يوط. ئالالھنىڭ باذلىقىنى بۇ ئىككى شېر

قوبۇػ قىلسىمۇ، مۇشرىكالذ ئالالھنىڭ ئۇلۇھىيىتىنى؛ ئىلمانىيالذ ذـبۇبىييىتىنى ئىنكاذ 
قىلغانىدى. ئىلمانىيالذ بۇ شېرىك قوشۇشتا، ئالالھنىڭ ھۆكمىنىڭ ئوذنىغا ئىنسانالذنىڭ 

 ھۆكمىنى دەسسەتتى. 
ئىتىنى ذەت قىلىش كۇپۇذلىقى ئەسلىدە دەكذىمىزدىكى ئىلمانىيالذ ئىجاد ئىسالؼ شەذى

قىلغاؽ يېڭى ئارغۇنلۇط ئەمەس. يەنى شەذىەئت ئەھكاملىرىنى تەكچىگە ئېلىپ قويۇش 
ئارغۇنلۇط ئەمەس. بۇ سەكەپتىن مۇسۇلمانالذ ئىچىدىن چىققاؽ بۇ « رامانىۋى » ئەقىدىسى 

 تۇنجىسى ئەمەس. ئىلمانىي دىنسىزالذ بۇ ئارغۇنالذنىڭ
ئەسىر مۇقەددەؼ ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىپتىدائى ئىلمانىيالذمۇ بۈگۈنكى  13بۇنىڭدىن 

ئىلمانىيالذ بىلەؽ ئوخشاش نەذسىنى داكا قىلغاؽ. ئىبادىييە مەرھىبىنىڭ يەرىدى پىرقىسى، 
ػ ئىسالؼ ئەھكاؼ ) شەذىئىتى (نىڭ ئاخىر راماندا ئەمەلدىن قالىدىغانلىقىنى، قۇذئاؽ ھاال

 . 196قىلغاننى ھاذاؼ، ھاذاؼ قىلغاننى ھاالػ قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ
 بۇ نوقتىدا كۈنىمىز ئىدىوئلوگىيلىرى كە ئىسالؼ سىرتىدىكى ئېقىمالذ ئەقلىمىزگە كېلىدـ. 
بىر مۇسۇلماؽ ئىسالؼ سىرتىدىكى بىر ئىدىوئلوگىيە، ھىزىپ ) پاذتىيە، ئېقىم ( ياكى 

سۇپ بولسا ياكى ئۆرىنىڭ مۇسۇلماؽ ئىكەنلىكىنى داكا قىلسا، ئۇ مەنسۇپ جامائەتكە مەن

بولمىغانلىقىغا قاذاش كېرەظ. مەسىلەؽ،  –بولۇپ « ئەقىدە ھىزىپى » بولغاؽ پاذتىيەنىڭ 
ماتېرىيالىزىم، پورىتىۋىزىم ) دەلىلچىلىك (، ناتۇذالىزىم ) تەبىەئتكە چوقۇنغۇچى ئېقىم (، 

( بىرەذ ئەقىدە ئېقىمىدـذ. بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشاش ئېقىمالذدىن  الئىسىزىم ) ئىلمانىيلىق
 بىرسىنىڭ دـنيا قاذىشىغا ئىشەنگۈچى، ئىسالؼ ئەقىدىسىنى ذەت قىلىدى دېگەنلىكتۇذ. 

ئەگەذ دېموكراتىيە پىكىر كە ئېتىقاد ئەذكىنلىكى بولۇشنىڭ ئەكسىچە، قانۇؽ 
قوبۇػ قىلىنغاؽ بىر تۈرقؼ سۈپتىدە  بەلگىلەشتە ئىنساؽ ئىرادىسى مۇتلەط ئىرادە سۈپتىدە

 ئەقىدە ئېقىمىغا ئايلىنىدـ. « دېموكراتىيە » ئىزاھلىنىدىغاؽ بولسا، بۇ ئەھۋالدا 
ئەقىدە ئېقىملىرىدىن بەرىلىرى بىر پۈتۈؽ ھالىتى بىلەؽ بىر دىننى ئەكىس ئەتتۈذىدـ. 

تېرىيالىزىمدـذ. بۇنىڭ ئەغ تىپىك ئۆذنىكى ماذكسىزمدـذ. ماذكسىزؼ دىنىنىڭ ئەقىدىسى ما
ياذىتىلىشىتا تەدذىجىي تەذەققىياتنى، جەمئىيەتشۇناسلىقتا دىائلېكىتنى، تاذىخ 
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جەمئىيەتشۇناسلىقىدا تاذىخىي ماددىچىلىقنى، ئالەمشۇناسلىقتا ئالەؼ ماتېرىيالىزىمىنى، 
پەلسەپىسىدە ھۇگىل دىائلېكتىكىسىنى ئاساس قىلىدـ. كۈنىمىزدە ذەبنىڭ ئىالؾ ئىكەنلىكىنى 

ەت قىلىپ، ئۇنىڭ ئوذنىغا ماددىنى ئىالھالشتۇذغاؽ ماذكسىزمنىڭ چۆكۈشى يەذ يۈرىدىكى ذ
 مۇتلەط ئىنكاذنىڭ راكاػ تاپقانلىقىنىڭ ئىپادىسىدـذ. 

ئۇلۇھىيەتنى ئىنكاذ قىلغاؽ ماذكسىزمچى رىندىقالذدىن بوشالغاؽ يەذنى، كۈنىمىزدە 
، پەذكىش قىلىش تەذەپلىرىنى ئالالھنىڭ ذـبۇبىيىتىنى، يەنى ھۆكۈؼ قىلىش، باشقۇذـش

ئىنكاذ قىلغاؽ ئىلمانىي ) لىبرالىست (الذ ئېلىشقا كە بوش قالغاؽ ئوذـننى تولدـذـشقا 
 ئۇذـنماقتا.

كۈنىمىزدە شېرىكنىڭ ئەغ يېڭى كە رامانىۋى شەكلىنى لىبرالىزؼ ئىسمى بىلەؽ باراذغا 
تەدبىقالكاتقانالذنىڭ سالماقتا. كىشىنى ئەجەپلەندقذىدىغاؽ نوقتا شۇكى، بۇ شېرىكنى 

بەلگىلىك قىسمى ئۆرىنى مۇسۇلماؽ دەپ داكا قىلماقتا. ھەتتا بۇالذنىڭ ئىچىدىن ئۆرىنىڭ 
 مۇسۇلمانلىقىدىن قىلچىلىك شۈبھە قىلمايدىغانالذمۇ چىقماقتا. 

مانا بۇ مەسىلە ئۇقۇمدىكى مۈجمەللىكنى كەلتۈذقپ چىقىرىۋاتىدـ. يەنى بۇ 
منىڭ ھاكىمىيەت شەكلىمۇ؟ قايسىسىنىڭ؟ بۇ سوئالدىن بۇذـؽ مۇسۇلمانالذنىڭمۇ ياكى ئىسال

 سوذاشقا تېگىشلىك باشقا سوئالالذ باذ:
بىر مۇسۇلماؽ ئىسالؼ سىرتىدىكى بىر نەذسە بىلەؽ ھۆكۈؼ قىالالمدـ؟ ھۆكۈؼ قىلسا نېمە 

 بولىدـ؟
ىر بۇ سوئالالذغا جاكاپ بېرىشتىن بۇذـؽ بىرىنچى سوئالغا جاكاپ بېرىش كېرەظ. يەنى، ب

يېتەذكى باشقۇذغۇچى ئىسالؼ دىنىغا مەنسۇپ بىر مۇسۇلماؽ بولسۇؽ، قايسى » مۇسۇلماؽ 
يېتەذكى ئالالھنىڭ ھۆكمى ئىجرا » دېيەلەمدـ؟ ياكى « تۈرقؼ بىلەؽ باشقۇذسا باشقۇذسۇؽ 

 دېيىشى كېرەكمۇ؟« قىلىنسۇؽ، كىم باشقۇذسا مەيلى 
 قىلىدـ.ئەلۋەتتە، بىر مۇسۇلماؽ ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئاذرـ 

مەسىلە ئاكامنىڭ ئۆرگەذمەس ئىالھى قىممەت قاذاشالذ بىلەؽ باشقۇذـلۇش مەسىلىسى 
بولۇپ، بۇ مەسىلىگە بىرىنچى سوئالدىكىگە ئوخشاش نوقتىدىن قاذايدىغانالذ ئالدانغاؽ كە 
ئالدىغانالذدـذ. باشقۇذغۇچىنىڭ دىنىنىڭ ئىسالؼ، ئۆرىنىڭ مۇسۇلماؽ بولىشىنى يېتەذلىك 

ىغانالذ ھاكىمىيەتنىڭ دىنىغا ئانچە پەذكا قىلىپ كەتمەيدـ. مانا بۇ ئاغ، مۇسۇلماؽ دەپ قاذايد
 ھۆكۈمداذ كاپىر ھاكىمىيەت تىراگىدىيىسىنى كەلتۈذقپ چىقاذماقتا.  
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 كىمكى ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىسا...
 

رىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ بۇ نوقتىدا يۇقىرىدا سوذىغاؽ سوئالالذغا قايتىپ، ھاللائ نا
 قىلمىغانالذنىڭ ئەھۋالىنىڭ قانداط بولىدىغانلىقىنى قايتىدىن سوذاپ باقايلى.

بۇ سوئالىمىزغا قۇذئاؽ ئېنىق جاكاپ بېرىدـ. بىز ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ 
قىلمىغۇچىنى كاپىر، پاسق كە رالىم دەپ ئۈچ تۈذگە ئايرىغانلىقى ھەققىدىكى ئايەتلەذنى 

ۈشۈنۈش ئۈچۈؽ، ئالدى بىلەؽ بۇ ئايەتلەذنى ئالدى كەينىدىكى ئايەتلەذ بىلەؽ قوشۇپ چ
 ئوقۇپ باقايلى:

بىز ھەقىقەتەؽ توغرا يولغا يېتەكلىگۈچى كە نۇذ بولغاؽ تەكذاتنى نارىل قىلدـط، » 
) ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ( بويسۇنغاؽ پەيغەمبەذلەذ يەھۇدىيالذ ئاذىسىدا ) تەكذات بىلەؽ ( 

قىلغانىدى، ھاللائ كىتابۇلالھنى قوغداشنى ئۇالذغا تاپشۇذغانلىقى ئۈچۈؽ، ئالالھقا ئۆرىنى  ھۆكۈؼ
ئاتىغاؽ كىشىلەذ كە ھاھاؼ ) بەنى ئىسرائىل ئۆلىمالىرى (لىرىمۇ كىتابۇلالؾ ) يەنى تەكذات ( 
بويىچە ھۆكۈؼ قىلىغانىدى، ھەممىسى بۇنىڭغا شاھىد ئىدى. ) ئى يەھۇدىيلەشكەؽ ئىسرائىل 

كالدلىرى! ( كىشىلەذدىن قوذقماڭالذ، مەندىن قوذقۇڭالذ. مېنىڭ ئايەتلىرىمنى ئار پۇلغا ئە
ماػ، مەنسەپ كە پاذا ئۈچۈؽ ئايەتلىرىمنىڭ ھۆكمىنى  -تېگىشمەڭالذ )يەنى پۇػ 

ئۆرگەذتىۋەتمەڭالذ (، كىملەذكى ھاللائ نارىل قىلغاؽ ئايەتلەذ بويىچە ھۆكۈؼ قىلمايدىكەؽ، ئۇالذ 
  .كاپىرالذدـذ

ئۇالذ ) يەنى ئىسرائىل ئەكالدى ( غا تەكذاتتا شۇنداط بەلگىلىدـقكى، جانغا جاؽ ) يەنى 
ناھەط ئادەؼ ئۆلتۈذگەؽ ئۆلتۈذقلىدـ (، كۆرگە كۆر ) يەنى كىشىنىڭ كۆرىنى ناھەط 
قۇيۇكەتكەؽ ئادەمنىڭ كۆرىنى قۇيۇكېتىلىدـ (، بۇذـنغا بۇذـؽ ) يەنى كىشىنىڭ بۇذنىنى 

بۇذنى كېسىلىدـ (، قۇالققا قۇالط ) يەنى كىشىنىڭ قۇلىقىنى ناھەط ناھەط كەسكەننىڭ 
كەسكەننىڭ قۇلىقى كېسىلىدـ (، چىشقا چىش ) يەنى كىشىنىڭ چىشىنى ناھەط تۆككەننىڭ 
چىشى تۆكۈلىدـ ( كە ) كىشىنى ( قانداط ياذىداذ قىلغاؽ بولسا شۇنداط ياذىداذ قىلىنىش 

سا ) يەنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا (، بۇ ئۇنىڭ بىلەؽ قىساس ئېلىنىدـ، كىمكى ئەپۇ قىل
) گۇناھى ( غا كەففاذەت بولىدـ، ھاللائ نارىل قىلغاؽ بويىچە ھۆكۈؼ قىلمايدىغاؽ كىشىلەذ 

 .رالىمالذدـذ
ئۇالذنىڭ ) يەنى بەنى ئىسرائىل نەبىلىرىنىڭ ( ئاذقىسىدىن ئۆرىدىن ئىلگىرى نارىل 

ىپ قالغاؽ ھەقىقەتلەذنىڭ ھاللائ تەذىپىدىن نارىل قىلىنغاؽ تەكذاتنى ) يەنى ئۇنىڭدىن قېل
قىلىنغانلىقىنى ( ئېتىراپ قىلغۇچى ئىسا ئىبن مەذيەمنى ئەكەتتۇط، ئۇنىڭغا ھىدايەت بىلەؽ 
نۇذنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ ئىنجىلنى ئاتا قىلدـط، ) ئىنجىل ( ئۆرىدىن ئىلگىرى نارىل 

نىڭغا مۇكاپىقتۇذ (، تەقۋاداذالذغا ھىدايەت قىلىنغاؽ تەكذاتنى ئېتىراپ قىلغۇچىدـذ ) يەنى ئۇ

 نەسىھەتتۇذ. –كە پەند 
ئەھلى ئىنجىلالذ ) يەنى ناساذاالذ ( ھاللائ ئىنجىلدا نارىل قىلغاؽ ئەھكامالذ بويىچە ھۆكۈؼ 

 .قىلسۇؽ، ھاللائ نارىل قىلغاؽ ئايەتلەذ بويىچە ھۆكۈؼ قىلمىغانالذ پاسىقالذدـذ
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قەتنىڭ ئىپادىسى بولغاؽ بۇ كىتاپ ) قۇذئاؽ (نى، ) ئى مۇھەممەد! ( بىز ساڭا ھەقى
ئۆرىدىن ئىلگىرى ) ساماكى ( كىتابالذدىن ساط قالغاؽ ھەقىقەتلەذنى ئېتىراپ قىلغۇچى كە 
ئۇالذنىڭ توغرىسىنى خاتاسىدىن ئايرىپ بەذگۈچى قىلىپ نارىل قىلدـط. ) ئى مۇھەممەد! ( 

اؽ ) ئەھكامى ( بويىچە ھۆكۈؼ قىلغىن، ساڭا ئۇالذنىڭ ئاذىسىدا ھاللائ ساڭا نارىل قىلغاؽ قۇذئ
كەلگەؽ ھەقتىن بۇذـلۇپ، ئۇالذنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن. ) ئى ئۈممەتلەذ! ( 
سىلەذنىڭ ھەذ بىرىڭالذغا بىرخىل شەذىەئت كە ئوچۇط يوػ تەيىن قىلدـط. ئەگەذ ھاللائ خالىسا، 

 سىلەذنى سىلەذگە بەذگەؽ ئامانەت ئەلۋەتتە، سىلەذنى تەظ بىر قەكؼ قىالتتى. لېكىن ھاللائ
بىلەؽ سىناش ئۈچۈؽ ) كۆپ ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى (. ياخشى ئىشالذغا ئالدىراڭالذ. 
ھەممىڭالذ ئالالھنىڭ دەذگاھىغا قايتىسىلەذ، سىلەذ ئىختىالپ قىلىشقاؽ نەذسىلەذنى ) ئۇنىڭ 

  بېرىدـ.قايسى ھەط، قايسى ناھەط ئىكەنلىكىنى ( ھاللائ سىلەذگە ئېيتىپ 
سەؽ ئۇالذ ) يەنى يەھۇدىيالذ كە ناساذاالذ (نىڭ ئاذىسىدا ھاللائ ساڭا نارىل قىلغاؽ 
قۇذئاننىڭ ) ئەھكامى ( بويىچە ھۆكۈؼ قىلغىن، ئۇالذنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن، 
ئۇالذنىڭ ھاللائ ساڭا نارىل قىلغاؽ قۇذئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى كار كەچۈذقشىدىن 

ىن. ئەگەذ ئۇالذ ) ھاللائ ساڭا نارىل قىلغاؽ ھۆكۈمدىن ( يۈر ئۆذقسە، بىلگىنكى، ساقالنغ
 -ئۇالذنىڭ بىر قىسىم گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ھاللائ ئۇالذنى جاراالشنى ئىرادە قىلىدـ. شەظ 

شۈبھىسىزكى، كىشىلەذدىن نۇذغۇنى پاسىقتۇذ ) يەنى پەذكەذدىگاذىنىڭ تائىتىدىن باش 
 (. پلىق قىلىپ گۇناھقا چۆمگۈچىلەذدـذتاذتىپ، ھەققە خىال

ئۇالذ جاھىلىيەت دەكذىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدـ؟ ) ئالالھقا ( چىن ئىشىنىدىغاؽ  

 (.  50 – 44مائىدە، « ) قەكمنىڭ نەرىرىدە ھۆكۈمدە ئالالھتىنمۇ ئادىل كىم باذ؟ 
رالىم كە پاسق دەپ بۇ ئايەتلەذ ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىغانالذنى كاپىر، 

 ئاتاكاتىدـ.
ئېيتقاؽ بىر كىشى، ھاللائ نارىل قىلغاؽ ھۆكۈمنى ذەت قىلىپ، ئۇنىڭدىن غەيرى  ئىماؽ

بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلسا، ئۇ كىشى ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىنكاذ قىلغانلىقى ئۈچۈؽ كاپىر بولىدـ. 

اتقۇچى بۇيرىغاؽ سائادىتىنىڭ كاپالىتى ئۈچۈؽ ياذ –ئەگەذ ئىنسانىيەتنىڭ ئەبەدىي بەخت 
ھۆكۈمنى ئىجرا قىلمىسا رالىم، ئالالھتىن غەيرىنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈؽ پاسق 

 بولىدـ.
ئەگەذ بۇ كىشى ھاللائ نارىل قىلغاننى ئىنكاذ قىلماي ئۇنى تەذظ قىلىپ، باشقا بىر 

 پاسق بولىدـ.ھۆكۈمنى ئىجرا قىلسا، بۇنداط ئەھۋالدا ئۇ كاپىر بولمايدـ. ئەمما رالىم كە 
بۇ نوقتىدا بىر مەسىلىنى ئايدىڭالشتۇذكېلىش تولىمۇ رفذقذ. مۇسۇلماؽ بىر 
باشقۇذغۇچىنىڭ ئالالھنىڭ ھۆكۈملىرىنى كە ناس ) ئايەت (لىرىنى مۇسۇلمانالذنىڭ 
مەنپەئەتىگە ماس ھالدا ئىزاھلىشى، ھۆكۈمنى تەدبىقلىغاندا سەكەپلىرى كە شەذىەئتنىڭ 

س قىلىشى، ھېچقاچاؽ ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلماسلىق دەپ مەقسىتىنى ئاسا –ذؿھى 
مەسىلىدە  197قاذالماسلىقى كېرەظ. ھەرذىتى ئۆمەذنىڭ ئايەتلەذ بىلەؽ ئېنىق بەلگىلەنگەؽ

قا ذەسۇلۇلالؾ كە ھەرذىتى ئەبۇ بەكىر «مۇئەللىفەئى قۇلۇب » سەكەبىنى نەرەذدە تۇتۇپ، 

                                    
 .60تەكبە،   197
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ھەتچىلىك مەرگىلىدە ئوغرىلىق قىلغانالذغا قاذىتا دەكذىدە بېرىلگەؽ راكاتنى توختىتىشى؛ قە
ئىجرا قىلماسلىقى؛ ناسالذ ذـخسەت قىلغاؽ تۇذـقلۇط بەرى  198قۇذئاندىكى ئېنىق ھۆكۈمنى

سىياسى سەكەپلەذ بىلەؽ مۇسۇلماؽ ئەذلەذنىڭ خىرىستىياؽ ئايالالذ بىلەؽ توي قىلىشىنى 
س سافاكى ( ئۆرىدىن ئىلگىرىكى ؛ ئۇذـشتا غەنىمەت ئالغاؽ رېمىننى ) ئە199مەنئى قىلىشى

شەذىئى ئىجرائاتنىڭ ئەكسىچە، دفلەت غەرىنىسىگە ئۆتكۈرقپ پايدىلىنىش ھەققىنى غارىالذغا 
بېرىشى؛ ذەسۇلۇلالؾ بىر قېتىمدا ئېيتىلغاؽ ئۈچ تاالقنى قوبۇػ قىلمىغاؽ بولسىمۇ، ھەرذىتى 

دىننىڭ ذؿھى كە » ئۆمەذنىڭ قوبۇػ قىلىشى كە بۇنىڭغا ئوخشاش نۇذغۇؽ ئۆذنەكلەذ 
دېيىلگەندە نېمىنى نەرەذدە تۇتقانلىقىمىزنى تېخىمۇ ياخشى « شەذىەئتنىڭ مەقسىتى 

 چۈشەندقذقپ بېرىدـ.
دېگەؽ كاقتىمىزدا، بۇ نوقتىدىكى ئىالھى تەڭپۇڭلىققا دىققەت « ھۆكۈؼ كە شەذىەئت » 

يۇقىرىدا ھەرذىتى مانا بۇ تەڭپۇقلىقنىڭ ئىسمىدـذ. « شەذىەئتنىڭ ذؿھى » قىلىشىمىز الرىم. 
ئۆمەذنىڭ ئىجرائاتلىرىدىن كەلتۈذگەؽ مىسالالذدا بۇ ذؿؾ ناھايىتى ئېنىق كۆذقنۈپ تۇذىدـ. بۇ 
ذؿھنى چۈشەنمەي تۇذـپ ياكى نەررەذدىن ساقىت قىلغاؽ ھالدا تەدبىقالنغاؽ شەذىەئت، 

ى كە سائادىتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلغۇچ –ئالالھنىڭ ئىنساننىڭ ئىككى جاھاندىكى بەخت 
فىترەتكە ئۇيغۇؽ بولغاؽ شەذىەئت بولماستىن، ئەكسىچە تاذىختا ئەمەكى كە ئابباسىالذدا، 
كۈنىمىزدە بولسا سەئۇدىي ئەذەبىستاندا كۆذقلگەؽ رـلۇمغا، سەلتەنەتكە، نەپسى خاھىش كە 

 كەيىپكە تايانغاؽ خانىدانغا خاس شەذىەئتكە ئايلىنىدـ.
دـ. مەقسىتى كە ذؿھىدىن ئايرىپ تاشالنغاؽ بۇنىڭغا ئوخشاش ئۆذنەكلەذ كۆپ ئۇچراي

شەذىەئتكە ئېسلىۋېلىش، ئاشقىنى ئۆلتۈذقپ جەستىگە چىڭ يېپىشىۋالغانلىقتىن باشقا نەذسە 
ئەمەس. بۇ ئەھۋاػ شەذىەئتنىڭ شەذىەئتكە قاذشى سۈيئىستىماػ قىلىنىشىدـذ. بۇ، تاذىختا كە 

ۈذكۈؼ ذەرىللىكلەذنىڭ ئوتتۇذىغا كۈنىمىزدە كۆذقلىۋاتقاندەظ شەذىەئت نامى بىلەؽ بىر ت
 چىقىشىغا سەكەپچى بولىدـ. 

شەذىەئتنىڭ ذؿھى راماؽ كە ماكاننىڭ ئۆرگۈذقشىگە ئەگىشىپ ئۆرگەذمەيدـ، ئۇ راماؽ كە 
ماكاؽ چەكلىمىسىدىن ھالقىغاؽ قىممەتلەذدـذ. ھاللائ ئەلچىسىنىمۇ بۇ قىممەتلەذگە ئەگىشىشكە 

 بۇيرىغاؽ:
نەبىلەذ ( ھاللائ توغرا يولنى كۆذسەتكەؽ كىشىلەذدـذ. ئۇنداقتا  ئەنە شۇالذ ) ئىلگىرىكى» 

 (.  90ئەنائؼ، « ) سەنمۇ ئۇالذنىڭ يولىغا ئەگەشكىن 
يۇقىرىقىالذدىن مەلۇمكى، ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلىشتىن مەقسەت، شەذىەئتنىڭ 

ھۆكۈمنى ذؿھى كە دىننىڭ مەقسىتىنى پاذاسەت كە ھېكمەت بىلەؽ چۈشۈنۈپ، بۇ ئاساستا 
 ئىجرا قىلىشتۇذ. 

ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلىش نوقتىسىدا بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك بەرى 
 مەسلىلەذ باذ.

ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىغانالذ كاپىرالذدـذ، رالىمالذدـذ كە پاسىقالذدـذ دەپ 
شقىالذغا خاسالشتۇذـلۇپ، ئۇنىڭ ئىزاھلىغاؽ مەركۇذ ئايەتلەذنىڭ بەرى كىشىلەذ تەذىپىدىن با
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ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدـذـش جەھەتتىكى ئۇذـنۇشلىرى ئۇرـندىن بۇياؽ مەكجۇت بولۇپ 
 كەلمەكتە. ئۇالذ مۇنداط دەيدـ:

مەركۇذ ئايەتلەذ ئومۇمىيلىققا ئىگە ئەمەس. يەنى مۇسۇلمانالذغا ئەمەس، يەھۇدىيالذغا 
ذدە ئۇالذنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنىماقتا، نارىل ئايەتلە -خىتاپ قىلىۋاتىدـ. بۇنىڭ دەلىلى 

 بولۇش سەكەبىمۇ يەھۇدىيالذ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك. 
 بۇ قاذاش پۈتۈنلەي ئاساسسىز كە ئىلمىيلىكتىن يىراقتۇذ. 

ئىپادە جەھەتتىن ئايەت خاس ئەمەس، ئومۇمىيدـذ. ئۇسۇلى دىن ئىلىمىدە كەلىمىنىڭ  .1
رى، ئۆر مەيلىچە تەپسىر كە تەئۋىل قىلىشنىڭ لوغەت كە ئىستىالؾ ) ئاتالغۇ ( مەنىلى

نىڭ « َماۋە  َمن» ئالدىنى ئالىدىغاؽ دەلىلدـذ. ئايەتلەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ 
ئومۇمىيلىقنى ئىپادىلەيدىغاؽ سۆرلەذ ئىكەنلىكىدە لوغەتچىلەذ ئاذىسىدا ئىختىالپ يوط. 

ذ ھاللائ نارىل قىلغاؽ كىم بولىشىدىن قەتئىينەرە» بۇنداط بولغاندا ئايەتلەذنىڭ مەنىسى 
« ھەذ قانداط بىر ھۆكۈمنى ئىجرا قىلمىسا ئۇ كاپىردـذ ياكى رالىمدـذ كەياكى پاسىقتۇذ 

 شەكلىدە بولىدـ.

ئەسىرلەذدە، سىياسىي  – 1ئىسالمى ئىلىملەذنىڭ شەكىللىنىشكە باشلىغاؽ ھىجرى 
رقىلەذ دەلىل سۈپتىدە پىرقىلەذ كۆذىشىگە ئايەتلەذمۇ سۆذەپ كىرىلگەنىدى. بۇ مەرگىللەذدە پى

ئوتتۇذىغا قويغاؽ ئايەتلەذنى ذەقىپ پىرقىلەذ باشقا شەكىللەذدە تەئۋىل قىلىشقا ئۇذـنغانىدى. 
يۇقىرىدىكى بۇ ئايەتلەذمۇ مەركۇذ پىرقىلەذ ئۇذـشىغا قۇذباؽ قىلىنغاؽ ئايەتلەذدىن بىر 

 قانچىسى. 
رىگە قاذشى ئىشلەتكەؽ بۇ خاكاذىچالذ باشتا ھەرذىتى ئەلىگە، ئاندىن ئەمەكى خەلىپىلى

ئايەتلەذنى چۆذىدەپ ئوتتۇذىغا چىققاؽ دەتاالشالذنى، بەرىلەذ كۈنىمىزگە سۆذەپ كەلمەكچى 
بولىۋاتىدـ. مەشھۇذ ئالىم فەھرەددىن ذارى بۇنى ھېس قىلغاؽ بولسا كېرەظ، تەپسىرىدە 

بىر  -مۇ ئايەتنى خاسالشتۇذـشقا قاذشى ئېلىپ بېرىلغاؽ ھەذىكەتلەذنىڭ ھەممىسىگە بىر
 جاكاپ بەذگەؽ.

دەپ « كۇممۇنىستالذ كېلىۋاتىدـ » بولۇپمۇ مۇذجىەئنىڭ كۈنىمىزدىكى كاذىسلىرىنىڭ 
خاكاذىچالذ كېلىۋاتىدـ » باراذغا سېلىۋاتقاؽ قوذقۇ نىقابى ئاستىدا، خۇددى قەدىم مۇذجىەئنىڭ 

گە دەپ جاذ سېلىپ، دىننىڭ بىر مۇنچە ھۆكمىنى رالىم ھۆكۈمداذنىڭ مەنپەئەتى« 
 كېلىدىغاؽ شەكىلدە تەپسىر قىلغانلىقى كۆر يۇمغىلى بولمايدىغاؽ بىر ھەقىقەتتۇذ.

ذارى تەپسىرىدە ئايەتنىڭ ھەقىقىي مەنىسىدىن بۇذمىالپ، ئۇنى پەقەت يەھۇدىيالذغا 
خاس قىلىپ قويۇش ئۇذـنۇشلىرىنى، خاكاذىچ قوذقۇسىغا باغالپ تۇذـپ ئىزاھاليدـ كە 

 .200ىلىنىشىنى ذەت قىلىدـئايەتلەذنىڭ سۈيئىستىماػ ق
» ئىباذىسىنى بۇذمىالپ  « َمن» بەرىلەذ مەركۇذ ئايەتتىكى ئومۇمىيلىقنى ئىپادىلىگەؽ 

ْدُنم َِ ٌ ْم
َّ
ٌل ْدُنم» ئىپادىسىنىڭ «  َوَمن َِ ٌ ْم

َّ
ٌل ِشَِن

َّ
ٌال ٍد ٌُ َّ

ْ
ئىكەنلىكىنى، بۇ سەكەپتىن  « ... َول
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ِذينَ » ئىپادىسىنىڭ  « َمن» 
َ 
مۇمىيلىقنى ئىپادىلىمەيدىغانلىقىنى مەنىسىدە بولۇپ ئو « ال

 . 201ئىلگىرى سۈذگەؽ
ئايەتلەذنى ئەسلى مەنىسىدىن بۇذمىالش ئۈچۈؽ ئۆتمۈشتە قانداط ئۇسلۇبالذنىڭ ئىشقا 
سېلىنغانلىقىنى يۇقىرىدا كۆذدـط. يەنى، ئۆرىگە ذەقىپ پىرقىنى يېڭىش ئۈچۈؽ ئالالھنىڭ 

ئىشقا سالغاؽ. ئەگەذ بۇ  پۈكۈش، تەئۋىل قىلىش ئۇسلۇبىنى –كاالمىنى ئىگىپ 
ئۇسلۇبالذنىڭ ئالدىغا كەلىمىلەذ كە تىل قائىدىلىرى توسالغۇ بولغاؽ بولسا، ئۇالذنىمۇ 

ئاذقىسىغا قوشۇپ، بۇ  –كۈلكىلىك شەكىلدە ھاللائ قويمىغاؽ سۆرلەذنى ئايەتلەذنىڭ ئالدى 
 توساقالذدىنمۇ ھالقىپ ئۆتكەؽ. 

ى خاسالشتۇذمايدـ. ئايەتلەذنىڭ چۈشۈش سەكەبى نۇرـػ ) چۈشۈش سەكەبى ( ئايەتلەذن .2
سەكەپلىرى مۇتەكاتىر ) شۈبھىسىز ( ئەمەس. ئەمما ئايەتلەذ مۇتەكاتىردـذ. ئايەتلەذنىڭ 
چۈشۈش سەكەبى سۈپىتىدە كۆذسىتىلگەؽ كەقەلەذنىڭ بىزگىچە ئەھەد ) ئار ساندا (، ھەتتا 

ذ بىر ئايەتنىڭ چۈشۈشى نۇذغۇنى رەيىپ خەكەذ سۈپتىدە يېتىپ كەلگەؽ. ئۇنىڭدىن باشقا ھە
بىر كەقەنى تەقەررا قىلمايدـ. بەرى ئايەتلەذ ئۈچۈؽ بىر قانچە خىل چۈشۈش سەكەبى نەقىل 
قىلىنىدـ. ئۇسۇػ ئىلمىدە ئايەتنىڭ نارىل بولۇش سەكەبى سۈپتىدە كۆذسىتىلگەؽ كەقەنىڭ، 

 ۇ يوط.مەركۇذ ئايەتنىڭ چۈشۈشىدىن بۇذـؽ يۈربەذگەؽ بولىشى كېرەظ دەيدىغاؽ قائىدىم
بەرى ئايەتلەذنىڭ چۈشۈش سەكەبى سۈپىتىدە كۆذسىتىلگەؽ كەقەلەذنىڭ، مەركۇذ ئايەت 
چۈشۈپ خېلى بىر مەرگىل ئۆتكەندىن كېيىن يۈربەذگەنلىكى ئىلىم ئەھلى كىشىلەذگە 

ئۇقۇمى ھەقىقى مەنىنى ئەكس ئەتتۈذقشتىن رىيادە « سەكەبى نۇرـػ » مەلۇؼ. بۇ ئەھۋالدا 
 ئىشلىتىلگەؽ ئۇقۇمدـذ. ئوخشىتىش ئۇسلۇبىدا

ھەممىدىن مۇھىم بولغاؽ نوقتا شۇكى، ئايەتلەذنىڭ نارىل بولۇش سەكەبى، ئايەتنىڭ 
مەنا كە خىتاپ دائىرىسىنى تاذايتىش ذؿلىنى ئوينىمايدـ. ئۇسۇلى دىندە مۇنداط بىر پىرىنسىپ 

 مايدـ.باذ، يەنى سەكەپلەذنىڭ خاس بولۇشى، ھۆكۈمنىڭ ئومۇمىيلىقىنى ئەمەلدىن قالدـذ
ئەگەذ نارىل بولۇش سەكەبى ئايەتلەذنى خاسلىققا ئىگە قىلىدىغاؽ؛ ئايەت نارىل بولغاؽ 
راماؽ كە ماكاؽ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغاؽ بولسا ئىدى، بۇ ئەھۋالدا كۈنىمىز ئىنسانلىرىغا 
خىتاپ قىلىدىغاؽ ئايەتلەذنى تېپىش مۇمكىن بولمايدـ. چۈنكى ھەذ قانداط بىر ئايەتنىڭ 

ئەسىر ئىلگىرى  14سەكەبى ياشاكاتقاؽ دەكذىمىز، ماكانىمىز كە بىز ئەمەس، ئۇ  نۇرـػ
چۈشكەؽ. بەرىلەذ ئايەتلەذنى ماكاؽ كە رامانغا مەھكۇؼ قىلىپ قويۇش ئاذقىلىق، قۇذئاؽ 

 خىتابىنىڭ راماؽ كە ماكاؽ چەكلىمىسىدىن ھالقىغاؽ مەناسىنى بوغماقچى بولىۋاتىدـ. 
يەتلەذنىڭ ئومۇمىيلىققا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىمەكتە. . كىالسسىك ذىۋايەتلەذ ئا3

تابىئىن ئالىملىرىدىن شابى، ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىغانالذنىڭ كاپىر 
ئىكەنلىكى باياؽ قىلىنغاؽ ئايەتنىڭ مۇسۇلمانالذ ئۈچۈؽ نارىل بولغانلىقىنى، رالىم كە 

. يەنە تابىئىنالذدىن ئىكرىمە، 202ەنلىكىنى ئېيتقاؽپاسىقالذنىڭ يەھۇدىي كە خىرىستىيانالذ ئىك
ھېچقانداط شەكىلدە تۈذگە ئايرىماستىن، ئالالھنىڭ ھۆكمىنى دىلىدا ئىنكاذ قىلىپ، ئېغىزىدا 
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يالغانغا چىقاذغانالذنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىنى؛ لېكىن ئالالھنىڭ ھۆكمىنى دىلىدا 
باشقا نەذسە بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلغاؽ  تەستىقالپ، تىلىدا ئىقراذ قىلىپ تۇذـپ، ئۇنىڭدىن

 .203ھۆكۈمداذنىڭ كاپىر بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقاؽ
ئايەتنىڭ يەھۇدىيالذ ئۈچۈؽ نارىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذگۈچىلەذگە بېرىلىدىغاؽ 

) ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ (نىڭ تۆكەندىكى كىنايىلىك ئەغ ياخشى جاكاپ، ھەرذىتى ھۇرەيفە 
 جاكابىدـ:
ل ئەكالدلىرى نېمە دېگەؽ ياخشى قېرىنداشالذ. نەپسىڭالذغا مۇكاپىق بۇ ئىسرائى» 

بولغانلىرى سىلەذنىڭ، بولمىغانلىرى ئۇالذنىڭ بولىدـ. سىلەذ بۇ جەھەتتە ئىسرائىل 
ئەكالدلىرىغا بەظ ئوخشايسىلەذ. ئۇالذنىڭ يولىغا قەدەممۇ قەدەؼ ئەگىشىسىلەذ. ئۇالذغا 

 .204«لمىدىم ئوخشاش موراي ياساپ چوقۇنامسىلەذ، بى
بۇ ئايەتلەذ ئۆرىنىڭ قاذىشى، نەپسى » ئىبن كەسىر تەپسىرىدە مۇنداط دەيدـ: 

 . 205«خاھىشىنى ئالالھنىڭ شەذىئىتىدىن ئۈستۈؽ تۇتقانالذ ھەققىدە نارى بولغاؽ 
ئىنكاذ قىلغانلىق سەكەپلىك كاپىر، باشقا ھۆكۈمنى » مۇپەسسىر بەيزاكى مۇنداط دەيدـ: 

ؽ رالىم، ئالالھنىڭ ئەمرىگە بويۇنتاكلىق قىلغانلىقى ئۈچۈؽ پاسىق ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈ
دېگەؽ ھۆكۈمنىڭ مۇسۇلمانالذ ئۈچۈؽ « كاپىرالذدـذ » بەيزاكى يەنە «. بولىدـ 

ئىكەنلىكىنى، بۇ خىتاپنىڭ ئۇالذغا قاذىتىلغانلىقىنى؛ رالىمالذنىڭ يەھۇدىيالذ، پاسىقىالذنىڭ 
 . 206خىرىستىيانالذ ئىكەنلىكىنى ئېيتىدـ

ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلمىغانالذ ھەققىدە تاھاكى ئاقائىدى شەذھىسىدە 
 مۇنداط دەيدـ:

كىچىك  -ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلماسلىق كۇپۇذلۇط بولىشىمۇ ياكى چوغ » 
گۇناؾ بولىشىمۇ مۇمكىن. ئەگەذ كۇپۇذ بولسا، بۇ يا ئوخشىتىش بولىدـ ياكى كىچىك كۇپۇذ 

ولىدـ. بۇ ھۆكۈؼ قىلغۇچىنىڭ ئەھۋالىغا مۇناسىۋەتلىك. ئەگەذ بىر كىشى ھاللائ نارىل قىلغاؽ ب

قىلماسلىق ئوتتۇذىسىدا  –بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلىشنىڭ پەذر ئەمەسلىكىگە، ئۇنى ئىجرا قىلىش 
ئىختىياذلىق باذلىقىغا ئىشەنگەؽ ياكى ئۇنىڭ ئالالھنىڭ ھۆكمى ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇذـپ، 

مگە سەػ قاذىغاؽ بولسا، مانا بۇ ئەغ چوغ كۇپۇذدـذ. ئەگەذ ھاللائ نارىل قىلغاؽ بىلەؽ ئۇ ھۆكۈ
ھۆكۈؼ قىلىشنىڭ پەذر ئىكەنلىكىنى كە كۈندىلىك تۇذمۇشتا ئۇنىڭغا ئەمەػ قىلىش 
كېرەكلىكىگە ئىشەنسە، لېكىن ئۇنى ئىجرا قىلىشتىن يالتايسا كە بۇ گۇناھنى ئۆتكۈرگەنلىك 

جاراغا اليىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلسا، بۇ كىشى ئالالھقا ئىسياؽ  سەكەبىدىن ئاخىرەتتە
دەپ ئاتاشقا بولىدـ. ئۇنىڭ كۇپرى ھەقىقى ئەمەس، كىچىك « كاپىر » قىلغاؽ بولىدـ، 

كۇپۇذدـذ. ئەگەذ ئۇ ئالالھنىڭ بۇ ھەقتىكى ھۆكمىنى بىلمىسە، ئىزدەنگەؽ بولسىمۇ مەركۇذ 
اپالمىغانلىقتىن، قولىدىن كېلىشىچە تىرىشقاؽ بولسىمۇ مەسىلىگە قاذىتا ئىالھى بىر ناس ت
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 –خاتا بىر ئىجتىھاد بىلەؽ سادىر قىلغاؽ بولسا، بۇ خاتادـذ. ئۇنىڭ ئىجتىھادىغا ئەجىر 
 . 207ساكاپ بېرىلىدـ كە خاتاسى ئەپۇ قىلىنىدـ

ئايەتلەذنىڭ ھۆكمىنى يەھۇدىيالذغا خاس قىلغانالذ ئىبن ئابباستىن كەلگەؽ بىر 
ـذىۋايەتن « مانا ئۇالذ كاپىرالذدـذ » . ھالبۇكى مەركۇذ شەخستىن 208ى ئاساس قىلىد

 .209ئايىتىنىڭ مۇسۇلمانالذ ھەققىدە نارىل بولغانلىقى ھەققىدىمۇ ذىۋايەتلەذ يېتىپ كەلگەؽ
ئالالھنىڭ ھۆكمىگە ئىماؽ، ئالالھقا ئىماننىڭ بىر پاذچىسىدـذ. لېكىن ئالالھقا ئىماننىڭ 

 تنى ئىنكاذ قىلىش شەذت:سەھىھ بولىشى ئۈچۈؽ تاغۇ
توغرا خاتادىن ئېنىق ئايرىلدى، كىمكى تاغۇتنى ئىنكاذ قىلىپ، ئالالھقا ئىماؽ » 

 (. 256بەقەذە، « ) ئېيتىدىكەؽ، ئۇ سۇنماس، مەھكەؼ بىر تۇتقىنى تۇتقاؽ بولىدـ 
ئايەتتە، ئالالھنىڭ ھۆكمىگە قاذشى چىققاؽ ياكى ئالالھنىڭ ھۆكمىدىن يۈر ئۆذىگەنلەذ 

نىڭ «تاغۇتنى ئىنكاذ قىلىش ئالالھقا ئىماؽ » جەت قىلغاؽ ھۆكۈؼ مەنبەسى بولغاؽ مۇذا
 ئايرىلماس بىر پاذچىسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنماقتا. 

 ئۇنداقتا تاغۇت دېگەؽ نېمە؟ 
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 تاغۇت

» چىشى كاذىيانتىدا ئىشلىتىلىدـ.  –كۆپلۈظ، ئەذكەظ  –تاغۇت كەلىمىسى بىرلىك 
ناملىق ئەسەذدە بۇ سۆر ھەددىدىن ئاشقاؽ، ئىبادەت كە ئىتائەت قىلىنغاؽ « رەدات مۇف

ئالالھتىن غەيرى ھەذ قانداط كىشى كە نەذسە دەپ ئىزاھلىنىدـ. مەركۇذ مەنبەدە سېھىرگەذ، 
 . 210دېيىلىدىغانلىقى يېزىلغاؽ« تاغۇت » باخشى، جىنالذدىن ماذىد دەپ ئاتالغانالذغىمۇ 

كەغ دائىرىدە مەرمۇنىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ ئېنسىكلوپېدىيىسى  ئەذەپ تىلىنىڭ ئەغ
گە «كىشىلەذ » تە بۇ سۆر، كونكرىتالشتۇذـلۇپ بەلگىلىك «لىسانۇػ ئەذەب » دەپ قاذالغاؽ 

قاذىتىلغاؽ ھالدا ئىزاھالنغاؽ. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا ئەسرى سائادەتتە تاغۇت دەپ ئاتالغانالذ 
 .211كە كائاب بىن ئەشرەپتۇذيەھۇدىي خۇيەي بىن ئەھتاب 

تابىئىن ئالىملىرىدىن شابى، ئاتا، مۇجاھىد تاغۇتنى مۇنداط ئىزاھلىغاؽ: شەيتاؽ، 
 . 212باخشى كە ئېزىپ كەتكەؽ ياكى ئاردـذغاؽ ھەذ قانداط يېتەكچى

تاغۇت بۇتالذدىن، ئىنسانالذدىن كە جىنالذدىنمۇ بولىدـ. كۇپۇذلۇقتا » ئاھفەشمۇ: 
ەظ ) ھاللائ بەلگىلىگەؽ (تىن ئاشقاؽ ھەذ قانداط يېتەكچى كە داھىمۇ باشالمچى بولغاؽ كە چ

 دەيدـ. 213«تاغۇتتۇذ 
بىز ئۈچۈؽ مۇھىم بولغىنى قۇذئاننىڭ بۇ كەلىمىنى قانداط ئىشلەتكەنلىكىدـذ. چۈنكى 

 سۆرنىڭ مەنا كە قاذاتمىلىق دائىرىسىنى ئايەتلەذ بەلگىلەيدـ.
الھقا قاذشى ھىمايە قىلىپ ئۇذـشقاؽ ئىنساؽ، تۆكەندىكى ئايەتتە تاغۇت، ئىنساننىڭ ئال

 داكا، ئىدىوئلوگىيە، نەذسە ... قاتاذلىق نەذسىلەذنىڭ ھەممىسىنى ئۆر ئىچىگە ئالماقتا:
ئىماؽ ئېيتقانالذ ھاللائ يولىدا، كاپىرالذ تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇذـش قىلىدـ. شەيتاننىڭ » 

« دبىرى ھەقىقەتەؽ ئاجىزدـذ دؿستلىرى بىلەؽ ئۇذـش قىلىڭالذ، چۈنكى شەيتاننىڭ تە
 (. 76) نىسا، 

 ئايەتتىن مۇنداط نەتىجە يەكۇؽ چىقىرىشقا مۇمكىن:
دەپ ئىزاھالنغاؽ. بۇ يەذدە « ئالالھنىڭ يولى كە باتىلنىڭ يولى » ھەط كە باتىل  .1

« تاغۇت » ئايەتلەذدە كە باشقا يەذدىكى  – 256ئايەت بىلەؽ بەقەذە  – 60،51نىسا 
دائىم ئالالھنىڭ قاذشىسىغا « تاغۇت » ېلىنغاؽ ئايەتلەذدە ئاتالغۇسى تىلغا ئ

يەذلەشتۈذقلگەؽ. ئالالھقا ئىماؽ ئېيتقانالذ بىر تەذەپتە، تاغۇتقا ئىماؽ ئېيتقانالذ يەنە بىر 
تەذەپتە؛ يەنى ئالالھنى ئىنكاذ قىلغۇچىالذ بىر تەذەپتە، تاغۇتنى ئىنكاذ قىلغۇچىالذ يەنە 

 ۆكەندىكى ئايەتلەذگە قاذاپ باقايلى:بىر تەذەپتە ئوذـؽ ئالغاؽ. ت
 (. 51نىسا، « ) كە تاغۇتقا ئىماؽ ئېيتىدـ  214جىبتقا»  

                                    
 بەت. – 314، «مۇفرەدات » ئىسفاھانى،   210
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  .IV/2678، «لىسانۇػ ئاذاب » ئىبن مەنزـذ،   212
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 (. 256بەقەذە، « ) كىمكى تاغۇتنى ئىنكاذ قىلىپ، ئالالھقا ئىماؽ ئېيتسا،... » 
 (. 60نىسا، « ) ھالبۇكى ئۇالذ تاغۇتنى ئىنكاذ قىلىشقا بۇيرـلغانىدى » 
ممەتكە: > ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالذ، تاغۇتتىن يىراط بىز ھەقىقەتەؽ ھەذ بىر ئۈ» 

 (.  36نەھل، « ) بولۇڭالذ < دەپ ئەلچىلەذ ئەكەتتۇط، ... 
بۇ ئايەتلەذدىن تاغۇتنى ئىنكاذ قىلمىغانالذنىڭ ئالالھقا ئىماؽ ئېيتقۇچىالذ قاتاذىدىن 

قاذشى قۇتۇپتا ئوذـؽ  –بىرىگە قاذمۇ  –بولمايدىغانلىقى مەلۇؼ. چۈنكى ئايەتلەذدە بۇالذ بىر 
 ئالغاؽ. 

تەكھىدنىڭ « تاغۇتنى ئىنكاذ قىلىش كە ئالالھقا ئىماؽ ئېيتىش » يىغىنچاقلىغاندا، 
 ئاساسىدـذ. بۇالذدىن بىرسى بولماي تۇذـپ، يەنە بىرسى مەقبۇػ بولمايدـ. 

تاغۇت ئۇقۇمى بەرى تەپسىرچىلەذ ئېيتقاندەظ نوقۇػ شەيتاؽ مەنىسىنى بىلدقذمەيدـ.  .2
ئىنسانالذغا تاغۇتلۇط قىلغاؽ نەذسىلەذ ئىچىدە شەيتانمۇ باذ. شەيتاؽ بىلەؽ  لېكىن

ئايەتتىن مەلۇؼ بولۇپ  – 76بىرىدىن پەذقلىق نەذسىلەذ ئىكەنلىكى نىسا  –تاغۇتنىڭ بىر 
تۇذىدـ. ئايەتتە ھەؼ تاغۇت ھەؼ شەيتاؽ ئىباذىسى تىلغا ئېلىنغاؽ. مەشھۇذ تىل 

ىككى كەلىمىنىڭ ئوخشاش بىر مەنىنى ئىپادىلىشى قائىدىسىگە ئاساسالنغاندا، بۇ ئ
» مۇمكىن ئەمەس. تىل ئىلمىدىن خەكذى بولغانالذ بۇ قائىدىنى ناھايىتى ئوبداؽ بىلىدـ: 

مانا «. ئىسىمالذنىڭ پەذقلىق بولىشى مەنىنىڭ پەذقلىق ئىكەنلىكىنى بىلدقذىدـ 
 ى ئىكەنلىكى مەلۇؼ. بۇنىڭدىن باذلىق تاغۇتالذنىڭ شەيتاننىڭ دؿستلىرى كە شايكىلىر

ئايەتتىن مەلۇؼ بولىدىغاؽ ئۈچىنچى مەنا، ھاللائ كۆذسەتكەؽ داكا كە ئېتىقاد ئۈچۈؽ  .3
ئۇذـش قىلىشقا جۈذئەت قىاللمىغانالذنى، قۇذئاننىڭ ئادەؼ قاتاذىدا كۆذمىگەنلىكىدىن 

 ئىباذەت ھەقىقەتتۇذ. 
چۈؽ ئۇذـش قىاللىغۇدەظ مەيلى ئالالھقا ياكى تاغۇتقا ئىماؽ ئېيتسۇؽ، ئۆر ئەقىدىسى ئۈ

جاساذەتكە ئىگە كىشىلەذنىڭ نەرەذگە ئېلىنغانلىقىنى ئايەتتىن كۆذىۋالغىلى بولىدـ. 
ئەقىدە قىلىپ تۇذـپ، ئەقىدىڭىزنى قوغداش ئۈچۈؽ ئۇذـش قىاللمىسىڭىز، بۇ نوقتا 

دېيىش قۇذـط بىر « ئىماؽ ئېيتتىم » سەمىمىي ئەمەسلىكىڭىز چىقىپ تۇذىدـ. پەقەت 
نىڭ ئىسپاتى، «ئىماؽ داكاسى » ، خاالس. داكا ئىسپات تەلەپ قىلىدـ. داكادـذ

 كىشىنىڭ ئەقىدىسى يولىدا كۆذسەتكەؽ پىداكاذلىقىدـذ.     
ئىتائەتتە ئالالھقا شېرىك قىلىنغاؽ ھەذ قانداط نەذسە تاغۇتتۇذ. شەذتسىز ئىتائەت  

دىن باشقىالذغا ئۇنىڭ ئەمرى تۇذ. ئۇنىڭ«ھاللائ » قىلىنىدىغاؽ بىردىنبىر مەكجۇدىيەت پەقەت 
سەكەپلىك ئىتائەت قىلىنىدـ. بۇ خىل ئىتائەتلەذ ئۆرىنىڭ مەشرـئىيىتىنى ئالالھتىن ئالىدـ. 

 ذەسۇلغا كە مۇئمىنلەذدىن بولغاؽ ئەمىرلەذگە ئىتائەت مانا بۇ سەكەپتىندـذ.
(  مەيلى ذەسۇػ بولسۇؽ كەياكى مۇئمىنلەذ ئىچىدىن چىققاؽ ئەمىرلەذ ) ئۇلۇلەئمىر 

بولسۇؽ، ھەممىسى ئىتائەت قىلىش ھەققىنى ئۆرىنىڭ كىشىلىكلىرىدىن ئالمايدـ. ئۇالذغا 
ئىتائەت قىلىشنى ھاللائ بۇيرىغانلىقى ئۈچۈؽ، ھاللائ ذارى بولىدىغاؽ ئىشالذدا ئۇالذغا ئىتائەت 

                                                                                         
 قانداط نەذسە. يامانلىقنى تەمسىل قىلغاؽ كە كۇپۇذغا ئېلىپ باذىدىغاؽ ھەذ  214
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قىلىنىدـ. چۈنكى باذلىق ئەلچىلەذنىڭ كەرىپىسى ئىنسانالذنى تاغۇتقا ئىتائەت قىلىشتىن 
 اپ، ئالالھقا ئىتائەت قىلىشقا يېتەكلەشتۇذ. توس

بىز ھەقىقەتەؽ ھەذ بىر ئۈممەتكە: > ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالذ، تاغۇتقا » 
 (. 36نەھل، « ) ) چوقۇنۇشتىن ( يىراط بولۇشۇڭالذ ئۈچۈؽ < ئەلچىلەذ ئەكەتتۇط 

ا نەذسە قىلىشتىن باشق« ئىتائەت » ئەلۋەتتە « چوقۇنۇش » ئايەتتە تىلغا ئېلىغاؽ 
دەپ « چوقۇنۇش » قىلىشنى « ئىتائەت » ئەمەس. ھاللائ ئۆرىگە ياكى باشقا بىرسىگە 

 ئىزاھاليدـ. يەنى:
ئى ئادەؼ بالىلىرى! > شەيتانغا چوقۇنماڭالذ، ئۇ سىلەذگە ئاشكاذا دقشمەندـذ، ماڭا » 

 (. 61-60ياسىن، « ) چوقۇنۇڭالذ ، بۇ توغرا يولدـذ < دەپ سىلەذدىن ئەھدە ئالمىدىممۇ؟ 
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىش، ئۇنىڭغا سەجدە قىلىش، « چوقۇنۇش » ئەلۋەتتە، ئايەتتىكى 

ئۇنىڭ ئۈچۈؽ نامار ئوقۇپ ذؿرا تۇتۇش ئەمەس، ئىتائەت قىلىشتۇذ. قۇذئاؽ، ئالالھتىن 
غەيرىگە ئىتائەتنى، تاغۇتقا ئىتائەت قىلغانلىق دەپ چۈشەندقذىدـ. ئەلۋەتتە، ئىتائەت 

ئالالھنىڭ ھۆكۈملىرىگە رىت بولسا، ئۇ ئىتائەت تاغۇتقا ئىتائەتنىڭ دەػ  قىلىنغاؽ نەذسە
 ئۆرىدـذ. بۇنىڭ دەلىلىگە قاذاپ باقايلى:

ساڭا نارىل قىلىنغاؽ كىتاپقا كە سەندىن بۇذـؽ نارىل قىلىنغاؽ كىتاپالذغا ئىماؽ » 
قارى ( كەلتۈذدـط دەكالغاؽ كىشىلەذنى كۆذدقڭمۇ؟ ئۇالذ ئۆرىگە تاغۇتالذنى ھاكىم ) 

قىلماقچى بولىدـ. ھالبۇكى، ئۇالذ ئۇنى ئىنكاذ قىلىشقا بۇيرـلغانىدى. شەيتاؽ ئۇالذنى قاتتىق 
 (. 60نىسا، « ) ئاردـذـشنى خااليدـ 

مەلۇؼ بولغاندەظ، مەسىلە ھۆكۈؼ بەذگۈچىنىڭ كىم  215ئايەتنىڭ نارىل بولۇش سەكەبىدىن
ؽ مۇناسىۋەتلىك. بۇ تالالش ئادالەت بولىشىدىن رىيادە، داكا كە داكاگەذنىڭ تاللىشى بىلە

تەذەپتە تۇذـش بولىشىمۇ مۇمكىن، رـلۇؼ تەذەپتە تۇذـش بولىشىمۇ مۇمكىن. بۇ داكانىڭ 
قارىسى پەيغەمبەذ بولغاؽ تەقدىردىمۇ، رـلۇؼ تەذەپتە تۇذىدىغاؽ ھەذ قانداط تالالش ئىمانغا 

لىق ھاللائ ذەسۇلىنى خاتا ھۆكۈمگە رىت بولغاؽ تالالشتۇذ. ذەسۇلۇلالؾ، يالغاؽ مەلۇماتالذ ئاذقى
باشاليدىغانالذنى ئاگاھالندـذغاؽ كە مۇنداط بىر ئەھۋالدا ھۆكۈؼ بەذگۈچى ئۆرى 
) ذەسۇلۇلالؾ ( بولغاؽ تەقدىردىمۇ، ئۇ ھۆكۈمگە ذىائيە قىلغۇچىنىڭ جەھەننەمدىكى يېرىنى 

 تەيياذالپ قويۇشى ھەققىدە ئاگاھالندـذـش بەذگەؽ.
تە ئىپادىلەنگەندەظ، بۇ يەذدىمۇ ئەسلى مەسىلە ھۆكۈؼ مەركۇذ مەشھۇذ ھەدىس

قىلغۇچىدىن رىيادە ھۆكۈمنىڭ خاذاكتېرىدـذ. كۈنىمىزدە بۇ ئايەتلەذنى خاتا ئىزاھلىغاؽ ياكى 
» الذ، ئالالھنىڭ ھۆكمىنى «دانا » شۇنداط ئىزاھلىسا ئۆرىگە پايدىلىق بولىدىغاؽ ئاتالمىش 

ماؽ بىلەؽ مۇناسىۋىتى بولمىغاؽ كە شەذىەئتنىڭ قىلىش ياكى ھۆكۈمدە تاغۇتقا ئى« ذەت 
» مەقسىتى بىلەؽ بىردەكلىككە ئىگە بولغاؽ پۇػ مۇئامىلىدىكى تىلخەت... مەسىلىسىدە 

                                    
بىرىگە يېقىن ئۈچ ذىۋايەت باذ. بىر مۇسۇلماؽ بىر يەھۇدىي بىلەؽ مەلۇؼ بىر مەسىلىدە  –ئايەتنىڭ نارىل بولۇشى ھەققىدە بىر   215

كېلىشەلمەي قالغاؽ. يەھۇدىي ئادىل كە پاذا ئالمايدىغاؽ ذەسۇلۇلالھنىڭ ھۆكۈؼ چىقىرىشىنى تاللىغاؽ. مۇسۇلماؽ ) مۇناپىق ( 
الذنىڭ پاذا ئالىدىغاؽ ھاكىمىنىڭ قاذاذ چىقىرىشىنى تاللىغاؽ. ئاخىرى ئۇالذ جۇھەينە قەبىلىسىنىڭ باخشىسىنىڭ يېنىغا يەھۇدىي

« مەفاتىھۇػ غەيب » ذىۋايەتنىڭ تولۇط شەكلى ئۈچۈؽ ذارى،  .V/263، «جامى  –ئەػ » بېرىشقا كېلىشكەؽ. قۇذتۇبى، 
 (X/123 )  .ناملىق ئەسىرىگە قاذاغ 
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باھانىسى بىلەؽ ئۆرىنى دالدىغا ئېلىشقا ئۇذـنىدـ. « تاغۇتنىڭ مەھكىمىسىنى ذەت قىلىش 
ئالغاؽ كىشىنىڭ ھەققىگە ذىائيە  ئۇ بۇ ئاذقىلىق مۇئمىننىڭ ئىمانى بۇذچلىرى ئاذىسىدا يەذ

قىلىش، ئامانەتكە سادىق بولۇش، كەدىگە كاپا قىلىش مەسىلىسىدە، ئېغىزىدا دائىم ذەت 
لۇط تونىنى ئۆرى كېيىپ، كىشىنىڭ ھەققىنى يېمەكتە، باشقىالذنىڭ «تاغۇت » قىلىۋاتقاؽ 

 ھەققىگە تاجاكـر قىلماقتا.
ن كۆذقنۈشى مۇسۇلمانلىقنى ئەكس ئېغىزدىن ئىسالمنى چۈشۈذمەيدىغاؽ، يىراقتى

ئەتتۈذىدىغاؽ ھالىتى بىلەؽ ئېلىپ باذغاؽ كىشىلىك مۇناسىۋەتتە، رىيانكەشلىكىگە 
دەپ « تاغۇتنىڭ مەھكىمىسى » ئۇچرىغۇچىالذ تەذىپىدىن سوتقا بېرىلگەؽ كاقتىدا، 

ا ئېغىزىدىن شالىنى ئېقىتىپ سۆرلەكاتقانالذنىڭ چۈشەنچىسىنىڭ، يۇقىرىدا مەنىسى تىلغ
 ئېلىپ ئۆتۈلگەؽ ئايەتلەذ بىلەؽ ھېچقانداط مۇناسىۋىتى يوط ئىكەنلىكى مەلۇؼ بولماقتا.

تاغۇت بىر سىمۋؿلدـذ. كۇپۇذ، رـلۇؼ، يامانلىق، ھەقسىزلىق، ئادالەتسىزلىك، 
بۇتپەذەستلىك، ئارغۇنلۇط... قاتاذلىق باذلىق يامانلىقالذنىڭ سىمۋؿلىدـذ. بۇ سىمۋؿػ بەرىدە 

دەپ جاكاذلىغاؽ قەدىم ياكى كۈنىمىزدىكى بىر ھۆكۈمداذ، بەرىدە جانسىز  ئۆرىنى پىرئەكىن
بىر شەيئى، بەرىدە بىر ئىدىوئلوگىيە، بەرىدە شەيتاؽ، تەلەي، ئامەت ... قاتاذلىق ئابستىكرات 

 شەكىلدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلىدـ.  
ھاللائ ئاذىسىغا ئىنساؽ ئىالھالشتۇذغاؽ ھەذ قانداط نەذسە تاغۇتتۇذ. يەنى، ئىنساؽ بىلەؽ 

 كىرگەؽ باذلىق نەذسىلەذنىڭ ئوذتاط ئىسمى تاغۇتتۇذ.

قىلغاؽ بولىدـ. « تۇغياؽ » چېگرادىن ھالقىغاؽ ئىنساؽ  –ھاللائ بەلگىلىگەؽ چەظ 

چېگرانى دەپسەندە قىلغۇرغاؽ نەذسىدـذ. ئەگەذ ئۇ نەذسە ئىنساؽ  –تاغۇت ئىنسانغا بۇ چەظ 
ئىتائەت قىلغۇچى كاپىر بولىدـ. ئەگەذ ئىنساؽ ئىتائەت بولسا، ھەمدە كاپىر بولسا ئۇنىڭغا 

قىلغاؽ تاغۇت مۇناپىق بولسا، ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچى مۇناپىق بولىدـ. ئەگەذ پاسىق بولسا، 
 پاسىق؛ رالىم بولسا، رالىم بولىدـ.

دېيىشنىڭ « ئىماؽ ئېيتتىم » ئايىتى « ئىماؽ ئېيتقانالذ ھاللائ يولىدا ئۇذـش قىلىدـ » 
ئىماؽ ئېيتىش » دېگەنلىك ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدـذ. شۇنداط، « ئىتائەت قىلدىم » 

 «... ئىتائەت قىلىشتۇذ 
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 ئىماؽ ئىتائەت، ئىسالؼ تەسلىمىيەتتۇذ

ئۇالذ ئالالھنىڭ دىنىدىن باشقا دىننى تىلەمدـ؟ ھالبۇكى، ئاسماندىكىلەذ كە » 
ەكىشتە ھاللائ غا تەسلىم بولدى. ئۇالذ ھاللائ تەذىپىگە رېمىندىكىلەذ ئىختىياذىي كە ئىختىياذسىز ذ

 (.  83ئالىئىمراؽ، « ) قايتۇذـلىدـ 
بۇ ئايەتتە ئاسماندىكى كە رېمىندىكىلەذنىڭ تەسلىمىيىتى ئىنسانغا ئۆذنەظ قىلىپ 

 كۆذسىتىلمەكتە كە مۇنداط دېيلىمەكتە:
 «.ئى ئىنساؽ! سەنمۇ مانا مۇشۇنداط تەسلىم بولىشىڭ كېرەظ! » 

 تەسلىم بولىشىڭ كېرەظ، چۈنكى سەنمۇ ئۇنىڭغا قايتۇذـلىسەؽ. 
شۇنداط، تەسلىمىيەت ئىسالمنىڭ، ئىتائەت ئىماننىڭ دەػ ئۆرىدـذ. كىشى نېمىگە 
ئىتائەت قىلغاؽ بولسا، شۇنىڭ تەسلىم بولغاؽ؛ نېمىگە تەسلىم بولغاؽ بولسا، ئۇنىڭغا قۇػ 

 ھقا مۇنداط دېيىشكە بۇيرىغاؽ:بولغاؽ بولىدـ. بۇ سەكەپتىن ھاللائ ذەسۇلۇلال
ئېيتقىنكى: > ذەببىمدىن ماڭا ذؿشەؽ دەلىللەذ كەلگەؽ چاغدا، سىلەذ ئىبادەت » 

قىلىۋاتقاؽ ئالالھتىن غەيرى نەذسىلەذگە چوقۇنۇشتىن مەنئى قىلىندىم كە ئالەملەذنىڭ 
 (.  66غافىر، « ) ذەببىگە تەسلىم بولۇشقا بۇيرـلدـؼ < 

دـذ. خېلى كۆپ يەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ 216«ئىسالؼ تەسلىم » ظ ھەرذىتى ئەلى ئېيتقاندە
ئەمىرىنىڭ قۇذئاندا ئۆرگىچە ئوذنى « ئىركەئۇ » مەنىسىدىكى « ھاللائ ئالدىدا ئىگىلىڭالذ » 

 –مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ بۇ ئەمىر بىلەؽ ناماردىكى ذـكۇنى بىر « ذـكۇ قىلىڭالذ » باذ. 
ناماردىكى ذـكۇمۇ ئىنساننىڭ مۇتلەط مەكجۇدىيەت  بىرىگە ئاذالشتۇذكەتمەسلىك كېرەظ.

ئالدىدىكى ئاجىزلىقىنىڭ سىمۋؿللۇط ئىپادىسىدـذ، ئەلۋەتتە. مەركۇذ ئەمىر قۇذئاندا بەرى 
 جايالذدا نامار بىلەؽ بىرگە تىلغا ئېلىنىدـ: 

« نامار ئوقۇڭالذ، راكات بېرىڭالذ كە ذـكۇ قىلغۇچىالذ بىلەؽ بىرگە ذـكۇ قىلىڭالذ » 
 (. 43ەقەذە، ) ب

مانا بۇ ذـكۇ، ھاللائ ئالدىدا ئىگىلىشنىڭ، ئۇنىڭغا شەذتسىز ئىتائەت قىلىشنىڭ سىمۋؿللۇط 
ئىپادىسىدـذ. قۇذئاندا ئۇنىڭ ئالدىدا باش ئىگىپ، ئۇنىڭغا شەذتسىز تەسلىم بولمىغانالذ، 

 ئۇنى يالغانغا چىقاذغۇچىالذ دەپ تونۇشتۇذـلماقتا:
يىتى ئالدىدا ( ئىگىلىڭالذ دېيىلگەؽ كاقىتتا ئىگىلمەيدـ. ئۇالذغا ) ئالالھنىڭ ھاكىمى» 

 (. 49 – 48مۇذسەالت، « ) يالغانغا چىقاذغۇچىالذنىڭ ئۇ كۈندىكى ھالغا كاي! 
بىرسى ئالالھقا ئىشىنىدىغانلىقىنى، لېكىن ئۇنىڭ بۇيرـقلىرىغا بويسۇنمايدىغانلىقىنى 

اش شەكىلدە ذەسۇلىغا ئېيتسا، ئۇ ئالالھقا ئىشەنمەيدـ، دېگەنلىكتۇذ. ئوخش
ئىشىنىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى تەستىقاليدىغانلىقىنى 
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دېسە، ئۇ كىشىنىڭ ذەسۇلغا بولغاؽ ئىمانى « مەؽ ساڭا ئەگەشمەيمەؽ » ئىپادىلەپ تۇذـپ، 

 –ىڭ بىر ئىتىباذغا ئېلىنمايدـ. بۇنىڭدىن ئىماؽ بىلەؽ ئىتائەت، ئىسالؼ بىلەؽ تەسلىمىيەتن
بىرىگە رىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى چىقىپ تۇذىدـ. كۈنىمىزدىكىگە ئوخشاش تاذىختىمۇ 
ئىماؽ ئېيتىش كېرەظ بولغاؽ شەذتلەذگە ئىماؽ ئېيتقانلىقىنى ئىپادىلىگەنلىكىگە 
قاذىماستىن، دىننىڭ ھۆكۈملىرىنىڭ ئۆرلىرى بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى 

 كە پىرقىلەذ ئۆتكەؽ. سۈذگەؽ كىشىلەذ 
جاھىلىيەت دەكذىنىڭ تائىپلىق مەشھۇذ شائىرى ئۇمەييە بىن ئەبىس سالت بۇنىڭغا 
ئۆذنەظ بوالاليدـ. ئۇمەييە، ھەنىف بىر شائىر ئىدى. ئالالھقا، ذەسۇلغا، پەذىشتىلەذگە، 

للىپنىڭ ئابدـلمۇتە» كىتاپالذغا كە ئاخىرەتكە ئىماؽ ئېيتاتتى. ھەتتا بىر كۈنى ئەبۇ سۇفياؽ: 
يېتىمىكى ذەسۇػ ئىكەنلىكىنى جاكاذلىدى. بۇنىڭغا سەؽ قانداط قاذايسەؽ؟ سېنىڭچە ذاست 

شۇنداط، ئۇ ئالالھنىڭ ئەلچىسىدـذ، بېرىپ » دەپ سوذىغاندا، ئۇ: « گەپ قىلىۋاتامدـ؟ 
ئۇنداقتا سەؽ نېمە ئۈچۈؽ ئۇنىڭغا » دېگەنىدى. ئەبۇ سۇفياؽ: « ئۇنىڭغا ئەگەشكىن 

ئابدـلمۇتەللىپ جەمەتىدىن چىققاؽ بىر ياشقا » دەپ سوذىغاندا، ئۇ: « ئەگەشمەيسەؽ؟ 
« ئەگەشكەنلىك خەكىرىمنى ئاڭلىغاؽ تائىفلىق ئايالالذنىڭ مېنى ئەيىپلىشىدىن قوذقىمەؽ 

دەپ جاكاپ بەذگەنىدى. مانا مۇشۇنداط بىر ئەقىدىگە ئىگە بولغاؽ ئىبن ئەبىس سالت 

 – 176 – 175ئىدى. ئەئراض « ھاللائ دقشمىنى  »ذەسۇلۇلالؾ كە ئەسھابىنىڭ نەرذىدە 
 ئايەتلەذ بۇ كىشى ھەققىدە نارىل بولغاؽ بولۇپ، ئۇ بۇ ئايەتلەذدە ئىتقا ئوخشىتىلغاؽ. 

ئاسيا مۇسەكىلىرى ) مۇساغا ئەگەشكۈچىلەذ (دىن ساذـخانىييە ئىسىملىك بىر پىرقە، 
گەؽ بولۇپ، كەلىمەئى ھەرذىتى مۇھەممەدنىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە ئىشەن

ئىسالمنىڭ باذلىق ئەمىر كە نەھىي » شاھادەت كەلتۈذەتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇالذ: 
 .217دەيتتى« ) چەكلىمە (لىرى ھەقتۇذ، لېكىن بىز بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز 

 مۇسۇلماؽ » ئالىمى ئىسالؼ ھېچبىر پىرقىنى بۇ چىققاؽ ئوتتۇذىغا ئەسىردە – 4ھىجرى 
 . ئاتىمىدى دەپ «

) ئىساغا ئىسەكىييە » دىن باشقا ئىسپاھاندا ئوتتۇذىغا چىققاؽ كە ئۇنىڭ
دەپ ئاتالغاؽ بىر يەھۇدىي پىرقىسىمۇ ئۆذنەظ بوالاليدـ. بۇ پىرقىغە « ئەگەشكۈچىلەذ ( 

ئۇ ئاذقىلىق ئەكەتكەؽ ھەذ  ئالالھنىڭمەنسۇپ بولغانالذمۇ ھەرذىتى مۇھەممەدكە كە 
ىشىنەتتى. لېكىن ئۇالذ ذەسۇلۇلالھنىڭ ئەذەپ كە نەذسىنىڭ ھەط كە ھەقىقەت ئىكەنلىكىگە ئ

بولۇپمۇ بىلەؽ،  ئەكەتىلگەنلىكىنى، بۇ سەكەپتىن ئەذەپ بولمىغانالذ پ تىلىداقۇذئاننىڭ ئەذە
 .218بەنى ئىسرائىل بىلەؽ مۇناسىۋىتى يوقلىقىنى ئىلگىرى سۈذەتتى

بولغاؽ بۇ  كۈنىمىزدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىلمانىي مۇسۇلمانالذنىڭ تاذىخىي يىلتىزى
پىرقىلەذنى ھېچكىم ئىسالؼ ئۈممىتى قاتاذىدا كۆذمىدى. ئۇالذغا كەغ قوساقلىق بىلەؽ مۇئامىلە 
قىلىنغاؽ بولسىمۇ، ھېچبىر ئالىم بۇ خىل غەلىتە ئەقىدە ئېقىمنى يوللۇط كۆذسىتىدىغاؽ باھانە 

ەنلىك دېگ« ئەگەشتىم، بويسۇندـؼ » دېگەنلىك « ئىماؽ ئېيتتىم » ئىزدىمىدى. چۈنكى 
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ئىشىنىپ، يەنە بىر تەذەپتىن ئۇنىڭ ھۆكمىنى ذەت قىلىش،  ئالالھقائىدى. بىر تەذەپتىن 
ذـبۇبىييىتىنى ئىنكاذ قىلىش  ئالالھنىڭئۇنىڭ ذـبۇبىييىتىنى ئىنكاذ قىلغانلىق ئىدى. 

بىلەؽ، ئۇنىڭ مەكجۇدلىقىنى ئىنكاذ قىلىش ئوتتۇذىسىدا ئانچە كۆپ پەذط يوط. چۈنكى ھاللائ 
 دەپ تونۇشتۇذغانىدى.« ذەب »  ئۆرىنى
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 ذەب بولغاؽ ھاللائ

 970ئاتالغۇسىدىن قالسىال ئەغ كۆپ قوللىنىلغاؽ ئۇقۇؼ بولۇپ، « ھاللائ » ذەب، قۇذئاندا 
قېتىم تىلغا ئېلىنىدـ. ذەب، مەيلى نۇرـػ تەذتىپىدە بولسۇؽ، مەيلى تەدكىن ) توپلىنىش ( 

سۈپەت بولۇپ،  -ۇؽ تۇنجى سۈذىنىڭ تۇنجى ئايىتىدە قوللىنىلغاؽ ئىسىم تەذتىپىدە بولس
 سۈپەتلىرى ئاذىسىدىن تاللىنىپ ئەغ باشقا قويۇلغاؽ ئىسمىدـذ. -ئالالھنىڭ شۇنچە ئىسىم 

نۇرـػ تەذتىپىدە بىردەظ ئىتىراپ قىلىنغاؽ نوقتىدىن يولغا چىقىدىغاؽ بولساط، ئەلەط 
تۇنجى قېتىم نارىل بولغاؽ ئايەتلەذ ئىدى. بۇ سۈذىنىڭ سۈذىسىنىڭ ئالدىنقى بەش ئايىتى 

 ئىدى:« ذەب » تۇنجى ئايىتىدە قوللىنىلغاؽ تۇنجى ئىسىم 
 «. ئىقرا، بىسمى ذەببىك! ) ذەببىڭنىڭ ئىسمى بىلەؽ ئوقۇ! ( » 

 .ئوبداؽ ئويلىنىپ باقايلى
 تۇنجى بىر كىشى كەھىي بىلەؽ تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىۋاتىدـ. بۇ ئىنساؽ بىلەؽ ھاللائ

قېتىملىق ئاالقىلىشىۋاتىدـ. بۇ سەكەپتىن تۇنجى ئۇچرىشىشتا ھاللائ ئۆرىنى تونۇشتۇذـشى كېرەظ 

سۈپەتلىرى ئىچىدىن  –ئىدى كە تونۇشتۇذدى. ھاللائ ئۆرىنى تونۇشتۇذغاندا شۇنچە كۆپ ئىسم 
 .پەقەت بىرسىنىال ئىشلىتىدـ

ڭىزدا ئۇنىڭغا ئۆرىڭىزنى ئەلۋەتتە سىزمۇ بىرسى بىلەؽ تۇنجى قېتىم ئۇچراشقىنى

سۈپەتلىرىڭىزنىڭ ئىچىدىن ئەغ تونۇشلۇط، ئەغ كاتتا،  –تونۇشتۇذـش ئۈچۈؽ ئىسىم 
 .سىزنى ئەغ ياخشى تەمسىل قىلىدىغاؽ سۈپىتىڭىزنى ئېيتىسىز

ئالالھمۇ ئەلچىسى قىلىپ تاللىغاؽ ھەرذىتى مۇھەممەد بىلەؽ بولغاؽ تۇنجى دىائلوگىدا 
سۈپەت بىلەؽ  -ېھنىدىكى ئوبرارىنى ئۆرىگە اليىق بىر ئىسىم ئۇنىڭ قەلبىدىكى ئىماؽ، ر

توشقۇرـش، خىتاپ قىلىنغۇچىغا ئۆرىنىڭ كاتتىلىقى، ئۇلۇغلىقى، ئۇلۋىلىقىنى ئىپادىلەش 
ئۈچۈؽ ئىسىملىرىدىن بىر ئىسىم، سۈپەتلىرىدىن بىر سۈپەت تالالپ، ئۆرىنى بۇ ئىسىم بىلەؽ 

 :تونۇشتۇذىدـ
 «. ذەب »

انى مەذكەر قىلىپ ئۆتكۈرگەؽ ئۇرـؽ تەپەككۇذ جەذيانىدا رېھنىدە پەيدا بۇ، نەبىنىڭ ھىر
 دېگەؽ بىر سوئالنىڭ جاكابى ئىدى.« قانداط بىر ياذاتقۇچى؟ » بولغاؽ 

نەبىنىڭ ئۇرـؽ مەرگىللىك ئىزدىنىشى جەذيانىدا ئەغ باشتا بىلىشنى ئاذرـ قىلغاؽ كە 
ھىدىلىكى كە سۈپىتى بولىشى تەبىئى بىر ئەغ كۆپ ئويالنغاؽ نوقتىنىڭ، ياذاتقۇچىسىنىڭ ئاال

 ئەھۋاػ ئىدى.
نەبى ئالالھنى بىلىش كە تونۇشقا بەكمۇ قىزىققاؽ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىنتىلىشى، ھاللائ بىلەؽ 

 تونۇشۇشقا بولغاؽ ئاذرـسى بىر ئىشققا ئايالنغانىدى.
 نەبى بۇ خىلۋەت ماكاندا يالغۇرلۇط ئىچىدە بىر سوئالنى توختىماي سوذايتتى:

 «.سەؽ كىم؟ » 
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شۇنداط، نىھايەت ذەببىمۇ ئۇنىڭغا ئۆرىنى تونۇشتۇذـش كاقىتى كەلگەنلىكىگە قاذاذ بېرىپ 
 ئۆرىنى تونۇشتۇذـشقا باشلىغانىدى:

 «.ذەببىڭنىڭ ئىسمى بىلەؽ ئوقۇ! » مەؽ ذەب بولغۇچى رات، شۇنداط ئىكەؽ 
ئوخشاش ياخشى  ذەب بولۇشنىڭ نېمە دېگەنلىك ئىكەنلىكىنى نەبىمۇ باشقا ئەذەپلەذگە

بىلەتتى. چۈنكى ھاللائ ئۆرىنى تونۇشتۇذغاندا خىتاپ قىلىنغۇچى چۈشىنىدىغاؽ تىلدا خىتاپ 
ئىسمى نەبىنىڭ رېھنىدە شەكىللەنگەؽ نۇذغۇؽ سوئالنىڭ جاكابى « ذەب » قىلغانىدى. 

 ئىدى، ئەسلىدە.
 ھاللائ، ذەب بولغاؽ رات ئىدى.

 غەيرى ھەقىقىي مەنىدە ذەب بواللمايتتى.  ذەب بولۇش تەڭداشسىزلىق بولۇپ، ئالالھتىن
ھاللائ، ذەب ئىدى. چۈنكى ئۇ پەذكىش قىالتتى، يېتىشتۈذەتتى، چوغ قىالتتى، ذىزىق بېرىپ 

 باقاتتى. بۇالذ ذەب بولغۇچىغا خاس ئىدى.
، بىر يەذگە جەؼ قىلغۇچى، نۇذغۇؽ نەذسىنى بىر 219ھاللائ، ذەب ئىدى. چۈنكى ئۇ يىغقۇچى

، ياذاتقاؽ مەخلۇقىنىڭ مۇھىتىنى كە ئۇنىڭ مەكجۇت بولۇپ تۇذـشى 220ىيەذگە جەؼ قىلغۇچ

 . ئىدى قىلغۇچى بەذپا شاذائىتنى –ئۈچۈؽ رفذقذ بولغاؽ شەذت 
ذەب بولۇش، بۇ خاسلىقالذغا ئىگە بولۇش، بۇالذنى كـجۇدقا كەلتۈذقش دېگەنلىك ئىدى. 

 بۇ پەقەت ذەبنىڭ شەنىگىال اليىق ئىدى.
ى ئۇ پەقەت ياذىتىپال تاشالپ قويمايتتى. ياذاتقانلىرىنى كۆرىتەتتى، ھاللائ، ذەب ئىدى. چۈنك

ھىمايە قىالتتى، ئۇالذنى تەدذىجىي تاكاممۇلالشتۇذاتتى، ئىسالؾ قىالتتى، خاتاالشسا 
. 221تۈرىتەتتى، ئۇنىڭغا كېپىل بوالتتى كە ئۇنىڭدىن رىياؽ ياكى ئېغىرچىلىقنى كۆتۈذىۋېتەتتى

» اليتتى. ھەرذىتى مۇھەممەدمۇ باشقا ئەذەپلەذگە ئوخشاش ال قىال«ذەب » بۇالذنى پەقەت 
 سۆرىنىڭ ئەرەلدىن بۇ مەنىلەذدە ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى.« ذەب 

ھاللائ، ذەب ئىدى. چۈنكى ئۇ ياذاتقاؽ ھەذ نەذسىنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى ئىدى. پەذكىش 
. چۈنكى 222( ئىدىقىلىشنى ئۈستىگە ئالغاؽ ھەذ قانداط نەذسىنىڭ مالىكى ) ئىگىسى 

 ئىدى.« ذەب » ئامانەتچى ذەب بواللمايتتى، بۇ سەكەپتىن ئۇ ئامانەتچى ئەمەس 
، بەندىلىرى ئۈستىدە 223ھاللائ، ذەب ئىدى. چۈنكى ئۇ ئۇلۇغلۇط، خوجايىنلىق، ذەئىسلىك

، ھۆكۈؼ چىقىرىش، باش ئەگدقذقش، ئەمىر 224تەسەذذـپ قىلىش كە ئۇالذنى بويسۇندـذـش
 ھەققىگە ئىگە ئىدى.  225مەجبۇذالشقىلىش، توساش كە 

دەپ تونۇشتۇذغاؽ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ ئالالھنى مانا « ذەب » ھاللائ ئۆرىنى 
بولىشى ئۇنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجەؼ « ذەب » مۇشۇنداط شەكىلدە تونۇغاؽ كە ئالالھنىڭ 

لغاؽ بولسا بو« ذەب » قىلغانىدى. چۈنكى سىزنى يۆلەكاتقاؽ بىر كۈچ ھەقىقەتەؽ بىر 

                                    
 .51ياسىن،  219 
 .38ئەنائؼ،  220 
 .54نەھل،  221 
 .9مۇررەممىل،  222 

  .50 – 41يۈسۈپ،  223 

  .4 – 3؛ قۇذەيش، 22؛ ئەنبىيا، 86مۇئمىنىۇؽ،  224 
 .64؛ ئالىئىمراؽ، 31؛ تەكبە، 26 ؛ سەبە،7؛ رـمەذ، 34ھۇد،  225 



 

 142 

ئۇنىڭدىن قوذقۇشنىڭ ھاجىتى يوط، خاتىرجەؼ بولۇش كېرەظ ئىدى. ذەببى بولغاؽ يەنە 
 نېمىگە مۇھتاج بولىدـ؟ ذەببى يوقنىڭ نېمىسى باذ دەيسىز؟ 

مەكجۇدىيەت تولغىقى يەپ ئوخشاش سوئالالذنى سوذىغىدەظ سەكىيىگە كەلگەؽ كە 
ذەب » ەؽ مۇئمىنلەذگىمۇ، ياذاتقۇچىسىنىڭ قىزىقىشىنى ياذاتقۇچىسى ئۈستىگە مەذكەرلەشتۈذگ

ئىكەنلىكىنى بىلىپ دىلىنى ئاذاؼ تاپقۇرـشى ئۈچۈؽ، قولىمىزدىكى مۇسھاب ) قۇذئاننىڭ « 
كىتاپالشقاؽ شەكلى (نىڭ بىرىنچى بېتىنى ئاچقاؽ كاقتىمىزدا، بىرىنچى سۈذىنىڭ تۇنجى 

 دەپ تونۇشتۇذىدـ:« ذەب » ئايىتىدە ھاللائ ئۆرىنى 
َدمٌْ »

ْ
ِمَّنٌال

َ
َػال
ْ
ٌال ٌَرّبِ ٌّلّلِ جىمى ھەمدـ سانا ئالەملەذنىڭ ذەببى بولغاؽ ئالالھقا  – ُس

 (. 2فاتىھ، « ) خاستۇذ 
شەكلىدە « ذەب بولغاؽ ھاللائ » بۇ يەذدىمۇ ھاللائ ئۆرىنى تونىماقچى بولغانالذغا 

ئىزاھات ئىكەنلىكى نامايەؽ قىلغاؽ بىر « ذەب » تونۇشتۇذىۋاتىدـ. ئەمما بۇ يەذدە ئۇنىڭ 
 ، ئالالھنىڭ كاتتىلىقى....«ئالەملەذنىڭ ذەببى ... » باذ، يەنى 

بولىشى، ھاللائ ئىكەنلىكىنىڭ ئايرىلماس بىر خاسلىقىدـذ. شۇڭا « ذەب » ئالالھنىڭ 
مەذيەؼ ئوغلى مەسىھ ) ئەلەيھىسساالؼ (مۇ ئىنسانالذغا ئەلچى قىلىپ ئەكەتىلگەندە، ئۇ ئالالھنى 

 :مۇنداط تونۇشتۇذغانىدى
ئى بەنى ئىسرائىل! مېنىڭ كە سىلەذنىڭ ذەببىڭالذ بولغاؽ ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالذ،... » 
 (. 72مائىدە، « ) 

ئىسمى قۇذئاندا ھاللائ ئىسمىدىن قالسىال ئەغ كۆپ ئىشلىتىلگەؽ ئىسىمدـذ. « ذەب » 
 80ئىسمى « ذەب » سۈذىدە ) ذەھماؽ سۈذىسىمۇ ئىچىدە (،  30دەسلەپتە نارىل بولغاؽ 

قېتىم تىلغا ئېلىنغاؽ. بۇ ھەذگىزمۇ  20ئىسمى پەقەت « ھاللائ » قېتىم تىلغا ئېلىنغاؽ بولۇپ، 
 تاسادىبىيلىق ئەمەس. 

چۈشەنچىسىنى « ھاللائ » قۇذئاؽ تۇنجى مۇئمىنلەذنىڭ رېھنىدا توغرا بولغاؽ بىر 
 شەكىللەندقذقشنى مەقسەت قىلغاؽ. چۈنكى ھەػ قىلىش مەقسەت قىلىنغاؽ مەسىلە،
كىشىلەذنى ئالالھنىڭ باذلىقىغا ئىشەندقذقش مەسىلىسى ئەمەس ئىدى. ئۆر دەكذىنىڭ 
جاھىلىيەت ئىنسانلىرى ئالالھنىڭ باذلىقىنى بىلەتتى كە ئۇنىڭغا ئىشىنەتتى. بۇ دەكذدىكى 
كىشىلەذنىڭ ھاللائ چۈشەنچىسىدە خاتالىق مەكجۇت بولۇپ، ئالالھقا خاس بولغاننى 

 ىدە جەھەتتىن ئېزىپ كەتكەنىدى.باشقىالذغىمۇ بېرىپ، ئەق
بۇ سەكەپتىن ھاللائ دەسلەپتە چۈشۈذگەؽ ئايەتلىرى ئاذقىلىق كىشىلەذنىڭ رېھنىگە،   

ئىكەنلىكىنى ئۆچمەس شەكىلدە يېزىشنى مەقسەت قىلغانىدى. بۇ « ذەب » ئۆرىنىڭ 
ىگە ئىباذىسىنىڭ تۆت ھەسس« ھاللائ » سەكەپتىن ياذاتقۇچىنىڭ ئەغ كاتتا ئىسمى بولغاؽ 

سۈپىتى قوبۇػ « ذەب » ئىسمى ئىشلىتىلگەؽ. چۈنكى « ذەب » توغرا كېلىدىغاؽ شەكىلدە 
 قىلىنمىغاؽ بىر ئالالھقا، مۇشرىكالذ ئۇرـندىن بۇياؽ ئىشىنىپ كەلمەكتە ئىدى. 

ئىكەنلىكىنى مۇئمىنلەذنىڭ قەلبىگە كە رېھنىگە ئۆچمەس « ذەب » قۇذئاؽ ئالالھنىڭ 
 كېيىن، سەككىز يەذدە مۇنداط خىتاپ قىلىدـ:  ھەذىپلەذ بىلەؽ يارغاندىن

ُنْمٌ  » ٌَربُّ ُ  (. 62 – 61غافىر، « ) ئەنە شۇ ھاللائ سىلەذنىڭ ذەببىڭالذدـذ  – َذِلُنُمٌاّللَّ
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ذەببىمىز ھاللائ » > دېيىلمەكتە كە « پەقەت ھاللائ ال سىلەذنىڭ ذەببىڭالذ بوالاليدـ » يەنى، 
( ئەبەدىي سائادەت  30فۇسسىلەت، « ) ا بولغانالذغا ... تۇذ < دېگەنلەذ، ئاندىن توغرا يولد

 بىلەؽ خوشخەكەذ بېرىلمەكتە. 
ئىباذىسى « ذەب » ئىباذىسى بۇتالذ ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەؽ بولۇپ، « ئىالؾ » قۇذئاندا 

سۆرى قۇذئاندا مىڭ قېتىم ئەتراپىدا « ذەب » بۇتالذ كە تاغۇتالذ ئۈچۈؽ ئىشلىتىلمەيدـ. 
پ، پەقەت تۆت ئايەتتىال كۆپلىك شەكلىدە ) ئەذباب ( ئىشىلىتىلگەؽ، ئىشلىتىلگەؽ بولۇ

لىك سۈپىتىنى «ذەب » ئۇنىڭدىمۇ تەكلىكنى بىلدقذىدـ. بۇ تۆت ئايەتنىڭ ھەممىسىدە 
« ذەب » باشقىسىغا بېرىشنى ذەت قىلىش ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەؽ بولۇپ، ئالالھتىن غەيرىنى 

 دەپ ئاتاش ئۈچۈؽ تىلغا ئېلىنمىغاؽ.
لىك سۈپىتى پەقەت ئالالھقا خاس قىلىنغاؽ بولۇپ، باشقا بىرسى «ذەب » اندا قۇذئ

ئۈچۈؽ بۇ سۈپەت ئىشلىتىلمەيدـ. ذەب ئىسمى قۇذئاندا دائىم ئېنىقلىغۇچى سۈپىتىدە 
شەكلىدە « ئەلرەب » بىلەؽ قوشۇپ « ئەػ » ئىشلىتىلىدـ، ئىشاذەت قوشۇمچىسى بولغاؽ 

 شەكىلدە تىلغا ئېلىنمايدـ. ئىشلىتىلمەيدـ. ھاللائ ئىسمىمۇ بۇ 
بولمىغاؽ بىر تەڭرىگە ئىشىنىش ئاذرـسى ئىنسانىيەتنىڭ ئەغ قەدىم ئارغۇنلىق « ذەب » 

لىرىدىن بىرسى. چۈنكى ذەب بولغاؽ بىر تەڭرى ئىنساننىڭ مەكجۇتلىقىنى «ئاچكۆرلۈظ » كە 
ە ھەددىدىن قوذشاپ تۇذغاؽ بولىدـ. ئىنساننىڭ ياذىتىلىشى جەھەتتىن رـلۇؼ كە جاھالەتك

رىيادە مايىل ئىكەنلىكى كەھىي بىزگە بىلدقذگەؽ بىر ھەقىقەتتۇذ. ئىنساؽ ئۆرىنى قوذشاپ 
تۇذىدىغاؽ بىر تەڭرىنىڭ ئوذنىغا، شەيتانى مەنپەئەت كە نەپسانى ئاجىزلىقلىرى سەبىدىن 
مەكجۇدلىقى ئۆرىگە بېقىنىدىغاؽ كە تىزگىنلەپ تۇذااليدىغاؽ بىر ساختا تەڭرىسىنىڭ 

ىنى دائىم ئاذرـ قىلىپ كەلگەؽ. بۇ سەكەپتىن دائىم ئۆرلىرىنىڭ ئىشلىرىغا بولۇش

تۇيغۇسى، چۈشەنچىسى كە ھەذىكىتى  –ئاذالشمايدىغاؽ، نەپسى، مېلى، كىجدانى، ھېس 
ئۈستىدە ھېچقانداط تەسىر كۈچكە ئىگە بولمىغاؽ توقۇپ چىقىلغاؽ بىر ئىالؾ ئىزدىگەؽ كە 

جاد قىلغاؽ، ياساپ چىققاؽ. قوياش، ئاي، دېڭىز، دەذيا، كاال، تاپقاندا ئۇنى ئۆر قولى بىلەؽ ئى
لىك ئاالھىدىلىكى بولمىغاؽ «ذەب » بۆذە، تاش، ئوت ... ئىنساؽ بالىلىرى تاپقاؽ 

 ئىالھالذدـذ.
بولغاؽ بىر ئالالھقا ئىشىنىشكە « ذەب » بۇمۇ يېتەذلىك بولمىغاؽ. ئاخىرى ئىنساؽ 

نىيلىق ئارغۇنلىقىغا مۇذاجەت قىلىپ، ئالالھنىڭ باذلىقىنى مەجبۇذ قالغاؽ كە ئۇ بۇ قېتىم ئىلما
كە بىر ئىكەنلىكىنى ئىتىراپ قىلىپ، ذەب ئىكەنلىكىنى ئىنكاذ قىلىشقا يۈرلەنگەؽ. شۇنىڭ 

مەپكۇذىسى ئاستىدا كىشىلەذگە سۇنۇلغاؽ كە بۇ ئاذقىلىق « ئىلمانىيلىق » بىلەؽ شېرىك 
ؽ مۇناسىۋىتى، رامانىۋى ئۇسلۇب بىلەؽ ئۈرقپ كۈنىمىز ئىنسانلىرىنىڭ ذەببى بىلەؽ بولغا

 تاشالنماقتا. 
نەتىجە؟ نەتىجە ھەممىمىزگە مەلۇؼ. ئالالھنىڭ كەدانىيىتىنى ئىنكاذ قىلغاؽ قەدىم 
مۇشرىكالذ، ھەرذىتى ئىبراھىمنىڭ ھەنىف دىنىنى قانداط بۇرـپ، ئۆرگەذتىۋەتكەؽ بولسا، 

مانىۋى مۇشرىكالذ بولغاؽ ئىلمانىيالذمۇ، ھەرذىتى ئالالھنىڭ ذەببانىيىتىنى ئىنكاذ قىلىۋاتقاؽ را
 مۇھەممەدنىڭ ھەنىف دىنىنى بۇرـكېتىشكە كە ئۆرگەذتىۋېتىشكە ئۇذـنماقتا. 
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 سىزلىقتۇذ«بىسمىلالؾ » ئىلمانىيلىق 
 

ئىلمانىيلىق شېرىك ئەقىدىسىنىڭ بىر كۈنلەذدە مۇسۇلمانالذنىڭ بېشىغا باال 

يوط، بۇ ماڭا نامەلۇؼ. لېكىن ھەذ مۇئمىن بىر ئىشقا  –تتىمۇ بولىدىغانلىقىنى ذەسۇلۇلالؾ بىلە
دېيىشكە بۇيرـش ئاذقىلىق، بۇ ئىلمانىي مەنتىقىگە قاذشى تەدبىر « بىسمىلالؾ » باشلىغاندا 

 ئالغانلىقى ھەقىقەت.
، ئىنساننىڭ ئىشىنى ئالالھنى ياد ئەتكەؽ ھالدا باشلىشى، ئالالھنى «بىسمىلالؾ » 

 سىزلىقنى ذەت قىلىشتۇذ. «ھاللائ » ، «بىسمىلالؾ » ىدـذ. بۇ سەكەپتىن ئىشىغا ئاذالشتۇذىش
، ئىسالمى دـنيا قاذاشنىڭ ئاچقۇچىدـذ. ئىلمانىي دـنيا «بىسمىلالؾ » مانا بۇ نوقتىدىن 

» بولماسلىق ئوتتۇذىسىدىكى پەذط،  –سىز بولۇشتۇذ. ئىلمانىي بولۇش «بىسمىلالؾ » قاذاش 

« بىسمىلالؾ » لماسلىق ئوتتۇذىسىدىكى پەذققە ئوخشايدـ. بو –لىق بولۇش «بىسمىلالؾ 
« بىسمىلالؾ » بىلەؽ باشالنغاؽ ئىش مەشرـئىيىتىنى ئالالھتىن ئالىدـ كە مەشرـ ئىشالذ 

 سىز ئىشالذ شەيتانغا اليىقتۇذ.«بىسمىلالؾ » بىلەؽ باشلىنىدـ. 
ذاش ئىكەنلىكىنى سىزلىقنىڭ ئىلمانىيلىق، ھەتتا شەيتانى بىر دـنيا قا«بىسمىلالؾ » 

ٌ »ئېيتىشنىڭ رفذقذىيىتى باذمۇ؟ بۇ سەكەپتىن ذەسۇلۇلالؾ ھەذ ئىشنى باشلىغاندا  ٌاّلّلِ ِبْظِم
ِخِّمٌ ٌالصَّ ْخَمِن « ناھايىتى شەپقەتلىك كە مېھرىباؽ ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەؽ باشاليمەؽ  – الصَّ

 قىلغانىدى.      دەپ باشالش ئاذقىلىق، بۇ رامانىۋى ئارغۇنلىقنى ئۆر دەكذىدىال ذەت
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 ئالالھتىن غەيرىنى ذەب قىلىۋېلىش

ئالالھنىڭ ذەب ئىكەنلىكى مەسىلىسىدە، ئىنسانالذ دـچاذ بولغاؽ شېرىك پەقەتال 
ذـبۇبىييەتنى ئىنكاذ قىلىش شېرىكى ئەمەس. بۇ مەسىلىدە خاتاالشقاؽ يەنە بىر نوقتا، 

بېرىش، ئالالھتىن غەيرىنى ذەب قىلىۋېلىش  ئالالھنىڭ بۇ سۈپىتىنى ئالالھتىن غەيرىگە
 شەكلىدە ئۆرىنى ئەكس ئەتتۈذمەكتە. 

شېرىكنىڭ بۇ تۈذى يەھۇدىيلىشىش ئاالمەتلىرىنىڭ ئەغ تىپىك نامايەندىلىرىدىن 
 بىرىدـذ. قۇذئاؽ بۇ ھەقتە بىزگە مۇنداط خەكەذ بەذمەكتە: 

ذ بىلەؽ ناساذاالذ ياكى ئۇالذ ئۆرلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى، ذاھىبلىرىنى ) يەھۇدىيال» 
خىرىستىيانالذنىڭ دىنى باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى ( كە مەذيەؼ ئوغلى مەسىھنى ئالالھقا 
قوشۇپ ذەب قىلىۋالدى. ھالبۇكى ئۇالذ ) ذەسۇللىرى ئاذقىلىق ( پەقەت بىر ئىالؾ بولغاؽ 

ذ، ھاللائ ئۇالذنىڭ شېرىك ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرـلغاؽ ئىدى، ئالالھتىن باشقا ئىالؾ يوقتۇ
 (. 31تەكبە، « ) كەلتۈذگەنلىرىدىن پاكتۇذ 

بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز. بۇ « كىملىكى » قىلىۋېلىنغانالذنىڭ « ذەب » بۇ نوقتىدا مەسىلە 
لەذ بەنى ئىسرائىلدا كۆذقلگەندەظ دىن ئەھلى، راھىد كە ئابىد كىشىلەذ، ھەتتا ئىسا «ذەب » 

 ر پەيغەمبەذ بولىشىمۇ مۇمكىن.ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش بى
ئالالھتىن » بولۇپ، قۇذئاؽ بۇنى « ئالالھتىن غەيرىنى ذەب قىلىۋېلىش » مەسىلە 

« شېرىك » چۈشەنچىنى  –دەپ ئىزاھاليدـ كە بۇ خىل ھەذىكەت « غەيرىگە بەندە بولۇش 
 دەپ تەذىپلەيدـ.

ە ئىسا ئەلەيھىسساالؼ يەھۇدىيلىشىش مايىللىقىنىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرى بولغاؽ، مۇسا ك
ئۈممىتى ئىچىدە باش كۆتۈذگەؽ بۇ خىل شېرىك قىلمىش، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ 
ئۈممىتىگىمۇ يۇققاؽ بولۇپ، بۇ ئۈممەتمۇ ئۇلۇغلىرىنى، دىنى پىشۋالىرىنى، كەلىلىرىنى 

 ئالالھتىن باشقا ذەب قىلىۋېلىش ئىللىتىگە گىرىپتاذ بولغاؽ. 
سەجدە قىلىش، ئۇالذغا بىۋاستە ئىبادەت قىلىش شەكلىدە بۇ ذەب قىلىۋېلىش ئۇالذغا 

بولمايدـ، ئەلۋەتتە. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ ئايەت نارىل بولغاندا، سابىق خىرىستىياؽ 
ئۆلىماسى ئادىي بىن ھاتەمنىڭ بوينىغا ئېسىۋالغاؽ بىر كرىستنى كۆذگەؽ ذەسۇلۇلالؾ، ئۇنى 

ەققىدە نەسىھەت قىلغاؽ. ئاندىن يۇقىرىدا بىر بۇت دەپ تەذىپلىگەؽ كە تاشلىۋېتىشى ھ
 مەنىسى قەيت قىلىنغاؽ ئايەتنى ئوقۇپ مۇنداط تەپسىر قىلغانىدى:

شۈبھىسىزكى، ئۇالذ دىنى راتلىرىغا كە ئۇلۇغلىرىغا چوقۇنمايتتى. لېكىن ئۇالذ بۇ » 
 .226«كىشىلەذ ھاالػ قىلغاننى ھاالػ، ھاذاؼ قىلغاننى ھاذاؼ دەپ قوبۇػ قىالتتى 

بىر ئايەتتە ئالالھتىن غەيرىنى ذەب قىلىۋېلىش، مەيلى بۇ باشقىالذ پەذىشتىلەذ ياكى باشقا 
 دەپ تەذىپلەنمەكتە:« مۇسۇلماؽ بولغاندىن كېيىن كۇپۇذغا قايتىش » نەبىلەذ بولسۇؽ، 

                                    
 (. 5/278)  3095، ھەدىس نۇمۇذى: 9تىرمىزى، تەپسىر، ب:  226
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ھاللائ بىر كىشىگە كىتاپ، ھۆكۈؼ كە نۇبۇككەت ) ئەلچىلىك ( بەذگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ 
دېيىشى اليىق بولمايدـ. لېكىن ئۇالذ: « نى قويۇپ ماڭا بەندە بولۇڭالذ ئالالھ» كىشىلەذگە: 

ئۈگەتكەؽ كە ئوقۇغاؽ كىتاپنىڭ تەقەرراسى بويىچە ذەببىڭالذغا خالىس بەندىلەذ بولۇڭالذ » 
دەپ « پەذىشتىلەذ كە نەبىلەذنى ذەب قىلىۋېلىڭالذ » دەيدـ. شۇنىڭدەظ سىلەذگە « 

ئالىئىمراؽ، « ) غاندىن كېيىن، سىلەذنى كۇپۇذغا بۇيرـمدـ؟ بۇيرىمايدـ. سىلەذ مۇسۇلماؽ بول

79 – 80 .) 
كىشىلەذنىڭ يېتەكچىلىرىنى، دىن پىشىۋالىرىنى، كاتتىلىرىنى ھەتتا ذەسۇلالذنى ذەب 
قىلىۋېلىشى ھۆذمەت كە ساداقەتنىڭ چەكتىن ئېشىپ جىنايەت دەذىجىسىگە يەتكەنلىكىنىڭ 

نالذنى بۇ خىل مۇئامىلىدىن قاتتىق ھەرەذ ئەيلەشكە بىر نامايەندىسىدـذ. ھاللائ مۇسۇلما
 بۇيرىيدـ.

بىر يەھۇدىيلىشىش مايىللىقى بولغاؽ ئۇستارىنى، خوجايىنىنى، شەيخىنى، غوجىسىنى 
ئاشقۇنلىقىنىڭ ئەكسىچە، ئىتائەتتىن بىراقال باش « ذەب قىلىۋېلىش » ئالالھقا قوشۇپ 

اشال چەكتىن ئاشقانلىقتۇذ. بۇ ئىككى تاذتىپ نەپسى خاھىشىنى ئىالؾ قىلىۋېلىشمۇ ئوخش
 خىل مۇئامىلە توغرا ئەمەس.

بۇ چەكتىن ئېشىش كە ئۇنىڭ رىتى بولغاؽ بىپەذكالىقنى ياخشى تونۇپ يېتىش ئۈچۈؽ، 
ٌ »نى مەنئى قىلغاؽ باذلىق ئايەتلەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ «ذەب قىلىۋېلىش »  ٌاّللَّ ٌُدوِن  –ِمن

خاھىشى،  –. بۇ ھەذگىزمۇ نەپسى 227ى بىلىش كېرەظئىباذىسىنى ياخش« ئالالھتىن باشقا 

بولغاؽ مۇذەببىسىزلىككە، يەنى ئۇستارسىز، يېتەكچىسىز  228ھەكىسىنى ذەب قىلىۋېلىش –ئاذرـ 
 بولۇشقا دەلىل ئەمەس. 

لىك، ئالالھقا خاس بولغاؽ بىر سۈپەتنى ئالالھتىن «ذەب » قۇذئاندا مەنئى قىلىنغاؽ 
تەذبىيىدە ئالالھنى سىرىتتا  -لىكتۇذ. تەلىم «ذەب » غەيرىگە بېرىشنى كۆذسىتىدىغاؽ 

قالدـذغاؽ بىر ئۇستارنىڭ تەذبىيىسىنى قوبۇػ قىلىش، ئالالھتىن غەيرىنى ذەب قىلىۋېلىشتۇذ. 
لېكىن مۇتلەط يېتەكچى بولغاؽ ھاللائ كۆذسەتكەؽ پىرىنسىپالذ دائىرىسىدە ئۇستار بولۇش، 

ەنىۋى بولمىغاؽ بېقىپ چوغ قىلىشتىن ئىباذەت مەيلى بۇ تەذبىيە مەنىۋى بولسۇؽ كەياكى م
كاتىگوذىيىسىگە « ذەب قىلىۋېلىش » ماددى بولسۇؽ، بۇالذ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ 

كىرمەيدـ. ئوتتۇذىدا ھاللائ بىلەؽ تەغ بولۇش ) ئۇنىڭغا خاس ھەقلەذنى ئۆرىدە نامايەؽ 
ىرتنى ئەيىبلەش توغرا قىلىش ( ياكى تەغ قىلىۋېلىش مەكجۇت بولمىسا، ئۇستارنى، شاگ

 ئەمەس. 
» مانا بۇ مەنىدە يۈسۈپ ئەلەيھىسساالؼ ئۆرىنى بېقىپ چوغ قىلغاؽ مىسىرلىق مۆتىۋەذنى 

دەپ تىلغا ئالىدـ كە ئۇنىڭ « ذەببى ) ذەببىم، خوجايىنىم، بېقىپ چوغ قىلغاؽ كىشىم ( 
 .229ئايالى بىلەؽ ناشاياؽ ئىش قىلىشنى ذەت قىلىدـ

                                    
 .31؛ تەكبە، 64ئالىئىمراؽ،   227
 .23جاسىيە،   228
 . 23يۈسۈپ،   229
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قىلىۋېلىش ئاشقۇنلىقىنىڭ رىتى بولغاؽ بىپەذكالىق كە ئۇستارسىز  ئالالھتىن غەيرىنى ذەب

شاخقا ئاتالپ يۈذقشمۇ بىر ئەقىدە مەسىلىسى سۈپىتىدە  –) يېتەكچىسىز بولۇش ( شاختىن 
ئالدىمىزغا چىقماقتا. بۇ ئەھۋالدىكى كىشى يىپى ئۈرقلگەؽ لەگلەككە ئوخشاش بولۇپ، بۇ 

ئەمەس. بىرىنچى خىل ئاشقۇنلۇط تەبىئى ھالدا لىك «ھۆذ » ھەذگىزمۇ ئۇ ئويلىغاندەظ 
         ئۇنىڭغا قاذشى ذەددىيە سۈپتىدە ئىككىنچى خىل ئاشقۇنلۇقنى مەيدانغا كەلتۈذمەكتە.
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 تەكھىد كە قەدەذ ) تەقدىر (

ەقدىر، قادذ، مىقداذ، قۇدذەت، ت» كە ئۇنىڭ كاذىيانتلىرى بولغاؽ  تەقدىرئالدى بىلەؽ 
قاتاذلىق سۆرلەذنىڭ تەكھىد ئەقىدىسى ئىچىدىكى ئوذنىنى توغرا شەكىلدە « مۇقەددەذات... 

ئېنىقالپ چىقىش تولىمۇ رفذقذ. ئەگەذ بۇ ئۇقۇمالذنى توغرا چۈشىنەلمىسەظ، بۇ ئەسىرىمىز 
تېمىسىنى چۆذىدىگەؽ ھالدا يېزىلغاؽ كە ھارىرغىچە ئايىغى ئۈرقلمىگەؽ « قەدەذ » تاذىختا 

 سەذلەذ كە دەتاالشالذدىن بىرنى كۆپەيتىشتىن پەذقسىز بولۇپ قالىدـ. ئە
قەدەذ ئەلۋەتتە بىر ئىماؽ تېمىسىدـذ. بۇ سەكەپتىن ئىماؽ دائىرىسىگە كىرگەؽ ھەذ 
مەسىلىگە ئوخشاش ئۇنىڭ ئوذنىنىمۇ قۇذئاندىن ئىزدەپ بەلگىلىشىمىز كېرەظ. ئۇنداقتا بىز بۇ 

 پ باقايلى:ھەقتە قۇذئانغا بىر كۆر يۈگۈذتۈ
قەدەذ ئالالھنىڭ بىر سۈپىتى بولۇپ، ھاللائ راتىنى بۇ سۈپەت بىلەؽ بەندىلىرىگە 

 تونۇتماقتا:
ٍءٌَلِسٌِصٌ » ُْ ٌَش ٌَغَلٌَُهّوِ

َ  (. 12 تاالط،)  « قادىردـذ نەذسىگە ھەذ ھاللائ ئەلۋەتتە – اّللَّ

 ەذجىمەت ھالدا مەقسەتلىك سۈپتىنى –ئىسىم « قادىر » ئايەتكە مەنا بەذگەندە 
شەكلىدە « كۈچى يېتىش » انى سۆرلەذنى قۇذئ قاتاذلىق « قۇدذەت قادىر، ». قىلمىدـط

تەذجىمە قىلىش، مۇشۇ شەكىلدە مەنا بېرىش يېڭى مەنا تەذجىمىسى يارغۇچىالذ ئۆتمۈشتىن 
 ئالغاؽ بىر ئادەت، يەنى بىۋاستە كۆچۈذقشتىن ئىباذەت، خاالس.

دە رىل كە سەرگۈذ بولۇپ كەتكەؽ، جىددى چۈنكى كالسىك سۈننى كاالمچىالذ رىيا
 مەسىلىسىدـذ.« قۇدذىتى  -ئالالھنىڭ كۈچ » ئىنكاس قايتۇذغاؽ تېمىالذدىن بىرسى 

مەسىلىسىدە كۆذقلگەندەظ، بۇ قەدەذ « ئالالھنى تەنزىھ ) پاظ، قۇسۇذسىز بىلىش ( » 
بېرىلغاؽ  مەسىلىسىدىمۇ دەتاالش كاالؼ ) سۆر ماھاذىتى (نى چۆذىدىگەؽ ھالدا ئېلىپ

بولۇپ، قۇذئاؽ نەرەذدىن ساقىت قىلىنغاؽ. ذؿشەؽ مەلۇمات گۇمانى مەلۇماتقا، ناس ذىۋايەتكە 

سى «ئەقىدە  تەقدىر » قۇذئانى قاينىمىدا جىدەللىرى –ئاذلىشىپ كەتكەؽ پىرقە جەڭگى 
 رېھىن دـنياسىدىن غايىپ بولغاؽ.  

 تىۋاتىدـ.بۇنىڭ دەذدىنى ئۈممەت ئۆتمۈشتە كە بۈگۈؽ تاذتتى، تاذ
ھىجرى ئىككىنچى كە ئۈچىنچى ئەسىردە ئەكجىگە چىققاؽ، ھەتتا مەركۇذ تېمىنى 

مەسىلىسى قىسقا مۇددەت « قەدەذ » چۆذىدەپ ئېلىپ بېرىلغاؽ دەتاالش نەتىجىسىدە، 
ئىچىدە بىر ئېقىمغا ئايالنغاؽ. مەسىلە بۇ نوقتىدىن ھالقىپ، مەركۇذ دەتاالشنىڭ غالىپى 

تېمىسى بىلەؽ ناداؽ خەلققە « تەقدىرگە ئىماؽ » ۆر نەرىرىيىسىنى بولغاؽ كاالمچىالذ ئ
تېڭىش بىلەؽ نەتىجىلەنگەؽ. بۇ قىلمىش ئۈممەتنى ذادىكاػ قەدەذچىلىك ئىللىتىگە مۇپتىال 
قىلغاؽ. قۇذئاؽ شىددەت بىلەؽ ذەت قىلغاؽ مۇشرىكالذنىڭ قەدەذ چۈشەنچىسى، يۇقىرىدا 

مانالذنىڭ ئەقىدىسىگە ئايالنغاؽ. ئالالھقا شېرىك تىلغا ئېلىنغاؽ تاذىخىي دەكذدە مۇسۇل
 قوشقاؽ ئەھلى مۇشرىكالذ نېمە دېگەنىدى؟
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 « قوشمايتتۇط شېرىك ئۇنىڭغا بوكىمىز –مۇبادا ھاللائ خالىغاؽ بولسا، بىز كە ئاتا » 
 (.  35 نەھل،) 

شېرىك قوشۇشنى ئالالھنىڭ ئۆرلىرىگە يارغاؽ تەقدىرگە باغلىغاؽ مۇشرىكالذنىڭ بۇ 
مۇبادا ھاللائ خالىمىغاؽ بولسا، بۇ رالىمالذ كە كاپىرالذ بىزگە » ارغۇؽ قەدەذ ئەقىدىسى بىلەؽ، ئ

ئەگەذ ھاللائ خالىمىغاؽ بولسا، ئۇالذ بىزنىڭ ئوذنىمىزدا، بىز ئۇالذنىڭ » ، «ھۆكۈمراؽ بولماستى 
 دېگەندەظ شەكىلدە چۈشۈنىدىغاؽ ناداؽ كىشىلەذنىڭ قەدەذ« ... ئوذنىدا بوالتتۇط 

 ئەقىدىسى ئوتتۇذىسىدىكى ئوخشاشلىق دىققىتىڭىزنى تاذتمايۋاتامدـ؟
كۈچى » ئىباذىسىنى « قادىر » مانا بۇ سەكەپتىن باشتا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەؽ ئايەتتىكى 

 دېگەندەظ بىر مەناغا خاس قىلىپ قويمىدـط. « يېتىدىغاؽ 
» كەلىمىسى، « ادىر ق» فائىل كەرنىدە مۇبالىغە بىلەؽ ئىسمى فائىل ) ئىگە ( بولغاؽ 

قىممىتىنى بەلگىلىگەؽ، ئۆلچىمىنى بېكىتكەؽ، ئوذنى كە كاقتىنى  -تەقدىر قىلغاؽ، قەدىر 

 بەلگىلىگەؽ، يۆنىلىشىنى تەذەققىيات يېتىدىغاؽ، قۇدذىتى –بەلگىلىگەؽ، كۈچ 

 بەلگىلىگەؽ، چېگراسىنى – چەظ قىلغاؽ، تەقدىر كە بەلگىلىگەؽ شەكىللىنىشىنى
 .بىلدقذىدـ مەنىلەذنى قاتاذلىق « ئالغاؽ ستىغائا ھاكىمىيىتى

نىڭ نېمە «ر تەقدى» بۇ مەنىلەذنىڭ ھەممىسى قۇذئانىدـذ. ئەمدى ئايەتلەذ ئاساسىدا 
 مەنىنى بىلدقذىدىغانلىقىغا قاذاپ باقايلى:

 مەنىسىنى بىلدقذىدـ:« ئۆلچەؼ » قەدەذ 
ٌَلْسًرٌا » ٍء ُْ ٌَش ٌِلُنّوِ

ُ تاالط، « ) ر ئۆلچەؼ ) قەدەذ ( قويدى ھاللائ ھەذ نەذسىگە بى - اّللَّ
3 .) 

 ئۆلچەش، راماؽ كە ماكاؽ بەلگىلەش مەنىسىنى بىلدقذىدـ:
َكاِدُروَنٌ »

ْ
ٌال ٌَفِوْػَم قەدەذ قىلىدـط ) قەدەذنا (، بىز نېمە دېگەؽ ياخشى ئۆلچەؼ  - َفَكَسْرَها

 (. 23مۇذسەالت، « ) قويمىز ) قادىرـؽ (! 
بۇ قاداذ » ۈذكچىدە كۆپ ئىشلىتىدىغاؽ ت« قەدەذ قىلدـط » بۇ يەذدىكى 

مەنىسىدە بولۇپ، « قاداذ » ئىباذىلىرىدىكى « ) مۇشۇنچىلىك (، ئو قاداذ ) شۇنچىلىك ( 
مەركۇذ كەلىمىنىڭ بۇرـپ « قاداذ » دـذ. تۈذكچىدىكى «قەدەذ » سۆرنىڭ توغرا شەكلى 

« قەددەذنا » ىرائەتتە ، باشقا بىر ق«قادەذنا » تەلەپپۇر قىلىنغاؽ شەكلىدـذ. ئايەتتىكى 
 شەكلىدە ئوقۇلغاؽ. بۇ خىل ئوقۇشتىمۇ بېرىلگەؽ مەنادا ئۆرگۈذقش بولمايدـ. 

بەلگىلەش، » سۆرى يۇقىرىدىكىگە يېقىن بىر مەنادا باشقا بىر ئايەتتە « قەدەذ » 

 نوقتا بۇ بولۇپ، ئىشلىتىلگەؽ مەنىلەذدە قاتاذلىق « قويۇش چېگرا –تەقدىر قىلىش، چەظ 
 دـذ:« قەدەذ » بىر « ئۆلۈؼ » ىلىنغانداق چىقىش
َتٌ » ٍْ َم

ْ
ٌال َوُنُم ّْ ٌَب ْرَها ٌَلسَّ سىلەذنىڭ ئاذاڭالذدا ئۆلۈمنى بىز قەدەذ ) بەلگىلىدـط (  – َهْدُن

 (. 60كاقىەئ، « ) قىلدـط 
 بەرىدە باھا بەلگىلەش، ھۆكۈؼ بېرىش مەنىسىدە ئىشلىتىلىدـ:
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َكْسٌ »
ْ
ٌال َلِة ّْ

َ
ٌل ٌِفُ َواُى

ْ
ٌَاهَضل ا « بىز، ئۇنى قەدەذ ) قادذ ( كېچىسىدە چۈشۈذدـط  - رِإهَّ

 .230( 1) قەدەذ، 
قاذاذ كېچىسى، » يەنى قۇذئاؽ شۇنداط بىر كېچىدە چۈشۈذقلگەؽ بولۇپ، ئۇ كېچە 

 دـذ.«ھۆكۈؼ كېچىسى، ھەذ نەذسىگە بىر ئۆلچەؼ كە باھا بېكىتىلىدىغاؽ كېچە 
 لدقذمەكتە:پىالؽ، الھىيە، تەذتىپ كە نىزاؼ مەنىسىنى بى -قەدەذ

ٌِبَكَسرٌٍ » ٌَرَلْكَواُى ٍء ُْ ٌَش ٌُهوَّ ا بىز ھەقىقەتەؽ ھەممە نەذسىنى بىر پىالنغا  – ِإهَّ
 (. 49قەمەذ، « ) ) بىقادەذىن ( ئاساسەؽ ياذاتتۇط 

اَرٌ » ٌَ ٌَوالوَّ َو ّْ ٌاللَّ ُر َكّسِ ُِ ٌ ُ
« كېچە كە كۈندقرنى ھاللائ پىالناليدـ ) يۇقاددىرـؽ (  – اّللَّ

 (. 20) مۇررەممىل، 
يەنە ئىنساننىڭ بىر سۇيۇقلۇط بىلەؽ باشلىنىپ ھەذ خىل باسقۇچالذدىن ئۆتۈپ، 

 دەپ ئاتايدـ:« قەدەذ » مۇكەممەظ بىر مەكجۇدىيەت ھالىتىگە كېلىشىنىمۇ 
َرُىٌ » ٌَفَكسَّ ٌَرَلَكُي َفٍة

ْ
ػ ٌهُّ ھاللائ ئۇنى ئابىمەنىيدىن ياذاتتى، ئۇنى بىر قانچە باسقۇچتىن  – ِمن

 (. 19ئەبەسە، « ) ك ھالغا ) قاددەذاؾ ( كەلتۈذدى ئۆتكۈرقپ بەلگىلى
كىالسسىك كاالمنىڭ تەسىرى بىلەؽ مەنا بېرىلگەؽ ئايەتلەذدىن بىرسى بولغاؽ ئەھزاپ 

، «شەيئىلەذنىڭ قانۇنىيىتى » ، «ئالالھنىڭ سۈننىتى » ئايىتىدىمۇ قەدەذ  – 38سۈذىسى 
رەينەپ بىلەؽ توي قىلىشتىن  مەنىسىدە ئىشلىتىلىپ، ھەرذىتى« كائىنات قانۇنىيىتى » 

، يەنى توي قىلىش «ئىالھى قانۇؽ » ئۆرىنى تاذتقاؽ ذەسۇلۇلالھقا بۇ ھەقتىكى 
مەسىلىسىدىكى ئالالھنىڭ تەقدىرى ئەسلىتىلىدـ كە بۇ قەدەذگە قاذشى چىقماسلىقى ھەققىدە 

ـذ ئالالھنىڭ ئىشى، بىكىتىلگەنگەؽ بىر قەدەذد» ئاگاھالندـذـلۇپ مۇنداط دېيىلىدـ: 
 (.  38ئەھزاپ، « ) ) قادەذنا مەقدـذا ( 

بۇ قەدەذنى ئۆرگەذتىش سېنىڭ ئىلكىڭدە ئەمەس. مەيلى ذەسۇػ بوػ ياكى ئادەتتىكى 
بىر كىشى بوػ، بۇ قەدەذگە بويۇؽ ئىگىشىڭ، بەلگىلەنگەؽ بىر نەذسىنى ئاشۇذكېتىش ياكى 

 كېمەيتىۋېتىشتىن ئۆرەڭنى تاذتىشىڭ كېرەظ.
نى بەلگىلىگەؽ ھاللائ، ئۆرىنىڭ ھەذىكىتىنىڭمۇ بىر ئۆلچەؼ ) قەدەذ ( كائىناتنىڭ قانۇنلىرى

 ئىچىدە ئىكەنلىكىنى قۇذئاندا باياؽ قىلماقتا:
ْػُلٍٍمٌ » ٌمَّ ٌِبَكَسٍر ٌِإَلَّ ُي

ُ
ل ٌُهَوّضِ ٌَوَما ٌَرَضاِئُوُي ٌِغوَسَها

ٌِإَلَّ ٍء ُْ نٌَش قانداط نەذسە بولمىسۇؽ،  - َوِإنٌّمِ
ەذگاھىمىزدىدـذ، بىز ئۇنى پەقەت بەلگىلىك مىقداذدا ئۇنىڭ غەرىنىسى پەقەت بىزنىڭ د

 (. 21ھىجىر، « ) ) بىقەدەذىن ( چۈشۈذىمىز 
غەرىنە كە ئۇنىڭ ئاچقۇچى ئالالھنىڭ دەذگاھىدا، ئۇنى خالىغانچە ئىشلىتىش ھەققى  

يالغۇر ئالالھنىڭ ئۆرىگە خاس كە ئۇنىڭغا ھېچكىم ئاذلىشالمايدىغاؽ تۇذـپمۇ، ھاللائ ذىزىقنى 
قاتقاندا ئۇنى بىر سەكەپكە، بىر ئۆلچەمگە ئاساسەؽ تاذقىتىشنى قەدەذ ) قانۇنىيەت ( تاذ

. كىمكى ئۇ بەلگىلىگەؽ 231قىلغاؽ. بۇ ئۆلچەمنى يەنە كەھىي ئاذقىلىق بىزگە بىلدقذگەؽ

                                    
 .310، «مۇفرەدات » ؛ ئىسفاھانى، V/3545، «لىسانۇػ ئەذەب » ئىبن مەنزـذ،   230
 . 39نەجم،   231
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قانۇنىيەتكە ذىائيە قىلماستىن، سەكەبىنى كە قانۇنىيەت ) قەدەذ (نى نەرەذگە ئالماستىن، 
نىچە بېرىشنى تەلەپ قىلغاؽ بولسا، ئۇ ئالالھتىن بۇ قانۇنىيەتنى بۇرـشىنى ئالالھتىن خالىغى

 دېگەنلىكتۇذ. « تەقدىرگە قاذشى چىقىۋاتىدـ » تەلەپ قىلىۋاتىدـ، يەنى 
ئىكەنلىكىنى « غايىسى » ، «ياذىتىلىش مەقسىتى » بىر شەيئىنىڭ قەدەذىنىڭ ئۇنىڭ 

 تۆكەندىكى ئايەت ذؿشەؽ ھالدا كۆذسىتىپ بېرىدـ:
َسى » ٌَ ٌَف َر ٌَلسَّ ِشي

َّ
ئۇ ) ھاللائ ( مەخلۇقاتنىڭ غايىسىنى، مەقسىتىنى بەلگىلەپ  – َوال

 (.  3ئەئال، « ) ) قەددەذا (، ئۇالذنى شۇ مەقسەتكە يۈرلەندقذدى ) ھەدە ( 
يۇقىرىقىالذغا ئاساسەؽ ئىنساننىڭ ئەرەلدىن باذ بولغاؽ قەدەذى ئالالھقا بەندە بولۇشتۇذ. 

قىلغاؽ ياكى بەندە ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇغانالذ قەدەذىگە قاذشى چىققاؽ بولىدـ.  ئىالھلىقنى داكا
ھەذىنىڭ قەدەذى ھەسەػ ئىشلەپچىقىرىشتۇذ، يەذ شاذىنىڭ قەدەذى ئايلىنىپ تۇذـشتۇذ، 
قوياشنىڭ قەدەذى كۆيۈشتۇذ. بىر شەيئىنى ياذىتىلىش مەقسىتىگە ئۇيغۇؽ ھالدا ئىشلىتىش، 

نلىقتۇذ. بىر شەيئىنى ياذىتىلىش مەقسىتىگە رىت ھالدا ئۇنىڭ قەدەذىگە ذارى بولغا
 ئىشلىتىش، ئۇنىڭ قەدەذىگە ئىسياؽ قىلغانلىقتۇذ.

بىر شەيئىنىڭ دائىرىسى، » ، 232«سۈذە، مۇددەت، كاقىت » سۆرى يەنە « قەدەذ » 
قاتاذلىق  235«ساؽ، مىقداذ » ، 234«قىممىتىنى بىلىپ يېتىش  -قەدىر » ، 233«ھەجىمى 

 . 236تىلگەؽمەنىلەذدە ئىشلى
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 تەقدىرگە ئىماننىڭ ماھىيىتى

دېگەؽ سوئالغا، يۇقىرىدا ئايەتلەذ ئاذىسىدا « تەقدىرگە ئىماؽ نېمىنى بىلدقذىدـ؟ » 
ئېلىپ باذغاؽ قىسقىغىنە ساياھەتتىن كېيىن قۇذئانى بىر جاكاپ بېرىشكە توغرا كەلسە، 

ۆلچەؼ، بىر نىزاؼ كە ئىنتىزاؼ، بىر ئالالھنىڭ مەخلۇقات ئۈچۈؽ بىر ئ –تەقدىرگە ئىماؽ 
تەذتىپ، بىر راماؽ، بىر ماكاؽ، بىر نىشاؽ كە غايە، بىر پىرىنسىپ كە قانۇؽ بەلگىلىگەنلىكىگە، 
ھېچقانداط بىر نەذسىنى غايىسىز، ئۆلچەمسىز، ئۆر مەيلىچە كەيپى ياذاتمىغانلىقىغا ئىماؽ 

 ئېيتىشنى بىلدقذىدـ. 
ى، تاسادىبىيلىقنى، ھەددىدىن ئېشىشنى، تەقدىرگە ئىماؽ باشباشتاقلىقن 

مەقسەتسىزلىكنى، كەغ دائىرىدىكى مەنىسى بىلەؽ رـلۇؼ بولغاؽ ئاشقۇنلۇط كە چەكتىن 
 ئېشىشنى ئىنكاذ قىلىش كە ذەت قىلشتۇذ.

تەقدىرگە ئىماؽ مەسىلىسىدە خاتا چۈشۈنۈپ قېلىش كە قايمۇقۇپ قالماسلىق ئۈچۈؽ، بۇ 
 ذگە ئايرىپ چۈشۈنۈش رفذقذ. تېمىنى تۆكەندىكىدەظ ئىككى تۈ

كۇللى ) ئىالھى ( ئىرادە ئىچىدە ئىنسانغا ئىرادە ) تالالش ( ھەققى بەذمىگەؽ  .1
 ئىالھى تەقدىر.

 نەتىجىسىنى ئىنساننىڭ جۈرئى ئىرادىسى بەلگىلەيدىغاؽ جۈرئى قەدەذ. .2

كۇللى ئىرادىدىن باشقا ھېچقانداط كۈچ ئۆرگەذتەلمەيدـ.  –كۇللى تەقدىرنى ئىالھى 
رئى تەقدىرنىڭ ئىنساننىڭ ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ قىلغاؽ تاللىشىغا ) قىلمىشىغا ( ماس جۈ

 كۇللى ئىرادىنىڭ ئۆرگەذمەس قانۇنىيىتىدـذ. يەنى، قەدەذدـذ.  –ھالدا ئۆرگىرىشى، ئىالھى 
تەقدىرگە ئىماؽ، ھاللائ بەلگىلىگەؽ دىنى كە دـنيالىق، شەخسى كە جامائەت، كائىنات كە 

قانۇنىيەتلەذگە بويسۇنۇشنى، يىغىنچاقلىغاندا سۈننەتۇلالھقا  –ؽ باذلىق قانۇؽ قۇذئانى بولغا
 تەسلىم بولۇشنى تەقەررا قىلىدـ.

ياذاتقۇچى كائىناتنىڭ، ئىنساننىڭ كە توپلۇمالذنىڭ قانداط ئەھۋالدا قانداط ئاقىۋەت ياكى 
ىالھى تەجرىبىنى نەتىجىگە دـچاذ بولىدىغانلىقىنى كەھىي ئاذقىلىق ئالدىن بىلدقذقپ، بۇ ئ

يەذ يۈرىگە خەلىپە قىلغاؽ ئىنساننىڭ پايدىلىنىشىغا سۇنغاؽ، ھەذ بىر شەيئىگە ئۆلچەؼ كە 
ھېچقانداط بىر نەذسە « تەقدىرسىز » ماكاؽ بەلگىلىگەؽ. بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا 

ياذاتمىغاؽ. ياذاتقۇچىنىڭ سۈننىتىدە تاسادىبىيلىققا ئوذـؽ يوط. دېمىسىمۇ قۇذئاؽ 
نى «تاسادىبىيلىق تەڭرىسى » ۈنىمىزدىكى رامانىۋى مۇشرىكالذنىڭ بۇتى بولغاؽ ك

 تۆكەندىكى ئايەت بىلەؽ ذەت قىلىدـ:
 (.  38ئەنائؼ، « ) بىز كىتاپتا ھېچ نەذسىنى چۈشۈذقپ قويمىدـط » 

يۇقىرىدىكى ئايەت بىلەؽ ئىسپاتلىماقچى بولغاؽ بىر قەدەذ ئەقىدىسىنى ئوتتۇذىغا 
 مۇنداط دېيىشىمىزنى خالىغاؽ: قويۇپ، بىزنىڭ
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تەكبە، « ) بىزگە پەقەت ئالالھنىڭ تەقدىر قىلغاؽ نەذسىسى يېتىدـ » ئېيتقىنكى: 
51 .) 

نېمىنىڭ يېزىلغانلىقى ئېنىق باياؽ قىلىنغاؽ بولۇپ، بۇ « بىزگە » بۇ ئايەتتىن كېيىنال 
 ھەقتىكى تەقدىرنى مۇنداط ئىزاھلىغاؽ:

نىڭ ئىككى خىل ياخشى )غارى بولۇش ياكى شېھىت سىلەذ پەقەت بىز» ئېيتقىنكى، 
 . 237( 52تەكبە، « ) بولۇشتىن ئىباذەت( ئاقىۋەتنىڭ بىرىگە ئېرىشىشىمىزنى كۈتۈكاتىسىلەذ 

مۇسىبەتنىڭ قانداط ئەھۋالدا يېتىدىغانلىقىنى ھاللائ بەلگىلىك شەذتلەذگە باغلىغاؽ 

 پىشىپ شاذائىت –ىدـ. ئۇ شەذت بولۇپ، ئۇ سەكەپلەذ ئوتتۇذىغا چىققاندا مۇسىبەتلەذ كېل
ماؽ كە ماكاندا مۇسىبەتلەذ ئۆرلىكىدىن ئوتتۇذىغا چىقىدـ. مانا بۇ را ھەذقانداط يېتىلگەؽ

 بۇ بولغاؽ تەكە شەيئىلەذ كە ھادىسىلەذ –ئالالھنىڭ ئۆرگەذمەس تەقدىرىدـذ. ھاللائ، كەقە 
 كىتاپقا بىر بولغاؽ ەلۇؼنام بىزگە دەذگاھىدىكى، ئۆر( تەقدىرنى سۈننەتنى،)  قانۇنالذنى

 :پۈتىۋەتكەؽ
يەذ يۈرىدىكى باذلىق ھادىسىلەذ كە ئۆرقڭالذ ئۇچرىغاؽ مۇسىبەتلەذ بىز ئۇالذنى  »

ھەدىد، « ) ياذىتىشتىن بۇذـؽ بىر كىتاپقا يېزىۋەتكەؽ. شۈبھىسىزكى، بۇ ئالالھقا ئاساندـذ 
» ىپ، خاتا ئىزاھلىغاؽ بەرىلەذ ئۆرىنىڭ قاذىشىنى ئىسپاتالش ئۈچۈؽ چىڭ ئېسلىۋېل (. 22

ساڭا بىر ياخشىلىق يەتسە، بىلگىنكى، ئۇ ئالالھتىندـذ. ساڭا بىر يامانلىق يەتسە، بىلگىنكى 
دېگەؽ ئايەتنى يۇقىرىدىكى ئايەت بىلەؽ بىرلىكتە چۈشۈنۈش كە « ئۇ ئۆرەڭدىندـذ 

 تۇيغۇ –تەپەككۇذ قىلىش الرىم. بولمىسا ئايەتلەذ ئوتتۇذىسىدا بىر رىتلىق باذدەظ ھېس 
ئايەتلەذگە ئاساسەؽ ئۆلچەؼ، مىقداذ،  مەتتۇذ.تۆھ قىلغاؽ ذەت قۇذئاؽ بۇ. قالىدـ شەكىللىنىپ

سۆرىنى، « تەقدىر » پىالؽ، غايە، ھۆكۈؼ كە نىشاؽ ... قاتاذلىق مەنىلەذنى بىلدقذىدىغاؽ 
ؽ، ئالالھنىڭ شەيئىلەذ كە ھادىسىلەذ ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ يەذ، راما» شەذئى ئۇقۇؼ سۈپتىدە 

 .دەپ ئىزاھلىساط توغرا بولىدـ« ماكاؽ، مەقسەت كە غايە 
تەقدىرنى بۇ شەكىلدە ئىزاھلىغاؽ تۇنجى كىشى بىز ئەمەس، ئەلۋەتتە. ئەشەئذىلەذنىڭ 

تەقدىر، ئالالھنىڭ شەيئىلەذنى بىر قەدەذ  » :قەدەذ ئىزاھاتىمۇ بۇنىڭ يېقىنلىشىپ كېتىدـ
ئالالھنىڭ باذلىق » قدىرنى مۇنداط ئىزاھاليدـ: ماتۇذىدى تە «.ئۈستىدە قىلىپ ياذىتىشىدـذ 

«. مەخلۇقاتنى مەكجۇت بولغاؽ ھالەت ئۈستىدە ئەرەلدە جەرىم قىلىش كە بېكىتىشىدـذ 
ئەشەئذىنىڭ قاذىشىچە تەقدىر ياذىتىلغاؽ، قارا ياذىتىلمىغاندـذ. ماتۇذىدىنىڭ قاذىشى بۇنىڭ 

  .238ئەكسىدـذ
تەقدىر، ئالالھنىڭ » چە پەذقلىنىپ كەتمەيدـ: ئىبن ھەرمنىڭ ئىزاھاتىمۇ بۇالذدىن ئان

بىر شەيئىنىڭ مەدھىيلىنىشكە ياكى ئەيىپلىنىشگە كەياكى تۈرقلىشى، ماھىيىتى، دەذىجىسى 

                                    
مانا بۇالذ ھاللائ يولىدا جىھادقا چىقىشنىڭ قەدەذىدـذ. بۇنىڭدىن باشقا بىر ئاقىۋەتنى كۈتكۈچىلەذ تەقدىرگە قاذشى ئىش قىلغاؽ   237

ئەمما بىز، ئالالھنىڭ سىلەذگە ئۆر دەذگاھىدىن ئاراپ چۈشۈذقشىنى ياكى بىزنىڭ قولىمىز » كاذە قىلغاؽ بولىدـ. كە ئۆرىنى ئا
(. چۈنكى قىلغاؽ ئىشىڭالذنىڭ تەقدىرى مانا مۇشۇنداط. ئالالھقا قاذشى  52تەكبە، « ) ئاذقىلىق جارالىشىنى كۈتىمىز 

 .چىققۇچىنىڭ تەقدىرى ئاراپ دـچاذ بولۇشتۇذ
 
 .III/90، « مىنەػ ئاقائىد ئىلەس سەكذا» ھەسەؽ ھەنەفى،  238 
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كە تەذتىۋىنى مۇئەييەؽ بىر خاسلىققا ئىگە بولۇشىغا كەياكى مۇئەييەؽ كاقىتقىچە مەكجۇت 
 .239«بولۇپ تۇذـشىغا ھۆكۈؼ قىلىشىدـذ 

ذ يۇقىرىقىدەظ بولسىمۇ، لېكىن شەذھىيلەذ كە تەقدىر ئۈستىدە ئېلىپ گەذچە ئىزاھاتال
بېرىلغاؽ مۇنارىرىلەذ بۇنداط ئېنىق كە توغرا بولمىغاؽ. مۇنارىرىلەذنىڭ تاذىخى تەذەققىياتى 
 ئەقىدىۋى كە ئىلمىيلىكتىن رىيادە، سىياسى ئەندىشىلەذنىڭ تەسىرىگە بەكرەظ ئۇچرىغاؽ.

ىنىش دەكذى بولغاؽ بۇ مەرگىللەذدە مەرھەپلەذنىڭ، مەشھۇذ ئىسالؼ ئىلىملىرىنىڭ شەكىلل
شەخىسلەذنىڭ، ئۆلىماالذنىڭ كە ھۆكۈمداذالذنىڭ ئىنسانغا، ئىنساؽ ھۆذىيىتىگە، ھاياتقا، 

تەقدىر » ھەتتا دىن كە سىياسەتكە بولغاؽ چۈشەنچىلىرىنى بىلىشكە قىزىققۇچىالذ ئۇالذنىڭ 

 .ىدـبول ياخشى تېخىمۇ باقسا، اپقاذ چۈشەنچىلىرىگە –ھەققىدىكى پىكىر « 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
 .III/78، « فەذط – ئەػ » ئىسفاھانى، –ئەػ  239 
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 قوشمايتتۇط شېرىك بولسا خالىغاؽ ھاللائ مۇبادا

بوكىلىرىمىز ئالالھتىن غەيرى  –مۇبادا ھاللائ خالىغاؽ بولسا بىز كە ئاتا » مۇشرىكالذ: 
 (. 35دېدى ) نەھل، « ھېچقانداط بىر نەذسىگە ئىبادەت قىلمايتتۇط 

« بوكىلىرىمىز شېرىك قوشمايتتۇط  –ئەگەذ ھاللائ خالىسا ئىدى، بىز كە ئاتا  »مۇشرىكالذ: 
 (. 148دېدى ) ئەنائؼ، 

يەھۇدىيالذ كە باشقا شېرىك قوشقۇچىالذ ئۆرلىرىنىڭ شېرىك كەلتۈذقشى كە كۇپۇذلىقىغا 
باھانە قىلىپ كۆذسىتىدىغاؽ سەكەپتىن بىرسى، بۇ قىلمىشلىرىنىڭ ئالالھنىڭ تەقدىرى 

 .بولغانلىقىدىن ئىباذەت ئارغۇؽ ئەقىدىدـذبىلەؽ 
« تەقدىرگە ئىماؽ » ئالالھقا تۆھمەت قىلىشتا ئۇچىغا چىققاؽ بۇ مەنتىق قاذىماققا 

ئېيتقاندەظ كۆذقنسىمۇ، ئەمىلىيەتتە ئۇنى ئىنكاذ قىلماقتا. چۈنكى بۇ چۈشەنچىگە ھاللائ قۇذئاندا 
 :مۇنداط جاكاپ بەذگەؽ

پاكىت ئالالھنىڭدـذ. ئەگەذ ھاللائ خالىسا ھەممىڭالذنى  ھەممىدىن ئېنىق» ئېيتقىنكى: 
 (.  149ئەنائؼ، « ) بىر توغرا يولغا باشاليتتى 

لېكىن ئالالھنىڭ تەقدىرى ھەممىمىزنى قۇدذىتى بىلەؽ توغرا يولغا باشالش شەكلىدە 
نى بېرىش شەكلىدە «ھۆذ ئىرادە » نى، «تالالش ئىختىياذلىقى » ئەمەس، ئەكسىچە بىزگە 

 .تۇذ«تالالش » مايەؽ بولدى. بۇ سەكەپتىن ئىنساننىڭ تەقدىرى نا
مەجبۇذىي ئىماؽ » بېرىشنىڭ ئوذنىغا « تالالش ئىختىياذلىقى كە ئىرادە » ھاللائ ئىنسانغا 

مۇ قىالاليتتى، ئەلۋەتتە. بۇنداط بولغاندا ھېچكىم بۇ تەقدىرنىڭ «تەقدىر » ئېيتىشنى « 
مۇسۇلماؽ بوالتتى. يەنى پەذىشتىلەذ، يەذ يۈرى، ئاسمانالذ سىرتىدا قالمايتتى كە ھەممە كىشى 

تالالش كە ئىرادە » نى ئەمەس، «ئىماؽ » كە يۇلتۇرالذدىن پەذقسىز بوالتتى. لېكىن ھاللائ 
ى قىلىپ ياردى. بۇ سەكەپتىن ئىنساؽ تالالش «تەقدىر » نى ئىنساننىڭ «ئەذكىنلىكى 

 :ئىختىياذلىقىغا ئىگە
ھەط ذەببىڭالذ تەذىپىدىندـذ. خالىغاؽ ئادەؼ ئىماؽ ئېيتسۇؽ، بۇ ( » ) ئېيتقىنكى: 

 (. 29كەھف، « ) خالىغاؽ ئادەؼ كاپىر بولسۇؽ 
تەقدىر » ئالالھقا شېرىك قوشقانالذنىڭ يۇقىرىدا باياؽ قىلىنغاؽ قۇذئانغا رىت 

 .، ئەسرى سائادەتتىن كېيىنال قايتىدىن باش كۆتۈذقپ چىقتى«ئەقىدىسى 
ن كېيىن ھاكىمىيەتنى چاڭگىلىغا كىرگۈرىۋالغاؽ ئەمەكى خانىدانى ذاشىد خەلىپىلەذدى

مۇذجىەئ كە جەبرىييە پىرقىلىرى ئاذقىلىق رـلۇؼ كە چەكتىن ئاشقاؽ قىلمىشلىرىنى ئالالھقا 
تەقدىر » ئاذتىپ قويۇشقا ئۇذـندى. ئۇالذمۇ بۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈؽ مۇشرىكالذغا ئوخشاش 

ھقا تۆھمەت قىلىشتىن ئۇيالمىدى. ئەمەكى نى سەكەپ قىلىپ كۆذسەتتى كە ئالال«
ئۆرەڭالذنى بىھۇدە ئاكاذە قىلماڭالذ، ھاللائ بىزنىڭ » خانىدانىنىڭ ئىككىنچى ھۆكۈمداذى يەرىد: 
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« سىلەذگە ھۆكۈمراؽ بولىشىمىزنى خالىدى. ھاللائ بىر نەذسىنى ياقتۇذمىسا، ئۇنى ئالماشتۇذىدـ 
 .240دېگەنىدى

قاذىشىچە، ذەسۇلۇلالھنىڭ ئائىلە تاكاباتىنى بۆشۈكتىكى ئۇنىڭدىن باشقا ئەمەكىلەذنىڭ 
بوكاقنىمۇ ساط قويماستىن قىرىپ تاشلىغۇچى ئۆرلىرى ) ئەمەكىلەذ ( ئەمەس، بەلكى ھاللائ 
ئىدى ) تەكبە، ھاللائ بۇ تۆھمەتتىن خالىيدـذ (. ئەمەكى خانىدانىنىڭ بىر ئەراسى بولغاؽ كۇفە 

نى تېخىمۇ ئاراپالش مەقسىتىدە قانالذنى ھەذ تەذەپكە كالىيسى ئىبن رىياد، ھەرذىتى رەينەپ
چاچقاؽ ھالدا، ئەھلى بەيتنىڭ كاللىسى تولدـذـلغاؽ بىر تاغاذنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ تۆككەچ: 

 .دېگەنىدى« ئالالھنىڭ ئەھلى بەيتىڭگە نېمە قىلغانلىقىنى كۆذدقڭمۇ؟ » 
بۇ ھاللائ » ڭ ذەپىقىسى: ھەرذىتى ھۈسەيىننىڭ كاللىسى يەرىدكە ئەكەتىلگەندە، يەرىدنى

» دەپ سوذىغاندا، يەرىد: « ذەسۇلىنىڭ قىزى پاتىمەنىڭ ئوغلىنىڭ كاللىسى ئەمەسمۇ؟ 
شۇنداط، ئۇنىڭ ئۈچۈؽ ماتەؼ تۇت. ئىبن رىياد ئالدىراڭغۇلۇط قىلىپ ئۇنىڭغا ھۇجۇؼ قىلدى، 

 .241دەپ جاكاپ بەذگەنىدى« ھاللائ ھۈسەيىننى ئۆلتۈذدى 
ئېرىشكەؽ بۇ چۈشەنچىگە ئاساسالنغاندا، سادىر بولغاؽ باذلىق  ھاكىمىيەتنىڭ قوللىشىغا

بىلەؽ بولغانىدى. ھەججاج، كەبىنى مەنچاناط بىلەؽ تاش « تەقدىرى » ئىش ئالالھنىڭ 
بوذانغا تۇتقاؽ كە كەبىگە ئوت قويۋەتكەؽ بولسا، بۇ ئالالھنىڭ تەقدىرى بىلەؽ بولغانىدى. 

م بىن ئۇقبە، ھاذذە كۈنىدە لەشكەذلىرىنىڭ ئەمەكى قوشۇنىنىڭ باش سەذكەذدىسى مۇسلى

 –مۇتلەط كۆپچىلىكى ساھابىلەذنىڭ ئاياللىرى كە قىزلىرىدىن تەذكىپ تاپقاؽ مەدىنە خانىم 
، بۇمۇ ئالالھنىڭ تەقدىرى بىلەؽ 242قىزلىرىنىڭ نۇمۇسىغا تېگىشىگە ذـخسەت قىلغاؽ بولسا

كەقەلەذدە ھۆكۈمداذالذنىڭ ھېچقانداط  بولغانىدى ) تەكبە، ھاللائ بۇ تۆھمەتتىن خالىيدـذ (. بۇ
جىنايىتى كە گۇناھى يوط ئىدى. ئۇالذ پەقەت ئالالھنىڭ ئۆرلىرىگە پۈتكەؽ تەقدىرىنى ئىجرا 
قىلىۋاتاتتى. ئۇالذ ئۆرلىرىنى ھاللائ پۈتكەؽ تەقدىرنى ئىجرا قىلغۇچى دەپ قاذىغانلىقى ئۈچۈؽ، 

 .ئۆرلىرىنى بىر قىلىچ دەپ قاذايتتى
ئىسمى بىلەؽ مەشھۇذ « جەبرىييە » ەدەذ چۈشەنچىسى ئۇرـؽ ئۆتمەي مانا بۇ خىل ق

بولغاؽ بىر مەرھەپكە ئايالندى. بۇ مەرھەپنىڭ قۇذغۇچىسى دەپ قاذالغاؽ جەھم بىن سەفۋاؽ 
ھۆكۈمداذالذنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەؽ تەقدىر  243( 128) ئۆلۈؼ: ھىجرى 

 .ئايالندـذدىچۈشەنچىسىنى ئۆرگىچە ئۇسلۇپتا نەرىرىيىگە 
قۇذئاندا  بەندىنىڭ ئەمەلى دەيدىغاؽ بىر نەذسە يوط، ھاللائ» ئۇ مۇنداط دېگەنىدى: 

 .244ئۆرىنىڭ بەندىنىڭ قىلمىشىنىڭ خالىقى ) ياذاتقۇچىسى ( ئىكەنلىكىدىن خەكەذ بەذمەكتە
نىڭ ھاللائ ئۆر راتىغا قادىر، فائىل، خالىق سۈپەتلىرىنى بەذگەؽ. مەخلۇقالذدىن ھېچبىرسىنى ئۇ

رەيد ئۆلدى، دېيەلمەيمىز. ئەكسىچە ھاللائ  »، 245« بۇ سۈپەتلىرى بىلەؽ تەذىپلىگىلى بولمايدـ

                                    
 . II/239، «ئۇيۇنۇػ ئەھباذ » ئىبن قۇتەيبە،   240
 .V/465، «تاذىخ » تاباذى،   241
 .  V/483-495،«  تاذىخ» ؛ تاباذى، VIII/224، «بىدايە  –ئەػ » ئىبن كەسىر،   242
 .دېگەنلىكى ئۈچۈؽ ناسر بىن سەيياذ تەذىپىدىن قەتلى قىلىنغاؽ« قۇذئاؽ مەخلۇقتۇذ » ىن سەفۋاؽ، جەھم ب  243
 .بەت -135، «ئۇسۇلۇددىن » باغدادى،   244
 . I/128، « مىلەػ –ئەػ » شەھرىستانى،   245
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ئالالھتىن باشقا ھېچقانداط بىر مەكجۇدىيەتنىڭ . » 246« رەيدنى ئۆلتۈذدى، دەيمىز
) ئوتتۇذىغا چىقاذغاؽ ( ھەذىكىتى يوقتۇذ. پەقەت ئالالھال ياذاتقۇچى ) فائىل (دـذ. 

قىلمىشلىرى ئۇنىڭغا نىسبەت قىلىنىدـ. دەذەخ لېڭشىدى، قوياش كۆردىن ئىنسانالذنىڭ 
غايىپ بولدى، بۇذچ قايتىپ كەلدى دېيىش بىر ئوخشىتىش ) ئىستىلىستىكىلىق كاستە (تىن 

 «.  ئىباذەتتۇذ. بۇالذنىڭ ھەممىسىنى ھاللائ كـجۇدقا چىقىرىدـ
ەت بولغاؽ تاش، تۇپراط جەھمنىڭچە ئىنساننىڭ قىلمىشلىرىمۇ باشقا جانسىز مەكجۇدىي

كە قۇمغا ئوخشاش بىر جىسىمنىڭ ھەذىكىتىدىن پەذقسىز ئىدى. بىر تاشنىڭ دؿمىالپ 
چۈشۈپ كېتىشى بىلەؽ بىر ئىنساننىڭ قىلمىشى ئوتتۇذىسىدا پەذط يوط بولۇپ، ھەممىسىنىڭ 

ى . بۇ سەكەپتىن مەركۇذ مەرھەپنىڭ قەدەذ 247ھەذىكىتى ئالالھنىڭ تەقدىرى ئىد
بەندە تەقدىر » كىالسسىك كاالمچىالذ مۇنداط بىر جۈملىگە يىغىنچاقاليدـ:  چۈشەنچىسىنى

ئالدىدا خۇددى شامالنىڭ ئىلكىدىكى بىر ياپراققا ئوخشايدـ. شاماػ ئۇنى قەيەذگە ئېلىپ 
 «.ماڭسا، ئۇ شۇيەذگە باذىدـ 

ھاكىمىيەتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەؽ بۇ ئېقىمغا قاذشى جەھمدىن خېلى بۇذـنالذ 
( بەندىنىڭ  90ەلەذ قايتۇذـلغاؽ بولۇپ، خەلىل ئەػ جۇھەينى ) ئۆلۈؼ، ھىجرى ذەددىي

بۇ خىل مەنىدە بىر » ئىرادىسىنى ئىنكاذ قىلىدىغاؽ يۇقىرىدىكى بىپەذكا قاذاشقا قاذىتا: 
تەقدىر يوط. قىلمىش پۈتۈنلەي ئۇنى سادىر قىلغۇچىغا ئائىت. قىلمىشنىڭ سادىر قىلغۇچىسى 

دېگەؽ مەرمۇندىكى قەدەذ « اذىتا ئالالھنىڭ ھېچقانداط دەخلى يوط ئىنساندـذ. بۇنىڭغا ق
 .چۈشەنچىسىنى ئوتتۇذىغا قويغانىدى

ھەسەؽ ئەلبەسرىنىڭ تالىپى مابەد ياقىلىغاؽ بۇ قاذاش، بەسىرەدە ھاكىمىيەتنىڭ 
رـلۇمىدىن تويغاؽ خەلق ئاذىسىدا ھاكىمىيەتكە قاذشى ھەذىكەتلەذنىڭ چىقىشىغا سەكەپ 

بۇنى كۆذقپ يەتكەؽ ئەمەكى ھاكىمىيىتى، بۇ چۈشەنچىنى ئۆرىگە قاذشى ئەغ بولغانىدى. 
چوغ دقشمەؽ دەپ قاذىدى. ئابدـلمەلىك بىن مەذكاؽ كالىسى ھەججاجقا مابەدنى ئۆلتۈذقش 

يىلى ئەمەكىلەذنىڭ ذەسمى  – 80ھەققىدە پەذماؽ چۈشۈذدى. شۇنىڭ بىلەؽ مابەد ھىجرى 
 .ئۈچۈؽ قەتلى قىلىندى قەدەذ ئەقىدىسىگە قاذشى چىققانلىقى

ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ قاذاشنى ياقىلىغاؽ جەيالؽ ئەػ دەمەشقى ) ئۆلۈؼ، ھىجرى 
(مۇ ئوخشاش ئاقىۋەتكە دـچاذ بولغاؽ بولۇپ، ئۆمەذ بىن ئابدـلەئرىز ھۆذمەت  105

كۆذسىتىپ كەرىپىگە تەيىنلىگەؽ، دـذـستلىقى بىلەؽ مەشھۇذ بولغاؽ بۇ رات، ھىشاؼ بىن 

 –. جەيالننىڭ پۇت 248قىستاققا ئېلىنىپ ئۆلتۈذقلگەؽ –خەلىپە بولغاندا قېيىن  ئابدـلمەلىك
« ذەببىڭنىڭ ساڭا نېمە قىلغانلىقىنى كۆذدقڭمۇ؟ » قولى كېسىپ تاشالنغاؽ كە ئۇنىڭدىن: 

دەپ جاكاپ « بۇنى ماڭا ذاكا كۆذگۈچىگە ھاللائ لەنەت قىلسۇؽ » دەپ سوذىغاؽ ھىشامغا، 
 .بەذگەؽ

                                    
 . III/19، « فاسل –ئەػ » ئىبن ھارؼ،   246
 . I/128، « مىلەػ –ئەػ » شەھرىستانى،   247
 .بەتكە مۇذاجەت قىلىڭ – 106، «ئىمامالذ كە سۇلتانالذ » كۆپ مەلۇمات ئۈچۈؽ مۇستاپا ئىسالموئغلىنىڭ  تېخىمۇ  248
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ى مەرگىلدە قەدەذ مەسىلىسىنى چۆذىدىگەؽ ھالدا ئېلىپ بېرىلغاؽ بۇ ئۇنىڭدىن كېيىنك
دەتاالش ئەھلى سۈننەت بىلەؽ تەكھىد كەلائدػ ) مۇتەرىلە ( ئوتتۇذىسىدا داكاؼ قىلغاؽ 
بولۇپ، ھەذ ئىككى تەذەپ ئۆرىنىڭ چۈشەنچىسىنى ئايەتلەذ بىلەؽ ئىسپاتالشتا قىينالمىغاؽ. 

پ تۇذىۋاتقاؽ پاذچىلىغۇچى مەنتىقىنىڭ نەتىجىسىدە، بۈگۈنكى كۈنىمىزدىمۇ مەكجۇت بولۇ
كىم قايسى تەذەپكە قاذىغاؽ بولسا پەقەت شۇ تەذەپنىال كۆذەتتى كە يەنە بىر تەذەپنى كۆذمەسكە 

 .ساالتتى
» سۈننىلەذ ياخشى كە ياماؽ ) ھۇسن كە قۇبۇؾ (نى ئالالھنىڭ ياذىتىشى مەسىلىسىدە 

( ئايىتىنى دەلىل قىلغاؽ بولسا؛  111ئەنائؼ، « ) ايدـ ھاللائ خالىمىغىچە ئۇالذ ئىماؽ ئېيتم
شۈبھىسىزكى » (،  31غافىر، « ) ھاللائ بەندىلىرىگە رـلۇمنى قىلىشنى خالىمايدـ » مۇتەرىلە 

( ئايەتلىرىنى دەلىل كەلتۈذەتتى.  28ئەئراض،« ) ھاللائ بەندىلىرىنى ياماؽ ئىشقا بۇيرىمايدـ 
ى ئايەتلەذ بىلەؽ ئىسپاتالش بىلەؽ بىرگە، قاذشى تەذەپ تەذەپلەذ ئۆرلىرىنىڭ قاذاشلىرىن

 .دەلىل قىلىپ كەلتۈذگەؽ ئايەتلەذنى تەئۋىل قىلىشتا بەسلىشەتتى
« بەندىنىڭ قىلمىشىنىڭ سادىر قىلغۇچىسى يەنىال بەندىنىڭ ئۆرىدـذ » مۇتەرىلەنىڭ 

نى «ئىكەنلىكى بەندىنىڭ قىلمىشىنى ياذاتقۇچىنىڭ ھاللائ » دېگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذقپ، 
ى ، بۇ نوقتىدا مەسىلىنىڭ ئىجتىمائى تەذىپىنى 249ئوتتۇذىغا قويغاؽ ئەشەئذ كاالمچىلىر

نەرەذدىن ساقىت قىلغانىدى. ئۇالذ ئالالھنىڭ ئىرادىسىنى ئىسپاتالش مەقسىتىدە، بەندىنىڭ 
 .ئىرادە كە ئەذكىنلىكىنى بوغۇش، ھەتتا ئىنكاذ قىلىشتەظ خاتالىقنى سادىر قىلغانىدى

نى چۆذىدىگەؽ ھالدا دەتاالش قىلىش ھەقىقەتەؽ ھەذ ئىككى «ياذىتىش » سىلىنى مە
» دـذ دېيىش «بەندىنىڭ ئىرادىسى ھۆذ » تەذەپنى قېيىن ئەھۋالغا چۈشۈذقپ قويغانىدى. 

دېگەنلىك ئەمەس ئىدى، ئەلۋەتتە. ئالالھنىڭ مۇتلەط « قىلمىشىنىڭ ياذاتقۇچىسىدـذ 

بىرىنى ذەت قىلغاؽ  –ئىرادىسى، خۇددى بىر  ئىرادىسى بىلەؽ بەندىنىڭ چەكلىك

قاذشى قىلىپ ئۈرەڭگە سوقۇشتۇذـشتىن ئىباذەت خاتالىق، بۇ  –نەذسىلەذدەظ ئۇالذنى قاذمۇ 
 .مۇنارىرىنىڭ ئۈممەت ئۈچۈؽ ياخشىلىققا ئايلىنىشىنى توسۇپ كەلدى

لىدـ. بەندە ھەذ تۈذلۈظ ئىشنى كـجۇدقا چىقىرىش كۈچىنى ئەلۋەتتە ياذاتقۇچىسىدىن ئا
بەندىنىڭ ئىرادىسىدە ھۆذ بولىشى ئۈچۈؽ قىلمىشىنىڭ ياذاتقۇچىسى بولىشىنىڭ ھېچقانداط 
رفذقذىيىتى يوط. ئۇ ياذاتقۇچىسىدىن ئالغاؽ كۈچنى خالىسا ياخشىلىققا، خالىسا يامانلىققا 
ئىشلىتىدـ. مانا بۇ بەندىنىڭ قەدەذىدـذ. بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىنساؽ قىلمىشىنىڭ 

اذاتقۇچىسى ئەمەس، ئەكسىچە ئۇ قىلمىشنىڭ مەسۇئلى كە بىردىنبىر جاكاپكاذىدـذ. چۈنكى ي
 .تۇذ«تالالش » ئىنساننىڭ تەقدىرى 

نى كاالمچىالذ بۇ دەتاالشنىڭ كۈنىمىزگە يېتىپ كېلىشى مۇنداط بولغاؽ: سۈن
ؽ، مەسىلىسىدىكى چۈشەنچىسىگە قاذشى چىقىش ئۈچۈ« ر كە ئىرادە تەقدى» مۇتەرىلەنىڭ 

بىر قاتاذ ذەددىيە مېخاينىزىمىنى شەكىللەندقذدى. راماننىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ مۇتەرىلە 
ئۆرىنىڭ چۈشەنچىسىنى يۇمشاتتى. يۇمشىغاؽ بۇ نەرەذىيە مەلۇؼ مۇددەتتىن كېيىن 

ئاستا كۆردىن غايىپ بولدى.  –سۈننىلەذنىڭ نەرىرىيىسىگە ئايالندى كە مۇتەرىلە ئاستا 

                                    
 .378 – 373، «مەسائىل  –ئەػ » ذارى،   249
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نامى بىلەؽ « ئەھلى سۈننەت كاالمى » اشلىرىنىڭ بەرى تەذەپلىرى چۈنكى ئۇالذنىڭ قاذ
 .قوبۇػ قىلىندى

سۈننى كاالمچىالذ ھەذ تەذەپتىن بېسىم قىلىپ، ئاخىرى بۇ تاذىخى دەتاالشنىڭ غالىبى 
ئىكەنلىكىنى باشقىالذغا قوبۇػ قىلدـذدى. لېكىن دەتاالشنىڭ سەكەبى بولغاؽ مۇتەرىلە 

ىمۇ، ذەقىپسىز قالغاؽ سۈننى كاالمى ئۆرىنىڭ نەرىرىيىسىگە چىڭ كۆردىن غايىب بولغاؽ بولس
ئېسىلىپ كەلدى. ھەتتا كېيىنكى مەرگىللەذدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ سۈننى ئۆلىماالذ تەذىپىدىن 

ئىسمى بىلەؽ « ئەھلى سۈننەت ئاقائىدى » بۇ دەتاالش ئىماؽ ئاساسى ھالىغا كەلتۈذقلۈپ، 
 .كىتاپالذغا كىرگۈرقلدى

مۇناسىۋەتلىرىدىمۇ ئوتتۇذىغا چىقتى. « ئەمەػ  –ئىماؽ » سىلە ئوخشاش مە
خاكاذىچالذنىڭ كېلىشكىلى بولمايدىغاؽ مۇئامىلىسىگە قاذىتا ذەددىيە سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا 
چىققاؽ قاذاشالذ، خاكاذىچالذ تاذىخ سەھنىسىدىن يوقالغاندىن كېيىنمۇ، ئاقائىد سۈپتىدە 

 .كىشىلەذگە سۇنۇپ كېلىندى
سىلىسىدە مۇذجىەئنىڭ يۇمشىتىلغاؽ بىر كاذىيانتى سۈپتىدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ قەدەذ مە

ئەشەئذى، باشتا مۇتەرىلە ئىچىدە ئىدى. كېيىن مۇتەرىلەدىن ئۆچ ئالغاندەظ بىر ئۆذقلۈپال 
بەندىنىڭ ئىرادىسى ھەققىدە ئىلگىرىكى قاذىشىنىڭ تاؼ تەتۈذسىنى ھىمايە قىلىشقا 

 .باشلىغاؽ
تىراپ قىلىمىزكى، ھاللائ ئەمەللىرىمىزنى قوبۇػ قىلىدـ كە بىز ئۈچۈؽ بىز ئې» ئەشەئذى: 

 .250دېيەلمەيمىز < بىز قىلدـط > بىر قەدەذ بەلگىلەيدـ. بۇنى ئۆرىمىزگە نىسبەت بېرىپ
مۇسۇلمانالذ ئىجما ئەتتىلەذكى، ئالالھنىڭ خالىغىنى بولىدـ، خالىمىغىنى بولمايدـ. كە بىزگە 

نەذسىنى خالىيالمايمەؽ، پەقەت ھاللائ مەؽ ئۈچۈؽ خالىغىنى خەكەذ بېرىلدىكى، مەؽ بىر 
 .251« بۇنىڭدىن مۇستەسنا

» ھەقىقەتنىڭ پەقەت بىر پاذچىسى بولغاؽ كە قۇذئاندا بۇ ھەقىقەتنى ئىزاھلىغاؽ 
خالىغاؽ كىشى ئىشەنسۇؽ ) ئىماؽ ئېيتسۇؽ (، خالىغاؽ كىشى ئىنكاذ قىلسۇؽ ) كاپىر 

گە ئوخشاش ئايەتلەذ، كېيىنكى مەرگىللەذدىكى ئەشەئذى ( دېگەن 29كەھف، « ) بولسۇؽ ( 
شەكلىدە « بەندىنىڭ ئىرادە ئەذكىنلىكى ئىنكاذ قىلىدىغاؽ » كاالمچىلىرى تەذىپىدىن 

ئىزاھالندى. ھەتتا بۇ مەسىلىدە ئاجايىپ دەلىللەذنى كەلتۈذگەؽ بولۇپ، بۇ دەلىللەذ 
بۇذـنقى ئۇلۇص » ىرسى مۇنداط: كىشىلەذگە ئۆذنەظ سۈپىتىدە تونۇشتۇذـلدى. بۇالذدىن ب

راتالذنىڭ بەرىلىرىدىن: ذەببىڭنى قانداط تونۇدـغ؟ دەپ سوذالدى. ئۇالذ دېدىلەذكى: بىر 
 .252«  ئىشقا ئىنتىلمەسلىك، ئىرادە كە غەيرەتنى بىكاذ قىلىۋېتىش ئاذقىلىق

سى قەدەذ كە بەندىنىڭ ئىرادى» ئەشەئذىلەذنىڭ ذەددىيە سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا چىقاذغاؽ 
ھەققىدىكى مەسۇئلىيەتسىز چۈشەنچىسىگە قاذىتا، ماتۇذىدى كە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بۇ « 

مەسلىنى توغرا بولغاؽ نوقتىغا، يەنى ئاشقۇنلۇط كە سۇسلىقتىن يىراط بىر نوقتىغا ئېلىپ 
كېلىشكە تىرىشتى. باشتا ماتۇذىدى، كېيىن ئەشەئذى بولغاؽ شەيخۇػ ئىسالمالذدىن ؼ. 

                                    
 .91، «ئەػ لۇما » ئەشەئذى،   250
 .III/80، « مىنەػ ئاقىدە» ھەسەؽ ھەنەفى،   251
 .III/99، « مىنەػ ئاقىدە» ھەسەؽ ھەنەفى،   252
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، قىلمىشنىڭ مەسۇئلىيىتىنى ئىنسانغا خاسالشتۇذغاؽ ماتۇذىدى سابرى ئەپەندى
چۈشەنچىسىنىڭ، مۇتەرىلەدىنمۇ خەتەذلىك كە ئارغۇؽ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەپ مۇنداط 

بىز ئىسالمنىڭ قىممەت بەذگەؽ كە ئىنكاذ قىلغۇچىنى ذەت قىلغاؽ قەدەذگە » دەيدـ: 
ەذ ئەقىدىسىنى ئىتىباذغا ئالمايمىز. بىز ئىشىنىمىز. ماتۇذىدىلەذدىكى ئىالھى ئىرادە كە قەد

جەبرىييەنىڭ جەبىر ئەقىدىسىنى مۇتەرىلەنىڭ، ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ مۇتەسسىپ بولغاؽ 
 .253«ماتۇذىدىلەذنىڭ ئەقىدىسىدىن ئۈستۈؽ تۇتىمىز 

ماتۇذىدىنىڭ ئوتتۇذاھاػ تەقدىر چۈشەنچىسىنىڭ ئەكسىچە، ئەشەئذىنىڭ ذەددىيە 
سى تاذىخ بويىچە ئۈممەت ئاذىسىدا كەغ دائىرىدە خاذاكتېرلىق قەدەذ چۈشەنچى

ئومۇمىيالشقاؽ. ذەسمىي مەرھىپى فىقىھتا ھەنەفى، كاالمدا ماتۇذىدى بولغاؽ ئوسمانلى 
تۇپراقلىرىدىمۇ ئەھۋاػ شۇنداط بولغاؽ. نېمە سەكەپتىن ئۇنداط بولمىسۇؽ؟ ماتۇذىدى 

رلەذ بويى ئەشەئذى بولغاؽ ئىكەنلىكىنى ئېيتقاؽ ئوسمانلى ئۆلىماسى، مەدذىسلەذدە ئەسى
 .تافتارانىنىڭ شەذھۇػ ئاقائىدىنى ئوقۇتۇپ كەلگەنىدى

مەسىلىسىدە پۈتۈؽ سۈننىلىكنىڭ بىردەظ مۇئامىلىسى « تەقدىر كە ئىرادە » مەيلى 

ئەمەػ  –ئىماؽ » ) ھەتتا ئەقىدىسى (گە ئايالنغاؽ ئەشەئذى چۈشەنچىسى بولسۇؽ، مەيلى 
رىتسىيىسى بولسۇؽ، بۇالذ خەلقتىكى ئەخالقى مەسىلىسىدە كالسىك سۈننى پو« 

مەسۇئلىيەتنىڭ سۇسلىشىغا سەكەپ بولغاؽ. شۇنداط ئەمەسمۇ؟ كىشى ھەذقانداط 
ئەخالقسىزلىقنى قىلسىمۇ، ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى ئىمانىغا ھېچقانداط رىياؽ يەتكۈرمىسە، 

 تىن باشقا نېمە بولىدـ؟«ھاماقەتلىك » ئەخالقلىق بولۇش 
مەسىلىسىدىمۇ شۇنداط ئەمەسمۇ؟ ئەگەذ ئىنساؽ مۇتلەط قۇدذەت « ؽ تەقدىرگە ئىما »

ئالدىدا ئاجىز، رەيىپ، ئىرادىسىز، كۈچسىز كە مەجبۇذ، بىچاذە مەكجۇدىيەت بولسا، ئۇنداقتا 
» ئۇنىڭ ئۆرىنى ئىسپاتالش ئۈچۈؽ تىرىشچانلىق كۆذسىتىشى، غەيرەت قىلىشى ئوخشاشال 

لگەؽ بولسا شۇ بولىدـ، تىرىشچانلىق كۆذسىتىشنىڭ بولماي نېمە؟ نېمە پۈتۈ« ئەھمەقلىق 
ھېچقانداط ئەھمىيىتى يوط، غەيرەت ھېچ نېمىنى ئۆرگەذتەلمەيدـ ئەمەسمۇ؟ بۇنداط بولغاندا 

 .تىرىشىپ، تىرىشچانلىق كۆذسىتىۋاتقانالذ بىھۇدە ئاكاذە بولىۋاتىدـ دېگەنلىك بولىدـ
 :ئەمەس، ئۇنىڭ دەػ ئەكسىچە لېكىن قۇذئاؽ خەكەذ بەذگەؽ ھەقىقەت يۇقىرىدىكىدەظ

أ  ؿ » َ  ػ ؽَ  إ  ػَ  ػ َ  سَ  يَ  َ  ػإ   َ  اؽَ  نسَ  ع  س اَ  ؼ اَ  ئىنساؽ پەقەت  – ىَ 
 (.  39نەجم، « ) ئۆرىنىڭ ئىشلىگەؽ ئىشىنىڭ / تىرىشچانلىقىنىڭ نەتىجىسىنى كۆذىدـ 

ياخشى بىلەؽ ياماؽ، ئىشچاؽ بىلەؽ ھوذـؽ، رالىم بىلەؽ مەرلۇؼ ئوتتۇذىسىدىكى 
ندـذـپ قويىدىغاؽ بۇ خىل قەدەذ چۈشەنچىسى، بەرى سوپىالذ كاستىسى پەذقنى نۆلگە ئايال

» بىلەؽ ئەخالقى نوقتىدىن ھەقىقەتەؽ خەتەذلىك كە مەسۇئلىيەتسىز بىر ئەقىدە بولغاؽ 
 .چۈشەنچىسىگە ئايالندـذـلدى« كەھدەتى كـجۇد ) كـجۇدنىڭ بىرلىكى ( 

باذلىق فائىل » النغاؽ باشتا مۇذجىەئ، كېيىن ئەشەئذى كاالمىنىڭ شۇئاذىغا ئاي
ال فائىلە ئىللەلالؾ ) ئالالھتىن » تۇذ جۈملىسى، «) ياذىتىلىش (نىڭ ياذاتقۇچىسى ھاللائ 

                                    
 .I/403, 413, 419، « مەكقىفۇػ ئاقل» سابرى،  ؼ.  253
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ال مەكجۇدە ئىللەلالؾ » شەكلىدە قېلىپالشتۇذـلۇپ، ئەغ ئاخىرىدا « غەيرى فائىل يوقتۇذ ( 
، جەبرىييە كە شەكلىگە كەلتۈذقلدى. مۇذجىەئ« ) ئالالھتىن باشقا مەكجۇدىيەت يوقتۇذ ( 

« ) بىر قىلمىشنى ( مەجبۇذى قىلدـذغاؽ ياذاتقۇچىدـذ   مەخلۇققا» ئەشەئذىييەدىكى 
قىلمىشنى ( سادىر قىلغاؽ ھاللائ » ) چۈشەنچىسى، كەھدەتى كـجۇد تەسەككـپ ئېقىملىرىدا 

 –مەخلۇط، ياذاتقۇچى  –خالىق » شەكلىدە مۇقىمالشتى. چۈنكى ئۇالذنىڭچە « تۇذ 

مەكجۇد ئەمەس، ھەتتا بۇ قاذاش « قىلدـذغۇچى  –) سادىر ( قىلغۇچى  ياذالغۇچى،
ھادىسىنىڭ كـجۇدقا  -شېرىكتۇذ. ئۇالذنىڭچە پەقەت كـجۇدقا چىقاذغۇچى مەكجۇد، بىر ئىش 

چىقىشقا سەكەپچى بولغۇچى پەقەت بىر خىياػ ياكى تەسەككـذ، بىر كۆذقنۈشتىن باشقا نەذسە 
 !ئەمەس ئىدى

لماؽ خەلقلەذگە تەسىر كۆذسىتىشى نەتىجىسىدە، ئاكاؼ ھوذـنلۇط بۇ چۈشەنچىنىڭ مۇسۇ
دەپ چۈشۈنۈشكە باشلىدى. مەغلۇبىيىتى، رـلۇمغا ئۇچرىشى، « تەقدىر » كە مىسكىنلىكنى 

گە باغالپ چۈشىنىدىغاؽ بولدى. دقشمەنلىرىنىڭ «تەقدىر » رەبۇؽ ھالدا ياشىشىنى  –خاذ 
دېدى. بۇ خىل ئەقىدە ئالالھقا تۆھمەت « ىر تەقد» رەپىرىگىمۇ ئوخشاش نوقتىدىن قاذاپ 

 :قىلىشتىن باشقا نەذسە ئەمەس ئىدى، ئەلۋەتتە. يەنى
 (. 47ذـؼ، « ) مۇئمىنلەذگە ياذدەؼ بېرىش بىزنىڭ بۇذچىمىز بولدى  »
ئى مۇئمىنلەذ! ئەگەذ سىلەذ ئالالھقا ياذدەؼ قىلساڭالذ، ھاللائ مۇ سىلەذگە ياذدەؼ قىلىدـ  »

 (. 7مۇھەممەد، « ) تىك تۇتىدـ كە قەددىڭالذنى 
( دېگەؽ ئالالھقا قىلىنغاؽ تۆھمەت  38ھەج، « ) ھاللائ مۇئمىنلەذنى چوقۇؼ قوغدايدـ  »
 .ئىدى
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 سۈننەت كە تەقدىر

سەلەض تەقدىرنى قانداط چۈشەنگەؽ كە قانداط ئەقىدە قىلغانىدى؟ ذەسۇلۇلالؾ كە مۆتىۋەذ 
دىكى چۈشەنچىسى بىلەؽ، ئۇالذدىن كېيىن ئوتتۇذىغا چىققاؽ ساھابىلەذنىڭ تەقدىر ھەققى

 تەقدىر چۈشەنچىسى ئوتتۇذىسىدا پەذط باذمۇ؟
تىرمىزىدا نەقىل قىلىنغاؽ، ذەسۇلۇلالھنىڭ تەقدىر ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى 
گەكدىلەندقذقپ بېرىدىغاؽ بىر ذىۋايەت بىلەؽ يۇقىرىدىكى سوئالنىڭ جاكابىنى ئىزدەشكە 

 باشاليلى:
 ئەبۇ ھۇرامەدىن مۇنداط ذىۋايەت قىلىنغاؽ:» 
ئى ذەسۇلۇلالؾ، ئوقۇيمىز، دؿذا بىلەؽ شىپا تاپىمىز كە قوذققاؽ نەذسىلىرىمىزدىن  -

پاناھلىنىش ئۈچۈؽ تەدبىر ئالىمىز. بۇالذنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ تەقدىرىنى 
 بىزدىن قايتۇذاالمدـ؟ دەپ سوذـدـؼ. ذەسۇلۇلالؾ:

 . 254«ىدـذ، دېدى بۇالذمۇ ئالالھنىڭ تەقدىر -
ذەسۇلۇلالھنىڭ بۇ جاكابى دەذتنى تەقدىر دەپ، داكانى تەقدىر دەپ قاذىمايدىغاؽ؛ 
يىقىلىشنى تەقدىر، ئوذنىدىن دەس تۇذـشنى تەقدىر دەپ قاذىمايدىغاؽ؛ خاذلىقنى تەقدىر، 

بولۇشنى تەقدىر دەپ ئىزرەتنى تەقدىر دەپ قاذىمايدىغاؽ؛ ئاجىزلىقنى تەقدىر، كۈچلۈظ 
 قاذىمايدىغاؽ خاتا چۈشەنچىگە بېرىلگەؽ ذەددىيە ئىدى. 

مەذىپەت بىلەؽ، كۇپۇذ كە  –پىقىرلىقنى تىرىشىپ ئىشلەش بىلەؽ، جاھالەتنى ئىلىم 
ئىسياننى ) نەپسى ( جىھاد بىلەؽ، كېسەلنى دؿذا بىلەؽ داكاالش تەقدىرنىڭ تەقدىر بىلەؽ 

« ئىنساؽ تەقدىرىنىڭ ئىككى يولدىن بىرسىنى تالالش » ھەػ قىلىنىشىدـذ كە بۇنىڭدىن 
 ئىكەنلىكى چىقىپ تۇذىدـ. 

ھەرذىتى ئۆمەذنىڭ بۇ خىل مەسىلىگە تۇتقاؽ مۇئامىلىسى ذەسۇلۇلالھنىڭ مۇئامىلىسىگە 
 ئوخشايتتى:

خەلىپە ئۆمەذ شامنىڭ پەتىھ قىلىنغانلىقىنى تەبرىكلەش كە ئىسالؼ قوشۇنىنى تەپتىش 
غا چىقتى. ئىسالؼ قوشۇنىنىڭ باش قۇماندانى ئەبۇ ئۇبەيدە بىن جەذذاؾ قىلىش ئۈچۈؽ يول

خەلىپىگە مەركۇذ ذايۇندا كە ئەسكەذلەذ ئاذىسىدا كابا تاذقالغانلىقىنى يەتكۈردى. ھەرذىتى ئۆمەذ 
« مەؽ ئۇلۇغىمنىڭ ئۈستىدە تاغ ئاتقۇرىمەؽ. سىلەذمۇ شۇنداط قىلىڭالذ » يېنىدىكىلەذگە: 

دەپ سوذىدى. ھەرذىتى « ئالالھنىڭ تەقدىرىدىن قېچىۋاتامسەؽ؟ : » دېدى. ئەبۇ ئۇبەيدە
كاشكى بۇ سۆرنى سەندىن باشقا بىرسى قىلغاؽ بولسا ئىدى ئى ئەبۇ ئۇبەيدە! » ئۆمەذ: 

                                    
 (.  400/4)  2065، نۇمۇذى:21تىرمىزى، تىبابەت، ب:  254
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دەپ جاكاپ « شۇنداط، ئالالھنىڭ تەقدىرىدىن يەنە ئالالھنىڭ تەقدىرىگە قېچىۋاتىمەؽ 
 . 255بەذدى

تەقدىرىنى باھانە كۆذسىتىپ قولىنى كەسمەسلىكىنى يەنە ھەرذىتى ئۆمەذ، ئالالھنىڭ 
مەنمۇ سېنىڭ قولۇڭنى ئالالھنىڭ قاراسى كە تەقدىرى بىلەؽ » تەلەپ قىلغاؽ بىر ئوغرىغا: 

 دەپ جاكاپ بەذگەنىدى. « كېسىمەؽ 
توغرا بولغاؽ تەقدىر چۈشەنچىسىنى ئەكس ئەتتۈذگەؽ بۇ ئۆذنەكلەذنى كۆپەيتىش 

ئەلىنىڭ يىقىلپ چۈشەي دەپ قالغاؽ بىر تامنىڭ يېنىدىن مۇمكىن. مەسىلەؽ، ھەرذىتى 
دەپ « ئالالھنىڭ قاراسىدىن قېچىۋاتامسەؽ؟ » ناھايىتى ئىتتىك يىراقالشقانلىقىنى كۆذقپ: 

« شۇنداط، ئالالھنىڭ قاراسىدىن ئالالھنىڭ تەقدىرىگە قېچىۋاتىمەؽ » سوذىغاؽ كىشىگە، 
 .256دەپ جاكاپ بەذگەنىدى

ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەؽ يۇقىرىدىكى توغرا بولغاؽ « تالالش » ئىنساؽ تەقدىرىنىڭ 
تەقدىر چۈشەنچىسىنى، ھاكىمىيىتىنىڭ پۇت دەسسەپ تۇذـشىغا رىيانلىق دەپ قاذىغاؽ 
ئەمەكىلەذ، ئىلكىدىكى ھەدىس توقۇش مېخاينىزىمىنى ئىشقا سېلىپ، قۇذئانغا، سۈننەتكە كە 

ۇناسىۋەتسىز تەقدىر ئەقىدىسىنى ساھابىلەذنىڭ توغرا تەقدىر چۈشەنچىسى بىلەؽ م
شەكىللەندقذقشكە باشلىدى. كېيىنكى مەرگىللەذدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ كاالؼ پىرقىلىرى كە 

 ئەقىدىسىنى مۇسۇلمانالذنىڭ مۇنارىرىلەذدە، قاذشى ذەقىپلىرىگە ئالىمالذ چوغ –چوغ 
 بىپەذكالىق انالذنىبولغ پايدىلىق ئۆرىگە ذىۋايەتلەذدىن بۇ چىقىلغاؽ توقۇپ ئۈچۈؽ بۇذمىالش

 :ئىشلىتىۋەذگەؽ بىلەؽ
ئى ذەببىم، » دېدى. قەلەؼ: « يار! » ھاللائ ئەغ باشتا قەلەمنى ياذاتتى كە ئۇنىڭغا: 

قىيامەتكىچە بولىدىغاؽ ھەذ نەذسىنىڭ » دەپ سوذىدى. ھاللائ: « نېمىنى يارىمەؽ؟ 
ەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداط دېدى. ئۇبادە سەكراتتىكى كاقتىدا: باالؼ، مەؽ ذ« تەقدىرىنى يار 

 .257«بۇ ئەقىدىنىڭ سىرتىدا ئۆلگەؽ كىشى بىزدىن ئەمەس » دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم: 
بۇ ھەدىس ھەققىدە ئىزاھات بەذگەؽ ھەدىسچى شەيخ مۇھەممەد ھامىد فاقى، بۇ 
ھەدىسنى ذىۋايەت قىلغۇچىالذنىڭ ھەدىس توقۇپ چىقىرىشتا مەشھۇذ كىشىلەذ ئىكەنلىكىنى 

 .258دېگەؽ« مەترـط كە مۇنكەذـػ ھەدىس » ئېيتىپ: 
ئالالھنىڭ ئۆتكەؽ كە كېلىدىغاؽ ھەذ نەذسىنى ئەرەلى ئىلىمى بىلەؽ بىلىدىغانلىقىغا 
ئىشنىش ئىماننىڭ تەقەرراسىدـذ. ئالالھنىڭ ھەذ نەذسىنىڭ تەقدىرىنى بەلگىلىگەنلىكىگە 

ىي ذەكىشتە ئىشىنىشمۇ ھەؼ شۇنداط. بۇنىڭغا ئىشەنمەيدىغاؽ كىشى ئالالھقا ھەقىق
 ئىشەنگەؽ بولمايدـ. 

بۇ نوقتىغىچە ھېچقانداط ئىختىالپ يوط. ئىختىالپ بۇنىڭدىن كېيىنكى نوقتىدىن 
 باشلىنىدـ.

                                    
، 6؛ ئەبۇ داكـد، جەنائىز، ب:(1741-2/1740) 98، نۇمۇذ: 32(؛ مۇسلىم، سەالؼ، ب:  12/7، ) 30بۇخاذى، تىبابەت، ب:  255

 (. 478/3)  3103نۇمۇذى:
 .145، « ئادلى ئىالھى» مۇتاھھاذى،   256
 ، كىتابۇس سۈننە بابۇؽ فىل قەدەذ.4700ئەبۇ داكـد، ھەدىس نۇمۇذى:   257
 . 48، «ئەػ مەھاكىرـػ خامسە » مۇھەممەد غەرالى،   258
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ئالالھنىڭ قوياش ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ تەقدىرى ھەممىگە مەلۇؼ. يەنى شەذقتىن چىقىپ 
ولى سىستېمىسى غەذپكە پېتىش. يەذ شاذى ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ تەقدىر، ئۆر ئوقى كە ساماؽ ي

ئەتراپىدا مۇئەييەؽ راماؽ ) كۈؽ، يىل ( كە ئوذبىتىدا ئايلىنىشتۇذ. ئاتۇؼ ئۈچۈؽ بەلگىلەنگەؽ 
تەقدىر: ئېلېكتىرؿننىڭ يادذؿ ئەتراپىدا بەلگىلىك مۇددەت كە ئوذبىتىدا ھەذىكەت 

 قىلىشىدـذ... 
انلىقالذدىن ئۇنداقتا، ئالالھنىڭ ئىنساؽ ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ تەقدىرى نېمە؟ باشقا ج

ئەقىل، ئاغ، ذؿؾ كە ئىمانى ئاذقىلىق پەذقلىنىپ تۇذىدىغاؽ ئىنساؽ ئۈچۈؽ بەلگىلەنگەؽ 
ئىالھى تەقدىر پەذقلىق بولىشى كېرەظ ئەمەسمۇ؟ ئەقىللىق بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ 
ئىنساننىڭ تەقدىرى بىلەؽ، ئەقىل بېرىلمىگەؽ بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ ھايۋاننىڭ 

بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ ئىنساؽ بىلەؽ جانسىز بىر مەكجۇدىيەت بولغاؽ  تەقدىرى؛ جانلىق
قىلىپ تالالنغاؽ كە « ھۆذمەتلىك » تاشنىڭ تەقدىرى ئوخشاش بوالمدـ؟ مەخلۇقالذ ئىچىدە 

ئىرادە بېرىلگەؽ ئىنساننىڭ، شەذەپ جەھەتتىن ئۆرىدىن تۆكەؽ تۇذىدىغاؽ مەخلۇقالذنىڭ 
 ذىجە كە سۈپەت جەھەتتىن پەذط بولمامدـ؟تەقدىرى ئوتتۇذىسىدا ماھىيەت، دە

ئەلۋەتتە بولىدـ. ئەھسەنى تەقۋىم ) ئەغ گۈرەللىك ( ئۈستىدە قىلىپ ياذىتىلغاؽ 
« تالالش » ئىنساننىڭ تەقدىرىمۇ، شۇنىڭغا اليىق شەكىلدە بېكىتىلگەؽ. بىز بۇ تەقدىرنى 

لۇط ياكى قاذاڭغۇ دەپ ئاتايمىز. يەنى ياخشى ياكى ياماننى، ھەط ياكى باتىلنى، يوذـق
رـلمەتنى، ئۇلۇغلىق ياكى خاذلىقنى، ھەقىقەت ياكى يالغاننى، ئەبەدى ياكى ئۆتكۈنچىنى، 

 ) خاذ ( بولغاندىن بىرنى تالالش...ئۇلۋى ياكى سۇفلى 
 ئۆرىگە بېرىلگەؽ ئىرادە، ئەقىل بىلەؽ تالالش...
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 تۇذ«تالالش » ئىنساننىڭ تەقدىر 

ھەققىدـذ. ئەقىل كە « تالالش ) تاھيىر ( » ىنبىر ئۆرگەذمەس تەقدىرى بىرد نىڭئىنسان
ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ ياخشى كە ياماننى ئۆرى تالاليدـ. بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىنسانغا 

دەپ تەپسىر قىلغانالذ، بۇ ئۇقۇمنى توغرا شەكىلدە « ئىرادە » نى «ئامانەت» بېرىلگەؽ 
 يەشكەؽ بولىدـ.

ىنساننى ئىنساؽ قىلغاؽ ئامىلدـذ. تاشنىڭ ئىرادىسىز بولىشى، ئۇنىڭ ئىرادە ئ
سەكەبى بولغاؽ بولسا؛ ئىنساننىڭ ئىرادىلىك مەخلۇط  گە ئىگە بولۇشىنىڭئۆرگەذمەس تەقدىر

 بولىشى ئۇنىڭ تەقدىرىنىڭ ئۆرگىرىشچاؽ ئىكەنلىكىنىڭ سەكەبىدـذ. 
ذىشتىلەذ ئاڭلىق مەكجۇدىيەت شۇنداط، ئىتائەت پەذىشتىلەذنىڭ تەقدىرىدـذ. گەذچە پە

« مۇذىد كە مۇتەھاييىر ) ئىرادىلىك كە تاللىيااليدىغاؽ ( » بولغاؽ بولسىمۇ، لېكىن ئۇالذ 
مۇتى ) ئىتائەتكاذ ( مەكجۇدىيەتلەذ بولۇپ، پەقەت ئەمىرلەذگە ئۇالذ مەكجۇدىيەت ئەمەس. 

 ئىتائەت قىلىدـ. 
ئەگەذ ئىتائەت قىلىش ئىنساننىڭ لېكىن ئىنساننىڭ تەقدىرى ئىتائەت قىلىش ئەمەس. 

تەقدىرى بولغاؽ بولسا ئىدى، ئىنساؽ تەقدىرىدىن قاچالمايتتى، مەيلى خالىسۇؽ ياكى 
 خالىمىسۇؽ ئاسمانالذ كە رېمىنغا ئوخشاش ئىتائەت قىلىشقا مەجبۇذ بوالتتى. 

ەت كە ئىتائەت قىلغاندەظ قاذشىمۇ چىقااليدـ. يەنى ئىتائ ئالالھقاھەممىگە مەلۇؼ، ئىنساؽ 
توغرا ئەمەس. ئىنساننىڭ ئانچە ئىسياؽ ئىنساننىڭ تەقدىرىدـذ. بۇنى بۇ شەكىلدە يېشىش 

 ۇذ. ت«تالالش  ھالدا ئەذكىن» تەقدىرى، ئۆرىگە بېرىلگەؽ ئىرادىسىگە ئاساسەؽ 
 ، ھاللائ ئىنسانغا بەلگىلىگەؽ تەقدىردـذ.«تالالش ئەذكىنلىكى » يىغىنچاقلىساط، 

تەقدىرىدىكى ئۇنىڭ ئەغ مۆتىۋىرى قىلغاؽ ئامىلنىڭ، ئىنساننى مەخلۇقاتنىڭ 
ئۆرگىچىلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتىش خاتا بولمىسا كېرەظ. چۈنكى، ئىنسانالذدىن باشقا باذلىق 

بويۇؽ ئېگىشتۇذ. پەقەت ئىنسانال  ئالالھقا « باشقا تالالشسىز» مەخلۇقالذنىڭ تەقدىرى 
تەقدىرىدە ھەؼ ئىتائەت ھەؼ ئىسياؽ باذ. ئىرادە بىلەؽ مۇكاپاتالنغانلىقى ئۈچۈؽ، ئۇنىڭ 
» خەلىپە قىلغاؽ ئامىلمۇ دەػ بۇ  ئالالھقائىنساننى مەخلۇقاتالذ ئىچىدىن ئۆرگىچە قىلىپ، 

 دـذ. «ئىرادە 
 259باشتا ئاسمانالذغا، رېمىنغا كە تاغقا تەڭلەنگەؽ كە ئۇالذ ئېلىشتىن ئۆرىنى قاچۇذغاؽ

نى قوبۇػ قىلىش «ئىرادە » انىدى. ئىنساؽ نى ئىنساؽ ئالغ«ئىرادە » ئامانەت بولغاؽ 
ئىرادە ئەذكىنلىكى » نى ئۈستىگە ئالغانىدى. «مەسۇئلىيەت ياكى جاكاپكاذلىق » بىلەؽ تەغ 

« تالالش » ياذاتقاؽ كە تەقدىرىنى  ئالالھنىڭ،بۇ تەكلىپنىڭ كاركېچىلمەس شەذتىدـذ. « 
ەلى ئىلمى بىلەؽ بىلىشىنى، قىلىپ بېكىتكەؽ ئىنساننىڭ نېمىنى تالاليدىغانلىقىنى ئەر
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ئىنساننىڭ تالالش ئەذكىنلىكىنى بوغۇش ياكى ئىنساننىڭ بۇ ئەذكىنلىكىگە مۇداخىلە 
 قىلىشى دەپ قاذاش توغرا ئەمەس. 

ئەرەلى ئىلمى بىلەؽ ئىنساننىڭ باذلىق قىلمىشىنى بىلىشى، ئىنساننىڭ ئىرادە  ئالالھنىڭ
بۇنىڭ تەقەرراسى نېمە؟ كەقەلەذنىڭ يۈر ئەذكىنلىكىگە مۇداخىلىسى بولمىسا، ئۇنداقتا 

مەركۇذ ئىش ياكى كەقەنىڭ نەتىجىسىنى ئالدىنائال بىلىشنىڭ ذؿلى  ئالالھنىڭبېرىشىدە 
نېمە؟ بۇ خىل سوئالالذنىڭ بىھۇدە ئىكەنلىكىنى دىققەت بىلەؽ قاذىغاؽ بىرسى بىر قاذاشتىال 

 بىلەلەيدـ.  
ەسۇئلىيىتىنى ئەمەلدىن قالدـذىدىغاؽ بىلىشى ئىنساننىڭ ئەذكىنلىكى كە م ئالالھنىڭ

بىلمەيدـ دېگەؽ تەقدىردىمۇ ) تەكبە، ھاللائ بۇنىڭدىن پاكتۇذ (،  ئالالھنىبىر ئامىل ئەمەس. 
 ئالالھنىڭسا، ئالدىنقى ئەھۋالدىمۇ ئوخشاش نەذسىنى تالاليدـ. غاؽ بولئىنساؽ نېمىنى تاللى

سىدىكى مۇناسىۋەتنى مۇنداط ئەرەلى ئىلمى بىلەؽ ئىنساننىڭ ھۆذ ئىرادىسى ئوتتۇذى
چۈشەندقذقشكە بولىدـ. يەنى، كىشى كۆذمىگەؽ ياكى قايسى سەھنىلەذنىڭ باذلىقىدىن 

قايسى سەھنىلەذدە ھاياجانلىنىدىغانلىقىنى، كىشىنىڭ بىخەكەذ بىر فىلىمنى كۆذىۋاتقاندا، 
ېكىن ئۇنىڭ قايسى سەھنىلەذ چىققاندا قوذقىدىغانلىقىنى ئۇ فىلىمنىڭ سىناذىستى بىلىدـ. ل

 بۇالذنى بىلىشى، فىلىمنى كۆذگۈچىنىڭ ئىرادىسىنى بوغىدىغانلىقى مەنىسىنى بىلدقذمەيدـ. 
تۆكەندىكى ئايەت ئىنساننىڭ تەقدىرىنىڭ ھىدايەت ياكى گۇمراھلىق، ئارغۇنلىقتىن 

 بىرسىنى تالالش ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈذىدىغاؽ ئەغ ياخشى ئۆذنەكتۇذ:
« بولسا، ئۇالذنىڭ ھەممىسىنى توغرا يوػ ئۈستىدە قىالتتى  ئەگەذ ھاللائ خالىغاؽ» 

 (. 35) ئەنائؼ، 
لېكىن ھاللائ بۇنى خالىمىدى. بۇنداط بولىشىنى خالىمىغاؽ يەنىال ھاللائ تۇذ. ئۇنداقتا ھاللائ 
نېمىنى خالىدى؟ ئىنساننىڭ ھۆذ ئىرادىسىنى ئىشقا سېلىپ، ئۆر ئىختىياذى بىلەؽ تاللىشىنى 

تتە. نەتىجىدە ھەممىسى ئەمەس، ئار ساندىكى كىشىلەذ مۇئمىن بولدى. ئەگەذ خالىدى، ئەلۋە
بۇ تالالشنى ھاللائ ئىنساننىڭ ئىختىياذىغا بەذمىگەؽ بولسا ئىدى، ئىنسانالذنىڭ ھەممىسىنى 

قېيىن ئەمەس ئىدى. لېكىن ھاللائ بۇ مەسىلىدە ئىنساننىڭ تەقدىرىنى  ئالالھقامۇئمىن قىلىش 
ۋەتلىك قىلدى. دېمىسىمۇ يۇقىرىدىكى ئايەتتىن كېيىن كەلگەؽ ئايەت ئىرادىسىگە مۇناسى

«. پەقەت ھەقىقىي قۇالط سالىدىغانالذ ) توغرا يولغا ( كېلىدـ » بۇنى ئېنىق ئىپادىلىمەكتە: 
يەنى ھاللائ تەقدىرىنى شۇنداط بەلگىلىگەنىدى. ھاللائ ئالدىغا باذمايدـ، ئۇالذ ) ئىنسانالذ ( 

 ئۇالذنىڭ تاللىشىغا ماس ھالدا يا ئاڭلىشىنى ئاسانالشتۇذـپ، ئۆرلىرى كېلىدـ. ھاللائ
ئۇالذنى توغرا يولغا دـ كە قۇالقلىرىدىكى ھەقىقەتكە توسالغۇ بولىدىغاؽ پەذدىنى كۆتۈذىۋېتى

 باشاليدـ ياكى بۇنداط قىلماسلىق بىلەؽ گۇمراھلىققا پاتۇذىدـ. 
ككى خىل ھەذىكەت مەكجۇت. كائىناتتا ئۆرگەذمەس كە ئۆرگۈذقشچاندىن ئىباذەت ئى

ئۆرگەذمەس ھەذىكەت ئىرادىسىز مەكجۇدىيەتلەذنىڭ ھەذىكىتى بولۇپ، ئۇالذ ھاللائ بەلگىلىگەؽ 
سۈننەت دائىرىسى ئىچىدە كەرىپىسىنى ئادا قىلىدـ. قوياش، يەذ شاذى، ئاتومنىڭ ھەذىكىتى 

 بۇالذغا مىساػ بوالاليدـ. 
مەكجۇدىيەتلەذنىڭ ھەذىكىتى بولۇپ، بۇ  ئۆرگۈذقشچاؽ ھەذىكەت ئىرادىلىك كە ئاڭلىق

ئۇالذنىڭ تەقدىرىدـذ. ئىنساننىڭ ھەذىكىتى بۇنىڭغا مىساػ بوالاليدـ. ھاللائ ئىرادىلىك 
ھەذىكەتنى ئىرادىسىز ھەذىكەتكە ئوخشاش ئۆرگەذمەس بىر شەكلىگە، يەنى ئادەت 
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اؽ ئۆرگۈذقشچ ئالالھنىڭ) سۈننەت (كە خاس قىلمىغاؽ. ئۆرگۈذقشچاؽ ھەذىكەت 
 سۈننىتىدـذ كە ذەببىمىز ئۇنى ھەذ پەيتتە ياذاتماقتا. 

 سۈننەتۇلالھنى ئۆرگەذمەس بولغاؽ مەنسۇپ دەذياالذ كە دەذەخلەذ –تاغالذ، تاشالذ، دەػ 
 :بەذمەكتە ئىپادىلەپ ھالدا ياذقىن ناھايىتى ئايەت تۆكەندىكى

 (.  43) فاتىر، «  قانۇنىدا ) سۈننىتىدە ( بىر ئۆرگۈذقش تاپالمايسەؽ ئالالھنىڭ» 
 .  260قۇذئاندا بۇ ھەقىقەتنى تەكىتلىگەؽ بىر قانچە ئايەتنىڭ باذلىقى بىر ھەقىقەتتۇذ

 ئۆرگۈذقشچاؽ سۈننەتۇلالؾ ) تەقدىر (نى تۆكەندىكى ئايەت ئېنىق ئىپادىلەپ بەذمەكتە: 
 (. 29ذەھماؽ، « ) ئۇ ) ھاللائ ( ھەذ كاقىت يېڭى بىر ياذىتىش ئىچىدىدـذ » 

دىمقى يۇناؽ پەلسەپىچىلىرى كە كۈنىمىزدىكى ئىلمانىيالذ چۈشەنگەندەظ كائىنات ھاللائ قە 
كە ئىنساننى ياذىتىپ، ئۇالذنى ئۆر مەيلىگە قويىۋەتمىگەؽ. ھاللائ، يەھۇدىيلەشكەؽ ئىسرائىل 

قا چىقىپ كەتمىدى. ئۇالذنىڭ بۇ قاذاش «ئاذاؼ ئېلىش » ئەكالدلىرى ئىلگىرى سۈذگەندەظ 
 ئىباذەت خاالس. پەقەت سەپسەتىدىن 

ھاللائ باذچە مەخلۇقنى ياذاتقاؽ، ھارىرنىڭ ئۆرىدىمۇ ياذاتماقتا، ئۇنىڭ ياذىتىشى ئۈرلۈكسىز 
 داكاملىشىدـ.
دەيدـ. چۈنكى ئۇنىڭ گۈرەػ « ئۇ ھەذ كاقىت يېڭى ياذىتىش ئىچىدىدـذ » قۇذئاؽ 

ياذىتىدىغاؽ،  تۇذ. بۇ ئىسىم دائىم ياذىتىدىغاؽ، ئىزچىل«خەلالط » ئىسىملىرىدىن بىرسى 
كۆپ ياذىتىدىغاؽ مەنىسىنى بىلدقذىدـ. بۇ سۆرنىڭ گرامماتېكىلىق ئاالھىدىلىكى خەلالط 

مەنىسىنى بېرىشنى تەقەررا قىلىدـ. « ياذىتىشنى ئۆرىگە كەسىپ قىلغۇچى » سۆرىگە 
ئىلمانىي مۇشرىكالذ ئالالھنى ئاذاؼ ئېلىشقا چىققاندەظ كۆذسىتىشكە تىرىشسىمۇ ) ھاللائ 

نىڭ بۇ تۆھمىتىدىن خالىيدـذ (، ھاللائ ياذاتقۇچىلىقىنى، تەذبىيە قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى، ئۇالذ
 كامالەتكە يەتكۈرگۈچى ئىكەنلىكىنى داكامالشتۇذىدـ.

ھاللائ يارغاندا كە تەقدىرنى تەيىن قىلغاندا ھېچكىمگە مەسلىھەت سالمايدـ. ھاللائ 
ىنى يەنىال ئۆرى بەلگىلەيدـ. ھاللائ ئىلگىرى پىرىنسىپلىرى بولغاؽ بىر ذەبتۇذ. بۇ پىرىنسىپلىر

سەؽ پەقەتال يارىسەؽ، ئەمما » يارغىنىنى ئۆرگەذتكەؽ كاقىتتىمۇ ھېچكىم ئۇنىڭغا 
دېيەلمەيدـ كە بۇ خىل مۇئامىلىدە بواللمايدـ. ھاللائ يارغىنىنى ئۆچۈذكېتىش، « بۇرالمايسەؽ 

ذپا قىلىش، بەلگىلىگەؽ تەقدىرنى كـجۇدقا كەلتۈذگىنىنى يوط قىلىپ، ئوذنىغا يېڭىسىنى بە
ئۆرگەذتىش قۇدذىتىگە ئىگىدـذ. قۇذئاؽ بىزگە، كالسىك ئەقىدىنىڭ دەػ ئەكسىچە 

 ئالالھنىڭ يارغىنىنى ئۆچۈذەلەيدىغانلىقىنى بىلدقذمەكتە:
ھاللائ خالىغىنىنى بىكاذ قىلىدـ، خالىغىنىنى ئۆر جايىدا قالدـذىدـ. ئانا كىتاب ) تەقدىر » 

 (.  39ذەئىد، « ) ۇلمەھپۇر ( ئالالھنىڭ دەذگاھىدىدـذ كىتابى، لەكھ
ھاللائ، خەلقنىڭ ئەھۋالىنىڭ ئۆرگىرىشىنى بىر تەقدىر ) شەذت (گە مۇناسىۋەتلىك قىلغاؽ. 

 بىز ئىجتىمائىي ئۆرگۈذقشنىڭ بۇ تەقدىرىنى قۇذئاندىن بىلەلەيمىز:
ذتمىگىچە، ھاللائ قانداط بىر خەلق ئۆرىنىڭ نەپسىدىكىنى ) ئەھۋالىنى ( ئۆرگەھەذ» 

 (.  11ذەئىد، « ) ئۇالذنىڭ ئەھۋالىنى ئۆرگەذتمەيدـ 
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مانا بۇ ئىجتىمائى ئۆرگۈذقشتە ھاللائ قويغاؽ تەقدىر ) ئۆلچەؼ (دـذ. بۇ ئىالؾ ئۆلچەمنىڭ 
كـجۇدقا چىقىشى كىشىنىڭ ئۆر نەپسىدىكىنى ئۆرگەذتىش بىلەؽ باشلىنىدـ. بۇنىڭ 

تۇذـپ، خەلقنىڭ ئەھۋالىنى ئۆرگەذتىشكە ئۇذـنۇش ئەكسىچە ئۆر نەپسىدىكى ئۆرگەذتمەي 
ئالالھنىڭ تەقدىرىگە ذىائيە قىلمىغانلىق بولىدـ، بۇ ھەذىكەت ئەلۋەتتە مەغلۇبىيەت بىلەؽ 
نەتىجىلىنىدـ. ئۆرىنىڭ بىر كىشىلىك ئەھۋالىنى ئۆرگەذتىشكە قىيالمىغانالذنىڭ، ئىنسانى 

ھى تەقدىرگە خىالپتۇذ. بۇنداط تۈرقمنى ئۆرگەذتمەكچى بولىشىمۇ يۇقىرىدىكى ئىال
 كىشىلەذنىڭ سەمىمىيىتىگە كىم ئىشىنىدـ؟ 

 تۆكەندىكى ئايەتكە بۇنىڭغا مىساػ بوالاليدـ:
ٌَعَػَ » ٌَما

َّ
ٌِإَل هَظاِن ِ

ْ
ٌِلْل َط ّْ ٌلَّ ئىنساؽ پەقەت ئۆرىنىڭ ئىشلىگەؽ ئىشى  – َوَان

 (.  39نەجم، « ) ) تىرىشچانلىقى (نىڭ نەتىجىسىنى كۆذىدـ 
ئۆرگەذمەس قانۇنىيەت، سۈننەتۇلالؾ، تەقدىردـذ. شۇنداط، بۇ مۇكەپپەقىيەتنىڭ بۇ بىر 

قانۇنىدـذ، تىرىشقاؽ ئۇتۇط قارىنىدـ. بۇ قانۇنىيەتنى بەلگىلىگۈچى، بۇ تەقدىرنى بېكىتكۈچى 
ئالالھتۇذ. تىرىشچانلىق كۆذسەتمەي تۇذـپ بىر نەذسىگە ئىگە بولۇشنى تەمە قىلىش، ھاللائ 

ەقدىرنىڭ سىرتىغا چىققانلىق بولىدـ. بۇئۇنىڭ تەقدىر چۈشەنچىسىدە بەلگىلىگەؽ بۇ ت
 مەسىلە باذلىقىنى ئەكس ئەتتۈذىدـ.

بەدەػ تۆلىمەي ئىگە  -ئەجىر قىلماي تۇذـپ ئىگە بولۇش، تىرىشماستىن ئېرىشىش 
بولۇش دېگەنلىكتۇذ. ھېچقانداط بىر مۇكەپپەقىيەت ھاللائ بېكىتكەؽ تەقدىرنىڭ سىرتىدا 

بولمىسۇؽ ھەممە كىشى ئۈچۈؽ  -ىقمايدـ. بۇ تەقدىر، مۇسۇلماؽ بولسۇؽ كـجۇدقا چ

لىل » دېيىلمىگەؽ. ئەكسىچە « مۇئمىن ئۈچۈؽ  –لىل مۇئمىن » ئوخشاشتۇذ. ئايەتتە 
 دېيىلگەؽ.« ئىنساؽ ئۈچۈؽ  -ئىنساؽ 

ئۇنداقتا، ئۇتۇط قارانماقچى بولغاؽ كىشى ئۇ ئىشتا پۈتۈؽ كۈچى بىلەؽ تىرىشىشى 
لچىلەذ مۆجىزىدىن ئىباذەت نېمەتكە ئىگە بولۇپ تۇذـپمۇ، بۇ تەقدىرگە ذىائيە كېرەظ. ئە

قىلغاؽ. ذەسۇػ باش قۇمانداؽ بولغاؽ قوشۇنالذمۇ بۇ تەقدىرگە بويسۇنمىغاؽ كاقىتتا 
 مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغانىدى.  

يەنە مەسىلەؽ، سىنىلىش، ئىماؽ ئېمتىھانى بېرىش جەننەتكە كىرىشنىڭ تەقدىرىدـذ. 
لماي، ئېمتىھاؽ بەذمەي تۇذـپ جەننەتكە كىرىشنى ئاذرـ قىلىش، ئالالھنىڭ تەقدىرىگە سىنا

 قاذشى چىقىشتىن باشقا نەذسە ئەمەس. بۇ ھەقىقەتنى ھاللائ كىتابىدا مۇنداط باياؽ قىلماقتا:
دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەذظ ئېتىلىمىز، دەپ « ئىماؽ ئېيتتۇط » ئىنسانالذ 

 (. 2بۇت، ئويالمدـ؟ ) ئەنكە
ھاللائ سىلەذدىن ھەقىقىي جىھاد قىلغانالذنى، بەذداشلىق بەذگۈچىلەذنى سىناپ » 

 (.  142ئالىئىمراؽ، « ) ئايرىماي تۇذـپ، جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەذ؟ 
دېدـط. ئىنساؽ تالالشنى پەقەت ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ « ئىنساننىڭ تەقدىرى تالالش » 

 –چېگرىسى باذمۇ؟ مۇتلەقمۇ  –ا بۇ ئىرادە قانداط ئىرادە؟ چەظ ئەمىلىيلەشتۈذىدـ. ئۇنداقت
ياكى چەكلىكمۇ؟ ئالالھنىڭ چەكسىز ئىرادىسى بىلەؽ ئىنساننىڭ چەكلىك ئىرادىسى 

 ئوتتۇذىسىدىكى رىل مۇناسىۋەت نېمە؟ بۇ سوئالالذنىڭ جاكابىنى يەنىال قۇذئاندىن ئىزدەيلى.
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 ئىرادە ھۆذىيىتى

ىنىڭ ئاذقىسىغا ئىتتىرىدىغاؽ ھەذ قانداط دىن كە ئىنساننى ھايات سەھنىس
« كىتاپ مەذكەرلىك » ئىدىوئلوگىيە ئىشنى باشتىال خاتا باشلىغاؽ بولىدـ. گەذچە بەرىلەذ 

بىر دىن چۈشەنچىسىنى توختىماي تەكىتلەپ ئومۇمىيالشتۇذـشقا تىرىشىۋاتقاؽ بولسىمۇ، ئەمما 
 سەكەپتىن كىتاپالذ ئىنسانغا ئەكەتىلگەؽ. بىر دىندـذ. بۇ « ئىنساؽ مەذكەرلىك » ئىسالؼ 

ئىنساننى ئىككىنچى ئوذـنغا قويغاؽ بىر ئاقائىد، بىر تەپسىر، بىر ذىۋايەت، بىر فىقىھ 
ئىلمىمۇ بىرىنچى قەدەمدىال ئىشىنى خاتا باشلىغاؽ دېمەكتۇذ. شۇنى ئېنىق 

» س، بەلكى ئەمە« قۇلى كە مالىي » ئايدىڭالشتۇذىۋېلىش الرىمكى، ئىنساؽ ئالالھنىڭ 
دـذ. بۇ سەكەپتىن ھاللائ ئىنسانغا خوجايىن مالىيىغا مۇئامىلە «بەندىسى كە خەلىپىسى 

قىلغاندەظ مۇئامىلە قىلمىغاؽ. قۇلنىڭ خوجايىنىغا ئىتائەت قىلىشى رفذقذىيەتتۇذ. لېكىن 
بەندىنىڭ ئىتائىتى ئىرادىنى ئاساس قىلغاؽ ئىتائەتتۇذ. بۇ سەكەپتىن ئىرادىنى ئاساس 

 اؽ ئىتائەتنىڭ مۇكاپاتى جەننەتتۇذ.  قىلغ
ئىرادە ھۆذىيىتى، ھاللائ ئىنسانغا بەخش ئەتكەؽ ئەغ چوغ نېمەتتۇذ. بۇ نېمەتنى توغرا كە 
اليىقىدا ئىشلىتىش بەندىلىك تەقەرراسىدـذ. بۇ نېمەتنى ئىسراپ قىلغۇچى ئەسلىدە ئۆرىنىڭ 

يىق بەندە بولۇش يولىدا ھاياتىنى رايا قىلىۋەتكەؽ بولىدـ. ئىرادىسىنى ئالالھقا ال
ئىشلەتمىگەؽ بىر كىشى، ئۆرىگە بەخش ئېتىلگەؽ ئىرادىنى يامانلىققا ئىشلەتكەؽ بولىدـ. 
ئىرادىنى ياذىتىلىش مەقسىتىگە ئۇيغۇؽ شەكىلدە ئىشلەتمىگەندە، ئۇ ھۆذلىك ئېلىپ 

غا نەرەذ كېلىشنىڭ ئوذنىغا قۇللۇط ) كۆنۈپ قېلىش ( ئېلىپ كېلىدـ. بۇ سەكەپتىن ئەتراپىڭىز
سالغاؽ كاقتىڭىزدا، ئالالھقا بەندە بولۇشنى تاللىمىغانالذنىڭ ناھايىتى ئەذرىمەس نەذسىلەذگە 
قۇػ بولغانلىقىنى كۆذىسىز. ئالالھتىن غەيرىگە بەندە بولغۇچى پەقەت ئىمانىنىال يوقۇتۇپ 

 قويماستىن، ھۆذلىكىنىمۇ يوقۇتۇپ قويىدـ. 
ن تۆكەؽ ئوذـندا تۇذىدىغاؽ شەيئىلەذگە، ماػ كۈنىمىزدە مەخلۇقات دەذىجىسىدە ئۆرىدى

مۈلك، دـنيا كە ھەذ خىل ئاددىي نەذسىلەذنىڭ قۇلىغا ئايالندـذـلغاؽ ئىنساؽ، ئىماؽ  –
نىڭ «رامانىۋى مەدەنىيەت » ئاذقىلىق ئىگە بولىدىغاؽ ھۆذىيەت بىلەؽ ئۇچرىشىپ باقمىغاؽ 

، «باذاكەذلىك » اھاتى بولغاؽ ئەسەذىدـذ. بىر رامانالذ غەذپ مەدەنىيىنىڭ سوكېتچە ئىز
سافالەت ) يوقسۇللۇط (، ئاتالەت ) ھوذـنلۇط ( كە جاھالەت بولغاؽ بولسا؛ بۈگۈؽ غەذپ 

مۇستەملىكە، شەھۋەت كە ئادىمىيلىك  -مەدەنىيىتىنىڭ ئامېرىكىچە ئىزاھاتىدا ھۆذىيەت 

 ھۆذمىتىدىن يوقسۇؽ بولۇش ئەذكىنلىكىنى ئىپادىلىمەكتە. –ئىزرەت 
ەپتە ئىنساؽ ئىرادىسنى ئىنكاذ قىلىپ، ئۇنىڭغا شامالنىڭ قوينىدىكى بىر ياپراط بىر تەذ

مىسالى قاذايدىغاؽ بىپەذ چۈشەنچە؛ يەنە بىر تەذەپتە ئەذكىنلىكنى، نېمىنى خالىسا شۇنى 
قىلىش دەپ چۈشىنىپ، چەكلىك بولغاؽ ئىنساؽ ئىرادىسىنىڭ ئۈستىدىكى چەكسىز ئىالھى 

ەددىنى بىلمەس چۈشەنچە مەكجۇت بولۇپ كەلدى. ئالدىنقىسى ئىرادىنى ذەت قىلىدىغاؽ ھ
ئىنساننىڭ ئەقلىنى ذەت قىلىپ، ئۇنى مەسۇئلىيەتسىز ھالغا كەلتۈذگەؽ بولسا؛ كېيىنكىسى 
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ئىنساندىكى ئىالھى ھەدىيە بولغاؽ ذؿھنى ذەت قىلىپ، ئىنساننى مەسۇئلىيەتسىز قىلىپ 

قاذاشالذ  –اؽ ئۈچۈؽ تەقدىر قىلغاؽ قىممەت قويماقتا. ئالدىنقىسى ئىنساننى ئالالھنىڭ ئىنس
) قەدەذ (دىن تېخىمۇ تۆكەؽ بولغاؽ نوقتىغا چۈشۈذقپ قويۇپ، ئىالھى تەقدىرگە قاذشى 

قاذاشالذ ) قەدەذ (دىن  –چىقماقتا. كېيىنكىسى، ئىنساننى ھاللائ تەقدىر قىلغاؽ قىممەت 
 ئۈستۈؽ تۇتۇپ، ئىالھى تەقدىرگە قاذشى چىقماقتا. 

 –ىرادە بىر ئىماؽ مەسىلىسىدـذ. كاالمچىالذ بۇ تېمىنى مەرھەپ جەڭگى ئىالھى ئ
جىدەللىرىدە ئېغىر تىپلىق توپ سۈپىتدە ئىشلەتكەؽ. تەقدىرگە ئىماؽ ئېيتىشنى، ئىرادە 
ھۆذىيىتىنىڭ قاذشى قۇتۇبىغا يەذلەشتۈذقپ قويۇش، ئىنساننىڭ ئىرادىسىز مەخلۇط 

لەؽ، ئىنساؽ ئىرادىسىنىڭ مۇتلەط ھۆذ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ پىرقىلەذ بى
 ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ پىرقىلەذنى خالتا كوچىغا باشالپ كىرگەؽ.

بۇ دەتاالشالذدا ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى ئىنكاذ قىلىپ، ئۇنىڭ تەقدىرىنى جانسىز 
مەخلۇقالذنىڭ كە ھايۋانالذنىڭ تەقدىرى بىلەؽ تەغ دەذىجىگە چۈشۈذقپ قويغاؽ جەبىرچى 

قدىر چۈشەنچىسىنىڭ ئەغ چوغ خاتالىقى، ئىنساننى خۇددى ئالالھنىڭ ذەقىبىدەظ قاذاپ تە
مەسىلىگە بۇ نوقتىدىن مۇئامىلە قىلغانلىقىدـذ. بۇ چۈشەنچە نەتىجىسىدە ئىنساننىڭ 
چەكلىك كە ياذىتىلغاؽ ئىرادىسىنى، ئالالھنىڭ چەكسىز كە ياذىتىلمىغاؽ ئىرادىسىنىڭ 

 دـذ. ذەقىبىدەظ قاذاش مۇقەذذەذ
مەسىلە بۇ نوقتىدىن تەھلىل قىلىنغانلىقتىن، بەرىلەذ مەسىلىنىڭ ماھىيىتىگە 
قاذىماستىن ئالالھنىڭ ئىرادىسىنى قۇتقۇرـشنى ئۆرىگە كەرىپە قىلىۋالغاؽ. نەتىجىدە ذەددىيە 
سۈپىتىدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ بۇ مەنتىقىسىز رؿط كە ئىشقنىڭ تۈذتكىسىدە ئىنساننىڭ 

قىلىشقا باشلىغاؽ. بۇ جەذياندا قىلىۋاتقاؽ ئىشىنىڭ دىننى كە ئىماننى  ئىرادىسىنى ئىنكاذ
ئىالھى ئىرادە » قۇتقۇرىدىغاؽ بىر خىزمەت ئىكەنلىكىگە باشقىالذنى ئىشەندقذقش ئۈچۈؽ 

شۇئاذلىرىنى كۈچىنىڭ بېرىچە « ئىماندىن چىقىپ كېتىۋاتىمىز! » ، «ذەت قىلىنىۋاتىدـ 
 تولىغاؽ.

تى ئۇنداط ئەمەس ئىدى. لېيىغاؽ سۇ تىنىپ سۈرقلگەندە بۇ ھالبۇكى ئىشنىڭ ھەقىقى
 ھەقىقەت ئوتتۇذىغا چىقتى.

ئىنساؽ ھەقىقەتەؽ ھەذ قانداط بىر مەسىلىدە ئالالھقا ذەقىپ بوالالمدـ؟ ھەذ جەھەتتىن 
ئالالھقا مۇھتاج بولغاؽ ئىنساننىڭ ياذىتىلغاؽ ئىرادىسى، ئۇ ئىرادىنى بەخش ئەتكەؽ كۇللى 

 ئۈچۈؽ خەكپ تەشكىل قىالالمدـ؟ئىالھى ئىرادە 
ئىنساؽ ئىرادىسىنى ئىنكاذ قىلىدىغاؽ بۇ چۈشەنچە نوقتىسىدىن قاذىغاندا، يۇقىرىدىكى 

ئىدى. بۇ مەنتىقىگە ئاساسالنغاندا، ئىنساؽ ھاللائ « ھەئە، شۇنداط » سوئالنىڭ جاكاپ 
. بۇ ئۈچۈؽ، ئىنساؽ ئىرادىسى ئىالھى ئىرادە ئۈچۈؽ بىر خەكپ تەشكىل قىلغانىدى

سەكەپتىن ئالالھنى ياخشى كۆذىدىغانالذ ئىنساؽ كە ئىنساننىڭ ئىرادىسىگە قاذشى ئىزچىل 
 كۆذەش قىلىشى كېرەظ ئىدى. دېمىسىمۇ ئەھۋاػ شۇنداط بولدى. 

بۇنداط چۈشۈنۈش ئەسلىدە ئالالھنىڭ تەقدىرىگە ) ئۆلچىمىگە ( ذارى بولماسلىق، 
سەكەبى ناھايىتى ئاددى. چۈنكى ئىنسانغا  ئۇنىڭغا قاذشى چىقىشتۇذ. نېمە ئۈچۈؽ؟ بۇنىڭ

ئىرادىنى بەذگۈچى كە ئۇنى ياذاتقۇچى ھاللائ تۇذ. ئىرادە ئەذكىنلىكىنى ئىنساننىڭ تەقدىرى 
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ٌَرَلَقٌ »قىلىپ ياذاتقۇچى ھاللائ تۇذ.  ٌَمْن ْػَلُم َِ ٌ
َ
مۈلك، « ) ھاللائ ياذاتقىنىنى بىلمەمدـ؟  – َاَل

14  .) 
ى بىلگەنلىكى ئۈچۈؽ مەكجۇدىيەت ئىچىدە ئىنساننى تالالپ ھاللائ ياذاتقاؽ مەخلۇقلىرىن

يەذ يۈرىگە خەلىپە، كەكىل، نائىب قىلدى كە ئىنسانغا ئۆر ذؿھىدىن پۈكلىگەندەظ، ئۆر 
ئىرادىسىدىنمۇ بەذدى كە بۇ ئاذقىلىق ئىنساننى باشقا مەخلۇقالذدىن ئۈستۈؽ قىلدى. مانا بۇ 

َدَمٌ »
ٓ
ٌا ٌَبِوُ ْمَوا ٌَهصَّ َكْس

َ
ھىسىزكى بىز ئادەؼ باللىرىغا ) ئىرادە ئەذكىنلىكى، ئەقىل كە ئاغ شۈب – َول

( ئايىتىنىڭ  70ئىسرا، « ) بەخش ئېتىپ  ( نېمەت بەذدـط ) ھۆذمەتلىك قىلدـط ( 
 مەنىسىدـذ. 

ئەقىدە ئالالھنىڭ قۇدذىتى كە تەقدىرىگە ئىماؽ ئېيتىش بىلەؽ كۈچەيگەندەظ، دىنى 
ىرادە كە تالالش ئەذكىنلىكى بىلەؽ يۇقىرى كۆتۈذقلىدـ. پائالىيەت ) ئەمەػ (مۇ ئىنساننىڭ ئ

مۇبادا ھاللائ خالىغاؽ بولسا ئىدى، بىز » ئەگەذ ئۇنداط بولمايدىكەؽ مۇشرىكالذغا ئوخشاش 
 چۈشەنچىسىگە ئىگە بولۇش مۇقەذذەذدـذ. « شېرىك كەلتۈذمەيتتۇط 

 ەلىلدـذ:تۆكەندىكى ئايەت جەبىرچى تەقدىر ئەقىدىسى تايانغاؽ ئەغ مەشھۇذ د
تەكۋىر، « ) ئالەملەذنىڭ ذەببى بولغاؽ ھاللائ خالىماي تۇذـپ سىلەذ خالىيالمايسىلەذ » 

29 .) 
« ئالالھنىڭ ئىنساننىڭ ئىرادىلىك بىر مەخلۇط بولۇشىنى خالىمىغانلىقى » بۇ ئايەت 

شەكلىدە شەذھىيلىنىپ كېلىندى. ھالبۇكى، ئايەتتە بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدىغاؽ ئەغ كىچىك 
ىر ئىشاذەت، ئىما يوط. ئەكسىچە بۇ ئايەتتە تەقدىرگە ئىماننىڭ ئاساسى بولغاؽ بىر ئىماؽ ب

ئاساسى ئەسلىتىلمەكتە: ھاللائ خالىمىغاؽ ھېچقانداط بىر نەذسە مەكجۇت بولمايدـ. ھاللائ 
خالىمىغاؽ ھېچقانداط بىر ئىش كـجۇدقا چىقمايدـ. بۇنىڭغا ئىماؽ ئېيتىش مۇئمىنلىكنىڭ 

 ـذ. بىر شەذتىد
ھاللائ ئىنساننىڭ تاللىشىنى خالىغاؽ، ئىنسانغا ئۆر ئىرادىسىدىن ئىرادە، ئۆر قۇدذىتىدىن 

ياط، ذەببىم! سەؽ ئىنسانغا ئىرادە » بىر قۇدذەت بەذگەؽ بولسا، بىرسى چىقىپ ئالالھقا: 

قۇدذەت بېرەلمەيسەؽ، ئىنساننى تەقدىرىڭگە شېرىك كە  –بەذسەغ بولمايدـ، ئىنسانغا كۈچ 
 دېگەؽ مەنىدە بىر مۇئامىلە قىاللمايدـ. « ػ قىاللمايسەؽ مەسۇئ

ھاللائ ئىنساننىڭ خالىشىنى ئىرادە قىلغاؽ كە ئىنساؽ ئالالھنىڭ ئىزنى كە ئىرادىسى بىلەؽ 
خالىماقتا. ئىنساؽ ئىرادىسىنى ياذاتقاؽ كە ئىرادىسىنى ئىشلىتىشكە بۇيرىغۇچى ئالالھتۇذ. بۇ 

 ۈش كېرەظ. ئايەتنى مانا بۇ شەكىلدە چۈشۈن
دېگەندە، « ھاللائ خالىمىسا بىز شېرىك قوشمايتتۇط » ئالالھقا شېرىك قوشقانالذ 

ئالالھنىڭ خالىغىنىنىڭ ئەسلىدە ئىنساؽ ئۈچۈؽ بىرسىنىڭ كاپىر، بىرسىنىڭ مۇئمىن 
« ئىرادە » بولىشى ئەمەس، بەلكى ئىماؽ كە كۇپۇذنى تالالش قابىلىيىتى بولغاؽ 

اقىت قىلغانىدى. ئەلۋەتتە، ھاللائ خالىسا كە ئىرادە قىلغاؽ بولسا ئۇالذ ئىكەنلىكىنى نەرەذدىن س
ھاللائ خالىغاؽ بولسا شېرىك كەلتۈذەلمەيتتى. بىز سېنى » شېرىك كەلتۈذمەيتتى، قوشالمايتتى: 
( دەيدـ قۇذئاؽ. ئۇنداقتا ئۇالذنىڭ  107ئەنائؼ، « ) ئۇالذغا كۆرەتچى قىلغىنىمىز يوط 

ھنىڭ بىر دەخلى يوط. ئەگەذ بۇنداط دېسە، ئۇالذغا ئالالھقا تۆھمەت شېرىك قوشۇشىدا ئالال
قىلغاؽ بولىدـ. ئۇالذ قاچانىكى ئېزىشنى خالىغاؽ، كۇپۇذنى تاللىغاؽ بولسا، ھاللائ ئۇالذنى شۇ 
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كاقىتتىن باشالپ  ئاردـذغانىدى. قانداط ئاردـذغاؽ؟ ئۇالذ كۇپۇذغا يۈرلەنگەندە ئىشلەتكەؽ 
سىنى ياذاتقۇچى ئالالھتۇذ. «ئىرادە » ىيە، ھايات كە كۇپۇذنى تاللىغاؽ تىل، ئاكار، ئېنىرگ

 ئالالھنىڭ ئاردـذـشى مانا مۇشۇنداط بولىدـ:
ئۇالذ ھەقتىن بۇذـلۇپ كەتكەندىن كېيىن، ھاللائ ئۇالذنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن » 

 (.  5سەپ، « ) بۇذىۋەتتى، ... 
ئالالھمۇ ئۇالذنىڭ ئەقىدىسىنى بۇذىۋەتكەنىدى. ئۇالذ ئەمەللىرى ئاذقىلىق بۇذـلغانلىقتىن 

 ئۆذقپ قەلىبلەذنى –مۇقەللىبۇػ قۇلۇب » چۈنكى ھاللائ قەلىبلەذنىڭ ھەقىقىي ساھىبى كە 
 . « تۇذغۇچىدـذ

ھاللائ قۇذئاندا ئىنسانغا ئىرادە بېرىشتىن تاذتىپ ھەذ نەذسىنى بېرىشكە قادىر ئىكەنلىكىنى 
 باياؽ قىلماقتا:

ا يەتكۈرگەؽ مۇسىبىتىڭالذنىڭ يېرىمى سىلەذگە يەتكەندە، > بۇ دقشمىنىڭالذغ» 
 مۇسىبەت قەيەذدىن كەلدى؟ < دەپ سوذامسىلەذ؟ 

ئېيتقىنكى: > ئۇ سىلەذنىڭ ئۆرەڭالذدىن كەلدى <. ھاللائ ھەقىقەتەؽ ھەذ نەذسىگە 
 (.   165ئالىئىمراؽ، « ) قادىردـذ 

نېمە ئۈچۈؽ مۇشۇنداط ئاخىرالشقانلىقى شۇنداط، ھاللائ ھەذ نەذسىگە قادىردـذ. ئايەتنىڭ 
 ھەققىدە ئويلىنىپ باقتىڭالذمۇ؟

بۇ يەذدە ھاللائ مۇئمىنلەذگە يەتكەؽ مۇسىبەتنى ئۇالذنىڭ ئۆرلىرى تاللىغانلىقىنى، ئۆرلىرى 
بەلگىلىگەنلىكىنى، قىلمىشلىرى سەكەپلىك بۇ ئاقىۋەتكە دـچاذ بولغانلىقىنى باياؽ قىلماقتا كە 

ھاللائ دەذگاھىدا باالنى تەلەپ قىلىش، ذارىلىقى ياكى غەرىپىگە سەكەپچى » مۇنداط دېمەكتە: 
بولۇشنى، بەندىنىڭ قىلمىشىغا مۇناسىۋەتلىك قىلىش قۇدذىتىگە ئىگە. يەنى، ھاللائ بەندىگە 
خالىغىنىنى تالالش كۈچىنى بېرىش قۇدذىتىگە ئىگە. ئالالھقادىر بولغاؽ ھەممە نەذسە 

 «. ئىچىدە بۇمۇ باذ 
اندا ئىرادىنىڭ ئالالھنىڭ سۈننىتىدىكى ئوذنىنى، يەنى ئىنساننىڭ ياخشى كە قۇذئ

ياماننى تالالشقا قادىر ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈذىدىغاؽ نۇذغۇؽ ئايەت باذ. تۆكەندە بىر 
 قانچە مىساػ كەلتۈذەيلى:

ى نەپىسكە كە ئۇنى ياذاتقۇچىغا، ئۇنىڭغا فۇجۇذ كە تەقۋا ) يامانلىق كە ياخشىلىق (ن» 
بىلدقذگۈچىگە قەسەمكى، نەپسىنى پاكلىغاؽ كىشى چوقۇؼ مۇذادىغا يېتىدـ. ئۇنى كىرلەتكەؽ 

 (.  10 – 7شەمس، « ) ) بۇلغىغاؽ ( كىشى رىياؽ تاذتىدـ 
شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭ ) ئىنساؽ (غا يولنى كۆذسەتتۇط، خالىسا شۈكۈذ قىلغۇچى » 

 (.   3ئىنساؽ، « ) بولىدـ، خالىسا كۇپۇذ قىلغۇچى بولىدـ 
ھاللائ سىلەذنى ياذاتتى. سىلەذدىن بەرىڭالذ كۇپۇذلۇط قىلغۇچىدـذ، بەرىڭالذ ئىماؽ » 

 (. 2تەغابۇؽ، « ) ئېيتقۇچىالذدـذ. ھاللائ قىلمىشىڭالذنى كۆذقپ تۇذغۇچىدـذ 
 .261( 253بەقەذە، « ) ئۇالذدىن بەرىسى ئىماؽ ئېيتتى، بەرىسى كاپىر بولدى » 

                                    
 .15، ؛ جاسىيە46 – 40؛ فۇسسىلەت، 29؛ كەھف، 108؛ يۇنۇس، 104ئۇنىڭدىن باشقا ئەنائؼ،   261
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ئىكەنلىكىنى باياؽ قىلماقتا. ئۆر « تالالش » قدىرىنىڭ مانا بۇ ئايەتلەذ ئىنساؽ تە
خاھىشى بويىنچە مۇئامىلە قىلىنغاندا، قۇذئاندىكى بەرى ئايەتلەذنى جەبىر ئەقىدىسىگە ماس 

 ھالدا تەئۋىل قىلغىلى بولىدـ. 
ھالبۇكى، قۇذئاؽ ئۆرىدە رىتلىق باذلىقىدىن ئىباذەت ئارغۇؽ قاذاشنى قاتتىق ذەت 

ھۋالدا ئىككى خىل چۈشەنچىدىن بىرسىنى خاتا دېيىشىمىزگە توغرا كېلىدـ. . بۇ ئە 262قىلىدـ
قايسى چۈشەنچىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئايرىش ئۈچۈؽ ئۆلچەؼ قىلىنىدىغاؽ ئۇسلۇپ، 
قۇذئاؽ تەلىماتىنى ئۆرىنىڭ بىر پۈتۈؽ گەكدىسى ئىچىدە ئىدذاظ قىلىپ، ذەسۇلۇلالھنىڭ 

ۈذقشتۇذ. مانا بۇ ئەھۋالدا ئىنساننىڭ ئىرادە سۈننىتى كە چۈشەندقذقشى بىلەؽ بىرلەشت
ئەذكىنلىكىنى ذەت قىلىشنىڭ قۇذئاننى ذەت قىلىش بىلەؽ ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلىپ 

 يەتكىلى بولىدـ.
 تەقدىرگە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەذنى مۇنداط شەكىلدە چۈشۈنۈش ئەغ توغرىدـذ:

غا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇالذ ئىنساننىڭ ھۆذلىكى ھەققىدە توختالغاؽ ئايەتلەذ ئىنسان

چېگرىسىنى كۆذسىتىپ بېرىدـ.  –ئىنساننىڭ مەسۇئلىيەت دائىرىسىنى كە ئىرادىسىنىڭ چەظ 
ئالالھنىڭ مۇتلەط ئىرادىسى كە قۇدذىتى ھەققىدە توختالغاؽ ئايەتلەذ ئالالھقا مۇناسىۋەتلىك 

اتقۇچىنىڭ چەكسىز بولۇپ، ئىنساننىڭ چەكلىك ئىرادىسى ئاخىرقى نوقتىغا ئۇلىشىپ، ياذ
ئىرادىسى باشالنغاؽ نوقتىنى كۆذسىتىپ بېرىدـ. تەقدىر ئۆرىدىن مەلۇؼ بولۇپ تۇذغاندەظ ھەذ 

 نەذسىنىڭ ئوذنىنى، ئۆلچىمىنى، قانۇنىنى، ماكانىنى كە رامانىنى كۆذسىتىپ بېرىدـ ئەمەسمۇ؟
يانغاؽ ئىرادىسىنى ئىشلەتكەؽ كىشىلەذ تاذىخ بويىچە رـلۇمغا كە نەپسى خاھىشقا تا

 –تۈرقملەذنى ئەنسىرىتىپ، قوذقۇتۇپ كەلگەؽ. ئىنسانىيەتنىڭ ئۆرگەذمەس ئىالھى قىممەت 
قاذاشلىرىنى ئۆرىگە ئۇػ قىلمىغاؽ تۈرقملەذ ئىرادىسىدىن ئاكتىپ پايدىلىنىدىغاؽ، 
شەخسىيىتىنى شەكىللەندقذەلىگەؽ كىشىلەذنى ھاكىمىيىتىگە ئۈچۈؽ خەكپ دەپ قاذايدـ. 

ىچە ئەھۋاػ مانا مۇشۇنداط بولۇپ كەلدى. مانا بۇ سەكەپتىن ئەمەكى ئۆتمۈشتىن بۈگۈنگ
خەلىپىسى ئابدـلمەلىك بىن مەذكاؽ جەبرى چۈشەنچىنى ذەت قىلىپ، ئىنساؽ ئىرادىسىنى 

مۇئمىنلەذنىڭ ئەمىرى » ھىمايە قىلغاؽ ھەسەؽ ئەلبەسرىنى ئاراذالپ ئەكەتكەؽ مەكتۇپتا: 
دەپ تەھدىد سالغاؽ. ھەسەؽ « قتۇذمىدى سەندىن نەقىل قىلىنغاؽ بۇ سۆرلەذنى يا

ئەلبەسرىمۇ يارغاؽ جاكاپ مەكتۇبىدا ئىنساننىڭ ئىرادە كە تالالش ئەذكىنلىكىگە ئىگە 
 ئىكەنلىكىنى قۇذئاؽ ئايەتلىرى بىلەؽ ئىسپاتالپ مۇنداط دېگەنىدى:

سەلەفلىرىمىز ئاذىسىدا ئىنسانالذنىڭ تالالش ئەذكىنلىكىنىڭ باذلىقىنى ئىنكاذ » 
دىغاؽ ھېچكىم يوط ئىدى. شڭا ھېچكىم بۇ ھەقتە دەتاالش قىلمىغاؽ. چۈنكى ئۇالذ بۇ قىلى

مەسىلىدە ھەمپىكىر ئىدى. بىزنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدە توختىلىشىمىز، بەرىلەذنىڭ ئۇنى 
 . 263«) ئىنساؽ ئىرادىسىنى ( ذەت قىلىپ بىدىەئتكە پاتقانلىقى سەكەبىدىندـذ 

                                    
 .82نىسا،   262
 – 84- 75ساؽ.  – 4 -3جىلت،  – 3بۇ مەكتۇبنىڭ تولۇط تەذجىمىسى ئۈچۈؽ ئەنقەذە ئىالھىيەت فاكۇلتېتى زؿذنىلى،   263

 بەت. 
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يەذدە دـئا، تىلەظ، شۈكۈذ ... قاتاذلىق قۇذئانى  ئىرادە ئەذكىنلىكى بولمىغاؽ بىر
ئۇقۇمالذنىڭ بىر ئەھمىيىتى بولمايدـ. چۈنكى بۇ ئۇقۇمالذ ئاكتىپ بىر تەقدىر ئەقىدىسىنى 

 تەقەررا قىلماقتا.

بەندە  –بىز ئۆرگۈذقشچاؽ تەقدىر ئەقىدىسى دەپ ئاتىغاؽ بۇ چۈشەنچىدە، ھاللائ 
كەتچاندـذ. ئىزچىل جانلىقلىق ئۈستىگە قۇذـلغاؽ بۇ مۇناسىۋىتى ھەذ دائىم جانلىق كە ھەذى

تەقدىر ئەقىدىسىدە ئىنساؽ ھەذ كاقىت بەندە ئىكەنلىكىنى كە ئاجىزلىقىنى ھېس قىلىپ 
« ئۆر ئۆرىگە يېتەذلىك بولۇش » تۇذىدـ. بۇ سەكەپتىن شېرىك مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغاؽ 

ىممىتىنى  ( بىلىدـ. ئۆرىنى بىلگەؽ ق –چۈشەنچىسنى يىراط بولىدـ. ئۆر تەقدىرىنى ) قەدىر 
 ئالالھنى بىلىدـ. 

بىز ئىنساننىڭ ئىرادە ئەذكىنلىكىگە ھۆذمەت قىلىشنى ئالالھتىن ئۈگىنىشىمىز كېرەظ. 

قۇدذەت ئىگىسى بولغاؽ ھاللائ، ئۆرىگە خىيانەت  –مۇتلەط ھۆكۈؼ قىلغۇچى، مۇتلەط كۈچ 
ى بەخش ئەتكەؽ كە بۇ ئىرادە ئاذقىلىق قىلىدىغانالذغىمۇ مەذتلىك بىلەؽ ئىرادە ئەذكىنلىك

ئۆرىگە شېرىك قوشۇش، كۇپۇذلىق قىلىشتەظ تۇركوذلۇط قىلمىشلىرى سادىر بولغاندىمۇ ئۇ 
ئىرادىنى تاذتىۋالمايدـ. ئالالھنىڭ بۇ ئەخالقىنى ئۆرىگە ئۆذنەظ قىلىش، ئىنساننىڭ ئالالھقا 

 بەندە بولۇشتا كامالەتكە يېتىشىنىڭ تەقەرراسىدـذ.       
ئىنساؽ، ئىرادە ئەذكىنلىكىنى ئىنسانىيەتنىڭ كە ئۆرى مەنسۇپ بولغاؽ قەكمنىڭ 
سائادىتى كە خاتىرجەملىكىنى بۇرىدىغاؽ شەكىلدە ئىشلەتكەندە، باشقىالذنىڭ ھەققىگە 

 تاجاكـر قىلغاؽ بولىدـ. بۇ سەكەپتىن ئۇ جاراغا تاذتىلىدـ. 
ئەلچىلەذ كە كىتاپالذغا ھاجەت  ئەگەذ ئىنساندا ئىرادە ئەذكىنلىكى بولمىغاؽ بولسا،

تۇيۇلمايتتى. ئىسالمنىڭ ئەغ ئاخىرقى دىن بولىشى، ئىنساؽ ھۆذىيىتىنى كامالەتكە 
 ئېرىشتۈذگەنلىكىدىندـذ.

ھەذ تۈذلۈظ ئاشقۇنلۇط ذەت قىلىنغاؽ بىر دـنيا قاذاشتۇذ. بۇ  -ئىسالمى دـنيا قاذاش 
ئىنساننىڭ مۇتلەط ھۆذ ئىكەنلىكىنى سەكەپتىن ئىنساؽ ھۆذىيىتىنى ئىنكاذ قىلىدىغاؽ ياكى 

ئىلگىرى سۈذىدىغاؽ قاذاشالذنى ذەت قىلىدـ. چۈنكى مەكجۇدلىقى باشقا بىرسىگە مۇھتاج 
سۈپىتىگە ئىگە بواللمايدـ. ئىنساؽ ئۆر ئۆرىگە « مۇتلەط » بولغاؽ ھەذ قانداط نەذسە 

ىيەتكە بېقىنىدـ. يېتەذلىك مەخلۇط ئەمەس. مەكجۇتلىقى دائىم ئۆرىدىن ئۈستۈؽ بىر مەكجۇد
يەنى ياذاتقۇچىسى كە كامالەتكە يەتكۈرگۈچىسى بولغاؽ ئالالھقا بېقىنىدـ. بۇ چۈشەنچە 
ماتېرىيالىزىمنىڭ ئىنساؽ چۈشەنچىسىگە تۈپتىن رىت بولغاؽ كە ئۇنى ذەت قىلىدىغاؽ 

 چۈشەنچىدـذ.  

ا بىر قىممەتسىز مەخلۇط ئەمەس. مەكجۇدلىقى باشق –ئۇنىڭدىن باشقا ئىنساؽ قەدىر 

قىممەتسىز ئەمەس. بۇ پانتېئىزؼ  –مەكجۇدىيەتتە يوط بولۇپ كېتىدىغاؽ دەذىجىدە قەدىر 
 ) كەھدەتى كـجۇد ( چۈشەنچىسىگە بېرىلگەؽ بىر ذەددىيەدـذ.

ئىنساؽ خەلىپىدـذ. بۇ ئەھۋالدا ئۇ مۇتلەط ھۆذدىن ئالغاؽ ھوقۇقىغا ئاساسەؽ مەخلۇقات 
تەذەققىي قىلغاؽ مەخلۇقتۇذ. ھاللائ ئىنسانغا ھۆذىيەت  ئىچىدە ئەغ ھۆذ، ئەغ شەذەپلىك كە ئەغ
قىلغاؽ. ئىنساننى خەلىپە قىلغانلىقى « خەلىپە » كە تالالش ئەذكىنلىكىنى بېرىش ئۈچۈؽ 



 

 175 

قابىلىيىتىگە ئىگە قىلغاؽ. ئەگەذ ھۆذىيەت كە تالالش « ھۆذىيەت كە تالالش » ئۈچۈؽ 
جارا، مۇكاپات، جەننەت، جەھەننەؼ، قابىلىيىتى بولمىغاؽ بولسا ئىدى، جاكاپكاذلىق، 

 مەھشەذنىڭ بىر مەنىسى كە ئەھمىيىتى بولمايتتى.
ئىنساؽ ئىرادە ئەذكىنلىكىنى ئىشلەتكەندە ئۆرىگە بېرىلگەؽ دائىرىدىن ھالقىپ كەتسە، 
ئالدىغا باشقا بىر كۈچ چىقىدـ. ئۇ كۈچنىڭ ئىگىسى ئىنسانغا بەلگىلەنگەؽ دائىرىدىن 

 ەذگەؽ ئىالھى ئىرادىدـذ.ھالقىپ كېتىش كۈچىنى ب
ئىنساؽ ئەذكىنلىكىنى ياماؽ ئىشقا ئىشلەتكەندە پەقەت ھوقۇقۇلالؾ ) ئالالھنىڭ 

قا «ھوقۇقۇػ ئىباد ) بەندىنىڭ ھەققى ( » ھەققى (غا تاجاكـر قىلغاؽ بولۇپال قالماي، يەنە 
يىتىنى تاجاكـر قىلغاؽ بولىدـ. بۇ سەكەپتىن ئىسالمدا شەخسنىڭ ھۆذىيىتى ئاكامنىڭ ھۆذى

خەكىپكە ئۇچراتمايدىغاؽ شەكىلدە بەلگىلەنگەؽ. شۇنداقال ئاكامنىڭ ھۆذىيىتى شەخس 
ھۆذىيىتىنى بوغىدىغاؽ، شەخسىنى پادىغا ئايالندـذىدىغاؽ ھەذ تۈذلۈظ ئۇذـنۇشالذ قاتتىق 

 ذەت قىلىنىغاؽ. 
بۇ سەكەپتىن ھاذاط ئىچكۈچىگە كۆپچىلىك ھورـذىدا جارا ئىجرا قىلىنسىمۇ، سۈدقظ 

اكى رەھەذ ئىچكۈچىگە ھېچقانداط بىر جارا ئىجرا قىلىنمايدـ. بولمىسا ھەذ ئىككىسى ي
ئوخشاشال ھاذاؼ. نېمە ئۈچۈؽ بۇنداط بولىدـ؟ چۈنكى كىشى ھاذاط ئىچىش بىلەؽ كىشىلىك 
ئەذكىنلىكىنىڭ دائىرىسىدىن ھالقىپ، ئاكامنىڭ ھۆذىيىتىگە تاجاكـر قىلماقتا، ئىجتىمائىي كە 

ىن بۇرـقچىلىققا سەكەپ بولماقتا. ئەگەذ بىراك ھاذاط ئىچكەندە ئۇنى ھېچكىم ئەخالقى جەھەتت
كۆذمىگەؽ، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ بۇرـقچىلىققا سەكەپ بولمىغاؽ بولسا، بۇنداط ئەھۋالدا 

 قىلىش دەپسەندە ھوقۇقنى –ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى ھاللائ بىلەؽ ئۆرى ئوتتۇذىسىدىكى ھەط 

 ھوقۇقىنى –. ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى بەندە ھەط ئايلىنىدـ ناھقاگۇ بىر چەكلەنگەؽ بىلەؽ

 ھوقۇقىنى – ھەط ئاكامنىڭ سەكەپتىن بۇ. بولىدـ يەتمىگەؽ باسقۇچىغا قىلىش دەپسەندە
 .قىلىنمايدـ ئىجرا « ھەد » بولغاؽ جاراسى قىلغانلىقنىڭ دەپسەندە

ر قۇلنى ئاراد سەھۋەنلىك بىلەؽ ئۆلتۈذقلگەؽ بىر كىشى ئۈچۈؽ ئىسالؼ قانۇنىدا بى
قىلىشنىڭ جارا سۈپتىدە بەلگىلىنىشى، ئىسالؼ شەذىئىتىدە ھۆذ بواللماسلىق ئۆلۈؼ، ھۆذلىكنىڭ 

 ھايات كە تىرىلىش دەپ قاذىلىدىغانلىقىنىڭ ئەغ تىپىك دەلىلىدـذ.  
يەنى بىر كىشىنى قەستەؽ ئەمەس، سەھۋەنلىك بىلەؽ ئۆلتۈذگەؽ ياكى ئۇنىڭغا سەكەپ 

ڭ ئوذنىغا مەنا نوقتىسىدىن ئۆلۈظ دەپ قاذىلىدىغاؽ بىر قۇلنى ھۆذلىككە بولغاؽ بولسا، ئۇنى
ئېرىشتۈذقپ، ئۆلتۈذگۈچىنىڭ ئوذنىغا تىرىلدقذقشى الرىم. ئۇ ئۆلتۈذقش سەكەپلىك ھاياتقا 
تاجاكـر قىلغاؽ بولۇپ، قۇػ ئاراد قىلىش ئاذقىلىق ھاياتقا تۆھپە قوشۇپ، خاتالىقى سەكەپلىك 

ەتىجىنى، قۇػ ئاراد قىلىش ئاذقىلىق ئىجابىي ھالغا كەلتۈذقپ پەيدا بولغاؽ سەلبىي ن
 خاتالىقىنى يەڭگىللەتكەؽ بولىدـ.  
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 ھىدايەت كە رااللەت

كە ئالالھنىڭ « ھىدايەت » ئالالھنىڭ توغرا يولغا باشلىشى مەنىسىدە ئىشلىتىلىدىغاؽ 
قۇذئاندىكى « نلۇط رااللەت، گۇمراھلىق، ئارغۇ» ئاردـذـشى مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغاؽ 

ئىككى ئۇقۇمدـذ. ئالالھنىڭ ھىدايىتى كە رااللىتىنى ئىرادە ئەذكىنلىكى بىلەؽ قانداط 
باغداشتۇذىمىز؟ ئىنساننىڭ تەقدىرى تالالش بولسا، ھىدايەت كە رااللەتنى قانداط 

 چۈشىنىشىمىز كېرەظ؟
ىلەؽ قۇذئاننىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش سوئالالذغا توغرا جاكاپ بېرەلىشىمىز ئۈچۈؽ، ئالدى ب

 بۇ ئۇقۇمالذنى قانداط ئىشلەتكەنلىكىنى ئوبداؽ بىلىشىمىز كېرەظ.
ئوذـندا پېئىل،  191قېتىم تىلغا ئېلىنغاؽ.  307ئىباذىسى، قۇذئاندا « ھىدايەت » 

» ئوذـندا  175ئوذـندا ئىسىم بولۇپ كەلگەؽ. ئىسىم كە پېئىل بولۇپ ئىشلىتىلگەؽ  116
ئوذـندا ئىالھىي  90قىلمىشىنى، پەقەت ئىسىم بولۇپ كەلگەؽ سۆرى ئىنساننىڭ « ھىدايەت 

 ياذىتىشنى بىلدقذىدـ. 
سۈپتىدە « ھىدايەتنىڭ ئىنساؽ قىلمىشى » بۇ سانلىق مەلۇماتالذ قۇذئاندا 

ئىشلىتىلىشىنىڭ، ئىالھى ياذىتىلىش سۈپىتىدە ئىشلىتىشتىن كۆپ ئىكەنلىكىنى كۆذسىتىدـ. 
االمسەؽ؟ ياكى كوذالذنى، ذؿشەؽ ھالدا ئارغۇنلۇط سەؽ گاسالذغا ئاڭلىت» مەسىلەؽ: 

 (.  40رؿخرـض، « ) ئۈستىدە بولغانالذنى سەؽ ھىدايەت قىالالمسەؽ؟ 
تەكبە قىلغاؽ، ئىماؽ ئېيتقاؽ، ياخشى » ھىدايەت، تەكبە شەذتىگە باغالنغاؽ بولۇپ 

« چىدـذمەؽ ئەمەللەذنى قىلغاؽ، ئاندىن ھىدايەت تاپقاؽ كىشىگە ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇ
 (.  82) تاھا، 

ھاللائ خالىغىنىنى ئۆرىگە تالاليدـ كە » ھىدايەت، ئالالھقا يۈرلىنىشى شەذتىگە باغالنغاؽ: 
 (.  13شۇذا، « ) ) ئۆرىگە ( يۈرلەنگۈچىنى ھىدايەت قىلىدـ 

كىمكى » ھىدايەت، ھاللائ كە ئۇنىڭ ئەھكامىغا چىڭ يېپىشىش شەذتىگە باغالنغاؽ: 
ى ئالالھنىڭ دىنىغا ( مەھكەؼ يېپىشىدىكەؽ، ئۇ ھىدايەتكە يېتەكلەنگەؽ ئالالھقا ) يەن

 (. 101ئالىئىمراؽ، « ) بولىدـ 
ھىدايەت، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ ئايەتلەذنىڭ ھەممىسىدە شەذتنىڭ ئادا قىلىنىشىنىڭ 
تەبىئى بىر نەتىجىسى سۈپىتىدە باياؽ قىلىنغاؽ بولۇپ، ئۇ ئىنساؽ قىلمىشى بىلەؽ 

 ىۋەتسىز ھالدا ذؿياپقا چىقمايدـ. مۇناس
بىز ئۈچۈؽ » شەذتىگە باغالنغاؽ بولۇپ، « ھاللائ يولىدا جىھاد قىلىش » ھىدايەت، يەنە 

 (.  69ئەنكەبۇت، « ) جىھاد قىلغانالذنى ئەلۋەتتە ھىدايەت يولىمىزغا يېتەكلەيمىز 
ھاللائ : » گە مۇناسىۋەتلىك قىلىنغاؽ«ئىنساننىڭ ئەمەلى » ھىدايەتنىڭ كۈچىيىشى 

« ھىدايەتكە كەلگەنلەذنىڭ ) سالىھ ئەمەػ قىلغۇچىالذنىڭ ( ھىدايىتىنى رىيادە قىلىدـ 
 (. 76) مەذيەؼ، 
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شەذت قوشۇمچىسىغا « ئىن ) ئەگەذ ( » بەرى ئايەتلەذدە ئالالھنىڭ ھىدايىتى 
ىدايەت ئەگەذ ئۇالذ سىلەذ ئىماؽ ئېيتقاندەظ ئىماؽ ئېيتسا، ئەلۋەتتە، ھ» باغالنغاؽ. يەنى: 

« ئەگەذ ئۇالذ مۇسۇلماؽ بولسا، ھىدايەتكە ئېرىشىدـ (. »  137بەقەذە، « ) تاپقاؽ بولىدـ 
 (. 20) ئالىئىمراؽ، 

ئىماؽ كە ئىسالؼ » بۇ ئايەتلەذدە ھىدايەت شەذتى ناھايىتى ئېنىق كۆذسىتىلگەؽ. يەنى، 
ىچە ) ئىنسانغا نى ذؿياپقا چىقاذغۇچى ئامىل تاشقى ئىرادە ئەمەس، ئەكس«ھىدايەت «. » 

 بېرىلگەؽ ( ئاڭلىق كە ئىچكى ئىرادىنىڭ ئەمەللىرىدـذ.
بۇ، ھىدايەت مەجبۇذى ئەمەس، ئەكسىچە شەذتكە مۇناسىۋەتلىك قىلىنغاؽ دېگەنلىكتۇذ. 

لەئەللە ) ئۈمىد » ، «لەك ) كاشكى ( » ، («ئەؽ ) بەلكى » بۇ خىل ئايەتلەذدە ئومۇمەؽ 
ئېھتىماػ » ىدىكى ئېھتىماللىقىنى بىلدقذىدىغاؽ كە دېگەندەظ ئەذەپ تىل« قىلىمىزكى ( 

كۆذدقڭمۇ، يا ئۇ » دەپ ئاتىلىدىغاؽ قوشۇمچىالذ ئىشلىتىلىدـ. مەسىلەؽ: « سىگالىرى 
دـنيادا ( ھىدايەت ) يولىغا (كە كەلگەؽ » ) (؛  11ئەلەط، « ) ھىدايەت ئۈستىدە بولسا! 

ايەتكە ئېرىشىشىڭالذ ئۈچۈؽ، ھىد» (؛  64قەسەس، « ) بولسا ئىدى، نېمە بوالتتى؟ 
ئۇالذدىن قوذقماڭالذ، مەندىن قوذقۇڭالذكى، سىلەذگە بولغاؽ نېمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈرەي 

ھىدايەت تېپىشىڭالذ ئۈچۈؽ، ھاللائ ئايەتلىرىنى سىلەذگە مۇشۇنداط » (؛  150بەقەذە، « ) 
 (. 103ئالىئىمراؽ، « ) باياؽ قىلىدـ 

رىشىشىنىڭ يوللىرى بولغاندەظ، ھىدايەتكە ئېرىشىشنىڭ خۇددى ذىزىققا، نېمەتكە ئې
يوللىرى، كەسىلىلىرى كە سەكەپلىرى بولىدـ. يەنى، ھىدايەت بەلگىلىك شەذتكە مۇناسىۋەتلىك 
قىلىنغاؽ. ئالالھنىڭ تەبىەئت ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ سۈننەتلىرى بولغاندەظ، ھىدايەتكە 

ھىدايەت « ھالندـذـش ) ئىنزاذ ( ئاگا» ئېرىشىشىنىڭمۇ سۈننىتى بولىدـ. مەسىلەؽ: 
ئۇ ) قۇذئاؽ ( سەندىن ئىلگىرى ھېچقانداط بىر » سەكەپلىرىدىن بىرسىدـذ. يەنى: 

ئاگاھالندـذغۇچى كەلمىگەؽ بىر قەكمنى ئاگاھالندـذـشۇغ ئۈچۈؽ، ذەببىڭدىن كەلگەؽ بىر 
 (.  3سەجدە، « ) ھەقىقەتتۇذ. بەلكىم ) ئۇالذ بۇ ئاذقىلىق ( ھىدايەت تاپاذ 

ھىدايەتنىڭ ئىنساننىڭ ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى؛ مەجبۇذى 
شەكىلدە كە تاشقى كۈچنىڭ تەسىرى بىلەؽ مەيدانغا كەلمىگەنلىكىنى تۆكەندىكى ئايەتلەذ 

 ئېنىق باياؽ قىلماقتا:
سەمۇدقا ھىدايەت قىلدـط ) توغرا يولنى كۆذسەتتۇط (، لېكىن ئۇالذ ھىدايەتتىن » 

 (. 17فۇسسىلەت، « ) ۇقنى ئاذتۇط بىلدى كوذل
شۈبھىسىزكى، ذەببىڭ ئۆرىنىڭ يولىدىن ئارغاؽ ئادەمنى ئوبداؽ بىلىدـ، ھىدايەت » 

 (. 30نەجم، « ) تاپقاؽ ئادەمنىمۇ ئوبداؽ بىلىدـ 
كەھف، « ) ئۇالذنى ھىدايەتكە چاقىرساغ، ئۇالذ ھىدايەتكە ) توغرا يولغا ( كەلمەيدـ » 

57 .) 
 (.  16بەقەذە، « ) الذ ھىدايەتنى بېرىپ، گۇمراھلىقنى سېتىۋالدى ئەنە شۇ» 

ئاتا » ھىدايەت، بەرىدە ئىنساؽ ئەقلى كە ئىرادىسىگە باغالنغاؽ ھالدا تىلغا ئېلىنىدـ: 

بوكىلىرى ھېچ نەذسىنى چۈشەنمىگەؽ كە ھىدايەت ئۈستىدە بولمىغاؽ بولسىمۇ، يەنە  –
 (.  170ە، بەقەذ« ) ئۇالذنىڭ يولىغا ئەگىشەمدـ؟ 
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بوكىلىرى ھېچ نەذسىنى  –ئاتا » ھىدايەت، يەنە ئىلىم بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك قىلىنغاؽ: 
مائىدە، « ) بىلمەيدىغاؽ كە ھىدايەت تاپمىغاؽ تۇذسىمۇ، ) يەنە ئۇالذغا ئەگىشەمدـ؟ ( 

104 .) 
ھىدايەت، قۇذئاندا ئىالھى ياذىتىش سۈپىتىدىمۇ ئىشلىتىلىدـ. شۇنداقتىمۇ ئىالھى 

بىلەؽ رىچ بىرلەشتۈذقلگەؽ. « ئىنساننىڭ ئەمەلى » ىتىش بولغاؽ بۇ ھىدايەت ياذ
(. بۇ ئايەتتە  86ئالىئىمراؽ، « ) ھاللائ رالىم قەكمنى ھىدايەت قىلمايدـ » مەسىلەؽ: 

ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى توسۇپ تۇذغاؽ ئامىلنىڭ ئىنساننىڭ رـلۇؼ خاذاكتېرلىق ئەمەلى 
 ئىكەنلىكى تەكىتلەنمەكتە. 

ھاللائ كاپىر قەكمنى ھىدايەت » ۇپۇذمۇ ھىدايەتنى توسۇپ تۇذىدىغاؽ بىر ئامىلدـذ: ك
 (.   264بەقەذە، « ) قىلمايدـ 

ھاللائ پاسق قەكمنى » ئارغۇنلىق، بۇرغۇنچىلىق كە گۇناھمۇ ھىدايەتكە توسالغۇ بولىدـ: 
، 265ئارغۇنلىق ،264(. ئۇنىڭدىن باشقا ئىنساننىڭ خىيانەت 24تەكبە، « ) ھىدايەت قىلمايدـ 

 قاتاذلىق ياماؽ ئەمەللىرى ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى توسىدـ. 267، ئىسراپخوذلۇط266يالغانچىلىق
بەرىدە كىشى ياكى قەكؼ ھىدايەت ئۈستىدە بولمىسىمۇ ئۆرىنى توغرا يولدا دەپ 

ئۆرلىرىنى ھىدايەت ئۈستىدە » ... قاذىغانلىقى سەكەبىدىن ھىدايەتكە ئېرىشەلمەيدـ. يەنى: 
، 268(. بەرىدە شەيتاؽ ھىدايەتكە توسالغۇ بولغاندەظ 30ئەئراض، « ) ماؽ قىلىدـ دەپ گۇ

. لېكىن ئومۇمەؽ قىلىپ 269بەرىدە ئىلگىرىكىلەذنى تەقلىد قىلىش مەنىسىدە ئىشلىتىلىدـ
كىمكى ھىدايەت » ئېيتقاندا، كىشىنىڭ ئۆرىنى ھىدايەتكە ئېرىشتۈذقشى تەكىتلىنىدـ: 

 (.  108يۇنۇس، « ) ۈچۈؽ ھىدايەت تاپقاؽ بولىدـ، ... تاپىدىكەؽ، ئۆرىنىڭ پايدىسى ئ

شۈبھىسىزكى، سەؽ  –شەظ » بەرىدە ھىدايەت ذەسۇػ سەكەپلىك بولىدـ. يەنى، 
 (. 52شۇذا، « ) ھىدايەتكە باشاليسەؽ 

دېدى كە كۇپۇذلۇط قىلىپ يۈر « بىزنى بىر ئىنساؽ ھىدايەت قىالالمدـ؟ » ئۇالذ: 
 (. 6ئۆذىدى ) تەغابۇؽ، 

(. بۇ  33تەكبە، « ) ) ھاللائ ( ئەلچىسىنى ھىدايەت كە ھەط دىن بىلەؽ ئەكەتتى  ئۇ» 
 يەذدە ھىدايەت كاستىسىنىڭ قۇذئاؽ ئىكەنلىكىدە شۈبھە يوط.

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ ئايەتلەذدىن ئالالھنىڭ ئىنسانغا توغرا يولنى كۆذسىتىشىنى 
) تەقدىر (كە رىچ باغالنغانلىقى نىڭ، بەلگىلىك بىر شەذت «ھىدايەت » بىلدقذىدىغاؽ 

چىقىپ تۇذىدـ. يەنى، ئالالھنىڭ ھىدايىتىنىڭمۇ بىر ئۆلچىمى ) تەقدىرى ( باذ كە بۇ بىر 
 سۈننەتكە تەكە. 

بولۇپمۇ، ھىدايەت ئىنساؽ ئىرادىسىدىن ئايرىم ئەمەس. چۈنكى ھاللائ قۇذئاندا ئېنىق 
 قىلىپ مۇنداط دېمەكتە: 

                                    
 .225يۈسۈپ،   264
 .37نەھل،   265
 .3رـمەذ،   266
 .28غافىر،   267
 .24نەمل،   268
 .22رؿخرـض،   269
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ىللەذگە كىرگۈرگەؽ ئاذالش مەنىدىن ياذاتتۇط كە ئۇنىڭغا بىز ئىنساننى پەذقلىق شەك» 
قۇالط بەذدـط، كۆر بەذدـط. بىز ئۇنىڭغا ھىدايەت يولىنى كۆذسەتتۇط. يا شۈكۈذ قىلىدـ ياكى 

 (. 3 – 2ئىنساؽ، « ) كۇپۇذلۇط قىلىدـ 
ئالالھنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈؽ كېرەكلىك بولغاؽ شەذتلەذ، ئالالھنىڭ توغرا يولدىن   
 ـشى بولغاؽ رااللەت ياكى گۇمراھلىق ئۈچۈنمۇ ئوخشاش كۈچكە ئىگە. ئاردـذ

ئوذـندا پېئىل  126قېتىم تىلغا ئېلىنغاؽ بولۇپ،  191ئۇقۇمى « رااللەت » قۇذئاندا 
ئۇقۇمى ئالالھقا، قالغاؽ ئوذـنالذدا « رااللەت » ئوذـندا  20بولۇپ كەلگەؽ. بۇ ئىشلىتىشتىن 
 لىنغاؽ.ئىنساننىڭ قىلمىشىغا نىسبەت قى

نىڭ ئىنساؽ قىلمىشىغا نىسبەت «رااللەت » يۇقىرىدىكى سانلىق مەلۇماتالذدىن 
قىلىنىش قېتىم سانىنىڭ، ئىالھى ياذىتىشقا نىسبەت قىلىنىشىدىن نەچچە ھەسسە ئاذتۇط 
ئىكەنلىكى مەلۇؼ. تۆكەندىكى ئايەتلەذدىن ئىنساننىڭ رااللەتكە مۇپتىال بولىشىنىڭ ئۇنىڭ 

 تاللىشى بىلەؽ بولغانلىقى چىقىپ تۇذىدـ:ھۆذ ئىرادىسى كە 
دـنيا ھاياتىدا پۈتۈؽ تىرىشچانلىقى رااللەت بولغاؽ ) ئەمەللىرى يوققا چىققاؽ (، » 

ئەمما ئۆرلىرىنى ئوبداؽ ئىش قىلدـط دەپ ئويلىغاؽ كىشىلەذ ) ھەممىدىن بەظ رىياؽ 
 (. 104كەھف، « ) تاذتىدـ ( 

نەذسىلەذ (نى ئۆرلىرىگە ھاذاؼ قىلىپ، ئالالھقا  ھاللائ ھاالػ قىلىپ بەذگەؽ ذىزىق )» 
 (. 140ئەنائؼ، « ) تۆھمەت چاپلىغانالذ ئاردى. ئۇالذ ھىدايەت تاپقۇچىالذدىن بولمىدى 

كىتاپتىن نېسىۋە بېرىلگەؽ كىشىلەذنىڭ رااللەتنى سېتىۋالغانلىقىنى كە سىلەذنىڭ توغرا 
 (. 44نىسا، « )  يولدىن ئېزىشىڭالذنى خااليدىغانلىقىنى كۆذمىدىڭمۇ؟

بەرى كىشىلەذ بىلىمسىزلىكتىن، ) كىشىلەذنى ( ئالالھنىڭ يولىدىن ئاردـذـش » 
ئۈچۈؽ بىھۇدە گەپلەذنى سېتىۋالىدـ كە ئالالھنىڭ يولىنى مەسخىرە قىلىدـ، ئەنە شۇالذ خوذ 

 (.  6لوقماؽ، « ) قىلغۇچى ئاراپقا دـچاذ بولىدـ 
 ىڭ ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ تاللىغاؽ يولىدـذ: رااللەت خۇددى ھىدايەتكە ئوخشاش كىشىن

 (. 16بەقەذە، « ) ئەنە شۇالذ ھىدايەتنى بېرىپ، رااللەتنى سېتىۋالدى » 
رااللەتنىڭ يەنە بىر ئىسمى بولغاؽ كۇپۇذمۇ ئىنساننىڭ ھۆذ ئىرادىسى بىلەؽ تاللىغاؽ 

 ئاقىۋەتتۇذ:
« دىن ئارغاؽ بولىدـ كىمكى ئىمانىنى كۇپرىغا تېگىشسە، ئۇ ھەقىقەتەؽ توغرا يول» 

 (.  108) بەقەذە، 
 قۇذئاندا رااللەت بەرىدە ئىالھى ياذىتىش سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىدـ: 

مۇبادا ھاللائ خالىغاؽ بولسا ئىدى، سىلەذنى ) پۈتۈؽ ئىنسانالذنى ( ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت » 
ى ھىدايەت قىلىدـ. قىالتتى، لېكىن ھاللائ خالىغاؽ ئادەمنى گۇمراؾ قىلىدـ، خالىغاؽ ئادەمن

 (. 90نەھل، « ) سىلەذ پۈتۈؽ قىلمىشىڭالذدىن سوذاط قىلىنىسىلەذ 
ئايەتتە ئالالھنىڭ ياذىتىشى، يەنى خالىشى سۈپتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ رااللەت كە ھىدايەت، 
ئايەتنىڭ ئاخىرى نەرەذدىن ساقىت قىلىنغاندا خاتا چۈشەنچىگە سەكەپ بولۇپ قالىدـ. بۇ 

نىڭ ئاخىرقى جۈملىسى ھەػ قىلغۇچ ذؿػ ئوينايدـ. مەركۇذ ئايەتنىڭ بېشى كە سەكەپتىن ئايەت
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ئاخىرى ئوتتۇذىسىدا مۇناسىۋەت قۇذغاؽ كاقتىمىزدا، ئوتتۇذىغا چىققاؽ ھىدايەت كە رااللەتتە 
 ئۆلچەؼ ) تەقدىر (نىڭ شەخسنىڭ قىلمىشى ئىكەنلىكى مەلۇؼ بولىدـ.  

ذكەرگە قويۇپ تۇذـپ چىقاذغاؽ يەكۈنلەذدىن، رااللەت كە ھىدايەت ھەققىدە قۇذئاننى مە
ھەذگىزمۇ ئالالھنىڭ مۇتلەط ئىرادىسىنى بىرچەتكە قايرىپ قويۇش چىقمايدـ. بىر مۇئمىن 

قۇدذەتكە ئىگە ئىكەنلىكىگە شەذتسىز  –ئالالھنىڭ خالىغىنىنى قىالاليدىغاؽ كۈچ 
 ئىشەنمىسە، بۇ ئۇنىڭ ئالالھقا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى بىلدقذىدـ.

ۇ خىل چۈشەنچە ھەددىدىن ئاشقانلىق، ئۆرىنى بىلمەسلىكتۇذ. لېكىن ذەببىمىز نېمىنى ب
قانچىلىك، قانداط، قايسى ئۆلچەمگە ئاساسەؽ قىلىدىغانلىقىنى بىلدقذگەؽ تۇذسىمۇ، 

قىلغاؽ ھالدا، ئۇنىڭ « ئىنكاذ » ياذىتىش ئۈچۈؽ ئۆرى قويغاؽ ئىالھى شەذت ) تەقدىر (نى 

 –ئۇذـنۇشنىڭ ئۆرىمۇ ھەددىنى بىلمەسلىكتۇذ. ھاللائ مۇتلەط كۈچ  قۇدذىتىنى ئىسپاتالشقا

قۇدذىتى،  –قۇدذەت ئىگىسى كە ئۆرىگە ئۆرى يېتىدىغاؽ يىگانە مەكجۇدىيەتتۇذ. ئۇ كۈچ 

 –ئىرادىسى كە خالىشى نوقتىسىدىن ھېچ نەذسىگە مۇھتاج ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا كۈچ 
ىنىڭ كۈچى ئالالھقا مۇھتاجدـذ. ئالالھتىن باشقا قۇدذەتكە ئىگە بولغاؽ ھەذ ئىنساؽ كە شەيئ

ھەذ شەيئىنىڭ كۈچى مۇتلەط ئەمەس، بېقىندى كە چەكلىكتۇذ. بۇ سەكەپتىن ذەسۇلۇلالؾ 
نىڭ ئەغ «تەقدىر كە ئىرادىدە تەكھىد » ئېغىزىدىن چۈشۈذمەيدىغاؽ تۆكەندىكى جۈملە 

 ياذقىن ئىپادىسىدـذ:

 «.قۇدذەت پەقەت ئالالھتىن كېلىدـ  –كۈچ  – ال ھەكلە كەال قۇككەتە ئىلال بىلالؾ» 

قۇدذەتنىڭ يىگانە  –ئايەت بىلەؽ ئىپادىلەنمەكتە كە كۈچ  – 39بۇ ھەقىقەت كەھف 
 مەنبەسىنىڭ ھاللائ ئىكەنلىكى تەكىتلەنمەكتە. 

ئاسىيالذ ئالالھتىن ئالغاؽ كۈچ ئاذقىلىق ئالالھقا ئىسياؽ قىلىدـ. كاپىرالذ ئالالھتىن 

ۇدذەت ئاذقىلىق ئالالھنى ئىنكاذ قىلىدـ. ئارغۇنالذ كە ئېزىقتۇذغۇچىالذ ق –ئالغاؽ كۈچ 
ئالالھتىن ئالغاؽ كۈچ ئاذقىلىق ئارىدـ كە ئېزىقتۇذىدـ. ھاللائ سۈننىتىنىڭ تەقەرراسى بىلەؽ 

قۇككەتنى ياماؽ يولغا  –ھۆذ ئىرادە بەخش ئەتكەؽ ئىنساننىڭ، ئۆرى ) ھاللائ (دىن ئالغاؽ كۈچ 
رى بولمايدىغانلىقىنى كىتاپلىرى كە ئەلچىلىرى ئاذقىلىق باياؽ قىلغاؽ. ھەمدە ئىشلىتىشىگە ذا

ئىنسانغا بەذگەؽ مۆھلەت كە بەلگىلىگەؽ ئۆلچىمى ) تەقدىرى (گە ذىائيە قىلغاؽ كە مۇنداط 
 دېگەؽ:
 (.  102يۇنۇس، « ) كۈتۈڭالذ، مەنمۇ سىلەذ بىلەؽ بىرلىكتە كۈتىمەؽ » 
 (.  17تاذط، « ) بەذ، ئۇالذغا بىر ئار كاقىت بەذ سەؽ ئۇ كاپىرالذغا مۆھلەت » 

ئالالھنىڭ بەندىسىگە ياذدىمى كە ئاسانالشتۇذـپ بېرىشى ھەقتۇذ. ئالالھنىڭ قۇذئاندا 
. 270دـذ«مۇستەئاؽ ) ياذدىمى تەلەپ قىلىنغۇچى ( » تىلغا ئېلىنغاؽ ئىسىملىرىدىن بىرسى 

ە ئوخشاش، قېيىنالشتۇذـپمۇ قويىدـ. ھاللائ بەندىسىگە ھىدايىتىنى ئاسانالشتۇذـپ بەذگەنگ
 بەندىسىگە بولغاؽ ياذدىمىنى ئۈرقشى، ئۇنىڭ قېيىنالشتۇذـشىدـذ.

                                    
 . 112ئەنبىيا،   270
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كە قۇالقالذنى ئېغىرالشتۇذـشى « مۆھۈذلىشى » بەرى ئايەتلەذدە ئالالھنىڭ قەلىبنى 
ھاللائ ئۇالذنىڭ قەلىبلىرىنى كە قۇالقلىرىنى پىچەتلىۋەتتى، كۆرلىرىنى » تىلغا ئېلىنىدـ: 

 (. 7بەقەذە، « ) پەذدىلىدى 
ھاللائ ئۇالذنىڭ كۇپرى سەكەبىدىن دىللىرىنى پېچەتلىۋەتتى، شۇڭا ئۇالذنىڭ » 

 (. 155نىسا، « ) ئارغىنىسىدىن باشقىسى ئىماؽ ئېيتمايدـ 
يۇقىرىدىكى ئايەتتە قەلىبنىڭ پېچەتلىنىشى بىر سەكەپكە رىچ باغالنغاؽ. يەنى، كۇپۇذ. 

 اننىڭ قىلمىشى بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىكتۇذ. ھىدايەت كە رااللەت ئىنس
ئوذـندا پېئىل سۈپتىدە  11سۆرىدىن تۈذلىنىپ چىققاؽ سۆر « تابەئا » قۇذئاندا 

ئىشلىتىلگەؽ، ئىسىم بولۇپ كەلمەيدـ. ھاللائ ئىنسانالذنىڭ قەلبىنى ئۇالذنىڭ كۇپرى سەكەپلىك 
. 271ى سەكەپلىكمۇ پېچەتلىۋېتىدـپېچەتلىۋەتكەندەظ، ئاذرـ كە نەپسى خاھىشىغا بويسۇنغانلىق

، 272قەلىبنىڭ مۆھۈذلىنىشىگە سەكەپ بولىدىغاؽ ئامىلالذ ئاذىسىدا دقشمەنلىك كە نەپرەت
ك ى273ئىلىمسىزلى ط274، تەپەككۇذ گادايلىق قاتاذلىقالذمۇ تىلغا  275، كىبىر كە مۇشتۇمزؿذلۇ

 ئېلىنغاؽ.
ىنىدـ كە قۇذئاندا تومۇذىدىن كەلگەؽ سۆرلەذ بىلەؽ ئىپادىل« خەتەمە » پېچەتلىنىش، 

 ئايەتتە تىلغا ئېلىنغاؽ بولۇپ، ئىسىم، سۈپەت كە پېئىل سۈپىتىدە ئىشلىتىلگەؽ. 8
ھاللائ قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەؽ كىشى ئېزىپ كېتىدـ. بۇ خىل ئىپادىلەذ سىمۋؿػ 

 خاذاكتېرلىق ئىپادە شەكىللىرىدـذ. ئومۇمىي جەھەتتىن قۇذئاؽ تىلى سىمۋؿػ خاذاكتېرلىقتۇذ.
ھنىڭ ھىدايىتى، رااللىتى، قەلىبلەذنى پېچەتلىۋېتىشى قاتاذلىق ئىپادىلەذنىڭ ئالال

ھەقىقىي مەنىسىنى تاپماقچى بولغانالذ، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ قۇذئاؽ ئاالھىدىلىكىنى دائىم 
نەرەذدە تۇتۇشى كە بۇ خىل ئىپادە شەكىللىرىنى كەھىينىڭ بىر پۈتۈؽ گەكدىسى ئىچىدە 

 تىن چۈشۈنۈشى كېرەظ. تۇذـپ، پاذچىلىماس
مانا مۇشۇنداط بولغاندا، يۇقىرىدا ئۆذنەكلەذ بىلەؽ چۈشەندقذقپ ئۆتكەؽ ھىدايەت كە 
رااللەت مەسىلىسىدە، قەدەذ كە ئىرادە ئەذكىنلىكى مەسىلىسىدىكىگە ئوخشاش ئوتتۇذاھاػ 
مۇكارىنەتنى ساقالپ قاالاليدـ، ئاشقۇنلۇط كە سۇسلىق قىلىشتىن ئىباذەت ئىككى خىل 

 مۇئامىلىدىن ئۆرىنى يىراط تۇتااليدـ. 
مەسىلىسىگە پەذقلىق بىر نوقتىدىن قاذاپ، ئالالھنىڭ ھىدايەت قىلىشىنى « ھىدايەت » 

ئەلچىلەذ كە كىتاپالذ ئەكەتىش ئاذقىلىق، كەھىينىڭ ئىنسانالذغا يەتكۈرقلىشى مەنىسىنى 
كە چۈشۈذقشىنىمۇ يەنە بىلدقذىدىغانلىقىنى ئېيتىش ئەلۋەتتە مۇمكىن. ئالالھنىڭ رااللەت

كىتاپ كە ئەلچىلەذ ئەكەتىشىنىڭ بىر نەتىجىسى دەپ قاذاپ، ئەگەذ كىتاپ كە ئەلچىلەذ 
ئەكەتىلمىگەؽ بولسا ئىنسانالذ جاكاپكاذلىققا تاذتىلمايتتى؛ نەتىجىدە، ئىنسانالذ ئالالھنىڭ 

ىققا مۇپتىال ئەلچىلىرىنى كە ئۇالذ ئاذقىلىق يەتكۈرقلگەؽ كەھىينى ئىنكاذ قىلىپ ئارغۇنل
 بولمايتتى دەپ ئىزاھالشمۇ مۇمكىن. 

                                    
 .16مۇھەممەد،   271
 .74س، يۇنۇ  272
 . 59ذـؼ،   273
 .3مۇنافىقۇؽ،   274
 .35غافىر،   275
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شۇنداقتىمۇ بۇ خىل قاذاش پەقەت ھەقىقەتنىڭ بىر تەذىپى، خاالس. ھىدايەت، رااللەت، 
تەقدىر، ئىرادە... قاتاذلىق سەكەپكە مۇناسىۋەتلىك ئىمانى مەسىللەذنى پەقەت ئەقىلگە 

لىقىغاؽ تەذىپىنى نەرەذدىن ساقىت تايىنىپ ئىزاھالش كەھىي كە كەھىينىڭ ئىدذاكىمىزدىن ھا
 قىلغانلىقتىن باشقا نەذسە ئەمەس.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 183 

 

 ئەجەػ
 

لوغەتتە كاقىت، بەلگىلەنگەؽ مۇددەت، بەلگىلەنگەؽ كاقىت دېگەؽ مەنىنى  - ئەجەػ
بىلدقذىدـ. بۇ يەذدە ئەجەلدىن نەرەذدە تۇتۇلغاؽ مەنا، بىر شەيئىنىڭ ئۆمرىنىڭ 
ئاخىرلىشىدـذ. بولۇپمۇ ئىنساننىڭ دـنيا ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىشى، ئەجىلىنىڭ كەلگەنلىكى 
بىلەؽ ئىپادىلىنىدـ. بولمىسا تەبىئى راماننىڭ مەلۇؼ بىر قىسمىنى ئەجەػ دەپ ئاتىغىلى 

 بولمايدـ. 
ئەجەػ، ئەذەپ تىلىدا ئېلىنغاؽ بىر قەذرنىڭ كەدىسى مەنىسىنى بىلدقذىدـ. قەذەذلىك 

دـذ. بۇ ئەھۋالدا ئەجەػ، قەذرنىڭ قەذرداذ تەذىپىدىن «ئەجەػ » نىڭ يەنە بىر ئىسمى سېتىش
قەذر بەذگۈچىگە قايتۇذـلىشىدـذ. بۇ مەنىدە ئىنساؽ ئۆمرى تىلغا ئېلىنغاندا، قەذرداذ ئىنساؽ، 
قەذر بەذگۈچى ياذاتقۇچىدـذ؛ قايتۇذـلغاؽ نەذسە ذؿؾ بولۇپ، ئۇ ذؿھنى ھاللائ ئۆرىدىن 

 تۇذ.«ھاللائ » ... بۇ سەكەپتىن قەذرنىڭ ئەسلى ئىگىسى 276ىپۈكلىگەنىد
ئەجەػ ئوتتۇذا ئەسىردىن بۇياؽ كاالمى مەرھەپلەذ ئاذىسىدا ئەغ كۆپ دەتاالش قىلىنغاؽ 

 تېمىالذدىن بىرسى ئىدى. 
كاالؼ ئۆلىمالىرى ئىنساؽ ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىشىنى ئىككى خىل شەكىلدە تەھلىل 

نىڭ باشتىنال بەلگىلىنىشى بولۇپ، بۇنى ئۆلۈؼ ) مەكت (؛ قىلغاؽ. بىرىنچىسى، سەكەبى
ئىككىنجسى، نەتىجىنىڭ سەكەبى بولۇپ، بۇنى ئىنقادائۇػ ئەجەػ ) قەذرنىڭ مۆھلىتى 

 توشقاندا قايتۇذـلىشى  ( دەپ ئاتىغاؽ.
دائىرىدە بىر قاتاذ سوئالالذ سوذالغاؽ بولۇپ، ئۇالذ بۇ سوئالالذغا جاكاپ بېرىشكە  بۇ

ياذاط بىلەؽ سادىر بولغاؽ ئۆلۈؼ ئەجەلمۇ؟ ياكى بۇ  –مەسىلەؽ: پىچاط، قوذاػ تىرىشقاؽ. 
خىل ئۆلۈمنىڭ جىنايەت سەكەبى ئىشلىتىلگەؽ كاستىلەذمۇ؟ كەياكى ئۆلتۈذقش ھەذىكىتىنىڭ 
ئۆرىمۇ؟ ياكى ئۆلتۈذقلگۈچىنىڭ ئۆرىمۇ؟ ياكى قاتىلمۇ؟ كەلگەؽ ئۆلۈؼ ئالالھتىنمۇ ياكى 

 قاتىلدىنمۇ؟...
» الذنىڭ جاكابلىرىنى كاالمچىالذ دەتاش قىلىپ كەلگەؽ. سۈننى كاالمچىالذ: بۇ سوئال

ئۆلتۈذقلگۈچى ئەجىلى بىلەؽ ئۆلگەندـذ، چۈنكى ئەجەػ بىر بولىدـ. ئەجەلنى ياذاتقۇچى كە 
دەپ جاكاپ بەذگەؽ. مۇتەرىلە كاالمچىلىرىمۇ  277«تۇذ ۇددەتنى بەلگىلەپ بەذگۈچى ئالالھم

لىكى، ئاذتۇط ياكى كەملىك قوبۇػ قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقاؽ ئەجەلنىڭ پەقەت بىر ئىكەن
دېگەؽ ھەدىسلەذنىڭ ئەھەد ھەدىسلەذ « سەدىقە ئۆمۈذنى ئۇراذتىدـ » بولۇپ، 

دېگەؽ  278«ھەذ ئەجەػ پۈتۈلۈپ بولغاؽ  –لى كۇللى ئەجەلىن كىتاب » ئىكەنلىكىنى، 
ئەمەسلىكىنى، بۇ يەذدە ئايەتنى نەسىھ ) ئەمەلدىن قالدـذـش ( ياكى ئۇنىڭدىن خالىي 

                                    
 .72ساد،   276
ئىبانە  –ئەػ » بەت. ئەشائذى،  – 190 – 189بەت. ھاشىيەتۇ گەلەنبەكى،  – 152 – 138، «ئۇسۇلۇد دىن » باغدادى،   277

 بەت.  – 56 – 55، «
 . 38ذەئىد،   278
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ياخشىلىق كە بەذىكەتلىك ئۆتىدىغانلىقىنى » نەرەذدە تۇتۇلغاؽ ئۆمۈذنىڭ ئۇرىرىشىنىڭ 
 . 279دېگەؽ شەكلىدە تەئۋىل قىلىنىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقاؽ« بىلدقذىدـ 

ئەجەلنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى كابىدىن باشقا ئەشەئذى كاالمچىلىرىنىڭ ھەممىسى قوبۇػ 
» دېسە، ئەشەئذىلەذ « ئۆلۈؼ ئەجەلنى ئىلگىرى سۈذەلەيدـ » مۇتەرىلە قىلغاؽ. لېكىن 

ئۆلتۈذقلگۈچىدىن ھېچبىرسىنى » . ئەشەئذىلەذدىن كابى 280دېگەؽ« ئىلگىرى سۈذەلمەيدـ 
« ئۆلۈؼ ئالالھتىن، ئۆلتۈذقش قاتىلدىندـذ » دەپ قاذىمايدـ. ئۇ: « ئەجىلى بىلەؽ ئۆلگەؽ 

» ا ئۆلتۈذقلگۈچى ئۈچۈؽ ئىككى ئەجەػ باذ. يەنى، . يەنە بىر قاذاشچە بولغاند281دەيدـ
. 282«ئۆلتۈذقلۈش كە ئۆلۈؼ. ئەگەذ ئۆلتۈذقلمىگەؽ بولسا ئۆرى ئۆلگىچە ياشىغاؽ بوالتتى 

ئۆلتۈذقلگۈچىنىڭ شۇ كاقىتتا ئۆلىدىغانلىقىنى ھاللائ » ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مۇنداط قاذاشمۇ باذ: 
 .283«ئۆلۈمىنى ئىلگىرى پۈتىۋەتمىگەؽ  ئىلمى بىلەؽ بىلىدـ، لېكىن ھاللائ ئۇنىڭ

بىرسى يەنە بىرسىگە ماس كەلمەيدىغاؽ كە ھەممىسى ئوخشاش بىر مەنتىقىگە تايانغاؽ 
 بۇ جاكاپالذ مۇشۇ شەكىلدە داكامالشقاؽ.

يېڭى  –بۇ جاكاپالذ بىلەؽ سوئالالذ تۈگەپ قالمىغانىدى. بېرىلگەؽ ھەذ بىر جاكاپ يېڭى 
ەپ بولغانىدى. مەسىلەؽ: ئەگەذ ئەجەػ بىر بولسا، ئۇنداقتا سوئالالذنىڭ تۇغۇلۇشىغا سەك

قاتىلنىڭ نېمە گۇناھى باذ؟ ئەگەذ كىشى ئۆلتۈذقلمىگەؽ بولسا ئەجەػ يەنە يېتىپ كېلەمتى؟ 
ھاللائ يولىدا شېھىت بولۇش ئۈچۈؽ ئاتلىنىپ شېھىت بولغانالذ، ئۆرىنىڭ ئەذكىن تاللىشى 

 مۇ؟ ... بىلەؽ ئۆلدىمۇ ياكى ئەجىلى بىلەؽ ئۆلدى
ئەجەػ ھەققىدىكى دەتاالشنىڭ بۇ شەكىلدە مۇذەككەپلىشىپ يەشكىلى بولمايدىغاؽ بىر 

نى خاتا چۈشىنىۋېلىشىدىن «ئەجەػ » توقامغا ئايلىنىپ قېلىشى، ئەسلىدە كاالمچىالذنىڭ 
 كېلىپ چىقماقتا ئىدى. 

ەػ تەكھىدى بىر ئەجەػ چۈشەنچىسى ئۈچۈؽ مۇذاجەت قىلىشقا تېگىشلىك ئەغ مۇكەمم
نىڭ قانداط ئىشلىتىلگەنلىكىگە قاذاپ «ئەجەػ » مەنبە يەنىال قۇذئاندـذ. بىز قۇذئاندا 

 باقايلى:
قېتىم تىلغا ئېلىنغاؽ. بۇالذنىڭ ھەممىسى  55ئەجەػ كە ئۇنىڭ كاذىيانتلىرى قۇذئاندا 

بىرلىك شەكلىدە ئىشلىتىلگەؽ. پەقەت ئىككى ئايەتتە ئەجەػ پېئىل سۈپتىدە كەلگەؽ 
مەنىسىدە ئىشلىتىلگەؽ. بولۇپمۇ « بىر ئەھۋاػ، كەرىيەت، كەقە » جايدا ئەجەػ  بولۇپ، بۇ

» بۇالذدىن بىرسىدە ئەجەػ سۆرى، ئالالھنىڭ ئېمتىھاؽ ئۈچۈؽ ئىنساؽ كە جىنالذغا بەذگەؽ 
مەنىسىنى بىلدقذقپ كەلگەؽ. يەنە بىرسىدە ئۆلۈؼ بىلەؽ ھېچقانداط  284ى«مۆھلەت 

 . 285مەنىسىدە ئىشلىتىلگەؽ« ىلىش، مۆھلەت بېرىش تەخىر ق» مۇناسىۋىتى بولمىغاؽ 

                                    
 . III/344، «مىنەػ ئەقىدە » ھەسەؽ ھەنەفى،   279
 بەت.  – 108، «تەپسىر  –ئەت » ئىسفەذئايىنى، ئەػ   280
 بەت. – 243، «ئۇسۇلۇد دىن » باغدادىي،   281
 بەت. – 64شەذھى تافتارانى،   282
  . III/347، «مىنەػ ئەقىدە » ھەسەؽ ھەنەفى،   283
 .128ئەنائؼ،   284
 . 12مۇذسەالت،   285
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ئەجەػ، قۇذئاندا ئومۇمىي جەھەتتىن ئىنساننى ئاجىز قالدـذغاؽ، ئىنساؽ قوػ تىقالمىغاؽ 

 ھادىسە ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەؽ: –بىر كەقە 
ٌَثْػَمُلٍَنٌ » ٌِبَما ٌَرِبٌّص ُ ٌَواّللَّ ا ٌَ ٌَاَجُل ٌَجاء ٌِإَذا ٌَهْفًظا ُ ٌاّللَّ َص َؤّرِ ُِ ٌ ن

َ
ھاللائ ئەجىلى  - َول

) مۇددىتى ( توشقاؽ ھېچبىر جاننى ھەذگىز كېچىكتۇذمەيدـ، ھاللائ قىلىۋاتقاؽ ئىشىڭالذدىن 
 (.  11مۇنافىقۇؽ، « ) خەكەذداذدـذ 

بۇ ئايەت ئەجەلنىڭ قانۇنىيىتى ھەذ كاقىت كە كىشىگە قاذاپ ئۆرگىرىدىغاؽ قانۇنىيەت 
ۇنىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدقذمەكتە. ئەمەس، ئەكسىچە ئېنىق بەلگىلەنگەؽ ئۆرگەذمەس قان

ئۆرگۈذقشچاؽ سۈننەت ئەمەس، ئەكسىچە مۇقىم سۈننەت ) قانۇنىيەت ( » يەنى، ئەجەلنىڭ 
ئىچىدە ئىكەنلىكىنى باياؽ قىلىۋاتىدـ كە ئايەتتە ئەجەػ بىر ئۇقۇؼ سۈپىتىدە ئەمەس، « 

ەؽ. قەدەذنىڭ بىر مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ بىر سۆر سۈپىتىدە ئىشلىتىلگ« مۇددەت » بەلكى 
ئىكەنلىكىنى ئالدىنقى تېمىالذدا باياؽ قىلىپ ئۆتكەنىدـط، بەلكىم « مۇددەت » مەنىسىنىڭ 

ئېسىڭىزگە كەلگەندـ. بۇ ئايەتتە ھەذ جاننىڭ بەلگىلەنگەؽ بىر تەقدىرى ) مۇددىتى ( 
ۇنى بەلگىلىگەؽ قانۇنىنى بۇرمايدىغانلىقىنى، ئ باذلىقىنى، مۇددىتى توشقاندا ئالالھنىڭ

 كېچىكتۈذمەيدىغانلىقىنى باياؽ قىلىۋاتىدـ. 
قۇذئاندا، ئەجەلنىڭ نە بىر سائەت ئىلگىرى نە بىر سائەت كېچىكتۈذقلمەيدىغانلىقى 
باياؽ قىلىنغاؽ ئۈچ ئايەت باذ. كىالسسىك ئۆلىماالذ ئۆرلىرىنىڭ ئەجەػ ھەققىدىكى 

ئۈچ ئايەت شەخسنىڭ قاذاشلىرىغا بۇ ئايەتلەذنى دەلىل قىلىپ كۆذسەتكەؽ. لېكىن بۇ 
 ئەجىلى بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز بولۇپ، قەكملەذنىڭ ئەجىلى بىلەؽ مۇناسىۋەتلىكتۇذ.   

بۇالذ قۇذئاندىكى ئەجەػ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك ئەغ كەسكىن ئايەتلەذدـذ. گەذچە بۇ 
ئايەتلەذ قەكملەذنىڭ ئەجىلى ھەققىدە توختالغاؽ بولسىمۇ، لېكىن مۇنارىرىلەذدە دائىم 

. بۇ 286ڭ ئەجىلىنىڭ ئېنىق ئىكەنلىكىنىڭ بىر دەلىلى سۈپىتىدە ئىشلىتىلگەؽشەخسنى
 ئايەتلەذگە قاذاپ باقايلى:

ْظَجْكِسُمٍَنٌ » َِ ٌ ٌَوََل ٌَعاَغًة ْظَجِاِرُصوَن َِ ٌ ٌََل ْم ٌُ ٌَاَجُل ٌَجاء ٌَفِإَذا ٌَاَجٌو ٍة ٌُامَّ ھەذ  - َوِلُنّوِ
قاندا بىردەممۇ ئۈممەتنىڭ بىر ئەجىلى ) مۇئەييەؽ كاقتى ( باذ. ئەجىلى توش

 (. 34ئەئراض، « ) كېچىكتۈذقلمەيدـ، بىردەممۇ ئىلگىرى سۈذقلمەيدـ 
ْظَجْكِسُمٍَنٌ » َِ ْظَجِاِرُصوَنٌَعاَغًةٌَوََلٌ َِ ْمٌَفاَلٌ ٌُ ٍةٌَاَجٌوٌِإَذاٌَجاءٌَاَجُل ٌُامَّ ھەذ ئۈممەتنىڭ  - ِلُنّوِ

ىكتۈذقلمەيدـ، بىردەممۇ بىر ئەجىلى ) مۇئەييەؽ كاقتى ( باذ. ئەجىلى توشقاندا بىردەممۇ كېچ
 (. 49يۇنۇس، « ) ئىلگىرى سۈذقلمەيدـ 

ْظَجْكِسُمٍَنٌ » َِ ْظَجِاِرُصوَنٌَعاَغًةٌَوََلٌ َِ ْمٌََلٌ ٌُ ٌََفِإَذاٌَجاءٌَاَجُل َظمًّ ٌََاَجٍوٌمُّ
َ
ْمٌإل ًُ ُص َؤّرِ ُِ ِننٌ

َ
 َول

قلمەيدـ ئەجەللىرى كەلگەندە قىلچە كاقتىمۇ كېچىكتۈذقلمەيدـ، قىلچە كاقتىمۇ ئىلگىرى سۈذ -
 (.  61نەھل، « ) 

قەكملەذ ئۈچۈؽ  ئالالھنىڭشۇنداط، بۇ ئايەتلەذ ئەجىلى كەلگەؽ قەكملەذ ئۈچۈندـذ. 
ئىجتىمائى » بەذگەؽ مۆھلىتى شەخسلەذگە قاذىغاندا ناھايىتى ئېنىق. ئۇالذ تەكە بولغاؽ 
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بولۇپ  ھەذىكەتكە ئۆتىدـ كە قەكملەذ ھاالظ« ئىجتىمائى تەقدىر » ، يەنى «سۈننەتۇلالؾ 
 كېتىدـ، ئوذنىنى باشقا قەكملەذ ئالىدـ. 

ىك ئەجەػ مۇنارىرىلىرىنىڭ ئەغ كۈچلۈظ كە ئەغ كۆپ ئىشلىتىلگەؽ دەلىللىرى  سالسىك
بولغاؽ بۇ ئايەتلەذ، ئۆرى ئائىت بولغاؽ تېمىدىن يۇلۇپ ئېلىنىپ، ئۆرىگە مۇناسىۋەتسىز 

رىرىلەذدە بوذھانى قەتئى دەلىل بولغاؽ بىر تېمىدا، يەنى شەخسنىڭ ئەجىلى ھەققىدىكى مۇنا
ىك ئىلىملەذنىڭ ھەممىسىدە سالسىسۈپىتىدە ئىشلىتىلگەؽ. بۇنىڭ سەكەبى نېمە؟ ك

كۆذقلگەؽ بۇ خاتالىق، ئەسلىدە قۇذئانغا پاذچىلىغۇچى رېھنىيەت بىلەؽ مۇئامىلە قىلىشنىڭ 
 تەبىئى نەتىجىسى ئىدى. 

« ٌ
ْ
ٌِبِإذ ٌِإَلَّ ٌَثُمٍَت ٌَاْن ٌِلَوْفٍط ٌَهاَن الًٌَوَما َؤجَّ ٌمُّ َجاًبا ٌه ِ ٌهللا  ئالالھنىڭھېچبىر كىشى  - ِن

ئالىئىمراؽ، « ) ئىزنىسىز ئۆلمەيدـ، پەقەت ھاللائ پۈتىۋەتكەؽ ئەجەػ بىلەؽ ) ئۆلىدـ ( 
145  .) 

بۇ ئايەت ئەجەلدىن، يەنى قانۇنىيىتى ئەرەلدىن بەلگىلەنگەؽ بىر ئۇقۇؼ ھەققىدە 
ؽ مۇددەت ( كە ھېچكىمنىڭ بۇ ئەجەػ توختالغاؽ ) يېزىلغاؽ ئەجەػ، بەلگىلەنگە

قانۇنىيىتىنىڭ سىرتىغا چىقالمايدىغانلىقى تەكىتلەنگەؽ. بۇ سۆرلىرىمىزنى كالسىك دەتاالشتا 
 ئىشلىتىلگەؽ ئەغ چوغ دەلىللەذدىن بىرسى بولغاؽ تۆكەندىكى ئايەت ئەكس ئەتتۈذمەكتە:

ْدبٌِ » ُِ ٌَو َشاء َِ ٌ ٌَما ٌاّلّلُ ْمُدٍ َِ ٌ َجاٌب ٌه ِ ٌَاَجٍو َجاِبٌِلُنّوِ ن ِ
ْ
ٌال ٌُامُّ ٌَوِغوَسُى ھەذ تۈذلۈظ ٌ -ُت

ئەجەلنىڭ بىر كىتابى باذدـذ. ھاللائ خالىغىنىنى ئۆچۈذىدـ، خالىغىنىنى ئۆر پېتى قالدـذىدـ. 

 (.   39 – 38ذەئىد، « ) دەذگاھىدىدـذ  ئالالھنىڭكىتابنىڭ ئانىسى ) لەكھۇلمەھپۇر ( 
تۈذلۈظ ئەجەػ ) مۇددەت (نىڭ بىر ھەذ » ئۇرـؽ ئايەتتىن بىر پاذچە بولغاؽ كە بىز 

 –ئىپادىسىنى ئالدى « لى كۇللى ئەجەلىن كىتاب » دەپ مەنا بەذگەؽ « كىتابى باذدـذ 
 كاالمچىالذ، كالسىك ئىشلەتكەؽ مەنىسىدە ئەجىلى شەخسنىڭ پەقەت قاذىماستىن، ئاذقىسىغا

ىپ ئىشلىت ئىباذىنى بۇ ئۈچۈؽ ئىسپاتالش قاذىشىنى ئۆرىنىڭ بۇياؽ راماندىن ئۇرـؽ
دەپ « ھەذ تۈذلۈظ ئەجەػ » ئىپادىسىنى، « لى كۇللى ئەجەلىن كىتاب » كەلگەؽ. بىز 

 ئالالھنىڭتەذجىمە قىلدـط. چۈنكى ئىباذە ئائىت بولغاؽ ئايەتتە، ھەذ قانداط بىر ذەسۇلنىڭ 
ڭ ئىزنىسىز بىر ئايەت ياكى مۆجىزە كەلتۈذەلمەيدىغانلىقى باياؽ قىلىنماقتا. يەنى ھەذ ئايەتنى

چۈشۈشى ياكى ھەذ بىر مۆجىزىنىڭ ئەكەتىلىشىمۇ بىر ئەجەػ ) مۇددەت، بىر پىالؽ كە 
پىرؿگرامما (گە باغالنغاؽ. ئەلچى ئۆرى خالىغاؽ كاقىتتا ئايەت چۈشۈذەلمىگەندەظ، مۆجىزىنىمۇ 

 ئۆرى خالىغانچە كۆذسىتەلمەيدـ، دېيىلمەكتە. 
مۇ «تۇغۇلۇش » دەپ ئاتالمايدـ. « ئەجەػ » ئۇنىڭدىن باشقا قۇذئاندا پەقەت ئۆلۈمال 

 ئەجەػ دەپ ئاتىلىدـ:
ْرَخاِمٌ َوُهِكصٌُّ » َ

ْ
ٌاَل اُءٌ ِفُ ٌَهَشٓ ٌَاَجٍوٌ َما َ

ٰٓ
َ ِال كە بىز خالىغاؽ  كىشىنى  بەچچىداندا  - ُمَظمًّ

 (. 5ھەج، « ) مۇئەييەؽ بىر ئەجەػ ) مۇددەت (گىچە قالدـذىمىز 
مەنىسىدە « مۇددەت » سۆرى   ەجەػيۇقىرىدىكى ئايەتتىكىدەظ تۆكەندىكى ئايەتتىمۇ ئ

 ئىشلىتىلگەؽ: 
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َػِلُّمٌ »
ْ
ٌال ِمُّع ٌالظَّ ٍَ ًُ ٌَو ٍت

ٓ َ
ٌَل ِ ٌاّللَّ ٌَاَجَو ٌَفِإنَّ ِ ٌاّللَّ ٌِلَكاء ْصُجٍ َِ ٌ ٌَهاَن  ئالالھقاكىمكى - ٌَمن

) مۇالقات ئۈچۈؽ  ئالالھنىڭمۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەؽ، ) بىلسۇنكى ( 
پ كەلمەكتە. ھاللائ سەمى ) بەندىلىرىنىڭ سۆرلىرىنى ئاڭالپ بەلگىلىگەؽ ( ئەجىلى يېقىنلىشى

 « دـذ( تۇذغۇچى بىلىپ ئەھۋالىنى تاشقى –تۇذغۇچى (دـذ، ئەلىم ) بەندىلىرىنىڭ ئىچكى 
 (.  5 ئەنكەبۇت،) 

بۇ ئايەتتە ئەجەػ بەلگىلەنگەؽ ئەجەػ ) ئەجەلۇؽ مۇسەمما ( مەنىسىدە ئىشلىتىلگەؽ 
قدىر دەپ ئاتىغاؽ قانۇؽ، پىرىنسىپ ... قاتاذلىق ئەرەلدە بولۇپ، بۇ بىز ئۆرگەذمەس تە

 بەلگىلىنىپ ئۆلچىمى ) تەقدىر ( تەيىن قىلىنغاؽ ئەھۋالدـذ:
« ٌ...ٌ

ً
ٌَاَجال ٌَِمنٌَلْبُوٌَوِلَجْبُلُغٍا فَّ ٍَ َج ُِ نٌ ًٍراٌَوِموُنمٌمَّ ُّ ٌُش ٌِلَجُنٍُهٍا ٌُخمَّ ُهْم ٌَاُشسَّ ٌِلَجْبُلُغٍا ُخمَّ

ُنْمٌ َػلَّ
َ
ٌَول َ َظمًّ  قىراؽ(  يېشى كامالەت ئەقىلدە كە قۇككەت –ئاندىن ) كۈچ  ...ٌَثْػِكُلٍَنٌٌمُّ
. بولىدـ كاپات بۇذـؽ بەرىلەذ ئىچىڭالذدىن. قېرىيسىلەذ ئاندىن يېتىسىلەذ، كاقتىڭالذغا
 ئىشلىتىشىڭالذ ئەقلىڭالذنى(  بۇالذ)  ياشايسىلەذ،(  ئەجەلگىچە)  كاقىتقىچە مۇئەييەؽ
 (. 67 غافىر،)  « ئۈچۈندـذ

بۇالذدىن باشقا بىر قانچە ئايەتتە كائىنات قانۇنىيەتلىرى ) سۈننەتۇلالؾ ( ئۈچۈؽ، 
ؽ . 287ئۆرگەذتكىلى بولمايدىغاؽ ئالدىنائال بەلگىلەنگەؽ مۇددەت مەنىسىدە ئىشلىتىلگە

ئوخشاش بولمىغاؽ ئايەتلەذدە قوياش، ئاي، يەذ كە ئاسمانالذ ئۈچۈؽ بەلگىلەنگەؽ بىر ئەجەػ 

 ئوتتۇذىسىدىكى ئاياػ –. ئەجەػ، بەرى ئايەتلەذدە ئەذ 288ذلىقى تەكىتلىنىدـ) مۇددەت ( با
. ئۇنىڭدىن باشقا ئەجەػ قەذرنىڭ قايتۇذـش 289ئىشلىتىلىدـ مەنىسىدىمۇ مۇددىتى نىكاؾ

 .  290كاقتى مەنىسىدىمۇ ئىشلىتىلگەؽ
قۇذئاندىكى ئەجەػ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك باذلىق ئايەتلەذ يۇقىرىدا كۆذسىتىپ 

 ندەظ بولۇپ، بۇ ئايەتلەذدىن مۇنداط خۇالسە چىقاذغىلى بولىدـ:ئۆتۈلگە
قۇذئاندا ئەجەػ ئادەتتە بەلگىلەنگەؽ كە مۇقىمالشتۇذـلغاؽ كاقىت، مۇددەت  .1

 مەنىسىدە ئىشلىتىلگەؽ.
شەخس ئۈچۈؽ ئىشلىتىلگەندەظ، قەكؼ ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلگەؽ. قەكؼ ئۈچۈؽ  .2

 ەؽ مۇددەت تىلغا ئېلىنغاؽ.  ئىشلىتىلگەندە ئېنىق ئىپادىلەذ بىلەؽ مۇئەيي
پەقەت تۈگەش، ئۆلۈؼ، يوقۇلۇش، ھاالظ بولۇش مەنىسىدە ئىشلىتىلىپال قالماستىن،  .3

تۇغۇلۇش، ئايرىلىش، ئۈرلىشىش، قەذر قايتۇذـش، ئايەت چۈشۈذقش، مۆجىزە 
 ئۇقۇمى ئىشلىتىلگەؽ.« ئەجەػ » ئەكەتىش قاتاذلىق مەسلىلەذدىمۇ 

نى چۈشەندقذقش «ئەجەػ » ئەشەئذى كاالمچىلىرىنىڭ بۇ ئايەتلەذ ئىچىدە، بولۇپمۇ 
شەكلىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغاؽ بىرمۇ دەلىل يوط. ئەشەئذىنىڭ ئۆرى كە باشقا 

                                    
 . 135؛ ئەئراض، 4؛ نۇؾ، 104؛ ھۇد، 27؛ نىسا، 2ئەنائؼ،   287
 .3؛ ئەھقاض، 8؛ ذـؼ، 5؛ رـمەذ، 13؛ فاتىر، 29؛ ئەنبىيا، 2ذەئىد،   288
 . 4، 2؛ تاالط، 235، 234، 232، 231بەقەذە،   289
 . 28؛ قەسەس، 282بەقەذە،   290
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ئەشەئذىلەذ قەكمنىڭ ئەجىلى ھەققىدىكى ئايەتلەذنى، ئائىت بولغاؽ بىر پۈتۈؽ گەكدىدىن 
 . 291لىرىغا دەلىل قىلىپ ئىشلىتىۋەذگەؽئايرىپ ئېلىپ، ئۆرلىرىنىڭ ئەجەػ ھەققىدىكى قاذاش

قۇذئاؽ بىزگە ئۆلۈؼ مەنىسى بېرىلگەؽ ئەجەلنىڭ بىر كە ھەذ ئۆلگۈچىنىڭ ئەجىلى 
بىلەؽ ئۆلىدىغانلىقىنى بىلدقذمەكتە. ئەجەلنى ئىنساؽ ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىش كاقتى دەپ 

، ئاي، يەذشاذى ئالغاؽ كاقتىمىزدا، بۇ ئەجەػ ئەرەلدە بەلگىلەنگەندـذ. بۇ خۇددى قوياش
ئۆمرىنىڭ بەلگىلىنىشىگە ئوخشايدـ. ھاللائ بەلگىلىگەؽ سەكەپلەذ ئوتتۇذىغا چىقىشى بىلەؽ 
تەغ بۇالذنىڭ ئەجىلى توشىدـ. بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئەجەلنىڭ سەكەبىنى تېپىپ 

 چىقىش ئىالھىيەتنىڭ تېمىسى ئەمەس، بەلكى تىبابەتنىڭ تەتقىقات تېمىسىدـذ. 
دەپ تەذىپلەش « ئوذگانالذنىڭ تەقدىرى ) مۇددىتى ( » قلىغاندا، ئەجەلنى يىغىنچا

مۇمكىن. بۇ ئىزاھاتنى ھېچقانداط بىر ئايەت ذەت قىلمايدـ، ئەكسىچە توغرىاليدـ كە 
 تەستىقاليدـ. 

مەلۇؼ بولغىنىدەظ ھەذ بىر ئوذگاؽ ئۆر كەرىپىسىنى ئوڭۇشلۇط جاذى قىلدـذـشى ئۈچۈؽ، 
ەلگىلىگەؽ قانۇنىيەتلەذنىڭ تەقەرراسى بىلەؽ بەرى نەذسىلەذگە مۇھتاج. ئۇ ھاللائ ياذاتقاندا ب

 شاذائىت –ئوذگانالذنىڭ نۇذماػ پائالىيىتىنى داكامالشتۇذـشى ئۈچۈؽ رفذقذ بولغاؽ شەذت 
 ذؿلىنى ئۆرىنىڭ ئوذگاؽ كە توشىدـ(  مۇددىتى)  ئەجىلى ئۇنىڭ ئەھۋالدا، بولمىغاؽ مەكجۇت

 ئەرەلدە تەقدىر قىلغاؽ ) بەلگىلىگەؽ  ( بىر سۈننەتتۇذ كە بۇنى ھاللائ بۇ. قىلدـذالمايدـ جاذى
غەيرى ھېچقانداط بىر كۈچ ئۆرگەذتەلمەيدـ. مەسىلەؽ: قاؽ كۆپلەپ چىقىپ  ئالالھتىن

تومۇذى قۇذـقدىلىپ قالغاؽ بىر كىشى ياشىيالمايدـ. بېشى ئۈرقلۈپ كەتكەؽ بىر بەدەؽ 
 ەلگىلىك كاقىت نەپەس ئااللمىغاؽ كىشى ئۆلىدـ.   ھاياتلىقىنى داكاؼ قىلدـذالمايدـ، ب

يەنى سۈننەتۇلالھنىڭ تەقەرراسى بولغاؽ، ئىنساؽ كـجۇدىنى جانلىق تۇتۇپ تۇذىدىغاؽ 
سەكەپتىن بىرسى ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذـشتىن مەھرـؼ قالسا ئەجەػ يېتىپ كېلىدـ. 

ىن بىرسىنىڭ تاشقى سەكەپنىڭ بەدەؽ، بەرىدە ھاياتتا قېلىشى ئۈچۈؽ رفذقذ بولغاؽ شەذتلەذد
تەسىرى بولماستىن پاسسىپ ھالغا چۈشۈپ قېلىشى بىلەؽ ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇذـشى مۇمكىن. 
بەرىدە بىر پاي ئوط، بىر پىچاط رەذبىسى، بوغۇلۇش، يىقىلىش، سوقۇلۇپ كېتىش... قاتاذلىق 

تىي تاشقى ئامىلالذنىڭ تەسىرى كەياكى بىرسىنىڭ قوػ سېلىشى سەكەبىدىن ھايا
ئوذگانالذنىڭ ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذـشتىن مەھرـؼ بولىشى بىلەؽ ئۆمرىنى تاماماليدـ. ھەذ 
ئىنساؽ ھاياتىنى داكاؼ قىلدـذـشىنىڭ تەقدىرى ) شەذتى (، ھەػ قىلغۇچى ئەھمىيەتكە ئىگە 
ئوذگانالذنىڭ ئۆر ذؿلىنى ئاكتىپ جاذى قىلدـذـشى بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىك بولغاندەظ؛ 

 شاذائىتالذدىن –ىنىڭ تەقدىرى ) ئەجىلى، مۇددىتى (مۇ بۇ ئوذگاؽ كە شەذت ئۆلىش
 . مۇناسىۋەتلىكتۇذ رىچ بىلەؽ قىلدـذالماسلىقى جاذى ذؿلىنى ئۆر بىرسىنىڭ

ئوذگانالذنىڭ ھاياتىنى بەلگىلىك سەكەپلەذگە باغالپ قويغۇچى دەػ ياذاتقۇچىنىڭ 
شاذائىت ئاستىدا ئۆر ذؿلىنى  -ط ئەھۋاػ، شەذت ئۆرىدـذ. ھاللائ ياذاتقاؽ مەخلۇقلىرىنىڭ قاندا

جاذى قىلدـذالمايدىغانلىقىنى، مەكجۇت بولۇپ تۇذالمايدىغانلىقىنى ئەغ ياخشى بىلگۈچىدـذ. 
بىلىشى، كىشىنى ئۆلتۈذگەنلىكى ئەمەستۇذ. بۇ سەكەپتىن قاتىل جىنايەتچىدـذ.  ئالالھنىڭ

                                    
 بەت. – 184، «ئىبانە  –ئەػ » ئەشەئذى،   291
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ئەمرى كە  ئالالھنىڭقىلغاؽ بىر جاننى  چۈنكى ئۇ ھاللائ تەقدىرگە باغالپ قويغاؽ كە ئېزىز

 ھاياتىدىن شاذائىتالذدا –ئىزنىسىز ئۆلتۈذگەندـذ. بەدەننىڭ قايسى خىل شەذت 

 ئوذگانغا ئۈچ پائالىيىتى ھاياتى بەدەننىڭ. مەلۇؼ ھەممىگە كۆپتۇذ – ئاردـذ ئايرىلىدىغانلىقى
نى جاذى قىلدـذـشتا ذؿلى رئۆ بۇالذ. جىگەذدـذ كە مېڭە يۈذەظ، بۇالذ بولۇپ، مەذكەرلەشكەؽ

قاؽ كە ھاكاغا مۇھتاج. ئەگەذ قاؽ كە ھاكادىن بىرسى تاشقى ئامىل سەكەبىدىن توسقۇنلۇققا 
 ئۇچرىسا، ئىنساؽ ھاياتىنى داكامالشتۇذالمايدـ. 

بەدەننىڭ ئۆمرىنى قاؽ كە ھاكاغا مۇھتاج قىلغۇچى ھاللائ تۇذ. قاتىل بەدەننىڭ نەپەسسىز 
تەقدىرىگە  ئالالھنىڭلىشىگە سەكەپ بولغۇچىدـذ. قاتىلنىڭ جىنايىتى ياكى قانسىز قېلىپ ئۆ

قاذشى ھەددىنى ئاشقاؽ ئىنساننىڭ مۇداخىلىسىدـذ كە چوغ گۇناھتۇذ. بۇ سەكەپتىن قاتىلغا 
 جارا بېرىلىدـ. 

بۇ جەذياؽ شېھىت ئۈچۈنمۇ ئوخشاش بولۇپ، نۇذماػ ئەھۋالدا مۇددىتى تېخى توشمىغاؽ 
بۇذـؽ قايتۇذماقچى بولغانلىقى ئۈچۈؽ، ئۇنىڭغا مۇكاپات بېرىلىدـ. ئۇ،  بىر قەذرنى كاقتىدىن

ھاللائ بىر تەقدىرگە رىچ باغلىغاؽ بەدىنى ئۈستىدىكى پايدىلىنىش ھەققىنى، ذەببى ئۈچۈؽ 
ئىشلىتىپ ئۇنىڭغا پىدا قىلغۇچى كە ئەبەدىي ھاياتنى قولغا كەلتۈذگۈچىدـذ. مانا بۇ 

 قپ، ئۆلۈمسىزلەذ قاتاذىغا قوشۇلىدـ. سەكەپتىن شېھىت ئۆلۈمنى ئۆلتۈذ
ئۆلۈؼ، بىوئلوگىيىلىك نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، جانلىقالذدا ھاياتى ئەھمىيەتكە ئىگە 
بىر ئوذگاننىڭ ئۆر ذؿلىنى قايتىدىن قىلدـذالمايدىغاؽ ھالغا چۈشۈپ قېلىشىدـذ. 

خىل ئەھۋالدا، يەنى يىغىنچاقلىغاندا ذؿھنىڭ بەدەننى تەذظ قىلىشىدـذ. ھەقىقي ئۆلۈؼ ئۈچ 
يۈذەظ، جىگەذ كە مېڭىنىڭ ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذـشتىن مەھرـؼ بولىشى بىلەؽ مەيدانغا 
كېلىدـ، بۇ بىر ھەقىقەتتۇذ. بۇ ئوذگانالذدىن بىرسى ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذـشتىن مەھرـؼ 

شى مۇمكىن. بولسا، ھۈجەيرىلەذ قىسقا بىر مۇددەت بىوئلوگىيلىك ھاياتلىقىنى داكامالشتۇذـ
يەنى، جىگەذ بىر مۇددەت قاؽ ئىشلەپچىقىرىش، بۆذەظ سۈيدقكنى ئايرىشى، ھەرىم 
ئوذگانلىرى ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذـشى مۇمكىن. لېكىن بۇ ھاياتنىڭ باذلىقىغا دەلىل 

 بواللمايدـ. بۇ پائالىيەت پەقەت بىوئلوگىيلىك كۈچ ياكى ئېنىرگىيىدىن داكاؼ قىلماقتا. 
ذؿؾ دېگەؽ » ئىگە بولغاؽ بۇ يەكۈنىمىزنى مەشھۇذ كاالمچى باقىالنىنىڭ  ئايەتلەذدىن

 دېگەؽ سوئالغا بەذگەؽ تۆكەندىكى جاكاپ كۈچەيتمەكتە:« نېمە؟ 
. قەلىبتىكى قۇككەت قۇككەئى 292ذؿؾ قەلىب، مېڭە كە جىگەذدە بولغاؽ كۈچتۇذ» 

كەت قۇككەئى نەباتىييەدـذ ھايۋانىييە، مېڭىدىكى قۇككەت قۇككەئى نەفسانىييە، جىگەذدىكى قۇك
»293 . 

ئەگەذ ھاللائ بىر بەندىنىڭ ياشىشىنى خالىسا، كاللىسى ئۈرقلۈپ كەتكەؽ، قېنى چىقىپ 
كېتىپ تومۇذى قۇذـغدىلىپ قالغاؽ ياكى يىلالذچە نەپەسسىز قالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا 

ڭ ھاياتىغا ياذدىمى كە ئىنايىتىنى يەتكۈرمەيدـ. سۈننىتىنىڭ تەقەرراسى بىلەؽ بەندىنى
قاذىتىلغاؽ رەذبىنىڭ، بەدەندىكى ھايات ئوذگانالذدىن بىرسىنىڭ پاسسىپ ھالغا چۈشۈپ 

                                    
ساؽ قەلىب كە مېڭىنىڭ ئېنىرگىيىسى بولغاؽ قاؽ، جىگەذنىڭ ئېنىرگىيسى بولغاؽ ئوكسىگىندىن ئايرىلىپ بۇ سەكەپتىن ئىن  292

 قالغاندا، بۇ ئوذگانالذ كاذغا كەلمەس بولۇپ قالىدـ كە ھايات توختايدـ.   
 بەت. – 195، «يېڭى ئىلمى كاالؼ » ئىزمىرلى،   293
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قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئاذقىلىق ياذدەؼ قىلىدـ. شۇ بىر ھەقىقەتكى، ئەلۋەتتە، ھاللائ 
 ذ: قۇذئاندا ئېيتقاندەظ ئۆرى يارغاننى بۇرـشقا، ئۆچۈذقشكە كە ئۆرگەذتىشكە باشتىنال قادىردـ

ھەذ تۈذلۈظ ئەجەلنىڭ بىر كىتابى باذدـذ. ھاللائ خالىغىنىنى ئۆچۈذىدـ، خالىغىنىنى ئۆر » 

 (.  39 – 38ذەئىد، « ) پېتى قالدـذىدـ... 
بۇ سەكەپتىن خالىغاندا قۇدذىتى ئىلكىدە بولغاؽ شەيئىلەذنىڭ قۇذـلمىسى كە تەبىئىتىگە 

ھابى كەھف كە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇداخىلە قىلىپ، نۇؾ، ئىبراھىم، مۇسا، ئىسا، ئەس
ياذدەؼ قىلغىنىدەظ سۈننىتىنى سۈننىتى بىلەؽ ئاشىدـ، قانۇنىنى قانۇنى بىلەؽ ئالماشتۇذىدـ، 

 يارغاؽ بىر تەقدىرنى باشقا بىر تەقدىر بىلەؽ ئۆرگەذتىدـ. 
ى بەلگىلىمىسىدىك ئالالھنىڭئەلۋەتتە، بۇنىمۇ سۈننىتىنىڭ تەقەرراسى بىلەؽ قىلىدـ. 

ئاالھىدە ئەھۋالالذمۇ يەنىال ئۇ بەلگىلىگەؽ بىر قانۇنىيەت بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىكتۇذ. ھاللائ 
ھەذ بىر ئىشىنىڭ  ئالالھنىڭبەلگىلىگەؽ قانۇنىيەتنى ئۆرىدىن غەيرى ئۆرگەذتەلمەيدـ. 

ذ. بەلگىلىك بىر قانۇنىيەتكە تەكە بولىشى يەنىال ھاللائ ئۆرى بەلگىلىگەؽ ئۆرگەذمەس سۈننەتتۇ
دېيەلمەيدـ. ئۇنىڭ ماقامى « بۇنى نېمە ئۈچۈؽ مۇنداط قىلىسەؽ؟ »  ئالالھقاھېچكىم 

 سوذاققا تاذتىلىش ماقامى ئەمەس، ئەكسىچە جاكاپكاذلىقنى سۈذقشتە قىلىش ماقامىدـذ.  

شېرىك قوشقاؽ كە  ئالالھقا)  ئۇالذ قىلىنمايدـ، سوذاط –ھاللائ قىلغانلىرىدىن سوئاػ » 

 (. 23 ئەنبىيا،)  « قىلىنىدـ سوذاط –لمىشلىرىدىن ( سوئاػ قوشۇلغانالذ قى
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 مۇھەببەت، قوذقۇ كە ئۈمىد

ئەندىشە كە ئۈمىدتە تەكھىد، تەكھىد ئەقىدىسنىڭ  -ۇھەببەت ) دؿستلۇط (، قوذقۇ م
 ئاساسىدـذ.

 ۇذ:مۇھەببەتنى ئەقىدە بىلەؽ گىرەلەشتۈذقش بىزگە ئائىت ئەمەس، ئالالھقا ئائىتت
ا » ٌُودًّ ْخَمُن ٌالصَّ ُم ٌُ

َ
ٌل ْجَػُو َّ ٌَع اِلَداِت ٌالصَّ ٌَوَغِمُلٍا َمُوٍا

ٓ
ٌا ِشَِن

َّ
ٌال ئىماؽ ئېيتقاؽ كە  -ٌِإنَّ

ياخشى ئەمەللەذنى قىلغانالذ ئۈچۈؽ ھاللائ ھەقىقەتەؽ ) ئۇالذنىڭ دىللىرىدا ( مۇھەببەت پەيدا 
 (. 96مەذيەؼ، « ) قىلىدـ 

مۇھەببەتنىڭ سەكەبى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنماقتا.  «ئىماؽ كە سالىھ ئەمەػ » ئايەتتە 
پەقەت مۇشۇمۇ؟ ئەلۋەتتە ئۇنداط ئەمەس، ئۇنىڭ دەػ ئەكسىمۇ ئىما قىلىنماقتا. خۇددى 
تۆكەندىكى ئايەتتە باياؽ قىلىنغاندەظ بەرىدە ئىماؽ مۇھەببەتنى، بەرىدە مۇھەببەت ئىماننى 

 پەيدا قىلماقتا:

َبٌإٌِ » ٌَخبَّ َ ٌاّللَّ ِننَّ
َ
ٌِفٌُُلُلٍِبُنْمٌَول َوُي َِّ ٌَوَز َِماَن ِ

ْ
ٌاْل ُنُم ّْ

َ
كە ھاللائ سىلەذگە ئىماننى قىزغىن  –ٌل

 (.   7ھۇجۇذات، « ) سۆيگۈردى كە ئۇنى دىلىڭالذدا كۆذكەؼ قىلدى 
 

بىرىگە رىچ گىرەلىشىپ كەتكەؽ. كۇپۇذمۇ  –ئىماؽ كە مۇھەببەت مانا مۇشۇنداط بىر 
ە ياخشى كۆذگۈرقلگەنلەذ بولغاؽ يەذدە كۇپۇذنى شۇنداط... ئىماننى ياخشى كۆذگەنلەذ ك
 ياخشى كۆذىدىغانالذمۇ بولىدـ، ئەلۋەتتە...

ْفَصٌَغَلٌَاْلٌِ » ن ُ
ْ
ٌال
ْ
ٍا اءٌَإِنٌاْعَجَدبُّ َّ اَهُنْمٌَاْوِل ٍَ َباءُهْمٌَوِإْر

ٓ
ٌا
ْ
ِزُشوا ٌََلٌَثجَّ

ْ
َمُوٍا

ٓ
ِشَِنٌا

َّ
اٌال ٌَ ُِّ اٌَا ٌَِماِنٌَِ

ڭالذ، قېرىندىشىڭالذ ئىماندىن كۇپرىنى ئاذتۇط كۆذسە ئى ئىماؽ ئېيتقانالذ! ئەگەذ ئاتىلىرى -
 (.  23تەكبە، « ) ) ياخشى كۆذسە (، ئۇالذنى دؿست تۇتماڭالذ 

مۇھەببەتنى ئىماؽ كە كۇپۇذنىڭ بەلگىلىگۈچىسى قىلغاؽ بۇ ناسالذ، مۇھەببەت بىلەؽ 
 ئەقىدە ئوتتۇذىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ بىرەذ دەلىلىدـذ.

رىنى ياخشى كۆذىشى نۇذماػ بىر ئەھۋاػ. لېكىن ياذاتقۇچى كىشىنىڭ ئالالھتىن غەي
 بىلەؽ مەخلۇقنى ئوخشاش دەذىجىدە ياخشى كۆذسە بولمايدـ.

مۇتلەط مۇھەببەت پەقەت ئالالھقا خاس بولۇشى كېرەظ. يەنى ئالالھنى باشقا نەذسىلەذ 
تۇتۇلىدـ. ئۈچۈؽ ياخشى كۆذگىلى بولمايدـ. ھاللائ پەقەت ھاللائ بولغانلىقى ئۈچۈؽ دؿست 

ئالالھتىن غەيرىگە تۇيۇلغاؽ باذلىق مۇھەببەتنىڭ سەكەبى ھاللائ تۇذ. ئەگەذ مۇھەببەت مانا بۇ 
شەكىلدە بولسا، ئۇ مۇھەببەت مەشرـ بولىدـ. ئالالھتىن غەيرىنى ئالالھنى ياخشى كۆذگەندەظ 

يرىگە ياخشى كۆذقش، پەقەت ياذاتقۇچىغا خاس بولۇشقا تېگىشلىك مۇھەببەتنى ئۇنىڭدىن غە
» تۇذ. بۇ ئەھۋاػ ئىسىملىرىدىن بىرسى «مۇھەببەتتە شېرىك قوشۇش » بېرىش بولىدـ، بۇ 

بولغاؽ ئالالھنىڭ غەرىپىنى كەلتۈذىدـ. تۆكەندىكى ئايەتتە ئالالھتىن « قىزغىنىش ) غەيۇذ ( 
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غەيرىنى ئالالھنى ياخشى كۆذگەندەظ ياخشى كۆذقش كاپىرالذنىڭ سۈپىتى قاتاذىدا باياؽ 
 اؽ:قىلىنغ
« ٌ ٌَاَشسُّ

ْ
َمُوٍا

ٓ
ٌا ِشَِن

َّ
ٌَوال ٌاّلّلِ ٌَهُدّبِ ْم ٌُ ٍَه ِدبُّ ُِ ٌ ٌَاهَسادًا ٌاّلّلِ ٌِمنٌُدوِن ِزُش جَّ َِ ٌَمنٌ اِس ٌالوَّ َوِمَن

ٌِ ّ ٌّلّلِ ا ئىنسانالذدىن بەرىلىرى ئالالھتىن غەيرىيلەذنى ئالالھقا شېرىك قىلىۋالىدـ، ئۇالذنى  - ُخبًّ
ئىماؽ ئېيتقانالذ ئالالھنى ھەممىدىن بەظ  ئالالھنى ياخشى كۆذگەندەظ ياخشى كۆذىدـ.

 (. 165بەقەذە، « ) ياخشى كۆذىدـ 
ئەلۋەتتە ھېچبىر مۇئمىن ئالالھتىن غەيرىنى ئالالھنى ياخشى كۆذگەندەظ ياكى 
ئۇنىڭدىن رىيادە ياخشى كۆذمەيدـ. ئەگەذ بۇنداط قىلسا، ئۇنى مۇھەببەتتە ئالالھقا شېرىك 

كە «مۇھەببەتتە تەكھىد » ىسىنىڭ بىر تاذمىقى بولغاؽ قوشقاؽ بولىدـ. بۇ تەكھىد ئەقىد
 خىالپتۇذ. 

مۇھەببەت ئەقىدە بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىك بولغاندەظ، ئەمەػ بىلەنمۇ رىچ 
ذەھماؽ، ئىماؽ ئېيتقاؽ كە سالىھ ئەمەػ قىلغانالذ ئۈچۈؽ بىر » مۇناسىۋەتلىك. يەنى، 
 ېنىق چىقىپ تۇذىدـ.مەنىسىدىكى ئايەتتىن بۇ ئ« مۇھەببەت پەيدا قىلىدـ 

 بەندە –بۇ ئىككىسىدىن باشقا مۇھەببەت تېما بولغاؽ يەنە بىر ساھە باذ بولۇپ، بۇ، ھاللائ 
ساھەدـذ. ئالالھنىڭ نېمە ئۈچۈؽ ( يئەخالقى ) ھېسسى ئالغاؽ ئىچىگە ئۆر مۇناسىۋىتىنى

 ولىدـ.ئۆرىگە شېرىك قوشقانالذنى ئەپۇ قىلمايدىغانلىقىنى بۇ نوقتىدىن ئىزاھلىغىلى ب
شۇ بىر ھەقىقەتكى، ئالالھنى ھەممىدىن بەظ غەرەپلەندقذىدىغاؽ گۇناؾ شېرىكتۇذ. 

ئاذقىلىق « مۇھەببەت » ئالالھنىڭ شېرىك قوشقاؽ كىشىگە قاذىتا تۇتقاؽ بۇ مۇئامىلىسىنى 
چۈشەندقذگىلى بولىدـ. ھاللائ بەندىسىنى ھەممىدىن بەظ ياخشى كۆذىدـ. بىر ھەدىستە باياؽ 

ت، بىر ئانىنىڭ قۇچىقىدىكى بالىسىغا بولغاؽ مۇھەببە –ظ بۇ سۆيگۈ قىلىنغاندە
مۇھەببىتىدىن ئاذتۇقتۇذ. بەندىسىنى بۇ دەذىجىدە ياخشى كۆذىدىغاؽ ھاللائ، بەندىسىدىن بۇ 
مۇھەببىتىگە قاذىتا كاپا كۈتمەكتە. بەندە بۇ مۇھەببەتكە ئىبادەت، ئىتائەت كە ھەسانات 

ىغا ئۇنىڭدىن باشقا شەيئىلەذگە مايىل بولسا، ھاللائ ئاذقىلىق جاكاپ بېرىشنىڭ ئوذن
 مۇھەببىتىنى ئۇ بەندىدىن قايتۇذىۋالىدـ. بۇ بەندە ئۈچۈؽ ئەغ چوغ بەختسىزلىكتۇذ.

دېگەؽ چۈشەنچە بىلەؽ « ياخشى كۆذسەؼ ھىمايە قىلىنىمەؽ » بەندە ئالالھقا 
 قاتاذىدىن بولىدـ.« ھىمايە ئاستىغا ئېلىنغانالذ » يېقىنالشسا، ئۇ بەندە ھەقىقەتەؽ 

 » رىيادە غەرىپىدىن كە ئارابى ئالالھنىڭ ئىنساؽ، بىر جايىدا ھۇشى –شۇنداط، ئەقلى 
قوذقۇشى، ئەندىشە قىلىشى كېرەظ. « دىن ( دؿست تۇتماسلىقى ) كۆذمەسلىكى ياخشى

چۈنكى، ئالالھنىڭ ياخشى كۆذمەسلىكى ئاراپالذنىڭ ئەغ ئېغىرى، رىياننىڭ ئەغ چوڭىدـذ. 
« ( دؿست تۇتۇش  )ياخشى كۆذقش » ەكەپتىن ھاللائ، ئەمىر كە نەھىيلىرىنىڭ بەدىلىنى بۇ س

ئۈستىدىن بەلگىلەپ، بەندىسىنى ياخشى كۆذقش ياكى ياخشى كۆذمەسلىك بىلەؽ خوشخەكەذ 
 بېرىدـ ياكى قوذقۇتىدـ:

ُمْػَجِسَِنٌ »
ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌََل ٌاّلّلَ ٌِإنَّ

ْ
ٌَثْػَجُسوا ، ھاللائ چەكتىن چەكتىن ئاشماڭالذ -ٌَوََل

 (. 87مائىدە، « ) ئاشقۇچىالذنى ھەقىقەتەؽ دؿست تۇتمايدـ 
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ُمْدِظِوَّنٌ »
ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌاّلّلَ ٌِإنَّ

ْ
ا ٍَ ئېھساؽ ) ياخشى مۇئامىلە ( قىلىڭالذ، ھاللائ  -ٌَوَاْخِظُو

 (. 195بەقەذە، « )  ( دؿست تۇتىدـ) ئېھساؽ قىلغۇچىالذنى ياخشى كۆذىدـ 
ِدٌ » ُِ ٌ ٌََل ٌالَفَظادٌََواّلّلُ بەقەذە، « ) ھاللائ بۇرـقچىلىق قىلغۇچىالذنى ياخشى كۆذمەيدـ  -ٌبُّ
205  .) 

ِصَِنٌ»  ٌِّ ُمَجَػ
ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌَو اِبَّن ٍَّ ٌالجَّ ِدبُّ ُِ ٌ ٌاّلّلَ ھاللائ ھەقىقەتەؽ تەكبە قىلغۇچىالذنى  -ٌِإنَّ

   (. 222بەقەذە، « ) دؿست تۇتىدـ. پاظ بولغۇچىالذنى ھەقىقەتەؽ دؿست تۇتىدـ 
َناِفِصَِنٌ »

ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌََل ٌاّلّلَ ٌَفِإنَّ

ْ
ا ٍْ
َّ
ل ٍَ ٌَث ئەگەذ يۈر ئۆذقسەڭالذ شۇنى ياخشى  -ٌفِإن

 (.  32ئالىئىمراؽ، « ) بىلىڭالذكى، ھاللائ كاپىرالذنى دؿست تۇتمايدـ 
ِكَّنٌ » ُمجَّ

ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌاّلّلَ « ھاللائ ھەقىقەتەؽ تەقۋاداذالذنى دؿست تۇتىدـ  -ٌَفِإنَّ

 (. 76ئىمراؽ، ) ئالى
اِلِمَّنٌ » ٌالظَّ ِدبُّ ُِ ٌََلٌ  (.  57ئالىئىمراؽ، « ) ھاللائ رالىمالذنى دؿست تۇتمايدـ  -َواّلّلُ

اِبِصَِنٌ » ٌالصَّ ِدبُّ ُِ ٌ ھاللائ قىيىنچىلىقالذغا بەذداشلىق بەذگۈچىلەذنى دؿست تۇتىدـ  -ٌَواّلّلُ
 (. 146ئالىئىمراؽ، « ) 

ٌَمنٌهٌَ » ِدبُّ ُِ ٌ ٌََل ٌاّلّلَ ٌَفُزًٍرٌاِإنَّ ٌُمْزَجاًَل « ھاللائ مۇتەكەببىر، ماختانچاقنى ياقتۇذمايدـ  -ٌاَن
 (.  36) نىسا، 
ِلَّنٌ » ّهِ ٍَ ُمَج

ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌاّلّلَ ھاللائ ھەقىقەتەؽ تەكەككۇػ قىلغۇچىالذنى دؿست تۇتىدـ  -ٌِإنَّ

 (. 159ئالىئىمراؽ، « ) 
ٌالَزاِئِوَّنٌ » ِدبُّ ُِ ٌ ٌََل ٌاّلّلَ ئەنفاػ، « ) قەتەؽ خائىنالذنى دؿست تۇتمايدـ ھاللائ ھەقى -ٌِإنَّ

58  .) 
ٌُظِلَمٌ » ٌَمن ٌِإَلَّ ِل ٍْ َك

ْ
ٌال ٌِمَن ِء ٍَ ٌِبالظُّ َص ٌْ َج

ْ
ٌال ٌاّلّلُ ِدبُّ ُِ ٌ رـلۇمغا ئۇچرىغۇچىدىن باشقا  -ٌَلَّ

 (. 148نىسا، « ) ) ھەذ قانداط كىشىنىڭ ( ئاشكاذا ياماؽ سۆر قىلىشىنى ھاللائ ياقتۇذمايدـ 
ٌَخَنمٌْ » ُمْكِظِػَّنٌَوِإْن

ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌاّلّلَ ٌِإنَّ ِكْظِع

ْ
ٌِبال ْم ٌُ َو ّْ ٌَفاْخُنمٌَب ئۇالذنىڭ ئاذىسىدا  -ٌَت

« ھۆكۈؼ قىلساغ، ئادىللىق بىلەؽ ھۆكۈؼ قىلغىن، ھاللائ ھەقىقەتەؽ ئادىلالذنى دؿست تۇتىدـ 
 (. 42) مائىدە، 

ُمْظِصِفَّنٌ »
ْ
ٌال ِدبُّ ُِ ٌ ٌََل ُي « قىلغۇچىالذنى ياقتۇذمايدـ ھاللائ ھەقىقەتەؽ ئىسراپ  -ٌِإهَّ

 (. 141) ئەنائؼ، 
ٌَفُزٍرٌٍ » ٌُمْزَجاٍل ٌُهوَّ ِدبُّ ُِ ٌ

َ
ٌَل ُ ھاللائ مۇتەكەببىرلەذ كە ئۆرلىرىنى چوغ تۇتقۇچىالذنى  -ٌَواّللَّ

      (. 23ھەدىد، « ) دؿست تۇتمايدـ 

 ۈ،سۆيگ » بولغاؽ باسقۇچى ئاخىرقى ئەغ مۇناسىۋەتنىڭ ئوتتۇذىسىدىكى بەندە –ھاللائ 
نى ئاساس قىلغاؽ بۇ ئايەتلەذنىڭ ھەممىسىنىڭ مەدىنىدە نارىل « مۇھەببەت دؿستلۇط،

 بولغانلىقى كىشىنىڭ دىققىتىنى تاذتىدـ. 
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نى ئاساس «سۆيگۈ، دؿستلۇط، مۇھەببەت » يۇقىرىقىالذدىن كۆذىۋېلىشقا بولىدـكى، 
ن تېخىمۇ ئۈستۈؽ كە قىلغاؽ مۇناسىۋەت، قوذقۇ كە مۇكاپاتنى ئاساس قىلغاؽ مۇناسىۋەتلەذدى

تېخىمۇ كامىل مۇناسىۋەتتۇذ. بۇ سەكەپتىن ھاللائ كەھىي جەذيانىنىڭ ئەغ قىراؽ مەرگىل بولغاؽ 
ئاخىرقى باسقۇچالذدا بەندىلىرى بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋەتتە، ئەمىر كە نەھىي قىلغۇچى، 

رىيادە، جەننەت بىلەؽ خوشخەكەذ بېرىپ جەھەننەؼ بىلەؽ قوذقۇتىدىغاؽ بىر ئۇسلۇبتىن 

تۇتمايدىغاؽ؛ دؿست تۇتۇش بىلەؽ مۇكاپاتاليدىغاؽ، دؿست  –دؿست تۇتىدىغاؽ 
» تۇتماسلىق بىلەؽ جاراالندـذىدىغاؽ بىر ئۇسلۇبنى ئاساس قىلغاؽ. بۇ سەكەپتىن 

 بەندە مۇناسىۋىتىنىڭ مەذكىزىدىن ئوذـؽ ئالغاؽ.  –، ھاللائ «مۇھەببەت 
دؿست تۇتىدىغاؽ ھەؼ دؿست تۇتۇلغاؽ  يەنە بۇ سەكەپتىن ھاللائ راتى ئۈچۈؽ ھەؼ

 .294ئىسمىنى ئىشلەتكەؽ« كەدـد » مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ 
بۇ مۇھەببەتنىڭ ھېسسىي ئېغىپ كېتىشكە، ئۇ نوقتىدىن ھالقىپ ئەقىدىۋى كە ئەمەلى 

 -قوذقۇ » بىر مۇكارىنەتسىزلىككە ئايلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈؽ، تاذارىنىڭ يەنە بىر تەذىپىگە 
شەكلىدە « خاكض ياكى خاشيەت » قويۇلغاؽ. بۇ ھەقىقەت قۇذئاندا « ئەندىشە 

 ئىپادىلەنگەؽ.
، «خاشيەت » دەپ تەذجىمە قىاللمايمىز. « قوذقۇ » نى ئاددىال «خاشيەت » 

ئەمەس. « قوذقۇ » ئىسفاھانى ئېيتقاندەظ يىالندىن ياكى يولۋاستىن قوذققاؽ كاقىتتىكى بىر 

تارىم، ھۆذمەت كە ئالالھنىڭ  –دقذىدىغاؽ خاشيەتۇلالؾ ئالالھتىن قوذقۇش مەنىسىنى بىل
 . 295ئۇلۇغلىقىنى بىلىشنى ئۆر ئىچىگە ئالىدـ

يەنى، كىشى ئالالھنى ياخشى كۆذگەنلىكى ئۈچۈؽ تەپ تاذتىدـ. ئالالھنىڭ دؿست 
تۇتماسلىقىدىن كە ئالالھنى اليىقىدا ياخشى كۆذەلمەسلىكىدىن ئەندىشە قىلىدـ، قوذقىدـ. 

رىگە بولغاؽ مۇھەببىتىنى رايا قىلىشتىن، ئۇ مۇھەببەتتىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ذەببىنىڭ ئۆ
 ئەنسىرەيدـ. 

مۇھەببەت، دؿستلۇط » بىلەؽ ئىپادىلەنگەؽ بۇ خىل قوذقۇنىڭ سەكەبى « خاشيەت » 
 تۇذ. مانا بۇ سەكەپتىن ئالالھتىن ئۇنى ھەقىقىي مەنىدە تونۇپ يەتكۈچىلەذ قوذقىدـ:«

 «ٌ ْزَشَ َِ ٌ َما ُػَلَماءِإهَّ
ْ
ٌال ٌِغَباِدِى ٌِمْن َ بەندىلەذدىن پەقەت ئالىمالذ ) بىلگۈچىلەذ (  - اّللَّ

 (.  28فاتىر، « ) ھەقىقىي ذەكىشتە ئالالھتىن قوذقىدـ 
ھۆذمەت تۇيغۇسىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ كە پەقەت ھاللائ قىال خاس قىلىنىشى كېرەظ بولغاؽ 

 ق قۇذئاننىڭ ئەمرىدـذ:نى باشقىالذغا خاس قىلماسلى«قوذقۇ » مانا بۇ 
ِنٌ » ٍْ ْمٌَواْرَش ًُ ٍْ  (.  3مائىدە، « ) ئۇالذدىن قوذقماڭالذ، مەندىن قوذقۇڭالذ  -ٌَفاَلٌَثْزَش

 ھاللائ باشقىالذدىن خۇددى ئالالھتىن قوذققاندەظ قوذقۇشنى ئەيىپلىمەكتە:

                                    
 . 14؛ بۇذـج، 90ھۇد،    294
 بەت. – 104 – 103، «مۇفرەدات »    295
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َنٌ » ٍْ ْزَش َِ ْمٌ ٌُ ْو ٌَفِصٌِقٌّمِ ِكَجاُلٌِإَذا
ْ
ُمٌال ٌِ

ّْ ِجَبٌَغَل اٌه ُ ةًٌٌَفَلمَّ َّ ٌَرْش ٌَاَشسَّ ٌَاْو ِةٌاّلّلِ َّ اَسٌَهَزْش ٌالوَّ
ئۆرلىرىگە ئۇذـش پەذر قىلىنغاندا، ئۇالذنىڭ ئىچىدىكى بىر تۈذكۈؼ كىشىلەذ دقشمەندىن  -

 (. 77نىسا، « ) ئالالھتىن قوذققاندەظ ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەذذەظ قوذقۇشقا باشلىدى 
بەقەذە، « ) دەظ ياخشى كۆذەش ئالالھنى ياخشى كۆذگەن» ئالالھتىن باشقىسىنى 

ئالالھتىن قوذققاندەظ » ( ئايەتتە ئالالھقا شېرىك قوشۇش دەپ ئىزاھالنغاؽ، لېكىن  165
» نىڭ «مۇھەببەت » ( بۇنداط تەذىپلەنمىگەؽ. بۇمۇ ھاللائ نەرذىدە  77نىسا، « ) قوذقۇش 

تىكى «ببەت مۇھە» دىن ئۈستۈؽ تۇذىدىغانلىقىنى كۆذسىتىدـ كە بۇ سەكەپتىن «قوذقۇ 
نىڭ ئىماؽ بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز «قوذقۇ » خاتالىقنىڭ جاراسى ئېغىر. لېكىن بۇ ھەذگىزمۇ 
 ئىكەنلىكىنى بىلدقذمەيدـ. قۇذئاؽ مۇنداط دەيدـ:

ْؤِمِوَّنٌ » ٌمُّ ٌُهوُجم ٌِإن ٌَوَراُفٍِن ْم ًُ ٌَثَزاُفٍ ٌَفاَل اءُى َّ ٌَاْوِل ُف ِ
ٍّ َز ُِ ٌ َػاُن ّْ ٌالشَّ ٌَذِلُنُم َما  -ٌِإهَّ

سىلەذنى دؿستلىرى ئاذقىلىق قوذقىتىدـ. ئەگەذ مۇئمىن بولساڭالذ، ئۇالذدىن  شەيتاؽ
 (.  175ئالىئىمراؽ، « ) قوذقماڭالذ، مەندىن قوذقۇڭالذ 

قوذقۇنى ئىماؽ بىلەؽ رىچ گىرەلەشتۈذگەؽ بۇ ئايەتنىڭ ئاذقا كۆذقنۈشىدىن 
ھاسىل قىلىپ،  (، تاذاتقۇ كە تەشۋىقات ئاذقىلىق جامائەت پىكىرى 173) ئالىئىمراؽ، 

كۈچىدىن قوذقۇتۇشقا ئۇذـنغۇچىالذنىڭ « رامانىۋى » مۇئمىنلەذنى ئۆر دەكذىنىڭ 
تىرىشچانلىقىنى بۇ ئايەت بىكاذ قىلىۋېتىدـ. كۈنىمىزدە بەرى دـنياكى كۈچلەذدىن خۇددى 

 ئالالھتىن قوذققاندەظ قوذققۇچىالذ يوقمۇ؟
ئەگەذ » لىقىنى ئايەتتىكى بۇ خىل قوذقۇنىڭ ئىماؽ ئاجىزلىقىدىن كېلىپ چىققان 

جۈملىسىدىن بىلىۋاالاليمىز. « مۇئمىن بولساڭالذ، ئۇالذدىن قوذقماڭالذ، مەندىن قوذقۇڭالذ 
چۈنكى بۇ خىل قوذقۇالذ شەيتاننىڭ كە ئۇنىڭ دؿستلىرىنىڭ ھەذ خىل تاذاتقۇ كە تەشۋىقات 

ڭ تىلى، يارىدىغاؽ كاستىلىرى ئاذقىلىق قىلغاؽ كەسۋەسىسىدـذ. شەيتاؽ ئىچ تەذەپتىن؛ ئۇنى
« دەذىجىدىن تاشقىرى كۈچ » قولى بولغاؽ دؿستلىرى سىرىتتىن ئاللىكىملەذنىڭ 

ئىكەنلىكى ئىزچىل پىچىرالپ، ئۇالذدىن خاكض كە خاشيەت تۇيغۇسى ئىچىدە قوذقۇش 
 كېرەكلىكىگە كىشىلەذنى ئىشەندقذقشكە تىرىشىدـ.

 مۇنداط خىتاپ قىلىدـ:ذەببىمىز تۆكەندىكى ئايەتتە بۇ ئەھۋالنى تەسۋىرلەپ 
َماَواِتٌَواََلرٌْ » ظَّ

ْ
ُيٌَماٌِفٌُال

َ
ُبٍِنٌَول ًَ اَيٌَفاْر َِّ ٌِإلٌيٌَواِخٌسٌَفإ ٍَ ًُ َماٌ ِنٌِإهَّ ّْ َو

ْ
ِنٌاخ ّْ ٌَ ٌِإل

ْ
ِزُشوا ِضٌَاٌَثجَّ

ُكٍَنٌ ٌَثجَّ ٌاّلّلِ َص ّْ ٌَاَفَغ ٌَواِصًبا ُِن ٌالّسِ ُي
َ
الذ ئىككى ئىالؾ پەيدا قىلىۋالماڭالذ، بىردىنبىر ذەببىڭ -ٌَول

پەقەت ھاللائ تۇذ، پەقەت مەندىنال قوذقۇڭالذ. ئاسمانالذدىكى كە رېمىندىكى ھەممە نەذسە 
ئالالھنىڭ مۈلكىدـذ، ئىبادەت ھەمىشە ئالالھقا خاستۇذ، سىلەذ ئالالھتىن غەيرىدىن 

 (.  52- 51نەھل، « ) قوذقىۋاتامسىلەذ؟ 
ُبٍِنٌ»  ًَ اَيٌَفاْر َِّ  (.   40) بەقەذە،  «پەقەت مەندىنال قوذقۇڭالذ  -ٌَوِإ

دا تەكھىدكە دەكەت قىلغاؽ بۇ ئايەتلەذ، تەكھىد ئەقىدىسىنى ئەكالدتىن «قوذقۇ »  
ئەكالدقا يەتكۈرگۈچى بولغاؽ ئەبەدى ذىسالەت بايراقداذلىرىنىڭ بىر سۈپىتىنى مۇنداط باياؽ 

 قىلماقتا:
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« ٌٌَِ
َ
َهُيٌَوَل ٍْ ْزَش َِ ٌَو ِ ِتٌاّللَّ

َ
ُغٍَنٌِرَعاَل َبّلِ ُِ ٌ ِشَِن

َّ
ٌَال ٌاّللَّ

َّ
ٌِإَل َنٌَاَخًسا ٍْ ئۇالذ ) ئەلچىلەذ كە  -ٌْزَش

« ئۇالذنىڭ ئىزباساذلىرى ( ئالالھتىن قوذقىدـ كە ئالالھتىن باشقا ھېچكىمدىن قوذقمايدـ، ... 
 (.   39) ئەھزاپ، 

تۇذ. ئەلۋەتتە بىر «ئۈمىد » دا تەكھىدنىڭ يەنە بىر تەذىپى «مۇھەببەت كە قوذقۇ » 
كۈتۈلۈشكە اليىق « ئۈمىد » لگەؽ ھەؼ ئەيمىنىلگەؽ بولسا، ئۇ رات ھەؼ ياخشى كۆذق

 دېگەنلىكتۇذ.
مانا بۇ سەكەپتىن ئالالھتىن ئۈمىدنى ئۈرقش تەكھىدنى رىدىلىگەؽ بىر تۇيغۇ سۈپىتىدە 

ٌٍْ »ئوتتۇذىغا چىقىدـ كە ئاخىرى كۇپۇذغا تۇتۇشىدـ. چۈنكى  َك
ْ
ٌال ٌِإَلَّ ٌاّلّلِ ْوِح َاُسٌِمنٌرَّ ّْ َِ ٌ ٌََل ُي ُمٌِإهَّ

َناِفُصوَنٌ
ْ
 (.  87يۈسۈض، « ) ئالالھنىڭ ذەھمىتىدىن پەقەت كاپىرالذال ئۈمىد ئۈرىدـ  -ٌال

ھالى كۇپۇذ دەپ قاذالغاؽ. ئالالھنىڭ « ئەمن كە يەئس » بۇ سەكەپتىن ئىنساننىڭ 
« خاتىرجەؼ بولۇش » ياكى غەرىپىدىن « ئۈمىد ئۈرقش » ذەھمىتىدىن مۇتلەط مەنىدە 

 لىقتۇذ. ئەقىدىدىكى بىنۇذمال

 جۈملىسىدە « ئوتتۇذىسىدا ئۈمىد بىلەؽ قۇذقۇ –بەينەػ خاكض كەذ ذەجا » 
 ئۈمىدىنى ذەھمىتىدىن ئالالھنىڭ چۈنكى. نۇذمالدـذ تۇيغۇ تاپقاؽ نوقتىنى ئىپادىلەنگەؽ

 قىلماسلىق، غەؼ ئۇچراشتىن غەرىپىگە ئالالھنىڭ بولغاندەظ، « كۇپۇذلۇط » ئۈرقش
 نغاؽ:قىلى ذەت بىلەؽ ۇسلۇبئ ئوخشاش بولۇشمۇ خاتىرجەؼ

َزاِعُصوَنٌ »
ْ
ُمٌال ٍْ َك

ْ
ٌال ٌِإَلَّ ِاَمُنٌَمْنَصٌاّلّلِ َِ ٌَفاَلٌ ٌَمْنَصٌاّلّلِ

ْ
تۇيۇقسىز ئالالھنىڭ ئارابىغا  -ٌَاَفَاِمُوٍا

 (.  99ئەئراض، « ) ئۇچراپ قېلىشتىن پەقەت غەپلەتكە پاتقاؽ قەكمال ئەمن بولىدـ 
شتۈذگەؽ ئىماؼ ئەرەؼ ئەبۇ ھەنىفىنىڭ مۇنداط قوذقۇ كە ئۈمىدنى ئىماؽ بىلەؽ بىرلە

 دېگەنلىكى نەقىل قىلىنماقتا: 
بەندە ئىماؽ ئېيتىشتا ئالالھقا ئىتائەت قىلسا، ئۇنىڭدا ئالالھتىن ئۈمىد قىلىش كە » 

قوذقۇش تۇيغۇسى پەيدا بولىدـ. بۇ خىسلەتلەذ بەندىدە پەيدا بولغاندا ئالالھقا ئىبادەت 
ن ئۈمىد قىلىش كە قوذقۇش ذؿھى ھالىتى بولمىغاؽ بىر كىشى ئىماؽ قىلغاؽ بولىدـ. ئالالھتى

ئېيتقاؽ بولمايدـ... ئالالھتىن غەيرىدىن ساكاپ ئۈمىد قىلىپ كە غەرىپىدىن قوذقۇپ ئىتائەت 

 (. بەت – 36، «بەش ئەسەذ « ) » قىلغاؽ كىشى، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغاؽ بولىدـ 
ىگە خاس قىلغۇچى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغاؽ شۇنداط، بۇ ئۈچ تۇيغۇنى ئالالھتىن غەير

بولىدـ. چۈنكى، مۇھەببەت، قوذقۇ كە ئۈمىد بىرلىكتە پەقەت ھاللائ ئۈچۈؽ ھېس قىلىنىدـ. 
ئەگەذ بۇ ئۈچ ھېس ئالالھتىن غەيرى ئۈچۈؽ تۇيۇلغاؽ بولسا، كىشى ئۇ نەذسىنى ئالالھقا 

 شېرىك قىلغاؽ بولىدـ.
نىڭ دەػ «تەقۋا » ا اليىق شەكىلدە خاس قىلىش مۇھەببەت، قوذقۇ كە ئۈمىدنى ئالالھق

، «تەقۋا » ئۆرىدـذ. باشقا بىر تىلغا تولۇط مەنىسى بىلەؽ تەذجىمە قىلىش ئىمكانسىز بولغاؽ 
 مۇھەببەت، قوذقۇ كە ئۈمىدنىڭ مۇجەسسەملەشكەؽ ئىپادىسىدـذ.

           

   



 

 197 

 

 

 

 

 

 

ببپئۈچىىچى   

 

  وۇبۇۋۋيت

 

 ئىىسبوىىڭ تبرىخى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 199 

 

 ئەلچىلەذگە ئىماؽ

نۇبۇككەت ) ذەسۇػ، ئەلچىلىك ( ماقامى ئالالھنىڭ ئىنسانىيەت تاذىخىغا بولغاؽ 
 مۇداخىلىسىدـذ.

ھەذ نەبى، يا بىر چېغىر يولنىڭ ئاچقۇچىسى ياكى ئۆرىدىن ئىلگىرىكى بىر چېغىر يولنى 
ذ ئاچقاؽ بۇ ئېقىندا سەػ بولۇپ يېڭىلىغۇچى كە داكاؼ قىلغۇچىسىدـذ. ئىنسانىيەت ئۇال

ئاقىدـ. تەبىئىكى بۇ سەػ ھەذ دائىم نەبىلەذ ئاچقاؽ ئېقىندا ئاقمايدـ. كۆپىنچە كاقىتتا بۇ 
 ئېقىن بۇرـلىدـ. ئەسلى ئېقىن يوقاپ كېتىپ، يېڭى كە خاتا ئېقىنالذدا ئېقىشقا باشاليدـ.

ۇذ. ئەلچىلەذ بۇ نۇبۇككەت، ئىنساؽ كە ئىنسانىيەت تاذىخىغا ئېچىلغاؽ كۆرنەكت
پەنجىرىنىڭ ئالدىدا تۇذـپ، تاذىخنىڭ كە كېلەچەكنىڭ سىرىنى، دەسلەپكى سەكەب كە 
ئاخىرقى غايىنىڭ ھېكمىتىنى، مەكجۇدىيەت سوئالىنىڭ جاكابىنى ئۆرىدە مۇجەسسەملىگەؽ 

شاذائىت ياذ  –چاذچىدىم، شەذت  –ئىالھى سىمفونىيىگە قۇالط سالغۇچى كە ئۇالذنى ھاذدىم 
 دى، پەيتى ئەمەس دېمەستىن، ئىنسانالذغا يەتكۈرىدىغاؽ سائادەت ئەلچىلىرىدـذ. بەذمى

تەذبىيە  –نۇبۇككەت، ئىنسانىيەت ھەتتا كائىنات شاھىت بولغاؽ ئەغ ئۆرگىچە تەلىم 
ئوذگىنىدـذ. شۇ بىر ھەقىقەتكى، تاذىخ بويىنچە بۇ ئوذگانغا مەنسۇپ مىڭلىغاؽ مۇئەللىمدىن 

تەذبىيە  –ىيەت كە رـلۇؼ، ھەتتا ئۆلۈؼ بىلەؽ نەتىجىلەنگەؽ تەلىم ھېچبىرسى ھەذقانداط ئەر
خىزمىتى ئۈچۈؽ بىر تىيىن ھەط تەلەپ قىلىپ باقمىغاؽ. بۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، 

 نۇبۇككەت دـنيا تاذىخىدا ئۆمرى ئەغ ئۇرـؽ بولغاؽ خالىس پىداكاذالذ مۇئەسسەسىدـذ. 
دەپ ئاتايمىز. دىننىڭ « دىن » ىسىنى نۇبۇككەت ماقامىنىڭ ئوقۇشلۇط پرؿگرامم

تۇذمۇشتا تەدبىقلىنىشى كە ياشىلىشى بۇ ئوذگاؽ سايىسىدە ئەمىلىيلەشتى. ئىنساننىڭ 
نىڭ اليىقىدا بەذپا قىلىنىشى ئۈچۈؽ نۇبۇككەت «ئۇبۇدىييەت » ياذىتىلىش سەكەبى بولغاؽ 

پىدىكىلەذگە مۇنداط ماقامى رفذقذ ئىدى. مانا بۇ سەكەپتىن ذەسۇلۇلالؾ ھەج قىلغاچ ئەترا

ھەج ئىبادىتىنىڭ قائىدىسىنى مەندىن ئۈگىنىڭالذ!  –ھۇرـ ئەننى مەناسىكۇؼ » دېگەنىدى: 

 «. نامارنى مەؽ ئوقۇغاندەظ ئوقۇڭالذ!  –سەللۇ كەما ذەئەيتۇمۇنى ئۇسەللى » ياكى « 

بەندە مۇناسىۋىتىنىڭ مۇھىم ھالقىسىنى تەشكىل قىلغاؽ ئىبادەتنى  –چۈنكى ھاللائ 
لگىلىگۈچى ئامىل ئەقىل ئەمەس، ئەكسىچە شەذىەئت ئىدى. چۈنكى ئەقىل بەلگىلىگەؽ بە

نەذسە ئادەت دەپ ئاتىلىدـ. مانا بۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، نەبىلەذ يانغىننى ئۆچۈذقشكە 
ھەذ دائىم تەيياذ تۇذغاؽ نۆكەتچىلەذ ئىدى. بىر ئۆمۈذ كۆرلىرىنى يۇمماستىن، يانغىنالذدىن 

كەذداذ قىلىپ ئۆتتى، بەرىدە ئىنسانالذ كۆيۈپ كەتمىسۇؽ دەپ ئۆرىنى ئوت دېڭىزغا ئاكامنى خە
 ئېتىپ كىشىلەذنى قۇتقۇردى. ذەسۇلۇلالؾ مۇنداط دېگەنىدى:

مېنىڭ كە ھاللائ مەؽ بىلەؽ ئەكەتكەؽ ئىسالمنىڭ ھالى قەكمىنى ئاگاھالندـذـش ئۈچۈؽ 
 كەلگەؽ شۇ كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشايدـ: 
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سىلەذ تەذەپكە كېلىۋاتقاؽ بىر قوشۇننى كۆذدقؼ كە سىلەذنى خەكەذداذ » بىر كىشى: 
دەپ توختىماي توكلىماقتا. « قىلىش ئۈچۈؽ كەلدىم. تىزدىن قېچىڭالذ، قۇتۇلۇڭالذ! 

ئاھالىنىڭ بىر قىسمى ئۇنىڭ سۆرىگە قۇالط سېلىپ كېچىدە توختىماي قېچىپ ئۆرىنى 
سمى ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدـ ياكى بىپەذكالىق قىلىپ دالدىغا ئالىدـ كە قۇتۇلۇپ قالىدـ. بىر قى

تاغ ئاتقۇرىدـ. ئەتىسى دقشمەؽ كېلىدـ كە ئۇالذنى قىرىپ تاشاليدـ. مانا بۇ سىلەذگە ئېلىپ 
كەلگەؽ نەذسىگە كە ماڭا ئىتائەت قىلغۇچى بىلەؽ، ماڭا ئاسىي بولۇپ مەؽ ئېلىپ كەلگەؽ 

 .296نەذسىنى ئىنكاذ قىلغۇچىنىڭ مىسالىدـذ
دـنيا شاھىت بولغاؽ ئەغ چىداملىق، سادىق كە قەتئىي ئىرادىلىك، داكاغا نەبىلەذ 

ئۆرىنى بېغىشلىغاؽ كىشلەذدـذ. ھەذ ماقامدا داكاسىغا خىيانەت قىلغاؽ كىشىلەذ چىققاؽ، 
لېكىن نۇبۇككەت ماقامىدا بۇنداط بىر ئەھۋالنى كۆذگىلى بولمايدـ. چۈنكى بۇ ماقامغا اليىق 

. ئەگەذ ئەلچىلەذنى ھاللائ ئۆرى تاللىماي، ئاكامنىڭ ئىختىياذىغا 297اقتاكىشىلەذنى ھاللائ تاللىم

قاذاشلىرى پۈتۈنلەي بۇرـلغاؽ قەكملەذ ئىچىدىن ئەغ  –قويۇپ بەذگەؽ بولسا ئىدى، قىممەت 
اليىق بولغانالذنى تالالشنىڭ ئوذنىغا ئەغ كۈچلۈظ بولغاننى تالاليتتى كە بۇ تالالش توغرا 

ەقەت ئۆتمۈشىدىنال خەكەذداذ بولۇش بىلەؽ بىرگە كېلەچىكىدىنمۇ بولمايتتى. نامزاتنىڭ پ
خەكەذداذ بولغاؽ؛ تاشقى دـنياسىنى بىلىش بىرگە ئىچكى دـنياسىدىنمۇ كاقىپ بولغاؽ؛ 
قىلغانلىرىنى بىلىش بىلەؽ بىرگە قىلمىغانلىرىنى؛ ئېيتقانلىرى بىلەؽ بىرگە 

ە كە تەقدىرىنى ئەغ ياخشى شەكىلدە تۇيغۇ، چۈشەنچ –ئېيتمىغانلىرىنىمۇ بىلىدىغاؽ، ھېس 
ال ئەغ توغرا تالالشنى ئېلىپ ىدىغاؽ بىرسى، يەنى پەقەت ئالالھبىلىدىغاؽ كە مايىل قىل

 باذااليتتى.
پەيالسوپالذ كە ئىدىوئلوگالذنىڭ ئەقلى پەقەت ئىنسانالذنى بۆلۈپ قۇتۇپالذغا ئايرىشقا كە 

بۇ ئىنسانىيەت تاذىخىدىن مەلۇؼ بولغاؽ بىر  ئىنسانالذدا شۈبھە پەيدا قىلىشقا ياذىغاؽ بولۇپ،
ھەقىقەت. بەرىسى بايلىق، بەرىسى ئېرىق، بەرىسى تەؽ ذەڭگى، بەرىسى مەدەنىيىتىگە 
ئاساسەؽ ئىنسانالذنى بۆلۈپ، ئۆرلىرىچە بۇالذدىن بىرسىنى ئۈستۈنلىك ئۆلچىمى قىلغاؽ. 

ى ئۈچۈؽ رفذقذ بولغاؽ سائادىتى كە خاتىرجەملىك –لېكىن ئەلچىلەذ ئىنسانالذنىڭ بەخت 
نى ئۆلچەؼ «تەقۋا ) مەسۇئلىيەت تۇيغۇسى ( » باذلىق گۈرەػ ئەذدەملەذنىڭ يەكۈنى بولغاؽ 

 قىلغاؽ ھالدا ئەكەتىلگەؽ. 

بىرىنى ئىنكاذ قىلىش  –پەقەت نەرىرىيە ئوتتۇذىغا قويۇپال كەلگەؽ پەيالسوپالذ بىر 
قويغاؽ نەرىرىيىگە رىت بىر ھايات  بىلەؽ مەشغۇػ بولغاؽ. ھەتتا بەرىلىرى ئۆر ئوتتۇذىغا

بىلەؽ ئۆرىنى ئۆرى ئىنكاذ قىلغاؽ. لېكىن نۇبۇككەت ماقامىنىڭ ئەغ تىپىك ئاالھىدىلىكى 
ئىزچىللىق بولۇپ، ھېچبىر نەبى ئۆرىدىن ئىلگىرىكى ھېچبىر نەبىنى ئىنكاذ قىلمىغاؽ، 

اشماسلىق بولغاؽ ئەكسىچە تەستىق قىلغاؽ. ئەگەذ شەذىەئتلەذ ئوتتۇذىسىدا بىر ئار ئوخش
بولسا، بۇ بىر ئىنكاذ كە ئۆرىدىن ئىلگىرىكىنى ذەت قىلىش بولماستىن، ئۆرگەذگەؽ راماؽ، 

 ماكاؽ كە شاذائىتالذغا ماس ئىجرائاتالذ شەكلىدە ئۆرىنى ئەكس ئەتتۈذگەؽ.

                                    
 (.  186/7)  26بۇخاذى، ذىققا، ب:   296
 .33ئالىئىمراؽ،   297
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كىچىك بەرى پەذقلەذ مەكجۇت بولسىمۇ،  –گەذچە ئىجرائات كە شەذىەئتلەذدە چوغ 
غايىسى كە مەقسىتى بىر بولۇپ، دىننىڭ ئەسلى بولغاؽ تەكھىدتە تۇنجى لېكىن ھەممىسىنىڭ 

ئەلچىدىن ئاخىرقى ئەلچىگىچە ھېچقانداط بىر ئۆرگۈذقش بولمىغاؽ. مانا بۇ سەكەپتىن قۇذئاؽ 
نەبىلەذ ئوتتۇذىسىدا ئايرىمچىلىق قىلىشنى شىددەت بىلەؽ ذەت قىلىدـ. ئىماننىڭ ئېتىراپ 

 ئۈچۈؽ نەبىلەذنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىش كېرەظ: قىلىنىدىغاؽ ئىماؽ بواللىشى
ُعِلِيٌ » ٌرُّ ن ٌّمِ ٌَاَخٍس َن ّْ ٌَب ُق ٌُهَفّصِ ئالالھنىڭ ئەلچىلىرى ئوتتۇذىسىدا ئايرىمچىلىق  -ٌََل

قىلمايمىز ) بەرىسىگە ئىشىنىپ، بەرىسىگە ئىشەنمەيدىغاؽ ئىشنى قىلمايمىز، بەرىسىنى 
 (.  285، بەقەذە« ) بەرىسىدىن ئۈستۈؽ قىلىۋالمايمىز ( 

 دەپ تىلغا ئېلىنغاؽ:« كۇپۇذلۇط » بىرىدىن ئايرىش  –قۇذئاندا ئەلچىلەذنى بىر 
ٌُهْؤِمُنٌ » ٍَن

ُ
ٌَوُِكٍل ٌَوُرُعِلِي ٌاّلّلِ َن ّْ ٌَب

ْ
ُلٍا َفّصِ

ُِ ٌَانٌ ِصُِسوَن ُِ ٌَو ٌَوُرُعِلِي ٌِباّلّلِ ُفُصوَن ن ْ َِ ٌ ِشَِن
َّ
ٌال ِإنَّ

ِصُِسوَنٌَانٌ ُِ ُفُصٌِبَبْػٍضٌَو اٌَوَاْغَجْسَهاٌِبَبْػٍضٌَوَهن ْ َناِفُصوَنٌَخكًّ
ْ
ُمٌال ًُ ِئَمٌ

َ
َنٌَذِلَمٌَعِبّاًلٌُاْول ّْ ٌَب

ْ
ِزُشوا جَّ َِ

ًّوا ٌِ
ٌمُّ ٌَغَشاًبا َناِفِصَِن

ْ
شۈبھىسىزكى، ئالالھنى كە ئۇنىڭ ئەلچىلىرىنى ئىنكاذ قىلغانالذ، ھاللائ  -ٌِلل

ىگە ئىشەنمەيمىز بىلەؽ ئەلچىلىرىنى ئايرىۋەتمەكچى بولغانالذ، بەرىسىگە ئىشىنىپ، بەرىس

ئۇنىڭ ئوتتۇذىسىدا يوػ تۇتماقچى بولغانالذ، ئەنە شۇالذ ذاستىنال كاپىرالذدـذ،  –دېگۈچىلەذ 

 (. 151 – 150نىسا، « ) كاپىرالذغا خوذلىغۇچى ئاراپ تەيياذلىدـط 
نۇبۇكەت ماقامى كە ئەلچىلەذگە دقشمەؽ بولۇش، ئىنسانىيەتكە، گۈرەػ ئەذدەؼ 

قاذاشقا، ئەخالققا، ئادالەتكە، ئىنساننىڭ  –مەس ئىنسانىي قىممەت ) پەرىلەت (گە، ئۆرگەذ
شەذەپ كە ھۆذمىتىگە دقشمەؽ بولۇش دېگەنلىكتۇذ. چۈنكى ئەلچىلەذ بۇالذنىڭ تەمسىلچىسى 
كە ھىمايىچىسى ئىدى. ئىنسانلىقتىن نېسىۋىسى بولغانالذ، ئىنسانى ئەذدەؼ كە ھۆذمەتكە 

» مەيلى ئۇ مۇسۇلماؽ بولسۇؽ ياكى بولمىسۇؽ بىر  مەسلىكى كېلىدىغاؽ ھەذ قانداط كىشى،
 بولۇش سۈپىتى بىلەؽ ئىنسانالذغا ھۆذمەت قىلىشى كېرەظ. « ئىنساؽ 

ھاياتىنى ئىنسانىيەتنىڭ ئەبەدى سائادىتى ئۈچۈؽ بېغىشلىغاؽ، بۇ يولدا ھەذ تۈذلۈظ 
داط ھەط كە خەكپكە قاذشى كۆكرەظ كىرىپ ئوتتۇذىغا چىققاؽ، بۇ پىداكاذلىقى ئۈچۈؽ ھېچقان

مۇھەببەت، باشقىالذغا ياخشى مۇئامىلە  –تامادا بولمىغاؽ؛ ئەخالط، شەذەپ، ئادالەت، مېھرى 
قىلىش، يوقسۇلالذغا ياذدەؼ قىلىش، ئاچ قالغانالذنى تويغۇرـش، مۇھتاجالذنىڭ كىيىمىنى 
پۈتۈؽ قىلىش، سائىلالذنىڭ تىلىكىنى ذاكا قىلىش، يېتىمنىڭ ھالىدىن خەكەذ ئېلىش، 

ىزالذنىڭ ھەققىنى قوغداش، ئىنساننىڭ ئىنسانلىقىغا ھۆذمەت قىلىشنى ئۈگەتكەؽ كە ئاج
بۇيرىغاؽ؛ جاھالەت كە ھوذـنلۇقنى ذەت قىلىپ، ئىلىم كە ھااللدىن ذىزىققا ئىگە بولۇشقا 
تەشۋىق كە تەذغىپ قىلغاؽ؛ رـلۇؼ، يامانلىق، ئوغرىلىق، يالغانچىلىق، پاذىخوذلۇط، رىنا، 

خوشنىغا ئەرىيەت، ئامانەتكە خىيانەت، باشقىالذنىڭ ھەققىگە تاجاكـر  –جىنايەت، خۇلۇؼ 
قىلىش كە جارانە قاتاذلىق ھەذ تۈذلۈظ ھەقسىز كىرىم كە يامانلىقتىن يىراط تۇذـشقا بۇيرىغاؽ؛ 

چاقىسى يوقالذ، رـلۇمغا ئۇچرىغانالذ، ياشانغانالذ، بالىالذ،  –يوقسۇلالذ، تۇلالذ، يېتىمالذ، ئىگە 
 غانالذنى ھىمايە قىلغاؽ بۇ كىشىلەذ ھەقىقەتەؽ مەدھىيىگە كە ماختاشقا اليىقتۇذ.يولدا قال
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ئېكولوگىيلىك مۇھىتنى قوغداشنى ئىماؽ جۈملىسىدىن، ياذىالنغاؽ ھايۋاننى داكاالشنى 
بىر مەجبۇذىيەت، كۆچەت تىكىشنى بىر ئىبادەت دەپ تەذىپلىگەؽ بىر كىشىگە دقشمەنلىك 

 نېسىۋىسى يوقلىقى مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدـ.قىلغۇچىنىڭ ئىنسانلىقتىن 
باذلىق ئەلچىلەذ كە ئۇالذنىڭ ئەغ ئاخىرقىسى بولغاؽ ھەرذىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ 
بۇ گۈرەػ ئەذدەملەذنىڭ ھىمايىچىسى، تەشەببۇسچىسى بولۇپال قالماستىن، ئەمەلىي ھاياتىدا 

سائادىتىگە  –ىيەتنىڭ بەخت ئىجرا قىلغۇچىسىدـذ. بۇ سەكەپتىن ھاياتنى ئىنساؽ كە ئىنسان
 ئاتىغاؽ بۇ كىشىلەذگە دقشمەؽ بولۇش، ئىنسانىيەتكە دقشمەؽ بولغانلىقتۇذ. 

بولىشىدـذ. ھاللائ « ئىنساؽ » باذلىق ئەلچىلەذنىڭ بىرىنچى ئوذتاط ئاالھىدىلىكى 
ذ ئىنسانالذغا ئۆر جىنسىدىن ئەلچى ئەكەتكەؽ. بۇ ئەلچىلەذ ئاكاؼ ئىچىدىن، كۆپىنچە ئىنسانال

ئىتىباذغا ئېلىپ كەتمەيدىغاؽ كىشىلەذ ئىچىدىن تالالنغاؽ. ھەرذىتى مۇسا بىر پادىچى، 
ھەرذىتى نۇؾ بىر ياغاچچى، ھەرذىتى داكـت بىر تۆمۈذچى، ھەرذىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ 
بىر كىچىك سودىگەذ ئىدى. ئوتتۇذا تەبىقىگە مەنسۇپ بولغاؽ بۇ كىشىلەذ ئەذدەملىرى بىلەؽ 

ىنىڭ كە قەكمىنىڭ چولپاؽ يۇلتۇرلىرى بولغاؽ بولۇپ، ھاللائ ئۇالذنىڭ خاتىرالىرىنى ئۆر دەكذ
 ئەبەدىيلەشتۈذگەؽ. 

نۇبۇككەتكە ئىماؽ، ئىماؽ ئاساسلىرىدىن بىرىدـذ. ئالالھقا ئىماؽ ئېيتىپ ئەلچىسىگە 
ئىماؽ ئېيتماسلىق، ئالالھقا ئىشەنمەسلىك بىلەؽ ئوخشاشتۇذ. بۇ سەكەپتىن ئەلچىلەذگە 

ماؽ تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ بىر پاذچىسىدـذ. چۈنكى ئۇالذ ئالالھنىڭ ئەلچىسىدـذ. ئەلچىنى ئى
 ذەت قىلغانلىق، ئۇنى ئەلچى قىلىپ تەيىنلىگۈچىنى ذەت قىلغانلىقتۇذ.

ھاللائ ئەلچىلەذنى، بىرىنچىدىن، بەندىلىرىگە بولغاؽ ذەھمىتى كە شەپقىتى سەكەپلىك 
ىككىنچىدىن، ئىنسانالذ ھېساپ كۈنى باھانە ئوتتۇذىغا ئىنسانالذنى ئاگاھالندـذسۇؽ دەپ؛ ئ

 قويمىسۇؽ دەپ ئەكەتكەؽ:
ٌَغِضًِضاٌ » ُعِوٌَوَهاَنٌاّلّلُ ٌةٌَبْػَسٌالصُّ ٌُخجَّ اِسٌَغَلٌَاّلّلِ ُنٍَنٌِللوَّ َِ ٌ ِصَِنٌَوُموِشِرَِنٌِلَئالَّ َبّشِ ُعاًلٌمُّ رُّ
ا كىشىلەذنىڭ باھانە ئىلگىرى ئەكەتىلگەؽ ئەلچىلەذدىن كېيىن ئالالھنىڭ ئالدىد -ٌَخِنًّما

سۈذمەسلىكى ئۈچۈؽ، ئەلچىلەذنى خوشخەكەذ بەذگۈچى كە ئاگاھالندـذغۇچى قىلىپ 
 (.   165نىسا، « ) ئەكەتتۇط. ھاللائ غالىبتۇذ، ھېكمەت بىلەؽ ئىش قىلغۇچىدـذ 

 نۇبۇككەت تۆت نەذسە ئۈستىگە قۇذـلغاؽ.
، كەھىي كىتاپالذدا كە مۇذسەػ ) ئەكەتىلىش (. بۇ كەھىينىڭ تېمىسى بولۇپ .1

 سەيپىلەذدە جەملەنگەؽ.

كەھىي بىۋاستە خىتاپ قىلىنغاؽ ئەلچىلەذ. ئۇالذ، ھاللائ بىلەؽ ئاكاؼ  –مۇذسەػ ئىلەيھ  .2
 ئوتتۇذىسىدا كەھىينىڭ يەتكۈرگۈچىسى كە تەدبىقلىغۇچىسىدـذ. 

قەكؼ. بۇ قۇذئاندا  ياكىكەھىي خىتاپ قىلىۋاتقاؽ كىشىلەذ  –مۇذسەػ ئىلەيھىم  .3
 ممەت دەپ ئاتىلىدـ. ئۈ

بۇ كەھىينىڭ ھاياتقا ئايلىنىشى، تەبلىغ قىلىنىشى، تەدبىقلىنىشى، ئىجرا  –ذىسالەت  .4
 قىلىنىشىدـذ. ئەلچىلەذنىڭ ئۈممىتىگە ئۆذنەظ بولىشى ذىسالەتنىڭ تەقەرراسىدـذ.
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ئەمدى نۇبۇككەتنىڭ سەكەبى بولغاؽ كەھىي كە ئۇنىڭ توپالنغاؽ شەكلى، تەكھىد 
نىڭ تەكھىد ئەقىدىسىدىكى «كىتاپالذغا ئىماؽ » ىر پاذچىسى بولغاؽ ئەقىدىسىنىڭ ب

 ئوذنىغا قاذاپ باقايلى.
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 كىتاپالذغا ئىماؽ

بىز ھەذ جەھەتتىن تولۇط چۈشۈنۈپ يېتىپ بواللمىغاؽ بىر ھەقىقەتتۇذ. ئەقىل  –كەھىي 
اظ قىلىپ يېتەلمىگەندەظ، كەھىينى بىر پۈتۈؽ بەرى ھەقىقەتلەذنى ھەذ جەھەتتىن ئىدذ

گەكدە سۈپىتىدە چۈشۈنۈپ يېتىشتىمۇ ئاجىزلىق قىلىدـ. لېكىن ئەقىل كەھىينىڭ ئىمكانسىز 
 ئەمەس، مۇمكىن ئىكەنلىكىنى قوبۇػ قىلىشى كېرەظ. 

كەھىينى ئىنساننىڭ ئىدذاظ سەكىيەسىنىڭ ئەغ يۇقىرى پەللىسى دەپ قاذاش خاتا 
ئىدذاظ قىلىش، چۈشۈنۈش كە ھېس قىلىپ يېتىش قابىلىيەتلىرىنىڭ بولمىسا كېرەظ. 

ئىنسانالذدا پەذقلىق بولىشى، كەھىينىڭ مەنتىقىلىق بولىشىنىڭمۇ ئەغ تىپىك دەلىلىدـذ. 
ھەتتا ئىنسانالذ ئوتتۇذىسىدىكى ھېس قىلىپ يېتىش جەھەتتىكى پەذط، بەرى كاقىتالذدا 

ىيىگە يەتمەكتە. شۇڭا ئىنسانالذنىڭ ئەقلىي نۇذماػ سەكىيەلەذدىن ھالقىپ بىنۇذماػ سەك
ئۇقۇمى يېتەذسىز « رېرەظ » قابىلىيىتى كاتېگوذىيىلەذگە ئايرىلماقتا. بەرى كاقىتالذدا 

 ئۇقۇمى ئىشلىتىلمەكتە. « داھى » ياكى « دەذىجىدىن تاشقىرى رېرەظ » قالغانلىقتىن 
مۇننى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ كە قۇذئاندا ئىشلىتىلگەؽ ئۇقۇمالذ ئىچىدە كەغ دائىرىدىكى مەر

« ئەمر » ، تەذتىپ ئىچىدە بولۇش كە بۇيرـط مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ «ئىنتىزاؼ  –نىزاؼ » 
ئۇقۇمىنىڭ كەھىي بىلەؽ بىۋاستە مۇناسىۋىتى باذ. ياذىتىلغاؽ ھەذ نەذسىگە ھاللائ تەذىپىدىن 

ائەؽ ياذىتىلىشتىكى ئەمر ) مىزانى، سىستېمىسى ( بېرىلىدـ. ئۇ شەيئى بۇ ئەمىرگە بىن
ئالەمنىڭ  -مۇددىائنى قۇسۇذسىز ھالدا ئادا قىلىدـ. بۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئەمر 

 .298ماسلىشىش قانۇنىدـذ كە ئۇنىڭ چېڭى يوقتۇذ. بۇ سەكەپتىن ئەمر پەقەت ئالالھقا خاستۇذ
ىلەذگە نىڭ ئىنساؽ كە باشقا شەيئ«ئەمر » قۇذئاندا كەغ دائىرىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ 

« كەھىي » دەپ ئاتىلىدـ. جانسىز مەكجۇدىيەت ئۈچۈؽ « كەھىي » يەتكۈرقلۈش شەكلى 
ئۇقۇمى شەيئىنىڭ كائىنات كە شەيئىلەذ ئىچىدە ئۆر ئوذنىنى تېپىشى كە ذؿلىنى جاذى 

، ئۇنىڭدىكى كىشىنى «كەھىي » قىلدـذـشى مەنىسىنى بىلدقذىدـ. ھەسەػ ھەذىسى ئۈچۈؽ 
ھەسەلگە « كەھىي » ئىنتىزاؼ كە نىزاؼ بولۇپ، بۇ نىزاؼ نەتىجىسىدە ھەيراؽ قالدـذىدىغاؽ 

 ئايلىنىدـ.
كەھىينىڭ لوغەت مەنىسى تىل كە سۆرلەذ ئاذقىلىق مەقسەتنى ئىپادىلەش ئەمەس. كەھىي 
لوغەتتە كاستىلىق ياكى بىۋاستە، ئىشاذەت، بەلگە ... قاتاذلىق يولالذ بىلەؽ خەكەذداذ بولۇشتۇذ. 

مەلۇؼ بولغاؽ سۆرلىشىش شەكلى بىلەؽ ھېچقانداط مۇناسىۋىتى يوقتۇذ.  كەھىينىڭ بىزگە
 دېمىسىمۇ بۇ قۇذئاندا ئېنىق ئىپادىلەنمەكتە:

ھاللائ بىر ئىنساؽ بىلەؽ سۆرلەشمەيدـ، پەقەت ئۇنىڭغا كەھىي قىلىدـ ياكى پەذدە » 
ياكى  ئاذقىسىدىنال كەياكى بىر ئەلچى ئەكەتىش ئاذقىلىق ئۇنىڭغا خالىغاؽ شەكىلدە )

                                    
 .4ذـؼ،   298
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خالىغىنىمىزنى ( كەھىي قىلىدـ. ئۇ ھەقىقەتەؽ ئۈستۈندـذ، ) ھەذ ئىشتا بولغاندەظ كەھىي 
 (.  51شۇذا، « ) ئىشىدىمۇ ( ھېكمەت بىلەؽ ئىش قىلغۇچىدـذ 

قۇذئاننىڭ نارىل بولۇش جەذيانىدا قەلىبنىڭ ئۆرگىچە ذؿلى باذ. قەلىپنى كەھىينىڭ 
ۇ يەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ قەلىپ گۆشتىن تەذكىپ چۈشۈش بارىسى دەپ ئاتاشقىمۇ بولىدـ. ب

تاپقاؽ يۈذەظ ئەمەس، ئەلۋەتتە. ئۇ ياخشى كۆذىدىغاؽ، نەپرەت قىلىدىغاؽ، ئىماؽ 
ئېيتىدىغاؽ ياكى ئىنكاذ قىلىدىغاؽ، خوشاػ بولىدىغاؽ ياكى قايغۇذىدىغاؽ ... ئالالھنىڭ 

اندا قەلىپ ذەھماننىڭ ئەذشى، ۇذ. مانا بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقتەجەللى گاھى بولغاؽ قەلىپت
 قۇذئاننىڭ بارىسىدـذ:

شۈبھىسىزكى، قۇذئاؽ ئالەملەذنىڭ ذەببى تەذىپىدىن نارىل قىلىنغاندـذ. » 
ئاگاھالندـذغۇچىالذدىن بولۇشۇغ ئۈچۈؽ، ئۇنى ذؿھۇػ ئەمىن سېنىڭ قەلبىڭگە نارىل قىلدى 

 (.  194 – 192شۇئەذا، « ) 
ى بىلەؽ سېنىڭ قەلبىڭگە قۇذئاننى چۈشۈگۈچىدـذ ئۇ ) جىبرىئىل ( ئالالھنىڭ ئىزن» 

 (. 97بەقەذە، « ) 
كەھىي مانا بۇ بارىغا چۈشكەؽ كە ئۇ يەذدىن سۆرلەذگە ئايالنغانىدى. بۇ كەھىي 
قىيامەتكىچە مەكجۇت بولۇپ تۇذىدىغاؽ ئىالھى ھايات ذەھبىرى بولۇشى ئۈچۈؽ، 

 . ئىنسانىيەتكە قۇذئانى كەذىم سۈپىتىدە تەقدىم قىلىنغاؽ
ئەلچىلەذنىڭ مۆجىزىلىرى مۆجىزە كۆذسىتىلگەؽ راماؽ كە ماكانغا خاستۇذ. ھاللائ شۇ كاقىتتا 
ئەلچىلىرىنى بۇ خىل پەكقۇلائددە ھادىسە كە دەلىللەذ بىلەؽ قوللىغاؽ، مۆجىزىلەذنى 
ئەلچىلەذنىڭ ھەقىقەتەؽ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە كۆذسەتكەؽ. 

ەھىينىڭ بىر تۈذى ئەسلىدە. بۇ سەكەپتىن ئىسالؼ ئەقىدىسىدە مۆجىزىلەذ ئەلچىلەذ مۆجىزىمۇ ك
تەذىپىدىن ئەمەس، ھاللائ تەذىپىدىن ياذىتىلغاؽ دەپ ئېتىقاد قىلىنىدـ. ھەرذىتى ئىبراھىمنىڭ 
ئوتتا كۆيمەسلىكى ئالالھنىڭ ئوتقا قىلغاؽ كەھىيسى، ھەرذىتى مۇسانىڭ مۆجىزىسى 

سىغا قىلغاؽ كەھىيسى، ھەرذىتى ئىسانىڭ مۆجىزىسى ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ سۇغا كە ھا
ئوذگانالذغا كە شەيئىلەذگە قىلغاؽ كەھىيسىدـذ. بۇ مۆجىزىلەذ شۇ دەكذلەذدە بولغاؽ بولۇپ، 

 شۇ دەكذ كە ماكانغا خاستۇذ. 
ھاللائ ھەرذىتى مۇھەممەدكە شۇنداط بىر مۆجىزە بەذگەؽ بولۇپ، بۇ مۆجىزىنىڭ باشقا 

ىن پەذقى راماؽ كە ماكاؽ بىلەؽ چەكلىنىپ قالماسلىقىدـذ. بۇ مۆجىزە دـنيا مۆجىزىلەذد
مەكجۇت بولۇپ تۇذغاؽ مۇددەتچە ئىنسانالذنىڭ قولىدا، رېھنىدە، قەلبىدە، ھاياتىدا كە 
قەكملەذدە مەشەئلگە ئوخشاش ئەكالدتىن ئەكالدقا ئۆتۈپ مەكجۇت بولۇپ تۇذىدـ. ئۇ مۆجىزە 

 قۇذئاندـذ. 
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 اننىڭ مەنبەسى ئىالھىدـذقۇذئ

قۇذئاننىڭ ئالالھنىڭ كەھىيسى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش تەكھىد ئەقىدىسىنىڭ 
ئاساسىدـذ. بۇ بىر مۇئمىن ئۈچۈؽ ئىماؽ مەسىلىسى بولۇپ، بۇ مەسىلىدە شۈبھىسى بولغانالذ 

 ئىماؽ ئېيتقاؽ ھېسابالنمايدـ. 
ەلىللىرىنى ئىزدىگۈچىلەذ بۇ قۇذئاننىڭ ئالالھتىن كەلگەنلىكىنىڭ ئەقلى كە مەنتىقى د

قۇذئاننى » دەلىللەذنى تېپىشتا قىينالمايدـ. بۇ دەلىللەذ بەرى فاشىست ئاتېئىستالذنىڭ 
دېگەندەظ مەقسەتلىك تۆھمەتلىرى ئۈچۈنمۇ بىر جاكاپتۇذ. بۇالذدىن بىر « مۇھەممەد ياردى 

 قانچىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتەيلى:
ۆپ مەنىنى ئىپادىلىشى (: قۇذئاننىڭ مۆجىزە . ئىجارى بولىشى ) ئار سۆر بىلەؽ ك1

بولۇشى ئۇنىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدـذ. قۇذئاننىڭ مۆجىزە بولۇشى 
ھەؼ سۆر ھەؼ مەنا جەھەتتىن نامايەؽ بولۇپ تۇذىدـ. سۆر نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، 

ىرىگە سۆر سەنئىتى قۇذئاؽ ئەدەبىيات كە شېئىر ئەغ گۈللەنگەؽ جاھىلىيەت ئەذەپل
جەھەتتىن خىرىس قىلغاؽ بولۇپ، ئۇالذنى قۇذئانغا ئوخشاش بىر كىتاپ، بىر سۈذە ھەتتا بىر 

. بۇ دەكذنىڭ مەشھۇذ شائىرلىرىدىن بەرىلىرى بۇ 299ئايەت مەيدانغا كەلتۈذقشكە چاقىرغاؽ
ەغ چاقىرىققا بەرى قىسقا قۇذئاؽ سۈذىلىرىنى تەقلىد قىلىپ جاكاپ بەذگەؽ بولسىمۇ، ت

 كېلەلمىگەؽ.
قۇذئاؽ سۆرلىرىنىڭ جەلىپكاذلىقىغا مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ ئەغ مەشھۇذ شائىرلىرىمۇ 
ھەيراؽ قالغاؽ بولۇپ، بەرىلىرى يوشۇذـؽ ھالدا كەبىگە كېلىپ قۇذئاؽ ئاڭالشتىن ئۆرىنى 

 تۇتىۋااللمىغانىدى. 
قتىدىن قۇذئاننىڭ مەنا جەھەتتىن مۆجىزە ئىكەنلىكىنى تۆكەندىكىدەظ ئىككى نو

 چۈشەندقذقش مۇمكىن:
( مەرمۇؽ جەھەتتىن  ئېلىپ ئېيتقاندا، قۇذئاندا تىلغا ئېلىنغاؽ مەسىلىلەذ، نەقىل 1

قىلغاؽ تاذىخى مىسالالذ كە تۈپلىنىپ يارما سۈپىتىدە مەكجۇت بولۇپ تۇذـشى جەھەتتىن 
مۆجىزىدـذ. چۈنكى قۇذئاؽ تۇنجى سۈذىسىدە بەنى ئىسرائىلنىڭ قانداط 

كەنلىكىنى مىساػ قىلىپ، بىرىنچىدىن يەھۇدىيلىشىشىنىڭ كېلەچەكتە بۇ يەھۇدىيلەش
ئۈممەت ئۈچۈؽ ئەغ چوغ باال بولىدىغانلىقىغا كىشىنىڭ دىققىتىنى تاذتقاؽ؛ ئىككىنچىدىن، 
يەھۇدىيالذنىڭ كېلەچەكتە ھەؼ بۇ دـنيا ھەؼ بۇ ئۈممەت ئۈچۈؽ بىر باال بولىدىغانلىقىنى 

 ئىما قىلغاؽ. 
ئەسىردىن بۇياؽ تەپسىر قىلىنماقتا.  14ىن ئېلىپ ئېيتقاندا، قۇذئاؽ ( مەنا جەھەتت2

 يېڭى –لېكىن يۈرلەذچە تەپسىرنىڭ يېزىلىشىغا قاذىماستىن، ئۇنىڭ ئايەتلىرى ھارىرمۇ يېڭى 

 – كەقە يېڭى ئايەتلەذ تاذتمىغاؽ دىققىتىنى كىشىنىڭ ئىلگىرى بەذمەكتە، جاكاپ سىرالذغا

                                    
 . 13؛ ھۇد، 38يۇنۇس،   299
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بۇ » ذمەكتە. بۇ سەكەپتىن ھېچقانداط بىر تەپسىرنى بە ذجاكاپال قاذىتا ھادىسىلەذگە
دېگىلى بولمايدـ. ئەقىل يۈذگۈرىدىغاؽ « قۇذئاننىڭ ئەغ مۇكەممەػ كە ئاخىرقى تەپسىرى 

قەلىپ بىلەؽ قۇذئاؽ ئۈستىدە تەپەككۇذ قىلغاؽ كىشىگە قۇذئاؽ ھەذ قېتىم پەذقلىق كە يېڭى 
ىلىك قۇذئاننىڭ ئەغ چوغ مۆجىزە ئىكەنلىكىنىڭ ھەقىقەتلەذنى كۆذسەتمەكتە. مانا بۇ ئاالھىد

 بىر دەلىلىدـذ.
. ئۆتمۈش كە كېلەچەظ ھەققىدە مەلۇماتالذ بېرىدـ. قۇذئاؽ ھېچقانداط بىر تاذىخچى 2

ئىگە بواللمايدىغاؽ كە ئاذخېوئلوگىيىلىك قېزىشالذمۇ رەذذە قەدەذ يىپ ئۇچى بېرەلمەيدىغاؽ 
ھەققىدە مەلۇماتالذ بەذمەكتە. بۇ مەلۇماتالذغا ھاياتنىڭ باشلىنىشى كە ذؿھنىڭ تاذىخى 

قۇذئاندىن باشقا بىر مەنبەدىن ئىگە بواللمايمىز. كائىناتنىڭ ياذىتىلىش باسقۇچىنىڭ بىر 
، باسقۇچالذ بىلەؽ كە بەلگىلىك بىر مۇددەت ئىچىدە 300تۇماؽ، گار ) دـھاؽ ( ئىكەنلىكى

ى ى، ھاياتلىقنىڭ سۇ كە تۇپراقتىن باشال301ياذىتىلغانلىق ، ذؿھنىڭ ئالالھتىن 302نغانلىق
 باياؽ قىلىنغاؽ ئايەتلەذ بۇالذغا مىساػ بوالاليدـ. 303كەلگەنلىكى

قۇذئاؽ يەنە بەرىدە ھېچقاچاؽ بۇنچە ئېنىق شەكىلدە ئوتتۇذىغا چىقاذغىلى بولمايدىغاؽ 
 بەرى كەقەلەذنى تەپسىلىي باياؽ قىلماقتا. ئادەؼ كە ھاككا، ھابىل كە قابىل قىسسەسى، تۇپاؽ،

 پىرئەكىن – مۇسا نەمرـت، –لۇت قەكمى، ئاد كە سەمۇد قەكمى كەقەلىرى، ئىبراھىم 
 ئەكەتىلگەؽ ئىلگىرى قۇذئاندىن بەرىلىرى قىسسەلەذدىن بۇ. مىسالىدـذ بۇنىڭ قىسسەلىرى
 . ئالىدـ يەذ ئىنجىلدا كە تەكذات كىتاپالذدىن

ېلەچەكتىن ئالدىنائال بۇالذ ئۆتمۈشتىن خەكەذلەذدـذ. يەنە غەيىبكە مۇناسىۋەتلىك ك
مەلۇمات بەذگەؽ بولۇپ، بۇالذ قۇذئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ بىر دەلىلىدـذ. 
بۇالذنىڭ ئىچىدە ئەغ مەشھۇذ بولغىنى، ئۆر دەكذىنىڭ ئەغ چوغ ئىككى ذەقىپ بولغاؽ ذىم كە 

ايدىلىق شەكىلدە ئىراؽ سانسانى ئىمپىرىيىسى ئوتتۇذىسىدىكى مەجۇسىالذ ) سانسانىالذ (غا پ
يىل ئىچىدە تەتۈذسىگە،  9 - 3ئۆرگەذگەؽ كەرىيەتنىڭ، كۆرگە كۆذىنەذلىك ئاالمەتلىرىنىڭ 

يەنى ذىمنىڭ پايدىسىغا قاذاپ ئۆرگىرىدىغانلىقىنى كە ذىمنىڭ غەلىبە قارىنىدىغانلىقىنى 
ڭ ئاخىرقى . مەركۇذ يىلدا، يەنى بېرىلگەؽ مۇددەتنى304ئالدىنائال بىلدقذگەؽ قۇذئاؽ ئايىتىدـذ

 مۇشرىكلىرىنى مەككە بەدىردە مۇئمىنلەذ سانسانىالذنى؛ ذىملىقالذ يىلى – 9يىلى بولغاؽ 
 كېيىنكى ئايەتتىن بەذگەؽ خەكەذ غەلىبىسىدىن ذىملىقالذنىڭ ھاللائ. قىلغانىدى مەغلۇپ
 كەدىسى دېگەؽ(  4 ذـؼ،)  « بولىدـ خۇشاػ مۇئمىنلەذ كۈندە ئۇ » بىلدقذگەؽ ئايەتتە
 شقانىدى.ئا ەئەمەلگ

كېلەچەككە مۇناسىۋەتلىك بۇ ئايەتتىن باشقا يەنە مۇسۇلمانالذنىڭ كېلەچەكتە يەذ 
 يۈرىنىڭ ئەغ چوغ كۈچى بولىدىغانلىقى قۇذئاندا بىلدقذقلگەؽ.

                                    
 .11فۇسسىلەت،   300
 . 54ئەئراض،   301
 .5؛ ھەج، 45نۇذ،   302
 .9سەجدە،   303
 .2ذـؼ،   304
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ئۇنىڭدىن باشقا قۇذئاننىڭ مۆجىزىۋى خەكەذلىرىدىن كائىناتنىڭ، دـنيانىڭ كە 
ۇماتالذ بولۇپ، قىيامەت، بائس، ھەشر، ھېساپ، ئىنسانالذنىڭ كېلەچىكىگە مۇناسىۋەتلىك مەل

 جەننەت كە جەھەننەؼ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك بايانالذ بۇالذغا مىساػ بوالاليدـ.
كەھىينىڭ سۆرلەذ بىلەؽ ئىپادىلەنگەؽ قىسمى دەپ ئاتىغاؽ ئايەتلەذ باذ بولۇپ،  .3

 بۇالذ قۇذئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدـذ.
 (. 43تەكبە، « ) ېنى ئەپۇ قىلسۇؽ، نېمە ئۈچۈؽ ئۇالذغا ذـخسەت قىلدىڭ؟ ھاللائ س» 

ئۇ ) كەلىد بىن مۇغىرە ( تەذىنى تۈذدى كە يۈرىنى ئۆذقپ يىراقالشتى، ئەلچىنىڭ »  
يېنىغا ئەما كەلدى دەپ. )ئەي نەبى ساڭا كەلسەظ! ( ئۇ ) مۇشرىكنىڭ ( پاكلىنىدىغانلىقىغا 

نەسىھەتنىڭ ئۇنىڭغا پايدا قىلىدىغانلىقىنى  –ياكى كەر  دائىر ئېھتىماللىق باذلىقىنى
بىلەمسەؽ؟ ئۆرىنى بىھاجەت ھېساباليدىغاؽ كىشىگە كەلسەظ، سەؽ پۈتۈؽ دىققىتىڭنى 
ئۇنىڭغا مەذكەرلەشتۈذدقغ، ھالبۇكى ئۇنىڭ پاكالنماسلىقىدىن سەؽ جاكاپكاذ ئەمەس. ساڭا 

ىقەتەؽ قوذققۇچىدـذ، لېكىن سەؽ بۈيۈظ ئىشتىياط بىلەؽ كەلگەؽ كىشى، ئالالھتىن ھەق

 (.  10 – 1ئەبەسە، « ) ئۇنىڭغا كۆڭۈػ بۆلمەيۋاتىسەؽ 
بىرسىنىڭ بۇالذنى ئۆرىگە دېيىشى كۈلكىلىكتۇذ. بۇ سەكەپتىن بۇ سۆرلەذ ئەلچىنىڭ 

 ئەمەس، ئالالھنىڭ سۆرلىرى بولۇپ، بۇ سۆرلەذ ئەلچىگە دېيىلىۋاتىدـ.
ئايالىڭنى نىكاھىڭدا » مۇ ئىنائؼ قىلغاؽ كىشىگە: ئۆر كاقتىدا ھاللائ نېمەت بەذگەؽ، سەن

دېگەؽ ئىدىڭ. ھاللائ ئاشكاذىلىماقچى بولغاؽ نەذسىنى « تۇتقىن، ئالالھتىن قوذققىن! 

تەنە قىلىشىدىن قوذقتۇغ، ھالبۇكى ھەممىدىن  –كۆڭلۈڭدە يوشۇذدـغ، كىشىلەذنىڭ تاپا 
 (.  37بەظ ئالالھتىن قوذقۇشۇغ كېرەظ ئىدى ) ئەھزاپ، 

ۇ ئايەتتە ئەلچى يوشۇذغاؽ سىرنى ھاللائ ئاشكاذىلىماقتا. باشقا ھېچقانداط بىر دەلىل ب
بولمىغاؽ تەقدىردىمۇ، بۇ ئايەت قۇذئاننىڭ ھاللائ تەذىپىدىن كەلگەنلىكىنىڭ دەلىلى بولۇشقا 

 يېتىپ ئاشىدـ.
يەذ يۈرىدە ھاكىمىيەت تىكلەنمەي تۇذـپ ھەذ قانداط بىر ئەلچىنىڭ ئەسىر ئېلىشى » 

توغرا ئەمەس. سىلەذ ئۆتكۈنچى دـنيا مەنپەئەتىنى كۆرلەيسىلەذ، ھاللائ سىلەذ ئۈچۈؽ ئاخىرەتنى 
 (.   67ئەنفاػ، « ) كۆرلەيدـ،... 

بۇ ئايەتتە نەبىگە بىر ئاراذالش باذ بولۇپ، ھېچكىم ئۆرىنى ئۆرى ئاراذلىمايدـ. 
رذىتى ئۆمەذنىڭ ذەسۇلۇلالھنىڭ بەدىر ئەسىرلىرى ھەققىدە ئۆتكۈرگەؽ كېڭىشىدە، ھە

پىكىرىنى تەستىقاليدىغاؽ ئايەت چۈشكەندىن كېيىن، ذەسۇلۇلالؾ ئۆرى كە باشقىالذنى نەرەذدە 
ئەگەذ بۇ مەسىلە سەكەبىدىن ئەذشتىن ئاراپ چۈشكەؽ بولسا ئىدى، » تۇتقاؽ ھالدا: 

 دېگەنىدى.« ئۆمەذدىن باشقا ھېچكىم قۇتۇاللمايتتى 
شنى كۆرلەپ نېمىشقا ھاللائ ھاالػ قىلغاؽ نەذسىنى ئى نەبى! ئاياللىرىڭنى ذارى قىلى» 

 (.  1تەھرىم، « ) ئۆرەڭگە ھاذاؼ قىلىسەؽ؟... 
بىر سىرنى ئاشكاذىلىغاؽ بۇ ئايەت، قۇذئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ ئەغ 
چوغ دەلىلىنى تەشكىل قىلماقتا. بۇ كە بۇنىڭغا ئوخشاش بىر قانچە ئايەتنىڭ مەرمۇنى، بۇ 

ذنى بىرسىنىڭ ئۆرىگە دەكاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈذقشنىڭ ئەقىل كە مەنتىقتىن يوقسۇؽ سۆرلە
بىرسىنىڭ سەپسەتىسى ئىكەنلىكىنى كۆذسىتىدـ. بۇ سۆرلەذنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىگىسى باشقا 
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بىرسىدـذ، ئەلۋەتتە. لېكىن ئۇ بىرسى ذەسۇلۇلالھنىڭ كۆڭلىدىن ئۆتكەنلەذنى بىلگۈچى، ئۇنى 
تەنقىد قىلغاؽ كە خاتاالشقاندا ئاراذلىغاؽ بىرسىدـذ. يەنى ئالالھتۇذ كە بۇ  ئاگاھالندـذغاؽ،

 سۆرلىرى كەھىيدـذ.
ئۆر دەكذىدە بىلىش مۇمكىن بولمىغاؽ بەرى ھەقىقەتلەذنى ئىشاذەت قىلغاؽ ئايەتلەذنىڭ  .4

قۇذئاندا يەذ ئېلىشى، ئۇنىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھىي ئىكەنلىكىنى كۆذسىتىدـ. يەذشاذى 
تۈر ئەمەس يۇمىالط ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈؽ، ئەذەپلەذنىڭ قۇش شەكلىنىڭ 

« تاھا » تۇخۇمى ئۈچۈؽ ئىشلەتكەؽ ئىسىم بىلەؽ ئوخشاش سۆر تومۇذىدىن كەلگەؽ 
ى306، يەذشاذىنىڭ تاذتىش كۈچى قانۇنى305سۆرىنى ئىشلىتىشى ، 307، شامالنىڭ ذؿل

، 308دىن ياذىتىلغانلىقىشەيئىلەذنىڭ ئۈرلۈكسىز ھەذىكەت قىلىپ تۇذىدىغاؽ ئاتۇمالذ
، باالياتقۇنىڭ 309ئاينىڭ باشتا قوياشقا ئوخشاش نۇذ چاچىدىغاؽ بىر يۇلتۇر ئىكەنلىكى

پاذامېتىرىيۇؼ، مىوئمېتىرىيۇؼ كە ئەندؿمېتىرىيۇمدىن ئىباذەت ئۈچ قاتالمدىن 

ى  بىلەؽ ئىلگىرىلەش تەذەققىياتىدىكى پەؽ –كۈنىمىزدىكى ئىلىم  310تۈرقلگەنلىك
 ەتلەذدـذ. ەقىقھ ئىسپاتالنغاؽ
ئەسىر ئىلگىرى قۇذئاننىڭ بۇ ھەقىقەتلەذنى ئىشاذەت قىلىشى ئۇنىڭ  14بۇنىڭدىن 

 مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدـذ.
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 قۇذئاؽ كە ئۇنىڭ تۇتۇلغاؽ مۇئامىلە

 ھايات كىتابى بولغاؽ قۇذئانى كەذىم بۇ خۇسۇسىيىتىدىن قانداط مەھرـؼ قىلىندى؟ 
نىڭ ئەغ مۇھىم سەكەپلىرىدىن بىرسى كىتاپنى ئۇلۇغالپ مۇقەددەسلەشتۈذقشتۇذ. بىر بۇ

نەذسىنى ذىائػ تۇذـشتىن سىقىپ چىقىرىشنىڭ ئىككى يولى باذ. بىرىنچىسى، ئۇنى خاذ 
قىلىپ نەرەذدىن چۈشۈذقش كە بۇ ئاذقىلىق كىشىلەذنىڭ رېھنىدىن چىقىرىپ تاشالش. 

لەشتۈذقش كە بۇ ئاذقىلىق ئۇنى پاسسىپ ھالغا ئىككىنجسى، ئۇنى ئۇغالپ مۇقەددەس
كەلتۈذقش. ئۈممەت ئىككىنجى ئۇسلۇبنى اليىق تاپقاؽ بولۇپ، قۇذئاننى چۈشۈنۈپ ذىائػ 
ھاياتنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرىپ جانلىق ھالغا كەلتۈذقشنىڭ ئوذنىغا، ئۇنى 

 ئايالندـذغاؽ. مۇقەددەسلەشتۈذقپ تەكچىلەذگە مەھكۇؼ قىلغاؽ، پەقەت ئوقۇلىدىغاؽ كىتاپقا 
دەپ ئىزاھالش « كىتاپنىڭ كاذاقلىرىنى ئۇلۇغالپ، ھۆكۈملىرىنى دەپسەندە قىلىش » 

ئۈچۈنمۇ « ذەسۇػ ) ئەلچى ( » مۇمكىن بولغاؽ بۇ ئۇسلۇب، كېيىنكى مەرگىللەذدە 
تەدبىقالنغاؽ بولۇپ، سۆيۈملۈظ نەبى ئۇلۇغلىنىپ ئۆذنەظ بولغاؽ ھاياتى نەرەذدىن ساقىت 

 مۇئامىلىنى تۆكەندىكى مىساػ ناھايىتى ئوبداؽ چۈشەندقذقپ بېرىدـ: قىلىنغاؽ. بۇ
تەذبىيە پىالنى تەيياذالپ بېرىدـ. بۇ پىالننى  -بىر قۇمانداؽ ئاذمىيگە ئۇذـش كە تەلىم 

تاپشۇذـكالغاؽ ئەسكەذلەذ پىالننى ھەذ كۈنى ئوقۇيدـ، ئۇ بۇيرـقنى ئالتۇؽ ھەػ بېرىلىگەؽ 
ـ كە الگىرلىرىنىڭ ئەغ ئېگىز جايلىرىغا ئېسىپ قويىدـ. قەغەرلەذگە يېزىپ، ئۇلۇغاليد

 –مۇنچە ئۇنى سۆيۈپ، بىر  –پىالننىڭ قالتىس ئىكەنلىكىنى ماختىشىپ يۈذىيدـ. ئانچە 
بىرىگە سوغا قىلىپ تۇذىشىدـ. لېكىن بۇ پىالننى تەدبىقلىمايدـ. پىالؽ قانچىلىك مۇكەممەػ، 

ەؽ بولۇشىدىن قەتئىينەرەذ، قوشۇؽ بۇ پىالننى توغرا كە بۇ ئىشنىڭ ئەھلى تەذىپىدىن تۈرقلگ
 تەدبىقلىمىسا ئۇالذنىڭ رەپەذ قارىنالمايدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇؼ.

 قۇذئانغا ھەممىدىن بەظ ھۆذمەتلەيدىغاؽ ساھابىنىڭ مۇئامىلىسى قانداط ئىدى؟ 
سىمىغا ئۇالذ قۇذئاؽ نارىل بولغاندا قەغەرلەذگە ياراتتى كە ئۇالذنى كاذكاتلىرىنىڭ باش قى

قوياتتى. يادا ئېلىش ئۈچۈؽ ئاالھىدە كۈچ سەذپ قىلمايتتى. لېكىن ئۇنىڭغا چىڭ 

پات ئوقۇپ تۇذاتتى. نەتىجىدە قۇذئاؽ ئۇالذنىڭ رېھنىدە ھاياتىدا يەذ  –ئېسىالتتى، پات 
 ئالغاندەظ مەھكەؼ ئوذـؽ ئاالتتى.

. بۇ سەكەپتىن ئىبن ساھابە ھاياتىغا تەدبىقالپ بواللمىغاؽ ئايەتنى رېھنىگە قويمايتتى
ئۆمەذ بەقەذە سۈذىسىنى سەككىز يىلدا ئۈگەنگەنىدى. چۈنكى ئۇنى سەككىز يىلدا چۈشەنگەؽ 

 ھالدا ھاياتىغا تەدبىقلىيالىغانىدى.
 بۇ سەكەپتىن ذەسۇلۇلالؾ كاپات بولغاندا قاذىالذنىڭ سانى چەكلىك ئىدى. 

وساط، ئۇنىڭ ئۈستىدە قۇذئاننىڭ ھاياتقا تەدبىقلىنىشىنىڭ ئالدىدىكى ئەغ چوغ ت
تەپەككۇذ قىلىشنىڭ مونوپۇػ قىلىنىشى ئىدى. قۇذئاؽ كىشىلەذنى ئىزچىل چۈشۈنۈشكە، 
تەپەككۇذ قىلىشقا، ئەقىل ئىشلىتىشكە چاقىرىپ تۇذسىمۇ، ئاجىز كە توقۇلما ذىۋايەتلەذ 

ىر ئاذقىلىق ئىنسانالذ بۇنىڭدىن توسالغانىدى. مەسىلەؽ، ذەسۇلۇلالھقا نىسبەت قىلىنغاؽ ب
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ئالالھنىڭ كىتابى ھەققىدە ذايى بىلەؽ سۆر قىلغاؽ بىر » ذىۋايەتتە مۇنداط دېيىلگەنىدى: 
ذەرىن بۇ ذىۋايەتكە مۇنداط ئىالكە «. كىشى، توغرا گەپ قىلغاؽ بولسىمۇ خاتاالشقاؽ بولىدـ 

كىمكى ذايى بىلەؽ گەپ قىلسا خاتا قىلغاؽ بولىدـ، كاپىر بولۇپ » قىلىپ نەقىل قىلغاؽ: 
كىمكى قۇذئاؽ ھەققىدە ذايى بىلەؽ » . بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ يەنە بىر ذىۋايەتتە 311«دـ كېتى

 .312دېيىلگەنىدى« گەپ قىلسا، ئۆرىگە ئوتتىن يەذ ئايرىپ قويسۇؽ 
بۇ خىل چۈشەنچە كېيىنچە تېخىمۇ قاتتىقلىشىپ قايتىدىن ئاكاؼ ئاذىسىغا تاذقىتىلغاؽ 

ى چوغ گۇناھقا سەكەپ بولۇپ قالىدىغاندەظ بولۇپ، قۇذئاننى چۈشۈنۈشكە ئىنتىلىش خۇدد
تۇيغۇ پەيدا قىلىنغاؽ. كۈنىمىزدە بەرى ناداؽ ئىنسانالذنى ئاذقىسىغا ئەگەشتۈذىۋالغانالذ، 

سىلەذ قۇذئاننى چۈشۈنەلمەيسىلەذ، ئېزىپ كېتىپ قالىسىلەذ، بۇ چوغ گۇناؾ. سىلەذ » ئۇالذغا 
بىلەؽ كىشىلەذنى ئالدىماقتا. بۇ دېگەندەظ سەپسەتىلەذ « پەقەت ئىلمى ھاػ ئوقۇڭالذ 

ئاذقىلىق كىشىلەذنى قۇذئاننى ئوقۇپ چۈشۈنۈپ ھاياتىغا تەدبىقالشتىن يىراقالشتۇذماقتا، 
پەقەت ئەذەپچىسىنى تەلەپپۇر قىلىشقا يۈرلەندقذمەكتە. كىتابنى يوشۇذـشنىڭ ئۆرگىچە 

قۇچى ئىدى. شەكلى بولغاؽ بۇ ئۇسلۇب، بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىشتىكى بىر باس
قۇذئاؽ، كەھىينى يوشۇذـشنىڭ ئالالھنىڭ لەنىتىگە ئۇچرايدىغاؽ بىر قىلمىش ئىكەنلىكىدىن 

 .313خەكەذ بەذمەكتە
قۇذئاننىڭ تۇنجى خىتاپ قىلىنغۇچىلىرىنىڭ مۇتلەط كۆپ سانلىقى ساكاتسىز، قاالط، 

نسانالذ قۇذئاننى بەدەكى ئەذەپلەذ ئىدى. ھاللائ ئۇالذنى قۇذئاؽ بىلەؽ تەذبىيىلىگەؽ كە بۇ ئى
ئاڭالپ چۈشىنەلىگەؽ، ھاياتىغا تەدبىقلىيالىغانىدى. بۇ كۆر يۇمغىلى بولمايدىغاؽ 
ھەقىقەتتۇذ. بۇ ذىائللىقنى ذەت قىلىش، قۇذئاننىڭ بۇ مۆجىزىسىنى ذەت قىلغانلىق بولۇپ، 
ئوقۇغاؽ ھەذ قانداط كىشىدە چۈشۈنۈش قابىلىيىتىگە ياذىشا چۈشەنچە پەيدا قىلىش 

ىڭ مۆجىزىسىدـذ. قۇذئانغا تۇتىدىغاؽ ئەغ ياخشى مۇئامىلە، رېھىن دـنياذىمىزدا قۇذئانن

تەذبىيە، ئەخالقى جەھەتتىن بۇرـلغاؽ دەكذ، چىرىپ كەتكەؽ  –كۈنىمىزدىكى رامانىۋى تەلىم 

ئۈستۈؽ قىلىۋېتىلغاؽ كە  –مەدەنىيەت، بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاؽ ئەنەئنە تەذىپىدىن ئاستىن 
ەنچىلەذنىڭ ھەممىسى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ، خەت يېزىلمىغاؽ ئاط بۇذمىالنغاؽ چۈش

 قەغەرگە ئوخشاش ساپ رېھنىيەت بىلەؽ قۇذئانغا يىقىنلىشىشتۇذ.
قۇذئاننى ئۇلۇغالپ مۇقەددەسلەشتۈذقش، ئۇنى ھاياتتىن سىقىپ چىقىرىشنىڭ بىر 

ۇمۇشلۇقالذ ئاذىسىدا مېتودىدـذ. ئۇنىڭدىن باشقا كۈنىمىزدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ ئىسالمچى ئۇق
كەغ تاذقالغاؽ يەنە بىر ئۇسلۇب باذ بولۇپ، بۇ ئۇسلۇبمۇ ئوخشاشال يۇقىرىدىكى مەقسەتكە 

دەپ « قۇذئاؽ بىلەؽ كۆڭۈلنى تەسەللىي تاپقۇرـش » خىزمەت قىلماقتا. بىز بۇ ئۇسلۇبنى 
 ئاتايمىز. 

                                    
ئاجىز / رەيىپتۇذ، بۇنى دەلىل » تىرمىزى كە ئەبۇ داكـت نەقىل قىلغاؽ بۇ ذىۋايەت ھەققىدە بۇخاذى ئەھمەد كە ئەبۇ ھاتەؼ:   311

دېگەؽ. بۇنىڭ دەلىلى سۈپتىدە بۇ ذىۋايەتنىڭ سەنەتى ) ذىۋايەت قىلغۇچىسى (نىڭ سۇھەيل بىن ھارؼ «كەلتۈذگىلى بولمايدـ 
. شۇ بىر ھەقىقەتكى، بۇنىڭغا ئوخشاش ذىۋايەتلەذ ئادەتتە  II/3، «جامىۇئػ ئۇسۇػ »  ئىكەنلىكىنى كۆذسەتكەؽ. جەرەذى،

 ذەيچىلەذ بىلەؽ نەقىلچىلەذ ئوتتۇذىسىدىكى مەرھەپ دەتاالشلىرىدا ذەقىپلەذ تەذىپىدىن توقۇپ چىقىالتتى.
دەيدـ. ئەبۇ « رەيىپ » ؽ ئەھمەد . ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغاؽ بۇ ذىۋايەت ئۈچۈ2951تىرمىزى، تەپسىرـػ قۇذئاؽ،   312

 .II/6، «جامىۇئػ ئۇسۇػ » دەيدـ. جەرەذى، « بۇنىڭغا ئەگەشكىلى بولمايدـ » رـذامۇ ذەت قىلىدـ. ئىبن ئادىي: 
 .159بەقەذە،   313
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چىقىرىلغاؽ  تىن ھاياتتىن سىقىپ«قۇذئاؽ چۈشۈنۈپ ئوقۇلماس » ئالدىنقى ئۇسلۇبتا 
ئاذقىلىق ھاياتنىڭ « قۇذئاؽ پەقەت ئوقۇلۇشقا مەھكۇؼ قىلىنىش » بولسا، كېيىنكى ئۇسلۇبتا 
 سىرتىغا ئىتتىرىلمەكتە. 

ئادەتتە قۇذئاؽ مەنا تەذجىمىلىرى، تەپسىرلىرى ئوقۇش بىلەؽ يىلالذ بويى داكاؼ قىلغاؽ 
پ كىرىشنىڭ ئوذنىغا ھەپتىلىك سۆھبەتلەذ، قۇذئاننى ذىائػ ھاياتنىڭ ئىچىگە ئېلى

كىشىلەذنى بىھۇش قىلىدىغاؽ ناذكورغا ئايلىنىپ قالماقتا. بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىغاؽ چۈشەنچە 
كە قەلىبلەذ بىلەؽ پەقەت ئاڭالشقا كۆنۈپ قالغاؽ كىشىلەذ، ھاياتىدىن بىر قانچە سائەتنى 

رېھنىيەت بىلەؽ ئىسراپ قىلماقتا، ئاڭلىغاؽ سۆر جايىدا قىلىپ سۆھبەتتىن ئايرىلماقتا. بۇ 
كەھىيگە يىقىنالشقاؽ كىشىلەذ ئۈچۈؽ سۆھبەتلەذ كۆڭلىنى تەسەللىي تاپقۇرىدىغاؽ كاستىگە 

 ئايلىنىپ قالماقتا.
بۇ ئۇسلۇبنىڭ يەنىمۇ بىر قەدەؼ ئىلگىرلىگەؽ شەكلى باذ بولۇپ، بۇ ئۇسلۇبتا قۇذئاؽ 

تاذىخ ئۇقۇمى، قۇذئاندا  ئىلمىي جەھەتتىن تەتقىقات ئوبىيكتى قىلىنماقتا. يەنى، قۇذئاندىكى
ذەسۇلۇلالؾ، قۇذئاندا ھاللائ، قۇذئاندا ئىماؽ ئۇقۇمى،... تەتقىق قىلىنىدـ، لېكىن ھېچكىم ئۆرىنى 
قۇذئاندىن ئىزدەشكە كە تېپىشقا كۆڭۈػ بۆلمەيدـ. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ تېمىالذنى تەتقىق 

ى غەيرى مۇسلىم مۇشرىكالذ، قىلىش ئۈچۈؽ مۇسۇلماؽ بولۇشنىڭ رفذقذىيىتى يوط. بۇ ئىشن
يەذلىك مۇشرىكالذدىن كايىغا يەتكۈرقپ قىلماقتا. لېكىن قانداط قىلغاندا قۇذئاؽ بىر كىشىنىڭ 
ھاياتىغا ئايلىنىدـ؟ ئۆذە تۇذغاؽ جانلىق ھالغا كېلىدـ؟ مانا بۇنى ھاياتى بىلەؽ 

 ئىسپاتاليدىغانالذ ئانچە چىقمايۋاتىدـ.
تۇتۇلغاؽ بۇ مۇئامىلىلەذنى نەسائى ھەسەؽ سەنەت بىلەؽ ھالبۇكى، ذەسۇلۇلالؾ قۇذئانغا 

 نەقىل قىلغاؽ ھەدىستە ذەت قىلغانىدى:
 «.قۇذئاننى ياستۇققا ئايالندـذىۋالماڭالذ! » 
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 قۇذئانغا تۇتۇلغاؽ ناتوغرا مۇئامىلىلەذ

ؽ . قۇذئانغا تۇتۇلغاؽ ناتوغرا مۇئامىلىلەذدىن بىرسى قۇذئابۆلۈشىۋېلىش مەنتىقى
ئايەتلىرىنى بۆلىشىۋېلىش شەكلىدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلماقتا. بۇ مۇئامىلە ناھايىتى ئۇرـؽ 

ئەسىردە ئوتتۇذىغا چىققاؽ پىرقىلەذ ئايەتلەذنى  – 1تاذىخقا ئىگە بولۇپ، ھىجرى 
بۆلىشىۋالغانىدى. بىرسى دەلىل قىلىپ ئىشلەتكەؽ ئايەتكە ذەقىبى قەتئىي يىقىنالشمايتتى. 

دەلىلى بولغاؽ ئايەتلەذنى تەئۋىل قىالتتى، نەتىجىدە بىر مۇنچە ئايەت  ذەقىپلىرىنىڭ
 شۈبھىلىك ھالغا چۈشۈپ قاالتتى.

دېگەؽ ئەندىشە بىلەؽ، پىرقىلەذ ماذكا « ئۇالذنىڭ قاتاذىدىن بولۇپ قالىمەؽ »  
سۈپتىدە ئىشلەتكەؽ ئايەتلەذگە باشقىالذ يىقىنالشمايتتى. مەسىلەؽ، ئەمرى بىلمەئرـض نەھيى 

دەپ ئاتىلىپ « خاكاذىچ » ئەنىل مۇنكەذ ئايەتلىرى ئەغ ئالدىنقى ئوذـنغا قويۇلغانىدى. 
كىملىكىنىڭ ھەددىدىن رىيادە سەلبىي تۈسكە ئىگە بولۇشى « خاكاذىچ » قالماسلىق كەياكى 

كە ھۆكۈمداذالذنىڭمۇ بۇ ھەقتە ھەددىدىن رىيادە سەرگۈذلۈظ بىلەؽ مۇئامىلە قىلىشى 
ندىكى سۈننى ئالىمالذ بۇ ئايەتلەذنى غەلىتە ئۇسلۇبالذ بىلەؽ تەئۋىل سەكەبىدىن، كۆپ سا

قىلغاؽ كە مەركۇذ پەذرنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويغانىدى. بۇنىڭغا ئىبن ھارمنىڭ ئەمرى 
بىلمەئرـض ھەققىدە قۇذئانغا رىت بولغاؽ، سەلتەنەتكە ماسالشقاؽ غەلىتە مۇئامىلىسىنى مىساػ 

 . 314قىلىشقا بولىدـ
. ئايەتلەذنى راماؽ، ماكاؽ كە مۇناسىۋەتلىك كەقەلەذگە خاس ش مەنتىقىخاسالشتۇذـ

قىلىپ قويۇش، قۇذئاننى ھاياتنىڭ ئىچىدىن چىقىرىپ تاشالشنىڭ بىر ئۇسلۇبى سۈپتىدە 
ئىشلىتىلگەؽ. نەپسىگە ئېغىر كېلىدىغاؽ بىر ھۆكۈمگە دەلىل بولغاؽ ئايەت 

 ىك ئىپادىسى ئىدى:خاسالشتۇذـالتتى. تۆكەندىكى مىساػ بۇنىڭ ئەغ تىپ
رەيد بىن كەھب مۇنداط دەيدـ: ئەبۇ رەذ ئۇ جايدىكى كاقىتتا ئۇنىڭ يېنىغا باذدىم. 

 ئۇنىڭدىن:
 دەپ سوذىدـؼ. ئۇ: -نېمە سەكەپتىن بۇ ھالغا چۈشۈپ قالدىڭ؟  -

كۆمۈش يىغىپ، ئۇنى ھاللائ ذىزاسىنى  –ئالتۇؽ » شامدىكى كاقتىمدا مۇئاكىيە بىلەؽ  -
تەكبە، « ) دىغانالذغا قاتتىق ئاراپ بىلەؽ بىشاذەت بەذگىن كۆرلەپ سەذپ قىلماي

( ئايىتى ھەققىدە مۇنارىرلىشىپ قالدـط. مۇئاكىيە بۇ ئايەتنىڭ ئەھلى كىتاپ  34
ھەققىدە نارىل بولغانلىقىدا چىڭ تۇذدى. مەؽ ھەؼ ئۇالذ، ھەؼ بىزنىڭ ھەققىمىزدە 

ەتاالش بولدى. ئۇ ئوسمانغا نارىل بولغانلىقىنى ئېيتتىم. شۇنىڭ بىلەؽ ئاذىمىزدا د
مېنى شىكايەت قىلدى. ئوسماؽ مېنى مەدىنىگە قايتىشقا بۇيرىدى. مەدىنىگە 
كەلگەندە كىشىلەذ مېنى ئىلگىرى كۆذقپ باقمىغاندەظ ئەتراپىمغا ئوالشتى. مەؽ 
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ئەھۋالنى ئوسمانغا يەتكۈردقؼ. ئۇ مېنى يىراققا كېتىشكە بۇيرىدى. مەؽ يالغۇر 
الغا قويغاؽ سەكەپ مانا بۇ. ئەگەذ ماڭا ھەبەشىستانلىق بىرسى قالدىم. مېنى بۇ ھ

 .315دېدى -دەيمەؽ، « ئاڭلىدىم كە ئىتائەت قىلدىم » ئەمىر قىلسا 
ئايەتلەذنىڭ نارىل بولۇش سەكەپلىرىنى ئۇ ئايەتنى خاسالشتۇذـش ئۈچۈؽ يېتەذلىك 

« غۇ ئەمەس سەكەپلەذنىڭ خاسلىقى ھۆكۈملەذنىڭ ئومۇمىيلىقىغا توسال» دەپ قاذاش، 
پىرىنسىپىغا رىت بولۇپال قالماستىن، نەبەكى چۈشەنچىگىمۇ ماس كەلمەيتتى. ذەسۇلۇلالھنىڭ 

 بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىسى مۇنداط ئىدى:
ئىبن مەسۇئدتىن نەقىل قىلىنىشىچە، ئۆرىگە نامەھرەؼ بولغاؽ بىر ئاياػ بىلەؽ 

پ خاتالىقىنى ئېتىراپ ئۇچرىشىپ كۆڭۈػ ئاچقاؽ بىر كىشى ذەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كېلى
« شۈبھىسىزكى، ياخشى ئىشالذ ئاذقىلىق ياماؽ ئىشالذ يۇيۇلىدـ » قىلدى. شۇنىڭ بىلەؽ 

 ( ئايىتى نارىل بولدى. ئۇ كىشى:  114) ھۇد، 
 دەپ سوذىدى. ذەسۇلۇلالؾ:  -ئى ذەسۇلۇلالؾ، بۇ ئايەت مەؽ ئۈچۈؽ نارىل بولدىمۇ؟  -
 . 316دېدى -ەذنى ئۆر ئىچىگە ئالىدـ، ئۈممىتىمدىن ئۇ ئىشنى قىلغاؽ كىشىل -

ئايەتمۇ بۇ مەنتىقىگە مىساػ بوالاليدـ. بۇخاذى كە مۇسلىمدا  – 188ئالىئىمراؽ سۈذىسى 
بۇ ئايەت مۇناپىقالذ ئۈچۈؽ نارىل » نەقىل قىلىنغاؽ بىر ذىۋايەتتە ئەبۇ سەئىد ئەلخۇدذى 

« ەققىدە نارىل بولدى ئەھلى كىتاپ ھ» دېگەؽ. بۇ ئايەت ئۈچۈؽ ئىبن ئابباس: « بولدى 
بۇ ئىككى » دەيدـ. بۇ مۇنارىرە ئىبن ھاجەذنىڭمۇ دىققىتىنى تاذتقاؽ بولسا كېرەظ، ئۇ: 

ئىزاھات ھەققىدە ھېچقانداط بىر رىتلىق يوط. ئايەت ئومۇمىيدـذ، ھەممىنى ئۆر ئىچىگە ئالىدـ 
» ئابباسنىڭ:  . ئەمەكى خەلىپىسى مەذكاؽ مەدىنە كالىيسى بولغاؽ كاقىتتا، ئىبن317دەيدـ« 

سىلەذنىڭ بۇ ئايەت بىلەؽ مۇناسىۋىتىڭالذ يوط، بۇ ئايەت ئەھلى كىتاپ ھەققىدە نارىل 
دېگەؽ ئىزاھاتىنى ناھايىتى ياقتۇذغاؽ بولۇپ، رەيد بىن سابىت كە ذافى بىن « بولدى 

دېگەؽ « ھەممىمىز بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك، ئايەتنىڭ ھۆكمى ئومۇمىيدـذ » ھۇدەيجنىڭ 
 . 318ا بولغاؽ كە ذەت قىلغاؽسۆرىگە خاپ

 –. ئايەتلەذنى ئۇسۇػ ئىلمىنىڭ دائىرىسىدىن ھالقىپ، دەلىل تەئۋىل مەنتىقى
ئىسپاتسىز ھالدا تەئۋىل قىلىشقا ئۇذـنۇشنىڭ ئۆرىمۇ قۇذئانغا تۇتۇلغاؽ ناتوغرا 
مۇئامىلىلەذدىن بىرسىدـذ. بۇ ھەذگىزمۇ مۇتەسسىپ سەلەفى مەنتىقىنى تەكسىيە قىلغانلىقىمىز 
ئەمەس، ئەلۋەتتە. ئايەتلەذنىڭ راھىرىغىال قاذاپ، قۇذئاؽ كۆپ ئىشلىتىدىغاؽ تەمسىل، 
كىنايە، ئوخشتىش قاتاذلىق ئىستىلىستىكىلىق كاستىلەذنى نەرەذدىن ساقىت قىلىپ كەلگەؽ 
مۇتەسسىپ سەلەفى مەنتىقمۇ يۇقىرىدىكى مەنتىقتىن پەذقسىز. نېمە ئۈچۈندـذكى، كەيپى 

تاذىختىن بۈگۈنىمىزگىچە ئەغ كۆپ مۇذاجەت قىلىنىپ كەلگەؽ  تەئۋىل قىلىش ئۇسۇلى
ئۇسلۇبالذدىن بىرسى. تاذىختا تەئۋىل ئىسمى بىلەؽ ئايەتلەذنىڭ قانداط بۇذمىالنغانلىقىنى 

 تۆكەندىكى مىسالالذدىن تېخىمۇ ياخشى كۆذىۋاالاليمىز:

                                    
  .(2/111) 4بۇخاذى، راكات، ب:  315
 . 4468، 31(؛ ئەبۇ داكـت، ھۇدـد،  2112)  4/11ىم، تەپسىر، ؛ مۇسل39/7؛ مۇسلىم، تەكبە، 6بۇخاذى، تەپسىر،   316
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يېتەكچىلىرىنى  بىر پىرقىنىڭ يېتەكچىسى بولغاؽ ئابدـلالؾ بىن ماكىيەنىڭ تەذەپتاذلىرى
دەپ ئېالؽ قىلدى. قىيامەتنى ئىنكاذ قىلىپ « ذەب » ، ئۇنىڭدىن كېيىن «نەبى » باشتا 

ئىماؽ ئېيتقاؽ كە سالىھ ئەمەػ » دـنيانىڭ پانىي ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈذدى. ئۇالذ 

(  93مائىدە، « ) ئىچكەنلىرى سەكەپلىك بىر گۇناؾ بولمايدـ  –قىلغانالذ ساقالنسا يەپ 
يىتىنى تەئۋىل قىلىپ، ئۆلۈكنىڭ گۆشى، ھاذاط، چوشقا گۆشى كە باشقا ھاذامالذنى ھاالػ ئا

 .319دەپ قاذىغاؽ
« ھېچ كىشى ئالالھنىڭ ئىزنىسىز ئۆلمەيدـ » خەتتابىييە دەپ ئاتالغاؽ پىرقە 

( ئايىتىنى، ئالالھنىڭ ھەذ ئىنسانغا كەھىي قىلغانلىقى شەكلىدە تەئۋىل  145) ئالىئىمراؽ، 
 .320قىلغاؽ

ئەھمەد ئىسىملىك بىر ئەلچى ھەققىدە » ئەھمەت بىن ھابىت ئىسىملىك بىرسى 
( ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ ئەھمەتنىڭ دەػ ئۆرى  6سەپ، « ) خوشخەكەذ بېرىمەؽ 

 .321ئىكەنلىكىنى تەئۋىل قىلغاؽ

 – خانىم مەنسۇپ پىرقىلەذگە ذەقىپ قىلىپ، تەئۋىل ئايىتىنى – 7بىر پىرقە سەجدە 
 .322گە ھاالػ دەپ قاذىغاؽئۆرلىرى قىزالذنى

بۇ پورىتسىيە كۈنىمىزدە پەذقلىق شەكىلدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلماقتا بولۇپ، قۇذئاؽ 
ئايەتلىرىنى بىلىمگە تەستىقلىتىش ئۈچۈؽ كېرەكسىز رؿذالشالذ كە تەئۋىللەذ ئېلىپ بېرىلغاؽ. 

گۈؽ تەئۋىل يولى بۇ ئۇسلۇبنىڭ قۇذئاؽ نوقتىسىدىن توغرا ئۇسلۇب ئەمەسلىكى مەلۇؼ. بۈ
بىلەؽ بىلىمگە تەستىقالنغاؽ ئايەتلەذ، كېلەچەكتە ئۇ ئىلمىي نەرىرىيىدە ئۆرگۈذقش بولسا 

 شۈبھىلىك ھالغا چۈشۈپ قالىدـ.
. بۇ مەنتىق تاذىختا كۆپ ئىشلىتىلگەؽ كە ئۈستىدە كۆپ دەتاالش بولغاؽ نەسىھ مەنتىقى

ۈذقپ باشقا بىرسىنى يېزىش مەنتىقتۇذ. يەتكۈرقش، بىر تەذەپ قىلىش، بىرسىنى ئۆچ
 مەنىسىنى بىلدقذىدىغاؽ نەسىھنىڭ بولۇش مۇمكىنلىكى ئايەت بىلەؽ ئېنىق:

بىز تېخىمۇ ياخشىسىنى ياكى ئوخشىشىنى كەلتۈذمىگىچە بىر ئايەتنى نەسىھ قىلمايمىز » 
 (.  106بەقەذە، « ) 

تى مەنسۇط لېكىن بۇ ئايەت تەئۋىل قىلىنىش ئاذقىلىق تاذىختا نۇذغۇؽ قۇذئاؽ ئايى
) ئىناكەتسىز  ( قىلىنغانىدى. بۇنىڭ كېلىپ چىقىشىدا بەرى ئايەتلەذ ئوتتۇذىسىدا رىتلىق 
باذدەظ ھېس قىلىپ قېلىش چوغ ذؿػ ئوينىغاؽ. ھالبۇكى، مەنسۇط قىلىنغاؽ بىر مۇنچە 

كەھىينىڭ » ئايەت كەھىي نارىل بولغاؽ راماؽ كە ماكاؽ نەرەذدىن ساقىت قىلىنماستىن، 
پىرىنسىپى چىقىش قىلىنغاؽ ھالدا چۈشۈنۈلگەؽ كاقىتتا، ئايەتلەذ « لىك تەدذىجىي

 ئايەتلەذنىڭ كۆذسىتىلگەؽ قىلىپ مەنسۇط –ئوتتۇذىسىدا رىتلىقنىڭ يوقلىقىنى؛ نەسىھ 
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 ئاستىدا شاذائىت – شەذت كە مۇھىت شۇ بولغانلىقى، نارىل مۇھىتتا كە ماكاؽ راماؽ، پەذقلىق
 لىكىنى كۆذگىلى بولىدـ. ئىكەن ەئىگ كۈچكە ھۆكمىنىڭ ئايەتنىڭ

نەسىھ مەسىلىسىدە شۇنداط غەلىتە قاذاشالذ ئوتتۇذىغا قويۇلغاؽ. مەسىلەؽ، پەردەكى 
ئۇذـشقا ذـخسەت قىلىنغاؽ ئايەتنىڭ ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نارىل بولغاؽ كە مۇئمىنلەذگە 

 ى سۈذگەؽ. سەبىرنى تەكسىيە قىلغاؽ يۈردىن ئاذتۇط ئايەتنى نەسىھ قىلغانلىقىنى ئىلگىر
. تاذىختا كە كۈنىمىزدە ئەغ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقاؽ بۇ مەنتىق پاذچىلىغۇچى مەنتىق

 –ئايەتلەذنى ئۆرى تەكە بولغاؽ بىر پۈتۈؽ گەكدىسىدىن يۇلۇپ ئېلىپ، ئۇنىڭ ئالدى 
 ھالدا قىلغاؽ ساقىت نەرەذدىن مۇھىتىنى كە ماكانى كاقتى، سەكەبى، بولۇش نارىل ئاذقىسى،
. كىالسك فىقىھتا كۆپ ئۇچرايدىغاؽ بۇ ئۇسلۇب، ئايەتلەذنىڭ ذؿھى كە لماقتاقى مۇئامىلە

شەذىەئتنىڭ مەقسىتىنى نەرەذدىن ساقىت قىلغانلىقى ئۈچۈؽ، بەرىدە سەلبىي تەسىرلەذنى 
 پەيدا قىلغاؽ.

. ئايەتلەذنىڭ ذؿھىنى نەرەذدىن ساقىت قىلىپ، كۆذقنۈشىگىال قاذاپ راھىرچى مەنتىق
ذ بۇ مەنتىقىنىڭ ئەسەذىدـذ. بۇ مەنتىق ئايەتلەذنىڭ ذؿھىنى چۈشۈنۈپ قىلىنغاؽ شەذھىيلە

يېتەلمىگەنلىكى ئۈچۈؽ، بەرىدە بۇنىڭ غەلىتە ئۆذنەكلىرىنى تەقلىدچى سەلەفى ئېقىمالذ كەغ 
 تاذقالغاؽ ئەذەبىستاؽ كە جەنۇبى ئافرىقىدا ئۇچرىتىش مۇمكىن.

دەپ ئاتالغاؽ. مەشھۇذ « ىرىييە راھ» راھىرچى مەنتىق تاذىختا بىر مەرھەبكە ئايلىنىپ 
ئەندـلۇسلۇط ) ھارىرقى ئىسپانىيە ( ئالىم ئىبن ھارمنىڭ ئىسمى بىلەؽ ئاتالغاؽ بۇ فىقىھ 

ئىھرامدىن چىققاندا » ئېقىمى، بۇيرـط پېئىلى بىلەؽ كېلىپ بىر ذـخسەتنى بىلدقذگەؽ 
يىن ئوك ئوكالش پەذر ئايىتىنىڭ راھىرىگە قاذاپ، ئىھرامدىن چىققاندىن كې« شىكاذ قىلىڭالذ 

 دەپ قاذىغاؽ.
ئۇيقۇدىن ئويغانغاؽ ئۇنىڭدىن باشقا ذەسۇلۇلالھنىڭ بىر ھەدىسىنىڭ راھىرىگە قاذاپ، 

« ئوغ قولۇغ بىلەؽ يىگىن » كىشىنىڭ قولىنى يۇيۇشى پەذر دېيىلگەؽ. ذەسۇلۇلالھنىڭ 

 . قاذالغاؽ دەپ ھاذاؼ ئىچىش –سۆرىگە ئاساسەؽ سوػ قولدا يەپ 
بىرىڭالذ جۇنۇپلىقتىن پاكلىنىش » اشقا، ذەسۇلۇلالھتىن نەقىل قىلىنغاؽ ئۇنىڭدىن ب

ھەدىسىنىڭ راھىرىنى ئاساس قىلغاؽ « ئۈچۈؽ يۇيۇنغاندا تۇذغۇؽ سۇغا سىيىپ قويمىسۇؽ 
ئەگەذ بىر قاچىغا سىيىپ ئۇنى سۇغا تۆككەؽ بولسا ھېچنېمە بولمايدـ، ئۇنداط » ئىبن ھارؼ: 

   ؽ.دېگە« بولمىسا ھاذاؼ بولىدـ 
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 نۇبۇككەت كە پەذىشتىلەذ

پەذىشتىلەذگە ئىماؽ، ئەلچى ) ذەسۇػ (لەذگە ئىماننىڭ شەذتىدـذ. چۈنكى پەذىشتىلەذ 

پانىي دـنيا (نى  –ئالەمى الھۇت ) غەيب ئالەمى ( بىلەؽ ئالەمى شۇھۇد ) شاھىدلىق ئالەمى 

ىتى پەذىشتىلەذ ئاذقىلىق كـجۇدقا ئىنساؽ مۇناسىۋ –بىرىگە باغاليدىغاؽ كۆذقكتۇذ. ھاللائ  –بىر 
 چىقىدـ. بۇ سەكەپتىن پەذىشتىلەذگە ئىماؽ تەكھىدنىڭ بىر پاذچىسىدـذ.

پەذىشتىلەذگە ئىماؽ بىلەؽ ئالالھقا ئىماؽ ئوتتۇذىسىدا ماھىيەت جەھەتتىن ئوخشاشلىق 
 تۇذ. كائىناتنى ئۆر قۇدذىتى بىلەؽ باشقۇذـپ تۇذغاؽ«غەيب » باذ. يەنى، پەذىشتىلەذمۇ 

جانابى ئالالھنىڭ نەككەذلىرى بولغاؽ پەذىشتىلەذ، ياذىتىلىشتىن سۈرقظ، كۆذقنمەيدىغاؽ 
مەخلۇقالذدـذ. ئۇالذنىڭ ماھىيىتىنى ھاللائ ئەغ ياخشى بىلىدـ. بىز پەقەت ھاللائ بىزگە قانچىلىك 

 بىلدقذگەؽ بولسا شۇنچىلىك بىلىمىز. 
شتۈذمەكچى بولغاؽ بەرى كىشىلەذ، قۇذئانى ئۇقۇمالذنى رامانىۋى بىلىملەذ بىلەؽ بىرلە

پەذىشىتىلەذنى يۇقىرى ئېنىرگىيىلىك مالىكۇالالذ دەپ ئىزاھلىماقتا. بۇ خىل ئىزاھاتالذ غەيب 
ئالىمىنى پانىي ئالەمنىڭ چۈشەنچىلىرى بىلەؽ ئىزاھالشتىن باشقا نەذسە ئەمەس. بۇ خىل 

 خاالس.ئىزاھاتالذ ئۈچۈؽ پەقەت ئۆرگىچە چۈشەندقذقش دېيىشكە بولىدـ، 
گەذچە پەذىشتىلەذ ئاڭلىق مەخلۇط بولسىمۇ، ئەمما ئىنسانغا ئوخشاش ئىرادىلىك 

« تالالش » مەكجۇدىيەت ئەمەس، بۇ بىر ھەقىقەت. ئۇالذنىڭ تەقدىرى ئىنسانغا ئوخشاش 
. 323تۇذ. بۇ سەكەپتىن پەذىشتىلەذگە مۇكاپات ياكى جارا يوط«ئىتائەت » ئەمەس، ئەكسىچە 

ە بېرىلگەؽ ئىالھى كەرىپىنى ئادا قىلىش ئۈچۈؽ ياذىتىلغاؽ پەذىشتىلەذ ئۆرلىرىگ
مەخلۇقالذدـذ. پەذىشتىلەذنىڭ مەكجۇدلىقى ئالالھنىڭ خەلالط ) ئىزچىل كە كۆپلەپ 

 ياذاتقۇچى ( بولۇشىنىڭ تەقەرراسىدـذ.
ھاللائ ھايات كە ماماتقا باشقا ئىشالذدا كۆذقلگەندەظ پەذىشتىلەذ ئاذقىلىق مۇداخىلە قىلىدـ. 

مۇداخىلە كۆپىنچە ئۆرگەذمەس ياذىتىش بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز بولۇپ، ئۆرگۈذقشچاؽ  بۇ
ياذىتىش بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك. پەذىشتىلەذ بەرىدە لۇت قەكمىدە كۆذقلگەندەظ ئالالھنىڭ 
جاالػ سۈپىتىنىڭ بىر تەجەللىسى بولۇپ ئاراپ ئۈچۈؽ چۈشىدـ. كائىناتنىڭ ھاكىمى، 

ىسى، ھىمايە قىلغۇچىسىنىڭ ھاللائ ئىكەنلىكىگە ئىشىنىپ، باشقۇذغۇچىسى، پەذكىش قىلغۇچ
ئۇنىڭ قوشۇنى بولغاؽ كە كۆپ تەذەپلىمە ئىقتىداذغا ئىگە پەذىشتىلەذگە ئىشەنمەسلىك، 

 مەنتىق جەھەتتىن تولىمۇ كۈلكىلىكتۇذ. 
قېتىم تىلغا ئېلىنىدـ. بۇالذدىن  93مەلەظ ) پەذىشتە ( كەلىمىسى كە كاذىيانتى، قۇذئاندا 

ئوذـندا كۆپلىك شەكىلدە ئىشلىتىلگەؽ.  78ئوذـندا ئىككىلىك كە  2ئوذـندا بىرلىك،  13

                                    
بەرىلەذ پەذىشتىلەذ ئۈچۈنمۇ مۇكاپات كە جارانىڭ باذلىقىنى ئوتتۇذىغا قويغاؽ بولۇپ، جاراغا مىساػ قىلىپ ئىبلىس بىلەؽ   323

ھاذـت كە ماذـتنى كۆذسەتكەؽ. لېكىن مۇكاپات ئۈچۈؽ دەلىل كۆذسىتەلمەي، ئۇالذنىڭ مۇكاپاتى ئالالھقا ئىتائەت كە ئىبادەتتۇذ 

 بەت. – 158، «دـذذـؽ نادىد » ى، دېگەؽ. ئەػ ھەذەك
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بۇالذدىن ئۈچ ئوذـندىن باشقا جايالذدا ئىماؽ ئاساسلىرىدىن بىرسى سۈپتىدە تىلغا 
ئېلىنمىغاؽ. بۇ ئۈچ ئايەتتىن ئىككىسىدە ئىماؽ بىلەؽ، بىرسىدە كۇپۇذ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك 

 ؽ:ھالدا تىلغا ئېلىنغا
ياخشى ئەمەػ ئالالھقا، ئاخىرەت كۈنىگە، پەذىشتىلەذگە، كىتاپالذغا كە ئەلچىلەذگە » ... 

 (. 177بەقەذە، « ) ئىشىنىش... 
« ھەممىسى ئالالھقا، پەذىشتىلەذگە، كىتاپالذغا كە ئەلچىلەذگە ئىماؽ ئېيتتى » ... 

 (. 285) بەقەذە، 
ئۇنىڭغا نارىل قىلىنغاؽ كىتاپقا ئىماؽ  ئى ئىماؽ ئېيتقانالذ! ئالالھقا، ئەلچىسىگە كە» 

ئېيتىڭالذ. كىمكى ئالالھنى، ئالالھنىڭ پەذىشتىلىرىنى، كىتاپلىرىنى، ئەلچىلىرىنى كە 
 (.  136نىسا، « ) ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكاذ قىلىدىكەؽ، ئۇ قاتتىق ئارغاؽ بولىدـ 

سەجدە ) ھۆذمەت كە بۇنىڭدىن باشقا قۇذئاندا پەذىشىتلەذنى ھەؼ ئالالھقا ھەؼ ئىنسانغا 
 . 324تارىم ( قىلىشقا دەكەت قىلىنغاؽ ئايەتلەذ باذ

ئالالھقا ئىشەنگەؽ كە بۇ داكاغا ئۆرىنى ئاتىغانالذغا ئالالھنىڭ غەيب كۈچلىرى بىلەؽ 
ياذدەؼ قىلىدىغانلىقىنى بىلىش، غەيبكە ئىماننىڭ كىشىگە بەخش ئەتكەؽ مۇكاپاتىدـذ. مانا 

 ىشتىلەذ ئەغ ئالدىنقى ئوذـندا تۇذىدـ. بۇ غەيب كۈچلەذنىڭ ئىچىدە پەذ
پەذىشتىلەذنىڭ ئىنسانالذنىڭ كەكىلى بولغاؽ ھەرذىتى ئادەمگە سەجدە قىلىشى، 
ئەسلىدە ئۇنىڭغا پۈكلەنگەؽ ياذىتىلمىغاؽ ذؿھقا سەجدە قىلىشى بولۇپ، ئۇالذ ئىنساننىڭ 

ؽ ئۇ ذؿھتا مۇتلەط گۆشى، سۆڭىكى... گە سەجدە قىلمىغانىدى. چۈنكى ھاللائ ئۆرىدىن پۈكلىگە
ئىرادىدىن، مۇتلەط قۇدذەتتىن، مۇتلەغ ئاڭدىن، مۇتلەط سەنەئتتىن، مۇتلەط كۆذقش، 
ئاڭالش، بىلىش كە ياذىتىشتىن بىر پاذچە باذدـذ. بۇ سەكەپتىن پەذىشتىلەذ ئادەمگە ذؿؾ 

 پۈكلەنگەندىن كېيىن سەجدە قىلغانىدى:
« غدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى مەؽ ئۇنى تولۇط ياذىتىپ ذؿھىمدىن پۈكلىگەؽ چا» 
 (. 72؛ ساد، 29) ھىجر، 

ذؿؾ » چۈنكى پەذىشتىلەذ ئۆرلىرىدە بولمىغاؽ بىر نەذسىگە سەجدە قىلدى، ئۇ بولسىمۇ 
مۇتلەط ئىتائەت » ئىدى. ئەگەذ ئۇالذدا ذؿؾ بولغاؽ بولسا ئىدى، ئۇالذنىڭ تەقدىرىمۇ « 

 بوالتتى.« تالالش » ئەمەس، ئەكسىچە « قىلىش 
تىلەذ ئىنساندىن باشقا باذلىق مەخلۇقالذ بىلەؽ ئوذتاط تەقدىرگە ئىگە، لېكىن پەذىش

ئىنسانالذ ئۇنداط ئەمەس. ئىنساؽ مەيلى يۇقىرى مەذتىۋىگە ئېرىشسۇؽ ياكى ئەغ تۆكەؽ 
ئوذـنغا چۈشۈپ قالسۇؽ، ئۇنىڭ بىلەؽ تەغ دەذىجىدە تۇذىدىغاؽ مەخلۇط يوط. ئەمدى 

كە ئىنسانىيەتنىڭ ئەغ يۇقىرى پەللىسى بىلەؽ تونۇشۇپ  پەذىشتىلەذ سەجدە قىلغاؽ ئىنساؽ
       چىقايلى.

 

 

 

                                    
 . 49، 2؛ نەھل، 73؛ ساد، 11؛ ئەئراض، 116؛ تاھا، 50؛ كەھف، 61؛ ئىسرا، 34بەقەذە،   324
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 نۇبۇككەت –ئۈلگىلىك ماقاؼ 

ئىنساؽ ياشاش ئۈچۈؽ باشقىالذنىڭ مەكجۇدلىقىغا مۇھتاج. پەقەت ياشىشى ئۈچۈنال 
ئەمەس، دـنياغا كېلىشى ئۈچۈنمۇ باشقىالذغا مۇھتاج. ھەذ ئىنساؽ ئەغ باشتا پەذرەنت كېيىن 

ئاتا، ئائىلە بولۇپ ياشايدـ. بۇ ئائىلىنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتكەؽ كاقتىمىزدا بىر  –ا ئات
 جەمئىيەت، مىللەت ھەتتا ئۈممەتكىچە تۇتۇشىدـ.

بۇ رەنجىرسىماؽ ھالقىالذنىڭ ئىچىدە يەذ ئالغاؽ ھەذ ھالقىنىڭ، ئاستىدىكى ياكى 

پىرىنسىپالذنىڭ  –ائىدە ئۈستىدىكى ھالقا بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتىنى بەلگىلەيدىغاؽ ق

پىرىنسىپالذ بولمىسا، مالىمانچىلىق، باشباشتاقلىق باش  –بولۇشى رفذقذ. ئەگەذ بۇنداط قائىدە 

بىرىنىڭ ھەققىگە تاجاكـر قىلىدـ. چۈنكى ئىنساؽ ياذىتىلىشتىنال  –كۆتۈذىدـ كە كىشىلەذ بىر 

اش ئاجىزلىقلىرى مۈلۈظ ياخشى كۆذقش، توختىماي يىغىشقا ئوخش –خىرىس، تاما، ماػ 
بىلەؽ قوشۇپ ياذىتىلغاؽ. بۇ ئاجىزلىقالذ كىشىلەذ ئاذىسىدا دقشمەنلىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا، 
ئىجتىمائىي تەذتىپ كە ئىنتىزامنىڭ بۇرـلۇشىغا سەكەپ بولىدـ. بۇ خىل مەسلىلەذنىڭ 

نىڭ ئوتتۇذىغا چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كە ئىجتىمائى مۇقىملىقنى ساقالش ئۈچۈؽ ئادالەت
 بەذپا قىلىنىشى شەذت.  

ئۇنداقتا ئىجتىمائىي مۇقىملىق كە خاتىرجەملىكنىڭ كاپالىتى بولغاؽ ئادالەتنى بەذپا 

 نىزامالذنى كىم بەلگىلەيدـ؟  –قىلىدىغاؽ قانۇؽ 
، پەيالسوپ، ئۇقۇمۇشلۇقالذ، پاالنى مەجلىس، پاالنى داھى... دېگەندەظ ذەسۇػبۇ سوئالغا 

ىن. بۇ جاكاپالذ ئوتتۇذىسىدا ماھىيەت جەھەتتىن ھېچقانداط بىر پەذط جاكاپالذ بېرىلىشى مۇمك
يوط. چۈنكى بۇ جاكاپالذدا ئىجتىمائىي ئادالەتنىڭ ئۆلچىمىنى بەلگىلەش ھەققى ئىنسانغا 
بېرىلگەنىدى. بۇ ئىنساؽ مەيلى پەيغەمبەذ بولسۇؽ ياكى پەيالسوپ بولسۇؽ، ماھىيەت 

 جەھەتتە بىر پەذط يوط. 
ائىي ئادالەتنىڭ ئۆلچىمىنى ئىنسانالذ بەلگىلىسە قانداط بولىدـ؟ جاكابى ئەگەذ ئىجتىم

ناھايىتى ئېنىق. بىرىنچىدىن: ئۇ كىشىنىڭ ياكى ئاكامنىڭ شەخسى كە ئومۇمىي 
ئاجىزلىقلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ ئاذرـسى، باشقا كىشىلەذ بويسۇنۇشقا مەجبۇذ 

. ئىككىنچىدىن، بۇ ئۆلچەمنى بەلگىلىگۈچى باشقىالذنى بولىدىغاؽ قانۇنغا ئايلىنىپ قالىدـ
باشقۇذغۇچى، ئۇالذغا ھۆكۈؼ قىلغۇچى ساالھىيىتىگە ئىگە بولىدـ. ئۈچىنچىدىن، قانچىلىك 
ياخشى نىيەتلىك بولۇشىدىن قەتئىينەرەذ، نۇذماػ ئەھۋالدا بۇ بەلگىلىمىلەذنى، ئۇنى 

، ھەذ قانداط بىر ئىنساؽ مۇتلەط مەنىدە تۈرگۈچىلەذگە ئىجرا قىلغىلى بولمايدـ. تۆتىنجىدىن
ئادالەت ئۆلچىمىنى بەلگىلىيەلمەيدـ. كەمتۈظ كە ئۆر ئۆرىگە يېتەذلىك بواللمىغاؽ ئىنساننىڭ 
بۇنىڭغا چامى يەتمەيدـ. بەشىنچىدىن، بۇ ئۆلچەمگە بويسۇنغۇچىالذ ئىچىدىن تېخىمۇ 
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كە ئۇنى بەلگىلىگۈچىنى كۈچلۈظ كە مۇشتۇمزؿذ بىرسى چىقىپ، بۇ ئۆلچەمنى ذەت قىلىشى 
 جارالىشى مۇمكىن. 

مانا بۇ سەكەپتىن بۇ بەلگىلىمىلەذنى شۇنداط بىرسى قويۇشى كېرەككى، ھېچكىم ئۇنىڭغا 
ئېتىرار قىاللماسلىقى كېرەظ. ئۇنى ياذىتىلغانالذ ئىچىدىن ئىزدەش ھاماقەتلىكتۇذ. چۈنكى 

ذدىن تېخىمۇ كۈچلۈظ بولۇشى؛ بەلگىلىمىنى تۈرگۈچى ئۇنىڭ ذىائيە قىلىشى كېرەظ بولغانال
ذىائيە قىلغانالذنى مۇكاپاتالپ، قاذشى چىققۇچىالذنى جارااليدىغاؽ؛ كۈچ كە قۇدذىتى ئۈستۈؽ، 
خاتاالشمايدىغاؽ، مۇتلەط مەنىدە ئادىل، ھەذ شەيئىنى ئۆر ئوذنىغا قويىدىغاؽ، ھەذقانداط 

، ئالالھتىن باشقىسى نوقساؽ كە ئاجىزلىقتىن خالىي بىرسى بولىشى كېرەظ. مانا بۇ رات
 ئەمەس.

ھاللائ، ئىنسانالذ ئاذىسىدا مۇتلەط ئادالەتنىڭ ذؿياپقا چىقىشى، ئىنساننىڭ دـنيا كە 
ئاخىرەتتە سائادەتكە ئېرىشىشى ئۈچۈؽ بەلگىلىگەؽ ئۆرگەذمەس ئىالھى قىممەتلەذنى، 

ـ. ھاللائ، نۇبۇككەت ماقامىنىڭ ئەرالىرى بولغاؽ ئەلچىلەذ ئاذقىلىق ئىنسانالذغا يەتكۈرىد
ئۆرگەذمەس ئىالھىي قىممەتلەذنىڭ بىر پۈتۈؽ گەكدىسى بولغاؽ كەھىينى ئالالھتىن ئېلىپ، 
ئۇنىڭ خەلىپىلىرى بولغاؽ ئىنسانالذغا يەتكۈرگەؽ نەبىيلەذنىڭ ئەلچى ئىكەنلىكى؛ ذاستچىل 

 كە دـذـست ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈؽ بىر قىسىم مۆجىزىلەذنى ياذىتىدـ. 
 كەھىينى ئەلچىسىز ئالسا قانداط بولىدـ؟ ئىنسانىيەت

چۈشەنچىسى كە قەلبى بۇرـلغاؽ، بۇذمىلىنىپ كەتكەنلىكتىن كەھىينىڭ ئەسلى ھالىتى 
بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىشى؛ ھەذ كىشى ئۇنى ئۆرى بىلگەنچە شەذھىيلەپ ئۆرىگە خاس بىر دىن 

 پەيدا قىلىشى مۇمكىن ئىدى. 
ؽ نىزاؼ كە ئىنتىزاؼ بەذپا بولۇشنىڭ ئەكسىچە، ھەممىدىن مۇھىمى دىننىڭ غايىسى بولغا

 ھەذ تەذەپنى مالىمانچىلىق قاپاليتتى.
ئىبادەت كە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتنىڭ تەدبىقلىنىشى ئۈچۈؽ، بىر كىشىنىڭ ئۈلگىلىك 

 شەكىلدە ياشاپ كىشىلەذگە ئۆذنەظ بولىشى كېرەظ.
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ٌةٌَخَظَوٌةٌ ٍَ  ياخشى ئۈلگە –ُاْع

ە نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئەلچى كەھىينىڭ جانلىق شەكلىدـذ. ياخشى ئۈلگ
كەھىي، ئەلچىلەذ ئاذقىلىق خىتاپ كە يېزىق ھالىتىدىن جانلىق ھالغا كېلىدـ. كەھىي، 
ئەلچىلەذ ئاذقىلىق جانلىق كەھىيگە ئايلىنىدـ. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ بۇنىڭغا بىر مىسالدـذ. 

كەھىينىڭ تەذبىيسىگە كىرىشنى خالىغانالذغا، مۇھەممەد ئايەتتە بۇ ئىباذە ئاذقىلىق 
ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش بولۇشى كە ئۇنى ئۆرىگە ئۆذنەظ قىلىشى تەكسىيە قىلىنىدـ. 

سۈپتىدە « ياخشى ئۈلگە » تۆكەندىكى ئايەتتە ھاللائ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنسانالذغا 
 دقذگەؽ:تونۇشتۇذغاؽ، ھەتتا بۇنى قەسەؼ بىلەؽ كۈچلەن

« ٌ َ ِرَصٌَوَذَهَصٌاّللَّ
ٓ ْ
َمٌاَل ٍْ َّ

ْ
ٌَوال َ ْصُجٌٍاّللَّ َِ َمنٌَهاَنٌ ِ

ّ
ٌةٌَخَظَوٌةٌل ٍَ ٌُاْع ِ ُنْمٌِفٌَُرُعٍِلٌاّللَّ

َ
َكْسٌَهاَنٌل

َ
ل

ِدًّصا شۈبھىسىزكى، ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغاؽ كە ئالالھنى كۆپ ياد  -ٌه َ
 (. 21ئەھزاپ، « ) ۋەتتە ياخشى ئۈلگە باذدـذ ئەتكەنلەذ ئۈچۈؽ، ئالالھنىڭ ئەلچىسىدە ئەل

 بىر نەذسىنىڭ ئۆذنەظ بولۇشى نېمىنى بىلدقذىدـ؟
بىر نەذسىنىڭ ئۆذنەظ بولۇشى ئۇنىڭ تەقلىد قىلغىلى بولىدىغاؽ بولۇشىمۇ؟ بىر 
نەذسىنىڭ ئۆذنەظ قىلىنىشى، ئۇنىڭ ئوخشاش بولۇشنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى بىلدقذەمدـ؟ 

قىلىپ كۆذسىتىلگەؽ بولسا، ئۇنىڭغا ئوخشاش بولۇش مۇمكىن بىر نەذسە ئۆذنەظ 
 دېگەنلىكتۇذ.

سۈپتىدە « ياخشى ئۈلگە » يۇقىرىدىكى ئايەتتە ذەببىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى 
كۆذسىتىۋاتىدـ. ھاللائ بەندىسىگە كۈچى يەتمەيدىغاؽ بىر ئىشنى تەكلىپ قىلمايدـ. ئەگەذ 

لىش مۇمكىن بولغاؽ تەكلىپ كە تەكسىيەدـذ. بۇ سەكەپتىن تەكلىپ قىلغاؽ بولسا، بۇ ئادا قى
سۈپتىدە تونۇشتۇذغاؽ. بۇ، بىر « ياخشى ئۈلگە » ھاللائ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنسانالذغا 

ئەلچىنى ئۆذنەظ قىلغىلى، تەقلىد قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدقذىدـ. بىرسى ھەقىقەتەؽ 

نوقتىسىدىن ( بولۇشنى ئاذرـ قىلسا، ئۇنىڭغا  پەرىلەت –ئۇنىڭغا ئوخشاش ) ئەخالط 
 ئوخشاش بوالاليدـ، بۇ مۇمكىندـذ. 

سۈپتىدە « ياخشى ئۈلگە » قۇذئاؽ مۇئمىنلەذگە ئەلچىنىڭ نېمىسىنى، قايسى تەذىپىنى 
 تونۇشتۇذىۋاتىدـ؟ دېگەؽ سوئاػ ئەقلىمىزگە كېلىشى مۇمكىن. 

ذ ئايەتكە قايتىشقا توغرا كېلىدـ. بۇ سوئالغا توغرا جاكاپ بېرەلىشىمىز ئۈچۈؽ، مەركۇ
ئايەت گرامماتىكا نوقتىسىدىن ئەلچىنى ھەممە نەذسىسى كە ھەذ تەذىپى بىلەؽ پۈتۈنلەي 

دېگەؽ « ئەلچى سىلەذ ئۈچۈؽ ياخشى ئۈلگىدـذ » ئۆذنەظ قىلىپ تونۇشتۇذمايۋاتىدـ. ئايەت 
بولۇشى ئۇنىڭ  مەنىدە ئەمەس. ئەگەذ شۇنداط بولغاؽ بولسا ئىدى، ئەلچىنىڭ ئۈلگىلىك

ھەممە تەذىپىنى ئۆر ئىچىگە ئاالتتى. يەنى يۈر شەكلى، بويى تۇذقى، ذەڭگى، كۆرى، قېشى، 
لى ھېكمەتىن » پۇتى كەياكى ئېرسىيىتى، قانداشلىقى، قەبىلىسى، ئۇ دەكذ كە مەركۇذ ذايۇندا 
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ىسىگە تۇغۇلۇشى كە ياشىغانلىقى قاتاذلىق تەذەپلىرىمۇ ئۈلگە دائىر« ) ھېكمەت بىلەؽ ( 
 بوالتتى.« ئۆذنەظ » كىرەتتى. بۇنداط ئەھۋالدا ئۈلگە قىلىش مۇمكىن بولمايدىغاؽ بىر 

ٌِ ئالالھنىڭ ئەلچىسىدە )» ئايەتنىڭ مەنىسى  ٌاّللَّ ٌَرُعٍِل ( ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگە  ِفُ
مەنىسى  326«تەبئىد » ھەذىپىگە  325جەذ« فى » شەكلىدە بولۇپ، ئايەتتىكى « باذدـذ 

مەنىسىنى بىلدقذىدـ. بەرى « بىر قىسىم ياخشى ئۈلگىلەذ باذدـذ » تتا بېرىلگەؽ كاقى
، 327مەنىسىنى بەذگەنلىكىنى نەرەذدە تۇتقاؽ كاقتىمىزدا« بە » غا، «فى » لوغەتشۇناسالذنىڭ 

غا «فى » ئايەتكە بېرىلگەؽ مەنىنىڭ تېخىمۇ توغرا ئىكەنلىكىنى كۆذىۋالغىلى بولىدـ. 
مەنىلىرى « داخىل، كاسات ) نۇذماػ (، ئەال ) ياخشى (  »ئادەتتە بېرىلىپ كېلىۋاتقاؽ 

بېرىلگەؽ تەقدىردىمۇ، يەنىال ئەلچىنىڭ تەقلىد قىلغىلى بولىدىغاؽ كە ئۈلگە ئۈچۈؽ مۇكاپىق 
 نى كۆذسىتىپ بېرىدـ.«دائىرىسى » بولغاؽ 

ڭ ذەسۇلۇلالھتا بىز ئۈچۈؽ ياخشى ئۈلگە باذلىقىنى باياؽ قىلغاؽ ئايەتتە، بۇ ئۈلگىلەذنى
نېمىلەذ ئىكەنلىكى، قايسى تەذەپلەذنى ئۆر ئىچىگە ئالىدىغانلىقى كە كاتېگوذىيىسى تىلغا 
ئېلىنمىغاؽ. شۇنداقتىمۇ قۇذئانغا ساغالؼ بىر قەلىب، ئوچوط رېھىن كە سالىھ نىيەت بىلەؽ 

 مۇئامىلە قىلغاؽ كىشىلەذ، بۇ ساھەلەذنى تېپىپ چىقىشتا قىينالمايدـ.
ى ئۈلگە قىلىشنى، ھېچكىم ئانىسىنىڭ قوذسقىدىكى كاقتىدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمن

دادىسىدىن، تۆت ياش كاقتىدا ئانىسىدىن ئايرىلىپ يېتىم قېلىش؛ چوغ بولغاندا تىجاذەت 
بىلەؽ شۇغۇللىنىپ شامغا، بەسىرەگە كە يەمەنگە بېرىش كەياكى قىرىق ياشقا كىرگەندە 

ىلىش دەپ چۈشەنمەيدـ. ياكى تۆگىگە ئۆرىنىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ئېالؽ ق
مېنىش، ئۇرـؽ توؽ كېيىش، چوذـط كېيىش، ياغاچ تاكاقالذدا خاؼ سۈت ئىچىش، تاماط 

تانە ھالىتىدىكى  –سەلەغ تاماقلىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈؽ تانە  –مەدەنىيىتىدە سۇيۇط 
ىش دەپ قاذىمايدـ. غىزاالذنى قوػ بىلەؽ يېيىشنى، باذلىق تاماقالذنى بىۋاستە قولى بىلەؽ يېي

دـذ كە ھېچكىم ئەذەپ مەدەنىيىتىنى «ئەذەپ مەدەنىيىتى » بۇالذ سۈننەت ئەمەس، ئەكسىچە 
مەپكۇذىسى ئاستىدا ئىنسانىيەت دىنى بولغاؽ ئىسالمنىڭ كاركەچكىلى « سۈننەت » 

 بولمايدىغاؽ ئامىلى سۈپتىدە كىشىلەذگە تاڭالمايدـ. 
ىشتىن مەقسەت، ئۇنىڭ دىننى چۈشۈنۈش، تونۇش، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۈلگە قىل

 ياشاش كە ياشنىتىش ئۇسلۇبىنى ئۈلگە قىلىشتۇذ.
مانا بۇ نوقتىدىن سۈننەت دىننىڭ كاركەچكىلى بولمايدىغاؽ پاذچىسىدـذ كە قۇذئاندىن 
ئايرىپ قاذىغىلى بولمايدـ. قۇذئانسىز بىر سۈننەتنى تەسەككـذ قىلغىلى بولمىغاندەظ، 

قۇذئاننىمۇ تەسەككـذ قىلغىلى بولمايدـ. چۈنكى كىتاپالذ ئىنسانالذغا ئۈلگە  سۈننەتسىز بىر
ئەمەس، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى « ئۆرىنى » بواللمايدـ. بۇ سەكەپتىن قۇذئاؽ ئىنسانالذغا 

 ئۈلگە قىلىپ كۆذسەتمەكتە.

                                    
ئەذەپ تىلىدا ئۆر ئالدىغا مۇستەقىل مانا ئىپادىلىمەيدىغاؽ، ئىسىمالذغا قوشۇلۇپ كەلگەندە كۈچەيتىش  –جەذ ھەذىپلىرى   325

 ذ ) تەذجىماندىن (. ذؿلىنى ئوينايدىغاؽ ھەذىپلەذدـ
 يىراقالشتۇذـش، قوغلىۋېتىش. ) تەذجىماندىن (. –دائىرە بەلگىلەش مەنىسىنى بىلدقذىدـ. كەلىمىنىڭ ئەسلى مەنىسى   326
  .V/3505، «لىسانۇػ ئەذەب » ئىبنى مەنزـذ،   327
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ىن بولغاؽ شۇنداط، كىتاپالذ ئىنسانالذغا ئۆذنەظ بواللمايدـ. كىتاپالذ پەقەت ئۆر جىنسىد
دېگەؽ « بۇ ئۈستەػ ئاكـ ئۈستەلنىڭ ئۆذنىكى » كىتاپالذغا ئۆذنەظ بوالاليدـ. چۈنكى 

بۇ ئۈستەػ شۇ كىشىنىڭ ئۆذنىكى » كاقتىمىزدا توغرا بىر مىساػ كۆذسەتكەؽ بولىمىز. لېكىن، 
دېگەؽ كاقتىمىزدا ھاماقەتلەذچە بىر مىساػ كەلتۈذگەؽ بولىمىز. چۈنكى ئىككى ئۆذنەظ « 
ۇذىسىدا شەكىل، ماھىيەت كە ئۇقۇؼ جەھەتتىن ھېچقانداط بىر ئوخشاشلىق يوط. ئاڭسىز ئوتت

ئاڭلىققا، جانسىز جانلىققا، ئىرادىسىز ئىرادىسى باذ شەيئىگە ئۆذنەظ بواللمايدـ. شۇڭا كىتاپ 
بولسۇؽ. مانا بۇ سەكەپتىن « قۇذئاؽ » ئىنسانغا ئۈلگە بواللمايدـ، مەيلى بۇ كىتاپ 

ذىخىدا كىتاپسىز ئەلچىلەذ بولغاؽ، لېكىن ئەلچىسىز كىتاپ بولمىغاؽ كە ئىنسانىيەت تا
 ئەكەتىلمىگەؽ. 
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 ۇذت«ذەسۇلسىز قېلىش  »ئۈممەت دـچ كەلگەؽ مەسىلە 

ذەسۇلسىز » ئەمەس، بەلكى « كىتاپسىزلىق » بۈگۈؽ ئۈممەت دـچ كەلگەؽ مەسىلە 
 تۇذ. «قېلىش 

دېيىلگەندە نېمىنى نەرەذدە تۇتقانلىقىمنى كۆپچىلىك « ذەسۇلسىز قېلىش » 
چۈشەنگەندـ، بەلكىم. مەؽ ئەلچىنى ئۈلگە قىلماسلىق، جەمئىيەتتە ئەلچىنىڭ ئۈلگىلىك 

« ذەسۇلسىز قېلىش » ھاياتىنى ئۆرىگە ئۆذنەظ قىلغانالذنىڭ يوط بولۇشى ياكى ئار بولۇشىنى 
اؽ قانچىلىك ئوقۇلغاؽ بولسا، بۈگۈؽ دەپ ئاتايمەؽ. چۈنكى تۈنۈگۈؽ ) ئۆتمۈشتە ( قۇذئ

قۇذئاؽ ئەغ ئار دېگەندە ئۇنىڭدىن ئىككى ھەسسە ئاذتۇط ھالدا ئوقۇلماقتا. ئۆتمۈشتە 
قانچىلىك قاذى يېتىشىپ چىققاؽ بولسا، بۈگۈؽ يېتىشىپ چىققاؽ قاذىالذ ئەغ تۆكەؽ 

قىلىنغاؽ مۆلچەذدە ئۇنىڭدىن ئىككى ھەسسە ئاذتۇط. ئۆتمۈشتە قانچىلىك قۇذئاؽ نەشىر 
 بولسا، بۈگۈؽ ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسىسى ئاذتۇط نەشىر قىلىپ تاذقىتىلماقتا.  

مىڭ قۇذئاؽ بېسىپ چىقىرىدىغاؽ مەتبە  30شۇنداط، مەؽ سىلەذگە كۈندە ئەغ ئار 
كۆذسىتىپ بېرەلەيمەؽ. لېكىن سىز ماڭا كۈندە ئوتتۇر نەبى ئەخالقى بىلەؽ ئەخالقالنغاؽ 

اؽ بىر نەشرىيات، ئوذگاؽ، كەقىپ، مەكتەپ، مەدذىس ... كىشى تەذبىيلەپ چىقىدىغ
 كۆذسىتىپ بېرەلەمسىز!

» ئەمەس، « كىتاپسىزلىق » مانا بۇ سەكەپتىن مەؽ بۈگۈؽ دـچ كەلگەؽ مەسىلىمىز 
ئىنساننى » مەسىلىسى دەيمەؽ. بۇ مەسىلىنىڭ تەكتىدە بەرىلەذنىڭ « ذەسۇلسىز قالغانلىق 

بىر دىن « كىتاپنى مەذكەر قىلغاؽ » ىسىنىڭ ئوذنىغا، بىر دىن چۈشەنچ« مەذكەر قىلغاؽ 
 چۈشەنچىسىنى بەذپا قىلىشقا ئۇذـنۇشى ياتماقتا.

يىغىنچاقلىغاندا، ئىنسانالذ دـذـست بولۇشنىڭ ئوذنىغا ھىلىيگەذلىك قىلىپ، ئۆرى 
نى ئۆذنەظ «ئىنساؽ » بىلەؽ ئوخشاش تۈذدىن بولغاؽ كە ھاللائ ئۈلگە قىلىپ كۆذسەتكەؽ بىر 

ىشنىڭ ئوذنىغا؛ ئۆر تۈذىدىن بولمىغاؽ، بۇ سەكەپتىن ئۈلگە قىلىش مۇمكىن بولمىغاؽ، قىل
ماھىيىتى، تۈذى باشقا بولغاؽ بىر شەيئى ) كىتاپ (نى ئۆرىگە ئۆذنەظ قىلماقچى بولىۋاتىدـ. 
تېخىمۇ ئوچۇط قىلىپ ئېيتقاندا، كىتاپ كىشىلىك تۇذمۇشىغا ئەلچىگە ئوخشاش بىۋاستە كە 

نى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ، «سۈننەت » لدە ئاذالشمىغانلىقى ئۈچۈؽ، كونكىرىت شەكى
تۇيغۇ بەذمەكتە. « كىتاپقا چىڭ ئېسىلغاندەظ » كىتاپقا چىڭ ئېسىلغاندەظ تۇيغۇ بەذمەكتە. 

قاذاشنىڭ، ھاللائ تەذبىيىلەپ چىققاؽ  -چۈنكى ئەلچىنى، يەنى ئۆرگەذمەس ئىالھىي قىممەت 
نى كىتاپتىن ئايرىپ تاشلىغاؽ «سۈننەت » يەندىسى بولغاؽ بىر ئىنساندىكى جانلىق ناما

 كاقىتتا، كىتاپقا خىيانەت قىلغاؽ بولىدـ.
دا ئۇرـؽ مۇددەت داكاؼ «ئەلچىسىز قالغاؽ » مانا بۇ سەكەپتىن ھېچقانداط بىر دىن 

قىاللمايدـ. بۇ مەسىلىنى ھەػ قىلىش ئۈچۈؽ ئالدىمىزدا ئۈلگە قىلىپ كۆذسىتىلگەؽ ئەلچىنى 
گە ئۆذنەظ قىلغاؽ، ئۇ ئېلىپ كەلگەؽ ماكاؽ كە راماؽ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدىغاؽ ئۆرى

 كىرىپ، ئېلىپ ھاياتقا ئىجتىمائىي دەكذدىكى ياشاكاتقاؽ ئۆرى قاذاشلىرىنى –قىممەت 
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 بەرىلەذ ياكى چىقىش؛ تەذبىيىلەپ كىشىلەذنى ئېتىدىغاؽ ياد ئەلچىنى كۆذگەندە كىشىلەذ
ەؽ قولالكاتقاؽ، ئاخىرقى ئەلچىدىن كېيىن ئوتتۇذىغا بىل ىنلىققىزغ ناھايىتى كۈنىمىزدە

نى پەيدا قىلىشتىن ئىباذەت ئىككى يوػ «ذەسۇلالذ  -ساختا ئەلچىلەذ » چىققاؽ دەكذداش 
 تۇذماقتا.

ئەسلىدە ئىككىنچىسى تەبىئىي نەتىجىدـذ. بۇ قايسى مېتودنىڭ نەتىجىسى؟ بۇ ئەلۋەتتە، 
پ قويغاؽ ئۇسلۇبنىڭ نەتىجىسىدـذ. چۈنكى ئىنسانالذ ذەسۇػ كە ئۇنىڭ سۈننىتىنى تاشال

 دىننى ذەسۇلسىز ياشىيالمايدـ.
بۇ سەكەپتىن ھەقىقىي ذەسۇلنى ئۇالذنىڭ ھاياتىدىن چىقىرىپ تاشلىيالمايسىز ياكى 

 توقۇپ چىقىلغاؽ بىر ذەسۇلنى ئۇالذغا ئۈلگە قىلىپ كۆذسىتىپ بېرىسىز. 
ئۈلگىلىك ھاياتىنى ئۆذنەظ قىلىپ ياشاش، ، ئەسلىدە ذەسۇلنىڭ «ئەلچىسىز قېلىش » 

ئاياص ئۆرگەذتىشنى تەقەررا قىلغانلىقتىن، ئۇنىڭ  –كىشىلىك تۇذمۇش ئادىتىنى باشتىن 
نى بۇذمىالپ، ئىچىنى «سۈننەت » ئوذنىغا ذەسۇػ ھاياتىنىڭ قۇذئانى تەدبىقاتى بولغاؽ 

 قۇذـغداشنىڭ تەبىئىي نەتىجىسى ئىدى. 
نەت ) ھەدىس (نى، ئىنسانالذ بىلەؽ قۇذئاؽ ئىلگىرى بەرى كىشىلەذ سۈن

ئوتتۇذىسىدىكى بىر توساط دەپ قاذايتتى. بۇ نوقتىدا، ئەگەذ كالسىك سۈننەت چۈشەنچىسى 
نەرەذدە تۇتۇلغاؽ بولسا، بۇ قاذاشنى خاتا دېگىلى بولمايدـ، ئۇنىڭ مەلۇؼ دەذىجىدە ئاساسى 

سۈننەتنىڭ ئوتتۇذىسىغا قۇذئاؽ باذ. كۈنىمىزدە بىر قىسىم كىشىلەذ مۇسۇلمانالذ بىلەؽ 
ئۇنىڭ » كاذاقلىرىنى توساط قىلىپ قويۇشقا ئۇذـنماقتا ) ھەرذىتى ئائىشەنىڭ 

دېگەؽ، بۇنى نەرەذدىن ساقىت قىلماسلىق « ) ذەسۇلۇلالھنىڭ ( ئەخالقى قۇذئاؽ ئىدى 
ڭ تاؼ كېرەظ (. كۈنىمىزدىكى بۇ مۇئامىلە، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەؽ كالسىك مۇئامىلىنى

 تەتۈذىدـذ. 
قۇذئاننىڭ ئەلچىنى ئۈلگە قىلىپ كۆذسىتىشى، ئەلچىنىڭ ئۆذنەظ بولىدىغاؽ تەذەپلىرى 
) سۈننەت (نىڭ ھاللائ تەذىپىدىن ھىمايە قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدقذىدـ. ئەگەذ ئۇنداط 
بولمىغاؽ تەقدىردە، ئەلچىنى ئۆذنەظ قىلىشنى تەلەپ قىلىش ھاماقەتلىك بولىدـ، ھاللائ 

ۇنىڭدىن خالىيدـذ. ئەگەذ سۈننەت قوغدالمايدىغاؽ بولسا، تاذىخنىڭ مۇئەييەؽ بىر ب
مەرگىلىدە ياشىغاؽ بىر راتنىڭ تا قىيامەتكىچە باذلىق مۇئمىنلەذگە ئۆذنەظ قىلىپ 
كۆذسىتىشنىڭ، ئىجتىمائىي تۇذمۇشتا ھېچقانداط بىر پايدىسى بولمايدـ. بۇ تەكسىيە 

قاذاشالذنى  –تىن، ھاللائ ئۈلگە ئېلىشنى ئاذرـ قىلغاؽ قىممەت ئالالھنىڭ تەكسىيەسى بولغانلىق
 ھىمايە قىلىشنىمۇ بىلىدـ. 

بولۇشتىن ئىباذەت ذؿلىنى پاسسىپ ھالغا كەلتۈذقشنىڭ « ياخشى ئۈلگە » ئەلچىنىڭ  
ئىككى خىل مېتودى باذ. بىرىنچىسى، ئۈلگە قىلىپ كۆذسىتىلگەؽ كە قۇذئاننىڭ ئىجتىمائىي 

ق شەكلى دېيىشكە بولىدىغاؽ سۈننەتنىڭ ئۈستىنى، كىتاپنىڭ مۇقاكىسى ھاياتتىكى جانلى
ئۆذنەكنى نەرەذدىن ساقىت » بىلەؽ يېپىپ قويۇش مۇغەمبەذلىكى بولۇپ، بۇ ئۇسلۇبنى 

 دەپ ئاتاشقا بولىدـ. « قىلىش 
ئىككىنچى مېتود، ئالالھنى يالغانچىغا چىقاذغاندەظ بىر مۇئامىلە بىلەؽ، ھاللائ ئۆذنەظ 

« مەلەظ ) پەذىشتە ( ئەلچى » نىڭ ئوذنىغا، «ئىنساؽ ئەلچى » كۆذسەتكەؽ قىلىپ 
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چۈشەنچىسىنى تىكلەپ، ئەلچىنى تەقلىد قىلغىلى، ئۈلگە قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى 
ئۈلگىنى ئۈلگە » ئۇسلۇبىدـذ. بىز بۇ ئۇسلۇبنى « ئۇلۇغالش » ئىسپاتالشقا ئۇذـنغا كالسىك 

 دەپ ئاتىساط بولىدـ.        «بولۇش ذؿلىدىن ئايرىپ تاشالش 
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 ئەلچىمۇ؟« پەذىشتە » ياكى ئەلچىمۇ؟ « ئىنساؽ » 

قىلىپ كۆذسىتىلگەؽ « ئۈلگە » ئەگەذ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ قۇذئاندا ئىنسانالذغا 
ماھىيەت ئىنساؽ   ئەمەس ئىكەنلىكىنى بىلدقذىدـ. چۈنكى« پەذىشتە » بولسا، بۇ ئۇنىڭ 

جەھەتتىن ئوخشاش تۈذدىن بولمىغاؽ پەذىشتىنى ئۆرىگە ئۆذنەظ قىاللمايدـ. شۇڭا باذلىق 
« مەنمۇ سىلەذگە ئوخشاش بىر ئىنساؽ » ئەلچىلەذ ئۆرى ئەكەتىلگەؽ خەلققە تۇنجى بولۇپ: 

( دېگەنىدى. لېكىن كۇپۇذدا چىڭ تۇذغانالذ ئىزچىل ئىنساؽ ئۈستى بىر  6) فۇسسىلەت، 
ەتىلىشنى تەلەپ قىلغاؽ. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئىماندىن كار كېچىش ئۈچۈؽ ئەلچى ئەك

مۇشۇنداط بىر باھانە تاپقانىدى. بۇ چۈشەنچە نۇؾ، لۇت، ئاد قەكملىرىنىڭ كە جاھىلىيەت 
 مۇشرىكلىرىنىڭ ئوذتاط ئاالھىدىلىكى ئىدى. 

چۈنكى مۇ ئەمەس ئىدى. «ئەپسانە » شۇنداط، ئەلچى پەذىشتە ئەمەس ئىدى، 
ئەپسانىلەذنىمۇ ئۆذنەظ قىلغىلى بولمايتتى. ئەلچىلەذ ئەپسانىۋى ياكى غايىۋى بىر مەكجۇدىيەت 
ئەمەس ئىدى. چۈنكى ئەپسانىۋى كە مېتافىزىك مەكجۇدىيەتلەذنىڭ، فىزىكى ) ماددى ( 

 مەكجۇدىيەت بولغاؽ ئىنساؽ تەذىپىدىن ئۆذنەظ قىلىنىشى ئىمكانسىز ئىدى.
سۈپتىدە « پەذىشتە » ئەمەس، بەلكى « ئىنساؽ » لچى كالسىك ئەسەذلەذدە ئە

تەسۋىرلەنگەؽ بولۇپ، ئىنسانلىقتىن ھالقىغاؽ غايىۋى، ئەپسانىۋى بىر ئەلچى پوذتېرىسى 
بىزگە سۇنۇلماقتا. بەرى سىيەذ ) ئەلچىنىڭ ھاياتى باياؽ قىلىنغاؽ ئەسەذ (، تەذجىمىھاػ 

تەقلىد قىلىش « ئۈلگە قىلىپ » پ، ئۇنى كىتاپلىرىدا شۇنداط بىر ئەلچى تەسۋىرلەنگەؽ بولۇ
ئۇياقتا تۇذسۇؽ، ئۇنىڭغا ئوخشاش بولۇش، ئىسمىنى ئېغىزغا ئېلىش ئۈچۈنمۇ ئاالھىدە 

 شەذتلەذ ئوتتۇذىغا قويۇلغاؽ. 
بۇنداط بىر مەنتىق بىلەؽ يېزىلغاؽ ئەسەذلەذدىكى ئەلچىگە ئىشەنگەؽ بىر كىشىنىڭ، 

شى، تۇذمۇشىغا ئېلىپ كىرىشى خىيالىغا كەلتۈذقشمۇ ئۇنى ئۆرىگە ئۈلگە قىلىشى، تەقلىد قىلى
 مۇمكىن بولمايدىغاؽ بىر ئەھۋالدـذ. 

بۇ مەنتىقچە، ئەلچى ئۆذنەظ قىلىش مۇمكىن بولمايدىغاؽ غايىۋى بىر راتتۇذ. ئۇنىڭغا 
ئىدى. ئەلچى ئۈلگە « ئارغۇنلۇط، ئەقلىنى يوقۇتۇپ قويۇش » ئوخشاش بولۇشقا ئىنتىلىش 

ەخالقىنى ئۆرىدە يېتىلدقذگىلى، تەقلىد قىلغىلى، ئۇنىڭغا ئۆرىنى قىلىپ ياشىغىلى، ئ
» لىنىدىغاؽ، «ئۇلۇص » ئوخشاتقىلى بولمايدىغاؽ بىر غايىۋى رات ئىدى. ئەلچى، پەقەت 

بولىدىغاؽ، مەؽ مەؽ دېگەؽ كىشىلەذ ئاذاؽ بۇ « ئاشق » كە « ياخشى كۆذقلىدىغاؽ 
 ى.ساالھىيەتكە ئىگە بوالاليدىغاؽ شەخسىيەت ئىد

ذەببىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۈلگە قىلىپ كۆذسەتكەؽ بولسىمۇ، ئەنەئنىۋى 
چۈشەنچىدە ذەسۇلۇلالؾ ئەپسانىۋىي شەخسكە ئايالندـذـلغاؽ بولۇپ، تاذىخ بويىنچە 
ئەگەشكۈچىلىرىگە ئىنساؽ ئۈستى بىر رات سۈپتىدە تونۇشتۇذـلۇپ كېلىندى. ئەلچىنىڭ 
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؛ ئۇنىڭ ئەكذەت يېرىنى 328تاھىر ) پاظ ( ئىكەنلىكى كىچىك تەذىتىنىڭ -قېنى، چوغ 
؛ كۆر، ئېغىز، 329ھېچكىمنىڭ كۆذقپ باقمىغانلىقى، ئەگەذ كۆذسە قاذىغۇ بولۇپ قالىدىغانلىقى

؛ ئاكارىنىڭ ھەذقانداط 330بۇذـؽ كە چىشىنىڭ دەذىجىدىن تاشقىرى چىرايلىق ئىكەنلىكى
لىقى، تەذلىرىنىڭ مىسكى ئەنبەذگە كىشىدىن جاذاڭلىق كە يىراط جايالذغا يېتىپ باذىدىغان

ى ؛ بوينىڭ ھەممىدىن ئېگىز ئىكەنلىكى ) ياكى ئېگىز 331ئوخشاش پۇذايدىغانلىق
) ؛ چاچ كە ساقىلىنىڭ كىشىنى ھەيراؽ قالدـذىدىغاؽ دەذىجىدە 332كۆذقنىدىغانلىقى 

؛ جىنسى كۈچىنىڭ ئوتتۇر 334؛ كـجۇدىغا كە كىيىمىگە چىۋىن قونمايدىغانلىقى333ئىكەنلىكى
؛ كىچىك تەذىتىنىڭ 335شقا بىر ذىۋايەتتە قىرىق ( ئەذنىڭ كۈچىگە تەغ ئىكەنلىكى) با

ى ... قاتاذلىق ذىۋايەتلەذ ئاذقىلىق تونۇشتۇذماقچى 336ئىچكەؽ كىشىگە شىپا بولىدىغانلىق
بولغاؽ ئەلچى، ئىنساؽ تۈذىدىن بولغاؽ كە باشقا ئىنسانالذ ئۈلگە قىالاليدىغاؽ، تەقلىد 

ولۇشقا تىرىشسا بولىدىغاؽ بىر ئەلچىنىڭ تەسۋىرى ئەمەس، قىالاليدىغاؽ، ئوخشاش ب
ئەكسىچە، كىشىلەذ پەقەت ھەيرانلىق ھېس قىلىدىغاؽ ئىنساؽ ئۈستى بىر ئەلچىنىڭ 

     تەسۋىرى ئىدى.    
ئۇ كىم؟ » ئەپسەنىلەذ، كىشىلەذ ئۈلگە قىلسۇؽ دېگەؽ مەقسەتتە ئەمەس، ئەكسىچە  

كـجۇؽ... » دېگۈرقش كە ھەيرانلىق ئىلكىدە « اليمىز؟ بىز كىم؟ بىز قانداقمۇ ئۇنىڭدەظ بوال
 سادالىرى ياڭرىتىش ئۈچۈؽ توقۇلىدـ، ئەلۋەتتە.« 

ئۆتمۈشتە نېمە ئۈچۈؽ بۇ ئۇسلۇب تالالندى؟ بۇنى بىلمەيمەؽ. لېكىن دەكذىمىزدىكى 
مەنتىق بۇنىڭدىن قېلىشمايدـ. يەنى، كۈنىمىزدە ئۇلۇغال كە مۇرىيغا قويۇپ قوي ) ساقىلى، 

 ېچى، ئاياط ئىزى (...  مەنتىقى ھاكىم.چ
قۇذئاننىڭ كاذاقلىرى ئۇلۇغلىنىپ ھۆكۈملىرى دەپسەندە قىلىنغاندەظ، ئەلچىنىڭ كـجۇدى 
كە بويۇملىرى ئۇلۇغلىنىپ سۈننىتى دەپسەندە قىلىنماقتا. كىشىلەذ بىر نەذسىنى پاسسىپ ھالغا 

الش ياكى چۈشۈذقپ ئەذرىمەس چۈشۈذقپ قويماقچى بولسا، قىممىتىنى يۇقىرى كۆتۈذقپ ئۇلۇغ
نەذسىگە ئايالندـذـشتىن ئىباذەت ئىككى ئۇسلۇبتىن پايدىلىنىدـ. بۇ ئىككى ئۇسلۇبنىڭ 
بىرسى ئۇلۇغالش، يەنە بىرسى ئىتىباذسىز قاذاش شەكلىدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلىدـ. ماھىيەت 

تىن سىقىپ جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بۇ ئىككى ئۇسلۇب مەركۇذ نەذسىنى ذىائػ ھايات
 چىقىرىشتىن ئىباذەت ئوذتاط نوقتىدا كېسىشىدـ.

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ياخشى ئۆذنەظ بولۇشى، ئۇنىڭ كىچىك تەذىتىنىڭ شىپا، 
ئاكارىنىڭ جاذاڭلىق، جىنىسي كۈچىنىڭ تەڭداشسىز، چوغ تەذىتىنىڭ پاظ، تەذىنىڭ مىسكى 

بھە يوط. ئۇنىڭ ياخشى ئۈلگە ئەنبەذ بولىشى سەكەبىدىن ئەمەس ئىكەنلىكىدە ھېچ شۈ
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بولۇشى، ناھايىتى ئار كۆذقلىدىغاؽ تاذىخىي ياكى ئىالھىي سەذگۈرەشتىنى باشتىن 
كەچۈذگەنلىكى ئۈچۈندـذ. نىشاؽ نەبىنىڭ ئۆرى ئەمەس، بەلكى ئالالھنىڭ ناراذىتى ئاستىدا 

شتىن بېشىدىن ئۆتكۈرگەؽ مىسلىسىز ھايات تەجرىبىسىدـذ. ئۇنى ھەذ دەكذگە ئېلىپ كىرى
مەقسەتمۇ ئۇنىڭ كۆرى، ئېغىزى، بۇذنى، يۈرى ... ئۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ بىرسىنى تېپىش 

نى ئۆرىمىز ياشاكاتقاؽ دەكذدىكى «ئەبەدى ذىسالەت » ئەمەس، بەلكى ئۇ مىراس قالدـذغاؽ 
 ئىجتىمائىي ھاياتىنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرىشتۇذ. 

ر كاستىدـذ. ئۇنىڭ پەرىلىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ نىشاؽ ئەمەس، ئەكسىچە بى
كەھىيدىن، تەسىر كۆذسەتكۈچى تەذىپى ذىسالەتتىن، ئۈستۈؽ بولۇشى ئەخالقتىن، ئۈلگە 
بولۇشى ئۆذە تۇذغاؽ جانلىق قۇذئاؽ بولۇشىدىن كەلمەكتە. بۇ سۆرلەذ ئەلۋەتتە، ئۇنىڭ باشقا 

ئۇلۇغالش، ئىماؽ،  تەذەپلىرىنى نەرەذدىن ساقىت قىلىشنى بىلدقذمەيدـ. بەرىدە ذەسۇلۇلالھنى
ئەخالط، تەقۋالىق، يەنى ئۇنىڭ سۈننىتىنىڭ ئۈلگىلىك بولۇشىغا سايە تاشلىماقتا. مۇنداقچە 
قىلىپ ئېيتقاندا، ئالالھنىڭ بەندىسى كە ئەلچىسى بولغاؽ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ، 

 اقتا. ئابدـلالھنىڭ ئوغلى، قاسىمنىڭ دادىسى بولغاؽ مۇھەممەدنىڭ كۆلەڭگۈسى ئاستىدا قالم
نەسائى نەقىل قىلغاؽ بىر ذىۋايەتتە باياؽ قىلىنىشىچە، ھەرذىتى ئائىشە ذەسۇلۇلالھنىڭ 

 «.  ئۇنىڭ ئەخالقى قۇذئاؽ ئىدى » ئەخالقىنى سوذىغانالذغا مۇنداط جاكاپ بەذگەؽ: 
مۇئمىنلەذنىڭ ئانىسى ئائىشە ) ذەرىيەلالھۇئەنھا ( بۇ نوقتىدا مىسلسىز بىر جاكاپ 

كى ئۇ قۇذئاننى كە ذەسۇلۇلالھنى ئوبداؽ بىلەتتى. ئۇ، ئۆرى ياخشى بەذگەنىدى. چۈن
بىلىدىغاؽ بۇ ئىككى ھەقىقەت ئوتتۇذىسىدا ئېلىپ باذغاؽ سېلىشتۇذما نەتجىسىدە دەػ 
جايىدا بولغاؽ بىر يەكۈنگە ئېرىشكەنىدى. بۇ ھەقىقەتنى ذەببىمىزمۇ تەستىقلىغاؽ بولۇپ، 

 .337غاؽ ئىتائەت دەپ ئاتىغانىدىئەلچىگە بولغاؽ ئىتائەتنى ئۆرىگە بول
قۇذئاندا، ئۇنىڭ ھۆكمىگە بويۇؽ ئەگمىگەنلەذنىڭ ئىماؽ ئېيتقانالذ قاتاذىدىن 

 ئەمەسلىكى باياؽ قىلغانىدى:
ذەببىڭ بىلەؽ قەسەمكى، ئۇالذ ئۆر ئاذىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈؼ چىقىرىشقا 

نىڭ دىللىرىدا قىلچەؼ غۇؼ تەكلىپ قىلمىغىچە، ئاندىن سېنىڭ چىقاذغاؽ ھۆكمىڭگە ئۇالذ
نىسا، « ) بولسىمۇ يوقالمىغىچە كە ئۇالذ پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىماؽ ئېيتقاؽ بولمايدـ 

65  .) 
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ ئاشقۇؽ كە بىپەذلىق قىلىشتىن ئىباذەت ئىككى خىل مۇئامىلىنى 

 ى:مۇھەممەد ئەلەيھىسساالؼ تۆكەندىكى سۆرلىرى بىلەؽ ذەت قىلغانىد
مېنى ) ناساذاالذنىڭ ( مەذيەؼ ئوغلى ئىساغا دېگىنىدەظ ) ذەب ( دېمەڭالذ. مېنى » 

 . 338«ئالالھنىڭ بەندىسى كە ئەلچىسى دەڭالذ 
دەپ « ئەشھەدـ ئەننە ... » ذەسۇلۇلالھنىڭ بۇ تەلىماتىدىن كېيىن مۇئمىنلەذ 

 ى قوشقانىدى. ن«ئابدـھۇ كە ذەسۇلۇھۇ » باشالنغاؽ شاھادەت كەلىمىسىنىڭ ئاذقىسىغا 
ئىكەنلىكىنى « بەندە » ئىكەنلىكىدىن ئىلگىرى، ئۇنىڭ « ئەلچى » يەنى، ئەلچىنىڭ 

ياخشى كۆذقش » تەكىتلەيتتى. بۇ تەكىت ئۆرى ) ذەسۇلۇلالؾ (نى ياخشى كۆذگەنلەذنىڭ 
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تە چېكىدىن ئېشىپ خاتالىق سادىر قىلىپ، ئۆرىنى ئىالھالشتۇذـپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى «
ئىدى. چۈنكى ئىلگىرى ئىنسانىيەت تاذىخىدا مۇشۇنداط كەقەلەذ ئۆتكەؽ ئېلىش ئۈچۈؽ 

بولۇپ، ھەرذىتى ئىسا، ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلىرى تەذىپىدىن ئىالھالشتۇذـلغانىدى. مانا بۇ 

ئىدى. بۇ ھەقىقەت « ئالالھنىڭ بەندىسى  –ئابدـھۇ » سەكەپتىن ذەسۇلۇلالؾ ئالدى بىلەؽ 
ىلىدىغاؽ دەذىجىگە يەتسە، باشقا بىر خاتالىققا سەكەپ ئۇنىڭ ئەلچى ئىكەنلىكىنى ذەت ق

« بەندە » بوالتتى. شۇڭا نۇذماػ ھالەتنى ساقلىيالماسلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈؽ، 

 ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەنىدى.« ئەلچى  –ذەسۇػ » ئىباذىسىدىن كېيىنال 
كە ئۇذـنىدـ. ئالالھقا شۇنداط كىشىلەذ باذكى، ھاللائ بىلەؽ ئەلچىنىڭ ئاذىسىنى ئايرىۋېتىش

ئەلچىسىز ھالدا ئىماؽ ئېيتقانلىقىنى ياكى ئۇنىڭ سۈننىتىنى نەرەذگە ئالماستىن 
چۈشىنەلەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذىدـ. بۇ مۇئامىلە ئىماؽ ياكى ئەمەلدە ھاللائ بىلەؽ 
ئەلچىنىڭ ئاذىسىنى ئايرىۋېتىش تەشەببۇسى بولۇپ، قۇذئاؽ بۇ مەنتىقىنى شىددەت بىلەؽ 

. مانا بۇ نوقتىدا ئەلچىگە ئىتائەت ئالالھقا ئىتائەت بىلەؽ تەغ ئوذـنغا 339ذەت قىلىدـ
 قويۇلغاؽ:

ئەگەذ ئۇنىڭدىن يۈر ئۆذىسە، «. ئالالھقا كە ئەلچىسىگە ئىتائەت قىلىڭالذ » ئېيتقىنكى: 
 (. 32شۈبھىسىزكى ھاللائ كاپىرالذنى دؿست تۇتمايدـ ) ئالئىمراؽ، 

ئالالھقا ئىتائەت قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ئەلچىسىگە ئىتائەت  شۇنداط، ئەگەذ بىر كىشى
قىلىشنى ذەت قىلسا، بۇنىڭ كۇپۇذلۇط ئىكەنلىكىنى ئايەت ئېنىق ئىپادىلىمەكتە. باشقا 
ئايەتلەذدىمۇ ئالالھقا ئىتائەت مەسىلىسىدە ھاللائ ئۆرىنى ئەلچى بىلەؽ بىرلىكتە تىلغا ئالماقتا 

ەتكۈرگۈچىدـذ، بۇ سەكەپتىن ھاللائ كە ئەلچىگە ئىتائەت قىلىش ) ئەلچى، ئالالھتىن كەلگەننى ي
پەذقلىق ئىككى ماقامغا ئىتائەت قىلىشنى كۆذسەتمەيدـ. قۇذئاندىكى باشقا ئايەتلەذدە ئەلچى 

        .340كەھىيگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرـلغاؽ (
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 ئىنساؽ كە ئاخىرەت

ئۇقۇمى بىلەؽ مەشھۇذ بولغاؽ ئاخىرەت چۈشەنچىسى، « مەئاد » تەكھىد ئىلمىدە 
 ئالالھنىڭ ياذىتىشىنىڭ ئىنساؽ ئىستىقبالىدىكى ئوذنىغا كەكىللىك قىلىدـ.

قاذىتىلغاؽ بىر مۇداخىلىسى ئالالھنىڭ ئىنسانىيەت تاذىخىغا » ئالدىنقى بابتا نۇبۇكەتنى 
دېگەنىدـط. ھاللائ بۇ مۇداخىلىنى بەندىلىرىگە بولغاؽ ذەھمىتى كە شەپقىتى سەكەبىدىن « 

ذەھماؽ كە ذەھىم ئىسمىنىڭ بىر تەجەللىسى سۈپىتىدە قىلغانىدى. ئاخىرەت، ذەببىمىزنىڭ 
ىنى ئەمەلگە ئىنساننىڭ كېلەچىكىگە بولغاؽ مۇداخىلىسى بولۇپ، ئۇ بۇنى ئىالھى ئادالىت

 ئاشۇذـش ئۈچۈؽ قىلىدـ. 
دـنيا ئاخىرەتنىڭ بىشاذىتى، ئاخىرەت دـنيانىڭ كۆلەڭگۈسىدـذ. ئىنساؽ ئىسىملىك 
يولۇچى بۇ ئەبەدىي سەپىرىنى بىر ئوذـندىن يەنە بىر ئوذـنغا يۆتكىلىپ داكامالشتۇذىدـ. ئۆلۈؼ 

 سىدـذ. «بىسمىلالؾ » باشقا بىر ھاياتنىڭ 
نىڭ ئۆتمۈشىنىڭ، مەئاد كېلەچىنىڭ تاذىخىدـذ. قۇذئاؽ بۇ تاذىخ نۇبۇككەت ئىنسانىيەت

ئاقىدىغاؽ ئېقىننىڭ ئىالھىي يوػ خەذىتىسىدـذ. ئىنساؽ بۇ خەذىتىگە قاذاپ تاذىخىنى 
 ئۆرگەذتىدـ كە تاذىخنى بۇ خەذىتە ئاذقىلىق تاذىخقا تۇتاشتۇذىدـ.

تىن ئىباذەت تەقدىرگە «تالالش » ئاخىرەت، ئىرادە ھۆذىيىتىنىڭ تەبىئى نەتىجىسىدـذ. 
سىمۇ يوط. دـنياسى «دـنيا » يوقتۇذ. چۈنكى ئۇالذنىڭ « ئاخىرىتى » ئىگە بولمىغانالذنىڭ 

بولمىغانالذغا ئاخىرەت نە ھاجەت؟ دـنياسى كە ئاخىرىتى بولمىغانالذ ئىچىدە پەذىشتىلەذمۇ باذ. 
 ئەذكىنلىكى يوط.  « تالالش » چۈنكى ئۇالذنىڭمۇ 

تالالش  –ئىرادە » بولسا، ئىنساؽ ئىنساؽ بواللمايتتى. ئىنسانغا  ئاخىرەت بولمىغاؽ
بېرىلگەؽ كاقىتتا، ئاخىرەتمۇ بېرىلگەؽ. ئەگەذ تاللىشىنىڭ مۇكاپاتى كە « ئەذكىنلىكى 

جاراسىنى ئالمايدىغاؽ بولسا، بۇنچە مەخلۇقات ئىچىدە ئۇنىڭغا ئايرىم مۇئامىلە قىلىشىنىڭ 
 سەكەبى نېمە؟

ئاخىرەت تالالش ئەذكىنلىكىنىڭ، ئىرادە كە ئاڭنىڭ تەبىئى مانا بۇ سەكەپتىن 
نەتىجىسىدـذ. مانا بۇ ئىنساننىڭ تاللىشىنىڭ ھاللائ تەذىپىدىن نەرەذگە ئېلىنغانلىقىنىڭ بىر 

 دەلىلىدـذ.
ئىنساننى ياذاتقاؽ، ئۇنى ئۆرىگە خەلىپە قىلىپ تالالپ ئىرادە بەذگەؽ كە ئۆرىدىن ذؿؾ 

پىسى بولغاؽ ئىنساننىڭ ئىستىقبالىغا كۆڭۈػ بۆلمەيدىغانلىقىنى پۈكلىگەؽ ئالالھنىڭ، خەلى
 تەسەككـذ قىلىش ھاماقەتلىكتۇذ. 

ئاخىرەت، ئالالھنىڭ ئىنسانغا كۆڭۈػ بۆلگەنلىكىنىڭ تەبىئى نەتىجىسىدـذ. باشقا 
مەخلۇقاتتىن ئەقىل، ذؿؾ، قەلىب، ئىرادە كە ئاغ ئاذقىلىق ئايرىلىپ تۇذغاؽ ئىنساندىن 

ۋەذ بىر مەخلۇقنىڭ مەكجۇدلىقىنى، بىر ئۆسۈملۈظ، يىالؽ، ئىت، ساراڭنىڭ ئىباذەت مۆتى
 مەكجۇدلىقى بىلەؽ ئوخشاش دەپ قاذاش ئەھمەقلىقنىڭ ئەغ يۇقىرى پەللىسى بولسا كېرەظ.
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» ئىنساننى ھۆذمەت قىلىدىغاؽ لېكىن ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغاؽ ئاتئېستالذدىن: 
سىلەذ ياخشى كۆذگەؽ » ياكى « ذەمسىلەذ؟ سىلەذ ئىنساننى مانا مۇشۇنداط ياخشى كۆ

 دەپ سوذاپ بېقىش الرىم. « ھەذقانداط نەذسىگە مۇشۇنداط مۇئامىلە قىالمسىلەذ؟ 

قوڭغۇر، چىۋىن، بىر  –ئىنساننى ھۆذمەتلەيمەؽ دەپ، ئۇنىڭ مەكجۇدلىقىنى قۇذت 
 ئۆسۈملۈكنىڭ مەكجۇدلىقى بىلەؽ ئوخشاش دەپ قاذاش ئەقىلگە مۇكاپىقمۇ؟

ذ قىلىدىغاؽ، ھېس قىلىدىغاؽ، ياخشى كۆذىدىغاؽ، نەپرەت قىلىدىغاؽ، تەپەككۇ
ئىشىنىدىغاؽ، ئىنكاذ قىلىدىغاؽ، ئىجات قىلىدىغاؽ، ياسايدىغاؽ كە بۇرىدىغاؽ، ئىتائەت 
كەياكى ئىسياؽ قىلىدىغاؽ ئىنساؽ بىلەؽ، بۇالذدىن مەھرـؼ بولغاؽ بىر مەكجۇدىيەت 

ئوخشاش دەپ قاذاش، ئىنسانغا  -نىيىتىنى ئوپمۇ قانۇ« ئۆلۈؼ  –ھايات » مەنسۇپ بولغاؽ 
قىلىنغاؽ ئەغ چوغ ھاقاذەت ئەمەسمۇ؟ ئەگەذ ئىنساننىڭ ئۆلۈمى بىر ساراڭنىڭ ئۆلۈمىدىن 
پەذقسىز بولىدىغاؽ بولسا، ئۇنى باشقا مەخلۇقالذدىن ئايرىپ تۇذىدىغاؽ ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ 

ئۇخالش، جۇپلىشىش دېيىلسە، بۇالذ  ئىچىش، –ھېكمىتى نېمە؟ ئەگەذ ئۇ ئاذتۇقچىلىق يەپ 
ئۈچۈؽ ئەقىللىق، ئاڭلىق ياكى ئىرادىلىك بولۇشنىڭ ھېچقانداط رفذقذىيىتى يوط. چۈنكى 

 بۇالذنىڭ ھەممىسىنى ھايۋانالذمۇ قىالاليدـ.  
ئاخىرەت، ئالالھنىڭ كەدىسى كە كەدىسىنىڭ، يەنى مۇكاپات كە جاراسىنىڭ 

ؽ، كۈپنى چېقىۋەتكۈچىنى مەخلۇقالذمۇ ئوخشاش تەقەرراسىدـذ. سۇ توشىغاؽ كىشى بىلە
كۆذمەيدىغاؽ يەذدە، خالىقنىڭ بۇ ئىككىسىنى ئوخشاش كۆذقشى، ئۇنىڭ مۇتلەط ئادالىتىگە 

« شۇنى قىلساغ مۇكاپاتلىنىسەؽ؛ بۇنى قىلساغ جاراغا تاذتىلىسەؽ » توغرا كېلەمدـ؟ ئەگەذ 
ئايرىلىپ، ئۇالذغا تېگىشلىك  «ياماؽ » بىلەؽ « ياخشى » دېيىلگەؽ بولسا، ئەلۋەتتە، 

 بولغاؽ مۇكاپات كە جارا بېرىلىدـ. 
كىشى كىشىلەذنىڭ ھەققىنى يېگەؽ، « ئا » ئىككى كىشىنى تەسەككـذ قىلىڭ. 

كىشى باشقىالذنىڭ ھەققىگە « ب » تەذى بەدىلىگە ذاھەت ياشىغاؽ؛  –باشقىالذنىڭ قاؽ 
كىشى « ئا » تەغ بەھرىماؽ بولغاؽ؛  ذىائيە قىلغاؽ، مېھنىتىنىڭ بەدىلىنى باشقىالذ بىلەؽ

كىشى « ب » رـلۇؼ قىلغاؽ، باشقىالذنى ئەرگەؽ، سۈمۈذگەؽ، پاذارىتتەظ ياشىغاؽ؛ 
باشقىالذغا ياذدەؼ قىلغاؽ، باشقىالذنى ذەنجىتمىگەؽ، كۆڭلىنى ئالغاؽ، مەرلۇمالذنى قوللىغاؽ، 

ب » ىغا قەست قىلغاؽ؛ نۇمۇس –كىشى باشقىالذنىڭ جېنىغا، مېلىغا، ئاذ « ئا » يۆلىگەؽ؛ 

نۇمۇسنى ئېزىز دەپ بىلگەؽ، ھۆذمەت قىلغاؽ كە  –كىشى باشقىالذنىڭ جاؽ، ماػ، ئاذ « 
كىشى ھەذ قانداط ئەخالقى پەرىلەت، ئىنسانىي تۇيغۇدىن يىراط، « ئا » ئۇنى قوغدىغاؽ؛ 

كە كىشى ئالالھقا بولغاؽ مۇھەببىتى، ھۆذمىتى « ب » خاھىشىغا ئەسىر بولغاؽ؛  –نەپسى 
ئەيمىنىشى سەكەبىدىن ھاللائ بەلگىلەپ بەذگەؽ دائىرىدىن ھالقىمىغاؽ، ئەخالقى، ئىنسانىي 

 پەرىلىتىنى ساقلىغاؽ ھالدا ياشىغاؽ.
مانا بۇ ئىككى كىشىنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن، ئوخشاش نەتىجىگە ئېرىشىدىغانلىقىنى 

 غىدـ؟تەسەككـذ قىلىش قايسى ئەقىل، قايسى كىجداؽ كە قايسى ئادالەتكە سى
بۇ سەكەپتىن، ئاخىرەت ئىالھىي ئادالەتنىڭ تەقەرراسىدـذ. ئاخىرەتكە ئىشەنمەسلىك 

 ئادالەتكە ئىشەنمەسلىك، ئادالەتنى خالىماسلىقتۇذ.
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 كىملەذ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدـ؟

نۇمۇسسىز كىشىلەذ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدـ. چۈنكى ئاخىرەتنىڭ باذلىقىنى ھاللائ 
 تۈذلۈظ نۇمۇسسىزلىقنى قەتئى ذەت قىلغاؽ كە چەكلىگەؽ. بىلدقذمەكتە. ھاللائ ھەذ

ئەخالقسىزالذ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدـ. جەننەت، جەھەننەؼ، مىزاؽ، ھېساپ، سوذاط، 
قايتىدىن تىرىلىش بىز ئىنسانالذغا كەھىي ئاذقىلىق بىلدقذقلگەؽ مەلۇماتالذ بولۇپ، ئەقىل 

يېسىرالذنىڭ  –لىق بولۇشقا، يېتىم ئۆرلىكىدىن تاپقاؽ نەذسىلەذ ئەمەس. كەھىي ئەخالق

مىسكىنلەذنى تويغۇرـشقا،  –ھالىدىن خەكەذ ئېلىشقا، ئۇالذغا قوپاللىق قىلماسلىققا، پېقىر 
شەپقەتلىك، ئىپپەتلىك،  -كىشىلەذگە ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا، ئادىل، پەرىلەتلىك، مېھرى 

ئېرپاؽ ئىگلەشكە  –ا، ئىلىم ئىزرەتلىك بولۇشقا، ئۆر ئاذا ياذدەملىشىشقا، ھەمكاذلىشىشق
بۇيرىيدـ. ھاياتنى كاذىۋات، ئاشخانا كە ھاجەتخانا ئاذىسىدا قاتراپ ئۆتكۈرگەؽ بىرسى 

 ئەلۋەتتە ئاخىرەتنىڭ باذلىقىنى قوبۇػ قىلىشنى خالىمايدـ.
رالىمالذ، بۇالڭچىالذ، قويمىچىالذ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدـ. ئوغرى ئۈچۈؽ ساقچى، قاتىل 

قاذاقچى ئۈچۈؽ قانۇؽ نېمىدىن دىرەظ بەذسە، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاؽ  ئۈچۈؽ ئادالەت،
تۈذگە كىرىدىغانالذ ئۈچۈؽ، ئۆلۈمدىن كېيىن باشقا بىر ھاياتنىڭ باذلىقى شۇنداط بىائذاؼ 

 قىلغۇچى ئامىلدـذ.    
ئىنساؽ كە ئادىمىيلىك ئاخىرەتكە ئىماؽ ئېيتماي تۇذـپ كامالەتكە يېتەلمەيدـ.   

سائادەتنىڭ ئاخىرەتكە بولغاؽ ئەقىدە بىلەؽ رىچ  –كە شەخسىي بەخت  ئىجتىمائىي
مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئەسرى سائادەتتىكى كىشىلەذ جەمئىيىتى بىزگە ئۈگەتتى. 

ئاشكاذە ئېلىپ  –ھېچقانداط ئەخالقى ئۆلچەمگە ذىائيە قىلمايدىغاؽ، رىنا ئوچۇط 

ئانىسى چەظ تاشالش ئۇسۇلى بىلەؽ  –بېرىلىۋاتقاؽ، بىر تۈذكۈؼ كىشىلەذنىڭ ئاتا 

نىزاؼ بولمىغاؽ، كىم  –بەلگىلىنىۋاتقاؽ، راكاػ تاپقاؽ ئەنەئنىدىن باشقا ھېچقانداط قانۇؽ 
كۈچلۈظ بولسا شۇ ھۆكۈمراؽ بولغاؽ، كۈچى باذ ھەذ دائىم ھەقلىق بولىدىغاؽ، قىز 

ذلۈظ ھايانكەشلىك پەذرەنتلىرىنى تىرىك پېتى كۆمۈپ تاشالكاتقاؽ، جارانىخوذلۇط كە ھەذ تۈ
ئادەتتىكى بىر ئىشقا ئايلىنىپ قالغاؽ، رـلۇؼ قىلمىسا رـلۇمغا ئۇچراشتىن باشقا چىقىش يولى 
بولمىغاؽ جاھىلىيەت ئىنسانلىرىدىن، دـنيا تاذىخى نادىر ھالدا شاھىت بولىدىغاؽ 
پەرىلەتلىك كىشىلەذ جەمئىيىتىنىڭ كـجۇدقا چىقىشىدا، ئاخىرەت ئەقىدىسىنىڭ ذؿلىنى 

 ەرەذدىن ساقىت قىلغىلى بولمايدـ. ن
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 كەھىي كۆرنىكىدىن ئاخىرەت مەنزىرىلىرى

كەھىي، ئىنساننىڭ ئىستىقبالى بولغاؽ ئاخىرەتكە ئاچقاؽ كۆرنىكىدىن نېمىلەذ 
كۆذقنمەيدـ دەيسىز؟ بۇ بايانالذدا مەركۇذ كەقەلەذنىڭ قەتئىي كـجۇدقا چىقىدىغانلىقىنى 

شەكلى ئىشلىتىلىدـ، بۇ ئاذقىلىق مەنزىرە كۆر ئالدىمىزدا  ئىپادىلەش ئۈچۈؽ ئۆتمۈش راماؽ
 جانلىنىدـ:

وِظُلٍَنٌٌ» َِ ْمٌ ٌِ ٌََرّبِ
َ
ْجَساِثٌِإل َ

ْ
َنٌاَل مٌّمِ ًُ ٍِرٌَفِإَذاٌ َلَواٌَمنٌَبَػَدَواٌِمنٌٌ َوُهِفَذٌِفٌُالصُّ ِْ اٌَو َِ ٍاٌ

ُ
َلال

ُمْصَعُلٍَنٌ
ْ
ٌال ٌَوَصَسَق ْخَمُن ٌالصَّ ٌَوَغَس ٌَما َشا ًَ ٌ ْصَلِسَها سۈذ چېلىندى. ئۇالذ قەبىرلىرىدىن چىقىپ  -ٌمَّ

ذەببى تەذەپكە قاذاپ يۈگۈذدى. ئۇالذ: كاي ئىسىت! بىزنى ياتقاؽ يېرىمىزدىن كىم تۇذغۇردى؟ 
) ياسىن،  «دېيىشتى ەككى، ئەلچىلەذ ذاست ئېيتقانىكەؽ، ذەھماؽ كەدە قىلغاؽ مانا بۇ. دېم

51-52 .) 
الى ھەققىدە ذاست ئېيتقانلىقىنى بىلىش شۇنداط، ئەلچىلەذنىڭ ئىنسانالذنىڭ ئىستىقب
 ئۈچۈؽ قىيامەتنى كۈتۈشنىڭ ھاجىتى يوط ئىدى. 

ئۆلۈش ياشاشنىڭ يەنە بىر ئىسمىدـذ. ئىنساننىڭ بۇ دـنياغا كېلىشى ئانا ذەھمى ) باال 
دەپ تىلغا ئېلىنىدـ. بۇ نوقتىدىن  341«ئەجەػ » ياتقۇ (دە ئۆلۈشىدـذ. قۇذئاندا تۇغۇلۇش 

 ، ئىنساننىڭ بۇ دـنيادا ئۆلۈشى ئاخىرەتكە تۇغۇلۇشى ئەمەسمۇ؟ئېلىپ ئېيتقاندا
ئۆلۈؼ كىشىنىڭ قىيامىتىدـذ. ئۇ بۇ باسقۇچ بىلەؽ ئۆرىگە نامەلۇؼ بولغاؽ بىر ئالەمگە 
قاذاپ بىر قەدەؼ ماڭىدـ. ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى بىزگە نامەلۇؼ. ئۇ، البىراتوذىيىدە تەجرىبە 

 ا ئاجىز قالغاؽ، ئىنساؽ ئەقلى يەتمىگەؽ بىر دـنيا:تېخنىك –قىلغىلى بولمايدىغاؽ، پەؽ 

 «ٌ ٌَثِدُّس ٌِمْوُي ٌُهوَت ٌَما ٌَذِلَم َدّقِ
ْ
ٌِبال ِت ٍْ َم

ْ
ٌال ٌَعْنَصُة ئۆلۈؼ خامۇشلىقى  –َوَجاءْت

« ھەقىقەتەؽ يېتىپ كەلدى. ) ئى ئىنساؽ ( سەؽ ئۇرـندىن بېرى ئۇنىڭدىن قاچاتتىڭ 
 (. 19، )قاف

ەتتۇذ. ئىنسانالذنىڭ دەھشىتىدىن قوذقۇپ ئۇنىڭدىن كېيىنكى باسقۇچ قىيام
تىترەيدىغاؽ بۇ خەكەذنى قۇذئاؽ ئالدىن بىلدقذمەكتە. ئەقىللىق كە ئىستىقبالىنى ئويالشقاؽ، 

چوغ كەقە ) نەبەئۇؽ ئەرىم ( » بۇذنىنىڭ ئۇچىنال كۆذقپ ياشىمايدىغاؽ كىشىلەذ ئۈچۈؽ بۇ 
 مۇنداط باياؽ قىلىنماقتا:« 

ا » ٍَ
ْ
اِفَػةٌٌِإَذاٌَوَلَػِتٌال اٌَهاِذَبٌةٌَراِفَظٌةٌرَّ ٌَ ْلَػِج ٍَ َطٌِل ّْ ِتٌٌ ِلَػُةٌلَ اٌَوُبظَّ ْرُضٌَرجًّ َ

ْ
ِتٌاَل ِإَذاٌُرجَّ

ا ٌَبظًّ ِجَباُل
ْ
ٌ ال َخًة

َ
ٌَخال ٌَاْزَواًجا ٌَوُهوُجْم ا وَبدًّ ٌمُّ َباء ًَ ٌ كەقە يۈر بەذگەؽ چاغدا، ھېچكىم ئۇنى  –َفَناَهْت

، تاغالذ پاذچىلىنىپ توراندەظ تورـپ كەتكەؽ ئىنكاذ قىاللمايدـ. يەذ قاتتىق تەكذىتىلگەؽ

                                    
 .5ھەج،   341
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« ئۇ يۇقىرى كۆتۈذىدـ، خاذ قىلىدـ. ئۇ چاغدا سىلەذ ئۈچ پىرقىغە ئايرىلىسىلەذ  چاغدا،

 (. 7 – 1) قىيامەت، 
كەقەنىڭ قانداط بولىدىغانلىقىنى ھېچقانداط بىر ئىسپات تۆكەندىكى بايانالذدىن تېخىمۇ 

 ەندە قىيامەتتىن بىر قانچە سەھنىگە قاذاپ باقايلى: ياذقىن تەسۋىرلەپ بېرەلمەيدـ. تۆك
َمْبُدٍِثٌَوَثُنٍُنٌ »

ْ
َفَصاِشٌال

ْ
اُسٌَهال ُنٍُنٌالوَّ َِ ٌ َم ٍْ َِ ٌ َكاِرَغُة

ْ
ٌَوَماٌَاْدَراَكٌَماٌال َكاِرَغُة

ْ
َكاِرَغُةٌَماٌال

ْ
ال

ٌ َموُفٍِش
ْ
ٌال ِن ٌْ ِػ

ْ
ٌَهال ِجَباُل

ْ
نېمە دەھشەتلىك، قوذقۇنچ بىر كەقە! ئۇ نېمە؟ ئۇنىڭ  –ال

ئىكەنلىكىنى سەؽ قانداط بىلەلەيسەؽ؟ ئۇ كۈندە ئىنسانالذ جاؽ تالىشىۋاتقاؽ پەذكانىدەظ 

 (. 5 – 1قاذىەئ، « ) ذەغ يۇڭدەظ بولۇپ كېتىدـ  –بولۇپ كېتىدـ. تاغالذ ئېتىلغاؽ ذەڭگا 
َصْتٌ » ِّّ ِجَباُلٌُع

ْ
ُجٍُمٌاهَنَسَرْتٌَوِإَذاٌال َرْتٌَوِإَذاٌالوُّ ِ

ٍّ ْمُطٌُه َلْتٌَوِإَذاٌٌِإَذاٌالشَّ ِػَشاُرٌُغّػِ
ْ
َوِإَذاٌال

ٌَذهٍبٌ ٌُعِئَلْتٌِبَاّيِ ُؤوَدُة ٍْ َم
ْ
ٌال َجْتٌَوِإَذا ُفٍُسٌُزّوِ ٌالوُّ َصْتٌَوِإَذا ٌُعّجِ ِبَداُر

ْ
ٌال ُخٍُشٌُخِشَصْتٌَوِإَذا ٍُ

ْ
ال

َصْتٌ ٌُعّػِ َجِدُّم
ْ
ٌال ٌَوِإَذا ٌُهِشَػْت َماء ٌالظَّ ٌَوِإَذا ٌُهِشَصْت ُدُف ٌالصُّ ٌَوِإَذا ٌُاْزِلَفْتٌَوٌٌ ُلِجَلْت ُة َجوَّ

ْ
ٌال ِإَذا

ٌَاْخَظَصْتٌ ا ٌمَّ ٌَهْفٌط قوياش نۇذى ئۆچكەؽ، يۇلتۇرالذ تۆكۈلگەؽ، تاغالذ ماڭغاؽ، ئوؽ  –ٌَغِلَمْت
ئايلىق بوغار تۆگىلەذ قويۇپ بېرىلگەؽ، يىرىتقۇچ ھايۋانالذ بىر يەذگە توپالنغاؽ، دېڭىز ئوت 

 >ۇلغاؽ كە تىرىك كۆمۈكېتىلگەؽ قىزدىن: بولۇپ الكـلدىغاؽ، جانالذ ) ئۆر قاياشلىرىغا ( قوش

ئەمالالذ ئېچىلغاؽ،  –دەپ سوذالغاؽ، نامە  <سەؽ قايسى گۇناؾ سەكەبىدىن ئۆلتۈذقلدقغ؟ 
ئاسماؽ ئېچىپ تاشالنغاؽ، جەھەننەؼ قىزىتىلغاؽ، جەننەت يېقىنالشتۇذـلغاؽ چاغدا، ھەذ 

 (.  14 – 1، ) تەكۋىر « جاؽ ئۆرىنىڭ نېمە تەيياذالپ كەلگەنلىكىنى بىلىدـ
بۇ سەھنىلەذ يېڭى بىر تىرىلىش ھەققىدە ئالدىن بېرىلگەؽ خەكەذ ئىدى. ئويۇؽ 
ئاخىرالشتى. ئەمدى سەھنە ئالمىشىپ ھەقىقى بىر ھاياتنىڭ باشالنغۇچىدىن بىشاذەت 

 بېرىۋاتىدـ:

« ٌ ٌَجْمًػا ْم ًُ ٌَفَجَمْػَوا ٍِر ٌالصُّ ٌِفُ  سۇذ چېلىندى، ئۇالذ ) ئىنسانالذ (نىڭ –َوُهِفَذ
 (.  9كەھف، « ) ھەممىسىنى بىر يەذگە يىغدـط 

وِظُلٍَنٌ » َِ ٌ ْم ٌِ ٌَرّبِ َ
َ
ٌِإل ْجَساِث َ

ْ
ٌاَل َن ٌّمِ م ًُ ٌ ٌَفِإَذا ٍِر ٌالصُّ ٌِفُ سۈذ چېلىندى. ئۇالذ  -ٌَوُهِفَذ

  (. 51ياسىن، « ) قەبىرلىرىدىن چىقىپ ذەببى تەذەپكە قاذاپ يۈگۈذدى 

توپ ھالدا قەيەذگە  –ىرىلگەنلەذ توپ تۇذ. ت«ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش... » مانا بۇ 
كېتىۋاتقانلىقى، نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىغا قىزىقىۋاتامسىز؟ قېنى ئەمسە تۆكەندىكى بايانالذنى 

 ئوقۇغ:
« ٌ ٌَوُهوٌّ ُ ٌَمنٌَشاءٌاّللَّ

َّ
ْرِضٌِإَل َ

ْ
َماَواِتٌَوَمنٌِفٌُاَل ٍِرٌَفَفضَِعٌَمنٌِفٌُالظَّ وَفُذٌِفٌُالصُّ ُِ َمٌ ٍْ َِ َو

ٌ ُى ٍْ ٌَاَث سۇذ چېلىنغاندا ھاللائ خالىغانالذدىن باشقا، ئاسمانالذدىكى كە رېمىندىكى  –َداِرِصَِن
 (. 87نەمل، « ) ھەممىنى قوذقۇنچ باسىدـ كە ھەممە ئالالھقا بويسۇنغاؽ ھالدا كېلىدـ 
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ابًٌ»  ٍَ ٌَاْب ٌَفَناَهْت َماء ٌالظَّ ٌَوُفِجَدِت اًجا ٍَ ٌَاْف ٌَفَجِاُثٍَن ٍِر ٌِفٌُالصُّ وَفُذ ُِ ٌ َم ٍْ ِجَباُلٌَِ
ْ
ٌال َصِت ِّّ ٌَوُع ا

ٌ ٌَعَصاًبا  ئاسماؽ. كېلىسىلەذ بولۇپ توپ –سۇذ چېلىنغاؽ كۈندە سىلەذ توپ  –َفَناَهْت
 بولۇپ سەذاپتەظ ھەممە ھەذىكەتلەندقذقلۈپ، تاغالذ. بولىدـ پەيدا ئىشىكلەذ نۇذغۇؽ ئېچىلىپ

 (.  20 – 18 نەبە،)  « قالىدـ
ٌَاِرّ » ٌِمْن َمْصُء

ْ
ٌال ِفصُّ َِ ٌ َم ٍْ ٌَوَاِبِّيٌٌ ِيٌَِ ِي َمِئٍشٌَشِاٌنٌٌ َوُاّمِ ٍْ َِ ٌ ْم ٌُ ْو ٌّمِ ٌاْمِصٍئ ٌِلُنّوِ ٌَوَبِوِّي َوَصاِخَبِجِي

ْظَجْبِشَصةٌٌ ٌمُّ ْظِفَصٌةٌَطاِخَنٌة ٌمُّ َمِئٍش ٍْ َِ ٌ ْغِوِّيٌُوُجٌٍى ٌَغَبَصةٌٌٌ ُِ ا ٌَ ّْ ٌَغَل َمِئٍش ٍْ َِ ٌ ٌَلَجَصٌةٌٌ َوُوُجٌٍى ا ٌَ ُك ًَ ئۇ  –َثْص
دىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، خوتۇنىدىن كە بالىلىرىدىن كۈندە كىشى ئۆرىنىڭ قېرىندىشى

قاچىدـ. ئۇ كۈندە ھەذ كىشىنىڭ بىر ھالى بولىدـكى، ئۇنىڭ باشقىالذغا قاذىشىغا ) شۇ 

 يېغىپ خۇذاملىق –ھالى ( ياذ بەذمەيدـ. ئۇ كۈندە نۇذغۇؽ يۈرلەذدىن كۈلكە كە خۇشاػ 

 ئەبەسە،)  «...  بولىدـ كەتكەؽ اذىداپق بېسىپ تۇراغ – چاغ يۈرلەذنى بەرى يەنە. تۇذىدـ

34 – 41 .)  
ئادالەت بۇ كۈندە نامايەؽ بولىدـ. ئىنسانالذ قىلمىشلىرىنىڭ ياكى قىاللمىغانلىرىنىڭ 

بىر بېرىش ئۈچۈؽ سودىيىسى ھاللائ بولغاؽ سوتقا چىقىرىلىدـ كە  -ھېسابىنى بىرمۇ 
 قىلمىشلىرى يېزىلغاؽ كىتابىنى ئوقۇشقا بۇيرـلىدـ:

ٌاْلَصِاٌوٌَ » ٌَموُشًٍرا َكاُى
ْ
ل َِ ٌ َجاًبا ٌه ِ اَمِة َّ ِك

ْ
ٌال َم ٍْ َِ ٌ ُي

َ
ٌل ٌَوُهْزصُِج ٌُغُوِكِي ٌِفُ ِئَصُى

ٓ
ٌَغا َضْمَواُى

ْ
ٌَال ٌِإهَظاٍن ُهوَّ

ٌ ٌَخِظًّبا َم ّْ ٌَغَل َم ٍْ َّ
ْ
ٌال ٌِبَوْفِظَم َفَ ٌه َ َجاَبَم ھەذ بىر ئىنساننىڭ قىلمىشىنى ئۇنىڭ بوينىغا  –ه َ

ىڭغا قىلمىشلىرىنى كۆذسىتىمىز، ئۇ ئۇنى ئوچۇط كۆذىدـ. ئېسىپ قويىمىز. قىيامەت كۈنى ئۇن
قىلمىشلىرىڭ يېزىلغاؽ كىتابنى ئوقۇغىن! بۈگۈؽ ئۆرقڭگە ) ئۆرەغ گۇكاؾ  >) ئۇنىڭغا (: 

  (.  14-13) ئىسرا،  «دېيىلىدـ  <بولۇشۇغ ( كۇپايە 

ٌَوَامٌَّ » ٍة َّ اِط ٌِفٌُِغَّشٍةٌرَّ ٍَ ٌُ ٌَف اِزُِوُي ٍَ اٌَمنٌَخُكَلْتٌَم ٌةٌَفَامَّ َِ اِو ًَ ُيٌ اِزُِوُيٌَفُامُّ ٍَ ْتٌَم  –اٌَمْنٌَرفَّ
كىمنىڭ تاذارىسى ئېغىر  گۇناھكاذالذ يۈرىدىن مەلۇؼ بولۇپ تۇذىدىغاؽ ئۇ كۈندە،

) ياخشىلىقلىرى ( كەلسە، ئۇ مەمنۇؽ بولىدىغاؽ بىر ھايات ئىچىدە بولىدـ. كىمنىڭ تاذارىسى 
 (.   9-6) قاذىەئ،  « يەدـذ ( كەلسە، ئۇنىڭ جايى ھاكى يىنىك ) ياخشىلىقى ئار

َناِفِصَِنٌَغِظًّصا »
ْ
ًماٌَغَلٌَال ٍْ َِ ْخَمِنٌَوَهاَنٌ ٌِللصَّ َدقُّ

ْ
َمِئٍشٌال ٍْ َِ ُمٌ

ْ
ُمل
ْ
اِلُمٌَغَلٌَ ال ٌالظَّ َػضُّ َِ َمٌ ٍْ َِ َو

ٌ
ً
ُعٍِلٌَعِبّال ُتٌَمَعٌالصَّ

ْ
َزش َجِوٌُاثَّ ّْ

َ
اٌل َِ ُكٍُلٌ َِ ِيٌ ِْ َس َِ ٌ

ْ
ِزش ْمٌَاثَّ

َ
َجِوٌُل ّْ

َ
َلَجٌَل ِْ اٌَو ٌٌَِ

ً
ًهاٌَرِلّال

َ
مانا بۇ  –ُفال

كۈندە ھاكىمىيەت مەذھەمەتلىك ئالالھقا خاستۇذ، بۇ كۈؽ كاپىرالذغا قىيىندـذ. بۇ كۈندە رالىم 
ئىست! ئەلچى بىلەؽ ئوخشاش يولنى تۇتسامچۇ؟ ئىست! » ئىككى قولىنى چىشلەپ: 

 (. 28-26) فۇذقاؽ،  «  دەيدـ« پاالنىنى دؿست تۇتمىغاؽ بولسامچۇ؟ 

قايتا ئۆلۈشنى كە يوط  –بۇ كۈندە بۇذـؽ ياخشى ئىشالذنى قىلمىغانالذ ئۆلۈشنى، قايتا مانا 
 بولۇپ كېتىشنى ئاذرـ قىلىدـ:
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« ٌ ِدًّصا ٌه َ ٌُخُبًٍرا ٌَواْدُغٍا ٌَواِخًسا ٌُخُبًٍرا َم ٍْ َّ
ْ
ٌال ٌَثْسُغٍا

َ
بۈگۈؽ سىلەذ بىر ئۆلۈمنى ئەمەس،  –َل

 (.  14فۇذقاؽ، « ) تاالي ئۆلۈملەذنى تىلەڭالذ 
َجِوٌُُهو » ّْ

َ
اٌل َِ ٌ َناِفُص

ْ
ُكٍُلٌال َِ ٌَو َساُى َِ َمْتٌ ٌَماٌَلسَّ َمْصُء

ْ
ٌال وُظُص َِ ٌ َم ٍْ َِ ٌ اٌَاهَشْرَهاُهْمٌَغَشاًباٌَلِصًِبا ُتٌِإهَّ

ٌ بىز سىلەذنى ھەقىقەتەؽ يېقىن ئاراپتىن ئاگاھالندـذدـط، ئۇ كۈندە كىشى ئىلگىرى  –ُثَصاًبا
« كى مەؽ تۇپراط بولۇپ كەتكەؽ بولسامچۇ! كاش» قىلغاؽ ئەمەللىرىنى كۆذىدـ. كاپىر: 

 (. 40دەيدـ ) نەبە، 
 نەتىجە ئېنىق:

اٌ » ٌَ ْمٌَرَضَهُج ٌُ
َ
اٌَوَلاَلٌل ٌَ اُب ٍَ اٌُفِجَدْتٌَاْب ًَ ٌَِإَذاٌَجاُؤو َمٌُزَمًصاٌَخجَّ وَّ ٌَ ٌََج

َ
َفُصواٌِإل ِشَِنٌه َ

َّ
َوِعَّقٌال

ٌَِ
ٓ
ُنْمٌا ّْ ْجُلٍَنٌَغَل َِ وُنْمٌ ِاِثُنْمٌُرُعٌوٌّمِ َِ ْمٌ

َ
ِنْنٌَال

َ
ٍاٌَبَلٌََول

ُ
َشاٌَلال ًَ ِمُنْمٌ ٍْ َِ وِشُروَهُنْمٌِلَكاءٌ ُِ ُنْمٌَو اِتٌَرّبِ

ىٌ ٍَ ٌَمْد ٌَفِبْئَط ا ٌَ ٌِفّ ٌَراِلِسَِن َم وَّ ٌَ ٌَج اَب ٍَ ٌَاْب ٌاْدُرُلٍا ٌِلَّو َناِفِصَِن
ْ
ٌال ٌَغَلَ َػَشاِب

ْ
ٌال ٌَهِلَمُة ْت َخكَّ
ٌ ِصَِن ُمَجَنّبِ

ْ
دىلىدـ. ئۇالذ جەھەننەمگە يېتىپ توپ بولۇپ ھەي -كافىرالذ جەھەننەمگە توپ  -ال

كەلگەندە جەھەننەمنىڭ دەذكارىلىرى ئېچىلىدـ، جەھەننەمنى باشقۇذغۇچى پەذىشتىلەذ 
ئاذاڭالذدىن سىلەذگە ذەببىڭالذنىڭ ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدىغاؽ كە بۈگۈنكى  >ئۇالذغا: 

 >ەيدـ. ئۇالذ: د < ئۇچرىشىشنىڭ باذلىقىدىن ئاگاھالندـذىدىغاؽ ئەلچىلەذ كەلمىگەنمۇ؟
دەيدـ. ئىنكاذ قىلغۇچىالذ ئارابقا دـچاذ بولۇش ھۆكمى كافىرالذغا تېگىشلىك  <ھەئە، كەلگەؽ 

جەھەننەمنىڭ دەذكارىلىرىدىن كىرىڭالذ، جەھەننەمدە مەڭگۈ قېلىڭالذ،  > :بولدى. ) ئۇالذغا (
 (. 72 - 71، مەرـ) ز« دېيىلدى  <مۇتەكەببىرلەذنىڭ جايى نېمە دېگەؽ ياماؽ! 

ئەسھابى يەمىن ) ئەمەػ دەپتىرى ئوغ تەذەپتىن » نىجاتلىققا ئېرىشكەنلەذ قۇذئاندا 
دەپ ئاتىلىدـ. ئۇالذنىڭ ئاخىرەتتىكى ئوذنى جەننەت « بېرىلگەنلەذ ياكى سائادەتمەنلەذ ( 

 بولىدـ: 
ِمِّنٌ » َّ

ْ
ٌال ٌَاْصَداُب ٌَما ِمِّن َّ

ْ
ٌال ْزُظٍٍدٌ َوَاْصَداُب ٌمَّ ٌِعْسٍر ٌمٌٌَِّفُ ٍح

ْ
ٌ وُظٍٍدٌَوَغل َوِظٍوّ

ْمُسوٍدٌ ْظُنٍٍبٌ مَّ ٌمَّ ِدَّصٍةٌٌَوَماٍء ٌه َ ٍة ٌَ ٌَمْمُوٍَغٍةٌ َوَفاِه
َ
ٌَوَل ٌَمْكُػٍَغٍة

َّ
ْصُفٍَغٍةٌ َل ٌمَّ ٌ َوُفُصٍش نَّ ًُ ٌَاهَشِاَها ا ِإهَّ

ٌَاْبَناًرٌا ِإهَشاًءٌ نَّ ًُ َوا
ْ
ٌَاْثَصاًبا َفَجَػل ِمِّنٌ ُغُصًبا َّ

ْ
ٌال ْصَداِب َ ِ

ّ
ِلَّنٌ َل وَّ َ

ْ
ٌاَل َن ٌِمّ ٌة ٌَوٌ ُخلَّ ِرِصَِن

ٓ ْ
ٌاَل َن ٌِمّ ٌة  –ُخلَّ

سانجاط بولۇپ  –سائادەتمەنلەذ قانداط كىشىلەذ؟ ئۇالذ سىدذى دەذەخلىرىدىن، سانجاط 
كەتكەؽ مەكرە دەذەخلىرىدىن، ھەمىشە تۇذىدىغاؽ سايىدىن، ئېقىپ تۇذغاؽ سۇدىن، 

ىماؽ تۈگىمەيدىغاؽ كە چەكلەنمەيدىغاؽ مېۋىلەذدىن، ئېگىز ) يۇمشاط ( تۆشەكلەذدىن بەھر
بولىدـ. بىز ئايالالذنى قايتىدىن ياذاتتۇط، ئۇالذنى پاظ، ئەذلىرىگە ئامراط، تەڭتۇش قىلدـط. 
بۇالذ ) نېمەتلەذ (نىڭ ھەممىسى سائادەتمەنلەذ ئۈچۈندـذ. ئۇالذنىڭ كۆپىنچىسى 
ئىلگىرىكىلەذنىڭ ئىچىدىن بىر قىسىم كىشىلەذ، كېيىنكىلەذنىڭ ئىچىدىن بىر قىسىم 

 (. 40 – 27كاقىەئ، « ) كىشىلەذدـذ 

قايغۇنىڭ  –ئۇ كۈنى جەننەتكە كىرگەنلەذ، ئۇ كاقىتقىچە ئىچىدە ھېس قىلغاؽ غەؼ 
 كۆتۈذكېتىلگەنلىكىگە شاھىت بولۇپ مۇنداط دەيدـ:
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ٌَشُنٍرٌٌٌ » َغُفٌٍر
َ
ٌل َوا ٌَربَّ ٌِإنَّ َدَضَن

ْ
ٌال ا ٌَغوَّ َب ًَ ِشيٌَاذْ

َّ
ٌال ِ ٌّلِلَّ َدْمُس

ْ
ٌال ٍا

ُ
جىمى ھەمدـسانا  -ٌَوَلال

قايغۇنى كەتكۈرىۋەتكەؽ ئالالھقا خاستۇذ! ذەببىمىز ھەقىقەتەؽ مەغپىرەت  –زدىن غەؼ بى
 (. 34فاتىر، « ) قىلغۇچىدـذ، ئار ياخشىلىققا كۆپ ساكاپ بەذگۈچىدـذ 

يۇقىرىدىكىلەذ قۇذئاؽ ئىنساننىڭ ئىستىقبالى ھەققىدە بەرىدە سىمۋؿػ، بەرىدە 
ىلەذ ئاذقىلىق بەذگەؽ ئېنىق مەلۇماتالذدـذ. ئوخشىتىش... قاتاذلىق ئىستىلىستىكىلىق كاست

ئىنساندا بۇ مەلۇماتالذنى بېرەلەيدىغاؽ قۇذئاندىن باشقا مەنبە يوط. ئىنساننىڭ ئالدىدا ئىماؽ 
ئېيتىپ مۇكاپاتىنى ئېلىش ياكى ئىماؽ ئېيتماي ئۆرىگە ئالدىنائال بىلدقذقلگەؽ جاراغا دـچاذ 

 بولۇشتىن ئىباذەت ئىككى تالالش باذ.  
نساؽ كېلەچىكىنىڭ قانداط بولۇشىنى ئۆرى بەلگىلەيدـ، ئىستىقبالى ئۆرىنىڭ ئى

 ئىلكىدە.    
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 بًشىىچى ببپ
 

 

 ئىمبن 
 

 

 ئىىسبوىىڭ سبئبدىتىذۇر 
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 ئىماؽ دېگەؽ نېمە؟

ئاخىرەت » كە « ۇبۇككەت ن» ئىنسانىيەت تاذىخى كە ئىستىقبالىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ 
تىن كېيىن، ئۇنىڭ بۈگۈنىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ تاذىخىغا نەرەذ تاشالپ باقايلى. «

ئىنساننىڭ ئۆتمۈشى كە ئىستىقبالىنى ئۆر ئىچىگە ئالغاؽ تاذىخى، بۈگۈنىنى ئۆر ئىچىگە 
 ئالغاؽ تاذىخى ئاذقىلىق مەناغا ئىگە بولىدـ. 

ڭنىڭ مۇنداط تۆت دەذىجىسى ئاذقىلىق ئىنساننىڭ بۈگۈنىدىكى ئەھۋالىنى ئا
چۈشەندقذقش مۇمكىن. يەنى، بىلىش، ئىشنىش، ئېيتىش ) باياؽ قىلىش ( كە ئىجىرا 

 قىلىش. بۇ ئۇقۇمالذنى تەكھىد نوقتىسىدىن مۇنداط ئىپادىلەش مۇمكىن: 
 «. مەذىپەت، تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ » 

كىنى نامايەؽ قىلغاؽ تەذەپلىرىدـذ. يۇقىرىدىكى تۆت نوقتا ئىنساننىڭ ئىنساؽ ئىكەنلى
چۈنكى ئىنساؽ بىلىدىغاؽ، ئىشىنىدىغاؽ ) ئەقىدە قىلىدىغاؽ (، سۆرلەيدىغاؽ 
) ئىپادىلەيدىغاؽ ( كە ئىجاد قىالاليدىغاؽ مەكجۇدىيەتتۇذ. ئۇنىڭ بىلىشى، ئىشىنىشى، 

 بىرى بىلەؽ رىچ مۇناسىۋەتلىكتۇذ.  –سۆرلىشى كە ئىجرا قىلىشى بىر 
ۇ نوقتىالذ ھەققىدە كۆپ مۇنارىرىلەذ بولغاؽ بولۇپ، ئىماننىڭ بۇالذنىڭ تاذىختا ب

ئىچىدىن قايسىسى بىلەؽ قانچىلىك مۇناسىۋىتى باذلىقى ھەققىدە ھەذ خىل قاذاشالذ ئوتتۇذىغا 
 قويۇلغاؽ.

ئىماؽ ھەققىدە ئوتتۇذىغا قويۇلغاؽ بۇ قاذاشالذنى بىلىش ئۈچۈؽ، مەركۇذ مەسىلىنى 
ذالغاؽ سوئالالذنى بىلىش كېرەظ. مەسىلەؽ، ئىماؽ نېمىنى بىلدقذىدـ؟ چۆذىدىگەؽ ھالدا سو

كىملەذ مۇئمىن؟ ئىماؽ پەقەت بىلىمنىال كۆذسىتەمدـ؟ پەقەت ئىقراذ قىلىشمۇ؟ تەستىقالشمۇ؟ 

بىرىدىن ئايرىممۇ؟ مەلۇماتى  –ئەمەلنىال كۆذسىتەمدـ؟ بىلىم، ئىقراذ، تەستىق كە ئەمەػ بىر 
 مكىن بوالمدـ؟ ياكى ئەمەلسىز ئىماؽ بوالمدـ؟يوط ھالدا تەستىقالش مۇ

ئىماننىڭ دىندىكى ئوذنى قەيەذ؟ ئىپادىلىرى نېمە؟ ئەمەػ ئىماندىن بىر پاذچىمۇ؟ ئەمەػ 
ئىماننىڭ ئۆرىمۇ؟ ئەمەػ ئىماندىن ئايرىم كە مۇناسىۋەتسىز بوالمدـ؟ ئىماؽ مۇقىم بوالمدـ؟ 

 مدـ؟ كۇپۇذ نېمە؟ مۇناپىقالذ كىم؟ ئاجىزلىشامدـ؟ ئىماندا شۈبھە بوال –ياكى كۈچىيىپ 

بىرىدىن ئايرىم بوالمدـ؟  –ئىسالؼ نېمە؟ مۇسۇلماؽ كىم؟ ئىماؽ بىلەؽ ئىسالؼ بىر 
 مۇسۇلماؽ بولۇپ تۇذـپمۇ مۇئمىن بواللماسلىق مۇمكىنمۇ؟ 

مۇنارىرىلەذ مانا مۇشۇنداط سوئالالذنى چۆذىدىگەؽ ھالدا ئېلىپ بېرىلغاؽ. بىز 
كۆپ قىسمى كېرەكسىز كە بۈگۈنىمىز بىلەؽ مۇناسىۋەتسىز بولغاؽ بۇ دىققىتىمىزنى مۇتلەط 

سوئالالذغا مەذكەرلەشتۈذقشنىڭ ئوذنىغا، بىر مۇئمىن بىلىشى رفذقذ بولغاؽ ئىلىملەذنى ئۆر 
نى ئىزاھالپ «ئىماؽ » ئىچىگە ئالغاؽ كەھىينىڭ يېتەكچىلىكىدە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە 

 ئۆتەيلى. 
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سائادىتى، كۆر كە قەلىب نۇذى، ئۈمىت كە ئىشەنچ  –ەخت ئالدى بىلەؽ ئىنساننىڭ ب
نىڭ قۇذئاندا قانداط ئىزاھالنغانلىقى؛ ئۆر تەكە بولغاؽ بىر پۈتۈؽ «ئىماؽ » مەنبەسى بولغاؽ 

 گەكدە ئىچىدىكى ئوذنى كە ئۇنى تولۇقلىغۇچى ئامىلالذ بىلەؽ تونۇشۇپ چىقايلى.  
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 غ ئىمكاندـذئىماؽ ئەغ چو

ئىماؽ » ھاياتىنىڭ مەنىسى كە ئىنساننى مەكجۇدات ئىچىدە ئىمتىيارغا ئىگە قىلغاؽ 
نى بىر دەذەخكە ئوخشاتساط، بۇ دەذەخنىڭ يىلتىزى قەلىپتە، گەكدىسى ئەقىلدە كە «

 شاخلىرى ئوذگانالذدىدـذ. بۇ دەذەخنىڭ مېۋىسى ئەمەلدـذ. 
مېۋىسى ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە بولماي  دەذەخنىڭ يىلتىزى، گەكدىسى، شاخلىرى ياكى

تۇذـپ ئۇنى تونۇشتۇذماقچى بولغانالذ، ئۇنى كەمتۈظ كە خاتا تونۇشتۇذـپ قويۇشتىن خالىي 
 بواللمايدـ. 

ئابرؿيىنىڭ ئەغ چوغ دەلىلىدـذ. ئىنساننىڭ  –ئىماؽ، ئەسلىدە ئىنساننىڭ ئىزرەت 
ئۇلۇص كە مۇھىم ئىكەنلىكىنى، جىسمىدىن ھالقىغاؽ قىسمىنىڭ جىسمى قىسمىدىن تېخىمۇ 

 ئۇنىڭ ئىماؽ ئېيتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكى بىلەؽ ئىزاھلىغىلى بولىدـ.
ئىماؽ، ئىنساننى جىسمى تاذ كە ئۆرگەذمەس دائىرىلەذ ئىچىدىن قۇتقۇرـپ، ئۆرىدىن 

ذەت ھالقىغاؽ ئالەملەذ بىلەؽ بىرلەشتۈذىدىغاؽ ھەذىكەتلەندقذگۈچى كۈچتۇذ. ئىماندىن ئىبا
مىسلىسىز بىر ئىمكاندىن پايدىالنمىغاؽ كىشى، كـجۇدىنىڭ تاذ جىسمىغا؛ پەذىشتىلەذ كە 
باشقا مەخلۇقالذ بىلەؽ بەسلەشكەؽ ئاذتۇقچىلىقىنى تاشالپ قويۇپ، ئۆرىنى ھايۋانالذ 

 دـنياسىغا مەھكۇؼ قىلغاؽ بولىدـ. 

ئىشلىتىلمىسە، ئۇ، ئىماننىڭ كاستىسىدـذ. ئەگەذ بۇ كاستە مەقسەتكە مۇكاپىق  –ئەقىل 
ئىگىسى ئۈچۈؽ بىر ئاذتۇقچىلىق بولۇشنىڭ ئوذنىغا، ئەغ يىرىتقۇچالذمۇ قىاللمايدىغاؽ 
كەھشەتنىڭ ذؿياپقا چىقىشىغا سەكەپچى بولىدـ. بۇنداط ئەھۋالدا، ئىنساؽ ئۆر جىنسى ئۈچۈؽ 

 باشقا مەكجۇداتالذدىنمۇ خەتەذلىك مەخلۇققا ئايلىنىدـ.
بېرىلگەؽ ئەقىل، بەرىدە ھەددىدىن ئېشىپ ئىماننىڭ  ئىمانغا كاستە بولسۇؽ دەپ

كە ئايلىنىدـ. مانا بۇ ئەقىلنى بۇتالشتۇذىۋالغاؽ، «مەقسەت » ئوذنىنى ئالىدـ كە 
 ئىالھالشتۇذىۋالغانلىقنىڭ نەتىجىسىدـذ.

قىلىپ كۆذسىتىلگەؽ جايدا « ذەقىپ » ئەقىل، ئىمانغا يولداش بولۇشنىڭ ئوذنىغا 
غاؽ بولىدـ. چۈنكى بۇنداط جايدا ئەقىل ئىماندىن ياكى ئىماؽ باذلىق تەڭپۇلۇط بۇرـل

 ئەقىلدىن ئايرىلىپ قالغاؽ بولىدـ.  

شەذەپتۇذ. بۈگۈؽ مۇسۇلمانالذ دـچ كېلىۋاتقاؽ ئەغ چوغ مەسىلە كىملىك  –ئىماؽ 
كىررىسىدـذ. مەركۇذ كىررىس كىشىلىك ئەخالط كە ئۆذنەكلىكنىڭ يوقۇلۇشى، خاذلىق كە 

 ىدە ئۆرىنى نامايەؽ قىلىنماقتا. يوقسۇللۇط شەكل
نى ئۆرىگە ھاكىم قىاللمىغانلىقىدىن، «ئىماؽ » مۇسۇلمانالذدىكى كىملىك كىررىسى 

مۇسۇلماؽ بولغانلىقىدىن ئىپتىخاذلىنالماسلىقىدىن ياكى پەخىرلىنەلىگىدەظ بىر ئىمانغا ئىگە 
 بواللماسلىقىدىن كېلىپ چىقماقتا.
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ش كە ئۇالذغا ھەكەس قىلىشنى كەلتۈذقپ چىقىرىدـ. بۇ ئەھۋاػ كاپىرالذنى ياخشى كۆذق

باذا كۇپرىغا ئىنكاسىز قېلىش كە ذارى بولۇش،  –ھەتتا بۇ نوقتىدا توختاپ قالماستىن باذا 
ئۇنىڭغا مايىل بولۇش باسقۇچىدىن ئۆتۈپ كۇپۇذنى ياخشى كۆذقش كە مەپتۇؽ بولۇشقا ئېلىپ 

 باذىدـ.
نىق! ئۇنداقتا كۇپۇذغا مەپتۇؽ بولۇشچۇ؟ بۇ بىر كۇپۇذغا ذارى بولۇش كۇپۇذلۇقتۇذ، بۇ ئې

ئەقىدە مەسىلىسى بولۇپ، ھەػ قىلىنىشى ئىماؽ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك. يەنى بىلىم، تەستىق، 
ئىقراذ كە ئەمەلنىڭ يىغىندىسى بولغاؽ ئىماؽ بىلەؽ... ئەلۋەتتە ئىسالمى بولغاؽ ئىماؽ 

 بىلەؽ بۇ ئەقىدە مەسىلىسىنى ھەػ قىلغىلى بولىدـ. 
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 ئىماؽ كە ئىسالؼ

ئەئرابىالذ: > ئىماؽ ئېيتتۇط < دەيدـ. ) ئۇالذغا ( ئېيتقىنكى: > ) تېخى ( ئىماؽ » 
ئېيتمىدىڭالذ، لېكىن ئىسالؼ ) تەسلىم ( بولدـط دەڭالذ. ئىماؽ تېخى دىلىڭالذغا كىرمىدى < 

 (. 14ھۇجۇذات، « ) 

بىرىنى  –بىر « ئىماؽ كە ئىسالؼ » ندەظ ئايەتتىن ئېنىق مەلۇؼ بولۇپ تۇذغا

بىرىدىن پەذقلىق مەنىلەذگە ئىگە ئۇقۇمالذ سۈپتىدە  –تولۇقاليدىغاؽ، لېكىن بىر 
 .342ئىشلەتمەكتە

جاؽ كە ماػ ئەندىشىسى » ئىپادىسىنى مۇجاھىد: « ئىسالؼ بولدـط » ئايەتتىكى 
ايەت تولۇط ئەمەس شەكلىدە تەپسىر قىلغاؽ. لېكىن ذىۋ« سەكەبىدىن تەسلىم بولدـط 

 ) مۇنقاتى (تۇذ. 

شەكلىدە « ئىسالؼ بولۇش، مۇسۇلماؽ بولۇش » نەھائى بىۋاستە  –ئىبراھىم ئەؽ 
 .343تەپسىر قىلغاؽ

» نىڭ مەنىسى «ئىسالؼ بولدـط » بىزنىڭچە ئىككىنچى تەپسىر توغرا. ئايەتتىكى 
ۇخاذى، مۇسلىم كە بولۇپ، ئىماندىن ئايرىم تۇتۇلغاؽ. بۇ قاذاشنى ب« مۇسۇلماؽ بولدـط 

 باشقىالذ نەقىل قىلغاؽ تۆكەندىكى ذىۋايەت كۈچلەندقذمەكتە: 
سائاد ب. ئەبى كاققاستىن مۇنداط ذىۋايەت قىلىندـ: ذەسۇلۇلالؾ بىر تۈذكۈؼ » 

كىشىلەذگە غەنىمەتلەذنى تەقسىم قىلىپ بەذدى. ئۇالذدىن بىر كىشىگە غەنىمەتتىن نېسىۋە 
ئوذنۇمدىن تۇذدـؼ كە مۇنداط دېدىم: > پاالنچىغا نېمە  بەذمەسلىكى دىققىتىمنى تاذتتى.

ئۈچۈؽ غەنىمەتتىن نېسىۋىسىنى بەذمىدىڭ؟ ھاللائ بىلەؽ قەسەمكى مەؽ ئۇنى مۇئمىن دەپ 
بىلىمەؽ < دېدىم. ذەسۇلۇلالؾ: > ياط، ئۇنداط ئەمەس. ئۇ مۇسلىم! < سائاد دەپ ئۈچ قېتىم 

ەذدى. ئەغ ئاخىرىدا ذەسۇلۇلالؾ: > ئى تەكراذلىدى كە ئۈچلى قېتىمدا ئوخشاش جاكاپ ب
سائاد، شۈبھىسىزكى، مەؽ بىر كىشىگە ئۇنىڭدىنمۇ چاذە كۆذگەنلىرىم تۇذسىمۇ ) ئۇالذنى 

                                    
بۇ ئايەت ھۇرەيمە، جۇھەينە، ئەسلەؼ » ئايەتنىڭ چۈشۈش سەكەبى ھەققىدە ھەذ خىل ذىۋايەتلەذ باذ. سۇددى مۇنداط دەيدـ:   342

ذ ھاللائ فەتىھ سۈذىسىدە تىلغا ئالغاؽ كىشىلەذدـذ. ئۆرلىرىنى كاپالەتكە كە غىفاذ بەدىۋى ) چۆػ ئەذەپ (لىرى ھەققىدە چۈشكەؽ. ئۇال
ئىگە قىلىش ئۈچۈؽ > بىز ئالالھقا ئىماؽ ئېيتتۇط < دېگەنىدى. ذەسۇلۇلالھنىڭ ھۇدەيبىيە چاقىرىقىغا قۇالط سالماي كەچ قالدى، 

ذنىڭ يۇذتى مەككە بىلەؽ مەدىنە ئوتتۇذىسىدىكى ئۇال» مۇقاتىلدىن مۇنداط بىر ذىۋايەت نەقىل قىلىنغاؽ: «. بۇ ئايەت چۈشتى 
بىر جاي ئىدى. ذەسۇلۇلالھنىڭ سەذىييە ) ذەسۇلۇلالؾ ئۆر قاتناشمىغاؽ غارات (لىرىدىن بىرسىدە، ئۇالذ ماللىرى كە سۇلىرىنى 

نغاندا ئۇالذغىمۇ ساقالپ قېلىپ ئۈچۈؽ ذەسۇلۇلالھقا كېلىپ:> ئىماؽ ئېيتتۇط < دېدى. ذەسۇلۇلالؾ ھۇدەيبىييەگە قاذاپ ئاتال
بۇ ئايەت بەنى ئەسەد ب. ھۇرەيمە بەدىۋىلىرى ھەققىدە » مۇجاھىد: «. خەكەذ ئەكەتتى، لېكىن ئۇالذ ذەسۇلۇلالھقا قوشۇلمىدى 

چۈشتى. بىر قەھەتچىلىك كە قۇذغاقچىلىق يىلىدا مەدىنىگە كېلىپ، ئىماؽ ئېيتمىغانلىقىنى، ئەمما بويسۇنغانلىقىنى بىلدقذدى. 
ىنى كىرلەتتى. ئۆرلىرىنى قىممەتلىك قىلىپ كۆذسەتتى. ذەسۇلۇلالھقا مىننەت قىلماقچى بولدى. شۇنىڭ بىلەؽ ھۇجۇذات مەدىنە يول

 بەت.     – 175، «ئىماؽ  –ئەػ » ئىبن تەيمىييە، «. ئايەت چۈشتى  – 17
 بەت. – 170، «ئىماؽ  –ئەػ » ئىبن تەيمىييە،   343
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« قايرىپ قويۇپ ( ياذدەؼ قىالاليمەؽ. بۇ ئۇنىڭ يۈرىچىالپ ئوتقا تاشالنغىنىدىن ياخشىدـذ 
 .344دېدى

نىڭ كەلىمەئى تەكھىد، بىز بۇنىڭدىن ئىسالم» ھەدىسنىڭ داكامىدا رـھرىنىڭ: 
 دېگەؽ ئىزاھاتى باذ.« ئىماننىڭ ئەمەػ ئىكەنلىكىنى كۆذىۋاالاليىمىز 

بىرىدىن ئايرىلغانلىقى يەنە باشقا بىر ئايەتتىمۇ تىلغا  –ئىماؽ كە ئىسالمنىڭ بىر 
 ئېلىنغاؽ:
« مۇسۇلماؽ ئەذلەذ كە مۇسۇلماؽ ئايالالذ، مۇئمىن ئەذلەذ كە مۇئمىن ئايالالذ ... » 

 (.  35ەھزاپ، ) ئ
 ذەسۇلۇلالؾ ئىماؽ كە ئىسالؼ ھەققىدە مۇنداط دېگەؽ: 

ئىسالؼ تاشقى قىسىمدا كە كۆذگىلى بولىدىغاندـذ، ئىماؽ ئىچكى قىسىمدا كە قەلىپتە » 
 .345«بولغاندـذ 

بىرىدىن  –بۇ ھەدىستە ئىماؽ كە ئىسالؼ بىر نەذسىنىڭ ئىككى يۈرىگە ئوخشاش بىر 

بىرى بىلەؽ ئوخشاش بولمىغاؽ ئىككى ئۇقۇؼ سۈپتىدە  – ئايرىلمايدىغاؽ، لېكىن بىر

بىرىدىن ئايرىم كە مۇستەقىل ئەمەسلىكىنىڭ  –ئىزاھالنغاؽ. ئىماؽ بىلەؽ ئىسالمنىڭ بىر 
« ئىسالمنىڭ شەذتى بەش » ئەغ ذؿشەؽ دەلىلى بولغاؽ، لېكىن كېيىنكى مەرگىلدە 
 ھەدىستۇذ: دېگەندەظ خاتا چۈشەنچىگە قۇذباؽ قىلىۋېتىلگەؽ تۆكەندىكى

ئىسالؼ بەش نەذسە ئۈستىگە بىنا قىلىنغاؽ، ئۇالذ، ئالالھتىن باشقا ھەقىقىي ئىالھنىڭ » 
يوقلىقىغا، مۇھەممەد ) ئەلەيھىسساالؼ (نىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇكاھلىق 

 .346«بېرىش، نامار ئوقۇش، راكات بېرىش، ھەج قىلىش كە ذامىزاؽ ذؿرىسى تۇتۇشتۇذ 
ھەدىستە بەش ماددا باذ. بۇالذدىن تۆتى ئوذگاؽ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك. يەنى،  بۇ مەشھۇذ

نامار، راكات، ھەج كە ذؿرا. بۇالذ ئەمەػ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك ماددىالذدـذ. قالغاؽ بىر ماددا، 
يەنى ئالالھنىڭ بىرلىكى كە ھەرذىتى مۇھەممەدنىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ئىقراذ 

ەنگەؽ كەلىمەئى شاھادەت ماددىسىدـذ. قالغاؽ تۆت ماددا بۇ بىرىنچى ماددىغا قىلىش ئىپادىل
رىچ بېقىنىدـ. كەلىمەئى شاھادەت بولماي تۇذـپ، نامار، راكات، ھەج كە ذؿرىنىڭ بىر مەنىسى 

 بولمايدـ.  
بۇ بەش ماددا ئوتتۇذىسىدا مۇنداط بىر ئوخشاشلىق باذ، يەنى بۇالذنىڭ ھەممىسى تاشقى 

ۆذگىلى، بىلگىلى بولىدىغاؽ بولىشىدـذ. ھەدىستىكى بىرىنچى ماددا كىشىنى جەھەتتە ك
گۇكاھلىق » نىڭ ئوذنىغا «ئىماؽ ئېيتىش » خاتاالشتۇذـپ قويماسلىقى كېرەظ. بۇ ماددىدا 

شەذت قىلىنماقتا. گۇكاھلىق بېرىش تىلدا ئىپادىلەنگەؽ بىر ھەذىكەت، يەنى « بېرىش 
 ئەمەلدـذ، تىلنىڭ ئەمەلىدـذ.

نىڭغا ئاساسالنغاندا، ئىسالؼ بىر پۈتۈؽ ھالىتىدە ئىماننىڭ تاشقى كۆذقنۈشى كە بۇ
ئەمەلگە تەكە بولغاؽ قىسمىدـذ. ئىسالؼ، تەسلىم بولۇش، مۇسۇلمانالذ قاتاذىدىن بولۇش، 

                                    
 . 236، نۇمۇذى: 68، ب:؛ مۇسلىم، ئىماؽ19بۇخاذى، ئىماؽ، ب:  344
 بەت. – 6، «ئىماؽ  –ئەػ » مۇسنەدتە ھەرذىتى ئەنەستىن نەقىل قىلىنغاؽ؛ ئىبن تەيمىييە،   345
 .1بۇخاذى، ئىماؽ، ب:  346
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شەذىئى قانۇنغا مەنسۇپ بولۇش، مۇسۇلمانالذ ئىگە بولغاؽ ھەقلەذگە ئىگە بولۇش 
 دېگەنلىكتۇذ. 

ڭ دەػ ئۆرى ئەمەس. ئەگەذ شۇنداط بولغاؽ بولسا ئىدى، جىبرىئىل ئىسالؼ ئىماننى

ئايرىم  –دەپ ئايرىم « ئىسالؼ دېگەؽ نېمە؟ » ، «ئىماؽ دېگەؽ نېمە؟ » ذەسۇلۇلالھتىن 

ئايرىم جاكاپ بەذمەيتتى. ھەؼ سوئاػ  –سوئاػ سوذىمايتتى كە ذەسۇلۇلالھمۇ سوئالالذغا ئايرىم 

بىرى بىلەؽ ئوخشاش  –ىماؽ بىلەؽ ئىسالمنىڭ بىر ھەؼ جاكاپنىڭ پەذقلىق بولۇشى، ئ
 ئەمەسلىكىنىڭ ئەغ ذؿشەؽ دەلىلى ئەمەسمۇ؟

ئالالھقا، پەذىشتىلەذگە، كىتاپالذغا، ئەلچىلەذگە، » ئىماؽ سوذالغاندا ذەسۇلۇلالؾ: 
نامار، راكات، ذامىزاؽ » ؛ ئىسالؼ ھەققىدىكى سوئالغا « 347ئاخىرەت كە تەقدىر ئىماؽ ئېيتىش

 .348دەپ جاكاپ بەذگەؽ« ھەج  ذؿرىسى كە
مەركۇذ ھەدىسنىڭ پەذقىلىق كاذىيانتلىرىدا بۇ بەش ماددىدىن بىرسى جۇنۇپلۇقتىن 
پاكلىنىش ياكى خۇمۇس ) غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى ذەسۇلۇلالھنىڭ ئائىلە تاكاباتىغا 

 بېرىش ( شەكلىدە باياؽ قىلىنغاؽ. 
ؼ تاشقى بىخەتەذلىكتۇذ. بۇ سەكەپتىن ئىماؽ ئىچكى بىخەتەذلىك دەپ ئىزاھلىساط، ئىسال

ذەسۇلۇلالؾ جەمئىيەتنىڭ بىخەتەذلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشتا شەخسنىڭ مەسۇئلىيىتىنى 
 نوقتىسىدىن ئىزاھالپ مۇنداط دېگەؽ:« ئىسالؼ » نوقتىسىدىن ئەمەس، « ئىماؽ » 

 .349« مۇسۇلماؽ، مۇسۇلمانالذنىڭ قولى كە تىلىدىن خاتىرجەؼ بولغاؽ كىشىدـذ» 
نىڭ، مۇئمىن بىر كىشىنىڭ مۇسۇلمانالذ بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتىنى «ئىسالؼ » بۇ سۆر 

مۇسۇلماؽ كىمدـذ؟ » بەلگىلەيدىغاؽ ئۇقۇمالذنىڭ ئەغ ئالدىدا تۇذىدىغانلىقىنى كۆذسىتىدـ. 
ئىسالمغا چىڭ » دېگەؽ سوئالغا بۇ دەلىلەذ ئاذقىلىق مۇنداط جاكاپ بېرىش مۇمكىن: « 

جادلىق ) ساالمەتكە (قا ئېرىشكەؽ، كىشىلەذنىڭ ئۇنىڭ قولى كە تىلىدىن ئېسىلىپ نى
خاتىرجەؼ بولغاؽ، مەكجۇدلىقى شەخسى كە ئىجتىمائىي تىنچلىقنىڭ كاپالىتى بولغاؽ، بۇ 

 «.كاپالەتنى ئۇچرىغاؽ ھەذ كىشىگە ساالؼ بېرىش ئاذقىلىق ئېنىق ئىپادىلىگەؽ كىشىدـذ 
چلىق ئۈچۈؽ بەذگەؽ كاپالىتىنىڭ ئىپادىسىدـذ. مانا بۇ ھەدىس بىر مۇئمىننىڭ تىن

 دەپ تەذىپلەنگەؽ:« ئەغ خەيىرلىك ئىسالؼ » شۇڭا ساالؼ بېرىش 
 بىر كىشى ذەسۇلۇلالھتىن:» 
 قايسى ئىسالؼ ئەغ ياخشى؟ دەپ سوذىدى. ذەسۇلۇلالؾ: -
مىسكىنلەذنى تويغۇرغىن، مەيلى تونۇسۇؽ ياكى تونىمسۇؽ ساالؼ ) خاتىرجەملىك كە  -

 .350، دېدى«كاپالىتىنى ( بەذگىن، مانا بۇ ئەغ ياخشى ئىسالمدـذ ئىشەنچ 

                                    
ئىباذىسى بۇخاذى سەھىھ دەپ قوبۇػ قىلغاؽ كاذىيانتىدا يوط. مۇسلىممۇ ئەبۇ رەذ كە ئەبۇ ھۇذەيرە « تەقدىرگە ئىماؽ »   347

(؛  18/1)  37ئەنھۇ (دىن كەلگەؽ كاذىيانتىدا بۇخاذىنىڭكىگە ئوخشاش شەكىلدە ئالغاؽ. بۇخاذى، ئىماؽ، ب:) ذەرىيەلالھۇ

ئىباذىسى مەكجۇت. ئۇنىڭدىن « تەقدىرگە ئىماؽ » نۇمۇذ. لېكىن بۇ ذىۋايەتنىڭ نەسائى كاذىيانتىدا  – 5، 1مۇسلىم، ئىماؽ، ب:
تەقدىرگە ئىماؽ » غاؽ باشقا بىر سەنەت بىلەؽ ھەدىسنى ئوخشاشال بەش ماددا كە باشقا مۇسلىم، ئابدـلالؾ بىن ئۆمەذگە تۇتاشتۇذ

 .  1/1قوشۇلغاؽ شەكلىدە نەقىل قىلغاؽ. مۇسلىم، ئىماؽ، ب: « 
 . I/161-162؛ مۇسلىم، I/30، «فەتقۇلباذى » ؛ 47بۇخاذى، ئىماؽ، ھەدىس نۇمۇذى:   348
 (.  8/1)  4بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   349
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نىڭ ئىچى «ساالؼ » ئىسالمنىڭ ئەغ گەكدىلىك سىمۋؿللىرىدىن بىرسى بولغاؽ 
« تىل » بوشالتىلىپ پۈچەكلەشتۈذقلدى كە ئەسلىدىكى مەنىسىدىن بۇذمىالنغاؽ شەكىلدە 

نىسى، ذؿھىدىن ئايرىپ تاشالنغاؽ نىڭ ئەسلى مە«ساالؼ » ئادىتىگە ئايالندـذـپ قويۇلدى. 
باشقا ئىمانى كە ئىسالمى سىمۋؿلالذغا ئوخشاش ئاقىۋەتكە دـچاذ بولغانلىقى كۆر يۇمغىلى 

 بولمايدىغاؽ ھەقىقەت. 
ھالبۇكى، ساالؼ مۇئمىننىڭ مۇئمىنگە بەذگەؽ خاتىرجەملىك كە ئىشەنچ پاذؿلى ئىدى. بۇ 

ؽ مۇئمىن ) ئىشەنچلىك ( كىشىلەذدـذ. بىرى ئۈچۈ –پاذؿلنى ئالغۇچى كە بەذگۈچى بىر 
، «ساالؼ » بىرىگە خاتىرجەملىك كە ئىشەنچ كاپالىتى بەذگەندـذ.بۇ سەكەپتىن  -ئۆرئاذا بىر 

نىڭ، ئىسالؼ ئىماننىڭ «ئىسالؼ » ئوخشاش سۆر يىلتىزىدىن تۈذلىنىپ چىققاؽ 
 نامايەندىسىدـذ.

سىز ئىسالؼ مۇمكىندـذ، لېكىن دىن، ھەؼ ئىماؽ ھەؼ ئىسالمنىڭ ئوذتاط ئىسمىدـذ. ئىمان

ئايىتى بۇنىڭ دەلىلىدـذ. گەذچە ئىماؽ  – 14مەقبۇػ ئەمەستۇذ. ھۇجۇذات سۈذىسى 
مۇسۇلماؽ » ئېيتمىغاؽ بولسىمۇ، ئالالھنىڭ ئەھكاملىرىنى قوبۇػ قىلمىغاؽ بولسىمۇ، ئۆرىنى 

اؽ دەپ قاذايدىغاؽ كۈنىمىزدىكى بىر تۈذكۈؼ كىشىلەذ بۇ دائىرىگە كىرىدـ. ئىم« 
 ئۆر ئىچىدىن ئىككىگە ئايرىلىدـ: « ئىسالؼ بولۇش » ئېيتماستىن 

 – 14ئىمانغا ئېرىشمەي مۇسۇلماؽ بولغانالذ. بۇنىڭ ئۆذنىكى ھۇجۇذات سۈذىسى  .1
الذدىن «مۇناپىق » ئايەتتىكى بەدىۋىلەذدـذ. ئۇالذ بەرىلەذ ئىلگىرى سۈذىگەندەظ 

سەكەپلەذ تۈپەيلىدىن، ئىماؽ  ئەمەس ئىدى. ئۇالذ ھەذ خىل ئىجتىمائىي كە سىياسىي
ئېيتماستىن ئىسالمنىڭ سىياسىي ھاكىمىيىتىگە تەسلىم بولغاؽ كىشىلەذ ئىدى. بۇ 

» سەكەپتىن مەركۇذ ئايەتتە ھاللائ ئۇالذنىڭ ئىماؽ دەپ قاذىغاؽ نەذسىنىڭ ئەسلىدە 
 ئىكەنلىكىنى ئىزاھلىغاؽ كە ئىماؽ ئېيتىشى كېرەكلىكىنى، شۇنداط قىلغاندىال« ئىسالؼ 

بولغانلىقىنى « مۇسلىم » ئاندىن مۇئمىن بوالاليدىغانلىقىنى، ھارىرقى ھالىتىدە 
ئەگەذ ئالالھقا كە » بىلدقذگەؽ كە ئايەتنىڭ ئاخىرىدا مۇنداط كاپالەتنى بەذگەؽ: 

ئەلىچىسىگە ئىتائەت قىلساڭالذ، ھاللائ سىلەذنىڭ ئەمەلىڭالذدىن ھېچنەذسىنى 
« ؽ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدـذ، مېھرىباندـذ كېمەيتىۋەتمەيدـ، ھاللائ ھەقىقەتە

 (. 14) ھۇجۇذات، 
ئىمانغا ئېرىشكەندىن كېيىن ئۇنى ذەت قىلىپ مۇسۇلماؽ سۈپتىدە كۆذقنگەنلەذ. بۇنى  .2

ئىماؽ ئېيتماستىن مۇسۇلماؽ بولۇش دەپمۇ ئاتاشقا بولىدـ. لېكىن بۇ ئىككىسى 
ەكەذ، كېيىنكىلەذ بولسا ئىماننىڭ نېمە ئوتتۇذىسىدا پەذط باذ. ئالدىنقىالذ ئىماندىن بىخ

ئىكەنلىكىنى بىلىدـ. ئالدىنقىالذ قەستسىز، كېيىنكىلەذدە قەستەنلىك باذ. چۈنكى 
دەپ قاذىغانىدى. ئىككىنچى « ئىماؽ » بەدىۋىلەذ ھەقىقەتەؽ تەسلىم بولغاؽ كە بۇنى 

ەقەرراسىنى تۈذگە كىرىدىغاؽ مۇسۇلماؽ سۈپەت مۇناپىقالذ يا ئىماؽ ئېيتىپ ئۇنىڭغا ت
ئادا قىلمىغانلىقى ئۈچۈؽ ) ئۇھۇد كە تەبۇظ غارىتىدا ئوتتۇذىغا چىققاؽ مۇناپىقالذدەظ ( 
مۇناپىق بولغاؽ كەياكى بىلىپ تۇذـپ كۇپۇذنى تاللىغاؽ، لېكىن تاشقى جەھەتتىن 

                                                                                         
 (. 12/1)  20اؽ، ب: بۇخاذى، ئىم  350
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مۇسۇلماؽ سۈپتىدە كۆذقنۈشنى ئۆرى ئۈچۈؽ پايدىلىق دەپ قاذاپ مۇسۇلماؽ بولغاؽ. 
 بۇ تۈذدىكى مۇناپىقالذنى ذؿشەؽ ھالدا تەسۋىرلەپ بەذمەكتە: تۆكەندىكى ئايەت

ئۇالذ ئىماؽ ئېيتتى، ئاندىن ئىنكاذ قىلدى. ئاندىن ئىماؽ ئېيتتى يەنە ئىنكاذ قىلدى، » 
 (. 137نىسا،  « ) ئاندىن ئىنكاذى ) كۇپۇذى ( كۈچەيتتى 

 نىڭ ئوذتاط ئىسمى دېگەنىدـط. «ئىماؽ كە ئىسالؼ » دىن، 
 تەستىق، ئىسالؼ ئەمەلدـذ. چۈنكى ئىماؽ

 ئىماؽ قەلىپنىڭ ئەمەلى، ئىسالؼ بەدەننىڭ ئىمانىدـذ.
 كۈچ، ئىسالؼ بۇ كۈچنىڭ ھەذىكەتكە ئايالنغاؽ شەكلىدـذ. ھەذىكەتلەندقذگۈچى ئىماؽ

» دېيىلمەيدـ، « ئىماؽ شەذىتى » بۇ سەكەپتىن ئىسالؼ شەذىەئت دېگەنلىكتۇذ، شۇڭا 
ئىماننىڭ » دېگەنلىكتۇذ، شۇڭا « ھەقىقەت » ئىماؽ ى دېيىلىدـ. «ئىسالؼ شەذىەئت 

 دېيىلىدـ، ئىسالمنىڭ ھەقىقىتى دېيىلمەيدـ. « ھەقىقىتى 
ئىسالمسىز ئىماننىڭ ھۆكمى نېمە بولسا، شەذىەئتسىز ھەقىقەتنىڭ ھۆكمىمۇ شۇنداقتۇذ. 
ھەقىقەتسىز شەذىەئت پۈچەظ كە شەكىلۋارلىق؛ شەذىەئتسىز ھەقىقەت تىلسىمچىلىق كە 

غۇنلۇقتۇذ. ھەقىقەت مەكجۇتلىقىنى ئىماندىن، شەذىەئت مەشۇئذىيىتىنى ئىسالمدىن ئالسا ئار
 مەقبۇلدـذ.

ئىماؽ بىلەؽ ئىسالؼ ئوتتۇذسىدىكى مۇناسىۋەت، ئىماؽ بىلەؽ ئەمەػ ئوتتۇذىسىدىكى 
سۈپتىدە قوبۇػ « ئىسالمنىڭ شەذتى » مۇناسىۋەت بىلەؽ ئوخشاشتۇذ. خەلقنىڭ تىلىدا 

ەذت ئەمەػ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك ماددىالذدـذ ) شاھادەت تىلنىڭ قىلىنغاؽ بەش ش
 ئەمەلىدـذ  (.

دىن بولغاؽ ئىچكى تەذەپ مەذىپەت كە تەستىق يىغىنچاقلىغاندا، ئاڭنىڭ تۆت باسقۇچى
ئاذقىلىق « ئىقراذ كە ئەمەػ » تاشقى تەذەپ بولغاؽ  ئاذقىلىق ئىماؽ ئوتتۇذىغا چىقماقتا.

 .ئىسالؼ ئوتتۇذىغا چىقماقتا

 بىرىدىن –خۇالسەكاالؼ، ئىماؽ بىلەؽ ئەمەلنى ئايرىش، ئىماؽ بىلەؽ ئىسالمنى بىر 

 ئىسالؼ نە قالىدـ ئىماؽ نە ئوتتۇذىدا ئايرىلسا بىرىدىن – بىر بۇالذ بولۇپ، دېگەنلىك ئايرىش
 .  351ـقالىد

 

 

 

 

 

 

                                    
ئەھلى سۈننەت ئىجما قىلدىكى، ئىماننى ئىسالمدىن، ئىسالمنى ئىماندىن ئايرىغىلى بولمايدـ. » پەردەكى مۇنداط دەيدـ:   351

بىرىدىن ئايرىلىدـ. چۈنكى ئىماؽ تەستىقتۇذ، ئىسالؼ ئىقراذدـذ. ئىنقىياد، ئىتائەت،  –لېكىن ئىسالؼ كە ئىماؽ مەنا جەھەتتىن بىر 
ۇؽ ئىگىش كە تەسلىمىيەتتۇذ. مۇئمىن ئالالھنى كە ذەسۇلىنى تەستىق قىلغاؽ كىشىدـذ، مۇسلىم ئالالھقا كە ذەسۇلىغا ئىتائەت بوي

 بەت.   – 221پەردەكى، «. قىلغۇچىدـذ 
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 ئىماؽ كە ئەمەػ

دېگەؽ مەنىلەذنى « تەستىقالش، قوبۇػ قىلىش، ئىشىنىش » ئىماؽ كەلىمىسى لوغەتتە 
 (. 17بىلدقذىدىغاؽ بولۇپ، قۇذئاندا بۇ مەنىدە ئىشلىتىلگەؽ ) يۈسۈپ، 

ئىماؽ ئالالھقا، پەذىشتىلىرىگە، ھاللائ » دېگەؽ سوئالغا ذەسۇلۇلالؾ: « ئىماؽ نېمە؟ » 
دەپ جاكاپ «  352بىلەؽ ئۇچرىشىشقا، ئەلچىلىرىگە، ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە ئىشىنىشتۇذ

 .بەذگەنىدى
دېگەؽ ئىسم بىلەؽ تونۇلغاؽ بۇ سەھىھ ذىۋايەتتە بەش ماددا « جىبرىئىل ھەدىسى » 

بىلەؽ بەشىنچى ماددا « ھاللائ بىلەؽ ئۇچرىشىش » يەذ ئالماقتا. ئۈچىنچى ماددا بولغاؽ 
ماھىيەت جەھەتتىن ئوخشاش مەنىنى بىلدقذىدـ. بۇ ئەھۋالدا « تىرىلىش  -بائس » بولغاؽ 

پەذىشتىلەذگە ئىماؽ نۇبۇككەتكە ئىماننىڭ بىر پاذچىسى سۈپتىدە قاذىلىشى تۆت ماددا قالىدـ. 
 كېرەظ.

بىر قانچە مەنبەدىن يېتىپ كەلگەؽ جىبرىئىل ھەدىسىنىڭ بۇ كاذىيانتىدا تەقدىرگە 
ئىماؽ بىلەؽ مۇناسىۋەتلىك بىر ماددا يوط. ھەدىس بۇ شەكلى بىلەؽ قۇذئاندا تىلغا 

ۋەتلىك ماددىالذنى باياؽ قىلغاؽ ئايەتلەذگە، باشقا ئېلىنغاؽ ئىماؽ ئېيتىشقا مۇناسى
كاذىيانتلىرىغا قاذىغاندا تېخىمۇ ماس كەلمەكتە. چۈنكى ئايەتلەذدە بەرى ذىۋايەتلەذدە 

ماددىسى يوط. ئايەتلەذگە « تەقدىرگە ئىماؽ » ئالتىنچى ماددا سۈپتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ 
 قاذاپ باقايلى:

تىشقا يۈر كەلتۈذقشۈڭالذنىڭ ئۆرىال ياخشى سىلەذنىڭ كۈؽ چىقىش كە كۈؽ پې» 
ئەمەلگە ياتمايدـ. بەلكى ئالالھقا، ئاخىرەت كۈنىگە، پەذىشتىلەذگە، كىتاپ ) ھاللائ نارىل 

 –قىلغاؽ كىتاپالذ (غا، ئەلچىلەذگە ئىماؽ كەلتۈذقش، ئالالھنى سۆيۈش يۈرىسىدىن خىش 

 –سكىنلەذگە، ئىبن سەبىللەذ ) پۇػ تۇققاؽ (الذغا، يېتىملەذگە، مى -ئەقرىبا ) يىقىنالذغا 
مېلىدىن ئاالقىسى ئۈرقلۈپ قالغاؽ مۇساپىرالذ (گە، تىلەمچىلەذگە كە كىشىنىڭ ھۆذلۈككە 

ماػ ياذدەؼ قىلىش، نامارنى اليىقىدا ئادا قىلىش، راكات بېرىش، ئەھدىگە  –ئېرىشىشىگە پۇػ 
قىلىنغاؽ ( ئۇذـشقا بەذداشلىق  كاپا قىلىش، يوقسۇرلۇققا، كېسەللىككە كە ) ئالالھنىڭ يولىدا

 (. 177بەقەذە، « ) بېرىش ياخشى ئەمەلگە كىرىدـ. ... 
بۇالذدىن كىمكى ئالالھقا كە ئاخىرەت كۈنىگە ئىماؽ كەلتۈذسە، ياخشى ئەمەللەذنى » ... 
 (. 62بەقەذە، « ) قىلسا ... 
مۇئمىنلەذمۇ  ئەلچى ذەببى تەذىپىدىن ئۇنىڭغا چۈشۈذقلگەؽ كىتاپقا ئىماؽ كەلتۈذدى،» 

ئىماؽ كەلتۈذدى. ئۇالذنىڭ ھەممىسى ئالالھقا كە ئالالھنىڭ پەذىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا، 
 (.   285بەقەذە، « ) ئەلچىلىرىگە ئىماؽ كەلتۈذدى. ... 

                                    
 (. 18/1)  37بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   352
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ئى ئىماؽ ئېيتقانالذ! ئالالھقا، ئالالھنىڭ ئەلچىسىگە كە ئۇنىڭغا چۈشۈذقلگەؽ كىتاپقا » 
ھاللائ چۈشۈذگەؽ كىتاپالذغا ) قۇذئاندىن ئىلگىرىكى ساماكى ) قۇذئانغا ( كە ئىلگىرى 

كىتاپالذغا ( ئىماؽ كەلتۈذقڭالذ. كىمكى ئالالھنى، ئالالھنىڭ پەذىشتىلىرىنى، كىتاپلىرىنى، 
نىسا، « ) ئەلچىلىرىنى كە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكاذ قىلىدىكەؽ، ئۇ قاتتىق ئارغاؽ بولىدـ 

136 .) 

ئايەتلەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ ئىماؽ ئاساسلىرى  – 136ا كە نىس 177بولۇپمۇ بەقەذە 
بىلەؽ جىبرىئىل ھەدىسىنىڭ بۇخاذى سەھىھ دەپ قوبۇػ قىلىپ كىتابىغا كىرگۈرگەؽ 

. دېمىسىمۇ بۇ ماددىالذنىڭ ئىماؽ مەسىلىسى 353بىرىگە ماس كەلمەكتە –كاذىيانتى بىر 
ى بىر ناس ) ئايەت ( بولىشى بواللىشى ئۈچۈؽ، ئۇسۇػ نوقتىسىدىن سۇبۇتى كە دااللىتى قەتئ

 كېرەظ.
قۇذئاؽ ئىماننى ئىزاھلىغاؽ بۇ ئايەتلەذگە دىققەت بىلەؽ قاذايدىغاؽ بولساط، 

 ياؽ باياؽ قىلىنغانلىقىنى كۆذىمىز. –ھەممىسىدە ئىماؽ بىلەؽ ئەمەلنىڭ يانمۇ 
كە  قۇذئاندىكى نۇذغۇؽ جايدا ئەمەػ ئىماؽ بىلەؽ بىرگە تىلغا ئېلىنىدـ. بولۇپمۇ ئىماؽ

 سالىھ ئەمەػ قۇذئاندىكى نەچچە ئوؽ ئايەتتە بىرگە باياؽ قىلىنىدـ.
( ئۆذنىكىدىكىگە  277بەقەذە، « ) ئىماؽ ئېيتقۇچىالذ كە سالىھ ئەمەػ قىلغۇچىالذ » 

ئوخشاش ئىماؽ كە ئەمەػ بىرلىكتە تىلغا ئېلىنغاؽ ئايەتلەذدىن ئىككى خىل يەكۈؽ 
 چىقىرىش مۇمكىن:

ى ئەمەس. ئەگەذ مۇشۇنداط بولغاؽ بولسا ئىدى، ئىماندىن . ئىماؽ ئەمەلنىڭ ئۆر1
ئايرىم ھالدا ئەمەػ تىلغا ئېلىنمايتتى. ئەگەذ ئەمەػ ئىماننىڭ دەػ ئۆرى بولغاؽ بولسا ئىدى، 

ئىماؽ » ئىپادىسى ئاذتۇقچە بولغاؽ كە پەقەت « ئىماؽ ئېيتقاؽ كە سالىھ ئەمەػ قىلغاؽ » 
ئىككى ئۇقۇمنىڭ ئوخشاش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى  ئىباذىسى ئىشلىتىلەتتى. بۇ« ئېيتقاؽ 

مەنىسىنى « تەكراذ » غا «ك ) كاك ( » سۈذقش، يۇقىرىدىكى قۇذئانى ئىباذىدە باغلىغۇچى 
ئەھمەت » بەذگەنلىك بولىدـ. بۇ خۇددى بىر كىشىنىڭ كەلگەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈؽ 

 دېگەندەكال بىر ئىش. « كە ئەھمەت كەلدى 
ن ئۆر ئالدىغا مۇستەقىل ئەمەس. ئەگەذ ئەمەػ ئىماندىن ئۆر ئالدىغا . ئەمەػ ئىماندى2

مۇستەقىل ئامىل بولغاؽ بولسا ئىدى، نەچچە ئوؽ ئايەتتە ئىماؽ سالىھ ئەمەػ بىلەؽ بىرگە 

ياؽ باياؽ قىلىنغاؽ ئايەتلەذدىن  –تىلغا ئېلىنمايتتى. ئىماؽ بىلەؽ سالىھ ئەمەػ يانمۇ 

                                    
ؾ بىن ئۆمەذدىن باشقا بىر سەنەت بىلەؽ بۇ ھەدىس مۇشۇ شەكلىدە مۇسلىمدىمۇ نەقىل قىلىنغاؽ. لېكىن مۇسلىم ئابدـلال  353

ماددىسى ئالغاؽ. « قەدەذ / تەقدىرگە ئىماؽ » ماددىسىنىڭ ئوذنىنى « ئاخىرەتكە ئىماؽ » ذىۋايەت قىلغاؽ ئوخشاش تېكىستتە 
ن ئۆمەذگە ھەدىسنىڭ كىرىش قىسمىدىكى بايانالذغا قاذىغاندا، تەقدىر مۇنارىرىسى ئەغ يۇقىرى پەللىگە چىققاؽ بىر پەيتتە ئىب

تۇنجى بولۇپ تەقدىر » يەھيا بىن مائمەذنىڭ شىكايەت قىلىشى بىلەؽ بۇ ذىۋايەت ئوتتۇذىغا چىققاؽ. ئۆر پېتى نەقىل قىاليلى: 
ھەققىدە توختالغۇچى مابەد ئەػ جۇھەنى ئىدى. مەؽ كە ھۇمەيد بىن ئابدـذذاھماؽ ئەػ ھىميەذى، ھەجگە ياكى ئۆمرىگە 

ە: كاشكى ذەسۇلۇلالھنىڭ ئەسھابىدىن بىرسىدىن كىشىلەذنىڭ تەقدىر ھەققىدە قىلغاؽ سۆرلىرىنى ئۆرىمىزگ –كەلگەنىدـط. ئۆر 
يەتكۈرقپ سوذىغاؽ بولساط، دېدـط. مەسجىدنىڭ ئىچىدە ئابدـلالؾ بىن ئۆمەذنى ئۇچراتتۇط. مەؽ كە ھەمراھىم ئۇنىڭ يېنىغا 

ذىۋايەت مۇشۇ شەكىلدە داكاملىشىدـ. « غاؽ ھالدا سوذىدـط... باذدـط. مەؽ ئۇنىڭ ئوغ تەذىپىدە، ھەذاھىم سوػ تەذىپىدە ئولتۇذ
ذىۋايەتتىن مەلۇؼ بولىدـكى، ئەمەكىلەذنىڭ ھەذ تۈذلۈظ ئەخالقسىزلىق كە رـلۇؼ قىلىپ، بۇنى ئالالھنىڭ تەقدىرى ئىزاھلىشىغا 

   .I/155-156قاؽ. مۇسلىم، قاذشى ئوتتۇذىغا چىققاؽ ذەتچىلەذ ) قەدەذىييە ( باشلىغاؽ مۇنارىرە مۇھىتىدا ذؿياپقا چىق
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ئىكەنلىكى خۇالسىسىنى چىقىرىش گرامماتىكا نوقتىسىدىن  ئەمەلنىڭ ئىماننىڭ بىر پاذچىسى
مۇمكىن بولۇپ، ئېتىرار قىلغىلى بولمايدـ. چۈنكى قۇذئاندا بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ. مەسىلەؽ، 

بەقەذە، « ) كىمكى ئالالھقا، پەذىشتىلىرىگە، جىبرىئىلغا كە مىكائىلغا دقشمەؽ بولسا... » 
پەذىشتىلەذ تىلغا ئېلىنغاؽ بولۇپ، گەذچە جىبرىئىل كە ( دىن ئىباذەت قۇذئانى ئىباذىدە  98

ئايرىم ھالدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەؽ.  –مىكائىل پەذىشتىلەذ قاتاذىدىن بولسىمۇ ئۇالذ ئايرىم 
نامارنى ئادا قىلىڭالذ، راكات بېرىڭالذ، ذـكۇ قىلغۇچىالذ بىلەؽ بىرگە ذـكۇ » ئۇنىڭدىن باشقا 

ىتىدە نامارنىڭ بىر پاذچىسى بولغاؽ ذـكۇ  ئايرىم تىلغا ( ئاي 43بەقەذە، « ) قىلىڭالذ 
 ئېلىنغاؽ. 

قۇذئاندا ئەمەلنىڭ ئىماندىن ئايرىم مۇستەقىل بىر ئامىل ئەمەسلىكىنى كۆذسىتىدىغاؽ 
دەللىلەذ كۆپ. ھەتتا قۇذئاندا كىنايە كاستىسى ئاذقىلىق ئەمەػ ئىماؽ سۈپتىدە تىلغا 

 ئېلىنغاؽ:
 (.  143بەقەذە، « ) اذ قىلىۋەتمەيدـ ھاللائ ئىمانىڭالذنى بىك» 

دـذ. بۇنى ئايەتنىڭ چۈشۈش سەكەبىدىن «نامار » دىن مەقسەت «ئىماؽ » ئايەتتىكى 
بىلەلەيمىز. ساھابىلەذدىن بەرىلىرى قىبلە قۇددـستىن كەبىگە ئۆرگەذتىلىشتىن بۇذـؽ 

ولمىغانلىقىنى ب –شېھىت بولغاؽ بولۇپ، ساھابىلەذ ئۇالذنىڭ نامارلىرىنىڭ مەقبۇػ بولۇپ 
 . 354سوذىغانىدى. ئايەت بۇ سوئالغا جاكاپ بولۇپ چۈشكەؽ

سەھىھ سۈننەتتىمۇ ئىماؽ كە ئەمەلنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئېنىق كۆذسىتىپ بەذگەؽ 
 ذىۋايەتلەذ كۆپ. مەسىلەؽ:

 ذەسۇلۇلالھتىن سوذىدى:
 قايسى ئەمەػ تېخىمۇ ئەكرەػ؟  -
 ھاللائ كە ئەلچىسىگە ئىماؽ. -
 ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ -
  يولىدا جىھاد قىلىش.ھاللائ -
 ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ -
 .355ياخشىلىقنى كۆرلەپ ئادا قىلىنغاؽ ھەج -

 ئالالھنىڭ ئەلچىسىنى ياخشى كۆذقش ئىماؽ جۈملىسىدىندـذ:
جېنىم ئىلكىدە بولغاؽ ئالالھقا قەسەمكى، مەؽ، سىلەذگە ئاتاڭالذدىن كە » 

 . 356«يسىلەذ باالڭالذدىنمۇ سۆيۈملۈظ بولمىغىچە ئىماؽ ئېيتقاؽ بولما
 ھاللائ يولىدا جىھاد قىلىش ئىماننىڭ جۈملىسىدىندـذ: 

ھاللائ بىر كىشىگە ئۆر يولىدا جىھاد قىلىشنى نىسىپ قىلسا، ئۇ كىشى ھاللائ كە ئەلچىسىگە » 
ئىماؽ ئېيتقاؽ بولسا ) جىھادقا ( چىقسۇؽ. يا ئەجىر، يا غەنىمەت ياكى شاھادەتكە ئېرىشىدـ. 

                                    
 . 18/1، «فەتھۇػ باذى »   354
 (.  12/1)  8بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   355
 (. 9/1)  8بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   356
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ا ئىھتىياجى بولمىغاؽ بولسا ئىدى، ھەذ قانداط غاراتتىن قالمايتتىم. ئەگەذ ئۈممىتىمنىڭ ماڭ
قەسەؼ قىلىمەنكى، ھاللائ يولىدا ئۆلتۈذقلۈپ ئاندىن تىرىلىشنى، ئاندىن ئۆلتۈذقلۈپ يەنە 

 .357«تىرىلىشنى كە يەنە ئۆلتۈذقلۈشنى بەكمۇ ئاذرـ قىلىمەؽ 
 ھايا ئىماؽ جۈملىسىدىندـذ:

 . 358«ھايا ئىماندىندـذ » 
  ذارىلىقى ئۈچۈؽ ياخشى كۆذقش، ياماؽ كۆذقش، بېرىش كە توسوشمۇ ئىماندىندـذ:ھاللائ
ھاللائ ذارىلىقى ئۈچۈؽ ياخشى كۆذگەؽ، ياماؽ كۆذگەؽ، توسقاؽ كىشى شۈبھىسىزكى » 

 «. ئىمانىنى تاماملىغاندـذ 
ذەسۇلۇلالؾ ئىماننىڭ پاذچىالذدىن تەشكىل تاپقاؽ بىر پۈتۈؽ گەكدە ئىكەنلىكىنى، 

 ذنىڭ ئىچىدە ئەمەللەذنىڭمۇ باذلىقىنى ئېنىق قىلىپ باياؽ قىلغاؽ:بۇال
ئىماننىڭ يەتمىشتىن ئاذتۇط تاذمىقى باذ. ئەغ يۇقىرى دەذىجىسى ال ئىالھە ئىللەلالؾ، » 

 .359«ئەغ تۆكىنى كىشىگە ئاراذ بېرىدىغاؽ نەذسىنى يولدىن ئېلىۋېتىشتۇذ 
بىلەؽ ئەمەلى ئىماؽ « ئىللەلالؾ  ال ئىالھە» بۇ ھەدىستە نەرىرىيىۋى ئىماؽ بولغاؽ 

بىر پۈتۈؽ گەكدىنىڭ پەذقلىق پاذچىلىرى سۈپتىدە تىلغا « ئىماتاتۇػ ئەرا » بولغاؽ 
 دـذ.«ئىماؽ » ئېلىنغاؽ. مانا بۇ بىر پۈتۈننىڭ ئىسمى 

ئىماؽ كە ئىسالمنىڭ شەذتلىرىنى بەلگىلىك دائىرىگە خاسالشتۇذـپ قويۇپ 
» ولغاؽ تۆكەندىكى سەھىھ ھەدىستە نامار، راكات، ذؿرا چۈشۈنۈشتەظ خاتالىقنىڭ دەلىلى ب

 سوئالىنىڭ جاكابى سۈپتىدە باياؽ قىلىنماقتا:« ئىماؽ دېگەؽ نېمە؟ 
قا بۇيرىدى «پەقەت ھاللائ قىال ئىماؽ ئېيتىش » ذەسۇلۇلالؾ ئۆرىگە كەلگەؽ بىر ئۆمەكنى: 

 كە:
 ئۇالذ:دەپ سوذىدى.  -پەقەت ھاللائ قىال ئىماؽ نېمە، بىلەمسلەذ؟  -
 ھاللائ كە ئۇنىڭ ئەلچىسى بىلىدـ، دېدى. ذەسۇلۇلالؾ: -
ئالالھتىن باشقا ھەقىقىي ئىالھنىڭ يوقلىقىغا كە مۇھەممەدنىڭ ئۇنىڭ ئەلچىسى  -

ئىكەنلىكىگە گۇكاھلىق بېرىش، نامار ئوقۇش، راكات بېرىش، ذامىزاؽ ذؿرىسى 
 .360تۇتۇش كە بەشتە بىر ) خۇمۇس (نى بېرىشتۇذ، دېدى

ئەمەػ مۇناسىۋىتىگە بولغاؽ چۈشەنچىسىمۇ يۇقىرىدا  –تابىئىنالذنىڭ ئىماؽ ساھابە كە 
نەقىل قىلغاؽ قۇذئانى كە نەبەكى چۈشەنچىنىڭ داكامى ئىدى. مەسىلەؽ: ئىبن ئابباس 

ئېيتقىنكى، ئەگەذ دـئايىڭالذ بولمىسا ذەببىم سىلەذگە نېمىشقا پەذكا » ) ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ (، 
ئىمانىڭالذ بولمىغاؽ بولسا ) لەكال » ( مەنىسىدىكى ئايەتنى  77فۇذقاؽ، « ) قىلسۇؽ؟ 

                                    
 (. 14/1)  26بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   357
 (. 11/1)  16بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   358
؛ بۇ ھەدىس تىرمىزى كە نەسائىدىمۇ 4676ۈننە، نۇمۇذ. ئەبۇ داكـد، س – 58، 12؛ مۇسلىم، ئىماؽ، ب:3بۇخاذى، ئىماؽ، ب:  359

 نەقىل قىلىنغاؽ. 
 (.  19/1)  40بۇخاذى، ئىماؽ، ب:  360
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. بۇ تەپسىر 361دېگەؽ« دـئايىڭالذ ئىمانىڭالذدـذ » شەكلىدە تەپسىر قىلىپ، « ئىمانۇكۇؼ ( 
 چۈشەنچىسى ئۈستىگە بىنا قىلىنغاؽ.« دـئا ئىبادەتتۇذ، ئىبادەت ئىماندـذ » 

غاؽ ئادىي بىن ئادىيگە يارغاؽ مەكتۇبىدا ئۆمەذ بىن ئابدـلەئرىز كالىيلىرىدىن بىرى بول
ئىماؽ پەذرلەذ، شەذىئى ھەدلەذ ) جاراالذ ( كە سۈننەتلەذدـذ. كىم » مۇنداط دېگەؽ ئىدى: 

بۇالذنى تاماملىسا ئۇنىڭ ئىمانىمۇ پۈتۈنلىنىدـ. كىمكى بۇالذنى تاماملىيالمىسا ئۇنىڭ ئىمانى 
 . 362«كەمتۈظ بولىدـ 

ن مۇئار بىن جەبەػ ) ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ ( ھەمراھى ئەسۋەد ئۇنىڭدىن باشقا، ساھابىلەذدى
بىن ھىالػ ) ذەرىيەلالھۇ ئەنھۇ (غا تەپەككۇذ قىلىش كە ئالالھنى رىكىر قىلىشنى نەرەذدە 

 .363دېگەؽ« كەػ، بىللە ئولتۇذـپ بىردەؼ ئىمانلىشايلى » تۇتقاؽ ھالدا 
قىرىدا تىلغا ئالغاؽ ئەبۇ ھەنىفىدىن نەقىل قىلىنغاؽ ئىماؽ ئېنىقلىمىسىنى، يۇ

دەلىللىرىمىزنىڭ ئالدىغا قويىدىغانالذ چىقىشى مۇمكىن. ئەبۇ ھەنىفىنىڭ ئىماؽ بىلەؽ 

بىرىدىن ئايرىشتا چىڭ تۇذغانلىقى بىر ھەقىقەت. بۇ ئۇنىڭغا نىسبەت  –ئەمەلنى بىر 
بېرىلگەؽ ئەسەذلەذنىڭ ھەممىسىدە كۆذقلىدـ. لېكىن ئىمامنىڭ بۇ مەسىلىدە بۇنداط 

ىلىدە بولىشىغا، بىزنىڭچە ذىائللىقتىكى بەرى مەسلىلەذدىن تۇيغاؽ ئەندىشىسى سەكەپ مۇئام
 بولغاؽ.

ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفە ياشىغاؽ دەكذنىڭ سىياسىي ئاذقا كۆذنۈشى ئىنچكىلىك بىلەؽ 
مۇالھىزە قىلىنغاندا، ئۇنىڭ بەرى مۇئامىلىسىنىڭ سەكەبىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشەنگىلى 

ھاكىمىيىتىنىڭ جىزىيە كىرىمنىڭ ئارالپ كەتمەسلىكى ئۈچۈؽ،  بولىدـ. رالىم ئەمەكى

توپ ھالدا ئىسالمغا كىرىشنى توسىشى، يېڭى مۇسۇلماؽ بولغاؽ  –قەكملەذنىڭ توپ 
قاتاذلىق شەذتلەذنى «... ئەمەػ » كىشىلەذنىڭ ئىسالمىنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى ئۈچۈؽ 

كىشىنىڭ  400كە مەجبۇذالنغاؽ قويۇشى، ھەتتا ئىسالمى قوبۇػ قىلىنماي، جىزىيە بېرىش
بۇخاذا جامەسىدە كەھىشيىلەذچە كۆيدقذقلۈشىگە ئوخشاش پاجىەئلەذ، ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفىگە 
ئوخشاش ئىنسانپەذكەذ ئۆلىماالذنى ھەذىكەتكە كەلتۈذگەؽ. ئۇالذ مۇتلەط كۆپ سانلىقى 

پەذقلىق  ئىرانلىق مەرلۇؼ خەلقنى ئەمەكىلەذنىڭ رـلۇمىدىن قۇتقۇرـش ئۈچۈؽ، يېڭى كە
 پەتىۋاالذ بېرىشكە مەجبۇذ بولغاؽ.

ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفىدىن يۇقىرىدا كۆذسىتىپ ئۆتكەؽ دەلىللەذگە رىت كەلمەيدىغاؽ، 

ئەمەػ مۇناسىۋىتىنى كۈچلەندقذىدىغاؽ ئىماؽ ئېنىقلىمىلىرىمۇ ذىۋايەت  –ھەتتا ئىماؽ 
» ناملىق ئەسىرىدە « لىم ئەػ ئالىم كەػ مۇتەئا» قىلىنغاؽ. ئىماؼ ئۆرىگە نىسبەت قىلىنغاؽ 

ئىماؽ تەستىق، مەذىپەت، » دەپ سوذىغاؽ تالىپى ئەبۇ مۇقاتىلگە: « ئىماؽ دېگەؽ نېمە؟ 
 .364دەپ جاكاپ بەذگەؽ« ياقىن ) شۈبھە بولمىغاؽ مەلۇمات (، ئىقراذ كە ئىسالمدـذ 

                                    
  .I/65، «باذى  –فەتھۇػ »   361
 .I/63، «باذى  –فەتھۇػ »   362
 .I/63، «باذى  –فەتھۇػ »   363
 بەت. – 17، بەش ئەسەذ، «ئەػ ئالىم كەػ مۇتەئالىم »   364
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ئەمەلنىڭ ئىماؽ بىلەؽ » بۇ ئېنىقلىما ئادەتتىكى چۈشەنچىنىڭ ئەكسىچە ئىمامنىڭ 
ئىقراذ كە » شەكلىدىكى قاذاشقا قوشۇلمايدىغانلىقى، ئىماننى « قانداط مۇناسىۋىتى يوط ھېچ

دەپ ئىزاھالپ، ئىماؽ بىلەؽ ئەمەػ ئوتتۇذىسىدىكى مۇناسىۋەتنى قوبۇػ « ئىسالؼ 
تىلنىڭ ئەمەلىدـذ. ئىسالؼ، يۇقىرىدە « ئىقراذ » قىلىدىغانلىقىنى كۆذسەتمەكتە. چۈنكى 

ظ، ذەسۇلۇلالؾ  تەپسىر قىلىپ بەذگەندەظ ئەمەلدـذ، يەنى ئىماننىڭ كۆذسىتىپ ئۆتكىنىمىزدە
 كۆذگىلى بولىدىغاؽ تاشقى تەذىپىدـذ.

ئىماؽ كە ئەمەػ ئوتتۇذىسىدىكى مۇناسىۋەتنى يىغىنچاقلىغاندا، ذەسۇلۇلالھنىڭ 
ئەمەػ ئىماننىڭ ئۆرى » ھەدىسلىرىدە ئىشلەتكەؽ تەبىرى بىلەؽ مۇنداط دېيەلەيمىز: 

 «.     ػ ئىماندىن ئايرىممۇ ئەمەس. ئەمەػ ئىماندىندـذ ئەمەس. ئەمە
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 ئىماؽ كۈچىيەمدـ؟

سوئالىنى « ئىماؽ كۈچىيەمدـ؟ ئاجىزلىشامدـ؟ » كاالؼ تاذىخىدا بۇ تېمىغا ئوخشاش 
 چۆذىدىگەؽ ھالدا مۇنارىرە بولۇپ ئۆتكەؽ. 

« ماؽ كۈچەيمەيدـ كە ئاجىزالشمايدـ ئەھلى سۈننەتكە كۆذە ئى» پەردەكى بۇ سوئالغا 
، ئىماؼ شافى، ئەشەئذى، غەررالى، بۇخاذى، مۇسلىم كە باذلىق 365دەپ جاكاپ بەذگەؽ بولسا

دەپ « ئىماؽ كۈچىيىدـ كە ئاجىزلىشىدـ » مۇھەددىسلەذ، ئۇالذدىن باشقا يەنە نۇذغۇؽ راتالذ 
دېگۈچىلەذ « دـ ئىماؽ كۈچىيىدـ كە ئاجىزلىشى» جاكاپ بەذمەكتە. بۇ ئەھۋالدا 

قاتاذىدىن ئەمەس. بۇ خىل ھېسسى قاذاشالذنىڭ « ئەھلى سۈننەت » پەردەكىنىڭچە بولغاندا 
ئەمەلىيەتتە نېمە مەنىنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى ئالدىنقى باپالذدا باياؽ قىلغانلىقىم ئۈچۈؽ بۇ 

 يەذدە قايتا توختالمايمەؽ.
نغا قاذايدىغاؽ بولساط تۆكەندىكى دەپ قۇذئا« قۇذئاؽ نېمە دەيدـ؟ » بۇ مەسىلىدە 
 ئايەتلەذنى كۆذىمىز:

بۇ ئۇالذنىڭ ئىمانىنى كە ) ئالالھنىڭ بۇيرـقلىرىغا بولغاؽ ( بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ » ... 
 (. 22ئەھزاپ، « ) كۈچەيتتى 

قاچانىكى بىر سۈذە چۈشۈذقلسە، ئۇالذ ) مۇناپىقالذ (نىڭ ئاذىسىدىن بەرىلىرى : ` بۇ » 
ىڭالذنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى؟` دەيدـ. ھالبۇكى، ) قۇذئاؽ ( ئىماؽ ) سۈذە ( قايس

 (. 124تەكبە، « ) ئېيتقانالذنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى،... 
كىشىلەذ سىلەذگە قاذشى قوشۇؽ توپلىدى، ئۇالذدىن  >ئادەملەذ ئۇالذغا: »   

 (.  173اؽ، ئالىئىمر« ) دېگەؽ كاقىتتا، بۇ ئۇالذنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى  <قوذقۇڭالذ! 
« ھاللائ ئۇالذنىڭ ھىدايىتىنى كۈچەيتتى كە ئۇالذغا تەقۋاداذلىقىنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدـ » 

 (.  17) مۇھەممەد، 
مۇئمىنلەذ شۇنداط كىشىلەذكى، ھاللائ ياد ئېتىلسە ئەيمىنىشتىن دىللىرى تىترەيدـ، » 

 (.  2ئەنفاػ، « ) دـ ئۇالذغا ئالالھنىڭ ئايەتلىرى ئوقۇپ بېرىلگەندە ئىمانلىرى كۈچىيى
« ئەھلى كىتاپ ئىماؽ ئېيتقاي، مۇئمىنلەذنىڭ ئىمانى كۈچەيگەي ... » ... 

 . 366( 31) مۇددەسسىر، 

 –ئىماؽ كۈچىيەمدـ » بۇ قۇذئانى مىسالالذ مۇشۇنداط شەكىلدە داكاؼ قىلىدـ. 
قتىمۇ دېگەؽ سوئالغا  قۇذئاؽ مانا مۇشۇنداط ئېنىق جاكاپ بەذگەؽ. شۇندا« ئاجىزالمدـ؟ 

» مەركۇذ تېمىنىڭ كاالؼ تاذىخىدا قاتتىق دەتاالش قىلىنغانلىقى كە بۇنچە كۆپ ئايەتنىڭ 

                                    
 مەسىلە. – 40بەت،  – 219پەردەكى،   365
دەپ دـئا قىلغانلىقى ھەققىدىكى « ئالالھىم! ئىمانىمنى كۈچەيتكىن! » ئۇنىڭدىن باشقا ذەسۇلۇلالؾ كە ئەسھابىنىڭ   366

 ذىۋايەتلەذ ئۈچۈؽ ھەدىس كىتاپلىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىسىملىرىغا قاذاغ.
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دېگۈچىلەذ تەذىپىدىن غەلىتە بىر شەكىلدە تەئۋىل كە « كۈچەيمەيدـ كە ئاجىزلىمايدـ 
 تەپسىرگە قۇذباؽ قىلىۋېتىلگەنلىكى كىشىنى ئەجەپلەندقذىدـ.

المچىالذنىڭ قۇذئانغا قانچىلىك دەذىجىدە مۇذاجەت بۇ مىسالالذ كاالؼ دەتاالشلىرىدا كا
 قىلغانلىقىنى ئېنىق كۆذسىتىپ بېرىدـ.
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 ئىماننىڭ تۆت قاتلىمى

ئالدىنقى پاذاگرافالذدا ئاڭنىڭ تۆت قاتلىمى سۈپتىدە تىلغا ئالغاؽ مەذىپەت، تەستىق، 
ىل قىلىدـ. بۇ قاتالمالذنى ئوتتۇذىغا ئىقراذ كە ئەمەػ ئىماننىڭ تۆت قاتلىمىنى تەشك

 چىقىرىدىغاؽ مەذكەرلەذ ئۈچ بولۇپ، ئۇالذ ئەقىل، قەلىب كە بەدەندـذ.
مەذىپەت ئەقىلدە، تەستىق قەلىپتە، ئىقراذ كە ئەمەػ بەدەندە نامايەؽ بولىدـ. ئەقىل، 

كەت قەلىپ، تىل كە بەدەندە ھاسىل بولغاؽ بۇ قاتالمالذنى بىلىم، تۇيغۇ، سۆر كە ھەذى
 شەكلىدە ياكى نەرىرىيە، ھېس، ئېتىراپ كە ئىجرائات شەكلىدە ئىپادىلەشكىمۇ بولىدـ.

مەذىپەت ئەقىلنىڭ، تەستىق قەلىپنىڭ، ئىقراذ كە ئەمەػ بەدەننىڭ ئىماؽ ئېيتىشى 
بولۇپ، ئالدىنقى ئىككىسى ئابستىراكىت، كېيىنكى ئىككىسى كونكرىت ئۇقۇمدـذ. مەذىپەت 

چكى دـنيادىكى، ئىقراذ كە ئەمەػ ئىماننىڭ تاشقى كۆذقنۈشتىكى كە تەستىق ئىماننىڭ ئى
نامايەندىسىدـذ. ئاڭنىڭ بۇ تۆت قاتالملىرىغا ئىماؽ كە ئىسالؼ نوقتىسىدىن قاذىغاؽ كاقتىمىزدا 
مۇنداط دېيىشكە بولىدـ: مەذىپەت كە تەستىق ئىماندـذ، ئىقراذ كە ئەمەػ ئىسالمدـذ. 

دا، ئىماننىڭ دائىرىسى ئىسالمدىنمۇ كەغ دائىرىدە دەلىللەذگە ئاساسالنغاؽ كاقتىمىز
 بولغانلىقتىن، ئىماؽ بۇ قاتالمالذنىڭ ھەممىسىنى ئۆر ئىچىگە ئالىدـ.

ئىماؽ بۇ قاتالمالذنىڭ يا بىرسىدە ياكى ئىككىسىدە ياكى ئۈچىدە كەياكى ھەممىسىدە 
ىمۇ پەذقلىق سۈپەتلەذ بىراقال نامايەؽ بولىدـ. بۇ پەذقلىق ئەھۋالدا ئىماؽ ئىگىسى بولغاؽ كىش

 بىلەؽ ئاتىلىدـ. يەنى، مۇئمىن، مۇسلىم، مۇناپىق كە كاپىر.
بەرىدە بۇ قاتالمالذ شۇنداط بىر شەكىلدە نامايەؽ بولىدـكى، بۇ ئەھۋالدا ئۇ كىشىنىڭ 

 ئىمانىنى بۇ تۆت سۈپەتنىڭ ھېچقايسىسى بىلەؽ ئىزاھلىغىلى بولمايدـ. 
دەظ، كۈنىمىزدە ياكا ئوتتەظ كۆپىيىۋاتقاؽ ئىماؽ ھەذ تۈذلۈظ مەخلۇقالذ مەكجۇت بولغان

گادايلىرىغا ئەنەئنىۋى دىنى ئۇقۇمالذ بىلەؽ باھا بېرىش ناھايىتى قىيىن. چۈنكى ئىماننىڭ 
نېمە ئىكەنلىكىنى تولۇط بىلىشمەيدـ. يەنى، ئىشەنگەؽ ياكى ئىشەنمىگەنلىكى ئېنىق 

ېرەلمەيدـ. نادانلىقى سەكەبىدىن دىندا ئەمەس. كۆپىنچە بۇنىڭغا ئۆرلىرىمۇ ئېنىق بىر جاكاپ ب
ئەسلىدە مەكجۇت بولغاننى دىندا يوط دېگەؽ گۇماؽ بىلەؽ ئىنكاذ قىلغانالذ بولغاندەظ، 
دىندا ئەسلىدە بولمىغاؽ نەذسىنى دىندا باذ دېگەؽ گۇماؽ بىلەؽ ئىماؽ ئېيتقانالذمۇ ئار 

قىلىپ تۇذـپ ئۆرىنى  ئەمەس. بەرى ئىماؽ گادايلىرى قۇذئاننىڭ ئەھكاملىرىنى ئىنكاذ
» مۇسۇلماؽ دەپ قاذىغاندەظ، بەرىلەذ ئۆر مەيلىچە بىر نەذسىلەذنى توقۇپ چىقىپ، ئۇنى 

 دەپ ئاتىماقتا.« ئىسالؼ 
تاذىخىتا ئىماؽ ھەققىدە ھېچقاچاؽ بۈگۈنكىدەظ مۇنداط مۇذەككەپ بىر ئەھۋاػ 

ھەقىقىي تۈذدە ئىماؽ ئوتتۇذىغا چىقمىغاؽ بولسا كېرەظ. بىزنىڭچە مەسىلە بىر مۇئمىندەظ 
ئېيتقۇچىالذدىن ياكى بىر كاپىردەظ ھەقىقىي ئىنكاذ قىلغۇچىدا ئەمەس. ئەسلى مەسىلە، 
ئىماؽ بىلەؽ ئىنكاذ، ئىسالؼ بىلەؽ كۇپۇذ، تەكھىد بىلەؽ شېرىك، خۇذاپىيلىق بىلەؽ دىن، 

، ھەط بىدىەئت بىلەؽ سەھىھ سۈننەت، ئېنىق مەلۇمات بىلەؽ گۇماؽ، ئىلىم بىلەؽ نادانلىق
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بىرىگە  –بىلەؽ قاذىنى بىر  –بىلەؽ باتىل، كېچە بىلەؽ كۈندقر، ئاط 
 ئاذالشتۇذىۋەتكەنلەذدىن كېلىپ چىقماقتا.

شۇنداط، ئاذالشتۇذىۋېتىش، ئىمانى بىلەؽ كىجدانى يالماكـرالشقاؽ بۇ دەكذ 

بىرىگە ئاذالشتۇذىۋېتىپ  –ئىنسانلىرىنىڭ تەبىئىتىگە ئايلىنىپ قالدى. ھەممىنى بىر 
 قااليمىقاؽ قىلىۋېتىش، بۇذمىالش كە ئۆرگەذتىۋېتىش ئۇالذنىڭ ئادىتىگە ئايلىنىپ قالدى.

بەرىلەذ ئىچىملىكتە كوكتەيل ) ھەذ خىل ئىچىملىكلەذ ئاذالشتۇذـلغاؽ ئىچىملىك 

بىرىگە  –تۈذى (، ئۆي بىزەكچىلىكىدە مورايىك... ھەذ نەذسىدە ساپلىق تەلەپ قىلمايدـ، بىر 
« مەؽ مۇئمىن كە مۇئمىن ھالىتىمدە ياشايمەؽ » ياخشى كۆذىدـ. ئەمما  كىرىشتۈذىۋېتىشنى

 . 367دېگۈچىلەذ قۇذئاؽ تەلىماتىغا ئاساسەؽ ھەقنى باتىلغا ئاذالشتۇذىۋەتمەسلىكى كېرەظ
دىنى نوقتىدا جۇش « ذەڭداذلىق سۆيگۈسى » ئەگەذ كىشىنىڭ باشقىالذغا ئوخشاش 

، 368تاندا؛ باھائۇلالؾ ئىراندا؛ توذالط كاماػئۇذـپ، موغۇػ ھۆكۈمداذى داذا شۇكۇؾ ھىندىس
كە رامانىمىزدىكى توذالط كامالالذ ئانادؿلۇدا كـجۇدقا چىقاذماقچى بولغىنىدەظ  369ساباتاي سەكى

بىرىگە ئاذالشتۇذىۋېتىمەؽ؛ كەبىگىمۇ، كاتىكانغىمۇ  –دىنالذنى، ئىماننى، ئىسالمنى بىر 
نامارمۇ ئوقۇيمەؽ، ھاذاقنىمۇ ئىچىمەؽ؛ باذىمەؽ؛ مەسجىدكىمۇ، قاكاقخانىغىمۇ كىرىمەؽ؛ 

مۇسۇلمانمۇ بولىمەؽ، كاپىرمۇ بولىمەؽ ياكى مۇئمىنگە ئوخشاش ئىشىنىمەؽ، كاپىرغا 
ئوخشاش ياشايمەؽ دېگەؽ چۈشەنچە بىلەؽ ھەذىكەت قىلىدىكەؽ، ئۇنداقتا ئۇ ئۆرىگە يېڭى 

 بىر دىن، يېڭى بىر كىتاپ، يېڭى بىر ئەلچى تېپىشى كېرەظ.  
 

      *           *************** 
 

ئىماننىڭ تۆت قاتلىمى بولغاؽ مەذىپەت، تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ ئۆر ئىچىدە بىۋاستە كە 

بىرى بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتى كە  –كاستىلىك مۇناسىۋەتكە ئىگە. بۇ قاتالمالذنىڭ بىر 
 نەتىجىسى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتەيلى.

ەنچە قاتلىمى كە دىننىڭ مەكجۇدلىقى بىلەؽ بىۋاستە مەسىلەؽ، ئىماننىڭ چۈش
مۇناسىۋەتلىك بولغاؽ ئەقىلنىڭ تاذمىقى مەذىپەت ) تەكھىد بىلىمى (نى ئاساس قىلساط، 
ئىماننىڭ باشقا قاتالملىرى بىلەؽ مەذىپەت ئوتتۇذىسىدا تۆكەندىكىدەظ يەتتە خىل بىۋاستە 

 مۇناسىۋەت مەكجۇت:

                                    
 . 42بەقەذە،   367
شۇئاذىنى كۆتۈذقپ چىققاؽ كە بۇ شۇئاذ « گە ئوذتاط ئىگە بولۇش ياذنىڭ مەڭزىدىن باشقا ھەذ نەذسىسى» توذالط كاماػ،   368

ئاساسىدا مەملىكەتتىكى ھەقسىزلىقنى يوقۇتۇپ، بۇ شۇئاذ ئاساس قىلىنغاؽ سىستېمىنى ئوذنىتىشنى نىشاؽ قىلغاؽ شەيخ 

مەغلۇپ بولۇپ داذغا  يىلى ئوسمانلى دفلىتىگە قاذشى كۆتۈذگەؽ ئىسيانى – 1419بەدذەتتىننىڭ ئەغ چوغ ياذدەمچىسى بولۇپ، 
 ئېسىلغاؽ ) تەذجىمە قىلغۇچىدىن (. 

ئەسىردە ئىزمىردا ئۆتكەؽ يەھۇدىي ئۆلىماسى، ئۆرىنى مەھدى دەپ جاكاذالپ مۇذت يىغقاؽ كە  – 17ساباتاي سەكى   369
ىسىنى قايتا قۇذـشقا رېمىندىكى يامانلىقالذنى تۈگىتىپ، يەھۇدىيالذنى يىغىپ بۈگۈنكى پەلەستىنگە قايتىپ، ئۇ يەذدە ئىبادەتخان

ئىشىنەتتى. ئۇ ئوسمانلى سوتىغا چىقىرىلغاندا تەكبە قىلىپ كۆذقنۈشتە مۇسۇلماؽ بولغاؽ. شۇنىڭ بىلەؽ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ 
 مۇتلەط كۆپچىلىكى يېنىدىن تاذاپ كەتكەؽ) تەذجىمە قىلغۇچىدىن (.
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 ئەمەػ بولماي تۇذـپ ئىماؽ بوالمدـ؟تەستىق، ئىقراذ كە  –مەذىپەت  .1
 مەذىپەت كە تەستىق. ئىقراذ كە ئەمەػ بولماي تۇذـپ ئىماؽ بوالمدـ؟ .2
 مەذىپەت كە ئىقراذ. تەستىق كە ئەمەػ بولماي تۇذـپ ئىماؽ بوالمدـ؟ .3
 مەذىپەت كە ئەمەػ. تەستىق كە ئىقراذ بولماستىن ئىماؽ بوالمدـ؟ .4
 ماستىن ئىماؽ بوالمدـ؟مەذىپەت، تەستىق كە ئىقراذ. ئەمەػ بول .5
 مەذىپەت، تەستىق كە ئەمەػ. ئىقراذ بولماستىن ئىماؽ بوالمدـ؟ .6
 مەذىپەت، ئىقراذ كە ئەمەػ. تەستىق بولماستىن ئىماؽ بوالمدـ؟ .7

ئايرىم توختىلىشقا تېگىشلىك بۇ سوئالالذ ئىماننىڭ تۆت  –جاكاپلىرى ھەققىدە ئايرىم 
بۇ سوئالالذ ئاساسىدا ئۆرىنىڭ ئوذنى كە ئەھۋالىنى قاتلىمى ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە. خالىغانالذ 

 تەكشۈذقپ كۆذقپ، كەمچىلىكىنى تولۇقلىسا كە ئىمانىنى پۈتۈنلىسە بولىدـ. 
 ئەمدى تەذتىپ بىلەؽ بۇ قاتالمالذدىن بىرى بولغاؽ مەذىپەت ھەققىدە توختىاليلى.
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 مەذىپەت

ۇلىدـ. چوغ بولغانسىرى ئۆرىدىكى ئىنسانلىق ھالىتىدە تۇغ« بەشەذ » ئىنساؽ بىر 
جەكھىرىنى تەذەققىي قىلدـذىدـ كە شۇنىڭغا ماس ھالدا ئىنسانغا ئايلىنىدـ. ھايۋانى تەذىپى 

ىنى «ذؿؾ » بولغاؽ بەدەؽ قىسمىنىڭ چوغ بولىشىغا ماس ھالدا ئىنسانى تەذىپى بولغاؽ 
ۋانلىق تەذىپى ئالدىدا پاسسىپ ھالغا تەذەققىي قىلدـذمىسا، ئىنساننىڭ ئادىمىيلىق تەذىپى ھاي

 چۈشۈپ قالىدـ. 
ئەقىلمۇ ذؿھقا ئوخشاش ئىنساننى ئىنساؽ قىلغاؽ ئامىلالذدىن بىرى. ھايۋانالذنىڭ ئەقلى 
يوط، شۇڭا ئۇالذدىن ئىماؽ ئېيتىش تەلەپ قىلىنمايدـ. ھايۋانالذنىڭ ئىرادىسى يوط، شۇڭا 

 ىك بولۇشى شەذت ئەمەس. پەرىلەتل –ئەخالقى نوقتىدىن ئۇالذنىڭ ئەخالط 
كۆر قاذاش كە غايە ئەقىللىق كىشى ئۈچۈندـذ. ھايۋانالذنىڭ كۆر قاذىشى كە غايىسى 
بولمايدـ. ئىنساؽ ئەقلىنى بىلىم ئۈچۈؽ ئىشلىتىدـ، بىلىم ئىنساننى ئىمانغا ئېلىپ باذسا 

 پايدىلىقتۇذ. 
چىكى ھەققىدە ئىنساننىڭ مەكجۇدلىقى، تاشقى دـنياسى، ئۆتمۈشى كە كېلە -ئىلىم 

دەپمۇ « دـنيا قاذىشى » تەپەككۇذ قىلغاؽ نەذسىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆر ئىچىگە ئالىدـ. بۇ 
 ئاتىلىدـ. دـنيا قاذاش بىر ئەقىدە ئاساسىغا تۇذغۇرـلسا، ئۇ ئىماؽ ياكى ئەقىدە دەپ ئاتىلىدـ. 

اللىرى مەذىپەتسىز ئىماننىڭ كىشىگە قانداط ئەھمەقلىقلەذنى قىلغۇرغانلىقىنىڭ مىس
تاذىختا ناھايىتى كۆپ. خاكاذىچالذنىڭ قىلمىشلىرى بۇنىڭ ئەغ جانلىق مىسالىدـذ. ئۆتمۈشتە 
ناداؽ مۇئمىنلەذنىڭ ئىمانىنىڭ ئەقىللىق مۇناپىقالذ كە كاپىرالذنىڭ ئىلكىدە قانداط 

 ئوينىتىلغانلىقىغا بۇ ئۈممەت ناھايىتى كۆپ شاھىت بولدى. 
بولىدىغانلىقىنىڭ ئەغ قوذقۇنچلىق مىساللىرىغا  ئىماندىن يوقسۇؽ ئىلىمنىڭ قانداط

كۈنىمىز ئىنسانلىرى قوذقۇ كە تەئەججۇپ ئىلكىدە شاھىت بولىۋاتىدـ. خۇالسەكاالؼ، ئىلىمسىز 
ئىماؽ، ئىمانسىز ئىلىم ئىنسانالذغا ئېلىپ كەلگەؽ بااليى ئاپەتنىڭ مىليۇندىن بىرىنى ئېلىپ 

 كەلمىگەؽ، بۇ بىر ھەقىقەت. 
ىمانسىز ئىلىمنىڭ كېلەچەظ ئۈچۈؽ قانداط بىر پاالكەت ئېلىپ ئىنسانىيەت، ئ

كېلىدىغانلىقىنى غەذب مەدەنىيىتىدىن تونۇپ يەتتى. ئىماننى تاشالپ، ئۇنىڭ ئوذنىغا 
ئىلىمنى قويغاؽ بۇ مەدەنىيەتنىڭ ئىلكىدە ئىلىم، مەستنىڭ قولىدىكى ئاتۇؼ بومبىسىغا 

ئىماؽ ئۇنى ئىنسانىيەتنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈؽ ئايالندى. ھالبۇكى، ئىلىم ئاتومنى بايقاشنى، 
 ئىشلىتىشنى ئۈگىتىدـ. 

ئىمانسىز قالغاؽ ئىلىم، ھەؼ ئىلىم ئىگىسىنى ھەؼ ئىنسانىيەتنى پاالكەتكە باشاليدىغاؽ 
كاستىغا ئايلىنىپ قالىدـ. تاذىخ بويىنچە ئىلىمنى ئىماننىڭ، ئىماننى ئىلىمنىڭ دقشمىنى 

ۇقلىغۇچى بۇ ئىككى پاذچىنى ھېچقاچاؽ جەؼ قىلىپ بىر بىرىنى تول –قىلىپ قويغاؽ، بىر 
ئۈچۈؽ « ئىماؽ » گەكدىگە ئايالندـذـشقا مۇكەپپەط بواللمىغاؽ غەذب مەدەنىيىتى، ئۆتمۈشتە 

 ئۈچۈؽ ئىماننى قەتلى قىلماقتا. « ئىلىم » ئىلىمنى قەتلى قىلغاؽ بولسا، بۈگۈؽ 
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ئىلىمنى، ئادەؼ كە ھەككانىڭ  نەچچە ئەسىر بويىنچە ئوتتۇذا ئەسىر خىرىستىيانلىقى
تەكذات » دەپ قاذىغانىدى. « چەكلەنگەؽ مېۋە » جەننەتتىن ھەيدىلىشىگە سەكەپ بولغاؽ 

« يەھۇدىي » نىڭ ئىلىمنى چەتكە قاقىدىغاؽ كە ئىماننىڭ سىرتىدا دەپ قاذىغاؽ «
چۈشەنچىسى، غەذب ئوتتۇذا ئەسرىنىڭ كە چىركاكنىڭ ذەسمىي ياكى دىنىي چۈشەنچىسىگە 

 . 370ئايالنغانىدى
نادانلىقىنى، ھاماقەتلىكىنى ئەسىرلەذ ئۆتكەندىن كېيىن ھېس قىلىپ يەتكەؽ غەذب، بۇ 
رـلمەت قاذاڭغۇلۇقتىن چىقىش ئۈچۈؽ ئىلىم كە ئەقىلنىڭ دقشمەؽ قىلىپ قويغاؽ ئىماندىن 
قۇتۇلماي تۇذـپ، ئەقىلگە قايتىدىن ئېرىشەلمەيدىغانلىقى چۈشەنچىسى بىلەؽ، ئىلگىرى 

نى بېرىپ، ئەقىلنى قايتۇذىۋالدى. يەنى، «ئىماؽ » ۈرگەؽ خاتالىقىنى تەتۈذ ئۆذقپ ئۆتك
» غەذب ئۆرى تىكلىۋالغاؽ قىڭغىر ھايات پەلسەپىسىنىڭ تەقەرراسى نەتىجىسىدە يا 

 قاذاڭغۇلۇقى ئىچىدە قاتىراپ يۈذدى.« ( نادانلىق  )ئەقىلسىزلىق » ياكى « ئىمانسىزلىق 
ئۈچۈؽ ئەقىلنى قەتلى قىلىشتەظ ھاماقەتلىكىنىڭ « ئىماؽ » بۇ مەدەنىيەت ئۆتمۈشتە 

 ئۈچۈؽ ئىماننى قەتلى قىلىش بىلەؽ ئېلىۋاتىدـ.« ئەقىل » ئەنتىنى بۈگۈنلەذدە 
دىن پەذقسىزدـذ. كۆرى «كوذ » ھالبۇكى، ئەقىل كۆرگە ئوخشايدـ. ئەقلى يوط 

« ئەقىللىق » ھەذ كاقىتتا  باذالذنىڭ ھەذ دائىم كۆذەلىشى ناتايىن بولغاندەظ، ئەقلى باذالذنى
شەذت. بۇ « يوذـقلۇط  -نۇذ » دېگىلىمۇ بولمايدـ. چۈنكى كۆرنىڭ كۆذەلىشى ئۈچۈؽ 
 نى تەقەررا قىلىدـ.«كەھىي » سەكەپتىن، ئەقىلنى توغرا ئىشلىتىش ئۇنىڭ نۇذى بولغاؽ 

دـ. كەھىيدىن ئايرىلغاؽ ئەقىل نۇذى يوط كۆرگە ئوخشايدـ كە بۇ سەكەپتىن كاذغا كەلمەي
بىرىنچى خىل ئەھۋاػ كۆذىدىغاؽ كوذلۇقتۇذ، ئىككىنجى خىل ئەھۋاػ ئەقىللىق ئارغۇنلۇقتۇذ. 
لېكىن بىرىنچىسى بىلەؽ ئىككىنجىسى ئوتتۇذىسىدا بىر پەذط باذ. يەنى، بىرىنچىسى نۇذسىز 
قالغانلىقى ئۈچۈؽ كۆذەلمىگەؽ، ئەپۇ قىلىشقا بولىدـ. لېكىن ئىككىنجىسى ئىمانسىزلىقتا ئەپۇ 

ىلغىلى بولمايدـ. چۈنكى ساغالؼ ئەقىل، ئالالھنىڭ ھىدايىتى بىلەؽ ئىمانغا ئېرىشكەؽ ق
 كىشىگە يېتەكچىلىك قىلىدـ.  

دەپ ئاتىلىدـ. يەيدـ، ئىچىدـ، ياتىدـ، « ساذاغ » ئەقلىنى يوقۇتۇپ قويغۇچى 
ئۇخاليدـ، ھاجەتخانىغا بېرىپ كېلەلەيدـ. لېكىن بۇالذنى قىاللىشى ئۇنىڭ ئەقىللىق 

سوذالمايدـ، چۈنكى بۇ كىشى « ئىماؽ » ىكەنلىكىنىڭ دەلىلى ئەمەس. بۇ كىشىدىن ئ
 بەشەذگە ئايلىنىپ قالغاؽ.

ئىمانىنى يوقۇتۇپ قويغۇچى رىياؽ ئىچىدىدـذ، غايىسىنى يوقۇتۇپ قويغاندـذ. بۇ 
 «.ھايۋانالذدىنمۇ خاذدـذ » سەكەپتىن ئۇ ھاللائ ئېيتقاندەظ 

ولغانلىقى ئۈچۈؽ ئىمانسىزلىق ساذاڭنى ساقايتىشتىنمۇ ئىماؽ ئەقىلدىنمۇ چوغ نېمەت ب
قىيىندـذ. ئىمانسىزلىقنىڭ ئەتراپقا يەتكۈرىدىغاؽ رىيىنى ئەقىلسىزنىڭكىدىن ئېغىر كە 

 قوذقۇنچ دەذىجىدە بولىدـ.
ئەسلى تېمىغا قايتساط، ئىماننىڭ تۆت قاتلىمىدىن بىرى كە ئەغ ئالدىنقى ئوذـندا 

 تۇذ. چۈنكى ئىلىمسىز ئىماؽ بولمايدـ. « مەذىپەت» تۇذىدىغاؽ قاتالؼ 
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كىشى ئۆرى بىلمەيدىغاؽ نەذسىگە قانداقمۇ ئىشەنسۇؽ؟ شۇنداط ئەمەسمۇ؟ بۇ 
. چۈنكى ئەلچىلەذ ئىماؽ 371سەكەپتىن، ھاللائ ئەلچى ئەكەتىلمىگەؽ قەكمنى ھاالظ قىلمىغاؽ

. ئاندىن كىشىلەذ ھەققىدىكى مەلۇماتنى كىشىلەذگە يەتكۈرەتتى، يەنى ئالالھنى تونۇشتۇذاتتى

قىلمىغانلىقى  –مەسۇئلىيەت ئاذتىلغاؽ، خەكەذداذ بولغاؽ ئالالھقا بەندىچىلىك قىلىپ 
 ھەققىدە جاكاپكاذلىققا تاذتىلغانىدى.

بۇ سەكەپتىن ئۈممەتنىڭ باذلىق ئالىملىرى ئىماؽ ئېيتىش رفذقذ بولغانالذدىن تەپسىلى 
ىز ھالەتتە بولغانالذغا شۇ ھالىتىدە چۈشەندقذقلگەنلەذگە تەپسىلى، قىسقا كە ئىزاھاتس

 ئىكەنلىكىدە بىرلىككە كەلگەؽ.« پەذرئەيىن » بىلىشنىڭ 
بۇ ئەھۋالدا، ئىماؽ ئېيتىشقا تېگىشلىك نەذسىلەذنى بىلمەي تۇذـپ ئىماؽ ئېيتىش 

ئىماننىڭ تۆت قاتلىمى ئىچىدە ئەغ ئالدىنقى « مەذىپەت » مۇمكىن ئەمەس. بۇ سەكەپتىن 
نىڭ تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ بىلەؽ بولغاؽ «مەذىپەت » ئەمدى بىز قاتاذدا تۇذىدـ. 

 مۇناسىۋىتىگە قاذاپ چىقايلى. 

تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ  –. مەذىپەت ) ئىماؽ تېمىسى بولغاؽ ئامىلالذنى بىلىش ( 1
 بولماي تۇذـپ ئۆر ئالدىغا ئىماؽ بوالمدـ؟

پەقەت بىلىشنىڭ ئۆرى ھېچقاچاؽ  «.ياط، بولمايدـ » بۇ سوئالنىڭ جاكابى ئەلۋەتتە، 
 يېتەذلىك بولمايدـ. چۈنكى بىلىم، تەئۋىل كە تەپسىرگە بويۇؽ ئىگىدـ، يېڭىلىنىپ تۇذىدـ.

بولغاؽ بولسا « ئىماؽ » ئىماؽ ئېيتىش رفذقذ بولغاؽ نەذسىلەذنى بىلىشنىڭ ئۆرى 
مۇناپىقالذ، ئىدى، شەيتاندىن تاذتىپ باذلىق شەذقشۇناسالذ، مەككە مۇشرىكلىرى، مەشھۇذ 

مەدىنە يەھۇدىيلىرى كە مۇذتەدلەذنىڭ ھەممىسى مۇئمىن كە مۇسۇلماؽ دەپ قاذىلىشى كېرەظ 
ئىدى. چۈنكى قۇذئاؽ ئۇالذنىڭ ھەرذىتى مۇھەممەدنى ئۆر ئوغۇللىرىنى بىلگەندەظ ئوبداؽ 

 .372بىلىدىغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بەذمەكتە
« ( گۇناھكاذالذنىڭ قەلبىگە سالدـط  بىز ئۇنى ) قۇذئاننى» ئۇنىڭدىن باشقا يەنە، 

( ئايىتىمۇ قۇذئاننىڭ كىشى ئىگە بولغاؽ مەلۇماتتىن ھالقىغاؽ بولسىمۇ،  200) شۇئەذا، 
غا ئايالنمىغانلىقىنى كۆذسىتىدـ. ئىماؽ، ئىنكاذ بىلەؽ بىر جايدا «ئىماؽ » لېكىن ئۇالذدا 

 تەغ مەكجۇت بولمايدـ، لېكىن ئىسالؼ ئۇنداط ئەمەس. 
قولغا كەلتۈذقلگەؽ بىلىملەذ بولۇپ، ئىنساؽ ئۇنىڭدىن ئايرىاللمايدـ. لېكىن  -ئىلىم 

 ئىماؽ ئۇنداط ئەمەس. 
بۈگۈؽ بەرىلەذ بىلىشنى ئېتىقاد قىلىش دەپ قاذاپ، ئىقراذ، تەستىق كە ئەمەلدىن خالىي 

ەت ئىماؽ مەكجۇت بولىدـ دەپ ئوياليدـ. ئەگەذ ئىماؽ ئەمەػ، تەستىق كە ئىقراذسىز ھالدا پەق
بىلىم بىلەنال مۇمكىن بولىدىغاؽ بولسا، قۇذئاؽ قاچىالنغاؽ باذلىق كومپىيۇتىر كە 

 ئېلېكتېرؿنلۇط ئۈسكىنلەذ مۇئمىن بولغاؽ بوالتتى.
ئىسمى بىلەؽ داغ چىقاذغاؽ پۇذسەتپەذەس مەرھەبكە تەكە بەرى « مۇذجىەئ » تاذىختا 

. بۇ ئىماؽ ئىزاھاتىغا دەپ ئىزاھلىغانىدى« بىلىش » گۇذـپپىالذ، ئىماننى پەقەت 

                                    
 . 15ئىسرا،   371
 . 146بەقەذە،   372
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ئاساسالنغاندا، شەيتاننىمۇ مۇئمىنلەذ قاتاذىدىن دەپ قاذاش ئىدى. بۇ ھەقتىكى ئېتىرارنى 
ئىماؽ ئالالھنى بىلىش كە ئۇنىڭغا » نەرەذدە تۇتقاؽ يەنە باشقا بىر مۇذجىەئ ئىمامى ئىماننى، 

اؽ ئىماننىڭ دەپ چۈشەندقذگەؽ بولۇپ، بۇ ئاذقىلىق شەيت« تەكەببۇذلۇط قىلماسلىق 
 . 373سىرتىدا قالدـذـلغانىدى

 . مەذىپەت كە تەستىق. ئىقراذ كە ئەمەػ بولماي تۇذـپ ئىماؽ بوالمدـ؟ 2

بىر كىشى ئىشىنىشى كېرەظ بولغاؽ شەذتلەذدىن خەكەذدا بولغاؽ كە ئىشەنگەؽ بولسا، 
ئىماؽ ئېيتتى  لېكىن ئۇالذنى ئىقراذ قىلمىسا كە كـجۇدى بىلەؽ ئادا قىلمىسا، بۇ ئەھۋالدا ئۇنى

 دېگىلى بوالمدـ؟
بۇ ئەھۋالدا، دىن ئىنساننىڭ ھاياتىغا قەتئىي ئاذالشمىغاؽ، پەقەت ھېسسىي كە چۈشەنچە 
نوقتىسىدىن ھالقىيالمىغاؽ ئامىلغا ئايلىنىدـ. بۇ ئەھۋالدا، ئىنساؽ كەھىينى ئۆرىنىڭ 

مىي خىياللىرى بىلەؽ ئوخشاش ئوذـنغا قويغاؽ بولۇپ، ئۇنىڭ ئەقىدىسىدە سەمى
ئىكەنلىكىگە ئىشەنگىلى بوالمدـ؟ بىلگەؽ كە ئەقىدە قىلغاؽ كىشىنىڭ ئۇنى ئىقراذ قىلىپ 
ھاياتىدا ئەكس ئەتتۈذقشىگە نېمە توسالغۇ بولىدـ؟ بۇ ئىسالمسىز بىر ئىماؽ بولۇپ، بۇنداط 

 ئىماؽ مەقبۇػ ئەمەس.
ېتىراپ ئەسرى سائادەتتە، ذەسۇلۇلالؾ ئېلىپ كەلگەؽ كەھىينىڭ ھەط ئىكەنلىكىنى ئ

قىلغاؽ بەرى كىشىلەذ باذ بولۇپ، ئۇالذ كاپىر سۈپتىدە ياشىدى كە ئۆلدى. تائىپلىق مەشھۇذ 
» شائىر ئۇمەييە بىن ئەبىس سالت بۇنىڭ ئەغ جانلىق ئۈلگىسىدـذ. بىر كۈنى ئەبۇ سۇفياؽ: 

ئابدـلمۇتەللىپنىڭ يېتىمىكى ئۆرىنىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ئېالؽ قىلدى، بۇ 
ئۇ ذاست گەپ » دەپ سوذىغاندا، ئىبن ئەبىس سالت: « قتە سەؽ نېمە دەيسەؽ؟ ھە

دەپ جاكاپ بەذگەؽ. لېكىن ئۆرى مۇشۇنداط « قىلىۋاتىدـ، بېرىپ ئۇنىڭغا ئىتائەت قىل 
 بولۇپ ياشىدى كە ئۆلدى. « ھاللائ دقشمىنى » ئىشىنىپ تۇذـپ، 

 ؽ ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟. مەذىپەت كە ئىقراذ بولۇپ، تەستىق كە ئەمەػ بولمىغا3

مەذىپەت كە ئىقراذ، ئىماؽ باش بىلەؽ تىل ئوتتۇذىسىدىال چەكلىنىپ قالغاؽ، بەدەؽ كە 
قەلىپكە يۇلۇقمىغاؽ بىر ئەھۋاػ بولۇپ، بۇ مۇمكىن ئەمەس. ئەقىلدىن باشلىنىپ لەكدە 

ا غ«شەذقشۇناسالذنىڭ ئىمانى » ئاخىرالشقاؽ بىر ئەمەلنى تەسەككذـ قىلغىلى بولمايدـ. بۇ 
ئوخشاپ قالىدـ. بۇ خۇددى بىر كىشى چوشقا گۆشىنىڭ ھاذاؼ ئىكەنلىكىنى بىلىدـ، ھۆذمەت 
قىلىش سەكەبىدىن ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدـ، ئەمما ئالدىغا چوشقا گۆشى 

دەپ، ئۇنى « تىلغا ئېلىنغاؽ چوشقا گۆشى مۇشۇمۇ ياكى ئەمەسمۇ بىلمىدىم » قويۇلغاندا، 
 تىن يېگىنىگە ئوخشايدـ. تەستىق قىلماس

 مانا بۇ ئەھۋالدا بۇ ھەقتىكى مەلۇماتى كە ئىقراذنى يالغانلىغاؽ بولمامدـ؟
تۈذلىرىنىڭ بىرسى مانا بۇالذدـذ. بۇنىڭ « مۇسۇلماؽ » كۈنىمىزدە كۆپ ئۇچرايدىغاؽ 

ى دەپ ئاتىلىدىغانلىق« مۇناپىق » بىر نىفاط ئىكەنلىكى كە بۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانالذنىڭ 
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ھەممىمىزگە مەلۇؼ. ئەسرى سائادەتتىكى مۇناپىقالذ بۇالذدىن بىر دەذىجە ئۈستۈؽ ئىدى. 
 چۈنكى ئۇالذ بىلەتتى، ئىقراذ قىالتتى كە ئەمەػ قىالتتى.

تاذىختا بۇ تۈذگە كىرىدىغانالذنى مۇئمىن دېگەنلەذمۇ چىققاؽ بولۇپ، مۇذجىەئنىڭ 

تىل –ئىماؽ » اؼ ئەس سىجىستانى، كەذذامىيە پىرقىسىنىڭ ئىمامى مۇھەممەد بىن كەذذ
بىلەؽ ئېيتىشتۇذ، مەيلى ئۇ قەلبىدىن كۇپۇذغا ئەقىدە قىلسۇؽ. ئۇ ئالالھنىڭ نەرذىدە 

 . 374دېگەنىدى« مۇئمىندـذ، ئالالھنىڭ دؿستىدـذ، جەننەت ئەھلىدىندـذ 
كۈنىمىزدىمۇ مۇذجىەئنىڭ داكامى بولغاؽ بەرى ساذاي ئەلالمىلىرى بۇ ئارغۇؽ ئەنەئنىگە 

ذىسلىق قىلىپ، چاپىنىنى كۆتۈذىۋاتقاؽ باشقۇذغۇچىالذ ئىمانسىز بولغاؽ تەقدىردىمۇ ئۇالذنى كا
 ئاقالشقا ئۇذـنىۋاتىدـ.

 . مەذىپەت كە ئەمەػ بولۇپ، تەستىق كە ئىقراذ بولمىغاؽ ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟4

بۇ سوئالنىڭ جاكابى ناھايىتى ئېنىق. يەنى، چىن قەلبىدىن ئىشەنمىگەؽ كە تىلى بىلەؽ 
ئىقراذ قىلمىغاؽ بىر ئەقىدىنى بىلىشى كە ئادا قىلىشى كىشىنىڭ نىفاقىغا دەلىلدىن باشقا 
نەذسە ئەمەس. بۇنداط ئەھۋاػ ناھايىتى ئار كۆذقلىدـ. چۈنكى مۇناپىقالذ كۆپىنچە تىلى بىلەؽ 

 ئىقراذ قىلىدـ.
 بۇ ئەھۋاػ، ئىماؽ ئېيتىش مەسىلىسىدە قەلىپ كە تىلنىڭ ذؿػ ئالماستىن كـجۇدقا

چىقماسلىق مەسىلىسىدـذ. ئىماؽ پەقەت چۈشەنچىگە ئايالنغاؽ بىر پىكىر ئەمەس،  –چىقىپ 

پەقەت بىلىمدىن تەشكىل تاپىدـ. بىلىمنى قەلىپ كە تىلدا  –بۇنىڭدا شۈبھە يوط. ئاغ 

قايتا تەكراذاليدىغاؽ بىر  –تەستىقالتماستىن بىۋاستە ھەذىكەتكە ئايالندـذغاندا، ئۆرىنى قايتا 
ئوتتۇذىغا چىقىدـ. بۇ ھۆكۈؼ ئىقتىداذىغا ئىگە بىر مەخلۇط بولغاؽ ئىنساندىن  ھەذىكەت

بەكرەظ، تەذەققىي قىلغاؽ سۈنئىي مېڭە كە يۇقىرى دەذىجىلىك ھەذىكەت ئىقتىداذىغا ئىگە 
 ماشنا ئادەمگە مۇكاپىق كېلىدـ. 

 ۇ؟. مەذىپەت، تەستىق كە ئىقراذغا ئىگە، ئەمما ئەمەلدىن خالىي ئىماؽ مەقبۇلم5

يىلتىزى، گەكدىسى كە شېخى باذ، ئەمما مېۋىسى يوط بىر دەذەخنى تەسەككـذ قىلىڭ. 
دېيىشىڭىز مۇمكىن. دـذـس، ئوتۇؽ بولۇشقا « ئوتۇؽ بولۇشقا ياذايدـ! » بۇنداط دەذەخنى 

 اليىق.
دـذـست بىر كىشى بىلگەؽ، ئەقىدە قىلغاؽ كە ئىقراذ قىلغاؽ تۇذـپ، ئەقىدىسىنىڭ 

ئەمىرلەذنى ئادا قىلماسلىقىنى قانداط چۈشەندقذەلەيدـ؟ ھالبۇكى، قۇذئاؽ  تەقەرراسى بولغاؽ
شەكلىدە كەلگەؽ ئايەتلىرى « ئىماؽ ئېيتقاؽ كە سالىھ ئەمەػ قىلغانالذ ... » ئىزچىل ھالدا 

بىرىدىن ئايرىلماس قوشماط  –بىلەؽ ئىماؽ كە ئەمەلنىڭ گۆش بىلەؽ تىرناقتەظ بىر 
ئانغا ئىشىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ بىر كىشىنىڭ، ھاللائ ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدـ. قۇذ

بىر جۈپ قىلغاؽ نەذسىنى ئايرىشى، ئەقىدىسىدە سەمىمىي ئەمەسلىكىنىڭ نامايەندىسى 
 ئەمەسمۇ؟
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ئىماؽ مەذىپەت سۈپتىدە چۈشەنچىگە يەذلەشكەندە، ئۇ يەذدىن كۆذقنمەس شاھادەت 
ئېيتىدـ. نەتىجىدە كىجداننىڭ ئىماؽ ئېيتىشى  بولغاؽ تەستىققە يۈرلىنىدـ كە قەلىپ ئىماؽ

ئۆرلىكىدىن ئوتتۇذىغا چىقىدـ. چۈنكى كۈپنىڭ ئىچىدە نېمە بولسا سىرىتقا ئۇ سىزىدـ. 
قەلىپتىن تىلغا يۆنەلگەؽ ئىماؽ تىلدىن پۈتۈؽ ئوذگانالذغا قوماندانلىق قىلىدـ. مانا بۇ 

اؽ مېڭە كە قەلىپ تەسلىم بولغاؽ ئەھۋالدا تىل كە بەدەؽ كـجۇدنىڭ قۇماندا مەذكىزى بولغ
ئىمانغا نېمە ئۈچۈؽ قاذشى چىقسۇؽ؟ لېكىن مېڭە كە قەلىپتىن كەلگەؽ كەلگەؽ كۈچ 

 يېتەذلىك دەذىجىدە بولمىسا، كـجۇدنى ھەذىكەتكە كەلتۈذەلمەيدـ، ئەلۋەتتە.
ئابىستراكت بىلىم يوشۇذـؽ ئېنىرگىيىدـذ. ئەگەذ شاقىراپ ئېقىۋاتقاؽ بىر دەذياغا 

تېرىك ئىستانسى قۇذمىسىڭىز، ئۇ دەذيا چوغ شەھەذنى يوذـتۇش ئۇياقتا تۇذسۇؽ، ئېلېك
ئۆرىنىڭ قىرغاقلىرىنىمۇ يوذىتالمايدـ. ئەمەلسىز بىلىمنىڭ يېتەذلىك بولىدىغانلىقىنى بەرى 
ئارغۇؽ پىرقىلەذ ئوتتۇذىغا قويغاؽ، ھەتتا ئىماننىڭ تەقەرراسى بولغاؽ پەذرلەذنى ئىنساندىن 

 .375ىقىنى ئىلگىرى سۈذگەنىدىساقىت قىلغانل
دېگەؽ نادانالذ يۇقىرىدىكىلەذنىڭ « سەؽ قەلىپكە قاذا، قەلىبىم پاظ » كۈنىمىزدىكى 

كاذىسلىرىدـذ. ئىماننىڭ غايىسى كىجداؽ ياكى چۈشەنچە دـنياسىدىال مەكجۇت بولۇپ تۇذـش 
» ساؽ ئەمەس، ئەكسىچە ھاياتنى ئۆرگەذتىش كە گۈرەللىككە ئىگە قىلىشتۇذ. چۈنكى ئىن

 كەرىپىسىنى ئىماننىڭ تىزگىنى ئاستىدا ئادا قىالاليدـ.« خەلىپىلىك 
ئۆرىڭىزنى بىر ئىشچى دەپ پەذەر قىلىڭ. قىلىدىغاؽ ئىشىڭىزنى ئوبداؽ بىلىسىز كە 
ئىشلىشىڭىز كېرەكلىكىگە ئىشىنىسىز. ھەتتا بۇنى تىلىڭىز بىلەؽ ئىپادىلىدىڭىز. لېكىن 

ئاي ئاخىرىدا مائاش تەلەپ قىلىش ھەققىڭىز باذمۇ؟ ئەگەذ  ئىشقا باذمىدىڭىز، ئىشلىمىدىڭىز.
تۇذ دېگەنلىك «ئىشلىگەنلەذ ھاماقەت » مائاش تەلەپ قىلسىڭىز، سىزنىڭ بۇ قىلمىشىڭىز 

گەذچە » بولمامدـ؟ ئەگەذ سىزگە مائاش بېرىلسە، بۇ ھەقسىزلىق كە ئادالەتسىزلىك بولمامدـ؟ 
ؽ بىلىمەؽ، ئىشلەش كېرەكلىكىگە ئىشىنىمەؽ مەؽ ئىشلىمىگەؽ بولساممۇ كەسپىمنى ئوبدا

« كە بۇنى ھەذ يەذدە تىلغا ئالىمەؽ، شۇنداط بولغانىكەؽ بۇ مائاشنى ئېلىش ھەققىم باذ 
 دېيەلەمسىز؟ 

ئەگەذ ئىشلىسىڭىز، ئەمگىكىڭىز ئۈچۈؽ دـنيادا ھەققىنى ئالغاندەظ ئاخىرەتتىمۇ 
 نداط دېيىلىدـ:مۇكاپاتىنى ئالىسىز كە ئۇ ) قىيامەتتە ( ھەممىگە مۇ

مانا بۇ سىلەذنىڭ قىلمىشىڭالذنىڭ نەتىجىسى. ھاللائ بەندىلىرىگە رـلۇؼ قىلغۇچى » 
 (.  182ئالىئىمراؽ، « ) ئەمەستۇذ 
مانا بۇ كۈندە ) قىيامەتتە ( ئىنساؽ ئاندىن بىلىپ يېتىدـ، لېكىن بۇنىڭ نېمە » 

« ( ئەكەتكەؽ بولسامچۇ؟  كاشكى مەؽ بۇ ھاياتىم ئۈچۈؽ ) ئەمەػ» پايدىسى بولسۇؽ؟ ئۇ: 

 (. 24 – 23دەيدـ ) فەجىر، 
شۇنداط، بىلىم، تەستىق كە ئىقراذ بولۇپ ئەمەػ بولمىغاؽ كاقىتتا، شۇ سوئاػ سوذىلىدـ: 

ئەقىل ئۆرى بىلگەؽ نەذسىلەذ ھەققىدىكى ئۇچۇذالذنى قەلىپكە ئەكەتىدـ، قەلىپنى ئۇنى » 
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ىقراذ قىلىش بىلەؽ قوبۇػ قىلىنىدـ. ئەقىل، تەستىقاليدـ. بۇ تەستىق تىلغا ئەكەتىلىدـ كە ئ
 قەلىپ كە تىل قوبۇػ قىلغاؽ نەذسىنى ھەذىكەتكە ئايالندـذـشتا توسالغۇ بولغاؽ ئامىل نېمە؟ 

بۇ خىل ئىماؽ تۈذى، رىيالى، سەنەئتچى ياكى ئۇقۇمۇشلۇقالذنىڭ ئىمانى بولسا كېرەظ. 
اذى، سىياسەتچىنىڭ يىغىنى  شائىرنىڭ شېئىرى، يارغۇچىنىڭ ئەسەذى، ئىسالمچىنىڭ شۇئ

ئىماننىڭ ھەذىكەتكە ئايالنغانلىقىنىڭ ئېنىق دەلىلى بوالالمدـ؟ ئىلىم كە تەستىق، كىشىنىڭ 
كۇپۇذ كە شېرىككە؛ ئىقراذ كە ئەمەػ، گۇناؾ كە نىفاققا قاذشى قوذاللىنىشىدـذ. بىر مۇئمىن 

ماسلىق نوقتىسىدا قۇذئاؽ قىلمىغاؽ ئىشىنى ئېيتىش  ) ئىقراذ ( كە ئېيتقانلىرىنى ئادا قىل
تەذىپىدىن ئاگاھالندـذـلغاؽ كە چەكلەنگەؽ. غايىدىن يوقسۇؽ ئەمەػ، ئەمەلسىز غايىدىن 

 ياخشىدـذ. چۈنكى مۇئمىن ئەقلى، قەلبى، تىلى كە بەدىنىنى ئىماؽ ئېيتقۇرغاؽ كىشىدـذ. 

 . مەذىپەت، تەستىق كە ئەمەػ باذ، ئەمما ئىقراذى بولمىغاؽ ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟6

بۇ ئاذتۇقچە بىر سوئالدـذ. ئەگەذ بىر ئىنساؽ تىلسىز ياكى مەلۇؼ سەكەپلەذ تۈپەيلىدىن 
گەپ قىاللمىسا، ئۆرذىسى بولغانلىقى ئۈچۈؽ ئىمانى مەقبۇلدـذ. جاؽ كە كـجۇد خەكپكە 

تەقىيە » ئۇچرىسا، ئۇ خەتەذ ئۆتۈپ كەتكىچە ئىمانىنى يوشۇذـپ تۇذـشقا بولىدـ. بۇ فىقىھتا 
ىدىغاؽ بولۇپ، شەذتلىرى ھەققىدە مەرھەپ ئىماملىرى ئوتتۇذىسىدا ئىختىالپ دەپ ئاتىل« 

شاذائىتالذدا ئىمانىنى يوشۇذـپ تۇذسا  –ئايەتكە ئاساسەؽ، بۇ خىل شەذت  – 106باذ. نەھل 
 بولىدـ. 

 . مەذىپەت، ئىقراذ كە ئەمەػ باذ، ئەمما تەستىق بولمىسا ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟7

ەط كۆپ ساندىكى مۇناپىقالذنىڭ ھالىتىدـذ. ئۇالذ بىلەتتى، بۇ ئەسرى سائادەتتىكى مۇتل
ئىقراذ قىالتتى ھەؼ ئەمەػ قىالتتى. لېكىن قەلىپلىرىدە كېسەػ باذ ئىدى. ئۆر دەكذىدە بۇ 

نوقتىسىدىن مۇئمىن « كەغ قوساط بولۇش » ، «ياخشى نىيەت » خىلدىكى كىشىلەذنى 
ارىرە قىلىشقانالذ بولسا كېرەظ، ئايەت دەپ قاذىغانالذ كە ئۇالذنىڭ نىفاقى ھەققىدە مۇن

مۇناپىقالذنىڭ نىفاقىغا قاذىتا كەغ قوساقلىق بىلەؽ مۇئامىلە قىلغانالذغا مۇنداط خىتاپ 
 قىلغاؽ:
ئى مۇئمىنلەذ! سىلەذگە نېمە بولدى؟ نېمە ئۈچۈؽ مۇناپىقالذ ھەققىدە ئىككى » 

ەكەپلىك خاذ قىلدى. ھاللائ ئاردـذغاؽ گۇذـپپىغا بۆلۈنۈپ كېتىسىلەذ؟ ھاللائ ئۇالذنى قىلمىشلىرى س
كىشىلەذنى توغرا يولغا باشلىماقچى بولىۋاتامسىلەذ؟ ھاللائ كىمنى ئاردـذسا، سەؽ ئۇنىڭغا 

 (.  88نىسا، « ) ھەذگىزمۇ توغرا يوػ تېپىپ بېرەلمەيسەؽ 
دېگەؽ سوئاػ « بىلسە، لېكىن تەستىق قىلمىسا بۇ ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ » مانا بۇ ئەھۋالدا 

ھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. تەستىقسىز مەذىپەت، ئىقراذسىز تەستىق بولمايدـ. مەذىپەت كە مۇ
 تەستىق ئېلېكتېرىك يەتكۈرىدىغاؽ سىمدىكى نۆػ كە مۇسبەت لېنىيىگە ئوخشايدـ.

بۇ ئىككى لېنىيىدىن كەلگەؽ ئېنىرگىيە كـجۇتتا ھەذىكەتكە ئايلىنىپ، ئالدى بىلەؽ 
ئوذگانالذنى ) ئەمەػ ( ھەذىكەتكە كەلتۈذىدـ. نەتىجىدە سۆر  تىلنى ) ئىقراذ (، ئاندىن باشقا

كە ھەذىكەت مەيدانغا كېلىدـ. بۇالذدىن بىرسى سۆر، يەنە بىرسى ھەذىكەتتۇذ. ئىقراذ 
ئىماننىڭ ئىككى شاھادەتكە ئىخچاملىنىشى، ئەمەػ ئىككى شاھادەت ) ال ئىالھە ئىللەلالؾ 
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ياتقا ئايلىنىشىدـذ. ئەگەذ مەذىپەت تەستىقتىن مۇھەممەدـؽ ذەسۇلۇلالؾ (نىڭ ھەذىكەت كە ھا
 ئايرىلسا پەقەت كۆذقنۈش بولۇپ قالىدـ، چۈشەنچىگە ئايلىنىدـ. 

مېڭە، تىل كە بەدەؽ بىرلىكتە كـجۇدقا چىقاذغاؽ ھەذىكەتتە قەلىپنىڭ ئوذـؽ 
الى ئالمىغانلىقىنى ئىپادىلىگەؽ بۇ ئەھۋاػ ھەقىقەتەؽ غەلىتە بىر ھالەتتۇذ. بۇ كىشىنىڭ ئەھۋ

مەلۇمات قاچىالنغاؽ، گەپ قىالاليدىغاؽ كە ھەذىكەت قىالاليدىغاؽ يۇقىرى دەذىجىلىك ماشىنا 
ئادەمنىڭكىدىن پەذقسىزدـذ. بىلىدـ، بىلگىنىنى ئېيتىدـ كە ئېيتقانلىرىنى قىلىدـ. لېكىن 

 بۇالذنى قىلغاندا قەلىبنى بۇ پائالىيەتكە قاتناشتۇذماستىن ذؿياپقا چىقىرىدـ.
ا ئۇ كىشىنىڭ يا قەلبى باذ ياكى قەلبى يوط. ئەگەذ ئىنساؽ تۇذـپ قەلبى بۇ ئەھۋالد

قايتىدىن جانالندـذـپ، ئۇ بۈيۈظ كۈنگە  376بولمىسا، ئۇ تاشقا ئايلىنىپ كەتكەؽ قەلبىنى
كېرەظ. ئەگەذ قەلبى باذ، لېكىن تەستىق  377ساغالؼ بىر قەلىپ بىلەؽ تەيياذلىق قىلىشى

بولسا، ئۇ كىشى مۇئمىن ئەمەستۇذ. ئۇنىڭ بەدەؽ قىلىشتىن قەستەؽ ئۆرىنى تاذتقاؽ 
مەملىكىتىدە ھاكىمىيەت كۆذىشى مەكجۇت بولۇپ، بۇ كۆذەشتە بەدەؽ مەملىكىتى 

 پاذچىالنغاؽ، پايتەخت قەلىپ دقشمەننىڭ ئىشغالى ئاستىدا قالغاندـذ.
تەستىق كۆڭۈلنىڭ ئەمەلى بولۇپ، ئوذگانالذنىڭ ئەمەلى قەلىبنىڭ ئەمەلىدىن ئايرىم 

جۇدقا چىقمايدـ. كۈؽ كېلىپ پۈتۈؽ ئوذگانالذ قەلىپكە بويسۇنۇپ، پۈتۈؽ بەدەؽ كـ
 كۇپۇذنىڭ ئىشغاػ قىلىشىغا ئۇچرىشىمۇ مۇمكىن.  

خۇالسەكاالؼ، ئىماؽ ھەؼ مەذىپەت، ھەؼ تەستىق، ھەؼ ئىقراذ ھەؼ ئەمەلدـذ. بۇ تۆت 

 ذچىلىرىدـذ. بىرىنى تولۇقاليدىغاؽ بىر گەكدىدـذ. بىر گەكدىنىڭ پا –قاتالؼ بىر 
ئاڭنىڭ بۇ تۆت قاتلىمى بىرلەشكەندە ھەؼ ئىماؽ ھەؼ ئەمەػ ئوتتۇذىغا چىقىدـ. بۇ تۆت 

 قاتالمدىن مەذىپەت كە تەستىق ئىماننىڭ كۆذقنمەس، ئىقراذ كە ئەمەػ كۆذقنگەؽ قىسمىدـذ.
بىلىم كە تەستىق بىلەؽ ئىچكى پۈتۈنلىك، ئىقراذ كە ئەمەػ ئاذقىلىق تاشقى بىر 

ھاسىل قىلىنىدـ. ئالدىنقى ئىككىسى كە كېيىنكى ئىككىسىنىڭ جەؼ بولىشى پۈتۈنلىك 
بىلەؽ ھەقىقىي تەكھىد ئوتتۇذىغا چىقىدـ. مانا بۇ تۆت قاتالمنىڭ ھەممىسىنى ئۆرىدە 
مۇجەسسەملەشتۈذگەؽ مۇئمىن، ئىمانىنى كامالەتكە يەتكۈرگەؽ مۇئمىندـذ. شۇنداقال 

 مۇكاھھىد بىر مۇسۇلماؽ بولغاؽ بولىدـ. 
بۇ ماسلىشىش ئەقىلدە ئىشەنچ، پاذاسەت كە ئېرپاؽ؛ قەلىبتە ئېھساؽ، مۇھەببەت كە 

 بىلىش؛ تىلدا ئەمىن كە ساالؼ؛ ئەمەلدە ئىخالسنى كـجۇتقا چىقىرىدـ.    
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 تەستىق

بىر نەذسىنىڭ ھەط كە مەكجۇت ئىكەنلىكىنى قەلىبنىڭ ئېتىراپ قىلىشى، ئۇ  –تەستىق 
بھە قىلماسلىقىدـذ. تەستىقنىڭ مەذكىزى قەلىپتۇذ. قەلىپ نەذسە ھەققىدە قىلچە شۈ

كـجۇدنىڭ مەذكىزىدـذ. بۇ سەكەپتىن ئاڭنىڭ تۆت قاتلىمى ئىچىدە ئەغ باشتا ئوذـؽ ئالغىنى 
 كىجداندـذ. كىجداننىڭ ذاھەت بولىشى كە بىر نەذسىنى قوبۇػ قىلىشى ئىماندـذ.  

لەذ ئۈچۈنمۇ بېسىقىدـ كە ئۇالذنى ئەلۋەتتە كىجداؽ دىنى بولمىغاؽ بىر تۈذكۈؼ نەذسى
دىنى » قوبۇػ قىلىدـ. بۇ يەذدە تىلغا ئالماقچى بولغاؽ نوقتا ئۇالذ ئەمەس.  بىز بۇ يەذدە 

ھەققىدە توختىلىۋاتىمىز. دېمىسىمۇ ئىالھى بولمىغاؽ نەذسىلەذنى قەلىپنىڭ تەستىق « ئىماؽ 
ىكى بىر تۈذكۈؼ ئۇچۇذ كە دېيىلمەيدـ. كۈندىلىك تۇذمۇشتىكى ئادەتت« ئىماؽ » قىلىشى 

جاكاپالذ  –دېگەندەظ سوئاػ « ئىشەندىم » ، «ئىشەندىڭمۇ؟ » مەلۇماتالذ ئۈچۈنمۇ 
 ئىشلىتىلىدـ. 

تەستىق ئۈچۈؽ مەلۇمات، يەنى مەذىپەت شەذت. كىشى بىلمەيدىغاؽ نەذسىنى 
 تەستىقلىمايدـ. يوط نەذسىنىڭ يوط ئىكەنلىكىنى، مەكجۇت نەذسىنىڭ باذلىقىنى بىلىشى

 كېرەظ. بىر نەذسىنى تەستىقالش ئۇنىڭ ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە بولۇشنى تەقەررا قىلىدـ.
ئەقىل، كەھىي ئاذقىلىق ئىگە بولغاؽ ئىمانغا مۇناسىۋەتلىك ئىالھىي ئۇچۇذالذنى قەلىپ 
ئەينىكىدە ئەكس ئەتتۈذىدـ. بۇ نوقتىدا كەھىينىڭ ئۆر پېتى قەلىپ ئېكرانىدا ئەكس ئېتىشى 

ى نەذسە پاظ كە سۈرقظ بولىشى كېرەظ. بىرىنچىسى ئەكىس ئەتتۈذگۈچى بولغاؽ ئۈچۈؽ ئىكك
ئەقىل، ئىككىنجىسى قوبۇػ قىلغۇچى ذؿلىنى ئوينايدىغاؽ قەلىپتۇذ. بۇ ئىككىسى پاكىز 

بولمىسا، كەھىي ئەقىلگە، « سەلىم » بولمىسا، يەنى قۇذئاننىڭ ئىپادىسى بىلەؽ ئېيتقاندا 
جىز كە خۇنۈظ ھالەتتە ئەكس ئېتىدـ. بەرىدە ئەقىل سەلىم، ئۇنىڭدىن قەلىپكە تۇتۇط، ئا

قەلىپ سەلىم بولماسلىقى مۇمكىن. بۇ ئەھۋالدا بىلىم ئىماننىڭ ئالدىغا ئۆتىدـ كە 
 تەڭپۇڭسىزلىق پەيدا بولىدـ. كىشى بىلگىنىچىلىك ئەقىدە قىلمايدـ، قىاللمايدـ.

ئاذقىلىق ئالغاؽ كەھىينى قەلىپ ئەينىكى سۈرقظ بولغاندىال ئاندىن بىلىم ئۆتكىلى 

ساالمەت يەتكۈرقپ بېرەلەيدـ. بۇ ئەھۋالدا كەھىي  –كـجۇدتىكى باشقا ئوذگانالذغا ساط 

ھەذىكىتىدە نامايەؽ بولىدـ.  –چۈشكەؽ كاقىتتىن باشالپ ئۆر پېتى مۇئمىننىڭ سۆر 
چ ذەسۇلۇلالؾ  بۇنىڭ ئەغ ياخشى ئۆذنىكىدـذ. كەھىي ئۇنىڭدا ھېچقانداط ئۆرگۈذقشكە دـ

كەلمەستىن تۇيغۇ، چۈشەنچە، ئىماؽ، بىلىم، ئەخالط كە ھەذىكەتكە ئايالنغانىدى. بۇ 
 دەپ كۆذسىتىلگەنىدى. « ئەغ ياخشى ئۈلگە » سەكەپتىن ھاللائ تەذىپىدىن 

ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقتىسادىي، مائاذىپ، ئەخالط كە جىسمى شېرىك بومباذدىمىنى 
كىشىلىك پاذچىلىنىپ كەتكەؽ دەكذىمىز مۇسۇلمانى، ئاستىدا قېلىپ، ماددىي كە مەنىۋىي 

 –ذەسۇلۇلالھنى تونۇپ يېتىشتە قىينالماقتا. بۇ سەكەپتىن ئۇ  ئۆذنەظ بولغاؽ قىممەت 
 قاذاشالذنى كۈنىمىزگە ئېلىپ كىرەلمەيۋاتىدـ، ئۇنى ئۆرىگە ئۈلگە قىاللمايۋاتىدـ. 
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ىالذ ئۆتكەؽ. بۇ دېگەؽ پىرق 378«ئىماؽ پەقەت تەستىقتىن ئىباذەت » تاذىختا 
 پىرقىالذنىڭ دەلىلى ئىماننىڭ سۆرلىك مەنىسىدـذ.

بولۇپ، ئىماننى لوغەت مەنىسىگە « تەستىق » چۈنكى ئىماننىڭ سۆرلۈكتىكى مەنىسى 
خاس قىلىپ، تەستىقتىنال ئىباذەت دەپ قاذاش، ئىماننى كىجدانغا قاماپ قويۇشتىن باشقا 

 ذ. نەذسە ئەمەس. بۇ ئىپتىدائىي ئىلمانىيلىقتۇ
مەذىپەت قىسمىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەؽ بىر قاتاذ مەسلىلەذ تەستىق خۇسۇسىدىمۇ 
ئوخشاش كۈچكە ئىگە. چۈنكى ئىماننىڭ قاتالملىرى ھەققىدە توختالغاؽ بۇ باپ ئىماننىڭ 

 مەذىپەت، تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەلدىن ئىباذەت تۆت قاتلىمىنى ئاساس قىلماقتا. 
 ۆذقلگەؽ بىر قانچە مەسىلە ھەققىدە توختىلىپ ئۆتەيلى:ئەمدى تەستىق قاتلىمىدا ك

 تەستىق بولۇپ، مەذىپەت، ئىقراذ كە ئەمەلسىز ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ .1

 ئالدى بىلەؽ تۆكەندىكى سوئالنى سوذاشقا توغرا كېلىدـ:
 «.بىلىنمىگەؽ نەذسە قانداط تەستىق قىلىنىدـ؟ » 

بولمىسىڭىز، ئۇنى تەستىقالشتىن شۇنداط ئەمەسمۇ، بىر نەذسە ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە 
ئېغىز ئاچقىلى بوالمدـ؟ ئەھۋاػ شۇنداط ئىكەؽ، تەستىقنىڭ ئۆر ئالدىغا ئىماؽ بولۇشى 
ئەقلىي نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ مۇمكىن ئەمەس. قەلىپنىڭ تەستىقى ئەقىل ئالغاؽ 

 مەلۇمات ) كەھىي (نى قەلىپكە ئەكس ئەتتۈذقشى بىلەؽ مۇمكىن بولىدـ. 
اذسىز تەستىقمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش بولۇپ، ئىقراذ قىلىنغاؽ كاقىتتا تەستىق مەقبۇػ ئىقر

بولىدـ. ئەگەذ كىشى تەستىق قىلىپ تۇذـپ ئىقراذ قىلمىسا، ئۇ كىشىگە شەذئى ھۆكۈملەذ 
قانداط ئىجرا قىلىنىدـ؟ مۇسۇلمانالذ ئۇ كىشىگە قاذىتا دىن قېرىنداشلىق مەجبۇذىيىتىنى 

بۇ ئەھۋالدا مېيىت نامىزىنى ئوقۇش كە مۇسۇلمانالذ ماراذلىقىغا دەپنە قانداط ئادا قىلىدـ؟ 
 قىلىشتىن ئېغىز ئاچقىلى بوالمدـ؟

ئەگەذ ئىماؽ قەلىپ تەذىپىدىن تەستىق قىلىنغاؽ بولسىمۇ، لېكىن ئەقىل، تىل كە 
بەدەنگە تەسىر كۆذسىتەلمىسە، بۇ ئىماؽ ھۆذ ئەمەس بەلكى مەھكۇؼ، كۈچى يوط ئىماندـذ. 

بۇ ئىماؽ ئۈچۈؽ رىنداندـذ. بۇنداط ئەھۋالدا ئىماؽ ئۇرـؽ مۇددەت مەكجۇت بولۇپ  قەلىپ
 تۇذاالمدـ؟

 تەستىق كە مەذىپەت بولۇپ، ئىقراذ كە ئەمەػ بولمىغاؽ ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ .2

. ماكرـغا قاذاغ، جاكابى 2بۇ سوئالنىڭ جاكابى ئۈچۈؽ مەذىپەت تېمىسىدىكى 
 ئوخشاشتۇذ.

 مەذىپەت كە ئەمەػ بولمىسا ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟تەستىق كە ئىقراذ بولۇپ،  .3

                                    
ىق بىلەؽ تونۇلغاؽ خاكاذىچالذنىڭ بىر پىرقىسى بولغاؽ بەھەيسىييە بۇالذنىڭ ئەغ مەشھۇذ بولغىنى ئەمەلنى ئىماندىن ئايرىماسل  378

پىرقىسى بولۇپ، مۇذجىەئلەذدىن بەرى پىرقىالذمۇ ئۇالذنىڭ بۇ قاذىشىنى قوللىغاؽ. بۇالذ ئىماننى پەقەت قەلىپ بىلەؽ تەستىق 

 .II/40، «مىلەػ  –ئەػ » قىلىش دەپ قاذىغاؽ. شەھرىستانى، 
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ماكرـدا چۈشەندقذقپ ئۆتتۇط.  – 1مەذىپەتسىز ھېچنەذسىنىڭ بولمايدىغانلىقىنى 
ئەمەلسىز تەستىق كە ئىقراذغا كەلسەظ، بىر كىشى قەلىبدىن تەستىق قىلىپ، تىلى ئاذقىلىق 

نەذسىنى تەدبىقلىمىسا، ئىشەنگەنلىكىنى ئېيتىسا، لېكىن ئىشەنگەنلىكىنى باياؽ قىلغاؽ بۇ 
نېمە ئۈچۈؽ قىلمايدىغاؽ ئىشنى » ئۇنىڭ سەمىمىي ئىكەنلىكى كىشىنى شۈبھىلەندقذىدـ. 

 ( ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ ئاراذ بۇ خىل كىشىلەذ ئۈچۈندـذ.  2سەپ، « ) تىلغا ئالىسىلەذ؟ 

 تەستىق كە ئەمەػ بولۇپ، مەذىپەت كە ئىقراذ بولمىسا ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ .4

ئالنىڭ جاكابى ئېنىق، بىر نەذسىنى بىلمەي تۇذـپ ئۇنىڭ ھەققىدە ھېچقانداط ئىشنى بۇ سو
 قىلغىلى بولمايدـ.

 تەستىق، مەذىپەت كە ئىقراذ بولۇپ، ئەمەػ بولمىسا ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ .5

 بۇ سوئالنىڭ جاكابى ئۈچىنچى سوئالدا بېرىلدى.

 قبۇلمۇ؟تەستىق، ئىقراذ كە ئەمەػ بولۇپ، مەذىپەت بولمىسا ئىماؽ مە .6

 بۇ سوئالنىڭ جاكابى تۆتىنجى سوئالدا بېرىلدى.

 تەستىق، مەذىپەت كە ئەمەػ بولۇپ، ئىقراذ بولمىسا ئىماؽ مەقبۇلمۇ؟ .7

ئەقىل، قەلىپ كە بەدەننى ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغاؽ ئىماننىڭ تىلغا ھۆكۈمراؽ 
ئىبادىتى ھەذ بىر  بواللماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ بولۇپمۇ ئەمرى بىلمەئرـض كە نەھىي ئەنىلمۇنكەذ

 مۇئمىنگە پەذر تۇذسا. 
ئەقىلگە بۇذھاؽ، قەلىپكە سۇلتاؽ، تىزغا دەذماؽ بواللىغاؽ ئىماؽ تىلغا پەذماؽ 

 بواللمامدـ؟ 
يىغىنچاقلىغاندا، ئىماؽ ھەؼ تەستىق، ھەؼ مەذىپەت، ھەؼ ئىقراذ، ھەؼ ئەمەلدـذ. تەستىق 

 بۇالذنىڭ ئايرىلماس بىر پاذچىسىدـذ.
ماسلىقى ئەقىدىدە نىفاقنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەكەپ بولىدـ. قۇذئاندا تەستىقنىڭ بول

مۇناپىقلىقنىڭ بۇ تۈذى كاپىرلىقتىنمۇ قاتتىق ئەيىپلەنگەؽ بولۇپ، ئاخىرەتتە يېرىنىڭ 
مۇناپىقالذ چوقۇؼ دؿراخنىڭ » جەھەننەمنىڭ ئەغ چوڭقۇذىدا بولىدىغانلىقى باياؽ قىلىنغاؽ: 

 (.  145نىسا، « ) ىدـ، ... ئەغ ئاستىنقى قەكىتىگە تاشلىن
بىلەؽ ذەسۇلۇلالؾ تەكسىيە قىلغاؽ كە ئىماننى كۈچلەندقذىدىغاؽ « نىفاط » بۇ نوقتىدا 

 بىرىگە ئاذالشتۇذىۋەتمەسلىك كېرەظ.  –دىن ئىباذەت ئىككى نەذسىنى بىر «شۈبھە » 
ىمانغا ئىماننى ئىزدىنىش ئاذقىلىق قولغا كەلتۈذقلگەنلەذ بىلەؽ ئاتا مىراس شەكىلدە ئ

ئىگە بولغانالذ ئوتتۇذىسىدا چوغ پەذط مەكجۇت. بەدەػ تۆلىگەنلەذ كە ئۇرـؽ مۇددەت 
ئىمانسىزلىق چۆلىدە چاڭقىغاندىن كېيىن، ئىماننىڭ سۈرقظ بۇلىقىغا ئېرىشكەنلەذنىڭ 
ئىماننى باش تاجى قىلغانلىقى، ئۇنى بىر بوكاط، بىر گۈلدەظ ئاسراپ پەذكىش قىلغانلىقىنى 

 كۆذىسىز. 
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الذ شۈبھىنى ھەقىقەتكە ئېرىشىش سەپىرىدە بىر ئېنىرگىيە سۈپتىدە ئىشلەتكەؽ كە ئۇ
ھەقىقەتنى تاپقاندىن كېيىن شۈبھىدىن خالىي بولغانالذدـذ. ئۇالذ ئىماؽ تولغىقى يېگەنلىكى 

 ئۈچۈؽ، ئىمانىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئەنسىرەيدـ. 
ذنىڭ بەدەػ تۆلىمىگەنلىكى لېكىن ئىماننى ئاتىدىن مىراس سۈپتىدە قوبۇػ قىلغانال

ئۈچۈؽ ئىمانىنىڭ قەدذىگە يەتمىگەنلىكىنى كۆذىسىز. ھەذ مىراسخوذغا ئوخشاش بۇ تۈذدىكى 

قىممىتىنى ئالدىنقىالذدەظ چۈشۈنۈپ يېتەلمەيدـ.  –نىڭ قەدىر «ئىماؽ » كىشىلەذ 
 ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئەنسىرىمەيدـ.  

ىڭ قانداط كـجۇدقا چىقىدىغانلىقىغا قىزىقىشى، كىشىنىڭ ئىماؽ ئېيتقاؽ بىر نەذسىن
ئۇنىڭ ئىمانغا تەسىر كۆذسەتمەيدـ. بۇ قىزىقىش كۆڭلىنى تېخىمۇ خاتىرجەؼ قىلىش 
ئاذرـسىدىن ئىباذەتتۇذ. بۇ ئاذرـنى ئۆرى ئىماؽ ئېيتقاؽ مەسلىلەذدە ئەلچىلەذمۇ ھېس 

تىرىلدقذىدىغانلىقىنى  قىلغاؽ. بۇنىڭغا ھەرذىتى ئىبراھىمنىڭ ذەببىدىن ئۆلۈكنى قانداط
 سوذىشى كە ئۆر كۆرى بىلەؽ كۆذمەكچى بولىشى مىساػ بوالاليدـ. ھاللائ: 

 ئىشەنمەيۋاتامسەؽ؟ ئىبراھىم: -
ئۇنداط ئەمەس ) ئىشەندىم (، لېكىن كۆڭلىم تىنسۇؽ ) مۇتمەئىن بولسۇؽ ( دەپ  -

 . 379) كۆذمەكچى بولدـؼ (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 . 260بەقەذە،   379



 

 275 

 

 ئىقراذ

 ە قىلغانلىرىنىڭ ئاستىغا قوػ قويغانلىقىدـذ.ئىقراذ، كىشىنىڭ ئەقىد
دەپال قاذىماسلىق الرىم. ئىقراذ، « تىلدا ئىپادىلەش » ئىقراذ دېيىلگەندە پەقەت 

ئەملىيەتتە ئەمەلنىڭ دەػ ئۆرى بولۇپ، سۆر تىلنىڭ، ئەمەػ بەدەننىڭ ئىقراذىدـذ. سەلەفتىن 
ى تىل بىلەؽ ئىپادىلەش بولغاؽ ن«كەلىمەئى شاھادەت » بەرىلەذ ئېيتقاندەظ ئىقراذ پەقەت 

كە ئىماننى تەستىق بولسا ئىدى، گاچىالذنى ئىماؽ ئېيتمىغانال قاتاذدا دەپ قاذاشقا توغرا 
 كېلەتتى. ھالبۇكى، بۇنىڭ ئۇنداط ئەمەسلىكىدە ئۈممەتنىڭ ئالىملىرى بىرلىككە كەلگەؽ. 

ا ھەؼ سۆر ھەؼ ئىقراذ، ئىماننىڭ تۆت ئامىلىدىن بىرسىدـذ. ئىقراذ بىر پۈتۈؽ ھالد
ھەذىكەت ) ئەمەػ (تۇذ. دېمىسىمۇ سۆر تىلنىڭ، ئەمەػ بەدەننىڭ ئىقراذى ئەمەسمۇ؟ بۇ 
ئىككىسىدىن بىرسى كەؼ بولسا، ئىقراذ پۈتۈؽ بولمىغاؽ بولىدـ. سۆر كە ئەمەػ بىر پۈتۈؽ 
گەكدنىڭ ئايرىلماس ئىككى پاذچىسى بولۇپ، بىرسى بولماي تۇذـپ يەنە بىرسى مەكجۇت 

 ـ. ئىقراذ قىلىپ ئەمەػ قىلماسلىق، خۇددى كەدە بېرىپ كەدىسىگە كاپا قىلمىغانلىقتۇذ.بولمايد
 بەدەنمۇ شاھادەت ئېيتىدـ، ئۇنىڭ شاھادەت ئېيتىشى تىلنىڭكىدىن پەذقلىق بولىدـ.

دېيىشى تاغۇتالذغا، شېرىككە، كۇپۇذغا كە رـلۇمغا قاذشى « ال ئىالھە » بەدەننىڭ 
» ايدىغانلىقىنى ئەمەلىي ھەذىكەتلىرى بىلەؽ ئىسپاتلىشىدـذ. چىقىشى، ئۇنىڭغا ذارى بولم

 ئۈمىدنى كە مۇھەببەت –دېيىشى ئىبادەت، ھەمد، ياذدەؼ تىلەش، قوذقۇ، مېھرى « ئىللەلالؾ 
 . قىلىشىدـذ ذىائيە چەكلىمىلىرىگە كە قىلىشى خاس ئالالھقىال پەقەت

نەبىدە جانلىق ھالغا دېيىشى، كەھىينىڭ « مۇھەممەدـذ ذەسۇلۇلالؾ » بەدەننىڭ 
نى ئۆرىگە تەدبىقلىشى، يەنى قۇذئاننىڭ جانلىنىپ «سۈننەت » كېلىشىنى ئىپادىلەيدىغاؽ 
 ھەذىكەتكە ئايلىنىشىدـذ. 

تەستىقنىڭ ئۆرىال ئىماؽ بولمايدىغانلىقى، بواللمايدىغانلىقى كۆر يۇمغىلى بولمايدىغاؽ 
دىن داكاسىنى ئەمىلىيىتى بىلەؽ ھەقىقەتتۇذ. بۇ پەقەت بىر داكادـذ. ھەذ داكا ئىگىسى

ئىسپاتالشنى تەلەپ قىلىدـ. ئەكسىچە بولغاندا، ھەذ قانداط كىشى ئۆر مەيلىچە بىر داكانى 
 ئوتتۇذىغا قويااليدـ. پىرئەكىن ئىالھلىق داكاسى قىلمىغانمىدى؟

 دـذ.«ئەمەػ » نىڭ ئىسپاتى «ئىقراذ » يىغىنچاقلىغاندا، 
بولغانلىقىنى ئېيتىش بىلەؽ « مۇسۇلماؽ » ۇػ ھالدا بىلىم، تەستىق كە ئەمەلدىن يوقس

مۇسۇلماؽ بولغىلى بولىدـ دەپ ئويالپ قالغاؽ ئىنسانالذ، تاذىختا بۈگۈنكى دەكذىمىزدىن باشقا 
دەكذلەذدە كۆذقلمىگەؽ. ئەسرى سائادەتتىكى ھەممىگە مەلۇؼ مۇناپىقالذمۇ ئىسالمنىڭ باذلىق 

ىن مۇئمىن بولغانلىقت كېسەللىك دىلىدا ئۇالذنىڭ لېكىن. قىالتتى ذىائيە پەذمانلىرىغا –ئەمىر 
 قاتاذىغا كىرگۈرقلمىگەؽ.

 تەستىقسىز ئىقراذ مۇمكىنمۇ؟ 
دەپ جاكاپ بەذمەكتە كە بۇ خىلدىكى « مۇمكىن ئەمەس! » بۇ سوئالغا قۇذئاؽ 

دەپ ئاتىماقتا. ئۇالذنى مۇناپىق قىلغاؽ سەكەپ مۇنداط باياؽ « مۇناپىق » كىشىلەذنى 
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ْمٌ »ماقتا: قىلىن ٌِ ٌُلُلٍِب ٌِفُ َط
ّْ ٌلَ ا ٌمَّ م ٌِ ًِ ا

ٍَ ٌِبَاْف ٍَن
ُ
ُكٍل دىلىدا بولمىغاؽ نەذسىلەذنى  -ٌَِ
 (. 167ئالىئىمراؽ، « ) ئېغىزلىرىدا دېدى 

دـذ دېگەؽ كە ئەسرى سائادەتتىكى «ئىقراذ » مۇذجىەئدىن بەرى پىرقىالذ ئىماؽ پەقەت 
كىمكى ال ئىالھە ئىللەلالؾ » اشتا بولغانالذ باذلىق مۇناپىقالذنى مۇئمىن دەپ قاذىغاؽ. بۇ قاذ

 دېگەؽ ھەدىسنى دەلىل قىلىدـ.« دېسە، ئۇ جەننەتكە كىرىدـ 
مۇھەممەدـذ » ئەگەذ بۇ ھەدىس پەقەت ئىباذە نوقتىسىدىن نەرەذگە ئېلىنغاؽ كاقىتتا 

ئالالھتىن » دېيىش ئىماننىڭ شەذتى ئەمەس دېگەؽ مەنا چىقىدـ. بىر كىشى « ذەسۇلۇلالؾ 
دېسە كە قۇذئاننى قوبۇػ قىلمىسا، ئۇنىڭ مۇئمىن ئەمەسلىكىدە « اشقا ئىالؾ يوقتۇذ ب

ھېچقانداط ئىختىالپ يوط. ئەگەذ بىر كىشى كەلىمەئى تەكھىدنى ئېيتىپ، قۇذئاندىن ھەذ 
قانداط بىر ھۆكۈمنى ئىنكاذ قىلسا، ئۇنىڭ مۇئمىن ئەمەسلىكىدە ھېچقانداط شۈبھە يوط. مانا 

پ ئېيتقاندا، يۇقىرىدىكى ھەدىسنى پەقەت ئىقىراذ نوقتىسىدىن چۈشۈنۈش بۇ نوقتىدىن ئېلى
 ئىالھى دەلىللەذگە توغرا كەلمەيدـ. 

ئەگەذ ئىقراذ ئىماؽ ئۈچۈؽ يېتەذلىك بولغاؽ بولسا ئىدى، ھاللائ قۇذئاندا مۇنداط دېمىگەؽ 
 بوالتتى: 

ْمٌٌ» ًُ ٌَو ا َموَّ
ٓ
ٌا ٍا

ُ
ُكٍل َِ ٌ ٌَان ْجَصُهٍا ُِ ٌ ٌَان اُس ٌالوَّ ْفَجُوٍَنٌٌَاَخِظَب ُِ ٌ

َ
ئىماؽ  >ئىنسانالذ  -ٌَل

) ئەنكەبۇت،  « دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەذظ ئېتىلىمىز، دەپ ئويالمدـ؟  < ئېيتتۇط
2 .) 

 بىلەؽ ئەمىلىيتى داكا بۇ. قىلمايدـ كۇپايە دېيىش « ئېيتتۇط ئىماؽ –ئامەنۇ » پەقەت 
 قىلغاؽ تەقەررا شاھادەت ۇب ئېيتىپ، شاھادەت كەلىمەئى. ئىدى كېرەظ ئىسپاتلىنىشى

قىلمايدىغانلىرىنى ئېيتقۇچىالذ » ، «ئېيتقانلىرىنى قىلمىغانالذ » انالذ قىلمىغ ئادا شەذتلەذنى
 ئىدى. بۇ سەكەپتىن قۇذئاؽ بۇ ھەقتە ئىزچىل توختۇلۇپ مۇنداط دەيدـ:« 

«ٌٌ
َّ
َدُوٌال ِاِثُنمٌمَّ َِ اٌ مَّ

َ
َةٌَول َجوَّ

ْ
ٌال
ْ
ٌِمنٌَلْبِلُنمٌَاْمٌَخِظْبُجْمٌَانٌَثْسُرُلٍا

ْ
ا ٍْ سىلەذ تېخى  –ِشَِنٌَرَل

ئىلگىرىكىلەذ ئۇچرىغاؽ كۈلپەتلەذگە ئۇچرىماي تۇذـپ جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەذ؟ ... 
 (. 214بەقەذە، « ) 

كەلىمەئى شاھادەت ئېيتىش بىلەنال ئەگەذ شۇنداط ئويالپ قالغاؽ بولسىڭىز، يەنى 
سىز. باراذدىن پۇلىنى بەذمەي تۇذـپ بىر نەذسە نىجاتلىققا ئېرىشىمەؽ دېسىڭىز خاتالىشى

 ئىسپاتلىماي بىلەؽ ئەمىلىيىتىڭىز قويۇپ دەپ ئېغىزدا ئىماننى يۇ، –سېتىۋااللمايسىز 
 ىز.بولىس قالغاؽ خاتالىشىپ بولسىڭىز قالغاؽ ئويالپ ئېرىشىدىغانلىقىڭىزنى نىجادلىققا

مٌَّ» 
َ
َةٌَول َجوَّ

ْ
ٌال
ْ
اِبِصَِنٌَاْمٌَخِظْبُجْمٌَانٌَثْسُرُلٍا ْػَلَمٌالصَّ َِ ٌِموُنْمٌَو

ْ
ُسوا ًَ ِشَِنٌَجا

َّ
ٌال ْػَلِمٌاّلّلُ َِ  –ٌاٌ

ھاللائ سىلەذدىن جىھاد قىلغۇچىالذنى، سەبىر قىلغۇچىالذ ) سىناپ ( ئايرىماي تۇذـپ، جەننەتكە 
 (. 142ئالىئىمرا، « ) كىرىمىز دەپ ئويالمسىلەذ؟ 

يىتىمىز بىلەؽ ئىسپاتلىمىغىچە بىزنى مەلۇؼ بولۇپ تۇذـپتىكى، ھاللائ داكامىزنى ئەمىلى
 ئېغىزىمىزدىكى سۆر بىلەؽ قويۇپ قويمايدـ:
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« ٌ ٌِمنٌُدوِنٌاّلّلِ
ْ
ِزُشوا جَّ َِ ْمٌ

َ
ٌِموُنْمٌَول

ْ
ُسوا ًَ ِشَِنٌَجا

َّ
ٌال ْػَلِمٌاّلّلُ َِ اٌ مَّ

َ
ٌَول
ْ
َاْمٌَخِظْبُجْمٌَانٌُثْجَصُهٍا

ٌ ُمْؤِمِوَّنٌَوِلَّجًةٌَواّلّلُ
ْ
ٌال ھاللائ سىلەذنىڭ ئاذاڭالذدىكى جىھاد  –ٌَرِبٌّصٌِبَماٌَثْػَمُلٍَنٌَوََلٌَرُعٍِلِيٌَوََل

قىلغانالذنى، ئالالھتىن، ئەلچىسىدىن كە مۇئمىنلەذدىن باشقىنى ئۆرىگە سىرداش 
قىلىۋالغانالذنى ئوتتۇذىغا چىقاذماي تۇذـپ، سىلەذ ئۆر ھالىمىزغا قويۇپ بېرىلىمىز دەپ 

 (. 16تەكبە، « ) ەذداذدـذ ئويالمسىلەذ؟ ھاللائ قىلمىشىڭالذدىن خەك
چۈنكى ھەػ قىلغۇچ ئامىل داكانىڭ ئىسپاتى «. ھاللائ قىلمىشىڭالذدىن خەكەذداذدـذ » 

بولغاؽ ئەمىلىيەتتۇذ. سەمىمىي بىلەؽ سەمىمىيەتسىز، ئىمانىدا ذاستچىل بولغاؽ بىلەؽ 

 لىقئاذقى ئەمەػ پەقەت « ناپاظ –پاظ » ذاستچىل ئەمەسلەذ، قۇذئاؽ ئىپادىسى بىلەؽ 
 ـ:  ئايرىلىد

ِبٌ » ِّّ
َزِبَّحٌِمَنٌالػَّ

ْ
ٌال ِمَّض َِ ٌ ََ ٌَخجَّ ِي ّْ ٌَغَل ٌَاهُجْم

ٓ
ُمْؤِمِوَّنٌَغَلٌََما

ْ
ٌال َشَر َّ ٌِل ٌَهاَنٌاّلّلُ ا ھاللائ  –ٌمَّ

 (. 179ئالىئىمراؽ، « ) مۇئمىنلەذنى شۇ پېتى قويۇپ قويمايدـ، پاكنى ناپاكتىن ئايرىيدـ 
ۈشۈش سەكەبى بولغاؽ ئۇھۇد كۈنىدە، بەرى بۇ سەكەپتىن يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ چ

ساھابىلەذ مۇئمىن ھالىتىدە ئۆيىدىن چىقتى. لېكىن قىلمىشى كە مۇئامىلىسى سەكەبىدىن، 
 يەنى ئەمەلى نەتىجىسىدە ئېنىق مۇناپىق سۈپتىدە ئۆيىگە قايتىپ كەلگەنىدى. 
 ەلدـذ.يىغىنچاقلىغاندا، ئىماؽ ھەؼ ئىقراذ، ھەؼ تەستىق، ھەؼ مەذىپەت، ھەؼ ئەم

ى بولۇپ، ھەذ بىرسى يەنە بىرسىنىڭ تولۇقلىغۇچىس بىرىنىڭ –بۇ تۆت ئامىل بىر 
سەكەبى كە نەتىجىسىدـذ. مەسىلەؽ، تەستىقنىڭ سەكەبى مەذىپەت، نەتىجىسى ئىقراذدـذ. 

 ئىقراذنىڭ سەكەبى تەستىق، نەتىجىسى ئەمەلدـذ.
دـذ. ئەمەػ بەدەننىڭ مەذىپەت پىكىرنىڭ، تەستىق قەلىپنىڭ، ئىقراذ تىلنىڭ ئەمەلى

 ئىمانىدـذ.
بولغانلىقى ئۈچۈؽ بۇ ئىسىم بىلەؽ ئاتىلىدـ. « شاھىت » شېھىت ھەقىقەتەؽ بىر 

شېھىت شاھادەتنى پەقەت تىلى بىلەنال كەلتۈذمەيدـ. ئىماننىڭ تۆت ئامىلىنىڭ ھەممىسى 
ىقەت شېھىتتە ئۆرىنى ئەكس ئەتتۈذىدـ. ئۇ بىلگەؽ، تەستىق قىلغاؽ، ئىقراذ قىلغاؽ ھەق

ئۈچۈؽ ئۆرى ئىگە بولغاؽ ئەغ قىممەتلىك نەذسىسىنى پىدا قىلىپ، ئىمانىنى 
ئىسپاتلىغانلىقى ئۈچۈؽ ئالالھنىڭ كەدىسىگە شاھىت بولىدـ. ئىماؽ نېمىتىگە شاھىت بولىدـ 

 كە شېھىت دەپ ئاتىلىش شەذىپىگە اليىق بولىدـ.
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 278 

 

 ئەمەػ

 .مېۋىسىدـذ دەذىخىنىڭ ئىماؽ –ئەمەػ 

نىڭ ھاياتقا تەدبىقلىنىشى كە ھايات كەھىي ئىسپاتى، داكاسىنىڭ مۇئمىنلىك – ئەمەػ
 شەكلىگە ئايلىنىشىدـذ.

ئىماننى رېھىن دـنياسىغا مەھكۇؼ بولغاؽ بىر ئابىستراكت چۈشەنچە، قەلىپكە  -ئەمەػ 
مەھكۇؼ بولغاؽ بىچاذە ئەقىدە، تىلدا ئېيتىلىپال كەلگەؽ قۇذـط بىر شۇئاذ بولۇپ قېلىشتىن 

 اقالپ، كۆرگە نۇذ، بىلەككە كۈچ، تىزغا ماغدـذ بولۇپ ھەذىكەت قىلدـذـشتۇذ.س
بەدەؽ مەملىكىتىدە شەيتاننىڭ كە نەپسنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدـذـپ تاشالپ،  -ئەمەػ 

 ئىماؽ ھاكىمىيىتىنى قۇذغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسىدـذ. 
اذاگرافالذدا ئايەت كە ئەمەلنىڭ ئىماؽ بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتى ھەققىدە ئالدىنقى پ

 ھەدىسىلەذگە ئاساسەؽ توختۇلۇپ ئۆتكەنىدـط.

 مەسلىلەذدىن قىلىنغاؽ مۇنارىرە كۆپ ئەغ تاذىخىدا كاالؼ مۇناسىۋىتى ئەمەػ –ئىماؽ 
 كە سىياسىي دەكذىنىڭ ئۆر ئوخشاش مەسىللەذگە باشقا مەسىللەذ ھەقتىكى بۇ. بىرى

ىپ، قىل ساقىت نەرەذدىن ئامىلنى بۇ. ئەمەس خالىي تەسىرلىرىدىن قۇذـلمىسىنىڭ ئىجتىمائي
مەركۇذ دەتاالشنىڭ نەتىجىسىنى ئەقىدە دەذىجىسىگە كۆتۈذقش كە ئىماننىڭ ئۆرگەذمەس 

 پىرىنسىپلىرى سۈپتىدە كېيىنكى ئەكالدالذغا يەتكۈرقش ئەغ چوغ خاتالىقتۇذ.

 ۈذگەت تۆت تۆكەندىكىدەظ مۇنارىرىلەذنى كالسىك مۇناسىۋەتلىك ئەمەلگە –ئىماؽ 
 :مۇمكىن ئايرىش
ئەمەللەذ ئىماؽ ھەقىقىتىدىن بىر پاذچە. بۇ، سەلەفتىن بەرىلەذنىڭ، ئىماؼ شافىي كە  .1

 مۇھەددىسلەذنىڭ قاذىشىدـذ.
ئەمەػ ئىماؽ ھەقىقىتىنىڭ كېيىن قوشۇلغاؽ پاذچىلىرىدىن بىرسىدـذ. ئەمەلنىڭ  .2

ىق سەلەفنىڭ بولماسلىقى ئىماننىڭ يوقلۇقىنى بىلدقذمەيدـ. بۇ مۇتلەط كۆپ سانل
 قاذىشىدـذ.

ئەمەللەذ ئىماننىڭ تاشقى كۆذنۈشىدـذ. بۇ كۆذقنۈشنىڭ سەكەبى ئىماندـذ. بۇالذ  .3
 ئىماننىڭ مەھسۇلىدـذ. بۇ، ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفە كە تالىپلىرىنىڭ قاذىشىدـذ.

ئەمەللەذ ئىماننىڭ سىرىتىدا بولۇپ، ئىماؽ بىلەؽ ھېچقانداط مۇناسىۋىتى يوط.   .4
ؽ ھېچقانداط رىياؽ يەتكۈرمەيدـ. بۇ خۇددى كۇپۇذ ئىچىدىكى ئىماؽ بىلەؽ ئىسيا

ئىتائەتنىڭ پايدىسى بولمىغانلىقىغا ئوخشايدـ. بۇ، بەرى خاكاذىچالذ كە مۇذجىەئنىڭ 
 قاذىشىدـذ.

 سۈننەتتىن ھەؼ قۇذئاندىن ھەؼ قاذشى بىرىگە –بۇ تۆت خىل چۈشەنچىدىكىلەذ بىر 
ۇالذ ئ ئۈچۈؽ، تاشالش ئاغدـذـپ قاذىشىنى نىڭتەذەپ ذەقىپ مەرھەپ ھەذ. كەلتۈذگەؽ دەلىل

دەلىل قىلىپ كەلتۈذگەؽ ناس ) ئايەت (الذنى تەئۋىل قىلغاؽ، خاسالشتۇذغاؽ، قولىدىن 
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كەلسە نەسىھ قىلغاؽ. ئۆرىنىڭ قاذىشىنى بولسا ئىجەما ) ئىجما قىلدى (، ئىتتەفەقا 
 «. تلىغاؽ ئىسپا» ) بىرلىككە كەلدى ( دېگەندەظ مەشھۇذ ئاتالغۇالذ بىلەؽ 

ەققىدىكى بۇ تۈگىمەس دەتاالشالذدا مەرھەپچىلىك، ھ مۇناسىۋىتى ئەمەػ –ئىماؽ 
ذەقىپ مەرھەبكە دقشمەنلىك، سىياسىي تەذەپۋارلىق، ھاكىمىيەت بېسىمى قاتاذلىق ئامىلالذ 
مۇھىم ذؿػ ئوينىغاؽ. بۇ سەكەپتىن بۇ خىل ئەقىدىۋى مەسىللەذدە راماؽ كە شاذائىتنىڭ 

ئەگىشىپ ئۆرگۈذىدىغاؽ قاذاش كە چۈشەنچىلەذنىڭ ئوذنىغا، راماؽ كە ئۆرگۈذقشىگە 
 شاذائىتنىڭ ئۆرگۈذقشىگە ئەگىشىپ ئۆرگەذمەيدىغاؽ دەلىللەذگە ئاساسلىنىش كېرەظ. 

 نېمە دەلىلەذنىڭ ذؿشەؽ ھەققىدە مۇناسىۋىتى ئەمەػ –مانا بۇ نوقتىدا ئىماؽ 
 :باقايلى قاذاپ دېگەنلىكىگە

زگە ھەقىقەتەؽ شۇنداط كىشىلەذ ئىماؽ ئېيتىدـكى، ئۇالذغا بىزنىڭ ئايەتلىرىمى» 
ئايەتلىرىمىز ئەسلىتىلسە، دەذھاػ سەجدە قىلىدـ، ذەببىگە تەسبىھ ئېيتىدـ، ھەمد ئېيتىدـ، 

 (. 15سەجدە، « ) ھاكاكـذلۇط قىلىپ باش تاذتمايدـ 
ۇالذ بىر ئالالھقا كە ئۇنىڭ ئەلچىسىگە ئىماؽ ئېيتقاؽ كىشىلەذ كامىل مۇئمىندـذ. ئ» 

ئىجتىمائي مەسىلە ئۈچۈؽ ئۇنىڭ ) ئەلچى ( بىلەؽ جەؼ بولغاندا، ئۇنىڭدىن ئىجارەت 
 (.  62نۇذ، « ) سوذىماستىن كېتىپ قالمايدـ 

 –بۇ ئايەتلەذدە قۇذئاؽ ئەغ ئىشلەتكەؽ ئۇسلۇپالذدىن بىرسى بولغاؽ نەفي ) ذەت ( 
 باشقىالذ ئۇنىڭدىن بولۇپ، ؽتەكىتلەنگە سۈپەتلىرى مۇئمىنلەذنىڭ بىلەؽ مېتودى ئىسپات

 غاؽ. قىلىن نەفي

. ئېلىنغاؽ تىلغا سۈپتىدە « ئىماؽ » نامار ئايەتتە – 2ئۇنىڭدىن باشقا بەقەذە سۈذىسى 
 كەلىمەئى چوڭىنىڭ ئەغ ئايرىپ، تۈذگە قانچە بىر ئىماننى ھەدىسىدە بىر ذەسۇلۇلالؾ

. قىلغاؽ باياؽ ىكەنلىكىنىئ ئېلىۋېتىش ئەرىيەتنى بىر يولدىكى كىچىكىنىڭ ئەغ تەكھىد،

 ئەمەػ –رمىزىدا نەقىل قىلىنغاؽ بىر ھەدىستىن ذەسۇلۇلالھنىڭ ئىماؽ تى كە مۇسلىم
 :بولىدـ كۆذىۋالغىلى ئېنىق قاذىغانلىقىنى قانداط مەسىلىسىگە

خەيبەذ كۈنى ذەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر تۈذكۈؼ كىشىلەذ كەلدى كە مۇنداط » 
 دېدى:
 ت بولىدى، يەنە پاالنچى شېھىت بولدى...پاالنچى شېھى -

تىلغا ئېلىنغاؽ بۇ كىشىلەذنىڭ ئىچىدە بىر كىشىنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغاندا، 
 ذەسۇلۇلالؾ سۆرنى كېسىپ مۇنداط دېدى:

ياط، مەؽ ئۇنى غەنېمەتتىن ئېلىۋالغاؽ بىر كېيىم بىلەؽ ئوتنىڭ ئىچىدە كۆذدـؼ. ئى  -
ى چاقىرغىن. مەؽ چىقتىم كە خااليىقنى خەتتابنىڭ ئوغلى، باذغىن، خااليىقن

 چاقىرىپ كەلدىم. ذەسۇلۇلالؾ:
 .380«دېدى  -شۇنى ئوبداؽ بىلىڭالذكى، جەننەتكە پەقەت مۇئمىنلەذ كىرىدـ،  -

                                    
 . 1574، نۇمۇذ: 21؛ تىرمىزى، سىيەذ، ب: 182، نۇمۇذ: 48ىم، ئىماؽ، ب: مۇسل  380
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 ذەسۇلۇلالؾ، چۈشەندقذگەؽ باغالپ بىرىگە –بۇ ھەدىستە ئەمەػ بىلەؽ ئىماننى بىر 
 بىر يەنە باشقا، ئۇنىڭدىن. ؽقاذىغا دەپ گۇناؾ بىر رىدىلىگەؽ ئىماننى ئوغرىلىقنى

 ئايرىمىغانلىقى، بىرىدىن –ايەتتە ذەسۇلۇلالھنىڭ ئىماؽ بىلەؽ ئەمەلنى بىر ذىۋ سەھىھ
 تىلغا سۈپتىدە جاكابى سوئالىنىڭ « نېمە؟ ئىماؽ » ذؿرىنى كە راكات نامار، ھەتتا

 :كۆذىمىز ئالغانلىقىنى
 لدى كە مۇنداط دېدى:ذەسۇلۇلالھقا ئابدـلقەيس قەبىلىسىدىن كىشىلەذ كە»   
ئى ذەسۇلۇلالؾ، بىز ذابىەئدىن بىر ئايماط. ئاذىمىزدا مۇداذ كاپىرلىرى باذ. ئۇالذنىڭ  -

ھۇجۇمى سەكەپلىك ئۇذـش ھاذاؼ قىلىنغاؽ ئايالذدىن باشقا كاقىتتا يېنىڭغا 
كېلەلمەيمىز. بىزگە شۇنداط بىر نەذسىنى تەكسىيە قىلغىنكى، بىز سۆرىمىزگە قۇالط 

كىشىلەذگە يەتكۈرەيلى كە بۇ نەذسىلەذ بىزنى جەننەتكە ئېلىپ باذسۇؽ. سالىدىغاؽ 
 ذەسۇلۇلالؾ:

دېدى.  -سىلەذگە شۇ تۆت نەذسىنى ئەمىر قىلىمەؽ، تۆت نەذسىدىن چەكلەيمەؽ،  -
 ذەسۇلۇلالؾ بىر ئالالھقا ئىماؽ ئېيتىشنى بۇيرىدى كە ئۇالذدىن:

 سوذىدى. ئۇالذ: دەپ -سىلەذ ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەذ؟  -
 دېدى. ذەسۇلۇلالؾ: -ھاللائ كە ذەسۇلى ئوبداؽ بىلىدـ،  -
ئالالھتىن باشقا ئىالھنىڭ يوط ئىكەنلىكىگە كە مۇھەممەدنىڭ ئۇنىڭ ئەلچىسى  -

ئىكەنلىكىگە شاھادەت ئېيتىش، نامار ئۆتەش، راكات بېرىش، ذؿرا تۇتۇش، خۇمۇس 
 .381«دېدى  -) غەنېمەتنىڭ بەشتەنبىرى (نى بېرىشتۇذ، 

جىبرىئىل ھەدىسىدە ئىسالمنىڭ ذـكنىلىرى سۈپتىدە تىلغا ئېلىنغاؽ نامار، راكات، 
سوئالىنىڭ جاكابى سۈپتىدە « ئىماؽ نېمە؟ » ذؿرىغا ئوخشاش ئەمەللەذ، بۇ ھەدىستە 

 ذەسۇلۇلالھنىڭ ئېغىزىدىن بېرىلمەكتە. 
ت قاذىشىنى ذە« كۇپىر بىلەؽ ياخشىلىق تەسىر كۆذسەتمەيدـ » مۇذجىەئنىڭ 

 قىلىدىغاؽ بىر ھەدىس مۇسلىمدا نەقىل قىلىنغاؽ:
 ئابباس بىن ئابدـلمۇتەللىپ ذەسۇلۇلالھتىن سوذىدى:» 
ئەبۇ تالىپ سېنى ھىمايە قىلغاؽ، ساڭا ياذدەؼ قىلىش سەكەبىدىن قەكمى بىلەؽ  -

مۇناسىۋىتى يىرىكلىشىپ قالغانىدى. بۇ ياخشىلىقلىرى ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا پايدا 
 لالؾ:قىالمدـ؟ ذەسۇلۇ

 -ئۇنى جەھەننەمنىڭ چوڭقۇذىدىن تاپتىم كە تاذتىپ ھوشقىغىچە يۇقىرى چىقاذدىم،  -
 «. دېدى 

ئەھلى كىتاپ ھەققىدە نارىل بولغاؽ كە بۇنىڭغا ئوخشايدىغاؽ ئايەتلەذنى يۇقىرىدىكى 
 ھەدىس بىلەؽ ئاساؽ چۈشەندقذگىلى بولىدـ:

بھىسىزكى، ھاللائ تەقۋاداذالذنى قىلغاؽ ھەذقانداط ياخشىلىقى ئىنكاذ قىلىنمايدـ. شۈ» 
 (. 115ئالىئىمراؽ، « ) ئوبداؽ بىلىدـ 

                                    
 (.  19/1)  40بۇخاذى، ئىماؽ، ب:   381
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دىن مەقسىتىمىز ئالالھقا ئىتائەت «ئەمەػ » تېمىمىزنىڭ مەذكىزىدە ئوذـؽ ئالغاؽ 
قىلىشتۇذ. بۇ يەذدە تىلغا ئېلىنغاؽ ئەمەػ نەپلە ئەمەللەذ ئەمەس، ئەكسىچە ئالالھنىڭ ئەمىر 

 .پەذمانلىرىدـذ –
ىشىنىپ تۇذـپ ئۇنىڭ ئەمىرلىرىگە بويسۇنمىغاؽ كىشىنىڭ ئەھۋاػ تۆكەندىكى ئالالھقا ئ

 بىر ئەسكەذگە ئوخشايدـ:
قومانداؽ ناھايىتى مۇھىم بىر پىالننى بېرىپ، بۇ پىالننىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈؽ رفذقذ 
بولغاؽ بۇيرـقالذنى چۈشۈذگەؽ؛ ئۇ پىالننىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى بىلگەؽ، بۇنىڭغا 

ؽ كە تىلى ئاذقىلىق قومانداننىڭ بۇيرىقىنىڭ ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى چىنپۈتكە
ئىپادىلىگەؽ، لېكىن چۈشۈذقلگەؽ بۇيرـط كە تەلىماتالذنى ئىجرا قىلمىغاؽ ئەسكەذنىڭ، بۇ 
پىالننى ئىجرا قىلماسلىقىدا مۇنداط ئىككى سەكەپ باذ. يەنى، يا بۇ پىالنغا ئىشەنمەيدـ ياكى 

ەكەبىدىن بۇيرـقنى ئىجرا قىلىشتا بىخەستەلىك قىلىدـ. بۇ ئىككى ئىشەنسىمۇ ئاجىزلىقى س
ئەھۋالدا جاراغا تاذتىلىدـ. بىرىنچى ئەھۋالدا ئىشەنمىگەنلىكىنىڭ؛ ئىككىنچى ئەھۋالدا 

 ئاسىيلىق قىلغانلىقىنىڭ جاراسىنى تاذتىدـ. 
ھاللائ » ـ: مانا بۇ نوقتىدا ئىماؼ ئەبۇ ھەنىفىنىڭ شۇ سۆرىنى ئېيتىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىد

ئى ئىنسانالذ! «. » تائاال مۇئمىنگە ئەمەػ، كافىرغا ئىماؽ، مۇناپىققا ئىخالسنى پەذر قىلغاؽ 
» ، «ئى مۇئمىنلەذ، ئالالھقا ئىتائەت قىلىڭالذ! » ئايىتىنىڭ  382«ذەببىڭالذدىن قوذقۇڭالذ! 

سەمىمىي بولۇڭالذ ئى مۇناپىقالذ، ئىخالسمەؽ كە » ، «ئى كاپىرالذ، ئالالھقا ئىماؽ ئېيتىڭالذ 
 .383دېگەؽ مەنىسى باذ« 

 بىلەؽ قىلىش ساقىت نەرەذدىن مۇناسىۋەتنى ئوتتۇذىسىدىكى ئىماؽ –تاذىختا ئەمەػ 
 ئىالھى ئالمىغاؽ، نەرەذگە ئەمەلنى بولۇپ، كەلگەؽ نوقتىالذغا شۇنداط يۈرلىنىش باشلىغاؽ

 « ئاراگىرا »: مەسىلەؽ. اؽچىقق ئوتتۇذىغا پىرقىالذ ئىلمىغاؽ كۆرگە چەكلىمىلەذنى كە ئەمىر
ر پىرقە بۇالذدىن بىرىدـذ. بۇ پىرقىنىڭ شەيخى ئىبن ئەبىل ئاراگىر ) ھىجرى بى ئىسىملىك

ناملىق كىتابىدا ئىسالؼ شەذىئىتىنىڭ ئەمەلدىن « ئالتىنچى ھېس » ( يارغاؽ  322
 .384قىلغاؽ قالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذقپ، باذلىق چەكلىمىلەذنىڭ مۇباؾ قىلىنغانلىقىنى داكا

ئۇنىڭدىن باشقا، ئەمەللەذنىڭ ئەھمىيىتى يوط ئىكەنلىكىنى داكا قىلىپ، شەذىەئتنىڭ 
ئەمىر كە چەكلىمىلىرىگە بىپەذكالىق قىلغاؽ بەرى سوپىالذ، ئالالھنى تونىغاؽ ) ئاذىف (دىن 

 شەذىەئتنىڭ باذلىق ئەمىر كە چەكلىمىلىرىنىڭ كۆتۈذىۋېتىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈذگەؽ. 
دەكذىنىڭ مەشھۇذ مۇتەسەككـپى ئەبۇ سەئىد ئەبۇػ خەير بۇنىڭغا مىساػ بوالاليدـ. بۇ ئۆر 

كەيسە، باشقا بىر كۈندە « سۇض ) جەندە ( » كىشى بىر كۈؽ سوپىلىقنىڭ سىمۋؿلى بولغاؽ 
يىپەظ كىيىم كەيگەؽ كە مۇذتلىرىغىمۇ شۇنداط قىلغاؽ. بەرىدە مىڭ ذەكەت نامار ئۆتىسە، 

 نەپلە نامار ئۆتەيتتى.  بەرىدە نە پەذر نە

                                    
 .1ھەج،   382
 بەت.  – 75كەسىييەتتىن، ئىمامى ئەرەمنىڭ بەش ئەسەذى،   383
 بەت.  – 250 – 249، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   384
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مەنسۇذىيە ئىسىملىك بىر پىرقە ھەذ تۈذلۈظ رىنا، بەچچىۋارلىق، مېيىتنىڭ گۆشىنى 
 .385يېيىش، قاؽ ئېچىش كە چوشقا گۆشى يېيىشكە ذـخسەت قىلغاؽ

يەنە باشقا بىر پىرقە بەچچىۋارلىقنى، كىشىنىڭ ئۆر قىزى بىلەؽ نىكاھلىنىشنى كە ھاذاط 
دەپ « مۇسۇلماؽ » دەپ قاذىغاؽ كە تەپ تاذتماستىن ئۆرلىرىنى  ئىچىشنى نۇذماػ ئەھۋاػ

 .386داكا قىلغاؽ
يەنە باشقا بىر پىرقە بولغاؽ ھۇلۇلىييە، باذلىق ھاذامالذنى قىالتتى كە پەذرلەذنىڭ 

 .387ئەمەلدىن قالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈذەتتى

 مۇباؾ ىگەئۆرلىر نەذسىنىڭ ھەذ ئالغاؽ لەررەت مۇذتلىرىغا دەمەشقى –ھۇلماؽ ئەد 
 .388دىقىلغانى داكا قىلىنغانلىقىنى

تاذىختا ئوتتۇذىغا چىققاؽ بۇ خىل پىرقىلەذنىڭ ھەممىسىنى بۇ يەذدە تىلغا ئېلىپ 
بواللمايمىز. ئۇالذنىڭ ئوتتۇذىغا چىقىشى كە بۇنچە كۆپىيىپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق 

لىقى چۈشەنچىسىگە سەكەپلەذدىن بىرسى ئىماؽ بىلەؽ ئەمەلنىڭ ھېچقانداط مۇناسىۋىتى يوق
ئىگە بولۇشى ئىدى. بۇ چۈشەنچىدىن ئىلھاؼ ئالغاؽ كىشىلەذ ئەغ ذەرىل قىلمىشالذنى سادىر 
قىلىشتىن تەپ تاذتمايتتى. ھەتتا بۇ پىرقىلەذدىن قايسىسى ھاذامغا قانچە كۆپ يوػ قويسا، 

ۈؽ ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەذ شۇنچە كۆپ بوالتتى. نەتىجىدە مۇخلىسلىرىنى كۆپەيتىش ئۈچ
پەذرلەذنى قولىدىن كېلىشىچە تەذظ ئېتىپ، تېخىمۇ كۆپ ھاذامالذغا يوػ قوياتتى. شۇنىڭ 
بىلەؽ بەرى يىرگىنچ گۇناھالذ بەرى پىرقىلەذنىڭ خاسلىقىغا ئايالنغاؽ بولۇپ، ئاكاؼ ئاذىسىدا 

 بۇ خاسلىقى بىلەؽ تونۇلىدىغاؽ ھالغا كەلگەنىدى.
اش ئۆذنەكلەذ كۆذقلمەكتە كە ئوتتۇذىغا كۈنىمىزدىمۇ تاذىختىكى بۇ مىسالالذغا ئوخش

چىقماقتا. كىشىلەذنى ئۆرلىرىگە مۇذت قىلىش ئۈچۈؽ دىنى ئەمىر كە چەكلىمىلەذگە ھاللائ 
كىشىلەذ، ئۆتمۈشتىكىدەظ كۈنىمىزدىمۇ شەذىەئت دقشمىنى « يانغاؽ » نامىدىن 

 سىرىتتىن ىنىتۇيغۇلىر دىنى خەلقنىڭ. قۇكەتلەنمەكتە –ھاكىمىيەتلەذ تەذىپىدىن قولالپ 
 غانالذ ئىچكى تەذەپتىن بۇرغۇنچىلىققا ئۇچراتماقتا. ئۇچرىتالمى بۇرغۇنچىلىققا

تەسەتتۇذ پەذرىنى ذىائػ تۇذمۇشتا ئەمەلدىن قالدـذـپ، نامەھرەملەذ قوػ تۇتۇشۇپ، كۆر 

 مۇذتالذ؛ كە شەيخلەذ ئۆتكۈرىۋاتقاؽ مۇذاسىم دىنى چاپالپ تىزغا – تىزنى بېقىشىپ، كۆرگە –

 –خۇش قىلغۇچى ئەسۋاپالذ ھەمراھلىقىدا كەيپ مەست كىشىنى يىغىپ، ئەتراپىغا مارالذنىبىنا
 ئۆرىگە ؛« ئىباھىييەلەذ » رامانىۋى قىلىۋاتقاؽ مەسخىرە دىنىنى ئالالھنىڭ قىلىپ، ساپا

 ئىكەنلىكىدىن كامالىست كە ئىلمانىي كىشىلەذ؛ ئەقىلسىز قىلغاؽ ئېالؽ كەلگەنلىكىنى كەھىي

 ۇتەسەككـپالذ...م ئىپادىلىگەؽ قايتا – قايتا غانلىقىنىپەخىرلىنىدى

                                    
 بەت.  – 9، «ماقاالت » ئەشەئذى،   385
 بەت.  – 32، «تەنبىھ  –ئەػ » مەالتى،  –ئەػ   386
 بەت. – 243، «فەذط  –ئەػ » باغدادى،   387
ئەسىرلەذدە ئىسالؼ تېرىتوذىيىسىدە ئوتتۇذىغا چىققاؽ نەچچە ئوؽ پىرقە ھەققىدە مەلۇمات  – 5كە  – 2بۇ تېمىدا ھىجرى   388

 ىگە مۇذاجەت قىلىڭ. بەتلىر  252 – 241ناملىق ئەسىرىنىڭ « فەذط  –ئەػ » ئۈچۈؽ باغدادىنىڭ 
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مانا بۇالذ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەؽ تاذىخى ئارغۇنلۇقنىڭ كۈنىمىزدىكى 
 كاذىسلىرىدـذ.

 يىغىنچاقلىغاندا، ئىماؽ ھەؼ ئەمەػ، ھەؼ مەذىپەت، ھەؼ تەستىق، ھەؼ ئىقراذدـذ.
بولۇپ، بۇالذدىن بىرسىنى ياكى  بۇالذنىڭ ھەذ بىرى ئىماننىڭ پەذقلىق ئامىللىرى

ئىككىسىنى كەياكى ئۈچىنى يوقۇتۇپ قويغاؽ كىشى، ئىمانىنىڭ تەڭپۇڭلىقىنى يوقۇتۇپ 
قويىدـ. نەتىجىدە ئىماؽ ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذالمايدـ. ئۆر ذؿلىنى جاذى قىلدـذالمىغاؽ 

 ئىماؽ ئىماؽ بولمايدـ. 
ۇنىڭدىن رىيانغا ئۇچرىغۇچى پەقەت ئىماؽ كىجدانغا مەھكۇؼ قىلىنغاؽ بىر دەكذدە ب

 مۇئمىنلەذال بولمايدـ، پۈتۈؽ ئىنسانلىق رىيانغا ئۇچرايدـ. 
چۈنكى ئىماؽ ھاكىم بولغاؽ جەمئىيەتتە ئەخالط، ئادالەت، پەرىلەت، مۇھەببەت، 

 جەمئىيەتتە سۈپتىدە قاذاش –ساداقەت كە ئىپپەت ھەممە بىردەظ قوبۇػ قىلغاؽ قىممەت 
ىيەتتە ذەرىللىك، نەپرەت، جەمئ بولمىغاؽ ھاكىم ئىماؽ. ئالىدـ ننىئوذـ اليىق ئۆرىگە

 خىيانەت، شەخسىيەتچىلىك كە ناھەقچىلىق يامرايدـ.
شۇ ھەقىقەتنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئىماؽ، ئاتوؼ كە نىترؿؽ بومبىسى ياساپ چىققاؽ 

بولمىغاؽ ئىسىملىك تەڭدىشى يوط قوذالنىڭ بىخەتەذلىك قۇلۇپىدـذ. ئىماؽ « ئىنساؽ » 
غا قۇذباؽ بولۇپ كېتىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى «قارا » بىر يەذدە ھەذقانداط كىشىنىڭ 

 يۇقىرى.
مانا بۇالذ ئىماؽ دـنيادا قولغا كەلتۈذگەؽ نەتىجىلەذدىن بىر قانچىسى. بۇالذدىن باشقا 

ەذقانداط ئىماننىڭ ئاخىرەتتە قولغا كەلتۈذگەؽ نەتىجىلىرى باذ بولۇپ، ئۇ، ئىماندىن باشقا ھ

 دەػ نىڭ« سائادەت –ئەبەدىي بەخت » نەذسە بىلەؽ قولغا كەلتۈذگىلى بولمايدىغاؽ 
 .     ئۆرىدـذ
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 خاتىمە
 

 ئىماؽ ئەغ چوغ ئىمكاندـذ.
ئىمانى تۈگىگەؽ كىشىنىڭ ئىمكانلىرىمۇ تۈگەيدـ. ھاللائ يولىدا ماڭماسلىقىغا 

ىمكانىيىتىم يوط دېگۈچىلەذ گەپ ئوينىتىۋاتىدـ. ئىمكانسىزلىقىنى باھانى قىلىپ كۆذسىتىپ، ئ
 مەسىلە ئىمكانىيەتنىڭ يوقلىقى ئەمەس، ئىماننىڭ يوقلىقىدـذ.

ئەتراپىڭىزغا نەرەذ تاشلىغاؽ كاقتىڭىزدا كىشىلەذنىڭ قانداط ئېتىقاد قىلغاؽ بولسا شۇ 
قى شەكىلدە ياشاكاتقانلىقىنى كۆذىسىز. ئىماننىڭ تەقەرراسى بويىنچە ياشىماي، تاش

سەكەپلەذنى باھانە قىلىپ كۆذسەتكەنلەذ ئۆرىنى ئالدايدـ، خاالس. چۈنكى ئەقىدە قىلغاؽ 
ھاياتنى ياشاشقا باشلىغاندا ئالدىڭىزغا چىقىدىغاؽ قىيىنچىلىقالذغا قاذشى كۆذەش قىلىش، 
ئەقىدىڭىز بويىنچە ياشاشنىڭ تەبىئى نەتىجىسىدـذ. قىيىنچىلىقالذ بولمىغاؽ بىر ھاياتنى 

 نى خىياػ قىلىش دېگەنلىكتۇذ.«جەننەت » ذ قىلىش تەسەككـ

بۇ بىنانىڭ الھىيەگە  –ھايات بىناسىنىڭ پىالؽ كە الھىيەسى بولۇپ، ئەمەػ  –ئەقىدە 
ئىسمىنى كىملىك « مۇسۇلماؽ » ئۇيغۇؽ شەكىلدە سېلىنىشىدـذ. ئىماننى ئىپادىلىگۈچى 

ەنلىكتۇذ. ھەذ داكا ئىسپات سۈپتىدە قوبۇػ قىلىش، ئالەمشۇمۇػ بىر داكانى ئىلگىرى سۈذگ
تەلەپ قىلىدـ. ئىماؽ داكاسىمۇ ئىسپاتقا مۇھتاج، ئەلۋەتتە. بۇ داكانى ئىسپاتالشنىڭ بىردىنبىر 

 ئەمەػ قىلىشتۇذ. –يولى 
رامانىۋى ھايات تەذرى قوش ئۆلچەملىك بولۇشنى ھەذ ساھەدە ئومۇمىيالشتۇذـشقا، 

ذقشكە ئۇذـنىۋاتىدـ. بۇنىڭ سىڭدقذقشكە ئۇذنغاندەظ ئەقىدە ساھەسىگىمۇ سىڭدق
ئوتتۇذىغا چىقىۋاتىدـ. نىفاقنىڭ ئوتتۇذىغا چىقىشى پەقەت بۈگۈنگە « نىفاط » نەتىجىسىدە 

خاس بولماستىن، ئۆتمۈشتىمۇ باذ ئىدى، كەلگۈسىدىمۇ بولىدـ. لېكىن تاذىخنىڭ ھېچبىر 

قذقلگەؽ بىر تەذغىپ قىلىنغاؽ، كىشىلەذ يۆنلەند –دەكذىدە نىفاط كۈنىمىزدىكىدە تەشۋىق 
 چۈشەنچە، دـنيا قاذاش ھالىغا كەلمىگەنىدى. 

، «ناراكەت » ، كىشىلىك مۇناسىۋەتتە «دىپلوماتىيە » نىفاط، خەلقائذا سىياسەتتە 
دەپ ئاتالدى. نىفاقتىن ئىباذەت نىجىسلىك مانا مۇشۇنداط « سىياسەت » سىياسىي ساھەدە 

لىرى ئىچىدە شەخس كە «ؽ قىممەت قاذاش رامانىۋى دـنيا بىردەظ قوبۇػ قىلغا» پەدارلىنىپ 
قىممەت » ئىجتىمائي جەمئىيەتكە تېڭىلماقتا. بۇ نىجاسەتنى قوبۇػ قىلمىغانالذ ئاتالمىش 

 دىن يوقسۇػ، قاالط دېگەندەظ ئەيىپلەشلەذگە دـچ كەلمەكتە.«قاذاشالذ 
ماھىيەت جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، شېرىكنىڭ يەنە بىر كاذىيانتى بولغاؽ 

انىيلىقنىڭ نىفاقنى مەشرـ قىلغاؽ كە ئىنساؽ تەبىئىيتىگە ئايالندـذغاؽ تەذىپى نەرەذدىن ئىلم

بىرىنى ئايرىپ تاشلىغاؽ بۇ  –ساقىت قىلىنماقتا. ئىجتىمائىي ھايات بىلەؽ ئەقىدىنى بىر 
شېرىك ئىددىوئلوگىيە ئۆر تەبىئىيتى ماس ھالدا مۇناپىقلىقنى ھايات تەذرى قىلىپ 

 تا.كىشىلەذگە تاڭماق
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ھۆذلىك ئىماننىڭ ئورـقىدـذ. ئىماؽ تەخت قۇذغاؽ بىر قەلىپتە ئەسىر ھالەتتە بولغاؽ 

ھەذىكەتتە  –بولسا، ئۇنىڭ ئۇ يەذدە ياشاش ئىمكانىيىتى ناھايىتى ئاردـذ. ئىماننىڭ ئىش 
ئۆرىنى ئەكىس ئەتتۈذقشى، ئۆرىنى ئەمەػ تىلى ئاذقىلىق ئىپادىلىيەلىشى، ئۇنىڭ ھۆذ 

 يامەندىسىدـذ.ئىكەنلىكىنىڭ نا
رامانىۋى تۇذمۇش شەكلى ئىنساننىڭ ياذاتقۇچى بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتىنى 

بۇ ئىنساننىڭ كە ئىنسانىيەتنىڭ ئۆرىنى  رىدىلىمەكتە، ھەتتا ئۈرقپ تاشلىماقتا.

ئۆرىگە يېتەذلىك بولمىغاؽ كە ھېچبىر كاقىت يېتەذلىك  –ئۆلتۈذقشىدـذ. چۈنكى ئۆر 
بولغاؽ تەظ مەكجۇدىيەتنىڭ نەفھاسى ئۆرىنى ئۆرىگە يېتەذلىك بواللمايدىغاؽ ئىنساننىڭ 

) ذؿؾ (نى ئۆرىدە ئەكىس ئەتتۈذمەكتە. ئۇ نەفھا ئىچىدە نەفھانىڭ ئىگىسىنىڭ باذلىق 
يەنى، ئەسەذ ئىگىسى ئەسىرىدە ئۆرىنى ئاالھىدىلىكلىرى جۈرئى ) ئار ( مىقداذدا باذدـذ. 

قا چىقاذغۇچى بىلەؽ بولغاؽ مۇناسىۋىتى ئۈرقپ نامايەؽ قىلماقتا. ئەسەذنىڭ ئەسەذنى كـجۇد
تاشالنغاندا، ئىنساؽ ئۇنىڭدىن ئالغاؽ باذلىق ئاالھىدىلىكلەذنى ئۆرىنىڭ كە 

 ئەتراپىدىكىلەذنىڭ رىيىنىغا ئىشلەتمەكتە.
ئىماؽ، مەركۇذ ئاالھىدىلىكلەذ ئىنساؽ ئۈچۈؽ مىسلىسىز بىرەذ ئىمكانىيەت بولۇپ، بۇ 

ەبەدىي سائادىتى ئۈچۈؽ كاستىگە ئايالندـذغۇچىدـذ. ئىماندىن ئىمكانىيەتنى ئىنساننىڭ ئ
 ئىباذەت يولباشلىغۇچى بولمىسا، بۇ ئىمكانىيەت ئەبەدىي رىيانغا ئايلىنىدـ.

ئىماؽ، پەقەت ئىنساننىڭ مېتافىزىك ئىھتىياجلىرىنى قاندـذـپال قالماستىن، يەنە 
ىغاؽ ئوذـننىڭ ئاچقۇچىدـذ. فىزىكىلىق ئىھتىياجلىرىنى قاندـذـش ئۈچۈؽ مۇذاجەت قىلىد

تاغالذدەظ دفكە كۆمۈذ پەيدا  .چۈنكى ئىماؽ ئەمەلنىڭ ھەذىكەتلەندقذگۈچى كۈچىدـذ
قىاللمىغاؽ ئېنىرگىيىنى بىر چاڭگاػ پىالتىنيۇؼ پەيدا قىلغاندەظ، ئىمانمۇ ئىنساندا باشقا بىر 

تۈگىمەس  –كۈچ پەيدا قىاللمايدىغاؽ ئېنىرگىيىنى ئوتتۇذىغا چىقىرىدـ. ئۇ پۈتمەس 
ئېنىرگىيە مەنبەسىدـذ. باشقا ئېنىرگىيە مەنبەلىرى ھەذىكەتكە ئايالنغانسېرى ئارىيىدـ، ئىماؽ 

 ئۇنىڭ ئەكسىچە ھەذىكەتكە ئايالنغانسېرى كۆپىيىدـ.

سۈپچىلىك، بۇذچ، ئاستىرنومىيە ... قاتاذلىقالذ ئىلكىدىن  –كۈنىمىزدە پالچىلىق، سۈپ 
دالذنىڭ قولىغا دىن سۈپتىدە تۇتقۇرـلماقتا. ئاخىرەتكە ئىمانى تاذتىۋېلىنغاؽ ياش ئەكال

ئىماننى ھەددىدىن رىيادە سوپىلىق دەپ قاذاپ قالغاؽ رامانىۋى بۇتپەذەستلەذ، ئىلكىدىكى 
سىڭدقذقشكە ئۇذـنماقتا. بۇ  389تاذاتقۇ كاستىلىرى ئاذقىلىق باتىل تەناسۇؾ نەرىرىيىسىنى

 تىدـ.ئاذقىلىق ئىمانىنى ئاجىزالشتۇذماقچى بولىۋا
نىڭ ئاجىزلىشىشى پەقەت كىشىنىڭ ئىچكى دـنياسىدىكى تىچلىقنى بۇرغۇنچىلىققا ئىمان

ئۇچرىتىپال قالماستىن، ئىجتىمائىي جەمئىيەتنىڭ خاتىرجەملىكىنى بۇرماقتا. ئۆرى بىلەؽ 
رىددىيەتكە تولغاؽ شەخسلەذدىن تەشكىل تاپقاؽ جەمئىيەتتە ئىجتىمائىي خاتىرجەملىكنى 

قش پەقەت كىشىلەذنىڭ ماددىي پاذاكانلىقىنى يۇقىرى كۆتۈذقش بىلەنال قولغا كـجۇدقا كەلتۈذ
مەنىۋىي ھورـذدىن يوقسۇؽ ماددىي پاذاكانلىقنىڭ خاتىرجەملىكتىن رىيادە  كەلمەيدـ.

                                    
389
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خاتىرجەمسىزلىك، بىائذاملىق، ئەخالقسىزلىق كە قانائەتسىزلىكنى كەلتۈذقپ چىقىرىۋاتقانلىقى 
زدىكى پاذاكانلىق سەكىيىسى يۇقىرى جەمئىيەتلەذ بۇنىڭ شاھىتىدـذ. ھەممىگە ئاياؽ.  دەكذىمى

ئەھۋاػ مۇشۇنداط ئىكەؽ، ماددىي پاذاكانلىققا ئېرىشەلمىگەؽ شەذط ئەللىرىدە ئىماننى 
بۇرغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشنىڭ نەتىجىسىنىڭ تېخىمۇ ئېغىر ئاقىۋەتلەذ ئېلىپ كېلىدىغانلىقى 

 ئېھتىمالدىن خالىي ئەمەس.
قاذاش، ھايات  ئىسالؼ ئەقىدىسىنىڭ ئاساسىدـذ. تەكھىدنى بىر دـنياتەكھىد، 

پەلسەپىسى، تۇذمۇش شەكلى، چۈشەنچە نۇقتىسى، خۇالسەكاالؼ، مەكجۇد بولۇش مەقسىتى 
دەپ چۈشۈنۈپ، ئۇنى ھاياتنىڭ ھەذ ساھەسىگە ھاكىم قىلىش مۇكاھھىد بىر مۇئمىننىڭ 

تەذبىيە  –قتىسادىي، مەدەنىيەت، تەلىم شەخسى، ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىكەرىپىسىدـذ. 
قاتاذلىق باذلىق ساھەدە تەكھىدنى ھاكىم قىلىشنىڭ بىرىنچى شەذتى توغرا بولغاؽ ئەقىدىگە 

 ئىگە بولۇشتۇذ.
ئەقىدىنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ بىرىنچى كە بىردىنبىر شەذتى ئۇنى ئۈگىنىدىغاؽ مەنبەنىڭ 

 ىيدـذ.توغرا كە ئىشەنچلىك بولۇشىدـذ. ئۇ مەنبە كەھ
ى مەنبەسىدـذ. يەنى قۇذئاؽ ئەقىدىنىڭ، ئىماننىڭ نەرىرىيىۋى، سۈننەت تەدبىق قۇذئاؽ

  سۈننەت ئەمەلنىڭ ئۆلچىمىدـذ. ھەذ ئىككىسى بىرلىكتە ئىماؽ بىناسىنى كـجۇدقا چىقىرىدـ.

يەذ ئۈستى بايلىقىمىزنى تاالؽ قىلىشى بىزنى  –يۇذتىمىزنى ئىشغا قىلىپ، يەذ ئاستى 
سلىكى كېرەظ. ئەگەذ دىلالذ ئىشغالىيەتكە، ئىمانالذ بۇرغۇنچىلىققا كە بۇذمىلىنىشقا ئەنسىرەتمە

ئۇچرىمىغاؽ بولسىال كۈؽ كېلىدـ، دەكذ ئۆرگۈذىدـ، يوقۇتۇپ قويغانالذنى قايتۇذكالغىلى، 
 چېقىپ تاشالنغانالذنىڭ ئوذنىغا تېخىمۇ ياخشىسىنى بەذپا قىلغىلى بولىدـ.  

لىنغاؽ، ئىمانالذ بۇرغۇنچىلىققا كە بۇذمىلىنىشقا ئۇچرىغاؽ لېكىن قەلىبلەذ ئىشغاػ قى

 –بولسا، مانا بۇ ئەغ چوغ خەتەذدـذ. بۇ ذېائللىقنى بىلىپ يەتكەؽ رالىمالذنىڭ ئاذمىيە، قوذاػ 
 ياذاقتىن رىيادە ئىماندىن بەكرەظ قوذقىدـ.

 ذەببىم!
ىلەپ ساڭا ھۆكۈمرانلىق كۈچى يوط ئىماندىن، ئىمانسىز ھۆكۈمرانلىقتىن پاناؾ ت

 سېغىندىم.
 ذەببىم! 

 ھۆذمىتىمىزنىڭ كە بىخەتەذلىكىمىزنىڭ كاپالىتىدـذ. –ئىمانىمىز ھۆذلىكىمىزنىڭ، ئىزرەت 
ئىمانسىزلىقنىڭ قۇللۇط، خاذلىق، خاتىرجەمسىزلىك كە يوقسۇللۇط ئىكەنلىكىنى بىلىمىز. سەؽ 

ە ئىگە بوالاليدىغاؽ بىر ھۆذمىتىمىزگە، ھۆذلىكىمىزگە كە خاتىرجەملىكىمىزگ –بىزگە ئىزرەت 
 ئىدذاظ ئاتا قىلغىن.

 ذەببىم!
كـجۇتتا ئىماؽ ھاكىمىيىتى تىكلەنمەي تۇذـپ، رېمىندا ئىماؽ ھاكىمىيىتى مەكجۇت 
بولمايدـ. بەندىكى شەيتاؽ ھاكىمىيىتى ئاغدـذـپ تاشالنماستىن، يۇذتىمىزدا شەيتاننىڭ 

ئۈممەت ھاسىل قىلىش يولىدا شەخستىن  ھاكىمىيىتىنى ئاغدـذـپ تاشلىغىلى بولمايدـ.
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ئىماننىڭ ھاكىمىيىتىنى تىكلەپ، شەيتاننىڭ ھاكىمىيىتىنى يەذيەكساؽ قىلغۇدەظ كۈچ ئاتا 
 قىلغىن.

 ذەببىم!
تەكھىد ئەقىدىسى رىدىلەنسە، ئۈممەتنىڭ بىرلىكىگە دەر كېتىدـ. ئاجىز كە ھۆكۈمرانلىق 

كىشىلەذنىڭ  كېتىدـ. كۈچى بولمىغاؽ ئىمانالذ كۈندىلىك تۇذمۇش غېمىدە ئىزىلىپ
كۆكسىدە ئاتۇؼ ئېنىرگىيسىدىنمۇ ئۈستۈؽ تۇذىدىغاؽ بىر كۈچنى ئېلىپ يۈذگەنلىكىنى ھېس 
قىلمىسۇؽ دەپ، تەنتەذبىيە، سەنەئت، مۇرىكا، بىلىم، تېخنىكا، باشقا نەذسىلەذ ھەتتا دىن 

ئاتا بىزگە بۇ تەڭداشسىز كۈچنى بايقىغۇدەظ ئىدذاظ بىلەؽ بىخۇدالشتۇذـلماقتا. سەؽ 
 قىلغىن.

 ذەببىم!
ئىمانىمىزنى نەپسىمىزنىڭ كە كۈندىلىك تۇذمۇشتىكى قېيىنچىلىقلىرىمىزنىڭ ئالدىدا 
قاذغا ئوخشاش ئېرىتىۋەتمىگىن. نەپسىمىزنى كە مەسىلىمىزنىڭ ئىمانىمىزنىڭ ئىلكىگە 
بەذگىنكى، ئىمانىمىز بۇالذنى يەڭسۇؽ. قولىمىزغا، تىلىمىزغا، كۆرىمىزگە، قۇلىقىمىزغا، 
رېھنىمىزگە، مەيلىمىزگە ئىمانىمىز باش بولسۇؽ. ئىماؽ ئاذقىلىق كۆذىدىغاؽ، ئاڭاليدىغاؽ، 
تۇتىدىغاؽ، سۆرلەيدىغاؽ، تەپەككۇذ قىلىدىغانالذدىن، يەنى ئىككى پۇتالپ ئۆذە تۇذغاؽ 
ئىماؽ قىلغىن! چۈنكى ئىماؽ نۇذى بىلەؽ قاذىغاؽ كۆرنى نەپرەت كە قاؽ قاپلىيالمايدـ. 

بولغاؽ رېھنى خىيالپەذەست بولمايدـ، ئىماؽ ھاكىم بولغاؽ قوػ ئۇذىدىغاؽ كە ئىماؽ ھاكىم 
 توختايدىغاؽ يېرىنى ئوبداؽ بىلىدـ.

 ذەببىم!
ئىمانىمىزغا سېلىشقا ئۇذـنغاؽ ئەنەئنىۋى، تاذىخى، ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقتىسادىي 

اتا قىلغىنكى، سېنىڭ پاذاسەت ئ –كە مەدەنىيەت رەنجىرلىرىنى پاچاقالپ تاشلىغۇدەظ ئەقىل 
قۇذـپ  قەلبى ئىماؽ بىلەؽ تولغاؽ نەككەذلىرىڭ خوشاللىق ئەلچىلىرى بولۇپ، ئىمانسىزلىقتىن

قۇدذەت بىلەؽ  –ئىماندىن ئالغاؽ كۈچ  چۆلگە ئايالنغاؽ قەلىپلەذگە ئىماؽ توشۇسۇؽ.
ىماننى ئىنسانالذ ئاذىسىغا سېلىنغاؽ سېپىلالذنى ئۆذقپ تاشلىسۇؽ. ئىنساننى ئىمانسىز، ئ

ئىنسانسىز قويۇپ، ئەبەدىي سائادەتكە توسالغۇ بولغاؽ رالىمالذنى يىلتىزىدىن قومۇذـپ 
 تاشلىسۇؽ!
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