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ى كىم؟ يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانلىقتىك اّلَله ئىسالم نېمە؟ مۇسۇلمان كىم؟

 ئىالھ چۈشەنچىسى بىلەن قۇرئاندىكى ئىالھ چۈشەنچىسى ئارىسىدا قانداق پەرق
ئۈچ ئىالھ( كى تەسلىس )ىلەن خىرىستىيانلىقتىبار؟ تەۋھىد ئېتىقادى ب

چۈشەنچىسى ئارىسىدا قانداق پەرق بار؟ ئىسالمدا شەيتان كىم؟ مۇھەممەد 
كى ئەلەيھىسساالم كىم؟ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغانلىرىنىڭ ئەنئەنە يا

ېلىشى كسۈننەت ئىكەنلىكىنى قانداق ئايرىيمىز؟ قۇرئاندا مەۋجۇدىيەتنىڭ بارلىققا 
ى ؟ قۇرئاندا تۇنجى گۇناھ چۈشەنچىسى بارمۇ؟ ئىسالمدىكقانداق چۈشەندۈرۈلىدۇ

دىنى زاتالر( سىنىپى بارمۇ؟ نچىسى قانداق؟ ئىسالمدا روھبان )قەدەر چۈشە
ئان ئاساسلىق ئىبادەتلەر قايسى؟ ھەمجىنىسلىق ھەققىدە قۇرئان نېمە دەيدۇ؟ قۇر

؟ ئايال كىشىنى ئۇرۇشقا بۇيرۇمدۇ؟ ئايال كىشى نېمە ئۈچۈن ھىجاپلىنىدۇ
 نىڭ ئەلچىسى نېمە ئۈچۈن كۆپ خوتۇنلۇق؟ئالالھ

گە يېقىن سوئالنىڭ  200، بۇنىڭغا ئوخشاش كىتابقولىڭىزدىكى بۇ 
 جاۋابىنى ئۆز ئىچىگە ئالماقتا. بۇ جاۋاپالر قۇرئاننى ئاساس قىلغان ھالدا

 دەپ ئىسمى« قۇرئاندا ئىسالم نېمە؟»قا كىتابەن بولۇپ، بۇ سەۋەپتىن بېرىلگ
كى قۇرئان ئىسالمنىڭ شۈبھىسىز بىرىنچى مەنبەسى. ھەر بېرىلدى. چۈن

مۇسۇلمان، قۇرئان مەنبەسىنىڭ ئىالھىي ئىكەنلىكىگە، ئۇنىڭ شۈبھىسىز بىر 
ۇ. قۇرئان ھەزرىتى ئىالھىي ۋەھىينى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىغا ئىشىنىد

سەن ) ۋەھىيدىن ئىلگىرى( قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە »مۇھەممەدكە: 
ۋە  ( دەيدۇ. ھەزرىتى مۇھەممەدمۇ دىننى 52شۇرا، « ) نى ئۇقمايتتىڭ ئىكەنلىكى

ئىماننى قۇرئاندىن ئۆگەنگەن. ئىسالم ھەققىدە بۈگۈنگىچە سورالغان ۋە 
 بۇنىڭدىن كېيىن سورىلىدىغان جىمى سوئالالرغا بېرىلىدىغان بىۋاستە ۋە ئەڭ

 .جاۋاپالردۇرئىشەنچلىك جاۋاپ، قۇرئاننى ئاساس قىلغان ھالدا بېرىلىدىغان 
دېيىلمەستىن، « قۇرئانغا ئاساسەن نېمە؟ » سوئالى « ئىسالم نېمە؟ » ئەگەر 

دېگەن ئاساستا جاۋاپ بېرىلگەن بولسا ئىدى، « مۇسۇلمانالرغا ئاساسەن نېمە؟ » 
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تەپسىالتالرغا كىرگەنسىرى پارچىلىنىپ ئوخشاشماسلىقالر ئوتتۇرىغا چىقاتتى ۋە 
قىپ تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ ئىنچىكە بۆلۈنۈشلەرگىچە بۇ ئوخشاشماسلىقالردىنمۇ ھال

داۋام قىالتتى. ئەسلى مەنبەدىن يىراقالشقانسىرى چۈشۈنۈشتىكى 
 ئوخشاشماسلىقالر ئوتتۇرىغا چىقاتتى.

ا. لەرنىڭ سانى كۈنسىرى ئاشماقتسوئالىنى سوراۋاتقان كىشى« ئىسالم نېمە؟»
 ىرى ئېرىشمەكچى بولغاندەۋرىمىز ئىنسانل سوئالىنىڭ جاۋابى« ئىسالم نېمە؟ »

 ىجاۋاپالرنىڭ ئەڭ ئالدىدا كەلمەكتە. بۇ سوئالنىڭ جاۋابى كۈنىمىزدە يەرشار
اۋاپ خاراكېترلىق بىر تەلەپ ھالىغا كەلدى. ناۋادا بۇ تەلەپكە توغرا شەكىلدە ج

ى بېرىلمىسە، يالغان تەلەپلەر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. ئەپسۇس، بۇنىڭ ئىشارەتلىر
شكە ئىسالم ئوفوبىيا( غەربتە باش كۆتۈرۈئىسالم قورقۇسى ) لۈشكە باشلىدى.كۆرۈ

 باشلىدى. ئىسالم قورقۇسىنىڭ باش كۆرۈشىدە مۇنداق ئىككى سەۋەپ بار:
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز دىنىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىم ۋە چۈشەنچىسىنىڭ  .1

مغا يېتەرلىك بولماسلىقى، بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان خاتا ياشاش ئۇسۇلى ۋە ئىسال
 .لەرىا ۋەكىللىك قىلىشىدىن كېلىپ چىققان مەسىلخات

غەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم ھەققىدە توغرا مەلۇماتقا ئىگە  .2
 .لەرىبواللماسلىقى ياكى ئىگە بولۇشقا قىزىقماسلىقىدىن كېلىپ چىققان مەسىل

 «نېمە ئۈچۈن ئىسالم ھەققىدە توغرا چۈشەنچىگە ئىگە بولىشىمىز كېرەك؟»
 رىدىن بىر قانچىسى تۆۋەندىكىچە:سوئالىنىڭ جاۋابلى

نى. كىشىلەر بارغانسىرى ئىسالم، دۇنيا نوپۇسىنىڭ تۆتتەنبىرىنىڭ دى .1
 الر بىلەن مەيلى خالىسۇن ياكى خالىمىسۇن يېقىنالشماقتا. بۇ «يات»ئۆزىگە 

ق . غەيرى مۇسلىمالر ئاز سانلىئۆزئارا ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان ئەسىرئەسىرىمىز 
 خوشنا شېرىك، ياكى خىرىدار تۇققان، –ياكى ئۇرۇق  ياكى كۆپ سانلىق، دوست

 بىلەن مۇسۇلمانالر سۈپتىدە ساياھەتچى ياكى كۆچمەن ئىتتىپاقداش، ياكى
ۇ ئۇچرىشىشالرنىڭ ب بېرىۋاتقان ئېشىپ كۈنگە – كۈندىن. ئۇچراشماقتا

ئوخشاش  قىلماسلىقى، -كەلگۈسىدە يېڭى توقۇنۇش ساھەلىرى پەيدا قىلىش 
 زىچ بىلەن تونۇماسلىقى – تونۇش بىرىنى –تەرەپنىڭ بىر  بولمىغان ئىككى

 .مۇناسىۋەتلىك
ئىسالم مۇسۇلمانالر سەۋەپ بولغان ) مەيلى قىلغان ياكى قۇربانى بولۇپ  .2

قالغان ( نۇرغۇن ۋەقەلەر سەۋەبىدىن، دۇنيا كۈنتەرتىپىدە مەۋجۇدلىقىنى ساقالپ 
 تەرەققىي ئۇچقاندەك ىسىتېخنىك ئاالقە –كەلمەكتە. ئىسالمنى ئۆگىنىش، ئۇچۇر 
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 ياكى ياقتۇرايلى مەيلى خالىمايلى، ياكى خااليلى مەيلى دۇنيادا بۈگۈنكى قىلغان
ئىلىم  ھەممىمىزنىڭ بولمايلى، ياكى بواليلى مۇسۇلمان مەيلى ياقتۇرمايلى،

ئىھتىياجى ۋە دۇنيا ۋەتەنداشلىقىنىڭ تەقەززاسى. ئىسالم ھەققىدە خاتا 
سىياسي ۋە ئىجتىمائي  لغان بەزى كىشلەر،چۈشەنچىگە ئىگە بولۇپ قا

سەۋەپلەردىن كېلىپ چىققان توقۇنۇشالرنى غەنىمەت بىلىپ، خاتا 
چۈشەنچىلىرىنى ھەر خىل تاراتقۇ ۋاستىلىرى ئارقىلىق كەڭ كۆلەمدە تارقاتماقتا 
ۋە بۇ خاتا چۈشەنچىنىڭ يەرشارلىشىشىدىن ئىبارەت مەسىلىنى ئوتتۇرىغا 

سوئالنىڭ جاۋابى، يەر يۈزىدىن ئىبارەت بۇ مېھمانخانىدا چىقارماقتا. تۆۋەندىكى 
 :ياشاۋاتقان بىز ئىنسانلىق ئائىلىسىنىڭ تاللىشىغا مۇناسىۋەتلىك

نىڭ لەرلتېر ۋە مەدەنىيەتئوخشاش بولمىغان كۈ يەر شارلىشىش چۈشەنچىسى
 ساقايتامدۇ؟ ياكى كۈچەيتەمدۇ تېخىمۇ ئىللىتىنى قېقىش چەتكە بىرىنى –بىر 

ى تالالش بولىشىغا چيۇقىرىدىكى سوئالنىڭ جاۋابىنىڭ ئىككىن بكىتابۇ 
 .ھەسسە قوشۇش مەقسىتىدە قەلەمگە ئېلىندى

ياخشى بىلمەسلىك ناھايىتى خەتەرلىك. كىشى ئۆزى بىلمىگەن  بىلىش. .3
كى نەرسىنىڭ دۈشمىنى بولۇپ قالىدۇ. قۇرئاندىكى ئىسالم، ئىنسانىيەت تارىخىدى

مەس لگەن ئىسىم. يەنى، ئىسالم ئىنسانىيەتنىڭ ئۆزگەرئورتاق ھەقىقەتلەرگە بېرى
ەي ئ» ۋە « ئەي ئادەم بالىلىرى » ھەقىقەتلىرىنىڭ يەنە بىر ئىسمى. ياراتقۇچى 

. خىتاپلىرى بىلەن بارلىق ئىنسانالرغا خىتاپ قىلىدۇ« ئىنسانىيەت ئائىلىسى 
 بولغان ئىسالم، پۈتۈن« تەسلىمىيەت يولى » ئوخشاش مەنبەگە ئاساسەن 

 ئەلچىلەرنىڭ دىنى بولۇپ، بۇ ئىسالمنىڭ تارىخىي ئېنىقلىمىسىدۇر. ئۇنىڭدىن
ت لىق بار بولۇپ، ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر ئىنسانىيەرېئالباشقا تارىخىي بىر 

لىپ تارىخىدا نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغان بىر پارچە. بۇ جەھەتتىن ئې
چىسىنى تەشكىل قىلغان ئىسالم ئېيتقاندا، ئىنسانىيەت ئائىلىسىنىڭ بىر پار

 .چۈشەنچىسىنى توغرا شەكىلدە ۋە ئەسلى مەنبەدىن ئۆگىنىش تولىمۇ زۆرۈر
غا الرنىڭ ئالدى «قانداق؟ » الر،  «نېمە ئۈچۈن ۋە نېمىشقا » تا كىتاببۇ 

اسەن قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان ئەمىر ۋە چەكلىمىلەرنىڭ سەۋەبلىرى ئاس لىندى.ئې
ە ۋن باشتىن ئاياغ سەۋەپلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالر چۈشەندۈرۈلدى. قۇرئا

جۈملىلەر بىلەن تولۇپ تاشقان. بۇ باشقا دىنىي تېكىستلەردە ئانچە ئۇچراپ 
كەتمەيدىغان بىر ئەھۋال. بىز قۇرئاننىڭ ئەخالقى بىلەن ئەخالقلىنىپ، ھەر 

 ق.رىشتۇئۈستىدىن جاۋاپ بېرىشكە تى« نېمە ئۈچۈن؟ » ۋە « نېمىشقا؟ » سوئالغا 
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نىڭ يېزىلىش باسقۇچى تەتقىقات خىزمىتنىڭ ئاخىرقى ھالقسى ئىدى. كىتاب
نى يېزىشىمغا ئوخشاش كىتاببۇ باسقۇچتىن بۇرۇن ئېلىپ بېرىلغان خىزمەتلەر 

جاپالىق بولۇپ، ئالدى بىلەن ھەر قايسى قىتئەلەردە ياشاۋاتقانالردىن بىر 
ئايرىپ تەييار قىلدى.  ھەيىئەت تەشكىل قىلىندى. بۇ ھەيىئەت سوئالالرنى

ن تەييارلىق باسقۇچى ئۈچ يىل داۋامالشتى. بۇ ئۈچ يىل جەريانىدا ئامېرىكادى
ياپۇنىيىگىچە، ياۋروپادىن ھىندىستانغىچە پۈتۈن دۇنيادىن غەيرى 

دى. مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم ھەققىدىكى سوئاللىرى يىغىلدى، تالالندى ۋە رەتلەن
ەتنىڭ ىنىڭ تۇنجى كىتابى مۇشۇنداق جاپالىق خىزمپىالن« ئىسالم نېمە؟ » مانا بۇ 

 .نەتىجىسىدە روياپقا چىقتى
مۇشۇنداق جاپالىق بىر تىرىشچانلىق نەتىجىسىدە روياپقا چىققان بۇ 

ا خىزمەتتە، رەھمەت ئېيتىشقا تېگىشلىك كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىسمىنى تىلغ
ق ش  دەپ قارايمەن. ئا ئااللمىساقمۇ، بەزى ئىسىمالرنى تىلغا ئېلىشنى بۇرچىمىز

دۈز، دىلېۋېر ئۇنىۋېرسىتىدىن دوكتۇر شاكىر يۈجەل، بىلگىن ئەردوغان، قادىر گۈن
ىن دوكتۇر مۇرات گۈزەل، دوكتۇر ئوكتاي ئالتۇن ۋە پەنسىلۋانىيە ئۇنىۋېرسىتىد

ېرسىتى پروفېسسور دوكتۇر فاتىھ ئايدوغانغا... ياۋروپا قىتئەسىدىن، ۋىيانا ئۇنىۋ
 ... ئەنگىلىيىدىن دوكتۇر پروفېسسور دوكتۇر ئەدنان ئارسالنغائوقۇتقۇچىسى 

ەم پىالنىنىڭ تور بەت الھىيىسىگە يارد« ئىسالم نېمە » نۇردان ئۆزيېلماز ۋە 
ىز ... يەنە تەرجىمە گورۇپپىسىدىن دوكتۇر پەرۋ قىلغان مۇھەممەد ئۆزيېلمازغا

ىگە ... ۋە الھىيە بۆلىم... تۈركىيەدىن ئەقەبە ۋەقفى تەتقىقات  ئاسارىيا خانىمغا
 ئاخىرىدا بۇ ئەسەرنى بەزى دۇنيا تىللىرىغا تەرجىمە قىلىپ نەشىر قىلىش ۋە

ەلى ئتارقىتىش ھەققىدە ۋەدە بەرگەن بارلىق خەلقئارا ياردەم تەشكىالتى ياردەم 
غان ۋە قىل« ئىسىمسىز ياخشىالرغا » ) ياردەم قولى ( جەمئىيتىگە ۋە نۇرغۇنلىغان 

   ان خىزمەتلىرى ئۈچۈن چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.قىلماقچى بولغ
سىدىكى بىر پىالن. بۇ، خالىس نىيەت ۋە خالىس نىيەتلىكلەر ئاسا

پىالنىغا بۇنىڭدىن كېيىن ياردەم قىلىدىغان « ئىسالم نېمە؟»شۈبھىسىزكى، 
نۇرغۇن خالىس نىيەتلىك كىشى، جەمئىيەت ۋە ئورگانالرنىڭ چىقىدىغانلىقىغا 

 ىز.ئىشىنىم
مەقسىتىمىز، ئەقىل ۋە قەلىپنىڭ كۆزىنى كور قىلغان جاھالەت زۇلمىتىنى 
يورۇتۇش. چۈنكى زۇلمەت، يامانلىق ئېلىپ كېلىدىغان نەرسىلەرنى پىالنلىغۇچىالر 
ئۈچۈن، ئۆزىنى دالدىغا ئالىدىغان تېپىلغۇسىز غەنىمەت بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ 
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دۇنيامىزدا ياخشىلىقنىڭ ھەيۋىتىنى ئىشىنى ئاسانالشتۇرىدۇ. بۇ، ياشىنىپ قالغان 
ئازايتىدۇ. بۇ ۋەزىيەت ئەقىل، ئىرادە ۋە ۋىجدان ئىگىلىرىنىڭ كۆڭلىنى پەرىشان 

  قىلىدۇ، ئەلۋەتتە.
 

 قۇرئان مۇنداق دەيدۇ:
مۇ ھاالك بولغۇچىالر روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ھاالك بولسۇن، ياشايدىغانالر» 

 (. 42، ئەنفال« ) روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ياشىسۇن! 
  

 :قۇرئان يەنە مۇنداق دەيدۇ
ئەگەر رەببىڭ خالىسا ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ » 

 «ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مەجبۇرالمسەن؟ 
 (. 99) يۇنۇس، 

ق تارىختىكى ئەڭ چوڭ ئالغا ئىلگىرىلەش، جەمئىيەت خاراكتېرلى ئىنسانىيەت
ي ۈرۈش ۋە ئەڭ قىزىقارلىق شەكىلدە يېڭىدىن شەكىللىنىشكە قاراپ تەرەققىئۆزگ

نالر ئىسالمنى بىلمەيدىغابەلكى دۈشمىنى يوق،  ئىسالمنىڭقىلماقتا. يەر يۈزىدە 
دۈشمەنلەرچە مۇئامىلە قىلغانالر ئىسالمنىڭ ئەمەس، ئىسالمغا بار. 

ر انالر. چۈنكى ئۇال. بۇنىڭ سەۋەبى يەنىال مۇسۇلمدۇرمۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمىنى
ك ۇڭا ھەل قىلىشقا تېگىشلىئېتىقادىغا ياخشى شەكىلدە ۋەكىللىك قىاللمىدى. ش

غەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى ئەمەس، بەلكى  مەسىلە
 .مۇسۇلمانالرنىڭ ھەقىقىي مۇسۇلمانالردىن بولىشى
ىغا چۈنكى مۇسۇلمانالر ئوتتۇر. مۇسۇلمانالر بىلەن ئىسالم ئوخشاش ئەمەس

چىقارغان ئىسالمىي ئەنئەنە بىلەن ئىسالم ئوخشاش ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا، 
غان يارىتىل ئارقىلىقئىسالم بىلەن تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا ئىنسان قولى 

»  كىتابەمەس. قولىڭىزدىكى مانا بۇ ئىسالم مەدەنىيىتى ئوخشاش نەرسە ئ
 .دۇبىلەن جاۋاپ بېرىشكە تىرىشىغا ئەستايىدىللىق ئالسودېگەن « ئىسالم نېمە؟ 

ئىسالمغا تەرەپتار بولغۇچى روشەن بىر دەلىل بىلەن تەرەپتار بولسۇن، 
ئىسالمغا قارشى تۇرغۇچىمۇ روشەن بىر دەلىل بىلەن قارشى تۇرسۇن. ئىنسان 
قايسى پوزىتسىيەدە بولىشىدىن قەتئىينەزەر، بىلگەن ئاساستا مەيدانىنى 

نىشان  ئىسالمنى بىلمەيدىغانالرغا ياردەم قىلىشنى ەمانا بۇ مەقسەتتبەلگىلىسۇن. 
 .دۇبىلمىگەن نەرسىسىنىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىپ قالى قىلىۋاتىمىز. چۈنكى ئىنسان
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 دۇنياۋى تىنچلىق ھۆكۈم سۈرگەن، ئوخشاشماسلىقالر بايلىق دەپ قارالغان،
 ەچەتك بىرىنى –مەدەنىيەت الگىرلىرى بىر  ،ئوخشىمىغان ئېتىقاد ھاۋزىلىرى

ى بىر دۇنيادا ياشاش ئارزۇس شەيتانالشتۇرۇپ چەتكە قاقمايدىغان ۋە قاقمىغان
 .بىلەن

 
 

 مۇستاپا ئىسالمئوغلى
 انبۇلئىست ، مارت يىلى-2014
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 ئىسالم نېمە؟ مۇسۇلمان كىم؟

ىسالم ئ -ېتىقاد سىستېمىسىنىڭ ئىسمى؛ مۇسلىم ياكى مۇسۇلمان ئ -ئىسالم 
ئېتىقاد سىستېمىسىغا تەۋە كىشىگە بېرىلگەن ئىسم. يەنى، مۇسلىم ياكى 

قا تەسلىم بولغان كىشىنى ئالالھمۇسۇلمان ئاڭلىق ۋە ئىختىيارى ھالدا 
 بىلدۈرىدۇ.

نى دېگەنلىك بولۇپ، شىلەرنىڭ دىقا شەرتسىز بويسۇنغان كىئالالھ -ئىسالم 
 ەن:ئىبارىسى ئۈچ يىلتىزدىن تۈرلەنگ« ئىسالم»

 تىنچلىق –سىلم 
 ۇشقا شەرتسىز تەسلىم بولئالالھ -تەسلىمىيەت 

 ەبەدىي نىجاتلىققا ئېرىشىشئ -ساالمەت 
بۇ ئۈچ ئۇقۇمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا مۇنداق ئىسالمنى 

 چۈشەندۈرۈشكىمۇ بولىدۇ:
چلىق، ئاخىرەتتە ئەبەدىي نىجاتلىقنى قولغا كەلتۈرۈش دۇنيادا تىن -ئىسالم 

 قا شەرتسىز تەسلىم بولۇش يولىدۇر.الھئالئۈچۈن 
بۇ  -ئىسالم كەلىمىسىنىڭ مەنىسى تىنچلىق بولۇپ، مۇسلىم ياكى مۇسۇلمان 

 ۇ.دېگەنلىك بولىد« تىنچلىق ئەلچىسى » تىنچلىقنى ئىچىدە ۋە تېشىدا ياشىغان 
اپشۇرۋالغانالرنىڭ ئەمەس، ھەقىقەتكە تەسلىم ھەقىقەتنى ت -ئىسالم 

 ر.بولغانالرنىڭ يولىدۇ
ىڭ ئۆزگەرمەس قىممەتلىرىنىڭ ئىسمى بولۇپ، ئىنسانىيەتن -ئىسالم 

 اّلَلهئىنسانىيەت تارىخىدىكى بارلىق توغرىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يولدۇر. 

دۇر رازى بولغان دىن اّلَله(،  19ھوزۇرىدا مەقبۇل ياشاش شەكلى ) ئالىئىمران، 

 (. 3) مائىدە، 
 دائىر مۇناسىۋەتكە كىشىلىك ۋە ەتئىباد ئېتىقاد، ئەخالق، –ئىسالم 

 ،( 208 بەقەرە،)  بولۇپ ئىسمى سىستېمىنىڭ پۈتۈن بىر بىلەن بەلگىلىمىلىرى
ى ھاياتىغا تەدبىقلىش سۈپىتىدە شەكلى ھايات پۈتۈن بىر ئىسالمنى مۇئمىن ھەر

   (. 85كېرەك ) بەقەرە، 
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 سالمئى. قويىدۇ مەركىزىگە ئىدراكىنىڭ ئىنسان ياراتقۇچىنى –ئىسالم 
 ئىنساننىڭ بەرگەنلىكىنى، ۋىجدان ۋە ئىرادە ئەقىل، ئىنسانغا ياراتقۇچىنىڭ

 قوبۇل بارلىقىنى ئىرادىسىنىڭ تالالش ھالدا ئىختىيارى ياماننى – ياخشى
 ڭ يولىدۇر.قىلغانالرنى

 ئەۋەتىلگەن تەرىپىدىن اّلَله ئۇ،. ئەمەس دىن بىر دىنالردىن –ئىسالم 

 ۋە قىممەت ئورتاق بولغان تونۇش سانىيەتكەئىن قىلغان، دەۋەت ئەلچىلەر
 (. 78 ھەج،) ئىسمىدۇر ھالقىسىنىڭ توغرىالر

 رئىسمىدۇ سىستېمىنىڭ باشقۇرغان اّلَله كائىناتنى دائىرىدە كەڭ –ئىسالم 

« ماسلىشىش » ئەمەس، ئەكسىچە « توقۇنۇش » (. كائىناتتا  11سسىلەت، فۇ)
ىسىز تەرتىپ ۋە سىستېمىنىڭ ھۆكۈم سۈرگەن بولسا، بۇ كائىناتتىكى مىسل

» نامايەندىسىدۇر. ماسلىشىش ۋە سىستېمىدىن سۆز ئېچىلغان بىر يەردە 
 –تىن سۆز قىلىنغان بولىدۇ. ماسلىشىشچان مەۋجۇدىيەتنىڭ بىر «تولۇقالش 

 قارىلىدۇ دەپ تەسلىمىيتى يەنى ئىسالميىتى، ئۇالرنىڭ تولۇقلىشىشى، بىرىنى
 (. 6 رەھمان،) 

اشقىي دۇنياسىدا تىنچلىق ۋە ۆز ئىچكى دۇنياسىدا ھەم تھەم ئ -مۇسلىم 
سلىم قا تەئالالھخاتىرجەملىكنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن، ئاڭلىق ۋە ئىختىيارى ھالدا 

 بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ.
 شەرتسىز بۇيرۇقلىرىنى ئۇنىڭ ۋە ئېيتقان ئىمان ئىالھقا يىگانە –مۇسلىم 

 .كىشى تەدبىقلىغان ھاياتىغا ھالدا
نى «خالىغان  اّلَلهه»نىڭ ئورنىغا، «كۆڭلى خالىغان » لمان بولۇش، مۇسۇ

 قويۇش ياكى قىلىش دېگەنلىك بولىدۇ.
 مۇسۇلمان بولۇش، بىر يەرگە كېتىش ئەمەس، ئۆزىگە قايتىشنى كۆرسىتىدۇ.

قا شەرتسىز تەسلىم بولۇش يولى بولغان ئىسالمنى، ھايات شەكلى ئالالھ
ۇ. دەپ ئاتىلىد« مۇسلىم ياكى مۇسۇلمان » ىشى دەپ قوبۇل قىلغان ھەر قانداق ك

ادا ھەر دەۋردە ئۆزىگە سەمىمىي ھالدا ئىشەنگەنلەرنى ۋە بۇيرۇقلىرىنى ئ اّلَله

 (. 78دەپ ئاتىغان ) ھەج، « مۇسلىمىن » قىلغانالرنى 
قا لۇتفى ئەمەس، دەل ئالالھكىشىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى، ئىنساننىڭ 

  (. 17ۇرات، جىلغان لۇتفىدۇر ) ھۇنىڭ ئىنسانغا قئالالھئەكسىچە 
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 نېمىلەر ئىسالم ئەمەس؟

 .ئىسالمنى پەقەت بىر ئېتقاد دەپ قاراشقا بولمايدۇ
ش ئىسالمنىڭ ئېتىقاد بەلگىلىمىلىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئىسالمنىڭ ياشا
ان پرىنسىپلىرىمۇ بار. چۈنكى ئىسالم ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغ

ق مىسىدۇر. ئىسالم بىر پۈتۈن ۋە تەبىئىي ھالەتتە ھاياتقا تەدبىھايات سىستې
م بىر قىلىنىدۇ. ئىسالم ياراتقۇچىنى ئىنسان ئىدراكىنىڭ مەركىزىگە تۇتىدۇ. ئىسال

غا ئىالھقا ئىمان ئېيتىش ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلىشنى مەركىزى ئورۇن
ەقىل ئىنىڭ ئىنسانغا ئىلىم، قويغان بىر كائىنات چۈشەنچىسىدۇر. ئىسالم ياراتقۇچ

 ئىرادىسى تالالش ياماننى –ۋە ئىرادە بەرگەنلىكىنى، ئىنساننىڭ ياخشى 
 پى بىلەنتەرى بۇ. يولىدۇر تىنچلىق يەرشارىۋىي قىلغان، قوبۇل بولغانلىقىنى

ىدۇ. ئىسالم، پەقەتال ئىنساننىڭ ئېتىقاد دۇنياسىغا ئەمەس، ھاياتىغا خىتاپ قىل
ۇئامىلە اد ئاساسلىرىنىال ئۆز ئىچىگە ئېلىپ قالماستىن، يەنە مئىسالم پەقەت ئېتىق

تىقادتا پرىنسىپلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىسالم ئىمان ۋە ئەمەلدۇر. پەقەت ئې
ل، گۈزەل بولۇشنىال ئەمەس، مۇئامىلىدىمۇ گۈزەل بولۇشنى مەقسەت قىلىدۇ ) لەي

5 – 7 .) 
 پ قويۇشقا بولمايدۇ.ئىسالمنى پەقەت ۋىجدان دەرىجىسىگە چۈشۈرۈ

گەپ  ئىنساننىڭ ۋىجدانى ئارقىلىق ئىنسانغا اّلَلهۋىجدان ئىالھنىڭ ئۆيىدۇر. 

ىر بقىلىدۇ. ئىسالم ئىنساننىڭ ۋىجدانىغا خىتاپ قىلىدۇ. ۋىجداندىن ئايرىلغان 
دەپ  ئىسالم، تۇپراقسىز بىر ئۇرۇققا ئوخشايدۇ. لېكىن ئىسالمنى پەقەتال ۋىجدان

 بۇ ئىسالمنى ۋىجدانغا قاماپ قويغانلىق بولىدۇ. ئىسالم قاراشقا بولمايدۇ.
 ساھىبىنىڭ ۋىجدانىنى، ئەقلىنى ۋە ۋە ئىرادىسىنى ئاكتىپ ھالغا كەلتۈرىدۇ.
ساھىبىدىن ھەرىكەتكە ئۆتىشىنى ۋە ئاكتىپ ياخشىالردىن بولۇپ ياخشىلىقنى 

ەد كۆپەيتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. خۇددى قۇرئاننىڭ دەسلەپكى مەزگىلدە مۇھەمم
 :ئەلەيھىسساالمغا

(  2نىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر ) مۇدەسسىر، ئالالھتۇر! ) ئىنسانالرنى ( 
 .دېگىنىدەك
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 ئىسالمنى پەقەت بىر ئىدىئولوگىيە دەپ قاراشقا بولمايدۇ.
ئىسالمنىڭ ئۆزىگە خاس بىر ئىدىئولوگىيسى بار. لېكىن ئىسالمنى بىر 

 بولمايدۇ. ئىدىئولوگىيە دىندىن ئىدىئولوگىيە دەرىجىسىگە چۈشۈرۈپ قويغىلى
« ىش فىترەتكە ياتلىش» خالىي بىر قۇرۇلمىدۇر. ئىسالم دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشنى

ىي دەپ قارايدۇ. ئىدىئولوگىيلەرنىڭ ئاخىرەت چۈشەنچىسى بولمايدۇ. ئىسالم باق
 .ھايات سۈپتىدە بۇ دۇنيانى ئەمەس، ئاخىرەتنى ئادرىس قىلىپ كۆرسىتىدۇ

 .ت بىر سىياسىي سىمۋول دەپ قاراشقا بولمايدۇئىسالمنى پەقە
ئىسالم شەكىللەندۈرگەن مۇسۇلمانغا خاس بىر سىياسەت بار. بۇ 

 :سىياسەتنىڭ ئانا گەۋدىسى تۆۋەندىكى بەش نوقتىدىن تەشكىل تاپىدۇ
 . ھەقىقەت ) تەۋھىد (.1
 ئادالەت . 2
 شەپقەت –مېھرى  . 3
 الياقەت . 4
 كېڭەش ( . شۇرا )5

ىر سىياسىي قۇرۇلما دەرىجىسىگە چۈشۈرۈپ قويۇش، ئۇنىڭغا ئىسالمنى ب
 ئۇۋال قىلغانلىق بولىدۇ. چۈنكى سىياسەت مەنپەئەتنى ئاساس قىلىدۇ. ئىسالم
بولسا مەنپەئەتنى ئەمەس، ياخشىلىقنى ئاساس قىلىدۇ. سىياسەت نەتىجىنى 

ەرنى زەپمەركىزى نوقتا قىلىدۇ، ئىسالم ئەجىرنى مەركىزى نوقتا قىلىدۇ. سىياسەت 
 ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ، ئىسالم ھەق يولىدىكى سەپەرنى ئالدىنقى ئورۇنغا

 ۇ.قويىد
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ئىسالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنمىغانلىقى 

 توغرىمۇ؟

غاندا ئىسالم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنمىغان. قۇرئانغا ئاساسالن
نلىقى بىر بولغا اّلَله(.  78بىلەن تەڭ ) ھەج، ئىسالم تارىخى ئىنسانىيەت تارىخى 

ىيمۇ ۋە ئىنسانىيەتمۇ بىر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىنسانغا بېرىلگەن ۋەزىپىمۇ، ۋەھ
ل ھوزۇرىدا مەقبۇ اّلَلهدۇر. شۇڭا تۇنجى ئەلچىدىن ئاخىرقى ئەلچىگىچە  «بىر»

ا بەزى قارىت(. دەۋر ۋە ئىنسانالر جەمئىيىتىگە  3بولغان دىنمۇ بىردۇر ) مائىدە، 
ەمما، ئئىبادەتلەردە، ھاالل ۋە ھارامالردا ئوخشاشماسلىقالر، خاسلىقالر بولغان. 

 .ئېتىقاد ئاساسلىرى قەتئىي ئۆزگەرمىگەن
لى قۇرئاندا ھەزرىتى نۇھ، ھەزرىتى ئىبراھىم، ھەزرىتى مۇسا ۋە مەريەم ئوغ

. چۈنكى دەپ ئاتالغان« مۇسۇلمان»ئىسا قاتارلىق بارلىق ئەلچىلەر ھەزرىتى 
قا شەرتسىز تەسلىم بولغان ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئالالھبارلىق ئەلچىلەر 

 .شەرتسىز ئادا قىلغان كىشىلەر ئىدى
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 مۇسۇلمان بولىدۇ؟ قىلغانداكىشى قانداق 

وقىغا قا ۋاكالەتەن ئىنساننى مۇسۇلمانلىققا قوبۇل قىلىش ھوقئالالھئىسالمدا 
المغا كاۋ، ئورگان ۋە دىنىي تەبىقە يوق. ئىسئىگە ھېچقانداق بىر ھاكىمىيەت، چىر

دىغان ئارىسىدا ۋاستىسىز ۋە ۋەكىلسىز، بىۋاستە بولى اّلَلهكىرىش، ئىنسان بىلەن 

بىر ئەھدە. ئىسالمغا كىرش ئۈچۈن ئىنساننىڭ ئىختىيارى ھالدا ئۆزلىكىدىن 
 .قا تەسلىم بولۇش يولىنى تاللىشى يېتەرلىك بولىدۇئالالھ

كىرىش ئىككى شاھادەت بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ. يەنى، ئىسالم ئىشكىدىن 
ئەشەھدۇئەن ال ئىالھە ئىللەلالھ ۋە ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن ئابدۇھۇ ۋە 

ڭ تىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلىقىغا ۋە مۇھەممەدنىڭ ئۇنىئالالھرەسۇلۇھۇ ) مەن 
 بەندىسى ۋە ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن (.

 بىر ئۆزىنىڭ اّلَله. بىرى ئۇقۇملىرىدىن ئاساسلىق ىڭئىسالمن –شاھادەت 

 شاھىت ئىنساننىڭ شۇنداقتىمۇ(.  18 مائىدە،)  شاھىتۇر ئۆزى ئىكەنلىكىگە
ىدە ساننى شەرەپكە ئىگە قىلىش، ئۆز نەزرئىن ئارقىلىق بۇ. خالىغان بولىشىنىمۇ

 .ئەتىۋارلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرۇشنى مەقسەت قىلغان
ادەتتىن بىرىنچىسى، مۇتلەق ۋە چەكسىز ياراتقۇچى بولغان بۇ ئىككى شاھ

 نداق بىرنىڭ بارلىقىغا، بىرلىكىگە، تەڭدىشى يوقلىقىغا ۋە يارىتىلغان ھېچقائالالھ
 نەرسىگە ئوخشىمايدىغانلىقىغا ئىمان ئېيتىشنى تەمسىل قىلىدۇ. ئىككىنچىسى،

م ئەلچىلەرنىڭ ھەھەزرىتى مۇھەممەد ) س ئە ۋ (نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق 
تىن ۋەھىي ئالغان بىرەر ئالالھئىنسان، ھەم  ئىنسانىي خاسلىققا ئىگە بىرەر

ن ئەلچى ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىشنى تەمسىل قىلىدۇ. بۇ ئىككى شاھادەت بىلە
 ئىسالم قورۇسىنىڭ ئىشكىدىن كىرگەن كىشىنىڭ، مۇئمىنلەرگە خاس بىر ھاياتنى

 دىكى ئىككى ئامىل يول كۆرسىتىدۇ:قانداق ياشايدىغانلىقىغا تۆۋەن
 قۇرئاننىڭ نەزەرىيىگە مۇناسىۋەتلىك جانلىق يول كۆرسىتىشى. .1
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەمەلىي ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك داۋام  .2

 قىلىپ كەلگەن يول كۆرسەتكۈچىلىكى.
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 چۈنكى. ئەمەس مەنبە پاراللىل بىرىگە –بۇ ئىككى ئامىل ئەسلىدە بىر 
 ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئاتالغان دەپ « سۈننەت » ۋرلەردەدە كېيىنكى
 » سەۋەپتىن بۇ. ئىدى ئۆگەنگەنلىرى قۇرئاندىن ئۇنىڭ ھاياتى، ئۈلگىلىك جانلىق

دۇر. ھاياتقا تەدبىقلىنىشى رېئالىكى ئەمەس، قۇرئاننىڭ شىر قۇرئاننىڭ « سۈننەت
 .شۇڭا قۇرئان، دىننىڭ شەرتسىز بىرىدىنبىر مەنبەسىدۇر

ئىسالمغا » شاھادەتنىڭ ئىسالم جامائىتى ئالدىدا قىلىنىش ئادىتى، بىر 
مۇراسىمى ئەمەس. پەقەت يېڭى شاھادەت ئېيتقان كىشىنىڭ مۇسۇلمان « كىرىش 

بولغانلىقىنى باشقا كىشىلەرگە ۋە مۇئمىنلەرگە بىلدۈرۈش ئارزۇسىنىڭ 
 مەھسۇلىدۇر.

 

 ئىسالمدا دىن نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

 تەرىپىدىن ئىنسانىيەتكە ئىالھىي ۋەھىي ئارقىلىق اّلَلهئىسالمدا دىن، 

دۇر. دىن ئىنسان «قانۇنالر پۈتۈنلىكى » ۋە « ياشاش شەكلى » بىلدۈرۈلگەن 
 مەۋجۇدىيەتنىڭ پايدىلىنىش كىتابى، يول خەرىتىسى،« قىممەتلىك » ئىسىملىك 

 .قىممەت ۋە پرىنسىپالر ھالقىسىدۇر
ەڭ دۇر. چۈنكى ياراتقۇچى يارىتىلغاننى ئتەستىقلىغان دىن اّلَله ھەق دىن،

ياخشى بىلگۈچىدۇر. بىر نەرسىنىڭ پايدىلىنىش كىتابىنى ئەڭ توغرا شەكىلدە 
ول يازغۇچى ئۇنى ئىجاد قىلغۇچىدۇر. ئىنساننىڭ بىر پايدىلىنىش كىتابىغا ۋە ي

خەرىتىگە ئىھتىياجى بار. دىن ئىنسان ئۈچۈن پايدىلىنىش كىتابىدۇر ۋە بۇ 
 .ەڭ توغرا يازغۇچىمۇ ئىنساننى ياراتقۇچىدۇركىتابنى ئ
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 دىننىڭ مەقسىتى نېمە؟

 اّلَله ئېرىشىشى ئۈچۈنەتكە سائاد تەدۇنيا ۋە ئاخىرەت ڭئىنساننى -دىن 

، باشقا ئىنسانالر ۋە تەبىئەت بىلەن تونۇشىشىنى قولغا بىلەن ، ئۆزىبىلەن
مەقسەتنى  . دىن بۇنى مەقسەت قىلىدۇۋە ئەپ ھالدا ياشىتىش نىكەلتۈرۈش

 ، يەنى:تۆۋەندىكى تۆت يول بىلەن
ئىنساننى يارىتىلىش مەقسىتىگە مۇۋاپىق ھالدا ئۆزىدە مەۋجۇت بولغان  .1

 .ئارتۇقچىلىقىنىڭ ئەڭ يۇقىرى چىكىگە يەتكۈزۈش ئارقىلىق
 ئاكتىپ ئەقىل، ئىرادە ۋە ۋىجدان بەرپا قىلغان ئىنساننى، مەسئۇلىيەت .2

 .تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش ئارقىلىق
 ھەۋەسلىرىنىڭ ۋە نەپس ئىنساننى ئارقىلىق قاراشالر –رئانى قىممەت قۇ .3

 .ئارقىلىق قۇتقۇزۇش قېلىشىتىن بولۇپ قۇلى
 ارىتاقئالدىدىكى ھەددىنى، شەيئىلەرگە قارىتا قىممىتىنى، ئىنسانغا  اّلَله .4

 لىققا ئايالندۇرىدۇ.رېئالمەسئۇلىيىتىنى ئۆگىتىش ئارقىلىق 
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 گەنلىك بولىدۇ؟ئىمان ۋە مۇئمىن نېمە دې

 بۇ. كىشىدۇر ئىشەنگەن قائالالھ مۇئمىن. ئىشىنىشتۇر قائالالھ  –ئىمان 
 بۇ ئىسالم. بولۇشتۇر تەسلىم رەۋىشتە ئاڭلىق قائالالھ نەتىجىسى ئىشەنچنىڭ

 .يەتنىڭ ئىسمىتەسلىمى
(  قىلىنغان ئىشەنچ)  مۇئمىن –نىڭ ئىسىملىرىدىن بىرى ئەل ئالالھقۇرئاندا 

 ەپتەل ئىشىنىشىنى ئۆزىگە ئىنساننىڭمۇ ھەمدە ئىشەنگەن ئىنسانغا اّلَله بولۇپ،

 ىڭئىشەنچىن بولغان ئىنسانغا نىڭئالالھ كېلىشى، ۋۇجۇدقا ئىنساننىڭ. قىلماقتا
 .ئەسەرىدۇر
سۆز يىلتىزىدىن « دەين » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « قەرز » دىن 

ن ىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىتۈرلەنگەن بولۇپ، ياراتقۇچى ئىنساننى ئاپىرىدە قىلغانل
رز. ھېچقانداق ھەق ئالمىغان. ئىنسان پەيدا بولۇشتىن تارتىپال ياراتقۇچىغا قە

ياراتقۇچى ئىنساندىن قەرزىنى قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلمىدى. تەلەپ قىلىنغان 
قا قەرز ئالالھتەقدىردىمۇ، قەرزنى قايتۇرۇش مۇمكىن ئەمەس. ئىنساننىڭ 

ەت قىلىشى، قەرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئىكەنلىكى تۇيغۇسى بىلەن ھەرىك
يېتەرلىك بولۇپ، قەرزىنى ئىتىراپ قىلغۇچىنىڭ ئىالھىي مۇكاپاتقا 

 .ئېرىشىدىغانلىقى ۋەدە قىلىنغان
ئىنساندىن ئالدى بىلەن بۇ ۋەدىگە ۋە باشقا ۋەھىيلەرگە ئىشىنىپ ئىمان 

نىڭ ھئالالى، قا ئىمان ئېيتىشئالالھئېيتىش تەلەپ قىلىنماقتا. چۈنكى ئىنساننىڭ 
 ئىنسانغا بولغان ئىشەنچىگە قارىتا كەمتەرلىك بىلەن بېرىلگەن جاۋابىدۇر.
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 قۇرئاندا ئىمان ئاساسلىرى قايسىالر؟

ۇر. قۇرئاننىڭ ئىككى جىلىتى ئارىسىدا يەر ئالغان ھەر نەرسە ئىمان تېمىسىد
 انلىنغقى بايان ئارقىدىن –قۇرئاندا ئىمان ئاساسلىرى بىر قانچە يەردە ئارقا 

 مانئى ئېلىنغان تىلغا ئېنىق قۇرئاندا(.  136 نىسا، ؛285 ،284 ،177 بەقەرە،) 
 :تۆۋەندىكىچە ئاساسلىرى
 قا ئىمان كەلتۈرۈشئالالھ

 پەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش
 الرغا ئىمان كەلتۈرۈشكىتاب

 ئەلچىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش
 ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش

 

 كەلىمىسىنىڭ مەنىسى نېمە؟ ەالل َّكىم؟  الل َّە

ېرىلگەن كائىناتنىڭ مۇتلەق ياراتقۇچىسى بولغان ئىالھقا ئەرەپ تىلىدا ب اّلَله

 –ل مەنىسىدىكى ئە« مۇتلەق ۋە ئەبەدىي ئىالھ » كەلىمىسى  اّلَله ئىسىم بولۇپ،

 ىڭسۆزلەرن بارلىق چىققان تۈرلىنىپ تومۇرىدىن سۆز. تۈرلەنگەن سۆزىدىن ئىلالھ
 .« سۆيگۈ» ەنىسىم ئورتاق

ۋە تەڭدىشى بولمىغان، مۇتلەق ۋە ئەبەدىي بار بولغان  ىئوخشىش اّلَله

 .بىردىنبىر ياراتقۇچىدۇر. ياراتقۇچى بىر، يارىتىلغان سانسىزدۇر
. جدۇرموھتا قائالالھ ھەممە. بىردۇر اّلَلههـئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، ئۇ ) » 

 تەڭداش ئۇنىڭغا كىشى ھېچ. ئەمەس تۇغۇلغانمۇ ئەمەس، تاپقانمۇ باال اّلَله

 (. ئىخالس سۈرە)  « بواللمايدۇ
مەۋجۇدىيەت ئۈچۈن زۆرۈر بولغاندۇر. كائىناتنى يوقتىن بار قىلغان،  اّلَله

باشقۇرۇپ تۇرغان، كائىناتتىكى تەرتىپنى ساقالپ تۇرغۇچى، قانۇنىيەتنى 
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ئۇنىڭدىن غەيرى مۇكەممەل ۋە قۇسۇرسىز مەۋجۇدىيەتتۇر.  اّلَلهبەلگۈلىگۈچىدۇر. 

 ھېچقانداق بىر شەيئى مۇكەممەل ئەمەس.
 مەنبەسىدۇر شەپقەتنىڭ –مېھرى  ۋە مۇھەببەت –چەكسىز مېھرى  اّلَله

 (. 143 بەقەرە،) 
 (. 156نىڭ رەھمىتى ھەر نەرسىنى قورشاپ تۇرىدۇ ) ئەئراف، ئالالھ

نئام، ) ئەرەھمەت قىلىشنى ئۆزىگە بىر ۋەزىپە قىلىپ بەلگىلىگەن زاتتۇر  اّلَله

54 .) 
تى مەۋجۇدىيەتنى يوقتىن بار قىلغان، ئۇنىڭغا بىر يارىتىلىش مەقسى اّلَله

 بەلگىلىگەن، مەۋجۇدىيەتنى بۇ مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرالىغۇدەك ئىقتىدارغا
 (. 50ئىگە قىلغۇچىدۇر ) تاھا، 

 دىد،بولغۇچىدۇر ) ھە مەۋجۇتى بولمىغان، ھەر زامان ئاخىرۋە  ئەۋۋەلى اّلَله

3 .) 
ۆزى ھەرقانداق ئىنسانىي چۈشەنچە ۋە تەسەۋۋۇردىن ھالقىغان، ئەمما ئ اّلَله

ە ھەرخىل ئىنسانىي چۈشەنچە ۋە تەسەۋۋۇرنى ئىلمى ئىچىگە ئالغان، ھەر نەرسىگ
 .( 103كۈچى يېتىدىغان، ھەر نەرسىدىن خەۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر ) ئەئراف، 

مىغان زاتتۇر. ئىنسان ئىدراك قىاللمىغان ئۇنىڭدىن باشقا بىر ئىالھ بول اّلَله» 

تۇر. ئۇ ئۆزى ئالالھۋە ئىدراك قىلىپ بىلگەن ھەر نەرسىنىڭ ئالىمى پەقەت 
مەرھەمەت ئىگىسى، ئىشىدا رەھمىتى چەكسىز بولغۇچى بولۇپ، ئۇ ئۆزىدىن باشقا 

تۇر. مەۋجۇدىيەتنىڭ مۇتلەق ئىگىسىدۇر. ئۇلۇغلۇق، مۇتلەق ئالالھئىالھ بولمىغان 
 -اتلىق ۋە ھوزۇرنىڭ مەنبەسىدۇر، ئىشەنچ ۋە ئىمان بەرگۈچىدۇر، ) توغرا نىج

خاتانى بەلگىلەشتە ( مۇتلەق ھوقوق ئىگىسىدۇر. ھەممىدىن ئۇلۇغ بولغان، ھەر 
ۋاقىت ۋە ھەر شارائىتتا ئۆز ئىرادىسىنى ۋۇجۇدقا چىقارغۇچى، بۈيۈكلىكىدە چىكى 

، ئۇنىڭغا شېرىك قوشقانالرنىڭ ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر اّلَلهيوق بولغان زاتتۇر. 

شېرىكىدىن ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكارىدىن زەرەر يەتمەيدۇ. ئۇ مۇتلەق 
ياراتقۇچىدۇر. يارىتىلغانالرنىڭ تۇنجى ئۆرنىكىنىمۇ ئۇ ياراتقان. ياراتقان تۇنجى 
ئۆرنەكلەرنىڭ مىسلىسىز الھىيەسىنى الھىيلىگۈچىدۇر. ئەڭ گۈزەل خاراكتېر ۋە 

ۇكەممەللىك ئۇنىڭغا خاستۇر. ئاسمان ۋە زېمىندىكى بارلىق نەرسىلەر بارلىق م
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ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدۇ. چۈنكى ئەڭ ئۇلۇغ ۋە ئۈستۈن بولغۇچى، ئەڭ 
 (. 24 – 22تۇر ) ھەشىر ئالالھتوغرا ھۆكۈم بەرگۈچى 

مىنى ھەمىشە تىرىكتۇر، ھەم اّلَلهتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر؛ ئالالھبىر » 

ە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ ئىدار
ىڭ نئالالھنىڭ ) مۈلكى (دۇر؛ ئالالھئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە 

ئۇالرنىڭ  اّلَلهنىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن؛ ئالالھرۇخسىتىسىز كىممۇ 

 نىڭئالالھۇ؛ ئۇالر ئالدىدىكى، كەينىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىد
مەلۇماتىدىن ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن باشقا ھېچ نەرسىنى 

ىگە نىڭ كۇرسى ) مەلۇماتى ( ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچئالالھبىلمەيدۇ، 
 يۇقىرى ئۇ. كەلمەيدۇ ئېغىر ئۇنىڭغا ساقالش زېمىننى ـئالىدۇ. ئاسمان 

 (. 255 بەقەرە،)  « دۇرئۇلۇغ ھەممىدىن مەرتىۋىلىكتۇر،
 (. 16ئىنسانغا جان تومۇرىدىنمۇ يېقىندۇر ) قاف،  اّلَله

ئىنسان قەيەردە بولىشىدىن قەتىئىينەزەر ئىنسان بىلەن بىللىدۇر  اّلَله

 (. 4) ھەدىد، 
ەرلىك بەندە ئۆزىگە ئاجىز كەلگەن، يېتەرلىك بولمىغاندا، ئىنسانغا يېت اّلَله

 (. 36بولغۇچىدۇر ) زۇمەر، 
 ئىنسان بىلەن قەلبى ئارىسىغا ئىزچىل مۇداخىلە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر اّلَله

 (. 24) ئەنفال، 
 (. 53ناھايىتى مېھرىباندۇر ) زۇمەر،  اّلَله

 (. 35ئاسمان ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر ) نۇر،  اّلَله

ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك زات مەڭگۈ باقىي قالغۇچىدۇر ) رەھمان،  اّلَله

27 .) 
 (. 23ەر نەرسىگە قادىردۇر ) مۇرساالت، ھ اّلَله

ىدۇر ) ئەھۋالالرنى يېڭىالپ ( تۇرغۇچئارلىشىپ ئىزچىل تۈردە ھاياتقا  اّلَله

 (. 29) رەھمان،   
 (. 49 ھەر نەرسىنى ئۆلچەم ۋە قانۇنىيەت بىلەن ياراتقۇچىدۇر ) قەمەر، اّلَله

 (. 8نۇرى ئۆچۈرگىلى بولمايدىغان زاتتۇر ) سەف،  اّلَله
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ۇر ئىنساننىڭ سالىھ ئەمەللىرىنى ئەڭ ياخشى شەكىلدە مۇكاپاتلىغۇچىد اّلَله

 (. 7) ئەنكەبۇت، 
، مەخلۇقلىرىدىن ھېچبىرىگە ئوخشىمايدۇ. ئەقلىمىزگە كەلگەن ھەر اّلَله

باقىي ۋە  اّلَلهئەمەستۇر. چۈنكى ئەقىل چەكلىك ۋە پانىيدۇر،  اّلَلهنەرسە 

 چەكسىز ۋە باقىي بولغۇچىنى تەسەۋۋۇر چەكسزدۇر. چەكلىك ۋە پانىي بولغۇچى،
 .قىاللمايدۇ
ىڭغا ، بەندە بولۇشقا ۋە ئىبادە قىلىشقا اليىق بىردىنبىر زاتتۇر. ئۇناّلَله

ئىبادەت قىلىش ئۇنىڭ ھەققىدۇر. ئۇنىڭدىن غەيرىگە قۇل بولۇش ۋە ئىبادەت 
ە ىگقا بەندە بولۇش، بەندئالالھقىلىش ئۇنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقتۇر. 

 .قۇل بولماسلىقتۇر
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يەھۇدىي ۋە خىرىستىيان ئېتىقادىدىكى ئىالھ چۈشەنچىسى بىلەن 

 قۇرئاندىكى ئىالھ چۈشەنچىسى ئارىسىدا قانداق پەرق بار؟

يەھۇدىيلىكتە ئىنسانغا ئوخشايدىغان بىر ئىالھ چۈشەنچىسى مەۋجۇت. 
ە ئىنسانىي يەھۇدىي ئىالھ چۈشەنچىسىدە ئىالھ بەزىدە ئىنسانغا ئايلىنىدۇ ۋ

 خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدۇ.
 (، 6:5،7مەسىلەن: ئىنساننى ياراتقانلىقىغا پۇشايمان قىلىدۇ ) تەكۋىن 

(، ياقۇپ بىلەن چىلىشىدۇ  21:1،2ساراھنى ھامىلە قالدۇرىدۇ ) تەكۋىن، 
(، ھارىدۇ ۋە  32:30غا كۆرۈنىدۇ ) تەكۋىن، (، ئىنسان 32-32:22) تەكۋىن، 

 (.  2:3ۋىن، ئارام ئالىدۇ ) تەك
بىر  ھېچقانداق» (،  4شۇرا، « ) ئەڭ ئۈستۈن ۋە كاتتىدۇر  اّلَله» قۇرئاندا 

 اّلَله نى كۆرمەيدۇ،ئالالھكۆزلەر » (،  11شۇرا، « ) قا ئوخشىمايدۇ ئالالھشەيئى 
 (.  103ئەنئام، « ) كۆزلەرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ 

دۇر ) تەكۋىن، «مىللى ئىالھى » يەھۇدىيلىكتە يەھۋە بەنى ئىسرائىلنىڭ 
17:8 .) 

پۈتۈن » ( ۋە 1ناس،  « ) پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ رەببى »  اّلَلههقۇرئاندا
 (. 2دۇر ) فاتىھە،  «مەۋجۇدىيەتنىڭ رەببى

خىرىستىيانلىقتا ئىالھالشتۇرۇلغان ئىنسان چۈشەنچىسى مەۋجۇت. مىسىر، 
تلەردە غا ئوخشاش قەدىمكى كۆپ ئىالھلىق مەدەنىيەتانمىسىتوپىيە ۋە ھىندىس

مەۋجۇت بولغان كۆپ تەڭرىلىق چۈشەنچىسى بىلەن خىرىستىيانلىقتىكى كۆپ 
نغا ئادەتتىكى ئىنسائىالھلىق بۇ نوقتىدا ئوخشاشلىققا ئىگە. خىرىستىيانلىقتا 

 بىر ئىنسان مەريەم ئوغلى ئىسانىڭئوخشاش ھاياتى ئۆلۈم بىلەن ئاخىرالشقان 
 ۇ. گە ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلىدتەڭرىگە ئوخشاپ كېتىدىغان ئاالھىدىلىككە ئى

قۇرئان بۇ قاراشنى ئەلچى دەپ تونۇشتۇرۇلغان مەريەم ئوغلى ئىساغا 
ان (. بۇ داۋا قاتتىق رەت قىلىنغ 117چاپالنغان بىر تۆھمەت دەيدۇ ) مائىدە، 

سۈرىدە، خىرىستىيانالرنىڭ مەريەم ئوغلى ئىسانى ئىالھلىق دەرىجىسىگە 
 :اق دەيدۇكۆتۈرىشىنى رەت قىلىپ مۇند
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ه.تاجدۇرموھ قائالالھ ھەممە. بىردۇر اّلَله ـئى مۇھەممەد! ( ئېيتقىنكى، ئۇ ) » 

ئۇنىڭغا تەڭداش  كىشى ھېچ. ئەمەس تۇغۇلغانمۇ ئەمەس، تاپقانمۇ باال اّلَله

 ئىخالس سۈرىسى (.)  « بواللمايدۇ
 

قۇرئاندىكى بەزى نى قانداق سۈپەتلەيدۇ؟ ئۇنىڭ ئالالھقۇرئان 

 قايسى؟سۈپەتلىرى 

« ئۆزىدە چەكسىز رەھمەت، ئىشىدا چەكسىز مەرھەمەت ئىگىسىدۇر  اّلَلهه»

 (. 2) فاتىھە، 
ئۇ، چەكسىز مەغپىرەت قىلغۇچى، بەندىسىنى ياخشى كۆرگۈچى ۋە دوست » 

 (. 14بۇرۇج، )  « تۇتقۇچىدۇر
رىكتۇر، ) ھەمىشە ( تى اّلَلهتىن باشقا ھېچ مەبۇد ) بەرھەق ( يوقتۇر، ئالالھ» 

 (. 2)ئالىئىمران، « ياتنىڭ، مەخلۇقاتنىڭ مەنبەسى ۋە يۆلەنچۈكىدۇر ھا
 (. 35نۇر، ) «ئاسمان ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر  اّلَلهه»

ەرنى سىلەرنى خەلق ئەتتى، ئاندىن سىلەرگە رىزىق بەردى. ئاندىن سىل اّلَلهه»

ىن دقەبزى روھ قىلىدۇ، ئاندىن سىلەرنى تىرىلدۈرىدۇ، شېرىك كەلتۈرگەنلىرىڭالر
رىك پاكتۇر، ئۇالرنىڭ شې اّلَلهقايسىسى بۇ ئىشالرنىڭ قايسىبىرىنى قىالاليدۇ، 

 (. 40رۇم، ) «كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن ئالىيدۇر 
) ھەممىدىن (  اّلَلهقا مۇھتاجسىلەر، ئالالھئى ئىنسانالر! سىلەر » 

 (. 15فاتىر، )  « بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر
ۇدالر تىن باشقا مەبئالالھتەرلىك ئەمەسمۇ؟ ئۇالر سېنى بەندىسىگە يې اّلَلهه»

 (. 36زۇمەر، )  « بىلەن قورقىتىدۇ
قا ئالالھكىمكى دۇنيادا شەرەپ ئىزدەيدىكەن، شەرەپنىڭ ھەممىسى » 

 دەرگاھىغا نىڭئالالھتىن تىلىسۇن (. پەقەت ياخشى سۆز ئالالھمەنسۇپ ) ئۇنى 
 (. 10فاتىر، ) « ئۆرلەيدۇ، ياخشى ئەمەللەر ئۇنى كۆتۈرىدۇ 
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قا خاستۇر. ئالالھئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيبنى بىلىش پەقەت » 
ۋەككۇل قا تەئالالھقا ئىبادەت قىلغىن ۋە ئالالھقا قايتۇرۇلىدۇ، ئالالھھەممە ئىش 

قا تاپشۇرغىن (. رەببىڭ قىلىۋاتقان ئالالھقىلغىن ) يەنى ھەممە ئىشىڭنى 
 (. 123ھۇد، ) «  ئىشلىرىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر

قا بويسۇنغان ئالالھياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان ھالدا ئىخالس بىلەن » 
ۇپتۇر قا مەنسئالالھئادەم مەھكەم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ. ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى 

 (. 22)لوقمان، « 
 (. 37 زۇمەر،) « غالىبتۇر، يامانلىق قىلغۇچىنى جازالىغۇچى ئەمەسمۇ؟  اّلَله» 
 

 د دېگەن نېمە؟تەۋھى

تەۋھىد ئىسالم ئېتىقادىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك ئاساسىدۇر. ئىسالم، 
ندىغان تەۋھىد ئېتىقاد ئاساسىدا قەد كۆتۈرىدۇ. ئىسالم نامىدىن قىلىنغان ۋە قىلى

 ھەر ئىشقا قويۇلىدىغان تەلەپ تەۋھىدتۇر.
ە الھال ئى» تەۋھىد، ئىخچامالنغاندا بىر جۈملىگە مۇجەسسەملىشىدۇ، يەنى  

 جۈملە بۇ. « تۇرئالالھ پەقەت ئىالھ تېگىشلىك قىلىشقا ئىبادەت –ئىللەلالھ 
 .ئاتىلىدۇ دەپ تەۋھىد كەلىمەئى

ە ئىسالم ئىمانىنىڭ ئاچقۇچى بولغان بۇ جۈملە ئۆزگىچە ئاالھىدىلىككە ئىگ
ۇ ببولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ سەۋەپتىن،  ئاچقۇچىبولۇپ، مەۋجۇدىيەت تىلسىمىنىڭ 

ىر كائىناتتىنمۇ ئېغ» ەنىۋىي ئېغىرلىقنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم جۈملىنىڭ م
 دەپ چۈشەندۈرگەن.« توختايدۇ 

ھېچقانداق » ال ئىالھە ئىللەلالھ، ئىككى قىسىمدىن يەنى، بىرىنچى قىسمى 
مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغان مەنفىي جۈملىدىن؛ «ال ئىالھە (  ئىالھ يوقتۇر )

ئىللەلالھ ( مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغان « ) باردۇر  اّلَلهپەقەت » ئىككىنچى قىسمى، 

مۇسبەت جۈملىدىن تەركىپ تاپىدۇ. بۇ ئىككى جۈملىدىكى مۇسبەت ۋە مەنفىي 
ئۇقۇم كائىناتتىكى ھەر شەيئىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئۇقۇم ئاتۇمنىڭ 
يادروسىدا نىترون ۋە پروتون شەكلىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ. يۇلتۇزالر ۋە 

النىتالرغا ئوخشاش بارلىق ئاسمان جىسىملىرىدا، ئۇالرنىڭ تەرتىپلىك پى
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ھەرىكىتىنى شەكىللەندۈرگەن تېپىش ۋە تارتىش كۈچى بىلەن نامايەندە بولىدۇ. 
ككى ئاساسلىق ئامىلى ئى دۇنيانىڭ بۇ دۇنيادا،(  سىفىرلىق –دىژىتال ) سان 

جىسمى تىلى بىلەن  شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. يەنى مەۋجۇدىيەت 1ۋە  0بولغان 
كەلىمەئى تەۋھىد ئېيتقان ماسلىشىشچانلىق ئىچىدىكى بىر كورىدۇردۇر. 
مەۋجۇدىيەتنىڭ پەيدا بولۇش ۋە يوقۇلىشىمۇ بۇنىڭ ئىچىدە. بۇنىڭغا ئاساسەن، 
كەلىمەئى تەۋھىد ئېيتىش، كائىناتقا مەنسۇپ بولۇشنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ نوقتىدىن 

ئىنساننى ئۆزى ئەزا بولغان كائىنات « ئىللەلالھ ال ئىالھە » ئېلىپ ئېيتقاندا، 
ئالىمىدىكى مەخلۇقاتقا نىسبەتەن مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشقا 

« ال ئىالھە ئىللەلالھ »  دەۋەت قىلىنغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. يىغىنچاقلىغاندا،
 ىدۇر.ئاچقۇچتەۋھىدكە كىرىشنىڭ 

ىد ئەقىدىسىگە كىرگەن كىشى، بۇ بىلەن تەۋھ« ال ئىالھە ئىللەلالھ  »
 :قا تۆۋەندىكىلەر ھەققىدە ۋەدە بەرگەن بولىدۇئالالھجۈملىنى ئېيتىش بىلەن 

يارىتىلىغان ھەر شەيئى ئىگە بولغان مەنا ۋە مەقسەت ئۆزگەرمەس بىر 
 .ھەر شەيئىنى بەلگىلىك مەناغا ئىگە قىلىپ ياراتقان اّلَلهقانۇندۇر. 

ەسىنى ياراتقۇچىسىدىن ئايرىپ تاشالش، ياكى ھايات ساھ نىبىر شەيئى
 .مەنىسىدىن ۋە مەقسىتىدىن ئايرىپ تاشلىغانلىقتۇر

قا ئالالھىرى بىلەن باغلىنىشلىقتۇر، ھەر شەيئى بىر ب -ھەر شەيئى بىر 
 باغلىنىدۇ ) تەۋە (.

 .مىغان، ئۇنىڭدىن ئايرىم مۇستەقىل بىر ھايات ساھەسى يوقئارالش اّلَله

، يارالغۇچىنىڭ كۆپلىكى ئاساسىي پرىنسىپ بولۇپ، ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكى
گە «بىر » ياراتقۇچىنى كۆپ دەپ قاراش ھەقىقەتكە، يارالغۇچىنى 

 مەركەزلەشتۈرۈپ قويۇش مەخلۇقاتقا زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ. جىمى مۇستەبىت
ۋە دېكتاتۇر ھۆكۈمرانالر بۇ خىل زۇلۇمنى پەيدا قىلغان. بۇ پرىنسىپقا 

ن بىغۇبار گۈزەللىكنىال ئەمەس، ئېتىقادسىزلىقنى يەر يۈزىدىئاساسالنغاندا، 
 نىڭ ئىرادىسىگە قارشى چىققانلىقتۇر.ئالالھقۇرتۇپ تاشالشمۇ 

ئەگەر رەببىڭ خالىسا ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ » 
 « ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مەجبۇرالمسەن؟

 (. 99) يۇنۇس، 
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تەۋھىد ئېتىقادى بىلەن خىرىستىيانلىقتىكى تەسلىس 

 دوگمىچىلىقى ئارىسىدا قانداق پەرق بار؟

 .قارمۇقارشىدۇر بىرىگە –تەۋھىد بىلەن كۆپ ئىالھلىق بىر 
تەۋھىد چۈشەنچىسى ئىسالمنىڭ ئاساسىدۇر. كۆپ ئىالھلىق دوگمىسى 

ە ۋنىڭ بىر، ئەبەدىي ھئالالخىرىستىيانلىقنىڭ ئاساسىدۇر. تەۋھىد چۈشەنچىسى، 
ئۈستۈن، تەڭدىشى ۋە ئوخشىشى يوق ئىكەنلىكىنى، ياراتقان مەخلۇقلىرىدىن 

كۆپ  ھېچبىرىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئوغۇل ۋە دادا ئەمەسلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
 .ئىالھلىق دوگمىچىلىقى، بۇنىڭ دەل ئەكسىنى بايان قىلىدۇ

ىن ئەڭ ئاخىرقى ئەلچىگىچە قۇرئاندا، تەۋھىد چۈشەنچىسى تۇنجى ئەلچىد
» مەنىسىدىكى « تەسلىس » بارلىق ئەلچىلەرنىڭ ئورتاق ئېتىقادىدۇر. ئەمما 

ن ئۇقۇمىنى تۇنجى بولۇپ مەريەم ئوغلى ئىسادىن تەخمىنە« ترىئاس ) ئۈچلىك ( 
ى، يىل كېيىن، ئافىنالىق ئىالھىيەتچى ئاتەناگوراس ئىشلەتكەن. بۇ ئۇقۇمن 150

مەدەنىيەتلەرنى ئۆرنەك قىلىپ، ئېتىقاد شەكلىدە باشقا كۆپ ئىالھلىق 
 – 160سىستېمىالشتۇرغان كىشى پوپالرنىڭ ئەڭ چوڭى تېرتۇللىئاس ) مىالدى 

 .تۇر( 220
ر تىن باشقىسىغا دۇئا قىلىپ بىئالالھتەۋھىد چۈشەنچىسىدە، بىر مۇسۇلمان 

ىڭ نەرسە تىلىمەيدۇ. ھەزرىتى مۇھەممەدكە دۇئا قىلىپ ياردەم تىلەشمۇ بۇن
لسا ئىچىدە. تەسلىس ئېتىقادىدا، بىر خىرىستىيان مەريەم ئوغلى ئىساغا دۇئا قى

تى بولىدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزىدىن كېيىن ياشىغان بىردىنبىر پەرزەن
 پاتىمەگە ۋاپاتىدىن بۇرۇن مۇنداق دېگەن:

نىڭ ئالالھقىزىم پاتىمە! ئۆزەڭنى قىلغان سالىھ ئەمەللىرىڭ بىلەن » 
قا قەسەم قىلىمەنكى، ئاخىرەتتە سەن ئۈچۈن ئالالھىدىن ساقلىغىن. غەزىپ

 «.قولۇمدىن بىر ئىش كەلمەيدۇ! 
تەۋھىد چۈشەنچىسىگە ئاساسالنغاندا، بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمنىڭ بەدىنى مۇقەددەس ئەمەس. لېكىن تەسلىس چۈشەنچىسىگە 
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ئوغلى ئىسانىڭ بەدىنى مۇقەددەس  قارىغاندا، بىر خىرىستىيان ئۈچۈن مەريەم
 .بولىدۇ

تەۋھىد چۈشەنچىسىگە كۆرە، بىر مۇسۇلمان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
ۇتقا ئىبادەت قىلمايدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىبادەت قىلىش بىلەن، بىر ب

ىر بئىبادەت قىلىشنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق بىر پەرق يوق. تەسلىس ئېتىقادىدا، 
 .يان مەريەم ئوغلى ئىساغا ئىبادەت قىلمىسا خىرىستىيان بواللمايدۇخىرىستى
 

قا بەندە بولىشى نېمە مەنىنى ئالالھئىسالمدا ئىنساننىڭ 

 ئىپادىلەيدۇ؟

 قا ئىبادەت قىلىشى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ مەنىنىئالالھئىسالمدا ئىنساننىڭ 
 :ئىپادىلەيدۇ

ەيدۇ. ئىسالم، ئىنساننىڭ ئۆز نەپسىگە قۇل بولماسلىقىنى ئىپادىل .1
ئىنساننىڭ ئۆزىدىكى ئازغۇن شەخسىيەتچىلىكىگە ۋە نەپسىگە ئەسىر 
بولىشىغا قارشى. چۈنكى بۇ ئىنساننىڭ ئەقلى، ئىرادىسى ۋە ۋىجدانىنى 

 «نەپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋېلىش» قۇل قىلىدۇ. قۇرئان بۇ ئەھۋالنى 
نەپسى  قا بەندە بولۇش،ئالالھ( دەپ چۈشەندۈرىدۇ.  43) فۇرقان، 

 .خاھىشىغا قۇل بولۇشنى رەت قىلغانلىقتۇر
ىڭ ئىنساننىڭ ئىنسانغا قۇل بولماسلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. ئىسالم، ئىنسانن .2

ر ئىنسانغا قۇل بولىشىنى مەنئىي قىلىدۇ. ئىنساننى ئۆزىگە قۇل قىلغانال
بولسۇن، ئىنسانغا مەيلى ئىختىيارى ھالدا قۇل بولغانالر بولسۇن 

رىنىڭ ۈئۆز تىققا تارتىلىدۇ. بۇ ئىنساننى الدىدا جاۋاپكارلئ اّلَله ھەممىسى

 .قۇل قىلىشدىن قوغداشنى مەقسەت قىلىدۇ
ئىنساننىڭ دۇنياپەرەست بولۇپ كەتمەسلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. ئىسالم،  .3

 ماقام ،( كۆمۈش –) ئالتۇن  پۇل مۈلۈك، –ئىنساننىڭ دۇنياغا، مال 
 قۇل نەرسىگە بىر نداققا ھەر ئوخشايدىغان بۇنىڭغا ۋە(  ھوقوق) 

 كېتىشتىن بولۇپ دۇنياپەرەست ئىنساننى بۇ. چەكلەيدۇ بولىشىنى
 مەۋجۇدىيەت كىشى، كەتكەن بېرىلىپ بۇالرغا. ئۈچۈندۇر قېلىش ساقالپ
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شەيئىلەرگە  تۇرىدىغان تۆۋەن ئۆزىدىن جەھەتتىن قىممەت ئالىمىدە
 ئۆزىنى قۇربان قىلغان بولىدۇ.

 

 شنىڭ ماھىيىتى نېمە؟پەرىشتىلەرگە ئىمان ئېيتى

پەرىشتىلەرگە ئىماننىڭ ماھىيىتى تۆۋەندىكى ئۈچ نوقتىنى ئۆز ئىچىگە 
 :ئالىدۇ
مەۋجۇدىيەتنىڭ پەقەت بەش سەزگۈ ئەزالىرىمىز بىلەن كۆزىتىش ۋە  .1

ھېس قىلىش يولى ئارقىلىق بىلەلىگەنلىرىمىز بىلەنال چەكلىنىپ 
 ش.قالمايدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى قوبۇل قىلى

 مەۋجۇدىيەتنىڭ ئىنسان ئىدراكىدىن ھالقىغان بىر تەرىپىنىڭ بارلىقىنى .2
 .ئىتىراپ قىلىش

شەيئىلەرنىڭ بىزگە كۆرۈنگەن تەرەپلىرىدىن باشقا، بىز كۆرەلمىگەن  .3
 .تەرەپلىرىنىڭ بارلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى قوبۇل قىلىش
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 ى قانداق؟چۈشەنچىسئىسالمدا پەرىشتە 

ئەقلىمىزگە ئەڭ باشتا ۋەھىي پەرىشتىسى جىبرىئىل  پەرىشتە دېيىلگەندە،
ىتى تىن ئالغان ۋەھىينى ئەلچىلەرگە شۇ پئالالھكېلىدۇ. جىبرىئىلنىڭ ۋەزىپىسى 

 »يەتكۈزۈشتۇر. ۋەھىي پەرىشتىسى، ۋەھىينىڭ مىتافېزىكىلىق مەنبەسى بولغان 
ر لچىلەبىلەن ۋەھىي ئالغۇچى ئە« ) لەۋھۇل مەھپۇز (  مۇھاپىزەت قىلىنغان كارت

 ئوتتۇرىسىدىكى ۋاستە.
قۇرئاننى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋەھىي پەرىشتىسى جىبرىئىل ئېلىپ 

 (. 5،18كەلگەن. ئۇنىڭغا ئىككى قېتىم ئەسلى ھالىتىدە كۆرۈنگەن ) نەجم، 
دىكى قا شەرتسىز ئىتائەت قىلىدىغان مەخلۇقالردۇر. قۇرئانئالالھپەرىشتىلەر 

» غان نىڭ خالىغان ۋاقىتتا شەيئىگە مۇداخىلە قىلالالھئپەرىشتە ئۇقۇمى ئىچىگە، 
 مۇ كىرىدۇ. بۇالرنى يارىتىلغان«فىزىكى مەۋجۇدىيەتنىڭ مېتافىزىك كودلىرى 

دەپ « مېڭىسى، ئەستە تۇتۇش ) ساقالش ئورنى (، كارتى » شەيئىلەرنىڭ 
چۈشەنسەكمۇ بولىدۇ. كائىناتتا كۆرۈنگەن ۋە كۆرۈنمىگەن، ئىرادىلىك ۋە 

بۇ مېڭە « ئىالھى ماتېماتىكا » ىسىز مەۋجۇدىيەتلەر تەۋە بولغان ئىراد
 قۇرئاندا ) ساقلىغۇچ ياكى كارت ( ئارقىلىق خىزمەت قىلىدۇ. پەرىشتىلەرنىڭ،

ت تەكرار قەيى -ئىي ئۆزگەرمەيدىغانلىقى ۋە بۇزۇلمايدىغانلىقى تەكرار قەت
نىڭ ئىجرا « سۈننەتۇلالھ» قىلىنغان ئىالھى قانۇنىيەتنىڭ ئسىمى بولغان 

ا قىلىنىشىدا رول ئالغان، ماھىيىتى بىزگە تولۇق مەلۇم بولمىغان مەخلۇقالرغ
 .ئوخشايدىغان بىر تەرىپى بار
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 قۇرئاندا شەيتان كىم؟

قا ئاسىي ئالالھنىڭ رەقىبى ئەمەس، ئالالھقۇرئاندا شەيتان ) ئىبلىس (  
م ۋە ئىبلىس بولغان گۇناھكار بەندىدۇر. قۇرئاندا بايان قىلىنغان ئادە

ىي نىڭ ئەمرىگە ئاسئالالھقىسسەلىرىدە چىققان نەتىجە شۇ: ئادەممۇ، شەيتانمۇ 
(. لېكىن ئادەم گۇناھىنى تونۇپ  121بولدى ۋە گۇناھكار بولدى ) تاھا، 

دى (. ئىبلىس بويۇنتاۋلىق قىل 37مەغپىرەت تىلىدى ۋە قوبۇل بولدى ) بەقەرە، 
 (. 12راف، ۋە ئىالھى رەھمەتتىن قوغالندى ) ئەئ

 ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ، ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە ئۇلۇغ اّلَلهنىڭ ئالالھشەيتان 

 (. 48ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىدۇ ) ئەنفال، 
نىڭ ئەمەس ئىنساننىڭ دۈشمىنى ۋە رەقىبى. ئۇ ئالالھقۇرئاندا، شەيتان 

 (. 16بارلىقىنى ئىنساننى ئازدۇرۇشقا ئاتىغان ) ئەئراف، 
ەپ ڭ ئۆز جىنسىنى ياتالشتۇرمىسۇن ۋە شەيتانالشتۇرمىسۇن د، ئىنساننىاّلَله

شەيتاننىڭ قىيامەتكىچە مەۋجۇت بولىشىغا رۇخسەت قىلغان. شەيتاننىڭ 
مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش سەۋەبى، ئىنساننىڭ ئۆز جىنسىنى ياتالشتۇرۇشىنىڭ 

ر لىقالئالدىنى ئېلىش ئۈچۈندۇر. چۈنكى ئىنساننىڭ ئاجىز تەرەپلىرى بار. بۇ ئاجىز
ىڭ ئىنساننى ئۈستۈن قىلغان ئارتۇقچىلىقالرنىڭ ئەكس تەسىرى ئەسلىدە. ئىنسانن

 ئاجىزلىقلىرىدىن بىرسى، ئۆزىگە دۈشمەن قىلىدىغان بىرسىنى ئىزدىشى بولۇپ،
شەيتان ئىنسان ئۈچۈن ھەقىقىي بىر ئۆزگىدۇر. شەيتاننىڭ بار بولۇپ تۇرىشى 

 ىدۇ:ئىنسانغا شۇنىڭدىن بىشارەت بېر اّلَلهبىلەن، 

ئى ئىنسان! سەن چوقۇم بىرىنى ئۆزىڭگە ياتالشتۇرماقچى ) دۈشمەن 
تۇتماقچى بولساڭ ( ئۇنداقتا شەيتاننى ئۆزەڭگە يات كۆرگىن! چۈنكى شەيتان 

 .( 168ئىنساننىڭ ئاشكارە دۈشمىنى ) بەقەرە، 
ۋەھىي، شەيتاننىڭ مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە ئاكتىپ ئەقىل، ئىرادە ۋە 

ە ئىسانغا قارىتا ھېچقانداق تەسىرىنىڭ بولمايدىغانلىقىنى، يەنى ۋىجدانغا ئىگ
(. شەيتاننىڭ  65ئاستىغا ئااللمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ ) ئىسرا،  نوپۇزى

ئىنسانغا قارشى ئىشلىتەلەيدىغان بىردىنبىر كۈچى، ئىنساننىڭ ئۆز ئىرادىسىدىن 
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تەسىرى ئاستىغا كىرگەن شەيتانغا بەرگەن كۈچ بولۇپ، بۇ سەۋەپتىن شەيتاننىڭ 
بىر كىشى، شەيتاننى ئەمەس ئۆزىنى ئەيىبلىشى كېرەك. ئۇ كىشى ئەقىل، ئىرادە 
ۋە ۋىجدانىنى ۋەھىي بىلەن ئاكتىپ تۇتۇشنىڭ ئورنىغا پاسسىپ تۇتقانلىقىنىڭ 

(. ئۇنىڭ شەيتانغا ئالدىنىشى، ئۆزى ئۈچۈن بىر  36بەدىلىنى ئۆتەيدۇ ) زوخرۇف، 
 (. 22ئىبراھىم،  باھانە بواللمايدۇ )

 

 الرغا ئىمان نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟كىتاب

 تىن كەلگەن پۈتۈنئالالھالرغا ئىمان، ئىنسانىيەت تارىخى بويىنچە كىتاب
ل ۋە ۋەھىيلەرگە ئىمان ئېيتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىر ئىنسان تەۋرات، ئىنجى

ىي ۇپ ھەقىققۇرئاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق ۋەھىيلەرگە ئىمان ئېيتماي تۇر
بىر مۇسۇلمان بواللمايدۇ. بىر مۇسۇلماننىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
ئەۋەتىلگەن ۋەھىيگە ئىمان ئېيتىشى ئىمان شەرتلىرىدىن بىرى بولغىنىدەك، 
 ئىبراھىم، مۇسا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالم قاتارلىق بارلىق ئەلچىلەرگە نازىل

 .رتلىرىدىن بىرىدۇرقىلىنغان ۋەھىيگە ئىمان ئېيتىشىمۇ ئىمان شە
الرنىڭ ئەسلى نۇسخىسىنىڭ بىزگە يېتىپ كىتابقۇرئاندىن ئىلگىرىكى 

كېلەلمىگەنلىكى تارىخىي ھەقىقەت. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىالھى ۋەھىيلەر، 
ان ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ ئۆزگەرتىۋىتىلگەن. قۇرئ

ەئال، ئ؛ 105؛ ئەنبىيا، 32،45) مائىدە،  ئۇالردىن بەزى قىسىمالرنى نەقىل قىلىدۇ
14 ،19 .) 

 الردىن كۈنىمىزگە يېتىپ كەلگەنكىتابقۇرئان ئۆزىنى ئىلگىرىكى  
 سۈپىتىدە تونۇشتۇرىدۇ ) مائىدە، ھەقىقەتلەرنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئۆلچەم

الردىن قالغانالرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكەنلىكىنى كىتاب(. ئىلگىرىكى  48
نىڭ بىردىنبىر يولى، ئۇالرنى قۇرئانغا سېلىشتۇر. ئەگەر قۇرئان تەكشۈرۈش

ىشقا تىن كەلگەن شەكلىدە ساقالنغانلىقىغا ئىمان ئېيتئالالھتەستىقلىسا، ئۇنىڭ 
 بولىدۇ. ئەگەر تەستىقلىمىسا، ئۇنىڭ ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلەن بۇزغۇنچىلىققا

 .ئۇچرىغان ۋەھىيلەردىن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ
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 ۋەھىينىڭ ماھىيىتى نېمە؟

 شەكىلدە تىز ۋە يوشۇرۇن بولمىغان شەكلىدە سۆز خەۋەرنى بىر –ۋەھىي 
 .بىلدۈرىدۇ مەنىنى دېگەن يەتكۈزۈش قىلىنغۇچىسىغا خىتاپ

 .نىڭ ئىنسانالر بىلەن سۆزلىشىشىدۇرئالالھۋەھىي 
نغا ساتىن ئىنئالالھھوزۇرىغا كۆتۈرۈلگەن دۇئانىڭ،  اّلَلهۋەھىي ئىنساندىن 

 .نازىل قىلىنغان دائىمى جاۋابىدۇر
 .ۋەھىي ئەبەدىي ھەقىقەتنىڭ پانىي بىلەن باغلىنىشىدۇر

ل نىڭ ۋاقىتلىق، ئەجەلى بولغان ئىنسانغا كۆڭۈئالالھۋەھىي باقىي بولغان 
 .بۆلگەنلىكىدۇر

ۋەھىي ئىنساننىڭ پايدىلىنىش كىتابى بولۇپ، بىر نەرسىنىڭ پايدىلىنىش 
قان شەكىلدە يازغۇچى ئۇنىڭ ئىجادكارىدۇر. ئىنساننى يارات كىتابىنى ئەڭ ياخشى

 تۇر.ئالالھۋە ئۇنىڭ پايدىلىنىش كىتابىنى ئەۋەتىپ بەرگۈچى 
ۋەھىي يېڭىدىن بەرپا قىلىش مەقسەت قىلىنغان ئىالھى بىر پىالن بولۇپ، 
ئىنساننى يەر يۈزىدە يارىتىلىش غايىسىگە ماس شەكىلدە بىر ھايات بەرپا 

مەقسەتتە چۈشەنچە نوقتىسىدىن يېڭىدىن شەكىللەندۈرىدۇ.  قىلسۇن دېگەن
 :ۋەھىي ئىنساننى تۆۋەندىكى تۆت شەكىلدە قايتىدىن شەكىللەندۈرىدۇ

 ئۇقۇملىرى بىلەن تەسەۋۋۇرىنى .1
 تەۋسىيەلىرى بىلەن ئەقلىنى .2
 ئۆرنەكلىرى بىلەن خاراكتېرىنى .3
 .بىر پۈتۈن گەۋدىسى بىلەن ھاياتنى قايتىدىن شەكىللەندۈرىدۇ .4
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 ۋەھىي قايسى شەكىلدە كېلىدۇ؟

 نبىلە يول ئۈچ تۆۋەندىكى » ئايەتتە – 51بۇ سوئالغا قۇرئان شۇرا سۈرىسى 
 :بېرىدۇ جاۋابىنى « كەلگەن

 .تۇيۇقسىز شەكىلدە ئىنسان دىلىغا سېلىنغان بىر ئىلھام يولى بىلەن .1
بىر پەردە ئارقىسىدىن كەلگەن. مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىالھى كاالمنى  .2

ىنى رول« پەردە » ، مانا بۇ «دەرەخ » قېتىم ئاڭلىغان ۋاقىتتىكى  تۇنجى
 (. 30ئوينىغان ) قەسەس، 

 .ۋەھىي پەرىشتىسى جىبرىئىل ئارقىلىق كەلگەن .3
 

 ۋەھىينىڭ مەقسىتى نېمە؟

 :ۋەھىينىڭ مەقسىتى
 ئىنسان مەركەزلىك ھايات
 ئىمان مەركەزلىك ئىنسان

 بىلىم مەركەزلىك ئىمان
ر بولۇپ، ھەقىقەتنىڭ مەركىزىدە بىبەرپا قىلىش بىلىم ھەقىقەت مەركەزلىك 

 .يەر ئالماقتا اّلَلهبولغان « ئەل ھەق » سۈپىتى 

ۋەھىي ئىنساننى ۋاقىتنىڭ ئەسىرى بولۇشتىن قۇتقۇزۇپ، ۋاقىتنىڭ ساھىبى 
 .قىلىدۇ

ۋەھىي ئىنساننى ھاياتنىڭ ئۇلىغى بولۇشتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ھاياتنىڭ 
 .چەۋاندىزىغا ئايالندۇرىدۇ

 – مال قىلىپ، خاالس بولۇشتىن قۇلى مۈلۈكنىڭ –ۋەھىي ئىنساننى مال 
 .قىلىدۇ شاھىت مۈلۈككە

 .نىڭ بەندىسىگە ئايالندۇرىدۇئالالھۋەھىي ئىنساننى شەيئىلەرنىڭ غوخسى، 
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 ھاياتتىكى قىممىتى نېمە؟ رېئالۋەھىينىڭ 

دۇرغۇچى ھاياتتىكى قىممىتى، ئىنساننى ئۆز نەپسى ۋە ئاز رېئالۋەھىينىڭ 
شەخسىيەتچىلىكىنىڭ قۇلى بولۇپ قېلىشتىن ساقالش، ئەقىل ۋە ئىرادىسىنى 
توغرا ۋە تولۇق ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش بولۇپ، بۇالرنىڭ 

 :ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن
ۋەھىي ئىنسانغا بەلگىلىك چەكلىمە قويىدۇ ۋە يارىتىلىش غايىسىنى  .1

 سىدە گاڭگىراشتىن خالىي بولىدۇئۆگىتىدۇ. ئىنسان بۇ چەكلىمىلەر سايى
ۋە ئەڭ يۇقىرى ھۆكۈمرانغا تولۇق بويسۇنۇشتىن ئالغان بىر ئىچكى 
ھوزۇرنى ھېس قىلىدۇ. بۇ ئىنساننىڭ مەۋجۇتلۇق ئەندىشىسىگە 

 بېرىلگەن جاۋاپتۇر.
ۇ. ۋەھىي ئىنسانغا ئىمكانىيەتلىرىنى ۋە ئاجىزلىقلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىد .2

 زىنى كۆزىتىدۇ ۋە ئۆزىنى تونۇيدۇ. ئۆزىنىئىنسان ۋەھىي ئەينىكىدە ئۆ
 تونۇغان، ئۆزىنى بىلىدۇ. ئۆزىنى بىلگەن رەببىنى بىلىدۇ.

ار. نى تونۇشنىڭ ئىككى يولى بئالالھنى تونۇتىدۇ. ئالالھۋەھىي ئىنسانغا  .3
بىرىنچىسى، ئۇنىڭ سۆزى بولغان ۋەھىي؛ ئىككىنچىسى، ئۇنىڭ ئەسەرى 

نى قانداق ئالالھسۆز ئارقىلىق  بولغان تەبىئەت. ۋەھىي بىزگە پەقەت
قمۇ تونۇيدىغانلىقىمىزنى ئۆگىتىپال قالماستىن، تەبىئەت دۇنياسى ئارقىلى

 «سۆز » تونۇيدىغانلىقىمىزنى ئۆگىتىدۇ. بۇ سەۋەپتىن  نى قانداقئالالھ
ئايەت » بولغان قۇرئاننى تەشكىل قىلغۇچى پارچىالرغا بەرگەن 

تنى تەشكىل قىلغان ئاتالغۇسىنى، تەبىئە« ) كۆرسەتكۈچ ( 
 .شەيئىلەرگىمۇ ئىشلىتىدۇ

ۋەھىي ئىنسانغا، ئىنساننىڭ تەتقىق قىلىش يولى بىلەن بىلەلمەيدىغان  .4
غەيب ۋە باقىي ئالەمنى تونۇشتۇرىدۇ. مەۋجۇدلىقى ئىنسان ئىدراكىدىن 
ھالقىغان بىر تەرەپ ) غەيب (نىڭ بارلىقى مۇتلەق. بۇ تەرەپ ھەققىدە 

ز قىلسا، ھەر خىل سۈيئىستىمالغا يول ئاچىدۇ، ئىنسان بىلمەي تۇرۇپ سۆ
خۇراپات ۋە باتىل ئېتىقاد پەيدا قىلىدۇ. بۇ بىر خىل يالغان مېتافىزىك 
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تۇر. ئالالھبولۇپ، غەيب ھەققىدىكى مەلۇماتنىڭ بىردىنبىر مەنبەسى 
چۈنكى ئۇنىڭ ئىلىمى ئىنسان ئىدراكىدىن ھالقىغان غىيابى 

نىڭ ئالالھ. يىغىنچاقلىغاندا، ۋەھىي مەخلۇقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
ئىنسان ئىدراكىدىن ھالقىغان ھەقىقەت ) غەيب (لەر ھەققىدىكى 

 مەلۇماتىنى بىزگە يەتكۈزىدىغان ئىالھى مەنبەدۇر.
 

 قۇرئان نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

غان، مەنىسى چەكسىز بولغان، ئوقۇش بىلەن ئۇقۇلىدى دائىم –قۇرئان 
 نلىكتۇر.مەنىسى تۈگەپ قالمايدىغان دېگە

الم قۇرئان لەبزى بىر قېتىم، مەنىسى سانسىز قېتىم نازىل بولغان ئىالھى كا
ى دېگىل« ئوقۇپ تۈگەتتىم » بولۇپ، قۇرئان ئۈچۈن ئۆتمۈش زامان شەكلى بىلەن 

ىگە بولمايدۇ. چۈنكى قۇرئاننىڭ مەنىسىنى ئوقۇپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ. ھەر ئەلچ
دىن كانىغا خىتاپ قىلغان. قۇرئاننىڭ ئۇالربېرىلگەن مۆجىزە ئۆز دەۋرىگە ۋە ما

 ئىكەنلىكى« تىرىك مۆجىزە » پەرقى، پۈتۈن زامان ۋە ماكانغا خىتاپ قىلغان 
ى بولۇپ، يەر يۈزىنىڭ بۇ ياكى شۇ قىسمىدا قۇرئاننىڭ ئۆزگەرتكۈچى تەسىر كۈچ

 ئەر ۋە ئايال ساناقسىز –سەۋەبىدىن، ھاياتىنى يېڭىدىن شەكىللەندۈرگەن سان 
 ئۆزگەرتىشنىڭ، ئىنساننى. دەلىلى چوڭ ئەڭ بۇنىڭ بولىشى مەۋجۇت نىڭكىشى

 تۈپتىن شەكلىنى ھايات ۋازكەچكۈزۈشنىڭ، ئادەتلىرىدىن قالغان كۆنۈپ
ۆجىزە م چوڭ ئەڭ قۇرئاننىڭ ئېلىنغاندا، نەزەرگە قىيىنلىقى ئۆزگەرتىشنىڭ

لغان مىندا بوقۇرئان، بېشى ئەرىشتە ئايىغى زې ئىكەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.
 بىر خىتاپ بولۇپ، ئۇنىڭ بېشى مەنىنى، ئايىغى لەبىزنى تەمسىل قىلىدۇ.

قۇرئان يېزىلغان بىر تېكىست شەكلىدە ئەمەس، سۆز شەكلىدىكى بىر خىتاپ 
تەرىپىدىن ۋەھىي پەرىشتىسى  اّلَلهئۇسلۇبى بىلەن رەسۇلۇلالھنىڭ قەلبىگە 

ەھىي خۇددى بىر ئىلخەتنىڭ جىبرىئىل ئارقىلىق نازىل قىلىنغان. ئىالھى ۋ
ايەن رەسۇلىنىڭ كۆڭۈل ئېكرانىدا نام اّلَلهكومپىيوتىر ئېكرانىدا كۆرۈنگىنىدەك 

ىيەتكە بولغان، ئۇ يەردىن كەلىمە ۋە جۈملىلەرگە ئايلىنىپ ئەلچى ئارقىلىق ئىنسان
 يەتكۈزۈلگەن.
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 ؟كىتابقۇرئان قانداق 

 ئوغلى ئابدۇلالھ اتىغانئ دەپ « ئەمىن –ئەل » قۇرئان مەككىدە كىشىلەر 
 يىلى – 610 مىالدى(  زېھنىگە)  دىلىغا قىلىدىغان تەپەككۇر مۇھەممەدنىڭ

 رئانقۇ. بولغان نازىل غارىدا ھىرا قېتىم تۇنجى بولۇپ، باشلىغان بولۇشقا نازىل
جاي، بۈگۈنمۇ شۇ پىتى مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا.  بولغان نازىل قېتىم تۇنجى

يىل داۋام قىلغان بولۇپ، مۇھەممەد  23ى تەخمىنەن قۇرئاننىڭ نازىل بولىش
 قۇرئان. توختىغان يىلىدا – 632ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان مىالدى 

 نېمىتىمنى قىلدىم، پۈتۈن دىنىڭالرنى سىلەرنىڭ بۈگۈن » تاماملىنىشىنى
 ( ئايىتى بىلەن خەۋەر بەرگەن. 3مائىدە، )  « تاماملىدىم

بۆلۈمدىن تەشكىل  114ئىسمى بېرىلگەن « سۈرە » قۇرئان ھەر بىرىگە 
س تاپىدۇ. بۇ بۆلۈملەرنىڭ تېمىلىرى، نازىل بولغان مەزگىلدىكى ۋەقەلەرگە ما

ەپ د« ئايەت » ھالدا پەرقلىنىدۇ. ھەر سۈرىنى تەشكىل قىلغان مەنا بۆلەكلىرى 
 دەپ ئاتىلىدۇ.« نەجىم » ئاتىلىدۇ. ئايەتلەردىن تەشكىل قىلىنغان قىسىم 

ۇنجى قېتىم يازما بىر تېكسىت شەكلىدە ئەمەس، سۆزلىك قۇرئان ت
ى شەكلىدىكى خىتاپ ئۇسلۇبىدا نازىل بولغان. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇالرن

ن، بۇ ۋەھىي كاتىپلىرىغا يازدۇرغان. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيى
بولۇپ، بۇ ھالىتىگە كەلتۈرۈلگەن  كىتابيازما پارچىالر يىغىلىپ، تۈپلىنىپ 

 دەپ ئاتالغان.« مۇسھاب »  كىتاب
بۈگۈن نوپۇسى ئىككى مىلياردقا يېقىنالشقان ئىسالم دۇنياسىدا، بارلىق 

قۇرئاننى ئوقۇيدۇ. گەرچە مۇسۇلمانالر  كىتابمۇسۇلمانالر ئوخشاش بىر 
ئوخشىمىغان مەزھەپلەرگە بۆلىنىپ كەتكەن بولسىمۇ، ھەممىسىنىڭ قولىدىكى 

ىڭ رىخ جەريانىدا ۋە كۈنىمىزدە قۇرئاندىكى بەزى ئايەتلەرنقۇرئان ئوخشاش. تا
 چۈشەندۈرۈلىشىدە، چۈشۈنۈشتە ئوخشاشماسلىقالر ئوتتۇرىغا چىققان.

 قۇرئاننىڭ نازىل بولىشى ئىككى باسقۇچقا ئايرىلىدۇ:
 يىلى – 1. مەككە دەۋرى ۋە دەۋەت قۇرئانى. بۇ مەزگىل ئەلچىلىكنىڭ 1
ر شەكىلدە ئۆكتىچىلە مۇسۇلمانالرنىڭ. ئالىدۇ ەئىچىگ ئۆز يىلىنى – 13 بىلەن
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ياشىغان مەزگىلى بولۇپ، بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ خاراكتېر 
باالغەتنىڭ مەنىنىڭ ئالدىدا تۇرىشىدۇر. ئايەتلەر قىسقا ۋە  -ئاالھىدىلىكى 

تاۋۇش ماسلىشىشچانلىقى ناھايىتى روشەن. ئاساسەن ئەخالق ۋە ئېتىقاد 
« دەۋەت قۇرئانى » تېما قىلىنغان. بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان قۇرئان  ئاساسلىرى

 ئىدى.
ى . مەدىنە دەۋرى ۋە دۆلەت قۇرئانى. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىجرىت2

يىللىق بىر مەزگىل بولۇپ،  10بىلەن باشالپ ۋاپاتى بىلەن ئاخىرالشقان 
ۇلغان غەتنىڭ ئالدىغا قويھاكىمىيەت ۋە دۆلەت مەزگىلى ئىدى. بۇ قېتىم مەنا باال

ىرىنىڭ بولۇپ، ئايەتلەر ئۇزۇن ۋە تەپسىلىي بولغان. ئىبادەت ۋە قانۇن بەلگىلىمىل
مۇتلەق كۆپ قىسمى بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان. بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان 

 ئىدى.« دۆلەت قۇرئانى » قۇرئان 
 

 قۇرئان ئانا تېما جەھەتتىن نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان؟

 قۇرئاننىڭ ئانا تېمىلىرى تۆۋەندىكىدەك بەش تۈرلىك:
 . ئەخالق1
 . ئەقىدە2
 . تارىخىي مىسالالر3
 . ئىبادەتلەر4
 ي مۇئامىلە قائىدىلىرىىئا. شەخسىي ۋە ئىجتىم5
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 قۇرئان نېمە ئۈچۈن بىر تېمىدىن يەنە بىر تېمىغا ئاتاليدۇ؟

ان زامانغا يېيىلغ يىللىق بىر 23قۇرئان ھاياتنىڭ تەبىئىي ئېقىمى ئىچىدە 
» ئەمەس، ئەكسىچە «  كىتابمۇقەددەس » ھالدا نازىل قىلىنغان. بۇ ئۇنىڭ 

ىدىن ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ ھاياتنىڭ ئۆز«  كىتابھاياتقا ئاكتىپ ئارلىشىدىغان 
 ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.« ھايات كىتابى » سۆز قىلغان 

قالدۇرىدۇ. چۈنكى  قۇرئان بۇ سەۋەپتىن تۇنجى ئوقۇغان كىشىنى ھەيران
»   الرغا ئوخشاشكىتابئۇنى تۇنجى قېتىم ئوقۇغان كىشى، ئۇنىڭدا ئادەتتىكى 

سمىنى كۆرەلمەيدۇ. كۆرەلمەيدۇ، چۈنكى قى« خاتىمە  -ە يۇقىرى پەلل -كىرىش 
اۋاپ جھاياتقا بىر  رېئالقۇرئان ئۈستەل بېشىدا پىالنالنغان بىر تېكىست ئەمەس، 

يىللىق بىر جەرياندا نازىل بولغان يول  23تىدە ۋە ھەل قىلىش چارىسى سۈپ
بىرىگە بەك  -ھايات بىر  رېئالكۆرسەتكۈچ. قۇرئاننىڭ مەزمۇنى بىلەن رەڭدار 

ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ سەۋەپتىن قۇرئان ھاياتقا ئوخشاش تەرتىپلىك، ھاياتقا 
ئوخشاش مۇرەككەپ. ھاياتقا ئوخشاش رەڭدار، ھاياتقا ئوخشاش بىر ئۆرنەك 

ھاياتقا ئوخشاش روشەن، ھاياتقا ئوخشاش سىرلىق؛ ھاياتقا ئوخشاش  بولۇپ،
 تونۇش، ھاياتقا ئوخشاش يېڭىلىقالر بىلەن تولۇپ تاشقاندۇر.

قۇرئان باشتىن ئاياغ ئوقۇلغاندا شۇ ھەقىقەت كۆزگە چىلىقىدۇ: ۋەھىي 
ئاغا بىلەن ھايات ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ، دۇئا قىلغان بىر كىشى بىلەن ئۇ دۇ

 ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ. اّلَلههاۋاپ بەرگەنج
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 نىڭ سۆزىمۇ؟ئالالھقۇرئان 

ۇ بىر نىڭ سۆزى ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىدۇ. بئالالھمۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ  
سى زىنىڭ ئەخالقى ئىپادىسۆ« ئىمان » ئىمان ئاساسىدۇر. بۇ ئىماننىڭ ئۇلىدا، 

ىڭ ىدۇ. چۈنكى مۇسۇلمانالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنيەر ئال« ئىشەنچ»بولغان 
ۈپتىدە سنامىدىن يالغان ئېيتمايدىغانلىقىغا ئىمان ئيېتىدۇ. بۇنىڭغا دەلىل  اّلَله

ئۇنىڭ سەمىمى ۋە تەپسىالتى ھەممىگە مەلۇم بولغان ھاياتىنى كۆرسىتىدۇ. 
ن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھىي ئالغاندىن كېيىنكى كىشىنى ھەيرا

قالدۇرىدىغان ھاياتىنىڭ مەنبەسى قۇرئان ئىدى. ئۇنىڭ ھاياتىدا ئىككى 
يۈزلىكىنىڭ ۋە يالغانچىلىقنىڭ زەررىسىنى تاپقىلى بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئىسمى 

ئىدى. بىر  «(  كىشى ئىشەنچلىك)  ئەمىن –ئەل »   دۈشمەنلىرىنىڭ ئېغىزدىمۇ
ىك گۇۋاھلىق، كىشىنىڭ دۇرۇس كىشى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئەڭ ئىشەنچل

  دۈشمەنلىرى بەرگەن شاھىتلىقىدۇر. 
، يەنە بىر تەرەپتىن، رەسۇلۇلالھنىڭ ئەمىن بولىشىنىڭ قۇرئاندىكى دەلىلى

مەۋجۇت  ئۇنىڭ خاتالىقىنى بايان قىلغان ۋە ئۇنى ئازارلىغان ئايەتلەرنىڭ قۇرئاندا
، بولىشى بولۇپ، مەككىنىڭ كاتتىلىرىنى ئىسالمغا دەۋەت قىلماقچى بولۇپ
 ئۆزىدىن سوئال سورىغان بىر ئەما كىشىگە كۆڭۈل بۆلمىگەنلىكى ئۈچۈن قاتتىق

بارماسلىق ئۈچۈن ئىجازەت  (. غازاتقا 4-3شەكىلدە ئازارالنغان ) ئەبەسە، 
سېنى كەچۈردى،  اّلَله» سورىغان مۇناپىقالرغا رۇخسەت قىلغانلىقى ئۈچۈن 

سىدا دەپ ئازارالنغان. داۋا ( 43تەۋبە، « ) نېمىشقا ئۇالرغا رۇخسەت بەردىڭ؟! 
ڭ ھەقلىق بولغان بىر يەھۇدىي بىلەن داۋاسىدا ھەقسىز بولغان بىر مۇسۇلماننى
ى داۋاسىنى ئايرىشتا، داۋاسىدا ھەقلىق بولغان يەھۇدىي تەرەپتە تۇرمىغانلىق

(. مۇناپىقالرنىڭ جىنازە نامىزىنى  107، 105ئۈچۈن ئازارالنغان )نىسا، 
(. ئۆزى باشقىالرنىڭ ئاڭالپ  84قىدلەنگەن ) تەۋبە، قىلغانلىقى ئۈچۈن تەن

ق قېلىشىنى خالىمىغان ئىككى ۋەقە، ئۇنىڭ ئارزۇسىنىڭ ئەكسىچە ۋەھىي ئارقىلى
 (. 1؛ تەھرىم، 37كىشىلەرگە ئاشكارە قىلىنىدۇ ) ئەھزاپ، 
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دا قۇرئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھىي ئىكەنلىكىنىڭ باشقا بىر دەلىلى، قۇرئان
يھىسساالمنىڭ شەخسى ھاياتىدا مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغان مۇھەممەد ئەلە

ەر بېرىلمىگەنلىكى بولۇپ، يئەلەملەرگە  -كىشىلەرگە، ۋەقەلەرگە ۋە قايغۇ 
 قۇرئاندا ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ئۈچۈن بىر سۈرە ئايرىلغان. لېكىن

دا اياتىمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ھەققىدە بىرمۇ ئايەت يوق. ئۇنىڭ ھ
ب، چوڭقۇر ئىز قالدۇرغان تۇنجى ئايالى خەدىچە، تاغىسى ۋە ھامىيسى ئەبۇ تالى
نىڭ ۋاپاتىغا قايغۇرۇپ كۆز يېشى قىلغان ئوغلى ئىبراھىم ۋە باشقا پەرزەنتلىرى

 ۋاپاتى قۇرئاندا تىلغا ئېلىنمايدۇ. بۇ مىسالالرنى كۆپەيتكىلى بولىدۇ.
ەد ىنىڭ باشقا بىر ئىسپاتى، مۇھەممقۇرئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىك

ەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلىشى مۇمكىن بولمىغان بەزى مەلۇماتالرنىڭ قۇرئاندا ي
 ئېلىشى بولۇپ، مەسىلەن: ئالەم بوشلىقىنىڭ كېڭىيدىغانلىقىنى بايان قىلغان

 بىلەن بىرى –ئايەت؛ ئاسمان ۋە يەرنىڭ باشتا بىر  – 47زارىيات سۈرىسى 
 شەيئىنىڭ ھەر ۋە ئايرىلغانلىقى كېيىن ئىكەنلىكى، ھالەتتە كەتكەن تۇتۇشۇپ

 زېمىننى ئايەت؛ – 30 سۈرىسى ئەنبىيا قىلغان بايان يارىتىلغانلىقىنى سۇدىن
 ئۆسۈملۈكلەرنى شامالنىڭ ئايەت؛ – 6 سۈرىسى شەمس ئوخشاتقان تۇخۇمغا

 ىڭبۇلۇتالرن ئايەت؛ – 22شتۇرغانلىقىنى بايان قىلغان ھىجر سۈرىسى چاڭال
 – 20 سۈرىسى ئىبراھىم چۈشەندۈرگەن شەكىللەندۈرگەنلىكىنى قانداق يامغۇرنى

 ىتئائ ئەلچىلەرگە ئۆتمۈشتىن باشقا ئۇنىڭدىن. بوالاليدۇ مىسال بۇنىڭغا ئايەت
پېرىيىسىنىڭ يېقىن ئىم رىم قىسمىدا كىرىش سۈرىسىنىڭ رۇم ۋە مەلۇماتالر

لىدىغانلىقى ھەققىدىكى كەلگۈسىدە ئىران سانسانىي دۆلىتىنى مەغلۇپ قى
 ( بۇنىڭغا مىسالدۇر. 5، 2ئايەتلەر ) رۇم، 

قۇرئاننىڭ مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنىڭ يەنە باشقا بىر دەلىلى، 
ئىنسانىيەت تارىخىدا كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىمان ھەرىكەتلىرىدىن بىرىنىڭ، قۇرئان 

ئاشقانلىقىغا تەربىيەلەپ چىققان ئاز ساندىكى كىشىلەر ئارقىلىق ئەمەلگە 
تارىخنىڭ شاھىت بولىشى بولۇپ، مۇھەممەدى چاقىرىقى بىر قانچە ئەسىر 
ئۆتمەي تۇرۇپال، بۇ دەۋەتكە ئاۋاز قوشقانالر ياشىغان جاينىڭ ئەڭ غەربتە 
ئىبەرىق يېرىم ئارىلىدىن شەرقتە ھىندىنوزىيىگىچە، جەنۇپتا سەيالن ۋە 

كېڭەيدى. ئىسالمنىڭ تارىخىي سۇمالىدىن شىمالدا كافكازىيە ۋە سىبىرىيەگىچە 
جەھەتتىن مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشى ۋە ئىنسان غەلىبىسىنىڭ بىرىنچى سەۋەبى 

 قىيامەتكىچە بولىشىنىڭ ۋەھىي قۇرئاننىڭ جەھەتتىن بۇ. ۋەھىيدۇر –قۇرئان 
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ىك ئىسپاتى، ئۇنىڭ ئىنساندىكى دەرىجىل بىرىنىچى ئوچۇق كىشىگە ھەر
خىتاپ قىلىنغۇچىسى ئۈستىدىكى تەسىرى  ئۆزگەرتكۈچى تەسىرىدۇر. قۇرئاننىڭ

بىلەن ئۇنىڭغا ئىمان ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ. كىشىنىڭ قۇرئانغا ئىمانى 
 ئاشقانسىرى، قۇرئاننىڭ ئۇ شەخس ئۈستىدىكى ئۆزگەرتكۈچى تەسىرىمۇ ئاشىدۇ.

 

 ان؟قۇرئاننىڭ مۇھاپىزە قىلىنىشى ئۈچۈن قانداق تەدبىرلەر ئېلىنغ

اپىزەت قىلىنىشى ئۈچۈن ئېلىنغان دەسلەپكى نازىل بولغان ۋەھىينىڭ مۇھ
 تەدبىرلەر تۆۋەندىكىچە:

 . ۋەھىينىڭ يېزىق ھالىتىدە مۇھاپىزت قىلىنىشى1
ەن ئۇ ئىنسانغا قەلەم بىل» قۇرئاننىڭ تۇنجى نازىل بولغان بۆلۈمى ئىچىدە 

ق، ) خەت يېزىشنى ( ئۆگەتتى. ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى ) ئەلە
ارقىلىق مۇھاپىزەت ئئايەتلىرى ئارقىلىق، رەسۇلۇلالھقا ۋەھىينى يېزىق  ( « 4-5

قىلىش ھەققىدە بىشارەت بېرىلگەنىدى. بۇ ئىشارەتنى دەسلەپ نازىل بولغان 
ىلەن بقەلەم بىلەن ۋە ئۇالر يازغان نەرسىلەر » سۈرىلەردىن بىرسىدە يەر ئالغان 

 ئايىتىدىمۇ كۆرىمىز. ( «  1قەسەمكى ) قەلەم، 
ت ز ۋاقتىدىكى ئەرەپ مەدەنىيىتى يازما ئەمەس، سۆز ھالەتتىكى مەدەنىيەئۆ

ت ئىدى. رەسۇلۇلالھ بۇ ئىشارەتنى ئالغاندىن كېيىن، سۆز شەكلىدىكى مەدەنىيە
ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان مەككىدە، يېزىق ئاساس قىلىنغان يېڭىچە بىر 

پىزەت قىلىش دەۋرنىڭ سەھىپىسىنى ئاچتى. ۋەھىينى يېزىق شەكلىدە مۇھا
دىن قا يېقىن ۋەھىي كاتىپى ئىشلىتىلگەن. بۇ نوقتى 40يىل جەريانىدا  23ئۈچۈن 

ۋەھىينى تۇنجى قېتىم يىغقۇچى رەسۇلۇلالھ ئىدى. ۋاپات بولغان كۈنى ۋەھىي 
 كاتىپلىرىغا يازغۇزغان ۋەھىي قەغەزلىرى كارۋىتىنىڭ باش تەرىپىدە ئىدى. 

 زەت قىلىنىشى. ناماز ئارقىلىق ۋەھىينىڭ مۇھاپى2
 – 10قۇرئاندا تۇنجى نازىل بولغان ئەلەق سۈرىسى نامازنى تىلغا ئالىدۇ ) 

 دېمەتلىك تەڭ بىلەن قۇرئان نامازنىڭ ھاياتىدا مۇئمىنلەر دەسلەپكى بۇ(.  ئايەت
ئېلىپ يۈرىيدىغان خورجۇنغا ئوخشايدۇ.  قۇرئاننى ناماز،. كۆرسىتىدۇ ئىكەنلىكىنى

مىر قىلىنغان بولسىمۇ، قۇرئانسىز ناماز ئوقۇش مۇمكىن نامازسىز قۇرئان ئوقۇش ئە
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(. ناماز  95بۇخارى، ئەزان « ) قۇرئانسىز ) فاتىھەسىز ( ناماز بولمايدۇ » ئەمەس: 
ھەر مۇئمىنگە پەرز. بۇ، ناماز ئوقۇغان ھەر مۇئمىن مەجبۇرىي ھالدا قۇرئان 

زالردا، قۇرئاننى ئوقۇيدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. جامائەت بىلەن ئادا قىلىنغان ناما
 رەسۇلۇلالھتىن ئاڭالپ يادا ئالغانالرنىڭ سانى ئاز ئەمەس ئىدى. 

ە قۇرئاننىڭ ناماز بىلەن مۇھاپىزەت قىلىنىشىنىڭ ئىككىنچى شەكلى مەدىنىد
ەن پەرز قىلىنغان جۈمە نامازلىرى ئىدى. رەسۇلۇلالھ مەدىنىدە ئوقۇغان تەخمىن

ى. ىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى قۇرئان ئىدگە يېقىن خۇتبە بار. ئۇنىڭ خۇتبىلىر 500
نىش ئۇ خۇتبىلىرىدە ئومۇمەن قۇرئان ئوقۇيتتى. بۇمۇ قۇرئاننىڭ مۇھاپىزەت قىلى

 شەكلىدىن بىرى.
 . ۋەھىينىڭ يادا ئېلىش شەكلىدە مۇھاپىزەت قىلىنىشى3

دەسلەپكى مەزگىلدىكى مۇئمىنلەر، نازىل بولغان ۋەھىينى شۇ ۋاقىتنىڭ 
لەر ە يېزىۋېلىپ يادا ئاالتتى. بۇ ئارقىلىق بەزى ساھابىئۆزىدە بىر نەرسىلەرگ

(لىرىنى شەكىللەندۈردى. رەسۇلۇلالھ ھايات  كىتابئۆزىگە خاس مۇسھاب ) 
ۋاقتىدا، نازىل بولغان ۋەھىيلەرنى ) ئايەتلەرنى ( يېزىپ ئۆزىگە خاس 

ىپ گە يېقىن ساھابە بار ئىدى. ساھابىلەر يېز 16مۇسھابالرنى شەكىللەندۈرگەن 
ڭ ماڭغان بۇ شەخسىي مۇسھابالر بىلەن بۈگۈن قولىمىزدىكى رەسمىي مۇسھابالرنى

 مەزمۇنى ئوخشاش، لېكىن سۈرىلەرنىڭ تەرتىۋىدە پەرق بار. چۈنكى سۈرىلەرنىڭ
 تەرتىۋىدە ھەر كىشى ئۆزگىچە بىر ئۇسلۇپ ئىشلەتكەن. 

قۇرئان رەسۇلۇلالھنىڭ سەپداشلىرى تەرىپىدىن باشتىن ئاخىرى يادا 
، «ھېفز  »قا ئايالنغانىدى. قۇرئاننى باشتىن ئاياق يادا ئېلىش كىتابنغان بىر ئېلى

ش دەپ ئاتىلىدۇ. قۇرئاننى باشتىن ئاخىرى يادا ئېلى« ھافىز » يادا ئالغۇچى 
 رالماق دىسكىئىشى تارىخ بويىچە كۈنسىرى ئېشىپ ماڭدى ۋە قۇرئان جانلىق بار

نەسىلگە يېتىپ كەلدى.  يىلدىن بۇيان نەسىلدىن 1400ۋاستىسى بىلەن 
ەكمۇ بۈگۈنكى ئىسالم دۇنياسىدا ھافىزالرنىڭ سانىنى مىليۇنالر بىلەن ئىپادىلىس

 مۇبالىغە بولمايدۇ. 
ئەمرى بىلەن باشلىغان قۇرئاننى « ئوقۇ! » تۇنجى نازىل بولغان ئايىتى 

ئوقۇش ھىرىسى، مۇسۇلمانالردىن تەشكىل تاپقان جەمئىيەتلەردە، ئوقۇش 
 . ھېچقانداق بىر دەۋرىدە كۆرۈلمىگەن شەكىلدە يۇقىرى كۆتۈرگەنىدىنىسبىتىنى 



 قۇرئانغا كۆرە ئىسالم نېمە؟

43 

 

 قانداق يېتىپ كەلگەن؟ قۇرئان ۋەھىي كېينكى ئەۋالدالرغا

يىچە رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئەلى رەزىيەلالھۇئەنھۇ ئالتە ئاي بو 
، دەتاشقىي دۇنيا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ تاشلىغان. بۇ زامان ئىچى

ر قۇرئاننى رەسۇلۇلالھ ۋەھىي كاتىپلىرىغا يازدۇرغان قەغەزلەردىن ئۆزىگە بى
 نۇسخا كۆچۈرۈپ چىققان.

ئەبۇ بەكىر رەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭ خەلىپىلىك دەۋرىدە، مۇئمىنلەرنىڭ 
ىپ قولىدىكى ئۆزلىرى يېزىۋالغان نۇسخا ۋە يادا ئېلىۋالغان ئايەتلەردىن تەرك

) مۇسھاب ( ھالىغا  كىتابلىق سېلىشتۇرۇلۇپ بىر تاپقان ئىككى شاھىت ئارقى
كەلتۈرۈلدى. ئوسمان رەزىيەلالھۇئەنھۇ دەۋرىدە، زەيد بىن سابىت 
باشچىلىقىدىكى بىر ھەيئەت تەرىپىدىن سۈرە تەرتىۋىي شەكىللەندۈرۈلۈپ 

 بۇ رەزىيەلالھۇئەنھۇ، ئوسمان  خەلىپە – 3بۇگۈنكى ھالىتىگە كەلتۈرۈلگەن. 
 دۇنياسىنىڭ ئىسالم نۇسخىنى تۆت دېگەندە ئاز ئەڭ ىدىننۇسخ كۆپەيتىلگەن

 . ئەۋەتكەن مەركەزلىرىگە پەرقلىق
 بولۇش تەۋە ئەسىرگە – 1كۈنىمىزدە دۇنيانىڭ ھەر جايىدا ھىجرى 

سى . بۇالردىن بىرتېپىلىدى مۇسھابالر ئەسىرلىك 14 بولغان، يۇقىرى ئېھتىمالى
كەنت بۇرگتا ) تاشسانپېتېرە، بىرى يەمەندە، ئىككىسى ئىستانبۇلدا، بىرى قاھىرەد

نۇسخسى، تولۇق ئەمەس (، بىرسى لوندۇندا ) تولۇق ئەمەس (. بۇ نۇسخىالر، 
ى بۈگۈن قولىمىزدىكى مۇسھابالر بىلەن ئوخشاش. پەقەت بەزى كىچىك ئىمال پەرق
ن بار. بۇ ئىمال پەرقى، ئەرەپ ئېلىپبەسىدە سوزۇق تاۋۇشالرنى ئىپادىلەيدىغا

ان لماسلىقى، ئۇنىڭ ئورنىغا كېيىنكى مەزگىللەردە ئىجاد قىلىنغھەرپلەرنىڭ بو
ھەرىكەلەر ) بەلگىلەر ( سىستېمىسىنىڭ پەرقلىق ئوقۇش شەكلىنى كەلتۈرۈپ 
چىقىرىش ۋە كاتىپالرنىڭ يېزىشتىكى پەرقلىق ئۇسلۇبى سەۋەبىدىن كېلىپ 

 دۇ.چىقماقتا. بۇ ئىمال پەرقلىرى، ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە تەسىر كۆرسەتمەي
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 ئايەت ۋە سۈرىلەرنىڭ بىر تەرتىۋى بارمۇ؟

 ئىككى خىل تەرتىۋى بار:
 . ئايەت تەرتىۋى1
 . سۈرە تەرتىۋى2

ئايەتلەرنىڭ تەرتىۋى رەسۇلۇلالھنىڭ كۆرسىتىپ بېرىشى بىلەن بولغان. 
تىپ قۇرئاندىكى ئايەتلەر نازىل بولغاندا، رەسۇلۇلالھ بۇالرنىڭ ئورنىنى كۆرسى

 ىپلىرىمۇ ئۇنىڭغا ئاساسەن ئۆز ئورنىغا جايالشتۇراتتى.بېرەتتى، ۋەھىي كات
، ئۇنىڭدىن باشقا بۇالرنى نامازالردا ۋە جۈمە نامىزى خۇتبىلىرىدە ئوقۇيتتى

 كىشىلەر سۈرىلەرنى رەسۇلۇلالھتىن ئاڭالپ يادا ئاالتتى.
 سۈرىلەرنىڭ تەرتىۋى ئۆز ئىچىدىن ئىككىگە بۆلىنىدۇ:

 مۇسھابتىكى رەسمىي قولىمىزدىكى گۈنبۈ تەرتىپ بۇ –. رەسمىي تەرتىپ 1
 ئوسمان  خەلىپە – 3 تىزىلىش خىل بۇ بولۇپ، شەكلى تىزىلىش سۈرىلەرنىڭ

 بىر تەشكىللەنگەن نەسلىدىن قۇرئان تۇنجى دەۋرىدە، رەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭ
 ن. شەكىللەندۈرۈلگە تەرىپىدىن ھەيئەت
 بولغان نازىل سۈرىلىرى قۇرئان تەرتىپتە بۇ –. نازىل بولۇش تەرتىۋى 2
 بىر تەرتىپ بۇ مۇسھابلىرىدىكى شەخسى ساھابىلەرنىڭ. قىلىنغان ئاساس تەرتىپ

 . ئىگە پەرقلەرگە ئوخشىمايدىغان بىرىگە –
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 ؟انداقئىسالمدا ئەقىلنىڭ ئورنى ق

قۇرئان، خىتاپ قىلىنغۇچىلىرىدىن ئەقلىنى ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلىدىغان 
 ىتىشكەئىشل ئەقىلنى. تەكراراليدۇ قايتا –قايتا . قۇرئان بۇ چاقىرقىنى كىتاببىر 

 .يوق كىتاب « مۇقەددەس » بىر باشقا قىلغان تەرغىپ بۇنچە
ە قۇرئاندا ئەقىل ) ئاقل ( ئىسىم شەكلىدە كەلمەيدۇ، ئەمما پېئىل شەكلىد

 ) تائاققۇل ( ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۈچ نوقتىنى كۆرسىتىدۇ:
ەندە بار بولىدىغان، . ئەقىلنىڭ ئاكتىپ شەكىلدە ئىشلىتىلگ1

 ئىشلىتىلمىگەندە ئۆزىنى كۆرسەتمەيدىغان پەرىشتە ئىكەنلىكىنى.
ىلگە . قۇرئاننىڭ ئاكتىپ، تەپەككۇر قىلىدىغان ۋە كارغا كېلىدىغان بىر ئەق2

 ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى.
 . قۇرئاننىڭ ئەقىلگە قارىتا تۇغۇلۇشتىن بار بولغان مۇستەقىل، مۇتلەق3

 يەردە تىلغا 850ى كۆرسىتىدۇ. قۇرئان بىلىم ) ئىلىم (نى نەرسە ئەمەسلىكىن
ەر ھئالىدۇ، ئىما قىلىدۇ. بىلىم ئەقىل بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، قۇرئاننىڭ 

 قېتىم بىلىمنى ئىما قىلىشى، ئەسلىدە ئەقىلگە قارىتىلغان.
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 ئەقىل ھەققىدە قۇرئاندىن مىسال كەلتۈرەلەمسىز؟

ا وزىتسىيىسىنى تۆۋەندىكى ئايەتلەر ئاساسىدئىسالمنىڭ ئەقىلگە تۇتقان پ 
 چۈشىنىش كېرەك:

 (. 100، يۇنۇس)  « ئازاپقا گىرىپتار قىلىدۇ اّلَلهپىكىر يۈرگۈزمەيدىغانالرنى » 

نىڭ نەزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئەڭ يامىنى ) ھەقنى ئالالھشۈبھىسىزكى، » 
 – غان، ) ياخشىئاڭلىماي ( گاس بولۇۋالغان، ) ھەقنى سۆزلىمەي ( گاچا بولۇۋال

 (. 22 ئەنفال،) «  كىشىلەردۇر يوقاتقان ئەقلىنى(  ئەتمەي پەرق ياماننى
رەت قا قەسەمكى، بىز ھەقىقەتەن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ئىبئالالھ» 

ئېلىشلىرى ئۈچۈن، ئۇالرنى قەھەتچىلىك بىلەن، مېۋىلىرىنىڭ ھوسۇلىنى 
 (. 130ئەئراف، )  « كېمەيتىۋېتىش بىلەن سىنىدۇق

 دوزاخقا نۇرغۇنلىرىنى ئىنسانالردىن ۋە جىن شۈبھىسىزكى، –شەك » 
 ئىشلىتىدىغان ئەقىل)  دىللىرى ئۇالر ياراتتۇق،(  ئۈچۈن بولۇش يېقىلغۇ) 

 كۆزلىرى ئۇالر. چۈشەنمەيدۇ ھەقنى ئارقىلىق ئۇ بىلەنمۇ، بولغىنى(  قەلىپ
ەيدۇ. دەلىللىرىنى ( كۆرم نىڭ قۇدرىتىنىڭئالالھۇ، ئۇ ئارقىلىق ) بىلەنم بولغان

ىبرەت ئنىڭ ئايەتلىرىنى ئالالھئۇالر قۇالقلىرى بولغىنى بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ) 
ئېلىپ ( تىڭشىمايدۇ. ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ بەتتەر 

 (. 179ئەئراف، )  « گۇمراھتۇر، ئەنە شۇالر غاپىلدۇر
ئۈچۈن  شەيئىلەردە ( چۈشىنىدىغان قەۋم بۇالردا ) ئايەتلەر، ۋەقەلەر ۋە... » 

 .( 4رەئىد، ) « نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان ( نۇرغۇن دەلىللەر بار ئالالھ) 
 –) ئۆلۈكنى ( تىرىلدۈرىدۇ، ) تىرىكنىڭ ( جېنىنى ئالىدۇ، كېچە  اّلَلهه»

« ۇر، چۈشەنمەمسىلەر؟ باشقۇرۇشىدىد نىڭئالالھ تۇرۇشى ئۆزگۈرۈپ كۈندۈزنىڭ
 (. 80ۇن، ) مۇئمىن
چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلىي بايان ... » 
 (. 28رۇم، )  « قىلىمىز
 ۋەز ئادەم ئالىدىغان نەسىھەت –سىلەرگە ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىپ، ۋەز » 

ى يەن)  ئاگاھالندۇرغۇچى سىلەرگە بەرمىدىممۇ؟ ۋاقىت ئااللىغۇدەك نەسىھەت –
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مدى ئازابنى تېتىڭالر، زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەم ئەلچى ( كەلدىغۇ، ئە
 (. 37فاتىر، ) « بەرگۈچى يوق 

 

 ئەقىل بىلەن ۋەھىينىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

» تتە قۇرئاندا، جەھەننەمگە تاشالنغانالرنىڭ سۆزىنى نەقىل قىلغان بىر ئايە 
 ئورنىغا ىڭبىرىن –بىر « ۋەھىيگە قۇالق سېلىش » بىلەن « ئەقلىنى ئىشلىتىش 

 چۈشەنگەن ياكى ئاڭلىغان(  سۆزلىرىنى ئەلچىنىڭ)  بىز ئەگەر »: ئىشلىتىلىدۇ
 قۇرئان بۇ،(.  10 مۈلك،)  « ئىدۇق بولماس قاتارىدىن دوزاخ ئەھلى بولساق،

 ھەقىقەتكە ئىنساننى ۋەھىينىڭ، بۇزۇلمىغان بىلەن ئەقىل ئىشلىگەن توغرا
 كۆرسىتىدۇ. رىجىدە ئىكەنلىكىنىدە تەڭ ئۇالشتۇرۇشتا

ە ۋقۇرئان يەر، ئاسمان، قوياش، ئاي، كېچە، كۈندۈز ... قاتارلىق تەبىئەت 
دېگىنىدەك، ئۆزىدىكى « ئايەت » كائىناتنى تەشكىل قىلغۇچى ئامىلالرنى 
 دەيدۇ.« ئايەت » سۈرىلەرنى تەشكىل قىلغۇچى پارچىالرنىمۇ 

ئەقىل  بۇ ( ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۇر قىلىشلىرى ئۈچۈن،) » 
 كمۇبارە قىلغان نازىل ساڭا بىز ئۈچۈن ئېلىشلىرى نەسىھەت –ئىگىلىرىنىڭ ۋەز 

 ( 29 ساد،) «  كىتابتۇر
چىسىگە ئەل اّلَلهنازىل قىلغان نەرسىگە ) يەنى  اّلَله >ھەر قاچان ئۇالرغا: » 

 –اتا ياق، ئ >دېيىلسە، ئۇالر:  <نازىل قىلغان ۋەھىيگە، قۇرئانغا ( ئەگىشىڭالر 
 ھېچ بوۋىلىرى – ئاتا. دېيىشىدۇ < ئەگىشىمىز دىنغا قالغان ىلىرىمىزدىنبوۋ

 دۇ؟ئەگىشەم ئۇالرغا يەنە تۇرسا، بولمىغان يولدا توغرا ۋە چۈشەنمىگەن نەرسىنى
 (. 170 بەقەرە،) « 

 (هّلَلها نىڭ ۋەھىيلىرى )ئالالھبىلىڭالركى، ) ئەقىل ئىشلىتىدىغان ( دىلالر » 

 (. 28رەئىد، ) « رام تاپىدۇ نى ياد ئېتىش بىلەن ئا
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 قۇرئان كونا ۋە يېڭى ئەھىدكە قانداق قارايدۇ؟

ن ) ھەزرىتى مۇسا ۋە ئىسا ئۈممىتىگە بېرىلگەقۇرئان كونا ۋە يېڭى ئەھىد 
 مەنبەسىنىڭ ئىالھى ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىدۇ. پەقەت ئۇالرنىڭالر ( كىتاب

ەبىز تەبىقىسى تەرىپىدىن ھەم ل كېينكى مەزگىللەردە روھبان ) دىنى ئۆلىماالر (
ھەم مەنا جەھەتتىن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىلغانلىقىنى ۋە ئەسلىنى يوقۇتۇپ 

 قويغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
 

 قۇرئاندا خىرىستىيان ۋە يەھۇدىيالر ھەققىدە سۆز قىلىنامدۇ؟

قۇرئاندا يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىيانالر ھەققىدە كۆپ توختىلىدۇ. لېكىن 
لىرى يالر ۋە خىرىستىيانالرنىڭ ھەممىسى بىر تاياقتا ھەيدەلمەيدۇ. ياخشىيەھۇدى

 ماختىلىدۇ، ئازغۇنلىرى ئەيبلىنىدۇ. مەسىلەن:
ئۇالر بىر خىل ئەمەس، ئەھلى كىتابتىن ) يەنى يەھۇدىيالر، » 

ۋە  نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغانئالالھناساراالردىن ( كېچىلىرى 
ت قا ۋە ئاخىرەئالالھىدىغان بىر جامائە كىشىلەر بار. ئۇالر سەجدە قىلىپ تۇر

كۈنىگە ئىشىنىدۇ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، 
ھەر  خەيرلىك ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايدۇ؛ ئەنە شۇالر ياخشىالردىندۇر. ئۇالر

ن رالرنى ئوبداتەقۋادا اّلَلهقانداق ياخشىلىقنى قىلسۇن، ئۇ بىكار كەتمەيدۇ. 

لدىدا نىڭ ئازابى ئائالالھبىلىدۇ. شۈبھىسىزكى، كاپىرالرنىڭ ماللىرى، بالىلىرى 
ۈ ھەرگىز ھېچ نەرسىگە دال بواللمايدۇ؛ ئۇالر دوزاخ ئەھلىدۇر، دوزاختا مەڭگ

 (. 116 – 113ئالئىمران، ) « قالىدۇ 
ئەھلى كىتابتىن بەزى كىشىلەر باركى، ئۇنىڭدا كۆپ مال ئامانەت » 

ى، قويساڭمۇ ساڭا ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىدۇ؛ ئۇالردىن يەنە بەزى كىشىلەرمۇ بارك
 تاقاي ـا ئۇنىڭدا بىر دىنار ئامانەت قويساڭمۇ ئۇنىڭ بېشىدا تۇرمىغىچە ) يەنى قايت

 (. 75 ئالئىمران،)  « بەرمەيدۇ قايتۇرۇپ ساڭا ئۇنى(  سۈيلىمىگىچە
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سى نسانغا نېمە پايدىئىمان دېگەن نېمە؟ ئى غارال (ئەلچىرەسۇل )

 بار؟

 ئەلچىلەرگە ئىمان: 
تۇرىدىغانلىقىغا ئىمان ئېيتىش  ئاكتىپ ئارلىشىپنىڭ ھاياتقا ئالالھ. 1

نىڭ كائىناتنى ۋە مەۋجۇدىيەت دەرىخىنىڭ باش تاجى بولغان ئىنسان اّلَلهبولۇپ، 
نىڭ ئىنساننى تاشالپ ئالالھيارىتىپ تاشالپ قويمىغان. ئەلچىلەر، 

قىلىق ئىنسانىيەت تارىخىغا ئەلچىلەر ئار اّلَلهىنىڭ ئىسپاتى بولۇپ، قويمىغانلىق
 غان.ئاكتىپ ئارلىشىپ تۇر

نىڭ ئىنسانغا يول كۆرسەتكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىش بولۇپ، ئالالھ. 2
ىنى ئىنسانغا ئۆز جىنسىدىن بولغان بىرس اّلَلهئەلچىلەر ئۈلگىلىك كىشىلەردۇر. 

، ئىنسانىيەتتىن ئۈمىدىنى ئۈزمىگەنلىكىنى ئۆرنەك قىلىپ كۆرسىتىش ئارقىلىق،
 تا.ئىنساننىڭ ئۆز جىنسىدىن ئۈمىدىنى ئۈزمەسلىكى كېرەكلىكىنى تەۋسىيە قىلماق

كار . ياخشىالر ۋە ياخشىلىقنىڭ ھەرگىزمۇ ئۇنتۇلۇپ قالمايدىغانلىقى ۋە بى3
 ىنىڭبولۇپ كەتمەيدىغانلىقىغا ئىمان ئېيتىش بولۇپ، ئەلچىلەر ئىنسانىيەت تارىخ

 پاسسىپ ياخشىلىرى ئەمەس، ئاكتىپ ياخشىلىرى. ئۇالر باشقىالردىن ھېچقانداق
ىشىلەر بىر نەرسە تاما قىلماستىن، ھاياتىنى ئىنسانىيەتنىڭ سائادىتىگە ئاتىغان ك

ۇ بكىشىنىڭ ئىسمى ۋە قىسسىسى بايان قىلىنغان.  28بولۇپ، قۇرئاندا ئۇالردىن 
 ۇلمايدىغانلىقى تەكىتلەنمەكتە.ئارقىلىق ياخشىلىق ۋە ياخشىالرنىڭ ئۇنت
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 تۇرمۇشتىكى ئەھمىيىتى نېمە؟ رېئالئەلچىلەرنىڭ 

 يدۇ.بارلىق ئەلچىلەر ھەر قانداق زامان ۋە ماكاندا ئىنسانغا ئۆرنەك بوالال 
ئەلچىلەرنىڭ ھاياتى، پەرىشتىلەرگە ئوخشاش ئۈلگە قىلغىلى بولمايدىغان 

 ەت.بولىدىغان بىر ھاياتتىن ئىبارھايات بولماستىن، ئۇالرغا ئوخشاش ياشىغىلى 
ىچە ئەلچىلەرنىڭ بېشىدىن ئۆتكەنلەر، شۇ ياكى بۇ دەۋر ۋە ماكاندا قىيامەتك

 بىراۋنىڭ بېشىدىن ئۆتىدىغان ۋەقەلەرنىڭ ئۆرنەكلىرىدىن ئىبارەت.
ت ئەلچىلەر بىلەن بىر دەۋردە بولۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ دەۋرىگە قايتىش شەر

ىزگە ى بۈگۈنمۇ داۋام قىلدۇرۇش، ئۇالرنى ئۆز دەۋرىمئەمەس. ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسىن
 ئېلىپ كېلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

 

 نى كۆرسىتىدۇ؟ ئەلچى كىم؟ىئەلچى بولۇش نېم

ئەلچىلىك، ئىنسانىيەتكە ئېچىلغان ئىالھى كۆزنەك بولۇپ، ئىنسانىيەت 
 ئىنسانىيەت بۇ. ئورگىنىدۇر تەربىيە –شاھىت بولغان ئەڭ ئۆزگىچە تەلىم 

ىخىدا ەتىل ۋە دەم ئېلىشقا چىقشنى بىلمەيدۇ. ئەلچىلىك دۇنيا تارت ەللىملىرىمۇئ
 ئۆتكەن ئەڭ ئۇزۇن تارىخقا ئىگە بىر خالىسانە ئورگاندۇر.

 اّلَلهنىڭ رەھبەرلىكىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن، ئالالھئەلچى، 
ھەر  تەرىپىدىن ۋەزىپە بېرىلگەن كىشىلەر بولۇپ، ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تىتىغۇچى
يەتكە ئىنسان قانداق بىر قانۇنىيەتكە تەۋە بولغان بولسا، ئەلچىلەرمۇ شۇ قانۇنى

 لىدۇ،قا ئاغرىپ بولىدۇ، خوشال قايغۇرىدۇ، ئىچىدۇ، –تەۋە. ئۇالر تۇغۇلىدۇ، يەپ 
 ھېچ خەۋەرنى كەلگەن تىنئالالھ ئۇالر. ئۆلتۈرۈلىدۇ ياكى ئۆلىدۇ

ن ل. بۇ خىزمىتى ئۈچۈمەسئۇ زۈشكەيەتكۈ ئىنسانالرغا پىتى شۇ ئۆزگەرتمەستىن،
لگىلگەن بە اّلَلهنامىدىن قەتئىي يالغان گەپ قىلمايدۇ.  اّلَلهھەق تەلەپ قىلمايدۇ. 

 ردۇر.نىڭ داۋاسىغا ئاتىغان كىشىلەئالالھدائىرىدە ئىش قىلىدۇ. ئۇالر ھاياتىنى 
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 ئەلچىلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى نېمە؟

 (. 6پەرىشتە ئەمەس ئىنسان ) فۇسسىلەت، 
ە ئېلىپ كەلگەن تەلىماتنى پەقەت يەتكۈزۈپ بېرىپال قالماستىن، ئۆزى ئۈلگ

 (. 21بولۇپ كۆرسىتىپ بەرگەن ئۈلگىلىك شەخسلەردۇر ) ئەھزاپ، 
 (. 41ھەر دائىم راستتچىل ۋە دۇرۇست بولغۇچىالردۇر ) مەريەم، 

 (. 86 - 85قېيىنچىلىقالر ئالدىدا سەبىر قىلغۇچىالردۇر ) ئەنبىيا، 
 (. 51غان خىزمىتى ئۈچۈن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايدۇ ) ھۇد، قىل

ھەممىسىنىڭ دىنى بىر. ئەقىدە، مەقسەت ۋە مۇددىئاسى بىر. 
ە، ئوخشىماسلىقالر پەقەت دىن تىلى، ئۇسلۇب ۋە تەدبىقالشتا كۆرۈلىدۇ ) مائىد

48 .) 
 

 مايدۇ؟لبىر ئەلچى نېمىلەرنى قىال

 (. 79اللمايدۇ ) ئالىئىمران، ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشنى تەلەپ قى
 (. 140ئەلچىلىك ۋەزىپىسىدىن قاچالمايدۇ ) ساففات، 

ئۆز ئىختىيارى ۋە ئۆز رايى بويىچە ۋەھىي ) ئايەت ( ئېلىپ كېلەلمەيدۇ 
 (. 78) غافىر، 

 (. 44تىن كەلگەن ۋەھىينى يوشۇرالمايدۇ ) ھاققە، ئالالھ
 (. 44ت قىاللمايدۇ ) زۇمەر، رازى بولمىغان بىر كىشىنى ئەلچى شاپائە اّلَله

 (. 43قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلمەيدۇ ) نازىئات، 
ئىدراكتىن ھالقىغان ھەقىقەت ) غەيب (لەرنى ئۆزلىكىدىن بىلەلمەيدۇ 

 (. 188) ئەئراف، 
ف، ئۆزىگە ۋە باشقا بىرسىگە ئەتە نېمە بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ) ئەھقا

9 .) 
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كىشىنى ھىدايەتكە ئېرىشتۈرەلمەيدۇ ئۆزى ياخشى كۆرگەن ۋە خالىغان 
 (. 56) قەسەس، 

 .( 1ىم، ھاالل قىلغاننى ھارام، ھارام قىلغاننى ھاالل قىاللمايدۇ ) تەھر اّلَله

 

 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كىم؟

 – 632 تۇغۇلغان، مەككىدە يىلى – 571ئابدۇلالھ ئوغلى مۇھەممەد مىالدى 
 ئابرويلۇق – يۈز مەككىدىكى ئائىلىسى. بولغان ۋاپات مەدىنىدە يىلى

 ،ئابدۇلالھ ئىسمى دادىسىنىڭ بولۇپ، تەۋە قەبىلىسىگە ھاشىمىالر جەمەتلەردىن
 ۇنياغاد بولۇپ،(  6 زۇھا،)  بولغان چوڭ ھالدا يېتىم ئۇ. ئامىنە ئىسمى ئانىسىنىڭ
 ۋاپات ئانىسىمۇ يېشىدا ئالتە كەتكەن، بولۇپ ۋاپات دادىسى بۇرۇن كېلىشتىن

ن اقىسىز قالغان مۇھەممەد، مەككىنىڭ رەئىسلىرىدىچ – ئىگە ۋە تىميې. بولغان
دا بىرى بولغان بوۋىسى ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ ھىمايىسىدە چوڭ بولغان. ياش ۋاقتى

تىجارەت قىلغان بولۇپ، بۇ مەقسەتتە شامغا بارغان. مەككىدە ئىشەنچلىك 
دېگەن «  ئىشەنچلىك كىشى» بولىشى بىلەن تونۇلغان بولۇپ، بۇ سەۋەپتىن 

 مەنىنى بىلدۈرىدىغان ئەل ئەمىن دېگەن لەقەم بىلەن تونۇلغان.
 بىللە بىلەن شېرىكچىلىكى دەسمى –راستچىل، دۇرۇست بولىشى، ئەمگەك 

 تىمقې ئىككى ئۇ كېيىن. تارتقان دىققىتىنى خەدىچىنىڭ دەسمىدار قىلغان تىجارەت
ە ا ۋياشت 40 خەدىچە ۋاقىتتا بۇ. قىلغان توي بىلەن خەدىچە بولغان تۇرمۇشلۇق

ي ياشتا ۋە تۇنجى قېتىم تو 25ئۈچ پەرزەنتى بار تۇل ئايال بولۇپ، مۇھەممەد 
پەرزەنتى  6ياكى  4قىلىشى ئىدى. بۇ خانىم بىلەن تۇرمۇش قۇرغاندىن كېيىن 

  بولغان.
يېشىدىن باشالپ  40يىلىنى مەككىدە ئۆتكۈزگەن بولۇپ،  53ئۆمرىنىڭ 

نى تارقىتىش بىلەن ئۆتكۈزگەن. ھاياتىغا قەست ھاياتىنى قۇرئان تەلىملىرى
يىلىنى مەككىدىن يوشۇرۇن ھالدا  10قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ئۆمرىنىڭ قالغان 

چىقىپ، ھىجرەت قىلىپ بارغان مەدىنىدە ئۆتكۈزگەن. مەدىنىدىكى مەزگىلىدە 
ئۆرنەك بىر ئىسالم جەمئىيىتى بەرپا قىلىپ، قۇرئان چاقىرقىنى يەتكۈزەلەيدىغان 

الرغا يەتكۈزۈش بىلەن مەشغۇل بولغان. مەدىنىدىكى دەسلەپكى بەش يىل جاي
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مەدىنە ئىسالم جامائىتىنى يوقۇتۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمالرغا تاقابىل 
تۇرۇش بىلەن ئۆتكەن. مانا بۇ بەدىر، ئۇھۇد، خەندەك ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بىر 

سۈلىھى بىلەن مەككە  قانچە جەڭنىڭ سەۋەبى. ئالتىنچى يىلىدىكى ھۇدەيبىيە
مۇشرىكلىرى مەدىنە ئىسالم جامائىتىگە قارىتا تەھدىد بولۇش ئاالھىدىلىكىنى 
يوقاتقان. بىر يىلدىن كېيىن خەيبەرنىڭ پەتىھ قىلىنىشى بىلەن مەدىنە ئىسالم 
دۆلىتى رايۇن خاراكتېرلىق كۈچكە ئايالنغانلىقىنى نامايەن قىلغان. سەككىزىنچى 

بىلەن ھەيدەپ چىقىرىلغان مەككىگە تىنچ ھالدا قايتىپ يىلى ئۆلۈم تەھدىدى 
كەلگەن مۇسۇلمانالر، شۇ يىلىدىكى ھۇنەيىن ئۇرۇشى بىلەن بۇ رايۇندا 

  مۇسۇلمانالرغا كېلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى ھەربىي تەھدىدنى يوقاتقان.
مەدىنىدە سالغان جامىنىڭ يېنىدىكى ھوجرىسىدا شەمسىيە كالىندارى 

 ۋاپات دە ( ئىيۇن – 8 يىلى – 632 مىالدى)  ئەۋۋل لرەبىئۇ – 11بويىچە 
 تاياش 63 بولغاندا ۋاپات. قىلىنغان دەپنە ھۇجرىسىغا بولغان ۋاپات ۋە بولغان
 ،بولۇپ جايىدا قىلىنغان دەپنە تۇنجى يەنى مەدىنىدە، مەقبەرىسى ھازىر. ئىدى

 .كەلمەكتە بولۇپ ئوچۇق زىيارەتچىلەرگە بۇيان ئەسىردىن 14
 

، ئەلچىلىك ۋەزىپىسى قاچان، قەيەردە ئەلەيھىسساالمغا ەدمۇھەمم

 قانداق كەلگەن؟

ئەلچى بولۇشتىن بۇرۇن، ھەزرىتى مۇھەممەدنىڭ بۇ رايۇندا مەلۇم بولغان 
تىگە ھېچقانداق بىر دىنى ئۇنۋانى يوق بولۇپ، ھېچقانداق بىر دىنى ۋەزىپىنى ئۈس

، قىقىلمىغانلى كەلدى –ردى ئالمىغانلىقى، ھېچقانداق بىر دىنى تەبىقە بىلەن با
ۆزى ھېچقانداق بىر دىنى تەشكىالت ياكى پائالىيەتكە قاتناشمىغانلىقى مەلۇم. ئ

ياشاۋاتقان جەمئىيەتتە كۆرگەن ئادالەتسىزلىك ۋە ئەخالقى گۇمراھلىق 
ۇنىڭ سەۋەبىدىن ئىجتىمائىي جەمئىيەتتىن ئۆزىنى يىراقالشتۇرغان. بۇ مۇئامىلە ئ

مەنىسى ھەققىدە ئويلىنىشىغا سەۋەپچى بولغان. شۇنىڭ ھايات ۋە ئىنساننىڭ 
مەنىسىدىكى ھىرا غارىغا بېرىپ، ئۇ يەردە تەپەككۇرغا « ئىزدىنىش » بىلەن 

  باشلىغان.
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 يىلىنىڭ – 610ياش ۋاقتىدا تۇنجى ۋەھىي مىالد  40ھەزرىتى مۇھەممەد 
 رە،بەقە)  كەلگەن غارىدا ھىرا مەككىدىكى ئېيىدا، رامىزان كەلگەن پەسلىدە ياز

ىلەن ياراتقان رەببىڭنىڭ ئىسمى ب» (. ۋەھىي پەرىشتىسى ئۇنىڭغا:  1 قەدر، ؛185
نجى (. تۇ 1بىلەن باشالنغان تۇنجى ۋەھىينى ئېلىپ كەلگەن ) ئەلەق، « ئوقۇغىن 
ھەققىدە ئىدى. ئىنسان « مەۋجۇدىيەت ۋە ھەقىقەتنىڭ بىلىمى» ۋەھىي 

ڭ نىڭىەببياراتقان ر» ۋە تەپەككۇرىنى مەۋجۇدىيەت ھەققىدىكى بارلىق كۆزىتىش 
 قىلىشى، بىلىمنى ئۇنىڭدىن ئايرىماسلىقى كېرەك. بىر سەنئەت« ئىسمى بىلەن 

ئەسەرىنى ئۇنى ۋۇجۇتقا چىقارغۇچى سەنئەتكاردىن ئايرىپ قارىغىلى 
 نىڭ ئەسەرى بولغان مەۋجۇدىيەتلەرنىمۇ ياراتقۇچىسىدىنئالالھبولمىغاندەك، 

ەھىي ۋئايرىلغان ھالدا چۈشەنگىلى بولمايدۇ. مانا بۇ تۇنجى ئايرىم ۋە ئۇنىڭدىن 
 بىلەن بېرىلگەن ئۇچۇرنىڭ ماھىيىتى.



 قۇرئانغا كۆرە ئىسالم نېمە؟

55 

 

 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىدىكى ئېغىر كۈنلىرى

ى تۇنجى ۋەھىيلەر بىۋاستە رەسۇلۇلالھقا خىتاپ قىلغان ۋە ئۇنىڭ ئەخالقىن
ىڭ ە نازىل بولغان سۈرىلەرنشەكىللەندۈرگەن ۋەھىيلەر ئىدى. مەسىلەن: دەسلەپت

 بىرسىدە، ئۇنىڭدىن كېچىنىڭ بىر قىسمىدا رەببىنىڭ ھوزۇرىدا تۇرۇپ، ئۆزىگە
ا نازىل قىلىنغان ۋەھىيلەرنىڭ مەنىسى ئۈستىدە چوڭقۇر مۇالھىزە قىلغان ھالد

 » ئۇنى قەدەمدە كېيىنكى ئۇنىڭدىن(.  11 – 1ئوقۇشقا بۇيرۇلغان ) مۇززممىل، 
 «نۇڭدىن تۇر ۋە ئاگاھالندۇر ئور » چاقىرغان بولۇشقا « نياخشىالردى ئاكتىپ

 انئالغ كېيىن، ئالغاندىن بۇيرۇقنى بۇ ئۇ،. ئىدى بۇيرىق(  2 – 1) مۇدەسسىر، 
 ئەتراپىدىن يېقىن ئېلىۋەتمەي ياكى قويماي قوشۇپ ھېچنەرسىنى ۋەھىيگە
 ە،خەدىچ ئايالى ئىشەنگەنلەر باشتا ئەڭ ئۇنىڭغا. باشلىغان يەتكۈزۈشكە باشالپ
ىق چەنىڭ قۇلى زەيد، دوستلىرىدىن ئەبۇ بەكىر، ھەبەشىستانلخەدى ئەلى، جىيەنى

 قۇل بىالل، رىملىق ئازاد قىلىنغان قۇل سۇھەيب قاتارلىقالر ئىدى.
رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلغان ياشالردىن بىرى بولغان ئەرقام، 

كتەپكە ئايالندۇرغان. ئۆيىنى رەسۇلۇلالھنىڭ قۇرئان تەلىمى بېرىدىغان مە
دەۋەتنىڭ دەسلەپكى يىللىرىدا نۇرغۇن كىشى بۇ ئۆيدە تۇنجى قېتىم قۇرئان 

 قا تەسلىم بولغان. مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنىڭ كۆپىيىشىگەئالالھئاڭلىغان ۋە 
ئەگىشىپ مەككىلىكلەرنىڭ بېسىمىمۇ ئاشقانىدى. مەككىلىك مۇشرىكلەر 

 خىل مۇئامىلىدە بولغان. مۇئمىنلەرگە قارىتا تۆۋەندىكىدەك تۆت
 . سۈكۈت قىلىش. 1
 . مەسخىرە قىلىش. 2
 . تۆھمەت ۋە ھاقارەت قىلىش.3
 . بېسىم قىلىش ۋە قىيناش. 4
 مەدىنىگە(  يىلى – 622 مىالدى)  يىلىدا – 13. باسقۇچ، ئەلچىلىكنىڭ 4

 . ئاخىرالشقان بىلەن ھىجرەت
 قىستاق –لەر قىيىن كەبىدە ھىمايە قىلغۇچىلىرى ئاز بولغان بەزى مۇئمىن

دا شېھىت بولدى. زىننىرە، ياسىر ۋە سۈمەييە بۇالردىن بىر قانچىسى. جەريانى



 ئىسالم ۋە ئىمان ئاساسلىرى

56 

 بىر يىلى – 5 ئەلچىلىكنىڭ يەنى كۈچەيگەندە، قىستاق –بېسىم ۋە قىيىن 
 يىل 15 يىلىغىچە – 7 ھىجرى. قىلدى ھىجرەت ھەبەشىستانغا مۇئمىن گۇرۇپپا

نغۇچى سۈپتىدە پاناھال ئۇالرنى ھاكىمىيىتى ھەبەشىستان. قالدى تۇرۇپ يەردە ئۇ
 قوبۇل قىلدى. 

مەككىلىك مۇشرىكالر مۇئمىنلەرگە قارشى ئۈچ يىل داۋام قىلغان قامال  
ەم سىياسىتى يۈرگۈزدى. بۇ ئارقىلىق مۇئمىنلەرنى ھەم ئېتىقادىدىن ياندۇرۇش ھ

يالغۇزالشتۇرۇپ ئاجىزالشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانىدى. لېكىن ئۆز ئارا 
 كېلىشەلمەي ئۈچىنچى يىل بۇ قامال رەسمىي شەكىلدە ئەمەلدىن قالدى.  

ر مەككىدىكى بۇ ئېغىر شارائىت رەسۇلۇلالھنى باشقا ماكان ئىزدەشكە مەجبۇ
قىلدى. بۇ ماكان مەككە ئەتراپىدىكى تائىپ بولىشى مۇمكىنمۇ؟ رەسۇلۇلالھ 

 كېسەك قىلىپ -ما  تائىپقا بۇ مەقسەتتە باردى، لېكىن ئۇالر رەسۇلۇلالھنى چال
ن قوغالپ چىقاردى. مەككىدىكى دەۋەتنىڭ ئەڭ قىيىن مەزگىلىنى ئۇ كۈنى بېشىدى
پ ئۆتكۈزدى. تائىپتىن يارىالنغان ھالدا چىققان بولۇپ، جان بىخەتەرلىكى خەۋ

 ئاستىدا بولغاچقا، تۇغۇلغان يۇرتىغا پەقەت كونا ئىتتىپاقداش جەمەتلەردىن
ككىگە قايتىپ كەلدى. بۇ ئاچچىق ۋەقەدىن بىرسىنىڭ ھىمايىسى بىلەن مە

كېيىن، كېيىنكى مەزگىلدە مەدىنە دەپ ئاتالغان يەسرىپ شەھىرىنىڭ يەرلىك 
ئاھالىسىدىن ئاز ساندا كىشىلەر ئۇنىڭ دەۋىتىدىن تەسىرلەندى. بىر يىلدىن 

ۇنى ئكېيىن تېخىمۇ چوڭ گۇرۇپپا ھالىتىدە كېلىپ رەسۇلۇلالھقا ئىمان ئېيتتى ۋە 
ەت تەكلىپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن باشتا باشقا مۇئمىنلەر يەسرىبكە ھىجر يۇرتىغا

 تۆگە مۇكاپات قويدى. 100قىلدى. مۇشرىكلەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن 
 جەھەتتىن سىتىراتېگىيلىك يىلى – 622ئەڭ ئاخىرىدا رەسۇلۇلالھ مىالدى 

 بكەيەسرى ئارقىلىق سەپەر بىر خەتەرلىك پىالنالنغان بىلەن ئىنچكىلىك ناھايىتى
 قىلدى.   ھىجرەت
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 تۇنجى نازىل بولغان ۋەھىيلەر نېمە ھەققىدە ئىدى؟

 يىل داۋام قىلدى. بۇ جەرياندا تۇنجى نازىل 23قۇرئاننىڭ نازىل بولىشى 
 بولغان ئايەتلەر ئەلەق سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى بەش ئايەت بولۇپ، بۇ ئايەتلەر

لە ئەلەيھىسساالمغا قارىتىلغانىدى. جۈمبىۋاستە خىتاپ قىلىنغۇچىسى مۇھەممەد 
 بۇيرۇق جۈملە شەكلىدە كەلگەن. بۇ، ۋەھىينىڭ دەسلەپكى ئايەتلىرىنىڭ خىتاپ

قىلىنغۇچىسىنىڭ تەسەۋۋۇرىنى يېڭىدىن شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت 
«  بىلىم» قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. تۇنجى نازىل بولغان ئايەتلەرنىڭ تېمىسى 

دېگەنلىك « مەلۇماتلىق بول، ئۆگەن » بۇيرىقى، « قۇ! ئو» ھەققىدە بولۇپ، 
مەنىسىنى « پارچىالرنى بىرلەشتۈرۈپ پۈتۈنگە ئېرىش » بولىدۇ. ئىقرا، 

، بۇيرىقىنى بەرگۈچى مەلۇم« ئوقۇ! » بىلدۈرىدىغان ئىجما دېگەنلىك بولىدۇ. 
لىنىڭ مبۇيرىقنى ئالغۇچى مەلۇم، نېمىنى ئوقۇيدىغانلىقى نامەلۇم. بۇ ئەھۋالدا جۈ

شەكلىدە بولىدۇ. تۇنجى « ھەممە نەرسىنى ئوقۇ » يوشۇرۇن تولۇقلىغۇچىسى 
 ئىچىدىكى بارلىق شەيئى بىلەن بىللە كائىنات» ئايەتنىڭ ئىزاھاتى مۇنداق: 

نىڭ ئىسمى بىلەن ۋە ئۇنىڭ نامىدىن ئوقۇ! بۇ ئالالھ؛ سەن كىتابئوچۇق بىر 
 ەر تۆۋەندىكىچە:تۇنجى نازىل بولغان ئايەتل«. يېتەرلىك بولىدۇ 

ىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇ!. ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن ەببياراتقان ر» 
( ىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر. ئۇ قەلەم بىلەن )خەت يېزىشنىرەببياراتتى. ئوقۇغىن، 

 (. 5 – 1ئەلەق سۈرىسى. ) « ئۆگەتتى. ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى 
زىل بولۇش جەريانى رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ يەردە باشلىغان قۇرئاننىڭ نا

 يىل داۋامالشقان.  23ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە 
قۇرئان، ۋەھىي ئېلىشتىن بۇرۇن پاسسىپ ياخشى بولغان ھەزرىتى 

ەن مۇھەممەدنى ئاكتىپ ياخشىالردىن بولۇشقا چاقىرغان. بۇ سەۋەپتىن ئالدى بىل
 يرىغان:ئۆزىنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى يورتۇشىنى ۋە بەرپا قىلىشنى بۇ

ئى كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى! كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا » 
ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كۆپرەكىدە قۇرئاننى تەرتىل بىلەن 

 ھەقىقەتەن ساڭا. ئوقۇغىن(  ئوچۇق دانە، ـ) چۈشەنگەن ئاساستا ئالدىرماي دانە 
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ى قىيام كېچىنىڭ شۈبھىسىزكى،. لىمىزقى نازىل نى( قۇرئان)  سۆز ئېغىر
) تىرىلىشى ( قالدۇرىدىغان ئىز چوڭقۇر بولىدۇ. ھەقىقەتەن كۈندۈزى ئالدىراش 

ىڭنىڭ نامىنى ياد ئەتكىن، ) ھاياتىڭنى ( ئۇنىڭغا بېغىشال. ئۇ ەبببولىسەن. ر
مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ رەببىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنى 

 1مۇززەممىل، « ) ىلىۋالغىن )يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن( ھامىي ق
- 9 .) 

قۇرئاندا ئۈچىنچى قېتىمدا نازىل بولغان ئايەتلەر، مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمنى پاسسىپ ياخشىدىن ئاكتىپ ياخشى بولۇشقا چاقىرغان 

 تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالماقتا:
ن نىڭ ئازابىدىئالالھلغۇچى! تۇر! )ئىنسانالرنى( ئى كىيىمگە چۈمكىلىۋا» 

ە ۋئاگاھالندۇر. رەببىڭنى ئۇلۇغال. كىيىمىڭنى پاك تۇت. ھەر تۈرلۈك ) ماددى 
ىڭ مەنىۋى ( كىردىن يىراق بول. ياخشىلىقنى تىرىكچىلىك يولى قىلىۋالما. رەبب

 (. 7 - 1مۇددەسسىر، « ) ئۈچۈن سەۋر قىل 
 دىن بىرسى، مۇسۇلمانالر ھەر نامازنىڭ ھەردەسلەپ نازىل بولغان سۈرىلەر

 رەكىتىدە ئوقۇيدىغان قۇرئاننىڭ كىرىش سۆزى بولغان فاتىھە سۈرىسى بولۇپ:
نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن. ئالالھناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان » 

ەتلىك ناھايىتى شەپق اّلَلهقا خاستۇر. ئالالھجىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ رەببى 

ت ھرىباندۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر. ) رەببىمىز ( ساڭىال ئىبادەۋە مې
پىڭگە قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم تىلەيمىز. بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن. غەزى
ولىغا ييولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ 

 «.) باشلىغىن ( 
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منىڭ ئەلچى بولۇشىغا قارىتا دەسلەپكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساال

 ئىنكاسالر نېمىلەر ئىدى؟

ئاكتىپ » ئۇ ۋەھىي كېلىشتىن بۇرۇن پاسسىپ ياخشى ئىدى، ۋەھىي ئۇنى 
ئىشەنچلىك كىشى ) ئەل » قىلدى. پاسسىپ ياخشى ۋاقتىدا ئۇنى « ياخشى 
دەپ باش تاجى قىلغان مەككىنىڭ كاتتىلىرى، ئۇ قۇرئان بىلەن (« ئەمىن 

ساراڭ، جىن » ۇنۇپ ئويغاتقۇچى ئاكتىپ ياخشى بولغاندا، ئۇنى ئويغ
 ئۇنىڭ سەۋەبى، بۇنىڭ. دېيىشتى «(  مەجنۇن –چاپلىشىۋالغان كىشى ) ئەل 

 بىر بولىدىغان مەشغۇل بىلەن ئىشى ئۆز ئارىالشمايدىغان، ئىشىغا ھېچكىمنىڭ
 دىغانقىلماي مۇرەسسە ھېچ قوغدايدىغان، تىكىپ جېنىنى داۋاسىنى كىشىدىن،

ەلچى بولۇشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭدا ھېچقانداق ئ. ئىدى ئايلىنىشى كىشىگە بىر
»  غەلىتە بىر ئەھۋال كۆرۈلمىگەن. ئەگەر بونداق ئەھۋال سادىر بولغان بولسا،

بۇرۇن ئۇنىڭدا مۇنداق غەلىتە بىر ئىش بولغانىدى، بۇ ئۇنىڭ سىھرىگەر 
ڭ بىر سۆز قىاللمىدى. بۇنى دېيىشەتتى. لېكىن بۇنداق« ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى 

 بىرىدىن –ئورنىغا ئۇنى دادا بىلەن بالىنى، ئەر بىلەن ئايالنى بىر 
 يېڭى ىچۈنك. قىلىشتى داۋا قىلغانلىقىنى ئارقىلىق سىھىر بۇنى ئايرىۋەتكەنلىكىنى،

 قارىماي قىستاققا –ھەتتا قېيىن  قورقۇتۇش، بېسىم، شۇنچە مۇئمىنلەر
 ن.       دەپ قارىغا « سىھىرلەنگەن » بۇنى مۇشرىكالر. دىۋازكەچمىگەنى ئىمانلىرىدىن

مەككىلىك مۇشرىكلەر رەسۇلۇلالھقا قارىتا تۆت باسقۇچلۇق قارشى تۇرۇش 
پىالنى بويىچە ھەرىكەت قىلدى. باشتا كۆرمەسكە سېلىشتى، ئاندىن مەسخىرە 

ى ۇنقىلىشتى، ئاندىن تۆھمەت قىلدى، ئەڭ ئاخىرىدا ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈپ ئ
ا ئۆلتۈرمەكچى بولۇشتى. رەسۇلۇلالھقا شۇنداق ئۆچمەنلىك قىالتتىكى، ئۇ يولد

ەبىدە ئۆتۈپ كېتىۋاتسا ئۇنىڭغا تۈكۈرەتتى، ھاقارەت قىالتتى. ھەتتا بىر قېتىم ك
 ئېسىپ باغرىنى –ئىبادەت قىلىۋاتقاندا، ئۇنىڭ بوينىغا تۆگىنىڭ ئۈچەي 

 . قويۇشقان
ىلماي، ۋەھىي رەھبەرلىكىدە ئالغا قاراپ ئۇ بۇالرنىڭ ھېچبىرىگە پەرۋا ق

 دەۋەت مەركەزلىك شەخس » ئاساسىدىكى دەۋەت بىردىن –ئىلگىرلىدى. بىردىن 
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 باسقۇچىغا « دەۋەت مەركەزلىك جەمئىيەت ئىجتىمائىي » كېيىن، باسقۇچىدىن «
 نىجاتلىققا دەڭالر، يوق ئىالھ باشقا تىنئالالھ » مەككىلىكلەرگە ئۇ. ئۆتتى

ەپتە ئاۋاز قوشقانالر ئەخالقى دەسل چاقىرىقىغا ئۇنىڭ. دەيتتى «! رئېرىشىڭال
گۇمراھلىقتىن ۋە ئادالەتسىزلىكتىن پەرياد چەككەن كىشىلەر بولدى. ئەرقامنىڭ 
ئۆيىنى قۇرئان مەكتىپىگە ئايالندۇرغان رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋىتى ھەممىدىن بەك 

 ر ئارىسىدا ئالقىشقا ئېرىشكەن. ياشالر، قۇلالر، ئايالالر ۋە ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىغانال
 سۈرىسى نەجم ئەيىبلىگەن ئاشكارە –مۇشرىكالرنىڭ بۇتلىرىنى ئوچۇق 

 قارشى جامائىتىگە ئىسالم يېڭى مۇشرىكالر مەككىلىك كېيىن، چۈشكەندىن
 ركىشىلە بولمىغان ياردىمى قەبىلە ۋە قۇلالر يوق ھىمايىچىسى. ئۆتتى ھۇجۇمغا

تىن، كۈچەيگەنلىك قاتتىق بېسىم. ايالنغانئ نىشانىغا ھۇجۇم دەسلەپكى
رەسۇلۇلالھ يېڭى مۇسۇلمانالرنى ئادىل بىر پادىشاھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى 

 ئەتراپىدا يىلى – 5ھەبەشىستانغا بېرىشقا بۇيرىدى. بۇ ۋەقە ئەلچىلىكنىڭ 
 – 7 ھىجرەتنىڭ. تۇردى يىل 15 يەردە ئۇ مۇھاجىرالر ھەبەشىستاندىكى. بولدى

 ڭ قايتىپ كېلىشىگە ئىجازەتئۇالرنى كېيىن، قىلىنغاندىن پەتھى رخەيبە يىلى
ۇش بېرىلدى. چۈنكى خەيبەرنىڭ پەتھى، مەدىنە ئىسالم جامائىتى ئۈچۈن بىر بۇرل

گە نوقتىسى ئىدى. ئىسالم جامائىتىنىڭ كېلەچىكى بۇ پەتھى بىلەن كاپالەتكە ئى
 قىلىنغانىدى.
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 ق تونۇشتۇرىدۇ؟قۇرئان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قاندا

 (. 6؛ فۇسسىلەت، 110. ۋاپات بولىدىغان بىر ئىنسان ) كەھف، 1
 (. 10نىڭ بەندىسى ) نەجم. ئالالھ. 2
 (. 144. نەبى ۋە ئەلچى) رەسۇل ( ) ئالىئىمران، 3
 (. 4. گۈزەل ئەخالق ئىگىسى ) قەلەم، 4
 (.107. ئىنسانىيەتكە رەھمەت ) ئەنبىيا، 5
 (.40) ئەھزاپ،  . ئەلچىلەرنىڭ ئاخىرقىسى6
قا دەۋەت قىلىپ خوش خەۋەر بەرگۈچى ۋە ئالالھ. پەقەت 7

 (. 46ئاگاھالندۇرغۇچى ) ئەھزاپ، 
. ۋەھىي نۇرى بىلەن چاقنىغان بىر نۇرنى ئەكس ئەتتۈرگۈچى ) ئەھزاپ، 8

46 .) 
 (. 128ئۈچۈن شەپقەت ۋە مەرھەمەت ئابىدىسى ) تەۋبە،  . مۇئمىنلەر9
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 ئىكەنلىكى ( ئەلچىرەسۇل ) منىڭ ئىنسان مۇھەممەد ئەلەيھىسساال

 نېمە ئۈچۈن تەكىتلىنىدۇ؟

مۇسۇلمان بولۇشنىڭ ئىككىنچى شەرتىدە، ھەزرىتى مۇھەممەد ) س ئە 
 ئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ. بۇ ئەلچىنىڭ ئىنسانىي« بەندە ۋە ئەلچى » ۋ (نىڭ 

 كىملىكىگە قارىتىلغان ئەسكەرتىشتۇر. 
ممەدنىڭ باشقا ئەلچىلەرگە ئوخشاش ئىنسان قۇرئاندا ھەزرىتى مۇھە اّلَله

 ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ:
« ئى مۇھەممەد ( ئېيتقىنكى، مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش بىر ئىنسان ) » 

 (. 110) كەھف، 
 مۇھەممەد پەقەت بىر ئەلچى، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ ئەلچىلەر ئۆتتى. ئۇ»  

ن، ئالىئىمرا)  « مسىلەر؟ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە، ئارقاڭالرغا يېنىۋاال
144 .) 

 ار:ببۇ تەكىتلەشتە ئوخشاش بولمىغان گۇرۇپپىالرغا ئىما قىلىنغان مەنىلەر  
پ ەرگە: ئەلچىنى ئۇلۇغالۈچىل. ئەلچىنى ياخشى كۆرگەن ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنگ1

 ئىالھالشتۇرۇپ ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببىتىڭالرنى زەھەرلىمەڭالر.
ئۆرنەك قىاللمىغانالرغا، يەنى ئۇنى ئۆرنەك . ئەلچىگە ئىشىنىپ، ئۇنى 2

قىاللمايمەن، ئۇنىڭغا ئوخشاش قىاللمايمەن دېگۈچىلەرگە، ئۇمۇ سىلەرگە 
 ئوخشاش بىر ئىنسان ئىدى.

رگە . ئىنساننى گۇناھكار دەپ قارايدىغان ۋە ئىنساندىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلە3
لىغىدەك سى بوالنىڭ ئەلچىئالالھنىڭ ئۈمىدى. چۈنكى ئىنسان ئالالھئىنسان  -

 ى مەرتىۋىلىك مەۋجۇدىيەت.دەرىجىدىك
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 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى نېمە؟

» مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ئىالھىي ۋەھىيگە 
بولۇپ، بۇ ئەلچىلىك تۆۋەندىكىدەك ئالتە نوقتىنى ئۆز « ئەلچىلىك قىلىش 

 ئىچىگە ئالىدۇ:
ئىنسانالرغا يول كۆرسىتىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن يول  اّلَله: . نۇبۇۋۋەت1

 (. 158 - 157كۆرسەتكۈچنى ۋەھىي ئارقىلىق ئۆز پىتى ئېلىش ) ئەئراف، 
. رىسالەت: ئالغان ئىالھى يول كۆرسەتكۈچنى قوشۇپ قويمىغان ياكى 2

 (. 40كېمەيتىۋەتمىگەن ھالدا ئىنسانىيەتكە يەتكۈزۈش ) ئەھزاپ، 
مۇئمىنلەرگە ھاياتىدا ئۈلگە قىالاليدىغان ئۆرنەك،  . ئۇسۋە ھەسەنە:3

 (. 21؛ ئەھزاپ، 143ئۈلگىلىك بىر كىشى بولۇش ) بەقەرە، 
قا . تەبلىغ ۋە دەۋەت: كىشلەرنى يەتكۈزگەن ئىالھىي دەۋەتنى قوبۇل قىلىش4

 (. 216چاقىرىش )شۇئەرا، 
 ئۆرنەك. تەلىم: ئىالھىي بۇيرۇقنى ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ياشاپ ئۇالرغا 5

 (. 151بولۇش ) بەقەرە، 
 (. 44. تەيىن: ئىالھىي تەلىماتالرنى ئىزاھالپ چۈشەندۈرۈش ) نەھل، 6
 

 كىملەرگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىلگەن؟ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد 

 (. چۈنكى قۇرئان پۈتۈن 107پۈتۈن ئىنسانىيەتكە ئەۋەتىلگەن ) ئەنبىيا، 
ئى  »، «ئى ئىنسانالر! » (. قۇرئان  158ئىنسانىيەتكە خىتاپ قىلىدۇ ) ئەئراف، 

. شەكلىدە پۈتۈن ئىنسانىيەتكە خىتاپ قىلغان بىر ۋەھىيدۇر« ئادەم باللىرى! 
م ئىنسانىيەت تارىخىدا ھەقىقىي يەرشارىۋى پۈتۈنلىشىش مۇھەممەت ئەلەيھىسساال

 بىلەن باشلىغان. 
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دە مەككىدە تىنچلىقپەرۋەر ئىدى، مەدىنى ئەلەيھىسساالممۇھەممەد 

 نېمە ئۈچۈن تىنچلىقنىڭ ئورنىنى ئۇرۇش ئالدى؟

بۇ ھەقسىز چۈشەنچىنى ئوتتۇرىغا قويغان شەرقشۇناسالر، بۇنىڭغا 
مەدىنىدىكى ئۇرۇشالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىدۇ. بۇ قاراشنىڭ ئورۇنسىز 
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، ھەزرىتى مۇھەممەد ) س ئە ۋ (نىڭ مەدىنىدە 

 :باقايلى قاراپ ئايرىم –ۇرۇشالرغا ئايرىم ئۆزى قاتناشقان ئ
 بولۇپ، ئۇرۇش بېرىلغان ئېلىپ مەقسىتىدە مۇداپىئە –بەدىر ئۇرۇشى 

 مۇشرىكالرنىڭ. بولغان سەۋەپلىك ھۇجۇمى مەدىنىگە مۇشرىكالرنىڭ مەككىلىك
 .ئىدى كۆپ ھەسسە ئۈچ مۇئمىنلەردىن سانى

ن ئۇرۇش بولۇپ، ۇداپىئە مەقسىتىدە ئېلىپ بېرىلغام -ئۇھۇد ئۇرۇشى 
كلومىتېر  450مەككىلىكلەر بەدىرنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن، مەككىدىن 
كلومىتېر  10يىراقلىقتىكى مەدىنىگە يۈرۈش قىلغان. ئۇرۇش مەدىنىگە 

 يىراقلىقتىكى ئۇھۇدتا بولغان. 
قسىتىدە ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش بولۇپ، مۇداپىئە مە -خەندەك ئۇرۇشى 

ۇشرىكالردىن تەشكىل قىلىنغان بىرلەشمە قوشۇن مەدىنىگە رايۇندىكى پۈتۈن م
 ھۇجۇم قىلىپ، مەدىنىنى مۇھاسىرە قىلغان. مۇئمىنلەر خەندەك كوالپ شەھەرنى

يتىپ مۇداپىئە قىلغانلىقتىن، مۇشرىكالر مۇھاسىرىنى ئۇزۇن داۋامالشتۇرالماي قا
 كەتكەن. 

 بىلەن ىمۇشرىكلىر مەككە خەيبەرلىكلەر –خەيبەرگە يۈرۈش قىلىش 
غان، تەرىپىدىن مۇھاسىرىگە ئېلىن مۇسۇلمانالر سەۋەپتىن بۇ ۋە تۈزگەن ئىتتىپاق

ىن مۇھاسىرىگە بەرداشلىق بېرەلمەيدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ، خەيبەرنى ئۆزلىكىد
 تاپشۇرۇغان.

 كەبە ۋە بولغان مەركىزى ئىسالمنىڭ بۇ –مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى 
 ئېلىپ ئۈچۈن قىلىش خالىي تپەرەسلىكتىنبۇ مەككىنى جايالشقان باغرىدا

بولۇپ، پىالنالنغان شەكىلدە زىيادە قان تۆكۈلمەستىن مەككە  يۈرۈش بېرىلغان
بۈگۈن » مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكەن. رەسۇلۇلالھ شەھەرگە كىرگەندە 
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دەپ جار سالغان قۇمانداننى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ۋەزىپىسىدىن « ئىنتىقام كۈنى 
 لىغان. ئېلىپ تاش

رىكالرنىڭ بىرلەشمە مۇش ئارىلىدىكى يېرىم ئەرەپ –ھۇنەيىن ئۇرۇشى 
قوشۇنى بىلەن مۇسۇلمانالر ئارىسىدا يۈز بەرگەن ئاخىرقى ئۇرۇش بولۇپ، بۇ 
ھەقتە ئىسالم دۇنياسىدىكى مەشھۇر تەتقىقاتچى پروفېسسور دوكتۇر مۇھەممەد 

ھەر ئىككى تەرەپتىن  چە، پۈتۈن بۇ ئۇرۇش جەريانىداقارىشى ھامىدۇلالھنىڭ
 ئەتراپىدا.  200ھاياتىدىن ئايرىلغان كىشى 

قۇرئاننىڭ مەغپىرەت ۋە كەڭ قورساق بولۇشقا چاقىرغان تەشەببۇسلىرىنىڭ 
 مەككە بىلەنال چەكلىنىپ قالغانلىقى توغرا ئەمەس. مەدىنە يەھۇدىيلىرىنىڭ،

قىلغانلىقى رەسۇلۇلالھقا ۋە ئىسالم جامائىتىگە قارشى ھەر تۈرلۈك سۈيقەست 
ۈزۈپ ھەممىگە مەلۇم بىر ھەقىقەت. مانا بۇ ئايەت، مۇسۇلمانالر بىلەن كېلىشىم ت

غا تۇرۇپ، ئسالم جامائىتىگە قارشى دۈشمەنلەر بىلەن ھەمكارالشقان يەھۇدىيالر
 قارىتا ئوخشاش نەرسىنى بۇيرىماقتا:

ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنىڭ خىيانەت قىلغانلىقىنى بايقاپ »   
ھەقىقەتەن ياخشىلىق  اّلَلهتۇرىسەن، ئۇالرنى ئەپۇ قىلغىن، كەچۈرگىن، 

 (. 13مائىدە، « ) قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ 
يەنە مۇئمىنلەرگە ئاچچىغىنى بېسىۋېلىشقا بۇيرىغان شۇ ئايەت مەدىنىدە 

 نازىل بولغان:
(  لما –يولىدا ) پۇل  اّلَلهتەقۋادارالر كەڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ » 

 ەچۈرىدىغان كىشىلەردۇر.ك كىشىلەرنى يۇتىدىغان، ئاچىقىنى قىلىدىغان، سەرپ
 (. 134ئالىئىمران، « ) ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ  اّلَله
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 ى؟نېمە ئۈچۈن نەبىلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسئەلەيھىسساالم مۇھەممەد 

كەن بىر ئىنسانىيەت ئەقلى قىرام يېشىغا يەت ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد
مەزگىلدە كەلگەن. ئۇنىڭ نەبىلەر زەنجىرىنىڭ ئاخىرقى ھالقىسى بولىشى، 

شى، ( بولى 40ئەھزاپ، « ) نەبىلەرنىڭ ئاخىرقىسى » قۇرئاننىڭ ئىپادىسى بىلەن 
ئىنسان ئەقلىنىڭ تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا يېڭى بىر باسقۇچقا 

 كىرگەنلىكىنى ئىشارەت قىلىدۇ. 
ىر ئەلچى كەلمەيدىغانلىقىنى، مۇھەممەد ئۇنىڭدىن كېيىن ب

ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن يول كۆرسەتكۈچلىكنىڭ كىشىدىن پرىنسىپالرغا 
ئۆتكەنلىكى شەكلىدە چۈشىنىش كېرەك. بۇ دەۋر ئىنسانىيەت تارىخىدىكى يېڭى 

 بىر دەۋر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.   
 -ىغا، قىممەت بۇنىڭ بىلەن ئىنسانىيەتكە، لىدىر مەركەزلىك دۇنيانىڭ ئورن

قاراش ئاساس قىلىنغان دۇنيا نىشان قىلىپ كۆرسىتىلگەن. شەخسىلەرنىڭ يول 
 ۇچىباشلىغ يول قاراشنىڭ –باشالمچىلىقى ئورنىغا، پرىنسىپالرنىڭ، يەنى قىممەت 

 . قىلىنغان ئىما بولىشى
 

 مۇسۇلمانالر ئەلچىلەرگە ئىبادەت قىالمدۇ؟

بولۇپ، بىر « شېرىك » ىقادىدا ياق، ئىبادەت قىلمايدۇ. بۇ ئىسالم ئېت
تىن غەيرىگە ياكى بىر شەيئىگە ئىبادەت قىلىشى، ئەڭ ئېغىر ئالالھمۇئمىننىڭ 

گۇناھ بولغان شېرىك قاتارىغا كىرىدۇ. بۇ كىشى مەيلى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 
بولسۇن ۋەياكى باشقا بىرسى بولسۇن پەرق قىلمايدۇ. چۈنكى ئىسالم تەۋھىد 

« تىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا اليىق ئىالھ يوق ئالالھ» ھىد دىنى بولۇپ، تەۋ
پرىنسىپىنى ئاساس قىلىدۇ. مۇسۇلمانالر قىلغان ھەر نامىزىنىڭ ھەر رەكىتىدە 

پەقەت ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە پەقەت » قا مۇنداق ۋەدە بېرىدۇ: ئالالھ
ئىبادەت قىلىش، ئۇ تىن غەيرىگە ئالالھ(.  4فاتىھە، « ) سەندىنال ياردەم تىلەيمىز 
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تىن ھەسسە ئېلىش ئالالھكىشىگە ئىالھلىق سۈپىتى بەرگەنلىك بولىدۇ. بۇ 
تىن غەيرىگە ئىالھلىق سۈپىتى بېرىش، دىندىن ئالالھتەشەببۇسى بولۇپ، 

 چىققانلىق بولىدۇ. 
 

ى ئال ھاياتتىكيھىسساالمنىڭ ئۆرنەك بولىشىنىڭ رېمۇھەممەد ئەلە

 نامايەندىسى نېمە؟

 ەلەيھىسساالم پەقەت قۇرئاننى كىشىلەرگە يەتكۈزگۈچى بولۇپالمۇھەممەد ئ
قالماستىن، ئۇنى ھاياتىغا تەدبىقلىغۇچىدۇر. قۇرئاننىڭ تۇنجى خىتاپ 

ۇرئان قئۇنىڭ ئەخالقى » ئائىشە ) ر ئە ( بىر سوئالغا  رەپىقىسىقىلىنغۇچىسىدۇر. 
ىڭ (. قۇرئان دىنن 6:91ئىدى دەپ جاۋاپ بەرگەن ) ئىبنى ھەنبەل، « 

ھاياتقا  رېئالنەزەرىيىۋىي ئاساسى بولۇپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دىننىڭ 
ھەرىكىتىنى  -مەنبە بولغان رەسۇلۇلالھنىڭ سۆز  ئەمەلىيتەدبىقلىنىشى ئىدى. 

» ئېرىشىش قىيىن بولغان  ياكىيېتىش  ،قۇرئان شەكىللەندۈرگەنىدى. قۇرئان
 دۇر. قۇرئان مۇئمىنلەرنىڭ«ھايات كىتابى » ئەمەس، ئەكسىچە «  كىتابئۆلۈك 

ئۆزىگە ئوڭاي ئىگە بولىشىنى خااليدۇ. بۇ قوالي تەدبىقالش ۋە ئۆزىگە 
مۇجەسسەملەشتۈرۈش، قۇرئان تەكلىپ قىلغان ھايات شەكلى ئۈچۈن بولۇپ، 
قۇرئان ئېلىپ كەلگەن تۇرمۇش شەكلى ھەزرىتى مۇھەممەد ) س ئە ۋ (نىڭ 

 خاراكتېرىدە روشەن ئىپادىلەنگەن. 
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 ننەت ۋە ھەدىس دېگەن نېمە؟سۈ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇنىڭ شەخسىيىتىدە 
، بولغان قۇرئانى ياشاش شەكلىنى ئەنئەنىگە ئايالندۇرغان ئۆلىماالر نامايەن

» دەپ ئاتىغان. « سۈننەت »  ھەرىكەتكە تەدبىقلىنىشىنى –قۇرئاننىڭ ئىش 
قا نسبەت ئالالھتىلغا ئېلىنغان يەردە ھەر قۇرئاندا ئاتالغۇسى « سۈننەھ 

ندا قىلىنغان ھالدا كېلىدۇ. لېكىن كېيىنكى مەزگىلدە ئىگە بولغان مەنا، قۇرئا
ئۇقۇمى « سۈننەت » ئەلچىگە نىسبەت بېرىلگەن شەكىلدە ئىشلىتىلمىگەن. 

 –مۇھەممەد رەسۇل بولغاندىن كېيىن قىلغان ئىش ھەزرىتى دەسلەپكى مەزگىلدە 
م ئەلەيھىسساال مۇھەممەد دائىرىسىگە ئۇقۇم بۇ. كۆرسىتەتتى ىھەرىكەتلىرىن

. كىرىدۇ ھەرىكەتلىرى –نىڭ ئەلچىسى بولغانلىقى ئۈچۈن قىلغان ئىش ئالالھ
 ئۈچۈن بولغانلىقى مەككىلىك بولغانلىقى، ئەرەپ بولغانلىقى، ئىنسان ئۇنىڭ
 لېكىن. ئىدى يوق دائىرىسىدە سۈننەت دەسلەپتە ھەرىكەتلىرى – ئىش قىلغان

ئەنئەنلىرىمۇ بۇ ئۇقۇمنىڭ قۇرئان چۈشكەن خەلقنىڭ  زامانالردا كېيىنكى
 دائىرىسىگە كىرگۈزۈلگەن. 

ھەدىس، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئائىت دەپ قارالغان سۆزلەرگە 
ھەدىسنىڭ توغرا  بولۇپ، سۆز دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ. بېرىلگەن ئىسىم

ننەت ياكى يالغان بولۇش ئېھتىمالىمۇ بار. سۈبولۇش ئېھتىمالى بولغاندەك، خاتا 
 -ئىش » بىلەن ھەدىس ئارىسىدا زۆرۈرى بىر مۇناسىۋەت يوق. سۈننەت ئاساسەن 

نى كۆرسىتىدۇ. ئىچىدە سۈننەت بايان قىلىنغان «سۆز » ، ھەدىس «ھەرىكەت 
نىڭ ھەدىسلەر بولغاندەك، سۈننەت بايان قىلىنمىغان ھەدىسلەرمۇ بار. بىر ھەدىس

ەت ا ياكى خاتالىقىنى قۇرئان بەلگىلەيدۇ. قۇرئانغا سېلىنغاندا قۇرئان رتوغر
نىڭ ئىشەنچلىك ھەدىسلەر دىن قالساىڭنۇقىلمىسا، ئىشەنچلىك بولىدۇ. ئ

دىكى قىلغۇچىالر زەنجىرى رىۋايەتبولغان بىرى  لەردىنشەرتبولۇشىدىكى 
 بەلگىلەيدۇ.  غانلىقىبولمى  -بولۇپ ئىشەنچلىك  كىشىلەرنىڭ
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 سۈننەت ھەرىكىتىنىڭ –ۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان ئىش م

 ياكى ئەنئەنە ئىكەنلىكى قانداق ئايرىلىدۇ؟

بۇنىڭغا بىر مىسال ئارقىلىق جاۋاپ بېرەيلى. مەسىلەن: مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالم كىيىنگەن شەكىلدە كىيىنىش سۈننەت دائىرىسىگە كىرەمدۇ؟ بۇ 

ەد النىڭ جاۋابىغا مۇناسىۋەتلىك. يەنى مۇھەممسوئالنىڭ جاۋابى تۆۋەندىكى سوئ
ئەلەيھىسساالم ئەلچى بولۇشتىن بۇرۇن ۋە ئەلچى بولغاندىن كېيىن كىيىنىش 
شەكلىدە ئۆزگۈرۈش بولغانمۇ ياكى ئۆزى مەنسۇپ بولغان ئىجتىمائي جەمئىيەت 

» كىشىلىرىدىن پەرقلىق شەكىلدە كىيىنگەنمۇ؟ بۇ خىل سوئالالرنىڭ جاۋابى 
 ئۇنداقتا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ كىيىنىش«. داق بولمىغان ياق، ئۇن
« ئەنئەنە »  ياكى« ادەت ئ -ئۆرپ » قاتارىدا ئەمەس، « ئىبادەت » ئادىتىنى 

 دائىرىسىدە چۈشىنىش كېرەك. 
 

 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسەبى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا

 تۇتىشامدۇ؟

سەبىنىڭ، ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ نە
ھاجەر ئىسىملىك ئايالىدىن تۇغۇلغان ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمغا 

لەن تۇتىشىدىغانلىقىنى مۇسۇلمانالر بىردەك قوبۇل كۆرىدۇ. بۇنى رەسۇلۇلالھ بى
ڭ بىر دەۋردە ياشىغان يەھۇدىيالرمۇ تەستىقلىغان. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى

. بىلىنمەكتە(  ئەسىر – 1 بۇرۇنقى مىالدىدىن)  ئادنانغىچە ئەجدادى – 21
 ۇنىڭدىن كېيىنكىلىرى ھازىرچە نامەلۇم.  ئ
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 قانداق؟ ئورنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسالمدىكى

يتا دەپ ئاتىلىدۇ. كەبىنى قا« ئەلچىلەر ئاتىسى » ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم 
ددى رئان ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى خۇ( بولۇپ، قۇ 127سالغان كىشى ) بەقەرە، 

دەپ كۆرسىتىدۇ « گۈزەل ئۆرنەك » مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش 
(. قۇرئاندا شەرتسىز ئىماننىڭ ۋە تەسلىمىيەتنىڭ سىمۋولى  4) مۇمتەھىنە، 

 اّلَله »سۈپتىدە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تىلغا ئېلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇ 

 (.   125ماختىلىدۇ ) نىسا،  دەپ« دوستى 
 

خىرىستىيان مەنبەلىرىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە 

 مەلۇمات بارمۇ؟

قۇرئان، تەۋرات ۋە ئىنجىلنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن خوش بىشارەت 
ىنغان (. بۇ يەردە تىلغا ئېل 6؛ سەپ، 157بەرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ ) ئەئراف، 

 سىۋەتلىك مەلۇماتنى تۆۋەندىكى بەش نوقتا توغرىاليدۇ:ئىنجىل بىلەن مۇنا
. يۇھاننا ئىنجىلىدا مەريەم ئوغلى ئىسادىن كېيىن كېلىدىغانلىقى 1

بىلدۈرۈلگەن پەرىكليتوس ) بۇزۇلغان شەكلى پاراكلىتوس ( ھەققىدە تىلغا 
(. بۇ  15-12، 16:17؛ 15:26؛ 26،30-17،25-14:16، ئېلىنغان بايانالر ) ماتتا

مە ئارامىچىدىن سۇريانىچىگە، ئۇنىڭدىن گرىكچىگە كىرگەندە ئېغىر كەلى
دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان. بۇ ئېغىر بۇزغۇنچىلىق سەۋەبىدىن كەلىمىنىڭ 
ئەسلى تونىغىلى بولمايدىغان ھالغا كەلگەن. كەلىمىنىڭ سۇرىيانى تىلىدىكى 

مەنىدىكى « گەن كۆپ ماختالغان، مەدھىيلەن» ئەسلى شەكلىگە ئېرىشكەنلەر 
مۇنھامەننا سۆزىگە ئېرىشكەن. بۇ كەلىمىنىڭ سۈپەت ۋە ئىسىم شەكلى ئەھمەد ۋە 
مۇھەممەد. ھەبەشىستان پادىشاھى نەجاشىمۇ رەسۇلۇلالھ ھايات ۋاقتىدا ئۇنى 
ئۆز دىنى مەنبەلىرىدە تاپقانلىقىنى ئىتىراپ قىلغان. مەنبەلىرىمىزدىكى شەكلى 
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مەسىلىسى،  ؛ مۇقەددەس روھ ئۇقۇمى (16، 14) يۇھاننا،  بىلەن فاراكلىت
 (.  بەت – 251، 1، سىرا –شلىرىدا بايقالغان ) ئەس با ئەسىرنىڭ – 2ھىجرى 
. يۇھاننا ئىنجىلىدە، ئۆز ۋاقتىنىڭ چوڭ يەھۇدىي ئۆلىمالىرى ھەزرىتى 2

 -بولۇپ « ھېلىقى ئەلچى» يەھيانىڭ مەسىھمۇ ياكى ئىلىياھمۇ ۋەياكى 
 مەكچى بولغان. يەھيا بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى ئەمەسلىكىنىبولمىغانلىقىنى بىل

 سەن مەسىھمۇ، ئىلىياھمۇ ۋە ھېلىقى ئەلچىمۇ» ئېيتقاندا مۇنداق دېيىشكەن: 
 فاتىھا« ) ئەمەس ئىكەنسەن، نېمىشقا كىشىلەرنى ئۆزەڭ تەرەپكە چاقىرىسەن؟ 

 ئىسمى (. بۇ يەردە مەسىھ ئىسمى بىلەن مەريەم ئوغلى ئىسا، ئىلىياھ 1:19،25
 ئۈچۈن يالغۇز بىر تالالش« ھېلىقى ئەلچى » بىلەن ئىلياس كۆزدە تۇتۇلغان. 

 ئەھمەت.  « ماختالغان » قالىدۇ: 
ڭ . لۇكا ئىنجىلىدىكى ئەۇدوكىئا دەيدىغان بىر ئىپادە بار. بۇ كەلىمىنى3

 ئەسلى مەنبەسىدىكى شەكلى ھەققىدە ئىزدەنگەن ۋاقتىمىزدا، قېلىن بىر تامغا
. ھەقىقىي بىر ئىنجىل مۇتەخەسىسى بولغان ۋە سابىق سۇريانى پوپ ئۇچرايسىز

بەنژامىن كەلدانى ) ئابدۇلئەھەد داۋۇد (، بۇ كەلىمىنىڭ ئەسلى مەنبەدىكى 
 شەكلىنىڭ ئەھمەد ئىكەنلىكىنى تېپىپ چىققان ) ئىنجىل ۋە سالىب، ئىستانبۇل

1999   .) 
 چىركاۋالردا لىنىپقى قوبۇل دەپ ئىشەنچلىك يىلىغىچە – 496. مىالدى 4

دەپ ئېالن «  كىتابئازغۇن »  گىالسۇئىس پاپا مەزگىلدە كېيىنكى ئوقۇلغان،
قىلىپ، چەكلىگەن بارناباس ئىنجىلىدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى 
ئەرەپچە شەكلىدە تىلغا ئېلىنغان. ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلغانلىقى 

ياكى  14ر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان بولۇپ، مەلۇم ئەمەس، لېكىن بۇ ئىنجىل ئېغى
ولغان ئىتالىيچە تەرجىمە نۇسخىسى كۈنىمىزگىچە يېتىپ ب ئائىت ئەسىرگە – 16

 كېيىنكى نۇسخىسى تىلىدىكى ئىسپان بايقالغان ئەسىردە – 18كەلگەن. 
 1907 ئاساسەن شەكلىگە ئەسلىدىكى. بولغان غايىپ شەكىلدە سىرلىق مەزگىلدە

 ئىككى ئەسەرنىڭ، قىلىنغان نەشىر تەرىپىدىن پرەس وردائوكسغ يىلىدا –
ن باشقا ھەممىسى سىرلىق شەكىلدە غايىپ بولغان. بەرناباس نۇسخىسىدى

يىللىق يوقۇتۇش پىالنى سەۋەبىدىن ھەر قېتىمدا  1500ئىنجىلى چىركاۋنىڭ 
ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان بولۇپ، بۈگۈنگىچە مەخپىي شەكىلدە ساقالنغان 

قانچە تەرجىمە شەكلى يېتىپ كەلگەن. چىركاۋنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ئەڭ بىر 
ئاخىرقى تەدبىرى، ئۆزى يوقۇتۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ھەرىكەتلىرى 
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قاراڭالر، » سەۋەبىدىن ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان تەرەپلىرىنى كۆرسىتىپ، 
 دېيىش بولدى.     « بۇنىڭ ئەسلى شەكلى ئېنىق ئەمەس 

سۆزىنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى. بۇ ھەقتە پۈتۈن « ل ئىنجى. » 5
دېگەن مەنىنى « خوش خەۋەر » تەتقىقاتالردىن چىققان نەتىجە 

 «كېلىشى كۈتۈلگەن خوشال قىلغۇچى خەۋەر » بىلدۈرىدىغانلىقى مەلۇم بولغان. 
خوش خەۋەر دېيىلىدۇ. ئۇنداقتا، ئىنجىل خوشخەۋەر بەرگەن كېلىشى كۈتۈلگەن 

نېمە ئىدى؟ بۇ سوئالغا قۇرئان مۇھەممەد « ۇچى خەۋەر شادالندۇرغ» 
 (. 6دەپ جاۋاپ بېرىدۇ ) سەپ، « ئەھمەد » ئەلەيھىسساالمنى ئىما قىلىپ 

 

 بىر مۇسۇلمان مۇسا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتمىسا

 مۇسۇلمان بواللمامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

» ۇ: مۇنداق تەلىم بېرىدشۇنداق، مۇسۇلمان بواللمايدۇ. قۇرئان مۇئمىنلەرگە 
سا (. مۇ 285بەقەرە، « ) نىڭ ئەلچىلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز ئالالھ

، ئەلەيھىسساالمنى ياكى مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغۇچى
اسەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان بولسىمۇ، ئىسالم ئەقىدىسىگە ئاس

 .نمايدۇ. يۇقىرىدىكى ئايەت بۇ پرىنسىپنى ئېنىق كۆرسىتىدۇمۇسۇلمان ھېساپال
كەن ئەۋەت اّلَلهقا ئىشەنگەن ۋە ئىمانىدا دۇرۇست بولغان بولسا، ئالالھكىشى 

ش ئەلچىلەردىن بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە ئىمان ئېيتماسلىقتەك تالال
نىڭ ئالالھلىدە ىرىدىن ئايرىپ قاراش، ئەسب -ھەققى بولمايدۇ. ئەلچىلەرنى بىر 

 ئىرادىسى ئورنىغا ئۆز خاھىشىنى قويغانلىق بولىدۇ. ئەسلى مەسىلە مانا بۇ.
كى دەپ بەلگىلىۋالغان نەرسە ئەمەس، بەل« ئېتىقاد » ھەقىقىي ئىمان، ئۆزىمىز 

 دەپ كۆرسەتكەن ئاساسالردىن تەشكىل تاپىدۇ. « ئىمان »  اّلَله
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ى سساالمنىڭ ئانىلىرىنئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە مۇھەممەد ئەلەيھى

 سېلىشتۇرغاندا قۇرئاندا قانداق نەتىجە چىقىدۇ؟

 قۇرئاندا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ھەققىدە قانچە ئايەت بار؟
دا قۇرئان«. ھېچقانداق ئايەت يوق » سوئالىنىڭ ئوچۇق ۋە ئېنىق جاۋابى، يەنى 

 قانداق ئايەت يوق.مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ئامىنە ھەققىدە ھېچ
قۇرئاننىڭ ئىالھىي كاالم ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتقان مۇئمىنلەر ئۈچۈن 

ن تەرىپىدى اّلَلهبۇنىڭدا غەلىتە تۇيۇلىدىغان بىر ئەھۋال يوق. چۈنكى قۇرئان 

قۇرئاننىڭ شەكىللىنىشىدە مۇھەممەد  بولۇپ، كىتابئەۋەتىلگەن 
ئېلىپ  وق. بۇ نوقتىدىني تەرۇزى -دەخلى ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېچقانداق 

، قۇرئان رەسۇلۇلالھنىڭ تارىخىي شەخسىيىتى ۋە شەخسىي تۇرمۇشى ئېيتقاندا
 . رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ ئېغىر ۋەكىتابئارالشمىغان مۇستەقىل بىر 

راق ئەڭ خوشاللىنارلىق ۋەقەلەر قۇرئاندا تىلغا ئېلىنمىغان. مەسىلەن: ئەڭ ئام
ە ەدىچەنىڭ ۋاپاتى، ئۇنى قانات ئاستىغا ئېلىپ ھىمايتۇنجى ئايالى ھەزرىتى خ

ن قىلغان تاغىسى ئەبۇ تالىپنىڭ ۋاپاتى، ئۈچ يىللىق قامال مەزگىلىدە بېشىدى
 قوغالپ قىلىنىپ كېسەك –ئۆتكەن ئېغىر كۈنلەر، ۋەقەلەر، تائىپتىن چالما 

 ولغانب ۋاپات ئارقىدىن – ئارقا قىلىشى، توي بىلەن ئاياللىرى باشقا چىقىرىلىشى،
وغلى ئكۆرگەن يىگانە  ئۆمۈر يىل ئىككى تۇغۇلىشى، نەۋرىلىرىنىڭ ئامراق قىزلىرى،

 ئىبراھىمنىڭ تۇغۇلىشى ۋە كۆز يېشى قىلىشقا سەۋەب بولغان ۋاپاتى...
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 ار؟ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى مەريەم ھەققىدە قانچە ئايەت ب

 ئايەتتىن 98ئىسىملىك « مەريەم » دىن ئارتۇق ئايەت بار. قۇرئاندا  110
ن ، مۇئمىنۇ91تەركىپ تاپقان بىر سۈرە بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئەنبىيا سۈرىسى 

 ۋە 47 - 42 ،37 – 35، ئالىئىمران سۈرىسى 253، بەقەرە سۈرىسى 50سۈرىسى 
 اتوغر قوشۇشقا بۇنىڭغا ئايەتلەرنى – 110 ،75 مائىدە ،171 ،156 سۈرىسى نىسا

 قوشساق ئىپادىلىرى نىڭ« ئىسا ئوغلى ەريەمم » يەنە بۇنىڭغا. كېلىدۇ
 ېخىمۇ ئارتىدۇ. ت سانى ئايەت مۇناسىۋەتلىك

 

« ا مەريەم ئوغلى ئىس» قۇرئاندا ئىسا ئەلەيھىسساالم نېمە ئۈچۈن 

 شەكلىدە تىلغا ئېلىنىدۇ؟

شەكلىدە تىلغا « وغلى ئىسا مەريەم ئ» قۇرئاندا ئىسا ئەلەيھىسساالمنى 
 لىق گورۇپپىغا ئۈچ خىل جاۋاپ بېرىلىدۇ:ئۈچ پەرق ئېلىش ئارقىلىق

نە .  يەھۇدىيالرغا: قىزلىق ھالىتىدىكى مەريەمنىڭ ھامىلە ھالىتىنى باھا1
ىپپەت ئۇ ئ» قىلىپ، ئۇنىڭغا چاپلىغان تۆھمەتلىرىنى رەت قىلىدۇ ۋە بۇ ئارقىلىق 

 جاۋابىنى بېرىدۇ.« تەمسىلى بىر ئەلچىنىڭ ئانىسى ئىدى 
 دىن ئىبارەت شېرىك«ئوغلى ئىسا  اّلَله» الرغا: . تەسلىسچى خىرىستىيان2

نىڭ ئوغلى ئەمەس، مەريەمنىڭ ئوغلى، ئالالھئۇ » ئەقىدىنى رەت قىلىپ، 
 جاۋابىنى بېرىدۇ. « نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى ئالالھ
ەر ئ. ئەرلەرنى ئۇلۇغلىغان رىمغا: تارىختا ئىز قالدۇرغان ئىساغا ئوخشاش 3

نىڭ نىسبەت بېرىش ئارقىلىق ) مەريەم ئوغلى ( رىم كىشىنى، بىر ئايال مەريەمگە
 ئەر كىشى مەركەزلىك چۈشەنچىسىنى رەت قىلىدۇ. 
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ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ كىرىسقا مىخلىنىشى ھەققىدە قۇرئان 

 نېمە دەيدۇ؟

 قۇرئان مەريەم ئوغلى ئىسانىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
ق ۋە ىنىمۇ يوق، دارغا ئاسقىنىمۇ يوۋاھالەنكى، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگ»  

قەتەن لېكىن ئۇالرغا شۈبھە سېلىندى، ئىسا توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ھەقى
ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىدە شۈبھىدىدۇر. ئۇالر بۇنى بىلمەيدۇ، گۇمانغىال 

 (. 157نىسا، « ) ئاساسلىنىدۇ، ئۇالر ئىسانى جەزمەن ئۆلتۈرمىدى 
لىقى ەن يەھۇدىيالرنىڭ بىر ئەلچىگە قارشى غەلبە قىلغانقۇرئان بۇ ئايەت بىل

چۈشەنچىسىنى رەت قىلىدۇ. بۇ ئايەت خىرىستىيانالر ھەققىدە ئەمەس، 
يەھۇدىيالر ھەققىدە بولۇپ، يەھۇدىيالرنىڭ چۈشەنچىسىنى رەت قىلىدۇ. ئىسا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ يامان غەرەزلىك كىشىلەر تەرىپىدىن كىرىسقا مىخلىنىشى 

رەت  لىقنىڭ غەلبە قىلغانلىق مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ. قۇرئان بۇ نەزەرىينىيامان
 نىڭ يامانلىققا قارشى زەپەرنى ياقىلىغان بولىدۇ. ئالالھقىلىپال قالماي، 

پاۋلوس خىرىستىيان ئەقىدىسىگە كىرگۈزگەن ئىسانىڭ كىرستقا مىخلىنىش 
 يامانلىقى ۇتلەقم بەدەننىڭ ۋە تايانغان زىتلىقىغا بەدەن –دوگمىسى، روھ 

ۇنىڭ شئىچىگە ئالماقتا.  ئۆز ئامىلالرنى روھانىي ۋە ئىككىلىك سۈرۈلگەن ئىلگىرى
ن بىلەن بىرگە بۇ، ئازاپنى نىجادلىققا ئېرىشىش يولىدىن بىرى دەپ قارايدىغا

داق نەزەرىيە بولۇپ، قۇرئان ئازاپ بىلەن نىجادلىققا ئېرىشىش ئارىسىدا ھېچقان
ئاتا  رەببىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق» ندۈرمەيدۇ ۋە: بىر مۇناسىۋەت شەكىللە

( دۇئاسىنى  201بەقەرە، « ) قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن 
 ئۆگىتىش ئارقىلىق بۇ نەزەرىيىنى رەت قىلىدۇ.

ئۇالرغا شۈبھە سېلىندى، يەنى » قۇرئان كىرسقا مىخالنغانلىقنى رەت قىلىپ: 
( دەيدۇ. تەتقىق قىلىنسا بۇ  157نىسا، « ) ان قىلىدى ئىسانى ئاستۇق دەپ گۇم

ئىمالىق ئىپادىنى ئايدىڭلىتىدىغان تارىخىي مەلۇماتالر تېپىلىشى مۇمكىن.  بۇ 
بىرىگە زىت ئىزاھاتالر بېرىلگەن خىرىستىيان مەنبەلىرى  -مەسىلە ھەققىدە بىر 

ترۇس بار. مەسىلەن، چىركاۋ رەت قىلغان ئىنجىلالردىن بىرى بولغان پە
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ئىنجىلىدا، ئىسانىڭ كىرستىن تىرىك ھالدا چۈشۈرلۈپ ئۆت سىركىسى 
ئىچكۈزۈلگەنلىكى بايان قىلىنغان. بۇ ئەھۋالدا ئىسا كىرىستىن ئۆلمىگەن ھالدا 

 چۈشۈرۈلگەن ۋە دۈشمەنلىرىنىڭ چاڭگىلىدىن ساالمەت قۇتۇلغان.
 

 ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە قۇرئان نېمە دەيدۇ؟

« ن ئىلگىرى ھېچ كىشىنى مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق، ... سەندى» 
 (. 34)ئەنبىيا، 

؛ 185ئالىئىمران، « ) ھەر جان ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر » 
  (. 57؛ ئەنكەبۇت، 35ئەنبىيا، 

داق بۇ ئايەتلەر، ئادەم بالىلىرى تەۋە بولغان ئۆلۈم قانۇنىنىڭ ھەرقان
، بىلدۈرىدۇ. بولۇپمۇ ئۆلۈم قانۇنىكىشى ئۈچۈن كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكىنى 

ىك بىر قانۇندۇر. مەيلى نەبى بولسۇن، مەيلى بىئولوگىيىل -فىزىكىلىق 
. ئەزىزلەر بولسۇن، ھېچكىم بۇ قانۇننىڭ چاڭگىلىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

ئۆلۈپ كېتىدىغان بىر ئانىدىن توغۇلغان مەريەم ئوغلى ئەيسامۇ بۇ 
 انۇننىڭ سىرتىدا ئەمەس.تەۋرىمەس ۋە ئۆزگەرمەس ئىالھى ق

ئىنساننىڭ دۇنيادا ئەبەدىي ھاياتقا ئىگە ئەمەس ئىكەنلىكىگە 
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردىن باشقا ، ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمىگە 
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر قۇرئاندا بار. مانا بۇ ھەزرىتى ئەيسانى سۆز 

 قىلدۇرغان ئايەت:
ىرىمدا ئەمەللىرىگە شاھىت مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياشىغان چاغل» 

بولدۇم. لېكىن قاچانىكى سەن مېنىڭ جېنىمنى ئالدىڭ، شۇنىڭدىن بېرى 
ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغانىدىڭ، سەن ھەممە نەرسىدىن 

 (. 117)مائىدە، « خەۋەردارسەن 
ئىپادىسى، ئەيسانىڭ « قاچانىكى سەن مېنىڭ جېنىمنى ئالدىڭ » ... 

ىرى ئارىسىدا ياشاپ ئۆلگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئايەتنى، ئۆز تەرەپتارل
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ئەيسانىڭ كىرىستتىن بىر ئامالالر بىلەن قۇتۇلغاندىن كېيىنكى ھاياتىغا 
 قارىتا سۆز بايان قىلىش تامامەن مۇمكىن:

نى بىز مەريەمنىڭ ئوغلىنى ) يەنى ئىسانى ( ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى ) يە» 
رنى ىزنىڭ ( دەلىلى ) ئايىتى ( قىلدۇق. ئۇالمەريەمنى ( ) كامالى قۇدرىتىم

(.  05مۇئمىنۇن، « ) تۈپتۈز، ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق 
ىدەك تەپسىرلەرنىڭ دېگىن« مۇنبەت بىر زېمىن » بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

ۇ مەريەمنىڭ توغۇتىدىكى زېمىن بولۇشى ناتايىن. چۈنكى ھەزرىتى ئەيسا، ئ
ردا نەبى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئىسرائىل ئوغۇللىرىنىڭ ۋاقىتال

دۈشمەنلىكىگە ئۇچراپ، ئېسىلىش ۋە ئۆلتۈرۈلۈش تەھدىتى ئاستىدا 
ياشاۋاتقان بىرى ئەمەس ئىدى. شۇڭا ئايەت، ئەيسانىڭ ۋە ئانىسىنىڭ 

نى «مۇنبەت بىر زېمىن » دۈشمەن خەتىرىدىن قۇتۇلغان ۋە يەرلەشكەن 
 ئىپادىلەيدۇ.
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 ئاخىرەتكە ئىمان زۆرۈرمۇ؟

زۆرۈر بولۇشتىن بەكرەك، مۇتلەق شەرت. چۈنكى ھەر نەرسىنىڭ بىر روھى 
وھسىز بولىدۇ. بۇ دۇنيا ھاياتىنىڭ روھى ئاخىرەتتۇر. ئاخىرەتسىز بىر دۇنيانىڭ ر

شقا بىر جەسەتتىن نېمە پەرقى بار دەيسىز؟ روھىنى يوقاتقان بەدەن قانداق سېسى
 ىدۇ.   ىرىتىنى يوقاتقان دۇنيا ھاياتىمۇ شۇنىڭدەك چىرىپ كېتباشلىغان بولسا، ئاخ

ە ھەر نەرسىنىڭ ئىككى تەرىپى بولىدۇ: كۆرۈنگەن ۋە كۆرۈنمىگەن، ماددىي ۋ
مەنىۋىي. ئېنىق بولغان نەرسە شۇكى، بىر شەيئىنىڭ كۆرۈنمىگەن ۋە مەنىۋىي 

مەتلىك، بولغان تەرىپى، كۆرۈنگەن ۋە ماددىي بولغان تەرىپىدىن تېخىمۇ قىم
تەسىرلىك، چوڭ، كۈچلۈك ۋە باقىي بولىدۇ. بەدەنگە نىسبەتەن روھنىڭ 

ڭ ماھىيىتى، جىسمانىي كۈچكە نىسبەتەن ئەقىلنىڭ ئورنى، ئېلېكتىرىك ئېقىمىنى
ا ئۆتكۈزگۈچكە نىسبەتەن ئورنى، ئېنىرگىينىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئورنى بۇنىڭغ

 مىسال بوالاليدۇ.  
ۈن ئېتىقاد سىستېمىسىدا ئاخىرەت ھاياتى ۋەھىي ئاساس قىلىنغان پۈت

دۇر. مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. دۇنيا ھاياتى ئۆتكۈنچى ۋە كىشىنى مەھلىيا قىلغۇچى
كىشىنى جەلىپ قىلغۇچى نەرسە مۇقىم، كامىل ۋە دائىم ئەمەس. دۇنيا ھاياتى 

ھى ئاخىرەت بولماي تۇرۇپ روھسىز بىر بەدەنگە ئوخشايدۇ. ھەر نەرسىنىڭ بىر رو
ۋە  ئويۇن» ، ئاخىرەت دۇنيانىڭ روھىدۇر. قۇرئان، ئاخىرەتسىز بىر دۇنيانى بار

ڭقۇر دەپ ئاتايدۇ. دۇنيا ھاياتى ئاخىرەت بىلەن بىرلىكتە بولغاندا چو« تاماشا 
 مەنىگە ئىگە بولىدۇ. 
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 ئاخىرەتكە ئىماننىڭ ماھىيتى نېمە؟

ن ھېساپ . ئاخىرەتكە ئىمان ئادالەتكە ئىمان بولۇپ، ئاخىرەتكە ئىما1
 -كۈنىگە بولغان ئىماننى كۆسىتىدۇ. ھېساپ كۈنى ئىنسان پۈتۈن ئىش

 قا ھېساپ بېرىدىغان كۈندۇر. ئالالھھەرىكىتىدىن 
. ئاخىرەتكە ئىمان، ئاكتىپ بىر ۋىجداننى تەسەللىي تاپقۇزىدۇ. ئادىل 2

قېلىشىنى  زبولماي زۇلۇم ۋە ھەقسىزلىق قىلغانالرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى
نداق ۋىجدان قوبۇل قىلمايدۇ. ياخشى بىلەن ياماننىڭ تەڭ تۇتۇلۇشى قاەرھ

 ياخشىنىڭ جازاالندۇرلۇپ، ئەسكىنىڭ مۇكاپاتالنغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. 
. ئاخىرەتكە ئىمان، ئىنساننىڭ ئەتىۋارلىق مەۋجۇدىيەت ئىكەنلىكىنىڭ 3

قا اننى باشبەلگىسى بولۇپ، ئۆلۈمدىن كېيىن باشقا بىر ھاياتنىڭ بارلىقى، ئىنس
جانلىقالردىن ئايرىپ تۇرىدۇ. ئۆلۈم ئىنسان ئۈچۈن ھەممە نەرسىنىڭ 

رق ئاخىرلىشىشى بولۇپ قالسا، ئىنسان بىلەن سازاڭنىڭ ھاياتى ئارىسىدا بىر پە
نېمە ئۈچۈن » بولمايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئىنسان ئۆزىنىڭ زىممىسىدىكى 

دېگەندەك « بارىمەن؟ كەلدىم؟ نېمە ئۈچۈن يارىتىلدىم؟ قەيەرگە كېتىپ 
مەۋجۇدىيەت سوئاللىرىنى سوراش قابىلىيىتىگە ئىگە بولغان يىگانە مەخلۇق 

 بولىشىنىڭ بىر قىممىتى قالمايدۇ. 
ۇ ب. ئاخىرەتكە ئىمان، بۇ ھاياتنىڭ دىققەتكە ئېلىشنىڭ ئىپادىسى بولۇپ، 4

ل ھايات باقىي ئالەمدىكى ھاياتنىڭ ئېكىنزارلىقىدۇر. ھوسۇل ئېلىشقا كۆڭۈ
 بۆلگەن كىشى، ئېكىنزارلىققا كۆڭۈل بۆلىدۇ.

 

 ئاخىرەتكە ئىمان ئارقىلىق نېمە مەقسەت قىلىنغان؟

قا ئىماندىن كېيىنال كەلگەن ئىككىنچى شەرت ئالالھئاخىرەتكە ئىمان، 
بولۇپ، قۇرئان بۇ ئىككى ئاساسنى نۇرغۇن جايدا بىرلىكتە تىلغا ئالىدۇ. ۋەھىي 
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 ئايرىپ بىرىدىن –بۇ ئىككى شەرتنى ئايرىپ بىر بىلەن شەكىللەنگەن بىر ئەقىل 
 ئۈچۈن؟ نېمە. قارىمايدۇ

اتىدا قا ئىمان ئېيتىشنىڭ ئىنسان ھايئالالھئاخىرەتكە ئىمان بولماي تۇرۇپ،  
دى، ئېتىقا اّلَلهكونكىرت ۋە ئىنىق ئىپادىسىنى كۆرگىلى بولمايدۇ. ئابستىراكىت 

ئېتىقادى بىلەن بىرلىكتە ئىنساننىڭ كۈندىلىك ھاياتىدا پەقەت ئاخىرەت 
ىسىنى قا قارىتا مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى مەنئالالھئەخالققا ئايلىنااليدۇ. مانا بۇ 

 نىڭ ئۇلىدا ياتقان ئامىلدۇر. «تەقۋا » ئىپادىلەيدىغان 
ىي پ ئەخالقئالدىدا جاۋاپكارلىققا تارتىلىدۇ. مانا بۇ، ئىنساندا سا اّلَلهئىنسان 

ه»ەن چۈشەنچىدۇر. ئىنسان ئاخىرەتكە ئىشەنسە، مۇئامىلە شەكلىنى يىتىلدۈرگ
نى شەكىللەندۈرىدۇ. «ئەخالق چۈشەنچىسى » ئۇنىڭدا « چۈشەنچىسى  اّلَله

چۈنكى مەسئۇلىيەت، ئاڭلىق تالالش بولۇپ، بۇ تالالشنىڭ قارشى قۇتپىدا 
لدە مەسئۇلىيەتسىزلىك ياتىدۇ. بىر ئىنساننىڭ مەسئۇلىيەت تەرەپنى ئاڭلىق شەكى

 ئۈچۈن چوقۇم ئۇنىڭ تەقەززاسى بولىشى كېرەك. بۇتاللىشى 
ۇپ، مەسئۇلىيەتسىزلىكنىڭ جازالىنىشى، مەسئۇلىيەتچانلىقنىڭ مۇكاپاتلىنىشى بول

ئەگەر بۇ بولمىسا، بىر ئىنساننىڭ ئۆزىگە كۈلپەت ئېلىپ كېلىدىغان 
مەسئۇلىيەتچانلىقنى تاللىشىنىڭ قايىل قىالرلىق بىر سەۋەبى يوق دېگەنلىك 

   بولىدۇ.
سۇ ئېلىپ كەلگۈچى بىلەن كۈپنى چىقىۋەتكۈچىگە ئوخشاش مۇئامىلە 

ىنى مايدۇ. ھاياتىلخا كەلگۈچى بولۇشنىغان بىر دۇنيادا ھېچكىم سۇ ئېلىپ ىنقىل
 ھەۋەسلىرى –بەلگىلەپ بەرگەن دائىرىدە ياشىغان كىشى بىلەن ھاۋايى  اّلَله

 :بولمايدۇ بىر كىشى ياشىغان بويىچە
نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا ئالالھىقىنى ئىزدىگەن كىشى نىڭ رازىلئالالھ» 

 (. 162ئالىئىمران، « ) ئوخشاش بوالمدۇ؟  بىلەن تېگىشلىك بولغان كىشى
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مىنى قۇرئاندا ئاخىرەتتە مۇكاپات ۋە جازا، جەننەت ۋە جەھەننەم نې

 بىلدۈرىدۇ؟

 ئاخىرەتنىڭ مۇكاپاتى جەننەت، جازاسى جەھەننەم بولۇپ، قۇرئاندا جەننەت
 ە:ۋە جەھەننەم ھەققىدە نۇرغۇن ئايەت بار. ئۇالردىن بىر قانچىسى تۆۋەندىكىچ

قارشى كىمكى ئۆزىگە توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن، ئەلچىگە » 
، مۇئمىنلەرنىڭ يولىدىن غەيرىيگە ئەگىشىدىكەن، ئۇنى دۈشمەنلىك قىلىدىكەن

گەن جەھەننەم نېمىدې ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز، ئۇنى جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز،
 (. 115نىسا، « ) يامان جاي! 

نا كاپىرالرنىڭ شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن. بۇ ئازغى» 
بەھرىمەن بولۇشتۇر، كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ. ئۇ 
نېمىدېگەن يامان تۆشەك! رەببىگە تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر ئاستىدىن 

ۈ ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ، ئۇ يەردە مەڭگ ئۆستەڭالر
ى نىڭ دەرگاھىدىكئالالھتەرىپىدىن بولغان كۈتۈۋېلىشتۇر.  اّلَلهقالىدۇ. بۇ، 

 - 196ئالئىمران، « )  ھەممىدىن ئۈستۈندۇر نەرسىلەر ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن
198 .) 

 نىڭ ھۇزۇرىدائالالھىن ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىد» 
ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ 

 (. 17سەجدە، «) 
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك، ئۇالرنىڭ » 

ش قارارگاھى جەننەت بولىدۇ، ) ئۇ ( ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنى مۇكاپاتال
انالرغا نىڭ ئىتائىتىدىن چىققئالالھئۈچۈن تەييارالنغان جايدۇر.  يۈزىسىدىن ئۇالر

 كەلسەك، ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ، ھەر قاچان ئۇالر دوزاختىن چىقماقچى
خنىڭ بولسا، ئۇالر دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ. ئۇالرغا: > سىلەر ئىنكار قىلغان دوزا

 .( 20 - 19سەجدە، « )  ئازابىنى تېتىڭالر < دېيىلىدۇ 
تۇر < دېگەنلەر، ئاندىن توغرا يولدا ئالالھشۈبھىسىزكى، > رەببىمىز » 

بولغانالرغا پەرىشتىلەر چۈشۈپ: > قورقماڭالر، غەم قىلماڭالر، سىلەرگە ۋەدە 
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قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر، بىز دۇنيادا، ئاخىرەتتە سىلەرنىڭ 
ر تارتقان نەرسىلەرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز، جەننەتتە سىلەر ئۈچۈن كۆڭلۈڭال

ھەممىسى ۋە تىلىگەن نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسى بار، ) ئۇالر ( ناھايىتى مەغپىرەت 
« ( تەرىپىدىن بېرىلگەن زىياپەتتۇر < دەيدۇ هاّلَله قىلغۇچى، ناھايىتى مېھرىبان )

 (. 32 - 30) فۇسسىلەت، 
 ۇئ)  ۋە نبىلە جەننەت ئۇالرنى اّلَله ئۈچۈن تاقەتلىرى ـئۇالرنىڭ سەۋر » 

 (. 12 ئىنسان،)  « مۇكاپاتاليدۇ بىلەن(  لىباسالر)  يىپەك(  يەردىكى
ئىنسان قايتقاندىن كېيىن، زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋە » 

ىقنى بۇزۇقچىل اّلَلهزىرائەتلەرنى، ھايۋاناتالرنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. 

لسە، غۇرۇرى ئۇنىڭغا گۇناھ تىن قورققىن دېيىئالالھياقتۇرمايدۇ. ئۇنىڭغا 
« ر يۈكلەيدۇ، ئۇنىڭغا جەھەننەم يېتەرلىكتۇر، جەھەننەم ناھايىتى يامان جايدۇ

 (. 206 - 205) بەقەرە، 
قېرىماي ھەمىشە ياش تۇرىدىغان غىلمانالر نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ  »

 خىزمىتىنى قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا ئۇالرنى تېرىلىپ كەتكەن
رۋايىتمىكىن دەپ قالىسەن. قاچانكى سەن قارايدىغان بولساڭ، بۇ يەردە مە

 (.  20 – 19ئىنسان، « ) نېمەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرۈسەن 
جەھەننەم ھەقىقەتەن كۈتۈپ تۇرىدۇ. جەھەننەم، شۈبھىسىزكى، » 

گۇناھكارالرنىڭ جايىدۇر. ئۇالر جەھەننەمدە ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ. ئۇالر 
ڭ ەھەننەمدە بىرەر سۆرۈنلۈككە ۋە بىرەر ئىچىملىككە ئېرىشەلمەيدۇ. ئۇالرنىج

ولىدۇ. ئېرىشىدىغىنى پەقەت يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ ۋە يىرىڭدىنال ئىبارەت ب
 - 21 نەبە،« ) بۇ مۇۋاپىق جازادۇر. چۈنكى ئۇالر ھېساپ ئېلىنىشتىن قورقمايتتى 

26 .) 
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 ھەققىدە قۇرئان نېمە دەيدۇ؟ئەبەدىي نىجادلىققا ئېرىشىش 

ئەبەدىي نىجادلىققا ئېرىشىش ھەققىدە قۇرئان، ئۆزىگە ئىشەنگەنلەر ۋە 
 باشقىالرغا ئوخشاش شەكىلدە مۇنداق خىتاپ قىلىدۇ:

ۋەدە قىلغان ساۋاب ( سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئەھلى  اّلَله » )

بىر يامانلىق  كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ، كىمكى
قىلىدىكەن، بۇنىڭ ئۈچۈن ) دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە ( جازالىنىدۇ، ئۇ ئۆزى 

تىن باشقا ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ. ئالالھئۈچۈن 
 جەننەتكە قىلغانالر ئىشالرنى ياخشى تۇرۇپ بولۇپ مۆمىن ئايالالردىن ـئەر 

 ھالدا قىلغان ئەمەللەرنى ياخشى. قىلىنمايدۇ ۇمزۇل قىلچە ئۇالرغا بولىدۇ، داخىل
 دىنىغا ئىبىراھىمنىڭ ھالدا بۇرالغان دىنالردىن باتىل تاپشۇرغان، قائالالھ ئۆزىنى

ئىبىراھىمنى دوست تۇتتى.  اّلَلهن كىشىدىن ياخشىراق ئادەم بارمۇ؟ ئەگەشكە

ھەممە  اّلَلهنىڭدۇر. ئالالھئاسمانالردىكى، زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى 

 (. 126 - 123نىسا سۈرىسى، « ) نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر 
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ەيدا قۇرئاندا مەۋجۇدىيەت قانداق چۈشەندۈرۈلىدۇ؟ مەۋجۇدىيەتنىڭ پ

 بولىشى قانداق بايان قىلىنىدۇ؟

 ككىگە ئايرىلىدۇ:مەۋجۇدىيەت مەۋجۇت بولۇش ھالى بىلەن ئى 
. مۇتلەق ۋە ئەبەدىي مەۋجۇدىيەت. ئۇ ياراتقۇچى بولۇپ، مەۋجۇتلۇق 1

ان ۋە تەقەززاسى مۇتلەق بولغان، مەۋجۇتلىقىنىڭ ئەۋۋلى ۋە ئاخىرى بولمىغان، زام
ولۇپ، ماكانغا مەھكۇم بولمىغان مەۋجۇتلۇقتۇر. ئۇ زامان ۋە ماكاننى ياراتقۇچى ب

دۇ. ۇر. ئۇنىڭ يوقلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايئۆزلىكىدىن مەۋجۇت بولغۇچىد
نىڭ ئۇنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن پەلسەپىۋىي ۋە مەنتىق ئۇسلۇبالر ئىزدەش
» ق ھاجىتى يوق. ئۇ ئىنسانغا، ئىنساننىڭ ۋىجدانى ۋە تەبىئەت دۇنياسى ئارقىلى

 دەپ خىتاپ قىلىدۇ. چۈنكى مەۋجۇت بولغان ھەر نەرسە ئۇنىڭ« مەن بار 
 بارلىقىنىڭ گۇۋاھچىسى.  

. يارىتىلغان مەۋجۇدىيەت. بۇ كاتېگورىيە ياراتقۇچىدىن باشقا ھەممە 2
نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، بۇالرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشى شەرت 
ئەمەس. ئۇالر ياراتقۇچىنىڭ مەۋجۇتلىقىغا مۇناسىۋەتلىك. بۇالر ياراتقۇچى 

دۇ. دا، خالىغان ۋاقىتقىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىخالىغان ۋاقىتتا، خالىغان ماكان
ۇ بۇالرنىڭ مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بولغاندەك، يوق بولۇش ئېھتىماللىقىم

 بار. 
دېگۈچىنىڭ « بار » مۇتلەق يوقلۇق مۇمكىن ئەمەس. بۇنىڭ دەلىلى پەقەت 

ى ىلدېگۈچىنىڭمۇ بولىشى مەۋجۇتلۇقنىڭ دەل« يوق » بولىشى بولۇپال قالماستىن، 
ۇق دېگەن بىرى بولسا، بۇ نوقتىدىن كېيىنكىسى مەۋجۇتل« يوق » بولىدۇ. چۈنكى 

ۇت دېگەن بىرسى مەۋج« يوق » دېيەلەيدۇ. ئەگەر « يوق » بولىدۇ. بار بولغۇچى 
 بولسا، مەۋجۇدلۇق بار دېگىلى بولىدۇ.
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ئىسالم مەۋجۇدىيەتنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە 

 نېمە دەيدۇ؟

اتقۇچىنىڭ ئەۋۋەلى ۋە ئاخىرى ھەققىدە سۆز قىلىشنىڭ ئورنى يوق. يار
، زامان ۋە ماكانغا مەھكۇم «ئاخىرلىشىش » ۋە « باشلىنىش » چۈنكى 

اس خمەخلۇقالرنىڭ مەۋجۇتلىقىغا خاس بولۇپ، بۇ ئۇقۇمالر زاماننى ياراتقۇچىغا 
 . رالنمايدۇئەمەس. زامان ۋە ماكاننى ياراتقۇچى، زامان ۋە ماكان بىلەن تەكرا

مەخلۇقنىڭ چوقۇم باشلىنىشى بولىدۇ. باشلىنىشى بولغان بىر نەرسىنىڭ 
غا ئاخىرىنىڭ بولىشى مۇقەررەر. خۇددى ئىنساننىڭ بىر ئۆمرى بولغاندەك ئىنسان

ساراي بولغان بۇ دۇنيانىڭ، بۇ دۇنيانى يورۇتۇپ تۇرغان قوياشنىڭ، قوياش 
 ە بولغان ئالەمنىڭمۇ بىر ئۆمرىمەنسۇپ بولغان سىستىمېنىڭ، بۇ سىستېما تەۋ

 بار. ئۆمرى بولغان ھەر قانداق نەرسىنىڭ ئەۋۋىلى ۋە ئاخىرى بولىدۇ. 
ەر تىن غەيرى ھئالالھئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.  اّلَلهقۇرئان ياراتقۇچىنىڭ 

ويىدۇ. ققانداق بىر مەۋجۇدىيەتنىڭ يوق نەرسىنى يارىتالمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا 
قىلىغان تېرمودىنامىك بىرىنچى قانۇنى، ئىنساننىڭ ھەرگىزمۇ قۇرئاننى تەست

ەرسىنىڭ نئىنېرگىيە پەيدا قىاللمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. يارىتىلغان ھەر 
يىتى، بىر ئۆمرى بولىدۇ. تېرمودىنامىك ئىككىنچى قانۇنى بولغان ئېنتروپى قانۇنى

 ئىنساننىڭال ئۆمرى بار ھەقىقەتنىڭ فىزىكىدىكى ئىپادىلىنىشى بولۇپ، پەقەت
بولۇپ قالماستىن، ئىنېرگىيمۇ ئۆمرى بار مەخلۇق. چۈنكى ئۇمۇ يوقتىن بار 

 بىلەن ئاخىرىلىشىش قىلىنغان. قۇرئان مۇتلەق نۆل نوقتا ) يوقۇلۇش (
ىر دەپ ئاتايدۇ. قۇرئاندا بۇنى تىلغا ئالغان ب« ئاخىرقى ۋاقىت » سەھنىسىنى 

 قانچە ئايەت بار.   
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 قانداق؟ تەرتىۋى تەبىئەت – ئىالھ –ىكى ئىنسان ئىسالمد

 شەكلىدە تەبىئەت – ئىنسان –دە بۇ تەرتىپ ياراتقۇچى چۈشەنچىئىسالمى 
« تۆۋەن مەۋجۇدىيەت » ، دۇنيا «ئۈستۈن مەۋجۇدىيەت » ۇ. ياراتقۇچى بولىد

بولۇپ، ئىنساننىڭ ۋەزىپىسى ياراتقۇچىنىڭ كۆرسەتمىسى ئاساسىدا، دۇنيادا 
ايىسىگە مۇۋاپىق بىر ھايات بەرپا قىلىشتۇر. مۇھەممەد يارىتلىش غ

دۇر دۇنيا ئاخىرەتنىڭ ئېكىنزارلىقى» ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتساق: 
(.  26دەپ تونۇشتۇرىدۇ ) نەمل، « يەر يۈزىنىڭ خەلىپىسى » قۇرئان ئىنساننى «. 
شىنى ، گۈللەندۈرۈيەر يۈزىنى ئىنسانغا ئامانەت قىلىپ، ئۇنى ئاسراپ اّلَله» بۇ 

ت دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ. خەلىپىلىك ۋەزىپىسى، زېمىندا ھەقىقە« خالىدى 
ۇپ، ) تەۋھىد ( ۋە ئادالەت مەركەزلىك بىر ھايات بەرپا قىلىش مەسئۇلىيىتى بول

ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنى « ئۈلگە بەرپا قىلىش » بۇ مەسئۇلىيەت بىر 
ىنى ئاڭقىرىغانالر ئوتتۇرىغا چىقىپ ئىنسانىيەت ئىچىدە مەسئۇلىيىت

 (. 104ئەمەلىيلەشتۈرىشى كېرەك ) ئالىئىمران، 
 

 ئىسالم تەبىئەت ۋە باشقا مەۋجۇدىيەتكە قانداق قارايدۇ؟

غا تەبىئەتنى ئىنسان اّلَلهبولۇپ، « ئامانەت » ئەمەس، « مۈلۈك » تەبىئەت 

ن ۈچۈن پايدىالنسۇئامانەت قىلغان ھەم بۇ ئامانەتنى ئىككى دۇنيا سائادىتى ئ
ئىنساننىڭ » قۇرئان  بولۇپ، بۇ ھەقتە دەپ ئىنسانغا بويسۇندۇرۇپ بەرگەن

 (.  65دەيدۇ ) ھەج، «  ئەمرىگە بويسۇندۇرۇپ بەردۇق
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دۇنيا ۋە دۇنيالىق نەرسىلەر يامانلىقنىڭ مەنبەسى ۋە كۆزگە 

 ئىلمىغىدەك نەرسىلەرمۇ؟

ىلەر ۋە كۆزگە ئىلمىغۇدەك نەرسدۇنيا ۋە دۇنيالىق نەرسىلەر ئىسالمدا يامان 
ئەمەس. دۇنيا ۋە ماددا، گنوستىزم ) ئىككىلەمچى چۈشەنچە (نىڭ تەسىرىگە 

مەس. ئۇچرىغان دىنالر ئوتتۇرىغا قويغاندەك يامانلىقنىڭ مەنبەسى ۋە شەيتانى ئە
ىلەر ئىنساننى دۇنيا ۋە دۇنيالىق نەرس اّلَلهئەكسىچە ئىمتىھان ۋاستىسى بولۇپ، 

 دۇ. ئەگەر ئىنسان بۇ ئىمتىھاننى يۈزى يورۇق شەكىلدە بەرمەكچىبىلەن سىناي
ۈلۈك م» بولسا، دۇنيا ۋە دۇنيالىق نەرسىلەرگە ئۆزى خالىغاننى قىلسا بولىدىغان 

سۈپتىدە « ئامانەت » قا ھېسابىنى بېرىدىغان بىر ئالالھسۈپتىدە ئەمەس، « 
 مۇئامىلە قىلىشى ۋە شۇنداق قارىشى كېرەك. 

 – مال ئەكسىچە قارالمايدۇ، دەپ ئەيىپ بولۇش مۈلۈكلىك – ئىسالمدا مال
ىك ەتكەنلك بېرىلىپ دۇنياغا بۇ چۈنكى. ئەيىبلىنىدۇ قېلىش بولۇپ تەۋە مۈلۈككە

بولىدۇ. دۇنياغا بېرىلىپ كېتىش ئاتنى چەۋەندازنىڭ ئۈستىگە مىنگۈزگەنلىك 
ى مۈلۈك مەنبەسىدۇر. دۇنيالىق نەرسىلەرن ڭبولۇپ، ھەر تۈرلۈك يامانلىقنى

 سۈپتىدە ئەمەس، بىر ئامانەت دەپ قاراش ۋە ئۇنىڭغا تەۋە بولۇپ كەتمەسلىك،
 –لىق بولىدۇ. پىقىر بولۇش، مال «پىقىر » رەسۇلۇلالھنىڭ تەبىرى بويىچە 

 رئان،قۇ. قالماسلىقىڭدۇر ئايلىنىپ قۇلىغا دۇنيانىڭ – مال بولساڭ، ئىگە دۇنياغا
 دۇنيانى – مال دېمەيدۇ، مەنبەسى لىقيامان نەرسىلەرنى دۇنيالىق ۋە دۇنيا

 . چاقىرىدۇ ساقلىنىشقا كېتىشتىن بېرىلىپ ھەۋىسىگە كۆپەيتىش
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قارىتا ئىنساننى « كۆپەيتىش ھىرسىگە » قۇرئان نېمە ئۈچۈن 

 ئاگاھالندۇرىدۇ؟

نىڭ ئىنساننى قانداق ئاقىۋەتكە «كۆپەيتىش ۋە يىغىش ھەۋىسى » قۇرئان 
 ىرلەپ مۇنداق دەيدۇ:ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى تەسۋ

 ئىسمى بىلەن باشاليمەن. نىڭئالالھناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان 
تاكى قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا ) يەنى قەبرىلەرگە » 

 سىلەرنى ھىرىسى كۆپەيتىش ۋە يىغىش دۇنيا –كۆمۈلگىنىڭالرغا ( قەدەر، مال 
 كەلگۈسىدە راستال ئاندىن ر،بىلىسىلە كەلگۈسىدە راستال. قالدۇردى غەپلەتتە

 ەرسىل(  كەلگەنلىكىنى ئېلىپ باالالر نېمە ھىرىسنىڭ)  بۇنى ئەگەر. بىلىسىلەر
ڭالر، ئەلۋەتتە ) دۇنيانى ( جەھەننەمگە بىلسە ھەقىقىي راستال

لەر. ) ئايالندۇرغانلىقىڭالرنى ( كۆرەتتىڭالر. سىلەر چوقۇم جەھەننەمنى كۆرىسى
رگە زۈڭالر بىلەن كۆرىسىلەر. ئاندىن ) دۇنيادا سىلەئاندىن ئۇنى چوقۇم ئۆز كۆ

-1. سۈرىسى تەكاسۇر)  « قىلىنىسىلەر سوراق ـبېرىلگەن ( نېمەتلەردىن سوئال 
8  .) 
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 قۇرئاندا ئىنسان كىم؟

ھەر نەرسىنىڭ روھى بولىدۇ. دۇنيانىڭ روھى ئىنسان بولۇپ، ئىنسانسىز 
 دۇنيا روھسىز بەدەنگە ئوخشايدۇ.

 ە مۇۋاپىقياراتقان بىر تۈر بولۇپ، ياراتقۇچى يەر يۈزىنى بۇ تۈرگ اّلَله ،ئىنسان

 قىلىپ ياراتقان. 
، نىڭ ئۈمىدى بولۇپ، ئەگەر ئىنسان بۇ ئۈمىدنى يەردە قويسائالالھئىنسان 

 (. 19ئىنساننى باشقا بىر تۈر بىلەن ئالماشتۇرۇشقا قادىر ) ئىبراھىم،  اّلَله

دە يارىتىلىپ، يارىتىلىشتىكى بۇ قۇرئاندا، ئىنسان ئەڭ گۈزەل شەكىل
، گۈزەللىك ) ھېكمەت (كە ئۆز تىرىشچانلىقى ۋە ئىرادىسى بىلەن ئېرىشسۇن دەپ

 (. 5 - 4باشالنغۇچ نوقتىدا قويۇپ قويۇلغان مەخلۇقتۇر ) تىن، 
ۋەزىپىسى « يەر يۈزىنى گۈللەندۈرۈش  ) خەلىپە بولۇش ( » ئىنسان  

« س پىكىر بايان قىالاليدىغان ئۆزىگە خا» بېرىلگەن ئۇستا بولۇپ، 
 (. 14مەسئۇلىيەتچان مەخلۇقتۇر ) قىيامەت، 

 ەقىلئ –ئىنسان ئاسمان، يەر ۋە تاغالر ئۈستىگە ئېلىشقا پېتىنالمىغان ئىرادە 
 اپ،ئەھز)  مەخلۇقتۇر يىگانە ئالغان ئۈستىگە يۈكنى ئېغىر ئىبارەت ۋىجداندىن –

72  .) 
غان، ئۆزىنى ئۆزىگە يەتكۈچى دەپ ئىنسان قىممەت قاراشقا ئىگە بولمى

ازىدۇ قارىغان ۋە مەلۇم دائىرە ئىچىدە ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ ھەددىدىن ئاشقاندا ئ
نىغا، (، شۈكۈر قىلىشنىڭ ئور 11(. ئىنسان ئالدىراڭغۇ ) ئىسرا،  7 – 6) ئەلەق، 

(.  6ئۆزىگە مەرھەمەت قىلغۇچى رەببىگە ئاسىيلىق قىلغۇچىدۇر ) ئىنفىتار، 
 « ئىمان » دۇنياسىنى ئىچكى ۋە بولسا ئىگە قاراشقا –قاچان قىممەت  ئىنسان
ياخشىلىقنى  ئاكتىپ كۆرسەتكەن دەپ « ئەمەل سالىھ » قۇرئان بىزىسە، بىلەن

اليىق  ئۆزىگە ھايات شەكلى قىلىسا، مانا بۇ ۋاقىتتا بۇ ۋە ئۇ دۇنيادا مۇكاپاتقا
 (.  5 – 4بولىدۇ ) تىن، 
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 ەقسىتى نېمە؟ئىنساننىڭ يارىتىلىش م

تىن جانلىقالر ئىچىدىن بىرى بولغان بەشەر ) ئىنساننىڭ ئىالھ روھ پۈۋلىنىش
ىسى بۇرۇنقى ھالى (گە ئىالھ روھ پۈۋلىنىپ، ئۇنى ئىرادە، ئەقىل ۋە ۋىجدان ئىگ

 كائىناتنى مەنسۇپ قىلغان تاكامۇللۇق اّلَلهبولغان ئادەمگە ئايالندۇرىشى، 

  قانۇنىيىتىنىڭ تەقەززاسى ئىدى.
 (. 2مۈلك، « ) متىھان قىلىنىش ېئ» ئىنساننىڭ يارىتىلىش سەۋەبى  

نى نېمىشقا مەندىن پىكرىم اّلَلهمېنى يارىتىش ئۈچۈن » ئەگەر بىرسى چىقىپ 

ن بىرسىدى اّلَلهدېسە، ئۆزى بىلەن زىتلەشكەن بولىدۇ. چۈنكى « ئېلىپ باقمىدى 

غان الزىم. مەۋجۇت بولمى «يارىتىلغان بولىشى » بىر سوئال سوراشتىن بۇرۇن ئۇ 
« مەن » بىرسىنىڭ شەخسىيتى بولمايدۇ. ئۇ مەۋجۇت بولمىغانلىقى ئۈچۈن 

دېگەن سۆز بىلەن باشالنغان بىر جۈملە شەكىللەندۈرەلمەيدۇ. بۇ سەۋەپتىن 
 مەۋجۇت بولمىغان شەيئىنىڭ چۈشەنچىسىمۇ بولمايدۇ.   

 

 ئىنساننىڭ قىممىتى نېمە؟

 ڭ شاھ ئەسەرى دەپ قارىلىدۇ. نىئالالھئىسالمدا ئىنسان 
شەكىلدە يارىتىلغان « ئەڭ چىرايلىق »  دۇنيادىكى شەيئىلەر ئىچىدە

 (. 4مەخلۇق ) تىن، 
 (. 70ئىنسانغا قاتمۇ قات ئىكرام قىلىنغان ) ئىسرا، 

ئەقىل، ئىرادە ۋە ۋىجدانى بىلەن ئۆزىنى باشقۇرۇپ تۇرىدىغان ۋە ئۆزى 
 (.14ەخلۇق ) قىيامەت، ھەققىدە تەپەككۇر قىلىدىغان بىر م

(. يەر يۈزىنى گۈللەندۈرۈش  62ئىنسان يەر يۈزىنىڭ خەلىپىسى ) نەمل، 
سىنى مەسئۇلىيىتى ئۇنىڭغا ئامانەت قىلىنغان. ياراتقۇچى، دۇنيادىكى بارلىق نەر

 ئىنسان ئۈچۈن، ئىنساننى ئۆزى ئۈچۈن ياراتقان. 
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 قۇرئان ئىنساننى قانداق تونۇشتۇرىدۇ؟

 ننى ئارتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكى بىلەن بىرگە تونۇشتۇرىدۇ.قۇرئان ئىنسا
ئادەم  بىز» لېكىن قۇرئاندا ئىنسان يارىتىلىشتىنال ياخشى بىر مەخلۇق. قۇرئاندا 

 (.  70ئىسرا، « ) بالىلىرىنى ھۆرمەتلىك قىلدۇق 
ئىسالم، خىرىستىيانلىقتىكى تۇنجى گۇناھ چۈشەنچىسىنى رەت قىلىدۇ. 

ڭ بىز ئىنساننى ئە» ننىڭ ماھىيىتىدە بارلىقىنى ئېيتىدۇ: ياخشىلىقنىڭ ئىنسا
(  چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق، ئاندىن ئۇنى ) بۇ ماھىيەتنى ئۆزى تاپسۇن دەپ

 (. 5 - 4تىن، « ) يولنىڭ بېشىغا ئەكىلىپ قويدۇق 
ئۇنىڭدىن باشقا قۇرئان ئىنساننىڭ ئاجىز تەرەپلىرىنىمۇ بايان قىلىدۇ. 

ىدۇ؟ ېزىپ كېتىدىغان بىر مەخلۇق. ئىنسان قانداق ۋاقىتتا ئازمەسىلەن: ئىنسان ئ
« شۇنداق، ئىنسان ئۆزىگە ئۆزى يېتەرلىك دەپ قارىغان ۋاقتىدا ئازىدۇ » 

 ئارزۇ تىلىگەندەك ياخشىلىقنى خۇددى يامانلىقنى ئىنسان(.  7 – 6) ئەلەق، 
 نقىلىدىغا دەتاالش كۆپ ئىنسان(.  11 ئىسرا،)  مەخلۇق ئالدىراڭغۇ قىلىدىغان

 رەببىگە قىلغۇچى مەرھەمەت ئۆزىگە ئىنسان(.  54 كەھف،)  مەخلۇق بىر
 (.  6 ئىنفىتار،)  مەخلۇق قىالاليدىغان ئاسىيلىق
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 ئىنساندىن نېمىنى كۈتىدۇ؟ الل َّە

ى ئۈچۈن ئەمەس، ئۆزى ئۈچۈن سالىھ ئەمەل قىلىشن اّلَلهئىنساندىن،  اّلَله

ن ئەمەس، ئۆزىنىڭ سائادىتى ئۈچۈن نىڭ خوشاللىقى ئۈچۈئالالھكۈتىدۇ. 
 (. 46ھەرىكەت قىلىشىنى كۈتىدۇ ) فۇسسىلەت، 

قا ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئىھتىياجى يوق، لېكىن ئىنساننىڭ ئالالھچۈنكى 
 (. 15ئىھتىياجى بار ) فاتىر، 

ىنىڭ ھەر ئىنسانغا ۋە ھەر شەيئ اّلَلهئىنسان ئۆزىگە يېتەرلىك ئەمەس، ئەمما 

 (. 36لىدۇ ) زۇمەر، ھاجىتىنى راۋا قى
 

 قۇرئاندا تۇنجى ئىنساننىڭ بارلىققا كېلىشى جەريانى قانداق؟

قۇرئاندا ئىنساننىڭ يارىتىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر، بىر پۈتۈن 
رەسىمنىڭ پارچىلىرىغا ئوخشاش ئوخشىمىغان سۈرىلەرگە تارقىتىۋېتىلگەن 

شەكىلدە بىر يەرگە  ھالەتتە. بۇالرنى بىر پۈتۈن مەنىنى ئىپادىلەيدىغان
كەلتۈرۈش ئوقۇغۇچىنىڭ بىلىمىگە، زېھىن كۈچىگە، تەپەككۇر دائىرىسىگە ۋە 

 چۈشىنىش قابىلىيىتىگە تاپشۇرلغان.
تى ئىنسان تارىخ سەھنىسىگە چىققۇچە بولغان ئارىلىقتا ناھايى» قۇرئاندا، 

سە نەرئۇزۇن بىر سۈرە ئۆتكەن بولۇپ، بۇ جەرياندا تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق بىر 
ز ۋە (. قۇرئاندا، ئىنساننىڭ ئىنسان بولۇش جەريانى تۇيۇقسى 1ئىنسان، «) ئىدى 

ەن ىلەن گىرەلىشىپ كەتكب بىرى –بىردىنال بولۇپ قالمىغان بولۇپ، ئىنسان بىر 
 (. 14ئۇزۇن جەرياننى باشتىن ئۆتكۈزگەندىن كېيىن مەيدانغا كەلگەن ) نۇھ، 

 قان:زۇن جەريان ئۈچ باسقۇچتىن تەشكىل تاپئىنسانغا ئايلىنىشتىن ئىبارەت بۇ ئۇ
. ئىنسان بولۇشتىن بۇرۇنقى ئېلېمېنت شەكلىدە يارىتىلىش باسقۇچى: بۇ 1

چەكسە » ، ( « 5تۇپراق تۈرى ) ھەج، » باسقۇچتا رول ئوينىغان ئامىلالر 
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» ، ( « 28قارا الي ) ھىجر، » ، ( « 26جاراڭاليدىغان قۇرۇق الي ) ھىجر، 
بۇالرنىڭ ( «.  12الينىڭ جەۋھىرى ) مۇئمىن، » ، ( « 11ساففات، يېپىشقا الي ) 

ھەممىسى بىز بىلىدىغان توپا ۋە الي ئەمەسلىكىنى، ئاالھىدە بىر ماددا 
 ئىكەنلىكىنى ئىما قىلغان شەكىلدە ئېنىقلىغۇچىسىز ھالدا كېلىدۇ. 

 ەربىز ھ» . ئىنسان بولۇشتىن بۇرۇنقى بىئولوگىيلىك يارىتىلىش باسقۇچى: 2
انلىق ھۈجەيرىلىك ج بىرئەڭ باشتا ( «.  30جانلىقنى سۇدىن ياراتتۇق ) ئەنبىيا، 

»  (. قۇرئان تۇنجى ئىنسانغا بەرگەن 1) نەفسى ۋاھىدە ( يارىتىلغان ) نىسا، 
ادەم ئ(.  11ئىسمىنى، ئادەم بالىلىرى مەنىسىدىمۇ ئىشلىتىدۇ ) ئەئراف، « ئادەم 

، ئۇ ئۇ، ۋۇجۇتقا كەل، دېدى» ڭ يارىتىلىشى باللىرىغا ۋەكىللىك قىلغان ئادەمنى
ش ئۇ، ۋۇجۇتقا كەل، دېدى؛ ئۇ پەيدا بولۇ» شەكلىدە ئەمەس، « ۋۇجۇتقا كەلدى 

ۈنكى (. چ 59شەكلىدە ئىپادە قىلىنىدۇ ) ئالىئىمران، « باسقۇچىغا قەدەم باستى 
 «يېڭىلىنىش ) تەجەددۇت ( » كەڭرى زامان پېئىلى « فە يەكۇن » ئىبارىدىكى 

امان، نى بىلدۈرىدۇ ۋە ئۈچ زاماننى ئىپادىلەيدۇ، يەنى كەڭرى ز«ئىزچىللىق » ۋە 
 ھازىرقى زامان ۋە كەلگۈسى زاماننى بىلدۈرىدۇ.  

« بەشەر » بۇ ئىككى باسقۇچتىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان جانلىقنى قۇرئان 
، «بەشەر» (. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىنسان بولغان  28دەپ ئاتايدۇ ) ھىجر، 

نى دائىم ئۆزلىكىدە ساقاليدۇ. ئىنسان بەشەر بولۇشتىن بۇرۇن تىشەرلىك ھالىبە
ھنى پۈلەش وجانلىقالر ئىچىدە ئەقىل، ئىرادە ۋە ۋىجداننى تەمسىل قىلغان ر اّلَله

ئەقىل، » (. تالالنغان جانلىققا  33ئۈچۈن تالالش ئېلىپ بارىدۇ ) ئالىئىمران، 
روھنى پۈلەيدۇ، پەرىشتىلەر بۇ روھقا  غانغا ۋەكىللىك قىلىدى« ئىرادە ۋە ۋىجدان

» قا: ئالالھ(. پەرىشتىلەر  9؛ سەجدە، 30سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ ) بەقەرە، 
 تۆكىدىغان قان ۋە(  يەسفىقۇ)  تېرىيدىغان پاسات –سەن يەر يۈزىدە پىتنە 

 ئەقىل تېخى ئىنسان چۈنكى. دەيدۇ « قىالمسەن؟ خەلىپە بىرسىنى(  يۇفسىدۇ) 
 – پىتنە » بىلەن ھالى بۇرۇنقى پۈلىنىشتىن روھ قىلغان تەمسىل رادىنىئى ۋە

 باللىرىنىڭ ئادەم. ئىدى « تۆكمەكتە قان » ۋە « قىلماقتا پەيدا پاسات
گۇرۇپپىسىنىڭ گۆشخور بولىشى،   0بولىشى ۋە  0دەسلەپكى قان گۇرۇپپىسىنىڭ 

رەت ھەقىقەتنى ئىنساننىڭ بەشەر ھالىتىدىكى ۋاقتىدا قان تۆككەنلىكتىن ئىبا
، «نەرسىلەرگە ئىسىم قويۇش قابىلىيىتى » تەستىقاليدۇ. روھ پۈلەنگەندىن كېيىن 

يەنى ئەقىل ئىشلىتىش ۋە مۇھاكىمە قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولغان ) بەقەرە، 
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نىڭ «جان » بىلەن « پۈلەنگەن روھ » (. بۇ يەردىكى ھالقىلىق نوقتا،  31
غانلىقى بولۇپ، جان ھايۋانالردىمۇ بار. لېكىن ئوخشاش بىر مەنىنى بىلدۈرمەيدى

 ۋەھىي روھنىڭ پەقەت ئىنسانغىال پۈلەنگەنلىكىنى ئىشارەت قىلماقتا. 
ئانا قارنىدىكى ئېمبىروگىيلىك يارىتىلىش باسقۇچى: بۇ ئىنسانغا  .3

 ئايلىنىشتىن بۇرۇن ۋە ئىنسانغا ئايالنغاندىن كېيىنمۇ كۈچكە ئىگە بولغان،
نىمىز ئىنسانالرغا ئورتاق بولغان بىر باسقۇچتۇر. بۇ باسقۇچ كۈ ھايۋانالر بىلەن

نۇن، تەتقىق قىلىنىدۇ ) مۇئمى ھالداغان ىنمۇ تەستىق قىلدىتىبابەتچىلىك ئىلىمى
ن دى«ھايات ئۇرقى ) نۇتفە ( » (. قۇرئان ھەر ئىنسان ) ئەل ئىنسان (نىڭ  14

تېكا قائىدىلىرىغا (. گرامما 2يارىتىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ ) ئىنسان، 
لغا ئېلىنغان ۋە تۈرىنىڭ ئايىتىدە تى - 2ئاساسالنغاندا، ئىنسان سۈرىسىنىڭ 

دائىرىسىگە تۇنجى ئىنسانمۇ « ئەل ئىنسان» ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
كىرىدۇ. ھايات ئۇرۇقىدىن يارىتىلىش پەقەت ئىنسانغىال خاس ئەمەس. 

 ات ئۇرۇقىدىن يارىتىلغان. بەشەردىن تارتىپ پۈتۈن ھايۋانالرمۇ ھاي
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 نېمە دېگەنلىك؟« روھىدىن پۈۋلەش » نىڭ ئالالھ

ئىپادىسى ئىنساننىڭ بەشەر ھالىتىدىن ئىنسان  «لىدىم روھىمدىن پۈۋ»  
بولۇپ،  ىغانئىپادىلەيد ئاكتىپ ئارلىشىشىنىنىڭ ئالالھھالىتىگە ئۆتۈشتە 

ۈپتىن رەت قىلىشنى ۋاسىنى تەئىنساننىڭ تاسادىبىيلىق مەھسۇلى ئىكەنلىكى د
ئۆزى  اّلَلهمەقسەت قىلىدۇ. ئىنسان تەبىئەت بار قىلغان بىر تاسادىبىيلىق ئەمەس، 

بەلگىلىگەن قانۇنالرغا بىر ئۈست قانۇن بىلەن مۇداخىلە قىلىپ مەۋجۇت 
 بولىشىنى مۇراد قىلغان بىر ئىالھى الھىيەنىڭ سەمەرىسى.

ن تىئالالھگىزمۇ ئىنساننىڭ قۇرئانى ئىپادىسى، ھەر« روھىمدىن پۈۋلىدىم » 
ت بىر پارچە ئىكەنلىكى مەنىسىنى بىلدۈرمەيدۇ. قۇرئان بۇنى شىددەت بىلەن رە

« ھۇلۇل » نىڭ ئىنساننىڭ ئىچىگە كىرگەنلىكى شەكلىدىكى ئالالھقىلىدۇ. بۇ 
« ئىتتىھات » ۋەياكى ئىنساننىڭ ئىالھ بىلەن بىرلەشكەنلىكى شەكلىدىكى 

چىقىشىغا يول ئېچىپ بېرىدۇ. بۇ ئىككى خىل  چۈشەنچىلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا
چۈشەنچە ئىسالمنىڭ ئەڭ ئاساسىي ئەقىدىسى بولغان تەۋھىدكە تۈپتىن زىت 
كېلىدۇ. بۇ، ئىالھىي ھەرىكەت تىلغا ئېلىنغاندا ئىشىلىتىلگەن مەجازى 
) ئوخشىتىش ( ۋاستە  بولۇپ، خۇددى ئوتنى پۈۋلىگۈچىدىن ئوتقا بىر نەرسە 

 تىن ئىنسانغا بىر نەرسەئالالھش، ئىنسانغا روھ پۈۋلىگەن ئۆتمىگەنگە ئوخشا
پارچىالنماس، » (. سەمەت  2سەمەتتۇر ) ئىخالس،  اّلَلهئۆتمەيدۇ. چۈنكى 

مەنىسىنى « بۆلۈنمەس، بىر نەرسە چىقىپ كەتمەس، بىر نەرسە كىرمەس 
پ، بىلدۈرىدۇ. بۆلىنىدىغان بىر شەيئى، زامان ۋە ماكانغا مەھكۇم بولغان بولۇ

. بىرلەشمە شەيئىلەر بۆلىنىدۇ ۋە ھەر بۆلىنىدىغان شەيئى يارىتىلغان بولىدۇ
 بواللمايدۇ. اّلَلهبۇنداق بىر شەيئى 
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 قۇرئان روھ ۋە بەدەن ھەققىدە نېمە دەيدۇ؟

يان قۇرئان روھ ھەققىدە بىزگە ناھايىتى ئاز مەلۇمات بېرىلگەنلىكىنى با   
ئۇالر سەندىن روھنىڭ ماھىيىتى » قىلىدۇ ۋە رەسۇلۇلالھقا مۇنداق دەيدۇ: 

ەت ھەققىدە سورىشىدۇ. روھنىڭ ماھىيىتىنى رەببىم بىلىدۇ، دېگىن. سىلەرگە پەق
ىتىنى ، روھنىڭ ماھىي(. بۇ ئىالھى كاالم 85ئىسرا، )  «ئازغىنا ئىلىم بېرىلگەن 

ھېچقاچان چۈشىنەلمەيدىغانلىقى ھەقىقىنى بايان قىلىدۇ. بۇ  ئىنسانالرنىڭ
 ڭ بىلىمىنىڭىنساننىڭ كۆرۈنمەيدىغان شەيئىلەرگە قارىتا ئىنساننىئارقىلىق ئ

قا ئىشىنىشى ئالالھمەسىلىدە  سەۋەپتىن بۇ خىل بۇچەكلىك ئىكەنلىكىنى، 
 كۆرۈشكە تېگىشلىك نەرسە كېرەكلىكىنى ئىما قىلىدۇ. ئىسالمدا ۋۇجۇت يامان

چە، يدۇ. ئەكسىئەمەس. قۇرئاندا بەدەنگە قارىتا ھېچقانداق سەلبىي مەنا بېرىلمە
س بەدەن ھەرىكەتنى ئەمەلىيلەشتۈرىدىغان بىر ۋاستە بولۇپ، ھەرىكەت ) ئەمەلۇ

ىنچى رايدىغان ئىككقا اّلَلهسالىھ ( ئىماندىن قالسىال، ئىنسانغا باھا بېرىشتە 
 -ئۈسكىنىنى مىسال قىلىپ چۈشەندۈرسەك، بەدەن  لۇق. ئېلېكتېروندۇرئامىل

غان غا ئوخشايدى) پروگرام ( يۇمشاق دېتال ۋە ئىنېرگىيە -قاتتىق دېتال، روھ 
 بولۇپ، بىرىنچىسى بولمىسا، ئىككىنچىسى ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمايدۇ. 

 

 ىرىدىن ئېنىق ئايرىالمدۇ؟ب -روھ ۋە بەدەن بىر 

 قۇرئان روھ ۋە بەدەننى ئېنىق بىر شەكىلدە ئايرىمايدۇ. قۇرئان بۇنىڭغا
ۇ: شبۇ ھەقتىكى ئايەتلىرىدىن چىققان نەتىجە ھەرگىز يول قويمايدۇ. قۇرئاننىڭ 

روھ بىلەن بەدەن ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت، ئەقىل بىلەن مېڭە، مەنا بىلەن 
ەن كەلىمە، ئېلېكتىرىك بىلەن سىم ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتكە ئوخشايدۇ. روھ بىل

 زىچ بىلەن بىرى – بىر ئەكسىچە ئەمەس، قۇتۇپ ئىككى زىت بىرىگە –بەدەن بىر 
 جارى رولىنى ئۆز بىرى يەنە بولمىسا بىرى. جۇپ بىر سىۋەتلىكمۇنا

 . قىلدۇرالمايدۇ
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 رىغان؟نېمە ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى ئىنسانغا سەجدە قىلىشقا بۇيالل َّە 

 پەرىشتىلەرنىڭ ئادەمگە سەجدە قىلىشى، سىمۋول خاراكتېرلىك مەنىگە ئىگە
 ىقىقىلغانل سەجدە لەرنىڭدەرەخ –ئىپادە بولۇپ، قۇرئاندا يۇلتۇزالرنىڭ ۋە دەل 

 ەرنىڭشەيئىل » سەجدە تۇتۇلغاندا، كۆزدە مەنا بۇ(.  6 رەھمان،)  قىلىنىدۇ بايان
ەر ھلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. «ازى بولغان ر ۋەزىپىگە بەلگىلىگەن ئۆزلىرىگە اّلَله

ي مەخلۇقنىڭ يارىتىلىش مەقسىتى ۋە ۋەزىپىسى بار بولۇپ، مەخلۇقات بۇ ئىالھى
رىسى ئىچىدە ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدۇ. مەخلۇقالرنىڭ ۋەزىپە دائى

 ئۇقۇمى دائىرىسىگە كىرىدۇ.  « پەرىشتە » يارىتىلىش ۋەزىپىسىمۇ 
ئىنساننىڭ ئەتراپىنى ئوراپ تۇرغان تەبىئەتنىڭ ئىنسانغا بويسۇندۇرۇپ 

؛ 12بېرىلگەنلىكى، ئۇنىڭ ئەمرىگە بېرىلگەنلىكىدىن ئىبارەت ھەقىقەت ) نەھل، 
(، پەرىشتىلەرنىڭ ئادەمگە سەجدە قىلىشى شەكلىدە ئىپادىلەنگەن.  65ج، ھە

ە ۋئىنسان بۇ سايىدە تۇپراق، سۇ ۋە ھاۋانى ئىشلىتىدۇ. قۇرۇقلۇقتا، دېڭىزدا 
 ھاۋادا ئۆزىگە يول ياسايدۇ، تەبىئەتنى كەشپ قىلىشقا چىقىدۇ. 

 

 قۇرئاندا تۇنجى گۇناھ چۈشەنچىسى بارمۇ؟

ڭ ئىالھىي فىترەت بىلەن يارىتىلغانلىقىنى بايان يوق. قۇرئان ئىنساننى
» يدۇ: (. بۇ ئايەتنىڭ ئىزاھاتى سۈپتىدە رەسۇلۇلالھ مۇنداق دە 30قىلىدۇ ) رۇم، 

» بۇخارى ۋە مۇسلىم (. « ) ھەر ئىنسان ئىسالم فىترىتى ئۈستىگە تۇغۇلىدۇ 
ىن ، ئەخالقى مۇئامىلىنىڭ ئۆزگەرمەس ئاساسلىرىد«تۇنجى گۇناھ چۈشەنچىسى 

 پرىنىسىپىگە پۈتۈنلەي زىت. « شەخسىي مەسئۇلىيەت » بىرى بولغان 
ا قۇرئانغا نىسبەتەن، ئىنسان مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالغان ھالدا دۇنياغ
ا كېلىدۇ. چۈنكى ئىنسان تۇغۇلغان ۋاقىتتىن باشالپ ئۆزىنى ياراتقان خالىقىغ

 قەرىزدار بولىدۇ.
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ەم مەس، شەيتانغا ئائىت. چۈنكى ئادئەمەلىيەتتە، تۇنجى گۇناھ ئىنسانغا ئە
چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېيىشتىن بۇرۇن، ئىبلىس ئادەمگە سەجدە 

 قا ئاسىي بولغان. بۇ سەۋەپتىن تۇنجىئالالھقىلىش بۇيرىقىغا قارشى چىقىپ، 
 گۇناھتىن سۆز ئېچىلسا، بۇنىڭ باش جىنايەتچىسى ئادەم ئەمەس، شەيتاندۇر. 

نىسبەت بېرىلىپ ئوتتۇرىغا چىققان تۇنجى گۇناھ  خاتا ھالدا ئىنسانغا
اش بىر چىلىققا ئوخشئىرقچۈشەنچىسى، كېيىنكى مەزگىللەردە مەيدانغا كەلگەن 

 ىگە سەۋەپ بولدى. قاتار ئايرىمچىلىق پىتنىس
 

 قۇرئانغا ئاساسالنغاندا بوۋاقالردا تۇنجى گۇناھ بوالمدۇ؟

 لىك باال ئەيىپلەنمەيدۇ.قۇرئانغا ئاساسالنغاندا دادىنىڭ گۇناھى سەۋەپ
دۇ: قۇرئان مەسئۇلىيەتنىڭ شەخسلەر ئۈستىگە ئارتىلغانلىقىنى ئوچۇق بايان قىلى

فاتىر،  « )ھېچكىم باشقا بىرىنىڭ مەسئۇلىيىتى ) گۇناھ (نى ئۈستىگە ئااللمايدۇ » 
 (. ئىنسان گۇناھكار ھالەتتە دۇنياغا كەلمەيدۇ.  18

بۈيۈك بىر نەبىنىڭ دادىسىنىڭ بۇت قۇرئان ھەزرىتى ئىبراھىمغا ئوخشاش 
نىڭ (؛ ھەزرىتى نۇھنىڭ ئوغلى 74ياسايدىغان بۇتپەرەست ئىكەنلىكىنى ) ئەنئام، 

. بۇ ( 47، 42كۇپىردا چىڭ تۇرغان بىر كاپىر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ ) ھۇد، 
تارىخىي ئۆرنەكلەر ئارقىلىق مەسئۇلىيەتنىڭ شەخسىكە ئائىت ئىكەنلىكى 

 وتتۇرىغا قويىدۇ. پرىنسىپىنى ئ
 

 ئىنسان ئۈچۈن ئۆلۈم ۋە ھاياتنىڭ يارىتىلىش مەقسىتى نېمە؟

ەلى سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەم» قۇرئان بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ: 
« ى ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتت اّلَلهئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن، 

 (.  2) مۈلك، 
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 ن نېمە؟ئىنساننىڭ فىترىتى دېگە

 دېگەنلىك بولۇپ، بىر شەيئىنىڭ« يارىتىلىش » ۋە « تەبىئىتى » فىترەت، 
فىترىتى، ئۇ شەيئىنىڭ يارىتىلىشتا بەلگىلەنگەن تەبىئىي خۇسۇسىيىتىنى 

بىر نەرسىگە خاس بولغان » كۆرسىتىدۇ. كۈنىمىز تىلى بىلەن ئېيتقاندا، 
تىدە ئىنساننى ئۈس اّلَله» ئۇ شەيئىنىڭ فىترىتى بولىدۇ. قۇرئان « ئاالھىدىلىك 

(، ئىنساننىڭ  30نى ئىما قىلىپ ) رۇم، «قىلىپ ياراتقان ئىالھىي فىترەت 
ڭ ئەسلىدە ياخشى بىر مەخلۇق ئىكەنلىكىنى تەستىقاليدۇ. فىترەت، بىر نەرسىنى

ىغان ئىچىگە بۇرۇندىنال يەرلەشتۈرۈلگەن، قېپىنى ئاچقان ۋاقىتتا كۆرگىلى بولىد
ۈرۈگەن ئىنساننى ياراتقاندا ئىچىگە يەرلەشت اّلَلهكۆرسىتىدۇ.  باشقا بىر نەرسىنى

ىلىنغان قفىترەتتۇر. فىترەتتىن سۆز « ئىالھى پروگرام ) يۇمشاق دېتال ( » مانا بۇ 
لىق ھەر قانداق يەردە، ياراتقۇچى ۋە ياراتقۇچىنىڭ شەيئىگە ئۆزلىكىدىن ۋە ئاڭ

 ېگەنلىك بولىدۇ. ھالدىكى مۇداخىلىسى ھەققىدە سۆز قىلىنىۋاتىدۇ د
ان نى چۈشىنىشتە مۇھىم رول ئوينايدىغ«شەر ) يامانلىق ( قارىشى » فىترەت 

ىر بھەر شەيئىنىڭ » ھەقىقىتى، « ھەر شەيئىنىڭ بىر فىترىتى بار » بىر ئۇقۇم. 
ھەقىقىتىنىڭ تەقەززاسىدۇر. يەنى بىر نەرسىنىڭ « يارىتىلىش مەقسىتى بار 

 دېگەنلىك« لىش مەقسىتى ) ما خۇلىقا لەھ ( يارىتى» فىترىتى، ئۇ نەرسىنىڭ 
خەيىر » بولۇپ، بىر نەرسىنى يارىتىلىش مەقسىتى ئۈستىدە ئىشلىتىش 

 بولىدۇ.« شەر » ، يارىتىلىش مەقسىتىنىڭ ئەكسىچە ئىشلىتىش «) ياخشىلىق ( 
 بىر شەيئى يارىتىلىش مەقسىتىدىن قانچىلىك يىراقالشسا، شەرمۇ ئۇنىڭغا ماس

ىدۇ. لېكىن ئوتتۇرىغا چىققان يامانلىق، ئۇ نەرسىنىڭ ھالدا چوڭ بول
يارىتىلىشىدىن ئەمەس، ئەكسىچە يارىتىلىش مەقسىتىگە مۇۋاپىق 

 ئىشلىتىلمىگەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ. 
شەيئى، ياراتقۇچىنىڭ قولىدىن چىققانلىقىنى فىترىتى بىلەن ئىسپاتاليدۇ. 

ئىالھى فورمات » ەك شەيئىنىڭ فىترىتىنى، ئۇچۇر تىلى بىلەن چۈشەندۈرس
، شەيئىلەرنى ياراتقاندا ئۇالرغا مۆھۈرىنى اّلَلهبولۇپ، فاتىر بولغان « ) شەكىل ( 

باسقان. ئىالھى مۆھۈر بولغان شەيئىنىڭ فورماتى، ئۇالرغا ئىسىم قويۇشىمىزغا 
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ئادەم بالىلىرىغا  اّلَلهئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىدىغان ئامىل بولۇپ، فىترەت، 

 ھەقىقىتى «(  ئەسما –ئىسىمالرنىڭ ئۆگىتىلىشى ) ئەلىمۇل »  ھەدىيە قىلغان
 ئىدى، بولسا بەرمىگەن فىترەت شەيئىلەرگە اّلَله ئەگەر. مۇناسىۋەتلىك بىلەن

لىكىمۇ بولمايتتى. ئەگەر شەيئىنىڭ كىملىكى بولمىغان بولسا، بىز كىم شەيئىنىڭ
ئىشلىتىلگەن « ېبغا ( رەڭ ) س» ئۇنىڭغا ئىسىم قويالمايتتۇق. فىترانىڭ ئورنىغا 

 بۇ ئايەت، فىترەتنى چۈشىنىشىمىزنى ئاسانالشىتۇرىدۇ:
ىز بتىنمۇ ياخشى رەڭ بەرگۈچى بارمۇ؟ شۇڭا ئالالھ» ... بەرگەن رەڭ،  اّلَله

 (. 138بەقەرە، « ) قا ئىبادەت قىلغۇچىالرمىز ئالالھ
ى جىمى ھەمدۇسانا ئاسمان ۋە يەرگە فىترەت قويغان! ئاسمان ۋە زېمىنن» 

 (. 1 فاتىر،...« ) قا خاستۇر ئالالھبىر ئۈچكىنى چاققاندەك يوقتىن بار قىلغان 
 

 فىترەت بىلەن ئىماننىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

 فىترەت بايقىلىدۇ، ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ. 
ئىنسان فىترىتىدىن يىراقلىشىپ قېلىشى مۇمكىن، ھەتتا فىترىتىگە 

، ىدە ئىنسان فىترىتىنى يوقۇتۇپ قويمايدۇياتلىشىپمۇ قالىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىس
 دەپ ئاتايدۇ. « كۇپۇر » لېكىن ئۇنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويىدۇ. قۇرئان بۇنى 

بۇ يېپىنچا بەزىدە شۇنداق قېلىن، شۇنداق ئاۋاز ئۆتكۈزمەيدىغان ھالغا 
ۇ. كېلىپ قالىدۇكى، ئىنساننىڭ فىترىتىگە قايتىپ كېلىشى مۇمكىن بولماي قالىد

ترىتىگە خىيانەت قىلماي تۇرۇپ، كۇپۇردا چىڭ تۇرمايدۇ. مانا بۇ ئىنسان فى
لىنغان دەپ ئاتايدۇ. بۇ يەردە تىلغا ئې« قەلبنىڭ مۆھۈرلىنىشى » ھالەتنى قۇرئان 

 قەلبنى فىترەت ياكى ۋىجدان دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. 
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 ئىنسان مەسئۇلىيىتىنىڭ چىكى بارمۇ؟

قى ئۈچۈن مەغپىرەت قىلىندى ۋە ئادەم ئۆتكۈزگەن خاتالىقىنى تونۇغانلى
« ىم ئادەم ( مەن نەپسىمگە زۇلۇم قىلد» )  زېمىننىڭ خەلىپىسى بولۇپ تالالندى:

 (. 23دېدى ) ئەئراف، 
قا ئالالھقۇرئاندا ئىبلىس جاۋاپكارلىقنى ئۈستىگە ئالماي، خاتالىقىنى 

 مېنىرەببىم! سەن » ئىبلىس ئېيتتى:  دۆڭگەپ قويغاچقا شەيتان بولۇپ كەتكەن:
ەلۋەتتە ئگۇمراھ قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن، يەر يۈزىدە ئادەم بالىلىرىغا ) گۇناھالرنى ( 

 ھىجر،« ) چىرايلىق كۆرسىتىمەن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئەلۋەتتە ئازدۇرىمەن 
39 .) 

ە سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر ) يەنى ئادەم ۋ» ئېبلىس ئېيتتى: 
 ( ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئۇنىڭ ئەۋالدىغا ۋەسۋەسە قىلىش

 (. 16ئەئراف، « ) ئولتۇرىمەن 
ىلغۇچى بەندىلىرىگە زۇلۇم ق اّلَلهبۇ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىندۇر، » 

 (. 182ئالىئىمران، « ) ئەمەستۇر 
 

 ياخشىلىق ياراتقۇچىدىن، يامانلىق مەخلۇقتىن

 ) مەرھەمەت قىلىش يۈزىسىدىن ( ئى ئىنسان! ( ساڭا يەتكەن ياخشىلىق» ) 
تەرىپىدىندۇر، ساڭا يەتكەن يامانلىق ) قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن (  اّلَله

 (. 79نىسا، « ) ئۆزۈڭدىندۇر 
ۈن سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچ» 

ۈچۈن ئئۇ سىلەر  پايدىلىقتۇر؛ سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئەمما
ەر بىلىدۇ، سىل اّلَلهزىيانلىقتۇر ) سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ( 

 (. 216بەقەرە، « ) بىلمەيسىلەر 
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م ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇ» 
 (. 76زۇخرۇف، « ) قىلدى 
 قىلغاندەك، دۇئا يرىلىكخە(  چاقىلىرىغا –ئىنسان ) ئۆزىگە ۋە باال » 

 (. 11 ئىسرا،)  « ئالدىراڭغۇدۇر ئىنسان قىلىدۇ، بەددۇئا(  كەلگەندە ئاچچىقى) 
ر تەلەپ كىشىلەر تەلەپ قىلغان يامانلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇال اّلَلهئەگەر » 

نىڭ قىلغان ياخشىلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرىغاندەك ئالدىرىسا ئىدى، ئۇالر
 ۇم يەتكەن بوالتتى ) يەنى ھاالك بوالتتى (. بىز بىلەن مۇالقاتئەجىلى چوق

ىمىز بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى گۇمراھلىقتا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇپ بېر
 (. 11يۇنۇس، «) 

مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن، قاراڭغۇلۇقى بىلەن كىرگەن كېچىنىڭ » 
ەررىدىن، شەررىدىن، تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ ش

ھەسەتخورنىڭ ھەسەت قىلغان چاغدىكى شەررىدىن سۈبھىنىڭ رەببىگە سېغىنىپ 
 دېگىن ) فەلەق سۈرىسى (.« پاناھ تىلەيمەن 

ئىنسانالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن، قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا » 
ىڭ مىنئۇالرنى تەۋبە قىلسۇن دەپ قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىس اّلَلهئاپەت يۈز بەردى، 

 (. 41رۇم، « ) )جازاسىنى( ئۇالرغا تېتىتتى 
 

 ھىدايەت ۋە زااللەتتە ئىنساننىڭ قانداق مەسئۇلىيىتى بار؟

ە ۋ كىتابشۈبھىسىزكى، ئۇنىڭ ) ئىنسان (غا بىز ) ئەقىل، ئىرادە بېرىپ، » 
 بولۇپ مۇئمىن ئۇ كۆرسەتتۇق، يولنى(  يامان ـئەلچى ئەۋەتىش بىلەن ياخشى 

 رفاجى)  ياكى قىلغۇچىدۇر، شۈكۈر(  نېمىتىگە نىڭئالالھ)  مېڭىپ يولدا ياخشى
 (. 3 ئىنسان،)  « قىلغۇچىدۇر كۇفرىلىق(  مېڭىپ يولدا يامان بولۇپ

ر ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ھەقنى چۈشەنمەيدۇ. ئۇال» 
ى ( نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنئالالھكۆزلىرى بولغان بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ) 

 ەتلىرىنىنىڭ ئايئالالھكۆرمەيدۇ. ئۇالر قۇالقلىرى بولغىنى بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ) 
 (. 179ئەئراف، «) ئىبرەت ئىلىپ ( تىڭشىمايدۇ 



 مەۋجۇدىيەت ۋە ئىنسان

106 

 كەھف،« ) خالىغان كىشى ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن » 
29 .) 

تىگە ( ۇنىڭ ئىبادىقا ) ۋە ئئالالھشەيتانغا چوقۇنۇشتىن يىراق بولغانالرغا، » 
قايتقانالرغا ) جەننەت بىلەن ( خۇش خەۋەر بېرىلىدۇ، سۆزگە قۇالق سېلىپ 

ۇش ئۇنىڭ ئەڭ ياخشىسىغا ئەگىشىدىغانالرغا ) يەنى تەقۋادار بەندىلىرىمگە ( خ
 ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر، ئەنە شۇالر ئالالھخەۋەر بەرگىن، ئەنە شۇالر 
 (. 18 – 17زۇمەر، « )  ) ساغالم ( ئەقىل ئىگىلىرىدۇر

 ئەگەر بىز خالىساق، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئەلۋەتتە يوق قىلىۋېتەتتۇق،» 
«  ئاندىن ئۇالر يول مېڭىشقا ئالدىرايتتى، لېكىن ئۇالر قانداقمۇ كۆرەلىسۇن؟

 (. 66) ياسىن، 
ئەگەر بىز خالىساق، ئۇالرنى ئۆيلىرىدىال سۈرىتىنى مۇبەددەل ) يەنى » 

ياكى تاش ( قىلىۋېتەتتۇق، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئالدىغىمۇ  مايمۇن، چوشقا
 (. 67ياسىن، ) «ماڭالمايتتى، ئارقىغىمۇ قايتالمايتتى 

ئەگەر خالىساق ئەلۋەتتە ھەر شەھەرگە بىر ئاگاھالندۇرغۇچى ) يەنى » 
 (. 51فۇرقان، « ) ئەلچى ( ئەۋەتەتتۇق 

كەم ا ۋە ئاخىرەتتە مەھمۇئمىنلەرنى مۇستەھكەم ئىمان بىلەن دۇنياد اّلَله» 

ئىبراھىم،  )« خالىغىنىنى قىلىدۇ  اّلَلهزالىمالرنى گۇمراھ قىلىدۇ،  اّلَلهتۇرغۇزىدۇ. 

27  .) 
(  بۇ مىسال بىلەن نۇرغۇن كىشىلەرنى ) ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن اّلَله» 

دۇ؛ ئازدۇرىدۇ ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنى ) ئۇنى تەستىقلىغانلىقتىن ( ھىدايەت قىلى
 ىن كېيىنۋەدە ئالغاند اّلَلهۇ ئارقىلىق پەقەت پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇ. پاسىقالر ش

يەنى  ئۇالشقا بۇيرۇغان شەيئىنى ئۈزۈپ قويىدۇ ) اّلَلهبەرگەن ۋەدىسىنى بۇزىدۇ. 

 نزىيا شۇالر ئەنە قىلىدۇ؛ بۇزۇقچىلىق يۈزىدە يەر ،( قىلمايدۇ رەھىم ـسىلە 
 (. 26،27 بەقەرە،)  « تارتقۇچىالردۇر
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 قۇرئاندا قەدەر ) تەقدىر ( چۈشەنچىسى قانداق؟

 «.ر ھەر نەرسىگە قادى اّلَله» قۇرئان ئوچۇق ۋە ئېنىق قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

مەۋجۇدىيەت ئالىمىدە ھەر ئىش ئۇنىڭ ئىرادىسى بىلەن بولىدۇ. ئۇنىڭ 
 ئىرادىسىدىن تاشقىرى بىر ئىش بولمايدۇ. 

بىلەن « ئۆلچەم » ى، ئۇ نەرسىنى بىر ئۇنىڭ بىر نەرسىنى تەقدىر قىلىش
« قانۇن، ئورۇن، ھال، زامان، ماكان ۋە مۇددەت » يارىتىپ، ئۇنىڭغا بىر 

ەر دېگەنلىك، ئۇ ھ« ئۇ خالىمىسا ھېچقانداق نەرسە بولمايدۇ » بەلگىلىشىدۇر. 
ن ھەر نەرسىنى بىكاردىن بىكارغا شۇنداقال ياراتمىغان دېگەنلىك بولىدۇ. ياراتقا

 لەنبى تەقدىرى ئۇنىڭ يارىتىشمۇ بىلەن « مىزان ئۆلچەم، –قەدەر » بىر  نەرسىنى
 . بولىدۇ

 كۆرۈنگەن ۋە كۆرۈنمەيدىغان ئىرادىسىز مەۋجۇدىيەتنىڭ تەقدىرىنى، اّلَله

ىڭ نئالالھ» ئۆزى بەلگىلىگەن قانۇنالرغا تەۋە قىلغان. ۋەھىي ئۇ قانۇنىيەتنى 
ىنى ھەقىقەتنىڭ نېمە ئىكەنلىك اّلَلهدەپ ئاتايدۇ. « سۈننىتى ) سۈننەتۇلالھ ( 

پەقەت ۋەھىيلەردە كۆرسىتىلگەن قانۇن يولى بىلەنال ئەمەس، تەبىئەتنىڭ 
نىڭ الھئال(.  53قۇرئانىدا يېزىلغان قانۇنالر ئارقىلىقمۇ بىلدۈرگەن ) فۇسسىلەت، 

سۈننىتىدە ھەرگىز بىر ئۆزگۈرۈش ۋە بۇزۇلۇش بولمايدۇ. ئىرادىسىز بىر 
 ۋە بولغان قانۇنىيەت سۈننەتتۇلالھتۇر. مەۋجۇدىيەت تە

 ئىنسانغا ئوخشاش ئىرادىلىك بىر مەخلۇققا كەلسەك،
» سى، « DNA» . ئىرادىسى سىرتىدىكى ۋەقە ۋە ئەھۋالالر. ئىنساننىڭ 1
RNA » مەسىلىلەرسى، قان گۇرۇپپىسى، گىن تۈزلىشى، رەڭگى، بويى دېگەندەك 

اش رمۇ خۇددى يۇقىرىدىكىلەرگە ئوخشئىنساننىڭ ئىرادىسى سىرتىدا بولىدۇ. بۇال
 نىڭ سۈننىتىگە ۋە تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.ئالالھ
ئىرادە بىلەن  اّلَله. ئىرادىنىڭ دائىرىسىگە كىرگەن ۋەقە ۋە ئەھۋالالر. 2

ئەمەلگە ئاشىدىغان ھەرىكەتلەرنىڭ تەقدىرىنى، ئىنسانغا ئامانەت قىلغان 
نىڭ تەقدىرى بولۇپ، ئالالھرادىنىڭ ئۆزى ئىرادىگە مۇناسىۋەتلىك قىلغان. ئى
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. بولىدۇ مەسئۇل ئۆزى ھەرىكىتىگە –ئىنسان ئۆز ئىرادىسى بىلەن قىلغان ئىش 
 اّلَلهرادىنى ئامانەت قىلىپ بەرگۈچى ئى قىلغان ئىگىسى مەسئۇلىيەت ئىنساننى

بولۇپ، ئىرادە بىلەن ئەمەلگە ئاشىدىغان ئىشالردا، ئىنساننىڭ تەقدىرى 
 تاللىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.ئىنساننىڭ 

نى ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتقان ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى ئىشلىتىشى اّلَله

خالىغان. شۇڭا ئۆزىنىڭ كۇللى ) ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغۇچى ( ئىرادىسى 
ىڭ ئىچىگە، ئىنساننىڭ جۈزئى ) ئازغىنە ( ئىرادىسىنى قويغان. كۇللى ھەرىكەتن

اننىڭ جۈزئى ھەرىكىتىنىمۇ قويغان. بۇ ئارقىلىق ئىنساننىڭ ئىچىگە ئىنس
ھەرىكىتى بىلەن ئۆزىنىڭ ھەرىكىتى ئارىسىدا مۇناسىۋەت شەكىللەندۈرگەن ۋە 

ۇزۇپ ئىنساننى مۆتىۋەر قىلغان. ئىنساننى ۋاقىتنىڭ ئەسىرى بولۇپ قېلىشتىن قۇتق
رىخ بىرلىكتە تا بىلەن اّلَلههئۇنىڭ ساھىبىغا ئايالندۇرغان. ئىنسان بۇ سايىدە

 يارىتىش شەرىپىگە نائىل بولغان.
 كۇللى ئىرادە ساھىبى، ئىنسان جۈزئى ئىرادە ساھىبىدۇر. ئىنسانغا اّلَله

 ّلَلها نىڭ تەقدىرى )ئالالھبەرگەن. ئالەمدىكى ھەر نەرسە  اّلَلهجۈزئى ئىرادىنى 

رادىسىز ئى اّلَلهبەلگىلىگەن قانۇنىيەت ( بىلەن بولىدۇ. ئالەملەرنىڭ رەببى بولغان 

» ، ئىرادىلىك مەخلۇقالرغا «ئۆزگەرمەس تەقدىر » مەۋجۇدىيەتلەرگە 
 بەلگىلىگەن.« ئۆزگىرىشچان تەقدىر 

. نىڭ تەقدىر قىلىشى بىلەن بولغانئالالھئىنسانغا ئىرادىنىڭ بېرىلىشىمۇ 
كەت نىڭ تەقدىرىگە ئاساسەن ھەرىئالالھئىنسان ئىرادىسىنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا، 

ىدە ن بولىدۇ. مانا بۇ سەۋەپتىن، ئىرادىسى دائىرىسىگە كىرگەن ھەر مەسىلقىلغا
نى نىڭ ئىنسانغا تالالش قابىلىيىتىئالالھئىنساننىڭ تەقدىرى تالالش بولىدۇ. 

بىلدۈرىدىغان ئىرادىنى بەرگەنلىكىنى ئىتىراپ قىلىپ، ئاندىن ئىنساننىڭ 
ش تاللىغانلىقىنى ئېيتىنىڭ ئالالھئىرادىسىنى قايرىپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

 ىق.نىڭ تەقدىرىنى ئىنكار قىلغانلئالالھمەقلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس. بۇ خئە
نىڭ ئىرادىسى چەكسىز ۋە شەرتسىز، ئىنساننىڭ ئىرادىسى چەكلىك ۋە ئالالھ

شەرتلىك بولىدۇ. ئىنساننىڭ چەكلىك ۋە شەرتلىك ئىرادىسى، ھەرگىزمۇ 
ادىسى سىرتىدا، ئۇنىڭغا پاراللىل، ئۇنىڭدىن نىڭ چەكسىز ۋە شەرتسىز ئىرئالالھ

نىڭ چەكسىز ئالالھمۇستەقىل بىر ئىرادە ئەمەس. ئىنساننىڭ چەكلىك ئىرادىسى، 
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خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر  اّلَلههپەقەت» ئىرادىسى ئىچىدە بولىدۇ. شۇڭا قۇرئان: 

 ( دەيدۇ.  30ئىنسان، « ) خااليسىلەر 
ن ئىش لىغان. ئىنسان ئۆز ئىرادىسى بىلەن قىلغائىنساننىڭ تاللىشىنى خا اّلَله

 ۇلىمەسئ ھەرىكىتىنىڭ – ئىش ئىنساننى. تارتىلىدۇ جاۋاپكارلىققا ھەرىكىتىدىن –
ەنگەن پ، ئۆزىگە باشقا بىر ئىرادە تەرىپىدىن ئالدىن بەلگىلقىلى خالىي بولۇشتىن

ان رەت رولنى مەجبۇرىي ئوينايدىغان ئارتىس دەپ قارايدىغان چۈشەنچىنى قۇرئ
 قىلىدۇ. بۇنداق چۈشەنچە، ئىنساننىڭ ئەخالقى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى گۇمران

ا، قىلىدۇ. ئەخالقى مەسئۇلىيەت، ئەخالقلىق مۇئامىلىنىڭ ئۇلى. بۇ ئۇل يېقىلس
 كۈتۈش قىلىشىنى ھەرىكەت –ئىنساننىڭ ئاقىۋىتىنى ئويالشقان ھالدا ئىش 

 بىر جەھەننەمنىڭ ۋە جەننەت ،جازانىڭ ۋە مۇكاپات شۇنىڭدەك. ئەمەس مۇمكىن
 نىڭ« ئىمان ئاخىرەتكە » بولمىسا، ئەھمىيىتى بۇالرنىڭ. قالمايدۇ ئەھمىيىتى
 .   بولىدۇ يوق ئاساسىمۇ

ئىنسان، تالالشنى ئىرادىسى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. لېكىن ئىرادىنى 
 ڭننىئىنسا اّلَله. بېرىلمىگەن ئىختىيارىغا ئىنساننىڭ تاللىماسلىق، –تالالش 

 ىگەئىراد ئىسمىنى « ئىنسان » ئىنسان. خالىغان بولىشىنى مەخلۇق بىر ئىرادىلىك
 . ئالغان ئۈچۈن بولغانلىقى ئىگە

ن ئىالھىي ئىرادە، ئىنساننىڭ ئىرادىلىك مەخلۇق بولىشىنى خالىغان. ئىنسا
سىز ئىككى نەرسە ئارىسىدا تالالش ئېلىپ بارىدۇ. لېكىن ئىرادىلىك ياكى ئىرادى

 نى تالالش ھەققى ئىنسانغا بېرىلمىگەن. بۇ مەسىلىدە تالالش ۋە خاالشبولۇش
يارلىقى ئىشلىتىپ، ئىنسانغا ئىرادە بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن ئۆز ئىختى اّلَلهھەققىنى 

ىرادە بىلەن بىر تەرەپ قىلىدىغان ئىشالردا ئىرادە ئىنساننىڭ تەقدىرى بولغان. ئ
زىنى ىن، يەنى ئىختىيارى تالالشتىن ئۆئىنساننىڭ تەقدىرى ۋە ئىنسان بۇ تەقدىرد

ا چەتكە ئااللمايدۇ. تالالش ئىنساننىڭ تەقدىرىدە بار، شۇڭا ئىنسان تالالشق
 مەجبۇردۇر. ئۇنداقتا، ئىنساننىڭ تالالش ئىقتىدارىنى يوق دەپ قارىغان ھەر

ندىن خالىغاندىال، ئا اّلَلهپەقەت » چۈشەنچە، ئىرادىنى ئىنكار قىلغان بولىدۇ. 

 دېگەنگە ئوخشاش ئايەتلەرنى مانا بۇ نوقتىدىن چۈشىنىش« ر خااليسىلەر سىلە
 كېرەك. 
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قۇرئان ھۆر ئىرادە بىلەن تەقدىر ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت 

 شەكىللەندۈرىدۇ؟

ۇق بىز ھەر بىر ئىنساننىڭ تەقدىرىنى ئۇنىڭ ئەمىلىگە مۇناسىۋەتلىك قىلد» 
 (. 13ئىسرا، « ) 

 (. 38؛ مۇددەسسىر، 21تۇر، « ) شىغا مەسئۇلدۇر ھەر ئادەم ئۆز قىلمى» 
 ۋەدە قىلغان ساۋاپ ( سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە اّلَله بۇ ئىش )» 

 نىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ، كىمكى بىر يامانلىقكىتابئەھلى 
 نىسا،« ) قىلىدىكەن بۇنىڭ ئۈچۈن ) دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە ( جازالىنىدۇ 

123 .) 
 ڭبوۋىلىرىمىزنى –ئۇالر بىرەر يامان ئىشنى قىلغان چاغلىرىدا: > ئاتا » 

ىغان < قىلىشقا بۇير شۇنداق بىزنىمۇ اّلَله ئىدۇق، كۆرگەن قىلغانلىقىنى مۇشۇنداق

ايدۇ، ) بەندىلىرنى ( ھەقىقەتەن يامان ئىشقا بۇيرىم اّلَلهدەيدۇ. ئېيتقىنكى: > 

«  <نامىدىن يالغان ئېيتامسىلەر؟  اّلَلهرنى ئۆزلىرىڭالر بىلمەيدىغان نەرسىلە

 (. 28) ئەئراف، 
 (. 26بەقەرە، « ) پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇ  (هاّلَله ئۇ )» 

نى ئۇالرنىڭ دىللىرى اّلَلهئۇالر ) ھەقتىن ( بۇرۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن، » 

 (.  5سەپ، « ) ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى 
ھ لىرىنىڭ ھالىتىنى ) كۇفرى ۋە گۇنابۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، بىرەر قەۋم ئۆز» 

«  ئۇالرغا بەرگەن نېمىتىنى ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ اّلَلهبىلەن ( ئۆزگەرتمىگۈچە، 

 (. 53) ئەنفال، 
نىڭ كاپىر بەندىلىرى اّلَلهسىلەردىن بىھاجەتتۇر،  اّلَلهئەگەر كاپىر بولساڭالر » 

لغان سىلەرنىڭ قى اّلَلهبولىشىغا رازى بولمايدۇ. ئەگەر سىلەر شۈكۈر قىلساڭالر، 

 (. 7زۇمەر، « ) شۈكۈرۈڭالردىن رازى بولىدۇ 
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ېرىك ش بوۋىلىرىمىز –خالىسا ئىدى، بىز ۋە ئاتا  اّلَلهمۇشرىكالر: > ئەگەر » 

 (. 148ئەنئام، « ) كەلتۈرمەيتتۇق < دەيدۇ 
 ىقيامانل –روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى » 

(  نىئىقتىدار قىلىش مۇئامىلە بىلەن مەسئۇلىيەتسىزلىك ياكى يەتچانلىقمەسئۇلى) 
 (. 7،8 شەمس،)  «...  قەسەمكى، بىلەن زات بىلدۈرگەن

ە روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ، نەپسىنى ) كۇفرى ۋ» 
 ،9 شەمس،)  « بولىدۇ نائۈمىد چوقۇم ئادەم كەمسىتكەن(  بىلەن فۇجۇر –پىسقى 

10 .) 
ىتائەت رەببىمىز! بىز ھەقىقەتەن باشلىقلىرىمىزغا، كاتتىلىرىمىزغا ئ» ئۇالر: 

 (.  67ئەھزاپ، « ) قىلدۇق، ئۇالر بىزنى توغرا يولدىن ئازدۇردى 
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چۈشەنچىسىنىڭ رەسۇلۇلالھ زامانىدىكى ئۆرنەكلىرى  تەقدىر

 قايسى؟

 چۈشەنچىسىنى قۇرئان تەلىماتى ئاساسىدا تەقدىررەسۇلۇلالھ 
شەكىللەندۈرگەنىدى. ئەبۇ ھۇزامەدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە ئەبۇ ھۇزامە 

 مۇنداق دەيدۇ:
ى رەسۇلۇلالھ، ئۆگىنىۋاتىمىز، دورا ئىچىپ ساقىيىۋاتىمىز ۋە قورققان ئ -

سى نەرسىلەردىن ئۆزىمىزنى قوغداش ئۈچۈن تەدبىر ئېلىۋاتىمىز. بۇالرنىڭ ھەممى
 :قايتۇراالمدۇ؟ دەپ سوردۇم. رەسۇلۇلالھ نىڭ بىزگە پۈتكەن تەقدىرىنىئالالھ
 نىڭ تەقدىرى، دېدى. ) تىرمىزى (.ئالالھبۇالرمۇ  -

بىلەن « ئىرادىنىڭ ئىمتىھانى » رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتى پۈتۈنلەي 
نىڭ ئۆزىگە پۈتكەن تەقدىرنى بىر مەجبۇرىيەت ئەمەس، ئالالھئۆتكەنىدى. ئۇ 

ەسۇلۇلالھنىڭ ئۆمرىدە قىلغان ئەكسىچە مەسئۇلىيەت دەپ بىلگەن. بولمىسا ر
ڭ قا تەسلىمىيەتنىڭ ئەئالالھكۆرىشىنى قانداق ئىزاھالپ بەرگىلى بولىدۇ؟ ئۇ 

 تىپىك ئۆرنىكى بولغان تۇرۇپمۇ، تەدبىرنى قولدىن بەرمىگەنىدى.
رەسۇلۇلالھ قەدەرنىڭ مەجبۇرىيتىگە ئەمەس، بەندىنىڭ مەسئۇلىيىتىگە 

بەردى، ئاندىن دەۋەت قىلدى. بۇ ئىشەنگەن. شۇڭا ئالدى بىلەن زىياپەت 
 تۇنجى سەۋەپتىن بۇ. تۇتتى مەخپىي يىل ئۈچ ئەرقامنى –سەۋەپتىن، دارۇل 

ارىدى. بۇ سەۋەپتىن كۈچ ئىشلىتىشكە ق دەپ ھەبەشىستان ماكانىنى ھىجرەت
مىدى، تىنچلىق تەرەپتارى بولۇشقا تىرىشتى. بۇ سەۋەپتىن، دائىمى بىر قوشۇل

الەتنىڭ سەككىزىنچى يىلىدىن تارتىپ ئىزدىنىشكە ھىجرەت ماكانى ئۈچۈن رىس
باشلىدى. بۇ سەۋەپتىن، تائىپتا تائىپلىقالرنىڭ قوپال مۇئامىلىسىگە دۇچ كەلدى. 
بۇ سەۋەپتىن، ئەقەبەدە ئۇچرىشىشنى كېلىشتى ۋە بۇ ئۇچرىشىش بەيئەت بىلەن 

ى. نى ئۇلۇغۋار بىر پىالن دەپ قارىد«ھىجرەت » نەتىجىلەندى. بۇ سەۋەپتىن، 
رەسۇلۇلالھنىڭ ھىجرىتى ناھايىتى ئەتراپلىق پىالنالنغانىدى. مەدىنىدە 
يەھۇدىيلەر بىلەن كېلىشىم تۈزدى. بەدىر، ئۇھۇد، خەندەك، ھۇدەيبىيە، قازا 
ئۆمرىسى، خەيبەر، مەككىنىڭ پەتىھ قىلىنىشى، مۇتە، تەبۇك، ھۇنەيىن غازىتى ۋە 
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ر تەقدىرنىڭ مەجبۇرىيىتىگە ئىمپىراتورالرغا ئەۋەتىلگەن مەكتۇپ قاتارلىقال
 ئەمەس، بەندىنىڭ مەسئۇلىيىتىگە ئىشەنگەنلىكىنىڭ نامايەندىسى ئىدى.  

ھەزرىتى ئۆمەر ) رەزىيەلالھۇئەنھۇ (نىڭ تەقدىر چۈشەنچىسىنى قۇرئان 
 شەكىللەندۈرگەنىدى. بۇخارى ۋە مۇسلىمدىكى سەھىھلەر ئارىسىدا كۆرسىتىلگەن

 : ھەزرىتى ئۆمەر ) رەزىيەلالھۇئەنھۇ (نىڭمۇنداق بىر ۋەقە نەقىل قىلىنغان
لەش خەلىپىلىك مەزگىلىدە، ھەزرىتى ئۆمەر شامنىڭ پەتىھ قىلىنغانلىقىنى تەبرىك

با ۋە ئىسالم ئارمىيسىنى كۆزدىن كەچۈرۈش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇ. قارارگاھتا ۋا
ن مە» تارقالغانلىقىدىن خەۋەر تاپىدۇ. ھەزرىتى ئۆمەر يېنىدىكى كىشىلەرگە: 

دەيدۇ. قوشۇننىڭ « ئۇالغنىڭ ئۈستىدە تۈنەيمەن، سىلەرمۇ شۇنداق قىلىڭالر 
نىڭ ئالالھ» قۇماندانى ئەبۇ ئۇبەيدە ب. جەرراھ كونا چۈشەنچىسى بىلەن: 

كاشكى بۇ » دەپ سورايدۇ. ھەزرىتى ئۆمەر: « تەقدىرىدىن قېچىۋاتامسەن؟ 
ابىگە بۇ خىل دەپ، بۇ مۆتىۋەر ساھ« سۆزنى باشقا بىرسى دېگەن بولسىتى! 

چۈشەنچىنىڭ ئۇنىڭغا ياراشمىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن. ئاندىن ئۇنىڭ بۇ 
چۈشەنچىسىنى رەت قىلىپ، تەقدىر مەسىلىسىگە قانداق قاراش كېرەكلىكىنى 

نىڭ تەقدىرىدىن يەنە ئالالھشۇنداق، » ئۆگىتىدىغان بىر جاۋاپنى بېرىپ: 
 دېگەن. « نىڭ تەقدىرىگە قاچتىم ئالالھ

ۈشەنچىسى سەۋەبىدىن ھەزرىتى ئۆمەر ئەبۇ ئۇبەيدەنى ئازارالپ تەقدىر چ
شىل بىر تەرىپى چۆل، يەنە بىر تەرىپى سۇالر ئېقىپ تۇرغان يې» مۇنداق دېگەن: 

نىڭ ئالالھجىلغىغا چۈشتىڭ دەيلى. تۆگەڭنى سۇ بار تەرەپتە ئوتالتساڭ، 
ىڭ نئالالھاڭ تەقدىرى بىلەن ئوتالتقان بولمامسەن؟ ياكى قۇرغاق يەردە ئوتالتس

 – 392 جىلت، – 2 كامىل –ئەل « ) تەقدىرى بىلەن ئوتالتقان بولمامسەن؟ 
 (. بەت

ىپ ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ خەلىپىلىك مەزگىلىدە، ئۇنىڭ ھوزۇرىغا بىر ئوغرى ئېل
 كېلىنگەن. ھەزرىتى ئۆمەر:

ېمىشقا ئوغۇرلىدىڭ؟ دەپ سورايدۇ. ئوغرىنىڭ جاۋابى قۇرئان خەۋەر ن -
 ئوخشاش –لىيەت دەۋرىدىكى قەدەر چۈشەنچىسى بىلەن ئوپ بەرگەن جاھى

 :ئۇ بولۇپ،
بىزگە پۈتكەن تەقدىر ) قازا ۋە قەدەر ( مۇشۇنداق بولغاچقا  اّلَله -

 ئوغۇرلىدىم، دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. ھەزرىتى ئۆمەر:
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ىڭنىڭ جازاسىنى نىڭ تەقدىرى بىلەن ئوغۇرلۇق جىنايىتئالالھمەنمۇ ساڭا  -
 بۇ جازا نېمە» ە ئۇنىڭغا دەررە جازاسىنى قوشۇپ بېرىدۇ. بېرىمەن، دەيدۇ ۋ

دەپ « قا تۆھمەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ» دەپ سورىغانالرغا: « ئۈچۈن؟ 
 جاۋاپ بېرىدۇ. 

 –ھەزرىتى ئەلىنىڭ تەقدىر چۈشەنچىسىنىمۇ قۇرئان بەرپا قىلغان. نەھجۇل 
 :لىكەلتۈرەي نەقىل بۆلۈمىدىن – 78 ئەسەرنىڭ ناملىق بەالغا

 –پ نىڭ تەقدىرى ) قازا ۋە قەدەرى ( بىلەن بولۇئالالھشام سەپىرىمىزنىڭ » 
ئىسىت ساڭا! » : دېگەن مۇنداق كىشىگە دېگەن « بەرگىن دەپ بولمىغانلىقىنى

ن؟ سەن قازا ۋە قەدەر، كىشىنىڭ ئىرادە ھۆرلىكىنى بوغۇپ قويغان دەپ ئويالمسە
مۇكاپاتنىڭ، خوشخەۋەر بىلەن  ئەگەر سەن ئويلىغاندەك بولسا ئىدى، جازا ۋە

 اّلَله ئاگاھالندۇرۇشنىڭ، بۇيرۇق بىلەن چەكلىمىنىڭ ھېچبىر ئەھمىيىتى قالمايتتى.

گۇناھ ئۆتكۈزگەنلەرنى ئەيىپلەپ، ياخشى ئىش قىلغانالرنى ماختىمايتتى. 
ىق ياخشىلىق قىلغۇچىنى يامانلىق قىلغۇچىدىن ئۈستۈن بولىدۇ دېمەيتتى؛ يامانل

ىن، ھەزرىتى ئەلى بۇ تەنا ئارىالش سۆزلىرىدىن كېي«. لەنمەيتتى قىلغۇچى ئەيىپ
بۇ سوئالنى سورىغان كىشىنىڭ قەدەر چۈشەنچىسىنىڭ دەل جاھىلىيەت 

بۇ » مۇشرىكلىرىنىڭ چۈشەنچىسى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ: 
دېگەنلىرىڭ بۇتقا چوقۇنغانالرنىڭ، شەيتاننىڭ ئىشىك باقارلىقىنى 

رنىڭ ىڭ، يالغانچى گۇاھچىالرنىڭ ۋە ھەقىقەتنى كۆرمەي تۇرىۋالغانالقىلغۇچىالرن
 (.   بەت – 74 قەدەر، – ۋەل قازا –دېگەن ) سۇبھانى، ئەل « سۆزلىرى 

 نقىلغا كېسەك –سېنى چالما » ھەزرىتى ئوسماننىڭ ئۆيىنى قورشىۋالغانالر: 
 ۆمەرنىڭئ ھەزرىتى جاۋابى بەرگەن ئوسماننىڭ ھەزرىتى. دېگەن «تۇرئالالھ

 تقانئا تاش اّلَله ئەگەر. ئېيتىۋاتىسىلەر يالغان »: بولۇپ ئوخشاش بىلەن جاۋابى

 ەن.دېگ « تىگىدۇ جايىغا دەل تاشلىرى ئاتقان بولسا،
 .قىلغان بەرپا قۇرئان چۈشەنچىسىنىمۇ قەدەر ئەشئەرىنىڭ –ئەبۇ مۇسا ئەل 

 ماڭا اّلَلهه»: ۇنىڭغائ ئاس بىن ئامر كۈنى بىر: قىلىدۇ نەقىل مۇنداق شەھرىستانى

 دەپ « قىالمدۇ؟ ئازاپ ماڭا سەۋەپتىن بۇ ئاندىن قىلىپ تەقدىر نەرسىنى بىر
دەپ « نېمە ئۈچۈن؟ » دىن كېيىن، ئالغان جاۋاپنى دېگەن « ياق ». سورايدۇ

رىدۇ. دەپ جاۋاپ بې« ساڭا زۇلۇم قىلمايدۇ  ئالالھچۈنكى » سورايدۇ. ئەبۇ مۇسا: 
 ەن ئامر بىن ئاس ئارىسىدىكى پەرق. مانا بۇ ئەبۇ مۇسا بىل
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ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھنىڭ قەدەر چۈشەنچىسىنىمۇ قۇرئان 
يان ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق با« تاباقات » بەرپا قىلغانىدى. ئىبنۇل مۇرتەزا 

بەزى كىشىلەر ھاراق ئىچىپ، ئوغۇرلىق قىلىپ، ئادەم ئۆلتۈرگەن. » قىلىدۇ: 
شكە نىڭ ئىلمىدە بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ گۇناھالرنى ئۆتكۈزۈھئالالئاندىن بۇالر 

پ مەجبۇر بولغانلىقىنى ئېيتىشقان. بۇ ئەھۋال ئىبن ئۆمەرگە يەتكەن. ئۇ جاۋا
ار لىمىدە بنىڭ ئىئالالھپاكتۇر. ئۇالرنىڭ ئۇ ئىشالرنى قىلىدىغانلىقى  اّلَلهبېرىپ: > 

< «  ى قىلىشقا مەجبۇرلىمىدىنىڭ ئىلىمى ئۇالرغا بۇ ئىشالرنئالالھئىدى. ئەمما 
 دېگەن.
 

تۈن بولۇش بىرىدىن ئۈس -قۇرئاندىكى ئىسالمدا ئىنسانالرنىڭ بىر 

 ئۆلچىمى بارمۇ؟ بولسا ئۇالر نېمە؟

رال ھوزۇرىدا ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئۈستۈنلۈكنىڭ پەقەت بى اّلَلهقۇرئاندا 

» ىدىغان مەنىسىنى بىلدۈر« مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى » ئۆلچىمى بار. يەنى، 
 «. تەقۋالىق 
 نىڭئالالھھەقىقەتەن ئەڭ مەسئۇلىيەتچان ) تەقۋادار ( بولغانلىرىڭالر » 

 (. 13ھۇجۇرات، « ) دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر 
 

ۋە تەن رەڭلىرىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا نېمە  ئىرققۇرئان 

 دەيدۇ؟

دەپ ئاتىغاندەك، « ەت ئاي» قۇرئان ئۆزىنى تەشكىل قىلغۇچى پارچىالرنى 
 دەپ« ئايەت » ئىنسانالرنىڭ تەن رەڭگىنىڭ ۋە تىلىنىڭ پەرقلىق بولىشىنىمۇ 

ى، تىلى ۋە تەن رەڭگىنىڭ ئوخشاش ئىرقئاتايدۇ. قۇرئاندا ئىنسانالرنىڭ 
بولماسلىقى، خۇددى كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئوخشاش تەبىئىي 

 ئەھۋال ۋە بىر ئايەت:
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ىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتقانلىقى، تىللىرىڭالرنى، نئالالھ» 
) كامالى قۇدرىتىنى  نىڭئالالھرەڭگىلىرىڭالرنىڭ خىلمۇ خىل بولىشى 

 لىرىدىندۇر، بۇنىڭدا بىلىملىك كىشىلەر (كۆرسىتىدىغان ( ئايەت ) ئاالمەت 
 (. 22رۇم، « ) ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار 

 

وخشاشماسلىقىغا قانداق قارايدۇ؟ ئىسالمغا ئىسالم ئېتىقاد ئ

 ئېتىقاد قىلمىغانالرنىڭ ياشاش ھوقۇقى يوقمۇ؟

 بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى قۇرئاندىن ئااليلى:
ەرە، بەق« ) دىندا زورالش يوقتۇر، ھىدايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى » 

256 .) 
لەرنىڭ ئەگەر رەببىڭ خالىسا ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكى كىشى» 

 «ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مەجبۇرالمسەن؟ 
 (. 99) يۇنۇس، 
ئېيتقىنكى: > ئى كاپىرالر! سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇدالرغا مەن » 

لەر. قا ئىبادەت قىلمايسىئالالھچوقۇنمايمەن. سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان 
ت ېنىڭ چوقۇنغىنىم يوق. سىلەرنىڭمۇ مەن ئىبادەسىلەر چوقۇنغان مەبۇدالرغا م

ۈچۈن، قا ئىبادەت قىلغىنىڭالر يوق. سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزۈڭالر ئئالالھقىلغان 
 كافىرۇن سۈرىسى (.« ) مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈم ئۈچۈن < 
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ەرق الم بىلەن باشقا دىنالرنىڭ ئىبادەت چۈشەنچىسىدە قانداق پئىس

 بار؟

ەت تىن غەيرىگە ئىبادئالالھقىال قىلىنىدۇ. ئالالھئىسالمدا ئىبادە پەقەت 
دەت قىلىش، يەنى مەيلى رەسۇل، ئالىم، ئەزىز ياكى شەيتان بولسۇن بۇالرغا ئىبا

نىڭ . ئىسالمدا ئىبادەتنىڭ ھەققىنى ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇئالالھقىلغانلىق 
خاراكتېرىنى نىيەت بەلگىلەيدۇ. نېيىتى خالىس بولمىغان كىشىنىڭ قىلغان 
ئىبادىتى، كۆرۈنۈش جەھەتتىن ئەسلى روھىغا قانچىلىك مۇۋاپىق بولۇشتىن 

ەن قەتىئىينەزەر، ئۇ ئىبادەت قوبۇل بولمايدۇ. ئىسالمدا ھەجگە ئوخشاش مۇئەيي
قا ى شەرت بولغان ئاالھىدە ئىبادەتلەردىن باشزامان ۋە ماكاندا ئادا قىلىنىش

 ئىبادەتلەر، بەلگىلىك ماكانغا مەھكۇم قىلىنغان ئەمەس.
ئادا  خىرىستىيانالر چىركاۋدا ئىبادەت قىلىدۇ. مۇسۇلمان نامىزىنى ھەر يەردە

دېگەنىدى « يەر يۈزى ماڭا مەسجىد قىلىپ بېرىلدى » قىلىدۇ. رەسۇلۇلالھ: 
يۈزىنىڭ ھەممە يېرى مۇسۇلمان ئۈچۈن ئىبادەتخانا (. يەر  42/2) نەسائى 

 رولىنى ئوينايدۇ. ناماز ئوقۇيدىغان جاي پاكىز بولسىال بولىدۇ.
ى خىرىستىيان مەزھەپلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىدا ئىبادەتنى رۇھبان ) دىن

پوپ ( تەبىقىسىگە مەنسۇپ بولغان بىرى قىلدۇرىدۇ. لېكىن ئىسالم  –ئۆلىما 
سىنىپى يوق بولۇپ، ناماز قىلدۇرۇش بەلگىلىك كىشىلەرنىڭ  دىنىدا رۇھبان

 دۇ.    مونۇپۇللىقىدا ئەمەس. بىلىملىك ھەر مۇئمىن، ھەر مۇئىمىنگە ئىمام بوالالي
ا، ئىسالمدا ئىبادەتكە خاس كىيىم يوق. ئىسالمدا رۇھبان سىنىپى بولمىغاچق

دىن شقا مۇئمىنلەررۇھبان سىنىپىغا خاس بىر كىيىم شەكلىمۇ يوق. ئىمامالرنى با
 پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان كېيىم، دىننىڭ ئەمەس، ئەنئەنىنىڭ مەھسۇلى. 
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 ئۇبۇدىييەت دېگەن نېمە؟ ئىبادەت بىلەن ئارىسىدا پەرق بارمۇ؟

« ئىبادەت » كۈندىلىك ۋە بەلگىلىك شەكىلدە كۆرسىتىلگەن ھەرىكەتلەر 
تاپمىغانلىقتىن،  بولۇپ، ئىسالمدا ئىبادەت بەلگىلىك شەكىلدىنال تەشكىل

 بىلەن چەكلىنىپ« ئىبادەت » مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىمۇ بەلگىلىك شەكىلدىكى 
 ر.   دىنىدۇ« ئۇبۇدىييەت » دىنى ئەمەس، « ئىبادەت » قالمايدۇ. چۈنكى ئىسالم  

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « قىال بەندە بولۇش ھئالالپەقەت »  -ئۇبۇدىييەت 
نى دىغان ۋە كۆرۈنمەيدىغان ئىرادىلىك مەخلۇقالرمەن كۆرۈن» : اّلَلهقۇرئاندا 

 ( دەيدۇ. بۇ 56زارىيات، « ) پەقەت ماڭىال ئىبادەت قىلسۇن دەپ ياراتتىم! 
» ا ئايەتنىڭ مەنىسى رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىدا مەلۇم بولغىنىدەك، مۇسۇلمانالرغ

. ىقنى تەۋسىيە قىلمىغانلىقى ئېن«رۇھبان ) ماكانغا مەھكۇم بولغان ( ھاياتى 
 »ئىچىش قاتارلىق كۈندىلىك پائالىيەتلەرنىمۇ  –بۇنىڭ مەنىسى ئىشلەش، يەپ 

شنى نىڭ رەھبەرلىكىدە ياشائالالھكە ئايالندۇرۇش بولۇپ، بۇ ھاياتنى «ئىبادەت 
 اّلَلهغايە قىلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ. كىشى ھاياتىنىڭ مەنىسى ۋە مەقسىتى 

 – ۋاقىتتا، ئۇ كىشىنىڭ خىزمەت، يېمەكبولىشى كېرەك. بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرغان 
 نىڭ بىر«بەندىلىك ۋەزىپە » ئىچمەككە ئوخشاش كۈندىلىك نۇرمال پائالىيىتى 

 پارچىسىغا ئايلىنىدۇ.
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 ئىسالمدىكى ئاساسلىق ئىبادەتلەر قايسى؟

رغا قۇرئانغا ئاساسالنغاندا ئىسالمدا ئىبادەتلەرنى بەلگىلىك سانلىق مىقدا
ايدۇ. قۇرئاننىڭ بارلىق ئەمىرلىرىگە بوسۇنۇش ۋە مەھكۇم قىلغىلى بولم

ا دائىرىسىگە كىرىدۇ. بۇنىڭغ« ئىبادەت » چەكلىگەنلىرىدىن ئۆزىنى تارتىشمۇ 
ھاالل يولدىن رىزىق تېپىش ئۈچۈن دۇرۇستلۇق بىلەن ئىشلەش ۋە قىممەت 

 يارىتىشمۇ كىرىدۇ. 
اسلىق ئىسالمنىڭ ئىبادەتلەر زەنجىرىدە شۇ بەش تۈرلۈك ئىبادەت ئاس

 ئورۇندا تۇرىدۇ:
 . ناماز ئوقۇش. شەرتى، ۋاقىتى ۋە شەكلى ئېنىق بەلگىلەنگەن ئىبادەت.1
مۈلكنى  –. زاكات بېرىش: تەڭ بەھرىمان بولۇش ئاساس قىلىنغان، مال 2

 پاكالش خاراكتېرلىق ئىقتىسادىي مەسئۇلىيەت.
 . روزا تۇتۇش: مەسئۇلىيەت ئېڭى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يىلدا بىر ئاي3

 ئىچىشتىن توختاش. –كۈندۈزى يەپ 
. ھەجگە بېرىش: ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق پايدىسى ئۈچۈن جەم بولۇش 4

 «تۇنجى ئۆي » مەقسىتىدە، ئادەم بالىلىرى يەر يۈزىدە تۇنجى قېتىم سالغان 
 بولغان كەبىنى زىيارەت قىلىش.

. جىھاد قىلىش: جىھاد ئىنسانىيەت قوبۇل قىلغان ئورتاق ھەقىقەت 5
زايتىش ەئرۇف (الرنى كېڭەيتىش، قوبۇل قىلغان ئورتاق خاتا ) مۇنكەر (الرنى ئا) م

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش » ئۈچۈن 
ئىبادەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىنسانغا ) قولىدىكى ئىمكانالرنى ياكى 

ان. ن ئەمىر قىلىنغنېمەتنى (باشقۇرۇشنى، ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ئۆگىتىش ئۈچۈ
نى؛ مۈلۈكنى؛ ھەج جامائەت ) گۇرۇپپى ( –ناماز ۋاقىت ۋە بەندەننى؛ زاكات مال 

لۈك روزا شەھۋەتنى؛ جىھاد غەيرەت ۋە تىرىشچانلىقنى قانداق باشقۇرۇشنى، ئۈنۈم
 پايدىلىنىشنى ئۆگىتىدۇ. 
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 ھبان سىنىپى يوق؟وئىسالمدا نېمە ئۈچۈن ر

دۇ. ۆزىگە بىۋاستە ئىبادەت قىلىشنى تەلەپ قىلىئىنساندىن ئ اّلَلهقۇرئاندا 

ەسىلە (. بۇ يەردە م16قاف، «) بەندىسىگە جان تومۇرىدىنمۇ يېقىن  اّلَله» چۈنكى 

» دۇ: ئىنسان. بۇ يەردە ئىنساندىن شۇ سوئال سورالغانلىقىنى پەرەز قىلغىلى بولى
«.  ە يېقىنمۇ؟ساڭا جان تومۇرىڭدىنمۇ يېقىن ئىكەن، ئۇنداقتا سەن ئۆزۈڭگ اّلَله

نىڭ ئىنسانغا يىراق ئالالھبىلەن ئىنسان ئارىسىغا ۋاستىچى قويۇش،  اّلَله

ىق ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت خاتا چۈشەنچىدىن كېلىپ چىقماقتا. ئىسالم بۇنى قاتت
دەپ  «شېرىك » بىلەن بەندە ئارىسىغا ۋاستە قويۇشنى ئىسالم  اّلَلهرەت قىلىدۇ. 

 ەڭ چوڭ گۇناھ ۋە ئەڭ چوڭ زۇلۇمدۇر.   ئاتايدۇ. شېرىك، قۇرئاندا ئ
 

 ھبان سىنىپىغا قانداق قارايدۇ؟وئىسالم ر

ى ھبان سىنىپىنى قوبۇل قىلمايدۇ. بۇنداق بىر سىنىپنىڭ بولىشىنوئىسالم ر
 (. 31نىڭ ھەققىگە ئورتاق بولىۋېلىش دەپ قارايدۇ ) تەۋبە، ئالالھرەب بولغان 

ەرنى قىلىش ) دىندا بولمىغان نەرسىلنامىدىن سۆز  اّلَلهئىسالمدا ھېچكىمنىڭ 

بەلگىلەش ( ھەققى يوق، ئەلچىلەرمۇ شۇنداق. ئەلچىلەرنىڭ ئۆزىگە 
خشاش ( ۋە بارلىق مۇئمىنلەرگە ئو 67يەتكۈزۈلگەنلەرنى تەبلىغ قىلىش ) مائىدە، 

، نامىدىن ئەپۇ قىاللمايدۇ اّلَلهياشاش ۋەزىپىسى بار. ھېچكىم باشقا بىرىنى 

 تىن مەغپىرەتئالالھئىچىدە. ئۇالر پەقەت باشقىالر ئۈچۈن  ئەلچىلەرمۇ بۇنىڭ
 (. 159تىلىيەلەيدۇ ) ئالىئىمران، 

ئىسالمدا ھېچكىم مەيلى ئۇ رەسۇل بولسۇن، بىراۋنىڭ ئەبەدىي ھاياتتا 
رەسۇلۇلالھنى مۇنداق دېيىشكە  اّلَلهنىجاتلىققا ئېرىشىشىگە كاپالەت بېرەلمەيدۇ. 

تۇنجى ئەلچى ئەمەسمەن، ماڭا ۋە سىلەرگە نېمە ئېيتقىنكى، مەن » بۇيرىيدۇ: 
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» (. رەسۇلۇلالھ ۋاپاتىدىن بۇرۇن:  9ئەھقاف، « ) قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقمايمەن 
نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغىن! ئالالھقىزىم پاتىمە! سالىھ ئەمەللىرىڭ بىلەن ئۆزەڭنى 

سەندىن  تىن ساڭا كېلىدىغان بىر نەرسىنى مەنئالالھبىلەن قەسەمكى،  اّلَله

 دېگەن ) بۇخارى ۋە مۇسلىم (. « دەپئىي قىاللمايمەن! 
 

 ئىسالم پاكىزلىق ھەققىدە نېمە دەيدۇ؟

 ئىسالم باشتىن ئاخىرى پاكىزلىق بولۇپ: 
 ئىمان قەلبنىڭ، ناماز ئەخالقنىڭ، تەھەرەت تاشقىي ئورگانالرنىڭ، غۇسۇل

ڭ، ، ھەج ئۈممەتنىپۈتۈن بەدەننىڭ، زاكات تاپاۋەتنىڭ، روزا شەخسىيەتچىلىكنىڭ
مۇنكەر ئىجتىمائىي  –مەئرۇف، نەھىي ئەنىل  –جىھاد ھەرىكەتنىڭ، ئەمر بىل 

جەمئىيەتنىڭ، ھېكمەت ئەقىلنىڭ، تەۋھىد ئەقىدىنىڭ، تەۋبە قەلبنىڭ، ھاالل 
 غىزا ئوزۇقلۇقنىڭ، قۇربانلىق نىيەتنىڭ تازلىقىدۇر.

ن قىلىنغان ئىنسانىيەت تارىخىدا ئېغىز تازلىقىنى خالىس نىيەت بىلە
ش ئىبادەتكە ئايالندۇرغۇچى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر. ئۇ چىشىنى كۈندە بە

غان. قېتىم چوتكىلىغان ۋە بۇنى مۇسۇلمانالرغا بىر سۈننەت شەكلىدە تەۋسىيە قىل
مۇسۇلمانالر ھاجەتكە بارغاندا سۇ بىلەن پاكلىنىدۇ. بۇ دىنىنىڭ ئۇالرغا 

» پ نازىل بولغان ئايەتلەر ئىچىدە كۆرسەتكەن مۇھىم تەۋسىيىسى. دەسلە
« بارلىق مەنىۋىي كىرلەردىن يىراق تۇر! » ۋە « كىيىمىڭنى پاكىز تۇت! 

ىرى، ھەم كىيىم ھەم ئۇ كىيىم ئىچىدىكى بەدەننى، ( ئەمىرل  5 - 4)مۇددەسسىر، 
 ھەم ئۇ بەدەننىڭ ئىچىدىكى قەلبنى پاكىز تۇتۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
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 سىتىدۇ؟ناماز نېمىنى كۆر

نامازنىڭ ئەسلى ئەرەپچە ئاتىلىشى ساالت بولۇپ، بىر نەرسىنى كۆتۈرۈپ 
قۇل  تۇرغان تۈرۈك، تېرەك دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. قۇرئاندا كۆپ مەنىدە يەنى،
اماز بولۇش، ئىبادەت، دۇئا، تەلەپ، ياردەم دېگەندەك مەنىلەردە ئىشلىتىلگەن. ن

 ئەۋالتقا يەتكۈزۈپ كېلىنگەن ئىسالم بۇرۇنقى ئەلچىلەر ئارقىلىق ئەۋالتتىن
الردىن بەزىلىرى بۇ ئىبادەت شەكلىنى كىتابئىبادەتلىرىدىن بىرسى. ئەھلى 

نەسىلدىن نەسىلگە يەتكۈزۈپ كەلگەن. ناماز ھەر مۇسۇلمان ئادا قىلىشقا 
 ار.بتېگىشلىك بولغان كۈندىلىك ئىبادەتتۇر. نامازنىڭ بەزى ئاالھىدە شەرتلىرى 

 دۇر.«دىننىڭ تۈرىكى» لالھنىڭ ئىپادىسى بىلەن ناماز، رەسۇلۇ
 ھوزۇرىدا ھۆرمەتتە تۇرىشىدۇر. اّلَلهناماز، ئىنساننىڭ 

 ئارىسىدا ئەمەلىيلەشكەن دىئالوگدۇر. اّلَلهناماز، ئىنسان بىلەن 

 ئىنسانغا بەرگەن ئاالھىدە ئۇچرىشىش ۋاقتىدۇر. اّلَلهناماز، 

 ھدىسىگە بولغان ساداقىتىدۇر.بىلەن قىلغان ئە اّلَلهناماز، ئىنساننىڭ 

قا قەرزدار بولغان ئىنساننىڭ رەببىگە بولغان ئالالھناماز، بارلىقى 
 مىننەتدارلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

 قىال قۇل بولغانلىقتۇر.ئالالھناماز، ئىنسانغا قۇل بولماسلىق، يىگانە 
ن ىتئالالھئالدىدىال باش ئىگىش،  اّلَلههشەرەپ بولۇپ، پەقەت –ناماز، شان 

 غەيرىگە باش ئەگمەسلىكتۇر.
ناماز شاھىتلىقتۇر. ناماز ئوقۇغان كىشى گۇۋاھچى بولىدۇ ۋە گۇۋاھچى 
تۇتىدۇ. مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئەقلى، پۈتۈن مەۋجۇدىيەتنى گۇۋاھچى بوالاليدۇ 

ەن دەپ بىلىدۇ. ناماز ئوقۇلغان ماكان، ۋاقىت ۋە بۇ ۋاقىتالرنى شەكىللەندۈرگ
رەت اھا(، ت 4 – 1ر بىرەر گۇۋاھچىدۇر ) شەمس، قوياش، ئاي ۋە يۇلتۇزال

 (.  65ئېلىنغان سۇ، يۇيۇلغان ئورگانالر گۇۋاھچىدۇر ) ياسىن، 
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 ناماز نېمە ئۈچۈن ئوقۇلىدۇ؟

 (: 45قۇرئاندا نامازنىڭ مۇنداق ئىككى مەقسىتى بار ) ئەنكەبۇت، 
 ردىن. ئىنسانغا قارىتىلغان مەقسىتى: ئىنساننى ھەر تۈرلۈك قەبىھ ئىشال1

ناھالر ) فاھشا ( ۋە ئىنسانىيەت ئورتاق ئەقلى يامان كۆرگەن يامان قىلمىشالر، گۇ
 ) مۇنكەر (دىن توسىدۇ.

ۇ تەرىپىدىنم ئالالھنى ئەسلەش ۋە ئالالھقا قارىتىلغان تەرىپى: ئالالھ. 2
 ئەستە تۇتۇلۇش. 

 

 ناماز قانداق ئوقۇلىدۇ؟

 ر.تۈرلۈك شەرتى با 12لۇپ نامازنىڭ ئالتىسى تېشىدا ۋە ئالتىسى ئىچىدە بو
 سىرتىدىكى ئالتە شەرتى:

ھەيىزدارلىققا ئوخشاش، بەدەن مەنىۋىي  جۇنۇپلۇق ۋە -. ھىسسى پاكلىق 1
 دۇنيادا پەيدا قىلغان، مەنىۋىي كىرلىك تۇيغۇسى بەرگەن بېسىمىدىن يۇيۇنۇش

 ئارقىلىق خالىي بولۇش.
 ىبادەت قىلىدىغانكىچىكىنى ۋە ئ –ۋۇجۇدىنى، كىيىم  –. بەدەنى پاكلىق 2

نى يەرنى، نىجاسەت ۋە سۈيدۈك قاتارلىق بارلىق ماددىي بۇلغۇنۇشتىن پاك قىلىش
كۆرسىتىدۇ. جىسمى پاكلىق مەنىۋىي ئىبادەت بولغان نامازنىڭ بىر پارچىسى 
بولۇش سۈپىتى بىلەن، مۇنداق دېگەنلىك بولىدۇ: بەدەن بىلەن رۇھ، جىسىم 

ىق، ك ئارىسىدىكى باغلىنىشنى ئۈزۈپ قويماسلبىلەن مەنا، فىزىك بىلەن مېتافىزى
 بىرىدىن جۇدا قىلماسلىق... –بۇ بىر جۈپلەرنى دىراماتىك شەكىلدە بىر 

رەتمۇ بۇ شەرتنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، نامازنىڭ ئالدىنقى شەرتى اھات
رەتسىز ناماز ئوقۇغىلى اھابولغان ئاالھىدە بىر پاكلىنىش ھەرىكىتىدۇر. ت

، ئادەتتە كۆرۈنۈپ تۇرغان ۋە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلگەن رەتاھابولمايدۇ. ت
 (. 6ئورگانالرنى سۇ بىلەن پاكالش ھەرىكىتىدۇر ) مائىدە، 
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ە رەت ئالدى ۋە ئارقا تەرەت يولىدىن بىر نەرسە چىققاندا ۋاھاقۇرئاندا ت
 (.  6جىما قىلغاندا بۇزۇلىدۇ ) مائىدە، 

مۋول (. بۇ سى 43) نىسا،  رەت پاك توپراق بىلەن ئېلىنىدۇاھاسۇ يوق يەردە ت
رەت بولۇپ، ھەرقانداق ئەھۋالدا نامازنىڭ مۇئمىن ئۈچۈن اھاخاراكتىرلىق ت

 ۋازكەچكىلى بولمايدىغان ئىبادەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
قا ئايال كىشىنىڭ قول، يۈز ۋە ئاياق قىسمىدىن باش –. ئورنۇش ) ھىجاپ ( 3

ەت ىڭ كىندىك بىلەن تىزى ئارىسىنى ئىبادۋۇجۇدىنىڭ بارلىق يېرىنى؛ ئەر كىشىن
 قا بولغان ھۆرمەت ئۈچۈن يېپىشى بولۇپ، بۇ ئەڭ تۆۋەن ئورنۇشئالالھئىچىدە 

بىلەن بولغان ئۇچرىشىشغا بەرگەن  اّلَلهشەكلىدۇر. ھىجاپلىنىش مۇئمىننىڭ 

 ئەھمىيىتىنىڭ نامايەندىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
ۇھنى ئېچىشنىڭ ئىپادىسى بولۇپ، نامازدا ھىجاپلىنىش، بەدەننى يۆگەپ ر

ر بىر نەرسىنى يېپىپ قويۇش، مۇنداق قىلىپ ئېيتساق، ئۇنى ئارقىغا ئېلىش؛ بى
نەرسىنى ئېچىش بولسا، ئۇنى ئالدىغا چىقىرىش ھەرىكىتىدۇر. مەنىۋىيەت 

ى تۇرۇش، نامازنىڭ ئەسلھالدا ئالدىنقى قاتارغا ، ۋۇجۇت ئارقىغا ئېلىنىغان 
 .( 59؛ ئەھزاپ، 60، 31) نۇر،  بولغان شەكلىدۇرماھىيىتىگە مۇناسىپ 

دۇنيانىڭ قەيىرىدە بولۇشتىن قەتىئىينەزەر كەبە تەرەپكە  –. قىبلە 4
ۇنجى ت(. چۈنكى كەبە، ئىنسان زېمىندا بەرپا قىلغان  144يۈزلىنىشتۇر ) بەقەرە، 

 (. قىبلە شەرتى، مۇئمىن كىشىدە ماكان ۋە جۇغراپىيە 96ئۆي ) ئالىئىمران، 
 ڭىنى شەكىللەندۈرۈش بىلەن بىرگە، تەرەپ ئىدراكنى ئويغۇتىدۇ.ئې

ۇ بنامازدا كەبىگە يۈزلىنىش، ئىنسانىيەتنىڭ ئاتا ماكانىغا يۈزلىنىشتۇر. 
زېمىندا تۇنجى مەدەنىيەتلىشىش ۋە بىناكارچىلىق ھەرىكىتىگە كۆرسىتىلگەن 

م بىلەن ھۆرمەتتۇر. كەبىنى ھەزرىتى ئىبراھىم ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساال
(. كەبىگە يۈزلىنىش  127بىللە قايتىدىن ئېگىزلەتكەنىدى ) بەقەرە، 

تىن ئەلچىلەرنىڭ ئاتىسى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ چاقىرىقىغا مەنىۋىي جەھەت
 (. 27ئاۋاز قوشقانلىق بولىدۇ ) ھەج، 

 قا يۈزلەنگەنئالالھئىبادەتتە بەدەننىڭ قىبلىسى كەبە، قەلبنىڭ قىبلىسى 
(.  16ئىنسانغا جان تومۇرىدىنمۇ يېقىن ) قاف،  ئالالھ(.  115) بەقەرە، بولىدۇ 

 قا شۇنچە يېقىنلىشىدۇ.ئالالھئىنسان ئۆزىگە قانچە يېقىنالشقانسېرى، 
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ىڭ پەرز بەلگىلەنگەن ۋاقىتالردا نامازنى ئادا قىلىش. ناماز ۋاقتىن –. ۋاقىت 5
قىتنىڭ ئۆتكۈنچى قىلىنىشى، ئىنساندا ۋاقىت ئېڭىنى بەرپا قىلىش ۋە ۋا

 ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىپ تۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ.
ناماز مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدىكىگە ئوخشاش مۇھەممەد 

 ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدىمۇ بەش ۋاقىت قىلىپ بەلگىلەنگەن. 
ناماز ۋاقتىنى بەلگىلەشتە قوياشنىڭ ئورنى ئاساس قىلىنىدۇ، قوياشنى 

مۇمكىن بولمىغان شارائىتتا ئىنساننىڭ بىئولوگىيلىك سائىتى ئۆلچەم قىلىش 
يېرىدە  ئاساس قىلىنىدۇ. ناماز ۋاقىتلىرىنى بىلىشتە، مۇئمىن دۇنيانىڭ ھەر قانداق

 ئاسانال بىلەلىسۇن دەپ، قوياشنىڭ ئورنى ناماز ۋاقتىنى بەلگىلەشتە ئۆلچەم
ىننى ھەر سائىتىدە زېمقىلىنغان. بۇ ئىبادەتتە بىرلىكنى ساقالش ۋە بىر كۈننىڭ 

 .( 78؛ ئىسرا، 118) ھۇد،  نامازسىز قويماسلىقنى كۆرسىتىدۇ
 قىلغان ئىشنى ئاڭقىرىغان ھالدا قىلىش مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. –نىيەت  .6

مۇئمىن ئىبادەت قىلىش ئىرادىسىنى ئۆزىگە جاكارالپ، رەببىگە ئاڭلىق، 
ن نىيەت ئەقلىنى ئىشلەتكەمەقسىتىنى بىلگەن ھالدا يۈزلىنىشنى ئىپادىلەيدۇ. 

 ىدى.دېگەن« ئەمەللەر نىيەتكە باغلىق » قەلبنىڭ ئىبادىتى بولۇپ، رەسۇلۇلالھ: 
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 نامازنىڭ ئىچىدىكى ئالتە شەرتى

كبەر ۇ ئەئالالھدائىم ئۇلۇغدۇر مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغان  اّلَله –. تەكبىر 1

» ىدە ئايەتلەرنىڭ بىرسبىلەن نامازنى باشالشنى كۆرسىتىدۇ. باشتا نازىل بولغان 
 ( بۇيرىقى بېرىلگەن. 3مۇدەسسىر، « ) رەببىڭنى ئۇلۇغال! 

نى ھەر ئالالھۇ ئەكبەر ئىپادىسىنى كۆرسىتىدىغان تەكبىر ئۇقۇمى، ئالالھ
ىز قانداق نىسبەتتىن يىراق تۇتقان ھالدا ئەڭ ئۇلۇغ، بىردىنبىر ئۇلۇغ، شەرتس

دا، دۇنيانى ئارقىسىغا چۆرۈپ ئۇلۇغ دەپ بىلىشتۇر. ئىنسان تەكبىر ئېيتقان
ھەر  تاشاليدۇ. ئالدىدا پەقەت رەببىگە ئۇالشتۇرىدىغان بىر يول قالىدۇ. ئۇ يول
» ان مۇئمىن نامىزىنىڭ ھەر رەكىتىدە ئوقۇيدىغان فاتىھە سۈرىسىدە تىلغا ئېلىنغ

 دۇر.«وپتوغرا يول ت -سىراتەل مۇستەقىيم 
تۇيغۇ بىلەن ئاڭلىق ۋە  –ھۇزۇرىدا تۇرغاندەك ھېس  اّلَله –. قىيام 2

 (. 191؛ ئالئىمران، 64ئەدەبلىك ھالدا ئۆرە تۇرۇشنى كۆرسىتدۇ ) فۇرقان، 
قىيامدا تۇرۇش، ئۆرە تۇرۇش، تىك تۇرۇش مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. قىيام 

ال ئىالھە ئىللەلالھ » كەلىمەئى تەۋھىدنىڭ باشتىكى يېرىمىدۇر. يەنى 
قىسمىنى « الھ ئىالھە » نىڭ «تۇر ( تىن باشقا ھەقىقىي ئىالھ يوقئالالھ) 

اندۇر. تەشكىل قىلىدۇ. يەنى بۇ شېرىككە، كۇپۇرغا، ئىسيانغا، تۇغيانغا قارشى چۇق
ر قىيامىمۇ بۇ مەنىگە ئىگە. مۇئمىن قىيامدا تاغالرنى تەمسىل قىلىدۇ. تاغال
. چوقىالردىن ئوزۇق ئالىدۇ. ئۇالرنى سۇغۇرپ تۇرغان يامغۇر بۇلۇتتىن چۈشىدۇ

 نىڭ ئەرشىدىن چۈشىدۇ.ئالالھب تۇپرىقىنىڭ يامغۇرى بولغان ۋەھىيمۇ قەلى
نىڭ كاالمى ئالالھئوقۇش دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.  –. قىرائەت 3

غۇدا، بىلەن سۆزلىشىۋاتقاندەك تۇي اّلَلهئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتقان قۇرئاندىن، 

غان، تىل چىن يۈرەكتىن ئاڭلىغان، ئەقىل بىلەن چۈشەنگەن، تەپەككۇر قىل
 (. 4بىلەن تەلەپپۇز قىلغان ھالدا بىر مىقدار ئوقۇشتۇر قىرائەت ) مۇززەممىل، 

قىرائەت، قۇرئاننىڭ ناماز ئىچىگە ئېلىپ كىرىلىشى بولۇپ، ناماز ۋەھىينىڭ 
بەدىنى، ۋەھىي نامازنىڭ رۇھىدۇر. قۇرئان بىلەن ئادا قىلىنغان ناماز، ئىچىگە رۇھ 

ىرائەت تىرىكلىك بەخش ئەتكۈچى ۋە پۈۋلەنگەن بىر ئىبادەتتۇر. ق
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تىرىلدۈرگۈچىدۇر. قىرائەت ئوقۇشتۇر. ئوقۇشتىن مەقسەت ياشاشتۇر، ھاياتقا 
 تەدبىقالشتۇر. چۈشەنمەي تۇرۇپ ھاياتقا تەدبىقالش مۇمكىن ئەمەس.

 قىرائەتنىڭ يۈرىكىدۇر. فاتىھە رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىدە بايان –فاتىھە 
 يەنى«. بەندىنىڭ سۆزلىشىشىنى تەمسىل قىلىدۇ بىلەن  ئالالھ» قىلىنغاندەك 

ۇڭا شئارىسىدىكى سۆھبەتكە ئايالندۇرىدۇ.  ئالالھفاتىھە، نامازنى بەندە بىلەن 
ىلغان قدېگەن. قىيام تاغالرنى تەمسىل « فاتىھەسىز ناماز بولمايدۇ » رەسۇلۇلالھ 

تىنىڭ بولسا، قىرائەت مۇئمىننىڭ يۈرىكىنى سۇغۇرۇپ تۇرىدىغان يامغۇر بۇلۇ
 مىسالىدۇر.

بەلنىڭ يۇقىرى قىسمىنىڭ يەرگە پاراللىل شەكىلدە ئىگىلىشى  –. رۇكۇ 4
تىن غەيرى ئالدىدا ئىگىلمەسلىكنىڭ ئالالھ( بولۇپ،  43) بەقەرە، 

شەرىپىنى قوغداش ھەققىدە بەرگەن بىر  –نامايەندىسىدۇر. ئىنساننىڭ شان 
ەجدە سجتىمائىي تەسلىمىيەتنى، ۋەدىسىنىڭ ئىپادىسىدۇر. رۇكۇ ئۆز ئالدىغا بىر ئى

لە رۇكۇ قىلغانالر بىلەن بىل» شەخسى تەسلىمىيەتنى نامايەندە قىلىدۇ. چۈنكى 
ە سەجدە قىلغۇچىالر بىلەن بىللە سەجد» ئايىتى بار، لېكىن « رۇكۇ قىلىڭالر 

 ر.ئايىتى يوق. رۇكۇ، قىيام بىلەن سەجدە ئارىسىدىكى بىر بىكەتتۇ« قىلىڭالر 
تۆت پۇتالپ ماڭىدىغان جانلىقالرغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ  رۇكۇدا بەندە

 ھوزۇرىغا چىقىپ اّلَلهجەھەتتىن ناماز، ئىنساننىڭ مەۋجۇدىيەتكە ۋاكالىتەن 

الھ ئىالھە » بەرگەن خەلىپىلىك ئەھدىدۇر. رۇكۇ سەجدە بىلەن بىرلىكتە 
ىشقا ، ئىبادەت قىلئالالھپەقەت » نىڭ ئىككىنچى يېرىمى بولغان «ئىللەلالھ 

نىڭ «سانا  -ھەمدۇ » نى بىلدۈرىدۇ. رۇكۇ «ئىللەلالھ » مەنىسىدىكى « اليىق 
ھەمد » بەدەن تىلىدىكى ئىپادىسىدۇر. شۇڭا رۇكۇدىن تۇرغاندا، بەندە 

 دەيدۇ.(« ۇ لىمەن ھەمىدەھ ئالالھئېيتقۇچىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ ) سەمى 
ېنىق ئورگان ئىنساننى ھايۋانالردىن ئايرىپ تۇرغان ئەڭ ئ –. سەجدە 5

بولغان باشنىڭ ئالدى قىسمى ) پىشانە (نى يەرگە تەككۈزۈشتۇر. ئىنسان بۇ 
 قا، ياراتقۇچى رەببىگە قارشى كىبىرلىك قىلمىغانلىقىنى ۋەئالالھئارقىلىق 

ئالدىدا  اّلَلهھەددىنى بىلگەنلىكىنى نامايەن قىلىدۇ. سەجدە بەندىنىڭ 

( بولۇپ،  19لىسى ) ئەلەق، ئاجىزلىقىنى ئىپادىلەشنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەل
 ھۆرمەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى چىكىنى ئىپادىلەيدۇ.    
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خۇشۇ ھېس قىلغان قەلىب باشتا ساھىبىنى ئورنىدىن تۇرغۇزىدۇ، ئاندىن 
 اّلَلهبويۇن ئەگدۈرىدۇ، ئەڭ ئاخىرىدا سەجدە قىلدۇرىدۇ. سەجدە ئىنساننىڭ 

 ئالدىدىكى ئاجىزلىقى ۋە بەندىلىكىنىڭ سىمۋولىدۇر. 
سەجدە قىلغىن ۋە يېقىنلىق ھاسىل » قا قۇربان بولۇشتۇر. ئالالھجدە سە
 ( ئايىتى بۇنى كۆرسىتىدۇ.  19ئەلەق، « ) قىلغىن 

سەجدە ئانا قوسقىدىكى ساپ ھالەتكە قايتىشتۇر. بۇ سەۋەپتىن 
سەجدىدىكى تۇرۇش شەكلى ھامىلىنىڭ ئانا قوسقىدىكى تۇرۇش شەكلىگە 

 ئوخشايدۇ. 
سىمۋول خاراكتېرىگە ئىگە، مەنىۋىي قىممىتى يۇقىرى شۈبھىسىزكى، سەجدە 

ان بولغان تۇرۇش شەكلىدۇر. سەجدە ئۆز ئىچىگە ئالغان مەنىلەر ئارىسىدا، ئىنس
، ئاناتومىيسىگە مۇناسىۋەتلىك بىر نوقتا بار. ئاناتومىيە نوقتىسىدىن سەجدە

ىڭ ئەسىرن – 20ھوزۇرىدا يەرگە تەڭ قىلىشىدۇر.  اّلَلهئىنساننىڭ ئىنسانلىقىنى 

شى باشلىرىدا يۈز بەرگەن بىر ۋەقە نېمە دېمەكچى بولغانلىقىمىزنى تېخىمۇ ياخ
نىڭ چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. بىر تۆمۈر يول ئىشچىنىڭ پىشانىسىگە كېتىۋاتقان پويىز

ھەرىكىتى سەۋەپلىك چاچراپ چىققان تاش تېگىدۇ. ئىشچى بۇ ۋەقەدىن كېيىن 
اياتىنى بىئولوگىيلىك بىر جانلىق ئىنسانىي خۇسۇسىيەتلىرىنى يوقۇتۇپ، ھ

 لالھئاسۈپتىدە داۋامالشتۇرغان. ئىنسانلىقىمىزنىڭ سىمۋولى بولغان پىشانىمىزنى 
ار ھوزۇرىدا يەرگە تەككۈزىشىمىز، بارلىقىمىز، ئىنسانلىقىمىز جەھەتتىن قەرزد

 قا ئېيتقان مىننەتدارلىقىمىزنىڭ نامايەندىسىدۇر. ئالالھبولغان 
بۇرۇن رەببىمىز ھوزۇرىدا ى ئاخىرالشتۇرۇشتىن نمازنا –. قادە 6

نىڭ ھەيۋىتى ئالدىدا ھۆرمەتتىن پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز ئالالھئولتۇرغاندەك، 
 ۇيغۇ ئىچىدە ئولتۇرۇشنى كۆرسىتىدۇت -تىترىگەن ۋە ئەيمەنگەن ھېس 

 .( 191) ئالىئىمران، 
ە ئولتۇرۇش، سەپەرنىڭ ئاخىرقى نوقتىسىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ناماز ئىچىد

« ئىبادەتنىڭ نىگىزى » دۇئانىڭ ئەڭ كۆپ قىلىنغان قىسمىدۇر. دۇئا پەقەت 
ى بولۇپال قالماستىن، نامازنىڭمۇ نىگىزىدۇر. ساالم مىراج سەپىرىنىڭ ئاخىرق

 نوقتىسىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئوڭ ۋە سول تەرىپىڭىزدىكى پۈتۈن مەۋجۇدىيەتكە
بۇ مىراج سەپىرىنى ئادا ساالم بېرىش ئارقىلىق، مەۋجۇدىيەتكە ۋاكالەتەن 

 قىلغانلىقىڭىزنى بايان قىلغان بولسىز.
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 قا تەسلىمىيىتىڭىزنىڭ ئاالمىتىدۇر.ئالالھناماز 
 ساالم ۋە ساالمەت تەسلىمىيىتىڭىزنىڭ مۇكاپاتىدۇر.

 تەسلىمىيىتىڭىز ئىسالمىڭىزنىڭ بەلگىسىدۇر.
دىيەت ساالم بېرىش ئارقىلىق تەسلىمىيىتىڭىزنىڭ مۇكاپاتىنى پۈتۈن مەۋجۇ

 بىلەن بىرگە بەھرىمان بولغان بولسىز.
 

 ناماز قەيەردە ئوقۇلىدۇ؟

سالم يەر يۈزىنىڭ پاكىز بولغان ھەرقانداق جايىدا ناماز ئوقۇشقا بولىدۇ. ئى
تەسەۋۋۇرىغا كۆرە، ناماز ئوقۇلغان ھەرقانداق جاي ناماز ئوقۇغان كىشىگە 

ئۆزى ئۈچۈن شاھىت گۇۋاھچى بولىدۇ. ھەر مۇئمىن بىردىن ئارتۇق ماكاننىڭ 
 بولىشغا تىرىشىشى كېرەك.
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 نىڭ رولى نېمە؟مەسچىتئىسالمدا 

نىڭ ئۆيى دەپ ئالالھرماقلىرى قاتارىدا بولۇپ، لەر كەبىنىڭ تامەسچىت
 قائالالھمەسجىدلەر »تۇر:  اّلَلهلەرنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى مەسچىتقارىلىدۇ. 

ئايەت (. -18جىن، « ) اڭالرقوشۇپ ھېچكىمگە ئىبادەت قىلم قائالالھخاستۇر، 
 لەرنىڭ ئىشكىنى بەندىلەرگە ئېتىۋېلىش ھوقۇقى ھېچكىمگە بېرىلمىگەن.مەسچىت
كە مەسچىتكە كىرىش ئۈچۈن ھېچكىم بىراۋدىن ھەق تەلەپ قىاللمايدۇ. مەسچىت

كە كىرىپ مەسچىتكىرىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەزا بولۇشنىڭ ھاجىتى يوق. 
 ىي چىقىرىۋېتەلمەيدۇ.پاناھالنغۇچىنى ھېچكىم سىرىتقا مەجبۇر

پەقەت بىر ئىبادەتخانا رولىنى ئويناپال قالماستىن،  مەسچىتئىسالمدا 
نىڭ رولى خۇددى مەسچىتئىسالم جامائىتىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ يۈرىكىدۇر. 

يۈرەكنىڭ كۆك تومۇر يولى بىلەن كىرلەنگەن قاننى يىغىپ، تازالنغان قاننى 
ىنىڭ ىشىغا ئوخشاش بولۇپ، ئىسالم جامائىتقىزىل تومۇر ئارقىلىق ۋۇجۇدقا تارقىت

 كۈندىلىك تۇرمۇشتا كىرلەنگەن ئەزالىرىنى يىغىپ، ئۇالرنى ئەقلىي جەھەتتىن
 . ئىيەتكە قايتۇرىدۇھەتتىن ئىبادەت بىلەن پاكالپ جەمبىلىم بىلەن، قەلبى جە

 

 جۈمە كۈنىنىڭ قانداق ئاالھىدىلىكى بار؟

جەم » جۈمە «. لۇش كۈنى جەم بو» جۈمە كۈنى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن 
دېگەنلىك بولىدۇ. يەھۇدىيالرنىڭ شەنبە، « بولۇش، يىغىلىش، كېڭىشىش 

خىرىستىيانالرنىڭ يەكشەنبە كۈنىدىن جۈمە كۈنىنى ئايرىپ تۇرغان ئەڭ مۇھىم 
دەپ قارىماسلىقى « ھەپتىلىك ئىبادەت كۈنى » نوقتا، مۇسۇلمانالرنىڭ جۈمەنى 

تىجارىتىڭالرنى توختۇتۇپ، » قىلغان ئايەت  بولۇپ، جۈمە نامىزىنى ئۆزگىچە
( دەپ بۇيرىشىدۇر.  9جۇمۇئە، « ) ياد قىلىش ئۈچۈن كېلىڭالر نىئالالھ

بۇنىڭدىن ئىسالمدا يەھۇدىيلىك ۋەياكى خىرىستىيانلىقتىكىگە ئوخشاش بىر 
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چۈشەنچىسى يوق. قالغان نامازالرغا ئوخشاش جۈمە « ھەپتىلىك ئىبادەت كۈنى»
 نگە پەرز.    نامىزىمۇ مۇئمى

 

 جۈمە نامىزى قانداق ناماز؟

جۈمە نامىزى ھەر مۇئمىنگە پەرز قىلىنغان بىر ئىالھى بۇيرۇق بولۇپ 
ۈر ئايەت (، مۇسۇلمانالرنىڭ جامائەت شەكلىدە ئادا قىلىشى زۆر – 9) جۇمۇئە، 

غا بولغان ھەپتىلىك ئىبادىتى. جۈمە نامىزى جۈمە كۈنى پىشىن نامىزىنىڭ ئورنى
 .ىنىدۇ. جۈمە ئوقۇغان كىشىنىڭ پىشىن نامىزى ئوقۇشىنىڭ ھاجىتى يوقئادا قىل

 پىشىننىڭ پەرقئەڭ مۇھىم ن جۈمە نامىزىنى پىشىن نامىزىدىن ئايرىپ تۇرغا
تۆت رەكەت، جۈمەنىڭ ئىككى رەكەت بولىشى. پىشىن نامىزى جۈمە كۈنىگە خاس 

»  تۈرى بولغان قىلىپ ئەسلىدىكى ئىككى رەكەتىنى ئاۋامغا ئوچۇق بولغان تەلىم
 گە بەرگەن.  « خۇتبە 
 

 خۇتبە دېگەن نېمە؟

خىتاپ قىلىش، نەسىھەت قىلىش، سۆزلەش دېگەنلىك بولۇپ،  –خۇتبە 
ۇ. دېسەكمۇ بولىد« پەرز بولغان تەلىم » ياكى « ئىبادەت تەربىيسى » خۇتبىنى 

ە ۋئومۇمىي تەربىيە شەكلىنىڭ دۇنيادا ئەڭ كەڭ تارقالغان تۈرى بولۇپ، ئاقىل 
 –ىم بالىغ ) يېتىلگەن ( بولغاندىن كېيىن، تاكى ئۆلگىچە ھەر مۇئمىننىڭ بۇ تەل

 نىڭ ئەمرىدۇر. ئالالھتەربىيگە ئاۋاز قوشۇشى 
 خۇتبىلەردە ئىسالم جامائىتىنىڭ مەسلىلىرى قۇرئان كۆزنىكىدىن مۇالھىزە

ەزكۇر مقىلىنىدۇ ۋە ئىسالم جامائىتىنىڭ ئاقىل، بالىغ بولغان بارلىق ئەزالىرىغا 
ىغا، لەرنى بىر ئىلىم بۇلىقمەسچىتمەسىلە ھەققىدە مەلۇمات بېرىلىدۇ. خۇتبىلەر 

ى بىرەر ئىبادەتنى بىر تەلىم ۋە دەرسكە، ئىمامالرنى بىرەر ئوقۇتقۇچىغا، جامائەتن
 ئوقۇغۇچىغا ئايالندۇرىدۇ. 
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نىڭ باشقا دىنغا ئائىت مۇقەددەس ئىبادەتخانىالرغا قارىتا ئىسالم

 ى قانداق؟پوزىتسىيىس

ھۆرمەت ۋە قوغداش. قۇرئان باشقا دىنالرغا مەنسۇپ ئىبادەتخانىالر 
 ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

، بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا –ئىنسانالرنى بىر  اّلَلههئەگەر

ۋە  راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، چىركاۋالر، يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى
ۆپ ياد قىلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران نامى ئەڭ ك نىڭئالالھ

 (. 40ھەج، قىلىناتتى،... ) 
 

 ئەزان نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

قتۇر. ئەزان ناماز ۋاقىتلىرىدا مۇئمىنلەرگە يۇقىرى ئاۋازدا قىلىنغان چاقىرى
رنىڭ مەقسىتى، مۇئمىنلەرگە ناماز ۋاقتىنىڭ كىرگەنلىكىنى بىلدۈرۈش. مۇسۇلمانال

ىنىڭ ىيلىكتىكى بۇرغا ئاۋازى، خىرىستىيانلىقتىكى قوڭغۇراق ئاۋازئەزانى، يەھۇد
ىقنىڭ رولىنى ئوينايدۇ.  ئەزاندا تەبىئىي ئىنسان ئاۋازىنىڭ ئىشلىتىلىشى، چاقىر

 ئىنسانىيەتنى ۋە تەبىئىيلىكنى بىلدۈرىدۇ. ئەزاننىڭ باشتىن ئاخىرى چوڭقۇر
« چاقىرىق » ەقەت  مەنىگە ئىگە جۈملىلەردىن تەركىپ تېپىشى، مەقسەتنىڭ پ

ئەمەسلىكىنى، ئىنسانغا ئاساسىي ھايات مىزانىنى ئەسلىتىش ئىكەنلىكىنى 
كۆرسىتىدۇ. ئەزاننى تەشكىل قىلغان جۈملىلەر، ئىمان بىلەن ئىبادەت 

 ئارىسىدىكى ئۈزۈلمەس مۇناسىۋەتنى تەكىتلەيدۇ.
ئەزان بىر ھاكىمىيەت ياكى كۈچنىڭ سىمۋولى ئەمەس، بەلكى بىر تىنچلىق 

 ۋە دوستلۇق چاقىرىقىدۇر.
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ئەزاننىڭ سۆزلىرى، رەسۇلۇلالھ نىڭ زامانىدا بەلگىلەنگەن. بۇ سۆزلەر 
ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ مەركىزى بولغان تەۋھىدنى تەمسىل قىلىدۇ. ئەزان شۇ 

 سۆزلەردىن تەشكىل تاپىدۇ:
 قېتىم ( 4ئەڭ ئۇلۇغ  )   اّلَله -ۇئەكبەر ئالالھ

ۋاھلىق باشقا ئىالھ يوقلىقىغا گۇ تىنئالالھ –ھ ئەشھەدۇئەلال ئىالھە ئىللەلال
 قېتىم ( 2 بېرىمەن )

مۇھەممەدنىڭ ئۇنىڭ ئەلچىسى  –ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ 
 قېتىم ( 2ۋە بەندىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن )  

 قېتىم ( 2نامازغا كېلىڭالر )   –ھەييا لەل ساالھ 
 قېتىم ( 2ا كېلىڭالر )  نىجادلىقق –ھەييا لەل فەالھ 

 قېتىم ( 2ئەڭ ئۇلۇغ  )   اّلَله -ۇئەكبەر ئالالھ

 قېتىم ( 2باشقا ئىالھ يوقتۇر )   تىنئالالھ –ال ئىالھە ئىللەلالھ 
 

 قامەت دېگەن نېمە؟

 نامازنىڭ پەرز قىلىنغان قىسمىنى باشالشتىن بۇرۇن، جامائەت بىلەن ياكى
 مۇئمىن ئوقۇشقا بۇيرۇلغان ئىچ ئەزانئۆزى يالغۇز ناماز ئوقۇماقچى بولغان 

 –ھەييا لەل فەالھ » بولۇپ، سۆزلىرى ئەزان بىلەن ئوخشاش. بىر پەرقى 
زغا مانا ناما –قەدى قامەتى ساالھ » جۈملىسىدىن كېيىن « نىجادلىققا كېلىڭالر 

ىم جۈملىسى ئېيتىلىدۇ.  قامەت جۈملىلىرىنىڭ تەكرارلىنىشى قېت« تۇرۇش ۋاقتى 
 بىلەن ئوخشاش.  سانى ئەزان
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 ۋاقىتلىرى ناماز 

تلىك سائە 24ناماز بىر كۈننىڭ بەلگىلىك ۋاقىتلىرىدا ئادا قىلىنىدۇ. بۇالر 
لۇپ، بىر كۈننىڭ مۇھىم پارچىلىرىنى بىر بىرىگە باغلىغان ھالقىلىق نوقتىالر بو
لىنىپ ناماز ئوقۇغان مۇئمىن ۋاقىت دەرياسىدا ئېقىپ كېتىۋاتقان بىر جىسىمغا ئاي

ى ېلىشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ. بۇ ئارقىلىق كىشى ۋاقىتنىڭ پاسسىپ بىر نەرسىسق
 ئەمەس، ئەكسىچە ئاكتىپ ساھىبىغا ئايلىنىدۇ.

ن بۇرۇن ئوقۇلىدۇ. كۈن چىقىشتىن بۇرۇن كۈن چىقىشتى -بامدات نامىزى 
 سەھەرنى ئۆزىگە شاھىت قىلىپ، مەن تۇغۇلدۇم رەببىم دېگەنلىكتۇر.

لغاندىن كېيىن ئوقۇلىدۇ. بۇ كۈندۈز ۋە تىكلىشىپ قايرى كۈن -پىشىن نامىزى
ەن نىڭ بىر ئايىتى بولغان قوياشنى ئىمانىغا شاھىت قىلغانلىق بولۇپ، مئالالھ

 ئۈچۈن سەن بىلەن ئاالقىلىشىش ھەممىدىن مۇھىم رەببىم دېگەنلىكتۇر.
بۇ شام نامىزى ئارىسىدا ئوقۇلىدۇ.  پىشىن بىلەن -ناماز دېگەر  ئەسىر، يەنى

تىن، بىر كۈننىڭ ئەڭ ئالدىراش ۋاقتىدا، ئىشلىرىنىڭ ئالدىراش بولىشىغا قارىماس
 ۇر.ئىالھىي ئۇچرىشىشنى تاشالپ قويمىدىم، ھوزۇرۇڭغا كەلدىم رەببىم دېگەنلىكت

ۇزۇن ئۆتمەيال ئوقۇلىدۇ. بۇ يۇلتۇز ۋە گۇگۇم كۈن پېتىپ ئ -ناماز شام 
 ېگەنلىكتۇر.ۋاقتىنى ئىمانىمغا شاھىت قىلدىم رەببىم د

ەپەق ئولتۇرغاندىن كېيىن ئوقۇلىدۇ. بۇ كېچىنى شكۈن پېتىپ،  -خۇپتەن 
ئىمانغا شاھىت قىلغانلىق بولۇپ، كېچە ھەر قانچە قاراڭغۇ بولسىمۇ، مېنى 

  سەندىن يوشۇرالمايدۇ رەببىم دېگەنلىكتۇر.
 ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئەي بەندە! بۇ شەكىلدە بىر كۈننىڭ بەلگىلىك

ساڭا  اقىتلىرىنى ئۆزەڭگە شاھىت قىلغىن! ۋاقىت ۋە ماكاندىن ئايرىلما! ۋاقىتنىۋ
دىن نى يادىڭئالالھئاتا قىلغان رەببىڭگە ياتالشما! كۈندىلىك ھايات قاينىمىدا 

 مۇ سېنى ئۇنۇتمىسۇن!ئالالھچىقارمىغىنكى، 
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 نامازنى كىملەر ئادا قىلىدۇ؟

ارغا قىلىدۇ. بۇ ساپ ئىمان، ئىختىيئاقىل ۋە بالىغ بولغان ھەر مۇئمىن ئادا 
بالىغ  تايىنىدۇ. ئىختىيارلىقى بىلەن بولۇش پاراسەتلىك بولۇشنى تەقەززا قىلىدۇ.

كۆرسىتىدۇ. ئاقىل ۋە بالىغ « مەسئۇلىيەت قوبۇل قىلىش يېشىنى » بولۇش 
ۆز بولۇش، ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن مەسئۇلىيەت قوبۇل قىلىشنى ئىپادىلەيدۇ. ئ

امازدىن نبىلەن ئىماننى تاللىغۇچى، نامازدىن جاۋاپكارلىققا تارتىلىدۇ.  ئىختىيارى
 جاۋاپكارلىققا ئىشتىراك قىلىش نامازنى ئادا قىلىشنى تەقەززا قىلىدۇ.

 

 ئوقۇلىدۇ؟ كىم ئۈچۈنناماز 

 تىن غەيرىنىڭئالالھرىزاسىنى كۆزلەپ ئادا قىلىنىدۇ.  اّلَلهناماز پەقەت 

زالىقى رى ئالالھۇ. ئىسالمدا بارلىق ئىبادەتلەر پەقەت رىزالىقى مەقسەت قىلىنمايد
 ئۈچۈن قىلىنىدۇ. 
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 ناماز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنغانمۇ؟

ناماز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنمىغان. قۇرئان ئىلگىرىكى 
 ۋە «دۇئا » لەرنىڭ نامىزىدىن مەلۇمات بېرىدۇ. ساالت كەلىمىسىنىڭ ئۆزى ئەلچى

د دېگەنلىكتۇر. دۇئا تۇنجى ئىنساندىن تارتىپ بار بولۇپ، مۇھەممە« بەندە » 
لەرنىڭمۇ نەبىئەلەيھىسساالم ئۆگەتكەن مەنىدىكى ساالتنىڭ ئىلگىرىكى 

 بىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتالر قۇرئاندا يەر ئالماقتا. 
ن يرۇلغامەنىسىدە، ئىلگىرىكى ۋەھىي مەنسۇپلىرىغىمۇ بۇ« ئىبادەت » ساالت 
 ئايەت (. – 5) بەييىنە، 

 ئايەت (. – 73بۇيرۇلغان ) ئەنبىيا،  رەسۇلالرغاساالت بارلىق 
 ت (.ئايە – 55ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئەھلىنى نامازغا بۇيرىغان ) مەريەم، 

ساالت بەنى ئىسرائىلدىن ئېلىنغان بەش تۈرلۈك ۋەدىدىن بىرسىدۇر 
 ئايەت (. – 83) بەقەرە، 

 – 14يھىسساالمغا، تەۋھىدتىن كېيىن ساالت بۇيرۇلغان ) تاھا، مۇسا ئەلە
 ئايەت (.

 ئايەت (. – 17لوقمان ئوغلىغا ساالتنى ۋەسىيەت قىلغان ) لوقمان، 
مەريەم ئوغلى ئىسغا بۇيرۇلغان ئىككى پرىنسپتىن بىرسى ساالت ئىدى 

 ئايەت (.  – 31) مەريەم، 
زى مەلۇماتالر، كانونىك قۇرئاننىڭ بۇ مەلۇماتىنى دەلىللەيدىغان بە

وس، ئىنجىلالردىن بەزىلىرىدە ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، ئىنجىل يازغۇچىلىرىدىن مارك
ىسا مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاخىرقى كېچىسىنى بايان قىلغاندا، ئ

ئەلەيھىسساالمنىڭ پېترۇس، ياقۇب ۋە يۇھاننا بىلەن بىرگە يۇرتىنى تاشالپ 
يان نى با«سەجدىدە دۇئا قىلىشقا باشلىغانلىقى » ىكىنى ۋە يىراقالرغا كەتكەنل

ى دېگىن« سەجدىدە دۇئا قىلىش » (. ماركوس بايان قىلغان  14:32،35قىلىدۇ ) 
دەپ ئاتىغان نەرسىنىڭ دەل ئۆزى. ماركوسنىڭ بۇ « ساالت » ئەسلىدە قۇرئان 

« جدە سە» جۈملىسى، مۇسۇلماننىڭ نامىزىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى بولغان 
 نىڭ باشقىچە ئىپادىلىنىشى.
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 نېمە؟دېگەن زاكات 

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ،« كۆپىيىش » ۋە « پاكلىنىش » زاكات كەلىمىسى 
بەرگۈچىنى مەنىۋىي جەھەتتىن پاكالپ، مالنىڭ بەرىكىتىنى ئاشۇرىدىغانلىقى 
ئۈچۈن زاكات دەپ ئاتالغان. زاكات ۋە بەرىكەت كەلىمىسى قۇرئاندا ئوخشاش 

ونال قېتىم ( تىلغا ئېلىنىشى ناھايىتى چوڭقۇر مەنىگە ئىگە. راتسىئ 32ساندا ) 
ىسىدا قالىدۇ. لېكىن، ئىمان ماتېماتىك 39نى ئېلىۋەتسەك  1تىن  40ماتېماتىكىدا 

 قالىدۇ. زاكات بەرگۈچىنىڭ مېلىنىڭ كۆپىيىشى، 400نى ئېلىۋەتسەك  1تىن  40
 ئوخشايدۇ.  پۇتانغان تالدىكى ئۈزۈمنىڭ كۆپىيىشىگە 

ر مۈلۈككە ئىگە بولغان ھە –زاكات، بىر يىللىق خىراجىتىگە يەتكۈدەك مال 
مۇئمىننىڭ، ھەر يىلى بەلگىلەنگەن مىقداردا كەمبەغەللەرگە چىن كۆڭلىدىن 
چىقىرىپ بېرىشى كېرەك بولغان ئىقتىسادىي مەسئۇلىيەت. زاكاتنىڭ مەقسىتى، 

. رىمان بولۇشتىنال ئىبارەت ئەمەسمۈلۈكنى كەمبەغەللەر بىلەن تەڭ بەھ –مال 
. دۇنياغا قارىشى ھۆرلۈككە ئېرىشتۈرىدۇ –مۈلۈك ساھىبىنى مال  –زاكات، مال 

زاكاتنىڭ شەرتى بىر نەرسە تاما قىلماستىن بېرىش بولۇپ، ئالغۇچىدىن 
 ھېچقانداق ماددىي ۋە مەنىۋىي بىر نەرسە تاما قىلماسلىقى كېرەك. 

تىسادىي مەسئۇلىيەت پەقەت مۇھەممەد قۇرئانغا كۆرە پاكلىغۇچى ئىق
مۇسا  ئۈممىتىگىال پەرز قىلىنمىغان. ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئۈممەتلەرگىمۇ، مەسىلەن:

 (.  83بەقەرە، ئۈممىتىگىمۇ پەرز قىلىنغان ) 
 

 ئىنفاق دېگەن نېمە؟

فاق، قۇرئان زاكاتتىن باشقا يەنە، ئىفاق ۋە سەدىقە ھەققىدە توختىلىدۇ. ئىن
ىل خرىزاسى ئۈچۈن ئادا قىلغان، مەجبۇرىي بولمىغان ھەر  اّلَلهڭ مۇئمىن كىشىنى

 بەھرىمان بولۇش ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. 
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قولدىن چىقىپ كەتتى، » ئىنفاق تۈرلىنىپ چىققان نەفەقا سۆز تومۇرى 
» ىدە دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ. ئىنفاق ئاتالغۇ سۈپىت« تۈگىدى، ئاخىرىالشتى 

ۇش بىر نەرسىنى شۇنىڭغا مۇھتاج كىشى بىلەن بەھرىمان بولپايدا يەتكۈزىدىغان 
سى بولماي «باشقا » مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. سۆزنىڭ ئۆتۈملۈك بولىشى، بىر « 

 تۇرۇپ، بۇ ئىبادەتنى ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. 
ىدۇ. قۇرئان ئىنفاق ئۈستىدە كۆپ توختىلىدۇ. مۇئمىنلەرنى ئىنفاققا قىزىقتۇر

ر قۇرئان ئىنفاقنىڭ جەننەتكە، پىخسىقلىقنىڭ جەھەننەمگە ئېلىپ بارىدىغان بى
 يول ئىكەنلىكىنى بۇ ئايەت بىلەن ئىپادىلەيدۇ:

ىق رپ قىلغان، تەقۋادارل( سە نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنئالالھ مېلىنى ـپۇل  )» 
مە كەلى قا مۇھتاج ئىكەنلىكىنى بىلگەن ھالدا ھەرىكەت ( قىلغان، )ئالالھ) 

 يولنى ياخشى بىز ئۇنىڭغا ،( تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك تەۋھىدنى
( ئۆزىنى  نىڭ ساۋابىدىنئالالھ بېخىللىق قىلىپ ) .پ بېرىمىزقىلى مۇيەسسەر

 بىز ،بىھاجەت ھېسابلىغان، كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك
 (. 10 - 5، ەيلل) «  بېرىمىز قىلىپ مۇيەسسەر يولنى يامان ئۇنىڭغا

 تا ياكىقۇرئان ئىنفاقنى نىفاققا قالقان سۈپىتىدە بايان قىلىدۇ. مەيلى موللۇق
نىفاق  –يوقسۇللۇقتا بولسۇن ئىنفاق قىلىشقا بۇيرىيدۇ. قۇرئاننىڭ ئىنفاق 
 ىدۇ:قارمۇقارشىلىقى ناھايىتى ئېنىق. قەلبىدە نىفاق بولغانالرغا مۇنداق دېيىل

بۇرىي قالر جامائەسى! ( سىلەر ئىختىيارىي ياكى مەجئى مۇناپى» ) ئېيتقىنكى، 
مال سەرپ قىلساڭالرمۇ ( ھەرگىز قوبۇل  –يوسۇندا ئىنفاق ) قانچىلىك پۇل 

 «ئىتائىتىدىن چىققان قەۋم بولدۇڭالر  نىڭئالالھقىلىنمايدۇ، چۈنكى سىلەر 
 (. 53تەۋبە، ) 

بۇل ئۇنىڭ داۋامىدىكى ئايەتتە مۇناپىقالرنىڭ ئىنفاقلىرىنىڭ قو
 قىلىنماسلىقىدىكى سەۋەپلەر مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:

شۇنىڭ ئۈچۈن قوبۇل  ( ئىنفاقلىرى) ئۇالرنىڭ بەرگەن نەپىقىلىرى 
نى خوش ىنى ئىنكار قىلىدۇ، نامازرەسۇلنىڭ ئالالھنى ۋە ئالالھدۇكى، ئۇالر بولماي

بە، تەۋمېلىنى ( رازىلىق بىلەن بەرمەيدۇ )  –ياقماسلىق بىلەن ئوقۇيدۇ، ) پۇل 
54    .) 

ئۈچۈن بېرىش، بېرىش ئەمەس ئەكسىچە ئېلىشتۇر. چۈنكى  اّلَلهئەمەلىيەتتە 

تەرىپىدىن ئۆزىگە بېرىش تۇيغۇسى بېرىلگەنلەردۇر.  اّلَلهئۈچۈن بەرگۈچىلەر،  اّلَله
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ئۇالرغا بېرىشنى ئاتا قىلغان. تەڭ بەھرىمان بولۇش ياخشىلىق قىلىشتۇر.  اّلَله

گە ھوزۇر بېغىشاليدىغان بولۇپ، بۇ ياخشىلىق قىلىشنىڭ ياخشىلىق قىلىش كىشى
ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى ئاالھىدە مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى  اّلَلهتۇنجى مۇكاپاتى. 

بىر نەرسە تەلەپ قىلغان بولسا قىلچە  اّلَلهقايتا تەكرارلىماقتا.  –قايتا 

ڭا بېرىش سەندىن ئېلىش ئۈچۈن ئەمەس، سا اّلَلهئىككىلەنمەي بەر، چۈنكى 

ئۈچۈن سەندىن ئالىدۇ. ھەزرىتى ئىبراھىمدىن ئىسمائىلنى تەلەپ قىلدى، 
 ئىسمائىلغا قوشۇپ ئىسھاقنى بەردى. 

ا بولغان ساداقىتىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، ئىگە قئالالھسەدىقە بەندىنىڭ 
ز دۇنيا ۋە ياخشىلىقالرنى باشقىالر بىلەن چىن دىلىدىن تاماسى –بولغان مال 
 ان بولىشىدۇر.ھالدا بەھرىم

ەت ئىنفاقنىڭ رامىزان ئېيىغا خاس بولغان قىسمى فىتىر دەپ ئاتىلىدۇ. فىتر
« مەۋجۇت بولۇش » بولمىسۇن ھەر ئىنساننىڭ  –سەدىقىسى، باي بولسۇن 

 مۇشۇنداق ئاتالغان.   ئۈچۈن  ئىنفاق مەسئۇلىيىتى بولغانلىقى
 

 تەڭ بەھرىمان بولۇش ئەخالقى قانداق بولىدۇ؟

ن ر ئىنفاق ئەخالقى بەرپا قىلىدۇ. بۇ مەسىلە قۇرئانغا نىسبەتەقۇرئان بى
ىل يىللىق پەيغەمبەرلىك جەريانىدا، ئەڭ باشتا ناز 23ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، 
 مۇنداق دەيدۇ: اّلَلهبولغان ئايەتلەر ئىچىدە 

 كۆپ ئېلىش نىيىتىدە بەرمە ) يەنى بىر كىشىگە بىرەر نەرسە سوغا قىلساڭ
قىلساڭ، ئۇنىڭدىن بەرگەن نەرسەڭدىن كۆپرەك ئېلىشنى تەمە ياخشىلىق ياكى 

 (. 6مۇددەسسىر، قىلما ( ) 
يولىدا سەرپ قىلىدىغان، ئارقىسىدىن ئۇنىڭغا مىننەت  اّلَله مېلىنى ـپۇل » 

( رەنجىتمەيدىغان  اخاۋىتىگە ئېرىشكەنلەرنىس ـخەير  قىلمايدىغان، ۋە )
( قورقۇنچ  قىيامەت كۈنى دۇ، ئۇالرغا )ىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىەببڭكىشىلەر ر
 ئەزىيەت كېيىن كەچۈرۈش ۋە سۆز ياخشى. بولمايدۇ قايغۇ ـۋە غەم 

(  بەندىلەرنىڭ سەدىقىسىدىن ) اّلَله. ئەۋزەلدۇر سەدىقىدىن يەتكۈزىدىغان
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ازاالشقا ئالدىراپ يەنى ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانالرنى ج بىھاجەتتۇر، ھەلىمدۇر )
 (. 263 - 262، بەقەرە ) « ( كەتمەيدۇ

ئىنفاق ئەخالقى بىلەن ھەل قىلىش مەقسەت قىلىنغان باشقا بىر ئەخالقىي 
 ئىدى. ئاچلىق تەبىئىي بىر ئەھۋال، لېكىن« ئاچ قېلىش ئەندىشىسى » مەسىلە 

، ئاچ قېلىش ئەندىشىسى بىر ئەخالقىي مەسىلە. ئاچ كىشىنى بىر نان تويدۇرىدۇ
ىپتار بولغۇچىنى دۇنيادىكى تونۇرالرنىڭ لېكىن ئاچلىق ئەندىشىسگە گىر

ەت ھەممىسى جەمى بولسىمۇ تويغۇزالمايدۇ. ئىنفاق ئەخالقىغا مۇناسىۋەتلىك ئاي
 بىلەن بىرگە نازىل بولغان تۆۋەندىكى ئايەت، بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇ:

لىققا، شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ، يامان ئىشالرغا )يەنى بېخىل» 
ۋەدە  سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋە پەزلىنى اّلَلهت بەرمەسلىككە( بۇيرۇيدۇ؛ زاكا

 « ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر مەرھەمىتى كەڭدۇر، ئۇ نىڭئالالھقىلىدۇ. 
 (.     268، ) بەقەرە

 قىلغان ياخشىلىقىنى داۋراڭ قىلماسلىقمۇ ئىنفاق ئەخالقى قاتارىدىن:
ياخشىدۇر، ئەگەر ئۇنى مەخپى سەدىقىنى ئاشكارا بەرسەڭالر، بۇ » 

ى بەرسەڭالر ۋە يوقسۇلالرغا بەرسەڭالر، تېخىمۇ ياخشىدۇر. بۇ، سىلەرنىڭ بەز
سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەلىڭالردىن  اّلَلهگۇناھلىرىڭالرغا كەففارەت بولىدۇ، 

 (. 271، بەقەرە)  «خەۋەرداردۇر 
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 ئىنفاق بىلەن ئۆسۈم ئارىسىدا مۇناسىۋەت بارمۇ؟

لسىز ئېلىش، ئىنفاق تاماسىز بېرىش بولۇپ، ئۆسۈم پۇلدارنىڭ ئۆسۈم بەدە
ۇلالر مۈلكىنى يوقس –باشقىالرنىڭ ئەمگىكىنى شوراشىدۇر. ئىنفاق، پۇلدارنىڭ مال 

 بىلەن تەڭ بەھرىمان بولىشىدۇر. 
 ئىلكىدە بولغان ھەر مۇئمىنگە پەرز قىلىنغان قىسمىغا –ئىنفاقنىڭ، قول 

شى ي، زاكات ئەمرى بىلەن ئۆسۈمنىڭ ھارام قىلىنىزاكات دېيىلىدۇ. قۇرئان ۋەھى
ىلغان ئارىسىدا تەتۈر تاناسىپلىق بىر مۇناسىۋەت شەكىللەندۈرىدۇ. ئۆسۈم ھارام ق

ا بىر ئىقتىسادىي تۈزۈم، زاكاتنى پەرز قىلماستىن، ئىقتىسادىي ئادالەت بەرپ
ھىد قىلىشتەك نىشانىغا يېتەلمەيتتى. چۈنكى ئۆسۈمنىڭ ھارام قىلىنىشى، تەۋ

كەلىمىسىدىكى ال ئىالھە ئىنكارنى تەمسىل قىلسا، زاكات ئەمرى بۇ تەۋھىد 
ىڭ كەلىمىسىدىكى ئىللەلالھ ئىسپاتىنى تەمسىل قىلماقتا. بۇ ئىككىسى بىر بىرن

 تەقەززاسىدۇر. 
نىڭ يوقلۇقتا بېرەلمىگەنلەر، مولچىلىقتا ھەرگىز بېرەلمەيدۇ. قۇرئان ئۆسۈم

 يانغا قويۇپ بايان –ىڭ پەرز قىلىنىشىنى يان ھارام قىلىنىشى بىلەن زاكاتن
چى بولغان نەرسە شۇ: پۇلغا (. بۇ ئارقىلىق دېيىلمەك 39 - 38رۇم، قىلىدۇ ) 

مۈلۈككە ئىگە بولساڭالر، ئۇنى ئۆسۈم بىلەن ھەقسىز شەكىلدە   –مال  ياكى
 ڭالر.ئەمەس، ئىنفاق ۋە زاكات ئارقىلىق ھاالل يول بىلەن كۆپەيتىشنى ئارزۇ قىلى

دۇ، مەنىسىدىكى رىبا ) ئۆسۈم ( پۇل، مالنىڭ سانىنى ئاشۇرى« كۆپىيىش » چۈنكى 
مۈلۈك ساھبىنى  –ئەمما رۇھىنى، يەنى بەرىكىتىنى ئۇچۇرۋېتىدۇ. تىرىك مال 

مۈلۈكنى ساھىبى يۈدۈپ يۈرىيدۇ. ئۆسۈمنىڭ ئەكسىچە،  –توشۇيدۇ، ئۆلۈك مال 
نۈشتە مالنىڭ مىقدارىنى بولغان زاكات، كۆرۈ« كۆپىيىش » يىلتىز مەنىسى 

 ئازايتقان بىلەن، ئەمەلىيەتتە بەرىكىتىنى ئاشۇرىدۇ.  
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ەبى مۈلۈكنى يوقسۇلالر بىلەن بىرگە بەھرىمان بولۇشنىڭ سەۋ –مال 

 نېمە؟

 مۈلۈك –ئىنفاقنى چۈشۈنۈش ۋە ھەزىم قىلىش، ۋەھىي بەرپا قىلغان بىر مال 
تەۋھىد ئېتىقادى، بۇ  تەسەۋۋۇرىغا ئىگە بولۇش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.

غان سۇئالىغا قۇرئاننىڭ بېرىدى« مۈلۈك كىمنىڭ؟ » تەسەۋۋۇرنىڭ ئارقا تېرىكى. 
ىگە . ئۇنداقتا ئىنساننىڭ مۈلۈكتىكى ھەسسىسنىڭئالالھجاۋابى ناھايىتى ئېنىق: 

ەت. نېمە دەيمىز؟ بۇ ھەسسنىڭ ئىنسانغا ئامانەت قىلىپ بېرىلگەنلىكى بىر ھەقىق
دۇنياغا ساھىپ بولۇش ئۈچۈن ئەمەس، شاھىت بولۇش  چۈنكى، ئىنسان بۇ

غا دۇنيا –دۇنيانى ئىمانغا شاھىت قىلىش كېرەك. بۇ، مال  –ئۈچۈن كەلگەن. مال 
ە مۈلكىيەت نەزىرى بىلەن ئەمەس، ئامانەت كۆزى بىلەن قاراش ئارقىلىق ئەمەلگ

 ئاشىدۇ. 
ۇئامىلىنى دۇنيا مەسىلىسىدە ھەددىدىن ئاشقان ئىككى خىل م –قۇرئان مال 

ن چۈشەنچىسىگە ئاساسالنغا« مۇتلەق مۈلكىيەت » رەت قىلىدۇ. بۇالردىن بىرسى 
مۈلۈكنى گۇناھنىڭ  –كاپىتالىزم؛ يەنە بىرسى ھەر خىل دۇنيالىق ۋە مال 

 مۈلۈكنى ئومۇمنىڭ دەپ قارايدىغان –مەنبەسى دەپ قارايدىغان پېقىرزم. مال 
ەت جەھەتتىن كاپىتالىزم بىلەن دۇنيا چۈشەنچىسىدە ماھىي –كوممۇنىزم مال 

 ئامانەتمۈلۈكنىڭ  –ئوخشاشلىققا ئىگە. ئۇ ئوخشاشلىق ھەر ئىككىسىنىڭ مال 
ئىكەنلىكى چۈشەنچىسىگە ئىگە بولىشى بولۇپ، مال مۈلكىيەت ئەمەس، ئەكسىچە 

 مۈلۈك شەخسكە تەۋەمۇ ياكى ئومۇمغىمۇ؟ بۇ ئىشنىڭ باشقا بىر تەرىپى.   –
 سىھەتلەر ۋە ھىند پېقىرزمنىڭ دۇنيا ۋە دۇنيالىققۇرئان بەزى مىستىك نە

 دەپ قارايدىغان چۈشەنچىسىنى رەت« گۇناھ، پاسكىنا نەرسىلەر » نەرسىلەرنى 
دۇنيا ھەققىدە ئوتتۇرا ھال يولنى  –قىلىدۇ. خىتاپ قىلىنغۇچىسىغا مال 

 كۆرسەتكەن شۇ دۇئانى ئۆگىتىدۇ:
 (. 201بەقەرە، ئاتا قىلغىن! ) ىمىز! بىزگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىق ەببر
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زاكاتتىن تارتىپ تەشەببۇس قىلىنغان باشقا خەيىر سەدىقىلەرگە قارىتا 
ىن مۈلۈك ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولد –قۇرئان كۆرسەتكەن سەۋەپ: مال 

 (.  7ھەشر، قولغا ئۆتۈپ يۈرمىسۇن ) 
ولىغا ۈلۈكنىڭ مەلۇم كىشىلەرنىڭ قم -نىڭ، مال  ئالالھبۇ ئايەت 

 مەركەزلىشىپ قالماسلىقىنى مەقسەت قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
 

 ناماز بىلەن زاكاتنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

ز ۇ. ناماقۇرئاندا ناماز ۋە زاكات ئوندىن ئارتۇق يەردە بىرلىكتە تىلغا ئېلىنىد
 سانۋە زاكات، ئىبادەتنىڭ ئىككى قانىتىغا ئوخشايدۇ. بۇ قاناتنىڭ بىرسى ئىن

ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى، يەنە بىرسى ئىنسان بىلەن ئىنسان  اّلَلهبىلەن 

ولغان بىلەن ب اّلَلههئارىسىدىكى مۇناسىۋىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ناماز، ئىنساننىڭ

ەن مۇناسىۋىتىگە مۇناسىۋەتلىك بىر ئىبادەت. زاكات، ئىنساننىڭ ئىنسانالر بىل
كات ؛ زائالدىدىكى اّلَلههاماز ئىنساننىڭنبولغان مۇناسىۋىتىگە دائىر ئىبادەت. 

 ئىنساننىڭ ئىنسان ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنىڭ بىر ئىپادىسى. 
 

 كىملەرگە زاكات بېرىلىدۇ؟

، بەقەرە)  ەككىزگە ئايرىپ بايان قىلىدۇقۇرئان زاكات بېرىلىدىغانالرنى س
 (: 60؛ تەۋبە، 177

 . يوقسۇلالر ) فۇقارا (1
تە ئەھۋالىنى بىلگىلى بولمايدىغان يوقسۇلالر كۆرۈنۈش –. مىسكىنلەر 2

 ) مەساكىن (
. قەرز ياكى كەمبەغەللىك سەۋەبىدىن ھۆرلۈكىدىن ئايرىلىپ قالغانالر 3

 ) رىقاب (
 . زاكات يىغىش ئىشىغا مەسئۇل بولغان خادىمالر ) ئامىلىنە ئەلەيھا (4
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 . ئىسالمغا قىزىقتۇرۇش مەقسىتى بىلەن غەيرى مۇسلىمالرغا ) ئەل5
 مۇئەللەفەتۇ قۇلۇبىھىم (

 . قەرزگە كىرىپ قالغانالر ) غارىمىن (6
 يولىدا سەرپ قىلىش ) فى سەبىلىلالھ ( اّلَله. 7

 ماكانسىزالر –. ئىقتىسادىي ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالر، ئۆي 8
 ) ئىبنۇسسەبىل (

 

 نېمىلەردىن زاكات بېرىلىدۇ؟

 ىۋاتقان مالدىن بېرىلىدۇ. زاكات قولىدىكى ئىقتىسات ۋە پايدىلىن
مۈلۈككە  –ئەقىلنىڭ، ئىلىمنىڭ، شۆرەتنىڭ، ساالمەتلىكنىڭمۇ خۇددى مال 

ئوخشاش زاكىتى بولىدۇ. ھەر نەرسىنىڭ زاكىتى، شۇ نەرسىنىڭ ئۆز جىنسىدىن 
 بولىدۇ. 

مۈلۈك  –ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىغا زاكات كەلمەيدۇ. زاكات مال 
. انى باسۇرۇپ يېتىۋالماسلىقىنى مەقسەت قىلىدۇدۇني –ئىگىسىنى، يىغقان مال 

يەنى بۇ، ئىنسانلىقنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ھاالل يولدا بولمىساڭ، داداڭدىن 
كى قالغان مىراسنى قىرىق يىلدا تۈگىتىمەن ۋە ئۇنى قىممەت ياراتقۇچىالرغا يا

 مۇھتاجالرغا تەگسۇن دەپ ئايالندۇرىمەن، دېگەنلىك بولىدۇ. 
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 ۆرسىتىدۇ؟روزا نېمىنى ك

 دېگەنلىك بولىدۇ. پەرز قىلىنغان ساۋم،« تۇتۇش » ساۋم سۆزىنىڭ مەنىسى 
ىچە قۇرئان تۇغۇلغان ئاي بولغان رامىزاندا، فەجىر ) كۈن چىقىش (دىن كۈن پاتق

ئىچىش ۋە جىنسى مۇناسىۋەتكە ئوخشاش بەشەرى پائالىيەتلەردىن يىراق  –يەپ 
دۇرغۇچى نەپسىنى تىزگىنلەشنى تۇرۇپ، ئىنساننىڭ ئىچكى تۇيغۇسى ۋە ئاز

اراپ قكۆرسىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق مەسئۇلىيەت ئېڭى ) تەقۋا (نىڭ يۇقىرى پەللىسىگە 
بەقەرە، ئىلگىرلىگەن يولدا، بىر بالداق يۇقىرى ئۆرلەش مەقسەت قىلىنغان ) 

183 .) 
، روزا ئۆزىنى تۇتۇش بولۇپ، ئىنساننىڭ بېشىغا قانداق بىر مۇسىبەت كەلسە

ۇتالمىغانلىقتىن كېلىدۇ. گۇناھالرنىڭ مەنبەسى، ئاچچىقىنى ئۆزىنى ت
ىنى باسالماسلىق، نەپسىنى باشقۇرالماسلىق، شەھۋىتىنى تىزگىنلىيەلمەسلىك، تىل

 يىغالماسلىق... قا ئوخشاش سەۋەپلەرگە بېرىپ تاقىلىدۇ. 
ش مەنىۋىيەتنى ئوزۇقالندۇرۇش ئۈچۈن بەدەننى ئاچ قالدۇرۇوھ، يەنى روزا ر

ئورۇندا « ى چئىككىن» بۇ ئارقىلىق ئىنساننىڭ ماددىي تەرىپىنىڭ بولۇپ، 
ئەقىل  –تۇرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ. ئىنساننىڭ بىرىنچى تەرىپى 

ئىشلىتىدىغان، تەپەككۇر قىلىدىغان، ئەسلەيدىغان، نەسىھەت ئالىدىغان، 
ئىشىنىدىغان، قىممەت يارىتىدىغان، ياخشىلىقنى يامانلىقتىن ئايرىيدىغان 

 ەرىپىدۇر. ت
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ان قۇرئان تۇغۇلغان رامىزان ئېيى، نېمە ئۈچۈن بەدەن ئاچ قويۇلغ

 ىدۇ؟ئۆتكۈزۈلھالدا 

بىلەن يېتەلمەيمىز.  ۋەھىينىڭ مەنىسىگە  جىسمىمىزۋەھىينىڭ مەنىسىگە 
ئەقىل ئىشلىتىدىغان قەلبىمىز بىلەن يەتكىلى بولىدۇ. قۇرئاننىڭ مەنىسىگە 

بىزنى مەنزىلگە بەدەننىڭ پۇتى ئەمەس،  يېتىش ئۈچۈن ئاتالنغان سەپەردە،
ەننىڭ ئەقىلنىڭ پۇتى يەتكۈزىدۇ. بۇ سەۋەپتىن قۇرئان تۇغۇلغان ئاي رامىزان، بەد
 ۇر. ئەمەس، روھنىڭ ئوزۇقلىنىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان بىر ئىبادەت ئېيىد

 

 روزا نېمە ئۈچۈن رامىزان ئېيىدا تۇتۇلىدۇ؟

 ئالغا بىر جاۋاپ:وروزا ھەققىدىكى بۇ ئايەت بۇ س
رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا » 

يېتەكچىدۇر، ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن 
نى ئايەتلەردۇر، سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسى

 ىدە )يەنى مۇساپىر( بولۇپ )تۇتمىغانتۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈست
سىلەرگە  اّلَلهبولسا، تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن. 

رنىڭ ئاسانلىقنى خااليدۇ، تەسلىكنى خالىمايدۇ، )ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلە
ى قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ( سانىنى تولدۇرشۇڭالرنى، سىلەرن

ۈكۈر ئۇلۇغلىشىڭالرنى، )ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا( ش نىئالالھقىلغانلىقىغا ھىدايەت 
 (. 185بەقەرە، ) « قىلىشىڭالرنى خااليدۇ 

رامىزان ئېيىنىڭ ئاالھىدە بولىشىدىكى سەۋەپنى بۇ ئايەت ئېنىق ھالدا 
ىقەتنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. قۇرئان رامىزان ئېيىدا نازىل بولۇشقا باشلىغان. بۇ ھەق

 اي.ىسىنىڭ بىرىنچى ئايىتى تەستىقاليدۇ. رامىزان قۇرئان تۇغۇلغان ئقەدىر سۈر
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قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇغۇلغان كۈنى قەدىر كېچىسى بولۇپ، ئۇ رامىزان ئېيى 
ئايەت ۋە قەدىر  – 185ئىچىدىكى بىر كېچە. بۇ ھەقىقەت بەقەرە سۈرىسى 

ۇ. بۇ لۇم بولىديانغا قويۇپ ئوقۇغاندا ئېنىق ھالدا مە –ئايەتنى يان  – 1سۈرىسى 
پ بەرىكەت ۋە ھۆرمەتنىڭ قانچىلىك چوڭ ئىكەنلىكىنى قەدىر سۈرىسى بايان قىلى

 بېرىدۇ:
ىنىڭ بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق. شەبى قەدر» 

 شەبى قەدرى )شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ ئايدىن نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟
مىنغا نىڭ ئەمرى بىلەن )زېەببىڭرىبرىئىل شۇ كېچىدە ۋە جئارتۇقتۇر. پەرىشتىلەر 

ەدەر تەقدىر قىلغان( بارلىق ئىش ئۈچۈن چۈشىدۇ. شۇ كېچە تاڭ يورۇغانغا ق اّلَله

 .( 5 – 1قەدر سۈرىسى، ) «  ئىبارەتتۇر ئامانلىقتىن ـپۈتۈنلەي تىنچ 
 

 روزىنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقىتى قايسى؟

باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقتىنى شۇ ئايەت  روزىنىڭ كۈنى ئىچىدىكى
 بىزگە بايان قىلىپ بېرىدۇ:

(  ۇغانغايەنى تاڭ يور تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا )» ... 
 (. 187بەقەرە، ) « قەدەر يەڭالر، ئىچىڭالر، ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر 

 

 النغانمۇ؟روزا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باش

 ئالنىڭ جاۋابى شۇ ئايەتتىن مەلۇم:وبۇ س
( ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلەردىن  گۇناھالردىن مىنلەر! )ۇئئى م» 

( روزا پەرز قىلىنغاندەك،  يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە ئىلگىرىكىلەرگە )
 (. 183بەقەرە، ) « ( پەرز قىلىندى  رامىزان روزىسى سىلەرگىمۇ )
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 ادىر بواللمىغانالر قانداق قىلىدۇ؟روزا تۇتۇشقا ق

ەل ( ساناقلىق كۈنلەردۇر، سىلەردىن كىمكى كېس بۇ پەرز قىلىنغان روزا ) »
يەنى  (، تۇتمىغان كۈنلەرنى ) روزا تۇتمىغان بولسا ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ )

يلىدىن قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپە ( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن، روزىنى ) قازاسىنى
ر ( بى كۈنلۈكى ئۈچۈن ( ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا، ) شەققەت بىلەنمۇ

ن بەلگىلەنگە مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم. كىمكى فىدىيىنى )
زا ( ئارتۇق بەرسە، بۇ ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر، ئەگەر بىلسەڭالر، رو مىقداردىن

 « فىدىيە بېرىشتىن( ياخشىدۇر تۇتۇش سىلەر ئۈچۈن )ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن ۋە
 (. 184بەقەرە، ) 
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 مۇسۇلمانالرنىڭ ھېيىتلىرى قايسى؟

ر. مۇسۇلمانالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېالن قىلغان ئىككى ھېيىتى با
ەج ھيەنى رامىزان روزىسىنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلەن تەبرىكلىنىدىغان روزا ھېيىت؛ 

 ن قۇربان ھېيىت. ئىككى ھېيىت شەمسىيەكۈنلىرىنىڭ ئاخىرىدا تەبرىكلىنىدىغا
لېندار كالېندارى بويىچە ئەمەس، قەمەرىيە كالېندارى بويىچە تەبرىكلىنىدۇ. بۇ كا

 يىلدا بىر قېتىم ئايلىنىدۇ. 33
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان مەئ ئاد « ئاخىرەت » ھېيىت كەلىمىسى، 

بەدىي ھېيىت كەلىمىسى بىلەن تۇققان. مۇسۇلمانالرنىڭ ھېيىتى، ئۇالرغا ئە
سىز شەرت قائالالھبولغان جەننەتنى ئەسلىتىدىغان بىر ئىمادۇر. ھەقىقىي ھېيىت، 

 ۇر. بويسۇنغان ھالدا بېسىپ ئۆتكەن ھايات يولىنىڭ ئاخىرىدا جەننەتكە ئېرىشىشت
ىزى رىزاسى ئۈچۈن ئوقۇلغان ھېيىت نام اّلَلهمۇسۇلمانالرنىڭ ئىككى ھېيىتى، 

 »ك ئاالھىدىلىنى باشقا نامازالردىن ئايرىپ تۇرغان بىلەن باشلىنىدۇ. بۇ ناماز
دىغان مەنىسىنى بىلدۈرى« ال ئۇلۇغدۇر، چوڭدۇر ( ئالالھەت ۇ ئەكبەر ) پەقئالالھ

ىلىنغان ئىكەنلىكىگە ق اّلَلههتەكبىرلەر بولۇپ، بۇ تەكبىرلەر خوشاللىق مەنبەسىنىڭ

ەت ۋە ئۇنىڭغا رەھمياد ئېتىشى  نىئالالھبىر ئىما. مۇئمىن خوشال بولغاندىمۇ 
ئېيتىشى كېرەك. چۈنكى، شادلىق ۋە خاتىرجەملىكنىڭ يەنە بىر ئىسمى بولغان 

 تۇر. اّلَلهسەالم ) تىنچلىق، خاتىرجەملىك، شادلىق ( 
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تەكبىر نېمە ئۈچۈن ھېيىت نامىزى بىلەن جىنازە نامىزىنىڭ 

 ئوخشاش تەرىپى؟

 نامىزى بىلەن جىنازەئادەتتىكىدىن ئارتۇق ئېيتىلغان تەكبىرلەر، ھېيىت 
نامىزىنىڭ ئوخشاش تەرىپى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمان ئەڭ خۇشال ۋە ئەڭ 

ىق ۋە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزمەيدۇ، خوشالل اّلَلهقايغۇلۇق ۋاقىتلىرىدا 

ۇ كەلگەن بىر ئىمتىھان دەپ بىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىد تىنئالالھمۇسىبەتنى 
ېيىش د« ۇ ئەكبەر ( ئالالھ ال ئۇلۇغدۇر، چوڭدۇر ) اّلَله پەقەت(. » 43نەجم، ) 

 ال ئۇلۇغ ئىكەنلىكىنى يادىدىن چىقارمايدۇ. نىڭئالالھئارقىلىق 
 بۇ ئارقىلىق مۇئمىنگە شادلىق ۋە مۇسىبەت، خوشاللىق ۋە قايغۇغا قانداق

غا مۇئامىلە قىلىش قابىلىيىتىنى يېتىلىدۇرۇش مەقسەت قىلىنغان بولۇپ، ئىنسان
تۇيغۇسىنى  ياخشى  –لماق بولۇشنى ئۆگىتىدۇ. ئەگەر ئىنسان بۇ ھېس سا

 – باشقۇرالماي، شادلىق ۋە قايغۇ ئىنساننى چاڭگىلىغا ئېلىۋالسا، ئىنسان ھېس
، تۇيغۇ دېڭىزىدا لەيلەپ يۈرگەن ئىنسان –تۇيغۇ دېڭىزىدا غەرق بولىدۇ. ھېس 

ۇپ بولۇشقا نامزات بولتۇيغۇلىرىنىڭ قۇلى  –ھى ئەركىنلىكىنى يوقۇتۇپ، ھېس ور
 قالىدۇ.  
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 ھەج ۋە ئۇمەرە نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

 ھەج، كەبىنى زىيارەت قىلىش ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان، يىلنىڭ مەلۇم
كىپ كۈنلىرىدە ئېلىپ بېرىلىدىغان، ئىالھى سىمۋولالر ) شەئائىرىلالھ (دىن تەر

 پەرز. تاپقان بىر ئىبادەت بولۇپ، قۇربى يەتكەن ھەر مۇئمىنگە
لىگەنلىكى ئۈچۈن ئۇمرە « بەرپا ۋە تىك » ھەجنىڭ كىچىكىگە، ھاياتنى  

ە دېيىلىدۇ. ئۇمرە خالس نىيەت بىلەن قىلىنغان ھەجگە قارىغاندا تار دائىرىد
 دەت.بولۇپ، يىلنىڭ بەلگىلىك بىر ۋاقتىدا ئادا قىلىش شەرتى بولمىغان بىر ئىبا

ىپ تاپىدۇ. ھەر سىمۋول بىر ھەج ۋە ئۇمرە ئىبادىتى سىمۋولالردىن تەرك
 كۆرسەتكۈچ بولۇپ، ھەر كۆرسەتكۈچتە بىر ھەقىقەت بار. سىمۋولالر قىممىتىنى

ۇ ھەجنى تەشكىل قىلغان سىمۋول ۋە ب ىمۋول قىلغان ھەقىقەتتىن ئالىدۇ.ئۆزى س
 ىن:سىمۋولالر ئۆز ئىچىگە ئالغان مەنىنى تۆۋەندىكى شەكىلدە بايان قىلىش مۇمك

ئورنى ۋە دەرىجىسىنى كۆرسىتىدىغان بارلىق كىيىمىنى  ھاجىنىڭ –ئىھرام 
 سېلىۋېتىپ، ۋۇجۇدىنى يۆگىگەن ئىككى پارچە تىكىلمىگەن، كەشتە ئىشلەنمىگەن
 ئاددى رەختنى كۆرسىتىدۇ. ھاجى ئىھرام ئىچىدىكى ۋاقىتتا، نۇرمال تۇرمۇشتا

ن بىلەقىلسا بولىدىغان نۇرغۇن ئىشنى قىلسا بولمايدۇ. مەسىلەن: ھاالل جۇپتى 
جىنسى مۇناسىۋەتتە بواللمايدۇ. ئۆزى ھەقلىق بولغان تەقدىردىمۇ مۇئمىن 

تۇرۇپ، ئۆلۈملىك ( ساق ) ھى بار وقېرىندىشى بىلەن دەتاالش قىاللمايدۇ، ر
بەدىنىنى خۇش قىلىدىغان ئەتىرگە ئوخشاش خۇش پۇراقلىق نەرسىلەرنى 

ش بولۇپ، ئىنسان مەشقىنى قىلى نىڭكۈنى ئىشلىتەلمەيدۇ. چۈنكى ھەج مەھشەر
ن، ھوزۇرىغا چىقىشتىن بۇرۇ اّلَلهكېپەنىنى كەيگەن ھالدا، ھېساپ بېرىش ئۈچۈن 

 ئۆزىدىن ھېساپ ئېلىش مەقسىتىدە، ئىنسانىيەتنىڭ تۇنجى مەبەدىگە بارىدۇ.  
 ئىھرام تۆۋەندىكىدەك تۆت نەرسىنى سىمۋول قىلىدۇ: 
 تاشلىغانلىقنى.. دۇنيانى ۋە دۇنيالىق مەرتىۋىسىنى ئارقىغا چۆرۈپ 1
 . ئۆلگەن ھەر مۇئمىن يۆگەلگەن كېپەننى.2
 . ئىنساننىڭ ئىززەت ۋە ھۆرمىتىنىڭ ئۇلۇغ ئىكەنلىكىنى.3
 . ئىالھىي كۆرسەتمىلەرگە ئىنساننىڭ رىئايە قىلىشىنى. 4
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ھاجى نامزاتى ئىھرامغا كىرگەندىن كېيىن، ھەر پۇرسەتتە  – تەلبىيە
 رنى كۆرسىتىدۇ:تەكرارالپ تۇرغان تۆۋەندىكى جۈملىلە

 –ەل ۇممە لەببەيك، لەببەيكە ال شەرىكە لەكە لەببەيك. ئىننئالالھلەببەيكە 
 مۈلك، ال شەرىكە لەك –ھەمدە ۋە نېمەتە لەكە ۋەل 

م. ئەمرىڭگە مەن تەييار يا رەببىم، ئەمىر قىل! سېنىڭ شېرىكىڭ يوق، رەببى
ڭ. سېنىڭ ھەمدۇ ساناالر ساڭا خاستۇر، نېمەتلەر سەندىن، مۈلۈك سېنى

 ھېچقانداق شېرىكىڭ يوقتۇر! 
 تەلبىيە ئىالھىي چاقىرىققا ئاۋاز قوشقانلىقنىڭ سىمۋولى.

(.   198بەقەرە، ھەجنىڭ مۇھىم شەرتلىرىدىن بىرسى )  – ئارافات ۋەقفەسى
ئارافات ۋەقفەسى، ھەج ماكانلىرىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىنى كۆرسىتىدىغان 

ۈچۈن ئ ئالالھكۈنى  – 9ىدا، زۇلھەججە ئېيىنىڭ مەككە ئەتراپىدىكى ئارافات رايۇن
 شاھىت قىلىشتۇر. ئارافات كەلىمىسىنىڭ قائالالھھۆرمەتتە تۇرۇپ، كۈندۈزنى 

قەلىبتىن ھېس قىلغان ھالدا بىلىش » كېلىپ چىقىشدىن مەلۇم بولغىنىدەك، 
نى بىلدۈرىدۇ. ئارافات، ھەر چىققان كىشىنىڭ گۇناھلىرىنى « ) مارىفە ( 

ن كىرئالغۇ ئەمەس. ئارافات، خاتالىقىدا چىڭ تۇرغان ئىبلىسنىڭ يۇيىدىغا
مان ئارقىسىدىن ئەمەس، خاتالىقىنى ئەپۇ قىلىشنى تىلەپ، خاتالىقى ئۈچۈن پۇشاي

 قىلغان ئادەمنىڭ ئارقىسىدىن مېڭىشتۇر.  
مۇزدەلىفە دەپ ئاتىلىدىغان ۋە ھاجىالر ئارافاتتىن  – مەشئار ۋەقفەسى

شاھىت قىلىش ئۈچۈن قونۇش بولۇپ  قائالالھىنى قايتقاندا چۈشۈپ، كېچ
« ھېس قىلىپ بىلىش » (، ئارافاتنىڭ مەنىۋىي ئىپادىسى 198بەقەرە، )

ىش ۋە ) مارىفە (، مەشئارنىڭ مەنىۋىي ئىپادىسى ناھايىتى ئىنچىكىلىك بىلەن ئاير
 شۇۇر (.« ) ئىدراك » بايقاپ تۇرۇشنى بىلدۈرىدىغان 

تېرلىك شەكىلدە تاشالنغان باسقۇچنىڭ راكشەيتان سىمۋول خا - جەمەرات
ئاتىلىشى بولۇپ، شەيتان ۋە ئۇنىڭ كەينىگە كىرگەن نەپىس بىلەن كۆرەش 

يىغا قىلىشنى ئىپادىلەيدۇ. مۇئمىن شەيتان تاشلىغاندا، ھەر تاشنى بىر يامان خۇ
ا ئال! بۇ ماڭا ئەمەس، ساڭ» ئاتىدۇ ياكى يامان ئادىتىنى، سەلبىي تەرىپىنى 

 دەپ شەيتانغا ئاتىدۇ. «  يارىشىدۇ
بەلگىلىك شەرتلەرگە مۇۋاپىق بولغان بەلگىلىك  – قۇربانلىق قىلىش

 اّلَلهھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يوقسۇلالر بىلەن بىرگە بەھرىمان بولۇش ئۈچۈن، 
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رىزالىقىنى كۆزلەپ بەلگىلىك ھايۋاننى ئۆلتۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. قۇربان، 
« ھەج قۇربانلىقى» ۇشنى ئىپادىلەيدۇ. قۇربىييەتنى ۋە شەرتسىز تەسلىم بول

(. ھەج قۇربانلىقى، قۇربان ئىبادىتىنىڭ 196بەقەرە، ھەدي دەپ ئاتىلىدۇ )
مەركىزىدە ئورۇن ئالغان. ھەجگە بارالمىغان مۇئمىنلەرنىڭ قۇربانلىق قىلىشى، 
ھاجىالرنىڭ ئىبادىتىگە، ئۆزى تۇرىۋاتقان جايدىن ئاۋاز قوشۇش مەنىسىنى 

 چۈنكى:ئىپادىلەيدۇ. 
قا ئالالھقا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ. ئالالھ» 

نىڭ مەسئۇلىيەت ئېڭى ( مۇئمىنلەر ) يېتىدىغىنى پەقەت سىلەر
 (. 37ھەج، )  « ) تەقۋادارلىقى (دۇر

 كەبىنىڭ ئەتراپىدا يەتتە قېتىم ئايلىنىشنى كۆرسىتىدۇ. تاۋاپ، – تاۋاپ
ى. ان ئەھدىسىگە ۋۇجۇت تىلى بىلەن قويغان ئىمزاسبىلەن قىلغ اّلَلهئىنساننىڭ 

يەرشارىۋى ئوركىستىرا ئىجراسىدىكى ئىالھى مەدھىيەگە چىن قەلبىدىن 
ۇق ئىختىيارى ھالدا قاتناشقانلىقىنىڭ سىمۋولى.  زەررىدىن تارتىپ پۈتۈن مەخل

 تاۋاپ ھالىتىدە بولىدۇ.
ڭ تاتسا، ماددىنىئېلېكترون ئاتۇم يادروسى ئەتراپىدا تاۋاپ قىلىشنى توخ 

 ئىچكى قىسمىدىكى بىرلىشىش بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ماددا ئەسلىدىكى رولىنى
 .جارى قىلدۇرالمايدۇ 

يدۇ. قان تاۋاپ قىلىۋاتقان ھاجىغا، يۈرەك تاۋاپ قىلىنىۋاتقان كەبىگە ئوخشا
 قان يۈرەكنى تاۋاپ قىلىشنى توختاتسا، ھايات ئاخىرلىشىدۇ.

كەبىسىنى تاۋاپ قىلىشنى توختاتسا، كېچىنىڭ ھاجى مىسالى ئاي، دۇنيا 
 قەندىل ) شام (ى ئۆچىدۇ.

يەر شارى ھاجىسى، قوياش كەبىسىنى تاۋاپ قىلىشنى توختاتسا، قىيامەت 
 بولىدۇ.

سائەت شەكىلدە  24تاۋاپ، بىر يىلنىڭ ھەر كۈنى، ھەر پەسلى، يەتتە كۈن 
 ئىبادەت شەكىلىدەيىلدىن بۇيان توختىماي داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بىر  1400

 ئادا قىلىنىۋاتىدۇ.
ەرنىڭ ئوغلى ئىسمائىلغا سۇ تېپىش ئۈچۈن، سەفا ۋە ھەزرىتى ھاج - ساي

ن مەرۋە تېغى ئارىسىدا يۈگۈرگەن يەتتە قېتىملىق بېرىپ كېلىشتىن شەكىللەنگە
 ھەرىكەتنى كۆرسىتىدۇ. 
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( ساي، ھاياتنى ئەبەدىي بىر ھىجرەت ۋە ئۆزىنى مۇئەببەت ) مۇددەتسىز 
 مۇھاجىر دەپ بىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ئېلىپ بارغان جەۋىرنىڭ  ساي،
 سىمۋولى.

نىڭ قوبۇل قىلغان ھايات اّلَلهھەج ئىبادىتىگە خاس بولغان بۇ يەتتە ئاساس، 

 شىفرىسى بولۇپ، ھەجگە بارغانالر ھاياتىغا تەدبىقلىشى كېرەك بولغان ياشاش
فرىسىنى ئالغىلى بارىدۇ. ھەر بارغان كىشى، بارالمىغانالرغا شەكلىنىڭ شى

 ۋاكالەتەن بارىدۇ. 
 قا ئېيتقان تەسبىھگە قوشۇلغانلىق بولىدۇ. ئالالھھەج، كائىنات 

ھەج، ئىنساننى يەر يۈزىدە كۈتىۋالغان تۇنجى ماكانغا بىلدۈرۈلگەن 
 مىننەتدارلىقتۇر.

 ۇر.ھەج ماكانغا، روزا زامانغا ۋاپا قىلغانلىقت
ھەجنىڭ مەقسىتى، ھايات سەپىرىدىكى ئىنسانغا يولنىڭ ئاخىرىنى 
ئۇنۇتتۇرماسلىق بولۇپ، سەپەرنىڭ ئاخىرىدا سەپەرنىڭ ھېسابىنى 
بېرىدىغانلىقىمىزنى ئەسكەرتىدۇ. ھەجگە بارغان كىشى، بەئەينى ھاياتىنى 
ئالقىنىغا ئېلىپ مەھشەردە ھازىر بولغان كىشىگە ئوخشايدۇ. خۇددى ھېساپ 

نى مەھكىمىدە ھازىر بولغاندەك، ئۆمرىنىڭ ھېسابىنى بېرىدۇ. مانا بۇ كۈ
 .دۇرسىكىسەۋەپتىن، ھەج مەھشەرنىڭ پراكتى

سۆزىدىن تۈرلىنىپ چىققان بولۇپ، « قىلىش ( بەرپا  )ئىنشا »  ئۇمرە
ەد كەبىنىڭ مەۋجۇتلىقى، ئۇنى زىيارەت قىلىش بىلەن بولىدۇ. بىر مەبەدنىڭ مەب

ىبادەت قىلىش بىلەن بولىدۇ. بىر قەلبنى تىرىك تۇتۇش، بولىشى، ئۇ يەردە ئ
 ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببەتنى بەرپا قىلىش بىلەن بولىدۇ. بىر شەھەرنى شەھەر

 قىلغان، ئۇ يەردە ياشاۋاتقان ھاياتلىقتۇر. 
ئۇمرە كىچىك ھەج بولۇپ، ھەجنىڭ پراكتىكىسى. رەسۇلۇلالھ ئايرىم ئۇمرە 

ج تى بىلەن بىرلىكتە ئۇمرە قىلغان. ئۇمرىدە ھەقىلغاندىن باشقا، ھەج ئىبادى
ىتى ئىبادىتىدىكى ئارافات ۋە مەشئار ۋەقفەسى، قۇربان ۋە شەيتان تاشالش ئىباد

ا يوق. ھەج بەلگىلىك كۈنلەردە ئادا قىلىنىدۇ، ئۇمرىنى ھەر ۋاقىت ئادا قىلس
ە ەدبولىدۇ. ھەجنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئىسالم ئۈممىتىنىڭ جەم بولىشى، ئۇمر

ى يوق. ئۆز ئالدىغا ۋە يالغۇز شەكىلدە ھەج قىلغىلى بولمايدۇ، ئۆمرە قىلغىل
 بولىدۇ.
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 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەج قىلدىمۇ؟ قانداق قىلغان؟

يىلىغىچە ھەج  – 9تارىختىن مەلۇم بولغىنىدەك، رەسۇلۇلالھ ھىجرەتنىڭ 
ھەممەد يىلى ھەجگە بارىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. مۇ – 10قىلمىغان، 

ۇ بى دەپ ئاتالغان. «ۋىدا ھەج » ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەج ئىبادىتى تارىختا 
دېگەن. چۈنكى، « ھەجنى مەندىن ئۆگىنىڭالر » ھەج جەريانىدا مۇئمىنلەرگە 

 ھەج ئىبادىتى ھەزرىتى ئىبراھىمدىن قالغان بىر ئەنئەنە سۈپتىدە جاھىلىيەت
ا مەقسىتى ۋە شەكلى بۇزغۇنچىلىقق مەزگىلىدىمۇ ئادا قىلىنىۋاتقانىدى. لېكىن

ئۇچراپ، ئۆزگەرتىۋېتىلگەنىدى. رەسۇلۇلالھ جاھىلىيەت ئىنسانلىرىدىكى 
 ئەسلىدىن يىراق بولغان ھەج ئىبادىتىنى قايتىدىن بەرپا قىلدى.

ھەج ئىبادىتىدە،  بىردىنبىر بولغانرەسۇلۇلالھ تۇنجى ۋە ھاياتىدىكى 
ئورنىدا ئىنسانىيەتكە خىتاپ قىلىپ ىنىڭ مەسچىتئارافاتتا بۈگۈنكى نەمىرە 

 مۇنداق دېگەن:
 ئەي خااليىق!

بۇ  قېنىڭالر، مېلىڭالر ۋە ئىززەت ھۆرمىتىڭالر خۇددى بۇ ئارافات كۈنىدەك،
 ئايدەك، بۇ جايدەك مۇقەددەس ۋە دەخلى تەرۇزسىز.

 شۇنى بىلىڭالركى، جاھىلىيەتكە تەۋە ھەر قانداق نەرسە ئەمەلدىن قالدى.
 –الغان قان داۋاسى بىكار قىلىندى. بۇنى ئۇرۇق جاھلىيەتتىن ق

ن تۇققانلىرىمدىن ئىبن رەبىيا بىن ھارىسنىڭ قان داۋاسىنى بىكار قىلىش بىلە
 باشاليمەن.

 –جاھىلىيەتتىن قالغان بارلىق ئۆسۈملەر بىكار قىلىندى. بۇنى ئۇرۇق 
لەن ىش بىتۇققانلىرىمدىن ئابباس بىن ئابدۇلمۇتەللىپكە تەۋە ئۆسۈمنى بىكار قىل

 باشاليمەن. بۇنىڭدىن كېيىن ئۆسۈمنىڭ ھەر خىلى بىكار قىلىندى.
ئامانىتى  نىڭئالالھقورقۇڭالر. ئۇالرنى  تىنئالالھئاياللىرىڭالرنىڭ ھەققىدە 
نامى بىلەن ئۆزەڭالرغا ھاالل جۇپ  نىڭئالالھسۈپتىدە ئالدىڭالر. ئۇالرنى 

رغا ئالماسلىق، سىلەرنىڭ قىلدىڭالر. سىلەر خالىمايدىغان كىشىلەرنى ئۆيۈڭال
ئاياللىرىڭالر ئۈستىدىكى ھەققىڭالر. ئۇالرنىڭمۇ ئۈستۈڭالردا ) ئۆز ئارا ھەق ۋە 
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كىچەك بىلەن تەمىنلىشىڭالر بۇالردىن  –مەسئۇلىيەت ( ھەققى بار. نەپىقە، كىيىم 
 بىر قانچىسى.

سىلەرگە قالدۇرغان نەرسىگە چىڭ ئېسىلساڭالر خاتاالشمايسىلەر. بۇ 
مېنىڭ يولۇمدۇر. ئاخىرەتتە سىلەردىن مېنى  –كىتابى قۇرئان  نىڭھئالال

 سورىغاندا نېمە دەپ جاۋاپ بېرىسىلەر؟
رىسالەتنى تەبلىغ قىلدىڭ، ۋەزىپەڭنى ئادا قىلدىڭ ۋە » ھەممە بىردەك 

 دېدى.« بىزگە ياخشى نەسىھەت بەردىڭ، بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمىز! 
 ارمىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى:شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ ئىشارەت ب

 گۇۋاھچى بولغىن!  اّلَلهئى 

 گۇۋاھچى بولغىن!   اّلَلهئى 

 گۇۋاھچى بولغىن!   اّلَلهئى 

 

 كەبىنىڭ قىممىتى ۋە ئەھمىيىتى قەيەردىن كېلىدۇ؟

كەبە دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلمان ناماز قىلغاندا يۈزلىنىدىغان قىبلە 
 ن تەسەۋۋۇرىدىكى يۆنىلىش ۋە ماكان ئېڭىنى( بولۇپ، مۇسۇلما 144بەقەرە،  )

 ئىپادىلەيدۇ.
تۇنجى ئۆي » كەبە، قۇرئانغا كۆرە ئادەم بالىلىرى يەر يۈزىدە سالغان 

بەرپا  ئىنسان يەر يۈزىدە اّلَله( بولۇپ،  96ئالىئىمران، (« ) ) ئەۋۋەلە بەيتىن 

ان تۇنجى قىلغان تۇنجى مېمارلىق سەنئىتىنى ياقتۇرغان ۋە ئىنسان بىنا قىلغ
ەم ئىسمىنى بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن ئاد(«  ئۆيى نىڭئالالھبەيتۇلالھ ) » ئۆيگە 

ۇ ببالىلىرى بىنا قىلغان تۇنجى ئۆينى، مېنىڭ ئۆيۈم دەپ ئۇنى تەقدىرلىگەن.  
 سەۋەپتىن، ھەجگە بېرىش مۇساپىر بولۇش ئەمەس، ئىنسانىيەتنىڭ ئاتا يۇرتىغا

 بېرىشتۇر.   
ساددا بىر  –ھەتتىن يەر يۈزىدىكى ئەڭ ئاددىي كەبىنىڭ، مېمارلىق جە

يادىكار ئىكەنلىكىدە ھېچقانداق شۈبھە يوق. كەبە كۆركەملىكنى داۋا قىلمايدۇ. 
ئەڭ » كەبىنىڭ بۇ ئۆزگىچىلىكى، نەمرۇتالرنىڭ، پىرئەۋىنلەرنىڭ ۋە تىرانالرنىڭ 
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، بولۇش ھەۋىسى بىلەن بىنا قىلدۇرغان پرامىتالر« ھەشەمەت ۋە ئەڭ ئېگىز 
 زىگۇراتالر بىلەن سېلىشتۇرۇلغاندا ناھايىتى رۇشەن ھالدا مەلۇم بولىدۇ. 

ونا كلەرنىڭ بوۋىسى ھەزرىتى ئىبراھىم ئوغلى ئىسمائىل بىلەن بىرلىكتە، نەبى
اق ئۇلىنى ئاساس قىلغان ھالدا يېڭىدىن بىنا قىلغان كەبە، ئىنسانىيەتكە مۇند

مايدۇ. تولۇق ئىبادەت قىالل قاالالھئدەيدۇ: ئادەم بالىلىرى ھەر قانچە قىلسىمۇ، 
 ك.قا ئىبادەتتە ئاجىزلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەئالالھبۇ سەۋەپتىن ئىنسان 

كەبە تارىختا بىر قانچە قېتىم ئوخشاش بولمىغان سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن  
ىلغان بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان ۋە قايتىدىن سېلىنغان.  ھەزرىتى ئىبراھىم بىنا ق

ىش ۈگۈنگىچە يېتىپ كەلگەن ئەسلى پارچىالر ئىچىدە، تاۋاپنىڭ باشلىنكەبىدىن ب
 –قارا تاش ) ئەل » نوقتىسى ھېسابلىنىدىغان كەبە تېمىغا كۆمۈۋېتىلگەن 

شقا ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ. مېنىڭچە رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ تا« ھاجەرۇل ئەسۋەد(
ە ۋڭ قولىنى سۆيىشى ساالم بېرىپ سۆيىشى، ئىمان پىشىۋاسى ھەزرىتى ئىبراھىمنى

 ئەمگىكىنى ھۆرمەت قىلىشى دەپ قارىلىشى كېرەك. 
كەبە بۇ رايۇننىڭ ئەڭ يۇقىرى ئورنىغا ئەمەس، ئەكسىچە ئەڭ ئويمان 

ارەت ساددا قىلىپ سېلىنغان بىر ئىم –يېرىگە تاش ۋە ياغاچ ماتېرىيالدىن ئاددى 
ىلەن ىتنىڭ ئۆتىشى بئۈچۈن ئىشلىتىلگەن، كېيىن ۋاق اّلَلهبولۇپ، دەسلەپتە ئىچى 

 سىرتىدا ئىبادەت قىلىندىغان بولغان.
كەبە، قەلبنىڭ تاشقا ئايلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن، تاشنىڭ قەلبكە 
 ئايلىنىشى بولۇپ، مېمارلىق نوقتىسىدىن يۈرەك شەكلىنى ئەسلىتىدۇ. كەبىنىڭ
گېئومېترىك شەكلى تۇنجى قارىغان ۋاقتىڭىزدىكىدەك كۇپ شەكلىدە ئەمەس. 

 نەبىتى ئىبراھىم دەۋرىدە كەبىگە تەۋە بولغان، لېكىن رەسۇلۇلالھ ھەزرى
بولۇشتىن بۇرۇن، كەبىنى يېڭىالش جەريانىدا ماتېرىيال يەتمەي سىرىتتا 
قالدۇرۇلغان ۋە بۈگۈن ھىالل شەكلىدىكى يېرىم تام ) خاتىم ( قىسم بىلەن، 

ىلەن كەبىنىڭ ئىچىگە ئېلىنغان قىسىم بىرلەشتۈرۈلگەن ھالدا دىققەت ب
 كۆزىتىلسە، كەبىنىڭ گېئومېترىك شەكلى يۈرەككە ئوخشاپ قالىدۇ.  

 كەبە يەر يۈزىنىڭ قەلبى، قەلب ئىنساننىڭ كەبىسى. تاۋاپ ئارقىلىق، ھەر
، ئىنسان ئۆزىدىكى كەبە ھېسابالنغان قەلبىنى ۋە باشقىالرنىڭ قەلبىنى سۆيگۈ

ۋەت بىلەن دائىم ئەجىر، غەيرەت، شەپقەت، مەرھەمەت، گۈزەل نەسىھەت ۋە دە
 تاۋاپ قىلىشى كېرەك، دېيىلمەكتە.  
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 ڭئالدىدا بەندىنىڭ ھېچقانداق چوڭچىلىق قىلمايدىغانلىقىنى اّلَلهكەبە، 

 شاھانە نامايەندىسىدۇر.
 «يەر يۈزىنىڭ كېندىكى» كەبە جايالشقان ئورۇن، مۇسۇلمان مەدەنىيىتىدە 

قوبۇل  يەردىن ئالىدىغانلىقى دەپ قارىلىدۇ ۋە يەر يۈزىنىڭ مەنىۋى ئوزۇقلۇقنى بۇ
 قىلىنىدۇ.

 

 كەبىگە كىملەر دەۋەت قىلىنغان؟

 كەبىگە بارلىق ئىنسانالر دەۋەت قىلىنغان: 
ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، 

 –ەن بەيتۇلالغا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ. قادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ  ) ئ
 (. 3قەدر، ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى )  اّلَلهناس ( 

 ھەزرىتى ئىبراھىمغا بېرىلگەن ئەمىر مۇنداق:
« كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ) ئۇالرنى ( ھەجىگە چاقىرىپ نىدا قىلغىن،... » 

 (. 27ھەج، ) 
. دۇشەرتسىز تەسلىم بولۇشقا چاقىرىقنى ئىپادىلەي قائالالھھەجگە چاقىرىق، 

ەي ئۇممە لەببەيك ) ئەمىر قىل ئالالھبۇ چاقىرىقنى چىن كۆڭۈلدىن قوبۇل قىلىپ 
 .نامىنى ئېلىشقا اليىق بولىدۇ« مۇسۇلمان » رەببىم! ( دەپ يېتىپ كەلگۈچى، 
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 ؟نېمىنى كۆرسىتىدۇقۇربانلىق 

ىڭ، (، ئىقتىسادىي شارائىتى ياخشى بولغان مۇئمىنلەرن قۇربانلىق ) ئۇدھىيە
رى رازىلىقى ئۈچۈن  ئىنسان ئەجى اّلَلهكۆرسىتىپ بەرگەن شەكىلدە،  پەيغەمبىرى

الر بىلەن نەسلى كۆپەيتىلگەن بەلگىلىك ھايۋانالردىن ئۆلتۈرۈپ، گۆشىنى يوقسۇل
 بىلەن بەھرىمان بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.

 ّلَلهاقۇرباننىڭ مالدىن تەقدىم قىلىنىشى چوڭقۇر مەنىگە ئىگە. بۇ ئارقىلىق، 

ەخش ئەتكەن دۇنيالىقالرنىڭ ئىنسان بىلەن رەببى ئارىسىغا ئىنسانالرغا ب
 كىرىشىگە يول قويماسلىقنى ئىپادىلەيدۇ.   

يىراقلىشىش  تىنئالالھقۇربان، رەببى بەخش ئەتكەن دۇنيالىق نېمەتلەرنى 
ئۈچۈن ئەمەس، ئەكسىچە ئۇنىڭغا يىقىن بولۇش ئۈچۈن سەرپ قىلىشنى 

 بىلدۈرىدۇ.
لۇپ، تەلىماتى بو« ىنسان! دۇنياغا بېرىلىپ كەتمە! ئەي ئ» قۇربان، ئەسلىدە 

«  مۈلۈككە قۇل بولۇشمۇ؟  –مۈلۈككە ئىگە بولۇشمۇ ياكى مال  –مال » 
ى دۇنيانى ئىالھ  –تاللىشىنىڭ ئالدىنقىسىنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى، ئىنسان مال 

ئامانەت دەپ قارىماي، مۈلكىيەت دەپ قارىغان ۋاقىتتا بەرمەيدۇ. كىشى 
مىگەن نەرسىسىگە ئىگە بواللمايدۇ، ئەكسىچە ئۇنىڭغا قۇل بولىدۇ. ۋازكېچەل

 ّلَلهامۈلۈكنى ئامانەت دەپ قارىغان ۋاقىتتا، ئىھسان قىالاليدۇ،  –ئىنسان مال 

 مۈلكىگە ئىگە بوالاليدۇ. –ئۈچۈن بەرگەن ۋاقتىدا ھەقىقىي شەكىلدە مال 
ۋۇجۇد (  – مەراتەبۇل مەۋجۇدىيەت مەرتىۋىسى )» قۇرباننىڭ ھېكىمىتى 

 »گە رىئايە قىلىش بولۇپ، قۇرئاندا قۇربانلىق تىلغا ئېلىنغان ئايەتلەردە «
نى «ەنلىكى ھايۋانالرنى ئىنساننىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇپ بەرگ نىڭئالالھ

ىتىش ئارقىلىق ۋاستىلىق ھالدا (. قۇرئان بۇنى ئەسل 37 - 36ھەج، تەكىتلەيدۇ ) 
 جانلىق مەرتىۋىلىرىنى نەزەردە تۇتۇشنىشېرىكنى يوقۇتۇشنى، بىۋاستە ھالدا 

 مەقسەت قىلغان.
بۇ مۇنداق دېگەنلىك بولىدۇ: مەۋجۇدىيەت مەرتىۋىسى جەھەتتىن ئىنساننىڭ 
دەرىجىسى ھايۋاندىن يۇقىرى. قەدىم مىسىر مەدەنىيىتىدىكىگە ئوخشاش قەدىم 
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مىللەتلەر ئىچىدە بۇ دەرىجە تەتۈر ئۆرۈلگەن بولۇپ، ئىنساننىڭ ھايۋانغا 
يەر يۈزىدىكى مەخلۇقالرنى ئىنسان  اّلَلهچوقۇنغانلىقىدەك ئەھۋالالر كۆرۈلگەن. 

ئۈچۈن ياراتقان، ئىنساننى ئۆزى ئۈچۈن ياراتقان. قۇربان، مەۋجۇدىيەت تەرتىۋىدە 
 ئىنساننىڭ بىلدۈرگەن مىننەتدارلىقتۇر.  قائالالھئىنسانغا ئاالھىدە ئورۇن بەرگەن 

ھەر قېتىم بۇزغاندا، ئۆزىگە بىر باال ئىنسان مەۋجۇدىيەت تەرتىۋىنى 
 ئۇلۇغ نەرسىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ياكىتېپىۋالىدۇ. ئويدۇرما مۇقەددەس 

بىلەن نەتىجىلەنگەن ئازغۇنلۇقالرنىڭ ئاستىدا، مەۋجۇدىيەت دەرىجىسىگە 
ۇ بقىلىنغان ھۆرمەتسىزلىك ياتىدۇ. ئەگەر مەۋجۇدىيەت تەرتىۋى بۇزۇلسا، مانا 

نساننىڭ ان قۇربانغا ئايلىنىپ قالىدۇ. بۇ سەۋەپتىن قۇربان، پەقەت ئىۋاقىتتا ئىنس
ىممىتى قئالدىدىكى ئورنىنى بىلىش بولۇپال قالماستىن، شەيئىلەر قاتارىدىكى  اّلَله

 نى بىلىشىدۇر.  ( دەرىجىسى )
 

 بىلەن باشالنغانمۇ؟ ئەلەيھىسساالم قۇربانلىق قىلىش مۇھەممەد

 ىلىش تارىخى ئىنسانىيەت تارىخى بىلەن تەڭ:قۇرئانغا كۆرە، قۇربانلىق ق
 (. 34ھەج، ھەر ئۈممەتكە قۇربانلىق قىلىشنى بىر ئىبادەت قىلدۇق ) 

» ەدىقىلىرىنى، ئۈچۈن قىلغان س اّلَلهقۇرئان، ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ 

مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان قۇربان ئاتالغۇسى « قا يېقىنلىشىش ئالالھماھىيەتتە 
(. ئۇالر ئەجىر سىڭدۈرۈپ قولغا كەلتۈرگەن  27مائىدە، )  بىلەن ئاتايدۇ
قا يېقىن بولۇشنى مەقسەت ئالالھى ئۈچۈن ۋاز كېچىپ، رىزالىق اّلَلهنەرسىلىرىدىن 

قا ئالالھنىڭ ئىچىدە ئەڭ ياخشىسىنى قىلغانىدى. ھابىل ئىگە بولغان نەرسىلىرى
ھەممىدىن بەك  ئاتىغان؛ قابىل ئەڭ ناچارلىرىنى ئاتىغانىدى. بۇ ھابىلنىڭ

 –ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى؛ قابىلنىڭ بولسا، ھەممىدىن بەك مال  نىئالالھ
دۇنيانى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنىڭ نامايەندىسى ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، ھابىل 
ئامانەت ئېڭىغا ئىگە بولغانلىقتىن مېلىنىڭ خوجايىنى بولغان، قابىل ئامانەتنى 

 –مۈلۈككە قۇل بولغان. ھابىل مال  –ن مال مۇلكىيەت دەپ چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈ
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مۈلۈكىدىن بېرەلىگەنىدى، چۈنكى ئۇ مېلىنىڭ خوجايىنى ئىدى. قابىل 
 بېرەلمىگەنىدى، چۈنكى ئۇ مېلىنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ قالغانىدى.   

 نىڭ مۇرادى، ئازغۇن قەدىمكى ئەنئەنىلەردە شەكىللەنگەن ئىنساننىئالالھ
لەرنىڭ نەبىبۇ يولنى  اّلَلهخاتىمە بېرىش ئىدى. قۇربانلىق قىلىش ئادىتىگە 

 بوۋىسى ھەزرىتى ئىبراھىم ئارقىلىق كۆرسەتمەكتە.  بۇ ئارقىلىق، ھايۋانالر
اتقان ۋە ھايۋانالرنىڭ ئىنسان ئۈچۈن يار اّلَلهقۇربانلىق قىلىنىدۇ، دەيدۇ. چۈنكى، 

ىتى بۇ. سئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ) تەسھىر (. ئۇالرنىڭ يارىتىلىش مەق
ان قا قۇربئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا ئاتاش ئارقىلىق ئالالھئىنسانالر ئۆزىنى 

 بولىدۇ.  
 مىسى، بۇكىتابىدا ئىنسانالرنى ئادا قىلىشقا بۇيرىغان ئىبادەتلەرنىڭ ھەم اّلَله

« اندۇر ناماز قۇرب» مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا بىرەر قۇربانلىق. شۇڭا رەسۇلۇلالھ 
زا، ( دېگەن. پەقەت نامازال ئەمەس، زاكات، رو 14746بەل، مۇسنەت، ) ئىبنى ھەن

ەتتا ھنىڭ ھەربىرى، يېقىنالشتۇرىدىغان ئىبادەتلەر قائالالھھەج قاتارلىق بىزنى 
 نىدۇ.  قا يېقىنالشتۇرىدىغان ھەر ياخشىلىق قۇربانلىق بولۇپ ھېسابلىئالالھبىزنى 

ى ن يەرگە كەلدى ۋە ئۆز قولۋىدا ھەجىدە، رەسۇلۇلالھ قۇربانلىق قىلىدىغا
بىر  ئۆزىگە بەخش ئەتكەن ھەر يىل ئۈچۈن اّلَلهقۇربانلىق قىلدى. بۇنى  63بىلەن 

. شۈكۈر سۈپتىدە قىلغانىدى. قۇربانلىقنىڭ گۆشىدىن يېدى ۋە شورپىسىنى ئىچتى
 «ھايۋاننى مۇقەددەس » ئۇ بۇ ھەرىكىتى ئارقىلىق، جاھالەت ئەقلى ئويدۇرغان 

(.  103مائىدە، كى قۇربانلىق چۈشەنچىسىنى رەت قىلغانىدى ) بىلىش شەكلىدى
 ڭنىئالالھ» ئويدۇرما مۇقەددەسلەر پەيدا قىلغان جاھالەت، باشتا بىر تۆگىنى 

دەپ جاكارالپ، ئاندىن ئۇنى چۆلگە تاشلىۋېتىپ، ئاچلىق ۋە « تۆگىسى
ان لىنغئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈمگە تەرك قىلغان، بۇ مۇئامىلىسى سەۋەبىدىن ھاالك قى

 سەمۇد قەۋمىنىڭ ئەقلىگە ۋارىسلىق قىلغانىدى. 
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 قۇربانلىقنىڭ مەقسىتى نېمە؟

 .تۇرمەسئۇلىيەت ئېڭى بەرپا قىلىش - قۇربانلىقنىڭ مەقسىتى
قا ئالالھقانلىرى يېتىپ بارمايدۇ.  قا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋەئالالھ» 

نىڭ مەسئۇلىيەت ئېڭى ( مۇئمىنلەر يېتىدىغىنى پەقەت سىلەر )
 (. 37ھەج، ) «تەقۋادارلىقى (دۇر  )

 

قا ئالالھۇپ، جېنىنى بەرگۈچى قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋان تۇر

 يېتىدىغان بىزنىڭ تەقۋالىقىمىز، نېمە دېگەنلىك بولىدۇ؟

مەنىۋىي ھوزۇرىغا چىقىشى دېگەنلىك  نىڭئالالھبۇ مەسئۇلىيەت ئېڭىنىڭ 
 –ن ئەمەل ھى بولغاندەك، قىلغاوبولۇپ، خۇددى جانلىقالرنىڭ ر

 ھى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىىوھى بولىدۇ. ئەمەلنىڭ روئىبادەتلىرىمىزنىڭمۇ ر
رمايدۇ، قا قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋاننىڭ گۆشى ۋە قانلىرى يېتىپ بائالالھبولۇپ، 
 ھوزۇرىغا بەندىدىكى تەقۋالىق يۈكسىلىدۇ، مانا بۇ مەسئۇلىيەت اّلَلهئەمما 

 ئېڭىنىڭ دەل ئۆزى. 



 قۇرئانغا كۆرە ئىسالم نېمە؟

165 

 

 نى كۆرسىتىدۇ؟جىھاد نېمى

مەنىسىنى « قولىدىكى پۈتۈن ئىمكانىيەتنى سەپەرۋەر قىلىش » جىھاد 
« مۇقەددەس ئۇرۇش » بىلدۈرىدۇ. قۇرئانى جىھاد ئۇقۇمىنى نوقۇل ھالدا 

چۈشەنچىسىگە يىغىنچاقالشقا بولمايدۇ. بۇ مەنا قۇرئان جىھاد ئاتالغۇسىغا 
 «ئۇرۇش ) قىتال ( » لدا بەرگەن مەنا ئەمەس. قۇرئاندا جىھادتىن ئايرىم ھا

(،  39ھەج، ئۇقۇمى تىلغا ئېلىنىدۇ. جەڭ قىلىشقا رۇخسەت قىلغان ئايەتتە ) 
ىپ ھەتتا جەڭ زۆرۈر بولغان ئەھۋالدا، مۇئمىنلەرگە جەڭنى بىر مەسئۇلىيەت قىل

 بەقەرە،ئىبارىسى تىلغا ئېلىنىدۇ )  قىتالبىلدۈرگەن ئايەتتە، جىھاد ئەمەس 
216    .) 

نى «ۆرسەتكەن ئەڭ چوڭ تىرىشچانلىقى يولىدا ك اّلَلهئىنساننىڭ » جىھاد، 

ن دەپ بۇيرىغا« ئۇالرغا قارشى پۈتۈن كۈچۈڭ بىلەن جىھاد قىل! » بىلدۈرىدۇ. 
گە بۇ ئايەت، ھېچقانداق ئۇرۇش بولمىغان، جېنىغا قەست قىلىۋاتقان دۈشمەنلىرى

ە ئۈچۈن ھەرىكەتك قارشى، مۇئمىنلەر يوللۇق مۇداپىئەدە بولۇپ ئۆزىنى قوغداش
ائەت شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىت» ئۆتمىگەن مەككىدىكى ۋاقتىدا نازىل بولغان: 

بارلىق  (قىلمىغىن، قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى ) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ 
( ئايىتىدە جىھاد قىلغاندا  52فۇرقان، « ) كۈچۈڭ بىلەن جىھاد قىلغىن 

الم ئىالھىي كا» ، يەنى «سۆز » ياراق ئەمەس،  –قورال  ئىشلىتىدىغان نەرسىنىڭ
 بولىشى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ.  « 

يوللۇق جەڭنىڭ سەۋەبى مۇسۇلمان بولمىغانلىق  ئاساسالنغانداقۇرئانغا 
؛ 190بەقەرە، قىلغان بولىشى كېرەك )  ئۇرۇش ئاچقان ۋە تاجاۋۇزئەمەس، بەلكى 

، يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىمان  اّلَلهه( . ئەگەر 9 – 8مۇمتەھىنە، 

ىڭ خالىسا ەببئەگەر ر» ئېيتىشىنى خالىغان بولسا ئىدى، مۇشۇنداق قىالتتى: 
ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن 

 اّلَله(.  99يۇنۇس، « ) كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مەجبۇرالمسەن؟ 

كەھف، نالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى، ئۇالرنىڭ ئىختىيارلىقىغا قالدۇردى ) ئىنسا
لىرى كىتابلىرى ۋە ئەلچى (. ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشقا مەجبۇرالشنىڭ ئورنىغا 29
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(. يوللۇق ئۇرۇشنىڭ  110ئالىئىمىران، ئارقىلىق ئىمان ئېيتىشقا چاقىردى ) 
سلىق ئەمەس. قۇرئانغا مەقسىتى يەر يۈزىدە مۇسۇلمان بولمىغان كىشى قويما

نى يوقۇتۇشتۇر («ئېتىقادقا بېسىم ) فىتنە » ى، كۆرە يوللۇق ئۇرۇشنىڭ مەقسىت
 (.     193بەقەرە، ) 

نەپسى ۋە ئازدۇرغۇچى شەخسىيىتىگە قارشى ئېلىپ  –كىشىنىڭ ھاۋايى 
 بارغان كۆرىشىمۇ جىھادنىڭ بىر پارچىسى. 

 

 جىھاد بىلەن ئۇرۇش ئوخشاشمۇ؟

  ئوخشاش ئەمەس.
نى زامان ۋە ماكاندىن مۇستەقىل «جىھاد » ئايەتتە  – 78ھەج سۈرىسى 

بىلەن سېلىشتۇرۇپ كۆرۈڭ (  ايەتئ - 52فۇرقان سۈرىسى « ) بۇيرىغان » ھالدا 
 نى بايان«رۇخسەت قىلغانلىقى » قا نېمە ئۈچۈن «ئۇرۇش » ئايىتىدە  – 39ۋە 

 قىلىدۇ.  
ىمۇ زىل بولغان ئايەتلەردجىھادنى پەقەت مەككىدە ئەمەس، مەدىنىدە نا

: نى كۆرسىتىدۇ دەپ قاراشقا بولمايدۇ. مەسىلەن«ئۇرۇش قىلىش » نوقۇل ھالدا 
رغا ! سەن كۇففارالر بىلەن ۋە مۇناپىقالر بىلەن جىھاد قىلغىن، ئۇالنەبىئى » 

 قاتتىق مۇئامىلە قىلغىن، ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەمدۇر، جەھەننەم نېمىدېگەن
 (. 9رىم، تەھ« ) يامان جاي! 

جىھاد قىلىش ئەمىر قىلىنغان بۇ ئايەت پەقەت كاپىرالر بىلەنال جىھاد 
ەدىنىدە مقىلىشقا بۇيرۇپ قالماستىن، مۇناپىقالر بىلەن جىھاد قىلىشقا بۇيرىماقتا. 

رەسۇلۇلالھ مۇناپىقالرغا قارشى جەڭ ئېالن قىلمىغان. ئۇرۇش ئېالن قىلىش 
خاتېرە قىلغانلىقى  –ېشىغا بەك يۈز ئۇياقتا تۇرسۇن، مۇناپىقالرنىڭ كاتىۋ

بە، رەسۇلۇلالھقا كايىغان ۋە قاتتىق ئاگاھالندۇرۇلغان ) تەۋ اّلَلههسەۋەبىدىن

84  .) 
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ى تەۋسىيە قىلىش، ھەممە بىردەك قوبۇل قىلغان ياخشىلىقن

 ش نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ۇيامانلىقنى توس

مۇنكەر بولۇپ، تېمىنىڭ ئەسلى شەكلى ئەل ئەمر بىلمەرۇف ۋەن نەھي ئەنل 
ىلىق ئورتاق ياخش» ۇل قىلىنغان ھەر دەۋر ۋە ماكاندا ئىنسانىيەت تەرىپىدىن قوب

نى ئەل مۇنكەر دەيدۇ. ۋەھىي «ئورتاق يامانلىق » ئەل مەرۇف،  نى قۇرئان«
 مۇئمىنلەرگە ياخشىلىقنىال بۇيرۇپ قالماستىن، ياخشىلىقنى ئۆزى ياشاۋاتقان

ىلىشقا بۇيرىيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ماكاندا كېڭەيتىش ئۈچۈن كۆرەش ق
اقالپ يامانلىقتىن يىراقلىشىشنىال بۇيرۇپ قالماستىن، يامانلىقتىن باشقىالرنى س

 قېلىشقا بۇيرىيدۇ. مەسىلەن:
بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر  –مۇئمىن ئەرلەر، مۇئمىن ئايالالر بىر 

دىن توسىدۇ ) كىشىلەرنى ( ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرىيدۇ، يامان ئىشالر
 (. 71تەۋبە، ) 

غا ئى مۇھەممەد ئۈممىتى! ( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرى) » 
ئىمان  قائالالھچىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان  

 (. 110ئالىئىمران، )  « ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر
دۇ، ىنىدۇ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشئالالھئۇالر » 

ر يامان ئىشالردىن توسىدۇ، خەيرلىك ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايدۇ؛ ئەنە شۇال
  ّلَلهايدۇ، ياخشىالردىندۇر. ئۇالر ھەرقانداق ياخشىلىقنى قىلسۇن، ئۇ بىكار كەتمە

 .( 115 - 114ئالىئىمران، )  « نى ئوبدان بىلىدۇ(تەقۋادارالرمەسئۇلىيەتچانالر) 
يىراق  مۇناپىق ئەرلەر بىلەن مۇناپىق ئايالالر ) مۇناپىقلىقتا ۋە ئىماندىن» 

ىن بىرىگە ئوخشايدۇ. ئۇالر يامانلىققا بۇيرۇيدۇ، ياخشىلىقت –تۇرۇشتا ( بىر 
يدۇ (. سەدىقە بەرمەتوسىدۇ، ئۇالر قوللىرىنى يۇمۇۋالىدۇ ) يەنى بېخىللىق قىلىپ 

ۇ مئالالھئىتىنى تەرك ئەتتى (، نىڭ تاالھئالنى ئۇنتۇدى ) يەنى ئالالھئۇالر 
ەھرۇم ئۇالرنى ئۆزىنىڭ پەزلىدىن ۋە رەھمىتىدىن م اّلَلهئۇالرنى ئۇنتۇدى ) يەنى 

 (.  67تەۋبە، ) « قىلدى (. شۈبھىسىزكى، مۇناپىقالر پاسىقالردۇر 
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بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر  –مۇئمىن ئەرلەر، مۇئمىن ئايالالر بىر » 
، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ) كىشىلەرنى ( 

 ۇلىغانىڭ رەسئالالھقا ۋە ئالالھدا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، نامازنى ) تولۇق ( ئا
ۇر، پتھەقىقەتەن غالى اّلَلهرەھىم قىلىدۇ،  اّلَلهئىتائەت قىلىدۇ، ئەنە شۇالرغا 

 (. 71تەۋبە، ) «  ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر
 

 ئىسالمدا خىرىستىيانلىقتىكىدەك مىسسئونىرلىك بارمۇ؟

پ يوق. مىسسئونىرلىك چىركاۋالرنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن ئېلى
غانلىقى بېرىلىدىغان بىر پائالىيەت. ئىسالمدا چىركاۋ خاراكتېرىدىكى ئورگان بولمى

 ئۈچۈن مىسسئونىرلىكمۇ يوق. 
ى سسئونىرلىك ئارىسىدا ماھىيەت پەرقئىسالمدا دەۋەت بار. دەۋەت بىلەن مى

» دۇ: قىلىنىئىمان ئېيتىشقا دەۋەت  قائالالھۋە  قائالالھبار. ئىسالمدا كىشىلەر 
 نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە ( دەۋەت قىلغان، ياخشىئالالھقا ) يەنى ئالالھ

ۇم، قا تەسلىم بولدئالالھھەقىقەتەن شەرتسىز ھالدا  ئەمەللەرنى قىلغان ۋە مەن
« دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟  ى مۇسۇلمان بولدۇميەن
. غا دەۋەت قىلىنىدۇ«چىركاۋ » (. مىسسىئونىرلىكتە كىشىلەر  33فۇسسىلەت، ) 

دېگەن. ھالبۇكى قۇرئان، مۇسۇلمان « چىركاۋ نىجاتلىقتۇر » چۈنكى پاۋلوس 
دەپ  ىشنىڭ كاپالىتىجامائىتىگە مەنسۇپ بولۇشنى، ئۆز ئالدىغا نىجاتلىققا ئېرىش

ە ۋكۆرسەتمەيدۇ. ئەكسىچە، مۇسۇلمانالرنى، يەھۇدىيلەرنى ۋە خىرىستىيانالرنى 
ەڭ تئىسەۋى سابىئىلەرنى بىر يەردە  –يەھۇدىي  ئىمان ئېيتقانھەزرىتى يەھياغا 

 تىلغا ئالغان ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:
ن ( ۋە شۈبھىسىزكى، مۇئمىنلەر، يەھۇدىيالر، ناساراالر ) ئارىسىدى» 

نىگە ، ئاخىرەت كۈقائالالھپەرىشتىلەرگە، يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن 
ن ىنىڭ قېشىدا ئەجرىدىەببئىمان كەلتۈرگەن ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ر

 «قايغۇ يوقتۇر  –بەھرىمان بولىدۇ. ئۇالرغا ) ئاخىرەتتە ( قورقۇنچ ۋە غەم 
 (. 62بەقەرە، ) 

 ىڭغا يېقىن باشقا بىر ئايەتتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:بۇن اّلَلهجانابى 
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مۇئمىنلەردىن، يەھۇدىيالردىن، پەرىشتىلەرگە ۋە يۇلتۇزالرغا 
گەن قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرئالالھ، ناساراالردىن ۇچىالردىنچوقۇنغ

ە، مائىدۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ) كەلگۈسىدىن ( قايغۇرۇش يوقتۇر ) 
69 .)  

 

 دەۋەت نېمە؟ ئىنسان كىمگە ۋە نېمىگە دەۋەت قىلىنىدۇ؟

نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە ( دەۋەت قىلغان، ئالالھقا ) يەنى ئالالھ» 
ان مۇسۇلمقا ئالالھز ھالدا ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ۋە مەن ھەقىقەتەن شەرتسى

 (. 33 فۇسسىلەت،) « بولدۇم، دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟ 
قا ) ھېچ نەرسىنى ( شېرىك ئالالھەن پەقەت ئى مۇھەممەد! ( م) » 

ۋەت ت قىلىشقا دەقا ئىبادەئالالھۇيرۇلدۇم، ) ئىنسانالرنى ( كەلتۈرمەسلىككە ب
 (. 36رەئىد، )  « نىڭال دەرگاھىغا قايتىمەن، دېگىنئالالھقىلىمەن، 
رغا ئىمان رەببىڭال >ىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ ەببر» 

ئىمران، ئالى) «چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتۇق  پ ئىمانغادە <ئېيتىڭالر! 
193 .) 

ى سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان ) يەن رەسۇلى ئارقىلىق اّلَلهئى مۇئمىنلەر! » 

ڭالر. ئەبەدىي ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان ( ئىمانغا دەۋەت قىلسا، ئۇنى قوبۇل قىلى
ىلەر سكىشى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ.  اّلَلهبىلىڭالركى، 

 (.   24ئەنفال، ) «نىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر ئالالھ
ئەگەر ئۇالر ) ئىسالمدىن ( يۈز ئۆرۈسە، ئېيتقىنكى، مەن سىلەرگە » 

) ھەقىقەتنى ھېچ كىشىنى ئايرىماستىن ( ئوخشاش ئۇقتۇردۇم، سىلەرگە ۋەدە 
 (. 109ئەنبىيا، )  « اپ ( يېقىنمۇ، يىراقمۇ؟ ئۇقمايمەنقىلىنغان ) ئاز
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 دەۋەت قانداق ئېلىپ بېرىلىدۇ؟

ۋەز  ىڭنىڭ يولىغا ) يەنى ئىسالم دىنىغا ( ھېكمەتلىك ئۇسلۇپتا ياخشىەببر» 
 (نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن، ئۇالر ) يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر  –

 ىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىنەببىلەشكىن. ربىلەن چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىر
ھل، نە) « ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ 

125 .) 
ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ، ياخشى خىسلەت » 
ەن ) يامان خىسلەتكە ( تاقابىل تۇرغىن، ) شۇنداق قىلساڭ ( سەن بىل قئارقىلى

«  نىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇئۆزى
 (.  34فۇسسىلەت، )

 ۇنىتەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھېچقانداق ھەق تەلەپ قىلمايمەن، ئ» 
 (. 109شۇئەرا، )  « دىن تىلەيمەنەببىمرپەقەت ئالەملەرنىڭ 

ىدايەت قىاللمايسەن، سەن ) دىلى ( كورالرنى گۇمراھلىقتىن ئايرىپ، ھ» 
) دەۋىتىڭنى ( پەقەت بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان سەن

 (.   81نەمل، )  « بولغانالرغىال ئاڭلىتااليسەن
 

 داق؟قۇرئاندا يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرنىڭ ئىجتىمائىي ئورنى قان

ىغا قۇرئان يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرغا باشقا بارلىق دىن مەنسۇپلىر
دەپ ئاتىغان، «  كىتابئەھلى » قارىغاندا باشقىچە قارايدۇ. بۇ، قۇرئان 

 ئىلگىرىكى ۋەھىيلەرگە ئەگەشكۈچىلەرگە خاس بىر ئىسىم. 
قۇرئان مەزكۇر رايۇندىكى ئەرەپ بۇتپەرەسلەرگە بەرمىگەن ئىمتىيازنى، 
 يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرغا بېرىدۇ. ئۇالرنىڭ يېمەكلىكلىرىنى ) بولۇپمۇ

قىزلىرى بىلەن توي  –بوغۇزلىغان ھايۋانلىرىنى ( يىگىلى بولىدىغانلىقىنى، خانىم 
(. بۇ ئىمتىياز، قۇرئان يەھۇدىي  5مائىدە، قىلسا بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ ) 
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ئىتىۋارىنىڭ قانۇنلۇق دەرىجىسىگە «  كىتابئەھلى » ۋە خىرىستىيانالرغا بەرگەن 
 كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 

 

ا قۇرئان يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرغا قارىتا ئۆزگىچە چاقىرىقت

 بوالمدۇ؟

قۇرئان يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرغا قارىتا ئۆزگىچە بىر ئۇسلۇپ بىلەن 
كە دەۋەت قىلىدۇ. بۇ دەۋەت بىر مەنىسۇبىيەتنى تاشالپ، باشقا بىر مەنسۇبىيەت

ا؛ خىرىستىيانالرنى كىرىشنى ئەمەس، يەھۇدىيالرنى ھەقىقي مۇسەۋىي بولۇشق
ىسا ئھەقىقىي ئىساۋى بولۇشقا چاقىرىدۇ. چۈنكى قۇرئانغا كۆرە ھەزرىتى مۇسا ۋە 

تەۋھىدكە چاقىرىپ، ئىنسانالرنى لىرى ۋە ئۇالرنىڭ ھەممىسى نەبىئىسالم 
 ەرنىڭ لئەلچى پۈتۈن   قۇرئاننىڭ دەۋىتىمۇ  لەردۇر.نەبىشېرىكتىن ئاگاھالندۇرغان 

 لغان تەۋھىدتۇر:بو« ئورتاق دەۋىتى » 
ال ىقئالالھئى ئەھلى كىتاب! ) يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ( پەقەت > »  

 نى قويۇپئالالھسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك، قا ھېچ نەرئالالھئىبادەت قىلىش، 
ۆزگە بىرىمىزنى ئىالھ قىلىۋالماسلىقتەك ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر س –بىر 

سە دېگىن، ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈ <( ئەمەل قىاليلى ) يەنى بىر خىل ئەقىدىگە 
(  ) ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى! >) يەنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا (: 

 (.    64ئالىئىمران، « ) < دېگىن بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكەنلىكىمىزگە گۇۋاھ بولۇڭالر 
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 ئىسالمدا شېرىك نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

گە نىسبەت بېرىش قا خاس خۇسۇسىيەتلەرنى ئۇنىڭدىن غەيرىئالالھشېرىك، 
ڭ مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. شېرىك ئىسالمدا ئە« ھەمراھ قوشۇش  ئورتاق،» بولۇپ، 

 تەۋبىسىزمۇ كەچۈرۈشى مۇمكىن، لېكىن اّلَلهچوڭ گۇناھ. ھەر قانداق گۇناھنى 

(. چۈنكى شېرىك،  53زۇمەر،  ؛48نىسا، نى تەۋبىسىز ئەپۇ قىلمايدۇ ) شېرىك
 ۇ.مۇھەببىتىگە خىيانەت قىلغانلىق بولىد –ئىنسانغا بولغان مېھرى  نىڭئالالھ

قا خاس سۈپەتلەرنى پەقەت ئالالھشىرىكنىڭ زىتتى تەۋھىد. تەۋھىد، 
 ىلماسلىقىنىقىال نىسبەت بېرىش، ئۇنىڭغا ھېچقانداق نەرسىنى ئورتاق قئالالھ

 بىرىگە زىت بولۇپ، بىرسى بار يەردە –كۆرسىتىدۇ. شېرىك بىلەن تەۋھىد بىر 
 يەنە بىرسى بولمايدۇ.

تىن غەيرىگە ئىبادەت قىلىش شېرىك بولىدۇ. ئىبادەت ئالالھ 
ىم ، ھاۋارى، ئەزىز بولىشى مۇھنەبىقىلىنغۇچىالرنىڭ پەرىشتە، مۇقەددەس روھ، 

قا شېرىك ئالالھگە ئىبادەت قىلىدىكەن ئۇ ىئەمەس، كىمكى بۇالردىن بىر
بادەت تىن غەيرىگە ئىئالالھقا بولىدۇ. ئالالھەن بولىدۇ. ئىبادەت پەقەت كەلتۈرگ

ىپە قىلىش، كىشىنىڭ ئۆزىگە ئىالھ تەيىنلىشىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. يەنى، ۋەز
بەرگۈچى ئىگە ۋە تاپشۇرۋالغۇچىدىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ؛ ۋەزىپە 

ۋالغۇچى ئىتائەت قىلغۇچى ۋە ئورنى تۆۋەن بولىدۇ. ئىالھىنى ئۆزى تاپشۇر
لەش ئىالھىنى تەيىن» تەيىنلىگەن كىشى، ئەسلىدە ئىالھىغا خوجايىن بولىدۇ. بۇ 

دەپ ئاتىلىدۇ. ئىالھىنى ئۆزى بەلگىلىگەن كىشى، ئەمەلىيەتتە ئۆز « 
شەخسىيىتىگە چوقۇنىدۇ. بۇ ئىنساننىڭ ئۆز خاھىشى ۋە ھەۋىسىنى 

(. بۇ سەۋەپتىن ھەر شېرىك، ئۆزىنى  66يۇنۇس، ۇتالشتۇرغانلىق بولىدۇ ) ب
 بىلمەسلىكتۇر. 

ا ئىالھىنى ئۆزى تەيىنلەپ، ئاندىن ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىش ئېغىر زىتلىقق
ئىگە بولۇپ، بۇ زىتلىق ئىنساننىڭ روھى جەھەتتىن بىر پۈتۈنلىكىنىڭ 

 پارچىلىنىشى بىلەن نەتىجىلىنىدۇ.
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س سۈپەتلەرنى ئۇنىڭدىن غەيرىگە نىسبەت بېرىش، شېرىك قا خائالالھ
غەيرىنى كەمچىلىكتىن خالىي ۋە مۇكەممەل دەپ بېلىش  تىنئالالھبولىدۇ. 

. اّلَلهشېرىك بولىدۇ. كەمچىلىكلەردىن خالىي ۋە مۇكەممەل بولغان پەقەت 

 لەردىن تارتىپ بارلىق ئىنسانالر كەمچىلىكتىن خالىي ئەمەس. نەبى
 دېگۈچىلەرنى مۇنداق ئاگاھالندۇرىدۇ:« نىڭ ئوغلى ئالالھسا ئى» قۇرئان 

شۈبھىسىز قەبىھ بىر سۆزنى قىلدىڭالر. بۇ سۆزنىڭ  –سىلەر شەك » 
اغالر ) يامانلىقىدىن ( ئاسمانالر پارچىلىنىپ كەتكىلى، يەر يېرىلىپ كەتكىلى، ت

 (.  90 – 89مەريەم، « ) گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى 
شەيتان ساننىڭ روھى مۇستەقىللىق باسقۇچىغا سېلىنغان  شېرىك، ئىن

نىڭ ئىنسانغا بولغان ئۈمىدىنى سۇغا چىالشتۇرۇش ئالالھكىشىنى. ھەر شېرىك 
تەشەببۇسى بولۇپ، ھەر شېرىك ئىنساننى ياكى بەندىگە قۇل قىلىدۇ ياكى 

 نەپسىگە قۇل قىلىدۇ. 
 

 قايسى ئىشالر شېرىك دائىرىسىگە كىرىدۇ؟

 غەيرى بىر كىشى ياكى تەبىقە، تىنئالالھخسۇس بىر ھوقوقنىڭ قا مەئالالھ
ئورگان ۋە ياكى ماقام تەرىپىدىن ئىجرا قىلىنغانلىقىنى داۋا قىلىش شېرىك 

 قا شېرىك قىلىنغانئالالھمەسىلەن: قۇرئان، ھۆكۈمدە كەلتۈرگەنلىك بولىدۇ. 
ن شېرىك قوشۇلغا» ئابستىراكىت ھەر قانداق ھاكىمىيەتنى  –كونكىرىت 
 قائالالھمەنىسىدە تاغۇت دەپ ئاتايدۇ. ئىالھلىق ھەققى پەقەت « ھاكىمىيەت 

، ئۇنىڭغا ئىتائەت بەندە بولۇش قائالالھخاس، ئۇنىڭدىن غەيرىنىڭ ھەققى 
 قا خاس ھەقتىن ئۆزىگە ھەسسە ئېلىشقا ئۇرۇنۇش، ئۇنى ئىالھقائالالھقىلىش. 

اسى ۇ. چۈنكى، ئىالھلىق داۋئايالندۇرمايدۇ. لېكىن، ئىنسانلىقتىن چىقىرىۋېتىد
قا ھئالالباشتا زىيانغا ئۇچرايدۇ.  قىلغان ھەر قانداق كىشىنىڭ ئىنسانلىقى ئەڭ

 ھېچقانداق زىيان يەتمەيدۇ. 
ئۇلۇغلۇق ئىگىسىدۇر، ) مۇشرىكالرنىڭ ( شېرىك كەلتۈرگەن  اّلَله» 

 (. 23ھەشر، « ) نەرسىلىرىدىن پاكتۇر 
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 نىسبەت بېرىش شېرىكتۇر. شېرىكنىڭ بۇ قا كەمچىلىك ۋە خاتالىقتىنئالالھ
چىلىك تا كەم اّلَلههبەشەرى سۈپەتلەرنى نىسبەت بېرىشمۇ كىرىدۇ. قائالالھتۈرىگە، 

كۆرۈش، شۇنداق قارىغۇچىنىڭ دىلىدىكى ئەگرىلىكنى ئىپادىلەيدۇ. نەزەر 
را ەرسىنى توغسالغۇچى نەزىرىدىكى ئەگرىلىك تۈزەلمەي تۇرۇپ، نەزەر تاشلىغان ن

نىڭ قۇرئاندىكى ئىسىملىرىنىڭ ھەر بىرى، ئۇنىڭ ئالالھمەيدۇ. كۆرەل
نىڭ ئالالھھۇسنانىڭ بىر مەقسىتى،  –مۇكەممەللىكىنىڭ نىشانىسى. ئەسمائى 

ەنە خاراكتېر ۋە ھەرىكىتىدە مۇكەممەل ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش بولغان بولسا، ي
دە مۇكەممەل بىر مەقسىتى ئىنساننىڭ بۇ خاراكتېر ۋە ئەمەللىرىنىڭ ھېچبىرسى

 ئەمەسلىكىنى ئىپادىلەش. 
ۈچۈن ئۈچۈن قىلىنغاندا ئىبادەت بولىدۇ، ئۇنىڭدىن غەيرى ئ اّلَلهئىبادەتلەر 

تىن ئېلىنغان ھەر ئالالھىك بولىدۇ. قۇددۇس بولغان قىلىنغاندا شېر
 مۇقەددەسلىك، بۇت بولۇشقا نامزاتتۇر. 

چۈنكى، بۇ  (. 4 - 1قۇرەيس، )  قىلىنغان تۇز كورلۇقتۇر قائالالھشېرىك، 
 نىڭ ھەققىنى يېگەنلىك. ئالالھ

تەسەۋۋۇرىدىن كېلىپ « ئۆزىدىن يىراق تەڭرى » شېرىكلەرنىڭ ھەممىسى 
ۋۇر چىقىدۇ. ئىنسان ياراتقۇچىسى بىلەن بىۋاستە ئۇچرىشالمايدىغانلىقىنى تەسەۋ

ىغا قۇچقىلىشقا باشلىغاندا، شېرىكنىڭ ئىشكلىرى ئېچىلىدۇ. بۇنىڭ ئارقىسىدا يارات
يەتكىلى بولماسلىق چۈشەنچىسى ياتىدۇ. ھالبۇكى، ياراتقۇچى ئىنسانغا جان 

 تومۇرىدىنمۇ يېقىن.
 قا تۆھمەت قىلغانلىقتۇر.ئالالھشېرىك  

 (. 7سەپ، « ) قا تۆھمەت قىلغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ ئالالھ» 
 شېرىك كەلتۈرگۈچنىڭ بارلىق ياخشى ئەمەللىرى بىكار بولۇپ كېتىدۇ:

 قا شېرىك كەلتۈرسەڭ، سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكارئالالھئەگەر سەن » 
ر، زۇمە« ) بولۇپ كېتىدۇ، سەن ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسەن 

65 .) 
 رەھمىتىدىن مەھرۇم بولىدۇ: نىڭئالالھشېرىك كەلتۈرگۈچى 

داق قىلساڭ ن، ) ئەگەر ئۇنقا باشقا مەبۇدنى ) شېرىك ( قىلمىغىئالالھ» 
لغان نىڭ ياردىمىدىن ( مەھرۇم بوئالالھرگاھىدا ( ئەيىبلەنگەن، ) نىڭ دەئالالھ

 (. 22ئىسرا، « ) ھالدا تەنھا قالىسەن 
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شېرىك پۈتۈننى بۆلۈش، پارچىالش دېگەنلىك بولىدۇ. شېرىك ئىنساننىڭ 
 دۇئىچكى پۈتۈنلىكىنى يوق قىلىپ تاشالپ، روھى دىنامىكلىرىنى سۇغۇرۇپ تاشالي
ك، ۋە ئىچكى ئېنىرگىيسىنى تۈگىتىدۇ. شېرىك، ياراتقۇچىنى پارچىلىمايدۇ. شېرى

شېرىك قوشقۇچى ئىنساننى پارچىالپ تاشاليدۇ. ئۇنىڭ ئىچكى پۈتۈنلىكىنى، 
ڭ كىشىلىكىنى پارچىالپ تاشاليدۇ. شېرىك بىر روھى كېسەللىك بولۇپ، ئىنساننى

ئەقىل ئارىسىدىكى  –قەلب م، جىسى –مەنا  بەدەن، -تۇيغۇ، روھ   –چۈشەنچە 
 بېغىنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ.

شېرىك، شېرىك قوشۇلغان نەرسە ئالدىدا ئىنساننى چارىسىز ھالغا 
رەقىمىنىڭ شۇملىقتىن بىشارەت  13چۈشۈرۈپ قويىدۇ. ئەگەر ئىنسان 

 نۇمۇرلۇق ياتاقتا ياتقۇزغان ۋاقتىڭىزدا، قارا – 13ئىكەنلىكىگە ئىشەنسە، 
ىن قىلغىلى بولىدۇ. شېرىكنىڭ ئىنسان ئۈستىدىكى باسىدىغانلىقىنى تەخم

 تەسىرى مانا مۇشۇنداق. 
 (. 13لوقمان، دەپ ئاتايدۇ ) « ئەڭ چوڭ زۇلۇم  » قۇرئان شېرىكنى 
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 ئىسالمدا زۇلۇم نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

دېگەن مەنىنى « بىر نەرسىنى ئورنىدىن ئېلىۋېتىش » زۇلۇم، لوغەتتە 
تالغۇ بولىدۇ. زۇلۇم ئا« ھېمكەت »  ورنىغا قويۇش بىلدۈرىدۇ. بىر نەرسىنى ئۆز ئ

ەر نىڭ ئەكسى سۈپتىدە ئىشلىتىلمەكتە. ئادىل بولمىغان ھ« ئادالەت » شەكلىدە 
ر. نەرسە زۇلۇمدۇر. ئادالەت، كىشىگە اليىق بولغىنىنى اليىق شەكىلدە بېرىشتۇ

 زۇلۇم كىشىنى ھەققىدىن مەھرۇم قىلىشتۇر. 
ك بىلەن چەكلەنگەن. قۇرئان پۈتۈن خىتاپ زۇلۇم، ئىسالمدا قەتىئىيلى

ەكىلدە (. زۇلۇمنى قاتتىق ش 90نەھل، قىلىنغۇچىلىرىغا ئادالەتنى ئەمىر قىلىدۇ ) 
 مۇنداق دەيدۇ: ئالالھچەكلەيدۇ. ھەتتا قۇرئاندا 

 (.29قاف، « ) مەن بەندىلەرگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەسمەن »  
انىسى يوق. مەيلى دىنى، ئىسالمدا زۇلۇم قىلىشنىڭ ھېچقانداق بىر باھ

دۆلەت، شەخسى ۋە جەمىئىيەتنىڭ مەنپەئەتىنى ياكى باشقا سەۋەپنى كۆزلەپ 
الىم زشەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى » ھېچكىم باشقا بىرىگە زۇلۇم قىاللمايدۇ. قۇرئان: 

(. شۇڭا  59قەسەس، « ) بولمىغىچە شەھەرلەرنى ھاالك قىلغۇچى بولمىدۇق 
 ۇ. دەيد« كۇپۇردىن ئەمەس، زۇلۇمدىن زاۋال تاپىدۇ دۆلەت » ئىسالم ئالىملىرى 
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ئسىالمدا كۇپۇر نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ كاپىر دەپ كىملەرگە 

 دېيىلىدۇ؟

ەر دېگەنلىك بولىدۇ. ھ« يېپىپ قويغۇچى » ، كاپىر «يېپىش » كۇپۇر، تىلدا 
 نېمەتلىرىنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويۇش دېگەن مەنىگە نىڭئالالھتۈرلۈك كۇپۇر، 

 نلىكى ئۈچۈن بۇ ئاتالغۇ بىلەن ئاتىلىدۇ.كەلگە
كۇپۇر ۋىجداننىڭ ئۈستىنى يېپىشتۇر. چۈنكى، ئىنسان ۋىجدانى دائىم 
 ھەقىقەتنى جاكاراليدۇ. ئىنسان بۇ چۇقاننى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن، ۋىجدانىنىڭ

 ئۈستىنى كۆرۈنمەس بىر پەردە بىلەن ياپىدۇ. مانا بۇ كۇپۇر دەپ ئاتىلىدۇ.
 قۇرئاندا يەر ئالغان ۋە ئىمان ئېيتىلىشى شەرت –نىسى كۇپۇرنىڭ دىنى مە

بولغان ھەقىقەتلەردىن بىرىنى ئىنكار قىلىش دېگەنلىك بولۇپ، بۇنىڭ ئىككى 
 شەرتى بار:

بۇ ھەقىقەت كىشىگە ئوچۇق ۋە ئېنىق شەكىلدە يەتكۈزۈلگەن بولىشى  .1
 كېرەك.
كىشى ئۆزىگە كەلگەن ۋەھىينىڭ ئىمان ئېيتىشنى بۇيرىغان بۇ  .2

ە ۋىقىتىنى ئاڭلىغان ۋە چۈشەنگەن ھالدا، ئوچۇق ۋە رۇشەن شەكىلدە ئىنكار ھەق
 رەت قىلغان بولىشى كېرەك.   

 قائالالھبۇ ئىككى شەرت ئەمەلىيلەشكەن ۋاقىتتا، ئىسالمدا ئۇ كىشى 
ۇسى ئاتالغ« كۇپۇر » ، قىلغان قىلمىشى « كاپىر » تۇزكورلۇق قىلغان مەنىدىكى 

 بىلەن ئاتىلىدۇ. 
ئەمەس، لېكىن ھەر كاپىر « كاپىر » ا ئاساسەن ھەر غەيرى مۇسلىم بۇنىڭغ

 بولىدۇ. « غەيرى مۇسلىم » 
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 ئىسالمدا نىفاق نېمە؟ مۇناپىق كىم؟

 دېگەنلىك بولىدۇ.« يۈزسىز » ، مۇناپىق «يۈزسىزلىك » نىفاق 
غا «ئىمان ئەخالقى » ۇشتىن زىيادە، مەسىلىسى بول« ئىمان » نىفاق، 

ەسىلە. چىن قەلبىدىن ئىشەنمىسىمۇ، تاشقىي كۆرۈنۈش مۇناسىۋەتلىك م
جەھەتتىن ئىشىنىدىغاندەك كۆرۈنۈش نىفاق، مۇشۇنداق قىلغۇچى مۇناپىق دەپ 

نلىرىدا ئاتىلىدۇ. مۇناپىقالر ئىمان ئەخالقىدىن يوقسۇل كىشىلەر بولۇپ، شۇڭا ئىما
ەسەت ۋە ئىنكارلىرىدا دۇرۇست ئەمەس. مۇناپىقالر ئىمان ۋە دۇرۇستلۇققا ھ

 قىلغۇچىالردۇر. 
تېشى بىردەك بولۇشقا دەۋەت قىلىنغانلىقى  –ئىسالمدا ئىنساننى ئىچى 

 ئۈچۈن نىفاق چەكلەنگەن.
الردىنمۇ ( كاپىر ) قۇرئاندا مۇناپىقالرنىڭ ئاخىرەتتىكى جايى ئىنكارچى

 (.  145نىسا، تۆۋەن ئورۇندا بولىدۇ ) 
 

 ئىسالمدا ئىنسان ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكمى نېمە؟

ىي، بىر ئىنساننى ھەقسىز ھالدا قەستەن ئۆلتۈرۈشنى، پۈتۈن ۋەھ
نى (.  بىر ئىنسان 32مائىدە، ئىنسانىيەتنى ئۆلتۈرگەن بىلەن ئوخشاش دەيدۇ ) 

 ئۆلتۈرگۈچى:
نىڭ شاھ ئەسەرىنى ئۆلتۈرگەن، ياراتقۇچىنىڭ ھەققىنى يىگەن ئالالھ.  1
 بولىدۇ.
ىنى ئىنسانىيەتنىڭ ھەقق لىقبىر ئەزاسىنى ئۆلتۈرۈش ئارقى . ئىنسانىيەتنىڭ2

 يىگەن بولىدۇ.
. ئۆز تۈرىنى ناھەق ھالدا قەستەن ئۆلتۈرۈش بىلەن، ئۆز تۈرى ئۈچۈن 3

لۇم زىيانلىق بىر مەۋجۇدىيەتكە ئايالنغانلىقىنى نامايەن قىلغان ۋە ئۆزىگە زۇ
 قىلغان بولىدۇ.
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ھا ىبائىسالم ئىنسان ھاياتىغا ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ ب
 قىممەتكە ھۇجۇم قىلغانالرغا قارىتا، ھۇجۇمغا ئۇچرىغۇچىالرنى مۇداپىئەسىز

قا ھالدا تاشالپ قويمايدۇ. ئىسالم تاجاۋۇز قىلغانالرغا قارشى ئۆزىنى قوغداش
رۇخسەت قىلىدۇ. لېكىن، ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت 

قەرە، بەدەيدۇ ) « ( ئاشماڭالر  چەكتىن) تاجاۋۇز قىلماڭالر » قىلغان ئايەتتىمۇ 
وستانە (. ئىسالم مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىقادىغا جەڭ ئېالن قىلمىغانالر بىلەن د 190

ۋۇز (. ئىسالم بۇ ئەھۋالدا، تاجا 8مۇمتەھىنە، مۇناسىۋەت قۇرۇشنى توسمايدۇ ) 
م قىلغۇچىغا قارشى ئۆزىنى قوغداشنى ئاساس قىلغان بىر ئۇرۇش ۋە قەستەن ئادە

م رگۈچىگە بېرىلىدىغان ئوخشاش شەكىلدىكى جازادىن باشقا شەكىلدە، ئادەئۆلتۈ
 ئۆلتۈرۈشنى مەنئىي قىلغان. 
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 ئىسالمدا ئادەم ئۆلتۈرگۈچىگە قانداق جازا بېرىلىدۇ؟

ئىسالمدا بىر ئىنساننى ناھەق قەستەن ئۆلتۈرۈشنىڭ جازاسى ئىككى خىل: 
ۈن ئاخىرەتتىكى جازاسى ھەققىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچ نىڭئالالھبىرى، 

ادىكى (. يەنە بىرى، بەندە ھەققىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن، دۇني 93نىسا، ) 
جازاسى. دۇنيادىكى جازاسى، جىنايەتكە ئوخشاش شەكىلدە جازا بېرىش 

ائىلە ئ(. ئەمما، بىگۇناھ ئۆلگۈچىنىڭ  178بەقەرە، « ) ئۆلۈم » ) قىساس (، يەنى 
(.  178بەقەرە،  نى كەچۈرۈم قىلىش ھوقوقىغا ئىگە )تاۋاباتى خالىسا قاتىل

غۇسى لېكىن، بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئائىلە تاۋاباتى، ھەرگىزمۇ ئىنتىقام تۇي
دىن ھالقىپ كەتمەسلىكى «ئوخشاش شەكىلدىكى جازا » بىلەن ھەرىكەت قىلىپ 

 (. بۇنداق قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقان بولىدۇ. 33ئىسرا، الزىم ) 
 ان بەلگىلىگەن ئىسالم جازا قانۇنىدا ئۈچ ۋىجدان تەسەللى تاپىدۇ:قۇرئ

 مەزلۇمنىڭ ۋىجدانى .1
 ئاممىنىڭ ۋىجدانى .2
 جىنايەتچىنىڭ ۋىجدانى .3

باشقا ئادالەت سىستېمىسى باشتىكى ئىككىسىنى نەزەرگە ئالغان، 
ئۈچىنچىسىنى پەقەت ئىسالم نەزەرگە ئالغان. جىنايەتچىنىڭ ۋىجدانىنى 

 ىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن جىنايەتچىدە ئاكتىپ بىر ۋىجدانتەسەللىگە ئىگە ق
 شەكىللەندۈرۈش شەرت. 

چىگە ئىسالمدا ئەڭ ئېغىر دۇنياۋى جازا، بىر ئىنساننى ناھەق يەرگە ئۆلتۈرگۈ
ىگە جازاسى. ئۆلۈم جازاسى، ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن كەين« ئۆلۈم » بېرىلگەن 

بولغانلىقى ئۈچۈن، شۈبھىلىك قايتۇرۇش مۇمكىن بولمايدىغان بىر جازا 
 رەسۇلى تەلىم بەرگەن.  اّلَلهئەھۋالالردا توختۇتۇپ قويۇش ھەققىدە 
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 ئىسالمدا نېمە ئۈچۈن چوشقا گۆشى ھارام؟ سەۋەبى نېمە؟

ش ئىسالمدا چوشقا گۆشى ھارام. پەقەت ئامال بولماي ھاياتىنى ساقالپ قېلى
قا گۆشىنى قۇرئان ھارام مەقسىتىدە مۇئمىن چوشقا گۆشى يېسە بولىدۇ. چوش

 (.  115؛ نەھل، 145؛ ئەنئام، 3؛ مائىدە، 173بەقەرە،  قىلغان )
ىنى قۇرئاندا بەزى ھارامالرنىڭ سەۋەبى بايان قىلىنغان بولسىمۇ، چوشقا گۆش

ىلەن، بھارام قىلغان ئايەتلەردە ھارام قىلىنىش سەۋەبى تىلغا ئېلىنمىغان. ئالدى 
زىم. سلىمىيەت يولى ( ئىكەنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق البۇ دىن ئىسمىنىڭ ئىسالم ) تە

«  قا تەسلىمىيەت ئىمتىھانىئالالھ» ڭ سەۋەبى بىۋاستە ھالدا بەزى ھارامالرنى
 بولىشى مۇمكىن. لېكىن، بۇ ھەقىقەت بىزنىڭ بۇ ھارامنىڭ ھېكمىتى ۋە سەۋەبى

 ھەققىدە ئىزدىنىشىمىزگە مەنئىي بولمايدۇ.
نىڭ ئالالھ. لېكىن، ئىسالم ىلغانئىسالم چوشقا گۆشىنى ھارام ق

ۇ. مەخلۇقلىرىدىن بىرى بولغان چوشقىنىڭ ئۇرقىنى قۇرتىۋېتىشنى تەلەپ قىلمايد
م مەلۇ»  اّلَلهياراتقان باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇ  اّلَلهچوشقىمۇ 

چوشقىنىڭ يارىتىلىش » ياراتقان مەخلۇقالردىن بىرى. « مەقسەت بىلەن 
، ئۇنىڭ ھەيران قاالرلىق گەن سۇئالىغا، جاۋاپ سۈپتىدەدې «مەقسىتى نېمە؟ 

دەرىجىدە تەبىئەتنىڭ ئەخلەت تازلىغۇچىسى بولىشى ئەقلىمىزگە ئەڭ باشتا 
 كېلىشى مۇمكىن. 

چوشقا گۆشىنىڭ ھارام بولىشى، ساالمەتلىك نوقتىسىدىن زىيانلىق دەپ 
ۇ ىككە كەلگەن بقارالغانلىقتىن. مۇسۇلمان ۋە غەيرى مۇسۇلمان ئالىمالر بىرل

ىن مەسىلە، بىر چەتكە تاشالپ قويغىلى بولمايدىغان سەۋەپلەردىن بىرى. ئۇنىڭد
باشقا مۇنداق بىر مەنىۋىي سەۋەبى بولىشىمۇ مۇمكىن. چوشقا گۆشى ئارقىلىق 

 بولىشى مۇمكىن.« چوشقىغا ئوخشاپ قېلىش » ھارام قىلىنغان نەرسە، ئەسلىدە 
ىنىڭ ئەخالقى تەرىپى. چۈنكى، چوشقا بۇ چوشقا گۆشىنىڭ ھارام قىلىنىش

 نىڭ سىمۋولى.« ) چېكى بولماسلىق (تاللىماسلىق » ھايۋانالر ئىچىدە 
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. يەمدە ئۇنىڭ بىر چېكى يوق. يېگىلى بولىدىغان ھەر قانداق نەرسىنى 1
ان يەيدۇ، مەيلى پاكىز مەيلى پاسكىنا بولسۇن؛ مەيلى يېڭى، مەيلى ئېچىپ قالغ

 بولسۇن تاللىمايدۇ. 
. كۆپىيىشتە چېكى يوق. سۈت ئەمگۈچى ھايۋانالر ئىچىدە ئەڭ كۆپ 2

ۇ. كۈچۈك تۇغااليد 14تۇغىدىغان ھايۋان چوشقا. چىشى ياۋا چوشقا بىر قېتىمدا 
 .  ئاي ئىچىدە تۇغقىدەك ھالغا كېلىدۇ 8 – 6يېڭى تۇغۇلغان ھەر چوشقا كۈچىكى 

 . جۇپلىشىشتا چەك يوق. جۇپ تالالپ يۈرمەيدۇ.3
 شىنىڭ ھارام قىلىنىشى ئارقىلىق مۇئمىنلەرگە ئەخالقى جەھەتتىنچوشقا گۆ

لىق دېيىلمەكتە. جۈملىلەرنى تاللىماس« ھەددىنى بىلمەس بولما  ياكىھاياسىز » 
تۇيغۇ قاينىمىغا بېرىلىپ كېتىش تۇيغۇدا، ئەقلىگە كەلگەننى  –تىلدا، ھېس 

ر ئەي ئىنسان، ھەقىلىش ھەرىكەتتە ھەددىنى بىلمەسلىك بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق، 
ئىشىڭنىڭ چىكى بولسۇن. شۇنى ئۇنۇتما، بىرچەك بولمىسا، ئىنسان ئۆزىنى 

 يوقۇتۇپ قويىدۇ.  
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نى ئىسالم نېمە ئۈچۈن ھاراق ۋە باشقا خۇمار قىلىدىغان ماددىالر

 ھارام قىلغان؟

نى ئىسالم مەست قىلغۇچى ھەر قانداق نەرسىنى ھارام قىلغان.  قۇرئان ھاراق
ۈنكى چ(.  90مائىدە، الر ئىچىدە تىلغا ئالىدۇ ) «شى، پاسكىنا قىلىق شەيتان ئى» 

 ئىسالمنىڭ بارلىق ئەمىر ۋە چەكلىمىلىرى تۆۋەندىكى بەش ئاساسى ئامانەتنىڭ
 ساالمەت بولىشى ئۈچۈن بولغان:

 . جان بىخەتەرلىك ئۈچۈن. ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈشنىڭ ھارام قىلىنىشى ۋە1
  (. 32مائىدە، ى جازاالش ) ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەنلەرن

خۇمار راش. ھاراق ۋە زەھەرلىك چىكىملىك، كەيىپ، ئەقىلنى ئاس .2
 (. 90مائىدە، قىلغۇچى نەرسىنىڭ ھەر تۈرىنىڭ چەكلىنىشى ) 

دىننىڭ مۇھاپىزەت قىلىنىشى. كۇپۇر ۋە شېرىكنىڭ ھارام قىلىنىشى  .3
 ھەمدە ئاخىرەتتە جازا بېرىلىشى.

زىنانىڭ ھارام قىلىنىشى ۋە جازا  نەسىلنىڭ ساپلىقىنى قوغداش. .4
 (. 2نۇر، بېرىلىشى ) 

مۈلۈكنىڭ قوغدىلىشى. ئوغۇرلۇق قىلىشنىڭ چەكلىنىشى ۋە جازا  –مال  .5
 (. 38مائىدە، بېرىلىشى ) 

ھاراق، زەھەرلىك چىكىملىك ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى بۇ ئاساسلىق بەش 
زىدۇ. چۈنكى ئامانىتىنىڭ بىخەتەرلىكىگە زىيان يەتكۈ« ئەقىل » ئامانەتتىن 

 ەن.  دېيىلگ«  ئەقلى يوقنىڭ دىنى بولمايدۇ » ئەقىل دىننىڭ ئۇلى. بۇ سەۋەپتىن 
 –ھاراق ۋە زەھەرلىك چىكىملىك قاتارلىق نەرسىلەر، ئىنساننىڭ ئىززەت 

ھۆرمىتىگە خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ دەپ قارالغانلىقتىن ھارام قىلىنغان. ھاراقكەش 
ولۇپ قالغانلىقتىن، ھاراققا خۇمار بولۇپ بولۇپ قالغۇچىالر ھاراققا خۇمار ب

قېلىش ھاراق ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. ھاراقتىن تارتىپ ھەر خىل 
 –خۇمار، ئىنساننىڭ ئىرادىسى ۋە ئەقلىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. بۇ ئىنساننىڭ شان 

شەرىپىگە اليىق بولمىغان ئىشالرنى قىلىپ سېلىشىغا سەۋەپ بولىدۇ.  ھاراق 
ىدىن كېلىپ چىققان ئائىلە تىراگىدىيىلىرى، ئۆلۈملەر ۋە قاتناش سەۋەب
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ۋەقەلىرىگە مۇناسىۋەتلىق سىتاستىكلەر، ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىش سەۋەبىنىڭ 
كۆزگە كۆرۈنگەن قىسمىنى بىزگە كۆرسىتىپ بېرىدۇ. كۆپ قىسمى ھارام 

ش ئۈچۈن، بولغاننىڭ ئازراقىمۇ ھارام بولىدۇ. ئىسالمنىڭ بۇ پرىنسىپىنى چۈشۈنۈ
بۇ قائىدىنى ئەسلەش يېتەرلىك بولسا كېرەك: ئاقىۋىتى ھاراقكەشلىك بىلەن 
ئاخىرىالشقان يولنىڭ ھەممىسى، تۇنجى قەدەھتىن باشلىنىدۇ. ئاقىۋىتى پاجىئە 
بىلەن ئاخىرىالشقان بارلىق خۇمارالر ) زەھەرلىك چىكىملىك ( بىر قېتىملىق 

بىر يۇتۇم ۋە بىر قېتىملىق چىكىشنىمۇ  چىكىش بىلەن باشلىنىدۇ. شۇڭا، ئىسالم بۇ
 ھارام قىلغان. 

ئىسالمدا ھاراق ۋە كەيىپ قىلغۇچى ) زەھەرلىك چىكىملىك (غا ئوخشاش 
 ار:بئەقىلنى كور قىلىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ ئەخالقى سەۋەبىمۇ 

ن! ەئەي ئىنسان! نېمىگە خۇمار بولۇپ قالساڭ، ئۇنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ قالىس
ھۆرمىتىنى يوق قىلىدۇ. ھالبۇكى، سەن ئارزۇ ۋە  –خۇمار ئىنساننىڭ ئىززەت 

 اقئالالھنەپسىڭگە بېرىلىپ ئۇالرغا قۇل بولۇش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى  –ھاۋايى 
نەپسىڭ ۋە  –ئەركىنلىك ھاۋايى ۈچۈن يارىتىلدىڭ! ھەقىقىي بەندە بولۇش ئ

 ئارزۇلىرىڭنى تىزگىنلىشىڭ بىلەن قولغا كېلىدۇ.
ئەي ئىنسان! مەس بولۇشتىن ۋە ھوشۇڭنى يوقۇتۇپ قويۇشتىن ھەزەر ئەيلە! 

ۇل مال ۋە بايلىققا مەست بولۇپ كەتمە! ھوقوق ۋە شۆھرەتكە بېرىلىپ ئۇنىڭغا ق
 بولما!
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ئىسالمدا يېگىلى بولمايدىغان نەرسىلەر نېمىگە ئاساسەن 

 بەلگىلەنگەن؟

 بار: ئىچمەك ھەققىدە ئىككى ئۆلچەم –ئىسالمدا يېمەك 
 ھاالل ۋە ھارام  .1
 پاكىز ۋە پاسكىنا  .2

سىلەر ھاالل ۋە ھارام ئىالھىيەت ئىلىملىرىنىڭ تېمىسى، پاكىز ۋە پاسكىنا نەر
 تىبابەت ۋە خېمىيە پەنلىرىنىڭ تېمىسى.

ئىسالمدا بىر نەرسىنىڭ ھاالل ئىكەنلىكىگە ئەمەس، ھارام ئىكەنلىكىگە 
ىسا، ارام ئىكەنلىكىگە دەلىل بولمدەلىل تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەگەر بىر نەرسىنىڭ ھ

ە بىر غەيرىنىڭ، ھارام تىزىملىكىگ تىنئالالھئۇنىڭدا بىر چەكلىمە يوق. قۇرئان، 
قان بەندىلىرى ئۈچۈن يارات اّلَله» نەرسە قوشۇپ قويۇشىنى قاتتىق ئەيىبلەيدۇ: 

ر ارامال(. ھ 32ئەئراف، « ) لىباسالرنى، شېرىن، پاك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟ 
 ئېنىق بەلگىلەنگەن. قۇرئان، ھااللالرنى ھارام قىلىش مەسىلىسىدە، ھارامنى

ھاالل  اّلَله(.  140ئەنئام، ھاالل قىلىشقا قارىغاندا ئون ھەسسە قاتتىق تۇرىدۇ ) 

 اقئالالھئۆزى ئويدۇرۇپ چىققان يالغاننى » قىلغاننى ھارام قىلىشىنى قۇرئان 
 لغا ئالىدۇ.( دەپ تى 103مائىدە، « ) چاپاليدۇ 

(.  06 - 59يۇنۇس، بەلگىلەيدۇ )  اّلَلهئىسالمدا ھاالل ۋە ھارامنى 

ام رەسۇلۇلالھ، ھااللنى باشقىالر ئۇياقتا تۇرسۇن، پەقەت ئۆزىگە بولسىمۇ ھار
تەرىپىدىن  اّلَلهقىاللمايدۇ. رەسۇلۇلالھ بۇ خىل تەشەببۇسى سەۋەبىدىن 

بىر ھااللنى ئۆزى ئۈچۈن ھارام رەسۇلۇلالھنىڭ  اّلَلهئاگاھالندۇرۇلغان ۋە 

 (.  1تەھرىم، قىلىشىغىمۇ رۇخسەت قىلمىغان ) 
ئىچمەك ھەققىدە  ھارامالر ئۈستىدە بىر قېتىم توختالغان  –قۇرئان يېمەك 

بولسا، ھااللنى ھارام قىلىش ھەققىدە ئون قېتىم توختىلىدۇ. بۇ مۇنداق دېگەنلىك 
نىسبەتەن بىر ھەسسە مۇھىم بولسا؛ بولىدۇ: بىر ھارامنى ھاالل قىلىش قۇرئانغا 

بىر ھااللنى ھارام قىلىش قۇرئانغا نىسبەتەن ئون ھەسسە مۇھىم. قۇرئان 
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سىلەرگە  اّلَله» ئاساسلىق بۇ ھەقتە ئەستايىدىللىق بىلەن توختىلىدۇ. چۈنكى، 

 (.  185بەقەرە، « ) ئاسانلىقنى خااليدۇ، تەسلىكنى خالىمايدۇ 
يوق. ھەمدە ئىالھ « غىيابى ئۇلۇغالش »  ئىسالمدا يەھۇدىيلىكتىكىدەك

مۇ «ئىالھى ۋەكىل » ئىچمەكنى مۇقەددەس قىلىپ بېرىدىغان  –نامىدىن يېمەك 
 ئادەم بالىلىرىغا بەرگەن بىر ئىكرام.  اّلَلهئىچمەك،  –يوق. يېمەك 

قۇرئاننىڭ قىممەت سىستېمىسىدا مەنىۋىيەت ھەردائىم جىسمانىيەتنىڭ 
نى ھەر مەسىلە بولىشىدىن قەتىئىينەزەر، ۋەھىي مەنىۋىيەت ئالدىدا تۇرىدۇ. قانداق

دائىم ماددىيەتتىن ئۈستۈن تۇتىدۇ. بۇ خۇددى ئاخىرەتنى دۇنيادىن، رۇھنى 
دۇ. بەدەندىن، ئىماننى ئەمەلدىن، نىيەتنى ئىبادەتتىن ئۈستۈن تۇتىشىغا ئوخشاي

ەننىڭ بۇ ئارقىلىق، مەنىۋىيەت بولغان روھنىڭ غىزاسى، جىسمى بولغان بەد
نى، غىزاسىدىن مۇھىم، دەيدۇ. قۇرئان، ئەقىلنىڭ خاتا بىلىم بىلەن ئوزۇقلىنىشى
تىدە بەدەننىڭ پاسكىنا نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىشىدىنمۇ مۇھىم بىر مەسىلە سۈپ

ىڭ ئوتتۇرىغا قويىدۇ. قەلبنىڭ پاكلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئايەت سانى، بەدەنن
سانىدىن سېلىشتۇرغىلى بولمىغۇدەك پاكلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئايەت 

 دەرىجىدەك كۆپ. 
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ئىچمەك ھەققىدە بۇنداق  –ئىسالم نېمە ئۈچۈن يېمەك 

 ئەستايىدىللىق بىلەن توختىلىدۇ؟

 ھارام غىزا ئارقىلىق ئېرىشكەن ئېنىرگىيە، ۋۇجۇتتىن چىقىپ كېتىش ئۈچۈن
يە، ان ئېنىرگىھارام يول ئىزدەيدۇ. پاسكىنا نەرسىلە ئارقىلىق ۋۇجۇت ئىگە بولغ

ىنىشى ئىرادە، ئەقىل ۋە ۋىجداننى كىرلىتىدۇ. ھاالل غىزانىڭ سالىھ ئەمەلگە ئايل
ىزمۇ قېتىم سانى بىلەن ھارام غىزانىڭ سالىھ ئەمەلگە ئايلىنىش قېتىم سانى ھەرگ

ك ئوخشاش بولمايدۇ. بەزىدە كىشى ئۆزى خالىماي گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولسا، يېمە
 ىشى كېرەك. ئىچمىكىگە دىققەت قىل –

للىنىشىدە غىزانىڭ ھەسىسى پەرەز قىلىنغاندىنمۇ خۇينىڭ شەكى -مىجەز 
اق ئىچمەك بىلەن غىزاالنغانالر، گۇناھتىن يىر –يۇقىرى بولىدۇ. پاكىز يېمەك 

يسىنى بولىدۇ. چۈنكى، ئورگانالر ۋەزىپىسىنى ئادا قىلغاندا سەرپ قىلغان ئېنىرگى
ۇ. ساپ بولمىغان يېقىلغۇ مۇھىتنى ئىستىمال قىلغان ئوزۇقلۇقتىن ئالىد

 ىتىدۇ.  بۇلغىغاندەك، ۋۇجۇتقا كىرگەن پاسكىنا غىزاالرمۇ ئىنساننىڭ ئەمەلىنى كىرل
اپ پاك رىزىقنى كىرلىتىشمۇ مۇمكىن. ئۈزۈم پاك رىزىق. ئەگەر ئۇنىڭدىن شار

رابالر ئۇنىڭدىن شا» ياسالسا، ھاالل ھارامغا، پاك پاسكىنا نەرسىگە ئايلىنىدۇ : 
تىن ( دېگەن ئايەت، بىر جەھەت 67نەھل، « ) ە پاكىز يېمەكلىكلەر ياسايسىلەر ۋ

 تا. دەپ ئاگاھالندۇرماق« پاك بولغاننى ئۆزەڭالر بۇلغاپ پاسكىنا قىلماڭالر » 
زىدۇ. پاك رىزىق بىلەن غىزالىنىش، غىزاالنغۇچىنى باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈ

ن قەدىم بەنى ئىسرائىلنىڭ، ئۆز ئىسالم ئۇنىۋېرسال مىسال قىلىپ كۆرسەتكە
ن دەۋرىدە تامامى جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن بولىشىدا، پاك ۋە ھاالل غىزا بىلە
مىز ئوزۇقلىنىشىنىڭ بەلگىلىك دەرىجىدە رول ئوينىغانلىقىنى قۇرئاندىن بىلەلەي

 (. 16جاسىيە، )
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ن نىڭ ئىسمى ياد قىلىنغائالالھمدا ھايۋانالر نېمە ئۈچۈن ئىسال

 بوغۇزلىنىدۇ؟ھالدا 

 بەشەرى ئۇلۇغالر ) ئىنسانالر ئۆزى ئۇلۇغ» تىن غەيرى ئالالھقۇرئاندا، 
شەرىپىگە ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋانالرنىڭ گۆشى ھارام « قىلىۋالغان نەرسىلەر ( 

 (.  173بەقەرە، بولۇپ، يېگىلى بولمايدۇ ) 
 ئىسمىنى ياد ئېتىشنى تەۋسىيە نىڭئالالھقۇرئان، ھايۋان ئۆلتۈرۈلگەندە 

ىڭ گەرچە ئۆلتۈرگىن» (. بۇ ئىالھى تەۋسىيە، بىر جەھەتتىن  36ھەج، قىلىدۇ ) 
 دېگەنلىك بولىدۇ. چۈنكى ھايات بەرگۈچى« ھايۋان بولسىمۇ، جاننى ھۆرمەتلە 

اننى بەرگەن ج اّلَلهئىنسان، . اّلَلهھەي (  –مۇتلەق ھايات ئىگىسى بولغان ) ئەل 

ەكىل ىڭ نامىدىن ئاالاليدۇ. قىسقارتما شرۇخسىتى بىلەن ۋە ئۇن نىڭئالالھپەقەت 
ى ئىسم نىڭئالالھناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان » بولغان بىسمىلالھ، يەنى 

ئىجازەت سوراش مەنىسىنى  تىنئالالھجۈملىسى، « بىلەن باشاليمەن 
 ئىپادىلەيدۇ. 

بىسمىلالھ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ياراتقۇچى بىلەن مەخلۇق ئارىسىدا بىر 
. اّلَلهۋەت قۇرغانلىقنىڭ ناماينەدىسى. چۈنكى، غىزا بىر مەخلۇق، خالىقى مۇناسى

خالىق بىلەن مەخلۇق ئارىسىدا مۇناسىۋەت قۇرغۇچى، شۈكۈر قىلىشتا 
قىينالمايدۇ. بۇ مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ تاشلىغۇچىنىڭ يادىغا شۈكۈر قىلىش 

زېھنى  كەلمەيدۇ. بىسمىلالھ، مانا بۇ ئىككىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ
 نىڭئالالھجەھەتتىن قۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا، 

ىلەن بياد قىلىنغان ھالدا ئۆلتۈرۈشنىڭ سەۋەبى بۇ. شۇنىڭ  اّلَلهئىسمى بىلەن ۋە 

 . ( 34، 28ھەج، بىرگە، بۇ رىزىق ئۈچۈن قىلىنغان بىر شۈكۈرنىڭ نامايەندىسى ) 
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 تىدۇ؟ئىسالمدا زىنا نېمىنى كۆرسى

ۇ. ئىسالمدا، ھەر خىل نىكاھسىز جىنسىي مۇناسىۋەت، زىنا دائىرىسىگە كىرىد
قۇرئان زىنانىڭ ھەممە تۈرىنى ھارام قىلىدۇ ۋە زىنانى ئەخالق ئۆلچىمىنى 

ىپ (. ئىسالم زىنانى ھارام قىل 32ئىسرا، دەپسەندە قىلغانلىق دەپ قارايدۇ ) 
ىنا ز( دەيدۇ ۋە  32ئىسرا، « ) ر زىناغا يېقىنالشماڭال» چەكلەپال قالماستىن، 

 سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىقىش ئېھتىمالى بولغان ھەر تۈرلۈك مۇناسىۋەتلەرنىڭ
ىز ئەر يوسۇنس –ئالدىن ئېلىپ، مۇئمىنلەرنى ئاگاھالندۇرىدۇ. بۇ ئارقىلىق، قائىدە 

ى يات ئاياللىق مۇناسىۋىتىگە قارىتا بەلگىلىك قائىدە ۋە ئۆلچەم قويىدۇ. ئىكك –
تۇيغۇنىڭ بۇلغانماسلىقى ئۈچۈن بەلگىلىك  –ىنس ئارىسىدا، ساپ ھېس ج

 مۇساپە قويىدۇ. 
 

 زىنانىڭ جازاسى نېمە؟

 اّلَلهزىنانىڭ ھەممىسى ئىسالمدا گۇناھ ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى، زىنا قىلغۇچى 

. ن بولىدۇقويغان بىر قانۇننى دەپسەندە قىلغا اّلَلهھارام قىلغان بىر ئىشنى قىلىپ، 

اھ، ئامما ئالدىدا سادىر قىلىنغان بولسا، بۇ زىنا بولغانلىقى ئۈچۈن گۇنزىنا 
 .ھەمدە ئامما ئالدىدا سادىر قىلنغانلىقى ئۈچۈن جىنايەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

پۈتۈن  قائالالھكىشى زىنا گۇناھىدىن پاكلىنىش ئۈچۈن، ھايات ۋاقتىدا 
(. تەۋبە  53 زۇمەر،سەمىمىيتى بىلەن يۈزلىنىپ تەۋبە قىلىشى كېرەك ) 

خالىسا  اّلَلهھوزۇرىغا بارغان كىشىنى  نىڭئالالھقىلماستىن، زىنا گۇناھى بىلەن 

ئەپۇ قىلىدۇ، خالىسا جازاالپ پاكاليدۇ. جەھەننەم يالقۇنى، ئىنساندا بىر گۇناھ 
مەغپىرەت قىلىشنى خالىشى  نىڭئالالھبولسا كۆيدۈرىدۇ، بولمىسا كۆيدۈرمەيدۇ. 

ئەمەس، ئۇ بەندىنىڭ دۇنيادا قىلغان ياخشىلىق ۋە  بىر ئەھۋال« كەيپى » 
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يامانلىقلىرىنىڭ نەتىجىسىگە قارىتا بېرىلگەن ئىالھى قارار بىلەن مۇناسىۋەتلىك 
 (.  9، 6قارىئە، ) 

ئىيەتكە ( ئاشكارا بولغان جىنايەت ھالىدىكى زىنانىڭ ئاممىغا  ) جەم
 جازاسى تۆۋەندىكى ئايەتتە ئوچۇق بايان قىلىنغان:

ن نا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىزى» 
 (. 2نۇر، « ) ئۇرۇڭالر 

بۇ جازانىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن، زىنا ھالىنى ئوچۇق ۋە ئېنىق ھالدا 
(. قۇرئان زىناغا قارىتا جازا  13نۇر، كۆرگەن تۆت شاھىت بولىشى كېرەك ) 

ھ بىرىنى زىنا بىلەن تۆھمەت چاپالپ بەلگىلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، بىگۇنا
 . ( 4نۇر، ئەيىپلىگۈچىگىمۇ جازا بەلگىلەپ، ئۇۋالچىلىقنىڭ ئالدىنى ئالغان ) 

 

 ھەمجىنىسلىق ھەققىدە قۇرئان نېمە دەيدۇ؟

چەكتىن ئاشقانلىق » ۋە « ھەددىدىن ئاشقانلىق » قۇرئان ھەمجىنىسلىقنى 
(.  54نەمل، تۈرى دەپ قارايدۇ ) فاھىشەتەن ( دەپ ئاتايدۇ ۋە زىنانىڭ بىر « ) 

 »ۋە « فىترەت » چەكتىن ئېشىپ كەتكەن چىگرا ۋە دەپسەندە قىلىنغان ئۆلچەم 
بولۇپ، ئىنسانغا ئىالھى ھەدىيە سۈپتىدە تەقدىم قىلىنغان « يارىتىلىش 

شەھۋەتنىڭ مەقسىتى، ئىنسان نەسلىنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچۈن ئىدى. 
 ساسىي مۇددىئاغا خىالپ. شۇڭا ھەمجىنىسلىق،ھەمجىنىسلىق ئالدى بىلەن بۇ ئا

ئىنسان فىترىتىگە زىت كېلىدۇ. شەيئىلەرنىڭ تەبىئىيتى ۋە فىترىتىگە زىت 
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان فاھشا « ھەددىنى ئېشىش » كېلىدىغان ھەر ئىش 

« ل بىنورما» بولىدۇ. فىترەتكە زىت بولغان ھەر ئىشقا ئوخشاش، ھەمجىنىسلىقمۇ 
 قىلىنغان بىر گۇناھ. « ھارام » بولۇشتىنمۇ زىيادە،  بىر ئەھۋال
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 ئىسالمدا تۆھمەتنىڭ ھۆكمى نېمە؟

قىلىش  قىلمىغان بىر گۇناھ ياكى يامانلىقنى بىر ئىنساننىڭ قىلغانلىقىنى داۋا
تۆھمەت دەپ ئاتىلىدۇ. تۆھمەت ئىنسان شەخسىيىتىگە قارىتىلغان مەنىۋىي 

يالغۇز تۆھمەت قىلىنغۇچىنىڭ  تاجاۋۇز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. تۆھمەت
شەخسىيىتىگە قىلىنغان تەرۇز ) ھۇجۇم ( بولۇپال قالماستىن، ئىجتىمائىي 

ۇ بجەمىئىيەتتىكى ئىناۋىتىنى تۆكۈش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمدۇر. قۇرئان 
ھەرىكەتنى ھەم گۇناھ ھەم جىنايەت سۈپىتىدە قوبۇل قىلغان ۋە جازا 

رەھمىتىدىن  نىڭئالالھەت قىلغۇچى، ئاخىرەتتە (. تۆھم 4نۇر، بەلگىلىگەن ) 
 (.23نۇر، مەھرۇم قىلىنىپ جازاالندۇرۇلىدۇ ) 

 

 ئىسالمدا غەيۋەت نېمە؟ ئۇنىڭ ھۆكمىچۇ؟

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. ئىنسانالرنى « ئارقىسىدىن چېقىش » غەيۋەت، 
سۆز قىلىش غەيۋەت دەپ ئاتىلىدۇ.  –ئارقىسىدىن چېقىش، ئۆسەك  گەپ 

ىن سۆزلەرنى ئارقىسىد –بىر كىشىگە يۈز تۇرانە دېيەلمەيدىغان گەپ  »غەيۋەت، 
 دەپ چۈشەندۈرۈلگەن. « ئېيتىش 

 قۇرئان غەيۋەتنى چەكلىگەن:
ئارقىسىدىن دائىم تۆھمەت قىلىپ،  –يوشۇرۇن، ئالدى  –مەخپىي » 

 (.  1ھۇمەزە، « ) چېقىشتۇرۇپ، ئەيىپ ئىزدەپ يۈرگۈچىنىڭ ھالىغا ۋاي! 
ئۆلۈكنىڭ » ڭ ئارقىسىدىن چېقىمچىلىق ۋە غەيۋەت قىلىشنى ۋەھىي بىراۋنى

ئەخالقى » (. يەنى غەيۋەت  12ھۇجۇرات، دەپ ئاتايدۇ ) « گۆشىنى يېيىش 
دەپ قارالماقتا. بىر ئۆلۈكنىڭ چۈرۈپ كەتكەن گۆشىنى يېيىش، « غالجىرلىق 

گۆشى يېيىلگۈچىگە ئەمەس، يېگۈچىگە زىيان يەتكۈزىدۇ. غەيۋەتمۇ، غەيۋىتى 
ىل ىلىنغۇچىغا ئەمەس، غەيۋەت قىلغۇچىغا زىيانلىق. غەيۋەتتە مۇنداق ئىككى خق

 زىيان بار:
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ى . ئىنسانالر ئارا مۇناسىۋەتكە زىيان يەتكۈزىدۇ. ئىنسانىي مۇناسىۋەتن1
 تىدۇ. بۇزىدۇ ۋە ئىنسانىي مۇناسىۋەتنىڭ شەكىللىنىشىدىكى ئۆز ئارا ئىشەنچنى يوق

مۇناسىۋەتكە زىيان يەتكۈزىدۇ. چۈنكى، ئىنسان ئارىسىدىكى  – اّلَله. 2

غەيۋەتتە، غەيۋەت قىلىنغۇچىنىڭ يوقلىقى پۇرسەت دەپ قارىلىدۇ. ئەمما، 
نەزەردىن ساقىت قىلىنغان بىر ھەقىقەت شۇكى، غەيۋىتى قىلىنغان شەخسى ئۇ 

سلىقى، ئۇ يەردە بار. غەيۋىتى قىلىنغۇچىنىڭ ئاڭلىما اّلَلهيەردە بولمىغان بىلەن 

 مۇ ئاڭلىمىغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ. نىڭئالالھ
 

 ئىسالمدا ئۆسۈم نېمە ئۈچۈن ھارام؟

ئۆسۈم، ھېچقانداق بىر قىممەت ياراتماستىن، پەقەت پۇل ئۈستىدىن پۇل 
 تېپىش بولۇپ، ئىسالم ئۆسۈم) رىبا (نى ھارام قىلىپ، زاكاتنى پەرز قىلغان.

اي بېرىشنى ئۆسۈم ئەجىر سىڭدۈرمەي ئېلىش، زاكات بىر نەرسە تاما قىلم
ي كۆرسىتىدۇ. ئۆسۈم كەمبەغەلنى تېخىمۇ كەمبەغەل قىلىپ، پۇلدارنى تېخىمۇ با

تەرنى شوراش  –قىلىدۇ؛ زاكات يوقسۇلنى ئورنىدىن تۇرغۇزىدۇ. ئۆسۈم قان 
مۈلۈكنىڭ سانىنى  –بولۇپ، زاكات بىر ناننى بۆلۈشۈپ يېيىشتۇر. ئۆسۈم مال 

ۇ، مۈلۈكنىڭ سانىنى ئازايتىد –مال  كۆپەيتىدۇ، بەرىكىتىنى ئازايتىدۇ؛ زاكات
بەرىكىتىنى ئاشۇرىدۇ. ئۆسۈمنىڭ ئاخىرەتتىكى مۇكاپاتى ئازاپ، زاكاتنىڭ 

 (.39رۇم، ئاخىرەتتىكى مۇكاپاتى ساۋاپ بولىدۇ ) 
قا تەرغىپ «ش ئەمگەك ۋە قىممەت يارىتى» ئۆسۈمنىڭ ھارام قىلىنىشىدا 

قىممەتنى شۈمۈرۈش ۋە تەر بەدىلىگە كەلگەن  –قان قىلىنىپ، ئەمگەكنى، 
 ھەقسىز شەكىلدە ئىگە بولىۋېلىشنى چەكلەش مەقسەت قىلىنغان.

ا قۇرئان بارلىق گۇناھالر ئىچىدە پەقەت ئۆسۈم ھەققىدە، باشقا ھارامالرغ
دىنى ( تەك ئېغىر ئىپا 279بەقەرە، « ) جەڭ ئېالن قىلىش  قائالالھ» قارىغاندا 

 ئىشلىتىدۇ. 
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 دەپ« قا جەڭ ئېالن قىلىش ئالالھ»  ھىي نېمە ئۈچۈن ئۆسۈمنىۋە

 قارايدۇ؟

» قانداق بىر نەرسە، ھەر « ئىنسانىيەتكە ئائىت » قۇرئان دىن تىلىدا 
بىر نەرسە سۈپتىدە قوبۇل قىلىنىدۇ. مەسىلەن: قۇرئان « قا ئائىت ئالالھ

، («ئۆيى ) بەيتۇلالھ  نىڭئالالھ» ئىنسانىيەتكە ئامانەت قىلغان كەبىنى 
، (« نىڭ زېمىنى ) ئاردۇلالھئالالھ» انەت قىلغان يەر يۈزىنى ئامئىنسانىيەتكە 

دەپ (« تۆگىسى ) نەقاتۇلالھ  نىڭئالالھ» قەۋمگە ئامانەت قىلغان تۆگىنى 
 ئاتايدۇ. 

ئوخشاش دىن تىلىنىڭ بىر پارچىسى بولغان، ئىنسان ھەقلىرىگە قىلىنغان 
ۇرئان، قۇل قىلىنغان. شۇڭا ھەققىگە قىلىنغان تاجاۋۇز سۈپتىدە قوب اّلَلهتاجاۋۇز، 

قارشى  قائالالھكىشىلەرنىڭ ئەمگىكىگە قارىتىلغان تاجاۋۇز بولغان ئۆسۈمنى 
 دەپ ئاتايدۇ.جەڭ ئېالن قىلىش 

ەر ئۆسۈم ئىنسانىيەت ھەققىگە تاجاۋۇز  قىلغانلىق دەپ قارالغان. چۈنكى، ھ
 ئەمگەكنىئۆسۈمگە ئاساسالنغان بىر ئىش، ئېكسپاالتاسىيەنى يۈقىرى كۆتۈرۈپ، 

خور قىلىدۇ. بۇ ئىنسانىيەت نەزىرىدە ئەمگەكنىڭ قىممەتسىز ھالغا چۈشۈپ 
غېمى  قېلىشىغا ۋە جازانىنىڭ راۋاج تېپىشىغا سەۋەپ بولىدۇ. نەتىجىدە، مەنپەئەت

شەپقەت ۋە مەرھەمەتنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ قالىدۇ. يىغىش خىرسى، قىممەت 
تنىڭ ئالدىغا ئۆتىدۇ. بۇ بىر يارىتىش ۋە ئەجىر سىڭدۈرۈشتەك گۈزەل پەزىلە

 ئىجتىمائىي جەمىئىيەت ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئېغىر يوقۇتۇش بولىدۇ.  
 بويۇنتۇرۇق« كۆپەيتىش خىرسىغا » ئۆسۈمنىڭ ھارام قىلىنىشى، ئىنساننىڭ 

خىرسىنىڭ ئان كۆپەيتىش ۋە يىغىش ئادىتىنىڭ، سېلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. قۇر
ۆرەپ ماڭغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئىپادىلەر بىلەن ئىنسانىيەتنى جەھەننەمگە س
 ئېنىق شەكىلدە بايان قىلىدۇ:

تاكى قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا )يەنى قەبرىلەرگە » 
ئۇالرنى  مال، بالىالر بىلەن( پەخىرلەنمەك، ـكۆمۈلگىنىڭالرغا( قەدەر، )پۇل 

 كەلگۈسىدە راستالكۆپەيتىش سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى )ئۇنداق قىلماڭالر(. 
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بۇ . ئەگەر سىلەر راستال )ىدە بىلىسىلەركەلگۈس راستال ئاندىن. بىلىسىلەر
كۆپەيتىش ھەۋىسىنىڭ نېمىلەرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى( ھەقىقىي بىلسەڭالر 
)غەپلەتتە قالماڭالر(. سىلەر چوقۇم جەھەننەمنى كۆرىسىلەر )ئەلۋەتتە دۇنيانى 

(. ئاندىن ئۇنى چوقۇم ئۆز ڭالرنى كۆرەتتىڭالرالندۇرغانلىقىجەھەننەمگە ئاي
كۆزۈڭالر بىلەن كۆرىسىلەر. ئاندىن )دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن نېمەتلەرگە 

 سوراق ـقانداق بېرىلىپ كەتكەنلىكىڭالر ھەققىدە( نېمەتلەردىن سوئال 
 (. سۈرىسى تەكاسۇر) «  قىلىنىسىلەر

 

 ئىسالمدا قىمار نېمە ئۈچۈن ھارام قىلىنغان؟

قەرە، بەىمار ) مەيسىر ( قۇرئاننىڭ قەتىئىي ھاراملىرى ئىچىدە يەر ئالىدۇ ) ق
غانلىقى ئۈچۈن، بۇ بول« مۈلۈك  -ئاسان قولغا كەلگەن مال » (. قىمار  219

 مەنىنى بىلدۈرىدىغان مەيسىر ئاتالغۇسى بىلەن ئاتالغان.
 ھارامئۆسۈم نېمە ئۈچۈن ھارام قىلىنغان بولسا، قىمارمۇ بۇ سەۋەپلەردىن 

قىلىنغان. قىمار ھەقسىز ئىگە بولۇش ۋە ئەمگەككە ھۆرمەتسىزلىك قىلغانلىق 
مما قىلىنسىمۇ، ئەبولىدۇ. قىمارمۇ ئۆسۈمگە ئوخشاش بىر كىشى تەرىپىدىن سادىر 

قىگە ئىيەتتە ئەخالقى بۇزۇلۇشقا سەۋەپ بولغانلىقتىن، ئاۋام ھەقئىجتىمائىي جەم
ساننىڭ ىمار ئائىلىنىڭ ۋەيران بولىشىدا، ئىنتاجاۋۇز قىلغانلىق بولىدۇ. چۈنكى، ق

يوشۇرۇن قۇلغا ئايلىنىشىدا، باغلىنىپ قىلىشتىن تارتىپ جىنايەت سادىر 
ك ۋە قىلىشىقىچە تۈرلۈك جىنايەت ۋە گۇناھقا سەۋەپ بولماقتا. ھەر قىمار، ئەمگە

ر ئەجىر سىڭدۈرگۈچىگە قىلىنغان ھاقارەتنىڭ بىر ئىپادىسى. بۇ سەۋەپتىن قىما
ىر اھى، تەر تۆكۈپ ئەمگەكنى يۇقىرى كۆتۈرگەنلەرگە قارىتىلغان ئەخالقىي بگۇن

 تەھىدىت دەپ قارىلىدۇ. 
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 بارمۇ؟« گۇناھ چىقىرىش » ئىسالمدا 

يوق. چۈنكى، « گۇناھ چىقرىش » ئىسالمدا خىرىستىيانلىقتىكىدەك بىر 
ا غ«چىركاۋ » ۋە « روھبان تەبىقىسى » بۇنداق ۋەزىپىنى ئادا قىلىدىغان 

گۇناھىنى ئىتىراپ » ئوخشاش ئورگانمۇ يوق. شۇڭا ھەر قانداق بىر ئىنسان 
ەندە تەقدىردىمۇ بۇنداق بىر ئىش مۇمكىن بولمايدۇ. چۈنكى، ئىسالمدا ب« قىلغان 
ۇ. ئارىسىدا ھېچقانداق بىر ۋاستىچى ئورگان ياكى شەخس كىرەلمەيد اّلَلهبىلەن 

 اّلَلهپ، ببى بىلەن بەندە ئارىسىغا كىرىچىركاۋ، روھبان تەبىقىسى، ئۆلىماالر... رە

 نامىدىن بەندىنى ئەپۇ قىاللمايدۇ.
ىسى يۈزلىنىپ قىلغان تەۋب قائالالھئىسالمدا گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىنىڭ بىۋاستە 

 ۋە ئىستىغفارى بار. 
 

 تەۋبە ۋە ئىستىغفار دېگەن نېمە؟ قانداق ئادا قىلىنىدۇ؟

اننىڭ ئوربىتىسىدىن چىقىپ دېگەنلىك بولۇپ، ئىنس« يۈزلىنىش » تەۋبە، 
شنى بەلگىلەپ بەرگەن ئوربىتىغا قايتۇرۇپ كېلى اّلَلههكەتكەن ئىچكى دۇنياسىنى،

 كۆرسىتىدۇ.
ياراتقۇچىدىن مەغپىرەت تىلەپ، ئۇ گۇناھنى ئۆتكۈزمىگەن » ئىستىغفار، 

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « قاتارىدىن قىلىشنى تىلەش 
پ، يۈزلىنىش ھەرىكىتى بولۇ قائالالھ تەۋبە ۋە ئىستىغفار ئىككى باسقۇچلۇق

« ېپىش توغرىنى ت»  -باسقۇچىنى، ئىستىغفار «  ىشخاتادىن ۋازكېچ»  -تەۋبە 
 باسقۇچىنى ئىپادىلەيدۇ. 

قىسقىچە مۇنداق: ھەر قانداق گۇناھ  ىقۇرئاننىڭ گۇناھ ھەققىدىكى تەلىم
ىتىدىن، ھېچكىم ياراتقۇچىنىڭ رەھم ياراتقۇچىنىڭ مەغپىرىتىدىن چوڭ ئەمەس.
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مەغپىرىتىدىنمۇ چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزدۈم دەپ ئويالپ قالماسلىقى كېرەك. 
 گۇناھتىنمۇ چوڭ گۇناھ بولغان ئىككى نەرسە بار:

. گۇناھىغا قارىتا پەرۋاسىزلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش ۋە پۇشايمان 1
 قىلماسلىق.

 . گۇناھىنى ئەپۇ قىلىنمايدۇ دەپ قاراش. 2
ەن مۇئامىلە قىلىش ۋە پۇشايمان قىلماسلىق، گۇناھىغا پەرۋاسىزلىق بىل

 تىنئالالھگۇناھالرنىڭ ئەڭ يامىنى. گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىنمايدۇ دەپ قاراش، 
ئىنسانغا  نىڭئالالھئۈمىدىنى ئۈزگەنلىك بولىدۇ. رەسۇلۇلالھنىڭ تەلىمىدە، 

ي ھىبولغان شەپقىتى، بىر ئانىنىڭ بالىسىغا بولغان شەپقىتىدىنمۇ ئۈستۈن. ئىال
 شەپقەتنى تۆۋەندىكى ئايەت ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ:

پ ( ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن ( ئېيتقىنكى، ) گۇناھالرنى قىلىۋېرى» ) 
رەھمىتىدىن  نىڭئالالھئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! 

نى لىرىھەقىقەتەن ) خالىغان ئادەمنىڭ ( جىمى گۇناھ اّلَلهئۈمىدسىزلەنمەڭالر. 

يىتى ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھا اّلَلهمەغپىرەت قىلىدۇ، شۈبھىسىزكى، 

 (.  53زۇمەر، « ) مېھرىباندۇر 
تەۋبە ۋە ئىستىغفار سەمىمىي ۋە چىن يۈرەكتىن بولىشىنى شەرتى قىلىدۇ. 
، ئىككىنجى قېتىم بۇ گۇناھنى ئۆتكۈزمەسلىككە نىيەت قىلىش ۋە ئىرادە باغالش

 ڭ ئەپۇ قىلىنىشىدىكى مۇھىم ئامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.گۇناھنى
 

 ئىسالمدا گۇناھنى كىم ئەپۇ قىلىدۇ؟

غەيرى ھېچقانداق شەخس ياكى ئورگاننىڭ بۇنداق  تىنئالالھئىسالمدا 
ھوقوقى يوق. مەرتىۋىسى نېمە بولىشى ۋە كىم بولىشىدىن قەتىئىينەزەر 

 ھوقوقى يوق، رەسۇلۇلالھمۇ ھېچقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ گۇناھنى ئەپۇ قىلىش
» بۇنىڭ ئىچىدە. قۇرئان، رەسۇلۇلالھقا بارلىق كىشىلەر ۋە ئۆزى ئۈچۈن 

( دەپ  19مۇھەممەد، « ) مەغپىرەت تىلىگىن  تىنئالالھگۇناھىڭالر ئۈچۈن 
 چاقىرىق قىلىدۇ. 
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رەسۇلۇلالھ ھېچكىمنىڭ گۇناھىنى ئەپۇ قىاللمايدۇ، پەقەت باشقىالرنىڭ 
، ئالىئىمراندۇئا قىالاليدۇ )  قائالالھرەت قىلىنىشى ئۈچۈن گۇناھىنىڭ مەغپى

(. شۇنداقتىمۇ ھەققىدە دۇئا قىلىنغۇچى كىشى مەغپىرەت قىلىشقا اليىق  159
 (.  84تەۋبە، بولمىسا، مەغپىرەت قىلىنمايدۇ ) 

رىنى ئىنسان گۇناھلىال ئەپۇ قىلىدۇ. ھەر ئالالھىسالمدا گۇناھالرنى پەقەت ئ
كى، تىن مەغپىرەت تىلىشى كېرەك. چۈنئالالھئىتىراپ قىلىشى ۋە  قائالالھپەقەت 

ال سۈيئىستىمال قىلمايدۇ. ئالالھئەيىپ ۋە گۇناھىنى پەقەت  ئىنسانالرنىڭ
رىتا تىن باشقا كىشىلەر، ئىنسانالرنىڭ ئەيىپ ۋە گۇناھلىرىنى ئۇالرغا قائالالھ

 كوزىر قىلىشى، سۈيئىستىمالى قىلىشى مۇمكىن. 
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ھەممەدكە ئىشەنسە، كىشىنىڭ گۇناھى ئەپۇ ھەزرىتى مۇ

 قىلىنامدۇ؟

، ياق، ئەپۇ قىلىنمايدۇ. بۇ خىل ئېتىقاد چۈشەنچىسى خىرىستىيانلىقتا بار
 ئىسالمدا يوق.

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىش ئىمان ئاساسلىرىدىن پەقەت 
نىڭ بىرى. مۇسۇلمان بولۇش پەقەت ئىمان ئېيتىش دېگەنلىك ئەمەس. بۇ ئىش

تقان ئىمان ئېي» قىلىش. قۇرئان « سالىھ ئەمەل » يېرىمى بولۇپ، قالغان يېرىمى 
ەچچە كىشىلەرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىدىغانلىقىنى ن« سالىھ ئەمەل قىلغان » ۋە « 

 ئون ئايەتتە بايان قىلىدۇ. 
 

ى ردىن تارتىپ بارلىق كىشىلەردىن ھېساپ ئېلىنىدىغانلىقرەسۇلال

 توغرىمۇ؟

ۇ لەردىنمئەلچىتوغرا. ئاخىرەت كۈنى بارلىق كىشىلەر بىلەن بىرگە شۇنداق، 
 ھېساپ ئېلىنىدۇ:

تەبلىغ  لەرئەلچىئەۋەتىلگەن ئۈممەتلەردىن )  ئەلچىبىز ئەلۋەتتە » 
لەردىنمۇ ئەلچىقىلدىمۇ؟ سىلەر قانداق جاۋاپ بەردىڭالر؟ دەپ ( سورايمىز، 

ئەنئام، « ) ڭالرمۇ؟ دەپ ( سورايمىز تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلدى اّلَله ئەلۋەتتە )

7  .) 
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 ؟قانداقئورنى ئىجتىمائىي ئىسالمدا ئايال كىشىنىڭ 

قۇرئان ئىنسانالرغا جىنسىيەت نوقتىسىدىن ئەمەس، ئىنسىيەت 
ىنىڭ ق) ئىنسانلىق ( نوقتىسىدىن قارايدۇ. ئايال ۋە ئەر كىشىنى ئىنسان مەۋجۇتلى

 ئىككى ئاساسلىق ئامىلى سۈپتىدە قارىغان تۆۋەندىكى ئايەت بۇنىڭ ئىپادىسى:
م ئادە ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ئايالدىن، )» 

ۇشۇڭالر بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇش ( بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت
 ق قىلدۇق، ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادارئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇ

ەڭ دەرگاھىدا ئ نىڭئالالھبولغانلىرىڭالر  ( مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ئەڭ كۈچلۈك )
 بولۇشى ئارتۇق بىرىدىن ـيەنى كىشىلەرنىڭ بىر  ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر )

ى ھەقىقەتەن ھەممىن اّلَله ،( بولىدۇ بىلەن تەقۋادارلىق ئەمەس، بىلەن نەسەب

 (. 13ھۇجۇرات، ) « دۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر بىلگۈچى
ئەر كىشى ياكى ئايال كىشى بولۇش ) جىنسىيەت ( ئۈستۈنلىك ياكى 
ئىمتىيازغا ئىگە بولۇشنىڭ سەۋەبى ئەمەس. ئىسالمدا ئەبەدىي سائادەتكە 

 ئېرىشىش ئۈچۈن ھەر ئىككى جىنسقا ئوخشاش پۇرسەت بېرىلگەن:
ايالالرغا، مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئ» 

 قىلغۇچى ئىبادەت ـبادەت قىلغۇچى ئەرلەر ۋە تائەت ئى ـئايالالرغا، تائەت 
 ەۋ ئەرلەر قىلغۇچى سەۋر ئايالالرغا، راستچىل ۋە ئەرلەر راستچىل ئايالالرغا،

چى قورققۇ تىنئالالھقورققۇچى ئەرلەر ۋە  تىنئالالھ ئايالالرغا، قىلغۇچى سەۋر
ۇتقۇچى ترغا، سەدىقە بەرگۈچى ئەرلەر ۋە سەدىقە بەرگۈچى ئايالالرغا، روزا ئايالال

لەر ۋە ئەرلەر ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا، نەپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئەر
 كۆپ زىكرى قىلغۇچى نىئالالھنەپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا، 

تا ساۋاب مەغپىرەت ۋە كات اّلَلهالالرغا كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئاي نىئالالھئەرلەر ۋە 

 (. 35ئەھزاپ، )  « تەييارلىدى
مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھەرقانداق بىر ياخشى ئىش » 

 نبىرىڭالردى –قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەن، سىلەر بىر 
 (. 195ئالىئىمران، ) « (  پارچىالر تولۇقلىغۇچى بىرىڭالرنى – بىر)  تۆرەلگەن
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« لىك باراۋەر» ئايال ۋە ئەردىن ئىبارەت بۇ ئىككى جىنسقا قۇرئاندا 
لىك ھەقىقىتى نوقتىسىدىن مۇئامىلە « جۈپ  ھەمراھ،» نوقتىسىدىن ئەمەس 

بىرىنىڭ ئۈستىدە ھەققى ۋە مەسئۇلىيىتى  –قىلىنىدۇ. ئايال ۋە ئەرنىڭ بىر 
 بولىدۇ. 
رنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك، ئەرلىرى ئۈستىدە ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلە» 

 (. 228بەقەرە، )  « ئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار
 

 قۇرئان ئايالالرغا قول تەككۈزۈشكە بۇيرۇمدۇ؟

بۇ ئىسالم ھەققىدە ئومۇمىيالشقان، لېكىن خاتا ۋە كەمتۈك بىر چۈشەنچە 
 بولۇپ، قۇرئان بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ئۇالرنىڭ بەزىسىنى  نىڭئالالھمىيلىرىدۇر، بۇ ئەرلەر ئايالالرنىڭ ھا» 
ەردە اتقا چىقىش قاتارلىق جەھەتلغاز قۇۋۋەت، ـيەنى ئەرلەرنى كۈچ  بەزىسىدىن )

 سەرپ ماللىرىنى ـ( ئارتۇق قىلغانلىقىدىندۇر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل  ئايالالردىن
 ەزىممىسىگ ئەرلەرنىڭ نەپىقىسى ئايالالرنىڭ يەنى ) قىلغانلىقىدىندۇر

 نىدايې ئەرلىرى قىلغۇچىالردۇر، ئىتائەت ئايالالر ياخشى(.  يۈكلەنگەنلىكتىندۇر
ردۇر، پاناھىدا ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ساقلىغۇچىال نىڭئالالھالردا چاغ بولمىغان

بۇ  )سىلەر سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نەسىھەت قىلىڭالر، 
الرنى ( ئۇ بۇمۇ ئۈنۈم بەرمىسە للە ياتماڭالر، )( بىر تۆشەكتە بى ئۈنۈم بەرمىسە

الرنى ئەدەبلەش مەقسىتىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالر. ئەگەر سىلەرگە ئىتائەت قىلسا، ئۇ
ھەقىقەتەن سىلەردىن ئۈستۈندۇر،  ئالالھبوزەك قىلىش خىيالىدا بولماڭالر. 

 (. 43نىسا، ) «(  ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى جازااليدۇ اّلَله بۈيۈكتۇر )

مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان دارابە « ئۇرۇڭالر » ھەم « ئايرىڭ » ئايەتتە ھەم 
مىسال كەلتۈرۈش، كىزىش، ئۇرۇش ) تاشقا (، » ) زەربە ( پېئىلى، قۇرئاندا 

دېگەندەك ئالتە خىل مەنىدە « مۆھۈرلەش، ئىتتىرىش، مەھكۇم قىلىش 
» سالىدىكىدەك، ئەرەپچىدە ئىشلىتىلىدۇ. دارابە پېئىلى، دارابەد دەھرۇ بەينەنا مى

مەنىسىدە ئىشلىتىلىدۇ. قۇرئاندا « بىرىدىن ئايرىش  –ئىككى شەيئىنى بىر 
ئايرىم ھالدا تىلغا ئېلىنغان. لېكىن  –جانلىقنى ئۇرۇشنىڭ بارلىق تۈرلىرى ئايرىم 
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» بۇالرنىڭ ھېچبىرىدە ئىنسان دارابە پېئىلى ۋە ۋارىيانتلىرى ئىشلىتىلمەيدۇ. 
قەسەس، ۋەكەزەھۇ ) « مۇشت » (؛  29زارىيات، ساققەت ) « تەستەك سېلىش 

« كاللىسىنى ئېلىش » (؛  18تاھا، ئەھۇششۇ ) « قامچىالش، سوقۇش » (؛  15
 (.  46ھاققە، قاتائە ) 

تكەن پېئىلى بۇيرۇق شەكلى ) ئىدرىب، ئۇر ( شەكلىدە ئۆ « دارابە» قۇرئاندا 
؛ 50 ،12ئەنفال،  « )قەيەرگە » اكى ( ۋەي 44ساد، « ) نېمە بىلەن » ھەر يەردە، 
؛ 160؛ ئەئراف، 73، 60بەقەرە،  ( ياكى ئىككىسى بىرلىكتە ) 27مۇھەممەد، 

 ئىشلىتىلىدۇ. (  63شۇئەرا، 
پېئىلى بۇ قائىدىدىن مۇستەسنا ھالدا ئىشلىتىلگەن  « ئدرىب» قۇرئاندا 

ا ېيىن، نىسبىردىنبىر شەكلى يۇقىرىدىكى ئايەتتە كۆرۈلىدۇ. بۇ مۇالھىزىدىن ك
دا ئايەتتىكى ئىدرىبۇھۇننە ئىبارىسىنى، قائىدىدىن مۇستەسنا ھال – 34سۈرىسى 

رنى ئۇال» ئىشلىتىلگەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. بۇ ئەھۋالدا، بۇ كەلىمىگە 
 »شەكلىدە مەنا بېرىش توغرا ئەمەس. ئاخىرىدا پەقەت بىرال مەنىسى « ئۇرۇڭ 

»  جۇپالر ئۈچۈن داقەتسىزلىك قىلغان ھەمراھ،دۇ. ساقالى« ئۇالرنى ئايرىڭالر 
مەنىسى، قۇرئاننىڭ « ئۇالرنى ئايرىڭالر » ئەمەس، « ئۇالرنى ئۇرۇڭالر 

 گرامماتىكىسى جەھەتتىنمۇ توغرا كۆرۈلمەكتە. 
بۇ ئايەت، ئىچكى ۋە تاشقى باغلىنىشلىرى نوقتىسىدىن ئىككى ئىنسان 

بىرى بىلەن نىكاھ ئەھدىسى  –ئايال ( ئارىسىدا ئەمەس، بىر  –جىنسى ) ئەر 
 خوتۇن ( ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتكە –ئارقىلىق باغالنغان ئىككى تەرەپ ) ئەر 

 قارىتا بىر بەلگىلىمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.  
مەشھۇر تەپسىرشۇناس تەبارىغا كۆرە بۇ ئايەت، ئېرى تەرىپىدىن تەستەك 

 شى سەۋەبىدىن نازىليىگەن ھەبىبە بىنت زەيدنىڭ رەسۇلۇلالھغا شىكايەت قىلى
 بولغان. رەسۇلۇلالھ ھەبىبەنى ئوخشاش دەرىجىدە ئېرىنى بىر تەستەك سېلىشقا

باشقا  اّلَلهمەن بىر نەرسىنى خالىدىم، » بۇيرىغان. بۇ ئايەت نازىل بولىشى بىلەن 

 «خالىغىنى ھەممىدىن خەيرىلىكتۇر  نىڭئالالھبىر نەرسىنى خالىدى. شۈبھىسىز 
لۇلالھنىڭ ھۆكمىنى تەستىقلىمىغان. بۇ يەردە دىققەت دېگەن. قۇرئان رەسۇ

ى، قىلىشقا ئەرزىيدىغان نوقتا، رەسۇلۇلالھنىڭ ئېرىدىن يىگەن تەستىكىگە قارش
 بىر ئايالنى ئوخشاش دەرىجىدە ئېرىنى بىر تەستەك سېلىشقا بۇيرىشى ئىدى. 
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 مەنىسىنى ئالدىغان بولساق،« ئۇرۇڭالر » ئەگەر كۆپ مەنىلىك بۇ سۆزنىڭ 
بۇ ھەقىقەتنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك: ئۇرۇش ئىشى ئەر ۋە ئايال 

خوتۇن ئارىسىدا يۈز بەرگەن ئائىلىنىڭ ئىچكى  –كىشى ئارىسىدا ئەمەس، ئەر 
ي ئىشى. بۇ يەردە مۇناسىۋەتلىك شەخىسلەرگە تېخىمۇ ياخشى ۋە تېخىمۇ ئىنسانى

انىنى انىيەتكە قارىتىلغان نىشبولغان ئۇسۇل تەۋسىيە قىلىنغان.  قۇرئاننىڭ ئىنس
ۇ. سۆز لەبزى بىلەن چەكلەپ قويۇش، قۇرئاننى تارىخقا مەھكۇم قىلغانلىق بولىد

خوتۇن ئارىسىدا  –نازىل بولۇش سەۋەبىدىن مەلۇم بولغىنىدەك، ئايەت ئەر 
اقتا مەسىلە چىققاندا ئەقلىگە ئەڭ باشتا تاياق كېلىدىغان ئەرلەرگە خىتاپ قىلم

ە ىمۇ ئىنسانى تەدبىرلەر بىلەن مەسىلىنى ھەل قىلىشنى تەۋسىيۋە ئۇالرغا تېخ
كىن بۇ قىلماقتا. بۇ تەدبىرلەردىن بىرى ئايال كىشى بىلەن تۆشەكنى ئايرىشتۇر. لې

تەدبىر، كۆپ خوتۇنلۇق ۋەزىيەتتە بىر جازاالش ئۇسۇلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 
ۇ لىنىپ قالىدۇ. بئەكسىچە ھالەتتە ئەر كىشىنىڭ ئۆزىنى جازاالندۇرىشىغا ئاي

سەۋەپتىن بۇ ئايەتتىكى تەۋسىينىڭ مەقسىتى، ئۆز ۋاقتىدىكى ئەرەپ 
 جەمىئىيىتىدە ئايالىدىن خاتالىق ئۆتۈپ قالسا، بىرىنچى بولۇپ تاياق بىلەن

 ڭ ئالدىنىزۇمبۇلىقىنى –ئايالىنى جازااليدىغان ئەرلەرنىڭ ئايالىغا قاراتقان زولۇق 
 ئېلىش ئىدى.  

ل كىشىنى ئۇرۇپ باقمىغان ۋە ئۇرۇشقىمۇ رۇخسەت رەسۇلۇلالھ ئايا
سىلەر ئاياللىرىڭالرنى قۇلنى ئۇرغاندەك » قىلمىغان. ئۇ مۇنداق دېگەن: 

ئۇرۇشتىن خىجىل بولمامسىلەر؟ كۈندۈزى ئۇرۇپ، ئاندىن كېچىسى بىرلىكتە 
تىق (. رەسۇلۇلالھ ئايالالرنى قات 93بۇخارى، نىكاھ،«) بولىسىلەر، شۇنداقمۇ؟ 

. (ى چەكلىگەن ) ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە، ئەھمەد بىن ھەنبەل ئۇرۇشن
تارىختىن مەلۇمكى، رەسۇلۇلالھ ئاياللىرى بىلەن ئۈزلىشىپ كېتىشكە تاس 

ى قالغان. لېكىن، رەسۇلۇلالھ تالىقىنى بەرمەكچى بولغان ئاياللىرىنى ئۇرۇشن
الق تا» نى ئەمەس، « ( تاياق) ئۇرۇش » ئويالپ باقمىغان. قۇرئان بۇ ئەھۋالدا 

نى تەۋسىيە قىلغان «تىش ئۈزلىشىپ كې» نى، باشقىچە قىلىپ ئېيتساق «قىلىش 
 (.   32، 28ئەھزاپ، ) 

ئەگەر يۇقىرىدىكى ئايەتنى رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىغا تەدبىقلىشى بىلەن 
ئۇرۇڭالر » بىرلەشتۈرۈپ چۈشىنىدىغان بولساق، ئايەتتىكى كۆپ مەنىلىك سۆزنى 

دەپ «  ( ئۈزلىشىپ كېتىڭالر )ئايرىلىڭالر » ەنىدە ئەمەس، دېگەن م« 
چۈشىنىشىمىز كېرەك. بۇ ئەھۋالدا قۇرئاننىڭ ئائىلىدىكى چىقىشالماسلىق 
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» ھالىتىگە كېلىپ قالغان ياكى ئىناقسىزلىق پەيدا قىلغان ئايالغا قارىتا ئەرلەرنى 
ېگەنلىكى مەلۇم د« ئايرىلىڭالر ) ئۈزلىشىپ كېتىڭالر ( » ئەمەس، « ئۇرۇڭالر 
 بولىدۇ. 
 

 ئىسالمدا ئايال ۋە ئەر مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟

س قىز مۇناسىۋىتى جىنسىيەت ۋە جىن –ئوغۇل ئايال،  –قۇرئانغا كۆرە، ئەر 
) شەھۋەت ( نى مەركەز قىلغان ئاساستا ئەمەس، ئەكسىچە ئىنسانلىق ۋە 

قۇرئان بىرىنچى شەخسىيەت مەركەز قىلىنغان مۇناسىۋەتنى ئاساس قىلىدۇ. 
لىدۇ ۋە ئايالنى ئائىلە ئەزالىرى سۈپتىدە قوبۇل قى –دەرىجىدە تۇققان بولغان ئەر 

 ن:ئۆز ئارا توي قىلىشىنى چەكلەيدۇ. بۇالر تۆۋەندىكى ئايەتتە بايان قىلىنغا
رنىڭ سىلەرگە ئانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنى، ھەمشىرىلىرىڭالرنى، ئاتاڭال» 

 الرنىڭ ھەمشىرىلىرىنى، قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى،ھەمشىرىلىرىنى، ئاناڭ
 ھەمشىرەڭالرنىڭ قىزلىرىنى، سۈت ئانىلىرىڭالرنى، ئېمىلدەش ھەمشىرىڭالرنى،

ىن باشقا ئەرد قېيىن ئاناڭالرنى، سىلەر بىر يەردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ )
يدە بۇ شەرت ئەمەس، ئۆ ( ئۆيۈڭالردا تەربىيىلەنگەن قىزلىرىنى ) بولغان

 (. 23نىسا، ) « ( ئېلىش ھارام قىلىندى... تەربىيىلەنمىگەن بولسىمۇ
ئىسالم نىكاھ چۈشىدىغان ئايال ۋە ئەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى 

 دۇ.چەكلىمەيدۇ، ئەكسىچە بۇ مۇناسىۋەتنىڭ زەھەرلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالى
ت ەتنى، شەھۋەئۆز ئارا نىكاھ چۈشىدىغان ئەر ۋە ئايال ئارىسىدىكى مۇناسىۋ

ۋە ئازدۇرغۇچى نەپسىنىڭ زەھەرلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر قاتار 
تەدبىرلەر ئالىدۇ. ئىككى جىنس ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ھۆرمەت ئاساسىدا 

ەزى ببولىشى ئۈچۈن ئارىغا مۇۋاپىق مۇساپە قويىدۇ. بۇنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش 
ن ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ بەلگىلەنگە تەدبىرلەرنى بەلگىلىگەن. ئىككى جىنس

چەكتىن ھالقىماسلىقى ئۈچۈن ئېلىنغان تەدبىرلەردىن بىر قانچىسى 
 تۆۋەندىكىچە:

ا بىر (. بۇ كىشى بىلەن زىنا ئارىسىغ 32ئىسرا، زىناغا يېقىنالشماڭالر )  .1
 مۇساپە قويغانلىقتۇر.



 ئائىلە ۋە ئىجتىمائىي ھايات

210 

ە ر. ئەر ۋقاراشىنى تىزگىنلەش ) تىكىلىپ قارىماسلىق ( ھەققىدىكى ئەمى .2
. ( 31 – 30نۇر، ئايالغا، يات جىنىسقا شەھۋەت بىلەن قارىماسلىققا بۇيرۇش ) 

بىرىگە قاراش تىزگىندىن چىقىپ كېتىپ  –چۈنكى يات جىنسالر ئارىسىدا بىر 
 قىپ كېتىپ قالىدۇ.ىقالسا، مۇناسىۋەتمۇ تىزگىندىن چ

 ەمىرنىڭتەسەتتۇر ئەمىرى. ھەر ئىككى جىنسنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ ئ  .3
ەھزاپ، ئ؛ 31نۇر، ئايالالرغا مۇناسىۋەتلىك قىسمىغا ئاالھىدە ئۆلچەملەر قويغان ) 

59  .) 
 

 ئايال كىشى نېمە ئۈچۈن ھىجاپلىنىدۇ؟

 قۇرئاننىڭ ھىجاپ ھەققىدىكى ئايىتى تۆۋەندىكىچە:
مىنلەرگە ئېيتقىنكى، نا مەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن، ۇئم» 

دىن شقى زىننەتلىرى) ئۆزلىكىدىن كۆرۈنىدىغان قىسمى (ئەۋرەتلىرىنى ياپسۇن، تا
ن، باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن، لېچەكلىرى بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇ

ا قېيىن ( زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، ي تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا )
يا ئۆز  ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن، يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن،

قېرىنداشلىرىدىن، يا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ھەمشىرىلىرىنىڭ 
ئوغۇللىرىدىن، يا دىنداش ئايالالردىن، يا قول ئاستىدىكى چۆرىلەردىن، يا 

 يەنى قېرى، دەلدۈش بولغانلىقتىن خوتۇنالرغا ئېھتىياجى يوق خىزمەتچىلەر )
ىغان ڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايددىن، يا ئايالالرنى( جىنسىي شەھۋىتى يوقالر

( بالىالردىن باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن،  يەنى باالغەتكە يەتمىگەن )
زىننەتلىرىنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يەرگە ئۇرمىسۇن، ئى 

«  تەۋبە قىلىڭالر قائالالھمۆمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر 
 (. 31نۇر، ) 

 ايەتتە ئۆزلىكىدىن كۆرۈنىدىغان قىسىمالردىن مەقسەت، يۈز، قول ۋە پۇتئ
يېپىلماسلىقى، قۇرئانغا كۆرە ئەمەس،  –بولۇپ، بۇ ئورگانالرنىڭ يېپىلىپ 

 ئەنئەنىگە كۆرە بەلگىلەنگەن.
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ئېچىپ ھەممىگە كۆرسەتمەسلىككە بۇيرۇلغان جەلىپ قىلغۇچى ۋە 
نىشى كېرەك بولغان شەخسى گۈزەللىكلەر، ئومۇمغا كۆرسېتىشتىن ساقلى

شنىڭ مۇنداق ئىككى مەقسىتى ۇبولۇپ، ئومۇمغا كۆرسىتىشتىن توس گۈزەللىكلەر
 بار:

چىشى جىنس بولۇشىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ،  . ئايال كىشىنىڭ كىشىلىكىنى1
 جىنسىي سۈيئىستىمالنىڭ ئالدىنى ئېلىش.

ل لغان ئايا.  ئەنئەنىنىڭ تەسىرى بىلەن ئىجتىمائىي ھاياتتىن چەتكە قېقى2
 كىشىنى ئىجتىمائىي ھاياتقا قايتۇرۇپ كېلىش.

ئەكسىچە بولغاندا، يات جىنسالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت كىشىلىكنى 
مەركەز قىلماستىن، جىنسىيەتنى مەركەز قىلغان بىر مۇناسىۋەتكە ئايلىنىپ 

ى قالىدۇ. قىسقىچە قىلىپ ئېيتساق، ھىجابنىڭ مەقسىتى ئۈچ تەرەپنىڭ ئەخالقىن
 دە تۇتقان:كۆز

ئۆزىگە خاس بولغان جىنسى ئاالھىدىلىكىنى ئومۇمىيالشتۇرۇپ  –. ئايال 1
 ئاۋامغا كۆرسەتمەسلىك.

يات جىنس بىلەن شەھۋەتنى مەقسەت قىلغان ۋە سۈيئىستىمال  –. ئەر 2
 قىلىدىغان شەكىلدە مۇناسىۋەت ئورناتماسلىق. 

 ك.كە سېلىشى كېرەئايال مۇناسىۋىتىنى نۇرمال تەرتىپ –ئەر  –ئىيەت . جەم3
دېگەنلىك بولىدۇ. مەس « ياغلىق » ھۇمۇر سۆزىنىڭ بىرلىك شەكلى خىمار 

قىلغۇچى ئىچىملىكمۇ، ئەقىلنى ئوراپ توسىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئوخشاش 
تىن «باش » يىلتىزدىن كەلگەن خامر ئىسمى بېرىلگەن. بۇ ئىككى كەلىمە 

« يېپىش، يۆگەش » كۇپۇرمۇ  ئىبارەت ئورتاق نوقتىدا كېسىشىدۇ. مەسىلەن:
مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. لېكىن، باش قىسىمغا ئەمەس، قەلىبكە نىسبەت 

ىر بېرىلگەنلىكى ئۈچۈن، ئوخشىمىغان سۆز يىلتىزىدىن تۈرلىنىپ چىققان باشقا ب
سۆز ئىشلىتىلگەن. ئۆز ۋاقتىدىكى ھۆر ئايالالر ئەزەلدىن ئىشلىتىپ كەلگەن 

يتتى. لتىلغان بولۇپ، زىننەت ئەشياسى رولىنى ئۆتەياغلىق، باشتىن ئاياققا ساڭگى
بۇ يېپىنچا، ياقا قىسمىغا توغرا كەلگەن، كۆكرەك ۋە كۆكرەكتىكى زىننەت 

لىچەكلىرى » بويۇملىرىنى كۆرسەتكەن ئوچۇق قىسىم) جۇيۇب ( نى ياپمايتى. 
ئىبارىسى، ئوچۇق قويۇلغان بويۇن ۋە گەردان « بىلەن كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن 

 ملىرىنىڭمۇ لىچەك بىلەن تولۇق يۆگىشى ھەققىدە تەلىماتنى ئۆز ئىچىگەقىسىل
 ئالماقتا. 
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 ئىسالمدا ئائىلىنىڭ ئورنى

سائادىتى ئۈچۈن، تۆۋەندىكى ئۈچ  –ئىيەتنىڭ بەخت ئىسالمدا بىر جەم
 ئامىل مەقسىتىگە مۇۋاپىق شەكىلدە بەرپا قىلىنىشى كېرەك:

 پەزىلەت -ئەخالق . 1
 . ئائىلە2
 ىيەتەمئ. ج3

بىرىنى ئېلىۋەتسە، قالغانلىرى » كېلىپ چىقىش جەھەتتىن  –ئائىلە 
 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدىغان بىردىن ئارتۇق ئامىل 

مەس، ۋەھىيگە كۆرە، ئائىلىنىڭ گىئومېتىرى بىر بىرىگە پاراللىل ئىككى سىزىق ئە
نىڭ ا ئوخشايدۇ. ئائىلە كىشىبىرىگە يۆلىنىپ تۇرغان ئىككى يانتۇ سىزىقق –بىر 

گەۋدىسىنى تەشكىل قىلغۇچى  ڭئىيەتنىيېتىلىدىغان باال ياتقۇ، جەم ئەخالقى
 ىدۇر.ھۈجەير

قۇرئانغا كۆرە ئەر ۋە ئايال، بىرسى بولمىسا يەنە بىرسىمۇ پۈتۈن 
بواللمايدىغان ئىككى پارچە بولۇپ، بۇ پۈتۈنلىك مۇشۇ ئىككى پارچە 

رىنىڭ بى –ا كېلىدۇ. بۇ ئىككى پارچە ئۆز ئالدىغا بىر بىرلەشكەندە ئاندىن ۋۇجۇتق
 ئورنىنى تولدۇرالمايدۇ. قۇرئان ئائىلىنى شەكىللەندۈرگەن ئەر ۋە ئايالدىن
 ئىبارەت بۇ ئىككى ئاساسلىق ئامىلنى ئوخشاش بىر ئاتالغۇ بىلەن، يەنى زەۋج

. دېگەنلىك بولىدۇ« جۈپ  ،ھەمراھ» كەلىمىسى بىلەن تىلغا ئالىدۇ. زەۋج 
ى خۇددى ئاياقنىڭ بىر جۈپتىگە ئوخشاش... جۈپ، ئەمما باراۋەر ئەمەس. ئاياقن

 تەتۈر كېيىش، ئاياققا ھەم پۇتقا زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ. 
مەسئۇلىيەتچان » ئايالنى  قۇرئان ئائىلىنى تەشكىل قىلغۇچى ئەر ۋە

 قا چاقىرىدۇ:«بولۇش
نەپىس ياراتقان، شۇ  ننەپىس ) جانلىق (تىئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر » 

 نىئايالالر ـنۇرغۇن ئەر ياراتقان ۋە ئۇالردىن ئۇنىڭ جۈپتىنى  ) جانلىق (تىن
! ( ىلىڭالرئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىڭالرنى ب اّلَله )ىڭالردىن قورقۇڭالر ەببر ياراتقان

 (. 1نىسا، ) « 
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 كىلبە ئەمەس، «(  ئەزداد)  زىتى » بىرىنىڭ –قۇرئان ئەر ۋە ئايالنىڭ بىر 
 ەنېم ئىنسانىيەتنىڭ ئايىتىدە، تەكىتلىگەن ئىكەنلىكىنى تى«( ئەزۋاج)  جۈپ »

ۇنسى بىرىڭالردىن ئ – بىر »: سۇئالىغا يارىتىلغانلىقى قىلىپ جىنس ئىككى ئۈچۈن
 دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. بۇ مەقسەتنىڭ ئەمەلگە...« ئۈلپەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن  –

 . ( 21رۇم، ۇھەببەتكە مۇناسىۋەتلىك ) م –خوتۇن ئارىسىدا مېھر  –ئېشىشى ئەر 
قۇرئان، ئائىلىنى جەھەننەمگە تۇتىشىدىغان بىر يولغا كىرىپ قېلىشتىن 
ساقالش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى ئائىلە رەئىسىنىڭ زىممىسىگە 

 ئارتىدۇ:
ى چاقاڭالرن –! ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ( مۇئمىنلەر )ئى ئىمان ئېيتقانالر » 

 .( 6تەھرىم، ) « تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان دوزاختىن ساقالڭالر! ئىنسان ۋە 
قۇرئان ئىككى ئائىلىنى ئىنسانىيەتكە ئۆرنەك قىلىپ كۆرسىتىدۇ 

 (.  33ئالىئىمران، ) 
راھىم ۋە ئاياللىرى سارا، ھەجەر، ھەزرىتى ئىب -ئىبراھىم ئائىلىسى  .1

ىلە. ىل تاپقان بىر ئائبالىلىرى ئىسمائىل ۋە ئىسھاق ھەمدە جىيەنى لۇتتىن تەشك
 بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىمانى سىناقتىن ئۆتكەن ئۆرنەك كىشىلەر بولۇپ، ھەممىسى

 (. 113 – 83، 105 – 100ساففات، سىناقتىن غەلبىلىك ھالدا ئۆتكەن ) 
الى خاننە، قىزى مەريەم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئىمران، ئاي -ئىمران ئائىلىسى .2

بېت، بۇ ئۆرنەككە زەكەرىييا، ئايالى ئېلزائىسادىن تەشكىل تاپقان بىر ئائىلە. 
 (.  55، 35ئالىئىمران، ئوغلى يەھيامۇ كىرىدۇ ) 

ا قۇرئان مۇئمىنلەرنىڭ ھەممىسىنى بىر چوڭ ئائىلە قاتارىدا كۆرىدۇ. ھەتت
ئىنسانىيەتنىڭ ھەممىسىنى بىر ئائىلە دەپ قارايدۇ ۋە تۆت يەردە پۈتۈن 

ۇ بدەپ خىتاپ قىلىدۇ. « ! ( بالىلىرى ئادەم )ئەي ئىنسانالر » ئىنسانىيەتكە 
قا بەندە ئالالھە قۇل بولماسلىق ۋە پەقەت ئارقىلىق ئىنسانىيەتنى بەندىگ

 بولۇشتىن ئىبارەت ئورتاق پايدىسى ئۈچۈن قېرىنداش قىلىشنى خااليدۇ. 
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 ئىسالم كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشقا قانداق قارايدۇ؟

» يال بىلەن كۇپايىلىنىش: نۇرمال ئەھۋالدا ۋەھىينىڭ تەۋسىيەسى بىر ئا
ر خوتۇن ئەگەر ئاياللىرىڭالر ئارىسىدا ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر، بى

ك (. نۇرمال ۋە بولۇشقا تېگىشلى 3نىسا، « ) بىلەن كۇپايىلەنسەڭالر بولىدۇ 
تە بولغاننىڭ بىر خوتۇنلۇق ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ رۇشەن قۇرئانى دەلىلى، ئاخىرەت

 –ئىنسان خوتۇن » ىدىن قاچىدىغانالر ئارىسىدا تىلغا ئېلىنغان كىشىنىڭ ئۆز
« دىن ئاياللىرى» ( ئايىتى بولۇپ، ئايەتتە  36ئەبەسە، « ) بالىلىرىدىن قاچىدۇ 

 دېيىلمىگەن. 
 بىر ئەر كىشىنىڭ ئەمرىدە قانچە ئايال قۇرئان نازىل بولغان جەمئىيەتتە

ئەرلەر خالىغىنچە ئايالنى بولۇش ھەققىدە ھېچقانداق چەكلىمە يوق ئىدى. 
ى. بۇ ئەمرىدە تۇتاتتى، خالىغان ئايالىغا ئىگە بولۇپ، خالىغىنىنى تاالق قىالتت

ۇ ئادىتىگە ئۆز خاھىشى بويىچە غەيرى ئىنسانى قائىدىلەر ئىجات قىلغانىدى. ب
يولالردىن بىرسى، قۇرئان جازا ۋە كافارەتكە باغلىغان زىھار ) ئايالىنىڭ 

لەن ىسىنىڭ ۋۇجۇدىغا ئوخشىتىش ( ئىدى. قۇرئان زىھار يولى بىۋۇجۇدىنى ئۆز ئان
ۇق ئايالىنى تاالق قىلغانالرغا كافارەت بېرىشنى شەرت قىلىپ، بۇ ئادەتكە ئوچ

 (.    5 – 1مۇجادەلە، ھالدا قارشى چىققان ) 
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 رەسۇلۇلالھنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بولىشىنىڭ سەۋەبى نېمە؟

 –لىشى بەشەرى ئارزۇ ) ھاۋايى . رەسۇلۇلالھنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بو1
 25ھەۋەس ( بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمەس. ئەگەر بۇنداق بولغان بولسا ئىدى، 

ئوچاقلىق بولمايتتى. خەدىچە  –ياشقا كىرگەن خەدىچە بىلەن ئۆي  40يېشىدا 
سى بار رەسۇلۇلالھ بىلەن توي قىلغاندا، ئىككى قېتىم توي قىلغان، ئۈچ يېتىم بالى

 ى. شۇنداقمۇ قىلدى دەيلى، بۇ ھالىتىنى ئايالى خەدىچە ۋاپاتتۇل ئايال ئىد
يىل داۋامالشتۇرمايتتى. رەسۇلۇلالھنىڭ  25بولغىچە بىر خوتۇن بىلەن 

شەپقەت كۆرسىتىش مەقسىتىدىكى تورمۇشلۇق بولىشىنى،  –مەدىنىدىكى مېھر 
شەھۋەت دەپ قارىغانالر، ھاياتىنىڭ ئەڭ جۇش ئۇرۇپ تۇرغان مەزگىلى بولغان 

ياش چوڭ بولغان ۋە ئىككى قېتىم توي قىلغان، ئۈچ  15يىلىنى ئۆزىدىن  25
شىنى يېتىم بالىسى بولغان بىر تۇل ئايال بىلەن بىر خوتۇنلۇق ھالىتىدە ئۆتكۈزۈ

 قانداق چۈشەندۈرىدۇ؟ 
بىلەن  رەسۇل بولۇشىنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بولىشى . رەسۇلۇلالھ2

ن، يىل بىر ياستۇققا باش قويغا 25 ابۇنداق بولغان بولسمۇناسىۋەتسىز. ئەگەر 
يىلىدا ۋاپات  – 9ياش چوڭ بولغان ئايالى خەدىچە رىسالەتنىڭ  15ئۆزىدىن 

بولغاندىن كېيىن، ئىككى يېرىم يىل تۇل ھالەتتە ياشىمىغان بوالتتى. چاي 
ئوچاقلىق بولۇش ئۈچۈن مەدىنىگە ھىجرەت  –ئىچكۈزگەن ئائىشە بىلەن ئوي 

ايال ئەككىدىكى ۋاقتىدا، ئىككى قېتىم توي قىلغان بىر تۇل قىلىشنى كۈتمەيتتى. م
 ى.   يىل بىرگە ئۆتۈشنىڭ ئورنىغا، باشقا ئايالالرنىمۇ ئالغان بوالتت 25بىلەن 
. رەسۇلۇلالھنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بولىشى، لىدىرلىك مەسئۇلىيىتى بىلەن 3

مەس، مۇناسىۋەتلىك. ئۇنىڭ مەدىنىدە ئالغان ئاياللىرى شەھۋەت ئۈچۈن ئە
شەپقەت كۆرسىتىش ۋە بەلگىلىك مەقسەت بىلەن بولغانىدى. بۇنى تېخىمۇ 
ياخشى چۈشۈنۈش ئۈچۈن، رەسۇلۇلالھ ئەمرىگە ئالغان ئايالالرنىڭ ئەھۋالىنى 

 بىلىش زۆرۈر بولىدۇ. بۇ يەردە ئۇالر ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز:
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الھ ئۆيلەنگەن ەدىچە ئانىمىزدىن كېيىن رەسۇلۇلخ -سەۋدە بىنت زەما 
 بالىسى بار تۇل ئايال بولۇپ، ھىمايە 6ياشلىق،  50ئىككىنجى ئايال. سەۋدە 

  قىلىشقا مۇھتاج ئىدى. رەسۇلۇلالھ نىكاھىغا ئېلىپ ئۇنى ھىمايە قىلدى.
ىڭ ئاياللىرى ئىچىدە قىز ھالىتىدە رەسۇلۇلالھن -ئائىشە بىنت ئەبۇ بەكىر 

ۇلۇلالھ بىلەن كىچىك ياشتا توي ئالغان بىردىنبىر ئايالى. بەزىلەر رەس
ن توي قىلغانلىقىنى بايان قىلسىمۇ، سېلىشتۇرما تەتقىقات ئۇنىڭ رەسۇلۇلالھ بىلە

 ە. ياشلىق يېتىشكەن بىر قىز ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكت 19 – 18قىلغان ۋاقتىدا 
ياشتا بولۇپ، ئېرى  22ىلەن نىكاھالنغاندا برەسۇلۇلالھ  -ھافسا بنىت ئۆمەر

زىتىدا شېھىت بولغان تۇل ئايال. ئۇ ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ قىزى. ئۇھۇد غا
ر رەسۇلۇلالھ ئۇ ئايالغا تەسەللىي بېرىش ۋە ھىمايىسىگە ئېلىپ ھالىدىن خەۋە

ئېلىش، شۇنداقال يېقىن دوستى ھەزرىتى ئۆمەرنى شەرەپلەندۈرۈش  ئۈچۈن 
 ئۇنىڭ قىزىنى نىكاھىغا ئالغان.

ئېرى  -2چ قېتىم توي قىلغان بولۇپ، ئۈ بۇرۇن -زەينەپ بىنت ھۇزەيمە  
ا شېھىت بولغان، بالىسى يوق تۇل ئايال. رەسۇلۇلالھ بۇ ئېرى ئۇھۇدد -3بەدىردە، 

 ئايالنى نىكاھىغا ئېلىپ ھىمايە قىلغان.
ېتىم توي قىلغان، بەش بالىسى بار تۇل ئايال. بىر قانچە ق -ئۇممۇسەلەمە 

الىدىغان كىشى يوق ئىدى. تۆت كىچىك بالىسى بولۇپ، ھالىدىن خەۋەر ئ
 رەسۇلۇلالھ ئۇنى نىكاھىغا ئېلىپ ھىمايە قىلغان.

يېشىدا تۇل  36ىلەن توي قىلغاندا برەسۇلۇلالھ  -زەينەپ بىنت جاھىش
ئېرى زەيد بىن ھارىس بىلەن رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىنى يىرالمىغانلىقى  ئايال.

 . ەرنى ياندۇرۋەتكەنيېشىغىچە تالىپ بولۇپ كەلگەنل 35ئۈچۈن توي قىلغانىدى. 
ئېرى جەڭ مەيدانىدا ئۆلگەن تۇل ئايال بولۇپ،  –جۇۋەيرىيە بىنت ھارىس 

ئەسىرگە چۈشكەنىدى. رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ قەبىلىسى بىلەن ئەپ ئۆتۈش ۋە 
 « ئىسالمغا دەۋەت قىلىش » ياخشى نىيىتىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن  

 مەقسىتىدە نىكاھالنغان.
ى ياشتا بولۇپ، بالىس 38رەسۇلۇلالھ بىلەن توي قىلغاندا  –ە ئۇممۇ ھەبىب

چاقىسىز  –بار تۇل ئايال ئىدى. ئېرى ئىسالمدىن يېنىۋالغاندىن كېيىن ئىگە 
شەپقەت ۋە رەئىسى بولغان چوڭ  –قالغان. بۇ نىكاھمۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مېھر 

 ىدى.  ئائىلە ) مەدىنە ئىسالم جامائەسى ( گە كۆرسەتكەن ياخشى نىيىتى ئ
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ئىككى قېتىم توي قىلغان تۇل ئايال. خەيبەر  –سافىييە بىنت ھۇيەي 
يەھۇدىيلىرى ئاقساقىلىنىڭ قىزى. ئۇرۇشتا ئەسىرگە چۈشكەن ۋە ئازاد 

 « ئىسالمغا دەۋەت قىلىش » قىلىۋېتىلگەن بولۇپ، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ بىلەن  
 مەقسىتىدە نىكاھالنغان.

ياشلىق تۇل ئايال.  36م توي قىلغان، ئىككى قېتى –مەيمۇنە بىنت ھارىس 
لەش رەسۇلۇلالھ قازا ئۇمرىسى قىلغاندا، مەككىلىكلەرگە ياخشى نىيىتىنى ئىپادى

 مەقىسىتىدە ئۇنىڭ بىلەن نىكاھالنغان. 
ئۇرۇشتا ئەسىرگە چۈشكەن تۇل ئايال. مۇسۇلمان  –رەيھانە بىنت زەيد 

خشى . رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ يابولغان ۋە نىكاھ ئارقىلىق ھىمايە ئاستىغا ئىلىنغان
 نىيىتى ئۇنىڭ قەبىلىسىنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا سەۋەپ بولغان. 

رىمنىڭ مىسىر ۋالىسى جۇرەيخ ب. مىنا  –قىبتىييە  –مارىيە ئەل 
رەسۇلۇلالھقا ھەدىيە قىلىپ ئەۋەتكەن. نەقىل قىلىنىشىچە، مەدىنىگە 

ىڭ . رەسۇلۇلالھ ئۇنكېلىۋاتقاندا يول ئۈستىدە ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغان
 بىلەن نىكاھالنغان ۋە ئۇنىڭدىن بىر ئوغلى بولغان. 

يۇقىرىقىالردىن رەسۇلۇلالھنىڭ كۆپ ئاياللىق بولۇش سەۋەبىنىڭ شەھۋەت 
 ۇ. ئەمەس، ئەكسىچە شەپقەت ۋە دەۋەتنى ئاساس قىلغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىد
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 ايدۇ؟ئىسالم باشقا دىنالرغا ۋە مەنسۇپلىرىغا قانداق قار

ش ئۈچۈن، ئالدى ئىسالمنىڭ باشقا دىنالرغا بولغان مۇئامىلىسىنى چۈشۈنۈ
قا قانداق قارايدۇ؟ بۇنى بىلىش الزىم. ( ئوخشاشماسلىق)  بىلەن رەڭدارلىق

 ئىسالمغا كۆرە، ئوخشاشماسلىق بايلىقتۇر. قۇرئان ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ،
ەپ د« ئايىتى  نىڭئالالھ» نى ئىنسانالرنىڭ تىل ۋە رەڭلىرىنىڭ پەرقلىق بولىشى

ىق (. قۇرئان فاتىر سۈرىسىدە، يارىتىلغانالر شۇنچە پەرقل 22رۇم، ئاتايدۇ ) 
رە بولسىمۇ، ئۇالر ئارىسىدىكى مىسلىسىز ماسلىشىش بايان قىلىنغان. مەزكۇر سۈ

ە، يەر بۇ ئوخشاشماسلىقنى بىر بايلىق سۈپتىدە بىزگە بايان قىلىدۇ. قۇرئانغا كۆر
، ىنى، رەڭگىنى، تىلىنى نىشانغا ئېلىشئىرقھەر قانداق بىر ئىنسان  يۈزىدىكى

 ئايىتىنى نىشانغا ئالغان بىلەن ئوخشاش.   نىڭئالالھ
ان قۇرئان ياراتقۇچىنىڭ بىر ئىكەنلىكى ھەققىدە قانچىلىك ئەستايىدىل بولغ
لەن بولسا، يارىتىلغانالرنىڭ كۆپ خىللىقى ھەققىدىمۇ شۇنداق ئەستايىدىللىق بى

 وختىلىدۇ. قۇرئان، بىر پۈتۈن گەۋدە ھالىتىدە مۇنداق دەيدۇ:ت
شى قار قائالالھ. ياراتقۇچىنىڭ بىر ئىكەنلىكى پرىنسىپىغا ئىسيان قىلىش، 1

 بولغان شېرىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. « ئەڭ چوڭ گۇناھ » ئۆتكۈزۈلگەن 
 نغا. يارىتىلغاننىڭ كۆپ خىل بولۇش پرىنسىپىغا قىلىنغان ئىسيان، ئىنسا2

 نى پەيدا قىلىدۇ.«زۇلۇم » قارىشى سادىر قىلىنغان ئەڭ چوڭ گۇناھ 
ىر ئىسالم، دۇنيادىكى دىنىي ئوخشاشماسلىقالرنى، ياراتقۇچى ئىرادىسىنىڭ ب

 پارچىسى دەپ قارايدۇ. چۈنكى ياراتقۇچى، مۇسۇلمانالردىن ھەممە كىشى ئىمان
ىلىپ ى قۇرئاندا ئوچۇق قئېيتقان بىر دۇنيا بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلمايدۇ. بۇن

 ىڭ خالىسا ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكىەببمۇنداق بايان قىلىدۇ: ئەگەر ر
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا 

بىر  (. قۇرئانغا كۆرە، ئېتىقاد ئوخشاشماسلىقى يوق 99يۇنۇس، مەجبۇرالمسەن؟ ) 
 دۇ.ياراتقۇچىنىڭ ئىرادىسىگە ئىسيان قىلغانلىق بولى دۇنيانى تەسەۋۋۇر قىلىش،

مىنىڭ ئوخشىمىغان دىنالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرىنى ئىنسانالرنىڭ بىر قىس اّلَله 

 قولى بىلەن مۇھاپىزەت قىلىدۇ. بۇ ھەقتە قۇرئان مۇنداق دەيدۇ:
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سا، بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بول –ئىنسانالرنى بىر  اّلَلهئەگەر » 

ۋە  رنىڭ ئىبادەتخانىلىرىىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، يەھۇدىيالراھ
 «ىنىڭ نامى كۆپ ياد قىلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتئالالھ

 (.  40ھەج، ) 
 

بىلەن بىر ( مۇرتلىرى ) ئىسالم ئوخشىمىغان دىن مەنسۇپلىرى 

 يەردە ياشاشقا قانداق قارايدۇ؟

 م تارىخى ۋە ئىسالم جۇغراپىيسى شاھىت:ۇنىڭغا ئىسالئ
ا . مۇسۇلمانالر پەتىھ قىلغان ھەر قانداق بىر جايدا، مەيلى قايسى دىند1

ا بولىشىدىن قەتىئىينەزەر ئۇالرنى يىلتىزىدىن قۇرتۇپ تاشالنغانلىقى تارىخت
لىك ئۇچرىمايدۇ. مۇسۇلمانالر ئىچىدىن چىققان ۋە ئىسالمغا قاتتىق مۇخالىپەتچى

ىق، ئانادولۇدىكى يەزىدىلىك، لىۋاندىكى دۇرزىلىك، ھىندىستاندىكى سىھلقىلغان 
 ئىراندىكى باھائىلىقمۇ يىلتىزىدىن قۇرتۇپ تاشالنمىغان. لېكىن، ئىسپانىيە

يىل ھۆكۈم سۈرگەن مۇسۇلمان مەۋجۇدلىقى يىلتىزىدىن  800 (دە ئەندۇلۇستا )
يىلى  – 1092سەلىپ  قۇرتۇپ تاشالنغان. سىجىلىيەدىمۇ شۇنداق بولغان. ئەھلى

 كۈنى قۇددۇسقا كىرىپ ئىككى كۈندىن  كېيىن شەھەردە بىرمۇ – 15ئاينىڭ  – 7
 مۇسۇلمان ساق قالمىغان. ھالبۇكى ئۇ مەزگىلدە قۇددۇستا بەلگىلىك سالماقتا

 خىرىستىيان ۋە يەھۇدىي نوپۇسى بار ئىدى.  
ا دىنغا . مۇسۇلمانالر ئىدارىسىدىكى ھەر قانداق بىر شەھەردە، باشق2

ە مەنسۇپ ئىبادەتخانىالرنىڭ چىقىپ ۋەيران قىلىنغانلىقى ھەققىدە، تارىختا ۋ
ر كۈنىمىزدە بىرمۇ مىسال يوق. ئىسالم تارىخىدە سەككىز ئوردۇگاھ ) ئەسكەرلە
ە تۇرۇشلۇق جاي ( شەھەر بەرپا قىلىنغان. باسرا، كۇفە، قاھىرە ) فۇستات ( ۋ

 ەھەرلەرنى مۇسۇلمانالر بىنا قىلغان.قايراۋان بۇالردىن بىر قانچىسى. بۇ ش
ىڭ بۇالرنىڭ ھەممىسىدە دىنى ئاز سانلىقالر ۋە ئۇالرغا ئائىت ئىبادەتخانالرن

نىڭ لىق. لىۋانلىق خىرىستىيان ئەدىب ئامىن مائالوفرېئالبارلىقى تارىخىي بىر 
 سۆزلىرى بىر تارىخىي ھەقىقەتنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 
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ىم، مۇسۇلمان ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن پەتىھ قىلىنغان بىر ئەگەر ئەجداد
نغان ئەلدە خىرىستىيان بولۇشنىڭ ئورنىغا، خىرىستىيانالر تەرىپىدىن پەتىھ قىلى

ىزەت ئەسىر بويىچە ئۆز ئېتىقادىنى مۇھاپ 14بىر ئەلدە مۇسۇلمان بولغان بولسا، 
 قىلغان ھالدا، يېزا ۋە شەھەرلىرىنى ساقالپ قااللمايتتى. 

. قۇرئاندا مۇسۇلمانالر ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشايدىغان غەيرى 3
دە، مائىمۇسلىمالرنىڭ ئۆز شەرئىتىنى ئىجرا قىلىشى كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان ) 

(. قۇرئان يەھۇدىي، خىرىستىيان ۋە مۇسۇلمانالرنى نەزەردە تۇتۇپ  47، 43
 مۇنداق دەيدۇ:

 غا بىرخىل شەرىئەت ۋە ئوچۇق)ئى ئۈممەتلەر!( سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر»  
التتى خالىسا، ئەلۋەتتە، سىلەرنى بىر ئۈممەت قى اّلَلهيول تەيىن قىلدۇق. ئەگەر 

ن سىلەرگە بەرگە اّلَله)يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتى(. لېكىن 

شەرىئەتلەر ئارىسىدا سىلەرنى سىناش ئۈچۈن )كۆپ ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى(. 
سىلەر  دەرگاھىغا قايتىسىلەر، نىڭئالالھا ئالدىراڭالر. ھەممىڭالر ياخشى ئىشالرغ

ى( ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەرنى )ئۇنىڭ قايسى ھەق، قايسى ناھەق ئىكەنلىكىن
 (.  48مائىدە، ) « سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ  اّلَله

بۇ ئايەت، ئوخشاش بولمىغان دىن مۇرتلىرىنىڭ ئوخشاش بىر ماكاندا 
رىنىڭ ەت قىلىنغانلىقنى بايان قىلىپال قالماستىن، ئۇالرنىڭ ھەر بىياشاشقا رۇخس

 ئۆز شەرىئەتلىرىنى ئىجرا قىلىشىنىمۇ كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.
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 خاتىمە

ىڭ خالىسا ئىدى، ئەلۋەتتە، يەر يۈزىدىكى كىشىلەرنىڭ ەببئەگەر ر» 
 «مەجبۇرالمسەن؟ ھەممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سەن كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشقا 

 (. 99يۇنۇس، ) 
 

ئەگەر بىز قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق، چوقۇم سەن ئۇنىڭ » 
ىڭ، قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى، يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتت تىنئالالھ

ن دەپ ( پىكىر قىلسۇ قۇدرىتىنى نىڭئالالھ بىز بۇ مىسالالرنى كىشىلەرگە ئۇالر )
 (. 21ھەشر، ) «  بايان قىلىمىز

 
ئەگەر يەر يۈزىدىكى دەرەخلەرنىڭ ھەممىسى قەلەم بولغان، دېڭىز » 

( قوشۇلغان  نىڭ سىياسى ( بولغان، ئۇنىڭغا يەنە يەتتە دېڭىز ) سىيا )
ىقەتەن ھەق اّلَله( تۈگەتكىلى بولمايدۇ،  يېزىپ سۆزلىرىنى ) نىڭئالالھتەقدىردىمۇ 

 (. 27لوقمان، )  «ىدۇرغالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچ
 






