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مەككىدە نازىل بولغان، 60 ئايەت
زارىيات سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ېئ  ېئ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 )تۇپراقنى( سورىغۇچى شامالالر بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. )يامغۇرالرنىڭ( ئېغىرلىقىنى 
كۆتۈرگۈچى بۇلۇتالر بىلەن قەسەمكى﴿2﴾. )سۇ ئۈستىدە( يېنىك ماڭغۇچى كېمىلەر بىلەن 
قەسەمكى﴿3﴾. ئىشنى )يەنى بەندىلەر ئارىسىدا رىزىقالرنى، يۇرتالر ئارىسىدا يامغۇرالرنى( 
تەقسىم قىلغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴿4﴾. سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان )ساۋاب، 
ئازاب، قىيامەت قاتارلىق( الر ئەلۋەتتە راستتۇر﴿5﴾. ياخشى ئەمەللەرنى( مۇكاپاتالش، 
)يامان ئەمەللەرنى( جازاالش چوقۇم بولىدىغان ئىشتۇر﴿6﴾. يوللىرى بار ئاسمان بىلەن 
قەسەمكى، )پەيغەمبەر ھەققىدە( سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن خىلمۇخىلدۇر﴿7ـ8﴾. 
ۋە  )قۇرئانغا  ئادەم  بۇرۇۋېتىلگەن  ھىدايەتتىن(  ئەزەلىسىدە  ئىلمىي  تائاالنىڭ  )هللا 
لەنەت  كاززاپالرغا  بۇرۇۋېتىلىدۇ﴿9﴾.  كەلتۈرۈشتىن(  ئىمان  ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد 
بولسۇنكى، ئۇالر جاھالەتكە چۆمگەن بولۇپ )ئاخىرەت ئىشىدىن( غەپلەتتىدۇر﴿10ـ11﴾. 
ئۇالر  بولسا  ئۇ  بولىدۇ؟« دەپ سورايدۇ﴿12﴾.  قاچان  رەسۇلالھدىن: »قىيامەت  ئۇالر 
دوزاختا ئازابلىنىدىغان كۈندۇر﴿13﴾. )دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالرغا( »سىلەرگە 
ئالدىراتقان  چېغىڭالردا(  )دۇنيادىكى  سىلەر  بۇ  مانا  تېتىڭالر،  ئازابنى  قىلىنغان 

نەرسىدۇر« )دەيدۇ(﴿14﴾.



قىيامەت ۋە ھېساب بېرىش ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ راستلىقى

ئېغىرلىقىنى  )يامغۇرالرنىڭ(  قەسەمكى،  بىلەن  شامالالر  سورىغۇچى  ﴿)تۇپراقنى( 
بىلەن  كېمىلەر  ماڭغۇچى  يېنىك  ئۈستىدە(  )سۇ  قەسەمكى.  بىلەن  بۇلۇتالر  كۆتۈرگۈچى 
قەسەمكى. ئىشنى )يەنى بەندىلەر ئارىسىدا رىزىقالرنى، يۇرتالر ئارىسىدا يامغۇرالرنى( تەقسىم 

قىلغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴾.

قەسەمكى﴾  بىلەن  كېمىلەر  ماڭغۇچى  يېنىك  ئۈستىدە(  ﴿)سۇ  تەپسىرشۇناسالر  بەزى 
دېگەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى: ئۆز پەلەكلىرىدە يەڭگىل ئۈزۈپ تۇرغۇچى يۇلتۇزالر بىلەن 
قەسەمكى دېگەنلىك بولىدۇ،- دەيدۇ. بۇ ئايەتكە شۇنداق مەنە بېرىلگەندە، بۇ تۆۋەندىن 
بولۇپ  ئۆرلەش(  )يەنى  قىلىش  تەرەققىي  يۇقىرىغا  ئۇنىڭدىنمۇ  يۇقىرىدىن  يۇقىرىغا، 
ھېسابلىنىدۇ. مەسىلەن: ئەڭ تۆۋەندە شامال بولىدۇ، شامالنىڭ ئۈستىدە بۇلۇت بولىدۇ، 
يۇلتۇزالر بۇلۇتنىڭمۇ ئۈستىدە بولىدۇ. ئىشنى تەقسىم قىلغۇچى پەرىشتىلەر بولسا، ئۇنىڭمۇ 
ئۈستىدە بولۇپ، هللا تائاالنىڭ شەرىئەت ۋە تەبىئەتكە دائىر ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئېلىپ 

چۈشىدۇ.
بۇ ئايەتلەردىكى قەسەملەر هللا تائاال تەرىپىدىن قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىغا 
قىلىنغان قەسەمدۇر هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان )ساۋاب، ئازاب، 

قىيامەت قاتارلىق( الر ئەلۋەتتە راستتۇر﴾ يەنى ئەلۋەتتە راست خەۋەردۇر.
 ﴿)ياخشى ئەمەللەرنى( مۇكاپاتالش، )يامان ئەمەللەرنى( جازاالش چوقۇم بولىدىغان 

ئىشتۇر﴾ يەنى شەكسىز ئەمەلگە ئاشىدىغان ئىشتۇر. 

﴿يوللىرى بار ئاسمان بىلەن قەسەمكى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنى: 
گۈزەل، كۆركەم، چىرايلىق ۋە تۈپتۈز بىنا قىلىنغان ئاسمان بىلەن قەسەمكى،- دەپ تەپسىر 
قىلدى. مۇجاھىد، ئىكرىمە، سەئد ئىبنى جۇبەيىر، ئەبۇ مالىك، ئەبۇ سەھىل، سۇددى، 
قەتادە، ئەتىييە ئەۋفىي، رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە باشقىالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر 
قىلدى. زەھھاك، مىنھال ئىبنى ئەمرى ۋە باشقىالر: ئاسماننىڭ يوللىرى سۇ، قۇم ۋە ئوت 
ئوخشايدۇ،-  يولالرغا  قىلىۋەتكەن  يول  ـ  يول  ئۇرۇپ  شامال  يىغىندىسىنى  چۆپلەرنىڭ  ـ 

دېدى. 
بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى بىر نەرسىنىڭ گۈزەللىكىنى ۋە كۆركەملىكىنى ئىپادىلەيدۇ. 
ئاسماننىڭ گۈزەللىكى ئۇنىڭ ئېگىز، سۈپسۈزۈك، قاتمۇ قات، ناھايىتى پۇختا، ئەتراپلىرى 
كەڭرى، تۇرغۇن ۋە ھەرىكەتچان يۇلتۇزالر بىلەن ئورالغان، كۈن، ئاي، نۇرلۇق يۇلتۇزالرنىڭ 

ئىنتىزاملىق ھالدا توختىماستىن ھەرىكەت قىلىپ تۇرغانلىقىدۇر.

مۇشرىكالرنىڭ خىلمۇ خىل سۆزلىرى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى مۇشرىكالر! پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ﴿سىلەرنىڭ 
سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن خىلمۇ-خىلدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ئەلۋەتتە خىلمۇخىل، تۇراقسىز 

زارىيات سۈرىسى
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بولۇپ بىر - بىرى بىلەن ماسالشمايدۇ ۋە بىر يەردىن چىقمايدۇ. قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى: 
سىلەرنىڭ سۆزۈڭالر ھەقىقەتەن قۇرئاننى تەستىق قىلىش بىلەن ئۇنى ئىنكار قىلىش ئارىسىدا 

خىلمۇخىلدۇر دېگەنلىك بولىدۇ، دەيدۇ.
مۇھەممەد  ۋە  )قۇرئانغا  ئادەم  بۇرۇۋېتىلگەن  ھىدايەتتىن(  ئەزەلىسىدە  ئىلمىي  ﴿)هللا 
ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈشتىن( بۇرۇۋېتىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ يالغان سۆزى چوقۇم ئازغۇنالر 
ئارىسىدا تارايدۇ. چۈنكى، ئۇ باتىل سۆزدۇر. شەك - شۈبھىسىزكى، قۇرئاننى چۈشەنمەيدىغان، 
غەپلەتتە قالغان، ھىدايەتتىن بۇرۇۋېتىلگەن، گۇمراھ ئادەمال ئۇ سۆزگە بويسۇنىدۇ. ئۇنىڭ 
سەۋەبىدىن گۇمراھ بولۇپ كېتىدۇ ۋە قۇرئانغا ئىمان كەلتۈرۈشتىن بۇرۇۋېتىلىدۇ. هللا تائاال 
كىرىشنى  دوزاخقا  سىلەر )هللا(  شۈبھىسىزكى،  كاپىرالر!(  ﴿)ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ 
)پۈتۈۋەتكەن( كىشىدىن باشقا ھېچ ئەھەدىنى ئازدۇرالمايسىلەر، سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرمۇ 

ئازدۇرالمايدۇ﴾)1(. 
كۈنى  قىيامەت  كاززاپالر  ئايەتتىكى  بۇ  مۇجاھىد:  بولسۇنكى﴾  لەنەت  ﴿كاززاپالرغا 
تىرىلدۈرۈلمەيمىز دەپ قايتا تىرىلىشكە ئىشەنمەيدىغان كىشىلەردۇر،- دېدى. ئەلى ئىبنى 
ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: قىيامەتتىن 
قىلىدۇ.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  بولىدۇ،-  دېگەنلىك  بولسۇنكى  لەنەت  شەكلەنگۈچىلەرگە 
شۇنداقال مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ خۇتبىسىدە: قىيامەتتىن شەك قىلغۇچىالر ھاالك بولسۇن!- 
دەيتتى. قەتادە: ئۆز خاھىشى بويىچە سۆزلىگۈچىلەر، غەپلەتتە قالغانالر ۋە گۇمانخورالردۇر،- 

دېدى. 
)ئاخىرەت  بولۇپ  ﴿چۆمگەن  شۈبھىگە   - شەك  ۋە  كۇفرىغا  يەنى  جاھالەتكە﴾  ﴿ئۇالر 
ئىشىدىن( غەپلەتتىدۇر. ئۇالر رەسۇلالھدىن: »قىيامەت قاچان بولىدۇ؟« دەپ سورايدۇ﴾ يەنى 
ئۇالر پەقەت قىيامەتنى ئىنكار قىلغان، ئۇنىڭغا قارشى چىققان، ئۇنىڭدىن گۇمانالنغان ۋە 

ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى يىراق سانىغانلىقى ئۈچۈنال شۇنداق سوئالنى سورايدۇ.
﴿ئۇ بولسا ئۇالر دوزاختا ئازابلىنىدىغان﴾ يەنى كۆيدۈرۈلىدىغان ﴿كۈندۇر﴾ مۇجاھىد بۇ 
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر دوزاختا خۇددى ئالتۇن ئوتتا ئېرىتىلگەندەك ئېرىتىلىپ 
ئازابلىنىدۇ. تاپا ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش، كەمسىتىش ۋە مەسخىرە قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا: 
ئالدىراتقان  چېغىڭالردا(  )دۇنيادىكى  سىلەر  بۇ  مانا  تېتىڭالر،  ئازابنى  قىلىنغان  ﴿سىلەرگە 

نەرسىدۇر )دەيدۇ(﴾ دېيىلىدۇ.

* * * * * * *

 چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 

ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ  

)1( ساففات سۈرىسى 161 - 163ـ  ئايەتكىچە.

زارىيات سۈرىسى

2627



ئارىسىدا  بۇالقالرنىڭ  تۇرغان(  )ئېقىپ  ۋە  جەننەتلەردە  تەقۋادارالر  شۈبھىسىزكى، 
بولىدۇ﴿15﴾. ئۇالر پەرۋەردىگارى ئاتا قىلغان نەرسىلەرنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭدىن 
ئىلگىرى )يەنى دۇنيادىكى چاغدا( ياخشى ئىش قىلغۇچىالر ئىدى﴿16﴾. ئۇالر كېچىسى 
تىلەيتتى﴿18﴾.  مەغپىرەت  )پەرۋەردىگارىدىن(  ئۇالر سەھەرلەردە  ئۇخاليتتى﴿17﴾.  ئاز 
ئۇالرنىڭ پۇل - ماللىرىدا سائىلالر ۋە )ئىپپەتلىكىدىن سائىللىق قىلمايدىغان( موھتاجالر 
قىالتتى( ﴿19﴾.  موھتاجالرغا سەدىقە  ۋە  سائىلالرغا  ئۇالر  )يەنى  ئىدى  ئىگە  ھوقۇققا 
زېمىندا ۋە ئۆزەڭالردا هللاغا چىن ئېتىقاد قىلىدىغانالر ئۈچۈن )هللانىڭ قۇدرىتىنى ۋە 
بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان( نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار، )بۇنى( كۆرمەمسىلەر﴿20﴾. ئاسماندا 
ئاسماننىڭ  بار﴿22﴾.  ساۋاب  قىلىنغان  ۋەدە  سىلەرگە  بار،  رىزقىڭالر  سىلەرنىڭ 
نەرسە  قىلىنغان  ۋەدە  سىلەرگە  قەسەمكى،  بىلەن  پەرۋەردىگارى  زېمىننىڭ  ۋە 
ئۆزەڭالرنىڭ سۆزلەۋاتقىنىڭالردەك )يەنى سۆزلىشىڭالرنىڭ ئۆزەڭالرغا ئېنىق بولغىنىدەك( 

ھەقتۇر﴿23﴾. 

تەقۋادارالرنىڭ مۇكاپاتى ۋە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىگە تەقۋادارلىق قىلغانالرنىڭ قىيامەت كۈنى بەدبەخت كاپىرالر 
چېكىۋاتقان ئازابـ  ئوقۇبەت، كۆيدۈرگۈچى ئوت ۋە زەنجىرـ كىشەن ئازابىنىڭ دەل ئەكسچە، 

جەننەتلەردە ۋە ئېقىپ تۇرغان بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ. 
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارى ئاتا قىلغان﴾ نازۇ نېمەت، خۇشال ـ خۇراملىق ۋە بەخت ـ سائادەت 
قاتارلىق ﴿نەرسىلەرنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى )يەنى دۇنيادىكى چاغدا( 
دەيدۇ: ﴿)ئۇالرغا(  مۇنداق  بۇ ھەقتە  تائاال  بۈيۈك هللا  ئىدى﴾  قىلغۇچىالر  ياخشى ئىش 
»ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى دۇنيادىكى چاغالردا( ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن، 

خۇشال -خۇرام يەڭالر، ئىچىڭالر« دېيىلىدۇ﴾)1( 
هللا تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر 
كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى﴾ تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەت ھەققىدە ئىككى خىل قاراشتا بولدى. 
ئۇنىڭ بىرى: ئۇالر كېچىنىڭ ئاز بىر قىسمىنى ئۇخلىماي ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى. ئىبنى 
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ھەر كېچىنىڭ ئاز بىر قىسمىنى بولسىمۇ 
ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى. قەتادە مۇتەررىپ ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالرنىڭ هللا تائاالغا ناماز ئوقۇمايدىغان كېچىسى ناھايىتى ئاز ئىدى، 
ئۇالر كېچىنىڭ باش تەرىپىدە ياكى ئوتتۇرىسىدا ناماز ئوقۇيتتى. مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 
ناھايىتى  نامىزىنى ئوقۇماي ئۇخلىغان كېچىسى  ئاتقانغا قەدەر تەھەججۇد  ئۇالرنىڭ تاڭ 
ۋە  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  مالىك  ئىبنى  ئەنەس  دېدى.  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  قەتادە  ئازدۇر. 
ئەبۇ ئالىيە قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر شام بىلەن خۇپتەن نامىزىنىڭ ئارىلىقىدا ناماز 
ئوقۇيتتى. ئىككىنچى خىل قاراش بولسا: ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ 

قاراشقا قوشۇلدى.

)1( ھاققە سۈرىسى 24ـ  ئايەت.
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ھەسەن بەسرى: ﴿ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسىنى: ئۇالر 
كېچىنى قىيام بىلەن ئۆتكۈزەتتى. كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى، ئىبادەتتە تىرىشچان بولۇپ، 
ئۇنى ھەتتا تاڭ سەھەرگە قەدەر سوزاتتى. تاڭ سەھەردە هللا تائاالدىن مەغپىرەت تەلەپ 

قىالتتى،- دېدى.
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ساالم  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
مەدىنىگە كەلگەن چاغدا كىشىلەر ئۇنىڭ ئالدىغا ئالدىراپ ـ تېنەپ كېلىشتى، مەنمۇ شۇ 
كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئىدىم. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايىنى كۆرۈپال ئۇنىڭ 
»ئى  ئۇنىڭ:  بىلدىم.  ئوخشىمايدىغانلىقىنى  چىرايىغا  ئادەمنىڭ  يالغانچى  چىرايىنىڭ 
قىلىڭالر،  رەھىم  ـ  ئەقرىباالرغا سىلە  ـ  بېرىڭالر، خىش  تاماق  قالغانالرغا  ئاچ  ئىنسانالر! 
ئوقۇڭالر. شۇنداق  ناماز  ئۇخالۋاتقان چاغدا  قىلىڭالر، كېچىدە كىشىلەر  ئاشكارا  ساالمنى 
قىلساڭالر، جەننەتكە ئامان ـ ئېسەن كىرىسىلەر« دېگەن سۆزى مەن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغان 

تۇنجى سۆز بولدى.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلال ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »جەننەتتە ھەقىقەتەن ئىچىدىن تېشى، تېشىدىن 
نىڭ  ئەنھۇ: ئى هللا  رەزىيەلالھۇ  ئەشئەرى  مۇسا  ئەبۇ  بار«،  ئۆيلەر  كۆرۈنىدىغان  ئىچى 
پەيغەمبىرى! ئۇ ئۆيلەر كىملەر ئۈچۈن تەييارالنغان؟- دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»مۇاليىم سۆز قىلغان، ئاچ قالغانالرغا تائام بەرگەن ۋە كىشىلەر ئۇخالۋاتقان چاغدا كېچىنى 
كىشىلەرگە  ئوقۇغان(  ناماز  كېچىدە  )يەنى  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  قىيام  ئۈچۈن  تائاال  هللا 

تەييارالنغان« دېدى.
﴿ئۇالر سەھەرلەردە )پەرۋەردىگارىدىن( مەغپىرەت تىلەيتتى﴾ مۇجاھىد ۋە بىر قانچە 
كىشى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇالر سەھەرلەردە ناماز ئوقۇيتتى دېگەنلىك بولىدۇ،- 
بىلەن(  ئوقۇش  ناماز  )يەنى  بىلەن  قىيام  كېچىنى  ئۇالر  تەپسىرشۇناسالر:  باشقا  دېدى. 
ئۆتكۈزەتتى، مەغپىرەت تەلەپ قىلىشنى سەھەرلەرگە كېچىكتۈرەتتى،- دېدى. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ۋە سەھەرلەردە ئىستىغپار ئېيتقۇچىالردۇر﴾)1( ئەگەر مەغپىرەت 

نامازنىڭ ئىچىدە تەلەپ قىلىنسا، ئۇ ئەڭ ياخشىدۇر.
ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە نەسەئى قاتارلىقالر بىر 
تۈركۈم ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »هللا تائاال ھەقىقەتەن ھەر كېچىسى )كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى قالغاندا( 
دۇنيا ئاسمىنىغا )يەنى بىرىنچى قەۋەت ئاسمانغا( چۈشۈپ تاكى تاڭ يورۇغىچىلىك مۇنداق 
تەلەپ  مەغپىرەت  قىلىمەن.  قوبۇل  تەۋبىنى  بارمۇ؟  قىلغۇچى  تەۋبە  گۇناھلىرىغا  دەيدۇ: 
ئۇنىڭغا  بارمۇ؟  نەرسە سورىغۇچى  مەندىن  قىلىمەن.  مەغپىرەت  ئۇنىڭغا  بارمۇ؟  قىلغۇچى 

سورىغىنىنى بېرىمەن«.
كۆپ ساندىكى تەپسىرشۇناسالر هللا تائاالنىڭ ياقۇب ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ، 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 17ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ياقۇبنىڭ ئۆز ئوغۇللىرىغا: »پەرۋەردىگارىمدىن سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيمەن« دېگەنلىكى 
ھەققىدىكى ئايىتى توغرىسىدا توختىلىپ: ياقۇب ئۇالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشنى سەھەر 

ۋاقتىغا كېچىكتۈردى،- دېگەن. 
قىلمايدىغان(  سائىللىق  )ئىپپەتلىكىدىن  ۋە  سائىلالر  ماللىرىدا   - پۇل  ﴿ئۇالرنىڭ 
ئىگە ئىدى )يەنى ئۇالر سائىلالرغا ۋە موھتاجالرغا سەدىقە قىالتتى(﴾  موھتاجالر ھوقۇققا 
هللا تائاال ئۇالرنى ناماز ئوقۇيدىغانلىقى بىلەن سۈپەتلىگەندىن كېيىن، يەنە ئۇالرنى زاكات 
بېرىدىغانلىقى، ياخشىلىق قىلىدىغانلىقى ۋە سىلەـ  رەھىم قىلىدىغانلىقى قاتارلىق سۈپەتلەر 
بىلەن مەدھىيىلەپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرنىڭ پۇل - ماللىرىدا سائىلالر ۋە )ئىپپەتلىكىدىن 
بىر  قويغان  بۆلۈپ  ئۈچۈن  موھتاجالر  يەنى  قىلمايدىغان( موھتاجالر ھوقۇققا﴾  سائىللىق 
ئۈلۈش نېسىۋىگە ﴿ئىگە ئىدى﴾ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان “سائىلغا” كەلسەك، سائىللىقىنى 
ئاسان بىلىۋالغىلى بولىدىغان كىشىدۇر. ئۇ كىشىلەردىن نەرسە تىلەيدۇ، ئۇنىڭ تېگىشلىك 
مۇجاھىد:  ۋە  ئەنھۇما  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  كەلسەك،  غا  “موھتاجالر”  بار.  ھەققى 
ئۇ ئۆز ئېھتىياجىنى قامداشقا تىرىشىدىغان، لېكىن ئېھتىياجىنى تولۇق قامدىيالمايدىغان، 
ئىسالمدىمۇ نېسىۋىسى يوق كىشىدۇر،- دېدى. يەنى ئۇنىڭ تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش 
ئۈچۈن ئىسالم دۆلىتى خەزىنىسىدىن تارقىتىپ بېرىدىغان نېسىۋە يوق، ئۇ ئۆزىنى بېقىش 
ئۈچۈن نە كەسپى، نە ھۈنىرىمۇ يوق كىشىدۇر. مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ 
تىلىكىگە  لېكىن  تىرىشىدىغان،  قىلىپ  تەلەپ  رىزىق  موھتاجالر  خىلدىكى  بۇ  ئەنھا: 
ئېرىشەلمەيدىغان ۋە كەسىپ قىلىش يولى قواليسىز بولغان كىشىلەردۇر،- دېدى. قەتادە 
ۋە زۆھرى: بۇ ئايەتتىكى موھتاجالر ئىپپەتلىكىدىن كىشىلەردىن ھېچ نەرسە سورىمايدىغان 

كىشىلەردۇر،- دېدى. 
ئىمام نەسەئى زۆھرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
بىر  ياكى  ۋە  بىلەن  يېمەك  توغرام  ئىككى  ياكى  توغرام  بىر  يۈرۈپ  »ئايلىنىپ  قىلىدۇ: 
ئىككى تال خورما بىلەن قايتىدىغان كىشى مىسكىن ئەمەس. مىسكىن دېگەن، قورسىقى 
تويغۇدەك بىرەر نەرسە تاپالمايدىغان، ئەمما ئىپپەتلىكىدىن )سەدىقە بېرىلىشى ئۈچۈن( 
ئۇنىڭ موھتاجلىقى مەلۇم بولمايدىغان كىشىدۇر« بۇ ھەدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت 

قىلغان.

اهللا تائاالنىڭ زېمىندىكى ۋە ئىنساندىكى ئاالمەتلىرى

﴿زېمىندا ۋە ئۆزەڭالردا هللاغا چىن ئېتىقاد قىلىدىغانالر ئۈچۈن )هللانىڭ قۇدرىتىنى 
ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان( نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾ يەنى زېمىندا ئۇنى ياراتقۇچىنىڭ 
بۈيۈكلۈكىنى ۋە ئۇنىڭ ئاجايىپ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار، چۈنكى، 
هللا تائاال ئۇنىڭدا تۈرلۈك ـ تۈرلۈك ئۆسۈملۈكلەرنى، ھايۋانالرنى، تۈزلەڭالرنى، تاغالرنى، 
تىللىرىنى،  ئىنسانالرنىڭ  ياراتتى.  دېڭىزالرنى  ۋە  ئۆستەڭالرنى  ـ  دەريا  چۆللەرنى، 
رەڭلىرىنى، ئۇالرنىڭ تەبىئىتىدىكى خۇلۇقـ  مىجەز ۋە كۈچـ  قۇۋۋەتنى خىلمۇخىل قىلىپ 
ياراتتى. ئۇالرنى ئەقىل، چۈشەنچە، مېڭىش ـ تۇرۇش، بەختلىك ۋە بەختسىز بولۇش 
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ۋە  پۇختا  ئۇالرنى  تائاالنىڭ  قىلدى. هللا  پەرقلىق  بىرىدىن   - بىر  ئىشالردا  قاتارلىق 
ناھايىتى ھېكمەتلىك قىلىپ، ھەر بىر ئەزاسىنى ئۆز ئورنىغا، ئۇ موھتاج بولىدىغان جايغا 
ئورۇنالشتۇرۇپ يارىتىشىدىمۇ هللا تائاالنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئاالمەتلەر 

بار. 
ئۆزىنىڭ  كىمكى  مەنىسى ھەققىدە:  ئايەتنىڭ  بۇ  قەتادە  كۆرمەمسىلەر﴾  ﴿)بۇنى( 
يارىتىلىشىدا پىكىر يۈرگۈزسە، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۈگىلىرىنىڭ ئىبادەت ئۈچۈن ئېگىلىدىغان 

قىلىپ يارىتىلغانلىقىنى بايقىيااليدۇ،- دېدى.
﴿ئاسماندا سىلەرنىڭ رىزقىڭالر﴾ يەنى يامغۇر ﴿بار. سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان ساۋاب﴾ 
يەنى جەننەت ﴿بار﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما، مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشى بۇ 

ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان.
ۋەدە  سىلەرگە  قەسەمكى،  بىلەن  پەرۋەردىگارى  زېمىننىڭ  ۋە  ﴿ئاسماننىڭ 
ئۆزەڭالرغا  سۆزلىشىڭالرنىڭ  )يەنى  سۆزلەۋاتقىنىڭالردەك  ئۆزەڭالرنىڭ  نەرسە  قىلىنغان 
زاتى بىلەن قەسەم  ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ  تائاال بۇ  ئېنىق بولغىنىدەك( ھەقتۇر﴾ هللا 
قىلىپ، ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان نەرسە ـ قىيامەت، ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش، مۇكاپات 
ۋە جازا ئىشلىرىنىڭ شەكسىز ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئەمەلگە 
ئاشىدىغانلىقى ھەقتۇر، ئۇنىڭدا قىلچە شەك يوقتۇر. سىلەر سۆزلەۋاتقان چاغدا ئۆزەڭالرنىڭ 
شەك  نەرسىلەردىنمۇ  ئۇ  قىلىنغان  ۋەدە  قىلمىغىنىڭالردەك،  شەك  سۆزلەۋاتقىنىڭالردىن 
قىلماڭالر. مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىرەر نەرسە توغرۇلۇق سۆزلىسە، ھەمراھىغا: سېنىڭ بۇ 

يەردە بولغىنىڭ ھەقتەك بۇ سۆز،ۇ چوقۇم ھەقتۇر،- دەيتتى.

* * * * * * *

ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب حب خب   مب 

ىب يب جت حت    خت مت ىت  يت جثمث ىث  يث حج مج جح  

 )ئى مۇھەممەد!( ساڭا ئىبراھىمنىڭ ھۆرمەتلىك مېھمانلىرىنىڭ خەۋىرى يەتتىمۇ؟﴿24﴾ 
ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر ئىبراھىمنىڭ يېنىغا كىرىپ ساالم دېدى، ئىبراھىم ساالمنى ئىلىك ئالدى. 
)ئىچىدە( »ناتونۇش ئادەملەرغۇ« دېدى﴿25﴾. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاستا ئائىلىسىگە چىقىپ 
)پىشۇرۇلغان( بىر سېمىز موزاينى ئېلىپ كىرىپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا قويۇپ: »يېمەمسىلەر« 
دېدى﴿26ـ27﴾. )ئۇالرنىڭ تاماق يېمىگەنلىكىنى كۆرۈپ( دىلىدا ئۇالردىن قورقتى، ئۇالر: 
»قورقمىغىن )بىز پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىلىرىمىز(« دېدى، ئۇالر ئىبراھىمغا بىلىملىك 
بىر ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر بەردى﴿28﴾. ئىبراھىمنىڭ ئايالى سۈرەن سېلىپ كېلىپ 
)ئەجەبلەنگەنلىكىدىن ئۆزىنىڭ( يۈزىنى كاچاتالپ: »مەن تۇغماس موماي تۇرسام )قانداق 
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تۇغىمەن؟(« دېدى﴿29﴾. ئۇالر: »پەرۋەردىگارىڭ شۇنداق دېدى. ئۇ ھەقىقەتەن ھېكمەت 
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر، ھەممىنى بىلگۈچىدۇر« دېدى﴿30﴾.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مېھمانلىرى

بۇ قىسسە ھۇد سۈرىسى بىلەن ھىجر سۈرىسىدىمۇ بايان قىلىنغان ئىدى. هللا تائاال 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ساڭا ئىبراھىمنىڭ ھۆرمەتلىك﴾ يەنى ھۆرمەتكە سازاۋەر 
قىلىنغان ﴿مېھمانلىرىنىڭ خەۋىرى يەتتىمۇ؟ ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر ئىبراھىمنىڭ يېنىغا كىرىپ 
ساالم دېدى، ئىبراھىم ساالمنى ئىلىك ئالدى﴾ بىرسى ساالم بەرسە، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى 
ساالم بىلەن جاۋاب قايتۇرۇش ئەۋزەلدۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرگە 
بىر كىشى ساالم بەرسە، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى ساالم بىلەن جاۋاب قايتۇرۇڭالر )يەنى بىر 
كىشى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەپ ساالم بەرسە، ئۇنىڭغا ئەسساالم ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى 
ئەلەيكۇم  ۋە  )يەنى  قايتۇرۇڭالر  ئەينەن  ساالمىنى  ئۇنىڭ  ياكى  دەڭالر(،  ۋەبەرەكاتۇھۇ 
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا تېخىمۇ ئەۋزەل ساالم بىلەن  ئەسساالم دەڭالر(﴾)1( شۇڭا 
جاۋاب قايتۇردى ۋە ئىچىدە: ئۇالر ﴿ناتونۇش ئادەملەرغۇ﴾ دېدى. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، 
ئىبراھىمنىڭ  بولۇپ،  پەرىشتىلەر  ئىبارەت  ئىسرافىلالردىن  ۋە  مىكائىل  جىبرىئىل،  ئۇالر 
قېشىغا سۆلەتلىك، كېلىشكەن، كاتتا يىگىتلەر سۈرىتىدە كەلگەن ئىدى. شۇڭا ئىبراھىم: 

ئۇالر ﴿ناتونۇش ئادەملەرغۇ﴾ دېدى.
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇ﴾ ئۇالرغا سەزدۈرمەي ﴿ئاستا ئائىلىسىگە چىقىپ﴾ مېلىنىڭ ئەڭ 
﴿ئۇ  ئايەتتە:  بىر  )يەنە  كىرىپ﴾  ئېلىپ  موزاينى  سېمىز  ﴿بىر  پىشۇرۇلغان  ئېسىلىدىن 
ئۇزاققا قالماي بىر موزاينى كاۋاپ قىلىپ ئېلىپ كەلدى﴾)2( دېيىلگەن( ﴿ئۇالرنىڭ ئالدىغا 
قويۇپ: » يېمەمسىلەر« دېدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ سۆزـ  ئىبارىسىدە يۇمشاقلىق ۋە بىر نەرسىنى 
ئەخالقلىرىنى  ـ  ئەدەب  كۈتۈشنىڭ  مېھمان  ئايەت  بۇ  بار.  ئۇسلۇبى  تەڭلەش  چىرايلىق 
تەرتىپلەشتۈرۈپ بېرىدۇ. ئىبراھىم ئۇالرغا سەزدۈرمەستىن ناھايىتى تېزلىكتە تائام كەلتۈردى، 
ئۇ بىرىنچىدىن، سىلەرگە تائام ئېلىپ كېلەي دەپ ئۇالرغا مىننەت قىلماستىن، بەلكى 
ناھايىتى تېزلىكتە ۋە سەزدۈرمەستىن تائام ئېلىپ كەلدى. ئىككىنچىدىن، ئۇ مېلىنىڭ ئەڭ 
ئېسىلى بولغان كىچىك، سېمىز بىر مۇزاينى كاۋاپ قىلىپ ئېلىپ كەلدى. ئۈچىنچىدىن، 
ئۇ موزاينى داستىخانغا قويۇپ، ئۇالرغا: يېقىن كېلىڭالر،- دېمەستىن، بەلكى موزاينى 
ئۇالرنىڭ ئالدىغا يېقىن قويدى. تۆتىنچىدىن، ئۇالرغا سۆزنىڭ قۇالققا قوپال ئاڭلىنىدىغان 
بۇيرۇق شەكلىنى ئىشلىتىپ بۇيرۇق بەرمەستىن، يۇمشاق ۋە تەكلىپ سۆزىنى ئىشلىتىپ 
»يېمەمسىلەر« دېدى. بۇ سۆز ئۇسلۇبى گويا بۈگۈنكى كۈندە بىرسىگە: ئەگەر پەزىلەتلىك 
بولۇشنى، ياخشىلىق قىلىشنى، سەدىقە بېرىشنى خالىساڭ، شۇنداق قىلغىن!- دېگەن 

مەنىنى ئىپادىلەيدۇ. 

)1( نىسا سۈرىسى 86ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)2( ھۇد سۈرىسى 69ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿)ئۇالرنىڭ تاماق يېمىگەنلىكىنى كۆرۈپ( دىلىدا ئۇالردىن قورقتى﴾ هللا تائاال بۇ 
ھەقتە يەنە بىر سۈرىدىكى قىسسىدە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇالرنىڭ )يەنى پەرىشتىلەرنىڭ( 
ئۇنىڭغا قول ئۇزاتمايۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇالرنى خۇش كۆرمىدى، ئۇالردىن قورقۇنچ ھېس 
قىلدى، ئۇالر: »قورقمىغىن )بىز رەببىڭنىڭ پەرىشتىلىرى، تاماق يېمەيمىز(، بىز ھەقىقەتەن 
لۇتنىڭ قەۋمىنى )ھاالك قىلىش ئۈچۈن( ئەۋەتىلدۇق« دېدى. ئۇنىڭ ئايالى )يەنى سارە( 
بىر تەرەپتە تۇرۇپ )لۇت قەۋمىنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىدىن خۇشاللىنىپ( كۈلدى﴾)1( يەنى 
ئۇنىڭ ئايالى ئۇالرنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى ۋە هللا تائاالغا ئاسىيلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن، 
چاغدا  بولدى. شۇ  بېرىلگەن خەۋەردىن خۇشال  بىلەن  بولىدىغانلىقى  ھاالك  ئۇالرنىڭ 
پەرىشتىلەر سارەگە ئىسھاق ئاتلىق بالىسى ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان يەئقۇب ئاتلىق 
نەۋرىسى بولىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەردى. ﴿ئۇ )يەنى سارە(: »ۋىيەي! مەن بىر 
موماي تۇرسام، ئېرىم بىر بوۋاي تۇرسا، تۇغامدىمەن؟ بۇ ھەقىقەتەن قىزىق ئىشقۇ!« دېدى. 
ئۇالر: »هللا نىڭ ئەمرىدىن )يەنى قۇدرىتىدىن( ئەجەبلىنەمسەن؟ هللا نىڭ رەھمىتى 
نازىل  ئائىلىسىدىكىلەرگە(  ئىبراھىمنىڭ  )يەنى  ئائىلەڭالرغا  سىلەرنىڭ  بەرىكەتلىرى  ۋە 

بولسۇن. هللا ھەقىقەتەن مەدھىيىلەشكە اليىقتۇر، ئۇلۇغالشقا اليىقتۇر« دېدى﴾)2(. 
ئىبراھىمغا  بەردى﴾  خەۋەر  خۇش  بىلەن  ئوغۇل  بىر  بىلىملىك  ئىبراھىمغا  ﴿ئۇالر 
بېرىلگەن خۇش خەۋەر سارەگىمۇ خۇش خەۋەر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى، بۇ ئوغۇل 
ئۇ ئىككىسىدىن بارلىققا كېلىدۇ، شۇڭا بۇ ئوغۇل بىلەن ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە خۇش 

خەۋەر بېرىلدى. 
ئەنھۇما،  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  كېلىپ﴾  سېلىپ  سۈرەن  ئايالى  ﴿ئىبراھىمنىڭ 
مۇجاھىد، ئىكرىمە، ئەبۇسالىھ، زەھھاك، زەيد ئىبنى ئەسلەم، سەۋرى ۋە سۇددى قاتارلىقالر: 
سارە ﴿ۋىيەي!﴾ دېگىنىچە قاتتىق ۋە جاراڭلىق ئاۋازدا سۈرەن سېلىپ كەلدى،- دېدى. 
﴿)ئەجەبلەنگەنلىكىدىن ئۆزىنىڭ( يۈزىنى كاچاتالپ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 
سارە ئايالالر غەلىتە ئىشتىن ئەجەبلەنگەندەك ئەجەبلىنىپ يۈزىگە كاچاتلىدى،- دېدى. مۇجاھىد 

ۋە ئىبنى سابىت: سارە قولى بىلەن پېشانىسىگە ئۇردى،- دېدى.

مەن  سارە:  يەنى  دېدى﴾  تۇغىمەن؟(«  )قانداق  تۇرسام  موماي  تۇغماس  ﴿»مەن 
موماي تۇرسام، قانداقمۇ تۇغىمەن؟ ھالبۇكى، ياش ۋاقتىمدا تۇغماس ئىدىم، ھامىلدارمۇ 

بولمايتتىم،- دېدى.
﴿ئۇالر )يەنى پەرىشتىلەر(: »پەرۋەردىگارىڭ شۇنداق دېدى. ئۇ ھەقىقەتەن ھېكمەت 
سىلەرگە  تائاال  هللا  يەنى  دېدى﴾  بىلگۈچىدۇر«  ھەممىنى  قىلغۇچىدۇر  ئىش  بىلەن 
ھېكمەت  ئىشلىرىنى  ۋە  سۆزلىرىنى  بىلگۈچىدۇر،  ئوبدان  كارامەتنى  بولغان  تېگىشلىك 

بىلەن قىلغۇچىدۇر.

* * * * * *

)1( ھۇد سۈرىسى 70 - 71ـ  ئايەتلەر.

)2( ھۇد سۈرىسى 72 - 73ـ  ئايەتلەر.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  

ئەۋەتىلدىڭالر« دېدى﴿31﴾.  بىلەن  نېمە ئىش  ئەلچىلەر! سىلەر  ئىبراھىم: »ئى 
ئۇالر: »بىز ھەقىقەتەن بىر گۇناھكار قەۋمنى )ھاالك قىلىش ئۈچۈن( ئەۋەتىلدۇق )يەنى 
لۇت قەۋمىنىڭ ئۈستىگە اليدىن پىشۇرۇلغان تاش ياغدۇرۇش ئۈچۈن ئەۋەتىلدۇق(﴿32﴾. 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا )گۇناھى( ھەددىدىن ئاشقۇچىالر ئۈچۈن 
بەلگە قويۇلغان )يەنى ھاالك قىلىنغۇچىنىڭ ئىسمى يېزىلغان(، اليدىن پىشۇرۇلغان تاش 
ياغدۇرىمىز«﴿33ـ  34﴾. )ھاالك بولمىسۇن دەپ لۇتنىڭ( شەھىرىدىكى مۆمىنلەرنى )سىرتقا( 
چىقىرىۋەتتۇق﴿35﴾. بىز ئۇ شەھەردىن مۇسۇلمانالردىن پەقەت بىر ئائىلىنىال تاپتۇق﴿36﴾. 

ئۇ شەھەردە قاتتىق ئازابتىن قورقىدىغانالر ئۈچۈن نىشان قالدۇردۇق﴿37﴾.

پەرىشتىلەرنىڭ لۇتنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلىش ئىشى بىلەن ئەۋەتىلگەنلىكى

هللا تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېگەن ئىدى: ﴿ئىبراھىمدىن 
قورقۇنچ يوقالغان ھەمدە خۇش خەۋەر ئۇنىڭغا يەتكەن چاغدا، ئۇ بىز بىلەن لۇتنىڭ قەۋمى 
توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىشكە كىرىشتى. ئىبراھىم بولسا ھەقىقەتەن كۆڭلى كۆكسى كەڭ، كۆپ 
ئاھ چەككۈچى )يەنى دىلى يۇمشاق(، )ھەممە ئىشتا( هللا غا مۇراجىئەت قىلغۇچى زاتتۇر. 
ئىبراھىم! بۇنى )يەنى لۇت قەۋمى توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىشنى(  ئېيتتى( »ئى  )پەرىشتىلەر 
ئەمرى  توغرىسىدىكى(  قىلىش  ھاالك  )ئۇالرنى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  شۈبھىسىزكى،  قويغىن، 
ئاللىقاچان چۈشتى، ئۇالرغا چوقۇم )مۇنازىرىلىشىش ياكى شاپائەت قىلىش بىلەن( قايتۇرغىلى 

بولمايدىغان ئازاب چۈشىدۇ«﴾)1(. 
نېمە  يەنى  ئەۋەتىلدىڭالر«﴾  بىلەن  ئىش  نېمە  سىلەر  ئەلچىلەر!  »ئى  ﴿ئىبراھىم: 
ئىشىڭالر بار، نېمىشقا كەلدىڭالر ﴿دېدى. ئۇالر: »بىز ھەقىقەتەن بىر گۇناھكار قەۋمنى﴾ يەنى 
لۇتنىڭ قەۋمىنى ﴿)ھاالك قىلىش ئۈچۈن( ئەۋەتىلدۇق. ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
تاشقا  بىر  يەنى ھەر  بەلگە قويۇلغان﴾  ئاشقۇچىالر ئۈچۈن  دەرگاھىدا )گۇناھى( ھەددىدىن 
شۇ تاش سوقىدىغان گۇناھكارنىڭ ئىسمى يېزىلغان ﴿اليدىن پىشۇرۇلغان تاش ياغدۇرىمىز« 
دېدى﴾ هللا تائاال ئەنكەبۇت سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىبراھىم: »ئۇ شەھەردە لۇت بارغۇ 
)يەنى لۇتقا ئوخشاش بىر ياخشى پەيغەمبەر تۇرۇۋاتقان شەھەر ئاھالىسىنى قانداقمۇ ھاالك 
قىلىسىلەر؟(« دېدى. پەرىشتىلەر ئېيتتى: »بۇ شەھەردە بار كىشىلەرنى بىز )يەنى لۇتنى ۋە 
ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنى( ئوبدان بىلىمىز، ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئايالىدىن باشقا كىشىلىرىنى 
ئەلۋەتتە قۇتۇلدۇرىمىز، پەقەت ئايالى )كۇفرىدا قەۋمىگە ھەمنەپەس بولغانلىقى ئۈچۈن( قېلىپ 

)1( ھۇد سۈرىسى 74 - 76ـ  ئايەتكىچە.
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ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ«﴾)1(.
﴿)ھاالك بولمىسۇن دەپ لۇتنىڭ( شەھىرىدىكى مۆمىنلەرنى )سىرتقا( چىقىرىۋەتتۇق﴾ بۇ 
مۆمىنلەر لۇت ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى )ئايالىدىن باشقا( كىشىلەر ئىدى. ئۇنىڭ ئايالى بولسا، 

ھاالك بولغۇچىالر بىلەن بىللە قالدۇرۇلدى. قالدۇرۇلۇپ قويۇلدى. 
﴿بىز ئۇ شەھەردىن مۇسۇلمانالردىن پەقەت بىر ئائىلىنىال تاپتۇق. ئۇ شەھەردە قاتتىق 
ئازابتىن قورقىدىغانالر ئۈچۈن نىشان قالدۇردۇق﴾ يەنى ئۇالرغا نازىل قىلىنغان ئازابـ  ئوقۇبەت 
ۋە ساپال تاشالر بىلەن خارابىلىققا ئايالنغان شەھەرنى ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغانالر ئۈچۈن 
ئىبرەت قىلىپ قالدۇردۇق. ئۇالرنىڭ جايىنى سېسىق كۆلگە ئايالندۇرۇۋەتتۇق، ئۇنىڭدا ﴿قاتتىق 

ئازابتىن قورقىدىغان﴾ مۆمىنلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار. 

* * * * * * *

ک  ک    ک    ک  ڑ  ژ    ڑ  ژ  ڈ  ڎ  ڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
گ   گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ   ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ   ھ  ھ ھ ھ  ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 
ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ۉ  ې  ۅ  ۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ ەئ  وئ وئ  

پىرئەۋنگە  بىز  ئۇنى  ۋاقتىدا  ئۆز  بار،  ئاالمەت  تۈرلۈك  بىر  )قىسسىسىدىمۇ(  مۇسانىڭ 
يۈز  )ئىماندىن(  بىلەن  قوشۇنى  ئۆز  پىرئەۋن  ئەۋەتتۇق﴿38﴾.  بىلەن  دەلىل  روشەن 
ئۆرىدى، ئۇ: »)مۇسا( سېھىرگەردۇر ياكى مەجنۇندۇر« دېدى﴿39﴾. پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ 
قوشۇنىنى جازالىدۇق، ئۇالرنى دېڭىزغا تاشلىدۇق، پىرئەۋن ئەيىبلەنگۈچىدۇر﴿40﴾. ئادنىڭ 
)قىسسىسىدىمۇ( بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا يامان بوراننى ئەۋەتتۇق﴿41﴾. 
ئۇ )يەنى بوران( ھەر قانداق نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە، ئۇنى چىرىگەن سۆڭەكتەك )تىتما-
تاالڭ( قىلىۋېتەتتى﴿42﴾. سەمۇدنىڭ )قىسسىسىدىمۇ( بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا 
ئەمرىگە  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇالر  دېدۇق﴿43﴾.  پايدىلىنىڭالر«  ۋاقىتلىق  »سىلەر  ئۇالرغا: 
قارشى چىقتى، ئۇالرنى چاقماق ھاالك قىلدى، ھالبۇكى، ئۇالر )ئازابنىڭ چۈشۈۋاتقانلىقىنى( 
كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ تۇراتتى﴿44﴾. ئۇالر )ئازاب چۈشكەن ۋاقىتتا( ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشقىمۇ، 
ئۆزلىرىنى قوغداشقىمۇ قادىر بواللمىدى﴿45﴾. ئىلگىرى نۇھنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلدۇق، ئۇالر 

ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى﴿46﴾.

پىرئەۋن، ئاد، سەمۇد ۋە نۇھ قەۋمىنىڭ قىسسىلىرىدىكى ئىبرەتلەر

﴿مۇسانىڭ )قىسسىسىدىمۇ( بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى بىز پىرئەۋنگە 

)1( ئەنكەبۇت سۈرىسى 32ـ  ئايەت.
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روشەن دەلىل بىلەن ئەۋەتتۇق. پىرئەۋن ئۆز قوشۇنى بىلەن )ئىماندىن( يۈز ئۆرىدى﴾ 
يەنى پىرئەۋن چوڭچىلىق قىلىپ ۋە مۇسا ئۇنىڭغا ئېلىپ كەلگەن روشەن ھەقىقەتنى 
بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلغان ئاساستا يۈز ئۆرىدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
يۈرىدۇ﴾)1(  مەغرۇرانە  ئۈچۈن  ئازدۇرۇش  يولىدىن  دەيدۇ: ﴿ئۇ )كىشىلەرنى( هللانىڭ 

يەنى ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرۈيدۇ ۋە چوڭچىلىق قىلىدۇ.
﴿ئۇ: »)مۇسا( سېھىرگەردۇر ياكى مەجنۇندۇر« دېدى﴾ يەنى: ئى مۇسا! سېنىڭ ماڭا 
ئېلىپ كەلگەن ئىشىڭدىن يەنى دىنىڭدىن ئېنىقكى، سەن سېھرىگەر ياكى مەجنۇندىن 
قوشۇنىنى  ئۇنىڭ  ۋە  ﴿پىرئەۋننى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  ئەمەس. هللا  نەرسە  باشقا 
جازالىدۇق، ئۇالرنى دېڭىزغا تاشلىدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى سۇغا غەرق قىلدۇق. ﴿پىرئەۋن 
ئەيىبلەنگۈچىدۇر﴾ يەنى ماالمەتكە ئۇچرىغۇچى كاپىردۇر، ھەقنى ئىنكار قىلغۇچى ۋە 

قارشى چىققۇچى گۇناھكاردۇر.
﴿ئادنىڭ )قىسسىسىدىمۇ( بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا يامان﴾ يەنى 
ھېچ نەرسىگە پايدىسىز بولغان، ۋەيران قىلغۇچى ﴿بوراننى ئەۋەتتۇق. ئۇ )يەنى بوران( 
ھەر قانداق نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە﴾ يەنى ۋەيران قىلىدىغان بوران ھەر قانداق 
نەرسىنىڭ يېنىدىن ئۆتسە، ﴿ئۇنى چىرىگەن سۆڭەكتەك )تىتما-تاالڭ( قىلىۋېتەتتى﴾ 
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ۋە باشقىالر هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا يامان بوراننى 
ئەۋەتتۇق﴾ دېگەن ئايىتىنى تەپسىر قىلىپ: ئۇ جەنۇبتىن چىققان بوراندۇر،- دېدى. 

پەيغەمبەر  ئەنھۇمادىن  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن شەرق شامىلى بىلەن 

ياردەم بېرىلدىم. ئاد قەۋمى غەرب شامىلى بىلەن ھاالك قىلىندى«.
﴿سەمۇدنىڭ )قىسسىسىدىمۇ( بىر تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا: »سىلەر 
﴿سەمۇدقا  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  دېدۇق﴾ هللا  پايدىلىنىڭالر«  ۋاقىتلىق 
نى  گۇمراھلىق(  )يەنى  كورلۇق  ھىدايەتتىن  ئۇالر  كۆرسەتتۇق،  يولنى  توغرا  بولسا 
ئارتۇق بىلدى. قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن، ئۇالرنى خار قىلغۇچى چاقماق ئازابى ھاالك 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەمۇدنىڭ )قىسسىسىدىمۇ( بىر  يەردىمۇ  تائاال بۇ  قىلدى﴾)2( هللا 
تۈرلۈك ئاالمەت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا: »سىلەر ۋاقىتلىق پايدىلىنىڭالر« دېدۇق. ئۇالر 
پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىگە قارشى چىقتى، ئۇالرنى چاقماق ھاالك قىلدى، ھالبۇكى، ئۇالر 
)ئازابنىڭ چۈشۈۋاتقانلىقىنى( كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ تۇراتتى﴾ ئۇ مۇنداق يۈز بەردى: 
ئۇالر ئازابنىڭ چۈشۈشىنى ئۈچ كۈن كۈتتى، ئازاب ئۇالرغا تۆتىنچى كۈنى ئەتىگەندە، 

تاڭ يورىغان مەزگىلدە كەلدى.
﴿ئۇالر )ئازاب چۈشكەن ۋاقىتتا( ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشقىمۇ، ئۆزلىرىنى قوغداشقىمۇ 
قېچىپ  ۋە  قوغدىنىشقىمۇ  ئازابتىن  چۈشكەن  ئۆزلىرىگە  يەنى  بواللمىدى﴾  قادىر 

)1( ھەج سۈرىسى 9ـ  ئايەت.
)2( فۇسسىلەت سۈرىسى 17ـ  ئايەت.
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قۇتۇلۇشقىمۇ قادىر بواللمىدى. غالىب ۋە بۈيۈك هللا مۇنداق دەيدۇ: ئۇالردىن ﴿ئىلگىرى 
نۇھنىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلدۇق، ئۇالر ھەقىقەتەن پاسىق قەۋم ئىدى﴾ بۇ قىسسىلەرنىڭ 

ھەممىسى ئىلگىرىكى نۇرغۇن سۈرىلەردە كۆپ قېتىم تەپسىلىي بايان قىلىنغان.

* * * * * * *

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ 
ی ی ی  جئ  حئ مئ ىئ يئ  جبحب خب مب  ىب يب  جت حت  خت مت ىت 

يت جث مثىث يث حج مج جح مح جخ   

قۇدرەتلىكمىز﴿47﴾.  ھەقىقەتەن  بىز  قىلدۇق،  بەرپا  بىلەن  قۇدرەت  ئاسماننى 
ئىبرەت  سىلەرنىڭ  يايغۇچىمىز؟﴿48﴾.  ياخشى  نېمىدېگەن  بىز  يايدۇق،  زېمىننى 
ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ھەر بىر نەرسىنى جۈپ ياراتتۇق﴿49﴾. )ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، 
»هللا تەرەپكە قېچىڭالر )يەنى هللاغا ئىلتىجا قىلىڭالر(، مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە 
هللا تەرىپىدىن )كەلگەن( ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴿50﴾. سىلەر باشقا مەبۇدنى 
ئوچۇق  )كەلگەن(  تەرىپىدىن  ئۇنىڭ  ھەقىقەتەن  مەن  قىلماڭالر،  شىرىك  هللاغا 

ئاگاھالندۇرغۇچىمەن«﴿51﴾.

اهللا تائاالنىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى يارىتىشى ۋە ھەر نەرسىنى جۈپ 
يارىتىشىنىڭ اهللا تائاالنىڭ بار ۋە بىر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەر 

ئىكەنلىكى

هللا تائاال ئىنسانالرنىڭ دىققىتىنى ئۈستۈنكى ۋە تۆۋەنكى ئالەمنى ياراتقانلىقىغا بۇراپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاسماننى قۇدرەت بىلەن﴾ ئېگىز، بىخەتەر ئۆگزە قىلىپ ﴿بەرپا قىلدۇق، 
كۆتۈرۈپ  قەد  خۇددى  ئۇنى  بىلەن  قۇدرىتىمىز  يەنى  قۇدرەتلىكمىز﴾  ھەقىقەتەن  بىز 
تۇرغىنىدەك تۈۋرۈكسىز، ئېگىز ۋە كەڭرى قىلىپ ياراتتۇق. ﴿زېمىننى يايدۇق﴾ يەنى ئۇنى 

مەخلۇقاتالر ئۈچۈن بىپايان قىلدۇق.
زېمىن ئەھلى ئۈچۈن  زېمىننى  بىز  يايغۇچىمىز؟﴾ يەنى  ﴿بىز نېمىدېگەن ياخشى 
بىپايان يېيىپ نېمىدېگەن ياخشى قىلدۇق؟ ﴿سىلەرنىڭ ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ھەر 
بىر نەرسىنى جۈپ ياراتتۇق﴾ يەنى بارلىق مەخلۇقات جۈپ ـ جۈپى بىلەندۇر، ئاسمان 
زېمىن بىلەن، كېچە كۈندۈز بىلەن، كۈن ئاي بىلەن، قۇرۇقلۇق دېڭىز بىلەن، يورۇقلۇق 
قاراڭغۇلۇق بىلەن، ئىمان كۇفرى بىلەن، ئۆلۈم ھاياتلىق بىلەن، بەختسىزلىك بەخت - 
سائادەت بىلەن، جەننەت دوزاخ بىلەن جۈپتۇر. ھەتتاكى بارلىق ھايۋانالر ۋە ئۆسۈملۈكلەرمۇ 
بىر - بىرى بىلەن جۈپتۇر. بۇالرنىڭ ھەممىسى ياراتقۇچىنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ 

ھېچ شېرىكى يوقلىقىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر. 
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﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، هللا تەرەپكە قېچىڭالر )يەنى هللاغا ئىلتىجا قىلىڭالر(﴾ 
ھەممە ئىشىلىرىڭالردا هللا تائاالغا تايىنىڭالر، ﴿مەن ھەقىقەتەن سىلەرگە هللا تەرىپىدىن 
)كەلگەن( ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن. سىلەر باشقا مەبۇدنى هللاغا شىرىك قىلماڭالر﴾ 
يەنى هللا تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلماڭالر. ﴿مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭ تەرىپىدىن 

)كەلگەن( ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴾.

* * * * * * *

ٿ    ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   

ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرمۇ شۇنداق ئىدى، ئۇالرغا ھەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇالر 
)ئۇنى(: »بىر سېھرىگەر ياكى بىر مەجنۇن« دېدى﴿52﴾. ئۇالر )پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار 
قىلىشنى( بىر - بىرىگە تەۋسىيە قىلىشقانمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالر بىر 
– بىرىگە ئۇنداق تەۋسىيە قىلىشقان ئەمەس( ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر﴿53﴾. 
ۋەز - نەسىھەت  ئەمەسسەن﴿54﴾.  قىلىنغۇچى  ماالمەت  ئۆرۈگىن، سەن  يۈز  ئۇالردىن 
قىلغىن، ۋەز - نەسىھەت مۆمىنلەرگە پايدىلىق﴿55﴾. جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا 
ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم﴿56﴾. ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇالرنىڭ 
مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمەيمەن﴿57﴾. هللا ھەقىقەتەن ھەممىگە رىزىق بەرگۈچىدۇر، 
قىلغانالرنىڭ  زۇلۇم  )ئۆزلىرىگە(  ئارتۇقتۇر﴿58﴾.  قۇۋۋىتى  )هللانىڭ(  قۇدرەتلىكتۇر، 
بولىدۇ،  نېسىۋىسى  نېسىۋىسىدەك  بولغان( دوستلىرىنىڭ  ئۆتكەنكى )ھاالك  )ئازابتىن( 
كاپىرالرغا  كۈندىن  قىلىنغان  ۋەدە  كاپىرالرغا  ئالدىراتمىسۇن﴿59﴾.  )ئازابىمغا(  ئۇالر 

ۋاي!﴿60﴾.

بارلىق قەۋملەرنىڭ ئۆز پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلىش يولىنىڭ ئوخشاش 
ئىكەنلىكى

هللا تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق 
ئۆز  ئىلگىرىكىلەرمۇ  ئېيتقان سۆزلەرنى  مۇشرىكالر ساڭا  ئەنە شۇ  مۇھەممەد!  ئى  دەيدۇ: 
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلىپ ئېيتقان ئىدى. ﴿ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرمۇ شۇنداق 
ئىدى، ئۇالرغا ھەر پەيغەمبەر كەلسىال ئۇالر )ئۇنى(: »بىر سېھرىگەر ياكى بىر مەجنۇن« 

دېدى﴾. 

﴿ئۇالر )پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشنى( بىر - بىرىگە تەۋسىيە قىلىشقانمۇ؟﴾ يەنى 
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ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىگە بۇ سۆزنى تەۋسىيە قىلغانمۇ؟ 
﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالر بىر – بىرىگە ئۇنداق تەۋسىيە قىلىشقان ئەمەس( 
ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر﴾ يەنى ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر، ئۇالرنىڭ 
دىللىرى ھەقنى ئىنكار قىلىشتا بىر - بىرىگە ئوخشايدۇ، ئۇالرنىڭ كېيىنكىلىرى گويا 
ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر ئېيتقاندەك سۆزلەرنى ئېيتىدۇ. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى 
مۇھەممەد! ﴿ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن، سەن ماالمەت قىلىنغۇچى ئەمەسسەن﴾ يەنى بۇنداق 

قىلغىنىڭ ئۈچۈن سېنى ئەيىبلىمەيمىز.
﴿ۋەز - نەسىھەت قىلغىن، ۋەز - نەسىھەت مۆمىنلەرگە پايدىلىق﴾ يەنى چىن دىلىدىن 

ئىمان ئېيتقانالر ۋەز ـ نەسىھەتتىن چوقۇم پايدىلىنىدۇ.

ئىنسان بىلەن جىننىڭ پەقەت اهللا تائاالغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال 
يارىتىلىغانلىقى

﴿جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم﴾ يەنى مەن 
ئۇالرنى ئۇالرغا موھتاج بولغانلىقىم ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىشقا 
بۇيرۇش ئۈچۈن ياراتتىم. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ 
﴿پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسىنى: ئىنسانالر 
ۋە جىنالرنى پەقەت ئىختىيارى ياكى مەجبۇرى ھالدا ماڭا ئىبادەت قىلىشنى ئېتىراپ 

قىلىشلىرى ئۈچۈن ياراتتىم دېگەنلىك بولىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
﴿ئۇالردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمەيمەن. 
قۇۋۋىتى  )هللانىڭ(  قۇدرەتلىكتۇر،  بەرگۈچىدۇر،  رىزىق  ھەممىگە  ھەقىقەتەن  هللا 
شېرىكى  ھېچ  بەندىلىرىنى  تائاال  مۇنداقتۇر: هللا  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئارتۇقتۇر﴾ 
بولمىغان، يالغۇز ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتتى. كىمكى هللا تائاالغا ئىتائەت 
قىلسا، هللا تائاال ئۇنىڭغا تولۇق مۇكاپات بېرىدۇ. كىمكى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلسا، ئۇنى 
قاتتىق ئازاباليدۇ. هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئۇالرغا موھتاج ئەمەسلىكىنى، بەلكى 
ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋاللىرىدا هللا تائاالغا موھتاج ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ. هللا تائاال 

ئۇالرنى ياراتقۇچىدۇر ۋە رىزىق بەرگۈچىدۇر. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى ئادەم ئەۋالدى 
ماڭا ئىبادەت قىلىشقا بېرىلگىن، مەن سېنىڭ دىلىڭنى بايلىق بىلەن تولدۇرىمەن، 
سېنىڭ پېقىر بولۇپ قېلىشىڭنىڭ ئالدىنى ئالىمەن، سەن ئۇنداق قىلمىغان تەقدىردە 
سېنىڭ دىلىڭنى ئاۋارىچىلىق بىلەن تولدۇرىمەن، پېقىر بولۇپ قېلىشىڭنىڭ ئالدىنى 

ئالمايمەن«. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿)ئۆزلىرىگە( زۇلۇم قىلغانالرنىڭ )ئازابتىن( ئۆتكەنكى )ھاالك بولغان( دوستلىرىنىڭ 
نېسىۋىسىدەك نېسىۋىسى بولىدۇ، ئۇالر )ئازابىمغا( ئالدىراتمىسۇن﴾ يەنى ئۇالر بۇنىڭغا 
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ئالدىراپ كەتمىسۇن، ئۇ شەكسىز ئەمەلگە ئاشىدۇ. ﴿كاپىرالرغا ۋەدە قىلىنغان كۈندىن﴾ 
يەنى قىيامەت كۈنىدىن ﴿كاپىرالرغا ۋاي!﴾ 

ۋە  ھەمدۇسانا  جىمى  تۈگىدى.  تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  زارىيات  بىلەن،  شۇنىڭ 
مەدھىيەلەر هللا تائاالغا مەنسۇپتۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 49 ئايەت
تۇر سۈرىسى

تۇر سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى 

ئىمام مالىك جۇبەيىر ئىبنى مۇتئىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شام نامىزىدا تۇر سۈرىسىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم، مەن 
ئىمام  بۇنى  باقمىدىم.  ئاڭالپ  ئاۋازنى  چىرايلىق  قىرائىتىدىن  ياكى  ئاۋازىدىن  ئۇنىڭ 

بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئۇممۇ سەلىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن تېنىمنىڭ 
ئاجىزلىشىپ قالغانلىقىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئېيتتىم، ئۇ: »سەن ئۇالغقا مىنىپ، 
كىشىلەرنىڭ ئارقىسىدىن تاۋاپ قىلغىن«)1( دېدى. مەن شۇنداق تاۋاپ قىلدىم، پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم شۇ چاغدا بەيتۇلالھنىڭ يېنىدا تۇر سۈرىسىنى ئوقۇپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى. 

ٱ ٻ ٻ

 ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ  ہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ ے   ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ 
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئ  ٱ  ىئ  ېئ  ىئ 

ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

           )1( بۇ ۋىدالىشىش تاۋىپىنى كۆرستىدۇ.



قۇرئان(  )يەنى  كىتاب  يېزىلغان  قەغەزگە  ئوچۇق  قەسەمكى﴿1﴾.  بىلەن  تېغى  تۇر 
بىلەن قەسەمكى﴿2ـ 3﴾. بەيتۇلمەئمۇر بىلەن قەسەمكى﴿4﴾. ئاسمان بىلەن قەسەمكى﴿5﴾. 
)قىيامەت كۈنى( ئوت بولۇپ ياندۇرۇلغان دېڭىز بىلەن قەسەمكى﴿6﴾. پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى 
چوقۇم يۈز بەرگۈسىدۇر﴿7﴾. ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمايدۇ﴿8﴾. ئۇ كۈندە ئاسمان 
قاتتىق تەۋرەيدۇ﴿9﴾. تاغالر قاتتىق سەير قىلىدۇ )يەنى زېمىننىڭ ئۈستىدىن توزۇپ يوقىلىپ 
)دۇنيادا(  ئۇالر  ۋاي!﴿11﴾.  قىلغانالرغا  ئىنكار  )پەيغەمبەرلەرنى(  كۈندە  ئۇ  كېتىدۇ(﴿10﴾. 
غەپلەتكە چۆمگەنلەردۇر﴿12﴾. ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ﴿13﴾. )ئۇالرغا( 
»مانا بۇ سىلەر يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر« )دېيىلىدۇ(﴿14﴾. )ئۇالرغا( »)كۆزلىرىڭالر بىلەن 
كۆرۈپ تۇرىۋاتقان بۇ ئازاب( سېھىرمۇ؟ ياكى سىلەر كۆرمەيۋاتامسىلەر﴿15﴾. دوزاخقا كىرىڭالر، 
)ئازابقا( مەيلى سەۋر قىلىڭالر، مەيلى سەۋر قىلماڭالر، بەرىبىر سىلەرگە ئوخشاش )چۈنكى 
تارتىسىلەر«  جازاسىنى  قىلمىشىڭالرنىڭ  پەقەت  سىلەر  قالىسىلەر(،  مەڭگۈ  دوزاختا  سىلەر 

)دېيىلىدۇ(﴿16﴾.

اهللا نىڭ ئازابىنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ قەسەم قىلىشى

هللا تائاال ئۆزىنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان مەخلۇقاتلىرى بىلەن قەسەم قىلىپ، 
قىلغۇچىنىڭ  دەپئى  ھېچ  ئازابنى  ئۇ  ئۇالردىن  ئازاباليدىغانلىقىنى،  چوقۇم  دۈشمەنلىرىنى 
مۇساغا سۆزلىگەن،  ئۈستىدە(  )ئۇنىڭ  تائاال  تېغى هللا  تۇر  بىلدۈرىدۇ.  بولمايدىغانلىقىنى 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسانى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن تاغقا ئوخشاش ئۈستى دەل ـ دەرەخ 
بىلەن قاپالنغان تاغدۇر، دەل ـ دەرەخ بولمىغان تاغ تۇر تېغى دەپ ئاتالمايدۇ. ئۇ پەقەت تاغ 

دەپ ئاددىيال ئاتىلىدۇ. 
﴿ئوچۇق قەغەزگە يېزىلغان كىتاب )يەنى قۇرئان( بىلەن قەسەمكى﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر 
بۇ كىتابنى لەۋھۇلمەھپۇزدۇر دەپ تەپسىر قىلدى. يەنە بەزىلەر: يېزىلىپ نازىل قىلىنغان، 

كىشىلەرگە ئوچۇق - ئاشكارا ئوقۇپ بېرىلىدىغان كىتابالردۇر،- دەپمۇ تەپسىر قىلدى. 
قىلىشىچە،  رىۋايەت  مۇسلىمنىڭ  ۋە  بۇخارى  ئىمام  قەسەمكى﴾  بىلەن  ﴿بەيتۇلمەئمۇر 
ئاسمانغا  قەۋەت  يەتتىنچى  ئۆزىنىڭ  ھەدىستە  ھەققىدىكى  ئىسرا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
بەيتۇلمەئمۇرغا  مەن  »ئاندىن  دېگەن:  مۇنداق  سۆزلەپ  ئەھۋالىنى  كېيىنكى  چىققاندىن 
كىرىدىكەن،  قىلغىلى(  )ئىبادەت  پەرىشتە  مىڭ   70 كۈنى  ھەر  يەرگە  ئۇ  ئۆرلىتىلدىم. 
پەرىشتىلەرنىڭ كۆپلىكىدىن ئۇالرغا ئۇ يەرگە يەنە بىر قېتىم كىرىشكە نۆۋەت تەگمەيدىكەن«. 
يەنى پەرىشتىلەر بەيتۇلمەئمۇردا ئىبادەت قىلىدۇ. گويا ئەھلى زېمىن كەئبىنى تاۋاپ قىلغاندەك، 
ئاسماندىكىلەرنىڭ  قەۋەت  يەتتىنچى  بەيتۇلمەئمۇر  قىلىدۇ.  تاۋاب  بەيتۇلمەئمۇرنى  ئۇالرمۇ 
كەئبىسىدۇر. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاسمانغا ئۆرلىتىلگەندە، هللا تائاالنىڭ دوستى 
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دۈمبىسىنى بەيتۇلمەئمۇرغا يۆلەپ تۇرغانلىقىنى كۆردى، چۈنكى ئۇ 
زېمىننىڭ كەئبىسىنى بىنا قىلغۇچىدۇر. مۇكاپات ئەمەلنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ. بەيتۇلمەئمۇر 
كەئبىنىڭ دەل ئۇدۇلىغا توغرا كېلىدۇ. ھەر بىر ئاسماندا بىردىن ئۆي بولۇپ، شۇ ئاسماندىكىلەر 
ئۇنىڭدا ئىبادەت قىلىدۇ، هللا غا ناماز ئوقۇيدۇ. دۇنيا ئاسمىنىدىكى )يەنى بىرىنچى قەۋەت 
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ئاسماندىكى( ئۆي بەيتۇلئىززەت دەپ ئاتىلىدۇ. 
بىز  ﴿ئاسماننى  ئايەتنى:  بۇ  ئەلىينىڭ  سەۋرى  سۇفيان  قەسەمكى﴾  بىلەن  ﴿ئاسمان 
ئاي،  )كۈن،  ئاسماندىكى  مۇشرىكالر(  )يەنى  ئۇالر  ھالبۇكى،  قىلدۇق،  ئۆگزە  بىخەتەر 
يۇلتۇزالرغا ئوخشاش هللانىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( ئاالمەتلەردىن 
مۇجاھىد،  قىلىدۇ.  رىۋايەت  چۈشەندۈرگەنلىكىنى  بىلەن  ئايەت  دېگەن  غەپلەتتىدۇر﴾)1( 
قەتادە، سۇددى، ئىبنى جۇرەيج ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ شۇنداق تەپسىر قىلغان. ئىبنى 

جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلغان.
بىلەن قەسەمكى﴾ كۆپ ساندىكى  ياندۇرۇلغان دېڭىز  ﴿)قىيامەت كۈنى( ئوت بولۇپ 
تەپسىرشۇناسالر: ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان دېڭىز دۇنيادىكى دېڭىزدىن ئىبارەت بولۇپ، قىيامەت 
مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  قىلىدۇ. هللا  تەپسىر  دەپ  ياندۇرۇلىدۇ،-  بولۇپ  ئوت  ئۇ  كۈنى 
دەيدۇ: ﴿)قىيامەت كۈنى( ئوت بولۇپ ياندۇرۇلغان دېڭىز بىلەن قەسەمكى﴾)2( يەنى الۋۇلداپ 
گۈركىرەپ ئوت دېڭىزىغا ئايلىنىپ، قىيامەت مەيدانىدىكىلەرنى ئوراپ تۇرىدۇ. بۇنى سەئىد 
ئىبنى مۇسەييەب ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبتىن رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ئابباسنىڭمۇ مۇشۇنىڭغا 
ئوخشاش دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان. سەئىد ئىبنى جۇبەير، مۇجاھىد، ئابدۇلالھ ئىبنى 

ئۇبەيد ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق تەپسىر قىلغان.
قەتادە بۇ ئايەتنى: “سۇ بىلەن توشقۇزۇلغان دېڭىز بىلەن قەسەمكى” دېگەنلىك بولىدۇ،- 
دەپ تەپسىر قىلغان. بۇ قاراشقا ئىبنى جەرىرمۇ قوشۇلغان ۋە: بۈگۈنكى كۈندە دۇنيانىڭ 

دېڭىزى ئوت بولۇپ يانغان ئەمەس، بەلكى سۇ بىلەن توشقۇزۇلغاندۇر،- دېگەن.
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقۇم يۈز بەرگۈسىدۇر﴾ مانا بۇ، يۇقىرىدىكى قەسەملەرنىڭ 
جاۋابى بولۇپ، كاپىرالرغا بولىدىغان ئازابنىڭ چوقۇم يۈز بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. هللا 
تائاال كېيىنكى ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر 
هللا ئۇ ئازابنى ئۇالرغا ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا قارشى، تۇرۇپ ئۇالردىن ئۇ ئازابنى توسىدىغان 
مۇنداق  ئەبەدىيدنىڭ  زەيىد  ئىبنى  جەفەر  ئەبۇدۇنيا  ئىبنى  ئەبۇبەكرى  يوق.  ئادەم  ھېچ 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كېچىسى ئۆمەر مەدىنىنىڭ ئەھۋالىنى كۆزىتىش ئۈچۈن 
سىرتقا چىقتى. ئۇ بىر مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ئۆيىنىڭ ئۇدۇلىغا كەلگەندە، ئۇنىڭ ئۆرە تۇرۇپ 
قۇالق  قىرائىتىگە  ئۇنىڭ  تۇرۇپ  توختاپ  دە،  ـ  قالدى  كېلىپ  توغرا  ئوقۇۋاتقانلىقىغا  ناماز 
سالدى. ئۇ: ﴿تۇر تېغى بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن يەردىن ئوقۇپ ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى 
چوقۇم يۈز بەرگۈسىدۇر. ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمايدۇ﴾ دېگەن يەرگە يەتكەندە، 
ئۆمەر: كەئبىنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى، بۇ بىر ھەق قەسەمدۇر،- دېدى. ئاندىن 
ئېشىگىدىن چۈشۈپ تامغا يۆلەنگىنىچە بىر ئاز تۇرۇپ قالدى، ئاندىن ئۆيىگە قايتىپ كەتتى. 
شۇنىڭ بىلەن، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر ئاي ئاغرىپ يېتىپ قالدى. كىشلەر ئۇنى يوقالپ 

تۇردى، بىراق ئۇالر ئۇنىڭ نېمە كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقىنى ئۇقمايتتى.

)1( ئەنبىيا سۈرىسى 32- ئايەت.
)2( تەكۋىر سۈرىسى 6 - ئايەت.
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ئازاب كۈنى بولغان قىيامەت كۈنىنىڭ سۈپەتلىرى

بىرىگە  بىر -  ھالەتتە  ئايالنغان  بويسۇنۇپ  ئەمرىگە  نىڭ  ئاسمان﴾ هللا  ﴿ئۇ كۈندە 
ئۈستىدىن  زېمىن  تاغالر  يەنى  قىلىدۇ﴾  سەير  قاتتىق  تاغالر  تەۋرەيدۇ.  ﴿قاتتىق  سوقۇلۇپ 

يوقىلىپ، تىتىلىپ، پارچىلىنىپ، چاڭ ـ توزاڭدەك توزۇپ ئۇچۇپ يۈرىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە )پەيغەمبەرلەرنى( ئىنكار قىلغانالرغا ۋاي!﴾ يەنى شۇ كۈندە هللا نىڭ ئۇالرنى 
ئازاباليدىغانلىقى ۋە قاتتىق جازااليدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ھالىغا ۋاي! ﴿ئۇالر )دۇنيادا( 
غەپلەتكە چۆمگەنلەردۇر﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا باتىلغا چۆمۈپ، دىننى مەسخىرە 

قىلغان ۋە ئويۇنچۇق قىلىۋالغانالردۇر. 
﴿ئۇ كۈندە ئۇالر دوزاخقا قاتتىق ئىتتىرىلىدۇ﴾ دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالرغا تاپا 
ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن ﴿مانا بۇ سىلەر يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر﴾ دەيدۇ. 
ئۇالرغا يەنە مۇنداق دېيىلىدۇ: ﴿)كۆزلىرىڭالر بىلەن كۆرۈپ تۇرىۋاتقان( بۇ ئازاب سېھىرمۇ؟ 
ياكى سىلەر كۆرمەيۋاتامسىلەر دوزاخقا كىرىڭالر﴾ يەنى ھەممە ئەتراپىدىن ئوت ئوراپ تۇرغان 

دوزاخقا كىرىڭالر.
﴿)ئازابقا( مەيلى سەۋر قىلىڭالر، مەيلى سەۋر قىلماڭالر، بەرىبىر سىلەرگە ئوخشاش﴾ 
يەنى سىلەر دوزاخ ئازابىغا مەيلى سەۋر قىلىڭالر، مەيلى سەۋر قىلماڭالر، ئۇ سىلەر ئۈچۈن 

بەرىبىردۇر، سىلەرگە ئۇنىڭدىن ھەرگىز قېچىش ۋە قۇتۇلۇش يوقتۇر.
زۇلۇم  ھېچكىمگە  يەنى هللا  تارتىسىلەر﴾  جازاسىنى  قىلمىشىڭالرنىڭ  پەقەت  ﴿سىلەر 

قىلمايدۇ. بەلكى، ھەر بىر ئادەمگە قىلمىشىغا قارىتا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ.

* * * * * * *

ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ چ چ ڇ  ڇڇ ڇ  ڍ ڍ  ڌ  

تەقۋادارالر ھەقىقەتەن جەننەتلەردە ۋە نېمەت ئىچىدە بولىدۇ﴿17﴾. ئۇالر پەرۋەردىگارى 
بەرگەن نەرسىلەر بىلەن ھۇزۇرلىنىدۇ، پەرۋەردىگارى ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇ﴿18﴾. 
ئىچىڭالر«  ۋە  يەڭالر  كۆڭۈللۈك  ئۈچۈن  )مۇكاپاتى(  ئەمەللىرىڭالرنىڭ  »قىلغان  )ئۇالرغا( 
)دېيىلىدۇ(﴿19﴾. ئۇالر قاتار تىزىلغان تەختلەر ئۈستىدە يۆلەنگەن ھالدا ئولتۇرىدۇ، شەھال 

كۆزلۈك ھۈرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىپ بېرىمىز﴿20﴾.

بەختـ  سائادەتكە ئېرىشكۈچىلەرنىڭ ياخشى ئاقىۋىتى

هللا تائاال بەخت ـ سائادەتلىك كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: 
﴿تەقۋادارالر ھەقىقەتەن جەننەتلەردە ۋە نېمەت ئىچىدە بولىدۇ﴾ مانا بۇ، ئەنە شۇ ئازاب - 
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ئوقۇبەت ئىچىدىكى بەتبەختلەرنىڭ دەل ئەكسىچە بولىدىغان ئىشتۇر.
﴿ئۇالر پەرۋەردىگارى بەرگەن نەرسىلەر بىلەن ھۇزۇرلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالر هللا تائاال ئۇالرغا 
بەرگەن يېمەك ـ ئىچمەك، كىيىم ـ كېچەك، تۇرالغۇ جاي، ئات ـ ئۇالغالر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 

كىشىلەرگە ھوزۇر بېغشاليدىغان تۈرلۈك نېمەتلەر بىلەن ھۇزۇرلىنىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارى ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇ﴾ يەنى هللا ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن 
قۇتقۇزىدۇ، ئەنە شۇنىڭ ئۆزىال ئۇالرغا يېتەرلىك نېمەتتۇر. ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇالرغا يەنە 
جەننەتكە كىرىش، جەننەتتىكى كۆز كۆرۈپ باقمىغان، قۇالق ئاڭالپ باقمىغان ۋە ئىنساننىڭ 

دىلىغا كېچىپ باقمىغان تۈرلۈك نازۇ نېمەت ۋە خۇشال ـ خۇراملىق قوشۇپ بېرىلىدۇ. 
﴿)ئۇالرغا( »قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ )مۇكاپاتى( ئۈچۈن كۆڭۈللۈك يەڭالر ۋە ئىچىڭالر« 
)دېيىلىدۇ(﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)ئۇالرغا( »ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى 
يەڭالر،  -خۇرام  خۇشال  ئۈچۈن،  قىلغانلىقىڭالر  ئەمەللەرنى  ياخشى  چاغالردا(  دۇنيادىكى 
ئىچىڭالر« دېيىلىدۇ﴾)1( يەنى مانا بۇ، مۇكاپات هللا تائاالنىڭ ئۇالرنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرىغاننىڭ 

ئۈستىگە، ئۇالرغا ئارتۇق ئاتا قىلغان مەرھەمىتى ۋە ياخشىلىقىدۇر. 
بېزەلگەن،  بىلەن  پەردىلەر  ئەتراپى  يەنى  ئۈستىدە﴾  تەختلەر  تىزىلغان  قاتار  ﴿ئۇالر 
بىر - بىرىگە قارىتىپ قاتار قويۇلغان تەختىلەر ئۈستىدە ﴿يۆلەنگەن ھالدا ئولتۇرىدۇ﴾ هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن ﴿ئۇالر نازۇ نېمەتلىك باغالردا، تەختلەر ئۈستىدە بىر - بىرىگە 

قارىشىپ ئولتۇرىدۇ﴾)2(.
 ﴿شەھال كۆزلۈك ھۈرلەرنى ئۇالرغا جۈپ قىلىپ بېرىمىز﴾ يەنى ئۇالرغا شەھال كۆزلۈك 
كۆزلۈك  شەھال  بېرىمىز،  نىكاھالپ  ئايالالرنى  چىرايلىق  ياخشى،  قەدىناس،  ھۈرلەردىن 
ھۈرلەرنىڭ سۈپەتلىرى يۇقىرىدا بىر قانچە ئورۇنالردا تەپسىلىي بايان قىلىنىپ ئۆتۈپ كەتتى، 

شۇڭا ئۇنى بۇ يەردە قايتا تەكرارالش ھاجەتسىزدۇر. 

* * * * * * *

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 
ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں   ں ڻ  ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ   ۈ  ۆ 

ى ائ ائ  ەئەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ   ۆئ  

ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان، ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر 
بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز، ئۇالرنىڭ )ياخشى( ئەمەللىرىدىن قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز، ھەر 

)1( ھاققە سۈرىسى 24- ئايەت.
)2( ساففات سۈرىسى 43- ئايەت.
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ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مەسئۇلدۇر﴿21﴾. ئۇالر كۆرىۋاتقان نېمەتنىڭ ئۈستىگە يەنە )ئۇالرنى( 
كۆڭلى تارتقان مېۋە ۋە كۆڭلى تارتقان گۆش بىلەن تەمىنلەيمىز﴿22﴾. ئۇالر جەننەتتە ئۆزئارا 
)مەي قاچىالنغان( جامالرنى تۇتۇشىدۇ، )مەي ئىچىش بىلەن( ئۇالردىن )بۇ دۇنيادىكىدەك( 
بىھۇدە سۆز ۋە گۇناھ سادىر بولمايدۇ﴿23﴾. گويا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى گۆھەردەك )چىرايلىق( 
غىلمانالر ئۇالرنى ئايلىنىپ يۈرۈپ )ئۇالرنىڭ( خىزمىتىنى قىلىدۇ﴿24﴾. ئۇالر )يەنى ئەھلى 
جەننەت( بىر - بىرىگە قارىشىپ پاراڭ سېلىشىدۇ﴿25﴾. ئۇالر ئېيتىدۇ: »بىز ھەقىقەتەن 
)دۇنيادىكى چاغدا( ئائىلىمىزدە )هللانىڭ ئازابىدىن( قورقاتتۇق﴿26﴾. هللا بىزگە مەرھەمەت 
قىلدى، بىزنى زەھەرلىك ئازابتىن ساقلىدى﴿27﴾. بىز ھەقىقەتەن ئىلگىرى هللاغا ئىبادەت 

قىالتتۇق، هللا ھەقىقەتەن ئېھسان قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر«﴿28﴾.

مۆمىنلەرنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ دەرىجىدە ئۇالر بىلەن ئوخشاش بولىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان مەرھەمىتى، ئىكرامى، ياخشىلىقى، مېھرى 
ـ شەپقىتى ۋە ئېھسانى يۈزىسىدىن مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى ئىماندا ئۇالرغا ئەگەشسە، 
هللا نىڭ ئۇالرنى ئاتا ـ ئانىلىرى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. 
تەقدىردىمۇ،  يەتمىگەن  ئانىسىنىڭ دەرىجىسىگە  ـ  ئاتا  ئەمەللىرى  ياخشى  ئۇالرنىڭ  گەرچە 
ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۆز ھۇزۇرلىرىدا ئۆز دەرىجىلىرى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى 
قالغانالرنىڭ  بولۇپ  كەم  ئەمەللىرى  ياخشى  ئۈچۈن  بولۇشى  خۇرسەن  كۆڭۈللىرى  كۆرۈپ، 
دەرىجىسىنى ئەمىلى كامالەتكە يەتكەنلەرنىڭ دەرىجىسى بىلەن ئۈستۈن كۆتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ 
ئارىسىنى ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە جەم قىلىدۇ. ئەۋالدلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئاتا ـ ئانىالر بىلەن 
ئوخشاش قىلىش ئاتاـ  ئانىالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىدىن ھېچ نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەيدۇ. شۇڭا 
ئېيتقانالرنىڭ  ئىمان  ئەگىشىپ  ئەۋالدلىرىمۇ  ئېيتقان،  ئىمان  ﴿ئۆزلىرى  مۇنداق دەيدۇ:  هللا 
ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز، ئۇالرنىڭ )ياخشى( ئەمەللىرىدىن قىلچىمۇ 

كېمەيتىۋەتمەيمىز﴾.

 سەۋرى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: شەك - شۈبھىسىزكى، 
قىلىشتا  ئەمەل  ياخشى  دەرىجىسى  ئۇالرنىڭ  )گەرچە  دەرىجىسىنى  ئەۋالدلىرىنىڭ  مۆمىننىڭ 
ئۇنىڭدىن تۆۋەن تۇرسىمۇ ئەۋالدلىرىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ كۆڭلىنىڭ خۇرسەن بولۇشى ئۈچۈن( 
ئەلۋەتتە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ،- دېدى. ئاندىن بۇ ئايەتنى ئوقۇدى: ﴿ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان، 
ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز، 
ئىبنى  ۋە  ئىبنى جەرىر  بۇنى  ئەمەللىرىدىن قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز﴾  ئۇالرنىڭ )ياخشى( 

ئەبۇھاتەممۇ سۇفيان سەۋرىنىڭ ھەدىسىدىن رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان، ئەۋالدلىرىمۇ 
ئەگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز﴾ دېگەن ئايىتىنى 
تەپسىر قىلىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالر مۆمىننىڭ ئەۋالدلىرى بولۇپ، ئىمان 
ئۈستىدە ۋاپات بولىدۇ. گەرچە ئاتاـ  ئانىلىرىنىڭ دەرىجىلىرى ئۇالرنىڭ دەرىجىلىرىدىن يۇقىرى 
بولسىمۇ، ئۇالرنى ئاتا ـ ئانىلىرى بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىدۇ. ئاتا ـ ئانىلىرىنىڭ قىلغان 
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ياخشى ئەمەللىرىدىن بولسا، ھېچ نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەيدۇ.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلىنىڭ  ئابدۇلالھ  ئوغلى  ئەھمەدنىڭ  ئىمام 
خەدىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن جاھىلىيەت دەۋرىدە ۋاپات بولۇپ كەتكەن )يەنى بۇرۇنقى 
يولدىشىدىن بولغان( ئىككى بالىسى توغرۇلۇق سورىغان ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇالر 
دوزاختا بولىدۇ« دەپ جاۋاب بەردى. ئاندىن خەدىچەنىڭ يۈزىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتكەنلىكىنى 
كۆرۈپ: »ئەگەر سەن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئورنىنى كۆرگەن بولساڭ ئۇالرغا ئەلۋەتتە غەزەبلەنگەن 
بوالتتىڭ« دېدى. خەدىچە: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! سېنىڭدىن بولغان باالمچۇ؟- دېگەندە، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »جەننەتتە بولىدۇ« دېدى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك 
- شۈبھىسىزكى، مۆمىنلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى جەننەتتە بولىدۇ، مۇشرىكالر ۋە ئۇالرنىڭ 
ئەۋالدلىرى دوزاختا بولىدۇ« دېدى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ﴿ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان، 
ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى. مانا بۇ، هللا تائاالنىڭ 
پەرزەنتلەرگە، ئاتا ـ ئانىالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ بەرىكىتى ئۈچۈن ئاتا قىلغان 
مەرھەمىتىدۇر. ئاتا ـ ئانىالرغا كەلسەك، هللا تائاال ئۇالرغا پەرزەنتلەرنىڭ دۇئاسىنىڭ بەرىكىتى 

بىلەن مەرھەمەت ئاتا قىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
يۇقىرى  دەرىجىسىنى  بەندىسىنىڭ  ياخشى  قىلىدۇ: »هللا جەننەتتە  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
كۆتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ: ئى پەرۋەردىگارىم! بۇ دەرىجە ماڭا نەدىن كەلدى؟- دەيدۇ. 

ئاندىن هللا: سېنىڭ پەرزەنتىڭنىڭ ساڭا تىلىگەن مەغپىرىتىدىن كەلدى،- دەيدۇ«.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ئەگەر ئادەم ئەۋالدى ۋاپات بولسا، ئۇنىڭ ياخشى ئەمەلىنىڭ ساۋابى ئۈزۈلىدۇ، پەقەت 
ئۈچ ئىشنىڭ ساۋابى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ: بىرى، ساۋابى ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان سەدىقە )يەنى 
ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن مەسچىت، كۆۋرۈك، يول ۋە باشقا نەرسىلەرگە ئوخشاش ئىشالرغا 
سەرپ قىلغان پۇلـ  مال(، ئىككىنچىسى، كىشىلەرگە قالدۇرغان پايدىلىق ئىلىم، ئۈچىنچىسى، 

ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى پەرزەنتنى تەربىيىلەپ قويۇش«.

اهللا نىڭ گۇناھكارالرغا بولغان ئادالىتى

هللا تائاال ئۆز مەرھەمىتى ۋە پەزلى بىلەن پەرزەنتلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئاتا ـ ئانىالرنىڭ 
ياخشى  ھېچقانداق  يېتىشىكە  دەرىجىگە  ئۇ  ئۇالرنىڭ  كۆتۈرىدىغانلىقىنى،  دەرىجىسىگە 
ئەمەل تەلەپ قىلمايدىغانلىقىنى خەۋەر قىلغاندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم 
چىقىرىدىغانلىقى ئۈچۈن بىراۋنى يەنە بىراۋنىڭ گۇناھى بىلەن ھەرگىز جازالىمايدىغانلىقىنى 
خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مەسئۇلدۇر﴾ يەنى ئۇ ئۆزىنىڭ 
قىلمىشىغا ئۆزى مەسئۇلدۇر، ئۇنىڭ ئۈستىگە باشقا بىر ئىنساننىڭ گۇناھى، مەيلى ئۇ ئاتىسى 
بولسۇن ياكى ئوغلى بولسۇن، ھەرگىز يۈكلەنمەيدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿
ھەر ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن )دوزاختا( مەھبۇستۇر. پەقەت ئەسھابى يەمىن )يەنى 
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گۇناھكارالردىن:  بولۇپ،  جەننەتلەردە  ئۇالر  مۇستەسنا.  بۇنىڭدىن  مۆمىنلەر(  سائادەتمەن 
»سىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزگەن نېمە؟« دەپ سورايدۇ﴾)1(.

جەننەتنىڭ شارابىنىڭ ۋە جەننەت ئىگىلىرىنىڭ نازۇ نېمەتلىرىنىڭ سۈپىتى

كۆڭلى  ۋە  مېۋە  تارتقان  كۆڭلى  )ئۇالرنى(  يەنە  ئۈستىگە  نېمەتنىڭ  كۆرىۋاتقان  ﴿ئۇالر 
تارتقان گۆش بىلەن تەمىنلەيمىز﴾ يەنى ئۇالرنى كۆڭلى تارتقان ۋە ئىشتىھا قىلغان ھەر تۈرلۈك 

مېۋىلەر ۋە گۆشلەر بىلەن بەھرىمەن قىلىمىز.
﴿ئۇالر جەننەتتە ئۆزئارا )مەي قاچىالنغان( جامالرنى تۇتۇشىدۇ، )مەي ئىچىش بىلەن( 
ئۇالردىن )بۇ دۇنيادىكىدەك( بىھۇدە سۆز ۋە گۇناھ سادىر بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە 
بولىدىغان سۆزلەرنى  بىھۇدە ۋە گۇناھ  بۇ دۇنيادىكى مەي ئىچكەن كىشىلەر سۆزلىگەندەك 
قىلمايدۇ. ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە: ئۇالر باتىل ۋە يالغان سۆزلەرنى قىلمايدۇ،- 
ئەنە  ئۆتكۈزمەيدۇ،- دېدى. قەتادە:  تىلالشمايدۇ ۋە گۇناھ  ئۆزئارا  ئۇالر  دېدى. مۇجاھىد: 
شۇ ئىشالر شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى بىلەن دۇنيادا سادىر بوالتتى. هللا ئاخىرەتنىڭ شارابىنى 
دۇنيانىڭ شارابىنىڭ مەينەتلىرىدىن ۋە زەرەرلىرىدىن پاك قىلدى،- دېدى. يۇقىرىدا بايان 
قىلىنغىنىدەك، هللا جەننەتنىڭ شارابىدىن باشنى قايدۇرۇش، قورساقنى ئاغرىتىش ۋە ئەقىلنى 
تامامەن يوقىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلىرىنى يوق قىلدى. ئۇ شارابنىڭ ئۇالرنى قىلچە پايدىسى 
بولمىغان، بىھۇدە ۋە قەبىھ سۆزلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يامان سۆزلەرنى قىلىشىغا سەۋەب 
بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى ۋە ئۇ شاراپنىڭ كۆرۈنۈشى چىرايلىق، تەمى ياخشى ۋە خۇش 
پۇراق كېلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرغا ئېقىپ تۇرغان، ئاپئاق، 
ئىچكۈچىلەرگە لەززەت بېغىشاليدىغان شارابالردىن تولدۇرۇلغان جامالر ئايالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ. 
ئۇنىڭدا مەس قىلىدىغان نەرسە يوق، ئۇالر ئۇنى ئىچىش بىلەن مەس بولمايدۇ﴾)2(، ﴿ئۇ 

شارابنى ئىچىش بىلەن ئۇالرنىڭ بېشى ئاغرىمايدۇ، مەس بولمايدۇ﴾)3(.
﴿گويا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى گۆھەردەك )چىرايلىق( غىلمانالر ئۇالرنى ئايلىنىپ يۈرۈپ 
)ئۇالرنىڭ( خىزمىتىنى قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەت ئۇالرنىڭ خىزمەتچىلىرى ۋە خاس كۈتكۈچىلىرىدىن 
ـ  كىيىم  ۋە  پاكىز  يېقىملىق،  چىرايلىق،  كۈتكۈچىلەر  ۋە  خىزمەتچىلەر  بۇ  بېرىدۇ.  خەۋەر 
كېچەكلىرى يارىشىملىق بولۇپ، گويا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان گۆھەرگە 
ئوخشايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)قېرىماي( ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان 
غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شارابتىن تولدۇرۇلغان پىيالە، چەينەك، جامالرنى ئۇالرغا ئايلىنىپ 

سۇنۇپ تۇرىدۇ﴾)4(. 
﴿ئۇالر )يەنى ئەھلى جەننەت( بىر - بىرىگە قارىشىپ پاراڭ سېلىشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بىر - 
بىرىگە قارىشىپ ئولتۇرۇپ، دۇنيادىكى چاغلىرىدىكى ئىش - ئەمەللىرى ئۈستىدە سۆزلىشىدۇ، 

)1( مۇددەسسىر سۈرىسى 38 - 42 - ئايەتكىچە.
)2( ساففات سۈرىسى 45 – 47- ئايەتكىچە.

)3( ۋاقىئە سۈرىسى 19- ئايەت.
)4( ۋاقىئە سۈرىسى 17- 18- ئايەتلەر.
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ئەھۋاللىرى توغرىسىدا پاراڭ قىلىشىدۇ. بۇ خۇددى ھاراق ئىچكۈچىلەرنىڭ ھاراق سورۇنىدا 
ئولتۇرۇپ مەست بولغان چاغدا، ئۆز ئىشلىرى ھەققىدە پاراڭ قىلىشقىنىغا ئوخشايدۇ.

ئائىلىمىز  يەنى  ئائىلىمىزدە﴾  چاغدا(  )دۇنيادىكى  ھەقىقەتەن  »بىز  ئېيتىدۇ:  ﴿ئۇالر 
ئىچىدىكىلەر ئارىسىدا پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئازابىدىن ۋە جازالىشىدىن ﴿قورقاتتۇق. هللا بىزگە 
مەرھەمەت قىلدى، بىزنى زەھەرلىك ئازابتىن ساقلىدى﴾ يەنى هللا بىزگە ياخشىلىق قىلىپ 

بىزنى بىز قورققان نەرسىدىن قۇتقۇزدى.
﴿بىز ھەقىقەتەن ئىلگىرى هللاغا ئىبادەت قىالتتۇق﴾ يەنى هللا غا زارلىنىپ يالۋۇراتتۇق. 
هللا دۇئايىمىزنى ئىجابەت قىلىپ، بىزگە تىلىگىنىمىزنى بەردى. ﴿هللا ھەقىقەتەن ئېھسان 

قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

* * * * * * *

حئ  مئ  ی  جئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ    ۆئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب  يب  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ   پ ڀ 

ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ  

سەن  قىلغىن،  نەسىھەت   - ۋەز  قەۋمىڭگە(  بىلەن  قۇرئان  سەن  مۇھەممەد!  )ئى 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ نېمىتى بىلەن كاھىنمۇ ئەمەسسەن ۋە مەجنۇنمۇ ئەمەسسەن﴿29﴾. ئۇالر 
ئېيتىدۇ: »ئۇ شائىردۇر، بىز ئۇنىڭ زاماننىڭ ھادىسىلىرىگە )يولۇقۇشىنى( كۈتىمىز«. )ئى 
مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »سىلەر كۈتۈڭالر، ھەقىقەتەن مەن سىلەر بىلەن بىرگە كۈتكۈچىلەردىنمەن 
بولۇشۇڭالرنى  ھاالك  سىلەرنىڭ  مەنمۇ  كۈتسەڭالر،  بولۇشۇمنى  ھاالك  مېنىڭ  سىلەر  )يەنى 
كۈتىمەن(«﴿30ــ31﴾. ئۇالرنىڭ ئەقلى ئۇالرنى مۇشۇنداق )سۆز( قىلىشقا بۇيرۇمدۇ؟ ھەرگىز 
ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر )كۇفرىدا( ھەددىدىن ئاشقان قەۋمدۇر﴿32﴾. ياكى ئۇالر: »)مۇھەممەد 
قۇرئاننى ئۆزى توقۇدى دېيىشەمدۇ؟ ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر )قۇرئانغا( ئىشەنمەيدۇ﴿33﴾. ئەگەر 
)مۇھەممەد ئۇنى توقۇدى دېگەن سۆزۈڭالردا( راستچىل بولساڭالر، )تۈزۈلۈشتە، گۈزەللىكتە، 

باياندا( قۇرئانغا ئوخشايدىغان بىر سۆزنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر﴿34﴾.

پەيغەمبەرنى مۇشرىكالرنىڭ بوھتانلىرىدىن ئاقالش، ئۇالرغا تەھدىت سېلىش 
ۋە ئۇالرغا جەڭ ئېالن قىلىش

هللا تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى هللا نىڭ ئەمرـ  پەرمانلىرىنى هللا نىڭ 
بەندىلىرىگە يەتكۈزۈشكە، هللا ئۇنىڭغا نازىل قىلغان نەرسە بىلەن ئۇالرغا ۋەز ـ نەسىھەت 
قىلىشقا بۇيرۇپ ۋە ئۇنى بوھتانچىالرنىڭ، گۇناھكارالرنىڭ ئۇنىڭغا چاپلىغان بوھتانلىرىدىن 
ئاقالپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد! سەن قۇرئان بىلەن قەۋمىڭگە( ۋەز - نەسىھەت قىلغىن، 
يەنى  ئەمەسسەن﴾  مەجنۇنمۇ  ۋە  ئەمەسسەن  كاھىنمۇ  بىلەن  نېمىتى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  سەن 
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هللا غا ھەمدۇ ـ سانا بولسۇنكى، سەن قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ جاھىللىرى ئېيتقاندەك ئاسمان 
خەۋىرىدىن بىرەر سۆزگە ئېرىشكەن جىننىڭ خائىشى بويىچە سۆزلەيدىغان كاھىنمۇ ئەمەسسەن 

ۋە جىن چېپىلىپ قالغان ساراڭدەك ﴿مەجنۇنمۇ﴾ ئەمەسسەن. 
هللا تائاال ئۇالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ئېيتقان سۆزلىرىگە رەددىيە بېرىپ 
يەنى  ھادىسىلىرىگە﴾  زاماننىڭ  ئۇنىڭ  بىز  شائىردۇر،  »ئۇ  ئېيتىدۇ:  ﴿ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق 
ئۆلۈمگە ﴿)يولۇقۇشىنى( كۈتىمىز«﴾ يەنى ئۇالر: بىز سەۋرچانلىق بىلەن ئۇنىڭغا ئۆلۈم كەلگەنگە 
قەدەر كۈتىمىز، ئۇ ئۆلگەن چاغدا ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنىڭ دەۋىتىدىن قۇتۇلۇپ بىراقال راھەتكە 
»سىلەر  ئېيتقىنكى،  مۇھەممەد!(  ﴿)ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا  دېيىشىدۇ.  چىقىمىز،- 
كۈتۈڭالر، ھەقىقەتەن مەن سىلەر بىلەن بىرگە كۈتكۈچىلەردىنمەن﴾ يەنى سىلەر كۈتۈڭالر، 
ھەقىقەتەن مەنمۇ سىلەر بىلەن بىرگە كۈتكۈچىدۇرمەن، سىلەر كەلگۈسىدە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى 
ياخشى ئاقىۋەت ۋە غەلىبىنىڭ كىمگە مەنسۇپ بولىدىغانلىقىنى چوقۇم بىلىسىلەر. مۇھەممەد 
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  مۇجاھىدتىن  ئىسھاق  ئىبنى 
يىغىن  ئۆزلىرىنىڭ  توغرۇلۇق  ئىشى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  قۇرەيشلەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
زالىغا توپالنغان چاغدا، ئۇالردىن بىرى: ئۇنى باغالپ سوالپ قويۇڭالر، ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى 
شائىرالردىن زۇھەير ۋە نابىغەلەر ھاالك بولغاندەك، ئۇ ئۆلۈپ ھاالك بولغانغا قەدەر ئۇنى كۈتۈپ 
تۇرۇڭالر، ئۇ پەقەت ئاشۇ شائىرالردىن بىرىگە ئوخشايدۇ،- دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال 
ئۇالرنىڭ ئاشۇ سۆزلىرىنى تۆۋەندىكى ئايەتتە بايان قىلىدۇ: ﴿ئۇالر ئېيتىدۇ: »ئۇ شائىردۇر، بىز 

ئۇنىڭ زاماننىڭ ھادىسىلىرىگە )يولۇقۇشىنى( كۈتىمىز«﴾.

﴿ئۇالرنىڭ ئەقلى ئۇالرنى مۇشۇنداق )سۆز( قىلىشقا بۇيرۇمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئەقىللىرى 
ئۇالرنى سەن توغرۇلۇق قىلىشقان ئاشۇ سۆزلىرىنىڭ يالغانـ  ياۋىداق سۆزلەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ 

تۇرۇپ يەنە شۇ سۆزلەرنى قىلىشقا بۇيرۇمدۇ؟
ئۇالر  يەنى  قەۋمدۇر﴾  ئاشقان  ھەددىدىن  )كۇفرىدا(  ئۇالر  ئەمەس،  ئۇنداق  ﴿ھەرگىز 
ھەددىدىن ئاشقۇچى، ئازغۇن ۋە ھەق بىلەن قارشىالشقۇچى قەۋمدۇر. مانا بۇ، قىلمىشلىرى 

ئۇالرنى سەن توغرۇلۇق ئاشۇنداق سۆزلەرنى قىلىشقا ئېلىپ بارغان.
﴿ياكى ئۇالر: »)مۇھەممەد قۇرئاننى ئۆزى توقۇدى﴾ يەنى ئۆزى ئويدۇرۇپ يالغاندىن توقۇپ 
چىقتى ﴿دېيىشەمدۇ؟ ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر )قۇرئانغا( ئىشەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كۇفرىلىقى 
ئۇالرنى مۇشۇنداق سۆزلەرنى قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ. ﴿ئەگەر )مۇھەممەد ئۇنى توقۇدى دېگەن 
سۆزۈڭالردا( راستچىل بولساڭالر، )تۈزۈلۈشتە، گۈزەللىكتە، باياندا( قۇرئانغا ئوخشايدىغان بىر 
سۆزنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر مۇھەممەد ئۇنى ئۆزى ئويدۇرۇپ يالغاندىن توقۇپ 
چىقتى دېگەن سۆزلىرىدە راستچىل بولسا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن قۇرئانغا 
ئوخشاش بىرەر نەرسە كەلتۈرۈپ باقسۇن. شەك - شۈبھىسىزكى، قۇرەيشلەر ۋە جىنالر بىلەن 
ئىنسانالردىن تەركىب تاپقان پۈتۈن ئەھلى زېمىن بىرلەشكەن تەقدىردىمۇ قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر 

كىتابنى، ئۇنىڭغا ئوخشاش ئون سۈرە ھەتتا بىر سۈرە چاغلىق نەرسىنىمۇ كەلتۈرەلمەيدۇ. 

* * * * * * *
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  

ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟﴿35﴾ ياكى ئۇالر 
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بەلكى ئۇالر )هللانىڭ بىرلىكىگە( ئىشەنمەيدۇ﴿36﴾. ئۇالرنىڭ 
تەسەررۇپ  خالىغانچە  )شەيئىلەرنى  ئۇالر  ياكى  بارمۇ؟  خەزىنىلىرى  پەرۋەردىگارىنىڭ  يېنىدا 
)ئاسمانغا چىقىپ( سۆز  ئۇالرنىڭ  ياكى  بويسۇندۇرغۇچىمۇ؟﴿37﴾.  )كائىناتنى(  قىلىدىغان( 
تىڭشايدىغان شوتىسى بارمۇ؟ ئەگەر بولسا، ئۇالرنىڭ سۆز ئاڭلىغۇچىسى ئوچۇق بىر پاكىتىنى 
ياكى  بارمۇ؟﴿39﴾.  ئوغۇللىرىڭالر  سىلەرنىڭ  قىزلىرى،  هللانىڭ  ياكى  كەلتۈرسۇن﴿38﴾. 
سەن ئۇالردىن )دەۋىتىڭ ئۈچۈن( ھەق سوراپ، شۇ زىياندىن )ئۇالرغا( ئېغىر يۈك ئارتىلىپ 
قېلىپ )ئىمان ئېيتمامدۇ؟(﴿40﴾. ياكى ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىلمى غەيب بولۇپ )ئۇنىڭدىن غەيب 
كاپىرالرنىڭ  ئىشلىتەمدۇ؟  مىكىر  ئۇالر ساڭا ھىيلە-  ياكى  يېزىۋاالمدۇ؟﴿41﴾.  نەرسىلەرنى( 
بارمۇ؟  مەبۇدى  باشقا  ئۇالرنىڭ هللادىن  ياكى  بولىدۇ﴿42﴾.  مەغلۇپ  مىكىرلىرى   - ھىيلە 

ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن )بۇتلىرىدىن( هللا پاكتۇر﴿43﴾.

اهللا نىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ئىسپاتاليدىغان، مۇشرىكالرنىڭ ھىيلەـ  مىكرىنى 
يوققا چىقىرىدىغان سوئالالر

بۇ، هللا تائاالنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ بىردىنبىر مەبۇد ئىكەنلىكىنى 
ئىسپاتاليدىغان سوئالالردۇر. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ 
ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟﴾ يەنى ئۇالر بىر ياراتقۇچىسىز ۋۇجۇتقا كەلگەنمۇ؟ ياكى ئۇالر 
ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەنمۇ؟ ئۇمۇ ئەمەس، بۇمۇ ئەمەس، بەلكى ئۇالرنى پەقەت 
هللا ياراتتى. ئۇالر تىلغا ئېلىشقا ئەرزىگۈدەك نەرسە ئەمەس ئىدى. ئەنە شۇ ھالدىن كېيىن، 

هللا ئۇالرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈردى.
مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مۇتئىمنىڭ  ئىبنى  بۇخارى جۇبەير  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شام نامىزىدا تۇر سۈرىسىنى ئوقىغانلىقىنى ئاڭلىدىم، ئۇ بۇ سۈرىنى 
ئوقۇپ: ﴿ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟ ياكى ئۇالر 
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بەلكى ئۇالر )هللانىڭ بىرلىكىگە( ئىشەنمەيدۇ. ئۇالرنىڭ يېنىدا 
پەرۋەردىگارىنىڭ خەزىنىلىرى بارمۇ؟ ياكى ئۇالر )شەيئىلەرنى خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدىغان( 
)كائىناتنى( بويسۇندۇرغۇچىمۇ؟﴾ دېگەن يەرگە كەلگەندە، قورققانلىقىمدىن يۈرىكىم سېلىپ 
كەتتى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. جۇبەير ئىبنى مۇتئىم بەدر ئۇرۇشىدا 
ئەسىرگە ئېلىنغانالردىن فىدىيە ئېلىنىدىغانالرنىڭ ئىچىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا 
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ئېلىپ كېلىنگەن ئىدى. شۇ ۋاقىتتا ئۇ مۇشرىك ئىدى. ئۇنىڭ تۇر سۈرىسىنىڭ بۇ ئايەتلىرىنى 
ئاڭلىغانلىقى ۋە كېيىنچە ئۇنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشىگە تۈرتكە بولغان سەۋەبلەرنىڭ بىرى 

ئىدى. 
بىرلىكىگە(  )هللانىڭ  ئۇالر  بەلكى  ياراتقانمۇ؟  زېمىننى  ۋە  ئاسمانالرنى  ئۇالر  ﴿ياكى 
ئىشەنمەيدۇ﴾ يەنى هللا ئۇالرنىڭ هللا غا شېرىك كەلتۈرگەنلىكىنى ئەيىبلەپ: ئۇالر ئاسمانالرنى 
ۋە زېمىننى ياراتقانمۇ؟- دەيدۇ. ئۇالر هللا نىڭ ھېچ شېرىكى يوق، يالغۇز ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى 
بىلىپ تۇرسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئىشەنچ قىاللماسلىقى ئۇالرنى هللا غا شېرىك كەلتۈرۈشكە 

ئېلىپ بارىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ يېنىدا پەرۋەردىگارىنىڭ خەزىنىلىرى بارمۇ؟ ياكى ئۇالر )شەيئىلەرنى خالىغانچە 
ئاچقۇچلىرى  خەزىنىلەرنىڭ  يەنى  بويسۇندۇرغۇچىمۇ؟﴾  )كائىناتنى(  قىلىدىغان(  تەسەررۇپ 
ئۇالرنىڭ قولىدا بولۇپ پادىشاھلىقنى ئۇالر تەسەررۇپ قىالمدۇ؟ ياكى ئۇالر مەخلۇقاتالردىن 
ھېساب ئالغۇچىالرمۇ؟ ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، پەقەت غالىب ۋە بۈيۈك هللا ال ھەممىگە 

پادىشاھدۇر، خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر، خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر.
بولسا،  ئەگەر  بارمۇ؟  شوتىسى  تىڭشايدىغان  سۆز  چىقىپ(  )ئاسمانغا  ئۇالرنىڭ  ﴿ياكى 
سۆز  ئۇالرنىڭ  يەنى  كەلتۈرسۇن﴾  پاكىتىنى  بىر  ئوچۇق  ئاڭلىغۇچىسى  سۆز  ئۇالرنىڭ 
ئاڭلىغۇچىسى ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ، ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىنىڭ توغرۇلۇقىغا ئوچۇق 
دەلىل كەلتۈرسۇن، ئۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا يول يوق، ئۇالر ھېچ نەرسىگە قادىر ئەمەس، 

ئۇالرنىڭ كۆرسەتكىدەك دەلىل - پاكىتىمۇ يوق.
دەپ  قىز  پەرىشتىلەرنى  بەرگەنلىكىنى،  نىسبەت  غا  هللا  قىزالرنى  ئۇالرنىڭ  هللا 
ئەگەر  قىلغانلىقىنى،  ئېتىقاد  دەپ  قىزلىرى  نىڭ  پەرىشتىلەرنى هللا  )يەنى  قارىغانلىقىنى 
ئۇالرنىڭ بىرىگە تۇغۇلغان بالىسىنىڭ قىز ئىكەنلىكى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلسە، ئۇنىڭ 
قاتتىق ئاچچىغى كەلگەنلىكتىن يۈزى قارىداپ كېتىدىغان تۇرۇپ ئۆزلىرىگە قىزالرنى قويۇپ، 
غا  هللا  ئۇالرنى  قىلىپ،  قىزلىرى  نىڭ  هللا  پەرىشتىلەرنى  تالاليدىغانلىقىنى،  ئوغۇلالرنى 
شېرىك كەلتۈرۈپ چوقۇنغانلىقىنى( قاتتىق ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ياكى هللانىڭ قىزلىرى، 
سىلەرنىڭ ئوغۇللىرىڭالر بارمۇ؟﴾ بۇ ئايەت ئۇالرنىڭ بوھتانلىرىغا قىلىنغان قاتتىق تەھدىت ۋە 

ئاگاھالندۇرۇش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
﴿ياكى سەن ئۇالردىن )دەۋىتىڭ ئۈچۈن( ھەق سوراپ﴾ يەنى هللا نىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى 
ئۇالرغا يەتكۈزگەنلىكىڭ ئۈچۈن ھەق تەلەپ قىلىپ، ﴿شۇ زىياندىن )ئۇالرغا( ئېغىر يۈك ئارتىلىپ 
قېلىپ )ئىمان ئېيتمامدۇ؟(﴾ يەنى ئۇالر مۇشۇنچىلىك كىچىككىنە زىياندىن زېرىككەنلىكى، 
بۇ زىيان ئۇالرغا ئېغىر كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئىمان ئېيتىشتىن يۈز ئۆرەمدۇ؟ سېنىڭ تەبلىغ 
قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ئۇالردىن ھېچ نەرسە سورىغىنىڭ يوق. ﴿ياكى ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىلمى 
غەيب بولۇپ )ئۇنىڭدىن غەيب نەرسىلەرنى( يېزىۋاالمدۇ؟﴾ يەنى ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، 

غەيبنى پەقەت هللا دىن باشقا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھېچ كىشى بىلمەيدۇ.
﴿ياكى ئۇالر ساڭا ھىيلە- مىكىر ئىشلىتەمدۇ؟ كاپىرالرنىڭ ھىيلە - مىكىرلىرى مەغلۇپ 
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بولىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ياكى ئۇالر پەيغەمبەر ۋە دىن ھەققىدە ئېيتقان 
ئاشۇ سۆزلىرى بىلەن كىشىلەرنى ئالداپ، پەيغەمبەرگە ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىگە ھىيلە ـ مىكر 
قىالمدۇ؟ ئۇالرنىڭ ھىيلە ـ مىكرىنىڭ يامان ئاقىۋىتى پەقەت ئۆزلىرىگە قايتىدۇ. كاپىرالرنىڭ 

ھىيلە ـ مىكرى مەغلۇپ بولىدۇ. 
﴿ياكى ئۇالرنىڭ هللادىن باشقا مەبۇدى بارمۇ؟ ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن )بۇتلىرىدىن( 
شېرىك  ئۆزىگە  ۋە  چوقۇنغانلىقىنى،  بۇتقا  مۇشرىكالرنىڭ  ئايەتتە  بۇ  هللا  پاكتۇر﴾  هللا 
كەلتۈرگەنلىكىنى ئىنكار قىلدى. ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ زاتىنى ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىن، بوھتانلىرىدىن 
ۋە شېرىكلىرىدىن پاكالپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرنىڭ شىرىك كەلتۈرگەن )بۇتلىرىدىن( هللا 

پاكتۇر﴾. 

* * * * * * *

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۈ  ۆ   ۇ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ  ىئ  ی ی ی ی جئ    حئ مئ ىئيئ جب  حب خب مب ىب يب جت 

حت  خت مت  ىت يت   

ئەگەر ئۇالر ئاسماننىڭ بىر پارچىسى چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرسە: »بۇ توپالشقان 
بۇلۇتتۇر« دەيدۇ﴿44﴾. ئۇالرنى ھاالك قىلىدىغان كۈنگىچە تەرك ئەتكىن﴿45﴾. ئۇ كۈندە 
ئۇالرنىڭ ھىيلە-مىكرى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ، ئۇالرغا ياردەممۇ قىلىنمايدۇ﴿46﴾. ئۇالر 
ئۇنىڭدىن )يەنى ئاخىرەتتىكى ئازابتىن( بۇرۇن )دۇنيادىمۇ بىر تۈرلۈك ئازابقا دۇچار بولىدۇ(، 
لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى )بۇنى( بىلمەيدۇ﴿47﴾. پەرۋەردىگارىڭنىڭ )ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى 
ھىمايىمىزدىدۇرسەن،  بىزنىڭ  ھەقىقەتەن  سەن  قىلغىن،  سەۋر  ھۆكمىگە  قىلىش(  تەخىر 
ئېيتقىن﴿48﴾.  ھەمدى  ئېيتقىن،  تەسبىھ  پەرۋەردىگارىڭغا  ۋاقتىڭدا  تۇرغان  )ئۇيقۇدىن( 

كېچىدىمۇ، يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن﴿49﴾.

مۇشرىكالرنىڭ ھەققە قارشى چىققانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئازابقا تېگىشلىك 
بولغانلىقىنىڭ بايانى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرنىڭ ھەق بىلەن قارشىلىشىپ، كىبىرلىك يۈزىسىدىن كۆرۈپ 
تۇرغان نەرسىنىمۇ كۆرمەسلىككە سېلىپ، ﴿ئەگەر ئۇالر ئاسماننىڭ بىر پارچىسى﴾ ئۇالرنىڭ 
ئازابلىنىشى ئۈچۈن ئۈستىگە ﴿چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرسە﴾ ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە چۈشىۋاتقان 
بۇ ئازابقا چىن پۈتمەي ۋە ئىشەنمەي: بەلكى بۇ توپالشقان بۇلۇتتۇر،- دەيدىغانلىقىنى خەۋەر 

قىلىدۇ.
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز ئۇالرغا ئاسماندىن بىر ئىشىك ئېچىپ بەرگەن، 
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ئۇالر ئۇنىڭدىن ئاسمانغا ئۆرلەپ )ئالەمى ئەرۋاھنى، پەرىشتىلەرنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ(، ئۇالر 
كېرەك«  قالساق  بولۇپ  قەۋم  سېھىرلەنگەن  بەلكى  قالدى،  باغلىنىپ  »كۆزلىرىمىز  چوقۇم: 

دېيىشىدۇ﴾)1(.
كۈنگىچە﴾  قىلىدىغان  ھاالك  ﴿ئۇالرنى  مۇھەممەد!  ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا 
نەرسىگە  ھىيلە-مىكرى ھېچ  ئۇالرنىڭ  كۈندە  ئۇ  ئەتكىن.  ﴿تەرك  كۈنىگىچە  قىيامەت  يەنى 
ئەسقاتمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى چاغلىرىدا ئىشلەتكەن ھىيلە ـ مىكرى ئۇالرغا ھېچ 

مەنپەئەت قىلمايدۇ. قىيامەت كۈنى ئۇالردىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ.
بۇرۇن  ئازابتىن(  ئاخىرەتتىكى  )يەنى  ئۇنىڭدىن  ئۇالر  قىلىنمايدۇ.  ياردەممۇ  ﴿ئۇالرغا 
)دۇنيادىمۇ بىر تۈرلۈك ئازابقا دۇچار بولىدۇ(﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ 
تەۋبە قىلىشى ئۈچۈن بىز ئۇالرغا چوقۇم ئەڭ چوڭ ئازابتىن )يەنى ئاخىرەت ئازابىدىن( ئىلگىرى 

ئەڭ يېقىنقى ئازاب )يەنى دۇنيا ئازابى( نى تېتىتىمىز﴾)2(.
ئازاباليمىز ۋە  ﴿لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى )بۇنى( بىلمەيدۇ﴾ يەنى بىز ئۇالرنى دۇنيادا 
تۈرلۈك  قىلىپ  ئۈمىد  قىلىشىنى  تەۋبە  گۇناھلىرىدىن  قايتىشىنى،  تەرىپىگە  ئۇالرنىڭ هللا 
مۇسىبەتلەر بىلەن سىنايمىز، بىراق ئۇالر ئۆزلىرىدىن كۆتۈلگەن بۇ مەقسەتنى چۈشەنمەيدۇ. 
ئەكسىچە، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئۇالرغا كۆرسىتىپ بېرىلسە، ئۇالر ئۇنىڭدىنمۇ قەبىھ ئىشالرنى 
قىلىدۇ. بىر ئىالھىي ئەسەردە)3( مۇنداق دېيىلگەن: ئى ئىالھىم! مەن ساڭا نۇرغۇن قېتىم 
ئاسىيلىق قىلىمەن، سەن مېنى جازالىمايسەنغۇ؟ هللا تائاال جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ: ئى بەندەم! 

سېنى مەن نۇرغۇن قېتىم ئەپۇ قىلىمەن، سەن بۇنى بىلمەيسەنغۇ؟

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سەۋر قىلىشقا ۋە تەسبىھ ئېيتىشقا 
بۇيرۇلغانلىقى

﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ )ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى تەخىر قىلىش( ھۆكمىگە سەۋر قىلغىن، 
سەن ھەقىقەتەن بىزنىڭ ھىمايىمىزدىدۇرسەن﴾ يەنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۇالرنى جازاالشتىن 
ئىبارەت ھۆكمى كەلگىچە ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلغىن، ئۇالرغا پەرۋا قىلمىغىن. سەن 
ھەقىقەتەن بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدادۇرسەن، بىزنىڭ ھىمايىمىز ئاستىدادۇر سەن، هللا سېنى 

كىشىلەرنىڭ يامانلىقلىرىدىن ساقاليدۇ.
ئېيتقىن﴾  ھەمدى  ئېيتقىن،  تەسبىھ  پەرۋەردىگارىڭغا  ۋاقتىڭدا  تۇرغان  ﴿)ئۇيقۇدىن( 
زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: نامازغا تۇرغان ۋاقتىڭدا: ئى هللا! سېنى پاك دەپ 
ئېتىقاد قىلىمەن، ساڭا ھەمدۇ ئېيتىمەن، سېنىڭ ئىسمىڭ بەرىكەتلىكتۇر، سېنىڭ ئەزىمىتىڭ 
كاتتىدۇر، سەندىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر،- دېگىن دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.

)1( ھىجر سۈرىسى 14 - 15- ئايەتلەر.
)2( سەجدە سۈرىسى 21- ئايەت.

)3( ئىالھىي ئەسەر دېگىنىمىز؛ هللا  مەدھىيىلىنىدىغان شېئىر ياكى هللا  بىلەن بولغان مۇناجاتقا ئوخشاش نەرسىلەرگە 
قارىتىلىدۇ.
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ئىمام مۇسلىم ئۆمەرنىڭ نامازنىڭ بېشىدا مۇشۇنداق دەيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجەمۇ ئەبۇسەئىد ۋە باشقىالردىن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاشۇنداق دەيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان.
ۋاقتىڭدا  ﴿تۇرغان  كۆرپەڭدىن  ئويغىنىپ،  ئۇيقۇڭدىن  ئايەتنى:  بۇ  ئەبۇجەۋزا 
پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن، ھەمدى ئېيتقىن﴾ دېگەنلىك بولىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلدى. 
بۇنىڭغا ئىبنى جەرىرمۇ قوشۇلدى. بۇ قاراشنى ئىمام ئەھمەد ئۇبادە ئىبنى سامىتتىن رىۋايەت 
قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىس تەكىتلەيدۇ. ئۇبادە ئىبنى سامىت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان: »كىمكى سەھەردە ئۇيقىسىدىن ئويغىنىپ: هللا دىن 
باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر، ئۇ تەنھادۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە 
جىمى ھەمدۇ ساناالر هللا غا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر، هللا نى بارلىق نۇقسانالردىن 
پاك دەپ بىلىمەن، جىمى ھەمدۇ ساناالر هللا غا خاستۇر، هللا دىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق 
يوقتۇر، هللا ئەڭ بۈيۈكتۈر، كۈچ قۇۋۋەت پەقەت هللا غىال مەنسۇپتۇر،- دېسە، ئاندىن: ئى 
پەرۋەردىگارىم! ماڭا مەغپىرەت قىلغىن،- دېسە ياكى دۇئا قىلسا، ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت 
بولىدۇ، ئەگەردە ئۇ تاھارەت ئېلىپ ناماز ئوقۇسا، ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى قوبۇل قىلىنىدۇ«. 
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت 

قىلغان. 
ئىبنى ئەبۇنەجيھ مۇجاھىدنىڭ بۇ ئايەتنى: ھەر قانداق سورۇندىن ﴿تۇرغان ۋاقتىڭدا 
پەرۋەردىگارىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن، ھەمدى ئېيتقىن﴾ دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى. 
﴿تۇرغان  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇئەھۋەسنىڭ  ئەبۇئىسھاقدىن  سەۋرى 
ئورنىدىن  ئايەت  بۇ  دېگەن  ئېيتقىن﴾  ھەمدى  ئېيتقىن،  تەسبىھ  پەرۋەردىگارىڭغا  ۋاقتىڭدا 
دەپ  پاك  نۇقسانالردىن  بارلىق  سېنى  ئى هللا!  ئادەمنىڭ:  قانداق  ھەر  بولغان  تۇرماقچى 
بىلىمەن، ساڭا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن،- دېيىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئىمام تىرمىزى ئەبۇ 
ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى بىر 
سورۇندا ئولتۇرسا، ئۇ سورۇندا بىھۇدە سۆزلەر كۆپ بولۇپ كەتكەن بولسا، ئۇ شۇ سورۇندىن 
تۇرۇپ كېتىشتىن ئىلگىرى: ئى هللا! سېنى بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ بىلىمەن، ساڭا 
ھەمدۇسانا ئېيتىمەن، سەندىن باشقا ھېچ مەبۇدنىڭ بەرھەق يوقلىقىغا گۇۋاھلىق بىرىمەن، 
سېنىڭدىن گۇناھىم ئۈچۈن مەغپىرەت تىلەيمەن، ساڭا تەۋبە قىلىمەن،- دېسە، هللا ئۇنىڭ 
شۇ سورۇندىكى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئى ۋە ھاكىممۇ 

رىۋايەت قىلغان. 
﴿كېچىدىمۇ، يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن﴾ يەنى قۇرئان تىالۋەت 
قىلىش، كېچىدە ناماز ئوقۇش بىلەن هللا نى ياد ئەتكىن، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغىن. هللا 
بىر  كېچىنىڭ  ئۈچۈن،  بولۇشى  )ئىبادەت(  نەپلە  ﴿ساڭا  دېگەن  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ  مۇھەممەد !)  )ئى  ئويغانغىن،  ئوقۇشقا(  قۇرئان  ئوقۇشقا،  )ناماز  قىسمىدا 
سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا )يەنى بۈيۈك شاپائەت ماقامىغا( تۇرغۇزۇشى مۇھەققەتتۇر﴾)1(.

)1( ئىسرا سۈرىسى 79- ئايەت.
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﴿يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن﴾ ئىبنى ئابباسنىڭ ھەدىسىدە بايان 
قىلىنىشىچە: كېچىدە ۋە يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىن هللا غا تەسبىھ ئېيتىش دېگەنلىك، بامدات 
ئىككى  ئۇ  كۆرسىتىدۇ.  نامىزىنى  رەكئەت سۈننەت  ئىككى  ئوقۇلىدىغان  ئىلگىرى  نامىزىدىن 
رەكئەت ناماز يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىن ئوقۇلۇشقا يول قويۇلغاندۇر. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم 
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
نەپلە نامازالردىن ھېچ بىرىگە بامداتنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننىتىگە ئەھمىيەت بەرگەندەك 
قاتتىق ئەھمىيەت بەرمەيتتى. مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 
نەرسىلەردىنمۇ  بارلىق  ئۇنىڭدىكى  ۋە  دۇنيا  سۈننىتى  رەكئەت  ئىككى  نامىزىنىڭ  »بامدات 

ياخشىدۇر«.
شۇنىڭ بىلەن، تۇر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيەلەر 

هللا غا مەنسۇپتۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 62 ئايەت

 

نەجم سۈرىسى

بۇ سۈرىنىڭ سەجدە ئايىتى نازىل بولغان تۇنجى سۈرە ئىكەنلىكى

سۈرىسى  نەجم  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابدۇلالنىڭ  بۇخارى  ئىمام 
سەجدە ئايىتى نازىل بولغان تۇنجى سۈرىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرىدە سەجدە 
قىلدى. ئۇنىڭ ئارقىدىكى پەقەت بىر ئادەمدىن باشقا كىشىلەرمۇ سەجدە قىلدى. مەن ئۇ 
ئادەمنىڭ بىر سىقىم توپا ئېلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە سەجدە قىلغانلىقىنى كۆردۈم. شۇنىڭدىن 
كېيىن ئۇنىڭ كاپىر ھالدا ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنىمۇ كۆردۈم، ئۇ ئۇمەييە ئىبنى خەلەپ ئىدى. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

ٱ ٻ ٻ

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ 
ٿ  ٿ ٿ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسىمى بىلەن باشاليمەن. 
ساقىغان يۇلتۇزالر بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر )يەنى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالم( گۇمراھ بولمىدى ۋە يولدىن ئاداشمىدى﴿2﴾. )ئۇ( ئۆز نەپسى خاھىشى 

بويىچە سۆزلىمەيدۇ﴿3﴾. پەقەت ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىنىال سۆزلەيدۇ﴿4﴾. 

اهللا تائاالنىڭ پەيغەمبەرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ۋە ئۇنىڭ پەقەت ۋەھيىنىال 
سۆزلەيدىغانلىقىغا قەسەم قىلىشى

شەئبىي ۋە باشقىالر: ياراتقۇچى هللا مەخلۇقاتالردىن نېمىنى خالىسا، 



شۇنىڭ بىلەن قەسەم قىلىدۇ. يارىتىلغۇچى پەقەت ياراتقۇچى بىلەن قەسەم قىلىشى كېرەك،- 
دەيدۇ. بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.

﴿ساقىغان يۇلتۇزالر بىلەن قەسەمكى﴾ ئىبنى ئەبۇنەجىھ مۇجاھىدنىڭ بۇ ئايەتنى: تاڭ 
يورۇش بىلەن ساقىيدىغان ئۈركەر يۇلتۇزلىرى بىلەن قەسەمكى،- دەپ تەپسىر قىلغانلىقىنى 

رىۋايەت قىلىدۇ.
قەسەم،-  بىلەن  يۇلتۇزالر  ساقىغان  چاغدا  ئېتىلغان  شەيتانالر  ئايەتنى:  بۇ  زەھھاك 
دەپ تەپسىر قىلدى. بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەزمۇنىغا 
ئوخشايدۇ: ﴿يۇلتۇزالرنىڭ جايلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەن. شۈبھىسىزكى، ئەگەر بىلسەڭالر، ئۇ 
)يۇلتۇزالر هللانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن( ئەلۋەتتە كاتتا قەسەمدۇر. شەك 
- شۈبھىسىزكى، ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر. كىتابتا )يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا( ساقالنغاندۇر. ئۇنى پەقەت 

پاك بولغانالرال تۇتىدۇ. ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾)1(.
بولمىدى ۋە يولدىن  ئەلەيھىسساالم( گۇمراھ  ﴿سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر )يەنى مۇھەممەد 
ئاداشمىدى﴾ مانا بۇ، قەسەمنىڭ جاۋابىدۇر. بۇ قەسەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ توغرا يولدا 
ئىكەنلىكىگە، ھەققە ئەگەشكەنلىكىگە، نادانلىق بىلەن خاتا يولغا ماڭغان نادان گۇمراھالردىن ۋە 
ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ قەستەن ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىگە ئاداشقانالردىن ئەمەسلىكىگە گۇۋاھلىق 
بېرىشتىن ئىبارەتتۇر. هللا پەيغەمبىرىنى ۋە دىنىنى خىرىستىئانالرغا ئوخشاش گۇمراھالرنىڭ، 
ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنى يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىش قىلىدىغان ئازغۇن يەھۇدىي 
پىرقىلىرىنىڭ چاپلىغان بوھتانلىرىدىن پاكلىدى. مانا بۇ، هللا نىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
بولغان رەھمىتى ۋە ساالمى بولۇپ، بۇ هللا نىڭ ئۇنى غايەت زور دەرىجىدە داغدام، توغرا ۋە 

دۇرۇس بولغان كاتتا دىن بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىگە دەلىلدۇر.

پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن مەرھەمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرنىڭ 
ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدىغانلىقى

﴿)ئۇ( ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدۇ﴾ يەنى بىر ئېغىز سۆزنىمۇ ئۆز خاھىشى 
يەنى  سۆزلەيدۇ﴾  ۋەھيىنىال  قىلىنغان  نازىل  ئۇنىڭغا  ﴿پەقەت  قىلمايدۇ.  بىلەن  غەرىزى  ۋە 
ئۇ پەقەت كىشىلەرگە هللا تەبلىغ قىلىشقا بۇيرۇغان نەرسىنى قىلچە قوشۇپ قويماستىن ۋە 

كېمەيتىۋەتمەستىن، ئەينەن ۋە تولۇق يەتكۈزىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئۇمامىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »پەيغەمبەر ئەمەس بىر ئادەمنىڭ شاپائىتى بىلەن ئىككى قەبىلە )رەبىئە ۋە 
مۇزەر قەبىلىلىرىنىڭ( ئادەملىرىدەك ياكى ئۇ ئىككى قەبىلىنىڭ بىرىنىڭ ئادەملىرىدەك كىشىلەر 
جەننەتكە چوقۇم كىرىدۇ« بۇ سۆزنى ئاڭلىغان بىر ئادەم: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! رەبىئە 
قەبىلىسى مۇزەر قەبىلىسى بىلەن بىر ئەمەسمۇ؟- دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: 

)1( ۋاقىئە سۈرىسى 75- 80- ئايەتلەر.
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»مەن پەقەت دېمەكچى بولغان سۆزنىال دەيمەن« دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەمرىنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلال  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان ھەر قانداق نەرسىنى يادىلىۋېلىش ئۈچۈن يېزىۋاالتتىم. 
قۇرەيش مۇسۇلمانلىرى ماڭا: سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان ھەر قانداق نەرسىنى 
يېزىۋالىدىكەنسەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا بىر ئىنساندۇر. ئۇ ئاچچىغى كەلگەن چاغدىمۇ 
ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  ئۇنى  توختاپ،  يېزىشتىن  بىلەن  شۇنىڭ  دېدى.  سۆزلەيدۇ،- 
ئېيتتىم. ئۇ: »يازغىن، مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، مەن 

پەقەت ھەقنى سۆزلەيمەن« دېدى. بۇنى ئىمام ئەبۇداۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

 ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  ڇ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ 
ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻ  ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ  

)يەنى  ئۇنىڭ  بەردى﴿5﴾.  تەلىم  )جىبرىئىل(  پەرىشتە  كۈچلۈك  ئۇنىڭغا  ۋەھيىنى 
)ئۆز شەكلىدە( تۇردى﴿6ـ7﴾.  ئۇپۇقتا  يۇقىرى  بولۇپ،  جىبرىئىلنىڭ( كۆرۈنۈشى چىرايلىق 
ئاندىن ئۇ ئاستا-ئاستا )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( يېقىنلىشىپ تۆۋەنگە ساڭگىلىدى﴿8﴾. ئۇ 
)پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا( ئىككى ياچاق مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېقىنراق يېقىنالشتى﴿9﴾. 
هللا بەندىسىگە )جىبرىئىل ئارقىلىق تېگىشلىك( ۋەھيىلەرنى ۋەھيى قىلدى﴿10﴾. ئۇنىڭ 
كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار قىلمىدى )يەنى راست كۆردى(﴿11﴾. )ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( 
جىبرىئىلنى  ئۇ  قىلىشامسىلەر؟﴿12﴾.  مۇنازىرە  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۈستىدە  كۆرگەنلىرى  ئۇنىڭ 
كۆردى﴿13ـ14﴾.  يېنىدا  )دەرىخىنىڭ(  سىدرەتۇلمۇنتەھا  قېتىم  ئىككىنچى  ھەقىقەتەن 
سىدرەتۇلمۇنتەھانى  )ئۇ(  يېنىدىدۇر﴿15﴾.  سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ  بولسا  جەننەتۇلمەئۋا 
)ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى( قاپلىغان چاغدا )كۆردى(﴿16﴾. )پەيغەمبەر( نىڭ كۆزى 
)ئوڭ - سولغا( بۇرالمىدى، )كۆزلەنگەن نەرسىدىن( ئۆتۈپ كەتمىدى﴿17﴾. شۈبھىسىزكى، ئۇ 

پەرۋەردىگارىڭنىڭ )قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈك ئاالمەتلەرنى( كۆردى﴿18﴾. 

پەيغەمبەرلەرگە ئىشەنچلىك پەرىشتە جىبرىئىلنىڭ تەلىم بېرىدىغانلىقى

ئۇ  بېرىپ،  خەۋەر  ئەلەيھىسساالمدىن  مۇھەممەد  ئەلچىسى  ۋە  بەندىسى  تائاال  هللا 
ئىنسانالرغا ئېلىپ كەلگەن ۋەھيىنى ئۇنىڭغا ﴿كۈچلۈك پەرىشتە﴾ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ 
تەلىم بەرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿قۇرئان ھەقىقەتەن 
)هللانىڭ( ئىززەتلىك بىر ئەلچى )ئارقىلىق نازىل قىلىنغان( سۆزىدۇر. ئۇ )ئەلچى( كۈچلۈكتۇر، 
هللانىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر. پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر. بۇ يەردە )يەنى 
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ئاسماندا( ئۇ ئىشەنچلىكتۇر﴾)1(.
﴿ئۇنىڭ )يەنى جىبرىئىلنىڭ( كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولۇپ﴾ مۇجاھىد، ھەسەن ۋە ئىبنى 
زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەتنى: ئۇ كۈچلۈك پەرىشتە بولۇپ،- دەپ تەپسىر قىلغان. ئىبنى ئۆمەر ۋە 
ئەبۇ ھۇرەيرە رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: »سەدىقە 
باي، كۈچلۈك ۋە ساغالم تەن ئىگىسىگە ھاالل بولمايدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام داۋۇد رىۋايەت 

قىلغان)2(.
﴿يۇقىرى ئۇپۇقتا﴾ يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم سۈبھى يورۇيدىغان، تاڭ ئاتىدىغان، 
كۈن چىقىدىغان تەرەپتە ئۆز شەكلىدە ﴿تۇردى﴾ ھەسەن، مۇجاھىد، قەتادە، رەبئى ئىبنى 

ئەنەس، ئىكرىمە، ئىبنى زەيد ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق تەپسىر قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتىن رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
جىبرىئىلنى ئۆز شەكلىدە كۆرگەن، جىبرىئىلنىڭ 600 قانىتى بولۇپ، ھەر بىر قانىتى ئۇپۇقنى 
توسۇۋاالتتى، ئۇنىڭ قانىتىدىن رەڭگا - رەڭ نۇر جۇاللىنىپ تۇرىدىغان مەرۋايىت ۋە ياقۇتتەك 

نەرسىلەر تۆكۈلۈپ تۇراتتى، ئۇنىڭ زادى نېمە ئىكەنلىكىنى هللا بىلگۈچىدۇر.
پەيغەمبەر  قىلىدۇكى،  رىۋايەت  ئەنھۇمادىن  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئۇنداقتا  جىبرىئىل:  قىلغان.  تەلەپ  كۆرۈشنى  شەكلىدە  ئۆز  جىبرىئىلنى  ئەلەيھىسساالم 
پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن،- دېگەن. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم غالىب ۋە 
بۈيۈك پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلغان. ئاندىن شەرق تەرەپتىن بىر قاراڭغۇلۇق چىقىپ، يۇقىرىغا 
ئۆرلەشكە ۋە ئەتراپنى قاپالشقا باشلىغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى كۆرۈپ ھوشىدىن 
كەتكەن. شۇنىڭ بىلەن، جىبرىئىل ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنى يۆلەپ تۇرغۇزۇپ، ئۇنىڭ 

جاۋغىيىدىن چىققان كۆپۈكنى سۈرتكەن.

﴿ئۇ ئىككى ياچاق مىقدارى يېقىنالشتى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرى

يېقىنراق  ئۇنىڭدىنمۇ  ياكى  مىقدارى  ياچاق  ئىككى  ئەلەيھىسساالمغا(  )پەيغەمبەر  ﴿ئۇ 
يېقىنالشتى﴾ يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا )زېمىنغا( چۈشكەن 
چاغدا، ئۇنىڭغا شۇ قەدەر يېقىنالشتىكى، ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئارىلىقىنى ئۆلچىسە )ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسى( ئارانال ئىككى ياچاق مىقدارى كېلەتتى. مۇجاھىد 
ئىككى  ئۇنىڭ  بىلەن  كىرىچى  ئوقيانىڭ  ئايەتتىن  بۇ  قىلغان.  تەپسىر  شۇنداق  قەتادە  ۋە 
بېشىنى باغاليدىغان ئارىلىقنىڭ ئۇزۇنلۇقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ دەپمۇ تەپسىر قىلىنغان. يۇقىرىدا 
يېقىنالشقۇچى ھەقىقەتەن جىبرىئىل  ئەلەيھىسساالمغا شۇ قەدەر  مۇھەممەد  ئېيتقىنىمىزدەك، 
ئەلەيھىسساالمدۇر. بۇ مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە، ئىبنى مەسئۇد، ئەبۇزەر ۋە ئەبۇ ھۇرەيرە 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ سۆزىدۇر. 

)1( تەكۋىر سۈرىسى 19-- 21- ئايەتكىچە.
)2( يۇقىرىدىكى تەپسىر بىلەن بۇ ھەدىسنىڭ مۇناسىۋىتى تەپسىردىكى كۈچلۈك دېگەن ئىبارىنى تەكىتلەيدۇ.
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ئىككى  ئەلەيھىسساالمغا(  )پەيغەمبەر  ﴿ئۇ  مەسئۇدنىڭ:  ئىبنى  ئابدۇلالھ  جەرىر  ئىبنى 
پەيغەمبەر  ھەققىدە  ئايەت  دېگەن  يېقىنالشتى﴾  يېقىنراق  ئۇنىڭدىنمۇ  ياكى  مىقدارى  ياچاق 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن جىبرىئىلنى كۆردۈم، ئۇنىڭ 

600 قانىتى بار ئىكەن«.
ئىمام بۇخارى شەيبانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن زەررىدىن)1( هللا 
يېقىنراق  ئۇنىڭدىنمۇ  ياكى  مىقدارى  ياچاق  ئىككى  ئەلەيھىسساالمغا(  )پەيغەمبەر  ﴿ئۇ  نىڭ: 
قىلدى﴾  ۋەھيى  ۋەھيىلەرنى  تېگىشلىك(  ئارقىلىق  )جىبرىئىل  بەندىسىگە  يېقىنالشتى. هللا 
دېگەن ئايىتى توغرۇلۇق سورىدىم، ئۇ: ئابدۇلالھ بىزگە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ جىبرىئىلنى 

كۆرگەنلىكىنى، ئۇنىڭ 600 قانىتى بارلىقىنى سۆزلەپ بەرگەنلىكىنى ئيېتتى،- دېدى.
﴿هللا بەندىسىگە﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا جىبرىئىل ئارقىلىق تېگىشلىك 
﴿ۋەھيىلەرنى ۋەھيى قىلدى﴾. سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ هللا تائاالنىڭ ﴿هللا بەندىسىگە 
ھەققىدە:  ئايىتى  دېگەن  قىلدى﴾  ۋەھيى  ۋەھيىلەرنى  تېگىشلىك(  ئارقىلىق  )جىبرىئىل 
هللا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا: ﴿ئۇ سېنى يېتىم بىلىپ پاناھ بەرمىدىمۇ؟﴾)2(، ﴿سېنىڭ 
شۆھرىتىڭنى ئۈستۈن قىلدۇق﴾)3( دېگەن ئايەتلەرنى ۋەھيى قىلدى،- دېگەنلىكى رىۋايەت 
قىلىنغان. باشقا تەپسىرشۇناسالر: هللا ئۇنىڭغا: سەن جەننەتكە كىرمىگىچە پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئۇنىڭغا كىرىشى، سېنىڭ ئۈممىتىڭ كىرمىگىچە باشقا ئۈممەتلەرنىڭ كىرىشى ھارامدۇر دەپ 

ۋەھيى قىلدى،- دەيدۇ.

“پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىسرا كېچىسى پەرۋەردىگارىنى كۆرگەنمۇ” 
دېگەن مەسىلە توغرىسىدا

مۇشرىكالر  )ئى  كۆردى(.  راست  )يەنى  قىلمىدى  ئىنكار  دىلى  كۆرگىنىنى  ﴿ئۇنىڭ 
جامائەسى!( ئۇنىڭ كۆرگەنلىرى ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلەن مۇنازىرە قىلىشامسىلەر؟﴾ ئىمام مۇسلىم 
ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىدۇكى، ئۇ: ﴿ئۇنىڭ كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار قىلمىدى﴾ ۋە: ﴿ئۇ 
ئىككىنچى قېتىم كۆردى﴾ دېگەن ئايەتلەر ئۈستىدە توختىلىپ: مۇھەممەد  ئۇنى ھەقىقەتەن  
ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنى دىلى بىلەن ئىككى قېتىم كۆردى،- دەيدۇ. سەمماكمۇ ئىبنى 
ئابباستىن ئىمام مۇسلىمغا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان. ئەبۇسالىھ، سۇددى ۋە باشقىالرمۇ: 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنى ھەقىقەتەن دىلى بىلەن ئىككى قېتىم كۆردى،- 

دەيدۇ.
پەيغەمبەر  ئۇنىڭغا:  كىرىپ  قېشىغا  ئائىشەنىڭ  مەن  دەيدۇ:  مۇنداق  مەسرۇق 
ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنى كۆرگەنمۇ؟- دېدىم. ئۇ: سەن ھەقىقەتەن شۇنداق بىر نەرسىنى 
سورىدىڭكى، بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈگەنلىكىمدىن چاچلىرىم تىك تۇرۇپ كەتتى،- دېدى. 

)1( بۇ كىشى ئەبۇزەر ئەمەس.
)2( زۇھا سۈرىسى 6- ئايەت.

)3( ئىنشىراھ سۈرىسى 4- ئايەت.
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مەن: ئۆزەڭنى بېسىۋالغىن،- دېدىم. ئاندىن: ﴿شۈبھىسىزكى، ئۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ بۈيۈك 
ئاالمەتلەرنى كۆردى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدۇم. ئۇ: ئەقلىڭ نەگە كەتتى؟ ئۇ ھەقىقەتەن 
ئۇ  ياكى  كۆردى  پەرۋەردىگارىنى  ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد  كىم  كۆردى، ساڭا  جىبرىئىلنى 
پەرۋەردىگارى بۇيرۇغان نەرسىلەردىن بىرەر نەرسىنى يوشۇردى ياكى ئۇ هللا تائاال ئېيتقان 
بەش ئىشنى، يەنى: ﴿قىيامەت )نىڭ بولىدىغان ۋاقتى( توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن 
بەلگىلىگەن  ئۆزى  ۋە  ۋاقىتتا  بەلگىلىگەن  )ئۆزى  يامغۇرنى  دەرگاھىدىدۇر. هللا  هللانىڭ 
جايغا( ياغدۇرىدۇ...﴾)1( دېگەنلەرنى بىلىدۇ،- دېگەن بولسا، ئۇ هللا غا ئەڭ چوڭ يالغاننى 
چاپلىغان بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇ جىبرىئىلنى كۆردى، ئۇنى ئۆز شەكلىدە پەقەت ئىككى 
قېتىم كۆردى. بىر قېتىم سىدرەتۇلمۇنتەھا دەرىخىنىڭ يېنىدا، يەنە بىر قېتىم ئەجيادتا)2( 

كۆردى، جىبرىئىلنىڭ 600 قانىتى بولۇپ، ئۇپۇقنى يۆگىگەن ئىدى،- دېدى.
پەيغەمبەر  مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇزەرنىڭ  مۇسلىم  ئىمام 
ئەلەيھىسساالمدىن: پەرۋەردىگارىڭنى كۆردۇڭمۇ؟- دەپ سورىدىم، ئۇ: »پەرۋەردىگارىم نۇردۇر، 

نۇرنى قانداقمۇ كۆرىمەن؟« )يەنە بىر رىۋايەتتە: »نۇرنى كۆردۈم«( دەپ جاۋاب بەردى.
﴿ئۇ جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن ئىككىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتەھا )دەرىخىنىڭ( يېنىدا كۆردى. 
جەننەتۇلمەئۋا بولسا سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ يېنىدىدۇر﴾ مانا بۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
جىبرىئىلنى هللا ياراتقان ئۆز شەكلىدە ئىككىنچى قېتىم كۆرۈشى بولۇپ، ئۇ ئىسرا كېچىسى 
ئىدى. بىز ئىسرا توغرۇلۇق رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنى ئىسرا سۈرىسىنىڭ بېشىدا بايان 

قىلغان ئىدۇق، شۇڭا ئۇنى بۇ يەردە قايتا تەكرارالپ ئولتۇرمايمىز.
قېتىم  ئىككىنچى  ھەقىقەتەن  جىبرىئىلنى  ﴿ئۇ  مەسئۇدتىن:  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر  ھەققىدە  ئايەت  دېگەن  كۆردى﴾  يېنىدا  )دەرىخىنىڭ(  سىدرەتۇلمۇنتەھا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن جىبرىئىلنى كۆردۈم، ئۇنىڭ 
600 قانىتى بولۇپ، ئۇنىڭ پەيلىرىدىن رەڭگا - رەڭ نۇر جۇاللىنىپ، مەرۋايىت ۋە ياقۇتتەك 
نەرسىلەر تۆكۈلۈپ تۇراتتى«. ئىمام ئەھمەد يەنە ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جىبرىئىلنى ئۆز شەكلىدە كۆردى، ئۇنىڭ 600 قانىتى بولۇپ، 
ياقۇتتەك  ۋە  نۇر  رەڭ   - رەڭگا  قانىتىدىن  ئۇنىڭ  توسۇۋاالتتى،  ئۇپۇقنى  قانىتى  بىر  ھەر 

نەرسىلەر تۆكۈلۈپ تۇراتتى. ئۇنىڭ زادى نېمە ئىكەنلىكىنى هللا ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
 ئىمام ئەھمەد يەنە ئىبنى مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن جىبرىئىلنى سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ يېنىدا كۆردۈم. ئۇنىڭ 600 قانىتى 
ئاسىمدىن  مەن  دەيدۇ:  مۇنداق  بىرى  قىلغۇچىالردىن  رىۋايەت  ھەدىسنى  بۇ  ئىدى«.  بار 
دەرھال  ماڭا  ئۇ  سورىدىم.  توغرۇلۇق  كىچىكلىكى   - چوڭ  قاناتلىرىنىڭ  جىبرىئىلنىڭ 
جاۋاب بەرگىلى ئۇنىمىدى، كېيىنرەك ئۇ مۇنداق دېدى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى 
ساھابىلىرىنىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچە، ئۇنىڭ بىر قانىتىنىڭ چوڭلۇقى شەرق بىلەن غەربنىڭ 

ئارىلىقىدەك كېلىدىكەن. 

)1( لوقمان سۈرىسى 34- ئايەت.
)2( مەككىدىكى بىر تاغنىڭ ئىسمى.
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دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەسئۇدتىن  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
رىۋايەت قىلىدۇ: »جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم مېنىڭ يېنىمغا نۇر چېچىپ تۇرىدىغان مۇئەللەق 

يېشىل تون ئىچىدە كەلدى«.
ئىمام ئەھمەد ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەسرۇق ئائىشە رەزىيەلالھۇ 
ئەنھانىڭ يېنىغا كىرىپ: ئى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى! مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنى 
قاتتىق  ئېيتقانلىرىڭدىن  بىلىمەن!  پاك دەپ  نى  ئائىشە: هللا  ئىدى.  دېگەن  كۆرگەنمۇ؟- 
چۆچۈگەنلىكىمدىن چاچلىرىم تىك تۇرۇپ كەتتى، سەن ئۈچ ئىشنى بىلمەمسەن؟ كىم ساڭا 

ئۇالرنى سۆزلىسە، ئۇ ھەقىقەتەن يالغان سۆزلەيدۇ. 
ھەقىقەتەن  ئۇ  دېسە،  كۆردى،-  پەرۋەردىگارىنى  مۇھەممەد  ساڭا:  كىم  بىرىنچىسى، 
يالغان سۆزلىگەن بولىدۇ،- دېدى. ئاندىن ئائىشە: ﴿كۆزلەر هللا نى كۆرمەيدۇ، هللا كۆزلەرنى 
كۆرۈپ تۇرىدۇ﴾)1(، ﴿هللا ھەر قانداق ئادەمگە پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق ياكى پەردە ئارقىسىدىنال 
ياكى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتىپ ئۆز ئىزنى بىلەن ئۇنىڭغا خالىغان ۋەھيىنى قىلىش ئارقىلىقال 

سۆز قىلغان﴾)2( دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇدى. 
ئىككىنچىسى، كىم ساڭا: مۇھەممەد ئەتىسى بولىدىغان ئىشالرنى بىلىدۇ،- دېسە، ئۇ 
ھەقىقەتەن يالغان سۆزلىگەن بولىدۇ،- دېدى. ئاندىن: ﴿قىيامەت )نىڭ بولىدىغان ۋاقتى( 
توغرىسىدىكى بىلىم ھەقىقەتەن هللانىڭ دەرگاھىدىدۇر. هللا يامغۇرنى )ئۆزى بەلگىلىگەن 
ۋاقىتتا ۋە ئۆزى بەلگىلىگەن جايغا( ياغدۇرىدۇ، بەچچىداندىكىلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى )يەنى 

ئوغۇلمۇ، قىزمۇ، بېجىرىممۇ، كەمتۈكمۇ، بەختلىكمۇ، بەختسىزمۇ( هللا بىلىدۇ﴾)3(. 
ئۈچىنچىسى، كىم ساڭا: مۇھەممەد ھەقنى يوشۇردى،- دېسە، ئۇ ھەقىقەتەن يالغان 
سۆزلىگەن بولىدۇ،- دېدى. ئاندىن: ﴿ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل 
قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى يەتكۈزگىن﴾)4( دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى ۋە مۇنداق دېدى: 

لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جىبرىئىلنى ئۆز شەكلىدە ئىككى قېتىم كۆردى. 
ئىمام ئەھمەد مەسرۇقنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ئائىشەنىڭ 
يېنىدا ئىدىم. ئۇنىڭغا: هللا: ﴿ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن 
قېتىم  ئىككىنچى  ھەقىقەتەن  جىبرىئىلنى  ﴿ئۇ  كۆردى﴾)5(،  شەرقىدە  ئۇپۇقنىڭ  روشەن 
سىدرەتۇلمۇنتەھا )دەرىخىنىڭ( يېنىدا كۆردى﴾ دەيدۇ ئەمەسمۇ؟- دېسەم، ئائىشە: مەن بۇ 
ھەقتە بۇ ئۇممەتتىن تۇنجى بولۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ سوئالنى سورىغان ئىدىم. 
ئۇ: »مېنىڭ كۆرگىنىم ھەقىقەتەن جىبرىئىلدۇر« دەپ جاۋاب بەرگەن ئىدى. ئۇ جىبرىئىلنى 
هللا ياراتقان ئۆز شەكلىدە پەقەت ئىككى قېتىم كۆردى. بىر قېتىم ئۇنى ئاسماندىن زېمىنغا 
چۈشۈۋاتقان چاغدا، ئۇنىڭ جىسمى ئۇپۇقنى توسقان ھالەتتە كۆردى. ئۇنىڭ جىسمى ئاسمان 

)1( ئەنئام سۈرىسى 103- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( شۇرا سۈرىسى 51- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( لوقمان سۈرىسى 34- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)4( مائىدە سۈرىسى  76- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)5( تەكۋىر سۈرىسى 23- ئايەت.
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بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىدىنمۇ چوڭ ئىدى،- دېدى. بۇنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت 
قىلغان.

پەرىشتىلەرنىڭ، نۇرنىڭ ۋە ھەر خىل رەڭلەرنىڭ سىدرە دەرىخىنى 
ئورىۋالغانلىقى

﴿)ئۇ( سىدرەتۇلمۇنتەھانى﴾ پەرىشتىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ۋە كۆزنى 
قاماشتۇرىدىغان ھەر خىل رەڭلەر ﴿قاپلىغان چاغدا )كۆردى(﴾ ئىسرا ھەققىدىكى ھەدىسلەردە 
ئۈستىدىن  ئۇنىڭ  ئورىۋالغانلىقى،  قاغىالردەك  گويا  سىدرەتۇلمۇنتەھانى  پەرىشتىلەرنىڭ 
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى ئورىۋالغانلىقى ۋە يەنە كۆزنى قاماشتۇرىدىغان ھەر خىل 
نېمە  »ئۇنىڭ  سورالغاندا:  ھەقتە  ئۇ  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  ئورىۋالغانلىقى،  رەڭلەر 

ئىكەنلىكىنى مەن بىلمەيمەن« دېگەنلىكى بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنى ئاسمانغا ئېلىپ چىققاندا، ئۇ ئەڭ ئاخىرقى جاي سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ يېنىغا 
يېتىپ باردى. ئۇ يەتتىنچى قەۋەت ئاسماندا بولۇپ، زېمىندىن ئۆرلىتىلگەن ھەر قانداق نەرسە 
ئۇنىڭ يېنىدا توختىتىالتتى، ئاندىن ئۇ يەردىن ئۈستىگە ئېلىپ كېتىلەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىدىن 
چۈشۈرۈلگەن ھەر قانداق نەرسە يەنە ئۇنىڭ يېنىدا توختىتالتتى، ئاندىن ئۇ يەردىن ئېلىپ 

چۈشۈرۈلەتتى.
چاغدا  قاپلىغان  نۇرى(  پەرۋەردىگارىنىڭ  )ئالەملەرنىڭ  سىدرەتۇلمۇنتەھانى  ﴿)ئۇ( 
مەسئۇد سۆزىنى  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىدى.  قاپلىغان  يوپۇقالر  ئالتۇن  ئۇنى  يەنى  )كۆردى(﴾ 
داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەش ۋاخ ناماز، بەقەرە 
غا  كىمكى هللا  ئۈممىتىدىن  زامان  ئاخىرقى  ئۇنىڭ  ۋە  ئايەتلەر  ئاخىرىدىكى  سۈرىسىنىڭ 
ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىسە، ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىنىدىغانلىقى قاتارلىق ئۈچ نەرسە 

بېرىلدى. بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئۆتۈپ  نەرسىدىن(  )كۆزلەنگەن  بۇرالمىدى،  سولغا(  ـ  )ئوڭ  كۆزى  نىڭ  ﴿)پەيغەمبەر( 
كەتمىدى﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئۇنىڭ كۆزى ئوڭ ـ سولغا 

كېتىپ قالمىدى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.

ئۆتۈپ  نەرسىدىن  بۇيرۇغان  هللا  يەنى  كەتمىدى﴾  ئۆتۈپ  نەرسىدىن(  ﴿)كۆزلەنگەن 
كەتمىدى. مانا بۇ، بۇيرۇقنى ئورۇنالشتا مۇستەھكەم تۇرۇشتىكى ۋە ئۇنىڭغا قاتتىق ئىتائەت 
قىلىشتىكى كاتتا سۈپەتتۇر. چۈنكى، ئۇ پەقەت هللا بۇيرۇغاننى قىلدى. هللا بەرگەن نەرسىدىن 

ئارتۇق سورىمىدى.
﴿شۈبھىسىزكى، ئۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ )قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈك ئاالمەتلەرنى( 
كۆردى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇ )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( قۇدرىتىمىزنىڭ 
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دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن﴾)1( سۈننى ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالردىن: “ئىسرا كېچىسى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا تائاالنى كۆرمىگەن” دېگەن قاراشتىكىلەر بۇ ئىككى ئايەتنى ئۆز 
سۆزلىرىگە دەلىل قىلىدۇ، ئۇالر: چۈنكى هللا: ﴿شۈبھىسىزكى، ئۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ )قۇدرىتىنى 
كۆرسىتىدىغان( بۈيۈك ئاالمەتلەرنى كۆردى﴾ دېدى، ئەگەر ئۇ پەرۋەردىگارنى كۆرگەن بولسا 

ئىدى، ئەلۋەتتە ئۇ بۇ خەۋەرنى كىشىلەرگە چوقۇم دەپ بېرەتتى،- دەپ قارايدۇ.

* * * * * * *

 ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ   
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  مئ 
يث  ىث  مث  جث  ىت  يت  مت  حت  خت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

حج مج جح مح   

 ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! الت، ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى بولغان ماناتالر )هللا تائاالدەك كۈچ - 
قۇۋۋەتكە ئىگىمۇ؟(﴿19- 20﴾. )ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( )سىلەرچە ياخشى ھېسابالنغان( 
ئوغۇل باال سىلەرگە خاس بولۇپ، )سىلەرچە يامان ھېسابالنغان( قىز باال هللاغا خاسمۇ؟﴿21﴾ 
ئۇنداقتا بۇ ئادالەتسىز تەقسىماتتۇر﴿22﴾. بۇ بۇتالر پەقەت سىلەر ۋە ئاتا-بوۋاڭالر ئاتىۋالغان 
قۇرۇق نامالردىنال ئىبارەت، هللا بۇنى ئىسپاتاليدىغان ھېچ بىر دەلىل -پاكىت چۈشۈرگىنى 
يوق، ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن شەك - شۈبھىسىز ھىدايەت )يەنى پەيغەمبەر ۋە قۇرئان( 
كەلگەن تۇرۇقلۇق، ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ۋە نەپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ﴿23﴾. 
ئىنسان نېمىنى ئارزۇ قىلسا شۇ بوالمدۇ﴿24﴾. ئاخىرەت ۋە دۇنيا هللانىڭ ئىلكىدىدۇر )يەنى 
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى هللانىڭ خاھىشى بويىچە بولىدۇ(﴿25﴾. ئاسمانالردا 
نۇرغۇن پەرىشتىلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ، پەقەت هللا ئۆزى 
ئۇالرنىڭ  )ئاندىن(  قىلسىال  رۇخسەت  قىلىشقا  شاپائەت  ئادەمگە  بولغان  رازى  ۋە  خالىغان 

شاپائىتى ئەسقاتىدۇ﴿26﴾.

بۇتالرغا چوقۇنغۇچىالرغا رەددىيە بېرىش ۋە الت، ئۇززا، مانات بۇتلىرى 
توغرىسىدا

ۋە  بۇتلىرىغا  ئۇ  چوقۇنغانلىقى،  شېرىكلەرگە  ۋە  بۇتالرغا  مۇشرىكالرنىڭ  تائاال  هللا 
شېرىكلىرىگە ناھايىتى شەپقەتلىك هللا نىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان كەبىگە 
ئوخشىتىپ ئۆيلەرنى سېلىپ بەرگەنلىكىگە رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! 

الت، ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى بولغان ماناتالر )هللا تائاالدەك كۈچ - قۇۋۋەتكە ئىگىمۇ؟(﴾.

)1( ئىسرا سۈرىسى 1- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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الت نەقىشلەنگەن ئاق تاش بولۇپ، تائىفتا)1( ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆي سېلىنغان ئىدى. ئۇنىڭ 
ئۈستىگە يېپىلىدىغان يوپۇقلىرى ۋە خىزمىتىنى قىلىدىغان خىزمەتچىلىرى بار ئىدى. ئۇنىڭ 
ئەتراپى ھويلىلىق ئىدى. سەقىف قەبىلىسى ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەنلەردىن بولغان تائىفلىقالر 
ئۇنى ئۇلۇغاليتتى، ئۇنىڭ بىلەن قۇرەيشلەردىن باشقا ئەرەب قەبىلىلىرىگە ماختىناتتى. ئىبنى 
جەرىر مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر التنىڭ ئىسمىنى هللا تائاالنىڭ ئىسمىدىن تۈرلەپ چىقىرىپ “الت” 
دېيىشكەن ئىدى. بۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئۇنى چىشى ئىالھ دېمەكچى بولغان، هللا ئۇالرنىڭ 
سۆزلىرىدىن يۈكسەك دەرىجىدە ئۈستۈندۇر. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس 
قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىنىشىچە، ئۇالر التنى مۇنداق چۈشەندۈرگەن: الت بىر ئەر كىشى 
بولۇپ، جاھىلىيەت دەۋرىدە ھاجىالرغا تالقان قورۇپ بېرەتتى. ئۇ ئۆلگەندىن كېيىن، ئادەملەر 

ئۇنىڭ قەبرىسىنى تاۋاپ قىلىپ ئۇنىڭغا چوقۇندى.
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: الت بىر ئەر كىشىنىڭ ئىسمى بولۇپ، ئۇ كىشى ھايات چېغىدا ھاجىالرغا تالقان قورۇپ 

بېرەتتى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ: ئۇززا دېگەن ئىسىممۇ هللا تائاالنىڭ ئەزىز دېگەن ئىسمىدىن 
ئېلىنغان. ئۇ بىر تۈپ دەرەخ بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆي سېلىنغان ۋە يوپۇقالر يېپىلغان. 
ئۇ مەككە بىلەن تائىفنىڭ ئارىسىدىكى نەخلە دېگەن جايغا جايالشقان بولۇپ، قۇرەيشلەر 
ئۇنى ئۇلۇغاليتتى. مەسىلەن: ئەبۇسۇفيان ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان كۈنى مۇسۇلمانالرغا: بىزنىڭ 
ئۇززايىمىز بار، سىلەرنىڭ ئۇززايىڭالر يوق،- دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا: 

»هللا بىزنىڭ مەدەتكارىمىزدۇر، سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالر يوق دەڭالر« دېگەن.
جاينىڭ  دېگەن  قەدىد  ئارىلىقىدىكى  مەدىنىنىڭ  بىلەن  مەككە  ئۇ  كەلسەك،  ماناتقا 
مۇشەللىل دېگەن يېرىگە جايالشقان بولۇپ، ئىسالم كېلىشتىن بورۇنقى دەۋردە خۇزائە، ئەۋس، 
خەزرەچ قەبىلىلىرى ئۇنى ئۇلۇغاليتتى. كەئبىگە بېرىپ ھەج قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ يېنىدىن 
رىۋايەت قىلغان.  ئائىشەدىن شۇ مەزمۇندا ھەدىس  ئىمام بۇخارى  ماڭاتتى.  ئېيتىپ  تەلبىيە 
هللا نىڭ ئەزىز كىتابىدا تىلغا ئېلىنغان ئەرەب يېرىم ئارىلىدىكى ۋە باشقا جايالردىكى بۇ ئۈچ 
بۇتدىن باشقا يەنە نۇرغۇن بۇتالر بولۇپ، ئەرەبلەر ئۇ بۇتالرنى گويا كەبىنى ئۇلۇغلىغاندەك 
ئۇلۇغاليتتى. هللا پەقەت بۇ ئۈچ بۇتنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى. چۈنكى، ئۇالر باشقىلىرىغا قارىغاندا 

ئەڭ مەشھۇرلىرى ئىدى.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇتۇفەيلىنىڭ  نەسەئى  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم مەككىنى پەتھى قىلغاندىن كېيىن، خالىد ئىبنى ۋەلىدنى نەخلە دېگەن جايغا 
تۈپ  ئۈچ  ئۇززا  كەلدى.  يەرگە  ئۇ  خالىد  ئىدى.  بار  بۇت  ناملىق  ئۇززا  جايدا  ئۇ  ئەۋەتتى. 
سەمۈرە دەرىخىنىڭ ئۈستىگە ئورنىتىلغان ئىدى. خالىد سەمۇرە دەرەخلىرىنى كېسىپ، ئۇززانى 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئاندىن  تاشلىدى.  ئۆرۈپ  ئۆينى  سېلىنغان  ھالدا  چۆرىدىگەن 
يېنىغا كېلىپ قىلغان ئىشلىرىنى خەۋەر قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ يەرگە قايتا 

)1( جاي ئىسمى.
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باردى.  قايتا  يەرگە  ئۇ  خالىد  دېدى.  قىلماپسەن«  ئىش  ھېچ  ھەقىقەتەن  سەن  بارغىن، 
خالىدنى كۆرگەن ئۇززانىڭ خىزمەتچىلىرى يەنى دەرۋازىۋەنلىرى ھىيلە ئىشلىتىپ: ئى ئۇززا! 
ئى ئۇززا! ئۇززا!- دەپ توۋالشقىلى تۇردى. خالىد ئۇززانىڭ قېشىغا كېلىپ قارىسا، ئۇ يەردە 
قىپ يالىڭاچ، چېچى چۇۋۇق، بېشىغا توپا چېچىپ تۇرغان بىر ئايال تۇراتتى. خالىد ئۇنى 
قىلىچ بىلەن چېچىپ ئۆلتۈرىۋەتتى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ 

قىلغان ئىشىنى خەۋەر قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەنە شۇ ئۇززادۇر« دېدى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: الت سەقىف قەبىلىسىنىڭ بۇتى بولۇپ، تائىفقا جايالشقان 
ئىدى. ئۇنىڭ خىزمەتچىلىرى ۋە دەرۋازىۋەنلىرى بەنىي مۇئتەب قەبىلىسىدىن ئىدى. مەن )يەنى 
ئاپتور( مۇنداق دەپ قارايمەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ بۇتنى چېقىشقا مۇغىيرە ئىبنى شۆبئە 
بىلەن ئەبۇسۇفيان سەخر ئىبنى ھەربنى ئەۋەتكەن بولۇپ، ئۇالر ئۇ بۇتنى چېقىپ، ئۇنىڭ 

ئورنىنى تائىفلىقالر ئۈچۈن ناماز ئوقۇيدىغان مەسچىت قىلىپ بەردى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: مانات بولسا، ئەۋس بىلەن خەزرەج قەبىلىلىرىنىڭ ۋە 
مەدىنە ئاھالىسىدىن ئۇالر بىلەن دىنداش بولغانالرنىڭ بۇتى بولۇپ، قەدىد دېگەن جاينىڭ 
پەيغەمبەر  ئىدى.  قىرغىقىغا جايالشقان  كېلىدىغان دېڭىز  ئۇدۇل  يېرىگە  مۇشەللىل دېگەن 
ئەلەيھىسساالم ئۇنى چېقىشقا ئەبۇسۇفيان سەخىر ئىبنى ھەربنى ئەۋەتتى، ئۇ بېرق[ بۇتنى 

چېقىپ تاشلىدى. ئۇنى چېقىشقا ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ئەۋەتىلگەن دېگەن قاراشالرمۇ بار.
زۇلخەلەسە بولسا دەۋس، خەسئەم، بەجىيلە قەبىلىلىرىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ يۇرتى تەبالە 
رايونىدىكى ئەرەبلەرنىڭ بۇتخانىسى ئىدى. مەن مۇنداق دەپ قارايمەن: ئۇ بۇتخانا يەمەن 
كەبىسى، مەككىدىكى كەبە بولسا شام كەبىسى دەپ ئاتىالتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ 

بۇتخانىغا جەرىر ئىبنى ئابدۇلال بەجەلىنى ئەۋەتتى، ئۇ بېرىپ بۇتخانىنى چېقىپ تاشلىدى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: فەلس بولسا، تەي قەبىلسىنىڭ ۋە ئۇنىڭغا يېقىن جايالشقان 
تەي تېغىنىڭ ئەتراپىدىكى سەلما ۋە ئەجا قەبىلىلىرىنىڭ بۇتى ئىدى. ئىبنى ھىشام مۇنداق 
دەيدۇ: بەزى بىلىملىك كىشىلەرنىڭ ماڭا سۆزلەپ بېرىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى 
چېقىشقا ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبنى ئەۋەتكەن، ئۇ بېرىپ ئۇنى چېقىپ تاشلىغان ۋە ئۇ يەردىن 
غەنىمەت ئېلىنغان نەرسىلەردىن رۇسۇپ ۋە مىخزەم ناملىق ئىككى قىلىچنى تاللىغان. شۇنىڭ 
بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى قىلىچنى ئەلىگە بېرىۋەتكەن. مانا بۇ، “ئەلىنىڭ 

ئىككى قىلىچى” دەپ ئاتالغان قىلىچالردۇر.
بىر  سەنئادا  يەمەنلىكلەرنىڭ  ۋە  قەبىلىسىنىڭ  ھەمىر  دەيدۇ:  مۇنداق  ئىسھاق  ئىبنى 
بۇتخانىسى بولۇپ، ئۇ بۇتخانا “رەييام” دەپ ئاتىالتتى. ئېيتىلىشىچە، بۇتخانىدا بىر قارا ئىت 
بار ئىكەن. پادىشاھ تۇببە بىلەن بىللە يەمەنگە بارغان ئىككى يەھۇدىي ئالىم بۇ ئىتنى سىرتقا 
جەمەتىدىن  تەمىم  ئىبنى  مانات  چېقىۋەتكەن.  بۇتخانىنى  ۋە  ئۆلتۈرىۋەتكەن  چىقىپ  ئېلىپ 

بولغان بەنىي رەبىئە ئىبنى كەئب قەبىلىسىنىڭ رىزا ناملىق بۇتخانىسى بار ئىدى.
ئىسالم دەۋرىدە مۇستەۋغىر ئىبنى رەبىئە ئۇنى چاققان چاغدا مۇنداق دېگەن: 
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ھەقىقەتەن مەن بەردىم رىزاغا بىر خاتىمە، 
تاشالپ كەتتىم ئۇ يەرنى قىلىپ قاقاس خارابە.

 
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: ۋائىلنىڭ ئىككى ئوغلىدىن كېلىپ چىققان بەكىر بىلەن 
تەغلىپ قەبىلىلىرىنىڭ ۋە ئىياد قەبىلىسىنىڭ سەنداد دېگەن يەردە بۇتخانىلىرى بار ئىدى. 

مۇشرىكالرنىڭ شېرىكلەرنى ئەركەك، پەرىشتىلەرنى چىشى دەپ ئېتىقاد 
قىلغانلىقىغا بېرىلگەن رەددىيە

﴿ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! الت، ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى بولغان ماناتالر )هللا تائاالدەك كۈچ - 
قۇۋۋەتكە ئىگىمۇ؟(. )ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( )سىلەرچە ياخشى ھېسابالنغان( ئوغۇل باال 
سىلەرگە خاس بولۇپ، )سىلەرچە يامان ھېسابالنغان( قىز باال هللاغا خاسمۇ؟﴾ يەنى هللا غا 
باال چاپالپ ۋە هللا نىڭ بالىسىنى قىز دەپ، ئۆزەڭالرغا ئوغۇلالرنى تالالمسىلەر؟ ئەگەر سىلەر 
تەقسىماتنى مۇشۇنداق قىلساڭالر، باشقا مەخلۇقاتالرمۇ سىلەردەك بولسا، ئۇنداقتا بۇ تەقسىمات 
چوقۇم ﴿ئادالەتسىز تەقسىماتتۇر﴾ يەنى بۇ تەقسىمات زومىگەرلەرچە قىلىنغان باتىل تەقسىماتتۇر. 
ئوغۇل باال بىلەن قىز باال ئارىسىدىكى بۇ تەقسىمات ناۋادا ھەقىقىي تەقسىمات بولغىنىدا، 

ئەخمەقلەرچە قىلىنغان بۇ تەقسىماتنى پەرۋەردىگارىڭالرغا قانداقمۇ مۇناسىپ كۆرۈسىلەر؟ 
پەيدا  ھەقتە  بۇ  ئاتاپ،  دەپ  ئىالھ  بۇتالرنى  بۇتالرغا چوقۇنۇپ،  ئۇالرنىڭ  تائاال  هللا 
قىلغان يالغان ۋە بوھتان سۆزلىرى ئۈچۈن ۋە كۇفرىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا رەددىيە 
﴿ تەرىپىڭالردىن  ئۆز  بوۋاڭالر﴾  ـ  ئاتا  ۋە  سىلەر  پەقەت  بۇتالر  ﴿بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  بېرىپ 
پاكىت   - دەلىل  بىر  ھېچ  ئىسپاتاليدىغان  بۇنى  ئىبارەت، هللا  نامالردىنال  قۇرۇق  ئاتىۋالغان 
چۈشۈرگىنى يوق، ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن شەك - شۈبھىسىز ھىدايەت )يەنى پەيغەمبەر 
ۋە قۇرئان( كەلگەن تۇرۇقلۇق، ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ۋە نەپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ﴾ 
قارىتا  بوۋىلىرىغا  ـ  ئاتا  ماڭغان  تۇتۇپ  يولنى  مۇشۇ  ئىلگىرى  ئۆزلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  يەنى 
بولغان ياخشى گۇمانىدىن باشقا ھېچبىر تايانغىدەك نەرسىسى يوق، ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىگە 
ئۆزلىرى رىياسەتچىلىك قىلىش، بۇرۇنقى ئاتا ـ بوۋىلىرىنى ئۇلۇغالش بىلەنال ئۆزلىرىنى خۇش 

قىلىشىدۇ.
پەيغەمبەرلەرنى  بىلەن  پاكىت   - دەلىل  كەسكىن  ھەقىقەت،  نۇرلۇق  ئۇالرغا  هللا 
ئەۋەتتى. شۇنداق تۇرۇقلۇق، ئۇالر پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ئەگەشمىدى ۋە 

بويسۇنمىدى.

ياخشىلىقنىڭ ئارزۇ قىلىش بىلەنال قولغا كەلمەيدىغانلىقى

 ﴿ئىنسان نېمىنى ئارزۇ قىلسا شۇ بوالمدۇ﴾ يەنى ياخشىلىقنى ئارزۇ قىلغان ھەر بىر كىشى 
ئۇنىڭغا ئېرىشەلمەيدۇ. ﴿) هللا ۋەدە قىلغان ساۋاب( سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئەھلى 
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كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ﴾)1(. ئۆزىنى ھىدايەت تاپقۇچى دەپ ئويلىغان 
ھەر قانداق كىشىنىڭ ئىشى ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئېيتقىنىدەك بولمايدۇ، بىرەر نەرسىنى ياخشى 
كۆرۈپ قالغان ھەر قانداق كىشىمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈنال ئۇنىڭغا ئېرىشەلمەيدۇ. 

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ئەگەر سىلەردىن بىرسى بىرەر نەرسىنى ئارزۇ قىلسا، ئۇ ئارزۇ قىلغان نەرسىسىگە 

قاراپ باقسۇن، ئۇ ئارزۇ قىلغان نەرسىسىدىن ئۆزىگە نېمىنىڭ پۈتۈلگەنلىكىنى بىلمەيدۇ«. 
﴿ئاخىرەت ۋە دۇنيا هللانىڭ ئىلكىدىدۇر﴾ يەنى شەك - شۈبھىسىزكى، ھەر قانداق ئىش 
دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىگىسى بولغان هللا نىڭ ئىلكىدىدۇر، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ھەممە 
ئىشنى هللا ئىدارە قىلغۇچىدۇر، هللا خالىغان نەرسىال ۋۇجۇتقا كېلىدۇ، خالىمىغان نەرسە 

ۋۇجۇتقا كەلمەيدۇ.

ھېچبىر شاپائەتنىڭ اهللا نىڭ رۇخسىتىسىز قىلىنمايدىغانلىقى

﴿ئاسمانالردا نۇرغۇن پەرىشتىلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ، 
پەقەت هللا ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگە شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت قىلسىال )ئاندىن( 
ئۇالرنىڭ شاپائىتى ئەسقاتىدۇ﴾ هللا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ 
هللا نىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن﴾)2(، ﴿هللا ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن باشقىغا هللانىڭ 
تۇرسا، ئى  بۇ  پەرىشتىلەرنىڭ ھالى  يېقىن  غا  بەرمەيدۇ﴾)3( هللا  پايدا  دەرگاھىدا شاپائەت 
نادانالر! هللا نىڭ دەرگاھىدا بۇ بۇتلىرىڭالرنىڭ ۋە شېرىكلىرىڭالرنىڭ شاپائىتىنى قانداقمۇ 
ئۈمىد قىلىسىلەر؟ هللا تائاال بۇتالرغا چوقۇنۇشنى يولغا قويمىدى. ئۇنىڭغا رۇخسەتمۇ قىلمىدى. 
بەلكى، بارلىق پەيغەمبەرلىرىنىڭ تىلى ۋە نازىل قىلغان بارلىق كىتابلىرىنىڭ ھۆكمى بىلەن 

بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشتىن توسمىدىمۇ؟

* * * * * * *

ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ 

ڃ چ چ  چ چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  

شۈبھىسىزكى، ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتمايدىغانالر پەرىشتىلەرنى )هللانىڭ قىزلىرى دەپ( 
ئىگە  ئىلىمگە  ھېچقانداق  ئاتاشتا  مۇنداق  ئۇالر  ئاتايدۇ﴿27﴾.  بىلەن  نامى  جىنس  چىشى 
ئەمەس، ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، گۇمان دېگەن ھەقنى ئىسپاتالشتا ھېچ نەرسىگە 
يارىمايدۇ﴿28﴾. بىزنىڭ زىكرىمىز )يەنى ئىمان بىلەن قۇرئان( دىن باش تارتقان، پەقەت 

)1( نىسا سۈرىسى 123- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( بەقەرە سۈرىسى 255- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( سەبە سۈرىسى 23- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دۇنيا تىرىكچىلىكىنىال كۆزلىگەنلەردىن يۈز ئۆرۈگىن﴿29﴾. ئۇالرنىڭ ئىلىمدىن يەتكەن يېرى 
ئەنە شۇ، شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغان ئادەمنى ئوبدان بىلىدۇ، 

ھىدايەت تاپقان ئادەمنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴿30﴾.

پەرىشتىلەرنى اهللا نىڭ قىزلىرى دەۋالغان مۇشرىكالرغا بېرىلگەن رەددىيە

هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۇشرىكالرغا ئۇالرنىڭ پەرىشتىلەرنى “هللا نىڭ قىزلىرى” دەپ، 
باال  بېرىدۇ. هللا  رەددىيە  قاتتىق  ئۈچۈن  ئاتىغانلىقى  بىلەن  نامى  جىنس  چىشى  ئۇالرنى 
تۇتۇشتىن پاكتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر مەرھەمەتلىك هللانىڭ بەندىلىرى 
بولغان پەرىشتىلەرگە قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى، هللا پەرىشتىلەرنى ياراتقاندا، ئۇالر ئۈستىدە 
بارمىدى؟ )يەنى ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ قىز ئىكەنلىكىنى قەيەردىن بىلىدۇ؟( ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى 

)ئۇالرنىڭ نامە-ئەمالىغا( يېزىلىدۇ، )قىيامەت كۈنى( ئۇالر سوراققا تارتىلىدۇ﴾)1(.
ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالردا  يەنى  ئەمەس﴾  ئىگە  ئىلىمگە  ھېچقانداق  ئاتاشتا  مۇنداق  ﴿ئۇالر 
ئېيتقانلىرىنى ئىسپاتاليدىغان ھېچقانداق توغرا ئىلىم يوق. بەلكى، ئۇ يالغان بوھتان، توقۇلما 

ۋە يىرگىنچلىك كۇفرى سۆزلەردىن ئىبارەتتۇر. 
﴿ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، گۇمان دېگەن ھەقنى ئىسپاتالشتا ھېچ نەرسىگە 
يارىمايدۇ﴾ يەنى گۇمان ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ، ھەرگىز ھەقنىڭ ئورنىنى ئااللمايدۇ. ئىمام 
بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »گۇمان قىلىشتىن 

ساقلىنىڭالر، ھەقىقەتەن گۇمان ئەڭ يالغان سۆزدۇر«.

باتىل يولدىكىلەردىن يۈز ئۆرۈشكە بۇيرۇش توغرىسىدا

دۇنيا  پەقەت  تارتقان،  باش  دىن  قۇرئان(  بىلەن  ئىمان  )يەنى  زىكرىمىز  ﴿بىزنىڭ 
تىرىكچىلىكىنىال كۆزلىگەنلەردىن يۈز ئۆرۈگىن﴾ يەنى ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەن كىشىدىن سەنمۇ 
يۈز ئۆرۈگىن، ئۇنى تاشلىغىن، شەك - شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ غېمى ۋە ئىلىمدىن 
ئېرىشمەكچى بولغىنى دۇنيادىنال ئىبارەتتۇر. ئەنە شۇ ئۇنىڭ بىردىنبىر غايىسىدۇر. ئۇنىڭدا ھېچ 
بىر ياخشىلىق بولمايدۇ، شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ ئىلىمدىن يەتكەن يېرى 
ئەنە شۇ﴾ يەنى دۇنيا تەلەپ قىلىش ۋە دۇنيا ئۈچۈن تىرىشىش ئۇالرنىڭ يېتىشكە تېگىشلىك 
بىردىنبىر غايىسىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر دۇئاسىدا مۇنداق دېيىلگەن: »ئى هللا! 
دۇنيانى ئەڭ چوڭ غېمىمىز ۋە ئىلىمدىن يېتىدىغان يېرىمىز قىلمىغىن«. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. 
﴿شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغان ئادەمنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت 
تاپقان ئادەمنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى ئۇ بارلىق مەخلۇقاتالرنى ياراتقۇچىدۇر، بەندىلىرىگە 
نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى بىلگۈچىدۇر، ئۇ خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ، خالىغان 

)1( زۇخرۇف سۈرىسى 19- ئايەت.

نەجم سۈرىسى

7071



ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ. ئەنە شۇالرنىڭ ھەممىسى هللا نىڭ قۇدرىتى، ئىلمى ۋە ھېكمىتى 
ئارقىلىقال بارلىققا كېلىدۇ، ئۇ ئادىل بولۇپ، شەرىئىتىدىمۇ ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىدىمۇ 

ھەرگىز زۇلۇم قىلمايدۇ.

* * * * * * *

 ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 
ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ  

)هللا(  مۈلكىدۇر،  هللانىڭ  ھەممىسى  نەرسىلەرنىڭ  زېمىندىكى  ۋە  ئاسمانالردىكى 
يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق قىلغانالرغا چىرايلىق مۇكاپات 
بېرىدۇ﴿31﴾. ئۇالر چوڭ گۇناھالردىن ۋە قەبىھ ئىشالردىن يىراق بولىدۇ. كىچىك گۇناھالر 
سىلەرنى  هللا  كەڭدۇر،  مەغپىرىتى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  ھەقىقەتەن  مۇستەسنا،  بۇنىڭدىن 
باال(  قورساقلىرىدىكى  ئاناڭالرنىڭ  تارتىپ،  )ۋاقتىڭالردىن  چاغدىكى  ياراتقان  زېمىندىن 
ۋاقتىڭالردىن تارتىپ ئوبدان بىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، سىلەر ئۆزەڭالرنى پاك ھېسابلىماڭالر، 

هللا تەقۋادار بولغان ئادەمنى ئوبدان بىلىدۇ﴿32﴾.

اهللا نىڭ چوڭ - كىچىك ھەممە نەرسىنى بىلىدىغانلىقى، ھەر بىر ئادەمگە 
ئۇنىڭ ئەمەلىگە يارىشا مۇكاپات ياكى جازا بېرىدىغانلىقى

ئىكەنلىكىنى،  پادىشاھى  زېمىننىڭ  بىلەن  ئاسمانالر  ئۆزىنىڭ  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
ھۆكۈم  ئادىل  ئىچىدە  ئىنسانالر  ئىكەنلىكىنى،  بىھاجەت  نەرسىدىن  ھەممە  باشقا  ئۆزىدىن 

چىقىرىدىغانلىقىنى ۋە ئىنسانالرنى ھەق بىلەن ياراتقانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
﴿)هللا( يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق قىلغانالرغا چىرايلىق 
مۇكاپات بېرىدۇ﴾ يەنى هللا ھەر بىر كىشىگە قىلمىشىغا قارىتا مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ، ئەگەر 

ئۇنىڭ ئەمەلى ياخشىلىق بولسا ياخشىلىققا، يامانلىق بولسا يامانلىققا ئېرىشىدۇ.

ياخشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ سۈپىتى ۋە چوڭ گۇناھالردىن باشقا كىچىك 
گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىدىغانلىقى

هللا بۇ ئايەتتە ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى ئىزاھالپ: ئۇالر چوڭ گۇناھالردىن ۋە قەبىھ 
ئىشالردىن يىراق بولىدۇ، يەنى ھارام قىلىنغان چوڭ گۇناھالرنى قىلمايدۇ. ئەگەر ئۇالردىن 
ئۇالرنىڭ  ۋە  قىلىدۇ  مەغپىرەت  ئۇالرغا  بولسا، هللا  بولغان  سادىر  گۇناھالر  كىچىك  بەزى 
گۇناھلىرىنى يوشۇرىدۇ،- دەپ بايان قىلىدۇ. هللا يەنە بىر ئايەتتە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
﴿ئەگەر سىلەر مەنئى قىلىنغان چوڭ گۇناھالردىن ساقالنساڭالر، )كەرىمىمىزگە ئېلىپ( كىچىك 
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گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىمىز ۋە سىلەرنى ئېسىل ماكانغا )يەنى جەننەتكە( كىرگۈزىمىز﴾)1(.
﴿ئۇالر چوڭ گۇناھالردىن ۋە قەبىھ ئىشالردىن يىراق بولىدۇ. كىچىك گۇناھالر 

بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾
ئەبۇ ھۇرەيرە  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
گۇناھالرغا  كىچىك  نەرسىلەردەك  ئېيتقان  قىلىپ  رىۋايەت  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر 
ئوخشايدىغان بىرەر نەرسىنى كۆرمىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: »شەك - 
شۈبھىسىزكى، هللا تائاال ئادەم ئەۋالدىغا ئۇنىڭ زىنادىن بولغان نېسىۋىسىنى پۈتۈۋەتكەن. ئۇ 
ئەنە شۇ نېسىۋىسىنى چوقۇم تاپىدۇ. كۆزنىڭ زىناسى قاراشتۇر، تىلنىڭ زىناسى سۆزلەشتۇر، 
كۆڭۈل بولسا تارتىدۇ ۋە ئىشتىھا قىلىدۇ. جىنسىي ئەزا ئۇنى راستقا ياكى يالغانغا چىقىرىدۇ«. 

بۇنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئىككى كۆزنىڭ 
زىناسى قاراشتۇر، ئىككى كالپۇكنىڭ زىناسى سۆيۈشتۇر، ئىككى قولنىڭ زىناسى تۇتۇشتۇر، 
ئىككى پۇتنىڭ زىناسى مېڭىشتۇر، جىنسىي ئەزا ئۇنى راستقا ياكى يالغانغا چىقىرىدۇ. ئەگەر 
ئۇ جىنسى ئەزاسى بىلەن زىنا سادىر قىلسا، ئۇنداقتا ئۇ زىناخور بولىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقىسى 

كىچىك گۇناھالردۇر. مەسرۇق بىلەن شەئبىمۇ بۇنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. 
ئابدۇراھمان ئىبنى نافىئ )ئىبنى لۇبابە تائىفى دەپمۇ ئاتىلىدۇ( دېگەن كىشى مۇنداق 
دەيدۇ: ئەبۇ ھۇرەيرەدىن هللا نىڭ: ﴿كىچىك گۇناھالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە سورىسام، ئۇ جاۋابەن مۇنداق دېدى: ئۇ سۆيۈش، كۆز قىسىش، قاراش ۋە 
قۇچاقالش قاتارلىق گۇناھالردىن ئىبارەتتۇر، ئەگەر خەتنىگا خەتنىگاغا تەگسە، غۇسلى ۋاجىب 

بولىدۇ، مانا بۇ زىنادۇر.

تەۋبە قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئۆزىنى پاك ھېسابالشتىن توسۇش 
توغرىسىدا

﴿ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ مەغپىرىتى كەڭدۇر﴾ يەنى هللا نىڭ رەھمىتى ھەممە نەرسىگە 
ئورتاقتۇر، ئۇنىڭ مەغپىرىتى گۇناھالردىن تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ ھەممە گۇناھلىرىغا ئومۇمىيدۇر. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن( ئېيتقىنكى، »)گۇناھالرنى 
قىلىۋېرىپ( ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! هللانىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر. هللا 
ھەقىقەتەن )خالىغان ئادەمنىڭ( جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ، شۈبھىسىزكى، هللا ناھايىتى 

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾)2(. 
﴿هللا سىلەرنى زېمىندىن ياراتقان چاغدىكى )ۋاقتىڭالردىن تارتىپ، ئاناڭالرنىڭ قورساقلىرىدىكى 
باال( ۋاقتىڭالردىن تارتىپ ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى هللا سىلەرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، ئاتاڭالر ئادەم 

)1( نىسا سۈرىسى 31- ئايەت.
)2( زۈمەر سۈرىسى 53- ئايەت.
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ئوخشاش  زەررىلەرگە  ئەۋالدلىرىنى  ئۇچىسىدىن  ئۇنىڭ  ياراتقان،  زېمىنىدىن  ئەلەيھىسساالمنى 
ئايرىپ، بىر پىرقىنى جەننەتكە، يەنە بىر پىرقىنى  ئاندىن ئۇالرنى ئىككى پىرقىگە  چىقارغان، 
دوزاخقا بۆلگەندىن تارتىپ سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرنى، سىلەردىن سادىر بولىدىغان ئىشالرنى ۋە سىلەر 
قىلىدىغان سۆزلەرنى ئوبدان بىلىدۇ. شۇنداقال ﴿ئاناڭالرنىڭ قورساقلىرىدىكى باال ۋاقتىڭالردىن 
تارتىپ﴾ ئوبدان بىلىدۇ. قورساقتىكى بالىغا مەسئۇل پەرىشتە ھەقىقەتەن ئۇنىڭ رىزقىنى، ئەجىلىنى، 

ئەمەلىنىڭ ياخشىـ  يامان بولىدىغانلىقىنى، بەتبەخت ياكى بەختلىك بولىدىغانلىقىنى يازىدۇ.
ماختىماڭالر،  ئۆزەڭالرنى  يەنى  ھېسابلىماڭالر﴾  پاك  ئۆزەڭالرنى  سىلەر  ئۈچۈن،  ﴿شۇنىڭ 

ئۆزەڭالرغا مىننەتدارلىق بىلدۈرمەڭالر ۋە ياخشى ئىشلىرىڭالردىن مىننەت قىلماڭالر.
﴿هللا تەقۋادار بولغان ئادەمنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۆزلىرىنى 
پاك دەپ قارايدىغانالر )يەنى ئۆزلىرىنى تەقۋادارلىق بىلەن مەدھىيىلەيدىغانالر( نى كۆرمىدىڭمۇ؟ 
ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك ئەمەس(، هللا خالىغان بەندىسىنى پاك قىلىدۇ، 

ئۇالرغا قىلچىلىكمۇ زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾)1(.
ئىمام مۇسلىم مۇھەممەد ئىبنى ئەمرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن قىزىمغا 
پەيغەمبەر  شۈبھىسىزكى،  ماڭا:  زەينەب  قىزى  ئەبۇسەلىمەنىڭ  قويدۇم.  ئىسىم  دەپ  “بەررە”)2( 
ئەلەيھىسساالم مۇنداق ئىسىم قويۇشتىن توسقان، ئۆز ۋاقتىدا ماڭا بەرا دەپ ئىسىم قويۇلغان ئىكەن. 
شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۆزەڭالرنى پاك دەپ ھېسابلىماڭالر، هللا ھەقىقەتەن 
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن ياخشى كىشىلەرنى ئوبدان بىلىدۇ« دېگەنىكەن. ساھابىلەر: ئۇنداقتا، 
ئۇنىڭغا نېمە دەپ ئىسىم قويىمىز؟- دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا زەينەب دەپ 

ئىسىم قويۇڭالر« دەپتىكەن،- دېدى.
رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئاتىسىنىڭ  ئەبۇبەكرىنىڭ  ئىبنى  ئابدۇراھمان  ئىمام ئەھمەد 
قىلىدۇ: بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا يەنە بىر ئادەمنى ماختايدۇ. شۇنىڭ بىلەن، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ساڭا ۋاي! ھەمراھىڭنىڭ بويىنىنى ئۈزدۈڭ« دېگەن سۆزنى تەكراراليدۇ 
ياخشى  ئۇنىڭ  ئەگەر  بولسا،  ماختىماقچى  بىرىڭالر ھەمراھىنى ھەقىقىي  ۋە: »ئەگەر سىلەرنىڭ 
سۈپەتلىرىنى بىلىدىغان بولسا: “پاالنىنى ياخشى دەپ ھېساباليمەن، هللا ئۇنىڭ گۇۋاھچىسىدۇر، 
بىراۋنى هللا غا پاك دەپ ئېيتالمايمەن، ئۇنى مۇنداق، مۇنداق ياخشى دەپ ھېساباليمەن” دېسۇن« 
رىۋايەت  قاتارلىقالرمۇ  ماجە  ئىبنى  ۋە  ئەبۇداۋۇد  مۇسلىم،  بۇخارى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دەيدۇ. 

قىلغان.
ئادەم  بىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھارىسنىڭ  ئىبنى  ھەممام  ئەھمەد  ئىمام 
ئوسماننىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭ ئالدىدىال ئۇنى ماختىغىلى تۇردى. شۇنىڭ بىلەن، مىقداد ئىبنى 
ئەسۋەد ئۇنىڭ يۈزىگە توپا چاچتى ۋە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى ئەگەر ئادەم ماختىغۇچىالر 
بىلەن ئۇچرىشىپ قالساق، ئۇالرنىڭ يۈزىگە توپا چېچىشقا بۇيرۇغان،- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.

)1( نىسا سۈرىسى 49- ئايەت.
)2( ياخشى ئايال دېگەن مەنىدە.
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* * * * * * *

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ 
ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی   ی جئ  حئ مئ ىئ يئ 

جب  حب خب مب ىب يب جت  حت خت مت ىت يت جث مث  

 )ئى مۇھەممەد!( ئىماندىن يۈز ئۆرۈگەن ئادەمدىن خەۋەر بەرگىن﴿33﴾. ئۇ )شەرت 
قىلىنغان مالدىن( ئازغىنا بەردى، قالغىنىنى بەرمىدى﴿34﴾. ئۇنىڭ دەرگاھىدا ئىلمىي غەيب 
بولۇپ، ئۇ غەيبنى بىلەمدۇ؟﴿35﴾ ئۇ مۇسانىڭ ۋە ئىبراھىمنىڭ سەھىپىلىرىدىكى سۆزدىن 
خەۋەردار بولمىدىمۇ؟﴿36﴾ ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىدى، بىر گۇناھكار ئادەم يەنە بىراۋنىڭ 
گۇناھىنى كۆتەرمەيدۇ )يەنى بىراۋ باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ(﴿37- 
38﴾. ئىنسان پەقەت ئۆزىنىڭ ئىشلىگەن ئىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇ﴿39﴾. ئۇنىڭ قىلغان 
ئىشى كەلگۈسىدە كۆرۈلىدۇ )يەنى ئۇنىڭ ئەمەلى قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا توغرىلىنىدۇ(﴿40﴾. 

ئاندىن ئۇنىڭغا تولۇق مۇكاپات )ياكى( تولۇق جازا بېرىلىدۇ﴿41﴾.

ئىتائەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈگەن ۋە پۇلـ  مالغا ئاچكۆزلۈك قىلغان كىشىنى 
ئەيىبلەش ۋە ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىش توغرىسىدا

هللا تائاال ئۆزىگە بويسۇنۇشتىن يۈز ئۆرۈگەن كىشىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)كاپىر 
قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى. لېكىن ئۇ )قۇرئاننى( ئىنكار قىلدى ۋە )ئىماندىن( يۈز 

ئۆرۈدى﴾)1(.
بۇ  ئابباس  ئىبنى  قالغىنىنى بەرمىدى﴾  ئازغىنا بەردى،  مالدىن(  ﴿ئۇ )شەرت قىلىنغان 
ئايەتنى: ئۇ ئادەم شەرت قىلىنغان مالدىن ئازغىنا بېرىپ، ئاندىن ئۇنى ئۈزۈپ قويدى،- دەپ 
كىشىمۇ  قانچە  بىر  ۋە  قەتادە  ئىكرىمە،  جۇبەير،  ئىبنى  سەئىد  مۇجاھىد،  قىلدى.  تەپسىر 
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى. ئىكرىمە ۋە سەئىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئادەم بىر قەۋمگە ئوخشايدۇكى، 
ئەگەر ئۇ قەۋم بىر قۇدۇق كوالۋاتقان بولسا، ئۇنى كوالش جەريانىدا بىر تاش چىقىپ قىلىپ، 
ئۇالرنىڭ ئىشىنى تاماملىشىغا توسالغۇ بولسا، ئۇالر: “بىزگە كوالش قاتتىق تەس بولۇپ قالدى” 

دېيىشىدۇـ دە، ئىشنى تاشاليدۇ.
﴿ئۇنىڭ دەرگاھىدا ئىلمىي غەيب بولۇپ، ئۇ )غەيبنى( بىلەمدۇ؟﴾ يەنى پۇل ـ مال سەرپ 
قىلىشتىن قورقۇپ بېخىللىق قىلغان، ياخشىلىق قىلىشنى ئۈزۈپ قويغان بۇ كىشىدە غەيب 
بىلىملىرى بولۇپ، كەلگۈسىدە قولىدىكى پۇلـ  مالنىڭ تۈگەپ كېتىدىغانلىقىنى بىلەمدۇ؟ ياكى 
ئۇ پۇل ـ مالنىڭ تۈگەپ كېتىدىغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن بولۇپ، شۇڭا ياخشىلىق 
قىلىشتىن بېخىللىق قىالمدۇ؟ ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇ پەقەت بېخىللىق، ئاچكۆزلۈك 

ـ  32ـ  ئايەتلەر. )1( قىيامەت سۈرىسى 31ـ 
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ۋە پىخسىقلىق قىلىش يۈزىسىدىنال سەدىقە بېرىش، ياخشىلىق قىلىش، خەير ـ ئېھسان ۋە 
سىلە ـ رەھم قىلىشقا بېخىللىق قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: »ئى 
بىالل! ياخشىلىق يوللىرىغا پۇلـ  مال سەرپ قىلغىن، ئەرش ئىگىسىـ  هللا نىڭ پۇلـ  مېلىڭنى 
ئازايتىۋېتىشىدىن قورقمىغىن«. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)هللانىڭ يولىدا( بەرگەن 

نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى هللا تولدۇرۇپ بېرىدۇ، ئۇ رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىدۇر«﴾)1(.

مۇسا ۋە ئىبراھىمنىڭ سەھىپىلىرىنىڭ بايانى

﴿ئۇ مۇسانىڭ ۋە ئىبراھىمنىڭ سەھىپىلىرىدىكى سۆزدىن خەۋەردار بولمىدىمۇ؟ ئىبراھىم﴾ 
هللا غا ئىتائەت قىلىشتا ۋە هللا نىڭ ئەمرـ  پەرمانلىرىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشتە ﴿ۋاپادار كىشى 
ئىدى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە 
ئەمرلەر )يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى( بىلەن سىنىدى، ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى. هللا 
)ئۇنىڭغا(: »سېنى چوقۇم كىشىلەرگە )دىندا( پېشۋا قىلىمەن« دېدى﴾)2( ئىبراھىم هللا نىڭ 
بارلىق ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئورۇندىدى. توسقان بارلىق ئىشلىرىنى تاشلىدى، پەيغەمبەرلىكنى 
پۈتۈن ۋە كامىل يوسۇندا يەتكۈزدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ كىشىلەرگە دىندا بارلىق ئىشلىرىغا 
ۋە سۆز ـ ھەرىكەتلىرىگە ئەگىشىدىغان پېشۋا بولۇشقا الياقەتلىك بولدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاندىن ساڭا: »باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى )يەنى ھەق دىنغا 
ئېتىقاد قىلغۇچى( ئىبراھىمنىڭ دىنىغا ئەگەشكىن، ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى« 
قىلىدۇكى،  رىۋايەت  ئەبۇزەردىن  بىلەن  ئەبۇدەردا  تىرمىزى  ئىمام  قىلدۇق﴾)3(  ۋەھيى  دەپ 
ئادەم  قىلغان: »ئى  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  تائاالنىڭ  ئەلەيھىسساالم هللا  پەيغەمبەر 
ئەۋالدى! ماڭا كۈندۈزنىڭ باش تەرىپىدە )يەنى سەھەردە( تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇغىن، ئاخشام 

تەرىپىدە ساڭا كاپالەتلىك قىلىمەن«.

قىيامەت كۈنى بىراۋنىڭ گۇناھىنى يەنە بىراۋنىڭ ئۈستىگە ئالمايدىغانلىقى

بايان  نەرسىنى  قىلغان  ۋەھيى  سەھىپىلىرىدە  مۇسانىڭ  ۋە  ئىبراھىمنىڭ  تائاال  هللا 
قىلىشقا باشالپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىر گۇناھكار ئادەم يەنە بىراۋنىڭ گۇناھىنى كۆتەرمەيدۇ 
)يەنى بىراۋ باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ(﴾ يەنى كاپىر بولۇش 
ياكى گۇناھ قىلىش بىلەن ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان ھەر قانداق ئىنسان چوقۇم ئۆز گۇناھىنى 
ئۆزى ئۈستىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ گۇناھىنى ھېچ كىم ئۈستىگە ئالمايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دېگەن: ﴿گۇناھى ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى ئۈستىگە ئېلىۋېلىشقا 
چاقىرسا، ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ گۇناھىدىن ئازراق نەرسىنى ئۈستىگە 

ئېلىۋااللمايدۇ﴾)4(.

)1( سەبە سۈرىسى 39- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( بەقەرە سۈرىسى 124ــ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( نەھل سۈرىسى 123ـ ئايەت.
)4( فاتىر سۈرىسى 18- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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باشقا  ئۇ  يەنى  كۆرىدۇ﴾  نەتىجىسىنى  ئىشىنىڭ  ئىشلىگەن  ئۆزىنىڭ  پەقەت  ﴿ئىنسان 
بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئااللمىغىنىدەك، ئۆزىنىڭ ئىشلىگەن ياخشى ئىشىنىڭ ئەجرىگە 

ئۆزىال ئېرىشىدۇ.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
ئۈزۈلىدۇ. پەقەت  ۋاپات بولسا، ئۇنىڭ ياخشى ئەمەلىنىڭ ساۋابى  قىلىدۇ: »ئەگەر ئىنسان 
ئۈچ ئىشىنىڭ ساۋابى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ، بىرىنچىسى، ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان 
ياخشى پەرزەنتنى تەربىيىلەپ قويۇش. ئىككىنچىسى، كىشىلەرگە قالدۇرغان پايدىلىق ئىلىم. 
ئۈچىنچىسى، ساۋابى ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان سەدىقە )يەنى ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن پايدىلىق 
قىلغان  سەرپ  ئىشالرغا  ئوخشاش  نەرسىلەرگە  باشقا  ۋە  يول  كۆۋرۈك،  مەسچىت،  بولغان 

پۇل(«. 
مانا بۇ، ئۈچ ئىش ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ تىرىشچانلىقى، جاپالىق مېھنىتى ۋە ئەمگىكىنىڭ 
مېۋىسىدۇر. ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: »شۈبھىسىزكى، بىر ئادەم ئۆز ئەمگىكىدىن كەلگەن 
رىزقىنى يېيىشى، ئۇنىڭ بالىسىمۇ ئۆز ئەمگىكىدىن كەلگەن رىزقىنى يېيىشى كېرەك. مانا بۇ، 

ئەڭ پاك رىزىقتۇر«. 
هللا يولىدا ۋەقپە قىلىنغان نەرسىلەر ۋە ۋەقپىگە ئوخشاش نەرسىلەر ساۋابى ئۈزۈلمەيدىغان 
سەدىقە بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ قالدۇرغان ئەمەلى ۋە سەدىقىسى ھېسابلىنىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز، شۈبھىسىزكى، ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمىز، ئۇالرنىڭ )دۇنيادا( قىلغان 
)ياخشى ـ يامان( ئەمەللىرىنى ۋە ئىشلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز﴾)1( ئۇ كىشىلەرگە تارقاتقان، 
ئەمگىكىنىڭ  ۋە  تىرىشچانلىقى  ئۇنىڭ  ھەم  ئىلىممۇ  ئەگەشكەن  كىشىلەر  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
مېۋىسىدۇر. ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: »كىمكى كىشىلەرنى 
ھىدايەتكە چاقىرسا، ھىدايەتكە ئەگەشكەن كىشىلەر ئېرىشكەن ئەجىردەك ئەجىر بولىدۇ، 

ئۇالرنىڭ ئەجىرلىرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ«. 
﴿ئۇنىڭ قىلغان ئىشى كەلگۈسىدە كۆرۈلىدۇ )يەنى ئۇنىڭ ئەمەلى قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا 
»)خالىغان(  ئېيتقىنكى،  ﴿)ئۇالرغا(  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا  توغرىلىنىدۇ(﴾ 
ئەمەللەرنى قىلىڭالر، قىلغان ئەمەلىڭالرنى هللا، هللا نىڭ پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەر كۆرۈپ 
تۇرىدۇ، يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا )نەرسىلەرنى( بىلگۈچى )هللا( نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر، 
هللا قىلمىشىڭالرنى سىلەرگە خەۋەر قىلىدۇ«﴾)2( يەنى قىلمىشىڭالرنى سىلەرگە خەۋەر قىلىپ، 
ئۇنىڭغا قارىتا سىلەرگە تولۇق مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ، ئەگەر ئەمەلىڭالر ياخشى بولسا 
ياخشىلىققا، يامان بولسا يامانلىققا ئېرىشىسىلەر. بۇ يەردىمۇ هللا شۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاندىن 

ئۇنىڭغا تولۇق مۇكاپات )ياكى( تولۇق جازا بېرىلىدۇ﴾.

* * * * * * *

)1( ياسىن سۈرىسى 12- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( تەۋبە سۈرىسى 105- ئايەت.
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ٻ  مص  ٱ  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج    يث  حج   ىث 
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ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃڃ ڃ 
چ  چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   

ھەممىنىڭ ئاخىر بارىدىغان جايى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدۇر﴿42﴾. هللا ئىنساننى 
كۈلدۈرەلەيدۇ ۋە يىغلىتااليدۇ﴿43﴾. هللا ئۆلتۈرۈشكە ۋە تىرىلدۈرۈشكە قادىر﴿44﴾. هللا بىر 
جۈپنى ـ ئەركەك بىلەن چىشىنى ياراتتى﴿45﴾. ئېتىلىپ چىققان مەنىدىن )ياراتتى(﴿46﴾. 
)ھېساب ئۈچۈن ئىنسانالرنى( ئىككىنچى قېتىم يارىتىشنى ئۈستىگە ئالدى﴿47﴾. هللا ئىنساننى 
باي قىالاليدۇ ۋە مەمنۇن قىالاليدۇ﴿48﴾. هللا شىئرا يۇلتۇزىنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴿49﴾. ئۇ 
)يەنى هللا( قەدىمكى ئادنى ھاالك قىلدى﴿50﴾. سەمۇدنىمۇ )ھاالك قىلدى، ئۇالردىن بىرىنىمۇ( 
قويمىدى﴿51﴾. ئىلگىرى نۇھنىڭ قەۋمىنى )ھاالك قىلغان ئىدى(، شۈبھىسىزكى، ئۇالر تېخىمۇ 
زالىم، تېخىمۇ سەركەش ئىدى﴿52﴾. لۇت قەۋمىنىڭ شەھەرلىرىنى دۈم كۆمتۈرىۋەتتى، ئۇنى 
قايسىبىر  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  ئىنسان!(  )ئى   .﴾54 قاپلىۋالدى﴿53-  تاشالر(  )دەھشەتلىك 

نېمىتىدىن گۇمانلىنىسەن؟﴿55﴾.

پەرۋەردىگارنىڭ ئىنساننى يوقتىن بارلىققا كەلتۈرگىنىدەك، ئۆلگەندىن 
كېيىن قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بەزى سۈپەتلىرى ۋە بەندىلەردە 

ياراتقان بەزى نەرسىلەرنىڭ بايانى

﴿ھەممىنىڭ ئاخىر بارىدىغان جايى﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدىكى ئورنى ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
دەرگاھىدۇر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەمرى ئىبنى مەيمۇن ئەۋدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: بىر كۈنى مۇئاز ئىبنى جەبەل ئارىمىزدا تەبلىغ قىلىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق 
دېدى: ئى بەنى ئەۋد قەبىلىسىدىكىلەر! مەن ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سىلەرگە 
ئەۋەتكەن ئەلچىسىمەن، بىلشىڭالر كېرەككى، ئاخىر بارىدىغان جاي هللا نىڭ دەرگاھى بولغان 

جەننەتتۇر ياكى دوزاختۇر. 
﴿هللا ئىنساننى كۈلدۈرەلەيدۇ ۋە يىغلىتااليدۇ﴾ يەنى هللا بەندىلىرىدە كۈلكىنى، يىغىنى 

ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرىنى بىر - بىرىگە قارىمۇ قارشى قىلىپ ياراتتى.
﴿هللا ئۆلتۈرۈشكە ۋە تىرىلدۈرۈشكە قادىر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا 

ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى﴾�.
﴿هللا بىر جۈپنى ـ ئەركەك بىلەن چىشىنى ياراتتى. ئېتىلىپ چىققان مەنىدىن )ياراتتى(﴾ 
هللا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ )يەنى شەرىئەت ئىشلىرىغا 
تەكلىپ قىلىنماي، مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاش( دەپ ئويالمدۇ؟ ئۇ )بەچچىدانالرغا( 
ئاندىن هللا ئۇنى  ئۇ لەختە قان بولدى،  ئاندىن  تۆكىلىدىغان )ئاجىز مەنىي( ئەمەسمىدى؟ 
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)يەنى  ئۇ  ياراتتى.  تىپنى(  )ئىككى  ئايال   - ئەر  مەنىيدىن  ئۇ  ياراتتى.  شەكىلدە  چىرايلىق 
يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى قىاللىغان هللا( ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟﴾)1(.

﴿)ھېساب ئۈچۈن ئىنسانالرنى( ئىككىنچى قېتىم يارىتىشنى ئۈستىگە ئالدى﴾ يەنى هللا 
كۈنى  قىيامەت   - تىرىلدۈرۈشكە  قايتا  كەلتۈرگىنىدەك،  بارلىققا  يوقتىن  دەسلەپتە  ئۇالرنى 

ئىككىنچى قېتىم يارىتىشقا قادىردۇر.
﴿هللا ئىنساننى باي قىالاليدۇ ۋە مەمنۇن قىالاليدۇ﴾ يەنى هللا بەندىلىرىنى مال ـ مۈلۈككە 
ئىگە قىلىدۇ ۋە ئۇ مال ـ مۈلۈكنى ئۇالرغا خالىس قىلىپ، ئۇالردا داۋاملىق قالىدىغان، ئۇنى 
سېتىشقا موھتاج بولمايدىغان بايلىق قىلىپ بېرىدۇ. مانا بۇ، ئۇالرغا ئىنئام قىلىنغان تولۇق 
نېمەتتۇر. تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەت ھەققىدە نۇرغۇنلىغان قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇالرنىڭ 

ئىچىدە ئەبۇسالىھ، ئىبنى جەرىر ۋە باشقىالرمۇ بار.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنى: هللا ئىنساننى مالدار قىالاليدۇ ۋە خىزمەتچىلەرگە ئېرىشتۈرەلەيدۇ،- 
دەپ تەپسىر قىلىدۇ. قەتادەمۇ شۇنداق تەپسىر قىلىدۇ. ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاھىد يەنە بىر 

رىۋايەتتە: هللا ئىنساننى باي قىالاليدۇ ۋە مەمنۇن قىالاليدۇ،- دەپ تەپسىر قىلىدۇ.
﴿هللا شىئرا يۇلتۇزىنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، قەتادە، ئىبنى زەيد 
ۋە باشقىالر: ئۇ مىرزەم ناملىق بىر يورۇق يۇلتۇز بولۇپ، بىر تۈركۈم ئەرەبلەر ئۇنىڭغا چوقۇناتتى،- 

دەيدۇ.
﴿ئۇ )يەنى هللا( قەدىمكى ئادنى ھاالك قىلدى﴾ ئۇالر ھۇدنىڭ قەۋمى بولۇپ، ئاد ئىبنى 
ئىرەم دەپ ئاتىالتتى، ئىرەم بولسا، سام ئىبنى نۇھنىڭ ئوغلىدۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد ـ كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ بۇنداق 
ئىرەم  قەۋمىنىڭ  ئاد  پەقەت  ئايەت  )بۇ  ئىدى﴾)2(  يارىتىلمىغان  شەھەرلەردە  باشقا  ئادەملەر 
جەمەتىدىن ئىكەنلىكىگە دەلىل قىلىنغان(. ئۇالر ئەڭ قاۋۇل، ئەڭ كۈچلۈك كىشىلەر بولۇپ، هللا 
تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئەڭ سەركەشلىك قىلغان. شۇنىڭ بىلەن، هللا ئۇالرنى ھاالك 
قىلدى. ﴿ئاد بولسا ھەددىدىن زىيادە قاتتىق ۋە سوغۇق بوران بىلەن ھاالك قىلىندى. هللا 

ئۇالرغا بوراننى يەتتە كېچە، سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي ئاپىرىدە قىلدى﴾)3(.
﴿سەمۇدنىمۇ )ھاالك قىلدى، ئۇالردىن بىرىنىمۇ( قويمىدى. ئىلگىرى﴾ يەنى سەمۇد قەۋمىدىن 
ئىلگىرى ﴿نۇھنىڭ قەۋمىنى )ھاالك قىلغان ئىدى(، شۈبھىسىزكى، ئۇالر تېخىمۇ زالىم، تېخىمۇ 

سەركەش ئىدى﴾ يەنى ئۇالر كېيىنكىلەرگە قارىغاندا تېخىمۇ بەك ھەددىدىن ئاشقان ئىدى.

﴿لۇت قەۋمىنىڭ شەھەرلىرىنى دۈم كۆمتۈرىۋەتتى﴾ يەنى لۇتنىڭ شەھەرلىرىنى ئۇالرنىڭ 
ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  قىلىۋەتتى.  ئۈستۈن  ـ  ئاستىن  يۇرتلىرىنى  ئۇالرنىڭ  كۆمتۈرۈپ،  ئۈستىگە 
ئۈستى ـ ئۈستىلەپ ساپال تاشالرنى ياغدۇردى. شۇڭا هللا مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنى﴾ ئۇالرنىڭ 

)1( مۇلك سۈرىسى 2- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( قىيامەت سۈرىسى 36-- 40- ئايەتكىچە.

)3( فەجر سۈرىسى 6- 8- ئايەتكىچە.
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ئۈستىگە ياغدۇرۇلغان ﴿)دەھشەتلىك تاشالر( قاپلىۋالدى﴾. ﴿ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بىز يامغۇر )يەنى 
﴿)ئى  يامان!﴾))(،  نېمىدېگەن  يامغۇر  ياغدۇرۇلغان  ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا  ياغدۇردۇق،  تاش( 
گۇمانلىنىسەن؟﴾  نېمىتىدىن  ﴿قايسىبىر  قىلغان.  ئىنئام  ساڭا  پەرۋەردىگارىڭنىڭ﴾  ئىنسان!( 
مۇھەممەد!  ئى  جۇرەيج:  ئىبنى  قىلغان.  تەپسىر  شۇنداق  قەتادە  بۇنى  شەكلىنىسەن؟  يەنى 
قەتادەنىڭ  قىلغان.  تەپسىر  دەپ  گۇمانلىنىسەن؟-  نېمىتىدىن  قايسىبىر  پەرۋەردىگارىڭنىڭ 

قىلغان تەپسىرى ياخشىراقتۇر. ئىبنى جەرىرمۇ بۇنىڭغا قوشۇلغان.

* * * * * * *

 ژ ڑ   ڑ ک   ک ک ک گ  گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  
ں ں ڻ  ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ   

بۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( ئىلگىرىكى ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىسىدىن بولغان 
كەشىپ  باشقا  ئۇنىڭغا هللادىن  يېقىنالشتى﴿57﴾.  قىيامەت  ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿56﴾.  بىر 
قىلغۇچى )يەنى ئۇنىڭ ۋاقتىنى بىلگۈچى ياكى ئۇنىڭ ئازابىنى دەپئى قىلغۇچى( يوقتۇر﴿58﴾. 
)ئۇنى  ئەجەبلىنەمسىلەر؟﴿59﴾.  قۇرئاندىن  بۇ  قىلىپ  مەسخىرە  جامائەسى!(  مۇشرىكالر  )ئى 
ئاڭلىغان چاغدا( كۈلەمسىلەر؟ يىغلىمامسىلەر؟ ﴿60﴾. سىلەر غاپىلدۇرسىلەر﴿61﴾. هللاغا سەجدە 

قىلىڭالر ۋە )ئۇنىڭغا( ئىبادەت قىلىڭالر﴿62﴾.

ئاگاھالندۇرۇش، تەنبىھ بېرىش ۋە سەجدە قىلىشقا، باش ئېگىشكە بۇيرۇش 
توغرىسىدا

﴿بۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( ئىلگىرىكى ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىسىدىن بولغان﴾ 
يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئاشۇ ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، خۇددى ئۇالر پەيغەمبەر 
قىلىپ ئەۋەتىلگەندەك، ئۇمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ﴿بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾ هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئېيتقىنكى، »مەن )هللا ئىنسانالرنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن 

ئەۋەتكەن( تۇنجى پەيغەمبەر ئەمەسمەن﴾)2(.
ۋاقتىنى  ئۇنىڭ  )يەنى  قىلغۇچى  كەشىپ  باشقا  هللادىن  ئۇنىڭغا  يېقىنالشتى.  ﴿قىيامەت 
بىلگۈچى ياكى ئۇنىڭ ئازابىنى دەپئى قىلغۇچى( يوقتۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ ئازابىنى هللا دىن باشقا 
بىلمەيدۇ.  باشقا ھېچكىم  بولىدىغانلىقىنىمۇ هللا دىن  قاچان  ئۇنىڭ  ۋە  قايتۇرالمايدۇ  ھېچكىم 
ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ ۋەزىپىسى بولسا، كىشىلەرنى ئۇالرغا كېلىۋاتقان، ساقلىنىشقا تېگىشلىك بولغان 
مۇئەييەن يامانلىقتىن قورقىتىشتىن ئىبارەتتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەقەت ئۇ قاتتىق 
ئازاب نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾)3( ئىمام بۇخارىنىڭ 

)1( ھاققە سۈرىسى 7-6- ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
)2( شۇئەرا سۈرىسى 173- ئايەت.

)3( ئەھقاف سۈرىسى 9 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلگەن: »مەن قىپياالڭاچ ئاگاھالندۇرغۇچىمەن«، يەنى مەن 
كۆرۈنۈپ كېلىۋاتقان يامانلىقنىڭ قاتتىقلىقىدىن ئالدىراپ، ئۇچىسىغا كىيىم كىيىشكىمۇ ئۈلگۈرەلمەي، 
بەلكى ۋاقىتنىڭ بىھۇدە ئۆتۈپ كېتىپ قېلىشىدىن قورقۇپ، كىيىم كىيىشتىن ئىلگىرى قەۋمىنى 
ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرغا ناھايىتى تېز يېتىپ كەلگەن بىر يالىڭاچ كىشىگە ئوخشايمەن. 
بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى هللا نىڭ: ﴿قىيامەت يېقىنالشتى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئىنتايىن 
ئويغۇن كېلىدۇ. هللا بۇ سۈرىدىن كېيىنكى قەمەر سۈرىسىنىڭ بېشىدىمۇ: ﴿قىيامەت يېقىنالشتى﴾ 

دەپ تەكىتلىگەن.
ئىمام ئەھمەد سەھل ئىبنى سەئىددىن رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 
دەيدۇ: »كىچىك گۇناھىڭالردىن ساقلىنىڭالر، شۈبھىسىزكى، كىچىك گۇناھالرنىڭ مىسالى بىر 
ۋادىنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشكەن، ئاندىن ئۇ بىر تال، بۇ بىر تال ئوتۇن تېرىپ كەلگەن. شۇنىڭ 
بىلەن، نانلىرىنى پىشۇرۇپ يېگەن بىر قەۋمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. قاچانكى كىچىك گۇناھالرنى 
قىلغان كىشى ئۇ گۇناھالرنىڭ سەۋەبى بىلەن جازالىنىپ قالسا، ئۇ گۇناھالر ئۇنى ھاالك قىلىۋېتىدۇ«. 
ئەيىبلەپ  مۇشرىكالرنى  ئۇنۇتقان  ئۇنى  ۋە  ئۆرۈگەن  يۈز  ئۇنىڭدىن  ئاڭالپ  قۇرئاننى  تائاال  هللا 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( مەسخىرە قىلىپ بۇ قۇرئاندىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟﴾ يەنى 
قۇرئاننىڭ توغرا بولغانلىقىدىن ئەجەبلىنەمسىلەر؟ ئۇنى مەسخىرە ۋە زاڭلىق قىلىپ ﴿كۈلەمسىلەر؟﴾ 
قۇرئانغا ئىشەنگۈچىلەر يىغلىغاندەك ﴿يىغلىمامسىلەر؟﴾ هللا قۇرئانغا ئىشەنگۈچىلەر ھەققىدە مۇنداق 
دېگەن ئىدى: ﴿ئۇالر يىغلىغان ھالدا سەجدە قىلىشقا يىقىلىدۇ، )قۇرئاننى ئاڭالش بىلەن ئۇالر 

هللاغا( تېخىمۇ تەزەررۇ قىلىدۇ﴾)1(.
﴿سىلەر غاپىلدۇرسىلەر﴾ يەنى غەپلەتتە قالغانلىقىڭالر ئۈچۈن، قۇرئاندىن يۈز ئۆرىيسىلەر. هللا 
تائاال بەندىلىرىنى هللا غا سەجدە قىلىشقا، پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىپ هللا 
غا ئىبادەت قىلىشقا، هللا نى بار ۋە بىر دەپ بىلىشكە ۋە هللا غا ئىخالس قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿هللاغا سەجدە قىلىڭالر ۋە )ئۇنىڭغا( ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى هللا غا باش ئېگىڭالر، 
ئىبادەتنى ئىخالس بىلەن قىلىڭالر ۋە ئۇنى بار ۋە بىر دەپ بىلىڭالر. ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نەجم سۈرىسىنى ئوقۇپ سەجدە 

قىلدى، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە مۇسۇلمانالر، مۇشرىكالر، جىنالر ۋە ئىنسانالرمۇ سەجدە قىلدى.
ئىمام ئەھمەد مۇتەللىب ئىبنى ئەبۇۋەدائەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم مەككىدە نەجم سۈرىسىنى ئوقۇدى، ئاندىن سەجدە قىلدى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە 
تۇرغانالرمۇ سەجدە قىلدى، مەن بېشىمنى كۆتۈردۈم ۋە سەجدە قىلىشتىن ۋاز كەچتىم. ئۇ ۋاقىتتا 
مۇتەللىب مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى، شۇنىڭدىن كېيىن مۇتەللىب بىرەر كىشىنىڭ ئۇ سۈرىنى 
رىۋايەت  ئىمام نەسەئىمۇ  ئاڭلىسىال، ئۇنىڭ بىلەن بىللە سەجدە قىالتتى. بۇنى  ئوقۇغانلىقىنى 

قىلغان.
شۇنىڭ بىلەن، نەجم سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە هللا غا 

خاستۇر. 

)1( سەبەئ سۈرىسى 46 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 55 ئايەت

 

قەمەر سۈرىسى

قاف  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئېيتىلغاندەك  ھەدىسىدە  ئەبۇۋاقىدنىڭ  يۇقىرىدا   
سۈرىسى بىلەن قەمەر سۈرىسىنى قۇربان ھېيتلىرىدا ۋە روزى ھېيتلىرىدا ئوقۇيتتى، ئۇ 
سۈرىلەر مۆمىنلەرگە تەييارالنغان جەننەتتىن ئىبارەت ۋەدە، دوزاختىن ئاگاھالندۇرۇش، 
مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە يارىتىش ۋە ئۇالرنى قايتا تىرىلدۈرۈش، هللا تائاالنى بار ۋە بىر 
دەپ بىلىش، پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋەتىلگەنلىكىنى ئىسپاتالش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كاتتا 
مەقسەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ سۈرىلەرنى چوڭ 

- چوڭ يىغىلىشالردا ئوقۇيتتى.

ٱ ٻ ٻ

ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۈٴۇ  ۋ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې  ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ   ۇئ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
قىيامەت يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى﴿1﴾. )قۇرەيش كۇففارلىرى( بىرەر مۆجىزىنى 
دېيىشىدۇ﴿2﴾.  سېھىردۇر«  »داۋامالشقۇچى  بۇ  ئۆرۈپ،  يۈز  )ئىماندىن(  كۆرسىال 
ئەگەشتى،  خاھىشلىرىغا  نەپسى  قىلدى،  ئىنكار  ئەلەيھىسساالمنى(  )پەيغەمبەر  ئۇالر 
ئەھلىنى جەننەتكە  ئىشنىڭ  بولسۇن( ھەر ئىش )شۇ  يامانلىقتىن  يا  )ياخشىلىقتىن، 
خەۋەرلىرىدىن  )قۇرئان(  ھەقىقەتەن  ئۇالرغا  ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر﴿3﴾.  دوزاخقا(  يا 

ئىبرەت ئېلىنىدىغان مىقداردا نەرسە كەلدى﴿4﴾. مۇكەممەل ھېكمەت كەلدى، 
)هللا ئۇالرنى شەقى قىلغانلىقى ئۈچۈن( ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ 



پايدىسى بولمايدۇ﴿5﴾. 

قىيامەتنىڭ يېقىنلىشىشى ۋە ئاينىڭ يېرىلىشى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىدىن، دۇنيانىڭ تۈگەپ ئاخىرلىشىشقا 
يۈزلەنگەنلىكىدىن خەۋەر قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللانىڭ پەرمانى 
ئۇالرنىڭ  ﴿كىشىلەرگە  كەتمەڭالر﴾)1(،  ئالدىراپ  ئۇنىڭغا  كېلىدۇ،  چوقۇم  قىيامەت(  )يەنى 
ئۇالر  ھالبۇكى،  يېقىنالشتى،  قىيامەت(  )يەنى  ۋاقىت  ئېلىنىدىغان  ھېساب  )ئەمەللىرىدىن( 
غەپلەتتىدۇر، )قىيامەت توغرۇلۇق ئويلىنىشتىن( يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر﴾)2( بۇ ھەقتە نۇرغۇن ھەدىسلەر 
رىۋايەت قىلىنغان. ھافىز ئەبۇبەكرى بەززار ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى ساھابىلىرىگە نۇتۇق سۆزلىدى، شۇ چاغدا قۇياش پېتىپ 
كېتىشكە ئازال قالغان بولۇپ، كۈننىڭ پەقەت ئازغىنا بىر قىسمى قالغان ئىدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى: »مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا بىلەن قەسەمكى، 
بۇ  پەقەت  بولۇشقا  قىيامەت  سېلىشتۇرغاندا  قىسمىغا  ئۆتكەن  قىسمىنى  قالغان  دۇنيانىڭ 
كۈنىڭالرنىڭ قالغان قىسمىنى ئۆتكەن قىسمىغا سېلىشتۇرغانچىلىكال ئاز ۋاقىت قالدى، قاراڭالر 
بىز قۇياشنىڭ پېتىپ كېتىشىگە پەقەت ئازغىنە بىر قىسمى قالغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز«.

تۆۋەندىكىسى يۇقىرىدىكى ھەدىسنى تەكىتلەيدىغان ۋە ئۇنى ئوچۇق بايان قىلىدىغان 
ھەدىس بولۇپ، ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق، بۇ ناماز دېگەردىن كېيىنكى ۋاقىت بولۇپ، 
قۇياش قۇئەيقان تېغىغا پېتىشقا ئاز قالغان ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
»سىلەرنىڭ ئۆمرۈڭالرنى ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرنىڭ ئۆمرىگە سېلىشتۇرغاندا )يەنى دۇنيانىڭ 
قىيامەتكىچە قالغان قىسمىنى ئۇنىڭ ئۆتۈپ كەتكەن قىسمىغا سېلىشتۇرغاندا( قىيامەت بولۇشقا 
پەقەت بۈگۈنكى كۈننىڭ قالغان قىسمىنى ئۇنىڭ ئۆتۈپ كەتكەن قىسمىغا سېلىشتۇرغانچىلىكال 

ئاز ۋاقىت قالدى«. 
ئىمام ئەھمەد سەھل ئىبنى سەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى 
بىلەن ئوتتۇرا بارمىقىنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ قىيامەتنىڭ بۇ ئىككى بارماقنىڭ تەڭ بولۇشىغا 
قالغانچىلىكال ئاز مۇساپە قالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»مەن قىيامەت بولۇشقا مۇشۇنچىلىك ۋاقىت قالغاندىال پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم«. بۇنى 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  سەۋائىدىن  ۋەھب  ئەھمەد  ئىمام 
رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن قىيامەت بولۇشقا كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق تەڭ بولۇشقا 
مۇشۇنچىلىك قالغاندىال پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم، قىيامەت مېنىڭ ئالدىمدا )يەنى مەن 
پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشتىن ئىلگىرى( قايىم بولغىلى تاس قالدى«. ئەئمەش بۇ ھەدىسنى 

)1( ئىسرا سۈرىسى 109- ئايەت.
)2( نەھل سۈرىسى 1ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن ئوتتۇرا بارمىقىنى بىرلەشتۈرۈپ تۇرۇپ چۈشەندۈردى.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئۇبەيدۇلالنىڭ  ئىبنى  ئىسمائىل  ئەھمەد  ئىمام 
ئەنەس ئىبنى مالىك ۋەلىد ئىبنى ئابدۇلمەلىكنىڭ قېشىغا كەلگەندە، ۋەلىد ئۇنىڭدىن: پەيغەمبەر 
ئاڭلىدىڭ؟- دەپ سورىدى.  ئېيتقانلىقىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ قىيامەت توغرۇلۇق نېمىلەرنى 
ئەنەس: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »سىلەر بىلەن قىيامەتنىڭ ئارىسى بۇ ئىككى بارماقنىڭ 
تەڭ بولۇشىغا قالغان ئارىلىقچىلىك قالدى« دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم،- دەپ جاۋاب بەردى. 
يۇقىرىدىكى ھەدىسلەرنى ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسىملىرى ھەققىدە: ئۇ 
يىغقىچىدۇر، هللا تائاال كىشىلەرنى ئۇنىڭ قەدەملىرىنىڭ ئىزىدىن يىغىدۇ )يەنى ئۇ ۋاپات 

بولۇپال ئۇزاق ئۆتمەي قىيامەت قايىم بولىدۇ( دەپ رىۋايەت قىلغان ھەدىس تەكىتلەيدۇ. 
يۈز  زامانىسىدا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ۋەقە  بۇ  شۈبھىسىزكى،  يېرىلدى﴾  ﴿ئاي 
ئاينىڭ  قىلىنغان،  رىۋايەت  ھەدىسلەردە  مۇتەۋاتىر  نۇرغۇنلىغان  ئەھۋال  بۇ  ئىدى.  بەرگەن 
يېرىلغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ ئىشنىڭ ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا يۈز 

بەرگەنلىكىگە ئۆلىماالر بىردەك بىرلىككە كەلگەن، ئۇ روشەن مۆجىزىلەرنىڭ بىرىدۇر.

بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر

 ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەھلى 
مەككە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە دەلىل قىلىش ئۈچۈن 
مۆجىزە تەلەپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئاي مەككىدە ئىككى پارچە بولۇپ يېرىلدى. هللا تائاال 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿قىيامەت يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى﴾ بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەھلى 
مەككە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۇنىڭ ئۆزلىرىگە بىر مۆجىزە كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئاينى ئىككى پارچە قىلىپ كۆرسىتىدۇ، ئۇالر ئىككى پارچە ئاينىڭ ئارىسىدا 

ھىرا تېغىنى كۆرىدۇ. بۇنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد جۇبەير ئىبنى مۇتئىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئاي يېرىلىپ ئىككى پارچە بولۇپ، بىر پارچىسى ئۇ تاغنىڭ ئۈستىدە، 
يەنە بىر پارچىسى بۇ تاغنىڭ ئۈستىدە تۇردى. شۇنىڭ بىلەن مۇشرىكالر: مۇھەممەد بىزگە سېھىر 
قىلدى،- دېيىشتى. ئۇالر يەنە: ئەگەر بۇ بىزگە سېھىر قىلغان بولسىمۇ، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى 

سېھىر قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ،- دېيىشتى. بۇنى ئىمام بەيھەقىمۇ رىۋايەت قىلغان.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  بۇخارى  ئىمام 
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئاي يېرىلدى. بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. ئىبنى جەرىر 
ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿قىيامەت يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى. )قۇرەيش كۇففارلىرى( بىرەر مۆجىزىنى 
ئايەت  دېگەن  دېيىشىدۇ﴾  بۇ »داۋامالشقۇچى سېھىردۇر«  ئۆرۈپ،  يۈز  )ئىماندىن(  كۆرسىال 
ھەققىدە: بۇ ھەقىقىي بولۇپ ئۆتكەن ۋەقەلىكتۇر، ئاي ھىجرەت قىلىشتىن ئىلگىرى يېرىلغان 
بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككى پارچە بولغانلىقىنى مۇشرىكالر ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئىدى،- 
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. 
﴿قىيامەت  تائاالنىڭ:  هللا  ئۆمەرنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بەيھەقى  ئەبۇبەكرى  ھافىز 
يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بۇ ئەھۋال ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا يۈز بەرگەن. ئاي ئىككى پارچىغا 
يېرىلىپ، بىر پارچىسى تاغنىڭ ئالدى تەرىپىدە، يەنە بىر پارچىسى تاغنىڭ ئارقا تەرىپىدە 
تۇرغان. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى هللا ! سەن گۇۋاھ بولغىن« دېگەن. 

ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزىمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئاي پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئىككى پارچىغا يېرىلدى، مەككىلىكلەر ئۇنى كۆردى. شۇنىڭ بىلەن، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى ئەھلى مەككە! بۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر« دېدى. ئۇنى ئىمام 

بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىر، ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ھەقىقەتەن ئاي 
يېرىلغان چاغدا، ئۇنىڭ يېرىلغان ئارىلىقىدىن تاغنى كۆردۈم. ئىمام ئەھمەدمۇ ئابدۇلالھنىڭ 
زامانىدا ئاي يېرىلدى،  رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇنداق دېگەنلىكىنى 

ھەتتا مەن ئاينىڭ ئىككى پارچىسىنىڭ ئارىسىدىن تاغنى كۆردۈم.

مۇشرىكالرنىڭ سەركەشلىكى ۋە ئۇالرنىڭ ئوسال پوزىتسىيىسى

﴿)قۇرەيش كۇففارلىرى( بىرەر مۆجىزىنى﴾ يەنى بىرەر دەلىل ـ ئىسپات ۋە پاكىتنى 
﴿كۆرسىال )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈپ﴾ يەنى ئۇنىڭغا بويسۇنماي، بەلكى ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ۋە ئۇنى 
ئارقىلىرىغا چۆرۈپ تاشالپ: ﴿بۇ »داۋامالشقۇچى سېھىردۇر« دېيىشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر: بىز كۆرگەن 
بۇ دەلىل - پاكىتالر سېھىردۇر، بىز بۇ سېھىر بىلەن سېھىرلەندۇق،- دېيىشىدۇ. مۇجاھىد، 
قەتادە ۋە باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر بۇ ئاستاـ  ئاستا يوقىلىدىغان، داۋامى 

يوق، باتىل سېھىردۇر،- دېيىشىدۇ. 
﴿ئۇالر )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى( ئىنكار قىلدى، نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشتى﴾ يەنى 
كەلگەن  ئېلىپ  ئۆزلىرىگە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىپ،  ئەقىلسىزلىق  ۋە  نادانلىق  ئۇالر 
ھەقىقەتنى ئىنكار قىلدى. ئۆز كۆز قاراشلىرى ۋە نەپسى خاھىشلىرى چىرايلىق كۆرسەتكەن 

نەرسىلەرگە ئەگەشتى.
ئەھلىنى جەننەتكە  ئىشنىڭ  )شۇ  ئىش  ھەر  بولسۇن(  يامانلىقتىن  يا  ﴿)ياخشىلىقتىن، 
يا دوزاخقا( ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر﴾ قەتادە: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ياخشىلىق ياخشى كىشىلەر 
تەرىپىدىن، يامانلىق يامان كىشىلەر تەرىپىدىن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ دېگەنلىكتۇر،- دەيدۇ. ئىبنى 
جۇرەيج: ھەر ئىش شۇ ئىشنىڭ ئەھلىنى مۇناسىپ ئورۇنغا ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر دېگەنلىك 
بولىدۇ،- دەيدۇ. مۇجاھىد: ھەر ئىش قىيامەت كۈنى شۇ ئىشنىڭ ئەھلىنى جەننەتكە ياكى 

دوزاخقا ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر دېگەنلىك بولىدۇ،- دەيدۇ. 
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﴿ئۇالرغا ھەقىقەتەن )قۇرئان( خەۋەرلىرىدىن ئىبرەت ئېلىنىدىغان مىقداردا نەرسە كەلدى﴾ 
يەنى بۇ قۇرئاندا ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىلگەن ئايەتلەردىن پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان. 
ھەققىدىكى  قىسسىلىرى  ئۈممەتلەرنىڭ  چۈشكەن  ئوقۇبەت  ـ  ئازاب  ئۇالرغا  بىلەن،  شۇنىڭ 
خەۋەرلەر يېتىپ كەلدى، ئۇ خەۋەرلەردە هللا تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن ۋە ھەقنى ئىنكار 

قىلىشتا ھەددىدىن ئاشقان كىشىلەرگە يەتكۈدەك ۋەز ـ نەسىھەت بار. 
﴿مۇكەممەل ھېكمەت كەلدى﴾ يەنى ئۇنىڭدا هللا تائاال ھىدايەت قىلغان كىشىنى ھىدايەت 
قىلىشىدا، گۇمراھ قىلغان كىشىنى هللا تائاالنىڭ گۇمراھ قىلىشىدا يېتەرلىك ھېكمەت بار. هللا 
تائاال ئۇالرغا شەقىلىكنى پۈتىۋەتكەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىغا مۆھۈر بېسىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن 
بولمايدۇ﴾  پايدىسى  ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ  ئۇالرغا  ئۈچۈن(  قىلغانلىقى  ئۇالرنى شەقى  ﴿)هللا 
بۇ  تائاال  قىلسۇن؟ هللا  ھىدايەت  كىممۇ  ئۇالرنى  كېيىن  قىلمىغاندىن  ھىدايەت  تائاال  هللا 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »)سىلەرنىڭ پاكىتىڭالر بولمىسا( هللا 
نىڭ ئېنىق پاكىتى بار، ئەگەر ئۇ خالىسا ھەممىڭالرنى، ئەلۋەتتە، ھىدايەت قىالتتى«﴾)1(، 
﴿مۆجىزىلەر ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ )يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ( ئىمان ئېيتمايدىغان قەۋمگە 

پايدىسى بولمايدۇ﴾)2(. 

* * * * * * *

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ىئ  ٱ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ 
پ  پ پ پ  ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  

 ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن، ئۇ كۈندە چاقىرغۇچى )يەنى ئىسرافىل( قىيىن ئىشقا )يەنى 
ھېسابقا( چاقىرىدۇ )يەنى سۇر چالىدۇ(﴿6﴾. ئۇالر )قورقۇنچتىن( تىكىلىپ قارىيالمىغان ھالدا 
گويا تارىلىپ كەتكەن چېكەتكىدەك، قەبرىلىرىدىن چىقىپ كېلىدۇ﴿7﴾. ئۇالر چاقىرغۇچىنىڭ 

ئالدىغا بويۇنلىرىنى سوزغان ھالدا يۈگرەيدۇ، كاپىرالر: »بۇ قىيىن كۈندۇر« دەيدۇ﴿8﴾. 

مۇشرىكالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى يامان ئەھۋالى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى مۇھەممەد! ئەگەر بىرەر مۆجىزىنى كۆرگىنىدە، ئۇنىڭدىن 
يۈز ئۆرۈپ: بۇ يوقالغۇچى سېھىردۇر،- دېيىشىدىغان ئەنە شۇ كاپىرالردىن يۈز ئۆرۈگىن، ئۇالرغا 

ئارقاڭنى قىلىپ، ئۇالرغا نېمىلەر بولىدىغانلىقىنى كۈتكىن. 
﴿ئۇ كۈندە چاقىرغۇچى )يەنى ئىسرافىل( قىيىن ئىشقا﴾ يەنى بااليى ـ ئاپەت بولىدىغان، 
بەلكى تەۋرىنىشلەر ۋە قورقۇنچالر بىلەن تولغان ھېساب مەيدانىدىن ئىبارەت قاتتىق قىيىن ئىشقا 
﴿چاقىرىدۇ )يەنى سۇر چالىدۇ(. ئۇالر )قورقۇنچتىن( تىكىلىپ قارىيالمىغان ھالدا گويا تارىلىپ 
كەتكەن چېكەتكىدەك، قەبرىلىرىدىن چىقىپ كېلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئىسرافىلنىڭ ئاۋازىنى 

)1( ئەنئام سۈرىسى 149ـ  ئايەت.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 101ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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گويا  ئىلگىرىلىشى  قاراپ  مەيدانىغا  قىيامەت  تارىلىپ  ئەتراپقا  چىقىپ،  قەبرىلەردىن  ئاڭالپ 
ئالەمگە تارىلىپ كەتكەن چېكەتكىلەرگە ئوخشايدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر﴾ 
ھېچ قارشىلىق بىلدۈرمەستىن ۋە كېچىكمەستىن ﴿چاقىرغۇچىنىڭ ئالدىغا بويۇنلىرىنى سوزغان 
ھالدا يۈگرەيدۇ، كاپىرالر: »بۇ قىيىن كۈندۇر« دەيدۇ﴾ يەنى كاپىرالر بۇ قاتتىق قورقۇنچلۇق ۋە 

قاتتىق ئېغىر كۈندۇر دېيىشىدۇ. ﴿ئۇ كۈن قىيىن كۈندۇر. كاپىرالرغا ئاسان ئەمەستۇر﴾)1(.

* * * * * * *

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک   ک گ گ  گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ  ۀ  

ئۇالردىن بۇرۇن نۇھنىڭ قەۋمى ئىنكار قىلدى، ئۇالر بەندىمىزنى )يەنى نۇھنى( ئىنكار 
قىلىپ، مەجنۇن دېدى. ئۇ )دىنغا دەۋەت قىلىشتىن( ھەيۋە بىلەن مەنئى قىلىندى﴿9﴾. ئۇ 
پەرۋەردىگارىغا: »ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم، ياردەم قىلغىن« دەپ دۇئا قىلدى﴿10﴾. 
زېمىندىن  ئېچىۋەتتۇق﴿11﴾.  بىلەن  يامغۇر  ياغقۇچى  قۇيۇلۇپ  دەرۋازىلىرىنى  ئاسماننىڭ 
بۇالقالرنى ئېتىلدۇرۇپ چىقاردۇق، )هللا تەقدىر قىلغان ئۇالرنى غەرق قىلىپ ھاالك قىلىش( 
ئىشىغا بىنائەن، يامغۇر سۈيى بىلەن بۇالق سۈيى )بىر - بىرىگە قوشۇلدى(﴿12﴾. نۇھنى تاختا 
ۋە مىخالر بىلەن ياسالغان كېمىگە سالدۇق﴿13﴾. كېمە بىزنىڭ ھىمايىمىز ئاستىدا ماڭاتتى، 
ئىنكار قىلىنغاننى )يەنى نۇھنى( مۇكاپاتالش ئۈچۈن )نۇھنىڭ قەۋمىنى غەرق قىلدۇق(﴿14﴾. 
ئۇنى )يەنى توپان باالسىنى( ئىبرەت قىلىپ قالدۇردۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿15﴾. مېنىڭ 
ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكەن!﴿16﴾. ھەقىقەتەن بىز قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن 

ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿17﴾. 

نۇھنىڭ قەۋمىنىڭ قىسسىسى، بۇ ۋە باشقا قەۋملەرنىڭ قىسسىلىرىدىن 
ئېلىنىدىغان ئىبرەت توغرىسىدا

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى مۇھەممەد! سېنىڭ قەۋمىڭدىن ئىلگىرى ﴿ئۇالردىن بۇرۇن 
نۇھنىڭ قەۋمى ئىنكار قىلدى، ئۇالر بەندىمىزنى )يەنى نۇھنى( ئىنكار قىلىپ، مەجنۇن دېدى﴾ 
يەنى ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقىنى ئوچۇق -ئاشكارا بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭغا مەجنۇنلۇقنى تۆھمەت 
قىلىپ چاپلىدى. ﴿ئۇ )دىنغا دەۋەت قىلىشتىن( ھەيۋە بىلەن مەنئى قىلىندى﴾ يەنى ئۇالر 
ئۇنىڭغا ھەيۋە قىلىپ، ئۇنى دىنغا دەۋەت قىلىشتىن توستى ۋە ھاياتىغا تەھدىت سېلىپ 
مۇنداق دېدى: ﴿»ئى نۇھ! ئەگەر سەن )پەيغەمبەرلىك دەۋىتىڭدىن( يانمىساڭ، سەن چوقۇم 

)1( مۇددەسسىر سۈرىسى 9 - 10ـ  ئايەتلەر.

قەمەر سۈرىسى

8687



تاش – كېسەك قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگۈچىلەردىن بولىسەن«﴾)1(. 
دۇئا  دەپ  قىلغىن«  ياردەم  قىلىندىم،  بوزەك  مەن  پەرۋەردىگارىغا: »ھەقىقەتەن  ﴿ئۇ 
قىلدى﴾ يەنى ئۇ: مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا تەڭ كېلىشتىن ۋە قارشى تۇرۇشتىن ئاجىز كەلدىم، 
دىنىڭغا سەن ئۆزەڭ ياردەم قىلغىن،- دېدى. ﴿ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىنى قۇيۇلۇپ ياغقۇچى 
يامغۇر بىلەن ئېچىۋەتتۇق. زېمىندىن بۇالقالرنى ئېتىلدۇرۇپ چىقاردۇق﴾ يەنى زېمىننىڭ ھەممە 
ئەتراپىدىن بۇالقالر ئېتىلىپ چىقتى. ھەتتا ئوتنىڭ ئورنى بولغان تونۇرالردىنمۇ بۇالقالر ئېتىلىپ 
چىقتى. ﴿)هللا تەقدىر قىلغان ئۇالرنى غەرق قىلىپ ھاالك قىلىش( ئىشىغا بىنائەن، يامغۇر 

سۈيى بىلەن بۇالق سۈيى )بىر - بىرىگە( قوشۇلدى﴾. 

ئىبنى جۇرەيج ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىنى قۇيۇلۇپ ياغقۇچى يامغۇر 
بىلەن ئېچىۋەتتۇق﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ كۈندىن 
ئىلگىرى ۋە ئۇ كۈندىن كېيىن يامغۇر ئاسماندىن ئەمەس، پەقەت بۇلۇتتىن ياغقان ئىدى. ئۇ 
كۈندە ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىۋېتىلىپ، يامغۇر بۇلۇتتىن ئەمەس، ئاسماندىن ياغدى. هللا 
تائاال تەقدىر قىلغان ئۇالرنى غەرق قىلىپ ھاالك قىلىش ئىشىغا بىنائەن، يامغۇر سۈيى بىلەن 

بۇالق سۈيى بىر - بىرىگە قوشۇلدى. 
﴿نۇھنى تاختا ۋە مىخالر بىلەن ياسالغان كېمىگە سالدۇق، كېمە بىزنىڭ ھىمايىمىز﴾ يەنى 
بىزنىڭ ئەمرىمىز بىلەن بىزنىڭ كۆزىمىز ئالدىدا، ھىمايىمىز ۋە قوغدىشىمىز ﴿ئاستىدا ماڭاتتى، 
ئىنكار قىلىنغاننى )يەنى نۇھنى( مۇكاپاتالش ئۈچۈن )نۇھنىڭ قەۋمىنى غەرق قىلدۇق(﴾ يەنى 
كاپىرالرنى هللا تائاالغا كاپىر بولغانلىقلىرى سەۋەبىدىن جازاالش ۋە نۇھ ئەلەيھىسساالمغا ياردەم 

بېرىش ئۈچۈن سۇغا غەرق قىلدۇق. 
﴿ئۇنى )يەنى توپان باالسىنى( ئىبرەت قىلىپ قالدۇردۇق﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە: 
ئۈممەتنىڭ  بۇ  ھەتتا  كېمىنى  ئۇ  قالدۇردى،  قىلىپ  ئىبرەت  كېمىسىنى  نۇھنىڭ  تائاال  هللا 
دەسلىۋىدىكى كىشىلەرمۇ كۆرگەن،- دەيدۇ. ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىگە قارىغاندا، ئۇنىڭدىن 

ھەر قانداق كېمە كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقى چىقىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرغا )بىزنىڭ كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان( 
ئاالمەت شۇكى، بىز ئۇالرنىڭ ئاتا - بوۋىلىرىنى )نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ نەرسە - كېرەك ۋە 
ھايۋاناتالر بىلەن( توشقۇزۇلغان كېمىسىگە چۈشۈردۇق. بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگە ئوخشاش 
سۇ  چوڭ  زامانىدا(  )نۇھنىڭ  ﴿شۈبھىسىزكى،  ياراتتۇق﴾)2(،  نەرسىلەرنى  چۈشىدىغان  ئۇالر 
يامراپ كەتكەن چاغدا، سىلەرنى )يەنى ئەجدادىڭالرنى( بىز كېمىگە سالدۇق، سىلەرگە ئۇنى 
ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن، تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئۇنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن )بىز شۇنداق 
قىلدۇق(﴾)3( شۇڭا هللا تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴾ يەنى ئىبرەت 

ئالىدىغان، ۋەز ـ نەسىھەتنى قوبۇل قىلىدىغان كىشى بارمۇ؟

)1( شۇئەرا سۈرىسى 116ـ  ئايەت.
)2( ياسىن سۈرىسى 41 - 42ـ  ئايەتلەر.
)3( ھاققە سۈرىسى 11ـ  12ـ  ئايەتلەر.
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﴿مېنىڭ ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكەن!﴾ يەنى ماڭا كاپىر بولغان، مېنىڭ 
پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار قىلغان، پەيغەمبەرلىرىم ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەر بىلەن ۋەزـ  نەسىھەت 
ياردەم  قانداق  پەيغەمبەرلىرىمگە  مەن  ئىكەن!  قانداق  ئازابىم  مېنىڭ  كىشىلەرگە  ئالمىغان 

بېرىدىكەنمەن ۋە ئۇالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىدىن قانداق ئىنتىقام ئالىدىكەنمەن!
﴿ھەقىقەتەن بىز قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق﴾ يەنى كىشىلەر ۋەز ـ نەسىھەت 
ئالسۇن ئۈچۈن قۇرئاننى ئوقۇشنى ۋە ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىشنى خالىغان كىشىگە ئاسان 
قىلدۇق. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)بۇ( ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۈر قىلىشلىرى 
قىلغان  نازىل  ساڭا  بىز  ئۈچۈن  ئېلىشلىرى  نەسىھەت  ۋەز -  ئىگىلىرىنىڭ  ئەقىل  ئۈچۈن، 
مۇبارەك كىتابتۇر﴾)1(، ﴿)ئى مۇھەممەد!( تەقۋادارالرغا خۇش خەۋەر بېرىشىڭ ۋە سەركەش 
قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن، بىز قۇرئاننى سېنىڭ تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ 

نازىل قىلدۇق﴾)2(. 
﴿ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴾ يەنى هللا تائاال يادا ئېلىش ۋە چۈشىنىشنى ئاسان قىلغان بۇ 
قۇرئان بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدىغانالر بارمۇ؟ مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى بۇ ئايەتنى: 

گۇناھالردىن يانغۇچى بارمۇ؟- دەپ تەپسىر قىلغان. 

* * * * * * *

 ہ ہ ہ ہ  ھ ھ  ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ   ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې   ى  ى ائ ائ  

ئاد قەۋمى )پەيغەمبىرى ھۇدنى( ئىنكار قىلدى، مېنىڭ ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق 
ئىكەن!﴿18﴾شۈبھىسىزكى، ئۇالرنى بىز شۇملۇقى ئۈزۈلمەيدىغان شۇم كۈندە سوغۇق بوران ئەۋەتىپ 
)ھاالك قىلدۇق(، بوران كىشىلەرنى )ئورۇنلىرىدىن( يۇلۇپ كېتەتتى، گويا ئۇالر قومۇرىۋېتىلگەن 
خورما كۆتەكلىرىدەك ياتاتتى﴿19ـ 20﴾. مېنىڭ ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكەن!﴿21﴾ 

بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿22﴾ 

ئاد قەۋمىنىڭ قىسسىسى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ھۇدنىڭ قەۋمى بولغان ئادتىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالر خۇددى نۇھنىڭ 
قەۋمى نۇھنى ئىنكار قىلغاندەك، ئۆز پەيغەمبىرى ھۇدنى ئىنكار قىلغانالر ئىدى. هللا تائاال 
ئۇالرغا: ﴿شۇملۇقى ئۈزۈلمەيدىغان شۇم كۈندە﴾ يەنى شۇملۇقى ۋە ھاالكىتى ئۈزۈلمەيدىغان، 
بەلكى ئۇالرغا دۇنيادا نازىل بولغان ئازاب ئاخىرەتتىكى ئازاب بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەن كۈندە 

﴿قاتتىق سوغۇق بوران﴾ نى ئەۋەتتى. 

)1( ساد سۈرىسى 29ـ  ئايەت.
)2( مەريەم سۈرىسى 97ـ  ئايەت.
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﴿بوران كىشىلەرنى )ئورۇنلىرىدىن( يۇلۇپ كېتەتتى، گويا ئۇالر قومۇرىۋېتىلگەن خورما 
كۆتەكلىرىدەك ياتاتتى﴾ بۇ ئازاب مۇنداق يۈز بەردى: بوران ئۇالرنىڭ بىرىگە كېلەتتى ـ دە، 
ئۇنى يەردىن كۆتۈرۈپ كۆزلەردىن غايىب قىالتتى، ئاندىن ئۇنى ئارقىغا ياندۇرۇپ بېشىچە 
تاشاليتتى، ئۇ يەرگە چۈشۈپ بېشى ئېزىلىپ كېتەتتى ـ دە، باشسىز جەسەت قاالتتى. شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿گويا ئۇالر قومۇرىۋېتىلگەن خورما كۆتەكلىرىدەك ياتاتتى. مېنىڭ 
ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكەن! بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان 

قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴾

* * * * * * *

 ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  
مت  خت  حت  جت  ىب    يب  مب   خب  حب  جب  يئ  مئ  ىئ  حئ  جئ  ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  مث  ٱ  جث  يت  ىت 
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄ ڄ  

ئۇالر  چىقاردى﴿23﴾.  يالغانغا  پەيغەمبەرلەرنى(  )يەنى  ئاگاھالندۇرغۇچىالرنى  سەمۇد 
ئادەمگە ئەگىشەمدۇق؟ )ئۇنداق قىلساق( ئۇ  بىر  ئېيتتى: »ئارىمىزدىكى )بىزگە ئوخشاش( 
چاغدا بىز ھەقىقەتەن گۇمراھلىققا ۋە ساراڭلىققا مۇپتىال بولىمىز﴿24﴾. ئارىمىزدىن ئۇنىڭغا 
ۋەھيى نازىل قىلىندىمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇ يالغانچىدۇر، مۇتەكەببىردۇر«﴿25﴾. 
ئۇالر ئەتە )يەنى ئاخىرەتتە( كىمنىڭ يالغانچى، مۇتەكەببىر ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴿26﴾. بىز 
ھەقىقەتەن سىناش ئۈچۈن ئۇالرغا چىشى تۆگىنى ئەۋەتىمىز، )ئى سالىھ( ئۇالرنى )ئۇالرنىڭ 
نېمە قىالرىنى( كۈتكىن، )ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە( سەۋر قىلغىن﴿27﴾. سۇنىڭ ئۇالر بىلەن 
تۆگىنىڭ ئارىسىدا بۆلۈنگەنلىكىنى، قايسىسىنىڭ نۆۋىتى كەلسە شۇنىڭ ھازىر بولىدىغانلىقىنى 
ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويغىن﴿28﴾. ئۇالر بۇرادىرىنى )تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە( چاقىردى. ئۇ قىلىچنى 
ئېلىپ تۆگىنى بوغۇزلىدى﴿29﴾. مېنىڭ ئازابىم ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكەن!﴿30﴾ 
شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرغا قاتتىق بىر ئاۋازنى ئەۋەتىپ )ھاالك قىلىش بىلەن( ئۇالرنى قوتان 
ياسىغۇچىنىڭ تاشالندۇق شاخ - شۇمبىلىرىدەك قىلىۋەتتۇق﴿31﴾. بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى 

ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿32﴾

سەمۇد قەۋمىنىڭ قىسسىسى

بۇ ئايەت سەمۇد قەۋمىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالر هللا نىڭ پەيغەمبىرى سالىھنى ئىنكار 
)ئۇنداق  ئەگىشەمدۇق؟  ئادەمگە  بىر  )بىزگە ئوخشاش(  ئېيتتى: »ئارىمىزدىكى  ﴿ئۇالر  قىلدى. 
قىلساق( ئۇ چاغدا بىز ھەقىقەتەن گۇمراھلىققا ۋە ساراڭلىققا مۇپتىال بولىمىز﴾ يەنى ئۇالر: ئەگەر 
بىز رەھبەرلىكىمىزنى بىزنىڭ ئىچىمىزدىن چىققان بىرىگە تاپشۇرساق، ئۇ چاغدا بىز ھەقىقەتەن 
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زىيان تارتقان بولىمىز،- دېيىشىدۇ. ئاندىن ئۇالر ۋەھيىنىڭ ئۆزلىرىگە نازىل قىلىنماستىن، شۇ 
بىر ئادەمگىال خاس نازىل قىلىنغانلىقىدىن ئەجەبلىنىدۇ، ئاندىن ئۇنى يالغانچى دەپ قارىالپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇ يالغانچىدۇر، مۇتەكەببىردۇر﴾ يەنى ئۇ يالغانچىلىقتا 

چەكتىن ئېشىپ كەتكۈچىدۇر. 
﴿ئۇالر ئەتە )يەنى ئاخىرەتتە( كىمنىڭ يالغانچى، مۇتەكەببىر ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾ مانا 
بۇ، ئۇالرغا قىلىنغان قاتتىق تەھدىت ۋە ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
﴿بىز ھەقىقەتەن سىناش ئۈچۈن ئۇالرغا چىشى تۆگىنى ئەۋەتىمىز﴾ يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ 
پەيغەمبەرلىكىنى ۋە ئۇنىڭ ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن ۋەھيىلىرىنى تەستىقالشتا هللا تائاالنىڭ ئۇالرغا 
كۆرسەتكەن مۆجىزىسى بولۇشى ئۈچۈن، هللا تائاال ئۇالرنىڭ تەلىۋىگە بىنائەن قاتتىق بىر تاشتىن 

قورسىقىدىكى بوتىلىقى ئون ئايلىق بولغان چوڭ بىر تۆگىنى ئۇالرغا چىقىرىپ بەردى. 
هللا تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى سالىھنى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى سالىھ( ئۇالرنى 
)ئۇالرنىڭ نېمە قىالرىنى( كۈتكىن، )ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە( سەۋر قىلغىن﴾ يەنى ئۇالرغا نېمە 
ئىش بولىدىغانلىقىنى كۈتكىن، ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلغىن، ياخشى 

ئاقىۋەت، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى غەلىبە چوقۇم ساڭا مەنسۇپ بولىدۇ. 
كەلسە  نۆۋىتى  قايسىسىنىڭ  بۆلۈنگەنلىكىنى،  ئارىسىدا  تۆگىنىڭ  بىلەن  ئۇالر  ﴿سۇنىڭ 
شۇنىڭ ھازىر بولىدىغانلىقىنى ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويغىن﴾ يەنى سۇ ئىچىش بىر كۈن ئۇالرنىڭ، 
بىر كۈن تۆگىنىڭ نۆۋىتىدۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿سالىھ ئېيتتى: »بۇ چىشى 

تۆگە )سۈيۈڭالردىن بىر كۈن( ئىچىدۇ، سىلەرمۇ مۇئەييەن بىر كۈن ئىچىسىلەر﴾)1(. 
﴿قايسىسىنىڭ نۆۋىتى كەلسە شۇنىڭ ھازىر بولىدىغانلىقىنى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دەيدۇ: ئەگەر تۆگە سۇ ئىچكىلى كەلمىسە، ئۇالر سۇغا ھازىر بوالتتى. ئەگەر تۆگە كەلسە، 

ئۇالر تۆگىنىڭ سۈتىنى ئىچەتتى. 
﴿ئۇالر بۇرادىرىنى )تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە( چاقىردى. ئۇ قىلىچنى ئېلىپ تۆگىنى بوغۇزلىدى﴾ 
تەپسىرشۇناسالر: تۆگىنى بوغۇزلىغۇچىنىڭ ئىسمى قىدار ئىبنى سالىف بولۇپ، ئۇ قەۋمى ئىچىدىكى 
ئەڭ بەتبەخت كىشى ئىدى،- دەيدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئەينى زاماندا 
سەمۇدنىڭ ئەڭ بەتبەخت ئادىمى )مۆجىزە بولۇپ كەلگەن تۆگىنى( ئۆلتۈرۈشكە ئالدىرىدى﴾)2(. 
قانداق  ئاگاھالندۇرۇشلىرىم  ۋە  ئازابىم  مېنىڭ  بوغۇزلىدى.  تۆگىنى  ئېلىپ  قىلىچنى  ﴿ئۇ 
ئىنكار  پەيغەمبىرىمنى  ۋە  بولغانلىقى  ماڭا كاپىر  ئۇالرنىڭ  ئۇالرنى جازالىدىم،  يەنى  ئىكەن!﴾ 

قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا بەرگەن جازايىم قانداق ئىكەن! 
ئۇالرنى  بىلەن(  قىلىش  )ھاالك  ئەۋەتىپ  ئاۋازنى  بىر  قاتتىق  ئۇالرغا  بىز  ﴿شۈبھىسىزكى، 
قوتان ياسىغۇچىنىڭ تاشالندۇق شاخ - شۇمبىلىرىدەك قىلىۋەتتۇق﴾ تەپسىرشۇناسالردىن بىر قاتار 
ئالىمالر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالردىن ھېچ نەرسە قالدۇرۇلماستىن، تەلتۆكۈس يوقىتىلدى، 
ئۇالر گويا زىرائەت ۋە ئۆسۈملۈكلەر قۇرۇپ تۈگىگەندەك چىرىپ تۈگىدى. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: 

)1( شۇئەرا سۈرىسى 155ـ  ئايەت.
)2( شەمس سۈرىسى 12ـ  ئايەت.
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ئاپتاپتا كۆيگەن ۋە شامال ئۇچۇرۇپ يۈرگەن چاغدىكى  ئۇالر سەھرادىكى يايالقنىڭ قۇرۇغان، 
تاشالندۇق ئوت ـ چۆپلىرىدەك قىلىۋېتىلدى. ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ: ئەرەبلەر تۆگە ۋە قوي ـ 
كاال قوتانلىرىنى قۇرۇپ قالغان تىكەنلىك شاخ ـ شۈمبىالردىن ياسايتتى، هللا تائاالنىڭ ﴿قوتان 
ياسىغۇچىنىڭ تاشالندۇق شاخ - شۇمبىلىرىدەك قىلىۋەتتۇق﴾ دېگەن ئايىتىدىن ئەنە شۇ مەنە 

كۆزدە تۇتۇلغان.

* * * * * * *

ڈڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ   ے ے   ۓ  

تاش  ئۇالرنى  ھەقىقەتەن  بىز  چىنپۈتمىدى﴿33﴾.  ئاگاھالندۇرۇشالرغا  قەۋمى  لۇتنىڭ 
ياغدۇرۇپ )ھاالك قىلدۇق(، پەقەت لۇتنىڭ تەۋەلىرى بۇنىڭ سىرتىدىدۇر. ئۇالرنى نېمىتىمىز 
مۇكاپاتاليمىز﴿34﴾.  مۇشۇنداق  بىز  قىلغۇچىنى  شۈكۈر  قۇتۇلدۇردۇق،  سەھەردە  يۈزىسىدىن 
شۈبھىسىزكى، لۇت ئۇالرنى بىزنىڭ جازالىشىمىزدىن ئاگاھالندۇردى، ئۇالر ئاگاھالندۇرۇشالردىن 
شەكلەندى﴿36﴾. ئۇالر لۇتتىن مېھمانلىرىنى )يەنى ئادەمزات شەكلىدە كەلگەن پەرىشتىلەرنى( 
)ئۇالر بىلەن لىۋاتە قىلىش ئۈچۈن( قوغدىماسلىقنى سورىدى. ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى كور قىلىۋەتتۇق، 
)ئۇالرغا( »ئازابىمنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنى تېتىڭالر« )دېدۇق(﴿37﴾. ھەقىقەتەن ئۇالرغا 
ئەتىگەندە دائىمىي )يەنى ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا ئۇلىنىپ كېتىدىغان( ئازاب نازىل بولدى﴿38﴾. 
)ئۇالرغا(: »مېنىڭ ئازابىمنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنى تېتىڭالر« دېيىلدى﴿39﴾. بىز ھەقىقەتەن 

قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿40﴾

لۇت قەۋمىنىڭ قىسسىسى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە لۇتنىڭ قەۋمىنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ، ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرىنى 
ئەرلەر  بىلەن  ئەرلەر  ۋە  قىلغانلىقى  قارشىلىق  قانداق  ئۇنىڭغا  قىلغانلىقى،  ئىنكار  قانداق 
جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىشتىن ئىبارەت ئۇالردىن ئىلگىرى ئەھلى جاھاندىن ھېچكىم قىلمىغان 
قەبىھ يامانلىقنى قىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال ئۇالرنى ئىلگىرى ئۆتكەن 
تائاال جىبرىئىل  بىلەن جازالىدى. هللا  ئۈممەتنى جازالىمىغان جازا  بىر  ئۈممەتلەردىن ھېچ 
ئەلەيھىسساالمغا بۇيرۇق قىلدى، ئۇ ئۇالرنىڭ شەھەرلىرىنى كۆتۈرۈپ ئاسماننىڭ قەئرىگە ئېلىپ 
ئارقىدىنال  ۋە  تاشلىۋەتتى  كۆمتۈرۈپ  دۈم  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  شەھەرلەرنى  ئاندىن  چىقتى. 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۈستى ـ ئۈستىلەپ ساپال تاشالرنى ياغدۇرىۋەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، هللا 
تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنى تاش ياغدۇرۇپ )ھاالك قىلدۇق(، پەقەت 
لۇتنىڭ تەۋەلىرى بۇنىڭ سىرتىدىدۇر. ئۇالرنى نېمىتىمىز يۈزىسىدىن سەھەردە قۇتۇلدۇردۇق﴾ 
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يەنى ئۇالر كېچىنىڭ ئاخىرىدا شەھەردىن چىقىپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر قەۋمىگە نازىل 
بولغان ئازابتىن قۇتۇلۇپ قالدى. لۇتقا ئۇنىڭ قەۋمىدىن بىرمۇ كىشى يەنى بىرمۇ ئەر كىشى 
ئىمان كەلتۈرمىدى. ھەتتا ئۇنىڭ ئايالىمۇ ئىمان كەلتۈرمىدى. شۇڭا ئۇنىڭ ئايالىغا قەۋمىگە 
نازىل بولغان ئازاب نازىل بولدى. هللا تائاالنىڭ پەيغەمبىرى لۇت ۋە ئۇنىڭ قىزلىرى ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدىن ساالمەت چىقىپ كەتتى، ئۇنىڭغا ھېچ بىر يامانلىق يەتمىدى. 
بىزنىڭ  ئۇالرنى  لۇت  مۇكاپاتاليمىز. شۈبھىسىزكى،  مۇشۇنداق  بىز  قىلغۇچىنى  ﴿شۈكۈر 
ئۇالرنى  لۇت  ئىلگىرى  چۈشۈشتىن  ئازاب  ئۇالرغا  يەنى  ئاگاھالندۇردى﴾  جازالىشىمىزدىن 
ئۇنىڭغا پەرۋا  ئاگاھالندۇردى. ئۇالر بولسا  ئازابىدىن  تائاالنىڭ جازاسى ۋە  ھەقىقەتەن هللا 
قىلمىدى، ئۇنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا قۇالق سالمىدى، بەلكى ئۇالر بۇ ئاگاھالندۇرۇشالردىن 

شەكلەندى ۋە گۇماندا بولدى. 
﴿ئۇالر لۇتتىن مېھمانلىرىنى )يەنى ئادەمزات شەكلىدە كەلگەن پەرىشتىلەرنى( )ئۇالر بىلەن 
لىۋاتە قىلىش ئۈچۈن( قوغدىماسلىقنى سورىدى﴾ ئۇ كېچە جىبرىئىل، مىكائىل ۋە ئىسرافىل 
قاتارلىق پەرىشتىلەر لۇتنىڭ قېشىغا بۇرىتى ئەمدىال خەت تارتقان، چىرايلىق يىگىتلەر سۈرىتىگە 
كىرىپ، هللا تائاالنىڭ ئازابىنى ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن كېچىسى ئىدى. لۇت ئەلەيھىسساالم 
پەرىشتىلەرنى مېھمان قىلدى. لۇتنىڭ خوتۇنى )پەسكەش موماي( قەۋمىگە ئادەم ئەۋەتىپ، 
ئۇالرغا لۇتنىڭ مېھمانلىرىنىڭ بارلىقىنى ئۇقتۇرۇپ قويدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر لۇتنىڭ ئۆيىگە 
تاقىۋالدى.  دەرۋازىنى  توسۇپ  ئالدىنى  ئۇالرنىڭ  لۇت  يۈگۈرۈشۈپ كېلىشتى،  تەرەپتىن  ھەر 
ئۇالر دەرۋازىنى چېقىشقا ئۇرۇندى، ئۇ ئاخشام ۋاقتى ئىدى. لۇت ئەلەيھسساالم مېھمانلىرىنى 
قوغداپ، قەۋمىنى ئۇالرغا چېقىلىشتىن توسۇپ ۋە ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنى ئىشارەت قىلىپ 
ئەگەر  دۇر،  قىزلىرى(  قەۋمىمنىڭ  )يەنى  قىزلىرىم  مېنىڭ  ﴿»بۇالر  دېدى:  مۇنداق  تۇرۇپ 
)قازائى شەھۋەت( قىلماقچى بولساڭالر )ئۇالرنى نىكاھالپ ئېلىڭالر(« دېدى﴾)1(، ﴿ئۇالر )لۇتقا( 
ئېيتتى: »قىزلىرىڭغا بىزنىڭ ھاجىتىمىز يوق ئىكەنلىكىنى سەن ئوبدان بىلىسەن﴾ يەنى بىز 

ئۇالرغا قىزىقمايمىز، ﴿شۇنىڭدەك بىزنىڭ مەقسىتىمىزنىمۇ ئوبدان بىلىسەن«﴾)2(. 
ياخشى سۆزلەرنى  ئۇالر ھەممە  قىلىش كەسكىنلەشتى.  تاالش  ـ  قىلىپ، دە  شۇنداق 
ئەلەيھىسساالم  جىبرىئىل  چاغدا،  تۇرۇۋالغان  قاتتىق  بولۇپ  كىرمەكچى  ئۆيگە  قىلىپ،  رەت 
ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ، قانىتىنىڭ بىر ئۇچى بىلەن ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە ئۇرىۋەتتى. شۇنىڭ 
بىلەن، ئۇالرنىڭ كۆزلىرى كور قىلىندى. ئاندىن ئۇالر تامالرنى ياقىالپ ئارقىلىرىغا قايتىشتى 
سېلىشتى.  تەھدىت  ئۇنىڭغا  دەپ  جازااليمىز،-  ئەتىگەندە  ئەتە  ئەلەيھىسساالمنى  لۇت  ۋە: 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھەقىقەتەن ئۇالرغا ئەتىگەندە دائىمىي﴾ يەنى ئۇالر ھېچ قېچىپ 
قۇتۇاللمايدىغان ۋە ھېچ ئاجرىيالمايدىغان ﴿)ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا ئۇلىنىپ كېتىدىغان( ئازاب 
نازىل بولدى﴾. ﴿)ئۇالرغا(: »مېنىڭ ئازابىمنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنى تېتىڭالر« )دېيىلدى( 

بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴾ 

* * * * * * *

)1( ھىجر سۈرىسى 71ـ  ئايەت.
)2( ھۇد سۈرىسى 79ـ  ئايەت.
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ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۈ  ٴۇ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ 
ۆئ  ۇئ  ۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ  ەئ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې   ې  ۉ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ  

ئۇالر  كەلدى﴿41﴾.  ئاگاھالندۇرۇشالر  جامائەسىگە  پىرئەۋن  شۈبھىسىزكى،   - شەك 
بىزنىڭ پۈتۈن ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقاردى، ئۇالرنى غالىب، قۇدرەتلىك ھالەتتە تۇرۇپ 
ئۆتكەنكى  قىلغان  ھاالك  مەن  )يەنى  ئۇالر  جامائەسى!(  ئەرەب  )ئى  قىلدۇق﴿42﴾.  ھاالك 
ئۈممەتلەر( دىن سىلەرنىڭ كۇففارلىرىڭالر ئارتۇقمۇ؟ ياكى سىلەرگە ساماۋى كىتابالردا )هللانىڭ 
ئازابىدىن( كەچۈرۈم قىلىنىش بارمۇ؟﴿43﴾ ياكى ئۇالر »بىز )مۇھەممەد ئۈستىدىن( غالىب 
قەۋممىز« دەمدۇ؟﴿44﴾ )مۇشرىكالر( توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ، ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ﴿45﴾. 
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب بۇال ئەمەس(، قىيامەت ئۇالرغا )ئازاب 

قىلىنىش( ۋەدە قىلىنغان ۋاقىتتۇر، قىيامەت تېخىمۇ قىيىندۇر، تېخىمۇ جاپالىقتۇر﴿46﴾. 

پىرئەۋن جامائەسىنىڭ قىسسىسى

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىدىن خەۋەر بېرىدۇ، هللا تائاالنىڭ 
ئەلچىسى مۇسا ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارۇن ئۇالرغا ئەگەر ئۇالر ئىمان كەلتۈرگىنىدە جەننەت 
بىلەن خۇش خەۋەر، ئەگەر ئۇالر كاپىر بولغىنىدا دوزاخ بىلەن ئاگاھالندۇرۇش ئېلىپ كەلدى. 
هللا تائاال ئۇ ئىككىسىنى كاتتا مۆجىزىلەر ۋە نۇرغۇن ئاالمەتلەر بىلەن كۈچلەندۈردى، بىراق 
غالىب،  ئۇالرنى  تائاال  بىلەن، هللا  شۇنىڭ  قىلدى.  ئىنكار  ھەممىسىنى  بۇالرنىڭ  كاپىرالر 
قۇدرەتلىك ھالەتتە تۇرۇپ ھاالك قىلدى، يەنى هللا تائاال ئۇالرنى پۈتۈنلەي يوقاتتى، ئۇالردىن 

بىرەر كىشىنىڭ نە ئۆزى، نە ئىزى قالمىدى.

قۇرەيشلەرگە نەسىھەت قىلىش ۋە تەھدىت سېلىش

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى قۇرەيش كاپىرلىرىدىن ئىبارەت مۇشرىكالر! ﴿ئۇالر )يەنى 
مەن ھاالك قىلغان ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر( دىن سىلەرنىڭ كۇففارلىرىڭالر ئارتۇقمۇ؟﴾ يەنى 
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىش، ساماۋى كىتابالرغا كاپىر بولۇش 
سەۋەبىدىن ھاالك قىلىنغان ئەنە شۇ كىشىلەردىن سىلەر ئارتۇقمۇ؟ ﴿ياكى سىلەرگە ساماۋى 
تائاال  “هللا  سىلەردە:  يەنى  بارمۇ؟﴾  قىلىنىش  كەچۈرۈم  ئازابىدىن(  )هللانىڭ  كىتابالردا 

تەرىپىدىن كەلگەن ئازابقا ۋە جازاغا مۇپتىال بولمايسىلەر” دېگەن كەچۈرۈمنامە بارمۇ؟
هللا تائاال ئۇالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ياكى ئۇالر »بىز )مۇھەممەد ئۈستىدىن( 
غالىب قەۋممىز« دەمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنى بىر - بىرىگە ياردەم قىلىدۇ، ئۆزلىرىنىڭ توپى 
ئۆزلىرىنى يامانلىق قىلماقچى بولغان كىشىلەردىن قوغدايدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ. هللا تائاال 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)مۇشرىكالر( توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ، ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ 

كۈچى پارچىلىنىدۇ، ئۇالر مەغلۇب قىلىنىدۇ.
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ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرى 
ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئۆزى ئۈچۈن تىكىلگەن كىچىك چېدىرنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ مۇنداق 
دېدى: »ئى هللا! سېنىڭ پەيغەمبىرىڭگە ياردەم بېرىش ئەھدەڭنى ۋە ۋەدەڭنى ئەمەلگە 
يۈزىدە  يەر  ئەگەر خالىساڭ، بۈگۈندىن كېيىن  تەلەپ قىلىمەن، ئى هللا!  ئاشۇرۇشۇڭنى 
ھەرگىز ئىبادەت قىلىنمايسەن )يەنى بىزگە بۈگۈن ياردەم بەرمىسەڭ، ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان 
ئىنسان قالمايدۇ(«. شۇ چاغدا ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋېلىپ: ئى 
هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بولدى قىلغىن، پەرۋەردىگارىڭغا دۇئادا بەك ئاشۇرۇۋەتتىڭ،- دېدى. 
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساۋۇتلىرىنى كىيگەن ھالدا چېدىردىن چىقىپ كەلدى. 
ھالبۇكى، ئۇ مۇنداق دەۋاتاتتى: ﴿)مۇشرىكالر( توپى مەغلۇپ قىلىنىدۇ، ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ. 
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب بۇال ئەمەس(، قىيامەت ئۇالرغا )ئازاب 

قىلىنىش( ۋەدە قىلىنغان ۋاقىتتۇر، قىيامەت تېخىمۇ قىيىندۇر، تېخىمۇ جاپالىقتۇر﴾ 

ئىمام بۇخارى يۈسۈپ ئىبنى ماھىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشەنىڭ قېشىدا ئىدىم، ئۇ: ﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالرغا 
بېرىلىدىغان ئازاب بۇال ئەمەس(، قىيامەت ئۇالرغا )ئازاب قىلىنىش( ۋەدە قىلىنغان ۋاقىتتۇر، 
ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد  ئايەت  دېگەن  جاپالىقتۇر﴾  تېخىمۇ  قىيىندۇر،  تېخىمۇ  قىيامەت 
مەككىدە نازىل بولغان، ئۇ چاغدا مەن تېخى ئويناپ يۈرىدىغان كىچىك بىر قىز ئىدىم،- 

دېدى. 

* * * * * * *

 ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب جت حت خت   
مت ىت يت جث  ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ   پ پ پ پ  ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ 

ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   

دوزاختىدۇر﴿47﴾.  )ئاخىرەتتە(  گۇمراھلىقتىدۇر،  )دۇنيادا(  ھەقىقەتەن  گۇناھكارالر 
ئۇالر دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان كۈندە، )ئۇالرغا( »دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« 
)دېيىلىدۇ(﴿48﴾. بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴿49﴾. )بىرەر شەيئىنى 
ياراتماقچى بولساق( بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر، )ئۇ( كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ 
ئارىلىقىدا )ئورۇنلىنىدۇ( ﴿50﴾. بىز ھەقىقەتەن ئۆتكەنكى ئۈممەتلەردىن كۇفرىدا( سىلەرگە 
ئوخشاش بولغانالرنى ھاالك قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴿51﴾ ئۇالرنىڭ قىلغان )ياخشى 
ۋە يامان( ئىشلىرىنىڭ ھەممىسى نامە - ئەماللىرىدا مەۋجۇتتۇر﴿52﴾. كىچىك ئىش، چوڭ 
تەقۋادارالر  شۈبھىسىزكى،  خاتىرىلەنگەندۇر﴿53﴾.  )لەۋھۇلمەھپۇزدا(  ھەممىسى  ئىشنىڭ 
جەننەتلەردە بولىدۇ، )سۇ، مەي، ھەسەل، سۈت( ئۆستەڭلىرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ﴿54﴾. 

)ئۇالر( قۇدرەتلىك هللانىڭ دەرگاھىدا كۆڭۈلدىكىدەك جايدا بولىدۇ﴿55﴾.
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گۇناھكارالرنىڭ يامان ئاقىۋىتى

ئايەتتە بىزگە گۇناھكارالردىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالر ھەقىقەتەن توغرا  تائاال بۇ  هللا 
چۈشەنچىلەردىن شەكلەنگەنلىكى ۋە شۈبھىلەنگەنلىكى سەۋەبىدىن ھەقتىن ئازغان ۋە ساراڭلىققا 
مۇپتىال بولغان كىشىلەردۇر. بۇ ئايەت باشقا پىرقىلەردىن بۇ سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنگەن 
ھەر قانداق كاپىر ۋە گۇمراھ كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاندىن هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
﴿ئۇالر دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان كۈندە﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادا ساراڭلىققا، ھەقتىن 
شەكلىنىشكە ۋە گۇمانلىنىشقا مۇپتىال بولغىنىدەك، ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرى ئۇالرغا ئاخىرەتتە 
دوزاخنى مىراس قالدۇرىدۇ. ئۇالر دۇنيادا توغرا يولدىن ئازغىنىدەك، ئاخىرەتتە دوزاختا دۈم 
ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نەگە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. ئۇالرغا تاپا 

ـ تەنە ۋە ماالمەت قىلىش يۈزىسىدىن: ﴿»دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« )دېيىلىدۇ(﴾. 

ھەممە نەرسىنىڭ ئالدىنئاال ئۆلچەملىك قىلىپ يارىتىلغانلىقى

﴿بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 
﴿هللا ھەممە نەرسىنى ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە( ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى 
بەلگىلىدى﴾)1(، ﴿ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن. ئۇ )پۈتۈن 
مەخلۇقاتنى( ياراتتى، )ئۇالرنى( بېجىرىم )يەنى چىرايلىق ۋە مۇناسىپ شەكىلدە( قىلدى. مەخلۇقاتقا 
پايدىلىق ئىشالرنى )تەقدىر قىلدى، ئۇالرغا پايدىلىنىش يوللىرىنى( كۆرسەتتى﴾)2( يەنى هللا تائاال 
ھەممە نەرسىنى ئالدىنئاال ئۆلچەملىك قىلىپ بەلگىلىدى ۋە مەخلۇقاتقا ئۇ نەرسىلەردىن پايدىلىنىش 
يوللىرىنى كۆرسەتتى. سۈننىي ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلىمالىرى بۇ ئايەت كەرىمنى هللا 
تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بولىدىغان ئىشالرنى ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇدىغانلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن 
دەلىل قىلىدۇ. ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇش هللا تائاالنىڭ شەيئىلەرنى ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى 
بىلىدىغانلىقى ۋە شەيئىلەرنى يارىتىشتىن ئىلگىرى بەلگىلەيدىغانلىقىدىن ئىبارەتتۇر. ئۆلىماالر بۇ ئايەت 
ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان ئايەتلەر بىلەن، شۇنداقال شۇ مەنىدە رىۋايەت قىلىنغان توغرا ھەدىسلەر بىلەن 
ساھابىلەر زامانىسىنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىققان قەدىرىيە پىرقىسىگە رەددىيە بېرىدۇ. بىز 
بۇ ماۋزۇدا ۋە بۇ مازۋۇ ھەققىدە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر ئۈستىدە “سەھىھ بۇخارى”نىڭ ئىمان 
بابىنىڭ شەرھىسىدە تەپسىلىي توختالغان ئىدۇق. بۇ يەردىمۇ بۇ ئايىتى كەرىمگە مۇناسىۋەتلىك 

ھەدىسلەرنى بايان قىلىمىز.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: قۇرەيش مۇشرىكلىرى 
ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇش( توغرىسىدا مۇنازىرە  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا تەقدىر )يەنى 
قىلىشىپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن، بۇ ئايەت نازىل بولدى: ﴿ئۇالر دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان 
كۈندە، )ئۇالرغا( »دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« )دېيىلىدۇ(. بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك 

ياراتتۇق﴾ ئىمام مۇسلىم، ئىبنى ماجە، تىرمىزى قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان. 

)1( فۇرقان سۈرىسى 2ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەئال سۈرىسى 1 - 3ـ  ئايەتكىچە.
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ئىمام بەززار ئەمرى ئىبنى شۇئەيىبنىڭ بوۋىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
﴿گۇناھكارالر ھەقىقەتەن )دۇنيادا( گۇمراھلىقتىدۇر، )ئاخىرەتتە( دوزاختىدۇر. ئۇالر دوزاختا دۈم 
ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان كۈندە، )ئۇالرغا( »دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« )دېيىلىدۇ(. بىز ھەقىقەتەن 
ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ دېگەن بۇ ئايەتلەر پەقەت قەدرىيە پىرقىسى ھەققىدە نازىل 

بولغان.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئاتىسىنىڭ  زۇرارەنىڭ  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
ئەلەيھىسساالم ﴿)ئۇالرغا( »دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« )دېيىلىدۇ(. بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى 
ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلدى ۋە مۇنداق دېدى: بۇ ئايەت مېنىڭ ئۈممىتىمدىن 
ئاخىر زاماندا كېلىدىغان، هللا تائاالنىڭ ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىنى يالغانغا چىقىرىدىغان كىشىلەر 

ھەققىدە نازىل بولدى.
زەمزەم  ئۇ  كەلدىم،  قېشىغا  ئابباسنىڭ  ئىبنى  مەن  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەبۇرەباھ  ئىبنى  ئەتا 
قۇدۇقىدىن سۇ تارتىۋېتىپتىكەن، ئۇنىڭ كىيىملىرىنىڭ پەشـ  پۇشقاقلىرى ھۆل بولۇپ كېتىپتۇ، مەن 
ئۇنىڭغا: تەقدىر توغرىسىدا سۆزلىنىپتۇ،- دېدىم. ئۇ ھەيران قالغان ھالدا: ئۇالر ھەقىقەتەن شۇنداق 
قىلىپتىمۇ؟- دېدى. مەن: ھەئە،- دېدىم. ئۇ: هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ﴿)ئۇالرغا( 
»دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر« )دېيىلىدۇ(. بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ 
دېگەن بۇ ئايەت پەقەت شۇالر ھەققىدە نازىل بولغان، ئۇالر بۇ ئۈممەتنىڭ يامان كىشىلىرىدۇر، 
ئۇالرنىڭ كېسەللىرىنى يوقلىماڭالر، مېيىتلىرىنىڭ جىنازا نامىزىنى ئوقۇماڭالر. ئەگەر مەن ئۇالردىن 
بىرەرسىنى كۆرۈپ قالسام، بۇ ئىككى بارمىقىم بىلەن ئۇنىڭ ئىككى كۆزىنى قۇيىۋېتەتتىم،- دېدى.

ئىمام ئەھمەد نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئىبنى ئۆمەرنىڭ خەت يېزىشىپ 
تۇرىدىغان شاملىق بىر دوستى بار ئىدى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر دوستىغا مۇنداق خەت يازدى: ماڭا 
خەۋەر قىلىنىشىچە، سەن تەقدىر توغرىسىدا بەزى نەرسىلەرنى سۆزلەپسەن، بۇنىڭدىن كېيىن ماڭا 
خەت يېزىشتىن توختاپ قال، مەن ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »كەلگۈسىدە مېنىڭ 
ئۈممىتىم ئىچىدىن بىر تۈركۈم قەۋملەر پەيدا بولىدۇ، ئۇالر تەقدىرنى يالغانغا چىقىرىدۇ« دېگەنلىكىنى 

ئاڭلىغان ئىدىم. ئۇنى ئىمام ئەبۇداۋۇدمۇ ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلدىن رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەممە نەرسە ھەتتاكى ئاجىزلىق بىلەن كۈچـ  قۇۋۋەتمۇ ئۆلچەملىك قىلىپ يارىتىلدى«. 

ئىمام مۇسلىممۇ ئۇنى مالىكنىڭ ھەدىسىدىن مۇشۇنداق رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: »هللا تائاالدىن ياردەم تەلەپ 
قىلغىن، ھاماقەتلىك قىلمىغىن. ئەگەر ساڭا بىرەر ئىش بولسا: هللا تائاال تەقدىر قىلغان ئىش 
بولىدۇ، ئۇ خالىغان ئىشنى قىلىدۇ،- دېگىن. ئەگەر مەن ئۇنى مۇنداق قىلغان بولسام، بۇ ئىش 
ئەلۋەتتە مۇنداق بۇالر ئىدى،- دېمىگىن. ئەگەر سەن بۇيرۇلغاندەك قىلمىساڭ، شۈبھىسىزكى، سەن 

شەيتاننىڭ ئىشىغا ئىشىك ئاچقان بولىسەن«.
ئىبنى ئابباس پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»بىلگىنكى، ئەگەر پۈتۈن ئۈممەت هللا تائاال سېنىڭ پايداڭ ئۈچۈن تەقدىر قىلمىغان بىرەر نەرسە 
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بىلەن ساڭا پايدا يەتكۈزۈش ئۈچۈن توپالنغان تەقدىردىمۇ، ئۇالر ساڭا ھېچبىر پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ. 
ئەگەر پۈتۈن ئۈممەت هللا تائاال سېنىڭ زىيىنىڭغا تەقدىر قىلمىغان بىرەر نەرسە بىلەن ساڭا زىيان 
يەتكۈزۈش ئۈچۈن توپالنغان تەقدىردىمۇ، ئۇالر ساڭا ھېچ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. قەلەملەرنىڭ رېڭى 

قۇرىدى، سەھىپىلەر قاتالندى«. 
ئىمام ئەھمەد ئۇبباد ئىبنى ۋەلىدنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دەپ سۆزلەپ بەرگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: مەن ئاتام ئۇبباد)1( نىڭ قېشىغا كىردىم، ئۇ كېسەل ئىدى. مەن ئۇنى بۇ كېسىلىدە ئۆلۈپ كېتىشى 
مۇمكىن دەپ ئويلىدىم، ئاندىن ئۇنىڭغا: ئى ئاتا! ماڭا ۋەسىيەت قالدۇرغىن ۋە توغرا يول كۆرسەتكىن،- 
دېدىم. ئۇ: مېنى ئولتۇرغۇزۇڭالر!- دېدى. ئۇ ئولتۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن ماڭا: ئى ئوغۇلچىقىم! سەن 
ھەقىقەتەن تەقدىرگە )ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ تەقدىر بىلەن بولىدىغانلىقىغا( ئىشەنمىگىچە ئىماننىڭ 
تەمىنى تېتىيالمايسەن ۋە هللا تائاالنى ھەقىقىي بىلىش دەرىجىسىگە يېتەلمەيسەن،- دېدى. مەن: ئى 
ئاتا! ياخشىلىقنىڭ ۋە يامانلىقنىڭ تەقدىر بىلەن بولىدىغانلىقىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى مەن قانداقمۇ 
بىلەلەيمەن؟ دىسەم، ئۇ: بىلگىنكى، سېنىڭ بىرەر خاتالىقىڭ ساڭا ھېچ بىر زىيان كەلتۈرگۈچى 
ئى  ئەمەستۇر.  بولغانمۇ  زىيان سېنىڭ خاتالىقىڭ سەۋەبىدىن  ئەمەستۇر. شۇنداقال ساڭا كەلگەن 
ئوغۇلچىقىم! مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم: »شۈبھىسىزكى، هللا 
تائاال تۇنجى قىلىپ قەلەمنى ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭغا: يازغىن!- دېدى. قەلەم شۇ سائەتتىال قيامەت 
كۈنىگىچە بولىدىغان نەرسىلەرنى يازدى« ئى ئوغۇلچىقىم! ئەگەر سەن ئۇنىڭغا ئىشەنمەي تۇرۇپ 

ئۆلسەڭ، دوزاخقا كىرىپ كېتىسەن،- دېدى. بۇنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەمرىنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مۇسلىم  ئىمام 
زېمىننى  بىلەن  ئاسمانالر  تەقدىرلىرىنى  مەخلۇقاتنىڭ  تائاال  »شۈبھىسىزكى، هللا  ئەلەيھىسساالم: 
يارىتىشتىن 50 مىڭ يىل ئىلگىرى پۈتۈۋەتكەن« دېدى. ئىبنى ۋەھىب ئۇنىڭغا: ﴿هللا نىڭ ئەرشى سۇ 
ئۈستىدە ئىدى﴾)2( دېگەن ئايىتىنى قوشۇپ رىۋايەت قىلدى. ئۇنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. 

اهللا تائاالنىڭ ئۇالر توغرىسىدىكى ئەمرـ  پەرمانىنى ئىجرا قىلىش بىلەن 
قورقۇتۇشى

﴿)بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق( بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر، )ئۇ( كۆزنى 
يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا )ئورۇنلىنىدۇ(﴾ هللا تائاالنىڭ تەقدىرى ئىنسانالر ئىچىدە ئىجرا 
قىلىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىنغىنىدەك، بۇ ئايەتمۇ هللا تائاالنىڭ ئىرادىسىنىڭ ئۇالر ئىچىدە 
ئىجرا قىلىندىغانلىقىدىن بېرىلگەن خەۋەردۇر. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىزنىڭ ئەمرىمىز 
پەقەت بىر سۆزدۇر﴾ يەنى بىز بىر ئىشقا پەقەت بىر قېتىمال ئەمىر قىلىمىز، ئۇنى ئىككىنچى قېتىم 
تەكىتلەشكە موھتاج بولمايمىز، بىز ئەمىر قىلغان ئۇ ئىش كۆزنى يۇمۇپ ئاچقانچىلىك ئارىلىقتا 

ۋۇجۇتقا كېلىدۇ، بىر سېكۇنتمۇ كېچىكىپ قالمايدۇ. 
﴿بىز ھەقىقەتەن سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن﴾ پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلىشتا ﴿سىلەرگە 

)1( بۇ ئۇبباد بىرىنجى ئۇببادنىڭ بوۋىسىدۇر.
)2( ھۇد سۈرىسى 7ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئوخشاش بولغانالرنى ھاالك قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟﴾ يەنى هللا تائاال ئەنە شۇ كاپىرالرنى 
گىرىپتار قىلغان خارلىقتىن ۋە ئۇالرغا تەقدىر قىلىنغان ئازابتىن ۋەز ـ نەسىھەت ئالغۇچى بارمۇ؟ 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر بىلەن ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى )يەنى 
ئىمان ئېيتىش ۋە جەننەتكە كىرىش( ئارىسىدا توسالغۇ پەيدا قىلىندى. ئۇالرغا ئىلگىرى ئۇالرغا 

ئوخشاشالرغا قىلىنغاندەك قىلىندى﴾)1( 
﴿ئۇالرنىڭ قىلغان )ياخشى ۋە يامان( ئىشلىرىنىڭ ھەممىسى نامە - ئەماللىرىدا مەۋجۇتتۇر﴾ 

يەنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى پەرىشتىلەرنىڭ قوللىرىدىكى دەپتەرلەردە يېزىقلىقتۇر. 
يەنى  خاتىرىلەنگەندۇر﴾  )لەۋھۇلمەھپۇزدا(  ھەممىسى  ئىشنىڭ  چوڭ  ئىش،  ﴿كىچىك 
ئەمەل  ـ  نامە  ئۇالرنىڭ  قالدۇرۇلماستىن،  بىرىمۇ  گۇناھلىرىنىڭ  كىچىك   - چوڭ  ئۇالرنىڭ 

دەپتەرلىرىدە يېزىلغاندۇر.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »ئى ئائىشە! كىچىك گۇناھالردىنمۇ ساقالنغىن، شۈبھىسىزكى، هللا تائاالنىڭ 
دەرگاھىدا كىچىك گۇناھالردىنمۇ ھېساب ئېلىنىدۇ«. بۇنى ئىمام نەسەئى ۋە ئىبنى ماجەمۇ 

رىۋايەت قىلغان.

تەقۋادارالرنىڭ ياخشى ئاقىۋىتى

﴿شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر جەننەتلەردە بولىدۇ، )سۇ، مەي، ھەسەل، سۈت( ئۆستەڭلىرىدىن 
بەھرىمەن بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئازغۇنلۇق، قايمۇقۇش ئىچىدە قالغان، تاپا ـ تەنە، ماالمەت، 
قورقۇتۇشقا ئۇچراش بىلەن بىرگە، دوزاختا دۈم ياتقۇزۇلۇپ سۆرىلىدىغان بەتبەخت كىشىلەرنىڭ 
دەرگاھىدا  قۇدرەتلىك هللانىڭ  ﴿)ئۇالر(  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  بولىدۇ. هللا  ئەكسىچە  دەل 
كۆڭۈلدىكىدەك جايدا بولىدۇ﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئېسىل يۇرتتا، هللا تائاالنىڭ 
پۈتۈن  پادىشاھنىڭ،  بۈيۈك  ئىچىدە،  ياخشىلىقى  ۋە  ئېھسانى، ساخاۋىتى  پەزلى،  رازىلىقى، 
شەيئىلەرنى ئۆلچەملىك ياراتقۇچى هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا بولىدۇ، هللا تائاال ئۇالر تەلەپ 

قىلغان ۋە ئىرادە قىلغان نەرسىلەردىن ئۆزى خالىغاننى يارىتىشقا قۇدرەتلىكتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمردىن رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ 
ھەقتە تەبلىغ قىلىپ مۇنداق دېگەن: »ھۆكۈملىرىدە، تەۋەلىرىدە ۋە ئىگىدارچىلىق قىلغان 
نەرسىلەردە ئادىللىق بىلەن ئادالەت يۈرگۈزگەنلەر هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا، هللا تائاالنىڭ 
ئوڭ تەرىپىدىكى نۇردىن بولغان مۇنبەرلەر ئۈستىدە بولىدۇ. هللا تائاالنىڭ ھەر ئىككى تەرىپى 

ئوڭدۇر« بۇنى ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
شۇنىڭ بىلەن، قەمەر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە هللا 

تائاالغا خاستۇر، هللا مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇرغۇچى ۋە خاتالىقتىن ساقلىغۇچىدۇر. 
 

)1( سەبەئ سۈرىسى 54ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رەھمان سۈرىسى

رەھمان سۈرىسى توغرىسىدا

ئىمام ئەھمەد زىررەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم ئۇنىڭغا: 
قۇرئاندا كېلىدىغان “ا سن” دېگەن سۆزنى “ئاسىنىن” دەپ ئوقۇمسەن ياكى “ئەسىنىن” 
دەپ ئوقۇمسەن؟- دېدى. ئۇ: مەن ھەقىقەتەن قۇرئاننىڭ ھەممىنى ئوقۇدۇم، مەن ئەلۋەتتە 
قۇرئاننىڭ مۇفەسسەل بولۆمىنى بىر رەكئەت نامازدا ئوقۇيااليمەن،- دېدى. ئۇ ئادەم: ئىت 
قوغلىغاندەك تېز ئوقۇمسەن؟ مەن سېنىڭ قانداق ئوقۇشۇڭ بىلەن كارىم يوق، مەن پەقەت 
باشالپ  بېشىدىن  بۆلۈمىنى  مۇفەسسەل  قۇرئاننىڭ  نامازدا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
ئىككىدىن ـ ئىككىدىن قىلىپ ئوقۇغانلىقىنى بىلىمەن. ئىبنى مەسئۇدنىڭ قارىشىچە، 

قۇرئاننىڭ مۇفەسسەل بۆلۈمى رەھمان سۈرىسىدىن باشلىناتتى،- دېدى. 
ئىمام ئەبۇئىسا تىرمىزى جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
بېشىدىن  سۈرىسىنىڭ  رەھمان  ئۇالرغا  چىقىپ،  قېشىغا  ساھابىلىرىنىڭ  ئەلەيھىسساالم 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  تىڭشىدى،  تۇرۇپ  جىم  ئۇالر  بەردى،  ئوقۇپ  ئاخىرغىچىلىك 
ئۇالر  بەردىم،  ئوقۇپ  كېچىسىدە  جىنالرغا  سۈرىنى  بۇ  مەن  »شۈبھىسىزكى،  ئۇالرغا: 
سىلەرگە قارىغاندا ياخشى جاۋاب قايتۇرغان ئىدى، مەن ھەر قېتىم هللا تائاالنىڭ: ﴿ئى 
ئىنسانالر! جىنالر! پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ دېگەن 
ئايىتىگە كەلگەن چېغىمدا، ئۇالر: پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ نېمەتلىرىڭدىن ھېچ نەرسىنى 
ئىنكار قىلمايمىز، جىمى ھەمدۇسانا ساڭا مەنسۇپتۇر،- دەپ جاۋاب قايتۇردى« دېدى. 

بۇنى ئەبۇبەكرى بەززارمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
»نېمە  ئاندىن:  ئوقۇپ  سۈرىسىنى  رەھمان  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
ئۈچۈندۇركى، مەن جىنالرنىڭ ئۆز پەرۋەردىگارىغا سىلەرگە قارىغاندا ياخشى جاۋاب 

بەرگەنلىكىنى ئاڭالۋاتىمەنغۇ؟« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 



جىنالر!  ئىنسانالر!  ﴿ئى  تائاالنىڭ:  ئوقۇپ هللا  »مەن  ئۇ:  دېيىشتى.  دېدى؟-  نېمە  ئۇالر 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ دېگەن سۆزىگە كەلسەمال: ئىنكار 

قىلمايمىز،- دەپ جاۋاب قايتۇردى« دېدى. ئۇنى ئىمام بەززارمۇ رىۋايەت قىلغان.

ٱ ٻ ٻ
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ھ ھ ے  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
چۈشىنىشنى  ۋە  قىلىشنى  ھىپزى  )ئۇنى  بەردى  تەلىم  قۇرئاننى  هللا﴿1﴾.  مېھرىبان 
ئاسانالشتۇرۇپ بەردى(﴿2﴾. ئىنساننى ياراتتى﴿3﴾. ئۇنىڭغا )مەقسىتىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن( 
سۆزلەشنى ئۆگەتتى﴿4﴾. كۈن بىلەن ئاي )ئۆز بۇرجلىرىدا( مۇئەييەن ھېساب بويىچە سەير 
ئىرادىسىگە  ـ دەرەخلەر سەجدە قىلىدۇ )يەنى هللانىڭ  ـ چۆپلەر، دەل  قىلىدۇ﴿5﴾. ئوت 
بويسۇنىدۇ(﴿6﴾. هللا ئاسماننى ئېگىز ياراتتى. ئۆلچەمدە زۇلۇم قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن، هللا 
زېمىننى  بەرمەڭالر﴿9﴾.  كەم  تارازىدا  بولۇڭالر،  ئادىل  ئۆلچەمدە  بېكىتتى﴿7ـ8﴾.  تارازىنى 
كىشىلەرنىڭ )پايدىلىنىشى( ئۈچۈن )يايپاڭ( قىلدى﴿10﴾. زېمىندا مېۋىلەر، بوغۇنلۇق خورمىالر 
بار﴿11﴾. سامىنى بار دانلىق زىرائەتلەر، خۇش بۇي ئۆسۈملۈكلەر بار﴿12﴾. )ئى ئىنسانالر! 

جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿13﴾

مېھرىبان اهللا تائاالنىڭ قۇرئاننى نازىل قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن تەلىم 
بەرگەنلىكى

نازىل  قۇرئاننى  بەندىلىرىگە  يۈزىسىدىن  مەرھەمىتى  ۋە  پەزلى  ئۆز  ئىنسانالرغا  تائاال  هللا 
قىلغانلىقىنى ۋە هللا تائاال مەرھەمەت قىلغان كىشىگە قۇرئاننى يادا ئېلىشنى ۋە ئۇنى چۈشىنىشنى 
ئاسان قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿مېھرىبان هللا قۇرئاننى تەلىم بەردى )ئۇنى ھىپزى 
قىلىشنى ۋە چۈشىنىشنى ئاسانالشتۇرۇپ بەردى(. ئىنساننى ياراتتى. ئۇنىڭغا )مەقسىتىنى ئۇقتۇرۇش 
ئۈچۈن( سۆزلەشنى ئۆگەتتى﴾ ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال بەندىلىرىگە سۆزلەشنى ئۆگەتتى. 
چۈنكى، هللا تائاالنىڭ قۇرئاننى تەلىم بېرىشى ئۇنى تىالۋەت قىلىشنى ئۆگىتىشىدىن ئىبارەتتۇر. 
قۇرئاننى ئۆگىتىش ئىنسانالرغا قىرائەت قىلىشنى ئاسانالشتۇرۇش، ھەرپلەرنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىدىن 
چىقىرىلىشى، كېكىردەك قىسمىدىن، ئېغىز بوشلۇقىدىن، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى لەۋلەردىن خىلمۇ 

خىل ۋە تۈرلۈك ئاۋاز چىقىرىش ئۇسۇلىدا چىقىرىشى قاتارلىقالرنى ئۆزـ  ئىچىگە ئالىدۇ.

رەھمان سۈرىسى
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اهللا تائاالنىڭ كۈن، ئاي، ئاسمان ۋە زېمىندىكى ئاالمەتلىرى

﴿كۈن بىلەن ئاي )ئۆز بۇرجلىرىدا( مۇئەييەن ھېساب بويىچە سەير قىلىدۇ﴾ يەنى قارىمۇ 
قارشى كېلىپ قالمايدىغان، بىر - بىرىگە سوقۇلۇپ كەتمەيدىغان ئىنچىكە ۋە پۇختا ھېساب 
يېتىۋېلىشى  ئايغا  ﴿كۈننىڭ  قىلىدۇ.  سەير  توختىماستىن  ئەگىشىپ  بىرىگە   - بىر  بىلەن 
)يەنى  كېتىشى  ئېشىپ  كۈندۈزدىن  كېچىنىڭ  قېلىشى(،  بولۇپ  جەم  ئىككىسىنىڭ  )يەنى 
ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى( مۇمكىن ئەمەس، ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ 
تۇرىدۇ﴾)1(، ﴿هللا سۈبھىنى )قاراڭغۇدىن( يېرىپ چىقارغۇچىدۇر )يەنى تاڭنى يورۇتقۇچىدۇر(، 
هللا كېچىنى )سىلەر ئۈچۈن( ئىستىراھەت قىلىپ ياراتتى، )سىلەرنىڭ( ۋاقىت ھېسابلىشىڭالر 
ئادىنئاال  نىڭ  بىلگۈچى هللا  ھەممىنى  غالىب،  بۇ،  ياراتتى.  ئاينى  بىلەن  قۇياش  ئۈچۈن 

بەلگىلىگەن ئىشىدۇر﴾)2(. 
ئىرادىسىگە بويسۇنىدۇ(﴾  ﴿ئوت-چۆپلەر، دەل - دەرەخلەر سەجدە قىلىدۇ )يەنى هللانىڭ 
دېگەن  دەرەخلەر”   - “دەل  ئايەتتىكى:  بۇ  تەپسىرشۇناسالر  دەيدۇ:  مۇنداق  جەرىر  ئىبنى 
سۆزنىڭ غوللۇق دەرەخلەر دېگەن مەنىدە كېلىدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلدى. لېكىن ئايەتتىكى 
هللا تائاالنىڭ: “ ئوتـ  چۆپلەر” دېگەن سۆزىنىڭ ئەسلى مەنىسى “يۈلتۇزالر” دېگەن مەنىدىمۇ 
ۋە “ئوتـ  چۆپلەر” دېگەن مەنىدىمۇ كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ سۆزنىڭ بۇ يەردە زادى قايسى 
مەنىنى بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى 
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ: ئۇ سۆزنىڭ بۇ يەردىكى مەنىسى يەر يۈزىدىكى ئوت ـ چۆپلەر 
دېگەن مەنىدە،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. سەئد ئىبنى جۇبەير، سۇددى ۋە سۇفيان 

سەۋرى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. بۇنىڭغا ئىبنى جەرىرمۇ قوشۇلغان.
مۇجاھىد: ئۇ سۆزنىڭ بۇ يەردىكى مەنىسى ئاسماندىكى يۇلتۇزالر دېگەن مەنىدە بولىدۇ،- 
دېدى. ھەسەن ۋە قەتادەمۇ شۇنداق دېدى. ئەڭ توغرىسىنى هللا بىلگۈچىدۇر، هللا تائاالنىڭ 
تۆۋەندىكى ئايىتىگە ئاساسالنغان مۇجاھىد قاتارلىقالرنىڭ تەپسىرى كۈچلۈك مەنىگە ئىگىدۇر: 
﴿بىلمەمسەنكى، ئاسماندىكىلەر )يەنى پەرىشتىلەر(، زېمىندىكىلەر )يەنى ئىنسانالر، جىنالر ۋە 
زېمىندا ياشايدىغان بارلىق مەخلۇقاتالر(، كۈن، ئاي، يۇلتۇزالر، تاغالر، دەرەخلەر، ھايۋاناتالر 
)هللاغا بويسۇنۇپ، هللانىڭ تەسەررۇپ قىلىشى بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ( ۋە نۇرغۇن كىشىلەر 

هللاغا سەجدە قىلىدۇ﴾)3(. 
﴿هللا ئاسماننى ئېگىز ياراتتى. ئۆلچەمدە زۇلۇم قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن، هللا تارازىنى﴾ يەنى 
ئادالەتنى ﴿بېكىتتى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى 
روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە، ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن 
دەپ، كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق﴾)4( هللا تائاال بۇ يەردىمۇ مۇشۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۆلچەمدە 

)1( ياسىن سۈرىسى 40ـ  ئايەت.
)2( ئەنئام سۈرىسى 96ـ  ئايەت.

)3( ھەج سۈرىسى 18ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( ھەدىد سۈرىسى 25ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زۇلۇم قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن﴾ يەنى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ھەق ۋە ئادالەت بىلەن بولۇشى 
ئۈچۈن، هللا تائاال ئاسمانالرنى، زېمىننى ھەق ۋە ئادالەت بىلەن ياراتتى. شۇڭا هللا تائاال 
كەم  ئۆلچەمدە  يەنى  بەرمەڭالر﴾  كەم  تارازىدا  بولۇڭالر،  ئادىل  ﴿ئۆلچەمدە  دەيدۇ:  مۇنداق 
بەرمەڭالر، بەلكى ھەق ۋە ئادىللىق بىلەن ئۆلچەپ بېرىڭالر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 

دەيدۇ: ﴿نەرىسىلەرنى توغرا تارازىدا تارتىڭالر﴾)1(. 
﴿زېمىننى كىشىلەرنىڭ )پايدىلىنىشى( ئۈچۈن )يايپاڭ( قىلدى﴾ يەنى ئاسماننى ئېگىز 
ياراتقىنىدەك زېمىننىمۇ كەڭرى قىلىپ ياراتتى. زېمىننىڭ پۈتۈن قىتئەلىرى ۋە ھەممە جايلىرىدا 
ئىنسانالر  تىلدىكى  خىل  ھەر  ۋە  رەڭلىك  خىل  ھەر  شەكىللىك،  خىل  ھەر  تۈرلۈك،  ھەر 
بولغانلىقى ئۈچۈن، زېمىننى ئۇالر بىلەن تەۋرەپ كەتمەي چىڭ تۇرسۇن دەپ، ئۇنى ئېگىز ـ 

ئېگىز تاغالر بىلەن مەھكەم تۇرىدىغان قىلدى.
﴿زېمىندا مېۋىلەر﴾ يەنى رەڭلىرى، تەملىرى ۋە پۇراقلىرى خىلمۇخىل بولغان مېۋىلەر 
﴿بوغۇنلۇق خورمىالر بار﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە خورمىنى ئۇنىڭ ھۆل ۋە قۇرۇق ھالىتىدە داڭلىق 

ۋە پايدىلىق مېۋە بولغانلىقى ئۈچۈن ئاالھىدە تىلغا ئالدى.
﴿سامىنى بار دانلىق زىرائەتلەر﴾ يەنى بۇغداي، ئارپا ۋە شۇالرغا ئوخشىغان، غوللىرىنى 

ياپراقالر ئوراپ تۇرىدىغان، سامىنى بار باشاقلىق زىرائەتلەر ﴿خۇش بۇي ئۆسۈملۈكلەر بار﴾.

ئىنساننىڭ اهللا تائاالنىڭ نېمەتلىرىدىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقى

﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 
يەنى: ئى ئىنسانالر ۋە جىنالر جامائەسى! سىلەرگە بېرىلگەن نېمەتلەر ئوچۇق ـ ئاشكارىدۇر، 
سىلەر ئۇنىڭدىن بەھرىمەن بولۇپ تۇرىۋاتىسىلەر، سىلەر ئۇنى ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭدىن 

تېنىشقا قادىر بواللمايسىلەر. 
مۆمىن جىنالر ئېيتقاندەك، بىزمۇ: ئى هللا! بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ نېمەتلىرىڭدىن 
ھېچ نەرسىنى ئىنكار قىلمايمىز، جىمى ھەمدۇساناالر ساڭا خاستۇر،- دەيمىز. ئىبى ئابباس: 

ئى پەرۋەردىگارىم! نېمەتلەرنىڭ ھېچقايسىسىنى ئىنكار قىلمايمىز،- دەيتتى.

* * * * * * *

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ے  ۓ 
ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۅ  ٱ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   

چ چ چ چ ڇ  
)1( شۇئەرا سۈرىسى 182ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قۇرۇق  ساپالدەك  جاراڭاليدىغان(  )چەكسە  ئادەمنى(  ئاتاڭالر  )يەنى  ئىنساننى  )هللا( 
اليدىن ياراتتى﴿14﴾. جىنالرنى ئوتنىڭ يالقۇنىدىن ياراتتى﴿15﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿16﴾ ئۇ ئىككى مەشرىق )يەنى 
كۈن بىلەن ئاينىڭ چقىدىغان ئىككى جايى( نىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ۋە ئىككى مەغرىب )يەنى 
ئىنسانالر!  )ئى  پەرۋەردىگارىدۇر﴿17﴾.  نىڭ  جاي(  ئىككى  پاتىدىغان  ئاينىڭ  بلەن  كۈن 
جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿18﴾. ئۇ ئىككى دېڭىزنى 
)بىرى تاتلىق، بىرى ئاچچىق( ئاققۇزدى، ئۇالر ئۇچرىشىدۇ﴿19﴾. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما 
بولۇپ، بىر - بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ﴿20﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 
قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿21﴾ ئۇالردىن مەرۋايىت بىلەن مارجان چىقىدۇ﴿23﴾. 
قىلىسىلەر؟﴿23﴾  ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  ئىنسانالر! جىنالر!(  )ئى 
دېڭىزالردا قاتناۋاتقان تاغدەك كېمىلەر هللانىڭ ئىلكىدىدۇر﴿24﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( 

پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿25﴾ 

ئادەم بىلەن جىننىڭ يارىتىلىشىنىڭ بايانى

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىنساننى چەكسە جىرىڭاليدىغان ساپالدەك قۇرۇق اليدىن، 
جىنالرنى ئوتنىڭ يالقۇنىدىن ياراتقانلىقىنى بايان قىلىدۇ. ئىمام ئەھمەد ئائىشەدىن پەيغەمبەر 
يارىتىلدى،  نۇردىن  قىلىدۇ: »پەرىشتىلەر  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
جىنالر ئوتنىڭ يالقۇنىدىن يارىتىلدى، ئادەم سىلەرگە سۈپەتلەنگەن نەرسىدىن )يەنى چەكسە 
جىرىڭاليدىغان ساپالدەك قۇرۇق اليدىن( يارىتىلدى« بۇنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا   
نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى يۇقىرىدا بايان قىلىندى. 

اهللا تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ ئىككى مەشرىق بىلەن ئىككى مەغرىبنىڭ 
پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغانلىقى

﴿ئۇ ئىككى مەشرىقنىڭ﴾ يەنى كۈننىڭ ياز بىلەن قىشتا چىقىدىغان ئىككى ئورنىنىڭ 
﴿پەرۋەردىگارىدۇر ۋە ئىككى مەغرىبنىڭ﴾ يەنى كۈننىڭ ياز بىلەن قىشتا پاتىدىغان ئىككى 
ئورنىنىڭ ﴿پەرۋەردىگارىدۇر﴾ هللا تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مەشرىقالرنىڭ ۋە 
مەغرىبلەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى﴾)1( بۇ ئايەتتىكى مەشرىقلەر بىلەن مەغرىبلەر 
ھەر كۈنى كۈننىڭ ئالدىنقى كۈندىكىدىن ئوخشىمايدىغان جايدىن چىقىشى، ئوخشىمايدىغان 
جايدا سەير قىلىشى ۋە كىشىلەرگە ھەر كۈنى ئالدىنقى كۈنگە قارىغاندا پەرقلىق كۆرۈنۈشى 
ۋە  مەشرىقنىڭ  ﴿ئۇ  دېگەن:  مۇنداق  ئايەتتە  بىر  يەنە  تائاال  هللا  ئەمەلىيلىشىدۇ.  بىلەن 
قىلىۋالغىن  ھامىي  ئۇنى  يوقتۇر،  ئىالھ  ھېچ  باشقا  ئۇنىڭدىن  پەرۋەردىگارىدۇر،  مەغرىبنىڭ 

)1( مەئارىج سۈرىسى 40ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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)يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن(﴾)1( بۇ ئايەتتە مۇتلەق مەشرىق بىلەن مەغرىب 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ. مەشرىق بىلەن مەغرىبلەرنىڭ پەرقلىق بولۇشىدا جىنالر بىلەن ئىنسانالردىن 
ئىبارەت مەخلۇقاتالرغا پايدا ـ مەنپەئەتلەر بولغانلىقى ئۈچۈن، هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى 

ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

اهللا تائاالنىڭ ئىككى خىل دېڭىزنى ۋە كېمىلەرنى ياراتقانلىقىنى تىلغا 
ئالغانلىقى

﴿ئۇ ئىككى دېڭىزنى )بىرى تاتلىق، بىرى ئاچچىق( ئاققۇزدى، ئۇالر ئۇچرىشىدۇ﴾ 
ئىبنى زەيد هللا نىڭ ﴿ئۇالر ئۇچرىشىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى: هللا تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىنى 
ئايرىپ تۇرغۇچى پەردە ۋە توسمىالرنى قىلىپ، ئۇالرنىڭ بىر - بىرىگە ئۇچرىشىشىنى 
دېگەن  دېڭىزنى﴾  ﴿ئىككى  تائاالنىڭ:  قىلدى. هللا  تەپسىر  دەپ  تۇرىدۇ،-  توسۇپ 
ئايىتىدىن بىرى تۇزلۇق، يەنە بىرى سۈيى تاتلىق دەريا كۆزدە تۇتۇلىدۇ، تاتلىقى ئىنسانالر 
ئارىسىدا ئېقىپ تۇرىۋاتقان دەرياالردىن ئىبارەتتۇر. بىز بۇ ھەقتە فۇرقان سۈرىسىدىكى 
تۇزلۇق  بىرى  بولغان دەريانى،  تاتلىق  بىرى  بىلەن(  تائاالنىڭ: ﴿هللا )قۇدرىتى  هللا 
بولغان دېڭىزنى )ئۇالر بىر - بىرىگە تۇتىشاڭغۇ بولغان ھالدا( قويۇۋەتتى، )ئارىلىشىپ 
كەتمەسلىكى ئۈچۈن( ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەردە، توسما بەرپا قىلدى﴾)2( دېگەن ئايىتىدە 

تەپسىلى توختالدۇق. 
﴿ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ، بىر - بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ﴾ يەنى دەريا 
دېڭىزغا، دېڭىز دەرياغا قوشۇلۇپ، بىرى يەنە بىرىنىڭ سۈيىنى بۇزۇپ، ئۇنىڭ ئەسلى 
مەقسەت قىلىنغان سۈپىتىنى يوقىتىپ قويماسلىقى ئۈچۈن، هللا تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

زېمىندىن ئىبارەت توسما بەرپا قىلدى.
مەرۋايىت  چىقىدىغان  دېڭىزدىن  چىقىدۇ﴾  مارجان  بىلەن  مەرۋايىت  ﴿ئۇالردىن 
ئەبۇرىزىين، زەھھاك ۋە  مارجانغا كەلسەك، مۇجاھىد، قەتادە،  ھەممىگە تونۇشلۇقتۇر. 
ئەلى قاتارلىقالرنىڭ ئېيتىشىچە، مەرۋايىتنىڭ ئۇششاقلىرى مارجان دېيىلىدىكەن. ئىبنى 
جەرىرنىڭ بەزى سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن رىۋايەت قىلىپ ئېيتىشىچە، مەرۋايىتنىڭ چوڭلىرى 

ۋە ياخشىلىرى مارجان دېيىلىدىكەن. 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئەگەر  ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئىبنى  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
ئىچىگە  ئۇنىڭ  ئاچىدۇ،  ئېغىزلىرىنى  قۇلۇلىلەر  دېڭىزدىكى  ياغسا،  يامغۇر  ئاسماندىن 
چۈشكەن يامغۇر تامچىلىرى مەرۋايىت بولىدۇ. مەرۋايىت بىلەن مارجاننى زىننەت بۇيۇملىرى 
قىلىش هللا تائاال تەرىپىدىن ئەھلى زېمىنغا بېرىلگەن نېمەت بولغانلىقى ئۈچۈن، هللا 
تائاال ئۇنى ئۇالرغا ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 

قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 9ـ  ئايەت.
)2( فۇرقان سۈرىسى 53ـ  ئايەت.
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﴿دېڭىزالردا قاتناۋاتقان تاغدەك كېمىلەر هللانىڭ ئىلكىدىدۇر﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ 
كەلتۈرۈش  قولغا  بۇيۇمالرنى  تۈرلۈك  ھەر  بولغان  ئېھتىياجلىق  ئۇالر  ئۈچۈن  مەنپەئەتى 
يولىدا تىجارەتچىلەر ۋە ھۈنەرۋەنلەر ئۆزلىرىنىڭ يۈكـ  تاقلىرى بىلەن ئولتۇرۇپ، قىتئەدىن 
ئوخشايدۇ،  تاغالرغا  چوڭلىقى  كېمىلەرنىڭ  قاتناۋاتقان  دۆلەتكە  دۆلەتتىن  قىتئەگە، 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى 

نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

* * * * * * *

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک 
ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  

كەرەملىك  ۋە  ئەزىمەتلىك  يوقىلىدۇ﴿26﴾.  ھەممە  ئۈستىدىكى  زېمىننىڭ 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مەڭگۈ قالىدۇ﴿27﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 
قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿28﴾ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە هللادىن 
)مەدەت ۋە رىزىق( تىلەيدۇ )يەنى ھەممە هللاغا موھتاجدۇر(، هللا ھەر كۈنى بىر ھالەتتىدۇر 
يارىتىپ  )يەنى هللا ھەر ۋاقىت ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان ئىشالر بىلەن بولۇپ، ئۇالرنى 
تۇرىدۇ، ئەھۋالالرنى يېڭىالپ تۇرىدۇ، مەخلۇقاتالرنى پەيدا قىلىپ تۇرىدۇ(﴿29﴾. )ئى 

ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿30﴾ 

اهللا تائاالنىڭ ئۆزگەرمەس ھالىتى، ئۇنىڭ زاتىنىڭ مەڭگۈ قېلىشى ۋە 
ھەممىدىن بىھاجەت ئىكەنلىكى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئەھلى زېمىننىڭ يوقىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ 
كىشىدىن  خالىغان  تائاال  هللا  ئاسمانالردىكىلەرنىڭمۇ  شۇنداقال  ئۆلىدىغانلىقىنى، 
ھېچكىمنىڭ  باشقا  زاتىدىن  كەرەملىك  ئۆزىنىڭ  ئۆلىدىغانلىقىنى،  ھەممىسىنىڭ  باشقا 
قالمايدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. شۇبھىسىزكى، ھەممىدىن يۈكسەك، ھەممە نۇقسانالردىن 
پاك بولغان پەرۋەردىگار ئۆلمەيدۇ. بەلكى، ئۇ ھەمىشە ھاياتتۇر، مەڭگۈ ئۆلمەيدۇ. قەتادە 
مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال ئۆزى ياراتقان بارلىق نەرسىلەرنى، ئاندىن ئۇنىڭ ھەممىسىنىڭ 
يوقىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دۇئا 
قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ: »ئى ھەمىشە تىرىك تۇرىدىغان هللا! ئى ھەممىنى ئىدارە 
ئى  ياراتقۇچى هللا!  قىلىپ  گۈزەل  زېمىننى  ۋە  ئاسمانالرنى  ئى  تۇرغۇچى هللا!  قىلىپ 
سېنىڭ  يوقتۇر،  بەرھەق  مەبۇد  ھېچ  باشقا  سەندىن  كەرەملىك هللا!  ۋە  ئەزىمەتلىك 
مەرھەمىتىڭ بىلەن مەدەت تىلەيمىز، بىزگە بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنىڭ ھەممىسىنى ياخشى 
قىلىپ بەرگىن، بىزنى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقانچىلىك ۋاقىتمۇ ئۆزىمىزگە ياكى سەن ياراتقان 

ئىنسانالردىن بىرىگە تاشالپ قويمىغىن«. 
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دېگەن  يوقىلىدۇ﴾  ھەممە  ئۈستىدىكى  ﴿زېمىننىڭ  ئەگەر  دەيدۇ:  مۇنداق  شەئبى 
قالىدۇ﴾  مەڭگۈ  زاتى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  كەرەملىك  ۋە  ﴿ئەزىمەتلىك  ئوقۇساڭ،  ئايەتنى 
مۇنۇ  تائاالنىڭ  هللا  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  توختىمىغىن.  ئوقۇمىغىچە  ئايەتنى  دېگەن 

ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ: ﴿هللا زاتىدىن باشقا بارلىق نەرسە يوقىلىدۇ﴾)1(. 
دەپ  كەرەملىك  ۋە  ئەزىمەتلىك  زاتىنى  ئېسىل  ئۆزىنىڭ  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
سۈپەتلىدى. هللا تائاال ئەزىزلىنىشكە، ئاسىيلىق قىلىنماسلىققا، ئىتائەت قىلىنىشقا، قارشىلىق 
قىلىنماسلىققا تېگىشلىكتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ئاجىز،  )يەنى  قىلىدىغانالر  ئىبادەت  ئۇنىڭغا  ئاخشامدا   - ئەتىگەن  تىلەپ،  رازىلىقىنى 
كەمبەغەل مۇسۇلمانالر( بىلەن سەۋرچان بولغان ھالدا بىللە بولغىن﴾)2( هللا تائاال سەدىقە 
بەرگۈچىلەردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرگە بىز هللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن 
بۈيۈك  ئايەتنى:  ﴿ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك﴾ دېگەن  ئابباس:  ئىبنى  بېرىمىز﴾)3(  تائام 
باراۋەر  ئۆلۈمدە  زېمىننىڭ  ئەھلى  پۈتۈن  تائاال  قىلغان. هللا  تەپسىر  دەپ  ئۇلۇغ،-  ۋە 
بولىدىغانلىقى، ئاخىرەت يۇرتىغا باراۋەر بارىدىغانلىقى، ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك هللا 
تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا 
خەۋەر قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 

قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 
)يەنى  تىلەيدۇ  رىزىق(  ۋە  )مەدەت  زېمىندىكى ھەممە هللادىن  ۋە  ﴿ئاسمانالردىكى 
ھەممە هللاغا موھتاجدۇر(. هللا ھەر كۈنى بىر ھالەتتىدۇر )يەنى هللا ھەر ۋاقىت ۋۇجۇدقا 
چىقىرىدىغان ئىشالر بىلەن بولۇپ، ئۇالرنى يارىتىپ تۇرىدۇ، ئەھۋالالرنى يېڭىالپ تۇرىدۇ، 
ھەممە  باشقا  ئۆزىدىن  تائاالنىڭ  ئايەت هللا  بۇ  تۇرىدۇ(﴾  قىلىپ  پەيدا  مەخلۇقاتالرنى 
نەرسىدىن بىھاجەت ئىكەنلىكىنى، بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ بارلىق ھالەتلىرىدە هللا تائاالغا 
موھتاج ئىكەنلىكىنى، ئۇالر هللا تائاالدىن ناھايىتى ئاجىزانە ھالەتتە تۇرۇپ، چىرايلىق 
سۆزلەر بىلەن ئۆزلىرىگە ئېھتىياجلىق بولغان ھەممە نەرسىنى تىلەيدىغانلىقىنى ۋە هللا 
تائاالنىڭ ھەر كۈنى بىر ھالەتتە ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ. ئەئمەش مۇجاھىدتىن ئۇبەيد 
مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  دېگەن  ھالەتتىدۇر﴾  بىر  كۈنى  ھەر  ﴿هللا  ئۇمەيرنىڭ:  ئىبنى 
دۇئاسىنى  قىلغۇچىنىڭ  دۇئا  ھالىتى  تائاالنىڭ شۇ  قىلىدۇ: هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئىجابەت قىلىش ياكى ھاجىتىنى تىلىگۈچىگە تىلىگىنىنى بېرىش ياكى پاالكەت باسقان 

كىشىنى پاالكەتتىن قۇتۇلدۇرۇش ۋە ياكى كېسەل كىشىگە شىپالىق بېرىشتىن ئىبارەتتۇر.

* * * * * * *

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ 
ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ ۋ 

)1( قەسەس سۈرىسى 88ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( كەھف سۈرىسى 28ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)3( ئىنسان سۈرىسى 9ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وئ  وئ ۇئ  

ئى ئىنسانالر ۋە جىنالر جامائەسى! سىلەردىن )يەنى سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالردىن( 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  يۈزلىنىمىز﴿31﴾.  ئېلىشقا  ھېساب 
ئىنسانالر جامائەسى! ئەگەر  ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿32﴾ ئى جىنالر ۋە  قايسى نېمەتلىرىنى 
سىلەر )هللانىڭ قازاسىدىن قېچىپ( ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ چېگرىلىرىدىن ئۆتۈپ 
كېتەلەيسىلەر  ئۆتۈپ  بىلەن  قۇۋۋەت  پەقەت  سىلەر  كېتىڭالر،  ئۆتۈپ  كېتەلىسەڭالر، 
جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  كەلسۇن(﴿33﴾.  قەيەردىن  قۇۋۋەت  مۇنداق  سىلەرگە  )لېكىن 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿34﴾ )قىيامەت كۈنى( سىلەرگە 
قىزىق ئوتنىڭ يالقۇنى ۋە تۈتۈنى ئەۋەتىلىدۇ، سىلەر ئۆزەڭالرنى قوغدىيالمايسىلەر﴿35﴾. 
)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿36﴾

ئىنسانالر ۋە جىنالر جامائەسىنى قورقۇتۇش ۋە ئۇالر دۇچ كېلىدىغان 
قورقۇنچلۇق ئازاب توغرىسىدا

﴿ئى ئىنسانالر ۋە جىنالر جامائەسى! سىلەردىن )يەنى سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالردىن( 
ھۆكۈم  ئادىل  ئاراڭالردا  ئايەتنى:  بۇ  جۇرەيج  ئىبنى  يۈزلىنىمىز﴾  ئېلىشقا  ھېساب 
سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى  قىلغان.  تەپسىر  دەپ  بولىدۇ،-  دېگەنلىك  قىلىمىز 

پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 
قېچىپ(  قازاسىدىن  )هللانىڭ  سىلەر  ئەگەر  جامائەسى!  ئىنسانالر  ۋە  جىنالر  ﴿ئى 
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ چېگرىلىرىدىن ئۆتۈپ كېتەلىسەڭالر، ئۆتۈپ كېتىڭالر، سىلەر 
قەيەردىن  قۇۋۋەت  مۇنداق  )لېكىن سىلەرگە  كېتەلەيسىلەر  ئۆتۈپ  بىلەن  قۇۋۋەت  پەقەت 
قېچىپ  قازاسىدىن  بېكىتكەن  قىلىپ  تەقدىر  تائاالنىڭ  هللا  سىلەر  يەنى  كەلسۇن(﴾ 
قۇتۇلۇشقا قادىر بواللمايسىلەر. هللا تائاال سىلەرنى ھەممە ئەتراپتىن قورشاپ تۇرغۇچىدۇر. 
سىلەر هللا تائاالنىڭ ھۆكمىدىن قۇتۇلۇشقا، ئۇنىڭ سىلەرگە قىلغان ھۆكمىگە يولۇقماي 
ئۆتۈپ كېتىشكە قادىر ئەمەسسىلەر. سىلەر نەگە بارساڭالر، هللا تائاال سىلەرنى قورشاپ 
بولۇپ،  سەپ  يەتتە  پەرىشتىلەر  بېرىدۇ.  يۈز  مەيدانىدا  مەھشەرگاھ  بۇ،  مانا  تۇرىدۇ. 
ئۆتۈپ  بۆسۈپ  قورشاۋدىن  بۇ  ھېچكىم  تۇرىدۇ،  قورشاپ  ئەتراپتىن  پۈتۈن  خااليىقنى 
كېتىشكە قادىر بواللمايدۇ. لېكىن، ئۇ ﴿پەقەت قۇۋۋەت بىلەن ئۆتۈپ﴾ كېتەلەيدۇ، بىراق 
ئۇنىڭغا بۇ قۇۋۋەت قەيەردىن كەلسۇن! ﴿ئىنسان بۇ كۈندە: »قاچىدىغان جاي قەيەردە؟« 
قارارگاھ  كۈندە  بۇ  يوقتۇر.  پاناھگاھ  قاچىدىغان  ئازابىدىن(  نىڭ  )هللا  ياق،  دەيدۇ. 

پەرۋەردىگارىڭنىڭ تەرىپىدۇر﴾)1(. 
﴿)دۇنيادا( يامان ئىشالرنى قىلغۇچىالر، )بىر يامانلىقنى قىلسا، قىلغان يامانلىقىغا( 

)1( قىيامەت سۈرىسى 10 - 12ـ  ئايەتكىچە.
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ئوخشاش )يەنى شۇنىڭغا اليىق( جازاغا ئۇچرايدۇ، ئۇالر خارلىققا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرنى 
هللا نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى زادى بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرى گويا قاراڭغۇ كېچىنىڭ 
پارچىسى بىلەن ئورالغاندەك قارىيىپ كېتىدۇ، ئۇالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ، دوزاختا مەڭگۈ 

قالغۇچىالردۇر﴾)1(. 
ئەۋەتىلىدۇ، سىلەر  تۈتۈنى  ۋە  يالقۇنى  ئوتنىڭ  قىزىق  ﴿)قىيامەت كۈنى( سىلەرگە 
ئۆزەڭالرنى قوغدىيالمايسىلەر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتتىكى: “تۈتۈنى” دېگەن سۆزنى ئەسلى 
باشلىرىغا  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  قوغۇشۇن  سېرىق  ئېرىتىلگەن  ئۇ  ئاساسەن:  مەنىسىگە 
قۇيۇلىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلدى. قەتادە ۋە زەھھاكمۇ شۇنداق تەپسىر قىلدى. ئايەتنىڭ 
خۇالسە مەنىسى: ئەگەر سىلەر قىيامەت كۈنى قورشاۋدىن قېچىپ ماڭساڭالر، پەرىشتىلەر ۋە 
زەبانىيالر سىلەرنىڭ ئارقاڭالرغا يېنىشىڭالر ئۈچۈن ئوت يالقۇنىنى ۋە ئېرىتىلگەن قوغۇشۇننى 
سىلەرگە ئېتىش ئارقىلىق سىلەرنى ئەلۋەتتە توسىدۇ. ﴿سىلەر ئۆزەڭالرنى قوغدىيالمايسىلەر. 

)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

* * * * * * *

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ٻ  يب  ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  
ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  

)قىيامەت كۈنى پەرىشتىلەرنىڭ چۈشۈشى ئۈچۈن( ئاسمان يېرىلغان چاغدا ئاسمان 
)ئى  قالىدۇ﴿37﴾.  بولۇپ  چەمدەك  قىزىل  قىزىلگۈلدەك،  قىزىقلىقىدىن(  )دوزاخنىڭ 
ئىنسانالر! جىنالر!( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿38﴾ بۇ 
كۈندە ھېچبىر ئىنسان ۋە جىن ئۆزىنىڭ گۇناھىدىن سورالمايدۇ )يەنى گۇناھكارالرنىڭ 
ئاالھىدە ئاالمىتى بولغانلىقتىن مۇنداق سوراشقا ھاجەت بولمايدۇ﴿39﴾. )ئى ئىنسانالر! 
قىلىسىلەر؟﴿40﴾  ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!( 
گۇناھكارالر ئۆزلىرىنىڭ )يۈزلىرى قارا، كۆزلىرى كۆك بولۇشتىن ئىبارەت( بەلگىلىرىدىن 
تونۇلىدۇ، ئۇالر كوكۇلىلىرىدىن ۋە پۇتلىرىدىن تۇتۇلۇپ )دوزاخقا تاشلىنىدۇ(﴿41﴾. )ئى 
ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿42﴾ 
قايناقسۇ  بىلەن  دوزاخ  ئۇالر  جەھەننەمدۇر﴿43﴾.  قىلىدىغان  ئىنكار  گۇناھكارالر  بۇ، 
ئارىسىدا بېرىپ - كېلىپ تۇرىدۇ )يەنى گاھىدا ئوت بىلەن، گاھىدا قايناقسۇ بىلەن 
ئازابلىنىدۇ﴿44﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى 

ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿45﴾ 

)1( يۇنۇس سۈرىسى 27ـ  ئايەت.
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قىيامەتنىڭ قورقۇنچلىرى ۋە گۇناھكارالرنىڭ ئەھۋاللىرى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت كۈنى ﴿ئاسمان يېرىلغان چاغدا﴾ بۇ ئايەتلەر ۋە 
بۇنىڭغا ئوخشىغان )بۇنىڭ بىلەن مەنىداش( ئايەتلەر قىيامەت كۈنى ئاسماننىڭ يېرىلىشىنى 
ئىسپاتاليدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئاسمان يېرىلىدۇ، بۇ كۈندە ئاسمان 
)قااليمىقانلىشىپ( ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ﴾)1(، ﴿شۇ كۈندە ئاسمان بۇلۇت بىلەن بىرلىكتە 
يېرىلىدۇ، پەرىشتىلەر بەندىلەرنىڭ نامە – ئەمالىنى ئېلىپ( ئارقىمۇ ئارقا چۈشىدۇ﴾)2(، 
﴿ئاسمان يېرىلغان، پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىنى ئاڭالپ ئىتائەت قىلغان، پەرۋەردىگارىنىڭ 

ئەمرىنى ئاڭالشقا، ئىتائەت قىلىشقا اليىق بولغان چاغدا﴾)3(. 
﴿)قىيامەت كۈنى پەرىشتىلەرنىڭ چۈشۈشى ئۈچۈن( ئاسمان يېرىلغان چاغدا ئاسمان 
ئاسمان  يەنى  قالىدۇ﴾  بولۇپ  قىزىل چەمدەك  قىزىلگۈلدەك،  قىزىقلىقىدىن(  )دوزاخنىڭ 
خۇددى ياغ دۇرى ۋە كۈمۈش مىتال ئېرىتىش قازىنىدا ئېرىپ كەتكەندەك ئېرىپ كېتىدۇ. 
سارغىيىپ  بىردە  قىزارسا،  بىردە  كېتىدۇ.  بولۇپ  رەڭ   - رەڭگا  چەملەردەك  مايالنغان 
قالىدۇ ۋە بىردە كۆكۈرۈپ كەتسە، يەنە بىردە يېشىل بولۇپ قالىدۇ. ئەنە شۇ ھالەتلەر 
قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىك ۋە قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىدىندۇر. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: 
شۇ كۈنى ئاسمان قىزىل قېچىرنىڭ رەڭگىدەك ۋە ئېرىتىلگەن ياغنىڭ دۇرىدەك بولۇپ 
رەڭگىدەك  چەمنىڭ  قىزىل  يەنى  چەمدەك”  “قىزىل  دەيدۇ:  مۇنداق  مۇجاھىد  كېتىدۇ. 

بولۇپ كېتىدۇ. 
)يەنى  سورالمايدۇ  گۇناھىدىن  ئۆزىنىڭ  جىن  ۋە  ئىنسان  ھېچبىر  كۈندە  ﴿بۇ 
گۇناھكارالرنىڭ ئاالھىدە ئاالمىتى بولغانلىقتىن مۇنداق سوراشقا ھاجەت بولمايدۇ(﴾ هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇ كۈندە ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا 
ئىزنى بېرىلمەيدۇ﴾)4( مانا بۇ، بىر قېتىملىق ئەھۋالدا بولىدۇ، ئاندىن يەنە بىر قېتىملىق 
ئەھۋالدا پۈتۈن ئىنسانالر جىمى قىلمىشلىرىدىن سورۇلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئۇالر )يەنى خااليىق( نىڭ ھەممىسىنىڭ 

)بۇ دۇنيادا( قىلغان ئىشلىرىنى چوقۇم سورايمىز﴾)5(. 
شۇڭا قەتادە: ﴿بۇ كۈندە ھېچ بىر ئىنسان ۋە جىن ئۆزىنىڭ گۇناھىدىن سورالمايدۇ﴾ 
ئاندىن هللا  قىلىنىدۇ،  ئۇالر دەسلەپتە سوراق  مۇنداق دەيدۇ:  ئايەت ھەققىدە  دېگەن 
ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالرنىڭ قوللىرى ۋە پۇتلىرى بارلىق 

قىلمىشلىرىنى سۆزلەپ بېرىدۇ. 
﴿گۇناھكارالر ئۆزلىرىنىڭ )يۈزلىرى قارا، كۆزلىرى كۆك بولۇشتىن ئىبارەت( بەلگىلىرىدىن 

)1( ھاققە سۈرىسى 16ـ  ئايەت.
)2( فۇرقان سۈرىسى 25ـ  ئايەت.

)3( ئىنشىقاق سۈرىسى 1 - 2ـ  ئايەتلەر.
)4( مۇرسەالت سۈرىسى 35 - 36ـ  ئايەتلەر.

)5( ھىجر سۈرىسى 92 - 93ـ  ئايەتلەر.
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تونۇلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىدە ئاشكارا بولىدىغان قەبىھ ئاالمەتلەردىن تونۇلىدۇ. 

ھەسەن ۋە قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر يۈزلىرىنىڭ قارىداپ كېتىشى ۋە كۆزلىرىنىڭ كۆك 
بولۇشىدىن تونۇلىدۇ. مەن مۇنداق دەپ قارايمەن: مانا بۇ، ئەھۋال مۆمىنلەرنىڭ پېشانىسى 

ۋە پۇتلىرىنىڭ تاھارەتنىڭ تەسىرىدىن ئاق بولۇپ تونۇلىدىغانلىقىغا ئوخشايدۇ.
﴿ئۇالر كوكۇلىلىرىدىن ۋە پۇتلىرىدىن تۇتۇلۇپ )دوزاخقا تاشلىنىدۇ(﴾ يەنى دوزاخقا 
ھالدا  شۇ  ئەنە  يىغىپ،  پۇتلىرىنى  بىلەن  كوكۇلىلىرى  ئۇالرنىڭ  پەرىشتىلەر  مۇئەككەل 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەئمەش  تاشاليدۇ.  دوزاخقا 
گۇناھكارالرنىڭ كوكۇلىسى بىلەن ئىككى پۇتى يىغىپ تۇتۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ 

بېلى تونۇردىكى ئوتۇن كۆيۈپ سۇنغاندەك سۇنىدۇ.
﴿بۇ، گۇناھكارالر ئىنكار قىلىدىغان جەھەننەمدۇر﴾ يەنى سىلەر ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن 
قىلغان  ئىنكار  بارلىقىنى  ئۇنىڭ  چېغىڭالردا  دۇنيادىكى  دوزاخ  بۇ،  مانا  تۇرغان  كۆرۈپ 
دوزاخنىڭ دەل ئۆزىدۇر. بۇ سۆز ئۇالرغا تاپا ـ تەنە، ماالمەت، كەمسىتىش ۋە مەسخىرە 
قىلىش يۈزىسىدىن ئېيتىلىدۇ. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر دوزاخ بىلەن قايناقسۇ 
ئارىسىدا بېرىپ ـ كېلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر گاھىدا ئوت بىلەن، گاھىدا ئۈچەيلىرىنى 
بۇ  ئازابلىنىدۇ.  بىلەن  قايناقسۇ  ئېرىتىلگەن قوغۇشۇندەك قىزىق  ئېرىتىپ تاشاليدىغان 
ئايەتنىڭ مەنىسى هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ: ﴿ئۇ چاغدا 
ئۇالر  بولىدۇ،  زەنجىرلەر  ۋە  تاقاقالر  بويۇنلىرىدا  ئۇالرنىڭ  كىرگەندە(  دوزاخقا  )يەنى 
قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ، ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇ﴾)1( هللا تائاالنىڭ ﴿قايناقسۇ﴾ 
ئۇنىڭ  بولۇپ،  قايناقسۇ  بولغان  يۇقىرى  ئەڭ  ھارارىتى  بۇ  مەنىسى:  ئايىتىنىڭ  دېگەن 

ئىنتايىن قىزىقلىقىدىن ئىنسان بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. 
ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتكەن ۋە 
قاتتىق قاينىغان سۇ،- دەيدۇ. مۇجاھىد، سەئىد ئىبنى جۇبەير، زەھھاك، ھەسەن، سەۋرى 
ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دەيدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ سۇ هللا تائاال ئاسمانالر 
بىلەن زېمىننى ياراتقاندىن تارتىپ قايناپ تۇرغان سۇدۇر. مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى 
مۇنداق دەيدۇ: ئازاب پەرىشتىسى گۇناھكار بەندىنى كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ، شۇ قايناقسۇدا 
تاكى گۆشلىرى ئېرىپ تۈگەپ، سۆڭەك ۋە باشتىكى ئىككى كۆزى قالغۇچە مىدىرلىتىپ 
تۇرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ، ئاندىن 

ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇ﴾)2(. 
ئازاباليدىغانلىقىنى،  گۇناھكارالرنى  ئاسىي  ئايەتلەردە  يۇقىرىدىكى  تائاال  هللا 
تەقۋادارالرنى ئۆز پەزلى، مەرھىمىتى، ئادالىتى ۋە ئىنسانالرغا قىلغان مېھرىبانلىقى بىلەن 
نازۇ نېمەتكە ئىگە قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنى شېرىك كەلتۈرۈشتىن، گۇناھ ۋە باشقا يامان 
ئىشالردىن توسۇپ، ئۆزىنىڭ ئازابلىرىدىن ئاگاھالندۇرغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، 

)1( غافىر سۈرىسى 71 - 72ـ  ئايەتلەر.

)2( غافىر سۈرىسى 71 - 72ـ  ئايەتلەر.
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ئەنە شۇ ئىشالر بىلەن ئۆزىنىڭ بەندىلىرىگە ياخشىلىق قىلىدىغانلىقىنى ئەسلىتىپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار 

قىلىسىلەر؟﴾

* * * * * * *

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک   ک ک 

ک گ گ گ گ  

پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ )ھېساب بېرىشتىن( قورققان ئادەمگە ئىككى جەننەت 
ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر  )ئى  بار﴿46﴾. 
قىلىسىلەر؟﴿47﴾ ئۇ ئىككى جەننەتتە تۈرلۈك مېۋىلىك دەرەخلەر بار﴿48﴾. )ئى ئىنسانالر! 
ئۇ  قىلىسىلەر؟﴿49﴾  ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!( 
سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  بار﴿50﴾.  بۇالق  ئىككى  تۇرغان  ئېقىپ  جەننەتتە  ئىككى 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿51﴾ ئۇ ئىككى جەننەتتە ھەر 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  بار﴿52﴾.  خىلدىن  ئىككى  مېۋىدىن 

قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿53﴾ 

تەقۋادارالرنىڭ جەننەتتىكى ئەھۋالى ۋە نازۇ نېمەتلىرى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت كۈنى ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ )ھېساب 
ھارام  )يەنى  بېرىلىشتىن  خاھىشىغا  نەپسى  ﴿ئۆزىنى  ۋە  ئادەمگە﴾  قورققان  بېرىشتىن( 
قىلىنغان نەرسىلەردىن( چەكلەنگەن ئادەمگە﴾)1( يەنى گۇناھتا چېكىدىن ئاشمىغان، دۇنيا 
تىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتتىن ئارتۇق كۆرمىگەن، ئاخىرەتنى دۇنيا تىرىكچىلىكىدىن ياخشىدۇر 
ۋە مەڭگۈدۇر دەپ بىلگەن، هللا تائاالنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلغان، چەكلىگەن ئىشلىرىدىن 

يانغان ئادەمگە قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئىككى جەننەت بار. 
ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى قەيستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
ئىككى  بولغان  كۈمۈشتىن  نەرسىلىرى  باشقا  ۋە  قىلىدۇ: »قاچىلىرى  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
جەننەت بار، قاچىلىرى ۋە باشقا نەرسىلىرى ئالتۇندىن بولغان ئىككى جەننەت بار، ئەدنى 
پەقەت هللا  كۆرۈشىنى  پەرۋەردىگارىنى  بۈيۈك  ۋە  غالىب  كىشىلەرنىڭ  جەننەتتىكى  ناملىق 
تائاالنىڭ يۈزىدىكى ئۇلۇغلۇق رىداسىال توسۇپ تۇرىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، تىرمىزى، 
جىنالرنى  ۋە  ئىنسانالرنى  ئايەت  بۇ  قىلغان.  رىۋايەت  قاتارلىقالرمۇ  ماجە  ئىبنى  ۋە  نەسەئى 
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئايەت جىنالرنىڭمۇ، ئەگەر ئۇالر ئىمان ئېيتسا ۋە تەقۋادارلىق قىلسا، 
جەننەتكە كىرىدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر. شۇڭا هللا تائاال بۇ نېمەتنى ئىنسانالر ۋە جىنالرغا 

)1( نازىئات سۈرىسى 40ـ  ئايەت.
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ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ )ھېساب بېرىشتىن( قورققان 
قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  بار.  جەننەت  ئىككى  ئادەمگە 

نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

ئاندىن هللا تائاال بۇ ئىككى جەننەتنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ئىككى جەننەتتە 
تۈرلۈك مېۋىلىك دەرەخلەر بار﴾ يەنى مەي باغالپ پىشقان مېۋىلىرى بار، چىرايلىق شاخلىق 

دەرەخلەر بار. 
ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى 
قىلىسىلەر؟﴾ ئەتا خۇراسانى ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەت ھەققىدە: شاخلىرى بىر - بىرىگە تېگىپ 

تۇرىدىغان بۈك ـ باراقسان مېۋىلىك دەرەخلەر بار،- دېدى. 
﴿ئۇ ئىككى جەننەتتە ئېقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار﴾ يەنى ئۇ ئىككى بۇالق ئەنە شۇ 
رەڭدىكى  تۈرلۈك  ـ  تۈرلۈك  دەرەخلەر  ئۇ  بىلەن،  شۇنىڭ  سۇغىرىدۇ.  دەرەخلەرنى  مېۋىلىك 

مېۋىلەرنى بېرىدۇ. 
ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى 
قىلىسىلەر؟﴾ ھەسەن بەسرى مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئىككى بۇالقنىڭ بىرى تەسنىم، يەنە بىرى 
رەڭگى  بىرىدىن  بۇالقنىڭ  ئىككى  ئۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەتىيە  ئاتىلىدۇ.  دەپ  سەلسەبىل 
مەي  بېغىشاليدىغان  لەززەت  ئىچكۈچىلەرگە  بىرىدىن  يەنە  چىقىدۇ.  سۇ  ئۆزگەرمەيدىغان 

چىقىدۇ. 
ئىككى جەننەتتە  ﴿ئۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  كېيىن  ئايەتتىن  يۇقىرىدىكى  تائاال  شۇڭا هللا 
ھەر مېۋىدىن ئىككى خىلدىن بار﴾ يەنى ئۇنىڭدا ئۇالر بىلىدىغان مېۋىلەرنىڭ ھەممە تۈرىدىن 
ئىككى خىلدىن بار. ئۇالر بىلىدىغان نەرسىلەردىن ياخشى نەرسىلەر بار. ئۇندىن باشقا كۆز 
ئېسىل  باقمىغان  كېچىپ  دىلىغا  ئىنساننىڭ  ۋە  باقمىغان  ئاڭالپ  قۇالق  باقمىغان،  كۆرۈپ 

نەرسىلەرمۇ بار. 
ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى 
قىلىسىلەر؟﴾ ئىبراھىم ئىبنى ھەكەم ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: دۇنيادىكى ھەر قانداق تاتلىق ۋە ئاچچىق مېۋە جەننەتتە بار، ھەتتا الۋزا مېۋىلەرمۇ 
بار. ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ: دۇنيادا ئاخىرەتتىكى نەرسىلەرنىڭ پەقەت ئىسىملىرىال بار، 

دۇنيادىكى نەرسىلەر بىلەن ئاخىرەتتىكى نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدا پەرق ئىنتايىن چوڭدۇر.

* * * * * * *

 ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   
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ئىككى جەننەتنىڭ  يۆلىنىدۇ،  تۆشەكلەرگە  بولغان  تاۋاردىن  قېلىن  ئەستەرلىرى  ئۇالر 
مېۋىسى )تۇرغان، ئولتۇرغان، ياتقان ئادەممۇ ئۈزەلەيدىغان دەرىجىدە( يېقىندۇر﴿54﴾. )ئى 
ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿55﴾ 
بىلەن ھېچ  ئۇالر  بۇرۇن  ئەرلىرىدىن  قارىمايدىغان،  باشقىالرغا  ئەرلىرىدىن  ئۇ جەننەتلەردە 
ئىنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار﴿56﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿57﴾ گويا ئۇالر )سۈزۈكلۈكتە( 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  مەرۋايتتۇر﴿58﴾.  )ئاقلىقتا(  ياقۇتتۇر، 
قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿59﴾ ياخشى ئىش قىلغۇچى پەقەت ياخشى مۇكاپاتقا 
نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  ئېرىشىدۇ﴿60﴾. 

ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿61﴾
ئايەتتىكى  بۇ  يۆلىنىدۇ﴾  تۆشەكلەرگە  بولغان  تاۋاردىن  قېلىن  ئەستەرلىرى  ﴿ئۇالر 
يۆلىنىشتىن يانپاشالپ يېتىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بىراق بۇنىڭدىن بەداشقان قۇرۇپ ئولتۇرۇش 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگۈچىلەرمۇ بار. يەنى جەننەت ئەھلى ئەستەرلىرى قېلىن يېپەكتىن بولغان 
تۆشەكلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ. ئىكرىمە، زەھھاك، قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنى مۇشۇنداق 

تەپسىر قىلغان.
ئەبۇئىمران جۇۋەنى مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئالتۇن بىلەن زىننەتلەنگەن قېلىن يىپەكتۇر. 
ئېسىللىكىگە  تېشىنىڭ  ئۇنىڭ  ئارقىلىق  ئېسىللىكى  ئەستىرىنىڭ  تۆشەكنىڭ  ئۇ  تائاال  هللا 
ئىشارەت قىلىدۇ. بۇ، قىممىتى تۆۋەن نەرسە بىلەن قىممەت باھالىق نەرسىنى گەۋدىلەندۈرۈش 
ئۇسلۇبىدۇر. ئەبۇئىسھاق ئابدۇلال ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مانا 
بۇ، تۆشەكلەرنىڭ ئەستەرلىرىنىڭ سۈپەتلىرىدۇر. ئەگەر ئۇنىڭ تېشىنى كۆرسەك، ئۇ قانچىلىك 

ئېسىلدۇرـ ھە!
چاغدا  خالىغان  يەنى  بولسۇن،  ھالەتتە  قايسى  ئۇالر  مېۋىسى﴾  جەننەتنىڭ  ﴿ئىككى 
ئۈزەلەيدىغان دەرىجىدە ﴿يېقىندۇر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنىڭ مېۋىلىرى 
)ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ قولىنى سوزۇپال ئاالاليدىغان دەرىجىدە( يېقىن 
بولىدۇ﴾)1(، ﴿جەننەتتىكى )دەرەخلەرنىڭ( سايىلىرى ئۇالرغا يېقىندۇر، جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنى 
ئۈزۈش ئۇالرغا ئاسان قىلىنىدۇ﴾)2( يەنى ئۇ مېۋىلەرنى ئۈزۈش قىلچىلىكمۇ تەس بولماستىن، 
بەلكى مېۋىلەر شاخلىرىدىن شۇ مېۋىلەرنى خالىغان كىشىلەرنىڭ ئالدىغا ئۆزلىكىدىن ئۈزۈلۈپ 
ئىنكار  نېمەتلىرىنى  قايسى  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  ﴿)ئى  چۈشىدۇ 

قىلىسىلەر؟﴾ 

شۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  كېيىن  قىلغاندىن  بايان  كاتتىلىقىنى  تۆشەكلەرنىڭ  تائاال  هللا 
ئابباس، قەتادە،  بار. ئىبنى  تۆشەكلەردە ﴿ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدىغان﴾ خوتۇنالر 
دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  قاتارلىقالر  زەيد  ئىبنى  ۋە  خۇراسانى  ئەتا 
يەنى ئۇالر ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدۇ. يەنە جەننەتتە ئۇالرغا ھېچ نەرسە ئەرلىرىدەك 

)1( ھاققە سۈرىسى 23ـ  ئايەت.
)2( ئىنسان سۈرىسى 14ـ  ئايەت.
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نامى  تائاالنىڭ  ئېرىگە: هللا  بىرى  ئۇالرنىڭ  قىلىنىشىچە،  رىۋايەت  كۆرۈنمەيدۇ.  چىرايلىق 
بىلەن قەسەمكى، مەن جەننەتتە سەندىن چىرايلىق ھېچ نەرسە كۆرمىدىم. جەننەتتە ماڭا 
سەندىن باشقا يېقىملىق نەرسە يوق، سېنى ماڭا بەرگەن، مېنى ساڭا بەرگەن زات هللا تائاالغا 

ھەمدۇساناالر بولسۇن!- دەيدۇ.
﴿ئەرلىرىدىن بۇرۇن ئۇالر بىلەن ھېچ ئىنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار﴾ 
يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى تەڭتۇش قىزالر بولۇپ، ئەرلىرىگە بېرىلىشتىن ئىلگىرى ھېچ ئىنسان ۋە 
جىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلمىغان. مانا بۇ، ئايەتمۇ مۆمىن جىنالرنىڭ جەننەتكە كىرىدىغانلىقىغا 
ئىبنى ھەبىبتىن: جىنالرمۇ  زەمرە  ئادەم  بىر  مۇنداق دەيدۇ:  مۇنزىر  ئىبنى  ئەرتاتە  دەلىلدۇر. 
جەننەتكە كىرەمدۇ؟- دەپ سورىغاندا، ئۇ: ھەئە، تېخى ئۇالر خوتۇن ئالىدۇ، ئەركەك جىنالرغا 

جىنالردىن، ئەركەك ئىنسانالرغا ئىنسانالردىن خوتۇنالر باردۇر،- دەپ جاۋاب بېرىدۇ. 
مانا بۇ، هللا تائاالنىڭ: ﴿ئەرلىرىدىن بۇرۇن ئۇالر بىلەن ھېچ ئىنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق 
قىلمىغان خوتۇنالر بار )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى 
ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر، ئاندىن هللا تائاال ئۇ خوتۇنالرنى سۈپەتلەپ 

مۇنداق دەيدۇ: ﴿گويا ئۇالر )سۈزۈكلۈكتە( ياقۇتتۇر، )ئاقلىقتا( مەرۋايىتتۇر﴾ 
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلىدۇكى، مۇھەممەد ئىبنى سىيرىن: سىلەر مەيلى پەخىرلەنگەن 
ياكى بىر - بىرىڭالر بىلەن تاالشـ  تارتىش قىلغان ھالدا ئېيتىڭالر، جەننەتتە ئەرلەر كۆپمۇ ياكى 
ئايالالر كۆپمۇ؟- دېگەندە، ئەبۇ ھۇرەيرە: سىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »شۈبھىسزكى، 
جەننەتكە بىرىنچى تۈركۈمدە كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى 15 كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئوخشايدۇ. 
ئۇنىڭدىن كېيىن كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى ئاسماندىكى ئەڭ يورۇق يۇلتۇزغا ئوخشايدۇ. ھەر 
بىر ئادەمگە پاچاقلىرىدىن يىلىكى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئىككى خوتۇن بېرىلىدۇ، جەننەتتە 
بويتاق ئەر بولمايدۇ« دېگەنلىكىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭالر؟- دەپ جاۋاب بەرگەن. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەنەستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»هللا تائاال يولىدا ئەتىگەن ۋە ئاخشامدا يولغا چىقىش دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەرگە 
ئېرىشكەندىنمۇ ياخشىدۇر، سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئوقياسىنىڭ كىرىچىنىڭ ياكى قامچىسىنىڭ 
جەننەتتىكى ئورنى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەرگە ئېرىشكەندىنمۇ ياخشىدۇر ئەگەر 
جەننەت ئەھلىنىڭ ئاياللىرىدىن بىرى يەرـ  يۈزىگە چىقىرىلسا ئىدى، ئەلۋەتتە، ئاسمان بىلەن 
زېمىننىڭ ئارىلىقىنى خۇش پۇراقالرغا تولدۇرۇۋەتكەن ۋە ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئارىلىقىدىكى 
نەرسىلەر ئەلۋەتتە خۇش پۇراق چاچقان بوالتتى. ئۇنىڭ بېشىغا كىيگەن لېچىكى دۇنيا ۋە 

ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەردىن ياخشىدۇر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
﴿ياخشى ئىش قىلغۇچى پەقەت ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ﴾ يەنى دۇنيادا ياخشى ئىش 
قىلغان كىشى ئۈچۈن ئاخىرەتتە پەقەت ياخشىلىقال بار. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 
﴿ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە هللا نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ﴾)1( هللا 

)1( يۇنۇس سۈرىسى 26ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تائاال يۇقىرىدا ئەمەل بىلەن ئېرىشكىلى بولمايدىغان، ئەكسىچە، هللا تائاالنىڭ بەندىسىگە 
مەرھەمەت ۋە ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىنال بېرىدىغان كاتتا نېمەتلەرنى بايان قىلغاندىن 
كېيىن مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى 

ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ 

* * * * * * *

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 
ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ  ژ ڑ   

جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  بار﴿62﴾.  جەننەت  ئىككى  تۆۋەنرەك  جەننەتتىن  ئىككى  ئۇ 
سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿63﴾ ئۇ ئىككى جەننەت 
ياپيېشىلدۇر﴿64﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى 
ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿65﴾ ئۇ ئىككى جەننەتتە قايناپ چىقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار﴿66﴾. )ئى 
ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿67﴾ 
سىلەر  جىنالر!(  ئىنسانالر!  )ئى  بار﴿68﴾.  ئانارالر  ۋە  خورمىالر  مېۋىلەر،  جەننەتتە  ئىككى 
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿69﴾ ئۇ جەننەتلەردە چىرايلىق 
خوتۇنالر بار﴿70﴾. )ئى ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى 
)ئى  ھۈرلەردۇر﴿72﴾.  مەستۇرە  چېدىرلىرىدا  )جەننەتنىڭ(  ئۇالر  قىلىسىلەر؟﴿71﴾  ئىنكار 
ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿73﴾ 
ئەرلىرىدىن ئىلگىرى ئۇالرغا ھېچ ئىنسان ۋەجىن يېقىنچىلىق قىلمىغان﴿74﴾. )ئى ئىنسانالر! 
جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿75﴾ ئۇالر يېشىل 
ياستۇقالرغا، چىرايلىق بىساتالرغا يۆلەنگەن ھالدا ئىستىراھەت قىلىدۇ﴿76﴾. )ئى ئىنسانالر! 
جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿77﴾ ئەزىمەتلىك 

ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامى مۇبارەكتۇر﴿78﴾. 
هللا تائاال بۇ ئىككى جەننەتنىڭ پەزىلەت ۋە دەرىجىدە ئىلگىرى سۈپەتلەنگەن ئىككى 
جەننەتتىن تۆۋەن ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ئىككى جەننەتتىن تۆۋەنرەك 
ئىككى جەننەت بار﴾ يۇقىرىدا: »قاچىلىرى ۋە بارلىق نەرسىلىرى ئالتۇندىن بولغان ئىككى 
جەننەت بار، قاچىلىرى ۋە بارلىق نەرسىلىرى كۈمۈشتىن بولغان ئىككى جەننەت، ئىلگىرىكى 
ئىككى جەننەت هللا تائاالنىڭ يېقىن بەندىلىرىگە، كېيىنكى ئىككى جەننەت سائادەتمەن 
بەندىلىرىگە بېرىلىدۇ« دېگەن ھەدىس بايان قىلىنغان ئىدى. ئەبۇمۇسا: ئالتۇندىن بولغان 
جەننەت  ئىككى  بولغان  كۈمۈشتىن  بەندىلىرىگە،  يېقىن  تائاالنىڭ  هللا  جەننەت  ئىككى 
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سائادەتمەن بەندىلىرىگە بېرىلىدۇ،- دېدى. 
ئىلگىرىكى ئىككى جەننەتنىڭ كېيىنكى ئىككى جەننەتتىن ئېسىل ئىكەنلىكىنىڭ بىر 
ئىككى  ئىككى جەننەتنى كېيىنكى  ئىلگىرىكى  تائاال  بىرىنچىدىن: هللا  بار.  قانچە دەلىلى 
بۆلگەنلىكنى  كۆڭۈل  ئاالھىدە  ئېلىش  تىلغا  دەسلەپتە  سۈپەتلىدى.  بۇرۇن  جەننەتتىن 
جەننەت  ئىككى  تۆۋەنرەك  جەننەتتىن  ئىككى  ﴿ئۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  كۆرسىتىدۇ، هللا 
بار﴾ بۇ بۇرۇن سۈپەتلەنگەن جەننەتنىڭ كېيىن سۈپەتلەنگەن جەننەتكە قارىغاندا ئېسىل ۋە 
ئالىي ئىكەنلىكىنىڭ پاكىتىدۇر. هللا تائاال يۇقىرىدا ئىككى جەننەتنى سۈپەتلەپ: ﴿ئۇ ئىككى 
جەننەتتە تۈرلۈك مېۋىلىك دەرەخلەر بار﴾ دەيدۇ. يەنى بۇ ئىككى جەننەتتىكى دەلـ  دەرەخلەر 
سۇغا بەك قانغانلىقتىن ياپ ـ يېشىللىققا پۈركۈنۈپ قاراڭغۇلىشىپ كېتىدۇ. ئىبنى ئابباسمۇ بۇ 

ئايەت ھەققىدە شۇنداق دەيدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى كەئىب: ﴿ئۇ ئىككى جەننەت ياپيېشىلدۇر﴾ دېگەن بۇ ئايەت ھەققىدە: 
بۇ ئىككى جەننەت يېشىلچىلىققا پۈركەلگەن،- دەيدۇ. شاخلىرى بىر - بىرىگە كىرىشىپ 
كەتمىگەن دەرەخلەرنىڭ شاخلىرى بىر - بىرىگە كىرىشىپ كەتكەن دەرەخلەرگە قارىغاندا 

چىرايلىق ئىكەنلىكىدە ھېچ شەك يوقتۇر. 
ئىككىنچىدىن: هللا تائاال يۇقىرىقى ئىككى جەننەتنى سۈپەتلىگەندە: ﴿ئۇ ئىككى جەننەتتە 
ئېقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار﴾ دەيدۇ. بۇ يەردىكى ئىككى جەننەتنى سۈپەتلىگەندە: ﴿ئۇ 
ئىككى جەننەتتە قايناپ چىقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار﴾ دەيدۇ. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى 
ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ ئىككى بۇالقتىن سۇ 
بۇلدۇقالپ چىقىپ تۇرىدۇ، سۇ ئېقىپ تۇرۇش بۇلدۇقالپ چىقىپ تۇرغاندىن ياخشىدۇر. زەھھاك 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ئىككى جەننەتتە قايناپ چىقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار﴾ يەنى ئۇ ئىككى 

بۇالقنىڭ سۈيى ئازالپ قالماي، سۇغا لىق تولۇپ تۇرىدۇ. 
ئۈچىنچىدىن: هللا تائاال يۇقىرىقى ئىككى جەننەتنى سۈپەتلىگەندە: ﴿ئۇ ئىككى جەننەتتە 
ھەر مېۋىدىن ئىككى خىلدىن بار﴾ دەيدۇ. بۇ يەردە بولسا: ﴿ئىككى جەننەتتە مېۋىلەر، خورمىالر 
ۋە ئانارالر بار﴾ دەيدۇ. يۇقىرىدىكى ئىككى جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنىڭ بۇ ئىككى جەننەتنىڭ 

مېۋىلىرىگە قارىغاندا كۆپ ۋە خىلمۇخىل ئىكەنلىكىدە شەك يوقتۇر.
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ جەننەتلەردە چىرايلىق خوتۇنالر بار﴾ قەتادە بۇ ئايەت 
ھەققىدە: جەننەتتە نۇرغۇن چىرايلىق نەرسىلەر بار،- دەيدۇ. كۆپلىگەن تەپسىرشۇناسالر: 
بىر  دەيدۇ.  بار،-  خوتۇنالر  يۈزلۈك  گۈزەل  ۋە  ئەخالقلىق  چىرايلىق،  ياخشى،  جەننەتتە 
ھەدىستە شەھال كۆزلۈك ھۈرلەرنىڭ: »بىز چىرايلىق خوتۇنالرمىز، بىز ھۆرمەتلىك ئەرلەر ئۈچۈن 

يارىتىلدۇق« دەپ ناخشا ئوقۇيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان.
تۆتىنچىدىن: هللا تائاال يۇقىرىدىكى ئىككى جەننەتنى سۈپەتلىگەندە: ﴿ئۇ جەننەتلەردە 
ئىنسان ۋە جىن  بىلەن ھېچ  ئۇالر  بۇرۇن  ئەرلىرىدىن  قارىمايدىغان،  باشقىالرغا  ئەرلىرىدىن 
يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار﴾ دەيدۇ. بۇ يەردە بولسا: ﴿ئۇالر )جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا 
ئىچكىرى  ھەممىسى  ھۈرلەرنىڭ  جەننەتتىكى  گەرچە  يەنى  دەيدۇ.  ھۈرلەردۇر﴾  مەستۇرە 
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قارىماسلىققا  باشقىالرغا  ھۈرلەرنىڭ  قارىمايدىغان  باشقىالرغا  ئۆزلىرى  بولسىمۇ،  چېدىرالردا 
بۇيرۇلغان ھۈرلەردىن ئارتۇق ئىكەنلىكىدە شەك يوقتۇر.

ئىبنى  ئابدۇلال  بۇخارى  ئىمام  ھۈرلەردۇر﴾  مەستۇرە  )جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا  ﴿ئۇالر 
 - »شەك  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  قەيستىن 
شۈبھىسىزكى، جەننەتتە كاۋاك مەرۋايىتتىن تىكىلگەن بىر چېدىر بار، ئۇنىڭ كەڭلىكى 60 
مىل)1( كېلىدۇ. چېدىرنىڭ ھەر بۇلۇڭىدا مۆمىنلەرگە بېرىلگەن خوتۇنالر بار، ئۇالر باشقىالرنى 

كۆرمەيدۇ، ئۇالرنى مۆمىنلەر زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ«. 
ئىمام بۇخارىنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە: »چېدىرنىڭ كەڭلىكى 30 مىل كېلىدۇ« دېيىلگەن. 
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم مۇنداق رىۋايەت قىلغان: »شەك - شۈبھىسزكى، جەننەتتە ھەر بىر 
مۆمىن ئۈچۈن بىر كاۋاك مەرۋايىتتىن تىكىلگەن چېدىر بار، ئۇنىڭ ئۇزۇنلىقى 60 مىل كېلىدۇ، 
شۇ چېدىردا مۆمىنگە بېرىلگەن خوتۇنالر بار، ئۇ ئۇالرنى زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالر بىر - 

بىرىنى كۆرۈپ قالمايدۇ«. 
﴿ئەرلىرىدىن ئىلگىرى ئۇالرغا ھېچ ئىنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان﴾ بۇ ئايەتكە 
ئوخشاش مەنىدىكى ئايەت يۇقىرىدا بايان قىلىندى، پەقەت يۇقىرىدىكى ئايەتتىكى جەننەتنىڭ 
)ئى  مەرۋايتتۇر.  )ئاقلىقتا(  ياقۇتتۇر،  )سۈزۈكلۈكتە(  ئۇالر  ﴿گويا  تائاالنىڭ:  سۈپىتىدە هللا 
ئىنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ دېگەن 

ئايەتلىرى ئارتۇق بايان قىلىندى.
﴿ئۇالر يېشىل ياستۇقالرغا، چىرايلىق بىساتالرغا يۆلەنگەن ھالدا ئىستىراھەت قىلىدۇ﴾ 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەبۇتەلھە  ئىبنى  ئەلى 
قىلىدۇ: ئۇالر يېشىل ياستۇقالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ. مۇجاھىد، ئىكرىمە، ھەسەن، قەتادە، 
زەھھاك ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنى: ئۇالر ياستۇقالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. 
ئەال ئىبنى بەدرى: ئۇالر تەختلەرگە يېپىلغان يوپۇقالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ،- دەپ تەپسىر 

قىلغان.
تائاال  هللا  يەنى  مۇبارەكتۇر﴾  نامى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  كەرەملىك  ۋە  ﴿ئەزىمەتلىك 
ئۇلۇغلىنىشقا، ئاسىيلىق قىلىنماسلىققا، ھۆرمەتلىنىپ ئىبادەت قىلىنىشقا، شۈكۈر قىلىنىشقا، 
ئىنكار قىلىنماسلىققا، ئەسلىنىپ تۇرۇشقا، ئۇنتۇلۇپ قېلىنماسلىققا تېگىشلىكتۇر. ئىبنى ئابباس 
ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك دېگەن ئايەتنى: بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ،- دەپ تەپسىر قىلدى. ئىمام ئەبۇداۋۇد 
رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسزكى، چاچ -ساقاللىرى 
ئاقارغان مۇسۇلماننى، مۇسۇلمان پادىشاھنى، قۇرئاننى چەكتىن ئاشۇرۇۋەتمىگەن ۋە نۇقسان 

يەتكۈزمىگەن ئاساستا يادا ئالغان ئادەمنى ھۆرمەتلەش هللا تائاالنى ئۇلۇغلىغانلىقتۇر«.
ئىمام ئەھمەد رەبىيئ ئىبنى ئامىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
بۇ  تۇرۇڭالر«.  ئېتىپ  ياد  ھەمىشە  نى  كەرەملىك هللا  ۋە  »ئەزىمەتلىك  قىلىدۇ:  رىۋايەت 

ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان. 

)1( مىل - قۇرۇقلۇق ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ، بىر مىل 1609 مېتىرغا تەڭ.
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ئىمام مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئائىشەنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم )ساالم بېرىپ( نامازنى تۈگىتىپ بولۇپ: 
»ئى هللا! سەن ساالمدۇرسەن، ساالمەتلىك سەن تەرەپتىندۇر. ئى ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك 

هللا! سېنىڭ نامىڭ مۇبارەكتۇر« دەپ بولغىدەك مىقداردا ئولتۇراتتى.
شۇنىڭ بىلەن، رەھمان سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە 

هللا تائاالغا مەنسۇپتۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 78 ئايەت

 

ۋاقىئە سۈرىسى

ۋاقىئە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

ئەبۇئىسھاق ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
كېتىپتۇ،-  ئاقىرىپ  چاچلىرىڭ  ھەقىقەتەن  پەيغەمبىرى!  نىڭ  هللا  ئى  ئەبۇبەكرى: 
تەكۋىر  ۋە  نەبە  مۇرساالت،  ۋاقىئە،  ھۇد،  ئەلەيھىسساالم:»مېنى  پەيغەمبەر  دېگەندە، 
قاتارلىق سۈرىلەر قېرىتىۋەتتى« دەپ جاۋاب بەرگەن. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت 

قىلغان. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سەمۇرەنىڭ  ئىبنى  جابىر  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازالرنى بۈگۈنكى كۈندە سىلەر ئۆتەۋاتقان نامازغا ئوخشاش 
ئۆتەيتتى، لېكىن ئۇ يەڭگىل ئۆتەيتتى. ئۇنىڭ نامىزى سىلەرنىڭ نامىزىڭالردىن يەڭگىل 
ئىدى، ئۇ بامدات نامىزىدا ۋاقىئە سۈرىسىنى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلەرنى ئوقۇيتتى.

ٱ ٻ ٻ

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ڑ  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
قىيامەت قايىم بولغان چاغدا﴿1﴾. ھېچ ئادەم ئۇنى ئىنكار قىاللمايدۇ﴿2﴾. زېمىن 



قاتتىق تەۋرىتىلگەن، تاغالر پارچىلىنىپ توزاندەك توزۇپ كەتكەن چاغدا، قىيامەت )بەزىلەرنى 
دوزاخقا كىرگۈزۈش بىلەن دەرىجىسىنى( چۈشۈرىدۇ )بەزىلەرنى جەننەتكە كىرگۈزۈش بىلەن 
دەرىجىسىنى( كۆتۈرىدۇ﴿3 ـ 4 ـ 5 ـ 6﴾. سىلەر )قىيامەتتە( ئۈچ پىرقىغە بۆلۈنىسىلەر﴿7﴾. 
ئەمالى  نامە -  )ئۇالر  ئادەملەر؟  قانداق  پىرقە( سائادەتمەنلەردۇر، سائادەتمەنلەر  )بىرىنچى 
ئادەملەردۇر،  بەختسىز  پىرقە(  )ئىككىنچى  ئادەملەردۇر﴿8﴾.  بېرىلىدىغان(  تەرىپىدىن  ئوڭ 
بېرىلىدىغان  تەرىپىدىن  سول  ئەمالى   - نامە  )ئۇالر  ئادەملەر؟  قانداق  ئادەملەر  بەختسىز 
ئادەملەردۇر(﴿9﴾. )ئۈچىنچى پىرقە ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، )ئۇالر 
جەننەتكە( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر﴿10﴾. ئۇالر نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردە هللاغا يېقىن 

بولغۇچىالردۇر﴿11ـ 12﴾.

قىيامەت كۈنىنىڭ ئەھۋاللىرى

ۋاقىئە)1( قىيامەت كۈنىنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرىدۇر. ئۇ چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدىغان ۋە 
ۋۇجۇتقا كېلىدىغان كۈن بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق دەپ ئاتالغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 

دەيدۇ: ﴿بۇ كۈندە چوڭ ئىش )يەنى قىيامەت( يۈز بېرىدۇ﴾)2(. 
﴿ھېچ ئادەم ئۇنى ئىنكار قىاللمايدۇ﴾ يەنى ئەگەر هللا تائاال ئۇنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشىنى 
ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى ھېچكىم قايتۇرالمايدۇ ۋە توسۇپمۇ قااللمايدۇ. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا تەرىپىدىن كەلگەن، قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان بىر كۈن 
كېلىشتىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر﴾)3(، ﴿بىر تىلىگۈچى )يەنى 
نەزر ئىبن ھارىس( كاپىرالرغا چوقۇم بولىدىغان ئازابنىڭ )چۈشۈشىنى( تىلىدى. ئۇ )ئازاب( 
نى ھېچ ئادەم قايتۇرالمايدۇ﴾)4(، ﴿هللا )بىرەر شەيئىگە( »ۋۇجۇدقا كەل« دېسە )دەرھال( 
كېلىدىغان كۈندىكى )يەنى قىيامەت كۈنىدىكى( ئازابتىن قورقۇڭالر. هللا نىڭ سۆزى ھەقتۇر، 
سۇر چېلىنىدىغان كۈندىكى )يەنى قىيامەت كۈنىدىكى( پادىشاھلىق هللا غا خاستۇر. هللا 
قىلغۇچىدۇر،  ئىش  بىلەن  ھېكمەت  هللا  بىلگۈچىدۇر،  نەرسىلەرنى  ئاشكارا  ۋە  يوشۇرۇن 
)بەندىلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن( خەۋەرداردۇر﴾)5( مۇھەممەد ئىبنى كەئب مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت 
چوقۇم بولىدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ، ئۇنى توسۇش ۋە 

قايتۇرۇۋېتىش ھېچ مۇمكىن ئەمەستۇر. 
چاغدا،  كەتكەن  توزۇپ  توزاندەك  پارچىلىنىپ  تاغالر  تەۋرىتىلگەن،  قاتتىق  ﴿زېمىن 
قىيامەت )بەزىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزۈش بىلەن دەرىجىسىنى( چۈشۈرىدۇ )بەزىلەرنى جەننەتكە 
ئابرويلۇق  بەزى كىشىلەر دۇنيادا  يەنى گەرچە  كىرگۈزۈش بىلەن دەرىجىسىنى( كۆتۈرىدۇ﴾ 
بولسىمۇ، قىيامەت ئۇالرنى جەھەننەمنىڭ ئەڭ تېگىگە چۈشۈرۈۋېتىدۇ. بەزى كىشىلەر دۇنيادا 

)1( مەنىسى يۈز بەرگۈچى دېگەن بولىدۇ.
)2( ھاققە سۈرىسى 15ـ  ئايەت.

)3( شۇرا سۈرىسى 47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( مەئارىج سۈرىسى 1ـ  2ـ  ئايەتلەر.

)5( ئەنئام سۈرىسى 73ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ۋاقىئە سۈرىسى
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ئىللىيۇنغا،  جەننەت  دەرىجىلىك  يۇقىرى  ئەڭ  ئۇالرنى  قىيامەت  سانالسىمۇ،  ئاجىزالردىن 
تۈگىمەيدىغان نازۇ نېمەت مەرتىۋىسىگە كۆتۈرىدۇ. ھەسەن، قەتادە ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنى 
مۇشۇنداق تەپسىر قىلغان. ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿قىيامەت )بەزىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزۈش 
دەرىجىسىنى(  بىلەن  كىرگۈزۈش  جەننەتكە  )بەزىلەرنى  چۈشۈرىدۇ  دەرىجىسىنى(  بىلەن 
كۆتۈرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: قىيامەت يىراق ـ 
يېقىن ھەممىگە ئۆزىنىڭ قورقۇنچلۇق ئەھۋالىنى ئاڭلىتىدۇ. ئىكرىمە مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت 
تۆۋەنلەپ ئەڭ تۆۋەندىكىلەرگە، يۇقىرى ئۆرلەپ ئەڭ يۇقىرىدىكىلەرگە ئۆزىنىڭ قورقۇنچلۇق 

ئەھۋالىنى ئاڭلىتىدۇ. زەھھاك ۋە قەتادەمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلغان.
﴿زېمىن قاتتىق تەۋرىتىلگەن﴾ يەنى ئۇ چاغدا زېمىن قاتتىق ھەرىكەتكە كېلىپ، ئۇزۇندىن 
توغرىسىغا تەۋرىتىلىدۇ. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، قەتادە ۋە بىر قانچە كىشى بۇ ئايەتنى: 
زېمىن قاتتىق تەۋرىتىلگەندە،- دەپ تەپسىر قىلدى. رەبىئ ئىبنى ئەنەس مۇنداق دەيدۇ: 
زېمىن ئۆزىدىكى نەرسىلەر بىلەن خۇددى غەلۋىر تاسقالغاندەك تاسقىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿زېمىن قاتتىق تەۋرىتىلگەندە﴾)1(، ﴿ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالردىن )يەنى 

ئازابىدىن( قورقۇڭالر، قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر﴾)2( 
﴿تاغالر پارچىلىنىپ﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، قەتادە ۋە باشقىالر: بۇ چاغدا 
تاغالر پارچەـ  پارچە بولۇپ كېتىدۇ،- دېدى. ئىبنى زەيد: بۇ كۈندە تاغالر خۇددى هللا تائاال: 

﴿بىر دۆۋە تارقاق قۇمغا ئايلىنىدۇ﴾)3( دېگەندەك بولۇپ كېتىدۇ،- دېدى. 
﴿توزاندەك توزۇپ كەتكەن چاغدا﴾ ئەبۇئىسھاق ھارىستىن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ 
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: تاغالر توپاـ  چاڭالرغا ئايلىنىپ، ئۇنىڭدىن 
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەۋفىي  كېتىدۇ..  يوقاپ  توزۇپ  قالماي  ھېچنەرسە 
رىۋايەت قىلىدۇ: تاغالر ئوتتىن چىققان ئۇچقۇنالرغا ئوخشاپ قالىدۇ. ئوت ئۇلغايسا، ئۇنىڭدىن 
مۇنداق  ئىكرىمە  كېتىدۇ.  يوقىلىپ  بولسا،  يەرگە چۈشكەندە  ئۇچقۇنالر چاچىراپ چىقىدۇ. 
دەيدۇ: تاغالر شامال سورۇۋەتكەن توزاندەك بولۇپ كېتىدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: تاغالر شامال 
سورۇۋەتكەن قۇرۇق چاۋاـ  چاتقالغا ئوخشاپ قالىدۇ. بۇ ئايەت بۇ مەزمۇندىكى باشقا ئايەتلەرگە 
ئوخشاش قىيامەت كۈنى تاغالرنىڭ ئۆز ئورنىدىن يوقىلىدىغانلىقىنى، توزۇپ ئېتىلغان يۇڭغا 

ئوخشاش بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

قىيامەت كۈنى ئىنسانالرنىڭ ئۈچ قىسىمغا بۆلىنىدىغانلىقى

﴿سىلەر )قىيامەتتە( ئۈچ پىرقىغە بۆلۈنىسىلەر﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئىنسانالر ئۈچ قىسىمغا 
بۆلۈنىدۇ. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئەرشنىڭ ئوڭ تەرىپىدە بولىدۇ. ئۇالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئوڭ تەرىپىدىن چىققانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ نامەـ  ئەمال دەپتەرلىرى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلىدۇ، 

)1( زەلزەلە سۈرىسى 1ـ  ئايەت.
)2( ھەج سۈرىسى 1ـ  ئايەت.

)3( مۇززەممىل سۈرىسى 14ـ  ئايەت.

ۋاقىئە سۈرىسى
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جەننەتكە  ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  سۇددى  بېرىلىدۇ.  ئېلىپ  تەرىپىگە  ئوڭ  ئەرشنىڭ  ئۇالر 
كىرىدىغانالرنىڭ كۆپ ساندىكىلىرىنى تەشكىل قىلىدۇ. 

يەنە بىر قىسمى ئەرشنىڭ سول تەرىپىدە بولىدۇ. ئۇالر ئادەم ئەلەيھسساالمنىڭ سول 
تەرىپىدىن چىققانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ نامە ـ ئەمەل دەپتەرلىرى سول تەرىپىدىن بېرىلىدۇ، 
ئۇالر ئەرشنىڭ سول تەرىپىگە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۇالر ئومۇمىيۈزلۈك دوزاخ ئەھلىدۇر. بىز هللا 
پاناھ  غا سېغىنىپ، ئۇالردىن بولۇپ قىلىشتىن، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قىلىپ قېلىشتىن 

تىلەيمىز. 
ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، غالىب ۋە  ئۈچىنچى قىسىمدىكىلەر ياخشى ئىشالرنى ئەڭ 
بۈيۈك هللا نىڭ ئالدىدا تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر ئەرشنىڭ ئوڭ تەرىپىدە تۇرغانالرغا قارىغاندا 
هللا تائاالغا خاس ۋە يېقىن كىشىلەر بولۇپ، هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئېسىل مەرتىۋىگە ئىگە 
بولغانالردۇر. ئۇالرنىڭ ئىچىدە پەيغەمبەرلەر، راستچىلالر ۋە هللا يولىدا شېھىت بولغانالر بار. 
ئۇالر ئەرشنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن ئورۇن ئالغانالرنىڭ سانىغا قارىغاندا ئاز ساننى تەشكىل قىلىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)بىرىنچى پىرقە( سائادەتمەنلەردۇر، سائادەتمەنلەر قانداق 
ئادەملەر؟ )ئۇالر نامە - ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلىدىغان( ئادەملەردۇر. )ئىككىنچى پىرقە( 
بەختسىز ئادەملەردۇر، بەختسىز ئادەملەر قانداق ئادەملەر؟ )ئۇالر نامە - ئەمالى سول تەرىپىدىن 
بېرىلىدىغان ئادەملەردۇر(. )ئۈچىنچى پىرقە ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، 
)ئۇالر جەننەتكە( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر﴾ هللا تائاال بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدىمۇ ئىنسانالرنىڭ 
سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتتىكى ئەھۋالىنى بايان قىلىپ، ئۇالرنى مانا مۇشۇنداق ئۈچ قىسىمغا 
بۆلىدۇ. هللا تائاال ئۇالرنىڭ ئۈچ قىسىمغا بۆلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
مىراس  كىشىلەرگە  تاللىغان  بىز  بەندىلىرىمىزدىن  نى  قۇرئان(  )يەنى  كىتاب  بىز  ﴿ئاندىن 
قىلىپ بەردۇق. ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىدۇر )يەنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان 
بىلەن ئەمەل قىلمايدۇ(، بەزىسى ئوتتۇرا ھالدۇر )يەنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئەمەل قىلىپ، 
قىسمەن چاغالردا ئەمەل قىلمايدۇ( ۋە بەزىسى هللانىڭ ئىزنى بويىچە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا 

ئالدىرىغۇچىدۇر. ئەنە شۇ كاتتا مەرھەمەتتۇر﴾)1(. 
﴿)ئۈچىنچى  قاتارلىقالر:  مۇجاھىد  ئىبنى  ياقۇب  ئەبۇھەرزە  ۋە  كەئب  ئىبنى  مۇھەممەد 
ئالدىدا  ئەڭ  جەننەتكە(  )ئۇالر  بولۇپ،  قىلغۇچىالر  ئالدىدا  ئەڭ  ئىشالرنى(  ياخشى  پىرقە 
دېدى.  ئەلەيھىسساالمالردۇر،-  پەيغەمبەر  ئۇالر  ھەققىدە:  ئايەت  دېگەن  كىرگۈچىلەردۇر﴾ 

سۇددى: ئۇالر “ئىللىيۇن” دەپ ئاتىلىدىغان جەننەت ئەھلىدۇر،- دېدى.
بۇ ئايەتتىن بۇيرۇلغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغانالر كۆزدە تۇتىلىدۇ. چۈنكى هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن تەييارالنغان، 
﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  ئالدىراڭالر﴾)2(،  جەننەتكە  كېلىدىغان  زېمىنچە   - ئاسمان  كەڭلىكى 
كەلتۈرۈڭالر﴾)3(  قولغا  جەننەتنى  كېلىدىغان  زېمىندەك   - ئاسمان  كەڭلىكى  مەغپىرىتىنى، 

)1( فاتىر سۈرىسى 32ـ  ئايەت.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 133ـ  ئايەت.

)3( ھەدىد سۈرىسى 21ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ۋاقىئە سۈرىسى
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كىمكى بۇ دۇنيادا ياخشى ئىشنى قىلىشقا ئالدىرىسا ۋە ئۇنى ئەڭ ئالدىدا قىلسا، ئاخىرەتتىمۇ 
ئەڭ ئالدىدا ھۆرمەتكە سازاۋەر بولىدۇ، چۈنكى مۇكاپات ئەمەلنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ. بۇ، 
باشقىالرغا قانداق مۇئامىلە قىلساڭ، سەنمۇ شۇنداق مۇئامىلىگە ئۇچرىغىنىڭغا ئوخشايدۇ، شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردە هللاغا يېقىن بولغۇچىالردۇر﴾. 

* * * * * * *

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ى   ائ  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وئ  ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

بۇالر ئۆتكەنكىلەرنىڭ ئىچىدە كۆپتۇر، كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدە ئازدۇر﴿13ـ14﴾. ئۇالر 
)ئالتۇندىن( توقۇلغان تەختلەر ئۈستىگە يۆلەنگەن ھالدا بىر - بىرىگە قارىشىپ ئولتۇرىشىدۇ﴿15ـ 
16﴾. )قېرىماي( ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شارابتىن تولدۇرۇلغان 
ئۇ شارابنى ئىچىش  تۇرىدۇ﴿17ـ18﴾.  ئايلىنىپ سۇنۇپ  ئۇالرغا  پىيالە، چەينەك، جامالرنى 
مېۋىلەر  قىلغان  ئىختىيار  ئۇالرغا  بولمايدۇ﴿19﴾.  مەس  ئاغرىمايدۇ،  بېشى  ئۇالرنىڭ  بىلەن 
ۋە كۆڭۈللىرى تارتقان قۇش گۆشلىرى بېرىلىدۇ﴿20 ـ 21﴾. ئۇالرغا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى 
قىلغان  ئۇالرنىڭ  بۇ   .﴾23 ـ  بېرىلىدۇ﴿22  ھۈرلەر  كۆزلۈك  شەھال  ئوخشايدىغان  گۆھەرگە 
ياخشى ئەمەللىرىنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر﴿24﴾. ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە ۋە يالغان سۆزلەرنى 

ئاڭلىمايدۇ﴿25﴾. پەقەت »ساالم! ساالم!« سۆزىنىال ئاڭاليدۇ﴿26﴾. 

ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر ۋە ئۇالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپات

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئەنە شۇ ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر ۋە هللا تائاالغا 
كۆپتۇر،  ئىچىدە  ئۆتكەنكىلەرنىڭ  ﴿بۇالر  بېرىدۇ:  خەۋەر  مۇنداق  بولغۇچىالردىن  يېقىن 
كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدە ئازدۇر﴾. تەپسرشۇناسالر هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۆتكەنكىلەرنىڭ ئىچىدە﴾ 
ۋە ﴿كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدە﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى. 
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  قاتارلىقالرنىڭ  ھەسەنبەسرى  ۋە  مۇجاھىد  ئەبۇھاتەم،  ئىبنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ﴿ئۆتكەنكىلەرنىڭ ئىچىدە﴾ دېگەن سۆزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەر، 
كۆزدە  ئۈممىتى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇھەممەد  سۆزدىن  دېگەن  ئىچىدە﴾  ﴿كېيىنكىلەرنىڭ 
تۇتۇلىدۇ. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشتا بولدى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »بىز دۇنياغا ئەڭ 
ئاخىرىدا كەلدۇق، قىيامەت كۈنى ئەڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىمىز« دېگەن سۆزى بىلەن قانائەت 
ھاسىل قىلدى. ئىبنى جەرىر بۇ قاراشتىن باشقىنى رىۋايەت قىلمىدى ۋە بۇ قاراشنى ھېچكىمگە 

نىسبەت بەرمىدى. 
ئىمام مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ قاراشقا ئەبۇ ھۇرەيرە رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى 
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ھەدىس بىلەن قانائەت ھاسىل قىلىدۇ، ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇالر ئۆتكەنكىلەرنىڭ 
بۇ  چاغدا،  بولغان  نازىل  ئايەت  دېگەن  ئازدۇر﴾  ئىچىدە  كېيىنكىلەرنىڭ  كۆپتۇر،  ئىچىدە 
بولسا  ﴿بۇالر  بىلەن:  شۇنىڭ  تۇيۇلدى.  ئېغىر  ساھابىلىرىگە  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر جامائەدۇر. كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر جامائەدۇر﴾ دېگەن 
مەن  شۈبھىسىزكى،   - »شەك  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  ئاندىن  قىلىندى.  نازىل  ئايەت 
ئۈچتىن  ئەھلىدىن  جەننەت  بولۇشىنى،  سىلەردىن  بىرىنىڭ  تۆتتىن  ئەھلىنىڭ  جەننەت 
بىرىنىڭ سىلەردىن بولۇشىنى، بەلكى جەننەت ئەھلىنىڭ يېرىمىنىڭ سىلەردىن بولۇشىنى 
ئارزۇ قىلىمەن، سىلەر ئۇالرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىنى تەشكىل قىلىسىلەر« دېدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ قارىشىنىڭ ئاساسى كۈچلۈك ئەمەس بولۇپ، ئۇنى ئاساسى ئاجىز 
بولغان بىر قاراش دېيىشكە بولىدۇ. چۈنكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى قۇرئاننىڭ 
كۆرسەتمىسى بويىچە ئۈممەتلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر. هللا تائاالغا يېقىن بەندىلەرنىڭ بۇ 
ئۈممەتكە قارىغاندا باشقا ئۈممەتلەردە كۆپ بولۇشى ئەقىلگە ئۇيغۇن ئەمەس. بەلكى دەلىللەرگە 
ئاساسالنغاندىمۇ، هللا تائاالغا يېقىن بەندىلەر باشقا ئۈممەتلەرگە قارىغاندا بۇ ئۈممەتتىن كۆپ 

بولىدۇ.
ئىككىنچى قاراش، هللا تائاالنىڭ: ﴿بۇالر ئۆتكەنكىلەرنىڭ ئىچىدە كۆپتۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىن 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىدىن دەسلەپتە ئۆتكەن ئۈممەتلىرى، ﴿كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدە 
ئازدۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەسلەپكى ئۈممىتىدىن كېيىن كېلىدىغان 

ئۈممەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. مانا بۇ كۈچلۈك قاراشتۇر. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم سەرى ئىبنى يەھيانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ھەسەن: 
﴿)ئۈچىنچى پىرقە ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، )ئۇالر جەننەتكە( ئەڭ 
ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر. ئۇالر نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردە هللاغا يېقىن بولغۇچىالردۇر. بۇالر 
ئوقۇپ:  ئايەتنى  دېگەن  ئازدۇر﴾  ئىچىدە  كېيىنكىلەرنىڭ  كۆپتۇر،  ئىچىدە  ئۆتكەنكىلەرنىڭ 

بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەسلەپكى ئۈممەتلىرىدۇر،- دېدى.
كېيىنكىلەرنىڭ  كۆپتۇر،  ئىچىدە  ئۆتكەنكىلەرنىڭ  ﴿بۇالر  سىيرىين:  ئىبنى  مۇھەممەد 
ئىچىدە ئازدۇر﴾ دېگەن بۇ ئايەت ھەققىدە: ساھابىلەر: بۇالرنىڭ ھەممىسى بۇ ئۈممەتتىن بولىدۇ 
دەيتتى ياكى شۇنداق بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتى،- دېدى. ھەسەن بىلەن ئىبنى سىيرىيننىڭ 
بېرىدۇ. ھەر  بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ  ئۈممەتتىن  مۇشۇ  بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ  سۆزلىرى 
بىر ئۈممەتتىن دەسلەپتە ئۆتكەنلەرنىڭ ئاخىرىدا ئۆتكەنلەردىن ياخشى بولىدىغانلىقىدا ھېچ 
شەك يوقتۇر. بۇ ئايەت پۈتۈن ئۈممەتلەرنى )ھەر بىر ئۈممەتنى ئۆزىگە يارىشا( ئومۇمىيۈزلۈك ئۆز 

ئىچىگە ئالغان بولۇشىمۇ ئېھتىمالغا يېقىندۇر.
ئىمام بۇخارى ھەر بىر ئۈممەتنىڭ دەسلىپىدە ئۆتكەنلەردىن هللا تائاالغا يېقىن بەندىلەرنىڭ 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ھەققىدە  بولىدىغانلىقى  كۆپ 
قىلىدۇ: »ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى مېنىڭ زامانىمدا ئۆتكەنلەردۇر، ئاندىن ئۇالردىن كېيىن 
كېلىدىغانالر، ئاندىن ئۇالردىنمۇ كېيىن كېلىدىغانالردۇر« پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 
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دەيدۇ: »مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىن تاكى قىيامەت قايىم بولغىچىلىك داۋاملىق ھەق ئۈستىدە 
ماڭىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر بولىدۇ. ئۇالرغا ياردەم قىلمىغان ۋە دۈشمەنلىك قىلغان كىشىلەر 
قىيامەتتىن  تاكى  »ئۇالر  رىۋايەتتە:  بىر  يەنە  يەتكۈزەلمەيدۇ«.  زىيان  قانداق  ھېچ  ئۇالرغا 

ئىبارەت هللا تائاالنىڭ ئەمرى يېتىپ كەلگىچىلىك شۇ ھەق ئۈستىدە بولىدۇ« دېيىلگەن. 
ئۇالرنىڭ  ئۈممەتتۇر.  شەرەپلىك  قارىغاندا  ئۈممەتلەرگە  باشقا  ئۈممەت  بۇ  مەقسەت، 
دىنى  ئۇالرنىڭ  كۆپتۇر.  قارىغاندا  ئۈممەتلەرگە  باشقا  بەندىلەر  يېقىن  تائاالغا  ئىچىدە هللا 
ئېرىشىدۇ.  مەرتىۋىگە  يۇقىرى  ئەڭ  ئۇالر  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  كاتتا  پەيغەمبىرى  شەرەپلىك، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئۈممەتنىڭ شانـ  شەرىپىدىن خەۋەر بېرىپ، بۇ ئۈممەتتىن 70 مىڭ 
كىشىنىڭ ھېسابقا تارتىلماستىن جەننەتكە كىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر 
كىرىدۇ«  ئادەم جەننەتكە  مىڭ   70 بىلەن  شاپائىتى  ئادەمنىڭ  مىڭ  ئەلەيھىسساالم: »ھەر 
دەيدۇ. يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەيدۇ: »ھەر بىر ئادەمنىڭ شاپائىتى بىلەن 70 مىڭ كىشى 

جەننەتكە كىرىدۇ«. 
﴿ئۇالر )ئالتۇندىن( توقۇلغان تەختلەر ئۈستىگە﴾ ئىبنى جەرىر: جەننەتنىڭ تەختلىرى 
ئالتۇن ۋە مەرۋايىتتىن توقۇلغاندۇر،- دېدى. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ﴿يۆلەنگەن ھالدا 
بىر - بىرىگە قارىشىپ ئولتۇرىشىدۇ﴾ يەنى ھېچكىم ھېچكىمگە ئارقىسىنى قىلىپ ئولتۇرۇپ 

قالمايدۇ. 
﴿)قېرىماي( ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شارابتىن تولدۇرۇلغان 
پىيالە، چەينەك، جامالرنى ئۇالرغا ئايلىنىپ سۇنۇپ تۇرىدۇ﴾ يەنى جەننەتنىڭ خىزمەتچىلىرى 
ھەمىشە بىر خىل سۈپەتتە تۇرىدۇ، ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ كەتمەيدۇ، چاچلىرى ئاقارمايدۇ ۋە 
ئۆزگىزىپ كەتمەيدۇ. پىيالە، چەينەك، جام قاتارلىق قاچىالردىكى شارابالر تۈگەپ قالىدىغان 
شارابالردىن ئەمەس بولۇپ، ئۇالر بۇلدۇقالپ ئېقىپ تۇرىدىغان بۇالقالردىن تولدۇرۇلىدۇ، ئۇالر 

شاراب بىلەن تولدۇرۇلغان بۇ قاچىالرنى جەننەت ئەھلىگە ئايالندۇرۇپ سۇنۇپ تۇرىدۇ. 
﴿ئۇ شارابنى ئىچىش بىلەن ئۇالرنىڭ بېشى ئاغرىمايدۇ، مەس بولمايدۇ﴾ يەنى بۇ شاراب 
قاتتىق ھاياجانالندۇرىدىغان، ئاجايىپ شىرىن لەززەت بېغىشاليدىغان بولسىمۇ، ئۇالر خۇدىنى 
ئىبنى  زەھھاك  قالمايدۇ.  بولۇپ  مەست  ۋە  ئاغرىمايدۇ  بېشى  ئۇالرنىڭ  قويمايدۇ،  يوقىتىپ 
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ھاراقتا تۆت خىل ئىللەت بار. ئۇالر: مەست 
قىلىش، باشنى ئاغرىتىش، قۇستۇرۇش ۋە سىيدۈرۈش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر. هللا تائاال 

جەننەتنىڭ شارابلىرىنى بۇ ئىللەتلەردىن پاك قىلدى.
﴿ئۇالرغا ئىختىيار قىلغان مېۋىلەر ۋە كۆڭۈللىرى تارتقان قۇش گۆشلىرى بېرىلىدۇ﴾ يەنى 
تالالپ  چېۋىلەرنى  ـ  مېۋە  ئايەت  بۇ  تۇرىلىدۇ،  سۇنۇپ  مېۋىلەر  تارتقان  كۆڭۈللىرى  ئۇالرغا 

يېيىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە پاكىت بولىدۇ.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئەنەسنىڭ  ئەھمەد سابىتتىن  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم كۆرۈلگەن چۈشلەرگە قىزىقاتتى. بىرەر ئادەم چۈش كۆرۈپ قالسا، بۇ چۈشنىڭ 
بېرىلسە،  تەبىر  ياخشى  چۈشىگە  ئۇنىڭ  سورايتتى.  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  تەبىرىنى 
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ چۈشىگە تېخىمۇ قىزىقىپ قاالتتى. بىر كۈنى بىر ئايال ئۇنىڭ 
قېشىغا كېلىپ: ئى هللا تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن چۈش كۈردۈم، چۈشۈمدە مەدىنىدىن 
ئاۋازنى  بىر  كەتكىدەك  تىتىرەپ  جەننەت  ئاندىن  كىرىلدىم،  ئېلىپ  جەننەتكە  چىقىرىلىپ 
ـ پاالنى ئادەملەر تۇرۇپتۇ دەپ، 12 ئادەمنىڭ ئىسمىنى ئاتىدى.  ئاڭلىدىم. قارىسام پاالنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۇرۇشقا بىر قوشۇن ئەۋەتكەن ئىدى. ئۇ ئايال 
چۈشىنى داۋام قىلىپ: ئۇ ئادەملەرنىڭ كىيىمـ  كېچەكلىرى توپىغا مىلەنگەن، تومۇرلىرىدىن قان 
چاچراپ چىقىۋاتقان ھالەتتە ئېلىپ كېلىندى، پەرىشتىلەرگە: بۇ ئادەملەرنى بەيدەق دېگەن 
ئۆستەڭگە ئېلىپ بېرىڭالر!- دېيىلدى. ئۇالر ئۇ ئۆستەڭدە چۆمۈلۈپ چىقتى، ئۇالرنىڭ يۈزلىرى 
تولۇن ئايدەك نۇرلۇق بولۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇالرغا بىر ئالتۇن پەتنۇستا توڭ خورمىالردىن 
ئېلىپ كېلىندى. ئۇالر ئۇنىڭدىن خالىغىنىچە ئېلىپ يېدى، ئۇالر پەتنۇسنى ئۇياق ـ بۇياقالرغا 
ئۆرىسە، ھەر يۈزىدىن ئۇالر خالىغان مېۋىلەر چىقاتتى، ئۇالر ئۇنىڭدىن خالىغىنىچە يەيتتى. 
مەنمۇ ئۇالر بىلەن قوشۇلۇپ مېۋىلەردىن يېدىم،- دېدى. ئۇزۇن ئۆتمەي، ھېلىقى ئۇرۇشقا 
ئەۋەتىلگەن قوشۇندىن خەۋەرچى كېلىپ: ئۇرۇشتا مۇنداق، مۇنداق ئىشالر بولۇپ ئۆتتى، پاالنى 
ـ پاالنىالر شېھىت بولدى دەپ، 12 ئادەمنىڭ ئىسمىنى ئاتىدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ھېلىقى چۈش كۆرگەن ئايالنى چاقىرتىپ كېلىپ: »چۈشىڭنى قايتا سۆزلەپ 
بەرگىن« دېدى. ئۇ ئايال چۈشىنى قايتا سۆزلەپ بېرىپ، خەۋەرچى دېگەن ئادەملەرنى بىر 

- بىرلەپ ساناپ بەردى.
﴿ۋە كۆڭۈللىرى تارتقان قۇش گۆشلىرى بېرىلىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد ئەنەستىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، جەننەتنىڭ 
ئوتاليدۇ«.  ئارىسىدا  دەرەخلىرى  ـ  دەل  جەننەتنىڭ  بولۇپ،  چوڭلۇقتا  تۆگىدەك  قۇشلىرى 
ئەبۇبەكرى: ئى هللا تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن بۇ قۇشالرنى ناھايىتى سېمىزمىكىن دەپ 
ناھايىتى  كىشى  يېگەن  قۇشتىن  »ئۇ  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  ئوياليمەن،- 
ھۇزۇرلىنىدۇ« دەپ، بۇ سۆزىنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى ۋە: »مەن سېنىڭ ئۇ قۇشنىڭ گۆشىدىن 

يەيدىغان ئادەملەردىن بولۇشىڭنى ئەلۋەتتە ئارزۇ قىلىمەن« دېدى. 
﴿ئۇالرغا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى گۆھەرگە ئوخشايدىغان شەھال كۆزلۈك ھۈرلەر بېرىلىدۇ﴾ 
ھەقتە  بۇ  ئوخشايدۇ.  مەرۋايىتقا  ھۆل  سۈزۈكلۈكتە  ۋە  ئاقلىقتا  ھۈرلەر  كۆزلۈك  شەھال  يەنى 
ساففات سۈرىسىدىمۇ: ﴿ئۇالر )ئاقلىقتا( گويا قول تەگمەي ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا 
ئوخشايدۇ﴾)1( دېگەن ئايەت بايان قىلىندى. رەھمان سۈرىسىدىمۇ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى بايان 
قىلىپ ئۆتۈلدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇ ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى 
ئەمەللىرى  بىز ئۇالرغا بەرگەن بۇ نەرسىلەر ئۇالرنىڭ ياخشى  مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر﴾ يەنى 

ئۈچۈن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر. 
﴿ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە ۋە يالغان سۆزلەرنى ئاڭلىمايدۇ، پەقەت »ساالم! ساالم!« سۆزىنىال 
ئاڭاليدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە سۆزلەرنى ياكى كەمسىتىش ۋە مەسخىرە قىلىش مەنىسىنى 
ئۆز ئىچىگە ئالغان سۆزلەرنى ئاڭلىمايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ يەردە يامان 

)1( ساففات سۈرىسى 49ـ  ئايەت.
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سۆز ئاڭلىمايدۇ﴾)1( يەنى ئۇالر بىر - بىرىگە قەبىھ سۆزلەرنى قىلمايدۇ، ئۇالر پەقەت بىر - بىرى 
بىلەن چىرايلىقچە ساالملىشىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ جەننەتتىكى 
دۇئاسى: »ئى رەببىمىز، بىز سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمىز« دېيىشتىن ئىبارەت، ئۇالرنىڭ 
جەننەتتە )بىر - بىرىگە( بېرىدىغان ساالمى: »)ئەھلى دوزاخ چېكىۋاتقان ئازابتىن( ئامان 
بولغايسەن )يەنى ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم(« دېيىشتىن ئىبارەتتۇر﴾)2( ئۇالرنىڭ سۆزلىرىمۇ بىھۇدە ۋە 

گۇناھ بولىدىغان سۆزلەردىن خالىيدۇر.

* * * * * * *

 ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ   
ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ  

سائادەتمەنلەرنىڭ )يەنى نامە - ئەمالى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلگەنلەرنىڭ( ئەھۋالى ناھايىتى 
ياخشى بولىدۇ. سائادەتمەنلەر قانداق ئادەملەر؟﴿27﴾ ئۇالر سىدرى دەرەخلىرىدىن، سانجاق 
- سانجاق بولۇپ كەتكەن مەۋز دەرەخلىرىدىن، ھەمىشە تۇرىدىغان سايىدىن، ئېقىپ تۇرغان 
تۆشەكلەردىن  )يۇمشاق(  ئېگىز  مېۋىلەردىن،  چەكلەنمەيدىغان  ۋە  تۈگىمەيدىغان  سۇدىن، 
بەھرىمەن بولىدۇ﴿28ـ  34﴾. شۈبھىسىزكى، بىز ھۈرلەرنى يېڭىدىن ياراتتۇق، ئۇالرنى پاكىز، 
ئەرلىرىگە ئامراق، تەڭتۇش قىلدۇق﴿35 ـ 37﴾. )بۇ ھۈرلەر( سائادەتمەنلەر ئۈچۈندۇر﴿38﴾. 
بىر  ئىچىدىن  بىر جامائەدۇر﴿39﴾. كېيىنكىلەرنىڭ  ئىچىدىن  ئىلگىرىكىلەرنىڭ  بولسا  بۇالر 

جامائەدۇر﴿40﴾. 

سائادەتمەنلەر ۋە ئۇالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپاتالر

هللا تائاال ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلىدىغان، هللا تائاالغا يېقىن بەندىلەرنىڭ 
ياخشى ئاقىۋىتىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ئۇالپال نامە ـ ئەماللىرى ئوڭ تەرەپتىن 
بېرىلىدىغان ياخشى كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدى. بۇ ھەقتە مەيمۇن ئىبنى مەھران 
مۇنداق دەيدۇ: نامە ـ ئەماللىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلىدىغانالرنىڭ مەرتىۋىسى هللا تائاالغا 
يېقىن بەندىلەرنىڭ مەرتىۋىسىدىن بىر دەرىجە تۆۋەن بولىدۇ. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
﴿سائادەتمەنلەرنىڭ )يەنى نامە ـ ئەمالى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلگەنلەرنىڭ( ئەھۋالى ناھايىتى 
تەرەپتىن  ئوڭ  ئەماللىرى  ـ  نامە  يەنى  ئادەملەر؟﴾  قانداق  سائادەتمەنلەر  بولىدۇ.  ياخشى 

بېرىلىدىغانالر كىملەر؟ ئۇالرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىچۇ؟
 هللا تائاال ئۇنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر سىدرى دەرەخلىرىدىن﴾ ئىبنى 

)1( غاشىيە سۈرىسى 11ـ  ئايەت.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 10ـ  ئايەت.
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ئابباس، ئىكرىمە، مۇجاھىد، ئەبۇلئەھۋەس، قۇسامە ئىبنى زۇھەير، سەفەر ئىبنى نۇسەير، 
ھەسەن، قەتادە، ئابدۇلال ئىبنى كەسىر، سۇددى، ئەبۇھەرزە ۋە باشقىالر: سىدرى دەرەخلىرىنىڭ 
تىكىنى بولمايدۇ،- دېدى. ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە ۋە مۇجاھىد قاتارلىقالرنىڭ: ئۇ، مېۋىلىرى 
دەرەخلىرىدۇر،-  سىدرى  تۇرىدىغان  ئىگىلىپ  شاخلىرى  بولغانلىقتىن  سانجاق  ـ  سانجاق 
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان. قەتادەمۇ: بىز ئۇنى مېۋىسى بەك بولغان، ھېچ تىكىنى بولمىغان 

سىدرى دەرەخلىرىدۇر دەپ سۆزلىشەتتۇق،- دېدى.
بۇ ئايەتنىڭ ئاشكار مەنىسى شۇكى، جەننەتنىڭ سىدرى دەرەخلىرى ھەم تىكەنسىز، 
ھەم مېۋىلىكتۇر. دۇنيانىڭ سىدرى دەرەخلىرىنىڭ تىكىنى كۆپ، مېۋىسى ئازدۇر. ئاخىرەتنىڭ 
سىدرى دەرەخلىرى بولسا، دەل بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، ئۇنىڭدا ھەرگىز تىكەن يوق. مېۋىسى 

غولى كۆتۈرەلمىگىدەك دەرىجىدە كۆپتۇر. 
ئۇتبە ئىبنى ئابدۇ سەلەمى مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە 
ناملىق  تەلھە  جەننەتتە  پەيغەمبىرى!  تائاالنىڭ  ئى هللا  كېلىپ:  ئەئرابى  بىر  ئولتۇراتتىم. 
دەرەخنىڭ بارلىقىنى ئېيتقانلىقىڭنى ئاڭلىدىم. مەن ئۇ دەرەختىن كۆپ تىكەنلىك بىر دەرەخنىڭ 
بارلىقىنى بىلمەيمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسزكى، هللا تائاال ئۇ 
دەرەخنىڭ ھەر بىر تىكىنىنىڭ ئورنىغا تىكىنىنىڭ ئۇرۇقىغا ئوخشايدىغان مېۋىنى ئالماشتۇرۇپ 

بېرىدۇ. ئۇ مېۋىدە بىر - بىرگە ئوخشىمايدىغان 70 خىل رەڭ بولىدۇ« دېدى. 
﴿سانجاق - سانجاق بولۇپ كەتكەن مەۋز))( دەرەخلىرىدىن﴾ تەلھە دەرىخى تىكەنلىك 
دەرەخ ئائىسىلىگە مەنسۇپ بولۇپ، ئۇ ھىجاز زېمىنلىرىدا تېپىلىدۇ، ئۇنىڭ تىكەنلىرى ناھايىتى 
كۆپتۇر. مۇجاھىد: ﴿سانجاق - سانجاق بولۇپ كەتكەن﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
ئەسلەتتى.  قۇرەيشلەرگە  دەرەخلەرنى  بۇ  تائاال  دەرەختۇر. هللا  بولىدىغان  بەك  مېۋىسى  ئۇ 

چۈنكى، ئۇالر تەلھە ۋە سىدرى دەرەخلىرىنىڭ پۇراقلىرى ۋە سايىلىرىدىن ھەيران قاالتتى. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇسەئىدنىڭ: ئۇ دەرەخ مەۋز دەرىخىدۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ. ئىبنى ئابباس، ئەبۇ ھۇرەيرە، ھەسەن، ئىكرىمە، قۇسامە ئىبنى زۇھەير، قەتادە ۋە 
ئەبۇھەزرە قاتارلىقالرنىڭمۇ: ئۇ مەۋز دەرىخىدۇر،- دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ. مۇجاھىدمۇ: 
بانان  يەمەنلىكلەر  دەرىخىدۇر،  بانان  ئۇ  زەيدمۇ:  ئىبنى  دېدى.  دەرىخىدۇر،-  بانان  ئۇ 
دەرىخىنى تەلھە دەرىخى دەپ ئاتايتتى،- دېدى. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشتىن باشقىنى رىۋايەت 

قىلمىدى.
﴿ھەمىشە تۇرىدىغان سايىدىن﴾ ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، جەننەتتە بىر دەرەخ بار،  مۇنداق دېگەنلىكىنى 
ئۇالغقا مىنگەن كىشى ئۇنىڭ سايىسىدە 100 يىل يۈرسىمۇ، ئۇنىڭ سايىسىنى كېسىپ ئۆتۈپ 
بواللمايدۇ، ئەگەر خالىساڭالر: ﴿ھەمىشە تۇرىدىغان سايىدىن﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇڭالر«. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 

)1( بۇ ئايەتتىكى ”تەلھە“ دېگەن سۆزنى مۇھەممەد سالىھ ھاجىم باشقا تەپسىرلەردىن پايدىلىنىپ مەۋز )يەنى بانان 
دەرىخى( دەپ ئالغان. ئەمما ئاپتور ئايەتتىكى بويىچە تەلھە دەرىخى دەپ ئالغان.
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دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ھۇرەيرەدىن  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، جەننەتتە بىر دەرەخ بولۇپ، ئۇالغقا مىنگەن كىشى 
ئۇنىڭ سايىسىدا 100 يىل يۈرىدۇ، خالىساڭالر ﴿ھەمىشە تۇرىدىغان سايىدىن﴾ دېگەن ئايەتنى 
ئوقۇڭالر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، بۇخارى ۋە ئابدۇراززاق قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

باقمىغان،  ئۇالر كۆز كۆرۈپ  يەنى  مېۋىلەردىن﴾  ﴿تۈگىمەيدىغان ۋە چەكلەنمەيدىغان 
تۈرلۈك ۋە رەڭگا -  باقمىغان، ھەر  ئىنساننىڭ دىلىغا كېچىپ  باقمىغان ۋە  ئاڭالپ  قۇالق 
رەڭ مېۋىلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر جەننەتنىڭ 
بىرەر مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا: »بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن )دۇنيادىمۇ( رىزىقالندۇرۇلغان 
ئىدۇق« دەيدۇ. ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە ئوخشايدىغان، تەمى ئوخشىمايدىغان 
مېۋىلەر بېرىلىدۇ﴾)1( يەنى جەننەت مېۋىلىرى بىلەن دۇنيا مېۋىلىرى شەكىل جەھەتتىن بىر 
- بىرىگە ئوخشايدۇ. لېكىن، تەمى بىر - بىرىگە ئوخشىمايدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سىدرەتۇل مۇنتەھا ھەققىدە )سۆزلىگەندە( مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »بۇ دەرەخنىڭ يۇپۇرماقلىرى پىلنىڭ قۇالقلىرىدەك، مېۋىلىرى ھەجەر)2( نىڭ 

كوزىلىرىدەك بار«. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
كۈنى كۈن تۇتۇلدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەر بىلەن ناماز ئوقۇدى )ئىبنى ئابباس 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ نامازنى قانداق ئوقۇغانلىقىنى تەپسىلىي بايان قىلىپ بەردى(. 
نامازدىن كېيىن ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بىز سېنىڭ نامازدا تۇرۇپ بىر نەرسە 
پەيغەمبەر  دېگەندە،  كۆردۇق،ـ  يانغانلىقىڭنى  ئارقاڭغا  ئاندىن  قىلغانلىقىڭنى،  ئالغاندەك 
ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، مەن جەننەتنى كۆردۈم. ئۇنىڭدىن يەنى جەننەتتىن 
قىيامەت  ئەلۋەتتە  ئۇنىڭدىن  بولسام،  ئالغان  ئۇنى  ئەگەر  بولدۇم.  ئالماقچى  مېۋە  ساپ  بىر 

بولغىچە يەيتتىڭالر« دېدى. 
ئىمام ئەھمەد ئۇتبە ئىبنى ئابدۇسەلەمىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
ئەئرابى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىن ھەۋز كۆلى توغرۇلۇق سورىدى 
ۋە جەننەتنى تىلغا ئالدى، ئاندىن: جەننەتتە مېۋىلەر بارمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ھەئە، جەننەتتە تۇبا دەپ ئاتىلىدىغان دەرەخ بار« دېدى. ئۇ ئادەم: بۇ دەرەخ زېمىننىڭ 
قايسى دەرىخىگە ئوخشايدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »زېمىننىڭ دەرەخلىرىدىن 
»شامغا  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  ئاندىن  دېدى،  يوق«  دەرەخ  ئوخشايدىغان  ئۇنىڭغا 
باردىڭمۇ؟« دېدى، ئۇ ئادەم: ياق،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ، شامدىكى جەۋزە 
دەيدىغان دەرەخكە ئوخشايدۇ، ئۇ دەرەخ بىر غوللۇق ئۆسۈپ ئۈستىدىن شاخاليدۇ« دېدى. 
ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر  پەيغەمبەر  قانچىلىك؟- دېدى.  ئادەم: بۇ دەرەخنىڭ چوڭلۇقى  ئۇ 
سېنىڭ 4 يىللىق بولغان تۆگەڭ ئۇ دەرەخنىڭ غولىنى ئايلىنىشقا باشلىسا، ئۇنى ئايلىنىپ 
بولغىچە )تۆگە( قېرىپ بوينى سۇنۇپ ئۆلىدۇ« دېدى. ئۇ ئادەم: جەننەتتە ئۈزۈم بارمۇ؟- 

)1( بەقەرە سۈرىسى 25ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھەجەر - مەدىنىنىڭ ئەتراپىدىكى بىر جاينىڭ ئىسمى.
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دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە« دېدى. ئۇ ئادەم: ئۈزۈمنىڭ سېپىنىڭ چوڭلىقى 
قانچىلىك؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »توختىماي ئۇچىدىغان چىپار قاغا ئۈچۈن بىر 
ئايلىق يولدۇر« دېدى. ئۇ ئادەم: جەننەتتىكى بىر تال داننىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئاتاڭ ئۆچكىلىرىدىن چوڭ بىر تېكە بوغۇزلىمىدىمۇ؟« دېدى، ئۇ 
ئادەم: ھەئە، بوغۇزلىدى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئاتاڭ ئۇ تېكىنىڭ تېرىسىنى 
ئاناڭغا بېرىپ: بۇ تېرىنى بىزگە سۇ ساقاليدىغان تۇلۇم قىل!-  تۇلۇمچە سۇيۇپ، تېرىنى 
دېمىدىمۇ؟« دېدى. ئۇ ئادەم: ھەئە، شۇنداق قىلدى،- دېدى. ئۇ يەنە: ئۇ بىر تال دان 
مېنى ۋە باالـ  چاقىلىرىمنى تويغۇزاالمدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە، ئۇ پۈتۈن 

تۇغقانلىرىڭنى تويغۇزىدۇ« دېدى.
﴿تۈگىمەيدىغان ۋە چەكلەنمەيدىغان مېۋىلەردىن﴾ يەنى قىشمۇ ياز تۈگەپ قالمايدىغان، 
شۇنچىلىك  قىلسا،  تەلەپ  قانچىلىك  ئەھلى  جەننەت  بولىدىغان،  يېگىلى  مەڭگۈ  بەلكى 
چەكلەنمەيدىغان  ھەرگىز  يېيىشتىن  ئۇالر  بىلەن  قۇدرىتى  تائاالنىڭ  هللا  تېپىلىدىغان، 
مېۋىلەردۇر. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: جەننەت ئەھلىنىڭ ئۇ مېۋىنى ئېلىشىغا شاخ، تىكەن ۋە 
قولدىن يىراق بولۇش قاتارلىق نەرسىلەر توسالغۇ بولمايدۇ. بۇ ھەقتە يۇقىرىدا: »ئەگەر بىر 
ئادەم جەننەتنىڭ مېۋىسىنى ئالسا، ئۇنىڭ ئورنىغا يەنە بىر مېۋە كېلىپ تولۇقلىنىپ تۇرىدۇ« 

دېگەن ھەدىس بايان قىلىندى.
﴿ئېگىز )يۇمشاق( تۆشەكلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئېگىز، يۇمشاق ۋە تەنگە 
راھەت بېغىشاليدىغان تۆشەكلەردۇر. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، بىز ھۈرلەرنى 
ھۈرلەر(  بۇ   ( قىلدۇق.  تەڭتۇش  ئامراق،  ئەرلىرىگە  پاكىز،  ئۇالرنى  ياراتتۇق،  يېڭىدىن 
سائادەتمەنلەر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئايالالر قېرىپ، كۆزلىرىنى چاپاق باسقان مومايغا ئايالنغاندىن 
كېيىن، بىز ئۇالرنى يېڭىدىن يارىتىمىز. ئۇالر چوكان بولغاندىن كېيىن، قىزلىق ھالىتىگە 

قايتىدۇ، نازاكىتى، چىرايلىقلىقى ۋە گۈزەللىكى بىلەن ئەرلىرىگە ئامراق قىزالرغا ئايلىنىدۇ.
ئىمام ئەبۇداۋۇد تەيالىسى ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »مۆمىنگە جەننەتتە كۆپ ئايالالر بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەتتە بوالاليدىغان كۈچ 
ـ قۇۋۋەت بېرىلىدۇ« دېدى. مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ شۇنىڭغا تاقەت قىالالمدۇ؟- 
دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا يۈز ئادەمنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى بېرىلىدۇ« دېدى. 
بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. ئەبۇقاسىم تەبەرانى ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! جەننەتتە ئاياللىرىمىزغا 
يېتىشەلەمدۇق؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، بىر ئادەم بىر 

كۈندە ئەلۋەتتە 100 قىزغا ھەمراھ بوالاليدۇ« دېدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿ئەرلىرىگە ئامراق﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالر ئەرلىرىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ. قىسىر تۆگىنىڭ 

ئەركەك تۆگىگە قانداق ئامراقلىقىغا قارىمامسەن؟
زەھھاكمۇ ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالر ئەرلىرىگە ئاشىق، 
ئەرلىرى ئۇالرغا ئاشىقتۇر. ئابدۇلال ئىبنى سەرجىس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، ئەبۇئالىيە، يەھيا 
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ئىبنى ئەبۇكەسىر، ئەتىييە، ھەسەن، قەتادە، زەھھاك ۋە باشقىالرمۇ شۇنداق دېدى.
ئابباسنىڭ: ﴿تەڭتۇش﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى  زەھھاك ئىبنى 

رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالرنىڭ ھەممىسى )ئوخشاش( 33 ياشتا بولىدۇ. 
يارىتىلدى  ئۈچۈن  ئۇالر سائادەتمەنلەر  يەنى  ئۈچۈندۇر﴾  ﴿)بۇ ھۈرلەر( سائادەتمەنلەر 
ياكى ئۇالر ئۈچۈن ھازىرالپ قويۇلدى ۋە ياكى ئۇالر ئۈچۈن جۈپ قىلىپ بېرىلدى. ئىبنى 
جەرىرمۇ ئۇ ئايەتنى: بىز ھۈرلەرنى سائادەتمەنلەر ئۈچۈن ياراتتۇق،- دەپ تەپسىر قىلدى. 
مەن )يەنى ئىبنى كەسىر( بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بۇ، ھۈرلەرنى سائادەتمەنلەر بىلەن 

ئوخشاش ياشتا قىلىپ ياراتتۇق دېگەنلىك بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىندۇر دەپ قارايمەن. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
 14 چىرايلىرى  كىرىدىغانالرنىڭ  جەننەتكە  بولۇپ  »تۇنجى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن كىرىدىغانالرنىڭ چىرايلىرى ئاسماندىكى 
ئەڭ نۇرلۇق يۇلتۇزغا ئوخشايدۇ. ئۇالر جەننەتتە چوڭ - كىچىك تەرەت قىلمايدۇ، تۈكۈرمەيدۇ، 
مىشقىرمايدۇ، ئۇالرنىڭ تاغاقلىرى ئالتۇندۇر، تەرلىرى ئىپاردۇر، ئىسرىق دانلىرىغا سېلىنغان 
نەرسىلەردىن ئېسىل پۇراقالر چىقىدۇ. ئاياللىرى شەھال كۆزلۈك ھۈرلەردۇر، ئەدەبـ  ئەخالقلىرى 
بىر ئادەمنىڭ ئەدەب ئەخالقىدەك، سۈرىتى ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ، 

ئېگىزلىكى 60 گەز بولىدۇ«.
﴿بۇالر بولسا ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر جامائەدۇر. كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدىن 

بىر جامائەدۇر﴾ 
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلال ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
كېچىسى بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا تائەت - ئىبادەت بىلەن ئۇخلىماي تاڭ 
ئاتقۇزدۇق. تاڭ ئاتقاندا، ئۇ مۇنداق دېدى: »ماڭا پەيغەمبەرلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئۈممەتلىرىدىن 
ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر توغرىالندى، ئالدىمدىن پەيغەمبەلەر بىر - بىرلەپ ئۆتتى. بەزى پەيغەمبەر 
جامائەت ئىچىدە، بەزى پەيغەمبەر ئۈچ ئادەم ئىچىدە ۋە بەزى پەيغەمبەر بىرمۇ ئەگەشكۈچىسى يوق 
ھالدا ئۆتتى«، قەتادە بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلىپ مۇشۇ يەرگە كەلگەندە، بۇ ئايەتنى تىالۋەت 

قىلدى: ﴿ئاراڭالردا قەبىھ ئىشتىن توسىدىغان بىرەر كاللىسى جايىدا ئادەم يوقمۇ؟﴾)1(
ئىچىدە  جامائەتى  بىر  قىستاڭ  ـ  قىستا  ئەۋالدىنىڭ  ئىسرائىل  ئىمران  ئىبنى  مۇسا 
بۇ  پەرۋەردىگارىم:  دېدىم.  كىم؟-  بۇ  پەرۋەردىگارىم!  ئى  مەن:  ئۆتتى.  ئالدىمدىن  مېنىڭ 
قېرىندىشىڭ مۇسا ئىبنى ئىمران ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ئىسرائىل ئەۋالدىدۇر،- دېدى. مەن: 
تەرىپىڭدىكى  ئوڭ  پەرۋەردىگارىم:  دېدىم.  قەيەردە؟-  ئۈممىتىم  مېنىڭ  پەرۋەردىگارىم!  ئى 
تۆپىلىككە قارىغىن!- دېدى. ئۇ تەرەپكە قارىسام، نۇرغۇن ئادەملەر تۇرۇپتۇ. پەرۋەردىگارىم: 
رازى بولدۇڭمۇ؟- دېدى. مەن: ھەقىقەتەن رازى بولدۇم، پەرۋەردىگارىم!- دېدىم. ئۇ: سول 
تەرىپىڭدىكى ئۇپۇققا قارىغىن!- دېدى. ئۇ تەرەپكە قارىسام، نۇرغۇن ئادەملەر تۇرۇپتۇ. ئۇ: 
رازى بولدۇڭمۇ؟- دېدى. مەن ھەقىقەتەن رازى بولدۇم. ئى پەرۋەردىگارىم!- دېدىم. شەك 

)1( ھۇد سۈرىسى 78ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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- شۈبھىسىزكى، ئۇالردىن 70 مىڭ ئادەم ھېسابقا تارتىلماستىن جەننەتكە كىرىدۇ«. بەنى 
ئەسەد قەبىلىسىدىن ئۇككاشە ئىبنى مىھسەن دېگەن ئادەم: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! هللا غا 
مېنى شۇالردىن قىلىشىنى تىلەپ دۇئا قىلساڭ،- دېدى. ئۇ بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن 
قىلدى.  دۇئا  دەپ  قىلغىن«  شۇالردىن  ئۇنى  ئەلەيھىسساالم: »ئى هللا!  پەيغەمبەر  ئىدى. 
يەنە بىر ئادەم: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىمۇ شۇالردىن قىلىشىنى تىلەپ هللا غا دۇئا 
قىلساڭ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ئۇككاشە سەندىن چاققان كېلىپ قالدى« 
دېدى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئاتا ـ ئانام سىلەرگە پىدا بولسۇنكى، ئەگەر ئەنە 
شۇ 70 مىڭ كىشىلەردىن بولۇشقا قادىر بواللىساڭالر، شۇنداق بولۇشقا تىرىشىڭالر. ئۇنداق 
قىاللمىساڭالر، تۆپىلىكلەردىكى ئادەملەردىن بولۇشقا تىرىشىڭالر. ئۇنىمۇ قىاللمىساڭالر، ئۇپۇق 
توپالنغان  ئەتراپىدا  ئۇپۇق  ھەقىقەتەن  مەن  تىرىشىڭالر.  بولۇشقا  ئادەملەردىن  تەرەپتىكى 
نۇرغۇن ئادەملەرنى كۆردۈم. مەن سىلەرنىڭ جەننەت ئەھلىنىڭ تۆتتىن بىرى بولۇشۇڭالرنى 
ئۈمىد قىلىمەن« دېدى. بىز ھاياجانلىنىپ تەكبىر ئېيتتۇق. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»مەن سىلەرنىڭ جەننەت ئەھلىنىڭ ئۈچتىن بىرى بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن« دېدى. 
ئەھلىنىڭ  ئەلەيھىسساالم: »مەن سىلەرنىڭ جەننەت  پەيغەمبەر  ئېيتتۇق.  تەكبىر  يەنە  بىز 
يېرىمى بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن« دېدى. بىز يەنە تەكبىر ئېيتتۇق. ئاندىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: ﴿بۇالر بولسا ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر جامائەدۇر. كېيىنكىلەرنىڭ ئىچىدىن 
بىر جامائەدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلدى. بىز ئۆزئارا: شۇ 70 مىڭ ئادەم كىملەردۇر ـ 
ھە؟ ئۇالر چوقۇم ئىسالمدا تۇغۇلغان، هللا تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمىگەن مۆمىنلەر 
بولۇشى مۇمكىن،- دېيىشتۇق. بۇ سۆزىمىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېتىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن، 
سالدۇرمىغان،  پال  قىلمىغان،  كۈش  ـ  سۈپ  داغلىمىغان،  بەدەنلىرىنى  ئۇالر  »بەلكى  ئۇ: 
بارلىق ئىشلىرىدا پەرۋەردىگارىغىال تەۋەككۈل قىلىدىغان مۆمىنلەردۇر« دېدى. بۇ ھەدىسنى 
ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەد قاتارلىقالر ئوخشىمىغان رىۋايەتچىلەردىن رىۋايەت 

قىلغان.

* * * * * * *

 ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ   ەئ  ائ  ى 
يئ  جب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئ  ی  ىئ  ىئ  ېئ 
ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ پ پ   خت  ٱ  حت  جت  مب ىب يب  خب  حب 
پ    ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ   ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  

)دوزىخىالردۇر(.  بېرىلگەنلەر(  تەرىپىدىن  سول  ئەمالى   - نامە  )يەنى  بەختسىزلەر 
كېتىدىغان(  كىرىپ  تۆشۈكلىرىگە  )بەدەننىڭ  ئۇالر  ئادەملەر؟﴿41﴾  قانداق  بەختسىزلەر 
سالقىنمۇ  بولغان  تۈتۈندىن  قارا  ۋە  قايناقسۇنىڭ  ھارارەتلىك  زىيادە  شامالنىڭ،  ئاتەشلىك 
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ئەمەس، كۆركەممۇ ئەمەس سايىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ﴿42ـ  44﴾. چۈنكى ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى 
)يەنى دۇنيادا( شەھۋەتكە چۆمگەن ئىدى﴿45﴾. ئۇالر چوڭ گۇناھتا )يەنى كۇفرىدا( چىڭ 
تۇرغان ئىدى﴿46﴾. ئۇالر: »بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغان چاغدا بىز چوقۇم 
تىرىلدۈرۈلەمدۇق؟ ئاتا - بوۋىلىرىمىزمۇ تىرىلدۈرۈلەمدۇ؟« دەيتتى﴿47 ـ 48﴾. ئېيتقىنكى، 
»ئىلگىرىكىلەر ۋە كېيىنكىلەر مەلۇم كۈننىڭ مۇئەييەن ۋاقتىدا )يەنى قىيامەتتە( توپلىنىدۇ﴿49 
ـ 50﴾. ئاندىن سىلەر، ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر!﴿51﴾. چوقۇم زەققۇم 
درىخىدىن يەيسىلەر﴿52﴾. ئۇنىڭدىن قورساقلىرىڭالرنى تولدۇرىسىلەر﴿53﴾. ئۇنىڭ ئۈستىگە 
ھارارىتى يۇقىرى بولغان قايناقسۇنى تەشنا بولغان تۆگىلەردەك ئىچىسىلەر﴿54﴾. مانا بۇ، 

ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى زىياپىتىدۇر﴿56﴾.

بەختسىزلەرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇالرغا بېرىلىدىغان جازا

ئۇالپال  ئۇنىڭغا  كېيىن،  قىلغاندىن  بايان  ئەھۋالىنى  سائادەتمەنلەرنىڭ  تائاال  هللا 
بەختسىزلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿بەختسىزلەر )يەنى نامە - ئەمالى 
ئۇالر  يەنى  ئادەملەر؟﴾  قانداق  بەختسىزلەر  )دوزىخىالردۇر(.  بېرىلگەنلەر(  تەرىپىدىن  سول 

قايسى جەھەتتە بەختسىز؟ 
هللا تائاال بۇنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر )بەدەننىڭ تۆشۈكلىرىگە كىرىپ 
كېتىدىغان( ئاتەشلىك شامالنىڭ، زىيادە ھارارەتلىك قايناقسۇنىڭ ۋە قارا تۈتۈندىن بولغان 
سالقىنمۇ ئەمەس، كۆركەممۇ ئەمەس سايىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
قىلغان  ئىنكار  چېغىڭالردا(  )دۇنيادىكى  »سىلەر  مۇئەككەللىرى(  دوزاخ  ﴿)ئۇالرغا  دەيدۇ: 
)دوزاخ( ئازابىغا بېرىڭالر، ئۈچ شاخلىق سايىگە بېرىڭالر« )دەيدۇ(. ئۇ سايە )جەھەننەمنىڭ 
تۈتۈنى بولۇپ كىشىنى( سەگىدەتمەيدۇ، )جەھەننەمنىڭ( يالقۇنىنىمۇ توسمايدۇ. ئۇ يالقۇن 
قەسىردەك )چوڭ( ئۇچقۇنالرنى چىقىرىدۇ. ئۇ ئۇچقۇنالر قارا - سېرىق تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ. 
بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾)1( يەنى ئۇالر چىقىشى يېقىملىق بولمىغان، 
كۆرۈنۈشى چىرايلىق ۋە كۆركەم بولمىغان قارا تۈتۈننىڭ سايىسىدا بولىدۇ. ئاندىن هللا تائاال 
ئۇالرنىڭ بۇ جازاغا اليىق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿چۈنكى ئۇالر بۇنىڭدىن 
نازۇ  دۇنيادىكى چاغلىرىدا  ئۇالر  يەنى  ئىلگىرى )يەنى دۇنيادا( شەھۋەتكە چۆمگەن ئىدى﴾ 
نېمەتلەرگە ۋە كۆڭۈللىرىنىڭ خاھىشلىرىغا بېرىلگەن بولۇپ، پەيغەمبەرلەر ئۆزلىرىگە ئېلىپ 

كەلگەن نەرسىگە پەرۋا قىلمايتتى. 
تائاالغا  ئۇالر هللا  يەنى  ئىدى﴾  تۇرغان  چىڭ  كۇفرىدا(  )يەنى  گۇناھتا  چوڭ  ﴿ئۇالر 
كۇفرىلىق قىلىش، هللا نى قويۇپ بۇتالرنى، شېرىكلەرنى چوقىنىدىغان ئىالھالر قىلىۋېلىشتا 

چىڭ تۇرۇپ، تەۋبە قىلىشنى ئويالپ قويمىغانالر ئىدى. 
﴿ئۇالر: »بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭەككە ئايالنغان چاغدا بىز چوقۇم تىرىلدۈرۈلەمدۇق؟ 
ئاتا - بوۋىلىرىمىزمۇ تىرىلدۈرۈلەمدۇ؟« دەيتتى﴾ يەنى ئۇالر قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلىپ ۋە 

)1( مۇرسەالت سۈرىسى 29 - 34ـ  ئايەتكىچە.
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ئۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنى يىراق ساناپ شۇنداق دەيتتى. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئېيتقىنكى، 
»ئىلگىرىكىلەر ۋە كېيىنكىلەر مەلۇم كۈننىڭ مۇئەييەن ۋاقتىدا )يەنى قىيامەتتە( توپلىنىدۇ﴾ 
يەنى: ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا كەلگۈسىدە ئادەم ئەۋالدىنىڭ ئىلگىرى ئۆتكەنلىرى ۋە كېيىن 
ئۆتكەنلىرىدىن بىرمۇ ئادەم قالماي ھەممىسىنىڭ قىيامەت مەيدانىغا يىغىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر 
بەرگىن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنى )يەنى قىيامەت كۈنىنى( بىز مۇئەييەن 
مۇددەتكىچە تەخىر قىلىمىز. قىيامەت كۈنى بولغاندا، ھەرقانداق ئادەم پەقەت هللا دىن ئىجازەت 
بولغاندىال سۆزلەيدۇ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ، بەزىلىرى سائادەتمەن بولىدۇ﴾)1( 
ۋە كېيىنكىلەر  ﴿ئېيتقىنكى، »ئىلگىرىكىلەر  دەيدۇ:  مۇنداق  ئورۇندىمۇ  بۇ  تائاال  شۇڭا هللا 
مەلۇم كۈننىڭ مۇئەييەن ۋاقتىدا )يەنى قىيامەتتە( توپلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇ بەلگىلەنگەن مۇئەييەن 
ئىلگىرى سۈرۈلمەيدىغان، كېچىكتۈرۈلمەيدىغان، قوشۇپ قويۇلمايدىغان ۋە  ۋاقىت بولۇپ، 

كېمەيتىلمەيدىغان بىر ۋاقىتتۇر، ئۇالر مانا مۇشۇ ۋاقىتتا توپلىنىدۇ.
﴿ئاندىن سىلەر، ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالر! چوقۇم زەققۇم درىخىدىن 
يەيسىلەر. ئۇنىڭدىن قورساقلىرىڭالرنى تولدۇرىسىلەر﴾ يەنى ئۇالر زەققۇم دەرىخىدىن يېيىشكە 

ۋە ئۇنىڭدىن قورساقلىرىنى تولدۇرۇشقا مەجبۇرلىنىدۇ ۋە سۆرەپ تارتىلىدۇ. 
تۆگىلەردەك  بولغان  تەشنا  قايناقسۇنى  بولغان  يۇقىرى  ھارارىتى  ئۈستىگە  ﴿ئۇنىڭ 
ئىچىسىلەر﴾ يەنى سۇغا قاتتىق تەشنا بولغان تۆگىلەردەك ئىچىسىلەر. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، 
سەئد ئىبنى جۇبەير ۋە ئىكرىمە قاتارلىقالر: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى سۇغا قاتتىق تەشنا بولۇپ 
چاڭقاپ كەتكەن تۆگىلەردەك ئىچىسىلەر دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: 
بۇ ئايەتتە دېيىلگەن تەشنالىق تۆگىگە يۇقىدىغان بىر خىل سۇغا تەشنالىق كېسىلى بولۇپ، 
ئۇ سۇغا قانماي ئۆلۈپ كېتىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاشال جەھەننەم ئەھلىمۇ ھارارىتى يۇقىرى بولغان 

بۇ قايناقسۇغا مەڭگۈ قانمايدۇ. 

﴿مانا بۇ، ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى زىياپىتىدۇر﴾ يەنى بىز سۈپەتلىگەن بۇ نەرسە 
ئۇالرغا )ئۇالر ھېسابقا تارتىلغان كۈنى( پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا بېرىلىدىغان زىياپەتتۇر. هللا 
تائاال مۆمىنلەرگە بېرىلىدىغان زىياپەت ھەققىدە مۇنداق دېگەن ئىدى: ﴿شۈبھىسىزكى، ئىمان 
ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ مەنزىلگاھى فىردەۋس جەننەتلىرى بولىدۇ﴾)2( 

يەنى ئۇالرغا بېرىلگەن زىياپەت ۋە ئىكرام شۇنىڭدىن ئىبارەت بولىدۇ. 

* * * * * * *

 ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ  چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ  ڎ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ 

ک  ک گ  گ گ گ ڳ  
)1( ھۇد سۈرىسى 104 - 105ـ  ئايەتلەر.

)2( كەھف سۈرىسى 107ـ  ئايەت.
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)ئىنسانالر!( سىلەرنى بىز ياراتتۇق، سىلەر قايتا تىرىلىشكە ئىشەنمەمسىلەر؟﴿57﴾ سىلەر 
)ئىنسان  ئۇنى سىلەر  بېقىڭالرچۇ﴿58﴾.  مەنىنى دەپ  تۆكۈلگەن  بەچچىدانىغا  )ئايالالرنىڭ 
قىلىپ( يارىتامسىلەر؟ ياكى بىز )ئىنسان قىلىپ( يارىتامدۇق﴿59﴾. بىز سىلەرنىڭ ئاراڭالردا 
باشقا  سىلەرنى  بېكىتتۇق(،  ۋاقتىنى  ئۆلۈش  بىرىڭالرنىڭ  ھەر  )يەنى  بەلگىلىدۇق  ئۆلۈمنى 
بىر قەۋمگە ئالماشتۇرۇشتىن ۋە سىلەرنى سىلەر بىلمەيدىغان بىر شەكىلدە يارىتىشتىن ئاجىز 
ئەمەسمىز﴿60ـ61﴾. شۈبھىسىزكى، سىلەر دەسلەپكى يارىتىشنى بىلدىڭالر )يەنى دەسلەپتە 
هللانىڭ سىلەرنى يوقتىن بار قىلغانلىقىنى تونۇدۇڭالر(. سىلەر )هللانىڭ سىلەرنى دەسلەپ 

ياراتقاندەك قايتا يارىتىشىنى( ئويلىمامسىلەر؟﴿62﴾

قىيامەتنىڭ دەلىلـ  ئىسپاتلىرى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىنى جەزىملەشتۈرۈپ، ئۇنى ئىنكار قىلغان، 
توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ كەتكەن ۋە ھەقىقەتتىن تانغان كىشىلەرگە رەددىيە بېرىدۇ: ئۇالر ﴿بىز 
ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۈڭەككە ئايالنغان چاغدا بىز چوقۇم تىرىلدۈرۈلەمدۇق؟﴾ دەيدۇ، ئۇالرنىڭ 
بۇ سۆزلىرى )ئۇالرنىڭ( قىيامەتنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە ئۇنى يىراق سانىغانلىقى سەۋەبىدىندۇر. 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئىنسانالر!( سىلەرنى بىز ياراتتۇق﴾ يەنى سىلەر تىلغا ئېلىنغىدەك 
بىر نەرسە ئەمەس ئىدىڭالر، شۇنىڭدىن كېيىن بىز سىلەرنى دەسلەپتە يوق يەردىن ياراتتۇق. 
دەسلەپتە يوق يەردىن يارىتىشقا قادىر بولغان زات هللا سىلەرنى ئەڭ قوالي ۋە ئەڭ ئاسان يول 
بىلەن قايتا تىرىدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىر ئەمەسمۇ؟ شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەر قايتا 

تىرىلىشكە ئىشەنمەمسىلەر؟﴾ 

)ئايالالرنىڭ  ﴿سىلەر  دەيدۇ:  مۇنداق  كۆرسىتىپ  دەلىل  ئۇالرغا  تائاال  هللا  ئاندىن 
بەچچىدانىغا تۆكۈلگەن مەنىنى دەپ بېقىڭالرچۇ. ئۇنى سىلەر )ئىنسان قىلىپ( يارىتامسىلەر؟ 
ياكى بىز )ئىنسان قىلىپ( يارىتامدۇق﴾ يەنى مەنىنى بەچچىدانالرغا سىلەر ئورۇنالشتۇرۇپ، 

ئۇنى ئۇنىڭدا )سىلەر( ئىنسان قىلىپ يارىتىۋاتامسىلەر ياكى ئۇنى ياراتقۇچى هللا مۇ؟ 
﴿بىز سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ئۆلۈمنى بەلگىلىدۇق )يەنى ھەر بىرىڭالرنىڭ ئۆلۈش ۋاقتىنى 
بېكىتتۇق(﴾ زەھھاك مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال ئاسمان ئەھلى بىلەن زېمىن ئەھلى ئارىسىدا 
ئۆلۈمنى ئورتاق قىلىپ بېكىتتى. ﴿سىلەرنى باشقا بىر قەۋمگە ئالماشتۇرۇشتىن﴾ يەنى قىيامەت 
كۈنىدە شەكلىڭالرنى ئۆزگەرتىشتىن ﴿ۋە سىلەرنى سىلەر بىلمەيدىغان بىر شەكىلدە﴾ يەنى 

باشقا سۈپەتلەر ۋە باشقا قىياپەتلەردە ﴿يارىتىشتىن ئاجىز ئەمەسمىز﴾. 
هللانىڭ  دەسلەپتە  )يەنى  بىلدىڭالر  يارىتىشنى  دەسلەپكى  سىلەر  ﴿شۈبھىسىزكى، 
سىلەرنى يوقتىن بار قىلغانلىقىنى تونۇدۇڭالر(. سىلەر )هللانىڭ سىلەرنى دەسلەپ ياراتقاندەك 
قايتا يارىتىشىنى( ئويلىمامسىلەر؟﴾ يەنى هللا تائاال ھەقىقەتەن سىلەرنى ياراتتى. سىلەرگە 
قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلەرنى بەردى. سىلەرنى دەسلەپتە يوقتىن بار قىلىشقا قادىر بولغان هللا 
تائاالنىڭ سىلەرنى ئەلۋەتتە ئاسان ۋە قوالي يول بىلەن قايتا تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئىكەنلىكىنى 
ئەسلىمىدىڭالرمۇ ۋە تونۇپ يەتمىدىڭالرمۇ؟ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مەخلۇقاتنى 
تىرىلىدۈرىدىغان  كېيىن(  )ئۆلگەندىن  ئۇنى  ئاندىن  قىلىدىغان،  بار  )يوقتىن(  دەسلەپتە 
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هللا ئەنە شۇدۇر، ئۇ )يەنى مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈش( هللا غا )ئۇنى دەسلەپتە يوقتىن بار 
قىلغانغا قارىغاندا( ئوڭايدۇر﴾)1(، ﴿ئىنسان بىز ئۇنى ئىلگىرى يوقتىن بار قىلغانلىقىمىزنى 

ئەسلىمەمدۇ؟﴾)2(. 
ئۇ  ئەمدى  ياراتتۇق.  ئابىمەنىدىن  ئۇنى  ھەقىقەتەن  بىز  بىلمەمدۇكى،  ﴿ئىنسان 
)پەرۋەردىگارىغا( ئاشكارا خۇسۇمەتچى بولۇپ قالدى. ئۇ بىزگە )ئىنساننىڭ قايتا تىرىلىشىنى 
يىراق ساناپ، چىرىگەن سۆڭەكلەرنى( مىسال قىلىپ كۆرسەتتى. ئۆزىنىڭ يارىتىلغانلىقىنى 
بولسا ئۇنتۇدى، ئۇ: »چىرىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى كىم تىرىلدۈرەلەيدۇ؟« دېدى. ئېيتقىنكى، 
»ئۇنى ئەڭ دەسلەپتە ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ، ئۇ ھەر بىر مەخلۇقنى بىلگۈچىدۇر«﴾)3(، 
قىلىنماي،  تەكلىپ  ئىشلىرىغا  )يەنى شەرىئەت  بېرىلىدۇ  قويۇپ  بىكار  ئۆزىنى  ﴿ئىنسان 
مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاش( دەپ ئويالمدۇ؟ ئۇ )بەچچىدانالرغا( تۆكىلىدىغان 
)ئاجىز مەنى( ئەمەسمىدى؟ ئاندىن ئۇ لەختە قان بولدى، ئاندىن هللا ئۇنى چىرايلىق 
شەكىلدە ياراتتى. ئۇ مەنىدىن ئەر - ئايال )ئىككى تىپنى( ياراتتى. ئۇ )يەنى يۇقىرىقىدەك 

ئىشالرنى قىاللىغان هللا( ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟﴾)4(. 

* * * * * * *

ۀ    ڻ  ۀ  ڻ  ڻ  ں  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڳ   ڳ 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھ  ھ    ے  ھ   ہ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې   ې  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ    ائ  ائ  ى  ى 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  

سىلەر تېرىغان زىرائەتنى دەپ بېقىڭالرچۇ﴿63﴾. ئۇنى سىلەر ئۈندۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز 
ئۈندۈرۈپ )دان چىقىدىغان زىرائەت قىلىپ ئۆستۈردۇقمۇ؟(﴿65﴾ ئەگەر بىز خالىساق، ئەلۋەتتە 
ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكە ئايالندۇراتتۇق - دە، سىلەر ئەجەبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر﴿65﴾. 
سىلەر: »بىز ھەقىقەتەن )ئەمگەك بىلەن ئۇرۇقنى( زىيان تارتتۇق، بەلكى بىز )رىزىقتىن( مەھرۇم 
ئۇنى  بېقىڭالرچۇ﴿68﴾.  دەپ  سۇنى  ئىچىۋاتقان  سىلەر  ـ67﴾.  )دەيتتىڭالر(﴿66  قالدۇق« 
بۇلۇتتىن سىلەر چۈشۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز چۈشۈردۇقمۇ؟﴿69﴾ ئەگەر بىز خالىساق ئۇنى تۇزلۇق 
قىلىپ قوياتتۇق )پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ زور نېمەتلىرىگە( نېمىشقا شۈكۈر قىلمايسىلەر؟﴿70﴾ 
ئۇبار  مۇرخۇ،  )يەنى  ئۇنىڭ دەرىخىنى  بېقىڭالرچۇ﴿71﴾.  ئوتنى دەپ  ياندۇرۇۋاتقان  سىلەر 
سىلەر  دەرەخنى(  ئالىدىغان  ئوت  تۇرۇپال  ھۆل  سۈركىسە  بىرىگە  شېخىنى  بىرىنىڭ  ناملىق 
ئۆستۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز ئۆستۈردۇقمۇ؟﴿72﴾ ئۇنى بىز ئىبرەت ۋە يولۇچىالر پايدىلىنىدىغان 

)1( رۇم سۈرىسى 27ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( مەريەم سۈرىسى 67ـ  ئايەت.

)3( ياسىن سۈرىسى 77 - 79ـ  ئايەتكىچە.
)4( قىيامەت سۈرىسى 36 - 40ـ  ئايەتكىچە.
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ئېتىقاد  پاك  ئىپتىرالىرىدىن(  )مۇشرىكالرنىڭ  پەرۋەردىگارىڭنى  ئۇلۇغ  قىلدۇق﴿73﴾.  نەرسە 
قىلغىن﴿74﴾. 

زىرائەت ئۆستۈرۈش، يامغۇر ياغدۇرۇش، ئوت پەيدا قىلىش قاتارلىق ئىنسان 
ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغان نەرسىلەرنى پەقەت يالغۇز اهللا نىڭال قىلغانلىقىغا 

دىققەتنى بۇراش

ئۇنىڭغا  ئاغدۇرۇپ  يەرنى  يەنى سىلەر  بېقىڭالرچۇ؟﴾  زىرائەتنى دەپ  ﴿سىلەر تېرىغان 
ئۇرۇق چاچىسىلەر. ﴿ئۇنى سىلەر ئۈندۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز ئۈندۈرۈپ )دان چىقىدىغان زىرائەت 
قىلىپ ئۆستۈردۇقمۇ؟﴾ بەلكى ئۇنى يەر قاتلىمىغا بىز يەرلەشتۈرۈپ، يەردىن بىز ئۈندۈرىمىز. 

ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەرگىز “زىرائەتنى مەن ئۈندۈردۈم” دېمە. بەلكى “زىرائەت تېرىدىم” دېگىن«. ئەبۇ 
ھۇرەيرە مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇنى سىلەر ئۈندۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز ئۈندۈرۈپ )دان 

چىقىدىغان زىرائەت قىلىپ ئۆستۈردۇقمۇ؟﴾ دېگەن ئايىتىنى ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟ 
﴿ئەگەر بىز خالىساق، ئەلۋەتتە ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكە ئايالندۇراتتۇق - دە، سىلەر 
ئەجەبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر﴾ يەنى بىز ئۇنى ئۆز لۇتپىمىز ۋە رەھمىتىمىز بىلەن ئۈندۈردۇق ۋە 
ئۇنى سىلەرگە مەرھەمەت قىلىپ قالدۇردۇق. ئەگەر خالىساق، ئۇنى غوللىشىدىن ۋە ھوسۇل 
﴿سىلەر  بىلەن،  شۇنىڭ  ئايالندۇرىۋىتەتتۇق.  چۆپكە  قۇرۇق  چوقۇم  ئىلگىرى  بېرىشىدىن 

ئەجەبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر﴾ 

ئاندىن هللا تائاال ئىنسانالرنىڭ قايغۇسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەر: »بىز 
ھەقىقەتەن )ئەمگەك بىلەن ئۇرۇقنى( زىيان تارتتۇق، بەلكى بىز )رىزىقتىن( مەھرۇم قالدۇق« 
)دەيتتىڭالر(﴾ يەنى ئەگەر بىز ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكە ئايالندۇرىۋەتسەك، سىلەر بۇنىڭغا 
قايغۇرۇپ ھەر تۈرلۈك سۆزلەرنى قىالتتىڭالر. بىردە: ﴿سىلەر: بىز ھەقىقەتەن )ئەمگەك بىلەن 
قويدۇق،  كەتكۈزۈپ  بارىنى  قولىمىزدا  يولۇقتۇق،  ئاپەتكە  يەنى  تارتتۇق﴾  زىيان  ئۇرۇقنى( 
ئازابقا دۇچار بولدۇق،- دېسەڭالر، يەنە بىرىدە: ﴿بەلكى بىز )رىزىقتىن( مەھرۇم قالدۇق﴾ 

دەيتتىڭالر. 
ئىكرىمە: ﴿سىلەر ئەجەبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
سىلەر بىر - بىرىڭالرغا ماالمەت قىالتتىڭالر. ھەسەن، قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر مۇنداق 
دەيدۇ: پۇشايمان قىالتتىڭالر. بۇ ئايەتنىڭ خۇالسە مەنىسى، سەرپ قىلغان ئۇرۇق ۋە باشقا 
چىقىمىڭالرغا ئېچىنىسىلەر ياكى بولمىسا ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرىڭالرغا پۇشايمان قىلىسىلەر 

دېگەنلىك بولىدۇ. 
﴿سىلەر ئىچىۋاتقان سۇنى دەپ بېقىڭالرچۇ. ئۇنى بۇلۇتتىن سىلەر چۈشۈردۈڭالرمۇ ياكى 
بىز چۈشۈردۇقمۇ؟﴾ بەلكى ئۇ سۇنى بىز چۈشۈردۇق. ﴿ئەگەر بىز خالىساق ئۇنى تۇزلۇق قىلىپ 
قوياتتۇق﴾ يەنى ئىچكىلى بولمايدىغان، زىرائەتمۇ تېرىغىلى بولمايدىغان ئاچچىق ۋە قىرتاق 
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قىلمايسىلەر؟﴾  نېمىشقا شۈكۈر  نېمەتلىرىگە(  زور  ﴿)پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  قوياتتۇق.  قىلىپ 
هللا تائاالنىڭ سىلەرگە تاتلىق سۇدىن ئىبارەت يامغۇرنى ياغدۇرۇپ بەرگەن نېمىتىگە شۈكۈر 
قىلساڭالر بولمامدۇ؟ ﴿هللا سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى، ئۇنىڭدىن ئىچىسىلەر 
ۋە شۇ يامغۇر ئارقىلىق ئۆسكەن دەل ـ دەرەخلەر بىلەن چارۋاڭالرنى باقىسىلەر. هللا سىلەرگە 
شۇ يامغۇر بىلەن زىرائەتلەرنى ئۆستۈرۈپ بېرىدۇ، زەيتۇن، خورما، ئۈزۈم ۋە تۈرلۈك مېۋىلەرنى 
)هللانىڭ  ھەقىقەتەن  بۇنىڭدا  ئۈچۈن  قەۋم  قىلىدىغان  پىكىر  چوڭقۇر  بېرىدۇ،  ئۆستۈرۈپ 

قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( دەلىللەر بار﴾)1(. 
﴿سىلەر ياندۇرۇۋاتقان ئوتنى دەپ بېقىڭالرچۇ﴾ يەنى سىلەر چاقماق تېشىنى سۈركەپ، 
ئۇنىڭدىن چىقارغان ئوتنى دەپ بېقىڭالرچۇ؟ ﴿ئۇنىڭ دەرىخىنى )يەنى مۇرخۇ، ئۇبار ناملىق 
بىرىنىڭ شېخىنى بىرىگە سۈركىسە ھۆل تۇرۇپال ئوت ئالىدىغان دەرەخنى( سىلەر ئۆستۈردۈڭالرمۇ 
ياكى بىز ئۆستۈردۇقمۇ؟﴾ يەنى بەلكى ئۇنى ئۆز ئورنىدا بىز ساقلىدۇق. ئەرەبلەردە مەرىخ ۋە 
ئەفار ناملىق ئىككى خىل دەرەخ بولۇپ، بۇ ئىككى دەرەختىن ئىككى تال ھۆل شاخنى ئېلىپ 

بىر - بىرىگە سۈركىسە، ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىن ئوت ئۇچقۇنلىرى چاچراپ چىقىدۇ.
﴿ئۇنى بىز ئىبرەت ۋە يولۇچىالر پايدىلىنىدىغان نەرسە قىلدۇق﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە بۇ ئايەت 
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئوتنى چوڭ ئوت )دوزاخ ئوتى( نى ئەسلىتىدىغان قىلدۇق. قەتادە 
مۇنداق دەيدۇ: ئاڭلىشىمىزچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى قەۋمىم! سىلەر ياندۇرۇۋاتقان بۇ 
ئوتنىڭ ھارارىتى جەھەننەم ئوتىنىڭ يەتمىشتىن بىرىگە توغرا كېلىدۇ« دېگەن، ساھابىلەر: ئى 
هللا نىڭ پەيغەمبىرى! دوزاختا شۇ بىر پارچىسى بولغان بولسىمۇ ئەلۋەتتە يېتەركەن دېگەندە، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئادەم ئەۋالدىنىڭ ئىسىنىشى ۋە مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن بۇ ئوتنىڭ 

قىزىقلىق دەرىجىسى سۇ بىلەن ئىككى ھەسسە سوۋۇتۇلدى« دېگەن. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، سىلەرنىڭ بۇ ئوتۇڭالر دوزاخ ئوتىنىڭ يەتمىش پارچىسىدىن 
بىرىدۇر، بۇ ئوت دېڭىز سۈيى بىلەن ئىككى ھەسسە سوۋۇتۇلدى. ئەگەر شۇنداق بولمىغان 

بولسا ئىدى، هللا بۇ ئوتنى ھېچكىمگە پايدا - مەنپەئەت بەرمەيدىغان قىلغان بوالتتى«. 
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
پارچىسىدىن  يەتمىش  ئوتىنىڭ  دوزاخ  ئوت،  بۇ  ياندۇرۇۋاتقان  ئەۋالدى  »ئادەم  قىلىدۇ: 
بىرىدۇر« ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! دوزاختا شۇ بىر پارچىسى بولغان بولسىمۇ 
ئەلۋەتتە يېتەركەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، شۇ بىر پارچە 
ئوت دوزاختا ئاتمىش توققۇز ھەسسە ئارتۇق قىلىنىدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە 

مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿ۋە يولۇچىالر پايدىلىنىدىغان نەرسە قىلدۇق﴾ ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد بۇ ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئوتنى ئاچ قالغان كىشىلەر يېمەك پىشۇرۇش ئۈچۈن پايدىلىنىدىغان 
نەرسە قىلدۇق. لەيس ئىبنى ئەبۇسۇلەيىم مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

)1( نەھل سۈرىسى 10 - 11ـ  ئايەتلەر.
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يەنى ئوتنى مۇقىم تۇرىدىغان ئادەملەرنىڭ ۋە يولۇچىالرنىڭ ئورتاق پايدىلىنىدىغان نەرسىسى 
قىلدۇق. چۈنكى، ئۇالرنىڭ ھەر بىرى تاماقنى پەقەت ئوت بىلەنال پىشۇرىدۇ. ئىبنى ئەبۇنەجىيھ 
ھەممىسى  ئىنسانالرنىڭ  ئوتنى  يەنى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مۇجاھىدنىڭ 

پايدىلىنىدىغان نەرسە قىلدۇق.
ئىكرىمەنىڭمۇ بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ تەپسىر باشقا 
تەپسىرگە قارىغاندا ئاممىبابتۇر، چۈنكى شەھەردە ۋە سەھرادا ياشايدىغان ھەر قانداق باي 
ۋە كەمبەغەل پۈتۈن ئىنسانالر يېمەك پىشۇرۇش، ئىسىنىش، قاراڭغۇلۇقنى يورۇتۇش ۋە باشقا 

مەنپەئەتلەر ئۈچۈن ئوتقا موھتاجدۇر. 
هللا تائاال ئۆز مېھرىـ  شەپقىتى بىلەن ئوتنى تاشالرنىڭ ئارىسىدا ۋە ساپ تۆمۈردىن ئىبارەت 
چاقماقنىڭ ئىچىدە ساقلىدى. بۇنىڭ بىلەن يولۇچىالر چاقماق ۋە گۈڭگۈرتكە ئوخشىغان ئوت 
ياندۇرۇش ئەسۋابلىرىنى يۈكـ  تاقلىرىنىڭ ئىچىدە ۋە يانچۇقلىرىدا ئېلىپ يۈرۈش ئىمكانىيىتىگە 
ئىگە بولدى. ئۇالر چۈشكۈن قىلغان جايلىرىدا ئوتقا موھتاج بولسا چاقماقنى چىقىرىدۇـ  دە، ئوت 
ياندۇرىدۇ. شۇ ئوت بىلەن تاماق پىشۇرىدۇ، سوغۇقتا ئىسىنىدۇ، كاۋاپ سالىدۇ، قاراڭغۇلۇقنى 
يورىتىدۇ ۋە باشقا مەنپەئەتلەرگە ئىشلىتىدۇ. گەرچە ئوتقا پۈتۈن ئىنسانالر ئېھتىياجلىق بولغان 

بولسىمۇ، هللا تائاال بۇ ئايەتتە يولۇچىالرنى ئاالھىدە تىلغا ئالدى. 
يەنى  قىلغىن﴾  ئېتىقاد  پاك  ئىپتىرالىرىدىن(  )مۇشرىكالرنىڭ  پەرۋەردىگارىڭنى  ﴿ئۇلۇغ 
هللا تائاال ئۆز قۇدرىتى بىلەن بىر - بىرىگە قارىمۇ قارشى، ھەر خىل شەيئىلەرنى ياراتتى. 
زۇمرەتتەك سۈزۈك، تاتلىق ۋە سوغۇق سۇنى ياراتتى، ئەگەر هللا خالىسا ئۇ سۇنى دېڭىز سۈيىگە 
ئوخشاش ئاچچىق ۋە تۇزلۇق قىلىۋېرەتتى. هللا تائاال كۆيدۈرگۈچى ئوتنى ياراتتى ۋە ئۇنى 
بەندىلەرگە پايدىلىق قىلدى. هللا تائاال بۇ ئوتنى بەندىلەرنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكى ئۈچۈن 

پايدىلىق، ئاخىرەتنىڭ ئوتىدىن ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ياراتتى. 

* * * * * * *

ٻ   حب  ٱ   ٻ  جب  يئ  مئ   ىئ   حئ  جئ  ی   ی    ی  ی   ىئ 
ٻ ٻ پ    پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

ئەگەر  شۈبھىسىزكى،  قىلىمەن﴿75﴾.  قەسەم  بىلەن  جايلىرى  يۇلتۇزالرنىڭ 
ئەلۋەتتە  ئۈچۈن(  كۆرسىتىدىغانلىقى  قۇدرىتىنى  ئۇلۇغ  هللانىڭ  )يۇلتۇزالر  ئۇ  بىلسەڭالر، 
)يەنى  كىتابتا  قۇرئاندۇر﴿77﴾.  ئۇلۇغ  ئۇ  شۈبھىسىزكى،   - شەك  قەسەمدۇر﴿76﴾.  كاتتا 
لەۋھۇلمەھپۇزدا( ساقالنغاندۇر﴿78﴾. ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ﴿79﴾. ئۇ ئالەملەرنىڭ 
قۇرئاننى  بۇ  جامائەسى!(  كۇففارالر  )ئى  قىلىنغاندۇر﴿80﴾.  نازىل  تەرىپىدىن  پەرۋەردىگارى 
ئىنكار قىالمسىلەر؟﴿81﴾ )سىلەر هللانىڭ رىزىق بەرگەنلىكىگە( شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا، ) 

رىزىق بەرگۈچىنى( ئىنكار قىالمسىلەر؟﴿82﴾ 
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قۇرئاننىڭ كاتتىلىقى ئۈچۈن اهللا تائاالنىڭ قەسەم قىلغانلىقى

 يۇلتۇزالرنىڭ ئورۇنلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئى مۇشرىكالر! سىلەر گۇمان 
قىلغاندەك قۇرئان سېھىر ياكى پالخورلۇق ئەمەس، بەلكى ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر. ﴿يۇلتۇزالرنىڭ 
جايلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: يۇلتۇزالرنىڭ 
ئاسماندىكى ئورۇنلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەن. بۇ ئايەت: يۇلتۇزالرنىڭ چىقىدىغان جايلىرى 

بىلەن قەسەم قىلىمەن،- دەپمۇ تەپسىر قىلىنغان.
قۇدرىتىنى  ئۇلۇغ  هللانىڭ  )يۇلتۇزالر  ئۇ  بىلسەڭالر،  ئەگەر  ﴿شۈبھىسىزكى، 
كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن( ئەلۋەتتە كاتتا قەسەمدۇر﴾ يەنى مەن قىلغان بۇ قەسەم ئەلۋەتتە 
كاتتا بىر قەسەمدۇر. ئەگەر ئۇنىڭ كاتتىلىقىنى بىلسەڭالر، قۇرئاننى ئەلۋەتتە ئۇلۇغاليتتىڭالر. 
﴿شەك - شۈبھىسىزكى، ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان 
بۇ قۇرئان ئەلۋەتتە ئۇلۇغ بىر كىتابتۇر. ﴿كىتابتا )يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا( ساقالنغاندۇر﴾ 

يەنى بۇ ئۇلۇغ كىتاب لەۋھۇلمەھپۇزدا ساقالنغان كىتابتۇر. 
ئايەت  بۇ  ئابباسنىڭ  ئىبنى  جەرىر  ئىبنى  تۇتىدۇ﴾  بولغانالرال  پاك  پەقەت  ﴿ئۇنى 
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئاسماندىكى لەۋھۇلمەھپۇز دېگەن كىتابنى 
پەقەت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ. ئەۋفىمۇ ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: ئۇ كىتابنى پەقەت پەرىشتىلەرال تۇتىدۇ. ئەنەس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، سەيد ئىبنى 
ئابدۇراھمان  ئىبنى زەيد، ئەبۇنەھىك، سۇددى،  جۇبەير، زەھھاك، ئەبۇشەئسا، جابىر 

ئىبنى زەيد ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان. 
ئىبنى جەرىر قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ﴿ئۇنى پەقەت پاك 
بولغانالرال تۇتىدۇ﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇنى پەقەت پاك بولغانالر تۇتىدۇ، 

دۇنيادا ئۇنى نىجىس مەجۇسىالر ۋە مۇناپىقالرمۇ تۇتىدۇ.
ئەبۇئالىيە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ﴾ يەنى سىلەر ئۇالرنى 

تۇتمايسىلەر، چۈنكى سىلەر گۇناھكارسىلەر. 
ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ: قۇرەيش كاپىرلىرى بۇ قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشىدۇ 
دەپ جۆيلۈشتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: ئۇنى پەقەت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ،- دەپ 
خەۋەر قىلدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿قۇرئاننى شەيتانالر ئېلىپ چۈشكىنى 
يوق. بۇ ئۇالرغا اليىق ئەمەس. ئۇالرمۇ )ئۇنىڭغا( قادىر بواللمايدۇ. شۈبھىسىزكى، ئۇالر 
بۇ  زەيدنىڭ  ئىبنى  قىلىنغاندۇر﴾)1(  مەنئى  تىڭشاشتىن  )ئوغرىلىقچە(  )يەنى شەيتانالر( 
سۆزى ناھايىتى ياخشى ئېيتىلغان بولۇپ، ئۇ ئىلگىرىكى سۆزلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ.
﴿ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾ يەنى بۇ قۇرئان ئەھلى 
جاھاننىڭ پەرۋەردىگارى هللا تائاال تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر، ئۇ، كاپىرالر ئېيتقاندەك 

)1( شۇئەرا سۈرىسى 210 - 212ـ  ئايەتكىچە.
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سېھىر ياكى پالخورلۇق ۋە ياكى شېئىر ئەمەس، بەلكى ئۇ ھېچ قانداق شەك يوق بىر 
ھەقىقەتتۇر. ئۇنىڭدىن باشقا پايدىلىق ھەقىقەت مەۋجۇت ئەمەس. 

﴿)ئى كۇففارالر جامائەسى!( بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەت ھەققىدە 
ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: سىلەر ئۇنى تەستىق قىلماستىن 
ئىنكار قىالمسىلەر؟ زەھھاك، ئەبۇھەزرە ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى ئىبنى ئابباسقا 
ئوخشاش تەپسىر قىلدى. مۇجاھىد: سىلەر بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانالرغا ماسالشماقچىمۇ 

ۋە ئۇالرغا مايىل بولماقچىمۇ؟- دەپ تەپسىر قىلىدۇ. 
﴿)سىلەر هللانىڭ رىزىق بەرگەنلىكىگە( شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا، )رىزىق بەرگۈچىنى( 
بىرەر  ئابباسنىڭ:  ئىبنى  جۇبەيردىن  ئىبنى  سەئىد  جەرىر  ئىبنى  قىالمسىلەر؟﴾  ئىنكار 
قەۋمگە يامغۇر ياغسا، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى هللا تائاالنىڭ بۇ نېمىتىنى ئىنكار قىلغان ھالەتتە 
تاڭ ئاتقۇزۇپ: پاالنى يۇلتۇزنىڭ شەرقتىن چىقىشى ۋە پاالنى يۇلتۇزنىڭ غەربكە ئېقىپ 
چۈشۈشى بىلەن بىزگە يامغۇر ياغدى دەيدۇ،- دېگەنلىكىنى ۋە: ﴿)سىلەر هللانىڭ رىزىق 
بەرگەنلىكىگە( شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا، )رىزىق بەرگۈچىنى( ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾ دېگەن 

بۇ ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ. 
مۇنداق  جۇھەنىنىڭ  خالىد  ئىبنى  زەيد  كەيساندىن  ئىبنى  سالىھ  مالىك  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز ھۇدەيبىيە دېگەن يەردە ئىدۇق، شۇ كېچىدە يامغۇر 
ياغدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بېرىپ، نامازدىن كېيىن 
ئادەملەرگە قاراپ: »سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ نېمە دېگەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟« دېدى. 
ساھابىلەر: هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 
دېدى: »هللا تائاال: مېنىڭ بەندىلىرىمنىڭ بەزىلىرى ماڭا ئىمان ئېيتقان ۋە بەزىلىرى 
مېنى ئىنكار قىلغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزدى. هللا نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بىلەن بىزگە يامغۇر 
ياغدى دېگەنلەر... )ئەنە شۇالر( ماڭا ئىمان ئېيتىپ يۇلتۇزنى ئىنكار قىلغۇچىالردۇر. پاالنى 
يۇلتۇزنىڭ شەرقتىن چىقىشى ۋە پاالنى يۇلتۇزنىڭ غەربكە ئېقىپ چۈشۈشى بىلەن بىزگە 
يامغۇر ياغدى دېگەنلەر، )ئەنە شۇالر( مېنى ئىنكار قىلىپ يۇلتۇزغا ئىمان ئېيتقۇچىالردۇر،- 
دېدى«. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت 

قىلغان. 
تائاالنىڭ  بىزگە هللا  قىلىشنى  ئىنكار  قۇرئاننى  ھەسەن:  دەيدۇ:  مۇنداق  قەتادە 
كىتابىدىن رىزىق قىلىپ بېرىلدى دەپ، ئۆزلىرىگە بۇ ھۆكۈمنى ئالغانالر نېمە دېگەن يامان 
ھۆكۈم ئالغان ھە؟- دەيتتى. ھەسەننىڭ بۇ سۆزىنىڭ مەنىسى: بىزنىڭ قۇرئاننى ئىنكار 
شۇڭا  بولىدۇ.  دېگەنلىك  نېسىۋىمىزدۇر  كىتابىدىكى  تائاالنىڭ  بىزنىڭ هللا  قىلىشىمىز 
هللا تائاال ئۇنىڭدىن ئىلگىرى مۇنداق دېدى: ﴿)ئى كۇففارالر جامائەسى!( بۇ قۇرئاننى 
ئىنكار قىالمسىلەر؟ )سىلەر هللانىڭ رىزىق بەرگەنلىكىگە( شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا، )رىزىق 

بەرگۈچىنى( ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾ 

* * * * * * *
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 ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ  

جان ھەلقۇمغا يەتكەن چاغدا )سەكراتتىكى كىشىگە( قاراپ تۇرىسىلەر﴿83 ـ 84﴾. بىز 
)ئىلمىمىز ۋە قۇدرىتىمىز بىلەن( ئۇنىڭغا سىلەردىن يېقىنمىز، لېكىن سىلەر )ئۇنى( كۆرمەيسىلەر 
جازاغا  قاراپ(  ئەمەلىڭالرغا  قىلغاندەك  گۇمان  )سىلەر  ئەگەر  بىلمەيسىلەر(﴿85﴾.  )يەنى 
تارتىلمايدىغان بولساڭالر نېمىشقا ئۇنى )يەنى ئۇ مېيىتنىڭ جېنىنى بەدىنىگە قايتۇرمايسىلەر؟ 

ئەگەر )سۆزۈڭالردا( راستچىل بولساڭالر﴿86 ـ 87﴾. 

جان ھەلقۇمغا يەتكەندە ئۇنى قايتۇرۇشنىڭ بولماسلىقى )بولمايدىغانلىقى( 
ھېساب ئېلىنىدىغانلىقنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى

يەنى  تۇرىسىلەر﴾  قاراپ  كىشىگە(  )سەكراتتىكى  چاغدا  يەتكەن  ھەلقۇمغا  ﴿جان 
ئۆلگۈچى سەكراتقا چۈشكەن چاغدا، سىلەر ئۇنىڭغا ۋە ئۇ سەكراتتا تارتىۋاتقان جاپا - 
مۇشەققەتكە قاراپ تۇرىسىلەر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿راستال جان ھەلقۇمغا 
ئادەم(  ياتقان  )سەكراتتا  دېيىلىدۇ.  قىالاليدۇ«  ئىالج  كىم  كېسەلگە(  يەتكەندە، »)بۇ 
قاتتىقلىقىدىن(  )سەكراتنىڭ  بىلىدۇ.  جەزمەن  ئىكەنلىكىنى  ئايرىلىش  )دۇنيادىن(  بۇ 
پاچاق پاچاققا كىرىشىپ كېتىدۇ. بۇ كۈندە ھەيدەپ بېرىلىدىغان جاي پەرۋەردىگارىنىڭ 

دەرگاھىدۇر﴾)1(. 
﴿بىز﴾ پەرىشتىلىرىمىز بىلەن ﴿ئۇنىڭغا سىلەردىن يېقىنمىز، لېكىن سىلەر )ئۇنى( 
دەيدۇ: ﴿هللا  مۇنداق  ئايەتتە  بىر  يەنە  تائاال  بىلمەيسىلەر(﴾ هللا  )يەنى  كۆرمەيسىلەر 
تۇرغۇچىدۇر(،  تىزگىنلەپ  بەندىلىرىنى  هللا  )يەنى  قاھىردۇر  ئۈستىدە  بەندىلىرىنىڭ 
تۇرىدىغان  ئەتكەننى خاتىرىلەپ  قىلغان  پەرىشتىلەرنى )يەنى  ئۇ سىلەرگە ساقلىغۇچى 
پەرىشتىلەرنى( ئەۋەتىدۇ، بىرىڭالرغا ئۆلۈم كەلسە، ئۇنى بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز قەبزى روھ 
قىلىدۇ. ئۇالر )هللا نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالشتا( بىپەرۋالىق قىلمايدۇ. ئاندىن ئۇالر )يەنى 
)قىيامەت  قايتۇرۇلىدۇ  دەرگاھىغا  نىڭ  ئىگىسى هللا  قىلغۇچى،  ھۆكۈم  بەندىلەر( ھەق 

كۈنى( ھۆكۈم قىلىش يالغۇز هللا غىال خاستۇر، هللا ئەڭ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾)2(. 
﴿ئەگەر )سىلەر گۇمان قىلغاندەك ئەمەلىڭالرغا قاراپ( جازاغا تارتىلمايدىغان بولساڭالر 
نېمىشقا ئۇنى﴾ يەنى ھەلقۇمغا يەتكەن بۇ جاننى ئىلگىرىكى ئورنىغا، بەدەندىكى جايىغا 

﴿قايتۇرمايسىلەر؟﴾ 

سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنى: ئەگەر سىلەر قىيامەت كۈنىگە، 
قايتا تىرىلىشكە، مۇكاپات ۋە جازاغا ئىشەنمەيدىغان بولساڭالر، بۇ جاننى بەدەنگە قايتۇرۇپ 

)1( قىيامەت سۈرىسى 26 - 30ـ  ئايەتكىچە.
)2( ئەنئام سۈرىسى 61 - 62ـ  ئايەتلەر.
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بېقىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. 

* * * * * * *

 ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ   ڳ ڳ   ڳ  
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   

ئەگەر ئۇ مېيىت مۇقەررەبلەردىن )يەنى تائەت - ئىبادەت ۋە ياخشى ئىشالرنى ئەڭ 
ئالدىدا قىلغۇچىالردىن( بولىدىغان بولسا، )ئۇنىڭ مۇكاپاتى( راھەت - پاراغەت، ياخشى 
رىزىق ۋە نازۇ نېمەتلىك جەننەت بولىدۇ﴿88ـ  89﴾. ئەگەر ئۇ سائادەتمەنلەردىن بولىدىغان 
ساڭا  ئۇالردىن  مۇھەممەد!(  )ئى  ئۈچۈن(  بولغانلىقى  پاراغەتتە  ـ  راھەت  )ئۇالر  بولسا، 
ساالم!﴿90﴾. ئەگەر ئۇ تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالردىن بولىدىغان بولسا، يۇقىرى 
ھارارەتلىك قايناقسۇ بىلەن كۈتىۋېلىنىدۇ﴿92 ـ 93﴾. جەھەننەمدە كۆيدۈرۈلىدۇ﴿94﴾. 
شەك - شۈبھىسىزكى، بۇ ئېنىق ھەقىقەتتۇر﴿95﴾. ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىڭنى )مۇشرىكالرنىڭ 

ئېتىرازلىرىدىن( پاك ئېتىقاد قىلغىن﴿96﴾. 

ئىنسانالرنىڭ سەكراتتىكى ئەھۋاللىرى ۋە ئۇالردىن ھەر بىر قىسىمىنىڭ 
ئاقىۋىتى

بۇ ئۈچ خىل ئەھۋال ئىنسانالرنىڭ سەكراتتىكى ئەھۋالىدۇر. ئۇالر ياخشى ئىشالرنى 
ئەڭ ئالدىدا قىلىدىغان، هللا تائاالغا يېقىن بەندىلەردىن بولىدۇ ياكى ئۇالردىن مەرتىۋىسى 
تۆۋەنرەك، نامەـ  ئەمەللىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلىدىغان بەختلىك كىشىلەردىن بولىدۇ ۋە 
ياكى ھەقنى ئىنكار قىلىدىغان، توغرا يولدىن ئازغان، هللا تائاالنىڭ ئەمر - پەرمانىغا 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەگەر  بولىدۇ. شۇڭا هللا  قارايدىغان كىشىلەردىن  نادانالرچە 
ئىبادەت ۋە  تائەت -  ﴿مۇقەررەبلەردىن )يەنى  يەنى سەكراتقا چۈشكۈچى  مېيىت﴾  ئۇ 
ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالردىن( بولىدىغان بولسا﴾ يەنى ئۇالر پەرزلەرنى، 
سۈننەتلەرنى ئاكتىپلىق بىلەن ئادا قىلىدىغان، ھارام قىلىنغان ۋە يامان كۆرۈلىدىغان 
ئىشالرنى قىلمايدىغان، ھەتتا يامان ئىشالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن “قىلسا گۇناھ بولمايدۇ 

”دەپ رۇخسەت قىلىنغان بەزى ئىشالرنىمۇ قىلمايدىغان مۆمىنلەردۇر. 
﴿)ئۇنىڭ مۇكاپاتى( راھەت ـ پاراغەت، ياخشى رىزىق ۋە نازۇ نېمەتلىك جەننەت 
سەكراتقا  ئۇالر  ئېرىشىدۇ.  رىزىققا  ياخشى  ۋە  پاراغەت  ـ  راھەت  ئۇالر  يەنى  بولىدۇ﴾ 
چۈشكەندە، پەرىشتىلەر ئۇالرغا ئەنە شۇ مۇكاپات بىلەن خۇش بېشارەت بېرىدۇ. بەرانىڭ 
يۇقىرىدىكى ھەدىسىدىمۇ رەھمەت پەرىشتىلىرىنىڭ: ئى پاك جان! سەن ئاۋاتالشتۇرغان 
پاك تەندىن راھەت ـ پاراغەت، ياخشى رىزىق ۋە غەزەبلەنمەيدىغان پەرۋەردىگار تەرەپكە 

چىققىن!- دەيدىغانلىقى بايان قىلىندى. 
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قۇتۇلغانلىقى  دۇنيادىن  ئۇالرنىڭ  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  ئەبۇھەزرە 
راھەت ـ پاراغەتتۇر. سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى مۇنداق دەيدۇ: راھەت ـ پاراغەت 
خۇشال - خۇراملىقتىن ئىبارەتتۇر. مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ﴿راھەت ـ پاراغەت ۋە ياخشى 
ـ  ﴿راھەت  دەيدۇ:  مۇنداق  قەتادە  دېمەكتۇر.  پاراۋانلىق  ۋە  جەننەت  دېمەك،  رىزىق﴾ 

پاراغەت﴾ دېمەك، رەھمەتكە ئېرىشمەك دېمەكتۇر.

يېقىن  بىرىگە  بىر -  مەنىلىرىنىڭ ھەممىسى  بۇ سۆزلەرنىڭ  ئېيتىلغان  يۇقىرىدا 
ۋە توغرىدۇر. ئەگەر بىر ئادەم هللا تائاالغا يېقىن بەندە بولغان ھالەتتە ۋاپات بولسا، 
قاتارلىقالرنىڭ  رىزىق  ياخشى  ۋە  ـ خۇراملىق  پاراغەت، خۇشال  ـ  راھەت  رەھمەت،  ئۇ 

ھەممىسىگە ئېرىشىدۇ. 
دۇنيادىن  بىرى  بەندىلەرنىڭ  يېقىن  تائاالغا  هللا  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەبۇئالىيە 
ئايرىلىش ئالدىدا )ئۇنىڭغا( جەننەتنىڭ رەيھان دەرىخىدىن بىر تال شاخ كەلتۈرۈلۈپ، 
ئۇنىڭ جېنى شۇ شاخقا قەبزى روھ قىلىنىدۇ. مۇھەممەد ئىبنى كەئب مۇنداق دەيدۇ: 
ھەر ئىنسان )ئۇنىڭ( جەننەت ئەھلىدىن ياكى دوزاخ ئەھلىدىن ئىكەنلىكى بىلىنمىگىچە 

ئۆلمەيدۇ. 
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»شەك - شۈبھىسىزكى، شېھىتالرنىڭ جانلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولۇپ، 
ئەرشكە  ئاندىن  بارىدۇ،  ئۇچۇپ  جايغا  خالىغان  باغچىلىرىدا  جەننەتنىڭ  قۇشالر  ئۇ 

ئېسىلغان چىراقالرغا قونىدۇ«.
ئىمام ئەھمەد ئەتا ئىبنى سائىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
ساقىلى  ـ  چاچ  ئۇنى  كۈنۈمدە  تونۇشقان  تۇنجى  بىلەن  ئەبۇلەيال  ئىبنى  ئابدۇراھمان 
ئۇ  ئىدىم.  كۆرگەن  ئۈستىدە(  ئېشەكنىڭ  )بىر  ھالەتتە  مويسىپىت  كەتكەن  ئاقىرىپ 
بىر جىنازا تاۋۇتىغا ئەگىشىپ كېتىۋاتاتتى. ئۇنىڭدىن مۇنداق بىر ھەدىسنى ئاڭلىدىم: 
بىلەن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرسە، هللا  تائاال  ئەلەيھىسساالم: »كىم هللا  پەيغەمبەر 
تائاالمۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرىدۇ. كىم هللا تائاال بىلەن ئۇچرىشىشنى 
يامان كۆرسە، هللا تائاالمۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ« دەپتۇ. شۇنىڭ 
بىلەن ساھابىلەر يىغالپ كېتىپتۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »نېمىشقا يىغاليسىلەر؟« 
دەپتۇ، ئۇالر: بىز ئۆلۈمنى يامان كۆرىمىز،- دەپتۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپتۇ: 
»ئۇ، ئۇنداق دېگەنلىك ئەمەس، ئۆلۈمنى سەكراتقا چۈشكەندە يامان كۆرسە شۇنداق 
بولىدۇ. ﴿ئەگەر ئۇ مېيىت مۇقەررەبلەردىن )يەنى تائەت - ئىبادەت ۋە ياخشى ئىشالرنى 
ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالردىن( بولىدىغان بولسا، )ئۇنىڭ مۇكاپاتى( راھەت - پاراغەت، 
ياخشى رىزىق ۋە نازۇ نېمەتلىك جەننەت بولىدۇ﴾ ئەگەر هللا تائاالغا يېقىن بۇ بەندىگە 
ئۆلۈم بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلسە، غالىب ۋە بۈيۈك هللا بىلەن ئۇچرىشىدىغانلىقىدىن 
غالىب ۋە بۈيۈك هللا مۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشنى ئەڭ ياخشى  سۆيۈنۈپ كېتىدۇ، 
كۆرىدۇ. ﴿ئەگەر ئۇ تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى گۇمراھالردىن بولىدىغان بولسا، يۇقىرى 
ھارارەتلىك قايناقسۇ بىلەن كۈتىۋېلىنىدۇ. جەھەننەمدە كۆيدۈرۈلىدۇ﴾ ئەگەر بۇ بەندىگە 
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ئۆلۈمدىن خۇش خەۋەر بېرىلسە، ئۇ هللا تائاال بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ، هللا 
تائاالمۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشنى ئەڭ يامان كۆرىدۇ«. 

﴿ئەگەر ئۇ سائادەتمەنلەردىن بولىدىغان بولسا، )ئۇالر راھەتـ  پاراغەتتە بولغانلىقى 
چۈشكۈچى  سەكراتقا  ئەگەر  يەنى  ساالم!﴾  ساڭا  ئۇالردىن  مۇھەممەد!(  )ئى  ئۈچۈن( 
بولىدىغان  مۆمىنلەردىن  بەختلىك  بېرىلىدىغان،  تەرەپتىن  ئوڭ  ئەماللىرى  ـ  نامە 
بىرى  پەرىشتىلەردىن  بېرىدۇ.  خەۋەر  شۇنداق خۇش  ئەنە  ئۇالرغا  پەرىشتىلەر  بولسا، 
سەكراتقا چۈشكۈچىگە: ساڭا ئامانلىق بولسۇن، ھېچقىسى يوق، سەن ئامانلىق تەرەپكە 
كېتىۋاتىسەن، سەن نامەـ  ئەماللىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلىدىغان بەختلىك كىشىسەن،- 

دەيدۇ. 
ـ  نامە  ئۇنىڭغا  ۋە  بېرىدۇ  ساالم  ئۇنىڭغا  پەرىشتىلەر  دەيدۇ:  مۇنداق  ئىكرىمە 
ئەماللىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلىدىغان بەختلىك كىشىلەردىن ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ. 
ئىكرىمەنىڭ بۇ تەپسىرى ناھايىتى ياخشى قىلىنغان بولۇپ، هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى 
ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئۇيغۇندۇر: ﴿شۈبھىسىزكى، »پەرۋەردىگارىمىز هللادۇر« دېگەنلەر، 
ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پەرىشتىلەر چۈشۈپ: »قورقماڭالر، غەم قىلماڭالر، سىلەرگە 
ئاخىرەتتە سىلەرنىڭ  بىز دۇنيادا،  بولۇڭالر،  قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال  ۋەدە 
دوستلىرىڭالرمىز، جەننەتتە سىلەر ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ۋە 
تىلىگەن نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسى بار، )ئۇالر( ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى، ناھايىتى 

مېھرىبان )هللا( تەرىپىدىن بېرىلگەن زىياپەتتۇر« دەيدۇ﴾)1(. 
ئوڭ  ئەماللىرى  ـ  نامە  يەنى سەن  ﴿ساڭا ساالم﴾  دەيدۇ:  مۇنداق  بۇخارى  ئىمام 

تەرەپتىن بېرىلىدىغان كىشىلەردىن بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ساڭا ساالم بېرىلىدۇ. 
يۇقىرى  بولسا،  بولىدىغان  گۇمراھالردىن  قىلغۇچى  ئىنكار  تىرىلىشنى  ئۇ  ﴿ئەگەر 
ئەگەر  يەنى  كۆيدۈرۈلىدۇ﴾  جەھەننەمدە  كۈتىۋېلىنىدۇ.  بىلەن  قايناقسۇ  ھارارەتلىك 
كىشىلەردىن  ئازغان  يولدىن  توغرا  قىلىدىغان،  ئىنكار  ھەقنى  چۈشكۈچى  سەكراتقا 
تاشاليدىغان ئەڭ  ئېرىتىپ  تېرىلىرىنى  ۋە  باغرىنى  ـ  ئۈچەي  بولسا، قورساقلىرىدىكى 
يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ بىلەن كۈتىۋېلىنىدۇ. ﴿جەھەننەمدە كۆيدۈرۈلىدۇ﴾ يەنى 

ئۇنىڭ پۈتۈن ئەزالىرى دوزاخقا چۆكتۈرۈلىدۇ. 
﴿شەك - شۈبھىسىزكى، بۇ ئېنىق ھەقىقەتتۇر﴾ يەنى شەك - شۈبھىسىزكى، بۇ 
خەۋەر ھېچقانداق شەك بولمىغان، ھېچكىم قېچىپ قۇتۇاللمايدىغان بىر ھەقىقەتتۇر. 
ئىمام  قىلغىن﴾  ئېتىقاد  پاك  ئېتىرازلىرىدىن(  )مۇشرىكالرنىڭ  پەرۋەردىگارىڭنى  ﴿ئۇلۇغ 
تىرمىزى ۋە نەسەئى جابىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »كىم: بۈيۈك هللا نى بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ ياد قىلىمەن ۋە ئۇنىڭغا 

ھەمدۇسانا ئېيتىمەن دېسە، ئۇنىڭغا جەننەتتە بىر تۈپ خورما دەرىخى تىكىلىدۇ«.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 

)1( فۇسسىلەت سۈرىسى 30 - 32ـ  ئايەتكىچە.

ۋاقىئە سۈرىسى
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سۆيۈملۈك  تائاالغا  هللا  مېھرىبان  ئېغىر،  تارازىغا  يەڭگىل،  »تىلغا  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
بىلىپ،  دەپ  پاك  نۇقسانالردىن  بارلىق  نى  “هللا  ئۇالر:  بار،  سۆز  ئىككى  بولغان 
هللا غا ھەمدۇسانا ئېيتىش” ۋە: “بۈيۈك هللا نى بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ ياد 
ئېتىش” تىن ئىبارەتتۇر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە 

قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ۋە  ھەمدۇساناالر  جىمى  تۈگىدى.  تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  ۋاقىئە  بىلەن،  شۇنىڭ 

مەدھىيەلەر هللا تائاالغا مەنسۇپتۇر. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 29 ئايەت
ھەدىد سۈرىسى

ھەدىد سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سارىيەنىڭ  ئىبنى  ئىرباز  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھسساالم ئۇخالشتىن ئىلگىرى تەسبىھ ئايەتلىرىنى ئوقۇيتتى. ئۇ مۇنداق 
دېدى: »تەسبىھ ئايەتلىرىنىڭ ئىچىدە پەزىلىتى مىڭ ئايەتتىن ئارتۇق بىر ئايەت بار«. 

بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
بۇ ھەدستە كۆرسىتىلگەن ئايەت ھەدىد سۈرىسىنىڭ ئۈچىنچى ئايىتىدۇر: هللا تائاال 
ئاشكارىدۇر  يوقتۇر، )هللا(  ئىنتىھاسى  يوقتۇر،  ئىپتىداسى  نىڭ  ﴿هللا  دەيدۇ:  مۇنداق 
)يەنى مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسەتكۈچى دەلىللەر بىلەن ئەقىللەرگە ئاشكارىدۇر(، مەخپىيدۇر 
)يەنى ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ زاتىنىڭ ماھىيىتىنى تونۇشقا ئەقىللەر 
ئېرىشەلمەيدۇ(، هللا ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾. هللا تائاال خالىسا، ئۇنى ئالدىمىزدا 
تەپسىلي بايان قىلىمىز. بۇنىڭدا هللا غا ئىشىنىمىز ۋە ئۇنىڭغا يۆلىنىمىز. هللا بىزگە 

كۇپايە قىلغۇچىدۇر، هللا نېمىدىگەن ياخشى ھىمايە قىلغۇچى- ھە!

ٱ ٻ ٻ

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ   ې  ې ې ې  ى ىائ ائ ەئەئ 
وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن. 
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى هللا غا تەسبىھ ئېيتتى، 

هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿1﴾. ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ 
پادىشاھلىقى هللا غا خاستۇر، هللا ئۆلتۈرەلەيدۇ، تىرىلدۈرەلەيدۇ، 



هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿2﴾. هللا نىڭ ئىپتىداسى يوقتۇر، ئىنتىھاسى يوقتۇر، )هللا( 
ئاشكارىدۇ(،  ئەقىللەرگە  بىلەن  دەلىللەر  كۆرسەتكۈچى  مەۋجۇتلۇقىنى  )يەنى  ئاشكارىدۇر 
مەخپىيدۇر )يەنى ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ زاتىنىڭ ماھىيىتىنى تونۇشقا 

ئەقىللەر ئېرىشەلمەيدۇ(، هللا ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿3﴾. 

بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ اهللا غا تەسبىھ ئېيتىشى ۋە هللا نىڭ بەزى سۈپەتلىرىنىڭ 
بايانى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى پۈتۈن جانلىقالرنىڭ ۋە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ 
هللا غا تەسبھ ئېيتىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. هللا تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېگەن: ﴿يەتتە 
ئاسمان - زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر هللا نى پاك دەپ بىلىدۇ، )كائىناتتىكى( قانداقلىكى 
نەرسە بولمىسۇن، هللا نى پاك دەپ مەدھىيىلەيدۇ )يەنى هللا نىڭ ئۇلۇغلىقىنى سۆزلەيدۇ(، 
لېكىن سىلەر )تىلىڭالر ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن( ئۇالرنىڭ مەدھىيسىنى سەزمەيسىلەر، هللا 
ھەقىقەتەن )بەندىلىرىگە( ھەلىمدۇر )يەنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ(، 

)تەۋبە قىلغۇچىالرنى( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾)1(. 
﴿هللا غالىبتۇر﴾ يەنى ھەر نەرسە هللا غا ھەقىقەتەن باش ئېگىدۇ. ﴿ھېكمەت بىلەن 
شەرىئەت  ۋە  توسۇشلىرىدا  ۋە  بۇيرۇش  يارىتىشتا،  نەرسىلەرنى  يەنى  قىلغۇچىدۇر﴾  ئىش 
بەلگىلىمىلىرىدە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر. ﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى 
ئۈستىدە  مەخلۇقاتلىرى  هللا  يەنى  تىرىلدۈرەلەيدۈ﴾  ئۆلتۈرەلەيدۇ،  هللا  خاستۇر،  غا  هللا 
خالىغانچە تەسەررۇپ يۈرگۈزىدىغان پادىشاھتۇر، ئۇ جانلىقالرنى ئۆلتۈرىدۇ ۋە تىرىلدۈرىدۇ، 
خالىغان كىشىگە ئۆزىنىڭ خالىغان نەرسىسىنى ئاتا قىلىدۇ. ﴿هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى 
هللا خالىغان نەرسە ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. خالمىغان نەرسە ۋۇجۇتقا كەلمەيدۇ. ﴿هللا ئىپتىداسى 
يوقتۇر، ئىنتىھاسى يوقتۇر: )هللا( ئاشكاردۇر )يەنى مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسەتكۈچى دەلىللەر بىلەن 
ئەقىللەرگە ئاشكارىدۇر(، مەخپىيدۇر )يەنى ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ زاتىنىڭ 
ماھىيىتىنى تونۇشقا ئەقىللەر ئېرىشەلمەيدۇ(﴾ مانا بۇ ئايەت ئىرباز ئىبنى سارىيەنىڭ ھەدىسىدە 

كۆرسىتىلگەن، پەزىلىتى مىڭ ئايەتتىن ئارتۇق بولغان ئايەتنىڭ دەل ئۆزىدۇر. 
ئەبۇداۋۇد ئەبۇزۇمەيلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ئىبنى ئابباستىن: 
دىلىمدا بىر نەرسە بار. قانداق قىلسام بوالر؟- دەپ سورىدم. ئىبنى ئابباس: ئۇ نېمە؟- 
دېدى. مەن: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئۇنى دەپ بېرەلمەيمەن،- دېدىم. ئۇ: ئۇ 
نەرسە شەكمۇ؟- دېدى ۋە كۈلۈپ قويۇپ: ئۇنىڭدىن ھېچكىم قۇتۇاللمايدۇ، ھەتتا هللا تائاال: 
﴿مۇبادا سەن ساڭا بىز نازىل قىلغان كىتابتىن شەكلىنىدىغان بولساڭ، سەندىن ئىلگىرى 
كىتاب ئوقۇغانالر )يەنى تەۋرات بىلەن ئىنجىل نازىل قىلىنغان يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( دىن 
سوراپ باققىن، شۈبھىسىزكى، ساڭا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ھەق )قۇرئان( كەلدى﴾)2( 

)1( ئىسرا سۈرىسى 44- ئايەت.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 94 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى،- دېدى ۋە يەنە ماڭا: ئەگەر كۆڭلۈڭدە شەكتەك بىرەر نەرسە 
بارلىقىنى ھېس قىلساڭ ﴿هللا نىڭ ئىپتىداسى يوقتۇر، ئىنتىھاسى يوقتۇر، )هللا( ئاشكارىدۇر 
مەخپىيدۇر  ئاشكارىدۇ(،  ئەقىللەرگە  بىلەن  دەلىلەر  كۆرسەتكۈچى  مەۋجۇتلۇقىنى  )يەنى 
ئەقىللەر  تونۇشقا  ماھىيىتىنى  زاتىنىڭ  ئۇنىڭ  بولمايدۇ،  كۆرگىلى  بىلەن  كۆز  ئۇنى  )يەنى 

ئېرىشەلمەيدۇ(، هللا ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقىغىن،- دېدى. 

تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنى ھەر خىل تەپسىر قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاراشلىرى ئون 
نەچچە خىلغا يېتىدۇ. ئىمام بۇخارى يەھيانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا 
ئاشكارىدۇر، بۇ بارلىق ئاشكارا نەرسىنى بىلىپ تۇرىدۇ. هللا مەخپىيىدۇر، ئۇ بارلىق يوشۇرۇن 
نەرسىنى بىلىپ تۇرىدۇ. ئىمام مىززى مۇنداق دەيدۇ: يەھيا دېگەن بۇ ئادەمنىڭ ئەسلى ئىسمى 

ئىبنى زەيياد پەررا بولۇپ، ئۇنىڭ »قۇرئاننىڭ مەنىلىرى« ناملىق كىتابى بار. 
بۇ ئايەت ھەققىدە نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىنغان بولۇپ، ئىمام ئەھمەدنىڭ ئەبۇ 
ھۇرەيرەدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسى بۇالردىن بىرىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھسساالم ئۇخالشتىن 
بۇرۇن مۇنداق دۇئا قىالتتى: »ئى هللا ! يەتتە ئاسماننىڭ پەرۋەردىگارى ۋە كاتتا ئەرشنىڭ 
پەرۋەردىگارى بولغان سەن بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز، ھەر نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارىسەن. تەۋراتنى، 
ئىنجىلنى ۋە قۇرئاننى نازىل قىلغۇچسەن. سەن دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى بىخالندۇرغۇچىسەن، 
پاناھ  يامانلىقىدىن  نەرسىنىڭ  ھەر  سېغىنىپ  ساڭا  يوقتۇر،  بەرھەق  ئىالھ  باشقا  سەندىن 
ھەم  باشلىنىشىڭ  سېنىڭ  تۇتقۇچىسەن،  كوكۇلىسىدىن  نەرسىنىڭ  ھەر  سەن  تىلەيمەن. 
ئاخىرلىشىشىڭ يوقتۇر. سەندىن ئىلگىرى ۋە سەندىن كېيىن ھېچ نەرسە مەۋجۇت ئەمەس. 
سەن ئاشكارىسەن، سەندىن ئاشكارا ھېچ نەرسە يوق. سەن مەخپىيسەن، سەندىن يوشۇرۇن 
ھېچ نەرسە يوق. بىزنىڭ قەرزىمىزگە خاتىمە بەرگىن، بىزنى كەمبەغەللىكتىن قۇتۇلدۇرۇپ باي 

قىلغىن«. 
ئىمام مۇسلىم سەھلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەگەر بىرەرىمىز ئۇخلىماقچى 
بولساق، ئەبۇسالىھ بىزنى ئوڭ يېنىنى بېسىپ يېتىشقا، ئاندىن بۇ دۇئانى ئوقۇشقا بۇيرۇيتتى: 
»ئى هللا ! يەتتە ئاسماننىڭ پەرۋەردىگارى ۋە كاتتا ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان سەن 
بىزنىڭ پەرۋەدىگارىمىزسەن، ھەر نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارسەن، سەن دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى 
بىخالندۇرغۇچىسەن، تەۋراتنى. ئىنجىلنى ۋە قۇرئاننى نازىل قىلغۇچىسەن. ساڭا سېغىنىپ ھەر 
قانداق يامان نەرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن. سەن ھەر نەرسىنىڭ كوكۇلىسىدىن 
تۇتقۇچىسەن، سېنىڭ باشلىنىشىڭ ھەم ئاخىرلىشىشىڭ يوقتۇر. سەندىن ئىلگىرى ۋە سەندىن 
كېيىن ھېچ نەرسە مەۋجۇت ئەمەس. سەن ئاشكارىسەن، سەندىن ئاشكارا ھېچ نەرسە يوق. 
سەن مەخپىي سەن، سەندىن مەخپىي ھېچ نەرسە يوق. بىزنىڭ قەرزىمىزگە خاتىمە بەرگىن، 
ھۇرەيرەدىن  ئەبۇ  دۇئانى  بۇ  ئەبۇسالىھ  قىلغىن.«  باي  قۇتۇلدۇرۇپ  كەمبەغەللىكتىن  بىزنى 

پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنىڭ ئۇخالشتىن ئىلگىرى ئوقۇيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ. 

* * * * * * *

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
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ک  ک ک  

هللا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە ياراتتى، )ئاندىن ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە( ئەرش 
ئۈستىدە قارار ئالدى، هللا زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نەرسىلەرنى، زېمىندىن چىقىدىغان 
نەرسىلەرنى، ئاسماندىن چۈشىدىغان نەرسىلەرنى، ئاسمانغا ئۆرلەيدىغان نەرسىلەرنى بىلىپ 
تۇرىدۇ، سىلەر قەيەردە بولساڭالر، هللا سىلەر بىلەن بىرگە، هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى 
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿4﴾. ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى هللا غا خاستۇر، ھەممە ئىش 
هللا غا قايتۇرۇلىدۇ﴿5﴾. هللا كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ، كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدۇ، 

هللا دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴿6﴾. 

اهللا تائاالنىڭ بىلىشى، قۇدرىتى ۋە پادشاھلىقىنىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى 
ئالتە كۈندە ياراتقانلىقىنى، ئاندىن )بۇ نەرسىلەرنى يارىتىپ بولغاندىن كېيىن( ئەرش ئۈستىدە 
ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە قارار ئالغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. بۇ ئايەت ۋە بۇ ئايەت بىلەن مەنىداش 
قايتا  يەردە  بۇ  شۇڭا  ئۆتتۇق.  توختىلىپ  تەپسىلىي  سۈرىسىدە  ئەئراف  ھەققىدە  ئايەتلەر 

تەكرارلىمايمىز. 
﴿هللا زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نەرسىلەرنى﴾ يەنى زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان ئۇرۇق، 
سۇ تامچىلىرى قاتارلىقالرنىڭ سانىنى، ﴿زېمىندىن چىقىدىغان نەرسىلەرنى﴾ يەنى زېمىندىن 
چىقىدىغان ئۆسۈملۈكلەرنى، زىرائەتلەرنى ۋە مېۋىلىك دەرەخلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿غەيبنىڭ خەزىنىلىرى هللا نىڭ دەرگاھىدىدۇر، ئۇنى پەقەتال 
هللا بىلىدۇ، قۇرۇقلۇقتىكى، دېڭىزدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى هللا بىلىدۇ، )دەرەختىن( 
تۆكۈلگەن ياپراقتىن هللا بىلمەيدىغان بىرەرسىمۇ يوق، مەيلى قاراڭغۇ يەر ئاستىدىكى بىرەر 
دانە ئۇرۇق بولسۇن، مەيلى ھۆل ياكى قۇرۇق نەرسە بولسۇن، ھەممىسى )هللا غا مەلۇم بولۇپ( 

لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىقلىقتۇر﴾)1(. 
﴿ئاسماندىن چۈشىدىغان نەرسىلەرنى﴾ يەنى يامغۇر، قار، سوغۇق، رىزىق قاتارلىقالرنى، 
ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەر ئېلىپ چۈشىدىغان ھۆكۈملەرنى، ﴿ئاسمانغا ئۆرلەيدىغان نەرسىلەرنى﴾ 
يەنى پەرىشتىلەرنى ۋە )هللا نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدىغان( ئەمەللەرنى ﴿بىلىپ تۇرىدۇ﴾ ئىمام 
مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كېچىدە 
قىلىنغان ئەمەللەر تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن، كۈندۈزدە قىلىنغان ئەمەللەر كېچە كىرىشتىن بۇرۇن 

)1( ئەنئام سۈرىسى 59- ئايەت.
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هللا نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ«. 
﴿سىلەر قەيەردە بولساڭالر، هللا سىلەر بىلەن بىرگە هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ 
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ. ئەمەللىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، سىلەر 
مەيلى قەيەردە بولۇڭالر، مەيلى قۇرۇقلۇقتا ياكى دېڭىزدا. مەيلى كېچىدە ياكى كۈندۈزدە. 
بىلىشى،  تولۇق  نىڭ  هللا  ئەھۋالىڭالر  بارلىق  بولۇڭالر،  چۆللەردە  ياكى  ئۆيلەردە  مەيلى 
ئورنۇڭالرنى  تۇرىدۇ،  ئاڭالپ  سۆزلىرىڭالرنى  ھەممە  ئىچىدىدۇر. هللا  ئاڭلىشى  ۋە  كۆرۇشى 
كۆرۈپ تۇرىدۇ، سىرلىرىڭالرنى ۋە يوشۇرۇن پىچرالشلىرىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿راستىنال ئۇالر )يەنى كاپىرالر( )رەسۇلۇلال، قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا ئۇنىڭ 
يېنىدىن ئۆتكەنلىرىدە( ئۇنىڭدىن يوشۇرۇنۇش ئۈچۈن يۈز ئۆرۈيدۇ، راستال ئۇالر كىيىملىرى 
بىلەن چۈمكىنىۋالغانلىرىدا، هللا ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ، هللا 

ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر﴾)1(. 
كېچىسى  قىلغان،  سۆز  ئاشكارا  قىلغان،  سۆز  يوشۇرۇن  ئىچىڭالردىن  ﴿سىلەرنىڭ 
يوشۇرۇنغان، كۈندۈزى ئاشكارا يۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسى )هللا ئۈچۈن ئېيتقاندا( ئوخشاشتۇر 
)يەنى هللا ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾)2( هللا دىن باشقا ھېچ ئىالھ، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ 

تەربىيىچى يوق. 
 ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلىدۇكى، جىبرىئىل ئەلەيھسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمدىن: 
ئېھسان )يەنى ياخشىلىق قىلىش( دېگەن نېمە؟- دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھسساالم 
جىبرىئىلغا مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ: »هللا غا خۇددى ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندەك ئىبادەت قىلىشىڭ 

ئېھساندۇر، گەرچە سەن هللا نى كۆرمىسەڭمۇ، هللا سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ«. 
غا  هللا  ئىش  ھەممە  خاستۇر،  غا  هللا  پادىشاھلىقى  زېمىننىڭ  ۋە  ﴿ئاسمانالرنىڭ 
مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  پادىشاھىدۇر. هللا  ئاخىرەتنىڭ  ۋە  دۇنيا  يەنى هللا  قايتۇرۇلىدۇ﴾ 
دېگەن: ﴿دۇنيا ۋە ئاخىرەت شەك - شۈبھىسىز بىزنىڭ ئىلكىمىزدىدۇر﴾)3( بۇنىڭ ئۈچۈن هللا 
مەدھىيىلەنگۈچىدۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇ هللا دۇر، ئۇنىڭدىن بۆلەك ھېچ 
مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە جىمى ھەمدۇسانا هللا غا مەنسۇپتۇر﴾)4(. ﴿جىمى 
ھەمدۇسانا هللا غا خاستۇر، ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە هللا نىڭ مۈلكىدۇر، 
ئاخىرەتتىكى ھەمدۇسانامۇ هللا غا خاستۇر، هللا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر، ھەممىدىن 

خەۋەرداردۇر﴾)5(. 
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە هللا نىڭ مۈلكىدۇر، ئاسمان ۋە زېمىن ئەھلى 
هللا نىڭ ئالدىدا باش ئەگكۈچى قۇلالردۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئاسمانالردا 
ۋە زېمىندا هللا غا بەندە بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مەخلۇق يوقتۇر. شەك - شۈبھىسىزكى، 

)1( ھۇد سۈرىسى 5- ئايەت.
)2( رەئد سۈرىسى 10- ئايەت.
)3( لەيل سۈرىسى 13ـ  ئايەت.

)4( قەسەس سۈرىسى 70ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)5( سەبەئ سۈرىسى 1ـ  ئايەت.
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هللا ئۇالرنى تولۇق ئىگەللىدى ۋە سانىنى مۇكەممەل بىلدى. قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
هللا نىڭ دەرگاھىغا تەنھا كېلىدۇ﴾)1(. 

﴿ھەممە ئىش هللا غا قايتۇرىلىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى بارار جايى هللا نىڭ دەرگاھىدۇر، 
ئاندىن هللا مەخلۇقاتالر ئارىسىدا ئۆزى خالىغىنىچە ھۆكۈم چىقىرىدۇ. هللا ئادىلدۇر. ھېچكىمگە 
ياخشى  بىر  ئۇالرنىڭ  بەلكى  قىلمايدۇ،  زۇلۇم  زەررىچىلىكمۇ  ئۇ ھېچكىمگە  قىلمايدۇ،  زۇلۇم 
ئەگەر  قىلمايدۇ.  زۇلۇم  زەررىچە  ھەقىقەتەن  بېرىدۇ. ﴿هللا  مۇكاپات  ئون ھەسسە  ئەمەلىگە 
كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا، هللا ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە قىلىدۇ، ئۆز دەرگاھىدىن 

بۈيۈك ئەجىر )يەنى جەننەت( ئاتا قىلىدۇ﴾)2(. 
تارتىلىدىغان(  )ئەمەللەر  بىز  مۇنداق دېگەن: ﴿قىيامەت كۈنى  بۇ ھەقتە  تائاال   هللا 
ئادالەت تارازىسىنى ئورنىتىمىز، ھېچ ئادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمايدۇ )يەنى ياخشى ئادەمنىڭ 
ياخشىلىقى كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ، يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ( ئەگەر ئۇنىڭ 
قىچا چاغلىق ئەمەلى بولسىمۇ، ئۇنى ھازىر قىلىمىز، )بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن( ھېساب 

ئېلىشقا بىز يېتەرلىكمىز﴾)3(. 
هللا  يەنى  كىرگۈزىدۇ﴾  كېچىگە  كۈندۈزنى  كىرگۈزىدۇ،  كۈندۈزگە  كېچىنى  ﴿هللا 
ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ،  بىلەن كۈندۈزنى  مەخلۇقاتالرنى خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدۇ، كېچە 
ئۇ ئىككىسىنى ئۆزى خالىغىنى بويىچە ھېكمەت بىلەن بەلگىلەيدۇ. بەزىدە كېچىنى ئۇزۇن 
قىلىپ  قىسقا  كېچىنى  ئۇزۇن  كۈندۈزنى  بەزىدە  يەنە  بەلگىلىسە،  قىلىپ  قىسقا  كۈندۈزنى 
بەلگىلەيدۇ ۋە يەنە بەزىدە كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن ـ قىسقىلىقىنى ئوخشاش ھالەتتە 
قىلىدۇ.  پەيدا  پەسىللەرنى  ئىباردت  كۈزدىن  ۋە  ياز  ئەتىياز،  قىش،  ئارقىلىق  قىلىدۇ. شۇ 
مەخلۇقاتلىرىغا  بويىچە، هللا  ئورۇنالشتۇرۇشى  ۋە  ھېكمىتى  نىڭ  ھەممىسى هللا  بۇالرنىڭ 
سىرالر  يەنى  بىلگۈچىدۇر﴾  دىلالردىكى سىرالرنى  ﴿هللا  چىقىدۇ.  ۋۇجۇتقا  رەۋشتە  خالىغان 

قانچىلىك نازۇك ۋە يوشۇرۇن بولغان تەقدىردىمۇ هللا ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ. 

* * * * * * *

 ک گ گ گ گ  ڳ   ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں  ڻ 
ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
خت  حت  يبجت  ىب  مب  جبحب  خب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   

مت ىت يت جث مث  ىث يث  حج مج جح مح جخ حخ مخ جس   حس   
)1( مەريەم سۈرىسى 93 - 95ـ  ئايەت.

)2( نىسا سۈرىسى 40ـ  ئايەت.
)3( ئەنبىيا سۈرىسى 47ـ  ئايەت.
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قىلغان  ئىگە  سىلەرنى  هللا  كەلتۈرۈڭالر،  ئىمان  پەيغەمبىرىگە  ئۇنىڭ  ۋە  غا  هللا   
مالالردىن سەدىقە قىلىڭالر، سىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە سەدىقە قىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئىگە 
بولىدۇ﴿7﴾. )ئى كۇففارالر!( سىلەر نېمىشقا هللا غا ئىمان كەلتۈرمەيسىلەر؟ ھالبۇكى، پەيغەمبەر 
سىلەرنى پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان كەلتۈرۈشكە چاقىرىدۇ، هللا سىلەردىن چىن ئەھدە ئالدى، 
ئەگەر ئىمان كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلساڭالر )ئىمانغا ئالدىراڭالر(﴿8﴾. سىلەرنى )كۇفرىنىڭ( 
ئايەتلەرنى  روشەن  بەندىسىگە  ئۈچۈن، هللا  چىقىرىش  نۇرىغا  )ئىماننىڭ(  قاراڭغۇلۇقىدىن 
نازىل قىلدى، هللا شەك - شۈبھىسىز سىلەرگە مەرھەمەتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿9﴾. 
نېمىشقا سىلەر هللا نىڭ يولىدا )پۇل ـ مال( سەرپ قىلمايسىلەر، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ 
مىراسى هللا غا خاستۇر، سىلەردىن مەككە پەتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل - مال سەرپ 
قىلغانالر ۋە )رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرلىكتە تۇرۇپ دۈشمەنلەر بىلەن( ئۇرۇشقانالر )مەككە پەتھى 
قىلىنغاندىن كېيىن پۇل - مال( نەپىقە قىلغانالر ۋە ئۇرۇشقانالر )بىر - بىرى بىلەن( باراۋەر 
ئەمەس، ئەنە شۇالرنىڭ دەرىجىسى )مەككە پەتھى قىلىنغاندىن( كېيىن نەپىقە قىلغان ۋە 
ئۇرۇشقانالرنىڭ )دەرىجىسىدىن( چوڭدۇر، )ئۇالرنىڭ( ھەر بىرىگە هللا جەننەتنى ۋەدە قىلدى. 
هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿10﴾. كىمكى هللا غا قەرزىي ھەسەنە 
بېرىدىكەن )يەنى هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، ئۇنىڭ يولىدا پۇل - مال سەرپ قىلىدىكەن(، 

هللا ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ، ئۇنىڭغا چوڭ ساۋاب بېرىدۇ﴿11﴾. 

ئىمان ئېيتىشقا بۇيرۇش ۋە پۇلـ  مالنى ياخشى يولالرغا سەرپ قىلىشقا 
رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا

ئىمان  كامىل  پەيغەمبىرىگە  نىڭ  ۋە هللا  غا  بەندىلەرنى هللا  ئۇلۇغ هللا  ۋە  بۈيۈك 
ئېيتىشقا، شۇ ئىمان ئۈستىدە داۋاملىق چىڭ تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ ۋە هللا بەرگەن پۇل- مالدىن 
ياخشى يولالرغا سەرپ قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ. ﴿هللا سىلەرنى ئىگە قىلغان مالالردىن سەدىقە 
قىلىڭالر﴾ يەنى هللا سىلەرنى ئىگە قىلغان بۇ مال- مۈلۈك خۇددى سىلەر ئارىيەتكە ئالغان 
نەرسىگە ئوخشايدۇ. چۈنكى ئۇ سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ قوللىرىدا ئىدى. كېيىن 
سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا كەلدى. هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلەرگە ئۇالرنى هللا ئىگە قىلغان مال- 
مۈلۈكلەرنى هللا غا ئىتائەت قىلىش يولىدا ئىشلىتىشكە تەۋسىيە قىلىدۇ. ئەگەر ئۇالر شۇنداق 
ئادا قىلمىغانلىقلىرى  قىلسا، ساۋابقا ئىگە بولىدۇ. ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا، ئۇالر پەزرلەرنى 

ئۈچۈن، هللا ئۇالردىن قاتتىق ھېساب ئېلىپ، تېگىشلىك جازا بېرىدۇ. 
﴿هللا سىلەرنى ئىگە قىلغان مالالردىن سەدىقە قىلىڭالر﴾ يەنە: ئى ئىنسان! بىلسەڭ، بۇ 
ئايەت سېنىڭ مېلىڭغا سەندىن كېيىن بىرسىنىڭ ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ. 
سېنىڭ ۋارىسىڭ بۇ مالنى هللا غا ئىتائەت قىلىش يولىدا ئىشلىتىشى مۇمكىن. مۇنداق بولغاندا، 
ئۇ هللا سېنى ئىگە قىلغان مالدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ساڭا قارىغاندا ئەڭ بەختلىك بولۇشى 
ئېنىقتۇر ياكى سېنىڭ ۋارىسىڭ بۇ مالنى هللا غا ئاسىيىلىق قىلىش يولىدا ئىشلىتىشى مۇمكىن. 
ئەگەر شۇنداق بولۇپ قالسا، سەن ئۇنىڭ گۇناھ ۋە زۇلۇم قىلىشىغا ياردەملىشىشكە تىرىشقان 

بولۇپ قالىسەن. 
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى شەخخىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنىڭ قېشىغا بارسام، ئۇ مۇنداق دەۋېتىپتىكەن: »﴿)پۇل - مال، بالىالر 
بىلەن( پەخىرلەنمەك سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى﴾� »ئادەم ئەۋالدى: مېلىم، مېلىم،- دەيدۇ. 
بېرىپ  سەدىقە  ياكى  ۋە  كونىراتقىنىڭ  كىيىپ  ياكى  تۈگەتكىنىڭ  يەپ  پەقەت  مېلىڭدىن 
هللا نىڭ دەرگاھىغا ئۆتكۈزۈپ تۇرغىنىڭ سېنىڭدۇر«. ئىمام مۇسلىممۇ بۇ ھەدىسنى رىۋايەت 
قىلىپ، ئاخىرىدا: »ئۇنىڭدىن باشقىسى سېنىڭ قولۇڭدىن چىقىپ، باشقا ئىنسانالرغا قالىدۇ« 

دېگەن سۆزنى قوشۇپ رىۋايەت قىلغان. 
﴿سىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە سەدىقە قىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئىگە بولىدۇ﴾ بۇ ئايەت 
بەندىلەرنى ئىمان ئېيتىشقا ۋە هللا يولىدا سەدىقە بېرىشكە رىغبەتلەندۈرىدۇ. ئاندىن هللا 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى كۇففارالر!( سىلەر نېمىشقا هللا غا ئىمان كەلتۈرمەيسىلەر؟ ھالبۇكى، 
پەيغەمبەر سىلەرنى پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان كەلتۈرۈشكە چاقىرىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئىمان 

ئېيتىشڭالرغا نېمە توسالغۇ بولىدۇ؟
ھالبۇكى، پەيغەمبەر ئاراڭالردا تۇرۇپ ئىمانغا چاقىرىدۇ ۋە سىلەرگە ئۆزى ئېلىپ كەلگەن 

نەرسىنىڭ توغرۇلۇقى ئۈچۈن دەلىل - پاكىتالرنى بايان قىلىدۇ. 
ساھابىلىرىگە:  كۈنى  بىر  ئەلەيھسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇكى،  رىۋايەت  بۇخارى  ئىمام 
ساھابىلەر:  دېدى.  قالدۇرىدۇ؟«  ھەيران  ئەڭ  سىلەرنى  ئىمانى  مۆمنىلەرنىڭ  »قايسى 
پەرۋەردىگارىنىڭ  »پەرىشتىلەر  ئەلەيھسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  ئىمانى،-  پەرىشتىلەرنىڭ 
ھۇزۇرىدا تۇرسا، ئۇالر نېمىشقا ئىمان ئېيتمىسۇن؟« دېدى. ئۇالر: ئۇنداقتا، پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئىمانى،- دېدى. ئۇ »پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى نازىل بولۇپ تۇرىدىغان تۇرسا، ئۇالر نېمىشقا 
ئىمان ئېيتمىسۇن؟« دېدى. ئۇالر: ئەمسە ،بىزنىڭ ئىمانىمىز،- دېدى. ئۇ: »مەن سىلەرنىڭ 
ئاراڭالردا تۇرسام، سىلەر نېمىشقا ئىمان ئېيتمىغۇدەكسىلەر؟ ئىمانى ئەڭ ھەيران قاالرلىق مۆمىنلەر 
شۇنداق كىشىلەركى، ئۇالر سىلەردىن كېيىن كېلىپ، قۇرئاننى تاپىدۇ ۋە قۇرئاندىكى بارلىق 
نەرسىلەرگە ئىمان كەلتۈرىدۇ«. بۇ ھەدىسنىڭ بىر قىسمىنى بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى: 

﴿ئۇالر غەيبكە ئىشىنىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرىدە بايان قىلدۇق. 

﴿)ئى  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا  ئالدى﴾  ئەھدە  چىن  سىلەردىن  ﴿هللا 
مۆمىنلەر!( هللا نىڭ سىلەرگە بەرگەن )ئۇلۇغ( نېمىتىنى ۋە سىلەر بىلەن قىلغان مۇئاھىدىسىنى 
ئەسلەڭالر، ئەينى زاماندا سىلەر: »ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق« دېگەن ئىدىڭالر﴾)1( بۇ 
يەردە دېيىلگەن ئەھدىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمغا قىلىنغان بەيئەت كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئىبنى 
جەرىر: بۇ ئەھدىدىن هللا تائاال روزا مىساق كۈنىدە)2( )يەنى ئادەم ئەلەيھسساالم يارىتىلىپ 
بولغاندىن كېيىن، هللا ئۇنىڭ دۈمبىسىنى سىالپ تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇنىڭ پۇشتىدىن 
ئالغان ئەھدە كۆزدە  تۆرىلىدىغان ئىنسانالردىن ۋەدە ئېلىۋالغان كۈندە( ئادەم بالىلىرىدىن 

تۇتۇلىدۇ،- دېدى. مۇجاھىدمۇ بۇ قاراشنى توغرا تاپتى. 

)1( تەكاسۇر سۈرىسى 1ـ  ئايەت.
)2( مائىدە سۈرىسى 7-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿سىلەرنى )كۇفرىنىڭ( قاراڭغۇلۇقىدىن﴾ يەنى نادانلىق، كۇفرى ۋە قارىمۇ قارشى بولغان 
پىكر ئېقملىرىنىڭ قاراڭغۇلىقىدىن ﴿)ئىماننىڭ( نۇرىغا﴾ ھىدايەت، ئىشەنچ ۋە ئىماننىڭ نۇرىغا 
﴿چىقىرىش ئۈچۈن هللا بەندىسىگە روشەن ئايەتلەرنى﴾ يەنى ئوچۇق دەلىل - پاكىتالرنى، 
كەسكىن ئىسپاتالرنى ﴿نازىل قىلدى. هللا شەك- شۇبھسىز سىلەرگە مەرھەمەتلىكتۇر، ناھايىتى 
مېھرىباندۇر﴾ يەنى هللا ئىنسانالرغا مەرھەمەت قىلىپ، ئۇالرنى توغرا يولغان باشالش، ئۇالر 
ئارىسىدىكى ناچار ئىللەتلەرنى تازىالش ۋە دىللىرىكى شەك- شۈبھىلەرنى يوقىتىش ئۈچۈن 

كىتابالرنى نازىل قىلدى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى. 
هللا تائاال بەندىلەرنى ئالدى بىلەن ئىمان ئېيتىشقا ۋە سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇدى، ئاندىن 
ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشقا قىزىقتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا توسالغۇ بولىدىغان نەرسىلەرنى 
قىلىشقا  سەرپ  مال  پۇل-  يولىدا  ئۇالرنى هللا  شۇنداقال  قىلدى.  بايان  قىلغانلىقىنى  يوق 
قىزىقتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ﴿نېمىشقا سىلەر هللا نىڭ يولىدا )پۇل- مال( سەرپ قىلمايسىلەر، 
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ مىراسى هللا غا خاستۇر﴾ يەنى پۇل- مېلىڭالرنى هللا يولىدا سەرپ 
قىلىڭالر، پېقىر بولۇپ قىلىشىڭالردىن، پۇل مېلىڭالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدىن قورقماڭالر. چۈنكى، 
سىلەر هللا يولىدا سەرپ قىلغان پۇل- مال هللا نىڭدۇر. هللا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ 
پادىشاھىدۇر، ئاسمان- زېمىننىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى هللا نىڭ ئىلىكىدىدۇر، ئۇ 
پۈتۈن ئاسمانالردىكى بارلىق نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كائىناتنىڭ ئىگىسىدۇر. هللا بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)هللا نىڭ يولىدا( بەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى هللا تولدۇرۇپ 

بېرىدۇ، ئۇ رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىدۇر﴾)1(. 
﴿)ئى ئىنسانالر!( سىلەرنىڭ ئىلكىڭالردىكى نەرسىلەر تۈگەيدۇ، هللا نىڭ دەرگاھىدىكى 
نەرسىلەر تۈگىمەستۇر﴾)2( كىم هللا غا تەۋەككۈل قىلىدىكەن، پۇل ـ مېلىنى هللا يولىدا سەرپ 
قىلىدۇ. پۇل- مېلىنى ئەرشنىڭ ئىگىسى بولغان هللا نىڭ كېمەيتىۋېتىشىدىن قورقمايدۇ. 
شۇنداقال، هللا يولىدا سەرپ قىلغان پۇل- مېلىنىڭ ئورنىنى هللا نىڭ تولدۇرۇپ بېرىدىغانلىقىغا 

ھەقىقىي ئىشىنىدۇ. 

مەككە پەتھى بولۇشتىن ئىلگىرى اهللا يولىدا سەرپ قىلغان پۇل- مالنىڭ ۋە 
ئېلىپ بېرىلغان جىھادنىڭ پەزىلىتى

﴿سىلەردىن مەككە پەتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل - مال سەرپ قىلغانالر ۋە )رەسۇلۇلالھ 
بىلەن بىرلىكتە تۇرۇپ دۈشمەنلەر بىلەن( ئۇرۇشقانالر )مەككە پەتھى قىلنغاندىن كېيىن پۇل - 
مال( نەپىقە قىلغانالر ۋە ئۇرۇشقانالر )بىر - بىرى بىلەن( باراۋەر ئەمەس﴾ چۈنكى مەككە پەتھى 
قىلىنىشتىن ئىلگىرى ئەھۋال ناھايىتى ئېغىر بولۇپ، شۇ چاغالردا پەقەت راستچىل كىشىلەرال 
ئىسالمغا كىرگەن ئىدى. ئەمما مەككە پەتھى قىلىنغاندىن كېيىن، ئىسالم دىنى چوڭ غەلىبىگە 

)1( بۇ كۈندە هللا ئادەم ئەلەيھسساالمنى يارىتىپ، ئۇنىڭ قىيامەتكىچە كېلىدىغان بالىلىرىنىڭ نۇرىنى چىقىرىپ، ئۇالردىن 
ئۆزىنىڭ هللا ئىكەنلىكى ھەققىدە ئەھدە ئالغان.
)2( سەبەئ سۈرىسى 39- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇنداق  تائاال  كىردى. شۇڭا هللا  بولۇپ  توپ  توپ-  دىنىغا  نىڭ  ئادەملەر هللا  ئېرىشتى. 
ۋە  قىلغان  نەپىقە  كېيىن  قىلىنغاندىن(  پەتھى  )مەككە  دەرىجىسى  ﴿ئەنە شۇالرنىڭ  دەيدۇ: 
ئۇرۇشقانالرنىڭ )دەرىجىسىدىن( چوڭدۇر، )ئۇالرنىڭ( ھەر بىرىگە هللا جەننەتنى ۋەدە قىلدى﴾ 
كۆپ ساندىكى تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتتىكى پەتھىنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى دەپ قارايدۇ. 
شەئبى ۋە باشقىالر: بۇ پەتھىدىن ھۇدەيبيە سۈلھسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دەيدۇ ۋە بۇ قارىشىغا 
ئىمام ئەھمەد ئەنەستىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ. ئەنەس مۇنداق 
دەيدۇ: خالىد ئىبنى ۋەلىد بىلەن ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ ئارىسىدا تاالش- تارتىش يۈز 
بەردى. خالىد ئابدۇراھمانغا: سىلەر بىزدىن ئىلگىرى ئىسالمغا كىرگەنلىكىڭالر ئۈچۈن بىزنىڭ 
ئىشىمىزغا ئارىلىشىسىلەر،- دېدى. ئاڭلىشىمىزچە، بۇ تاالش- تارتىش پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمغا 
يەتكۈزۈلگەن ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھسساالم: »مېنىڭ ساھابىلىرىمغا تىل 
تەگكۈزمەڭالر، مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەر هللا 
يولىدا ئۇھۇد تېغىدەك ئالتۇننى سەرپ قىلساڭالرمۇ، ئەمەللىرىڭالرنى ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ 

دەرىجىسىگە يەتكۈزەلمەيسىلەر« دېگەن ئىكەن. 
ھەممىگە مەلۇمكى، بۇ سۆزنىڭ دېيىلىشىگە سەۋەبچى بولغان خالىد ئىبنى ۋەلىد بولسا، 
ھۇدەيبىيە سۈلھسى بىلەن مەككە پەتھى قىلىنىشىنىڭ ئارىلىقىدا ئىسالمغا كىرگەن ئىدى. ئۇنىڭ 
بىلەن ئابدۇراھماننىڭ ئارىسىدىكى بۇ تاالش- تارتىش جۇزەيمە قەبىلىسىدە يۈز بەرگەن بولۇپ، 
ئەلەيھسساالم جۇزەيمە  ۋەقە مۇنداق بولغان: مەككە پەتھى قىلىنغاندىن كېيىن، پەيغەمبەر 
قەبىلىسىگە خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ قوماندانلىقىدا قوشۇن ئەۋەتىدۇ. قوشۇن ئۇالرنىڭ يۇرتىغا 
بارغاندا، ئۇالر: ئىسالمغا كىردۇق دېيەلمەي، دىنغا يۆتكەلدۇق دېيىشكە باشاليدۇ.  يېتىپ 
ئۆلتۈرۈشكە  ئېلىنغانالرنىمۇ  ئەسىر  ئۇالردىن  ۋە  ئۆلتۈرۈشكە  ئۇالرنى  خالىد  بىلەن،  شۇنىڭ 
بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ. ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئابدۇراھمان، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ۋە باشقىالر قارشى 

چىقىدۇ. شۇ سەۋەبتىن خالىد ئابدۇراھمان بىلەن تاالش- تارتىش قىلىشىپ قالىدۇ. 
يۇقىرىدىكى سۆزگە يەنە ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان مۇنۇ ھەدىسمۇ دەلىل قىلىپ 
كۆرسىتىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: »ساھابىلىرىمنى تىللىماڭالر! مېنىڭ 
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەرنىڭ بىرىڭالر هللا يولىدا 
ئۇھۇد تېغىدەك ئالتۇن سەرپ قىلغان تەقدىردىمۇ، ئەمەلىنى ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ بىر مۇد ياكى 

يېرىم مۇد سەرپ قىلغان نەرسىسىنىڭ دەرىجىسىگە يەتكۈزەلمەيدۇ«. 
ۋە  ئىلگىرى  پەتھىدىن  يەنى  قىلدى﴾  ۋەدە  جەننەتنى  بىرىگە هللا  ھەر  ﴿)ئۇالرنىڭ( 
جەننەتنى  بىرىگە هللا  ھەر  قىلغانالرنىڭ  سەرپ  مال  پۇل-  يولىدا  كېيىن هللا  پەتھىدىن 
ۋەدە قىلدى. گەرچە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۇكاپاتالردا )يۇقىرى ـ تۆۋەن بولۇشتەك( پەرقلەر 
مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  ئېرىشىدۇ. هللا  ساۋابقا  قارىتا  ئەمەللىرىگە  قىلغان  ئۇالر  بولسىمۇ، 
دېگەن: ﴿مۆمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن 
مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر، هللا يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر 
جىھادقا  قىلغۇچىالرنى  جىھاد  تىكىپ  جانلىرىنى  ماللىرىنى،  بولمايدۇ. هللا  باراۋەر  بىلەن 
چىقمىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى خىل كىشىلەر )يەنى ئۆزرىسى بولۇپ 
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جىھادقا چىقالمىغانالر ۋە جىھادقا چىققۇچىالر( نىڭ ھەممىسىگە هللا جەننەتنى ۋەدە قىلدى. هللا 
جىھاد قىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەجر ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى )ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا چىقمىغانالردىن 

ئارتۇق( قىلدى﴾)1(. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ئىمام 
»كۈچلۈك مۆمىن ئاجىز مۆمىنگە قارىغاندا هللا غا سۆيۈملۈكرەكتۇر، لېكىن ھەر ئىككىلى مۆمىندە 

ياخشىلىق بار«. 
هللا تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق پەقەت كىشىلەرنى بىرىنچى تۈردىكى ئادەملەرنى ماختاپ، 
ئادەمنىڭ  ئەقلى كەم  بىرەر  ئورنىنى چۈشۈرۋەتمەسلىكى،  ئادەملەرنىڭ  تۈردىكى  ئىككىنچى 
ئۇالرنى ئەيىبلەپ قويماسلىقى ئۈچۈن ئاگاھالندۇردى. شۇڭا هللا بىرىنچى تۈردىكى ئادەملەرنىڭ 
ئارتۇقچىلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئارقىدىنال ئىككىنچى تۈردىكى ئادەملەرنى 

ماختاپ مەدھىيىلىدى. 
ئىشتىن  ھەممە  هللا  يەنى  خەۋەرداردۇر﴾  ئىشڭالردىن  قىلىۋاتقان  سىلەرنىڭ  ﴿هللا 
خەۋەردار بولغانلىقى ئۈچۈن، مەككە پەتھى بولۇشتىن ئىلگىرى هللا يولىدا پۇل- مال سەرپ 
قىلغان ۋە جىھاد قىلغانالرنىڭ ساۋابىنى ئۇنىڭدىن كېيىن پۇل- مال سەرپ قىلغان ۋە جىھاد 
قىلغانالرنىڭ ساۋابىدىن يۇقىرى قىلدى. بۇ پەقەت هللا نىڭ بىرىنچى تۈردىكى كىشىلەرنىڭ 
نىيەت ـ مەقسەتلىرىنىڭ پاك، هللا غا بولغان ئىخالسىنىڭ سەمىمىي بولغانلىقىنى، ئېغىر ۋە 
قىيىن كۈنلەردە، كەمبەغەل چاغالردا، هللا يولىدا پۇل- مال سەرپ قىلغانلىقىنى بىلگەنلىكى 

ئۈچۈندۇر. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  نەسەئى  ئىمام 
قىلىدۇ: »ئىلگىرى هللا يولىدا سەرپ قىلىنغان بىر دەرھەمنىڭ ساۋابى كېيىن سەرپ قىلىنغان 
100 مىڭ دەرھەمنىڭ ساۋابىدىن ئارتۇقتۇر«. ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيە هللا ئەنھۇنىڭ بۇ 
ئايەتتىن تولۇق نېسىۋىسى بار ئىماندارالردىن ئىكەنلىكىگە ھېچكىمدە شەك يوقتۇر. چۈنكى 
ئۇ باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇممەتلىرىگە قارىغاندا بۇ ئايەتكە ئەمەل قىلغانالرنىڭ پېشىۋاسى 
ھېسابلىنىدۇ، ئۇ ھەقىقەتەن غالىب ۋە بۈيۈك هللا نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن مال- 
مۈلكىنىڭ ھەممىسىنى هللا يولىدا سەرپ قىلدى. ئۇنىڭ بۇ ئەمەلىنىڭ مۇكاپاتىنى هللا دىن 

باشقا ھېچكىم بېرەلمەيدۇ. 

اهللا يولىدا پۇل ـ مال سەرپ قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش
﴿كىمكى هللا غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ ئۇنىڭ 
يولىدا پۇل- مال سەرپ قىلىدىكەن(﴾ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب بۇ ھەقتە: هللا غا قەرزىي ھەسەنە 
بېرىش، هللا يولىدا پۇل- مال سەرپ قىلىشتىن ئىبارەتتۇر،- دېدى. بەزى تەپسىرشۇناسالر: 
ئۇ، ئائىلە- تاۋاباتنىڭ ئېھتىياجىنى تەمىنلەشتىن ئىبارەتتۇر،- دېدى. توغرىسى، بۇ ئايەت 
ئالىدۇ. خالىس نىيەت ۋە  ئۆز ئىچىگە  مالنىڭ ھەممىنى  ياخشىلىققا سەرپ قىلىنغان پۇل- 

)1( نەھل سۈرىسى 96- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇستەھكەم ئىرادە بىلەن هللا يولىدا پۇل - مال سەرپ قىلغان ھەر قانداق ئادەم بۇ ئايەتنىڭ 
ھۆكمى ئىچىگە كىرىدۇ. 

﴿كىمكى هللا غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، ئۇنىڭ 
يولىدا پۇل - مال سەرپ قىلىدىكەن(، هللا ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ﴾ هللا تائاال يەنە بىر 
ئايەتتە مۇنداق دېگەن: ﴿كىمكى هللا غا قەرزى ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللا نىڭ يولىدا 
پۇل- مېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن(، هللا ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە )يەنى ئون 
ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە( كۆپ قايتۇرىدۇ﴾)1( يەنى ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى كاتتا 

مۇكاپات ۋە مول رىزىقتىن ئىبارەت جەننەتنى بېرىدۇ. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
﴿كىمكى هللا غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، ئۇنىڭ يولىدا 
پۇل - مال سەرپ قىلىدىكەن(، هللا ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ﴾ دېگەن بۇ ئايەت نازىل 
قەرز  بىزدىن  ھەقىقەتەن  پەيغەمبىرى! هللا  نىڭ  ئى هللا  ئەنسارى:  ئەبۇدەھداھ  بولغاندا، 
ئېلىشنى خاالمدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە، شۇنداق. ئى ئەبۇدەھداھ!« 
دېدى.  كۆرسەتكىن،-  ماڭا  قولۇڭنى  پەيغەمبىرى!  نىڭ  هللا  ئى  ئەبۇدەھداھ:  دېدى. 
بېغىمنى  ئۇ: مەن ھەقىقەتەن خورمىلىق  ئۇنىڭغا سۇندى.  ئەلەيھىسساالم قولىنى  پەيغەمبەر 
پەرۋەردىگارغا قەرز بېرىۋەتتىم،- دېدى. ئۇنىڭ بېغىدا 600 تۈپ خورما بار بولۇپ، ئۇنىڭ 
ئايالى ئۇممۇدەھداھ ۋە باال ـ بالىۋاقىلىرى باغدا ئىدى. ئەبۇدەھداھ باغقا كېلىپ: ئى ئۇممۇ 
دەھداھ!- دەپ توۋلىدى، ئايالى: مانا مەن،- دەپ يۈگۈرۈپ كەلدى. ئەبۇدەھداھ ئايالىغا: 
باغدىن چىق، مەن ئۇنى غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىمغا قەرز بېرىۋەتتىم،- دېدى. يەنە بىر 
رىۋايەتتە ئايالى ئۇنىڭغا: ئى ئەبۇدەرھداھ! سوداڭ بەك پايدىلىق سودا بولۇپتۇ،- دېدى ۋە 
يۈك- تاقلىرى ۋە بالىلىرىنى ئېلىپ باغدىن چىقىپ كەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 
دېدى: »جەننەتتە ئەبۇدەھداھقا نۇرغۇن خورما دەرەخلىرى بېرىلىدۇ«. يەنە بىر رىۋايەتتە 
مۇنداق دېدى: »جەننەتتە ئەبۇدەھداھقا تۈپلىرى مەرۋايىت ۋە ياقۇتتىن بولغان، شاخلىرى 

كۆتۈرەلمەي قالغان نۇرغان خورما دەرەخلىرى بېرىلىدۇ«. 

* * * * * * *

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  
ٺ ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ    
ک  ک  ک  ڑ    ڑ    ک  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   
گ  گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں   ڻ  ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہہ ہ ہھ ھ ھ  ھ  
)1( بەقەرە سۈرىسى 245- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ئۇ كۈندە مۆمىن ئەرلەرنى، مۆمىن ئايالالرنى كۆرىسەنكى، ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا 
ۋە ئۇالرنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ماڭىدۇ، )ئۇالرغا( »بۈگۈن سىلەرگە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ 
تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلىدۇ، ئۇ يەرلەردە مەڭگۈ قالىسىلەر، بۇ ئۇلۇغ 
مۇۋاپپەقىيەتتۇر« )دېيىلىدۇ(﴿12﴾. ئۇ كۈندە مۇناپىق ئەرلەر، مۇناپىق ئايالالر مۆمىنلەرگە: 
»بىزنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر، سىلەرنىڭ نۇرۇڭالردىن ئازراق ئااليلى« دەيدۇ. ئۇالرغا )مەسخىرە 
يۈزىسىدىن(: »ئارقاڭالرغا قايتىپ نۇر تىلەڭالر« دېيىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالرنىڭ ئارىسىغا 
بىر سېپىل سوقۇلىدۇ، سېپىلنىڭ دەرۋازىسى بولىدۇ، دەرۋازىنىڭ ئىچى تەرىپىدە رەھمەت، 
ئەمەسمىدۇق«  بىللە  بىلەن  سىلەر  »بىز  مۆمىنلەرنى:  ئۇالر  بولىدۇ﴿13﴾.  ئازاب  تېشىدا 
)يەنى  سالدىڭالر  پىتنىگە  ئۆزەڭالرنى  سىلەر  لېكىن  »شۇنداق،  مۆمىنلەر:  توۋاليدۇ،  دەپ 
كۆرۈنۈشتە بىز بىلەن بىللە بولساڭالرمۇ، لېكىن ئۆزەڭالرنى مۇناپىقلىق بىلەن ھاالك قىلدىڭالر، 
مۆمىنلەرگە بااليى -ئاپەتلەر كېلىشىنى( كۈتتۈڭالر، )ئىسالم دىنىدىن( شەكلەندىڭالر، )هللا 
نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكىگە بولغان قۇرۇق( ئارزۇالر سىلەرنى ئالدىدى، تاكى سىلەرگە ئۆلۈم 
كەلدى، شەيتان سىلەرنى هللا نىڭ )ئەپۇ قىلىدىغانلىقى ۋە ئازاب قىلمايدىغانلىقى بىلەن 
جايىڭالر  ئېلىنمايدۇ،  فىدىيە  كاپىرالردىن  ۋە  سىلەردىن  بۈگۈن  دەيدۇ﴿14﴾.  ئالدىدى« 

دوزاختۇر، دوزاخ سىلەرگە ئەڭ اليىقتۇر، دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! ﴿15﴾

قىيامەت كۈنى مۆمىنلەرگە )ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە يارىشا( نۇر 
بېرىلىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە سەدىقە قىلغۇچى مۆمىنلەردىن خەۋەر بېرىپ، قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ 
نۇرنىڭ )ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە يارىشا( قىيامەت مەيدانىدا ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغانلىقىنى 
بايان قىلىدۇ. ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇالرنىڭ نۇرى 
ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ئەمەللىرىگە قارىتا 
پىلسىرات كۆۋرۈكىدىن ئۆتىدۇ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ نۇرى تاغدەك چوڭ بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ 
نۇرى خورمىدەك بولىدۇ، بەزىلىرىنىڭ نۇرى ئۆرە تۇرغان ئادەمدەك بولىدۇ. ئۇالردىن نۇرى 
ئەڭ ئاز بولغانالرنىڭ نۇرى قولنىڭ باش بارماقىدەك چوڭلۇقتا بولۇپ، بىر يېنىپ بىر ئۆچۈپ 

تۇرىدۇ. بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان. 

پىلسىرات  ئۇالر  بېرىلىدۇ،  نۇر  ئادەمگە  قىيامەت كۈنى ھەممە  مۇنداق دەيدۇ:  زەھھاك 
مۆمىنلەر  كۆرگەن  بۇنى  قالىدۇ،  ئۆچۈپ  نۇرى  مۇناپىقالرنىڭ  بارغاندا  يېتىپ  كۆۋرۈكىگە 
ئۆزلىرىنىڭ نۇرلىرىنىڭ مۇناپىقالرنىڭ نۇرى ئۆچۈپ قالغىنىدەك ئۆچۈپ قېلىشىدىن قورقۇپ: 

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نۇرىمىزنى تولۇق بەرگىن!- دەپ تىلەيدۇ. 

﴿ۋە ئۇالرنىڭ ئۇڭ تەرىپىدە﴾ زەھھاك بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئۇالرنىڭ 
نامە- ئەماللىرى ئۇالرنىڭ ئۇڭ تەرىپىدە ماڭىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿نامە 
- ئەمالى ئوڭ قولىدىن بېرىلگەنلەر ئۆزلىرىنىڭ نامە - ئەمالىنى ئوقۇيدۇ، ئۇالرغا قىلچە زۇلۇم 
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قىلىنمايدۇ﴾)1(. 
ئېقىپ  ئۆستەڭالر  ئاستىدىن  سىلەرگە  »بۈگۈن  ﴿)ئۇالرغا(  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا 
تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلىدۇ، ئۇ يەرلەردە مەڭگۈ قالىسىلەر، بۇ ئۇلۇغ 

مۇۋاپپەقىيەتتۇر« )دېيىلىدۇ(﴾.

مۇناپىقالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالى

تۇرۇڭالر،  كۈتۈپ  »بىزنى  مۆمىنلەرگە:  ئايالالر  مۇناپىق  ئەرلەر،  مۇناپىق  كۈندە  ﴿ئۇ 
سىلەرنىڭ نۇرۇڭالردىن ئازراق ئااليلى« دەيدۇ﴾ مانا بۇ، هللا تائاال تەرىپىدىن قىيامەت كۈنى 
ئىشالر  دەھشەتلىك  ۋە  زىلزىلە  كاتتا  قورقۇنچ،  قاتتىق  بېرىدىغان  يۈز  مەيدانىدا  قىيامەت 
ھەققىدە بېرىلگەن خەۋەردۇر. بۇ كۈندە هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن، 
نىجاتلىققا  كىشىلەرال  يانغان  ئىشالردىن  توسقان  ۋە هللا  قىلغان  ئىشالرنى  بۇيرۇغان  هللا 

ئېرىشىدۇ. 
ئەۋفىي زەھھاك ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئادەملەر قاراڭغۇلۇق ئىچىدە قالغان بىر ۋاقتتا هللا بىر نۇر ئەۋەتىدۇ. مۆمىنلەر 
بۇ نۇرنى كۆرۈپ شۇ تەرەپكە ماڭىدۇ. بۇ نۇر هللا نىڭ مۆمىنلەرنى جەننەتكە باشاليدىغان 
يولىدۇر. مۇناپىقالر مۆمىنلەرنىڭ ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا ئەگىشىپ ماڭىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، 
هللا مۇناپىقالرغا قاراڭغۇلۇقنى ئەۋەتىدۇ. شۇ چاغدا ئۇالر: ﴿»بىزنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر، سىلەرنىڭ 
نۇرۇڭالردىن ئازراق ئااليلى«﴾ بىز ھەقىقەتەن دۇنيادا سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق،- دەيدۇ. 
مۆمىنلەر: ﴿ئۇالرغا )مەسخىرە يۈزىسىدىن(: ئارقاڭالرغا قايتىپ نۇر تىلەڭالر﴾ سىلەر كەلگەن 

قاراڭغۇلۇق ئىچىگە قايتىپ بېرىپ، شۇ يەردىن نۇر تىلەڭالر،- دەيدۇ. 
﴿شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بىر سېپىل سوقۇلىدۇ، سېپىلنىڭ دەرۋازىسى بولىدۇ، 
دەرۋازىنىڭ ئىچى تەرىپىدە رەھمەت، تېشىدا ئازاب بولىدۇ﴾ ھەسەن ۋە قەتادە: ئۇ سېپىل 
جەننەت بىلەن دوزاخ ئارىسىغا سوقۇلغان سېپىلدۇر،- دېدى. ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد: ئۇ 
هللا تائاالنىڭ ﴿ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر توسما بولىدۇ﴾)2( دېگەن ئايىتىدىكى توسمىنىڭ دەل 

ئۆزىدۇر،- دېدى. 
 مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشىنىڭمۇ مۇشۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان. قەتادە، 
ئىبنى زەييىد ۋە باشقىالر: ﴿دەرۋازىنىڭ ئىچى تەرىپىدە رەھمەت﴾ يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭدىكى 

نازۇ نېمەتلەر، ﴿تېشىدا ئازاب بولىدۇ﴾ يەنى دوزاخ بولىدۇ،- دەيدۇ. 
يەنى  توۋاليدۇ﴾  دەپ  ئەمەسمىدۇق«  بىللە  بىلەن  سىلەر  »بىز  مۆمىنلەرنى:  ﴿ئۇالر 
مۇناپىقالر مۆمىنلەرگە: بىز دۇنيادا سورۇنالرغا سىلەر بىلەن بىللە قاتناشقان، سىلەر بىلەن 
بىللە  بىلەن  سىلەر  ئەرەفاتتا  دەپ  قىلىمىز  ھەج  ئوقۇغان،  ناماز  جامائەتلىشىپ  بىرگە 

)1( ئىسرا سۈرىسى 71- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەئراف سۈرىسى 46 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تۇرغان، سىلەر بىلەن غازاتالرغا چىققان ۋە باشقا پەرزلەرنىمۇ سىلەر بىلەن بىرلىكتە قىلغان 
ئەمەسمىدۇق؟- دەپ توۋاليدۇ. ﴿مۆمىنلەر: شۇنداق﴾ يەنى مۆمىنلەر مۇناپىقالرغا جاۋاب بېرىپ: 
شۇنداق، سىلەر ھەقىقەتەن بىز بىلەن بىللە ئىدىڭالر، ﴿لېكىن سىلەر ئۆزەڭالرنى پىتنىگە 
سالدىڭالر )يەنى كۆرۈنۈشتە بىز بىلەن بىللە بولساڭالرمۇ، لېكىن ئۆزەڭالرنى مۇناپىقلىق بىلەن 
دىنىدىن(  )ئىسالم  كۈتتۈڭالر،  كېلىشىنى(  ئاپەتلەر  ـ  بااليى  مۆمىنلەرگە  قىلدىڭالر،  ھاالك 
شەكلەندىڭالر، )هللا نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكىگە بولغان قۇرۇق( ئارزۇالر سىلەرنى ئالدىدى﴾ 
دەيدۇ. قەتادە بۇ ئايەتنى مۇنداق تەپسىر قىلىدۇ: سىلەر ئىسالم دىنىغا ۋە مۆمىنلەرگە بااليى- 
ئاپەتلەر كېلىشىنى ﴿كۈتتۈڭالر﴾ ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشتىن ﴿شەكلەندىڭالر، )هللا 
نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكىگە بولغان قۇرۇق( ئارزۇالر سىلەرنى ئالدىدى﴾ يەنى سىلەر: بىزگە 
مەغىپرەت قىلىنىدۇ،- دېدىڭالر ۋە ھاياتقا مۇشۇنداق داۋام قىلدىڭالر. ﴿تاكى سىلەرگە ئۆلۈم 
بىلەن  قىلمايدىغانلىقى  ئازاب  ۋە  قىلىدىغانلىقى  )ئەپۇ  نىڭ  سىلەرنى هللا  شەيتان  كەلدى، 
ئالدىدى« دەيدۇ﴾ قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر شەيتانغا ئالدانغان ئىدى. هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، ئۇالر شەيتاننىڭ ئالدىشىغا گوللىنىپ كېتىۋېرىپ، نەتىجىدە، هللا نىڭ 

ئۇالرنى دوزاخقا تاشالشتىن ئىبارەت جازالىشىغا ئېرىشتى. 
مۆمىنلەرنىڭ مۇناپىقالرغا ئېيتقان بۇ سۆزلىرىنىڭ مەنىسى: سىلەر دۇنيادىكى چاغدا بىز 
بىلەن بىرگە نىيىتىڭالر ۋە دىلىڭالر بىلەن ئەمەس، بەلكى جىسىمىڭالر بىلەن بىللە بولدۇڭالر. 
ئىبادەتلىرىڭالرنى كىشىلەرگە  سىلەر بىز ماڭغان يولغا گۇمان ۋە شەك بىلەن قارايتتىڭالر. 

كۆرسىتىش ئۈچۈن رىيا بىلەن قىالتتىڭالر، هللا نى ئاز ياد ئېتەتتىڭالر دېگەنلىكتۇر. 
ئىدى،  تىرىك  ئىشلىرىدا  دۇنيا  بىلەن  مۆمىنلەر  مۇناپىقالر  دەيدۇ:  مۇنداق  مۇجاھىد 
ئۇالر بىلەن نىكاھلىشاتتى، سورۇنالردا بىللە بوالتتى ۋە يېقىن ئارىلىشاتتى. ئەمما ئاخىرەت 
شۇ  مۇناپىقالر  بېرىلىدۇ.  نۇر  ھەممىسىگە  ئۇالرنىڭ  كۈنى  قىيامەت  ئىدى،  ئۆلۈك  ئىشلىرىدا 
سېپىلغا يېتىپ بارغاندا، ئۇالرنىڭ نۇرى ئۆچۈپ قالىدۇ. شۇ چاغدا مۆمىنلەر بىلەن ئۇالرنىڭ 

ئارىسى ئايرىلىدۇ. 
جايغا  شۇ  سىلەر  جايىڭالردۇر،  بارار  سىلەرنىڭ  دوزاخ  يەنى  دوزاختۇر﴾  ﴿جايىڭالر   
قايتىسىلەر. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿دوزاخ سىلەرگە ئەڭ اليىقتۇر﴾ يەنى سىلەر كۇفرىلىق 
قىلغانلىقىڭالر ۋە ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە شەكتە بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن، دوزاخ سىلەرگە 

باشقا ھەرقانداق جايغا قارىغاندا ئەڭ اليىقتۇر ﴿دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ 

* * * * * * *

ۋ   ۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۆ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے 
ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ  وئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ۅ 

ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ    ىئ ىئ ی  

مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى هللا نىڭ زىكرىگە ۋە نازىل بولغان ھەقىقەتكە )يەنى 
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قۇرئان ئايەتلىرىگە( ئېرىيدىغان ۋاقىت يەتمىدىمۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر )يەنى 
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( دەك بولمىسۇن، )ئۇالر بىلەن پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىلىقىدىكى( زاماننىڭ 
ئۇزىرىشى بىلەن ئۇالرنىڭ دىللىرى قېتىپ كەتتى، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى هللا نىڭ ئىتائىتىدىن 
چىققۇچىالردۇر﴿16﴾. بىلىڭالركى، هللا زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ )يەنى قاقاس، 
قۇرغاق زېمىننى يامغۇر بىلەن كۆكەرتىدۇ(، بىز ھەقىقەتەن سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ سىلەرگە 

)كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان( دەلىللەرنى بايان قىلدۇق﴿17﴾. 

مۆمىنلەرنى اهللا دىن قورقۇشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئەھلى كىتابالردەك بولۇپ 
قېلىشىدىن توسۇش توغرىسىدا

 هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا نى ياد ئېتىش، ۋەز- نەسىھەتلەرنى ۋە قۇرئان ئايەتلىرىنى 
چۈشىنىش،  ئايەتلىرىنى  نىڭ  قورقۇپ، هللا  دىن  دىللىرىنىڭ هللا  مۆمىنلەرنىڭ  ئاڭالش 
ئۇنىڭغا بويسۇنۇش، ئۇنى بېرىلىپ ئاڭالش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى ئۈچۈن يېتەرلىك 

بولمىدىمۇ؟! 

ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيە هللا ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: بىزنىڭ ئىسالمغا كىرىشىمىز بىلەن هللا نىڭ بىزنى: ﴿مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى 
هللا نىڭ زىكرىگە ۋە نازىل بولغان ھەقىقەتكە )يەنى قۇرئان ئايەتلىرىگە( ئېرىيدىغان ۋاقىت 
يەتمىدىمۇ؟﴾ دېگەن بۇ ئايەت بىلەن ئەيىبلىشىنىڭ ئارىلىقىدا پەقەت 4 يىل ئۆتكەن ئىدى، 

بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى ھەققىدىكى بابتا رىۋايەت قىلغان. 
بولمىسۇن،  دەك  ناساراالر(  ۋە  يەھۇدىيالر  )يەنى  بېرىلگەنلەر  كىتاب  ئىلگىرى  ﴿ئۇالر 
زاماننىڭ ئۇزىرىشى بىلەن ئۇالرنىڭ دىللىرى  ئارىلىقىدىكى(  )ئۇالر بىلەن پەيغەمبەرلىرىنىڭ 
قېتىپ كەتتى﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى ئۇالردىن ئىلگرى كىتاب بېرىلگەن يەھۇدىي 
ۋە خىرىستىيانالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن توسىدۇ. ئۇالر بىلەن پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىلىقىدىكى 
زاماننىڭ ئۇزىرىشى بىلەن ئۇالر قوللىرىدىكى هللا نىڭ كىتابىنى ئۆزگەرتتى. ئۇنى ئاز پۇلغا 
ساتتى. هللا نىڭ كىتابىنى ئارقىلىرىغا چۆرۈۋېتىپ، ھەر خىل قاراشالرغا، بىر - بىرىگە زىت 
بولغان پىكىرلەرگە يۈزلەندى. ئادەملەرنى هللا نىڭ دىنىغا قارىغۇالرچە ئەگىشىدىغان قىلىپ 
قويدى. ئۇالر هللا نى قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى ۋە راھىبلىرىنى 
مەبۇد قىلىۋالدى. ئەنە شۇ چاغدا ئۇالرنىڭ دىللىرى ۋەز- نەسىھەتنى قوبۇل قىلمايدىغان، 
جەننەت بىلەن بېرىلگەن ۋەدىگە ئىشەنمەيدىغان، دوزاخ بىلەن بېرىلگەن ئاگاھالندۇرۇشتىن 
قورقمايدىغان دەرىجىدە قېتىپ كەتتى. ئەمەل - ئىبادەت قىلىشتا ﴿ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى هللا 

نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴾ شۇڭا ئۇالرنىڭ دىللىرى بۇزۇق، ئەمەللىرى باتىلدۇر. 

ئۇالرنى  ئۈچۈن  بۇزغانلىقلىرى  ﴿ئەھدىنى  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
رەھمىتىمىزدىن يىراق قىلدۇق، ئۇالرنىڭ دىللىرىنى )ئىماننى قوبۇل قىلىشقا يۇمشىمايدىغان 
دەرىجىدە( قاتتىق قىلدۇق، ئۇالر )تەۋراتنىڭ( سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ، ئۇالر )تەۋراتتا( ئۆزلىرى 
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ئۈچۈن قىلىنغان نەسىھەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇدى﴾)1( يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرى ئەقىدىلىرى 
بۇزۇق بولغانلىقى ئۈچۈن قېتىپ كەتتى ۋە ئۇالرنىڭ تەبئىتىگە هللا نىڭ ئايەتلىرىنى بۇرمىالش 
خاھىشلىرى سىڭىپ كەتتى. ئۇالر بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلماي، ئەكسىچە، چەكلەنگەن، گۇناھ 
ئىشالرنى قىلدى. شۇڭا هللا مۆمىنلەرنى چوڭ ياكى ئۇششاق ئىشالرنىڭ ھېچبىرىدە ئۇالرغا 

ئوخشاپ قالماسلىققا بۇيرۇدى. 
قۇرغاق  قاقاس،  )يەنى  تىرىلدۈرىدۇ  كېيىن  ئۆلگەندىن  زېمىننى  هللا  ﴿بىلىڭالركى، 
سىلەرگە  دەپ  چۈشەنسۇن  سىلەرنى  ھەقىقەتەن  بىز  كۆكەرتىدۇ(،  بىلەن  يامغۇر  زېمىننى 
)كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان( دەلىللەرنى بايان قىلدۇق﴾ بۇ ئايەت هللا تائاالنىڭ 
دىلالر قېتىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنى يۇمشىتىدىغانلىقىنى، ئازغۇنالر گۇمراھ يولغا كىرىپ 
كېيىن  كەلگەندىن  ئېغىرچىلىقالر  قىلىدىغانلىقىنى،  ھىدايەت  ئۇالرنى  كېيىن  كەتكەندىن 
ئۇنى ئاسانالشتۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. هللا قۇرغاق، قاقاس، چۆلدەرەپ كەتكەن 
زېمىننى شارقىراپ ياغقان يامغۇر بىلەن تىرىلدۈرگىنىدەك، قېتىپ كەتكەن دىلالرنى قۇرئاننىڭ 
روشەن دەلىل - پاكىتلىرى بىلەن ھىدايەت قىلىدۇ. ھېچ نەرسە قوبۇل قىلمىغىدەك دەرىجىدە 
ئېتىلىپ قالغان دىلالرنى ھىدايەت نۇرى بىلەن داۋااليدۇ، بارلىق نۇقسانالردىن پاك بولغان 
هللا خالىغان كىشىنى )ئۇ گۇمراھ بولغاندىن كېيىن( ھىدايەت قىلغۇچىدۇر. خالىغان كىشىنى 

)ئۇ كامىل مۆمىن بولغاندىن كېيىن( گۇمراھ قىلغۇچىدۇر. 

بىلەن  ئادىللىق  ۋە  ھېكمەت  ئىشالرنى  بارلىق  قىلغۇچىدۇر.  ئىشنى  خالىغان  هللا 
قىلغۇچىدۇر. هللا ناھايىتى مېھرىباندۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر، ھەممىدىن بۈيۈكتۇر، ھەممىدىن 

ئۈستۈندۇر. 

* * * * * * *

ىب   مب   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی   ی 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ    ٿ  ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ  

قەرزىي ھەسەنە  غا  ۋە هللا  ئايالالرغا  بەرگۈچى  ئەرلەرگە، سەدىقە  بەرگۈچى  سەدىقە 
بەرگۈچىلەر،  سەدىقە  كەمبەغەللەرگە  تىلەپ،  رازىلىقىنى  نىڭ  هللا  )يەنى  بەرگۈچىلەرگە 
ياخشىلىق يوللىرىغا خۇشاللىق بىلەن پۇل - مال سەرپ قىلغۇچىالرغا( ھەسسىلەپ )ساۋاب( 
بېرىلىدۇ، ئۇالرغا زور مۇكاپات )يەنى جەننەت( بېرىلىدۇ﴿18﴾. هللا غا ۋ ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە 
ئىمان ئېيتقانالر ـ ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا سىددىقالردۇر، شېھىتلەردۇر، ئۇالر 
)ئاخىرەتتە( ساۋابقا ۋە نۇرغا ئىگە بولىدۇ، بىرنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ۋە يالغانغا 

چىقارغانالر ـ ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر﴿19﴾. 

)1( مائىدە سۈرىسى  13ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سەدىقە بەرگۈچىلەرگە، راستچىل ۋە شېھىتالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە 
كاپىرالرنىڭ بارار جايى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە پۇل- ماللىرىنى موھتاجالرغا، كەمبەغەللەرگە ۋە مىسكىنلەرگە سەدىقە 
قىلغۇچى ئەر- ئايالالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپاتتىن خەۋەر بېرىدۇ ﴿ۋە هللا غا قەرزىي ھەسەنە 
بەرگۈچىلەرگە﴾ يەنى ئۇالر هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، خالىس نىيەت بىلەن سەدىقە بېرىدۇ، 
بەرگەن سەدىقىسىنىڭ بەدىلىگە سەدىقە ئالغۇچىالردىن ھېچقانداق مۇكاپات ۋە رەھمەت تەلەپ 
قىلمايدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھەسسىلەپ )ساۋاب( بېرىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بىر 
ياخشىلىقىغا 10 ھەسسىدىن 700 ھەسسىگىچە ساۋاب بىلەن جاۋاب قايتۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە 
﴿ئۇالرغا زور مۇكاپات )يەنى جەننەت( بېرىلىدۇ﴾ يەنى كاتتا ساۋاب، ياخشى جاي ۋە ئېسىل 
قارارگاھ بولغان جەننەت بېرىلىدۇ. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە 
ئىمان ئېيتقانالر ـ ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا سىددىقالردۇر﴾ بۇ ئايەت ئىلگىرىكى 
ئايەتنىڭ تولۇقالنمىسى بولۇپ، هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتقۇچىالرنى»ئەڭ 

راستچىلالر« دەپ سۈپەتلەندى. 
ئەئمەش ئەبۇزۇھادىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ هللا تائاالنىڭ: ﴿ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە  ئايىتى  دېگەن  دەرگاھىدا سىددىقالردۇر، شېھىتلەردۇر﴾ 
قىلىدۇ: مۆمىنلەر ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ: هللا يولىدا سەدىقە بەرگۈچىلەر، راستچىالر ۋە هللا يولىدا شېھىت 
بولغۇچىالردىن ئىبارەتتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿كىملەركى هللا غا ۋە پەيغەمبەرگە 
ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇالر )ئاخىرەتتە( هللا نىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر، سىددىقالر )يەنى 

يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتلەر(، شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ﴾)1(. 
هللا راستچىلالر بىلەن شېھىتلەرنىڭ ئارىسىنى ئايرىپ بايان قىلدى. بۇ ئۇالرنىڭ ئايرىم- ئايرىم 
ئىككى تۈردىكى ئادەملەر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. راستچىل ئادەمنىڭ دەرىجىسى شېھىتنىڭ 
دەرىجىسىدىن يۇقىرى ئىكەنلىكىدە ھېچ بىر شەك يوقتۇر. ئىمام مالىك »مۇۋەتتە« دېگەن كىتابىدا 
ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»شەك- شۈبھسىزكى )جەننەت ئەھلى، بەزىلىرىدىن بەزىلىرىنىڭ مەرتىۋىسى يۇقىرى بولغانلىقى 
ئۈچۈن( ئۆزلىرىدىن يۇقىرى مەرتىۋىدىكى قەسىر ئىگىلىرىنى خۇددى شەرق ياكى غەرب ئۇپۇقىدىكى 
يورۇق ئاقار يۇلتۇزنى كۆرگەندەك ئوچۇق كۆرۈپ تۇرىدۇ«. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئېرىشەلمىسە كېرەك؟- دېدى.  بەلكىم ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ مەرتىۋىسى بولۇپ، باشقىالر ئۇنىڭغا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداق ئەمەس. مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئۇ مەرتىۋىگە هللا غا ئىمان ئېيتقان پەيغەمبەرلەرنى تەستىقلىغان كىشىلەر 

ئېرىشىدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىدا شېھىتالردۇر﴾ يەنى ئۇالر نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردىدۇر. ئىمام 
قىلىدۇ: »شەك-  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم 

)1( نىسا سۈرىسى 69- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شۈبھسىزكى، شېھىتلەرنىڭ جايلىرى جەننەتتە يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا خالىغان جايغا ئۇچۇپ 
يۈرىدۇ. ئاندىن ئەنە شۇ نۇرلۇق پانۇسالرنىڭ ئۈستىگە قونىدۇ. ئاندىن پەرۋەردىگارى ئۇالرغا قاراپ: 
نېمىنى خااليسىلەر؟- دەيدۇ. ئۇالر: بىزنى دۇنيا يۈرتىغا قايتۇرۇشۇڭنى، ئۇ يەردە سېنىڭ يولۇڭدا 
جىھاد قىلىشىمىزنى، ئاندىن خۇددى بىرىنچى قېتىم شېھىت قىلىنغىنىمىزدەك شېھىت قىلىنىشىمىزنى 
ھۆكۈم  دەپ  قايتۇرۇلمايدۇ  دۇنياغا  ئىنسانالر  ھەقىقەتەن  مەن  پەرۋەردىگار:  دەيدۇ.  خااليمىز،- 

قىلىۋەتتىم،- دەيدۇ«. 
كاتتا  ئۇالر هللا نىڭ دەرگاھىدا  يەنى  بولىدۇ﴾  ئىگە  نۇرغا  )ئاخىرەتتە( ساۋابقا ۋە  ﴿ئۇالر 
ساۋابقا ۋە ئالدىلىرىدا ماڭىدىغان كاتتا نۇرغا ئىگە بولىدۇ. ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى 
ئەمەللىرىگە قارىتا پەرقلىق بولىدۇ. ئىمام ئەھمەد ئۆمەر ئىبنى خەتتابتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شېھىتلەر تۆت تۈرلۈك بولىدۇ. 
بىرىنچىسى، ئىمانى ياخشى مۆمىن ئادەم بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا، تاكى شېھىت قىلىنغۇچە 
هللا يولىدا ئۇرۇشىدۇ، شېھىت بولىدۇ. ئەنە شۇ شېھىتقا ئادەملەر مانا مۇشۇنداق قارايدۇ )دەپ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بېشىنى ئاسمان تەرەپكە كۆتۈرىۋېدى، ئۇنىڭ ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
بۆكى يەرگە چۈشۈپ كەتتى(. ئىككىنچىسى، نورمال مۆمىن بولۇپ، ئۇ دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا، 
ئۇنىڭ دۈمبىسىگە خۇددى تىكەنلىك دەرەخنىڭ شاخچىسى سانچىلغاندەك بولىدۇ، ئۇنىڭغا نامەلۇم 
كىشى تەرىپىدىن ئېتىلغان ئوق كېلىپ تېگىدۇ- دە، ئۇ شېھىت بولىدۇ. ئەنە شۇ شېھىت ئىككىنچى 
دەرىجىلىك شېھىتتۇر. ئۈچىنچىسى، ياخشى ئەمەلنى يامان ئەمەلگە ئارىالشتۇرۇپ قويغان مۆمىن 
بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا، ئۇمۇ هللا يولىدا شېھىت بولغىچە ئۇرۇشۇپ شېھىت بولۇپ كېتىدۇ. 
ئەنە شۇ شېھىت ئۈچىنچى دەرىجىلىك شېھىتتۇر. تۆتىنچىسى، نۇرغۇن گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ ئۆزىگە 
ئۆزى زۇلۇم قىلغان مۆمىن بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا، هللا يولىدا شېھىت بولغىچە ئۇرۇشۇپ 
ئىمام  بۇ ھەدىسنى  دەرىجىلىك شېھىتتۇر«.  تۆتىنچى  ئەنە شۇ شېھىت  كېتىدۇ.  بولۇپ  شېھىت 

تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿بىرنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ۋە يالغانغا چىقارغانالرـ  ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر﴾ 
هللا تائاال بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشىدىغانالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قارارگاھىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، 

ئۇنىڭغا ئۇالپال بەختسىزلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدى. 

* * * * * * *

 ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄڄ ڃ   ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ 
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قالدۇرىدىغان(  غەپلەتتە  ئاخىرەتتە  ئويۇندىن، )كىشىنى  تىرىكچىلىكى  بىلىڭالركى، دۇنيا 
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مەشغۇالتتىن، زىبۇ زىننەتتىن، ئۆزئارا پەخىرلىنىشتىن، پۇل - مال، پەرزەنت كۆپەيتىپ پەخىرلىنىشتىن 
ئىبارەتتۇر، )بىرەر يېغىش بىلەن ئۆستۈرگەن( ئۆسۈملۈكى دېھقانالرنى خۇرسەن قىلغان يامغۇرغا 
ئوخشايدۇ، ئاندىن ئۇ ئۆسۈملۈك قۇرۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭ سارغىيىپ قالغانلىقىنى كۆرىسەن، ئاندىن 
ئۇ يەنچىلگەن چۆپكە ئايلىنىدۇ. ئاخىرەتتە )كۇففارالر ئۈچۈن( قاتتىق ئازاب بار، )ياخشى بەندىلەر 
ئۈچۈن( هللا نىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار، دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت )غاپىل ئادەم( ئالدىنىدىغان 
زېمىندەك   - ئاسمان  كەڭلىكى  مەغپىرىتىنى،  پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ  بولۇشتۇر﴿20﴾.  بەھرىمەن 
كېلىدىغان جەننەتنى قولغا كەلتۈرۈڭالر، )ئۇ( جەننەت هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان 
ئېيتقانالرغا تەييارالنغان، بۇ هللا نىڭ پەزلىدۇر، )هللا( ئۇنى خالىغان ئادەمگە ئاتا قىلىدۇ، هللا 

ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴿21﴾. 

دۇنيا تىرىكىچىلىكىنىڭ ئويۇنـ  تاماشا، ئەرزىمەس مەشغۇالت ئىكەنلىكى

هللا تائاال دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ ئەرزىمەس، كىچىككىنە نەرسە ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿دۇنيا تىرىكچىلىكى ئويۇندىن، )كىشىنى ئاخىرەتتە غەپلەتتە قالدۇرىدىغان( مەشغۇالتتىن، 
زىبۇ زىننەتتىن، ئۆزئارا پەخىرلىنىشتىن، پۇل - مال، پەرزەنت كۆپەيتىپ پەخىرلىنىشتىن ئىبارەتتۇر﴾ 
يەنى دۇنيا تىرىكچىلىكىنى كۆزلەيدىغانالرنىڭ مەقسىتى پەقەت شۇنىڭغىال ئېرىشىشتۇر ـ خاالس. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن - كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، 
ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا 
چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق( شەيئىلەردۇر؛ 
هللا نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي )يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن، باشقىغا 

ئەمەس، جەننەتكە قىزىقىش كېرەك(﴾)1(. 
ئاندىن هللا تائاال دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ مىسالىنى توزۇپ كېتىدىغان گۈلـ  چېچەككە، يوقىلىپ 
كېتىدىغان نېمەتنىڭ مىسالىغا ئوخشىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)بىرەر يېغىش بىلەن ئۆستۈرگەن( 
ئۆسۈملۈكى دېھقانالرنى خۇرسەن قىلغان يامغۇرغا ئوخشايدۇ﴾ يەنى كىشىلەر يېغىشىدىن ئۈمىدىنى 
ئۈزگەن يامغۇرغا ئوخشايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇالر )يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن 

ئۈمىدسىزلەنگەندىن كېيىن( هللا يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ﴾)2(. 
﴿ئۆسۈملۈكى دېھقانالرنى خۇرسەن قىلغان﴾ يەنى شۇ يامغۇر بىلەن ئۆستۈرۈلگەن )ئەنە شۇ( 
زىرائەتنىڭ ئۆسۈملۈكى دېھقانالرنى خۇرسەن قىلىدۇ. ئەنە شۇ ئۆسۈملۈك دېھقاننى خۇرسەن قىلغىنىغا 
ئوخشاش، دۇنيا تىرىكچىلىكىمۇ كاپىرالرنى خۇرسەن قىلىدۇ. چۈنكى، ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىگە 

ئەڭ ھېرىسمەن ۋە ئەڭ ئامراق كىشىلەردۇر. 
﴿ئاندىن ئۇ ئۆسۈملۈك قۇرۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭ سارغىيىپ قالغانلىقىنى كۆرىسەن، ئاندىن ئۇ 
يەنچىلگەن چۆپكە ئايلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئۆسۈملۈك قۇرۇيدۇ، سەن ئۇنىڭ ياپـ  يېشىل، گۈزەل تۈس 
ئالغىنىدىن كېيىن سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسەن. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ قۇرۇپ يەنچىلىپ 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 14- ئايەت.
)2( شۇرا سۈرىسى 28 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كەتكەن چۆپكە ئايلىنىپ قالىدۇ. دۇنيا تىرىكچىلىكمۇ دەسلەپتە ئۆسمۈرلۈك ۋە ياشلىق دەۋرىنى 
باشتىن كەچۈرگەن، ئاندىن قېرىغان، ئاندىن چىرايلىرى پۈرۈشۇپ بوۋاي- مومايالرغا ئايلىنىپ 
قالغان ئادەمگە ئوخشايدۇ. ئىنسان ئۆمرىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە، ياشلىق باھارىنىڭ دەسلەپكى 
مەزگىلىدە بەستلىك، كېلىشكەن ۋە گۈزەل قىياپەتتە بولىدۇ، ئاندىن قېرىشقا باشاليدۇ. مىجەز 
خاراكتېرى ئۆزگىرىدۇ، كۈچ- قۇۋۋىتىنى يوقىتىشقا باشاليدۇ، ئاندىن يېشى تېخىمۇ چوڭىيىپ، 
كۈچسىز، ھەرىكىتى ئاستا ھەم ئازراق نەرسىنىمۇ كۆتۈرەلمەيدىغان بىر قېرى بوۋايغا ئايلىنىپ قالىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا سىلەرنى ئاجىز ياراتتى، ئاندىن سىلەرنى ئاجىزلىقتىن 
كۈچلۈك قىلدى، ئاندىن )سىلەرنى( كۈچلۈكلۈكتىن ئاجىز قىلدى ۋە )سىلەرگە( قېرىلىقنى يەتكۈزدى، 

هللا نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ، ئۇ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىگە قادىردۇر﴾)1(. 
هللا تائاال بۇ مىسال ئارقىلىق دۇنيانىڭ چوقۇم تۈگەپ يوق بولىدىغانلىقىنى، ئاخىرەتنىڭ 
چوقۇم ۋۇجۇتقا چىقىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەندىن كېيىن، ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرۇپ 
ۋە ئاخىرەتتىكى تۈگىمەس - پۈتمەس ياخشىلىقالرغا رىغبەتلەندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاخىرەتتە 
)كۇففارالر ئۈچۈن( قاتتىق ئازاب بار، )ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن( هللا نىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار، 
دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت )غاپىل ئادەم( ئالدىنىدىغان بەھرىمەن بولۇشتۇر﴾ يەنى يېقىنلىشىۋاتقان 

ئاخىرەتتە پەقەت قاتتىق ئازاب ياكى هللا نىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار. 
يەنى  بولۇشتۇر﴾  بەھرىمەن  ئالدىنىدىغان  ئادەم(  )غاپىل  پەقەت  تىرىكچىلىكى  ﴿دۇنيا 
قىسقا  بولمىغان،  ئاخىرى  ئالدايدىغان،  ئۇنى  ئادەمگە  كەتكەن  بېرىلىپ  تىرىكچىلىكىگە  دۇنيا 
مەزگىللىك بىر بەھرىمەن بولۇشال باردۇر. چۈنكى، ئۇ ئۇنىڭغا ئالدىنىپ كېتىدۇ، ئۇ ئۇنىڭغا قاتتىق 
بېرىلگەنلىكتىن: بۇ ھاياتلىقتىن باشقا ھاياتلىق يوق، بۇ ھاياتلىق ئاخىرالشقاندىن كېيىن يەنە بىر 

ھاياتلىق بولمايدۇ،- دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ. 
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»جەننەت ھەقىقەتەن سىلەردىن بىرىڭالرغا ئۇنىڭ ئايىغىنىڭ شوينىسىدىنمۇيېقىندۇر. دوزاخمۇ 
شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر« بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. بۇ ھەدىس ياخشىلىقنىڭمۇ، 
يامانلىقنىڭمۇ ئىنسانغا ناھايىتى يېقىن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال بەندىلىرىنى 
تائەت - ئىبادەت قىلىش، ھارام ئىشالردىن يېنىش قاتارلىق گۇناھ ۋە خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدىغان، 
ساۋاب ۋە يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە ئېرىشتۈرىدىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىنى، كەڭلىكى ئاسمان - زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتنى 
قولغا كەلتۈرۈڭالر﴾ هللا تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېگەن: ﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە 
ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن تەييارالنغان، كەڭلىكى ئاسمان - زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر﴾)2( 
هللا بۇ ئورۇندا مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئۇ( جەننەت هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتقانالرغا 
تەييارالنغان، بۇ هللا نىڭ پەزلىدۇر، )هللا( ئۇنى خالىغان ئادەمگە ئاتا قىلىدۇ، هللا ئۇلۇغ پەزل 
ئىگىسىدۇر﴾ يەنى هللا ئۇالرنى ئېرىشتۈرگەن مانا بۇ نەرسىلەر هللا نىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان پەزلى، 
رىۋايەت  مۇنداق  مۇسلىم  ئىمام  قىلغىنىمىزدەك،  بايان  يۇقىرىدا  بىز  ئېھسانىدۇر.  ۋە  ياخشىلىقى 

)1( رۇم سۈرىسى 54- ئايەت.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 133 - ئايەت.
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قىلىدۇ: كەمبەغەل مۇھاجىرالر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بايالر ئەجىرگە، ئالىي دەرىجىلەرگە ۋە 
دائىملىق نازۇ نېمەتكە ئېرىشىپ كەتتى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »قانداق قىلىپ؟« 
دېدى. ئۇالر: ئۇالر بىز ناماز ئوقۇغاندەك ناماز ئوقۇيدۇ. بىز روزا تۇتقاندەك روز تۇتىدۇ. بىراق ئۇالر 
سەدىقە بېرىدۇ، بىز سەدىقە بېرەلمەيمىز. ئۇالر قۇل ئازاد قىلىدۇ، بىز ئازاد قىاللمايمىز،- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مەن سىلەرنى بىر ئىشقا باشالپ قوياي، ئەگەر سىلەر ئۇنى قىلساڭالر. 
ياخشى ئىش قىلىشتا باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىسلەر، سىلەر قىلغان ئىشقا ئوخشاش ئىش 
قىلغان كىشىلەردىن باشقا ھېچكىم سىلەردىن ئارتۇق مەرتىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ. سىلەر ھەر نامازنىڭ 
ئارقىدىن 33 قېتىمدىن تەسبىھ، تەكبىر ۋە ھەمدى ئېيتىڭالر« دېدى. بىر مەزگىلدىن كېيىن ئۇالر 
يەنە كېلىپ: بىزنىڭ باي قېرىنداشلىرىمىز بىز قىلغان ئىشنى ئاڭلىۋېلىپ، ئۇالرمۇ بىز قىلغاندەك 
قىلدى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەنە شۇ هللا نىڭ پەزلىدۇر. هللا ئۇنى خالىغان 

ئادەمگە بېرىدۇ« دېدى. 

* * * * * * *

 ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې   ې ې  ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ  یی ی ی   جئ حئ مئ ىئ يئ جب   

يەر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلەر ۋە ئۆزەڭالر ئۇچرىغان مۇسىبەتلەر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن 
بۇرۇن لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلغان، بۇ )ئىش(، شۈبھىسىزكى، هللا غا ئاساندۇر﴿22﴾. )هللا تائاالنىڭ 
ئۇالرنى لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىشى( قولۇڭالردىن كەتكەن نەرسىگە قايغۇرۇپ كەتمەسلىكىڭالر ۋە هللا 
بەرگەن نەرسىلەرگە خۇش بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر، هللا مۇتەكەببىرلەر ۋە ئۆزلىرىنى چوڭ 
تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴿23﴾. ئۇالر بېخىللىق قىلىدىغان ۋە كىشىلەرنى بېخىللىق قىلىشقا 
بۇيرۇيدىغانالردۇر، كىمكى )هللا نىڭ يولىدا نەپىقە قىلىشتىن( باش تارتىدىكەن )هللا غا ھېچ 

زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ(، چۈنكى هللا بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿24﴾. 

ئىنسانغا يېتىدىغان ھەر قانداق نەرسىنىڭ ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇش بىلەن 
بولىدىغانلىقى

ئالدىنئاال  تەقدىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئىلگىرى  يارىتىشتىن  مەخلۇقاتالرنى  ئۆزىنىڭ  تائاال  هللا 
ئورۇنالشتۇرىۋەتكەتلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿يەر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلەر ۋە 
ئۆزەڭالر ئۇچرىغان مۇسىبەتلەر﴾ يەنى ئەتراپىڭالردىكى ۋە ئۆزەڭالردىكى مۇسىبەتلەر ﴿بىز ئۇالرنى 
يارىتىشتىن بۇرۇن لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلغان﴾ يەنى بىز مەخلۇقاتالرنى يارىتىش ۋە ئۇالرغا جان 

كىرگۈزۈشتىن ئىلگىرى يېزىلىپ بولغان. 
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ﴿يەر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسلەر﴾ يەنى قەھەتچىلىك ﴿ۋە ئۆزەڭالر 
ئۇچرىغان مۇسىبەتلەر﴾ يەنى كېسەل ۋە ئاغرىقالردىن ئىبارەتتۇر. بىزگە خەۋەر قىلىنىشىچە، بىرەر 
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ئادەمگە يەتكەن ياغاچ جىجىۋىتىش، پۇت قاناش، بىرەر جاينىڭ كۆيۈپ قېلىشى قاتارلىق مۇسىبەتلەر 
پەقەت ئۇنىڭ قىلىپ قالغان بىرەر گۇناھنىڭ سەۋەبى بىلەنال بولىدىكەن. هللا ئۇنى )گۇناھ ئۈچۈن( 

بىرەر مۇسبەتكە مۇپتىال قىلماستىن، ئۇنىڭ نۇرغۇن گۈناھىنى كەچۈرىدىكەن. 
بۇ ئۇلۇغ ئايەت كەرىم هللا تائاالنىڭ شەيئىلەرنى ۋۇجۇتقا كېلىشتىن بۇرۇن بىلىدىغانلىقىدىن 
ئىبارەت سۈپىتىنى ئىنكار قىلغۇچى “قەدىرىيە” پىرقىسىگە رەددىيە بېرىدىغان ئەڭ چوڭ دەلىلدۇر. 
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
مىڭ   50 يارىتىشتىن  زېمىننى  ۋە  ئاسمانالرنى  تەقدىرىنى  نەرسىلەرنىڭ  بارلىق  قىلىدۇ: »هللا 
يىل بۇرۇن بەلگىلگەن«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان ۋە ئاخىرىدا پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ: »هللا نىڭ ئەرشى سۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى« دېگەنلىكىنى قوشۇپ رىۋايەت 

قىلغان. بۇ ھەدىسنى يەنە ئىمام تىزمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿بۇ )ئىش(، شۈبھىسىزكى، هللا غا ئاساندۇر﴾ يەنى شەك- شۈبھىسىزكى، هللا تائاالنىڭ 
شەيئىلەرنى ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى بىلىشى ۋە ئۇنى ۋۇجۇتقا كېلىدىغان چاغدىكى ھالىتىگە 
تامامەن ئۇيغۇن قىلىپ يېزىشى غالىب ۋە بۈيۈك هللا غا ئاساندۇر. چۈنكى هللا ۋۇجۇتقا كەلگەن، 
ۋۇجۇتقا كېلىدىغان نەرسىلەرنى، ئەگەر ۋۇجۇتقا كەلمىگەن نەرسىلەر ۋۇجۇتقا كەلگەن تەقدىردە 

قانداق ھالەتتە كېلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. 

سەۋر ۋە شۈكۈر قىلىشقا بۇيرۇش توغرىسىدا

﴿)هللا تائاالنىڭ ئۇالرنى لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىشى( قولۇڭالردىن كەتكەن نەرسىگە قايغۇرۇپ 
كەتمەسلىكىڭالر ۋە هللا بەرگەن نەرسىلەرگە خۇش بولۇپ كەتمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى 
بۇ بىزنىڭ سىلەرگە شەيئى ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى بىلىدىغانلىقىمىزنى ۋە ئۇنى بۇرۇنال 
ئالدىنئاال بەلگىلەيدىغانلىقىمىزنى  پۈتىۋېتىدىغانلىقىمىزنى، ۋۇجۇتقا كېلىدىغان شەيئىلەرنى 
بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، سىلەرنىڭ سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەتلەرنىڭ 
قالمايدىغانلىقىنى  يېتىپ  سەۋەبىدىن  خاتالىقىڭالر  ياكى  قېلىشتىن  يېڭىلىشىپ  ھەرگىزمۇ 
بىلىشىڭالر، قۇلۇڭالردىن كەتكەن نەرسىگە قايغۇرۇپ كەتمەسلىكىڭالر ۋە هللا بەرگەن نەرسىگە 
خۇش بولۇپ كەتمەسىلىكىڭالر ئۈچۈندۇر. چۈنكى بىرەر نەرسە تەقدىر قىلىنسا، ئۇ چوقۇم 
ۋۇجۇتقا چىقىدۇ. يەنى هللا سىلەرگە نېمەت قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرنى كىشىلەرگە كۆز- كۆز 
قىلماڭالر. شەك- شۈبھىسىزكى، بۇ نېمەتلەر سىلەرنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىڭالردىن 
ياكى ئەقىل - پاراسىتىڭالردىن كەلگەن ئەمەس. ئۇ پەقەت هللا نىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە ئۇنى 

سىلەرگە رىزىق قىلىپ بېرىشىدىن كەلگەن. 
هللا نىڭ نېمەتلىرىنى كىشىلەرگە كۆزـ  كۆز قىلىپ پەخىرلىنىدىغان، چوڭچىلىق قىلىدىغان 
نەرسە قىلىۋالماڭالر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا مۇتەكەببىرلەر ۋە ئۆزلىرىنى چوڭ 
تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى هللا ئۆزىدىن پەخىرلىنىدىغان، باشقىالرغا چوڭچىلىق 
ۋە  بولمايدىغان  خۇشال  دەيدۇ:  مۇنداق  ئىكرىمە  تۇتمايدۇ.  دوست  كىشىلەرنى  قىلىدىغان 
قايغۇرمايدىغان بىرمۇ ئادەم يوق. لېكىن سىلەر خۇشاللىقنى شۈكرى قىلىشقا، قايغۇنى سەۋر 

قىلىشقا ئايالندۇرۇڭالر. 
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بېخىلنىڭ ئەيىبلىنىشى

﴿ئۇالر بېخىللىق قىلىدىغان ۋە كىشىلەرنى بېخىللىق قىلىشقا بۇيرۇيدىغانالردۇر﴾ يەنى ئۇالر 
ئۆزلىرى يامان ئىشنى قىلىدىغان، باشقىالرنىمۇ شۇنداق قىلىشقا قىزىقتۇرىدىغان كىشىلەردۇر. 
﴿كىمكى﴾ هللا نىڭ ئەمر - پەرمانىدىن ۋە هللا غا بويسۇنۇشتىن ﴿باش تارتىدىكەن )هللا غا 
ھېچ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ(، چۈنكى هللا بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېيتقانلىرىدىن خەۋەر بىرىپ مۇنداق دېگەن: ﴿ئەگەر سىلەر ۋە پۈتۈن 
يەر يۈزىدىكى كىشىلەر كاپىر بولۇپ كەتسەڭالرمۇ )هللا غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر(، 

چۈنكى هللا ئەلۋەتتە )ھەممىدىن( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىلەشكە اليىقتۇر﴾)1(. 

* * * * * * *

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ  

 بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن 
تۆمۈرنى  چۈشۈردۇق.  قانۇننى  كىتابنى،  دەپ،  قىلسۇن  بەرپا  ئادالەتنى  ئىنسانالر  بىللە، 
ياراتتۇق، )تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن( تۆمۈر كۈچ - قۇۋۋەتنى ئۆز 
ئىچىگە ئالغان، تۆمۈردە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار، هللا هللا نى كۆرمەي تۇرۇپ 
)قورالالرنى ئىشلىتىپ( هللا غا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بەرگەنلەرنى بىلىش )مەلۇم قىلىش( 

ئۈچۈن )تۆمۈرنى ياراتتى(، هللا ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر﴿25﴾. 

پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزە، ئادالەت ۋە ھەقىقەت بىلەن ئەۋەتىلگەنلىكى

﴿بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر﴾ ۋە كەسكىن دەلىل - پاكىتالر ﴿
بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە، ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ، كىتابنى، قانۇننى 
چۈشۈردۇق﴾ بۇ قانۇن بىر ھەقىقەت بولۇپ، بۇزۇق قاراشتىكىلەرگە قارشى تۇرۇپ، ئۇنىڭ ھەقىقەت 
ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن 
كەلگەن روشەن دەلىل )يەنى قۇرئان( غا ئاساسالنغان ئادەم )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( )ھاياتىي 
دۇنيانى كۆزلەيدىغان كىشىلەر بىلەن ئوخشاشمۇ؟( ئۇنىڭغا هللا تەرىپىدىن كەلگەن گۇۋاھلىق بەرگۈچى 
)يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم( قۇرئاننى تىالۋەت قىلىدۇ﴾)2(، ﴿هللا نىڭ دىنىغا )ئەگەشكىنكى( 
زۇلۇم  ئۆلچەمدە  ياراتتى.  ئېگىز  ئاسماننى  ياراتقان﴾)3(، ﴿هللا  بىلەن  دىن  ئىنسانالرنى شۇ  هللا 

قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن، هللا تارازىنى بېكىتتى﴾)4(. 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 8ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھۇد سۈرىسى 17ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)3( رۇم سۈرىسى 30ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)4( رەھمان سۈرىسى 7 - 8ـ  ئايەتلەر.
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يۈرگۈزسۈن  ھەقنى  بىلەن  ئادالەت  يەنى  دەپ﴾  قىلسۇن  بەرپا  ئادالەتنى  ﴿ئىنسانالر 
دەپ كىتاب بىلەن قانۇننى چۈشۈردۇق. پەيغەمبەرلەر يەتكۈزگەن نەرسىگە ئاساسەن ئۇالرغا 
شەك-  ھېسابلىنىدۇ.  ھەقىقەت  قىلىش  ئىتائەت  نەرسىلەرگە  بۇيرىغان  ئۇالر  ۋە  ئەگىشىش 

شۈبھىسىز، پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتتىن باشقا ھېچ بىر ھەقىقەت يوقتۇر. 
راستتۇر،  ناھايىتى  سۆزى  ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
ناھايىتى توغرىدۇر﴾)1( يەنى هللا تەرىپىدىن يەتكۈرۈلگەن خەۋەرلەر ناھايىتى راستتۇر. هللا 
نىڭ ئەمر ـ پەرمانلىرى ۋە توسقان ئىشلىرى ھەققىدە چىقارغان ھۆكمى ناھايىتى ئادىلدۇر. 
شۇنىڭ ئۈچۈن، مۆمىنلەر جەننەتلەردىكى قەسىرلەرگە، ئالىي قارارگاھالرغا ۋە قاتار قويۇلغان 
)نېمەتلەرنى(  بۇ  بىزنى  مۇنداق دەيدۇ: ﴿جىمى ھەمدۇسانا  ئورۇنالشقان چاغدا  تەختلەرگە 
ھاسىل قىلىشقا يېتەكلىگەن هللا غا بولسۇنكى، هللا بىزنى يېتەكلىمىگەن بولسا، توغرا يول 

تاپمىغان بوالتتۇق، پەرۋەردىگارىمىزنىڭ پەيغەمبەرلىرى بىزگە ھەقنى ئېلىپ كەلدى﴾)2(. 

تۆمۈرنىڭ پايدىلىرى

﴿تۆمۈرنى ياراتتۇق، )تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن( تۆمۈر كۈچ - 
قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان﴾ يەنى تۆمۈرنى دەلىل - پاكىت كۆرسىتىلگەندىن كېيىن ھەقنى 
قوبۇل قىلمىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىققان كىشىنىڭ ئەدىۋىنى بېرىدىغان قورال قىلدۇق. 
شۇنىڭ ئۈچۈن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەرلىك كەلگەندىن كېيىن، مەككىدىكى 13 
يىللىق ھاياتىدا ۋەھيى قىلىنغان سۈرىلەرنىڭ ھەممىسى مۇشرىكلەر بىلەن مۇنازىرىلىشىشى، 
ئۇالرغا تەۋھىدنى روشەن بايان قىلىشى، ئوچۇق ـ ئاشكارا پاكىتالرنى كۆرسىتىشى ھەققىدە 
نازىل بولغان ئىدى. هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى چىققان كىشىلەرگە دەلىل - 
پاكىت تۇرغۇزۇپ بولغاندىن كېيىن، ھىجرەت قىلىشنى يولغا قويدى ۋە مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرغا 
قارشى قىلىچ بىلەن جىھاد قىلىشقا، قۇرئانغا قارشى چىققان، ئۇنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇنىڭغا 

بويسۇنمىغان كىشىلەرنىڭ گەدەنلىرىگە ۋە باشلىرىغا قىلىچ بىلەن چېپىشقا بۇيرۇدى. 
ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋود ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »ھېچ شېرىكى يوق، يالغۇز هللا غىال ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن )قىيامەتنىڭ 
ئالدىدا( قىلىچ بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم. مېنىڭ رىزقىم نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىدا 
قىلىندى. خارلىق ۋە كەمسىتىلىش مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق قىلغانالرغا خاس قىلىندى. 

كىمكى، مۇسۇلمان بولمىغان بىرەر قەۋمگە ئوخشىۋالسا، ئۇ شۇالردىن ھېسابلىنىدۇ«. 
﴿تۆمۈر كۈچـ  قۇۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان﴾ يەنى تۆمۈردىن قىلىچ، نەيزە، تىغ، ساۋۇت ۋە 
شۇنىڭغا ئوخشىغان ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدۇ)3(. ﴿تۆمۈردە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر 
بار﴾ يەنى ئىنسانالر تۇرمۇشلىرىدا تۆمۈردىن پىچاق، پالتا، كەكە، ھەرە، بولقا، گۈرجەك قاتارلىق 

)1( ئەنئام سۈرىسى 115ـ  ئايەت.
)2( ئەئراف سۈرىسى 43ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( ھازىرقى زاماندىكى نۇرغۇن ئۇرۇش قوارللىرىمۇ تۆمۈردىن ياسىلىدۇ.
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سايمانالرنى، دېھقانچىلىق قىلىش، يېمەك پىشۇرۇش، نان يېقىش قاتارلىقالردا ئىشىلىتىدىغان 
ۋە باشقا ھەر خىل سايمانالرنى ياسايدۇ. ئىنسانالرنىڭ تۇرمۇشى تۆمۈردىن ئايرىاللمايدۇ. 

﴿هللا هللا نى كۆرمەي تۇرۇپ )قورالالرنى ئىشلىتىپ( هللا غا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم 
ئۇنىڭ  ۋە  غا  يەنى هللا  ياراتتى(﴾  )تۆمۈرنى  ئۈچۈن  قىلىش(  )مەلۇم  بىلىش  بەرگەنلەرنى 
ئۈچۈن  ئاشكارىالش  نىيىتىنى  كۆتەرگەنلەرنىڭ  قورال  ئۈچۈن  بېرىش  ياردەم  پەيغەمبىرىگە 
تۆمۈرنى ياراتتى. ﴿هللا ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر﴾ يەنى هللا كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر. هللا 
ئۆزىگە ياردەم قىلغان كىشىلەرگە )ئۇالرنىڭ ياردىمىگە موھتاج بولماستىن( ياردەم قىلىدۇ. هللا 

جىھادنى پەقەت بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن يولغا قويدى. 

* * * * * * *

چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ   گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ    ڑ 
ۀہ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ھ  

ۋە  پەيغەمبەرلىكنى  ئەۋەتتۇق،  قىلىپ  پەيغەمبەر  ئىبراھىمنى  نۇھنى،  ھەقىقەتەن  بىز 
كىتابنى ئۇالرنىڭ ئەۋالدىغا )ئاتا( قىلدۇق، ئۇالردىن ھىدايەت تاپقانلىرى بار، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى 
داۋاملىق  پەيغەمبەرلىرىمىزنى  كېيىن  ئۇالردىن  چىققۇچىالردۇر﴿26﴾.  ئىتائىتىدىن  نىڭ  هللا 
ئەۋەتتۇق، ئارقىدىن مەريەم ئوغلى ئىسانى ئەۋەتتۇق، ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق، ئۇنىڭغا 
ئەگەشكەنلەرنىڭ دىللىرىغا شەپقەت ۋە مېھرىبانلىقنى سالدۇق، رەھبانىيەتنى ئۇالر ئۆزلىرى پەيدا 
قىلدى، ئۇالرغا ئۇنى بىز بېكىتمىدۇق، ئۇالر ئۇنى پەقەت هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ )پەيدا 
قىلدى(، لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا اليىق دەرىجىدە ئەمەل قىلمىدى، ئۇالردىن ئىمان ئېيتقانالرنىڭ 
ئەجرىنى ھەسسىلەپ بەردۇق، ئۇالردىن نۇرغۇنى هللا نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴿27﴾. 

ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇممەتلىرىدىن كۆپىنچىسىنىڭ ئىتائەتتىن 
چىققۇچىالر ئىكەنلىكى

 هللا تائاال بۇ ئايەتتە نۇھ ئەلەيھسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن 
مېھرىبان هللا  شۇنداقال  ئەۋەتكەنلىكىنى،  بالىلىرىدىنال  ئۇنىڭ  پەقەت  پەيغەمبەرلەرنى  كېيىنكى 
نىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
پەيغەمبەرلەرنى پەقەت ئۇنىڭ ئەۋالتلىرىدىن ئەۋەتكەنلىكىنى، ئاسماندىن نازىل قىلىنغان كىتابلىرىنىمۇ 
پەقەت ئۇنىڭ ئەۋالتلىرىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. هللا 
تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئۇنىڭدىن كېيىن( پەيغەمبەرلىكنى، كىتابنى )يەنى ساماۋى 
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كىتابالرنى( ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلدۇق﴾)1(. ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئەڭ ئاخىرقىسى مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم بولۇپ، ئۇ ئۆزىدىن كېيىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگەن ئىدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالردىن 
كېيىن پەيغەمبەرلىرىمىزنى داۋاملىق ئەۋەتتۇق، ئارقىدىن مەريەم ئوغلى ئىسانى ئەۋەتتۇق، ئۇنىڭغا 

ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق﴾ ئىنجىل بولسا، هللا تائاال ئىسا ئەلەيھسساالمغا ۋەھيى قىلغان كىتابتۇر. 

﴿ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھسساالمغا دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان مۆمىن قەۋمنىڭ 
﴿دىللىرىغا شەپقەت﴾ يەنى هللا دىن قورقۇش ۋە ئىنسانالرغا ﴿مېھرىبانلىقنى سالدۇق، رەھبانىيەتنى 
ئۇالر ئۆزلىرى پەيدا قىلدى﴾ يەنى ئۇنى خىرىستىيانالرنىڭ ئۆزلىرى پەيدا قىلدى، ﴿ئۇالرغا ئۇنى بىز 
بېكىتمىدۇق﴾ يەنى بىز يولغا قويۇپ بەرمىدۇق. ئۇنى پەقەت ئۆزلىرى پەيدا قىلىپ، شۇنىڭغا ئەمەل 

قىلىشنى ۋاجىب قىلىۋالدى. 
﴿ئۇالر ئۇنى پەقەت هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ )پەيدا قىلدى(﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە 
ئىككى خىل قاراش بار. ئۇنىڭ بىرى، ئۇالر رەھبانىيەت بىلەن هللا نىڭ رازىلىقىنى مەقسەت قىلغان. 
بۇنى سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە قەتادە ئوتتۇرىغا قويغان. ئىككىنچىسى بولسا، ئۇالرغا رەھبانىيەتنى بىز 

بېكىتمىدۇق، ئۇالرغا بىز پەقەت هللا نىڭ رازىلىقىنى تىلەشنى بېكىتتۇق،- دېگەن قاراشتۇر. 
﴿لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا اليىق دەرىجىدە ئەمەل قىلمىدى﴾ يەنى ئۇالر ئەمەل قىلىشنى ئۆزلىرىگە 
ۋاجىب قىلىۋالغان رەھبانىيەتكە ھەقىقىي رەۋىشتە ئەمەل قىلمىدى. بۇ ئايەت ئۇالرنى ئىككى سەۋەب 
بىلەن ئەيىبلەيدۇ. ئۇنىڭ بىرى، ئۇالر هللا نىڭ دىنىدا هللا بۇيرۇمىغان نەرسىنى پەيدا قىلدى. 
يەنە بىرى، ئۇالر ئۆزلىرىنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا غا يېقىنالشتۇرىدۇ دەپ قىلغان گۇمان بويىچە 
ئەمەل قىلىشنى ئۆزلىرىگە ۋاجىب قىلىۋالغان نەرسىگە اليىق دەرىجىدە ئەمەل قىلمىدى. ئىمام ئىبنى 
جەرىر ۋە نەسەئى ئىبنى ئابباس رەزىيە هللا ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئىسا 
ئەلەيھسساالمدىن كېيىن ئۆتكەن پادىشاھالر تەۋرات بىلەن ئىنجىلنى ئۆزگەرتىۋەتتى. ئۇنىڭ جەريانى 
مۇنداق بولدى: ئىسا ئەلەيھسساالمغا ئەگەشكەن بىر گۇرۇھ مۆمىنلەر تەۋرات بىلەن ئىنجىلنى ئوقۇپ 
كېلىۋاتاتتى. ھەقتىن ئازغان خىرىستىيانالر پادىشاھالرغا: ئەنە شۇ مۆمىنلەر بىزنى ناھايىتى قاتتىق 
تىلالپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇالر ئوقۇغان ئايەتلەردە بىزنى بىزنىڭ ئەمەللىرىمىزنىڭ خاتا ئىكەنلىكى بىلەن 
ئەيىبلەپال قالماستىن، يەنە: ﴿كىملەركى، هللا نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن، 
ئۇالر كاپىرالردۇر﴾)2( دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇۋاتىدۇ. ئۇالرنى ئىنجىلنى بىز ئوقۇغاندەك ئوقۇشقا ۋە ئۇ 
ئىككى كىتابقا بىز ئىمان ئېيتقاندەك ئىمان ئېيتىشقا چاقىرغىن!- دەپ شىكايەت قىلىشتى. پادىشاھالر 
ئۇالرنى چاقىرىپ بىر يەرگە توپلىدى ۋە ئۇالرغا تەۋات بىلەن ئىنجىلنى ئۆزلىرى ئۆزگەرتكەن بويىچە 
ئوقۇشقا مەجبۇرلىدى. ئەگەر ئۇالر ئۇنداق قىلمىسا، ھەممىسىنى ئۆلتۈرىدىغانلىقى بىلەن ئۇالرغا تەھدىت 
سالدى. مۆمىنلەر: سىلەر راستىنال شۇنداق قىلماقچىمۇ؟ بىزگە چېقىلماڭالر،- دېدى. ئۇالردىن بىر 
بۆلۈك ئادەملەر: بىزگە بىر مۇنار سېلىپ بېرىڭالر، ئاندىن بىزنى ئۇنىڭ ئۈسىتىگە چىقىرىڭالر ۋە بىزگە 
يېمەك- ئىچمەكلىرىمىزنى تارتىپ ئالىدىغان بىرەر نەرسە بېرىڭالر. شۇنداق قىلساڭالر، بىز سىلەرنىڭ 
قېشىڭالرغا چۈشمەيمىز،- دېيىشتى. يەنە بىر بۆلۈك ئادەملەر: بىزگە چېقىلماڭالر، بىز يىراقالرغا يەنى 

)1( ئەنكەبۇت سۈرىسى 27 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( مائىدە سۈرىسى  44 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بېشىمىز قايغان تەرەپلەرگە كېتەيلى، جاڭگالالردا ياۋايى ھايۋانالردەك ياشاپ يۈرەيلى. ئەگەر سىلەر 
بىزنى ئۆز زېمىنىڭالردا تۇتۇۋالساڭالر، ئاندىن بىزنى ئۆلتۈرېۋىتىڭالر،- دېيىشتى. يەنە باشقا بىر 
بۆلۈك ئادەملەر: بىزگە چۆللەردە ئىبادەتخانىالرنى سېلىپ بېرىڭالر، بىز ئۇ يەردە قۇدۇقالرنى قېزىپ، 
يەرلەرنى تېرىپ ياشايلى. سىلەرنىڭ قېشڭالرغا كەلمەيلى ۋە سىلەرنىڭ جايىڭالردىن ئۆتمەيلى، ھەر 
بىر قەبىلىدە بىردىن دوست بولسۇن،- دېيىشتى. ئۇالر شۇنداق قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: 
﴿رەھبانىيەتنى ئۇالر ئۆزلىرى پەيدا قىلدى، ئۇالرغا ئۇنى بىز بېكىتمىدۇق، ئۇالر ئۇنى پەقەت هللا نىڭ 

رازىلىقىنى تىلەپ )پەيدا قىلدى(، لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا اليىق دەرىجىدە ئەمەل قىلمىدى﴾ دېدى. 

ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىكتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئىخالس بىلەن ئۆزىنى بېغىشالپ قىلىدىغان ئىبادىتى بولىدۇ. بۇ 
ئۇممەتنىڭ ئۆزىنى بېغىشالپ قىلىدىغان ئىبادىتى غالىب ۋە بۈيۈك هللا يولىدا جىھاد قىلىشتىن 
ئىبارەتتۇر« بۇ ھەدسنى ئەبۇيەئال مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: »ھەر بىر ئۇممەتنىڭ ئۆزىنى بېغىشالپ 
قىلىدىغان ئىبادىتى بولىدۇ. بۇ ئۇممەتنىڭ ئۆزىنى بېغىشالپ قىلىدىغان ئىبادىتى هللا يولىدا جىھاد 

قىلىشتىن ئىبارەتتۇر«. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بىر ئادەم مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ: ماڭا قىلىدىغان بىرەر ياخشى ئىشنى كۆرسىتىپ قويغىن!- دېدى. 
مەن ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىم: سەن مەندىن ئىلگىرى مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان بىر 
ئىشنى سورىدىڭ. ئۇ ماڭا مۇنداق دېگەن ئىدى: »مەن ساڭا هللا غا تەقۋادارلىق قىلىشنى تەۋسىيە 
قىلىمەن شەك - شۈبھىسىزكى، تەقۋادارلىق ھەممە ئىشنىڭ بېشىدۇر. سەن جىھاد قىلىشتىن ئايرىلىپ 
بېغىشالپ  ئۆزىنى خالىس  ئۈممىتىنىڭ  ئىسالم  قىلىش  قالمىغىن، شەك - شۈبھىسىزكى، جىھاد 
قىلىدىغان ئىبادىتىدۇر، هللا نى داۋاملىق ياد ئەتكىن، قۇرئاننى تىالۋەت قىلغىن، قۇرئان ھەقىقەتەن 

ساڭا ئاسماندىن بېرىلگەن بىر رەھمەتتۇر، يەر يۈزىدە هللا نى ياد ئەتكەنلىكىڭدۇر«. 

* * * * * * *

 ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ 
ۈ  ۈ  ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ  ۉ ۉ  ې    ې ې   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   

ئى )ئىساغا( ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! هللا دىن قورقۇڭالر، هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى 
)مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( ئىمان ئېيتىڭالر، هللا سىلەرگە رەھمىتىدىن ئىككى ھەسسە بېرىدۇ، 
سىلەرگە سىلەر )ئاخىرەتتە پىلسىراتتا( ماڭىدىغان نۇرنى پەيدا قىلىدۇ، سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ، 
هللا بەكمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿28﴾. ئەھلى كىتابنىڭ هللا نىڭ پەزلىدىن 
ھېچ نەرسىگە قادىر ئەمەسلىكلىرىنى، پەزلنىڭ ھەممىسى هللا نىڭ قولىدا بولۇپ، )هللا نىڭ( ئۇنى 
خالىغان ئادەمگە بېرىدىغانلىقىنى، هللا نىڭ ئۇلۇغ پەزل ئىگىسى ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن )هللا 

شۇ سۆزنى قىلدى(﴿29﴾. 
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ئەھلى كىتابتىن ئىمان ئېيتقانالرغا ئىككى ھەسسە ساۋاب بېرىلىدىغانلىقى

قەسەس سۈرىسىدە ئەھلى كىتابتىن ئىمان ئېيتقانالرغا ئىككى ھەسسە ساۋاب بېرىلىدىغانلىقى 
پەيغەمبەر  ئەشئەرىدىن  ئەبۇمۇسا  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام  كەلگەن.  ئايەت  بىر  ھەققىدە 
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئۈچ تۈرلۈك ئادەمگە ئۇالرنىڭ 
ساۋابى ئىككى ھەسسە بېرىلىدۇ. ئۇالرنىڭ بىرى، ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ماڭا ئىمان ئېيتقان 
ئەھلى كىتاب بولۇپ، بۇالرغا شۇ ئەمەلى ئۈچۈن ئىككى ھەسسە ساۋاب بېرىلىدۇ. ئىككىنچىسى، 
هللا نىڭ ۋە خوجايىنىنىڭ ھەققىنى تولۇق ئادا قىلغان قۇل بولۇپ، بۇنداق ئادەمگىمۇ ئىككى 
ھەسسە ساۋاب بېرىلىدۇ. ئۈچىنچىسى، قول ئاستىدىكى دېدىكىنى ياخشى تەربىيىلىگەن، ئاندىن 
ئۇنى ئازات قىلىۋەتكەندىن كېيىن، ئۆز نىكاھىغا ئالغان ئادەم بولۇپ، بۇنداق ئادەمگىمۇ ئىككى 

ھەسسە ساۋاب بېرىلىدۇ.« 
كىتابتىن  ئەھلى  ئايەتتىكىلەردىن  بۇ  قارىشىچە،  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى 
ئىمان ئېيتقانالر كۆزدە تۇتۇلغان. ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ قارىشىغا زەھھاك، ئۇتبە ئىبنى ئەبۇھەكىم 

ۋە باشقىالرمۇ قېتىلغان. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشنى توغرا دەپ قارىغان. 
قورقساڭالر، هللا  دىن  ئەگەر هللا  مۆمىنلەر!  دەيدۇ: ﴿ئى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
كەچۈرىدۇ،  گۇناھىڭالرنى  قىلىدۇ،  ئاتا  ھىدايەت  ئايرىيدىغان  باتىلنى  بىلەن  ھەق  سىلەرگە 

سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ. هللا كاتتا پەزل ئىگىسىدۇر﴾)1(. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەزىزنىڭ  ئابدۇلالھ  ئىبنى  سەئىد  جەرىر  ئىبنى 
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب يەھۇدىي ئالىملىرىنىڭ بىرىدىن: سىلەرگە ھەسسىلەپ بېرىلگەن ياخشىلىق 
ياخشىلىققا   350 ياخشىلىق  ھەسسە  بىر  يەھۇدىي:  ئۇ  سورىدى.  دەپ  ئارتۇقتۇر؟-  قانچىلىك 
باراۋەر  ياخشىلىققا   700 )يەنى  ياخشىلىق  ھەسسە  ئىككى  بىزگە  ئۆمەر:  دېدى.  باراۋەردۇر،- 
ياخشىلىق( بەرگەن هللا غا ھەمدۇساناالر بولسۇن!- دېدى. سەئىد بۇ قىسسىنى سۆزلەپ بېرىپ، 
تائاالنىڭ: ﴿هللا سىلەرگە رەھمىتىدىن ئىككى ھەسسە بېرىدۇ﴾  ئاندىن غالىب ۋە بۈيۈك هللا 
دېگەن ئايىتىنى ئوقۇدى ۋە: جۈمە نامىزىنى ئوقۇغان ئادەمگە ئىككى ھەسسە ساۋاب بېرىلىدۇ،- 

دېدى. 
بۇ سۆزنى ئىمام ئەھمەد بىلەن ئىبنى ئۆمەردىن رىۋايەت قىلىنغان تۆۋەندىكى ھەدىسمۇ 
ۋە  يەھۇدىي  بىلەن  »سىلەر  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  كۈچلەندۈرىدۇ. 
خىرىستىيانالرنىڭ مىسالى مەدىكار ئىشلىتىدىغان بىر ئادەمنىڭ مىسالغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئادەم: كىم 
ماڭا بىر قىراتقا)2( ناماز بامدات ۋاقتىدىن تاكى چۈشكىچە ئىشلەپ بېرىدۇ؟- دەيدۇ. بىلىڭالركى، 
بۇنىڭغا يەھۇدىيالر ئىشلەيدۇ. ئاندىن ئۇ ئادەم: كىم ماڭا بىر قىراتقا ناماز پېشىن ۋاقتىدىن ناماز 
دىگەر ۋاقتىغىچە ئىشلەپ بېرىدۇ؟- دەيدۇ. بىلىڭالركى بۇنىڭغا خىرىستىيانالر ئىشلەيدۇ. ئاندىن 
ئۇ ئادەم: كىم ماڭا ئىككى قىراتقا ناماز دېگەر ۋاقتىدىن كۈن ئولتۇرۇپ كەتكىچىلىك ئىشلەپ 

)1( ئەنفال سۈرىسى 29 - ئايەت.
)2( مۇئەييەن ئېغىرلىق ئۆلچەم بىرلىكى.
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بېرىدۇ؟- دەيدۇ. بىلىڭالركى، بۇنىڭغا سىلەر ئىشلىدىڭالر. شۇنىڭ بىلەن، خىرىستىيانالر ۋە 
مەن  ئادەم:  ئۇ  ئېرىشتۇق دېيىشىدۇ.  ئەجىرگە  ئاز  ئىشلەپ  بىز كۆپ  غەزەبلىنىپ:  يەھۇدىيالر 
سىلەرنىڭ ئەجرىڭالردىن بىرەر نەرسىنى ئاز بېرىپ، سىلەرگە زۇلۇم قىلدىممۇ؟- دەيدۇ. ئۇالر: 
ياق،- دېيىشىدۇ. ئۇ ئادەم: ئارتۇق بېرىش پەقەت مېنىڭ مەرھەممىتىمدۇر. مەن ئۇنى خالىغان 

ئادەمگە ئارتۇق بېرىمەن،- دەيدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەبۇمۇسادىن  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: »مۇسۇلمانالر بىلەن يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرنىڭ مىسالى مۇنداق بىر ئادەمنىڭ مىسالىغا 
ئوخشايدۇ: ئۇ ئادەم بىر قەۋمنى ئەتىگەندىن تارتىپ قاراڭغۇ چۈشكىچە مۇئەييەن مىقداردىكى ئىش 
ھەققىگە ئىشلەپ بېرىش ئۈچۈن ئىشچىلىققا ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر چۈشكىچە ئىشلەيدۇ. 
ئاندىن ئۇالر: سېنىڭ بىزگە بىر كۈننى شەرت قىلىپ بەلگىلەپ بەرگەن ئىش ھەققىڭگە بىزنىڭ 
ئۇالرغا:  ئادەم  ئۇ  بىلەن  شۇنىڭ  دەيدۇ.  بولسۇن،-  بىكارغا  ئىشىلىگىنىمىز  يوق.  ھاجىتىمىز 
ئۇنداق قىلماڭالر. قالغان ئىشىڭالرنى تولۇق پۈتتۈرۈپ، ئىش ھەققىڭالرنى تولۇق ئېلىڭالر،- 
دەيدۇ. ئۇالر بۇنىڭغا ئۇنىماي ئىشنى تاشالپ كېتىپ قالىدۇ. ئۇ ئادەم ئۇالردىن كېيىن باشقا 
ئادەملەرنى ئىشلىتىپ، ئۇالرغا: كۈننىڭ قالغان يېرىمىنى ئىشلەپ تۈگىتىڭالر، مەن ئىشنى تاشالپ 
كەتكەنلەرگە شەرت قىلغان بىر كۈنلۈك ئىش ھەققىنى سىلەرگە بېرەي،- دەيدۇ. ئۇالر بۇنىڭغا 
قوشۇلۇپ ئىشلەيدۇ دىگەر نامىزىنى ئوقۇيدىغان ۋاقىت بولغاندا، ئۇالر ئۇ ئادەمگە: ئىشلىگىنىمىز 
بىكارغا بولسۇن. بىزگە بەرمەكچى بولغان ئىش ھەققى ساڭا قالسۇن،- دەيدۇ. ئۇ ئادەم: قالغان 
ئىشىڭالرنى تولۇق پۈتتۈرۈۋېتىڭالر. كۈننىڭ پەقەت ئاز بىر قىسمى قالدى،- دەيدۇ. ئۇالر بۇنىڭغا 
ئىشلەپ  قىسمىدا  قالغان  كۈننىڭ  كىشىلەرنى  بىر  باشقا  ئادەم  ئۇ  بىلەن،  ئۇنىمايدۇ. شۇنىڭ 
ئالىدۇ. ئۇالر كۈننىڭ قالغان قىسمىدا ئۇ ئادەمگە كۈن ئولتۇرغۇچە ئىشلەپ بېرىپ،  بېرىشكە 
ئىشىنى پۈتتۈرمەي كېتىپ قالغان ئىككى تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى تولۇق ئالىدۇ. مانا بۇ، 

ئەھلى كىتاب بىلەن ئىسالمدىن ئىبارەت بۇ نۇرنى قوبۇل قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭ مىسالىدۇر«. 
پەزلنىڭ  ئەمەسلىكلىرىنى،  قادىر  نەرسىگە  ھېچ  پەزلىدىن  نىڭ  هللا  كىتابنىڭ  ﴿ئەھلى 
ھەممىسى هللا نىڭ قولىدا بولۇپ، )هللا نىڭ( ئۇنى خالىغان ئادەمگە بېرىدىغانلىقىنى، هللا نىڭ 
ئۇلۇغ پەزل ئىگىسى ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن )هللا شۇ سۆزنى قىلدى(﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
هللا بەرگەن نەرسىدىن ھېچ نەرسىنى توسۇپ قېلىشقا، هللا توسقان نەرسىدىن ھېچ نەرسىنى 

بېرىشكە قادىر ئەمەسلىكلىرىنى چوقۇم بىلىشى كېرەك. 
تائاالغا  ھەمدۇسانا هللا  جىمى  تۈگىدى.  تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  ھەدىد  بىلەن،  شۇنىڭ 

خاستۇر. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 22 ئايەت
مۇجادەلە سۈرىسى
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ٿ  ٺ   ٺ  ڀ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٿ ٿ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
هللا ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سەن بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ۋە هللا غا شىكايەت 
قىلغان ئايالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى، هللا ئىككىڭالرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، هللا 

ھەقىقەتەن ئاڭلىغۇچىدۇر، كۆرگۈچىدۇر﴿1﴾. 

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى

ئىمام ئەھمەد ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بارلىق ئاۋازالرنى 
ناھايىتى ياخشى ئاڭلىغۇچى بولغان هللا غا ھەمدۇساناالر بولسۇنكى، مۇنازىرىلەشكۈچى 
ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا سۆزلەۋاتتى، مەن ئۆينىڭ بىر 
تەرىپىدە تۇرۇپمۇ، ئۇ ئايالنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىمىغان ئىدىم. ئاندىن غالىب 
ۋە بۈيۈك هللا: ﴿هللا ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سەن بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ۋە هللا 
غا شىكايەت قىلغان ئايالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى، هللا ئىككىڭالرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭالپ 
تۇرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن ئاڭلىغۇچىدۇر، كۆرگۈچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. 
بۇنى ئىمام بۇخارى، نەسەئى، ئىبنى ماجە، ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ 

رىۋايەت قىلغان.
مۇنداق  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  رىۋايەتتە  بىر  يەنە  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 

ياخشى  ناھايىتى  نەرسىنى  قىلىدۇ: ھەر  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 



قىلىۋاتقان  خەۋلەنىڭ  قىزى  سۆئلەبەنىڭ  ھەقىقەتەن  مەن  بۈيۈكتۇركى،  هللا  ئاڭلىغۇچى 
سۆزلىرىدىن بەزىلىرىنى ئاڭالپ، بەزىلىرىنى ئاڭلىيالماي تۇراتتىم، ئۇ ئېرى ھەققىدە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا شىكايەت قىلىپ مۇنداق دەۋاتاتتى: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى؟ ئېرىم مال - 
مۈلكۈمنى يېدى. ياشلىق باھارىمنى تۈگەتتى. مەن ئۇنىڭغا نۇرغۇن پەرزەنتلەرنى تۇغۇپ بەردىم. 
مانا ئەمدى مەن ياشىنىپ قالغاندا ۋە تۇغۇتتىن توختىغان چېغىمدا ئۇ مېنى زىھار قىلدى. ئى 
هللا! مەن بۇ ھەقتە ساڭا شىكايەت قىلىمەن. ئۇ بۇ سۆزلەرنى قىلىپ، ئانچە ئۇزاق ئۆتمەيال 
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم: ﴿هللا ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سەن بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ۋە 
هللا غا شىكايەت قىلغان ئايالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى، هللا ئىككىڭالرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭالپ 
تۇرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن ئاڭلىغۇچىدۇر كۆرگۈچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئېلىپ چۈشتى. ئۇنىڭ 

ئېرى ئەۋس ئىبنى سامىت دېگەن كىشى ئىدى. 

* * * * * * *

 ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄڄ ڄ ڄ 
ڌ   ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڇ  چ  چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ 
ھ   ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻڻ ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ھے ے ۓ ۓڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ  

سىلەردىن ئاياللىرىنى زىھار قىلغانالرنىڭ )يەنى ئاياللىرىنى ئانىلىرىمىزنىڭ ئۇچىلىرىغا 
تۇغقان  ئۇالرنى  پەقەت  ئەمەستۇر،  ئانىلىرى  ئۇالرنىڭ  ئاياللىرى  دېگۈچىلەرنىڭ(  ئوخشاش 
ئايالالرال ئۇالرنىڭ ئانىلىرىدۇر، ھالبۇكى، ئۇالر )يەنى زىھار قىلغۇچىالر( ئەلۋەتتە يامان سۆزنى، 
يالغان سۆزنى قىلىدۇ، هللا، شەك - شۈبھىسىزكى، )تەۋبە قىلغۇچىنى( ئەپۇ قىلغۇچىدۇر، 
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿2﴾. ئاياللىرىنى زىھار قىلىپ، ئاندىن قىلغان سۆزىگە )يەنى زىھار 
ئىلگىرى  قىلىشتىن  يېقىنچىلىق  ئىككىسى(  ئايال  )ئەر -  قىلغانالر  پۇشايمان  قىلغانلىقىغا( 
قىلىنىدۇ، هللا  نەسىھەت   - ۋەز  سىلەرگە  بىلەن  بۇنىڭ  الزىم.  قىلىشى  ئازاد  قۇلنى  بىر 
سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿3﴾. )ئازاد قىلىشقا( قۇلى يوق ئادەم، 
ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى، ئۇدا ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى الزىم، )قېرىلىق 
بىر  مىسكىنگە   60( ئادەم  بواللمىغان  قادىر  تۇتۇشقا(  روزا  بىلەن  ياكى كېسەللىك سەۋەبى 
ۋاخ تاماق بېرىشى الزىم(، بۇ )ئەھكام( هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى )ئەمىر قىلغان ئىشالرغا( 
تەستىق قىلىشىڭالر ئۈچۈن )بايان قىلىندى(. بۇالر هللا نىڭ قانۇنىدۇر، )بۇ قانۇننى( ئىنكار 

قىلغۇچىالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿4﴾. 

زىھار ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان كەففارەت

ئىمام ئەھمەد خەۋلە بىنتى سۆلەبەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا نىڭ 

مۇجادەلە سۈرىسى

178179



نامى بىلەن قەسەمكى، هللا مۇجادەلە سۈرىسىنىڭ باش تەرىپىنى مەن بىلەن ئېرىم ئەۋس 
ئىبنى سامىت ئىككىمىزنىڭ ھەققىدە نازىل قىلدى. مەن ئەۋسنىڭ نىكاھىدا ئىدىم. ئۇ ياشىنىپ 
قالغان بولۇپ، مىجەز- خۇلقىمۇ ئوساللىشىپ كەتكەن ئىدى. بىر كۈنى ئۇ مېنىڭ يېنىمغا 
كىردى. مەن ئۇنىڭ بىلەن ئازراق گەپ تالىشىپ قالدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاچچىغلىنىپ: 
سېنىڭ ئۇچاڭ ماڭا نىسبەتەن ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش،- دېدى. ئاندىن ئۇ يېنىمدىن 
چىقىپ كەتتى. ئۇ دوستلىرىنىڭ سورۇنلىرىدا ئولتۇرۇپ بىرەر سائەتنى ئۆتكۈزگەندىن كېيىن 
يېنىمغا قايتىپ كىردى ۋە مەن بىلەن بىر تۆشەكتە بولماقچى بولدى. مەن ئۇنىڭغا: ياق، 
سەن  قىلىمەنكى،  قەسەم  بىلەن  نامى  نىڭ  زات هللا  بولغان  ئىلىكىدە  جېنى  خەۋلەنىڭ 
ئېيتقان سۆز توغرۇلۇق هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزنىڭ ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقارمىغىچە سەن 
ماڭا يېقىنالشمايسەن،- دېدىم. ئۇ ماڭا ئېتىلىپ كېلىپ مېنى بېسىۋالدى. مەن خوتۇن كىشى 
يېڭىۋالدىم- دە،  ئۇنى  ئىشلىتىپ  يېڭىۋالىدىغان ھىيلىنى  ئادەمنى  ئاجىز  قالغان  ياشىنىپ 
ئۈستۈمدىن چۈشۈرۈۋەتتىم. ئاندىن قىزلىرىمدىن بىرىنىڭ قېشىغا چىقىپ، ئۇنىڭدىن كىيىم 
ئارىيەت ئېلىپ كىيدىم. ئاندىن چىقىپ ئۇدۇل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ، 
ئۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇردۇم- دە، ئېرىم بىلەن ئارىمىزدا بولغان ئەھۋالالرنى ئۇنىڭغا سۆزلەپ 
بەردىم. مەن ئۇنىڭغا ئېرىمنىڭ مىجەزىنىڭ ئوساللىشىپ كەتكەنلىكىدىن يولۇققان يامان ئىشالر 
ھەققىدە شىكايەت قىلىشقا باشلىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى خەۋلە! ئېرىڭ ياشىنىپ 

قالغان ئادەم، ئۇنىڭ ھەققىدە هللا دىن قورققىن« دېدى.
هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن تېخى تۇرغان يېرىمدىن مىدىرلىماستىنال مېنىڭ 
ھەققىمدە ئايەت نازىل بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قۇرئان نازىل بولغاندا ئورىۋالىدىغان 
ۋەھىمە ئورىۋالدى. بىر ئازدىن كېيىن ئۇنىڭدىن ۋەھىمە كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. ئاندىن ئۇ: »ئى 
خەۋلە! سەن ۋە ئېرىڭ ھەققىدە هللا تائاال ھەقىقەتەن ئايەت نازىل قىلدى« دېدى ۋە ماڭا: 
﴿هللا ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سەن بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ۋە هللا غا شىكايەت قىلغان 
ئايالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى، هللا ئىككىڭالرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن 
ئاياللىرىنى  )يەنى  قىلغانالرنىڭ  زىھار  ئاياللىرىنى  سىلەردىن  كۆرگۈچىدۇر.  ئاڭلىغۇچىدۇر 
ئانىلىرىمىزنىڭ ئۇچىلىرىغا ئوخشاش دېگۈچىلەرنىڭ( ئاياللىرى ئۇالرنىڭ ئانىلىرى ئەمەستۇر، 
پەقەت ئۇالرنى تۇغقان ئايالالرال ئۇالرنىڭ ئانىلىرىدۇر، ھالبۇكى، ئۇالر )يەنى زىھار قىلغۇچىالر( 
ئەلۋەتتە يامان سۆزنى، يالغان سۆزنى قىلىدۇ، هللا، شەك - شۈبھىسىزكى، )تەۋبە قىلغۇچىنى( 
ئەپۇ قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر. ئاياللىرىنى زىھار قىلىپ، ئاندىن قىلغان سۆزىگە )يەنى 
زىھار قىلغانلىقىغا( پۇشايمان قىلغانالر )ئەر - ئايال ئىككىسى( يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى 
بىر قۇلنى ئازاد قىلىشى الزىم. بۇنىڭ بىلەن سىلەرگە ۋەز - نەسىھەت قىلىنىدۇ، هللا سىلەرنىڭ 
قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر. )ئازاد قىلىشقا( قۇلى يوق ئادەم، ئايالى بىلەن 
يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى، ئۇدا ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى الزىم، )قېرىلىق ياكى كېسەللىك 
سەۋەبى بىلەن روزا تۇتۇشقا( قادىر بواللمىغان ئادەم )60 مىسكىنگە بىر ۋاخ تاماق بېرىشى 
الزىم(، بۇ )ئەھكام( هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى )ئەمىر قىلغان ئىشالرغا( تەستىق قىلىشىڭالر 
ئۈچۈن )بايان قىلىندى(. بۇالر هللا نىڭ قانۇنىدۇر، )بۇ قانۇننى( ئىنكار قىلغۇچىالر قاتتىق 
ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇپ بەردى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا: 
»ئېرىڭگە ئېيقىن، ئۇ گۇناھىنىڭ كەففارىتى ئۈچۈن بىر قۇل ئازاد قىلسۇن« دېدى. مەن: ئى 
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هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنىڭ قۇل ئازاد قىاللىغۇدەك پۇلى يوق،- دېدىم. ئۇ: ئۇنداقتا ئېرىڭ 
ئۇدا ئىككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتسۇن« دېدى. مەن هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ئۇ 
ھەقىقەتەن ياشىنىپ قالغان ئادەم. ئۈزۈلدۇرمەي روزا تۇتۇشقا بەرداشلىق بېرلمەيدۇ،- دېدىم. 
ئۇ »ئۇنداقتا ئۇ 60 مىسكىنگە بىر ۋەسەق خورما تارقىتىپ بەرسۇن« دېدى. مەن: هللا نىڭ 
نامى بىلەن قەسەمكى، ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى، ئۇنىڭدا ئۇنچىلىك خورما يوق،- دېدىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بىز ئۇنىڭغا بىر ئەرق خورما بىلەن ياردەم قىلىمىز« دېدى. مەن: 
ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەنمۇ ئۇنىڭغا بىر ئەرق خورما ياردەم قىالي،- دېدىم. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ھەقىقەتەن توغرا ۋە ياخشى ئىش قىلدىڭ، بېرىپ ئېرىڭ ئۈچۈن ياردەم 
قىلماقچى بولغان خورمىنى سەدىقە قىلغىن، ئاندىن ئېرىڭنى ياخشى ئىش قىلىشقا تەۋسىيە 
قىلغىن« دېدى. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگىنىدەك قىلدىم. مانا بۇ قىسسە بۇ 

سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدىكى ئىشەنچلىك ۋەقەلىكتۇر.
﴿سىلەردىن ئاياللىرىنى زىھار قىلغانالرنىڭ )يەنى ئاياللىرىنى ئانىلىرىمىزنىڭ ئۇچىلىرىغا 
دەۋردە  جاھلىيەت  ئەمەستۇر﴾  ئانىلىرى  ئۇالرنىڭ  ئاياللىرى  دېگۈچىلەرنىڭ(  ئوخشاش 
ئەرەبلەردىن بىرى ئايالىنى زىھار قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭغا: سېنىڭ ئۇچاڭ ماڭا نىسبەتەن 
ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش،- دەيتتى. زىھار جاھىلىيەت دەۋرىدە تاالق ھېسابلىناتتى. هللا 
تائاال بۇ ئۈممەتكە زىھارنىڭ تاالق بولۇشىنى، ئەمما تاالققا ھۆكۈم قىلىنغاندەك ھۆكۈمگە ئىگە 

قىلمىدى ھەم زىھار قىلىپ قالغاندا ئۇنىڭغا كەففارەت بېرىشنى بەلگىلىدى.
 ﴿پەقەت ئۇالرنى تۇغقان ئايالالرال ئۇالرنىڭ ئانىلىرىدۇر﴾ يەنى ئەر كىشىنىڭ: سېنىڭ 
ئۇچاڭ ماڭا نىسبەتەت ئانامنىڭ ئۇچسىغا ئوخشاش،- دېگەن سۆزى بىلەن خوتۇن كىشى 
ئۇنىڭ ئانىسى بولۇپ قالمايدۇ. پەقەت ئۇنىڭ ئانسى ئۇنى تۇغقان ئايالدىنال ئىبارەتتۇر. شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھالبۇكى، ئۇالر )يەنى زىھار قىلغۇچىالر( ئەلۋەتتە يامان سۆزنى، 
يالغان سۆزنى قىلىدۇ﴾ يەنى قەبىھ، باتىل سۆزنى قىلىدۇ. ﴿هللا، شەك - شۈبھىسىزكى، 
جاھىلىيەتتىكى  يەنى هللا  قىلغۇچىدۇر﴾  مەغپىرەت  قىلغۇچىدۇر،  ئەپۇ  قىلغۇچىنى(  )تەۋبە 
قىلمىشلىرىڭالردىن تەۋبە قىلغۇچىنى، شۇنداقال ئېھتىياتىسزلىقتىن ئاغزىدىن چىقىپ كەتكەن 
سۆزلەردىن تەۋبە قىلغۇچىنى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئەگەر سۆز قىلغۇچى 
بولىدۇ.  ھارام  ئەلۋەتتە  ئۇنىڭغا  ئايالى  ئۇنىڭ  بولسا،  قىلغان  مەقسەت  زىھارنى  ھەقىقەتەن 
چۈنكى توغرا سۆزگە ئاساسالنغاندا، ئايالىنىڭ ئۇچىسىنى ئانىسىنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشىتىش 
بىلەن ھەدە - سىڭلىسىنىڭ، ھامما ئاچىسىنىڭ ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان نىكاھىغا ئېلىش 
ھارام بولغان باشقا ئايالالرنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشىتىشنىڭ ئارىلىقىدا ھېچ پەرق يوق. بۇ، ھۆكۈم 

ھەممىسىگە ئورتاق بولىدۇ. 
﴿ئاياللىرىنى زىھار قىلىپ، ئاندىن قىلغان سۆزىگە )يەنى زىھار قىلغانلىقىغا( پۇشايمان 
قىلغانالر﴾ ئىمام شافىئي بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئەر ئايالىنى زىھار قىلغاندىن كېيىن 
قىلغان ئىشىغا پۇشايمان قىلسا، مەلۇم زامانغىچە ئايالىنى ئۆيىدە تۇتۇپ تۇرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇ 

ئايالىنى تاالق قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغان تۇرۇقلۇقمۇ، ئۇنى تاالق قىلمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل مۇنداق دەيدۇ: ئەر ئايالىنى زىھار قىلغاندىن كېيىن ئۇنىڭ 
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بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەكچى بولۇپ قالسا، بەلگىلەنگەن كەففارەتنى بېرىشتىن 
ئىلگىرى ئۇنىڭ ئايالى بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى ھاالل بولمايدۇ.

ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ: ئەر ئايالىنى زىھار قىلىپ بولغاندىن كېيىن يەنە ئۇنى تۇتۇپ 
تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەكچى بولىدۇ.

سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ: ئەرلەر ئاياللىرىنى زىھار قىلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىگە 
ئاياللىرى بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنى ھارام قىلغاندىن كېيىن، يەنىال ئۇالر بىلەن بىلەن 
قىلسا،  زىھار  ئايالىنى  ئەر  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەسەنبەسرى  بولىدۇ.  ئۆتكۈزمەكچى  مۇناسىۋەت 
كەففارەت بېرىشتىن ئىلگىرى ئايالىنىڭ ئۇياتلىق يېرىدىن باشقا ئەزالىرىدىن بەھرىمەن بولۇشنى 

گۇناھ دەپ قارىمايتتى.
 ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿)ئەر - ئايال ئىككىسى( يېقىنچىلىق قىلىشتىن 
ئىلگىرى﴾ دېگەن ئايەتنى: ئۇ ئىككىسى يېڭىدىن نىكاھلىنىشتىن ئىلگىرى،- دەپ تەپسىر 
قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ. ئەتا، زۆھرى، قەتادە ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالرمۇ 
شۇنداق دەپ تەپسىر قىلغان. زۆھرى مۇنداق دەيدۇ: كەففارەت بېرىشتىن ئىلگىرى ئەرنىڭ 

ئايالىنى سۆيۈشىگە ۋە ئۇنىڭ بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشىغا بولمايدۇ.
ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن 
مۇناسىۋەت  بىلەن  ئۇنىڭ  ئىلگىرى  بېرىشتىن  كەففارەت  ئاندىن  قىلدىم،  زىھار  ئايالىمنى 
ئۆتكۈزدۈم،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا ساڭا رەھىم قىلسۇن! شۇنداق قىلىشىڭغا 
نېمە سەۋەب بولدى؟« دېدى. ئۇ ئادەم: مەن ئاي يورۇقىدا ئايالىمنىڭ پۇتىغا سالغان ھالقىنى 
كۆرۈپ قېلىپ ئۆزەمنى تۇتىۋااللمىدىم،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سەن غالىب ۋە 

بۈيۈك هللا سېنى بۇيرۇغان ئىشنى قىلمىغىچە ئايالىڭغا يېقىن كەلمىگىن« دېدى. 
﴿بىر قۇلنى ئازاد قىلىشى الزىم﴾ يەنى ئەر - ئايال ئىككىسى يېقىنچىلىق قىلىشتىن 
ئىلگىرى بىر قۇلنى تولۇق ئازاد قىلىشى الزىم. بۇ ئايەتتە ئازاد قىلىنىدىغان قۇلنىڭ ئىمان 
ئېيتقان قۇل بولۇشى شەرت قىلىنماستىن، مۇتلەق قۇل ئازاد قىلىش دەپ كۆرسىتىلىدۇ. ئادەم 
ئۆلتۈرۈپ قويغاننىڭ كەففارىتى بايان قىلىنغان ئايەتتە بولسا، ئازاد قىلىنىدىغان قۇل مۆمىن 

بولۇش كېرەك دەپ، ئىمان ئېيتقان قۇل بولۇشى شەرت قىلىنغان. 
﴿بۇنىڭ بىلەن سىلەرگە ۋەز- نەسىھەت قىلىنىدۇ﴾ يەنى بۇنىڭ بىلەن سىلەر شۇنداق 
ئىشنى قىلىشتىن چەكلىنسىلەر. ﴿هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ 
تولۇق  ئەھۋالىڭالرنى  خەۋەرداردۇر.  ئىكەنلىكىدىن  پايدىلىق  نېمىنىڭ  سىلەرگە  يەنى هللا 

بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. 
﴿)ئازاد قىلىشقا( قۇلى يوق ئادەم، ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى، ئۇدا 
ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى الزىم، )قېرىلىق ياكى كېسەللىك سەۋەبى بىلەن روزا تۇتۇشقا( قادىر 
بواللمىغان ئادەم )60 مىسكىنگە بىر ۋاخ تاماق بېرىشى الزىم(﴾ يۇقىرىدا بۇ ئىشنى تەرتىپ 
بويىچە قىلىشقا بۇيرۇغان ھەدىسلەر بايان قىلىندى. شۇنداقال بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى ۋە 
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مۇسلىم رىۋايەت قىلغان )رامىزاندا ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغان ئادەمنىڭ( قىسسىسىدىمۇ 
بايان قىلىنغان.

﴿بۇ )ئەھكام( هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى )ئەمر قىلغان ئىشالرغا( تەستىق قىلىشىڭالر 
ئۈچۈن )بايان قىلىندى(﴾ يەنى بۇنى ئىمان ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن يولغا قويدۇق، ﴿بۇالر هللا 

نىڭ قانۇنىدۇر﴾ يەنى هللا چەكلىگەن ئىشالردۇر، ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلماڭالر. 

﴿)بۇ قانۇننى( ئىنكار قىلغۇچىالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى بۇ شەرىئەتنىڭ 
ھۆكۈملىرىگە ئىمان ئېيتمىغان ۋە ئۇنى ئىجرا قىلمىغان كىشىلەر ئۆزلىرىنى ئازابتىن قۇتۇلدۇق 
ۋە  دۇنيا  ئۇالر  بەلكى  ئەمەس،  ئۇيلىغاندەك  ئۇالر  ھەرگىز  ئىش  قىلمىسۇن.  ئېتىقاد  دەپ 

ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.

* * * * * * *

 ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې ېى ى   ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ  ی 
ٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ٱ  ی 
ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ   

ڃ   چ چ چچ ڇ   ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  

شۈبھىسىزكى، هللا بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالر ئۇالردىن بۇرۇنقىالر 
ھاالك قىلىنغاندەك ھاالك قىلىنىدۇ، بىز ھەقىقەتەن )ھاالل، ھارام، پەرز ۋە ئەھكامالرنى ئىچىگە 
ئالغان( روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق، كاپىرالر خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿5﴾. 
قىلغان(  چاغدا  )دۇنيادىكى  ئۇالرنىڭ  تىرىلدۈرىدۇ،  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  هللا  كۈندە  ئۇ 
خاتىرىلەپ  ئەمالىغا(  )نامە -  قىلمىشلىرىنى  ئۇالرنىڭ  بېرىدۇ، هللا  ئېيتىپ  قىلمىشلىرىنى 
قويغان، ئۇالر بولسا ئۇنتۇپ قالغان، هللا ھەممە نەرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴿6﴾. هللا 
نىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمەمسەن؟ ئۈچ ئادەم 
پىچىرلىشىدىكەن، هللا ئۇالرنىڭ تۆتىنچىسىدۇر، بەش ئادەم پىچىرلىشىدىكەن، هللا ئۇالرنىڭ 
ئالتىنچىسىدۇر، مەيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى كۆپ ئادەم پىچىرالشسۇن، ئۇالر قەيەردە بولمىسۇن، 
هللا ھامان ئۇالر بىلەن بىللىدۇر، ئاندىن قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى هللا ئۇالرغا 

ئېيتىپ بېرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴿7﴾.

دىن دۈشمەنلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ بايانى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالر ۋە هللا نىڭ 
دىنىغا قارشى ھەددىدىن ئاشقانالر ھەققىدە خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالر ﴿ئۇالردىن بۇرۇنقىالر ھاالك 
قىلىنغاندەك ھاالك قىلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر ئىچىدىكى قىلمىشلىرى ئۇالرغا 
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ئوخشاپ كەتكەنلەر ئاھانەتكە، لەنەتكە ۋە رەسۋالىققا ئۇچرىغاندەك، ئۇالرمۇ ئاھانەتكە، لەنەتكە 
ۋە رەسۋالىققا دۇچار بولۇپ، ھاالك بولىدۇ.

﴿بىز ھەقىقەتەن )ھاالل، ھارام، پەرز ۋە ئەھكامالرنى ئىچىگە ئالغان( روشەن ئايەتلەرنى 
نازىل قىلدۇق﴾ بۇ ئايەتلەرگە پەقەت كاپىر، گۇناھكار ۋە ھەقنى قوبۇل قىلىشتىن چوڭچىلىق 
قىلغانالرال قارشى چىقىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بويۇنتاۋلىق قىلىدۇ. ﴿كاپىرالر خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار 
بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر هللا بەلگىلەپ بەرگەن دىنغا ئەگىشىشتىن، هللا غا بويسۇنۇشتىن ۋە 

ئۇنىڭ ئالدىدا باش ئېگىشتىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە هللا ئۇالرنىڭ ھەممىسنى تىرىلدۈرىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى هللا ئىلگىرى 
ئۆتكەنلەر ۋە كېيىن ئۆتكەنلەرنىڭ ھەممىسىنى تىرىلدۈرۈپ بىر مەيدانغا توپاليدۇ. ﴿ئۇالرنىڭ 
يامان  ـ  )دۇنيادىكى چاغدا قىلغان( قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ياخشى 
قىلمىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئېيتىپ بېرىدۇ. ﴿هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى )نامە - ئەمالىغا( 
خاتىرىلەپ قويغان، ئۇالر بولسا ئۇنتۇپ قالغان﴾ يەنى هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى پۇختا 
كۆزىتىپ  نەرسىنى  ﴿هللا ھەممە  كەتكەن.  ئۇنتۇپ  ھەممىنى  بولسا،  ئۇالر  قويغان.  ساقالپ 
تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا دىن ھېچنەرسە يوشۇرۇن ۋە مەخپىي قالمايدۇ. هللا ھېچ نەرسىنى 

ئۇنتۇپ قالمايدۇ.

اهللا نىڭ بىلىشىنىڭ ھەممە مەخلۇقالرنى ئوراپ تۇرىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى، 
ۋە  نەدە  تۇرىدىغانلىقىنى،  ئاڭالپ  سۆزلىرىنى  ئىكەنلىكىنى،  خەۋەردار  ئەھۋالىدىن  ئۇالرنىڭ 
قەيەردە بولمىسۇن، ئورنىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا نىڭ 
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمەمسەن؟ ئۈچ ئادەم﴾ يوشۇرۇن 
سىرلىرى ھەققىدە ﴿پىچىرلىشىدىكەن، هللا ئۇالرنىڭ تۆتىنچىسىدۇر، بەش ئادەم پىچىرلىشىدىكەن، 
هللا ئۇالرنىڭ ئالتىنچىسىدۇر، مەيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى كۆپ ئادەم پىچىرالشسۇن، ئۇالر قەيەردە 
بولمىسۇن، هللا ھامان ئۇالر بىلەن بىللىدۇر﴾ يەنى هللا ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن خەۋەرداردۇر، 
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى، يوشۇرۇن سىرلىرىنى ۋە پىچىرالشلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ. هللا ئۇالرنىڭ ھەممە 
ئەھۋالىنى بىلپ تۇرىدىغان ۋە سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدىغان تۇرۇقلۇق، هللا نىڭ پەرىشتىلىرىمۇ 
ئۇالرنىڭ پىچىرالشلىرىنى خاتىرىلەپ تۇرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا نىڭ 
ئۇالرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى، )ئۆز ئارا قىلىشقان( يوشۇرۇن سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى، 

پۈتۈن غەيبلەرنى چوڭقۇر بىلىدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟﴾)1(.
﴿ئۇالر گۇمان قىالمدۇكى، بىز ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى ۋە پىچىرالشقانلىقلىرىنى ئاڭلىمايمىز، 
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )ئۇنى ئاڭالپ تۇرىمىز(، بىزنىڭ ئەلچىلىرىمىز )يەنى پەرىشتىلىرىمىز( 

ئۇالرنىڭ ئالدىدا )ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى( يېزىپ تۇرىدۇ﴾)2(.

)1( تەۋبە سۈرىسى 78- ئايەت
)2( زۇخرۇف سۈرىسى 80 - ئايەت.
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شەك- شۈبھىسىزكى، هللا ھەممە نەرسىنىڭ ئەھۋالىنى تولۇق بىلىپ تۇرىدۇ، شۇنداقال 
ھەممە نەرسىنىڭ سۆز ۋە ئاۋازلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ ۋە ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ. پاك ۋە 
ئۇلۇغ هللا پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ ئەھۋالىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر. هللا غا ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن 
ھېچ نەرسە يوشۇرۇن قالمايدۇ. هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاندىن قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ 
قىلمىشلىرىنى هللا ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر﴾ 
ئىمام ئەھمەد مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال بۇ ئايەتنى ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىپ 
تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىش بىلەن باشالپ، ئاخىرالشتۇرۇشنىمۇ ئۆزىنىڭ ھەممە نەرسىنى 

تولۇق بىلپ تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىش بىلەن ئاخىرالشتۇردى. 

* * * * * * *

گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ   ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

پىچىرلىشىشتىن مەنئى قىلىنغان، ئاندىن مەنئى قىلىنغان نەرسىگە قايتقان كىشىلەرنى 
بىلەن  تۇرۇش  قارشى  پەيغەمبەرگە  ۋە  بىلەن  زۇلۇم  بىلەن،  گۇناھ  ئۇالر  كۆرمىدىڭمۇ؟ 
پىچىرلىشىدۇ، ئۇالر سېنىڭ يېنىڭغا كەلگەندە، هللا ساڭا ساالم قىلىشتا قولالنمىغان سۆزلەر 
بىلەن ساالم قىلىدۇ، ئۇالر ئۆز ئىچىدە: »هللا نېمىشقا بۇ سۆزىمىز بىلەن بىزنى جازالىمايدۇ!« 
دەيدۇ، دوزاخ ئۇالرغا كۇپايىدۇر، ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ، دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴿8﴾ 
ئى مۆمىنلەر! سىلەر پىچىرالشساڭالر گۇناھ، زۇلۇم ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىش 
توغرىسىدا پىچىرالشماڭالر، ياخشىلىق ۋە تەقۋادارلىق توغرىسىدا پىچىرلىشىڭالر، سىلەر هللا 
دىن قورقۇڭالر، سىلەر ئۇنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر﴿9﴾. گۇناھ توغرىسىدا پىچىرلىشىش 
پىچىرلىشىش(  )بۇنداق  بولغاندۇر،  تەرىپىدىن  ئۈچۈن شەيتان  قايغۇغا سېلىش  مۆمىنلەرنى 
هللا نىڭ ئىرادىسى بولمىسىال مۆمىنلەرگە ھېچقانداق زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، مۆمىنلەر هللا غا 

تەۋەككۈل قىلسۇن﴿10﴾.

يەھۇدىيالرنىڭ پەسكەشلىكىنى بايان قىلىش توغرىسىدا

ئىبنى ئەبۇنەجىھ مۇجاھىدنىڭ: ﴿پىچىرلىشىشتىن مەنئى قىلىنغان، ئاندىن مەنئى قىلىنغان 
ئايەت ھەققىدە: ئۇالر يەھۇدىيالردۇر،-  نەرسىگە قايتقان كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ دېگەن 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. مۇقاتىل ئىبنى ھەييانمۇ شۇنداق دەپ كۆرسىتىدۇ ۋە تۆۋەندىكىلەرنى 
قوشۇپ بايان قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ ئارىسىدا سۈلھى بار ئىدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىرەر ئادەم ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتسە، ئۇالر ئولتۇرۇپ 
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ئۆزئارا پىچىرالشقىلى تۇراتتى. شۇنىڭ بىلەن، ھېلىقى مۆمىن: ئۇالر مېنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ياكى 
مەن يامان كۆرىدىغان بىرەر نەرسە ئۈچۈن مەسلىھەتلىشىپ پىچىرلىشۋاتقان ئوخشايدۇ دەپ 
گۇمان قىلىپ قاالتتى. مۆمىن مۇشۇنداق ئەھۋالنى كۆرسە ئۇالردىن قورقۇپ، ئۇالرنىڭ يېنىدىن 
پىچىرلىشىشتىن  مۇشۇنداق  ئۇالرنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ماڭمايتتى.  يولدىن  ئۆتىدىغان 
توستى. لېكىن ئۇالر بۇنىڭدىن يانماي، پىچىرلىشىدىغان ئادىتىنى داۋام قىلىۋەردى. شۇنىڭ 
بىلەن هللا تائاال: ﴿پىچىرلىشىشتىن مەنئى قىلىنغان، ئاندىن مەنئى قىلىنغان نەرسىگە قايتقان 

كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

﴿ئۇالر گۇناھ بىلەن، زۇلۇم بىلەن ۋە پەيغەمبەرگە قارشى تۇرۇش بىلەن پىچىرلىشىدۇ﴾ 
يەنى ئۇالر ئۆزئارا ئۆزلىرىگە خاس بولغان ﴿گۇناھ بىلەن﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئاسىيلىق 
قىلىش، ئۇنىڭغا قارشى چىقىش، بۇ قىلمىشلىرىدا چىڭ تۇرۇش ۋە بىر - بىرلىرىگە شۇنداق 

تەۋسىيە قىلىش قاتارلىق باشقىالرغا ئاالقىدار ﴿زۇلۇم بىلەن﴾ پىچىرلىشىدۇ.
﴿ئۇالر سېنىڭ يېنىڭغا كەلگەندە، هللا ساڭا ساالم قىلىشتا قولالنمىغان سۆزلەر بىلەن 
ساالم قىلىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: يەھۇدىيالر 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كىرىپ: ئى ئەبۇلقاسم)1(! ساڭا سام)2( بولسۇن!- دېيىشتى. 
شەك-  ئائىشە!  »ئى  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدىم.  بولسۇن،-  سىلەرگە  سام  مەن: 
شۈبھىسىزكى، هللا قەبىھ ۋە يامان سۆزلەرنى ياقتۇرمايدۇ« دېدى. مەن: ئۇالرنىڭ ساڭا سام 
بولسۇن دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلمىدىڭمۇ؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مېنىڭ ئۇالرغا: سام 
ئۆزەڭالرغا بولسۇن،- دېگەنلىكىمنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟« دېدى. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال: ﴿ئۇالر 
سېنىڭ يېنىڭغا كەلگەندە، هللا ساڭا ساالم قىلىشتا قولالنمىغان سۆزلەر بىلەن ساالم قىلىدۇ﴾ 

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. 
لەنەت  ۋە  نۇقسان  ئەيىب،  سام،  يەھۇدىيالرغا:  ئائىشە  رىۋايىتىدە  بۇخارىنىڭ  ئىمام 
سىلەرگە بولسۇن!- دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بىزنىڭ ئۇالرغا قىلغان بەتدۇئالىرىمىز 

ئىجابەت قىلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ بىزگە قىلغان بەتدۇئالىرى ئىجابەت قىلىنمايدۇ« دەيدۇ.
ئىمام ئىبنى جەرىر ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرى بىلەن بىللە ئولتۇراتتى. بىر يەھۇدىي ئۇالرنىڭ 

قېشىغا كېلىپ ساالم قىلدى. ساھابىلەرمۇ ئۇنىڭ سالىمىنى ئىلىك ئېلىپ ساالم قايتۇردى.
دېدى.  بىلەمسىلەر؟«  دېگەنلىكىنى  نېمە  »ئۇنىڭ  ئۇالرغا:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ بىزگە ساالم قىلدى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ياق، ئۇ سىلەرگە سام بولسۇن دېدى« دېدى )يەنى دىنىڭالردىن ۋاز كېچىڭالر دېمەكچى(. 
ساھابىلەر  دېدى.  قايتۇرۇڭالر«  جاۋاب  »ئۇنىڭغا  ساھابىلەرگە:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇردى، ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيغا: »سىلەرگە سام بولسۇن 

)1( ئەبۇلقاسىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۇنىيەت ئىسمىدۇر.
)2( سام ئۆلۈم دېگەن مەنىدە بولۇپ، يەھۇدىيالر ساالم قىلغان بولۇۋېلىپ، تەلەپپۇز جەھەتتە ساالم دېگەن سۆزگە 

ئوخشاپ كېتىدىغان )ئۆزلىرىنىڭ تىلىدىكى( شۇ سۆزنى ئىشلەتكەن.
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دېدىڭمۇ؟« دېدى. يەھۇدىي: ھەئە،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە: »ئەگەر 
يەنى  دەڭالر«  بولسۇن  ئۆزەڭگىمۇ  سىلەرمۇ  قىلسا،  ساالم  بىرى  كىتابتىن  ئەھلى  سىلەرگە 

دېگەن سۆزۈڭ ئۆزەڭگە بولسۇن دەڭالر،- دېدى.
﴿ئۇالر ئۆز ئىچىدە: »هللا نېمىشقا بۇ سۆزىمىز بىلەن بىزنى جازالىمايدۇ!« دەيدۇ﴾ يەنى 
قىلغاندەك  ساالم  ئۆزلىرىنى  ئۆزگەرتىپ،  سۆزىنى  قىالتتى.  ئىشالرنى  قەبىھ  مۇشۇنداق  ئۇالر 
كۆرسىتىپ، تەلەپپۇزى ساالمغا ئوخشاپ كېتىدىغان، ئەمەلىيەتتە بولسا تىلالشتا ئىشىلىتىدىغان 
يامان سۆزلەر بىلەن ساالم قىالتتى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇالر ئۆز ئىچىدە: ئەگەر بۇ ئادەم 
پەيغەمبەر بولسا، هللا بىزنىڭ ئۆز ئىچىمىزدە يامان نىيەتتە ئېيتقان سۆزىمىز ئۈچۈن، ئەلۋەتتە، 
بىلىدۇ. ئەگەر بۇ  بىز يوشۇرغان نەرسىنى ئوبدان  ئازابلىغان بوالتتى، چۈنكى هللا  بىزنى 
ئادەم ھەقىقىي پەيغەمبەر بولسا، هللا پات يېقىندا بىزگە بولىدىغان ئازابنى تېزلىتىپ دۇنيادىال 

بەرگەن بوالتتى،- دېيىشىدۇ.
﴿دوزاخ ئۇالرغا كۇپايىدۇر﴾ يەنى ئۇالرغا ئاخىرەتتە جەھەننەم كۇپايىدۇر. ﴿ئۇالر دوزاخقا 
مۇنداق  ئەمرىنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام  يامان جاي!﴾  نېمىدېگەن  كىرىدۇ. دوزاخ 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: شەك - شۈبھىسىزكى، يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: 
ساڭا سام بولسۇن!- دەپ ساالم بېرەتتى. ئاندىن ئۆز ئىچىلىرىدە: هللا نېمىشقا بۇ سۆزىمىز 
بىلەن بىزنى جازالىمايدۇ!- دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن: ﴿ئۇالر سېنىڭ يېنىڭغا كەلگەندە، هللا 
ساڭا ساالم قىلىشتا قولالنمىغان سۆزلەر بىلەن ساالم قىلىدۇ، ئۇالر ئۆز ئىچىدە: »هللا نېمىشقا 
بۇ سۆزىمىز بىلەن بىزنى جازالىمايدۇ!« دەيدۇ، دوزاخ ئۇالرغا كۇپايىدۇر، ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ، 

دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى.

پىچىرلىشىشنىڭ ئەدەبـ  ئەخالقلىرى

هللا تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە ئەدەب - ئەخالقتا كاپىرالر ۋە مۇناپىقالرغا ئوخشاش بولماسلىقنى 
ئۇچىغا  كىتابنىڭ  ئەھلى  پىچىرالشساڭالر﴾  ! سىلەر  مۆمىنلەر  ﴿ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  ئۆگىتىپ 
چىققان نادان كاپىرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ھەمنەپەس بولغان مۇناپىقالر پىچىرالشقاندەك 
﴿گۇناھ، زۇلۇم ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىش توغرىسىدا پىچىرالشماڭالر، ياخشىلىق 
ۋە تەقۋادارلىق توغرىسىدا پىچىرلىشىڭالر، سىلەر هللا دىن قورقۇڭالر، سىلەر ئۇنىڭ دەرگاھىغا 
يىغىلىسىلەر﴾ ئاندىن هللا سىلەرگە بىر - بىرلەپ ساناپ قويغان پۈتۈن قىلمىشلىرىڭالرنى، 

سۆزلىرىڭالرنى ئېيتىپ بېرىدۇ ۋە شۇنىڭغا قارىتا سىلەرگە مۇكاپات ۋە جازا بېرىدۇ.
﴿گۇناھ توغرىسىدا پىچىرلىشىش مۆمىنلەرنى قايغۇغا سېلىش ئۈچۈن شەيتان تەرىپىدىن 
ھېچقانداق  مۆمىنلەرگە  بولمىسىال  ئىرادىسى  نىڭ  هللا  پىچىرلىشىش(  )بۇنداق  بولغاندۇر، 
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، مۆمىنلەر هللا غا تەۋەككۈل قىلسۇن﴾ يەنى پىچىرلىشىش ھەقىقەتەن 
مۆمىننى گۇمانغا سېلىپ قويىدۇ. شەيتان مۆمىنلەرنى قايغۇغا سېلىش ئۈچۈن پىچىرلىشىشنى 
پىچىرالشقۇچىالرغا چىرايلىق كۆرسىتىدۇ ۋە زىننەتلەيدۇ. بۇنداق پىچىرلىشىش هللا نىڭ ئىرادىسى 
بولمىسىال مۆمىنلەرگە ھېچقانداق زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. كىمكى مۇشۇنداق پىچىرلىشىشىتىن 
بىرەر نەرسىنى ھېس قىلسا، هللا غا سېغىنىپ ئۇنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىسۇن ۋە هللا 

مۇجادەلە سۈرىسى

186187



نەرسە  ھېچ  ئۇنىڭغا  بىلەن  ئىرادىسى  نىڭ  قىلغاندا، هللا  قىلسۇن شۇنداق  تەۋەككۈل  غا 
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. پىچىرلىشىش مۆمىنگە ئەزىيەت يەتكۈزىدىغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرنى ئۇنداق قىلىشتىن توسقان. 
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلال ئىبنى مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئەگەر سىلەردىن ئۈچ كىشى بىر يەردە بولساڭالر، بىر كىشىنى 
قاتماي )ئىككى كىشى( ئۆزئارا پىچىرالشمىسۇن، ئۇنداق قىلىش ھەقىقەتەن ئۈچىنچى كىشىنى 

قايغۇغا سالىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ئۆمەر  ئىبنى  ئابدۇرازاق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئەگەر سىلەردىن ئۈچ كىشى بولسا، ئىككى كىشى ئۈچىنچى 
كىشىدىن رۇخسەت ئالماي تۇرۇپ ئۆزئارا پىچىرالشمىسۇن. ئۇنداق قىلىش ھەقىقەتەن ئۈچىنچى 

كىشىنى قايغۇغا سالىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

 ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت  حت خت مت ىت  يتجث مث ىث   يث حج مج   

ئى مۆمىنلەر! ئەگەر )سورۇندا( بەزىلەر سىلەرگە: »ئورۇن چىقىرىپ بېرىڭالر« دېسە، 
بېرىدۇ،  كېڭەيتىپ  جەننىتىنى(  ۋە  )رەھمىتىنى  سىلەرگە  بېرىڭالر، هللا  چىقىرىپ  ئورۇن 
تۇرۇپ  »ئورنۇڭالردىن  ئۈچۈن(:  بېرىش  بوشىتىپ  ئورۇن  )باشقىالرغا  سىلەرگە  ئەگەر 
بېرىڭالر« دېيىلسە، ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ بېرىڭالر، هللا سىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم 
بېرىلگەنلەرنى بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن 

تولۇق خەۋەردار﴿11﴾

يىغىلىشنىڭ ئەدەبـ  ئەخالقلىرى

هللا تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە سورۇنالرنىڭ ئەدەب ـ ئەخالقلىرىدىن تەلىم بېرىپ ۋە 
ئۇالرنى بىر - بىرىگە ئورۇن بوشىتىپ بېرىشكە بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى مۆمىنلەر! ئەگەر 
)سورۇندا( بەزىلەر سىلەرگە: »ئورۇن چىقىرىپ بېرىڭالر« دېسە، ئورۇن چىقىرىپ بېرىڭالر، 
هللا سىلەرگە )رەھمىتىنى ۋە جەننىتىنى( كېڭەيتىپ بېرىدۇ﴾ بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، مۇكاپات 
ئەمەلنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ. ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
ئۇنىڭغا  مەسچىت سالسا، هللا  ئۈچۈن  رازىلىقى  قىلىدۇ. »كىم هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 

جەننەتتە بىر قەسىر سالىدۇ«.
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىم 
قىيىنچىلىقتا قالغان ئادەمنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرسە، هللا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇنىڭ 
ئۇنىڭغا  هللا  بولىدىكەن،  ياردەمچى  قېرىندىشىغا  بەندە  بېرىدۇ.  ئاسانالشتۇرۇپ  ئىشىنى 
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ياردەمچى بولىدۇ«. بۇ مەزمۇندىكى ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
﴿ئورۇن چىقىرىپ بېرىڭالر. هللا سىلەرگە )رەھمىتىنى ۋە جەننىتىنى( كېڭەيتىپ بېرىدۇ﴾ 
بولغان.  نازىل  ئېتىش سورۇنلىرى ھەققىدە  ياد  نى  ئايەت هللا  بۇ  مۇنداق دەيدۇ:  قەتادە 
سەۋەبى مۇنداق ئىدى: ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇرغاندا بىرەر ئادەمنىڭ 
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسە، ئورۇنلىرىدىن مىدىرالپمۇ قويمايتتى. شۇڭا هللا تائاال ئۇالرنى بىر - 

بىرىگە ئورۇن بوشىتىپ بېرىشكە بۇيرۇدى.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئۆمەردىن  ئىبنى  شافىئي  ۋە  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »بىر ئادەم ئۆزى ئولتۇرۇش ئۈچۈن يەنە بىر ئادەمنى ئورنىدىن 
قوپۇرىۋەتمىسۇن، كەلگۈچىگە ئورۇن چىقىرىپ بېرىڭالر، قىستاپ قويماڭالر« بۇ ھەدىسنى 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »بىر ئادەم ئۆزى ئولتۇرۇش ئۈچۈن يەنە بىر ئادەمنى ئورنىدىن قوپۇرىۋەتمىسۇن. بەلكى 
ئۇنىڭغا ئورۇن چىقىرىپ بەرسۇن. هللا سىلەرگە رەھمىتىنى ۋە جەننىتىنى كېڭەيتىپ بېرىدۇ«.

ئادەمگە  بىر  يەنە  ئادەم  »بىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق  ھەدسىنى  بۇ  ئەھمەد  ئىمام 
ئورنىدىن قوپۇپ بەرمىسۇن، بەلكى ئۇنىڭغا ئورۇن چىقىرىپ بەرسۇن. هللا سىلەرگە رەھمىتىنى 

ۋە جەننىتىنى كېڭەيتىپ بېرىدۇ. 
چىقىرىپ  ئورۇن  دېسە،  بېرىڭالر  چىقىرىپ  ئورۇن  سىلەرگە:  بەزىلەر  )سورۇندا(  ﴿ئەگەر 
بېرىڭالر. هللا سىلەرگە )رەھمىتىنى ۋە جەننىتىنى( كېڭەيتىپ بېرىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت 
ھەققىدە ھەسەنبەسرى ۋە باشقىالرنىڭ: بۇ ئايەت جەڭ مەيدانىدىكى سورۇنالردا ئورۇن چىقىرىپ 
بېرىشنى كۆرسىتىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان. ئۇالر يەنە: ﴿ئەگەر سىلەرگە )باشقىالرغا ئورۇن 
بوشىتىپ بېرىش ئۈچۈن(: »ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ بېرىڭالر«﴾ دېگەن ئايەتنى: ئۇرۇش قىلىشقا 

ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر دېيلسە، ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر دېگەنلىكتۇر،- دەپ تەپسىر قىلغان.
 قەتادە: ﴿ئەگەر سىلەرگە )باشقىالرغا ئورۇن بوشىتىپ بېرىش ئۈچۈن(: »ئورنۇڭالردىن 
تۇرۇپ بېرىڭالر«﴾ دېگەن ئايەتنى: ئەگەر سىلەر ياخشى ئىش قىلىشقا چاقىرىلساڭالر، بۇ 

چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇڭالر،- دەپ تەپسىر قىلغان.

بىلىم ۋە بىلىملىك كىشىلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقى

يۇقىرى  دەرىجە  قانچە  بىر  بېرىلگەنلەرنى  ئىلىم  ۋە  ئېيتقانالر  ئىمان  سىلەردىن  ﴿هللا 
كۆتۈرىدۇ، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەردار﴾ يەنى سىلەردىن بىرەر 
ئادەم سورۇنغا كەلگەن قېرىندىشىغا ئورۇن چىقىرىپ بەرسە ياكى ئۇرۇش قىلىشقا چاقىرىلغاندا 
چىقسا، بۇ ئۇنىڭ ھەققىگە نۇقسان يەتكۈزگەنلىك دەپ ئېتىقاد قىلىپ قالماڭالر، بەلكى ئۇ 
ئەمەلىنى ھەرگىز  تائاال ئۇنىڭ بۇ  مەرتىۋە ھېسابلىنىدۇ. هللا  هللا نىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى 
زايە قىلىۋەتمەيدۇ، ئۇنىڭ بۇ ئەمەلى ئۈچۈن ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مۇكاپات بېرىدۇ. 
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شەك- شۈبھىسىزكى، كىم هللا نىڭ ئەمرىگە بويسۇنىدىكەن، هللا ئۇنىڭ مەرتىۋىسىنى يۇقىرى 
مۇنداق  تائاال  ئۈچۈن، هللا  تارقىتىدۇ. شۇنىڭ  ئارىسىغا  كىشلەر  نامىنى  ياخشى  كۆتۈرىدۇ. 
دەيدۇ: ﴿هللا سىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم بېرىلگەنلەرنى بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى 
كۆتۈرىدۇ، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەردار﴾ يەنى يۇقىرى مەرتىۋىگە 

كىمنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى، كىمنىڭ ھەقلىق ئەمەسلىكىنى هللا ئوبدان بىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇتۇفەيل ئامىر ئىبنى ۋاسىلەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
نافىئ ئىبنى ئابدۇلھارس ئەسفان دېگەن يەردە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى. 
ئۆمەر نافىئنى مەككىگە ۋالىي قىلىپ تەيىنلىگەن ئىدى. ئۆمەر ئۇنىڭغا: مەككە ئاھالىسىگە كىمنى 
ئورۇن باسار قىلىپ قويدۇڭ؟- دېدى. ئۇ: ئۇالرغا ئازاد قىلىنغان قۇللىرىمىزدىن ئىبنى ئەبزا دېگەن 
ئادەمنى ئورۇنباسار قىلىپ قويدۇم،- دېدى. ئۆمەر: ئۇالرغا قۇلنى ئورۇنباسار قىلىپ قويدۇڭمۇ؟- 
دېدى. ئۇ: ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ئۇ هللا نىڭ كىتاۋى قۇرئان كەرىمنى يادا بىلىدىغان، 
مىراس ئىلىملىرىنى پۇختا بىلىدىغان ۋە قازىلىق قىلىدىغان ئادەمدۇر،- دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇ: سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالر: »شەك - شۈبھىسىزكى، هللا بۇ كىتاب ـ قۇرئان كەرىم بىلەن 
بەزى قەۋملەرنىڭ مەرتىۋىسىنى يۇقىرى كۆتۈرسە، يەنە بەزى قەۋملەرنىڭ مەرتىۋىسىنى تۆۋەن 

قىلىدۇ« دېگەن ئەمەسمۇ؟- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  پ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ  

بىلەن  ئالدى  بولساڭالر،  سۆزلەشمەكچى  مەخپىي  بىلەن  پەيغەمبەر  مۆمىنلەر!  ئى 
ۋە  ياخشىراقتۇر  ئۈچۈن  سىلەر  بۇ  سۆزلىشىڭالر،  ئاندىن  بېرىپ،  سەدىقە  )يوقسۇلالرغا( 
بولمايدۇ(.  گۇناھ  )سىلەرگە  تاپالمىساڭالر  نەرسە(  قىلىدىغان  )سەدىقە  ئەگەر  پاكراقتۇر، 
چۈنكى هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿12﴾. )سىلەر رەسۇلۇلالھ 
بىلەن( مەخپىي سۆزلىشىشتىن ئىلگىرى سەدىقىلەر بېرىشتىن )كەمبەغەل بولۇپ قالىمىز( دەپ 
قورقتۇڭالرمۇ؟ سىلەر سەدىقە بەرمىدىڭالر، هللا سىلەرنى ئەپۇ قىلدى، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات 
بېرىڭالر، هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر، قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن هللا 

تولۇق خەۋەرداردۇر﴿13﴾. 

پەيغەمبەر بىلەن مەخپىي سۆزلىشىشتىن ئىلگىرى سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇش 
توغرىسىدا

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە مۆمىن بەندىلىرىنى ئەگەر ئۇالردىن بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
بىلەن مەخپىي سۆزلەشمەكچى بولسا، گۇناھتىن پاكلىنىش، ماللىرىنىڭ كۆپىيىشى ۋە پەيغەمبەر 
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ئەلەيھىسساالم بىلەن سۆزلىشىش ساالھىيىتىگە ئىگە بولۇش ئۈچۈن، سۆزلىشىشتىن ئىلگىرى سەدىقە 
بېرىشكە بۇيرۇيدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىراقتۇر ۋە پاكراقتۇر. 
ئەگەر )سەدىقە قىلىدىغان نەرسە( تاپالڭمىساڭالر﴾ يەنى كىمكى كەمبەغەل بولغانلىقتىن سەدىقە 
بېرەلمىسە، ﴿)سىلەرگە گۇناھ بولمايدۇ(. چۈنكى هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 

مېھرىباندۇر﴾ شۇڭا سەدىقە بېرىشكە قادىر بوالاليدىغان ئادەمنى سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇدى.
بېرىشتىن  سەدىقىلەر  ئىلگىرى  سۆزلىشىشتىن  مەخپىي  بىلەن(  رەسۇلۇلالھ  ﴿)سىلەر 
)كەمبەغەل بولۇپ قالىمىز( دەپ قورقتۇڭالرمۇ؟﴾ يەنى پەيغەمبەر بىلەن مەخپىي سۆزلىشىشتىن 
ئىلگىرى سەدىقە بېرىشتىن ئىبارەت بۇ ھۆكۈمنىڭ سىلەرگە داۋاملىق پەرز بولۇپ قېلىشىدىن 
ئوقۇڭالر،  ناماز  قىلدى،  ئەپۇ  سىلەرنى  هللا  بەرمىدىڭالر،  سەدىقە  ﴿سىلەر  قۇرقتۇڭالرمۇ؟ 
زاكات بېرىڭالر، هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر، قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن 
هللا تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ بۇ ئايەت بىلەن مەخپىي سۆزلىشىشتىن ئىلگىرى سەدىقە بېرىش 
ھۆكمى )ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن( بىكار قىلىندى. ئېيتىلىشىچە، بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن 
قالدۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن باشقا ھېچكىم بۇ ئايەتكە 

ئەمەل قىلىش شەرىپىگە ئىگە بواللمىغان. 
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ هللا تائاالنىڭ: ﴿ئالدى  ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى 
ئايىتى ھەققىدە مۇنداق  ئاندىن سۆزلىشىڭالر﴾ دېگەن  بىلەن )يۇقسۇلالرغا( سەدىقە بېرىپ 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، مۇسۇلمانالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 
توال سوئال سوراپ، ئۇنى بىئارام قىلدى. شۇڭا هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈكىنى 
يەڭگىللىتىش ئۈچۈن، ئۇالرنى سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇدى. ئۇالر سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇلغاندىن 
كېيىن، كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر سوئال سوراشتىن توختاپ سەۋر قىلىشتى. شۇنىڭدىن 
ئىلگىرى سەدىقىلەر  مەخپىي سۆزلىشىشتىن  بىلەن(  رەسۇلۇلالھ  ﴿)سىلەر  تائاال:  كېيىن هللا 
بەرمىدىڭالر، هللا  سەدىقە  سىلەر  قورقتۇڭالرمۇ؟  دەپ  قالىمىز(  بولۇپ  )كەمبەغەل  بېرىشتىن 
سىلەرنى ئەپۇ قىلدى، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلىپ، ئۇالرغا 

ئاسانچىلىق يارىتىپ بەردى. ئۇالرنى قىيىن ئەھۋالدا قالدۇرمىدى.
ئىكرىمە ۋە ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئالدى بىلەن )يۇقسۇلالرغا( سەدىقە بېرىپ، 
﴿)سىلەر  كېلىدىغان:  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ھۆكمىنى  ئايەتنىڭ  دېگەن  سۆزلىشڭالر﴾  ئاندىن 
بولۇپ  )كەمبەغەل  بېرىشتىن  سەدىقىلەر  ئىلگىرى  سۆزلىشىشتىن  مەخپىي  بىلەن(  رەسۇلۇلالھ 
ناماز  قىلدى،  ئەپۇ  سىلەرنى  بەرمىدىڭالر، هللا  سەدىقە  سىلەر  قورقتۇڭالرمۇ؟  دەپ  قالىمىز( 
قىلىۋاتقان  قىلىڭالر،  ئىتائەت  پەيغەمبىرىگە  ئۇنىڭ  ۋە  غا  هللا  بېرىڭالر،  زاكات  ئوقۇڭالر، 

ئىشىڭالردىن هللا تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇردى.

سەئىد ئىبنى ئەبۇئەرۇبە قەتادە ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەيياننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۈزۈلدۈرمەي سوئال سورىدى. شۇنىڭ بىلەن، 
هللا تائاال بۇ ئايەت بىلەن ئۇالرنى سوئال سوراشتىن توختاتتى. بىرەر ئادەمنىڭ پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا ھاجىتى چۈشۈپ قالسا، ئالدى بىلەن يوقسۇلالرغا سەدىقە بەرمىگىچە، ئۆزىنىڭ 
كەلدى.  ئېغىر  ئۇالرغا  ئىش  بۇ  بواللمايتتى.  قادىر  قىلىشقا  سۆز  ئۇنىڭغا  ھەققىدە  ھاجىتى 
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شۇنىڭدىن كېيىن هللا تائاال: ﴿ئەگەر )سەدىقە قىلدىغان نەرسە( تاپالمىساڭالر )سىلەرگە گۇناھ 
بولمايدۇ(. چۈنكى هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى 
نازىل قىلىپ، سەدىقە بېرىشكە نەرسە تاپالمىغان تەقدىردە سەدىقە بەرمەستىن، ئۇنىڭغا سۆز 

قىلىشقا رۇخسەت قىلىدى. 
مەخپىي  بىلەن  ﴿پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  قەتادەنىڭ  مەئمەر 
سۆزلەشمەكچى بولساڭالر، ئالدى بىلەن )يوقسۇلالرغا( سەدىقە بېرىپ، ئاندىن سۆزلىشىڭالر﴾ دېگەن 
ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغاندۇر. بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى پەقەت بىر كۈنگە يەتمىگەن ئازال 
ۋاقىت ئىچىدە كۈچكە ئىگە بولغان. ئابدۇرازاقمۇ مۇجاھىدتىن ئەلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: بۇ ئايەتنىڭ ھۆكىمىگە مەندىن باشقا ھېچكىم ئەمەل قىلماستىن، ئۇنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن 

قالدۇرۇلدى. ئۇنىڭ ھۆكمى ئازال ۋاقىت كۈچكە ئىگە بولغان ئىدى،- دېدى. 

* * * * * * *

 ڌ ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ  ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆۈ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھ  ے  ھ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې ى ى ائ    ائ ەئەئ وئ وئ  ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ   
يئ   جب  ىئ  حئمئ  جئ  ی  یی  ی    ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

حب خب مب  ىب  

هللا نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان قەۋمنى ئۇالرنىڭ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر 
تۇرۇپ  بىلىپ  ئۇالر  ئەمەس،  مەنسۇپ  يەھۇدىيالرغىمۇ(  )يەنى  قەۋمگىمۇ  ئۇ  ۋە  سىلەرگىمۇ 
يالغاندىن قەسەم ئىچىدۇ﴿14﴾. ئۇالرغا هللا قاتتىق ئازاب تەييارلىدى، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى 
نېمىدېگەن يامان!﴿15﴾. ئۇالر )يالغان( قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى، كىشىلەرنى هللا نىڭ 
يولىدىن توستى، ئۇالر خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿16﴾. ئۇالرنىڭ ماللىرى ۋە بالىلىرى 
)ئۇالرغا ئاخىرەتتە بولىدىغان( هللا نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ، ئەنە 
شۇالر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴿17﴾. ئۇ كۈندە هللا ئۆلگەنلەرنىڭ 
ھەممىسىنى تىرىلدۈرىدۇ، ئۇالر )دۇنيادىكى چاغلىرىدا »بىز مۇسۇلمانمىز« دەپ يالغاندىن( 
سىلەرگە قەسەم ئىچكەندەك هللا غا قەسەم ئىچىدۇ، ئۇالر بۇ قەسەمنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىسى 
بولىدۇ دەپ ئوياليدۇ، ئاگاھ بولۇڭالركى، ئۇالر ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴿18﴾. ئۇالرنىڭ 
ئۈستىدىن شەيتان غەلىبە قىلدى، )شەيتان( ئۇالرغا هللا نىڭ زىكرىنى ئۇنتۇلدۇردى، ئۇالر 

شەيتاننىڭ قوشۇنىدۇر، بىلىڭالركى، شەيتاننىڭ قوشۇنى زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿19﴾. 

مۇناپىقالرنى ئەيىبلەش

هللا تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنى يوشۇرۇن ھالدا دوست تۇتقان مۇناپىقالرنى ئەيىبلەيدۇ. 
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ئەمەلىيەتتە بولسا، مۇناپىقالر كاپىرالر بىلەنمۇ، مۇمىنلەر بىلەنمۇ بىرگە ئەمەس ئىدى. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مۇناپىقالر كۇفرى بىلەن ئىمان ئارىسىدا ئارىسالدى بولۇپ 
مەنسۇب  كاپىرالرغىمۇ  مۆمىنلەرگىمۇ  )يەنى  ئەمەس  مەنسۇب  بۇالرغا  نە  ئۇالرغا،  نە  تۇرىدۇ، 

ئەمەس(، كىمنى هللا گۇمراھ قىلغان ئىكەن، ئۇنىڭغا ھەرگىزمۇ توغرا يول تاپالمايسەن﴾)1(.
كۆرمىدىڭمۇ؟﴾  تۇتقانلىقىنى  دوست  ئۇالرنىڭ  قەۋمنى  ئۇچرىغان  غەزىپىگە  نىڭ  ﴿هللا 
يەنى مۇناپىقالر هللا نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان يەھۇدىيالرنى يوشۇرۇن ھالدا دوست تۇتاتتى ۋە 

ئىشالردا ئۇالر بىلەن كېلىشىم تۈزىشىۋاالتتى
يەنى:  ئەمەس(﴾  مەنسۇپ  يەھۇدىالرغىمۇ  )يەنى  قەۋمىگىمۇ  ئۇ  ۋە  ﴿ئۇالر سىلەرگىمۇ   
تۇتقان  ئۆزلىرى دوست  ۋە  ئەمەس  ئەمەلىيەتتە سىلەردىن  مۇناپىقالر  ئەنە شۇ  مۆمىنلەر!  ئى 
يەھۇدىيلەردىنمۇ ئەمەس. ﴿ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم ئىچىدۇ﴾ يەنى مۇناپىقالر 
ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەم قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم قىلىدۇ. مانا بۇ، 
يالغان قەسەمنىڭ دەل ئۆزىدۇر. خۇسۇسەن ئۇالرنىڭ مۇشۇنداق ئەھۋالدا قەسەم قىلىشلىرى 
ھەقىقەتەن لەنەتكە اليىقتۇر. بىز هللا غا سېغىنىپ مۇنداق قەسەمدىن پاناھ تىلەيمىز. شەك 
– شۈبھسىزكى، مۇناپىقالر مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقاندا: ئىمان ئېيتتۇق،- دەيدۇ. پەيغەمبەر 
بىلدۈرۈپ،  ئىكەنلىكىنى  مۆمىن  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇنىڭغا  كەلگەندە،  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۆزلىرىنىڭ  نامى بىلەن قەسەم قىلىشىدۇ. ھالبۇكى، ئۇالر قىلغان قەسەملىرىدە  هللا نىڭ 
يالغانچى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ، گەرچە ئۇالرنىڭ شۇ ئىشى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇندەك كۆرۈنسىمۇ، 
ئەمەلىيەتتە ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دېگەن سۆزلىرىنى راست دەپ ئېتىقاد قىلمايدۇ. شۇڭا هللا تائاال 

ئۇالرنىڭ يالغان قەسەم قىلغانلىقىغا ۋە يالغان شاھادەت ئېيتقانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
﴿ئۇالرغا هللا قاتتىق ئازاب تەييارلىدى، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴾ يەنى 
مۇناپىقالرنىڭ كاپىرالرنى دوست تۇتقانلىقى ۋە ئۇالر بىلەن ھەمسۆھبەت بولغانلىقى، مۆمىنلەرنى 
دۈشمەن تۇتقانلىقى ۋە ئۇالرنى ئالدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ قەبىھ قىلمىشلىرى ئۈچۈن هللا 
)يالغان(  ﴿ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  تەييارلىدى. شۇڭا هللا  ئازابنى  قاتتىق  ئۇالرغا  تائاال 
تاشقى  ئۇالر  يەنى  يولىدىن توستى﴾  قىلىۋالدى، كىشىلەرنى هللا نىڭ  قالقان  قەسەملىرىنى 
كۆرۈنۈشتە ئىماننى ئىزھار قىلىپ، دىللىرىدا كۇپۇرىنى يوشۇرىدۇ، ئۆزلىرىگە يالغان قەسەمنى 
قالقان قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىشىنىڭ ھەقىقىتىنى بىلمەيدىغان خېلى كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر 
ئۇالرنى راستچىل دەپ ئويالپ، بەزى كىشىلەرنى هللا نىڭ يولىدىن توسدىغان ئەھۋال كېلىپ 
چىقتى ﴿ئۇالر خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر يالغان قەسەم قىلىپ، كاتتا هللا 

نىڭ ئىسمىنى كەمسىتكەنلىكىنىڭ جازاسى ئۈچۈن خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ماللىرى ۋە بالىلىرى )ئۇالرغا ئاخىرەتتە بولىدىغان( هللا نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى 
دەپئى قىاللمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئەنە شۇ نەرسىلىرى ئۇالرغا ئازاب كەلگەندە، ھېچ نەرسىنى 

توسۇپ قااللمايدۇ. ﴿ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴾.
هللا  كۈنى  قىيامەت  يەنى  تىرىلدۈرىدۇ﴾  ھەممىسىنى  ئۆلگەنلەرنىڭ  هللا  كۈندە  ﴿ئۇ 

)1( نىسا سۈرىسى 143 - ئايەت.
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ئۇالردىن ھېچكىمنى قالدۇرماي، ھەممىنى ھېساب ئېلىش مەيدانىغا توپاليدۇ. ﴿ئۇالر )دۇنيادىكى 
غا قەسەم  ئىچكەندەك هللا  يالغاندىن( سىلەرگە قەسەم  چاغلىرىدا »بىز مۇسۇلمانمىز« دەپ 
ئىچىدۇ، ئۇالر بۇ قەسەمنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىسى بولىدۇ دەپ ئوياليدۇ﴾ يەنى ئۇالر دۇنيادا 
كىشىلەرگە: بىز مۇسۇلمانمىز،- دەپ قەسەم ئىچكىنىدەك، ئاخىرەتتىمۇ غالىب ۋە بۈيۈك هللا 
غا: بىز توغرا يول ئۈستىدە ئىدۇق،- دەپ قەسەم ئىچىدۇ. چۈنكى كىم نېمە ئۈستىدە ياشىسا، 
شۇ نەرسە ئۈستىدە ئۆلىدۇ ۋە قىيامەت كۈنى شۇ نەرسە ئۈستىدە تىرىلدۈرۈلىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىگە 
دۇنيادىكى چاغدا كىشىلەر ئالدىدا قىلغان قەسەملىرى مەنپەئەت يەتكۈزگەندەك، هللا نىڭ 
دەرگاھىدىمۇ ئۆزلىرىگە مەنپەئەت يەتكۈزىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ. شۇڭا ئۇالر ئۆزلىرىگە ئاشكارا 
ھۆكۈمنى ئىجرا قىلىدۇرماقچى بولىدۇ. هللا تائاال ئۇالرنىڭ بۇ ئېتىقادىنى ئىپادىلەپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئۇالر بۇ قەسەمنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىسى بولىدۇ دەپ ئوياليدۇ﴾ يەنى ئۇالر غالىب ۋە 

بۈيۈك پەرۋەردىگارىغا قىلغان قەسىمىنى ئۆزلىرىگە پايدىلىق دەپ قارايدۇ.
هللا تائاال بۇ ئايەتتە: ﴿ئاگاھ بولۇڭالركى، ئۇالر ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴾ دېيىش 
ئارقىلىق ئۇالرنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەرنى تېخىمۇ تەكىتلەيدۇ. ئاندىن هللا 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن شەيتان غەلىبە قىلدى، )شەيتان( ئۇالرغا هللا نىڭ 
زىكرىنى ئۇنتۇلدۇردى﴾ يەنى شەيتان ئۇالرنىڭ دىللىرى ئۈستىدىن غالىب كېلىپ، ئۇالرغا 
غالىب ۋە بۈيۈك هللا نى ئەسلەشنى ئۇنتۇلدۇردى. شەيتان كىمنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلسا، 

ئۇ كىشى ئەنە شۇنداق قىلىدۇ.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئەبۇدەردادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەر قانداق بىر شەھەر ياكى سەھرادا ناماز ئوقۇمايدىغان ئۈچ ئادەم بولسا، شەيتان 
ئوقۇغىن.  ئايرىلماي  نامازنى جامائەتتىن  بولىدۇ. سەن  قىلغان  غەلىبە  ئۈستىدىن  ئۇالرنىڭ 

شەك- شۈبھىسىزكى، چەتتە قالغان قوينى بۆرە يەپ كېتىدۇ«.
﴿ئۇالر شەيتانىڭ قوشۇنىدۇر﴾ يەنى شەيتانغا يېڭىلگەن ۋە هللا نى ئەسلەشنى ئۇنتۇلغان 

كىشىلەر شەيتاننىڭ قوشۇنىدۇر. ﴿بىلىڭالركى شەيتاننىڭ قوشۇنى زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾. 

* * * * * * *

 يب جت حت خت مت ىت يت جث مث  ىث يث حج مج جحمح جخ  حخ 
ڀ  ڀ  پ  ڀ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  حس  ٱ  جس  مخ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   

خار  ئەڭ  قارشىالشقۇچىالر  بىلەن  پەيغەمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  بىلەن  هللا  شۈبھىسىزكى، 
ئىنسانالر قاتارىدىدۇر﴿20﴾. هللا )لەۋھۇلمەھپۇزغا(: »مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم 
غەلىبە قىلىمىز« دەپ يازدى، هللا ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر﴿21﴾. هللا غا ۋە ئاخىرەت 
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كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر قەۋمنىڭ هللا بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالرنىـ  
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يا ئۇرۇق - تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىمۇ 
- دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن )يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۇمكىن ئەمەس(، ئەنە 
بىلەن  روھ  بولغان  دەرگاھىدىن  ئۆز  ۋە  قىلدى  مەھكەم  ئىماننى  دىللىرىدا هللا  شۇالرنىڭ 
جەننەتلەرگە  تۇرىدىغان  ئېقىپ  ئۆستەڭلەر  ئاستىدىن  ئۇالرنى  هللا  كۈچەيتتى،  ئۇالرنى 
كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، هللا دىن ئۇالرمۇ 
مەمنۇن بولىدۇ، ئەنە شۇالر هللا نىڭ قوشۇنىدۇر، بىلىڭالركى، هللا نىڭ قوشۇنى مەقسەتكە 

ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿22﴾. 

اهللا بىلەن قارشىالشقۇچىالرنىڭ جازالىنىدىغانلىقى، غەلىبنىڭ اهللا تائاالغا ۋە 
پەيغەمبىرىگە مەنسۇپ ئىكەنلىكى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن قارشىالشقۇچى كاپىرالردىن 
خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالر ھەقتىن داۋاملىق قاچقۇچىالردۇر ۋە ئۇنىڭ بىلەن قارشالشقۇچىالردۇر. 
ھىدايەت يولى بىر ياندا بولسا، ئۇالر داۋاملىق باشقا بىر ياندا بولىدۇ. شۇڭا ئۇالر ﴿ئەڭ خار 
ئىنسانالر قاتارىدۇر﴾ يەنى ئۇالر توغرا يولدىن قوغلىنىپ يىراقالشتۇرۇلغان بەتبەختلەر بولۇپ، 

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەڭ ناچار كىشىلەردۇر. 
قىلىمىز«  غەلىبە  چوقۇم  پەيغەمبەرلىرىم  مېنىڭ  ۋە  »مەن  )لەۋھۇلمەھپۇزغا(:  ﴿هللا 
ۋە  ئۇچرىمايدىغان  توسالغۇغا  قىلىنمايدىغان،  خىالپلىق  تائاال  هللا  يەنى  يازدى﴾  دەپ 
ئۆزگەرتىلمەيدىغان ئەڭ دەسلەپكى كىتاب لەۋھۇلمەھپۇزغا: دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى غەلىبە هللا 
تائاالغا، ئۇنىڭ كىتابىغا، پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىن بەندىلىرىگە مەنسۇپتۇر، ياخشى ئاقىۋەت 

تەقۋادارالرغا خاستۇر،- دەپ يازدى ۋە شۇنداق ھۆكۈم قىلدى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿شەك - شۈبھىسىزكى، بىز پەيغەمبىرىمىزگە، مۆمىنلەرگە 
ھاياتىي دۇنيادا ۋە )پەرىشتە، پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان( 
گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز. ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا 

بەرمەيدۇ، ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ، ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾.
﴿هللا )لەۋھۇلمەھپۇزغا(: »مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز« دەپ 
يازدى، هللا ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر﴾ يەنى كۈچلۈك ۋە غالىب هللا لەۋھۇلمەھپۇزغا 
پۇختا  ئۆزگەرتىلمەس،  بۇ  يازدى،  ئىكەنلىكىنى  غالىب  ئۈستىدىن  دۈشمەنلىرى  ئۆزىنىڭ 
ۋە  ئاقىۋەت  ياخشى  ئاخىرەتتىكى  ۋە  دۇنيا  ئىشتۇر.  بەلگىلەنگەن  مۇستەھكەم  ۋە  ھۆكۈمدۇر 

غەلىبە چوقۇم مۆمىنلەرگە مەنسۇپتۇر. 

مۆمىنلەرنىڭ كاپىرالرنى دوست تۇتمايدىغانلىقى

﴿هللا غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر قەۋمنىڭ هللا بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى 
 - ئۇرۇق  يا  قېرىنداشلىرى،  يا  ئوغۇللىرى،  ئانىلىرى،  ئۇالرنىڭ  ـ  قارشىالشقانالرنى  بىلەن 

مۇجادەلە سۈرىسى

194195



تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىمۇ ـ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن )يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى 
بولغان  تۇغقانلىرى  ئۇرۇق-  مۆمىنلەرنىڭ  قارشىالشقۇچىالر  ئەگەر  يەنى  ئەمەس(﴾  مۇمكىن 
تەقدىردىمۇ مۆمىنلەر ئۇالرنى دوست تۇتمايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿مۆمىنلەر 
مۆمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن، كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن. ئۇ هللا نىڭ 
دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ، ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا. 
هللا سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ، ئاخىر قايتىدىغان جاي هللا نىڭ دەرگاھىدۇر﴾)1(، 
﴿ئېيتقىنكى، »ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق 
ـ تۇغقانلىرىڭالر )ھەمدە ئۇالردىن باشقىالر(، تاپقان پۇل - ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن 
نىڭ  دىن، هللا  ئۈچۈن هللا  سىلەر  ئۆيلىرىڭالر  كۆرىدىغان  ياخشى  تىجارىتىڭالر،  قورققان 
پەيغەمبىرىدىن ۋە هللا نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا )يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ 
كېتىپ، هللا نىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر(، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى هللا نىڭ ئەمرى 
)يەنى مەككىنى پەتىھ قىلىش ئىزنى( كەلگۈچە كۈتۈڭالر، هللا پاسىق قەۋمنى )يەنى هللا نىڭ 

دىنىنىڭ چەك - چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى( ھىدايەت قىلمايدۇ«﴾)2(.
كۈنىگە  ئاخىرەت  ۋە  غا  ﴿هللا  دەيدۇ:  مۇنداق  باشقىالر  ۋە  ئابدۇلئەزىز  ئىبنى  سەئىد 
ئىشىنىدىغان بىر قەۋمنىڭ هللا بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالرنىـ  ئۇالرنىڭ 
ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يا ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىمۇ - دوست 
شۇالرنىڭ  ئەنە  ئەمەس(،  مۇمكىن  تۇتۇشى  دوست  ئۇالرنى  )يەنى  كۆرمەيسەن  تۇتقانلىقىنى 
دىللىرىدا هللا ئىماننى مەھكەم قىلدى ۋە ئۆز دەرگاھىدىن بولغان روھ بىلەن ئۇالرنى كۈچەيتتى، 
هللا ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە 
مەڭگۈ قالىدۇ، هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، هللا دىن ئۇالرمۇ مەمنۇن بولىدۇ، ئەنە شۇالر هللا 
بۇ  ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ دېگەن  مەقسەتكە  بىلىڭالركى، هللا نىڭ قوشۇنى  نىڭ قوشۇنىدۇر، 
ئايەت ئەبۇئۇبەيدە ئامىر ئىبنى جەرراھ بەدر ئۇرۇشى بولغان كۈنى ئاتىسىنى ئۆلتۈرىۋەتكەندە 
خەلىپىنى  كېيىنكى  ئۆزىدىن  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  خەتتاب  ئىبنى  ئۆمەر  شۇڭا  بولدى.  نازىل 
سايالشنى ئۆزى بەلگىلەپ قويغان )ھېلىقى( ئالتە كىشىلىك مەسلىھەت كېڭىشى ئەزالىرىغا 
تاپشۇرغان چاغدا مۇنداق دېگەن: »ئەگەر ئەبۇئوبەيدە ھايات بولىدىغان بولسا، ئەلۋەتتە، 

ئۇنى خەلىپە سايالپ قالدۇرغان بوالتتىم«.
بەزى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ ئانىلىرى﴾ دېگەن ئايەت بەدر ئۇرۇشىدا 
ئاتىسىنى ئۆلتۈرىۋەتكەن ئەبۇئۇبەيدە ھەققىدە نازىل بولدى. ﴿ئوغۇللىرى﴾ دېگەن ئايەت شۇ 
كۈنى ئوغلى ئابدۇرەھماننى ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئەبۇبەكرى سىددىق ھەققىدە نازىل بولدى. 
﴿يا قېرىنداشلىرى﴾ دېگەن ئايەت شۇ كۈنى قېرىندىشى ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەيرنى ئۆلتۈرىۋەتكەن 

مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير ھەققىدە نازىل بولدى. 
﴿يا ئۇرۇق- تۇغقانلىرى﴾ دېگەن ئايەت شۇ كۈنى بىر تۇغقىنىنى ئولتۈرىۋەتكەن ئۆمەر 
ھەققىدە نازىل بولدى ۋە يەنە شۇ كۈنى ئۇتبە، شەيبە ۋە ۋەلىد ئىبنى ئۇتبە قاتارلىقالرنى 

)1( غافىر سۈرىسى 51 - 52ـ  ئايەتلەر.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 28- ئايەت.

مۇجادەلە سۈرىسى
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ئۆلتۈرىۋەتكەن ھەمزە ئەلى ۋە ئۇبەيدە ئىبنى ھارىس قاتارلىقالر ھەققىدىمۇ نازىل بولدى.
مەن )يەنى ئاپتور( مۇنداق دەپ قارايمەن: بۇ ئايەت تۆۋەندىكىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدر ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشكەن كاپىرالرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش 
ھەققىدە مۇسۇلمانالرغا مەسلىھەت سالىدۇ. ئەبۇبەكرى سىددىق ئۇالردىن تۆلەم ئېلىپ قويۇپ 
بېرىلىشىنى، ئۇالردىن ئېلىنغان پۇل- مالنىڭ مۇسۇلمانالرنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىشىنى 
مەسلىھەت بېرىپ: ئەسىرگە ئېلىنغانالر تاغىلىرىمىزنىڭ ۋە ئۇرۇقـ  تۇغقانلىرىمىزنىڭ ئوغۇللىرىدۇر. 
هللا تائاال ئۇالرنى ھىدايەت قىلىپ قېلىشى مۇمكىن،- دەيدۇ. ئۆمەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
مەن ئەبۇبەكرىنىڭ سۆزىگە قوشۇلمايمەن. دىللىرىمىزدا مۇشرىكالرغا قارىتا دوستلۇقنىڭ يوقلۇقىنى 
هللا تائاالنىڭ بىلىشى ئۈچۈن ماڭا پاالنى تۇغقىنىمنى ئۆلتۈرۈشكە، ئەلىگە ئەقىلنى ئۆلتۈرۈشكە ۋە 

پاالنىغا پاالنىنى ئۆلتۈرۈشكە رۇخسەت قىلغىن!- دەيدۇ.
ئىماننى مەھكەم قىلدى ۋە ئۆز دەرگاھىدىن بولغان   ﴿ئەنە شۇالرنىڭ دىللىرىدا هللا 
بىلەن  پەيغەمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  بىلەن  هللا  كىمكى  يەنى  كۈچەيتتى﴾  ئۇالرنى  بىلەن  روھ 
قارشالشقانالرنى ئەگەر ئۆزىنىڭ ئاتىسى ياكى قېرىندىشى بولغان تەقدىردىمۇ دوست تۇتمايدۇ 
دېگەن سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنسە، ئەنە شۇ ئادەم هللا دىلىدا ئىماننى مەھكەم قىلغان ۋە 

ئۇنىڭ كۆزىگە ئىماننىڭ نۇرى بېرىلگەن ئادەمدۇر.
﴿هللا ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر 
جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، هللا دىن ئۇالرمۇ مەمنۇن بولىدۇ﴾ بۇ 
ئاجايىپ بىر سىردۇر. ئۇالر هللا تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ ئۇرۇق - تۇغقانالرنى دۈشمەن 
كۆرگەنلىكى ئۈچۈن، هللا ئۇنىڭ بەدىلىگە ئۇالردىن رازى بولدى ۋە ئۇالرغا مۇقىم تۇرىدىغان 
ئاتا  مەرھەمەتنى  ئورتاق  ۋە ھەممىگە  ـ سائادەتنى  كاتتا بەخت  نېمەتلىك جەننەتنى،  نازۇ 

قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدۇ.
مەقسەتكە  قوشۇنى  نىڭ  هللا  بىلىڭالركى،  قوشۇنىدۇر،  نىڭ  هللا  شۇالر  ﴿ئەنە   
ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى ئەنە شۇالر هللا نىڭ ھۆرمەتلىك بەندىلىرىدۇر. هللا تائاال يۇقىرىدا 
كاپىرالردىن ئىبارەت شەيتان قوشۇنىنى تىلغا ئېلىپ: بىلىڭالركى، شەيتاننىڭ قوشۇنى زىيان 
تاتقۇچىالردۇر دەپ جاكارلىغان بولسا، بۇ ئايەتتە: ﴿بېلىڭالركى، هللا نىڭ قوشۇنى مەقسەتكە 
ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ دەپ مۆمىنلەرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەقسەتكە يەتكۈچىلەر، بەخت ـ 

سائادەت ۋە غەلىبىگە ئېرشكۈچىلەر ئىكەنلىكىنى تەنتەنىلىك جاكاراليدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، مۇجادەلە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. بۈيۈك هللا ھەقىقەتەن پەزل 

ۋە مەرھەمەت ئىگىسىدۇر. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 24 ئايەت
ھەشىر سۈرىسى

ئىبنى  ئاتايتتى. سەئىد  ئابباس بۇ سۈرىنى “بەنى نەزىر” سۈرىسى دەپ  ئىبنى 
ئىبنى  مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  جۈبەيرنىڭ  ئىبنى  سەئىد  مەنسۇر 
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا: “بۇ ھەشىر سۈرىسىدۇر” دېسەم، ئۇ: بۇ سۈرە بەنى بەزىر 

قەبىلىسى ھەققىدە نازىل بولغان،- دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇئەۋانەدىن سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: مەن ئىبنى ئابباسقا: بۇ سۈرە ھەشىر سۈرىسىمۇ؟- دېسەم، ئۇ: بۇ بەنى نەزىر 

سۈرىسىدۇر ،- دېدى.

ٱ ٻ ٻ

ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  
ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 
ى   ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  ۋ 
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئ  ٱ  ۆئ  ۇئ  ۆئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللانىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى هللاغا تەسبىھ ئېيتتى، 

هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿1﴾. هللا ئەھلى كىتابتىن 



بولغان كاپىرالرنى )يەنى بەنى نەزىر يەھۇدىيلىرىنى( تۇنجى قېتىملىق سۈرگۈندە ئۆيلىرىدىن 
ھەيدەپ چىقاردى، سىلەر ئۇالرنى )كۈچلۈك تۇرۇپ مۇنداق خار ھالدا( چىقىپ كېتىدۇ دەپ 
)ئازابىدىن(  ئۆزلىرىنى هللانىڭ  قورغانلىرىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  ئىدىڭالر،  قىلمىغان  گۇمان 
توسىيااليدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى، ئۇالرغا هللانىڭ ئازابى ئۇالر ئويلىمىغان يەردىن كەلدى. 
هللا ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى، ئۇالر ئۆيلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قوللىرى ۋە مۆمىنلەرنىڭ 
ئېلىڭالر﴿2﴾.  ئىبرەت  ھالىدىن(  )ئۇالرنىڭ  ئىگىلىرى!  ئەقىل  ئى  بۇزدى،  بىلەن  قوللىرى 
ئەگەر هللا ئۇالرنى سۈرگۈن بولۇشقا ھۆكۈم قىلمىغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە ئۇالرنى دۇنيادا 
)ئۆلتۈرۈلۈش( بىلەن ئازاباليتتى، ئۇالر ئاخىرەتتە دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴿3﴾. بۇ )يەنى 
ئۇالرنىڭ سۈرگۈن قىلىنىشى( شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر هللا بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى 
بىلەن قارشىالشتى، كىمكى هللا بىلەن قارشىلىشىدىكەن، شۈبھىسىزكى، هللا ئۇنى قاتتىق 
جازااليدۇ﴿4﴾. )ئى مۇسۇلمانالر!( سىلەر مەيلى )بەنى نەزىرنىڭ( خورمىلىرىنى كېسىڭالر، 
قالدۇرۇڭالر، ھەممىسىگە هللا رۇخسەت قىلىدۇ، )هللانىڭ  ئۆرە  بۇرۇنقى پېتى  مەيلى ئۇنى 
مۇنداق رۇخسەت قىلىشى( هللانىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى )يەنى يەھۇدىيالرنى( رەسۋا 

قىلىش ئۈچۈندۇر﴿5﴾. 

ھەر نەرسىنىڭ اهللا غا تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسىنىڭ هللا غا تەسبىھ 
ئېيتىدىغانلىقىنى، ئۇنى ئۇلۇغاليدىغانلىقىنى، بارلىق نۇقسانالردىن پاكاليدىغانلىقىنى، هللا غا 
ئىلتىجا قىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى بار ۋە بىر دەپ بىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿يەتتە ئاسمان - زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر هللانى پاك دەپ 
بىلىدۇ، )كائىناتتىكى( قانداقلىكى نەرسە بولمىسۇن، هللانى پاك دەپ مەدھىيىلەيدۇ )يەنى 
ئۈچۈن(  بولمىغانلىقى  ئوخشاش  )تىلىڭالر  سىلەر  لېكىن  سۆزلەيدۇ(،  ئۇلۇغلىقىنى  هللانىڭ 
ئۇالرنىڭ مەدھىيسىنى سەزمەيسىلەر، هللا ھەقىقەتەن )بەندىلىرىگە( ھەلىمدۇر )يەنى ئاسىيلىق 
قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ(، )تەۋبە قىلغۇچىالرنى( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾)1(، 
﴿هللا غالىبتۇر ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا ناھايىتى قۇدرەتلىكتۇر. ئاندىن 

هللا ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە شەرىئەت بەلگىلىمىلىرىدە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

بەنى نەزىر قەبىلىسىدىكىلەرنىڭ بېشىغا كەلگەن ماالمەتلەرنىڭ بايانى

تۇنجى  يەھۇدىيلىرىنى(  نەزىر  بەنى  )يەنى  كاپىرالرنى  بولغان  كىتابتىن  ئەھلى  ﴿هللا 
قېتىملىق سۈرگۈندە ئۆيلىرىدىن ھەيدەپ چىقاردى﴾ ئۇالر بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ يەھۇدىيلىرى 
بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەندە، ئۇالر بىلەن سۆھبەتلىشىپ، ئۆز ئارا 
ھۇجۇم قىلىشماسلىققا ۋە كېلىشتى ۋە ئۇالرغا بۇ سۈلھىگە ئەمەل قىلىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك 
قىلىپ ۋەدە بەردى. بىراق يەھۇدىيالر ئۆزلىرى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىسىدىكى 

)1( تەۋبە سۈرىسى 24 - ئايەت.

ھەشىر سۈرىسى
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ئازابنى  بولمايدىغان  توسقىلى  ھېچ  ئۇالرغا  تائاال  بىلەن، هللا  شۇنىڭ  بۇزدى.  ۋەدىنى  بۇ 
ھەيدەپ  قورغانلىرىدىن  مۇستەھكەم  ئۇالرنىڭ  ئۇالرنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  چۈشۈردى. 
چىقاردى. مۇسۇلمانالر بۇ قورغانالرغا ئېرىشەرمىز دەپ ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى. يەھۇدىيالر 
بۇ قورغانلىرىنى هللا نىڭ ئازابىدىن ئۆزلىرىنى قوغدايدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى. ئۇالرنىڭ بۇ 
قورغانلىرى هللا نىڭ ئازابىدىن بولغان ھېچقانداق نەرسىنى توسۇپ قااللمىدى. هللا نىڭ 
ئازابى ئۇالرغا ئۇالر ئويلىمىغان يەردىن كەلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى سۈرگۈن قىلىپ 
مەدىنىدىن ھەيدەپ چىقىرىۋەتتى. ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى شام زېمىننىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى 
ئەزرىئات دېگەن يەرگە كەتتى. ئۇ جاي قىيامەت كۈنى كىشىلەر توپلىنىدىغان مەھشەرگاھدۇر. 
تاقلىرىنى  يۈك-  كۆتۈرەلىگۈدەك  تۆگىلىرى  ئۇالرغا  كەتتى.  خەيبەرگە  تۈركۈمى  بىر  قالغان 
ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئېلىپ كېتىشكە رۇخسەت قىلىنىپ، قورغانلىرىدىن چىقىرىۋېتىلدى. ئۇالر 

ئۆزلىرى بىلەن ئېلىپ كېتەلمەيدىغان نەرسىلەرنى بۇزۇپ چېقىۋەتتى. 
﴿ئۇالر ئۆيلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قوللىرى ۋە مۆمىنلەرنىڭ قوللىرى بىلەن بۇزدى، ئى ئەقىل 
ئىگىلىرى! )ئۇالرنىڭ ھالىدىن( ئىبرەت ئېلىڭالر﴾ يەنى هللا نىڭ ئەمر ـ پەرمانىغا، ئۇنىڭ 
پەيغەمبىرىگە قارشى چىققان، ئۇنىڭ كىتابىنى ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق 
قانداق چۈشىدىغانلىقى  ئازابىنىڭ  قىلغۇچى  خار  نىڭ  ئۇالرغا هللا  دۇنيادا  بولىدىغانلىقى، 
پىكىر  ۋە  ئويلىنىڭالر  ھەققىدە  تۇرىۋاتقانلىقى  كۈتۈپ  ئازاب  قاتتىق  ئۇنى  ئاخىرەتتە  ۋە 

يۈرگۈزۈڭالر.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ئابدۇراھمان ئىبنى كەئبىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن 
دېگەن  ئۇبەي  ئىبنى  كاپىرلىرى  قۇرەيش  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  بىرىنىڭ 
مۇناپىققا ۋە ئۇنىڭ تەۋەسىدىكى ئەۋس قەبىلىسى بىلەن خەزرەج قەبىلىسىدىن بولغان بۇت 
پەرەسلەرگە خەت يازىدۇ. شۇ كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىدە ئىدى. بۇ ۋەقە بەدر 
ئۇرۇشى بولۇشتىن ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئىدى. قۇرەيش كاپىرلىرى خېتىدە: سىلەر ھەقىقەتەن 
بىزنىڭ ئادىمىمىزگە جاي بەردىڭالر، بىز هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمىزكى، سىلەر 
ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر ياكى ئۇنى ھەيدەپ چىقىرىۋېتىڭالر. ئۇنداق قىلمىساڭالر، 
بىز پۈتۈن قوشۇنىمىزنى ئېلىپ سىلەرگە جازا يۈرۈشى قىلىمىز، ھەتتا ئەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ، 
ئىبنى ئۇبەي ۋە ئۇنىڭ  ئابدۇلالھ  ئالىمىز،- دېيىلگەنىدى. بۇ خەت  ئولجا  ئاياللىرىڭالرنى 
تەۋەسىدىكى بۇتپەرەسلەرگە يېتىپ كەلگەندە، ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش 
قىلماقچى بولۇپ توپلىنىدۇ. بۇ خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تىزال يېتىپ بارىدۇ. ئۇ ئۇالر 
بىلەن كۆرۈشۈپ مۇنداق دەيدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، قۇرەيشلەرنىڭ سىلەرنى ھەددىدىن 
ئارتۇق قورقۇتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر ماڭا يېتىپ كەلدى. ئۇالر سىلەرنى سىلەر ئۆزەڭالرنى 
ئالدىماقچى بولغاندىن ئارتۇق ئالدىغان ئەمەس. سىلەر ئوغۇللىرىڭالرغا ۋە قېرىنداشلىرىڭالرغا 
قارشى ئۇرۇش قىلماقچى بولۇپسىلەر«. ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ گەپنى ئاڭلىغاندىن 

كېيىن تارقىلىپ كېتىدۇ. بۇ خەۋەر قۇرەيش كاپىرلىرىغا يېتىپ بارىدۇ.
بەدر ئۇرۇشى بولغاندىن كېيىن، قۇرەيش كاپىرلىرى يەھۇدىيالرغا مۇنداق خەت يازىدۇ: 
شەك- شۈبھىسىزكى، سىلەر سېپىل ۋە قورغانالرغا ئىگە، سىلەر بىز بىلەن بىرگە مۇھەممەدكە 
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قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر. ئۇنداق قىلمىساڭالر، بىز سىلەرگە قارشى قوشۇن تارتىپ بارىمىز، 
بىزنىڭ سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالرغا چېقىلىشىمىزغا ھېچ نەرسە توسالغۇ بواللمايدۇ. 

ئۇالرنىڭ خېتىنىڭ خەۋىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېتىپ كەلگەندە، بەنى نەزىر 
قەبىلىسى يەھۇدىيلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خىيانەت قىلىشنى قارار قىلدى. ئاندىن 
ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئادەم ئەۋەتىپ: سەن ساھابىلىرىڭدىن 30 ئادەمنى ئېلىپ بىز 
تەرەپكە چىققىن، بىزدىنمۇ 30 يەھۇدىي ئالىمى چىقىدۇ. بىز مۇناسىب بىر ئورۇندا ئۇچرىشايلى، 
بۇ يەھۇدىي ئالىملىرى سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭالپ باقسۇن. ئەگەر ئۇالر سېنىڭكىنى راست قىلسا 

ۋە ساڭا ئىمان ئېيتسا، بىزمۇ ساڭا ئىمان ئېيتايلى،- دەيدۇ.
ۋە  بارىدۇ  تارتىپ  قوشۇن  قارشى  ئۇالرغا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئەتىگەندە  ئەتىسى 
ئۇالرنى قورشايدۇ. ئاندىن ئۇالرغا: »هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەر ھەقىقەتەن مەن 
بىلەن قىلىشقان سۈلھىگە ئىشەنمەي، مەن بىلەن باشقىدىن سۈلھى قىلىشقا ئۇرۇندۇڭالرمۇ؟« 
دەيدۇ ۋە ئۇالر بىلەن سۈلھىلىشىشىنى رەت قىلىدۇ. ئاندىن ئەتىسى بەنى نەزىر قەبىلىسىنى 
تاشالپ، بەنى قۇرەيزە قەبىلىسىدىكى يەھۇدىيالرغا قارشى قوشۇن تارتىپ بارىدۇ ۋە ئۇالرنى 
ئاندىن  قىلىشىدۇ،  سۈلھى  بىلەن  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئۇالر  چاقىرىدۇ.  قىلىشقا  سۈلىھ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىدىن قايتىپ، ئەتتىگەندە بەنى نەزىر قەبىلىسىگە يەنە 
قوشۇن تارتىپ بارىدۇ ۋە ئۇالر بىلەن ئۇرۇشىدۇ. ئاخىرى ئۇالر يۇرتنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكە 
يۈك  ئۇالر  قىلىنىدۇ.  سۈرگۈن  قەبىلىسىدىكىلەر  نەزىر  بەنى  قىلىپ،  شۇنداق  بولىدۇ.  رازى 
كۆتۈرەلىگىدەك  ئاران  تۆگىلىرىگە  كېشەكلىرىنى  ۋە  ئىشىكلىرىنى  ئۆيلىرىنىڭ  تاقلىرىنى،   –
دەرىجىدە ئارتىپ ئېلىپ كېتىدۇ. بەنى نەزىر قەبىلىسىدىن قالغان خورمازارلىقالرنى هللا تائاال 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خاس ئولجا قىلىپ بېرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا 
پەيغەمبىرىگە ئۇالردىن )يەنى بەنى نەزىرنىڭ ماللىرىدىن( قايتۇرغان غەنىمەتلەرنى سىلەر ئات 
تارتىپ( قولغا كەلتۈرگەن  ـ تۆگىلەرنى چاپتۇرۇپ )يەنى ئەجىر قىلىپ، جاپا - مۇشەققەت 

ئەمەس﴾ يەنى بۇ غەنىمەتلەرنى ئۇرۇشسىز قولغا كەلتۈردىڭالر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ غەنىمەتلەرنىڭ كۆپ قىسمىنى مۇھاجىرالرغا تەقسىم قىلىپ 
بېرىدۇ. ئەنسارىالردىن پەقەت ئىككى ئادەمگە بۇ غەنىمەتتىن بېرىدۇ. چۈنكى، ئۇالر موھتاج 
كىشىلەر ئىدى. ئۇ ئىككىسىدىن باشقا ئەنسارىالرغا بۇ غەنىمەتلەردىن تەقسىم قىلىپ بەرمەيدۇ. 
بالىلىرىغا  فاتىمەنىڭ  قىزى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بولسا  قىسمىنى  قالغان  غەنىمەتنىڭ 

قالدۇرىدۇ. تۆۋەندە بەنى نەزىر غازىتىنى قىسقا بىر شەكىلدە خۇالسىالپ بايان قىلىمىز: 

بەنى نەزىر غازىتىنىڭ سەۋەبى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى يازغۇچىالرنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ غازاتنىڭ 
سەۋەبى مۇنداق بولغان بىئرى مەئۇنە ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن 
70 ئادەم شېھىت بولۇپ كېتىدۇ. ئۇالردىن ئەمىر ئىبنى ئۇمەييە زەمەرى تىرىك قايتىپ كېلىدۇ. 
ئۇ مەدىنىگە قايتىپ كېلىش يولىدا بەنى ئامىر قەبىلىسىدىن ئىككى ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ. بۇ 
ئىككى ئادەم بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىسىدا كېلىشىم بار ئىدى ۋە ئۇالرغا ئامانلىق 
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بېرىلگەن ئىدى. بۇنى ئەمىر ئىبنى ئۇمەييە بىلمەيتتى. ئۇ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا بۇ خەۋەرنى يەتكۈزىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »سەن ھەقىقەتەن 

ئىككى ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپسەن، مەن ئۇ ئىككىسىگە دىيەت تۆلەيمەن« دېدى.
كېلىشىمى  تىنچلىق  ئارىسىدا  قەبىلىسىنىڭ  ئامىر  بەنى  بىلەن  قەبىلىسى  نەزىر  بەنى 
بار ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككى ئادەمگە تۆلىنىدىغان دىيەتنى توپالش ئۈچۈن 
بەنى نەزىر قەبىلىسىدىن ياردەم سوراپ ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقتى. بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ 
ئولتۇراقالشقان رايونلىرى مەدىنىنىڭ شەرقىدىكى )مەدىنىگە بىر قانچە مىل كېلىدىغان( جايدا 

ئىدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق: “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدا 
مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەمىر ئىبنى ئۇمەييە زەمەرى ئۆلتۈرۈپ 
قويغان بەنى ئامىر قەبىلىسىگە تەۋە ئىككى ئادەمنىڭ دىيىتىنى تۆلەش ئۈچۈن بەنى نەزىر 
قەبىلىسىدىن ياردەم سوراپ ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن 
ئىككى ئادەمنىڭ ئارىسىدا تېنچلىق كېلىشىمى بار ئىدى. بەنى نەزىر قەبىلىسى بىلەن بەنى 
ئامىر قەبىلىسىنىڭ ئارىسىدىمۇ تېنچلىق كېلىشىمى بار ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەنى 
نەزىر قەبىلىسىدىن ياردەم سوراپ ئۇالرنىڭ قېشىغا كەلگەندە، ئۇالر: ئى مۇھەممەد! سەن 
بىزدىن ياردەم تەلەپ قىلىپ كېلىپسەن. بىز ساڭا سېنىڭ تەلىۋىڭ بويىچە ياردەم قىاليلى،- 
دەيدۇ. ئاندىن ئۇالر يوشۇرۇن بىر جايغا كېلىپ: سىلەر ھەرگىز بۇ ئادەمنى مۇشۇنداق ھالەتتە 
ئۇچرىتالمايسىلەر، بۇ ئۆينىڭ ئۈستىگە چىقىپ ئۇنىڭ بېشىغا يوغان تاش تاشالپ، بىزنى 
ئۇنىڭدىن قۇتۇلدۇرىدىغان ئادەم بارمۇ؟- دېيىشىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا، ئۇالرنىڭ 
ئۆيلىرىنىڭ تېمىنىڭ تۈۋىدە ئىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئەمىر ئىبنى جىھاش دەيدىغان بىرى: 
مەن شۇنداق قىالي،- دەيدۇ. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بېشىغا تاش تاشلىماقچى 
بولۇپ ئۆينىڭ ئۈستىگە چىقىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا، ساھابىلىرىدىن ئەبۇبەكرى، 
ئۆمەر، ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلىق بىر قانچە نەپەر ساھابىلەر بىلەن بىللە كەلگەن ئىدى. 
شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەھۇدىيالرنىڭ قىلماقچى بولغان سۇيىقەستى ھەققىدە 
قايتىپ  ئورنىدىن تۇرۇپ مەدىنىگە  ئۇ دەرھال  بىلەن،  ئاسماندىن خەۋەر كېلىدۇ. شۇنىڭ 

كېتىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قايتىپ كىرمىگەندىن كېيىن ساھابىلىرى ئۇرنىدىن تۇرۇپ، ئۇنى 
ئىزدەشكە كىرىشىدۇ. ئۇالر مەدىنە تەرەپتىن كېلىۋاتقان بىر ئادەم بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇنىڭدىن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سورايدۇ. ئۇ ئادەم: مەن ئۇنى مەدىنىنىڭ ئىچىدە كۆردۈم،- دەپ 
جاۋاب بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ساھابىلەر مەدىنىگە بىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشىدۇ. پەيغەمبەر 
ھەققىدىكى  بولغانلىقى  قىلماقچى  سۇيىقەست  ئۆزىگە  يەھۇدىيالرنىڭ  ئۇالرغا  ئەلەيھىسساالم 
خەۋەرنى سۆزلەپ بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى يەھۇدىيالرغا قارشى ئۇرۇش تەييارلىقىنى قىلىشقا ۋە ئۇالرغا 

قاراپ يۈرۈش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قوشۇننى باشالپ كەلگەندە، ئۇالر قورغان ئىچىگە كىرىۋېلىپ 
ئەتراپىدىكى  قورغان  ساھابىلىرىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  مۇداپىئەلىنىدۇ.  ئۇنىڭدىن 
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خورمىالرنى كېسىپ تاشالپ ئوت قويۇشقا بۇيرۇيدۇ. يەھۇدىيالر: ئى مۇھەممەد! سەن كىشىلەرنى 
يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىن توسايتتىڭغۇ ۋە بۇنداق قىلغان كىشىنى ئەيىبلەيتتىڭغۇ؟ 

ئەمدى خورمىالرنى نېمە دەپ كېسىسەن ۋە ئوت قويىسەن؟- دەپ توۋاليدۇ.
ئەۋف ئىبنى خەزەج جەمەتىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي، ۋەدىئە، مالك ئىبنى ئەبۇقەۋقەل، 
تۇرۇڭالر!  قەبىلىسىگە: چىڭ  نەزىر  بەنى  كىشىلەر  گۇرۇھ  بىر  قاتارلىق  دائىس  ۋە  سۇۋەيد 
يۇرتۇڭالرنى قاتتىق مۇداپىئە قىلىڭالر! بىز سىلەرنى ھەرگىز تاشالپ قويمايمىز، ئەگەر سىلەر 
مۇھەممەدكە قارشى ئۇرۇش قىلساڭالر، بىزمۇ سىلەرنىڭ سېپىڭالردا تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىمىز، 
ئەگەر يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر، بىزمۇ سىلەر بىلەن بىللە چىقىپ كېتىمىز،- دەپ 

ئادەم ئەۋەتىدۇ.
يەھۇدىيالر ئۇالرغا ئىشىنىپ، ئۇالرنىڭ ياردىمىنى كۈتتى. لېكىن ئۇالر سۆزىگە ئەمەل 
قىلمىدى. هللا يەھۇدىيالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى. ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 
ئۆزلىرىنى سۈرگۈن قىلىشىنى، جانلىرىغا زامىن بولماسلىقىنى، قورال - ياراقتىن باشقا مال- 
مۈلۈكلىرىدىن تۆگىلىرى كۆتۈرەلىگىدەك مىقداردا ئېلىپ كېتىشكە رۇخسەت قىلىشىنى سورىدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ تەلىۋىنى قوبۇل قىلدى. ئۇالر مال - مۈلۈلكلىرىدىن تۆگىلىرى 
كۆتۈرەلىگۈدەك مىقداردا ئېلىپ كېتىشتى. ھەتتا ئۇالر ئۆيلىرىنى بۇزۇپ، ئىشكلىرىنى كېشەكلىرى 
بىلەن قومۇرۇپ تۆگىلىرىگە ئارتىپ يولىغا راۋان بولۇشتى. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى خەيبەرگە، 

قالغان قىسمى شامغا كەتتى.
بۇ  قالدى.  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  مۈلكى   - مال  كېتەلمىگەن  ئېلىپ  ئۇالرنىڭ 
غەنىمەتلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خالىغان يەرگە ئىشلىتىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا خاس 
قىلىپ بېرىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئىلگىرى ھىجرەت قىلغان مۇھاجىرالرغا بۆلۈپ 
بەردى. ئەنسارىالردىن پەقەت سەھل ئىبنى ھۇنەفنى ۋە ئەبۇدۇجانەگىال بۇ غەنىمەتتىن بەردى. 
چۈنكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يوقسۇل كىشىلەر ئىكەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدى. 
شۇڭا ئۇ ئىككىسىگە بۇ غەنىمەتتىن بەردى. بەنى نەزىر قەبىلىسىدىن پەقەت يامىن ئىبنى 
ئۇمەير ۋە ئەبۇسەئىد ئىبنى ۋەھب قاتارلىق ئىككى كىشىال مۇسۇلمان بولۇپ، مال- مۈلكىنى 

قوغداپ قالدى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: يامىن جەمەتىدىن بەزىلەرنىڭ ماڭا سۆزلەپ بېرىشىچە، 
ۋە  يەتكۈزگەنلىكىگە  ئەزىيەت  ماڭا  ئوغلىنىڭ  »تاغاڭنىڭ  يامىنغا:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
سۇيىقەست قىلماقچى بولغانلىقىغا قارىمامسەن؟« دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن يامىن تاغىسىنىڭ 
ئۇنى  ئادەم  ئۇ  بېرىدۇ،  ئادەمگە ھەق  بىر  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  ئىبنى جىھاشنى  ئەمىر  ئوغلى 
ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ. ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: ھەشىر سۈرىسىنىڭ ھەممە ئايىتى بەنى نەزىر 

قەبىلىسى ھەققىدە نازىل بولدى.
تۇنجى  يەھۇدىيلىرىنى(  نەزىر  بەنى  )يەنى  كاپىرالرنى  بولغان  كىتابتىن  ئەھلى  ﴿هللا 
قېتىملىق سۈرگۈندە ئۆيلىرىدىن ھەيدەپ چىقاردى، سىلەر ئۇالرنى )كۈچلۈك تۇرۇپ مۇنداق خار 
ھالدا( چىقىپ كېتىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغان ئىدىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇالرنى مۇھاسىرىگە ئېلىپ 
قورشىغان قىسقىغىنە مۇددەت ئىچىدە مۇنداق ئاسان چىقىپ كېتىدۇ دەپ ئويلىمىغان ئىدىڭالر. 
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قورشاۋغا  بۇ  ئۇالر  قارىماي،  بولۇشىغا  مۇستەھكەم  ۋە  پۇختا  شۇنداق  قورغانلىرى  ئۇالرنىڭ 
پەقەت ئالتە كۈنال بەرداشلىق بېرەلىدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
قورغانلىرىنى ئۆزلىرىنى هللانىڭ )ئازابىدىن( توسىيااليدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى، ئۇالرغا هللانىڭ 
ئويلىمىغان  ئۇالر  ئۇالرغا  ئازابى  نىڭ  يەنى هللا  كەلدى﴾  يەردىن  ئويلىمىغان  ئۇالر  ئازابى 
يەردىن كەلدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر )يەنى مەككە كاپىرلىرى( دىن 
ئىلگىرى ئۆتكەن كاپىرالر )ئۆز پەيغەمبەرلىرىگە( ھىيلە - مىكىر ئىشلىتىپ )هللانىڭ نۇرىنى 
ئۆچۈرمەكچى بولدى(. هللا ئۇالرنىڭ )ھىيلە - مىكىر( بىناسىنى تەلتۆكۈس گۇمران قىلدى، 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە )بۇ بىنانىڭ( ئۆگزىسى ئۆرۈلۈپ چۈشتى، ئۇالرغا ئۆزلىرى ئويلىمىغان يەردىن 

ئازاب كەلدى﴾)1(.
﴿هللا ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى﴾ يەنى ئۇالرنى بىر ئايلىق يىراق مۇساپىدىن 
دۈشمىنىگە قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قورشىغان تۇرسا، 
ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قانداقمۇ قورقۇنچ چۈشمىسۇن؟! ﴿ئۇالر ئۆيلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قوللىرى ۋە 
مۆمىنلەرنىڭ قوللىرى بىلەن بۇزدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆيلىرىنىڭ تورۇسلىرىنى، كۆزلىرىگە چىرايلىق 
ئۇرۋە  كېتىشتى.  ئارتىپ  تۆگىلىرىگە  قومۇرۇپ  ئىشكلىرىنى  بۇزۇپ،  نەرسىلەرنى  كۆرۈنگەن 
ئىبنى زۇبەير، ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە بىر قانچە كىشىمۇ بۇ ئايەت ھەققىدە يۇقىرىقىدەك 

دەيدۇ.
﴿ئەگەر هللا ئۇالرنى سۈرگۈن بولۇشقا ھۆكۈم قىلمىغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە ئۇالرنى 
دۇنيادا )ئۆلتۈرۈلۈش( بىلەن ئازاباليتتى﴾ زۆھرى بۇ ئايەت ھەققىدە ئۇرۋە، سۇددى ۋە ئىبنى 
زەيد قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەگەر هللا ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن 
سۈرگۈن بولۇشقا، مال- مۈلۈكلىرىدىن ئايرىلىشقا ھۆكۈم قىلمىغان بولسا ئىدى، هللا نىڭ 
ئازاب  بىر  باشقا  ئوخشىغان  ۋە شۇنىڭغا  ئېلىنىش  ئەسىر  ئۆلتۈرۈلۈش،  ئۇالرغا  دەرگاھىدىن 
كەلگەن بوالتتى. چۈنكى، هللا ئۇالرغا ئاخىرەت يۇرتىدا جەھەننەم ئوتىدىن ئىبارەت قاتتىق 
ئازابنى تەييارلىغاندىن سىرت، بۇ دۇنيادىمۇ چوقۇم ئازابقا دۇچار بولىدۇ دەپ ھۆكۈم قىلىۋەتكەن 
دۇچار  چوقۇم  ئازابقا  بۇ  ئۇالر  يەنى  بولىدۇ﴾  دۇچار  ئازابغا  دوزاخ  ئاخىرەتتە  ﴿ئۇالر  ئىدى. 

بولىدۇ.
ۋە  بىلەن  ئۇالر هللا  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  قىلىنىشى(  سۈرگۈن  ئۇالرنىڭ  )يەنى  ﴿بۇ 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشتى﴾ يەنى هللا تائاال پەيغەمبىرىنى ۋە مۆمىن بەندىلىرىنى 
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلىپ، ئۇالرنى مۇشۇنداق جازالىدى. چۈنكى، ئۇالر هللا غا ۋە 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى چىقتى. هللا نىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ 
ئەۋەتىدىغانلىقى ھەققىدە ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان خۇش خەۋىرىنى 
ئىنكار قىلدى. ھالبۇكى، ئۇالر بۇ خۇش خەۋەردە كۆزدە تۇتۇلغان، خۇش بېشارەتچى بولغان 
بىلەن  هللا  ﴿كىمكى  بىلىدۇ.  بىلگەندەك  ئوغۇللىرىنى  خۇددى  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر 

قارشىلىشىدىكەن، شۈبھىسىزكى، هللا ئۇنى قاتتىق جازااليدۇ﴾.

)1( نەھل سۈرىسى 26 - ئايەت.
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خورما دەرەخلىرىنىڭ كېسىلىشىنىڭ اهللا نىڭ رۇخسىتى بىلەن بولغانلىقى

﴿)ئى مۇسۇلمانالر!( سىلەر مەيلى )بەنى نەزىرنىڭ( خورمىلىرىنى كېسىڭالر، مەيلى 
ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئۆرە قالدۇرۇڭالر، ھەممىسىگە هللا رۇخسەت قىلىدۇ، )هللانىڭ مۇنداق 
رۇخسەت قىلىشى( هللانىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى )يەنى يەھۇدىيالرنى( رەسۋا قىلىش 
ئۈچۈندۇر﴾ ۋەقە مۇنداق بولغان: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى مۇھاسىرىگە ئالغاندا ئۇالرغا 
ئاھانەت قىلىش، ئۇالرنى چۆچۈتۈش ۋە دىللىرىغا قورقۇنچ سېلىش ئۈچۈن، ساھابىلەرنى 

ئۇالرنىڭ خورمىلىرىنى كېسىشكە بۇيرىدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەت ھەققىدە يەزىد ئىبنى رۇمان، قەتادە، مۇقاتىل 
نەزىر  بەنى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  قاتارلىقالرنىڭ  ھەييان  ئىبنى 
قەبىلىسىدىكىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئادەم ئەۋەتىپ: سەن ھەقىقەتەن كىشىلەرنى 
كېسىشكە  دەرەخلەرنى  بولدى؟  نېمە  ساڭا  ئەمدى  توسايتتىڭ،  قىلىشتىن  بۇزغۇنچىلىق 
بۇيرۇپسەنغۇ؟- دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال بۇ ئايەت كەرىمنى نازىل قىلىدۇ. يەنى: 
ئى مۇسۇلمانالر! سىلەرنىڭ بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ خورمىلىرىنى كېسىپ تاشلىشىڭالر ياكى 
كەسمەسلىكىڭالرنىڭ ھەممىسى هللا نىڭ رۇخسىتى، ئۇنىڭ ئىرادىسى، ئورۇنالشتۇرۇشى 
ۋە رازىلىقى بىلەن بولىدۇ. بۇنداق قىلىش پەقەت دۈشمەننى ئازابالش، رەسۋا قىلىش ۋە 

خارالش ئۈچۈندۇر.
كېسىشتىن  خورمىنى  بەزىسىنى  بەزىسى  مۇھاجىرالرنىڭ  دەيدۇ:  مۇنداق  مۇجاھىد 
توسۇپ بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ غەنىمىتىدۇر،- دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن، خورمىنى كېسىشتىن 
توسقانالرنى تەستىقالپ ۋە خورمىنى كەسكەنلەرنى گۇناھتىن ئاقالپ ئايەت نازىل بولدى. 

ئۇنى كېسىش ياكى كەسمەسلىك پەقەت هللا نىڭ رۇخسىتى بىلەن بولغاندۇر.
رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئايەت ھەققىدە  بۇ  نەسەئى  ئىمام 
قىلىدۇ: مۇسۇلمانالر يەھۇدىيالرنى قورغانلىرىدىن چۈشۈشكە مەجبۇرالش ئۈچۈن خورمىنى 
مۇسۇلمانالر:  ئېچىشتۇرۇۋەتتى.  ئىچىنى  يەھۇدىيالرنىڭ  ئىش  بۇ  بۇيرۇلدى.  كېسىشكە 
كېسىپ  خورمىنى  كەسمىدۇق.  بەزىسىنى  تاشلىدۇق،  كېسىپ  بەزىسىنى  خورمىنىڭ  بىز 
بۇنى  يوق؟  بوالمدۇ-  گۇناھ  ئۈچۈن  كەسمىگەنلىكىمىز  ئەجىر،  ئۈچۈن  تاشلىغانلىقىمىز 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن چوقۇم سورىشىمىز كېرەك،- دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا 
تائاال: ﴿)ئى مۇسۇلمانالر!( سىلەر مەيلى )بەنى نەزىرنىڭ( خورمىلىرىنى كېسىڭالر، مەيلى 
ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئۆرە قالدۇرۇڭالر، ھەممىسىگە هللا رۇخسەت قىلىدۇ، )هللانىڭ مۇنداق 
رۇخسەت قىلىشى( هللانىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى )يەنى يەھۇدىيالرنى( رەسۋا قىلىش 

ئۈچۈندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئۆمەرنىڭ  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ خورمىلىرىنى كېسىپ تاشالپ ئوت قويۇۋەتتى. بۇ 

ئەسەرنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: نەزىر ۋە قۇرەيزە 
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قەبىلىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەنى 
يۇرتلىرىدا  تۈزۈپ  سۈلھى  بىلەن  قەبىلىسى  قۇرەيزە  قىلدى.  سۈرگۈن  قەبىلىسىنى  نەزىر 
قالدۇردى ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق قىلدى. لېكىن، ئۇالرمۇ كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
قارشى چىقتى. ئۇالرنىڭ ئەرلىرى ئۆلتۈرۈلدى، ماللىرى ئولجا ئېلىندى. ئاياللىرى، بالىلىرى 
ۋە مال - مۈلكى مۇسۇلمانالرغا تارقىتىپ بېرىلىدى. ئۇالردىن پەقەت ئاز بىر قىسىم كىشىلەر 
ئامانلىق  ئۇالرغا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  كەلدى.  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
بەردى. ئۇالر ئىسالم دىنىغا كىردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمنىڭ 
قەبىلىسى بولغان بەنى قەينۇقا قەبىلىسىنىڭ ۋە بەنى ھارىسە قەبىلىسىنىڭ يەھۇدىيلىرى 

ۋە مەدىنىدىكى پۈتۈن يەھۇدىيالرنى سۈرگۈن قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەرنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ خورمىلىرىنى كېسىپ تاشالپ ئوت قويدى. 
شۇنىڭ بىلەن، غالىب ۋە بۈيۈك هللا بۇ ھەقتە: ﴿)ئى مۇسۇلمانالر!( سىلەر مەيلى )بەنى 
نەزىرنىڭ( خورمىلىرىنى كېسىڭالر، مەيلى ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئۆرە قالدۇرۇڭالر، ھەممىسىگە 
هللا رۇخسەت قىلىدۇ، )هللانىڭ مۇنداق رۇخسەت قىلىشى( هللانىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى 

)يەنى يەھۇدىيالرنى( رەسۋا قىلىش ئۈچۈندۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: بەنى نەزىر قەبىلىسى بىلەن بولغان ئۇرۇش ئۇھۇد 
ئۇرۇشى ۋە بىئرى مەئۇنە ئۇرۇشىدىن كېيىن يۈز بەرگەن. 

* * * * * * *

 ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ چ چ 
ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ے ۓ   

قايتۇرغان  ماللىرىدىن(  نەزىرنىڭ  بەنى  )يەنى  ئۇالردىن  پەيغەمبىرىگە  هللا 
غەنىمەتلەرنى سىلەر ئات -تۆگىلەرنى چاپتۇرۇپ )يەنى ئەجىر قىلىپ، جاپا- مۇشەققەت 
ئادەمگە  خالىغان  پەيغەمبەرلىرىنى  هللا  لېكىن  ئەمەس،  كەلتۈرگەن  قولغا  تارتىپ( 
غەنىمەت  پەيغەمبىرىگە  هللا  قادىردۇر﴿6﴾.  نەرسىگە  ھەر  هللا  قىلىدۇ،  مۇسەللەت 
قىلىپ بەرگەن ئەھلى قۇرا )يەنى قۇرەيزە، نەزىر، پەدەك ۋە خەيبەر كۇففارلىرى( نىڭ 
ئۈچۈن،  يۈرمەسلىكى  ئۆتۈپ  قولغا  قولدىن  ئارىسىدا  بايالر  ئىچىڭالردىكى  ماللىرىنى، 
هللاغا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ خىش - ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، 
پەيغەمبەر  ئېلىڭالر،  بەرگەننى  سىلەرگە  پەيغەمبەر  قىلدى،  خاس  سەبىللەرگە  ئىبن 
چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر، هللادىن قورقۇڭالر، ھەقىقەتەن هللانىڭ ئازابى 

قاتتىقتۇر﴿7﴾. 
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ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەر ۋە ئۇنى ئىشلىتىدىغان ئورۇنالر

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەرنىڭ نېمىلەر ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ 
سۈپەتلىرىنى ۋە ھۆكۈملىرىنى بايان قىلىدۇ. ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەردىن خۇددى بەنى 
نەزىر قەبىلىسىدىن ئېلىنغان غەنىمەتلەرگە ئوخشاش، ئات ۋە تۆگىلەرنى چاپتۇرماي يەنى 
ئەجىر سىڭدۈرمەي قولغا كەلتۈرۈلگەن غەنىمەتلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. مۇسۇلمانالر بەنى نەزىر 
قەبىلىسىنىڭ مال - مۈلكىنى، ئاتـ  تۆگىلەرنى چاپتۇرماستىن يەنى دۈشمەنلەر بىلەن مەيدانغا 
چۈشۈپ ئېلىشىپ، ئۇرۇش قىلماستىن غەنىمەت ئالدى. بەلكى، ئۇالر هللا تائاال دىللىرىغا 
ئۆزلىكىدىن  قورغانلىرىنى  قورقۇپ،  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  بىلەن  قورقۇنچ  سالغان 
بىكار قىلدى. هللا تائاال ئۇالرنىڭ مال - مۈلكىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا غەنىمەت قىلىپ 
بەردى. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ غەنىمەتنى ئۆزى خالىغان بويىچە ئىشلەتتى. ئۇ بۇ 
غەنىمەتلەرنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا تۆۋەندىكى ئايەتلەردە كۆرسەتكەن بويىچە ئېھتىياجلىق 

بولغان مۇسۇلمانالرغا تارقىتىپ بەردى. 
﴿هللا پەيغەمبىرىگە غەنىمەت قىلىپ بەرگەن ئەھلى قۇرا )يەنى قۇرەيزە، نەزىر، پەدەك 
ۋە خەيبەر كۇففارلىرى( نىڭ ماللىرىنى، ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ 
يۈرمەسلىكى ئۈچۈن، هللاغا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ خىش - ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، 
مىسكىنلەرگە، ئىبن سەبىللەرگە خاس قىلدى، پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر 
چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر، هللادىن قورقۇڭالر، ھەقىقەتەن هللانىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾ 
توسقۇنلۇق  نەرسە  ھېچ  تائاالغا  يېڭىلمەستۇر، هللا  ۋە  قادىردۇر  نەرسىگە  ھەر  يەنى هللا 

قىاللمايدۇ. بەلكى هللا ھەر نەرسىگە ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىدۇر. 
نەزىر،  قۇرەيزە،  )يەنى  قۇرا  ئەھلى  بەرگەن  قىلىپ  غەنىمەت  پەيغەمبىرىگە  ﴿هللا 
پەدەك ۋە خەيبەر كۇففارلىرى( نىڭ ماللىرىنى، ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا 
ئەقرىبالىرىغا،   - خىش  پەيغەمبەرنىڭ  پەيغەمبەرگە،  هللاغا،  ئۈچۈن،  يۈرمەسلىكى  ئۆتۈپ 
يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن سەبىللەرگە خاس قىلدى﴾ يەنى ئۇرۇشسىز پەتھى قىلىنغان 
ئېلىنغان  قەبىلىسىدىن  نەزىر  بەنى  ھۆكمى  غەنىمەتلەرنىڭ  ئېلىنغان  شەھەرلەردىن  پۈتۈن 

غەنىمەتلەرنىڭ ھۆكمىگە ئوخشاش بولىدۇ ۋە بۇ ئايەتتە كۆرسىتىلگەن بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بەنى 
نەزىر قەبىلىسىدىن ئېلىنغان غەنىمەتلەرنى مۇسۇلمانالر ئات ـ تۆگىلىرىنى چاپتۇرماستىن قولغا 
كەلتۈرگەن بولۇپ، هللا تائاال بۇ غەنىمەتلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خاس قىلىپ بەردى. 
سەرپ  غەنىمەتتىن  بۇ  چىقىمىنى  يىللىق  شۇ  ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
قىلىشقا قالدۇردى. قالغان قىسمىنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن ئات ـ 
ئۇالغ ۋە قورالـ  ياراق سېتىۋېلىشقا ئىشلەتتى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، 

تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەبۇداۋۇد مالىك ئىبنى ئەۋسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كۈنى 
كۈن ئۆرلىگەن چاغدا ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مېنى چاقىرىشقا ئادەم ئەۋەتىپتۇ. 
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ئۈستى  توقۇلغان،  قوۋزىقىدىن  خورما  ئۈستىدە  كارىۋات  ئۇ  كەلسەم،  يېنىغا  ئۇنىڭ  مەن 
قاپالنمىغان كارىۋاتقا يۆلىنىپ يۆلۈنۈپ ئولتۇرغان ئىكەن. مەن ئۇنىڭ يېنىغا كىرگەندە ئۇ: ئى 
مالىك! سېنىڭ قەۋمىڭگە تەۋە بىر قىسىم ئائىلىلەر ئاستا ـ ئاستا بىرلەپ ـ ئىككىلەپ كۆچۈپ 
كېلىۋالدى. مەن ئۇالرغا نەرسە بېرىشكە بۇيرۇق قىلدىم. ئۇ نەرسىنى ئۇالرغا سەن تەقسىم 
قىلىپ بەرگىن،- دېدى. مەن: ئۇنى تەقسىم قىلىپ بېرىشكە مەندىن باشقا ئادەمنى بۇيرىغان 
بولساڭ،- دېدىم. ئۇ: ئۇ نەرسىنى قولۇڭغا ئالغىن،- دېدى. شۇ چاغدا ئۆمەرنىڭ قېشىغا 
يەرفا كىرىپ كەلدى ۋە: ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ئوسمان ئىبنى ئەففان، ئابدۇراھمان 
ئىبنى ئەۋف، رۇبەير ئىبنى ئەۋۋام ۋە سەئىد ئىبنى ئەبۇۋەققاس قاتارلىقالر قېشىڭغا كىرسە 
بوالمدۇ؟- دېدى. ئۆمەر: ھەئە، كىرسۇن!- دەپ ئۇالرنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت قىلدى. ئۇالر 
كىردى. يەرفا ئۆمەرنىڭ قېشىغا يەنە كىرىپ: ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ئابباس بىلەن ئەلى 
قېشىڭغا كىرسە بوالمدۇ؟- دېدى. ئۆمەر: ھەئە، كىرسۇن!- دەپ ئۇ ئىككىسىنىڭ كىرىشىگىمۇ 
رۇخسەت قىلدى. ئۇ ئىككىسىمۇ كىردى. ئابباس: ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! ئەلى بىلەن 
ئى  بەزىسى:  ئولتۇرغانالرنىڭ  دېدى.  قويغىن،-  چىقىرىپ  ھۆكۈم  ئارىلىقىدا  ئىككىمىزنىڭ 
مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! شۇنداق قىلغىن. ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىپ، ئۇالرنى 

راھەتكە چىقىرىپ قويغىن،- دېدى.
مالك ئىبنى ئەۋس سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئابباس بىلەن ئەلى سورۇندا 
ئولتۇرغان بىر قانچە ئادەمنىڭ ئالدىغىراق چىققاندەك بىلىنىپ كەتتى. شۇڭا ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 
ئادەملەرگە  ئولتۇرغان  ئاندىن  دېدى.  تۇرۇڭالر!-  توختاپ  سىلەر  ئىككىسىگە:  ئۇ  ئەنھۇ 
بىلەن  نامى  نىڭ  تۇرغۇزغان هللا  مۇئەللەق  بىلەن  ئەمرى  ئۆز  زېمىننى   - ئاسمان  قاراپ: 
قەسەم قىلىپ سىلەردىن شۇنى سورايمەنكى، سىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »مىراس 
ـ مۈلۈك سەدىقىدۇر« دېگەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟- دېدى.  قالدۇرمايمىز، بىز قالدۇرغان مال 
ئۇالر: ھەئە، بىلىمىز،- دېدى. ئۆمەر ئەلى بىلەن ئابباسقا قاراپ: ئاسمان - زېمىننى ئۆز 
ئەمرى بىلەن مۇئەللەق تۇرغۇزغان هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ سىلەر ئىككىڭالردىن 
شۇنى سورايمەنكى، سىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »مىراس قالدۇرمايمىز، بىز قالدۇرغان 
مال ـ مۈلۈك سەدىقىدۇر« دېگەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟- دېدى. ئۇ ئىككىسى: ھەئە بىلىمىز،- 
دېدى. ئۆمەر: شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاال ئىنسانالردىن ھېچ ئادەمگە خاس قىلمىغان 
پەيغەمبىرىگە  ﴿هللا  تائاال:  بەردى. هللا  قىلىپ  خاس  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  نەرسىنى 
ئۇالردىن )يەنى بەنى نەزىرنىڭ ماللىرىدىن( قايتۇرغان غەنىمەتلەرنى سىلەر ئات - تۆگىلەرنى 
چاپتۇرۇپ )يەنى ئەجىر قىلىپ، جاپا - مۇشەققەت تارتىپ( قولغا كەلتۈرگەن ئەمەس، لېكىن 
هللا پەيغەمبەرلىرىنى خالىغان ئادەمگە مۇسەللەت قىلىدۇ، هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ دېدى. 
هللا تائاال بەنى نەزىر قەبىلىسىدىن ئېلىنغان غەنىمەتلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خاس 
قىلىپ بەردى. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ غەنىمەتلەرنى 
غەنىمەتتىن  بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىۋالغىنى يوق،  ئۆزىنىڭال  بەرمەستىن،  سىلەرگە 
ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ بىر يىللىق چىقىمىنى ئېلىپ، قالغىنىنى دۆلەت خەزىنىسىگە 

قېتىۋەتتى،- دېدى.
ئاندىن ئۆمەر ئولتۇرغانالرغا قاراپ: ئاسمان- زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن مۇئەللەق تۇرغۇزغان 
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ئەھۋالنى  بۇ  سىلەر  سورايمەنكى،  شۇنى  سىلەردىن  قىلىپ  قەسەم  بىلەن  نامى  نىڭ  هللا 
ئابباسقا  بىلەن  ئەلى  ئۆمەر  ئاندىن  بىلىمىز،- دېدى.  ئۇالر: ھەئە،  بىلەمسىلەر؟- دېدى. 
قاراپ: ئاسمان - زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن مۇئەللەق تۇرغۇزغان هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم 
قىلىپ سىلەر ئىككىڭالردىن شۇنى سورايمەنكى، سىلەر بۇ ئەھۋالنى بىلەمسىلەر؟- دېدى. ئۇ 

ئىككىسى: ھەئە، بىلىمىز،- دېدى.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېدى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن 
ئەبۇبەكرى ئۆزىنى: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئورۇنباسارى،- دەپ جاكارلىدى. سىلەر 
ئوغلىدىن  قېرىندىشىڭنىڭ  سەن  ئابباس!  ئى  كېلىپ،  قېشىغا  ئەبۇبەكرىنىڭ  ئىككىڭالر 
تېگىدىغان مىراسىڭنى تەلەپ قىلدىڭ. ئەلى ئايالىنىڭ ئاتىسىدىن تېگىدىغان مىراسنى تەلەپ 
قىلدى. شۇ چاغدا ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مىراس قالدۇرمايمىز، 
بىز قالدۇرغان مال- مۈلۈك سەدىقەدۇر« دېگەن،- دېدى. هللا ئۇنىڭ راستچىل، ياخشى، 
توغرا يول تاپقۇچى ۋە ھەققە ئەگەشكۈچى ئادەم ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ. ئەبۇبەكرى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قالغان مال- مۈلۈكنى باشقۇرۇش ھوقۇقىنى ئۈستىگە ئالدى. ئۇ 
ۋاپات بولغاندىن كېيىن مەن ئۆزەمنى: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ئەبۇبەكرىنىڭ 
ئورۇنباسارى،- دەپ جاكارلىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قالغان مال - مۈلۈكنى هللا 
خالىغان ۋاقىتقا قەدەر باشقۇرۇش ھوقۇقىنى ئۈستۈمگە ئالدىم. كېيىن سەن ۋە ئەلى مېنىڭ 
يېنمغا كەلدىڭالر. ھەر ئىككىڭالرنىڭ دېمەكچى بولغىنى بىر گەپتۇر. سىلەر مەندىن شۇ مالنى 
تەلەپ قىلىپ كەلدىڭالر. مەن سىلەرگە: ئەگەر سىلەر خالىساڭالر، مەن ئۇ مال - مۈلۈكنى 
سىلەرگە بېرىمەن. لېكىن، سىلەر ئۇ مال - مۈلۈكنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باشقۇرغاندەك 
ۋەدىگە  شۇ  سىلەر  دېدىم.  كېرەك،-  بېرىشڭالر  ۋەدە  بىلەن  نامى  نىڭ  باشقۇرۇشقا هللا 
مۈلۈكنى   - مال  ئۇ  قېشىمغا  سىلەر  كېيىن  ئاندىن  ئالدىڭالر،  مەندىن  مالنى  ئۇ  ئاساسەن 
ئاراڭالردا باشقا ھۆكۈم بىلەن ھۆكۈم قىلىپ قويۇشۇمنى تەلەپ قىلىپ يەنە كەپسىلەر. هللا 
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن ئۇ مالنى ئاراڭالردا قىيامەت قايىم بولغىچە باشقا ھۆكۈم بىلەن 
ھۆكۈم قىلمايمەن. ئەگەر سىلەر ئۇ مالنى باشقۇرۇشقا ئاجىزلىق قىلساڭالر، ئۇنى ماڭا قايتۇرۇپ 

بېرىڭالر.
يەنى  ئۈچۈن﴾  يۈرمەسلىكى  ئۆتۈپ  قولغا   - قولدىن  ئارىسىدا  بايالر  ﴿ئىچىڭالردىكى 
ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەرنى بايالر ئېگەللىۋېلىپ، كەمبەغەللەرگە ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسە 
بەرمەي، ئۆزلىرى خالىغانچە نەپىس - خائىشلىرىغا ئىشىلىتىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، ئۇنى 

ئىشلىتىدىغان ئورۇنالرنى بىز بەلگىلەپ بەردۇق. 

پەيغەمبەر بۇيرۇغان ۋە توسقان ھەر قانداق ئىشتا ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشقا 
بۇيرۇش

﴿پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر﴾ يەنى 
پەيغەمبەر سىلەرنى نېمىگە بۇيرىسا، شۇنى قىلىڭالر. نېمىدىن توسسا، شۇنىڭدىن يىراق تۇرۇڭالر. 

چۈنكى، ئۇ ھەقىقەتەن ياخشى ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشنى قىلىشتىن توسىدۇ.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
يۈزىنىڭ  ئايالالرغا،  چەكتۈرگۈچى  خال  ئايالالرغا،  چەككۈچى  )مەڭ(  خال  تائاال  هللا 
تۈكلىرىنى يۇلغۇچى ئايالالرغا، غالىب، بۈيۈك هللا نىڭ يارىتىشىنى ئۆزگەرتىپ، گۈزەللىك 

ئۈچۈن چىشلىرىنى ياساتقان ئايالالرغا لەنەت قىلىدۇ.
بۇ سۆز بەنى ئەسەد قەبىلىسىدىن بەيتۇلالھتا تۇرىدىغان ئۇممۇ ياقۇپ دەپ ئاتىلىدىغان 
بىر ئايالغا يېتىپ باردى. ئۇ ئايال ئىبنى مەسئۇدنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئاڭلىشىمچە، سەن 
مۇنداق، مۇنداق سۆزلەرنى قىلىپسەن،- دېدى. ئىبنى مەسئۇد: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
لەنەت ئېيتقان ۋە هللا تائاالنىڭ كىتابىدا لەنەت ئېيتىلغان كىشىلەرگە مەن نېمە دەپ 
لەنەت ئېيتمىغۇدەكمەن؟- دېدى. ئۇ ئايال: مەن قۇرئاننى باشتىن ئاياق ئوقۇپ چىقتىم، 
ئۇنىڭدا سەن دېگەن سۆزلەرنى تاپالمىدىم،- دېدى. ئىبنى مەسئۇد: ئەگەر قۇرئاننى 
تولۇق ئوقۇغان بولساڭ ئۇنى تاپقان بوالتتىڭ. ﴿پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، 
پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇمىدىڭمۇ؟- دېدى. 
ئۇ ئايال: ھەئە، ئوقۇدۇم،- دېدى. ئىبنى مەسئۇد: شەك - شۈبھىسىزكى، پەيغەمبەر 
ئىشالرنى  ئۇنداق  ئايال:  ئۇ  دېدى.  توستى،-  قىلىشتىن  ئىشالرنى  ئۇ  ئەلەيھىسساالم 
سېنىڭ خوتۇن بالىلىرىڭمۇ قىلىدىغۇ دەپ ئوياليمەن،- دېدى. ئىبنى مەسئۇد: ئەمسە 
بىرىپ قاراپ باققىن،- دېدى. ئۇ ئايال ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇ ئىشالردىن بىرىنمۇ 
كۆرمىدىم،-  بىرىنىمۇ  ئىشالردىن  بۇ  ئۇالردا  مەن  كېلىپ:  قايتىپ  ئاندىن  كۆرمىدى، 
دېدى. ئىبنى مەسئۇد: ئەگەر ئۇالردا مۇنداق ئىشالردىن بىرى تېپىلىپ قالسا، ئۇالر بىز 
بىلەن بىرگە ياشىيالمايدۇ،- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت 

قىلغان.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ھۇرەيرەدىن  ئەبۇ  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن سىلەرنى بىرەر ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇسام، سىلەر ئۇ 
ئىشنى كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە ئورۇنداڭالر، سىلەرنى بىرەر ئىشنى قىلىشتىن توسسام، 

ئۇ ئىشتىن يىراق تۇرۇڭالر«.
﴿هللا دىن قورقۇڭالر، ھەقىقەتەن هللا نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾ يەنى هللا نىڭ ئەمر 
ـ پەرمانلىرىنى ئورۇنداشتا، توسقان ئىشلىرىدىن يېنشتا هللا دىن قورقۇڭالر. چۈنكى، 
ئورۇندىمىغان،  ئۇنى  قىلىپ  خىالپلىق  ئەمرىگە  نىڭ  قىلغان، هللا  ئاسىيلىق  غا  هللا 
ھەقىقەتەن  ئازابى  نىڭ  هللا  ئادەمگە  قىلغان  ئىشالرنى  چەكلىگەن  ۋە  توسقان  هللا 

قاتتىقتۇر.

* * * * * * *

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
ىئ  ىئ   ی   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
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یی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ   پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  

مۈلكىدىن   - مال  چىقىرىلغان،  ھەيدەپ  دىيارىدىن  قىسمى(  بىر  غەنىمەتنىڭ  )ئۇ   
ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاستۇر، ئۇالر هللانىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەيدۇ، هللاغا ۋە 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدۇ، ئەنە شۇالر )ئىماندا( سادىق ئادەملەردۇر﴿8﴾. ئۇالردىن 
)يەنى مۇھاجىرالردىن( مەدىنىدە يەرلىك بولغان، ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر )يەنى ئەنسارىالر( 
يېنىغا ھىجرەت قىلىپ كەلگەنلەرنى )يەنى مۇھاجىرالرنى( دوست تۇتىدۇ، ئۇالرغا بېرىلگەن 
نەرسىلەر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى 
ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئىتى( دىن ئەال بىلىدۇ، ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مەقسەتكە 
بىزدىن  ۋە  بىزگە  »پەرۋەردىگارىمىز!  كەلگەنلەر:  كېيىن  ئۇالردىن  ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿9﴾. 
ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى 
قىلغۇچىسەن،  مەغپىرەت  ناھايىتى  سەن  پەرۋەردىگارىمىز!  قىلمىغىن،  پەيدا  دۈشمەنلىك 

مېھرىبانسەن« دەيدۇ﴿10﴾.

ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەرگە تېگىشلىك بولغان باشقا بىر تۈركۈم 
كىشىلەر، مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتلەرگە ئېرىشىشكە تېگىشلىك پېقىرالرنىڭ 
ھەيدەپ  دىيارىدىن  قىسمى(  بىر  غەنىمەتنىڭ  ﴿)ئۇ  ديدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  بايان  ھالىنى 
چىقىرىلغان، مال - مۈلكىدىن ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاستۇر﴾ يەنى ئۇالر هللا نىڭ 
رەھمىتى ۋە رازىلىقىنى تىلىگەنلىكى، ئۆز قەۋمىگە قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن يۇرتىدىن ھەيدەپ 

چىقىرىلغان پېقىر مۇھاجىرالردۇر. 
﴿هللاغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدۇ، ئەنە شۇالر )ئىماندا( سادىق ئادەملەردۇر﴾ 
يەنى ئەنە شۇالر سۆزى بىلەن ئەمەلىيىتى بىردەك بولغان ئادەملەردۇر. ئەنە شۇالر مۇھاجىرالرنىڭ 

كاتتىلىرىدۇر.
ئاندىن هللا تائاال ئەنسارىالرنى مەدھىيىلەپ، ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى، شان - شەرىپىنى 
ۋە ھۆرمىتىنى بايان قىلىپ، ئۇالرنىڭ ھەسەت قىلماسلىق، ئۆزى موھتاج تۇرۇپ باشقىالرنىڭ 
)يەنى  ﴿ئۇالردىن  دەيدۇ:  مۇنداق  ماختاپ  ئاالھىدىلىكلىرىنى  كۆرۈش  ئۈستۈن  مەنپەئەتىنى 
مۇھاجىرالردىن( مەدىنىدە يەرلىك بولغان، ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر )يەنى ئەنسارىالر(﴾ يەنى 
مۇھاجىرالردىن ئىلگىرى مەدىنىدە ئولتۇراقالشقان ۋە كۆپ ساندىكى مۇھاجىرالردىن ئىلگىرى 

ئىمان ئېيتقان ئەنسارىالردۇر.
يەنى  تۇتىدۇ﴾  دوست  مۇھاجىرالرنى(  )يەنى  كەلگەنلەرنى  قىلىپ  ھىجرەت  ﴿يېنىغا 
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ئەنسارىالر سېخى ۋە ئېسىل ئادەملەر بولغانلىقى ئۈچۈن مۇھاجىرالنى دوست تۇتىدۇ. ئۇالرنى 
مال- مۈلۈكلىرىگە شېرىك قىلىدۇ. ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ: مۇھاجىرالرنىڭ ھەققىنىڭ تونۇلۇشى 
ۋە ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن، مەندىن كېيىن خەلىپىلىكنى دەسلەپتە ئىمان 
ئېيتقان مۇھاجىالرغا ۋەسىيەت قىلىپ تاپشۇرىمەن. مۇھاجىرالردىن ئىلگىرى مەدىنىدە يەرلەشكەن 
ۋە ئىمانى كۈچلۈك بولغان ئەنسارىالر ھەققىدە ئۇالرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىش، 

يامان ئىشلىرىنى كەچۈرۈشكە تەۋسىيە قىلىمەن. بۇنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۇھاجىرالر: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! بىز قېشىغا كەلگەن قەۋمدەك ياخشى قەۋمنى كۆرمىدۇق. ئۇالر ئازنى ئەڭ ياخشى 
رەۋشتە يەتكۈزىدۇ، كۆپنى ئەڭ ياخشى رەۋشتە سەرپ قىلىدۇ. ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنى ئوزۇق 
ـ تۈلۈك بىلەن تەمىنلىدى، يېمەك - ئىچمەكلىرىگە شېرىك قىلدى. ھەتتا بىز ئۇالر بىزنىڭ 
ئەجرىمىزنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ كېتىدىغان بولدى دەپ قورقتۇق،- دېيىشتى. پەيغەمبەر 
قىلىشىڭالر  دۇئا  تائاالغا  ئۈچۈن هللا  ئۇالر  ۋە  ماختىشىڭالر  ئۇالرنى  »ياق،  ئەلەيھىسساالم: 

يېتەرلىكتۇر« دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
بىز  ئۇالر:  چاقىردى.  ئۇالرنى  ئۈچۈن  بېرىش  بۆلۈپ  بەھرەيننى  ئەنسارىالرغا  ئەلەيھىسساالم 
بەرسەڭ،  بۆلۈپ  قېرىنداشلىرىمىزغىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش جاي  مۇھاجىر  لېكىن،  ئالمايمىز، 
ئاندىن ئۇنى قوبۇل قىلىمىز،- دېيىشتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداقتا، ئۇنى سىلەرگە 
بۆلۈپ بەرمەيمەن، سىلەر ماڭا ئۇچراشقانغا قەدەر سەۋر قىلىڭالر، مەندىن كېيىن سىلەرگە 

غەنىمەتلەرنى تەقسىم قىلىشتا تەڭسىزلىك بولىدۇ« دېدى.
ئەنسارىالر:  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھۇرەيرەنىڭ  ئەبۇ  بۇخارى  ئىمام 
بەرگىن،-  ئارىسىدا تەقسىم قىلىپ  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  مۇھاجىر  بىلەن  بىز  خورمىزالىقنى 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ياق« دېدى. ئۇالر: ئۇنداقتا، مۇھاجىر قېرىنداشلىرىمىز 
مەھسۇالتقا  چىققان  باغدىن  ئۇالرنى  بىز  بەرسۇن،  ياردەملىشىپ  ئىشلىرىغا  خورمىزارلىقنىڭ 

شېرىك قىاليلى،- دېدى. مۇھاجىرالر: بولىدۇ، شۇنداق قىاليلى،- دېدى. 

ئەنسارىالرنىڭ مۇھاجىرالرغا ھەسەت قىلمىغانلىقى

هللا  ئەنسارىالر  يەنى  قىلمايدۇ﴾  تارلىق  ئىچى  ئۈچۈن  نەرسىلەر  بېرىلگەن  ﴿ئۇالرغا 
تائاالنىڭ مۇھاجىرالرغا بەرگەن يۇقىرى مەرتىۋە، شان ـ شەرەپ ۋە ئېتىبارغا ئېلىنىش قاتارلىق 

ئارتۇقچىلىقالرغا قارىتا ئىچىلىرىدە ھەسەت قىلمايدۇ.

ئەنسارىالرنىڭ باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىنى ئەال بىلگەنلىكى

ئەال  مەنپەئىتى( دىن  ئۆزلىرىنىڭ  مەنپەئىتىنى  )مۇھاجىرالرنىڭ  تۇرۇقلۇق  موھتاج  ﴿ئۇالر 
بىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرى قاتتىق ئېھتىياجلىق تۇرۇقلۇق، باشقا موھتاج كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى 
ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى ئۆزلىرىنىڭ ئېھتىياجىدىن بۇرۇن تەمىنلەيدۇ.
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ئىمام ئەبۇداۋۇد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»تەر تۆكۈپ ئاز پۇلغا ئېرىشكەن ئادەمنىڭ قىلغان سەدىقىسى ئەڭ ئەۋزەل سەدىقىدۇر«.

مۇنداق ئادەملەرنىڭ مەرتىۋىسى هللا تائاال: ﴿ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىسكىنگە، 
 - خىش  يۈزىسىدىن  سۆيۈش  نى  ﴿هللا  ۋە:  بېرىدۇ﴾)1(  تائام  ئەسىرگە  ۋە  يېتىمگە 
ئەقرىباالرغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن سەبىللەرگە )يەنى پۇل- مېلىدىن ئاالقىسى 
ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا(، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ئېرىشىشىگە پۇل- مال 
ياردەم بېرىش﴾)2( دەپ سۈپەتلىگەن ئادەملەرنىڭ مەرتىۋىسىدىن يۇقىرى بولىدۇ. چۈنكى، 
كۆرۈپ  ياخشى  نەرسىلىرىنى  بەرگەن  )سەدىقە(  ئادەملەر  ئېلىنغان  تىلغا  ئايەتلەردە  بۇ 
تۇرۇپ سەدىقە بېرىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ نەرسىلەرگە زۆرۈر ئېھتىياجى بولماسلىقى مۇمكىن. ئەمما 
يۇقىرىدىكى ئايەت، ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان ئادەملەرگە كەلسەك، ئۇالر سەرپ قىلغان 
نەرسىگە ئۆزلىرى قاتتىق موھتاج تۇرۇقلۇق، يەنىال باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىنى ئۆزلىرىنىڭ 

مەنپەئەتىدىن ئەال بىلىدۇ.
بۇ مەرتىۋىگە ئېرىشكەنلەردىن بىرى ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدۇر، ئۇ 
بايلىقىنىڭ ھەممىسىنى سەدىقە قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »خوتۇن - 
بالىلىرىڭنىڭ تەمىناتى ئۈچۈن نېمە ئېلىپ قالدىڭ؟« دېگەندە، ئەبۇبەكرى: ئۇالرغا هللا 

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ئېلىپ قالدىم،- دەپ جاۋاب بەردى.
يەرمۇك ئۇرۇشىدا يارىالنغان ئىكرىمە ۋە ئۇنىڭ ئىككى ھەمراھىغا تەڭلەنگەن سۇمۇ بۇ 
مەرتىۋىگە ئىگە كىشىلەرنىڭ ئەمەلىدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىسى قاتتىق يارىالنغان، 
سۇغا ئىنتايىن موھتاج تۇرۇقلۇق، ئۆزىگە تەڭلەنگەن سۇنى يېنىدىكى ھەمراھىغا بېرىشكە 
بۇيرۇيدۇ. ئۇمۇ يېنىدىكى ھەمراھىغا بېرىشكە بۇيرۇيدۇ، شۇنداق قىلىپ بۇ سۇ ئۈچىنچى 
ئادەمگە يېتىپ بارماستىن ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئۇالردىن بىرىمۇ بۇ سۇنى 

ئىچەلمەيدۇ. هللا ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى مەمنۇن قىلسۇن! 
ئادەم  بىر  رىۋايەت قىلىدۇ:  ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئىمام بۇخارى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئاچ قالدىم،- 
ئۇنىڭغا  ئۇالردا  ئەۋەتىپ،  ئادەم  يېنىغا  ئاياللىرىنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دېدى. 
بەرگىدەك بىرەر نەرسە تاپالمىغاندىن كېيىن: »بۇ كېچە بۇ ئادەمنى مېھمان قىلىدىغان 
ئادەم  بىر  ئەنسارىالردىن  دېدى.  قىلىدۇ«  مەرھەمەت  ئۇنىڭغا  يوقمۇ؟ هللا  ئادەم  بىرەر 
ئورنىدىن تۇرۇپ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنى مەن مېھمان قىالي،- دېدى. ئاندىن 
ئۇنىڭدىن  مېھمىنى،  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئادەم  بۇ  ئايالىغا:  بېرىپ  ئۆيىگە  ئۇ 
ئۆيدە  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  نىڭ  ئايالى: هللا  دېدى.  ئايىمىغىن،-  نەرسىنى  ھېچ 
بالىالرغا بېرىدىغان يېمەكلىكەردىن باشقا نەرسە يوق،- دېدى. ئۇ ئادەم: بالىالر كەچلىك 
تاماق يەيدىغان ۋاقىت بولغاندا ئۇالرنى ئۇخلىتىپ، ئاندىن تاماقنى داستىخانغا ئېلىپ 
كەلگىن، ئاندىن مېھماننىڭ تاماقنى تارتىنماي يېيىشى ئۈچۈن چىراقنى پۈۋلىگەن بولۇپ 

)1( ئىنسان سۈرىسى 8  - ئايەت.
)2( بەقەرە سۈرىسى 177 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۈچۈرىۋەتكىن. بۇ كېچە بىز تاماق يېمەي قورساقلىرىمىزنى پۈكۈپ ئۆتكۈزەيلى،- دېدى. 
ئۇنىڭ ئايالى ئېرىنىڭ دېگىنىدەك قىلدى.

باردى،  يېنىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەتىگەندە  ئەتىسى  ئادەم  ھېلىقى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »غالىب ۋە بۈيۈك هللا ھەقىقەتەن پاالنى ئەر بىلەن 
پاالنى ئايالنىڭ قىلغان ئىشىدىن مەمنۇن بولدى« دېدى ۋە هللا تائاال: ﴿ئۇالر موھتاج 
تۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئىتى( دىن ئەال بىلىدۇ﴾ دېگەن 
ئايەتنى نازىل قىلدى. ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە بۇ ھەدىستىكى ئەنسارىنىڭ ئىسمى 

ئەبۇتەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەپ كۆرسىتىلگەن.

﴿ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى كىم 
بېخىللىقتىن ساقالنسا، ئۇ ھەقىقەتەن مەقسەتكە ۋە نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ. 

مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئابدۇلالھتىن  ئىبنى  جابىر  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىشىلەرگە زۇلۇم قىلىشتىن قەتئىي ساقلىنىڭالر. چۈنكى، 
سىلەردىن  چۈنكى،  قورقۇڭالر،  بېخىللىقتىن  كەلتۈرىدۇ.  زۇلمەت  كۈنى  قىيامەت  زۇلۇم 
ۋە  تۆكۈشكە  قان  ئۇالرنى  بېخىللىق  قىلىندى.  ھاالك  بىلەن  بېخىللىقى  ئىلگىرىكىلەر 
ھارام نەرسىلەرنى ھاالل قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت 

قىلغان. 

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھىاللنىڭ  ئىبنى  ئەسۋەد  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
بىر ئادەم ئابدۇلالھنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى ئابدۇلالھ! مەن ئۆزەمنى ھەقىقەتەن ھاالك 
بولدۇممىكىن دەپ قورقۇۋاتىمەن،- دېدى. ئابدۇلالھ ئۇنىڭغا: نېمىشقا؟- دېدى. ئۇ: مەن 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ 
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم. مەن بىر بېخىل ئادەممەن، قولۇمدىن ھېچ نەرسە چىقارمىغىلى 
تاس قالىمەن،- دېدى. ئابدۇلالھ: بۇ هللا تائاال قۇرئاندا تىلغا ئالغان بېخىللىق ئەمەس. 
هللا تائاال قۇرئاندا تىلغا ئالغان بېخىللىق بولسا، قېرىندىشىڭنىڭ مېلىنى زۇلۇم بىلەن 
يامان  بىر  بۇ  كەلسەك،  بېخىللىقىڭغا  بۇ  لېكىن، سېنىڭ  ئىبارەتتۇر.  يەۋالغانلىقىڭدىن 

ئىللەت،- دېدى.
﴿ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر: »پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان 
ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك 
پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەن« 
دەيدۇ﴾ بۇ ئايەتتە كۆرسىتىلگەنلەر ئۇرۇشسىز ئېلىنغان غەنىمەتتىن ئېلىشقا ھەقلىق بولغان 
ئۈچىنچى قىسىم پېقىر كىشىلەر بولۇپ، ئۇالر مۇھاجىرالردۇر. ئاندىن كېيىنكى دەرىجىدە 

ئەنسارىالر، ئاندىن ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر تۇرىدۇ. 

هللا تائاال تەۋبە سۈرىسىدە مۇنداق دېگەن: ﴿ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان 
)يەنى  ئەگەشكەنلەر  ئۇالرغا  بىلەن  قىلىش  ياخشىلىق  ئەنسارىالردىن،  ۋە  مۇھاجىرالر 
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تابىئىنالر ۋە قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر( دىن هللا رازى بولدى، ئۇالرمۇ هللا 
 - ئىش  ياخشى  ئۇالرنىڭ  بىلەن  قىلىش  ئىش  ياخشى  يەنى  بولدى﴾)1(  مەمنۇن  دىن 
ئىزلىرىغا ۋە گۈزەل سۈپەتلىرىگە ئەگەشكەن، ئۇالرغا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا دۇئا قىلغان 

كىشىلەر ئۇالرنىڭ ھەقىقىي ئەگەشكۈچىلىرىدۇر. 
شۇڭا هللا تائاال بۇ ئايەت كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر: 
»پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت 
قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! 

سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەن« دەيدۇ﴾.

رافىزەنىڭ)2(  تەگكۈزىدىغان  تىل  ساھابىلەرگە  كەرىمدە:  ئايەت  بۇ  مالىك  ئىمام 
ھۆكۈم  ياخشى  ناھايىتى  دەپ  يوق،-  نېسىۋىسى  غەنىمەتلەردىن  ئېلىنغان  ئۇرۇشسىز 
چىقاردى. چۈنكى، ئۇالر هللا تائاال: ﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان 
ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك 
پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەن﴾ 

دەيدۇ دەپ مەدھىيىلىگەن ئەنە شۇ كىشىلەرنى رافىزە سۆكىدۇ.
ئىمام ئەبۇھاتەم ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: رافىزىلەر ساھابىلەرگە 
مەغپىرەت تەلەپ قىلىشقا بۇيرۇلدى. لېكىن ئۇالر ساھابىلەرگە تىل تەگكۈزدى. ئاندىن 
ئائىشە: ﴿ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر: »پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان 
ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك 
پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەن« 

دەيدۇ﴾ دېگەن بۇ ئايەتنى ئوقۇدى. 

* * * * * * *
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ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ   پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ  
)1( تەۋبە سۈرىسى 100- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)2( رافىزىلەر شىئە مەزھىپىدىكى بىر تارماق بولۇپ، ساھابىلەرنى سۆكىدۇ.
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ئىنكار  پەيغەمبەرلىكىنى(  ئەلەيھىسساالمنىڭ  )مۇھەممەد  ئۆزلىرىنىڭ  مۇناپىقالرنىڭ 
قىلغان ئەھلى كىتاب بۇرادەرلىرىگە: »يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر، بىز چوقۇم سىلەر 
بىلەن بىللە چىقىپ كېتىمىز، ھەرگىز سىلەرنىڭ زىيىنىڭالر ھېسابىغا باشقا ئادەمگە ئىتائەت 
قىلمايمىز، سىلەرگە ئۇرۇش ئېچىلسا چوقۇم سىلەرگە ياردەم بېرىمىز« دېيىشكەنلىكىنى 
كۆرمىدىڭمۇ؟ هللا گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴿11﴾. ئەگەر ئۇالر 
ھەيدەپ چىقىرىلسا، مۇناپىقالر ئۇالر بىلەن بىللە چىقمايدۇ، ئەگەر ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىلسا، 
مۇناپىقالر ئۇالرغا ياردەم بەرمەيدۇ، بەرگەن تەقدىردىمۇ يۈز ئۆرۈپ قاچىدۇ، ئەھلى كىتاب 
ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ﴿12﴾. شۈبھىسىزكى، سىلەر ئۇالرنىڭ دىللىرىدا هللاغا قارىغاندىمۇ 
قورقۇنچلۇقسىلەر )يەنى ئۇالر سىلەردىن هللادىن قورققاندىنمۇ بەك قورقىدۇ(، بۇ شۇنىڭ 
ئۈچۈندۇركى، ئۇالر هللانىڭ )ئۇلۇغلۇقىنى( چۈشەنمەيدىغان قەۋمدۇر﴿13﴾. ئۇالر پەقەت 
مۇستەھكەم شەھەر ئىچىدە ياكى تامالرنىڭ ئارقىسىدا تۇرغاندىال، ئاندىن سىلەرگە قارشى 
بىرلىشىپ ئۇرۇش قىالاليدۇ، ئۇالرنىڭ ئۇرۇشى ئۆز ئىچىدە قاتتىقتۇر، ئۇالرنى ئۆم دەپ 
ئۇالر  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  بۇ  تارقاقتۇر،  دىللىرى  ئۇالرنىڭ  ھالبۇكى،  ئوياليسەن، 
يېقىندىال  ئىلگىرى  ئۇالردىن  يەھۇدىيالر(  )يەنى  ئۇالر  قەۋمدۇر﴿14﴾.  چۈشەنمەيدىغان 
ئۇالر  ئوخشايدۇ،  مۇشرىكالرغا(  )يەنى  تېتىغانالرغا  ۋابالىنى  قىلمىشلىرىنىڭ  ئۆتكەن، 
)ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿15﴾. ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر يەھۇدىيالرنى ئۇرۇشقا 
قىزىقتۇرۇشقا( شەيتانغا ئوخشايدۇ، ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئىنسانغا: »كاپىر بولغىن« دېدى. 
ئىنسان كاپىر بولغان چاغدا، شەيتان: »مەن سەندىن ئادا - جۇدامەن، مەن ھەقىقەتەن 
ئۇالرنىڭ )يەنى شەيتان  پەرۋەردىگارى هللادىن قورقىمەن« دېدى﴿16﴾.  ئالەملەرنىڭ 
بىلەن ئىنساننىڭ( ئاقىۋىتى بىرلىكتە دوزاخقا كىرىش، دوزاختا مەڭگۈ قېلىش بولدى، ئەنە 

شۇ زالىمالرنىڭ جازاسىدۇر﴿17﴾.

مۇناپىقالرنىڭ بەنى نەزىر قەبىلىسىگە يالغان ۋەدە بەرگەنلىكى

هللا تائاال ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان مۇناپىقالرنىڭ بەنى نەزىر 
يەھۇدىيلىرىغا ئادەم ئەۋەتىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە 
)مۇھەممەد  ئۆزلىرىنىڭ  ﴿مۇناپىقالرنىڭ  دەيدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  خەۋەر  قىلغانلىقىنى 
بۇرادەرلىرىگە:  كىتاب  ئەھلى  قىلغان  ئىنكار  پەيغەمبەرلىكىنى(  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
»يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر، بىز چوقۇم سىلەر بىلەن بىللە چىقىپ كېتىمىز، 
سىلەرگە  قىلمايمىز،  ئىتائەت  ئادەمگە  باشقا  ھېسابىغا  زىيىنىڭالر  سىلەرنىڭ  ھەرگىز 
ئۇرۇش ئېچىلسا چوقۇم سىلەرگە ياردەم بېرىمىز« دېيىشكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ هللا 
گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴾ يەنى مۇناپىقالر يەھۇدىيالرغا 
ئۆزلىرى  يەھۇدىيالرغا  ئۇالر  چۈنكى،  يالغانچىالردۇر.  ئەلۋەتتە  ۋەدىسىدە  بەرگەن 

نىيىتىدە ۋاپا قىلمايدىغان بىر سۆزنى قىلدى. 
يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇالرنىڭ دېگەن سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشمايدىغان سۆزلەردۇر. 
ئۇالر  مۇناپىقالر  ئۇالر ھەيدەپ چىقىرىلسا،  ﴿ئەگەر  مۇنداق دەيدۇ:  تائاال  شۇڭا هللا 
ياردەم  ئۇالرغا  مۇناپىقالر  ئېچىلسا،  ئۇرۇش  ئۇالرغا  ئەگەر  چىقمايدۇ،  بىللە  بىلەن 
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﴿بەرگەن  ئۇرۇشمايدۇ.  تۇرۇپ  سېپىدا  يەھۇدىيالرنىڭ  مۇناپىقالر  يەنى  بەرمەيدۇ﴾ 
تەقدىردىمۇ﴾ يەنى يەھۇدىيالرنىڭ سېپىدا تۇرۇپ ئۇرۇشقان تەقدىردىمۇ، ﴿يۈز ئۆرۈپ 
ياردەمگە  مۇناپىقالرنىڭ  بۇ،  مانا  ئېرىشەلمەيدۇ﴾  ياردەمگە  كىتاب  ئەھلى  قاچىدۇ، 

ئېرىشەلمەيغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان يەنە بىر پاكىتتۇر. 
﴿شۈبھىسىزكى، سىلەر ئۇالرنىڭ دىللىرىدا هللاغا قارىغاندىمۇ قورقۇنچلۇقسىلەر 
ھەقتە  بۇ  تائاال  قورقىدۇ(﴾ هللا  بەك  قورققاندىنمۇ  سىلەردىن هللادىن  ئۇالر  )يەنى 
مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن گويا هللا 

)نىڭ ئازابىدىن( قورققاندەك بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەررەك قورقىدۇ﴾)1(. 
﴿ئۇالر هللانىڭ )ئۇلۇغلۇقىنى( چۈشەنمەيدىغان قەۋمدۇر. ئۇالر پەقەت مۇستەھكەم 
شەھەر ئىچىدە ياكى تامالرنىڭ ئارقىسىدا تۇرغاندىال، ئاندىن سىلەرگە قارشى بىرلىشىپ 
ئۇرۇش قىالاليدۇ﴾ يەنى ئۇالر قورقۇنچاق ۋە توخۇ يۈرەك بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم 
قوشۇنىغا جەك مەيدانىدا قارشىلىق قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ. بەلكى، ئۇالر قورغانالر 
قىستالغاندا  قىلىشقا  مۇداپىئە  ئۆزلىرىنى  قالغاندا،  قورشاۋدا  ئارقىسىدا  تامالر  ياكى 

ئاندىن ئۇرۇش قىلىدۇ.
﴿ئۇالرنىڭ ئۇرۇشى ئۆز ئىچىدە قاتتىقتۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا دۈشمەنلىكى 
ئازابىنى  بىرىڭالرنىڭ  ﴿بىرىڭالرغا  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  قاتتىقتۇر، هللا 

تېتىتىشقا قادىردۇر﴾)2(.
يەنى  تارقاقتۇر﴾  دىللىرى  ئۇالرنىڭ  ھالبۇكى  ئوياليسەن،  دەپ  ئۆم  ﴿ئۇالرنى 
ئۇالرنى بىرلەشكەندەك كۆرىسەن، ئۆزئارا ئىناقتەك پەرەز قىلىسەن. ھالبۇكى، ئۇالر 
بىلەن  كىتاب  ئەھلى  دەيدۇ:  مۇنداق  نەخەئى  ئىبراھىم  چېچىالڭغۇدۇر.  ئىنتايىن 
مۇناپىقالر ئىناق ئەمەس، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر چۈشەنمەيدىغان قەۋمدۇر. 
﴿ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر يەھۇدىيالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇشقا( شەيتانغا ئوخشايدۇ، 
ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئىنسانغا: »كاپىر بولغىن« دېدى. ئىنسان كاپىر بولغان چاغدا، 
شەيتان: »مەن سەندىن ئادا - جۇدامەن، مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 
بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  ئابباس  ئىبنى  دېدى﴾  قورقىمەن«  هللادىن 
قەبىلىسىنىڭ  قەينۇقا  بەنى  تېتىغان  يېقىندىال  ۋابالىنى  قىلمىشلىرىنىڭ  يەھۇدىيالر 
ھەققىدە  ئايەت  بۇ  ئىسھاقمۇ  ئىبنى  مۇھەممەد  ۋە  قەتادە  ئوخشايدۇ.  يەھۇدىيلىرىغا 

ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش دەيدۇ.

مۇناپىقالر بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ بۇ ۋەقەدىكى مىسالى

﴿ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر يەھۇدىيالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇشقا( شەيتانغا ئوخشايدۇ، 
ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئىنسانغا: »كاپىر بولغىن« دېدى. ئىنسان كاپىر بولغان چاغدا، 

)1( نىسا سۈرىسى 77 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەنئام سۈرىسى 65 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شەيتان: »مەن سەندىن ئادا - جۇدامەن، مەن ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 
هللادىن قورقىمەن« دېدى﴾ يەنى ئەنە شۇ يەھۇدىيالر مۇناپىقالرنىڭ: سىلەرگە ياردەم 
ئۇرۇش  سىلەرگە  ئەگەر  ئۇالرغا:  مۇناپىقالر  ئالداندى.  ۋەدىسىگە  دېگەن  بېرىمىز،- 
ئېچىلسا، چوقۇم سىلەرگە ياردەم بېرىمىز،- دېگەن ئىدى. يەھۇدىيالر قورشاۋغا ۋە 
ئۇرۇشقا دۇچ كەلگەندە بولسا، مۇناپىقالرنىڭ ئۇالر بىلەن كارى بولمىدى ۋە ئۇالرنى 
ھاالكەتكە تاشالپ قويدى. ئۇالرنىڭ بۇ مىسالى شەيتاننىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. شەيتان 
چىرايلىق  شەيتان  ئىنسان  بىلەن،  شۇنىڭ  كۆرسەتتى.  چىرايلىق  كۇفرىنى  ئىنسانغا 
كۆرسەتكەن كۇفرىغا كىرىپ بولغاندا، شەيتان ئىنساندىن ئادا - جۇدا بولدى ۋە: ﴿مەن 
ھەقىقەتەن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى هللا دىن قۇرقىمەن﴾ دېدى. ﴿ئۇالرنىڭ )يەنى 
شەيتان بىلەن ئىنساننىڭ( ئاقىۋىتى بىرلىكتە دوزاخقا كىرىش، دوزاختا مەڭگۈ قېلىش﴾ 
يەنى كۇفرنىڭ ۋە كۇفرىلىق قىلغۇچىنىڭ ئاقىۋىتى ۋە بارار جايى مەڭگۈ قالىدىغان 
قانداق  ھەر  بۇ  يەنى  جازاسىدۇر﴾  زالىمالرنىڭ  شۇ  ﴿ئەنە  بولدى  جەھەننەم  دوزاخ، 

زالىمنىڭ جازاسىدۇر. 

* * * * * * *

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  ڃ   چ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ ڇ ڇ   ڇ  ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  

ئى مۆمىنلەر! هللادىن قورقۇڭالر، ھەر ئادەم ئەتە )يەنى قىيامەت كۈنى( ئۈچۈن 
قورقۇڭالر،  هللادىن  قارىسۇن،  تەييارلىغانلىقىغا  نېمىلەرنى  ئەمەللەردىن(  )ياخشى 
هللانى  سىلەر  خەۋەرداردۇر﴿18﴾.  تولۇق  ئىشىڭالردىن  قىلىۋاتقان  ھەقىقەتەن  هللا 
ئۇنتۇغان. شۇنىڭ بىلەن، هللا ئۇالرغا ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلدۇرغان كىشىلەردەك بولماڭالر، 
ئەنە شۇالر پاسىقالردۇر﴿19﴾. ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت )قىيامەت كۈنى( 

باراۋەر بولمايدۇ، ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿20﴾.

تەقۋادارلىق قىلىشقا ۋە قىيامەت كۈنى ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشقا بۇيرۇش 
توغرىسىدا

ئىمام ئەھمەد مۇنزىر ئىبنى جەرىردىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: بىز بىر كۈنى چۈش ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئىدۇق. 
ئۇنىڭ قېشىغا ياالڭ ئاياق، كىيىملىرى جۇل ـ جۇل، يەڭسىز جىلىتكە كىيىۋالغان ۋە 

قىلىچ ئېسىۋالغان بىر قەۋم كەلدى. بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇزەر قەبىلىسىدىن ئىدى. 
چىرايى  كۆرۈپ،  ئىكەنلىكىنى  يوقسۇل  ئۇالرنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئەزان  بىاللنى  دە،  چىقتى-  قايتىپ  كېتىپ  كىرىپ  ئۆيىگە  ۋە  كەتتى  ئۆزگىرىپ 
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ئوقۇشقا ۋە نامازغا تەكبىر ئېيتىشقا بۇيرۇدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازنى ئوقۇدى. 
ئىنساندىن  بىر  سىلەرنى  ئىنسانالر!  ﴿ئى  دېدى:  مۇنداق  سۆزلەپ  خۇتبە  ئاندىن 
جىنسىدىن(  ئۆز  )يەنى  ئىنساندىن  شۇ  ياراتقان،  ئەلەيھىسساالمدىن(  ئادەم  )يەنى 
ئۇنىڭ جۈپتىنى )يەنى ھەۋۋانى( ياراتقان ۋە ئۇالردىن )يەنى ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن( 
نۇرغۇن ئەر - ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر، بىر - بىرىڭالردىن 
رەھىمنى  بىلەن سورايدىغان هللا دىن قورقۇڭالر، سىلە -  نامى  نەرسە سورىغاندا 
ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر، هللا ھەقىقەتەن سىلەرنى )يەنى پۈتۈن ئەھۋالىڭالرنى( 
)ياخشى  ئۈچۈن  قىيامەت كۈنى(  )يەنى  ئەتە  ئادەم  ﴿ھەر  تۇرغۇچىدۇر﴾)1(،  كۆزىتىپ 
ئوقۇدى.  ئايەتلەرنى  دېگەن  قارىسۇن﴾  تەييارلىغانلىقىغا  نېمىلەرنى  ئەمەللەردىن( 
ئادەملەر تىلال، تەڭگە، كىيىم- كېچەك قاتارلىق نەرسىلەرنى، بۇغداي ۋە خورمىالرنى 
سەدىقە بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بىر خورمىنىڭ يېرىمىنى بولسىمۇ سەدىقە 
قىلىڭالر« دېدى. ئەنسارىالردىن بىر ئادەم قوللىرى ئاران كۆتەرگەن بىر خالتا نەرسىنى 
ئېلىپ كېلىپ سەدىقە قىلدى. كىشىلەر ئارقا ـ ئارقىدىن سەدىقە بېرىشكە باشلىدى. 
بۇنىڭ  كۆردۈم.  دۆۋىنى  ئىككى  توپالنغان  كېچەكتىن   - كىيىم  ۋە  ئاشلىق  مەن 
بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايىنىڭ ئېچىلىپ، قايغۇ - ھەسرەتتىن ئەسەر 
قالمىغانلىقىنى كۆردۈم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى: »كىمكى ئىسالمدا بىر 
ياخشى ئىشنى يولغا قويسا، ئۇنىڭغا ئۇ ئىشنىڭ ساۋابى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ئىشقا 
ئەمەل قىلغانالرنىڭ ئەجىرلىرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىۋېتىلمەستىن بىر كىشىلىكتىن 
ساۋاب يېزىلىدۇ. كىمكى ئىسالمدا بىر يامان ئىشنى يولغا قويسا، ئۇنىڭغا ئۇ ئىشنىڭ 
گۇناھى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ئىشقا ئەمەل قىلغانالرنىڭ گۇناھىدىن ھېچ نەرسە 

كېمەيتىۋېتىلمەستىن بىر كىشىلىكتىن يېزىلىپ تۇرىدۇ«.
﴿ئى مۇمىنلەر هللا دىن قورقۇڭالر﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە مومىنلەرنى تەقۋادارلىق 
قىلىشقا بۇيرۇدى. چۈنكى، تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىش ۋە چەكلەنگەن 

ئىشنى تاشالشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
﴿ھەر ئادەم ئەتە )يەنى قىيامەت كۈنى( ئۈچۈن )ياخشى ئەمەللەردىن( نېمىلەرنى 
ئۆزەڭالردىن  ئىلگىرى  تارتىلىشتىن  تەييارلىغانلىقىغا قارىسۇن﴾ يەنى سىلەر ھېسابقا 
ھېساب ئېلىڭالر. قىيامەت كۈنى ئۈچۈن ۋە پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىغا قويۇش ئۈچۈن 
دىن  ﴿هللا  قاراڭالر.  ساقلىغانلىقىڭالرغا  ئۆزەڭالرغا  نېمىلەرنى  ئەمەللەردىن  ياخشى 
قورقۇڭالر، هللا ھەقىقەتەن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى سىلەر 
ئەمەل قىلىڭالر. هللا سىلەرنىڭ پۈتۈن ئەمەلىڭالرنى ۋە ئەھۋالىڭالرنى بىلگۈچىدۇر. 
ئىشىڭالرنىڭ چوڭ- كىچىكىنىڭ  ئەمەس، سىلەرنىڭ  مەخپىي  نەرسە  غا ھېچ  هللا 

ھەممىسى هللا دىن يوشۇرۇن قالمايدۇ.
﴿سىلەر هللا نى ئۇنتۇغان، شۇنىڭ بىلەن هللا ئۇالرغا ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلدۇرغان 
تائاالنى  هللا  ئۇنتۇماڭالر.  ئەسلەشنى  تائاالنى  هللا  يەنى  بولماڭالر﴾  كىشىلەردەك 

)1( نىسا سۈرىسى 1- ئايەت.
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ئەسلەشنى ئۇنتىساڭالر، هللا سىلەرگە قىيامەت كۈنى ئۆزەڭالرغا ئەسقاتىدىغان ياخشى 
ئەمەللەرنى قىلىشىڭالرنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ. چۈنكى، جازا ئەمەلنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ، 
تائاالنىڭ  هللا  يەنى  پاسىقالردۇر﴾  شۇالر  ﴿ئەنە  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا  شۇڭا 
ئىتائىتىدىن چىققان، قىيامەت كۈنى زىيان تارتىدىغان ۋە ھاالك بولىدىغان كىشىلەردۇر. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئى مۆمىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى 
قالدۇرمىسۇن،  غەپلەتتە  تائەت-ئىبادىتىدىن(  هللانىڭ  )يەنى  زىكرىدىن  هللانىڭ 

كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن، ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾)1(.

جەننەت ئەھلى بىلەن دوزاخ ئەھلىنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى

﴿ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت )قىيامەت كۈنى( باراۋەر بولمايدۇ﴾ يەنى هللا 
تائاالنىڭ ھۆكمىدە دوزاخ ئەھلى بىلەن جەننەت ئەھلى قىيامەت كۈنى باراۋەر بولمايدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿يامان ئىشالرنى قىلغانالر )يەنى گۇناھكار كۇففارالر( 
ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى، ھاياتلىقتا، 
ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟ )يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز 
مۇمكىن ئەمەس( ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگەن يامان!﴾)2(، ﴿ئەما بىلەن كۆزى 
كۆرىدىغان ئادەم )يەنى مۆمىن بىلەن كاپىر( باراۋەر بولمايدۇ، ئىمان ئېيتقان، ياخشى 
ئەمەللەرنى قىلغان ئادەملەر بىلەن يامان ئىش قىلغۇچى ئادەملەر باراۋەر بولمايدۇ. سىلەر 
ئاز ۋەز ـ نەسىھەت ئالىسىلەر﴾)3(، ﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى يەر 
يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر بىلەن ئوخشاش قىالمدۇق؟ ياكى تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا 
كىشىلەرنى  ياخشى  تائاالنىڭ  هللا  ئايەتلەردە  نۇرغۇن  يەنى  قىالمدۇق؟﴾)4(  ئوخشاش 
ھۆرمەتكە سازاۋەر قىلىدىغانلىقى، گۇناھكارالرنى خارلىققا گىرىپتار قىلىدىغانلىقى بايان 

قىلىنغان.
﴿ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا 

نىڭ ئازابىدىن ساالمەت قېلىپ، نىجاتلىققا ئېرىشكۈچىلەردۇر. 

* * * * * * *

 ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گگ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻۀ ۀ ہ  ہہ  
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۉ  ۅ  ۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۆ    ۈ  ۆ 

)1( مۇنافىقۇن سۈرىسى 9 - ئايەت.
)2( جاسىيە سۈرىسى 21 - ئايەت.

)3( غافىر سۈرىسى 58ـ  ئايەت.
)4( ساد سۈرىسى 28 - ئايەت.
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ۈئ    ۇئ  ۆئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ى  ائ  ائەئ  ەئ  ې  ېى  ې  ې 
ۈئ    ېئ  ېئ   

ئەگەر بىز بۇ قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق، چوقۇم سەن ئۇنىڭ هللادىن 
قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى، يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ، بىز بۇ مىسالالرنى 
قىلىمىز﴿21﴾.  بايان  دەپ  قىلسۇن  پىكىر  قۇدرىتىنى(  )هللانىڭ  ئۇالر  كىشىلەرگە 
هللادىن باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، ئۇ يوشۇرۇننى، ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر، ئۇ 
ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر )يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە( كەڭ رەھمەت 
ئىگىسىدۇر﴿22﴾. هللادىن باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، ئۇ )مۇتلەق( پادىشاھتۇر 
پاكتۇر(،  نۇقساندىن  ھەممە  )يەنى  پاكتۇر  مالىكىدۇر(،  مەخلۇقاتنىڭ  پۈتۈن  )يەنى 
)مۆمىنلەرگە( ساالمەتلىك بېغىشلىغۇچىدۇر، )دوستالرنى قورقۇنچتىن، ئازابتىن( ئەمىن 
ئۇلۇغلۇق  قىلغۇچىدۇر،  قەھر  غالىبتۇر،  تۇرغۇچىدۇر،  كۆزىتىپ  ھەممىنى  قىلغۇچىدۇر، 
هللا  پاكتۇر﴿23﴾.  نەرسىلىرىدىن  كەلتۈرگەن  شېرىك  )مۇشرىكالرنىڭ(  ئىگىسىدۇر، 
سۈرەت  نەرسىگە(  )ھەممە  قىلغۇچىدۇر،  پەيدا  )يوقلۇقتىن(  ياراتقۇچىدۇر،  )ھەممىنى( 
ۋە  ئاسمانالردىكى  ئىگىدۇر،  ئىسىمالرغا  چىرايلىق  ئەڭ  بېغىشلىغۇچىدۇر،  )شەكىل( 
زېمىندىكى نەرسىلەر ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ، ئۇ غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 

قىلغۇچىدۇر﴿24﴾.

قۇرئاننىڭ كاتتىلىقىنىڭ بايانى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قۇرئان كەرىمنىڭ كاتتا كىتاب ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ قەدىر 
ـ قىممىتىنىڭ يۈكسەك ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. قۇرئاندىكى ھەق ۋەدىنى، قاتتىق 
ئاگاھالندۇرۇشنى ئاڭلىغان چاغدا، دىلالر ئۇنىڭدىن قورقۇپ، يۈرەكلەر يېرىلىپ كېتىشى 
كېرەك ئىدى. ﴿ئەگەر بىز بۇ قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق، چوقۇم سەن ئۇنىڭ 
هللادىن قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى، يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ﴾ يەنى 
قاتتىق ۋە چىڭ بولسىمۇ، ئەگەر بۇ قۇرئاننى چۈشىنەلىگەن ۋە  تاغ شۇنداق  گەرچە 
ئۇنىڭدا بار نەرسىنى مۇالھىزە قىاللىغان بولسا، غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن قورققانلىقتىن، 
ئەلۋەتتە، باش ئەگكەن ۋە پارچىلىنىپ كەتكەن بوالتتى. ئىش شۇنداق ئىكەن، ئى 
ئىنسانالر! سىلەرنىڭ دىللىرىڭالر قانداقمۇ يۇمشىمىسۇن؟ بېشىڭالر قانداقمۇ ئېگىلمىسۇن؟ 
هللا دىن قورقۇپ يۈرەكلىرىڭالر يېرىلىپ كېتىشى كېرەك ئىدىغۇ؟ چۈنكى، سىلەر هللا 
نىڭ ئەمر ـ پەرمانىنى چۈشەندىڭالر ۋە هللا نىڭ كىتابى ھەققىدە مۇالھىزە قىلدىڭالر. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز بۇ مىسالالرنى كىشىلەرگە ئۇالر )هللانىڭ قۇدرىتىنى( 

پىكىر قىلسۇن دەپ بايان قىلىمىز﴾.

 مۇتەۋاتىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتتىكى بىر 
تۈپ خورما دەرىخىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ خۇتبە ئوقۇيتتى. شۇ ئارىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئۈچۈن بىر مۇنبەر ياسالدى ۋە بۇ مۇنبەر مەسچىتكە )تۇنجى قېتىم( قويۇلدى. پەيغەمبەر 
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ئەلەيھىسساالم خۇتبە ئوقۇش ئۈچۈن كېلىپ ،شۇ خورما دەرىخىنىڭ تۈۋىدىن مۇنبەر 
تەرەپكە ئۆتتى. شۇ چاغدا بۇ خورما دەرىخى ئۇنىڭدىن ئاڭاليدىغان ۋەز - نەسىھەت 
ۋە ۋەھيىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن خۇددى يىغىدىن ئارانال توختىغان كىچىك 

بالىنىڭ ئىسەدىشىدەك ئىسەدەپ يىغالپ كەتتى.
بۇ ھەدىستە رىۋايەت قىلىنغان يەزى رىۋايەتلەردە ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ: 
سىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىشتىياق باغالشقا بۇ خورما دەرىخىگە قارىغاندا بەكرەك 

ھەقلىق ئىدىڭالر.
ھېچنەرسىنى  كەرىمنى  ئايەت  بۇ  بولغان  سۆزى  نىڭ  ئوخشاشال، هللا  شۇنىڭغا 
ئاڭلىمايدىغان تاغ ئاڭلىغان ۋە چۈشەنگەن بولسا ئىدى، هللا دىن قورققانلىقىدىن، 
ۋە  ئاڭلىغان  ئۇنى  بوالتتى. سىلەر  كەتكەن  پارچىلىنىپ  ۋە  ئەگكەن  باش  ئەلۋەتتە، 
چۈشەنگەن تۇرساڭالر، ئۇ سىلەرگە قانداقمۇ تەسىر قىلمىسۇن؟ هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿مۇبادا بىرەر قۇرئان )يەنى كىتاب( بولۇپ، ئۇنى )تىالۋەت قىلىش( 
بىلەن تاغالر يۆتكىلىدىغان ياكى يەر يېرىلىدىغان ۋە ياكى ئۆلۈكلەر سۆزلەيدىغان بولغان 

تەقدىردىمۇ )ئۇالر چوقۇم ئىمان ئېيتمايتتى(﴾)1(. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿تاشالر ئارىسىدا ئىچىدىن )سۇ ئېتىلىپ 
چىقىپ( ئېرىقالر ھاسىل بولىدىغانلىرى بار، يېرىلىپ ئارىسىدىن سۇ چىقىدىغانلىرىمۇ 
بار؛ هللا دىن قورقۇپ، )تاغ چوققىلىرىدىن( دومالپ چۈشىدىغانلىرىمۇ بار )دېمەك تاش 

يۇمشايدۇ، سىلەرنىڭ دىلىڭالر بولسا يۇمشىمايدۇ ۋە تەسىرلەنمەيدۇ(﴾)2(.

اهللا تائاالنى اهللا تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپەتلىرى بىلەن ئۇلۇغالش 
توغرىسىدا

ئاشكارىنى  يوشۇرۇننى،  ئۇ  يوقتۇر،  )بەرھەق(  مەبۇد  ھېچ  باشقا  ﴿هللادىن 
بىلگۈچىدۇر، ئۇ ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر )يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە( 
كەڭ رەھمەت ئىگىسىدۇر﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىدىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلىقىنى، 
ئۆزىدىن باشقا ھېچ تەربىيىچىنىڭ يوقلۇقىنى، مەجۇداتالر ئۈچۈن ئۆزىدىن باشقا ھېچ 
مەئبۇدنىڭ بەرھەق يوقلىقىنى، هللا نى قويۇپ ئىبادەت قىلىنغان ھەر قانداق نەرسىنىڭ 
باتىل ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ. هللا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر. يەنى هللا 
پۈتۈت  قالغان  يوشۇرۇن  بىزدىن  ۋە  مەۋجۇداتالرنى  پۈتۈن  تۇرۇۋاتقان  كۆرۈنۈپ  بىزگە 
مەۋجۇداتالرنى بىلىپ تۇرىدۇ. هللا غا ئاسمان - زېمىندا چوڭ - كىچىك نەرسىلەر، 

ھەتتا قارڭغۇلۇقتىكى زەررە چاغلىق نەرسىمۇ يوشۇرۇن قالمايدۇ.
ئاخىرەتتە(  ۋە  دۇنيا  )يەنى  مېھرىباندۇر  ناھايىتى  شەپقەتلىكتۇر،  ناھايىتى  ﴿ئۇ 
كەڭ رەھمەت ئىگىسىدۇر﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ رەھمىتى ناھايىتى كەڭ بولۇپ، پۈتۈن 

)1( رەئد سۈرىسى 31-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( بەقەرە سۈرىسى 74- ئايەت.
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ۋە  ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر  ئاخىرەتتە  ۋە  دۇنيا  ئۇ  ئالىدۇ.  ئىچىگە  ئۆز  مەخلۇقاتالرنى 
مەخلۇقاتنىڭ  رەھمىتىم  ﴿مېنىڭ  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  مېھرىباندۇر. هللا 
ھەممىسىگە ئورتاق﴾)1(، ﴿پەرۋەردىگارىڭالر )بەندىلىرىگە( رەھمەت قىلىشنى )ئېھسان 
پەزلى  نىڭ  »ئۇالر هللا  ﴿ئېيتقىنكى،  ئالدى﴾)2(،  ئۈستىگە  ئۆز  يۈزىسىدىن(  قىلىش 
ماللىرىدىن(   - )دۇنيا  يىغقان  ئۇالرنىڭ  بۇ  بولسۇن،  خۇشال  رەھمىتىدىن  ۋە 

ياخشىدۇر«﴾)3(. 
﴿هللا دىن باشقا ھېچ مەئبۇد )بەرھەق( يۇقتۇر، ئۇ )مۇتلەق( پادھشاھتۇر )يەنى 
ئۇنى  ئىگىسىدۇر.  شەيئىلەرنىڭ  پۈتۈن  هللا  يەنى  مالكىدۇر(﴾  مەخلۇقاتنىڭ  پۈتۈن 
﴿پاكتۇر  قىلغۇچىدۇر.  تەسەررۇپ  ئۇچرىماستىن  توسالغۇغا  ۋە  چەكلىمىگە  ھېچقانداق 
)يەنى ھەممە نۇقساندىن پاكتۇر(﴾ بۇ ئايەتنى مۇجاھىد ۋە قەتادە: هللا بۈيۈكتۇر،- 
دەپ تەپسىر قىلدى. ئىبنى جۇرەيج: ھۆرمەتكە سازاۋەر پەرىشتىلەر هللا نى ئۇلۇغاليدۇ،- 
دەپ تەپسىر قىلدى. ﴿)مۇمىنلەرگە( ساالمەتلىك بېغىشلىغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال ئۆز 
زاتىدا، سۈپەتلىرىدە ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە كامىل بولغانلىقى ئۈچۈن، پۈتۈن ئەيىب 

ۋە نۇقسانالردىن ساالمەتتۇر.
ئايەت  بۇ  زەھھاك  قىلغۇچىدۇر﴾  ئەمىن  ئازابتىن(  قورقۇنچتىن،  ﴿)دوستالرنى 
ئەمىن  ئۇچرىشىدىن  زۇلۇمغا  ئۇالرنىڭ  مەخلۇقاتنى  هللا  ئابباسنىڭ:  ئىبنى  ھەققىدە 
قىلدى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. قەتادە: هللا تائاال كىشىلەرنى: “هللا ھەقتۇر” 
دېگەن سۆزى بىلەن ئەمىن قىلدى،- دەيدۇ. ئىبنى زەيد: هللا تائاال مۇمىن بەندىلىرىنى 

ئۆزىگە ئىمان ئېيتقانلىقىدا راستچىل قىلدى،- دەيدۇ.
﴿ھەممىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ئىبنى ئابباس ۋە بىر قانچە كىشى بۇ ئايەت 
ھەققىدە: هللا مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر،- دەيدۇ. هللا تائاال 
تۇرغۇچىدۇر﴾)4(، ﴿ئاندىن  نەرسىنى كۆرۈپ  مۇنداق دېگەن: ﴿هللا ھەممە  بۇ ھەقتە 
هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىغا گۇۋاھ بولىدۇ﴾)5(، ﴿ھەر بىر كىشىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى 

كۆزىتىپ تۇرغۇچى هللا )بۇتالرغا ئوخشامدۇ؟(﴾)6(.
ئۇنىڭغا  ۋە  غالىپ كەلدى  ئۈستىدىن  نەرسە  قانداق  ﴿غالىپتۇر﴾ يەنى هللا ھەر 
ھۆكۈمرانلىق قىلدى. شەيئىلەرنى يەڭدى. هللا غالىبلىق، كاتتىلىق، ئۇلۇغلۇق ئىگىسى 
مۇنداق  تائاال  شۇڭا هللا  يېڭىلمەستۇر.  قۇۋۋىتى   - كۈچ  ئۇنىڭ  ئۈچۈن،  بولغانلىقى 
دەيدۇ: ﴿قەھىر قىلغۇچىدۇر، ئۇلۇغلۇق ئىگىسىدۇر﴾ يەنى قەھىر قىلىش پەقەت هللا 
غىال يارىشىدۇ، ئۇلۇغلۇق پەقەت ئۇنىڭ كاتتىلىقىغا مەنسۇپتۇر. ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر 

)1( ئەئراف سۈرىسى 156- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەنئام سۈرىسى 54- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( يۇنۇس سۈرىسى 58 - ئايەت.
)4( بۇرۇج سۈرىسى 9 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)5( يۇنۇس سۈرىسى 46 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)6( رەئد سۈرىسى 33- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كاتتىلىق مېنىڭ 
بىرىنى  ئىككىسىنىڭ  ئۇ  مەندىن  كىمكى  تونۇمدۇر،  مېنىڭ  ئۇلۇغلۇق  ئىشتىنىمدۇر، 

تاالشسسىال، مەن ئۇنى جازااليمەن«. 
)ھەممىنى(  هللا  پاكتۇر.  نەرسىلىرىدىن  كەلتۈرگەن  شېرىك  ﴿مۇشرىكالرنىڭ) 
)شەكىل(  سۈرەت  نەرسىگە(  )ھەممە  قىلغۇچىدۇر،  پەيدا  )يوقلۇقتىن(  ياراتقۇچىدۇر، 
بېغىشلىغۇچىدۇر﴾ هللا تائاال يارىتىشنى بەلگىلىگەن ۋە قارار قىلغان نەرسىنى چوقۇم 
ئەمەلگە ئاشۇرغۇچىدۇر. غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن باشقا ھەر قانداق كىشى بىرەر نەرسىنى 
بەلگىلىگەن ۋە ئۇنى تەرتىپكە سالغان بولسىمۇ، ئۇنى ئەمەلىي ۋۇجۇتقا چىقىرىشقا قادىر 

بواللمايدۇ.
﴿)هللا ھەممىنى( ياراتقۇچىدۇر، )يوقلۇقتىن( پەيدا قىلغۇچىدۇر، )ھەممە نەرسىگە( 
سۈرەت )شەكىل( بېغىشلىغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال بىرەر نەرسىنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشنى 
خالىسا، ئۇنىڭغا: »ۋۇجۇتقا كەل« دەيدۇ ـ دە، ئۇ هللا خالىغان سۈپەتتە ۋە هللا تائاال 
ئۇ  ﴿سېنى  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  كېلىدۇ. هللا  ۋۇجۇتقا  سۈرەتتە  خالىغان 
خالىغان شەكىلدە قۇراشتۇردى﴾)1( شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ھەممە نەرسىگە( 
سۈرەت )شەكىل( بېغىشلىغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا ئۇ نەرسىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرمەكچى بولغان 

سۈپەتتە ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ.

ئەڭ چىرايلىق ئىسىمالر توغرىسىدا

بايان  تەپسىلىي  نۇقتا  بۇ  سۈرىسىدە  ئەئراف  ئىگەدۇر﴾  ئىسمالرغا  چىرايلىق  ﴿ئەڭ 
قىلىندى.

رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاالنىڭ 99 ئىسمى بار. كىمكى ئۇنى زىكىر قىلسا، 

جەننەتكە كىرىدۇ، هللا تاقتۇر، تاقنى ياخشى كۆرىدۇ«.

ھەر نەرسىنىڭ اهللا تائاالغا تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقى

﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿يەتتە ئاسمان - زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر هللانى پاك دەپ 
بىلىدۇ، )كائىناتتىكى( قانداقلىكى نەرسە بولمىسۇن، هللانى پاك دەپ مەدھىيىلەيدۇ )يەنى 
ئۈچۈن(  بولمىغانلىقى  ئوخشاش  )تىلىڭالر  سىلەر  لېكىن  سۆزلەيدۇ(،  ئۇلۇغلىقىنى  هللانىڭ 
ئۇالرنىڭ مەدھىيىسىنى سەزمەيسىلەر، هللا ھەقىقەتەن )بەندىلىرىگە( ھەلىمدۇر )يەنى ئاسىيلىق 

)1( ئىنفىتار سۈرىسى 8- ئايەت.
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قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ(، )تەۋبە قىلغۇچىالرنى( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴾)1(.
﴿ئۇ غالىپتۇر﴾ يەنى هللا يېڭلمەستۇر، شەرىئىتىدە ۋە بەلگىلىمىلىرىدە ﴿ھىكىمەت بىلەن 

ئىش قىلغۇچىدۇر﴾.

 شۇنىڭ بىلەن، ھەشر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. هللا تائاالغا تۈگىمەس ھەمدۇساناالر 
بولسۇن!
 

)1( ئىسرا سۈرىسى 44- ئايەت.
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 13 ئايەت
مۇمتەھىنە سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ
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ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  گ  گ   ڳ    ڳڳ  ڳ  گ  گ  ک    ک  ک 
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 ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى مۆمىنلەر، مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر، 
ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى )يەنى ئىسالمنى، قۇرئاننى( ئىنكار قىلغان تۇرسا، 
ئۇالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر، ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر هللا غا ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن 
پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى، ئەگەر سىلەر مېنىڭ يولۇمدا 
جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ چىققان بولساڭالر )ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى 
دوستلۇق  يوشۇرۇن  ئۇالرغا  سىلەر  تۇتماڭالر(،  دوست  دۈشمىنىڭالرنى  سىلەرنىڭ  ۋە 
تۇرىمەن،  بىلىپ  نەرسىلەرنى  ئاشكارىلىغان  ۋە  يوشۇرغان  سىلەر  مەن  يەتكۈزىسىلەر، 
پەيغەمبەرنىڭ  ئۇالرغا  تۇتۇپ،  دوست  ئۇالرنى  )يەنى  قىلىدىكەن  شۇنداق  كىمكى 
خەۋەرلىرىنى يەتكۈزىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ﴿1﴾. ئەگەر 
ئۇالر سىلەرنى يەڭسە سىلەرگە دۈشمەن بولىدۇ، سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ، 

قىلىدۇ﴿2﴾.  ئارزۇ  بولۇشۇڭالرنى  مۇرتەد  سىلەرنىڭ  تىلاليدۇ،  سىلەرنى 



قىيامەت كۈنى سىلەرنىڭ تۇغقانلىرىڭالر ۋە ئەۋالدلىرىڭالر سىلەرگە ھېچ پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ، 
قاتىرىدا  كۇففارالرنىڭ  ئۇالر  بولساڭالر،  )يەنى سىلەر جەننەتتە  ئايرىۋېتىدۇ  ئاراڭالرنى  هللا 

دوزاختا بولىدۇ(، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿3﴾.

مۇمتەھىنە سۈرىسىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى

 بۇ سۈرە كەرىمەنىڭ باش تەرىپىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھاتەب ئىبنى بەلتەئەنىڭ 
قىسسىسگە باغلىنىشلىقتۇر، بۇ ۋەقە مۇنداق بولغان: ھاتەب دېگەن بۇ كىشى مۇھاجىرالردىن بولۇپ، 
ئۇ بەدر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن ئىدى. مەككىدە ئۇنىڭ بالىلىرى ۋە مال - مۈلكى قالغان ئىدى. ئۇ 

ئەسلىدە قۇرەيشلەردىن ئەمەس، بەلكى ئوسماننىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان قەۋمدىن ئىدى.
قۇرەيشلەر ئەھدىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىنى پەتھى قىلىشقا 
بەل باغالپ، مۇسۇلمانالرنى غازاتقا تەييارلىق قىلىشقا بۇيرۇدى ۋە: »ئى هللا! ئۇالرنى بىزدىن 
خەۋەرسىز قالدۇرغىن« دەپ دۇئا قىلدى. ھاتەب بۇنى بىلىۋېلىپ، بىر پارچە خەت يېزىپ، 
خېتىنى قۇرەيشلىك بىر ئايالدىن مەككىگە ئەۋەتتى. ئۇ خېتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مەككىگە غازات يۈرۈش قىلىشقا بەل باغلىغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. ئۇ بۇ ئارقىلىق قۇرەيشلەرنىڭ 
دۇئاسىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  تائاال  ئىدى. هللا  كۆزلىگەن  ئېرىشىشنى  ئىلتىپاتىغا 
ئىجابەت قىلغانلىقى ئۈچۈن، بۇ خەت ھەققىدىكى ئىشنى ئۇنىڭغا بىلدۈردى. شۇنىڭ بىلەن 
،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالنىڭ ئىزىدىن ئادەم ئەۋەتىپ خەتنى ئۇنىڭدىن ئېلىۋالدى. بۇ 

ئەھۋال بىرلىككە كەلگەن ھەدىستىمۇ بايان قىلىنغان.
ئىمام ئەھمەد ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم مەن بىلەن رۇبەيرىنى ۋە مىقدادنى ئۇ ئايالنىڭ ئىزىدىن ئەۋەتتى ۋە: »سىلەر يولغا 
چىقىڭالر. خاخ بېغىغا يېتىپ بارغىنىڭالردا ئۇ جايدا زەئىينە ئىسىملىك بىر ئايالنى ئۇچرىتىسىلەر. 
ئۇنىڭدا بىر پارچە خەت بار، ئۇ خەتنى ئۇنىڭدىن ئېلىۋىلىڭالر« دېدى. بىز يولغا راۋان بولدۇق. 
ئاتلىرىمىز ناھايىتى تېز چاپتى. بىز مەزكۇر باغقا يېتىپ كېلىپ، ئۇ يەردە زەئىينە دېگەن ئايالنى 
ئۇچراتتۇق، بىز ئۇنىڭغا: خەتنى چىقار!- دېدۇق. ئۇ ئايال: مەندە خەت يوق،- دېدى. بىز: 
خەتنى چىقار، بولمىسا كىيىملىرىڭنى سالدۇرۇپ تاشاليمىز،- دېدۇق. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئايال 
خەتنى چېچىنىڭ تۈگۈنچىسىدىن چىقىرىپ بەردى. بىز خەتنى ئېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قېشىغا يېتىپ كەلدۇق. خەۋەر تېپشىمىزچە، بۇ خەت ھاتەب ئىبنى ئەبۇبەلتەئەنىڭ مەككىدىكى 
مۇشرىكالردىن بولغان بەزى كىشىلەرگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى ئىشلىرىنى خەۋەر 
قىلىپ يازغان خېتى ئىكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى ھاتەب! بۇ نېمە ئىش؟« دېدى. 
ھاتەب: مېنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمىگىن. مەن پەقەت قۇرەيشلەرگە چېتىلىپ قالغان ئادەممەن، 
ئەسلىدە ئۇالرنىڭ ئەسلىـ  نەسلىدىن ئەمەسمەن. سەن بىلەن بىللە تۇرۇۋاتقان مۇھاجىرالرنىڭ 
مەككىدە قالغان ئۇرۇق - تۇغقانلىرى بار، ئۇالر بۇ مۇھاجىرالرنىڭ باال - چاقىلىرىنى ھىمايە 
قىلىدۇ. مېنىڭ نەسەب جەھەتتە مۇنداق ئەۋزەللىكىم بولمىغانلىقى ئۈچۈن، مەن قۇرەيشلەر 
ئىچىدە مېنىڭ ئۇرۇق - تۇغقانلىرىمنى قوغدايدىغان كىشىلەرنىڭ بولۇشىنى خاالپ شۇ خەتنى 
يازدىم، مەن بۇنى كۇپۇرلىق قىلىش ياكى دىنىمىدىن يېنىۋېلىش ۋە ياكى ئىسالمغا كىرگەندىن 
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كېيىن كۇفرىغا رازى بولۇش يۈزىسىدىن قىلمىدىم،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھاتەب 
ھەقىقەتەن سىلەرگە راست سۆزلىدى« دېدى. ئۆمەر: مېنى قويۇۋىتىڭالر. مەن بۇ مۇناپىقنىڭ 
بوينىنى ئۈزۈپ تاشالي!- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، ھاتەب 
بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئادەمدۇر، هللا تائاال بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن خەۋەرداردۇر 
ۋە: خالىغان ئەمەلنى قىلىڭالر، مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلدىم،- دېگەنلىكىنى 
بىلەمسەن؟« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسەئى 
قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان. ئىمام بۇخارى بۇ ھەدىسنىڭ ئاخىرىغا: شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: 
﴿ئى مۆمىنلەر! مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر﴾ دېگەن 

سۈرىنى نازىل قىلدى،- دېگەن سۆزنى قوشۇپ رىۋايەت قىلدى.

كاپىرالرنى دوست ئەمەس، دۈشمەن تۇتۇش توغرىسىدا

﴿ئى مۆمىنلەر، مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر 
سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى )يەنى ئىسالمنى، قۇرئاننى( ئىنكار قىلغان تۇرسا، ئۇالرغا دوستلۇق 
يەتكۈزىسىلەر﴾ يەنى هللا غا، ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان 
مۇشرىكالرغا ۋە كۇففارالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر. هللا بولسا ئۇالرنى دۈشمەن تۇتۇش ۋە 
ئۇالر بىلەن بولغان ئاالقىنى ئۈزۈپ تاشالشنى بەلگىلىدى ۋە ئۇالرنى دوست تۇتۇشنى توستى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. 
ئۇالر بىر - بىرىنى دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە 

شۇالردىن سانىلىدۇ﴾)1( بۇ ئايەت مۇنداق مۆمىنلەرنى قاتتىق قورقۇتىدۇ ۋە ئاگاھالندۇرىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى مۆمىنلەر سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر 
)يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( دىن دىنىڭالرنى مەسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست 
مۆمىنلەر!  ﴿ئى  قورقۇڭالر﴾)2(،  دىن  بولساڭالر، هللا  مۆمىن  )ھەقىقىي(  ئەگەر  قىلىۋالماڭالر. 
مۆمىنلەرنى )دوست تۇتۇشنى( قويۇپ، كاپىرالرنى دوست تۇتماڭالر، سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا 
)يەنى مۇناپىق ئىكەنلىكىڭالرغا( هللا نىڭ روشەن پاكىتى بولۇشىنى خاالمسىلەر؟﴾)3(، ﴿مۆمىنلەر 
مۆمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن، كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن، ئۇ هللا نىڭ 
دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ، ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا. 

هللا سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ﴾)4(.
تۇتۇپ،  كۆزدە  چاقىلىرىنى  باال-  ۋە  مۈلكىنى  مال-  ئارىسىدىكى  قۇرەيشلەر  ھاتەب 
قۇرەيشلەرگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈنال بۇ خەتنى يازغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

ئۇنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلدى.
سىلەرنى  ۋە  پەيغەمبەرنى  ئۈچۈن  ئېيتقىنىڭالر  ئىمان  غا  هللا  پەرۋەردىگارىڭالر  ﴿ئۇالر 

)1( مائىدە سۈرىسى  51- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( مائىدە سۈرىسى  57- ئايەت.
)3( نىسا سۈرىسى 144- ئايەت.

)4( ئال ئىمران سۈرىسى 28- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى﴾ بۇ ئايەت ئىلگىرىكى ئايەت بىلەن قوشۇلۇپ قۇرەيشلەرنى 
دۈشمەن تۇتۇشقا، ئۇالرنى دوست تۇتماسلىققا تەشەببۇس قىلدى. چۈنكى، قۇرەيشلەر پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ساھابىلەرنىڭ هللا نى بار ۋە بىر دەپ بىلگەنلىكىنى ۋە يالغۇز هللا غا 
ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلغانلىقىنى يامان كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى هللا 
ھەيدەپ چىقىرىۋەتتى. هللا  ئارىلىرىدىن  ئۇالرنى  ھېسابالب،  گۇناھ  ئېيتقانلىقىنى  ئىمان  غا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر مۆمىنلەرنى پەقەت غالىب، مەدھىيىگە اليىق هللا غا 
ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى. ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى هللا غا 
خاستۇر. هللا ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾)1(، ﴿)ئۇالر( پەقەت پەرۋەردىگارىمىز هللا 

دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى﴾)2(.
﴿ئەگەر سىلەر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ چىققان بولساڭالر )ئۇ 
ئۇالر  چۈنكى،  تۇتماڭالر(﴾  دوست  دۈشمىنىڭالرنى  سىلەرنىڭ  ۋە  دۈشمىنىمنى  مېنىڭ  چاغدا 
سىلەرگە دۈشمەنلىك، دىنىڭالرغا ئۆچمەنلىك قىلىپ، سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋەتتى ۋە 

مال- مۈلكۈڭالردىن ئايرىۋەتتى.
﴿سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر، مەن سىلەر يوشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان 
نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن﴾ يەنى سىلەر شۇنداق قىلىسىلەر، مەن پۈتۈن يوشۇرۇن سىرالرنى 

ۋە ئاشكارا ئىشالرنى بىلىپ تۇرىمەن.
پەيغەمبەرنىڭ  ئۇالرغا  تۇتۇپ،  دوست  ئۇالرنى  )يەنى  قىلىدىكەن  شۇنداق  ﴿كىمكى   
خەۋەرلىرىنى يەتكۈزىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ. ئەگەر ئۇالر سىلەرنى 
يەڭسە سىلەرگە دۈشمەن بولىدۇ، سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ، سىلەرنى تىلاليدۇ﴾ يەنى 
ئەگەر ئۇالر سىلەرنى يېڭىشقا قادىر بواللىسا، سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىشتىن ۋە تىلالش 

ئارقىلىق ئەزىيەت يەتكۈزۈشتىن قورقۇپ قالمايدۇ.
﴿سىلەرنىڭ مۇرتەد بولۇشۇڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر سىلەرنىڭ بىرەر ياخشىلىققا 
دۈشمەنلىك  ئاشكارا  ۋە  يوشۇرۇن  سىلەرگە  ئۇالر  خااليدۇ.  ناھايىتى  ئېرىشەلمەسلىكىڭالرنى 
قىلىدۇ. مۇشۇنداق ئادەملەرنى سىلەر قانداقمۇ دوست تۇتۇسىلەر؟ بۇ ئايەتمۇ ھەم قۇرەيشلەرنى 

دۈشمەن تۇتۇشقا تەشەببۇس قىلىدۇ. 
پايدا  ھېچ  سىلەرگە  ئەۋالدلىرىڭالر  ۋە  تۇغقانلىرىڭالر  سىلەرنىڭ  كۈنى  ﴿قىيامەت 
يەتكۈزەلمەيدۇ، هللا ئاراڭالرنى ئايرىۋېتىدۇ )يەنى سىلەر جەننەتتە بولساڭالر، ئۇالر كۇففارالرنىڭ 
قاتىرىدا دوزاختا بولىدۇ(، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا 
سىلەرگە هللا نىڭ دەرگاھىدا بىرەر يامانلىقنى ئىرادە قىلسا، سىلەرنىڭ تۇغقانلىرىڭالر سىلەرگە 
ئەسقاتمايدۇ. ئەگەر سىلەر ئۇالرنى هللا غەزەبلىنىدىغان بىرەر ئىش ياكى ئەمەل بىلەن رازى 
قىلساڭالر، ئۇالرنىڭ سىلەرگە پايدىسى يەتمەيدۇ. كىمكى باال - چاقىلىرىنى رازى قىلىش ئۈچۈن 
ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇق قىلىشىغا يول قويسا، ئۇ ھەقىقەتەن زىيان تارتىدۇ ۋە ئەمەلنى يوقىتىپ 
قويىدۇ. ئۇرۇق - تۇغقانلىرىدىن بىرىمۇ هللا نىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭغا ئەسقاتمايدۇ. ئەگەر ئۇ 

)1( بۇرۇج سۈرىسى 8 - ئايەت.
)2( ھەج سۈرىسى 40- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىرەر پەيغەمبەرنىڭ تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ ئوخشاشال ھېچبىر شاپائەتكە ئېرىشەلمەيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! مېنىڭ ئاتام نەدە بولىدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »دوزاختا بولىدۇ« 
»شەك-  چاقىرىپ:  ئۇنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  كېتىۋاتقاندا،  قايتىپ  ئادەم  ئۇ  دېدى. 
شۈبھىسىزكى، مېنىڭ ئاتام ۋە سېنىڭ ئاتاڭ دوزاختا بولىدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم 

ۋە ئەبۇداۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

 ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۇ   ۆ    ۇ  ڭ 
ېئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۇئ  ۆئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مب  ٱ  خب  حب    يئ   جب  مئىئ  حئ  ی   ی  جئ  ی  ی   ىئ   ىئ 

پ پ  پ  پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  

ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىللە بولغان )مۆمىنلەر( سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر، ئۆز 
ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە: »ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر هللا نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان 
بۇتلىرىڭالردىن ئادا - جۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز 
بىر هللا غا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ« دېدى. پەقەت ئىبراھىمنىڭ 
ئاتىسىغا ئېيتقان: »ئەلۋەتتە ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن، هللا نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى 
سەندىن دەپئى قىاللمايمەن« دېگەن سۆزىنى سىلەرنىڭ نەمۇنە قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ. )ئىبراھىم 
ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەر ئېيتتى( »پەرۋەردىگارىمىز ساڭا تەۋەككۈل قىلدۇق، 
ساڭا قايتتۇق، ئاخىر قايتىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر﴿4﴾. پەرۋەردىگارىمىز! كاپىرالرنى 
بولۇپ،  مۇسەللەت  بىزگە  )ئۇالر  قىلمىغىن  ئىگە  ئىمكانىيىتىگە  قىلىش  زىيانكەشلىك  بىزگە 
بىزنى كۆتۈرگىلى بولمايدىغان ئازاب بىلەن دىنىمىزدىن چىقارمىسۇن(، پەرۋەردىگارىمىز، بىزگە 
مەغپىرەت قىلغىن، سەن ھەقىقەتەن غالىبسەن، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن«﴿5﴾. 
)ئى مۇھەممەدنىڭ ئۈممىتى!( ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەر سىلەرگە، هللا نى ۋە 
ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغانالرغا ياخشى نەمۇنىدۇر، كىمكى )ئىمانىدىن( يۈز ئۆرۈيدىكەن، 

)بىلسۇنكى( هللا )ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنداقالردىن( بىھاجەتتۇر، )هللا( مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿6﴾.

ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ كاپىر قەۋمدىن ئاداـ  جۇدا بولۇشىدا 
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ياخشى ئۈلگىنىڭ بارلىقى

هللا تائاال كاپىرالردىن ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالشقا، ئۇالرنى دۈشمەن تۇتۇشقا، ئۇالردىن 
يىراق تۇرۇشقا ۋە ئادا- جۇدا بولۇشقا بۇيرۇغان مۆمىن بەندىلىرىگە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىبراھىم ۋە 
ئۇنىڭ بىللە بولغان )مۆمىنلەر( سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە: 
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»ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر هللا نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا 
- جۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز بىر هللا غا ئىمان 
ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ« دېدى﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئىمان 
كەلتۈرگەنلەر قەۋمىگە: ئەگەر سىلەر كۇفرىڭالردا داۋاملىق چىڭ تۇرساڭالر، ھازىردىن باشالپ 
سىلەردىن،  بىز  بولىدۇ.  پەيدا  ئۆچمەنلىك  ۋە  دۈشمەنلىك  ئارىمىزدا  بىزنىڭ  بىلەن  سىلەر 
چوقۇنىۋاتقان  قويۇپ  نى  هللا  سىلەر  جۇدامىز.  ئادا-  يولۇڭالردىن  تۇتقان  ۋە  دىنىڭالردىن 
ئۈزۈپ،  بىلمەسلىكتىن قول  بىر دەپ  ۋە  بار  ئايرىلغان، هللا نى  تەلتۆكۈس  بۇتلىرىڭالردىن 
ھېچ شېرىكى يوق، يالغۇز هللا غا ئىبادەت قىلىشقا يۈزلەنگىنىڭالرغا قەدەر سىلەرنى دۈشمەن 

تۇتىمىز،- دېدى.
نىڭ  تىلەيمەن، هللا  مەغپىرەت  ئېيتقان »ئەلۋەتتە ساڭا  ئاتىسىغا  ئىبراھىمنىڭ  ﴿پەقەت 
نەمۇنە  سىلەرنىڭ  سۆزىنى  دېگەن  قىاللمايمەن«  دەپئى  سەندىن  نەرسىنى  ھېچ  ئازابىدىن 
قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ.﴾ يەنى ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەردە سىلەر ئۈلگە قىلىشقا 
تېگىشلىك ياخشى نەمۇنە بار. لېكىن ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا مەغپىرەت تەلەپ قىلغانلىقىنى ئۈلگە 
قىلىشقا بولمايدۇ. ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشقا ۋەدە 
بەرگەنلىكى ئۈچۈن بولغاندۇر. ئاتىسىنىڭ ھەقىقەتەن هللا نىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكى ئۇنىڭغا 
قىلىشتىكى  بايان  بۇنى  بولدى.  جۇدا  ئادا-  ئاتىسىدىن  ئۇ  كېيىن،  بولغاندىن  مەلۇم  ئېنىق 
مەقسەت بەزى مۆمىنلەر مۇشرىكلىك ھالىتىدە ئۆلگەن ئاتىلىرىغا دۇئا قىالتتى، هللا دىن ئۇالرغا 
مەغپىرەت تىلەيتتى ۋە: ئىبراھىممۇ ھەقىقەتەن ئاتىسىغا مەغپىرەت تىلگەن ئىدىغۇ؟- دېيىشەتتى. 
شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى نازىل قىلدى. ﴿پەيغەمبەرگە ۋە مۆمىنلەرگە 
مۇشرىكالرنىڭ ئەھلى دوزاخ ئىكەنلىكى ئېنىق مەلۇم بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ 
تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى دۇرۇس ئەمەس. ئىبراھىمنىڭ 
ئاتىسىغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى ئۇنىڭغا ئىلگىرى قىلغان ۋەدىسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن ئىدى. 
ئۇنىڭغا ئاتىسىنىڭ هللا نىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكى ئېنىق مەلۇم بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئاتىسى 
كۆڭلى  )يەنى  چەككۈچى  ئاھ  كۆپ  ھەقىقەتەن  بولسا  ئىبراھىم  بولدى.  -جۇدا  ئادا  بىلەن 

يۇمشاق(، )يەتكەن ئەزىيەتلەرگە( چىداملىق ئىدى﴾)1(.
﴿ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىللە بولغان )مۆمىنلەر( سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر، ئۆز 
ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە: »ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر هللا نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان 
بۇتلىرىڭالردىن ئادا - جۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز 
بىر هللا غا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ« دېدى. پەقەت ئىبراھىمنىڭ 
ئاتىسىغا ئېيتقان: »ئەلۋەتتە ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن، هللا نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى سەندىن 
دەپئى قىاللمايمەن« دېگەن سۆزىنى سىلەرنىڭ نەمۇنە قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ﴾ يەنى مۇشرىكالرغا 
مەغپىرەت تەلەپ قىلىشتا ئىبراھىمنى ئۈلگە قىلىشقا بولمايدۇ. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، قەتادە، 

مۇقاتىل ئىبنى ھەييان، زەھھاك ۋە بىر قانچە كىشىمۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنداق تەپسىر قىلدى.
هللا تائاال ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنىڭ ئۆز قەۋمىدىن ئايرىلىپ ۋە ئۇالردىن 

)1( تەۋبە سۈرىسى 113- 114ــ ئايەتلەر.
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ئادا - جۇدا بولۇپ، هللا تائاالغا ئىلتىجا قىلغان، ئۇنىڭغا يېلىنغان چاغدا مۇنداق دېگەنلىكىنى 
خەۋەر قىلىدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىمىز ساڭا تەۋەككۈل قىلدق، ساڭا قايتتۇق، ئاخىر قايتىدىغان جاي 
سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر﴾ يەنى بارلىق ئىشلىرىمىزدا ساڭا تەۋەككۈل قىلدۇق. پۈتۈن ئىشلىرىمىزنى 
ساڭا تاپشۇردۇق. ئاخىرەتتە ﴿قايتىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر. پەرۋەردىگارىمىز! كاپىرالرنى 
بىزگە زىيانكەشلىك قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلمىغىن )ئۇالر بىزگە مۇسەللەت بولۇپ، بىزنى 

كۆتۈرگىلى بولمايدىغان ئازاب بىلەن دىنىمىزدىن چىقارمىسۇن(﴾.

 مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: كاپىرالرنىڭ: ئەگەر مۇسۇلمانالر ھەق ئۈستىدە 
بولسا ئىدى، ئۇالرغا بۇ خارلىق يەتمىگەن بوالتتى،- دېمەسلىكى ئۈچۈن، بىزنى كاپىرالرنىڭ 
قوللىرى بىلەن ۋە سېنىڭ دەرگاھىڭدىكى پەرىشتىلەرنىڭ قوللىرى بىلەن جازالىمىغىن. زەھھاكمۇ 

بۇ ئايەتنى مۇشۇنداق تەپسىر قىلدى.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: كاپىرالرنىڭ: بىز ھەق ئۈستىدە بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇق دەپ قالماسلىقى، شۇ ئارقىلىق بىزگە زىيانكەشلىك قىلىش ئىمكانىيىتىگە 
ئىگە بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن غەلىبە قىلدۇرمىغىن. ئىبنى جەرىر 

قەتادەنىڭ بۇنداق تەپسىر قىلغانلىقىنى قوللىدى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: كاپىرالرنى 

بىزگە ھۆكۈمران قىلمىغىن. ئۇنداق قىلساڭ، ئۇالر بىزگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ.
﴿پەرەۋەدىگارىمىز بىزگە مەغپىرەت قىلغىن، سەن ھەقىقەتەن غالىب سەن، ھېكمەت بىلەن 
ئىش قىلغۇچىسەن﴾ يەنى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى سەندىن باشقىالرنىڭ بىلىۋېلىشىدىن مەخپىي 

قىلغىن. شۇ گۇناھلىرىمىزنى بىزنىڭ ئارىمىز بىلەن سېنىڭ ئاراڭدا كەچۈرۈپ تۈگەتكىن.
سەن  تارتمايدۇ.  زىيان  كىشى  يېلىنغان  ساڭا  يەنى  غالىبسەن﴾  ھەقىقەتەن  ﴿سەن 
سۆزلىرىڭدە، ئىشلىرىڭدا، شەرىئىتىڭدە ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشۇڭدا ﴿ھېكمەت بىلەن ئىش 

قىلغۇچىسەن﴾.
﴿ئى مۇھەممەدنىڭ ئۈممىتى!( ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەر سىلەرگە هللا نى ۋە 
ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغانالرغا ياخشى نەمۇنىدۇر﴾ بۇ ئايەت مۇشۇ مەزمۇندىكى ئىلگىرى 
ئۆتكەن ئايەتنىڭ مەزمۇنىنى تەكىتلەيدۇ ۋە هللا غا، قىيامەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان ھەرقانداق 

مۆمىننى ئۇ نەمۇنىنى ئۆزلەشتۈرۈشكە قىزىقتۇرىدۇ.
﴿كىمكى )ئىمانىدىن( يۈز ئۆرۈيدىكەن﴾ يەنى هللا تائاال بۇيرۇغان ئىشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، 
﴿)بىلسۇنكى( هللا )ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنداقالردىن( بىھاجەتتۇر، )هللا( مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾ هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿»ئەگەر سىلەر ۋە پۈتۈن يەر يۈزىدىكى كىشىلەر كاپىر بولۇپ 
)ھەممىدىن(  ئەلۋەتتە  يەتكۈزەلمەيسىلەر(، چۈنكى، هللا  زىيان  قىلچە  غا  كەتسەڭالرمۇ )هللا 

بىھاجەتتۇر، مەدھىيىلەشكە اليىقتۇر«﴾)1(.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ﴿ئەلۋەتتە 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 8 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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)ھەممىدىن( بىھاجەتتۇر﴾ يەنى بايلىقى كامالەتكە يەتكەن بىردىنبىر زات هللا تائاالدۇر. بۇ سۈپەت 
پەقەت هللا غىال اليىقتۇر. هللا نىڭ تەڭدىشى يوقتۇر، ھېچ شەيئى هللا غا ئوخشاش ئەمەستۇر. 
يېگانە، قۇدرەتلىك هللا پاكتۇر، ﴿مەدھىيىلەشكە اليىقتۇر﴾ يەنى هللا پۈتۈن سۆزلىرى ۋە ئىشلىرىدا 

مەدھىيىلىنىدۇ. هللا دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ پەرۋىشچى يوقتۇر.

* * * * * * *

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃ چ   چ 
ک    ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ    ڌ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڇ  چ 
ک ک ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ 

ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ   ہ  

بەلكىم هللا سىلەر بىلەن سىلەر ئۆچ كۆرىدىغان ئادەملەر ئارىسىدا دوستلۇق پەيدا قىلىدۇ، 
مېھرىباندۇر﴿7﴾.  ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مەغپىرەت  ناھايىتى  هللا  قادىردۇر،  ھەممىگە  هللا 
)كۇففارالردىن( سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا 
سىلەرنى  بولۇشۇڭالردىن  ئادىل  ئۇالرغا  قىلىشىڭالردىن،  ياخشىلىق  ئۇالرغا  هللا  كەلسەك، 
سىلەر  ئۈچۈن  دىن  هللا  تۇتىدۇ﴿8﴾.  دوست  ئادىلالرنى  هللا  شۈبھىسىزكى،  توسمايدۇ، 
بىلەن ئۇرۇشقان، سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارغان ۋە سىلەرنى ھەيدەپ چىقىرىشقا 
ياردەملەشكەنلەرنى دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلەرنى توسىدۇ، كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، 

ئۇالر زالىمالردۇر﴿9﴾.

اهللا نىڭ مۆمىنلەر بىلەن ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ ئارىسىدا دوستلۇق پەيدا 
قىلىشى

هللا تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى كاپىرالرنى دۈشمەن تۇتۇشقا بۇيرىغاندىن كېيىن، ئۇالرغا 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿بەلكىم هللا سىلەر بىلەن سىلەر ئۆچ كۆرىدىغان ئادەملەر ئارىسىدا دوستلۇق 
پەيدا قىلىدۇ﴾ يەنى هللا دۈشمەنلىكتىن كېيىن دوستلۇق، نەپرەتتىن كېيىن مۇھەببەت، 

بۆلگۈنچىلىكتىن كېيىن بىرلىشىش پەيدا قىلىدۇ.

﴿هللا ھەممىگە قادىرىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال بىر - بىرىگە قارىمۇ قارشى بولغان شەيئىلەرنى 
بىرلەشتۈرۈشنى خالىسىال، ئۇنى بىرلەشتۈرۈشكە قادىردۇر. هللا دۈشمەنلىك ۋە ئۆچمەنلىك 
سەۋەبىدىن قېتىپ كەتكەن دىلالرنى بىرلەشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، بۇ دىلالرنىڭ ئىگىلىرى 
ئۆم ۋە ئىناق بولۇپ كېتىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە ئەنسارىالرغا قىلغان ياخشىلىقىنى تىلغا 
ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر 
ئۆزئارا دۈشمەن ئىدىڭالر، هللا دىلىڭالرنى بىرلەشتۈردى، هللا نىڭ نېمىتى بىلەن ئۆز ئارا 
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قېرىنداش بولدۇڭالر، سىلەر دوزاخ چوقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، هللا سىلەرنى )ئىسالم 
مۇنداق دېگەن:  ئەنسارىالرغا  ئەلەيھىسساالممۇ  پەيغەمبەر  قۇتقۇزدى﴾)1(  ئۇنىڭدىن  ئارقىلىق( 
ھىدايەت  بىلەن  مەن  سىلەرنى  ئاندىن هللا  تاپمىدىممۇ؟  ھالەتتە  گۇمراھ  سىلەرنى  »مەن 

قىلدى. سىلەر چېچىالڭغۇ ئىدىڭالر، هللا سىلەرنى مەن بىلەن بىرلەشتۈردى«. 
ۋە  بىلەن  ياردىمى  ئۆزىنىڭ  دەيدۇ: ﴿هللا سېنى  مۇنداق  يەنە  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
مۆمىنلەر بىلەن كۈچلەندۈرىدۇ. هللا مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى. سەن يەر يۈزىدىكى 
پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ؛ لېكىن هللا )ئۆزىنىڭ 
قۇدرەت كامىلەسى بىلەن( ئۇالرنى ئىناق قىلدى. شۈبھىسىزكى، هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن 

ئىش قىلغۇچىدۇر﴾)2(.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  تىرمىزى  ئىمام 
»دوستۇڭنى ھەددىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرۈپ كەتمە. بەلكىم ئۇ كۈنلەرنىڭ بىرىدە سېنىڭ 
دۈشمىنىڭ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن، دۈشمىنىڭنى ھەددىدىن ئارتۇق يامان كۆرمە، بەلكىم ئۇ 

كۈنلەرنىڭ بىرىدە سېنىڭ دوستۇڭ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن«.
ئەگەر  كاپىرالر  يەنى  مېھرىباندۇر﴾  ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مەغپىرەت  ناھايىتى  ﴿هللا   
بويسۇنسا، هللا  پەرۋەردىگارىغا  ۋە  قايتسا  تەرەپكە  پەرۋەردىگارى  قىلسا،  تەۋبە  كۇفرىدىن 
ئۇالرنىڭ كۇفرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ. هللا قانچىلىك گۇناھ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، هللا غا 

تەۋبە قىلغان ھەر قانداق كىشىگە ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر.

مۇسۇلمانالر بىلەن دىن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالرغا ياخشىلىق 
قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى

ھەيدەپ  يۇرتۇڭالردىن  سىلەرنى  ۋە  قىلمىغان  ئۇرۇش  بىلەن  سىلەر  ﴿)كۇففارالردىن( 
چىقارمىغانالرغا كەلسەك، هللا ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىل بولۇشۇڭالردىن 
سىلەرنى توسمايدۇ﴾ يەنى هللا تائاال كاپىرالردىن ئايالالر ۋە ئاجىزالرغا ئوخشاش سىلەرگە قارشى 
كاپىرالرغا  ياردەملەشمىگەن  چىقىرىشقا  ھەيدەپ  يۇرتۇڭالردىن  سىلەرنى  قىلمىغان،  ئۇرۇش 

ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى ۋە ئۇالرغا قارىتا ئادىل بولۇشۇڭالرنى توسمايدۇ. 
﴿شۈبھىسىزكى، هللا ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
قىزى ئەسمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »قۇرەيشلەر مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە 
تۈزگەن زاماندا ئانام مېنىڭ يېنىمغا كەلدى. ئۇ مۇشرىك ئىدى. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا كېلىپ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئانام يېنىمغا كەلدى، ئۇ موھتاجدەك قىلىدۇ، مەن 
ئۇنىڭغا سىلە - رەھىم قىلسام بوالمدۇ؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە، ئاناڭغا سىلە 

- رەھىم قىلغىن« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 103ــ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ـ ئايەتلەر. )2( ئەنفال سۈرىسى 62 - 63ـ 
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قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  زۇبەيرنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام 
قاتارلىق  ماي  قۇرت،  قەتىيلە  ئانىسى  ئەسمانىڭ  قېشىغا  ئەسمانىڭ  قىزى  ئەبۇبەكرىنىڭ 
ھەدىيەلەرنى ئېلىپ كەلدى. شۇ ۋاقىتتا ئۇ مۇشرىك ئىدى. ئەسما ئانىسىنىڭ بۇ ھەدىيەلىرىنى 
قوبۇل قىلمىدى ھەم ئانىسىنىڭ ئۆيگە كىرىشىگىمۇ رۇخسەت قىلمىدى. شۇنىڭ بىلەن، ئائىشە 
﴿)كۇففارالردىن(  تائاال:  ئاندىن هللا  سورىدى.  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  مەسىلىنى  بۇ 
سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا كەلسەك، 
توسمايدۇ،  سىلەرنى  بولۇشۇڭالردىن  ئادىل  ئۇالرغا  قىلىشىڭالردىن،  ياخشىلىق  ئۇالرغا  هللا 
پەيغەمبەر  قىلدى.  نازىل  ئايەتنى  دېگەن  تۇتىدۇ﴾  دوست  ئادىلالرنى  هللا  شۈبھىسىزكى، 
ئەلەيھىسساالم ئەسمانى ئانىسىنىڭ ھەدىيەلىرىنى قوبۇل قىلىشقا ۋە ئانىسىنىڭ ئۆيگە كىرىشىگە 

رۇخسەت قىلىشقا بۇيرىدى.
ھۇجۇرات  تەپسىرى  ئايەتنىڭ  بۇ  تۇتىدۇ﴾  دوست  ئادىلالرنى  هللا  ﴿شۈبھىسىزكى، 
سۈرىسىدە بايان قىلىندى. ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »باال - چاقىلىرى ۋە قول ئاستىدىكىلىرى ھەققىدىكى ھۆكمىدە ئادىللىق 

قىلغانالر قىيامەت كۈنى ئەرشنىڭ يېنىدىكى )نۇردىن بولغان( مۇنبەلەر ئۈستىدە بولىدۇ«.

مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇرۇش قىلغان مۇشرىكالرنى دوست تۇتۇشتىن توسۇش 
توغرىسىدا

﴿هللا دىن ئۈچۈن سىلەر بىلەن ئۇرۇشقان، سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارغان 
ۋە سىلەرنى ھەيدەپ چىقىرىشقا ياردەملەشكەنلەرنى دوست تۇتىشىڭالردىن سىلەرنى توسىدۇ﴾ 
يەنى هللا تائاال سىلەرنى پەقەت سىلەرگە دۈشمەنلىك قىلغان، سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغان، 
سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقىرىۋەتكەن ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقىرىشقا 
ياردەملەشكەن ئەنە شۇ كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتىن توسىدۇ. غالىب ۋە بۈيۈك هللا سىلەرنى 
ئەنە شۇ كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتىن توسۇپ، ئۇالرنى دۈشمەن تۇتۇشۇڭالرغا بۇيرۇيدۇ ۋە 
دوست  ئۇالرنى  ﴿كىمكى  دەيدۇ:  مۇنداق  ئاگاھالندۇرۇپ  قاتتىق  تۇتۇشتىن  دوست  ئۇالرنى 
مۆمىنلەر!  دېگەن: ﴿ئى  مۇنداق  يەنە  ھەقتە  بۇ  تائاال  زالىمالردۇر﴾ هللا  ئۇالر  تۇتىدىكەن، 
يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. ئۇالر بىر - بىرىنى دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن كىمكى 
ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ، هللا زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن 

ھىدايەت قىلمايدۇ﴾)1(.

* * * * * * *

 ہ ہ ہ ھ  ھ ھ    ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  
ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ېې ې  ې  ىى ائ  ائ ەئ ەئ وئ 
جئحئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۇئۆئ  ۆئ   وئ  ۇئ 

)1( مائىدە سۈرىسى 51 - ئايەت.
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مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يب   جت  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  
ىث  يث حج مج جحمح جخ حخ مخ  جس حس خس مس   

ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە مۆمىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلسە، ئۇالرنى سىناپ كۆرۈڭالر، 
ئۇالرنىڭ ئىمانىنى هللا ئوبدان بىلىدۇ، ئەگەر ئۇالرنى )سىنىغاندىن كېيىن ھەقىقىي( مۆمىنە 
دەپ تونۇساڭالر، ئۇالرنى كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بەرمەڭالر، ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ 
ئۇالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر، ئۇالرنىڭ 
ئايالالرنى  كاپىر  بولمايدۇ،  گۇناھ  ھېچ  سىلەرگە  ئالساڭالر  نىكاھىڭالرغا  بېرىپ  مەھرىلىرىنى 
ئەمرىڭالردا ساقلىماڭالر، ئۇالرغا بەرگەن مەھرىڭالرنى تەلەپ قىلىڭالر، كاپىرالرمۇ )ھىجرەت قىلىپ 
كەلگەن مۆمىن ئاياللىرىغا بەرگەن( مەھرىلىرىنى تەلەپ قىلسۇن، هللا نىڭ ھۆكمى ئەنە شۇ. هللا 
ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىدۇ، هللا ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿10﴾. 
ئەگەر سىلەرنىڭ بەزى ئاياللىرىڭالر كاپىرالرغا كىرىپ كەتسە، )كاپىرالر بىلەن( ئۇرۇشۇپ غەنىمەت 
ئالغان ۋاقتىڭالردا، ئاياللىرى كاپىرالرغا كىرىپ كەتكەن كىشىلەرگە )غەنىمەتتىن( ئۇالرنىڭ بەرگەن 
مەھرىنىڭ مىقدارىنى بېرىڭالر )يەنى مۇسۇلمانالردىن بىرىنىڭ ئايالى كۇففارالر تەرەپكە قېچىپ 
كەتسە، سىلەر كۇففارالر بىلەن ئۇرۇشۇپ ئالغان غەنىمەت مالدىن مەزكۇر ئايالنىڭ ئېرىگە مەھرى 

مىقدارى مال بېرىڭالر(، سىلەر ئۆزەڭالر ئىشەنگەن هللا دىن قورقۇڭالر﴿11﴾. 

ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن ھىجرەت قىلىپ كەلگەن مۇسۇلمان ئايالالرنى 
كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بەرمەسلىك ھەققىدىكى خۇسۇسىي ھۆكۈم

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن قۇرەيش كاپىرلىرى ئارىسىدا تۈزۈلگەن ھۇدەيبىيە سۈلھىسى 
ھەققىدە فەتىھ سۈرىسىدە توختىلىپ ئۆتۈلدى. ئۇ سۈلھىدە كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: 
بىز تەرەپتىن بىرەر كىشى سەن تەرەپكە كەلسە، گەرچە ئۇ سېنىڭ دىنىڭدا بولسىمۇ، ئۇنى 
بىزگە قايتۇرۇپ بېرىسەن )يەنە بىر رىۋايەتتە: بىز تەرەپتىن سەن تەرەپكە بىر ئادەم كەلسە، 
گەرچە ئۇ سېنىڭ دىنىڭدا بولسىمۇ، ئۇنى بىزگە قايتۇرۇپ بېرىسەن( دەپ شەرت قويغان 
ئىبنى ھەييان  مۇقاتىل  زۇھرى،  زەيد،  ئىبنى  ئابدۇراھمان  زەھھاك،  ئۇرۋە،  بۇ  مانا  ئىدى. 
ھۆكمى  ئايەتنىڭ  يۇقىرىدىكى  ئاساسەن  رىۋايەتكە  بۇ  سۆزىدۇر.  قاتارلىقالرنىڭ  ۋە سۇددى 
خىلدىكى  بۇ  بۇ،  مانا  خاسالشتۇرىدۇ.  ھۆكمىنى  سۈننىتىنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
مىسالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر. بەزى سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىغا ئاساسالنغاندا، بۇ ئايەت 

شۇ سۈلھىنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ. 
شەك - شۈبھىسىزكى، غالىب ۋە بۈيۈك هللا مۆمىن بەندىلىرىنى ئەگەر ئۇالرغا مۆمىن 
ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلسە، ئۇالرنى سىناپ كۆرۈشنى، ئەگەر ئۇالرنىڭ ھەقىقىي مۆمىن 
ئايالالر ئىكەنلىكى ئېنىق بولسا، ئۇالرنى كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بەرمەسلىكنى بۇيرۇيدۇ. چۈنكى، 

ئۇ ئايالالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇئەھمەد مۇنداق دەيدۇ: ھىجرەت ۋاقتىدا ئۇقبە ئىبنى ئەبۇمۇئىدنىڭ 

مۇمتەھىنە سۈرىسى

234235



قىزى ئۇممۇ گۈلسۈم ھىجرەت قىلدى. ئاندىن ئۇنىڭ ئەمما ۋە ۋەلىد ئىسىملىك ئانا تەرەپتىن 
بولغان ئىككى تاغىسى مەككىدىن چىقىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئۇ ئايالنى 
قايتۇرۇپ كېتىش ئۈچۈن كەلدى. ئۇ ئىككىسى ئۇ ئايالنى ئۆزلىرىگە قايتۇرۇپ بېرىش ھەققىدە 
پەيغەمبەر  تائاال  بىلەن، هللا  ئۆتكۈزدى. شۇنىڭ  بىلەن سۆھبەت  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئايالالرغا ئائىت قىسمىنى بىكار  ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇشرىكالر ئارىسىدىكى بۇ ئەھدىنىڭ 
قىلىپ، مۇسۇلمانالرنى ھىجرەت قىلىپ كەلگەن ئايالالرنى مۇشرىكالرغا قايتۇرۇپ بېرىشتىن 

توستى ۋە سىناپ بېقىشقا ئائىت ئايىتىنى نازىل قىلدى.
ئەۋفي ئىبنى ئابباسنىڭ: ﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە مۆمىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلسە، 
ئۇالرنى سىناپ كۆرۈڭالر﴾ دېگەن ئايەتتىكى سىناپ بېقىش ئۇالرنى “هللا دىن باشقا ھېچ ئىالھ 
بەرھەق يوقتۇر، مۇھەممەد هللا نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر” دەپ گۇۋاھلىق ئېيتقۇزۇشتىن 

ئىبارەتتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. 
مۇجاھىد: ﴿ئۇالرنىڭ سىناپ كۆرۈڭالر﴾ دېگەنلىك، ئۇالردىن نېمىشقا كەلگەنلىكىنى 
ۋە  ئاغرىنىپ  ياكى  رەنجىپ  ئەرلىرىدىن  ئېيتماستىن  ئىمان  ئۇالر  ئەگەر  بېقىڭالر،  سوراپ 
بېرىڭالر  قايتۇرۇپ  ئەرلىرىگە  ئۇالرنى  بولسا،  كەلگەن  تۈپەيلىدىن  سەۋەب  بىر  باشقا  ياكى 

دېگەنلىكتۇر،- دەيدۇ.
﴿ئەگەر ئۇالرنى )سىنىغاندىن كېيىن ھەقىقىي( مۆمىنە دەپ تونۇساڭالر، ئۇالرنى كاپىرالرغا 
بىلگىلى  يوقلۇقىنى سىناپ  ـ  بار  ئىمانىنىڭ  ئادەمنىڭ  بىر  ئايەت  بۇ  بەرمەڭالر﴾  قايتۇرۇپ 

بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مۇشرىك ئەرلەرگە، مۇشرىك ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان 
ئەرلەرگە ھارام ئىكەنلىكى

﴿ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس﴾ بۇ ئايەت مۇسۇلمان 
ئايالالرنى مۇشرىك ئەرلەرگە ھارام قىلدى. ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە مۇشرىكنىڭ مۆمىن 
ئايالنى ئېلىشى دۇرۇس ئىدى. شۇڭا ئەبۇئاس ئىبنى رەبىئ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى 
زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھانى ئالدى، زەينەپ ئۇ چاغدا مۇسۇلمان ئىدى. ئېرى بولسا، قەۋمىنىڭ 

شېرىك دىنىدا ئىدى.
ئەبۇئاس بەدرى ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشۈپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ ئايالى زەينەپ 
پەيغەمبەر  ئەۋەتتى.  قىلىپ  فىدىيە  ئۈچۈن  ئېرى  بۇالپكىسىنى  قالغان  خەدىچەدىن  ئانىسى 
ئەلەيھىسساالم بۇالپكىنى كۆرۈپ كۆڭلى ئىنتايىن يېرىم بولدى ۋە مۇسۇلمانالرغا: »ئەگەر زەينەپنىڭ 
ئەسىرىنى قويۇپ بېرىشنى مۇۋاپىق كۆرسەڭالر، قويۇپ بېرىڭالر« دېدى. مۇسۇلمانالر ئەبۇئاسنى 
قويۇپ بېرىشنى مۇۋاپىق كۆردى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى قىزى زەينەپنى 
مەدىنىگە ئەۋەتىپ بېرىشىنى شەرت قىلىپ قويۇپ بەردى. ئەبۇئاسمۇ ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىپ، 
زەينەپنى زەيد ئىبنى ھارس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا يەنى 
مەدىنىگە ئەۋەتىپ بەردى. بەدرى ئۇرۇشىدىن كېيىن زەينەپ مەدىنىدە تۇردى. ئىككى يىلدىن 
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كېيىن ئۇنىڭ ئېرى مۇسۇلمان بولدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىزىنى يېڭىدىن 
مېھرى ھەققى بەلگىلىمەستىن ئېرىگە بۇرۇنقى نىكاھىنى يېڭىالپ قايتۇرۇپ بەردى.

﴿كاپىر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى 
ئابباس، مۇجاھىد، قەتادە، زۆھرى ۋە بىر قانچە كىشى مۇنداق دەيدۇ: ھىجرەت قىلىپ كەلگەن 

ئايالالرنىڭ مۇشرىك ئەرلىرىگە ئۇالرنىڭ ئاياللىرىغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر.
﴿ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى بېرىپ نىكاھىڭالرغا ئالساڭالر، سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ 
يەنى ئۇالرنىڭ ئىددىتى تۈگەش، ۋەلىيسى )ئىگە بولغۇچى كىشى( بولۇش شەرتلىرىنى ۋە 

باشقا شەرتلەرنى ئورۇندىغان ئاساستا مەھرىلىرىنى بېرىپ ئەمرىڭالرغا ئالساڭالر بولىدۇ.
 ﴿كاپىر ئايالالرنى ئەمرىڭالردا ساقلىماڭالر﴾ بۇ ئايەت بىلەن غالىب ۋە بۈيۈك هللا مۆمىن 

بەندىلىرىگە مۇشرىك ئايالالرنى ئېلىشنى ۋە ئۇالرنى نىكاھىدا ساقالشنى ھارام قىلدى. 
ئىمام بۇخارى مىسۋەر ۋە مەرۋان ئىبنى ھەكەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرەيش كاپىرلىرى بىلەن ھۇدەيبىيەدە سۈلھى تۈزگەن چاغدا، ئۇنىڭغا 
مۆمىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن، غالىب ۋە بۈيۈك هللا: ﴿ئى مۆمىنلەر! 
سىلەرگە مۆمىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كەلسە، ئۇالرنى سىناپ كۆرۈڭالر، ئۇالرنىڭ ئىمانىنى هللا 
ئوبدان بىلىدۇ، ئەگەر ئۇالرنى )سىنىغاندىن كېيىن ھەقىقىي( مۆمىنە دەپ تونۇساڭالر، ئۇالرنى 
كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بەرمەڭالر، ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس، 
كاپىر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر، ئۇالرنىڭ مەھرىلىرىنى بېرىپ 
نىكاھىڭالرغا ئالساڭالر، سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، كاپىر ئايالالرنى ئەمرىڭالردا ساقلىماڭالر﴾ 
دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۆمەر شۇ كۈنىال ئىككى كاپىر ئايالىنى تاالق 
قىلىۋەتتى. كېيىن ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان، يەنە بىرىنى سەفۋان 

ئىبنى ئۇمەييە نىكاھىغا ئالدى )ئۇ چاغدا ئۇ ئىككىسى تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى(.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  زۆھرىنىڭ  مەئمەردىن  سەۋر  ئىبنى 
ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالر بىلەن مۇشرىكالر تەرىپىدىن مۇسۇلمانالر تەرەپكە كەلگەن ئادەمنى 
پەيغەمبەر  ئايالالر  مۇسۇلمان  چاغدا،  تۈزگەن  سۈلھى  بىلەن  شەرتى  بېرىش  قايتۇرۇپ 
ئەلەيھىسساالم تەرەپكە ھىجرەت قىلىپ كەلدى. ئاندىن ئۇالر توغرىسىدا بۇ ئايەت نازىل بولدى. 
بۇ ئايەت نازىل بولغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھۇدەيبىيەنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە ئىدى. هللا 
تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرىنى ھىجرەت قىلىپ كەلگەن ئايالالرنىڭ كاپىر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا 
بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىشكە بۇيرۇدى. مۇشرىكالرغىمۇ شۇنداق ھۆكۈم قىلدى. ئەگەر 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرى مۇرتەد بولۇپ مۇشرىكالر تەرەپكە كەتسە، ئۇالر ئەرلىرىنىڭ ئۇالرغا 
ئىلگىرى بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بېرىشى كېرەك. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿كاپىر 

ئايالالرنى ئەمرىڭالردا ساقلىماڭالر﴾.
﴿ئۇالرغا بەرگەن مەھرىڭالرنى تەلەپ قىلىڭالر، كاپىرالرمۇ )ھىجرەت قىلىپ كەلگەن مۆمىن 
ئاياللىرىغا بەرگەن( مەھرىلىرىنى تەلەپ قىلسۇن﴾ يەنى ئەگەر ئاياللىرىڭالر مۇرتەد بولۇپ، 
كاپىرالر تەرەپكە كەتسە، ئۇالرغا بەرگەن مەھرىڭالرنى تەلەپ قىلىڭالر، كاپىرالرمۇ مۇسۇلمانالر 

تەرەپكە ھىجرەت قىلىپ كەلگەن ئايالالرغا بەرگەن مەھرىلىرىنى تەلەپ قىلسۇن.
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﴿هللا نىڭ ھۆكمى ئەنە شۇ. هللا ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ مۇشرىكالر 
ئىشالرنىڭ  قاتارلىق  بولۇشى  بۇ سۈلھىنىڭ سىرتىدا  ئايالالرنىڭ  قىلىشىڭالر،  بىلەن سۈلھى 

ھەممىسى هللا نىڭ ھۆكمىدۇر، هللا ئىنسانالر ئارىسىدا ئەنە شۇنداق ھۆكۈم چىقىرىدۇ. 
﴿هللا ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا بەندىلىرىگە 
نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلگۈچىدۇر ۋە ئۇ نەرسە ئۈستىدە ھېكمەت بىلەن 

ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر.
﴿ئەگەر سىلەرنىڭ بەزى ئاياللىرىڭالر كاپىرالرغا كىرىپ كەتسە، )كاپىرالر بىلەن( ئۇرۇشۇپ 
ئاياللىرى كاپىرالرغا كىرىپ كەتكەن كىشىلەرگە )غەنىمەتتىن(  ۋاقتىڭالردا،  ئالغان  غەنىمەت 
ئۇالرنىڭ بەرگەن مەھرىنىڭ مىقدارىنى بېرىڭالر )يەنى مۇسۇلمانالردىن بىرىنىڭ ئايالى كۇففارالر 
تەرەپكە قېچىپ كەتسە، سىلەر كۇففارالر بىلەن ئۇرۇشۇپ ئالغان غەنىمەت مالدىن مەزكۇر ئايالنىڭ 
ئېرىگە مەھرى مىقدارى مال بېرىڭالر(﴾ مۇجاھىد ۋە قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
بۇ، مۇسۇلمانالر بىلەن سۈلھى تۈزمىگەن كاپىرالر ھەققىدىكى ھۆكۈمدۇر. ئەگەر مۇسۇلمانالردىن 
بىرىنىڭ ئايالى كاپىرالر تەرەپكە قېچىپ كەتسە، ئۇالر ئۇ ئايالنىڭ ئېرىنىڭ ئۇنىڭغا بۇرۇن 
بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بەرمىسە، ئاندىن ئۇالر تەرەپتىن بىرىنىڭ ئايالى قېچىپ مۇسۇلمانالر 
تەرەپكە كەلسە، ئۇالر مۇسۇلمانالر تەرەپتىن كاپىرالر تەرەپكە قېچىپ كەتكەن ئايالنىڭ ئېرىگە ئۇ 
ئايالىغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بەرمىگىچە، مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى تەرەپكە كەلگەن ئايالنىڭ 

كاپىر ئېرىگە ئۇ ئايالغا بەرگەن مەھرىنى قايتۇرۇپ بەرمەيدۇ.
ئىبنى جەرىر زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۆمىنلەر هللا نىڭ ھۆكمىگە 
بويسۇنۇپ، هللا بۇيرۇغان بويىچە ھىجرەت قىلىپ كەلگەن ئايالالرنىڭ مۇشرىك ئەرلىرىگە ئاشۇ 
مۇشرىك ئەرلەرنىڭ ئىلگىرى ئۇ ئاياللىرىغا بەرگەن مەھرىلىرىنى قايتۇرۇپ بەردى. ئەكسىچە 
بويىچە  يۈكلەنگىنى  ئۈستىلىرىگە  قىلماي،  ئېتىراپ  ھۆكمىنى  نىڭ  بولسا، هللا  مۇشرىكالر 
مۇسۇلمانالرنىڭ مۇشرىكالر تەرىپىگە قېچىپ كەتكەن ئاياللىرىغا ئۇالرنىڭ بۇرۇن ئۇ ئايالالرغا 
بەرگەن مەھرىلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىشتىن باش تارتتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال مۆمىنلەرگە 
)كاپىرالر  كەتسە،  كىرىپ  كاپىرالرغا  ئاياللىرىڭالر  بەزى  سىلەرنىڭ  ﴿ئەگەر  دېدى:  مۇنداق 
بىلەن( ئۇرۇشۇپ غەنىمەت ئالغان ۋاقتىڭالردا، ئاياللىرى كاپىرالرغا كىرىپ كەتكەن كىشىلەرگە 
)غەنىمەتتىن( ئۇالرنىڭ بەرگەن مەھرىنىڭ مىقدارىنى بېرىڭالر )يەنى مۇسۇلمانالردىن بىرىنىڭ 
غەنىمەت  ئالغان  ئۇرۇشۇپ  بىلەن  كۇففارالر  كەتسە، سىلەر  قېچىپ  تەرەپكە  كۇففارالر  ئايالى 
مالدىن مەزكۇر ئايالنىڭ ئېرىگە مەھرى مىقدارى مال بېرىڭالر(، سىلەر ئۆزەڭالر ئىشەنگەن هللا 
دىن قورقۇڭالر﴾ بۇ ئايەت نازىل بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكالر هللا نىڭ بويرۇقىغا بويسۇنماى 
مۇرتەد بولۇپ، ئۆزلىرى تەرەپكە كەلگەن ئايالنىڭ ئېرىگە قايتۇرۇپ بېرىشكە تېگىشلىك بولغان 
مەھرى ھەققىنى بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر مۇشرىكالر تەرەپتىن مۇسۇلمانالر تەرەپكە 
ھىجرەت قىلىپ كەلگەن ئايالنىڭ مۇشرىك ئېرىگە قايتۇرۇپ بېرىشكە تېگىشلىك ھەققىنى 
ئايالى مۇرتەد بولۇپ مۇشرىكالر تەرەپكە كەتكەن ئەرگە بېرىپ، ئاشقان قىسمىنى ئاندىن ئۇ 

مۇشرىك ئەرگە بەرگەن.

* * * * * * *
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ڦڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ  

ئى پەيغەمبەر! مۆمىن ئايالالر ساڭا كېلىپ، هللا غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە، 
ئوغرىلىق قىلماسلىققا، زىنا قىلماسلىققا، بالىلىرىنى )جاھىلىيەت دەۋرىدىكىدەك قىز بالىلىرىنى 
نۇمۇستىن ياكى كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ( ئۆلتۈرمەسلىككە، باشقىالرنىڭ بالىسىنى يالغاندىن 
ئەرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، سەن بۇيرۇغان ياخشى ئىشالردىن باش تارتماسلىققا بەيئەت 
قىلسا )يۇقىرىقى شەرتلەر ئاساسىدا( ئۇالرغا بەيئەت قىلغىن، ئۇالر ئۈچۈن هللا دىن مەغپىرەت 

تىلىگىن، هللا ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿12﴾. 

ئايالالر بەيئەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

ئىمام بۇخارى ئۇرۋەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
﴿ئى  ئايالالرنى:  مۆمىن  كەلگەن  قىلىپ  ھىجرەت  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
كەلتۈرمەسلىككە،  شىرىك  نەرسىنى  ھېچ  غا  هللا  كېلىپ،  ساڭا  ئايالالر  مۆمىن  پەيغەمبەر! 
ئوغرىلىق قىلماسلىققا، زىنا قىلماسلىققا، بالىلىرىنى )جاھىلىيەت دەۋرىدىكىدەك قىز بالىلىرىنى 
نۇمۇستىن ياكى كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ( ئۆلتۈرمەسلىككە، باشقىالرنىڭ بالىسىنى يالغاندىن 
ئەرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، سەن بۇيرۇغان ياخشى ئىشالردىن باش تارتماسلىققا بەيئەت 
قىلسا )يۇقىرىقى شەرتلەر ئاساسىدا( ئۇالرغا بەيئەت قىلغىن، ئۇالر ئۈچۈن هللا دىن مەغپىرەت 
مېھرىباندۇر﴾ دېگەن  ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مەغپىرەت  ناھايىتى  تىلىگىن، هللا ھەقىقەتەن 

ئايەتتە كۆرسىتىلگەن بويىچە سىنايتتى.
ئىمام بۇخارى ئۇرۋەدىن ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۆمىن ئايالالردىن 
كىم بۇ شەرتلەرگە قوشۇلسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا سۆز ئارقىلىقال: »مەن سەندىن 
بەيئەت ئالدىم« دەيتتى. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەيئەت 
جەريانىدا بىرمۇ خوتۇن كىشىنىڭ قولىنى تۇتمىدى. ئۇ پەقەت ئايالالرغا: »مەن سەندىن ئەنە 

شۇ شەرتلەر ئاساسىدا بەيئەت ئالدىم« دېيىش بىلەنال بەيئەت قوبۇل قىالتتى.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  رۇقەيقەنىڭ  بىنتى  ئۇمەييە  ئەھمەد  ئىمام 
ئىچىدە  ئايالالر  كەلگەن  ئۈچۈن  قىلىش  بەيئەت  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەن 
ئالدى ۋە:  ئىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزدىن قۇرئاندا كۆرسىتىلگەن بويىچە بەيئەت 
بىز:  دېدى.  قىلىڭالر«  ئەمەل  شەرتلەرگە  بۇ  يېتىشىچە  تاقىتىڭالرنىڭ  ۋە  »كۈچۈڭالرنىڭ 
هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە ئەڭ مېھرىباندۇر،- دېدۇق. ئاندىن يەنە: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! بىز بىلەن قول ئېلىشىپ بەيئەت ئالمامسەن؟- دېدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»شەك- شۈبھىسىزكى، مەن ئايالالر بىلەن قول ئېلىشمايمەن. مېنىڭ بىر ئايالغا قىلغان سۆزۈم 
100 ئايالغا قىلغان سۆزۈم بىلەن ئوخشاشتۇر« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى، نەسەئى 

ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
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 ئىمام بۇخارى ئۇممۇئەتىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلدۇق، ئۇ بىزگە: ﴿هللا غا ھېچنەرسىنى شىرىك كەلتۈرمەسلىككە﴾ 
دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بەردى ۋە بىزنى ئۈن سېلىپ يىغالشتىن توستى. بىر ئايال قولىنى 
ھەققىنى  بۇ  ئايالنىڭ  ئۇ  مەن  ئىدى.  بەرگەن  يىغلىشىپ  ماڭا  بىرى  پاالنى  يىغىۋېلىپ: 
قايتۇرماقچىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالغا ھېچنەرسە دېمىدى. شۇنىڭ 
بىلەن ئۇ ئايال كېتىپ، بىر ئازدىن كېيىن يەنە قايتىپ كەلدى-دە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

بەيئەت قىلدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سامىتنىڭ  ئىبنى  ئۇبادە  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق. ئۇ: »سىلەر ماڭا هللا غا ھېچنەرسىنى شېرىك 
ئۆلتۈرمەسلىككە  بالىلىرىڭالرنى  قىلماسلىققا،  زىنا  قىلماسلىققا،  ئوغرىلىق  كەلتۈرمەسلىككە، 
بەيئەت قىلىڭالر« دېدى ۋە ئايالالردىن ۋەدە ئالغانلىقى ھەققىدىكى: ﴿مۆمىن ئايالالر ساڭا 
كېلىپ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بەردى، ئاندىن: »سىلەردىن كىمكى بۇ شەرتلەرگە ۋاپا قىلسا، 
ئۇنىڭ ئەجرىنى هللا بېرىدۇ. كىمكى بۇ ئىشالردىن بىرەرسىگە خىالپلىق قىلسا، ئۇ بۇنىڭ 
ئۈچۈن جازاغا تارتىلىدۇ، بۇ جازا ئۇنىڭ جىنايىتىگە كەففارەت بولىدۇ. كىمكى بۇ ئىشتىن 
بىرەرسىگە خىالپلىق قىلسا، ئاندىن هللا ئۇنىڭ بۇ جىنايىتىنى يوشۇرسا، ئۇنىڭ ھېسابى هللا 
غىدۇر. ئەگەر هللا خالىسا ئۇنى كەچۈرىدۇ، خالىسا ئازاباليدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
سېنىڭ  كىمكى  ئايالالردىن  مۆمىن  يەنى  كېلىپ﴾  ساڭا  ئايالالر  مۆمىن  پەيغەمبەر!  ﴿ئى 

يېنىڭغا كېلىپ، بۇ شەرتلەر ئاساسىدا ساڭا بەيئەت قىلسا، سەنمۇ ئۇنىڭدىن بەيئەت ئالغىن.
﴿هللا غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە، ئوغرىلىق قىلماسلىققا﴾ بۇ ئايەتتىن 
ئايالىغا  يات كىشىلەرنىڭ مال- مۈلكىنى ئوغرىلىماسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئەگەر ئەر كىشى 
شۇ  ئاساستا،  قىلمىغان  ئىسراپ  مېلىدىن  ئۇنىڭ  ئايالى  بەرمىسە،  يېتەرلىك  نەپىقىسىنى 
جەمئىيەتتىكى نورمال ئايالنىڭ تۇرمۇشىغا قاراپ يېتەرلىك ئېلىپ ئىشلەتسە بولىدۇ. ئۇ ئايالنىڭ 
ئېرى بۇ ئىشنى بىلمىگەن تەقدىردىمۇ، ئۇ ئوغرىلىق گۇناھىغا كىرمەيدۇ. بۇنىڭ دەلىلى ئىمام 
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ئۇتبەنىڭ قىزى ھىندىنىڭ ھەدىسىدۇر. ھىندى: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! ئەبۇسۇفيان ھەقىقەتەن ناھايىتى بېخىل ئادەم. ئۇ ماڭا مېنىڭ تۇرمۇشۇمغا 
ۋە ئوغلۇمنىڭ تۇرمۇشىغا يەتكۈدەك نەپىقە بەرمەيدۇ. ئەگەر مەن ئۇنىڭغا بىلىندرۈرمەي ئۇنىڭ 
مېلىدىن ئېلىۋالسام، ماڭا گۇناھ بوالمدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭ مېلىدىن 

ساڭا ۋە ئوغلۇڭغا يەتكۈدەك ئېلىپ، ئىسراپ قىلماي ئىشلەتكىن« دېدى.
يېقىنالشماڭالر،  ﴿زىناغا  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  قىلماسلىققا﴾ هللا  ﴿زىنا   
چۈنكى، ئۇ قەبىھ ئىشتۇر، يامان يولدۇر﴾)1( ئىمام ئەھمەد سۈمرەدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە 

زىناخورالرنىڭ دوزاخ ئوتىدا قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىنىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 
ئىمام ئەھمەد ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇتبەنىڭ قىزى فاتىمە 

)1( ئىسرا سۈرىسى 32ـ  ئايەت.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلىش ئۈچۈن كەلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالدىن 
﴿هللا غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە، ئوغرىلىق قىلماسلىققا، زىنا قىلماسلىققا...﴾ 
دېگەن ئايەتتە كۆرسىتىلگەن بويىچە بەيئەت ئالدى. ئۇ ئايال بۇ ئايەتتە كۆرسىتىلگەن بەزى 
ئىشالردىن خىجىل بولۇپ، قولىنى بېشىغا قويىۋالدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالنىڭ 
بۇ ئىشىنى كۆرۈپ ھەيران بولدى. شۇنىڭ بىلەن ئائىشە ئۇ ئايالغا: ئى ھەمشىرەم! ئايەتتە 
كۆرسىتىلگەن بويىچە بەيئەت قىلغىن. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بىزمۇ شۇ شەرتلەرگە 
ئاساسەن بەيئەت قىلدۇق،- دېدى. ئاندىن ئۇ ئايال: ئۇنداق بولسا بولىدۇ، بەيئەت قىالي،- 

دېدى ۋە ئايەتتە كۆرسىتىلگەن بويىچە بەيئەت قىلدى. 
﴿بالىلىرىنى )جاھىلىيەت دەۋرىدىكىدەك قىز بالىلىرىنى نۇمۇستىن ياكى كەمبەغەللىكتىن 
قورقۇپ( ئۆلتۈرمەسلىككە﴾ بۇ ئايەت باال تۆرەلگەندىن كېيىن، ئۇنى ئۆلتۈرۈشنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئۆلتۈرۈۋېتەتتى.  بالىلىرىنى  قورقۇپ  كەمبەغەللىكتىن  دەۋرىدە  جاھىلىيەت  ئەرەبلەر  ئالىدۇ. 
شۇنداقال ئۇالر قورساقتىكى بالىلىرىنىمۇ ئۆلتۈرىۋېتەتتى. بەزى نادان ئايالالر يامان ئىشنى ياكى 
شۇنىڭغا ئوخشىغان بۇزۇق نىيەتنى كۆزلەپ، ئېگىزدىن پەسكە سەكرەشتەك ھەرىكەتلەرنى 

قىلىپ، قورسىقىدىكى بالىلىرىنى چۈشۈرۈۋېتەتتى.
﴿باشقىالرنىڭ بالىسىنى يالغاندىن ئەرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، سەن بۇيرۇغان 
ياخشى ئىشالردىن باش تارتماسلىققا﴾ يەنى سەن توسقان يامان ئىشالرنى قىلماسلىققا بەيئەت 

قىلسا، يۇقىرىقى شەرتلەر ئاساسىدا ئۇالردىن بەيئەت ئالغىن.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
هللا تائاال بۇ ئايەتتىكى شەرتلەرنى ئايالالرغا )شەرت قىلىپ( بېكىتتى. مەيمۇن ئىبنى مەھرام 
مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال ياخشى ئىشالرنى قىلىشتا پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشنى بېكىتتى، 

ياخشى ئىشالرنى قىلىش ئىتائەت ھېسابلىنىدۇ.
ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال ئىنسانالرنى پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇدى. 
پەيغەمبەر بولسا، هللا نىڭ ئىنسانالر ئىچىدىن ياخشى ئىش قىلىشتا باشقىالرغا ئۈلگە قىلىنىشى 

ئۈچۈن تاللىغان كىشىدۇر.
بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنسارنىڭ  ئەتىيە  ئۇممۇ  جەرىر  ئىبنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلغان چاغدا، ئۇ بىزگە بۇيرۇغان ياخشى ئىشالرنىڭ بىرى 
پاالنى  ئايال:  بىر  قەبىلىدىن  بىر  مەلۇم  ئىدى.  يىغلىماسلىقى  ئۈن سېلىپ  ئايالالرنىڭ  بىز 
قەبىلىدىكىلەر ماڭا يىغلىشىپ بەرگەن ئىدى. مەن ئۇالرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىغىچە بەيئەت 
قىلمايمەن،- دېدى. ئۇ ئايال ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇالرغا يىغلىشىپ بەردى. ئاندىن 

قايتىپ كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلدى.
ئىمام ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇسەيد ئىبنى ئەبۇئۇسەيدتىن بەيئەت قىلغۇچى ئايالالرنىڭ بىرىنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز بەيئەت قىلغان چاغدا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
تاتلىماسلىققا، چاچلىرىمىزنى  تارتماسلىققا، يۈزنى  بىزنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن باش 

يۇلماسلىققا، ياقا يىرتىپ يىغلىماسلىققا ۋە قاغاپ دۇئا قىلماسلىققا ۋەدە ئالدى.
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* * * * * * *

ڈ    ژ  ڎ  ڈ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڇ  چ  چ   چ 
ژ ڑ ڑ   

ئى مۆمىنلەر! هللا غەزەب قىلغان قەۋمنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر ئاخىرەتنىڭ )ساۋابىدىن( 
قەبرىلىرىدە ياتقان كۇففارالر ئۈمىدىنى ئۈزگەندەك ھەقىقەتەن ئۈمىدىنى ئۈزدى﴿13﴾.

بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ هللا بۇ سۈرىنىڭ بېشىدا كاپىرالرنى دوست تۇتۇشتىن توسقىنىدەك، 
ئاخىرىدىمۇ ئۇالرنى دوست تۇتۇشتىن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى مۆمىنلەر! هللا غەزەب قىلغان 
قەۋمنى دوست تۇتماڭالر﴾ يەنى يەھۇدىيالر، خىرىستىيانالر ۋە باشقا هللا غەزەب قىلغان، ئۆز 
رەھمىتىدىن قوغلىغان، هللا نىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغان كاپىرالرنى دوست تۇتماڭالر، 
ئۇالر غالىب ۋە بۈيۈك هللا نىڭ ھۆكمىدە ئاخىرەتنىڭ ساۋابىدىن ۋە نازۇ - نېمەتلىرىدىن 

ئۈمىدىنى ئۈزگەن تۇرسا، سىلەر ئۇالرنى قانداقمۇ دوست تۇتىسىلەر؟! 
﴿قەبرىلىرىدە ياتقان كۇففارالر ئۈمىدىنى ئۈزگەندەك﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئىككى خىل 
قاراش بار. ئۇنىڭ بىرى، تىرىك ياشاۋاتقان كاپىرالر قەبرىلەردە ياتقان ئۇرۇق- تۇغقانلىرى 
بىلەن بۇنىڭدىن كېيىن بىر يەرگە جەم بولۇشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەندەك دېگەندىن ئىبارەتتۇر. 
چۈنكى، ئۇالر قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئۈمىد ئۆزگەندىن كېيىن تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيدۇ. 
ئۇالرنىڭ بۇ ئېتىقادىغا ئاساسەن، ئۇالرنىڭ ئۆلگەن تۇغقانلىرىدىن ئۈمىدى تامامەن ئۈزۈلدى. 
ئۈزگەندەك  ئۈمىدىنى  ياخشىلىقتىن  ھەممە  كاپىرالر  ياتقان  قەبرىلىرىدە  قاراش،  ئىككىنچى 

دېگەنلىكتىن ئىبارەتتۇر.
ئەئمەش مەسرۇقتىن ئىبنى مەسئۇدنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
كۆرگەن  بىلەن  كۆزى  ئۆز  ساۋابنى  قويغان  كەتكۈزۈپ  قولدىن  ۋە  ئۆلگەندە  كاپىر  قىلىدۇ: 
ۋە ئۇنىڭدىن خەۋەردار بولغان چاغدا ئۈمىدىنى ئۈزگەندەك، ھەقىقەتەن ئۈمىدىنى ئۈزدى. 
مۇجاھىد، ئىكرىمە، مۇقاتىل، ئىبنى زەيد، كەلبى ۋە مەنسۇر قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى ئىبنى 

مەسئۇدقا ئوخشاش تەپسىر قىلدى. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشنى قوللىدى. 
هللا غا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، مۇمتەھىنە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 14 ئايەت

سەف سۈرىسى

سەف سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئىبنى ساالمنىڭ  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام 
بىز بىر - بىرىمىزدىن: كىم بىرىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قايسى ئەمەلنىڭ هللا 
غا ئەڭ سۆيۈملۈك ئىكەنلىكىنى سوراپ كېلىدۇ؟- دېيىشتۇق. لېكىن ئىچىمىزدىن ھېچ 
قېشىمىزغا  بىزنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  چاغدا  شۇ  دەل  تۇرمىدى.  ئورنىدىن  كىم 
بىر ئادەمنى ئەۋەتتى، ئاندىن بىزنى يىغىپ بىزگە بۇ سۈرىنى يەنى سەف سۈرىسىنىڭ 

ھەممىسىنى ئوقۇپ بەردى.

ٱ ٻ ٻ

ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ    گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 
ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ  ۆ ۆ 

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاسمانالردىكى نەرسىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر )يەنى ئىنسانالر، 
ئۆسۈملۈكلەر، جانسىز شەيئىلەر( هللا غا تەسبىھ ئېيتتى، هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن 
ئىش قىلغۇچىدۇر﴿1﴾. ئى مۆمىنلەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز 
دەيسىلەر؟ )يەنى ئەمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە ئۈچۈن ئاغزىڭالردا 
قىلىمىز دەيسىلەر؟(﴿2﴾. سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى )قىلىمىز( دېيىشىڭالر هللا 
نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ )كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر(﴿3﴾. شۈبھىسىزكى، هللا ئۆزىنىڭ 

يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش 



قىلغانالرنى(  غازات  تۇرۇپ  ساباتلىق  مەۋقەسىدە  چاغدا  ئۇچراشقان  دۈشمەنلەرگە  مەيدانىدا 
دوست تۇتىدۇ﴿4﴾. 

قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دېگۈچىلەرنىڭ ئەيىبلىنىشى

﴿ئاسمانالردىكى نەرسىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر )يەنى ئىنسانالر، 
ئۆسۈملۈكلەر، جانسىز شەيئىلەر( هللا غا تەسبىھ ئېيتتى، هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 
قىلغۇچىدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى يۇقىرىدا بىر قانچە قېتىم تەكرارالندى. شۇڭا بۇ يەردە 

ئۇنى قايتا تەكرارالش ھاجەتسىزدۇر. 
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دەيسىلەر؟ )يەنى ئەمەلدە 
سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە ئۈچۈن ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟(﴾ بۇ ئايەت 
بىرەر ئىشنى ياكى بىرەر سۆزنى ۋەدە قىلىپ ئاندىن ئۇنىڭغا ۋاپا قىلمىغان كىشىنى قاتتىق 
ئەيىبلەيدۇ. شۇڭا: ۋەدە قىلىنغان ئىش مەيلى زىيانلىق بولسۇن ياكى بولمىسۇن، ۋەدىگە 
قەتئىي ۋاپا قىلىش ۋاجىپتۇر،- دېگەن قاراشتىكى سەلەپ ئۆلىمالىرى ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىغا 

بۇ ئايەت كەرىمنى دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ. 
ئۇالر بۇ قاراشقا ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسنى پاكىت 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: »مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتۈر. ۋەدە قىلسا، 
ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىدۇ؛ سۆزلىسە، يالغان سۆزلەيدۇ؛ ئامانەت قويۇلسا، خىيانەت قىلىدۇ«.

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »تۆت 
ئىش بار، كىمدە ئۇ تۆت ئىش تېپىلسا، ئۇ خالىس مۇناپىق بولىدۇ. كىمدە ئۇ تۆت ئىشنىڭ 
بىرى تېپىلسا، ئۇ كىشى تاكى شۇ ئىشنى تاشلىمىغۇچە ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقنىڭ بىر ئاالمىتى 
بولىدۇ«. شۇ تۆت ئىشنىڭ بىرى ۋەدىگە خىالپلىق قىلىش دەپ كۆرسىتىلىدۇ. هللا تائاال شۇڭا 
بۇ خىل كىشىلەرنى ئەيىبلەشنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى: ﴿سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى 

)قىلىمىز( دېيىشىڭالر هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ )كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر(﴾.

رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئامىرنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەبۇداۋۇد  ۋە  ئەھمەد  ئىمام 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ قېشىمىزغا كەلدى. مەن ئۇ چاغدا كىچىك باال ئىدىم. 
مەن ئويناش ئۈچۈن سىرتقا ماڭدىم. ئانام: ئى ئابدۇلالھ! بۇ ياققا كەل! مەن ساڭا ئوبدان بىر 
نەرسە بېرىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئانامغا: »ئۇنىڭغا نېمە بەرمەكچىسەن؟« 
دېدى. ئانام: خورما بەرمەكچىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر ئوغلۇڭغا بىر 

نەرسە بەرمىسەڭ، سەڭا يالغان سۆزلەشنىڭ گۇناھى يېزىلىدۇ« دېدى.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ: مۆمىنلەر هللا غا ئەڭ سۆيۈملۈك كۆرۈنىدىغان 
ئەمەللەرنى بىلسەك ئىدۇق، ئۇنى ئەلۋەتتە قىالتتۇق،- دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: 
قىلغانالرنى  جىھاد  بولۇپ  سەپ  بىنادەك  مۇستەھكەم  يولىدا  ئۆزىنىڭ  هللا  ﴿شۈبھىسىزكى، 
)يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات 
ئەمەلنى  ئۆزىگە ئەڭ سۆيۈملۈك  ئايەتتە  تائاال بۇ  قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ﴾ دېدى. هللا 
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بىلەن سىنالدى. جىھاد  ئۇرۇشىدا جىھاد  ئۇھۇد  ئۇالر  قىلىپ كۆرسەتتى.  بايان  مۆمىنلەرگە 
مەيدانىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى تاشالپ ئارقىلىرىغا قاراپ قاچتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا 
تائاال بۇ ھەقتە: ﴿ئەگەر ئۇالر سىلەرنى يەڭسە سىلەرگە دۈشمەن بولىدۇ، سىلەرگە زىيانكەشلىك 
قىلىدۇ، سىلەرنى تىلاليدۇ، سىلەرنىڭ مۇرتەد بولۇشۇڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى 
نازىل قىلدى ۋە: ئىچىڭالردىن ماڭا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان كىشى مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلغان 

كىشىدۇر،- دېدى.
بەزىلەر بۇ ئايەتنى جىھاد ھەققىدە نازىل بولغان دەيدۇ. چۈنكى، ئادەملەر جىھاد قىلدىم 
دەيدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ جىھاد قىلمىغان. بىرسىگە نەيزە تىقتىم دەيدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ ھېچكىمگە 
نەيزە تىقمىغان. دۈشمەننى چاپتىم دەيدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ بىرمۇ دۈشمەننى چاپمىغان چىداملىق 

بىلەن ئۇرۇش قىلدىم دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇ ئۇرۇشقا چىداملىق بولمىغان ئادەملەردۇر.
قەتادە ۋە زەھھاك مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەت بىز دۈشمەنلەرنى ئۆلتۈردۇق، ئۇالرنى چاپتۇق، 
ئۇالرغا نەيزە تىقتۇق ۋە قالتىس ئىشالرنى قىلدۇق دېگەن، ئەمەلىيەتتە بولسا، ئۇ ئىشالردىن 

ھېچبىرىنى قىلمىغان ئادەملەرنى ئەيىبلەپ نازىل بولدى.
سەئىد ئىبنى جۇبەير هللا تائاالنىڭ: ﴿شۈبھىسىزكى، هللا ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك 
سەپ بولۇپ جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە 
ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا مۆمىنلەرنى بىر - بىرىگە يېقىن قىلىپ سەپكە 

تىزاتتى. هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرگە جەڭ مەيدانىدا قانداق سەپ تۈزۈشنى ئۆگىتىدۇ.

* * * * * * *

ى   ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ    ۅ    ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ 
ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ    ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  

ئۆز ۋاقتىدا مۇسا قەۋمىگە: »ئى قەۋمىم! مېنىڭ هللا نىڭ سىلەرگە ئەۋەتكەن پەيغەمبەر 
ئىكەنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ سىلەر ماڭا نېمىشقا ئازار بېرىسىلەر؟« دېدى، ئۇالر )ھەقتىن( 
بۇرۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن، هللا ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى، هللا پاسىق 
قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿5﴾. ئۆز ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا: »ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! 
مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن هللا ئەۋەتكەن، مەندىن بۇرۇن كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى، 
بەرگۈچى  خەۋەر  خۇش  بىلەن  پەيغەمبەر  ئىسىملىك  ئەھمەد  كېلىدىغان  كېيىن  مەندىن 
پەيغەمبەرمەن« دېدى. ئىسا ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن چاغدا، ئۇالر: »بۇ 

ئوپئوچۇق سېھىردۇر« دېدى﴿6﴾.
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مۇسانىڭ قەۋمىنىڭ ئۆزىگە ئازار بەرگەنلىكىنى تىلغا ئېلىشى ۋە اهللا نىڭ 
ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بۇرىۋەتكەنلىكى

ئىمران  ئىبنى  مۇسا  سۆھبەتدىشى  ۋە  پەيغەمبىرى  بەندىسى،  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
سىلەرگە  نىڭ  ﴿مېنىڭ هللا  قەۋمىگە:  مۇسا  قىلىدۇ،  خەۋەر  ئەھۋالىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بېرىسىلەر؟﴾  ئازار  نېمىشقا  ماڭا  سىلەر  تۇرۇپ  بىلىپ  ئىكەنلىكىمنى  پەيغەمبەر  ئەۋەتكەن 
دېدى. يەنى سىلەر مېنىڭ سىلەرگە پەيغەمبەرلىكنى ئېلىپ كەلگەنلىكىمنى، مېنىڭ راستچىل 
ئىكەنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ نېمىشقا ماڭا ئازار يەتكۈزۈسىلەر؟ هللا تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا ئۆز قەۋمىدىن ۋە باشقا قەۋملەردىن بولغان كاپىرالردىن يەتكەن ئەزىيەتلەر 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بۇيرۇيدۇ. شۇڭا  قىلىشقا  ئۇنى سەۋر  ۋە  بېرىدۇ  تەسەللىي  ئۈچۈن 
كۆپ  بۇنىڭدىن  ھەقىقەتەن  مۇسا  بولسۇن،  مۇساغا  رەھمىتى  نىڭ  دېگەن: »هللا  مۇنداق 

ئەزىيەتلەرگە ئۇچرىدى ۋە سەۋر قىلدى«.
 مەزكۇر ئايەت مۆمىنلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا زىيانكەشلىك قىلىشتىن ياكى ئۇنىڭغا 
ئەزىيەت يەتكۈزۈشتىن توسىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر مۇساغا 
ئازار قىلغان كىشىلەر )يەنى بەنى ئىسرائىل( دەك بولماڭالر، هللا مۇسانى ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىن 

)يەنى تۆھمەتلىرىدىن( ئاقلىدى، مۇسا هللا نىڭ دەرگاھىدا ئابرويلۇق ئىدى﴾)1(. 
ھىدايەتتىن  دىللىرىنى  ئۇالرنىڭ  كېيىن، هللا  كەتكەندىن  بۇرۇلۇپ  )ھەقتىن(  ﴿ئۇالر 
كەتكەندىن  بۇرۇلۇپ  ئەگىشىشتىن  ئۇنىڭغا  تۇرۇپ  بىلىپ  ھەقنى  ئۇالر  يەنى  بۇرىۋەتتى﴾ 
كېيىن، هللا ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى. ھەمدە ئۇالرنىڭ دىللىرىغا شەك، 
تېڭىرقاش ۋە گۇمانخورلۇقنى سېلىۋەتتى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇالرنىڭ 
دىللىرىنى، كۆزلىرىنى ھەق )نى چۈشىنىش ۋە كۆرۈش( تىن بۇرىۋېتىمىز، ئۇالر دەسلەپتە 
مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك )يەنە ئىشەنمەيدۇ(، ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە 
قويۇۋېتىمىز﴾)2(، ﴿كىمكى ئۆزىگە )مۆجىزىلەر ئارقىلىق( توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن، 
يولىدىن  مۆمىنلەرنىڭ  قىلىدىكەن،  مۇخالىپەتچىلىك  ئەمرىگە(  ئۇنىڭ  )يەنى  پەيغەمبەرگە 
ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز، ئۇنى )ئاخىرەتتە( جەھەننەمگە  غەيرىيگە ئەگىشىدىكەن، ئۇنى 
كىرگۈزىمىز، جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴾)3( شۇڭا هللا تائاال )تەپسىر بولۇۋاتقان( بۇ 

ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا پاسىق قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾.

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ “ئەھمەد” دېگەن 
ئىسمى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەنلىكى

﴿ئۆز ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا: »ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن 

)1( ئەھزاب سۈرىسى 69 - ئايەت.
)2( ئەنئام سۈرىسى 110- ئايەت.
)3( نىسا سۈرىسى 115- ئايەت.
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هللا ئەۋەتكەن، مەندىن بۇرۇن كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى، مەندىن كېيىن كېلىدىغان 
ئەھمەد ئىسىملىك پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بەرگۈچى پەيغەمبەرمەن« دېدى﴾ يەنى تەۋرات 
مېنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىم بىلەن خۇش خەۋەر بەردى، مەن شۇ خەۋەرگە ئۇيغۇن 
ھالدا پەيغەمبەر بولۇپ كەلدىم. مەن مەندىن كېيىن كېلىدىغان پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر 
بەرگۈچىمەن. ئۇ پەيغەمبەر مەككىدىن چىقىدىغان، ئۇممى، ئەرەب پەيغەمبەر بولۇپ، ئىسمى 

ئەھمەدتۇر.
ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدىدىن كېلىدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسىدۇر. 
ئۇ ئىسرائىل ئەۋالدى جامائىتى ئىچىدە تۇرۇپ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى بولغان مۇھەممەد 
بىر  قىيامەتكىچە ھېچ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كېلىدىغانلىقى،  بولۇپ  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمنىڭ 

پەيغەمبەرنىڭ كەلمەيدىغانلىقى ھەققىدە خۇش خەۋەر بەردى.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇرغۇن ئىسىملىرىنىڭ بارلىقى ھەققىدە جۇبەير 
ئىبنى مۇتئىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم: »مېنىڭ ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىسىملىرىم بار، مەن “مۇھەممەد” دەپ 
مەن  ئاتىلىمەن، هللا  دەپ  )ئۈچۈرگۈچى(  “ماھىي”  ئاتىلىمەن،  دەپ  “ئەھمەد”  ئاتىلىمەن، 
بىلەن كۇفرىنى ئۆچۈرىدۇ. مەن “ھاشىر” )يىغقۇچى( دەپ ئاتىلىمەن، قىيامەت كۈنى ئىنسانالر 
مېنىڭ ئالدىمغا يىغىلىدۇ. مەن “ئاقىب” )ئەڭ ئاخىرى( دەپمۇ ئاتىلىمەن«. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق خالىد ئىبنى مەڭداندىن ساھابىلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: 
ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئۆزەڭ ھەققىدە بىزگە سۆزلەپ بەرگىن!- دېگەندە، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »مېنىڭ ھەققىمدە ئاتام ئىبراھىم دۇئا قىلغان، ئىسا ئەلەيھسساالم مېنىڭ پەيغەمبەر 
بولۇپ كېلىدىغانلىقىم بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەن. ئانام ماڭا ھامىلدار بولغان چاغدا، چۈشىدە 
ئۆزىدىن شام زېمىنىدىكى بۇسرا شەھىرىنىڭ قەسىرلىرىنى يورۇتىۋەتكىدەك دەرىجىدە بىر نۇرنىڭ 

چىقىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن« دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئىرباز ئىبنى سارىيەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك – شۈبھىسىزكى، مەن هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر 
قىلىپ بېكىتىۋېتىلگەن چاغدا، ئادەم ئەلەيھىسساالم تېخى شەكىلگە كىرگۈزۈلمىگەن الي ھالىتىدە 
ئىدى. مەن سىلەرگە پەيغەمبەرلىكىمنىڭ دەسلەپكى خۇش بېشارەتلىرىنى دەپ بىرەي. مېنىڭ 
ھەققىمدە ئاتام ئىبراھىم دۇئا قىلغان، ئىسا ئەلەيھىسساالم مېنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىم 
بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەن، ئانام مېنىڭ ھەققىمدە چۈش كۆرگەن. پەيغەمبەرلەرنىڭ ئانىلىرى 

ئەنە شۇنداق مۆجىزە خاراكتېرلىك چۈشلەرنى كۆرىدۇ«.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئۇمامەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! ماڭا پەيغەمبەرلىكىڭنىڭ بېشارىتىنىڭ باشلىنىشى ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن،- دېدىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مېنىڭ ھەققىمدە ئاتام ئىبراھىم دۇئا قىلغان، ئىسا ئەلەيھىسساالم 
مېنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىم بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەن. ئانام چۈشىدە ئۆزىدىن شام 

قەسىرلىرىنى يورۇتىۋەتكىدەك دەرىجىدە بىر نۇرنىڭ چىقىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن« دېدى.
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قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مەسئۇدنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى پادىشاھ نەجاشىنىڭ يېنىغا ئەۋەتتى. بىز 80 گە يېقىن ئادەم 
ئىدۇق. بىزنىڭ ئىچىمىزدە جەئفەر، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇربىتە، ئوسمان ئىبنى مەزئۇن، ئەبۇمۇسا 
قاتارلىقالر بار ئىدۇق. بىز نەجاشىنىڭ يېنىغا يېتىپ باردۇق. قۇرەيشلەر بىزنىڭ ئىزىمىزدىن 
ئەمرى ئىبنى ئاس بىلەن ئەممارە ئىبنى ۋەلىدنى نۇرغۇن سوۋغا ـ ساالمالر بىلەن ئەۋەتىپتۇ. 
بۇ ئىككى ئادەم نەجاشىنىڭ يېنىغا كىرگەندە، ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى. ئاندىن بىرى ئۇنىڭ 
ئوڭ تەرىپىگە، يەنە بىرى سول تەرىپىگە ئۆتتى. ئاندىن ئۇنىڭغا: شەك - شۈبھىسىزكى، 
بىزنىڭ تاغىمىزنىڭ بالىلىرىدىن بىر بۆلۈك كىشىلەر سېنىڭ زېمىنىڭغا چۈشتى. ئۇالر بىزنىڭ 
ۋە ئاتا - بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرىگەنلەردۇر،- دېدى. نەجاشى: ئۇالر قەيەردە؟- 
دېدى. ئۇ ئىككى ئادەم: ئۇالر سېنىڭ زېمىنىڭدا، ئۇالرغا ئادەم ئەۋەتىپ چاقىرتىپ كەلگىن،- 
دېدى. نەجاشى ئۇالرغا ئادەم ئەۋەتىپ چاقىرتىپ كەلدى. جەئفەر قېرىنداشلىرىغا: بۈگۈن مەن 
سىلەرگە ۋاكالىتەن سۆز قىلىمەن،- دېدى. باشقىالر ئۇنىڭغا ماقۇل بولدى. جە.فەر نەجاشىغا 
ساالم بەردى. لېكىن سەجدە قىلمىدى. پادىشاھنىڭ يېنىدىكىلەر جەئفەرگە: سەن نېمىشقا 
پادىشاھقا سەجدە قىلمايسەن؟- دېدى. جەئفەر: بىز پەقەت غالىب ۋە بۈيۈك هللا غىال سەجدە 
قىلىمىز،- دېدى. نەجاشى: بۇ قانداق گەپ؟- دېدى. جەئفەر: شەك - شۈبھىسىزكى، هللا 
بىزگە ئۆز ئەلچىسىنى ئەۋەتتى. هللا نىڭ ئەلچىسى بىزنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن باشقا 
ھېچ قانداق ئادەمگە سەجدە قىلماسلىققا بۇيرىدى ۋە بىزنى ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكە 

بۇيرۇدى،- دېدى.
ئەمرى ئىبنى ئاس نەجاشىغا: ئۇالر مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ساڭا 
قارشى سۆز قىلىدۇ،- دېدى. نەجاشى مۇسۇلمانالرغا قاراپ: مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ۋە ئۇنىڭ 
ئانىسى مەريەم ھەققىدە نېمە دەيسىلەر؟- دېدى. جەئفەر: غالىب ۋە بۈيۈك هللا نېمە دېگەن 
نىڭ  ۋاسىتىسىز، هللا  ئاتىنىڭ  يەنى  كەلىمىسىدۇر،  نىڭ  ئىسا هللا  دېدۇق،  بولسا شۇنى 
روھتۇر.  بىر  كەلگەن  تەرىپىدىن  ۋە هللا  يارىتىلغاندۇر  سۆزىدىن  دېگەن  كەل”  “ۋۇجۇتقا 
يېقىنالشمىغان،  ئەۋالدى  ئىنسان  ئەركەك  ئاتىۋەتكەن،  ئۈچۈن  ئۆزىنى هللا  روھنى  ئۇ  هللا 
ئالدىدىن بىرەر ئوغۇل باال توغرا ئۆتۈپ باقمىغان، پاك قىز، مەريەمگە تاشلىدى،- دېدى. 
نەجاشى يەردىن بىر تال تاياقنى ئېلىپ: ئى ھەبەشستانلىقالر! ئى ۋەز ئېيتقۇچىالر ۋە ئۆزىنى 
ئىبادەتكە بېغىشلىغۇچىالر! هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بۇ مۇسۇلمانالر بىز دەۋاتقان 
قاراپ  مۇسۇلمانالرغا  ئۇ  ئاندىن  دېدى.  قوشمايدىكەن،-  نەرسىنى  مۇشۇنچىلىك  نەرسىگە 
كىشى  كەلگەن  قالدۇرۇپ  سىلەر  ئالىمىز،  قارشى  قىلغانلىقىڭالرنى  تەشرىپ  قەدەم  تۇرۇپ: 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مىننەتدارلىقىمىزنى يولاليمىز. مەن شۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 
ئۇ هللا نىڭ ئەلچىسىدۇر. ئۇنىڭ ئىنجىلدا سۈپەتلەنگەنلىكىنى بىلىمىز. مەريەمنىڭ ئوغلى 
ئىسا ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەن، سىلەر خالىغان 
جايغا يەرلىشىڭالر. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئەگەر ئۈستۈمدە پادىشاھلىق ۋەزىپىسى 
بولمىسا ئىدى، مەن ئۇ پەيغەمبەرنىڭ يېنىغا ئەلۋەتتە باراتتىم ـ دە، ئۇنىڭ ئايىغىنى كۆتۈرۈپ 
خىزمىتىنى قىالتتىم ۋە تاھارىتىگە سۇ بېرەتتىم،- دېدى. ئاندىن ھېلىقى قۇرەيشلىك ئىككى 
ئادەمنىڭ سوۋغا ـ ساالملىرىنى قايتۇرۇپ بېرىشكە بۇيرۇدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالرنىڭ سوۋغا 
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- ساالملىرى قايتۇرۇپ بېرىلىدى.
بىر مەزگىلدىن كېيىن، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ھەبەشستاندىن قايتىپ بەدرى ئۇرۇشىغا 
ئۈلگۈرۈپ مەدىنىگە باردى. ئېيتىلىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نەجاشىنىڭ ئۆلۈم خەۋىرى 

يېتىپ كەلگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مەغپىرەت تىلەپ دۇئا قىلغان.
﴿ئىسا ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن چاغدا، ئۇالر: »بۇ ئوپئوچۇق سېھىردۇر« 
كەلگۈسىدە  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  جەرىر  ئىبنى  ۋە  جۇرەيج  ئىبنى  دېدى﴾ 
كېلىدىغانلىقى ھەققىدە خۇش خەۋەر بېرىلگەن، ئىلگىرىكى زامانالردا تىلغا داستان بولغان 
ئېلىپ  مۆجىزىلەرنى  روشەن  ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد  يەنى  پەيغەمبەر  ئىسىملىك  “ئەھمەد” 
كەلگەن چاغدا، كاپىرالر ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىققۇچىالر: ﴿»بۇ ئوپئوچۇق سېھىردۇر« دېدى﴾.

* * * * * * *

ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ   ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ   

ڳ  ڳ    ڳ ڳ  ڱ ڱ  ڱ ڱ  ں  

ئىسالمغا دەۋەت قىلىنىۋېتىپ، هللا غا يالغاننى )يەنى هللا نىڭ شېرىكى بار، بالىسى 
بار دېگەندەك سۆزلەرنى( چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ هللا زالىم )يەنى كاپىر( 
قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿7﴾. ئۇالر هللا نىڭ نۇرىنى )يەنى هللا نىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق 
شەرىئىتىنى( ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، 
هللا ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر )يەنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر(﴿8﴾. 
مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، هللا ھەق دىننى بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش 

ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى﴿9﴾.

ئەڭ زالىم ئىنساننىڭ تىلغا ئېلىنىشى، ئىسالم نۇرىنىڭ مۇكەممەل 
قىلىنىدىغانلىقى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن دىنالر ئۈستىدىن غەلىبە 

قىلىدىغانلىقى ھەققىدە بېرىلگەن خۇش خەۋەر

﴿ئىسالمغا دەۋەت قىلىنىۋېتىپ، هللا غا يالغاننى )يەنى هللا نىڭ شىرىكى بار، بالىسى 
بار دېگەندەك سۆزلەرنى( چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟﴾ يەنى هللا غا يالغاننى 
چاپلىغان، هللا نىڭ بار ۋە بىرلىكىگە ۋە ئىخالسمەن بولۇشقا چاقىرىلىپ تۇرۇپ، هللا غا 
بۇتالرنى شېرىك كەلتۈرگەن كىشىدىن زالىم ئادەم يوق. ﴿هللا زالىم )يەنى كاپىر( قەۋمنى 
ھىدايەت قىلمايدۇ. ئۇالر هللا نىڭ نۇرىنى )يەنى هللا نىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق شەرىئىتىنى( 
ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھەقنى باتىل بىلەن يوقىتىشقا ئۇرۇنىدۇ. 
ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنىڭ مىسالى كۈن نۇرىنى ئېتەك بىلەن ياپماقچى بولغان ئادەمنىڭ 
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بولمىغىنىدەك، ھەقنى  مۇمكىن  يېپىش  بىلەن  ئېتەك  نۇرىنى  كۈننىڭ  ئوخشايدۇ.  مىسالىغا 
باتىل بىلەن ئۆچۈرۈشمۇ ھەرگىز مۇمكىن بولمايدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿كاپىرالر 
يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، هللا ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر )يەنى ئۆزىنىڭ دىنىنى 
بارلىق دىنالر  يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، هللا ھەق دىننى  ئاشكارىلىغۇچىدۇر(. مۇشرىكالر 
ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى﴾ 
بۇ ئىككى ئايەتنىڭ تەپسىرى تەۋبە سۈرىسىدىكى بۇ ئايەتكە مەزمۇنداش ئايەتنىڭ تەپسىرىدە 

تەپسىلىي بايان قىلىندى. 

* * * * * * *

 ں ڻ  ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۆ  ۆ    ۈ  ڭ   ۇ   ۇ  ڭ ڭڭ 
ې    ې   ې ى ى ائائ ەئ ەئ   وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ   

ىئ ىئ  

تىجارەتنى  بىر  قۇتۇلدۇرىدىغان  ئازابتىن  قاتتىق  سىلەرنى  سىلەرگە  مۆمىنلەر!  ئى 
كۆرسىتىپ قويايمۇ؟﴿10﴾ هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، هللا 
نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر 
ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر﴿11﴾. )شۇنداق قىلساڭالر( هللا سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت 
قىلىدۇ، سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي 
تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزىدۇ(، بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴿12﴾. 
سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشى كۆرىدىغان ئىككىنچى بىر نېمەت هللا دىن 
كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!( 

مۆمىنلەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىن﴿13﴾.

قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان تىجارەت توغرىسىدا

يۇقىرىدا ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمنىڭ ھەدىسىدە بايان قىلىنغىنىدەك، ساھابە رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇمالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن غالىب ۋە بۈيۈك هللا غا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان ئەمەلنى 
بۇ  تائاال  بىلەن، هللا  بولۇشتى. شۇنىڭ  ئورۇندىماقچى  ئەمەلنى  ۋە شۇ  بىلمەكچى  سوراپ 

سۈرىنى، خۇسۇسەن بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
تىجارەتنى  بىر  قۇتۇلدۇرىدىغان  ئازابتىن  قاتتىق  سىلەرنى  سىلەرگە  مۆمىنلەر!  ﴿ئى   
كۆرسىتىپ قويايمۇ؟﴾ ئاندىن هللا تائاال ھەرگىز زىيان تارتقۇزمايدىغان، بەلكى توسالغۇالرنى 
مۇنداق  قىلىپ  بايان  تىجارەتنى  كاتتا  بۇ  ئېرىشتۈرىدىغان  مەقسەتكە  كۆزلىگەن  يوقىتىپ، 
دەيدۇ: ﴿هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، هللا نىڭ يولىدا مېلىڭالر 
بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر﴾ 
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يەنى بۇ تىجارەت سىلەر ئۈچۈن دۇنيانىڭ تىجارىتىدىن، ئۇنىڭ جاپا - مۇشەققەتلىرىدىن 
ياخشىدۇر.

﴿)شۇنداق قىلساڭالر( هللا سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ يەنى ئەگەر 
هللا سىلەرگە بۇيرۇغان ۋە كۆرسەتكەن ئىشالرنى قىلساڭالر، هللا سىلەرنىڭ خاتالىقىڭالرنى 
مەرتىۋىلەرگە  ئالىي  ۋە  جايالرغا  تۇرالغۇ  ياخشى  جەننەتلەرگە،  سىلەرنى  قىلىدۇ.  مەغپىرەت 
ئېقىپ  ئۆستەڭلەر  ئاستىدىن  ﴿سىلەرنى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا  شۇڭا  ئىرىشتۈرىدۇ، 
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا 

)تۇرغۇزىدۇ(، بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾.
نېمەت  بىر  ئىككىنچى  كۆرىدىغان  ياخشى  سىلەر  قىلىنىدىغان(  )مەرھەمەت  ﴿سىلەرگە 
هللا دىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى( دۇر﴾ يەنى 
مەن سىلەرگە سىلەر ياخشى كۆرىدىغان ئىككىنچى بىر نېمەتنى زىيادە ئاتا قىلىمەن. ئەگەر 
سىلەر هللا يولىدا جىھاد قىلساڭالر ۋە هللا نىڭ دىنى ئۈچۈن ياردەم قىلساڭالر، هللا سىلەرگە 
ياردەم بېرىشكە كاپاتلىك قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر 
ياردەم بەرسەڭالر، هللا سىلەرگە )دۈشمىنىڭالرغا قارشى  هللا غا )يەنى هللا نىڭ دىنىغا( 
ياردەم بېرىدۇ، قەدىمىڭالرنى )ئۇرۇش مەيدانلىرىدا( بەرقارار قىلىدۇ﴾)1(، ﴿كىمكى هللا نىڭ 
دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە هللا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، هللا ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، 

غالىبتۇر﴾)2(.
﴿ۋە يېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى( دۇر﴾ مانا بۇ، هللا غا ۋە ئۇنىڭ 
پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلغان، هللا ۋە ئۇنىڭ دىنىغا ياردەم بەرگەن كىشىگە بېرىلىدىغان 
دۇنيانىڭ ئەڭ ياخشى نېمىتىدۇر، بۇ نېمەت ئۇالرنى ئاخىرەتنىڭ نېمەتلىرىگە يەتكۈزىدۇ. شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( مۆمىنلەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇش 

خەۋەر بەرگىن﴾.

* * * * * * *

 ی ی ی ی  جئ  حئ مئ   ىئ يئ جب   حب خب مب ىب يب    جتحت  خت مت 
مس   حص  حس  خس  جس  مخ  جخحخ  جح   مح  مج  حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت 

مص جض   

ئى مۆمىنلەر! ھەۋارىيۇنالر )يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان مۆمىن 
قەۋم( دەك هللا نىڭ ياردەمچىلىرى بولۇڭالر، مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ھەۋارىيۇنالرغا: »)هللا 
نىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا( هللا غا كىملەر ياردەمچىلىرىم بولىدۇ؟« دېدى، ھەۋارىيۇنالر: 
»بىز هللا نىڭ ياردەمچىلىرىمىز« دېدى، ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى، يەنە 

)1( مۇھەممەد سۈرىسى 7- ئايەت.
)2( ھەج سۈرىسى 40- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىر تائىپە كاپىر بولدى، مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يار - يۆلەكتە 
بولدۇق، شۇنىڭ بىلەن مۆمىنلەر غالىب بولدى﴿14﴾. 

مۇسۇلمانالرنىڭ ھەرقانداق ئەھۋالدا دىننىڭ ياردەمچىسى ئىكەنلىكى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى بارلىق ئەھۋاللىرىدا هللا نىڭ ياردەمچىلىرى 
دىنىغا  نىڭ  بىلەن هللا  ماللىرى  ۋە  جانلىرى  ھەرىكەتلىرى،   - ئىش  سۆزلىرى،  بولۇشقا، 
ياردەم قىلىشقا، هللا نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرنىڭ دەۋىتىگە خۇددى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ياردەمچىلىرى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىگە ئاۋاز قوشقاندەك ئاۋاز قوشۇشقا بۇيرۇيدۇ. ئىسا 
ئەلەيھىسساالم ھەۋارىيۇنالرغا: غالىب ۋە بۈيۈك هللا غا دەۋەت قىلىشقا ﴿كىملەر ياردەمچىلىرىم 
بولىدۇ؟﴾ دېگەن چاغدا، ﴿ھەۋارىيۇنالر﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى: ﴿»بىز 
هللا نىڭ ياردەمچىلىرىمىز« دېدى﴾ يەنى سېنىڭ دەۋەت قىلىشىڭغا بىز ياردەم قىلىمىز ۋە بۇ 
يولدا بىز سېنى قولاليمىز،- دېيىشتى. شۇڭا ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئىسرائىل ئەۋالدىنى ۋە 

يۇنانلىقالرنى دەۋەت قىلىش ئۈچۈن شام زېمىنلىرىدا ياشايدىغان كىشىلەرگە ئەۋەتتى.
دەيتتى:  مۇنداق  مەۋسۈملىرىدە  ھەج  ئەلەيھىسساالممۇ  پەيغەمبەر  شۇنداقال، 
»پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشىم ئۈچۈن ماڭا ياردەم بېرىدىغان ئادەم بارمۇ؟ شەك 

- شۈبھىسىزكى، قۇرەيشلەر مېنى پەرۋەردىگارىمنىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتىن توستى«.
نەتىجىدە، غالىب ۋە بۈيۈك هللا مەدىنە ئەھلىدىن ئەۋس بىلەن خەزرەچ قەبىلىلىرىنىڭ 
ئادەملىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بېرىشكە مۇيەسسەر قىلدى. ئۇالر ئۇنىڭغا بەيئەت 
قىلدى ۋە ياردەم بەردى. ئۇالر ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزلىرى تەرەپكە ھىجرەت قىلىپ 
كەلسە، ئۇنى ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىدىغانالردىن جان پىدالىق بىلەن قوغدايدىغانلىقىنى 
تەرەپكە  ئۇالر  ساھابىلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بىلدۈردى.  ئاساسىدا  شەرت 
ھىجرەت قىلىپ كەلگەندە، ئۇالر هللا غا بەرگەن ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى. شۇڭا هللا ۋە 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۇالرنى ئەنسارالر )يەنى ياردەمچىلەر( دەپ ئاتىدى. بۇ ئۇالرنىڭ ئاالھىدە 

نامى بولۇپ قالدى. هللا ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى مەمنۇن قىلسۇن! 

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان 
ئېيتقانلىقى ۋە يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا كاپىر بولغانلىقى

﴿ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى، يەنە بىر تائىپە كاپىر بولدى﴾ يەنى 
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم پەرۋەردىگارىنىڭ دەۋىتىنى قەۋمىگە تەبىلىغ قىلغاندا، 
ھەۋارىيۇنالر ئۇنىڭغا ياردەم بەردى. ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر قىسىم كىشىلەر ئىسا ئەلەيھىسساالم 
ئىسا  بولۇپ،  بىر قىسىم كىشىلەر گۇمراھ  يەنە  تاپتى.  بىلەن ھىدايەت  يەتكۈزگەن دەۋەت 
ئەلەيھىسساالم يەتكۈزگەن دەۋەتتىن ئۆزلىرىنى چەتكە ئالدى. ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار 
قىلدى. ئۇنى ۋە ئانىسىنى هللا نىڭ دەرگاھىدا ئېغىر گۇناھ بولىدىغان سۆزلەر بىلەن قارىلىدى. 

ئۇالر يەھۇدىيالردۇر، ئۇالرغا قىيامەت كۈنىگىچىلىك هللا نىڭ لەنىتى بولسۇن!
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ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەنلەرنىڭ ئىچىدىنمۇ بىر گۇرۇھ كىشىلەر ھەددىدىن ئېشىشقا 
باشلىدى. ئاخىرى ئۇنى هللا تائاال ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان پەيغەمبەرلىكتىنمۇ يۇقىرى دەرىجىگە 
كۆتۈرۈشتى. شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇالر پىرقە - پىرقە ۋە گۇرۇھ ـ گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ كەتتى. 
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى: ئۇ ئاتا، ئوغۇل ۋە ئۇلۇغ روھتىن ئىبارەت ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسىدۇر،- 
دېدى ۋە بەزىلەر: ئۇ هللا تائاالدۇر،- دېدى. بۇ نۇقتىنى نىسا سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان 

قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

ئىمان ئېيتقان تائىپىگە اهللا تائاالنىڭ ياردەم قىلىدىغانلىقى

﴿مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يار- يۆلەكتە بولدۇق﴾ يەنى 
ياردەم  مۆمىنلەرگە  قارشى  قىلغانالرغا  دۈشمەنلىك  مۆمىنلەرگە  گۇرۇھلىرىدىن  خىرىستىيان 

بەردۇق.
 ﴿شۇنىڭ بىلەن مۆمىنلەر غالىب بولدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى. ئەنە شۇ 
غەلىبە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشى بىلەن تولۇق ئەمەلگە ئاشتى.

ئىمام ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: غالىب ۋە بۈيۈك هللا ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىشنى ئىراد قىلغان 

چاغدا، ئىسا ئەلەيھىسساالم ياردەمچىلىرىنىڭ يېنىغا چىقتى. ئۇالر ئون ئىككى ئادەم ئىدى.
ئۇنىڭ بېشىدىن سۇ تامچىپ تۇراتتى ئۇ: شەك - شۈبھىسىزكى، سىلەردىن ماڭا ئىمان 
ئېيتىپ بولۇپ ئاندىن ماڭا 12 قېتىم كاپىر بولىدىغانالر بار،- دېدى. ئاندىن: سىلەردىن 
قايسىڭالر مېنىڭ سۈرىتىمگە ئۆزگەرتىلىپ مېنىڭ ئورنۇمدا ئۆلتۈرۈلۈشكە، ئاندىن مەرتىۋىدە 
مەن بىلەن ئوخشاش بولۇشقا رازى بولىدۇ؟- دېدى. ئۆيدە ئولتۇرغانالرنىڭ ئىچىدىن ياشتا 
ئەڭ كىچىك بىر يىگىت ئورنىدىن تۇرۇپ: مەن رازى بولىمەن،- دېدى. ئىسا ئەلەيھىسساالم 
ئۇنىڭغا: ئولتۇرغىن،- دېدى. ئاندىن ئۇ سۆزىنى يەنە تەكرارلىدى. ھېلىقى يىگىت ئورنىدىن 
تۇرۇپ: مەن رازى بولىمەن،- دېدى. ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: ئولتۇرغىن،- دېدى. ئاندىن 
بولىمەن،-  رازى  ئورنىدىن تۇرۇپ: مەن  قايتا تەكرارلىدى. يەنىال ھېلىقى يىگىت  سۆزىنى 
دېدى. ئىسا ئەلەيھىسساالم: شۇنداق، ئۇنىڭغا سەن اليىقسەن،- دېدى. ئاندىن كېيىن ئۇ 
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىگە ئوخشىتىلدى. ئىسا ئەلەيھىسساالم بولسا، ئۆينىڭ تۆڭلۈكىدىن 
سۈرىتىگە  ئۇنىڭ  يەھۇدىيالر  كەلگەن  تۇتقىلى  ئۇنى  كېتىلدى.  چىقىپ  ئېلىپ  ئاسمانغا 
ئەلەيھىسساالمغا  ئىسا  ئۆلتۈردى.  ئېسىپ  دارغا  ئۇنى  تۇتۇپ چىقىپ،  ئادەمنى  ئوخشىتىلغان 
ئىمان ئېيتقانالردىن بەزى كىشىلەر 12 قېتىم كاپىر بولدى. ئۇالر ئۈچ پىرقىگە بۆلۈنۈپ كەتتى. 
ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى: هللا خالىغان مۇددەتكىچە بىزنىڭ ئارىمىزدا تۇردى، ئاندىن ئاسمانغا 
چىقىپ كەتتى،- دېيىشتى. بۇالر يەقۇبىيە پىرقىسىدۇر. يەنە بىر پىرقىسى: هللا نىڭ ئوغلى 
بىزنىڭ ئىچىمىزدە هللا خالىغان بىر مۇددەتكىچە تۇردى، ئاندىن هللا ئۇنى ئۆز دەرگاھىغا 
ئىلىپ چىقىپ كەتتى،- دېيىشتى. بۇالر نەستۇرىيە پىرقىسىدۇر. يەنە بىر پىرقىسى: ئىسا هللا 
نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر، ئۇ ئىچىمىزدە هللا خالىغان مۇددەتكىچە تۇردى. ئاندىن هللا 

سەف سۈرىسى
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ئۇنى ئۆز دەرگاھىغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى،- دېيىشتى. بۇالر مۇسۇلمانالرنى تەشكىل قىلىدۇ. 
مۇسۇلمانالر  پىرقە  كاپىر  ئىككى  ئىبارەت  پىرقىسىدىن  نەستۇرىيە  بىلەن  پىرقىسى  يەقۇبىيە 
داۋام  ھالدا  غۇۋا  نۇرى  ئىسالم  ئۆلتۈردى.  مۇسۇلمانالرنى  نۇرغۇن  قىلىپ،  غەلىبە  ئۈستىدىن 
قىلدى. تاكى هللا تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكىچە شۇ يوسۇندا 

داۋامالشتى.
﴿ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى، يەنە بىر تائىپە كاپىر بولدى﴾ يەنى 
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىفە كاپىر بولدى، يەنە بىر تائىپە 

ئىمان ئېيتتى.
﴿مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يار-يۆلەكتە بولدۇق، شۇنىڭ 
بىلەن مۆمىنلەر غالىب بولدى﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىش 
بىلەن ئۇالرنىڭ دىنىنى كاپىرالرنىڭ دىنى ئۈستىدىن غەلىبىگە ئېرىشتۇردۇق. بۇ قىسسىنى 

ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئۈستىدە  ھەق  داۋاملىق  كەلگىچىلىك  قىيامەت  ئۈممىتى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالم  ئىسا  ئوغلى  مەريەمنىڭ  مۆمىنلەر  كېلىدىغان  زاماندا  ئاخىر  ئۇالردىن  ماڭىدۇ، 
بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، دەججالغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ. بۇ ھەقتە نۇرغۇن سەھىھ ھەدىسلەر 

رىۋايەت قىلىنغان.
شۇنىڭ بىلەن، سەف سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە هللا 

تائاالغا خاستۇر. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 11 ئايەت
جۇمۇئە سۈرىسى

جۇمۇئە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

مۇنداق  ئەنھۇمالرنىڭ  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ۋە  ئابباس  ئىبنى  مۇسلىم  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە نامىزىدا جۇمۇئە سۈرىسى 

بىلەن مۇنافىقۇن سۈرىسىنى ئوقۇيتتى.

ٱ ٻ ٻ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ  چ  چ   چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
هللا غا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر تەسبىھ ئېيتىدۇ، هللا پادىشاھىي 
ئىش  بىلەن  ھېكمەت  غالىبتۇر،  پاكتۇر،  نۇقسانالردىن(  )ھەممە  )مۇتلەقتۇر(، 
قىلغۇچىدۇر﴿1﴾. هللا ئۈممىلەرگە )يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە( 
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنى( ئەۋەتتى، ئۇ )يەنى 
پەيغەمبەر( ئۇالرغا قۇرئان ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدۇ، ئۇالرنى )گۇناھالردىن( پاك قىلىدۇ، 
ئۇالرغا كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( ۋە ھېكمەتنى )يەنى پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى( ئۆگىتىدۇ، 
گەرچە ئۇالر ئىلگىرى ئوچۇق گۇمراھلىقتا بولسىمۇ﴿2﴾. ھەمدە )پەيغەمبەرنى( تېخى 

ئۇالرنىڭ زامانىدا بولمىغان )كېيىن كېلىدىغان( ئىككىنچى بىر قەۋمگە )يەنى 
قىيامەتكىچە كېلىدىغان مۇسۇلمانالرغا( ئەۋەتتى )يەنى پەيغەمبەر 



كېلدىغان  قىيامەتكىچە  بەلكى  ئەمەس،  زامانداشلىرىغىال  پەيغەمبەرلىكى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
كىشىلەرگىمۇ ئومۇمىيدۇر(، هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿3﴾. مانا بۇ هللا 

نىڭ پەزلىدۇركى، ئۇنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ، هللا ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴿4﴾.

ھەممە نەرسىنىڭ اهللا تائاالغا تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى بارلىق تىللىق ۋە تىلسىز مەخلۇقاتالرنىڭ هللا تائاالغا 
تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقىدىن خەۋەر قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)كائىناتتىكى( قانداقلىكى 

نەرسە بولمىسۇن، هللا نى پاك دەپ مەدھىيىلەيدۇ )يەنى هللا نىڭ ئۇلۇغلىقىنى سۆزلەيدۇ(﴾)1(.
﴿هللا پادىشاھىي )مۇتلەقتۇر(، )ھەممە نۇقسانالردىن( پاكتۇر﴾ يەنى ئۇ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ 
پادىشاھىدۇر. ئاسمان - زېمىننى ئۆز ھۆكمى بىلەن باشقۇرغۇچىدۇر، بارلىق نۇقسانالردىن پاكتۇر، مۇكەممەل 

سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگۈچىدۇر. ﴿غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾. 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكى

ئۇالرنىڭ  ئەرەبلەرگە(  ئۇقمايدىغان  ئوقۇشنى  ۋە  يېزىشنى  )يەنى  ئۈممىلەرگە  ﴿هللا 
تائاال بۇ ھەقتە  ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنى( ئەۋەتتى﴾ هللا 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿كىتاب بېرىلگەنلەرگە )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا( ۋە ئۇممىيلەرگە )يەنى 
ئەرەب مۇشرىكلىرىغا(: »مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟« دېگىن، ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا، توغرا 
يول تاپقان بولىدۇ. ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە )ساڭا ھېچ زىيىنى يوق(، سېنىڭ پەقەت تەبلىغ 
قىلىش مەسئۇلىيىتىڭ بار، هللا بەندىلىرىنى )يەنى ھەممە ئەھۋالنى( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾)2( 
بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنى تىلغا ئېلىش ئۇنىڭ 
باشقا مىللەتلەرگىمۇ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنى ئىنكار قىلمايدۇ. لېكىن، ئەرەبلەرگە 
بولغان ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈشنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى، هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
پۈتۈن ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنلىكىنى قۇرئان كەرىمنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىدە 

تىلغا ئالىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇ ئايەتلەردىندۇر. 
﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »ئى ئىنسانالر مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا هللا 
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾)3(، ﴿بۇ قۇرئان ماڭا سىلەرنى ۋە )قىيامەتكىچە( قۇرئان يەتكەن 
كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھي قىلىندى﴾)4(، ﴿)كۇففار( جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى 
ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾)5( بۇ ھەقتە ئەنئام سۈرىسىدىكى 

مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردە ۋە سەھىھ ھەدىسلەردە تەپسىلىي بايان قىلىپ ئۆتتۇق.

)1( ئىسرا سۈرىسى 44 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 20ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( ئەئراف سۈرىسى 158- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( ئەنئام سۈرىسى 19- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)5( ھۇد سۈرىسى 17- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇ ئايەت هللا نىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككە ئەھلىگە قىلغان دۇئاسىنى هللا 
نىڭ ئىجابەت قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇ. چۈنكى، ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم هللا غا مەككە ئەھلىدىن 
هللا نىڭ ئايەتلىرىنى ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىدىغان، ئۇالرنى گۇناھالردىن پاكاليدىغان، ئۇالرغا كىتابنى ۋە 
ھېكمەتنى يەنى پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى ئۆگىتىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىشىنى تىلەپ دۇئا قىلغان 
ئىدى. شۇنداق قىلىپ، پاك ۋە ئۇلۇغ هللا ئۇالرغا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى. 
پەيغەمبەرنىڭ كېلىشى ئۈزۈلگەن، توغرا يول خىرەلەشكەن، ئىنسانالر پەيغەمبەرنىڭ كېلىشىگە ناھايىتى 
موھتاج بولغان، مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالم هللا نىڭ دەرگاھىدىن ئېلىپ كەلگەن توغرا يولغا 
چىڭ يېپىشقان ئازغىنە بىر قىسىم ئەھلى كىتابتىن باشقا يەر يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالرغا هللا نىڭ 
غەزىپى تاشقان بىر پەيتتە، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن هللا تائاالغا جىمى 

ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيىلەر خاستۇر.
﴿هللا ئۈممىلەرگە )يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە( ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر 
پەيغەمبەرنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنى( ئەۋەتتى، ئۇ )يەنى پەيغەمبەر( ئۇالرغا قۇرئان ئايەتلىرىنى 
ئوقۇپ بېرىدۇ، ئۇالرنى )گۇناھالردىن( پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( ۋە ھېكمەتنى )يەنى 
پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى( ئۆگىتىدۇ، گەرچە ئۇالر ئىلگىرى ئوچۇق گۇمراھلىقتا بولسىمۇ﴾ بۇ شۇنىڭ 
ئۈچۈنكى، ئەرەبلەر بۇرۇن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ئېتىقاد قىالتتى. كېيىن ئۇالر ئۇ دىننى 
ئۆزگەرتىپ، ئۇنىڭ قائىدەـ  پرىنسىپلىرىغا خىالپلىق قىلىپ، تەۋھىد ئەقىدىسىنى شېرىك ئەقىدىسىگە، 
ئىشەنچنى شەك - شۈبھىگە ئۆزگەرتىۋەتتى. ئۇالر هللا بۇيرىمىغان نۇرغۇن ئىشالرنى پەيدا قىلدى. 
شۇنداقال ئەھلى كىتابمۇ كىتابلىرىنى ئۆزگەرتتى ۋە مەنىلىرىنى بۇرمىلىدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پۈتۈن ئىنسانالرغا كاتتا ۋە مۇكەممەل، ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىسالم 
دىنىنىڭ شەرىئىتى بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى. بۇ دىن بىلەن ئۇالر ھىدايەت تاپىدۇ، بۇ دىندا 
ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە ۋە ئاخىرەتتە موھتاج بولىدىغان جىمى نەرسىلەر بايان قىلىنىدۇ. بۇ دىن 
ئۇالرنى جەننەتكە ۋە هللا نىڭ رازىلىقىغا يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسىگە چاقىرىدۇ. دوزاختىن ۋە هللا 
تائاالنىڭ غەزىپىگە يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسىدىن توسىدۇ، ھەممىگە ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدۇ. ئەقىدە ۋە 
پرىنسىپالردىكى بارلىق شەك - شۈبھىلەرنى ۋە گۇمانالرنى ئايرىيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرى 
ئۆتكەن كىشىلەردىكى پۈتكۈل ياخشىلىقالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇجەسسەملەشتۈرگەن، ئۇنىڭغا 
ئۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ھېچ ئادەمگە ئاتا قىلمىغان نەرسىنى ئاتا قىلغان هللا غا 
جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە خاستۇر. هللا نىڭ مەرھەمىتى ۋە ساالمى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىيامەت 

كۈنىگىچە داۋام قىلسۇن!

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەرەبلەرگىمۇ ۋە ئەرەب بولمىغان بارلىق 
مىللەتلەرگىمۇ ئەلچى قىلىنغانلىقى

كېلىدىغان(  )كېيىن  بولمىغان  زامانىدا  ئۇالرنىڭ  تېخى  )پەيغەمبەرنى(  ﴿ھەمدە 
ئىككىنچى بىر قەۋمگە )يەنى قىيامەتكىچە كېلىدىغان مۇسۇلمانالرغا( ئەۋەتتى )يەنى پەيغەمبەر 
كېلىدىغان  قىيامەتكىچە  بەلكى  ئەمەس،  زامانداشلىرىغىال  پەيغەمبەرلىكى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
كىشىلەرگىمۇ ئومۇمىيدۇر(، هللا غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ ئىمام بۇخارى ئەبۇ 
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ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كۈنى بىز پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق، ئۇنىڭغا جۇمۇئە سۈرىسىدىكى: ﴿ھەمدە )پەيغەمبەرنى( 
تېخى ئۇالرنىڭ زامانىدا بولمىغان )كېيىن كېلىدىغان( ئىككىنچى بىر قەۋمگە )يەنى قىيامەتكىچە 
پەيغەمبەرلىكى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  )يەنى  ئەۋەتتى  مۇسۇلمانالرغا(  كېلدىغان 
زامانداشلىرىغىال ئەمەس، بەلكى قىيامەتكىچە كېلىدىغان كىشىلەرگىمۇ ئومۇمىيدۇر(﴾ دېگەن 
تۇتۇلغانالر  كۆزدە  ئايەتتە  بۇ  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ساھابىلەر:  بولدى.  نازىل  ئايەت 
قېتىم  ئۈچ  سوئال  بۇ  بەرمىدى.  جاۋاب  ئۇالرغا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دېدى.  كىملەر؟- 
قولىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئىدى.  بار  پارسى  ئارىمىزدا سەلمان  بىزنىڭ  تەكرارالندى. 
سەلمان پارىسىنىڭ دولىسىغا قويۇپ تۇرۇپ: »ئەگەر ئىمان ئۈكەر يۇلتۇزىدا بولسىمۇ، ئۇنىڭغا 
بۇالردىن بىر تۈركۈم ئادەملەر ئەلۋەتتە ئېرىشكەن بوالتتى« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، 

تىرمىزى، نەسەئى، ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  بولغانلىقىنى،  نازىل  مەدىنىدە  بۇ سۈرىنىڭ  بۇ ھەدىس 
پەيغەمبەرلىكىنىڭ بارلىق ئىنسانالرغا ئومۇمىي ئىكەنلىكىنى ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىدۇ. چۈنكى، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا تائاالنىڭ: ﴿ئىككىنچى بىر قەۋمىگە﴾ دېگەن ئايىتىنى “پارسالر” 
دەپ تەپسىر قىلدى. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەينى ۋاقىتتا پارسالرغا، رۇمالرغا ۋە باشقا 
مىللەتلەرگە خەت يېزىپ، ئۇالرنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا تەرەپكە چاقىرغان ۋە ئۆزى ئېلىپ 
كەلگەن پەيغەمبەرلىككە ئەگىشىشكە دەۋەت قىلغان ئىدى. شۇڭا مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشى 
بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغانالرنى ئەرەب مىللىتىدىن بولمىغان بارلىق مىللەتلەر دەپ كۆرسىتىدۇ. 
ئەمەلىيەتتىمۇ بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ئەرەب مىللىتىدىن باشقا ھەر 

قانداق ئادەمنى ئۆزى ئىچىگە ئالىدۇ.
ئىگىسىدۇر،  غەلىبە  هللا  يەنى  قىلغۇچىدۇر﴾  ئىش  بىلەن  ھېكمەت  غالىبتۇر،  ﴿هللا 
شەرىئىتىدە ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىدا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر. ﴿مانا بۇ هللا 
نىڭ پەزلىدۇركى، ئۇنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ، هللا ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴾ يەنى هللا 
تائاالنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بۇ كاتتا پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلىشى ۋە ئۇنى بۇ ئۈممەتكە 

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشى هللا نىڭ پەزلىدۇر. 

* * * * * * *

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک   گ   گ گگ ڳ  ڳ ڳ  ڳ 
ڱ   ڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ 
ائ  ەئ  ەئ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ   

تەۋراتنى كۆتۈرۈشكە )يەنى ئەمەل قىلىشقا( تەكلىپ قىلىنغان، ئاندىن ئۇنى كۆتۈرمىگەنلەر 
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)يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا تەكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئەمەل 
ئېشەككە  يۈكلەنگەن  كىتاب  خۇددى  يەھۇدىيالر(  پايدىالنمىغان  ھىدايەتتىن  ۋە  قىلمىغان 
ئوخشايدۇ )يەنى پايدىلىق چوڭ - چوڭ كىتابالرنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان، چارچاشتىن باشقا، 
ئۇالردىن ھېچقانداق پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ(، هللا نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار 
قىلغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمە دېگەن يامان! هللا زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿5﴾. )ئى 
مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »ئى يەھۇدىيالر! ئەگەر سىلەر باشقىالرنى ئەمەس، پەقەت ئۆزەڭالرنىال 
هللا نىڭ دوستلىرى دەپ دەۋا قىلىدىغان بولساڭالر، )ئاخىرەتنىڭ راھىتىگە تېزرەك يېتىش 
ئۈچۈن( ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر، ئەگەر )بۇ دەۋايىڭالردا( راستچىل بولساڭالر«﴿6﴾. 
زالىمالرنى  هللا  قىلمايدۇ،  ئارزۇ  ھەرگىز  ئۆلۈمنى  تۈپەيلىدىن،  گۇناھلىرى  قىلغان  ئۇالر 
يولۇقىدۇ،  سىلەرگە  چوقۇم  ئۆلۈم  قاچىدىغان  »سىلەر  مۇھەممەد!(  )ئى  بىلگۈچىدۇر﴿7﴾. 
ئاندىن سىلەر غەيىبنى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى )هللا( نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر، هللا 

سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىدۇ« دېگىن﴿8﴾.

يەھۇدىيالرنى ئەيىبلەش ۋە ئۇالرنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىشقا چاقىرىش 
توغرىسىدا

ئۈستىلىرىگە  مەجبۇرىيىتى  قىلىش  ئەمەل  ئۇنىڭغا  ۋە  بېرىلگەن  تەۋرات  تائاال  هللا 
بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەيىبلەپ  يەھۇدىيالرنى  قىلمىغان  ئەمەل  ئۇنىڭغا  بىراق  يۈكلەنگەن، 
يەھۇدىيالرنىڭ مىسالى ئۈستىگە چوڭ- چوڭ كىتابالر يۈكلەنگەن بولسىمۇ، ئۈستىدە نېمىنىڭ 
ھېس  ئارتىلغانلىقىنىال  نەرسىنىڭ  ئېغىر  ئۈستىگە  پەقەت  بىلمەيدىغان،  يۈكلەنگەنلىكىنى 
قىلىدىغان ئېشەكلەرنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. ئەنە شۇ يەھۇدىيالر ئۆزلىرىگە بىرىلگەن كىتابنى 
يادا ئالىدۇ، لېكىن ئۇنى چۈشەنمەيدۇ. شۇنداقال شۇ كىتابنىڭ تەلىۋى بويىچە ئەمەل قىلمايدۇ. 
بەلكى ئۇالر ئۇ كىتابنى بۇرمىالپ، مەنىلىرىنى ئۆزگەرتىۋىتىدۇ. ئۇالر ئېشەكتىنمۇ بەتتەر ھالدادۇر. 
چۈنكى، ئېشەكنىڭ ئەقلى يوق. ئۇالرنىڭ بولسا، ئەقلى بار تۇرۇپ، ئەقلىنى ئىشلەتمەيدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ 

بەتتەر گۇمراھتۇر، ئەنە شۇالر غاپىلدۇر﴾)1(.
﴿هللا نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمە دېگەن يامان! هللا زالىم قەۋمنى 
ئېيتقىنكى، »ئى يەھۇدىيالر! ئەگەر سىلەر باشقىالرنى  ھىدايەت قىلمايدۇ. )ئى مۇھەممەد!( 
ئەمەس، پەقەت ئۆزەڭالرنىال هللا نىڭ دوستلىرى دەپ دەۋا قىلىدىغان بولساڭالر، )ئاخىرەتنىڭ 
دەۋايىڭالردا(  )بۇ  ئەگەر  بېقىڭالر،  قىلىپ  ئارزۇ  ئۆلۈمنى  ئۈچۈن(  يېتىش  تېزرەك  راھىتىگە 
راستچىل بولساڭالر«﴾ يەنى ئەگەر سىلەر ئۆزەڭالرنى توغرا يول ئۈستىدە، مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ 
قايسىسى  ئىككى گۇرۇھدىن  بۇ  قىلساڭالر:  ئۈستىدە دەپ گۇمان  ساھابىلىرىنى گۇمراھلىق 
گۇمراھلىقتا بولسا، شۇنىڭغا ئۆلۈم كەلسۇن!- دەپ بەت دۇئا قىلىڭالر. ئەگەر بۇ دەۋايىڭالردا 

راستچىل بولساڭالر، شۇنداق قىلىڭالر؟ 

)1( ئەئراف سۈرىسى 179- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن﴾ يەنى كۇفرى، زۇلمى ۋە يامان ئىشلىرى تۈپەيلىدىن 
﴿ئۆلۈمنى ھەرگىز ئارزۇ قىلمايدۇ، هللا زالىمالرنى بىلگۈچىدۇر﴾.

يەھۇدىيالرنىڭ بەتدۇئا قىلىشقا چاقىرىلغانلىقى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىدىكى: ﴿ئۇالرغا: 
»ئەگەر ئاخىرەت يۇرتى )يەنى جەننەت( هللا نىڭ قېشىدا )سىلەر گۇمان قىلغاندەك( باشقىالرغا 
ئەمەس، يالغۇز سىلەرگىال خاس بولسا، )سىلەرنى جەننەتكە ئۇالشتۇرىدىغان( ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ 
بېقىڭالر! )جەننەت بىزگىال خاس دېگەن سۆزۈڭالردا( راستچىل بولساڭالر« دېگىن. ئۇالر قىلغان 
يامان ئەمەللىرى سەۋەبلىك، ئۆلۈمنى ھەرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ. هللا زالىمالرنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر. 
شۈبھىسىزكى، ئۇالرنى ھاياتقا ھەممە كىشىدىن، ھەتتا مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس كۆرىسەن؛ ھەر بىرى 
مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ. 
هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾)1( دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرىدە تەپسىلىي 
ئىكەنلىكى،  ئۈستىدە  گۇمراھلىق  دەۋاگەرلىرىنىڭ  ياكى  ئۆزلىرىنىڭ  ئايەتلەردە  ۋە  توختالدۇق 
بەتدۇئا قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى تەپسىلى بايان قىلدۇق. شۇنداقال خىرىستىيانالرنى بەتدۇئا 
قىلىشقا چاقىرغانلىقى ھەققىدە ئال ئىمران سۈرىسىدىكى: ﴿سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقىي مەلۇماتقا 
ئۇالرغا: »كېلىڭالر،  مۇنازىرىلەشسە، سەن  بىلەن  بولغىنىڭدىن كېيىن، كىملەركى سەن  ئىگە 
ئوغۇللىرىمىزنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى، ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى، ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى 
يىغىپ، هللا نىڭ لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن، دەپ هللا غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى« دېگىن﴾)2( 
مەريەم  ھەققىدە  چاقىرغانلىقى  قىلىشقا  بەتدۇئا  مۇشرىكالرنى  ۋە  تەپسىرىدە  ئايەتنىڭ  دېگەن 
سۈرىدىكى: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »كىمكى گۇمراھلىقتا بولىدىكەن، مەرھەمەتلىك هللا 

ئۇنىڭغا مۆھلەت بېرىدۇ﴾)3( دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرىدە توختىلىپ ئۆتتۇق.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: لەنىتى ئەبۇجەھل: 
ئەگەر مەن مۇھەممەدنى كەبىنىڭ يېنىدا كۆرسەم، ئۇنىڭ )يېنىغا بېرىپ( گەدىنىگە دەسسەيمەن،- 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر ئۇ شۇنداق قىلغان بولسا، پەرىشتىلەر ئۇنى چوقۇم ھاالك 
قىلغان بوالتتى. ئەگەر يەھۇدىيالر ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلغان بولسا، چوقۇم ئۆلگەن ۋە ئۆزلىرىنى دوزاختا 
كۆرگەن بوالتتى. ئەگەر هللا نىڭ پەيغەمبىرى بىلەن بەتدۇئا تىلەشكىلى چىقماقچى بولغانالر 
چىققان بولسا، ئۇالر چوقۇم باال- چاقىلىرىدىن ۋە مال - مۈلۈكلىرىدىن ئايرىلغان ھالدا قايتقان 

بوالتتى« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿)ئى مۇھەممەد!( »سىلەر قاچىدىغان ئۆلۈم چوقۇم سىلەرگە يولۇقىدۇ، ئاندىن سىلەر غەيىبنى 
ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى )هللا( نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر، هللا سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ 
بېرىدۇ« دېگىن﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە نىسا سۈرىسىدە مۇنداق دېگەن: ﴿قەيەردە بولماڭالر )ئەجەل 

كەلگەندە( ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ، سىلەر مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ﴾)4(.

* * * * * * *

)1( بەقەرە سۈرىسى 94 - 96- ئايەتكىچە.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 61- ئايەت.

)3( مەريەم سۈرىسى 75- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( نىسا سۈرىسى 78- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ  ڃ  

ئى مۆمىنلەر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا، هللا نى ياد ئېتىشكە )يەنى 
جۈمە خۇتبىسنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا( ئالدىراپ بېرىڭالر، ئېلىم - سېتىمنى 
قويۇپ تۇرۇڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴿9﴾. ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا 
)يەنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېيىن( زېمىنغا تارىلىپ )يەنى ئۆز مەشغۇالتىڭالر بىلەن 
بولۇپ(، هللا نىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر، مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن هللا نى كۆپ 

ياد ئېتىڭالر﴿10﴾.

جۈمە نامىزى، جۈمە كۈنىدىكى ئىشالر ۋە ئەدەب ـ ئەخالقالر

مەسچىتلەرگە  چوڭ  قېتىم  بىر  ھەپتىدە  ئۈچۈن  ئوقۇش  نامىزىنى  جۈمە  مۇسۇلمانالر 
يىغىلىدۇ. ئۇ كۈندە پۈتۈن مەخلۇقاتالر تولۇق يارىتىلغان بولۇپ، بۇ كۈن هللا تائاال ئاسمانالرنى 
ۋە زېمىننى ياراتقان كۈنلەرنىڭ ئالتىنچى كۈنى ھېسابلىنىدۇ. ئادەم ئەلەيھىسساالم جۈمە كۈنى 
يارىتىلدى، ئۇ جۈمە كۈنى جەننەتكە كىرگۈزۈلدى، جۈمە كۈنى چىقىرىلدى. قىيامەت جۈمە 
كۈنى قايىم بولىدۇ. جۈمە كۈنىدە بىر ۋاقىت بولۇپ، مۆمىن بەندىنىڭ هللا تائاالدىن ياخشىلىق 
تىلەپ قىلغان دۇئاسى شۇ ۋاقىتقا ئۇدۇل كېلىپ قالسا، هللا ئۇنىڭ تىلىگەن نەرسىسىنى 

بېرىدۇ. بۇ ھەقتە نۇرغۇن سەھىھ ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىنغان.
قەدىمكى تىلالردا جۈمە كۈنى ئەدۇبە كۈنى دەپ ئاتىالتتى. بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن 
ئۇممەتلەر جۈمە كۈنىنى ئىبادەت كۈنى قىلىشقا بۇيرۇلغان. لېكىن، ئۇالر بۇيرۇلغاننى قىلماي 
گۇمراھ بولغان. يەھۇدىيالر ئادەم ئەلەيھىسساالم يارىتىلمىغان كۈن شەنبە كۈنىنى ئىبادەت 
كۈن  باشالنغان  يارىتىلىشى  مەخلۇقاتالرنىڭ  بولسا،  خىرىستىيانالر  تاللىغان.  قىلىپ  كۈنى 
بولغان يەكشەنبە كۈنىنى تاللىغان. هللا تائاال بۇ ئۈممەتكە پۈتۈن مەخلۇقاتالر تولۇق يارىتىلىپ 

بولغان كۈنى جۈمە كۈنىنى ئىبادەت كۈنى قىلىپ تالالپ بەردى.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ھۇرەيرەدىن  ئەبۇ  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
ئەڭ  كۈنى  قىيامەت  كەلدۇق،  ئاخىرىدا  ئەڭ  دۇنياغا  »بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئالدىنقى قاتاردا بولىمىز. بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرگە كىتاب بېرىلدى، ئاندىن هللا 
ئۇالرغا مۇئەييەن بىر كۈننى ئىبادەت كۈنى قىلىپ بەلگىلەپ بەردى. ئاندىن ئۇالر بۈ كۈن 
ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشتى، ئاندىن هللا بىزنى ئۇ كۈنگە ھىدايەت قىلدى. ئىنسانالر بۇ 
كۈننى ئىبادەت كۈنى قىلىشتا بىزگە ئەگىشىپ، يەھۇدىيالر شەنبە كۈنىنى، خىرىستىيانالر 

يەكشەنبە كۈنىنى ئىبادەت كۈنى قىلىپ بەلگىلىدى«.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ: »هللا بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن 
ئۈممەتلەرنى جۈمە كۈنىنى ئىبادەت كۈنى قىلىشتىن ئازدۇردى. يەھۇدىيالر شەنبە كۈنىنى، 
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خىرىستىيانالر يەكشەنبە كۈنىنى ئىبادەت كۈنى قىلىپ بەلگىلىدى. ئاندىن هللا بىزنى بارلىققا 
كەلتۈرۈپ، بىزنىڭ ئىبادەت كۈنىمىزنى جۈمە كۈنى قىلىپ بېكىتىشىمىزگە بىزنى ھىدايەت 
قىلدى. شۇنداق قىلىپ جۈمە كۈنى، شەنبە كۈنى ۋە يەكشەنبە كۈنى ئۈچ دىن ئۈچۈن ئىبادەت 
كۈنلىرى قىلىپ بېكىتىلدى. شۇنىڭغا ئوخشاشال قىيامەت كۈنىمۇ ئىنسانالر بىزگە ئەگىشىدۇ. 
بىز دۇنياغا ئەڭ ئاخىرىدا كەلدۇق، قىيامەت كۈنى ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا بولىمىز. بىزگە باشقا 

ئىنسانالردىن بۇرۇن ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ«.

اهللا تائاالنى ياد ئېتىشكە ئالدىراشقا بۇيرۇش توغرىسىدا

بۇيرۇپ  يىغىلىشقا  ئۈچۈن  قىلىش  ئىبادەت  تائاالغا  كۈنى هللا  جۈمە  مۆمىنلەرنى  هللا 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى مۆمىنلەر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا، هللا نى ياد ئېتىشكە 
)يەنى جۈمە خۇتبىسنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا( ئالدىراپ بېرىڭالر﴾ يەنى هللا 
نى ياد ئېتىشكە كۆڭۈل بۆلۈڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئالدىراڭالر. بۇ ئايەتتە مەسچىتكە ئالدىراپ بېرش 
ئەمەس، ئىبادەتكە ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
﴿كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن ۋە مۆمىن بولۇپ ئاخىرەتكە اليىق ئەمەللەرنى قىلىدىكەن، 

مۇنداق ئادەملەرنىڭ قىلغان ئەمەلى )هللا نىڭ دەرگاھىدا( قوبۇل بولىدۇ﴾)1(. 
نامازغا ئالدىراپ مېڭىش چەكلەنگەندۇر. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »نامازغا تەكبىر ئېيتىلغانلىقىنى ئاڭلساڭالر، سىلەرمۇ 
نامازغا تەمكىنلىك ۋە سالماقلىق بىلەن مېڭىڭالر، ئالدىراپ يۈگۈرمەڭالر، نامازنىڭ ئۈلگۈرەلىگەن 

قىسمىنى ئىمامغا ئەگىشىپ ئوقۇڭالر، ئۈلگۈرەلمىگەن قىسمىنى ئۆزەڭالر تولۇقالپ ئوقۇڭالر«.
بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇقەتادەنىڭ  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ناماز ئوقۇۋاتاتتۇق، توساتتىنال ئادەملەرنىڭ دۈپۈرلىگەن ئاياق 
تاۋۇشى ئاڭالندى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن: »سىلەرگە نېمە 
پەيغەمبەر  ئىدۇق،- دېيىشتى.  تېز كەلگەن  ئالدىراپ  نامازغا  بولدى؟« دېدى. ساھابىلەر: 
ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداق قىلماڭالر، نامازغا كەلسەڭالر تەمكىنلىك بىلەن مېڭىڭالر، نامازنىڭ 
ئۈلگۈرەلىگەن قىسمىنى ئىمامغا ئەگىشىپ ئوقۇڭالر، ئۈلگۈرەلمىگەن قىسىمىنى ئۆزەڭالر تولۇقالپ 

ئوقۇڭالر« دېدى.
ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مۇسۇلمانالر نامازغا ئالدىراپ تېز 
مېڭىشتىن چەكلەندى. ئۇالر نامازغا تەمكىنلىك ۋە سالماقلىق بىلەن مېڭىشى كېرەك. لېكىن، 

ئۇالر دىللىرى، نىيەتلىرى ۋە قورقۇنچلىرى بىلەن نامازغا ئالدىراشتىن چەكلەنگىنى يوق.
قەتادە هللا تائاالنىڭ: ﴿هللا نى ياد ئېتىشكە )يەنى جۈمە خۇتبىسنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى 
ئادا قىلىشقا( ئالدىراپ بېرىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: سەن جۈمە نامىزىغا قەلبىڭ 

ۋە ئەمەلىڭ بىلەن ئالدىراپ بېرىشىڭ كېرەك. مانا بۇ، جۈمە نامىزىغا ئالدىراپ بارغانلىقتۇر.

)1( ئىسرا سۈرىسى 19- ئايەت.
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جۈمە نامىزىغا كېلىدىغان كىشىنىڭ نامازغا كېلىشتىن ئىلگىرى يۇيۇنۇشى مۇستەھەبتۇر. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە 

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »سىلەر جۈمە نامىزىغا يۇيۇنۇپ كېلىڭالر«.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »باالغەتكە يەتكەن ھەر قانداق كىشىنىڭ جۈمە كۈنى 

يۇيۇنۇشى ۋاجىبتۇر«.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ ھەر يەتتە كۈندە بىر قېتىم بېشىنى ۋە پۈتۈن بەدىنىنى يۇيۇپ 

تۇرۇشى هللا نىڭ ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىدۇر«. 
ئىمام ئەھمەد نەسەئى ۋە ئىبنى ھىببان قاتارلىقالر جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
ھەر  ئادەم  مۇسۇلمان  بىر  »ھەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ھەپتىنىڭ مەلۇم بىر كۈنى يۇيۇنۇشى كېرەك، ئۇ كۈن جۈمە كۈنىدۇر«.

جۈمە كۈنىنىڭ پەزىلىتى

مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  سەقەفىدىن  ئەۋس  ئىبنى  ئەۋس  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى جۈمە كۈنى يۇيۇنۇپ، تاھارەت ئېلىپ، جۈمە نامىزىغا 
ئات - ئۇالغقا مىنمەستىن، پىيادە يول مېڭىپ بالدۇر كەلسە ۋە ئىمامغا يېقىن يەردە ئولتۇرۇپ، 
پۈتۈن دىققىتى بىلەن خۇتبە تىڭشىسا، ئۇ ئادەمنىڭ ھەر بىر باسقان قەدىمى ئۈچۈن بىر 
يىل روزا تۇتقان ۋە كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزگەننىڭ ساۋابى بولىدۇ«. بۇ ھەدىسنىڭ 

مەزمۇنىنى ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى جۈمە كۈنى جۇنۇبلۇقتىن يۇيۇنسا، ئاندىن 
جۈمە نامىزىغا دەسلەپكى ۋاقىتتا بارسا، خۇددى ئۇ بىر تۆگە قۇربانلىق قىلغانغا ئوخشاش 
قۇربانلىق  كاال  بىر  گويا  ئۇ  كەلسە،  كېيىنرەك  سەل  ئۈنىڭدىن  كىمكى  ئېرىشىدۇ،  ساۋابقا 
قىلغانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ. كىمكى ئۇنىڭدىنمۇ كېيىنرەك ۋاقىتتا كەلسە، ئۇ گويا 
مۆڭگۈزلۈك بىر قوشقار قۇربانلىق قىلغانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ. كىمكى ئۇنىڭدىن كېيىن 
كەلسە، ئۇ گويا بىر توخۇ قۇربانلىق قىلغانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ. كىمكى ئۇنىڭدىن 
كېيىن كەلسە، ئۇ گويا هللا يولىدا بىر تۇخۇمنى بەرگەنگە ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ. ئىمام 

خۇتبە ئوقۇغىلى چىقسا، پەرىشتىلەرمۇ ئۇنى تىڭشىغىلى ھازىر بولىدۇ«.
بىلەن  مىسۋاك  جۈمەگە چىرايلىق كىيىمنى كىيىپ، خۇشپۇراق چېچىپ، چىشلىرىنى 
چوتكىالپ، پاكىز تازلىنىپ ۋە تاھارەت ئېلىپ بېرىش مۇستەھەبتۇر. ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىددىن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »باالغەتكە يەتكەن ھەر 
ئايالىنىڭ  بىلەن چوتكىلىشى،  مىسۋاك  يۇيۇنۇشى، چىشىنى  قانداق كىشىنىڭ جۈمە كۈنى 

ئىشلىتىدىغان خۇشپۇراقلىرىدىن ئىشلىتىشى ۋاجىبتۇر«.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇئەييۇب ئەنسارىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى جۈمە كۈنى يۇيۇنۇپ، ئايالىنىڭ خۇشپۇراق نەرسىلىرى بولسىمۇ 
ئاندىن  كەلسە،  مەسچىتكە  ئۈچۈن  ئوقۇش  ناماز  ئاندىن  كىيىنىپ،  چىرايلىق  ئىشلىتىپ، 
ناماز ئوقۇسا، ھېچكىمگە ئەزىيەت بەرمىسە، ئاندىن ئىمام خۇتبىگە  پۇرسەت بولسا، نەپلە 
چىققاندا شۈك ئولتۇرۇپ خۇتبىنى تىڭشىسا، ئاندىن جۈمە نامىزنى ئوقۇپ قايتسا، ئۇنىڭ بۇ 

جۈمە بىلەن يەنە بىر جۈمە ئارىلىقىدىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ«.
ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجە ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبەر ئۈستىدە تۇرۇپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »سىلەرنىڭ 
بىرىڭالر كۈندىلىك مەشغۇالتلىرىدا كىيىدىغان بىر قۇر كىيىمدىن باشقا، مەخسۇس جۈمە كۈنى 

كىيىش ئۈچۈن بىر قۇر كىيىم سېتىۋالسا، نېمىدېگەن ياخشى ـ ھە!«
ئىمام ئىبنى ماجە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»بىر جۈمە كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئادەملەرگە خۇتبە ئوقۇدى. ئۇ كىشىلەرنىڭ ئاق ۋە 
قارا يوللۇق يەكتەك كىيىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ: »سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئەگەر سېتىۋالىشقا قادىر 
بواللىسا، مەشغۇالتلىرىدا كىيىدىغان كىيىمىدىن باشقا، مەخسۇس جۈمە كۈنى ئۈچۈن بىر قۇر 

كىيىم سېتىۋالسا، نېمىدېگەن ياخشى - ھە!« دېدى. 

ئەزاندىن خۇتبىگە چىقىدىغان ئەزان كۆزدە تۇتۇلغانلىقى

﴿جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا﴾ بۇ ئەزان ئىككىنچى قېتىملىق ئەزان بولۇپ، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەرگە چىقىپ ئولتۇرغان چاغدا، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئېيتىلدىغان 
ئەزان كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئىككىنچى قېتىملىق ئەزان بولسا، مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئوسمان ئىبنى 
ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قوشۇپ يولغا قويغان ئەزاندۇر. بۇ پەقەت جۈمە ئوقۇيدىغان ئادەملەرنىڭ 
كۆپىيىپ كەتكەنلىكىدىن يولغا قويۇلغان. بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى سائىب ئىبنى يەزىدنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم، ئەبۇبەكرى ۋە ئۆمەرنىڭ زامانلىرىدا جۈمە 
كۈنى ئىمام مۇنبەر ئۈستىدە ئولتۇرغان چاغدا، بىر قېتىمال ئەزان ئوقۇالتتى. ئوسماننىڭ زامانىغا 
كەلگەندە، جۈمە ئوقۇيدىغان ئادەملەر كۆپىيىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن، ئوسمان يەنە بىر قېتىم 
ئەزاننى قوشۇپ ئوقۇشنى يولغا قويدى. بۇ ئەزان زەۋراھ دەپ ئاتىلىدىغان ئەزانخانىدا ئوقۇالتتى. 

بۇ ئەزانخانا مەسچىتكە يېقىن سېلىنغان، مەدىنىدىكى ئەڭ ئېگىز بىر ئۆي ئىدى.

جۈمە نامىزىغا چىققان ئىككىنچى قېتىملىق ئەزاندىن كېيىن ئېلمـ  سېتىم 
قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە جۈمە نامىزىدىن كېيىن رىزىق تەلەپ قىلىشقا 

قىزىقتۇرۇش توغرىسىدا

﴿ئېلىم - سېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر﴾ يەنى هللا نى ياد ئېتىشكە ئالدىراڭالر، نامازغا ئەزان 
ئېيتىلسا، ئېلىم ـ سېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر. ئۆلىماالر ئىككىنچى قېتىملىق ئەزان ئېيتىلغاندىن 
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كېينىكى ئېلىم ـ سېتىمنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە بىردەك بىرلىككە كەلدى. ﴿ئەگەر بىلسەڭالر بۇ 
سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ ئەگەر بىلسەڭالر، ئېلىمـ  سېتىمنى قويۇپ، هللا تائاالنى ياد ئېتىشكە، 

جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا ئالدىرىشىڭالر سىلەر ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىدۇر.
﴿ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا )يەنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېيىن( زېمىنغا تارىلىپ )يەنى 
ئۆز مەشغۇالتىڭالر بىلەن بولۇپ(، هللا نىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر﴾ هللا تائاال بەندىلىرىنى 
ئىككىنچى ئەزان ئېيتىلغاندىن كېيىن ئېلىم ـ سېتىمنى داۋامالشتۇرۇشتىن توسقان ۋە ئۇالرنى 
جۈمە نامىزىغا يىغىلىشقا بۇيرۇغاندىن كېيىن، ئۇالرغا نامازدىن كېيىن زېمىنغا تارىلىپ، هللا نىڭ 

پەزلىدىن تەلەپ قىلىشقا رۇخسەت قىلدى.
ئەراك ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، مەسچىتنىڭ 
بوسۇغىدا تۇرۇپ: ئى هللا! مەن ھەقىقەتەن دەۋىتىڭنى قوبۇل قىلدىم، ماڭا سەن پەرز قىلغان نامازنى 
ئوقۇدۇم، سەن مېنى بۇيرۇغىنىڭدەك زېمىنىڭغا تارىدىم، ماڭا ئۆز پەزلىڭدىن رىزىق بەرگىن، سەن 

رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىسەن،- دەيتتى. بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم رىۋايەت قىلغان.
﴿مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن هللا نى كۆپ ياد ئېتىڭالر﴾ يەنى سىلەر ئېلىم - سېتىم 
قىلىۋاتقان ۋە ئېلىمـ  بېرىم قىلىۋاتقان ۋاقتىڭالردىمۇ هللا نى كۆپ ياد ئېيتىڭالر. دۇنيا ھاياتىڭالر 

سىلەرنى ئاخىرەتتە ئالىدىغان مەنپەئەتىڭالردىن توسۇپ قويمىسۇن. 
ئىمام تىرمىزى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى 
بازارالرغا كىرسە، ئاندىن: ھېچ شېرىك بولمىغان يالغۇز هللا دىن باشقا ئىالھ بەرھەق يوقتۇر، 
پادىشاھلىق هللا غا خاستۇر، جىمى ھەمدۇساناھ هللا غا مەنسۇپتۇر، هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر،- 
يامانلىقىنى ئۆچۈرىدۇ«.  دېسە، هللا ئۇنىڭغا 100 مىڭ ياخشىلىق يازىدۇ، ئۇنىڭ 100 مىڭ 
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: بەندە هللا نى ئۆرە تۇرغان، ئولتۇرغان ۋە يېنىچە ياتقان ھالالردا ياد 

ئەتمىگىچە، هللا نى كۆپ ياد ئەتكۈچىلەردىن بواللمايدۇ. 

* * * * * * *

 ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ   ڈ ژژ ڑ 
ڑ  ک ک   

 )ئى مۇھەممەد!( ئۇالر بىرەر تىجارەتنى ياكى تاماشانى كۆرسە، سېنى ئۆرە تۇرۇپ )خۇتبە 
ئۇالرغا(  مۇھەممەد!  )ئى  يۈگىرىدۇ،  تىجارەتكە(  )يەنى  ئۇنىڭغا  تاشالپ،  پېتىڭ  ئوقۇۋاتقان( 
ئېيتقىنكى، »هللا نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسە )يەنى ساۋاب ۋە نېمەت( تاماشادىن ۋە تىجارەتتىن 

ياخشىدۇر، هللا رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر«﴿11﴾.

ئىمام خۇتبىگە چىققاندا مەسچىتتىن چىقىپ كېتىشتىن توسقانلىقى

بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ هللا ئەينى ۋاقىتتا بىر جۈمە كۈنى مەدىنىگە كەلگەن تىجارەت كارۋىنىنى 
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كۆرۈپ، خۇتبە تىڭشاشتىن بۇرۇلۇپ كارۋان تەرەپكە كېتىپ قېلىشقان كىشىلەرنى ئەيىبلەپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۇالر بىرەر تىجارەتنى ياكى تاماشانى كۆرسە، سېنى ئۆرە 
تۇرۇپ )خۇتبە ئوقۇۋاتقان( پېتىڭ تاشالپ، ئۇنىڭغا )يەنى تىجارەتكە( يۈگىرىدۇ﴾ مۇقاتىل ئىبنى 
ھەيياننىڭ ئېيتىشىچە، بۇ تىجارەت كارۋىنى دىھيە ئىبنى خەلىپە دېگەن كىشىنىڭ بولۇپ، 
ئۇ تېخى ئىسالمغا كىرمىگەنىكەن. كارۋاننىڭ دۇمباقىچىسى كارۋاننىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىدىن 
خەۋەر بېرىپ دۇمباق ئۇردى. شۇنىڭ بىلەن، ساھابىلەردىن ئاز بىر قىسىمىدىن باشقىلىرى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆرە تۇرۇپ خۇتبە ئوقۇۋاتقان پېتى تاشالپ قويۇپ، كارۋان تەرەپكە 

كېتىشكەن ئىدى.
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  جابىرنىڭ  ئەبۇجەئدىدىن  ئىبنى  سالم  ئەھمەد  ئىمام 
قىلىدۇ: بىر قېتىم مەدىنىگە تىجارەت كارۋىنى يېتىپ كەلدى. بۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
جۈمە نامىزىغا خۇتبە ئوقۇۋاتاتتى. ئادەملەر مەسچىتتىن چىقىپ، كارۋان تەرەپكە كېتىشتى. 
مەسچىتتە پەقەت 12 ئادەم قالدى. شۇنىڭ بىلەن: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۇالر بىرەر تىجارەتنى 
ياكى تاماشانى كۆرسە، سېنى ئۆرە تۇرۇپ )خۇتبە ئوقۇۋاتقان( پېتىڭ تاشالپ، ئۇنىڭغا )يەنى 
تىجارەتكە( يۈگىرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ 

رىۋايەت قىلغان.
﴿سېنى ئۆرە تۇرۇپ )خۇتبە ئوقۇۋاتقان( پېتىڭ تاشالپ﴾ بۇ ئايەت جۈمە كۈنى ئىمامنىڭ 
خۇتبىنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇيدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىدىغان دەلىلدۇر. ئىمام مۇسلىم جابىر ئىبنى 
سەمۇرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە كۈنى ئىككى 
خۇتبە ئوقۇيتتى، ئىككى خۇتبىنىڭ ئارىسىدا ئازراق ئولتۇراتتى. ئۇ خۇتبىدە قۇرئان ئوقۇيتتى 

ۋە كىشىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت ئېيتاتتى.
﴿)ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، »هللا نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسە )يەنى ساۋاب ۋە 
نېمەت(﴾ يەنى ئاخىرەت يۇرتىدا بېرىلىدىغان هللا نىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ﴿تاماشادىن ۋە 
تىجارەتتىن ياخشىدۇر، هللا رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر«﴾ يەنى هللا غا تەۋەككۈل 
قىلغان ۋە رىزقىنى ئۆز ۋاقتىدا تەلەپ قىلغان كىشى ئۈچۈن هللا رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ 

ياخشىسىدۇر.
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، جۇمۇئە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 11 ئايەت
مۇنافىقۇن سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ  گ  ڳ  گ  گ  گ   ک  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
وئ     ەئ  ائەئ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ۉۉ  ې  ۅ  ۅ 

وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ   ىئ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا: »گۇۋاھلىق بېرىمىزكى، سەن ھەقىقەتەن 
پەيغەمبىرى  نىڭ  هللا  ھەقىقەتەن  سېنىڭ  دەيدۇ،  پەيغەمبىرىدۇرسەن«  نىڭ  هللا 
ئىكەنلىكىڭنى هللا بىلىدۇ، هللا گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴿1﴾. 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى، )كىشىلەرنى( هللا نىڭ يولىدىن 
يامان!﴿2﴾. بۇ  )يەنى هللا نىڭ دىنىدىن( توستى، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن 
شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر )ئېغىزلىرىدا( ئىشىنىپ، ئاندىن )دىللىرىدا( ئىنكار قىلدى، 
ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى )يەنى دىللىرىغا ھىدايەت يېتىپ بارالمايدۇ(، ئۇالر )ئىماننى( 
چۈشەنمەيدۇ﴿3﴾. ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، بەدەن قۇرۇلۇشى )ساالپەتلىكى( سېنى ھەيران 
قالدۇرىدۇ، ئەگەر ئۇالر سۆزلىسە، )سۆزىنىڭ پاساھەتلىكىدىن( سۆزىگە قۇالق سالىسەن، 
)ئىلىمسىز، ئەقىلسىز، پاراسەتسىزلىكتە( گويا ئۇالر تامغا يۆلەپ قويۇلغان )چىرىپ قالغان( 
ياغاچالردۇر، ئۇالر )قورقۇنچتىن( ھەرقانداق ئاۋازنى ئۆزلىرىگە قارىتىلغان دەپ گۇمانلىنىدۇ، 
ئۇالر )ساڭا ۋە مۆمىنلەرگە( دۈشمەندۇر، ئۇالردىن ھەزەر ئەيلىگىن، هللا ئۇالرنى ھاالك 

قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ )ھىدايەتتىن گۇمراھلىققا( بۇرۇلۇپ كېتىدۇ!﴿4﴾.



مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇالرنىڭ قىياپىتى

پەيغەمبەر  ئۇالر  بېرىدۇ.  خەۋەر  ئەھۋالىدىن  مۇناپىقالرنىڭ  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
بىلدۈرۈشىدۇ.  كىرگەنلىكىنى  ئىسالمغا  ئېغىزلىرىدا  پەقەت  كەلسە،  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئەمەلىيەتتە بولسا، ئۇالر دىللىرىدا كۇفرىنى يوشۇرغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئېغىزلىرىدا 
ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ دەل ئەكسىچە بولىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿مۇناپىقالر سېنىڭ 
ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا: »گۇۋاھلىق بېرىمىزكى سەن ھەقىقەتەن هللا نىڭ پەيغەمبىرىدۇرسەن« 
دەيدۇ﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر سېنىڭ قېشىڭغا كەلسە، مانا مۇشۇنداق سۆزلەرنى قىلىپ كېلىدۇ. 
ساڭا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغانلىقلىرىنى ئىزھار قىلىشىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا، ئۇالرنىڭ 

ئېغىزلىرىدا دېگەنلىرى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس. 
گۇۋاھلىق  بىلىدۇ، هللا  ئىكەنلىكىڭنى هللا  پەيغەمبىرى  نىڭ  ھەقىقەتەن هللا  ﴿سېنىڭ 
ئەمەلىيەتكە  سۆزلىرى  ئېيتقان  ئۇالرنىڭ  يەنى  يالغانچىالردۇر﴾  چوقۇم  مۇناپىقالر  بېرىدۇكى، 
ئۇيغۇن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر يەنىال يالغانچىالردۇر. چۈنكى، ئۇالر ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ توغرا ۋە 

راست ئىكەنلىكىگە ئۆزلىرىمۇ ئىشەنچ قىاللمايدۇ، شۇڭا ئۇالر يالغانچىالردۇر.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى، )كىشىلەرنى( هللا نىڭ يولىدىن 
)يەنى هللا نىڭ دىنىدىن( توستى﴾ يەنى ئۇالر كىشىلەرنى هللا نىڭ يولىدىن توسۇش ئۈچۈن 
ئېيتقان سۆزلىرىدە ئېغىر گۇناھ بولىدىغان يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىپ، كىشىلەرنىڭ 
ئەزىيەت بېرىشىدىن ساقالندى. ئۇالرنىڭ ئىشىنىڭ ھەقىقىتىنى بىلمەيدىغان ئادەملەر ئۇالرغا 
ئالدىنىپ كەتتى ۋە بۇ مۇناپىقالرنى “مۇسۇلمانالر” دەپ ئېتىقاد قىلدى. تېخى بەزىلەر ئۇالرنىڭ 
قىلىۋاتقان ئىشلىرىدا ئۇالرغا ئەگەشتى. ئېيتقان سۆزلىرىنى تەستىقلىدى. بۇ مۇناپىقالر دىللىرىدا 
كۇفرىنى يوشۇرۇپ تولىمۇ ھەددىدىن ئاشقانلىقتىن ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ، 
مۇشۇ سەۋەبتىن نۇرغۇن مۇسۇلمانالرغا ناھايىتى چوڭ زىيانالر يەتتى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿)كىشىلەرنى( هللا نىڭ يولىدىن )يەنى هللا نىڭ دىنىدىن( توستى، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى 

نېمىدېگەن يامان!﴾
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر )ئېغىزلىرىدا( ئىشىنىپ، ئاندىن )دىللىرىدا( ئىنكار قىلدى، 
ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى )يەنى دىللىرىغا ھىدايەت يېتىپ بارالمايدۇ(، ئۇالر )ئىماننى( 
ھىدايەتنى  ۋە  يېنىۋالغانلىقى  كۇپرىغا  كېيىن،  ئېيتقاندىن  ئىمان  ئۇالر  يەنى  چۈشەنمەيدۇ﴾ 
گۇمراھلىققا تېگىشكەنلىكى ئۈچۈن، ئۇالرغا مۇناپىقلىق پۈتۈۋېتىلدى. هللا ئۇالرنىڭ دىللىرىنى 
پېچەتلىۋەتتى. شۇڭا ئۇالر ئىماننى چۈشەنمەيدۇ، يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا ھىدايەت نۇرى ۋە 

ياخشىلىق يېتىپ بارالمايدۇ. ئۇالر ھەقنى تونىمايدۇ ۋە ھەق تەرەپكە ھىدايەت تاپالمايدۇ.
﴿ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، بەدەن قۇرۇلۇشى )ساالپەتلىكى( سېنى ھەيران قالدۇرىدۇ، 
ئۇالرنىڭ  يەنى  پاساھەتلىكىدىن( سۆزىگە قۇالق سالىسەن﴾  ئۇالر سۆزلىسە، )سۆزىنىڭ  ئەگەر 
تەن قۇرۇلۇشى كېلىشكەن، تىلى پاساھەتلىك بولۇپ، ئۇالرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالغان ئادەم 
)ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنىڭ پاساھەتلىكىدىن( ئۇنى بېرىلىپ تىڭشايدۇ. بۇ مۇناپىقالر ئەنە شۇنداق 
ھالەتتە تۇرۇپمۇ، ئۆزلىرىنى ئىنتايىن زەئىپ، قورقۇنچاق، توخۇ يۈرەك ھېس قىلىشىدۇ. شۇڭا 
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هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر )قورقۇنچتىن( ھەر قانداق ئاۋازنى ئۆزلىرىگە قارىتىلغان دەپ 
گۇمانلىنىدۇ﴾ يەنى ھەر قانداق بىر ئىش ياكى قورقۇنچلۇق ھادىسە يۈز بەرسە، ئۇالر توخۇ 
يۈرەكلىكىدىن بۇ ھادىسىنى ئۆزلىرىگە مۇناسىۋەتلىك دەپ ئوياليدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەن: ﴿ئۇالر سىلەرگە )ياردەمدە بولۇشقا( بېخىلدۇر، ئەگەر )ئۇالرغا دۈشمەن تەرەپتىن( خەۋپ 
كېلىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ ساڭا سەكراتقا چۈشۈپ قالغان ئادەمدەك )قورقۇنچتىن( كۆزلىرىنى 
پىلدىرلىتىپ قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن. قورقۇنچ كەتكەندە، ئۇالر پۇلـ  مالغا ئاچكۆز بولغان ھالدا 
سىلەرنى كەسكىن تىلالر بىلەن رەنجىتىدۇ. ئۇالر )چىن دىللىرى بىلەن( ئىمان ئېيتقان ئەمەس. 
ئاساندۇر﴾)1(  ئۈچۈن  بۇ هللا  قىلدى،  بىكار  ئەمەللىرىنى هللا  سەۋەبلىك(  كۇفرى  )ئۇالرنىڭ 
شۇڭا هللا  ئوخشايدۇ،  سۈرەتلەرگە  ۋە  شەكىل  قۇرۇق  يوق  پايدىسى  قانداق  ھېچ  مۇناپىقالر 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر )ساڭا ۋە مۆمىنلەرگە( دۈشمەندۇر، ئۇالردىن ھەزەر ئەيلىگىن، هللا 
ئۇالرنى ھاالك قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ )ھىدايەتتىن گۇمراھلىققا( بۇرۇلۇپ كېتىدۇ!﴾ ئىمام ئەھمەد 
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »شەك – شۈبھىسىزكى، مۇناپىقالرنىڭ مۇناپىقلىقى ئاشكارىلىنىدىغان بەلگىلىرى بولىدۇ. 
ئۇالرنىڭ ساالملىرى لەنەت ئېيتىش، يېمەكلىرى قاقتىـ  سوقتى قىلىش، ئېرىشكەن غەنىمەتلىرى 
خىيانەت قىلىشتۇر. ئۇالر مەسچىتلەردىن يىراق تۇرىدۇ، نامازغا بوينىدىن سۆرىگەندەك كېلىدۇ، 
كىشىلەرگە چوڭچىلىق قىلىدۇ، كىشىلەردىن مەنپەئەت ئالمايدۇ، كىشىلەر بىلەن چىقىشمايدۇ، 
كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ بىلەن چىقىشالمايدۇ. كېچىدە ئىبادەتتىن يىراق بولغان ھالەتتە تاشالندۇق 

ياغاچقا ئوخشاش ئۇخاليدۇ، كۈندۈزدە جېدەل ـ ماجرا قىلىدۇ.

* * * * * * *

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ   ٻ   ٱ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ 
ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک 

ک ک گگ گ گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  

ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىپ: »كېلىڭالر، رەسۇلۇلالھ سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ« دېيىلسە، )مەسخىرە 
قىلىش يۈزىسىدىن( باشلىرىنى سىلكىيدۇ، ئۇالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا )دەۋەت قىلىنغان 
نەرسىدىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴿5﴾. ئۇالرغا )مەيلى( مەغپىرەت تەلەپ قىلغىن، )مەيلى( 
مەغپىرەت تەلەپ قىلمىغىن، بەرىبىر ئوخشاش، هللا ئۇالرغا ھەرگىز مەغپىرەت قىلمايدۇ، شۈبھىسىزكى 
پاسىق قەۋمنى هللا ھىدايەت قىلمايدۇ﴿6﴾. ئۇالر: »رەسۇلۇلالھ نىڭ يېنىدىكى كىشىلەرنى تەمىنلىماڭالر، 
ئۇالر تاراپ كەتسۇن« دەيدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ خەزىنىلىرى هللا نىڭ ئىلكىدىدۇر ۋە لېكىن 
مۇناپىقالر )هللا نىڭ ھېكمىتىنى( چۈشەنمەيدۇ﴿7﴾. ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر(: »مەدىنىگە قايتساق، 
ئەڭ ئەزىز ئادەم )يەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبەي ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنى دېمەكچى( ئەڭ خار ئادەمنى 

)1( ئەھزاب سۈرىسى 19 - ئايەت.
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)يەنى رەسۇلۇلالھ نى، مۆمىنلەرنى دېمەكچى( مەدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ« دېيىشىدۇ. غەلىبە هللا غا، 
هللا نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە مەنسۇپ، لېكىن مۇناپىقالر )غەلىبىنىڭ هللا نىڭ دۈشمەنلىرىگە 

ئەمەس، دوستلىرىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى( بىلمەيدۇ﴿8﴾.

مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىگە پەيغەمبەرنىڭ مەغپىرەت تەلەپ قىلىشىدىن ۋە 
پەيغەمبەرنىڭ يېنىدىكى كىشىلەرنى تەمىنلەشتىن يۈز ئۆرۈشى

هللا تائاال لەنىتى مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرغا ئۆزرە 
ئېيتىپ: »كېلىڭالر، رەسۇلۇلالھ سىلەرگە مەغپىرەت تىلەيدۇ« دېيىلسە، )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن( 
باشلىرىنى سىلكىيدۇ﴾ يەنى ئۆزلىرىگە دېيىلگەن سۆزلەردىن تەكەببۇرلۇق قىلىپ ۋە ئۇنى مەسخىرە 
قىلىپ يۈز ئۆرۈيدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا )دەۋەت 
قىلىنغان نەرسىدىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن﴾ ئاندىن هللا تائاال ئۇالرنىڭ ئۇ قىلمىشىغا ئاساسەن 
بېرىلىدىغان جازانى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرغا )مەيلى( مەغپىرەت تەلەپ قىلغىن، )مەيلى( 
مەغپىرەت تەلەپ قىلمىغىن، بەرىبىر ئوخشاش، هللا ئۇالرغا ھەرگىز مەغپىرەت قىلمايدۇ، شۈبھىسىزكى 

پاسىق قەۋمنى هللا ھىدايەت قىلمايدۇ﴾.

سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشى بۇ ئايەتلەرنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىق 
ھەققىدە نازىل بولغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. هللا خالىسا، بۇنى تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتىمىز.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق: “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدا مۇنداق 
دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىقنىڭ ھەر جۈمە كۈنى ئولتۇرىدىغان مەخسۇس ئورنى 
بولۇپ، ئۇ ئورۇندا باشقىالر ئولتۇرمايتتى. ئۇ ئۆز - ئۆزىدىن پەخىرلىنەتتى ۋە قەۋمى تەرىپىدىنمۇ 
ھۆرمەتلىنەتتى. ئۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئابرويلۇق ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە كۈنى كىشىلەرگە 
جۈمە خۇتبىسىنى ئوقۇش ئۈچۈن تۇرغاندا، ئۇ مۇناپىقمۇ ئۇرنىدىن تۇرۇپ: ئى ئىنسانالر! ئاراڭالردىكى 
بۇ كىشى هللا نىڭ پەيغەمبىرىدۇر، هللا سىلەرنى بۇ كىشى بىلەن ھۆرمەتكە سازاۋەر قىلدى ۋە 
سىلەرگە غەلىبە ئاتا قىلدى، سىلەر ئۇنىڭغا ياردەم بېرىڭالر، ئۇنى قولالڭالر، سۆزلىرىنى ئاڭالڭالر 
ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر،- دېگەن سۆزلەرنى قىلىپ بولۇپ ئاندىن ئولتۇراتتى. ئۇھۇد ئۇرۇشى 
بولغان چاغدا، ئۇ ئۇرۇشقا تەييارالنغان قوشۇننىڭ ئۈچتىن بىر قىسىمىنى مەدىنىگە ياندۇرۇپ كېتىپ، 

ئىنتايىن رەزىل بىر ئىشنى قىلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇرۇشقا قاتناشقان مۇھاجىرالر ئۇھۇدتىن مەدىنىگە قايتىپ كىرگەندىن 
كېيىنمۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي بۇرۇنقى ئىشىنى تەكرارالش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغاندا، مۇسۇلمانالر 
ئۇنىڭ كىيىملىرىنىڭ پەشلىرىدىن تارتىپ: ئى هللا نىڭ دۈشمىنى! جايىڭدا ئولتۇرغىن، سېنىڭ 
ئۇنداق سۆزلەرنى قىلىشقا ھەققىڭ يوق. سەن ئۆز ۋاقتىدا پەسكەشلىك قىلدىڭ،- دېيىشتى. شۇنىڭ 
بىلەن ئۇ: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن بىرەر يامان سۆز قىلدىممۇ؟ مەن ئۇنىڭ ئىشىنى 
قولالپ ئورنۇمدىن تۇردۇمغۇ؟- دەپ، ئادەملەرنىڭ گەردىنىدىن ئاتالپ يۈرۈپ مەسچىتىن چىقىپ 
كەتتى. مەسچىتنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭغا ئەنسارىالردىن بىر قانچە ئادەم ئۇچراپ: ۋاي! ساڭا 
نېمە بولدى؟- دېيىشتى. ئۇ: مەن پەيغەمبەرنىڭ ئىشىنى قولالپ ئورنىمدىن تۇرغان ئىدىم، خۇددى 
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مەن يامان سۆز قىلغاندەك ئۇنىڭ ئادەملىرى ماڭا ھۇجۇم قىلىپ، پېشىمدىن تارتىپ قوپال مۇئامىلە 
قىلدى. مەن پەقەت ئۇنىڭ ئىشىنى قولالش ئۈچۈنال ئورنۇمدىن تۇرغان ئىدىم،- دېدى. ئەنسارىالر: 

ساڭا ۋاي! ئارقاڭغا يان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا مەغپىرەت تەلەپ قىلسۇن!- دېدى.
قەتادە ۋە سۇددى مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەت ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىق ھەققىدە 
نازىل بولدى. ئەسلى ۋەقە مۇنداق بولغان: ئۇنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر باال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئابدۇلالھنىڭ دېگەن سۆزىنى ۋە مۇھىم بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى. شۇنىڭ 
بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئىشنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى سوراپ بېقىش ئۈچۈن ئابدۇلالھنى 
چاقىرتىپ كەلگەن ئىدى. بىراق ئۇ هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ تۇرۇپ بۇ سۆزلەرنى 
قىلمىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆزىنى ئاقلىدى. ئەنسارىالر ئۇ بالىنى ئەيىبلەشتى ۋە ئۇنى چەتكە قاقتى. هللا 
بۇ ھەقتە يۇقىرىقى ئايەتنى نازىل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭغا )هللا نىڭ دۈشمىنىگە(: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىپ بارغان بولساڭ، دېيىلگەندە، ئۇ بېشىنى تولغاپ: 

مەن ئۇنداق قىلمايمەن،- دېدى.
يۇنۇس ئىبنى بۇكەير مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاقتىن مۇھەممەد ئىبنى يەھيا، ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئەبۇبەكر ۋە ئاسىم ئىبنى ئۆمەر قاتارلىقالرنىڭ بەنى مۇستەلەق قىسسىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنىڭ ئارىمىزدا ئىدى. ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ خىزمەتكارى 
جىھجاھ ئىبنى سەئىد غىپارى بىلەن سىنان ئىبنى ۋەبەر سۇ تالىشىپ ئۇرۇشۇپ قالدى. شۇنىڭ 
بىلەن سىنان: ئى ئەنسارىالر جامائەسى! ماڭا ياردەم قىلىڭالر!- دەپ توۋلىدى. جىھجاھمۇ: ئى 
مۇھاجىرالر جامائەسى! ماڭا ياردەم قىلىڭالر!- دەپ توۋلىدى. زەيد ئىبنى ئەرقەم ۋە بىر قانچە نەپەر 
ئەنسارىالر ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەينىڭ يېنىدا ئىدى. ئابدۇلالھ سىناننىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ: ئۇالر بىزنىڭ 
يۇرتىمىزدا بىزگە قارشى ئىسيان كۆتەردى. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بىزنىڭ مىسالىمىز 
بىلەن بۇ قۇرەيش قەبىلىسىنىڭ قەلەندەرلىرىنىڭ مىسالى خۇددى بىر شائىرنىڭ: ئېتىڭنى سەمرىت، 
ئۇ سېنى چىشلىسۇن،- دېگەن سۆزىگە ئوخشايدۇ. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەدىنىگە 
قايتساق، ئەڭ ئەزىز ئادەم ئەڭ خار ئادەمنى مەدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ،- دېدى. ئاندىن يېنىدىكى 
ئۆز قەۋمىدىن بولغان ئادەملەرگە بۇرۇلۇپ: سىلەر ئۆزەڭالرغا ئۆزەڭالر قىلدىڭالر، ئۇالرنى يۇرتۇڭالرغا 
يەرلەشتۈردىڭالر، مال- مۈلكىڭالرنى ئۇالر بىلەن تەڭ بۆلۈشتىڭالر. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، 
سىلەر ئۇالرنى تەمىنلىمىگەن بولساڭالر، ئۇالر چوقۇم سىلەرنىڭ يۇرتۇڭالردىن باشقا يۇرتالرغا كۆچۈپ 
كەتكەن بوالتتى،- دېدى. ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى زەيد ئىبنى ئەرقەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاڭالپ دەرھال 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزدى، ئۇ تېخى گۈدەك باال ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بار ئىدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بۇ خەۋەرنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى. ئۆمەر رەزىيەلال ئەنھۇ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئەبباد ئىبنى بەشىرنى ئۇ مۇناپىقنىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا بۇيرۇغىن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ئى ئۆمەر! كىشىلەر: مۇھەممەد ئۆز ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۇپتۇ،- دەپ سۆز ـ چۆچەك قىلىشسا قانداق 
بولىدۇ؟ ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ. ئى ئۆمەر! سەن قوشۇنىڭغا دەرھال يولغا چىقىشقا بۇيرۇق بەرگىن« 
دېدى. ئۆزىنىڭ دېگەن سۆزلىرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خەۋەر تاپقانلىقىنى بىلگەن ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئۇبەي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۆزرە ئېيتتى ۋە هللا نىڭ نامى بىلەن 
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قەسەم قىلىپ تۇرۇپ زەيد ئىبنى ئەرقەمنىڭ ئۆزى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دەپ كەلگەن 
سۆزلىرىنى ئۆزىنىڭ دېمىگەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ قەۋمى ئىچىدە ئابرويلۇق ئادەم ئىدى. قەۋمىمۇ: ئى 
هللا نىڭ پەيغەمبىرى! زەيد دېگەن بۇ باال ئېيتقان بۇ سۆزلەر خاتا سۆز بولۇشى، بۇ ئابدۇلالھنىڭ 

شۇنداق سۆزلەرنى قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى بىلەلمەي قالغان بولۇشى مۇمكىن،- دېيىشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھاۋا ناھايىتى قىزىق بولغان بىر چۈش ۋاقتىدا يولغا چىقتى، ئادەتتە ئۇ 
بۇنداق ۋاقىتتا سەپەرگە چىقمايتتى. ئۇسەيد ئىبنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇچراپ، ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلەرگە 
قىلىنىدىغان ساالم بىلەن ساالم قىلدى. ئاندىن: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! سەن ئادەتتە سەپەر قىلمايدىغان بىر ۋاقىتتا يولغا چىقىپسەنغۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ھەمراھىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيدنىڭ دېگەن سۆزلىرىدىن سېنىڭ خەۋرىڭ يوق 
ئوخشىمامدۇ؟ ئۇنىڭ بىلجىرلىشىچە، مەدىنىگە بارغاندا ئەڭ ئەزىز ئادەم ئەڭ خار ئادەمنى مەدىنىدىن 

چىقىرىۋەتكىدەكمىش« دېدى.
ئۇسەيد: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئەزىز، ئۇخار ئادەمدۇر،- دېدى. ئاندىن: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنى ئەپۇ قىلغىن، هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بىز ئۇنىڭغا كىيگۈزۈش 
ئۈچۈن تاج راسالۋاتقان بىر پەيتتە هللا سېنى بىزنىڭ ئارىمىزغا كەلتۈردى. ئۇ سېنى پادىشاھلىقنى 
تارتىۋالدى دەپ قارايدۇ،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئادەملەر بىلەن بىر كېچە - كۈندۈز يول 
يۈرگەندىن كېيىن، چاشكا ۋاقتى بولغاندا بىر جايغا چۈشكۈن قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دەم ئالماي مېڭىشى ئوتتۇرىغا چىققان بۇ پىتنە سۆزلەرنى كىشىلەرنىڭ ئېسىدىن چىقىرىۋېتىش 
ئۈچۈن ئىدى. ئادەملەر چۈشكۈن قىلغان يەرگە كېلەر ـ كەلمەيال ئۇيقۇغا كېتىشتى ۋە بۇ يەردە 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنافىقۇن سۈرىسى نازىل بولدى.
ئەبۇبەكر بەيھەقى ئەمر ئىبنى دىناردىن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر غازاتتا بىرگە ئىدۇق. مۇھاجىرالردىن بىر ئادەم 
ئەنسارىالردىن بىر ئادەم بىلەن گەپ تالىشىپ قىلىپ، ئۇنىڭ ساغرىسىغا بىرنى تەپتى. شۇنىڭ بىلەن 
بۇ ئەنسارى: ئى ئەنسارىالر! ماڭا ياردەم قىلىڭالر!- دەپ ۋارقىرىدى. مۇھاجىرمۇ: ئى مۇھاجىرالر! ماڭا 
ياردەم قىلىڭالر!- دەپ توۋلىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »جاھىلىيەت دەۋرىدىكى يامان ئادەتنى 
ئوتتۇرىغا كۆتۈرۈپ چىقماقچىمۇ سىلەر؟ بولدى، بۇنداق قىلىشتىن يېنىڭالر، بۇ ھەقىقەتەن ناچار 

ئادەتتۇر« دېدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي: مۇھاجىرالر بىزگە شۇنداق ئىشالرنى قىلدى. هللا نىڭ نامى بىلەن 
قەسەمكى، مەدىنىگە قايتساق، ئەڭ ئەزىز ئادەم، ئەڭ خار ئادەمنى مەدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ،- 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كەلگەن چاغدا، ئەنسارىالرنىڭ سانى 
مۇھاجىرالردىن كۆپ ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىن مۇھاجىرالرنىڭ سانى كۆپىيىپ كەتتى. ئابدۇلالھنىڭ 
سۆزىنى ئاڭلىغان ئۆمەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى قويىۋەتكىن، مەن بۇ مۇناپىقنىڭ كاللىسىنى 
ئاالي،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا چېقىلمىغىن. كىشىلەر: مۇھەممەد ئۆز ئادەملىرىنى 
ئۆلتۈرىۋېتپتۇ،- دەپ سۆز - چۆچەك قىلمىسۇن« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم ۋە 

ئەھمەد قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
ئىكرىمە، ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ: ئادەملەر مەدىنىگە قايتىپ كەلگەن چاغدا، 
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ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىقنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ مەدىنە شەھرىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا 
قىلىچىنى قېنىدىن سۇغارغان ھالدا تۇتۇپ تۇردى. ئادەملەر بىر - بىرلەپ ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتتى. 
ئۇنىڭ ئالدىدىن ئاتىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىق ئۆتكىلى كەلگەندە، ئوغلى ئۇنىڭغا: 
ئارقاڭغا يانغىن!- دېدى. ئۇ: ساڭا نېمە بولدى؟ ساڭا ۋاي!- دېدى. ئوغلى: هللا نىڭ نامى بىلەن 
قەسەمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سېنىڭ بۇ دەرۋازىدىن ئۆتۈشىڭگە رۇخسەت بەرمىگىچە، سەن 
بۇ دەرۋازىدىن ئۆتەلمەيسەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەڭ ئەزىز ئادەمدۇر، سەن بولساڭ، ئەڭ خار 
ئادەمسەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قوشۇننى كۆزىتىپ ئارقىدا ماڭاتتى. ئۇ دەرۋازىنىڭ 
يېنىغا كەلگەندە، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئۇنىڭغا ئوغلى ئۈستىدىن شىكايەت قىلدى. ئۇنىڭ ئوغلى 
ئابدۇلالھ: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئاتامغا رۇخسەت 
قىلمىغىچە، ئۇ مەدىنىگە كىرمەيدۇ،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ مەدىنىگە كىرىشىگە 
رۇخسەت قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سېنىڭ مەدىنىگە 

كىرىشىڭگە رۇخسەت قىلدى، ئەمدى كىرسەڭ بولىدۇ،- دېدى.
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مەدىنىنىڭ  ئەبۇھارۇن  ھۇمەيدى  زۇبەير  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
قىلىدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەينىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئاتىسىغا: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، 
سەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەڭ ئەزىز ئادەمدۇر، مەن بولسام، ئەڭ خار ئادەممەن،- دېمىگىچە 
مەدىنىگە مەڭگۈ كىرەلمەيسەن،- دېدى. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا يېتىپ كەلگەن خەۋەرگە قارىغاندا، سەن ئاتامنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇپسەن، 
ئاتامدىن  سېنى ھەق پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن زات هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن 
ئەيمىنىپ، ئۇنىڭ يۈزىگە تىكىلىپ قارىمىدىم. ئەگەر سەن ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ كېلىشىمنى 
خالىساڭ، ئۇنى ئالدىڭغا چوقۇم ئېلىپ كېلىمەن، شەك – شۈبھىسىزكى، مەن ئاتامنىڭ قاتىلىنى 

كۆرۈشنى خالىمايمەن،- دېدى.

* * * * * * *

ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ 
ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ 
ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى  ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ  

ۆئ ۆئ   

ئى مۆمىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى هللا نىڭ زىكرىدىن )يەنى هللا نىڭ تائەت-
ئىبادىتىدىن( غەپلەتتە قالدۇرمىسۇن، كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن، ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿9﴾. 
بىرىڭالرغا ئۆلۈم كېلىپ: »پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنى )يەنى ئەجىلىمنى( بىر ئاز كېچىكتۈرمىدىڭ، 
سەدىقە قىلىپ ياخشىالردىن بوالر ئىدىم« دېيىشتىن بۇرۇن، ئۆزەڭالرغا رىزىق قىلىپ بېرىلگەن 
نەرسىلەرنى سەدىقە قىلىڭالر﴿10﴾. هللا ھېچ ئادەمنى ئەجىلى كەلگەندە ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ، 

هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿11﴾. 

مۇنافىقۇن سۈرىسى
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دۇنيا تىرىكچىلىكىگە بېرىلىپ كېتىپ غەپلەتتە قالماسلىققا ۋە ئۆلۈشتىن 
ئىلگىرى سەدىقە بېرىشكە رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا

هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىنى هللا نى كۆپ ياد ئېتىشكە بۇيرۇيدۇ، ئۇالرنى پۇل- 
مالالرغا ۋە بالىالرغا بېرىلىپ كېتىپ، هللا نى ياد ئېتىشتىن غەپلەتتە قىلىشتىن توسىدۇ. ئۇالرغا ئەسلى 
يارىتىلغان مەقسەت پەرۋەردىگارىغا تائەت- ئىبادەت قىلىش ۋە ئۇنى كۆپ ياد ئېتىشتىن يۈز ئۆرۈپ، 
دۇنيا تىرىكچىلىكىگە ۋە ئۇنىڭ رەڭدارلىقىغا بېرىلىپ كەتكەنلەرنىڭ قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنى ۋە باال- 
چاقىلىرىنى زىيان تارتقۇزغۇچىالر بولىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. ئاندىن هللا تائاال ئۇالرنى هللا غا 

ئىتائەت قىلىش يولىدا سەدىقە بېرىشكە قىزىقتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿بىرىڭالرغا ئۆلۈم كېلىپ: »پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنى )يەنى ئەجىلىمنى( بىر ئاز كېچىكتۈرمىدىڭ، 
سەدىقە قىلىپ ياخشىالردىن بوالر ئىدىم« دېيىشتىن بۇرۇن، ئۆزەڭالرغا رىزىق قىلىپ بېرىلگەن نەرسىلەرنى 
سەدىقە قىلىڭالر﴾ ھەر بىر ھەددىدىن ئاشۇرۇۋەتكۈچى سەكراتقا چۈشكەندە نادامەت قىلىدۇ. هللا نى 
رازى قىلىش ۋە يوقىتىپ قويغانلىرىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئەجەل مۇددىتىنىڭ ئازراق بولسىمۇ 
ئۇزارتىلىشىنى هللا دىن تىلەيدۇ. ئىش، بولغۇلۇق بولۇپ بۇ دەرىجىگە يەتكەندە، ئۇالرنىڭ ئەجىلى 

قانداقمۇ ئۇزارتىلسۇن؟ ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا قارىتا پۇشايمان قىلىدۇ.
 هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)ئى مۇھەممەد!( كىشىلەرنى )يەنى كۇففارالرنى( ئازاب 
كېلىدىغان كۈن )يەنى قىيامەت كۈنى( دىن ئاگاھالندۇرغىن، )بۇ كۈندە( زالىمالر: »پەرۋەردىگارىمىز! 
بىزگە قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلەت بەرگىن )يەنى دۇنياغا قايتۇرغىن(، دەۋىتىڭنى قوبۇل قىاليلى، 
پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشەيلى« دەيدۇ. )ئۇالرغا( سىلەر ئىلگىرى، بىز ھەرگىز يوقالمايمىز، دەپ قەسەم 
ئىچمىگەنمىدىڭالر؟ )دېيىلىدۇ(﴾)1(، ﴿ئۇالرنىڭ )يەنى كاپىرالرنىڭ( بىرىگە ئۆلۈم كەلسە ئېيتىدۇكى، 
»پەرۋەردىگارىم! مېنى )دۇنياغا( قايتۇرغىن. مەن قويۇپ كەلگەن مال - مۈلكۈم بىلەن ياخشىلىق 
قىلىشىم مۇمكىن«. )ئۇنىڭ دۇنياغا قايتىشى( مۇمكىن ئەمەس، ئۇ چوقۇم شۇ سۆزنى قىلغۇچىدۇر، ئۇالر 
قەبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنگە قەدەر ئۇالرنىڭ ئالدىدا )ئۇالرنى دۇنياغا قايتىشتىن توسىدىغان( بىر 

توسما بولىدۇ﴾)2(.
﴿هللا ھېچ ئادەمنى ئەجىلى كەلگەندە ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ، هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن 
تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى هللا تائاال ئەجىلى توشقان ئادەمنىڭ ئەجىلىنى ھەرگىز ئۇزارتمايدۇ، ئۇ 
كىمنىڭ سۆزىدە ۋە سوئالىدا راستچىل ئىكەنلىكىنى، كىمنىڭ دۇنياغا قايتۇرۇلغان تەقدىردە ئىلگىرىكى 
يامان ئىشىغا قايتىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر ۋە ناھايىتى ياخشى خەۋەرداردۇر. شۇڭا هللا تائاال 

مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾.
شۇنىڭ بىلەن، مۇنافىقۇن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە هللا غا 

خاستۇر. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ۋە خاتالىقتىن ساقلىنىش پەقەت هللا تەرىپىدىن كېلىدۇ. 
 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 44 - ئايەت.
ـ ئايەتلىرى. )2( مۆئمىنۇن سۈرىسى 99 - 100ـ 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 18 ئايەت
تەغابۇن سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ  ٺ   ٺ    ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٹ   ٹ   ٹ 
ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چ  چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژ   ڑ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر هللاغا تەسبىھ ئېيتىدۇ، پادىشاھلىق هللاغا 
مەنسۇپتۇر، جىمى ھەمدۇسانا هللاغا خاستۇر، هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿1﴾. هللا 
سىلەرنى خەلق ئەتتى، ئاراڭالردا مۆمىنلەرمۇ بار، كاپىرالرمۇ بار، هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان 
ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿2﴾. هللا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ياراتتى، سىلەرنى 
ئاخىر قايتىدىغان جاي ئۇنىڭ  سۈرەتكە كىرگۈزدى، سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى، 
دەرگاھىدۇر﴿3﴾. هللا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ، هللا 
ئاشكارىلىغانلىرىڭالرنى  ۋە  يوشۇرغانلىرىڭالرنى  ئەمەللىرىڭالردىن(  )نىيەتلىرىڭالردىن، 

بىلىپ تۇرىدۇ، هللا دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴿4﴾.

اهللا تائاالغا تەسبىھ ئېيتىلىدىغانلىقى، اهللا تائاالنىڭ ئىنسانالرنى 
ياراتقانلىقى ۋە ئۇنىڭ ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقى

ئاخىرقىسىدۇر.  ئەڭ  سۈرىلەرنىڭ  باشالنغان  بىلەن  ئايەتلىرى  تەسبىھ  سۈرە  بۇ 
تەسبىھ  تائاالغا  هللا  پادىشاھ  ۋە  ياراتقۇچى  مەخلۇقاتالرنىڭ 



ئېيتىدىغانلىقى يۇقىرىدا تەپسىلىي بايان قىلىندى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿پادىشاھلىق 
هللاغا مەنسۇپتۇر، جىمى ھەمدۇسانا هللاغا خاستۇر﴾ يەنى هللا پۈتۈن كائىناتنى ئۆزى خالىغانچە 
باشقۇرىدۇ. هللا بارلىق مەخلۇقاتالرنى ياراتقانلىقى ۋە ئۇالرنى ئۆلچەملىك ئورۇنالشتۇرغانلىقى 

ئۈچۈن مەدھىيەگە اليىقتۇر.
ۋە  توسالغۇغا  ھېچقانداق  نەرسە  خالىغانال  يەنى هللا  قادىردۇر﴾  نەرسىگە  ھەر  ﴿هللا 
چەكلىمىگە ئۇچرىماستىن ۋۇجۇتقا چىقىدۇ. هللا خالىمىغان نەرسە ۋۇجۇتقا چىقمايدۇ. ﴿هللا 
مانا  يەنى هللا سىلەرنى  بار﴾  كاپىرالرمۇ  بار،  مۆمىنلەرمۇ  ئاراڭالردا  ئەتتى،  سىلەرنى خەلق 
مۇشۇنداق سۈپەتكە اليىق قىلىپ ياراتتى ۋە ئاراڭالردا مۆمىننىڭمۇ، كاپىرنىڭمۇ چوقۇم مەۋجۇد 
كىمنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  ھەقلىق  ھىدايەتكە  كىمنىڭ  قىلدى. هللا  ئىرادە  تۇرۇشىنى  بولۇپ 
ئەمەللىرىنى  بەندىلىرىنىڭ  هللا  تۇرغۇچىدۇر.  بىلىپ  ئىكەنلىكىنى  تېگىشلىك  گۇمراھلىققا 
كۆزىتىپ تۇرىدۇ ۋە شۇنىڭغا قارىتا ئۇالرغا تولۇق مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾، ﴿هللا 

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ياراتتى﴾ يەنى ئۇالرنى ئادالەت ۋە ھېكمەت بىلەن ياراتتى. 

﴿سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى، سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى﴾ يەنى سىلەرنى ئەڭ 
سېنى  ئىنسان!  ﴿ئى  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا  ياراتتى.  شەكىللەردە  گۈزەل 
مەرھەمەتلىك پەرۋەردىگارىڭغا ئاسىيلىق قىلىشقا نېمە ئالدىدى؟ ئۇ سېنى ياراتتى، )ئەزالىرىڭنى( 
بېجىرىم، قامىتىڭنى تۈز قىلدى. سېنى ئۇ خالىغان شەكىلدە قۇراشتۇردى﴾)1(، ﴿هللا سىلەرگە 
زېمىننى تۇرالغۇ، ئاسماننى بىنا قىلدى. سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى. سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق 
قىلدى. سىلەرگە )تۈرلۈك( پاك نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردى. ئەنە شۇ هللا سىلەرنىڭ 
﴿ئاخىر  بۈيۈكتۇر﴾)2(،  بەرىكىتى  هللانىڭ  پەرۋەردىگارى  ئالەملەرنىڭ  پەرۋەردىگارىڭالردۇر، 
نىڭ  قىلىنىدىغان جاي هللا  تۇرالغۇ  ئاخىرقى  يەنى  ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر﴾  قايتىدىغان جاي 
دەرگاھىدۇر. هللا تائاال ئۆزىنىڭ ئاسمان - زېمىندىكى ۋە دىلالردىكى بارلىق نەرسىلەرنى 
بىلىپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى 
نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ، هللا )نىيەتلىرىڭالردىن، ئەمەللىرىڭالردىن( يوشۇرغانلىرىڭالرنى ۋە 

ئاشكارىلىغانلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ، هللا دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴾. 

* * * * * * *

ڱ  ں    ڱ   ڱ  ڳ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ 
ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ  ہہ ھ ھ  ھ ھ  

سىلەرگە ئىلگىرى كاپىر بولۇپ ئەمەللىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىغانالرنىڭ خەۋىرى كەلمىدىمۇ؟ 
ئۇالرغا  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  بۇ  بولىدۇ﴿5﴾.  دۇچار  ئازابقا  قاتتىق  )ئاخىرەتتە(  ئۇالر 

)1( ئىنفىتار سۈرىسى 6 - 8ـ  ئايەتكىچە.
)2( غافىر سۈرىسى 64 -  ئايەت.

تەغابۇن سۈرىسى
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ھىدايەت  بىزنى  »ئىنسان  ئۇالر:  ئىدى،  كەلگەن  بىلەن  مۆجىزىلەر  روشەن  پەيغەمبەرلىرى 
قىالالمدۇ؟« دېدى. )پەيغەمبەرنى( ئىنكار قىلدى، )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى. هللا )ئۇالرنىڭ 

ئىمانىغا( موھتاج ئەمەستۇر، هللا )مەخلۇقاتتىن( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر﴿6﴾.

ئىلگىرى ئۆتكەن كاپىرالرنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقىنى بايان قىلىش بىلەن 
ئاگاھالندۇرۇش بېرىش

هللا تائاال ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ پەيغەمبەرلەرگە قارشى چىقىپ، ھەقنى ئىنكار 
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازاب - ئوقۇبەتكە گىرىپتار بولغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: 
﴿سىلەرگە ئىلگىرى كاپىر بولۇپ ئەمەللىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىغانالرنىڭ خەۋىرى كەلمىدىمۇ؟﴾ 
ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە رەزىل ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن، دۇنيادا ئۇالرغا 

خار قىلغۇچى ئازاب چۈشتى.
ئازابىغا  دۇنيادىكى  ئۇالرنىڭ  يەنى  بولىدۇ﴾  دۇچار  ئازابقا  قاتتىق  )ئاخىرەتتە(  ﴿ئۇالر 
ئاخىرەتتىكى ئازاب قوشۇلۇپ، ئازابى ھەسسىلەپ ئارتىدۇ. هللا تائاال ئۇ ئازابنىڭ سەۋەبىنى 
روشەن  پەيغەمبەرلىرى  ئۇالرغا  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  ﴿بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  بايان 
»ئىنسان  ئۇالر:  ئىدى،  كەلگەن  ﴿بىلەن  پاكىتالر   - دەلىل  كەسكىن  يەنى  مۆجىزىلەر﴾ 
بىزنى ھىدايەت قىالالمدۇ؟« دېدى﴾ يەنى ئۇالر ئىنسانالر ئىچىدە پەيغەمبەرلىك كېلىشىنى ۋە 
ئۆزلىرىنىڭ ھىدايەت تېپىشىڭ ئۆزلىرىگە ئوخشاش ئىنسانالرنىڭ قولى بىلەن بولىدىغانلىقىنى 
يىراق ساناشتى. ﴿)پەيغەمبەرنى( ئىنكار قىلدى، )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى﴾ يەنى ئۇالر ھەقنى 
يالغانچىغا چىقاردى، ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشتىن باش تارتتى ﴿هللا )ئۇالرنىڭ ئىمانىغا( 

موھتاج ئەمەستۇر، هللا )مەخلۇقاتتىن( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر﴾. 

* * * * * * *

ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ   ۇ   ۆ  ڭ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے 
ې ې   ى   ىائ ائ ەئ  ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 
جب  حب    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مت  ٱ  خت  حت    جت  مب  ىبيب  خب  

پ  پ  پ  پڀ ڀ ڀ ڀ  

»ھەرگىز  ئېيتقىنكى:  قىلىشتى،  گۇمان  دەپ  تىرىلدۈرۈلمەيمىز  ھەرگىز  كاپىرالر 
تىرىلدۈرۈلىسىلەر،  چوقۇم  سىلەر  قەسەمكى،  بىلەن  پەرۋەردىگارىم  ئەمەس،  ئۇنداق 
ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن خەۋەر بېرىلىدۇ، بۇ هللاغا ئاساندۇر«﴿7﴾. هللاغا، 
ئېيتىڭالر،  ئىمان  قۇرئانغا(  )يەنى  نۇرغا  قىلغان  نازىل  بىز  ۋە  پەيغەمبىرىگە  هللانىڭ 
هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿8﴾. ئۇ كۈندە هللا سىلەرنى قىيامەت 
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ئۈچۈن توپاليدۇ، ئۇ زىيان تارتىدىغان كۈندۇر )يەنى ئۇ كۈندە ئىماننى تەرك ئەتكەنلىكى 
بىلەن كاپىرنىڭ زىيان تارتقانلىقى، ياخشى ئەمەللەرنى دېگەندەك قىاللمىغانلىقى بىلەن 
مۆمىننىڭ زىيان تارتقانلىقى ئاشكارا بولىدۇ(. كىمكى هللاغا ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش 
قىلىدىكەن، هللا ئۇنىڭ يامان ئىشلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر 
ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر ئۇ جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، بۇ كاتتا 
مۇۋەپپىقىيەتتۇر﴿9﴾. هللانىڭ )بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى( ئىنكار قىلغانالر، ئايەتلىرىمىزنى 
يالغانغا چىقارغانالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ، ئۇ نېمىدېگەن يامان 

جاي!﴿10﴾

ئۆلگەندىن كېيىنكى ھاياتلىقنىڭ ھەق ئىكەنلىكى

كاپىرالردىن،  بىلجىراليدىغان  دەپ  يوق  تىرىلىش  كېيىن  ئۆلگەندىن  تائاال  هللا 
مۇشرىكالردىن ۋە هللا نىڭ بار ۋە بىرلىكىگە تانغۇچىالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: 
چوقۇم  سىلەر  قەسەمكى،  بىلەن  پەرۋەردىگارىم  ئەمەس،  ئۇنداق  »ھەرگىز  ﴿ئېيتقىنكى: 
تىرىلدۈرۈسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن خەۋەر بېرىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرگە چوڭ- 

كىچىك، قەدىرلىك ۋە قەدىرسىز ئەمەلىڭالرنىڭ ھەممىسىدىن خەۋەر بېرىلىدۇ. 
﴿بۇ هللاغا ئاساندۇر﴾ يەنى سىلەرنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرۈش، قىلمىشلىرىڭالرغا 
قارىتا مۇكاپات ۋە جازا بېرىش هللا تائاالغا ئاساندۇر. بۇ ئايەت هللا پەيغەمبىرى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمغا قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىنىڭ 
نامى بىلەن قەسەم قىلىشقا بۇيرۇغان ئۈچىنچى ئايەت بولۇپ، بىرىنچىسى، يۇنۇس سۈرىسىدىكى: 
﴿ئۇالر سەندىن: »ئۇ )يەنى ۋەدە قىلىنغان ئازاب، ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش( راستمۇ؟« دەپ 
سورايدۇ، سەن: »ھەئە، پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى، ئۇ ئەلۋەتتە راستتۇر، سىلەر قېچىپ 
قۇتۇاللمايسىلەر« دېگىن﴾)1( دېگەن ئايەت؛ ئىككىنچىسى، سەبەئ سۈرىسىدىكى: ﴿كاپىرالر: 
بىلەن  پەرۋەردىگارىم  ئەمەس،  »ئۇنداق  ئېيتقىنكى،  دەيدۇ،  كەلمەيدۇ«  قىيامەت  »بىزگە 
قەسەمكى، قىيامەت سىلەرگە چوقۇم كېلىدۇ، هللا غەيىبنى بىلگۈچىدۇر، ئاسمانالردىكى ۋە 
زېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە هللادىن يىراق ئەمەستۇر، ئۇنىڭ )يەنى زەررە( دىن كىچىكرەك 
نەرسە بولسۇن، چوڭراق نەرسە بولسۇن، لەۋھۇلمەھپۇزدا خاتىرىلەنمىگىنى يوق«﴾)2( دېگەن 
ئايەت؛ ئۈچىنچىسى: ﴿كاپىرالر ھەرگىز تىرىلدۈرۈلمەيمىز دەپ گۇمان قىلىشتى، ئېيتقىنكى: 
تىرىلدۈرۈسىلەر،  بىلەن قەسەمكى، سىلەر چوقۇم  پەرۋەردىگارىم  ئەمەس،  ئۇنداق  »ھەرگىز 
ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن خەۋەر بېرىلىدۇ، بۇ هللاغا ئاساندۇر«﴾ دېگەن بۇ ئايەتتۇر. 
ئىمان  قۇرئانغا(  )يەنى  نۇرغا  قىلغان  نازىل  بىز  ۋە  پەيغەمبىرىگە  هللانىڭ  ﴿هللاغا، 
تائاالغا سىلەرنىڭ  ئېيتىڭالر، هللا قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾ يەنى هللا 

ئەمەللىرىڭالردىن ھېچنەرسە مەخپىي قالمايدۇ.

)1( يۇنۇس سۈرىسى 53 - ئايەت.
)2( سەبەئ سۈرىسى 3-  ئايەت.
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زىيان تارتىدىغان كۈننىڭ بايانى

﴿ئۇ كۈندە هللا سىلەرنى قىيامەت ئۈچۈن توپاليدۇ﴾ يەنى ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى پۈتكۈل 
ئىنسانالر بىر مەيدانغا توپلىنىدۇ، ئۇالرغا چاقىرغۇچىنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنى 
كۆزلەر كۆرۈپ تۇرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئەنە شۇ كۈن ھەممە ھازىر 
بولىدىغان كۈندۇر﴾)1(، ﴿ئېيتقىنكى، »ئىلگىرىكىلەر ۋە كېيىنكىلەر مەلۇم كۈننىڭ مۇئەييەن 
ئاندىن سىلەر، ئى قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى  ۋاقتىدا )يەنى قىيامەتتە( توپلىنىدۇ. 

گۇمراھالر!﴾)2(.
بىلەن  ئەتكەنلىكى  تەرك  ئىماننى  كۈندە  ئۇ  )يەنى  كۈندۇر  تارتىدىغان  زىيان  ﴿ئۇ 
كاپىرنىڭ زىيان تارتقانلىقى، ياخشى ئەمەللەرنى دېگەندەك قىاللمىغانلىقى بىلەن مۆمىننىڭ 
زىيان تارتقانلىقى ئاشكارا بولىدۇ(﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: »زىيان 
تارتىدىغان كۈن« قىيامەت كۈنىنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرىدۇر. ئۇ كۈندە جەننەت ئەھلى دوزاخ 
مۇشۇنىڭغا  ئايەت ھەققىدە  بۇ  قاتارلىقالرمۇ  مۇجاھىد  ۋە  قەتادە  تارتقۇزىدۇ.  زىيان  ئەھلىنى 

ئوخشاش دېدى.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ: مۆمىنلەرنىڭ جەننەتكە كىرىپ، كاپىرالرنىڭ دوزاخقا 
كىرگەنلىكى كاپىرالر ئۈچۈن ئەڭ چوڭ زىياندۇر. مەن )يەنى ئىبنى كەسىر(: يۇقىرىدىكى ئايەت 
هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنى ئىزاھالپ بېرىدۇ،- دەپ قارايمەن: ﴿ئۇ كۈندە هللا 
سىلەرنى قىيامەت ئۈچۈن توپاليدۇ، ئۇ زىيان تارتىدىغان كۈندۇر )يەنى ئۇ كۈندە ئىماننى تەرك 
ئەتكەنلىكى بىلەن كاپىرنىڭ زىيان تارتقانلىقى، ياخشى ئەمەللەرنى دېگەندەك قىاللمىغانلىقى 
ياخشى  ئېيتىپ  ئىمان  هللاغا  كىمكى  بولىدۇ(.  ئاشكارا  تارتقانلىقى  زىيان  مۆمىننىڭ  بىلەن 
ئىش قىلىدىكەن، هللا ئۇنىڭ يامان ئىشلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر 
كاتتا  بۇ  قالىدۇ،  مەڭگۈ  جەننەتلەردە  ئۇ  ئۇالر  كىرگۈزىدۇ،  جەننەتلەرگە  تۇرىدىغان  ئېقىپ 
مۇۋەپپىقىيەتتۇر. هللانىڭ )بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى( ئىنكار قىلغانالر، ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا 

چىقارغانالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ، ئۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾ 

* * * * * * *

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ  

ڇ    ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  

كىشىگە يەتكەن ھەر قانداق مۇسىبەت پەقەت هللانىڭ ئىزنى )يەنى قازاسى( بىلەنال 
يېتىدۇ  بىلەن  قازاسى  هللانىڭ  مۇسىبەت  قانداق  ھەر  )يەنى  هللاغا  كىمكى  )يېتىدۇ(، 
ھەر  هللا  يىتەكلەيدۇ،  )سەۋرگە(  قەلبىنى  ئۇنىڭ  هللا  ئىشىنىدىكەن،  سۆزگە(  دېگەن 

)1( ھۇد سۈرىسى 103ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ۋاقىئە سۈرىسى 49 -50 - ئايەتلەر.
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نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿11﴾. هللاغا ئىتائەت قىلىڭالر، پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئەگەر 
زىيان(،  ئۆزەڭالرغا  يوق،  زىيان  )پەيغەمبەرگە  ئۆرۈسەڭالر  يۈز  دەۋىتىدىن(  )پەيغەمبەرنىڭ 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى پەقەت )دەۋەتنى( روشەن تەبلىغ قىلىشتۇر﴿12﴾. هللادىن باشقا 

ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، مۆمىنلەر هللاغا تەۋەككۈل قىلسۇن﴿13﴾.

كىشىگە يەتكەن ھەر قانداق مۇسىبەتنىڭ پەقەت اهللا تائاالنىڭ ئىزنى بىلەنال 
يېتىدىغانلىقى

ئۇچرىغان  ئۆزەڭالر  ۋە  ھادىسىلەر  بارلىق  يۈزىدىكى  تائاال ھەدىد سۈرىسىدە: ﴿يەر  هللا 
مۇسىبەتلەر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلغان، بۇ )ئىش(، شۈبھىسىزكى، 
هللاغا ئاساندۇر﴾)1( دەپ خەۋەر قىلغان ئىدى. بۇ ئايەتتىمۇ مۇنداق دەپ خەۋەر قىلىدۇ: ﴿كىشىگە 
ئىبنى  بىلەنال )يېتىدۇ(﴾  قازاسى(  ئىزنى )يەنى  يەتكەن ھەر قانداق مۇسىبەت پەقەت هللانىڭ 
ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: كىشىگە يەتكەن ھەر قانداق مۇسىبەت هللا تائاالنىڭ 

خالىشى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ.
﴿كىمكى هللاغا )يەنى ھەر قانداق مۇسىبەت هللانىڭ قازاسى بىلەن يېتىدۇ دېگەن سۆزگە( 
ئىشىنىدىكەن، هللا ئۇنىڭ قەلبىنى )سەۋرگە( يېتەكلەيدۇ، هللا ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى 
كىمگە بىرەر مۇسىبەت يەتسە، ئۇ بۇ مۇسىبەتنى هللا نىڭ ھۆكمى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن 
بولدى دەپ چۈشەنسە، ئاندىن هللا نىڭ ھۆكمىگە تەن بېرىپ بۇنىڭغا سەۋر قىلسا ۋە ساۋاب 
ئۈمىد قىلسا، هللا ئۇنىڭ دىلىنى توغرۇلۇققا باشاليدۇ. ئۇنىڭ دۇنيادىن كەتكۈزۈپ قويغان 
نەرسىلىرىنىڭ ئورنىغا )ئۇنىڭ قەلبىگە( ھىدايەت، ئىشەنچ ۋە راستچىللىقىنى ئورنىتىدۇ. ئۇنىڭغا 

ئۇ قولىدىن كەتكۈزۈپ قويغان نەرسىسىنى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى نەرسىنى بېرىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﴿كىمكى هللاغا )يەنى ھەر 
قانداق مۇسىبەت هللانىڭ قازاسى بىلەن يېتىدۇ دېگەن سۆزگە( ئىشىنىدىكەن، هللا ئۇنىڭ 
قەلبىنى )سەۋرگە( يېتەكلەيدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
هللا ئۇنىڭ قەلبىنى ئىشەنچىگە يېتەكلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئۆزىگە يەتكەن مۇسىبەتنىڭ 
ئۆزىگە  تۈپەيلىدىنال  خاتالىقى  سالغان  قىلىپ  شۇنداقال،  قالمىغانلىقىنى،  يېتىپ  ئورۇنسىز 

مۇسىبەت يېتىپ قالمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: »مۆمىننىڭ ئىشى تولىمۇ ئەجەبلىنەرلىكتۇر. هللا ئۇنىڭغا بىرەر ھۆكۈم قىلسىال، ئۇ 
ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىق بولىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر ئېغىرچىلىق يەتسە، ئۇ بۇ ئېغىرچىلىققا 
بىرەر  ئۇنىڭغا  ئەگەر  بولىدۇ.  ياخشىلىق  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بۇ  بىلەن،  شۇنىڭ  قىلىدۇ.  سەۋر 
خۇشاللىق يەتسە، ئۇ بۇ خۇشاللىققا شۈكرى قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن 

ياخشىلىق بولىدۇ. بۇ پەقەت مۆمىن ئادەمگىال خاستۇر«.

)1( ھەدىد سۈرىسى 22 -  ئايەت.
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اهللا غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇش

﴿هللاغا ئىتائەت قىلىڭالر، پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلەرنى 
هللا يولغا قويغان ئىشالردا هللا غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشقا، بۇيرۇغان ئىشالرنى 
قىلىشقا، توسقان ۋە چەكلىگەن ئىشالردىن يېنىشقا بۇيرۇدى، ئاندىن مۇنداق دېدى: ﴿ئەگەر 
زىيان(،  ئۆزەڭالرغا  يوق،  زىيان  )پەيغەمبەرگە  ئۆرۈسەڭالر  يۈز  دەۋىتىدىن(  )پەيغەمبەرنىڭ 
ئەگەر سىلەر  يەنى  تەبلىغ قىلىشتۇر﴾  پەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى پەقەت )دەۋەتنى( روشەن 
بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىشتىن باش تارتساڭالر، پەيغەمبەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنگەن ۋەزىپە پەقەت 
ئاڭالش  دەۋىتىنى  پەيغەمبەرنىڭ  ۋەزىپە  يۈكلەنگەن  ئۈستۈڭالرغا  سىلەرنىڭ  قىلىش،  تەبلىغ 
ئەۋەتىش هللا نىڭ ئىشى،  مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر  ئىتائەت قىلىشتۇر. زۆھرى  ئۇنىڭغا  ۋە 

پەيغەمبەرلىكنى يەتكۈزۈش پەيغەمبەرنىڭ ۋەزىپىسى، بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بولسا، بويسۇنۇشتۇر.

تەۋھىد توغرىسىدا

هللا تائاال ئۆزىدىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلىقىنى، ھەممە نەرسىنىڭ ئۆزىگە موھتاج 
ئىكەنلىكىنى، ئۆزىنىڭ تەنھا، بىر هللا ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللادىن 
باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، مۆمىنلەر هللاغا تەۋەككۈل قىلسۇن﴾ يەنى هللا نى بار ۋە بىر 
دەپ بىلىڭالر، ئۇنىڭغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىڭالر. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا 

ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن )يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن(﴾)1(. 

* * * * * * *

 ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گگ گ گ 
ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻڻ ڻ ڻ 
ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  

ۉۉ ې ې  ې ې ى ى  ائ ائ   ەئ    ەئ   

ئى مۆمىنلەر! سىلەرنىڭ ئاياللىرڭالردىن، بالىلىرىڭالردىن سىلەرگە دۈشمەن بولىدىغانلىرىمۇ 
بار، ئۇالردىن ئېھتىيات قىلىڭالر، ئەگەر )ئۇالرنى( ئەپۇ قىلساڭالر، كەچۈرسەڭالر، مەغپىرەت 
قىلساڭالر )هللا سىلەرنىمۇ مەغپىرەت قىلىدۇ(. هللا ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، 
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿14﴾. سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر )سىلەرگە هللا تەرىپىدىن( 
بىر تۈرلۈك سىناقتۇر، هللانىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار﴿15﴾. تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە 
)هللانىڭ  قىلىڭالر،  ئىتائەت  )ئەمرىگە(  ئاڭالڭالر،  )ۋەزنى(  قىلىڭالر،  تەقۋادارلىق  هللاغا 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 9ـ  ئايەت.
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يولىدا ماللىرىڭالرنى( سەرپ قىلىڭالر، )بۇ( ئۆزەڭالر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، كىمكى نەپسىنىڭ 
بېخىللىقىدىن ساقلىنىدىكەن، ئۇ مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىدۇر﴿16﴾. هللاغا قەرزىي ھەسەنە 
ئۇنىڭ )ساۋابىنى(  بەرسەڭالر( هللا سىلەرگە  بىلەن سەدىقە  مەمنۇنىيەت  )يەنى  بەرسەڭالر 
ھەسسىلەپ بېرىدۇ، سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ، هللا ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر، 
ھەلىمدۇر )يەنى بەندىلىرىنى ئازابالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ(﴿17﴾. )هللا( غەيبنى ۋە ئاشكارىنى 

بىلگۈچىدۇر، غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿18﴾. 

ئايالالرنىڭ ۋە بالىالرنىڭ پىتنىسدىن ئېھتىيات قىلىش

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئايالالردىن ئەرلىرىگە، بالىالردىن ئاتاـ  ئانىالرغا دۈشمەن بولىدىغانلىرىنىڭمۇ 
بارلىقىنى يەنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەل - ئىبادەتلەرنى قىلىشقا توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر 
قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئى مۆمىنلەر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا، 
هللانى ياد ئېتىشكە )يەنى جۈمە خۇتبىسنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا( ئالدىراپ بېرىڭالر، 
ئېلىم - سېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾)1(، ﴿ئۇالردىن 
ئېھتىيات قىلىڭالر﴾ ئىبنى زەيد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: يەنى دىنىڭالردا چىڭ تۇرۇڭالر. 
مۇجاھىد: ﴿سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالردىن، بالىلىرىڭالردىن سىلەرگە دۈشمەن بولىدىغانلىرىمۇ بار﴾ 
دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئايال كىشى ئېرىنى ئۇرۇقـ  تۇغقانلىرىدىن ئاالقىسىنى 
ئۈزۈشكە ياكى پەرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، بۇ ئەر ئايالنى ياخشى 

كۆرگەنلىكتىن ئايالىنىڭ دېگىنى بويىچە ئىش قىلىدۇ.
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالردىن، بالىلىرىڭالردىن سىلەرگە دۈشمەن بولىدىغانلىرىمۇ 
بار، ئۇالردىن ئېھتىيات قىلىڭالر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالر مەككىدە مۇسۇلمان بولغان بىر قىسىم ئەرلەر بولۇپ، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ھىجرەت قىلماقچى بولغاندا، ئاياللىرى ۋە بالىلىرى ئۇالرنى ھىجرەت قىلغىلى 
قويمايدۇ. كېيىن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ھىجرەت قىلىپ كېلىپ، باشقىالرنىڭ 

دىندا ئالىم بولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ، ئاياللىرىنى ۋە بالىلىرىنى جازالىماقچى بولىدۇ. 
)هللا  قىلساڭالر  مەغپىرەت  كەچۈرسەڭالر،  قىلساڭالر،  ئەپۇ  )ئۇالرنى(  ﴿ئەگەر  تائاال:  هللا 
سىلەرنىمۇ مەغپىرەت قىلىدۇ(. هللا ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ 

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. بۇ قىسسىنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. 
سىناقتۇر،  تۈرلۈك  بىر  تەرىپىدىن(  هللا  )سىلەرگە  بالىلىرىڭالر  ماللىرىڭالر،  ﴿سىلەرنىڭ 
هللانىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار﴾ يەنى ئىنسانالردىن كىمنىڭ هللا غا ئىتائەت قىلىدىغانلىقىنى 
ۋە كىمنىڭ ئاسىيلىق قىلىدىغانلىقىنى ئايرىش ئۈچۈن، هللا تائاال ئۇالرنى مال ـ مۈلۈك ۋە بالىالر 

بىلەن سىنايدۇ. 
قىيامەت كۈنى ﴿هللانىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار﴾ دۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەن: ﴿ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن - كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە 

)1( جۇمۇئە سۈرىسى 9- ئايەت.
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ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. 
ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق( شەيئىلەردۇر؛ هللا نىڭ دەرگاھىدا 
بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي )يەنى جەننەت( باردۇر. )شۇنىڭ ئۈچۈن، باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە 
قىزىقىش كېرەك. )ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( ئېيتقىنكى، »سىلەر ئۇالردىنمۇ )يەنى دۇنيانىڭ زىبۇ 
زىننەتلىرى ۋە نېمەتلىرىدىنمۇ( ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر ئۈچۈن 
پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بولۇپ، )ئۇالر( جەننەتلەردە 
مەڭگۈ قالىدۇ، )جەننەتلەردە( پاك جۈپتىلەر بار، )تەقۋادارالر ئۈچۈن( يەنە هللا نىڭ رىزاسى بار«. 

هللا بەندىلىرىنى )يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾)1(. 
ئىمام ئەھمەد بۇرەيدەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئۇ  كەلدى.  يېتىپ  ئەنھۇماالر  رەزىيەلالھۇ  ھۈسەيىن  ۋە  ئوقۇۋاتقاندا، ھەسەن  كۈنى خۇتبە  بىر 
يىقىلىپ - قوپۇپ  بار ئىدى. ئۇالر  ئىككىسىنىڭ ئۈستىدە قىزىل رەختتىن تىكىلگەن كۆينەك 
مېڭىۋاتاتتى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەردىن چۈشۈپ، ئۇ ئىككىسىنى كۆتۈرۈپ 
چىقىپ، ئالدىغا قويۇپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: »هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى: سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر، 
بالىلىرىڭالر، سىلەرگە هللا تەرىپىدىن بىر تۈرلۈك سىناقتۇر،- دەپ تولىمۇ راست ئېيتقان. مەن بۇ 
ئىككى بالىنىڭ يىقىلىپ - قوپۇپ مېڭىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، سەۋر قىاللماستىن سۆزۈمنى ئۈزۈپ، 
بۇالرنى كۆتۈرۈۋالدىم«. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ 

رىۋايەت قىلغان.

كۈچىنىڭ يېتىشىچە تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇش

﴿تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە هللا غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە 
قىلىدۇ: »ئەگەر مەن سىلەرنى بىرەر ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇسام، سىلەر كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە 

ئۇنى قىلىڭالر. مەن سىلەرنى بىرەر ئىشنى قىلىشتىن توسسام، ئۇنىڭدىن يېنىڭالر«.
﴿)ۋەزىنى( ئاڭالڭالر، )ئەمرىگە( ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى 
سىلەرنى بۇيرۇغان ئىشقا بويسۇنۇڭالر. بۇيرۇقنىڭ سىرتىغا چىقىپ كەتمەڭالر. هللا ۋە ئۇنىڭ 
پەيغەمبىرىنىڭ ئالدىدا ھېچ قانداق سۆزنى ۋە ئىشنى ئالدى بىلەن قىلماڭالر. سىلەر قىلىشقا 

بۇيرۇلغان ئىشتا ئىختىالپ قىلىشماڭالر، توسالغان ئىشالرنى قىلىشتىن يېنىڭالر.

سەدىقە بېرىشكە رىغبەتلەندۈرۈش

ماللىرىڭالرنى( سەرپ قىلىڭالر، )بۇ( ئۆزەڭالر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر﴾  ﴿)هللانىڭ يولىدا 
پېقىرالرغا،  تۇغقانالرغا،  ـ  ئۇرۇق  نەرسىلەردىن  بەرگەن  قىلىپ  رىزىق  سىلەرگە  يەنى هللا 
مىسكىنلەرگە ۋە موھتاجالرغا بېرىڭالر. هللا سىلەرگە ياخشىلىق قىلغاندەك، سىلەرمۇ هللا نىڭ 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 14- 15ـ ئايەتلەر.
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بەندىلىرىگە ياخشىلىق قىلىڭالر. بۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىدۇر. ئۇنداق 
قىلمىساڭالر، بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۆزەڭالرغا زىيانلىقتۇر.

بۇ  ئېرىشكۈچىدۇر﴾  مەقسىتىگە  ئۇ  ساقلىنىدىكەن،  بېخىللىقىدىن  نەپسىنىڭ  ﴿كىمكى 
ئايەتنىڭ  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  مەزمۇننى  ئوخشاش  سۈرىسىدىكى  ھەشىر  تەپسىرى  ئايەتنىڭ 
تەپسىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىندى ۋە بۇ ئايەتكە ئاالقىدار ھەدىسلەرمۇ رىۋايەت قىلىندى. 
شۇڭا بۇ يەردە بۇ توغرۇلۇق تەكرارالپ ئولتۇرمايمىز. ﴿هللاغا قەرزىي ھەسەنە بەرسەڭالر )يەنى 
مەمنۇنىيەت بىلەن سەدىقە بەرسەڭالر( هللا سىلەرگە ئۇنىڭ )ساۋابىنى( ھەسسىلەپ بېرىدۇ، 
سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ يەنى سىلەر هللا يولىدا قانچىلىك نەرسە سەرپ قىلساڭالر، هللا 
ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بېرىدۇ. سىلەر قانچىلىك نەرسە سەدىقە بەرسەڭالر، هللا ئۇنىڭ 

مۇكاپاتىنى بېرىدۇ. هللا تائاال يولىدا ياخشىلىق قىلىش قەرز بېرىشكە ئوخشىتىلدى.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە: »هللا تائاال: كىم زۇلۇم قىلماستىن ۋە ئۆزىنى 
موھتاج ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويماستىن قەرزى ھەسەنە بېرىدۇ،- دەيدۇ« دەپ بايان قىلىنغان. 
شۇڭا هللا تائاال بۇ ئايەتتە هللا سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابىنى ھەسىلەپ بېرىدۇ،- دەيدۇ. بەقەرە 
سۈرىسىدىمۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿كىمكى هللا غا قەرزى ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللا 
نىڭ يولىدا پۇل ـ مېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن(، هللا ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە 

)يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە( كۆپ قايتۇرىدۇ﴾)1(.
﴿سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ يەنى گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿هللا ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر، ھەلىمدۇر )يەنى بەندىلىرىنى ئازابالشقا 
ئالدىراپ كەتمەيدۇ(﴾ هللا ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ ۋە مەغپىرەت قىلىدۇ. ئەيىبلىرىنى 
يوشۇرىدۇ. خاتالىقلىرىدىن ۋە يامانلىقلىرىدىن ئۆتۈپ كېتىدۇ. ﴿)هللا( غەيبنى ۋە ئاشكارىنى 
بىلگۈچىدۇر، غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى بۇ ئايەتكە 

ئوخشايدىغان ئايەتلەرنىڭ تەپسىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىندى.
شۇنىڭ بىلەن، تەغابۇن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە 

هللا غا خاستۇر. 
 
 

)1( بەقەرە سۈرىسى  245 -  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 12 ئايەت
تاالق سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  
ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ     

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئى پەيغەمبەر! )ئۈممىتىڭگە ئېيتقىنكى( سىلەر ئايالالرنى تاالق قىلساڭالر، ئۇالرنىڭ 
ئىددىتىگە )اليىق پەيتتە يەنى پاكلىق ھالىتىدە( تاالق قىلىڭالر.( نەسەب ئارىلىشىپ 
كەتمەسلىكى ئۈچۈن( ئىددەتنى ساناڭالر، پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر، )ئۇالرنىڭ 
ئىددىتى توشمىغىچە( ئۇالرنى ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمەڭالر، ئۇالرمۇ )ئۆيىدىن( چىقمىسۇن، 
ئۇالر پەقەت ئوچۇق پاھىشە قىلسىال ئاندىن )ھەدنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن( چىقىدۇ، ئەنە 
شۇ هللانىڭ قانۇنىدۇر، كىمكى هللانىڭ قانۇنىدىن ھالقىپ كېتىدىكەن، ئۇ ئۆزىگە زۇلۇم 
قىلغان بولىدۇ، سەن بىلمەيسەنكى، هللا شۇنىڭدىن كېيىن )يەنى تاالقتىن كېيىن( 

بىرەر ئىشنى مەيدانغا كەلتۈرۈشى مۇمكىن﴿1﴾. 

ئايالىنى پاك ھالىتىدە تاالق قىلىش، ئۇنى ئۆيدىن چىقىرىۋەتمەسلىك ۋە 
ئىددىتىنى ساناش توغرىسىدا

هللا تائاال شەرەپكە ۋە ھۆرمەتكە ئىگە قىلدۇرۇش يۈزىسىدىن ئالدى بىلەن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا ئاندىن پۈتۈن ئۈممەتكە خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى 



پەيغەمبەر! )ئۈممىتىڭگە ئېيتقىنكى( سىلەر ئايالالرنى تاالق قىلساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىددىتىگە اليىق 
پەيتتە )يەنى پاكلىق ھالىتىدە( تاالق قىلىڭالر﴾ 

ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئايالىنى ھەيزلىك ھالىتىدە 
پەيغەمبەر  قىلدى.  مەلۇم  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  ئەھۋالنى  بۇ  كېيىن،  قىلغاندىن  تاالق 
ئەلەيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ، ناھايىتى قاتتىق ئاچچىقى كەلدى. ئاندىن مۇنداق دېدى: »ئۇ 
ئايالى بىلەن يېنىشسۇن، ئاندىن ئۇ ھەيزدىن پاكالنغان، ئاندىن قايتا ھەيز كۆرۈپ پاكالنغانغا 
قەدەر ئۇنى ئەمرىدە ساقلىسۇن، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئايالىنى تاالق قىلماقچى بولسا، ئايالى 
پاك ھالەتتە ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى تاالق قىلسۇن، ئەنە شۇ غالىب ۋە بۈيۈك 
هللا تائاال بۇيرىغان پاك ھالەتتە تاالق قىلىشتۇر« دېدى. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت 
قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: »ئەنە شۇ هللا تائاال ئايالالرنى تاالق 

قىلىشقا بۇيرىغان پاك ھالەتتۇر«.
 ئىمام مۇسلىم ئىبنى جۇرەيجدىن ئەبۇزۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئايالىنى  ئادەم  بىر  ئۆمەردىن:  ئىبنى  ئەيمەن  ئىبنى  ئابدۇراھمان  ئازات گەردىسى  ئەززەنىڭ 
ھەيىزدار ھالىتىدە تاالق قىلغان بولسا، سەن بۇ ھەقتە قانداق قارايسەن؟- دەپ سورىدى. 
مەن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سېلىپ تۇرغان ئىدىم. ئىبنى ئۆمەر ئۇنىڭ سوئالىغا: مەن 
بۇ  ئۆمەر  قىلدىم،  تاالق  ھالەتتە  ھەيىزدار  ئايالىمنى  زامانىدا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
ئەھۋالنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەلۇم قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ ئايالى بىلەن 
يېنىشىۋالسۇن، ئايالى ھەيزدىن پاك بولغان چاغدا، ئاندىن ئۇنى تاالق قىلسۇن ياكى ئەمرىدە 

ساقلىسۇن« دەپ بۇيرىغان ئىدى،- دەپ جاۋاب بەردى. 
﴿ئۇالرنىڭ ئىددىتىگە )اليىق پەيتتە يەنى پاكلىق ھالىتىدە( تاالق قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەت 
ھەققىدە ئابدۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئۇالرنى پاكلىق ھالىتىدە، بىر تۆشەكتە بولۇشتىن 
ئىلگىرى تاالق قىلىڭالر. ئىبنى ئۆمەر، ئەتا، مۇجاھىد، ھەسەن، ئىبنى سىيدىن، قەتادە، 
مەيمۇن ئىبنى مەھران، مۇقاتىل ئىبنى ھەييان، ئىكرىمە ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەت 

ھەققىدە ئابدۇلالھنىڭ سۆزىگە ئوخشاش سۆز قىلغان. 
ئەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەبۇتەلھە  ئىبنى  ئەلى 
كىشى ئايالىنى ھەيىزلىك ھالەتتە تاالق قىاللمايدۇ. ئايالى پاكلىق ھالەتتە تۇرغاندا، ناۋادا 
ئۇ ئايالى بىلەن بىر تۆشەكتە بولغان بولسا تاالق قىاللمايدۇ. پەقەتال ئايالى ھەيز كۆرۈپ، 
ئاندىن ھەيزدىن پاكالنغانغا قەدەر ئۇنى تاالق قىلمايدۇ. ئايالى پاك بولغاندىال ئايالىنى بىر 
تاالق قىلىدۇ. ئىكرىمە مۇنداق دەيدۇ: ئايالىنىڭ ھامىلدار بولغانلىقى ئاشكارا بولسا، ئېرى ئۇ 
ئايالنى تاالق قىلسا بولىدۇ. ئەر كىشى ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن، ئايالىنىڭ 
ھامىلدار بولغانلىقىنى ياكى ھامىلدار بولمىغانلىقىنى بىلمەي تۇرۇپ تاالق قىلىشىغا بولمايدۇ. 
شۇڭا فىقھشۇناسالر تاالقنىڭ ھۆكۈملىرىنى بېكىتىپ، ئۇنى سۈننەت بويىچە قىلىنغان تاالق 
ۋە بىدئەت بويىچە قىلىنغان تاالق دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىدى. سۈننەت بويىچە قىلىنغان 
تاالق دېگىنىمىز: ئەر كىشى ئايالىنى پاكلىق ھالەتتە، ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەستىن 
تاالق قىلىش ياكى ئايالىنىڭ ھامىلدار بولغانلىقى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن تاالق قىلىشتىن 

تاالق سۈرىسى
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ئىبارەتتۇر. بىدئەت بويىچە قىلىنغان تاالق: بىر كىشى ئايالىنى ھەيزدار ھالەتتە ياكى ئۇ پاك 
ياكى  بولغانلىقىنى  ھامىلدار  ئۇنىڭ  بولۇپ،  تۆشەكتە  بىر  بىلەن  ئۇنىڭ  كېيىن  بولغاندىن 
بولمىغانلىقىنى بىلمەي تۇرۇپ تاالق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. فىقھشۇناسالر سۈننەتمۇ، بىدئەتمۇ 
ئەمەس، ئۈچىنچى خىل تاالقنى بېكىتىپ چىققان. بۇ تاالق كىچىكلىكىدىن ھەيز كۆرمەيدىغان 
بىر  كېيىن  نىكاھالنغاندىن  ۋە  ئايالنى  توختىغان  كۆرۈشتىن  ھەيز  قېلىپ  ياشىنىپ  ياكى 

تۆشەكتە بولۇشتىن ئىلگىرى قويىۋەتمەكچى بولغان ئايالنى تاالق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
﴿نەسەب ئارىلىشىپ كەتمەسكىلى ئۈچۈن ئىددەتنى ساناڭالر﴾ يەنى ئايالنىڭ ئىددىتى ئۇزىراپ 
كېتىپ ياتلىق بولۇشقا توسالغۇ بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ئىددەتنىڭ باشلىنىشىنى ۋە تۈگەيدىغان 

ۋاقىتنى ھېسابالپ ۋە بىلىپ تۇرۇڭالر. ئىددەت مەسلىسىدە ﴿پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر﴾. 

تاالق قىلىنغان ئەمما يېنىۋېلىشقا بولىدىغان ئايالغا ئىددەت جەريانىدا نەپىقە 
بېرىش ۋە ئۆي بىلەن تەمىنلەشنىڭ ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدىغانلىقى

﴿)ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشمىغىچە( ئۇالرنى ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمەڭالر، ئۇالرمۇ )ئۆيىدىن( 
چىقمىسۇن﴾ يەنى ئىددەت جەريانىدا ئايالنى ئۆي بىلەن تەمىنلەش ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدۇ. 
ئايال ئىددەت ئىچىدىال بولسا، ئەرنىڭ ئۇنى ئۆيدىن چىقىرىۋېتىش ھەققى يوق، ئايالمۇ ئۆيدىن 

چىقىپ كەتسە بولمايدۇ. چۈنكى، ئېرىنىڭ ئايالى بىلەن ئىددەت ئىچىدە يېنىۋېلىش ھەققى بار.
﴿ئۇالر پەقەت ئوچۇق پاھىشە قىلسىال ئاندىن )ھەدنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن( چىقىدۇ﴾ 
مەسئۇد،  ئىبنى  چىقىدۇ.  ئۆيدىن  ئاندىن  قىلغاندىال  پاھىشە  ئوچۇق  پەقەت  ئايالالر  يەنى 
مۇجاھىد،  سىيرىن،  ئىبنى  ھەسەن،  شافىئى،  مۇسەييەب،  ئىبنى  سەئىد  ئابباس،  ئىبنى 
ئىكرىمە، سەئىد ئىبنى جۇبەير، ئەبۇقەالبە، ئەبۇسالى، زەھھاك، زەيد ئىبنى ئەسلەم، ئەتا 
خۇراسانى، سۇددى، سەئىد ئىبنى ئەبۇھىالل ۋە باشقىالر كۆرسەتكەندەك، ئوچۇق پاھىشە 
زىنانى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنداقال ئۇبەي ئىبنى كەئب، ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە ۋە باشقىالر 
ئىېيتقاندەك، ئوچۇق پاھىشە ئايالنىڭ ئېرىگە قارىتا كۆڭۈلسىز بولۇشىنى، ئېرىنىڭ تۇغقانلىرىغا 
بىھۆرمەتلىك قىلىشىنى ۋە ئۇالرغا سۆز ـ ھەرىكەتتە ئەزىيەت يەتكۈزۈشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ۋە  بەلگىلىمىلىرى  شەرىئەت  تائاالنىڭ  هللا  يەنى  قانۇنىدۇر﴾  هللانىڭ  شۇ  ﴿ئەنە 
چەكلىمىلىرىدۇر. 

﴿كىمكى هللانىڭ قانۇنىدىن ھالقىپ كېتىدىكەن﴾ يەنى بۇ قانۇنغا بويسۇنماي ئۇنىڭ 
دائىرىسىدىن چىقىپ، باشقا نەرسىگە ھالقىپ كېتىدىكەن، ﴿ئۇ ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان بولىدۇ﴾ 

يەنى ئۇ شۇنداق قىلىش بىلەن ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان بولىدۇ.

تاالق قىلىنغۇچى ئايالنىڭ ئەرنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتۇشىنىڭ پايدىسى

ئىشنى  بىرەر  كېيىن(  تاالقتىن  )يەنى  كېيىن  شۇنىڭدىن  هللا  بىلمەيسەنكى،  ﴿سەن 
جەريانىدا  ئىددەت  ئايالنى  قىلىنغۇچى  تاالق  بىزنىڭ  يەنى  مۇمكىن﴾  كەلتۈرۈشى  مەيدانغا 
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قىلىپ  پۇشايمان  قىلغانلىقىغا  تاالق  ئايالىنى  ئەرنىڭ  پەقەت  قالدۇرۇشىمىز  ئۆيىدە  ئەرنىڭ 
قېلىشى  يېنىشىۋېلىشىنى سېلىپ  بىلەن  ئايالى  ئۇنىڭ كۆڭلىگە  تائاالنىڭ  قېلىشى ۋە هللا 
زۆھرى  يېنىشااليدۇ.  ئاسانال  ناھايىتى  بىلەن  ئايالى  ئۇ  قالسا،  بولۇپ  شۇنداق  ئۈچۈندۇر. 
ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھتىن فاتىمە بىنتى قەيىسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بۇ ئايەت يېنىشقىلى بولىدىغان تاالقنى كۆرسىتىدۇ. شەئبى، ئەتا، قەتادە، زەھھاك، مۇقاتىل 

ئىبنى ھەييان ۋە سەۋرى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دەپ كۆرسەتكەن.

يېنىشقىلى بولمايدىغان تاالق قىلىنغان ئايالنى نەپىقە ۋە ئۆي بىلەن 
تەمىنلەشنىڭ ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنمەيدىغانلىقى

يېنىشقىلى  ئالىمالر:  ئەگەشكەن  ئۇالرغا  ۋە  ئالىمالر  قىسىم  بىر  ئۆلىمالىرىدىن  سەلەپ 
بولمايدىغان تاالق قىلىنغان ئايالنى ئۆي بىلەن تەمىنلەش ۋاجىب ئەمەس،- دەپ كۆرسەتتى 
ۋەقە  قىلدى.  دەلىل  ھەدىسىنى  فەھرىيەنىڭ  قەيىس  بىنتى  فاتىمە  ئۈچۈن  قارىشى  بۇ  ۋە 
مۇنداق: بۇ ئايالنى ئېرى ئەبۇئەمرى ئىبنى ھەپىس ئۈچ تاالق قىلىۋېتىدۇ. ئۇنىڭ ئېرى يەمەندە 
بولۇپ، ئايالىنىڭ يېنىدا ئەمەس ئىدى. ئۇ يەمەندە تۇرۇپ ئايالىنىڭ تالىقىنى ئەۋەتىپ بېرىدۇ 
ۋە ئۆزىگە ۋەكىل قىلغان كىشى ئارقىلىق ئايالىنىڭ نەپىقىسى ئۈچۈن ئارپا ئەۋەتىپ بېرىدۇ. 
ئارپىنى كۆرگەن ئايال ۋەكىل بولۇپ كەلگەن ئادەمگە خاپا بولىدۇ. ۋەكىل: هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، ساڭا نەپىقە بېرىش بىزگە ۋاجىپ ئەمەس،- دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، بۇ ئايال 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ ئەھۋالنى مەلۇم قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»بۇنداق ئەھۋالدا ساڭا نەپىقە بېرىش ئېرىڭگە ۋاجىب ئەمەس« دەيدۇ. ئىمام مۇسلىمنىڭ 
رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سېنى ئۆي بىلەن تەمىنلەش ئېرىڭگە ۋاجىپ ئەمەس« 
دېگەن ۋە ئۇ ئايالنى ئۇممۇ شەرىك دېگەن ئايالنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتۇشقا بۇيرۇغان، كېيىن 
يەنە مۇنداق دېگەن: »ئۇممۇشەرىك ساھابىلىرىمنىڭ ئاغزىغا چىقىپ قالغان ئايالدۇر، سەن 
ئادەمدۇر، سەن ئۆي  ئۇممۇ مەكتۇمنىڭ قېشىدا ئىددەت تۇتقىن، ئۇ كۆزى كۆرمەس  ئىبنى 

ئىچىدە كىيىدىغان كىيىملىرىڭ بىلەن ئازادە يۈرەلەيسەن«.
ئىمام ئەھمەد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »ئى قەيسىنىڭ 
قىزى! ماڭا قارا! ئەر ئايالنى يېنىشااليدىغان تاالق قىلغان بولسا، ئۇ ئايالغا نەپىقە بېرىش ۋە ئۆي 
بىلەن تەمىنلەش ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدۇ. ئەگەر ئەر ئايالنى يېنىشقىلى بولمايدىغان تاالق 
قىلىۋەتكەن بولسا، ئايالنى نەپىقە ۋە ئۆي بىلەن تەمىنلەش ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنمەيدۇ. 
ئاندىن  دېدى.  ئورۇنالشقىن«  ئۆيىگە  ئايالنىڭ  پاالنى  چىقىپ،  ئۆيىدىن  ئېرىڭنىڭ  سەن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ ئايال باشقىالرنىڭ ئاغزىغا چىقىپ قالغان ئايالدۇر، سەن ئىبنى 

ئۇممۇ مەكتۇمنىڭ ئۆيىگە بارغىن. ئۇ كۆزى كۆرمەس ئادەمدۇر، سېنى كۆرمەيدۇ« دېدى. 
ئەبۇقاسىم تەبرانى ئامىر شەئبىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن زەھھاك 
ئىبنى قەيىس قۇرەشنىڭ ھەمشىرىسى فاتىمە بىنتى قەيسنىڭ قېشىغا كىردىم. ئۇنىڭ ئېرى 
مەخزۇم قەبىلىسىدىن ئەبۇئەمىر ئىبنى ھەپس دېگەن كىشى ئىدى. ئۇ ئايال مۇنداق دەيدۇ: 
تاالق  مېنى  بىلەن كېتىۋېتىپ،  يۈرۈش قىلغان قوشۇن  يەمەنگە  ئىبنى ھەپىس  ئەبۇئەمرى 
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قىلىۋېتىپتۇ. مەن ئېرىمنىڭ تۇغقانلىرىدىن نەپىقە ۋە ئۆي تەلەپ قىلدىم. ئۇنىڭ تۇغقانلىرى: 
تەۋسىيە  بېرىشىمىزنى  نەرسە  بىرەر  ساڭا  بىزنىڭ  ۋە  ئەۋەتمىدى  ھېچنەرسە  بىزگە  ئېرىڭ 
تائاالنىڭ  هللا  ئى  بېرىپ:  يېنىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەن  دېدى.  قىلمىدى،- 
پەيغەمبىرى! ئەبۇئەمرى ئىبنى ھەپىس مېنىڭ تالىقىمنى ئەۋەتىپتۇ. مەن ئۇنىڭ تۇغقانلىرىدىن 
ھەقتە  بۇ  بىزگە  ئېرىڭ  تۇغقانلىرى:  ئۇنىڭ  قىلدىم.  تەلەپ  بېرىشنى  نەپىقە  ۋە  ئۆي  ماڭا 
ھېچنەرسە ئەۋەتمەپتۇ دېدى،- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، 
قويۇۋېتىلگەندىن كېيىن ئېرى بىلەن يېنىشااليدىغان ئايالغىال ئۆي ۋە نەپىقە بېرىلىدۇ. باشقا 
ئەرگە تېگىپ ئاجراشمىغىچە يېنىشالمايدىغان ئايالنى نەپىقە ۋە ئۆي بىلەن تەمىنلەش ۋاجىپ 

ئەمەس« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

 ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ 
ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  ڳ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 
ڭ  ۓڭ  ے  ۓ  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  

ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشقان چاغدا، ئۇالر بىلەن چىرايلىقچە يېنىشىڭالر ياكى ئۇالر بىلەن 
چىرايلىقچە ئۈزلىشىپ كېتىڭالر، )يېنىشقان، ئاجراشقان چېغىڭالردا( ئاراڭالردىن ئىككى ئادىل 
گۇۋاھچىنى گۇۋاھ قىلىڭالر، خۇدالىق ئۈچۈن )توغرا( گۇۋاھ بولۇڭالر، بۇنىڭ بىلەن )يەنى بۇ 
ھۆكۈم بىلەن( هللاغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان كىشىگە ۋەز - نەسىھەت قىلىنىدۇ، 
كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، هللا ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ﴿2﴾. هللا ئۇنىڭغا ئويلىمىغان 
يەردىن رىزىق بېرىدۇ، كىمكى هللاغا تەۋەككۈل قىلسا، هللا ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ، هللا 
ھەقىقەتەن مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ، هللا ھەقىقەتەن ھەر بىر نەرسە ئۈچۈن مۇئەييەن مىقدار، 

مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىدى﴿3﴾. 

تاالق قىلىنغان ئايالغا ئۇنىڭغا چوقۇم ياخشى مۇئامىلە قىلىشنىڭ 
بۇيرۇلغانلىقى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالنىڭ ئىددىتى تۈگەشكە ئاز قالغان، 
نىكاھى  بۇرۇنقى  بىلەن  ئۇنىڭ  ئېرى  چاغدا،  بولمىغان  چىقىپ  تولۇق  ئىددەتتىن  لېكىن، 
بىلەن يېنىشىۋېلىشنى ۋە چىرايلىقچە يەنى ئۇ ئايالغا چىرايلىق مۇئامىلە قىلىپ تۇرمۇشىنى 
داۋامالشتۇرۇشنى قارار قىلىشى كېرەك. ياكى ئۇنىڭ بىلەن چىرايلىقچە يەنى ئۇنى تىللىماستىن، 
قارار  بېرىشكە  بىلەن  تالىقىنى چىرايلىق يول  ئۇنىڭ  ئۈزلىشىپ كېتىشكە،  بەرمەستىن  ئازار 

قىلىشى كېرەك.
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يېنىشقاندا گۇۋاھچى تۇرغۇزۇشنىڭ بۇيرۇلغانلىقى

گۇۋاھ  گۇۋاھچىنى  ئادىل  ئىككى  ئاراڭالردىن  چېغىڭالردا(  ئاجراشقان  ﴿)يېنىشقان، 
ئادىل گۇۋاھچىالرنى  بۇنىڭغا  قىلساڭالر،  قارار  يېنىشىشقا  بىلەن  ئايالىڭالر  يەنى  قىلىڭالر﴾ 
گۇۋاھ قىلىڭالر. ئىمام ئەبۇداۋۇد ئىبنى ماجەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
ئادەم ئىمران ئىبنى ھۈسەيندىن ئايالىنى تاالق قىلىۋەتكەن، ئاندىن ئۇ ئايالى بىلەن جىنسىي 
مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن، ئۇ ئايالنى تاالق قىلغان ۋە ئۇنىڭ بىلەن يېنىشقاندىمۇ بىرەر ئادەمنى 
گۇۋاھ قىلمىغان ئادەمنىڭ ھۆكمىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سورىدى. ئىمران ئۇ ئادەمگە: 
ئايالىنى تاالق قىلغاندىمۇ سۈننەت بويىچە قىلماپتۇ، يېنىشقاندىمۇ سۈننەت بويىچە يېنىشماپتۇ، 
ئۇنى تاالق قىلغاندىمۇ ۋە يېنىشقاندىمۇ گۇۋاھچىالرنى گۇۋاھ قىلىشى كېرەك. بۇندىن كېيىن 

ھەرگىز ئۇنداق ئىشالرنى قىلىشقا بولمايدۇ،- دېدى.
ئىبنى جۇرەيج ئەتانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: نىكاھ 
قىلىش، تاالق قىلىش ۋە يېنىشىش قاتارلىق ئىشالردا ئىككى ئادىل گۇۋاھچىنى گۇۋاھ قىلمىسا، 
دۇرۇس بولمايدۇ. غالىب ۋە بۈيۈك هللا تائاال بۇ ھەقتە شۇنداق دەپ كۆرسەتتى. لېكىن، 

پەقەت ئۆزۈرلۈك كىشىلەرال بۇ ھۆكۈمدىن مۇستەسنا.
﴿بۇنىڭ بىلەن )يەنى بۇ ھۆكۈم بىلەن( هللاغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان كىشىگە 
ۋەز - نەسىھەت قىلىنىدۇ﴾ بىز سىلەرنى بۇ ئىشالردا ئادىل گۇۋاھچىالرنى گۇۋاھ قىلىشقا ۋە 
گۇۋاھلىقىنى توغرا ئادا قىلىشقا بۇيرۇدۇق. شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاالغا ۋە ئاخىرەت 
كۈنىگە ئىشىنىدىغان كىشىلەرال بۇ ھۆكۈمگە بويسۇنىدۇ، هللا تائاال بۇ قانۇننى ئاخىرەت يۇرتىدا 

هللا تائاالنىڭ ئازاب قىلىشىدىن قورقىدىغانالر ئۈچۈن يولغا قويدى.

اهللا تائاالنىڭ تەقۋادارالرغا چىقىش يولى ۋە رىزىق بېرىدىغانلىقى ۋە اهللا 
تائاالنىڭ كاپالىتىنىڭ ئۇالر ئۈچۈن يېتەرلىك ئىكەنلىكى

﴿كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، هللا ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ﴾ يەنى كىمكى هللا 
تائاال بۇيرىغان ئىشنى قىلىپ، هللا تائاال توسقان ئىشتىن يېنىپ، هللا تائاالغا تەقۋادارلىق 
قىلىدىكەن، هللا تائاال ئۇنىڭ ئىشلىرىدا چىقىش يولى بېرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئويالپ باقمىغان، 

خىيالىغىمۇ كەلمىگەن بىر يەردىن رىزىق بېرىدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: شەك 
- شۈبھىسىزكى، قۇرئان كەرىمدە مەنىسى ئەڭ مول ئايەت: ﴿هللا ھەقىقەتەن )كىشىلەر ئارىسىدا( 
ئادىل بولۇشقا، )جىمى خەلققە( ياخشىلىق قىلىشقا، خىش - ئەقرىباالرغا سىلە - رەھىم قىلىشقا 
بۇيرۇيدۇ﴾)1( دېگەن ئايەتتۇر. قۇرئان كەرىمدە ئەڭ چىقىش يولى بېرىدىغان ئايەت: ﴿كىمكى 
هللادىن قورقىدىكەن، هللا ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتۇر. ئىكرىمە مۇنداق 
دەيدۇ: كىمكى ئايالىنى هللا تائاال بۇيرىغان بويىچە تاالق قىلسا، هللا ئۇنىڭغا چىقىش يولى 

)1( نەھل سۈرىسى 90ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بېرىدۇ. ئىبنى ئابباس ۋە زەھھاكنىڭمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇشۇنداق دېگەنلىكى 
ئۇنىڭغا  قورقىدىكەن، هللا  ﴿كىمكى هللادىن  مەسرۇق  ۋە  مەسئۇد  ئىبنى  قىلىنىدۇ.  رىۋايەت 
چىقىش يولى بېرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: كىمكى هللا تائاالنىڭ خالىغان 
تائاال  بىلسە، هللا  قىلىدىغانلىقىنى  تار  رىزقىنى  ئادەمنىڭ  بېرىدىغانلىقىنى خالىغان  ئادەمگە 
ئۇنىڭغا ﴿ئويلىمىغان يەردىن﴾ يەنى ئۇ بىلمەيدىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ. قەتادە: ﴿كىمكى 
هللا تائاالدىن قورقىدىكەن، هللا تائاال ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ﴾ يەنى هللا تائاال ئۇنى 

شۈبھىلىك ئىشالردىن ساقاليدۇ، سەكراتتىكى مۇشەققەتلەردىن قۇتۇلدۇرىدۇ.
 ﴿هللا ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ﴾ 

﴿كىمكى هللاغا تەۋەككۈل قىلسا، هللا ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئابباستىن )بىر كۈنى ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر ئۇالغقا مىنگىشىپ كېتىۋاتقاندا( 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئى ئوغۇل! مەن 
ساڭا بىر نەچچە سۆزلەرنى ئۆگىتىپ قويماقچىمەن. هللا تائاالنى ھىمايە قىلغىن، هللا تائاال 
سېنى ھىمايە قىلىدۇ. هللا تائاالنى ھىمايە قىلغىن، هللا تائاال ساڭا ئېغىر كۈنلەردە ياردەم 
قىلساڭ، هللا  تەلەپ  ياردەم  سورىغىن.  تائاالدىن  پەقەت هللا  سورىساڭ،  نەرسە  بېرىدۇ. 
تائاالدىنال تەلەپ قىلغىن. بىلگىنكى، يەر يۈزىدىن پۈتۈن ئۈممەت ساڭا مەنپەئەت يەتكۈزۈش 
ئۈچۈنال يىغىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇالر ساڭا پەقەت هللا تائاالنىال سېنىڭ مەنپەئەتىڭ ئۈچۈن 
يېزىۋەتكەن نەرسىدىن ئارتۇق يەتكۈزەلمەيدۇ. پۈتۈن ئۈممەت ساڭا زىيان يەتكۈزۈش ئۈچۈن 
يىغىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇالر ساڭا پەقەت هللا تائاال ساڭا زىيان يەتكۈزۈش ئۈچۈن يېزىۋەتكەن 
نەرسىدىن ئارتۇق زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. بەلگىلەنگەن تەقدىرنى يازىدىغان قەلەملەر كۆتۈرۈلدى، 

تەقدىر يېزىلغان بەتلەر قۇرىدى«. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
﴿هللا ھەقىقەتەن مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ﴾ يەنى هللا تائاال مەخلۇقاتلىرىغا ئۆزىنىڭ خاھىشى 
ۋە ئىرادىسى بويىچە ھۆكۈم چىقىرىپ، چىقارغان ھۆكۈملەرنى ئۆز خاھىشى بويىچە ئىجرا قىلىدۇ. 
﴿هللا ھەقىقەتەن ھەر بىر نەرسە ئۈچۈن مۇئەييەن مىقدار، مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىدى﴾ هللا 

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھەممە نەرسە ئۆلچەملىكتۇر﴾)1(. 

* * * * * * *

 ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  ىى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  

یی جئ حئ مئ ىئ يئ    جب حب خب مب ىب   

ئاياللىرىڭالرنىڭ ئىچىدىكى ھەيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلەردىن )يەنى يېشى چوڭ بولغانلىقتىن 
ھەيز كۆرمەيدىغانالرنىڭ ئىددىتىنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىدىن( شۈبھىدە بولساڭالر، ئۇالرنىڭ 
ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر، )كىچىكلىكتىن( ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ ئىددىتى ھەم ئۈچ ئايدۇر، ھامىلدار 

)1( رەئد سۈرىسى 8ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بولسۇن(  كەتكەن  ئۆلۈپ  ئېرى  مەيلى  بولسۇن،  قويۇۋېتىلگەن  )مەيلى  ئىددىتى  ئايالالرنىڭ 
بوشىنىش بىلەنال تۈگەيدۇ، كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، هللا ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ 
بېرىدۇ﴿4﴾. ئەنە شۇ هللانىڭ سىلەرگە نازىل قىلغان ھۆكمىدۇر، كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، 

هللا ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇنىڭغا كاتتا ساۋاب بېرىدۇ﴿5﴾.

ياشىنىپ قالغانلىقتىن ھەيز كۆرمەيدىغان ۋە تېخى ھەيز كەلمىگەن كىچىك 
ئايالالرنىڭ ئىددىتى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ياشىنىپ قالغانلىقتىن ھەيز توختىغان ئايالنىڭ ئىددىتىنى بەقەرە 
ھەيز  قېتىم  ئۈچ  ئايالالرنىڭ  كۆرىدىغان  ھەيز  بويىچە  كۆرسىتىلگەن  ئايەتتە  سۈرىسىدىكى 
كۆرگەنگە قەدەر ئىددەت تۇتۇشىنىڭ ئورنىغا ئۈچ ئاي قىلىپ بەلگىلىدى. شۇنداقال تېخى 
توختىغان  ھەيز  چوقلۇقتىن  يېشى  ئىددىتىنى  ئايالالرنىڭ  كىچىك  يېشى  كۆرمىگەن  ھەيز 
ئايالالرنىڭ ئىددىتىگە ئوخشاش ئۈچ ئاي قىلىپ بەلگىلىدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: 

﴿)كىچىكلىكتىن( ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ ئىددىتى ھەم ئۈچ ئايدۇر﴾ 

﴿شۈبھىدە بولساڭالر﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئىككى خىل قاراش بار. ئۇنىڭ بىرىنچىسى: 
مۇجاھىد، زۆھرە، ئىبنى زەيد قاتارلىقالرغا ئوخشاش بىر قىسىم سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشى 
بولۇپ، ئەگەر بۇ خىلدىكى ئايالالر قان كۆرسە، سىلەر بۇ قاننىڭ ھەيز ياكى ئىستىھاز قېنى 
ئىكەنلىكىدىن شەكلەنسەڭالر ۋە شۈبھىلەنسەڭالر، بۇنداق ئايالالرنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر،- 
ھۆكمىنى  ئىددىتىنىڭ  ئايالالرنىڭ  خىلدىكى  بۇ  سىلەر  ئەگەر  ئىككىنچىسى:  دېگەنلىكتۇر. 
بىلمىسەڭالر ۋە شۈبھىلەنسەڭالر، بۇنداق ئايالالرنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر. بۇ قاراش سەئىد 
ئىبنى جۇبەيردىن رىۋايەت قىلىنغان. بۇ قاراشقا ئىبنى ئابباسمۇ قوشۇلغان. بۇ، ئايەتنىڭ ئاشكارا 
مەنىسىدىن ئېلىنغان قاراشتۇر. ئىبنى جەرىر بۇ قاراشقا ئۇبەي ئىبنى كەئبدىن رىۋايەت قىلغان 
تۆۋەندىكى ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى. ئۇبەي ئىبنى كەئب: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
يېشى كىچىك ۋە يېشى چوڭ بولغانلىقتىن ھەيز كۆرمەيدىغان ئايالالرنىڭ ۋە ھامىلدار ئايالالرنىڭ 
بايان قىلىنمىدىمۇ؟- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، غالىب ۋە  ئىددەت مۇددىتى قۇرئان كەرىمدە 
بۈيۈك هللا: ﴿ئاياللىرىڭالرنىڭ ئىچىدىكى ھەيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلەردىن )يەنى يېشى چوڭ 
شۈبھىدە  بولىدىغانلىقىدىن(  قانچىلىك  ئىددىتىنىڭ  كۆرمەيدىغانالرنىڭ  ھەيز  بولغانلىقتىن 
بولساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر، )كىچىكلىكتىن( ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ ئىددىتى ھەم 
ئۈچ ئايدۇر، ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى )مەيلى قويۇۋېتىلگەن بولسۇن، مەيلى ئېرى ئۆلۈپ 

كەتكەن بولسۇن( بوشىنىش بىلەنال تۈگەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. 

بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇبەي ئىبنى كەئبتىن تېخىمۇ ئەتراپلىق قىلىپ مۇنداق 
رىۋايەت قىلىدۇ: بەقەرە سۈرىسىدە ئايالالرنىڭ ئىددىتى ھەققىدىكى ئايەت نازىل بولغاندىن 
كېيىن، مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەدىنىدىكى كىشىلەرنىڭ: قۇرئاندا كىچىكلىكتىن ھەيز 
كۆرمىگەن ۋە يېشى چوڭ بولغانلىقتىن ھەيز كۆرۈشتىن توختىغان ۋە ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى 
بايان قىلىنماپتۇ،- دېگەنلىكىنى يەتكۈزدۇم. شۇنىڭ بىلەن، ئىددىتى بايان قىلىنماي قالغان 
ئايالالر ھەققىدە: ﴿ئاياللىرىڭالرنىڭ ئىچىدىكى ھەيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلەردىن )يەنى  بۇ 
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يېشى چوڭ بولغانلىقتىن ھەيز كۆرمەيدىغانالرنىڭ ئىددىتىنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىدىن( 
ئايدۇر، )كىچىكلىكتىن( ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ  ئۈچ  ئىددىتى  ئۇالرنىڭ  بولساڭالر،  شۈبھىدە 

ئىددىتى ھەم ئۈچ ئايدۇر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى. 

ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى

﴿ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى )مەيلى قويۇۋېتىلگەن بولسۇن، مەيلى ئېرى ئۆلۈپ 
كەتكەن بولسۇن( بوشىنىش بىلەنال تۈگەيدۇ﴾

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ھامىلدار ئايالنىڭ ئىددىتىنىڭ مەيلى ئۇ تاالق قىلىنغان بولسۇن 
ياكى ئېرى ئۆلگەن بولسۇن، ئۇ بالىنى تۇغۇش بىلەنال تۈگەيدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. بۇ كۆپ 
ساندىكى سەلەپ ۋە خەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىدۇر. بۇ قاراش بۇ ئايەتتە كۆرسىتىلگىنىدەك، 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدىمۇ كۆرسىتىلگەن.
ئىمام بۇخارى ئەبۇسەلىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم ئىبنى 
ئابباسنىڭ يېنىغا كېلىپ: ماڭا ئېرى ئۆلۈپ كېتىپ 40 كۈندىن كېيىن يەڭگىگەن ئايالنىڭ 
ھۆكمى ھەققىدە پەتىۋا بەرگىن!- دېدى. ئەبۇ ھۇرەيرە ئىبنى ئابباسنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتى، 
ئىبنى ئابباس: ئۇ ئايال ئىددەت بېكىتىلگەن ئىككى ئاي ۋاقىتتىن ئۇزاقراق ئىددەت تۇتىدۇ،- 
دەپ پەتىۋا بەردى. مەن: ﴿ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى )مەيلى قويۇۋېتىلگەن بولسۇن، مەيلى 
ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسۇن( بوشىنىش بىلەنال تۈگەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدۇم،- دېدىم. 
ئەبۇ ھۇرەيرەمۇ: مەن قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى ئەبۇسەلىمەنىڭ سۆزىنىڭ تەرەپتارىمەن،- دېدى. 
شۇنىڭ بىلەن، ئىبنى ئابباس خىزمەتچىسى كۇرەيبنى ئۇممۇسەلىمەنىڭ قېشىغا ئۇنىڭدىن بۇ 
مەسىلىنى سوراپ كېلىشكە ئەۋەتتى. ئۇممۇ سەلىمە مۇنداق دېدى: سەبئە ئەسلەميە دېگەن 
ئايالنىڭ ئېرى شېھىت بولغاندا بۇ ئايال ھامىلدار ئىدى. ئۇ ئېرى ئۆلۈپ كېتىپ 40 كۈندىن 
كېيىن يەڭگىدى، شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئايالغا ياتلىق بولۇشقا تەلەپ قويۇلدى، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالنىڭ نىكاھىنى ئوقۇپ بەردى. ئۇ ئايالغا تەلەپ قويغانالرنىڭ ئىچىدە 
ۋە  تىرمىزى  مۇسلىم،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دېدى.  ئىدى،-  بار  كىشى  دېگەن  ئەبۇسانابىل 

نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد مىسۋەر ئىبنى مەخدەمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: سەبئە 
ئەسلەميە دېگەن ئايالنىڭ ئېرى ۋاپات بولۇپ كەتكەندە، بۇ ئايال ھامىلدار ئىدى. بۇ ئايال 
ئۇزاق ئۆتمەيال يەڭگىدى. بۇ ئايالنىڭ نىفاس كۈنلىرى تۈگىگەندە، ئۇ ئايالنى ئەمرىگە ئېلىشنى 
خااليدىغانالر ئەلچى بولۇپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن، بۇ ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 
ياتلىق بولۇش توغرۇلۇق رۇخسەت سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ياتلىق بولۇشىغا 
بۇخارى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  بولدى.  ياتلىق  ئايال  بۇ  بىلەن،  شۇنىڭ  قىلدى.  رۇخسەت 

مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، نەسەئى، ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئاتام 
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلالھقا خەت يېزىپ، خېتىدە ئۇنى ھارىسنىڭ قىزى سەبىئە ئەسلەميەنىڭ قېشىغا 
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سورىغاندا،  ھەققىدە  بولۇش  ياتلىق  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  ئۇنىڭ  ئۇنىڭدىن  كىرىپ، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا نېمە دېگەنلىكىنى سوراپ بېقىشنى بۇيرۇدى. ئۆمەر ئىبنى 

ئابدۇلالھ ئاتامغا جاۋاب خەت يېزىپ، سەبىئە ھەققىدە بىلگەنلىرىنى مۇنداق خەۋەر قىلدى: 
ئۇرۇشىغا  بەدر  سەئد  بولۇپ،  ئايالى  خەۋلەنىڭ  ئىبنى  سەئد  ئايال  دېگەن  سەبىئە 
قاتناشقان ساھابە ئىدى. ئۇنىڭ ئېرى ۋىدالىشىش ھەججىدە ۋاپات بولۇپ كەتتى. ئۇ چاغدا بۇ 
ئايال ھامىلدار ئىدى، ئۇ ئېرى ۋاپات بولۇپ ئانچە ئۇزاق ئۆتمەيال يەڭگىدى، ئۇ ئايال نىفاستىن 
پاكالنغاندىن كېيىن، اليىق چىقىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ چىرايلىق ياساندى. ئەبۇسانابىل 
ئىبنى بەئكەك ئۇنىڭ يېنىغا كىرىپ: ئەجەبمۇ چىرايلىق بولۇپ كېتىپسەن. ياتلىق بولۇشنى 
خااليدىغاندەك قىلىسەن. هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سەن تۆت ئاي، ئون كۈننى 

توشقازمىغىچە ياتلىق بواللمايسەن،- دېدى. 
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلالھ خېتىدە سەبىئەنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكىنى يازىدۇ: ئەبۇسانابىل 
كىيىملىرىمنى  كىيگەن  ئۈچۈن  زىننەتلىنىش  مەن  كېيىن،  قىلغاندىن  سۆزلەرنى  شۇ  ماڭا 
ماڭا  ئۇنىڭدىن  بېرىپ،  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  كىرگەندە  كەچ  سېلىۋېتىپ، 
يەڭگىگەنلىكىمنىڭ  مېنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  سورىدىم،  بېرىشىنى  پەتىۋا  ھەقتە  بۇ 
بولۇشۇمغا  ياتلىق  قالسا،  چىقىپ  اليىق  ماڭا  ئەگەر  ئىكەنلىكىنى،  چىققانلىقىم  ئىددەتتىن 

بولىدىغانلىقىنى دەپ بەردى.
﴿كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، هللا ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ﴾ يەنى هللا 
تائاال ئۇنىڭغا پات يېقىندا بىر چىقىش يولى بېرىدۇ. ﴿ئەنە شۇ هللانىڭ سىلەرگە نازىل قىلغان 
ھۆكمىدۇر﴾ يەنى ئەنە شۇ هللا تائاالنىڭ سىلەرگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاسىتىسى 
ئارقىلىق نازىل قىلغان ھۆكمى ۋە شەرىئەت پرىنسىپلىرىدۇر. ﴿كىمكى هللادىن قورقىدىكەن، 
ئۇالرنىڭ  يەنى  بېرىدۇ﴾.  ساۋاب  كاتتا  ئۇنىڭغا  چىقىرىدۇ،  يوققا  گۇناھلىرىنى  ئۇنىڭ  هللا 

گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىپ، ئاز ئەمىلىگە كۆپ ساۋاب بېرىدۇ.

* * * * * * *

ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ڀ  پ   ڀڀ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ  ڈ   ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  گ  

ئۆزەڭالر  يېتىشىچە  قۇدرىتىڭالرنىڭ  ئاياللىرىڭالرنى(  قويۇۋېتىلگەن  )يەنى  ئۇالرنى 
ئولتۇرۇۋاتقان جايىڭالرنىڭ بىر قىسمىدا ئولتۇرغۇزۇڭالر، ئۇالرنى تەڭلىكتە قالدۇرۇش ئۈچۈن 
زىيان يەتكۈزمەڭالر )يەنى ئۇالرنى چىقىپ كېتىشكە مەجبۇرالش ئۈچۈن تۇرالغۇ جەھەتتىن، 
نەپىقە جەھەتتىن قىسماڭالر(، ئەگەر ئۇالر ھامىلدار بولسا، بوشانغانغا قەدەر ئۇالرنى تەمىنلەڭالر، 
ئەگەر ئۇالر سىلەر ئۈچۈن )بالىلىرىڭالرنى( ئېمىتىپ بەرسە، ئۇالرنىڭ )ئېمىتىش( ھەققىنى 
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بېرىڭالر، ھەققانىي ئاساستا ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىڭالر، ئەگەر پىكىردە كېلىشەلمىسەڭالر، ئۇنى 
)يەنى بالىنى( باشقا بىر ئايال ئېمىتسۇن﴿6﴾. باي ئادەم )ئايالىنى ۋە بالىسىنى( ئۆزىنىڭ 
بايلىقىغا يارىشا تەمىنلىسۇن، رىزقى تار قىلىنغان ئادەم هللانىڭ ئۇنىڭغا بەرگىنىگە يارىشا 
قىلسۇن(.  خىراجەت  يارىشا  ئەھۋالىغا  ئىقتىسادىي  ئۆزىنىڭ  ئادەم  ھەر  )يەنى  تەمىنلىسۇن 
هللا ئىنساننى پەقەت تاقىتى يېتىدىغان ئىشقىال تەكلىپ قىلىدۇ )يەنى پېقىر ئادەمنى باينى 
تەكلىپ قىلغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ(، هللا قىيىنچىلىقتىن كېيىن ئاسانلىقنى بېرىدۇ )يەنى 

پېقىرلىقتىن كېيىن بايلىقنى بېرىدۇ(﴿7﴾.

تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئېرىنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا يارىشا ئۆي بىلەن 
تەمىنلىنىدىغانلىقى

هللا تائاال بەندىلىرىنى ئەگەر ئۇالردىن بىرى ئايالىنى قويۇۋەتسە، ئايالنىڭ ئىددىتى 
تۈگىگەنگە قەدەر ئۆي بىلەن تەمىنلەشكە بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنى )يەنى قويۇۋېتىلگەن 
ئاياللىرىڭالرنى( قۇدرىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ئۆزەڭالر ئولتۇرۇۋاتقان جايىڭالرنىڭ بىر قىسمىدا 
مۇنداق  قانچە كىشى  بىر  ۋە  مۇجاھىد  ئابباس،  ئىبنى  ئايەت ھەققىدە  بۇ  ئولتۇرغۇزۇڭالر﴾ 
دەيدۇ: يەنى تۇرمۇش ئەھۋالىڭالرغا يارىشا ئۇالرنى ئۆي بىلەن تەمىنلەڭالر. قاتەدە مۇنداق 
دەيدۇ: ئەگەر سەن ئايالنى ئولتۇرغۇزغۇدەك ئۆي تاپالمىساڭ، ئۇنى ئۆز ئۆيۈڭنىڭ يېنىدا ھۇجرا 

تەييارالپ ئولتۇرغۇزغىن. 

تاالق قىلىنغان ئايالنى تەڭلىكتە قالدۇرۇشتىن توسۇش

﴿ئۇالرنى تەڭلىكتە قالدۇرۇش ئۈچۈن زىيان يەتكۈزمەڭالر )يەنى ئۇالرنى چىقىپ كېتىشكە 
مەجبۇرالش ئۈچۈن تۇرالغۇ جەھەتتىن، نەپىقە جەھەتتىن قىسماڭالر(﴾ مۇقاتىل ئىبنى ھەييان 
بۇ ئايەتتە ئايالنىڭ مال - مۈلكىنى ئېرىگە تاشالپ بېرىشىنى ياكى )ئايالنىڭ ئەرنىڭ ئۆيىدىن 
چىقىپ كېتىشى ئۈچۈن( ئەرنىڭ قەستەن بۇ ئايالنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇشتىن 
توسۇش كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. سەۋرى مەنسۇردىن ئەبۇزەھھاكنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ ئايەت ئەرنىڭ ئايالنى تاالق قىلىپ، ئاندىن ئايالنىڭ ئىددىتى 
ئايالى بىلەن يېنىۋېلىشتەك قىلمىشنى قىلىشتىن توسىدۇ.  توشۇشقا ئىككى كۈن قالغاندا، 

چۈنكى ئۇ ئەرنىڭ ئۇنداق قىلىشى ئايالىغا قەستەن زىيان يەتكۈزۈشنى كۆزلىگەنلىكتۇر. 

قايتا نىكاھ ئوقۇماستىن يېنىشىۋېلىشقا بولمايدىغان ھامىلدار ئايالنى تاكى 
ئۇ يەڭگىپ بولغىچە تەمىنلەشنىڭ ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنگەن مەجبۇرىيەت 

ئىكەنلىكى

﴿ئەگەر ئۇالر ھامىلدار بولسا، بوشانغانغا قەدەر ئۇالرنى تەمىنلەڭالر﴾ ئەگەر قويىۋېتىلگەن 
ئايال ھامىلدار بولسا، ئۇ يەڭگىگىچىلىك ئۇنى تەمىنلەش ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدىغانلىقتىن 
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ئىبارەت بۇ ھۆكۈم دەل قايتا نىكاھ ئوقۇمىغىچىلىك يېنىشقىلى بولمايدىغان ئايال ئۈچۈندۇر. 
چۈنكى، نىكاھسىز يېنىشقىنلىشىپ ينىۋالغىلى بولىدىغان ئايالنى تەمىنلەش مەيلى ئۇ ئايال 

ھامىلدار بولسۇن ياكى بولمىسۇن، ئەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدىغانلىقى ئېنىقتۇر.

قويۇۋېتىلىگەن ئايال بالىنى ئېمىتىپ بەرسە، ئېمتىش ھەققى تەلەپ قىلىش 
ھوقۇقىنىڭ بارلىقى

﴿ئەگەر ئۇالر سىلەر ئۈچۈن )بالىلىرىڭالرنى( ئېمىتىپ بەرسە﴾ يەنى تاالق قىلىنغان ھامىلدار 
ئايال يەڭگىپ بولۇشى بىلەن ئىددەتتىن چىققان بولىدۇ ـ دە، نىكاھسىز يېنىشقىلى بولمايدىغان 
ھالەتكە ئۆتىدۇ. بۇ چاغدا بالىنى ئېمىتىپ بېرىش ياكى ئېمىتىپ بەرمەسلىك ئانىنىڭ ئىختىيارلىقىدا 
بولىدۇ. ئايالنىڭ بۇ ئىختىيارلىقى بالىنى ئوغۇز سۈتىنى ئېمىتىپ بەرگەندىن كېيىن بولىدۇ. چۈنكى، 
ئانا بالىنىڭ ئوغۇز سۈتىنى چوقۇم ئېمىتىشى كېرەك. ئەگەر بۇ ئايال بالىسىنى ئېمىتىپ بەرسە، 
باشقىالرنىڭ بالىسىنى ئېمىتىپ بېرىپ ھەق ئالىدىغان ئايالالرنىڭ باراۋىرىدە ھەق ئېلىش ھوقۇقى 
بار. بۇنداق ئەھۋالدا ئانا بالىنىڭ دادىسى بىلەن ياكى بالىنىڭ ۋەلىيىسى بىلەن ئۇنى ئېمىتىپ بېرىش 
ئۈچۈن مۇئەييەن مىقداردا ھەق ئېلىشقا كېلىشسە بولىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەگەر ئۇالر 

سىلەر ئۈچۈن )بالىلىرىڭالرنى( ئېمىتىپ بەرسە، ئۇالرنىڭ )ئېمىتىش( ھەققىنى بېرىڭالر﴾

زىيان  ئارا  ئۆز  ئىشىڭالر  سىلەرنىڭ  يەنى  مەسلىھەتلىشىڭالر﴾  ئۆزئارا  ئاساستا  ﴿ھەققانىي 
سالمايدىغان ئاساستا مەسلىھەت بىلەن بولسۇن. هللا تائاال بۇ ھەقتە بەقەرە سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ: 
﴿ئانىنى بالىسى سەۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق، ئاتىنىمۇ بالىسى سەۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق 

الزىم﴾)1(. 
﴿ئەگەر پىكىردە كېلىشەلمىسەڭالر، ئۇنى )يەنى بالىنى( باشقا بىر ئايال ئېمىتسۇن﴾ يەنى ئايال 
ئېمىتىش ھەققىنى كۆپ تەلەپ قىلسا، ئەر ئۇنى قوبۇل قىلمىسا ياكى ئەر كېلىشكەن ھەقتىن ئاز 
بەرسە، بۇ سەۋەبتىن ئەر بىلەن ئايال ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ توغۇلسا، بالىنى ئانىسىدىن باشقا بىر 
ئايال ئېمىتىپ بەرسۇن. گەرچە ئانا ئۆز بالىسىنى ئېمىتىشكە ئەڭ ھەقلىق تۇرۇقلۇق، ئۇ ئەر - ئايال 
كېلىشەلمەسلىكتىن ئۇ بالىسىنى باشقا بىر ئايالنىڭ ئېمىتىپ بېرىشىگە رازى بولىدىغان بولسا، بۇ 

ئىشنى مۇشۇنداق ھەل قىلماي بولمايدۇ.
بالىنىڭ  يارىشا تەمىنلىسۇن﴾ يەنى  بايلىقىغا  بالىسىنى( ئۆزىنىڭ  ئادەم )ئايالىنى ۋە  ﴿باي 

دادىسى ياكى ئۇنىڭ ۋەلىسى ئۆزىنىڭ ھالىغا قارىتا بالىنى تەمىنلىسۇن.
 ﴿رىزقى تار قىلىنغان ئادەم هللانىڭ ئۇنىڭغا بەرگىنىگە يارىشا تەمىنلىسۇن )يەنى ھەر ئادەم 
ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا يارىشا خىراجەت قىلسۇن(. هللا ئىنساننى پەقەت تاقىتى يېتىدىغان 
ئىشقىال تەكلىپ قىلىدۇ )يەنى پېقىر ئادەمنى باينى تەكلىپ قىلغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ(﴾ هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا تائاال ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ﴾)2(. 

)1( بەقەرە سۈرىسى 233ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)2( بەقەرە سۈرىسى 286ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تەقۋادار بىر ئايالنىڭ قىسسىسى

﴿هللا قىيىنچىلىقتىن كېيىن ئاسانلىقنى بېرىدۇ )يەنى پېقىرلىقتىن كېيىن بايلىقنى بېرىدۇ(
ۋەدىسىگە خىالپلىق  ئۇ  ۋەدىسى ھەقتۇر.  تائاالنىڭ  ۋەدىسىدۇر، هللا  تائاالنىڭ  ﴾ بۇ هللا 
قىلمايدۇ. هللا تائاال قىيىنچىلىقتىن كېيىن ئاسانلىق بېرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېگەن: 
﴿ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار. ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن 

بىر ئاسانلىق بار﴾)1(. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ناھايىتى بۇرۇنقى 
زاماندا بىر ئادەم ئۆيلەنگەن بولۇپ، ئەر - ئايال ئىككىسىال بىرەر تاپاۋەت قىاللمايدىكەن. 
بىر كۈنى بۇ ئادەم سەپەردىن قايتىپ كېلىپ، قورسىقى ئاچ، ئۈستى بېشىنى تۇپا چاڭ ھالدا 
خەۋەر  ھەئە! خۇش  ئايال:  دەيدۇ  بارمۇ؟-  نەرسە  بىر  يېگىدەك  كىرىپ:  قېشىغا  ئايالنىڭ 
بولسۇن، بىزگە هللا تائاال بەرگەن رىزق كەلدى،- دەيدۇ. ئەر - ئايالنى تاماق كەلتۈرۈشكە 
بۇيرۇپ: نېمىگە قاراپ تۇرىسەن، ماڭا يېگۈدەك بىر نەرسە بەرمەمسەن؟- دەيدۇ. ئايال: بولىدۇ، 
بىر ئاز تەخىر قىلغىن!- دەپ هللا تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ تۇرىۋېرىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت 
ئۆتىدۇ. ئەر ئايالغا: نېمىگە تۇرىسەن؟ قوپ، ماڭا تاماق بەر، يېگۈدەك بىر نەرسە ئېلىپ كەل. 
مەن ئاچلىقتىن ئۆلەي دېدىم،- دەيدۇ. ئايال: بولىدۇ، مانا ھازىرال تونۇرنى ئاچىمىز، ئالدىراپ 
كەتمە،- دەيدۇ. ئەر بىر ھازاغىچە جىم بولۇپ قالىدۇ. ئاخىرى ئېرىنىڭ ئۆزىگە بىر نەرسە 
دەي دەپ تۇرغانلىقىنى سەزگەن ئايال ئۆزىال گەپ باشالپ: تونۇرغا قاراپ باقاي،- دەيدۇ ۋە 
ئورنىدىن قوپۇپ، )تونۇرغا قاراپ( تونۇرنىڭ يېرىم قىلىپ پارچىالنغان قوي گۆشلىرى بىلەن 
تولغانلىقىنى ۋە ئىككى ياغۇنچاق تېشىنىڭ ئۇن تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئايال 

تۈگمەندىكى ئۇنالرنى پاكىز يىغىپ ئالىدۇ، تونۇردىكى قوي گۆشلىرىنى چىقىرىدۇ. 
پەيغەمبەر  دەيدۇ:  مۇنداق  داۋامالشتۇرۇپ  قىلىشنى  بايان  قىسسىنى  بۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ 
ئەلەيھىسساالمنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مۇھەممەد 
يىغىپ  پاكىز  دەرىجىدە  ئۇنچىلىك  ئۇننى  تۈگمەندىكى  ئايال  ئۇ  »ئەگەر  ئەلەيھىسساالم: 
ئېلىۋالمىغىنىدا، ئۇ يارغۇنچاق ئۇ ئايالغا تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئۇن تارتىپ بەرگەن بوالتتى« 

دېگەن.

* * * * * * *

 گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ  
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ    ىئ 

ىئ  ىئی ی ی ی جئ  حئ مئ  
)1( ئىنشىراھ سۈرىسى 5 - 6ـ  ئايەتلەر.

تاالق سۈرىسى
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ئەمرىدىن  پەيغەمبىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئاھالىلىرى  نۇرغۇن شەھەرنىڭ 
ئۇالر  جازالىدۇق﴿8﴾.  قاتتىق  ئۇالرنى  ۋە  ئالدۇق  ھېساب  قاتتىق  ئۇالردىن  تارتتى،  باش 
قىلمىشلىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىدى، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ ئاقىۋىتى زىيان تارتىشتىن ئىبارەت 
ئەقىل  ئېيتقان  ئىمان  ئى  تەييارلىدى،  ئازاب  قاتتىق  )ئاخىرەتتە(  ئۇالرغا  بولدى﴿9﴾. هللا 
ئىگىلىرى! هللادىن قورقۇڭالر، هللا سىلەرگە قۇرئاننى نازىل قىلدى﴿10﴾. ئىمان ئېيتقان 
ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا چىقىرىش ئۈچۈن سىلەرگە هللانىڭ 
روشەن ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان پەيغەمبەرنى ئەۋەتتى، كىمكى هللاغا ئىمان 
ئېيتىدىكەن ۋە ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، )هللا( ئۇنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان 
جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، هللا ئۇالرغا ئېسىل رىزىق )يەنى 

جەننەتتىكى رىزىق ۋە نېمەتلەرنى( بېرىدۇ﴿11﴾.

پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىدىن باش تارتقانالرنىڭ جازالىنىشى

هللا تائاال ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلغان، پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان، ئۆزى 
بەلگىلەپ بەرگەن يولدىن باشقا يولغا ماڭغان كىشىلەرنى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇپ ۋە شۇ سەۋەب 
بىلەن ئىلگىرى ئۆتكەن نۇرغۇن ئۈممەتلەرگە چۈشكەن ئازابتىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: 
﴿نۇرغۇن شەھەرنىڭ ئاھالىلىرى پەرۋەردىگارىنىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئەمرىدىن باش 
تارتتى﴾ يەنى ئۇالر ھەددىدىن ئېشىپ چوڭچىلىق قىلىپ هللا تائاالنىڭ ئەمرىگە ۋە ئۇنىڭ 

پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئەمرىگە ئەگشىشتىن باش تارتتى.
﴿ئۇالردىن قاتتىق ھېساب ئالدۇق ۋە ئۇالرنى قاتتىق جازالىدۇق﴾ يەنى ئۇالرنى قاتتىق 
رەسۋا قىلدۇق ۋە قاتتىق خار قىلدۇق. ﴿ئۇالر قىلمىشلىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىدى﴾ يەنى هللا 
تائاالنىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئەمرىگە قارشىلىق قىلغانلىقىنىڭ جازاسىنى تېتىدى ۋە 

پۇشايمان ئەسقاتمايدىغان يەردە پۇشايمان قىلدى.
ئۇالرغا  هللا  بولدى.  ئىبارەت  تارتىشتىن  زىيان  ئاقىۋىتى  قىلمىشلىرىنىڭ  ﴿ئۇالرنىڭ   
)ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازاب تەييارلىدى﴾ يەنى هللا تائاال ئۇالرنى دۇنيادا جازاالش بىلەن بىرگە، 

ئاخىرەتتىمۇ ئۇالرغا قاتتىق ئازاب تەييارلىدى. 
هللا تائاال ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ قىسسىلىرىنى خەۋەر قىلغاندىن كېيىن مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئى ئىمان ئېيتقان ئەقىل ئىگىلىرى! هللا تائاالدىن قورقۇڭالر﴾ ئى ساغالم چۈشەنچە 
ئازاب  قاتتىق  يەتكەن  ئۇالرغا  بولساڭالر،  ئۇالردەك  بولماڭالر،  ئۇالردەك  سىلەر  ئىگىلىرى! 

سىلەرگىمۇ يېتىدۇ.
﴿ئى ئىمان ئېيتقان﴾ يەنى هللا تائاالنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى تەستىق قىلغان 
ئەقىل ئىگىلىرى ﴿هللا تائاال سىلەرگە قۇرئاننى نازىل قىلدى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 

دېگەن: ﴿قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾)1(. 

)1( ھىجر سۈرىسى 9ـ  ئايەت.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپىتى

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا چىقىرىش ئۈچۈن 
سىلەرگە هللانىڭ روشەن ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان پەيغەمبەرنى ئەۋەتتى﴾ هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)بۇ قۇرئان شۇنداق( كىتابتۇركى، )ئى مۇھەممەد!( ئۇنى 
ساڭا كىشىلەرنى پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلەن قاراڭغۇلۇقتىن )يەنى كۇفرىدىن( يورۇقلۇققا 
ئىمانغا( چىقىرىشىڭ ئۈچۈن، غالىب، )ھەممە تىلالردا( مەدھىيىلەنگەن هللا نىڭ  )يەنى 
ئۇالرنى  ئىگىسىدۇر،  مۆمىنلەرنىڭ  ﴿هللا  قىلدۇق﴾)1(،  نازىل  ئۈچۈن(  )باشلىشىڭ  يولىغا 
)كۇفرىنىڭ( زۇلمىتىدىن )ئىماننىڭ( يورۇقلىقىغا چىقىرىدۇ﴾)2( يەنى هللا تائاال مۆمىنلەرنى 
كۇفرىنىڭ ۋە نادانلىقنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن ئىماننىڭ ۋە ئىلىمـ  مەرىپەتنىڭ نۇرىغا چىقىرىدۇ. 
ۋەھيى بىلەن ھىدايەتكە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى ئۈچۈن هللا تائاال ئۆزى نازىل قىلغان 
بېغىشاليدىغانلىقى  ھاياتلىق  دىلالرغا  ۋەھيىنىڭ  شۇنداقال  ئاتىدى.  دەپ  “نۇر”  ۋەھيىنى 
ئۈچۈن هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿شۇنىڭدەك )يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك( 
ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى قىلدۇق، سەن )ۋەھيىدىن ئىلگىرى( قۇرئاننىڭ ۋە 
ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ، لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى، ئۇنىڭ 
بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز. شەك - شۈبھىسىزكى، سەن 

توغرا يولغا باشاليسەن﴾)3(. 
﴿كىمكى هللاغا ئىمان ئېيتىدىكەن ۋە ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، )هللا( ئۇنى ئاستىدىن 
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، هللا 
ئۇالرغا ئېسىل رىزىق )يەنى جەننەتتىكى رىزىق ۋە نېمەتلەرنى( بېرىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا 
ئوخشايدىغان ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى يۇقىرىدا كۆپ قېتىم تەكرارالندى. ئۇنى بۇ يەردە قايتا 

تەكرارالش ھاجەتسىز.

* * * * * * *

 ىئ يئ  جب  حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يت جث مث  ىث يث 
حج مج جح مح جخ   حخ مخ جس   

قىلىپ(  يەتتە  )يەنى  ئوخشاش  ئاسمانالرغا  زېمىننىمۇ  ياراتتى،  ئاسماننى  يەتتە  هللا 
ياراتتى، هللانىڭ ئەمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇ، )سىلەرگە بۇنى بىلدۈرۈشۈم( 
هللانىڭ ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ۋە هللانىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى 

بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر﴿12﴾.

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 1ـ ئايەت.
)2( بەقەرە سۈرىسى 257ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( شۇرا سۈرىسى 52ـ  ئايەت.
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اهللا تائاالنىڭ مۇكەممەل قۇدرىتىنىڭ بايانى

ھېس  ئىنسانالرغا  ئىكەنلىكىنى  دىن  ئۇلۇغ  دىنىنىڭ  توغرا  قويغان  يولغا  تائاال  هللا 
قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ مۇكەممەل قۇدرىتىدىن ۋە كاتتا پادىشاھلىقىدىن خەۋەر بېرىپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا يەتتە ئاسماننى ياراتتى﴾ هللا تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمىگە 
ئېيتقان سۆزىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېگەن: ﴿سىلەر كۆرمىدىڭالرمىكىن، هللا قانداق 

قىلىپ يەتتە ئاسماننى بىرىنىڭ ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى﴾. 
هللا تائاال يەنە مۇنداق دېگەن: ﴿يەتتە ئاسمان - زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر 

هللانى پاك دەپ بىلىدۇ﴾)1( 
﴿زېمىننىمۇ ئاسمانالرغا ئوخشاش )يەنى يەتتە قىلىپ( ياراتتى﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى زېمىندىن 
بىر غېرىچ چاغلىق يەرنى زۇلۇم بىلەن ئىگەللىۋالسا، قىيامەتتە بوينىغا يەتتە قات زېمىنغىچە 
تاقاق سېلىنىدۇ«. ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

قىلىدۇ: »... يەر ئۇنى يەتتە )قات( زېمىنغىچە يۇتۇپ كەتتى«. 
كىمكى: يەتتە قات زېمىندىن زېمىننىڭ يەتتە بۆلۈكى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەن خاتا 
قاراشتا بولسا، ئۇ ھەقىقەتەن ھەقتىن تولىمۇ يىراقالشقان، خاتا نەزىرىيەدە قايمۇقۇپ، ھېچ 

قانداق دەلىل - پاكىتسىز قۇرئان بىلەن ھەدىسكە قارشى چىققان بولىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن، تاالق سۈرىسىنىڭ تەپىسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇ سانا ۋە مەدھىيە 

هللا تائاالغا خاستۇر. 
 

)1( نۇھ سۈرىسى 15ـ  ئايەت.
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 12 ئايەت
تەھرىم سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ 
ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ  ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڇڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ 
ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ    ک    ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ھ   ھ ھ ھ  ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  

ۇ ۆ ۆ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاياللىرىڭنىڭ  نەرسىنى  قىلغان  ھاالل  ساڭا  هللا  ئۈچۈن  نېمە  پەيغەمبەر!  ئى 
رازىلىقىنى تىلەش يۈزىسىدىن ھارام قىلىسەن، هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، 
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿1﴾. هللا سىلەرگە )كەففارەت( بىلەن قەسىمىڭالردىن چىقىشنى 
ھېكمەت  بىلگۈچىدۇر،  نەرسىنى  ھەر  ئىگەڭالردۇر، هللا  سىلەرنىڭ  بەلگىلىدى، هللا 
)يەنى  بىرىگە  ئاياللىرىدىن  پەيغەمبەر  ۋاقتىدا  ئۆز  قىلغۇچىدۇر﴿2﴾.  ئىش  بىلەن 
)ئائىشەگە(  ئۇنى  )يەنى ھەفسە(  ئۇ  ئىدى،  ئېيتقان  يوشۇرۇن  بىر سۆزنى  ھەفسەگە( 
بىلدۈرگەن  )پەيغەمبەرگە(  ئاشكارىالنغانلىقىنى  سىرنىڭ  بولسا  قويغان، هللا  ئېيتىپ 
چاغدا، ئۇ )يەنى پەيغەمبەر( ئۇنىڭغا )ھەفسەگە( ئۇ )يەنى ھەفسە( ئاشكارىالپ قويغان 
)يەنى  ئېيتمىدى  بەزىسىنى  سالدى(.  يۈزىگە  )يەنى  ئېيتتى  بەزىسىنى  سۆزلەرنىڭ 
ئېيتقان  قويغانلىقىنى  ئاشكارىالپ  سىرنى  ئۇنىڭغا  پەيغەمبەر  سالمىدى(.  يۈزىگە 

دېدى،  قىلدى؟«  خەۋەر  كىم  ساڭا  »بۇنى  ھەفسە(:  )يەنى  ئۇ  چاغدا، 



پەيغەمبەر: »ماڭا )بۇنى( ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھەممىدىن تولۇق خەۋەردار هللا خەۋەر 
)ئۆزەڭالر  قىلساڭالر  تەۋبە  ئىككىڭالر هللاغا  )ئائىشە، ھەفسە(  ئەگەر  قىلدى« دېدى﴿3﴾. 
بۇرۇلۇپ كەتتى،  قىلىشتىن(  ئىخالس  )رەسۇلالھقا  ياخشىدۇر(. سىلەرنىڭ دىلىڭالر  ئۈچۈن 
ئەگەر سىلەر )رەسۇلۇلالە خوپ كۆرمەيدىغان ئىش ئۈستىدە( ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرساڭالر، ئۇ 
چاغدا هللا ئۇنىڭ مەدەتكارىدۇر، جىبرىئىلمۇ ئۇنىڭ مەدەتكارىدۇر، مۆمىنلەرنىڭ ياخشىلىرىمۇ 
ئۇ  ئەگەر  يۆلەنچۈكتۇر﴿4﴾.  )ئۇنىڭغا(  پەرىشتىلەرمۇ  باشقا  ئۇالردىن  مەدەتكارىدۇر،  ئۇنىڭ 
سىلەرنى قويۇۋەتسە، پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا، سىلەردىن ياخشى، )هللانىڭ ۋە 
پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنغۇچى، )هللاغا ۋە پەيغەمبەرگە( ئىمان ئېيتقۇچى، ئىتائەت 
قىلغۇچى، گۇناھالردىن تۆۋبە قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى ۋە 

قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى مۇمكىن﴿5﴾. 

پەيغەمبەرنىڭ ھاالل نەرسىنى ھارام قىلغانلىقى ئۈچۈن اهللا نىڭ تاپا قىلىشى، 
بۇ گۇناھنىڭ كەففارىتىنىڭ بايانى ۋە ئايالالرنىڭ پەيغەمبەرنى قىيىن 

ئەھۋالدا قالدۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ئەدەبلەپ قويغانلىقى

ئىمام بۇخارى ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەيردىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزى كۈنلىرى جەھشنىڭ قىزى زەينەبنىڭ ئۆيىدە 
تۇراتتى ۋە ئۇ ئۆيدە ھەسەل ئىچەتتى. ھەفسە ئىككىمىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم )ئىككىمىزدىن( 
قايسىمىزنىڭ ئۆيىگە كىرسە، ئۇنىڭغا: مەن سەندىن مۇغفۇر)1( پۇرىقىنى سېزىۋاتىمەن، مۇغفۇر 
يېدىڭمۇ؟- دەپ سوراشقا كېلىشىۋالدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككىمىزدىن بىرىمىزنىڭ 
ئۆيىگە كىرگەندە، ئۇنىڭغا ھېلىقى گەپ قىلىندى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ياق، جەھشنىڭ 
قىزى زەينەپنىڭ ئۆيىدە ھەسەل ئىچتىم. بۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز ھەسەل ئىچمەيمەن« دېدى. 
شۇنىڭ بىلەن: ﴿ئى پەيغەمبەر! نېمە ئۈچۈن هللا ساڭا ھاالل قىلغان نەرسىنى ئاياللىرىڭنىڭ 
رازىلىقىنى تىلەش يۈزىسىدىن ھارام قىلىسەن، هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 
هللا  بەلگىلىدى،  چىقىشنى  قەسىمىڭالردىن  بىلەن  )كەففارەت(  سىلەرگە  هللا  مېھرىباندۇر. 
سىلەرنىڭ ئىگەڭالردۇر، هللا ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر. ئۆز 
ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئاياللىرىدىن بىرىگە )يەنى ھەفسەگە( بىر سۆزنى يوشۇرۇن ئېيتقان ئىدى، 
ئۇ )يەنى ھەفسە( ئۇنى )ئائىشەگە( ئېيتىپ قويغان، هللا بولسا سىرنىڭ ئاشكارىالنغانلىقىنى 
)پەيغەمبەرگە( بىلدۈرگەن چاغدا، ئۇ )يەنى پەيغەمبەر( ئۇنىڭغا )ھەفسەگە( ئۇ )يەنى ھەفسە( 
ئاشكارىالپ قويغان سۆزلەرنىڭ بەزىسىنى ئېيتتى )يەنى يۈزىگە سالدى(. بەزىسىنى ئېيتمىدى 
)يەنى يۈزىگە سالمىدى(. پەيغەمبەر ئۇنىڭغا سىرنى ئاشكارىالپ قويغانلىقىنى ئېيتقان چاغدا، ئۇ 
)يەنى ھەفسە(: »بۇنى ساڭا كىم خەۋەر قىلدى؟« دېدى، پەيغەمبەر: »ماڭا )بۇنى( ھەممىنى 
)ئائىشە،  ئەگەر  دېدى.  قىلدى«  خەۋەر  خەۋەردار هللا  تولۇق  ھەممىدىن  تۇرغۇچى،  بىلىپ 
ھەفسە( ئىككىڭالر هللاغا تەۋبە قىلساڭالر )ئۆزەڭالر ئۈچۈن ياخشىدۇر(. سىلەرنىڭ دىلىڭالر 

)رەسۇلالھغا ئىخالس قىلىشتىن( بۇرۇلۇپ كەتتى﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى.

)1( ئۆسۈملۈكتىن چىقىدىغان شىرنىلىك ۋە تاتلىق نەرسە.
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يوشۇرۇن  سۆزنى  بىر  ھەفسەگە(  )يەنى  بىرىگە  ئاياللىرىدىن  پەيغەمبەر  ۋاقتىدا  ﴿ئۆز 
ئېيتقان ئىدى﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىگە: »ھەسەل ئىچتىم« 
دېگەن سۆزنى قىلغان ئىدى. ئىبراھىم ئىبنى مۇسا ھىشامدىن قىلغان رىۋايەتتە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »بۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز ھەسەل ئىچمەيمەن، ھەسەل ئىچمەسلىككە قەسەم 
ئىچتىم، بۇنى ھېچكىمگە دېمىگىن« دېگەن سۆزنى يوشۇرۇن قىلغان ئىدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
 ئىمام بۇخارى ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
بولغاندىن  ئوقۇپ  نامىزىنى  دېگەر  ئۇ  كۆرەتتى.  ياخشى  ھەسەلنى  ۋە  نەرسىلەرنى  تاتلىق 
كېيىن، ئاياللىرىدىن بىرىنىڭ يېنىدا بوالتتى. بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەرنىڭ 
قىزى ھەفسەنىڭ قېشىغا كىرىپ كېتىپ، ئادەتتىكىدىن ئۇزاقراق ۋاقىت ھايال بولۇپ قالدى. 
مېنىڭ كۈندەشلىكىم تۇتتى. مەن بۇ ھەقتە سۈرۈشتە قىلدىم. ئەسلىدە ھەفسەنىڭ قەۋمىدىن 
بىر ئايال ئۇنىڭغا بىر قاچا ھەسەل ھەدىيە قىلغان بولۇپ، ھەفسە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
پەيغەمبەر  بىز  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  نىڭ  ئۆزەمگە: هللا  مەن  بېرىپتۇ.  ھەسەلدىن  شۇ 
ئەلەيھىسساالمغا بىر ھىيلە ئىشلىتەيلى،- دېدىم. ئاندىن زەمئەنىڭ قىزى سەۋدەگە: ئەگەر 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىڭغا كىرسە، ئۇنىڭغا: مۇغفۇر يېدىڭمۇ؟- دەپ سورىغىن. ئۇ ساڭا: 
»ياق« دەيدۇ. سەن ئۇنىڭغا: )ماڭا پۇرىغان( بۇ )پۇراق( نېمىنىڭ پۇرىقى؟- دېگىن، ئۇ 
ساڭا »ھەفسە ماڭا ھەسەل بەردى« دەيدۇ. سەن ئۇنىڭغا: بۇ ھەسەلنى چىقارغان ھەرىلەر 
ئۇرفۇت)1( دەرىخىدىن شىرنە يىغىپتىكەندە؟ـ  دېگىن. مەنمۇ ئۇنىڭغا شۇ سۆزلەرنى قىلىمەن. ئى 
سەفىيە! سەنمۇ ئۇنىڭغا شۇ سۆزلەرنى قىلغىن،- دەپ تاپىلىدىم. سەۋدە ماڭا: هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆينىڭ ئىشىكى ئالدىغا كېلىشى بىلەنال سەن مېنى 
بۇيرۇغان سۆزلەرنى قىلىمەن،- دەپ ۋەدە بەردى. شۇنداق قىلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
دېدى.  يېدىڭمۇ؟-  مۇغفۇر  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ئۇ:  كىرگەندە،  يېنىغا  سەۋدەنىڭ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ياق« دېدى. سەۋدە: )سېنىڭدىن كېلىۋاتقان( بۇ )پۇراق( نېمىنىڭ 
پۇرىقى؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەفسە ماڭا ھەسەل بەردى« دېدى. سەۋدە: 
ئۇ ھەسەلنى چىشقان ھەرىلەر ئۇرفۇت دەرىخىدىن شىرنە يىغىپتىكەندە؟- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم مېنىڭ يېنىمغا كىرگەندە، مەنمۇ ئۇنىڭغا شۇنداق سۆزلەرنى قىلدىم. سەفىيەنىڭ 
يېنىغا كىرگەندە، سەفىيەمۇ ئۇنىڭغا شۇنداق سۆزلەرنى قىلدى. كېيىن ئۇ ھەفسەنىڭ قېشىغا 
دېدى.  بېرەيمۇ؟-  ھەسەل  ساڭا  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ئۇنىڭغا:  ھەفسە  كىرگەندە، 
نامى  ئىچكىم يوق« دېدى. سەۋدە: هللا نىڭ  ئەلەيھىسساالم: »مېنىڭ ھەسەل  پەيغەمبەر 
بىلەن قەسەمكى، بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەسەل ئىچىشتىن مەھرۇم قىلدۇق،- دېدى. 

مەن ئۇنىڭغا: جىم تۇر،- دېدىم. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە ئائىشەنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىدىن بەتپۇراقنىڭ 
چىقىشىنى ئىنتايىن يامان كۆرەتتى،- دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئايالالر 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: مۇغفۇر يېدىڭمۇ؟- دېگەن. چۈنكى، مۇغفۇر پۇرىقى ئازراق غەلىتە 

)1( ئۇرفۇت - مۇغفۇر چىقىدىغان دەرەختۇر.
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بولغاچقا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەسەل ئېچتىم« دېگەندە، ئايالالر: بۇ ھەسەلنى يىغقان 
ھەسەل ھەرىلەرى مۇغفۇر دەرىخىدىن شىرنە يىغىپتىكەندە،- دېگەن.

بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا قارىغاندا، ھەسەل بەرگۈچى ئايال ھەفسەدۇر. بۇ ھەدىس ئۇرۋە 
ئارقىلىق ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنغان. بىراق ئىبنى جۇرەيج ئۇبەيد ئىبنى 
ئۇمەير ئارقىلىق ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسكە ئاساسالنغاندا، ھەسەل 
بەرگۈچى ئايال جەھشنىڭ قىز زەينەبتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق سۆزلەرنى قىلىشقا 
ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشقا كېلىشىۋالغان ئايالالر ئائىشە بىلەن ھەفسە ئىككىسىدۇر. بەزىلەر: 
بۇ ۋەقە ئىككى قېتىم يۈز بەرگەن،- دەپ قارايدۇ. بۇنداق بولۇشى ئېھتىمالدىن ئانچە يىراق 
ئەمەس. ئۇ ئىككى ۋەقەلىك بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇشىغا سەۋەب بولغان دېگەن قاراشمۇ تازا 
توغرا ئەمەس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تاقابىل تۇرماقچى بولغان بۇ ئىككى ئايالنىڭ ئائىشە 
ۋە ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ھەدىسلەردىن بىرى ئىمام ئەھمەد 
ئۆمەردىن هللا  مۇنداق دەيدۇ: مەن  ئابباس  ئىبنى  تۆۋەندىكى ھەدىستۇر:  رىۋايەت قىلغان 
تائاال: ﴿ئەگەر )ئائىشە، ھەفسە( ئىككىڭالر هللاغا تەۋبە قىلساڭالر )ئۆزەڭالر ئۈچۈن ياخشىدۇر(. 
سىلەرنىڭ دىلىڭالر )رەسۇلۇلالغا ئىخالس قىلىشتىن( بۇرۇلۇپ كەتتى﴾ دېگەن ئايەتتە تىلغا 
ئالغان بۇ ئىككى ئايال ھەققىدە سوراشنى ئويالپ يۈرەتتىم. ئاخىرى ئۆمەر ھەجگە باردى، مەنمۇ 
ئۇنىڭ بىلەن ھەجگە باردىم. يول ئۈستىدە ئۇ تەرەت قىلغىلى چۈشتى، مەنمۇ بىر قاچا سۇنى 
ئېلىپ ئۇنىڭ بىلەن چۈشتۈم، ئۇ تەرەت قىلىپ بولۇپ كەلدى، مەن ئۇنىڭ قولىغا سۇ قويۇپ 
بەردىم، ئۇ تاھارەت ئالدى. مەن شۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ: ئى خەلىپە! هللا تائاال: ﴿ئەگەر 
)ئائىشە، ھەفسە( ئىككىڭالر هللاغا تەۋبە قىلساڭالر )ئۆزەڭالر ئۈچۈن ياخشىدۇر(. سىلەرنىڭ 
دىلىڭالر )رەسۇلالھغا ئىخالس قىلىشتىن( بۇرۇلۇپ كەتتى﴾ دېگەن ئايەتتە تىلغا ئالغان بۇ 
ئىككى ئايال كىم؟- دېدىم. ئۆمەر: ئى ئىبنى ئابباس! سەن قالتىس جۇمۇ! ئۇالر ئائىشە بىلەن 

ھەفسەدۇر،- دېدى.
ئاندىن ماڭا بۇ ئىشنى سۆزلەپ بېرىشكە باشالپ مۇنداق دېدى: بىز قۇرەيش قەۋمى ئايالالرغا 
گېپىمىز ئۆتىدىغان ئادەملەر ئىدۇق. بىز مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كەلسەك، مەدىنىلىك ئايالالر 
ئەرلەرگە گېپىنى ئۆتكۈزەلەيدىكەن. شۇنىڭ بىلەن، بىزنىڭ ئاياللىرىمىز ئۇالرنىڭ ئاياللىرىدىن 
بۇ ئادەتلىرىنى ئۆگىنىشكە باشلىدى. مەن باالـ  چاقىلىرىم بىلەن ئۇمەييە ئىبنى زەيدنىڭ ئۆيىدە 
تۇراتتىم. بىر كۈنى ئايالىمغا ئاچچىالندىم. قارىسام ئۇ ماڭا گەپ ياندۇرۇۋاتىدۇ، ئۇنىڭ ماڭا جاۋاب 
ياندۇرغانلىقىنى غەلىتە ھېس قىلدىم. ئايالىم: مەن ساڭا جاۋاب ياندۇرسام، ئەجەب غەلىتە ھېس 
قىلىپ كەتتىڭغۇ؟ هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىمۇ 
ئۇنىڭغا گەپ ياندۇرىدىكەن، ھەتتا ئۇالرنىڭ بەزىلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىر كېچە ـ 
كۈندۈز گەپ قىلمايدىكەن،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، مەن بېرىپ ھەفسەنىڭ ئۆيىگە كىرىپ: 
مەن:  دېدى.  ھەئە،-  ئۇ:  دېدىم.  ياندۇرامسەن؟-  جاۋاب  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  سەن 
ھەتتا سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىر كېچە ـ كۈندۈز گەپ قىلمايدىغان 
ئەھۋالمۇ بارمۇ؟- دېدىم. ئۇ: ھەئە،- دېدى. مەن: سىلەردىن بۇنداق قىلغانالر قاتتىق زىيان 
تارتقۇچىدۇر. سىلەرنىڭ بىرىڭالر هللا نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئاچچىقالنغانلىقى ئۈچۈن هللا تائاالنىڭ 
غەزەبلىنىشىدىن خاتىرجەم بوالالمدۇ؟ ئەگەر شۇنداق بولغاندا، ئۇ ئايال ھەقىقەتەن ھاالك بولىدۇ 
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دېگەن گەپ. سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا گەپ ياندۇرما ياكى بىرەر نەرسىگە ھاجىتىڭ 
بولسا، ئۇنىڭدىن سورىماي مەندىن سورا، سېنىڭ قوشناڭ ئائىشەنىڭ سەندىن چىرايلىق بولۇشى 
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نىسبەتەن سەندىن سۆيۈملۈك بولۇشى سېنى قايمۇقتۇرمىسۇن،- 
نۆۋەتلىشىپ  بىلەن  ئۇنىڭ  بىز  ئىدى،  بار  قوشنام  بىر  بولغان  ئەنسارالردىن  مېنىڭ  دېدىم. 
ئۇ  كۈنى  بىر  تۇراتتۇق.  تېپىپ  بولغان خەۋەرلەردىن خەۋەر  نازىل  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر 

بېرىپ خەۋەر ئېلىپ كېلەتتى، يەنە بىر كۈنى مەن بىرىپ خەۋەر ئېلىپ كېلەتتىم.
بىز: غەسسان پادىشاھى بىزگە قارشى ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىپ ئاتلىرىنى تاقىالۋېتىپتۇ،- 
دېگەن خەۋەرلەر ئۈستىدە سۆزلىشىپ يۈرگەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە مېنىڭ قوشنام خەۋەر ئېلىپ 
كەلگىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەتكەن ئىدى. كەچقۇرۇنلۇقى ئۇ قايتىپ كېلىپ، 
دەرۋازامنى ئۇرۇپ مېنى چاقىردى. مەن ئۇنىڭ قېشىغا چىقتىم. ئۇ: بۈگۈن چوڭ بىر ئىش يۈز 
بەردى،- دېدى. مەن: نېمە ئىش يۈز بەردى؟ غەسسان قوشۇن تارتىپ كەپتىمۇ؟- دېدىم. 
ئۇ: ياق، ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ بىر ئىش يۈز بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنى تاالق 
قىلىۋېتىپتۇ،- دېدى. مەن: ھەفسە ھەقىقەتەن زىيان تارتىپتۇ،- دېدىم. مەن مۇشۇنداق 
ئىش يۈز بېرىپ قالمىغىيدى دەپ ئويالپ يۈرەتتىم. بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن 
كىيىملىرىمنى كىيىپ، خەۋەر ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ماڭدىم. ھەفسەنىڭ يېنىغا كىرسەم، 
ئۇ يىغالپ ئولتۇرۇپتۇ. مەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سىلەرنى تاالق قىلىۋەتتىمۇ؟- دېدىم. 
مەن  دېدى.  چىقىۋالدى،-  ئۆيىگە  بالخان  ئايرىلىپ  بىزدىن  ئۇ  بىراق  بىلمەيمەن،  ئۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان بىر نېگىر بالىنىڭ يېنىغا كېلىپ: مېنىڭ 
كىرىشىمگە رۇخسەت سوراپ چىققىن،- دېدىم باال كىرىپ كېتىپ، قايتىپ چىقتى ۋە: سېنىڭ 
كەلگەنلىكىڭنى ئېيتتىم، بىراق ھېچنېمە دېمىدى،- دېدى. مەن مۇنبەرنىڭ يېنىغا باردىم. 
قارىسام، ئۇ يەردە بىر قانچە كىشى ئولتۇرۇپتۇ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى يىغالۋاتقان ئىكەن. مەن 
مۇنبەرنىڭ يېنىدا ئازراق ئولتۇردۇم، ئاندىن ئىچىم تىتـ  تىت بولۇپ، ھېلىقى بالىنىڭ قېشىغا 
بېرىپ: مېنىڭ كىرىشىمگە رۇخسەت سوراپ چىققىن،- دېدىم. ئۇ كىرىپ كېتىپ، ھايال 
بولمايال يېنىپ چىقتى ۋە: سېنىڭ كەلگەنلىكىڭنى ئېيتتىم. ھېچنېمە دېمىدى،- دېدى. مەن 
ھويلىدىن چىقىپ مۇنبەرنىڭ قېشىغا بېرىپ ئولتۇردۇم. ئىچىم تىت ـ تىت بولۇپ، ھېلىقى 
بالىنىڭ قېشىغا يەنە بېرىپ: مېنىڭ كىرىشىمگە رۇخسەت سوراپ چىققىن،- دېدىم. ئۇ كىرىپ 
كېتىپ ھايال بولمايال يېنىپ چىقتى ۋە: سېنىڭ كەلگەنلىكىڭنى ئېيتتىم، ئۇ يەنە ھېچنېمە 
دېمىدى،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئارقامغا ياندىم. توساتتىن ھېلىقى باال مېنى چاقىرىپ: 
كىرگىن،-  قېشىغا  ئۇنىڭ  قىلدى،  رۇخسەت  كىرىشىڭگە  سېنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
دېدى. مەن ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ، ساالم بەردىم. ئۇ بورا سېلىنغان يۆلەنچۈكلۈك كارىۋات 
ئۈستىدە يۆلىنىپ ئولتۇرغان ئىكەن. بېقىنىغا بورا پېتىپ، ئىز چىقىرىۋېتىپتۇ. مەن: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! سەن راستىنال ئاياللىرىڭنى قويۇۋەتتىڭمۇ؟- دېدىم. ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ 
ماڭا قارىدى ۋە: »ياق« دېدى. مەن: هللا بۈيۈكتۇر، ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر بىزگە 
قارايدىغان بولساڭ، بىز قۇرەيش خەلقى ئايالالرغا گېپىمىز ئۆتىدىغان قەۋم ئىدۇق. مەدىنىگە 
ھىجرەت قىلىپ كەلگەندىن كېيىن، ئاياللىرى ئەرلىرىگە گېپىنى ئۆتكۈزىدىغان ئادەملەر بىلەن 
ئۇچراشتۇق. شۇنىڭ بىلەن، بىزنىڭ ئاياللىرىمىز ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ بۇ ئادىتىنى ئۆگىنىشكە 
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باشلىدى. بىر كۈنى مەن ئايالىمغا ئاچچىقلىسام، ئۇ ماڭا گەپ ياندۇرۇۋاتىدۇ، مەن ئايالىمنىڭ 
ماڭا گەپ ياندۇرغانلىقىنى غەلىتە ھېس قىلدىم. ئايالىم: مەن ساڭا گەپ ياندۇرسام، ئەجەب 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  نىڭ  قىلىسەنغۇ؟ هللا  ھېس  غەلىتە 
ئاياللىرىمۇ ئۇنىڭغا گەپ ياندۇرىدىكەن، ھەتتا ئۇالرنىڭ بىرى ئۇنىڭغا بىر كېچە ـ كۈندۈز 
گەپ قىلمايدىكەن،- دېدى. ئاندىن مەن سىلەردىن شۇنداق ئىش قىلغان ئايالالر ھەقىقەتەن 
قاتتىق زىيان تارتقۇچىدۇر، سىلەرنىڭ بىرىڭالر هللا تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئاچچىقالنغانلىقى 
ئۈچۈن هللا تائاالنىڭ ئۇنىڭغا غەزەبلىنىشىدىن خاتىرجەم بوالالمدۇ؟ ئەگەر شۇنداق بولغاندا، 

ئۇ ئايال ھەقىقەتەن ھاالك بولغان بولىدۇ،- دېگەن گەپنى دېگەن ئىدىم،- دېدىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزۈمنى ئاڭالپ كۈلۈمسىرىدى. مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
مەن ھەفسەنىڭ قېشىغا كىرىپ: سېنىڭ قوشناڭ ئائىشەنىڭ سەندىن چىرايلىق بولۇشى ۋە ساڭا 
قارىغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆيۈملۈك بولۇشى سېنى گاڭگىرىتىپ قويمىسىۇن،- دېگەن 
ئىدىم. )گېپىم بۇ يەرگە كەلگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر قېتىم كۈلۈمسىردى. مەن:( 
ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇلتۇرسام بوالمدۇ؟- دېدىم. ئۇ »ھەئە« دېدى. مەن ئولتۇرۇپ 
بولۇپ، ئۆينىڭ ئىچىگە نەزەر سالدىم. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئۆيدە ئۈچ تال تېرىدىن 
باشقا كۆزگە چېلىققۇدەك ھېچنەرسىنى كۆرمىدىم. شۇنىڭ بىلەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئۈممىتىڭنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشىنى تىلەپ هللا تائاالغا دۇئا قىلغىن، هللا ئۆزىگە ئىبادەت 
قىلمايدىغان پارس ۋە رۇملۇقالرغىمۇ كەڭ رىزىق بېرىپتۇ،- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
قەددىنى رۇسالپ ئولتۇرۇپ: »ئى ئۆمەر! سەن هللا غا بولغان ئىمانىڭدا شەك قىالمسەن؟ ئۇالر 
ياخشىلىقلىرى دۇنيا ھاياتىدىال بېرىلگەن ئادەملەردۇر« دېدى. مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دېدىم.  قىلغىن،-  تەلەپ  مەغپىرەت  ئۈچۈن  مەن  تائاالدىن  هللا 
ئاياللىرىغا قاتتىق ئاچچىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈن، بىر ئاي ئۇالرنىڭ يېنىغا كىرمەسلىككە قەسەم 
ئىچكەن ئىدى. ئاخىرى غالىب ۋە بۈيۈك هللا بۇ ھەقتە ئۇنىڭغا تاپا قىلدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ ھەدىس ھەققىدە يەنە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: مەن بۇ ئايەت ھەققىدە ئۆمەر ئىبنى خەتتابتىن سوراپ بېقىشنى كۆڭلۈمگە 
پۈكۈپ بىر يىلنى ئۆتكۈزۈۋەتتىم. بۇ جەرياندا ئۇنىڭدىن ئەيمىنىپ بۇ مەسىلىنى ئۇنىڭدىن 
سوراشقا پېتىنالمىدىم. ئاخىرى ئۇ ھەجگە باردى. مەنمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھەجگە باردىم. بىز 
ھەجدىن بىللە قايتتۇق. ئۇ تەرەت قىلىش ئۈچۈن بىر ئەراك دەرەخزارلىقىدا توختىدى. مەنمۇ 
ئۇ تەرەت قىلىپ بولغىچە توختاپ تۇردۇم. ئاندىن ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماڭدىم. كېتىۋېتىپ: ئى 
مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تاقابىل تۇرماقچى بولغان ھېلىقى ئىككى 

ئايال كىم؟- دېدىم. ئۆمەر: ئۇالر ئائىشە بىلەن ھەفسەدۇر،- دېدى. 
مۇنداق  خەتتابنىڭ  ئىبنى  ئۆمەر  ئابباستىن  ئىبنى  ئابدۇلال  يەنە  مۇسلىم  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىدىن ئايرىلىپ تۇرۇش ئۈچۈن 
ئۆيىدىن چىقىۋالغان چاغدا، مەن مەسچىتكە كىرسەم، ئادەملەر تاش ئويناپ ئولتۇرۇپتىكەن، 
پەيغەمبەر  بۇ  دېيىشتى.  قىلىۋېتىپتۇ،-  تاالق  ئاياللىرىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئۇالر: 
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ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ھىجابلىنىشقا بۇيرۇلۇشتىن ئىلگىرىكى ئىش ئىدى. مەن: بۈگۈن 
بۇ ئىشنى چوقۇم ئېنىقالپ چىقىمەن،- دېدىم. 

بۇ ھەدىستە ئۆمەرنىڭ ئائىشە بىلەن ھەفسەنىڭ قېشىغا كىرگەنلىكى ۋە ئۇ ئىككىسگە ۋەز 
ـ نەسىھەت قىلغانلىقى بايان قىلىنغان ۋە مۇنداق دېيىلگەن: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قېشىغا كىرمەكچى بولۇپ كىرگىنىمدە، ئۇنىڭ خىزمەتچىسى رەباھنى بالىخان ئۆينىڭ بوسۇغىسىدا 
كۆرۈپ: ئى رەباھ! مېنىڭ كىرىشىمگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رۇخسەت سوراپ بەرگىن،- 
دېدىم... بۇ ھەدىس يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھەدىس بىلەن ئوخشاش بايان قىلىنىپ، 
ئاخىرىدا ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىندى: مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئايالالرنىڭ سېنى رەنجىتكەنلىكى ئۈچۈن سەن ئۇالرنى تاالق قىلىۋەتكەن بولساڭ، بۇ ئىشقا 
تائاالنىڭ  بىللەدۇر. هللا  بىلەن  سەن  شۈبھىسىزكى، هللا   - شەك  قايغۇرمىغىن.  ھەرگىز 
مەن  دېدىم.  بىللەدۇر،-  بىلەن  سەن  قاتارلىقالرمۇ  مىيكائىل  ۋە  جىبرىئىل  پەرىشتىلىرى، 
بىرەر سۆزنى قىلسامال، ئۇ سۆزۈمنى هللا نىڭ رېئاللىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلدىم. 
هللا تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇنكى، شۇنىڭدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئاياللىرىنى 
قويۇۋېتىش ياكى قويۇۋەتمەسلىك ھەققىدە ئىختىيارلىق بېرىپ: ﴿ئەگەر ئۇ سىلەرنى قويۇۋەتسە، 
پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا، سىلەردىن ياخشى، )هللانىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( 
گۇناھالردىن  قىلغۇچى،  ئىتائەت  ئېيتقۇچى،  ئىمان  پەيغەمبەرگە(  ۋە  )هللاغا  بويسۇنغۇچى، 
تۆۋبە قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى ۋە قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى 
مۇمكىن﴾ دېگەن ئايەت ۋە: ﴿ئەگەر سىلەر )رەسۇلۇلالھ خوپ كۆرمەيدىغان ئىش ئۈستىدە( 
ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرساڭالر، ئۇ چاغدا هللا ئۇنىڭ مەدەتكارىدۇ، جىبرىئىلمۇ ئۇنىڭ مەدەتكارىدۇر 
)ئۇنىڭغا(  پەرىشتىلەرمۇ  باشقا  ئۇالردىن  مەدەتكارىدۇر،  ئۇنىڭ  ياخشىلىرىمۇ  مۆمىنلەرنىڭ 
يۆلەنچۈكتۇر﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ئۇالرنى راستال 
تۇرۇپ،  ئالدىدا  دەرۋازىسى  مەسچىتنىڭ  مەن  ئۇ: »ياق« دېدى.  قويۇۋەتتىڭمۇ؟- دېدىم. 
توۋلىدىم.  دەپ  قويۇۋەتمەپتۇ،-  ئاياللىرىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بېرىچە:  ئاۋازىمنىڭ 
شۇنىڭ بىلەن: ﴿)مۆمىنلەرگە ئائىت( ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرەر خەۋىرى ئۇالرغا 
)يەنى مۇناپىقالرغا( يەتسە، ئۇنى تارقىتىدۇ، ئەگەر ئۇنى پەيغەمبەرگە ۋە ئۇالر )يەنى مۆمىنلەر( 
نىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلەرگە مەلۇم قىلسا، )شۇ( خەۋەرنى چىقارغۇچىالر ئۇنى )يەنى 
نازىل  ئايەت  بىلىۋاالتتى﴾)1( دېگەن  ئەلۋەتتە  ئۇالردىن  ئەھۋالىنى(  شۇ خەۋەرنىڭ ھەقىقىي 
بولدى. مەن ئەنە شۇ ھەقىقىي ئەھۋالنى دەسلەپتە بىلىۋالغۇچى بولدۇم. سەئىد ئىبنى جۇبەير، 
ھەقىقىي  ئىشنىڭ  بۇ  ئۆمەرنىڭ  باشقىالرمۇ  ۋە  زەھھاك  ھەييان،  ئىبنى  مۇقاتىل،  ئىكرىمە، 

ئەھۋالىنى دەسلەپتە بىلىۋالغان كىشى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى.
ئۆمەر  ۋە  ئەبۇبەكرى  بۇالردىن  مەدەتكارىدۇر﴾  ئۇنىڭ  ياخشىلىرىمۇ  ﴿مۆمىنلەرنىڭ 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ھەسەنبەسرى: ئوسمانمۇ شۇ ياخشى مۆمىنلەر قاتارىدىندۇر،- دەپ قوشۇپ 
قويدى. لەيس ئىبنى ئەبۇسۇلەيمە مۇجاھىدنىڭ: ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىپمۇ شۇ ياخشى مۆمىنلەر 

قاتارىنىدۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

)1( نىسا سۈرىسى 83- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئۆمەرنىڭ  ئەنەستىن  بۇخارى  ئىمام 
قارشى  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  قىلىپ،  كۈندەشلىك  ئاياللىرى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بىرلىشىۋالدى. مەن ئۇ ئايالالرغا: ئەگەر ئۇ سىلەرنى قويۇۋەتسە، ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ 
ئورنۇڭالرغا سىلەردىن ياخشى ئايالالرنى بېرىشى مۇمكىن،- دېدىم. شۇنىڭ بىلەن: ﴿ئەگەر 
ئۇ سىلەرنى قويۇۋەتسە، پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا، سىلەردىن ياخشى، )هللانىڭ 
ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنغۇچى، )هللاغا ۋە پەيغەمبەرگە( ئىمان ئېيتقۇچى، ئىتائەت 
ۋە  تۇتقۇچى چوكانالرنى  روزا  قىلغۇچى،  ئىبادەت  قىلغۇچى،  تۆۋبە  قىلغۇچى، گۇناھالردىن 

قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى مۇمكىن﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولدى.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنىدەك، بىر قانچە ئورۇندا ئۆمەرنىڭ ئالدىن قىلغان سۆزى قۇرئان 
ئايەتلىرگە ئۇدۇل چىقىپ قالدى. مەسىلەن، ئۇنىڭ ھىجاب ھەققىدىكى سۆزى ھىجاب ئايىتىگە، 
بەدر ئۇرۇشىدا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش ھەققىدىكى بەرگەن تەكلىپى بۇ 
ھەقتە نازىل بولغان ئايەتكە ئۇدۇل چىقىپ قالدى. يەنە ئۇنىڭ: ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلغان 
بولساڭكەن،- دېگەن سۆزى هللا تائاالنىڭ: ﴿)كىشىلەرگە( ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر 

)يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق(﴾)1( دەپ نازىل قىلغان ئايىتىگە ئۇدۇل چىقىپ قالدى.
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  خەتتابنىڭ  ئىبنى  ئۆمەر  ئەنەستىن  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
قىلىدۇ: ئاڭلىشىمچە، مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىسىدا ئازراق 
ئىش يۈز بېرىپتۇ. مەن ئۇ ئايالالرنى بىر - بىرلەپ ئارىالپ )چىقىپ( ئۇالرغا: سىلەر چوقۇم 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرىدىغان ئىشنى ئەمدى ھەرگىز قىلماڭالر، 
بولمىسا هللا سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا سىلەردىن ياخشى ئايالالرنى بېرىشى مۇمكىن،- دېدىم. 
مەن مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسىنىڭ يېنىغا كەلگىنىمدە، ئۇ: ئى ئۆمەر! سەن هللا 
نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئاياللىرىغا ۋەزـ  نەسىھەت ئېيتمىساڭمۇ، پەيغەمبەرنىڭ ۋەزـ  نەسىھىتى ئۇ 
ئايالالرغا كۇپايە قىلمامدىكەن؟- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، مەن ئۇالرغا ۋەزـ  نەسىھەت قىلىشتىن 
پەرۋەردىگارى  قويۇۋەتسە،  سىلەرنى  ئۇ  ﴿ئەگەر  بۈيۈك هللا:  ۋە  غالب  ئاندىن  توختىدىم. 
سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا، سىلەردىن ياخشى، )هللانىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنغۇچى، 
)هللاغا ۋە پەيغەمبەرگە( ئىمان ئېيتقۇچى، ئىتائەت قىلغۇچى، گۇناھالردىن تۆۋبە قىلغۇچى، 
ئىبادەت قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى ۋە قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى مۇمكىن﴾ دېگەن 

ئايەتنى نازىل قىلدى.
بەرگەن  رەددىيە  ئۇنىڭغا  قىلىۋاتقاندا،  نەسىھەت  ـ  ۋەز  ئايالالرغا  ئۆمەر  بۇخارى  ئىمام 

ئايالنىڭ ئۇممۇسەلمە ئىكەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان. 
كۆڭۈل  بولۇشى  قىزالردىن  ۋە  ئايالالرنىڭ چوكانالر  يەنى  قىزالرنى﴾  ۋە  ﴿چوكانالرنى 
ئارزۇسىغا مۇۋاپىق بولۇشى ئۈچۈندۇر. چۈنكى، نەرسىنىڭ تۈرلۈك بولۇشى كۆڭۈلنى ئاچىدۇ. 

شۇڭا هللا تائاال: ﴿چوكانالرنى ۋە قىزالرنى﴾ دېدى. 

* * * * * * *

)1( بەقەرە سۈرىسى 125- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ىئ 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ٱ  ی  ی   ىئ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃچ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ   

ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالرنى ۋە باال- چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم 
قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پەرىشتىلەر 
هللانىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ﴿6﴾. ئى كاپىرالر! بۈگۈن 
ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسىلەر﴿7﴾. ئى مۆمىنلەر هللاغا 
سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر، ئۈمىدكى، پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىدۇ، 
سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇ كۈندە )يەنى 
قىيامەت كۈنىدە( هللا پەيغەمبەرنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى رەسۋا قىلمايدۇ، 
ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئوڭ تەرىپىدە يۈرىدۇ، ئۇالر: »ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە 
نۇرىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەرگىن، بىزگە مەغپىرەت قىلغىن، سەن بولساڭ ھەقىقەتەن ھەر 

نەرسىگە قادىرسەن« دەيدۇ﴿8﴾.

باال ـ چاقىالرنى ئەدەب ـ ئەخالق ۋە دىن تەربىيىسى بىلەن تەربىيىلەش

بولىدىغان،  يېقىلغۇ  تاشالر  ۋە  ئىنسان  باال-چاقاڭالرنى  ۋە  ئۆزەڭالرنى  مۆمىنلەر!  ﴿ئى 
رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر﴾ ئەلى ئىبنى 
ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا 
تائاالغا تائەت - ئىبادەت بىلەن ئەمەل قىلىڭالر. هللا تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقلىنىڭالر. 
قىلساڭالر، هللا سىلەرنى  بۇيرۇڭالر. شۇنداق  ئېتىشكە  ياد  نى  ـ چاقىلىرىڭالرنى هللا  باال 

دوزاختىن ساقاليدۇ.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: هللا غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر، باال ـ چاقىلىرىڭالرنىمۇ هللا غا 
تەقۋادارلىق قىلىشقا تەۋسىيە قىلىڭالر. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: سېنىڭ ئۇالرنى هللا غا تائەت 
- ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇشۇڭ، هللا غا ئاسىيلىق قىلىشتىن توسۇشۇڭ، هللا نىڭ بۇيرۇقى 
بويىچە ئۇالرغا قارىتا ئۈستۈڭدىكى ۋەزىپىنى ئادا قىلىشىڭ، ئۇالرنىمۇ هللا نىڭ بۇيرۇقىنى ئادا 
قىلىشقا بۇيرۇشۇڭ ۋە ئۇالرنىڭ هللا نىڭ بۇيرۇقىنى ئادا قىلىشقا ياردەملىشىشىڭ كېرەك. ئەگەر 
ئۇالرنىڭ هللا ھەققىدە گۇناھ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ، ئۇالرنى شۇ گۇناھدىن توسۇشۇڭ 
ۋە چەكلىشىڭ كېرەك. زەھھاك ۋە مۇقاتىل قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مەنىدە دېدى. 
مۇسۇلمانالرغا ئۆزلىرىنىڭ باالـ  چاقىلىرىغا، ئۇرۇقـ  تۇغقانلىرىغا، دېدەكلىرىگە، قۇللىرىغا هللا 

پەرز قىلغان نەرسىلەرنى ۋە هللا توسقان ئىشالرنى ئۆگىتىش ۋەزىپىسى يۈكلەنگەن.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىمام ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان 
تۆۋەندىكى ھەدىس تەكىتلەيدۇ: رەبىئ ئىبنى سەبر ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »بالىالرنى يەتتە ياشقا كىرگەندە ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭالر، 

ئون ياشقا كىرگەندە، ئۇالرنى ناماز ئوقۇشقا زورالڭالر«.

دوزاخنىڭ يېقىلغۇلىرى ۋە ئۇنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەر

كۆيىدىغان  ئورنىدا  ئوتۇن  دوزاخنىڭ  يەنى  بولىدىغان﴾  يېقىلغۇ  تاشالر  ۋە  ﴿ئىنسان 
يېقىلغۇلىرى ئادەم ئەۋالدىنىڭ تاپلىرى ۋە تاشالردىن ئىبارەتتۇر.

بۇ تاشتىن مۇشرىكالر چوقۇنغان بۇتالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن قاراشمۇ بار. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)ئى مۇشرىكالر!( ھەقىقەتەن سىلەر هللانى قويۇپ ئىبادەت قىلغان 

نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر، سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾)1(.
يېقىلغۇ  قاتارلىقالر: دوزاخقا  باقىر ۋە سۇددى  ئەبۇجەفەر،  ئىبنى مەسئۇد، مۇجاھىد، 
بولىدىغان تاشالر گۆڭگۈرت پوقىدىن ئىبارەت تاشالردۇر،- دېدى. مۇجاھىد: بۇ تاشالردىن 

تاپتىنمۇ بەكرەك سېسىق پۇراق چىقىدۇ،- دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
﴿رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان﴾ يەنى ئۇالر هللا تائاالغا 
كاپىر بولغانالرغا قارىتا دىللىرىدا رەھىم ـ شەپقەت دېگەن نەرسە قالمىغان، قوپال، ئىنتايىن 

قاتتىق قول، چىرايى قورقۇنچلۇق ۋە يىرگىنىشلىك پەرىشتىلەردۇر.
﴿ئۇ پەرىشتىلەر هللانىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ﴾ 
يەنى هللا تائاال ئۇالرنى نېمە ئىش قىلىشقا بۇيرۇسا، ئۇالر شۇنى كۆزنى يۇمۇپ ـ ئاچقانچىلىك 
ۋاقىتمۇ كېچىكتۈرمەستىن، ناھايىتى تېزلىكتە ئىجرا قىلىدۇ. ئۇالر بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىشقا 
قادىردۇر. ئۇالر ئۇنى قىلىشقا ھېچ زورالنمايدۇ. ئۇالر زەبانىيە دېيىلىدىغان پەرىشتىلەردۇر. هللا 

تائاال بىزنى ئۇنداق ئاقىۋەتكە قېلىشتىن ساقلىسۇن!
﴿ئى كاپىرالر! بۈگۈن ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسىلەر﴾ 
يەنى قىيامەت كۈنى كاپىرالرغا: ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەردىن ئۆزرە قوبۇل قىلىنمايدۇ. سىلەر 

بۈگۈن پەقەت قىلمىشىڭالرغا قارىتا جازالىنىسىلەر،- دېيىلىدۇ.

سەمىمىي تەۋبە قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش

تەۋبە  راست  ۋە  ھەقىقىي  يەنى  قىلىڭالر﴾  تەۋبە  سەمىمىي  هللاغا  مۆمىنلەر  ﴿ئى 
ئۆچۈرىدۇ.  گۇناھلىرىڭالرنى  ئىلگىرىكى  سىلەرنىڭ  قىلساڭالر، هللا  شۇنداق  قىلىڭالر. 
سىلەرنىڭ بۇ تەۋبەڭالر ئىلگىرى قىلغان رەزىل ئىشلىرىڭالردىن سىلەرنى قول ئۈزدۈرىدۇ 

ۋە توسىدۇ.

)1( ئەنبىيا سۈرىسى 98 - ئايەت.
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سىلەرنى  چىقىرىدۇ،  يوققا  گۇناھىڭالرنى  سىلەرنىڭ  پەرۋەردىگارىڭالر  ﴿ئۈمىدكى، 
ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت 
قىلمايدۇ،  رەسۋا  مۆمىنلەرنى  بولغان  بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  پەيغەمبەرنى  كۈنىدە( هللا 
ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئوڭ تەرىپىدە يۈرىدۇ، ئۇالر: »ئى پەرۋەردىگارىمىز! 
بولساڭ  سەن  قىلغىن،  مەغپىرەت  بىزگە  بەرگىن،  مۇكەممەللەشتۈرۈپ  نۇرىمىزنى  بىزگە 
ھەققىدە  نۇر  بۇ  سۈرىسىدىمۇ  ھەدىد  دەيدۇ﴾  قادىرسەن«  نەرسىگە  ھەر  ھەقىقەتەن 
دەيدۇ:  مۇنداق  باشقىالر  ۋە  ھەسەنبەسرى  زەھھاك،  مۇجاھىد،  ئۆتۈلدى.  سۆزلىنىپ 
مۆمىنلەر بۇ سۆزنى قىيامەت كۈنى مۇناپىقالرنىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەندە 

ئېيتىدۇ.
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئادەمنىڭ  بىر  قەبىلىسىدىن  كەنانە  بەنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئارقىدا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  يىلى  بولغان  پەتھى  مەككە  مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
ناماز ئوقۇۋېتىپ، ئۇنىڭ: »ئى هللا! قىيامەت كۈنى مېنى رەسۋا قىلمىغىن« دېگەنلىكىنى 

ئاڭلىدىم. 

* * * * * * *

ڑ  ڑ  ژژ  ڎڈ  ڈ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ    ک  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ 

ھ  ھ   

ئى پەيغەمبەر! سەن كۇففارالر بىلەن ۋە مۇناپىقالر بىلەن كۈرەش قىلغىن، ئۇالرغا 
يامان  نېمىدېگەن  جەھەننەم  جەھەننەمدۇر،  جايى  ئۇالرنىڭ  قىلغىن،  مۇئامىلە  قاتتىق 
جاي!﴿9﴾ هللا كۇففارالرغا )ئۇالرنىڭ مۆمىنلەر بىلەن تۇغقانچىلىقىنىڭ پايدا بەرمەسلىكىدە( 
بىزنىڭ  بولسا  ئۇالر  كۆرسەتتى،  قىلىپ  مىسال  ئايالىنى  لۇتنىڭ  ۋە  ئايالىنى  نۇھنىڭ 
ئىككىلىسى  ئۇالرنىڭ  ئىدى،  ئەمرىدە  بەندىمىزنىڭ  ياخشى  ئىككى  بەندىلىرىمىزدىن 
ئەرلىرىگە )ئىمان ئېيتماسلىق بىلەن( خىيانەت قىلدى، ئۇالرنىڭ ئەرلىرى )يەنى نۇھ بىلەن 
لۇت( )پەيغەمبەر تۇرۇقلۇق( ئۇالردىن هللانىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمىدى. 

)ئۇ ئىككىسىگە( »دوزاخقا كىرگۈچىلەر بىلەن بىللە كىرىڭالر« دېيىلدى﴿10﴾.

كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرۇش

هللا تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى كاپىرالرغا قارشى قوراللىق 
جىھاد قىلىشقا، مۇناپىقالرغا قارشى ئىسالم جازا قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرغا﴾ دۇنيادا ﴿قاتتىق مۇئامىلە قىلغىن﴾ ئاخىرەتتە ﴿ئۇالرنىڭ جايى 

جەھەننەمدۇر، جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!﴾
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مۆمىن كاپىرغا قانچىلىك يېقىن تۇغقان بولسىمۇ، لېكىن اهللا نىڭ دەرگاھىدا 
بۇ تۇغقاندارچىلىقنىڭ ئەسقاتمايدىغانلىقى

﴿هللا كۇففارالرغا )ئۇالرنىڭ مۆمىنلەر بىلەن تۇغقانچىلىقىنىڭ پايدا بەرمەسلىكىدە( نۇھنىڭ 
ئايالىنى ۋە لۇتنىڭ ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى﴾ يەنى هللا تائاال بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ 
ئەگەر  ئىكەنلىكىنى،  تۇغقان  بىلەن  ئۇالر  ۋە  ياشىغانلىقىنى  ئارىلىشىپ  بىلەن  مۇسۇلمانالر 
ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ئىمان بولمىسا، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر بىلەن ئارىلىشىپ ياشىغانلىقىنىڭ ۋە 
ئۇالر بىلەن بولغان تۇغقانچىلىقىنىڭ هللا نىڭ دەرگاھىدا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدىغانلىقىنى 

مۇنداق بىر مىسال ئارقىلىق بايان قىلىدۇ:
بىزنىڭ  ﴿بولسا  ئايالى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  لۇت  بىلەن  ئايالى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  نۇھ 
بەندىلىرىمىزدىن ئىككى ياخشى بەندىمىزنىڭ ئەمرىدە ئىدى﴾ يەنى ئۇالر ئىككى پەيغەمبەرنىڭ 
ئەمرىدە ئىدى. ئۇالر بۇ ئىككى پەيغەمبەر بىلەن كېچە ـ كۈندۈز پاراڭلىشاتتى، بىرگە يەپ 
ئىچەتتى، يېتىپ قوپاتتى. ئەتىراپىدىكى باشقا كىشىلەرگە قارىغاندا ئاالھىدە دەرىجىدە يېقىن 
ئۆتەتتى، بىراق ﴿ئۇالرنىڭ ئىككىلىسى ئەرلىرىگە )ئىمان ئېيتماسلىق بىلەن( خىيانەت قىلدى﴾ 
يەنى ئۇالر هللا غا ئىمان ئېيتىشتا ئەرلىرىگە قوشۇلمىدى، ئەرلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى تەستىق 
قىلمىدى. هللا نىڭ ئازابى كەلگەندە، ئۇالرنىڭ ئەرلىرى بىلەن بولغان يېقىن تۇغقانچىلىقى ۋە 

ئارىلىشىشلىرى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى ۋە ئۇالردىن ئازابنى توسۇپ قااللمىدى. 
﴿ئۇالرنىڭ ئەرلىرى )يەنى نۇھ بىلەن لۇت( )پەيغەمبەر تۇرۇقلۇق( ئۇالردىن﴾ ئۇالرنىڭ 
كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن ﴿هللانىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىاللمىدى. )ئۇ ئىككىسىگە( 
»دوزاخقا كىرگۈچىلەر بىلەن بىللە كىرىڭالر« دېيىلدى﴾. هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇالرنىڭ ئىككىلىسى 
ئايالالرنىڭ  ئۇ  ئايىتىدە  دېگەن  قىلدى﴾  خىيانەت  بىلەن(  ئېيتماسلىق  )ئىمان  ئەرلىرىگە 
ئەرلىرىگە قەبىھ ئىشالرنى قىلىپ خىيانەت قىلغانلىقى ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ دىندا خىيانەت 
قىلغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. چۈنكى، پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاياللىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ ھۆرمىتى 
يۈزىسىدىن قەبىھ گۇناھالرنى ئۆتكۈزۈپ سېلىشتىن ساقالنغاندۇر. بۇ ھەقتە نۇر سۈرىسىدە 

توختىلىپ ئۆتتۇق. 
ئايالنىڭ  ئىككى  ئۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەۋفىي 
ئايالى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  نۇھ  ئىدى.  ئەمەس  دىنىدا  ئەرلىرىنىڭ  ئۇالر  شۇكى،  خىيانىتى 
ئۇنىڭ سىرلىرىدىن خەۋەردار بولۇپ تۇراتتى. ئەگەر بىرەر ئادەم نۇھ ئەلەيھىسساالمغا ئىمان 
كەلتۈرسە، ئۇ ئايال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ زورمىگەرلىرىگە خەۋەر قىلىپ قوياتتى. 
لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالىغا كەلسەك، ئەگەر لۇت ئەلەيھىسساالم بىرەر ئادەمنى مېھمان قىلسا، 
ئۇ ئايال شەھەردىكى يامان ئىش قىلىدىغان ئادەملەرگە خەۋەر قىلىپ قوياتتى. زەھھاك ئىبنى 
ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ھېچبىر پەيغەمبەرنىڭ ئايالى ئېرىگە ئىستىل 
جەھەتتە خىيانەت قىلغان ئەمەس. نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن لۇت ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى 
ئۇالرغا پەقەت دىندا خىيانەت قىلغان. ئىكرىمە، سەئىد ئىبنى جۇبەير، زەھھاك ۋە باشقىالرمۇ 

بۇ ھەقتە شۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. 

تەھرىم سۈرىسى

312313



* * * * * * *

 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ    ې  ې ې ې  ى ى   ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   

هللا ئىمان ئېيتقانالرغا پىرئەۋننىڭ ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى، ئۆز ۋاقتىدا ئۇ: 
»ئى پەرۋەردىگارىم! دەرگاھىڭدا ماڭا جەننەتتىن بىر ئۆي بىنا قىلغىن، مېنى پىرئەۋندىن 
ۋە ئۇنىڭ يامان ئەمەلىدىن قۇتۇلدۇرغىن، مېنى زالىم قەۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن« دېدى﴿11﴾. 
ھەمدە ئىمراننىڭ قىزى مەريەمنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى، ئۇ نۇمۇسىنى ساقلىدى، ئۇنىڭغا 
بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق )دەم ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ، ئىساغا ھامىلدار 
بولدى(، ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ سۆزلىرىنى ۋە )نازىل قىلغان( كىتابلىرىنى تەستىق قىلدى ۋە 

هللاغا ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴿12﴾.

كاپىرنىڭ اهللا نىڭ دەرگاھىدا مۆمىنگە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ مىسالدا ئەگەر مۆمىنلەر كاپىرالرغا موھتاج بولغان تەقدىردە، ئۇالر بىلەن 
زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى  مۆمىنلەرگە  ئارىالشقانلىقنىڭ  ئۆتسە، ئۇالر بىلەن  ئارىلىشىپ 
مىسال قىلىپ كۆرسەتتى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿مۆمىنلەر مۆمىنلەرنى قويۇپ 
دوستلۇقىغا  نىڭ  هللا  ئۇ  قىلىدىكەن،  شۇنداق  كىمكى  تۇتمىسۇن،  دوست  كاپىرالرنى 

ئېرىشەلمەيدۇ، ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾)1(.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: پىرئەۋن زېمىن ئەھلى ئىچىدە ئەڭ ئۇچىغا چىققان تەرسا ۋە 
ئەشەددىي زالىم كاپىر ئىدى. هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئۇنىڭ ئايالى پەرۋەردىگارىغا 
ئىتائەت قىلغان چاغدا، ئېرىنىڭ كۇفرى ئۇنىڭغا ھېچ زىيان يەتكۈزولمىدى. بۇ، هللا تائاالنىڭ 
ئادىل ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى، ھېچكىمنى باشقا بىرىنىڭ گۇناھى 

بىلەن جازالىمايدىغانلىقىنى ئىنسانالرنىڭ بىلىشلىرى ئۈچۈندۇر. 
ئايالى  پىرئەۋننىڭ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سەلماننىڭ  جەرىر  ئىبنى 
قۇياشنىڭ ئاپتىپىدىن ئازابلىناتتى. پىرئەۋن ئۇنى ئاپتاپقا تاشالپ قويۇپ كەتسە، پەرىشتىلەر 
قاناتلىرى بىلەن ئۇنىڭ ئايالىغا سايە تاشاليتتى. ئۇ ئايال ئۆزىگە بېرىلىدىغان جەننەتتىكى 

قەسىرنى كۆرۈپ تۇراتتى.
ئىبنى جەرىر قاسىم ئىبنى ئەبۇبەزرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پىرئەۋننىڭ 
ئايالى: كىم غەلىبە قىلىدۇ؟- دەپ سورايتتى. ئۇنىڭغا: مۇسا ۋە ھارۇن غەلىبە قىلىدۇ،- دەپ 
جاۋاب بېرىلەتتى. ئاندىن ئۇ ئايال: مەن مۇسا ۋە ھارۇننىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان كەلتۈردۈم،- 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 28 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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دەيتتى. پىرئەۋن ئايالىنىڭ يېنىغا ئادەملەرنى ئەۋەتىپ، ئۇالرغا: ئەڭ چوڭ قۇرام تاشالرنى ئىزدەپ 
تېپىڭالر، ئەگەر ئايالىم گېپىدە يەنىال چىڭ تۇرسا، ئۇ تاشنى ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېلىپ قويۇڭالر. 
ئەگەر ئۇ گېپىدىن يانسا، ئۇ يەنىال مېنىڭ ئايالىم،- دېدى. ئۇالر ئۇ ئايالنىڭ يېنىغا كەلگەندە، 
ئۇ ئاسمانغا قاراپ جەننەتتىكى قەسىرىنى كۆردى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ گېپىدە چىڭ تۇردى. ئۇنىڭ 

مۇبارەك جېنى قەبزى روھ قىلىندى. تاش ئۇنىڭ جانسىز بەدىنىنىڭ ئۈستىگە ئېلىندى. 
ئۆز ۋاقتىدا ئۇ: ﴿ئى پەرۋەردىگارىم! دەرگاھىڭدا ماڭا جەننەتتىن بىر ئۆي بىنا قىلغىن، مېنى 
پىرئەۋندىن ۋە ئۇنىڭ يامان ئەمەلىدىن قۇتۇلدۇرغىن﴾ يەنى مەن ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنىڭ ئەمەلىدىن 
قۇتۇلدۇرغىن«﴾  قەۋمدىن  زالىم  ﴿مېنى  يۈزلىنەي،  ھالدا  خالىس  تەرەپكە  سەن  قۇتۇلۇپ، 
دېگەن ئىدى. بۇ ئايال مۇزاھىمنىڭ قىزى ئاسىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھادۇر. ﴿ھەمدە ئىمراننىڭ 
قىزى مەريەمنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى، ئۇ نۇمۇسىنى ساقلىدى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن 
ئۇ  يەنى  بولدى(﴾  ھامىلدار  ئىساغا  كىرىپ،  ئىچىگە  ئۇنىڭ  )دەم  پۈۋلىدۇق  روھنى  بولغان 
ئىپپەتلىك ۋە پاك ھۆر ئايال ئىدى. هللا پەرىشتە جىبرىئىلنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئۇنىڭغا 
روھىنى پۈۋلىدى. هللا جىبرىئىلنى ئۇنىڭ يېنىغا ئەۋەتتى. جىبرىئىل قامەتلىك، كېلىشكەن 

ئىنسان سۈرىتىدە ئۇنىڭ يېنىغا باردى. 
هللا تائاال ئۇنى ئاغزى بىلەن مەريەمنىڭ كۆينىكىنىڭ ياقىسىدىن ئىچى تەرىپىگە پۈۋلەشكە 
بۇيرۇدى. پۈۋلەنگەن دەم ئۇنىڭ بەچچىدانىغا كىردى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا 
بولغان  تەرىپىمىزدىن  بىزنىڭ  ﴿ئۇنىڭغا  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  شۇڭا هللا  بولدى.  ھامىلدار 
روھنى پۈۋلىدۇق )دەم ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ، ئىساغا ھامىلدار بولدى(، ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ 
سۆزلىرىنى ۋە )نازىل قىلغان( كىتابلىرىنى﴾ يەنى ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشىنى ۋە شەرىئەت 

بەلگىلىمىلىرىنى ﴿تەستىق قىلدى ۋە هللاغا ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولدى﴾.
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم يەر ئۈستىگە تۆت سىزىق تارتىپ ئاندىن ساھابىلەرگە: »بۇ سىزىقالر نېمىدىن 
پەيغەمبەر  دېدى.  بىلىدۇ،-  پەيغەمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇالر: هللا  دېدى.  بېرىدۇ؟«  دېرەك 
ئەلەيھىسساالم: »بۇالر جەننەتكە كىرىدىغان ئەڭ ئەۋزەل ئايالالر: خۇۋەيلىدنىڭ قىزى خەدىجە، 
مۇھەممەدنىڭ قىزى فاتىمە، ئىمراننىڭ قىزى مەريەم ۋە مۇزاھمنىڭ قىزى )پىرئەۋننىڭ ئايالى( 

ئاسىيە قاتارلىقالردۇر« دېدى.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەشئەرىدىن  ئەبۇمۇسا  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئەرلەردىن نۇرغۇنلىرى ھەر جەھەتتە كامالەتكە يەتتى، ئايالالردىن 
پەقەت پىرئەۋننىڭ ئايالى ئاسىيە، ئىمراننىڭ قىزى مەريەم، خۇۋەيلدنىڭ قىزى خەدىجە قاتارلىقالر 
كامالەتكە يەتتى. شەك - شۈبھىسىزكى، ئائىشەنىڭ باشقا ئايالالرغا قارىغاندا ئارتۇق بولۇشى 

سەرىد يەنى شورپىغا چىالنغان ناننىڭ باشقا تاماقالردىن ئارتۇق بولغىنىغا ئوخشايدۇ«.
شۇنىڭ بىلەن، تەھرىم سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە 

هللا غا خاستۇر. 
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مۈلك سۈرىسى

مۈلك سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسزكى، قۇرئاندا 30 ئايەتلىك بىر سۈرە بولۇپ، ئۇ سۈرە 
ئۇنى ئوقۇغان ئادەمگە ئۇنىڭ گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنغانغا قەدەر پەرۋەردىگارىدىن 
شاپائەت تىلەيدۇ. ئۇ سۈرە: ﴿)پۈتۈن ئاسمان - زېمىننىڭ( پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان 
هللانىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ دېگەن سۈرىدۇر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، 

نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام تەبەرانى ۋە زىياھ مەقدەسى ئەنەستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »قۇرئاندا بىر سۈرە بولۇپ ئۇ ئۇنى ئوقۇغان ئادەمنىڭ 
پايدىسى ئۈچۈن )پەرۋەردىگارى بىلەن( مۇنازىرىلىشىپ، ئاخىرى ئۇنى جەننەتكە ئىلىپ 
كىرىدۇ. ئۇ سۈرە ﴿)پۈتۈن ئاسمان - زېمىننىڭ( پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان هللانىڭ 

بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾ دېگەن سۈرىدۇر«.
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 )پۈتۈن ئاسمان - زېمىننىڭ( پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان هللانىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر. 
هللا ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿1﴾. سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى 
غالىبتۇر، )تەۋبە قىلغۇچىنى(  ياراتتى، هللا  تىرىكلىكنى  ۋە  ئۆلۈمنى  سىناش ئۈچۈن، هللا 
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر﴿2﴾. هللا يەتتە ئاسماننى بىرىنى بىرىنىڭ ئۈستىدە قىلىپ 
ياراتتى، مېھرىبان هللانىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن، سەن )ئاسمانالرغا( تەكرار 
قاراپ باققىنكى، بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسەن﴿3﴾. ئاندىن سەن يەنە ئىككى قېتىم قارىغىن. 
كۆزۈڭ )ئاسمانالردا بىرەر نۇقساننى تېپىشتىن( ئۈمىد ئۈزگەن ۋە تالغان ھالدا قايتىدۇ﴿4﴾. 
)بىزگە بارلىق ئاسمانالردىن( ئەڭ يېقىن ئاسماننى چىراقالر )يەنى يورۇق يۇلتۇزالر( بىلەن 
بېزىدۇق ۋە ئۇالرنى )پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغۇرلىقچە تىڭشاشقا ئۇرۇنغان( شەيتانالرنى 
ئېتىلىدۇ(،  بىلەن  شوال  چىققان  يۇلتۇزالردىن  شەيتانالر  )يەنى  قىلدۇق  نەرسە  ئاتىدىغان 

شەيتانالرغا )ئاخىرەتتە( دوزاخ ئازابىنى تەييارلىدۇق﴿5﴾.

هللا نى ئۇلۇغالش، اهللا نىڭ ئۆلۈم بىلەن ھاياتلىقنى، ئاسمانالر بىلەن 
يۇلتۇزالرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلىشى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بۈيۈك زاتىنى ئۇلۇغاليدۇ ۋە ئۆزىنىڭ پۈتۈت مەخلۇقاتالرنى 
ھېساب  ھېچكىم  ھۆكمىدىن  چىقارغان  ئۆزىنىڭ  قىلىدىغانلىقىنى،  ئىدارە  خالىغانچە  ئۆزى 
ئااللمايدىغانلىقىنى، هللا پۈتۈن ئىشلىرىنى ھېكمەت ۋە ئادالەت بىلەن قىلدىغانلىقىنى، هللا 
تائاال بارلىق نەرسىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ھېچكىم هللا نىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن 
سوئال ـ سوراق قىاللمايدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا ھەر 

نەرسىگە قادىردۇر﴾.
﴿سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن، هللا ئۆلۈمنى 
ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى﴾ “ئۆلۈم ۋۇجۇتقا چىقىرىدىغان نەرسىدۇر. چۈنكى، ئۇ يارىتىلىدۇ” دېگەن 
قاراشتىكى ئۆلىماالر بۇ ئايەتنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى: ئىنسانالردىن 
قايسىسىنىڭ ئەمەلىنىڭ ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن، هللا ئۇالرنى يوق يەردىن 

ۋۇجۇتقا چىقاردى دېگەنلكتۇر.
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا نى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسىلەركى، جانسىز 
ئىدىڭالر، هللا سىلەرگە جان بەردى )يەنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا، ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمەنى 
ئىدىڭالر(﴾)1( بۇ ئايەتتە ئىلگىرىكى يوقلۇق ھالەت “ئۆلۈم”، كېيىنكى ۋۇجۇتقا چىقىرىلغان 
ھالەت “جانلىق” دەپ ئاتالدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا سىلەرگە ھاياتلىق 

بېرىدۇ، ئاندىن سىلەرنىڭ جېنىڭالرنى ئالىدۇ، ئاندىن سىلەرنى تىرىلدۈرىدۇ﴾)2(.

)1( بەقەرە سۈرىسى 28 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھەج سۈرىسى 66 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن﴾ مۇھەممەد 
ئىبنى ئەجەالن ئېيتقاندەك، هللا تائاال بۇ ئايەتتە: “سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلىنىڭ ئەڭ 
ئىكەنلىكىنى”  كۆپ  ئەڭ  ئەمەلى  قايسىڭالرنىڭ  “سىلەردىن  دېدى.  ئىكەنلىكىنى”  ياخشى 
دېمىدى. بۇ، ئەمەلنىڭ ئاز بولسمۇ، ياخشى بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ. ﴿هللا غالىبتۇر، )تەۋبە 
ناھايىتى  كۈچلۈكتۇر.  ناھايىتى  هللا  يەنى  قىلغۇچىدۇر﴾  مەغپىرەت  ناھايىتى  قىلغۇچىنى( 
كاتتىدۇر، غالىبتۇر. شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلغان، بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلغان 
قىلغۇچىدۇر. هللا  مەغپىرەت  ناھايىتى  ئۇالرغا  قايتسا،  تەرەپكە  قىلىپ هللا  تەۋبە  كىشىلەر 
يۈكسەك ۋە غالىب بولغان تەقدىردىمۇ تەۋبە قىلغان بەندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت 

قىلىدۇ. ئۇالرغا مەرھەمەت قىلىدۇ. گۇناھلىرىنى كەچۈرىدۇ ۋە ئەپۇ قىلىدۇ.
﴿هللا يەتتە ئاسماننى بىرىنى بىرىنىڭ ئۈستىدە قىلىپ ياراتتى﴾ “ئاسمانالر بىر - بىرىگە 
تۇتاشتۇرۇلۇپ، بەزىسى بەزىسىنىڭ ئۈستىگە قويۇلۇپ يارىتىلدىمۇ ياكى ئاسمانالرنىڭ ئارىسىدا 
بىر - بىرىنى ئايرىپ تۇرىدىغان بوشلۇق بارمۇ؟” دېگەن مەسىلىدە ئىككى خىل قاراش بار. 
ئۇنىڭ ئىچىدە ئىككىنچى خىل قاراش توغرىدۇر. بۇنىڭ توغرۇلۇقىنى ئىسرا ۋەقەلىكى بايان 

قىلىنغان ھەدىسنىڭ مەزمۇنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ.
﴿مېھرىبان هللانىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن﴾ يەنى هللا ئاسمانالرنى ھەيۋەت 
بىلەن قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان قىلىپ ياراتتى. ئۇنىڭ يارىتىلىشىدا نە قارىمۇ قارشىلىق، نە 
ئىختىالپ، نە قامالشماسلىق، نە بىر - بىرىگە زىتلىق، نە نۇقسان، ئەيىب، نە يوچۇق 
يوقتۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەن )ئاسمانالرغا( تەكرار قاراپ باققىنكى، بىرەر 
يوچۇقنى كۆرەمسەن﴾ يەنى ئاسمانالرغا قاراپ ئويالنغىنكى، ئۇنىڭدا بىرەر ئەيىب ياكى بىرەر 

نۇقسان ۋە ياكى بىرەر يوچۇق كۆرەلەمسەن؟
﴿ئاندىن سەن يەنە ئىككى قېتىم قارىغىن. كۆزۈڭ )ئاسمانالردا بىرەر نۇقساننى تېپىشتىن( 
تەكرار  قېتىم  قانچىلىغان  ئاسمانالرغا  يەنى سەن  قايتىدۇ﴾  ھالدا  تالغان  ۋە  ئۈزگەن  ئۈمىد 
قارىغان تەقدىردىمۇ كۆزۈڭ بىرەر ئەيىب ياكى بىرەر نۇقسان ۋە ياكى بىرەر يوچۇق تېپىشتىن 

﴿ئۈمىد ئۈزگەن﴾ توال قارىغانلىقتىن ﴿تالغان ھالدا قايتىدۇ﴾.

هللا تائاال ئۆزىنىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننىڭ يوقلۇقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، 
ئاسمانالرنىڭ مۇكەممەل ۋە چىرايلىق يارىتىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)بىزگە 
بارلىق ئاسمانالردىن( ئەڭ يېقىن ئاسماننى چىراقالر )يەنى يورۇق يۇلتۇزالر( بىلەن بېزىدۇق﴾ 

يەنى ئاسمان نۇرغۇن ۋە ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالر بىلەن بېزەلدى.
ئۇرۇنغان( شەيتانالرنى  ئوغۇرلىقچە تىڭشاشقا  ﴿ۋە ئۇالرنى )پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى 
ئاتىدىغان نەرسە قىلدۇق )يەنى شەيتانالر يۇلتۇزالردىن چىققان شوال بىلەن ئېتىلىدۇ(﴾ يەنى 
بىلەن  شوال  چىققان  ئۇنىڭدىن  بەلكى  ئېتىلماستىن،  بىلەن  ئۆزى  يۇلتۇزالرنىڭ  شەيتانالر 

ئېتىلىدۇ. بەزىدە ئۇنىڭدىن چىققان شوال ناھايىتى يىراق يەرگىچە سوزۇلىدۇ.
﴿شەيتانالرغا )ئاخىرەتتە( دوزاخ ئازابىنى تەييارلىدۇق﴾ يەنى شەيتانالرغا دۇنيادا ئەنە 
شۇنداق خارلىقنى بېكىتتۇق. ئاخىرەتلىكىگە دوزاخ ئازابىنى تەييارلىدۇق. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
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ساففات سۈرىسىنىڭ بېشىدا مۇنداق دېگەن: ﴿سەپ - سەپ بولۇپ تۇرغان، دۈشمەنلەرگە 
قارشى ئات سېلىپ تۇرغان، )هللادىن مەدەت تىلەپ( كاالمۇلالھنى تىالۋەت قىلىپ تۇرغان 
بىر  شۈبھىسىز  ئىالھىڭالر شەك -  سىلەرنىڭ  قەسەمكى.  بىلەن  قوشۇن  قىلغۇچى(  )غازات 
ئىالھتۇر. )ئۇ( ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ ۋە مەشرىقلەرنىڭ 

پەرۋەردىگارىدۇر. بىز ھەقىقەتەن يېقىن ئاسماننى يۇلتۇزالر )نۇرى( بىلەن زىننەتلىدۇق﴾)1(.
ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەم قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا 
تائاال بۇ يۇلتۇزالرنى پەقەت ئۈچ خىسلەت ئۈچۈن يەنى بىرىنچىدىن، ئاسماننىڭ زىننەتلىنىشى؛ 
شەيتانالرنىڭ  ئورۇنغان  تىڭشاشقا  ئوغرىلىقچە  سۆزلىرىنى  پەرىشتىلەرنىڭ  ئىككىنچىدىن، 
يۈرگەندە،  يول  دېڭىزالردا  ۋە  قۇرۇقلۇقتا  كېچسى  ئىنسانالرنىڭ  ئۈچىنچىدىن،  ئېتىلىشى؛ 
يۇلتۇزالرغا قاراپ يول تېپىشى ئۈچۈن ياراتتى. كىمكى يۇلتۇزالر توغرىسىدا بۇنىڭدىن باشقا 
مەنە بەرسە، ئۇ ئۆز خاھىشى بويىچە سۆزلىگەن، چوڭ خاتاالشقان ۋە بىلمەيدىغان نەرسىنى 

سۆزلەيمەن دەپ ئاۋارە بولغان بولىدۇ.

* * * * * * *

ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ں  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 
ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھھ  ہ  ھ  ہ 
ۆئ  ۆئ   ۇئ  وئ  ۇئ   ەئ    وئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی   

پەرۋەردىگارىنى ئىنكار قىلغانالرمۇ دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ. دوزاخ نېمىدېگەن يامان 
جاي!﴿6﴾. ئۇالر دوزاخقا تاشالنغان چاغدا، قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ )ئېشەك ھاڭرىغاندەك( 
سەت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ﴿7﴾. دوزاخ غەزەبتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ. دوزاخقا ھەر 
قاچان بىر توپ ئادەم تاشالنغان چاغدا، دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالردىن: »سىلەرگە 
ئۇالر: »ئۇنداق  پەيغەمبەر( كەلمىگەنمىدى؟« دەپ سورايدۇ﴿8﴾.  )يەنى  ئاگاھالندۇرغۇچى 
ئەمەس، بىزگە ھەقىقەتەن ئاگاھالندۇرغۇچى كەلگەن، بىز )ئۇنى( ئىنكار قىلدۇق ھەمدە بىز: 
›هللا )ھېچ ئادەمگە ۋەھيىدىن( بىرەر نەرسە نازىل قىلغىنى يوق، سىلەر پەقەت چوڭقۇر 
ئازغۇنلۇقتا‹ دېدۇق« دەيدۇ﴿9﴾. ئۇالر: »ئەگەر بىز )پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭلىغان، 
ياكى چۈشەنگەن بولساق، ئەھلى دوزاخ قاتارىدا بولماس ئىدۇق« دەيدۇ﴿10﴾. ئۇالر گۇناھىنى 

تونۇيدۇ، ئەھلى دوزاخ هللانىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولسۇن!﴿11﴾.

جەھەننەم ۋە ئۇنىڭغا كىرىدىغانالرنىڭ سۈپەتلىرى

﴿پەرۋەردىگارىنى ئىنكار قىلغانالرمۇ دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغىمۇ دوزاخ 

)1( ساففات سۈرىسى 1- 6ـ  ئايەتكىچە.
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ئازابىنى تەييارلىدۇق.
﴿دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! ئۇالر دوزاخقا تاشالنغان چاغدا، قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ 
)ئېشەك ھاڭرىغاندەك( سەت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ﴾ سەۋرى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
دوزاخ ئۇالرنى خۇددى ناھايىتى كۆپ سۇغا تاشالنغان ئازراق داننىڭ پورۇقالپ قاينىغىنىدەك 

پورۇقلىتىپ قاينىتىدۇ.
﴿دوزاخ غەزەبتىن پارچىلىنىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ﴾ يەنى دوزاخ دوزاخقا تاشالنغانالرغا 

قاتتىق غەزەبلەنگەنلىكتىن يېرىلىپ، پارچە ـ پارچە بولۇپ كېتىشكە تاس قالىدۇ.
﴿دوزاخقا ھەر قاچان بىر توپ ئادەم تاشالنغان چاغدا، دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر 
سورايدۇ.  دەپ  كەلمىگەنمىدى؟«  پەيغەمبەر(  )يەنى  ئاگاھالندۇرغۇچى  ئۇالردىن: »سىلەرگە 
ئىنكار  )ئۇنى(  بىز  كەلگەن،  ئاگاھالندۇرغۇچى  ھەقىقەتەن  بىزگە  ئەمەس،  »ئۇنداق  ئۇالر: 
قىلدۇق ھەمدە بىز: ›هللا )ھېچ ئادەمگە ۋەھيىدىن( بىرەر نەرسە نازىل قىلغىنى يوق، سىلەر 
پەقەت چوڭقۇر ئازغۇنلۇقتا‹ دېدۇق« دەيدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىنسانالرغا بولغان 
ئەۋەتمەي  پەيغەمبەر  ۋە  تۇرغۇزماي  پاكىت  دەلىل -  ئادەمنى  ھېچ  يۈزىسىدىن  ئادالىتىنىڭ 
تۇرۇپ ئازابقا دۇچار قىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
جەھەننەمگە  ﴿ئۇالر  يوق﴾)1(،  جازالىغىنىمىز  ئادەمنى(  )ھېچ  تۇرۇپ  ئەۋەتمەي  ﴿پەيغەمبەر 
يېتىپ كەلگەندە، جەھەننەمنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ، جەھەننەمنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەر 
ئۇالرغا: »ئاراڭالردىن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدىغان، بۈگۈنكى 
ئۇالر:  دەيدۇ.  كەلمىگەنمۇ؟«  پەيغەمبەرلەر  ئاگاھالندۇرىدىغان  بارلىقىدىن  ئۇچرىشىشنىڭ 
»شۇنداق )پەيغەمبەرلەر كەلگەن، بىزنى ئاگاھالندۇرغان(، لېكىن ئازابقا دۇچار بولۇش ھۆكمى 

)كۇفرى ۋە قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن( كاپىرالرغا تېگىشلىك بولدى« دەيدۇ﴾)2(.
كاپىرالر ئۆزلىرىگە مانا مۇشۇنداق ماالمەت قىلىدۇ ۋە پۇشايمان پايدا بەرمەيدىغان بىر 
ۋاقىتتا پۇشايمان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەگەر بىز )پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭلىغان، 
ياكى چۈشەنگەن بولساق، ئەھلى دوزاخ قاتارىدا بولماس ئىدۇق﴾ يەنى ئەگەر بىز ئەقلىمىزنى 
تائاالغا  بىز هللا  بولساق،  ئاڭلىغان  كەلگەن ھەقىقەتنى  تەرىپىدىن  ياكى هللا  ئىشلەتكەن 
كاپىر بولمىغان ۋە كۇپرىلىق بىلەن مەغرۇرالنمىغان بوالتتۇق، لېكىن بىز پەيغەمبەرلەر ئېلىپ 
كەلگەن ھەقىقەتلەرنى چۈشىنەلمەپتىمىز. بىزنىڭ ئەقلىمىز بىزنى پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشىشكە 

يەتكۈزمەپتۇ.
ئىمام  يىراق بولسۇن﴾  ﴿ئۇالر گۇناھىنى تونۇيدۇ، ئەھلى دوزاخ هللانىڭ رەھمىتىدىن 
»ئىنسانالر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەھمەد 

ھاالكەتكە ئۆزلىرى ماڭمىسىال ھەرگىز ھاالك بولمايدۇ«. 

* * * * * * *

)1( ئىسرا سۈرىسى 15- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)2( زۇمەر سۈرىسى 71- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ  جب حب  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻپ پ  پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ  

پەرۋەردىگارىدىن كۆرمەي تۇرۇپ قورققانالر مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴿12﴾. 
سىلەر سۆزۈڭالرنى مەخپىي قىلىڭالر ياكى ئاشكارا قىلىڭالر )هللا ھامان ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ(. 
هللا ھەقىقەتەن دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴿13﴾. )مەخلۇقاتنى( ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ 
ئۇ شەيئىلەرنىڭ نازۇك تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴿14﴾. هللا 
سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىدا مېڭىڭالر. هللانىڭ )بەرگەن( 

رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن كېيىن هللانىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿15﴾.

پەرۋەردىگارىدىن كىشىلەر كۆرمەيدىغان ۋاقىتتا قورققان ئادەمنىڭ مۇكاپاتى

قورقۇپ  بېرىشتىن  ھېساب  تۇرۇپ  ئالدىدا  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
ھېچ  باشقا  تائاالدىن  تارتقان، هللا  ئۆزىنى  گۇناھالردىن  ۋاقىتالردا  كۆرمەيدىغان  كىشىلەر 
ئادەم كۆرمەيدىغان چاغالردا تائەت - ئىبادەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئادەمنىڭ مەغپىرەت ۋە 
كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا 

ئېرىشىدۇ﴾ يەنى هللا ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرىدۇ ۋە كاتتا ساۋاب بىلەن مۇكاپاتاليدۇ. 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »يەتتە تۈرلۈك ئادەم بولۇپ، هللا نىڭ سايىسىدىن باشقا ھېچ سايە يوق 
مەرتىۋىلىك  بىرى  ئۇالرنىڭ  بېرىدۇ.  سايە  سايىسىدىن  ئەرشنىڭ  ئۇالرغا  تائاال  كۈندە هللا 
ۋە چىرايلىق بىر ئايال ئۆزى بىلەن بىرگە بولۇشقا چاقىرغاندا: مەن ھەقىقەتەن هللا دىن 
قولى  سول  بەرگەننى  قولىدا  ئوڭ  يولىدا  بىرى هللا  يەنى  ئادەمدۇر.  دېگەن  قورقىمەن،- 

بىلەلمىگىدەك دەرىجىدە مەخپىي سەدىقە قىلغان ئادەمدۇر«.
نەرسىنى  ھەممە  تارتىپ  سىرالردىن  يوشۇرۇن  دىلالردىكى  ئۆزىنىڭ  تائاال  هللا 
بىلىدىغانلىقىنى ئىنسانالرنىڭ سەمىگە سېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەر سۆزۈڭالرنى مەخپىي 
قىلىڭالر ياكى ئاشكارا قىلىڭالر )هللا ھامان ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ(. هللا ھەقىقەتەن دىلالردىكى 
سىرالرنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال دىلالرغا كەچكەن نەرسىلەردىن تارتىپ بىلىپ تۇرىدۇ: 
بىلگۈچىدۇر،  تەرەپلىرىنى  نازۇك  شەيئىلەرنىڭ  ئۇ  بىلمەمدۇ؟  زات  ياراتقان  ﴿)مەخلۇقاتنى( 

ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر﴾.

اهللا تائاالنىڭ زېمىننى بەندىلىرىگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىدىن ئىبارەت 
نېمىتى

هللا تائاال ئىنسانالرغا زېمىننى بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى، زېمىننى تېنچ قىتئەلەر 
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قىلىپ ياراتقانلىقىنى، زېمىننىڭ تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭدا تاغالرنى ياراتقانلىقىنى، 
ئۇنىڭدا بۇالقالرنى بەرپا قىلغانلىقىنى، يولالرنى، تېرىلغۇ يەرلەرنى، مېۋىلىك باغالرنى ۋە 
ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلىنىدىغان ھەر تۈرلۈك نەرسىلەرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىدا مېڭىڭالر﴾ 
يەنى زېمىننىڭ قەيىرىگە سەپەر قىلىشنى خالىساڭالر، شۇ يەرگە سەپەر قىلىڭالر. تۈرلۈك 
ئۇنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بېرىپ كېلىپ  ھۈنەر - كەسىپلەر ۋە تىجارەتلەر ئۈچۈن 
تۇرۇڭالر. بىلىڭالركى، سىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىڭالر سىلەرنى پەقەت هللا سىلەرگە ئاسان 

قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرگىال ئېرىشتۈرىدۇ.
﴿هللانىڭ )بەرگەن( رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن كېيىن هللانىڭ دەرگاھىغا 
قايتۇرۇلىسىلەر﴾ ساۋابنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش هللا غا تەۋەككۈل 
پەيغەمبەر  ئىبنى خەتتابتىن  ئۆمەر  ئەھمەد  ئىمام  قالمايدۇ.  زىت كېلىپ  بىلەن  قىلىش 
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئەگەر سىلەر هللا غا 
ھەقىقىي رەۋىشتە تەۋەككۈل قىلساڭالر، هللا سىلەرگە خۇددى ئەتىگەندە ئۇۋىسىدىن ئاچ 
قورساق چىقىپ كېتىپ، كەچتە قورسىقىنى تويدۇرۇپ قايتقان قۇشقا رىزىق بەرگەندەك، 
ئەلۋەتتە، رىزىق بېرىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ 

رىۋايەت قىلغان. 
بۇ ھەدىستىن قۇشالرنىڭمۇ هللا تائاالغا تەۋەككۈل قىلغان ھالدا رىزىق تەلەپ قىلىپ 
ئەتىگەندە چىقىپ، كەچتە قايتىپ كېلىدىغانلىقى كۆرسىتىلىدۇ. هللا ھەممە نەرسىنى 
ئىنسانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇپ بەرگۈچى، ھەممە ئىشالرنى ئاسان قىلىپ 
بەرگۈچى ۋە ھەر قانداق ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ھازىرالپ بەرگۈچىدۇر. ﴿هللانىڭ )بەرگەن( 
رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن كېيىن هللانىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾ يەنى 

قىيامەت كۈنى ئىنسانالرنىڭ بارار جايى هللا نىڭ دەرگاھىدۇر.

* * * * * * *

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  
ڳ  گ  گ   گ    گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ   ڑ   ڈڈ  ژ  ڎ 

ڳ ڳ ڳ  ڱ   ڱ    ڱ ڱں ں  ڻ  ڻ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ    ہ  

يەرگە  سىلەرنى  چاغدا  تەۋرىگەن  يەر  زاتنىڭ  ئاسماندىكى  كۇففارالر!(  )ئى   
تاش  سىلەرگە  زاتنىڭ  ئاسماندىكى  ياكى  قورقمامسىلەر؟﴿16﴾  يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن 
ياغدۇرۇشىدىن قورقمامسىلەر؟ )سىلەر ئازابنى كۆرگەن چاغدا( مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ 
ئىلگىرى  ئۇالردىن  بىلىسىلەر﴿17﴾.  ئىكەنلىكىنى(  ھەق  )يەنى  ئىكەنلىكىنى  قانداق 
بىلەن(  چۈشۈرۈش  ئازاب  )ئۇالرنى  چىقاردى،  يالغانغا  )پەيغەمبەرلىرىنى(  ئۆتكەنلەر 
ئەيىبلىگەنلىكىم قانداق ئىكەن؟﴿18﴾ ئۇالر قاناتلىرىنى يايغان ۋە يىغقان ھالدا ئۈستىدە 
ئۇچۇپ كېتىۋاتقان قۇشالرغا )ئىبرەت كۆزى بىلەن( قارىمامدۇ؟ )قاناتلىرىنى كەرگەن ۋە 
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يىغقان ھالدا( ئۈستىلىرىدە ئۇچۇۋاتقان قۇشالرنى )قاناتلىرىنى ئاچقان ۋە يىغقان چاغدا 
يەرگە چۈشۈپ كېتىشتىن( پەقەت هللا )قۇدرىتى بىلەن( تۇتۇپ تۇرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن 

ھەر نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿19﴾.

اهللا تائاالنىڭ سىلەرنى قانداق جازالىماقچى بولسا، شۇنداق جازاالشقا قادىر 
ئىكەنلىكى ۋە: “اهللا نىڭ ئازابىدىن قانداقمۇ خاتىرجەم بولىسىلەر” 

دېگەنلىكى

هللا تائاال ئىنسانالرغا ناھايىتى مەرھەمەتلىكتۇر ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر. ئۇالرنىڭ 
بەزىلىرى كۇفرىلىق قىلغانلىقى ۋە هللا غا بۇتالرنى شېرىك قىلىپ ئىبادەت قىلغانلىقى 
ئۈچۈن، هللا تائاال ئۇالرنى جازاالشقا قادىر تۇرۇقلۇق، يەنىال ئۇالرغا مېھرى - شەپقەت 
كەتمەي  ئالدىراپ  جازاالشقا  ئۇالرنى  قىلىدۇ.  ئەپۇ  گۇناھلىرىنى  ئۇالرنىڭ  قىلىدۇ. 
جازاالشنى كېچىكتۈرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿ئەگەر هللا ئىنسانالرنى 
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن جازااليدىغان بولسا، يەر يۈزىدە ھېچبىر جان ئىگىسىنى 
قويمىغان بوالتتى ۋە لېكىن هللا ئۇالر )دىن ھېساب ئېلىش( نى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە 
)ئۇالرنىڭ  كەلگەندە  يېتىپ  ۋاقتى  نىڭ  ئېلىش(  ھېساب  )دىن  ئۇالر  قىلىدۇ،  تەخىر 
ئەمەللىرىگە قاراپ جازا بېرىدۇ(، هللا ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾)1(.

يەرگە  سىلەرنى  چاغدا  تەۋرىگەن  يەر  زاتنىڭ  ئاسماندىكى  كۇففارالر!(  ﴿)ئى 
يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن قورقمامسىلەر ياكى ئاسماندىكى زاتنىڭ سىلەرگە تاش ياغدۇرۇشىدىن 
قورقمامسىلەر؟﴾ يەنى قاتتىق شامال ئارقىلىق تاشالرنى ئۇچۇرۇپ كېلىپ، مېڭەڭالردىن 
تۈتۈن چىقىرىشىدىن قورقمامسىلەر؟ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)دېڭىزدا غەرق 
يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن،  يەرگە  سىلەرنى  بىلەن( هللانىڭ  قۇتۇلغىنىڭالر  كېتىشتىن  بولۇپ 
ياكى سىلەرگە ئاسماندىن تاش ياغدۇرۇپ ھاالك قىلىشىدىن، ئاندىن سىلەرنى )هللانىڭ 

ئازابىدىن ساقاليدىغان( ھېچ ھامىي تاپالماسلىقىڭالردىن قورقمامسىلەر؟﴾)2(.
﴿)سىلەر ئازابنى كۆرگەن چاغدا( مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى 
)يەنى ھەق ئىكەنلىكىنى( بىلىسىلەر﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنى قاتتىق قورقۇتىدۇ، 
خىالپلىق  ئۇنىڭغا  ئىكەنلىكىنى،  قانداق  ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ  سىلەر  چاغدا  شۇ  يەنى 
بىلىپ  بولىدىغانلىقىنى  قانداق  ئاقىۋىتىنىڭ  قىلغانالرنىڭ  ئىنكار  ئۇنى  ۋە  قىلغان 

قالىسىلەر.
﴿ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر﴾ يەنى ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەر ﴿)پەيغەمبەرلىرىنى( 
يالغانغا چىقاردى، )ئۇالرنى ئازاب چۈشۈرۈش بىلەن( ئەيىبلىگەنلىكىم قانداق ئىكەن؟﴾ 

يەنى ئۇالرنى قاتتىق ۋە دەرتلىك ئازاب چۈشۈرۈش بىلەن جازالىدىم.

)1( فاتىر سۈرىسى 45 - ئايەت.
)2( ئىسرا سۈرىسى 68- ئايەت.
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اهللا نىڭ قۇدرىتى بىلەن قۇشالرنىڭ ئۇچۇشى اهللا نىڭ چوڭ - كىچىك ھەممە 
نەرسىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى

قۇشالرغا  كېتىۋاتقان  ئۇچۇپ  ئۈستىدە  ھالدا  يىغقان  ۋە  يايغان  قاناتلىرىنى  ﴿ئۇالر 
يەنە  يايسا،  قاناتلىرىنى  بىردە  ھاۋادا  قۇشالر  يەنى  قارىمامدۇ؟﴾  بىلەن(  كۆزى  )ئىبرەت 
بىردە يىغىدۇ. ﴿)قاناتلىرىنى كەرگەن ۋە يىغقان ھالدا( ئۈستىلىرىدە ئۇچۇۋاتقان قۇشالرنى 
)قۇدرىتى  پەقەت هللا  كېتىشتىن(  چۈشۈپ  يەرگە  چاغدا  يىغقان  ۋە  ئاچقان  )قاناتلىرىنى 
بىلەن(﴾ يەنى قۇشالرغا مەرھەمەت ۋە مېھرى - شەپقەت قىلىپ ھاۋادا بويسۇندۇرغان نەرسە 
يەنى هللا  تۇرغۇچىدۇر﴾  نەرسىنى كۆرۈپ  تۇرىدۇ، هللا ھەقىقەتەن ھەر  ﴿تۇتۇپ  بىلەن 
مەخلۇقاتلىرىغا پايدىلىق بولغان ھەر قانداق نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر. بۇ ئايەتنىڭ 
قۇشالرنىڭ  ﴿ئۇالر  ئوخشايدۇ.  مەنىسىگە  ئايىتىنىڭ  تۆۋەندىكى  تائاالنىڭ  مەنىسى هللا 
ھاۋادا ئۇچۇشقا بويسۇندۇرۇلغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ ئۇالرنى )ھاۋادىن چۈشۈپ كېتىشتىن( 
پەقەت هللا تۇتۇپ تۇرىدۇ، بۇنىڭدا ئىمان ئېيتىدىغان قەۋم ئۈچۈن )هللانىڭ بىرلىكىنى 

كۆرسىتىدىغان( نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار﴾)1(.

* * * * * * *

 ہ ھ ھ  ھ   ھ ے ے  ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   
ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ې   ې  ې  ى  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ی  یی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب   حب خب  مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت  جث  مث   ىث يث حج مج 
جح  مح جخ حخ  مخ جس   حس  خس  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  

ڀ  ڀ ڀ ٺ  

قوشۇن  ياردەمچى  سىلەرگە  كىم  يەنە  تاشقىرى،  بەرگەندىن  ياردەم  هللا  سىلەرگە 
بوالاليدۇ، كاپىرالر پەقەت ئالدىنىش ئىچىدىدۇر )يەنى شەيتان ئۇالرنى ئازاب نازىل بولمايدۇ 
دەپ ئالدايدۇ(﴿20﴾. ئەگەر هللا رىزقىنى تۇتۇپ قالسا، سىلەرگە كىم رىزىق بېرىدۇ، ئۇالر 
ئادەم يول  زادى قايسى  تەكەببۇرلۇقتا، ھەقتىن يىراقلىشىشتا ئەزۋەيلەپ كەتكەندۇر﴿21﴾. 
تاپااليدۇ؟ بېشىنى ساڭگىلىتىپ ماڭغان ئادەممۇ؟ ياكى قەددىنى رۇس تۇتۇپ تۈز يولدا ماڭغان 
ئادەممۇ؟﴿22﴾ )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، »هللا سىلەرنى ياراتتى، سىلەر ئۈچۈن 
ئېيتقىنكى،  قىلىسىلەر«﴿23﴾.  شۈكۈر  ئاز  سىلەر  ياراتتى،  دىلالرنى  كۆزلەرنى،  قۇالقنى، 
»هللا سىلەرنى يەر يۈزىدە يارىتىپ كۆپەيتتى، )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( هللانىڭ دەرگاھىغا 
توپلىنىسىلەر«﴿24﴾. ئۇالر: »ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر، بۇ ۋەدە قاچان ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ« 
دەيدۇ﴿25﴾. )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، »)بۇ ھەقتىكى( ئىلىم )يەنى قىيامەتنىڭ 

)1( نەھل سۈرىسى 79- ئايەت.
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قاچان بولۇشى( هللانىڭ دەرگاھىدىدۇر، مەن پەقەت ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن«﴿26﴾. 
ئۇالر ئازابنىڭ ئۆزلىرىگە يېقىنلىقىنى كۆرگەن چاغدا يۈزلىرى قارىداپ كېتىدۇ، ئۇالرغا: »مانا بۇ 

سىلەر )دۇنيادىكى چېغىڭالردا( تەلەپ قىلغان نەرسىدۇر« دېيىلىدۇ﴿27﴾.

مەخلۇقاتالرغا اهللا دىن باشقا ھېچكىمنىڭ ياردەم قىاللمايدىغانلىقى ۋە رىزىق 
بېرەلمەيدىغانلىقى

هللا تائاال بۇتالرغا چوقۇنغان، ئۇالردىن ياردەم ۋە رىزىق تەلەپ قىلغان مۇشرىكالرنى 
ئۇالرنىڭ بۇزۇق ئېتىقادلىرى ئۈچۈن قاتتىق ئەيىبلەپ ۋە ئۇالرنىڭ بۇتالردىن كۈتكەن 
نەرسىلەرگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرگە هللا ياردەم 
بەرگەندىن تاشقىرى، يەنە كىم سىلەرگە ياردەمچى قوشۇن بوالاليدۇ﴾ يەنى سىلەرگە 
هللا دىن باشقا ھېچ دوست تېپىلمايدۇ، سىلەرنى ئازابتىن ھېچكىم قۇتۇلدۇرمايدۇ، 
سىلەرگە هللا دىن باشقا ھېچ ياردەم بەرگۈچى بولمايدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
نازىل  ئازاب  ئۇالرنى  شەيتان  )يەنى  ئىچىدىدۇر  ئالدىنىش  پەقەت  ﴿كاپىرالر  دەيدۇ: 

بولمايدۇ دەپ ئالدايدۇ(﴾.

ھېچ  يەنى  بېرىدۇ﴾  رىزىق  كىم  سىلەرگە  قالسا،  تۇتۇپ  رىزقىنى  ﴿ئەگەر هللا 
شېرىكى بولمىغان، يېگانە هللا دىن باشقا خالىغان نەرسىنى بېرىدىغان، خالىغان 
نەرسىنى بەرمەيدىغان، خالىغان نەرسىنى يارىتىدىغان ۋە رىزىق بېرىدىغان ھېچ ئادەم 
يوق. مۇشرىكالر بۇنى بىلىدۇ، شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر يەنىال هللا نى قويۇپ بۇتالرغا 
چوقۇنىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر تەكەببۇرلۇقتا﴾ يەنى ھەددىدىن 
ئېشىشنى، بوھتان توقۇشنى ۋە گۇمراھلىقنى داۋامالشتۇرۇشتا، ﴿ھەقتىن يىراقلىشىشتا﴾ 
يەنى ھەققە قارشى چىقىش، ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىش، ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈش، 

ئۇنى ئاڭالشنى خالىماسلىق ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشمەسلىكتە ﴿ئەزۋەيلەپ كەتكەندۇر﴾.

كاپىر بىلەن مۆمىننىڭ مىسالى

﴿زادى قايسى ئادەم يول تاپااليدۇ؟ بېشىنى ساڭگىلىتىپ ماڭغان ئادەممۇ؟ ياكى 
قەددىنى رۇس تۇتۇپ تۈز يولدا ماڭغان ئادەممۇ؟﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتنى مۆمىن بىلەن 
كاپىر ئۈچۈن مىسال قىلىپ كۆرسەتتى، كاپىرنىڭ مىسالى بېشىنى ساڭگىلىتىپ ئىگىلگەن 
ھالدا ماڭغان، قەددىنى تۈز تۇتالمايدىغان، ئۆزىنىڭ قانداق مېڭىۋاتقانلىقىنى، قەيەرگە 
ئىچىدە  ئازغۇنلۇق  ۋە  تەمتىرەش  قارىغۇالرچە  بەلكى  بىلمەيدىغان،  كېتىۋاتقانلىقىنى 

مېڭىۋاتقان ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. مانا مۇشۇنداق ئادەم يول تاپاالمدۇ؟
﴿ياكى قەددىنى رۇس تۇتۇپ تۈز يولدا ماڭغان ئادەممۇ؟﴾ يەنى ئۆزى قەددىنى تۈز 
تۇتۇپ ماڭىدىغان ۋە ماڭغان يولىمۇ تۈز بولغان ئادەم ئەلۋەتتە تۈز يول تاپااليدۇ. مانا 
بۇ، ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى مىسالىدۇر. ئۇالر ئاخىرەتتىمۇ مۇشۇنداق بولىدۇ. مۆمىن ئۆزىنى 
كەڭرى جەننەتكە ئېلىپ بارىدىغان تۈز يول ئۈستىگە قەددىنى رۇس تۇتۇپ ماڭغان 
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ئۈستىدە  يول  بارىدىغان  ئېلىپ  جەھەننەمگە  ئۆزىنى  بولسا  كاپىر  توپلىنىدۇ.  ھالدا 
يۈزىچە ماڭغان ھالدا توپلىنىدۇ. ﴿)هللا پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ( زۇلۇم قىلغۇچىالرنى، 
قويۇپ  ئۇالرنىڭ هللانى  ۋە  قاياشلىرىنى  كۇفرىدىكى(  )مۇشرىكلىكتىكى،  ئۇالرنىڭ 
يولىغا  دوزاخنىڭ  ئۇالرنى  ئاندىن  توپالڭالر،  )مەھشەرگاھقا(  بۇتلىرىنى  چوقۇنغان 
باشالڭالر. ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر، چۈنكى ئۇالر )جىمى سۆزلىرى ۋە ئىشلىرىدىن( 
ھالىتىڭالرغا  )دۇنيادىكى  »نېمىشقا  ئۇالرغا:  )ئاندىن(  قىلىنىدۇ.  سوراق   - سوئال 
ئوخشاش( بىر - بىرىڭالرغا ياردەم قىلمايسىلەر؟« )دېيىلىدۇ(. بەلكى ئۇالر بۈگۈن 

بويسۇنغۇچىالردۇر﴾.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مالىكنىڭ  ئىبنى  ئەنەس  ئەھمەد  ئىمام 
ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئىنسانالر قانداقمۇ يۈزلىرى بىلەن ماڭدۇرۇلۇپ 
توپلىنىدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئىنسانالرنى پۇتلىرى بىلەن ماڭدۇرۇشقا 
قادىر هللا ئۇالرنى يۈزلىرى بىلەن ماڭدۇرۇشقا قادىر ئەمەسمۇ؟« دېدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.

مەخلۇقاتالرنى يارىتىشقا قادىر اهللا نىڭ قىيامەتنى قايىم قىلىشقا قادىر 
ئىكەنلىكى

﴿)ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، هللا سىلەرنى ياراتتى﴾ يەنى سىلەر ئىلگىرى 
بارلىققا  يوقلۇقتىن  سىلەرنى  كېيىن  ئىدىڭالر، هللا  ئەمەس  نەرسە  ئېلىنغىدەك  تىلغا 

كەلتۈردى.
﴿سىلەر ئۈچۈن قۇالقنى، كۆزلەرنى، دىلالرنى﴾ يەنى ئەقىل ـ ئىدراكنى ﴿ياراتتى، 
پەرمانلىرىنى  ـ  ئەمر  قىلىشتا،  ئىتائەت  غا  هللا  يەنى  قىلىسىلەر﴾  شۈكۈر  ئاز  سىلەر 
بۇ  بەرگەن  قىلىپ  نېمەت  يېنىشتا هللا سىلەرگە  ئىشلىرىدىن  ۋە توسقان  ئورۇنداشتا 

نەرسىلەرنى ئاز ئىشلىتىسىلەر.
﴿ئېيتقىنكى، هللا سىلەرنى يەر يۈزىدە يارىتىپ كۆپەيتتى﴾ يەنى هللا سىلەرنى 
خىلمۇخىل تىل، خىلمۇخىل رەڭ، خىلمۇخىل سۈپەت، خىلمۇخىل شەكىل ۋە خىلمۇخىل 

سۈرەت بىلەن يارىتىپ، زېمىننىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تاراتتى ۋە كۆپەيتتى.
﴿)ھېساب بېرىش ئۈچۈن( هللانىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر﴾ يەنى زېمىننىڭ بۇلۇڭ 
ـ پۇشقاقلىرىغىچە تارقىلىپ كەتكەندىن كېيىن هللا نىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر. هللا 
خۇددى سىلەرنى تارقىتىۋەتكىنىدەك يەنە توپاليدۇ، دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغاندەك 

ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرىدۇ.
سانىغان  يىراق  بېرىشىنى  يۈز  ئۇنىڭ  ۋە  قىلغان  ئىنكار  قىيامەتنى  تائاال  هللا 
كاپىرالردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر: »ئەگەر سىلەر راستچىل بولساڭالر، 
بۇ ۋەدە قاچان ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ« دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر: زېمىنغا چېچىلىپ كەتكەندىن 
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كېيىن سىلەر دەۋاتقان بۇ يىغىلىش قاچان ئەمەلگە ئاشىدۇ؟- دېيىشىدۇ.
قىيامەتنىڭ  )يەنى  ئىلىم  ھەقتىكى(  »)بۇ  ئېيتقىنكى،  ئۇالرغا(  مۇھەممەد!  ﴿)ئى 
بىر  مۇئەييەن  بېرىدىغان  يۈز  ئۇنىڭ  يەنى  دەرگاھىدىدۇر﴾  بولۇشى( هللانىڭ  قاچان 
ۋاقتىنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ. لېكىن، هللا مېنى سىلەرگە 
بۇيرۇدى. سىلەر ھەزەر  قىلىشقا  بېرىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر  يۈز  قىيامەتنى چوقۇم 

ئەيلەڭالر.
﴿مەن پەقەت ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴾ يەنى مېنىڭ ۋەزىپەم پەقەت تەبلىغ 

قىلىشتۇر، مەن تەبلىغنى سىلەرگە يەتكۈزدۈم. 
﴿ئۇالر ئازابنىڭ ئۆزلىرىگە يېقىنلىقىنى كۆرگەن چاغدا يۈزلىرى قارىداپ كېتىدۇ﴾ 
يەنى قىيامەت قايىم بولۇپ كاپىرالر ئۇنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن چاغدا، ئازابنىڭ 
كېلىۋاتقان  چۈنكى،  كېتىدۇ.  قارىداپ  يۈزلىرى  ۋە  كۆرىدۇ  كېلىۋاتقانلىقىنى  يېقىنالپ 
ھەر قانداق نەرسىنىڭ زامانى ئۇزۇن بولغان تەقدىردىمۇ ئۇ چوقۇم كېلىدۇ. ئۇالر ئىنكار 
بىلگەنلىكى  يامانلىقنى  تۇرۇۋاتقان  كۆتۈپ  ئۆزلىرىنى  بەرگەندە،  يۈز  ئازاب  بۇ  قىلغان 
ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قارىداپ كېتىدۇ. ئۇالرنى ئۇالر ئويالپ باقمىغان ۋە دىللىرىغا 
كېچىپ باقمىغان قاتتىق ئازاب يەنى هللا نىڭ ئازابى ئورىۋالىدۇ. ﴿ئەگەر )ئۆزلىرىگە( 
يەنە  ھەممىسى  نەرسىلەرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  ئىگىدارچىلىقىدا  قىلغانالرنىڭ  زۇلۇم 
قاتتىق  كۈنىدىكى  قىيامەت  بولسا،  بولىدىغان  نەرسە  كۆپ  ھەسسە  بىر  شۇنىڭدەك 
دۇنيادىكى  )بۇ  تەرىپىدىن  ئۇالرغا هللا  بوالتتى،  بەرگەن  فىدىيە  ئۇنى  ئۈچۈن  ئازاب 
چاغلىرىدا( ئويالپ باقمىغان ئازابالر ئاشكارا بولىدۇ. ئۇالرغا ئۇالرنىڭ )دۇنيادا( قىلغان 
يامان ئىشلىرى ئاشكارا بولىدۇ، ئۇالرنىڭ )دۇنيادىكى چاغدا پەيغەمبەرنىڭ دەۋىتىنى( 
مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنى )قاتتىق( ئازاب ئورىۋالىدۇ﴾)1( شۇڭا 
سىلەر  بۇ  ﴿مانا  دېيىلىدۇ:  مۇنداق  ئۇالرغا  يۈزىسىدىن  قىلىش  ماالمەت  ۋە  ئەيىبلەش 
)دۇنيادىكى چېغىڭالردا( تەلەپ قىلغان نەرسىدۇر﴾ يەنى سىلەر تېز كېلىشىگە ئالدىراپ 

كەتكەن ئازابتۇر.

* * * * * * *

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 
ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ 

ڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ  ڈ   

ئېيتقىنكى،  مۇشرىكالرغا(  قىلىدىغان  ئارزۇ  ئۆلۈمىڭنى  سېنىڭ  مۇھەممەد!  )ئى   
»ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! ئەگەر هللا )سىلەر ئارزۇ قىلغاندەك( مېنى ۋە مەن بىلەن بولغان 
قىلىپ(  تەخىر  ئەجىلىمىزنى  )بىزنىڭ  ياكى  بولسا،  قىلىدىغان  ھاالك  )مۆمىنلەرنى( 

ـ ئايەتكىچە. )1( ساففات سۈرىسى 22 - 26ـ 
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بىزگە رەھىم قىلىدىغان بولسا )سىلەرگە نېمە پايدا بار(، كاپىرالرنى قاتتىق ئازابتىن 
كىم قۇتۇلدۇرىدۇ؟«﴿28﴾. ئېيتقىنكى، »ئۇ ناھايىتى مېھرىبان هللادۇر، ئۇنىڭغا ئىمان 
ئېيتتۇق ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدۇق، سىلەر كىمنىڭ روشەن گۇمراھلىقتا ئىكەنلىكىنى 
كەلگۈسىدە بىلىسىلەر«﴿29﴾. )ئۇالرغا( »ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ )سۈيىڭالر يەر ئاستىغا( 

سىڭىپ كەتسە، سىلەرگە كىم ئېقىن سۇ كەلتۈرۈپ بېرىدۇ« دېگىن﴿30﴾.

مۆمىنلەرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىنىڭ كاپىرالرنى ھاالكەتتىن 
قۇتۇلدۇرالمايدىغانلىقى

نىڭ  هللا  ۋە  قىلغان  ئىنكار  نى  هللا  مۇھەممەد!  ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا 
نېمەتلىرىگە تانغان ئەنە شۇ مۇشرىكالرغا ﴿ئېيتقىنكى، »ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! ئەگەر هللا 
)سىلەر ئارزۇ قىلغاندەك( مېنى ۋە مەن بىلەن بولغان )مۆمىنلەرنى( ھاالك قىلىدىغان بولسا، 
ياكى )بىزنىڭ ئەجىلىمىزنى تەخىر قىلىپ( بىزگە رەھىم قىلىدىغان بولسا )سىلەرگە نېمە 
ئۆزەڭالر  ئۆزەڭالرنى  يەنى  قۇتۇلدۇرىدۇ؟«﴾  كىم  ئازابتىن  قاتتىق  كاپىرالرنى  بار(،  پايدا 
نىڭ  سىلەرنى هللا  قايتمىساڭالر،  دىنىغا  نىڭ  قىلىپ هللا  تەۋبە  سىلەر  قۇتقۇزۇڭالر، 
ئارزۇ  چۈشۈشىنى  بىزگە  ئازابىنىڭ  نىڭ  هللا  قۇتۇلدۇرالمايدۇ.  نەرسە  ھېچ  ئازابىدىن 
قىلىشىڭالر سىلەرگە ھېچ پايدا بەرمەيدۇ. هللا بىزنى سىلەر ئارزۇ قىلغاندەك ئازابلىسۇن 
ياكى بىزگە مەرھەمەت قىلىپ ئۆمرىمىزنى ئۇزۇن قىلسۇن، سىلەرگە بەرىبىردۇر. سىلەر هللا 

نىڭ سىلەرگە چۈشىدىغان قاتتىق ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر.
ئۇنىڭغا  ۋە  ئېيتتۇق  ئىمان  ئۇنىڭغا  مېھرىبان هللادۇر،  ناھايىتى  »ئۇ  ﴿ئېيتقىنكى، 
تەۋەككۈل قىلدۇق﴾ يەنى بىز ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە 
مېھرىبان هللا غا ئىمان ئېيتتۇق، بارلىق ئىشلىرىمىزدا ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدۇق. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا غا ئىبادەت قىلغىن ۋە هللا غا تەۋەككۈل قىلغىن 

)يەنى ھەممە ئىشىڭنى هللا غا تاپشۇرغىن(﴾)1(.
﴿سىلەر كىمنىڭ روشەن گۇمراھلىقتا ئىكەنلىكىنى كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴾ يەنى بىز 
ۋە سىلەردىن قايسى بىرىمىزنىڭ گۇمراھلىقتا ئىكەنلىكىنى، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشى 

ئاقىۋەتنىڭ زادى كىمگە مەنسۇپ بولىدىغانلىقىنى كەلگۈسىدە بىلىپ قالىسىلەر.

اهللا نىڭ بۇالقالردىن چىقىدىغان سۇدىن ئىبارەت نېمىتىنى ئەسلىتىش بىلەن 
بىرگە ئۇنىڭ يوقىلىپ كېتىشىدىن قورقۇتقانلىقى

هللا تائاال بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان مەرھەمىتىنى ئىزھار قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئۇالرغا( 
»ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ )سۈيىڭالر يەر ئاستىغا( سىڭىپ كەتسە﴾ يەنى سۈيىڭالر ئۆتكۈر گۈرجەك 
ـ كەتمەنلىرىڭالرنى ۋە پۈتۈن كۈچۈڭالرنى ئىشقا سېلىپمۇ چىقىرالمايدىغان يەر قاتلىمىنىڭ 

ـ ئايەتلەر. )1( زۇمەر سۈرىسى 47 - 48ـ 
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ئاستىغا سىڭىپ كەتسە، ﴿سىلەرگە كىم ئېقىن سۇ كەلتۈرۈپ بېرىدۇ« دېگىن﴾ يەنى يەرنىڭ 
ئۈستىدىكى بۇالقالردىن ئېقىپ تۇرىدىغان تاتلىق سۇنى سىلەرگە كىم كەلتۈرۈپ بېرەلەيدۇ؟ 
غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن باشقا ھېچ نەرسە ئۇنداق قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ. هللا تائاال ئۆز 
پەزلى ۋە مەرھەمىتى بىلەن بۇالقالر ئارقىلىق سىلەرگە تاتلىق سۇ چىقىرىپ بېرىپ، ئۇنى 
زېمىننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا بەندىلەرنىڭ ئېھتىياجىنىڭ ئاز - كۆپلىگىگە قارىتا ئاققۇزۇپ 

بەردى.
شۇنىڭ بىلەن، مۈلك سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە هللا 

غا خاستۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 52 ئايەت
قەلەم سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک  گ گ   گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڻ   ں  ڱ   ڱ  ڱ 

ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
نۇن. قەلەم بىلەن ۋە ئۇالر يازغان نەرسىلەر بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. )ئى مۇھەممەد!( 
سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ نېمىتى بىلەن، )مۇشرىكالر ئېيتقاندەك( مەجنۇن ئەمەسسەن﴿2﴾. 
مۇقەررەركى، سەن ئەلۋەتتە ئۆكسىمەس ساۋابقا ئېرىشىسەن﴿3﴾. )ئى مۇھەممەد!( سەن 
ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن﴿4﴾. كەلگۈسىدە قايسىڭالرنىڭ مەجنۇن ئىكەنلىكىنى 
ئۆزىنىڭ  پەرۋەردىگارىڭ  ئۇالرمۇ كۆرىدۇ﴿5ـ6﴾. شۈبھىسىزكى، سېنىڭ  سەن كۆرىسەن، 

يولىدىن ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴿7﴾.
ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا توختىلىپ 
دېگەن  تائاالنىڭ: ﴿ق﴾، ﴿ص﴾  ئايىتى هللا  دېگەن  ﴿ن﴾  تائاالنىڭ:  ئۆتۈلدى. هللا 
ئايەتلىرىگە ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كېلىپ ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ھەرپلەرگە 
ئوخشاش ھەرپ بولۇپ، يۇقىرىدا بۇ ھەقتە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتۈلدى، شۇنىڭ ئۈچۈن، 

بۇ يەردە قايتا تەكراالش ھاجەتسىز.

قەلەمنىڭ تەپسىرى

﴿قەلەم بىلەن ۋە ئۇالر يازغان نەرسىلەر بىلەن قەسەمكى﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا 



مەنىسى خەت يازىدىغان ھەر قانداق قەلەمنى كۆرسىتىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
ئۆگەتتى.  يېزىشنى(  بىلەن )خەت  قەلەم  ئۇ  كەرەملىكتۇر.  ئەڭ  پەرۋەردىگارىڭ  ﴿ئوقۇغىن، 
ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى﴾)1( هللا تائاال بۇ قەسەم ئارقىلىق ئىنسانالرغا ئاتا 
قىلغان يېزىشنى ئۆگىتىشتىن ئىبارەت نېمىتىنىڭ نەقەدەر ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى بايان 
قىلىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ دىققىتىنى بۇ بۈيۈك نېمەتكە قارىتىدۇ. چۈنكى بىلىمگە يېزىش ئارقىلىق 

ئېرىشكىلى بولىدۇ.
﴿ۋە ئۇالر يازغان نەرسىلەر بىلەن قەسەمكى﴾ سۇددى: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى پەرىشتىلەر 
بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن يازغان نەرسە بىلەن قەسەمكى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. باشقا 
تەپسىرشۇناسالر: بۇ ئايەتتىكى قەلەمدىن هللا تائاال ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىشتىن 50 
مىڭ يىل ئىلگىرى مەخلۇقاتالرنىڭ تەقدىرىنى يازغان چاغدا، تەقدىرنى يېزىشقا بۇيرۇغان 

قەلەم كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى.
ئۇالر بۇ قەلەم ھەققىدە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنى بايان قىلدى. ئىبنى ئەبۇھاتەم 
ۋەلىد ئىبنى ئۇبادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئاتام سەكراتقا چۈشۈپ قالغان 
چاغدا، مېنى چاقىرىپ مۇنداق دېدى: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
ئۇنىڭغا:  ئاندىن  ياراتتى،  قەلەمنى  قىلىپ  تۇنجى  ـ سۈبھىسىزكى، هللا  ئاڭلىدىم: »شەك 
يازغىن!- دېدى. قەلەم: ئى پەرۋەردىگارىم! نېمىنى يازىمەن؟- دېدى. هللا: تەقدىرنى ۋە 
تاكى قىيامەتكىچە، تائەبەتكىچە بولىدىغان ئىشالرنى يازغىن!- دېدى«. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

ئەھمەد ۋە تىرمىزى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كاتتىلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن قەلەم بىلەن 
قەسەم قىلغانلىقى

ئېيتقاندەك(  )مۇشرىكالر  بىلەن،  نېمىتى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  سەن  مۇھەممەد!(  ﴿)ئى 
مەجنۇن ئەمەسسەن﴾ يەنى هللا غا ھەمدۇ سانا بولسۇنكى، سەن سېنىڭ قەۋمىڭدىن سەن 
ئېلىپ كەلگەن ھىدايەتنى ۋە روشەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغان، بۇ ھەقتە سېنى ساراڭغا 

ئوخشاتقان نادانالر ئېيتقاندەك مەجنۇن ئەمەسسەن. 
﴿مۇقەررەركى، سەن ئەلۋەتتە ئۆكسىمەس ساۋابقا ئېرىشىسەن﴾ يەنى سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ئەمر ـ پەرمانىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزگەنلىكىڭ، ئۇالرنىڭ ساڭا يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر 
قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن كاتتا ئەجىرگە، ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ۋە توختاپ قالمايدىغان ھېسابسىز، 
قىلىنغان(  ئۇالرغا  ﴿)بۇ  دېگەن:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  ئېرىشىسەن. هللا  ساۋابقا  بۈيۈك 
قىلغانالر  ئەمەللەرنى  ياخشى  ئېيتقان،  ئىمان  ئىنئامدۇر﴾)2(، ﴿پەقەت  قالمايدىغان  ئۈزۈلۈپ 
بۇنىڭدىن مۇستەسنا. بۇالرغا ئۈزۈلمەس ساۋاب بېرىلىدۇ﴾)3( مۇجاھىد: ﴿ئۆكسىمەس ساۋابقا 

ـ ئايەتكىچە. )1( ئەلەق سۈرىسى 3 - 5ـ 
)2( ھۇد سۈرىسى 108- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( تىن سۈرىسى 6- ئايەت.
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ئېرىشىسەن﴾ دېگەن ئايەتنى: ھېسابسىز ساۋابقا ئېرىشىسەن،- دەپ تەپسىر قىلغان. بۇ سۆز 
يۇقىرىدا ئېيتقانلىرىمىزنى تەكىتلەيدۇ.

﴿سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرى

﴿)ئى مۇھەممەد!( سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ 
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئى مۇھەممەد! سەن ھەقىقەتەن 
ئىسالمدىن ئىبارەت كاتتا دىن ئۈستىدىدۇرسەن. مۇجاھىد، ئەبۇمالىك، سۇددى، رەبئى ئىبنى 

ئەنەس، زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنداق دېگەن.
رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئايەت ھەققىدە  بۇ  ئەبۇئۇرۋە قەتادەنىڭ  ئىبنى  سەئىد 
قىلىدۇ: بىزگە خەۋەر قىلىنىشىچە، سەئىد ئىبنى ھىشام ئائىشەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئەخالقى ھەققىدە سورىغاندا، ئائىشە: سەن قۇرئان ئوقۇمامسەن؟- دېگەن. سەئد: مەن قۇرئان 
ئوقۇيمەن،- دېگەن. ئائىشە: شەك - شۈبھىسىزكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى 
قۇرئان ئىدى،- دېگەن. بۇنى ئابدۇرازاقمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان، بۇنى ئىمام 

مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ۋە  بۇيرۇقلىرىغا  كەرىمنىڭ  قۇرئان  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  مەنىسى،  ئايەتنىڭ  بۇ 
كەلمەيدىغان  مۇناسىپ  )قۇرئانغا  يارىتىلغان  ئۆزىدە  بولۇپ،  ئېسىلغان  چەكلىمىرىگە چىڭ 
بەزى( تەبىئى مىجەزىنى تاشالپ، قۇرئان كەرىمنى ئۆزىگە ئېسىل سۈپەت ۋە ئەخالق ئۆلچىمى 
قىلىپ ئۆزلەشتۈرگەن. قۇرئان كەرىم نېمىگە بۇيرۇسا، شۇنى قىلغان، نېمىدىن توسىسا شۇنى 
قىلمىغان. بۇ ئېسىل ئەخالقالردىن سىرت يەنە هللا تائاال ئۇنىڭدا ياراتقان ھايالىق، سېخىلىق، 
باتۇرلۇق، كەچۈرۈمچان ۋە مېھرىبانلىق قاتارلىق كاتتا ئەخالقالر بار. ئۇنىڭدا ھەر قانداق ئېسىل 

ۋە گۈزەل ئەخالقالر تېپىلىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا 10 يىل خىزمەت قىلدىم. ئۇ ماڭا بىر قېتىممۇ: “ئوھۇي” دەپ باقمىدى. ئۇ 
مەن قىلغان بىرەر ئىشنى: نېمىشقا بۇ ئىشنى قىلدىڭ؟- دەپ باقمىدى. مەن قىلمىغان بىرەر 
ئىشنى: بۇ ئىشنى قىلساڭ بولمامدۇ؟- دەپمۇ باقمىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەڭ ياخشى 
ئەخالقلىق ئادەم ئىدى. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالقىنىدىن يۇمشاقراق نە يىپەك، نە 

شايى، تەرىدىن بەكرەك خۇشپۇراق چىقىدىغان نە مىسك، نە ئەتىر كۆرمىدىم.
ئىمام بۇخارى بەرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئەڭ چىرايلىق يۈزلۈك ۋە ئەڭ ياخشى ئەخالقلىق ئىدى. ئۇ ئېگىزمۇ ئەمەس، پاكارمۇ ئەمەس، 

ئوتتۇرا بوي ئادەم ئىدى. بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئائىشەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نە 
بىرەر خىزمەتچىسىنى، نە ئايالىنى، نە بىرەر نەرسىنى بىرەر كاچات ئۇرۇپ باقمىدى. هللا يولىدا 
جىھاد قىلىپ دۈشمەننى ئۇرۇش بۇنىڭدىن مۇستەسنا. ئۇنىڭغا ئىككى ئىشتىن بىرىنى تالالش 
ئىختىيارلىقى بېرىلسە، تاللىغان ئىشتا گۇناھال بولمىسا، ئۇ بۇ ئىككى ئىشنىڭ ئاسىنىنى تالالشنى 

قەلەم سۈرىسى

330331



ياخشى كۆرەتتى. ئەگەر گۇناھ بولىدىغان ئىش بولسا، گۇناھتىن ئەڭ يىراق تۇراتتى. ئۇ ئۆزىگىال 
ئاالقىدار بىرەر ئىشتا ئۆزى ئۈچۈن ھېچ ئادەمدىن ئىنتىقام ئالمىدى، ئۇ پەقەت هللا چەكلىگەن 

ئىشالرغا تاجاۋۇز قىلىنغاندىال غالىب ۋە بۈيۈك هللا نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئىنتىقام ئالدى.
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ھۇرەيرەدىن  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر  ئۈچۈن  مۇكەممەللەشتۈرۈش  ئەخالقالرنى  ياخشى  پەقەت  »مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت 

قىلىپ ئەۋەتىلدىم«.
﴿كەلگۈسىدە قايسىڭالرنىڭ مەجنۇن ئىكەنلىكىنى سەن كۆرىسەن، ئۇالرمۇ كۆرىدۇ﴾ ئى 
مۇھەممەد! كەلگۈسىدە سەن كىمنىڭ گۇمراھ ۋە مەجنۇن ئىكەنلىكىنى بىلىسەن، سېنى ئىنكار 
قىلغان ۋە ساڭا قارشى چىققانالرمۇ بىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر ئەتە 
)يەنى ئاخىرەتتە( كىمنىڭ يالغانچى، مۇتەكەببىر ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ﴾)1(، ﴿شۈبھىسىزكى، بىز 

ياكى سىلەر چوقۇم ھىدايەتتىدۇرمىز، يا روشەن گۇمراھلىقتىدۇرمىز﴾)2(.
مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  بولۇۋاتقان  تەپسىرى  جۇرەيج  ئىبنى 
ئىكەنلىكىنى سەن  مەجنۇن  قايسىڭالرنىڭ  كۈنىدە  قىيامەت  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 

بىلىسەن، ئۇالرمۇ بىلىدۇ.
﴿شۈبھىسىزكى، سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىدىن ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، 
ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى هللا تائاال سىلەر ۋە ئۇالردىن ئىبارەت ئىككى 
گۇرۇھنىڭ قايسىنىڭ ھىدايەت تاپقۇچى ۋە قايسىنىڭ ھەقتىن ئاداشقان گۇرۇھ ئىكەنلىكىنى 

ئوبدان بىلىدۇ.

* * * * * * *

 ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې  ې ې ې  ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ 

ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی  ٱ ٻ ٻ ٻ  

مادارا  بىلەن  ئۆزلىرى  سېنىڭ  ئۇالر  قىلمىغىن﴿8﴾.  ئىتائەت  قىلغۇچىالرغا  ئىنكار 
قىلىدۇ﴿9﴾.  ئارزۇ  قىلىشىنى  مادارا  بىلەن(  ئۆزلىرىنىڭ )سەن  بىلەن  قىلىشىڭنى، شۇنىڭ 
قەسەمخور، پەس، غەيۋەتخور، سۇخەنچى، بېخىل، ھەددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار، قوپال، 
ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارامدىن بولغان ئادەم )يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرە( گە ئىتائەت قىلمىغىن﴿10 
ـ 13﴾. بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز ئۇنىڭغا ئوقۇپ بېرىلسە، ئۇنىڭ مال - مۈلكى ۋە ئوغۇللىرى 
بولغانلىقى ئۈچۈن، »)بۇ( بۇرۇنقىالرنىڭ ھېكايىلىرىدۇر« دەيدۇ﴿14 ـ 15﴾. ئۇنىڭ بۇرنىنى 

داغالپ بەلگە سالىمىز﴿16﴾.

)1( قەمەر سۈرىسى 26- ئايەت.
)2( سەبەئ سۈرىسى 24- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەقنى ئىنكار قىلغۇچى كاپىرالرنىڭ بېسىمىنى، پىكىر تەلەپلىرىنى قوبۇل 
قىلىشتىن توسۇش ۋە ئۇالرنىڭ يېرىم يولدا ئۇچرىشىشنى خااليدىغانلىقى

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: خۇددى بىز ساڭا توغرا شەرىئەتنى ۋە بۈيۈك ئەخالقنى نېمەت 
سۈپىتىدە ئاتا قىلغىنىمىزدەك، ﴿ئىنكار قىلغۇچىالرغا ئىتائەت قىلمىغىن. ئۇالر سېنىڭ ئۆزلىرى 
بىلەن مادارا قىلىشىڭنى، شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىنىڭ )سەن بىلەن( مادارا قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾ 
ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ ئۆز ئىالھلىرىغا ئىبادەت 
قىلىشىغا رۇخسەت قىلساڭ، ئۇالرمۇ سېنىڭ ئۆز ئىالھىڭغا ئىبادەت قىلىشىڭغا رۇخسەت قىلىدۇ. 
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر سېنىڭ بۇ ھەق يولنى تاشالپ، ئۆزلىرىنىڭ باتىل ئىالھلىرىغا 

مايىل بولۇشۇڭنى ئارزۇ قىلىشىدۇ.
﴿قەسەمخور، پەس، غەيۋەتخور، سۇخەنچى، بېخىل، ھەددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار، 
قوپال، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارامدىن بولغان ئادەم )يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرە( گە ئىتائەت قىلمىغىن﴾ 
بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، پەسكەش، يالغانچى، دەلىل - پاكىتتا ئاجىز كەلگەنلىكى ئۈچۈن 
ئورۇندا  نامۇۋاپىق  ئۇنى  ۋە  قوللىنىپ  ئىسملىرىنى  تائاالنىڭ  ۋاقىت هللا  ۋە ھەر  زامان  ھەر 

ئىشلىتىپ، يالغان قەسەملەرنى قىلىش ئارقىلىق قوغدىنىدۇ.
قاتراپ  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  بۇزۇش  ئارىسىنى  يەنى كىشىلەرنىڭ  ﴿سۇخەنچى﴾ 
يۈرۈپ گەپ توشۇغۇچى، ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى جاراھەتلەندۈرۈپ سىلە ـ رەھىمنى ئۈزگۈچى.

رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  تاۋۇستىن  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى قەبرىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ مۇنداق دېدى: 
ئازاب  تۈپەيلىدىن  گۇناھ  چوڭ  ئۇالر  قىلىنىۋېتىپتۇ،  ئازاب  ھەقىقەن  قەبرىدىكىلەرگە  »بۇ 
قىلىنماپتۇ، بەلكى ئۇالرنىڭ بىرى دۇنيادىكى چاغدا كىيمىگە سۈيدۈكنىڭ چاچراپ كېتىشىدىن 
ساقالنمايدىغان، يەنە بىرى كىشىلەر ئارىسىدا سۇخەنچىلىك قىلىدىغان ئادەم ئىكەن«. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »كىشىلەرنىڭ سۆزىنى ئوغرىلىقچە تىڭشىغۇچى جەننەتكە كىرەلمەيدۇ«. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتالىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
﴿بېخىل، ھەددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار﴾ يەنى ئۇ بېخىللىق قىلىپ ئۈستىگە ۋاجىب 
بولغان نەرسىنى بەرمەيدۇ ۋە قولىدىكى ياخشىلىق قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى قىلمايدۇ، 
بەلگىلىمىلەردىن  قويۇلغان  يولغا  قىلىشتا  ئىستېمال  نەرسىنى  بەرگەن  قىلىپ  ھاالل  هللا 

ئاشۇرۇۋېتىدۇ، ھارام قىلىنغان ئىشالرنى قىلىپ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ.
﴿قوپال، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارامدىن بولغان ئادەم﴾ بۇ ئايەتتىكى “قوپال” دېگەن سۆزدىن 

مىجەزى توڭ، باغرى قاتتىق، مۇز چىراي ۋە بېخىل ئادەم كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ھارىسە ئىبنى ۋەھبتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
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رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن سىلەرگە جەننەت ئەھلىدىن خەۋەر بېرەيمۇ؟ ئاجىز، كىشىلەر تەرىپىدىن 
كەمسىتىلىدىغان، ئەگەر هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلسا، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىدىغان ھەر 
ئادەم جەننەت ئەھلىدۇر. مەن سىلەرگە دوزاخ ئەھلىدىن خەۋەر بېرەيمۇ؟ قوپال، باغرى قاتتىق 
ۋە ھەقتىن باش تارتقۇچى ھەر ئادەم دوزاخ ئەھلىدۇر«. ۋەكىئنىڭ رىۋايىتىدە: » قوپال، 
باغرى قاتتىق، مۇز چىراي ۋە بېخىل ھەر ئادەم دوزاخ ئەھلىدۇر« دېيىلگەن. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى: ﴿قوپال، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارامدىن بولغان ئادەم﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە 
قەبىلىسىدىن  قۇرەيش  كىشى  ئۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى 
بولۇپ، ئەن سېلىنغان قويغا ئوخشاش ئەسكى نامى بار ئادەم ئىدى. بۇنىڭ مەنىسى، ئۇ ئەن 
سېلىنغانلىقتىن قويالر ئارىسىدا ئاسان تونۇلىدىغان مەشھۇر قويغا ئوخشاش دېگەنلىك بولىدۇ. 
ئەرەبلەر نىكاھسىز تۇغۇلغان ئادەمنى ھارامدىن بولغان ئادەم دەيدۇ، ئىبنى جەرىر ۋە بىر قانچە 

ئىمامالر شۇنداق دېگەن.
ئوغۇللىرى  ۋە  مۈلكى   - مال  ئۇنىڭ  بېرىلسە،  ئوقۇپ  ئۇنىڭغا  ئايەتلىرىمىز  ﴿بىزنىڭ 
بولغانلىقى ئۈچۈن، »)بۇ( بۇرۇنقىالرنىڭ ھېكايىلىرىدۇر« دەيدۇ﴾ هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
ۋە  غالىب  ئۇ  بەدىلىگە  ئوغۇلالرنىڭ  ۋە  مۈلۈك  ـ  مال  بەرگەن  قىلىپ  نېمەت  ئۇنىڭغا  هللا 
بۈيۈك هللا نىڭ ئايەتلىرىگە كاپىر بولدى، هللا دىن يۈز ئۆرۈدى ۋە هللا نىڭ ئايەتلىرىنى 
بۇرۇنقىالرنىڭ ھېكايىلىرىدىن ئېلىنغان يالغان سۆزلەردۇر دەپ بىلجىرلىدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( مەن تەنھا ياراتقان كىشىنى )يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرەنى( 
ماڭا قويۇۋەت. ئۇنىڭغا نۇرغۇن مال بەردىم. ئۇنىڭغا كۆز ئالدىدا تۇرىدىغان ئوغۇلالرنى بەردىم. 
)يەنى  ياق  قىلىدۇ.  تەمە  بېرىشىمنى  كۆپ  يەنە  ئۇ  ئاندىن  ئۆستۈردۈم.  ئابرويىنى  ئۇنىڭ 
ئۇنىڭ خالىغىنى بولمايدۇ(، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە قارشى چىقتى. ئۇنىڭغا قاتتىق 
ئازابىمنى تېتىتىمەن. ئۇ )پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ھەققىدە( ئويالندى، )قۇرئان توغرۇلۇق نېمە 
دېيىشنى ۋە قانداق بوھتان قىلىشنى( پىالنلىدى. لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى. 
قوشۇمىسىنى  ئاندىن  قارىدى.  ئۇ  ئاندىن  پىالنلىدى.  قانداق  ئۇ  بولسۇنكى،  لەنەت  يەنە 
تۈردى ۋە چىرايىنى پۈرۈشتۈردى. ئاندىن )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى، )پەيغەمبەرگە ئەگىشىشتىن( 
تەكەببۇرلۇق بىلەن باش تارتتى. »بۇ )كاالمۇلالھ ئەمەس( پەقەت ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر، بۇ 
پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر« دېدى. ئۇنى مەن سەقەرگە )يەنى دوزاخقا( سالىمەن. سەقەرنىڭ 
نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟ ئۇ ھېچ نەرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ )بەلكى كۆيدۈرۈپ 
تاشاليدۇ(. ئۇ )چوڭلۇقىدىن( ئىنسانالرنىڭ )كۆزلىرىگە يىراق مۇساپىلەردىن( كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. 

ئۇنىڭغا 19 پەرىشتە مۇئەككەلدۇر﴾)1(.
﴿ئۇنىڭ بۇرنىنى داغالپ بەلگە سالىمىز﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
بىز ئۇنىڭ ئىشىنى روشەن ۋە ئوچۇق بايان قىلىمىز، ھەتتا ئۇنى ھەممە ئادەم بىلىپ كېتىدۇ، 
ئۇنىڭ ئىشى ئۇالرغا خۇددى بۇرۇنلىرى داغالپ بەلگە سېلىنغان ئادەملەر ھەممىگە تونۇلۇپ 
كەتكەندەك مەخپىي قالمايدۇ. باشقا تەپسىرشۇناسالر: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى، ئۇنىڭ يۈزىگە 

ـ ئايەتكىچە. )1( مۇددەسسىر سۈرىسى 11 - 30ـ 
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دوزاخ ئەھلىنىڭ يۈزلىرىگە سېلىنىدىغان بەلگىنى سالىمىز. يەنى قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ يۈزىنى 
قارا قىلىۋېتىمىز دېگەنلىك بولىدۇ،- دەيدۇ.

* * * * * * *

 ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ 
ڈ  ژ  ڈ  ڎ  ڌ  ڎ   ڌ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں  ں  
ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ  ھ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ   ڭ 

ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ  ۉ    ۉ ې  

شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنى )يەنى مەككە ئاھالىسىنى( مەلۇم باغنىڭ ئىگىلىرىنى سىنىغاندەك 
)قەھەتچىلىك، ئاچارچىلىققا دۇچار قىلىش بىلەن( سىنىدۇق. ئۇالر )يەنى باغنىڭ ئىگىلىرى( 
ئۇنىڭ مېۋىلىرىنى )كەمبەغەللەر ئۇقمىسۇن، ئۇالرغا ھېچ نەرسە بەرمەيلى دېيىشىپ( سەھەردىال 
ئۈزۈۋېلىشقا قەسەم ئىچىشكەن ئىدى﴿17﴾. ئۇالر خۇدا خالىسا دېمىگەن ئىدى﴿18﴾. ئۇالر 
ئۇخالۋاتقاندا، باغقا پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ئازاب )يەنى يانغىن( نازىل بولۇپ، باغ )كۆيۈپ( 
قاپقارا كۈلدەك بولۇپ قالدى﴿19ـ20﴾. ئۇالر: »ئەگەر )مېۋىلەرنى( ئۈزمەكچى بولساڭالر باغقا 
بېرىڭالر« دەپ، ئەتىگەندە بىر - بىرىنى توۋالشتى﴿21ـ22﴾. ئۇالر ماڭدى، يولدا كېتىۋېتىپ: 
ئۇالر:  پىچىرالشتى﴿23ـ24﴾.  دېيىشىپ  كىرمىسۇن«  مىسكىنمۇ  بىر  ھەرگىز  باغقا  »بۈگۈن 
)مىسكىنلەرنى باغقا كىرىشتىن( توسىيااليمىز دېگەن ئوي بىلەن ئەتىگەندە تۇرۇشتى﴿25﴾. 
ئۇالر باغنىڭ )كۆيۈپ قاپقارا بولۇپ كەتكەنلىكىنى( كۆرۈپ: »بىز ھەقىقەتەن ئېزىپ قېلىپتۇق، 
ياق بىز )باغنىڭ مېۋىسىدىن( قۇرۇق قېلىپتۇق« دېدى﴿26ـ  27﴾. ئۇالرنىڭ ياخشىسى )يەنى 
ئەڭ ئەقىللىقى(: »سىلەر نېمىشقا هللاغا تەۋبە قىلىپ تەسبىھ ئېيتمايسىلەر دېمىگەنمىدىم؟« 
دېدى﴿28﴾. ئۇالر: »پەرۋەردىگارىمىز! سېنى پاك ئېتىقاد قىلىمىزكى، بىز )مىسكىنلەرنىڭ 
ھەققىنى مەنئى قىلىش بىلەن( ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇق« دېدى﴿29﴾. شۇنىڭ 
بىلەن ئۇالر بىر - بىرىگە قارىشىپ ئۆزئارا ماالمەت قىلىشتى﴿30﴾. ئۇالر دېيىشتى: »ۋاي بىزگە! 
بىز ھەقىقەتەن ھەددىمىزدىن ئېشىپتۇق﴿31﴾. ئۈمىدكى، پەرۋەردىگارىمىز بىزگە بۇنىڭدىن 
ياخشىراق باغنى بەرگەي، بىز ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارىمىزدىن ئۈمىد قىلغۇچىالرمىز«﴿32﴾. ئازاب 
مانا مۇشۇنداقتۇر )يەنى قۇرەيشكىمۇ باغ ئىگىلىرىگە چۈشكەن ئازاب چۈشىدۇ(. ئەگەر ئۇالر 

بىلسە، ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر﴿33﴾.

كاپىرالرنىڭ ئەمەلىنىڭ بىكار بولۇپ كېتىدىغانلىقىنىڭ مىسالى

هللا تائاال بۇنى قۇرەيش كاپىرلىرىغا مىسال قىلىپ كۆرسەتتى. هللا تائاال ئۇالرغا مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىپ، بۇ بۈيۈك رەھمەتنى ئۇالرغا ئاتا قىلدى ۋە بۇ كاتتا 
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نېمەتنى بەردى. بىراق ئۇالر ئۇنى يالغانغا چىقىرىش، پەيغەمبەرلىكنى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنىڭغا 
قارشى ئۇرۇش قوزغاش بىلەن جاۋاب قايتۇردى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، 
بىز ئۇالرنى )يەنى مەككە ئاھالىسىنى( مەلۇم باغنىڭ ئىگىلىرىنى سىنىغاندەك )قەھەتچىلىك، 
ئاچارچىلىققا دۇچار قىلىش بىلەن( سىنىدۇق﴾ بۇ باغ ھەر تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
باغ ئىدى. ﴿ئۇالر )يەنى باغنىڭ ئىگىلىرى( ئۇنىڭ مېۋىلىرىنى )كەمبەغەللەر ئۇقمىسۇن، ئۇالرغا 
ھېچ نەرسە بەرمەيلى دېيىشىپ( سەھەردىال ئۈزۈۋېلىشقا قەسەم ئىچىشكەن ئىدى﴾ يەنى ئۇالر 
كەمبەغەللەر ۋە سائىلالرنىڭ بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ مەھسۇالتىنىڭ ھەممىسىنى 
ئۆزلىرىال ئېلىۋېلىش، ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنى سەدىقە بەرمەسلىك نېيىتىدە باغنىڭ مېۋىلىرىنى 

تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن ئۈزۈۋېلىشقا ئۆزئارا قەسەم ئىچىشكەن ئىدى.
﴿ئۇالر خۇدا خالىسا دېمىگەن ئىدى﴾ يەنى ئۇالر قەسەم قىلغان چاغدا، هللا خالىسا 
پۇرسىتىنىمۇ  ئاشۇرۇش  ئەمەلگە  قەسەملىرىنى  ئۇالرغا  تائاال  هللا  شۇڭا  ئىدى.  دېمىگەن 
پەرۋەردىگارىڭ  باغقا  ئۇخالۋاتقاندا،  ﴿ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  بايان  بەرمىگەنلىكىنى 
تەرىپىدىن ئازاب )يەنى يانغىن( نازىل بولۇپ، باغ )كۆيۈپ( قاپقارا كۈلدەك بولۇپ قالدى﴾ 
يەنى بۇ ئازاب ئاسماندىن چۈشكەن ئاپەت ئىدى. ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دەيدۇ: باغ كۆيۈپ گويا كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقىغا ئوخشاش قاپقارا بولۇپ قالدى. سۇددى ۋە 
سەۋر مۇنداق دەيدۇ: بۇ باغ ئورۇپ تاشلىۋېتىلگەن زىرائەتلەرگە، يەنى قۇرۇق ئوتـ  چۆپلەرگە 

ئوخشاپ قالدى.
﴿ئۇالر: »ئەگەر )مېۋىلەرنى( ئۈزمەكچى بولساڭالر باغقا بېرىڭالر« دەپ، ئەتىگەندە بىر - 
بىرىنى توۋالشتى﴾ يەنى سۈبھى ۋاقتى بولغاندا ئۇالر مېۋىلەرنى ئۈزۈۋېلىشقا بېرىش ئۈچۈن بىر 
- بىرىنى چاقىرىشتى. ﴿ئۇالر ماڭدى، يولدا كېتىۋېتىپ: »بۈگۈن باغقا ھەرگىز بىر مىسكىنمۇ 
كىرمىسۇن« دېيىشىپ پىچىرالشتى﴾ يەنى ئۇالر سۆزلىرىنى ھېچكىم ئاڭالپ قالمىسۇن دەپ، 
ئۆزئارا پەس ئاۋازدا پىچىرلىشىپ بىر - بىرىگە: بۈگۈن بىرمۇ پېقىرنىڭ باغقا كىرىشىگە ئىمكان 
بەرمەڭالر،- دېيىشتى. بۈيۈك ۋە ئۇلۇغ هللا بۇ ئايەت ئارقىلىق ئۇالرنىڭ پىچىرالشلىرىنى ئېچىپ 

تاشالپ، ئۆزىنىڭ سىرالرنى ۋە يوشۇرۇن پىچىرالشالرنى بىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئەتىگەندە  بىلەن،  ئوي  دېگەن  توسىيااليمىز  كىرىشتىن(  باغقا  )مىسكىنلەرنى  ﴿ئۇالر: 
تۇرۇشتى. ئۇالر باغنىڭ )كۆيۈپ قاپقارا بولۇپ كەتكەنلىكىنى( كۆرۈپ: »بىز ھەقىقەتەن ئېزىپ 
قېلىپتۇق، ياق بىز )باغنىڭ مېۋىسىدىن( قۇرۇق قېلىپتۇق« دېدى﴾ يەنى ئۇالر ئويلىغانلىرىنى 
ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا قاتتىق ئىشەنچ باغالپ ئورۇنلىرىدىن ناھايىتى سەھەر تۇرۇشتى. ئۇالر باغقا 
يېتىپ بېرىپ، باغنىڭ خۇددى غالىب ۋە بۈيۈك هللا ئايەتتە ئېيتقان ھالەتكە كېلىپ قالغانلىقىنى 
كۆردى. بۇ باغ ھەقىقەتەن گۈزەل، چىرايلىق ۋە سانجاق ـ سانجاق مېۋىلىك ھالىتىدىن ھېچ 
نەرسىسىدىن پايدىالنغىلى بولمايدىغان، قاپقارا ۋە ھېچ نەرسە يوق، قۇرۇق ھالەتكە كېلىپ 
قالغان ئىدى. ئۇالر بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ، بىز يولدىن ئېزىپ كەتكەن ئوخشايمىز دەپ ئويالپ 
قالدى. شۇڭا ئۇالر: ﴿بىز ھەقىقەتەن ئېزىپ قېلىپتۇق﴾ يەنى خاتا يولغا كىرىپ قېلىپ باغقا 
بارىدىغان يولدىن ئېزىپ قېلىپتۇق دېيىشتى. كېيىن ئۇالر كۆيۈپ قاپقارا بولۇپ كەتكەن بۇ 
باغنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بېغى ئىكەنلىكىنى جەزىملەشتۈرۈپ: ﴿ياق بىز )باغنىڭ مېۋىسىدىن( قۇرۇق 
قېلىپتۇق﴾ يەنى: ياق، ئەكسىچە بۇ باغ بىزنىڭ بېغىمىزنىڭ دەل ئۆزى شۇ، لېكىن بىز باغدىن 
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ئالىدىغان نېسىۋىمىزدىن قۇرۇق قېلىپتۇق،- دېيىشتى.
ئىكرىمە،  جۇبەير،  ئىبنى  سەئىد  مۇجاھىد،  ئابباس،  ئىبنى  ياخشىسى﴾  ﴿ئۇالرنىڭ 
مۇھەممەد ئىبنى كەئب، رەبىئ ئىبنى ئەنەس، زەھھاك ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ: 
ئۇالرنىڭ ئەڭ ئادىلراقى ۋە ياخشىراقى: ﴿»سىلەر نېمىشقا هللاغا تەۋبە قىلىپ تەسبىھ ئېيتمايسىلەر 
دېمىگەنمىدىم؟« دېدى﴾ مۇجاھىد، سۇددى ۋە ئىبنى جۇرەيج قاتارلىقالر: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى، 
نېمىشقا هللا خالىسا دېمەيسىلەر دېمىگەنمىدىم دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. سۇددى يەنە: 
زاماندا ئۇالرنىڭ هللا خالىسا دېيىشى تەسبىھ ئېيتىش بىلەن بوالتتى،- دېدى. ئىبنى  ئۇ 
جەرىر: ئۇ بىراۋنىڭ هللا خالىسا دېگەن سۆزىدىن ئىبارەتتۇر،- دېدى. بەزى تەپسىرشۇناسالر: 
بۇ ئايەتنىڭ ئەسلى مەنىسى، نېمىشقا هللا سىلەرگە ئاتا قىلغان ۋە نېمەت قىلىپ بەرگەن 

نەرسىگە شۈكۈر قىلىپ، هللا غا تەسبىھ ئېيتمايسىلەر دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.
﴿ئۇالر: »پەرۋەردىگارىمىز! سېنى پاك ئېتىقاد قىلىمىزكى، بىز )مىسكىنلەرنىڭ ھەققىنى 
مەنئى قىلىش بىلەن( ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇق« دېدى﴾ ئۇالر ئىبادەتكە ئىبادەت 
پايدا بەرمەيدىغان چاغدا يۈزلەندى، قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلدى ۋە گۇناھلىرىنى ئېتىراپ 
قىلىش ئۇنىڭغا ئەسقاتمايدىغان چاغدا ئېتىراپ قىلدى. شۇڭا ئۇالر: ﴿بىز )مىسكىنلەرنىڭ ھەققىنى 
مەنئى قىلىش بىلەن( ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇق« دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر بىر 
- بىرىگە قارىشىپ ئۆزئارا ماالمەت قىلىشتى﴾ يەنى ئۇالر بەزىلەرنىڭ مىسكىنلەرنىڭ مېۋىلەردىن 
ئۈزۈۋېلىش ھەققىنى مەنئى قىلىشتا چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا ماالمەت قىلىشتى. ئۇالرنىڭ 
ئۆزئارا بەرگەن جاۋابى پەقەت خاتالىقلىرىنى ۋە گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىشتىنال ئىبارەت بولدى 
﴿ئۇالر دېيىشتى: »ۋاي بىزگە! بىز ھەقىقەتەن ھەددىمىزدىن ئېشىپتۇق﴾ يەنى بىز باشقىالرنىڭ 
ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىپ ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىلىپتۇق، ھەددىمىزدىن ئېشىپتۇق ۋە چەكلىمىدىن 

ئۆتۈپ كېتىپتۇق. شۇنىڭ بىلەن، بىزگە مۇشۇنداق مۇسىبەت يېتىپتۇ.
﴿ئۈمىدكى، پەرۋەردىگارىمىز بىزگە بۇنىڭدىن ياخشىراق باغنى بەرگەي، بىز ئەلۋەتتە 
پەرۋەردىگارىمىزدىن ئۈمىد قىلغۇچىالرمىز﴾ بەزى تەپسىرشۇناسالر: ئۇالر هللا دىن ئۆزلىرىگە ئۇ 
باغدىن ياخشىراق بىر باغنى بۇ دۇنيادىال بېرىشىنى ئۈمىد قىلىشتى،- دەيدۇ. يەنە بەزىلەر: 
ئۇالر هللا دىن ئۆزلىرىگە ئاخىرەتتە ئۇ باغنىڭ ساۋابىنى بېرىشىنى ئۈمىد قىلىشتى،- دەيدۇ.

بەزى سەلەپ ئۆلىمالىرى مۇنداق دەيدۇ: باغ ئىگىلىرى يەمەنلىك ئىدى. سەئىد ئىبنى 
جۇبەير مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر سەنئادىن ئالتە مىل يىراقلىقتىكى “زەرەۋان” دەپ ئاتىلىدىغان 

بىر يېزىدىن ئىدى.
بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ھەبەشستانلىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئالەمدىن ئۆتكىچە 
ئۇالرغا بىر باغنى قالدۇرۇپ كەتكەن، ئۇالر ئەھلى كىتابتىن ئىدى. ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئۇ باغنى 
ناھايىتى ياخشى باشقۇرغان بولۇپ، ئۇ باغدىن ئېلىنغان مەھسۇالتنىڭ بىر قىسمىنى باغنىڭ 
چىقىمىغا ئىشلىتەتتى، يەنە بىر قىسمىنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ بىر يىللىق ئوزۇقلۇقى ئۈچۈن 

ئېلىپ قاالتتى، ئېشىپ قالغان قىسمىنى مىسكىنلەرگە سەدىقە قىلىپ بېرەتتى.
ئۇ ۋاپات بولۇپ، باغقا ئۇنىڭ بالىلىرى ۋارىسلىق قىلغاندىن كېيىن، ئۇالر: ئاتىمىز ئەخمەق 
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ئادەم ئىدى، ئۇ باغدىن ئېلىنغان مەھسۇالتنىڭ بىر قىسمىنى كەمبەغەللەرگە بېرىۋېتەتتى، 
ئەگەر بىز ئۇالرغا بېرىلىدىغان سەدىقىنى بەرمىسەك، ئۆزىمىز مەھسۇالتنىڭ ھەممىسىنى تولۇق 
بەرمەسلىككە  كەمبەغەللەرگە سەدىقە  ئۇالر  قىلىپ،  دېيىشتى. شۇنداق  بوالتتۇق،-  ئالغان 
قارارى قىلىۋېدى، ئىش ئۇالرنىڭ كۈتكىنىنىڭ دەل ئەكسىچە بولۇپ، يامان نىيەتلىرىنىڭ 
ـ  مال  قاتارلىق  سەدىقە  ۋە  پايدا  دەسمايە،  قوللىرىدىكى  ئۇالرنىڭ  تارتتى. هللا  جازاسىنى 
مۈلۈكلىرىنى پۈتۈنلەي ھاالك قىلدى. ئۇالرغا ھېچ نەرسە قالمىدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئازاب مانا مۇشۇنداقتۇر﴾ يەنى هللا نىڭ ئەمرىگە قارشى چىققان، هللا ئاتا قىلغان 
ۋە نېمەت قىلىپ بەرگەن نەرسىگە بېخىللىق قىلغان، مىسكىنلەرنىڭ، كەمبەغەللەرنىڭ ۋە 
موھتاجالرنىڭ ھەققىنى بەرمىگەن ۋە هللا نىڭ نېمىتىنى كۇفرىغا تېگىشكەن كىشىگە بولىدىغان 
ئازاب مانا مۇشۇنداقتۇر. ﴿ئەگەر ئۇالر بىلسە، ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر﴾ يەنى سىلەر 

ئاڭلىغاندەك دۇنيانىڭ ئازابى مۇشۇنداقتۇر، ئاخىرەتنىڭ ئازابى ئۇنىڭدىن تېخىمۇ قاتتىقتۇر.

* * * * * * *

ۈئ   ۈئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ    ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې 
ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ مئ   ىئ  يئ جب حب   خب   مبىب يب جت  حت 

خت مت ىت يت  جث  مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ  مخ جس   

تەقۋادارالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھەقىقەتەن نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردىن بەھرىمەن 
بولىدۇ﴿34﴾. بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىلەن باراۋەر قىالمدۇق؟﴿35﴾ نېمە بولدى؟ قانداقچە 
كىتاب  بىر  بولغان(  نازىل  )ئاسماندىن  سىلەردە  ياكى  چىقىرىسىلەر!﴿36﴾  ھۆكۈم  مۇنداق 
بولۇپ، ئۇنىڭدىن سىلەرگە )قىيامەت كۈنى( خالىغىنىڭالر بار، دېگەننى ئوقۇدۇڭالرمۇ؟﴿-37
38﴾ ياكى سىلەر ھۆكۈم قىلغان نەرسەڭالرنىڭ بولۇشىغا بىز سىلەر بىلەن قىيامەت كۈنى 
ئاندىن ۋاقتى توشىدىغان مەھكەم بىر ئەھدى تۈزۈشكەنمۇ؟﴿39﴾ ئۇالردىن سوراپ باققىنكى، 
ئۇالرنىڭ  ياكى  قىالاليدۇ؟﴿40﴾  كېپىللىك  ئىشالرغا  يۇقىرىقى  قايسىسى  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ 
)يۇقىرىقى ئىشالرغا كېپىللىك قىلىدىغان شېرىكلىرى( بارمۇ؟ ئەگەر ئۇالر )دەۋاسىدا( راستچىل 

بولسا، شېرىكلىرىنى كەلتۈرۈپ باقسۇن﴿41﴾.

تەقۋادارالرنىڭ مۇكاپاتى ۋە ئۇالرغا گۇناھكارالرغا ئوخشاش مۇئامىلە 
قىلىنمايدىغانلىقى

ئاسىيلىق  غا  بۈيۈك هللا  ۋە  غالىب  ئۇالرنىڭ  ئەھۋالىنى،  ئىگىلىرىنىڭ  باغ  تائاال  هللا 
قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ئەمرىگە قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا يەتكەن ئازابنى بايان 
قىلغاندىن كېيىن، هللا دىن قورققان ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغان كىشىگە ئاخىرەتتە ئۈزۈلۈپ 
قالمايدىغان، توختاپ قالمايدىغان ۋە تۈگەپ قالمايدىغان نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەر بىلەن 

مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
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﴿بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىلەن باراۋەر قىالمدۇق؟﴾ يەنى مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرغا 
ئوخشاش جازاالمدۇق؟ ئاسمان - زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى، ئۇالرنى ھەرگىز 
ئوخشاش قىلمايمىز. ﴿نېمە بولدى؟ قانداقچە مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسىلەر!﴾ يەنى قانداقمۇ 

مۇشۇنداق )بولىدۇ دەپ( ئوياليسىلەر!
سىلەرگە  ئۇنىڭدىن  بولۇپ،  كىتاب  بىر  بولغان(  نازىل  )ئاسماندىن  سىلەردە  ﴿ياكى 
ئاسماندىن  قولۇڭالردا  يەنى  ئوقۇدۇڭالرمۇ؟﴾  دېگەننى  بار،  خالىغىنىڭالر  كۈنى(  )قىيامەت 
چۈشكەن، ئىلگىرىكىلەردىن كېيىنكىلەرگە نەقىل قىلىنغان، دەۋايىڭالرنىڭ راست ئىكەنلىكىنى 
دەرس  كىتابنى  ئۇ  بولۇپ، سىلەر  كىتاب  بىر  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  ھۆكۈمنى  تەكىتلەيدىغان 
قىلىپ، ياد ئېلىپ ۋە قولدىن قولغا ئۆتكۈزۈپ تۇرۇۋاتامسىلەر؟ ﴿ياكى سىلەر ھۆكۈم قىلغان 
نەرسەڭالرنىڭ بولۇشىغا بىز سىلەر بىلەن قىيامەت كۈنى ئاندىن ۋاقتى توشىدىغان مەھكەم 
بىر ئەھدى تۈزۈشكەنمۇ؟﴾ يەنى سىلەردە بىز تەرەپتىن قىلىنغان، سىلەر ئويلىغىنىڭالرغا، 
قىلغىنىڭالرغا ۋە خالىغىنىڭالرغا ئېرىشىسىلەر دەپ، ئېيتقانلىرىڭالرنى تەكىتلەيدىغان مەھكەم 
ئىشالرغا  يۇقىرىقى  قايسىسى  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  باققىنكى،  سوراپ  ﴿ئۇالردىن  بارمۇ؟  ئەھدە 
شېرىكلىرى(  قىلىدىغان  كېپىللىك  ئىشالرغا  )يۇقىرىقى  ئۇالرنىڭ  ياكى  قىالاليدۇ؟  كېپىللىك 

بارمۇ؟ ئەگەر ئۇالر )دەۋاسىدا( راستچىل بولسا، شېرىكلىرىنى كەلتۈرۈپ باقسۇن﴾.

* * * * * * *

 حس خس مس حص مص جض حض خض مض حط  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ 
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ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئىش قىيىنلىشىدۇ. ئۇالر )ئىمانىنى سىناش ئۈچۈن( 
سەجدە قىلىشقا چاقىرىلىدۇ، ئۇالر سەجدە قىاللمايدۇ﴿42﴾. ئۇالر )قورقۇنچتىن( تىكىلىپ 
قارىيالمايدۇ، ئۇالرغا خارلىق يۈزلىنىدۇ، ئۇالر )دۇنيادا( ساغالم چاغلىرىدا سەجدىگە دەۋەت 
قىلىنغان ئىدى )ئۇالر سەجدىدىن باش تارتاتتى(﴿43﴾. بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا 
قويۇۋەتكىن، ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن، ئاستا - ئاستا ھاالكەتكە يۈزلەندۈرىمىز﴿44﴾. ئۇالرغا 
مۆھلەت بېرىمەن، شۈبھىسىزكى، مېنىڭ تەدبىرىم پۇختىدۇر﴿45﴾. ياكى ئۇالردىن )دىنغا 
دەۋەت قىلغانلىقىڭغا( ھەق سوراپ، ئۇالرنىڭ )ئىقتىسادىي( يۈكىنى ئېغىرالشتۇرۇۋەتتىڭمۇ؟﴿46﴾ 
ياكى ئۇالرنىڭ يېنىدا غەيب )يەنى غەيبنى ئىچىگە ئالغان لەۋھۇلمەھپۇز( بار بولۇپ، ئۇالر 

)ئېيتىدىغانلىرىنى شۇنىڭغا( يازامدۇ؟﴿47﴾

قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشىتى

هللا تائاال ﴿تەقۋادارالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ھەقىقەتەن نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەردىن 
بەھرىمەن بولىدۇ﴾ دەپ بايان قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ قاچان يۈز بېرىدىغانلىقىنى بايان 
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قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئىش قىيىنلىشىدۇ. ئۇالر )ئىمانىنى 
سىناش ئۈچۈن( سەجدە قىلىشقا چاقىرىلىدۇ، ئۇالر سەجدە قىاللمايدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى 
دەھشەتلىك ئەھۋالالر، قاتتىق تەۋرەش، بااليىـ  ئاپەت، سىناق ۋە باشقا چوڭ - چوڭ ئىشالر 

يۈز بېرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد خۇدرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىمىز جامالىنى ئاچىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ھەر بىر 
مۆمىن ئەر ۋە مۆمىن ئايال ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ. دۇنيادىكى چاغدا رىيا ۋە كۆز ـ كۆز قىلىپ 
سەجدە قىلغانالر سەجدە قىاللماي قالىدۇ. ئۇالر سەجدە قىلماقچى بولىدۇ، بىراق ئۇالرنىڭ 
دۈمبىسى تاياقتەك قېتىپ قالغان بولۇپ، سەجدە قىاللمايدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم 

رىۋايەت قىلغان.
ئۇالر  يەنى  يۈزلىنىدۇ﴾  خارلىق  ئۇالرغا  قارىيالمايدۇ،  تىكىلىپ  )قورقۇنچتىن(  ﴿ئۇالر 
دەل  ئۇنىڭ  ئاخىرەتتە  سەۋەبىدىن،  قىلغانلىقى  تەكەببۇرلۇق  ۋە  گۇناھ  چاغدا  دۇنيادىكى 
ئەكسىچە خارلىق بىلەن جازاغا تارتىلىدۇ، ئۇالر دۇنيادىكى چاغدا سەجدە قىلىشقا چاقىرىلغاندا، 
ساق ـ ساالمەت تۇرۇقلۇق سەجدە قىلىشتىن باش تارتقىنىدەك، ئاخىرەتتىمۇ سەجدە قىلىشقا 
پەرۋەردىگار  بۈيۈك  ۋە  غالىب  كۈنى  قىيامەت  ئەگەر  جازالىنىدۇ.  بىلەن  بواللماسلىق  قادىر 
جامالىنى ئاشكارا قىلسا، مۆمىنلەر ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ، كاپىرالر ۋە مۇناپىقالردىن بىرمۇ ئادەم 
سەجدە قىاللمايدۇ. بەلكى ئۇالرنىڭ دۈمبىلىرى تاياقتەك قېتىپ قالىدۇ، ئۇالر ھەر بىر قېتىم 
سەجدە قىلماقچى بولغاندا ئوڭدىسىغا يىقىلىپ چۈشىدۇ. چۈنكى ئۇالر دۇنيادا مۆمىنلەر قىلغان 

ئىشنىڭ دەل ئەكسىنى قىالتتى.

قۇرئان كەرىمنى ئىنكار قىلغانالرنى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش

﴿بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا قويۇۋەتكىن﴾ يەنى قۇرئان كەرىمنى ئىنكار قىلغان 
ئادەمنى ماڭا قويۇۋەتكىن، مەن ئۇنى ئاستا ـ ئاستا ئازغۇنلۇققا قانداق يۈزلەندۈرىدىغانلىقىمنى 
ۋە ئۇنىڭغا قانداق مۆھلەت بېرىدىغانلىقىمنى، ئاندىن ئۇنى غالىب ۋە قۇدرەتلىك ھالەتتە 

تۇرۇپ ھاالك قىلىدىغانلىقىمنى ئوبدان بىلىمەن.
﴿ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن، ئاستا-ئاستا ھاالكەتكە يۈزلەندۈرىمىز﴾ يەنى ئۇالر بۇنى ئۇقمايال 
قالىدۇ، بەلكى ئۇالر بۇنى هللا تەرەپتىن كەلگەن كارامەت دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ، ھالبۇكى، 
ئۇ بىر خارلىقتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿)ئۇالر( بىزنىڭ ئۇالرغا مال - مۈلۈك 
ۋە ئەۋالتالرنى بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز 
ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾�، ﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا، 
ئۇالرغا )سىناش ئۈچۈن( پاراۋانلىقنىڭ ھەممە ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق، ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە 
ئۇالر  جازالىدۇق(،  ئۇشتۇمتۇت  )ئۇالرنى  تۇرغاندا  خۇرام   - خۇشال  نېمەتلەردىن  بېرىلگەن 

ھەسرەتتە قالدى﴾)1(.

ـ ئايەتلەر. ـ 56ـ  )1( مۆئمىنۇن سۈرىسى 55ـ 
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ئۇالرنى  يەنى  پۇختىدۇر﴾  تەدبىرىم  مېنىڭ  بېرىمەن، شۈبھىسىزكى،  مۆھلەت  ﴿ئۇالرغا 
ۋە  تەدبىرىم  بولغان  ئۇالرغا  مېنىڭ  بۇ  بېرىمەن.  مۆھلەت  ئۇالرغا  كېچىكتۈرۈپ،  جازاالشنى 
قىلغان،  خىالپلىق  پەرمانىمغا  ـ  ئەمر  مېنىڭ  شۈبھىسىزكى،   - شەك  مىكرىمدۇر،  ـ  ھىيلە 
پەيغەمبەرلىرىمنى ئىنكار قىلغان ۋە ماڭا ئاسىيلىق قىلىشقا پېتىنغان ئادەملەرگە تۇتقان تەدبىرىم 

ناھايىتى پۇختىدۇر ۋە چوڭدۇر.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاال 
زالىمغا ئەلۋەتتە مۆھلەت بېرىدۇ، ئۇنى جازالىغان چاغدا ھەرگىز ساق قويمايدۇ« دەپ، ئاندىن: 
﴿پەرۋەردىگارىڭ زالىم يۇرتالر )ئاھالىسى( نى ھاالك قىلسا، ئەنە شۇنداق ھاالك قىلىدۇ، هللا 

نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر﴾)1( دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
)ئىقتىسادىي(  ئۇالرنىڭ  سوراپ،  ھەق  قىلغانلىقىڭغا(  دەۋەت  )دىنغا  ئۇالردىن  ﴿ياكى 
ئالغان  ئىچىگە  غەيبنى  )يەنى  غەيب  يېنىدا  ئۇالرنىڭ  ياكى  ئېغىرالشتۇرۇۋەتتىڭمۇ؟  يۈكىنى 
لەۋھۇلمەھپۇز( بار بولۇپ، ئۇالر )ئېيتىدىغانلىرىنى شۇنىڭغا( يازامدۇ؟﴾ بۇ ئىككى ئايەتنىڭ 
تەپسىرى تۇر سۈرىسىدە ئۆتۈپ كەتتى. ئۇنىڭ مەنىسى: ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرنى غالىب 
ۋە بۈيۈك هللا تەرەپكە دەۋەت قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ئۇالردىن ھەق ئالمايسەن، بەلكى سەن 
بۇنىڭ ئۈچۈن هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدىن ساۋاب ئۈمىد قىلىسەن. ھالبۇكى، ئۇالر نادانلىقى، 
كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ۋە ھەقكە قارشى چىققانلىقى تۈپەيلىدىن سەن ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن 

ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىدۇ. 

* * * * * * *

ک  ک   ک  ک  ڑ  ژ  ڑ  ڈ   ژ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ   ڇ 
گ گ  گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ 

ڻ ۀ  ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ   ھ  ھ  ھ   ے   

پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھۆكمىگە سەۋر قىلغىن، )ئالدىراڭغۇلۇقتا، زېرىككەكلىكتە( بېلىقنىڭ 
تۇرۇپ(  قارنىدا  )بېلىقنىڭ  ئۇ  ۋاقتىدا  ئۆز  بولمىغىن،  ئوخشاش  يۇنۇسقا(  )يەنى  ساھىبىگە 
نېمىتىگە  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇ  ئەگەر  قىلدى﴿48﴾.  ئىلتىجا  پەرۋەردىگارىغا  ھالدا  غەمكىن 
ئېرىشمىسە ئىدى، ئەلۋەتتە، ئۇ )قىلمىشىغا( ماالمەت قىلىنغان ھالدا )دەرەخمۇ يوق، تاغمۇ 
يوق( بىر دالىغا تاشالنغان بوالتتى﴿49﴾. پەرۋەردىگارى ئۇنى )پەيغەمبەرلىككە( تاللىدى، 
بولغان  )ساڭا  چاغلىرىدا  ئاڭلىغان  قۇرئاننى  كاپىرالر  قىلدى﴿50﴾.  ياخشىالردىن  ئۇنى 
قالىدۇ.  تاس  يىقىتىۋېتىشكە  سېنى  بىلەن  كۆزلىرى  يامان(  قاتتىقلىقىدىن  دۈشمەنلىكىنىڭ 
سېنى: »شۈبھىسىز بىر مەجنۇن« دېيىشىدۇ﴿51﴾. قۇرئان پەقەت تامام ئەھلى جاھان ئۈچۈن 

ۋەز - نەسىھەتتۇر﴿52﴾.

)1( ئەنئام سۈرىسى 44 ـ  ئايەت.
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سەۋر قىلىشقا، يۇنۇس ئەلەيھىسساالمدەك ئالدىراپ كەتمەسلىككە بۇيرۇش

هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭنىڭ ساڭا يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە 
ۋە ئۇالرنىڭ سېنى ئىنكار قىلغانلىقىغا ﴿سەۋر قىلغىن﴾ شەك - شۈبھىسىزكى، كەلگۈسىدە 
ياخشى  ئاخىرەتتە  ۋە  دۇنيا  چىقىرىدۇ،  ھۆكۈم  زىيانلىق  ئۇالرغا  پايدىلىق،  ساڭا  هللا 
زېرىككەكلىكتە(  ﴿)ئالدىراڭغۇلۇقتا،  بېرىدۇ.  ئەگەشكەنلەرگە  ساڭا  ۋە  ساڭا  ئاقىۋەتنى 
ئەلەيھىسساالم  يۇنۇس  يەنى  بولمىغىن﴾  ئوخشاش  يۇنۇسقا(  )يەنى  ساھىبىگە  بېلىقنىڭ 
قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىغا خاپا بولۇپ، شەھىرىدىن كېتىپ قالغان چاغدا، ئۇنىڭ 
كېمىگە ئولتۇرۇپ دېڭىزدا سەپەر قىلىشى، ئۇنى بېلىقنىڭ يۈتىۋېلىشى، بېلىقنىڭ ئۇنى 
ئالدىنئاال  يۈرىشى،  ئايالندۇرۇپ  يەرلىرىدە  ۋە چوڭقۇر  قاراڭغۇ  دېڭىزنىڭ  ۋە  دېڭىزالردا 
ئورۇنالشتۇرۇشىدىن ئىجرا قىلىنغان نەرسە يەنى توسالغۇغا ئۇچرىماستىن اليىق رەۋىشتە 
تەسبىھ ئېيتقانلىقىنى ئاڭلىغانلىقى قاتارلىق بىر قاتار ئىشالر يۈز بەردى. شۇ چاغدا، ئۇ 
بېلىقنىڭ قارنىدا تۇرۇپ: ﴿)پەرۋەردىگارىم( سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، 
زۇلۇم  نەپسىمگە(  )ئۆز  ھەقىقەتەن  مەن  پاكتۇرسەن،  كەمچىلىكلەردىن(  )جىمى  سەن 

قىلغۇچىالردىن بولدۇم﴾)1( دەپ نىدا قىلدى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق، ئۇنى )بېلىق 
يۇتقان چاغدىكى( غەمدىن خاالس قىلدۇق، شۇنىڭدەك مۆمىنلەرنى )ئېغىرچىلىقالردىن( 
خاالس تاپقۇزىمىز﴾)2(، ﴿ئەگەر ئۇ تەسبىھ ئېيتقۇچىالردىن بولمىسا ئىدى، بېلىقنىڭ قارنىدا 
ئەلۋەتتە قىيامەتكىچە قاالتتى﴾)3(، ﴿ئۆز ۋاقتىدا ئۇ )بېلىقنىڭ قارنىدا تۇرۇپ( غەمكىن ھالدا 
ئۇنى  ﴿پەرۋەردىگارى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  قىلدى﴾ شۇڭا هللا  ئىلتىجا  پەرۋەردىگارىغا 

)پەيغەمبەرلىككە( تاللىدى، ئۇنى ياخشىالردىن قىلدى﴾. 

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھېچبىر ئادەمنىڭ ئۆزىنى يۇنۇس ئىبنى مەتا ئەلەيھىسساالمدىن ياخشى دېيىشى 

اليىق ئەمەس« بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.

كۆز تېگىشنىڭ راست ئىكەنلىكى

﴿كاپىرالر قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا )ساڭا بولغان دۈشمەنلىكىنىڭ قاتتىقلىقىدىن 
سېنى  هللا  ئەگەر  يەنى  قالىدۇ﴾  تاس  يىقىتىۋېتىشكە  سېنى  بىلەن  كۆزلىرى  يامان( 
بولسا،  قىلمايدىغان  ھىمايە  ئۇالردىن  ۋە  ساقلىمايدىغان  كۆزلىرىدىن  يامان  ئۇالرنىڭ 
ئۇالر ساڭا بولغان دۈشمەنلىكىنىڭ قاتتىقلىقىدىن ساڭا ھەسەت قىلىپ، يامان كۆزلىرى 

بىلەن قاراپ سېنى يىقىتىۋەتكەن بوالتتى.

)1( ھۇد سۈرىسى 102- ئايەت.
)2( ئەنبىيا سۈرىسى 87- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( ئەنبىيا سۈرىسى 88- ئايەت.
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كۆز  بىلەن  ئەمرى  نىڭ  هللا  بۈيۈك  ۋە  غالىب  تەسىرىدە  ئۇنىڭ  ۋە  ئايەت  بۇ 
تېگىشنىڭ راست ئىكەنلىكىگە دەلىل بار. شۇنداقال بۇ ھەقتە نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت 

قىلىنغان.
پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھەسب  ئىبنى  بۇرەيدە  ماجە  ئىبنى  ئىمام 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »پەقەت كۆز تەگكەن ياكى 
زەھەرلىك ھايۋانالر چېقىۋالغان ئادەمگىال دۇئا ئوقۇش دۇرۇستۇر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »كۆز تېگىش ھەقتۇر، ئەگەر بىرەر نەرسە تەقدىرنى ئۆزگەرتەلىسە، 
قىلىنسا  تەلەپ  يۇيۇنۇش  سىلەردىن  ئەگەر  ئۆزگەرتەلەيتتى)1(،  تېگىش  كۆز  ئەلۋەتتە 

يۇيۇنۇڭالر)2(«.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا غا سېغىنىپ، ھەسەن 
بىلەن ھۈسەيىنگە يامانلىق يېتىپ قېلىشتىن پاناھ تىلەپ: »مەن هللا نىڭ مۇكەممەل 
سۆزلىرىگە سېغىنىپ، سىلەر ئىككىڭالرغا ھەر قانداق شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن، زەھەرلىك 
ھايۋاندىن، ھەر قانداق يامان كۆزدىن، ساراڭ بولۇپ قېلىشتىن ۋە ئېزىپ قېلىشتىن 
پاناھ تىلەيمەن« دەيتتى. ئۇ يەنە: »ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم هللا غا سېغىنىپ، ئىسھاق 
پاناھ  قېلىشىدىن  يېتىپ  يامانلىقالرنىڭ  مۇشۇنداق  ئەلەيھىسساالمغا  ئىسمائىل  بىلەن 
ۋە  نەسەئى  تىرمىزى،  ئەبۇداۋۇد،  بۇخارى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دەيتتى.  تىلەيتتى« 

ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سەھلنىڭ  ئىبنى  ئەسئەد  ئەبۇئۇمامە  ماجە  ئىبنى  ئىمام 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئاتام سەھل ئىبنى ھۇتەيف يۇيۇنۇۋاتقان چاغدا، ئامىر ئىبنى رەبىيئە 
ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ: مەن بۈگۈنگە ئوخشاش كۈننى ۋە ئۇنىڭ بەدىنىگە 
ئوخشاش چىرايلىق بەدەننى كۆرۈپ باقمىدىم،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن سەھل يىقىلىپ 
چۈشتى. ئۇ دەرھال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىندى ۋە: سەھىلىگە 
كۆز تەگدى،- دېيىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا كىمنىڭ كۆزى تەگدى 
دەپ قارايسىلەر؟« دېدى. ساھابىلەر: ئامىر ئىبنى رەبىيئەنىڭ كۆزى تەگدى،- دېدى. 
قېرىندىشىنى  ئاساسلىنىپ  نېمىگە  بىرىڭالر  »سىلەرنىڭ  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
ئۆلتۈرىدۇ؟ ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر قېرىندىشىدا ھەۋەس قىالرلىق بىرەر ئىشنى كۆرسە، 
ئۇ ئۇنىڭغا بەرىكەت تىلەپ دۇئا قىلسۇن« دېدى. ئاندىن سۇ ئەكەلتۈرۈپ ئامىرنى شۇ 
بىلەن قوشۇپ  يۈزىنى يۇيۇشقا، ئىككى قولىنى جەينەكلىرى  ئېلىشقا،  تاھارەت  سۇدا 
يۇيۇشقا، ئىككى تىزىنى ۋە ئىشىتىننىڭ ئىچ تەرىپىنى يۇيۇشقا، ئاندىن ئۈستىگە شۇ 
شۇنى تۆكۈشكە بۇيرۇدى. سۇفيان مەئمەردىن زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

)1( ساففات سۈرىسى 143- 144- ئايەتلەر.
)2( ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ ھەممىسى هللا  تەرەپتىن كېلىدۇ، ھېچ نەرسە هللا  نىڭ تەقدىرىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. ھېچ 

نەرسە هللا  نىڭ ئىزنىسىز زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ.
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قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاھارەت ئالغان سۇ ئېلىنغان قاچىنى ئامىرنىڭ ئارقا 
تەرىپىگە كۆمتۈرۈپ قويۇشقا بۇيرۇغان. بۇ ھەدىسنى ئىمام نەسەئىمۇ ئەۇ ئۇمامىدىن: شۇ 

قاچىنى ئۇنىڭ ئارقا تەرىپىگە كۆمتۈرۈپ قويۇشقا بۇيرۇغان، دەپ رىۋايەت قىلغان.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  خۇدرىنىڭ  ئەبۇسەئىد  ماجە  ئىبنى  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا غا سېغىنىپ، جىنالرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ يامان كۆزلىرىدىن 
پاناھ تىلەيتتى. فەلەق سۈرىسى بىلەن ناس سۈرىسى نازىل بولغاندىن كېيىن، يامانلىقالردىن 
ئۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇپ پاناھ تىلەشكە باشالپ، ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىنى ئوقۇشنى 

تاشلىدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.
جىبرىئىل  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇسەئىدنىڭ  ئەھمەد  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى مۇھەممەد! كېسەل بولۇپ 
قالدىڭمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە« دېدى. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم: 
هللا نىڭ ئىسمى بىلەن ساڭا دۇئا ئوقۇپ، ساڭا ئەزىيەت يەتكۈزىدىغان ھەر قانداق 
ھەر  ئەيىبلىگۈچى  سېنى  ۋە  يامانلىقىدىن  ئىگىسىنىڭ  جان  قانداق  ھەر  نەرسىدىن، 
قانداق يامان كۆزدىن پاناھ تىلەيمەن، هللا ساڭا شىپالىق بەرسۇن، هللا نىڭ ئىسمى 
بىلەن ساڭا دۇئا ئوقۇيمەن« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، نەسەئى ۋە ئىبنى 

ماجە قاتالىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد ياكى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېسەل بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ 
يېنىغا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم كېلىپ: »هللا نىڭ ئىسمى بىلەن ساڭا دۇئا ئوقۇپ، 
ساڭا ئەزىيەت يەتكۈزىدىغان ھەر قانداق نەرسىدىن، ھەر قانداق ھەسەت قىلغۇچىدىن 

ۋە ھەر قانداق يامان كۆزدىن پاناھ تىلەيمەن. هللا ساڭا شىپالىق بەرسۇن« دېدى.
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، كۆز تېگىش راستتۇر«. 
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ماجە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »كۆز تېگىش ھەقتۇر« دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئۇبەيد ئىبنى رىفائە زۇرەقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
قەبىلىسىدىكىلەرگە  جەئفەر  بەنى  پەيغەمبرى!  نىڭ  ئى هللا  ئۇمەيس:  بىنتى  ئەسما 
پەيغەمبەر  دېدى.  بوالمدۇ؟-  قىلدۇرسام  دۇئا  ئۇالرغا  تېگىدۇ،  كۆز  ھەقىقەتەن 
ئەلەيھىسساالم: »ھەئە، بولىدۇ، ئەگەر بىرەر نەرسە تەقدىرنى ئۆزگەرتەلىسە، ئەلۋەتتە 
ۋە  ماجە  ئىبنى  تىرمىزى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دېدى.  ئۆزگەرتەلەيتتى«  تېگىش  كۆز 

نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
پەيغەمبەر  تەگسە،  كۆز  ماڭا  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  ماجە  ئىبنى  ئىمام 
بۇ  قىلىدۇ.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  بۇيرۇيتتى،-  ئوقۇتۇشقا  دۇئا  مېنى  ئەلەيھىسساالم 

ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇئۇمامە ئىبنى سەھلدىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلەر مەككىگە قاراپ يولغا چىقتى. 
ئۇالر جۆھفە دېگەن يەرنىڭ خەررار جىلغىسىغا يېتىپ كەلگەندە، سەھل ئىبنى ھۇنەيف 
يۇيۇنۇۋاتقاندا،  ئۇ  ئىدى.  ئادەم  تېرىسى چىرايلىق  ۋە  ئاق، كېلىشكەن  ئۇ  يۇيۇندى. 
بەنى ئەدى ئىبنى كەئب قەبىلىسىگە تەۋە ئامىر ئىبنى رەبىيئە دېگەن ئادەم ئۇنىڭغا 
ئېچىلىپ  ھېچ  ئوخشاش  بەدىنىگە  ئۇنىڭ  ۋە  كۈننى  ئوخشاش  بۈگۈنگە  مەن  قاراپ: 
سەھل  بىلەن،  شۇنىڭ  دېدى.  باقمىدىم،-  كۆرۈپ  بەدەننى  چىرايلىق  باقمىغان 
كېلىندى  ئېلىپ  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  دەرھال  ئۇ  چۈشتى،  يىقىلىپ 
ۋە: ئى هللا نىڭ پەيغەمبرى! سەھلگە سەن ئامال قىالالمسەن؟ هللا نىڭ نامى بىلەن 
قەسەمكى، ئۇ بېشىنى كۆتۈرمەيۋاتىدۇ، ھوشىغىمۇ كەلمەيۋاتىدۇ،- دېيىلدى. پەيغەمبەر 
دېدى.  قارامسىلەر؟«  دەپ  تەگدى  كۆزى  ئادەمنىڭ  بىرەر  »ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالم: 
ساھابىلەر: ئۇنىڭغا ئامىر ئىبنى رەبىيئە قارىغان ئىدى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
نېمىگە  بىرىڭالر  »سىلەرنىڭ  ۋە:  ئاچچىقلىدى  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  چاقىرىپ  ئامىرنى 
قىلغۇدەك  ھەۋەس  قېرىندىشىڭدا  سەن  ئەگەر  ئۆلتۈرىدۇ؟  قېرىندىشىنى  ئاساسلىنىپ 
بولمامدۇ؟«  قىلساڭ  دۇئا  تىلەپ  بەرىكەت  ئۇنىڭغا  بولساڭ،  كۆرگەن  ئىشىنى  بىرەر 
دېدى. ئاندىن ئۇنىڭغا يەنە: »سەھلىنىڭ شىپا تېپىشى ئۈچۈن يۇيۇنغىن« دېدى. 
تىزىنى،  ئىككى  جەينىكىنى،  ئىككى  قولىنى،  ئىككى  يۈزىنى،  ئامىر  بىلەن  شۇنىڭ 
ئىككى پۇتىنىڭ بارماقلىرىنى ۋە ئىشتىنىنىڭ ئىچ تەرىپىنى بىر قاچىغا يۇيدى. ئاندىن 
تەرىپىدىن  ئارقا  ئامىرنىڭ  سۇنى  ئۇ  ئادەم  بىر  تۆكۈلدى.  ئۈستىگە  ئامىرنىڭ  سۇ  شۇ 
ئۇنىڭ بېشىغا ۋە دۈمبىسىگە تۆكتى. ئاندىن قاچىنى ئامىرنىڭ ئارقا تەرىپىگە كۆمتۈرۈپ 
قويدى. مۇشۇنداق قىلىنغاندىن كېيىن سەھل ھوشىغا كېلىپ، ھېچ ئىش بولمىغاندەك 

ئادەملەر بىلەن يولىنى داۋام قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئامىر ئىبنى رەبىيئە بىلەن سەھل ئىبنى ھۇنەيف يۇيۇنماقچى بولۇپ چەترەك بىر جايغا 
ئامىر ئۇچىسىغا  ئاخىرى  ئىزدىدى.  بىرەر نەرسە  ئۇ ئىككىسى دالدا قىلغۇدەك  باردى. 
كىيىۋالغان جۇۋىسىنى پەردە قىلدى. ئامىر مۇنداق دەيدۇ: مەن ئۇنىڭغا قارىدىم. مېنىڭ 
تۇرۇپ  سۇدا  ئۇنىڭ  مەن  ئۆرىۋەتتى.  سۇنى  يۇيۇنۇۋاتقان  ئۇ  تېگىپتۇ.  كۆزۈم  ئۇنىڭغا 
ئۈچ  ئۇنى  كېلىپ،  يېنىغا  ئۇنىڭ  ئاندىن  ئاڭلىدىم.  ئاۋازىنى  قىلغان  پاالق  ـ  پاالق 
قېتىم توۋلىدىم. ئۇ ماڭا جاۋاب بەرمىدى. شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قېشىغا كېلىپ، ئەھۋالنى خەۋەر قىلدىم. ئۇ دەرھال ئۇنىڭ قېشىغا يېتىپ كېلىپ سۇغا 
كەچتى. مەن ئۇنىڭ ئىككى پاچىقىنىڭ ئاقلىقىنى كۆردۈم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولى 
بىلەن سەھلنىڭ كۆكسىگە ئۇردى، ئاندىن: »ئى هللا! ئۇنىڭ تېنىنىڭ قىزىقلىقىنى، 
سوغۇقلۇقىنى ۋە ئاغرىقىنى قايتۇرۇۋەتكىن« دېدى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر قېرىندىشىدا ياكى ئۆزىدە ۋە ياكى مېلىدا ئەجەبلىنەرلىك 
بىرەر ئىشنى كۆرسە، بەرىكەت تىلەپ دۇئا قىلسۇن! شەك - شۈبھىسىزكى، كۆز تېگىش 

ھەقتۇر« دېدى.
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كاپىرالرنىڭ قىلغان تۆھمىتى ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن جاۋاب

﴿سېنى: »شۈبھىسىز بىر مەجنۇن« دېيىشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
يامان كۆزلىرى بىلەن قارايدۇ، تىللىرى بىلەن ئەزىيەت بېرىدۇ ۋە: شەك - شۈبھىسىزكى، 
ئۇ مەن قۇرئاننى ئېلىپ كەلدىم دېگەن دەۋاسىدا بىر مەجنۇندۇر،- دېيىشىدۇ. هللا 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿قۇرئان پەقەت تامام ئەھلى جاھان ئۈچۈن ۋەز - نەسىھەتتۇر﴾.

ۋە  ھەمدۇسانا  جىمى  تۈگىدى.  تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  قەلەم  بىلەن،  شۇنىڭ 
مەدھىيە هللا غا خاستۇر. 
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
 )بولۇشى ئېنىق( قىيامەت﴿1﴾. قىيامەت نېمىدۇر؟﴿2﴾. قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى 
قانداق بىلەلەيسەن؟﴿3﴾ سەمۇد ۋە ئاد )قەبىلىلىرى( قىيامەتنى ئىنكار قىلدى﴿4﴾. سەمۇد 
بولسا ئادەتتىن تاشقىرى قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك قىلىندى﴿5﴾. ئاد بولسا ھەددىدىن زىيادە 
قاتتىق ۋە سوغۇق بوران بىلەن ھاالك قىلىندى﴿6﴾. هللا ئۇالرغا بوراننى يەتتە كېچە، سەككىز 
كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي ئاپىرىدە قىلدى، )ئاد( قەۋمىنىڭ )ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ( خورما 
دەرىخىنىڭ پور كۆتەكلىرىدەك ياتقانلىقىنى كۆرىسەن﴿7﴾. ئۇالردىن بىرەر ئادەمنىڭ قالغانلىقىنى 
كۆرەلەمسەن؟﴿8﴾ پىرئەۋن ھەم ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىلەر ۋە شەھەرلىرى دۈم كۆمتۈرۈۋېتىلگەنلەر 
)يەنى لۇت قەۋمى( خاتا ئىشالرنى قىلدى﴿9﴾. ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق 
قىلدى، شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى هللا قاتتىق جازالىدى﴿10﴾. شۈبھىسىزكى، )نۇھنىڭ زامانىدا( 
چوڭ سۇ يامراپ كەتكەن چاغدا، سىلەرنى )يەنى ئەجدادىڭالرنى( بىز كېمىگە سالدۇق، 

سىلەرگە ئۇنى ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن، تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئۇنى تۇتۇۋېلىشى 
ئۈچۈن )بىز شۇنداق قىلدۇق(﴿11 ـ 12﴾. 



قىيامەتنىڭ چوڭلىقىنى ئەسلىتىش

ھاققە ئەمەلگە ئاشقۇچى دېگەن مەنىدە بولۇپ، قىيامەت كۈنىنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرىدۇر. 
چۈنكى، قىيامەتتە هللا نىڭ ۋەدىسى ۋە ئاگاھالندۇرۇشى ئەمەلگە ئاشىدۇ. شۇڭا هللا قىيامەت ئىشىنىڭ 

چوڭلىقىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴾ 

ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىڭ ھاالك قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئېلىنىشى

ھاالك  ئۈممەتلەرنى  قىلغان  ئىنكار  پەيغەمبەرلەرنى  ئۆتكەن  ئىلگىرى  ئۆزىنىڭ  تائاال  هللا 
قىلغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەمۇد بولسا ئادەتتىن تاشقىرى قاتتىق ئاۋاز بىلەن ھاالك 

قىلىندى﴾. 

يەنى ئۇالرنى قاتتىق ئاۋاز ۋە سىلكىش ئوجۇقتۇرۇۋەتتى. قەتادە: ئۇالرنى قاتتىق ئاۋاز ھاالك 
قىلدى،- دەيدۇ. مۇجاھىد: ئۇالرنى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ھاالك قىلىۋەتتى،- دەيدۇ. رەبىئ ئىبنى 
ئەنەس ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ: ئۇالر گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك قىلىندى،- دېدى ۋە ئىبنى 
ئايەتنى  زەيد: ﴿سەمۇد ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن )پەيغەمبەرنى( ئىنكار قىلدى﴾)1( دېگەن 

قوشۇپ ئوقۇپ قويدى. 
ئايەت  بۇ  قىلىندى﴾  بىلەن ھاالك  بوران  قاتتىق ۋە سوغۇق  زىيادە  بولسا ھەددىدىن  ﴿ئاد 
ھەققىدە قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالرغا ھەددىدىن زىيادە قاتتىق بوران كېلىپ، ھەتتا ئۇالرنىڭ 
مەيدىلىرىدىن تۆشۈك ئېچىۋەتتى. زەھھاك مۇنداق دەيدۇ: ئۇالرغا رەھمىتىمۇ، بەرىكىتىمۇ بولمىغان 
ھەددىدىن ئارتۇق قاتتىق ۋە سوغۇق بوران چىقتى. ئەلى ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ: بۇ قاتتىق بوران 

ئۇالرنىڭ غەزىنىلىرىگە چىقىپ ھېسابسىز بايلىقنى ئۇچۇرتۇپ كەتتى. 
﴿هللا ئۇالرغا بوراننى يەتتە كېچە، سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي ئاپىرىدە قىلدى﴾ يەنى هللا 
ئۇالرغا شۇملۇق ئېلىپ كېلىدىغان، تولۇق يەتتە كېچە، سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلمەي چىققان بوراننى 
قاتتىق سوغۇق شامالنى  كۈنلەردە  مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۇم  بۇ ھەقتە  تائاال  قىلدى. هللا  ئاپىرىدە 

ئەۋەتتۇق﴾)2(. 
﴿)ئاد( قەۋمىنىڭ )ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ( خورما دەرىخىنىڭ پور كۆتەكلىرىدەك ياتقانلىقىنى 
كۆرىسەن﴾ يەنى بۇ بوران ئۇالردىن بىر نەرسىنى ئۇچۇرتۇپ ئېلىپ چىقىپ، ئاندىن يەرگە قارىتىپ 
ئۇرسا، ئۇ يەرگە تىك چۈشۈپ بېشى يېرىلىپ ئۆلىدۇ. ئۇنىڭ تېنى بولسا، يەرگە يىقىلىپ چۈشكەن 

شاخسىز خورما كۆتەكلىرىگە ئوخشاش سوزۇلۇپ ياتىدۇ. 
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن شەرق 

شامىلى بىلەن ياردەم بېرىلدىم. ئاد قەۋمى بولسا، غەرب شامىلى بىلەن ھاالك قىلىندى«. 
﴿ئۇالردىن بىرەر ئادەمنىڭ قالغانلىقىنى كۆرەلەمسەن؟﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قالدۇقلىرىدىن ياكى 

)1( شەمس سۈرىسى 11ـ  ئايەت.
)2( فۇسسىلەت سۈرىسى 16ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرغا نىسبەت بېرىلىدىغان بىرەر ئادەمنىڭ بارلىقىنى بىلەمسەن؟ بەلكى ئۇالر تۈپ يىلتىزىدىن 
قۇرۇتۇلدى. هللا ئۇالرغا ھېچ بىر ئورۇنباسار قويمىدى. 

﴿پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىلەر﴾ يەنى قىلمىشلىرى پىرئەۋنگە ئوخشاپ كېتىدىغانالر ﴿ۋە 
شەھەرلىرى دۈم كۆمتۈرۈۋېتىلگەنلەر﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان ئۈممەتلەر ﴿خاتا ئىشالرنى 

قىلدى﴾ يەنى هللا نازىل قىلغان ھەقنى ئىنكار قىلدى. گۇناھ بولىدىغان خاتا ئىشالرنى قىلدى. 

﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلدى﴾ يەنى ھەر بىر ئۈممەت ئۆزلىرىگە هللا 
ئەۋەتكەن پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلدى، شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئازابىم )ئۇالرغا( تېگىشلىك بولدى﴾)1( كىمكى 
بىر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلسا، بارلىق پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان بولىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿نۇھنىڭ قەۋمى پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴾)2(، ﴿ئاد )خەلقى( پەيغەمبەرلەرنى 

ئىنكار قىلدى﴾)3(، ﴿سەمۇد )خەلقى( پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى﴾)4(. 
ھەر بىر ئۈممەتكە ھەقىقەتەن بىردىن پەيغەمبەر كەلدى. شۇڭا، هللا تائاال بۇ ئورۇندا مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلدى، شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى هللا قاتتىق 

جازالىدى﴾ يەنى هللا ئۇالرنى چوڭ، قاتتىق ئەلەملىك ۋە ھاالك قىلغۇچى ئازاب بىلەن جازالىدى. 

اهللا تائاالنىڭ كېمىدىن بەھرىمەن قىلىش نېمىتىنى ئەسلىتىشى

﴿شۈبھىسىزكى، )نۇھنىڭ زامانىدا( چوڭ سۇ يامراپ كەتكەن چاغدا﴾ يەنى سۇ چەكتىن ئېشىپ، 
هللا نىڭ ئىزنى بىلەن پۈتۈن مەۋجۇداتنى قاپالپ كەتكەن چاغدا ﴿سىلەرنى )يەنى ئەجدادىڭالرنى( 
بىز كېمىگە سالدۇق﴾ بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۇنى ئىنكار قىلغان، 
ئۇنىڭغا قارشى چىققان ۋە هللا نى قويۇپ بۇتلىرىغا چوقۇنغان چاغدا، ئۇ قەۋمىگە بەتدۇئا قىلىدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، هللا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ ۋە نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە كېمىگە 
چىقىۋالغانالردىن باشقا پۈتۈن زېمىن ئەھلىنى توپان باالسىدا غەرق قىلىۋېتىدۇ. ھازىرقى ئىنسانالرنىڭ 
ھەممىسى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ كېمىگە ئېلىپ چىققان كىشىلىرىنىڭ ئەۋالدلىرىدۇر. شۇڭا 
هللا تائاال ئىنسانالرغا قىلغان بۇ ياخشىلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، )نۇھنىڭ 
زامانىدا( چوڭ سۇ يامراپ كەتكەن چاغدا، سىلەرنى )يەنى ئەجدادىڭالرنى( بىز كېمىگە سالدۇق﴾ يەنى 

بۇ كېمە سۇ يۈزىدە ئۈزۈپ، ئۇالرنى غەرق بولۇپ كېتىشتىن قۇتۇلدۇردى. 
تۇتۇۋېلىشى  ئۇنى  قۇالقالرنىڭ  تۇتۇۋالىدىغان  ئۈچۈن،  قىلىش  ئىبرەت  ئۇنى  ﴿سىلەرگە 
ئۈچۈن )بىز شۇنداق قىلدۇق(﴾ يەنى سىلەرنىڭ كېمىدە ئولتۇرۇپ دېڭىزالر ئارا سەپەر قىلىشىڭالر 
ئۈچۈن، نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ كېمىسىنىڭ ئۈلگىسىنى سىلەرگە قالدۇردۇق. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ تۈرلىرىنى ياراتتى، سىلەرگە ئۈستىگە چىقىشىڭالر 

)1( قاف سۈرىسى 14ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( شۇئەرا سۈرىسى 105ـ  ئايەت.
)3( شۇئەرا سۈرىسى 123ـ  ئايەت.
)4( شۇئەرا سۈرىسى 141ـ  ئايەت.
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ئۈچۈن كېمە ۋە مىنىشىڭالر ئۈچۈن ھايۋان قاتارلىقالرنى ياراتتى. ئاندىن سىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
چىققانلىرىڭالردا پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ نېمىتىنى ئەسلەپ: »بىزگە بۇنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن زات 
پاكتۇر، بىز ئۇنىڭغا )مىنىشكە( قادىر ئەمەس ئىدۇق، بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا 
قايتقۇچىالرمىز« دېگەيسىلەر﴾)1(، ﴿ئۇالرغا )بىزنىڭ كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان( ئاالمەت 
شۇكى، بىز ئۇالرنىڭ ئاتا - بوۋىلىرىنى )نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ نەرسە - كېرەك ۋە ھايۋاناتالر 
بىلەن( توشقۇزۇلغان كېمىسىگە چۈشۈردۇق. بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگە ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان 

نەرسىلەرنى ياراتتۇق﴾)2(.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال ئىنسانالرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ 
كېمىسىنى قالدۇردى. ھەتتا، بۇ ئۈممەتنىڭ دەسلىۋىدە ئۆتكەن كىشىلەر ئۇ كېمىنى كۆردى. بۇ 
قاراشقا قارىغاندا يۇقىرىقى قاراش كۈچلۈكرەكتۇر. چۈنكى هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿تۇتۇۋالىدىغان 
نېمەتنى چۈشىنىدىغان  بۇ  يەنى  ئۇنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن )بىز شۇنداق قىلدۇق(﴾  قۇالقالرنىڭ 
دىلالرنىڭ ئۇنى چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈن، تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئەسلەپ تۇرۇشى ئۈچۈن بىز ئۇ 

كېمىنىڭ ئۈلگىسىنى سىلەرگە قالدۇردۇق. 
ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئاڭالپ تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئۇنى 
تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن بىز ئۇ كېمىنى سىلەرگە ئىبرەت قىلىپ قالدۇردۇق. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: هللا 
نىڭ كىتابىدىن ئاڭلىغان نەرسىلەرنى چۈشىنىدىغان ۋە ئۇنىڭدىن مەنپەئەت ئالىدىغان قۇالقالرنىڭ 
ئۇنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن بۇ كېمىنى ئىبرەت قىلىپ قالدۇردۇق. زەھھاك مۇنداق دەيدۇ: ئاڭاليدىغان 
ۋە تۇتۇۋالىدىغان قۇالقالرنىڭ ئۇنى ئاڭالپ تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق. يەنى كىمنىڭ 
ساغالم قۇلىقى ۋە ئۆتكۈر ئەقلى بولسا، ئۇ كېمىدىن ئىبرەت ئالىدۇ. بۇ ئايەت ھەقنى چۈشىنەلەيدىغان 

ۋە ئۇنىڭدا چىڭ تۇرااليدىغان ھەر قانداق كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

* * * * * * *

 ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک گ گ گ گ   ڳ ڳ  

بىرىنچى قېتىملىق سۇر چېلىنغان چاغدا﴿13﴾. زېمىن ۋە تاغالر )ئورۇنلىرىدىن( كۆتىرىلىپ 
)بىر - بىرىگە( ئۇرۇلۇپ )ئۇۋىلىپ كەتكەن( چاغدا﴿14﴾. بۇ كۈندە چوڭ ئىش )يەنى قىيامەت( يۈز 
بېرىدۇ﴿15﴾. ئاسمان يېرىلىدۇ، بۇ كۈندە ئاسمان )قااليمىقانلىشىپ( ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ﴿16﴾. 
پەرىشتىلەر ئاسماننىڭ ئەتراپىدا تۇرىدۇ، بۇ كۈندە پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەرشىنى سەككىز پەرىشتە 
)باشلىرى( ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ﴿17﴾. بۇ كۈندە سىلەر )هللاغا( )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( 

توغرىلىنىسىلەر، سىلەر ھېچقانداق بىر سىرنى يوشۇرۇپ قااللمايسىلەر﴿18﴾.

)1( زۇخرۇف سۈرىسى  12 - 14 ئايەتكىچە.
)2( ياسىن سۈرىسى 41ـ  42ـ  ئايەتلەر.

ھاققە سۈرىسى

350351



قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىك ئەھۋاللىرى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىك ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. بۇ قورقۇنچلۇق 
ئەھۋال قورقۇنچ سۇرى چېلىنغاندا باشلىنىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپال پۈتكۈل جانلىقالرنىڭ ئۆلۈشى 
ئۈچۈن يەنە بىر سۇر چېلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى هللا خالىغان جانلىقتىن 
باشقا بارلىق جانلىقالر ئۆلىدۇ. ئاندىن كېيىن قەبرىلەردىن تۇرغۇزۇلۇپ، ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 

تەرەپكە توپلىنىش ئۈچۈن ئاخىرقى سۇر چېلىنىدۇ. 
مانا بۇ سۇر مەزكۇر ئايەتتە كۆرسىتىلىگەن سۇردۇر. چۈنكى، هللا تائاالنىڭ ئەمرى ھېچقانداق 
قارشىلىققا، توسالغۇغا ئۇچرىمايدۇ ھەم ئۇنى تەكرارالش ۋە تەكىتلەشكىمۇ زۆرۈرىيەت بولمايدۇ. شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿زېمىن ۋە تاغالر )ئورۇنلىرىدىن( كۆتىرىلىپ )بىر - بىرىگە( ئۇرۇلۇپ 
)ئۇۋىلىپ كەتكەن( چاغدا﴾ يەنى زېمىن ئۈكۆزنىڭ چەمىدەك سوزۇلۇپ باشقا بىر زېمىنغا ئۆزگىرىپ 
كەتكەن چاغدا ﴿بۇ كۈندە چوڭ ئىش )يەنى قىيامەت( يۈز بېرىدۇ. ئاسمان يېرىلىدۇ، بۇ كۈندە 
ئاسمان )قااليمىقانلىشىپ( ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ﴾ ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئاسمان ئېچىلىپ نۇرغۇن ئىشىكلەر پەيدا بولىدۇ﴾)1( دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا 

ئوخشايدۇ. 
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ: بۇ كۈندە ئاسمانالر يېرىلىپ، يوچۇقالر ئېچىلىپ كېتىدۇ. ئەرش 
ئاسمان بىلەن تەڭ بولۇپ قالىدۇ. ﴿پەرىشتىلەر ئاسماننىڭ ئەتراپىدا تۇرىدۇ﴾ رەبىئ ئىبنى ئەنەس 
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: پەرىشتىلەر كىچىكلەپ كەتكەن ئاسماندا تۇرۇپ زېمىن ئەھلىگە 

قارايدۇ. 
كۆتۈرۈپ  ئۈستىدە  )باشلىرى(  پەرىشتە  سەككىز  ئەرشىنى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  كۈندە  ﴿بۇ 
تۇرىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ئەرشنى سەككىز پەرىشتە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. ئىمام ئەبۇداۋۇد جابىر 
ئىبنى ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مېنىڭ هللا 
تائاالنىڭ ئەرشىنى كۆتۈرۇپ تۇرغان پەرىشتىلەردىن قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى بىلەن مۈرىسىنىڭ ئارىلىقى 

700 يىللىق مۇساپە كېلىدىغان بىر پەرىشتىگە سۆز قىلىشىمغا رۇخسەت قىلىنىدۇ«. 

ئادەم ئەۋالدىنىڭ اهللا غا توغرىلىنىدىغانلىقى

﴿بۇ كۈندە سىلەر )هللاغا( )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( توغرىلىنىسىلەر، سىلەر ھېچقانداق بىر 
سىرنى يوشۇرۇپ قااللمايسىلەر﴾ يەنى سىلەر ئىشلىرىڭالردىن ھېچ نەرسە يوشۇرۇن قالمايدىغان، 
يوشۇرۇن ئىشالرنى ۋە پىچىرالشالرنى بىلىپ تۇرىدىغان، بارلىق يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشالرنى بىلىپ 
تۇرغۇچى هللا غا ئەمەلىڭالردىن ھېساب بېرىش ئۈچۈن توغرىلىنىسىلەر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿سىلەر )هللاغا( )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( توغرىلىنىسىلەر، سىلەر ھېچقانداق بىر سىرنى 

يوشۇرۇپ قااللمايسىلەر﴾

)1( نەبە سۈرىسى 19ـ  ئايەت.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇمۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»قىيامەت كۈنى ئىنسانالر ھېساب بېرىش ئۈچۈن هللا غا ئۈچ قېتىم توغرىلىنىدۇ. ئىككى قېتىملىق 
توغرىلىنىشتا جېدەل ۋە ئۆزرە ئېيتىشالر بولىدۇ، ئەمما ئۈچىنچى قېتىملىق توغرىلىنىشتا نامەـ  ئەمەللەر 
دەپتەرلىرى قولالرغا ئۇچۇپ كېلىدۇ. بەزىلەر ئۇنى ئوڭ قولى بىلەن ئالىدۇ، بەزىلەر سول قولى بىلەن 

ئالىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ   ڳ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  

نامە - ئەمالى ئوڭ قولىغا بېرىلگەن ئادەم )خۇشاللىقتىن(: »بۇ مېنىڭ نامە - ئەمالىمنى 
ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر، مەن ھېساباتىمغا مۇالقەت بولىدىغانلىقىمغا مۇقەررەر ئىشەنگەن ئىدىم« 
دەيدۇ﴿19﴾. ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشتا بولىدۇ، ئېسىل جەننەتتە بولىدۇ﴿22﴾. ئۇنىڭ مېۋىلىرى )ئۆرە 
تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ قولىنى سوزۇپال ئاالاليدىغان دەرىجىدە( يېقىن بولىدۇ﴿23﴾. 
)ئۇالرغا( »ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى دۇنيادىكى چاغالردا( ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن، 

خۇشال -خۇرام يەڭالر، ئىچىڭالر« دېيىلىدۇ﴿24﴾.

ناماـ  ئەمالى ئوڭ قولىغا بېرىلىدىغانالرنىڭ خۇشاللىقى ۋە ئۇالرنىڭ ياخشى 
ئاقىۋىتى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى نامەـ  ئەماللىرى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلىدىغان سائادەتمەن 
بولۇپ  خۇشال  قاتتىق  ئۇالر  قىلىدۇ،  خەۋەر  خۇشاللىقىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئەھۋالىنى  كىشىلەرنىڭ 
كەتكەنلىكتىن ئۆزلىرىگە ئۇچرىغان ھەر بىر ئادەمگە: ﴿بۇ مېنىڭ نامە - ئەمالىمنى ئېلىپ ئوقۇپ 
بېقىڭالر﴾ دەيدۇ. چۈنكى، ئۇ نامەـ  ئەمەلىنىڭ چوقۇم ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. ئېنىقكى، ئۇالر 

يامانلىقلىرىنى هللا نىڭ ياخشىلىققا ئايالندۇرۇپ بەرگەنلىكىنى بىلگەن كىشىلەردۇر. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم )شېھىت بولغاندا پەرىشتىلەر يۇيغان كىشى( ئابدۇلال ئىبنى ئابدۇلالنىڭ 
بەندىسىنى  كۈنى  قىيامەت  قىلىدۇ: شەك - شۈبھىسىزكى، هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق 
توختىتىپ ئۇنىڭ يامانلىقلىرىنى ئۇنىڭ نامەـ  ئەمەل دەپتىرىنىڭ ئۈستىدە قىلىدۇ. ئاندىن ئۇنىڭغا: 
سەن بۇ ـ بۇ گۇناھالرنى قىلدىڭ،- دەيدۇ. بەندە: پەرۋەردىگارىم! شۇنداق، مەن ئۇ گۇناھالرنى 
قىلدىم،- دەيدۇ. هللا ئۇنىڭغا: مەن سېنى رەسۋا قىلمايمەن، مەن سېنىڭ گۇناھلىرىڭنى مەغپىرەت 
قىلدىم،- دەيدۇ. بەندە قىيامەت كۈنى رەسۋا بولۇشتىن قۇتۇلغان چاغدا، ﴿بۇ مېنىڭ نامە - 
ئەمالىمنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر، مەن ھېساباتىمغا مۇالقەت بولىدىغانلىقىمغا مۇقەررەر ئىشەنگەن 

ئىدىم دەيدۇ﴾ 

ئىمام بۇخارى، مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلىدۇكى، ئىبنى ئۆمەر پىچىرلىشىش ھەققىدە 
سورالغان چاغدا: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »هللا قىيامەت كۈنى بەندىگە يېقىنلىشىدۇ، 
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ئاندىن ئۇنىڭغا ئۇنىڭ گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسنى ئىقرار قىلدۇرىدۇ. ھەتتا ئۇ بەندە: ئەمدى ھاالك 
بولۇپ كەتتىم دەپ ئويلىغان چاغدا، هللا تائاال: مەن سېنىڭ گۇناھلىرىڭنى دۇنيادا يوشۇرغان 
ئىدىم. بۈگۈن ئۇنى مەغپىرەت قىلىمەن،- دەيدۇ. ئاندىن ئۇنىڭ نامەـ  ئەمالى ئوڭ قولىغا بېرىلىدۇ. 
ئەمما كاپىرالر بىلەن مۇناپىق گۇۋاھچىالر: ﴿بۇالر پەرۋەردىگارى ھەققىدە يالغان سۆزلىگەنلەردۇر« 
دەيدۇ. هللا نىڭ لەنىتى زالىمالرغا راستال بولىدۇ )يەنى هللا زالىمالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ(

﴾)1(« دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم،- دەيدۇ.

﴿مەن ھېساباتىمغا مۇالقەت بولىدىغانلىقىمغا مۇقەررەر ئىشەنگەن ئىدىم﴾ يەنى دۇنيادىكى 
چېغىمدا بۇ كۈننىڭ چوقۇم يۈز بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنگەن ئىدىم. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
نىڭ  هللا  ۋە  بولىدىغانلىقىغا  مۇالقات  چوقۇم  پەرۋەردىگارىغا  قورققۇچىالر  دىن  ﴿هللا  دەيدۇ: 

دەرگاھىغا چوقۇم قايتىپ بارىدىغانلىقىغا جەزمەن ئىشىنىدۇ﴾)2( 

﴿ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشتا بولىدۇ. ئېسىل جەننەتتە بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ مەمنۇنىيەتلىك تۇرمۇشتا، 
جەننەتنىڭ ئالىي قەسىرلىرىدە چىرايلىق، شەھال كۆزلۈك ھۈرلەر، تۈگەپ قالمايدىغان ھەر خىل 

نازۇ نېمەتلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ. 

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - 
شۈبھىسىزكى، جەننەتتە يۈز دەرىجە بار. ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ 

ئارىلىقىدەك كېلىدۇ«.
﴿ئۇنىڭ مېۋىلىرى )ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ قولىنى سوزۇپال ئاالاليدىغان 
دەرىجىدە( يېقىن بولىدۇ﴾ بەرا ئىبنى ئازىب بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭ مېۋىلىرى 
كىشىمۇ  قانچە  بىر  يېقىندۇر.  دەرىجىدە  ئاالاليدىغان  ئۈزۈپ  ئادەممۇ  ياتقان  ئۈستىدە  كارىۋات 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. 
﴿)ئۇالرغا( »ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى دۇنيادىكى چاغالردا( ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىڭالر 
ئۈچۈن، خۇشال -خۇرام يەڭالر، ئىچىڭالر« دېيىلىدۇ﴾ يەنى بۇ سۆز ئۇالرغا زىيادە ياخشىلىق ۋە 
ئىنئام قىلغانلىقنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن دېيىلىدۇ. چۈنكى، ئۇنداق بولمىغاندا ئۇالر ئەمەللىرى بىلەنال 

بۇ نېمەتكە ئېرىشەلمەيدۇ. 

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»توغرا ۋە دۇرۇس ئەمەللەرنى قىلىڭالر، بىلىڭالركى، سىلەرنىڭ بىرىڭالر ھەرگىزمۇ ئۆز ئەمەلى 
سەنمۇ  پەيغەمبرى!  نىڭ  هللا  ئى  ساھابىلەر:  ئاڭلىغان  بۇنى  كىرەلمەيدۇ«  جەننەتكە  بىلەن 
كىرەلمەمسەن؟- دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مەنمۇ كىرەلمەيمەن، مەن پەقەت هللا نىڭ 

رەھمىتى ۋە پەزلى بىلەنال كىرەلەيمەن« دەيدۇ. 

* * * * * * *

)1( ھۇد سۈرىسى 18ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( بەقەرە سۈرىسى 46ـ  ئايەت.
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 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب 
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نامە - ئەمالى سول قولىغا بېرىلگەن ئادەم ئېيتىدۇكى، »ماڭا نامە - ئەمالىم بېرىلمىگەن 
بولسىچۇ!﴿25﴾ ھېسابىمنىڭ نېمە بولغانلىقىنى بىلمىسەم ئىدىم!﴿26﴾ دۇنيادا ئۆلۈمىم ھاياتىمنى 
ھېچ  ماڭا  مۈلكۈم   - مال  مېنىڭ  ئاخىرالشتۇرسىچۇ!﴿27﴾  قىلىپ(  تىرىلمەس  قايتا  )ئاخىرەتتە 
نەرسىگە ئەسقاتمىدى﴿28﴾. مېنىڭ ھوقۇقۇم قولۇمدىن كەتتى«﴿29﴾. )هللا دوزاخقا مۇئەككەل 
پەرىشتىلەرگە( ئېيتىدۇ: »ئۇنى تۇتۇڭالر، ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر﴿30﴾. ئاندىن ئۇنى دوزاخقا 
باغالڭالر«﴿32﴾.  بىلەن  زەنجىر  ئۇزۇنلۇقى 70 گەز كېلىدىغان  ئۇنى  ئاندىن  تاشالڭالر﴿31﴾. 
)ئۇنىڭ بۇنداق ئازابلىنىشى شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى( ئۇ ھەقىقەتەن ئۇلۇغ هللاغا ئىمان ئېيتمىغان 
ئىدى﴿33﴾. مىسكىنگە تاماق بېرىشنى تەرغىپ قىلمايتتى﴿34﴾. بۈگۈن ئۇنىڭغا بۇ يەردە )ئۇنىڭدىن 
ئازابنى كۆتۈرۈۋېتىدىغان( دوست يوقتۇر﴿35﴾. ئۇنىڭغا يىرىڭدىن باشقا تاماق يوقتۇر﴿36﴾. ئۇنى 

پەقەت ئازغان ئادەملەرال )يەنى كاپىرالرال( يەيدۇ﴿37﴾.

نامـ  ئەماللىرى سول قولىغا بېرىلىدىغانالرنىڭ ئەھۋالىنىڭ يامان 
بولىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەختسىز كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇالرنىڭ بىرىگە )قىيامەت 
مەيدانىدا( نامـ  ئەمالى سول قولىغا بېرىلسە، شۇ چاغدا ئۇ قاتتىق پۇشايمان قىلىدۇ. 

﴿نامە - ئەمالى سول قولىغا بېرىلگەن ئادەم ئېيتىدۇكى، »ماڭا نامە - ئەمالىم بېرىلمىگەن 
بولسىچۇ! ھېسابىمنىڭ نېمە بولغانلىقىنى بىلمىسەم ئىدىم! دۇنيادا ئۆلۈمىم ھاياتىمنى )ئاخىرەتتە قايتا 
تىرىلمەس قىلىپ( ئاخىرالشتۇرسىچۇ!﴾ زەھھاك بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ پۇشايمان قىلىپ: 
دۇنيادىكى ئۆلۈمدىن كېيىن ھېچبىر ھاياتلىق بولمىسىچۇ؟!- دەيدۇ. مۇھەممەد ئىبنى كەئب، رەبىيئ 
ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دەيدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئاخىرەتتە ئۆلۈمنى ئارزۇ 

قىلىدۇ. دۇنيادىكى چېغىدا بولسا، ئۇنىڭغا ئۆلۈمدىنمۇ يامان كۆرۈلىدىغان نەرسە يوق ئىدى. 
﴿مېنىڭ مال - مۈلكۈم ماڭا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى. مېنىڭ ھوقۇقۇم قولۇمدىن كەتتى﴾ يەنى 
مېنىڭ مال - مۈلكۈم ۋە يۈز ـ ئابرويۇم هللا نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى توسۇپ قااللمىدى. ئەكىسچە، 
ئازابتىن قۇتۇلۇش يالغۇز ئۆزەمگىال قالدى. ماڭا ھېچ ياردەم قىلغۇچى ۋە ئازابتىن قۇتۇلدۇرغۇچى 
بولمىدى. شۇ چاغدا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)هللا دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە( ئېيتىدۇ: 
»ئۇنى تۇتۇڭالر، ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر. ئاندىن ئۇنى دوزاخقا تاشالڭالر﴾ يەنى هللا تائاال زەبانىيالرنى 
مەھشەرگاھ مەيدانىدىن بۇ گۇناھكارالرنى قاتتىق قوللۇق بىلەن تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق 

سېلىپ، ئاندىن جەھەننەمگە تاشالشقا بۇيرۇيدۇ. 
﴿ئاندىن ئۇنى ئۇزۇنلۇقى 70 گەز كېلىدىغان زەنجىر بىلەن باغالڭالر﴾ كەئب ئىبنى ئەخبار 
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بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ زەنجىرنىڭ ھەر بىر ھالقىسى دۇنيادىكى تۆمۈرنىڭ ئۆلچىمىدە 
بولىدۇ. ئەۋفىي ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى جۇرەيجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ زەنجىر 
ئابباسنىڭ مۇنداق  ئۆلچىنىدىغان گەز پەرىشتىنىڭ گەز ئۆلچىمىدە بولىدۇ. ئىبنى جۇرەيج ئىبنى 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ زەنجىر ئۇنىڭ ئاستى تەرىپىدىن كىرىپ ئاغزىدىن چىقىدۇ. ئاندىن 
پەرىشتىلەر ئۇالرنى ئۇ زەنجىرگە خۇددى چىكەتكىلەر كاۋاپ قىلىنغان چاغدا زىخقا ئۆتكۈزۈلگىنىگە 

ئوخشاش ئۆتكۈزىدۇ. 
ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: زەنجىر ئۇ گۇناھكارالرنىڭ 
ئاستىدىن كىرگۈزۈلۈپ، بۇرنىنىڭ ئىككى تۆشۈكىدىن چىقىرىلىدۇ. ھەتتا ئۇنىڭغا پۇتلىرى بىلەن 

دەسسەپ ئۆرە تۇرۇش ئىمكانىيىتىمۇ بولمايدۇ. 
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلال ئىبنى ئەمىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ئەگەر ئاسماندىن باش سۆڭىكىگە ئوخشاش ئوق زېمىنغا ئېتىلسا، گەرچە ئاسمان بىلەن 
زېمىننىڭ ئارىلىقى 500 يىللىق مۇساپە بولغان بولسىمۇ، ئۇ ئوق زېمىنغا شۇ كۈنى قاراڭغۇ چۈشۈشتىن 
ئىلگىرى يېتىپ چۈشىدۇ. ئەگەر ئۇ ئوق گۇناھكارالرنىڭ باغلىنىدىغان زەنجىرنىڭ باش تەرىپىدىن 
ئېتىلسا، ئۇ دوزاخنىڭ ئەڭ تېگىگە يېتىپ چۈشۈشى ئۈچۈن 40 يىل كەتكەن بوالتتى«. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿)ئۇنىڭ بۇنداق ئازابلىنىشى شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى( ئۇ ھەقىقەتەن ئۇلۇغ هللاغا ئىمان ئېيتمىغان 
ئىدى. مىسكىنگە تاماق بېرىشنى تەرغىپ قىلمايتتى﴾ يەنى ئۇ ئۆز ئۈستىدىكى هللا تائاالغا ئىبادەت 
قىلىشتىن ئىبارەت هللا تائاالنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمايتتى. هللا تائاالنىڭ بەندىلىرىگە مەنپەئەت 
يەتكۈزمەيتتى ۋە ئۇالرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمايتتى. شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاالنىڭ بەندىلەر 
نەرسىنى شېرىك  غا ھېچ  بىلىشى، هللا  بىر دەپ  ۋە  بار  نى  ئۇالرنىڭ هللا  ئۈستىدىكى ھەققى 
كەلتۈرمەسلىكىدىن ئىبارەتتۇر. بەندىلەرنىڭ بەندىلەر ئۈستىدىكى ھەققى ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىش، 
ئۆز ئارا خەير ـ ئېھسان قىلىش، تەقۋادار بولۇشقا تەۋسىيە قىلىش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر. شۇڭا 
هللا تائاال مۆمىنلەرنى نامازنى ئادا قىلىشقا، زاكات بېرىشكە بۇيرىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا: 
»نامازنى ئادا قىلىڭالر، مال - مۈلكىڭالرنى زاكىتىنى بېرىڭالر« دېگەن ھالەتتە قەبزى روھ قىلىنغان 

ئىدى. 
ئۇنىڭغا  يوقتۇر.  دوست  كۆتۈرۈۋېتىدىغان(  ئازابنى  )ئۇنىڭدىن  يەردە  بۇ  ئۇنىڭغا  ﴿بۈگۈن 
يىرىڭدىن باشقا تاماق يوقتۇر. ئۇنى پەقەت ئازغان ئادەملەرال )يەنى كاپىرالرال( يەيدۇ﴾ يەنى بۈگۈن 
ئۇنى هللا تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان نە دوستى، نە شاپائەتچىسى بولمايدۇ. بۇ ئورۇندا ئۇنىڭغا 
بېرىلىدىغان تاماق پەقەت يىرىڭدىنال ئىبارەتتۇر. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: بۇ تاماق دوزاخ ئەھلىنىڭ 
ئەڭ ناچار تامىقىدۇر. رەبىيئ ۋە زەھھاك مۇنداق دەيدۇ: بۇ تاماق جەھەننەمدە بولىدىغان بىر دەرەختىن 

چىقىدۇ. 
شەبىب ئىبنى بەشىر ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ 
تاماق دوزاخ ئەھلىنىڭ گۆشلىرىدىن ئېقىپ چىققان قانـ  يىرىڭدىن ئىبارەتتۇر. ئەلى ئىبنى تەلھە ئىبنى 

ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ تاماق دوزاخ ئەھلىدىن چىققان يىرىڭدۇر. 
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ   
چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ  ڌ  

مەن سىلەر كۆرۈپ تۇرىدىغان نەرسىلەر بىلەن قەسەم قىلىمەن، سىلەر كۆرمەيدىغان نەرسىلەر 
بىلەنمۇ قەسەم قىلىمەن )يەنى بارلىق مەخلۇقات بىلەن قەسەم قىلىمەن(﴿38ـ 39﴾. بۇ قۇرئان 
ئەلۋەتتە ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرنىڭ )هللا تەرىپىدىن يەتكۈزگەن( سۆزىدۇر﴿40﴾. ئۇ شائىرنىڭ سۆزى 
ئەمەستۇر، سىلەر ناھايىتى ئاز ئىشىنىسىلەر﴿41﴾. ئۇ كاھىننىڭ سۆزىمۇ ئەمەس، سىلەر ئاز ۋەز - 

نەسىھەت ئالىسىلەر﴿42﴾. )ئۇ( ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴿43﴾.

قۇرئاننىڭ اهللا نىڭ سۆزى ئىكەنلىكى

مۇكەممەل  ۋە سۈپەتلىرىنىڭ  ئىسىملىرى  گۈزەل  ئۆزىنىڭ  ئىچىدە  مەخلۇقاتلىرى  تائاال  هللا 
كۆرەلمەيدىغان  ئىنسانالر  ۋە  ئاالمەتلەر  تۇرغان  كۆرۈپ  ئىنسانالر  كۆرسىتىدىغان،  ئىكەنلىكىنى 
يوشۇرۇن ئاالمەتلەر بىلەن قەسەم قىلىپ تۇرۇپ قۇرئاننىڭ ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ سۆزى ۋە ۋەھيىسى 
ئىكەنلىكىنى، ئۇنى ئىنسانالر ئىچىدىن تاللىغان بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشى ۋە ئۈستىگە يۈكلەنگەن بۇ ئامانەتنى ئادا قىلىشى 
ئۈچۈن نازىل قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿مەن سىلەر كۆرۈپ تۇرىدىغان نەرسىلەر 
بىلەن قەسەم قىلىمەن، سىلەر كۆرمەيدىغان نەرسىلەر بىلەنمۇ قەسەم قىلىمەن )يەنى بارلىق مەخلۇقات 
بىلەن قەسەم قىلىمەن(. بۇ قۇرئان ئەلۋەتتە ھۆرمەتلىك پەيغەمبەرنىڭ )هللا تەرىپىدىن يەتكۈزگەن( 
سۆزىدۇر﴾ يەنى بۇ قۇرئان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ هللا تەرىپىدىن يەتكۈزگەن سۆزىدۇر، چۈنكى، 
ئۇ هللا نىڭ ئەلچىسىدۇر. ئەلچىنىڭ ۋەزىپىسى ئۆزى ئەۋەتىلگەن ۋەزىپىنى يەتكۈزۈشتۇر. هللا تائاال 
پەرىشتىلەردىن بولغان ئەلچى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ﴿قۇرئان ھەقىقەتەن 
)هللانىڭ( ئىززەتلىك بىر ئەلچى )ئارقىلىق نازىل قىلىنغان( سۆزىدۇر. ئۇ )ئەلچى( كۈچلۈكتۇر، 
هللانىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر. پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر. بۇ يەردە )يەنى ئاسماندا( 
ئۇ ئىشەنچلىكتۇر﴾)1( يەنى بۇ جىبرىئل ئەلەيھىسساالمدۇر. هللا تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( مەجنۇن ئەمەستۇر. ئۇ 
)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە كۆردى﴾)2( يەنى 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى هللا ياراتقان شەكىلدە كۆردى.
 ﴿ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( )غەيبنى( تەبلىغ قىلىشتا بېخىل ئەمەستۇر﴾)3( يەنى 
تۆھمەتكە قالغۇچى ئەمەستۇر. ﴿ئۇ )يەنى قۇرئان( قوغالندى شەيتاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر﴾)4( هللا 

)1( تەكۋىر سۈرىسى 19 - 21ـ  ئايەتكىچە.
)2( تەكۋىر سۈرىسى 22ـ  23ـ  ئايەتلەر.

)3( تەكۋىر سۈرىسى 24ـ  ئايەت.

)4( تەكۋىر سۈرىسى 25ـ  ئايەت.
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تائاال بۇ يەردىمۇ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ شائىرنىڭ سۆزى ئەمەستۇر، سىلەر ناھايىتى ئاز ئىشىنىسىلەر. ئۇ 
كاھىننىڭ سۆزىمۇ ئەمەس، سىلەر ئاز ۋەز - نەسىھەت ئالىسىلەر﴾ هللا تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە 
قۇرئاننى بىردە پەرىشتىدىن بولغان ئەلچىنىڭ سۆزى دىسە، يەنە بىردە ئىنساندىن بولغان ئەلچىنىڭ 
سۆزى دەپ كۆرسەتتى. چۈنكى ئۇ ئىككى ئەلچىنىڭ ھەر بىرى ئۆزىگە ئامانەت قىلىپ تاپشۇرۇلغان 
هللا نىڭ ۋەھيىسىنى ۋە هللا نىڭ سۆزىنى هللا نىڭ نامىدىن يەتكۈزگۈچىدۇر. شۇڭا هللا تائاال 

مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئۇ( ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر﴾ 

* * * * * * *

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ    گ  ک  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڈ    ژ   ژ  ڈ   ڎ  ڎ 
ہ  ہ  ہ   ھ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ڱ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ  ڭ    ڭ   

ئەگەر ئۇ بىزنىڭ نامىمىزدىن يالغاننى توقۇيدىغان بولسا﴿44﴾. ئەلۋەتتە ئۇنى قۇدرىتىمىز 
تاشاليتتۇق﴿46﴾.  كېسىپ  تومۇرىنى  قىزىل  ئاساسي  ئۇنىڭ  ئاندىن  جازااليتتۇق﴿45﴾.  بىلەن 
سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى﴿47﴾. شەك - شۈبھىسىزكى، بۇ قۇرئان تەقۋادارالر 
ئۈچۈن ۋەز - نەسىھەتتۇر﴿48﴾. بىز شەك - شۈبھىسىز بىلىمىزكى، سىلەرنىڭ ئاراڭالردا )قۇرئان 
ئايەتلىرى شۇنچە روشەن تۇرۇقلۇق( ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىالر بار﴿49﴾. قۇرئان كاپىرالرغا )ئۇالر 
قۇرئاننى تەستىق قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابىنى ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئازابىنى كۆرگەن چاغدا( ئەلۋەتتە 
پەرۋەردىگارىڭنى  ئۇلۇغ  مۇقەررەركى شەكسىز ھەقىقەتتۇر﴿51﴾.  قۇرئان،  بولىدۇ﴿50﴾.  ھەسرەت 

)مۇشرىكالرنىڭ ئىپتىرالىرىدىن( پاك ئېتىقاد قىلغىن﴿52﴾.

ئەگەر پەيغەمبەر اهللا نىڭ نامىدىن يالغاننى توقۇيدىغان بولسا، اهللا نىڭ ئۇنى 
ئەلۋەتتە ئازاب بىلەن جازااليدىغانلىقى

﴿ئەگەر ئۇ﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالر گۇمان قىلغاندەك، بىزنىڭ نامىمىزدىن 
يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقارسا، ئەلچىلىكىگە ئارتۇق نەرسە قېتىپ قويسا ياكى بىرەر نەرسىنى كېمەيتىپ 
قويسا ۋە ياكى ئۆز ئىچىدىن بىرەر نەرسىنى چىقىرىپ، ئاندىن ئۇنى بىزگە نىسبەت بەرسە، ئۇ 
دېگەن نەرسىسى ئەمەلىيەتتە بىز تەرەپتىن بولمىسا، بۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئەلۋەتتە ئۇنى ئازاباليتتۇق. 
ئىنتىقام  قاتتىق  ئۇنىڭدىن چوقۇم  يەنى  بىلەن جازااليتتۇق﴾  قۇدرىتىمىز  ئۇنى  ﴿ئەلۋەتتە 

ئاالتتۇق. 
﴿ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسي قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دەيدۇ: بۇ يۈرەككە تۇتىشىدىغان ئاساسى قىزىل قان تومۇردۇر. ئىكرىمە، سەئىد ئىبنى 
جۇبەير ھەكەم، قاتەدە، زەھھاك، مۇسلىم، بەتىن ۋە ئەبۇساخىر ھۇمەيد ئىبنى زەيياد قاتارلىقالرمۇ 
مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. مۇھەممەد ئىبنى كەئب مۇنداق دەيدۇ: ئايەتتىكى ئاساسى قىزىل تومۇر 

ھاققە سۈرىسى
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دېگەن سۆزدىن يۈرەك، ئۇنىڭ تومۇرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى تومۇرالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. 
﴿سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى﴾ يەنى ئەگەر بىز ئۇنى جازاالشتا مەزكۇر 
جازاالرنى قولالنماقچى بولساق، سىلەردىن ھېچكىم بىزنى ئۇنداق قىلىشتىن توساپ قااللمايدۇ. بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم راستچىل، ياخشى ئىش قىلغۇچى ۋە توغرا يولدا ماڭغۇچىدۇر دېگەنلىكتىن 
ئىبارەتتۇر. چۈنكى غالىب ۋە بۈيۈك هللا ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ نامىدا ئەۋەتىلىشىنى بەلگىلىگەندۇر ۋە ئۇنى 

روشەن مۆجىزىلەر ۋە كەسكىن دەلىل - پاكىتالر بىلەن كۈچلەندۈرگەندۇر. 
﴿شەك - شۈبھىسىزكى، بۇ قۇرئان تەقۋادارالر ئۈچۈن ۋەز - نەسىھەتتۇر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە ھىدايەتتۇر ۋە )دىلالردىكى شەك - شۈبھىگە( شىپادۇر، 
ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ قۇالقلىرى )قۇرئاننى ئاڭالشتىن( ئېغىردۇر )يەنى قۇرئاننىڭ دەۋىتىگە 
قۇالق سالمىغانالرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنىڭ گويا قۇالقلىرى ئېغىردۇر(، قۇرئان ئۇالرنىڭ 

)دىللىرىغا( كورلۇقتۇر )يەنى ئۇالر ھىدايەت نۇرىنى كۆرمەيدۇ(﴾)1(. 
﴿بىز شەك - شۈبھىسىز بىلىمىزكى، سىلەرنىڭ ئاراڭالردا )قۇرئان ئايەتلىرى شۇنچە روشەن 
تۇرۇقلۇق( ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىالر بار. قۇرئان كاپىرالرغا )ئۇالر قۇرئاننى تەستىق قىلغۇچىالرنىڭ 
ساۋابىنى ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئازابىنى كۆرگەن چاغدا( ئەلۋەتتە ھەسرەت بولىدۇ﴾ بۇ ئايەت 
كاپىرالرغا  كۈنىدە  قىيامەت  قىلىش  ئىنكار  پەيغەمبەرنى  دەيدۇ:  مۇنداق  جەرىر  ئىبنى  ھەققىدە 
ئەلۋەتتە ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ قۇرئاننى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئىمان 

ئېيتماسلىق كاپىرالرغا ئەلۋەتتە ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ دېگەنلىك بولۇشىمۇ ئېھتىمالغا يېقىندۇر. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۇنىڭدەك گۇناھكارالرنىڭ دىللىرىغا قۇرئاننى سالدۇق 
)ئۇالر قۇرئاننى چۈشىنىپ، ئۇنىڭ پاساھەتـ  باالغىتىنى ۋە مۆجىزە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىمان 
ئېيتمىدى. ئۇالر )هللا نىڭ( قاتتىق ئازابىنى كۆرمىگىچە قۇرئانغا ئىشەنمەيدۇ﴾)2(، ﴿ئۇالر بىلەن 
ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرى )يەنى ئىمان ئېيتىش ۋە جەننەتكە كىرىش( ئارىسىدا توسالغۇ 

پەيدا قىلىندى﴾)3( 
﴿قۇرئان، مۇقەررەركى شەكسىز ھەقىقەتتۇر﴾ يەنى قۇرئان شەكسىز راست خەۋەردۇر. مۇقەررەر 

ھەقىقەتتۇر. 
﴿ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىڭنى )مۇشرىكالرنىڭ ئىپتىرالىرىدىن( پاك ئېتىقاد قىلغىن﴾ يەنى بۇ ئۇلۇغ 

قۇرئاننى نازىل قىلغان هللا نى مۇشرىكالرنىڭ بوھتانلىرىدىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلغىن. 
شۇنىڭ بىلەن، ھاققە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. هللا غا شۈكۈرلەر بولسۇن! 

 

)1( فۇسسىلەت سۈرىسى 44ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( شۇئەرا سۈرىسى 200ـ  201ـ  ئايەتلەر.

)3( سەبەئ سۈرىسى 54ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 44 ئايەت

مەئارىج سۈرىسى
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 ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى  ى  ائ    ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ    ۇئ ۆئ ۆئ  

ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
بىر تىلىگۈچى )يەنى نەزر ئىبن ھارىس( كاپىرالرغا چوقۇم بولىدىغان ئازابنىڭ 
)چۈشۈشىنى( تىلىدى﴿1﴾. ئۇ )ئازاب( نى ھېچ ئادەم قايتۇرالمايدۇ﴿2﴾. ئۇ )ئازاب( 
ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى هللا تەرىپىدىن بولغان﴿3﴾. پەرىشتىلەر ۋە روھ )يەنى 
يىل  مىڭ   50 ئۇزۇنلۇقى  ئۇنىڭ  ئۆرلەيدۇكى،  كۈندە  بىر  جىبرىئىل( هللاغا شۇنداق 
چىرايلىقچە  ئەزىيەتلىرىگە(  يەتكۈزگەن  قەۋمىڭنىڭ  مۇھەممەد!  )ئى  كېلىدۇ﴿4﴾. 
يېقىن دەپ  ئۇنى  بىز  قارايدۇ﴿6﴾.  يىراق دەپ  ئازابنى  ئۇ  ئۇالر  قىلغىن﴿5﴾.  سەۋر 

قارايمىز﴿7﴾.

قىيامەت كۈنىنىڭ تېز كېلىشىنىڭ تىلەنگەنلىكى

﴿بىر تىلىگۈچى )يەنى نەزر ئىبن ھارىس( كاپىرالرغا چوقۇم بولىدىغان ئازابنىڭ 
)چۈشۈشىنى( تىلىدى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۇالر ) 
يەنى مۇشرىكالر( )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن سەندىن ئازابنىڭ تېز نازىل بولۇشنى 
تەلەپ قىلىدۇ )ئازاب چوقۇم نازىل بولىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ نازىل بولۇشنىڭ مۇئەييەن 

ۋاقتى ـ سائىتى بولىدۇ(، هللا ۋەدىسىگە ھەرگىز خىالپلىق قىلمايدۇ 



)هللا بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ(﴾)1(.
ئازابنىڭ  بولىدىغان  چوقۇم  كاپىرالرغا  ھارىس(  ئىبن  نەزر  )يەنى  تىلىگۈچى  ﴿بىر 
مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئايەت ھەققىدە  بۇ  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەۋفىي  تىلىدى﴾  )چۈشۈشىنى( 
رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ كاپىرالرنىڭ هللا نىڭ ئازابى ھەققىدە سورىغان سوئالىدۇر. بۇ ئازاب ئۇالرغا 
بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  مۇجاھىدنىڭ  ئەبۇنەجىھ  ئىبنى  چوقۇم كېلىدۇ. 
تىلىگۈچى ئاخىرەتتە بولىدىغان ئازابنىڭ دۇنيادا چۈشىشىنى تىلەپ دۇئا قىلدى. ئۇ ۋە ئۇنىڭغا 
ئوخشىغان كاپىرالر مۇنداق دۇئا قىلدى: ﴿ئەگەر بۇ )يەنى قۇرئان( سېنىڭ تەرىپىڭدىن نازىل 
بولغان ھەقىقەت بولىدىغان بولسا، ئاسماندىن ئۈستىمىزگە تاش ياغدۇرغىن، ياكى بىزنى 

قاتتىق ئازاب بىلەن جازالىغىن!﴾)2(.
ئىرادە  ئازابنى چۈشۈرۈشنى  ئۇ  يەنى هللا  قايتۇرالمايدۇ﴾  ئادەم  )ئازاب( نى ھېچ  ﴿ئۇ 
قىلغان چاغدا، ئۇنى ھېچ توسۇپ قالغۇچى بولمايدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ 

)ئازاب( ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى هللا تەرىپىدىن نازىل بولغان﴾.

“ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى” دېگەن سۆزنىڭ تەپسىرى

ئايەتنىڭ مەنىسىنى  ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە: ﴿ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى﴾ دېگەن 
بولىدۇ،-  دېگەنلىك  ئىگىسى  مۈلۈك  ـ  مال  ۋە  ئۈستۈنلۈك  ئابباسنىڭ:  ئىبنى  ھەققىدە 

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئۆرلەيدۇكى﴾  كۈندە  بىر  شۇنداق  هللاغا  جىبرىئىل(  )يەنى  روھ  ۋە  ﴿پەرىشتىلەر 
ئەبۇسالىھ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەتتىكى روھ دېگەن سۆز هللا تائاالنىڭ 
ئەمەس  ئۆزى  دەل  ئىنسانالرنىڭ  لېكىن  ئوخشايدىغان،  ئىنسانالرغا  مەخلۇقاتلىرىدىن 
ئايەتتىكى روھ دېگەن سۆزدىن جىبرىئىل  بىر خىل مەخلۇقاتنى كۆرسىتىدۇ. مەن: بۇ 
ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلۇشى ئېھتىمالغا يېقىندۇر. بۇ سۆز ئومۇمىي ئىسم بولۇپ، ئادەم 
ئەۋالدلىرىنىڭ روھلىرىنى كۆرسىتىشىمۇ ئېھتىمالغا يېقىندۇر،- دەپ قارايمەن. چۈنكى، 
ئىنسانالرنىڭ روھلىرى قەبزى روھ قىلىنغان چاغدا ئاسمانغا ئۆرلىتىلىدۇ. بۇ ھەقتە بەرانىڭ 

ھەدىسىدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان.

ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان كۈندىن قىيامەت كۈنىنىڭ كۆزدە 
تۇتىلىدىغانلىقى

﴿هللاغا شۇنداق بىر كۈندە ئۆرلەيدۇكى، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدۇ﴾ 
بۇ كۈندىن قىيامەت كۈنى كۆزدە تۇتىلىدۇ. ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت 
سەۋرى  كۈنىدۇر.  قىيامەت  كۈن  بۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە 

)1( ھەج سۈرىسى 47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەنفال سۈرىسى 32ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۈنى  ئۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئىكرىمەنىڭ  ھەرپتىن  ئىبنى  سەمماك 
ئىبنى  ئەلى  دېگەن.  شۇنداق  قاتارلىقالرمۇ  زەي  ئىبنى  ۋە  زەھھاك  كۈنىدۇر.  قىيامەت 
يەتكۈزگەن  قەۋمىڭنىڭ  مۇھەممەد!  ﴿)ئى  تائاالنىڭ:  ئابباسنىڭ هللا  ئىبنى  ئەبۇتەلھە 
ئەزىيەتلىرىگە( چىرايلىقچە سەۋر قىلغىن﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ كۈن قىيامەت كۈنىدۇر. هللا تائاال كاپىرالرغا ئۇ كۈننىڭ ئۇزۇنلۇقىنى 
50 مىڭ يىلنىڭ ئۇزۇنلىقىدەك قىلىپ بېرىدۇ. بۇ مەزمۇندا نۇرغۇن ھەدىسلەر رىۋايەت 

قىلىندى.
بىز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  غۇداتيىنىڭ  ئەبۇئۇمەر  ئەھمەد  ئىمام 
قەبىلىسىگە  ئىبنى سەئسەئە  ئامىر  بەنى  يېنىمىزدىن  ئىدۇق،  يېنىدا  ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ 
دېيىلدى.  ئادەم  باي  ئەڭ  ئىچىدە  قەبىلىسى  ئامىر  بەنى  ئۇ  ئۆتتى.  ئادەم  بىر  تەۋە 
شۇنىڭ بىلەن، ئەبۇ ھۇرەيرە يېنىدىكى ئادەملەرگە: ئۇ ئادەمنى ياندۈرۈپ يېنىمغا ئېلىپ 
كېلىڭالر،- دېدى. ئۇالر ئۇنى ياندۇرۇپ كەلدى. ئەبۇ ھۇرەيرە ئۇنىڭغا: ئاڭلىشىمچە، 
سەن ھەقىقەتەن باي ئادەم ئىكەنسەن،- دېدى. ئۇ ئادەم: شۇنداق، هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، مېنىڭ يۈز قىزىل تۆگەم، يۈز قىزغۇچ ئاق تۆگەم بار،- دېدى. ھەتتا 
ئۇ تۆگىلىرىنىڭ رەڭگىلىرىنى، قۇللىرىنىڭ ھۈنەرلىرىنى ۋە سەر خىل ئاتلىرىنى ساناپ 
چىقتى. ئەبۇ ھۇرەيرە ئۇنىڭغا: تۆگىلەرنىڭ ۋە قويالرنىڭ تۇياقلىرىدىن ساقالنغىن،- 
دېدى. ئەبۇ ھۇرەيرە بۇ سۆزنى بىر قانچە قېتىم تەكرارلىدى. ھەتتا ئۇ ئادەمنىڭ چىرايى 
ئۆزگىرىپ كەتتى. ئۇ: ئى ئەبۇ ھۇرەيرە! بۇ نېمىدېگىنىڭ؟- دېدى. ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق 
»كىمنىڭ  ئاڭلىدىم:  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەن  دېدى: 
تۆگىلىرى بولسا، ئۇ قىيىنچىلىق ئەھۋالدا بولسۇن ياكى كەڭرىچىلىك ئەھۋالدا بولسۇن، 
تۆگىلىرىنىڭ زاكىتىنى بەرمىسە، قىيامەت كۈنى ئۇ تۆگىلەر ئەڭ گۆشلۈك، ئەڭ سېمىز، 
تۈزلەڭلىكتە  كەڭرى  ئادەم  ئۇ  ئاندىن  كېلىدۇ،  بولۇپ  تۆگىلەر  يۈگۈرەك  شاش  ئەڭ 
تۆگىلەرنىڭ ئالدىغا تاشلىنىدۇ. تۆگىلەر ئۇنى تۇياقلىرى بىلەن دەسسەيدۇ. تۆگىلەرنىڭ 
ئاخىرى ئۇنى دەسسەپ ئۆتۈپ بولسا، باشتىكى تۆگىلەر ئۇنى قايتا دەسسەشكە ئېلىپ 
ياكى  جەننەتكە  ئۆزىنىڭ  ئۇ  چىقىرىلىپ،  ھۆكۈم  ئارىسىدا  ئىنسانالر  ھەتتا  كېلىنىدۇ. 
دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان يولىنى كۆرگەنگە قەدەر، ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان 

ئەنە شۇ كۈندە ئۇنىڭغا بولغان ئازاب مانا مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ.
كەڭرىچىلىك  ياكى  بولسۇن  ئەھۋالدا  قىيىنچىلق  ئۇ  بولسا،  كالىلىرى  كىمنىڭ 
ئەھۋالدا بولسۇن، كالىلىرىنىڭ زاكىتىنى بەرمىسە، قىيامەت كۈنى ئۇ كالىالر ئەڭ گۆشلۈك، 
كەڭرى  ئادەم  ئۇ  ئاندىن  كېلىدۇ.  بولۇپ  كالىالر  يۈگرەك  شاش،  ئەڭ  سېمىز،  ئەڭ 
تۇياقلىرى  ئۇنى  كالىالر  تاشلىنىدۇ.  ئالدىغا  كالىالرنىڭ  كېلىنىپ،  ئېلىپ  تۈزلەڭلىككە 
بىلەن دەسسەيدۇ، مۆڭگۈزلۈك كالىالر ئۇنى مۈڭگۈزلىرى بىلەن ئۈسىدۇ. بۇ كالىالرنىڭ 
مۈڭگۈزلىرى تۈپ ـ تۈز، ئۇچلۇق ۋە سۇنماستۇر. كالىالرنىڭ ئاخىرى ئۇنى دەسسەپ ۋە 
ئۈسسۈپ ئۆتۈپ بولسا، باشتىكى كالىالر ئۇنى قايتا دەسسەش ۋە ئۈسسۈش ئۈچۈن ئېلىپ 
ياكى  جەننەتكە  ئۆزىنىڭ  ئۇ  چىقىرىلىپ،  ھۆكۈم  ئارىسىدا  ئىنسانالر  ھەتتا  كېلىنىدۇ. 
دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان يولىنى كۆرگەنگە قەدەر، ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان 
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ئەنە شۇ كۈندە ئۇنىڭغا بولغان ئازاب مانا مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ.
كەڭرىچىلىك  ياكى  بولسۇن  ئەھۋالدا  قىيىنچىلىق  ئۇ  بولسا،  قويلىرى  كىمنىڭ 
ئەھۋالىدا بولسۇن، قويلىرىنىڭ زاكىتىنى بەرمىسە، قىيامەت كۈنى ئۇ قويالر ئەڭ گۆشلۈك، 
كەڭرى  ئادەم  ئۇ  ئاندىن  كېلىدۇ.  بولۇپ  قويالر  يۈگرەك  شاش،  ئەڭ  سېمىز،  ئەڭ 
تۇياقلىرى  ئۇنى  قويالر  تاشلىنىدۇ.  ئالدىغا  قويالرنىڭ  كېلىنىپ،  ئېلىپ  تۈزلەڭلىككە 
بۇ قويالرنىڭ  ئۈسىدۇ.  بىلەن  مۈڭگۈزلىرى  ئۇنى  مۈڭگۈزلۈك قويالر  بىلەن دەسسەيدۇ. 
مۈڭگۈزلىرى تۈپ ـ تۈز، ئۇچلۇق ۋە سۇنماستۇر. قويالرنىڭ ئاخىرى ئۇنى دەسسەپ ۋە 
ئۈسسۈپ ئۆتۈپ بولسا، باشتىكى قويالر ئۇنى قايتا دەسسەش ۋە ئۈسسۈش ئۈچۈن ئېلىپ 
ياكى  جەننەتكە  ئۆزىنىڭ  ئۇ  چىقىرىلىپ،  ھۆكۈم  ئارىسىدا  ئىنسانالر  ھەتتا  كېلىنىدۇ. 
دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان يولىنى كۆرگەنگە قەدەر، ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان 

ئەنە شۇ كۈندە ئۇنىڭغا بولغان ئازاب مانا مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ«.
ئىبارەت؟- دېدى.  نېمىلەردىن  تۆگىلەرنىڭ ھەققى  ئەبۇ ھۇرەيرە!  ئادەم: ئى  ئۇ 
ئەبۇ ھۇرەيرە: بىرسىگە تۆگە ئارىيەت بەرسەڭ، ياخشىسىنى ۋە سۈتلۈك تۆگىنى بېرىشىڭ 
الزىم. مېنىۋېلىشى ئۈچۈن تۆگە سوراپ كەلسە، ئۇنى بېرىپ تۇرۇشۇڭ، چىشى تۆگىسى 
ئۈچۈن ئەركەك تۆگە سوراپ كەلسە، ئۇنى بېرىپ تۇرۇشۇڭ ۋە موھتاجالرنى تۆگىنىڭ 
نەسەئى  ۋە  ئەبۇداۋۇد  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دېدى.  الزىم،-  تەمىنلىشىڭ  بىلەن  سۈتى 

قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئالتۇن ـ كۈمۈشكە ئىگە بولغان كىشى، ئۇنىڭ 
قىلىپ  بىسلىق  ۋە  ياپىالق  كۈمۈشلەر  ـ  ئالتۇن  ئۇ  كۈنى  قىيامەت  بەرمىسە،  زاكىتىنى 
سوقۇلىدۇ، ئاندىن ئۇ جەھەننەم ئوتىدا قىزدۇرۇلۇپ، ئۇ ئادەمنىڭ پېشانىسى، بىقىنى 
ئادەم  ئۇ  چىقىرىپ،  ھۆكۈم  ئارىسىدا  بەندىلىرى  ھەتتا هللا  داغلىنىدۇ،  دۈمبىسى  ۋە 
جەننەتكە ياكى دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان يولنى كۆرگەنگە قەدەر، سىلەرنىڭ ھېسابىڭالر 
بويىچە ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان ئەنە شۇ كۈندە ئۇنىڭغا بولغان ئازاب مانا 
مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ«. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىسنىڭ داۋامىدا يۇقىرىدىكى 
ھەدىستە بايانات قىلىنغىنىدەك، قوي ۋە تۆگىلەرنىڭ ئەھۋاللىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. 
بۇ ھەدىستە يەنە ئاتالرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: »ئات بېقىشتىن ئۈچ 
خىل ئىش كېلىپ چىقىدۇ. بىر ئادەمگە ئەجىر كېلىدۇ. يەنە بىر ئادەمنىڭ ھاجىتىنى 
قامدايدۇ ۋە يەنە بىر ئادەمگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ...« بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ 

رىۋايەت قىلغان.
ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر  مەقسەت،  قىلىشتىن  بايان  يەردە  بۇ  ھەدىسنى  بۇ 
»ھەتتا هللا بەندىلىرى ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ... ئۇزۇنلۇقى 50 مىڭ يىل كېلىدىغان 
بولغانلىقى  مۇناسىۋىتى  بىلەن  ئايەت  يۇقىرىدىكى  ئەنە شۇ كۈندە« دېگەن سۆزىنىڭ 

ئۈچۈندۇر.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سەۋر قىلىشقا ئۈندەلگەنلىكى

﴿ئۇالر ئۇ ئازابنى يىراق دەپ قارايدۇ﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭنىڭ سېنى ئىنكار 
ئۇ  يىراق ساناپ،  بېرىدىغانلىقىنى  يۈز  ئازابىنىڭ چوقۇم  ئۇالرنىڭ هللا نىڭ  قىلغانلىقىغا، 
مۇنداق  بۇ ھەقتە  تائاال  قىلغىن. هللا  ئالدىراتقانلىقىغا سەۋر  ئۆزلىرىگە كېلىشىنى  ئازابنىڭ 
دەيدۇ: ﴿قىيامەتكە ئىشەنمەيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىدۇ، ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانالر 

بولسا قىيامەتتىن قورقىدۇ، قىيامەتنى ھەق دەپ بىلىدۇ﴾)1(.
﴿)ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە( چىرايلىقچە سەۋر قىلغىن﴾ يەنى 
كاپىرالر بۇ ئازابنىڭ يۈز بېرىشىنى ۋە قىيامەتنىڭ قايىم بولىدىغانلىقىنى يىراق سانايدۇ. ﴿بىز 
ئۇنى يېقىن دەپ قارايمىز﴾ يەنى مۆمىنلەر ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنى يېقىن دەپ قارايدۇ. گەرچە 
قىيامەتكە مۇئەييەن ۋاقىت بولۇپ، ئۇنىڭ ۋاقتىنى غالىب ۋە بۈيۈك هللا دىن باشقا ھېچكىم 
بىلمەيدىغان بولسىمۇ، لېكىن كېلىۋاتقان ھەر قانداق نەرسىنىڭ يېقىن ئىكەنلىكى ۋە چوقۇم 

يۈز بېرىدىغانلىقى مۇقەررەردۇر.

* * * * * * *

 کٱٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ  

رەڭلىك  ئېتىلغان  تاغالر  قالىدۇ﴿8﴾.  بولۇپ  مىستەك  ئېرىتىلگەن  ئاسمان  كۈندە  ئۇ 
يۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ﴿9﴾. )ھەر ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن( دوست 
دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ )ھال( سورىمايدۇ، گۇناھكار ئادەم ئۆز ئورنىغا ئوغۇللىرىنى، ئايالىنى، 
قېرىندىشىنى ۋە ئۆزى مەنسۇپ بولغان قەۋم - قېرىنداشلىرىنى ۋە يەر يۈزىدىكى جىمى ئادەمنى 
بېرىپ بولسىمۇ، بۇ كۈندىكى ئازابتىن قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ﴿10- 14﴾. ياق، ئۇ مۇقەررەر 
دوزاختۇر﴿15﴾. )يەنى بۇ گۇناھكار كاپىر مۇنداق ئارزۇدىن يانسۇن، پىدا قىلىنغان ھېچقانداق 
نەرسە ئۇنى ئازابتىن قۇتقۇزالمايدۇ، ئۇنىڭ ئالدىدا دوزاخ يېنىپ تۇرىدۇ(. )ئۇ ھارارىتىنىڭ 
قاتتىقلىقىدىن( باشنىڭ تېرىسىنى شىلىدۇ﴿16﴾. ئۇ )ھەقتىن( يۈز ئۆرۈپ بۇرالغان ۋە پۇل 
- مال يىغىپ ساقلىغان )ئۇنىڭدىن هللانىڭ ۋە مىسكىنلەرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىغان(الرنى 

چاقىرىدۇ﴿17- 18﴾.

قىيامەتنىڭ قورقۇنچلۇق ئەھۋاللىرى

ئاسمان  كۈندە  ﴿ئۇ  كېلىدۇ.  چوقۇم  كاپىرالرغا  ئازاب  بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا 

)1( شۇرا سۈرىسى 18- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەئارىج سۈرىسى

362363



ئېرىتىلگەن مىستەك بولۇپ قالىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئەتا، سەئىد ئىبنى جۇبەير، 
ئىكرىمە، سۇددى ۋە بىر قانچە كىشى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ كۈندە ئاسمان 

ئېرىتىلگەن ياغنىڭ دورىسىدەك بولۇپ قالىدۇ.
مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  قالىدۇ﴾ هللا  بولۇپ  يۇڭدەك  رەڭلىك  ئېتىلغان  ﴿تاغالر 
دەيدۇ: ﴿تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ﴾)1(، ﴿)ھەر ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ 
قالىدىغانلىقى ئۈچۈن( دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ )ھال( سورىمايدۇ﴾ يەنى ھەر ئادەم 
ئۆزى بىلەنال بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ يېقىن دوستىنى ئەڭ قىيىن ئەھۋالدا 
كۆرۈپ تۇرۇپمۇ، ئۇنىڭدىن ھال سورىمايدۇ. ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇالر بىر - بىرىنى تونۇيدۇ، ئۇالر ئۆزئارا تونۇشقاندىن 
كېيىن بىر - بىرىدىن قاچىدۇ. خۇددى هللا تائاال مۇنداق دېگەندەك: ﴿ئۇ كۈندە ھەر 

ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا )شۇ ھالى( يار بەرمەيدۇ﴾)2(.
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالرغا )بۇيرۇقلىرىنى 
ئورۇنالش، مەنئى قىلغان ئىشالردىن چەكلىنىش بىلەن( تەقۋادارلىق قىلىڭالر، شۇنداق بىر 
كۈندىن قورقۇڭالركى، )ئۇ كۈندە( ئاتا بالىسىغا ئەسقاتمايدۇ، بالىمۇ ئاتىسىغا ئەسقاتمايدۇ، 
هللانىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر﴾)3(، ﴿گۇناھى ئېغىر بىر ئادەم باشقا بىراۋنى ئۆز گۇناھىنى 
ئۈستىگە ئېلىۋېلىشقا چاقىرسا، ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ گۇناھىدىن 
ئارىسىدىكى  ئۇالرنىڭ  ئېلىۋااللمايدۇ﴾)4(، ﴿سۇر چىلىنغان كۈندە  ئۈستىگە  نەرسىنى  ئازراق 
بىرىنىڭ )ئەھۋالىنىمۇ( سوراشمايدۇ﴾)5(، ﴿ئۇ  بىر -  قالىدۇ.  بولماي  تۇغقانچىلىق مەۋجۇت 
كۈندە كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىدىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، خوتۇنىدىن ۋە بالىلىرىدىن 
قاچىدۇ. ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا )شۇ ھالى( 

يار بەرمەيدۇ﴾)6(.
﴿گۇناھكار ئادەم ئۆز ئورنىغا ئوغۇللىرىنى، ئايالىنى، قېرىندىشىنى ۋە ئۆزى مەنسۇپ بولغان 
قەۋم - قېرىنداشلىرىنى ۋە يەر يۈزىدىكى جىمى ئادەمنى بېرىپ بولسىمۇ، بۇ كۈندىكى ئازابتىن 
قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ياق﴾ يەنى بۇ كۈندە فىدىيە قوبۇل قىلىنمايدۇ. ئۇ قىيامەت كۈنىنىڭ 
قورقۇنچلۇق ئەھۋالىنى كۆرگەن چاغدا فىدىيە بېرىپ هللا نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 
پۈتۈن زېمىن ئەھلىنى، ئۆزى ئېرىشكەن مال ـ مۈلۈكنىڭ ئەڭ ئېسىلىنى ۋە زېمىن توشقىچە 
ئالتۇننى ياكى دۇنيادىكى چاغدا ئۆزىنىڭ يۈرەك پارىسى بولغان بالىسىنى ئېلىپ كېلىپ فىدىيە 

بېرىشنى ئارزۇ قىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭدىن بۇ فىدىيە ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ.
﴿ۋە ئۆزى مەنسۇپ بولغان قەۋم ـ قېرىنداشلىرىنى﴾ مۇجاھىد ۋە سۇددى بۇ ئايەتنى: 

)1( قارىئە سۈرىسى 5ـ  ئايەت.
)2( ئەبەسە سۈرىسى 37 - ئايەت.

)3( لوقمان سۈرىسى 33- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( فاتىر سۈرىسى 18ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)5( مۆئمىنۇن سۈرىسى 101- ئايەت.
)6( ئەبەسە سۈرىسى 34-- 37- ئايەتكىچە.
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تەپسىر  دەپ  كۆرسىتىدۇ،-  كىشىلەرنى  قەبىلىسىدىكى  ۋە  تۇغقانلىرىنى  ـ  ئۇرۇق  ئۆزىنىڭ 
قىلغان.

هللا تائاال دوزاخنى ۋە ئۇنىڭ قاتتىق قىزىقلىقىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ياق، 
قىلىنغان  پىدا  يانسۇن،  ئارزۇدىن  مۇنداق  بۇ گۇناھكار كاپىر  مۇقەررەر دوزاختۇر. )يەنى  ئۇ 
)ئۇ  تۇرىدۇ(.  يېنىپ  دوزاخ  ئالدىدا  ئۇنىڭ  قۇتقۇزالمايدۇ،  ئازابتىن  ئۇنى  نەرسە  ھېچقانداق 
ھارارىتىنىڭ قاتتىقلىقىدىن( باشنىڭ تېرىسىنى شىلىدۇ﴾ ھەسەنبەسرى ۋە سابىت بۇنانى بۇ 
تېرىسىنى شىلىدۇ.  يۈزنىڭ  قاتتىقلىقىدىن  ھارارىتىنىڭ  ئۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت 
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ھارارىتىنىڭ قاتتىقلىقىدىن يۈزىنىڭ ۋە بەدەنلىرىنىڭ تېرىلىرىنى ۋە 

پۇت ـ قولىنىڭ بارماقلىرىنى شىلىپ تاشاليدۇ. 

تېرىنى  ۋە  قاتتىقلىقىدىن سۆڭەكتىن گۆشنى  ئۇ ھارارىتىنىڭ  مۇنداق دەيدۇ:  زەھھاك 
شىلىپ تاشالپ، سۆڭەكتە ھېچ نەرسە قويمايدۇ. ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ھارارىتىنىڭ 
ئوتى  دوزاخ  مەنىسى:  ئايەتنىڭ خۇالسە  بۇ  تاشاليدۇ.  شىلىپ  سۆڭەكلەرنى  قاتتىقلىقىدىن 
تېرىلىرى  يارىتىلىپ،  يېڭىدىن  ئۇالر  ئاندىن  تۈگىتىدۇ.  كاپىرالرنىڭ سۆڭەكلىرىنى شىلىپ 

يېڭىدىن ئالماشتۇرۇلىدۇ.
﴿ئۇ )ھەقتىن( يۈز ئۆرۈپ بۇرالغان ۋە پۇل - مال يىغىپ ساقلىغان )ئۇنىڭدىن هللانىڭ 
ياراتقان،  دوزاخقا  هللا  يەنى  چاقىرىدۇ﴾  قىلمىغان(الرنى  ئادا  ھەققىنى  مىسكىنلەرنىڭ  ۋە 
كۈنى  قىيامەت  ئىنسانالرنى  پۈتۈۋەتكەن  قىلىشقا  ئەمىلىنى  دوزاخنىڭ  چاغلىرىدا  دۇنيادىكى 
مەيدانىدىن  مەھشەرگاھ  ئۇالرنى  دوزاخ  ئاندىن  چاقىرىدۇ.  ئۆزىگە  بىلەن  تىل  راۋان  دوزاخ 
خۇددى قۇش دان تەرگەندەك تېرىيدۇ. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، خۇددى غالىب ۋە بۈيۈك هللا 
ئېيتقاندەك، ئۇالر بۇ كۈننىڭ كېلىشىنى چىن دىللىرى بىلەن ئىنكار قىلغان، بۇ كۈن ئۈچۈن 
ئەمەل قىلىشنى تاشلىغان، ئاچكۆزلۈك بىلەن پۇل ـ مال يىغىپ ئۇنى پىششىق ساقلىغان، بۇ 
پۇل ـ مالدىن ياخشىلىق يوللىرى ئۈچۈن ئىشلىتىش ۋە زاكات بېرىش قاتارلىق ئۈستىلىرىگە 
ۋاجىب بولغان هللا نىڭ ھەققىنى بېرىشتىن باش تارتقان ئادەملەردۇر. ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »پۇل ـ مال ئىشلىتىشتە بېخىللىق 

قىلمىغىن، ئۇنداق قىلساڭ، هللا ساڭا بېخللىق قىلىدۇ«. 

* * * * * * *

 چ چ چ   چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ   ہ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڱ  ں   
ۅ  ۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
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ياكى  )يوقسۇزلۇق،  ئۇنىڭغا  يارىتىلدى﴿19﴾.  چىدامسىز  ھەقىقەتەن  ئىنسان 
كېسەللىك، يا قورقۇنچتەك( بىرەر كۆڭۈلسىزلىك يەتكەن چاغدا، زارالنغۇچىدۇر﴿20﴾. 
بىرەر ياخشىلىق يەتكەن چاغدا، بېخىللىق قىلغۇچىدۇر﴿21﴾. پەقەت )تۆۋەندىكىلەر 
 .﴾23  - قىلغۇچىالردۇر﴿22  رىئايە  ھەمىشە  نامازغا  ئۇالر  مۇستەسنا:  بۇنىڭدىن( 
مۇئەييەن ھەق )يەنى  پېقىرغا  تىلىمەيدىغان  ۋە  پېقىرغا  تىلەيدىغان  ماللىرىدىن  ئۇالر 
قىلىدىغانالردۇر﴿26﴾.  تەستىق  كۈنىگە  قىيامەت  ئۇالر   .﴾25  - بېرىدۇ﴿24  زاكات( 
ئۇالرنىڭ  شۈبھىسىزكى،  قورققۇچىالردۇر﴿27﴾.  ئازابىدىن  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇالر 
پەرۋەردىگارىنىڭ ئازابى )هللا ئەمىن قىلغاندىن باشقا ھېچبىر ئادەم ئۈچۈن( ئەمىن بولغىلى 
بولمايدىغان نەرسىدۇر﴿28﴾. ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى )ھارامدىن( ساقلىغۇچىالردۇر﴿29﴾. 
ۋە  خوتۇنلىرى  )ئۆزلىرىنىڭ  مۇستەسنا،  بۇنىڭدىن  چۆرىلىرى  ۋە  خوتۇنلىرى  پەقەت 
چۆرىلىرى بىلەن يېقىنچىلىق قىلغانالر( ماالمەت قىلىنمايدۇ﴿30﴾. )جىنسىي تەلىۋىنى 
ئۇالر  ئاشقۇچىالردۇر﴿31﴾.  ھەددىدىن  تىلىگۈچىلەر  سىرتىدىن  بۇنىڭ  قاندۇرۇشنى( 
ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر﴿32﴾. 
ئادا قىلغۇچىالردۇر﴿34﴾.  نامىزىنى  ئۇالر توغرا گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەردۇر﴿33﴾. ئۇالر 

ئەنە شۇالر جەننەتلەردە ھۆرمەت قىلىنغۇچىالردۇر﴿35﴾.

ئىنساننىڭ چىدامسىز ئىكەنلىكى

بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:  ناچار ئەخالقلىرىدىن خەۋەر  ئۇنىڭ  ئىنساندىن ۋە  تائاال  هللا 
يا  كېسەللىك،  ياكى  )يوقسۇزلۇق،  ئۇنىڭغا  يارىتىلدى.  چىدامسىز  ھەقىقەتەن  ﴿ئىنسان 
قورقۇنچتەك( بىرەر كۆڭۈلسىزلىك يەتكەن چاغدا، زارالنغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭغا بىرەر زىيان 
يەتسە، ئۇ بۇنىڭدىن تەشۋىشلىنىدۇ ۋە قورقۇشقا باشاليدۇ. قاتتىق قورقۇپ كەتكەنلىكىدىن 
يۈرىكى چىقىپ كېتىشكە تاس قالىدۇ، بۇنىڭدىن كېيىن ياخشىلىققا ئېرىشەلمەيدىغان بولدۇم 

دەپ ياخشىلىقتىن ئۈمىدىنى ئۈزىدۇ.
تەرىپىدىن  ئۇ هللا  يەنى  قىلغۇچىدۇر﴾  بېخىللىق  چاغدا،  يەتكەن  ياخشىلىق  ﴿بىرەر 
بېرىلگەن نېمەتكە ئېرىشسە، ئۇنىڭدىن باشقىالرغا بېرىشكە بېخىللىق قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىكى 
هللا ھەققىنى ئادا قىلمايدۇ. ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئىنساندىكى ئەڭ ناچار ئەخالق بېخىللىق ۋە چىدامسىزلىق 
قىلىش، يۈرىكى چىقىپ كەتكىدەك دەرىجىدە قورقۇپ كېتىش قاتارلىقالردۇر« بۇ ھەدىسنى 

ئىمام ئەبۇداۋۇدمۇ رىۋايەت قىلغان.

يۇقىرىدىكى سۈپەتكە ئىگە كىشىلەرنىڭ قاتارىغا ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
كىرمەيدىغانلىقى، بۇالرنىڭ ئەمەللىرى ۋە نامازلىرى توغرىسىدا

رىئايە  ھەمىشە  نامازغا  ئۇالر  مۇستەسنا:  بۇنىڭدىن(  )تۆۋەندىكىلەر  ﴿پەقەت 
پەقەت  بىلەن سۈپەتلەنگەندۇر.  يۇقىرىقىدەك سۈپەتلەر  ئىنسان  يەنى  قىلغۇچىالردۇر﴾ 
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هللا ساقلىغان، ياخشىلىق يوللىرىدا مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇرغان، ياخشىلىققا باشلىغان 
ۋە ياخشىلىق يوللىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن كىشىلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا بولۇپ، 
بۇالر ناماز ئوقۇغۇچىالردۇر. ئىبنى مەسئۇد، مەسرۇق ۋە ئىبراھىم نەخەئى قاتارلىقالر بۇ 
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر نامازنىڭ ۋاقىتلىرىغا ۋە پەرز ـ ۋاجىپلىرىغا رىئايە 

قىلغۇچىالردۇر.
ئۇقبە ئىبنى ئامىر مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەتتىكى “ھەمىشە” دېگەن سۆزدىن هللا 
دىن ھەمىشە ئەيمىنىپ، سۈكۈت ئىچىدە ناماز ئوقۇش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مۆمىنلەر ھەقىقەتەن بەختكە ئېرىشتى. )شۇنداق مۆمىنلەركى( 
ئەيمىنىپ  كەتكەنلىكتىن(  بېسىپ  سۈر  ئۇلۇغلۇقىدىن  )هللانىڭ  نامازلىرىدا  ئۇالر 
ۋاجىب  تۇرۇشنىڭ  ھالەتتە  ئەيمەنگەن  ۋە  نامازدا سۈكۈت  ئايەت  بۇ  تۇرغۇچىالردۇر﴾)1( 
ھالەتتە  ئەيمەنگەن  ۋە  سۈكۈت  قىلغاندا  سەجدە  ۋە  رۇكۇ  كۆرسىتىدۇ.  ئىكەنلىكىنى 
تۇرمىغان كىشى نامازغا ھەمىشە رىئايە قىلغۇچى بواللمايدۇ. چۈنكى ئۇ نامازدا سۈكۈت ۋە 
ئەيمىنىش ئىچىدە تۇرمىسا، نامازنى ھوزۇر ئىچىدە ئوقۇيالمايدۇ. بەلكى ئۇ نامازنى قاغا 

دان چوقىغاندەك تېز ئوقۇيدۇ. ئۇ كىشىنىڭ نامىزى ئۇنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈرەلمەيدۇ.
بەزى تەپسىرشۇناسالر: “ھەمىشە” دېگەن سۆزدىن بىرەر ئەمەلنى قىلسا، ئۇنى داۋاملىق 
قىلىدىغان ۋە بۇ ئەمەلنى قىلىشتا بوشىشىپ قالمايدىغان كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 
دەيدۇ. ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە 
بولسىمۇ،  ئاز  ئەمەل  ياقتۇرىدىغان  ئەڭ  قىلىدۇ: »هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق 

ھەمىشە داۋاملىشىپ تۇرىدىغان ئەمەلدۇر«.
ھەق  مۇئەييەن  پېقىرغا  تىلىمەيدىغان  ۋە  پېقىرغا  تىلەيدىغان  ماللىرىدىن  ﴿ئۇالر 
تېگىشلىك  بېرىشكە  موھتاجالرغا  ماللىرىدا  ئۇالرنىڭ  يەنى  بېرىدۇ﴾  زاكات(  )يەنى 
بەلگىلەنگەن نېسىۋە بار. ﴿ئۇالر قىيامەت كۈنىگە تەستىق قىلىدىغانالردۇر﴾ يەنى ئۇالر 
قىيامەتكە، ھېساب كۈنىگە، مۇكاپات ۋە جازاغا ئىشىنىدۇ. ئۇالر ساۋاب ئۈمىد قىلىدىغان، 
ئازابتىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەمەللىرىنى قىلىدۇ. شۇڭا هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
تىتىرەپ  قورقۇپ  يەنى  قورققۇچىالردۇر﴾  ئازابىدىن  پەرۋەردىگارىنىڭ  ﴿ئۇالر  دەيدۇ: 

تۇرغۇچىالردۇر. 
باشقا  قىلغاندىن  ئەمىن  )هللا  ئازابى  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ﴿شۈبھىسىزكى، 
بۇ  نىڭ  هللا  يەنى  نەرسىدۇر﴾  بولمايدىغان  بولغىلى  ئەمىن  ئۈچۈن(  ئادەم  ھېچبىر 
ئازابىدىن ئەقلى ـ ھوشى جايىدا ئادەملەردىن باشقا ھېچكىم ئەمىن بواللمايدۇ. پەقەت 

هللا تائاالنىڭ ئەمىن قىلىشى بىلەنال ئەمىن بوالاليدۇ.
هللا  ئەۋرەتلىرىنى  ئۇالر  يەنى  ساقلىغۇچىالردۇر﴾  )ھارامدىن(  ئەۋرەتلىرىنى  ﴿ئۇالر 
رۇخسەت قىلغان يەردىن باشقا يەرگە ئىشلەتمەيدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەقەت 
چۆرىلىرى  ۋە  خوتۇنلىرى  )ئۆزلىرىنىڭ  مۇستەسنا،  بۇنىڭدىن  چۆرىلىرى  ۋە  خوتۇنلىرى 

)1( مۆئمىنۇن سۈرىسى 1 - 2-  ئايەتلەر.
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بىلەن يېقىنچىلىق قىلغانالر( ماالمەت قىلىنمايدۇ. )جىنسىي تەلىۋىنى قاندۇرۇشنى( بۇنىڭ 
مۆئمىنۇن  تەپسىرى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئاشقۇچىالردۇر﴾  ھەددىدىن  تىلىگۈچىلەر  سىرتىدىن 

سۈرىسىدە ئۆتۈپ كەتتى. بۇ يەردە قايتا تەكرارالش ھاجەتسىزدۇر.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر﴾ 
يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە ئامانەت قويۇلسا، خىيانەت قىلمايدۇ. ۋەدە قىلسا، ۋەدىسىدە تۇرىدۇ. 
مانا بۇ مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىدۇر. مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرى بۇنىڭ دەل ئەكسىچىدۇر. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: »مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ. ئەگەر ئۇ سۆزلىسە، يالغان سۆزلەيدۇ. 
ئامانەت قويۇلسا، خىيانەت قىلىدۇ«. يەنە  ۋەدە قىلسا، ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىدۇ. 
بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيىلگەن: »ئەگەر سۆزلىسە، يالغان سۆزلەيدۇ. ئەھدە تۈزۈشسە، 

ئۇنىڭغا خىيانەت قىلىدۇ. جېدەللىشىپ قالسا، ئاغزىنى بۇزۇپ تىلاليدۇ«.
رىئايە  بېرىشكە  گۇۋاھلىق  ئۇالر  يەنى  بەرگۈچىلەردۇر﴾  گۇۋاھلىق  توغرا  ﴿ئۇالر 
قىلدۇ. ئۇنىڭغا ھېچنەرسىنى قويمايدۇ ۋە كەملىتىپ قويمايدۇ. ئۇنىڭدىن ھېچنەرسىنى 
گۇناھكار  دىلى  ئۇنىڭ  ھەقىقەتەن  يوشۇرىدىكەن،  ئۇنى  ﴿كىمكى  يوشۇرمايدۇ. 

بولىدۇ﴾)1(.
﴿ئۇالر نامىزىنى ئادا قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر نامازنىڭ ۋاقىتلىرىغا، تەئدىل ـ 
مۆمىنلەرنىڭ  ئايەتلەردە  بۇ  قىلىدۇ.  رىئايە  سۈننەتلىرىگە  ۋە  پەرزلىرىگە  ئەركانلىرىغا، 
تىلغا  نامازنى  باشلىنىپ،  بىلەن  ئېلىش  تىلغا  نامازنى  سۆز  ھەققىدىكى  سۈپەتلىرى 
ئېلىش بىلەن ئاخىرالشتى. بۇ نامازغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ شەرەپلىك 
ئىبادەت ئىكەنلىكىنى ئەسلەتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. هللا تائاال مۆئمىنۇن سۈرىسىدىمۇ 
مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى نامازنى تىلغا ئېلىش بىلەن باشالپ، ئاخىرىدا مۇنداق دەيدۇ: 
﴿ئۇالر )يۇقىرى دەرىجىلىك جەننەت( فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلدۇ، فىردەۋستە مەڭگۈ 
قالىدۇ. بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن الينىڭ جەۋھىرىدىن ياراتتۇق﴾)2( هللا تائاال بۇ يەردىمۇ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەنە شۇالر جەننەتلەردە ھۆرمەت قىلىنغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر لەززەت 

ۋە خۇرسەنلىك بېغىشاليدىغان ھەر تۈرلۈك نەرسىلەر بىلەن ھۆرمەتلىنىدۇ.

* * * * * * *

 ی ی  ی  جئ حئ  مئ ىئ يئ   جب حب  خب مب ىب يب جت حت  خت مت  
ىت يت جث مثىث يث   حج مج جح مح  ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ڤ 
ڤ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃڃ چ چ  چ 

چ   ڇ ڇ   
)1( بەقەرە سۈرىسى 283 - ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)2( مۆئمىنۇن سۈرىسى 11 - 12 - ئايەتلەر.
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 )ئى مۇھەممەد( كاپىرالرغا نېمە بولدىكىن، ئۇالر سەن تەرەپكە تېز كېلىشىپ، 
ئوڭ - سول تەرىپىڭدە توپ - توپ بولۇپ ئولتۇرۇشىدۇ﴿37-36﴾. ئۇالردىن ھەر بىر 
ئۇالر  )يەنى  ياق  قىالمدۇ؟﴿38﴾  تەمە  كىرگۈزۈلۈشنى  جەننەتكە  نېمەتلىك  نازۇ  ئادەم 
جەننەتكە مەڭگۈ كىرەلمەيدۇ(. شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنى ئۇالر بىلىدىغان نەرسىلەردىن 
ياراتتۇق﴿39﴾. مەشرىقالرنىڭ ۋە مەغرىبلەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى، ئۇالرنى 
ئۇالردىن ياخشىراق ئادەملەر بىلەن ئالماشتۇرۇشقا )يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ئورنىغا 
ئۇالردىن ئارتۇق ۋە هللاغا ئىتائەتچان بىر قەۋمنى كەلتۈرۈشكە( بىز ئەلۋەتتە قادىرمىز، 
قويۇۋەتكىن،  ئۇالرنى  مۇھەممەد(  )ئى   .﴾41- ئەمەسمىز﴿40  ئاجىز  )بۇنىڭدىن(  بىز 
تاكى ئۇالر ۋەدە قىلىنغان كۈنگە مۇالقات بولغانغا قەدەر )باتىلغا( چۆمسۇن، )دۇنياسىدا( 
قويغان  تىكلەپ  خۇددى  چىقىپ،  قەبرىلىرىدىن  ئۇالر  كۈندە  ئۇ  ئوينىسۇن﴿42﴾. 
بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگەندەك )مەھشەرگاھقا( يۈگۈرىدۇ﴿43﴾. ئۇالر )هللادىن ئۇيىلىپ( 
قىلىنغان  ۋەدە  ئۇالرغا  شۇ  ئەنە  ئورىۋالىدۇ،  خورلۇق  ئۇالرنى  قارىيالمايدۇ،  يۇقىرى 

كۈندۇر﴿44﴾.

كاپىرالرنى ئەيىبلەش ۋە ئۇالرنى قورقۇتۇش

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدىكى كاپىرالرنى ئەيىبلەيدۇ. 
ئۇالر هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھىدايەت بىلەن ئەۋەتكەنلىكىنى، ئۇنى هللا نىڭ 
تۇرۇقلۇق،  كۆرگەن  بىلەن  كۆزلىرى  ئۆز  كۈچلەندۈرگەنلىكىنى  بىلەن  مۆجىزىلەر  روشەن 
ئۇنىڭدىن قاچىدۇ. پىرقە ـ پىرقە ۋە گۇرۇھ ـ گۇرۇھ بولۇپ، ئوڭ ۋە سول تەرەپلەرگە تاراپ 

كېتىدۇ. 
يۈز  قۇرئان( دىن  )يەنى  ۋەز  نېمىشقا  مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر  بۇ ھەقتە  تائاال  هللا 
ئۆرۈيدۇ. گويا ئۇالر يولۋاستىن قاچقان ياۋايى ئېشەكلەردۇر )يەنى بۇ مۇشرىكالر مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەندە، ئۇنىڭدىن خۇددى يولۋاسنى كۆرۈپ قاچقان ياۋا ئېشەكلەردەك 

قاچىدۇ(﴾)1(.
﴿)ئى مۇھەممەد( كاپىرالرغا نېمە بولدىكىن، ئۇالر سەن تەرەپكە تېز كېلىشىپ، ئوڭ - 
سول تەرىپىڭدە توپ - توپ بولۇپ ئولتۇرۇشىدۇ﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! يېنىڭدىكى ئەنە 
شۇ كاپىرالرغا نېمە بولدىكىن؟ ئۇالر سەن تەرەپكە يۈگۈرۈشۈپ كېلىدۇ. ئاندىن سەندىن 
يۈز ئۆرۈپ، ئىختىالپالشقان ۋە بۆلۈنگەن ھالدا تەرەپ ـ تەرەپكە قاچىدۇ. ئەۋفىي ئىبنى 
بۇ  رىۋايەت قىلىدۇ: ئى مۇھەممەد!  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئايەت ھەققىدە  بۇ  ئابباسنىڭ 
تەرىپىڭدە،  ئۇالر توپ - توپ بولۇپ سېنىڭ ئوڭ ۋە سول  بولدىكىن؟  كاپىرالرغا نېمە 

سەندىن يۈز ئۆرۈگەن ۋە مەسخىرە قىلغان ھالدا قاراپ تۇرۇشىدۇ.
ئىبنى جەرىر جابىر ئىبنى سەمۇرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى قۇرەيشلەرنىڭ يېنىغا چىققاندا، ئۇالر ھەلقە بولۇپ ئولتۇرۇشقان ئىدى. 

)1( مۇددەسسىر سۈرىسى 49  - 51- ئايەتكىچە.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سىلەرگە نېمە بولدى؟ گۇرۇھـ  گۇرۇھ بولۇپ ئولتۇرۇپسىلەرغۇ؟« 
دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت 

قىلغان.
نازۇ نېمەتلىك جەننەتكە كىرگۈزۈلۈشنى تەمە قىالمدۇ؟﴾  ئادەم  ﴿ئۇالردىن ھەر بىر 
يەنى ئۇالرنىڭ ھالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قېچىش ۋە ھەقتىن يۈز ئۆرۈش تۇرسا، 
ئۇالر تېخى نازۇ نېمەتلىك جەننەتلەرگە كىرىشنى تەمە قىالمدۇ؟ ﴿ياق )يەنى ئۇالر جەننەتكە 

مەڭگۈ كىرەلمەيدۇ(﴾ بەلكى ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ.

هللا تائاال ئۇالر ئىنكار قىلغان ۋە ۋۇجۇتقا چىقىشىنى يىراق سانىغان قىيامەت ۋە ئازابنىڭ 
چوقۇم بولىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرۈپ، بۇنىڭغا ئۇالر ئېتىراپ قىلىۋاتقان دەسلەپتە يوق 
يەردىن يارىتىشىنىڭ قايتا يارىتىشىغا قارىغاندا تەس ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت نەرسە بىلەن 
دەلىل كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنى ئۇالر بىلىدىغان نەرسىلەردىن﴾ 
يەنى ئەرزىمەس مەنىيدىن ﴿ياراتتۇق﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرنى بىز 
ئاجىز مەنىدىن ياراتمىدۇقمۇ؟﴾)1(، ﴿ئىنسان نېمىدىن يارىتىلغانلىقىغا قارىسۇن. ئۇ ئېتىلىپ 
چىققۇچى مەنىدىن يارىتىلدى. ئۇ مەنى ئۇمۇرتقا بىلەن قوۋۇرغا سۆڭىكىنىڭ ئارىسىدىن 
چىقىدۇ. شەك - شۈبھىسىزكى، هللا ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە )يەنى تىرىلدۈرۈشكە( 
قادىردۇر. سىرالر ئاشكارا قىلىنىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەتتە(. ئۇنىڭدىن )يەنى ئىنساندىن( 

)ئازابنى دەپئى قىلىدىغان( ھېچ كۈچ ۋە ياردەمچى يوقتۇر﴾)2(.
﴿مەشرىقالرنىڭ ۋە مەغرىبلەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى﴾ يەنى ئاسمانالرنى 
ۋە زېمىننى ياراتقان، شەرق بىلەن غەربنى ئورۇنالشتۇرغان، يۇلتۇزالرنى شەرقلەردىن چىقىپ 
قىيامەت  بىلەن قەسەمكى، ئىش سىلەرنىڭ  زات هللا  بويسۇندۇرغان  پېتىشقا  غەربلەرگە 
يوق، ھېساب يوق ۋە ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش يوق دەپ ئويلىغىنىڭالردەك ئەمەس، 
بەلكى قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلىشتەك بۇزۇق ئېتىقادىغا قاتتىق رەددىيە بېرىدۇ. ئۇالر 
هللا تائاالنىڭ قىيامەتنى بەرپا قىلىشتىنمۇ چوڭ نەرسىلەرنى يارىتىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى 
كۆرسىتىدىغان كاتتا دەلىللەرنى كۆردى. هللا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتتى. ئۇالردىكى 
بارلىق جانلىقالرنى، جانسىز نەرسىلەرنى ۋە باشقا خىلمۇخىل مەۋجۇداتالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغان مەخلۇقالتالرنى بويسۇندۇردى. مانا بۇالر هللا نىڭ قىيامەتنى بەرپا قىلىشقا ئەلۋەتتە 
قادىر ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى 
يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى 

)بۇنى( ئۇقمايدۇ﴾)3(.
﴿ئۇالر )يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى كۇففارالر( بىلمەمدۇكى، 
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ۋە ئۇالرنى يارىتىشتا چارچاپ قالمىغان هللا ئۆلۈكلەرنى 

)1( مۇرسەالت سۈرىسى 20 -  ئايەت.
)2( تارىق سۈرىسى 5 - 10ـ  ئايەتكىچە.

)3( غافىر سۈرىسى 57- ئايەت.
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تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟ دۇرۇس، ئۇ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾)1(، ﴿ئاسمانالرنى 
ۋە زېمىننى ياراتقان زات ئۇالرنىڭ ئوخشىشىنى يارىتىشقا قادىر ئەمەسمۇ؟ ئۇ بۇنىڭغا قادىر، 
هللا ماھىر ياراتقۇچىدۇر، ھەممىنى بىلگۈچىدۇر. هللا بىرەر شەيئىنى )يارىتىشنى( ئىرادە 
قىلسا، ئۇنىڭغا »ۋۇجۇتقا كەل« دەيدۇ - دە، ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾)2( هللا تائاال بۇ يەردىمۇ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنى ئۇالردىن ياخشىراق ئادەملەر بىلەن ئالماشتۇرۇشقا )يەنى ئۇالرنى 
ھاالك قىلىپ ئورنىغا ئۇالردىن ئارتۇق ۋە هللاغا ئىتائەتچان بىر قەۋمنى كەلتۈرۈشكە( بىز 
ئەلۋەتتە قادىرمىز، بىز )بۇنىڭدىن( ئاجىز ئەمەسمىز﴾ يەنى قىيامەت كۈنى بىز ئۇالرنىڭ 

تەنلىرىنى بۇنىڭدىن ياخشىراق تەنلەرگە ئالماشتۇرىمىز. 
شەك - شۈبھىسىزكى، بىز شۇنداق قىلىشقا ئەلۋەتتە قادىرمىز. بىز بۇنىڭغا ھەرگىز 
ئاجىز ئەمەسمىز. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىنسان )يەنى كاپىر( بىزنى ئۆزىنىڭ 
قىالمدۇ؟  گۇمان  دەپ  قىاللمايدۇ  جەمئىي  سۆڭەكلىرىنى  كەتكەن(  تارقىلىپ  )چىرىپ 
ئىنچىكە،  )ئەڭ  ئۇنىڭ  قىلىمىز(،  ئۇنىڭ سۆڭەكلىرىنى جەمئىي  )يەنى  ئەمەس  ئۇنداق 
ئاراڭالردا  ئەسلىگە كەلتۈرەلەيمىز﴾)3(، ﴿بىز سىلەرنىڭ  بارماقلىرىنى  بولغان(  نازۇك  ئەڭ 
ئۆلۈمنى بەلگىلىدۇق )يەنى ھەر بىرىڭالرنىڭ ئۆلۈش ۋاقتىنى بېكىتتۇق(، سىلەرنى باشقا 
بىر قەۋمگە ئالماشتۇرۇشتىن ۋە سىلەرنى سىلەر بىلمەيدىغان بىر شەكىلدە يارىتىشتىن ئاجىز 

ئەمەسمىز﴾)4(.
ئىبنى جەرىر: ﴿ئۇالرنى ئۇالردىن ياخشىراق ئادەملەر بىلەن ئالماشتۇرۇشقا﴾ دېگەن 
بۇ ئايەتنى: يەنى بىزگە ئىتائەت قىلىدىغان ۋە بىزگە ئاسىيلىق قىلمايدىغان ئادەملەرگە 
ئالماشتۇرۇشقا بىز ئەلۋەتتە قادىرمىز،- دەپ تەپسىر قىلغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئەگەر سىلەر )هللانىڭ تائىتىدىن( يۈز ئۆرۈسەڭالر، هللا سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا 
باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش بولمايدۇ )بەلكى هللاغا ئىتائەت 
قارىغاندا كۈچلۈكرەكتۇر.  قارىشىغا  بۇ  ئىبنى جەرىرنىڭ  قاراش  قىلىدۇ(﴾)5( يۇقىرىدىكى 

چۈنكى، باشقا ئايەتلەرمۇ شۇنى كۆرسىتىدۇ.
﴿)ئى مۇھەممەد( ئۇالرنى قويۇۋەتكىن﴾ يەنى ئۇالرنى ھەقنى ئىنكار قىلىشقا، كۇپۇرلۇق 
قىلىش ۋە ھەققە قارشى تۇرۇش قاتارلىقالردا ئۆز ھالىغا قويۇۋەتكىن. ﴿تاكى ئۇالر ۋەدە 
قىلىنغان كۈنگە مۇالقات بولغانغا قەدەر )باتىلغا( چۆمسۇن، )دۇنياسىدا( ئوينىسۇن﴾ ئۇالر 

كەلگۈسىدە بۇ قىلمىشلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىپ قالىدۇ ۋە ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ.
قاراپ  بۇتلىرىغا  قويغان  تىكلەپ  خۇددى  چىقىپ،  قەبرىلىرىدىن  ئۇالر  كۈندە  ﴿ئۇ 
ئۇالرنى  پەرۋەردىگار  يۈكسەك  ۋە  بۈيۈك  يەنى  يۈگۈرىدۇ﴾  )مەھشەرگاھقا(  يۈگۈرگەندەك 
ھېساب مەيدانىغا چاقىرىغان چاغدا، ئۇالر قەبرىلىرىدىن تۇرۇپ ﴿خۇددى تىكلەپ قويغان 

)1( ئەھقاف سۈرىسى 33- ئايەت.
)2( ياسىن سۈرىسى 81- 82- ئايەتلەر.
)3( قىيامەت سۈرىسى 3- 4- ئايەتلەر.
)4( ۋاقىئە سۈرىسى 60 -61- ئايەتلەر.

)5( مۇھەممەد سۈرىسى 38- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

مەئارىج سۈرىسى
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بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگەندەك﴾ ھېساب مەيدانىغا يۈگۈرىدۇ. 

﴿ئۇالر )هللادىن ئۇيىلىپ( يۇقىرى قارىيالمايدۇ، ئۇالرنى خورلۇق ئورىۋالىدۇ﴾ يەنى 
ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدا هللا غا ئىتائەت قىلىشتىن باش تارتقانلىقىنىڭ جازاسى ئۈچۈن، 
ئۇ كۈندە باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ خارلىق ئىچىدە تۇرۇشىدۇ. ﴿ئەنە شۇ ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان 

كۈندۇر﴾.

شۇنىڭ بىلەن، مەئارىج سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە 
هللا غا خاستۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 28 ئايەت
نۇھ سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک 
ں ڻ   ڱ ں  گ  گ   گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  ے  ے  ۓ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
بىز ھەقىقەتەن نۇھنى قەۋمىگە: »قەۋمىڭگە قاتتىق ئازاب )يەنى دۇنيادىكى چاغلىرىدا 
توپان باالسى، ئاخىرەتتە دوزاخ ئازابى( كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغىن« دەپ 

ئەۋەتتۇق﴿1﴾.
ئاشكارا  )ئەۋەتىلگەن(  مەن ھەقىقەتەن كىشىلەرگە  قەۋمىم!  ئېيتتى: »ئى  نۇھ   
ئاگاھالندۇرغۇچىمەن﴿2﴾. هللاغا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ۋە هللاغا ئىتائەت 
قىلىڭالر﴿3﴾. ئۇ بەزى گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، سىلەرنى مۇئەييەن مۇددەتكىچە 
بىلسەڭالر،  ئەگەر  شۈبھىسىزكى،  قىلىدۇ(،  ئۇزۇن  ئۆمرۈڭالرنى  )يەنى  كېچىكتۈرىدۇ 
هللانىڭ )ئىنسانغا بېكىتكەن( ئەجىلى كەلگەن چاغدا )ئەجەل( كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴿4﴾. 

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنى دەۋەت قىلغانلىقى

قىلىپ  پەيغەمبەر  قەۋمىگە  ئۇنىڭ  ئەلەيھىسساالمنى  نۇھ  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا 
ئەۋەتكەنلىكىنى، ئۇنى ئۇالرغا هللا نىڭ ئازابى چۈشۈشتىن بۇرۇن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇشقا 
بۇيرۇغانلىقىنى، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلىپ ۋە هللا تەرەپكە قايتسا، ئۇالردىن ئازابنى 

كۆتۈرىۋېتىدىغانلىقىنى خەۋەر بېرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز 



ھەقىقەتەن نۇھنى قەۋمىگە: »قەۋمىڭگە قاتتىق ئازاب )يەنى دۇنيادىكى چاغلىرىدا توپان باالسى، 
ئاخىرەتتە دوزاخ ئازابى( كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغىن« دەپ ئەۋەتتۇق. نۇھ ئېيتتى: 
»ئى قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن كىشىلەرگە )ئەۋەتىلگەن( ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن. هللاغا 
ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ۋە هللاغا ئىتائەت قىلىڭالر﴾ يەنى هللا چەكلىگەن 
توسقان  قىلىڭالر،  ئىشالرنى  بۇيرۇغان  هللا  يېنىڭالر،  گۇناھالردىن  قىلماڭالر،  ئىشالرنى 
ئىشالردىن يېنىڭالر. ﴿ئۇ بەزى گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ يەنى سىلەر مەن بۇيرىغاننى 
گۇناھىڭالرنى  سىلەرنىڭ  هللا  قىلساڭالر،  تەستىق  پەيغەمبەرلىكىمنى  مېنىڭ  قىلساڭالر، 

مەغپىرەت قىلىدۇ. 
﴿سىلەرنى مۇئەييەن مۇددەتكىچە كېچىكتۈرىدۇ )يەنى ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىدۇ(﴾ يەنى 
ئەگەر سىلەر هللا سىلەرنى توسقان ئىشالردىن يانمىساڭالر، هللا سىلەرگە ئازاب چۈشۈرىدۇ. 
سىلەرنىڭ پەيغەمبەرنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنغانلىقىڭالر ۋە ئۇنى تەستىق قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن 

هللا بۇ ئازابنى سىلەردىن كۆتۈرىۋېتىدۇ. 
شەك - شۈبھىسىزكى، هللا غا ئىتائەت قىلىش، كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىش ۋە ئۇرۇق 
ـ تۇغقانالرغا سىلە ـ رەھىم قىلىش ھەقىقەتەن ئۆمۈرنى ئۇزارتىدۇ دېگۈچىلەر بۇ ئايەتنى ئۆز 
قاراشلىرىغا دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ. بۇ ھەقتە بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: »سىلە ـ 

رەھىم قىلىش ئۆمۈرنى زىيادە قىلىدۇ«.
﴿شۈبھىسىزكى، ئەگەر بىلسەڭالر، هللانىڭ )ئىنسانغا بېكىتكەن( ئەجىلى كەلگەن چاغدا 
قىلىشقا  ئىبادەت   - ئەمەل  ئىلگىرى  چۈشۈشتىن  ئازاب  يەنى  كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴾  )ئەجەل( 
ئالدىراڭالر. ئەگەر هللا تائاال ئۇ ئازابنىڭ چۈشۈشىنى خالىسا، ئۇنى ھېچكىم قايتۇرالمايدۇ ۋە 
توسالمايدۇ. چۈنكى، هللا تائاال بۈيۈكتۇر، ھەر نەرسىنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر، غالىپتۇر، پۈتۈن 

مەخلۇقاتالر ئۇنىڭ غالىبىيىتىگە بويسۇنغۇچىدۇر.

* * * * * * *

ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇ  ۋ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۓ 
ۇئ  وئ  ەئ  وئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ  ىئ ی ی  ی ی    جئ 
حئ مئ  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 
ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ  چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  

ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک ک   ک ک گ  

)ئىمانغا(  كۈندۈز  كېچە -  قەۋمىمنى  ھەقىقەتەن  مەن  ئېيتتى: »پەرۋەردىگارىم!  نۇھ 
دەۋەت قىلدىم﴿5﴾. مېنىڭ دەۋىتىم ئۇالرنى تېخىمۇ قاچۇرۇۋەتتى﴿6﴾. مەن ئۇالرنى سېنىڭ 
مەغپىرىتىڭگە ئېرىشسۇن دەپ، ھەر قاچان دەۋەت قىلسام، )دەۋىتىمنى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن( 

نۇھ سۈرىسى
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بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالدى، )سۆزۈمنى ئاڭلىماسلىق ياكى مېنى كۆرمەسلىك ئۈچۈن( 
قىلىپ  چوڭچىلىق  تۇردى،  چىڭ  )كۇفرىدا(  چۈمكىۋالدى،  باشلىرىنى  بىلەن  كىيىملىرى 
قىلدىم﴿8﴾.  دەۋەت  توۋالپ  ئۇالرنى  مەن  ئاندىن  تارتتى﴿7﴾.  باش  تېخىمۇ  )ئىماندىن( 
ئاندىن ئۇالرنى ئاشكارا دەۋەت قىلدىم ۋە يوشۇرۇن دەۋەت قىلدىم﴿9﴾. )ئۇالرغا( ئېيتتىم: 
ئۇ  قىلغۇچىدۇر﴿10﴾.  مەغپىرەت  ھەقىقەتەن  ئۇ  تىلەڭالر،  مەغپىرەت  پەرۋەردىگارىڭالردىن 
ئوغۇللىرىڭالرنى  ۋە  ماللىرىڭالرنى  سىلەرنىڭ  بېرىدۇ﴿11﴾.  ياغدۇرۇپ  يامغۇر  مول  سىلەرگە 
كۆپەيتىپ بېرىدۇ، سىلەرگە باغالرنى، ئۆستەڭالرنى ئاتا قىلىدۇ﴿12﴾. نېمە ئۈچۈن سىلەر 
هللانىڭ بۈيۈكلىكىدىن قورقمايسىلەر؟﴿13﴾. ھالبۇكى هللا سىلەرنى بىر قانچە باسقۇچالرغا 
بۆلۈپ ياراتتى﴿14﴾. سىلەر كۆرمىدىڭالرمىكىن، هللا قانداق قىلىپ يەتتە ئاسماننى بىرىنىڭ 
ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى﴿15﴾. ئاينى ئۇالردا )يەنى دۇنيانىڭ ئاسمىنىدا( نۇر قىلدى، 
كۈننى )نۇر چاچقۇچى( چىراق قىلدى﴿16﴾. هللا سىلەرنى زېمىندىن ياراتتى )چۈنكى ئاتاڭالر 
ئادەمنى تۇپراقتىن ياراتقان ئىدى(﴿17﴾. ئاندىن هللا سىلەرنى )ئۆلگەندىن كېيىن( زېمىنغا 
قايتۇرىدۇ )يەنى زېمىندا دەپنە قىلىنىسىلەر(، ئاندىن سىلەرنى )قىيامەت كۈنى( زېمىندىن 
بىسات  زېمىننى  ئۈچۈن، هللا سىلەرگە  مېڭىشىڭالر  يولالردا  زېمىندا كەڭ  چىقىرىدۇ﴿18﴾. 

قىلىپ بەردى«﴿19ـ20﴾

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قەۋمى تەرىپىدىن يەتكەن ئەزىيەتلەر ھەققىدە اهللا 
غا شىكايەت قىلغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى نۇھ ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىدۇ. 
ئۇزۇن مۇددەت ئىچىدە قەۋمىگە  ئىبارەت بۇ  ئەلەيھىسساالم 50 يىل كەم مىڭ يىلدىن  نۇھ 
ھەقنى بايان قىلدى، ئۇنى ئۇالرغا ئوچۇق چۈشەندۈردى ۋە ئۇالرنى توغرا، تۈز يولغا دەۋەت 
قىلدى، ئۇالر بولسا ئۇنىڭغا ئەزىيەت يەتكۈزدى، ئۇ ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلدى ۋە 
ئاخىرىدا غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىغا شىكايەت قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿پەرۋەردىگارىم! 
مەن ھەقىقەتەن قەۋمىمنى كېچە - كۈندۈز )ئىمانغا( دەۋەت قىلدىم﴾ يەنى سېنىڭ بۇيرۇقىڭغا 
بويسۇنغان ۋە ساڭا ئىتائەت قىلىشنى ئۇالردىن تەلەپ قىلغان ھالدا ئۇالرنى ئىمانغا كېچە ـ 

كۈندۈز دەۋەت قىلىشنى داۋامالشتۇردۇم.

﴿مېنىڭ دەۋىتىم ئۇالرنى تېخىمۇ قاچۇرۇۋەتتى﴾ يەنى ھەر ۋاقىت ھەققە يېقىنالشسۇن 
دەپ دەۋەت قىلسام، ئۇالر ئەكسىچە ھەقتىن قاچتى ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىدى. 

قىلسام،  دەۋەت  قاچان  ھەر  دەپ،  ئېرىشسۇن  مەغپىرىتىڭگە  سېنىڭ  ئۇالرنى  ﴿مەن 
)دەۋىتىمنى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن( بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالدى، )سۆزۈمنى ئاڭلىماسلىق 
ياكى مېنى كۆرمەسلىك ئۈچۈن( كىيىملىرى بىلەن باشلىرىنى چۈمكىۋالدى﴾ يەنى مەن ئۇالرنى 
دەۋەت قىلغان نەرسىنى ئاڭالپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ئۇالر قۇالقلىرىنى ئېتىۋالدى. هللا تائاال 
قۇرەيش كاپىرلىرىدىن خەۋەر بېرىپ، بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿كاپىرالر: »بۇ قۇرئانغا قۇالق 
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سالماڭالر، ئۇنى ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر، سىلەر غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن« دەيدۇ﴾)1( 
﴿كىيىملىرى بىلەن باشلىرىنى چۈمكىۋالدى﴾ ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت 
ئۆزلىرىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  نۇھ  ئۇالر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە 
تونۇۋالماسلىقى ئۈچۈن ناتونۇش قىياپەتكە كىرىۋالدى. سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى مۇنداق 

دەيدۇ: ئۇالر نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن باشلىرىنى ئورىۋالدى. 
﴿)كۇفرىدا( چىڭ تۇردى﴾ يەنى ئۇالر شېرىك ۋە كۇفرىنى ئىزچىل ھالدا داۋامالشتۇردى. 
ۋە  ئەگىشىشتىن  ھەققە  ئۇالر  يەنى  تارتتى﴾  باش  تېخىمۇ  )ئىماندىن(  قىلىپ  ﴿چوڭچىلىق 

ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن باش تارتتى. 
﴿ئاندىن مەن ئۇالرنى توۋالپ دەۋەت قىلدىم﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا يۇقىرى ئاۋازدا 
بېرىچە  ئاۋازىمنىڭ  يەنى  قىلدىم﴾  دەۋەت  ئاشكارا  ئۇالرنى  ﴿ئاندىن  باردىم.  ئېلىپ  دەۋەت 
ئوچۇق قىلىپ سۆزلىدىم. ﴿ۋە يوشۇرۇن دەۋەت قىلدىم﴾ يەنى نۇھ ئەلەيھىسساالم دەۋىتىنىڭ 
ئۇسلۇبالرنى  تۈرلۈك  قىلىشتا  دەۋەت  ئارىسىدا  ئۇالر  ئۈچۈن،  بولۇشى  پايدىلىق  ئەڭ  ئۇالرغا 

قولالندى.

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ دەۋىتىگە قارىتا ئېيتقان سۆزلىرى

﴿)ئۇالرغا( ئېيتتىم: پەرۋەردىگارىڭالردىن مەغپىرەت تىلەڭالر، ئۇ ھەقىقەتەن مەغپىرەت 
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تەرەپكە قايتىڭالر، قىلمىشىڭالردىن يېنىڭالر، پات پۇرسەتتە هللا 
غا تەۋبە قىلىڭالر، شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى )ئىلگىرى 
ئۇنىڭ كۇپرى ۋە شېرىكتىن ئىبارەت گۇناھلىرى مەيلى قانچىلىك بولۇشىدىن قەتئىينەزەر( 

ئەلۋەتتە قوبۇل قىلىدۇ. 
﴿ئۇ سىلەرگە مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىدۇ﴾ بۇ ئايەتنى ئۇنىڭدا مۇشۇ سۆز بولغانلىقى 
ئۈچۈن سۇ تەلەپ قىلىش نامىزىدا ئوقۇش مۇستەھەبتۇر. رىۋايەت قىلىنىشىچە، مۆمىنلەرنىڭ 
خەلىپىسى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەينى زاماندا سۇ تەلەپ قىلىش ئۈچۈن مۇنبەر 
ئۈستىگە چىقىپ، پەقەت هللا دىن مەغپىرەت تىلىگەن ۋە مەغپىرەت ھەققىدىكى ئايەتلەرنى 
ئوقۇغان، ئۇ ئايەتلەرنىڭ ئىچىدە: ﴿)ئۇالرغا( ئېيتتىم: پەرۋەردىگارىڭالردىن مەغپىرەت تىلەڭالر، 
دېگەن  بېرىدۇ﴾  ياغدۇرۇپ  يامغۇر  مول  سىلەرگە  ئۇ  قىلغۇچىدۇر.  مەغپىرەت  ھەقىقەتەن  ئۇ 

ئايەتلەرنىمۇ قوشۇپ ئوقۇغان. 
باغالرنى،  سىلەرگە  بېرىدۇ،  كۆپەيتىپ  ئوغۇللىرىڭالرنى  ۋە  ماللىرىڭالرنى  ﴿سىلەرنىڭ 
ئۆستەڭالرنى ئاتا قىلىدۇ﴾ يەنە ئەگەر سىلەر هللا غا تەۋبە قىلساڭالر، ئۇنىڭدىن مەغپىرەت 
قىلىپ  رىزقىڭالرنى كۆپ  قىلساڭالر، هللا سىلەرنىڭ  ئىتائەت  ئۇنىڭغا  ۋە  قىلساڭالر  تەلەپ 
بېرىدۇ. ئاسماندىن بەرىكەتلىك يامغۇر ياغدۇرۇپ، سىلەرنى سۇ بىلەن تەمىنلەيدۇ. زېمىننىڭ 
كۆپەيتىپ  سۈتىنى  چارۋىالرنىڭ  ـ  مال  بېرىدۇ.  ئۈندۈرۈپ  زىرائەتلىرىنى  ئۆسۈملۈكلىرىنى، 

)1( فۇسسىلەت سۈرىسى 26ـ  ئايەت.
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بېرىدۇ. ماللىرىڭالرنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى كۆپەيتىپ بېرىدۇ. ھەر تۈرلۈك مېۋىلىك باغالرنى 
ئۆستۈرۈپ بېرىدۇ. باغالرنىڭ ئارىسىدا ئېقىپ تۇرىدىغان ئۆستەڭالرنى قىلىپ بېرىدۇ. 

يۇقىرىقىسى نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋەت ئېلىپ بېرىشتا قولالنغان رىغبەتلەندۈرۈش 
ئۇسۇلىدۇر. شۇندىن كېيىن ئۇ دەۋەت قىلىشتا سۆزىنى قورقۇتۇش ئۇسۇلىغا يۆتكەپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿نېمە ئۈچۈن سىلەر هللانىڭ بۈيۈكلىكىدىن قورقمايسىلەر؟﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت 
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: نېمە ئۈچۈن سىلەر هللا نىڭ ئازابـ  ئوقۇبىتىدىن قورقۇپ، هللا نىڭ 

بۈيۈكلىكىنى ھەقىقىي رەۋىشتە ئۇلۇغلىمايسىلەر؟ 
﴿ھالبۇكى هللا سىلەرنى بىر قانچە باسقۇچالرغا بۆلۈپ ياراتتى﴾ ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە، 
قەتادە، يەھيا ئىبنى رافنى، سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دەيدۇ: يەنى هللا ئىنسانالرنى مەنىدىن، ئاندىن ئۇيۇل قاندىن، ئاندىن بىر پارچە گۆشتىن 

ئىبارەت باسقۇچالرغا بۆلۈپ ياراتتى. 
ئۈستىدە  بىرىنىڭ  ئاسماننى  يەتتە  قىلىپ  قانداق  هللا  كۆرمىدىڭالرمىكىن،  ﴿سىلەر 
بىرىنى قىلىپ ياراتتى﴾ يەنى بۇ پەقەت ئاڭلىغانغىال بىلگىلى بولىدىغان ئىشمۇ؟ ياكى ئاسمان 
جىسىملىرىنىڭ سەير قىلىشى، كۈن ۋە ئايالرنىڭ تۇتۇلىشى قاتارلىق ھېسسىي جەھەتتە بىلگىلى 

بولىدىغان ئىشالرمۇ؟
 هللا تائاال ﴿يەتتە ئاسماننى بىرىنىڭ ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى. ئاينى ئۇالردا )يەنى 
دۇنيانىڭ ئاسمىنىدا( نۇر قىلدى، كۈننى )نۇر چاچقۇچى( چىراق قىلدى﴾ يەنى ئاي بىلەن 
كۈننىڭ نۇرىنى پەرقلىق قىلىپ ياراتتى. ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە ئۆزىگە خاس خۇسۇسىيەت ئاتا 
قىلدى. كۈننىڭ شەرقتىن چىقىپ، غەربكە پېتىشى ئارقىلىق كېچە بىلەن كۈندۈز بىلدۈرۈلدى. 
ئايغا مەنزىللەرنى بەلگىلىدى. ئۇنىڭ نۇرىنى ئۆزىگە خاس پەرقلىق قىلدى. شۇڭا ئاينىڭ نۇرى 
كۈندىن ـ كۈنگە چوڭىيىپ، ئاخىرىدا تولۇن ئايغا ئايلىنىدۇ. ئاندىن كىچىكلەشكە باشالپ، 
ئاخىرىدا كۆرۈنمەيدىغان ھالەتكە كېلىدۇ. بۇ ئۆزگىرىشلەر ئايالر ۋە يىلالرنىڭ ئۆتكەنلىكىنى 

كۆرسىتىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا قۇياشنى نۇر چاچقۇچى ۋە ئاينى نۇرلۇق 
ئايغا  ئۈچۈن،  بىلىشىڭالر  ھېسابىنى  )ۋاقىتالرنىڭ(  ۋە  سانىنى  يىلالرنىڭ  ياراتتى،  قىلىپ 
مەنزىللەرنى )يەنى بۇرۇجالرنى( تەيىن قىلدى. هللا ئۇالرنى بىكار ياراتقىنى يوق )بەلكى بۈيۈك 
ھېكمەت ۋە زور پايدىلىق ئۈچۈن ياراتتى(، هللا ئايەتلىرىنى )قۇدرىتى ئىالھىيىنى( بىلىدىغان 

)ۋە ئۇنىڭ  ھېكمىتىنى پىكىر قىلىدىغان( قەۋم ئۈچۈن تەپسىلىي بايان قىلىدۇ﴾)1( 
﴿هللا سىلەرنى زېمىندىن ياراتتى )چۈنكى ئاتاڭالر ئادەمنى تۇپراقتىن ياراتقان ئىدى(. 
ئاندىن هللا سىلەرنى )ئۆلگەندىن كېيىن( زېمىنغا قايتۇرىدۇ )يەنى زېمىندا دەپنە قىلىنىسىلەر(، 
ئاندىن سىلەرنى )قىيامەت كۈنى( زېمىندىن چىقىرىدۇ﴾ يەنى هللا تائاال سىلەرنى دەسلەپتە 

يوقلىقتىن پەيدا قىلغىنىغا ئوخشاش قىيامەت كۈنى سىلەرنى قايتا تىرىلدۈرىدۇ. 

)1( يۇنۇس سۈرىسى 5ـ  ئايەت.
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﴿زېمىندا كەڭ يولالردا مېڭىشىڭالر ئۈچۈن، هللا سىلەرگە زېمىننى بىسات قىلىپ بەردى﴾ 
يەنى هللا تائاال سىلەرنىڭ زېمىن ئۈستىدە يەرلىشىشىڭالر ئۈچۈن زېمىننى كەڭ ۋە بىپايان 
مۇستەھكەم  بىلەن  تاغالر  ئېگىز  ئۇنى  ئۈچۈن  كەتمەسلىكى  تەۋرەپ  ئۇنىڭ  يايدى.  قىلىپ 

قىلدى. ئۇنىڭدا خالىغان جايىڭالرغا بېرىشىڭالر ئۈچۈن يولالرنى ياراتتى. 
كاتتا  ياراتقانلىقىدەك  زېمىننى  ۋە  ئاسمانالرنى  نىڭ  قەۋمىگە هللا  ئەلەيھىسساالم  نۇھ 
قۇدرىتىنى، ئۇالرغا ئاتا قىلغان ئاسمان ۋە زېمىندىن ئالىدىغان پايدىلىق نېمەتلەرنى، هللا 
تائاالنىڭ  ئىكەنلىكىنى، هللا  بەرگۈچى  رىزىق  ھەممىگە  ۋە  ياراتقۇچى  ھەممىنى  تائاالنىڭ 
ئاسماننى بەرپا قىلغانلىقىنى، زېمىننى كەڭرى قىلىپ يايغانلىقىنى ۋە مەخلۇقاتلىرىنىڭ رىزقىنى 
كەڭرى قىلغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىبادەتنى پەقەت هللا تائاالغا قىلىشنى، ئۇنى بار ۋە بىر 
دەپ بىلىپ، ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك كېرەكلىكىنى ئەسلىتىپ ئۆتىدۇ. 
چۈنكى، هللا تائاالنىڭ ھېچ ئوخشىشى ۋە تەڭدىشى يوقتۇر. ئۇ خوتۇن ئالغانمۇ ئەمەس، باال 
تۇتقانمۇ ئەمەس، ئۇنىڭ نە مەسلىھەتچىسى،  نە ياردەمچىسىمۇ بولغانمۇ ئەمەس. بەلكى، هللا 

مۇنداق سۈپەتلەردىن يۈكسەك دەرىجىدە ئۈستۈندۇر.

* * * * * * *

 گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ  

ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ   

نۇھ ئېيتتى: »پەرۋەردىگارىم! ئۇالر ھەقىقەتەن ماڭا ئاسىيلىق قىلدى، مېلىغا، بالىسىغا 
ۋە ئۆزلىرىگە زىياندىن باشقىنى زىيادە قىلمىغان كىشىلەرگە )يەنى بايلىرىغا، كاتتىباشلىرىغا( 
ئەگەشتى﴿21﴾. ئۇالر )يەنى كاتتىباشالر( )ماڭا چىنپۈتمىدى، ماڭا ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەرگە 
ئەزىيەت يەتكۈزۈپ( چوڭ ھىيلە تۈزدى﴿22﴾. ئۇالر: ›مەبۇدلىرىڭالرنى ھەرگىز تەرك ئەتمەڭالر، 
ۋەدنى، سۇۋائنى، يەغۇسنى، يەئۇقنى ۋە نەسرىنى ھەرگىز تەرك ئەتمەڭالر‹ دېدى﴿23﴾. 

ئۇالر ھەقىقەتەن نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇردى، زالىمالرنى تېخىمۇ گۇمراھ قىلغىن«﴿24﴾. 

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن جاۋابىدىن كېيىن اهللا 
تائاالغا قىلغان ئىلتىجاسى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ سەبرىـ  تاقىتىنىڭ ئاخىرقى چەككە يېتىپ 
هللا غا يېلىنغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ. هللا ھەممىنى بىلگۈچىدۇر. هللا دىن ھېچ نەرسە 
يوشۇرۇن قالمايدۇ. نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى دەۋەت قىلىشتا تۈرلۈك ئۇسۇلالرنى قولالنغان 
ئىدى. ئۇالرنى بىردە هللا نىڭ نېمەتلىرىگە قىزىقتۇرسا، بىردە هللا نىڭ ئازابىدىن قورقۇتتى. 
بىراق ئۇالر نۇھ ئەلەيھىسساالمغا ئاسىيلىق قىلدى، ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ، ئۇنى ئىنكار قىلدى 
ۋە مال - دۇنياغا بېرىلگەنلەر هللا نىڭ دىنىدىن غەپلەتتە قالغانالرغا، نۇرغۇن مال ـ مۈلۈك ۋە 
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ئەۋالد بېرىلگەنلەرگە ئەگەشتى. ئۇالرغا بېرىلگەن مال ـ مۈلۈك ۋە ئەۋالدالر هللا نىڭ ئۇالرنى 
ھۆرمەتلىگەنلىكىدىن ئەمەس، بەلكى ئۇالرغا مۆھلەت بېرىش ۋە تەدرىجى ھالدا تۇيدۇرماستىن 
﴿ۋە  دېدى:  مۇنداق  ئەلەيھىسساالم  نۇھ  شۇڭا،  ئۈچۈندۇر.  يېقىنالشتۇرۇش  قىلىشقا  ھاالك 
كاتتىباشلىرىغا(  بايلىرىغا،  )يەنى  قىلمىغان كىشىلەرگە  زىيادە  باشقىنى  زىياندىن  ئۆزلىرىگە 

ئەگەشتى﴾.
﴿ئۇالر )يەنى كاتتىباشالر( )ماڭا چىنپۈتمىدى، ماڭا ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەرگە ئەزىيەت 
ماڭغان  ئۆزلىرىنىڭ  ئەگەشكۈچىلەرگە  كاتتىباشالر  يەنى  تۈزدى﴾  ھىيلە  چوڭ  يەتكۈزۈپ( 
يوللىرىنى ھەق ۋە توغرا يول دەپ چىرايلىق كۆرسىتىپ، بۇ ھەقتە چوڭ ھىيلىلەرنى تۈزدى، 
بۇ خۇددى ئەگەشكۈچىلەرنىڭ كاتتباشلىرىغا قىيامەت كۈنى مۇنداق دېگىنىگە ئوخشايدۇ: 
﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، )سىلەرنىڭ بىزگە( كېچە - كۈندۈز قىلغان ھىيلە - مىكرىڭالر 
)بىزنى ئىماندىن توستى(، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىزنى هللانى ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك 

كەلتۈرۈشكە بۇيرۇيتتۇڭالر﴾)1( 

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنىڭ بۇتلىرى ۋە بۇ بۇتالرنىڭ ئورنى

ئەزىيەت  ئەگەشكەنلەرگە  ماڭا  ۋە  ماڭا  )ماڭا چىنپۈتمىدى،  كاتتىباشالر(  )يەنى  ﴿ئۇالر 
ۋەدنى،  ئەتمەڭالر،  تەرك  ھەرگىز  ئۇالر: ›مەبۇدلىرىڭالرنى  تۈزدى.  ھىيلە  يەتكۈزۈپ( چوڭ 
سۇۋائنى، يەغۇسنى، يەئۇقنى ۋە نەسرىنى ھەرگىز تەرك ئەتمەڭالر‹ دېدى﴾ بۇ بۇتالر ئۇالرنىڭ 

هللا نى قويۇپ چوقۇنغان بۇتلىرىدۇر. 
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قەۋمىنىڭ چوقۇنغان بۇتلىرى ئۇالردىن كېيىن ئەرەبلەر ئىچىدە تارقالدى. “ۋەد” دۆۋمەتۇل 
بۇتىدۇر.  چوقۇنىدىغان  قەبىلىسى”نىڭ  “كەلب  جايالشقان  ئەتراپىغا  سېپىلىنىڭ  جەندەل 
“سۇۋائى” بولسا “ھۇزەيىل قەبىلىسى” نىڭ چوقۇنىدىغان بۇتىدۇر. “يەغۇس” بولسا “مەررا 
قەبىلىسى” نىڭ ۋە سەبەئ رايونىنىڭ جۇرۇپ دېگەن يېرىدىكى”بەنى غۇتەيىف قەبىلسى” نىڭ 
چوقۇنىدىغان بۇتىدۇر. “يەئۇق” بولسا “ھەمەدان قەبىلىسى” نىڭ بۇتىدۇر. “نەسىر” بولسا 
كەالئى مەنسۇپ “ھىميەر قەبىلىسى” نىڭ چوقۇنىدىغان بۇتىدۇر. بۇ ئىسىمالر ئەسلى نۇھ 
ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىدىكى ياخشى ئادەملەرنىڭ ئىسىملىرى ئىدى. ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن، 
ھەيكەللىرىنى  كىشىلەرنىڭ  ئاشۇ  رايونالرغا  ئولتۇراقالشقان  ئۇالر  قەۋمىگە  ئۇالرنىڭ  شەيتان 
تىكلەشنى ۋە بۇ ھەيكەللەرگە ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇشنى ۋەسۋەسە قىلدى. ئۇالرنىڭ 
قەۋمى ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق قىلىشتى. ئۇ زامانالردا بۇ ھەيكەللەرگە ئىبادەت قىلىنمايتتى. بۇ 
ھەيكەللەرنى تىكلىگەنلەر زاماننىڭ ئۆتىشى بىلەن ئۆلۈپ تۈگىدى، كىشىلەر ئارىسىدا ئىلىم ـ 
مەرىپەت كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. ئۇالردىن كېيىنكىلەر بۇ ھەيكەللەرنى مۇقەددەس بىلىپ، ئۇالرغا 
چوقۇنۇشقا باشلىدى. ئىكرىمە، زەھھاك، قەتادە ۋە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالردىنمۇ 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلىنغان. 

)1( سەبەئ سۈرىسى 33ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ بۇتالرغا 
نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىال چوقۇنىالتتى. 

ئىبنى جەرىر مۇھەممەد ئىبنى قەيسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: “يەغۇس”، 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  نۇھ  بىلەن  زامانى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئادەم  قاتارلىقالر  “نەسىر”  “يەئۇق” 
زامانىنىڭ ئارىلىقىدا ئۆتكەن ياخشى ئادەملەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بار ئىدى. 
ئۇالرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئەگەشكۈچىلىرى: ئەگەر بىز ئۇالر ئۈچۈن ھەيكەللەرنى تىكلىگەن 
بولساق، ئۇالرنى داۋاملىق ئەسلەپ تۇرۇشقا ۋە شۇ ئارقىلىق ئىبادەتكە تېخىمۇ بېرىلىشىمىزگە 
ھەيكەللەرنى  بۇ  تىكلىدى.  ھەيكەللىرىنى  ئۇالرنىڭ  دېيىشىپ،  ئىدى،-  بوالر  پايدىسى 
تىكلىگەنلەر ئۆلگەندىن كېيىن، كېيىنكىلەرنىڭ ئارىسىغا شەيتان ۋەسۋەسە سېلىپ: سىلەردىن 
بۇرۇن ئۆتكەنلەر بۇ ھەيكەللەرگە چوقۇناتتى ۋە ھەيكەللەردىن يامغۇر ياغدۇرۇلۇپ بېرىلىشىنى 

تىلەيتتى،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر بۇ ھەيكەللەرگە چوقۇنۇشقا باشلىدى. 

نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىگە بەتدۇئا قىلغانلىقى ۋە ئۆزىگە ئىمان 
ئېيتقانالرغا ياخشى دۇئا قىلغانلىقى

بۇتالر  چوقۇنغان  ئۇالر  يەنى  ئازدۇردى﴾  كىشىلەرنى  نۇرغۇن  ھەقىقەتەن  ﴿ئۇالر 
نۇرغۇن ئىنسانالرنى ئازدۇردى. ئۇالرغا چوقۇنۇش ئەسىرلەر بويى ئادەم ئەۋالدى ئىچىدە، 
كەلدى. هللا  قىلىپ  داۋام  ھازىرغىچە  تاكى  ئىچىدە  مىللەتلىرى  ئەرەب  غەيرى  ۋە  ئەرەب 
تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم مۇنداق دۇئا قىلغان ئىدى: ﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم 
ئېيتتى: »پەرۋەردىگارىم! بۇ جاينى )يەنى مەككىنى( تىنچ )جاي( قىلىپ بەرگىن، مېنى ۋە 
مېنىڭ ئەۋالدلىرىمنى بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىن. پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن ئۇالر 
)يەنى بۇتالر( نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇردى، كىمكى ماڭا ئەگەشكەن ئىكەن، ئۇ مېنىڭ 
مەغپىرەت  )ئۇنىڭغا(  ئەلۋەتتە  ئىكەن، سەن  قىلغان  ئاسىيلىق  ماڭا  دىنىمدىدۇر، كىمكى 

قىلىشقا ۋە مەرھەمەت قىلىشقا )قادىرسەن(﴾)1(. 
﴿زالىمالرنى تېخىمۇ گۇمراھ قىلغىن﴾ نۇھ ئەلەيھىسساالم قەۋمىنىڭ ھەددىدىن ئاشقانلىقى، 
كۇفرىلىق قىلغانلىقى ۋە ھەق بىلەن قارشىالشقانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا بەتدۇئا قىلدى. ئۇنىڭ 
تۆۋەندىكى  قىلغان  تەۋەلىرىگە  پىرئەۋننىڭ  ۋە  پىرئەۋنگە  ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇسا  دۇئاسى 
بەددۇئاسىغا ئوخشايدۇ: ﴿پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ مال - مۈلۈكلىرىنى يوق قىلغىن، ئۇالرنىڭ 
دىللىرىنى قاتتىق قىلغىن، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىمان ئېيتماي قاتتىق ئازابنى كۆرسۇن﴾)2( هللا 
تائاال بۇ ئىككى پەيغەمبىرىنىڭ ھەر بىرىنىڭ قەۋمىگە قىلغان بەددۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى. 
ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئۈمىدىنى پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن ھەقنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن 

سۇدا غەرق قىلدى. 

* * * * * * *

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 35ـ  36ـ  ئايەتلەر.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 88ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ   ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئ حئ 
مئ   ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جت  حت خت مت   ىت يت   

كىرگۈزۈلدى،  دوزاخقا  قىلىندى،  غەرق  بىلەن(  )توپان  تۈپەيلىدىن  گۇناھلىرى  ئۇالر 
ئېيتتى:  نۇھ  تاپالمىدى﴿25﴾.  ياردەمچى  ھېچقانداق  باشقا  ئۈچۈن هللادىن  ئۆزلىرى  ئۇالر 
»پەرۋەردىگارىم يەر يۈزىدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن﴿26﴾. ئەگەر ئۇالرنى قويساڭ، 
كاپىر  فاجىر،  پەقەت  بالىلىرىمۇ  تاپقان  ئۇالرنىڭ  ئازدۇرىدۇ،  بەندىلىرىڭنى  شۈبھىسىزكى، 
بولۇپ كىرگەن  مۆمىن  ئۆيۈمگە  مېنىڭ  ئانامغا،  ئاتا -  ماڭا،  پەرۋەردىگارىم!  بولىدۇ﴿27﴾. 
كىشىگە ۋە مۆمىن ئەرلەرگە، مۆمىن ئايالالرغا مەغپىرەت قىلغىن، زالىمالرغا پەقەت ھاالكەتنى 

زىيادە قىلغىن«﴿28﴾
قوبۇل  ھەقنى  بولۇشى،  كۆپ  گۇناھلىرىنىڭ  يەنى  تۈپەيلىدىن﴾  گۇناھلىرى  ﴿ئۇالر 
قىلىشتىن باش تارتىشى، كۇفرىدا چىڭ تۇرۇشى ۋە پەيغەمبەرگە قارشى تۇرۇشى تۈپەيلىدىن 
﴿)توپان بىلەن( غەرق قىلىندى، دوزاخقا كىرگۈزۈلدى﴾ يەنى سۇ دېڭىزىدىن دوزاخ ئوتىغا 

توشۇلدى. 
﴿ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن هللادىن باشقا ھېچقانداق ياردەمچى تاپالمىدى﴾ يەنى ئۇالرنى 
هللا نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان ھېچ قانداق قۇتقۇزغۇچى، پەريادىنى ئاڭلىغۇچى ۋە ياردەم 
بەرگۈچى بولمىدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۈگۈن هللا رەھىم قىلغان ئادەمدىن 

باشقا ھېچ ئادەم ئۇنىڭ جازالىشىدىن قۇتۇلۇپ قااللمايدۇ﴾)1(. 
﴿نۇھ ئېيتتى: »پەرۋەردىگارىم يەر يۈزىدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن﴾ هللا تائاال 
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى. يەر يۈزىدىكى پۈتۈن كاپىرالردىن بىرىنىمۇ قالدۇرماي ھاالك 
ئۇ  قىلدى.  ھاالك  بالىسىنىمۇ  بولغان  پۇشتىدىن  ئۆز  ئەلەيھىسساالمنىڭ  نۇھ  ھەتتا  قىلدى. 
ئاتىسىدىن ئايرىلىپ: ﴿»مېنى سۇدا غەرق بولۇشتىن ساقالپ قالىدىغان بىر تاغنىڭ ئۈستىگە 
چىقىۋالىمەن« دېدى. نۇھ: »بۈگۈن هللا رەھىم قىلغان ئادەمدىن باشقا ھېچ ئادەم ئۇنىڭ 
جازالىشىدىن قۇتۇلۇپ قااللمايدۇ« دېدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىنى دولقۇن ئايرىۋەتتى ـ دە، ئۇ 
كېمىگە  بىللە  بىلەن  ئەلەيھىسساالم  نۇھ  ئېيتىپ  ئىمان  تائاال  بولۇپ كەتتى﴾)2( هللا  غەرق 
چىقىۋالغانالرنى سۇدا غەرق بولۇپ كېتىشتىن قۇتقازدى. هللا تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنى 

ئۆزى بىلەن كېمىگە سېلىۋېلىشقا بۇيرىغان ئىدى. 
﴿ئەگەر ئۇالرنى قويساڭ، شۈبھىسىزكى، بەندىلىرىڭنى ئازدۇرىدۇ﴾ يەنى ئەگەر كاپىرالردىن 

بىرنى ھايات قالدۇرساڭ، كېيىن كېلىدىغان ئۈممەتلىرىڭنى ئازدۇرىدۇ. 
﴿ئۇالرنىڭ تاپقان بالىلىرىمۇ پەقەت فاجىر، كاپىر بولىدۇ﴾ يەنى ئىش - ئەمەللىرىدە 

)1( ھۇد سۈرىسى 43ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھۇد سۈرىسى 43ـ  ئايەت.
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گۇناھ سادىر قىلىدۇ، دىللىرىغا كۇفرى ئورۇنلىشىدۇ. نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دەپ دۇئا 
قىلىشى ئۇنىڭ ئۇالرنىڭ ئىچىدە 50 يىل كەم مىڭ يىل تۇرۇپ ئالغان تەجرىبە ـ ساۋىقىنىڭ 

نەتىجىسىدۇر. 
﴿پەرۋەردىگارىم! ماڭا، ئاتا - ئانامغا، مېنىڭ ئۆيۈمگە مۆمىن بولۇپ كىرگەن كىشىگە﴾ 
زەھھاك: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى، مېنىڭ مەسجىدىمگە مۆمىن بولۇپ كىرگەن كىشىگە دېگەنلىك 
بولىدۇ،- دەيدۇ. بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىگە قارىغاندا، بۇ ئايەت: نۇھ ئەلەيھىسساالم 
قىلىنسىمۇ  تەپسىر  دەپ  قىلغان،-  دۇئا  كىشىگە  بىر  ھەر  كىرگەن  بولۇپ  مۆمىن  ئۆيىگە 
ئەلەيھىسساالم  نۇھ  قىلغىن﴾  مەغپىرەت  ئايالالرغا  مۆمىن  ئەرلەرگە،  مۆمىن  ﴿ۋە  بولىۋېرىدۇ. 
پۈتۈن ئەر - ئايال مۆمىنلەرگە دۇئا قىلدى. ئۇنىڭ بۇ دۇئاسى تىرىكلەرنىمۇ، ئۆلگەنلەرنىمۇ 
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا نۇھ ئەلەيھىسساالمنى ئۈلگە قىلغان ئاساستا دىنىمىزدا قىلىش يول 

قويۇلغان خاسىيەتلىك دۇئاالرغا تايانغان ئاساستا مۇشۇنداق دۇئا قىلىش مۇستەھەبتۇر. 
﴿زالىمالرغا پەقەت ھاالكەتنى زىيادە قىلغىن﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنى: زالىمالرغا دۇنيا ۋە 

ئاخىرەتتە پەقەت زىيانكارلىقنى زىيادە قىلغىن،- دەپ تەپسىر قىلغان.
پۈتۈن ھەمدۇساناالر ئۇلۇغ هللا غا بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، نۇھ سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 28 ئايەت
جىن سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ ٻ   ٻ  ٻ پ    پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ  ٿ 
ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ   ڑ ڑ    ک ک  ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( ئېيتقىنكى، »بىر قانچە نەپەر جىننىڭ )مەندىن قۇرئان( 
تىڭشاپ )ئىمان ئېيتقانلىقى( ماڭا ۋەھيى قىلىندى، ئۇالر )قەۋمىگە قايتىپ بارغاندىن كېيىن( 
ئېيتتى: بىز توغرا يولغا باشاليدىغان ئاجايىپ قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئاڭلىدۇق﴿1﴾. ئۇنىڭغا 
ئىمان ئېيتتۇق، پەرۋەردىگارىمىزغا ھېچكىمنى شېرىك كەلتۈرمەيمىز﴿2﴾. پەرۋەردىگارىمىزنىڭ 
ئەزىمىتى كاتتىدۇر، خوتۇنى ۋە بالىسى يوقتۇر﴿3﴾. بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئەخمەق )يەنى 
ئىنسانالر  بىز،  قىلدى﴿4﴾.  سۆزلەرنى  نااليىق  كاتتىلىقىغا  ئۇنىڭ  ۋە  ئىبلىس( هللاغا 
ۋە جىنالر هللاغا يالغاننى چاپلىمايدۇ، دەپ ئويلىغان ئىدۇق﴿5﴾. ئىنسانالردىن بەزى 
كىشىلەر جىنالردىن بولغان بەزى كىشىلەرگە سېغىناتتى، شۇنىڭ بىلەن جىنالر تېخىمۇ 
تەكەببۇرلىشىپ كەتتى﴿6﴾. ئۇالر )يەنى ئىنساننىڭ كۇففارلىرى(، سىلەرگە ئوخشاش، 

هللا ھېچ ئادەمنى )ئۆلگەندىن كېيىن( تىرىلدۈرمەيدۇ، دەپ گۇمان قىلدى﴿7﴾.

جىنالرنىڭ قۇرئاننى تىڭشىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەنلىكى

جىنالرنىڭ  قەۋمىگە  ئەلەيھىسساالمنى  مۇھەممەد  پەيغەمبىرى  تائاال  هللا 
ئۇنى  كەلتۈرگەنلىكىنى،  ئىمان  ئۇنىڭغا  تىڭشىغانلىقىنى،  قۇرئاننى 



تەستىقلىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنغانلىقىنى خەۋەر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى 
مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( ئېيتقىنكى، »بىر قانچە نەپەر جىننىڭ )مەندىن قۇرئان( تىڭشاپ )ئىمان 
ئېيتقانلىقى( ماڭا ۋەھيى قىلىندى، ئۇالر )قەۋمىگە قايتىپ بارغاندىن كېيىن( ئېيتتى: بىز توغرا 
باشاليدىغان  نىجاتلىققا  يەنى  ئاڭلىدۇق﴾  قۇرئاننى ھەقىقەتەن  ئاجايىپ  باشاليدىغان  يولغا 

ئاجايىپ قۇرئاننى ئاڭلىدۇق. 
﴿ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتۇق، پەرۋەردىگارىمىزغا ھېچكىمنى شېرىك كەلتۈرمەيمىز﴾ هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان 
تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق﴾)1( بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتتۇق. 

شۇڭا ئۇنى قايتا تەكرارلىمايمىز. 
﴿پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئەزىمىتى كاتتىدۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ 
ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا نىڭ ئىشى، ئەمرى ۋە قۇدرىتى 
تائاالنىڭ  قىلىدۇ: هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  زەھھاك  كاتتىدۇر. 
قۇدرىتى ۋە ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان نېمىتى كاتتىدۇر. مۇجاھىد ۋە ئىكرىمە مۇنداق دەيدۇ: 
بۈيۈكلىكى،  نىڭ  هللا  دەيدۇ:  مۇنداق  قەتادە  كاتتىدۇر.  بۈيۈكلىكى  پەرۋەردىگارىمىزنىڭ 
ئەزىمىتى ۋە ئەمرى كاتتىدۇر. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئەمرى كاتتىدۇر. 
ئەبۇدەردا، مۇجاھىد ۋە ئىبنى جۇرەيج قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ: پەرۋەردىگارىمىزنى ياد ئېتىش 

كاتتىدۇر. 

جىنالرنىڭ اهللا نىڭ خوتۇنى ۋە بالىلىرى بولۇشتىن پاك ئىكەنلىكىنى ئىقرار 
قىلىشى

﴿خوتۇنى ۋە بالىسى يوقتۇر﴾ يەنى هللا خوتۇن ئېلىشتىن ۋە باال تۇتۇشتىن پاكتۇر. جىنالر 
مۇسۇلمان بولغان ۋە قۇرئانغا ئىمان ئېيتقان چاغدا، غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىنى خوتۇن 
ۋە باال تۇتۇشتىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلدى. ئاندىن مۇنداق دېدى: ﴿بىزنىڭ ئارىمىزدىكى 
ئەخمەق )يەنى ئىبلىس( هللاغا ۋە ئۇنىڭ كاتتىلىقىغا نااليىق سۆزلەرنى قىلدى﴾ بۇ ئايەتتىكى: 
“بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئەخمەق” دېگەن سۆزدىن هللا نىڭ خوتۇنى ياكى بالىسى بار دەپ 
قارايدىغان ھەر قانداق بىر ئەخمەق مەخلۇقنىڭ كۆزدە تۇتۇلىشى ئېھتىمالغا يېقىندۇر. شۇڭا 
ئۇالر: ﴿بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئەخمەق﴾ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشتىن ئىلگىرى ﴿هللاغا ۋە ئۇنىڭ 
كاتتىلىقىغا نااليىق سۆزلەرنى قىلدى﴾ يەنى باتىل ۋە يالغان سۆزلەرنى قىلدى،- دېيىشتى. 

﴿بىز، ئىنسانالر ۋە جىنالر هللاغا يالغاننى چاپلىمايدۇ، دەپ ئويلىغان ئىدۇق﴾ يەنى 
بىز ئىنسانالر بىلەن جىنالر هللا تائاالغا خوتۇن ۋە باال نىسبەت بېرىپ، هللا تائاالغا يالغاننى 
ئىمان  ئۇنىڭغا  ۋە  ئاڭلىغان  قۇرئاننى  بۇ  بىز  ئويلىمايتتۇق.  دەپ  بىرلىشىۋالىدۇ  چاپالشتا 

ئېيتقاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتە هللا غا يالغاننى چاپاليدىغانلىقىنى بىلدۇق. 

)1( ئەھقاف سۈرىسى 29ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىنسانالرنىڭ جىنالرغا سېغىنىپ ئۇالردىن پاناھ تىلەيدىغانلىقى ئۈچۈن 
جىنالرنىڭ ھەددىدىن ئېشىۋالىدىغانلىقى

﴿ئىنسانالردىن بەزى كىشىلەر جىنالردىن بولغان بەزى كىشىلەرگە سېغىناتتى، شۇنىڭ 
بىلەن جىنالر تېخىمۇ تەكەببۇرلىشىپ كەتتى﴾ يەنى بىز ئۆزىمىزنى ئىنسانالرغا قارىغاندا ياخشى 
دەپ قارايتتۇق. چۈنكى ئىنسانالر بىرەر ۋادىغا ياكى قورقۇنچلۇق ماكانغا چۈشكۈن قىلسا، 
شۇ جاينىڭ كاتتىسى بولغان جىنغا سېغىنىپ ئۆزلىرىگە ئۇ جىننىڭ بىرەر يامانلىق يەتكۈزۈپ 
قويۇشىدىن پاناھ تىلەيتتى. شۇنداقال ئۇالرنىڭ بىرى دۈشمەن زېمىنىدا بىرەر چوڭ ئادەمنىڭ 
كاپالىتىگە ۋە ھىمايىسىگە كىرسە، جىنىغا سېغىنىپ ئۆزىگە يامانلىق يېتىپ قېلىشتىن پاناھ 
تېخىمۇ  جىنالر  كۆرگەن  تىلىگەنلىكىنى  پاناھ  ئۆزلىرىدىن  قورقۇپ  ئىنسانالرنىڭ  تىلەيتتى. 
ھەددىدىن ئېشىپ ئىنسانالرنى تېخىمۇ قورقىتاتتى. شۇنداق قىلىپ ئىنسانالر جىنالردىن قاتتىق 

قورقىدىغان ۋە ئۇالرغا سېغىنىپ ئۆزلىرىگە ئۇالردىن پاناھ تىلەيدىغان ھالەت شەكىللەندى. 
﴿شۇنىڭ بىلەن جىنالر تېخىمۇ تەكەببۇرلىشىپ كەتتى﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دەيدۇ: يەنى جىنالر تەكەببۇرلىشىپ ئىنسانالرنى قورقىتىشتا تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ كەتتى. 
سەۋرى مەنسۇردىن ئىبراھىمنىڭ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. سۇددى 
ئورۇنغا كېلىپ چۈشكۈن  بىرەر  ئائىلىسىدىن سەپەرگە چىقىپ  ئادەم  بىرەر  مۇنداق دەيدۇ: 
قىلسا: مەن بۇ ۋادىنىڭ جىنالردىن بولغان خوجايىنىغا سېغىنىپ، ئۇنىڭ ماڭا ياكى مال - 
مۈلكۈمگە ياكى باال ـ چاقامغا ياكى مال ـ چارۋىلىرىمغا زىيان ـ زەخمەت يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن 
پاناھ تىلەيمەن،- دەيتتى. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئىنسان هللا نى قويۇپ جىنالردىن پاناھ 
تىلىگەن چاغدا، جىنالر ئىنسانغا ئەزىيەت يەتكۈزۈشتە تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ كېتەتتى. 

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: جىنالر ئىنسانالردىن 
ئىنسانالر  قورقاتتى.  قاتتىقراق  ئۇنىڭدىنمۇ  ياكى  قورققاندەك  جىنالردىن  ئىنسانالر  خۇددى 
بىرەر ۋادىغا چۈشسە، جىنالر: ئىنسانالرنىڭ خۇجايىنى كەپتۇ، بىز بۇ ۋادىنىڭ ئىگىلىرىنىڭ 
خوجايىنىغا سېغىنىپ ئۇالردىن بىزگە يامانلىق يېتىپ قېلىشتىن پاناھ تىلەيمىز،- دېيىشىپ 
ئۇالردىن  بىز  بىزدىن خۇددى  ئىنسانالرنىڭ  قاچاتتى. كېيىنچە جىنالر:  تاشالپ  ۋادىنى  ئۇ 
قورققاندەك قورقىدىغانلىقىنى كۆرىۋاتىمىزغۇ دېيىشىپ، ئىنسانالرغا يېقىنلىشىشقا باشلىدى، 
قويىدىغان  قىلىپ  ساراڭ  ئازدۇرىدىغان،  ئۇالرنى  چېقىلىپ  ئىنسانالرغا  ئۇالر  نەتىجىدە، 
بەزى  بولغان  جىنالردىن  كىشىلەر  بەزى  ﴿ئىنسانالردىن  تائاالنىڭ:  بۇ هللا  قالدى.  بولۇپ 
كىشىلەرگە سېغىناتتى، شۇنىڭ بىلەن جىنالر تېخىمۇ تەكەببۇرلىشىپ كەتتى﴾ دېگەن ئايىتىدە 

ئىپادىلىنىدۇ. 
﴿ئۇالر )يەنى ئىنساننىڭ كۇففارلىرى(، سىلەرگە ئوخشاش، هللا ھېچ ئادەمنى )ئۆلگەندىن 
كېيىن( تىرىلدۈرمەيدۇ، دەپ گۇمان قىلدى﴾ بۇ ئايەتنى كەلبى ۋە ئىبنى جەرىر: يەنى ئىنساننىڭ 
كۇففارلىرى سىلەرگە ئوخشاش، هللا بۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىز پەيغەمبەر ئەۋەتمەيدۇ دەپ 

گۇمان قىلدى دېگەنلىك بولىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. 

* * * * * * *
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 )جىنالر ئېيتتى( »بىز )ئاسمان ئەھلىنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاش ئۈچۈن( ئاسمانغا )چىقىشنى( 
تىلىدۇق، ئاسماننىڭ كۈچلۈك مۇھاپىزەتچىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( بىلەن ۋە )كۆيدۈرگۈچى( 
يۇلتۇزالر بىلەن تولۇپ كەتكەنلىكىنى بايقىدۇق﴿8﴾. بىز ھەمىشە )ئوغرىلىقچە تىڭشاش ئۈچۈن( 
ئاسماننىڭ ئولتۇرۇشقا بولىدىغان جايلىرىدا ئولتۇراتتۇق، كىمكى ئەمدى )ئوغرىلىقچە( ئاڭالشقا 
)جىنالر  بىز  بايقايدۇ﴿9﴾.  يۇلتۇزالرنى  كۆيدۈرگۈچى  تۇرغان  كۆزىتىپ  ئۇنى  ئۇرۇنىدىكەن، 
جامائەسى( زېمىندىكىلەرگە يامانلىق ئىرادە قىلىندىمۇ ياكى پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ياخشىلىق 

ئىرادە قىلدىمۇ؟ بىلمەيمىز﴿10﴾. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەۋەتىلىشتىن ئىلگىرى جىنالرنىڭ ئاسمان 
خەۋەرلىرىنى ئوغرىاليدىغانلىقى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەۋەتىلگەندىن 

كېيىن ئۇالرنىڭ كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر بىلەن ئېتىپ چۈشۈرۇلگەنلىكى

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ 
ئەۋەتكەن ۋە ئۇنىڭغا قۇرئاننى نازىل قىلغان چاغدىكى جىنالرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. 
هللا تائاال قۇرئاننى ۋەھيى قىلىشتىن ئىلگىرى جىنالرنىڭ ئاغزىغا يېتىپ قېلىشتىن قاتتىق 
قوغدىدى. ئاسمان ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن ئەتراپى كۈچلۈك مۇھاپىزەتچى پەرىشتىلەر بىلەن تولۇپ 
كەتكەن ۋە قاتتىق قوغدالغان ئىدى. شەيتانالر قۇرئاندىن بىرەر نەرسىنى ئوغرىلىقچە ئاڭلىۋېلىپ، 
ئۇنى كائىنالرغا يەتكۈزۈپ بېرىپ، شۇنىڭ بىلەن ھەق سۆز يالغان سۆزگە ئارىلىشىپ كېتىپ، 
كىمنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولمايدىغان ھالەت شەكىللىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن، 
ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئولتۇرىدىغان ئاسماندىكى ئۇرۇنلىرىدىن قوغالندى. مانا بۇ، هللا 
تائاالنىڭ ئىنسانالرغا قىلغان مېھرى ـ شەپقىتىدۇر ۋە ئۇالرغا قىلغان مەرھەمىتىدۇر. شۇنداقال 
ئۇلۇغ كىتابى قۇرئان كەرىمنى قوغدىغانلىقىدۇر. شۇڭا جىنالر مۇنداق دېدى: ﴿)جىنالر ئېيتتى( 
»بىز )ئاسمان ئەھلىنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاش ئۈچۈن( ئاسمانغا )چىقىشنى( تىلىدۇق، ئاسماننىڭ 
كۈچلۈك مۇھاپىزەتچىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( بىلەن ۋە )كۆيدۈرگۈچى( يۇلتۇزالر بىلەن تولۇپ 
ئولتۇرۇشقا  ئاسماننىڭ  ئۈچۈن(  تىڭشاش  )ئوغرىلىقچە  بىز ھەمىشە  بايقىدۇق.  كەتكەنلىكىنى 
بولىدىغان جايلىرىدا ئولتۇراتتۇق، كىمكى ئەمدى )ئوغرىلىقچە( ئاڭالشقا ئۇرۇنىدىكەن، ئۇنى 
كۆزىتىپ تۇرغان كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالرنى بايقايدۇ﴾ يەنى بۈگۈن كىمكى ئاسمان خەۋەرلىرىنى 
ئوغرىلىقچە ئاڭلىماقچى بولسا، ئۇنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇز بايقىۋالىدۇـ  دە، 

ئۇ بىر قەدەممۇ ئىلگىرىلىيەلمەي قالىدۇ، يۇلتۇز ئۇنى ھاالك قىلىپ تاشاليدۇ. 
﴿بىز )جىنالر جامائەسى( زېمىندىكىلەرگە يامانلىق ئىرادە قىلىندىمۇ ياكى پەرۋەردىگارى 
ئۇالرغا ياخشىلىق ئىرادە قىلدىمۇ؟ بىلمەيمىز﴾ يەنى بىز ئاسماندا يۈز بەرگەن بۇ ئىشنىڭ نېمە 
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ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز. بۇ جىنالرنىڭ سۆز - ئىبارىسىدە سىپايە بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر. 
چۈنكى ئۇالر يامانلىقنى مۇئەييەن بىر قىلغۇچىغا تەۋە قىلمىدى. ياخشىلىقنى بولسا غالىب ۋە 

بۈيۈك هللا غا مەنسۇپ قىلدى. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ئىمام 

»يامانلىق ساڭا مەنسۇپ ئەمەس«.
يۇلتۇزالر بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ ئېتىالتتى. لېكىن كۆپ ئېتىلماي ئارىالپـ  ئارىالپ ئېتىالتتى. 
پەيغەمبەر  بىز  كۈنى  بىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  ھەدىسنى  بىر  مۇنداق  ئابباس  ئىبنى  ھەقتە  بۇ 
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئولتۇراتتۇق. توساتتىن بىر تال يۇلتۇز ئېتىلىپ ئەتراپ يورۇپ كەتتى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مۇشۇنداق ئەھۋالدا نېمە دەيتتىڭالر؟« دېدى. بىز: كاتتا بىر ئادەم 
دۇنياغا كەلدى. كاتتا بىر ئادەم دۇنيادىن كەتتى دەيتتۇق،- دېدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ئىش ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، بەلكى هللا تائاال ئاسماندا بىرەر ئىشقا ھۆكۈم چىقارسا« دېگەن 
ھەدىسنى ئاخىرىغىچە بايان قىلدى. بۇ ھەدىسنىڭ تولۇق تېكىستىنى سەبەئ سۈرىسىدە بايان 
قىلىپ ئۆتتۇق. مانا بۇ، جىنالرنىڭ نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنىڭ سەۋەبىنى تېپىپ چىقىشىغا 
تۈرتكە بولغان ئىشتۇر. شۇنداق قىلىپ، ئۇالر زېمىننىڭ شەرق ۋە غەربلىرىگە يۈرۈپ كېتىشتى، 
ئاخىرى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ساھابىلىرى بىلەن نامازدا قىرائەت قىلىۋاتقان ھالەتتە 
ئۇچراتتى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئاسماننىڭ قۇرئاننىڭ سەۋەبى بىلەن قوغدالغانلىقىنى بىلىشتى. 
ئۇالردىن بىر قىسمى دەرھال ئىمان ئېيتتى. قالغان بىر قىسمى بولسا، تەكەببۇرلۇق قىلغان پىتى 
قېلىۋەردى. بۇ ئەھۋالنى هللا تائاالنىڭ ئەھقاف سۈرىسىدىكى: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقتىدا 
بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئەۋەتتۇق﴾)1( دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىدە بايان 

قىلىنغان )ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلىنغان( ھەدىستە بايان قىلىپ ئۆتتۇق. 
ئاسماندا يۇلتۇزالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى ۋە ئۇنىڭ ئېتىلىشى قاتارلىق ئىشالر يۈز بەرگەندە، 
بۇ ئىش ئىنسانالر ۋە جىنالرنى ھەقىقەتەن قاتتىق قورقۇتىۋەتتى. ئۇالر ئەندىشە ۋە ساراسىمىگە 
چۈشۈپ، ئالەم خاراپ بولۇشقا قاراپ يۈزلەندى دەپ ئويلىغان ئىدى. سۇددى بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ئاسمان پەقەت زېمىنغا بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەندە ياكى هللا نىڭ دىنى غەلىبە 
قىلغاندا قاتتىق قوغدىالتتى. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشتىن ئىلگىرى 
شەيتانالر ئاسماندىكىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈن دۇنيا ئاسمىنىغا چىقىپ ئولتۇرغىلى 
قىلىپ  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمنى  مۇھەممەد  تائاال  هللا  ئولتۇراتتى.  ئورۇنالردا  بولغۇدەك 
ئەۋەتكەندىن كېيىن، بىر كېچىسى شەيتانالر كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالر بىلەن ئېتىپ تاشالندى. 
تائىپلىقالر ئاسماندا يېنىۋاتقان كۈچلۈك ئوتنى ۋە يۇلتۇزالرنىڭ ھەر تەرەپكە ئېتىلىۋاتقانلىقىنى 
شۇنىڭ  دېيىشتى.  بولدى،-  ھاالك  ئەھلى  ئاسمان  ۋە:  كېتىشتى  قورقۇپ  قاتتىق  كۆرۈپ 
بىلەن، ئۇالر قۇللىرىنى ئازات قىلىشقا، چارۋا ماللىرىنى قويۇۋېتىشكە باشلىدى. ئابدۇ يالەيل 
ئىبنى ئەمىر دېگەن ئادەم ئۇالرغا: ئى تائىپلىقالر! سىلەرگە ۋاي...! مال - مۈلكىڭالرنى چىڭ 
تۇتۇڭالر، يۇلتۇزالرنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىغا قاراڭالر، ئەگەر ئۇ يۇلتۇزالرنى ئۆز ئورنىدا تۇرغان ھالەتتە 
كۆرسەڭالر، ئاسمان ئەھلى ھاالك بولمىغان بولىدۇ. بۇ ئىش پەقەت مۇھەممەدنىڭ سەۋەبىدىن 

)1( ئەھقاف سۈرىسى 29ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۆرەلمىسەڭالر،  ئۇالرنى  قاراپ  ئورۇنلىرىغا  ئۆز  يۇلتۇزالرنىڭ  سىلەر  ئەگەر  بېرىۋاتىدۇ.  يۈز 
ئاسمان ئەھلى ھاالك بولغان بولىدۇ،- دېدى. ئۇالر يۇلتۇزنىڭ ئورۇنلىرىغا قاراپ، ئۇالرنى ئۆز 

ئورۇنلىرىدا كۆردى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر مال - مۈلكىنى ئۆز قوللىرىدا تۇتتى. 
كېلىشىپ  قېشىغا  ئىبلىسنىڭ  ۋە  كېتىشتى  قورقۇپ  قاتتىق  شەيتانالرمۇ  كېچىدە  شۇ 
ھەر  زېمىننىڭ  ئۇالرغا:  ئىبلىس  بەردى.  سۆزلەپ  ئۇالرغا  ئىشنى  بۇ  بەرگەن  يۈز  ئۆزلىرىگە 
رايونىدىن بىر چاڭگالدىن توپا ئېلىپ كېلىڭالر، مەن ئۇنى پۇراپ باقاي،- دېدى. ئۇالر توپىنى 
ئېلىپ كەلدى. ئىبلىس توپىنى پۇرىغاندىن كېيىن: سىلەرنىڭ مەككىدىكى بىر دوستۇڭالرنىڭ 
سەۋەبىدىن شۇنداق ئىشالر بوپتۇ،- دېدى. ئاندىن ئۇ نەسەبلىك يەتتە نەپەر جىننى مەككىگە 
)نامازدا(  مەسجىدىدە  ھەرام  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  كېلىپ  مەككىگە  ئۇالر  ئەۋەتتى. 
قۇرئان ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردى. بۇ جىنالر قۇرئانغا قاتتىق قىزىقىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
يېقىنالشتى، ھەتتا ئۇالر قىستىلىشىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەزىيەت يەتكۈزۈپ قويۇشقا 
تائاال ئۇالرنىڭ ئىشىنى  ئاندىن ئۇالر ئىسالمغا كىردى. شۇنىڭ بىلەن، هللا  تاسال قالدى. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈپ ئايەت نازىل قىلدى. 

* * * * * * *

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ىائ  ى  ې  ې  ې   ې 
ىب  مب  خب  حب  يئ  جب  ىئ  مئ  جئحئ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ 

ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  

بار،  تۇرىدىغانالرمۇ  تۆۋەن  ئۇنىڭدىن  ۋە  ياخشىالرمۇ  ئىچىمىزدە  بىزنىڭ 
)ئۆز  هللانى  ئىشەندۇقكى،  جەزمەن  بىز  بۆلۈندۇق﴿11﴾.  يولالرغا  تۈرلۈك  بىز 
)ئازابى(  ئۇنىڭ  قىاللمايمىز،  ئاجىز  ھەرگىز  ئاشۇرۇشتىن(  ئىشقا  ئىرادىسىنى 
ئاڭلىغان  قۇرئاننى(  )يەنى  ھىدايەتنى  بىز  قۇتۇاللمايمىز﴿12﴾.  قېچىپ  دىنمۇ 
چېغىمىزدا ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈردۇق، كىمكى پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتىدىكەن، 
)ياخشىلىقلىرىنىڭ( كېمىيىپ كېتىشىدىن ۋە )يامانلىقلىرىنىڭ ئارتتۇرۇلۇپ( زۇلۇم 
قىلىنىشتىن قورقمايدۇ﴿13﴾. بىزدىن مۇسۇلمانالر ۋە ھەق يولدىن چىققۇچىالرمۇ 
يولدىن  توغرا  بولىدۇ﴿14﴾.  ئىزدىگەن  يولنى  توغرا  بولغانالر  مۇسۇلمان  بار، 
چىققۇچىالر جەھەننەمگە ئوتۇن بولىدۇ﴿15﴾. ئەگەر ئۇالر )يەنى مەككە كۇففارلىرى( 
توغرا يولدا بولسا ئىدى، ئۇالرنى سىناش ئۈچۈن مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرەتتۇق 
)يەنى رىزقىنى كەڭ قىلىپ بېرەتتۇق(، كىمكى پەرۋەردىگارىنىڭ زىكرىدىن )يەنى 
هللانىڭ تائەت-ئىبادىتىدىن( يۈز ئۆرۈيدىكەن، هللا ئۇنى قاتتىق ئازابقا دۇچار 

قىلىدۇ﴿16ـ 17﴾.
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جىنالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مۆمىن، كاپىر، ئازغۇن ۋە توغرا يول تاپقۇچى قاتارلىق 
ھەر قىسىمغا بۆلۈنىدىغانلىقىنى ئىقرار قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ 
ئىچىدىكى ھەر قىسىم جىنالرنىڭ ئاقىۋەتتە بارار جايىنى بىلىپ يەتكەنلىكى

هللا تائاال جىنالرنىڭ ئۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىپ ئېيتقان سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿بىزنىڭ ئىچىمىزدە ياخشىالرمۇ ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن تۇرىدىغانالرمۇ بار، بىز تۈرلۈك 
ئىبنى  بۆلۈندۇق.  قاراشالرغا  كۆز  خىل  ھەر  يولالرغا،  خىلمۇخىل  يەنى  بۆلۈندۇق﴾  يولالرغا 
ئابباس، مۇجاھىد ۋە بىر قانچە كىشى: ﴿بىز تۈرلۈك يولالرغا بۆلۈندۇق﴾ دېگەن ئايەتنى: 
بىزنىڭ ئىچىمىزدە مۆمىنلەرمۇ بار، كاپىرالرمۇ بار دېگەنلىك بولىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. 

ئەھمەد ئىبنى سۇاليمان نەججاد ئەئمەشنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر 
كۈنى كەچتە يېنىمىزغا بىر جىن كەلدى، مەن ئۇ جىندىن: قايىسى تاماقنى بەك ياقتۇرىسىلەر؟- 
دەپ سوردىم. ئۇ: گۈرۈچ تامىقىنى،- دېدى. بىز جىنالرغا گۈرۈچ تامىقى ئېلىپ كەلدۇق. مەن 
تاماقنىڭ بىر كاپامدىن بىر كاپامدىن كۆتۈرۈلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم، بىراق ئۇنى يېگۈچىنى ھېچ 
كۆرمىدىم. مەن ئۇنىڭدىن: سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىمۇ ئازغۇن كىشىلەر بارمۇ؟- دېدىم. جىن: 
ھەئە، بار،- دېدى. مەن: ئىچىڭالردىكى رافىزىالر قانداق ئادەملەر؟- دېدىم. جىن: ئۇالر 

بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ئەسكى ئادەملەر،- دەپ جاۋاب بەردى. 

جىنالرنىڭ اهللا نىڭ كامالى قۇدرىتىنى ئىقرار قىلغانلىقى

﴿بىز جەزمەن ئىشەندۇقكى، هللانى )ئۆز ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن( ھەرگىز ئاجىز 
قىاللمايمىز، ئۇنىڭ )ئازابى( دىنمۇ قېچىپ قۇتۇاللمايمىز﴾ يەنى هللا نىڭ ئۆز قۇدرىتى بىلەن 
بىزگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىنى، بىزنىڭ زېمىندا هللا نى ئاجىز قىاللمايدىغانلىقىمىزنى، 
ئەگەر بىز قېچىشقا ئورۇنغان تەقدىردىمۇ هللا نىڭ بىزنى ئىدارە قىلىشقا قادىر ئىكەنلىكىنى 

بىلىپ يەتتۇق. 
﴿بىز ھىدايەتنى )يەنى قۇرئاننى( ئاڭلىغان چېغىمىزدا ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈردۇق﴾

جىنالر ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈن پەخىرلەندى، بۇ ئۇالر ئۈچۈن پەخىرلىنىشكە تېگىشلىك 
ياخشى سۈپەت ۋە ئالىي شەرەپتۇر. 

﴿كىمكى پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتىدىكەن، )ياخشىلىقلىرىنىڭ( كېمىيىپ كېتىشىدىن ۋە 
)يامانلىقلىرىنىڭ ئارتتۇرۇلۇپ( زۇلۇم قىلىنىشتىن قورقمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس، قەتادە ۋە باشقىالر 
كېمىيىپ  ياخشىلىقالرنىڭ  ئېيتىدىكەن،  ئىمان  كىمكى  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ 
كېتىشىدىن ياكى باشقا بىراۋنىڭ يامانلىقلىرىنىڭ ئۆز ئۈستىگە يۈكلىنىپ قېلىشىدىن قورقمايدۇ. 
هللا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مۆمىن تۇرۇپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر يامانلىقلىرىنىڭ 

ئېشىپ كېتىشىدىن ۋە ياخشىلىقلىرىنىڭ كېمىيىپ كېتىشىدىن قورقمايدۇ﴾)1(. 

)1( تاھا سۈرىسى 112ـ  ئايەت.
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ئىچىمىزدىن  بىزنىڭ  يەنى  بار﴾  يولدىن چىققۇچىالرمۇ  ۋە ھەق  مۇسۇلمانالر  ﴿بىزدىن 
ئادىللىق قىلغۇچى مۇسۇلمانالر بار. ئۇنىڭ دەل ئەكىسچە، ھەقتىن يۈز ئۆرۈگۈچى زالىمالرمۇ 
نىجاتلىق  ئۈچۈن  ئۆزلىرى  يەنى  بولىدۇ﴾  ئىزدىگەن  يولنى  توغرا  بولغانالر  ﴿مۇسۇلمان  بار. 

يولىنى تەلەپ قىلغان بولىدۇ. 
﴿توغرا يولدىن چىققۇچىالر جەھەننەمگە ئوتۇن بولىدۇ﴾ يەنى ئۆزلىرىنى كۆيدۈرىدىغان 
دوزاخقا يېقىلغۇ بولىدۇ. ﴿ئەگەر ئۇالر )يەنى مەككە كۇففارلىرى( توغرا يولدا بولسا ئىدى، ئۇالرنى 

سىناش ئۈچۈن مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرەتتۇق )يەنى رىزقىنى كەڭ قىلىپ بېرەتتۇق(﴾. 

تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىككى خىل قاراشتا بولدى. ئۇنىڭ بىرى: 
ئەگەر قۇرەيش كاپىرلىرى ئادىللىق قىلىپ ئىسالم يولى ئۈستىدە ماڭسا، ئادالەت يۈرگۈزسە ۋە 
شۇ يول ئۈستىدە داۋامالشسا، ئۇالرغا ﴿مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرەتتۇق﴾ يەنى ئۇالرنىڭ رىزقىنى 
كەڭ قىلىپ بېرەتتۇق، دېگەنلىك بولىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن ئۇالرنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىپ 
بېرىش ئۇالرنى سىنىغانلىق بولىدۇ. مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. ئۇالردىن كىمنىڭ ھىدايەت ئۈستىدە داۋاملىق ماڭىدىغانلىقىنى، 
كىمنىڭ مۇرتەد بولۇپ ئازغۇنلۇق يولىدا ماڭىدىغانلىقىنى سىناش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ رىزقىنى 

كەڭ قىلىپ بېرەتتۇق. 
يۇقىرىدىكى قاراشقا قوشۇلىدىغانالر ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، سەئىد ئىبنى جۇبەير، 
سەئىد ئىبنى مۇسەيىب، ئەتا، سۇددى، مۇھەممەد ئىبنى كەئب، قۇرەيزە، قەتادە ۋە زەھھاك 
قاتارلىق تەپسىرشۇناسالردۇر. مۇقاتىل مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەت قۇرەيش كاپىرلىرى ھەققىدە 

ئۇالرغا يەتتە يىل يامغۇر ياغمىغان ۋاقىتتا نازىل بولغان. 
ئىككىنچى قاراش: ئەگەر قۇرەيش كاپىرلىرى گۇمراھلىق يولى ئۈستىدە ماڭسا، ئۇالرغا: 
﴿مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرەتتۇق﴾ يەنى ئۇالرنى تۇيدۇرماي ھاالك قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ 
رىزقىنى كەڭ قىلىپ بېرەتتۇق. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان 
ئىشىكلىرىنى  ھەممە  پاراۋانلىقنىڭ  ئۈچۈن(  )سىناش  ئۇالرغا  چاغدا،  ئۇنتۇغان  نەسىھەتنى 
ئېچىۋەتتۇق، ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېمەتلەردىن خۇشال - خۇرام تۇرغاندا )ئۇالرنى 
ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(، ئۇالر ھەسرەتتە قالدى﴾)1(، ﴿)ئۇالر( بىزنىڭ ئۇالرغا مال - مۈلۈك ۋە 
ئەۋالتالرنى بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق 

ئەمەس، ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾)2( 
بۇ، ئەبۇمەجالزنىڭ قارىشىدۇر. ئۇنى ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ھاتەم قاتارلىقالر رىۋايەت 
قىلغان. بۇ قاراشنى يەنە ئىمام بەغەۋى، رەبى ئىبنى ئەنەس، زەيد ئىبنى ئەسلەم، كەئب ۋە 

ئىبنى كەيسەن قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلغان. 
يۈز  ئىبادىتىدىن(  ـ  تائەت  هللانىڭ  )يەنى  زىكرىدىن  پەرۋەردىگارىنىڭ  ﴿كىمكى 
ئەلەملىك  ۋە  تەكلىپ  قاتتىق  يەنى  قىلىدۇ﴾  ئازابقا دۇچار  قاتتىق  ئۇنى  ئۆرۈيدىكەن، هللا 

)1( ئەنئام سۈرىسى 44ـ  ئايەت.
)2( مۆئمىنۇن سۈرىسى 55 - 56ـ  ئايەت.
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ئازابقا دۇچار قىلىدۇ. ئىبنى ئابباس بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: هللا ئۇنى جەھەننەمدە 
تاغقا چىقىشقا مەجبۇرالپ ئازاباليدۇ. سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ: هللا ئۇنى قۇدۇققا 
چۈشۈشكە مەجبۇرالپ ئازاباليدۇ. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، قەتادە ۋە ئىبنى زەيد 

قاتارلىقالر: هللا ئۇنىڭغا قىلچە ئارام بەرمەي قاتتىق ئازابقا دۇچار قىلىدۇ،- دەيدۇ. 

* * * * * * *
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قىلماڭالر﴿18﴾.  ئىبادەت  ھېچكىمگە  قوشۇپ  هللاغا  خاستۇر،  هللاغا  مەسجىدلەر 
هللانىڭ بەندىسى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( هللاغا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، )قۇرئان 
تىڭشاش ئۈچۈن( جىنالر )ئولىشىپ( ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالىدۇ﴿19﴾. )ئى مۇھەممەد! 
دىنىڭدىن يېنىپ كېتىشىڭنى تەلەپ قىلغان بۇ كۇففارالرغا( ئېيتقىنكى، »پەرۋەردىگارىمغا 
ئېيتقىنكى،  كەلتۈرمەيمەن«﴿20﴾.  شېرىك  ئەھەدىنى  ھېچ  ئۇنىڭغا  قىلىمەن،  ئىبادەت 
قادىر  پەقەت هللا  )بۇنىڭغا  بواللمايمەن  قادىر  يەتكۈزۈشكە  زىيان  پايدا-  سىلەرگە  »مەن 
بوالاليدۇ(«﴿21﴾. ئېيتقىنكى، »)ئەگەر مەن هللاغا ئاسىي بولسام( مېنى هللانىڭ ئازابىدىن 
ھېچ كىشى قۇتقۇزالمايدۇ، هللادىن باشقا ھېچ پاناھگاھمۇ تاپالمايمەن )شۇنداق تۇرۇقلۇق، 
)سىلەرگە(  پەقەت  مەن  قىالاليمەن(﴿22﴾.  قوبۇل  قانداق  تەلىۋىڭالرنى  سىلەرنىڭ  مەن 
هللانىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈشكە قادىرمەن، كىمكى هللاغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق 
قىلىدىكەن )يەنى كىمكى هللانى ۋە هللانىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن، هللاغا مۇالقەت 
بولۇشقا ئىشەنمەيدىكەن، هللانىڭ ئايەتلىرىگە قۇالق سېلىشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن(، ئۇ دوزاخ 
ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴿23﴾. ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( ئاگاھالندۇرۇلغان 
ئازابنى كۆرگەن چاغدا كىمنىڭ ياردەمچىسى ئاجىز ۋە سانى ئاز ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ«﴿24﴾.

اهللا تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىشكە ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشتىن 
ساقلىنىشقا بۇيرۇش

هللا تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلىرىنى هللا غا ئىبادەت قىلغاندا، هللا تائاالنى بار ۋە بىر دەپ 
بىلىشكە، هللا غا قوشۇپ ھېچكىمگە ئىبادەت قىلماسلىققا ۋە هللا غا ھېچ نەرسىنى شېرىك 

كەلتۈرمەسلىككە بۇيرۇيدۇ.
﴿مەسجىدلەر هللاغا خاستۇر، هللاغا قوشۇپ ھېچكىمگە ئىبادەت قىلماڭالر﴾ قەتادە بۇ 
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چېركاۋالرغا  ۋە  ئىبادەتخانىالرغا  خرستىئانالر  ۋە  يەھۇدىي  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت 
كىرگەندە، هللا غا شېرىك كەلتۈرەتتى. شۇڭا هللا پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋە 

مۇسۇلمانالرنى هللا نى بار ۋە بىر دەپ بىلىشكە بۇيرىدى. 
ئىبنى جەرىر، سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: جىنالر 
تۇرساق،  يىراقتا  ناھايىتى  سەندىن  بىز  ئەلەيھىسساالمغا:  مۇھەممەد  پەيغەمبىرى  نىڭ  هللا 
مەسچىتكە قانداق كېلىمىز، نامازغا قانداق ھازىر بولىمىز؟- دېدى. شۇنىڭ بىلەن يۇقىرىقى 

ئايەت نازىل بولدى. 

جىنالرنىڭ قۇرئاننى تىڭشاش ئۈچۈن قىستىلىشىپ تۇرغانلىقى

ئەۋفىي،  قىلماڭالر﴾  ئىبادەت  ھېچكىمگە  قوشۇپ  خاستۇر، هللاغا  ﴿مەسجىدلەر هللاغا 
ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: جىنالر پەيغەمبەر 
ئاڭالشقا  ئۇنى  ئۇالر  چاغدا،  ئاڭلىغان  قىلغانلىقىنى  تىالۋەت  قۇرئاننى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قاتتىق ھېرىسمەن بولغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىپ، ئۇنى 
﴿)ئى  كېلىپ:  جىبرىئىل  تاكى  بولسا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قالىدۇ.  تاس  بېسىۋالغىلى 
مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( ئېيتقىنكى، »بىر قانچە نەپەر جىننىڭ )مەندىن قۇرئان( تىڭشاپ )ئىمان 
ئېيتقانلىقى( ماڭا ۋەھيى قىلىندى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بەرگىچە بۇ ئەھۋالنى بىلمەيتتى. 

زۇبەير ئىبنى ئەۋزەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلىنغان. 
﴿هللانىڭ بەندىسى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( هللاغا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، 
)قۇرئان تىڭشاش ئۈچۈن( جىنالر )ئولىشىپ( ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر 
ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: جىنالر پەيغەمبەر 
ۋە  رۇكۇ  ئوخشاش  بىلەن  ئۇنىڭ  ساھابىلىرىنىڭ  ئوقۇۋاتقانلىقىنى،  ناماز  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
سەجدە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن چاغدا، ساھابىلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىلىۋاتقان 
مۇھەممەد  بەندىسى  نىڭ  هللا  قەۋملىرىگە:  ئۆز  بولۇشۇپ،  ھەيران  ئىتائەتچانلىقىدىن 
ئەلەيھىسساالم هللا غا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالىدۇ،- دېيىشتى. 
ئىبنى  سەئىد  قاراش  بۇ  بولۇپ،  قاراش  خىل  ئىككىنچى  ھەققىدىكى  ئايەت  يۇقىرىقى  بۇ 

جۇبەيردىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان. 
ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا دىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ بەرھەق 
ئەرەبلەر  چاغدا،  تۇرغان  چاقىرىشقا  تەرەپكە  پەرۋەردىگارى  ئىنسانالرنى  ۋە  دېيىشكە  يوقتۇر 

ئولىشىپ كېلىپ، ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس قالدى. 
﴿هللانىڭ بەندىسى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( هللاغا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، 
بۇ  قەتادە  قالىدۇ﴾  تاس  بېسىۋېلىشقا  ئۇنى  )ئولىشىپ(  جىنالر  ئۈچۈن(  تىڭشاش  )قۇرئان 
قۇرئاننىڭ  ھەممىسى  جىنالرنىڭ  ۋە  ئىنسانالر  چاغدا  شۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت 
نۇرىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن توپالندى، لېكىن هللا ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىغا يول قويمىدى. 
ئەكسىچە، پەيغەمبىرىگە ياردەم بەردى. ئۇنىڭ دىلىنى تېخىمۇ نۇرالندۇردى. ئۇنىڭغا قارشى 
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چىققان ئادەملەرنىڭ ئۈستىدىن ئۇنى غەلىبە قىلدۇردى. بۇ، ئۇ ئايەت ھەققىدىكى ئۈچىنچى 
خىل قاراشتۇر. بۇ قاراش ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئىبنى زەيد 
قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىنغان، ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلغان. تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ 

مەنىسىگە قارىغاندا بۇ قاراش تېخىمۇ كۈچلۈكتۇر. 
﴿)ئى مۇھەممەد! دىنىڭدىن يېنىپ كېتىشىڭنى تەلەپ قىلغان بۇ كۇففارالرغا( ئېيتقىنكى، 
»پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىمەن، ئۇنىڭغا ھېچ ئەھەدىنى شېرىك كەلتۈرمەيمەن«﴾ يەنى 
كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەزىيەت يەتكۈزگەن، قارشى چىققان، ئۇنى يالغانغا چىقارغان، 
ئۇ ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن ئۇرۇنغان، ئۇنىڭغا دۈشمەنلىك قىلىشقا 
قىلىمەن﴾  ئىبادەت  ﴿پەرۋەردىگارىمغا  ئۇالرغا:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  چاغدا،  بىرلەشكەن 
يەنى مەن ھېچ شېرىكى يوق، يالغۇز پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىمەن. ئۇنىڭدىن پاناھلىق 
تىلەيمەن ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىمەن، ﴿ئۇنىڭغا ھېچ ئەھەدىنى شېرىك كەلتۈرمەيمەن﴾ 

دېدى. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پايداـ  زىيان يەتكۈزۈشكە قادىر ئەمەسلىكى

)بۇنىڭغا  بواللمايمەن  قادىر  يەتكۈزۈشكە  زىيان  پايدا-  سىلەرگە  »مەن  ﴿ئېيتقىنكى، 
پەقەت هللا قادىر بوالاليدۇ(«﴾ يەنى مەن پەقەت سىلەرگە ئوخشاش ئىنسانمەن. ماڭا ۋەھيى 
قىلىنىدۇ، مەن هللا نىڭ بەندىلىرىدىن بىرىمەن، سىلەرنى ھىدايەت قىلىش ۋە ئازدۇرۇش 
ئىشىدا مەن ھېچ نەرسىگە ئىگە ئەمەسمەن. بۇ پەقەت غالىب ۋە بۈيۈك هللا نىڭال ئىشىدۇر. 
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر مەن هللا غا ئاسىيلىق قىلسام، هللا نىڭ ئازابىدىن 
تاپالمايمەن  مېنى ھېچ كىم قۇتقۇزۇشقا قادىر بواللمايدۇ، ﴿هللادىن باشقا ھېچ پاناھگاھمۇ 
)شۇنداق تۇرۇقلۇق، مەن سىلەرنىڭ تەلىۋىڭالرنى قانداق قوبۇل قىالاليمەن(﴾« دەپ، ئۆزىنى 

هللا دىن باشقا ھېچكىمنىڭ قۇتقۇزالمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. 

پەيغەمبەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنىڭ پەقەت دەۋەتنى يەتكۈزۈش ئىكەنلىكى

﴿مەن پەقەت )سىلەرگە( هللانىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈشكە قادىرمەن﴾ يەنى مېنى هللا 
نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسە قۇتقۇزالمايدۇ. پەقەت هللا مېنىڭ يەتكۈزۈشۈمنى ۋاجىب قىلغان 
ئەلچىلىكنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشۈم مېنى هللا نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزالمايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئەھكامالرنىڭ 
ھەممىسىنى يەتكۈزگىن، ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ، هللا تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان 

بولىسەن. هللا سېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ﴾)1(. 
﴿كىمكى هللاغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىدىكەن )يەنى كىمكى هللانى ۋە 
هللانىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن، هللاغا مۇالقەت بولۇشقا ئىشەنمەيدىكەن، هللانىڭ 
ئايەتلىرىگە قۇالق سېلىشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن(، ئۇ دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، دوزاختا مەڭگۈ 

)1( مائىدە سۈرىسى  64ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قالىدۇ﴾ يەنى مەن سىلەرگە هللا نىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزىمەن. سىلەرگە دەۋەت يەتكەندىن 
كېيىن كىمكى ئاسىيلىق قىلىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسى مەڭگۈلۈك جەھەننەم ئوتى بولىدۇ. ئۇ 

ئۇنىڭدا مەڭگۈ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن ھەرگىز چىقىپ كېتەلمەيدۇ ۋە قۇتۇاللمايدۇ.
﴿ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( ئاگاھالندۇرۇلغان ئازابنى كۆرگەن چاغدا كىمنىڭ ياردەمچىسى 
ئەنە  بولغان  ئىنسانالردىن  ۋە  جىنالردىن  يەنى  بىلىدۇ﴾  ئىكەنلىكىنى  ئاز  سانى  ۋە  ئاجىز 
كىمنىڭ  چاغدا،  كۆرگەن  ئازابنى  قىلىنغان  ۋەدە  ئۆزلىرىگە  كۈنى  قىيامەت  مۇشرىكالر  شۇ 
ياردەم قىلىشقا ئاجىز ئىكەنلىكىنى ۋە كىمنىڭ سانىنىڭ ئاز ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىدۇ. بۇالر 
ئۆزلىرىمۇ، هللا نى بار ۋە بىر دەپ بىلگۈچى مۆمىنلەرمۇ بۇنى بىلىدۇ. بۇ كۈندە مۇشرىكالر 
ھېچ ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ. ئۇالرنىڭ سانى غالىب ۋە بۈيۈك هللا نىڭ قوشۇنىنىڭ سانىدىن 

كۆپ دەرىجىدە ئازدۇر. 

* * * * * * *

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  وئ   ۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى 
ىئ ىئ  ی ی  ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت   

حت خت مت  ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح   

 )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، »سىلەرگە ئاگاھالندۇرۇلغان ئازاب يېقىنمۇ؟ ياكى 
غەيبنى  هللا  ئۇقمايمەن﴿25﴾.  ـ  قىالمدۇ؟  تەيىن  ۋاقىت  )ئۇزاق(  ئۇنىڭغا  پەرۋەردىگارىم 
هللا  پەقەت  قىلمايدۇ﴿26﴾.  خەۋەردار  ئادەمنى  ھېچبىر  غەيبىدىن  ئۆزىنىڭ  بىلگۈچىدۇر، 
ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبىرىگىال )بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ(، ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا 
كۆزەتچى )پەرىشتە( سېلىپ قويىدۇ﴿27﴾. )بۇ هللانىڭ( ئۇنىڭ )يەنى پەيغەمبەرنىڭ( هللانىڭ 
ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇشى ئۈچۈندۇر. هللا ئۇالرنىڭ سۆز - ھەرىكەتلىرىنى 

تولۇق بىلگۈچىدۇر، ھەر شەيئىنىڭ سانىنى تولۇق ئىگەللىگۈچىدۇر«﴿28﴾.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىيامەتنىڭ بولىدىغان ۋاقتىنى بىلمەيدىغانلىقى

هللا تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنسانالرغا ئۆزىنىڭ قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى 
بىلمەيدىغانلىقىنى  ئىكەنلىكىنىمۇ  يېقىن  ياكى  يىراق  ۋاقتىنىڭ  ئۇنىڭ  بىلمەيدىغانلىقىنى، 
ئېيتىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، سىلەرگە ئاگاھالندۇرۇلغان 
ئازاب يېقىنمۇ؟ ياكى پەرۋەردىگارىم ئۇنىڭغا )ئۇزاق( ۋاقىت تەيىن قىالمدۇ؟ ئۇقمايمەن﴾ بۇ 
ئايەت كەرىم نۇرغۇن نادان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بىلىدۇ دەپ 
رىۋايەت قىلىشىپ يۈرگەن ھەدىسنىڭ يالغان ۋە ئاساسى يوق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
شەك - شۈبھىسىزكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قىيامەتنىڭ ۋاقتى ھەققىدە سورالغان. 
بىراق ئۇ جاۋاب بەرمىگەن ئىدى. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بىر ئەئرابىنىڭ سۈرىتىدە پەيغەمبەر 
مۇھەممەد!  ئى  ئىچىدە:  سوئاللىرى  سورىغان  ئۇنىڭدىن  كېلىپ،  يېنىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
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قىيامەتنىڭ ۋاقتىدىن ماڭا خەۋەر بەرگىن!- دېگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سوئالغا: 
جاۋاب  دەپ  ئەمەس«  بىلىملىك  سورىغۇچىدىن  ئۇنى  سورالغۇچى  ۋاقتىدىن  »قىيامەتنىڭ 
ئاۋاز بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمىنى  بەرگەن. بىر قېتىم بىر ئەئرابى يۇقىرى 
توۋالپ: ئى مۇھەممەد! قىيامەت قاچان بولىدۇ؟- دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ساڭا 
ۋاي! قىيامەت چوقۇم بولىدۇ. سەن ئۇنىڭغا نېمىلەرنى تەييارلىدىڭ؟« دەپ جاۋاب بەرگەن. بۇ 
ئەئرابى: مەن قىيامەتكە تەييارلىق قىلىپ كۆپ ناماز ئوقۇمىدىم ۋە كۆپ روزىمۇ تۇتمىدىم. لېكىن 
مەن هللا نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ياخشى كۆرىمەن،- دېگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»سەن ياخشى كۆرگەن ئادىمىڭ بىلەن بىللە بولىسەن« دېگەن. ئەنەس مۇنداق دەيدۇ: 
بولمىغان  خۇشال  بولغاندەك  خۇشال  ئاڭلىغاندا  ھەدىسنى  بۇ  نەرسىدىن  ھېچ  مۇسۇلمانالر 

ئىدى. 
قىلمايدۇ.  خەۋەردار  ئادەمنى  ھېچبىر  غەيبىدىن  ئۆزىنىڭ  بىلگۈچىدۇر،  غەيبنى  ﴿هللا 
بۇ  تائاال  پەقەت هللا ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبىرىگىال )بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ(﴾ هللا 
خالىغان  بىلدۈرۈشنى  ئۇالرغا  )هللا(  مەلۇماتىدىن  نىڭ  ﴿ئۇالر هللا  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە 
نەرسىلەردىن )يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن( باشقا ھېچ 
نەرسىنى بىلمەيدۇ﴾)1( يەنى هللا غەيبنى ۋە ئاشكارىنى بىلىدۇ. هللا نىڭ بەندىلىرىدىن ھېچ 

ئادەم هللا نىڭ ئىلمىدىن هللا تائاال بىلدۈرگەن نەرسىدىن باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ. 
قىلمايدۇ.  خەۋەردار  ئادەمنى  ھېچبىر  غەيبىدىن  ئۆزىنىڭ  بىلگۈچىدۇر،  غەيبنى  ﴿هللا 
ئايەتتىكى  بۇ  بىلدۈرىدۇ(﴾  پەيغەمبىرىگىال )بەزى غەيبنى  بولغان  مەمنۇن  ئۆزى  پەقەت هللا 
“پەيغەمبەرگىال” دېگەن سۆز هللا تەرىپىدىن بولغان ئەلچىنى كۆرسىتىدىغان سۆز بولۇپ، بۇ 

سۆز پەرىشتىدىن ۋە ئىنساندىن بولغان ئەلچىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
﴿ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا كۆزەتچى )پەرىشتە( سېلىپ قويىدۇ﴾ يەنى هللا ئۇنى هللا 
تەرەپتىن كېلىدىغان مۇسىبەتتىن قوغدايدىغان ۋە هللا نىڭ ۋەھيىسىنى قوغداپ، ئۇنىڭ بىلەن 
بىللە يۈرىدىغان خاس پەرىشتىلەرنى ئۇنىڭ ئارقىسىغا سېلىپ قويىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿)بۇ هللانىڭ( ئۇنىڭ )يەنى پەيغەمبەرنىڭ( هللانىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى 
ھەر  بىلگۈچىدۇر،  تولۇق  ھەرىكەتلىرىنى   - سۆز  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈندۇر. هللا  تۇرۇشى  بىلىپ 

شەيئىنىڭ سانىنى تولۇق ئىگەللىگۈچىدۇر﴾ 

بىلگۈچىدۇر،  غەيبنى  ﴿هللا  تائاالنىڭ  جۇبەيرنىڭ هللا  ئىبنى  سەئىد  جەرىر،  ئىبنى 
بولغان  مەمنۇن  ئۆزى  پەقەت هللا  قىلمايدۇ.  خەۋەردار  ئادەمنى  ھېچبىر  غەيبىدىن  ئۆزىنىڭ 
پەيغەمبىرىگىال )بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ(، ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا كۆزەتچى )پەرىشتە( 
سېلىپ قويىدۇ﴾ دېگەن ئايەتلىرى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا تائاال 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىغا ئۇنىڭ بىلىپ تۇرۇشى ئۈچۈن، جىبرىئىل بىلەن تۆت 
پەرىشتىنى كۆزەتچى قىلىپ سېلىپ قويىدۇ. ﴿)بۇ هللانىڭ( ئۇنىڭ )يەنى پەيغەمبەرنىڭ( هللانىڭ 
ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇشى ئۈچۈندۇر. هللا ئۇالرنىڭ سۆز ـ ھەرىكەتلىرىنى 
تولۇق بىلگۈچىدۇر، ھەر شەيئىنىڭ سانىنى تولۇق ئىگەللىگۈچىدۇر﴾ بۇنى ئىبنى ئەبۇھاتەم، 

)1( بەقەرە سۈرىسى 255ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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زەھھاك، سۇھەيل ۋە يەزىد ئىبنى ئەبۇھەبىب قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  قەتادەنىڭ  مەئمەردىن  ئابدۇرازاق، 
قىلىدۇ: بۇ هللا نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ، پەيغەمبەرلەر هللا نىڭ ئەلچىلىكىنى يەتكۈزگەنلىكىنى، 
ئۈچۈندۇر.  تۇرۇشى  بىلىپ  قىلغانلىقىنى  ۋە ھىمايە  قوغدىغانلىقىنى  ئەلچىلەرنى  پەرىشتىلەر 
سەئىد ئىبنى ئەبۇئەرۇبەمۇ قەتادەنىڭ مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. ئىبنى جەرىرمۇ 

بۇ قاراشقا قوشۇلغان.
بىماالل  ئەلچىلىكىنى  نىڭ  ئۇالرنىڭ هللا  پەيغەمبەرلەرنى  مەنىسى: هللا  ئايەتنىڭ  بۇ 
ئەلچىلىكىنى  نىڭ  هللا  ئۇالرنىڭ  قوغدايدۇ.  ئارقىلىق  پەرىشتىلىرى  ئۈچۈن  يەتكۈزۈشى 
يەتكۈزگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇشى ئۈچۈن ئۇالرغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىنىمۇ قوغدايدۇ دېگەنلىك 
بولۇشىمۇ ئېھتىمالغا يېقىندۇر. بۇ مەنىدىن ئالغاندا، يۇقىرىقى ئايەتنىڭ مەنىسى هللا تائاالنىڭ 

تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ: 
﴿سەن يۈز كەلتۈرۈپ كېلىۋاتقان تەرەپنى، )يەنى بەيتۇلمۇقەددەسنى( قىبلە قىلغانلىقىمىز 
كەتكەنلەردىن(  بولۇپ  مۇرتەد  )يەنى  قىلغانالردىن  ئاسىيلىق  ئەگەشكەنلەرنى  پەيغەمبەرگە 
مۇناپىقالرنىمۇ چوقۇم  بىلىدۇ،  مۆمىنلەرنى چوقۇم  ئىدى﴾)1(، ﴿هللا  ئۈچۈنال  ئايرىۋېلىشىمىز 
بىلىدۇ﴾)2( هللا تائاالنىڭ شەيئىلەرنى ۋۇجۇتقا كېلىشتىن ئىلگىرى چوقۇم بىلىدىغانلىقىغا دائىر 
ئايەتلەر كۆپتۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا ئۇالرنىڭ سۆز - ھەرىكەتلىرىنى تولۇق 

بىلگۈچىدۇر، ھەر شەيئىنىڭ سانىنى تولۇق ئىگەللىگۈچىدۇر﴾ 

غا  هللا  ھەمدۇسانا  بارلىق  تۈگىدى.  تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  جىن  بىلەن،  شۇنىڭ 
مەنسۇپتۇر. 

 
 

)1( بەقەرە سۈرىسى 143ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەنكەبۇت سۈرىسى 11ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 20 ئايەت
مۇززەممىل سۈرىسى

مۇززەممىل ۋە مۇددەسسىر سۈرىلىرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى

ئىمام ئەبۇبەكرى بەززار جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: قۇرەيشلەر 
بۇ  قويۇڭالر،  ئىسىم  بىر  مۇھەممەدكە  توپلىشىپ:  زالىغا  يىغىن  ئۆزلىرىنىڭ  كۈنى  بىر 
ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كېتىشىنى توسىيااليسىلەر،- دېيىشتى. ئۇالرنىڭ 
بەزىلىرى: مۇھەممەدنى كاھىن دەيلى،- دېيىشتى. بەزىلىرى: ئۇ كاھىن ئەمەس، ئۇنى 
ئۇنى سېھىرگەر دەيلى،-  ئۇ مەجنۇن ئەمەس،  بەزىلىرى:  مەجنۇن دەيلى،- دېدى. 
دېدى. يەنە بەزىلىرى: ئۇ سېھرىگەر ئەمەس،- دېدى. ئاخىرىدا مۇشرىكالر پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا سېھرىگەر دېگەن بەتنامنى چاپالشقا كېلىشىۋېلىپ تارقىلىپ كېتىشتى. 
كىيمىگە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  باردى.  يېتىپ  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  بۇ خەۋەر 
چۆمكىنىۋالغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن، جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم هللا نىڭ دەرگاھىدىن 

مۇززەممىل ۋە مۇددەسسىر سۈرىلىرىنى ئېلىپ چۈشتى.
 

ٱ ٻ ٻ

ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  
ڃ   ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ 

ژ ژ ڑ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ئى كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!(﴿1﴾. كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن 



باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كـۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن، 
ھەقىقەتەن  ساڭا  ئوقـۇغىن﴿2 -4﴾.  ئوچۇق(  دانە-دانە،  )يەنى  بىلەن  تەرتىل  قۇرئاننى 
كېچىدە  )يەنى  قىيامى  كېچىنىڭ  قىلىمىز﴿5﴾. شۈبھىسىزكى،  نازىل  قۇرئاننى  تەنتەنىلىك 
)تىنچ  مۇۋاپىقتۇر،  ئەڭ  تۇرۇشى(  ئويغىنىپ  ئۇيقۇدىن  ئۈچۈن  قىلىشى  ئىبادەت  كىشىنىڭ 
بولغانلىقى ئۈچۈن( كېچىنىڭ قىرائىتى ئەڭ توغرا بولىدۇ﴿6﴾. ھەقىقەتەن كۈندۈزى ئىش 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ  بېرىلگىن﴿7﴾.  ئىبادەتكە( كېچىسى  بولىسەن، )شۇڭا  ئالدىراش  بىلەن 
نامىنى ياد ئەتكىن )ئىبادىتىڭدا( ئۇنىڭغا تولۇق يۈزلەنگىن﴿8﴾. ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ 
پەرۋەردىگارىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن )يەنى ھەممە 

ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن(﴿9﴾.

كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈشنىڭ بۇيرۇلۇشى

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى يۆگىنىۋالغان يۆگەنچىسىنى 
تاشالپ، كېچىدە غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ. 
هللا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن - كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ )يەنى 
)ئازابىدىن( قورقۇپ،  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇالر  ئاز ئۇخاليدۇ(،  قىلىپ  ئىبادەت  ئۇالر كېچىسى 
)رەھمىتىنى( ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ، ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن 
)ياخشىلىق يوللىرىغا( سەرپ قىلىدۇ﴾)1( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا تائاال بۇيرۇغان ئىشتا 
چىڭ تۇرۇپ، ھەر كېچىدە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن تۇراتتى. ئۇ چاغالردا كېچىدە ناماز ئوقۇش 
پەقەتال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغىال پەرز ئىدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ساڭا 
نەپلە )ئىبادەت( بولۇشى ئۈچۈن، كېچىنىڭ بىر قىسمىدا )ناماز ئوقۇشقا، قۇرئان ئوقۇشقا( 
ئويغانغىن، )ئى مۇھەممەد !) پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا )يەنى بۈيۈك 
شاپائەت ماقامىغا( تۇرغۇزۇشى مۇھەققەتتۇر﴾)2(. هللا تائاال بۇ ئورۇندا كېچىدە تۇرۇپ ئىبادەت 
قىلىدىغان ۋاقىتنىڭ مىقدارىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى 
كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!(﴾ ئىبنى ئابباس، زەھھاك ۋە سۇددى قاتارلىقالر ئۇ ئايەتنى: 

ئى ئۇخلىۋالغۇچى پەيغەمبەر!- دەپ تەپسىر قىلغان. 
﴿كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن 
كـۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن﴾ يەنى بىز سېنى كېچىنىڭ يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا 
ياكى يېرىمىدىنمۇ كۆپرەكىدە ئورنىڭدىن تۇرۇپ ئىبادەت قىلىشقا بۇيرىدۇق. بۇ ۋاقىتالرنىڭ 

قايىسىسىغا ئەمەل قىلىپ ئىبادەت قىلساڭ، ساڭا ھېچ گەپ يوق. 

قۇرئاننى تىالۋەت قىلىشنىڭ ئۇسۇلى

﴿قۇرئاننى تەرتىل بىلەن )يەنى دانە-دانە، ئوچۇق( ئوقـۇغىن﴾ يەنى قۇرئاننى ئاستا ـ 

)1( سەجدە سۈرىسى 16ـ  ئايەت.
)2( ئىسرا سۈرىسى 79ـ  ئايەت.
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ئاستا ئوقۇغىن. چۈنكى، مۇنداق ئوقۇشنىڭ قۇرئاننى چۈشىنىشكە ۋە پىكىر قىلىشقا ياردىمى 
بولىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئەنە شۇنداق ئۇسۇلدا ئوقۇيتتى. ئائىشە 
رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۈرىلەرنى دانەـ  دانە ۋە ئوچۇق قىلىپ 
ئوقۇيتتى. بۇنداق ئوقۇغانلىقتىن ھەتتا ئۇ ئوقۇۋاتقان سۈرە ئۇزۇن سۈرىدەك بىلىنىپ كېتەتتى. 
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلىدۇكى، ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قىرائىتى توغرۇلۇق سورالغاندا “ِبْسِم الّلِه الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم” نىڭ ھەر بىر كەلىمىسىنى دانەـ  دانە قىلىپ، 

سوزۇپ ئوقۇپ چۈشەندۈرۈپ قويغان.
ئۇممۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇمۇلەيكەنىڭ  ئىبنى،  جۇرەيج  ئىبنى 
سەلەمەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىرائىتى ھەققىدە سورالغاندا، ئۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
قىرائەت قىلغاندا ئايەتمۇ ئايەت ئوقۇپ، ئايەتلەر ئارىسىنى ئۈزۈپ قىرائەت قىالتتى،- دېگەن. 

بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان. 
بۇ تەپسىرنىڭ بېشىدا قۇرئاننى دانە ـ دانە، ئوچۇق قىلىپ ئوقۇشنىڭ ۋە چىرايلىق 
ئاۋازدا قىرائەت قىلىشنىڭ مۇستەھەب ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ھەدىسلەرنى بايان قىلىپ 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  بۇخارى  ئىمام  ئۆتتۇق. 
»قۇرئاننى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇڭالر«، »قۇرئاننى مۇڭلۇق ئاۋازدا ئوقۇمىغان كىشى بىزدىن 
ئەمەس«، »بۇنىڭغا ھەقىقەتەن داۋۇد ئائىلىسىگە خاس مۇڭلۇق ئاۋازالردىن بىرى بېرىلىپتۇ«. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئۇ  ئەشئەرىدۇر.  ئەبۇمۇسا  كىشى  كۆرسىتىلگەن  ھەدىستە  بۇ 
بىلگەن  تىڭشاۋاتقانلىقىڭنى  قىرائىتىمنى  سېنىڭ  مەن  ئەگەر  ئاڭالپ:  سۆزىنى  يۇقىرىدىكى 

بولسام، قىرائەتنى تېخىمۇ چىرايلىق قىلغان بوالتتىم ـ دېگەن. 
قۇرئاننى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مەسئۇدنىڭ  ئىبنى  بەغەۋىي  ئىمام 
ئوقۇڭالر،  چۈشىنىپ  مەنىسىنى  ئايەتلەرنىڭ  ئوقۇماڭالر،  تېز  قوغلىغاندەك  ئىت  ئوقۇغاندا 
دىلىڭالر ئايەتلەرنىڭ مەنىسىدىن تەسىرلەنسۇن. سىلەردىن بىرىڭالر بىرەر سۈرىنى ئوقۇسا، 

سۈرىنى ئوقۇپ تۈگىتىۋېتىشكە ئالدىرىمىسۇن.
ئىبنى  ئادەم  بىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇۋائىلنىڭ  بۇخارى  ئىمام 
مەسئۇدنىڭ يېنىغا كېلىپ: مەن قۇرئاننىڭ مۇپەسسەل بۆلۈمىنى بىر كېچىدە بىر رەكئەت نامازدا 
ئوقۇپ بولىمەن،- دېدى. ئىبنى مەسئۇد: ئىت قوغلىغاندەك تېز ئوقۇپمۇ؟ مەن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككىدىن سۈرىنى بىر رەكئەتتە ئوقۇغانلىقىنى بىلىمەن،- دېدى. ئاندىن 
ئىككىدىن  ـ  ئىككىدىن  رەكئەتتە  ھەر  يىگىرمىنى  سۈرىلەردىن  بۆلۈمىدىكى  مۇپەسسەل  ئۇ 

ئوقۇغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى. 

قۇرئاننىڭ كاتتىلىقى

﴿ساڭا ھەقىقەتەن تەنتەنىلىك قۇرئاننى نازىل قىلىمىز﴾ ھەسەن ۋە قەتادە بۇ ئايەت 
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: بىز ساڭا ئەمەل قىلىش ھەقىقەتەن مۇشەققەتلىك بولغان قۇرئاننى 
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نازىل قىلىمىز. بەزى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ: كاتتىلىقىدىن نازىل قىلىنغان ۋاقىتتا 
ئېغىر تۇيۇلىدىغان قۇرئاننى نازىل قىلىمىز. زەيد ئىبنى سابىت بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: بىر 
قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئان نازىل قىلىنغاندا، ئۇنىڭ يوتىسى مېنىڭ يوتامنىڭ 

ئۈستىدە بولۇپ، ئېغىرالشقانلىقىدىن يوتام ئېزىلىپ كەتكىلى تاسال قالغان ئىدى.
مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەمىرنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلال  ئەھمەد  ئىمام 
بولغانلىقىنى ھېس  نازىل  پەيغەمبىرى! ۋەھيى  ئەلەيھىسساالمدىن: ئى هللا نىڭ  پەيغەمبەر 
قىالمسەن؟- دەپ سورىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »جىرىڭشىغان قاتتىق ئاۋازنى ئاڭاليمەن، 
شۇ چاغدا شۈك تۇرىمەن، ھەر قېتىم ماڭا ۋەھيى قىلىنغاندا، جېنىم چىقىپ كېتىدىغان بولدى 

دەپ ئويالپ قالىمەن« دەپ جاۋاب بەردى. 
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ھارىس 
ئىبنى ھىشام پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن: ۋەھيى ساڭا قانداق كېلىدۇ؟- دەپ سورىدى. 
مۇنداق  كېلىدۇ،  جاراڭلىق  ئاۋازىدەك  قوڭغۇراق  بەزىدە  »ۋەھيى  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
ۋەھيى ماڭا ئەڭ قاتتىق تۇيۇلىدۇ، ۋەھيى توختىغاندا بولسا، مەن جىبرىئىلنىڭ ئېيتقانلىرىنى 
ئېسىمگە ئېلىپ بولغان بولىمەن. بەزىدە جىبرىئىل ئادەم سۈرىتىدە كېلىپ، ماڭا ۋەھيىنى 

سۆزلەپ بېرىدۇ. مەن ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئېسىمگە ئېلىۋالىمەن« دەپ جاۋاب بەردى. 
پەيغەمبەر  كۈندە  بىر  سوغۇق  قاتتىق  مەن  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەنھا  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە 
ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى نازىل بولۇۋاتقانلىقىنى كۆردىم. ۋەھيى توختىغاندا ئۇنىڭ پېشانىسىدىن 

تەر چىقىپ تۇراتتى. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى قىلىنغاندا، ئۇ ئۇالق ئۈستىدە بولۇپ قالسا، ئۇنىڭ ئۇلىقى 

بوينىنى سىلكىپ كېتەتتى. 
جەھەتتە  ئىككىال  ئىبارەت  قىلىشتىن  ئەمەل  ۋە  بولۇش  نازىل  قۇرئان  جەرىر:  ئىبنى 
ئېغىردۇر،- دېدى. ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد: قۇرئان دۇنيادا ئېغىر بولغىنىغا ئوخشاشال قىيامەت 

كۈنىمۇ تارازىدا ئېغىر بولىدۇ،- دېدى. 

كېچىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى

﴿شۈبھىسىزكى، كېچىنىڭ قىيامى )يەنى كېچىدە كىشىنىڭ ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن 
كېچىنىڭ  ئۈچۈن(  بولغانلىقى  )تىنچ  مۇۋاپىقتۇر،  ئەڭ  تۇرۇشى(  ئويغىنىپ  ئۇيقۇدىن 

قىرائىتى ئەڭ توغرا بولىدۇ﴾
يەنى كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈش دىل بىلەن تىلنىڭ بىرلىشىشىگە ئەڭ مۇناسىپ 
بولىدۇ ۋە قىرائەتنى ئەڭ توغرا رەۋىشتە قىلغىلى بولىدۇ. كېچىدە قىرائەت قىلىش ۋە ئايەتلەرنى 
ھاياتلىق  ئىنسانالرنىڭ  كۈندۈز  چۈنكى،  بولىدۇ.  ياخشى  قارىغاندا  كۈندۈزگە  چۈشىنىش 

مەشغۇالتلىرى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدىغان، بىھۇدە ئاۋازالر كۆپ بولىدىغان ۋاقىتتۇر. 
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كېچىسى  ئىبادەتكە(  )شۇڭا  بولىسەن،  ئالدىراش  بىلەن  ئىش  كۈندۈزى  ﴿ھەقىقەتەن 
بېرىلگىن﴾ ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە ۋە ئەتا ئىبنى ئەبۇمۇسلىم بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
يەنى كېچىدە ئىبادەت قىلىشقا ۋە ئۇخالشقا ئەھمىيەت بەرگىن. ئەبۇئالىيە، مۇجاھىد، ئەبۇمالىك، 
زەھھاك، ھەسەن، قەتادە، رەبى ئىبنى ئەنەس ۋە سۇفيان سەۋرى قاتارلىقالر بۇ ھەقتە مۇنداق 

دەيدۇ: يەنى كېچىدە ئىبادەت قىلىشقا تۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ئۇزۇن بوش ۋاقتىڭ بار. 
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد مۇنداق دېدى: كۈندۈزدە تۇرمۇش ئېھتىياجىڭنى قامدىغىن، 
ئىدى،  ۋاقىت  بولغان  پەرز  ئوقۇش  ناماز  كېچىدە  يەنە:  ئۇ  بېرىلگىن.  ئىبادەتكە  كېچىدە 
ئاندىن هللا تائاال بەندىلىرىگە رەھمەت قىلىپ كېچىنىڭ نامىزىنى ئۇالردىن يەڭگىللەتتى، 
ھەتتا ئۇنى ئۇقۇشنىڭ پەرزلىكىنى ئەمەلدىن قالدۇردى،- دېدى ۋە: ﴿كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن 
باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كـۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن، 
قۇرئاننى تەرتىل بىلەن )يەنى دانە-دانە، ئوچۇق( ئوقـۇغىن﴾ دېگەن ئايەتلەرنى، ئاندىن: 
﴿)ئى مۇھەممەد!( شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغانالرنىڭ )يەنى 
ساھابىلەر( دىن بىر توپ ئادەمنىڭ )تەھەججۇد نامىزى ئۈچۈن( كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى 
كېچە  بىلىدۇ،  تۇرىدىغانلىقىڭالرنى  ھەسسىسىدە  بىر  ئۈچتىن  ۋە  يېرىمىدا  ھەسسىسىدە، 
بىلەن كۈندۈزنىڭ )ئۇزۇنلۇقى( نى هللا ئالدىنئاال بەلگىلەيدۇ، سىلەرنىڭ ئۇنى ھېسابالب 
بواللمايدىغانلىقىڭالرنى هللا بىلىدۇ، هللا سىلەرگە رەھىم قىلدى )يەنى كېچىدە تەھەججۇد 
نامىزى ئوقۇشنىڭ پەرزلىكىنى( ئەمەلدىن قالدۇردى، تەھەججۇد نامىزىدىن سىلەرگە قوالي 
بولغاننى ئوقۇڭالر﴾)1( دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ساڭا 
نەپلە )ئىبادەت( بولۇشى ئۈچۈن، كېچىنىڭ بىر قىسمىدا )ناماز ئوقۇشقا، قۇرئان ئوقۇشقا( 
ئويغانغىن، )ئى مۇھەممەد !) پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا )يەنى بۈيۈك 

شاپائەت ماقامىغا( تۇرغۇزۇشى مۇھەققەتتۇر﴾)2(. 
تۆۋەندىكى ھەدىس كېچىدە ناماز ئوقۇشنىڭ پەرز ئىكەنلىكى، ئاندىن ئۇنىڭ پەرزلىكىنىڭ 
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر. ئىمام ئەھمەد مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلغان: سەئىد 
ئىبنى ھىشام ئايالىنى تاالق قىلىۋېتىدۇ، ئاندىن زېمىنىنى سېتىپ، ئۇنىڭ پۇلىغا ئات ۋە قورال 
سېتىۋېلىپ رۇملۇقالر بىلەن تاكى ئۆلگۈچە جىھاد قىلماقچى بولۇپ، مەدىنىگە قاراپ يولغا 
چىقىدۇ. ئۇ يول ئۈستىدە ئۆز قەۋمىدىن بولغان بىر قانچە كىشىگە ئۇچرايدۇ. ئۇالر ئۇنىڭغا ئۆز 
قەۋمىدىن ئالتە نەپەر كىشىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئۇ قىلغاندەك قىلماقچى 
ئەمەسمۇ؟«  ئۈلگە  ياخشى  سىلەرگە  »مەن  ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر  بولغانلىقىنى، 
دېگەنلىكىنى، ئاندىن ئۇالرنى ئۇنداق قىلىشتىن توسقانلىقىنى سۆزلەپ بەردى. سەئىد ئىبنى 
ھىشام ئايالى بىلەن يېنىشىۋالغانلىقىغا ئۇالرنى گۇۋاھ قىلدى. ئاندىن قەۋمىگە قايتىپ بېرىپ، 
ئۇالرغا مۇنۇالرنى دەپ بەردى: مەن ئىبنى ئابباسنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭدىن ۋىتىر نامىزى 
ھەققىدە سورىدىم. ئىبنى ئابباس ماڭا: يەر يۈزىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىتىر نامىزىنى 
ئەڭ ياخشى بىلىدىغان بىر ئادەمنى ساڭا دەپ بېرەيمۇ؟- دېدى. مەن: بولىدۇ،- دېدىم. ئىبنى 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 20ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئىسرا سۈرىسى 79ـ  ئايەت.
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ئابباس ماڭا: سەن ئائىشەنىڭ قېشىغا بېرىپ، بۇ سوئالىڭنى ئۇنىڭدىن سورىغىن، ئاندىن 
قېشىمغا قايتا كېلىپ، ئائىشەنىڭ ساڭا بەرگەن جاۋابىنى ماڭا دەپ بەرگىن،- دېدى.

بېرىپ،  قېشىغا  ئەفالھنىڭ  ئىبنى  ھەكىم  مەن  دەيدۇ:  مۇنداق  ھىشام  ئىبنى  سەئىد 
ئۇنىڭدىن مېنى ئائىشەنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىشىنى تەلەپ قىلدىم. ئۇ: مەن ئائىشەگە يېقىن 
يولىمايمەن. چۈنكى، مەن ئۇنى ئەنە شۇ ئىككى گۇرۇھ يەنى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇ تەرەپدارى بىلەن مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەرەپدارى ھەققىدە سۆز 
قىلىشتىن توسقان ئىدىم. بىراق ئۇ ئۇ ئىككى گۇرۇھ ھەققىدە سۆز قىلىشتىن توختىمىدى،- 
دېدى. مەن ئۇنىڭ مېنى ئائىشەنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىشىغا قەسەم قىلىپ چىڭ تۇرىۋالدىم. 
شۇنىڭ بىلەن ئۇ مېنى ئېلىپ باردى. بىز ئائىشەنىڭ يېنىغا كىردۇق. ئائىشە: بۇ ھەكىمغۇ؟ 
مەن ئۇنى تونىۋالدىم،- دېدى. ھەكىم: ھەئە، شۇنداق،- دېدى. ئائىشە: سېنىڭ بىلەن 
بىللە كەلگەن بۇ ئادەم كىم؟- دېدى. ھەكىم: سەئىد ئىبنى ھىشام،- دېدى. ئائىشە: ھىشام 
دېگەن كىم؟- دېدى. ھەكىم: ئۇ ئامىرنىڭ ئوغلى ھىشام بولىدۇ،- دېدى. ئائىشە ئامىرغا هللا 

دىن رەھمەت تىلىدى ۋە: ئامىر نېمە دېگەن ياخشى ئادەمتى ھە؟!- دېدى.
مەن: ئى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى! ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى توغرىسىدا 
سۆزلەپ بەرگىن!- دېدىم. ئائىشە ماڭا: سەن قۇرئان ئوقۇمامسەن؟- دېدى. مەن: شۇنداق، 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  شۈبھىسىزكى،   - شەك  ئائىشە:  دېدىم.  ئوقۇيمەن،-  قۇرئان 
ئېسىمگە  ئاندىن  تەمشەلدىم،  تۇرۇشقا  ئورنۇمدىن  مەن  دېدى.  ئىدى،-  قۇرئان  ئەخالقى 
مۆمىنلەرنىڭ  ئى  مەن:  كەلدى.  ئىبادىتى  قىلىدىغان  كېچىدە  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
سۆزلەپ  ھەققىدە  ئىبادىتى  قىلىدىغان  كېچىدە  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ماڭا  ئانىسى! 
بەرگىن!- دېدىم. ئائىشە: سەن مۇززەممىل سۈرىسىنى ئوقۇمامسەن؟- دېدى. مەن: شۇنداق، 
ئايەتلەردە كېچىدە  ئائىشە: هللا ھەقىقەتەن بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىكى  ئوقۇيمەن،- دېدىم. 
ناماز ئوقۇشنى پەرز قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى بىر يىل جەريانىدا 
كېچىدە ناماز ئوقۇدى. ھەتتا ئۇالرنىڭ پۇتلىرى ئىششىپ كەتتى. هللا ئاسماندا ئۇ نامازنىڭ 
ناماز  كېچىدە  ئاخىرىدا  سۈرىنىڭ  بۇ  ئاندىن هللا  بېكىتتى.  قىلىپ  ئاي   12 ۋاقتىنى  پەرز 
ئوقۇشنى يەڭگىللەتكەنلىكى ھەققىدىكى ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئايەتنى نازىل قىلدى. 

شۇنىڭ بىلەن، كېچىدە ئوقۇش پەرز قىلىنغان ناماز نەپلە نامازغا ئايالندى،- دېدى. 
مەن ئورنۇمدىن تۇرۇشقا تەمشەلدىم، ئاندىن ئېسىمگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىتىر 
نامىزى كەلدى. مەن: ئى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى! ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋىتىر نامىزى 
ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن!- دېدىم. ئائىشە: بىز ئۇنىڭغا مىسۋاكنى، تاھارەت سۈيىنى تەييارالپ 
بېرەتتۇق. هللا تائاال ئۇنى كېچىنىڭ خالىغان بىر ۋاقىتىدا ئويغىتاتتى. ئۇ ئاغزىنى مىسۋاكاليتتى، 
تاھارەت ئاالتتى. ئاندىن سەككىز رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى. ئۇ ئارىدا تەشەھھۇتتا ئولتۇرماي، 
پەقەت سەككىزىنچى رەكئەتتە تەشەھھۇدتا ئولتۇراتتى، پەرۋەردىگارىغا زىكرى ئېيتاتتى، دۇئا 
قىالتتى ۋە مەغپىرەت تىلەيتتى. ئاندىن ساالم بەرمەستىن ئورنىدىن تۇراتتىـ  دە، توققۇزىنچى 
رەكئەتنى ئوقۇيتتى. ئاندىن تەشەھھۇدتا ئولتۇراتتى. پەرۋەردىگارىغا ھەمدە ئېيتاتتى، زىكرى 
ئېيتاتتى ۋە دۇئا قىالتتى. ئاندىن بىزگە ئاڭلىتىپ تۇرۇپ ساالم بېرەتتى. ئۇ ساالم بەرگەندىن 
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ئەنە شۇ جەمئىي 11  ئوغلۇم!  ئى  ئوقۇيتتى.  ناماز  رەكئەت  ئىككى  تۇرۇپ  ئولتۇرۇپ  كېيىن 
رەكئەت نامازدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ياشىنىپ قالغان ۋە سەمىرىپ قالغانسېرى يەتتىنچى 
رەكئەت نامازنى ۋىتىر قىلىپ ئوقۇيتتى. ساالم بەرگەندىن كېيىن ئولتۇرۇپ ئىككى رەكئەت 
ناماز ئوقۇيتتى. ئى ئەۋالدىم! ئەنە شۇ توققۇز رەكئەت نامازدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىرەر 
نامازنى ئوقۇسا، ئۇنى داۋاملىق تۈردە ئوقۇشنى ياخشى كۆرەتتى. ئۇ كېچىسى ئۇخالپ قېلىپ 
ياكى بىرەر كېسەل سەۋەبىدىن ناماز ئوقۇيالمىسا، كۈندۈزى 12 رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى. مەن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئاننىڭ ھەممىسنى بىر كېچىدە ئوقۇپ بولغانلىقىنى، كېچىسى 
تاكى تاڭ ئاتقۇچە ناماز ئوقۇغانلىقىنى ۋە رامىزان ئېيىدىن باشقا ۋاقىتتا تولۇق بىر ئاي روزا 

تۇتقانلىقىنى بىلمەيمەن،- دېدى. 
ئاندىن مەن ئىبنى ئابباسنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئائىشەنىڭ سۆزلەپ بەرگەنلىرىنى 
دەپ بەردىم. ئىبنى ئابباس: ئائىشە راست ئېيتىپتۇ، ئەگەر مەن ئۇنىڭ قېشىغا كىرگەن بولسام، 
بۇ ھەدىسنى ئۇنىڭ ئۆزىدىن ئاڭاليتتىم،- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. 

ئىمام ئىبنى جەرىر ئەبۇئابدۇراھماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۇززەممىل 
يىل  بىر  تولۇق  ئوقۇشنى  ناماز  كېچىدە  ساھابىلەر  كېيىن،  بولغاندىن  نازىل  سۈرىسى 
﴿شۇنىڭ  نەتىجىدە:  كەتتى.  ئىششىپ  پاچاقلىرى  ۋە  پۇت  ئۇالرنىڭ  ھەتتا  داۋامالشتۇردى. 
ئايەت  ئوقۇڭالر﴾ دېگەن  بولغاننى  نامىزىدىن( قوالي  )يەنى تەھەججۇد  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن، 
نازىل بولدى. شۇنىڭ بىلەن، ئادەملەرگە ئاسانلىق تۇغۇلدى. ھەسەنبەسرى ۋە سۇددىالرمۇ 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى. 
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا 
تائاالنىڭ: ﴿كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى 
ئوچۇق(  دانە-دانە،  )يەنى  بىلەن  تەرتىل  قۇرئاننى  ئوقۇغىن،  ناماز  كـۆپرەكىدە  يېرىمىدىن 
ئوقـۇغىن﴾ دېگەن ئايەتلىرى نازىل بولغاندا، بۇ مۆمىنلەرگە ئېغىر كەلدى. شۇنىڭدىن كېيىن 
هللا تائاال ئۇالرغا رەھمەت قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى بۇ ھۆكۈمنى يەڭگىللىتىپ: ﴿هللا 
بىلىدۇكى، بەزىڭالر كېسەل بولۇپ قالىسىلەر، بەزىلەر هللانىڭ پەزلىنى تىلەپ )يەنى تىجارەت 
شۇنىڭ  قىلىدۇ.  جىھاد  يولىدا  بەزىلەر هللانىڭ  يەنە  قىلىدۇ،  سەپەر  يۈزىدە  يەر  قىلىپ( 
ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن )يەنى تەھەججۇد نامىزىدىن( قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر﴾)1( دېگەن ئايەتنى 
نازىل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئادەملەرگە ئاسانلىق تۇغۇلدى. ھەسەنبەسرى ۋە سۇددىالرمۇ 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى. 
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ﴿كېچىنىڭ 
ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كـۆپرەكىدە 
ناماز ئوقۇغىن، قۇرئاننى تەرتىل بىلەن )يەنى دانەـ  دانە، ئوچۇق( ئوقـۇغىن﴾ دېگەن ئايەتلەر 
نازىل بولغاندا، بۇ مۆمىنلەرگە ئېغىر كەلدى. شۇنىڭدىن كېيىن هللا ئۇالرغا رەھمەت قىلىپ، 
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى بۇ ھۆكۈمنى يەڭگىللىتىپ: ﴿هللا بىلىدۇكى، بەزىڭالر كېسەل بولۇپ 
قالىسىلەر، بەزىلەر هللانىڭ پەزلىنى تىلەپ )يەنى تىجارەت قىلىپ( يەر يۈزىدە سەپەر قىلىدۇ، 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 20ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تەھەججۇد  )يەنى  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن،  شۇنىڭ  قىلىدۇ.  جىھاد  يولىدا  بەزىلەر هللانىڭ  يەنە 
نامىزىدىن( قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا 
قىيىن  ئۇالرنى  بولسۇنكى، هللا  غا ھەمدۇسانا  بەندىلىرىگە كەڭچىلىك قىلدى. هللا  تائاال 

ئەھۋالدا قويمىدى. 
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى ياد ئەتكىن )ئىبادىتىڭدا( ئۇنىڭغا تولۇق يۈزلەنگىن﴾ يەنى 
ئۇنى كۆپ ياد ئەتكىن، ئۇنى ياد ئېتىشكە بېرىلگىن، مەشغۇالتىڭدىن ۋە دۇنيالىقىڭدىكى 
موھتاج بولغان ئىشالردىن بىكار بولغىنىڭدا هللا غا ئىبادەت قىلىشقا بېرىلگىن. هللا بۇ ھەقتە 
قىلىشقا  ئىبادەت  بوشىغان چېغىڭدا )هللاغا(  دەۋەتتىن(  مۇھەممەد!  دەيدۇ: ﴿)ئى  مۇنداق 
تىرىشقىن﴾)1( يەنى مەشغۇالتىڭدىن بىكار بولغان ۋاقتىڭدا دىلىڭنىڭ باشقا نەرسىلەردىن خالى 

بولۇشى ئۈچۈن، هللا غا تائەت - ئىبادەت قىلىشقا تىرىشقىن. 
﴿)ئىبادىتىڭدا( ئۇنىڭغا تولۇق يۈزلەنگىن﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئەبۇسالىھ، ئەتىييە، 
زەھھاك ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: يەنى هللا غا ئىخالس بىلەن 
ئىبادەت قىلغىن. ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: هللا غا ئىبادەت قىلىشقا تىرىشقىن ۋە ئۇنىڭغا پۈتۈن 

ۋۇجۇدۇڭ بىلەن يۈزلەنگىن. 
﴿ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، 
ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن )يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن(﴾ يەنى هللا پادىشاھتۇر، 
مەشرىقلەرنى ۋە مەغرىبلەرنى خالىغانچە ئىدارە قىلغۇچىدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر. 
ئۇنى تەنھا بىلىپ ئىبادەت قىلغىنىڭدا، ئىشلىرىڭدا پەقەت ئۇنىڭغىال تەۋەككۈل قىلغىن، ئۇنى 
ئۆزەڭگە ھامى قىلىۋالغىن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا غا ئىبادەت قىلغىن ۋە 

هللا غا تەۋەككۈل قىلغىن )يەنى ھەممە ئىشىڭنى هللا غا تاپشۇرغىن(﴾)2(. 
﴿ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز، سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾)3( هللا نى تەنھا بىلىپ ئىبادەت 
قىلىشقا، ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشقا ۋە تەۋەككۈل قىلىشقا بۇيرىغان مەزمۇندىكى ئايەتلەر ناھايىتى 

كۆپتۇر. 

* * * * * * *

 ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ   ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ەئ  ائ  ى  ائ  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

ەئ وئ  وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ   
)1( ئىنشىراھ سۈرىسى 7ـ  ئايەت.

)2( ھۇد سۈرىسى 123ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)3( فاتىھە سۈرىسى 5ـ  ئايەت.
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دېگەن(  مەجنۇن  شائىر،  سېھىرگەر،  )سېنى  كۇففارلىرىنىڭ(  مەككە  )يەنى  ئۇالرنىڭ 
سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن، ئۇالرنى چىرايلىقچە تەرك ئەتكىن﴿10﴾. )ئى مۇھەممەد! مېنىڭ 
ئايەتلىرىمنى( ئىنكار قىلغۇچى دۆلەتمەنلەرنى ماڭا قويۇۋەتكىن )يەنى ئۇالرنىڭ جازاسىنى ئۆزەم 
بېرىمەن(، ئۇالرغا ئازغىنا مۆھلەت بەرگىن﴿11﴾. شۈبھىسىزكى، بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا )ئۇالرغا( 
گالدىن  ئىبارەت(  زەرىدىن  )زەققۇم،  بار﴿12﴾.  دوزاخ  )كۆيدۈرگۈچى(  ۋە  ئىشكەللەر  ئېغىر 
ئۆتمەيدىغان تاماق ۋە قاتتىق ئازاب بار﴿13﴾. ئۇ كۈندە زېمىن ۋە تاغالر قاتتىق تەۋرەيدۇ، 
تاغالر بىر دۆۋە تارقاق قۇمغا ئايلىنىدۇ﴿14﴾. شۈبھىسىزكى، بىز پىرئەۋنگە بىر پەيغەمبەرنى 
ئەۋەتكەندەك، سىلەرگە )ئەمەلىڭالرغا( گۇۋاھلىق بەرگۈچى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق﴿15﴾. 
مۇسا  پىرئەۋن  )يەنى  قىلدى  ئاسىيلىق  ئەلەيھىسساالمغا(  مۇسا  )يەنى  پەيغەمبەرگە  پىرئەۋن 
سىلەر  جامائەسى!  قۇرەيش  ئى  چىقاردى،  يالغانغا  ئۇنى  ئېيتماي،  ئىمان  ئەلەيھىسساالمغا 
ئاسىيلىق  ئەلەيھىسساالمغا  مۇسا  پىرئەۋنمۇ  قىلغاندەك،  ئاسىيلىق  ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد 
قىلغان ئىدى(، شۇنىڭ بىلەن ئۇنى قاتتىق جازالىدۇق﴿16﴾. )ئى قۇرەيش جامائەسى!( ئەگەر 
قانداق  كۈندىن  ئاقارتىۋېتىدىغان  بېشىنى  بالىالرنىڭ  )دەھشىتىدىن(  ئېيتمىساڭالر،  ئىمان 
ساقلىنىسىلەر﴿17﴾. ئۇ كۈننىڭ )دەھشىتىدىن( ئاسمان يېرىلىدۇ، هللانىڭ ۋەدىسى چوقۇم 

ئەمەلگە ئاشىدۇ )چۈنكى هللا ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ(﴿18﴾.

كاپىرالرنىڭ يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرىگە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇش ۋە ئۇالرنىڭ 
بۇ قىلمىشلىرىغا بېرىلگەن جازا

هللا تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قەۋمىدىن بىر قىسىم 
ئەخمەقلەرنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىپ ئېيتقان سۆزلىرىگە سەۋر قىلىشقا، ئۇالرنى چىرايلىقچە تەرك 
ئېتىشكە ۋە ئەيىبلىمەسلىككە بۇيرۇيدۇ. ئاندىن ئۆزىنىڭ كاتتا هللا ئىكەنلىكى، غەزىپىگە ھېچ 
نەرسىنىڭ تەڭ كېلەلمەيدىغانلىقى بىلەن پەيغەمبىرىنىڭ قەۋمىنىڭ كاپىرلىرىنى قورقىتىپ ۋە 
ئۇالرغا تەھدىت سېلىپ پەيغەمبىرىگە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد! مېنىڭ ئايەتلىرىمنى( 
ئىنكار قىلغۇچى دۆلەتمەنلەرنى ماڭا قويۇۋەتكىن )يەنى ئۇالرنىڭ جازاسىنى ئۆزەم بېرىمەن(، 
ئۇالرغا ئازغىنا مۆھلەت بەرگىن﴾ يەنى سېنى ئىنكار قىلغان، ھەددىدىن ئاشقان بايالرنى ماڭا 
ئىدى.  بەكرەك ھەقلىق  قىلىشقا  ئىبادەت  تائەت -  قارىغاندا  باشقىالرغا  ئۇالر  قويۇۋەتكىن. 
ئۇالرنى  مەن  بەرگىن،  مۆھلەت  ئۇالرغا  قىلىناتتى.  تەلەپ  ھەقلەر  يوق  باشقىالردا  ئۇالردىن 
ئۆزەم جازااليمەن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنى )دۇنيادىن( ئازغىنا )مۇددەت( 

بەھرىمەن قىلىمىز، ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى )تېتىشقا( مەجبۇراليمىز﴾)1(. 
﴿شۈبھىسىزكى، بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا )ئۇالرغا( ئېغىر ئىشكەللەر ۋە )كۆيدۈرگۈچى( دوزاخ 
بار. )زەققۇم، زەرىدىن ئىبارەت( گالدىن ئۆتمەيدىغان تاماق ۋە قاتتىق ئازاب بار﴾ ئىبنى ئابباس 
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: بۇ تاماق گالغا تۇرۇپ قالىدۇ. يا گالدىن ئۆتۈپ كەتمەيدۇ، 

يا چىقىپ كەتمەيدۇ. 

)1( لوقمان سۈرىسى 24ـ  ئايەت.

مۇززەممىل سۈرىسى

404405



﴿ئۇ كۈندە زېمىن ۋە تاغالر قاتتىق تەۋرەيدۇ، تاغالر بىر دۆۋە تارقاق قۇمغا ئايلىنىدۇ﴾ 
يەنى سىلىق ئۇيۇل تاشالردىن تەركىپ تاپقان تاغالرمۇ ئاۋۋال قۇم دۆۋىسىگە ئايلىنىدۇ، ئاندىن 
ھېچ نېمىسى قالماي، توزۇپ، سورۇلۇپ تۈگەيدۇ. ھەتتا زېمىنمۇ ھېچ قانداق بىر ئېگىز ـ 

پەسلىكى بولمىغان، پايانسىز كەتكەن تەكشى تۈزلەڭلىككە ئايلىنىدۇ. 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پىرئەۋنگە ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرگە 
ئوخشايدىغانلىقى، پىرئەۋننىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى 

بىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەش توغرىسىدا

خىتاب  ئىنسانالرغا  پۈتۈن  ئارقىلىق  قىلىش  خىتاب  كاپىرلىرىغا  قۇرەيش  تائاال  هللا 
قىلىش ئۇسۇلىنى ئىشلىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، بىز پىرئەۋنگە بىر پەيغەمبەرنى 
ئەۋەتكەندەك، سىلەرگە )ئەمەلىڭالرغا( گۇۋاھلىق بەرگۈچى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق. پىرئەۋن 
پەيغەمبەرگە )يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا( ئاسىيلىق قىلدى )يەنى پىرئەۋن مۇسا ئەلەيھىسساالمغا 
ئىمان ئېيتماي، ئۇنى يالغانغا چىقاردى، ئى قۇرەيش جامائەسى! سىلەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
ئاسىيلىق قىلغاندەك، پىرئەۋنمۇ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئاسىيلىق قىلغان ئىدى(، شۇنىڭ بىلەن 
ئۇنى قاتتىق جازالىدۇق﴾ يەنى: ئى قۇرەيش كاپىرلىرى! سىلەر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلىپ 
قويۇپ، سىلەرگىمۇ پىرئەۋنگە يەتكەن ئازابنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن ھەزەر قىلمامسىلەر؟ چۈنكى 
هللا تائاال پىرئەۋننى ناھايىتى غالىب ۋە قۇدرەتلىك ھالىتىدە ھاالك قىلدى. هللا تائاال بۇ 
ئى  جازالىدى﴾)1(  بىلەن  ئازابى  ئاخىرەتنىڭ  ۋە  دۇنيا  ئۇنى  ﴿هللا  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە 
قۇرەيش كاپىرلىرى! ئەگەر سىلەر پەيغەمبىرىڭالرنى ئىنكار قىلساڭالر، ھاالك قىلىنىشقا ئەلۋەتتە 
ھەقلىقسىلەر، چۈنكى سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالر مۇسا ئەلەيھىسساالمغا قارىغاندا شەرەپلىك ۋە 

كاتتا پەيغەمبەردۇر.

قىيامەت كۈنىنىڭ ئازابى بىلەن قورقۇتۇش

﴿)ئى قۇرەيش جامائەسى!( ئەگەر ئىمان ئېيتمىساڭالر، )دەھشىتىدىن( بالىالرنىڭ بېشىنى 
ئاقارتىۋېتىدىغان كۈندىن قانداق ساقلىنىسىلەر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق ئىككى خىل 
بولۇشى مۇمكىن: بىرىنچىسى، ئەگەر هللا غا ئىمان ئېيتمىساڭالر، بۇ دەھشەت قورقۇنچلىق 

بولغان كۈندىن قانداقمۇ خاتىرجەم بوالاليسىلەر؟
قىلساڭالر،  ئىنكار  ئۇنى  كەلتۈرمەي  ئىمان  كۈنىگە  قىيامەت  ئەگەر  ئىككىنچىسى، 
تەقۋادارلىققا قانداقمۇ ئېرىشەلەيسىلەر؟ ھەر ئىككى خىل مەنە ئوخشاشال ياخشىدۇر. لېكىن 

بىرىنچىسى كۈچلۈكرەكتۇر. 
كۈندە  بۇ  يەنى  كۈندىن﴾  ئاقارتىۋېتىدىغان  بېشىنى  بالىالرنىڭ  ﴿)دەھشىتىدىن( 
تائاال  دەھشەتلىك قورقۇنچلۇق قاتتىق تەۋرەش قاتارلىق ئىشالر يۈز بېرىدۇ. بۇ ئىش هللا 

)1( نازىئات سۈرىسى 25ـ  ئايەت.
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ئادەمگە: “ئەۋالدىڭنى دوزاخقا ئەۋەتكىن” دېگەندە، ئادەم: قانچىلىكنى؟- دەپ سورىغان. 
هللا تائاال: “ھەر مىڭ ئادەمدىن 999 نى دوزاخقا، بىرىنى جەننەتكە ئەۋەتكىن” دېگەن چاغدا 

يۈز بېرىدۇ. 
﴿ئۇ كۈننىڭ )دەھشىتىدىن( ئاسمان يېرىلىدۇ، هللانىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ 
)چۈنكى هللا ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ(﴾ يەنى ئۇ كۈن قاتتىق دەھشەتلىك ۋە قورقۇنچلۇق 
بولغانلىقى ئۈچۈن ئاسمان يېرىلىدۇ. هللا ۋەدە قىلغان بۇ كۈن چوقۇم ۋۇجۇدقا كېلىدۇ ۋە 

ئەمەلگە ئاشىدۇ. بۇ كۈندىن ھېچكىم قۇتۇاللمايدۇ. 

* * * * * * *

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ٱ  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ   ۈئ 
ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀ  پ  ڀ  پ 

چ  چ  چ  ڃڃ  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 

ک   ک  ک  ژ  ڑڑ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ   ڌ  ڍ  ڌ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ  ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ   

بۇ ئايەتلەر ھەقىقەتەن ۋەز-نەسىھەتتۇر، )بۇ ۋەز - نەسىھەتتىن پايدىلىنىشنى( 
مۇھەممەد!(  )ئى  تۇتسۇن﴿19﴾.  يولنى  يەتكۈزىدىغان  پەرۋەردىگارىغا  ئادەم  خالىغان 
شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغانالرنىڭ )يەنى ساھابىلەر( 
ئىككى  ئۈچتىن  كېچىنىڭ  ئۈچۈن(  نامىزى  )تەھەججۇد  ئادەمنىڭ  توپ  بىر  دىن 
ھەسسىسىدە، يېرىمىدا ۋە ئۈچتىن بىر ھەسسىسىدە تۇرىدىغانلىقىڭالرنى بىلىدۇ، كېچە 
بىلەن كۈندۈزنىڭ )ئۇزۇنلۇقى( نى هللا ئالدىنئاال بەلگىلەيدۇ، سىلەرنىڭ ئۇنى ھېسابالپ 
كېچىدە  )يەنى  قىلدى  رەھىم  سىلەرگە  هللا  بىلىدۇ،  هللا  بواللمايدىغانلىقىڭالرنى 
تەھەججۇد نامىزى ئوقۇشنىڭ پەرزلىكىنى( ئەمەلدىن قالدۇردى، تەھەججۇد نامىزىدىن 
سىلەرگە قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر، هللا بىلىدۇكى، بەزىڭالر كېسەل بولۇپ قالىسىلەر، 
بەزىلەر هللانىڭ پەزلىنى تىلەپ )يەنى تىجارەت قىلىپ( يەر يۈزىدە سەپەر قىلىدۇ، يەنە 
بەزىلەر هللانىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن )يەنى تەھەججۇد 
نامىزىدىن( قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر، )پەرز( نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، 
يوللىرىغا  ياخشىلىق  ئۈچۈن  رازىلىقى  )يەنى هللانىڭ  بېرىڭالر  ھەسەنە  قەرزىي  هللاغا 
پۇل-مال سەرپ قىلىڭالر(، ئۆزەڭالر ئۈچۈن )دۇنيادا( قايسىبىر ياخشى ئىشنى قىلساڭالر، 
بولسا  )دۇنيا  ئېرىشىسىلەر  ساۋابقا  كاتتا  تېخىمۇ  ياخشى،  تېخىمۇ  دەرگاھىدا  هللانىڭ 
دەرگاھىدىكى  ئۈچۈن هللانىڭ  بەندىلەر  ياخشى  باقىيدۇر،  بولسا  ئاخىرەت  پانىيدۇر، 
ناھايىتى  تىلەڭالر، هللا ھەقىقەتەن  مەغپىرەت  ئارتۇقتۇر(، هللادىن  ساۋاب ھەممىدىن 

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿20﴾.
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بۇ سۈرىنىڭ ساغالم دىل ئىگىلىرىگە ۋەزـ  نەسىھەت ئىكەنلىكى

﴿بۇ ئايەتلەر﴾ يەنى بۇ سۈرە ﴿ھەقىقەتەن ۋەز ـ نەسىھەتتۇر﴾ يەنى ئۇنىڭدىن ۋەز ـ 
تائاال مۇنداق  ـ نەسىھەتتۇر. شۇڭا هللا  نەسىھەت ئاالاليدىغان ساغالم دىل ئىگىلىرىگە ۋەز 
دەيدۇ: ﴿بۇ ۋەز - نەسىھەتتىن پايدىلىنىشنى( خالىغان ئادەم پەرۋەردىگارىغا يەتكۈزىدىغان 
يولنى تۇتسۇن﴾ يەنى هللا تائاال ھىدايەت قىلىشنى خالىغان ئادەم هللا نىڭ يولىنى تۇتسۇن. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەقەت هللا خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر 
)يەنى ھەممە ئىش هللانىڭ خاھىشىغا باغلىقتۇر(. هللا ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، 

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾)1(. 

كېچىدە ئوقۇلىدىغان پەرز نامىزىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ۋە ئۇنىڭ 
ئۆزرىلىرى

﴿)ئى مۇھەممەد!( شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ۋە سەن بىلەن بولغانالرنىڭ 
)يەنى ساھابىلەر( دىن بىر توپ ئادەمنىڭ )تەھەججۇد نامىزى ئۈچۈن( كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى 
ھەسسىسىدە، يېرىمىدا ۋە ئۈچتىن بىر ھەسسىسىدە تۇرىدىغانلىقىڭالرنى بىلىدۇ﴾ يەنى بەزىدە 
ئۇنداق، بەزىدە مۇنداق تۇرىسىلەر. بۇالرنىڭ ھەممىسى سىلەر تەرەپتىن قەستەن يۈز بەرگەن 
ئەمەس. لېكىن سىلەر هللا بۇيرىغان، كېچىدە ناماز ئوقۇشتىن ئىبارەت بۇ بۇيرۇقنى داۋاملىق 
تۇردە ئىجرا قىلىشقا قادىر بواللمايسىلەر. چۈنكى، بۇ سىلەرگە ئېغىر كېلىدۇ. شۇڭا هللا تائاال 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ )ئۇزۇنلۇقى( نى هللا ئالدىنئاال بەلگىلەيدۇ﴾ يەنى 
بەزىدە كېچەـ  كۈندۈزنىڭ ئۇزۇنلىقى تەڭلىشىدۇ. بەزىدە كېچە قىسقا، كۈندۈزى ئۇزۇن بولسا، 

بەزىدە كېچە ئۇزۇن، كۈندۈزى قىسقا قىلىنىدۇ. 
﴿ھېسابالپ  پەرزلەرنى  قىلغان  پەرز  سىلەرگە  هللا  يەنى  ئۇنى﴾  ﴿سىلەرنىڭ 
بواللمايدىغانلىقىڭالرنى هللا بىلىدۇ﴾ هللا سىلەرگە رەھىم قىلدى. ﴿سىلەرگە قوالي بولغاننى 
ئوقۇڭالر﴾ يەنى كېچىدە مۇئەييەن بىر ۋاقىت بەلگىلىمەستىن، ئۇنىڭ سىلەرگە قوالي بولغان 

قىسمىدا ئورنىڭالردىن تۇرۇپ، تەھەججۇد نامىزىدىن سىلەرگە قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر. 
﴿هللا بىلىدۇكى، بەزىڭالر كېسەل بولۇپ قالىسىلەر، بەزىلەر هللانىڭ پەزلىنى تىلەپ )يەنى 
تىجارەت قىلىپ( يەر يۈزىدە سەپەر قىلىدۇ، يەنە بەزىلەر هللانىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ﴾ يەنى 
هللا بىلىدۇكى، كەلگۈسىدە بۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدە تەھەججۇد نامىزىنى ئوقۇيالماسلىقتا ئۆزۈرلۈك 
ئوقۇيالمايدۇ،  نامىزى  تەھەججۇد  كېسەل سەۋەبىدىن  بەزىلىرى  ئۇالرنىڭ  بولىدۇ،  كىشىلەر 
بەزىلەر تىجارەت ۋە تىرىكچىلىك يوللىرىدا هللا نىڭ پەزلىنى تىلەپ يەر يۈزىدە سەپەر قىلىدۇ. 
يەنە بەزىلەر هللا يولىدا جىھاد قىلىشتىن ئىبارەت ئۈستىلىرىگە يۈكلەنگەن ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىنى 

ئادا قىلىش بىلەن بولۇپ قالىدۇ. 
بۇ ئايەت بەلكى بۇ سۈرىنىڭ ھەممىسى مەككىدە نازىل بولغان، بۇ ۋاقىتتا جىھاد تېخى 

)1( ئىنسان سۈرىسى 30ـ  ئايەت.
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يولغا قويۇلمىغان ئىدى. بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى كۆرسىتىدىغان 
ئەڭ چوڭ دەلىللەرنىڭ بىرىدۇر. چۈنكى بۇ ئايەت كەلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان غەيىب ئىشالردىن 
خەۋەر بېرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن )يەنى تەھەججۇد 
نامىزىدىن( قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر﴾ يەنى كېچىدە سىلەرگە قوالي بولغان ۋاقىتتا ئورنىڭالردىن 
تۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر. ﴿)پەرز( نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر﴾ يەنى سىلەرگە پەرز 
قىلىنغان نامازنى ئوقۇڭالر. پەرز قىلىنغان زاكاتنى بېرىڭالر. بۇ ئايەت زاكاتنىڭ پەرز قىلىنىشى 
ھەققىدە مەككىدە نازىل بولغان ئايەت دېگۈچىلەرنىڭ دەلىلىدۇر. لېكىن، زاكات بېرىلىدىغان 
مالنىڭ ئۆلچىمى ۋە مىقدارى توغرىسىدىكى ئايەت مەدىنىدە نازىل بولغان. ئىبنى ئابباس، 
ئىكرىمە، مۇجاھىد، ھەسەن ۋە سەلەپ ئۆلىمالىرىدىن بىر قانچە كىشى: بۇ ئايەت ھەقىقەتەن 
بۇنىڭدىن بۇرۇنقى )هللا نىڭ مۇسۇلمانالرغا كېچىدە ناماز ئوقۇشنى پەرز قىلغان( ھـۆكمىنى 

ئەمەلدىن قالدۇردى،- دەيدۇ. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىدىن 
پەرزلەر ھەققىدە سوراپ كەلگەن سەھرالىق ئادەمگە: »بىر كېچە ـ كۈندۈزدە بەش ۋاخ ناماز 
ئوقۇيسەن« دەپ جاۋاب بەرگەن. ئۇ ئادەم: مەن ئوقۇشقا تېگىشلىك بەش ۋاخ نامازدىن باشقا 
نامازمۇ بارمۇ؟- دەپ سورىغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ياق، لېكىن نەپلە ناماز ئوقۇساڭ 

بولىدۇ« دېگەن. 

سەدىقە بېرىشكە ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇش

﴿هللاغا قەرزىي ھەسەنە بېرىڭالر )يەنى هللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشىلىق يوللىرىغا 
پۇل-مال سەرپ قىلىڭالر(﴾ يەنى هللا يولىدا سەدىقە بېرىڭالر، شەك - شۈبىھىسىزكى، هللا 
ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئەڭ ياخشى، ئەڭ تولۇق رەۋىشتە بېرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿كىمكى هللا غا قەرزي ھەسەنە بېرىدىكەن ) يەنى هللا نىڭ يولىدا پۇل- مېلىنى 
خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن(، هللا ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە )يەنى ئون ھەسسىدىن 

يەتتە يۈز ھەسسىگىچە( كۆپ قايتۇرىدۇ﴾)1(. 
دەرگاھىدا  هللانىڭ  قىلساڭالر،  ئىشنى  ياخشى  قايسىبىر  )دۇنيادا(  ئۈچۈن  ﴿ئۆزەڭالر 
بولسا  ئاخىرەت  پانىيدۇر،  بولسا  )دۇنيا  ئېرىشىسىلەر  ساۋابقا  كاتتا  تېخىمۇ  ياخشى،  تېخىمۇ 
باقىيدۇر، ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن هللانىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ھەممىدىن ئارتۇقتۇر(﴾ يەنى 
سىلەرنىڭ ئىلگىرى قىلغان پۈتۈن ياخشى ئىشلىرىڭالرنىڭ ساۋابى ئۆزەڭلەرغا قايتىدۇ. ئۇ، 

دۇنيادا ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئېلىپ قالغان نەرسىدىن كۆپ ياخشىدۇر.
ئەبۇيەئال ھارىس ئىبنى سۇۋەدتىن ئابدۇلالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سىلەرنىڭ قايسىڭالرغا ئۆزىنىڭ مال - مۈلكى ئۆزىگە ۋارىسلىق 
قىلغۇچىنىڭ مال - مۈلكىدىن ياخشىدۇر؟« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بىزنىڭ 
ئىچىمىزدە ئۆزىنىڭ مال - مۈلكىدىن ئۆزىگە ۋارىسلىق قىلغۇچىنىڭ مال - مۈلكىنى ياخشى 

)1( بەقەرە سۈرىسى 245ـ   ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۆرىدىغان بىرمۇ ئادەم يوق،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »نېمە دەۋاتقانلىقىڭالرنى 
مۇشۇنداق  پەقەت  بىز  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ساھابىلەر:  دېدى.  سۆزلەڭالر«  بىلىپ 
بولىدۇ دەپ قارايمىز،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، سىلەرنىڭ 
بىرىڭالرنىڭ ئۆلۈشتىن ئىلگىرى سەرپ قىلغان مال - مۈلكى ئۆزىنىڭ ھېسابلىنىدۇ. دۇنيادا 
قالدۇرۇپ كەتكەن مال - مۈلكى بولسا، ۋارسلىق قىلغۇچىنىڭ مال - مۈلكى بولىدۇ« دېدى. 
﴿هللادىن مەغپىرەت تىلەڭالر، هللا ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 
مېھرىباندۇر﴾ يەنى هللا نى كۆپ ياد ئېتىڭالر، ئىشلىرىڭالرنىڭ ھەممىسىدە هللا دىن كۆپ 
مەغپىرەت تىلەڭالر. شەك - شۈبھىسىزكى، هللا مەغپىرەت تىلىگەن كىشىگە ناھايىتى مەغپىرەت 

قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر. 
شۇنىڭ بىلەن، مۇززەممىل سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. بارلىق ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ 

پەرۋەردىگارى هللا غا خاستۇر. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 56 ئايەت
مۇددەسسىر سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ٴۇ  ۈ  ۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے  ۓ    ھ    ے   ھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې  ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  

وئ ۇئ   ۇئ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)پەيغەمبەر!(﴿1﴾.  چۈمكىلىۋالغۇچى  كىيىمگە  چاغدا(  بولغان  نازىل  )ۋەھيى  ئى 
تۇر! )ئىنسانالرنى( هللانىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر﴿2﴾. پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال﴿3﴾. 
كىيىمىڭنى پاك تۇت﴿4﴾. ئازابتىن )يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن( يىراق بول﴿5﴾. 
كۆپ ئېلىش نىيىتىدە بەرمە )يەنى بىر كىشىگە بىرەر سوۋغا بەرسەڭ، ئۇنىڭدىن بەرگەن 
)رازىلىقى(  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  قىلما(﴿6﴾.  تەمە  ئېلىشنى  نەرسە  كۆپرەك  نەرسەڭدىن 
ئۈچۈن )قەۋمىڭدىن يەتكەن ئەزىيەتكە( سەۋر قىل﴿7﴾. سۇر چېلىنغان ۋاقىت – ئۇ كۈن 

قىيىن كۈندۇر﴿8 - 9﴾. كاپىرالرغا ئاسان ئەمەستۇر﴿10﴾. 

ئەلەق سۈرىسىنىڭ ئايەتلىرىدىن كېيىن تۇنجى بولۇپ نازىل بولغان 
ئايەتلەر

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ۋەھيى توختاپ قالغان مۇددەت ھەققىدە سۆزلەپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»بىركۈنى مەن كېتىۋېتىپ توساتتىنال ئاسمان تەرەپتىن بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. بېشىمنى 

كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىسام، ھىرا غارىدا يېنىمغا كەلگەن پەرىشتە ئاسمان بىلەن 
زېمىن ئارىلىقىغا بىر كەلگەن ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان ھالەتتە تۇرۇپتۇ. 



مەن ئۇنىڭدىن قورقۇپ يەرگە يىقىلىپ چۈشتۈم. ھوشۇمغا كەلگەندىن كېيىن ئۆيۈمگە كېلىپ: 
شۇنىڭ  دېدىم.  قويۇڭالر!-  يۆگەپ  مېنى  قويۇڭالر،  يۆگەپ  مېنى  قويۇڭالر،  يۆگەپ  مېنى 
بىلەن، هللا تائاال: ﴿ئى )ۋەھيى نازىل بولغان چاغدا( كىيىمگە چۈمكىلىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!(. 
تۇر! )ئىنسانالرنى( هللانىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر. پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال. كىيىمىڭنى پاك 
نازىل  ئايەتنى  دېگەن  بول﴾  يىراق  ئىشالردىن(  قالدۇرىدىغان  ئازابقا  )يەنى  ئازابتىن  تۇت. 

قىلدى. ئاندىن كېيىن ۋەھيى ئارقا ـ ئارقىدىن توختىماي نازىل بولدى«. 
سۆزى  دېگەن  پەرىشتە”  كەلگەن  يېنىمغا  غارىدا  “ھىرا  ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر 
بۇنىڭدىن ئىلگىرى ۋەھيى نازىل بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ھەدىستە كۆرسىتىلگەن پەرىشتە 
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمدۇر. ئۇ هللا تائاالنىڭ: ﴿ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن 
ئوقۇغىن. ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن ياراتتى. ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر. 
بىلدۈردى﴾)1(  نەرسىلەرنى  بىلمىگەن  ئىنسانغا  ئۆگەتتى.  يېزىشنى(  بىلەن )خەت  قەلەم  ئۇ 
دېگەن ئايەتلىرىنى ئېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا )ھىرا غارىغا( كەلگەن ئىدى. 
شۇنىڭدىن كېيىن بىر مەزگىل ۋەھيى توختىدى. ئاندىن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئىككىنچى 

قېتىم ۋەھيى ئېلىپ چۈشتى. 
ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دىگەنلىكىنى 
بىر كۈنى مەن كېتىۋېتىپ  بىر مەزگىل ۋەھيى توختاپ قالدى.  رىۋايەت قىلىدۇ: »ئاندىن 
توساتتىنال ئاسمان تەرەپتىن بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. بېشىمنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىسام، ھىرا 
ئورۇندۇقتا  كەلگەن  بىر  ئارىلىقىغا  زېمىن  بىلەن  ئاسمان  پەرىشتە  كەلگەن  يېنىمغا  غارىدا 
ھوشۇمغا  چۈشتۈم.  يىقىلىپ  يەرگە  قورقۇپ  ئۇنىڭدىن  مەن  تۇرۇپتۇ.  ھالەتتە  ئولتۇرغان 
مېنى  قويۇڭالر،  يۆگەپ  مېنى  قويۇڭالر،  يۆگەپ  مېنى  ئۆيۈمگە كېلىپ:  كېيىن  كەلگەندىن 
يۆگەپ قويۇڭالر!- دېدىم. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: ﴿ئى )ۋەھيى نازىل بولغان چاغدا( 
ئاگاھالندۇر.  ئازابىدىن  )ئىنسانالرنى( هللانىڭ  تۇر!  )پەيغەمبەر!(  چۈمكىلىۋالغۇچى  كىيىمگە 
پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال. كىيىمىڭنى پاك تۇت. ئازابتىن )يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن( 
يىراق بول﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. ئاندىن كېيىن ۋەھيى ئارقا ـ ئارقىدىن توختىماي 

نازىل بولدى«. 
رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  تەبەرانىي  ئىمام 
قىلىدۇ: ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە قۇرەيشلەرنى تاماق ئېتىپ چاقىردى. ئۇالر تاماقنى يەپ بولغاندىن 
كېيىن، ۋەلىد ئۇالرغا: مۇھەممەد ھەققىدە نېمە دەيسىلەر؟- دېدى. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى: ئۇ 
سېھىرگەردۇر،- دېدى. بەزىلىرى: ئۇ كاھىن ئەمەس،- دېدى. بەزىلىرى: ئۇ شائىردۇر،- 
دېدى. بەزىلىرى: ئۇ شائىر ئەمەس،- دېدى. بەزىلىرى: بەلكى، ئۇنىڭ دەۋاتقىنى ئۆگىنىلگەن 
سېھىردۇر،- دېدى. ئۇالر ئۇ ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر، دېگەن پىكىردە بىرلىككە كەلدى. بۇ 
خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېتىپ باردى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ كۆڭلى يېرىم بولدى 
ۋە بېشىنى يۆگەپ چۈمكىۋالدى. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال: ﴿ئى )ۋەھيى نازىل بولغان چاغدا( 
كىيىمگە چۈمكىلىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!(. تۇر! )ئىنسانالرنى( هللانىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر. 

)1( ئەلەق سۈرىسى 1 -- 5ـ  ئايەتكىچە.
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پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال. كىيىمىڭنى پاك تۇت. ئازابتىن )يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن( 
يىراق بول. كۆپ ئېلىش نىيىتىدە بەرمە )يەنى بىر كىشىگە بىرەر سوۋغا بەرسەڭ، ئۇنىڭدىن 
بەرگەن نەرسەڭدىن كۆپرەك نەرسە ئېلىشنى تەمە قىلما(. پەرۋەردىگارىڭنىڭ )رازىلىقى( ئۈچۈن 

)قەۋمىڭدىن يەتكەن ئەزىيەتكە( سەۋر قىل﴾ دېگەن ئايەتلىرىنى نازىل قىلدى. 

﴿تۇر! )ئىنسانالرنى( هللانىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر﴾ يەنى بېلىڭنى باغالپ، ئىنسانالرنى 
ئاگاھالندۇرغىن. ﴿پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ: 
﴿كىيىمىڭنى پاك تۇت﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: يەنى 

كىيگەن كىيىمىڭ ھاالل كەسپتىن بولماي قالمىسۇن. 
مۇھەممەد ئىبنى سىرىن مۇنداق دەيدۇ: كىيىمىڭنى سۇ بىلەن يۇيۇپ پاك تۇتقىن. ئىبنى 
زەيد مۇنداق دەيدۇ: مۇشرىكالر پاكىز يۈرمەيتتى. شۇڭا هللا مۇھەممەد ئەلەيھسساالمنى پاكىز 

يۈرۈشكە، كىيىملىرىنى پاك تۇتۇشقا بۇيرۇدى. ئىبنى جەرىر بۇ قاراشقا قوشۇلغان. 
سەئىد ئىبنى جۇبەير: ﴿كىيىمىڭنى پاك تۇت﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
قەلبىڭنى ۋە نىيىتىڭنى پاك تۇتقىن. مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ۋە ھەسەنبەسرى مۇنداق 

دەيدۇ: ياخشى ئەخالقلىق بولغىن. 
 ﴿ئازابتىن )يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن( يىراق بول﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە 
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بۇتالردىن يىراق تۇرغىن. مۇجاھىد، ئىكرىمە، قەتادە، زۆھرى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. 
قىلىشنى  تەقۋادارلىق  غا  پەيغەمبەر! هللا  ﴿ئى  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
)داۋامالشتۇرغىن(، كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾)1(، ﴿مۇسا قېرىندىشى ھارۇنغا: 
»)مەن قايتىپ كەلگەنگە قەدەر( قەۋمىمگە مېنىڭ ئورۇنباسارىم بولۇپ تۇرغىن، )ئۇالرنىڭ 

ئىشىنى( تۈزىگىن، بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ يولىدا ماڭمىغىن« دېدى﴾)2(. 
﴿كۆپ ئېلىش نىيىتىدە بەرمە )يەنى بىر كىشىگە بىرەر سوۋغا بەرسەڭ، ئۇنىڭدىن بەرگەن 
نەرسەڭدىن كۆپرەك نەرسە ئېلىشنى تەمە قىلما(﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەت 
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: بىراۋغا كۆپ نەرسە قايتۇرۇپ ئېلىش مەقسىتىدە نەرسە بەرمىگىن. 
خەسف مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ياخشىلىقىنى 

كۆپ قىلىمەن دەپ ئاجىزالپ كەتمىگىن دېگەنلىك بولىدۇ. 
قىل﴾  سەۋر  ئەزىيەتكە(  يەتكەن  )قەۋمىڭدىن  ئۈچۈن  )رازىلىقى(  ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: غالىب ۋە بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن 
قەۋمىڭدىن يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلغىن. ئىبراھىم نەخەئى مۇنداق دەيدۇ: غالىب ۋە 
بۈيۈك هللا نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بەرگەن نەرسەڭنىڭ ساۋابىنى سەۋرچانلىق بىلەن كۈتكىن. 

)1( ئەھزاب سۈرىسى 1ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەئراف سۈرىسى 142ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىيامەت كۈنىنى ئەسلىتىش

بۇ  ئەمەستۇر﴾  ئاسان  كاپىرالرغا  كۈندۇر.  قىيىن  كۈن  ئۇ  ـ  ۋاقىت  چېلىنغان  ﴿سۇر 
ئايەتلەر ھەققىدە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: چېلىنىدىغان بۇ سۇر مۈڭگۈزگە ئوخشاپ كېتىدۇ. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »سۇر چالغۇچى مۈڭگۈزنى ئاغزىغا قويغان، سۇر چېلىشقا قاچان 
بۇيرۇالرمەن دەپ كۈتۈپ پېشانىسىنى كۆتۈرۈپ تۇرغان تۇرسا، مەن قانداقمۇ نېمەتتىن بەھوزۇر 
بەھرىمەن بوالاليمەن؟« بۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! بىزنى نېمە ئىش قىلىشقا بۇيرۇيسەن؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»بىزگە هللا كۇپايىدۇر، هللا نېمە دېگەن ياخشى ھامىي، بىز هللا تائاالغىال تەۋەككۈل قىلىمىز 

دەڭالر« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان. 
﴿ئۇ كۈن قىيىن كۈندۇر، كاپىرالرغا ئاسان ئەمەستۇر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
﴿كاپىرالر بۇ قىيىن كۈندۇر دەيدۇ﴾)1( ئىمام ھاكىم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: بەسرە شەھىرىنىڭ 
قازىسى زۇرارە ئىبنى ئەۋفىي جامائەت بىلەن بامدات نامىزىنى ئوقۇۋېتىپ، نامازدا بۇ سۈرىنى 
ئوقۇدى. ئۇ هللا تائاالنىڭ: ﴿سۇر چېلىنغان ۋاقىت ـ ئۇ كۈن قىيىن كۈندۇر. كاپىرالرغا ئاسان 
ئەمەستۇر﴾ دېگەن ئايەتلىرىگە يېتىپ كەلگەندە، قاتتىق ۋارقىراپ تاشلىدى. ئاندىن جان 

ئۈزگەن ھالدا يىقىلىپ چۈشتى. هللا تائاال ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلسۇن! 

* * * * * * *

 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ 
ىئ يئ  جب حب خب مبىب يب   جت حت خت مت ىت يت جث  ٱ   ٻ  ٻ    ٻ ٻ پ پ   

پ پ ڀ ڀ    ڀ  ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ   ٹ    ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ   ڤ  ڦ    
ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ  چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  

ماڭا  مۇغىرەنى(  ئىبن  ۋەلىد  )يەنى  كىشىنى  ياراتقان  تەنھا  مەن  مۇھەممەد!(  )ئى 
قويۇۋەت﴿11﴾. ئۇنىڭغا نۇرغۇن مال بەردىم﴿12﴾. ئۇنىڭغا كۆز ئالدىدا تۇرىدىغان ئوغۇلالرنى 
تەمە  بېرىشىمنى  كۆپ  يەنە  ئۇ  ئاندىن  ئۆستۈردۈم﴿14﴾.  ئابرويىنى  ئۇنىڭ  بەردىم﴿13﴾. 
قىلىدۇ﴿15﴾. ياق، )يەنى ئۇنىڭ خالىغىنى بولمايدۇ(، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە 
قارشى چىقتى﴿16﴾. ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابىمنى تېتىتىمەن﴿17﴾. ئۇ )پەيغەمبەر ۋە قۇرئان 
قىلىشنى(  بوھتان  قانداق  ۋە  دېيىشنى  نېمە  توغرۇلۇق  )قۇرئان  ئويالندى،  ھەققىدە( 
پىالنلىدى﴿18﴾. لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى﴿19﴾. يەنە لەنەت بولسۇنكى، ئۇ 
قانداق پىالنلىدى﴿20﴾. ئاندىن ئۇ قارىدى﴿21﴾. ئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايىنى 

)1( قەمەر سۈرىسى 8ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پۈرۈشتۈردى﴿22﴾. ئاندىن )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى )پەيغەمبەرگە ئەگىشىشتىن( تەكەببۇرلۇق 
بىلەن باش تارتتى﴿23﴾. »بۇ )كاالمۇلالھ ئەمەس( پەقەت ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر، بۇ پەقەت 
ئىنسان سۆزىدۇر« دېدى﴿24 - 25﴾. ئۇنى مەن سەقەرگە )يەنى دوزاخقا( سالىمەن﴿26﴾. 
سەقەرنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴿27﴾. ئۇ ھېچ نەرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ 
يىراق  )كۆزلىرىگە  ئىنسانالرنىڭ  )چوڭلۇقىدىن(  ئۇ  تاشاليدۇ(﴿28﴾.  كۆيدۈرۈپ  )بەلكى 

مۇساپىلەردىن( كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ﴿29﴾. ئۇنىڭغا 19 پەرىشتە مۇئەككەلدۇر﴿30﴾. 

قۇرئان سېھىردۇر دېگەن ئادەمنى قورقۇتۇش

قورقۇتىدۇ.  قاتتىق  مەلئۇننى  دېگەن  مۇغىيرە  ئىبنى  ۋەلىد  ئايەتلەردە  بۇ  تائاال  هللا 
چۈنكى، هللا ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ نېمەتلىرىنى بەرسە، ئۇ هللا تائاالنىڭ نېمەتلىرىگە كاپىر 
بولدى. ئۇنى كۇفرىغا تېگىشىپ، ئۇ نېمەتنىڭ بەدىلىگە هللا نىڭ ئايەتلىرىدىن تاندى. بۇ 

ئايەتلەر ھەققىدە بوھتانالرنى توقۇدى ۋە ئۇنى ئىنساننىڭ سۆزى دەپ دەۋا قىلدى. 
هللا ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان نېمەتلەرنى بىر - بىرلەپ ساناپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( 
مەن تەنھا ياراتقان كىشىنى )يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرەنى( ماڭا قويۇۋەت﴾ يەنى ئۇ ئانىسىنىڭ 
قورسىقىدىن يالغۇز ھالدا، پۇل ـ مالسىز ۋە بالىسىز چىقتى. ئاندىن هللا ئۇنىڭغا ﴿نۇرغۇن 
داۋاملىق  يەنى  ئوغۇلالرنى﴾  تۇرىدىغان  ئالدىدا  ﴿كۆز  ئۇنىڭغا  بەردى.  قىلىپ  رىزىق  مال﴾ 
ئۇنىڭ يېنىدا ھازىر بولىدىغان، تىجارەت ئىشلىرى بىلەنمۇ سەپەر قىلىپ كېتىپ قالمايدىغان 
ئوغۇلالرنى بەردى. چۈنكى ئۇالرنىڭ تىجارەت ئىشلىرىنى )ئۇالرنىڭ ئورنىدا( ئۇالرنىڭ قۇللىرى 
ۋە كىرالىق ئادەملىرى قىالتتى. ئوغۇللىرى بولسا، ئاتىسىنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتى. ئاتىسى بولسا، 

ئوغۇللىرىدىن سۆيۈنەتتى ۋە ھۇزۇر ئاالتتى. 
سۇددى ئەبۇمالىك ۋە ئاسىم ئىبنى ئۆمەرنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇالر 13 ئوغۇل ئىكەن. ئىبنى 
ئابباس ۋە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر 10 ئوغۇل ئىدى. ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ كۆپ بولۇشى 
ۋە ئۇالرنىڭ ئۆز يېنىدا بولۇشى ـ مانا بۇ مۇكەممەل نېمەتتۇر. ﴿ئۇنىڭ ئابرويىنى ئۆستۈردۈم﴾ 

يەنى ئۇنى تۈرلۈك مال ـ مۈلۈككە، ئۆي جاھازلىرىغا ۋە باشقا نەرسىلەرگە ئىگە قىلدىم. 
﴿ئاندىن ئۇ يەنە كۆپ بېرىشىمنى تەمە قىلىدۇ. ياق، )يەنى ئۇنىڭ خالىغىنى بولمايدۇ(، 
چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە قارشى چىقتى﴾ يەنى بىلىپ تۇرۇپ بىزنىڭ نېمەتلىرىمىزگە 
كۇپرىلىق قىلدى. ﴿ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابىمنى تېتىتىمەن﴾ قەتادە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت 
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: جەھەننەمدە بىر قۇرام تاش بولۇپ، كاپىر ئۇ 
تاشنىڭ ئۈستىدە يۈزىچە قىلىپ سۈرىلىدۇ. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: جەھەننەمدە سىلىق قۇرام 
تاش بولۇپ، كاپىر ئۇ تاشقا چىقىشقا مەجبۇرلىنىدۇ. مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇ قاتتىق ئازابقا 

دۇچار قىلىنىدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭغا ھېچ ئارام بېرىلمەستىن ئازاب قىلىنىدۇ. 
﴿ئۇ )پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ھەققىدە( ئويالندى، )قۇرئان توغرۇلۇق نېمە دېيىشنى ۋە قانداق 
بوھتان قىلىشنى( پىالنلىدى﴾ يەنى ئۇ ئىماندىن يىراق بولغانلىقى ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن 
ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى يېقىنالشتۇرىمىز. چۈنكى ئۇ قۇرئان ھەققىدە سورۇلۇپ قالسا، قۇرئان 
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ھەققىدە نېمە دەيدىغانلىقىنى ئويلىدى ۋە قانداق بوھتانالرنى توقۇپ چىقىشنى پىالنلىدى. 
﴿لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى. يەنە لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى﴾ 
بۇ ئۇنىڭغا قىلىنغان بەتدۇئادۇر. ﴿ئاندىن ئۇ قارىدى﴾ يەنى ئويـ  پىكىرلىرىگە ۋە پىالنلىرىغا 
قايتا قاراپ چىقتى، ﴿ئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايىنى پۈرۈشتۈردى﴾. يەنى قاپىقىنى 

تۈردى ۋە چىرايىنى قاتتىق پۈرۈشتۈردى. 
﴿ئاندىن )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى )پەيغەمبەرگە ئەگىشىشتىن( تەكەببۇرلۇق بىلەن باش 
ئارقىغا  تارتقان ھالدا  ئۆرۈدى، قۇرئانغا بويسۇنۇشتىن باش  يۈز  ئۇ ھەقتىن  تارتتى﴾ يەنى 
داجىدى. ﴿»بۇ )كاالمۇلالھ ئەمەس( پەقەت ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر﴾ يەنى بۇ بىر سېھىر بولۇپ، 
مۇھەممەد ئۇنى ئۆزىدىن بۇرۇنقىالردىن نەقىل قىلىدۇ ۋە ئۇالردىن ھېكايە قىلىپ سۆزلەيدۇ. 

ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ لەنىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كۈنى ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە، ئەبۇبەكرى سىددىقنىڭ قېشىغا كىرىپ، 
ئۇنىڭدىن قۇرئان ھەققىدە سورايدۇ. ئەبۇبەكرى ئۇنىڭغا تېگىشلىك جاۋاب بەرگەندىن كېيىن، 
ئۇ قۇرەيشلەرنىڭ قېشىغا چىقىپ: مۇھەممەد ئاجايىپ سۆزلەرنى قىلىدىكەن. هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، ئۇنىڭ ئېيتقانلىرى شېئىر ئەمەس، سېھىرمۇ ئەمەس، مۇھەممەدتە مەجنۇنلۇق 

يوق. شەك - شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭ سۆزى ئەلۋەتتە هللا نىڭ سۆزىدۇر،- دېدى. 
بۇنى ئاڭلىغان بىر قانچە نەپەر قۇرەيشلىك مەسلىھەتلىشىپ: هللا نىڭ نامى بىلەن 
ئۆزگەرتىدۇ،-  دىنىنى  قۇرەيشلەرمۇ  ئەلۋەتتە،  ئۆزگەرتسە،  دىنىنى  ۋەلىد  ئەگەر  قەسەمكى، 
دېيىشتى. بۇنى ئاڭلىغان ئەبۇجەھل ئىبنى ھىشام: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەر 
ئەنسىرەپ كەتمەڭالر، ۋەلىدنىڭ ئىشىنى ئۆزەم توغرىاليمەن،- دېدى. ئاندىن ئۇ ۋەلىدنىڭ 
ئۆيىگە بېرىپ، ئۇنىڭغا: قەۋمىڭگە قارىمامسەن، ئۇالر ساڭا بېرىش ئۈچۈن سەدىقە توپالپتۇ،- 
دېدى. ۋەلىد: مېنىڭ مال - مۈلكۈم ۋە بالىلىرىم ئۇالرنىڭكىدىن كۆپ ئەمەسمۇ؟- دېدى. 
ئۆيىگە  ئەبۇبەكرىنىڭ  ھەقىقەتەن  يۈرىشىچە، سەن  سۆزلەپ  ئۇالرنىڭ  ئۇنىڭغا:  ئەبۇجەھل 
ئۇنىڭ تامىقىنى تەمە قىلىپ كىرىپسەن، هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن ئەبۇبەكرى، 
ئۆمەر ۋە مۇھەممەد قاتارلىقالرنىڭ قېشىغا ھەرگىز يېقىن يولىمايمەن، مۇھەممەدنىڭ سۆزلىرى 
مۇھەممەد  پەيغەمبىرى  هللا  بىلەن،  شۇنىڭ  دېدى.  سېھىردۇر،-  ئۆگىنىلگەن  پەقەت 
ئەلەيھىسساالمغا: ﴿)ئى مۇھەممەد!( مەن تەنھا ياراتقان كىشىنى )يەنى ۋەلىد ئىبن مۇغىرەنى( 
ماڭا قويۇۋەت. ئۇنىڭغا نۇرغۇن مال بەردىم. ئۇنىڭغا كۆز ئالدىدا تۇرىدىغان ئوغۇلالرنى بەردىم. 
ئۇنىڭ ئابرويىنى ئۆستۈردۈم. ئاندىن ئۇ يەنە كۆپ بېرىشىمنى تەمە قىلىدۇ. ياق، )يەنى ئۇنىڭ 
خالىغىنى بولمايدۇ(، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە قارشى چىقتى. ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابىمنى 
تېتىتىمەن. ئۇ )پەيغەمبەر ۋە قۇرئان ھەققىدە( ئويالندى، )قۇرئان توغرۇلۇق نېمە دېيىشنى 
ۋە قانداق بوھتان قىلىشنى( پىالنلىدى. لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى. يەنە لەنەت 
بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى. ئاندىن ئۇ قارىدى. ئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايىنى 
پۈرۈشتۈردى. ئاندىن )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى )پەيغەمبەرگە ئەگىشىشتىن( تەكەببۇرلۇق بىلەن 
ئىنسان  پەقەت  بۇ  سېھىردۇر،  ئۆگىنىلگەن  پەقەت  ئەمەس(  )كاالمۇلالھ  »بۇ  تارتتى.  باش 
سۆزىدۇر« دېدى. ئۇنى مەن سەقەرگە )يەنى دوزاخقا( سالىمەن. سەقەرنىڭ نېمىلىكىنى قانداق 
بىلەلەيسەن؟ ئۇ ھېچ نەرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ )بەلكى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ(﴾ دېگەن 
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ئايەتلەرنى نازىل قىلدى. 
قەتادە مۇنداق دەيدۇ: ئېيتىشالرغا قارىغاندا ۋەلىد: هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، 
شېئىرغا  سۆزى  ئۇنىڭ  چىقتىم،  قاراپ  سۆزلىرىگە  ئېيتقان  مۇھەممەدنىڭ  ھەقىقەتەن  مەن 
ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭ سۆزى ھەقىقەتەن ھۇزۇر بېغىشلىغۇچى، چىرايلىق ۋە گۈزەلدۇر. ئۇنىڭ 
سۆزى ئەلۋەتتە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىدۇ. ئۇنىڭ ئالدىدا باشقا سۆزلەر ئۈستۈنلۈككە ئېرىشەلمەيدۇ، 
ئۇنىڭ سۆزىنىڭ سېھىر ئىكەنلىكىدە شەك قىلمايمەن،- دېگەم. شۇنىڭ بىلەن مۇنۇ ئايەتلەر 
نازىل بولغان: ﴿لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق پىالنلىدى. يەنە لەنەت بولسۇنكى، ئۇ قانداق 
پىالنلىدى. ئاندىن ئۇ قارىدى. ئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايىنى پۈرۈشتۈردى﴾ يەنى ئۇ 

قاپىقىنى تۈردى ۋە چىرايىنى قاتتىق پۈرۈشتۈردى. 
﴿ئۇنى مەن سەقەرگە )يەنى دوزاخقا( سالىمەن﴾ يەنى مەن ئۇنى سەقەر دېگەن دوزاخقا 
چۆمدۈرىمەن. ﴿سەقەرنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴾ بۇ ئايەت سەقەر دېگەن دوزاخنىڭ 
ئوتىدىن قورقۇتۇش ۋە ئۇنى چۆچۇتۇش ئۈچۈن كەلگەندۇر. ئاندىن هللا تائاال ئۇنى تۆۋەندىكى 
ئايىتىدە ئوچۇقالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ھېچ نەرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ )بەلكى 
كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ(﴾ يەنى ئۇالرنىڭ گۆشلىرىنى، پەيلىرىنى ۋە تېرىلىرىنى ئالماشتۇرىدۇ. 
ئۇالر بۇ ئازابتا مەڭگۈ قالىدۇ. ئۇالر ئۆلمەيدۇ ۋە راھەت ياشىيالمايدۇ. بۇ ئايەتنى ئىبنى بۇرەيدە، 

ئەبۇسىنان ۋە باشقىالر مۇشۇنداق تەپسىر قىلغان. 
﴿ئۇ )چوڭلۇقىدىن( ئىنسانالرنىڭ )كۆزلىرىگە يىراق مۇساپىلەردىن( كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ﴾ 
قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئوت ئىنسانالرنىڭ تېرىلىرىنى قاتتىق كۆيدۈرۈپ 
تاشاليدۇ. ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئوت ئىنساننىڭ چىرايلىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ. 
﴿ئۇنىڭغا 9) پەرىشتە مۇئەككەلدۇر﴾ يەنى ئۇ دوزاخقا ناھايىتى چوڭ ۋە قاتتىق قوپال زەبانىالر 

مەسئۇلدۇر. 

* * * * * * *

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  ڳ  گ   گ  گ  ک  ک   کک  ڑ    ڑ  ژ   ژ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې   ى ى  
ائ ائ  ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئ ىئ ىئ  ی ی 

ی ی جئ حئ  مئ ىئ  يئ  

بىز دوزاخ مۇئەككەللىرىنى پەقەت پەرىشتىلەردىن قىلدۇق، بىز ئۇالرنىڭ سانى بىلەن 
پەقەت كاپىرالرنى سىنىدۇق، تاكى ئەھلى كىتاب )ئۆزلىرىنىڭ ساماۋى كىتابلىرىدىكى بۇ ساننى 
كۆرۈپ قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە( ئىمان ئېيتقاي، مۆمىنلەرنىڭ )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بەرگەن خەۋىرىگە ئىشەنگەنلىكلىرىدىن ۋە ئەھلى كىتابنىڭ قۇرئان خەۋەرلىرىنىڭ تەۋرات، 
ئىنجىلدىكى خەۋەرلەرگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىدىن( ئىمانى كۈچەيگەي، 
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ئەھلى كىتاب ۋە مۆمىنلەر )بۇنىڭدىن( شەكلەنمەيدۇ، دىللىرىدا كېسەل بارالر )يەنى مۇناپىقالر(، 
كاپىرالر: »بۇ مىسالدىن هللا نېمىنى ئىرادە قىلىدۇ« دەيدۇ، هللا مۇشۇنداق خالىغان ئادەمنى 
)يەنى  قوشۇنىنى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  قىلىدۇ،  ھىدايەت  ئادەمنى  خالىغان  قىلىدۇ،  گۇمراھ 
پەرىشتىلەرنىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىنى، ئۇالرنىڭ كۈچ - قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ يارىتىلىشتىكى 
چوڭلۇقىنى( پەقەت ئۇ ئۆزى بىلىدۇ، بۇ، )يەنى هللا بايان قىلغان دوزاخ( پەقەت ئىنسانالر 
قىلمىشىدىن  قەبىھ  قىلغۇچىالر  مەسخىرە  ئۇ  )يەنى  ياق  نەسىھەتتۇر﴿31﴾.   - ۋەز  ئۈچۈن 
يانسۇن(، ئاي بىلەن قەسەمكى﴿32﴾. ئۆتۈپ كەتكەن كېچە بىلەن قەسەمكى﴿33﴾. يورۇغان 
سۈبھى بىلەن قەسەمكى﴿34﴾. شۈبھىسىزكى، دوزاخ باالالردىن بىرىدۇر )ئۇنى قانداقمۇ مەسخىرە 
ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿36﴾.  ئىنسانالرنى  ئۇ  چىنپۈتمەيسىلەر؟(﴿35﴾  ئۇنىڭغا  ۋە  قىلىسىلەر 
سىلەردىن )جەننەتكە( ئىلگىرىلەشنى خالىغان ياكى )دوزاختىن( چېكىنىشنى خالىغان ئادەمنى 

ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴿37﴾. 

جەھەننەمنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەرنىڭ سانى ۋە كاپىرالرنىڭ بۇ ھەقتە 
ئېيتقانلىرى

دوزاخنى  يەنى  قىلدۇق﴾  پەرىشتىلەردىن  پەقەت  مۇئەككەللىرىنى  دوزاخ  ﴿بىز 
باشقۇرغۇچىالرنى رەھىم قىلمايدىغان، قاتتىق قول پەرىشتىلەردىن قىلدۇق. بۇ ئايەت قۇرەيش 
پەرىشتىلەرنىڭ سانى  باشقۇرغۇچى  رەددىيەدۇر. چۈنكى، دوزاخنى  بېرىلگەن  مۇشرىكلىرىغا 
دوزاخنى  ئادەم   10 سىلەردىن  جامائەسى!  قۇرەيش  ئى  ئەبۇجەھل:  چاغدا  قىلىنغان  بايان 
باشقۇرغۇچىالردىن بىرسىگە تەڭ كېلەلمەمدۇ؟ ئەگەر شۇنداق قىلساڭالر، ئۇالرنى يېڭىسىلەر،- 
دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا مۇنداق دېدى: ﴿بىز دوزاخ مۇئەككەللىرىنى پەقەت پەرىشتىلەردىن 
قىلدۇق﴾ يەنى قاتتىق قول پەرىشتىلەردىن قىلدۇق، ئۇالرغا ھېچ نەرسە تەڭ كېلەلمەيدۇ، 

ئۇالر يېڭىلمەستۇر. 
ئېيتىلىشىچە، كەلدە ئىبنى ئۇسەيد ئىسىملىك بىر ئادەم بولۇپ، ئۇ: ئى قۇرەيش جامائەسى! 
سىلەر دوزاخنى باشقۇرغۇچىالردىن ئىككىگە تېتىڭالر، قالغان 17 سىگە مەن ئۆزەم تېتىيمەن،- 
دېدى. ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچىگە ئىشەنگەن ئىدى. ئۇ كۈچتۈڭگۈر ئادەم بولۇپ، زامانداشلىرىنىڭ 
ئېيتىشىچە، ئۇ كاال تېرىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرىدىكەن، 10 ئادەم بىر بولۇپ تېرىنى ئۇنىڭ 
پۇتىنىڭ ئاستىدىن سۇغۇرىۋالماقچى بولۇپ تارتىدىكەن، تېرە يىرتىلىپ كېتىدىكەن، لېكىن 

ئۇنى ئورنىدىن مىدىرلىتالمايدىكەن. 
﴿بىز ئۇالرنىڭ سانى بىلەن پەقەت كاپىرالرنى سىنىدۇق﴾ يەنى بىز پەقەت ئىنسانالرنى 
سىناش ئۈچۈن دوزاخنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەرنىڭ سانىنى 19 دەپ بايان قىلدۇق. ﴿تاكى 
ئەھلى كىتاب )ئۆزلىرىنىڭ ساماۋى كىتابلىرىدىكى بۇ ساننى كۆرۈپ قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە( 
ئىمان ئېيتقاي﴾ يەنى ئۇالر بۇ پەيغەمبەرنىڭ ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلگەي، چۈنكى ئۇ 
ئۆزلىرىنىڭ قوللىرىدا بار بولغان ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان ساماۋى 

كىتابالرغا ئۇيغۇن سۆزلەيدۇ. 
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﴿مۆمىنلەرنىڭ )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەرگەن خەۋىرىگە ئىشەنگەنلىكلىرىدىن ۋە 
ئەھلى كىتابنىڭ قۇرئان خەۋەرلىرىنىڭ تەۋرات، ئىنجىلدىكى خەۋەرلەرگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى 
ئېتىراپ قىلغانلىقىدىن( ئىمانى كۈچەيگەي، ئەھلى كىتاب ۋە مۆمىنلەر )بۇنىڭدىن( شەكلەنمەيدۇ، 
دىللىرىدا كېسەل بارالر )يەنى مۇناپىقالر(، كاپىرالر: »بۇ مىسالدىن هللا نېمىنى ئىرادە قىلىدۇ« 
دەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر: بۇ مىسالنى بايان قىلىشتىكى ھېكمەت نېمە؟- دەيدۇ. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا مۇشۇنداق خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ، خالىغان ئادەمنى 
ھىدايەت قىلىدۇ﴾ يەنى بۇ مىسالدىن ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان مىسالالردىن بەزى ئادەملەرنىڭ 
دىللىرىدىكى ئىمان كۈچىيىدۇ، يەنە بەزىلەرنىڭ دىللىرىدىكى ئىمان بولسا تەۋرەپ تۇرىدۇ. 

بۇنىڭ يېتەرلىك ھېكمىتى ۋە كەسكىن دەلىل - پاكىتى هللا غا خاستۇر. 

اهللا تائاالنىڭ قوشۇنىنى پەقەت اهللا تائاالنىڭ ئۆزىال بىلىدىغانلىقى

ئۇالرنىڭ  كۆپلۈكىنى،  پەرىشتىلەرنىڭ سانىنىڭ  )يەنى  قوشۇنىنى  ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ئۇ ئۆزى بىلىدۇ﴾ يەنى  يارىتىلىشتىكى چوڭلۇقىنى( پەقەت  كۈچ - قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ 
ھەرقانداق گۇمانى قاراش بىلەن قارايدىغانالر هللا تائاالنىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ سانىنى پەقەت 
19 دەپ خاتا ئويالپ قالمىسۇن، ئۇالرنىڭ سانىنى ۋە كۆپلۈكىنى پەقەت هللا تائاال ئۆزىال 
پەيغەمبەر  ھەدىستە  ھەققىدىكى  ئىسرا  قىلغان  رىۋايەت  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام  بىلىدۇ. 
ئەلەيھىسساالم يەتتىنچى قەۋەت ئاسماندىكى بەيتۇلمەئمۇرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ: »ئۇ 
ئۆيگە كۈندە 70 مىڭ پەرىشتە ئىبادەت قىلغىلى كىرىدىكەن، پەرىشتىلەرنىڭ كۆپلۈكىدىن 

ئۇالرغا يەنە بىر قېتىم ئۇ ئۆيگە كىرىشكە نۆۋەت تەگمەيدىكەن«. 
﴿بۇ، )يەنى هللا بايان قىلغان دوزاخ( پەقەت ئىنسانالر ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتتۇر. ياق 
ئۆتۈپ  قەسەمكى.  بىلەن  ئاي  يانسۇن(،  قىلمىشىدىن  قەبىھ  قىلغۇچىالر  مەسخىرە  ئۇ  )يەنى 
قانداقمۇ  )ئۇنى  بىرىدۇر  باالالردىن  دوزاخ  شۈبھىسىزكى،  قەسەمكى،  بىلەن  كېچە  كەتكەن 
مەسخىرە قىلىسىلەر ۋە ئۇنىڭغا چىنپۈتمەيسىلەر؟(﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، قەتادە، زەھھاك 
دوزاخ  ئۇ  سۈپەتلەنگەن  يەنى  دەيدۇ:  مۇنداق  كىشى  قانچە  بىر  ئۆلىمالىرىدىن  سەلەپ  ۋە 

باالالرنىڭ ئەڭ چوڭىدۇر. 
﴿ئۇ ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر. سىلەردىن )جەننەتكە( ئىلگىرىلەشنى خالىغان ياكى 
)دوزاختىن( چېكىنىشنى خالىغان ئادەمنى ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى دوزاخ ئاگاھالندۇرۇشنى 
قوبۇل قىلىشنى، ھەقىقەت تەرەپكە ھىدايەت تېپىشنى ياكى دوزاختىن چېكىنىپ، ئۇنىڭغا 

ئارقىنى قىلىپ، دوزاختىن يۈز ئۆرۈشنى خالىغان ئادەمنى ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر. 

* * * * * * *

 جب  حب خب مب  ىب يب جت  حت   خت   مت ىت يت جث   مث ىث يث   حج مج جح  
مح جخ    حخ مخ جس   حس  خس  مس  حص مص جض حض خض مض حط مط مظ  جع   
مع جغ مغ جف    حف   خف مف ىف يف   حق  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ چ  چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ   

ئەسھابى  پەقەت  مەھبۇستۇر﴿38﴾.  )دوزاختا(  تۈپەيلىدىن  قىلمىشلىرى  ئىنسان  ھەر 
يەمىن )يەنى سائادەتمەن مۆمىنلەر( بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴿39﴾. ئۇالر جەننەتلەردە بولۇپ، 
گۇناھكارالردىن: »سىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزگەن نېمە؟« دەپ سورايدۇ﴿40 - 42﴾. ئۇالر 
تائام بەرمىدۇق﴿44﴾. بىز  ناماز ئوقۇمىدۇق﴿43﴾. مىسكىنلەرگە  ئېيتىدۇ: »بىز  )جاۋابەن( 
ئىنكار  كۈنىنى  قىيامەت  قىالتتۇق﴿45﴾.  سۆز  بىھۇدە  بىللە  بىلەن  قىلغۇچىالر  سۆز  بىھۇدە 
قىلغۇچىالرنىڭ  شاپائەت  قىلدۇق(«﴿47﴾.  )شۇنداق  ئۆلگۈچە  بىز  تاكى  قىالتتۇق﴿46﴾. 
شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ )يەنى ئۇالرنى هللانىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان شاپائەتچى 
شاپائىتى  ئۇالرنىڭ  تەقدىردىمۇ،  قىلغان  شاپائەت  زېمىن  ئەھلى  پۈتۈن  ئۇالرغا  بولمايدۇ، 
ئۆرۈيدۇ﴿49﴾. گويا  يۈز  قۇرئان( دىن  )يەنى  ۋەز  نېمىشقا  ئۇالر  قىلىنمايدۇ(﴿48﴾.  قوبۇل 
ئۇالر يولۋاستىن قاچقان ياۋايى ئېشەكلەردۇر )يەنى بۇ مۇشرىكالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى 
كۆرگەندە، ئۇنىڭدىن خۇددى يولۋاسنى كۆرۈپ قاچقان ياۋا ئېشەكلەردەك قاچىدۇ(﴿50 - 
)يەنى  خااليدۇ  بېرىلىشىنى  سەھىپىلەر  ئوچۇق  ئۆزىگە  كىشى  ھەر  ئۇالردىن  بەلكى   .﴾51
ئۇالر هللانىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان كىتابىدەك كىتاب نازىل قىلىنىشىنى 
تەمە قىلىدۇ(﴿52﴾. ياق )يەنى ئۇالر مۇنداق تەمەدىن يانسۇن(. بەلكى ئۇالر )ئاخىرەتتىن( 
قورقمايدۇ﴿53﴾. ياق، مۇقەررەركى، ئۇ )يەنى قۇرئان( ۋەز - نەسىھەتتۇر )ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
ئېلىشىغا  نەسىھەت   - ۋەز  ئۇالرنىڭ  قۇرئان  بولسا،  كۆزلەيدىغان  بولۇشىنى  بەختىيار 
پەقەت  ئۇالر  ئالىدۇ﴿55﴾.  نەسىھەت  ۋەز -  ئۇنىڭدىن  ئادەم  خالىغان  يېتەرلىكتۇر(﴿54﴾. 
هللا خالىسا، ئاندىن ۋەز - نەسىھەت ئالىدۇ، هللا )بەندىلىرى( قورقۇشقا تېگىشلىك زاتتۇر، 

)بەندىلىرىنى( مەغپىرەت قىلىشقا اليىق زاتتۇر﴿56﴾. 

جەننەت ئەھلى بىلەن دوزاخ ئەھلىنىڭ ئارىسىدا بولىدىغان سۆھبەت

﴿ھەر ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن )دوزاختا( مەھبۇستۇر﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر 
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت كۈنى ھەرقانداق ئىنسان ئۆزىنىڭ ئەمەلى تۈپەيلىدىن 

جازاغا تارتىلىدۇ. 
ئۇالر  مۇستەسنا.  بۇنىڭدىن  مۆمىنلەر(  سائادەتمەن  )يەنى  يەمىن  ئەسھابى  ﴿پەقەت 
جەننەتلەردە بولۇپ، گۇناھكارالردىن: »سىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزگەن نېمە؟« دەپ سورايدۇ﴾ 
تۇرغان  قەئرىدە  دوزاخنىڭ  تۇرۇپ،  كۆرپىلىرىدە  ئېسىل  ئەھلى جەننەتنىڭ  يەنى جەننەت 

گۇناھكارالردىن: ﴿سىلەرنى دوزاخقا كىرگۈزگەن نېمە؟﴾ دەپ سورايدۇ. 
﴿ئۇالر )جاۋابەن( ئېيتىدۇ: »بىز ناماز ئوقۇمىدۇق. مىسكىنلەرگە تائام بەرمىدۇق﴾ يەنى 
بىز پەرۋەردىگارىمىزغا ئىبادەت قىلمىدۇق. بىزنىڭ تىپىمىزدىن بولغان هللا نىڭ بەندىلىرىگە 

ياخشىلىق قىلمىدۇق. 
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ئۆزىمىز  بىز  يەنى  قىالتتۇق﴾  سۆز  بىھۇدە  بىللە  بىلەن  قىلغۇچىالر  سۆز  بىھۇدە  ﴿بىز 
بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى بىلەرمەنلىك قىلىپ سۆزلەپ يۈرەتتۇق. قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە 
مۇنداق دەيدۇ: ھەر قانداق بىر ئازغۇن بىھۇدە سۆزلەرنى قىلىپ ئازسا، بىزمۇ ئۇنىڭ بىلەن 

بىللە ئازاتتۇق. 
هللا  قىلدۇق(«﴾  )شۇنداق  ئۆلگۈچە  بىز  تاكى  قىالتتۇق.  ئىنكار  كۈنىنى  ﴿قىيامەت 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەن ئۆزەڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە )يەنى ئەجىلىڭ يەتكەنگە( 
قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن﴾ ئىمام بەيھەقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئوسمان ئىبنى مەزئۇنغا ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارى تەرەپتىن 

ئۆلۈم كەلدى«. 
هللانىڭ  ئۇالرنى  )يەنى  بەرمەيدۇ  پايدا  ئۇالرغا  شاپائىتى  قىلغۇچىالرنىڭ  ﴿شاپائەت 
ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان شاپائەتچى بولمايدۇ، ئۇالرغا پۈتۈن ئەھلى زېمىن شاپائەت قىلغان 
تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ(﴾ يەنى كىمكى مەزكۇر سۈپەتلەر بىلەن 
چۈنكى  بەرمەيدۇ.  پايدا  شاپائىتى  ھېچكىمنىڭ  ئۇنىڭغا  كۈنى  قىيامەت  سۈپەتلىنىدىكەن، 
ئاندىن پايدا بېرىدۇ. بىراق كىمكى هللا نىڭ  بار ئادەم بولسا،  شاپائەت قىلىنىشقا ئورنى 
ئۇ  كىرىدۇ.  دوزاخقا  ئۇ چوقۇم  كېلىدىكەن، شەك - شۈبھىسىزكى،  ھالەتتە  كاپىر  ئالدىغا 

دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ. 

كاپىرالرنىڭ ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ ھەقكە تۇتقان 
پوزىتسىيىسىنى ئەيىبلەش

ئەتراپىڭدىكى  سېنىڭ  يەنى  ئۆرۈيدۇ﴾  يۈز  دىن  قۇرئان(  )يەنى  ۋەز  نېمىشقا  ﴿ئۇالر 
ئەنە شۇ كاپىرالرغا نېمە بولدىكىن؟ سەن ئۇالرنى ھەقكە دەۋەت قىلساڭ ۋە ئۇالرغا ھەقنى 

ئەسلەتسەڭ، ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ. 
مۇھەممەد  مۇشرىكالر  بۇ  )يەنى  ئېشەكلەردۇر  ياۋايى  قاچقان  يولۋاستىن  ئۇالر  ﴿گويا 
ئېشەكلەردەك  ياۋا  قاچقان  كۆرۈپ  يولۋاسنى  خۇددى  ئۇنىڭدىن  كۆرگەندە،  ئەلەيھىسساالمنى 
قاچىدۇ(﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ھەقتىن قېچىشتا ۋە ئۇنىڭدىن 
يۈز ئۆرۈشتە، گويا ئۆزىنى ئوۋلىماقچى بولغان يولۋاستىن قاچقان ياۋايى ئېشەككە ئوخشايدۇ. 
﴿بەلكى ئۇالردىن ھەر كىشى ئۆزىگە ئوچۇق سەھىپىلەر بېرىلىشىنى خااليدۇ )يەنى ئۇالر 
هللانىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان كىتابىدەك كىتاب نازىل قىلىنىشىنى تەمە 
قىلىدۇ(﴾ مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئەنە شۇ مۇشرىكالرنىڭ 
ھەر بىرى ئۆزىگە خۇددى هللا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان قۇرئانغا ئوخشاش بىر 
كىتاب نازىل قىلىنىشىنى خااليدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرغا )مۇھەممەد 
چاغدا،  كەلگەن  مۆجىزە  بىرەر  كۆرسىتىدىغان(  پەيغەمبەرلىكىنى  راست  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
)ئۇالر( بىزگە پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىگىچە )ئۇنىڭغا( ھەرگىز ئىشەنمەيمىز 
دەيدۇ. هللا پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى )يەنى كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى 
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بولىدىغانلىقىنى( ئوبدان بىلىدۇ﴾)1( قەتادە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ياخشى ئەمەل 
قىلماي تۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىگە ئىسپات بېرىلىشىنى خااليدۇ. 

﴿ياق )يەنى ئۇالر مۇنداق تەمەدىن يانسۇن(. بەلكى ئۇالر )ئاخىرەتتىن( قورقمايدۇ﴾ يەنى 
ئۇالرنى ئۇالرنىڭ ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتماسلىقى ۋە قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى ئىنكار 

قىلىشى ھاالك قىلدى. 

قۇرئاننىڭ ۋەزـ  نەسىھەت ئىكەنلىكى

﴿ياق، مۇقەررەركى، ئۇ )يەنى قۇرئان( ۋەز - نەسىھەتتۇر )ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بەختىيار 
يېتەرلىكتۇر(.  ئېلىشىغا  نەسىھەت   - ۋەز  ئۇالرنىڭ  قۇرئان  بولسا،  كۆزلەيدىغان  بولۇشىنى 
خالىغان ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز - نەسىھەت ئالىدۇ. ئۇالر پەقەت هللا خالىسا، ئاندىن ۋەز - 
نەسىھەت ئالىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿پەقەت هللا خالىغاندىال، ئاندىن 
سىلەر خااليسىلەر )يەنى ھەممە ئىش هللانىڭ خاھىشىغا باغلىقتۇر(. هللا ھەقىقەتەن ھەممىنى 

بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾)2(. 
﴿هللا )بەندىلىرى( قورقۇشقا تېگىشلىك زاتتۇر، )بەندىلىرىنى( مەغپىرەت قىلىشقا اليىق 
زاتتۇر﴾ قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: هللا بەندىلىرىنىڭ قورقۇشىغا تېگىشلىك 
قايتقان كىشىنىڭ گۇناھلىرىنى  تەرەپكە  قىلغان ۋە هللا  تەۋبە  زاتتۇر. هللا گۇناھلىرىدىن 

مەغپىرەت قىلىشقا اليىق زاتتۇر. 
شۇنىڭ بىلەن، مۇددەسسىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 

 
 

)1( ھىجر سۈرىسى 99ـ  ئايەت.
)2( ئەنئام سۈرىسى 124ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 40 ئايەت
قىيامەت سۈرىسى
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
بىلەن  نەپسى  قىلغۇچى  ماالمەت  ئۆزىنى  قەسەمكى﴿1﴾.  بىلەن  كۈنى  قىيامەت 
قەسەمكى، )سىلەر چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلەر، چوقۇم سىلەردىن ھېساب ئېلىنىدۇ(﴿2﴾. 
ئىنسان )يەنى كاپىر( بىزنى ئۆزىنىڭ )چىرىپ تارقىلىپ كەتكەن( سۆڭەكلىرىنى جەمئىي 
سۆڭەكلىرىنى  ئۇنىڭ  )يەنى  ئەمەس  ئۇنداق  قىالمدۇ؟﴿3﴾  گۇمان  دەپ  قىاللمايدۇ 
ئەسلىگە  بارماقلىرىنى  بولغان(  نازۇك  ئەڭ  ئىنچىكە،  )ئەڭ  ئۇنىڭ  قىلىمىز(،  جەمئىي 
كەلتۈرەلەيمىز﴿4﴾. بەلكى ئىنسان كەلگۈسى ھاياتىدا گۇناھتا ئەزۋەيلىمەكچى بولىدۇ﴿5﴾. 
ئۇ )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن(: »قىيامەت كۈنى قاچان بولىدۇ« دەپ سورايدۇ﴿6﴾. 
كۆزلەر تورالشقان، ئاينىڭ نۇرى ئۆچكەن، كۈن بىلەن ئاي بىرلەشتۈرۈلگەن چاغدا، ئىنسان 
بۇ كۈندە: »قاچىدىغان جاي قەيەردە؟« دەيدۇ﴿7 ـ 10﴾ ياق، )هللا نىڭ ئازابىدىن( 
قاچىدىغان پاناھگاھ يوقتۇر﴿11﴾. بۇ كۈندە قارارگاھ پەرۋەردىگارىڭنىڭ تەرىپىدۇر﴿12﴾. 
بۇ كۈندە ئىنسانغا )چوڭ بولسۇن، كىچىك بولسۇن، ياخشىلىق بولسۇن، يامانلىق 

بولسۇن( ئىلگىرى - ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴿13﴾. بەلكى 



ئىنسان ئۆزىگە )يەنى قىلغان يامان ئىشلىرىغا( ئۆزى گۇۋاھتۇر﴿14﴾. ئۇ ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن 
قانچە ئۆزرە ئېيتقان تەقدىردىمۇ )ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ(﴿15﴾.

قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلىشنىڭ بولىدىغانلىقىغا قەسەم قىلىش ۋە ھىيلە 
قىلغۇچىالرنىڭ ھىيلىسىگە بېرىلگەن رەددىيە

 هللا تائاالنىڭ بۇ يەردە قەسەم قىلىش بىلەن ئىسپاتلىماقچى بولغان نەرسىسى قايتا 
تىرىلىشنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش ۋە )قىيامەت كۈنى( تەن قايتا تىرىلمەيدۇ دەيدىغان 
نادان بەندىلەرگە رەددىيە بېرىشتۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿قىيامەت كۈنى بىلەن 
قەسەمكى، ئۆزىنى ماالمەت قىلغۇچى نەپسى بىلەن قەسەمكى، )سىلەر چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلەر، 
ئۆزىنى ماالمەت  تائاال قىيامەت كۈنى ۋە  چوقۇم سىلەردىن ھېساب ئېلىنىدۇ(﴾ قەتادە: هللا 
قىلغۇچى نەپسىنىڭ ھەر ئىككىلىسى بىلەن قەسەم قىلدى،- دېدى. ئىبنى ئابباس ۋە سەئىد 

ئىبنى جۇبەيرلەرمۇ شۇنداق دېدى. 
قىلغۇچى  ماالمەت  ئۆزىنى  )ئايەتتىكى(  ئەمما  تونۇشلۇق،  ھەممىگە  كۈنىغۇ  قىيامەت 

نەپسىنىڭ قانداق نەپس ئىكەنلىكىدە ئالىمالرنىڭ تۆۋەندەك ئوخشاشمىغان قاراشلىرى بار: 
قۇررە ئىبنى خالىد ھەسەن بەسرىنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: هللا تائاالنىڭ 
نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، شەك - شۈبھىسىزكى، مەن مۆمىن كىشىنى: مەن بۇ سۆزۈم 
بىلەن نېمىنى مەقسەت قىلدىم، مەن بۇ بىر قېتىملىق تامىقىم بىلەن نېمىنى كۆزلىدىم ۋە بۇ 
ئويۇم بىلەن نېمىنى مەقسەت قىلدىم دەپ ئۆزىگە ئۆزى ماالمەت قىلغۇچى كۆرىمەن. ئەمما يامان 
ئادەمنى بولسا ئۆزىگە ماالمەت قىلماستىنال، قەدەممۇ قەدەم ئالدىغا ماڭغانلىقىنى كۆرىمەن،- 

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: )ئۇ نەپسىدىن( 
ياخشىلىققا ۋە يامانلىققا ماالمەت قىلغۇچى نەپسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

قىلىدۇ. بۇ ھەقتە ئىكرىمەدىنمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلىندى. 
قىلماي  ئىشالرنى  ياخشى  نەپسىدىن(  )ئۇ  مۇجاھىدنىڭ:  ئەبۇنۇجەيھ  ئىبنى  ئەلى 
ئۆتكۈزۈۋەتكەنلىكىگە پۇشايمان ۋە ماالمەت قىلىدىغان نەپس مەقسەت قىلىنىدۇ،- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلىدۇ. 
﴿ئىنسان )يەنى كاپىر( بىزنى ئۆزىنىڭ )چىرىپ تارقىلىپ كەتكەن( سۆڭەكلىرىنى جەمئىي 
قىاللمايدۇ دەپ گۇمان قىالمدۇ؟﴾ يەنى ئىنسان بىزنى قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ سۆڭەكلىرىنى ئۇ 
يەرـ  بۇ يەردىن توپالپ ئۆز ئەسلىگە قايتۇرالمايدۇ دەپ گۇمان قىالمدۇ؟ ﴿ئۇنداق ئەمەس )يەنى 
ئۇنىڭ سۆڭەكلىرىنى جەمئىي قىلىمىز(، ئۇنىڭ )ئەڭ ئىنچىكە، ئەڭ نازۇك بولغان( بارماقلىرىنى 
ئەسلىگە كەلتۈرەلەيمىز﴾ يەنى ئۇنداق ئەمەس، بىز ئۇنىڭ سۆڭەكلىرىنى ھەتتا بارماقلىرىغا 
قۇدرىتىمىز سۆڭەكلەرنى  بىزنىڭ  توپاليمىز.  يىغىپ  يەرلەردىن(  قەدەر )چېچىلىپ كەتكەن 
بارماقلىرىنىڭ ئۇچىلىرىنى تەكشى  توپالشقا يېتىدۇ. ئەگەر بىز خالىساق، ئىنساننى ئۇنىڭ 

قىلغان ھالەتتە قىلىپ تىرىلدۈرىمىز. 
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ئىبنى  سەئىد  بولىدۇ﴾  ئەزۋەيلىمەكچى  گۇناھتا  ھاياتىدا  كەلگۈسى  ئىنسان  ﴿بەلكى 
كۆزلەيدۇ  مېڭىشنى  قەدەممۇقەدەم  ئالدىغا  ئىنسان  مەنىسى،  ئايەتنىڭ  بۇ  ئابباسنىڭ: 
دېگەنلىكتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. مۇجاھىد: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى، ئىنسان ئالدىغا 
قارىغۇالرچە ماڭماقچى بولىدۇ دېگەنلىكتۇر،- دېدى. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ 
مەقسەت  كاپىر  قىلغان  ئىنكار  كۈنىنى  قىيامەت  ئۇنىڭدىن  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ 
قىلىنىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى زەيدمۇ شۇنداق 
دېدى. شۇڭا هللا تائاال ئۇنىڭ ئارقىسىدىن مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن(: 
»قىيامەت كۈنى قاچان بولىدۇ« دەپ سورايدۇ﴾ يەنى ئۇ: قىيامەت كۈنى قاچان بولىدۇ؟- دەپ 
سورايدۇ. ئۇ بۇ سوئالنى قىيامەتنىڭ بولۇشىنى يىراق ساناپ ۋە قىيامەت كۈنىنىڭ ھەقىقىي 
بارلىقىنى ئىنكار قىلىپ سورىغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر: »ئەگەر سىلەر 
راستچىل بولساڭالر، بۇ ۋەدە )يەنى سىلەر بىزنى قورقۇتۇۋاتقان ئازاب( قاچان ئىشقا ئاشىدۇ؟« 
ئۇنىڭدىن  باركى،  كۈن  بىر  قىلىنغان  ۋەدە  ئۈچۈن(  )ئازاب  ئېيتقىنكى، »سىلەرگە  دەيدۇ. 

بىردەممۇ ئىلگىرى -كېيىن بولمايسىلەر«﴾)1(. 
هللا تائاال بۇ سۈرىدە مۇنداق دېدى: ﴿كۆزلەر تورالشقان﴾ يەنى كۆزلەر ئاالقزادە بولۇپ 
كېتىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿)بۇ كۈندە( ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئالغا 
قاراپ چاپىدۇ، كۆزلىرى ئېچىلىپ قالىدۇ، )تېڭىرقىغانلىقتىن( دىللىرى )ئەقىل ـ ئىدراكتىن( 
خالى بولۇپ قالىدۇ﴾)2( يەنى ئۇالر ئاالقزادە بولۇپ، ئۇ يەر - بۇ يەرگە قارايدۇ. لېكىن ئۇالر 
بەك قورقۇپ كەتكەنلىكتىن ئۇالرنىڭ كۆزلىرى بىر نەرسە ئۈستىدە توختاپ تۇرمايدۇ. بەزى 
ئالىمالر هللا تائاالنىڭ: ﴿كۆزلەر تورالشقان﴾ دېگەن ئايىتىنى باشقا بىر خىل قىرائەت بىلەن 
مەنە  يېقىن  مەنىگە  ئىلگىرىدىكى  يەنە  ئايەت  بۇ  ئاساسەنمۇ  قىرائەتكە  خىل  بۇ  ئوقۇدى. 
بېرىدۇ. يەنى قىيامەت كۈنى كۆزلەر ئۇ كۈندىكى ئەھۋالالرنىڭ قورقۇنچلۇق ۋە ئىشالرنىڭ ئېغىر 

ئىكەنلىكىدىن ئاالقزادە بولۇپ، چەكچىيىپ ۋە تورلىشىپ كېتىدۇ. 
﴿ئاينىڭ نۇرى ئۆچكەن، كۈن بىلەن ئاي بىرلەشتۈرۈلگەن چاغدا﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: كۈن بىلەن ئاينىڭ نۇرى ئۆچكەن چاغدا،- دېدى. ئىبنى زەيد بۇ ئايەتنى 
تەپسىر قىلغاندا، بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ هللا تائاالنىڭ: ﴿كۈننىڭ نۇرى ئۆچكەن چاغدا، يۇلتۇزالر 

تۆكۈلگەن چاغدا﴾)3( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. 
﴿ئىنسان بۇ كۈندە: »قاچىدىغان جاي قەيەردە؟« دەيدۇ﴾ يەنى ئىنسان قىيامەت كۈنى 
كۈن  ۋە  ئۆچكەن  نۇرىنىڭ  ئاينىڭ  تورالشقان،  كۆزلەرنىڭ  )يەنى  ئىشالرنى  قورقۇنچلۇق  شۇ 
بىلەن ئاي بىرلەشتۈرۈلگەنلىكىنى( ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەندە قېچىپ كەتمەكچى بولۇپ: قېچىپ 
﴿ياق، )هللا  مۇنداق دېدى:  ئۇنىڭغا  تائاال  قەيەردە،- دەيدۇ. هللا  پاناھلىنىۋالىدىغان جاي 
نىڭ ئازابىدىن( قاچىدىغان پاناھگاھ يوقتۇر. بۇ كۈندە قارارگاھ پەرۋەردىگارىڭنىڭ تەرىپىدۇر﴾ 
ئىبنى مەسئۇد، ئىبنى ئابباس، سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە بىر تۈكۈم سەلەف ئالىملىرى بۇ ئايەتنىڭ 

)1( سەبەئ سۈرىسى 29 - 30ـ  ئايەتلەر.
)2( ئىبراھىم سۈرىسى 43ـ  ئايەت.

)3( تەكۋىر سۈرىسى 1 - 2ـ  ئايەتلەر.

قىيامەت سۈرىسى

424425



مەنىسى ھەققىدە: )ئۇالر هللا تائاالنىڭ ئازابىدىن( قۇتۇاللمايدۇ،- دېدى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿بۇ كۈندە سىلەرگە قاچىدىغان جاي تېپىلماي 
گۇۋاھ  ئۇنىڭغا  ئەزايىڭالر  بولغانلىقى،  يېزىقلىق  ئەمالىڭالرغا  نامە-  )قىلمىشىڭالر  قالىدۇ. 
بولغانلىقى ئۈچۈن( سىلەر )ئۇنى( ئىنكار قىاللمايسىلەر﴾)1( شۇنىڭدەك هللا تائاال بۇ سۈرىدە 
مۇنداق دېدى: ﴿ياق، )هللا نىڭ ئازابىدىن( قاچىدىغان پاناھگاھ يوقتۇر﴾ يەنى سىلەر ئۈچۈن 
قارارگاھ  كۈندە  ﴿بۇ  دېدى:  مۇنداق  تائاال  شۇڭا هللا  يوق.  يەر  پاناھلىنىۋالىدىغان  سىلەر 

پەرۋەردىگارىڭنىڭ تەرىپىدۇر﴾. 

قىيامەت كۈنى ئىنساننىڭ بارلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئۇنىڭ ئالدىدا 
بولىدىغانلىقى

يامانلىق  بولسۇن،  ياخشىلىق  بولسۇن،  كىچىك  بولسۇن،  )چوڭ  ئىنسانغا  كۈندە  ﴿بۇ 
بولسۇن( ئىلگىرى - ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى ئىنسانغا كونىسى بولسۇن، 
يېڭىسى بولسۇن، بۇرۇنقىسى بولسۇن، كېيىنكىسى بولسۇن، كىچىكى بولسۇن ۋە چوڭى بولسۇن، 
قىلغان ھەممە قىلمىشلىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر قىلغان - 
ئەتكەنلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ نامە - ئەمالىغا خاتىرىلەنگەنلىكىنى كۆرىدۇ، پەرۋەردىگارىڭ ھېچ 

ئادەمگە زۇلۇم قىلمايدۇ﴾)2(.
 شۇنىڭدەك هللا تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى: ﴿بەلكى ئىنسان ئۆزىگە )يەنى قىلغان 
يامان ئىشلىرىغا( ئۆزى گۇۋاھتۇر. ئۇ ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن قانچە ئۆزرە ئېيتقان تەقدىردىمۇ 
)قىلمىشلىرىدىن(  ۋە  ئېيتسىمۇ  ئۆزرە  قانچە  ئىنسان  يەنى  قىلىنمايدۇ(﴾  قوبۇل  )ئۆزرىسى 

تېنىۋالسىمۇ ئۆزىگە ئۆزى گۇۋاھچىدۇر ۋە نېمە قىلغانلىقلىرىنى بىلگۈچىدۇر. 
 هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿)ئۇنىڭغا( »نامە - ئەمالىڭنى ئوقۇغىن! بۈگۈن 

ئۆزەڭگە )يەنى بۇ قىلمىشلىرىڭغا( ئۆزەڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭ كۇپايە« دېيىلىدۇ﴾)3(. 
﴿بەلكى ئىنسان ئۆزىگە )يەنى قىلغان يامان ئىشلىرىغا( ئۆزى گۇۋاھتۇر﴾ ئەلى ئىبنى 
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ: )ئىنسانغا گۇۋاھچى بولىدىغان( 
دېگەنلىكىنى  ئەزالىرىدۇر،-  باشقا  ۋە  پۇتى  ئىككى  قولى،  ئىككى  كۆزى،  قۇلىقى،  ئۇنىڭ 
ئۆزى گۇۋاھتۇر،-  ئۆزىگە  ئىنسان  مەنىسى ھەققىدە:  ئايەتنىڭ  بۇ  قەتادە  قىلدى.  رىۋايەت 
دېدى. يەنە بىر رىۋايەتتە قەتادە: خالىسام، هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، 
مەن ئىنساننى ئۆزىنىڭ گۇناھىغا كۆز سالماستىن، كىشىلەرنىڭ كەمچىلىكلىرىگە ۋە گۇناھلىرىغا 
كۆز سالىدىغان كۆردۈم دەيمەن،- دېدى. رىۋايەت قىلىنىشىچە، ئىنجىلدا: ئى ئىنسان! سەن 
قېرىندىشىڭنىڭ  قويۇپ،  تاشالپ  كۆرمەي  نەرسىنى  بىر  تۈپىدەك  )خورمىنىڭ(  ئۆزۈڭدىكى 

كۆزىگە قونۇپ قالغان توپىنى كۆرەمسەن؟- دەپ يېزىلغانمىش.

)1( شۇرا سۈرىسى  47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( كەھف سۈرىسى 49ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( ئىسرا سۈرىسى 14ـ  ئايەت.
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﴿ئۇ ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن قانچە ئۆزرە ئېيتقان تەقدىردىمۇ )ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ(﴾ 
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئەگەر ئىنسان ئۆزىنى )قوغداپ( جېدەللەشسىمۇ، يەنە ئۇ 
ئۆزىگە گۇۋاھتۇر،- دېدى. قەتادە: ئەگەر ئۇ ئۇ كۈندە يالغانـ  ياۋداقالر بىلەن ئۆزرە ئېيتسىمۇ، 
ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ،- دېدى. سۇددى: ئەگەر ئۇ ئۆزىنىڭ پاكىتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويسىمۇ 

)ئۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ(،- دېدى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئاندىن ئۇالر پەقەت ئۆزرە ئېيتىپ )دۇنيادىكى 
قەسەم  بىلەن  »پەرۋەردىگارىمىز! هللا  قىلىپ(:  ئىلتىجا  يالغانغا  ئوخشاش  چاغلىرىدىكىگە 
ئۆلگەنلەرنىڭ  هللا  كۈندە  ﴿ئۇ  دەيدۇ﴾)1(،  ئىدۇق«  بولمىغان  مۇشرىك  بىز  قىلىمىزكى، 
ھەممىسىنى تىرىلدۈرىدۇ، ئۇالر )دۇنيادىكى چاغلىرىدا »بىز مۇسۇلمانمىز« دەپ يالغاندىن( 
سىلەرگە قەسەم ئىچكەندەك هللاغا قەسەم ئىچىدۇ، ئۇالر بۇ قەسەمنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىسى 

بولىدۇ دەپ ئوياليدۇ، ئاگاھ بولۇڭالركى، ئۇالر ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴾)2(. 
﴿ئۇ ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن قانچە ئۆزرە ئېيتقان تەقدىردىمۇ )ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ(﴾ 
ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ: بۇ ئايەتتىن كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى يامان 
ئىش قىلغان ئادەملەرنىڭ ئېيتىدىغان ئۆزرىلىرىدۇر، سەن هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنى 
ئاڭلىمىدىڭمۇ؟- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. هللا تائاال يامان ئىش قىلغانالرنىڭ ھەرخىل 
گەپلەر بىلەن ئۆزرە ئېيتىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿بۇ كۈندە زالىمالرنىڭ 
)ئېيتقان( ئۆزرىسىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ، ئۇالردىن ئۇالرنىڭ )تەۋبە قىلىشى يا ئىتائەت قىلىشى 
بىلەن( هللا نى رازى قىلىشمۇ تەلەپ قىلىنمايدۇ﴾)3(، ﴿شۇ كۈندە ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ هللاغا 
باش ئەگكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ﴾)4(، ﴿ئۇالر )كۇفرىنى ئىختىيار قىلىپ( ئۆزلىرىگە زىيان سالغان 
شارائىتتا، پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ. ئۇالر بويسۇنغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ: »بىز 
ھېچقانداق يامان ئىش قىلمىدۇق« )دەيدۇ(. ئۇنداق ئەمەس، هللا سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى 
)دۇنيادىكى  ئېيتىپ  ئۆزرە  پەقەت  ئۇالر  ﴿ئاندىن  بىلگۈچىدۇر﴾)5(،  تولۇق  ھەقىقەتەن 
قەسەم  بىلەن  »پەرۋەردىگارىمىز! هللا  قىلىپ(:  ئىلتىجا  يالغانغا  ئوخشاش  چاغلىرىدىكىگە 

قىلىمىزكى، بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق« دەيدۇ﴾)6(. 

* * * * * * *

 ېئ  ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب يب  جت 
حت  خت  ٱ  ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ  ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ڤ   
)1( ئەنئام سۈرىسى 23ـ  ئايەت.

)2( مۇجادەلە سۈرىسى 18ـ  ئايەت.
)3( رۇم سۈرىسى 57ـ  ئايەت.

)4( نەھل سۈرىسى 87ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)5( نەھل سۈرىسى 28ـ  ئايەت.
)6( ئەنئام سۈرىسى 23ـ  ئايەت.
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ئېلىۋېلىش  ئېسىڭغا  ئۇنى  بولۇۋاتقاندا،  نازىل  ۋەھيى  ئارقىلىق  جىبرىئىل  )ساڭا   
بىزنىڭ  بېرىش  ئوقۇپ  ۋە  توپالش  ئۇنى  مىدىرالتما﴿16﴾.  تىلىڭنى  ئالدىراپ  ئۈچۈن( 
ئوقۇپ  ساڭا  جىبرىئىل  )يەنى  بەرگىنىمىزدە  ئوقۇپ  ئۇنى  ساڭا  مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴿17﴾. 
بەرگەندە( ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئەگەشكىن﴿18﴾. ئاندىن ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ 
مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴿19﴾. )ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۆلگەندىن 
بەلكى  ئەمەس(،  ئىش  يوق  قىلغاندەك  گۇمان  سىلەر  بېرىش  ھېساب  تىرىلىش،  كېيىن 
سىلەر بۇ دۇنيانى دوست تۇتىسىلەر﴿20﴾. ئاخىرەتكە كۆڭۈل بۆلمەيسىلەر﴿21﴾. بۇ كۈندە، 
)سائادەتمەنلەرنىڭ( يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ﴿22﴾. )ئۇالر( پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ﴿23﴾. 
دۇچار  مۈشكۈللۈككە  چوڭ  ئۆزلىرىنىڭ  بولىدۇ﴿24﴾.  تۇتۇق  يۈزلەر  نۇرغۇن  كۈندە،  بۇ 

بولىدىغانلىقىغا ئۇالر جەزمەن ئىشىنىدۇ﴿25﴾. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيىنى تاپشۇرۇپ ئېلىشنىڭ ئۆگىتىلىشى

مانا بۇ، هللا تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇنىڭ پەرىشتىدىن ۋەھيىنى قانداق 
تاپشۇرۇپ ئالىدىغانلىقىنى ئۆگىتىشىدۇر. چۈنكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋەھيىنى تاپشۇرۇپ 
ئېلىشقا ئالدىراپ كېتەتتى ۋە ئۇنى پەرىشتە بىلەن تەڭال ئوقۇيتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، هللا 
تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پەرىشتە ئۇنىڭغا ۋەھيىنى ئېلىپ كەلگەندە، پەرىشتىگە قۇالق 
سېلىشقا بۇيرۇدى. ۋەھيىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دىلىدا توپالشقا، ئۇنىڭ ۋەھيىنى هللا 
تائاال چۈشۈرگەندەك ئادا قىلىشقا، ئۇنىڭغا ئاسانچىلىق يارىتىپ بېرىشكە ۋە ۋەھيىنى ئۇنىڭغا 

روشەن، ئوچۇق بايان قىلىپ بېرىشكە ئۆزىنىڭ كېپىل ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. 
بۇ بىر نەچچە باسقۇچ بولۇپ، هللا تائاال بىرىنچى باسقۇچتا ۋەھيىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
دىلىغا توپاليدۇ. ئىككىنچى باسقۇچتا ۋەھيىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئوقۇتىدۇ ۋە ئۈچىنچى 

باسقۇچتا ۋەھيىنىڭ مەنىسىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئوچۇقالپ بېرىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿)ساڭا جىبرىئىل ئارقىلىق ۋەھيى نازىل بولۇۋاتقاندا، 
ئوقۇشقا  قۇرئاننى  يەنى  مىدىرالتما﴾  تىلىڭنى  ئالدىراپ  ئۈچۈن(  ئېلىۋېلىش  ئېسىڭغا  ئۇنى 
سۈپىتى  )زاتى،  دېدى: ﴿هللا  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  مىدىرالتما. هللا  تىلىڭنى  ئالدىراپ 
جەھەتتە پۈتۈن مەخلۇقاتتىن( ئۈستۈندۇر، ھەق پادىشاھتۇر، )ئى مۇھەممەد!( ساڭا قۇرئاننىڭ 
ۋەھيىسى تاماملىنىشتىن بۇرۇن ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمىگىن، )يەنى جىبرىئىل ساڭا قۇرئاننى 
ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا، بىللە ئوقۇشقا ئالدىراپ كەتمەي، ئۇ تىالۋىتىدىن فارىغ بولغۇچە تىڭشاپ 

تۇرغىن(. »ئى پەرۋەردىگارىم! ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن!« دېگىن﴾)1(. 
﴿ئۇنى توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴾ يەنى ئۇنى سېنىڭ دىلىڭغا 
توپالش ۋە ئۇنى ساڭا ئوقۇتۇش بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز. ﴿ساڭا ئۇنى ئوقۇپ بەرگىنىمىزدە 
)يەنى جىبرىئىل ساڭا ئوقۇپ بەرگەندە(﴾ يەنى جىبرىئىل ئۇنى ساڭا هللا تائاالنىڭ نامىدىن 
ئوقۇپ بەرگەندە، ﴿ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئەگەشكىن﴾ يەنى سەن ئۇنىڭغا قۇالق سالغىن، ئاندىن 

)1( تاھا سۈرىسى 114ـ  ئايەت.
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ئۇنى خۇددى جىبرىئىل ساڭا ئوقۇپ بەرگەندەك ئوقۇغىن.
﴿ئاندىن ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴾ يەنى بىز ئۇنى دىلىڭدا 
توپالپ ۋە ئۇنى ساڭا ئوقۇپ بېرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ مەنىسىنى بىز ساڭا خالىغىنىمىز 

ۋە يولغا قويغىنىمىزدەك بايان قىلىپ بېرىمىز ۋە روشەنلەشتۈرۈپ بېرىمىز. 
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئىككى  قىلىپ،  ئامالىنى  قاتتىق  ئېلىۋېلىشنىڭ  ياد  ۋەھيىنى  چۈشۈرۈلگەن  ئەلەيھىسساالم 
كالپۇكىنى مىدىرلىتىپ كېتەتتى. )ئىبنى ئابباستىن ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچى كىشى( ئىبنى 
ئابباس ماڭا: مەنمۇ ئىككى كالپۇكۇمنى خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى كالپۇكىنى 
مىدىرالتقاندەك مىدىرلىتىمەن،- دېدى. سەئىد ماڭا: مەنمۇ ئىككى كالپۇكۇمنى خۇددى ئىبنى 
ئابباس ئىككى كالپۇكىنى مىدىرالتقاندەك مىدىرلىتىمەن،- دېدى. )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
كالپۇكىنى مىدىرالتقانلىقى ئۈچۈن( هللا تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى: ﴿)ساڭا جىبرىئىل ئارقىلىق 
ۋەھيى نازىل بولۇۋاتقاندا، ئۇنى ئېسىڭغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن( ئالدىراپ تىلىڭنى مىدىرالتما. 
ئۇنى توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىزدۇر. ساڭا ئۇنى ئوقۇپ بەرگىنىمىزدە 
)يەنى جىبرىئىل ساڭا ئوقۇپ بەرگەندە( ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئەگەشكىن﴾ يەنى ئۇنىڭغا قۇالق 
تۇرغىن. ﴿ئاندىن ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىزدۇر﴾  سالغىن ۋە شۈك 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئايەت چۈشكەندىن كېيىن، جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم )ۋەھيىنى 
ئوقۇپ بەرگەندە ئۇنى تىڭشاپ تۇرۇپ ئۇ( كەتكەندە ئۇنى خۇددى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم 
ئوقۇپ بەرگەندەك ئوقۇيتتى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى. لېكىن 
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايەت قىلدى: جىبرىئىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
تۇراتتى.  شۈك  قىلماي  گەپ  ئېگىپ،  بېشىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  كەلگەندە،  قېشىغا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم كەتكەندىن كېيىن ۋەھيىنى خۇددى هللا 

تائاال ۋەدە قىلغاندەك ئوقۇيتتى. 

قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلىشنىڭ سەۋەبى بولسا دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە 
ئاخىرەتتىن غەپلەتتە ياشاش ئىكەنلىكى

﴿)ئى مۇشرىكالر جامائەسى!( ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش، 
ھېساب بېرىش سىلەر گۇمان قىلغاندەك يوق ئىش ئەمەس(، بەلكى سىلەر بۇ دۇنيانى دوست 
تۇتىسىلەر. ئاخىرەتكە كۆڭۈل بۆلمەيسىلەر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىنى، هللا تائاال پەيغەمبىرىگە 
چۈشۈرگەن ھەق ۋەھيىنى ۋە كاتتا قۇرئاننى ئىنكار قىلىشىغا سەۋەبچى بولغان نەرسە بولسا، 

ئۇالرنىڭ پەقەت مۇشۇ دۇنياغىال كۆڭۈل بېرىپ كېتىشى ۋە ئاخىرەتكە كۆڭۈل بۆلمەسلىكىدۇر. 

مۆمىنلەرنىڭ ئاخىرەتتە اهللا تائاالنى كۆرىدىغانلىقى

يۈزلىرى  ئۇالرنىڭ  يەنى  بولىدۇ﴾  نۇرلۇق  يۈزلىرى  )سائادەتمەنلەرنىڭ(  كۈندە،  ﴿بۇ 
﴿)ئۇالر(  تۇرىدۇ.  كۆرۈنۈپ  ئاالمەتلىرى  خۇشاللىق  بولۇپ،  نۇرلۇق  گۈزەل،  چىرايلىق، 
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پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر پەرۋەردىگارىنى ئاشكارا كۆرىدۇ. 

ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئاخىرەتتە  مۆمىنلەرنىڭ  كۆرىسىلەر«.  ئاشكارا  پەرۋەردىگارىڭالرنى  شۈبھىسىزكى،   - »شەك 
غالىب ۋە بۈيۈك هللا نى كۆرىدىغانلىقى ھەققىدە ھەدىسشۇناس ئىمامالر رەت قىلىش مۇمكىن 
بولمايدىغان نۇرغۇن سەھىھ ۋە مۇتەۋاتىر ھەدىسلەرنى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، تۆۋەندىكى 

ھەدىس شۇالردىن بېرىدۇر. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇسەئىد ۋە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ مۇنداق 
بىز  كۈنى  قىيامەت  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ساھابىلەر:  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئاسماندا  »بۇلۇتسىز  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  كۆرەلەيمىزمۇ؟-  پەرۋەردىگارىمىزنى 
سىلەرنىڭ كۈن بىلەن ئاينى كۆرۈشىڭالرغا بىرەر نەرسە توسالغۇ بوالمدۇ؟« دېدى. ساھابىلەر: 
ياق،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنى 

ئەنە شۇنداق توسالغۇسىز ھالەتتە كۆرىسىلەر« دېدى. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم جەرىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر تولۇن 
ئاي كېچىسى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايغا قاراپ تۇرۇپ: »شەك - شۈبھىسىزكى، سىلەر 
بىلەن  نامىزى  بامدات  كۆرىسىلەر،  تۇرغاندەك  كۆرۈپ  ئاينى  بۇ  پەرۋەردىگارىڭالرنى خۇددى 

دىگەر نامىزىنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇشقا قادىر بواللىساڭالر، ئۇنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇڭالر« دېدى. 
ئىمام مۇسلىم سۇھەيبتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »جەننەت ئەھلى جەننەتكە كىرگەندە، هللا تائاال ئۇالرغا: سىلەرگە زىيادە نەرسە 
بىزنى  قىلمىدىڭمۇ؟  ئاق  يۈزلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ئۇالر:  دەيدۇ.  خاالمسىلەر؟-  بېرىشىمنى 
تائاال  بىلەن، هللا  شۇنىڭ  دەيدۇ.  قۇتۇلدۇرمىدىڭمۇ؟-  دوزاختىن  كىرگۈزۈپ،  جەننەتكە 
ئۆزىنىڭ زاتى پەردىلەنگەن نىقابنى ئاچىدۇ. ئۇالرغا پەرۋەردىگارىغا قاراشتىن ياخشىراق ھېچ 
نەرسە بېرىلگەن ئەمەس، مانا بۇ، ئۇالرغا بېرىلگەن زىيادە نەرسىدۇر«. ئاندىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: ﴿ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە هللا نىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نائىل 

بولىدۇ﴾)1( دېدى. 
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، هللا ئۆز جامالىنى مۆمىنلەرگە كۈلۈمسىرىگەن ھالەتتە 

كۆرسىتىدۇ«. يەنى هللا قىيامەت مەيدانىدا مۆمىنلەرگە ئۆزىنىڭ جامالىنى كۆرسىتىدۇ. 
ۋە  مەيدانىدا  قىيامەت  پەرۋەردىگارىنى  بۈيۈك  ۋە  غالىب  مۆمىنلەرنىڭ  ھەدىسلەر  بۇ 
جەننەتنىڭ باغچىلىرىدا كۆرىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ. ئەگەر سۆزىمىزنىڭ ئۇزىراپ كېتىشىدىن 
قورقمايدىغان بولساق، بۇ ھەدىس كىتابلىرىدا بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنى تولۇق 
تېكىستلەر بىلەن كەلتۈرەتتۇق. لېكىن بۇ تەپسىرنىڭ نۇرغۇن ئورۇنلىرىدا بۇ ھەدىسلەرنىڭ 
تائاالغا  قازىنىش هللا  مۇۋەپپەقىيەت  رىۋايەت قىلدۇق.  ئايرىم ھالدا  ئايرىم -  بۆلۈمىنى  بىر 
خاستۇر. هللا غا ھەمدۇساناالر بولسۇنكى، مۆمىنلەرنىڭ قىيامەتتە هللا نىڭ جامالىنى كۆرۈش 

)1( يۇنۇس سۈرىسى 26ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەسىلىسىگە ساھابىلەر، تابىئىنالر ۋە سەلەپ ئۆلىمالىرى، شۇنداقال ئىسالم ئۆلىمالىرى بىردەك 
بىرلىككە كەلگەن. 

قىيامەت كۈنى گۇناھكارالرنىڭ يۈزلىرىنىڭ قارىداپ كېتىدىغانلىقى

﴿بۇ كۈندە، نۇرغۇن يۈزلەر تۇتۇق بولىدۇ﴾ مانا بۇ يۈزلەر گۇناھكارالرنىڭ يۈزلىرىدۇر. 
قىيامەت كۈنى بۇ يۈزلەر تۈرۈلگەن ھالەتتە بولىدۇ. سۇددى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 

بۇ يۈزلەر قورقۇنچتىن تاتىرىپ كېتىدۇ. 
﴿ئۆزلىرىنىڭ چوڭ مۈشكۈللۈككە دۇچار بولىدىغانلىقىغا ئۇالر جەزمەن ئىشىنىدۇ﴾ قەتادە 
جەزمەن  بولغانلىقىغا  دۇچار  يامانلىققا  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ 
ئىشىنىدۇ. سۇددى مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھاالك بولغانلىقىغا جەزمەن ئىشىنىدۇ. 
ئىشىنىدۇ.  جەزمەن  كىرىدىغانلىقىغا  دوزاخقا  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  زەيد  ئىبنى 
يۇقىرىدىكى ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنى هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ. 
ئاقىرىدۇ،  يۈزلىرى(  مۆمىنلەرنىڭ  )يەنى  يۈزلەر  بەزى  كۈنىدە(  قىيامەت  )يەنى  ﴿شۇ كۈندە 
بەزى يۈزلەر )يەنى كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى( قارىيىدۇ﴾)1(، ﴿ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەردىن نۇر، 
كۈلكە ۋە خۇشال - خۇراملىق يېغىپ تۇرىدۇ. يەنە بۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەرنى چاڭ-توزاڭ 
بېسىپ كەتكەن، قارىداپ كەتكەن بولىدۇ. بۇالر بولسا كاپىرالردۇر، فاجىرالردۇر﴾)2(، ﴿بۇ 
كۈندە نۇرغۇن ئادەملەر خار بولغۇچىدۇر. ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، )ئاخىرەتتە( جاپا 
بۇالقتىن  تۇرغان  قايناپ  كىرىدۇ. )سۇلىرى(  دوزاخقا  قاتتىق  ھارارىتى  ئۇالر  تارتقۇچىالردۇر. 
سۇغىرىلىدۇ. ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن )يەنى بەد - بۇي، ئاچچىق تىكەندىن( باشقا يېمەكلىك 
بولمايدۇ. زەرى كىشىنى سەمرىتمەيدۇ، ئاچلىقنى پەسەيتمەيدۇ. بۇ كۈندە نۇرغۇن كىشىلەر 
باركى، ئۇالر نېمەت بىلەن خۇشالدۇر. بۇ دۇنيادا قىلغان )سەئيى - ئەمەللىرىدىن( مەمنۇندۇر. 

ئۇالر ئالىي جەننەتتىدۇر﴾)3(. بۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر. 

* * * * * * *

 ڤ ڤ   ڤ  ڦ   ڦ ڦ  ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃ  چ  چ  چ چ ڇ ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ  ڱ ڱ  ں ں  ڻ    ڻ ڻ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ   

راستال جان ھەلقۇمغا يەتكەندە، »)بۇ كېسەلگە( كىم ئىالج قىالاليدۇ« دېيىلىدۇ﴿26 – 
27﴾. )سەكراتتا ياتقان ئادەم( بۇ )دۇنيادىن( ئايرىلىش ئىكەنلىكىنى جەزمەن بىلىدۇ﴿28﴾. 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 106ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەبەسە سۈرىسى 38 - 42ـ  ئايەتكىچە.
)3( غاشىيە سۈرىسى 2 - 10ـ  ئايەتكىچە.
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ھەيدەپ  كۈندە  بۇ  كېتىدۇ﴿29﴾.  كىرىشىپ  پاچاققا  پاچاق  قاتتىقلىقىدىن(  )سەكراتنىڭ 
ناماز  بېرىلىدىغان جاي پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدۇر﴿30﴾. )كاپىر قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، 
ئوقۇمىدى﴿31﴾. لېكىن ئۇ )قۇرئاننى( ئىنكار قىلدى ۋە )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى﴿32﴾. ئاندىن 
ھالىڭغا!﴿34﴾  سېنىڭ  ۋاي  ھالىڭغا!  سېنىڭ  ۋاي  قايتتى﴿33﴾.  ئۆيىگە  ھالدا  كېرىلگەن 
يەنە ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا!﴿35﴾ ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ 
)يەنى شەرىئەت ئىشلىرىغا تەكلىپ قىلىنماي، مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاش( دەپ 
ئويالمدۇ؟﴿36﴾ ئۇ )بەچچىدانالرغا( تۆكىلىدىغان )ئاجىز مەنى( ئەمەسمىدى؟﴿37﴾ ئاندىن 
مەنىدىن  ئۇ  ياراتتى﴿38﴾.  شەكىلدە  چىرايلىق  ئۇنى  ئاندىن هللا  بولدى،  قان  لەختە  ئۇ 
ئەر - ئايال )ئىككى تىپنى( ياراتتى﴿39﴾. ئۇ )يەنى يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى قىاللىغان هللا( 

ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟﴿40﴾ 

سەكراتقا چۈشكەندە قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشەنچنىڭ بولىدىغانلىقى

ئورىۋالغان  ئۇنى  ۋە  ھالىتىدىن  سەكراتتىكى  ئىنساننىڭ  ئايەتلەردە  بۇ  تائاال  هللا 
قورقۇنچالردىن خەۋەر بېرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھالەتنى بىزگە مۇستەھكەم سۆز بىلەن ئىسپاتالپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿راستال جان ھەلقۇمغا يەتكەندە﴾ تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتنى ئىككى خىل 
قىيامەت ھەققىدىكى خەۋەرنى  بېرىلگەن  ئەۋالدى! ساڭا  ئادەم  ئى  بىرى،  قىلغان.  تەپسىر 
ئەمدى ئىنكار قىاللمايسەن. چۈنكى ئۇ كۆز ئالدىڭدا ئاشكارا ھالەتكە ئايالندى. يەنە بىرى، 

جان تېنىڭدىن سۇغۇرۇلۇپ ھەلقۇمىڭغا يەتكەن چاغدا، ساڭا كىم ئامال قىالاليدۇ؟ 
)سەكراتتىكى  چاغدا  يەتكەن  ھەلقۇمغا  ﴿جان  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
كىشىگە( قاراپ تۇرىسىلەر. بىز )ئىلمىمىز ۋە قۇدرىتىمىز بىلەن( ئۇنىڭغا سىلەردىن يېقىنمىز، 
قىلغاندەك  گۇمان  )سىلەر  ئەگەر  بىلمەيسىلەر(.  )يەنى  كۆرمەيسىلەر  )ئۇنى(  سىلەر  لېكىن 
ئەمەلىڭالرغا قاراپ( جازاغا تارتىلمايدىغان بولساڭالر، نېمىشقا ئۇنى )يەنى ئۇ مېيىتنىڭ جېنىنى 

بەدىنىگە قايتۇرمايسىلەر؟ ئەگەر )سۆزۈڭالردا( راستچىل بولساڭالر﴾)1(. 
﴿»)بۇ كېسەلگە( كىم ئىالج قىالاليدۇ« دېيىلىدۇ﴾ ئىكرىمە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەت 
ئۆلۈمدىن  ئۇنى  قىلىپ  دۇئا  كىم  بۇنىڭغا  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە 
قۇتقۇزااليدۇ. ئەبۇقىالبە مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭغا قايسى دوختۇر داۋا قىلىپ شىپالىق بېرەلەيدۇ. 

قەتادە، زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن. 
﴿)سەكراتنىڭ قاتتىقلىقىدىن( پاچاق پاچاققا كىرىشىپ كېتىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە 
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئاخىرەتنىڭ كۈنلىرىدىن ئەڭ دەسلەپكى كۈن  ئاخىرقى كۈن،  دۇنيانىڭ كۈنلىرىدىن ئەڭ 

يېتىپ كەلگەندە، هللا رەھىم قىلغان كىشىدىن باشقا ئىنسان قاتتىقلىققا ئۇچرايدۇ. 
بېرىدۇ.  يۈز  ئىش  كاتتا  ئۈستىگە  ئىشنىڭ  كاتتا  ۋاقىتتا  بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ئىكرىمە 

)1( ۋاقىئە سۈرىسى 83 - 87ـ  ئايەتكىچە.
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مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: بۇ ۋاقىتا باالنىڭ ئۈستىگە باال يۈز بېرىدۇ. ھەسەنبەسرى مۇنداق 
دەيدۇ: سەكراتنىڭ قاتتىقلىقىدىن سېنىڭ ئىككى پاچىقىڭ بىر - بىرىگە كىرىشىپ كېتىدۇ. 
ھەسەنبەسرى يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭ ئىككى پۇتىدىن جان چىقىپ كېتىدۇ. 
ئەتراپالرنى  بىلەن  پۇتى  ئىككى  بۇ  ئىلگىرى  ئۇ  تۇرالمايدۇ.  ئۇنى كۆتۈرۈپ  پۇت  ئىككى  ئۇ 

ئايلىنىپ يۈرەتتى. 
﴿بۇ كۈندە ھەيدەپ بېرىلىدىغان جاي پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى ئاخىر قايتىپ 
بارىدىغان جاي هللا نىڭ دەرگاھىدۇر. جان چىققاندا ئاسمانغا كۆتۈرىلىدۇ. ئاندىن غالىب ۋە 
بۈيۈك هللا پەرىشتىلەرگە: بەندەمنى زېمىنغا قايتۇرۇڭالر، مەن ئۇالرنى ھەقىقەتەن زېمىندىن 
چىقىرىمەن،-  زېمىندىن  قېتىم  بىر  يەنە  ئۇالرنى  ۋە  قايتۇرىمەن  زېمىنغا  ئۇالرنى  ياراتتىم. 

دەيدۇ. 
بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بۇ ھەقتە ئۇزۇن بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىنغان. هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا بەندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر )يەنى هللا بەندىلىرىنى تىزگىنلەپ 
خاتىرىلەپ  ئەتكەننى  قىلغان  )يەنى  پەرىشتىلەرنى  ساقلىغۇچى  سىلەرگە  ئۇ  تۇرغۇچىدۇر(، 
تۇرىدىغان پەرىشتىلەرنى( ئەۋەتىدۇ، بىرىڭالرغا ئۆلۈم كەلسە، ئۇنى بىزنىڭ پەرىشتىلىرىمىز 
قەبزى روھ قىلىدۇ. ئۇالر )هللا نىڭ ئەمرىنى ئورۇنالشتا( بىپەرۋالىق قىلمايدۇ. ئاندىن ئۇالر 
)يەنى بەندىلەر( ھەق ھۆكۈم قىلغۇچى، ئىگىسى هللا نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ )قىيامەت 

كۈنى( ھۆكۈم قىلىش يالغۇز هللا غىال خاستۇر، هللا ئەڭ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾)1(. 

ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىنىڭ ھالىنى بايان قىلىش

﴿)كاپىر قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى. لېكىن ئۇ )قۇرئاننى( ئىنكار قىلدى ۋە 
)ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى﴾ بۇ ئايەت كاپىرنىڭ دۇنيادىكى چاغدا ھەقنى چىن قەلبى بىلەن 
ئىنكار قىلغانلىقى، ھەقكە ئەمەل قىلىشتىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن يۈز ئۆرۈگەنلىكى، ئۇنىڭ 

ئىچىدىمۇ ۋە تېشىدىمۇ ھېچقانداق ياخشىلىقنىڭ يوقلىقىنى خەۋەر بېرىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)كاپىر قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى. لېكىن 
ئۆيىگە  ھالدا  كېرىلگەن  ئاندىن  ئۆرۈدى.  يۈز  )ئىماندىن(  ۋە  قىلدى  ئىنكار  )قۇرئاننى(  ئۇ 
قايتتى﴾ يەنى ئۇ ھەددىدىن ئاشقان، چوڭچىلىق قىلغان، خۇشاللىققا چۆمگەن، ھەقكە كۆڭۈل 

بۆلۈشتىن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشتىن ھورۇنلۇق قىلغان ھالدا ئۆيىگە قايتتى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۆيلىرىگە قايتقاندا )مۆمىنلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلىپ( 
مەزە قىلغان ھالدا قايتىشاتتى﴾)2(، ﴿چۈنكى ئۇ )دۇنيادىكى چېغىدا( ئائىلىسىدە شاد ـ خۇرام 
ئىدى. ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى. ئۇنداق ئەمەس )يەنى 

ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ(﴾)3(. 

)1( ئەنئام سۈرىسى 61 - 62ـ  ئايەتلەر.
)2( مۇتەففىفىن سۈرىسى 31ـ  ئايەت.

)3( ئىنشىقاق سۈرىسى 13 - 15ـ  ئايەتكىچە.
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﴿ئاندىن كېرىلگەن ھالدا ئۆيىگە قايتتى﴾ زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ 
بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: يەنى ئۇ ئۆيىگە چوڭچىلىق قىلغان 
ھالدا قايتتى. قەتادە ۋە زەيد ئىبنى ئەسلەم مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئۆيىگە كېرىلىپ، يېيىلغان 

ھالدا قايتتى. 
ۋاي سېنىڭ  ھالىڭغا!  ۋاي سېنىڭ  يەنە  ھالىڭغا!  ۋاي سېنىڭ  ھالىڭغا!  ﴿ۋاي سېنىڭ 
تائاال  كاپىرغا هللا  ماڭغۇچى  كېرىلىپ  بولغۇچى،  كاپىر  تائاالغا  ئايەت هللا  بۇ  ھالىڭغا!﴾ 
تەرىپىدىن قىلىنغان قاتتىق تەھدىت ۋە ئاگاھالندۇرۇشتۇر. يەنى سەن ياراتقۇچۇڭ هللا تائاالغا 

كاپىر بولۇپ تۇرۇپ، مۇشۇنداق كېرىلىپ مېڭىشقا ھەقلىقمۇ سەن؟ 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿)ئۇنىڭغا خارالش ۋە مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن( 
»)بۇ ئازابنى( تېتىغىن، سەن ھەقىقەتەن ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ﴾)1(، ﴿)كۇففارالرغا( 
»)دۇنيانىڭ لەززەتلىرىدىن( ۋاقىتلىق يەڭالر ۋە بەھرىمەن بولۇڭالر، شۈبھىسىزكى، سىلەر 
گۇناھكارسىلەر« )دېيىلىدۇ(﴾)2(، ﴿سىلەر هللا دىن باشقا خالىغىنىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر﴾)3(، 
﴿خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر﴾)4( مۇنداق ئادەمگە مەسخىرە قىلىش ۋە ئاگاھالندۇرۇش يۈزىسىدىن 

يۇقىرىدىكى ئايەتلەر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئايەتلەردە بايان قىلىنغاندەك سۆزلەر قىلىنىدۇ. 
رىۋايەت قىلىدۇ: مەن  ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئىمام نەسەئى سەئىد 
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا: ﴿ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! يەنە ۋاي 
سېنىڭ ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا!﴾ دېگەن ئايەتلەر ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن!- دېدىم. 
ئۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ سۆزلەرنى ئەبۇجەھلگە ئېيتقان، ئاندىن غالىب ۋە بۈيۈك هللا 

بۇ ئايەتلەرنى نازىل قىلغان،- دېدى. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم قەتادەنىڭ بۇ ئايەتلەر ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بۇ ئايەت سىلەر ئاڭالپ تۇرغاندەك ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئۈستىگە ئاگاھالندۇرۇشتۇر. ئېيتىلىشىچە، 
ئاندىن  تۇتقان،  ياقىسىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەبۇجەھل  دۈشمىنى  نىڭ  هللا 
سېنىڭ  ۋاي  يەنە  ھالىڭغا!  سېنىڭ  ۋاي  ھالىڭغا!  سېنىڭ  »ۋاي  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
ئەبۇجەھل:  نىڭ دۈشمىنى  بىلەن هللا  ھالىڭغا!« دېگەن. شۇنىڭ  ۋاي سېنىڭ  ھالىڭغا! 
ئى مۇھەممەد! سەن ماڭا تەھدىت قىلىۋاتامسەن؟ هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سەن ۋە 
سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ ماڭا ھېچ نەرسە قىاللمايسىلەر، مەن ھەقىقەتەن يەر يۈزىدە مېڭىپ 

يۈرگەن ئىنسانالرنىڭ ئىچىدىن ئەڭ غالىب بىرىمەن،- دېگەن. 

ئىنساننىڭ بىكار قويۇپ بېرىلمەيدىغانلىقى

﴿ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ )يەنى شەرىئەت ئىشلىرىغا تەكلىپ قىلىنماي، 

)1( دۇخان  سۈرىسى 49ـ  ئايەت.
)2( مۇرسەالت سۈرىسى 46ـ  ئايەت.

)3( زۇمەر سۈرىسى 15ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)4( فۇسسىلەت سۈرىسى 40ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قىيامەت سۈرىسى
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ھەققىدە  ئايەت  بۇ  سۇددى  ئويالمدۇ؟﴾  دەپ  ئوخشاش(  ھايۋانغا  قويۇۋېتىلگەن  مەيلىگە 
مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئىنسان ئۆزىنى قايتا تىرىلدۈرۈلمەيمەن دەپ ئويالمدۇ؟ مۇجاھىد، ئىمام 
شافىئىي ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ: يەنى ئۇ ياخشى ئىشنى قىلىشقا 

بۇيرۇلمايمەن ۋە يامان ئىشنى قىلىشتىن توسۇلمايمەن دەپ ئويالمدۇ؟ 
بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھەر ئىككى ھالەتنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ. يەنى ئىنسان بۇ دۇنيادىمۇ ياخشى ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇلماي، يامان ئىش قىلىشتىن 
بىكار  تىرىلدۈرۈلمەي  قايتا  قەبرىسىدىمۇ  ئۇ  يوق.  ئىش  قويۇۋېتىلىدىغان  بىكار  توسۇلماي 
قويۇۋېتىلىدىغان ئىش يوق. بەلكى ئۇ دۇنيادا ياخشى ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ. يامان ئىشنى 
قىلىشتىن توسۇلىدۇ. ئاخىرەتتە هللا نىڭ دەرگاھىغا ھەيدەپ بېرىلىدۇ. بۇ ئايەتتىن مەقسەت، 
قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالش ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئازغۇنالرغا، نادانالرغا ۋە 

ھەق بىلەن قارشىالشقۇچىالرغا رەددىيە بېرىشتىن ئىبارەتتۇر. 
شۇڭا هللا تائاال ئىنساننى دەسلەپتە ياراتقانلىقىنى ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە دەلىل قىلىپ 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ )بەچچىدانالرغا( تۆكىلىدىغان )ئاجىز مەنى( ئەمەسمىدى؟﴾ يەنى ئىنسان 
دادىنىڭ ئومۇرتقىسىدىن ئانىنىڭ رەھمىگە تۆكۈلگەن ئاجىز، ئەرزىمەس مەنىي ئەمەسمىدى. 

﴿ئاندىن ئۇ لەختە قان بولدى، ئاندىن هللا ئۇنى چىرايلىق شەكىلدە ياراتتى﴾ يەنى ئۇ مەنىي 
لەختە قانغا ئايالندى. ئاندىن ئۇ پارچە گۆشكە ئايالندى، ئاندىن ئىنسان شەكلىگە كىردى، 
ئاندىن ئۇنىڭغا جان كىرگۈزۈلدى، ئاندىن ئۇ هللا نىڭ ئىزنى ۋە ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇشى 
بىلەن ئەزالىرى ساغالم قەددى قامەتلىك بىر ئىنسانغاـ  ئوغۇل ياكى قىزغا ئايالندى. شۇڭا هللا 

تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ مەنىيدىن ئەر - ئايال )ئىككى تىپنى( ياراتتى﴾. 
قادىر  تىرىلدۈرۈشكە  ئۆلۈكلەرنى  هللا(  قىاللىغان  ئىشالرنى  يۇقىرىقىدەك  )يەنى  ﴿ئۇ 
ياراتقان زات هللا،  ئەمەسمۇ؟﴾ يەنى مۇشۇ ئاجىز مەنىيدىن مۇشۇنداق قامەتلىك ئىنساننى 
خۇددى ئۇنى دەسلەپتە ياراتقاندەك قايتا يارىتىشقا قادىر ئەمەسمۇ؟ قايتا يارىتىش دەسلەپتە 

يارىتىشقا سېلىشتۇرغاندا، ئەلۋەتتە، ئاسان ياكى تەڭ ھالەتتە بولىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿مەخلۇقاتنى دەسلەپتە )يوقتىن( بار قىلىدىغان، 
ئاندىن ئۇنى )ئۆلگەندىن كېيىن( تىرىلىدۈرىدىغان هللا ئەنە شۇدۇر، ئۇ )يەنى مەخلۇقاتنى 
يەنى  ئوڭايدۇر﴾)1(  قارىغاندا(  قىلغانغا  بار  يوقتىن  دەسلەپتە  )ئۇنى  غا  تىرىلدۈرۈش( هللا 
ھەرقانداق نەرسىنى ئىككىنچى قېتىم يارىتىش ئەلۋەتتە ئاساندۇر. بۇ نۇقتا رۇم سۈرىسىدە 

تەپسىلى بايان قىلىندى. 

بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدا قىلىنىدىغان دۇئا

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇئائىشەنىڭ  ئىبنى  مۇسا  ئەبۇداۋۇد  ئىمام 
ئۆيۈمنىڭ ئۈستىدە بىر ئادەم ناماز ئوقۇيتتى. ئۇ: ﴿ئۇ )يەنى يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى قىاللىغان 

)1( رۇم سۈرىسى 27ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قىيامەت سۈرىسى
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هللا( ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغاندا: ئى هللا سېنى 
بارلىق نۇقسانالردىن پاك دەپ بىلىمەن. سەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىرسەن،- 
دەيتتى. ئادەملەر ئۇنىڭدىن بۇ ھەقتە سورىغاندا، ئۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق 

دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم،- دېدى. 
شۇنىڭ بىلەن، قىيامەت سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا هللا تائاالغا 

خاستۇر. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 31 ئايەت

ئىنسان سۈرىسى

ئىنسان سۈرىسى بىلەن سەجدە سۈرىسىنى جۈمە كۈنى بامدات نامىزىدا 
ئوقۇش توغرىسىدا

بىز يۇقىرىدا ئىمام مۇسلىمنىڭ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم جۈمە كۈنى بامدات نامىزىدا سەجدە سۈرىسى بىلەن ئىنسان سۈرىسىنى 

ئوقۇيتتى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق. 

ٱ ٻ ٻ

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى  ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   

ئۇ  ئۆتكۈزدى،  مۇددەتنى  بىر  قورسىقىدا(  )ئانىنىڭ  ئىنسان 
)ئەرزىمىگەنلىكتىن( تىلغا ئېلىنىدىغان نەرسە بولمىدى﴿1﴾. شۈبھىسىزكى، بىز 
ئىنساننى ئارىالشما مەنى )يەنى ئەر بىلەن ئايالالرنىڭ مەنىسى( دىن ياراتتۇق، 
ئۇنى  ئۈچۈن،  شۇنىڭ  سىنايمىز.  بىلەن(  تەكلىپلىرى  )شەرىئەت  بىز  ئۇنى 
ياراتقۇچىنىڭ  ئاڭلىسۇن، كائىناتنى  ئايەتلىرىمىزنى  نازىل قىلغان  بىز )ئۇنى 
ئاڭاليدىغان،  دەپ(  كۆرسۇن  دەلىللەرنى  قىلىدىغان  دااللەت  بىرلىكىگە 
)پەيغەمبەر  بىز  ئۇنىڭغا  شۈبھىسىزكى،  ياراتتۇق﴿2﴾.  قىلىپ  كۆرىدىغان 
ئەۋەتىش بىلەن ياخشى-يامان( يولنى كۆرسەتتۇق، ئۇ مۆمىن بولۇپ ياخشى 
يولدا مېڭىپ )هللانىڭ نېمىتىگە( شۈكۈر قىلغۇچىدۇر، ياكى )فاجىر بولۇپ 

يامان يولدا مېڭىپ( كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر﴿3﴾.



اهللا تائاالنىڭ ئىنساننى يوقتىن بار قىلغانلىقى

نەرسە  ئېلىنىمىغۇدەك  تىلغا  بولغانلىقتىن  نەرسە  ئەرزىمەس  ئۇ  ئىنساننى  تائاال  هللا 
بولمىغىنىدىن كېيىن ئىنسان قىلىپ ياراتقانلىقىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئىنسان 
ئېلىنىدىغان  تىلغا  )ئەرزىمىگەنلىكتىن(  ئۇ  ئۆتكۈزدى،  مۇددەتنى  بىر  قورسىقىدا(  )ئانىنىڭ 
دەيدۇ:  مۇنداق  يەنە  قىلىپ  بايان  ياراتقانلىقىنى  نېمىدىن  ئۇنى  ئاندىن  بولمىدى﴾  نەرسە 
دىن  مەنىسى(  ئايالالرنىڭ  بىلەن  ئەر  )يەنى  مەنى  ئارىالشما  ئىنساننى  بىز  ﴿شۈبھىسىزكى، 
ياراتتۇق﴾ يەنى مەنىينىڭ ئارىالشمىسىدىن ياراتتۇق، دەسلەپتە ئەرنىڭ سۈيى ئايالنىڭ سۈيى 
بىلەن ئارىلىشىدۇ. ئاندىن كېيىن بىر باسقۇچتىن يەنە بىر باسقۇچقا، بىر ھالەتتىن يەنە بىر 

ھالەتكە، بىر رەڭدىن يەنە بىر رەڭگە يۆتكىلىدۇ. 
ئىكرىمە، مۇجاھىد، ھەسەن ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنى: ئەر بىلەن 
ئايالنىڭ سۈيىنىڭ ئارىالشمىسىدىن ياراتتۇق دېگەنلىك بولىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. ﴿ئۇنى 
بىز )شەرىئەت تەكلىپلىرى بىلەن( سىنايمىز﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سىلەرنىڭ 
قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن﴾)1(، ﴿شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنى 
بىز )ئۇنى نازىل قىلغان ئايەتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگە دااللەت 
قىلىدىغان دەلىللەرنى كۆرسۇن دەپ( ئاڭاليدىغان، كۆرىدىغان قىلىپ ياراتتۇق﴾ يەنى ئۇنىڭغا 
ئىتائەت قىلىش ياكى ئاسىيلىق قىلىش يولىنى ئۆزىنىڭ تاللىشى ئۈچۈن كۆرۈش ۋە ئاڭالش 

ئىقتىدارىنى بەردۇق. 

اهللا تائاالنىڭ ئىنسساننى ھىدايەتكە باشاليدىغانلىقى، ئۇنىڭ بولسا يا شۈكۈر 
قىلغۇچى يا تانغۇچى بولىدىغانلىقى

﴿شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭغا بىز )پەيغەمبەر ئەۋەتىش بىلەن ياخشى-يامان( يولنى كۆرسەتتۇق﴾ 
يەنى ئۇنىڭغا ھەممىنى ئېنىق بايان قىلىپ بەردۇق. ھەمدە ئۇنىڭغا ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ 

يولىنى ئوچۇق قىلىپ كۆرسىتىپ بەردۇق. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سەمۇدقا بولسا توغرا يولنى كۆرسەتتۇق، ئۇالر 
ھىدايەتتىن كورلۇق )يەنى گۇمراھلىق( نى ئارتۇق بىلدى﴾)2(، ﴿ئۇنىڭغا ياخشى يول بىلەن 

يامان يولنى كۆرسەتمىدۇقمۇ؟﴾)3(. 
﴿ئۇ مۆمىن بولۇپ ياخشى يولدا مېڭىپ )هللانىڭ نېمىتىگە( شۈكۈر قىلغۇچىدۇر، ياكى 
مېڭىپ  يولغا  ياخشى  ئۇ  يەنى  قىلغۇچىدۇر﴾  مېڭىپ( كۇفرىلىق  يولدا  يامان  بولۇپ  )فاجىر 
ئەبۇمالىك  مۇسلىم  ئىمام  بولىدۇ.  بەختسىز  مېڭىپ  يولدا  گۇمراھ  ياكى  بولىدۇ  بەختلىك 
رىۋايەت قىلىدۇ:  ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئەشئەرىدىن پەيغەمبەر 

)1( مۇلك سۈرىسى 2ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( فۇسسىلەت سۈرىسى 17ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( بەلەد سۈرىسى 10ـ  ئايەت.

ئىنسان سۈرىسى

438439



»ھەر كىم ئۆز يولىدا ماڭىدۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ، ئۇ ئۆزىنى ھاالك قىلىدۇ 
ياكى ئۆزىنى ھاالكەتتىن قۇتقۇزىدۇ«.

* * * * * * *

 ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ   يئ جب حب   خب  
مب ىب يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ    ڀ  ڀ ڀ ٺ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ  

)بويۇنلىرىغا  زەنجىرلەرنى،  سېلىنىدىغان(  )پۇتلىرىغا  كاپىرالرغا  بىز  شۈبھىسىزكى، 
سېلىنىدىغان( تاقاقالرنى ۋە يېنىپ تۇرغان دوزاخنى تەييارلىدۇق﴿4﴾. ھەقىقەتەن ياخشىالر 
كافۇر  )ئۇ  ئىچىدۇ﴿5﴾.  جامالردىن  تولدۇرۇلغان(  بىلەن  )مەي  ئارىالشتۇرۇلغان  كافۇر 
جەننەتتىكى بىر( بۇالقتىن ئېتىلىپ چىققان بولۇپ، ئۇنىڭدىن هللانىڭ )ياخشى( بەندىلىرى 
ئىچىدۇ، ئۇ بۇالقنى ئۇالر )خالىغان جايلىرىغا ئېقىتىپ بارااليدۇ﴿6﴾. ئۇالر ئۆز ئۈستىگە قەسەم 
ئىچىپ ئالغان ئىشنى ئورۇناليدۇ ۋە دەھشىتى كەڭ دائىرىلىك بولغان كۈندىن )يەنى قىيامەت 
تائام  ئەسىرگە  ۋە  يېتىمگە  مىسكىنگە،  تۇرۇقلۇق،  موھتاج  ئۆزى  قورقىدۇ﴿7﴾.  كۈنىدىن( 
بېرىدۇ﴿8﴾. )ئۇالر ئېيتىدۇ( »سىلەرگە بىز هللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام بېرىمىز، سىلەردىن 
)بۇنىڭ بەدىلىگە( ھېچقانداق مۇكاپات ۋە تەشەككۈر تەلەپ قىلمايمىز﴿9﴾. شۈبھىسىزكى، بىز 
پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن مەيدانغا كەلتۈرۈلگەن ئېغىر، قاتتىق كۈندىن قورقىمىز«﴿10﴾. هللا 
ئۇالرنى شۇ كۈننىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ، ئۇالرنىڭ )يۈزلىرىگە( نۇر، )دىللىرىغا( خوشاللىق 
ئاتا قىلىدۇ﴿11﴾. ئۇالرنىڭ سەۋر - تاقەتلىرى ئۈچۈن هللا ئۇالرنى جەننەت بىلەن ۋە )ئۇ 

يەردىكى( يىپەك )لىباسالر( بىلەن مۇكاپاتاليدۇ﴿12﴾. 

كاپىرالرغا جازا ۋە مۆمىنلەرگە مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتلەردە بەندىلىرى ئىچىدىن ھەقتىن تانغۇچى كاپىرالرغا تەييارلىغان 
كىشەن ـ تاقاقالرنى ۋە جەھەننەمدىكى ئوتالرنى بايان قىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ئۇ چاغدا )يەنى دوزاخقا كىرگەندە( ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىدا تاقاقالر ۋە زەنجىرلەر بولىدۇ، 
ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ، ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇ﴾)1( هللا تائاال ئەنە شۇ بەختسىز 
كىشىلەرگە تەييارالنغان دوزاخنىڭ ئازابلىرىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ﴿ھەقىقەتەن 
بۇ  يەنى  ئىچىدۇ﴾  جامالردىن  تولدۇرۇلغان(  بىلەن  )مەي  ئارىالشتۇرۇلغان  كافۇر  ياخشىالر 
ئايەتتىن كافۇرنىڭ ھەقىقەتەن تەنگە راھەت بېغىشاليدىغان، سوغۇق ۋە خۇش پۇراقلىق نەرسە 
ئىكەنلىكى مەلۇم بولىدۇ. بۇ مۇكاپاتقا جەننەتتىكى باشقا ھوزۇر ـ ھاالۋەتلەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. 

)1( غافىر سۈرىسى 71 - 72ـ  ئايەتلەر.
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ھەسەنبەسرى: بۇ مەيدە كافۇرنىڭ تەمى بىلەن زەنجىبىلنىڭ پۇرىقى بىرلەشكەن،- دەيدۇ. 
ئۇنىڭدىن هللانىڭ  بولۇپ،  چىققان  ئېتىلىپ  بۇالقتىن  بىر(  جەننەتتىكى  كافۇر  ﴿)ئۇ 
)ياخشى( بەندىلىرى ئىچىدۇ، ئۇ بۇالقنى ئۇالر )خالىغان جايلىرىغا ئېقىتىپ بارااليدۇ﴾ يەنى 
بۇالقتۇر. هللا  تەييارالنغان  كىشىلەرگە  ياخشى  ئەنە شۇ  ئارىالشتۇرۇلۇپ  كافۇردىن  مەي  بۇ 
تائاالنىڭ يېقىن بەندىلىرى ئارىالشتۇرۇپ ئاۋارە بولماي بىۋاسىتە قانغىچە ئىچىدۇ. ئۇ ﴿بۇالقنى 
ئۇالر )خالىغان جايلىرىغا ئېقىتىپ بارااليدۇ(﴾ يەنى ئۇالر ئۇنى قەسىرلەرنىڭ، ئۆيلەرنىڭ ۋە 
سورۇنالرنىڭ قەيەرگە بولسۇن، خالىغان جايىغا ئېقىتىپ بارااليدۇ. مۇجاھىد مۇنداق دېدى: 
بارىدۇ.  ئېقىتىپ  يەرگە  ئىچىشنى خالىسا، شۇ  ئاپىرىپ  ئېقىتىپ  قەيەرگە  بۇالقنى  ئۇ  ئۇالر 
ئىكرىمە ۋە قەتادەمۇ بۇ ئايەتنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەپسىر قىلغان. سەۋرى مۇنداق دەيدۇ: 

ئۇنى نەدە خالىسا، شۇ يەردە ئىچەلەيدۇ.

ياخشى بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرى

﴿ئۇالر ئۆز ئۈستىگە قەسەم ئىچىپ ئالغان ئىشنى ئورۇناليدۇ ۋە دەھشىتى كەڭ دائىرىلىك 
بولغان كۈندىن )يەنى قىيامەت كۈنىدىن( قورقىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئىسالم شەرىئىتىدە كۆرسىتىلگەن 
بويىچە قىلىشقا بۇيرۇلغان تائەت - ئىبادەتلەرنى ئورۇنالش ئارقىلىق هللا تائاالغا ئىبادەت 
قىلىدۇ، شۇنداقال ئۆزلىرىگە قىلىشنى نەزىر قىلىۋالغان ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىبادەت 
قىلىدۇ. نەزىر ھەققىدە ئىمام مالىك ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
نەزىر  يولىدا  ئىتائەت قىلىش  تائاالغا  رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى هللا  مۇنداق دېگەنلىكىنى 
قىلسا، ئۇ ئۇنى ئورۇندىسۇن. كىمكى هللا تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشنى نەزىر قىلسا، ئۇ ئۇنىڭدىن 

يانسۇن«. بۇنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئۇالر قىيامەت كۈنىدە ھېسابنىڭ قاتتىق بولۇشىدىن ئەنسىرەپ هللا تائاال چەكلىگەن 
ھارام ئىشالرنى تاشاليدۇ. قىيامەت كۈنىنىڭ دەھشەتلىك قورقۇنچى ھەممە ئادەمگە ئومۇمىي 
بولۇپ، بۇنىڭدىن هللا تائاال مەرھەمەت قىلغان كىشىال ساقلىنااليدۇ. قەتادە مۇنداق دەيدۇ: 

هللا تائاال بىلەن قەسەمكى، ئۇ كۈننىڭ خەتىرى ئاسمان - زېمىننى قاپالپ كېتىدۇ. 
مۇجاھىد  بېرىدۇ﴾  تائام  ئەسىرگە  ۋە  يېتىمگە  مىسكىنگە،  تۇرۇقلۇق،  موھتاج  ﴿ئۆزى 
ئۇنى  ۋە  ئېھتىياجلىق  تاماققا شۇنداق  ئۇالر  مۇنداق دەيدۇ:  ئايەت ھەققىدە  بۇ  مۇقاتىل  ۋە 
يېيىشكە تەقەززا بولۇپ، ئېنتىلىدىغان تۇرۇپ ئۇنى باشقىالرغا يېگۈزىدۇ. ئىبنى جەرىرمۇ بۇ 
قاراشقا قوشۇلغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش- 
ئەقرىباالرغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن سەبىللەرگە )يەنى پۇل- مېلىدىن ئاالقىسى 
ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا(، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ئېرىشىشىگە پۇل- مال ياردەم 
بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش﴾)1(، ﴿ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە 
)يەنى ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغىچە( ھەرگىز ياخشىلىققا )يەنى جەننەتكە( 

)1( بەقەرە سۈرىسى 177ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئېرىشەلمەيسىلەر﴾)1(. 
ئىمام بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كەلگەن: »سەدىقىنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى سېنىڭ 
نامراتلىقتىن  ۋە  تۇرغان  بولۇپ  ئۇنىڭغا ھېرىس  بايلىقنى كۆزلەپ  تېنىڭ ساغالم، شۇنداقال 
قورقۇپ تۇرغان چاغدا قىلغان سەدىقەڭدۇر«. يەنى مالغا ئامراق، ھېرىسمەن ۋە ئۇنىڭغا موھتاج 

بولۇپ تۇرغان چېغىڭدا قىلغان سەدىقىدۇر. 
ۋە  يېتىم  بېرىدۇ﴾  تائام  ئەسىرگە  ۋە  يېتىمگە  مىسكىنگە،  تۇرۇقلۇق،  موھتاج  ﴿ئۆزى 
مىسكىن توغرۇلۇق يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. ئەسىر ھەققىدە سەئىد ئىبنى جۇبەير، 
مۇسۇلمان  “ئەسىر” دېگەن سۆزدىن  بۇ  مۇنداق دەيدۇ:  ئالىمالر  قاتارلىق  زەھھاك  ھەسەن، 
ئەسىر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئىبنى ئابباس: ئەينى چاغدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرى مۇشرىكالردىن 
ئىبارەت ئىدى،- دەيدۇ. بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرنى بەدرى كۈنى 
قولغا چۈشكەن ئەسىرلەرنى ئىززەتلەشكە بۇيرۇدى. شۇڭا ساھابىلەر تاماق يېگەندە، ئالدى 

بىلەن ئەسىرلەرگە تاماق بەرگەن. 
ئىكرىمە: بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان “ئەسىر” دېگەن سۆزدىن قۇلالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 
ئۈچۈن  قارىتىلغانلىقى  ئومۇمەن  مۇشرىكالرغا  ۋە  مۇسۇلمان  ئايەت  بۇ  ئىبنى جەرىر:  دېدى. 

قۇلالرمۇ ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ،- دەپ قارىدى. 
ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  قاتارلىقالرمۇ  قەتادە  ۋە  ھەسسەن  ئەتا،  جۇبەير،  ئىبنى  سەئىد 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نۇرغۇن ھەدىسلەردە قۇلالرغا ياخشلىق قىلىشنى بۇيرۇغان. 
ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاخىرقى ۋەسىيەتلىرىدە مۇنداق دېگەن: »مەن سىلەرگە نامازغا 
ئايەتتىكى  مۇجاھىد:  تاپىاليمەن«.  بۆلۈشۈڭالرنى  كۆڭۈل  قۇلالرغا  ئاستىڭالردىكى  قول  ۋە 

“ئەسىر” دېگەن سۆزدىن مەھبۇسالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. 
﴿)ئۇالر ئېيتىدۇ(: سىلەرگە بىز هللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام بېرىمىز، سىلەردىن )بۇنىڭ 
بەدىلىگە( ھېچقانداق مۇكاپات ۋە تەشەككۈر تەلەپ قىلمايمىز﴾ بۇ ئايەتتە دېمەكچى بولغان 
مەزمۇن: ئۇالر تاماققا شۇنداق ئېھتىياجلىق تۇرۇپ، هللا نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ ئەسىرلەرگە 
تاماق بېرىدۇ ۋە ئۇالرغا: بىز پەقەت هللا نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپال سىلەرگە تاماق بېرىمىز، 

سىلەرنىڭ كىشىلەرنىڭ ئالدىدا بىزگە رەھمەت ئېيتىشىڭالرنى تاما قىلمايمىز،- دەيدۇ. 
مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەمكى، ئۇالر ئايەتتىكى سۆزنى ئۆز تىللىرى بىلەن ئېيتمىدى. لېكىن هللا ئۇالرنىڭ 
ئەنە  ئۇالرنى  ئۈچۈن  رىغبەتلىنىشى  قىلغۇچىنىڭ  ئىش  مۇشۇنداق  بىلگەچكە  دىلىدىكىنى 

شۇنداق مەدھىيىلىدى. 
قاتتىق  ئېغىر،  كەلتۈرۈلگەن  مەيدانغا  تەرىپىدىن  پەرۋەردىگارىمىز  بىز  ﴿شۈبھىسىزكى، 
كۈندىن قورقىمىز﴾ يەنى بىز بۇ ياخشىلىقنى پەقەت هللا بىزگە مەرھەمەت قىالرمىكىن، ئېغىر 
ۋە قاتتىق كۈندە بىزگە مېھرى - شەپقەت قىالرمىكىن دېگەن ئۈمىد بىلەن قىلىمىز. ئىكرىمە ۋە 

)1( ئال ئىمران سۈرىسى 92ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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باشقىالر بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
تۈرىدۇكى،  قوشۇمىسىنى شۇنداق  قاتتىقلىقىدىن  كۈننىڭ  ئۇ  كاپىر  كۈنى  قىيامەت  قىلىدۇ: 
ئۇنىڭدىن قوغۇشۇندەك تەر ئاقىدۇ. سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە قەتادە: ئۇ كۈندە دەھشەتتىن 

چىرايالر تۈرۈلىدۇ. يەنى كاپىرالرنىڭ قوشۇمىسى ۋە پېشانىسى قاتتىق تۈرۈلىدۇ. 

جەننەت ئەھلىگە بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە نېمەتلەرنىڭ بەزى تەپسىالتلىرى

﴿هللا ئۇالرنى شۇ كۈننىڭ شەررىدىن ساقاليدۇ، ئۇالرنىڭ )يۈزلىرىگە( نۇر، )دىللىرىغا( 
خوشاللىق ئاتا قىلىدۇ﴾ ھەسەنبەسرى، قەتادە، ئەبۇئالىيە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر 
بۇ ئايەتنى: ئۇالر قورققان نەرسىدىن هللا ئۇالرنى خاتىرجەم قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ چىرايلىرىغا 
خۇشاللىق، كۆڭۈللىرىگە خۇرسەنلىك ئاتا قىلىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەردىن نۇر، كۈلكە ۋە خۇشال - خۇراملىق يېغىپ 

تۇرىدۇ﴾)1( بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، دىل خۇرسەن بولسا، چىرايى نۇرلىنىدۇ. 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ھەدىستە:  بىر  ئۇزۇن  قىلغان  رىۋايەت  مالىك  ئىبنى  كەئىب 
خۇشال بولسا، چىرايى نۇرلىنىپ خۇددى تولۇن ئاينىڭ بىر پارچىسىدەك بولۇپ كېتەتتى،- 
دېيىلگەن. ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنىڭ قېشىمغا چىرايى نۇرالنغان 

ھالدا خۇشال كىرىپ كەلدى،- دەپ بايان قىلغان. 
يەردىكى(  )ئۇ  ۋە  بىلەن  ئۇالرنى جەننەت  ئۈچۈن هللا  تاقەتلىرى  ﴿ئۇالرنىڭ سەۋر - 
يىپەك )لىباسالر( بىلەن مۇكاپاتاليدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ دۇنيادا ھاۋايى ـ ھەۋەس ۋە 
شەھۋەتلىرىگە بېرىلمەي، تائەت - ئىبادەت يولىدا يەتكەن جاپا - مۇشەققەتلەرگە چىداپ 
سەۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن نېمەتلەرنى ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى جەننەتكە جايالشتۇردى. ئۇالرنى 

كەڭ، ياخشى، ئازادە ئۆيلەرگە، راھەت تۇرمۇش ۋە چىرايلىق كىيىملەرگە ئېرىشتۈردى. 

* * * * * * *

 ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ 
ں ں ڻ  ڻ  ڻ ڻ   ۀ   ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے   ۓ  
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ې ې ې ې  ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئ  

ئىسسىقنىمۇ،  قاتتىق  جەننەتتە  ئۇالر  ئولتۇرىدۇ،  يۆلىنىپ  تەختلەرگە  جەننەتتە  ئۇالر 
قاتتىق سوغۇقنىمۇ كۆرمەيدۇ﴿13﴾. جەننەتتىكى )دەرەخلەرنىڭ( سايىلىرى ئۇالرغا يېقىندۇر، 
قاچىالنغان(  )تاماق  ئۇالرغا  قىلىنىدۇ﴿14﴾.  ئاسان  ئۇالرغا  ئۈزۈش  مېۋىلىرىنى  جەننەتنىڭ 

)1( ئەبەسە سۈرىسى 38 - 39ـ  ئايەتلەر.
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جامالر  سۈزۈك(  )شىشىدەك  ياسالغان  كۈمۈشتىن  تولدۇرۇلغان(  )مەي  تەخسىلەر،  كۈمۈش 
ئايالندۇرۇپ سۇنۇلۇپ تۇرىدۇ، )ساقىيالر، ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ( اليىق ئۆلچەيدۇ )يەنى 
ئىچكۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجىدىن ئېشىپمۇ قالمايدۇ، كېمىپمۇ قالمايدۇ﴿15﴾. ئۇالر يەنە جەننەتتە 
سۇغىرىلىدۇ﴿17﴾.  بىلەن(  مەي  جامدىكى  )يەنى  بىلەن  جام  ئارىالشتۇرۇلغان  زەنجىبىل 
جەننەتتە سەلسەبىل دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالقمۇ بار﴿18﴾. قېرىماي ھەمىشە ياش تۇرىدىغان 
غىلمانالر نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا )ئۇالرنىڭ 
مەرۋايىتمىكىن  كەتكەن  تېرىلىپ  ئۇالرنى  قاراپ(  نۇرلۇقلىقىغا  ۋە  سۈزۈكلىكى  گۈزەللىكى، 
دەپ قالىسەن﴿19﴾. قاچانكى سەن قارايدىغان بولساڭ، بۇ يەردە )تەسۋىرلەپ تۈگەتكىلى 
بولمايدىغان( نېمەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرىسەن﴿20﴾. ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا 
يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن )تەييارالنغان( يېشىل كىيىملەر بولىدۇ، )ئۇالر( كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى 
تاقايدۇ، پەرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ﴿21﴾. شۈبھىسىزكى، بۇ سىلەرگە 

بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر، سىلەرنىڭ مېھنىتىڭالر قوبۇل بولدى﴿22﴾.

جەننەتتىكى ئازادە تەختلەر ۋە سوغۇقمۇ، ئىسسىقمۇ ئەمەس، يېقىملىق ھاۋا 
توغرىسىدا

ئىسسىقنىمۇ،  قاتتىق  ئۇالر جەننەتتە  ئولتۇرىدۇ،  يۆلىنىپ  تەختلەرگە  ﴿ئۇالر جەننەتتە 
قاتتىق سوغۇقنىمۇ كۆرمەيدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە جەننەت ئەھلىنىڭ ئەھۋالىنى ۋە ئۇالرغا 
ئاتا قىلغان كاتتا نېمەتلەرنى بايان قىلدى. بۇ مەسىلە سەففات سۈرىسىدە تەپسىلىي بايان 
ـ  تاالش  ھەققىدىكى  مەسىلىسى  ئولتۇرۇش  شەكىلدە  قايسى  زادى  تەختلەردە  قىلىندى. 

تارتىشالرمۇ يۇقىرىدا ئايەتكە مەزمۇنداش ئايەتلەرنىڭ تەپىسىرلىرىدە بايان قىلىنغان ئىدى. 
سىقىدىغان  قاتتىق  ئىچىنى  ئادەمنىڭ  ئۇالر  تەختلەردۇر.  سايىۋەنلىك  تەختلەر  بۇ 
ئىسسىقنىمۇ ياكى توڭلىتىدىغان سوغۇقنىمۇ كۆرمەيدۇ. چۈنكى، جەننەتتە ناھايىتى يېقىملىق 

بىر خىل ھاۋا باردۇر، ئۇالر ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشنىمۇ خالىمايدۇ.

دەرەخ شاخلىرى ۋە مېۋىلىرىنىڭ يېقىن ئىكەنلىكى

﴿جەننەتتىكى )دەرەخلەرنىڭ( سايىلىرى ئۇالرغا يېقىندۇر، جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنى ئۈزۈش 
ئۇالرغا ئاسان قىلىنىدۇ﴾ يەنى جەننەتتە دەرەخ شاخلىرى سايە تاشالپ تۇرىدۇ. مېۋىلىرى بولسا 
قول يەتكۈدەك يەردە ساڭگىالپ تۇرىدۇ. ئۇالر خالىغان ۋاقىتتا مېۋىلەرنى ئۈزمەكچى بولسا، 

خۇددى ئىتائەتچان ئاڭلىغۇچىدەك شاخلىرى ئېگىلىپ مېۋىلىرى ئۇالرغا يېقىنلىشىدۇ. 
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ئورنىدىن تۇرسا ئۇالرنىڭ باش تەرىپىدىكى مېۋىمۇ مەلۇم 
مىقداردا كۆتۈرۈلىدۇ. ئولتۇرسا پەسلەيدۇ. ئەگەر ئۇالر يانپاشالپ ياتسا، مېۋىلەر ئۇالرنىڭ قولى 
تىكەنلەر  ئۈزگەندە  مېۋىلەرنى  ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  قەتادە  پەسلەيدۇ.  مىقداردا  يەتكۈدەك 

توسالغۇ بولمايدۇ ۋە مېۋىلەر قولالردىن يىراقالپ كەتمەيدۇ. 
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كۈمۈش تەخسە ۋە قەدەھلەر

﴿ئۇالرغا )تاماق قاچىالنغان( كۈمۈش تەخسىلەر، )مەي تولدۇرۇلغان( كۈمۈشتىن ياسالغان 
ئېھتىياجىغا  ئۇالرنىڭ  تۇرىدۇ، )ساقىيالر،  ئايالندۇرۇپ سۇنۇلۇپ  )شىشىدەك سۈزۈك( جامالر 
كېمىپمۇ  قالمايدۇ،  ئېشىپمۇ  ئېھتىياجىدىن  ئىچكۈچىلەرنىڭ  )يەنى  ئۆلچەيدۇ  اليىق  قاراپ( 
قالمايدۇ(﴾ يەنى خىزمەتچىلەر تاماقالرنى، يېمەكلىكلەرنى كۈمۈش تەخسىلەردە، شارابالرنى 
بولغان  كۈمۈشتىن  قەدەھلەر  بۇ  گەرچە  يۈرىدۇ.  ئايلىنىپ  كۆتۈرۈپ  قەدەھلەردە  كۈمۈش 
بولسىمۇ، ئۇ ئەينەككە ئوخشاش سۈزۈك بولغانلىقتىن ئىچىدىكى شارابالرنىڭ رەڭگى كۆرىنىپ 
تۇرىدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش قەدەھلەر دۇنيادا تېپىلمايدۇ. جەننەت ئەھلىگە بېرىلىدىغان تائام ۋە 
شارابالر ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىغا قارىتا، ئارتۇقمۇ ئەمەس ياكى كەممۇ ئەمەس قىلىپ تەييارالنغان 

بولىدۇ. 
بۇ ئايەتنى ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، سەئىد ئىبنى جۇبەير، ئەبۇسالىھ، قەتادە، ئىبنى 
باشقىالر  ۋە  ئىبنى جەرىر  زەيد،  ئىبنى  قەتادە، شەئبىي،  ئۇبەيد،  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەبزا، 
يۇقىرىقىدەك تەپسىر قىلغان. بۇ ئايەت جەننەت ئەھلىگە ناھايىتى كۆڭۈل بۆلىنىدىغانلىقى ۋە 

ھۆرمەت قىلىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

زەنجىبىل ۋە سەلسەبىلنىڭ شارابى

مەي  جامدىكى  )يەنى  بىلەن  جام  ئارىالشتۇرۇلغان  زەنجىبىل  جەننەتتە  يەنە  ﴿ئۇالر 
بىلەن( سۇغىرىلىدۇ﴾ يەنى جەننەت ئەھلى قەدەھلەردە زەنجىبىل ئارىالشتۇرۇلغان شارابالر 
بىلەن سۇغۇرىلىدۇ. ئۇالر بەزىدە كافۇر ئارىالشتۇرۇلۇپ سوۋۇتۇلغان سۇالرنى ئىچسە، بەزىدە 
زەنجىبىل ئارىالشتۇرۇلغان ئىسسىق شارابالرنى ئىچىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ مىجەزلىرى 
مۆتىدىللىشىدۇ. بۇ ياخشى بەندىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر. ئەمما هللا تائاالنىڭ يېقىن 
بەندىلىرى بۇ ئىككى خىل شارابتىن خالىغان ۋاقىتتا ئىچىدۇ. قەتادە ۋە بىر قانچە كىشى بۇ 

ئايەت ھەققىدە شۇنداق دېگەن. 
هللا تائاال يۇقىرىدا: ﴿)ئۇ كافۇر جەننەتتىكى بىر( بۇالقتىن ئېتىلىپ چىققان بولۇپ، ئۇنىڭدىن 
هللانىڭ )ياخشى( بەندىلىرى ئىچىدۇ﴾)1( دەپ بايان قىلدى. بۇ يەردە بولسا: ﴿جەننەتتە سەلسەبىل 
دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالقمۇ بار﴾ دەپ بايان قىلدى. يەنى زەنجىبىل جەننەتتىكى بىر بۇالق 
دەيدۇ:  مۇنداق  ھەققىدە  ئايەت  بۇ  ئىكرىمە  ئاتىلىدۇ.  دەپمۇ  سەلسەبىل  يەنە  ئۇ  بولۇپ، 
سەلسەبىل جەننەتتىكى بىر بۇالقنىڭ ئىسمىدۇر. مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: ئۇ بۇالق تىنچ ۋە 

تېز ئاققانلىقى ئۈچۈن سەلسەبىل دەپ ئاتالدى. 

جەننەتتىكى خىزمەتچىلەر

﴿قېرىماي ھەمىشە ياش تۇرىدىغان غىلمانالر نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ 

)1( ئىنسان سۈرىسى 6ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا )ئۇالرنىڭ گۈزەللىكى، سۈزۈكلىكى ۋە نۇرلۇقلىقىغا قاراپ( 
ئۇالرنى تېرىلىپ كەتكەن مەرۋايىتمىكىن دەپ قالىسەن﴾ يەنى جەننەت ئەھلىنىڭ ئەتراپىدا 
ئۇالرغا خىزمەت قىلىدىغان، يېشى ئۆزگەرمەيدىغان ئوخشاش ياشتىكى جەننەت مۇالزىملىرى 
بالىالر  ئايىغى چاققان كىچىك  ئايلىنىپ يۈرىدۇ. ئۇالر خىزمەت قىلىشقا مۇناسىپ بولغان، 
بولۇپ، خوجايىنلىرىنىڭ خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ تارقىلىپ يۈرىدىغانلىقى، سانىنىڭ 
زىبۇ  تاقىغان  ۋە  يارىشىملىقى  كېچەكلىرىنىڭ  ـ  كىيىم  نۇرلۇقلىقى،  يۈزلىرىنىڭ  كۆپلۈكى، 
زىننەتلىرىنىڭ گۈزەللىكى، ئۇالرنى كۆرگەن كىشىنى خۇددى چېچىلغان مەرۋايىتنى كۆرگەندەك 

تۇيغۇغا كەلتۈرىدۇ. بۇ ئايەتتىكى ئوخشىتىش ئىنتايىن ياخشى بولغان ئوخشىتىشتۇر. 
بولمايدىغان(  تۈگەتكىلى  )تەسۋىرلەپ  يەردە  بۇ  بولساڭ،  قارايدىغان  ﴿قاچانكى سەن 
نېمەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرىسەن﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! جەننەتتە بېرىلگەن ئۇ 
نېمەتلەرنى ۋە خۇشاللىقالرنى كۆرىدىغان بولساڭ، ئۇ يەردە هللا نىڭ كاتتا بىر دۆلىتىنى 
ئاخىرىدا  ئەڭ  دوزاختىن  تائاال  دېيىلگەن: »هللا  مۇنداق  بىر ھەدىستە  بولىسەن.  كۆرگەن 
چىقىپ جەننەتكە ئەڭ ئاخىرىدا كىرىدىغان كىشىگە مۇنداق دەيدۇ: ساڭا دۇنيادەك يەنە ئۇنىڭ 
ئون ھەسسىسىدەك مۇكاپات بار«. جەننەتكە كىرىدىغان ئەڭ تۆۋەن دەرىجىلىك ئادەمگە هللا 
تائاالنىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتى بۇ بولسا، هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى دەرىجىگە ۋە كاتتا 

نېسىۋىگە ئىگە ئادەمنىڭ ئېرىشىدىغان مۇكاپاتىنى تەسەۋۋۇر قىالالمسەن؟ 

جەننەتتىكى كىيىمـ  كېچەك ۋە زىبۇ زىننەتلەر

﴿ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن )تەييارالنغان( يېشىل كىيىملەر 
بولىدۇ﴾ يەنى جەننەت ئەھلىنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولۇپ، ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى، ئىچ 
كىيىمگە ئىشلىتىلىدىغان ئالىي دەرىجىلىك نېپىز يىپەك رەختتۇر. يەنە بىرى، تاشقى كىيىم 

ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان پارقىراپ تۇرىدىغان قېلىن يىپەك رەختتۇر. 
﴿)ئۇالر( كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى تاقايدۇ﴾ بۇ ياخشى كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر. 
ئەمما هللا نىڭ يېقىن بەندىلىرى خۇددى هللا تائاال ئېيتقاندەك ﴿ئۇالر جەننەتلەردە ئالتۇن 
يىپەك  بولىدۇ﴾)1( هللا  يىپەكتىن  كىيىمى  ئۇالرنىڭ  تاقايدۇ،  مەرۋايىتالرنى  بىلەيزۈكلەرنى، 
بىلەن زىبۇ زىننەت قاتارلىق تاشقى زىننەتنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ: 
﴿پەرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ﴾ يەنى هللا بۇ شاراب بىلەن ئۇالرنىڭ 
دىللىرىغا ئورناپ كەتكەن ھەسەتخورلۇق، ئىچى يامانلىق، خىيانەت، ئازار بېرىش ۋە باشقا 

يامان ئىللەتلەردىن تازىاليدۇ. 
مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 
ئىككى  يەردە  ئۇ  بارغاندا،  ئالدىغا  دەرۋازىسى  جەننەت  ئەھلى  جەننەت  قىلىنىدۇ:  رىۋايەت 
بۇالقنى كۆرىدۇ. ئۇالر خۇددى هللا ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە سالغاندەكال ئۇنىڭ بىرىدىن سۇ ئىچىدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يامان ئىللەتلەرنى تازىاليدۇ. ئاندىن كېيىن 

)1( فاتىر سۈرىسى 33ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىككىنچى بۇالقنىڭ سۈيىدە يۇيۇنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ تاشقى قىياپىتى چىرايلىق 
سۈپەتكە ئىگە بولىدۇ. هللا تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئۇالرنىڭ تاشقى ۋە ئىچكى ئەھۋاللىرىنى 

بايان قىلدى. 
﴿شۈبھىسىزكى، بۇ سىلەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر، سىلەرنىڭ مېھنىتىڭالر قوبۇل بولدى﴾ 
يەنى ئۇالرغا ئۇالرنى ھۆرمەتلەش ۋە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن ئەنە شۇنداق سۆزلەر 
قىلىنىدۇ. هللا تۆۋەندىكى ئايەتلەردە ئۇالرغا مۇنداق دېيىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ: ﴿
)ئۇالرغا( »ئۆتكەنكى كۈنلەردە )يەنى دۇنيادىكى چاغالردا( ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىڭالر 
ئۈچۈن، خۇشال - خۇرام يەڭالر، ئىچىڭالر« دېيىلىدۇ﴾)1(، ﴿ئۇالرغا: »قىلغان ئەمەلىڭالر 
ئۈچۈن سىلەرگە بېرىلگەن جەننەت مانا مۇشۇ« دەپ نىدا قىلىنىدۇ )يەنى پەرىشتىلەر شۇنداق 
دەپ نىدا قىلىدۇ(﴾)2(، ﴿سىلەرنىڭ مېھنىتىڭالر قوبۇل بولدى﴾ يەنى هللا تائاال سىلەرنىڭ ئاز 

ئەمەلىڭالرغا كۆپ مۇكاپات بەردى. 

* * * * * * *

 جب  حب خب مب ىب يب  جت حت خت مت ىت  يت  جث مث ىث   يث  حج مج جح 
مح جخ حخ مخ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ چ چڇ 

ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   

 )ئى مۇھەممەد!( ھەقىقەتەن بىز ساڭا قۇرئاننى بۆلۈپ - بۆلۈپ نازىل قىلدۇق﴿23﴾. سەن 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھۆكمىگە سەۋر قىلغىن، سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھېچبىر گۇناھكارغا ياكى 
كۇفرىلىق قىلغۇچىغا بويسۇنمىغىن﴿24﴾. ئەتىگەن - ئاخشامدا پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى ياد 
قىلغىن )يەنى ناماز ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭغا كۆپ تائەت - ئىبادەت قىلغىن(﴿25﴾. كېچىنىڭ 
ئاز قىسمىدا ئۇنىڭغا سەجدە قىل، كۆپ قىسمىدا ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيت﴿26﴾. شۈبھىسىزكى، 
بىر  قىيىن  كەلگۈسىدىكى  بىلىدۇ،  ئارتۇق  )ئاخىرەتتىن(  دۇنيانى  مۇشرىكالر(  )يەنى  بۇالر 
كۈنگە )يەنى قىيامەتكە( سەل قارايدۇ﴿27﴾. بىز ئۇالرنى ياراتتۇق، ئۇالرنىڭ بەدىنىنى مەزمۇت 
قىلدۇق، ئەگەر بىز خالىساق )ئۇالرنى ھاالك قىلىپ( ئورنىغا ئۇالرغا ئوخشاش باشقا ئادەملەرنى 
دەسسىتەتتۇق﴿28﴾. شۈبھىسىزكى، بۇ )ئايەتلەر( ۋەز - نەسىھەتتۇر )بۇ ۋەز - نەسىھەتتىن 
پايدىلىنىشنى( خالىغان ئادەم پەرۋەردىگارىغا يەتكۈزىدىغان يولنى تۇتسۇن﴿29﴾. پەقەت هللا 
خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى ھەممە ئىش هللانىڭ خاھىشىغا باغلىقتۇر(. هللا 
خالىغان  قىلغۇچىدۇر﴿30﴾. هللا  ئىش  بىلەن  ھېكمەت  بىلگۈچىدۇر،  ھەممىنى  ھەقىقەتەن 

ئادەمنى رەھمىتىنىڭ دائىرىسىگە كىرگۈزىدۇ. هللا زالىمالرغا قاتتىق ئازابنى تەييارلىدى﴿31﴾. 

)1( ھاققە سۈرىسى 24ـ  ئايەت.
)2( ئەئراف سۈرىسى 43ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنغانلىقى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سەۋر قىلىشقا 
ۋە اهللا تائاالنى زىكىر قىلىشقا بۇيرۇلغانلىقى

هللا تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئۇلۇغ قۇرئاننى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ نازىل 
ھۆكمىگە  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  ﴿سەن  دەيدۇ:  مۇنداق  كېيىن  ئەسلەتكەندىن  قىلغانلىقىنى 
قىلغۇچىغا  كۇفرىلىق  ياكى  گۇناھكارغا  ھېچبىر  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  سەن  قىلغىن،  سەۋر 
بويسۇنمىغىن﴾ يەنى ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان بىلەن سېنى قانداق ئىززەتلىگەن بولسام، 
سەنمۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ قازا ۋە قەدەرىگە شۇنداق سەۋر قىلغىن. بىلگىنكى، ئۇ سېنى ئەڭ 
چىرايلىق رەۋىشتە پەرۋىش قىلىدۇ. كاپىرالر ۋە مۇناپىقالر ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاندىن سېنى 
توسۇپ قالماقچى بولسا، سەن ئۇالرغا ھەرگىزمۇ بويسۇنما. ئەكسىچە پەرۋەردىگارىڭ ساڭا نازىل 
قىلغان قۇرئاننى يەتكۈزۈشتە چىڭ تۇرغىن. دەۋەت قىلىشتا هللا تائاالغا تەۋەككۈل قىلغىن. 

چۈنكى هللا سېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ. 
ئوقۇغىن،  ناماز  )يەنى  قىلغىن  ياد  نامىنى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  ئاخشامدا  ﴿ئەتىگەن - 
پەرۋەردىگارىڭغا كۆپ تائەت - ئىبادەت قىلغىن﴾ يەنى كۈندۈزنىڭ ئەتىگەن تەرىپىدە ۋە 
ئاخىرىدا پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى ياد قىلغىن. ﴿كېچىنىڭ ئاز قىسمىدا ئۇنىڭغا سەجدە قىل، 
كۆپ قىسمىدا ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيت﴾، ﴿ساڭا نەپلە )ئىبادەت( بولۇشى ئۈچۈن، كېچىنىڭ 
بىر قىسمىدا )ناماز ئوقۇشقا، قۇرئان ئوقۇشقا( ئويغانغىن، )ئى مۇھەممەد !) پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۇنغا )يەنى بۈيۈك شاپائەت ماقامىغا( تۇرغۇزۇشى مۇھەققەقتۇر﴾، 
﴿ئى كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!( كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى 
يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كـۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن، قۇرئاننى تەرتىل بىلەن 

)يەنى دانە-دانە، ئوچۇق( ئوقـۇغىن﴾)1(. 

دۇنياغا بېرىلىشنى ئەيىبلەش ۋە قىيامەت كۈنىنى ئەسلىتىش

هللا تائاال كاپىرالرنى ۋە كاپىرالرغا ئوخشاش پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن دۇنياغا بېرىلىپ، 
ئاخىرەتنى كۆزلىمەي يۈرگەنلەرنى قاتتىق ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، بۇالر )يەنى 
)يەنى  كۈنگە  بىر  قىيىن  كەلگۈسىدىكى  بىلىدۇ،  ئارتۇق  )ئاخىرەتتىن(  دۇنيانى  مۇشرىكالر( 
قىيامەتكە( سەل قارايدۇ. بىز ئۇالرنى ياراتتۇق، ئۇالرنىڭ بەدىنىنى مەزمۇت قىلدۇق، ئەگەر 
بىز خالىساق )ئۇالرنى ھاالك قىلىپ( ئورنىغا ئۇالرغا ئوخشاش باشقا ئادەملەرنى دەسسىتەتتۇق﴾ 
يەنى بىز خالىساق، ئۇالرنى قىيامەت كۈنىدە قايتا تىرىلدۈرۈپ، ئۇالرنى ئالماشتۇرۇپ باشقا بىر 

مەخلۇق قىلىپ يارىتىمىز. دەسلەپتە بار بولۇش قايتا تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر. 
ئىبنى زەيد ۋە ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بىز خالىساق، ئۇالرنىڭ ئورنىغا 
باشقا بىر قەۋمنى يارىتىمىز دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
﴿ئى ئىنسانالر! ئەگەر هللا خالىسا، سىلەرنى يوق قىلىپ ئورنۇڭالرغا باشقىالرنى كەلتۈرىدۇ، 

)1( ئىسرا سۈرىسى 79ـ  ئايەت.
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هللا بۇنىڭغا قادىردۇر﴾)1(، ﴿ئەگەر هللا خالىسا، سىلەرنى ھاالك قىلىپ )ئورنۇڭالرغا( يېڭى 
بىر خەلقنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ هللاغا قىيىن ئەمەس﴾)2(. 

اهللا نىڭ يېتەكلىشى بىلەن قۇرئاننىڭ ۋەزـ  نەسىھەت ۋە ھىدايەت ئىكەنلىكى

﴿شۈبھىسىزكى، بۇ )ئايەتلەر( ۋەزـ  نەسىھەتتۇر )بۇ ۋەزـ  نەسىھەتتىن پايدىلىنىشنى( خالىغان 
ھىدايەت  بىلەن  قۇرئان  سۈرە  بۇ  يەنى  تۇتسۇن﴾  يولنى  يەتكۈزىدىغان  پەرۋەردىگارىغا  ئادەم 
تېپىشنى خالىغان كىشىگە ۋەز ـ نەسىھەتتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەگەر ئۇالر 
هللا غا، ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنسە ۋە هللا ئۆزلىرىگە بەرگەن مالدىن سەرپ قىلسا، ئۇالرغا نېمە 

زىيىنى بوالتتى؟ هللا ئۇالرنى ئوبدان بىلىدۇ )قىلمىشىغا قاراپ جازااليدۇ(﴾)3(. 
هللانىڭ  ئىش  ھەممە  )يەنى  خااليسىلەر  سىلەر  ئاندىن  خالىغاندىال،  هللا  ﴿پەقەت 
خاھىشىغا باغلىقتۇر(﴾ يەنى ھېچكىم ئۆزىنى ئۆزى ھىدايەتكە باشلىيالمايدۇ. ئۆزلىكىدىن ئىمان 

ئېيتالمايدۇ. ئۆزىگە ئۆزى مەنپەئەت كەلتۈرەلمەيدۇ. 
﴿هللا ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا 
بېرىدۇ. سەۋەبلەرنى  قواليالشتۇرۇپ  يولىنى  ئۇالرغا ھىدايەت  بىلىپ،  ھىدايەتكە اليىقالرنى 
ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىدۇ. ئازغۇنلۇققا اليىقالرنى ھىدايەتتىن يىراق قىلىدۇ. بۇنداق قىلىشتا هللا 

تائاالنىڭ يېتەرلىك ھېكمىتى ۋە ئېنىق ھۆججەت ـ پاكىتى باردۇر. 
قاتتىق  زالىمالرغا  هللا  كىرگۈزىدۇ.  دائىرىسىگە  رەھمىتىنىڭ  ئادەمنى  خالىغان  ﴿هللا 
ئازابنى تەييارلىدى﴾ يەنى هللا تائاال خالىغان كىشىنى ھىدايەتكە باشاليدۇ. خالىغان كىشىنى 
كىشىنى  ئازدۇرغان  ئازدۇرالمايدۇ. هللا  ھېچكىم  كىشىنى  قىلغان  ھىدايەت  ئازدۇرىدۇ. هللا 

ھېچكىم ھىدايەتكە باشلىيالمايدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، ئىنسان سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. جىمى ھەمدۇسانا ۋە مەدھىيە 

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى هللا غا خاستۇر. 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 1 - 4ـ  ئايەتكىچە.
)2( نىسا سۈرىسى 33ـ  ئايەت.

)3( فاتىر سۈرىسى 16 - 17ـ  ئايەتلەر.
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مەككىدە نازىل بولغان، 50 ئايەت

 
 

مۇرسەالت سۈرىسى

بۇ سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىنىڭ ۋە ئۇنى ناماز شامدا ئوقۇشنىڭ بايانى

ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە مىنا تېغىدا بىر ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىدە ئىدۇق. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇرسەالت سۈرىسى چۈشتى. كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ 
سۈرىنى ئوقۇدى. مەن بۇ سۈرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئۆگىنىۋالدىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرىنى ئوقۇۋاتقاندا بىر يىالن بىز تەرەپكە تۇيۇقسىز چۈشتى. 
بولۇپ  ئۆلتۈرمەكچى  ئۇنى  بىز  دېدى.  ئۆلتۈرۈڭالر«  »ئۇنى  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
تېزال ھەرىكەت قىلدۇق. لېكىن ئۇ قېچىپ كەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »خۇددى 
سىلەر ئۇنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىنىپ قالغىنىڭالردەك، ئۇمۇ سىلەرنىڭ يامانلىقىڭالردىن 

ساقلىنىپ قالدى« دېدى. ئىمام مۇسلىم بۇ ھەدىسنى ئەئمەشتىن رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئانام پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇرسەالت سۈرىسىنى ناماز شامدا ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىكەن. 
پەزلنىڭ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  مالىك  ئىمام 
ئانىسى پەزلنىڭ مۇرسەالت سۈرىسىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭالپ: ئى ئوغلۇم! سەن بۇ سۈرىنى 
ئوقۇپ، ماڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۈرىنى ناماز شامدا ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئەڭ 
ئاخىرقى قېتىم ئاڭلىغانلىقىمنى ئەسلەتتىڭ،- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە 

مۇسلىممۇ ئىمام مالىكتىن رىۋايەت قىلدى. 
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

چىققۇچى  قاتتىق  قەسەمكى﴿1﴾.  بىلەن  شامالالر  )لەرزان(  چىققۇچى  ئارقىمۇئارقا 
شامالالر  تارقاتقۇچى  تەرەپلەرگە(  خالىغان  )بۇلۇتالرنى هللا  قەسەمكى﴿2﴾.  بىلەن  بورانالر 
بىلەن قەسەمكى﴿3﴾. )ھەق بىلەن باتىلنىڭ، ھارام بىلەن ھااللنىڭ( ئارىسىنى ئايرىغۇچى 
)هللانىڭ  ياكى  )قالدۇرماسلىق(  ئۆزرە  )بەندىلەرگە(  قەسەمكى﴿4﴾.  بىلەن  پەرىشتىلەر 
ئازابىدىن( ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھيىنى )پەيغەمبەرلەرگە( ئېلىپ چۈشكۈچى پەرىشتىلەر 
)يەنى  ئاگاھالندۇرۇلغان ئىش  مەككە كۇففارلىرى!( سىلەر  ـ 6﴾. )ئى  بىلەن قەسەمكى﴿5 
قىيامەت، ھېساب ۋە جازا( چوقۇم مەيدانغا كەلگۈچىدۇر﴿7﴾. يۇلتۇزالرنىڭ )نۇرى( ئۆچۈرۈلگەن 
چاغدا﴿8﴾. ئاسمان يېرىلغان چاغدا﴿9﴾. تاغالر تىتىلىپ )شامالدا ئۇچۇپ يۈرگەن زەررىلەردەك( 
ھۆكۈم  ئارىسىدا  ئۈممەتلىرى  بىلەن  )ئۇالر  پەيغەمبەرلەرگە  چاغدا﴿10﴾.  يۈرگەن  ئۇچۇپ 
چىقىرىلىشقا( ۋاقىت بەلگىلەنگەن چاغدا )ۋەدە قىلىنغان قىيامەت مەيدانغا كېلىدۇ(﴿11﴾. 
كېچىكتۈرۈلدى؟﴿12﴾  كۈنگە  بۈيۈك  قايسى  ئىشالر(  ئائىت  قەۋملىرىگە  )پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ھۆكۈم  قىلىندى(﴿13﴾.  )تەخىر  ئۈچۈن  كۈن  چىقىرىلىدىغان  ھۆكۈم  ئارىسىدا  خااليىقنىڭ 
چىقىرىلىدىغان كۈننىڭ نېمىلىكىنى )يەنى ئۇنىڭ دەھشىتىنى( قانداق بىلەلەيسەن؟﴿14﴾ بۇ 

كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿15﴾

اهللا تائاالنىڭ قىيامەت كۈنىنىڭ مەيدانغا كېلىشىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى 
ئىسپاتالپ، ئۆزىنىڭ بىر تۈركۈم مەخلۇقاتلىرى بىلەن قەسەم قىلغانلىقى

ئەبۇ  ئەبۇھاتەم  ئىبنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  شامالالر  )لەرزان(  چىققۇچى  ئارقا  ﴿ئارقىمۇ 
دېگەنلىكىنى  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  پەرىشتىلەر  ئەمەس،  شامالالر  ئايەتتىن  بۇ  ھۇرەيرەنىڭ: 
رىۋايەت قىلدى. مەسرۇق، ئەبۇزۇھا، مۇجاھىد، سۇددى ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالرمۇ: 
بۇ  ئەبۇسالىھنىڭ:  دېدى.  قىلىنىدۇ،-  مەقسەت  پەرىشتىلەر  ئەمەس،  شامالالر  ئايەتتىن  بۇ 
ئايەتتىن شامالالر ئەمەس، پەيغەمبەرلەر مەقسەت قىلىنىدۇ،- دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى. 

يەنە بىر رىۋايەتتە ئەبۇسالىھ: بۇ ئايەتتىن پەرىشتىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەن. 

ئەبۇسالىھ يەنە هللا تائاالنىڭ: ﴿قاتتىق چىققۇچى بورانالر بىلەن قەسەمكى، )بۇلۇتالرنى 
باتىلنىڭ،  بىلەن  )ھەق  قەسەمكى.  بىلەن  شامالالر  تارقاتقۇچى  تەرەپلەرگە(  خالىغان  هللا 
ھارام بىلەن ھااللنىڭ( ئارىسىنى ئايرىغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى. )بەندىلەرگە( ئۆزرە 
)قالدۇرماسلىق( ياكى )هللانىڭ ئازابىدىن( ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھيىنى )پەيغەمبەرلەرگە( 
ئېلىپ چۈشكۈچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغان بورانالر 
كۆزدە  پەرىشتىلەر  مەسئۇل  ئىشالرغا  شۇنداق  ئەمەس،  شامالالر  ۋە  بورانالر  شامالالردىن  ۋە 
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تۇتۇلىدۇ،- دېدى.)1(
سەۋرى ئەبۇئۇبەيدەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ئىبنى مەسئۇدتىن 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئارقىمۇئارقا چىققۇچى )لەرزان( شامالالر بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ 
مەنىسىنى سورىدىم. ئىبنى مەسئۇد: بۇ ئايەتتىن شامالالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. ئىبنى 
مەسئۇد يەنە: هللا تائاالنىڭ: ﴿قاتتىق چىققۇچى بورانالر بىلەن قەسەمكى، )بۇلۇتالرنى هللا 
خالىغان تەرەپلەرگە( تارقاتقۇچى شامالالر بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايەتلىرىدىنمۇ بوران ۋە 
شامالالر مەقسەت قىلىنىدۇ،- دېدى. بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد ۋە 

قەتادە قاتارلىقالرمۇ ئىبنى مەسئۇدقا ئوخشاش بايان قىلدى. 
﴿قاتتىق  تائاالنىڭ:  ئوخشاش هللا  باشقىالرغا  ۋە  مەسئۇد  ئىبنى  بولسا  جەرىر  ئىبنى 
تۇتۇلىدىغانلىقىنى  كۆزدە  بوراننىڭ  ئايىتىدىن  دېگەن  قەسەمكى﴾  بىلەن  بورانالر  چىققۇچى 
تارقاتقۇچى  تەرەپلەرگە(  خالىغان  ﴿)بۇلۇتالرنى هللا  تائاالنىڭ:  ئەمما هللا  جەزملەشتۈردى. 
كۆزدە  شامالالرنىڭ  ياكى  پەرىشتىلەرنىڭ  ئايىتىدىن  دېگەن  قەسەمكى﴾  بىلەن  شامالالر 

تۇتۇلىدىغانلىقى ھەققىدە بىر نەرسە دېمىدى. 
تائاالنىڭ: ﴿)بۇلۇتالرنى هللا خالىغان تەرەپلەرگە(  رىۋايەتتە هللا  ئەبۇسالىھ يەنە بىر 
تارقاتقۇچى شامالالر بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايىتىدىن يامغۇرالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى.

لېكىن توغرىسى، بۇ ئايەتلەردىن هللا تائاال: ﴿بىز يامغۇرنى ھەيدەيدىغان شامالالرنى 
ئەۋەتتۇق﴾)2(، ﴿هللا نىڭ رەھمىتى )يەنى يامغۇر( مەيدانغا كېلىش ئالدىدا، هللا بېشارەتچى 
قىلىپ شامالالرنى ئەۋەتىدۇ﴾)3( دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلغاندەك بوران ۋە شامالالر مەقسەت 

قىلىنىدۇ. 
﴿)ھەق بىلەن باتىلنىڭ، ھارام بىلەن ھااللنىڭ( ئارىسىنى ئايرىغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن 
ئاگاھالندۇرۇش  ئازابىدىن(  )هللانىڭ  ياكى  )قالدۇرماسلىق(  ئۆزرە  )بەندىلەرگە(  قەسەمكى، 
ئىبنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  پەرىشتىلەر  چۈشكۈچى  ئېلىپ  )پەيغەمبەرلەرگە(  ۋەھيىنى  ئۈچۈن 
مەسئۇد، ئىبنى ئابباس، مەسرۇق، مۇجاھىد، قەتادە، رەبىئ ئىبنى ئەنەس، سۇددى ۋە سەۋرى 
قاتارلىقالر: بۇ ئايەتلەردىن پەرىشتىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. بۇنىڭدا ھېچبىر ئىختىالپ 
يوق. چۈنكى، پەرىشتىلەر هللا تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى پەيغەمبەرلەرگە ئېلىپ چۈشىدۇ. ھەق 
بىلەن ھەقسىزلىكنىڭ، توغرا يول بىلەن گۇمراھلىقنىڭ ۋە ھاالل بىلەن ھارامنىڭ ئارىسىنى 
ئايرىيدۇ. بەندىلەرگە باناـ  سەۋەب قالدۇرماسلىق، ئەگەر ئۇالر هللانىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشىلىق 
كۆرسەتسە، ئۇالرنى هللا تائاالنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى 

ئېلىپ چۈشىدۇ. 

)1( نىسا سۈرىسى 39ـ  ئايەت.
)2( قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىدە بوران ۋە شامالالر دەپ تەرجىمە قىلىنغان، ئايەتلەرنىڭ ئەرەبچە لەۋزى ئەسلىدە  بوران ۋە 
شامال دېگەن مەنىلەرنى بېرىدىغان لەۋزىنىڭ ئۆزى ئەمەس. بۇ لەۋزىلەر بولسا، بۇالردىن بوران ۋە شامال ياكى پەرىشتىلەر 
دېگەن مەنىلەرنى بېرىش ئېھتىمالى بولغان لەۋزىلەردۇر. شۇڭا بۇ لەۋزىلەردىن بەزى ئالىمالر: بوران ۋە شامال دېگەن 

مەنىنى چۈشەنسە، بەزى ئالىمالر: پەرىشتە دېگەن مەنىنى چۈشەنگەن.
)3( ھىجر سۈرىسى 22ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿)ئى مەككە كۇففارلىرى!( سىلەر ئاگاھالندۇرۇلغان ئىش )يەنى قىيامەت، ھېساب ۋە جازا( 
چوقۇم مەيدانغا كەلگۈچىدۇر﴾ يەنى سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان قىيامەتنىڭ بولۇشى، سۇرنىڭ 
چېلىنىشى، تەنلەرنىڭ قايتا تىرىلدۈرۈلۈشى، ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ بىر 
يەرگە توپلىنىشى، ھەر ئادەمگە ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا قاراپ، ئەگەر ياخشى بولسا مۇكاپات، 
ۋە  مەيدانغا چىققۇچىدۇر  ئىشالرنىڭ ھەممىسى چوقۇم  قاتارلىق  بېرىلىشى  بولسا جازا  يامان 
شەكسىز يۈز بەرگۈچىدۇر. مانا بۇ، هللا تائاال يۇقىرىدا بىر قىسىم مەخلۇقاتلىرى بىلەن قەسەم 

قىلىپ تەكىتلىمەكچى بولغان ھەقىقەتتۇر. 

قىيامەت بولغاندا يۈز بېرىدىغان بەزى ئىشالرنىڭ بايانى

﴿يۇلتۇزالرنىڭ )نۇرى( ئۆچۈرۈلگەن چاغدا﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿يۇلتۇزالر 
تۆكۈلگەن چاغدا﴾)1(، ﴿يۇلتۇزالر تۆكۈلگەن چاغدا﴾)2(، ﴿ئاسمان يېرىلغان چاغدا﴾ يەنى ئاسمان 
يۈرگەن  ئۇچۇپ  )شامالدا  تىتىلىپ  ﴿تاغالر  چاغدا.  كېتىۋاتقان  ساڭگىالپ  ئەتراپلىرى  يېرىلىپ 
زەررىلەردەك( ئۇچۇپ يۈرگەن چاغدا﴾ يەنى تاغالر يوقىلىپ ئۇنىڭ ھېچبىر ئەسىرى قالمىغاندا. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر سەندىن تاغالر توغرۇلۇق )يەنى تاغنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ 
قانداق بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق( سورايدۇ، ئېيتقىنكى، »پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكۇم تالقان قىلىپ 
)ئاندىن شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى سورۇيدۇ(﴾)3(، ﴿ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( بىز تاغالرنى 
يوق قىلىمىز، زېمىننى ئوچۇق، تۈپتۈز كۆرىسەن )يەنى ئۇنى توسۇپ تۇرىدىغان تاغ، دەرەخ، بىناالر 
بولمايدۇ(، ئۇالرنى )يەنى ئىنسانالرنى( )مەھشەرگاھقا( يىغىمىز، ئۇالردىن بىر كىشىنىمۇ قالدۇرۇپ 

قويمايمىز﴾)4(. 
﴿پەيغەمبەرلەرگە )ئۇالر بىلەن ئۈممەتلىرى ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىشقا( ۋاقىت بەلگىلەنگەن 
چاغدا )ۋەدە قىلىنغان قىيامەت مەيدانغا كېلىدۇ(﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: پەيغەمبەرلەر توپالنغان چاغدا،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. ئىبنى زەيد: بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى هللا تائاالنىڭ: ﴿هللا قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەرنى يىغىپ: »)قەۋمىڭالرنى ئىمانغا دەۋەت 
قىلغىنىڭالردا( قانداق جاۋابقا ئىگە بولدۇڭالر؟« دەپ سورايدۇ﴾)5( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى بىلەن 

ئوخشاشتۇر،- دېدى. 
﴿پەيغەمبەرلەرگە )ئۇالر بىلەن ئۈممەتلىرى ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىشقا( ۋاقىت بەلگىلەنگەن 
چاغدا )ۋەدە قىلىنغان قىيامەت مەيدانغا كېلىدۇ(﴾ مۇجاھىد: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى، پەيغەمبەرلەر 
بىلەن ئۇالرنىڭ ئۈممەتلىرىنىڭ ئىشى كېچىكتۈرۈلسە دېگەنلىكتۇر،- دېدى. سەۋرى مەنسۇردىن 
ئىبراھىمنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: پەيغەمبەرلەر بىلەن ئۇالرنىڭ ئۈممەتلىرى ئارىسىدا ھۆكۈم 
چىقىرىلىشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەدە بېرىلسە دېگەنلىكتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئىبراھىم 

)1( ئەئراف سۈرىسى 57ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( تەكۋىر سۈرىسى 2ـ  ئايەت.
)3( ئىنفىتار سۈرىسى 2ـ  ئايەت.
)4( تاھا سۈرىسى 105ـ  ئايەت.
)5( كەھف سۈرىسى 47ـ  ئايەت.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى هللا تائاالنىڭ: ﴿مەھشەرگاھ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى بىلەن يورۇيدۇ، نامە-
ئەمالالر ھازىر قىلىنىدۇ، پەيغەمبەرلەر ۋە گۇۋاھچىالر كەلتۈرۈلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم 
چىقىرىلىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾)1( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاش چۈشەندى. يەنى 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالر يۈز بەرگەندە، ۋەدە قىلىنغان قىيامەت كۈنى چوقۇم بولىدۇ.
﴿)پەيغەمبەرلەرنىڭ قەۋملىرىگە ئائىت ئىشالر( قايسى بۈيۈك كۈنگە كېچىكتۈرۈلدى؟ خااليىقنىڭ 
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈن ئۈچۈن )تەخىر قىلىندى(﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرنى بىر يەرگە 
توپالش ياكى پەيغەمبەرلەرنىڭ قەۋملىرىگە ئائىت ئىشالر قىيامەت كۈنىگە كېچىكتۈرۈلدى. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿هللا نى پەيغەمبەرلىرىگە قىلغان ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىدۇ دەپ 
ئويلىمىغىن، هللا ھەقىقەتەن غالىبتۇر، )دوستلىرى ئۈچۈن دۈشمەنلىرىدىن( ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر. 
ئۇ كۈندە زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا، ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ئايلىنىدۇ، ئۇالر )يەنى پۈتۈن 
خااليىق قەبرىلىرىدىن چىقىپ( يېگانە، قۇدرەتلىك هللا نىڭ دەرگاھىدا )يەنى مەھشەرگاھدا( ھازىر 

بولىدۇ﴾)2(. 
مانا بۇ كۈن هللا تائاال: ﴿خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈن ئۈچۈن )تەخىر 
قىلىندى(﴾ دېگەن ئايىتىدە كۆرسىتىلگەندەك، خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندۇر. 
ئاندىن هللا ئۇ كۈننىڭ ناھايىتى كاتتا بىر كۈن ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ھۆكۈم 
چىقىرىلىدىغان كۈننىڭ نېمىلىكىنى )يەنى ئۇنىڭ دەھشىتىنى( قانداق بىلەلەيسەن؟ بۇ كۈندە )ئۇ 
كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ يەنى ئۇ كۈندە ئۇالرغا هللا تائاالنىڭ ئازابىنىڭ بارلىقىدىن ۋاي! 

* * * * * * *

 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  
ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  
ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   

)پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن( ئىلگىرىكىلەرنى ھاالك قىلمىدۇقمۇ؟﴿16﴾ 
ئاندىن ئۇالرغا ئەگەشتۈرۈپ كېيىنكىلەرنى ھاالك قىلدۇق﴿17﴾. گۇناھكارالرنى مۇشۇنداق قىلىمىز 
)يەنى جازااليمىز(﴿18﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿19﴾ سىلەرنى بىز ئاجىز 
مەنىدىن ياراتمىدۇقمۇ؟﴿20﴾ ئۇنى بىز مەلۇم ۋاقىتقىچە )يەنى تۇغۇلغۇچە( پۇختا ئارامگاھ )يەنى 
بەچچىدان( دا قىلدۇق﴿21ـ  22﴾. بىز )ئۇنى ئابىمەنىدىن يارىتىشقا( قادىر بولدۇق، بىز )ئۇنى ئەڭ 
چىرايلىق شەكىلدە يارىتىشقا( نېمىدېگەن ياخشى قادىر بولغۇچىمىز!﴿23﴾ بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار 
قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿24﴾ زېمىننى بىز ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان قىلمىدۇقمۇ؟﴿25﴾ )يەنى( تىرىكلەرنى 
ۋە ئۆلۈكلەرنى )ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان قىلمىدۇقمۇ؟(﴿26﴾ بىز زېمىنغا ئېگىز تاغالرنى ئورناتتۇق، 

)1( مائىدە سۈرىسى  109ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( زۇمەر سۈرىسى 69ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سىلەرنى تاتلىق سۇ بىلەن سۇغاردۇق﴿27﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿28﴾

اهللا تائاالنىڭ ھەرتۈرلۈك قۇدرەتلىرىدىن ئىبرەت ئېلىشقا چاقىرغانلىقى

﴿)پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن( ئىلگىرىكىلەرنى ھاالك قىلمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى 
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغان، ئۇالر ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە قارشى چىققان ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى 

ھاالك قىلمىدۇقمۇ؟ 
﴿ئاندىن ئۇالرغا ئەگەشتۈرۈپ كېيىنكىلەرنى ھاالك قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالردىن كېيىن ئۇالرنىڭ 
قىلغان يامان ئىشلىرىنى قىلغانالرنى ھاالك قىلدۇق. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿گۇناھكارالرنى 
مۇشۇنداق قىلىمىز )يەنى جازااليمىز(. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ بۇ ئايەتلەرنىڭ 

مەنىسىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى جەرىر بايان قىلغان.
ئاندىن هللا تائاال بەندىلىرىگە قىلغان نېمىتىنى ئەسكەرتىپ ۋە ئۇالرنى بۇرۇن قانداق ھالەتتە 
ياراتقان بولسا شۇنداق ھالەتتە قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا پاكىت كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: ﴿سىلەرنى 
بىز ئاجىز مەنىيدىن ياراتمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى هللا تائاال ئۆز قۇدرىتىغا نىسبەتەن ئىنسانالرنى ئاجىز ۋە 
ئەرزىمەس ئىسپېرمىدىن ياراتمىدىمۇ؟ بۇسر ئىبنى جىھاش رىۋايەت قىلغان ھەدىس قۇددىسىدا هللا 
تائاالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىندى: »ئى ئىنسان! مەن سېنى مۇشۇنىڭدەك )ئاددىي( بىر 

نەرسىدىن ياراتقان تۇرسام، سەن مېنى قانداقمۇ ئاجىز دەپ قارايسەن؟« 
﴿ئۇنى بىز مەلۇم ۋاقىتقىچە )يەنى تۇغۇلغۇچە( پۇختا ئارامگاھ )يەنى بەچچىدان( دا قىلدۇق﴾ 
يەنى بىز ئۇنى ئالتە ئاي ياكى توققۇز ئايدىن ئىبارەت مەلۇم ۋاقىتقىچە باال ياتقۇدا قىلدۇق. باال ياتقۇ 
بولسا ئەر بىلەن ئايالنىڭ ئىسپېرمىسى قوشۇلىدىغان ۋە قوشۇلغان ئىسپېرمىالرنى ساقاليدىغان يەردۇر. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز )ئۇنى ئابىمەنىدىن يارىتىشقا( قادىر بولدۇق، بىز )ئۇنى ئەڭ 
چىرايلىق شەكىلدە يارىتىشقا( نېمىدېگەن ياخشى قادىر بولغۇچىمىز! بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار 

قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾
﴿زېمىننى بىز ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان قىلمىدۇقمۇ؟ )يەنى( تىرىكلەرنى ۋە ئۆلۈكلەرنى )ئۆز ئىچىگە 
ئالىدىغان قىلمىدۇقمۇ؟(﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: زېمىننى بىز ئۆز قوينىغا 

ئالغۇچى قىلمىدۇقمۇ؟- دېدى. 
مۇجاھىد: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىدىن ئۇنىڭ ئۆلۈكلەرنى ئۆز قوينىغا ئالىدىغانلىقى، ئۆلۈكلەرنىڭ 
سىرتتا قالمايدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. شەئبى: زېمىننىڭ ئىچى ئۆلۈكلەر ئۈچۈن، سىرتى 

تىرىكلەر ئۈچۈن،- دېدى. مۇجاھىد ۋە قەتادەمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.
﴿بىز زېمىنغا ئېگىز تاغالرنى ئورناتتۇق﴾ يەنى زېمىننى تەۋرەپ كەتمەي چىڭ تۇرسۇن دەپ، 
بىز ئۇنىڭغا ئېگىز تاغالرنى ئورناتتۇق. مەيلى بۇلۇتالردىن ياغدۇرۇپ بېرىش بىلەن ياكى بۇالقالردىن 

چىقىرىپ بېرىش بىلەن بوالمدۇ، بىز ﴿سىلەرنى تاتلىق سۇ بىلەن سۇغاردۇق﴾.
﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ يەنى ياراتقۇچىسىنىڭ )نە قەدەر( كاتتىلىقىنى 
بىلدۈرىدىغان مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدە پىكىر قىلىپ، ئاندىن يەنە ئۆزىنىڭ ھەقنى ئىنكار قىلىشىدا ۋە 
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كاپىرلىقىدا داۋام قىلغان كىشىگە ۋاي! 

* * * * * * *

 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک 
ک گ گ   گ  گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ  ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ   

ۇ  ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ  ٴۇ  

 )ئۇالرغا دوزاخ مۇئەككەللىرى( »سىلەر )دۇنيادىكى چېغىڭالردا( ئىنكار قىلغان )دوزاخ( ئازابىغا 
بېرىڭالر، ئۈچ شاخلىق سايىگە بېرىڭالر« )دەيدۇ(﴿29ـ  30﴾. ئۇ سايە )جەھەننەمنىڭ تۈتۈنى بولۇپ 
كىشىنى( سەگىدەتمەيدۇ، )جەھەننەمنىڭ( يالقۇنىنىمۇ توسمايدۇ﴿31﴾. ئۇ يالقۇن قەسىردەك )چوڭ( 
ئۇچقۇنالرنى چىقىرىدۇ﴿32﴾. ئۇ ئۇچقۇنالر قارا - سېرىق تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ﴿33﴾. بۇ كۈندە )ئۇ 
كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿34﴾ بۇ كۈندە ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ﴿35﴾. ئۇالرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا 
ئىزنى بېرىلمەيدۇ﴿36﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿37﴾ بۇ )خااليىقنىڭ ئارىسىدا( 
ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندۇر، )ئۇ كۈندە( سىلەرنى ۋە ئاۋالقىالرنى )يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنى( 
)ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن( يىغىمىز﴿38﴾. ئەگەر )ئازابتىن قۇتۇلۇشقا( بىرەر چارەڭالر بولسا، 

چارە قىلىپ بېقىڭالر﴿39﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿40﴾

گۇناھكارالرنىڭ جەھەننەمدىكى جايلىرىغا ھەيدىلىدىغانلىقى ۋە ئۇ يەرنىڭ 
تەسۋىرى

هللا تائاال قىيامەت كۈنىنى، مۇكاپات ۋە جازانى، جەننەت ۋە دوزاخنى ئىنكار قىلغان كاپىرالرغا 
قىيامەت كۈنى مۇنداق دېيىلىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى: ﴿)ئۇالرغا دوزاخ مۇئەككەللىرى( »سىلەر 
)دۇنيادىكى چېغىڭالردا( ئىنكار قىلغان )دوزاخ( ئازابىغا بېرىڭالر، ئۈچ شاخلىق سايىگە بېرىڭالر« 
)دەيدۇ(﴾ يەنى ئوتنىڭ يالقۇنى كۆتۈرۈلگەندە ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۈتۈن ئۆرلىگەندە، يالقۇننىڭ 

بەك قاتتىقلىقىدىن ئوت ئۈچ شاخلىق سايە بولىدۇ. 
﴿ئۇ سايە )جەھەننەمنىڭ تۈتۈنى بولۇپ كىشىنى( سەگىدەتمەيدۇ، )جەھەننەمنىڭ( يالقۇنىنىمۇ 
توسمايدۇ﴾ يەنى ئۇ سايە جەھەننەمنىڭ يالقۇنىدىن توسۇپ قالىدىغان ۋە ئۇ يالقۇننىڭ تەپتىدىن 

ساقالپ قاالاليدىغان سايە بولماستىن، ئەكسىچە ئۇ دوزاخ ئوتىنىڭ تۈتۈنىنىڭ سايىسىدۇر.
﴿ئۇ يالقۇن قەسىردەك )چوڭ( ئۇچقۇنالرنى چىقىرىدۇ﴾ يەنى دوزاخنىڭ يالقۇنىدىن چوڭلۇقتا 
قەسىردەك ئۇچقۇنالر ئۇچۇشۇپ يۈرىدۇ. ئىبنى مەسئۇد: دوزاخنىڭ يالقۇنىدىن چوڭلۇقتا سېپىلدەك 
رىۋايەت  مالىكنىڭ  ۋە  قەتادە  مۇجاھىد،  ئابباس،  ئىبنى  يۈرىدۇ،- دېدى.  ئۇچۇشۇپ  ئۇچقۇنالر 
قىلىشىچە، زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە باشقىالر: )دوزاخنىڭ يالقۇنىدىن چوڭلۇقتا( دەرەخنىڭ يىلتىزلىرىدەك 

ئۇچقۇنالر ئۇچۇشۇپ يۈرىدۇ،- دېدى. 
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﴿ئۇ ئۇچقۇنالر قارا - سېرىق تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ﴾ مۇجاھىد، ھەسەن، قەتادە، زەھھاك 
قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ ئۇچقۇنالر قارا تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ،- دېدى. بۇ قاراشقا 
ئىبنى جەرىرمۇ قوشۇلدى. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ 

مەنىسى ھەققىدە: ئۇ ئۇچقۇنالر خۇددى كېمىنىڭ ئارغامچىلىرىغا ئوخشايدۇ،- دېدى. 

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ: ﴿ئۇ يالقۇن قەسىردەك )چوڭ( ئۇچقۇنالرنى 
چىقىرىدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز كۆتەكلەرنى ئۈچ گەز 
ياكى ئۈچ گەزدىن ئارتۇق قىلىپ كەسلەيتتۇق. ئاندىن ئۇنى قىشتا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئېگىز قىلىپ 

يىغىۋاالتتۇق. بۇنى قەسىر دەپ ئاتايتتۇق. مانا بۇ، ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغان قەسىردۇر. 

ئىبنى ئابباس يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ ئۇچقۇنالر قارا ـ سېرىق تۆگىلەرگە ئوخشايدۇ﴾ ئۇ 
ئۇچقۇنالر كېمىنىڭ بىر - بىرىگە باغلىنىپ، ئادەملەرنىڭ بەللىرىدەك چوڭلۇقتا بولۇپ كەتكەن 

ئارغامچىالرغا ئوخشايدۇ. ﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ 

قىيامەت كۈنى گۇناھكارالرنىڭ سۆزلەشكە، ئۆزرە ئېيتىشقا ۋە شۇنداق 
قىلىشقا پېتىنىشقا ئاجىز كېلىدىغانلىقى

﴿بۇ كۈندە ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ. ئۇالرنىڭ ئۆزرە ئېيتىشىغا ئىزنى بېرىلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر سۆز 
قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ ۋە ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىشى ئۈچۈن رۇخسەت بېرىلمەيدۇ. بەلكى، ئۇالرغا قارشى 
پاكىت تۇرغۇزۇلىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ئۇۋال قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا ئازاب ھەقلىق بولدى. 
ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ. قىيامەت كۈنى بولىدىغان ھالەتلەر خىلمۇخىلدۇر. هللا تائاال ئۇ كۈندە ئەھۋالنىڭ 
ۋە ئىشنىڭ بەك ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، بىر يەردە بۇ ھالەتلەرنىڭ بەزىسىدىن خەۋەر 
بەرسە، باشقا بىر يەردە ئۇنىڭ بەزىسىدىن خەۋەر بەردى. شۇڭا هللا تائاال مۇشۇ ھالەتلەرنىڭ ھەر 

بىرىنى بايان قىلىپ بولۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ 
﴿بۇ )خااليىقنىڭ ئارىسىدا( ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندۇر، )ئۇ كۈندە( سىلەرنى ۋە ئاۋالقىالرنى 
تائاالنىڭ  ئۈممەتلەرنى( )ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن( يىغىمىز﴾ بۇ هللا  )يەنى ئۆتكەنكى 
بەندىلىرىگە دېگەن سۆزىدۇر. يەنى هللا تائاال ئۆز قۇدرىتى بىلەن ئۇالرنى چاقىرغۇچى ئاۋازىنى 

ئاڭلىتااليدىغان ۋە ئۇالرغا قارىغۇچى ئۇالرنى كۆرەلەيدىغان تۈپتۈز بىر مەيدانغا توپاليدۇ. 

﴿ئەگەر )ئازابتىن قۇتۇلۇشقا( بىرەر چارەڭالر بولسا، چارە قىلىپ بېقىڭالر﴾ هللا تائاالنىڭ 
بۇ سۆزى ئۇالرغا قىلىنغان قاتتىق بىر تەھدىتتۇر. يەنى ئەگەر سىلەر مېنىڭ چاڭگىلىم ۋە مېنىڭ 
ھۆكمىمدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ كېتەلىسەڭالر، شۇنداق قىلىڭالر. لېكىن سىلەر ئۇنداق قىاللمايسىلەر. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر جامائەسى! ئەگەر سىلەر )هللانىڭ 
قازاسىدىن قېچىپ( ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ چېگرىلىرىدىن ئۆتۈپ كېتەلىسەڭالر، ئۆتۈپ كېتىڭالر، 
قەيەردىن  قۇۋۋەت  مۇنداق  )لېكىن سىلەرگە  كېتەلەيسىلەر  ئۆتۈپ  بىلەن  قۇۋۋەت  پەقەت  سىلەر 
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كەلسۇن(﴾)1(، ﴿سىلەر هللا غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر﴾)2(. 
ھەدىس قۇددىسىدا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: »ئى بەندىلىرىم! سىلەر ماڭا پايدا يەتكۈزۈش 
ئۈچۈن  يەتكۈزۈش  زىيان  ماڭا  يەتكۈزەلمەيسىلەر.  پەيدا  ھەرگىز  ماڭا  ئۇرۇنساڭالرمۇ،  ئۈچۈن 

ئۇرۇنساڭالرمۇ، ھەرگىز زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر«. 

* * * * * * *

وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 
ی   ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ېئ   ىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  
جئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب  يب جت حت خت مت ىت 

يت جث   

 شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر سايىلەردىن، بۇالقالردىن ۋە كۆڭلى تارتقان مېۋىلەردىن بەھرىمەن 
ـ 42﴾. )ئۇالرغا( »دۇنيادا قىلغان )ياخشى( ئەمەللىرىڭالر ئۈچۈن خۇشال - خۇرام  بولىدۇ﴿41 
يەڭالر ۋە ئىچىڭالر« )دېيىلىدۇ(﴿43﴾. شۈبھىسىزكى، بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق 
مۇكاپاتاليمىز﴿44﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿45﴾ )كۇففارالرغا( »)دۇنيانىڭ 
گۇناھكارسىلەر«  سىلەر  شۈبھىسىزكى،  بولۇڭالر،  بەھرىمەن  ۋە  يەڭالر  ۋاقىتلىق  لەززەتلىرىدىن( 
)دېيىلىدۇ(﴿46﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿47﴾ ئۇالرغا: »رۇكۇ قىلىڭالر« 
دېيىلسە، ئۇالر رۇكۇ قىلمايدۇ﴿48﴾. بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴿49﴾ ئۇالر 
)شانلىق دەلىللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، پاساھەت - باالغەتتە ئەڭ يۇقىرى بولغان بۇ قۇرئانغا 

ئىشەنمىسە( باشقا قايسى سۆزگە ئىشىنىدۇ﴿50﴾.

تەقۋادار بەندىلەرنىڭ جايىنىڭ بايانى

مېۋىلەردىن  تارتقان  كۆڭلى  ۋە  بۇالقالردىن  سايىلەردىن،  تەقۋادارالر  ﴿شۈبھىسىزكى، 
بەھرىمەن بولىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىپ ۋە چەكلەنگەن 
يامان ئىشالردىن يېنىپ، هللا تائاالغا ئىبادەت قىلغان تەقۋادار بەندىلىرىدىن خەۋەر بېرىپ، 
ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنى ھېلىقى سېسىق قارا تۈتۈننىڭ سايىسىدا ئازابلىنىدىغان بەتبەختلەرنىڭ 
دەل ئەكسىچە باغۇـ  بوستانالردىن، بۇالقالردىن، تەلەپ قىلغان ھامان كەلتۈرۈلىدىغان ھەر خىل 

مېۋىلەردىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئۈچۈن خۇشال - خۇرام يەڭالر ۋە  ئەمەللىرىڭالر  )ياخشى(  قىلغان  ﴿)ئۇالرغا( »دۇنيادا 

ئىچىڭالر« )دېيىلىدۇ(﴾ يەنى بۇ سۆز ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن دېيىلىدۇ.

هللا تائاال ئۇالر ھەققىدە يەنە خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى، بىز ياخشى 

)1( رەھمان سۈرىسى 33ـ  ئايەت.
)2( تەۋبە سۈرىسى 39ـ  ئايەت.
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ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز﴾ يەنى مانا بۇ بىزنىڭ ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا 
بېرىدىغان مۇكاپاتىمىزدۇر. ﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾

قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلغۇچىالر ئۈچۈن قىلىنغان تەھدىت

بولۇڭالر،  بەھرىمەن  ۋە  يەڭالر  ۋاقىتلىق  لەززەتلىرىدىن(  »)دۇنيانىڭ  ﴿)كۇففارالرغا( 
شۈبھىسىزكى، سىلەر گۇناھكارسىلەر« )دېيىلىدۇ(﴾ يەنى بۇ قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا 
قارىتىلغان سۆزدۇر. يېيىشكە ۋە بەھرىمەن بولۇشقا قىلىنغان بۇيرۇق بولسا تەھدىت بۇيرۇقىدۇر. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿)كۇففارالرغا( »)دۇنيانىڭ لەززەتلىرىدىن( ۋاقىتلىق يەڭالر ۋە 
بەھرىمەن بولۇڭالر﴾ يەنى ناھايىتى ئازغىنا مۇددەت يەڭالر ۋە بەھرىمەن بولۇڭالر. ﴿شۈبھىسىزكى، 
سىلەر گۇناھكارسىلەر«﴾ يەنى سىلەر بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن يۇقىرىدا بايانى ئۆتكەن جەھەننەمنىڭ 

ئوتىغا ھەيدىلىسىلەر. ﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾
هللا تائاال كاپىرالر دۇنيالىقتىن ئازغىنا مۇددەت بەھرىمەن بولۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 
قاتتىق ئازابنى تېتىيدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالرنى )دۇنيادىن( ئازغىنا )مۇددەت( 
بەھرىمەن قىلىمىز، ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى )تېتىشقا( مەجبۇراليمىز﴾)1(، ﴿)ئى مۇھەممەد!( 
قۇتۇاللمايدۇ«.  ئازابىدىن(  )دوزاخ  ھەقىقەتەن  چاپاليدىغانالر  يالغاننى  غا  »هللا  ئېيتقىنكى، 
ئۇالر بۇ دۇنيادىن )ئازغىنا ۋاقىتال( بەھرىمەن بولىدۇ، ئاندىن ئۇالر )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( 
بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ، ئاندىن كاپىر بولغانلىقلىرى سەۋەبىدىن ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى 

تېتىتىمىز﴾)2(. 
﴿ئۇالرغا: »رۇكۇ قىلىڭالر« دېيىلسە، ئۇالر رۇكۇ قىلمايدۇ﴾ يەنى ئۇ نادان كاپىرالرغا: 
سىلەر جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇغانالرنىڭ قاتارىدىن بولۇڭالر!- دەپ بۇيرۇلسا، ئۇالر ئۇنىڭدىن 
باش تارتىدۇ ۋە چوڭلۇق قىلىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۇ كۈندە )ئۇ كۈننى( ئىنكار 

قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ 
﴿ئۇالر )شانلىق دەلىللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، پاساھەت - باالغەتتە ئەڭ يۇقىرى بولغان بۇ 
قۇرئانغا ئىشەنمىسە( باشقا قايسى سۆزگە ئىشىنىدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئەنە 
شۇالر هللانىڭ ئايەتلىرىدۇر. )ئى مۇھەممەد!( ئۇنى ساڭا ھەقلىق بىلەن تىالۋەت قىلىپ بېرىمىز. 

ئۇالر )يەنى مەككە كۇففارلىرى( هللانى ۋە ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى قويۇپ قايسى سۆزگە ئىشىنىدۇ؟﴾)3(
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن، ئۇتۇق قازىنىش ۋە يامان ئىشالردىن ساقلىنىش هللا تائاال 

تەرىپىدىندۇر. شۇنىڭ بىلەن، مۇرسەالت سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
 

)1( لوقمان سۈرىسى 24ـ  ئايەت.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 69 - 70ـ  ئايەتلەر.

)3( جاسىيە سۈرىسى 6ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 28 ئايەت
نەبەئ سۈرىسى

 

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ  ٿ  ٿ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئارا نېمە توغرۇلۇق( سورىشىدۇ؟ ﴿1﴾ ئۇالر چوڭ بىر خەۋەر  ئۆز -  )مۇشرىكالر 
)يەنى قىيامەت توغرۇلۇق( سورىشىدۇ﴿2﴾. ئۇالر شۇ )يەنى قىيامەت( توغرىسىدا ئىختىالپ 
قىلىشقۇچىالردۇر﴿3﴾. ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى قىيامەت ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدەك 
ئۇنداق  ھەرگىز  بىلىدۇ﴿4﴾.  كەلگۈسىدە  ئەھۋالنى(  )ھەقىقى  ئۇالر  ئەمەس(،  يالغان 

ئەمەس، ئۇالر )بېشىغا كەلگەن ئازابنى( كەلگۈسىدە بىلىدۇ﴿5﴾.

قىيامەتنىڭ بولۇشىنى ئىنكار قىلغان كاپىرالرغا بېرىگەن رەددىيە

 هللا تائاال قىيامەتنىڭ بولۇشىنى ئىنكار قىلىپ، قىيامەت ھەققىدە ئۆزئارا سوئال 
سوراشقان مۇشرىكالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿)مۇشرىكالر ئۆز - ئارا نېمە توغرۇلۇق( 
سورىشىدۇ؟ ئۇالر چوڭ بىر خەۋەر )يەنى قىيامەت توغرۇلۇق( سورىشىدۇ﴾ ئۇالر قايسى 
قويىدىغان  گاڭگىرىتىپ  قاتتىق چۆچۈتۈپ،  ئادەمنى  ئۇالر  ئىش ھەققىدە سورىشىدۇ؟ 

قورقۇنچلۇق خەۋەر بولغان قىيامەتنىڭ ئىشى ھەققىدە ئۆزئارا سوئال سورىشىدۇ.
 ﴿ئۇالر شۇ )يەنى قىيامەت( توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقۇچىالردۇر﴾ يەنى كىشىلەر 
قىيامەتكە ئىشەنگەنلەر ۋە ئىشەنمىگەنلەر بولۇپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەندۇر. ئاندىن 
هللا تائاال قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ھەرگىز 
ئۇنداق ئەمەس )يەنى قىيامەت ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدەك يالغان ئەمەس(، ئۇالر )ھەقىقى 

ئەھۋالنى( كەلگۈسىدە بىلىدۇ. ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر )بېشىغا كەلگەن 



ئازابنى( كەلگۈسىدە بىلىدۇ﴾ مانا بۇ ناھايىتى قاتتىق ۋە كۈچلۈك تەھدىتتۇر.

* * * * * * *

ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ     ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 

ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک  ک ک  

تېرىپ  زىرائەت  تۈزلەڭلىكلەرگە  كەڭ  ۋە  مۇقىملىشىشىڭالر  ئۈستىدە  )زېمىننىڭ 
پايدىلىنىشىڭالر ئۈچۈن( زېمىننى بىسات قىلمىدۇقمۇ؟﴿6﴾ )زېمىننىڭ تەۋرەپ كەتمەسلىكى 
ياراتتۇق﴿8﴾.  قىلىپ  ئايال   - ئەر  سىلەرنى  قىلمىدۇقمۇ؟﴿7﴾  قوزۇق  تاغالرنى  ئۈچۈن( 
ئۇيقۇنى سىلەرنىڭ )بەدىنىڭالر ئۈچۈن( راھەت قىلدۇق﴿9﴾. كېچىنى لىباس قىلدۇق﴿10﴾. 
كۈندۈزنى )سىلەر( تىرىكچىلىك قىلىدىغان )ۋاقىت( قىلدۇق﴿11﴾. ئۈستۈڭالردا مۇستەھكەم 
يەتتە ئاسماننى بىنا قىلدۇق﴿12﴾. )سىلەر ئۈچۈن( يېنىپ تۇرغان چىراقنى )يەنى كۈننى( 
ياراتتۇق﴿13﴾. ئاشلىقالرنى، ئوت - چۆپلەرنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى ئۆستۈرۈش 

ئۈچۈن بۇلۇتالردىن مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردۇق﴿14 ـ 16﴾.

اهللا تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدۈرەلەيدىغان 
قۇدرىتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان بايانالر

ئىش  باشقا  ئۇنىڭدىن  ياكى  بوالمدۇ  تىرىلدۈرۈش  قايتا  كۈنى(  )قىيامەت  تائاال  هللا 
بوالمدۇ، ئۆزىنىڭ خالىغىنىنى قىلىشقا قۇدرىتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدىغان )دۇنيادىكى( 
ئاجايىبـ  غارايىب نەرسىلەرنى ياراتقان كاتتا قۇدرىتىنى بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى: 
﴿)زېمىننىڭ ئۈستىدە مۇقىملىشىشىڭالر ۋە كەڭ تۈزلەڭلىكلەرگە زىرائەت تېرىپ پايدىلىنىشىڭالر 
ئۈچۈن( زېمىننى بىسات قىلمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى زېمىن كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ تېرىقچىلىق قىلىشى 

ئۈچۈن يېيىلىپ، بويسۇندۇرۇلۇپ ۋە مەھكەم قىلىنىپ بېرىلگەندۇر. 
﴿)زېمىننىڭ تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن( تاغالرنى قوزۇق قىلمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى هللا تائاال 
زېمىن ئۆز ئۈستىدىكى ئادەملەرنى تەۋرىتىۋەتمىسۇن دەپ، تاغالرنى زېمىننى مەھكەم تۇتۇپ 

تۇرىدىغان قوزۇق قىلدى. 
 ﴿سىلەرنى ئەر - ئايال قىلىپ ياراتتۇق﴾ يەنى بىر - بىرىدىن مەنپەئەتلىنىپ ئەۋالد 
قالدۇرۇش ئۈچۈن، هللا تائاال )ئادەملەرنى( ئەر ۋە ئايال قىلىپ ياراتتى. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
ئۇالرنى  نىڭ(  )هللا  ئۈچۈن  ئېلىشىڭالر  ئۈلپەت  ـ  ئۇنسى  بىلەن  ﴿ئايالالر  دېدى:  مۇنداق 
ـ  مېھر  ئارىسىدا(  خوتۇن  ـ  ئەر  )يەنى  ئاراڭالردا  ياراتقانلىقى،  تىپىڭالردىن  ئۆز  سىلەرنىڭ 
مۇھەببەت ئورناتقانلىقى هللا نىڭ )كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾)1(. 

)1( رۇم سۈرىسى 21ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كۈندۈزلىرىدىكى  يەنى  قىلدۇق﴾  راھەت  ئۈچۈن(  )بەدىنىڭالر  سىلەرنىڭ  ﴿ئۇيقۇنى 
تىرىكچىلىك ئىشلىرىڭالردىكى كۆپ ئىزدىنىشىڭالردىن ۋە تىرىشقانلىقىڭالردىن راھەتلىنىشىڭالر 
ئۈچۈن ئۇيقۇنى ھەرىكەتنى توختاتقۇچى نەرسە قىلدۇق. بۇ ھەقتىكى ئايەتلەر فۇرقان سۈرىسىدە 

بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.
 ﴿كېچىنى لىباس قىلدۇق﴾ يەنى كېچە ئۆزىنىڭ تۈن قاراڭغۇسى بىلەن كىشىلەرنى 
قاپاليدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قـاپـلىغان كېچە بىلەن 
قەسەمكى﴾)1( قەتادە هللا تائاالنىڭ: ﴿كېچىنى لىباس قىلدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى 

ھەققىدە: كېچىنى جىمجىت قىلدۇق،- دېدى.
﴿كۈندۈزنى )سىلەر( تىرىكچىلىك قىلىدىغان )ۋاقىت( قىلدۇق﴾ يەنى بىز كىشىلەرنىڭ 
كۈندۈزدە ھەرىكەت قىلىشى، تىرىكچىلىك، تىجارەت، كەسىپ ۋە بۇالردىن باشقا ئىشالر بىلەن 

شۇغۇللىنىشى ئۈچۈن كۈندۈزنى پارقىراپ، يورۇقلۇق تاشالپ تۇرىدىغان قىلدۇق. 
﴿ئۈستۈڭالردا مۇستەھكەم يەتتە ئاسماننى بىنا قىلدۇق﴾ يەنى )ئۈستۈڭالردا( كەڭرى، 
ئېگىز، مۇستەھكەم، پۇختا، تۇرغۇن ۋە ھەرىكەتچان يۇلتۇزالر بىلەن بېزەلگەن يەتتە ئاسماننى 

قىلدۇق. 
﴿)سىلەر ئۈچۈن( يېنىپ تۇرغان چىراقنى )يەنى كۈننى( ياراتتۇق﴾ يەنى ھەممە ئالەملەرنى 
يورىتىدىغان ۋە نۇرى يەر يۈزىدىكى بارلىق كىشىلەرگە يېتىپ تۇرىدىغان قۇياشنى ياراتتۇق. 

﴿ئاشلىقالرنى، ئوت - چۆپلەرنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بۇلۇتالردىن 
مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردۇق﴾ بەررا: ئۇ بۇلۇتالردىن يامغۇر تامچىغان، لېكىن يامغۇر تېخى دېگەندەك 
يېغىپ بواللمىغان بۇلۇتالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿هللا 
شامالالرنى ئەۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ، ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنى بويىچە تارقىتىدۇ، )گاھى( 
ئۇنى تارقاق پارچىالرغا بۆلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن يامغۇرنىڭ بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى 
كۆرىسەن﴾)2( هللا تائاالنىڭ بۇلۇتالردىن يامغۇالرنى ياغدۇرۇشى ئىنسانالر ۋە ھايۋانالرنىڭ يېيىشى 
ئۈچۈن ساقلىنىدىغان ئاشلىقالرنى، ھۆل ھالىتىدە يېگىلى بولىدىغان ئوتـ  چۆپلەرنى ۋە بىر تۇپراقتا 
تۇرۇپ رەڭگى، تەمى ۋە پۇرىقى بىر - بىرىگە ئوخشاشمايدىغان خىلمۇخىل مېۋىلىك قويۇق باغالرنى 
ئۈستۈرۈش ئۈچۈندۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئاشلىقالرنى، ئوت - چۆپلەرنى، دەرەخلىرى 
قويۇق باغچىالرنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن )بۇلۇتالردىن مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردۇق(﴾ هللا تائاال بۇ 
ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿يەر يۈزىدە بىر - بىرىگە تۇتىشاڭغۇ قىتئەلەر بار ۋە تۈرلۈك زىرائەتلەر بار، 
كۆپ شاخلىق بولغان ۋە كۆپ شاخلىق بولمىغان )بىر ئۇرۇقتىن بىر قانچە تال ئۈنۈپ چىققان، بىر 
ئۇرۇقتىن پەقەت بىر تال ئۈنۈپ چىققان( خورما دەرەخلىرى بار، )ئۇالرنىڭ ھەممىسى( بىر خىل سۇ 
بىلەن سۇغىرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن تەمدە ئارتۇق قىلىمىز، بۇالردا چۈشىنىدىغان 

قەۋم ئۈچۈن )هللا نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾)3(.

)1( لەيل سۈرىسى 1ـ  ئايەت.
)2( رۇم سۈرىسى 48ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( رەئد سۈرىسى 4ـ  ئايەت.
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 گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇ   ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۇئ  وئ  ۇئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   

سۇر  كۈنى  ئۇ  ۋاقتىدۇر﴿17﴾.  جازاالش(  ۋە  )مۇكاپاتالش  ھەقىقەتەن  كۈنى  قىيامەت 
چېلىنىدۇ، سىلەر توپ - توپ بولۇپ كېلىسىلەر﴿18﴾. ئاسمان ئېچىلىپ نۇرغۇن ئىشىكلەر 
پەيدا بولىدۇ﴿19﴾. تاغالر ھەرىكەتلەندۈرۈلۈپ سەرابتەك بولۇپ قالىدۇ )يەنى تاغالر توزۇپ 
يىراقتىن قارىغۇچىغا سۇدەك تۇيۇلىدۇ( ﴿20﴾. جەھەننەم ھەقىقەتەن )كۇففارالرنى( كۈتۈپ 
تۇرىدۇ﴿21﴾. جەھەننەم، شۈبھىسىزكى، گۇناھكارالرنىڭ جايىدۇر﴿22﴾. ئۇالر جەھەننەمدە 
ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ﴿23﴾. ئۇالر جەھەننەمدە )جەھەننەمنىڭ ھارارىتىنى يېنىكلىتىغان( بىرەر 
سۆرۈنلۈككە ۋە )تەشنالىقنى قاندۇرىدىغان( بىرەر ئىچىملىككە ئېرىشەلمەيدۇ﴿24﴾. ئۇالرنىڭ 
ئېرىشىدىغىنى پەقەت يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ ۋە يىرىڭدىنال ئىبارەت بولىدۇ﴿25﴾. بۇ 
)ئۇالرغا بېرىلىدىغان( مۇۋاپىق جازادۇر﴿26﴾. چۈنكى ئۇالر )قىلمىشلىرىدىن( ھېساب ئېلىنىشتىن 
قورقمايتتى﴿27﴾. ھەمدە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى قاتتىق ئىنكار قىالتتى﴿28﴾. ھەر نەرسىنى 
تولۇق خاتىرىلەپ قويىمىز﴿29﴾. )ئۇالرغا ئېيتىمىزكى( »تېتىڭالر! سىلەرگە پەقەت ئازابنىال 

زىيادە قىلىمىز«﴿30﴾. 

قىيامەت كۈنى ۋە ئۇ كۈندە بولىدىغان ئىشالرنىڭ بايانى

هللا تائاال قىيامەت كۈنىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت كۈنى بولۇش ۋاقتى 
ئىلگىرىـ  كېيىن بولمايدىغان، مەلۇم بىر مۇددەتتىن كېيىن بولىدۇ دەپ بېكىتىلىپ قويۇلغان 
كۈندۇر. ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى هللا تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇنى )يەنى قىيامەت كۈنىنى( بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە تەخىر 

قىلىمىز﴾)1(. 
﴿ئۇ كۈنى سۇر چېلىنىدۇ، سىلەر توپ - توپ بولۇپ كېلىسىلەر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: گۇرۇھ ـ گۇرۇھ بولۇپ كېلىسىلەر،- دېدى. ئىبنى جەرىر: ھەر بىر ئۈممەت 
ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن بىللە كېلىدۇ،- دېدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿بىز 

ھەممە ئادەمنى ئۇالرنىڭ نامە - ئەمالى بىلەن چاقىرىدىغان كۈننى )ئېسىڭدا تۇتقىن(﴾)2( 
بولۇپ  ﴿ئۇ كۈنى سۇر چېلىنىدۇ، سىلەر توپ - توپ  تائاالنىڭ:  بۇخارى هللا  ئىمام 

)1( ھۇد سۈرىسى 104ـ  ئايەت.
)2( ئىسرا سۈرىسى 70ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ  تەپسىرىدە  ئايىتىنىڭ  كېلىسىلەر﴾ دېگەن 
ئارىلىقىدا  سۇرنىڭ  ئىككى  »چېلىنىدىغان  ساھابىلەرغا:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ: 
قىرىق بار« دېدى. ساھابىلەر: قىرىق كۈنمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداق 
ئەمەس« دېدى. ئۇالر: قىرىق ئايمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداق ئەمەس« 
دېدى. ئۇالر: قىرىق يىلمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداق ئەمەس، هللا تائاال 
ئاسماندىن يامغۇر چۈشۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن )ئۈلۈكلەر قەبرىلىرىدىن( خۇددى ئوت ـ چۆپ 
ئۈنۈپ چىققاندەك ئۈنۈپ چىقىدۇ. ئۆلگەندىن كېيىن ئىنساننىڭ ئومۇرتقا سۆڭىكىدىن باشقا 
ھېچ نەرسە قالماي چىرىپ كېتىدۇ. ئىنسانالر قىيامەت كۈنى ئاشۇ ئومۇرتقا سۆڭىكىدىن قايتا 

قۇراشتۇرۇلىدۇ« دېدى. 
چۈشۈشى  پەرىشتىلەرنىڭ  يەنى  بولىدۇ﴾  پەيدا  ئىشىكلەر  نۇرغۇن  ئېچىلىپ  ﴿ئاسمان 
ئۈچۈن يولالر پەيدا بولىدۇ. ﴿تاغالر ھەرىكەتلەندۈرۈلۈپ سەرابتەك بولۇپ قالىدۇ )يەنى تاغالر 

توزۇپ يىراقتىن قارىغۇچىغا سۇدەك تۇيۇلىدۇ(﴾. 

توزۇپ  ۋە  تۇرىدىغانلىقى  چۆرگىلەپ  يەنى  ھەرىكەتلىنىپ  تاغالرنىڭ  تائاال  هللا 
كېتىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى: ﴿تاغالرنى تۇرغۇن ھالەتتە گۇمان قىلىسەن، ھالبۇكى، 

ئۇالر بۇلۇتتەك چۆرگىلەپ تۇرىدۇ﴾)1(، ﴿تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ﴾)2(. 
هللا تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى: ﴿تاغالر ھەرىكەتلەندۈرۈلۈپ سەرابتەك بولۇپ قالىدۇ 
)يەنى تاغالر توزۇپ يېراقتىن قارىغۇچىغا سۇدەك تۇيۇلىدۇ(﴾ يەنى توزىتىلغان تاغالر قارىغۇچىغا 
خۇددى بىر نەرسىدەك كۆرىنىدۇ. لېكىن، يېقىن كەلسە، كۆرۈنگىنى ھېچنەرسە ئەمەستۇر. 

كېيىنچە ئۇالر ھېچقانداق ئىزناسى قالماي پۈتۈنلەي يوقاپ كېتىدۇ. 
تاغنىڭ  )يەنى  توغرۇلۇق  تاغالر  مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر سەندىن  بۇ ھەقتە  تائاال  هللا 
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق( سورايدۇ، ئېيتقىنكى، »پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى 
تۈزلەڭلىككە  ئۇالرنى  سورۇيدۇ(.  ئۇنى  ئەۋەتىپ  شامالنى  )ئاندىن  قىلىپ  تالقان  ـ  كۇكۇم 
ئېگىزلىكنى كۆرمەيسەن«﴾)3(، ﴿ئۇ كۈندە  نە  يەرلەردە نە چوڭقۇرلۇقنى،  ئۇ  ئايالندۇرىدۇ. 
)يەنى قىيامەت كۈنىدە( بىز تاغالرنى يوق قىلىمىز، زېمىننى ئوچۇق، تۈپتۈز كۆرىسەن )يەنى 

ئۇنى توسۇپ تۇرىدىغان تاغ، دەرەخ، بىناالر بولمايدۇ(﴾)4(.
شۈبھىسىزكى،  جەھەننەم،  تۇرىدۇ.  كۈتۈپ  )كۇففارالرنى(  ھەقىقەتەن  ﴿جەھەننەم   
گۇناھكارالرنىڭ جايىدۇر﴾ بۇ گۇناھكارالر بولسا، پەيغەمبەرلىرىگە قارشىلىق قىلغان، ئۇالرغا 

ئاسىيلىق قىلغان ۋە ھەددىدىن ئاشقان كىشىلەردۇر. 
﴿ئۇالر جەھەننەمدە ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ﴾ يەنى ئۇالر دوزاختا ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت 
دوزاختا  ﴿ئۇالر  تائاالنىڭ:  بىلەن هللا  ئايەت  يۇقىرىدىكى  مەئدان:  ئىبنى  خالىد  تۇرىدۇ. 

)1( نەمل سۈرىسى 88ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( قارىئە سۈرىسى 5ـ  ئايەت.

)3( تاھا سۈرىسى 105 - 107ـ  ئايەتكىچە.
)4( كەھف سۈرىسى 47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ﴾)1( دېگەن ئايىتى ئۆزى مۇسۇلمان ئەمما 
گۇناھلىرى سەۋەبىدىن دوزاخقا كىرىپ قالغان مۇسۇلمانالر ھەققىدە چۈشكەن ئايەتلەردۇر،- 
دېدى)2(. ئاشۇ ئىككى ئايەتنىڭ دوزاخقا كىرىپ قالغان مۇسۇلمانالر ھەققىدە چۈشكەن ئايەتلەر 
ئىكەنلىكىنى ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلدى. ئىبنى جەرىر يەنە سالىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ھەسەندىن هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇالر جەھەننەمدە ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ﴾ دېگەن 
ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورالغاندا، مەن ھەسەننىڭ: مېنىڭ قارىشىمچە، ئايەتتىكى “ئۇزاق 
مۇددەت” دېگەن سۆزدىن مەلۈم بىر مۇددەت كۆزدە تۇتۇلماستىن، بەلكى دوزاختا مەڭگۈ قېلىش 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ. لېكىن، باشقا ئالىمالر: “ئۇزاق مۇددەت” دېگەن سۆزدىن ھەر بىر كۈنى سىلەر 
ساناۋاتقان 1000 يىلغا توغرا كېلىدىغان 70 يىل كۆزدە تۇتۇلىدۇ دەپ قارايدۇ،- دېگەنلىكىنى 

ئاڭلىغان ئىدىم. 
ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  سەئىد  قالىدۇ﴾  مۇددەت  ئۇزاق  جەھەننەمدە  ﴿ئۇالر 
“ئۇزاق  ئالىمالر:  چۈنكى،  تۇتۇلمايدۇ.  كۆزدە  مۇددەت  بىر  مەلۇم  ئايەتتىن  بۇ  قەتادەنىڭ: 
مۇددەت  بىر  ھەر  قىلدى.  بايان  دەپ  تۇتۇلىدۇ  كۆزدە  يىل   80 سۆزدىن  دېگەن  مۇددەت” 
توشقاندىن كېيىن يەنى ھەر 80 يىل توشقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ كەينىدىن يەنە 80 يىل 

كېلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى )3(. 
رەبىيئ ئىبنى ئەنەس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ مۇددەتنىڭ قانچە يىل ئىكەنلىكىنى 
هللا تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ. )چۈنكى،( بىزگە بىر مۇددەتنىڭ 80 يىل ئىكەنلىكى 
بايان قىلىندى. بىر يىل دېگەن 360 كۈندۇر. )ئاخىرەتنىڭ( ھەر بىر كۈنى سىلەر ساناۋاتقان 
مىڭ يىلغا باراۋەر كېلىدۇ)4(،- دېدى. يۇقىرىدىكى ئىككى رىۋايەت ئىبنى جەرىردىن رىۋايەت 

قىلىندى. 
سۆرۈنلۈككە  بىرەر  يېنىكلىتىغان(  ھارارىتىنى  )جەھەننەمنىڭ  جەھەننەمدە  ﴿ئۇالر 
جەھەننەمدە  ئۇالر  يەنى  ئېرىشەلمەيدۇ﴾  ئىچىملىككە  بىرەر  قاندۇرىدىغان(  )تەشنالىقنى  ۋە 
دىللىرىغا )يەنى ئۆزلىرىگە( ئارام بەرگىدەك بىرەر سۆرۈنلۈككە ۋە ئۇسسۇزلىقىنى قاندۇرغۇدەك 
بىرەر ئىچىملىككە ئېرىشەلمەيدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرنىڭ ئېرىشىدىغىنى 
پەقەت يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ ۋە يىرىڭدىنال ئىبارەت بولىدۇ﴾ ئەبۇئالىيە: هللا تائاال ئۇالر 
يىرىڭگە  ئورنىغا  ئېرىشىشنىڭ  ئىچىملىككە  قايناق سۇغا،  ئورنىغا  ئېرىشىشنىڭ  سۆرۈنلۈككە 

)1( ھۇد سۈرىسى 107ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( يەنى يامان ئىشالرنى قىلىش سەۋەبى بىلەن دوزاخقا كىرىپ قالغان مۇسۇلمانالر، هللا  تائاال خالىغان بىر مۇددەتكىچە 

دوزاختا تۇرىدۇ.
)3( يەنى ئالىمالر: ئايەتنىڭ تەرجىمىسىدىكى ”ئۇزاق مۇددەت“ دېگەن مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان ئەرەبچە سۆزنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى. بەزىلەر: ئۇ سۆزنىڭ مەنىسى 70 يىل دېگەنلىكتۇر،- دېسە، بەزىلەر: 80  

يىل دېگەنلىكتۇر،- دېدى.
)4( ئايەتنىڭ ئەسلىدىكى ئەرەبچە سۆزى كۆپلۈك شەكىلدە بولۇپ، نۇرغۇنلىغان مۇددەتلەر قالىدۇ دېگەن مەنىنى بېرەتتى. 
ئەمما ئايەت ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغاندا، ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ دەپ تەرجىمە قىلىنغان. شۇڭا رەبىيئ: بىر مۇددەت 
80 يىل بولسا، بىر يىل دېگەن 360 كۈندۇر. ئاخىرەتنىڭ ھەر بىر كۈنى سىلەر ساناۋاتقان مىڭ يىلغا باراۋەردۇر. ئۇنداق 

بولغان ئىكەن، نۇرغۇنلىغان مۇددەتنىڭ قانچە يىل ئىكەنلىكىنى هللا  تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ،- دېدى.
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ئېرىشتى دەپ بايان قىلدى،- دېدى. بۇ ھەقتە رەبىيئ ئىبنى ئەنەسمۇ شۇنداق دېدى. ئۇالرنىڭ 
قايناق سۇدۇر.  بولغان  يۇقىرى  ئەڭ  قىزىقلىق دەرىجىسى  بولسا،  قايناق سۈيى  ئىچىدىغان 
يىرىڭ بولسا، دوزاختىكىلەرنىڭ يىرىڭلىرىدىن، تەرلىرىدىن، ياشلىرىدىن ۋە جاراھەتلىرىدىن 
ئېقىپ چىققان يىرىڭالردۇر. ئۇ يىرىڭالر چىدىغۇسىز سوغۇق ۋە سېسىقتۇر. هللا تائاال ئۆزىنىڭ 

مەرھەمىتى ۋە كەرەمى بىلەن بىزلەرنى ئۇنىڭغا يېتىپ قېلىشتىن ساقلىسۇن - ئامىن! 
﴿بۇ )ئۇالرغا بېرىلىدىغان( مۇۋاپىق جازادۇر﴾ يەنى ئۇالرغا بېرىلگەن بۇ جازا ئۇالرنىڭ 
دۇنيادا قىلغان يامان ئىشلىرى ئۈچۈن بېرىلگەن مۇۋاپىق جازادۇر. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ 

شۇنداق بولىدىغانلىقىنى مۇجاھىد، قەتادە ۋە باشقىالرمۇ بايان قىلدى. 
﴿چۈنكى ئۇالر )قىلمىشلىرىدىن( ھېساب ئېلىنىشتىن قورقمايتتى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
بىر  ئېلىنىدىغان  قىلمىشلىرىدىن ھېساب  ۋە  ياكى جازالىنىدىغان  مۇكاپاتلىنىدىغان  ئالدىدا 

ئورۇننىڭ بارلىقىغا ئىشەنمەيتتى.
تائاالنىڭ  ئۇالر هللا  يەنى  قىالتتى﴾  ئىنكار  قاتتىق  ئايەتلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ﴿ھەمدە   
پەيغەمبەرلىرىگە چۈشۈرگەن )مەخلۇقاتالر ئۈستىدىكى( ھۆججەتلىرىنى، دەلىل - پاكىتلىرىنى 
تەرسالىق  ۋە  ئىشەنمەسلىك  پاكىتالرغا  ۋە دەلىل -  بۇ ھۆججەتلەرگە  ئۇالر  ئىنكار قىلدى. 

قىلىش بىلەن جاۋاب قايتۇردى.
﴿ھەر نەرسىنى تولۇق خاتىرىلەپ قويىمىز﴾ يەنى بىز بەندىلەرنىڭ ھەممە قىلمىشلىرىنى 
بىلىمىز. ئۇالرنى ئۇالر ئۈچۈن خاتىرىلەپ قويىمىز ھەم جازانىمۇ شۇنىڭغا قارىتا بېرىمىز. يەنى 

قىلمىشلىرى ياخشى بولسا مۇكاپات، يامان بولسا جازا بېرىمىز. 
يەنى  قىلىمىز«﴾  زىيادە  ئازابنىال  پەقەت  سىلەرگە  »تېتىڭالر!  ئېيتىمىزكى(  ﴿)ئۇالرغا 
ئازابقا  ئۇ  ۋە  ئۆزىنى  ئازابنىڭ  بۇ  يەنە  تېتىڭالر، سىلەرگە  ئازابنى  بۇ  دوزىخىلەرگە: سىلەر 
باشقا خىلدىكى ئازابالرنى قوشۇپ تېخىمۇ كۆپەيتىپ بېرىمىز،- دېيىلىدۇ. قەتادە ئەبۇئەييۇب 
ئەزدىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىنىڭ: هللا تائاال ﴿)ئۇالرغا ئېيتىمىزكى( »تېتىڭالر! سىلەرگە 
پەقەت ئازابنىال زىيادە قىلىمىز«﴾ دېگەن ئايەتتىن باشقا دوزىخىالرغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان 
بىرەر ئايەت چۈشۈرمىدى. بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن ئازاب ئۇالرغا داۋاملىق قوشۇلۇپ 

تۇرىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

* * * * * * *

 ٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ  

شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر نېمەتكە ئېرىشىدۇ﴿31﴾. )ئۇ نېمەت( باغالر، ئۈزۈملەردۇر﴿32﴾. 
جەننەتتە  ئۇالر  جامالردۇر﴿34﴾.  تولدۇرۇلغان  بىلەن(  )شاراب   .﴾33﴿ قىزالردۇر  تەڭتۇش 
يالغان سۆز، بىھۇدە سۆز ئاڭلىمايدۇ﴿35﴾. )ئەنە شۇالر( پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەرگەن مۇكاپاتى، 

يېتەرلىك ئاتاسىدۇر﴿36﴾.
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تەقۋادارالر ئۈچۈن چوڭ بىر نىجاتلىقنىڭ بارلىقى

هللا تائاال )ياخشى ئەمەل - ئىبادەتلەرنى قىلىش بىلەن( بەختلىك كىشىلەردىن ۋە 
ئۇالرغا تەييارلىغان ئىززەت ۋە دائىمى بولغان نېمەتلەردىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: 
ئايەتنىڭ  بۇ  زەھھاك  ۋە  ئابباس  ئىبنى  ئېرىشىدۇ﴾  نېمەتكە  تەقۋادارالر  ﴿شۈبھىسىزكى، 
مەنىسى ھەققىدە: كۆڭلى ئېچىلىدىغان ئورۇنغا ئېرىشىدۇ،- دېدى. مۇجاھىد ۋە قەتادە: 
كۆزدە  قالغانلىقى  قۇتۇلۇپ  دوزاختىن  ئۇالرنىڭ  دېگەنلىكتىن  ئېرىشتى”  نېمەتكە  “ئۇالر 
تۇتۇلىدۇ،- دېدى. توغرىسى ئىبنى ئابباسالرنىڭ سۆزىدۇر. چۈنكى، هللا تائاال ئۇ ئايەتتىن 
كېينىال مۇنداق دېگەن: ﴿)ئۇ نېمەت( باغالر﴾ خورما ۋە باشقا مېۋىلەردىن بولغان باغالر، 
﴿ئۈزۈملەردۇر. تەڭتۇش قىزالردۇر﴾ يەنى تەڭتۇش ھۈرلەردۇر. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد 
ۋە باشقىالر: ئۇالر قىز بولغانلىقى ئۈچۈن كۆكسىلىرى ساڭگىالپ قالماي تىك كۆتۈرۈلۈپ 
تۇرىدىغان، ھەممىسى تەڭ ياشتىكى قىزالردۇر،- دېدى. ھۈر قىزالرغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر 

ۋاقىئە سۈرىسىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. 
﴿)شاراب بىلەن( تولدۇرۇلغان جامالردۇر﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: 
ئارقىمۇئارقا )شاراب بىلەن( تولدۇرۇلۇپ تۇرىلىدىغان جامالردۇر،- دېدى. ئىكرىمە: شارابى 
سۈپ سۈزۈك جامالردۇر،- دېدى. مۇجاھىد، ھەسەن، قەتادە ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر: 

)شاراب بىلەن( تولدۇرۇلغان جامالردۇر،- دېدى.
﴿ئۇالر جەننەتتە يالغان سۆز، بىھۇدە سۆز ئاڭلىمايدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
ئىچىش  )مەي  تۇتۇشىدۇ،  جامالرنى  قاچىالنغان(  )مەي  ئۆزئارا  جەننەتتە  ﴿ئۇالر  دېدى: 
يەنى  بولمايدۇ﴾)1(  سادىر  گۇناھ  ۋە  سۆز  بىھۇدە  دۇنيادىكىدەك(  )بۇ  ئۇالردىن  بىلەن( 
جەننەتتە پايدىسىز، قۇرۇق بىھۇدە، يالغان گەپلەر ۋە گۇناھ بولىدىغان ئىشالر بولمايدۇ. 
جەننەت تىنچلىق ئورنىدۇر. ئۇ يەردىكى ھەممە نەرسە كەمچىلىك ۋە يېتەرسىزلىكلەردىن 

خالىدۇر. 
﴿)ئەنە شۇالر( پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەرگەن مۇكاپاتى، يېتەرلىك ئاتاسىدۇر﴾ يەنى بىز 
يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن نېمەتلەر بولسا، هللا تائاال ئۆزىنىڭ پەزىلىتى، شەپقىتى، مەرھەمىتى 

ۋە رەھمىتى بىلەن ئۇالرغا بەرگەن تولۇق ۋە يېتەرلىك مۇكاپاتىدۇر. 

* * * * * * *

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ   

ئۇ ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر. 

)1( تۇر سۈرىسى 23ـ  ئايەت.
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ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر. )ئۇ كۈندە ھېچ كىشى( ئۇنىڭغا سۆز قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ﴿37﴾. 
جىبرىئىل ۋە پەرىشتىلەر سەپ بولۇپ تۇرۇپ كېتىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەتتە(، ئۇالر )نىڭ 
ھېچ  باشقا  قىلغانالردىن  سۆزنى  توغرا  ۋە  ئېرىشكەن  ئىزنىگە  مېھرىبان هللانىڭ  ئارىسىدا( 
ئەھەدىنىڭ سۆز قىلىشىغا بولمايدۇ﴿38﴾. ئەنە شۇ چوقۇم بولىدىغان كۈندۇر. كىمكى )ئىمان 
بىلەن، ياخشى ئەمەل بىلەن( پەرۋەردىگارىغا قايتىدىغان يولنى تۇتۇشنى خالىسا )تۇتسۇن( 
﴿39﴾. بىز سىلەرنى ھەقىقەتەن )يۈز بېرىشى( يېقىن ئازابتىن )يەنى ئاخىرەت ئازابىدىن( 
ئاگاھالندۇردۇق، ئۇ كۈندە كىشى ئىلگىرى قىلغان ئەمەللىرىنى كۆرىدۇ. كاپىر: »كاشكى مەن 

تۇپراق بولۇپ كەتكەن بولسامچۇ!« دەيدۇ﴿40﴾.

ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ، ھەتتا پەرىشتىلەرنىڭمۇ اهللا تائاالنىڭ ئالدىدا 
ئىزنىسىز سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدىغانلىقى

 هللا تائاال ئۆزىنىڭ كاتتىلىقىدىن، بۈيۈكلىكىدىن، ئۆزىنىڭ ئاسمان - زېمىن ۋە 
ئۇالردىكى ھەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بارلىق نەرسىلەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىدىن، 
شۇنداقال ئۆزىنىڭ رەھمىتى ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مېھرىبان زات ئىكەنلىكىدىن 
ئارىسىدىكى  ئۇالرنىڭ  ۋە  زېمىننىڭ  ئاسمانالرنىڭ،  ﴿ئۇ  دېدى:  مۇنداق  بېرىپ  خەۋەر 

شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر. ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر﴾.

تائاال  يەنى هللا  بواللمايدۇ﴾  قادىر  قىلىشقا  ئۇنىڭغا سۆز  ﴿)ئۇ كۈندە ھېچ كىشى( 
تائاال  ئەمەستۇر. هللا  تائاالغا سۆز ئېچىشقا قادىر  ئىجازەت بەرمىگىچە، ھېچ كىشى هللا 
شاپائەت  ئالدىدا  نىڭ  كىممۇ هللا  رۇخسىتىسىز  نىڭ  ﴿هللا  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ 
ئىجازەت  دىن  پەقەت هللا  ئادەم  ھەرقانداق  بولغاندا،  كۈنى  ﴿قىيامەت  قىاللىسۇن﴾)1(، 

بولغاندىال سۆزلەيدۇ﴾)2(. 
﴿جىبرىئىل ۋە پەرىشتىلەر سەپ بولۇپ تۇرۇپ كېتىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەتتە(، 
ئۇالر )نىڭ ئارىسىدا( مېھرىبان هللانىڭ ئىزنىگە ئېرىشكەن ۋە توغرا سۆزنى قىلغانالردىن 
باشقا ھېچ ئەھەدىنىڭ سۆز قىلىشىغا بولمايدۇ﴾ ئىمام بۇخارىنىڭ بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلغان 
ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلگەن: »ئۇ كۈندە پەقەت پەيغەمبەرلەرال گەپ قىالاليدۇ«. ئەبۇسالىھ 
قاتارىدىندۇر،-  ئىلالھ” دېگەن سۆز توغرا ۋە ھەق سۆزلەرنىڭ  ۋە ئىكرىمە: “ال ئىالھە 

دېدى.
﴿ئەنە شۇ چوقۇم بولىدىغان كۈندۇر﴾ يەنى ئۇ كۈن شەكسىز مەيدانغا كېلىدىغان كۈندۇر.

يولنى  قايتىدىغان  پەرۋەردىگارىغا  بىلەن(  ئەمەل  ياخشى  بىلەن،  )ئىمان  ﴿كىمكى   
يېتىدىغان يول ۋە پرىنسىپنى  تۇتۇشنى خالىسا )تۇتسۇن(﴾ يەنى كىمكى پەرۋەردىگارىغا 

تۇتۇشنى خالىسا تۇتسۇن. 

)1( بەقەرە سۈرىسى 255ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھۇد سۈرىسى 105ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نەبەئ سۈرىسى
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قىيامەتنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقى

ئازابىدىن(  ئاخىرەت  )يەنى  ئازابتىن  يېقىن  بېرىشى(  )يۈز  ھەقىقەتەن  سىلەرنى  ﴿بىز 
قىيامەتنىڭ  ئاگاھالندۇردۇق.  بولىدىغانلىقىدىن  قىيامەتنىڭ چوقۇم  يەنى  ئاگاھالندۇردۇق﴾ 
چوقۇم بولىدىغانلىقى ئۇنىڭ يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. چۈنكى، )كەلگۈسىدە( 

چوقۇم بولىدىغان ھەر قانداق نەرسە )كۈنسېرى( يېقىنلىشىپ كېلىدۇ.
 ﴿ئۇ كۈندە كىشى ئىلگىرى قىلغان ئەمەللىرىنى كۆرىدۇ﴾ يەنى ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ 
قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مەيلى ياخشىسى بولسۇن ياكى يامىنى بولسۇن، كونىسى بولسۇن ياكى 
يېڭىسى بولسۇن، ھەممىسى كۆرسىتىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر قىلغان 
- ئەتكەنلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ نامە - ئەمالىغا خاتىرىلەنگەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾)1(، ﴿بۇ كۈندە 
ئىنسانغا )چوڭ بولسۇن، كىچىك بولسۇن، ياخشىلىق بولسۇن، يامانلىق بولسۇن( ئىلگىرى - 

ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴾)2(. 
ئۇ  كاپىر  يەنى  دەيدۇ﴾  بولسامچۇ!«  كەتكەن  بولۇپ  تۇپراق  مەن  »كاشكى  ﴿كاپىر: 
كۈندە هللا تائاالنىڭ ئازابىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھۆرمەتلىك، ياخشى 
قىلمىشلىرىنى  يامان  بىلەن خاتىرىلەنگەن  قوللىرى  پۈتۈكچىلەرنىڭ  بولغان  پەرىشتىلەردىن 
كۆرگەن ۋاقتىدا، ئۆزىنىڭ دۇنيادا تۇپراق بولۇپ يارىتىلغان، ئادەم بولۇپ يارىتىلمىغان ۋە 

ۋۇجۇدقا چىقىرىلمىغان بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. 
بېرىپ،  ئېلىپ  قىساس  قويدىن  مۈڭگۈزلۈك  قويغا  مۈڭگۈزسىز  ھەتتا  تائاال  هللا   
كېچىككىنىمۇ ناھەقچىلىق يوق، ئادىل ھۆكمى بىلەن دۇنيادىكى ھايۋانالر ئارىسىدا ھۆكۈم 
چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن: سىلەر تۇپراققا ئايلىنىپ كېتىڭالر!- دېيىشى بىلەن ئۇالرنىڭ توپىغا 
ئايلىنىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن كاپىر: ﴿كاشكى مەن تۇپراق بولۇپ كەتكەن بولسامچۇ!﴾ يەنى 
مەنمۇ ھايۋان بولغان بولسام، مەنمۇ ئۇالردەك تۇپراق بولۇپ كەتكەن بوالتتىم دېگەن سۆزنى 

قىلىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
بۇ قاراشنىڭ مەزمۇنىدا كەلگەن ھەدىس ۋە ئەبۇ ھۇرەيرە، ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ۋە 

باشقىالردىن رىۋايەت قىلىنغان ئەسەرلەر باردۇر. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن، شۇنىڭ بىلەن، نەبەئ سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 

 

)1( كەھف سۈرىسى 49ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( قىيامەت سۈرىسى 13ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 46 ئايەت
نازىئات سۈرىسى
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)كۇففارالرنىڭ جانلىرىنى( قاتتىق تارتىپ ئالغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. 
)مۆمىنلەرنىڭ جانلىرىنى( سىلىق ئالغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴿2﴾. )هللانىڭ 
ئەمرىنى ئاسماندىن( تېز ئېلىپ چۈشكۈچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴿3﴾. )مۆمىنلەرنىڭ 
جانلىرىنى ئېلىپ جەننەتكە( ئىلگىرىلىگۈچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴿4﴾. )هللانىڭ 
ئەمرى بىلەن( كائىناتنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى، )سىلەر 
چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلەر، سىلەردىن چوقۇم ھېساب ئېلىنىدۇ(﴿5﴾. بۇ كۈن )يەنى قىيامەت 
كۈنى( دە زېمىن )ۋە ئۇنىڭدىكى شەيئىلەر قوشۇلۇپ( تەۋرەيدۇ﴿6﴾. ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال 
ئاسمان )ۋە ئۇنىڭدىكى شەيئىلەر قوشۇلۇپ( تەۋرەيدۇ﴿7﴾. بۇ كۈندە دىلالرنى )يەنى 
كۇففارالرنىڭ دىللىرىنى( قورقۇنچ باسىدۇ﴿8﴾. شۇ )دىلالرنىڭ ئىگىلىرىنىڭ( كۆزلىرى 
)قورقۇنچتىن( تىكىلىپ قارىيالمايدۇ﴿9﴾. ئۇالر ئېيتىدۇ: »راستال بىز ئاۋالقى ھالىمىزغا 
چىرىگەن  بىزنىڭ  ئۇ  تىرىلەمدۇق؟(﴿10﴾.  كېيىن  ئۆلگەندىن  )يەنى  قايتۇرۇالمدۇق؟ 
سۆڭەك بولۇپ قالغان ۋاقتىمىز ئەمەسمۇ؟« ﴿11﴾. ئۇالر ئېيتتى: »ئۇنداق بولىدىغان 
بىز  )يەنى  قايتىشتۇر  زىيانلىق  تىرىلىش(  كېيىن  ئۆلگەندىن  )يەنى  بۇ  بولسا، 

ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىدىغان بولساق، دوزاخ ئەھلى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن 



زىيان تارتقۇچىالرمىز(« ﴿12﴾. بىر سەيھە )يەنى ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى( بىلەنال ئۇالر 
)يەنى جىمى خااليىق( )يەر ئاستىدىن( زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴿13-14﴾.

اهللا تائاالنىڭ قىيامەتنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىغا بەش تۈرلۈك پەرىشتە بىلەن 
قەسەم قىلغانلىقى

 ﴿)كۇففارالرنىڭ جانلىرىنى( قاتتىق تارتىپ ئالغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴾ ئەبۇ 
مەسئۇدە، ئىبنى ئابباس، مەسرۇق، سەئىد ئىبنى جۇبەيىر، ئەبۇسالىھ، ئەبۇ زۇھا ۋە سۇددى 

قاتارلىقالر: ئۇالر ئىنسانالرنىڭ جانلىرىنى تارتىپ ئالىدىغان پەرىشتىلەردۇر،- دېدى.
 پەرىشتىلەر ئىچىدە ئىنسانالرنىڭ جانلىرىنى قاتتىق ۋە قىيناپ ئالىدىغان پەرىشتىلەرمۇ بار، 
شۇنداقال يەنە ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىنسانالرنىڭ جانلىرىنى ناھايىتى يۇمشاق ۋە سىلىق ئالىدىغانلىرىمۇ 
بار. ئىنسانالرنىڭ جانلىرىنى سىلىق ئالىدىغان پەرىشتىلەر هللا تائاالنىڭ: ﴿)مۆمىنلەرنىڭ جانلىرىنى( 
سىلىق ئالغۇچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىندى. بۇ ئايەتتە كۆزدە 

تۇتۇلغانالر شۇ پەرىشتىلەردۇر. بۇنى ئىبنى ئابباس بايان قىلدى.
 ﴿)هللانىڭ ئەمرىنى ئاسماندىن( تېز ئېلىپ چۈشكۈچى پەرىشتىلەر بىلەن قەسەمكى. 
قەسەمكى.  بىلەن  پەرىشتىلەر  ئىلگىرىلىگۈچى  جەننەتكە(  ئېلىپ  جانلىرىنى  )مۆمىنلەرنىڭ 
قەسەمكى،  بىلەن  پەرىشتىلەر  باشقۇرغۇچى  ئىشلىرىنى  كائىناتنىڭ  بىلەن(  ئەمرى  )هللانىڭ 

)سىلەر چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلەر، سىلەردىن چوقۇم ھېساب ئېلىنىدۇ(﴾ 

قىيامەت كۈنىنىڭ قانداق بىر كۈن ئىكەنلىكى، كىشىلەرنىڭ ھالىنىڭ قانداق 
بولۇپ كېتىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنى ھەققىدە دېيىشىدىغان 

سۆزلىرى

﴿بۇ كۈن )يەنى قىيامەت كۈنى( دە زېمىن )ۋە ئۇنىڭدىكى شەيئىلەر قوشۇلۇپ( تەۋرەيدۇ. 
ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال ئاسمان )ۋە ئۇنىڭدىكى شەيئىلەر قوشۇلۇپ( تەۋرەيدۇ﴾ ئىبنى ئابباس: بۇ 
بىرىنچى ۋە ئىككىنچى سۇر چېلىنغان ۋاقىتتۇر،- دېدى. مۇجاھىد، ھەسەن، قەتادە، زەھھاك 

ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە شۇنداق دېدى.
 مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: بىرىنچى سۇر چېلىنغاندا، هللا تائاالنىڭ: ﴿بۇ كۈن )يەنى 
ئايىتىدە  دېگەن  تەۋرەيدۇ﴾  قوشۇلۇپ(  شەيئىلەر  ئۇنىڭدىكى  )ۋە  زېمىن  دە  كۈنى(  قىيامەت 
بايان قىلىنغان ئىش يۈز بېرىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە: ﴿ئۇ كۈندە زېمىن ۋە تاغالر قاتتىق 
تەۋرەيدۇ﴾)1( دېدى ۋە ئىككىنچى سۇر چېلىنغاندا، هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال ئاسمان 
)ۋە ئۇنىڭدىكى شەيئىلەر قوشۇلۇپ( تەۋرەيدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغان ئىش يۈز بېرىدۇ. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە: ﴿زېمىن ۋە تاغالر )ئورۇنلىرىدىن( كۆتىرىلىپ )بىر - بىرىگە( ئۇرۇلۇپ 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 14ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نازىئات سۈرىسى
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)ئۇۋىلىپ كەتكەن( چاغدا، بۇ كۈندە چوڭ ئىش )يەنى قىيامەت( يۈز بېرىدۇ﴾)1( ،- دېدى. 
﴿بۇ كۈندە دىلالرنى )يەنى كۇففارالرنىڭ دىللىرىنى( قورقۇنچ باسىدۇ. شۇ )دىلالرنىڭ 
ئىگىلىرىنىڭ( كۆزلىرى )قورقۇنچتىن( تىكىلىپ قارىيالمايدۇ﴾ يەنى شۇ دىلالرنىڭ ئىگىلىرىنىڭ 
كۆزلىرى ئىشالرنىڭ ناھايىتى ئېغىرلىقىنى كۆرۈپ )تىكىلىپ قارىيالماي( تۆۋەن، خار ھالەتكە 

چۈشۈپ قالىدۇ. 
﴿ئۇالر ئېيتىدۇ: »راستال بىز ئاۋالقى ھالىمىزغا قايتۇرۇالمدۇق؟ )يەنى ئۆلگەندىن كېيىن 
تىرىلەمدۇق؟(﴾ مۇجاھىد: قۇرەيش مۇشرىكلىرى ۋە قىيامەتنى ئىنكار قىلىدىغان باشقا مۇشرىكالر 
)بۇ سۆزى بىلەن( ئۆزلىرىنىڭ قەبرىلەرگە كىرىپ بولغاندىن كېيىن قايتا تىرىلىشىنى يىراق 
سانىماقچى بولغان،- دېدى. يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تەنلىرى تىتماـ  تىتما بولۇپ، سۆڭەكلىرى 
چىرىپ كەتكەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشىنى يىراق سانىماقچىدۇر. شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېدى: 

﴿ئۇ بىزنىڭ چىرىگەن سۆڭەك بولۇپ قالغان ۋاقتىمىز ئەمەسمۇ؟«﴾.
﴿»ئۇنداق بولىدىغان بولسا، بۇ )يەنى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش( زىيانلىق قايتىشتۇر 
)يەنى بىز ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىدىغان بولساق، دوزاخ ئەھلى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن زىيان 
تارتقۇچىالرمىز(«﴾ مۇھەممەد ئىبنى كەئب مۇنداق دېدى: قۇرەيش كاپىرلىرى: ئەگەر هللا تائاال 
بىزنى بىز ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن راستىنال قايتا تىرىلدۈرىدىغان بولسا، بىز ئەلۋەتتە زىيان 

تارتقۇچىالردىن بولىمىز،- دېدى. 
﴿بىر سەيھە )يەنى ئىسرافىلنىڭ سۇر چېلىشى( بىلەنال ئۇالر )يەنى جىمى خااليىق( )يەر 
ئاستىدىن( زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ قالىدۇ﴾ يەنى بۇ ئىش پەقەت هللا تائاالنىڭ بىر قېتىم بەرگەن 
بۇيرۇقى بىلەنال بولىدۇ. هللا تائاال ئىسرافىلغا سۇر چېلىشقا بۇيرۇق بېرىدۇ. ئىسرافىل )ئۆلۈكلەرنىڭ 
قەبرىدىن( تىرىلىپ چىقىش سۇرىنى چالىدۇ ـ دە، ئىلگىرى ۋە كېيىن كۆمۈلگەن بارلىق كىشىلەر 

پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا )ئۆزلىرىنىڭ نېمىگە بۇيرۇلىدىغانلىقلىرىغا( قاراپ تۇرىشىدۇ. 
هللا تائاال بۇ توغرىسىدا مۇنداق دېدى: ﴿شۇ كۈندە هللا سىلەرنى چاقىرىدۇ، سىلەر ئۇنىڭغا 
ھەمدى ئېيتىپ ئىجابەت قىلىسىلەر ۋە )دۇنيادا( پەقەت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلەر﴾)2(، ﴿)بىرەر 
شەيئىنى ياراتماقچى بولساق( بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر، )ئۇ( كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ 
ئارىلىقىدا )ئورۇنلىنىدۇ(﴾)3(، ﴿قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ 

تېزدۇر. هللا ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾)4(.
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇالر )يەنى جىمى خااليىق( )يەر ئاستىدىن( زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىپ 
قالىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە كەلگەن زېمىننىڭ قانداق زېمىن ئىكەنلىكى توغرىسىدا رەبىيئ ئىبنى ئەنەس 
مۇنداق دېدى: هللا تائاال قىيامەت كۈنىدىكى ئاسمان، زېمىن ۋە تاغالرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ 
مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ كۈندە زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا، ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ئايلىنىدۇ، 

ـ ئايەتلەر. )1( ھاققە سۈرىسى 14 - 15ـ 
)2( ئىسرا سۈرىسى 52ـ  ئايەت.
)3( قەمەر سۈرىسى 50ـ  ئايەت.

)4( نەھل سۈرىسى 77ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالر )يەنى پۈتۈن خااليىق قەبرىلىرىدىن چىقىپ( يېگانە، قۇدرەتلىك هللا نىڭ دەرگاھىدا )يەنى 
مەھشەرگاھدا( ھازىر بولىدۇ﴾)1(، ﴿ئۇالر سەندىن تاغالر توغرۇلۇق )يەنى تاغنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق 
بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق( سورايدۇ، ئېيتقىنكى، »پەرۋەردىگارىم ئۇالرنى كۇكۇم ـ تالقان قىلىپ 
)ئاندىن شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى سورۇيدۇ(. ئۇالرنى تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرىدۇ. ئۇ يەرلەردە نە 
چوڭقۇرلۇقنى، نە ئېگىزلىكنى كۆرمەيسەن«﴾)2(، ﴿ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( بىز تاغالرنى 
يوق قىلىمىز، زېمىننى ئوچۇق، تۈپتۈز كۆرىسەن )يەنى ئۇنى توسۇپ تۇرىدىغان تاغ، دەرەخ، بىناالر 
بولمايدۇ(﴾)3( دېمەك ئۈستىلىرىدىكى تاغالر يوق قىلىنىپ، تۈپتۈز قىلىنىدىغان زېمىن ئادەتتە بىز 
بىلىدىغان زېمىننىڭ قاتارىدىن ھېسابالنمايدۇ. بەلكى ئۇ )زېمىن( ئۈستىدە ھېچقانداق بىر خاتالىق 

ئۆتكۈزۈلمىگەن ۋە قان تۆكۈلمىگەن )پاك( زېمىندۇر. 

* * * * * * *

 ىئ ىئ ی ی ی  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  
ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ 
ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ  

ساڭا مۇسانىڭ خەۋىرى كەلدىمۇ؟﴿15﴾ ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى پەرۋەردىگارى تۇۋا ناملىق مۇقەددەس 
ھەقىقەتەن  ئۇ  بارغىن،  قېشىغا  پىرئەۋننىڭ  »سەن   ﴾16﴿ چاقىردى:  دەپ(  )مۇنداق  ۋادىدا 
ھەددىدىن ئاشتى﴿17﴾. ئۇنىڭغا: )كۇفرىدىن ۋە گۇناھالردىن( پاك بولۇشنى خاالمسەن﴿18﴾. 
سېنى پەرۋەردىگارىمنى تونۇشقا يېتەكلىشىمنى خاالمسەن؟ )ئۇنى تونۇساڭ پەرۋەردىگارىڭدىن( 
قورقىسەن - دە، )ياخشى ئەمەللەرنى قىلىسەن(، دېگىن«﴿19﴾. مۇسا پىرئەۋنگە چوڭ مۆجىزىنى 
كۆرسەتتى﴿20﴾. پىرئەۋن )هللانىڭ پەيغەمبىرى مۇسانى( ئىنكار قىلدى ۋە )هللانىڭ ئەمرىگە( 
ئاسىيلىق قىلدى﴿21﴾. ئاندىن پىرئەۋن )مۇسادىن( يۈز ئۆرۈپ )ھىيلە - مىكىر ئىشلىتىشكە( 
كىرىشتى﴿22﴾. )ئۇ سېھىرگەرلەرنى، ئەسكەرلىرىنى، تەۋەلىرىنى( توپلىدى ھەم نىدا قىلىپ﴿23﴾. 
دېدى: »مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن«﴿24﴾. هللا ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ 
ئازابى بىلەن جازالىدى﴿25﴾. شەك - شۈبھىسىزكى، هللادىن قورقىدىغانالر بۇنىڭدىن ئىبرەت 

ئالىدۇ﴿26﴾.

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنىڭ بايانى ۋە ئۇنىڭ اهللا تائاالدىن 
قورققانالر ئۈچۈن ئىبرەت ئىكەنلىكى

 هللا تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە پەيغەمبىرى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر بېرىپ، ئۆزىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پىرئەۋنگە پەيغەمبەر قىلىپ 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 48ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( تاھا سۈرىسى 105 - 107ـ  ئايەتكىچە.

)3( كەھف سۈرىسى 47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

نازىئات سۈرىسى

472473



ئەۋەتكەنلىكىنى ۋە ئۇنى ھەر خىل مۆجىزىلەر بىلەن كۈچلەندۈرگەنلىكىنى، بىراق پىرئەۋننىڭ 
ئۆزىنىڭ  قەدەر  قىلغانغا  ھاالك  تۇرۇپ  ھالەتتە  قۇدرەتلىك  غالىب،  ئۇنى  تائاال  تاكى هللا 
كۇپۇرلىقىدا ۋە ھەددىدىن ئېشىشىدا داۋام قىلغانلىقىنى بايان قىلدى. ھەمدە: ساڭا )يەنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى( ۋە سەن ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە قارشىلىق كۆرسەتكەن 
ئادەمنىڭ ئاقىۋىتى ئەنە شۇنداق بولىدۇ،- دېدى. شۇڭا هللا تائاال قىسسىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق 

دەيدۇ: ﴿شەك - شۈبھىسىزكى، هللادىن قورقىدىغانالر بۇنىڭدىن ئىبرەت ئالىدۇ﴾. 
﴿ساڭا مۇسانىڭ خەۋىرى كەلدىمۇ؟﴾ يەنى سەن ئۇنىڭ خەۋىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ﴿ئۆز 
توغرا  چاقىردى﴾  دەپ(  )مۇنداق  ۋادىدا  مۇقەددەس  ناملىق  تۇۋا  پەرۋەردىگارى  ئۇنى  ۋاقتىدا 
قاراشقا ئاساسەن بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان “تۇۋا” نىڭ ئەسلى بىر جىلغىنىڭ ئىسمى ئىكەنلىكى 

تاھا سۈرىسىدە بايان قىلىندى. 
﴿»سەن  دېدى:  مۇنداق  چاقىرىپ  جىلغىغا  شۇ  ئەلەيھىسساالمنى  مۇسا  تائاال  هللا 
پىرئەۋننىڭ قېشىغا بارغىن، ئۇ ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشتى﴾ يەنى ئۇ چوڭچىلىق قىلدى ۋە 

ھەددىدىن ئاشتى.
﴿ئۇنىڭغا: )كۇفرىدىن ۋە گۇناھالردىن( پاك بولۇشنى خاالمسەن )دېگىن(﴾ يەنى سەن 
ئۇنىڭغا: سەن ئىسالمغا كىرىشكە ۋە )هللا تائاالغا( بويسۇنۇشقا يېتەكلەيدىغان يولنى قوبۇل 

قىالمسەن؟- دېگىن. 
تونۇساڭ  )ئۇنى  خاالمسەن؟  يېتەكلىشىمنى  تونۇشقا  پەرۋەردىگارىمنى  ﴿سېنى 
يەنى  دېگىن«﴾  قىلىسەن(،  ئەمەللەرنى  )ياخشى  دە،   - قورقىسەن  پەرۋەردىگارىڭدىن( 
تائاالغا  )ئەگەر سەن هللا  قويىمەن.  باشالپ  قىلىشقا  ئىبادەت  پەرۋەردىگارىڭغا  مەن سېنى 
يىراق  ياخشىلىقتىن  ۋە  كىرلىكتىن  )مەنىۋىي(  قوپاللىق،  دىلىڭ  قىلساڭ( سېنىڭ  ئىبادەت 
بولغان ھالىتىدىن ئۆزگىرىپ، كەمتەر، هللا تائاالغا بويسۇنغۇچى ۋە هللا تائاالدىن قورقىدىغان 

ھالەتكە كېلىدۇ،- دېگىن.
﴿مۇسا پىرئەۋنگە چوڭ مۆجىزىنى كۆرسەتتى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇشۇنداق ھەق 
كەلگەن  ئېلىپ  تەرىپىدىن  تائاال  ئۆزىنىڭ هللا  پىرئەۋنگە  يەنە  تۇرۇپمۇ،  ئۈستىدە  دەۋەت 
نەرسىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان كۈچلۈك ھۆججەت ۋە روشەن پاكىتالرنى 

كۆرسەتتى. 
﴿پىرئەۋن )هللانىڭ پەيغەمبىرى مۇسانى( ئىنكار قىلدى ۋە )هللانىڭ ئەمرىگە( ئاسىيلىق 
قىلدى﴾ يەنى پىرئەۋن ھەقنى ئىنكار قىلدى ۋە هللا تائاالغا بويسۇنۇشقا بېرىلگەن بۇيرۇققا 
قارشىلىق قىلدى. گەپنىڭ خۇالسىسى: پىرئەۋننىڭ دىلى ھەقىقەتنى ئىنكار قىلدى. پىرئەۋن 
)مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى تونىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ( 
مەيلى دىلى ياكى جىسمى بىلەن بولسۇن، مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن ھېچقانداق بىر تەسىرنى 
قوبۇل قىلمىدى. ئۇنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى 
تونىغانلىقى ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ ئۇ نەرسىگە ئىمان ئېيتقانلىقىنى كۆرسەتمەيدۇ. چۈنكى، )بىرەر 
نەرسىنى( تونۇش ئۇ نەرسىنى دىلنىڭ بىلگەنلىكىدۇر خاالس. ئەمما ئىمان ئېيتىش ئەمەل 
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ئۇنىڭ  قىلغانلىقى  قوبۇل  قىلىشنى  ئەمەل  ماقۇل كەلگەنلىكىدۇر. دىلنىڭ  قىلىشقا دىلنىڭ 
ھەقكە بويسۇنۇشى ۋە ئۇنىڭغا بوي ئېگىشىدە ئىپادىلىنىدۇ )يەنى پىرئەۋننىڭ دىلى مۇسا 
ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى تونۇغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ 
دىلى ئۇنىڭغا قارىتا ھېچقانداق ئەمەل كۆرسەتمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئۇنى ئىمان ئېيتتى دېيىشكە 

بولمايدۇ(. 
﴿ئاندىن پىرئەۋن )مۇسادىن( يۈز ئۆرۈپ )ھىيلە - مىكىر ئىشلىتىشكە( كىرىشتى﴾ يەنى 
پىرئەۋن ھەقكە ناھەق بىلەن قارشى تۇرۇشقا كىرىشتى. ئۇ بولسىمۇ، ئۇنىڭ )مۇسا ئەلەيھىسساالم 
ئېلىپ كەلگەن ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدىغان مۆجىزىلەرگە سېھىرگەرلەر بىلەن قارشى تۇرۇش 

ئۈچۈن( سېھىرگەرلەرنى بىر يەرگە توپلىغانلىقىدۇر. 
قىلىپ دېدى:  نىدا  توپلىدى ھەم  تەۋەلىرىنى(  ئەسكەرلىرىنى،  ﴿)ئۇ سېھىرگەرلەرنى، 
»مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن«﴾ ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاھىد: پىرئەۋن: 
﴿»ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن باشقا يەنە بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن﴾)1( دېگەن سۆزنى 
قىلىپ 40 يىل ئۆتكەندىن كېيىن: ﴿»مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن«﴾ 

دېگەن سۆزنى قىلدى،- دېدى.
﴿هللا ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن جازالىدى﴾ يەنى هللا تائاال ئۇنىڭدىن 
شۇنداق بىر ئىنتىقام ئالدىكى، ئۇنى دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە شۇنىڭدەك ھەددىدىن ئاشقانالر 
ئۈچۈن ئىبرەت قىلدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر بۇ دۇنيادىمۇ، قىيامەت 
كۈنىدىمۇ لەنەتكە ئۇچرايدۇ، ئۇالرغا بېرىلگەن )ئىككىال دۇنيادا لەنەتكە ئۇچراشتىن ئىبارەت( 
بۇ سوۋغا نېمىدېگەن يامان!﴾)2(، ﴿ئۇالرنى بىز دوزاخقا ئۈندەيدىغان پېشۋاالر قىلدۇق )يەنى 
ئۇالرنى بىز دۇنيادا گۇمراھالر ئەگىشىدىغان كۇفرىنىڭ باشلىقلىرى قىلدۇق(، قىيامەت كۈنى 
ئۇالر ياردەمگە ئېرىشەلمەيدۇ )يەنى قىيامەت كۈنى ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىدىغان مەدەتكار 

بولمايدۇ(﴾)3(. 
﴿شەك - شۈبھىسىزكى، هللادىن قورقىدىغانالر بۇنىڭدىن ئىبرەت ئالىدۇ﴾ يەنى بۇنىڭدا 

نەسىھەتنى قوبۇل قىلىپ، يامانلىقالردىن قايتىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار. 

* * * * * * *

 ژ ژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ  ھ  

ئاسماننى  هللا  مۈشكۈلمۇ؟  يارىتىش  ئاسماننى  ياكى  مۈشكۈلمۇ؟  يارىتىش  سىلەرنى 
ياراتتى﴿27﴾. ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنى يۈكسەك قىلدى ۋە كەم - كۈتىسىز قىلدى﴿28﴾. ئۇنىڭ 

)1( قەسەس سۈرىسى 38ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ھۇد سۈرىسى 99ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( قەسەس سۈرىسى 41ـ  ئايەت.
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كېچىسىنى قاپقاراڭغۇ، كۈندۈزىنى يوپيورۇق قىلدى﴿29﴾. شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى )ئەھلى 
زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق قىلىپ( يايدى﴿30﴾. زېمىندىن بۇالقالرنى ئاقتۇردى، ئۆسۈملۈكلەرنى 
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى  تائاال  قىلدى﴿32﴾. هللا  مۇقىم  )زېمىندا(  تاغالرنى  ئۆستۈردى﴿31﴾. 

سىلەرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن )ياراتتى( ﴿33﴾.

ئاسمان ۋە زېمىنالرنى يارىتىشنىڭ ئىنسانالرنى يارىتىشتىن قىيىن ئىكەنلىكى

قىلغۇچىالرغا  ئىنكار  تىرىلدۈرۈلۈشنى  قايتا  كىشىلەرنىڭ(  كۈنى  )قىيامەت  تائاال   هللا 
يارىتىش  ﴿سىلەرنى  دېدى:  مۇنداق  كەلتۈرۈپ  پاكىت  تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا(  قايتا  )ئۇالرنى 
مۈشكۈلمۇ؟﴾ ئى كىشىلەر! ﴿ياكى ئاسماننى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟﴾ بەلكى ئاسماننى يارىتىش 
سىلەرنى يارىتىشتىن قىيىندۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:( ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى 
زېمىننى  ۋە  ﴿ئاسمانالرنى  قىيىندۇر﴾)1(،  كۆپ  يارىتىشتىن  ئىنسانالرنى  ئەلۋەتتە  يارىتىش 
ياراتقان زات ئۇالرنىڭ ئوخشىشىنى يارىتىشقا قادىر ئەمەسمۇ؟ ئۇ بۇنىڭغا قادىر، هللا ماھىر 

ياراتقۇچىدۇر، ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾)2( 
﴿هللا ئاسماننى ياراتتى﴾ هللا تائاال ئاسماننى )قانداق شەكىلدە( ياراتقانلىقىنى ئۆزىنىڭ 
تۆۋەندىكى ئايەتلىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىشقا باشالپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنى 
يۈكسەك قىلدى ۋە كەم - كۈتىسىز قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال ئاسماننىڭ قۇرۇلۇشىنى ئېگىز، 
ئېتىكىنى كەڭ، ئەتراپىنى تەكشى ۋە قاراڭغۇ كېچىلەردە يۇلتۇزالر بىلەن بېزىلىدىغان قىلىپ 

ياراتتى. 
﴿ئۇنىڭ كېچىسىنى قاپقاراڭغۇ، كۈندۈزىنى يوپيورۇق قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال ئاسماننىڭ 
ئىبنى  قىلدى.  يوپيورۇق  تۇرىدىغان  چېچىپ  نۇر  كۈندۈزىنى  قاراڭغۇ،  قاتتىق  كېچىسىنى 
ئابباس هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇنىڭ كېچىسىنى قاپقاراڭغۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە: 
ئۇنىڭ كېچىسىنى قاراڭغۇالشتۇردى،- دېدى. مۇجاھىد، ئىكرىمە ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير 
قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى. كۆپلىگەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر 
هللا تائاالنىڭ: ﴿كۈندۈزىنى يوپيورۇق قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇنىڭ 

كۈندۈزىنى يورۇقالشتۇردى،- دېدى.
﴿شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى )ئەھلى زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق قىلىپ( يايدى﴾ هللا تائاال 
زېمىننى قانداق يايغانلىقىنى تەپسىلىي بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿زېمىندىن بۇالقالرنى 
بۇرۇن  ئاسماندىن  زېمىننىڭ  سۈرىسىدە  سەجدە  ئۆستۈردى﴾  ئۆسۈملۈكلەرنى  ئاقتۇردى، 
يارىتىلغانلىقى، لېكىن، ئۇنىڭ يېيىلىشىنىڭ ئاسمان يارىتىلىپ بولغاندىن كېيىن بولغانلىقى 
ئەمەلىيەتكە  بولغىنىنى  قىلماقچى  قوبۇل  ئەسلىدە  زېمىننىڭ  يەنى  ئۆتۈلدى.  قىلىپ  بايان 
چىقاردى. بۇ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالرنىڭ قارىشىدۇر. ئىبنى جەرىر بۇ قاراشنى توغرا دەپ 

قارىدى.

)1( غافىر سۈرىسى 57ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ياسىن سۈرىسى 81ـ  ئايەت.
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﴿تاغالرنى )زېمىندا( مۇقىم قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال تاغالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئورۇنلىرىدا 
ئىش  بىلەن  ھېكمەت  تائاال  ئورۇنالشتۇردى. هللا  قىلىپ  تۇرىدىغان  چىڭ  ۋە  مۇستەھكەم 

قىلغۇچىدۇر، ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر، مەخلۇقاتلىرىغا مېھرىباندۇر، شەپقەتلىكتۇر. 
﴿هللا ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى سىلەرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن )ياراتتى(﴾ 
يەنى هللا تائاالنىڭ زېمىننى يېيىپ بۇالقالرنى ئېتىلدۇرۇپ چىقىرىشى، ئۇنىڭ ئاستىدىكى بايلىقالرنى 
مېۋىلىرىنى  ۋە  دەرەخلىرىنى  زىرائەتلىرىنى،  بېرىشى،  ئاققۇزۇپ  ئۆستەڭلىرىنى  ئاشكارىلىشى، 
ئۆستۈرۈپ بېرىشى، زېمىننىڭ ئۆز ئۈستىدىكى كىشىلەر بىلەن تەۋرىنىپ كەتمەي جىم تۇرۇشى 
ئۈچۈن )ئۇنىڭ ئۈستىدە( تاغالرنى مۇستەھكەم ئورۇنالشتۇرۇشى بولسا، بەندىلىرىنىڭ پايدىلىنىشى 
ۋە ئۇ بەندىلەر تاكى ئۆلگەنگە قەدەر مۇشۇ دۇنيادا ياشىغان مۇددەتتە يېيىش ۋە مىنىش ئۈچۈن 

ئېھتىياجى چۈشىدىغان ھايۋانالرنىڭ يايدىلىنىشى ئۈچۈندۇر. 

* * * * * * *

 ھ ھ  ے  ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې ې ې  ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ 
ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئ حئ  مئ  ىئ يئ   

جب حب   خب مب   ىب يب  جت حت خت مت   ىت يت جث مث ىث   يث حج   مج جح   

قىلمىشلىرىنى  )ياخشى-يامان(  ئىنسان  كۈندە  )شۇ(  كەلگەندە﴿34﴾.  قىيامەت 
)كۇفرىدا،  كىمكى  كۆرسىتىلىدۇ﴿36﴾.  ئوچۇق  جەھەننەم  قارىغۇچىالرغا  ئەسلەيدۇ﴿35﴾. 
ئارتۇق  )ئاخىرەتتىن(  تىرىكچىلىكىنى  دۇنيا  ئاشىدىكەن﴿37﴾.  چېكىدىن  گۇناھتا( 
پەرۋەردىگارىنىڭ  بولىدۇ﴿39﴾.  جەھەننەم  ھەقىقەتەن  جايى  ئۇنىڭ  كۆرىدىكەن﴿38﴾. 
ئالدىدا )سوراققا تارتىلىشتىن( قورقىدىغان، ئۆزىنى نەپسى خاھىشىغا بېرىلىشتىن )يەنى ھارام 
قىلىنغان نەرسىلەردىن( چەكلىگەن ئادەمگە كەلسەك﴿40﴾. ھەقىقەتەن ئۇنىڭ جايى جەننەت 
بولىدۇ﴿41﴾. ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ﴿42﴾. سەن ئۇنى 
خاستۇر﴿44﴾.  پەرۋەردىگارىڭغا  بىلىش  ئۇنى   ﴾43﴿ بېرەلەيسەن؟  قىلىپ  بايان  قانداقمۇ 
ئۇالر  ئاگاھالندۇرۇشتۇر﴿45﴾.  ئادەمنى  قورقىدىغان  قىيامەتتىن  پەقەت  ۋەزىپەڭ  سېنىڭ 
قىيامەتنى كۆرگەن كۈندە، گويا ئۆزلىرىنى )دۇنيادا( پەقەت بىر كەچقۇرۇن ياكى بىر ئەتىگەن 

تۇرغاندەك )گۇمان قىلىدۇ( ﴿46﴾.

قىيامەت كۈنى، ئۇ كۈننىڭ يۈز بېرىدىغان ۋاقتىنىڭ ئېنىق ئەمەسلىكى ۋە ئۇ 
كۈندە بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە جازاالر

﴿قىيامەت كەلگەندە، )شۇ( كۈندە ئىنسان )ياخشى - يامان( قىلمىشلىرىنى ئەسلەيدۇ﴾ 
يەنى قىيامەت كۈنى ئىنسانالر )دۇنيادا قىلغان( ياخشى ـ يامان قىلمىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى 
)بىر - بىرلەپ( ئەسلەيدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿شۇ كۈندە ئىنسان )يەنى 
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كاپىر( )دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى( ئەسلەيدۇ، )بۇ چاغدا( ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى 
بولسۇن﴾)1(. 

﴿قارىغۇچىالرغا جەھەننەم ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ﴾ يەنى قارىغۇچىالرغا جەھەننەم ئوچۇق 
كۆرسىتىلىدۇ ـ دە، ئۇالر جەھەننەمنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرىدۇ.

 ﴿كىمكى )كۇفرىدا، گۇناھتا( چېكىدىن ئاشىدىكەن. دۇنيا تىرىكچىلىكىنى )ئاخىرەتتىن( 
ئارتۇق كۆرىدىكەن﴾ يەنى كىمكى )كۇفرىلۇقتا( ھەددىدىن ئاشىدىكەن، دۇنيا ئىشلىرىنى دىن 
ۋە ئاخىرەت ئىشلىرىنىڭ ئالدىدا قويىدىكەن، ﴿ئۇنىڭ جايى ھەقىقەتەن جەھەننەم بولىدۇ﴾ 
يەنى ئۇنىڭ ئورنى جەھەننەم، تامىقى زەققۇم دېگەن دەرەخ، ئىچىملىكى يۇقىرى ھارارەتلىك 

قايناقسۇ بولىدۇ.
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا )سوراققا تارتىلىشتىن( قورقىدىغان، ئۆزىنى نەپسى خاھىشىغا 
يەنى  كەلسەك﴾  ئادەمگە  چەكلىگەن  نەرسىلەردىن(  قىلىنغان  ھارام  )يەنى  بېرىلىشتىن 
پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا تۇرۇشتىن ۋە ئۆزىگە پەرۋەردىگارىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىشىدىن قورققان، 
)شۇنىڭ بىلەن( ئۆزىنى نەپسى خاھىشقا بېرىلىشتىن چەكلىگەن ۋە پەرۋەردىگارىغا بويسۇنۇشقا 
ۋە  ئورنى  ئۇنىڭ  بولىدۇ﴾  جەننەت  جايى  ئۇنىڭ  ﴿ھەقىقەتەن  كەلسەك،  ئادەمگە  قاراتقان 

قايتىش جايى ئازادە بولغان جەننەت بولىدۇ.
﴿ئۇالر سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ. سەن ئۇنى قانداقمۇ بايان 
قىلىپ بېرەلەيسەن؟ ئۇنى بىلىش پەرۋەردىگارىڭغا خاستۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى 
بىلىش سېنىڭ ياكى باشقا بىرسىنىڭ ئىشى ئەمەستۇر. ئۇنى بىلىش پەقەت هللا تائاالغىال خاس 
ئىشتۇر. ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىدىغان زات يالغۇز هللا تائاالدۇر. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿قىيامەت ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ )ئەھلىگە( ئېغىر )ۋەقەدۇر(. ئۇ 
سىلەرگە تۇيۇقسىز كېلىدۇ«. گويا سەن قىيامەت بىلەن ناھايىتى تونۇشتەك، ئۇنى سەندىن 
سورىشىدۇ. ئېيتقىنكى، »ئۇنىڭ ۋاقتىنى پەقەت هللا بىلىدۇ﴾)2( ۋە هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق 
دېدى: ﴿ئۇنى بىلىش پەرۋەردىگارىڭغا خاستۇر﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن، جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق سورىغاندا، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »قىيامەت ھەققىدە سورالغۇچى سورىغۇچىدىن بىلىملىك ئەمەستۇر« 

دەپ جاۋاب بەرگەن. 
﴿سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت قىيامەتتىن قورقىدىغان ئادەمنى ئاگاھالندۇرۇشتۇر﴾ يەنى سېنى 
ۋە  قورقۇتۇش  ئېلىشىدىن  ئىنتىقام  ئۇنىڭ  ۋە  ئازابىدىن  تائاالنىڭ  كىشىلەرنى هللا  پەقەت 
ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتىم. كىمكى هللا تائاالدىن، ئۆزىنىڭ )هللا تائاال 
ئالدىدا( ھېساب بېرىشىدىن ۋە ئۇنىڭ تەھدىتىن قورقۇپ ساڭا ئەگەشسە، ئۇ نىجات تاپقان ۋە 
غەلىبە قازانغان بولىدۇ. ئارزۇسىغا يېتەلمەسلىك ۋە زىيان تارتىش بولسا، پەقەت سېنى ئىنكار 

قىلغان ۋە ساڭا قارشىلىق كۆرسەتكەن كىشىگىال بولىدۇ. 

)1( فەجر سۈرىسى 23ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ئەئراف سۈرىسى 187ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇالر قىيامەتنى كۆرگەن كۈندە، گويا ئۆزلىرىنى )دۇنيادا( پەقەت بىر كەچقۇرۇن ياكى 
بىر ئەتىگەن تۇرغاندەك )گۇمان قىلىدۇ(﴾ يەنى ئۇالر )قىيامەت كۈنى( قەبرىلىرىدىن )قوپۇپ 
كېلىپ( توپلىنىش مەيدانىدا تۇرغان چاغدا ئۆزلىرىنى گويا دۇنيادا پەقەت بىر كەچقۇرۇن ياكى 
بىر ئەتىگەن تۇرغاندەكال گۇمان قىلىپ، دۇنيادا تۇرغان ۋاقتىنى ناھايىتى ئاز ھېس قىلىدۇ. 
ئايەتتىكى “پەقەت بىر كەچقۇرۇن” دېگەن سۆزدىن  ئابباسنىڭ:  جۇبەير زەھھاكتىن ئىبنى 
پېشىن نامىزى بىلەن شام نامىزىنىڭ ئارىلىقى ۋە: “ياكى بىر ئەتىگەن تۇرغاندەك” دېگەن 
سۆزدىن كۈن چىققان ۋاقىتتىن چىڭقى چۈش بولغۇچىلىك بولغان ئارىلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. قەتادە: بۇ ئايەتتىن كىشىلەر ئاخىرەتنى كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن 

ۋاقتىدا، ئۇالرنىڭ نەزىرىدىكى دۇنيانىڭ مۇددىتى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، نازىئات سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 42 ئايەت
ئەبەسە سۈرىسى
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
يېنىغا ئەما كەلگەنلىكى ئۈچۈن )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم( تەرىنى تۈردى 
ۋە يۈزىنى ئۆرىۋالدى﴿1 ـ 2﴾ )ئى مۇھەممەد!( نېمە بىلىسەن؟ )بەلكى( ئۇ 
)سەندىن ئالغان مەرىپەت بىلەن گۇناھلىرىدىن( پاكلىنىشى مۇمكىن﴿3﴾. 
مۇمكىن﴿4﴾.  پايدىلىنىشى  ئۇنىڭدىن  ئاڭالپ  نەسىھەت   - ۋەز  ياكى 
سەن  كەلسەك،  ئادەمگە  ھېساباليدىغان  بىھاجەت  )ئىماندىن(  ئۆزىنى 
ئۇنىڭغا يۈزلىنىسەن )يەنى ئۇنىڭغا قۇالق سېلىپ تەبلىغ قىلىشقا كۆڭۈل 
نېمە  ساڭا  پاكالنمىسا،  گۇناھالردىن(  )كۇفرىدىن،  ئۇ  بۆلىسەن﴿5-6﴾. 
زىيىنىدى﴿7﴾. سەندىن مەرىپەت تىلەپ، هللادىن قورققان ھالدا يۈگۈرۈپ 
كەلگەن كىشىگە كەلسەك﴿9-8﴾. سەن ئۇنىڭغا قارىماي قويىسەن﴿10﴾. 
)بۇنىڭدىن كېيىن( ئۇنداق قىلمىغىن. بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر﴿11﴾. خالىغان 
ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز - نەسىھەت ئالىدۇ﴿12﴾. ئۇ )يەنى قۇرئان ئايەتلىرى( 
قىممەتلىك، )قەدرى( يۇقىرى پاك سەھىپىلەرگە يېزىلغاندۇر﴿13-14﴾. 
پۈتۈكچىلەرنىڭ  بولغان(  )پەرىشتىلەردىن  ياخشى  ھۆرمەتلىك  )ئۇ( 

قولىدىدۇر﴿15-16﴾. 



پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەما كىشى ئۇممۇ مەكتۇمغا چىرايىنى 
تۈرگەنلىكى ئۈچۈن اهللا تائاالنىڭ ئۇنىڭغا كايىغانلىقى

كۆپلىگەن تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ: بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
قىلىۋاتقان  نەسىھەت  ـ  ۋەز  كاتتىباشلىرىغا  قۇرەيش  نىيەتتە  دېگەن  قاالرمىكىن  ئېيتىپ  ئىمان 
ئىدى. شۇ ئارىدا ئىلگىرى ئىمان ئېيتقانالردىن بىرى بولغان ئىبنى ئۇممۇمەكتۇم كىرىپ كېلىپ، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر نەرسىلەرنى سوراشقا باشلىدى ۋە سوئالىنى توختاتمىدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم قۇرەيشنىڭ كاتتىبېشىغا قىلىۋاتقان سۆزىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئىبنى ئۇممۇ 
مەكتۇمنىڭ بۇ ۋاقىتتا گەپ قىلماي جىم تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى ۋە ئۇنىڭغا چىرايىنى تۈرۈپ، يۈزىنى 
ئۆرۈپ ھېلىقى ئادەمگە قارىدى. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى: ﴿يېنىغا ئەما 
كەلگەنلىكى ئۈچۈن )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم( تەرىنى تۈردى ۋە يۈزىنى ئۆرىۋالدى. )ئى مۇھەممەد!( 
نېمە بىلىسەن؟ )بەلكى( ئۇ )سەندىن ئالغان مەرىپەت بىلەن گۇناھلىرىدىن( پاكلىنىشى مۇمكىن﴾ 
يەنى )سەندىن ئالغان بىلىملەر بىلەن( ئۇ پاكلىنىشى مۇمكىن. ﴿ياكى ۋەز - نەسىھەت ئاڭالپ 
ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشى مۇمكىن﴾ يەنى ئۇ ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى ئاڭالپ ھارام ئىشالردىن يېنىشى 

مۇمكىن.
﴿ئۆزىنى )ئىماندىن( بىھاجەت ھېساباليدىغان ئادەمگە كەلسەك، سەن ئۇنىڭغا يۈزلىنىسەن 
)يەنى ئۇنىڭغا قۇالق سېلىپ تەبلىغ قىلىشقا كۆڭۈل بۆلىسەن(﴾ يەنى سەن ھېلىقى باي كاتتىباشنى 

ھىدايەت تېپىپ قاالرمىكىن دەپ ئۇنىڭغا سۆز قىلىشقا يۈزلىنىسەن. 
﴿ئۇ )كۇفرىدىن، گۇناھالردىن( پاكالنمىسا، ساڭا نېمە زىيىنىدى﴾ يەنى سەن ئۇ كاپىرنىڭ 

گۇناھلىرىدىن پاكلىنىشقا مەسئۇل ئەمەسسەن. 
﴿سەندىن مەرىپەت تىلەپ، هللادىن قورققان ھالدا يۈگۈرۈپ كەلگەن كىشىگە كەلسەك﴾ يەنى 
سېنىڭ دېگەنلىرىڭنى ئاڭالپ ھىدايەت تېپىشنى ئارزۇ قىلىپ، قېشىڭغا كەلگەن ئادەمگە كەلسەك، 

﴿سەن ئۇنىڭغا قارىماي قويىسەن﴾ يەنى )سەن ئۇنى قويۇپ باشقا ئىشالر بىلەن( بولىسەن.

 هللا تائاال بۇ ۋاقىتتىن باشالپ پەيغەمبىرىنى ۋەزـ  نەسىھەتنى پەقەت بىر كىشىگىال قىلىشنى 
مەقسەت قىلماستىن ئەكسىچە، مەرتىۋىسى يۇقىرىـ  تۆۋەن، بايـ  كەمبەغەل، خوجايىنـ  قۇل، ئەر 
- ئايال، چوڭ - كىچىك ھەممىسىگە ئورتاق قىلىشقا ۋە سورۇندا ئۇالرغا باراۋەر مۇئامىلىدە بولۇشقا 
بۇيرۇدى. ئۇنىڭدىن كېيىن هللا تائاال خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ. هللا تائاالنىڭ شۇنداق 

قىلىشىدا ئۆزىنىڭ چوڭ بىر ھېكمىتى ۋە كەسكىن پاكىتى باردۇر.
ئەبۇ يەئال ۋە ئىبنى جەرىر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: كور 
ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم )بىر كۈنى( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: مېنى توغرا يولغا باشالپ 
قويغىن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا مۇشرىكالرنىڭ كاتتىباشلىرىدىن بىر ئادەم بار 
ئىدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن يۈزىنى ئۆرۈپ، ھېلىقى ئادەمگە قاراپ: 
»سەن مېنىڭ سۆزلىرىمدىن بىرەر تەسلىكنى ھېس قىلدىڭمۇ؟« دېدى. ئۇ ئادەم: ياق،- دەپ جاۋاب 
بەردى. بۇ چاغدا هللا تائاال ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم ھەققىدە: ﴿يېنىغا ئەما كەلگەنلىكى ئۈچۈن )پەيغەمبەر 
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ئەلەيھىسساالم( تەرىنى تۈردى ۋە يۈزىنى ئۆرىۋالدى﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. بۇ ھەدىسنى 
تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. لېكىن ئۇ، بۇ ھەدىسنى ئائىشەدىن رىۋايەت قىلغانلىقىنى بايان قىلمىغان. 

بۇ ھەدىس يەنە )ئىمام مالىكنىڭ( مۇئەتتا دېگەن كىتابىدىمۇ مۇشۇنداق رىۋايەت قىلىندى. 

قۇرئاننىڭ سۈپەتلىرى

﴿)بۇنىڭدىن كېيىن( ئۇنداق قىلمىغىن. بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر﴾ يەنى بۇ سۈرە مەرتىۋىسى يۇقىرى 
ياكى تۆۋەن كىشىلەرگە بىلىم يەتكۈزگەندە )ۋە ۋەز ـ نەسىھەت قىلغاندا(، ئۇالرغا باراۋەر مۇئامىلىدە 
بولۇشقا قىلىنغان بىر تەۋسىيەدۇر. قەتادە ۋە سۇددى: هللا تائاالنىڭ: ﴿)بۇنىڭدىن كېيىن( ئۇنداق 
قىلمىغىن. بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى “بۇ ئايەتلەر” دېگەن سۆزدىن قۇرئان كۆزدە 

تۇتۇلىدۇ )يەنى ئايەتنىڭ مەنىسى: بۇ قۇرئان ۋەزدۇر(،- دېدى. 
﴿خالىغان ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز - نەسىھەت ئالىدۇ﴾ يەنى خالىغان كىشى پۈتۈن ئىشلىرىدا 
هللا تائاالنى ئەسلەيدۇ. بۇ ئايەتنىڭ: خالىغان كىشى پۈتۈن ئىشلىرىدا )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
چۈشۈرۈلگەن( بۇ ۋەھيىدىن ۋەزـ  نەسىھەت ئالىدۇ دېگەن مەنىنى بېرىش ئېھتىمالىمۇ بار. چۈنكى، 
بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان سۆزنىڭ تېمىىسى )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى قىلىپ چۈشۈرۈلگەن( بۇ 

سۈرە بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر.
 ﴿ئۇ )يەنى قۇرئان ئايەتلىرى( قىممەتلىك، )قەدرى( يۇقىرى سەھىپىلەرگە يېزىلغاندۇر﴾ 
يەنى بۇ سۈرە ياكى ۋەز ـ نەسىھەت ياكى بۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى، بەلكى قۇرئاننىڭ ھەممىسى 
كاتتا،  قەدرى  قىممەتلىك،  يەنى  يېزىلغاندۇر﴾  سەھىپىلەرگە  يۇقىرى  )قەدرى(  ﴿قىممەتلىك، 

ناپاكلىقتىن خالى، ئارتۇقـ  كەم بولۇپ قالمىغان سەھىپىلەرگە يېزىلغاندۇر.
ئۇ  يەنى  قولىدىدۇر﴾  پۈتۈكچىلەرنىڭ  بولغان(  )پەرىشتىلەردىن  ياخشى  ھۆرمەتلىك  ﴿)ئۇ( 
پەرىشتىلەرنىڭ ئەخالقلىرى ئېسىل، چىرايلىق، ھۆرمەتلىك، قىلىقلىرى پاك ۋە قۇسۇرسىزدۇر. شۇنىڭ 
ئۈچۈن، قۇرئاننى يادا ئالغان ئادەم ئۆزىنىڭ ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە ۋە گەپ ـ سۆزلىرىدە ھەقچىل 

بولۇشى ۋە توغرا يول ئۈستىدە مېڭىشى الزىمدۇر. 
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »قۇرئاننى )ئوقۇشتا قىينالماي( راۋان ئوقۇغان كىشى ھۆرمەتلىك ياخشى پەرىشتىلەر 
بىلەن بىللە بولىدۇ. قۇرئاننى )قىينىلىپ ئوقۇغان( كىشىگە ئىككى قات ساۋاب بار«. بۇ ھەدىسنى 
ئىمام بوخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 

* * * * * * *

 ک ک   گ  گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  
ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ  ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ  
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ئىنسانغا لەنەت بولسۇنكى، ئۇ ئەجەب كاپىر بولدى! ﴿17﴾. هللا ئۇنى نېمىدىن ياراتتى؟ 
قانچە  بىر  ئۇنى  بولغۇچە( هللا  يارىتىلىپ  تولۇق  )ئۇ  ياراتتى،  ئابىمەنىدىن  ئۇنى  ﴿18﴾. هللا 
باسقۇچالرغا بۆلۈپ پەيدىن - پەي ياراتتى﴿19﴾. ئاندىن ئۇنىڭغا )ماڭار( يولىنى ئاسانالشتۇرۇپ 
بەردى﴿20﴾. ئاندىن ئۇنى ۋاپات قىلدۇردى، ئۇنىڭغا )كۆمۈلىدىغان( قەبرىنى بەرپا قىلدى﴿21﴾. 
كاپىر  بۇ  )يەنى  ئەمەس  ئۇنداق  تىرىلدۈرىدۇ﴿22﴾. ھەرگىز  ۋاقىتتا  ئۇنى خالىغان  ئاندىن هللا 
ئىنسان تەكەببۇرلۇقىدىن يانسۇن(، ئۇ هللانىڭ بۇيرۇغانلىرىنى بەجا كەلتۈرمىدى﴿23﴾. )بۇ كاپىر( 
زور  بۇلۇتتىن(  )بىز  قارىسۇن﴿24﴾.  بىلەن(  نەزىرى  )ئىبرەت  يېمەكلىكلىرىگە  ئۆزىنىڭ  ئىنسان 
مىقداردا يامغۇر ياغدۇردۇق﴿25﴾. ئاندىن زېمىننى )ئۇنىڭدىن ئۆسۈملۈكلەرنى چىقىرىش بىلەن( 
ئاشلىقالرنى،  زېمىندا  ئۈچۈن،  مەنپەئەتلىنىشى  ھايۋانلىرىڭالرنىڭ  ۋە  سىلەرنىڭ  ياردۇق﴿26﴾. 
ئۈزۈمنى، ئوتياشالرنى، زەيتۇننى، خورمىنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى، تۈرلۈك مېۋىلەرنى، ئوت 

- چۆپلەرنى ئۆستۈردۇق﴿27 ـ 32﴾.

ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا بېرىلگەن رەددىيە

 هللا تائاال )قىيامەت كۈنى( ئىنسانالرنىڭ قايتا تىرىلىشىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق 
دېدى: ﴿ئىنسانغا لەنەت بولسۇنكى، ئۇ ئەجەب كاپىر بولدى!﴾

﴿ئىنسانغا لەنەت بولسۇنكى﴾ بۇ، ھېچقانداق ئاساسسىز ھالدا قىيامەتنىڭ بولۇشىنى يىراق 
سانىغانلىقى ۋە )قىيامەت ھەققىدە( بىر نەرسە بىلمىگەنلىكى ئۈچۈنال قىيامەتنى ئىنكار قىلغان پۈتۈن 

ئىنسانالرغا ئومۇمىي بولغان لەنەتتۇر. 
﴿ئۇ ئەجەب كاپىر بولدى!﴾ ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇنىڭ كاپىرلىقى 
ئەجەب قاتتىق بولدى،- دېدى. قەتادە: ئۇ ئەجەب )هللا تائاالنىڭ رەھمىتىدىن( ئۇزاقالشتۇرۇلدى،- 

دېدى. 
ئاندىن هللا تائاال ئىنسانالرنى ئاددىي بىر نەرسىدىن قانداق ياراتقانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇالرنى 
خۇددى بۇرۇن يارىتىشقا )قادىر بولغىنىدەك( قايتا تىرىلدۈرۈشكىمۇ قادىر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ 
مۇنداق دېدى: ﴿هللا ئۇنى نېمىدىن ياراتتى؟ هللا ئۇنى ئابىمەنىدىن ياراتتى، )ئۇ تولۇق يارىتىلىپ 
بولغۇچە( هللا ئۇنى بىر قانچە باسقۇچالرغا بۆلۈپ پەيدىن - پەي ياراتتى﴾ يەنى هللا تائاال )ئۇنى 
يارىتىپ( ئۇنىڭ ئەجىلىنى، رىزقىنى، قىلىدىغان ئىشلىرىنى، بەتبەخت ياكى بەختلىك ئادەم بولۇشىنى 

پۈتىۋەتتى. 
﴿ئاندىن ئۇنىڭغا )ماڭار( يولىنى ئاسانالشتۇرۇپ بەردى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەۋفىي 
ئىبنى ئابباسنىڭ: ئاندىن هللا تائاال ئۇنىڭغا ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ قورسىقىدىن چىقىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ 
بەردى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئىكرىمە، زەھھاك، ئەبۇ سالىھ، قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ 

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە شۇنداق دېدى. ئىبنى جەرىر بۇ مەنىگە توغرا دەپ باھا بەردى. 
مۇجاھىد: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى هللا تائاالنىڭ: ﴿شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭغا بىز )پەيغەمبەر ئەۋەتىش 
بىلەن ياخشى-يامان( يولنى كۆرسەتتۇق، ئۇ مۆمىن بولۇپ ياخشى يولدا مېڭىپ )هللانىڭ نېمىتىگە( 
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شۈكۈر قىلغۇچىدۇر، ياكى )فاجىر بولۇپ يامان يولدا مېڭىپ( كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر﴾)1( دېگەن ئايىتىنىڭ 
مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ،- دېدى. يەنى )ئايەتنىڭ مەنىسى(: بىز ئىنساننىڭ نېمە ئىش قىلىشىنى 
)پەيغەمبەر ئەۋەتىش بىلەن( ئوچۇق، روشەن بايان قىلىپ بەردۇق ۋە قىلماقچى بولغان ئىشىنى ئۇنىڭغا 
ئاسانالشتۇرۇپ بەردۇق دېگەنلىك بولىدۇ. ھەسەن ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
شۇنداق بولىدۇ،- دېدى. ئايەتكە بېرىلگەن بۇ مەنە ئۇنىڭغا بېرىلگەن ئىلگىرىكى مەنىگە قارىغاندا 

كۈچلۈكتۇر. توغرىسىنى هللا تائاال بىلگۈچىدۇر. 
﴿ئاندىن ئۇنى ۋاپات قىلدۇردى، ئۇنىڭغا )كۆمۈلىدىغان( قەبرىنى بەرپا قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال 

ئىنساننى ياراتقاندىن كېيىن ئۇنى ۋاپات قىلدۇردى ۋە قەبرىگە كۆمۈلىدىغان قىلدى. 
﴿ئاندىن هللا ئۇنى خالىغان ۋاقىتتا تىرىلدۈرىدۇ﴾ يەنى هللا تائاال ئىنساننى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن 

قايتا تىرىلدۈرىدۇ. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ: »ئىنساننىڭ ھەممە يەرلىرى چىرىپ 
كېتىپ، پەقەت ئومۇرتقا سۆڭىكىال قالىدۇ. ئىنسان شۇ سۆكەڭتىن )قايتا( يارىتىلىدۇ ۋە قۇراشتۇرۇلۇشى 

ئۇنىڭدىن باشلىنىدۇ«. 
ئۇ هللانىڭ  يانسۇن(،  تەكەببۇرلۇقىدىن  ئىنسان  كاپىر  بۇ  )يەنى  ئەمەس  ئۇنداق  ﴿ھەرگىز 
بۇيرۇغانلىرىنى بەجا كەلتۈرمىدى﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى: ئىش بۇ 
كاپىرنىڭ: مەن ئۈستۈمدىكى ۋە مال - مۈلكۈمدىكى هللا تائاالنىڭ ھەققىنى ئادا قىلدىم،- دېگىنىدەك 
ئەمەس. چۈنكى، هللا تائاال: پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا پەرز قىلغان نەرسىلەرنى ئۇ )پەرۋەردىگارىغا( ئادا 

قىلمىدى،- دېدى. 
ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال بېشىدىكى ئايەتتە: ﴿ئاندىن هللا ئۇنى خالىغان ۋاقىتتا 
تىرىلدۈرىدۇ﴾ دەپ، ئاندىن: ﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس )يەنى بۇ كاپىر ئىنسان تەكەببۇرلۇقىدىن يانسۇن(، 
ئۇ هللانىڭ بۇيرۇغانلىرىنى بەجا كەلتۈرمىدى﴾ دېدى. مەن بۇ ئىككى ئايەتنى مەنە جەھەتتىن بىر - 
بىرىگە باغالپ، بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىنى: ئەگەر هللا تائاال ئىنسانالرنى دۇنياغا چىقارمايال ئاخىرەتتە 
ئۇالرغا تەييارلىغان ھاياتقا ئېلىپ كېتىشنى خالىسا، شۇنداق قىلغان بوالتتى. لېكىن، هللا تائاال دۇنياغا 
يارىتىلىدۇ دەپ يېزىۋەتكەن ئىنسالرنىڭ سانى تۈگىمىگىچە ۋە )دۇنيانىڭ( مۇددىتى تۈگىمىگىچە هللا 
تائاال ھەرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ. هللا تائاال تەقدىردىمۇ، ئەمەلىيەتتىمۇ ئىنسانالرنى )دۇنياغا كېلىشكە( 
بۇيرۇدى. هللا تائاالنىڭ )دۇنياغا مۇنچىلىك ئىنسانالر كېلىدۇ ۋە دۇنيانىڭ مۇددىتى مۇنچە يىل بولىدۇ 
دەپ( پۈتكەنلىرى تامامالنغاندىن كېيىن، هللا تائاال ئىنسانالرنى ئۇالرنى بۇرۇن قانداق ياراتقان بولسا، 

قايتا شۇنداق يارىتىدۇ،- دەپ چۈشىنىمەن. 

گىياھالر ۋە باشقا نەرسىلەرنىڭ )زېمىندىن( ئۈندۈرۈلىشىنىڭ ئۆلگەندىن 
كېيىن قايتا تىرىلىشنىڭ بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى

﴿)بۇ كاپىر( ئىنسان ئۆزىنىڭ يېمەكلىكلىرىگە )ئىبرەت نەزىرى بىلەن( قارىسۇن﴾ يەنى بۇ 

)1( ئىنسان سۈرىسى 3ـ  ئايەت.
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ئايەت هللا تائاالنىڭ )بەندىلىرىگە بەرگەن نېمەتلەرنى ئۇالرغا( ئەسكەرتىشى بولۇپ، قۇرۇق زېمىندىن 
گىياھالرنى ئۈندۈرگەنلىكى ئارقىلىق ئۆلۈپ كەتكەنلەر قۇرۇپ، چىرىپ، تۇپراققا ئارىلىشىپ كەتكەندىن 

كېيىن بولسىمۇ، ئۇالرنى قايتا تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا دەلىل - پاكىت كەلتۈرگەنلىكىدۇر. 
﴿)بىز بۇلۇتتىن( زور مىقداردا يامغۇر ياغدۇردۇق﴾ يەنى زېمىنغا ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇردۇق. 

﴿ئاندىن زېمىننى )ئۇنىڭدىن ئۆسۈملۈكلەرنى چىقىرىش بىلەن( ياردۇق﴾ يەنى يامغۇرنى زېمىن 
ئۈستىدە تۇرغۇزدۇق. يامغۇر )زېمىننىڭ( قات - قاتلىرىغىچە سىڭىپ، ھەتتا زېمىنغا كۆمۈلگەن ئۇرۇقالرنىڭ 

ئىچكى قىسمىغىچە كىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇرۇق بىخلىنىپ، يەر يۈزىگە ئۈنۈپ چىقىدۇ.
﴿سىلەرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن، زېمىندا ئاشلىقالرنى، ئۈزۈمنى، 
ئوت - چۆپلەرنى  يەيدىغان  ھايۋانالر  ۋە  ئۈزۈمنى  ئاشلىقالرنى،  يەنى  ئۆستۈردۇق﴾  ئوتياشالرنى 
ئۆستۈردۇق. ئىبنى ئابباس، قەتادە، زەھھاك ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق 

بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. 
﴿زەيتۇننى )ئۆستۈردۇق(﴾ يەنى زەيتۇن ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان بىر نەرسىدۇر. ئۇنىڭ 

ئۆزىمۇ، مېيىمۇ قارا كېلىدۇ. ئۇنىڭ مېيىنى ھەم چىراغقا ھەم تاماققا ئىشلەتكىلى بولىدۇ. 
﴿خورمىنى )ئۆستۈردۇق(﴾ خورما بولسا ھۆل ياكى قۇرۇق يېگىلى بولىدىغان مېۋىدۇر. ئۇنى 

قاينىتىپ ياكى سىقىپ شەربەت قىلىپ ئىچكىلىمۇ بولىدۇ. 
﴿دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى )ئۆستۈردۇق(﴾ ھەسەن ۋە قەتادە: خورما دەرەخلىرى قويۇق 

ئۆسكەن، ئېسىل باغچىالرنى بەرپا قىلدۇق،- دېدى. 
﴿تۈرلۈك مېۋىلەرنى، ئوت – چۆپلەرنى )ئۆستۈردۇق(﴾ ئىبنى ئابباس: ھۆل ھالىتىدە يېيىلىدىغان 

مېۋىلەرنى ۋە ھايۋانالر يەيدىغان ئوت - چۆپلەرنى ئۆستۈردۇق،- دېدى.
ئەبۇئۇبەيد قاسىم ئىبنى سەالم ئىبراھىم ئىبنى تەيمىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ )قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە( ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سوئال 
سورالغانىدى. ئەبۇ بەكرى بۇنىڭغا جاۋابەن: ئەگەر مەن بىلمەي تۇرۇپ قۇرئاننىڭ )ئايەتلىرىنىڭ( 
مەنىسى ھەققىدە بىر نەرسە دېسەم، قايسى ئاسمان ماڭا سايە تاشاليدۇ )يەنى قايسى ئاسمان مېنى 

قوينىغا ئالىدۇ( ۋە مېنى قايسى زېمىن كۆتۈرىدۇ؟- دېدى. 
ئىبنى جەرىر ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۆمەر ئىبنى 
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ سۈرىنى ئوقۇپ هللا تائاالنىڭ: ﴿تۈرلۈك مېۋىلەرنى، ئوت - چۆپلەرنى 
)ئۆستۈردۇق(﴾ دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە: بىز مېۋىلەرنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكىنىغۇ بىلدۇق. ئوت 
ـ چۆپ دېگەن قانداق نەرسىدۇر؟- دەپ بولۇپ، ئۆز - ئۆزىگە: ئى خاتتابنىڭ ئوغلى ئۆمەر! ئۆمرۈڭگە 
ۋاي! ھەقىقەتەن بۇ مۇھىم ئەمەس ئشىالرغا ئۆزىنى ئۇپراتقانلىق،- دېدى. باشقىالرمۇ بۇ ئەسەرنى 

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلدى. 
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سورىغان بۇ سوئالى ئارقىلىق ئۇ ئوت - چۆپنىڭ شەكلىنى، تىپىنى 
ۋە ئۇنىڭ قايسى ئوت ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلمەكچى بولغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇنداق بولمايدىغان 
بولسا، هللا تائاال: ﴿سىلەرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن، زېمىندا ئاشلىقالرنى، 
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ئۈزۈمنى، ئوتياشالرنى، زەيتۇننى، خورمىنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى )ئۆستۈردۇق(﴾ دېگەن 
ئايەتلىرىنىڭ ھەممىسىدە زېمىندىن ئۆستۈرۈلگەن نەرسىلەرنى بايان قىلىپ كەلگەن بولغاچقا، ئۇنىڭ: 
﴿تۈرلۈك مېۋىلەرنى، ئوت - چۆپلەرنى ئۆستۈردۇق﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇغان كىشىمۇ ئۇنىڭ زېمىندىن 

ئۆستۈرۈلگەن بىر ئۈسۈملۈك ئىكەنلىكىنى ئەلۋەتتە بىلىدۇ.
هللا تائاالنىڭ شۇ نەرسىلەرنى ئۆستۈرۈپ بېرىشى قىيامەت كۈنىگە قەدەر بۇ دۇنيادا )يارىتىلىدىغان( 

ئىنسانالر ۋە ھايۋانالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈندۇر. 

* * * * * * *

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ی  جئ  ی  ی  ىئ    ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ 
ىب يب  جت  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ 

مخ جس حس خس مس حص   

)قىيامەتنىڭ( قۇالقنى گاس قىلغۇدەك قاتتىق ئاۋازى كەلگەن چاغدا )ھەممە ئادەم ئۆز ھالى 
بىلەن بولۇپ قالىدۇ(﴿33﴾. ئۇ كۈندە كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشدىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، 
خوتۇنىدىن ۋە بالىلىرىدىن قاچىدۇ﴿34ـ  36﴾. ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ 
باشقىالرغا قارىشىغا )شۇ ھالى( يار بەرمەيدۇ﴿37﴾. ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەردىن نۇر، كۈلكە ۋە خۇشال 
ـ خۇراملىق يېغىپ تۇرىدۇ﴿38ـ  39﴾. يەنە بۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەرنى چاڭـ  توزاڭ بېسىپ كەتكەن، 

قارىداپ كەتكەن بولىدۇ﴿40ـ  41﴾. بۇالر بولسا كاپىرالردۇر، فاجىرالردۇر﴿42﴾. 

كىشىلەرنىڭ قىيامەت كۈنىدە )ھەتتا( ئۇرۇقـ  تۇغقانلىرىدىنمۇ 
قاچىدىغانلىقى

)ھەممە  چاغدا  كەلگەن  ئاۋازى  قاتتىق  قىلغۇدەك  گاس  قۇالقنى  ﴿)قىيامەتنىڭ( 
ئادەم ئۆز ھالى بىلەن بولۇپ قالىدۇ(﴾

ۋە  خوتۇنىدىن  ئاتىسىدىن،  ئانىسىدىن،  قېرىندىشىدىن،  ئۆزىنىڭ  كىشى  كۈندە  ﴿ئۇ 
بالىلىرىدىن قاچىدۇ﴾ يەنى كىشى ئۇ كۈندە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى كۆرۈپ، ئۇالردىن قاچىدۇ 
ئېغىردۇر.  ناھايىتى  ئەھۋال  قورقۇنچ  كۈندىكى(  )ئۇ  چۈنكى،  تۇرىدۇ.  يىراق  ئۇالردىن  ۋە 
ئىمام مۇسلىم شاپائەت ھەققىدە رىۋايەت قىلغان ھەدىستە ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەردىن هللا 
تائاالنىڭ ئالدىدا كىشىلەرگە شەپائەت قىلىشى تەلەپ قىلىنغاندا، ئۇالرنىڭ: ئۆزەم، ئۆزەم، 
مەن بۈگۈن هللا تائاالدىن پەقەت ئۆزەمنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشنى تىلەيمەن،- دەيدىغانلىقىنى، 
ھەتتا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ: مەن بۈگۈن هللا تائاالدىن پەقەت ئۆزەمنى 
نەرسە(  )بىر  ھەققىدىمۇ  مەريەم  ئانام  تۇغقان  مېنى  ۋە  تىلەيمەن  قېلىشنى  قۇتۇلدۇرۇپ 
تىلىمەيمەن،- دەيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ كۈندە 
كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىدىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، خوتۇنىدىن ۋە بالىلىرىدىن قاچىدۇ﴾ 
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قەتادە: شۇ كۈندىكى قورقۇنچنىڭ ئېغىرلىقىدىن ئەڭ يېقىن دوست دوستىدىن ۋە ئەڭ يېقىن 
تۇغقان توغقىنىدىن قېچىپ كېتىدۇ،- دېدى. 

﴿ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا )شۇ ھالى( يار 
بەرمەيدۇ﴾ يەنى ئۇ كۈندە ھەممە ئادەم ئۆزىنىڭ ھالى بىلەنال بولۇپ باشقىالرغا قارىيالمايدۇ. ئىبنى 
ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»سىلەر )قىيامەت كۈنى توپلىنىش مەيدانىغا( ياالڭ ئاياغ، يالىڭاچ، پىيادىلىك ۋە خەتنىسىز 
ھالەتتە يىغىلىسىلەر« دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! 
ئۇنداق بولسا، كىشىلەر بىر - بىرىنىڭ ئۇياتلىق يېرىنى كۆرۈپ قالمامدۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا شۇ 

ھالى يار بەرمەيدۇ ياكى باشقىالرغا قارىغىدەك ھالى بولمايدۇ« دېدى. 
ئىبنى ئابباس مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سىلەر )قىيامەت 
كۈنى توپلىنىش مەيدانىغا( ياالڭ ئاياغ، يالىڭاچ ۋە خەتنىسىز ھالەتتە توپلىنىسىلەر« دېدى. بىر 
ئايال: ئۇنداق بولسا، بىز بىر - بىرلىرىمىزنىڭ ئۇياتلىق يېرىنى كۆرۈپ قالمامدۇق؟- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى پاالنى ئايال! ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، 

ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا شۇ ھالى يار بەرمەيدۇ« دېدى. 

جەننىتىلەر بىلەن دوزىخىلەرنىڭ قىيامەت كۈنىدە يۈزلىرىنىڭ قانداق 
بولىدىغانلىقى

قىيامەت كۈنى كىشىلەر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: بىرى يۈزلىرىدىن نۇر، كۈلكە تۆكۈلۈپ ۋە 
دىللىرىدىكى خۇشاللىقى يۈزلىرىدە ئىپادىلىنىپ، يۈزلىرىدىن خۇشالـ  خۇراملىق يېغىپ تۇرىدىغان 
كىشىلەر بولۇپ، بۇالر جەننىتىلەردۇر. بۇ تۈردىكى كىشىلەر هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇ كۈندە نۇرغۇن 
يۈزلەردىن نۇر، كۈلكە ۋە خۇشال - خۇراملىق يېغىپ تۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىندى. 
يەنە بىر تۈردىكى كىشىلەر بولسا، دوزىخى كىشىلەر بولۇپ، هللا تائاال ئۇالرنى بۇ ئايىتىدە بايان 
قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿يەنە بۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەرنى چاڭ-توزاڭ بېسىپ كەتكەن، قارىداپ 

كەتكەن بولىدۇ﴾ 

ئىبنى ئابباس هللا تائاالنىڭ: ﴿قارىداپ كەتكەن بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: )ئۇالر( قارىلىقى قاپلىۋالغان يۈزلەردۇر،- دېدى. 

﴿بۇالر بولسا كاپىرالردۇر، فاجىرالردۇر﴾ يەنى ئۇالر بولسا، دىللىرى ئىمان ئېيتمىغان ۋە 
قىلمىشلىرى )ئىسالمغا( توغرا كەلمىگەن كىشىلەردۇر. ئۇالر خۇددى هللا تائاال: ﴿ئۇالرنىڭ تاپقان 

بالىلىرىمۇ پەقەت فاجىر، كاپىر بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ.
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئەبەسە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 29 ئايەت

 

تەكۋىر سۈرىسى

تەكۋىر سۈرىسى ھەققىدە كەلگەن ھەدىس

ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ئۆمەر  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى قىيامەت كۈنىدە بولىدىغان ئەھۋالالرنى 
ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەندەك بولۇشىنى خالىسا، تەكۋىر، ئىنفىتار، ئىنشىقاق سۈرىلىرىنى 

ئوقۇسۇن«. بۇ ھەدىسنى تىرمىزىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى. 

ٱ ٻ ٻ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
كۈننىڭ نۇرى ئۆچكەن چاغدا﴿1﴾. يۇلتۇزالر تۆكۈلگەن چاغدا﴿2﴾. تاغالر گۇمران بولغان 
چاغدا﴿3﴾. بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا﴿4﴾. ياۋايى ھايۋانالر توپالنغان چاغدا﴿5﴾. 
دېڭىزالر ئوت بولۇپ الۋۇلدىغان چاغدا﴿6﴾. جانالر )ئۆز قاياشلىرىغا( قوشۇلغان چاغدا﴿7﴾. تىرىك 
كۆمۈۋېتىلگەن قىزدىن سەن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ دەپ سورالغان چاغدا﴿9-8﴾. نامە 
- ئەمالالر ئېچىلغان چاغدا﴿10﴾. ئاسمان ئېچىپ تاشالنغان چاغدا﴿11﴾. دوزاخ قىزىتىلغان 
چاغدا﴿12﴾. جەننەت )تەقۋادارالرغا( يېقىنالشتۇرۇلغان چاغدا﴿13﴾. ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ 

قىلغان )ياخشى - يامان( ئىشلىرىنى بىلىدۇ﴿14﴾.



قىيامەت كۈنى كۈن نۇرىنىڭ ئۆچىدىغانلىقى

﴿كۈننىڭ نۇرى ئۆچكەن چاغدا﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: كۈن ئۆچۈرۈلۈپ قاراڭغۇ قىلىنسا دېگەنلىك بولىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: كۈن كەتكۈزۈۋېتىلسە دېگەنلىك بولىدۇ،- 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. قەتادە: كۈننىڭ نۇرى ئۆچۈپ كەتسە دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
سەئىد ئىبنى جۇبەير: كۈن تاشلىۋېتىلسە دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى: كۈن 

قاتالپ يىغىپ تاشلىۋېتىلگەندە، ئۇنىڭ نۈرى ئۆچىدۇ،- دېگەنلىكمۇ بولىدۇ. 
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

قىلىدۇ: »قىيامەت كۈنى كۈن بىلەن ئاينىڭ نۇرى ئۆچۈرۈلىدۇ«. 

يۇلتۇزالرنىڭ تۆكۈلۈشى

﴿يۇلتۇزالر تۆكۈلگەن چاغدا﴾ هللا تائاال باشقا يەردە بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿يۇلتۇزالر 
تۆكۈلگەن چاغدا﴾)1( رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ئەبۇئالىيەدىن ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: قىيامەت بولۇشتىن ئىلگىرى بولىدىغان ئالتە ئاالمەت باردۇر. ئۇالر بولسا: كىشىلەر 
بازارالردا تۇرغان ۋاقىتتا كۈننىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈشى، يەنە ئۇالر شۇنداق ھالەتتە تۇرغاندا يۇلتۇزالرنىڭ 
تۆكۈلۈشى ۋە يەنە ئۇالر شۇنداق ھالەتتە تۇرغاندا تاغالرنىڭ يەر يۈزىگە يىقىلىپ چۈشۈپ، )بىر 
- بىرىگە( سوقۇلۇپ، پارچىلىنىپ )زېمىن بىلەن( ئارىلىشىپ كېتىشىدۇر. شۇنىڭ بىلەن، جىنالر 
ئىنسانالردىن، ئىنسانالر جىنالردىن ياردەم سورىشىدۇ، ھايۋاناتالر ۋە ئۇچار قۇشالر بىر - بىرىگە 
ئارىلىشىپ كېتىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. هللا تائاال بۇ ئىشالرنى بايان 

قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ياۋايى ھايۋانالر توپالنغان چاغدا﴾ يەنى ئارىلىشىپ كەتكەندە. 
﴿بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا﴾ يەنى تۆگىنىڭ ئىگىلىرى ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلمىگەندە.

﴿دېڭىزالر ئوت بولۇپ الۋۇلدىغان چاغدا﴾ جىنالر )ئىنسانالرغا(: بىز سىلەرگە خەۋەر ئېلىپ 
كېلەيلى،- دەپ دېڭىز تەرەپكە يۈرۈپ كېتىدۇ ـ دە، )دېڭىزدا( الۋۇلداپ يېنىپ تۇرغان ئوتنى 
كۆرىدۇ. ئۇالر شۇنداق ھالەتتە تۇرغاندا زېمىن ئاستى تەرىپىدىن يەتتىنچى قېتىغىچە، يۇقىرى 
تەرىپىدىن يەتتىنچى قات ئاسمانغىچە يېرىلىدۇ. ئۇالر شۇنداق ھالەتتە تۇرغاندا، بىر شامال كېلىپ 

ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ. بۇ ئەسەرنى ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلدى.

تاغالرنىڭ گۇمران قىلىنىشى، بوغاز تۆگىلەرنىڭ تاشلىۋېتىلىشى ۋە ياۋايى 
ھايۋانالرنىڭ توپلىنىشى

ۋە كۇكۇم  قوزغىتىۋېتىلىپ  ئورۇنلىرىدىن  تاغالر  يەنى  بولغان چاغدا﴾  ﴿تاغالر گۇمران 

)1( نۇھ سۈرىسى 27ـ  ئايەت.
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تۆگىلەر  ﴿بوغاز  چاغدا،  ئايالندۇرۇلغان  ھالىتىگە  تۈزلەڭلىك  زېمىن  قىلىنىپ،  تالقان  ـ 
تاشلىۋېتىلگەن چاغدا﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن 
چاغدا،- دېدى. ئۇبەي ئىبنى كەئب ۋە زەھھاك: ئۇ تۆگىگە ئۇنىڭ ئىگىلىرى كۆڭۈل بۆلمىگەن 
چاغدا،- دېدى. رەبىيئ ئىبنى خەسيەم: ئۇ تۆگە سۈتى سېغىلماي ۋە )سۈتىنىڭ يىغىلىشى 
ئۈچۈن( ئۇنىڭ يېلىن بۇغۇلماي ئىگىسىز تاشلىۋېتىلگەن چاغدا،- دېدى. زەھھاك: ئۇ تۆگە 
باققۇچىسىز تاشلىۋېتىلگەن چاغدا،- دېدى. مانا بۇالر بۇ ئايەتكە بېرىلگەن مەنىلەر بولۇپ، 

بۇ مەنىلەرنىڭ ھەممىسى بىر - بىرىگە يېقىندۇر.
ئەڭ  تۆگىلەر  بوغاز  ئېيىغا كىرگەن  ئونىنچى  بوغازلىقىنىڭ  مەقسەت شۇكى،  بۇالردىن 
ئېسىل تۆگە ھېسابلىنىدۇ. قىيامەتنىڭ ئىشلىرى، ئۇنىڭ سەۋەبلىرىنىڭ يۈز بېرىشلىرى ۋە 
كىشىلەرنى  ئىش  بىر  كاتتا  قورقۇنچلۇق  قاتتىق  ئىبارەت  كۆرۈنۈشلىرىدىن  ئاالمەتلىرىنىڭ 
)ئۇ  ۋە  قىلىشقا  ئىگىدارچىلىق  ئۇنىڭغا  بىلەن  سەۋەبى  سېلىۋەتكەنلىكى  پاراكەندىچىلىككە 
سۈتكە تازا تولۇپ( ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ۋاقتى بولغاندا ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشقا ئۇالرنىڭ 

ۋاقتى يار بەرمەيدۇ،- دېمەكچىدۇر.
﴿ياۋايى ھايۋانالر توپالنغان چاغدا﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿مەيلى يەر يۈزىدە 
ماڭىدىغان ھايۋان بولسۇن، مەيلى ئىككى قانىتى بىلەن ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش بولسۇن، 
ھەممىسى سىلەرگە ئوخشاش ئۈممەتلەردۇر )يەنى هللا تەرىپىدىن يارىتىلغان مەخلۇقالردۇر(. 
لەۋھۇلمەھپۇزدا ھېچ نەرسىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇق )يەنى ھەممىنى تولۇق پۈتتۇق(، كېيىن 
چىقىرىدۇ(﴾)1(  ھۆكۈم  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  )هللا  يىغىلىدۇ  دەرگاھىغا  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇالر 
ئىبنى ئابباس: )قىيامەت كۈنى( ھەتتا چىۋىنگىچىلىك ھەممە نەرسە يىغىلىدۇ،- دېدى. بۇنى 
ئىبنى ئەبۇھاتەم شۇنداق رىۋايەت قىلدى. قۇشالرنىڭمۇ هللا تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ 
توپلىنىشقا توغرا كەلسە توپلىنىدىغانلىقى ھەققىدە هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿قۇشالرنىمۇ 

ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بەردۇق، ئۇالرمۇ )تەرەپ- تەرەپتىن( توپلىنىپ﴾)2(.

دېڭىزالرنىڭ ئوت بولۇپ الۋۇلداپ يانىدىغانلىقى

مۇسەييەبنىڭ  ئىبنى  سەئىد  جەرىر  ئىبنى  چاغدا﴾  الۋۇلدىغان  بولۇپ  ئوت  ﴿دېڭىزالر 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر يەھۇدىيدىن: جەھەننەم 
قەيەردە؟- دېدى. ئۇ يەھۇدىي: دېڭىزدا،- دەپ جاۋاب بەردى. ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: مەن 
ئۇنىڭ ئوت بولۇپ ياندۇرۇلغان دېڭىز ۋە هللا تائاالنىڭ: ﴿دېڭىزالر ئوت بولۇپ الۋۇلدىغان 
چاغدا﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلىنغان دېڭىزالر ھەققىدە دېگەن سۆزىدە ئۇنى ھەقىقەتەن 
تائاالنىڭ:  سۆز هللا  مۇناسىۋەتلىك  دېڭىزغا  دېدى.  قارايمەن،-  دەپ  قىلدى  گەپ  راست 
ئايىتىنىڭ  دېگەن  قەسەمكى﴾)3(  بىلەن  دېڭىز  ياندۇرۇلغان  بولۇپ  ئوت  كۈنى(  ﴿)قىيامەت 

تەپسىرىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.

)1( ئىنفىتار سۈرىسى 2ـ  ئايەت.

)2( ئەنئام سۈرىسى 38ـ  ئايەت.
)3( ساد سۈرىسى 19 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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جانالرنىڭ قوشۇلىدىغانلىقى

﴿جانالر )ئۆز قاياشلىرىغا( قوشۇلغان چاغدا﴾ يەنى ھەر بىر شەكىل ئوخشىشى بىلەن بىر 
يەرگە كەلتۈرۈلگەن چاغدا. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿)هللا پەرىشتىلىرىگە ئېيتىدۇ( زۇلۇم 

قىلغۇچىالرنى، ئۇالرنىڭ )مۇشرىكلىكتىكى، كۇفرىدىكى( قاياشلىرىنى توپالڭالر﴾)1(. 
ئىبنى ئەبۇھاتەم نۇئمان ئىبنى بەشىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم هللا تائاالنىڭ: ﴿جانالر )ئۆز قاياشلىرىغا( قوشۇلغان چاغدا﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇپ: 
»ئوخشاش ئېقىمدىكى كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ، ھەر بىر ئادەم ئۆزى بىلەن ئوخشاش قىلمىشالرنى 
پىرقىغە  ئۈچ  )قىيامەتتە(  ﴿سىلەر  تائاال:  چۈنكى، هللا  بولىدۇ.  بىللە  بىلەن  كىشىلەر  قىلغان 
بۆلۈنىسىلەر. )بىرىنچى پىرقە( سائادەتمەنلەردۇر، سائادەتمەنلەر قانداق ئادەملەر؟ )ئۇالر نامە - ئەمالى 
ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلىدىغان( ئادەملەردۇر. )ئىككىنچى پىرقە( بەختسىز ئادەملەردۇر، بەختسىز ئادەملەر 
قانداق ئادەملەر؟ )ئۇالر نامە - ئەمالى سول تەرىپىدىن بېرىلىدىغان ئادەملەردۇر(. )ئۈچىنچى پىرقە 
ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، )ئۇالر جەننەتكە( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر﴾)2(« 

دېدى. شۇڭا )بۇ ئايەتتىن( ئوخشاش ئېقىمدىكى كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ« دېدى. 

تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىز بالىدىن سوئال سورىلىدىغانلىقى

﴿تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىزدىن سەن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ دەپ سورالغان چاغدا﴾ 
بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان تىرىك كۆمۈۋېتىلگەنلەر بولسا، ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋردىكى كىشىلەر 
يامان كۆرۈپ كۆمۈۋەتكەن قىزالردۇر. ئۇالرنى كۆمۈپ ئولتۈرۈۋەتكەنلەرگە تەھدىت بولسۇن ئۈچۈن، 
قىيامەت كۈنى ئۇ قىزالردىن: سىلەر قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭالر؟- دەپ سورىلىدۇ. ناھەق 

ئۆلتۈرۈلگەنلەر سوراق قىلىنغان يەردە، ناھەق ئۆلتۈرۋەتكۈچىلەرنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتەر؟! 
 بۇ ئايەتنىڭ يەنە بىر ئوقۇلۇش ئۇسۇلى بولۇپ، شۇ ئۇسۇلدىكى ئوقۇلۇشىغا ئاساسەن ئەلى ئىبنى 
ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ: تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىز ئۆزىنىڭ قېنىنى سورىغان چاغدا دېگەن بولىدۇ،- 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. سۇددى، ئەبۇزۇھا ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق 

بولىدىغانلىقىنى،- دېدى. 
تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىز ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ بايانى: ئىمام ئەھمەد ئائىشەدىن 
ئۇكاشەنىڭ ھەمشىرىسى جۇزامە بىنتى ۋەھبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن )بىر قېتىم( 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارسام، ئۇ كىشىلەرگە: »مەن ئايالالرنىڭ ئېغىر ئاياغ تۇرۇپ باال 
ئېمىتىشىنى توسماقچى بولۇپ رۇم ۋە پارسالرغا قارىسام، ئۇالرنىڭ ئاياللىرىمۇ ئېغىر ئاياغ تۇرۇپمۇ باال 
ئېمىتىدىكەن، بۇنداق قىلىش ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا ھېچ قانداق بىر زەرەر يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى كۆردۈم« 
دېدى. ئاندىن كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن مەنىينى تېشىغا)3( تۆكۈشنىڭ ھۆكمى ھەققىدە 

)1( تۇر سۈرىسى 6ـ  ئايەت.
)2( ساففات سۈرىسى 22ـ  ئايەت.

)3( ۋاقىئە سۈرىسى 7 - 10ـ  ئايەتكىچە.
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سوئال سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بۇ ئىش بولسا يوشۇرۇن باال كۆمۈۋېتىشتۇر ۋە ئۇ بولسا: 
سەن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟- دەپ سورىلىدىغان تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىزدۇر« دېدى. بۇ 

ھەدىسنى مۇسلىم، ئىبنى ماجە، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى.

كۆمۈۋېتىلگەن قىز ئۈچۈن بېرىلىدىغان كەففارەت

ئابدۇررازاق نۇئمان ئىبنى بەشىردىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: هللا تائاالنىڭ: ﴿تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن قىزدىن سەن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ 
دەپ سورالغان چاغدا﴾ دېگەن ئايىتى نازىل بولغان ۋاقىتتا، قەيس ئىبنى ئاسىم پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى 
دەۋردە بىر نەچچە قىزىمنى كۆمۈۋەتكەن ئىدىم،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »)ئۇنداق 
بولسا( ھەر بىر قىزىڭ ئۈچۈن بىر قۇل ئازات قىل« دېدى. ئۇ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن 
تۆگىلىرى بار بىر ئادەممەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداقتا، ھەر بىر قىزىڭ 

ئۈچۈن بىر تۆگە ئۆلتۈرگىن« دېدى.

نامەـ  ئەمەهللارنىڭ ئېچىلىدىغانلىقى

﴿نامە ـ ئەمەللەر ئېچىلغان چاغدا﴾ زەھھاك: ھەر بىر ئىنساننىڭ نامە ـ ئەمەللىرى ئۇنىڭ 
ئوڭ ياكى سول تەرىپىدىن بېرىلگەندە،- دېدى. قەتادە: ئى ئىنسان! سېنىڭ نامەـ  ئەمەللىرىڭ 
توشقۇزۇلۇپ قاتلىۋېتىلدى. ئۇ قىيامەت كۈنى ئېچىلىدۇ. ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ نامە ـ ئەمال 

دەپتەرلىرىگە نېمىلەرنىڭ يېزىلىپ توشقۇزۇۋېتىلگەنلىكىنى كۆرىدۇ،- دېدى.

ئاسماننىڭ ئېچىلىشى، جەھەننەمنىڭ قىزىتىلىشى ۋە جەننەتنىڭ 
يېقىنالشتۇرۇلىشى

﴿ئاسمان ئېچىپ تاشالنغان چاغدا﴾ مۇجاھىد: ئاسمان تارتىۋېتىلسە،- دېدى. سۇددى: 
ئاسمان ئېچىۋېتىلسە،- دېدى. 

﴿دوزاخ قىزىتىلغان چاغدا﴾، ﴿جەننەت )تەقۋادارالرغا( يېقىنالشتۇرۇلغان چاغدا﴾ زەھھاك، 
ئەبۇمالىك، قەتادە ۋە رەبىيئ ئىبنى خەسيەم قاتارلىقالر: جەننەت ئۇنىڭغا كىرىشكە اليىق بولغان 

كىشىلەر ئۈچۈن يېقىنالشتۇرۇلغاندا،- دېدى. 

قىيامەت كۈنى ھەر بىر كىشى ئۆزىنىڭ قىيامەت ئۈچۈن قانداق ئىشالرنى 
قىلغانلىقىنى بىلىدىغانلىقى

﴿ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلغان )ياخشى - يامان( ئىشلىرىنى بىلىدۇ﴾ يەنى ﴿كۈننىڭ نۇرى 
ئۆچكەن چاغدا﴾ دېگەن ئايەتتىن باشالپ تا ﴿جەننەت تەقۋادارالرغا يېقىنالشتۇرۇلغان چاغدا﴾ 
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دېگەن ئايەتكە كەلگەنگە قەدەر بايان قىلىنغان ئىشالر يۈز بەرگەن چاغدا، ھەر بىر كىشى 
ئۆزىنىڭ ھاياتىي دۇنيادا نېمە قىلغانلىقىنى ۋە قىيامەت ئۈچۈن قانداق ھازىرلىق كۆرگەنلىكىنى 
بىلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ھەر ئادەمنىڭ 
قىلغان ياخشى ئىشلىرى يامان ئىشلىرى، ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئايان بولىدۇ. )ئۇالر يامان ئىشلىرىنى 
كۆرمەسلىكنى( ئۆزى بىلەن يامان ئىشلىرىنىڭ ئارىسىدا )مەشرىق بىلەن مەغرىبنىڭ ئارىسىدەك( 
هللا  قورقۇتىدۇ،  ئازابىدىن  ئۆزىنىڭ  سىلەرنى  هللا  قىلىدۇ.  ئارزۇ  بولۇشىنى  مۇساپە  ئۇزۇن 
بەندىلىرىگە مېھرىباندۇر﴾)1(، ﴿بۇ كۈندە ئىنسانغا )چوڭ بولسۇن، كىچىك بولسۇن، ياخشىلىق 

بولسۇن، يامانلىق بولسۇن( ئىلگىرى - ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴾)2(

* * * * * * *

 ژ ژ ڑ ڑ  ک  ک  ک ک گ   گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
ے ۓ  ۓ ڭ ڭ   ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   

كۈندۈزى يوشۇرۇنغۇچى يۇلتۇزالر بىلەن، پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشۇرۇنىدىغان يۇلتۇزالر بىلەن 
قەسەم قىلىمەن﴿16-15﴾. قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن﴿17﴾. يورۇشقا 
باشلىغان سۈبھى بىلەن قەسەم قىلىمەن﴿18﴾. قۇرئان ھەقىقەتەن )هللانىڭ( ئىززەتلىك بىر 
ئەلچى )ئارقىلىق نازىل قىلىنغان( سۆزىدۇر﴿19﴾. ئۇ )ئەلچى( كۈچلۈكتۇر، هللانىڭ دەرگاھىدا 
ئاسماندا(  )يەنى  يەردە  بۇ  قىلغۇچىدۇر.  ئىتائەت  ئۇنىڭغا  پەرىشتىلەر  مەرتىۋىلىكتۇر﴿20﴾. 
مەجنۇن  ئەلەيھىسساالم(  مۇھەممەد  )يەنى  ھەمراھىڭالر  سىلەرنىڭ  ئىشەنچلىكتۇر﴿21﴾.  ئۇ 
ئەمەستۇر﴿22﴾. ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ 
شەرقىدە كۆردى﴿23﴾. ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( )غەيبنى( تەبلىغ قىلىشتا بېخىل 
قەيەرگە  ئەمەستۇر﴿25﴾.  قوغالندى شەيتاننىڭ سۆزى  قۇرئان(  )يەنى  ئۇ  ئەمەستۇر﴿24﴾. 
نەسىھەتتۇر﴿27﴾. سىلەرنىڭ  ئەھلى جاھانغا  پۈتۈن  قۇرئان(  )يەنى  ئۇ  بارىسىلەر؟ ﴿26﴾ 
ئاراڭالردىن )دىن بارىسىدا( راۋۇرۇس بولۇشنى خااليدىغانالرغا )قۇرئان( نەسىھەتتۇر﴿28﴾. 
ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى هللا  پەرۋەردىگارى هللا خالىغاندىال،  ئالەملەرنىڭ  پەقەت 

خالىمىغىچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوق(﴿29﴾.
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى ئەمرى ئىبنى ھۇرەيسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
مەن ناماز بامداتنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ئوقۇدۇم، مەن ئۇنىڭ )نامازغا(: 
﴿كۈندۈزى يوشۇرۇنغۇچى يۇلتۇزالر بىلەن، پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشۇرۇنىدىغان يۇلتۇزالر بىلەن 

)1( يەنى ئايالالر بىلەن بىر يەردە بولغاندا، كەلگەن ئىسپىرمىنى ئايالالرنىڭ ئىچىگە تۆكمەي تېشىغا تۆكۈشنىڭ ھۆكمىنىڭ 
قانداق بولىدىغانلىقىنى سورىماقچى. بۇ، باال ئېلىشنى ياقتۇرمايدىغان بەزى ساھابىلەر ئاياللىرى بىلەن بىر يەردە بولغاندا 

قولالنغان ئىش ئىدى.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 30ـ  ئايەت.
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قەسەم قىلىمەن. قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن. يورۇشقا باشلىغان سۈبھى 
بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم.

ئەلى  رىۋايەت قىلىدۇ:  ئەرئەرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئىبنى  ئىبنى جەرىر خالىد   
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن هللا تائاالنىڭ: ﴿كۈندۈزى يوشۇرۇنغۇچى يۇلتۇزالر بىلەن، پاتىدىغان 
ۋاقتىدا يوشۇرۇنىدىغان يۇلتۇزالر بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە 
قايتىپ  )ئورنىغا  مېڭىپ  كېچىدە  ۋە  يوشۇرۇنىۋالىدىغان  كۈندۈزدە  بولسا  ئۇالر  سورالغاندا: 

كېلىدىغان( يۇلتۇزالردۇر دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى ئاڭلىدىم،- دېدى.

﴿قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل مەنىسى 
بار. ئۇنىڭ بىرى: قاراڭغۇلۇقى بىلەن كەلگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن. يەنە بىر مەنىسى: 
قاراڭغۇلۇقى بىلەن كەتكەن يەنى يورىغان كېچە. مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: 

قاراڭغۇ تاشلىغان كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن،- دېدى. 

سەئىد ئىبنى جۇبەير: كەلگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن،- دېدى. ھەسەنبەسرى: 
كىشىلەرنى قاپلىغان كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە 
بۇ  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەۋفىي  ۋە  تەلھە  ئەبۇ  ئىبنى  ئەلى  دېدى.  شۇنداق  ئەۋفىيمۇ  ئەتىيە 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: )قاراڭغۇلۇقى بىلەن( كەتكەن كېچە بىلەن )قەسەم قىلىمەن( 
دېگەنلىك بولىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ھەققىدە مۇجاھىد، قەتادە، زەھھاك، زەيد 

ئىبنى ئەسلەم ۋە ئوغلى ئابدۇرراھمان قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇنداق دېدى. 

ئايەت: “قاراڭغۇلۇقى بىلەن كەتكەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن” دېگەن مەنىنى  بۇ 
ئىپادىلەپ بەرسىمۇ، لېكىن، بۇ يەردە ئايەتنىڭ: “قاراڭغۇلۇقى بىلەن كەلگەن كېچە بىلەن قەسەم 
قىلىمەن” دېگەن مەنىسى ئايەتكە بەك مۇناسىپتۇر. چۈنكى، هللا تائاال بۇ يەردە قاراڭغۇلۇقى بىلەن 
كەلگەن كېچە ۋە يورۇقلۇقى بىلەن يورۇپ كەلگەن كۈندۈز بىلەن قەسەم قىلماقچى بولۇشى مۇمكىن. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قـاپـلىغان كېچە بىلەن قەسەمكى، 
يورۇغان چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾)1(، ﴿چاشگاھ ۋاقتى بىلەن قەسەمكى، قاراڭغۇلۇقى 
)ئەتراپنى قاپلىغان( چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴾)2(، ﴿هللا سۈبھىنى )قاراڭغۇدىن( يېرىپ 
چىقارغۇچىدۇر )يەنى تاڭنى يورۇتقۇچىدۇر(، هللا كېچىنى )سىلەر ئۈچۈن( ئىستىراھەت قىلىپ 
ياراتتى، )سىلەرنىڭ( ۋاقىت ھېسابلىشىڭالر ئۈچۈن قۇياش بىلەن ئاينى ياراتتى﴾)3( بۇ ھەقتە 

بۇالرىن باشقىمۇ نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر بار. توغرىسىنى هللا تائاال بىلگۈچىدۇر.

﴿يورۇشقا باشلىغان سۈبھى بىلەن قەسەم قىلىمەن﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: 
يورۇۋاتقان تاڭ بىلەن قەسەم قىلىمەن،- دېدى. قەتادە: يورۇپ كېلىۋاتقان تاڭ بىلەن قەسەم 

قىلىمەن دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.

)1( قىيامەت سۈرىسى 13ـ  ئايەت.
)2( لەيل سۈرىسى 1 - 2ـ  ئايەتلەر.
)3( زۇھا سۈرىسى 1 - 2ـ  ئايەتلەر.
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قۇرئان ھەرگىزمۇ ساراڭلىقنىڭ نەتىجىسى بولماستىن، بەلكى ئۇنى جىبرىئىل 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ چۈشكەنلىكى

﴿قۇرئان ھەقىقەتەن )هللانىڭ( ئىززەتلىك بىر ئەلچى )ئارقىلىق نازىل قىلىنغان( سۆزىدۇر﴾ 
يەنى بۇ قۇرئان ئەخالقى ئېسىل ۋە كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولغان ھۆرمەتلىك پەرىشتە - جىبرىئىل 
ئايەتنىڭ  بۇ  دۇر.  تائاالنىڭ سۆزى”  يەتكۈزگەن “هللا  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم 
مەنىسىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى ئابباس، شەئبى، مەيمۇن ئىبنى مىھران، ھەسەن، 

قەتادە، رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە زەھھاك ۋە باشقىالر بايان قىلدى.
﴿ئۇ )ئەلچى( كۈچلۈكتۇر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ۋەھيىنى ئۇنىڭغا كۈچلۈك 
پەرىشتە )جىبرىئىل( تەلىم بەردى﴾)1( يەنى كۈچلۈك يارىتىلغان، تۇتۇشى ۋە ھەرىكەتلىرى كۈچلۈك 

بولغان پەرىشتە تەلىم بەردى.
﴿هللانىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ مەرتىۋىسى يۇقىرىدۇر. 

﴿پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەرىشتىلەرنىڭ 
ئارىسىدا يۈزى بار، سۆزى ئۆتىدىغان ۋە پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا بويسۇنىدىغان بىر پەرىشتىدۇر. بۇ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادە مۇنداق دېدى: جىبرىئىل پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدە ئاددىي بىر 
پەرىشتە بولماستىن، ئەكسىچە، مەرتىۋىسى ناھايىتى يۇقىرى، ھۆرمەتكە سازاۋەر بىر پەرىشتىدۇر. 

)شۇنىڭ ئۈچۈن( ئۇ ۋەھيىنى ئېلىپ چۈشۈشتەك مۇشۇنداق كاتتا ۋەزىپىگە تالالندى. 
﴿بۇ يەردە )يەنى ئاسماندا( ئۇ ئىشەنچلىكتۇر﴾ بۇ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشەنچلىك 
ئىكەنلىكىگە بېرىلگەن بىر تەرىپلەشتۇر. خۇددى هللا تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھمەممەد 
ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىنىڭ: ﴿سىلەرنىڭ ھەمراھىڭالر )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( مەجنۇن ئەمەستۇر﴾  
دېگەن ئايىتى بىلەن ئاقلىغىنىدەك، بەندىسى ۋە پەرىشتىسى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىمۇ ئاقلىشى 

ناھايىتى كاتتا بىر ئىشتۇر.
ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە  ئەلەيھىسساالم( جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن روشەن  ﴿ئۇ )يەنى مۇھەممەد   
كۆردى﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە هللا تائاال تەرىپىدىن ۋەھيى ئېلىپ كېلىدىغان 

جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى هللا تائاال ئۇنى ياراتقان قىياپىتىدە، 600 قاناتلىق ھالىتىدە كۆردى. 
 بۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ جىبىرىئىل ئەلەيھىسساالمنى “بەتھا” دېگەن جايدا تۇنجى 
كۆرىشىدۇر. بۇ كۆرۈش هللا تائاالنىڭ: ﴿ۋەھيىنى ئۇنىڭغا كۈچلۈك پەرىشتە )جىبرىئىل( تەلىم 
بەردى. ئۇنىڭ )يەنى جىبرىئىلنىڭ( كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولۇپ، يۇقىرى ئۇپۇقتا )ئۆز شەكلىدە( 
تۇردى. ئاندىن ئۇ ئاستا- ئاستا )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( يېقىنلىشىپ تۆۋەنگە ساڭگىلىدى. ئۇ 
)پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا( ئىككى ياچاق مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېقىنراق يېقىنالشتى. هللا 
بەندىسىگە )جىبرىئىل ئارقىلىق تېگىشلىك( ۋەھيىلەرنى ۋەھيى قىلدى﴾)2( دېگەن ئايەتلىرىدە بايان 

)1( نەجم سۈرىسى 5ـ  ئايەت.
)2( نەجم سۈرىسى 5 - 10ـ  ئايەتكىچە.

تەكۋىر سۈرىسى

494495



قىلىندى. بۇنىڭ تەپسىالتى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. توغرىسىنى هللا تائاال بىلگۈچىدۇر. بۇ 
سۈرە )يەنى تەكۋىر سۈرىسى( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەرەم مەسچىتىدىن ئەقسا مەسچىتىگە، 
ئۇ يەردىن ئاسمانغا ئېلىپ چىقىش ئىشى يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى چۈشكەن. چۈنكى، بۇ سۈرىدە 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى بىرىنچى قېتىم كۆرگەن ۋەقەسىال بايان 
قىلىندى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى ئىككىنچى قېتىم كۆرگەنلىكى 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇ جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن ئىككىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتەھا )دەرىخىنىڭ( يېنىدا 
كۆردى. جەننەتۇلمەئۋا بولسا سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ يېنىدىدۇر. )ئۇ( سىدرەتۇلمۇنتەھانى )ئالەملەرنىڭ 
پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى( قاپلىغان چاغدا )كۆردى(﴾)1( دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلىندى. يەنى 
ئىككىنچى قېتىم كۆرگەنلىكى نەجم سۈرىسىدە بايان قىلىنغان بولۇپ، نەجم سۈرىسى پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالمنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىش ئىشى يۈز بېرىپ بولغاندىن كېيىن چۈشكەن.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھيىنى يەتكۈزۈشتە بېخىللىق 
قىلمايدىغانلىقى

﴿ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( )غەيبنى( تەبلىغ قىلىشتا بېخىل ئەمەستۇر﴾ يەنى پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم هللا تائاال ئۆزىگە چۈشۈرگەن نەرسىدە يالغانچىلىق قىلمايدۇ. بۇ ئايەتتە ئىككى ئوقۇلۇش 
ئۇسلۇبى بولۇپ، بىر خىل ئوقۇلۇش ئۇسلۇبىغا ئاساسەن ئايەتنىڭ مەنىسى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا 
تائاال ئۆزىگە چۈشۈرگەن نەرسىدە يالغانچىلىق قىلمايدۇ،- دېگەنلىك بولىدۇ. يەنە بىر خىل ئوقۇلۇش 
ئۇسلۇبىغا ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا تائاال ئۆزىگە چۈشۈرگەن 
نەرسىنى يەتكۈزۈشتە بېخىللىق قىلمايدۇ،- دېگەنلىك بولىدۇ. سۈفيان ئىبنى ئۇيەينە: بۇ ئىككى خىل 
ئۇسلۇبنىڭ ھەر ئىككىلىسى توغرا،- دېدى. قەتادە: قۇئان غەيىب ئىدى. هللا تائاال ئۇنى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈردى. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بېخىللىق قىلماي، ئۇنى كىشىلەر ئارىسىغا يايدى 
ۋە ئۇنى خالىغىنىچە ھەممە كىشىگە يەتكۈزدى،- دېدى. ئىكرىمە، ئىبنى زەيد ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە 
شۇنداق دېدى. ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا تائاال ئۆزىگە چۈشۈرگەن 

نەرسىنى يەتكۈزۈشتە بېخىل ئەمەس،- دېگەن مەنىنى بېرىدىغان ئوقۇلۇش ئۇسلۇبىنى تاللىدى. 
ئاپتورنىڭ قارىشىچە، بۇ ئىككى خىل ئۇسلۇبنىڭ ھەر ئىككىلىسى شەك قىلىشقا بولمايدىغان 
دەرىجىدىكى يول بىلەن بايان قىلىنغان ئۇسلۇپ بولۇپ، بۇ ئۇسلۇبالرغا ئاساسەن بېرىلگەن ھەر ئىككى 

خىل مەنە توغرىدۇر. 

قۇرئاننىڭ شەيتاننىڭ سۆزى بولماستىن، بەلكى پۈتۈن كىشىلەر ئۈچۈن 
نەسىھەت ئىكەنلىكى

﴿ئۇ )يەنى قۇرئان( قوغالندى شەيتاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر﴾ يەنى قۇرئان ئۇنى ھۆددىگە ئېلىشقا 

)1( نەجم سۈرىسى 13 - 16ـ  ئايەتكىچە.
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قادىر بواللمايدىغان، ئۇنداق قىلىشنىمۇ خالىمايدىغان ۋە شۇنداقال ئۇنداق قىلىشقا اليىق بولمايدىغان 
قوغالندى شەيتاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿قۇرئاننى شەيتانالر 
ئېلىپ چۈشكىنى يوق. بۇ ئۇالرغا اليىق ئەمەس. ئۇالرمۇ )ئۇنىڭغا( قادىر بواللمايدۇ. شۈبھىسىزكى، 

ئۇالر )يەنى شەيتانالر( )ئوغرىلىقچە( تىڭشاشتىن مەنئى قىلىنغاندۇر﴾)1(. 
تەرىپىدىن چۈشكەن، ھەق  تائاال  ۋە هللا  ئوچۇق  ناھايىتى  يەنى  بارىسىلەر؟﴾  ﴿قەيەرگە 
ئىكەنلىكى ناھايىتى روشەن بولغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىۋاتىسىلەر، سىلەرنىڭ ئەقلىڭالر قەيەرگە 
كەتتى؟ ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ قېشىغا ھەنىفە جەمەتىدىكىلەر مۇسۇلمان بولۇپ كەلگەندە، 
ئۇالرنى پەيغەمبەرلىكنى داۋا قىلغان مۇسەيلىمەنىڭ: ماڭا ۋەھيى قىلىنغان قۇرئان،- دەپ داۋا قىلغان 
نەرسىلىرىدىن بىر نەرسە ئوقۇپ بېرىشكە بۇيرۇيدۇ. ئۇالر ئەبۇبەكرىگە )جۈملە قورۇلۇشى( ناھايىتى 
ئاجىز ۋە )بىر - بىرىگە( قامالشمىغان بىر نەرسىنى ئوقۇپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن ئەبۇبەكرى: ۋاي 
سىلەرگە، ئەقلىڭالر قەيەرگە كەتتى؟ هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، بۇ ھەرگىزمۇ 

ئىالھ تەرىپىدىن كەلگەن نەرسە ئەمەستۇر،- دېدى. 
قەتادە: ﴿قەيەرگە بارىسىلەر؟﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: هللا تائاالنىڭ كىتابىغا 

ئەگىشىشتىن ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن قېچىپ قەيەرگە بارىسىلەر؟- دېدى. 
﴿ئۇ )يەنى قۇرئان( پۈتۈن ئەھلى جاھانغا نەسىھەتتۇر﴾ يەنى بۇ قۇرئان، ئۇنىڭ بىلەن ۋەز ـ 

نەسىھەت ئالىدىغان بارلىق كىشى ئۈچۈن نەسىھەتتۇر. 
﴿سىلەرنىڭ ئاراڭالردىن )دىن بارىسىدا( راۋۇرۇس بولۇشنى خااليدىغانالرغا )قۇرئان( نەسىھەتتۇر﴾ 
يەنى توغرا يولدا مېڭىشنى خالىغان ئادەم بۇ قۇرئانغا ئېسىلسۇن. چۈنكى، ئۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر 
نىجاتلىقتۇر ۋە ئۇنى توغرا يولغا باشلىغۇچىدۇر. ئۇنى قۇرئاندىن باشقا توغرا يولغا باشاليدىغان بىر 

نەرسە يوقتۇر. 
﴿پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى هللا خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى هللا 
ياكى  كىرىش  يولغا  توغرا  يەنى  يوق(﴾  پايدىسى  ھېچ  خالىغىنىڭالرنىڭ  سىلەرنىڭ  خالىمىغىچە 
ئالەملەرنىڭ  بەلكى  بولماستىن،  ئىش  قويۇلغان  ئىختىيارىڭالرغا  تالالش  سىلەرنىڭ  كىرمەسلىك 

پەرۋەردىگارى هللا نىڭ خالىشىغا باغلىق ئىشتۇر. 
سۇفيان ئىبنى سەۋر سۇاليمان ئىبنى مۇسانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا 
)قۇرئان(  خااليدىغانالرغا  بولۇشنى  راۋۇرۇس  بارىسىدا(  )دىن  ئاراڭالردىن  ﴿سىلەرنىڭ  تائاالنىڭ: 
بىز  باغلىقكەن،  ئۆزىمىزگە  ئىش  ھەممە  ئەبۇجاھىل:  چۈشكەندە،  ئايىتى  دېگەن  نەسىھەتتۇر﴾ 
خالىساق توغرا يولغا كىرىمىز، خالىساق كىرمەيمىز،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال: ﴿پەقەت 
خالىمىغىچە  هللا  )يەنى  خااليسىلەر  سىلەر  ئاندىن  خالىغاندىال،  هللا  پەرۋەردىگارى  ئالەملەرنىڭ 

سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوق(﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈردى. 

هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، تەكۋىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
 

)1( شۇئەرا سۈرىسى 210 - 212ـ  ئايەتكىچە.
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مەككىدە نازىل بولغان، 19 ئايەت
ئىنفىتار سۈرىسى

بۇ سۈرىنىڭ پەزىلىتى

 ئىمام نەسەئى جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۇئاز )بىر 
كۈنى( ئىمام بولۇپ خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇپ بەرگەندە، نامازنى ئۇزارتىۋەتتى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ئى مۇئاز! سەن )دىن توغرىسىدا( پىتنە 
ئەئال،  بەرگۈچە(  ئوقۇپ  )ئۇزۇن سۈرە  ئۇالرغا  پەيدا قىالي دەمسەن؟ سەن 
بەرسەڭ  ئوقۇپ  سۈرىلەرنى  قىسقا  ـ  قىسقا  سۈرىلىرىدەك  ئىنفىتار  ۋە  زۇھا 
رىۋايەت  مۇسلىممۇ  ۋە  بۇخارى  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دېدى.  بولماسمىدى؟« 
قىلغان. لېكىن، ئىنفىتار سۈرىسى ھەققىدە كەلگەن ھەدىسنى ئىمام نەسەئى 

رىۋايەت قىلغان. 
)بولىدىغان  كۈنىدە  قىيامەت  »كىمكى  ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر 
ئەھۋالالرنى( ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەندەك بولۇشىنى ياقتۇرسا تەكۋىر، ئىنفىتار، 
ئىنشىقاق سۈرىلىرىنى ئوقۇسۇن« دېگەن )ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 

رىۋايەت قىلىنغان( ھەدىسى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. 

ٱ ٻ ٻ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاسمان يېرىلغان چاغدا﴿1﴾. يۇلتۇزالر تۆكۈلگەن چاغدا﴿2﴾. دېڭىزالر 
قىلىنغان  ئۈستى   - ئاستى  قەبرىلەر  چاغدا﴿3﴾.  قوشۇلغان  بىرىگە   - بىر 
كېيىن   - ئىلگىرى  ئادەم  ھەر  چاغدا﴿4﴾.  چىقىرىلغان(  ئۆلۈكلەر  )يەنى 
قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىلىدۇ﴿5﴾. ئى ئىنسان! سېنى مەرھەمەتلىك 
ياراتتى،  ئۇ سېنى  ئالدىدى؟ ﴿6﴾  نېمە  قىلىشقا  ئاسىيلىق  پەرۋەردىگارىڭغا 
خالىغان  ئۇ  سېنى  قىلدى﴿7﴾.  تۈز  قامىتىڭنى  بېجىرىم،  )ئەزالىرىڭنى( 
شەكىلدە قۇراشتۇردى﴿8﴾. ھەرگىز ئۇنداق قىلماڭالر )يەنى هللانىڭ كەرەمىگە 
ئىنكار  دىننى  سىلەر  بەلكى  كۇففارلىرى!(  مەككە  )ئى  بولماڭالر(.  مەغرۇر 
قىلىسىلەر﴿9﴾. ھالبۇكى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرغۇچى 
پەرىشتىلەر  ھۆرمەتلىك  دەرگاھىدا(  )هللانىڭ  ئۇالر  بار﴿10﴾.  پەرىشتىلەر 
بولۇپ، )سىلەرنىڭ سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالر( نى يېزىپ تۇرىدۇ﴿11﴾. 

ئۇالر قىلمىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴿12﴾.

قىيامەت كۈنى يۈز بېرىدىغان ئىشالر

﴿ئۇ  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  چاغدا﴾ هللا  يېرىلغان  ﴿ئاسمان 
كۈننىڭ )دەھشىتىدىن( ئاسمان يېرىلىدۇ﴾)1(. 

﴿يۇلتۇزالر تۆكۈلگەن چاغدا﴾، ﴿دېڭىزالر بىر - بىرىگە قوشۇلغان چاغدا﴾ 
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ: هللا تائاال دېڭىزالرنى يېرىپ، بىر - 
بىرىگە قوشۇۋەتكەندە،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ھەسەن: هللا تائاال 
دېڭىزالرنى يېرىپ، بىر - بىرىگە قوشۇۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن دېڭىزالرنىڭ 
بىلەن  تاتلىق سۈيى  دېڭىزنىڭ  قەتادە:  دېدى.  كېتىدۇ،-  يوقۇلۇپ  سۈيى 

تۇزلۇق سۈيى بىر - بىرىگە ئارىلىشىپ كەتكەندە،- دېدى. 
﴿قەبرىلەر ئاستى - ئۈستى قىلىنغان )يەنى ئۆلۈكلەر چىقىرىلغان( چاغدا، 
ھەر ئادەم ئىلگىرى - كېيىن قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىلىدۇ﴾ يەنى 
يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلگەن ئىشالر يۈز بەرگەندە، ئىنسان ئۆزى قىلغان 

ھەممە قىلمىشلىرىنى بىلىدۇ. 

اهللا تائاالنى ئۇنتۇپ قېلىشنىڭ ئىنسانغا اليىق ئەمەسلىكى

﴿ئى ئىنسان! سېنى مەرھەمەتلىك پەرۋەردىگارىڭغا ئاسىيلىق قىلىشقا نېمە 
بولۇپ، ھەرگىز بەزى كىشىلەر گۇمان قىلغاندەك،  بۇ تەھدىت  ئالدىدى؟﴾ 
هللا تائاالنىڭ بىرىنى بۇ سوئالغا: ئۇنى ئۇنىڭ يۈز – ئابرويى ئالدىدى،- 

)1( مۇززەممىل سۈرىسى 18ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئىنفىتار سۈرىسى
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ئايەتنىڭ  دېگەن جاۋابنى بېرىشكە ئىلھامالندۇرۇش ئۈچۈن سورالمىغان. بۇ 
ئاسىيلىق  ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىڭغا  مەنسى: ئى ئىنسان! سېنى ئۇ كېرەملىك، 
قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا اليىق بولمايدىغان ئىشالرنى قىلىشقا نېمە ئالداپ 
كەتتى؟- دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ ھەقتە ھەدىسى قۇددىسىدا هللا تائاالنىڭ 
ماڭا  ئىنسان!  ئى  كۈنى:  قىيامەت  تائاال  كەلدى: »هللا  دېگەنلىكى  مۇنداق 
)ئاسىيلىق قىلىشقا( سېنى نېمە ئالدىدى؟ ئى ئىنسان! پەيغەمبەرلەرگە قانداق 

جاۋاب قايتۇردۇڭ؟- دەيدۇ«.
 بەغەۋى كەلبىي ۋە مۇقاتىلالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
نېمە  قىلىشقا  ئاسىيلىق  پەرۋەردىگارىڭغا  مەرھەمەتلىك  ﴿سېنى  تائاال:  هللا 
لېكىن  ئۇرغان،  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر  ئايىتىنى  دېگەن  ئالدىدى؟﴾ 
شۇرەيق  ئىبنى  ئەسۋەد  جازاالنمىغان  ئۈچۈن  بولغانلىقى  كەسكىن  ۋەزىيەت 

ھەققىدە نازىل قىلغان.)1(  
قىلدى﴾  تۈز  قامىتىڭنى  بېجىرىم،  )ئەزالىرىڭنى(  ياراتتى،  سېنى  ﴿ئۇ 
يەنى سېنى )ئەزالىرىڭنى( بېجىرىم ۋە قامىتىڭنى تۈز قىلىپ، ئەڭ چىرايلىق 
سۆلەت ۋە شەكىلدە ياراتقان پەرۋەردىگارىڭغا ئاسىيلىق قىلىشقا سېنى نېمە 

ئالدىدى؟ 
ئىمام ئەھمەد بۇسرا ئىبنى جەھھاشى قۇرەيشىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
تۈكۈرۈپ،  ئالقىنىغا  كۈنى  بىر  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
ئۇنىڭغا بىر بارمىقىنى قويۇپ تۇرۇپ: »هللا تائاال: ئى ئىنىسان! مەن سېنى 
مۇشۇنچىلىك بىر نەرسىدىن ياراتقان تۇرسام، قاندۇقمۇ سەن مېنى ئاجىز ھالەتكە 
چۈشۈرەلەيسەن؟ )ئەزالىرىڭنى( بېجىرىم ۋە قامىتىڭنى تۈز ياراتسام، كىيىملەرنى 
كىيىپ )بىر گۈزەل شەكىلدە( ماڭىسەن. زېمىن ساڭا بويسۇندۇرۇلۇپ بېرىلدى. 
)مال - دۇنيا( توپلىدىڭ ۋە لېكىن )ئۇنىڭ( سەدىقىسىنى بەرمىدىڭ. جېنىڭ 
بوغۇزىڭغا كەلگەندە، سەدىقە قىلىمەن دەيسەن. بۇ چاغدا سەدىقىنىڭ ۋاقتى 
قەيەردە تۇرۇپتۇ؟- دەيدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىبنى ماجەمۇ مۇشۇنىڭدەك 

رىۋايەت قىلدى. 
مەيلى  ئىنسان  مۇجاھىد:  قۇراشتۇردى﴾  شەكىلدە  خالىغان  ئۇ  ﴿سېنى 
تاغىسىغا  بولغان  تەرەپتىن  دادا  يا  تەرەپتىن  ئانا  يا  ئانىسىغا،  يا  ئاتىسىغا، 
قۇراشتۇردى،-  ئۆزى خالىغان شەكىلدە  ئۇنى  تائاال  قالسۇن، هللا  ئوخشاپ 
دېدى. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
ئۇنىڭغا(:  كېلىپ  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  )پەيغەمبەر  كىشى  بىر  قىلىدۇ: 
دېدى)2(.  تۇغدى،-  بىرنى  بالىدىن  قارا  ئايالىم  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا 

)1( بۇ ئەسەر يوق، توقۇلما بىر ئەسەردۇر.
)2( يەنى ئۇ كىشى ئۆزى ئاق تەنلىك تۇرۇپ، بالىسى قارا تەنلىك بولۇپ تۇغۇلغاچقا، ئۇ بالىنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسى 

ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىنىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يۇقىرىقىدەك سوئالنى سورايدۇ.

ئىنفىتار سۈرىسى
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سېنىڭ تۆگەڭ بارمۇ؟« دېدى. ئۇ كىشى: ھەئە 
قانداق؟« دېدى.  ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭ رەڭگى  بار،- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭدا بوز رەڭمۇ  ئۇ كىشى: قىزىل،- دېدى. پەيغەمبەر 
بارمۇ؟« دېدى. ئۇ كىشى: بار،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا 
بۇ رەڭ قەيەردىن كەلدى؟« دېدى. ئۇ كىشى: ئۇ ئەسلىنى تارتقان بولۇشى 
تارتقان  ئەسلىنى  باالڭمۇ  ئەلەيھىسساالم: »بۇ  پەيغەمبەر  دېدى.  مۇمكىن،- 

بولۇشى مۇمكىن« دېدى. 

ئالدىنىپ كېتىشنىڭ سەۋەبى ۋە پەرىشتىلەرنىڭ ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرىنى 
خاتىرىلەپ تۇرىدىغانلىقى

﴿ھەرگىز ئۇنداق قىلماڭالر )يەنى هللانىڭ كەرەمىگە مەغرۇر بولماڭالر(. 
)ئى مەككە كۇففارلىرى!( بەلكى سىلەر دىننى ئىنكار قىلىسىلەر﴾ يەنى سىلەرنى 
نەرسە  بارغان  ئېلىپ  قىلىشىڭالرغا  ئىشالرنى  يامان  ئالدىدا  تائاالنىڭ  هللا 
بولسا، قەلبىڭالرغا قىيامەت كۈنىدە قايتا تىرىلىشنى، جازا ۋە ھېسابالرنىڭ 

بولىدىغانلىقىنى ئىنكار قىلىشنىڭ ئورۇنلىشىۋالغانلىقىدۇر. 
﴿ھالبۇكى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرغۇچى پەرىشتىلەر 
)سىلەرنىڭ  بولۇپ،  پەرىشتىلەر  ھۆرمەتلىك  دەرگاھىدا(  ئۇالر )هللانىڭ  بار. 
قىلمىشلىرىڭالرنى  ئۇالر  تۇرىدۇ.  يېزىپ  نى  ئەمەللىرىڭالر(  ۋە  سۆزلىرىڭالرنى 
بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۈستۈڭالردا سىلەرنى ساقاليدىغان ھۆرمەتلىك، ئۇلۇغ 
پەرىشتىلەر بار. ئۇنداق بولغان ئىكەن، سىلەر ئۇالرنىڭ ئالدىدا يامان ئىشالرنى 
قىلماڭالر. چۈنكى، ئۇالر سىلەرنىڭ قىلغان ھەممە ئىشلىرىڭالرنى خاتىرىلەپ 

تۇرىدۇ.

* * * * * * *

 ژ ژ   ڑ ڑ  ک ک  ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   

كاپىرالر  بولىدۇ﴿13﴾.  جەننەتتە  شۈبھىسىز   - شەك  مۆمىنلەر 
دوزاخقا  كۈنى  قىيامەت  ئۇالر  بولىدۇ﴿14﴾.  دوزاختا  شۈبھىسىز   - شەك 
كىرىدۇ﴿15﴾. ئۇالر ھەرگىز دوزاختىن ئايرىلمايدۇ﴿16﴾. قىيامەت كۈنىنىڭ 
قىيامەت  بىلەلەيسەن؟﴿17﴾  قانداق  قانداقلىقىنى  )دەھشەتلىكلىكىنىڭ( 
كۈنىنىڭ )دەھشەتلىكلىكىنىڭ( قانداقلىقىنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴿18﴾ ئۇ 
كۈندە بىر ئادەمنىڭ يەنە بىر ئادەمگە ياردەم بېرىشى قولىدىن كەلمەيدۇ، بۇ 

ئىنفىتار سۈرىسى
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كۈندە ھۆكۈم هللاغا خاستۇر﴿19﴾.

ياخشى كىشلەرنى مۇكاپاتالش ۋە يامان كىشىلەرنى جازاالش

﴿مۆمىنلەر شەك - شۈبھىسىز جەننەتتە بولىدۇ. كاپىرالر شەك - شۈبھىسىز 
گۇناھ  ۋە  بويسۇنغان  تائاالغا  هللا  ئايەتتە  بۇ  تائاال  هللا  بولىدۇ﴾  دوزاختا 
ۋە  بولىدىغانلىقىدىن  جەننەتتە  ئادەملەرنىڭ  قىلمىغان  ئىشالرنى  بولىدىغان 
يامان ئىشالرنى قىلغانالرنىڭ دوزاختا بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ، ئۇالرنىڭ 
مەڭگۈ داۋاملىشىدىغان ئازابنىڭ ئىچىدە تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. شۇڭا 

هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر قىيامەت كۈنى دوزاخقا كىرىدۇ﴾. 
ئازراقمۇ  ئازابتىن  ئۇالر  يەنى  ئايرىلمايدۇ﴾  دوزاختىن  ھەرگىز  ﴿ئۇالر 
كۈن  بىر  ئۇالرنىڭ  ھەمدە  يەڭگىللىتىلمەيدۇ.  ئازاب  ئۇالردىن  ئايرىلمايدۇ. 
چىقىرىپ  راھەتكە  ئۆزلىرىنى  ۋە  ئېلىشنى  جانلىرىنى  ئۆزلىرىنىڭ  بولسىمۇ 
ئۇالرغا  قارىتا  تەلەپلىرىگە  سورىغان  تائاالدىن  قىلىپ هللا  ئۈمىد  قويۇشىنى 

ھېچقانداق جاۋاب قايتۇرۇلمايدۇ.
قانداق  قانداقلىقىنى  )دەھشەتلىكلىكىنىڭ(  كۈنىنىڭ  ﴿قىيامەت   
بىلەلەيسەن؟﴾ بۇ قىيامەت كۈنىنىڭ ئىشىنىڭ بەك ئېغىرلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 
ئاندىن هللا تائاال ئۇ كۈننىڭ شۇنداق كۈن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق 
قانداق  قانداقلىقىنى  )دەھشەتلىكلىكىنىڭ(  كۈنىنىڭ  ﴿قىيامەت  دېدى: 
بىلەلەيسەن؟﴾ ئاندىن هللا تائاال ئۇ كۈننىڭ قانداق كۈن ئىكەنلىكىنى ئوچۇق 
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ كۈندە بىر ئادەمنىڭ يەنە بىر ئادەمگە ياردەم 
بېرىشى قولىدىن كەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇ كۈندە هللا تائاال خاالپ ۋە رازى بولۇپ 
بىر  يەنە  ئادەم  بىر  باشقا  كىشىدىن  بەرگەن  رۇخسەت  يەتكۈزۈشكە(  )پايدا 
ئادەمگە پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ ۋە ئۇالرنى ئۇالر چۈشۈپ قالغان يامان ئەھۋالدىن 

قۇتۇلدۇرۇپ چىقالمايدۇ. 
دېدى:  مۇنداق  جەمەتىگە  ئۆزىنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ھەقتە  بۇ 
»ئى ھاشىم جەمەتى! سىلەر ئۆزەڭلەرنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇڭالر. مەن هللا 
بواللمايمەن«.  ئىگە  نەرسىگە  ھېچقانداق  ئۈچۈن  سىلەر  ئالدىدا  تائاالنىڭ 
مۇشۇ مەزمۇنغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر شۇئەرا سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە سۆزلىنىپ 

ئۆتۈلدى. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿بۇ كۈندە ھۆكۈم هللاغا خاستۇر﴾ هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟ غالىب بىر 
هللاغا خاستۇر﴾)1(، ﴿پادىشاھلىق بۇ كۈندە مەرھەمەتلىك هللا غا خاستۇر﴾)2(، 

)1( غافىر سۈرىسى 16ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( فۇرقان سۈرىسى 26ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿)هللا( قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر﴾)1( قەتادە هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇ كۈندە 
بىر ئادەمنىڭ يەنە بىر ئادەمگە ياردەم بېرىشى قولىدىن كەلمەيدۇ، بۇ كۈندە 
ھۆكۈم هللاغا خاستۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بۈگۈنمۇ پۈتۈن 
ھۆكۈم هللا تائاالغا خاستۇر. ئۇ كۈندىمۇ ھېچ كىم )ئۇ كۈندىكى( ھۆكۈملەرنى 

هللا تائاالدىن تالىشالمايدۇ،- دېدى. 
سۈرىسىنىڭ  ئىنفىتار  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تەپسىرى تۈگىدى. 
 

)1( فاتىھە سۈرىسى 4ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 36 ئايەت
مۇتەففىفىن سۈرىسى

 

ٱ ٻ ٻ

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا( كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي!﴿1﴾ ئۇالر كىشىلەردىن ئۆلچەپ 
ئالغان چاغدا، تولۇق ئالىدۇ﴿2﴾. كىشىلەرگە ئۆلچەپ ياكى تارتىپ بەرگەن چاغدا، كەم 
بېرىدۇ﴿3﴾. ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تېرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەمدۇ﴿4 ـ 5﴾. ئۇ كۈندە 

ئىنسانالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا تىك تۇرىدۇ﴿6﴾.  
 نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەن چاغدا، مەدىنىدىكى كىشىلەر ئۆلچەم ۋە تارازا 
ئىشلىرىدا بەك ناچار ئىش قىالتتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: ﴿)ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا( 
كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي!﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈردى. ئۇالر شۇنىڭدىن كېيىن ئۆلچەم ۋە 

تارازا ئىشلىرىدا توغرا بولۇشقا باشلىدى. 
هللا تائاال ئۆلچەم ۋە تارازىدا كەم بەرگۈچىلەرنىڭ قانداق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى 
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر كىشىلەردىن ئۆلچەپ ئالغان چاغدا، تولۇق ئالىدۇ﴾ 
يەنى ئۇالر كىشىلەردىن ئۆزلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ئالغاندا، )ئۇالرغا بەرگىنىدىن( ئارتۇق 
ئالىدۇ. ﴿كىشىلەرگە ئۆلچەپ ياكى تارتىپ بەرگەن چاغدا، كەم بېرىدۇ﴾ يەنى كىشىلەرگە 

بەرگەن چاغدا، كەم بېرىدۇ. 
دېدى:  مۇنداق  بۇيرۇپ  بولۇشقا  توغرا  تارازىدا  ۋە  ئۆلچەم  تائاال  هللا   

بەرگەندە،  ئۆلچەپ  قاتارلىقالرنى(  ئاشلىق  )باشقىالرغا  ﴿سىلەر 



دۇنيادا(  )سىلەرگە  قىلىش  بۇنداق  بېرىڭالر،  تارتىپ  تارازىدا  توغرا  ۋە  ئۆلچەڭالر  تولۇق 
توغرا  تارازىنى  ۋە  ﴿ئۆلچەمنى  ئوبداندۇر﴾)1(،  تېخىمۇ  ئۈچۈن  ئاخىرەتلىكىڭالر  ياخشىدۇر، 
قىلىڭالر، ھېچقانداق ئادەمنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايمىز﴾)2(، ﴿ئۆلچەمدە 
ئادىل بولۇڭالر، تارازىدا كەم بەرمەڭالر﴾)3( شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى ئۆلچەم ۋە تارازىدا 

كىشىلەرگە كەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن هللا تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلىۋەتكەن. 

ئۆلچەم ۋە تارازىدا كەم بەرگۈچىلەرنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى اهللا 
تائاالنىڭ ئالدىدا ھېساب بېرىدىغانلىقى بىلەن قورقۇتۇش

كۈندە  بىر  بۈيۈك  ﴿ئۇالر  دېدى:  مۇنداق  سېلىپ  تەھدىت  ئۇالرغا  تائاال  هللا   
زىيان  كۆپ،  ئەندىشىسى  كاتتا،  قورقۇنچى  ئۇالر  يەنى  ئىشەنمەمدۇ﴾  تېرىلىدىغانلىقىغا 
تىرىلىدىغانلىقىدىن،  كۈندە  بىر  بۈيۈك  تاشلىنىدىغان  دوزاخقا  چوقۇم  ئادەم  تارتقان 
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشالرنى بىلىدىغان هللا تائاالنىڭ ئالدىدا ھېساب بېرىش ئۈچۈن 

تۇرىدىغانلىقىدىن قورقمامدۇ؟ 
يەنى  تۇرىدۇ﴾  تىك  پەرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا  ئالەملەرنىڭ  ئىنسانالر  ﴿ئۇ كۈندە 
ئىنسانالر ئۇ كۈندە ياالڭ ئاياق، يالىڭاچ ۋە خەتنىسىز ھالەتتە، جاۋابكارلىقى ناھايىتى 
قىيىن، گۇناھكارالرغا ناھايىتى تار ۋە ئېغىر كېلىدىغان بىر ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۇالرغا هللا 
تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ تەنلىرىنى شۈركەندۈرۈپ، سەزگۈ ئەزالىرىنى ئاجىزالشتۇرىۋېتىدىغان 

بۇيرۇقلىرى چۈشىدۇ. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ئۆمەر  ئىبنى  مالىك  ئىمام   
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىشىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا 
تۇرىدىغان كۈندە )ئۇ كۈندىكى ئەھۋالنىڭ ئېغىرلىقىدىن( بەزىلەر ھەتتا ئۆرلەپ قۇالقلىرىغا 
ۋە  مالىك  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام  بۇ ھەدىسنى  قالىدۇ«.  ئىچىدە  تەرنىڭ  چىققۇدەك 
بولسا، بۇ  ئەۋن  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ۋە  مالىك  رىۋايەت قىلدى.  ئەۋندىن  ئىبنى  ئابدۇلالھ 

ھەدىسنى نافىئدىن رىۋايەت قىلغان. 
 ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئەسۋەد كەنەدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »قىيامەت كۈنى قۇياش بەندىلەرگە بىر نەيزە ياكى ئىككى 
نەيزە بويى دەرىجىدە يېقىن قىلىنىدۇ. قۇياش ئۇالرنى قىزىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر 
قىلغان قىلمىشلىرىغا قارىتا تەرگە چۈمىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىدە تەر تاپىنىغىچە چىقىدىغانالر، 
تىزلىرىغىچە چىقىدىغانالر، بېلىگىچە چىقىدىغانالر ۋە ئېغىزلىرىغىچە چىقىدىغانالر بار« 

دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.

)1( ئىسرا سۈرىسى 35ـ  ئايەت.
)2( ئەنئام سۈرىسى 152ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( رەھمان سۈرىسى 9ـ  ئايەت.
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تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا  قىيامەت كۈنىدە هللا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەبۇداۋۇد   
تۇرىدىغان ئورۇننىڭ ئېغىرلىقىدىن هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلىگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلدى. ئىبنى مەسئۇد: ئىنسانالر قىيامەت كۈنى باشلىرىنى ئاسمانغا كۆتەرگەن ھالەتتە، 
)ئۇالرغا بىرەرسىمۇ گەپ قىلماستىن( 40 يىل تۇرىدۇ. تەر ئۇالرنىڭ مەيلى ياخشىسى ياكى 
يامىنى بولسۇن، ئېغىزلىرىغىچە چىقىدۇ،- دېدى. ئىبنى ئۆمەر: ئىنسانالر قىيامەت كۈنى 

يۈز يىل تۇرىدۇ،- دېدى. بۇ ئىككى ئەسەرنى ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇداۋۇد، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق 
ئوقۇيدىغان  تۇرۇپ  كېچىدە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
نامازلىرىنى ئوقۇشنى باشلىغاندا 10 قېتىم تەكبىر، 10 قېتىم ھەمدى، 10 قېتىم تەسبىھ 
ۋە 10 قېتىم ئىستىغفار ئېيتاتتى ۋە »ئى هللا! گۇناھىمنى كەچۈرگىن، مېنى توغرا يولغان 
باشلىغىن، ماڭا رىزىق بەرگىن ۋە ماڭا ساقلىق ئاتا قىلغىن« دېگەن دۇئانى قىالتتى، 
ھەمدە قىيامەت كۈنىدە هللا تائاالنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرىدىغان ئورۇننىڭ قىيىنچىلىقلىرىدىن 

هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلەيتتى.

* * * * * * *

 ٱ ٻ ٻ   ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ   ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ   ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  
ڃ  ڃ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ    ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

ڑ  ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ  

ئۇالر )تارازىدا، ئۆلچەمدە( كەم بېرىشتىن يانسۇن، يامان ئادەملەرنىڭ نامە-ئەمالى 
چوقۇم سىججىندا بولىدۇ﴿7﴾. سىججىن دېگەن نېمە؟ ئۇنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴿8﴾ 
ئۇ )يامان ئادەملەرنىڭ قىلمىشلىرى( خاتىرىلەنگەن بىر دەپتەردۇ﴿9﴾. بۇ كۈندە ئىنكار 
پەقەت  ئۇنى  قىلىدۇ﴿11﴾.  ئىنكار  كۈنىنى  قىيامەت  ئۇالر   ﴾10﴿ ۋاي!  قىلغۇچىالرغا 
)كۇفرىدا( ھەددىدىن ئاشقان، ئىنتايىن گۇناھكار ئادەمال ئىنكار قىلىدۇ﴿12﴾. ئۇنىڭغا 
ھېكايىلىرىدۇر«  قەدىمكىلەرنىڭ  »)بۇ(  ئۇ:  قىلىنسا،  تىالۋەت  ئايەتلىرىمىز  بىزنىڭ 
تۈپەيلىدىن  گۇناھلىرى  ئۇالرنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ھەرگىز  دەيدۇ﴿13﴾. 
دىللىرى قارىيىپ كەتكەن﴿14﴾. ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ھەقىقەتەن ئۇالر بۇ كۈندە 
دوزاخقا  ھەقىقەتەن  ئۇالر  ئاندىن  قىلىنغان﴿15﴾.  مەنئى  كۆرۈشتىن  پەرۋەردىگارىنى 
نەرسە  قىلغان  ئىنكار  سىلەر  بۇ  »مانا  )ئۇالرغا(:  ئاندىن  بولغۇچىالردۇر﴿16﴾.  داخىل 

)يەنى ئازاب( دۇر« دېيىلىدۇ﴿17﴾.

يامان ئادەملەرنىڭ نامە ـ ئەمالى ۋە ئۇالرنىڭ بەزى ئەھۋاللىرى

﴿يامان ئادەملەرنىڭ نامە ـ ئەمالى چوقۇم سىججىندا بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئاخىرقى 
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قايتىدىغان يېرى ۋە ئورۇنلىرى )جەھەننەمدىكى( تار بىر جىلغىدا بولىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال ئۇ جىلغىنىڭ ئىشىنىڭ ئېغىرلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: 
﴿سىججىن دېگەن نېمە؟ ئۇنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴾ يەنى ئۇ جىلغىنىڭ ئىشى كاتتا 
ئىشتۇر. ئۇ، گۇناھكارالر مەڭگۈ قېلىپ قالىدىغان بىر جىلغىدۇر، شۇنداقال قاتتىق بىر 
بەرا  دېدى.  ئاستىدا،-  زېمىننىڭ  قات  يەتتىنچى  جىلغا  ئۇ  ئالىمالر:  بەزى  ئازابتۇر. 
ئىبنى ئازىب رىۋايەت قىلغان ئۇزۇن بىر ھەدىستە هللا تائاالنىڭ كاپىرالرنىڭ جانلىرى 
بارىدۇدەپ  جىلغىغا  بىر  جەھەننەمدىكى(  )ئۇنى  ئەمەلىغا  ـ  نامە  ئۇنىڭ  ھەققىدە: 
يېزىڭالر!-  دېگەنلىكى ۋە ئۇ جىلغىنىڭ يەتتىنچى قات زېمىننىڭ ئاستىدا ئىكەنلىكى 
جىلغا  بىر  ئورنى جەھەننەمدىكى  قايتىش  ئاخىرقى  كاپىرالرنىڭ  ئۆتۈلدى.  سۆزلىنىپ 
ئۇنى  ﴿ئاندىن  دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  بولدى(. هللا  دوزاخ  )يەنى  بولىدۇ 
دوزاخقا  قىلغانلىقتىن(  ئاسىيلىق  قىلماي  شۈكۈر  نېمىتىمىزگە  ياراتقانلىق  )چىرايلىق 
قايتۇردۇق. پەقەت ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾)1( 
هللا تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر )تارازىدا، ئۆلچەمدە( كەم بېرىشتىن يانسۇن، 
يامان ئادەملەرنىڭ نامە-ئەمالى چوقۇم سىججىندا بولىدۇ. سىججىن دېگەن نېمە؟ ئۇنى 
قانداق بىلەلەيسەن؟﴾ هللا تائاال )جەھەننەمدىكى( ئۇ جىلغىنىڭ قانداق يەر ئىكەنلىكى 
ھەققىدە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر زەنجىر بىلەن باغالنغان ھالدا دوزاخنىڭ تار يېرىگە 

تاشالنغان چاغدا، بۇ يەردە ئۇالر )ئۆزلىرىنىڭ( ئۆلۈمىنى تىلەيدۇ.﴾)2(
مۇھەممەد  دەپتەردۇر﴾  بىر  خاتىرىلەنگەن  قىلمىشلىرى(  ئادەملەرنىڭ  )يامان  ﴿ئۇ 
ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ قارىشىچە، بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى: جەھەننەمگە كىرىدىغانالرنىڭ 
بولۇپ  كەم  كىشى  بىرەر  ۋە  قالمايدىغان  بولۇپ  ئارتۇق  كىشى  بىرەر  ئۇالردىن  سانى 

قالمايدىغان دەرىجىدە ناھايىتى ئېنىق قىلىنىپ يېزىلىپ بولغان دېگەنلىك بولىدۇ. 
﴿بۇ كۈندە ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي!﴾ يەنى ئۇالر قىيامەت كۈنى هللا تائاال ئۇالرغا 

ۋەدە قىلغان جەھەننەمنى ۋە خارلىغۇچى ئازابنى كۆرگەن ۋاقتىدا ئۇالرغا ۋاي! 
“ۋاي” دېگەن سۆز ھەققىدىكى بايانالر بېشىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. ئۇ سۆزنىڭ 
پەيغەمبەر  ھەكىم  ئىبنى  بەھزى  بولىدۇ.  دېگەنلىك  بولسۇن!-  ھاالك  بولسا:  مەنىسى 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىشىلەرنى كۈلدۈرۈش ئۈچۈن 
يالغان گەپ قىلغان كىشىلەرگە ۋاي! ۋە ئۇنىڭغا ۋاي!« يەنى بۇ يەردىكى “ۋاي” دېگەن 

سۆز: ھاالك بولسۇن!- دېگەن مەنىنى بېرىدۇ. 
كىشىلەر  قانداق  قىلغۇچىالرنىڭ  ئىنكار  كاپىر،  گۇناھكار،  ئۇ  تائاال  ئاندىن هللا 
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى 
ئۇالر قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيدۇ ھەم قىيامەتنى بولىدۇ دەپمۇ قارىمايدۇ. 

ھەتتا ئۇنىڭ بولۇشىنى يىراق سانايدۇ. 

)1( تىن سۈرىسى 5 - 6ـ  ئايەتلەر.
)2( فۇرقان سۈرىسى 13ـ  ئايەت.
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ئىنكار  ئادەمال  گۇناھكار  ئىنتايىن  ئاشقان،  ھەددىدىن  )كۇفرىدا(  پەقەت  ﴿ئۇنى 
قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بولسا، هللا تائاال چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىپ ۋە ئۇ يولغا قويۇپ 
بەرگەن بەلگىلىمىلەردىن ئۆتۈپ كېتىپ، قىلمىشلىرىدا ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن ۋە 
ئالدى  قالغاندا،  يالغان سۆزلەيدىغان، ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىدىغان، جېدەللىشىپ 

بىلەن ئېغىزىنى بۇزۇپ سۆزلەيدىغان گۇناھكار كىشىلەردۇر.
قەدىمكىلەرنىڭ  »)بۇ(  ئۇ:  قىلىنسا،  تىالۋەت  ئايەتلىرىمىز  بىزنىڭ  ﴿ئۇنىڭغا 
تائاالنىڭ سۆزلىرىنى )هللا  ئارقىلىق هللا  ھېكايىلىرىدۇر« دەيدۇ﴾ يەنى ئۇ پەيغەمبەر 
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى( ئاڭلىسا، ئۇ سۆزنى ئىنكار قىلىدۇ ۋە ئۇ ھەققىدە يامان گۇماندا 
بولۇپ: ئۇ ئىلگىرىكىلەرنىڭ كىتابلىرىدىن توپلىشىپ، ئويدۇرۇپ ئېلىنغان،- دەيدۇ. 
مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرغا )يەنى مۇشرىكالرغا(: »پەرۋەردىگارىڭالر  تائاال بۇ ھەقتە  هللا 
قىلىپ(:  )مەسخىرە  ئۇالر  دېيىلسە،  قىلدى؟«  نازىل  نېمىلەرنى  )پەيغەمبىرىگە( 
»قەدىمكىلەرنىڭ ئەپسانىلىرىنى )نازىل قىلدى(« دېيىشىدۇ﴾)1(، ﴿ئۇالر ئېيتتى: »)بۇ( 
بۇرۇنقىالرنىڭ ئەپسانىلىرىدۇركى، ئۇالرنى ئۇ يازدۇرۇۋالغان، )ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن( 

ئۇنىڭغا ئەتىگەن ـ ئاخشامدا ئوقۇپ بېرىلىۋاتىدۇ«﴾)2(. 
﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ 
كەتكەن﴾ يەنى قۇرئان بولسا، كاپىرالر گۇمان قىلغاندەك ۋە دېگەندەك قەدىمكىلەرنىڭ 
ھېكايىسى ئەمەستۇر. ئەكسىچە، ئۇ هللا تائاالنىڭ سۆزى ۋە هللا تائاالنىڭ ئۆز پەيغەمبىرىگە 
بولغانلىقى  كۆپ  خاتالىقلىرىنىڭ  ۋە  گۇناھلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋەھيىسىدۇر.  چۈشۈرگەن 
تۈپەيلىدىن، ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاپلىۋالغان قارىلىق ئۇالرنى دىللىرى بىلەن قۇرئانغا 

ئىمان ئېيتىشتىن توسۇپ قويدى. 
ئۇالرنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ﴿ھەرگىز  دېدى:  مۇنداق  تائاال  هللا  شۇڭا 
گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كەتكەن﴾ ئىبنى جەرىر، تىرمىزى، نەسەئى ۋە 
ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئەگەر بەندە بىرەر گۇناھ ئىشنى قىلىپ قالسا، ئۇنىڭ 
دىلىغا بىر قارا چېكىت چۈشىدۇ. مۇبادا ئۇ گۇناھىغا تەۋبە قىلسا، ئۇنىڭ دىلى )ئۇ قارا 
چېكىتتىن( تازىلىۋېتىلىدۇ. ئەگەر ئۇ گۇناھنى قىلىشنى داۋامالشتۇرۇۋەرسە، ئۇنىڭ دىلىغا 
قويۇلىدىغان چېكىتمۇ كۆپىيىپ بارىدۇ. مانا بۇ هللا تائاالنىڭ: ﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، 
بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كەتكەن﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان 

قىلىنغان قارىيىپ كەتكەن دىلالردۇر«.
كۆرۈشتىن  پەرۋەردىگارىنى  كۈندە  بۇ  ئۇالر  ھەقىقەتەن  ئەمەس،  ئۇنداق  ﴿ھەرگىز 
ئۇنىڭ  بولىدۇ.  دوزاختا  ئورۇنلىرى  ئۇالرنىڭ  كۈنى  قىيامەت  يەنى  قىلىنغان﴾  مەنئى 
كۆرۈشتىن  پەرۋەردىگارىنى  بولغان  ياراتقۇچىسى  ئۆزلىرىنىڭ  كۈندە  شۇ  ئۇالر  ئۈستىگە 
چەكلىنىدۇ. ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ شافىئىي: بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى مۆمىنلەرنىڭ هللا 

)1( نەھل سۈرىسى 24ـ  ئايەت.

)2( فۇرقان سۈرىسى 5ـ  ئايەت.
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تائاالنى كۆرىدىغانلىقىغا دەلىل - پاكىت باردۇر،- دېدى.
 ﴿ئاندىن ئۇالر ھەقىقەتەن دوزاخقا داخىل بولغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر پەرۋەردىگارىنى 
كۆرۈشتىن مەھرۇم قېلىش بىلەن بىللە، ئوت يېنىپ تۇرىدىغان دوزاخقا كىرىدۇ. ﴿ئاندىن 
)ئۇالرغا(: »مانا بۇ سىلەر ئىنكار قىلغان نەرسە )يەنى ئازاب( دۇر« دېيىلىدۇ﴾ يەنى بۇ 

سۆز ئۇالرغا ئۇالرنى ئەيىبلەش، تەنقىد قىلىش ۋە كەمسىتىش يۈزىسىدىن دېيىلىدۇ.

* * * * * * *

 ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ   ۀ   ہ ہ ہ  
ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھ    ھ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې   ې ې  

ى ى   ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ  

راستال ياخشى بەندىلەرنىڭ نامە-ئەمالى شەك - شۈبھىسىز ئىللىييوندا بولىدۇ﴿18﴾. 
ياخشىالرنىڭ  )ئۇ(  بىلەلەيسەن؟﴿19﴾  قانداق  سەن  ئىكەنلىكىنى  نېمە  ئىللىييوننىڭ 
ئەمەللىرى خاتىرىلەنگەن دەپتەردۇر﴿20﴾. ئۇنىڭغا هللانىڭ يېقىن پەرىشتىلىرى گۇۋاھ 
بولىدۇ﴿21﴾. ياخشىالر نېمەت ئىچىدە )يەنى جەننەتتە( بولىدۇ﴿22﴾. ئۇالر تەختلەر 
ئۈستىدە تۇرۇپ )هللانىڭ جەننەتتە ئۇالرغا بەرگەن تۈرلۈك نېمەتلىرىگە( قارايدۇ﴿23﴾. 
ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، نېمەتنىڭ )ئۇالرنىڭ چىرايلىرىدىن چىقىپ تۇرغان( ئەسىرىنى 
تونۇيسەن﴿24﴾. ئۇالر ئاغزى پېچەتلەنگەن ساپ شاراب بىلەن سۇغىرىلىدۇ، ئىچىشنىڭ 
ئاخىرىدا ئۇنىڭدىن ئىپارنىڭ ھىدى كېلىپ تۇرىدۇ. قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا قىزىقسۇن!﴿25 
تەسنىم  ئارىالشتۇرۇلغان﴿27﴾.  )سۈيى(  تەسنىمنىڭ  شارابقا(  ساپ  )يەنى   ﴾26 ـ 

جەننەتتىكى بىر بۇالق بولۇپ، ئۇنىڭدىن هللانىڭ يېقىن بەندىلىرى ئىچىدۇ﴿28﴾.

ياخشىالرنىڭ نامەـ  ئەمالى ۋە ئۇالرنىڭ مۇكاپاتى

﴿راستال ياخشى بەندىلەرنىڭ نامە-ئەمالى شەك - شۈبھىسىز ئىللىييوندا بولىدۇ﴾ 
يەنى ياخشى بەندىلەرنىڭ ئەھۋالى كاپىرالرنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
قايتىش ئورنى ئىللىيۇندا بولىدۇ. ھىالل ئىبنى يەسساف مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: ئىبنى 
ئابباس كەئبدىن “سىججىن” ھەققىدە سوئال سورىدى. كەئب: ئۇ بولسا، يەتتىنچى 
قات زېمىندۇر ۋە ئۇ يەردە كاپىرالرنىڭ جانلىرى باردۇر،- دەپ جاۋاب بەردى. ئۇنىڭدىن 
“ئىللىييىن” ھەققىدە سوئال سورىغان ئىدى. ئۇ: ئۇ بولسا يەتتىنچى قات ئاسماندۇر ۋە 

ئۇ يەردە مۆمىنلەرنىڭ جانلىرى باردۇر،- دەپ جاۋاب بەردى. 
جەننەت  دىن  “ئىللىييىن”  ئايەتتىكى  ئابباسنىڭ:  ئىبنى  ئەبۇتەلھە  ئىبنى  ئەلى 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. باشقىالر: ئىللىييىن بولسا، سىدرەتۇل 
ئايەتتىكى “ئىللىييىن” دېگەن سۆزدىن  توغرىسى  مۇنتەھانىڭ قېشىدىدۇر،- دېدى. 
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)مەيلى يەتتىنچى ئاسمان بولسۇن ياكى سىدرەتۇل مۇنتەھانىڭ قېشى بولسۇن ياكى 
قانداق  تۇتۇلىدۇ.  كۆزدە  يەر  بىر  قاتالمدىكى  ئۈستۈن  بولسۇن(  يەر  باشقا  ئۇنىڭدىن 
ھالەتتە  كەڭرى  ۋە  كاتتا  كۈتۈرۈلگەنسېرى  يۇقىرىغا  ۋە  بولغانسېرى  ئۈستۈن  نەرسە 

بولىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال ئىللىييىننى گەۋدىلەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: ﴿)ئۇ( ياخشىالرنىڭ 
گۇۋاھ  پەرىشتىلىرى  يېقىن  هللانىڭ  ئۇنىڭغا  دەپتەردۇر.  خاتىرىلەنگەن  ئەمەللىرى 
بولىدۇ﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ: ئۇنىڭغا ھەر بىر ئاسماندىن، ئۇ ئاسماننىڭ يېقىن 

پەرىشتىلىرى گۇۋاھ بولىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
كۈنى  قىيامەت  ئۇالر  يەنى  بولىدۇ﴾  )يەنى جەننەتتە(  ئىچىدە  نېمەت  ﴿ياخشىالر 

مەڭگۈ بولىدىغان نېمەت ۋە كەڭ مەرھەمەت بار جەننەتلەرنىڭ ئىچىدە بولىدۇ. 
تۈرلۈك  بەرگەن  ئۇالرغا  جەننەتتە  )هللانىڭ  تۇرۇپ  ئۈستىدە  تەختلەر  ﴿ئۇالر 
نېمەتلىرىگە( قارايدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل مەنىسى بولۇپ، بىرىنچى خىل مەنىسى: 
ئۇالر تەختلەر ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ئۆزلىرىگە تەۋە بولغان نېمەتلەرگە ۋە هللا تائاال ئۇالرغا 
مەرھەمەتلەرگە  ۋە  ياخشىلىق  كەتمەيدىغان  يوقاپ  ۋە  قالمايدىغان  تۈگەپ  بەرگەن، 
قارايدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. ئىككىنچى خىل مەنىسى: ئۇالر تەختلەر ئۈستىدە تۇرۇپ هللا 
تائاالغا قارايدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ بولسا، مۆمىنلەرنى هللا تائاالنىڭ: ﴿ھەرگىز ئۇنداق 
ئەمەس، ھەقىقەتەن ئۇالر بۇ كۈندە پەرۋەردىگارىنى كۆرۈشتىن مەنئى قىلىنغان﴾ دېگەن 
ئايىتىدە سۈپەتلىنىپ ئۆتۈلگەن كاپىرالرغا ئوخشىمايدىغان سۈپەت بىلەن سۈپەتلەشتۇر. 
يەنى هللا تائاال بۇ ئايىتىدە جەننەتكە كىرگەنلەردىن خەۋەر بېرىپ، ئۇالرنىڭ تەختلىرى 

ۋە تۆشەكلىرى ئۈستىدە تۇرۇپ هللا تائاالغا قارايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.  
﴿ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، نېمەتنىڭ )ئۇالرنىڭ چىرايلىرىدىن چىقىپ تۇرغان( 
ئەسىرىنى تونۇيسەن﴾ يەنى سەن ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، ئۇالر كاتتا بىر نازۇ نېمەت 
ئىچىدە ياشىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ چىرايلىرىدىن نېمەت، خۇشاللىق ۋە راھەت ـ 

پاراغەتنىڭ ئەسىرىنىڭ چىقىپ تۇرغانلىقىنى بىلەلەيسەن. 
﴿ئۇالر ئاغزى پېچەتلەنگەن ساپ شاراب بىلەن سۇغىرىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتنىڭ 

شارابلىرى بىلەن سۇغىرىلىدۇ. 
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  خۇدرىدىن  ئەبۇسەئىد  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »قايسى بىر مۆمىن ئۇسساپ قالغان يەنە بىر مۆمىننىڭ 
تەشنالىقىنى بىر يۇتۇم سۇ بىلەن قاندۇرۇپ قويسا، هللا تائاال ئۇ مۆمىننى قىيامەت كۈنى 
جەننەتنىڭ شارابلىرى بىلەن قاندۇرىدۇ. قايسى بىر مۆمىن ئاچ قالغان يەنە بىر مۆمىنگە 
تاماق بەرسە، قىيامەت كۈنى هللا تائاال ئۇ مۆمىنگە جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن يېگۈزىدۇ. 
قايسى بىر مۆمىن كىيىمسىز قالغان يەنە بىر مۆمىنگە كىيىم كىيگۈزسە، هللا تائاال ئۇ 

مۆمىنگە جەننەتنىڭ ئوت ـ چۆپلىرىدىن كىيىم كىيگۈزىدۇ«. 
ئايەتنىڭ  بۇ  تۇرىدۇ﴾  كېلىپ  ھىدى  ئىپارنىڭ  ئۇنىڭدىن  ئاخىرىدا  ﴿ئىچىشنىڭ 
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دېدى.  ئارىالشتۇرغان،-  ئىپار  شارابقا  تائاال  هللا  مەسئۇد:  ئىبنى  ھەققىدە  مەنىسى 
شارابنى  ئۇالرغا  تائاال  ئابباسنىڭ: هللا  ئىبنى  ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئەۋفىي 
ئاخىرقى خۇشبۇي  ئەڭ  ئارىالشتۇرغان(  )شارابقا  تائاال  بەردى. هللا  خۇشبۇيالشتۇرۇپ 
نەرسىلەر(  خۇشبۇي  ئارىالشتۇرىلىدىغان  )ئۇنىڭغا  بىلەن  ئىپار  ئىپاردۇر.  نەرسە 

تامامالندى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. 
ئەھۋالغا  مۇشۇنداق  پەخىرلەنگۈچىلەر  يەنى  قىزىقسۇن!﴾  ﴿قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا 
ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن پەخىرلەنسۇن ۋە قىزىققۇچىالر مۇشۇنىڭغا ئېرىشىشكە قىزىقسۇن! 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئىشلىگۈچىلەر مۇشۇنداق زور بەختكە ئېرىشىش 

ئۈچۈن ئىشلىسۇن﴾)1(. 
يەنى  ئارىالشتۇرۇلغان﴾  )سۈيى(  تەسنىمنىڭ  شارابقا(  ساپ  )يەنى  ﴿ئۇنىڭغا 
مۇشۇ ساپ شارابقا تەسنىم دەپ ئاتىلىدىغان شاراپ ئارىالشتۇرۇلغاندۇر. ئەبۇسالىھ ۋە 
زەھھاكنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، تەسنىم جەننەتتىكىلەرنىڭ شارابلىرىنىڭ ئەڭ ئېسىلى 

ۋە ئالىيسى ئىكەن. 
 شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿تەسنىم جەننەتتىكى بىر بۇالق بولۇپ، ئۇنىڭدىن 
هللانىڭ يېقىن بەندىلىرى ئىچىدۇ﴾ ئىبنى مەسئۇد، ئىبنى ئابباس، مەسرۇق، قەتادە 
ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: هللا تائاالنىڭ ئەڭ يېقىن بەندىلىرى ئۇ 
بۇالقنىڭ سۈيىنى ئۆز پېتى ئىچىدۇ ۋە ياخشى ئادەملەر ئۈچۈن ئۇ بۇالقنىڭ سۈيىگە 

)باشقا نەرسىلەر( ئارىالشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ،- دېدى. 

* * * * * * *

ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۆئ   ۇئ 
ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب مب  ىب يب جت حت 
خت مت  ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح  ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ   پ پ   ڀ  ڀ   

)مۆمىنلەر(  كۈلەتتى﴿29﴾.  قىلىپ(  )مەسخىرە  مۆمىنلەرنى  ھەقىقەتەن  كاپىرالر 
ئۇالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەندە، ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى﴿30﴾. ئۆيلىرىگە قايتقاندا 
مۆمىنلەرنى  قايتىشاتتى﴿31﴾.  ھالدا  قىلغان  مەزە  قىلىپ(  غەيۋىتىنى  )مۆمىنلەرنىڭ 
كۆرگەندە: »بۇالر شەكسىز ئاداشقانالر« دېيىشەتتى﴿32﴾. ئۇالر مۆمىنلەرنى كۆزىتىشكە 
ئەۋەتىلگىنى يوق﴿33﴾. بۈگۈن )يەنى قىيامەت كۈنى( مۆمىنلەر كاپىرالردىن كۈلىدۇ﴿34﴾. 
تاشاليدۇ﴿35﴾.  نەزەر  ئولتۇرۇپ  ئۈستىدە  تەختلەر  )ئېسىل(  ھالىغا  نىڭ  )كاپىرالر( 

)كاپىرالر مۆمىنلەرنى( مەسخىرە قىلغان قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتىمۇ؟﴿36﴾

)1( ساففات سۈرىسى 37ـ  ئايەت.
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كاپىرالرنىڭ مۆمىنلەرگە يامانلىق قىلىشى ۋە )ئۇالرنى( مازاق قىلىشى

هللا تائاال كاپىرالرنىڭ دۇنيادا مۆمىنلەرنى مەسخىرە ۋە مازاق قىلىپ كۈلىدىغانلىقىدىن 
كۆز  ئارا  ئۆز  قىلىپ  مەسخىرە  ئۇالرنى  ئۆتكەندە،  يانلىرىدىن  مۆمىنلەرنىڭ  ئۇالر  ۋە 

قىسىشقانلىقلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ. 
﴿ئۆيلىرىگە قايتقاندا )مۆمىنلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلىپ( مەزە قىلغان ھالدا قايتىشاتتى﴾ 
يەنى ھېلىقى كاپىرالر ئۆيلىرىگە قايتقاندا )ئۆزلىرىنىڭ قىلغان مازاقلىرىدىن( ھۇزۇرالنغان 
ھالىتىدە قايتىشاتتى. گەرچە كاپىرالر نېمىنى خالىسا، شۇنىڭغا ئېرىشىدىغان تۇرۇقلۇق، 
ئۇالر هللا تائاالنىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلماستىن، ئەكسىچە مۆمىنلەرنى 

مەسخىرە قىلىش ۋە ئۇالرغا ھەسەت قىلىش بىلەن ئۆزلىرىنى ئاۋارە قىالتتى. 
﴿مۆمىنلەرنى كۆرگەندە: »بۇالر شەكسىز ئاداشقانالر« دېيىشەتتى﴾ يەنى كاپىرالر بۇ 

سۆزنى مۆمىنلەرنىڭ دىنىدا بولمىغانلىقى ئۈچۈنال دەيتتى.
 ﴿ئۇالر مۆمىنلەرنى كۆزىتىشكە ئەۋەتىلگىنى يوق﴾ يەنى ئۇ كاپىرالر ئاشۇ مۆمىنلەرنى، 
ئۇالرنىڭ نېمە ئىش قىلىدىغانلىقى ۋە نېمىلەرنى دەيدىغانلىقلىرىنى كۆزىتىشكە ئەۋەتىلگەن 
نېمە  ئۇالر  ئىكەن،  ئۇنداق  يوق.  بۇيرۇلغىنى  قىلىشقا  ئىشالرنى  بۇنداق  ئۇالر  ئەمەس. 
ئۈچۈن ئۆزلىرىنى مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن ئاۋارە قىلىدۇ ۋە نېمە ئۈچۈن ئۇالرنى 

ئۆزلىرىنىڭ )ھاياتىنىڭ( مۇھىم بىر تېمىسى قىلىۋالىدۇ؟ 
ھالدا  خار  »جەھەننەمدە  ئېيتىدۇ:  ﴿هللا  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
قېلىڭالر، )ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھەققىدە( ماڭا سۆز ئاچماڭالر«. 
ئىمان  بىز  »پەرۋەردىگارىمىز!  كىشىلەر:  تۈركۈم  بىر  بەندىلىرىمدىن  شۈبھىسىزكى، 
رەھىم  ئەڭ  بولساڭ  سەن  قىلغىن،  رەھىم  بىزگە  قىلغىن،  مەغپىرەت  بىزگە  ئېيتتۇق، 
قىلغۇچىسەن« دەيتتى. ئۇالرنى مەسخىرە قىلدىڭالر، ھەتتا ئۇالر سىلەرگە مېنىڭ زىكرىمنى 
ئۇنتۇلدۇردى )يەنى ئۇالرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن بولۇپ كېتىپ ماڭا ئىتائەت قىلىشنى 
سەۋر  ئەزىيەتلەرگە(  يەتكەن  )سىلەردىن  كۈلەتتىڭالر.  ئۇالردىن  سىلەر  ئۇنتۇدۇڭالر(، 
مەقسەتكە  ھەقىقەتەن  ئۇالر  مۇكاپاتلىدىم،  بۈگۈن  ئۇالرنى  مەن  ئۈچۈن،  قىلغانلىقلىرى 

ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾)1(. 
شۇڭا هللا تائاال بۇ سۈرىدە مۇنداق دېدى: ﴿بۈگۈن )يەنى قىيامەت كۈنى( مۆمىنلەر 
كاپىرالردىن كۈلىدۇ﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ )دۇنيادا مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىپ( كۈلگەنلىكى 

ئۈچۈن )قىيامەت كۈنى( مۆمىنلەر ئۇالرنى مەسخىرە قىلىپ كۈلىدۇ. 
مۆمىنلەر ﴿)كاپىرالر( نىڭ ھالىغا )ئېسىل( تەختلەر ئۈستىدە ئولتۇرۇپ نەزەر تاشاليدۇ﴾ 
يەنى مۆمىنلەر كاپىرالرنىڭ: “شەكسىز ئۇالر ئاداشقانالر” دېگىنىدەك بولماستىن، بەلكى 
ئۇالر پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرغۇچىالردىن بولىدۇ. مۆمىنلەر هللا تائاالنىڭ جەننەتتە ئۆز 

)1( مۆئمىنۇن سۈرىسى 108 - 111ـ  ئايەتكىچە.
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پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدىغان يېقىن بەندىلەردۇر. 
﴿)كاپىرالر مۆمىنلەرنى( مەسخىرە قىلغان قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتىمۇ؟﴾ يەنى 
كاپىرالرغا مۆمىنلەرنى مەسخىرە ۋە مازاق قىلغاننىڭ جازاسى بېرىلدىمۇ ياكى بېرىلمىدىمۇ؟ 

يەنى ئۇالرغا ئۇنىڭ جازاسى تولۇق بېرىلدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، مۇتەففىفىن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 25 ئايەت
ئىنشىقاق سۈرىسى

ئىنشىقاق سۈرىسىدە سەجدە ئايىتىنىڭ بارلىقى

ئىنشىقاق  كىشىلەرگە  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  ئەبۇسەلەمە 
قىلدى.  سەجدە  كەلگەندە(  ئايىتىگە  سەجدە  )ئۇنىڭدىكى  بېرىپ  ئوقۇپ  سۈرىسىنى 
سەجدىنى قىلىپ، بولۇپ ئۇالرغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ )بۇ سۈرىدىكى( شۇ ئايەتتە 
سەجدە قىلغانلىقىدىن خەۋەر بەردى. بۇ ھەدىسنى مۇسلىم ۋە نەسەئى مالىكتىن رىۋايەت 

قىلدى. 
ئىمام بۇخارى ئەبۇرافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ئەبۇ ھۇرەيرە 
بىلەن بىللە خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇدۇم. ئۇ )نامازدا( ئىنشىقاق سۈرىسىنى ئوقۇپ )سەجدە 
ئايىتىگە كەلگەندە( سەجدە قىلدى. مەن ئۇنىڭدىن )بۇنىڭ سەۋەبىنى( سورىدىم. ئۇ: 
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشۇ 
ئايەتنى ئوقۇپ سەجدە قىلغان ئىدى. مەنمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سەجدە 
قىلغان ئىدىم. مەن تاكى )قىيامەت كۈنى( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچراشقانغا 

قەدەر )بۇ سۈرىدىكى بۇ ئايەتنى ئوقۇسام( سەجدە قىلىمەن،- دېدى. 
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاسمان يېرىلغان﴿1﴾. پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىنى ئاڭالپ ئىتائەت قىلغان، پەرۋەردىگارىنىڭ 
ئەمرىنى ئاڭالشقا، ئىتائەت قىلىشقا اليىق بولغان چاغدا﴿2﴾. زېمىن سوزۇلغان﴿3﴾. قوينىدىكى 
قالغان﴿4﴾.  قۇرۇقدىنىپ  چىقىرىپ  سىرتقا  مەدەنلەرنى(  ئۆلۈكلەرنى،  )يەنى  نەرسىلەرنى 
ئاڭالشقا،  ئەمرىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ  قىلغان،  ئىتائەت  ئاڭالپ  ئەمرىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ 
بولغان چاغدا )ئىنسان خىيالىغا كەلمىگەن دەھشەتلىك ئەھۋالالرغا  ئىتائەت قىلىشقا اليىق 
يولۇقىدۇ(﴿5﴾. ئى ئىنسان! سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇالقات بولغىنىڭغا قەدەر )ئۆز 
ئىشىڭدا( سەئيىـ  ئىجتىھاد قىلىسەن )يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن(﴿6﴾. نامى - 
ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ﴿7ـ  8﴾. )ئۇ جەننەتتىكى( 
ئائىلىسىگە خۇشال - خۇرام قايتىدۇ﴿9﴾. نامەـ  ئەمالى ئارقا تەرەپتىن بېرىلگەن ئادەم﴿10﴾. 
»ۋاي« دەپ توۋاليدۇ )يەنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ(﴿11﴾. دوزاخقا كىرىدۇ﴿12﴾. چۈنكى ئۇ 
)دۇنيادىكى چېغىدا( ئائىلىسىدە شاد ـ خۇرام ئىدى﴿13﴾. ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا 
قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى﴿14﴾. ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا 

قايتىدۇ(. پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿15﴾.

قىيامەت كۈنى ئاسماننىڭ يېرىلىدىغانلىقى ۋە زېمىننىڭ سوزۇلىدىغانلىقى

يەنى  قىلغان﴾  ئىتائەت  ئاڭالپ  ئەمرىنى  ﴿پەرۋەردىگارىنىڭ  يېرىلغان﴾،  ﴿ئاسمان 
پەرۋەردىگارىنىڭ بۇيرىقىنى ئاڭلىغان ۋە ئۇنىڭ يېرىلىشقا بەرگەن بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ يېرىلغان. 

يەنى  چاغدا﴾  بولغان  اليىق  قىلىشقا  ئىتائەت  ئاڭالشقا،  ئەمرىنى  ﴿پەرۋەردىگارىنىڭ 
چەكلىمىگە  پەرۋەردىگار  چۈنكى،  ھەقتۇر.  بويسۇنۇشى  بۇيرۇقىغا  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇنىڭ 
ئۇچرىمايدىغان ۋە يېڭىلمەيدىغان، ئەكسىچە بارلىق نەرسىلەرنى بويسۇندۇرىدىغان ۋە ئۇالرنى 

ئۆزىگە باش ئەگدۈرىدىغان زاتتۇر. 
﴿زېمىن سوزۇلغان﴾ يەنى زېمىن يېيىلغان ۋە كېڭەيتىلگەن. 

﴿قوينىدىكى نەرسىلەرنى )يەنى ئۆلۈكلەرنى، مەدەنلەرنى( سىرتقا چىقىرىپ قۇرۇقدىنىپ 
قالغان﴾ مۇجاھىد، سەئىد ۋە قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: زېمىن قوينىدىكى 

ئۆلۈكلەرنى ئۈستىگە چىقىرىپ، قوينىنى بوشاتقان دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
﴿پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىنى ئاڭالپ ئىتائەت قىلغان، پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىنى ئاڭالشقا، 
ئەھۋالالرغا  دەھشەتلىك  كەلمىگەن  خىيالىغا  )ئىنسان  چاغدا  بولغان  اليىق  قىلىشقا  ئىتائەت 

يولۇقىدۇ(﴾ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.

دۇنيادا قىلغان قىلمىشالرنىڭ )ھەقىقەتەن( مۇكاپات ياكى جازاسىنىڭ 
بارلىقى

﴿ئى ئىنسان! سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇالقات بولغىنىڭغا قەدەر )ئۆز ئىشىڭدا( 
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سەئيىـ  ئىجتىھاد قىلىسەن )يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن(﴾ يەنى سەن ھەقىقەتەنمۇ 
پەرۋەردىگارىڭ بىلەن ئۇچرىشىشقا )تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن( تىرىشىسەن ۋە ئەمەل قىلىسەن. 
ئاندىن سەن قىلغان ئەمەلىڭ مەيلى ياخشى بولسۇن ياكى يامان بولسۇن، قانداق ئەمەل 

قىلغان بولساڭ، شۇ ئەمەلنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن. 
ئەبۇداۋۇد تەيالىسى جابىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »جىبرىئىل ماڭا: ئي مۇھەممەد! خالىغىنىڭچە ياشا، چۈنكى، سەن )بىر 
كۈنى( چوقۇم ئۆلىسەن. خالىغان كىشىنى دوست تۇت، چۈنكى، سەن )بىر كۈنى( ئۇنىڭدىن 

ئايرىلىسەن. خالىغىڭنى قىل، چۈنكى، سەن ئۇ قىلمىشلىرىڭنى كۆرىسەن،- دېدى«.
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئى ئىنسان! سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇالقات بولغىنىڭغا قەدەر 
)ئۆز ئىشىڭدا( سەئيى ـ ئىجتىھاد قىلىسەن )يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن(﴾ دېگەن 
ئايىتىدە بىر ئالماش بولۇپ، بەزى ئالىمالر ئۇ ئالماشنى ئايەتتىكى “پەرۋەردىگار” دېگەن سۆزگە 
قايتۇرىدۇ. ئەگەر ئالماش شۇ سۆزگە قايتسا، ئايەتنىڭ مەنىسى: پەرۋەردىگار سېنىڭ قىلغان 
قىلمىشلىرىڭغا ۋە تېرىشچانلىقىڭغا )ئەگەر ئۇالر ياخشى بولسا( مۇكاپات ياكى )يامان بولسا( جازا 
بېرىدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ ئايەتنىڭ ھەر ئىككى مەنىسى توغرىدۇر. ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ: سېنىڭ قىلغان قىلمىشىڭ مەيلى ياخشى ياكى يامان 
بولسۇن، سەن قانداق ئىش قىلغان بولساڭ، شۇ ئىش بىلەن هللا تائاالغا ئۇچرىشىسەن،- 

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 

سوراش ۋە ھېساب بېرىش

﴿نامى - ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ﴾ يەنى بەندىنىڭ 
قىلغان بارلىق قىلمىشلىرىدىن بىر - بىرلەپ ھېساب ئېلىنمايدۇ. كىمكى، قىلمىشلىرىدىن بىر 

- بىرلەب ھېساب ئېلىنسا، چوقۇم )يامانلىقلىرى ئېشىپ كېتىپ( ھاالك بولىدۇ. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  ئەھمەد  ئىمام 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »كىمدىن )قىلمىشلىرىدىن( بىر - بىرلەب ھېساب ئېلىنسا، 
ئازابقا اليىق بولۇپ قالىدۇ« دېدى. مەن: هللا تائاال: ﴿ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ﴾ دېمىدىمۇ؟- 
بولسا،  ھېساب  بۇ  قىلغان(  بايان  ئايەتتە  تائاال  »)هللا  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدىم. 
ھەقىقىي ھېساپ ئېلىش بولماستىن، ئەكسىچە ئۇ مۇنداقال بىر سوراپ قويۇشتۇر. كىمدىن 
قىيامەت كۈنى )قىلمىشلىرىدىن( بىر - بىرلەپ ھېساب ئېلىنسا، ئازابقا اليىق بولۇپ قالىدۇ« 
دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ 

شۇنداق رىۋايەت قىلدى. 
﴿)ئۇ جەننەتتىكى( ئائىلىسىگە خۇشال - خۇرام قايتىدۇ﴾ 

تەرىپىگە  ئارقا  قولىنى  سول  يەنى  ئادەم﴾  بېرىلگەن  تەرەپتىن  ئارقا  ئەمالى  ـ  ﴿نامە 
)يەنى  توۋاليدۇ  دەپ  ﴿»ۋاي«  كىشى  ئالغان  تەرىپىدىن  ئارقا  ئەمەلىنى  ـ  نامە  ئۇزارتىپ، 
ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ(﴾ يەنى )ئۆلۈپ( تۈگىشىشنى ئارزۇ قىلىدۇ، ﴿دوزاخقا كىرىدۇ. چۈنكى ئۇ 
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)دۇنيادىكى چېغىدا( ئائىلىسىدە شادـ  خۇرام ئىدى﴾ يەنى ئۇ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى 
ھەققىدە ئويالنمايتتى ۋە ئالدىدا كېلىدىغان )قىيامەت كۈنىگە ئائىت( ئىشالردىن قورقمايتتى. 
شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ )دۇنيادىكى( شۇ ئازغىنە خۇشاللىقى )ئاخىرەتتە( ئۇنىڭغا تۈگىمەس 

پۇشايمانالرنى ئېلىپ كەلدى. 
﴿ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى﴾ يەنى ئۇ: هللا تائاال تەرىپىگە 
قايتمايمەن ۋە ئۆلگەندىن كېيىن هللا تائاال مېنى قايتا تىرىلدۈرمەيدۇ دەپ چۈشىنەتتى. بۇ ئايەتنىڭ 

مەنىسىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى ئابباس، قەتادە ۋە باشقىالر بايان قىلغان. 
﴿ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ(. پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن 
ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنداق ئەمەس. هللا تائاال ئۇنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان 
ئۇنى  بولسا،  ياخشى  قىلمىشلىرى  قىلغان  ئەگەر  قايتۇرىدۇ.  ئەسلىگە  ھالىتىدە  بولسا، شۇ 
مۇكاپاتاليدۇ. ئەگەر يامان بولسا، ئۇنى جازااليدۇ. چۈنكى، هللا تائاال ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى 

بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ۋە ئۇالردىن خەۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر.

* * * * * * *

 ھ ھ  ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ی ی ی   جئ حئ   

شەپەق )يەنى كۈن پاتقاندىن كېيىنكى ئۇپۇقتىكى قىزىللىق( بىلەن، كېچە ۋە ئۇنىڭ 
قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن، نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي )يەنى تولۇن ئاي( بىلەن 
قەسەمكى﴿18 ـ 16﴾. سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرىسىلەر﴿19﴾. 
ئېيتمايدۇ؟﴿20﴾ ئۇالرنىڭ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان  ئىمان  ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( نېمىشقا 
چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ؟﴿21﴾ بەلكى كاپىرالر )ھەقىقەتنى( ئىنكار قىلىدۇ﴿22﴾. 
ئوبدان بىلىدۇ﴿23﴾. ئۇالرغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴿24﴾. پەقەت ئىمان 

ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر ئۈزۈلمەس ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴿25﴾.

ئىنسانالرنىڭ بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرىدىغانلىقىغا 
قىلىنغان قەسەم

﴿شەپەق )يەنى كۈن پاتقاندىن كېيىنكى ئۇپۇقتىكى قىزىللىق( بىلەن، )قەسەمكى(﴾ ئەلى 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئىبنى ئابباس، ئۇبادە ئىبنى سامىت، ئەبۇ ھۇرەيرە، شەدداد ئىبنى ئەۋس، 
ئىبنى ئۆمەر، مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۈسەين، مەكھۇل، بەكرى ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئەبۇسەلىمە  ئىبنى  ئابدۇلئەزىز  ئەبۇزىئب،  ئىبنى  مالىك،  ئەشجە،  ئىبنى  بۇكەير  مەزەنى، 
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ماجىشۇن قاتارلىقالر: ئايەتتىكى “شەپەق” دېگەن سۆزدىن كۈن پاتقاندىن كېيىن پەيدا بولغان 
“شەپەق”  ئايەتتىكى  ھۇرەيرەنىڭ:  ئەبۇ  ئابدۇررازراق  دېدى.  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  قىزىللىق 
دېگەن سۆزدىن )كۈن پاتقاندىن كېيىن پەيدا بولغان( ئاقلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلدى. 
مۇجاھىد دېگەندەك، “شەپەق” دېگەن سۆزدىن ياكى كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ئۇپۇقتا 
كۈن  دېگىنىدەك  ئالىمالرنىڭ  تىلشۇناس  ياكى  تۇتىلىدۇ  كۆزدە  قىزىللىق  بولىدىغان  پەيدا 

پاتقاندىن كېيىن پەيدا بولىدىغان قىزىللىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ. 
خەلىل ئىبنى ئەھمەد: “شەپەق” دېگەن سۆزدىن كۈن كىرىپ كېتىپ، خۇپتەن    
ئۇ  ئەگەر  تۇتۇلىدۇ.  كۆزدە  قىزىللىق  بولغان  پەيدا  ئارىلىقتا  بولغان  ۋاقتىغىچە  نامىزىنىڭ 
قىزىللىق كىرىپ كەتسە، شەپەق كىرىپ كەتكەن بولىدۇ،- دېدى. جەۋھەرى: “شەپەق” 
قالغان  ئازراق  كېلىشكە  ۋاقتى  نامىزىنىڭ  خۇپتەن  كېتىپ،  كىرىپ  كۈن  سۆزدىن  دېگەن 
قىزىللىق  ۋە  يورۇقلۇق  قالغان  قېلىپ  كۈندىن  بولغان،  پەيدا  ئارىلىقتا  بولغان  ۋاقىتقىچە 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. ئىكرىمەمۇ: “شەپەق” شام نامىزى بىلەن خۇپتەن نامىزى ئارىلىقىدا 

بولىدۇ،- دېدى. 
يوقاپ  قىلىنغان: »شەپەق  رىۋايەت  مۇسلىمدىن  ئىمام  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر   
كەتمىسىال، ناماز شامنىڭ ۋاقتى )چىقىپ كەتمەيدۇ(« دېگەن ھەدىسى جەۋھەرى ۋە خەلىل 
ئىبنى ئەھمەد بايان قىلغاندەك، شەپەقنىڭ كۈن كىرىپ كېتىپ خۇپتەن نامىزىنىڭ ۋاقتىغىچە 

بولغان ئارىلىقتا پەيدا بولىدىغان بىر قىزىللىق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ. 
ئابباس،  ئىبنى  ﴿كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن )قەسەمكى(﴾ 
مۇجاھىد ۋە ھەسەن قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: كېچە ۋە ئۇ ئۆزىنىڭ قاراڭغۇلۇقى 
ئاستىغا توپلىغان نەرسىلەر بىلەن قەسەمكى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. قەتادە: كېچە ۋە 
ئۇ قاراڭغۇلۇقى ئاستىغا توپلىغان يۇلتۇزالر ۋە ھايۋانالر بىلەن قەسەمكى،- دېدى. ئىكرىمە بۇ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى: “ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر” دېن كېچە 
ئېلىپ كەلگەن قاراڭغۇلۇق كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئەمەلىيەتتە كېچە بولۇپ قاراڭغۇ چۈشسە، ھەممە 

نەرسە ئۆز ئورنىغا قايتىدۇ. 
ئابباس  ئىبنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  ئاي(  تولۇن  )يەنى  ئاي  يەتكەن  كامالەتكە  ﴿نۇرى 
دېدى.  قەسەمكى،-  بىلەن  ئاي  تولۇقالنغان  يۇپيۇمۇالق  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ 
ھەسەن: تولۇق توشقان ئاي بىلەن قەسەمكى،- دېدى. قەتادە: يومۇالق توشقان ئاي بىلەن 
قەسەمكى،- دېدى. يەنى بۇالرنىڭ مەقسىتى، ئاينىڭ نۇرى كامالەتكە يېتىپ تولۇق توشسا 
دەپ، ئاينى كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلەن ئورالغان نەرسىلەرنىڭ دەل قارشىسىدا قىلىپ 

بايان قىلماقچىدۇر. 
﴿سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرىسىلەر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە 
ئىمام بۇخارى مۇجاھىددىن ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: سىلەر بىر ھالدىن 

يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرسىلەر. مانا بۇ سۆزنى سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالر دېگەندۇر. 
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ئېمىۋاتقان  ئەمچەك  يەنى  دېدى.  شۇنداق  ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئىكرىمەمۇ 
ھالىتىڭالردىن ئۇنى ئېمىشتىن توختايدىغان ھالىتىڭالرغا ۋە ياشلىق ھالىتىڭالردىن قېرىلىق 
ھالىتىڭالرغا يۆتكىلىپ تۇرىسىلەر. ھەسەنبەسرىمۇ: سىلەر بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ 
تۇرىسىلەر،- دېدى. يەنى قاتتىقچىلىقتىن كەڭرىچىلىككە، كەڭرىچىلىكتىن قاتتىقچىلىققا، 
پېقىرلىقتىن بايلىققا، بايلىقتىن پېقىرلىققا، كېسەللىكتىن ساقلىققا، ساقلىقتىن كېسەللىككە 

يۆتكىلىپ تۇرىسىلەر. 

ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىنى تەنقىدلەش، ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب ۋە 
مۆمىنلەرگە بېرىلىدىغان ئۈزۈلمەس ئەجرىدىن خەۋەر بېرىش

﴿ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( نېمىشقا ئىمان ئېيتمايدۇ؟ ئۇالرنىڭ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان 
چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ؟﴾ يەنى ئۇالرنى هللا تائاالغا، ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئاخىرەت 
كۈنىگە ئىمان ئېيتىشتىن نېمە توسۇپ قويدى؟ ئۇالر نېمە ئۈچۈن هللا تائاالنىڭ ئايەتلىرى 

ئوقۇلغان ۋاقتىدا، ئۇ ئايەتلەرنى ھۆرمەتلەش ۋە ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن سەجدە قىلمايدۇ؟ 
﴿بەلكى كاپىرالر )ھەقىقەتنى( ئىنكار قىلىدۇ﴾ يەنى ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىش، ئۇنىڭغا 
سىڭىپ  تەبىئىتىگە  ئۇالرنىڭ  تۇرۇش  قارشى  ئۇنىڭغا  ۋە  قىلىش  چوڭلۇق  )بويسۇنۇشتىن( 

كەتكەندۇر.
﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى هللا ئوبدان بىلىدۇ﴾ 

﴿ئۇالرغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا هللا 
تائاالنىڭ ئۇالر ئۈچۈن قاتتىق ئازابنى تەييارلىغانلىقىنى خەۋەر قىلغىن.

ساۋابقا  ئۈزۈلمەس  كىشىلەر  قىلغان  ئەمەللەرنى  ياخشى  ۋە  ئېيتقان  ئىمان  ﴿پەقەت 
ئېرىشىدۇ﴾ يەنى دىللىرى بىلەن ئىمان كەلتۈرۈپ، ياخشى ئەمەل - ئىبادەت قىلغان كىشىلەر 

ئاخىرەتتە ئۈزۈلمەس ساۋابقا ئېرىشىدۇ. 
مەنىسى،  ئايەتنىڭ  دېگەن  ئېرىشىدۇ﴾  ساۋابقا  ﴿ئۈزۈلمەس  زەھھاك:  ۋە  مۇجاھىد 
ئۈزۈلۈپ  مۆمىنلەرنىڭ  تائاال  دېدى. هللا  بولىدۇ،-  دېگەنلىك  ئېرىشىدۇ  ساۋابقا  ھېسابسىز 
قالمايدىغان ئىنئامغا ئېرىشىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى: ﴿سائادەتمەنلەرگە كەلسەك، 
ئۇالر جەننەتكە كىرىدۇ، )جەننەتنىڭ( ئاسمان - زېمىنى يوقالمايال تۇرسا، ئۇالر جەننەتتە 
پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ )بۇ ئۇالرغا قىلىنغان( ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان 

ئىنئامدۇر﴾)1(. 
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  ئىنشىقاق  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى. 
 

)1( ھۇد سۈرىسى 108ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 22 ئايەت
بۇرۇج سۈرىسى
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جۈمە  بىلەن،  كۈنى  قىيامەت  بىلەن،  ئاسمان  بولغان  ئىگىسى  بۇرۇجالرنىڭ 
لەنەت  ئىگىلىرىگە  ئورەكلەرنىڭ  بىلەن قەسەمكى﴿1-3﴾.  بىلەن، ھارپا كۈنى  كۈنى 
بولسۇن﴿4﴾. ئۇ ئورەكلەر الۋۇلداپ تۇرغان ئوتالر بىلەن تولدۇرۇلغان ئىدى﴿5﴾. ئەينى 
ۋاقىتتا ئۇالر ئورەكلەر ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ مۆمىنلەرگە قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى 
هللاغا  اليىق  مەدھىيىگە  غالىب،  پەقەت  مۆمىنلەرنى  ئۇالر   .﴾6 ـ  تۇراتتى﴿7  كۆرۈپ 
ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى. ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى 
كۇفرىدىن  كېيىن  تۇرغۇچىدۇر﴿9ـ8﴾.  كۆرۈپ  نەرسىنى  ھەممە  هللا  خاستۇر.  هللاغا 
ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرغا ئوت بىلەن  قايتمىغانالر، شۈبھىسىزكى، جەھەننەمنىڭ 

ئازاب قىلىنىدۇ﴿10﴾.

ئايەتتىكى “بۇرۇج” دېگەن سۆزنىڭ تەپسىرى

هللا تائاال ئاسمان ۋە ئۇنىڭ بۇرۇجلىرى بىلەن يەنى ئۇنىڭ كاتتا يۇلتۇزلىرى بىلەن 
قەسەم قىلىدۇ. بۇرۇجالرنىڭ يۇلتۇز ئىكەنلىكىنى هللا تائاالنىڭ: ﴿ئاسماندا 



بۇرۇجالرنى، يېنىپ تۇرىدىغان چىراقنى )يەنى كۈننى( ۋە نۇرلۇق ئاينى ياراتقان هللا نىڭ 
بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾)1( دېگەن ئايەتلىرىدىنمۇ كۆرىۋاالاليمىز. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، زەھھاك، 
ھەسەن، قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر: بۇرۇج بولسا، يۇلتۇزدۇر،- دېدى. مىنھال ئىبنى ئەمرى 
هللا تائاالنىڭ: ﴿بۇرۇجالرنىڭ ئىگىسى بولغان ئاسمان بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى: 
يارىتىلىشى گۈزەل بولغان ئاسمان بىلەن دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. ئىبنى جەرىر: بۇرۇج 
بولسا قۇياش ۋە ئاينىڭ ماڭىدىغان يوللىرىدۇر. ئۇ بۇرۇجالر 12 بولۇپ، كۈن ھەر بىر بۇرۇجدا 
بىر ئاي ماڭىدۇ، ئاي بولسا ھەر بىر بۇرۇجدا ئىككى كېچە ۋە بىر كېچىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىدا 

ماڭىدۇ. )ئاينىڭ مېڭىشى بىلەن ھېسابلىغاندا( بۇ 12 بۇرۇج 28 يول بولىدۇ،- دېدى.

اهللا تائاالنىڭ قىيامەت كۈنى، جۈمە كۈنى ۋە ھارپا كۈنى بىلەن قەسەم 
قىلغانلىقى

﴿قىيامەت كۈنى بىلەن، جۈمە كۈنى بىلەن، ھارپا كۈنى بىلەن قەسەمكى﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم 
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »هللا تائاالنىڭ: ﴿قىيامەت كۈنى بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىدىن قىيامەت كۈنى، ﴿جۈمە 
كۈنى بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىدىن جۈمە كۈنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ)2(. كۈن چىقىپ كىرىپ كېتىدىغان 
كۈنلەرنىڭ ئىچىدە جۈمە كۈنىدىن ئەۋزەل كۈن يوقتۇر. جۈمە كۈنىدە بىر ۋاقىت بولۇپ، بىر 
مۇسۇلماننىڭ هللا تائاالدىن بىرەر ياخشىلىق تىلىگەن ۋاقتى شۇ ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، 
هللا تائاال ئۇنىڭ تىلىگەن شۇ نەرسىسىنى بېرىدۇ. شۇنداقال ئۇنىڭ هللا تائاالغا سېغىنىپ 
بىرەر يامانلىقتىن پاناھ تىلىشى شۇ ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، هللا تائاال ئۇنى شۇ يامانلىقتىن 
ساقاليدۇ. هللا تائاالنىڭ: ﴿ھارپا كۈنى بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىدىن ھارپا كۈنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ«. 

بۇ ھەدىسنى ئىبنى خۇزەيمەمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلغان. 

ئىبنى  سەئىد  ھەسەنبەسرى،  ئەلى،  ئىبنى  ھەسەن  ئابباس،  ئىبنى  ھۇرەيرە،  ئەبۇ 
مۇسەييەب، مۇجاھىد، ئىكرىمە ۋە زەھھاك قاتارلىقالر: ﴿ھارپا كۈنى بىلەن﴾ دېگەن ئايەتتىن 
قىيامەت كۈنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى)3(. بەغەۋى: كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە، 
هللا تائاالنىڭ: ﴿جۈمە كۈنى بىلەن﴾ دېگەن ئايىتىدىن جۈمە كۈنى ۋە: ﴿ھارپا كۈنى بىلەن﴾ 

دېگەن ئايىتىدىن ھارپا كۈنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى.

ئورەك ئىگىلىرىنىڭ اهللا تائاالغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەرگە زۇلۇم قىلغانلىقى
)1( فۇرقان سۈرىسى 61ـ  ئايەت.

)2( ئەسلىدە ئۇ ئىككى ئايەتنىڭ ئەرەبچىدىكى لەۋزىدىن ئۇ مەناالر چىقمايدۇ. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئۇ ئىككى 
ئايەتتىن ماۋۇـ  ماۋۇ كۈنلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دەپ بايان قىلىپ بەردى.

)3( بىز يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەندەك، ئايەتلەرگە بېرىلگەن بۇ مەنىلەر ئايەتلەرنىڭ ئەرەبچىدىكى ئاشكارا لەۋزىدىن 
ئېلىنغان ئەمەس. ئايەتلەرنىڭ بۇ مەنىلەرگە ۋە بۇالردىن باشقا مەنىلەرگە ئىگە بولۇش ئېھتىمالى بار. شۇڭا بۇ ئايەتلەرنىڭ 

مەنىلىرى توغرىسىدا ئالىمالرنىڭ ئوخشىمىغان كۆزـ  قاراشلىرى بار.
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كىشىلەرگە  مۆمىن  ئىچىلىرىدىكى  ئۆز  بۇ  بولسۇن﴾  لەنەت  ئىگىلىرىگە  ﴿ئورەكلەرنىڭ 
يامانلىق قىلغان بىر كاپىر قەۋم ھەققىدە بېرىلگەن خەۋەردۇر. ئۇالر ئۇ مۆمىنلەرنى دىنلىرىدىن 
ئورەك  كاپىرالر  بىلەن  شۇنىڭ  ئۇنىمىدى.  يېنىشقا  دىنلىرىدىن  مۆمىنلەر  زورلىدى.  يېنىشقا 
كولىدى ۋە ئۇنىڭغا ئوتۇنالرنى تاشالپ، ئوت يېقىپ ئۇنى تازا قىزىتتى. ئاندىن ئۇالر مۆمىنلەرگە 
ئەگەر ئۇالر دىنلىرىدىن قايتمىسا، ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنى شۇ ئورەككە تاشاليدىغانلىقىنى ئېيتىپ، 
ئۇالرنى دىندىن يېنىشقا مەجبۇرلىدى. مۆمىنلەر ئۇنى يەنە قوبۇل قىلمىدى. شۇنىڭ بىلەن، 

كاپىرالر ئۇالرنى ئورەككە تاشلىدى. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئورەكلەرنىڭ ئىگىلىرىگە لەنەت بولسۇن. ئۇ ئورەكلەر 
الۋۇلداپ تۇرغان ئوتالر بىلەن تولدۇرۇلغان ئىدى. ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر ئورەكلەر ئۈستىدە ئولتۇرۇپ 
مۆمىنلەرگە  شۇ  ئۇالر  يەنى  تۇراتتى﴾  كۆرۈپ  ئىشلىرىنى  قىلىۋاتقان  مۆمىنلەرگە  ئۆزلىرىنىڭ 

قىلىۋاتقان )ئېچىنىشلىق( قىلمىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى.
﴿ئۇالر مۆمىنلەرنى پەقەت غالىب، مەدھىيىگە اليىق هللاغا ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان 
كۆردى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ پەقەت )ئۇنىڭ بىلەن( پاناھالنغان كىشى بوزەك قىلىنمايدىغان، قوغدىغۇچى، 
سۆزلىرىدە، قىلمىشلىرىدا، يولغا قويغان ئىشلىرىدا ۋە تەقدىر قىلىپ بېكىتكەن نەرسىلىرىدە مەدھىيىگە 
اليىق، غالىب هللا تائاالغا ئىمان ئېيتقان گۇناھى بار. هللا تائاال بۇ مۆمىنلەرنىڭ ئاشۇ كاپىرالرنىڭ 
قولى بىلەن ئاشۇنداق ئازابالرنى كۆرۈشىنى تەقدىر قىلغان بولسىمۇ ۋە بۇنىڭ ھېكمىتىنى نۇرغۇن 

كىشىلەر بىلمەيدىغان بولسىمۇ، هللا تائاال يەنىال غالىب، مەدھىيىگە اليىقتۇر. 
زېمىن،   - ئاسمان  يەنى  خاستۇر﴾  پادىشاھلىقى هللاغا  زېمىننىڭ  ۋە  ﴿ئاسمانالرنىڭ 
ئۇ ئىككىسىنىڭ ئىچىدىكى ۋە ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ ئىگىدارچىلىقى هللا تائاالغا خاس 

بولغانلىقى هللا تائاالنىڭ ھەممە تەرەپتىن مۇكەممەل بىر ئىالھ ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر. 
﴿هللا ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئاسمان - زېمىندىكى نەرسىلەردىن 

كىچىككىنە بىر نەرسىمۇ هللا تائاالدىن يوشۇرۇن ۋە مەخپىي ئەمەستۇر. 

سېھىرگەر، راھىب، كىچىك بىر باال ۋە ئورەككە تاشالنغانالرنىڭ قىسسىسى

مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  سۇھەيب  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »سىلەردىن ئىلگىرى بىر پادىشاھ ئۆتكەن بولۇپ، ئۇنىڭ بىر 
سېھىرگىرى بار ئىدى. ئۇ سېھىرگەر قېرىغاندا پادىشاھقا: مەن قېرىپ قالدىم. ماڭا بىر باال 
بالىنى  بىر  ئۇنىڭغا  پادىشاھ  ئۇنىڭغا سېھىرگەرلىكنى ئۆگەتسەم،- دەپتۇ.  ئەۋەتسەڭ، مەن 
ئولتۇرۇپ  يېنىدا  ئۇنىڭ  قاپتۇ.  ئۇچراپ  راھىبقا  بىر  كېتىۋېتىپ،  يولدا  باال  ئۇ  ئەۋەتىپتۇ. 
قېشىغا  سېھىرگەرنىڭ  كۈنى  ھەر  ئۇ  بىلەن  شۇنىڭ  قىزىقىپتۇ.  ئۇنىڭغا  ئاڭالپ  سۆزلىرىنى 
بارغىچە راھىبنىڭ قېىشىدا ئولتۇرىدىكەن. سېھىرگەرنىڭ قېشىغا كەلگەندە، سېھىرگەر ئۇنى 
كېچىكىپ قالدىڭ دەپ ئۇرىدىكەن. ئۇ باال بۇ ئىشنى راھىبقا شىكايەت قىپتۇ. راھىب ئۇنىڭغا: 
ئەگەر سەن سېھىرگەردىن قورقساڭ، ئۇنىڭغا مېنى ئۆيدىكىلەر كېچىكتۈرۈپ قالدى دېگىن. 

ئەگەر ئۆيۈڭدىكىلەردىن قورقساڭ: مېنى سېھىرگەر كېچىكتۈرۈپ قالدى دېگىن،- دەپتۇ. 
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شۇ كۈنلەرنىڭ بىرىدە، يوغان بىر ھايۋان تۇيۇقسىز پەيدا بولۇپ كىشىلەرنىڭ يولىنى 
توسۇۋاپتۇ. ئۇ كۆڭلىدە: راھىبنىڭ يولى توغرىمۇ ياكى سېھىرگەرنىڭ يولى توغرىمۇ، بۇنى بۈگۈن 
بىلىمەن دەپتۇـ  دە، تاشتىن بىرنى ئېلىپ: ئى هللا! ئەگەر ساڭا راھىبنىڭ ئىشى سېھىرگەرنىڭ 
ئىشىدىن ياخشى بولسا، مۇشۇ تاش بىلەن ھايۋاننى ئۆلتۈرگىن، كىشىلەر يولىغا ماڭسۇن،- 

دەپ تاشنى ئېتىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ھايۋان ئۆلۈپتۇ. كىشىلەر يولىغا راۋان بوپتۇ. 
ئوغلۇم! سەن بۈگۈن  بالىغا: ئى  ئۇ  راھىب  راھىبنى خەۋەرلەندۈرۈپتۇ.  ئىشتىن  ئۇ بۇ 
مەندىن ئېشىپ كېتىپسەن. سەن بۇ دەرىجىگە يېتىپسەن. سەن ھەقىقەتەن سىناققا دۇچ 

كېلىسەن. ئەگەر سەن سىنالساڭ، مېنى ئاشكارىالپ قويمىغىن،- دەپتۇ. 
ئۇ باال قارىغۇ، ئاق كېسەللەرنى ۋە باشقا كېسەللەرنىمۇ داۋااليدىغان بولۇپتۇ. بىر كۈنى 
پادىشاھنىڭ قارىغۇ بولۇپ قالغان يېقىنلىرىدىن بىرى بۇنى ئاڭالپ، نۇرغۇن ھەدىيەلەر بىلەن 
كېلىپ، ئۇنىڭغا: ئەگەر كۆزۈمنى ساقايتىپ قويساڭ، مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ساڭا 
بېرىمەن،- دەپتۇ. ئۇ باال: مەن ھەقىقەتەن ھېچبىر كىشىنى ساقايتالمايمەن، پەقەت هللا 
قىالي، سېنى  دۇئا  غا  مەن هللا  ئېيتساڭ،  ئىمان  غا  ئەگەر سەن هللا  تائاالال ساقايتىدۇ، 

ساقايتىپ قويسۇن،- دەپتۇ. ئۇ كىشى هللا غا ئىمان ئېيتىپتۇ. هللا ئۇنى ساقايتىپتۇ.
ئۇنىڭغا:  پادىشاھ  ئولتۇرۇپتۇ.  ئورنىدا  بۇرۇنقى  بېرىپ  قېشىغا  پادىشاھنىڭ  كىشى  ئۇ 
سېنىڭ كۆزۈڭنى كىم ساقايتىپ قويدى؟- دەپتۇ. ئۇ: رەببىم،- دەپتۇ. پادىشاھنىڭ )غەزىپى 
كېلىپ(: سېنىڭ مەندىن باشقا رەببىڭ بارمۇ؟- دەپتۇ. ئۇ: هللا سېنىڭ ۋە مېنىڭ رەببىمدۇر،- 
دەپتۇ. شۇنىڭ بىلەن، پادىشاھ ئۇنى قىيىنـ  قىستاققا ئالغاندا، ئۇ ئاخىرى بالىنى ئاشكارىالپ 

قويۇپتۇ. ئۇ باال كەلتۈرۈلۈپتۇ.
 پادىشاھ ئۇنىڭغا: ئي ئوغلۇم! سەن سېھىرگەرلىكتە قارىغۇ ۋە ئاق كېسەللەرنى داۋاالش 
ۋە مۇنداق ـ مۇنداق ئىشالرنى قىلغۇدەك دەرىجىگە يېتىپسەن،- دەپتۇ. ئۇ باال: ياق مەن 

ھېچكىمنى ساقايتالمايمەن، پەقەت هللا ساقايتىدۇ،- دەپتۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، پادىشاھ ئۇنىمۇ قىيناپتۇ، ئاخىرى ئۇ باال راھىبنى ئاشكارىالپ قويۇپتۇ. 
راھىب كەلتۈرۈلۈپتۇ. ئۇنىڭغا: دىنىڭدىن يان،- دەپتۇ. ئۇ ئۇنىماپتۇ. ئاندىن ھەرىدىن بىرنى 
ئۇ  بىلەن،  بېشىنى ھەرىدىۋېتىپتۇ. شۇنىڭ  قويۇپ  ئوتتۇرىغا  بېشىنىڭ  ئۇنىڭ  ئەپكىلىپ، 

ئىككى پارچە بولۇپ يەرگە يىقىلىپتۇ.
ئۇمۇ  دەپتۇ.  يان،-  دىنىڭدىن  ئۇنىڭغا:  ئەكىلىپ  يېقىنىنى  پادىشاھنىڭ  ئاندىن 
ئۇنىماپتۇ. ئۇنىڭمۇ بېشىنىڭ ئوتتۇرىغا ھەرىنى قويۇپ، بېشىنى ھەرىدەپتۇ. ئۇمۇ ئىككى پارچە 
ئۇنىڭغا: دىنىڭدىن يان،- دەپتۇ.  ئەكىلىپ  بالىنى  ئۇ  ئاندىن  يىقىلىپ چۈشۈپتۇ.  بولۇپ 
ئۇمۇ ئۇنىماپتۇ. پادىشاھ ئۇنى ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن بىر توپ كىشىگە تاپشۇرۇپ: 
پاالنى تاغقا چىقىڭالر، تاغنىڭ چوققىسىغا چىققاندا، ئەگەر ئۇ دىنىدىن يانسا مەيلى، ئەگەر 
دىنىدىن يانمىسا، ئۇنى تاغدىن تاشلىۋېتىڭالر،- دەپتۇ. ئۇالر مېڭىپ ئېگىز بىر تاغقا چىقىپتۇ. 
ئۇ باال: ئى هللا! سەن خالىغان يول بىلەن مېنى ساقالپ قالغىن،- دەپتۇ. شۇ چاغدا تاغ 
تىترەپ پادىشاھنىڭ ئادەملىرى تاغدىن چۈشۈپ كېتىپتۇ. ئۇ باال پادىشاھنىڭ ئالدىغا كەپتۇ. 
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پادىشاھ ئۇنىڭغا: ھەمراھلىرىڭغا نېمە بولدى؟- دەپتۇ. ئۇ باال: هللا مېنى ئۇالردىن ساقالپ 
قالدى،- دەپتۇ. پادىشاھ ئۇنى يەنە بىر توپ كىشىلەرگە تاپشۇرۇپ: ئۇنى ئاپىرىپ كېمىگە 
سېلىڭالر، كېمە دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىغا بارغاندا ئەگەر ئۇ دىنىدىن يانسا مەيلى، يانمىسا ئۇنى 
دېڭىزغا تاشلىۋېتىڭالر،- دەپتۇ. ئۇالر مېڭىپ دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىغا كەلگەندە، ئۇ باال: ئى 
هللا! سەن خالىغان يول بىلەن مېنى ساقالپ قالغىن،- دەپتۇ. شۇ چاغدا كېمە داۋالغۇپ 
پادىشاھنىڭ ئادەملىرى سۇغا چۆكۈپ كېتىپتۇ. ئۇ يەنە پادىشاھنىڭ قېشىغا كەپتۇ. پادىشاھ 
ئۇنىڭدىن: ھەمراھلىرىڭغا نېمە بولدى؟- دەپ سوراپتۇ. ئۇ باال: هللا مېنى ئۇالردىن ساقالپ 
ھەرگىز  مېنى  قىلمىغىچە  ئىشنى  دېگەن  مەن  تاكى  سەن  پادىشاھقا:  ۋە  دەپتۇ  قالدى،- 
ئۆلتۈرەلمەيسەن،- دەپتۇ. پادىشاھ: ئۇ نېمە ئىش؟- دەپ سوراپتۇ. ئۇ باال: سەن كىشىلەرنى 
ئېلىپ،  ئوقنى  ئوقداندىن  ئاندىن  ئاسقىن،  مېنى خورمىنىڭ شېخىغا  يىغىپ،  دۆڭگە  بىر 
ئوقيانىڭ ئوتتۇرىغا قويۇپ: بالىنىڭ رەببى بولغان هللا نىڭ نامى بىلەن باشاليمەن دەپ 

تۇرۇپ )ئوقنى( ماڭا ئاتقىن، شۇنداق قىلغىنىڭدا مېنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈرەلەيسەن،- دەپتۇ.
 شۇنىڭ بىلەن پادىشاھ كىشىلەرنى بىر دۆڭگە يىغىپتۇ. ئۇ بالىنى بىر خورما شېخىغا 
ئېسىپتۇ. ئاندىن ئوقنى ئېلىپ ئوقيانىڭ ئوتتۇرىغا قويۇپ: بالىنىڭ رەببى بولغان هللا نىڭ 
نامى بىلەن باشاليمەن دەپ ئۇنىڭغا ئېتىپتۇ. ئوق بالىنىڭ چېكىسىگە تېگىپتۇ. ئۇ قولى بىلەن 
چېكىسىنى تۇتقىنىچە ئۆلۈپتۇ. كىشىلەر: بىز بالىنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق،- دەپ 
ۋاقىرىشىپتۇ. بىرسى پادىشاھنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا: ھەزەر قىلغان نەرسەڭنى كۆردۈڭمۇ؟ 
هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سەن قورققان نەرسە يۈز بەردى. ھەقىقەتەن نۇرغۇن كىشىلەر 

ئىمان ئېيتتى،- دەپتۇ.
ئاندىن پادىشاھ كوچا ئېغىزلىرىغا ئورەك كوالپ ئوت يېقىشقا بۇيرۇپتۇ. ئوت ئۇلغۇيۇشقا 
)ئوتقا(  ئۇالرغا  ياكى  تاشالڭالر  ئوتقا  ئۇنى  يانمايدىكەن،  پادىشاھ: كىم دىندىن  باشالپتۇ. 
چۈشۈڭالر دېيىلسۇن،- دەپتۇ. ئاندىن ئۇالر شۇنداق قىلىپتۇ. ھەتتا بىر كىچىك بالىسى بار 
بىر ئايال چېكىنگەندە، ئۇنىڭ بالىسى زۇۋانغا كېلىپ: ئى ئانا! سەۋر قىل. چۈنكى، سەن 

ھەقنىڭ ئۈستىدەدۇرسەن« دەپتۇ. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  “پەيغەمبەر  يەسار:  ئىبنى  ئىسھاق  ئىبنى  مۇھەممەد  قىسسىنى  بۇ 
تەرجىمىھالى” ناملىق كىتابىدا باشقا بىر ئۇسلۇبدا بايان قىلىپ، قىسسىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق 
دېگەن: ئۇ باال ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن نەجرانلىقالرنىڭ ھەممىسى ئۇ بالىنىڭ دىنى بولغان 
خىرىستىيان دىنىغا كىردى. شۇنىڭ بىلەن زۇنۇۋاس ئەسكەر تارتىپ بېرىپ، ئۇالرنى يەھۇدىي 
دىنىغا چاقىردى ۋە ئۇالرغا ياكى يەھۇدىي دىنىنى قوبۇل قىلىش ۋە ياكى )ئەگەر ئۇنى قوبۇل 
قىلمىسا( ئۆلتۈرۈلۈشنى تالالش ئىختىيارلىقىنى بەردى. ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشنى تاللىدى. شۇنىڭ 
بىلەن ئۇ ئورەكلەرنى كولىدى. ئۇنى ئوت بىلەن قىزىتتى. )ئۇالرنى( قىلىچ بىلەن ئۆلتۈردى 
ۋە )قۇالق، بۇرۇنلىرىنى كېسىپ( چىرايلىرىنى ئۆزگەرتىۋەتتى. شۇنداق قىلىپ ئۇ ئۇالردىن 20 
مىڭگە يېقىن ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى. زۇنۇۋاس ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى توغرىسىدا هللا تائاال 
پەيغەمبىرىگە بۇ ئايەتلەرنى چۈشۈردى: ﴿ئورەكلەرنىڭ ئىگىلىرىگە لەنەت بولسۇن. ئۇ ئورەكلەر 
ئۈستىدە  ئورەكلەر  ئۇالر  ۋاقىتتا  ئەينى  ئىدى.  تولدۇرۇلغان  بىلەن  ئوتالر  تۇرغان  الۋۇلداپ 
ئولتۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ مۆمىنلەرگە قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى. ئۇالر مۆمىنلەرنى پەقەت 
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غالىب، مەدھىيىگە اليىق هللاغا ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى. ئاسمانالرنىڭ ۋە 
زېمىننىڭ پادىشاھلىقى هللاغا خاستۇر. هللا ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ مۇھەممەد 
ئىبنى ئىسھاق: “پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” ناملىق كىتابىدا: مانا مۇشۇنداق 
ئورەك كوالپ هللا تائاالغا ئىمان ئېيتقان ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن كىشى زۇنۇۋاستۇر،- دەپ 
بايان قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئىسمى زەرئە ئىدى. ئۇ ئۆز زامانىدا يۇسۇپ دەپ ئاتىالتتى. ئۇ تۇبان 
ئەسئەد ئەبۇكەربىنىڭ بالىسى ئىدى. ئۇ بولسا مەدىنىگە ھۇجۇم قىلغان، كەبىگە يوپۇق ياپقان 
كىشىدۇر. ئۇ مەدىنىلىك ئىككى يەھۇدىينى ئۆزى بىلەن بىللە يەمەنگە ئېلىپ كەتكەن. مۇھەممەد 
ئىبنى ئىسھاق بايان قىلغاندەك، يەمەنلىكلەرنىڭ ئىچىدە ئۇ ئىككىسىنىڭ قولىدا يەھۇدىي 
دىنىغا كىرگەنلەر بولغان. زۇنۇۋاس بىر ئەتىگەندىال 20 مىڭغا يېقىن كىشىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن. 
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت دوس زۇسۇئلەبان دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىشىال قۇتۇلۇپ چىقىپ، 
ئاتقا مېنپ قېچىپ كەتكەن. ئۇالر ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ باققان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنى 
تۇتالمىغان. شۇنىڭ بىلەن قېچىپ شامنىڭ پادىشاھى قەيسەرنىڭ قېشىغا )ياردەم تىلەپ( 
بارغان. قەيسەر )ئۇنىڭغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن( ھەبەشنىڭ پادىشاھى نەجاشىغا خەت يازغان. 
شۇنىڭ بىلەن نەجاشى ھەبەشىستاننىڭ خىرىستىيانلىرىدىن تەركىپ تاپقان بىر قوشۇننى 
ئەريات ۋە ئەبرەھە دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى قومانداننىڭ باشچىلىقىدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە 
)يەمەنگە( ئەۋەتىدۇ. ئۇالر يەمەننى يەھۇدىيالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇۋالىدۇ. زۇنۇۋاس بولسا 

)يەمەندىن( قېچىپ چىقىپ، دېڭىز دولقۇنلىرى ئاستىدا قېلىپ ئۆلىدۇ. 
يەمەننىڭ پادىشاھلىقى ھەبەشلەرنىڭ قولىدا 70 يىل داۋام قىلىدۇ. ئاندىن سەيف ئىبنى 
زى يەزىنىل ھۇمەيرى دەپ ئاتىلىدىغان كىشى يەمەننى خىرىستىيانالرنىڭ قولىدىن ئېلىۋالىدۇ. 
ئۇ كىشى پارسنىڭ پادىشاھى كىسرادىن ياردەمگە ئەسكەر سورايدۇ. كىسرا تۈرمىلەردىكى 700 
يۈزگە يېقىن كىشىنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئەۋەتىدۇ. ئۇ، ئۇ ئادەملەر بىلەن يەمەننى پەتھى 
بۇ  بىز،  خالىسا  قايتىدۇ. هللا  ھۇمەيرىگە  پادىشاھلىقى  يەمەننىڭ  بىلەن  شۇنىڭ  قىلىدۇ. 

قىسسىنىڭ بىر قىسمىنى فىل سۈرىسىدە بايان قىلىمىز. 

ئورەك ئىگىلىرىنىڭ جازاسى

﴿مۆمىن ئەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا زىيانكەشلىك قىلغاندىن﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، 
زەھھاك ۋە ئىبنى ئەبزە قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى: ئۇالرنى ئوتتا 
كۆيدۈرۈۋەتكەندىن ﴿كېيىن كۇفرىدىن قايتمىغانالر﴾ يەنى قىلىۋاتقان يامان قىلمىشلىرىدىن 
توختىمىغانالر ۋە قىلغان يامان قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلمىغانالر، ﴿شۈبھىسىزكى، جەھەننەمنىڭ 
ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرغا ئوت بىلەن ئازاب قىلىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا بېرىلىدىغان جازامۇ 
ئۇالر قىلغان ئىشنىڭ ئۆز تىپىدىن بولىدۇ.)1( ھەسەنبەسرى: كەرىمى كەڭ هللا تائاالنىڭ )بۇ 
مەرھەمىتىگە( قاراڭالر! ئۆزىنىڭ يېقىن بەندىلىرى بولغان مۆمىنلەرنى ئۆلتۈرىۋەتكەن كىشىلەرنى 

يەنە تەۋبە قىلىشقا ۋە گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەشكە چاقىرىدۇ،- دېدى. 

)1( يەنى ئۇالر باشقىالرنى ئوت بىلەن ئازابلىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابمۇ ئوت بولىدۇ.
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 
ۇ  ڭ  ڭ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ہ 
ائ   ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 

ائ  ەئ  ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   

ئۆستەڭالر  ئاستىدىن  شۈبھىسىزكى،  قىلغانالر،  ئەمەللەرنى  ياخشى  ۋە  ئېيتقان  ئىمان 
ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە سازاۋەر بولىدۇ. بۇ چوڭ بەختتۇر﴿11﴾. پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
جازاسى شەك - شۈبھىسىز قاتتىقتۇر﴿12﴾. هللا )خااليىقنى( ھەقىقەتەن يوقتىن بار قىلىدۇ 
)يەنى ئۆلگەندىن كېيىن ئۇالرنى( تىرىلدۈرىدۇ﴿13﴾. هللا )مۆمىن بەندىلەرنىڭ گۇناھىنى( 
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر. )ئۇالرنى( دوست تۇتقۇچىدۇر﴿14﴾. ئەرشنىڭ ئىگىسىدۇر، ناھايىتى 
ـ  لەشكەرلەرنىڭ  سەن  مۇھەممەد!(  )ئى  قىلغۇچىدۇر﴿16﴾.  خالىغىنىنى  ئۇلۇغدۇر﴿15﴾. 
پىرئەۋن ۋە سەمۇدنىڭ قىسسىسىدىن خەۋەر تاپتىڭمۇ؟﴿18-17﴾. )قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئاشۇ 
ئازابتىن ئىبرەت ئالماي( داۋاملىق ئىنكار قىلىشىۋاتىدۇ﴿19﴾. هللا  كاپىرالرغا نازىل بولغان 

كاپىرالرنىڭ ئەتراپىنى قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴿20﴾. ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر﴿21-22﴾.

ياخشىالرنىڭ مۇكاپاتلىنىدىغانلىقى ۋە اهللا تائاالنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان 
كاپىرالرنىڭ قاتتىق جازالىنىدىغانلىقى

هللا تائاال مۆمىن بەندىلىرىنىڭ ھالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئىمان ئېيتقان ۋە 
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر، شۈبھىسىزكى، ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە 
سازاۋەر بولىدۇ﴾ يەنى بۇالرغا هللا تائاالنىڭ تەييارلىغان نەرسىسى دۈشمەنلىرى بولغان كاپىرالرغا 
تەييارلىغان ئوت ۋە جەھەننەمگە تۈپتىن ئوخشىمايدىغان نەرسىدۇر. )ئۇ بولسىمۇ ئاستىدىن 
ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردۇر(. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿بۇ چوڭ بەختتۇر﴾ 
﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ جازاسى شەك - شۈبھىسىز قاتتىقتۇر﴾ يەنى هللا تائاال پەيغەمبەرلىرىنى 
ئىنكار قىلغان ۋە ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا قارشىلىق كۆرسەتكەن دۈشمەنلىرىدىن ناھايىتى قاتتىق 
ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر ۋە جازالىغۇچىدۇر. چۈنكى، هللا تائاال خالىغىنىنى كۆزنى يۇمۇپـ  ئاچقۇچە 
ۋە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ تېز ۋاقىتتا خالىغىنىدەك قىلىدىغان، قۇدرەتلىك، قۇۋۋەتلىك زاتتۇر. شۇڭا 
هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿هللا )خااليىقنى( ھەقىقەتەن يوقتىن بار قىلىدۇ )يەنى ئۆلگەندىن 
كېيىن ئۇالرنى( تىرىلدۈرىدۇ﴾ يەنى هللا تائاال مۇكەممەل، قۇدرەتلىك زات بولغاچقا، خااليىقنى 
ھالىتىدە  شۇ  قارشىلىقسىز  ھېچقانداق  بولسا،  ياراتقان  قانداق  دەسلەپ  ئۇالرنى  ۋە  ياراتتى 

ئەسلىگە قايتۇرىدۇ.  
﴿هللا )مۆمىن بەندىلەرنىڭ گۇناھىنى( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر. )ئۇالرنى( دوست تۇتقۇچىدۇر﴾ 
يەنى هللا تائاال تەۋبە قىلغان ۋە )گۇناھىنى تونۇپ( ئۆزىگە باش ئەگكەن كىشىنىڭ گۇناھىنى 
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)مەيلى ئۇنىڭ گۇناھى قايسى خىل قىلمىشتىن بولغان بولسۇن( كەچۈرگۈچىدۇر. 
ئەرشنىڭ  كاتتا  بولغان  ئالىي  مەخلۇقاتالردىن  پۈتۈن  يەنى  ئىگىسىدۇر﴾  ﴿ئەرشنىڭ 

ئىگىسىدۇر. 
﴿ناھايىتى ئۇلۇغدۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل ئوقۇلۇش ئۇسلۇبى بار بولۇپ، بىر خىل 
ئۇسلۇبقا ئاساسەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى: هللا تائاال ناھايىتى ئۇلۇغدۇر دېگەن بولىدۇ. يەنە 
بىر خىل ئۇسلۇبقا ئاساسەن: هللا تائاال ناھايىتى ئۇلۇغ ئەرشنىڭ ئىگىسىدۇر دېگەن بولىدۇ. 

بۇ ئىككى خىل مەنىنىڭ ھەر ئىككىلىسى توغرىدۇر. 
﴿خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال قىلماقچى بولغان ئىشىگە ھېچ كىشى قارشى 
چىقالمايدىغان ۋە كاتتا، غالىب، ھېكمەتلىك، ئادىل بولغاچقا قىلغان ئىشلىرىدىن سوراق 
سورالمايدىغان زاتتۇر. بۇ ھەقتە ئەبۇبەكرى سىددىقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ: 
ئەبۇبەكرى سەكراتتىكى چاغدا كىشىلەر ئۇنىڭ كېسىلىنى سوراپ: سېنى دوختۇر كۆردىمۇ؟- 
دەيدۇ. ئۇ: ھەئە، كۆردى،- دەيدۇ. ئۇالر: دوختۇر نېمە دېدى؟- دەيدۇ. ئەبۇبەكرى: دوختۇر 
ماڭا مەن ھەقىقەتەن خالىغىنىمنى قىلىمەن دېدى،- دەيدۇ )يەنى هللا خالىغىنىمنى قىلىمەن 

دەيدۇ دېمەكچىدۇر(.
﴿)ئى مۇھەممەد!( سەن لەشكەرلەرنىڭ ـ پىرئەۋن ۋە سەمۇدنىڭ قىسسىسىدىن خەۋەر 
تاپتىڭمۇ؟﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! هللا تائاالنىڭ ئۇالرغا ھېچكىممۇ ئارا تۇرالمايدىغان ئازابنى 
چۈشۈرگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋىرى ساڭا يەتتىمۇ؟ بۇ ئايەت هللا تائاالنىڭ: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ 

جازاسى شەك - شۈبھىسىز قاتتىقتۇر﴾)1( دېگەن ئايىتىنى كۈچلەندۈرىدۇ. 
﴿)قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئاشۇ كاپىرالرغا نازىل بولغان ئازابتىن ئىبرەت ئالماي( داۋاملىق 
تەرسالىقلىرىدا  ۋە  كۇفرىلىقلىرى  شەكلىرى،  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  يەنى  قىلىشىۋاتىدۇ﴾  ئىنكار 

داۋاملىشىۋاتىدۇ. 
﴿هللا كاپىرالرنىڭ ئەتراپىنى قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاال ئۇالرنى )جازاالشقا( 
قادىردۇر ۋە ئۇالرنى تىزگىنلەپ تۇرغۇچىدۇر. ئۇالر هللا تائاالنى بىخۇدالشتۇرالمايدۇ ۋە ئۇنى 

ئاجىزالشتۇرالمايدۇ.
﴿بەلكى )ئۇالر ئىنكار قىلغان نەرسە( لەۋھۇلمەھپۇزدا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر﴾ يەنى 
ئۇالر ئىنكار قىلغان نەرسە پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدە كەمـ  زىيادە ۋە ئۆزگەرتىلىش كىرگۈزۈلۈشتىن 

ساقالنغان، كاتتا، ئۇلۇغ قۇرئاندۇر. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، بۇرۇج سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 

 
 

)1( بۇرۇج سۈرىسى 12ـ  ئايەت.
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مەككىدە نازىل بولغان، 17 ئايەت
تارىق سۈرىسى

تارىق سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

نەسەئى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مۇئاز 
كىشىلەرگە ئىمام بولۇپ شام نامىزىنى ئوقۇپ بەرگەندە، )نامازغا( بەقەرە سۈرىسى بىلەن 
نىسا سۈرىسىنى ئوقۇدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ئى مۇئاز! سەن كىشىلەرنى 
پىتنىگە ساالي دەمسەن؟ )كىشىلەرگە ناماز ئوقۇپ بەرگەندە( تارىق، شەمس دۇھا ۋە 

شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلەرنى ئوقۇپ بەرسەڭ بولماسمىدى؟« دېدى. 

ٱ ٻ ٻ

 ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڃ    ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڃ  ڃ ڃ   چ    چ چ   ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن. 
قەسەم  بىلەن  يۇلتۇز(  بولغۇچى  ئاشكارا  كېچىدە  )يەنى  تارىق  بىلەن،  ئاسمان 
ھەر  يۇلتۇزدۇر﴿3﴾.  يورۇق  ئۇ  بىلەمسەن؟﴿2﴾  نېمىلىكىنى  تارىقنىڭ  قىلىمەن﴿1﴾. 
نېمىدىن  ئىنسان  بار﴿4﴾.  )پەرىشتە(  ساقلىغۇچى  ئادەمنى(  )شۇ  بىلەن  ئادەم  بىر 
يارىتىلغانلىقىغا قارىسۇن﴿5﴾. ئۇ ئېتىلىپ چىققۇچى مەنىدىن يارىتىلدى﴿6﴾. ئۇ مەنى 
ئومۇرتقا بىلەن قوۋۇرغا سۆڭىكىنىڭ ئارىسىدىن چىقىدۇ﴿7﴾. شەك - شۈبھىسىزكى، 

هللا ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە )يەنى تىرىلدۈرۈشكە( قادىردۇر﴿8﴾. سىرالر 



ئاشكارا قىلىنىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەتتە( ﴿9﴾. ئۇنىڭدىن )يەنى ئىنساندىن( )ئازابنى 
دەپئى قىلىدىغان( ھېچ كۈچ ۋە ياردەمچى يوقتۇر﴿10﴾.

اهللا تائاالنىڭ )ئىنساننىڭ اهللا تائاالنىڭ يولغا قويغان تۈزۈملىرى بىلەن 
قورشالغانلىقى بىلەن( قەسەم قىلغانلىقى

هللا تائاال ئاسمان ۋە ئۇنىڭدا بار بولغان ھەرىكەتچان يۇلتۇزالر بىلەن قەسەم قىلىپ 
مۇنداق دېدى: ﴿ئاسمان بىلەن، تارىق )يەنى كېچىدە ئاشكارا بولغۇچى يۇلتۇز( بىلەن قەسەم 

قىلىمەن﴾.

تارىقنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكىنى  تائاال  ﴿تارىقنىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسەن؟﴾ هللا 
كېچىدە  تارىق  باشقىالر:  ۋە  قەتادە  يۇلتۇزدۇر﴾  يورۇق  ﴿ئۇ  دېدى:  مۇنداق  قىلىپ  بايان 

كۆرۈنۈپ، كۈندۈزدە يوشۇرۇنىۋالىدىغان يۇلتۇزالردۇر،- دېدى. 
﴿ئۇ يورۇق يۇلتۇزدۇر﴾ ئىبنى ئابباس: ئۇ نۇر چاچقۇچى يۇلتۇزدۇر،- دېدى. ئىكرىمە: 

ئۇ نۇر چاچقۇچى ۋە شەيتاننى كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزدۇر،- دېدى. 
﴿ھەر بىر ئادەم بىلەن )شۇ ئادەمنى( ساقلىغۇچى )پەرىشتە( بار﴾ يەنى ھەر بىر جانغا 
هللا تائاال تەرىپىدىن قويۇلغان، ئۇنى باال قازاالردىن ساقاليدىغان بىر ساقلىغۇچى باردۇر. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ھەر بىر ئادەمنىڭ ئالدى - كەينىدە هللا نىڭ ئەمرى بويىچە 

ئۇنى قوغدايدىغان نۆۋەتچى پەرىشتىلەر بار﴾)1(.

ئىنساننىڭ يارىتىلغان ماددىسىنىڭ اهللا تائاالنىڭ ئىنساننى قايتا يارىتىش 
قۇدرىتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدىغان بىر پاكىت ئىكەنلىكى

﴿ئىنسان نېمىدىن يارىتىلغانلىقىغا قارىسۇن﴾ بۇ، ئىنسانغا ئۇنىڭ ئەسلى يارىتىلغان 
ئۆزىنىڭ  ئۇنىڭغا  ۋە  ئەسكەرتىشتۇر  ئىكەنلىكىنى  نەرسە  بىر  ئاددىي  ناھايىتى  ماددىسىنىڭ 
يارىتىشقا  دەسلەپ  ئىنساننى  چۈنكى،  قىلغۇزۇشتۇر.  ئېتىراپ  تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنى  قايتا 
قادىر بولغان هللا تائاال ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دېدى: ﴿مەخلۇقاتنى دەسلەپتە )يوقتىن( بار قىلىدىغان، ئاندىن ئۇنى )ئۆلگەندىن 
كېيىن( تىرىلىدۈرىدىغان هللا ئەنە شۇدۇر، ئۇ )يەنى مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈش( هللا غا )ئۇنى 

دەسلەپتە يوقتىن بار قىلغانغا قارىغاندا( ئوڭايدۇر﴾)2( 
ئېتىلىپ  ئايالدىن  ئەر -  مەنىي  يەنى  يارىتىلدى﴾  مەنىيدىن  ئېتىلىپ چىققۇچى  ﴿ئۇ 
چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىن باال تۇغۇلىدۇ. 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ مەنىي ئومۇرتقا بىلەن قوۋۇرغا سۆڭىكىنىڭ ئارىسىدىن 

)1( رەئد سۈرىسى 11ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( رۇم سۈرىسى 27ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئاستىدىن  كۆكسىنىڭ  ئىككى  ئايالنىڭ  ئومۇرتقىسىدىن،  ئەرنىڭ  مەنىي  ئۇ  يەنى  چىقىدۇ﴾ 
ئىبنى  ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئىكرىمە  ۋە  بەشەر  ئىبنى  چىقىدۇ. شەبىب  ئېتىلىپ 
ئايالنىڭ كۆكسى ئاستىدىن  ئومۇرتقىسىدىن چىققان مەنىي بىلەن  ئابباسنىڭ: باال ئەرنىڭ 

چىققان رەڭگى سېرىق، سويۇق مەنىيدىن بولىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
﴿شەك - شۈبھىسىزكى، هللا ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە )يەنى تىرىلدۈرۈشكە( قادىردۇر﴾ 
يەنى شەك - شۈبھسىزكى، هللا تائاال ئېتىلىپ چىققان مەنىيدىن يارىتىلغان مۇشۇ ئىنساننى 
قىيامەت كۈنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر. چۈنكى، ئىنساننى دەسلەپ يارىتىشقا 
قادىر هللا ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قادىردۇر. هللا تائاال )ئۆزىنىڭ ئىنساننى قايتا 
پاكىتالرنى   - دەلىل  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  كۆرسىتىدىغان(  ئىكەنلىكىنى  قادىر  يارىتىشقا 

قۇرئاننىڭ ئىچىدە بىر نەچچە ئورۇندا بايان قىلدى. 

ئىنساننىڭ قىيامەت كۈنى ھېچنېمىگە قادىر ئەمەسلىكى ۋە ئۇنىڭغا 
)ھېچبىر( ياردەممۇ قىلىنمايدىغانلىقى

﴿سىرالر ئاشكارا قىلىنىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەتتە(﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە بارلىق 
سىرالر ئاشكارا قىلىنىدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »)قىيامەت كۈنى( ھەر 
پاالنىنىڭ  بالىسى  پاالنىنىڭ  بۇ،  مانا  قادىلىپ:  بايراق  بىر  ساغرىسىغا  خىيانەتچىنىڭ  بىر 

خىيانىتى،- دېيىلىدۇ«.
﴿ئۇنىڭدىن )يەنى ئىنساندىن( )ئازابنى دەپئى قىلىدىغان( ھېچ كۈچ ۋە ياردەمچى يوقتۇر﴾ 
يەنى قىيامەت كۈنى ئىنسان ئۆزىنى هللا تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ، ئۇنىڭغا باشقا 

بىرسى ياردەممۇ بېرەلمەيدۇ. 

* * * * * * *

 ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎ ڈ ڈ   ژ ژ  ڑ  ڑ ک ک ک  ک گ گ  گ گ  ڳ 
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ئۈندۈرۈپ  )گىياالرنى  يېرىلىپ  قەسەمكى﴿11﴾.  بىلەن  بۇلۇت  يامغۇرلۇق 
بىلەن  )ھەق  شۈبھىسىز   - شەك  قۇرئان  قەسەمكى﴿12﴾.  بىلەن  زېمىن  بېرىدىغان( 
باتىلنى ئايرىغۇچى( سۆزدۇر﴿13﴾. ئۇ چاقچاق ئەمەستۇر﴿14﴾. ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( 
)قۇرئاننى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن( ھەقىقەتەن ھىيلە - مىكىر ئىشلىتىدۇ﴿15﴾. مەن 
تاقابىل تۇرىمەن﴿16﴾. )ئى مۇھەممەد!( كاپىرالرنىڭ ھاالك  ئۇالرنىڭ ھىيلە مىكرىگە 
ئازراق مۆھلەت بەرگىن )ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا قانداق  ئالدىرىمىغىن، ئۇالرغا  بولۇشىغا 

قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىسەن(﴿17﴾.
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قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىققانالرنىڭ مات 
بولىدىغانلىقى

ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئابباس  ئىبنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  بۇلۇت  ﴿يامغۇرلۇق 
رىۋايىتىدە:  بىر  يەنە  ئۇ  دېدى.  بولىدۇ،-  دېگەنلىك  قەسەمكى  بىلەن  ئاسمان  يامغۇرلۇق 
يامغۇرلۇق بۇلۇت بىلەن قەسەمكى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. يەنە بىر رىۋايىتىدە بولسا: 
ئارقىمۇئارقا يامغۇر ياغدۇرۇپ تۇرىدىغان ئاسمان بىلەن قەسەمكى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
قەتادە: ئۇ ھەر يىلى بەندىلەرنىڭ رىزىقلىرىنى ئېلىپ كېلىدىغان بۇلۇتتۇر. ئەگەر ئۇ بۇلۇت 

شۇنداق قىلماي قالسا، ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى ھاالك بوالتتى،- دېدى.  
﴿يېرىلىپ )گىياالرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدىغان( زېمىن بىلەن قەسەمكى، قۇرئان شەك - 
مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ئابباس  ئىبنى  ئايرىغۇچى( سۆزدۇر﴾  باتىلنى  بىلەن  شۈبھىسىز )ھەق 
شۇنداق  قەتادەمۇ  ھەقتە  بۇ  دېدى.  بولىدۇ،-  دېگەنلىك  سۆزدۇر  ھەق  قۇرئان  ھەققىدە: 

دېدى. باشقىالر: قۇرئان ئادىل بىر ھۆكۈم كىتابىدۇر دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
﴿ئۇ چاقچاق ئەمەستۇر﴾ يەنى ئۇ ھەقىيقەتتۇر، ئەمەلىيەتتۇر.

ئاندىن هللا تائاال كاپىرالرنىڭ قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىغانلىقىدىن ۋە ئۇنىڭ يولىدىن 
توسىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( )قۇرئاننى يوققا 
چىقىرىش ئۈچۈن( ھەقىقەتەن ھىيلە - مىكىر ئىشلىتىدۇ﴾ يەنى ئۇالر كىشىلەرنى قۇرئاننىڭ 

قارشىسىغا چاقىرىش ئۈچۈن، ئۇالرغا ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىدۇ.
مۆھلەت  ئۇالرغا  يەنى  ئالدىرىمىغىن﴾  بولۇشىغا  ھاالك  كاپىرالرنىڭ  مۇھەممەد!(  ﴿)ئى 

بەرگىن ۋە ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىراپ كەتمىگىن.
قىلىدىغانلىقىمنى  قانداق  ئۇالرغا  قالماي  )ئۇزاققا  بەرگىن  مۆھلەت  ئازراق  ﴿ئۇالرغا 
كۆرىسەن(﴾ يەنى ئۇالرغا ئازراق مۆھلەت بەرگىن. ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا كەلگەن ئازاب، جازا 
ۋە ھاالكەتنى كۆرىسەن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرنى )دۇنيادىن( ئازغىنا 

)مۇددەت( بەھرىمەن قىلىمىز، ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى )تېتىشقا( مەجبۇراليمىز﴾)1(. 
 هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، تارىق سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 

 

)1( لوقمان سۈرىسى 24ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 19 ئايەت
ئەئال سۈرىسى

ھەدىس  تۆۋەندىكى  بولۇپ،  چۈشكەن  مەككىدە  ئىلگىرى  ھىجرەتتىن  سۈرە  بۇ 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئازىبنىڭ  ئىبنى  بەرا  بۇخارى  ئىمام  دەلىلىدۇر.  بۇنىڭ 
قىلىدۇ: مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير ۋە ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇمالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
كىشىلەر  كەلگەن  دەسلەپ  ئەڭ  مەدىنىگە(  )يەنى  قېشىمىزغا  بىزنىڭ  ساھابىلىرىدىن 
سەئد  ۋە  بىالل  ئەممار،  ئاندىن  بېرەتتى.  ئوقۇپ  قۇرئان  بىزگە  كېلىپ  ئۇالر  ئىدى. 
قاتارلىق ساھابىلەر كەلدى. ئاندىن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب يىگىرمە ساھابە بىلەن كەلدى. 
نەرسىگە  بىر  باشقا  مەدىنىلىكلەرنىڭ  مەن:  ئەلەيھىسساالم كەلدى.  پەيغەمبەر  ئاندىن 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كەلگىنىگە خۇش بولغىنىدەك خۇش بولغانلىقىنى كۆرمىدىم. 
قېشىمىزغا(  )بىزنىڭ  ئەلەيھىسساالم،  پەيغەمبەر  بۇ  مانا  بالىالرنىڭ:  كىچىك  ھەتتا 
كەلدى،- دېگەنلىكىنى كۆردۈم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىپال ئەئال سۈرىسىنى )يەنى 

بۇ سۈرىنى( ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش قىسقا سۈرىلەرنى يادا ئالدىم. 

ئەئال سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلدى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
مۇئازغا: »سەن نامازدا )كىشىلەرگە( ئەئال، شەمس ۋە لەيل سۈرىلىرىنىال ئوقۇپ بەرسەڭ 

بولماسمىدى؟« دېدى. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  بەشىرنىڭ  ئىبنى  نۇئمان  ئەھمەد  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى ھېيت نامىزىدا ئەئال سۈرىسى بىلەن غاشىيە سۈرىسىنى 
ئوقۇيتتى. ئەگەر ھېيت نامىزى جۈمە كۈنىگە توغرا كېلىپ قالسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
جۈمە نامىزىغىمۇ يەنە بۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇيتتى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، 

تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 
ئىبنى ماجە، مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر مۇنداق دەپ 



رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەئال ۋە غاشىيە سۈرىلىرىنى ئىككى ھېيت ۋە جۈمە 
نامىزىدا ئوقۇيتتى. ئەگەر ھېيت نامىزى بىلەن جۈمە نامىزى بىر كۈندە كېلىپ قالسا، ئۇ ئىككى 

سۈرىنى يەنە ھەر ئىككى نامازدا ئوقۇيتتى. 
ۋە  ئەبزا  ئىبنى  ئابدۇرراھمان  ئابباس،  ئىبنى  كەئب،  ئىبنى  ئۇبەي  ئەھمەد  ئىمام   
مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئوقۇيتتى.  نامىزىدا  ۋىتىر  ئەئال، كافىرۇن ۋە ئىخالس سۈرىلىرىنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا يەنە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋىتىر نامىزىدا فەلەق سۈرىسى بىلەن 

ناس سۈرىسىنىمۇ ئوقۇيتتى،- دېگەننى قوشۇپ قويدى. 

ٱ ٻ ٻ

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ 
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن﴿1﴾. ئۇ )پۈتۈن 
شەكىلدە(  مۇناسىپ  ۋە  چىرايلىق  )يەنى  بېجىرىم  )ئۇالرنى(  ياراتتى،  مەخلۇقاتنى( 
قىلدى﴿2﴾. مەخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى )تەقدىر قىلدى، ئۇالرغا پايدىلىنىش يوللىرىنى( 
كۆرسەتتى﴿3﴾. ئوت - چۆپلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى﴿4﴾. ئاندىن ئۇالرنى قارامتۇل قۇرۇق 
هللا  ئوقۇتىمىز،  )قۇرئاننى(  ساڭا  مۇھەممەد!(  )ئى  ئايالندۇردى﴿5﴾.  خەسكە   - ئوت 
)نەسخى( قىلماقچى بولغان نەرسىدىن باشقىنى ئۇنتۇمايسەن. هللا )بەندىلەرنىڭ( ئاشكارا 
ۋە يوشۇرۇن )سۆز - ھەرىكەتلىرىنى( بىلىپ تۇرىدۇ﴿7-6﴾. سېنى بىز ئاسان يولغا )يەنى 
ئىسالم شەرىئىتىگە( مۇۋەپپەق قىلىمىز﴿8﴾. ۋەز - نەسىھەت پايدىلىق بولىدىغان بولسا، 
)كىشىلەرگە قۇرئان بىلەن( ۋەز - نەسىھەت قىلغىن﴿9﴾. هللادىن )قورققان( ئادەم ۋەز 
- نەسىھەتنى قوبۇل قىلىدۇ﴿10﴾. ئەڭ شەقى ئادەم ۋەز - نەسىھەتتىن قاچىدۇ﴿11﴾. 
)ئوبدان(  ۋە  ئۆلمەيدۇ  ئوتتا  ئۇ  ئاندىن  كىرىدۇ﴿12﴾.  دوزاخقا(  )يەنى  ئوتقا  كاتتا  ئۇ 

ياشىمايدۇ﴿13﴾.

اهللا تائاالنىڭ نامىنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىشقا كەلگەن بۇيرۇق ۋە ئۇنىڭ 
ۋاجىب ئىكەنلىكى

پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەھمەد  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم ﴿ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن﴾ دەپ ئەئال 
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ئېتىقاد  پاك  نامىنى  پەرۋەردىگارىمنىڭ  ئۈستۈن  باشلىسا: »ھەممىدىن  ئوقۇشنى  سۈرىسىنى 
قىلىمەن« دەيتتى.

 ئىبنى جەرىر ئەبۇئىسھاق ھەمدانىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئىبنى 
ئەئال  دەپ  قىلغىن﴾  ئېتىقاد  پاك  نامىنى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  ئۈستۈن  ﴿ھەممىدىن  ئابباس 
ئېتىقاد  پاك  نامىنى  پەرۋەردىگارىمنىڭ  ئۈستۈن  ھەممىدىن  باشلىسا،  ئوقۇشنى  سۈرىسىنى 
يۇقىرىقىدەك  )يەنى  بولسا، ﴿ئۇ  ئوقۇغان  قىيامەت سۈرىسىنى  ئەگەر  قىلىمەن،- دەيتتى. 
ئايەتكە  دېگەن  ئەمەسمۇ؟﴾)1(  قادىر  تىرىلدۈرۈشكە  ئۆلۈكلەرنى  قىاللىغان هللا(  ئىشالرنى 
كەلگەندە: سېنى ھەممە كەمچىلىكتىن پاك ئېتىقاد قىلىمەن، سەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە 

قادىرسەن،- دەيتتى. 
قەتادە ئەئال سۈرىسىنى ئوقۇشنى باشالپ: بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۈرىنى 
ئوقۇغاندا: »ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىمنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلىمەن« دەيدىغانلىقى 

رىۋايەت قىلىندى،- دېدى. 

اهللا تائاالنىڭ مەخلۇقاتالرنى ياراتقانلىقى، ئۇالرنىڭ تەقدىرىنى بېكىتكەنلىكى 
ۋە ئوتـ  چۆپلەرنى ئۈندۈرگەنلىكى

مۇناسىپ  ۋە  چىرايلىق  )يەنى  بېجىرىم  )ئۇالرنى(  ياراتتى،  مەخلۇقاتنى(  )پۈتۈن  ﴿ئۇ 
ناھايىتى  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ياراتتى  مەخلۇقاتالرنى  پۈتۈن  يەنى  قىلدى﴾  شەكىلدە( 

چىرايلىق بىر شەكىلدە قىلدى. 
يوللىرىنى(  پايدىلىنىش  ئۇالرغا  قىلدى،  )تەقدىر  ئىشالرنى  پايدىلىق  ﴿مەخلۇقاتقا 
ۋە  يولىنى  ھىدايەت  ۋە  يولىنى  گۇمراھلىق  ئىنسانالرغا  تائاال  مۇجاھىد: هللا  كۆرسەتتى﴾ 
ھايۋانالرغا ئوتاليدىغان يەرلەرنى كۆرسەتتى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئوخشاشتۇر:  مەنىسىگە  ئايەتنىڭ  مۇنۇ  كەلگەن  قىلىپ  بايان  سۆزىنى  دېگەن  پىرئەۋنگە 
﴿مۇسا ئېيتتى: »پەرۋەردىگارىمىز شۇنداق زاتتۇركى، ھەممە نەرسىگە )ئۆزىگە مۇناسىب( 
نەرسىلىرىنى(  پايدىلىنىدىغان  يوللىرىنى،  ياشاش  ئۇالرغا  )ئاندىن  قىلدى،  ئاتا  شەكىل 

كۆرسەتتى«﴾)2(. 
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ 
ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شەكـ  شۇبھىسىزكى، هللا تائاال مەخلۇقاتالرنىڭ 
ئىشلىرىنى ئاسمان - زېمىننى يارىتىشتىن 50 مىڭ يىل ئىلگىرى تەقدىر قىلدى. )ئۇ ۋاقىتتا( 

هللا تائاالنىڭ ئەرشى سۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى«. 
زىرائەتلەرنىڭ  ۋە  ئۆسۈملۈك  تائاال  يەنى هللا  بەردى﴾  ئۆستۈرۈپ  ﴿ئوت - چۆپلەرنى 

بارلىق تۈرلىرىنى ئۆستۈرۈپ بەردى. 

)1( قىيامەت سۈرىسى 40ـ  ئايەت.
)2( تاھا سۈرىسى 50ـ  ئايەت.
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﴿ئاندىن ئۇالرنى قارامتۇل قۇرۇق ئوت - خەسكە ئايالندۇردى﴾ ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: ئۇ ئۆزگىرىپ كەتكەن قورۇق ئوت ـ چۆپكە ئايالندى،- دېدى. مۇجاھىد، 

قەتادە، ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھيىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقى

بولغان  قىلماقچى  )نەسخى(  هللا  ئوقۇتىمىز،  )قۇرئاننى(  ساڭا  مۇھەممەد!(  ﴿)ئى 
نەرسىدىن باشقىنى ئۇنتۇمايسەن﴾ بۇ، هللا تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننى 
ئۇنۇتمايدىغان دەرىجىدە  بولغاندىن باشقىسىنى  قالدۇرماقچى  ئەمەل قىلىشنى  تائاال  هللا 

ئوقۇتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىشى ۋە شۇنداق قىلىشقا ۋەدە بېرىشىدۇر. 
قەتادە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرئاندىن هللا تائاال ئەمەل قىلىشنى قالدۇرماقچى 

بولغاندىن باشقىسىنى ئۇنۇتمايتتى،- دېدى. 
بەزى ئالىمالر هللا تائاالنىڭ: ﴿هللا )نەسخى( قىلماقچى بولغان نەرسىدىن باشقىنى 
ئۇنتۇمايسەن﴾ دېگەن ئايىتىدىن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئاننى ئۇنتۇپ قالماسلىقىنى 
تەلەپ قىلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. ئۇنىڭغا ئاساسەن ئايەتنىڭ مەنىسى: هللا تائاال 
ئەمەل قىلىشنى قالدۇرماقچى بولغاندىن باشقىسىنى ئۇنۇتمىغىن. هللا تائاال ئەمەل قىلىشنى 
دېگەنلىك  يوقتۇر،-  گۇناھ  ھېچ  قويساڭ،  تاشالپ  ئوقۇماي  بولغىنىنى  قالدۇرماقچى 

بولىدۇ. 
﴿هللا )بەندىلەرنىڭ( ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن )سۆز ـ ھەرىكەتلىرىنى( بىلىپ تۇرىدۇ﴾ 
يەنى هللا تائاال بەندىلىرىنىڭ يوشۇرۇن قىلغان سۆزلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ. 

هللا تائاالغا ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن ھېچ نەرسە يوشۇرۇن ئەمەستۇر. 
﴿سېنى بىز ئاسان يولغا )يەنى ئىسالم شەرىئىتىگە( مۇۋەپپەق قىلىمىز﴾ يەنى بىز ساڭا 
ياخشى ئىشالرنى ۋە ياخشى سۆزلەرنى قىلىشنى ئاسان قىلىپ بېرىمىز، شۇنداقال تەسلىكى 

ۋە ئەگرى ـ توقايلىقى بولمىغان تۈپتۈز شەرىئەتنى يولغا قويۇپ بېرىمىز. 

ۋەزـ  نەسىھەت قىلىشقا بۇيرۇش

﴿ۋەز - نەسىھەت پايدىلىق بولىدىغان بولسا، )كىشىلەرگە قۇرئان بىلەن( ۋەز 
- نەسىھەت قىلغىن﴾ يەنى ۋەز ـ نەسىھەت پەيدا يەتكۈزىدىغانال بولسا، )سەن( 
ئۇنى  ۋە  ئۆگىتىشتە  ئىلىم  ئايەتتىن  بۇ  مانا  قىلغىن.  نەسىھەت  ـ  ۋەز  كىشىلەرگە 
كىشىلەرگە تارقىتىشتا، ئىلىمنى ئۇنىڭغا اليىق بولمىغان كىشىلەرگە ئۆگەتمەسلىك 
توغرىدا  بۇ  بولىدۇ.  بىلىۋېلىشقا  بارلىقىنى  ئەدەبنىڭ  بىر  تارقاتماسلىقتا  ۋە 
ئەقلى  ئۇالرنىڭ  كىشىلەرگە  ئەنھۇ: سەن  رەزىيەلالھۇ  ئەلى  باشلىقى  مۆمىنلەرنىڭ 
قوبۇل قىاللمايدىغان سۆزنى سۆزلەپ بەرسەڭ، بۇ سۆزۈڭ ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۈچۈن 
قىلىپ  دەرىجىدە  چۈشىنىدىغان  ئۇالر  كىشىلەرگە  سەن  شۇڭا  بولىدۇ.  پىتنە  بىر 
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سۆزلەپ  سۆز  قىلىپ  دەرىجىدە  )ئۇالر چۈشىنەلمەيدىغان  بەرگىن. سەن  سۆزلەپ 
ياقتۇرامسەن؟-  قىلىنىشىنى  ئىنكار  پەيغەمبىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  تائاال  بېرىپ( هللا 

دېدى. 
ئى  يەنى:  قىلىدۇ﴾  قوبۇل  نەسىھەتنى   - ۋەز  ئادەم  )قورققان(  ﴿هللادىن 
مۇھەممەد! سەن يەتكۈزگەن ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن چىن دىلىدىن هللا تائاالدىن 
قورقىدىغان ۋە ئۆزىنىڭ هللا تائاالغا چوقۇم ئۇچرىشىدىغانلىقىنى بىلگەن ئادەمال 
ۋەز ـ نەسىھەت ئالىدۇ. ﴿ئەڭ شەقى ئادەم ۋەز - نەسىھەتتىن قاچىدۇ. ئۇ كاتتا ئوتقا 
)يەنى دوزاخقا( كىرىدۇ. ئاندىن ئۇ ئوتتا ئۆلمەيدۇ ۋە )ئوبدان( ياشىمايدۇ﴾ يەنى 
ئۇ ئۇ ئوتتا ئۆلۈپ راھەتكە چىقمايدۇ ۋە ئازادە بىر ھاياتقىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ. بەلكى 
ئۇ ئازابلىق بولغان شۇ ھاياتتا تۇرىۋېرىدۇ. چۈنكى، ئۇ شۇ ھاياتتا تۇرغاندىال ئازاب 

ـ ئوقۇبەتلەرنىڭ تەمىنى ھەقىقىي تېتىيدۇ. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىددىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
كىرگەنلەر  دوزاخقا  بولۇپ(  چىقمايدىغان  مەڭگۈ  »)دوزاختىن  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
دوزاختا ئۆلمەيدۇ ۋە )باشقا بىر ھاياتتا( ياشىمايدۇ. هللا تائاال مەرھەمەت قىلماقچى 
بولغان دوزىخىيلەر بولسا، هللا تائاال ئۇالرنى دوزاختا ئۆلتۈرىدۇ. ئاندىن ئۇالرنىڭ 
قېشىغا شاپائەتچىلەر كىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن )شاپائەت قىلماقچى بولۇپ كىرگەن( 
بىر كىشى ئۇالردىن بىر تۈركۈم ئادەملەرنى ئېلىپ چىقىپ ئۆستۈرىدۇ. ئۇالر “ھايا” 
ياكى “ھايات” ياكى “ھەيەۋان” دەپ ئاتىلىدىغان ئۆستەڭدە ۋە ياكى جەننەتنىڭ 
مايسىدەك  ئۈنگەن  قىرغىقىدا  ئېرىقنىڭ  خۇددى  ئۇالر  ئۆستۈرۈلىدۇ.  ئۆستىڭىدە 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  خۇدرى  سەئىد  ئەبۇ  ئۆسىدۇ«.  جانسىز  )ناھايىتى( 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »سىلەر دەرەخنىڭ يېشىل، ئاندىن سېرىق، 
پەيغەمبەر  كىشىلەر:  بەزى  كۆرمىگەنمۇ؟«)1(  بولىدىغانلىقىنى  يېشىل  يەنە  ئاندىن 
ئەلەيھىسساالم )بۇ ھالەتنى( خۇددى ئۆزى سەھرادا ياشىغان ئادەمدەكال تەسۋىرلەپ 

بەردى،- دېدى. 
ئىمام ئەھمەد يەنە ئەبۇ سەئد خۇدرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »دوزاخقا )مەڭگۈ چىقمايدىغان بولۇپ( كىرگەنلەر دوزاختا 
ئۆلمەيدۇ ۋە )باشقا بىر ھاياتتا( ياشىمايدۇ. لېكىن ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى تۈگەپ 
بولغۇچە دوزاختا قالىدىغانالر بولسا، هللا تائاال ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ. تاكى ئۇالر 
)كۆيۈپ( كۆمۈرگە ئايالنغاندا، ئۇالرغا شاپائەت قىلىنىشقا رۇخسەت بېرىلىدۇ. شۇنىڭ 
تاشلىنىدۇ.  ئۆستەڭلىرىگە  ئۇالر توپ - توپ كەلتۈرۈلۈپ، جەننەتلەرنىڭ  بىلەن 
جەننىتى بولغانالرغا: ئى جەننىتىلەر! ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سۇ تۆكۈڭالر،- دېيىلىدۇ. 
شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر خۇددى ئېرىقنىڭ قىرغىقىدا ئۈنگەن مايسىدەك )ناھايىتى( 
جانسىز ئۆسىدۇ« دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەدىسنى ئاڭلىغانالردىن 

)1( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزى ئارقىلىق دەسلەپتە دوزاخقا كىرىپ ئاندىن جەننەتكە چىقىرىلغان ئادەمنىڭ ھالىنىڭ 
قانداق بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىمەكچى.
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بىرى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم )بۇ ھالەتنى( خۇددى سەھرادا ياشىغان ئادەمدەك 
تەسۋىرلەپ بەردى،- دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى. 

* * * * * * *

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مب  ٱ  خب  حب  جب  يئ   ىئ  مئ    حئ  جئ   ی 
پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ   

ئۇ  يەتتى﴿14﴾.  مەقسىتىگە  ئادەم  بولغان  پاك  گۇناھتىن(  ۋە  )كۇفرىدىن 
دۇنيا  سىلەر  ئوقۇدى﴿15﴾.  ناماز  ئاندىن  ئەتتى،  ياد  نامىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ 
تىرىكچىلىكىنى ئارتۇق كۆرىسىلەر﴿16﴾. ئاخىرەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر﴿17﴾. بۇ 
)يەنى بۇ سۈرىدىكى ۋەزلەر( شەك - شۈبھىسىز بۇرۇنقى كىتابالردا ـ ئىبراھىم ۋە 

مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر﴿18-19﴾.

نىجاتلىققا ئېرىشكەن كىشىلەرنىڭ بايانى

﴿)كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن( پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى﴾ يەنى ناچار 
ئەخالقالردىن ئۆزىنى پاكلىغان ۋە هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن 

ھەقىقەتكە ئەگەشكەن كىشى نىجاتلىققا ئېرىشتى. 
﴿ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ نامىنى ياد ئەتتى، ئاندىن ناماز ئوقۇدى﴾ يەنى ئۇ كىشى 
هللا تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزلەپ، هللا تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ ۋە ئۇنىڭ 
شەرىئىتىگە ئەمەل قىلىپ، نامازالرنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇدى. مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى 
بۇيرۇپ،  بېرىشكە  سەدىقىسىنى  پىترە  كىشىلەرنى  ئەزىزنىڭ  ئابدۇل  ئىبنى  ئۆمەر 
هللا تائاالنىڭ: ﴿)كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن( پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى. 
ئايىتىنى  دېگەن  ئوقۇدى﴾  ناماز  ئاندىن  ئەتتى،  ياد  نامىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇ 

ئوقۇغانلىقى رىۋايەت قىلىندى. 
ئەبۇئەھۋەز: ئەگەر سىلەردىن بىرىڭالر ناماز ئوقاي دەپ تۇرغاندا، بىر يوقسۇل 
)زاكات ياكى سەدىقە سوراپ( كەلسە، ئۇ ئۇنىڭ سوراپ كەلگەن نەرسىسىنى بېرىپ 
بولۇپ، ئاندىن ناماز ئوقۇسۇن. چۈنكى، هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿)كۇفرىدىن 
نامىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇ  يەتتى.  مەقسىتىگە  ئادەم  بولغان  پاك  گۇناھتىن(  ۋە 
ياد ئەتتى، ئاندىن ناماز ئوقۇدى﴾)1( قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: مال 
- مۈلكىنىڭ زاكىتىنى بەرگەن ۋە ياراتقۇچىسى بولغان هللا تائاالنى رازى قىلغان 

)1( هللا  تائاالنىڭ: ﴿)كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن( پاك بولغان ئادەم مەقسىتىگە يەتتى﴾ دېگەن ئايىتى ماللىرىنىڭ زاكات 
ۋە سەدىقىلىرىنى بەرگەن ئادەم مەقسىتىگە يەتتى،- دېگەن مەنىنىمۇ بېرىدۇ. شۇڭا ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز ۋە ئەبۇ 
ئەھۋەزلەر: ئەگەر ناماز ئوقۇش بىلەن زاكات ۋە يا سەدىقە بېرىش بىر ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، زاكات ۋە سەدىقىلەرنى 

بېرىپ بولۇپ ئاندىن ناماز ئوقۇيدۇ،- دەپ بايان قىلدى.
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كىشى مەقسىتىگە يەتتى دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.

ئاخىرەتنىڭ ئالدىدا دۇنيانىڭ قەدىرسىز ئىكەنلىكى

﴿سىلەر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئارتۇق كۆرىسىلەر﴾ يەنى سىلەر دۇنيا ئىشلىرىنى 
﴿ئاخىرەت  قويىسىلەر.  ئالدىغا  ئىشلىرىنىڭ  ئاخىرەت  بولغان  پايدىسى  ھەقىقىي 
دۇنيادىن  مۇكاپاتى  ئاخىرەتتىكى  تائاالنىڭ  هللا  يەنى  باقىيدۇر﴾  ۋە  ياخشىدۇر 
ياخشىدۇر ۋە مەڭگۈلۈكتۇر. چۈنكى، دۇنيا يوقاپ تۈگەيدۇ، ئاخىرەت بولسا ئۇلۇغدۇر 
نەرسىنى  تۈگەيدىغان  يوقاپ  قانداقمۇ  ئىنسان  بار  ئەقلى  قالغۇچىدۇر.  مەڭگۈ  ۋە 
ئارتۇق كۆرسۇن؟ پاتال يوقاپ تۆگەيدىغان نەرسىگە  مەڭگۈ قالىدىغان نەرسىدىن 

كۆڭۈل بېرىپ، مەڭگۈ قېلىپ قالىدىغان ئاخىرەتكە كۆڭۈل بۆلمىسۇن؟
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەشئەرىدىن  ئەبۇمۇسا  ئەھمەد  ئىمام   
ئادەم  بەرگەن  كۆڭۈل  دۇنيالىقىغا  »ئۆزىنىڭ  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئادەم  بەرگەن  كۆڭۈل  ئاخىرەتلىكىگە  ئۆزىنىڭ  يەتكۈزدى.  زىيان  ئاخىرەتلىكىگە 
زىيان يەتكۈزدى. ئۇنداق بولغان ئىكەن، مەڭگۈ قېلىپ قالىدىغاننى  دۇنيالىقىغا 

يوقاپ تۈگەيدىغان نەرسىدىن ئەال بىلىڭالر«. 

ئىبراھىم ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمالرنىڭ سەھىپىلىرى

ـ  كىتابالردا  بۇرۇنقى  شۈبھىسىز   - شەك  ۋەزلەر(  سۈرىدىكى  بۇ  )يەنى  ﴿بۇ 
ئىبراھىم ۋە مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ 
مۇسانىڭ ۋە ئىبراھىمنىڭ سەھىپىلىرىدىكى سۆزدىن خەۋەردار بولمىدىمۇ؟ ئىبراھىم 
كۆتەرمەيدۇ  گۇناھىنى  بىراۋنىڭ  يەنە  ئادەم  گۇناھكار  بىر  ئىدى،  كىشى  ۋاپادار 
ئىنسان  تارتىلمايدۇ(.  جازاغا  تۈپەيلىدىن  گۇناھى  بىراۋنىڭ  باشقا  بىراۋ  )يەنى 
ئىشى  قىلغان  ئۇنىڭ  كۆرىدۇ.  نەتىجىسىنى  ئىشىنىڭ  ئىشلىگەن  ئۆزىنىڭ  پەقەت 
كەلگۈسىدە كۆرۈلىدۇ )يەنى ئۇنىڭ ئەمەلى قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا توغرىلىنىدۇ(. 
ئاخىر  ھەممىنىڭ  بېرىلىدۇ.  جازا  تولۇق  )ياكى(  مۇكاپات  تولۇق  ئۇنىڭغا  ئاندىن 

بارىدىغان جايى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدۇر﴾)1(. 
ۋەزلەر( شەك - شۈبھىسىز  بۇ سۈرىدىكى  )يەنى  ﴿بۇ  تائاالنىڭ:  ئەبۇئالىيە هللا 
بۇرۇنقى كىتابالردا – ئىبراھىم ۋە مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: بۇ سۈرىدە بار قىسسىلەر بۇرۇنقى كىتابالردا باردۇر دېگەنلىك بولىدۇ،- 
دېدى. ئىبنى جەرىر: ئايەتتىكى “بۇ” دېگەن سۆزدىن هللا تائاالنىڭ: ﴿)كۇفرىدىن 
نامىنى  پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇ  يەتتى.  مەقسىتىگە  ئادەم  بولغان  پاك  گۇناھتىن(  ۋە 
ياد ئەتتى، ئاندىن ناماز ئوقۇدى. سىلەر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئارتۇق كۆرىسىلەر. 
مەزمۇنالر  قىلىنغان  بايان  ئايەتلىرىدە  دېگەن  باقىيدۇر﴾  ۋە  ياخشىدۇر  ئاخىرەت 

)1( نەجم سۈرىسى 36 - 42ـ  ئايەتكىچە.
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كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئۇنداق بولغاندا، ئايەتنىڭ مەنىسى: ﴿شەك - شۈبھىسىز بۇرۇنقى 
بولىدۇ،-  دېگەنلىك  باردۇر﴾  كىتابلىرىدا  مۇساالرنىڭ  ۋە  ئىبراھىم  ـ  كىتابالردا 
دېدى. ئىبنى جەرىرنىڭ بۇ سۆزى كۈچلۈك، ئورۇنلۇق بىر سۆزدۇر. قەتادە ۋە ئىبنى 

زەيدلەردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلىندى. هللا تائاال توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئەئال سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 26 ئايەت

 

غاشىيە سۈرىسى

جۈمە نامىزىدا ئەئال ۋە غاشىيە سۈرىلىرىنى ئوقۇش توغرىسىدا

يۇقىرىدا نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھېيت 
ۋە جۈمە نامىزىدا ئەئال سۈرىسى بىلەن غاشىيە سۈرىسىنى ئوقۇيتتى،- دېگەنلىكىنى بايان 

قىلغان ئىدۇق. 
ئىمام مالىك بۇ ھەقتە مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: زەھھاك ئىبنى قەيس نۇئمان ئىبنى 
بەشىردىن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە نامىزىدا جۈمە سۈرىسى بىلەن قايسى سۈرىنى 
ئوقۇيتتى؟- دەپ سورىدى. ئۇ: غاشىيە سۈرىسىنى،- دەپ جاۋاب بەردى. بۇ ئەسەرنى 

ئەبۇ داۋۇد، نەسەئى، مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 

ٱ ٻ ٻ

 ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ   ڄ 
ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ  ڎ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
كۈندە  بۇ  كەلدى﴿1﴾.  خەۋىرى  قىيامەتنىڭ  ھەقىقەتەن  ساڭا  مۇھەممەد!(  )ئى 
نۇرغۇن ئادەملەر خار بولغۇچىدۇر﴿2﴾. ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، )ئاخىرەتتە( 
جاپا تارتقۇچىالردۇر﴿3﴾. ئۇالر ھارارىتى قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ﴿4﴾. )سۇلىرى( قايناپ 
تۇرغان بۇالقتىن سۇغىرىلىدۇ﴿5﴾. ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن )يەنى بەد - بۇي، ئاچچىق 

سەمرىتمەيدۇ،  كىشىنى  زەرى  بولمايدۇ﴿6﴾.  يېمەكلىك  باشقا  تىكەندىن( 



ئاچلىقنى پەسەيتمەيدۇ﴿7﴾

قىيامەت كۈنىنىڭ بايانى ۋە دوزاخ ئەھلىنىڭ بۇ كۈندىكى ئەھۋالى

كۈنىنىڭ  قىيامەت  “غاشىيە”  قاتارلىقالر:  زەيد  ئىبنى  قەتادە،  ئابباس،  ئىبنى 
قورشاۋىغا  ئۆز  ئىنسانالرنى  ھەممە  كۈن  ئۇ  چۈنكى،  دەيدۇ.  بىرىدۇر،-  ئىسىملىرىنىڭ 
ئالىدىغان بولۇپ، ھەممىگە ئومۇمىيۈزلۈك كېلىدۇ. قەتادە: ﴿بۇ كۈندە نۇرغۇن ئادەملەر 
خار بولغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەر خاردۇر،- 
دېدى. ئىبنى ئابباس: ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەر قورقىدۇ، ئۇالرغا ئەمەللىرى ئەسقاتمايدۇ،- 

دېدى. 
﴿ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، )ئاخىرەتتە( جاپا تارتقۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر 
نۇرغۇن ئەمەللەرنى قىلىپ ئۆزلىرىنى چارچاتقان بولسىمۇ، قىيامەت كۈنى يەنىال قىزىق ئوتقا 
رىۋايەت  كىرىدۇ. ھاپىز ئەبۇبەكرى بەرقانى ئەبۇئىمران جونىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
قىلىدۇ: ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر راھىبنىڭ ئىبادەتخانىسىنىڭ ئالدىدىن 
بېشىنى  ئىبادەتخانىسىدىن  راھىب  چاقىرىغان.  دەپ  راھىب!-  ئى  كېتىۋېتىپ:  ئۆتۈپ 
چىقىرىپ ئۇنىڭغا قارىغاندا، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ راھىبقا قاراپ يىغالپ سالغان. 
ئۇ راھىب: ئى مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى! نېمىگە يىغاليسەن؟- دېگەندە، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇ: مەن هللا تائاالنىڭ كىتابىدىكى: ﴿ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، )ئاخىرەتتە( 
ئەسلەپ  ئايەتنى  دېگەن  كىرىدۇ﴾  دوزاخقا  قاتتىق  ھارارىتى  ئۇالر  تارتقۇچىالردۇر.  جاپا 

قالدىم ـ دە، شۇنىڭغا يىغلىدىم،- دەپ جاۋاب بەرگەن)1(. 
گۇناھ  دۇنيادا  ﴿ئۇالر  ئەنھۇنىڭ:  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  بۇخارى  ئىمام 
خىرىستىيانالر  ئايەتتىن  دېگەن  تارتقۇچىالردۇر﴾  جاپا  )ئاخىرەتتە(  قىلغۇچىالردۇر، 
دۇنيادا  ئۇالر  ۋە سۇددىالر:  ئىكرىمە  قىلدى.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە 
گۇناھ ئىشالرنى قىلغۇچىالردۇر، ئاخىرەتتە بولسا، ئازاب ۋە ھاالكەتكە ئۇچراپ، دوزاختا 

چارچىغۇچىالردۇر،- دېدى. 
ئىبنى  ھەققىدە  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  كىرىدۇ﴾  دوزاخقا  قاتتىق  ھارارىتى  ﴿ئۇالر 
ئابباس، ھەسەنبەسرى ۋە قەتادە قاتارلىقالر: ئۇالر ئوتى ناھايىتى قاتتىق قىزىق بولغان 

دوزاخقا كىرىدۇ،- دېدى. 
مەنىسى ھەققىدە  ئايەتنىڭ  بۇ  ﴿)سۇلىرى( قايناپ تۇرغان بۇالقتىن سۇغىرىلىدۇ﴾ 
ۋە  قىزىقلىقى  ئۇالر  قاتارلىقالر:  سۇددى  ۋە  بەسرى  ھەسەن  مۇجاھىد،  ئابباس،  ئىبنى 

ھارارىتى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە يەتكەن بوالقنىڭ سۈيىدىن سوغىرىلىدۇ،- دېدى.

)1( يەنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ هللا  تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىمەن دەپ ئىبادەت قىلىپ ئۆزىنى چارچاتقان، لېكىن 
قىلغان ئىبادىتى هللا  تائاالنىڭ كۆرسەتكەن يولى ئارقىلىق بولمىغاچقا، دوزاخقا كىرىدىغان راھىبنىڭ ھالىغا قاراپ، هللا  
تائاالنىڭ: ﴿ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، )ئاخىرەتتە( جاپا تارتقۇچىالردۇر. ئۇالر ھارارىتى قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ﴾ 

دېگەن ئايىتىنى ئەسلەپ يىغلىغان.
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 ﴿ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن )يەنى بەد - بۇي، ئاچچىق تىكەندىن( باشقا يېمەكلىك 
بولمايدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تەلھە ئىبنى ئابباسنىڭ: ئۇ ئوتتىن ياسالغان بىر دەرەختۇر،- 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، ئەبۇ جەۋزائى ۋە قاتەدە 
قاتارلىقالر: ئۇ “شۇبرۇق” دەپ ئاتىلىدىغان دەرەخنىڭ دەل ئۆزىدۇر،- دېدى. قەتادە: 
دەپ  “زەرى”  پەسلىدە  ياز  “شۇبرۇق”،  پەسلىدە  ئەتىياز  دەرەخنى  بۇ  قەۋمى  قۇرەيش 
ئاتايدۇ،- دېدى. ئىكرىمە: ئۇ بولسا تىكەنلىك، يەرگە چاپلىشىپ ئۆسىدىغان بىر خىل 

ئۆسۈملۈكتۇر،- دېدى. 
ئىمام بۇخارى مۇجاھىدنىڭ: “زەرى” بولسا “شۇبرۇق” دەپ ئاتىلىدىغان بىر تۈرلۈك 
ئۆسۈملۈك بولۇپ، ھىجازلىقالر ئۇنى قۇرىغان چاغدا “زەرى” دەپ ئاتايدۇ، ئۇ زەھەرلىكتۇر،- 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. مۇئەممەر قەتادەنىڭ: ئۇ بولسا ئەسلىدە “شۇبرۇق” دەرىخى 
بولۇپ، قۇرىغان ۋاقتىدا “زەرى” دەپ ئاتىلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. سەئىد 
قەتادەنىڭ: ﴿ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن )يەنى بەد - بۇي، ئاچچىق تىكەندىن( باشقا يېمەكلىك 
بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇالرغا بېرىلىدىغان تاماقالردەك ئەڭ ناچار، 

ئەڭ پاسكىنا تاماق يوقتۇر دېگەنلىكتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
﴿زەرى كىشىنى سەمرىتمەيدۇ، ئاچلىقنى پەسەيتمەيدۇ﴾ يەنى ئۇ تاماق بىلەن قورساق 

تويمايدۇ ۋە ئاچلىق يوقالمايدۇ. 

ڳ    ڳ  گ   ڳ  گ  گ  ک  گ  ک   ک  ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ 
ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ   

بۇ كۈندە نۇرغۇن كىشىلەر باركى، ئۇالر نېمەت بىلەن خۇشالدۇر﴿8﴾. بۇ دۇنيادا 
ئۇ  جەننەتتىدۇر﴿10﴾.  ئالىي  ئۇالر  مەمنۇندۇر﴿9﴾.  ئەمەللىرىدىن(   - )سەئيى  قىلغان 
يەردە يامان سۆز ئاڭلىمايدۇ﴿11﴾. ئۇ يەردە بۇالقالر ئېقىپ تۇرىدۇ﴿12﴾. ئۇ يەردە ئېگىز 
تەختلەر، قاتار تىزىلغان قەدەھلەر، رەت - رەت قويۇلغان ياستۇقالر، سېلىنغان ئېسىل 

بىساتالر بار﴿13-16﴾.

جەننەت ئەھلىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالى

هللا تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە دوزاخ ئەھلىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋاللىرىنى 
كۈنىدىكى  قىيامەت  ئەھلىنىڭ  جەننەت  ئايەتلەردە  بۇ  كېيىن،  قىلغاندىن  بايان 
كىشىلەر  نۇرغۇن  كۈندە  ﴿بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق  باشالپ  بېرىشكە  خەۋەر  ئەھۋاللىرىدىن 
باركى، ئۇالر نېمەت بىلەن خۇشالدۇر﴾ يەنى نۇرغۇن يۈزلەر قىيامەت كۈنىدە نېمەتتىن 
ئەمەللىرى ۋە  بولىدۇ. بۇ نېمەتلەر ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى  خۇشال بولغان قىياپەتتە 

كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرى ئارقىلىق قولغا كەلگەندۇر. 
ئايەتنىڭ  ﴿بۇ دۇنيادا قىلغان )سەئيى - ئەمەللىرىدىن( مەمنۇندۇر﴾ سۇفيان بۇ 
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مەنىسى ھەققىدە: ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئەمەللىرىدىن رازى بولغان ھالدا بولىدۇ،- دېدى. 
﴿ئۇالر ئالىي جەننەتتىدۇر﴾ يەنى دەرىجىدىن يۇقىرى بولغان جەننەتنىڭ نۇرلۇق 

قەسىرلىرىدە خاتىرجەم ھالدا بولىدۇ. 
﴿ئۇ يەردە يامان سۆز ئاڭلىمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر جەننەتتە پايدىسى يوق سۆزلەرنى 
ئاڭلىمايدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە سۆز ئاڭلىمايدۇ، 
پەقەت )پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرغا بەرگەن( ساالمىنىال ئاڭاليدۇ﴾)1(، ﴿بۇ ئۇالرنىڭ قىلغان 
ياخشى ئەمەللىرىنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر. ئۇالر جەننەتتە بىھۇدە ۋە يالغان سۆزلەرنى 

ئاڭلىمايدۇ﴾)2(. 
﴿ئۇ يەردە بۇالقالر ئېقىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ئۇنىڭدا ئېقىپ تۇرىدىغان نۇرغۇن دەرياالر 
بار. ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »جەننەتنىڭ دەريالىرى تۆپىلىكنىڭ ئاستىدىن )يەنە بىر 

رىۋايەتتە مىسك تېغىنىڭ ئاستىدىن( ئېتىلىپ چىقىدۇ«. 
﴿ئۇ يەردە ئېگىز تەختلەر )بار(﴾ يەنى جەننەتتە ھۆرـ  پەرىلەر ئۈستىدە ئولتۇرۇۋاتقان، 
ئالىمالر: هللا  باردۇر.  كارۋاتالر  ئېگىز  بار  كۆرپىلىرى  سېلىنغان  قات  قاتمۇ  ۋە  يۇمشاق 
ئولتۇرماقچى  كارىۋاتالردا  بۇ  كىرگەنلەر(  جەننەتكە  )يەنى  بەندىلىرى  يېقىن  تائاالنىڭ 

بولسا، ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چىقىشى ئۈچۈن كارىۋاتالر پەسلىتىلىپ بېرىلىدۇ،- دېدى. 
بار  قەدەھلەر  ئىچىلىدىغان  ئىچىملىك  يەنى  )بار(﴾  قەدەھلەر  تىزىلغان  ﴿قاتار 
بولۇپ، جەننەت ئەھلىدىن قايسى بىرى ئىچىملىك ئىچمەكچى بولسا، ئۇ قەدەھلەر شۇ 

كىشىگە تەييار قىلىنىپ تۇرۇلىدۇ. 
﴿رەت - رەت قويۇلغان ياستۇقالر )بار(﴾ 

﴿سېلىنغان ئېسىل بىساتالر بار﴾ يەنى ئۇ يەر ـ بۇ يەرلەردە سېلىنغان سېلىنچىالر 
بار بولۇپ، خالىغانالر ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرىدۇ. 

* * * * * * *

ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 
ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ  ۇئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   

ئېگىز  قانداق  ئاسمان  يارىتىلدى﴿17﴾.  قانداق  تۆگىلەر  قارىمامدۇكى،  ئۇالر 

)1( مەريەم سۈرىسى 62ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( ۋاقىئە سۈرىسى 25ـ 26ـ  ئايەتلەر.
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يېيىتىلدى﴿20﴾.  قانداق  زېمىن  تۇرغۇزۇلدى﴿19﴾.  قانداق  تاغالر  قىلىندى﴿18﴾. 
نەسىھەت   - ۋەز  )ئۇالرغا(  پەقەت  سەن  قىلغىن،  نەسىھەت   - ۋەز  )ئۇالرغا(  سەن 
مەجبۇرلىغۇچى(  ئىمانغا  ئۇالرنى  )يەنى  مۇسەللەت  ئۇالرغا  سەن  قىلغۇچىسەن﴿21﴾. 
ئىنكار  )هللانى(  ئۆرۈپ  يۈز  نەسىھەتتىن(   - )ۋەز  كىمكى  لېكىن  ئەمەسسەن﴿22﴾. 
كېيىن(  )ئۆلگەندىن  ئۇالر  ئازاباليدۇ﴿24﴾.  قاتتىق  ئۇنى  هللا  قىلىدىكەن﴿23﴾. 
ھەقىقەتەن بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ﴿25﴾. ئاندىن ئۇالردىن ھېساب ئېلىشقا بىز 

مەسئۇلمىز﴿26﴾.

تۆگىلەرنىڭ، تاغالرنىڭ ۋە ئاسمان - زېمىننىڭ يارىتىلىشى ئۈستىدە پىكىر 
يۈرگۈزۈشكە تەرغىپ قىلىش

قىلىدىغان  دااللەت  كاتتىلىقىغا  ۋە  قۇدرىتىگە  ئۆزىنىڭ  بەندىلىرىنى  تائاال  هللا 
مەخلۇقاتلىرىغا قاراپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر قارىمامدۇكى، 
تەن  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ھايۋان  بىر  ئاجايىب  تۆگە  يارىتىلدى﴾ چۈنكى،  قانداق  تۆگىلەر 
ھەيۋەتلىك  ناھايىتى  قۇرۇلۇشى  تەن  كۈچلۈك،  ناھايىتى  ئۇ  ئۆزگىچىدۇر.  قۇرۇلۇشىمۇ 
ئارتقىلى قويىدۇ ۋە )بۇ يۈكلەرنى يىراق  بولغىنىغا قارىماي، ئۈستىگە ئېغىر يۈكلەرنى 
تۆگىنىڭ  بويسۇنىدۇ.  ئادەمگە  بىر  ئاجىز  باشقۇرىدىغان  ئۆزىنى  توشۇشتا(  يىراقالرغا  ـ 
يۇڭىدىن پايدىلىنىلىدۇ، سۈتى ئىچىلىدۇ، گۆشى يېيىلىدۇ. هللا تائاالنىڭ بەندىلىرىنى 
تۆگىگە قاراشقا بۇيرۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، ئەينى دەۋردە ئەرەبلەرنىڭ چارۋىلىرىنىڭ 
كۆپىنچىسى تۆگە ئىدى. قازى شۇرەي: يۈرۈڭالر! بىز چىقىپ ئاسماننىڭ قانداق قىلىپ 
ئېگىز كۆتۈرۈلگەنلىكىگە، تۆگىنىڭ قانداق يارىتىلىغانلىقىغا قاراپ باقايلى!- دەيتتى. 
قاراپ  كۆتۈرگەنلىكىگە  ئېگىز  شۇنچە  قىلىپ  قانداق  ئاسماننى  تائاالنىڭ  هللا  يەنى 
باقايلى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر ئاسماننى قانداق )تۈۋرۈكسىز( بەرپا 
قىلغانلىقىمىزغا، ئۇنى )يۇلتۇزالر بىلەن( بېزىگەنلىكىمىزگە، ئۇنىڭدا ھېچقانداق يوچۇق 

يوقلۇقىغا قارىمامدۇ؟﴾)1(. 
﴿تاغالر قانداق تۇرغۇزۇلدى﴾ يەنى تاغالرنىڭ قانداق تىكلەنگەنلىكىگە قاراشمامدۇ؟ 
زېمىن ئۈستىدىكى ئادەملەر بىلەن بىرگە تەۋرەپ كەتمەي مۇقىم تۇرسۇن دەپ، تاغالر 
ئۈچۈن  ئىنسانالر  تاغالردا  ئۇ  يەنە  تائاال  بېكىتىلدى. هللا  ھالەتتە  مۇستەھكەم  زېمىنغا 

پايدىلىق بولغان نۇرغۇنلىغان نەرسىلەرنى ۋە كان بايلىقلىرىنى ئورۇنالشتۇردى. 
﴿زېمىن قانداق يېيىتىلدى﴾ يەنى زېمىن قانداق قىلىپ مۇشۇنداق يېيىلغان؟ هللا 
تائاال نادان، بىلىمسىز ئەرەبلەرگە ئۇالرنىڭ مىنىۋاتقان تۆگىسى، ئۈستىدىكى ئاسمان، 
مەۋجۇت  دائىم  تۇرمۇشىدا  ئىبارەت  زېمىندىن  ئاستىدىكى  ئاياغ  تاغ،  ئالدىدىكى  كۆز 
بولۇپ تۇرغان بۇ نەرسىلەرنى سۆزلەش ئارقىلىق ئۇ نەرسىلەرنى ياراتقان زاتنىڭ شەكسىز 
بارلىقىغا ئىشارەت قىلغان. شۇنداقال ئۇ زاتنىڭ ھەممىنى ياراتقان، ھەممىنى تەسەررۇپ 

)1( قاف سۈرىسى 6ـ  ئايەت.
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خاس  ئۇنىڭغىال  پەقەت  قىلىش  ئىبادەت  بولغان،  ئىگە  ھەممىگە  تۇرىدىغان،  قىلىپ 
بولغان، ئۇلۇغ بىر زات ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. 

زامام ئىبنى سۆئلەبەنىڭ قىسسىسى

قەسەم  مۇشۇنداق  مانا  سورىغاندا،  سوئال  ئەلەيھىسساالمدىن  پەيغەمبەر  زامام 
ئىچكەن ئىدى. بۇنىڭ تەپسىالتى مۇنداق: ئىمام ئەھمەد سابىتتىن ئەنەس رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر 
نەرسە توغرۇلۇق سوئال سوراشتىن چەكلەنگەن ئىدۇق. شۇڭا ئەقلى ـ ھوشى جايىدا 
بولغان سەھرالىق ئەرەبلەرنىڭ كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سوئال سورىشىنى، 
شۇ ئارقىلىق بىزنىڭ ئۇالر سورىغان نەرسىلەرنى بىلىۋېلىشىمىزنى ئارزۇ قىالتتۇق. بىر 
كۈنى بىر سەھرالىق ئەرەب كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ئى مۇھەممەد! سېنىڭ 
بىر ئەلچىڭ بىز تەرەپكە كېلىپ، سېنىڭ: »مېنى هللا تائاال ئەۋەتتى« دېگەنلىكىڭنى 
يەتكۈزدى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ راست ئېيتىپتۇ« دېدى. سەھرالىق 
ئەرەب: ئۇنداقتا، ئاسماننى كىم ياراتتى؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا« 
دېدى. سەھرالىق ئەرەب: زېمىننىچۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا« دېدى. 
سەھرالىق ئەرەب: ئۇنداقتا كىم بۇ تاغالرنى بۇنداق تىكلەپ، ئۇنىڭدا شۇنچە بايلىقالرنى 
قىلدى؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا« دېدى. سەھرالىق ئەرەب: ئاسمان 
سېنى  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  زاتنىڭ  تىكلىگەن  تاغالرنى  ياراتقان،  زېمىننى  بىلەن 
ئەلەيھىسساالم: »ھەئە«  پەيغەمبەر  دېدى.  ئەۋەتتىمۇ؟-  قىلىپ  پەيغەمبەر  تائاال  هللا 
دېدى. سەھرالىق ئەرەب: سېنىڭ ئەلچىڭ: بىز بىر كېچە - كۈندۈزدە بەش ۋاخ ناماز 
ئوقۇشىمىز كېرەك،- دەيدىغۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ راست ئېيتىپتۇ« 
دېدى. سەھرالىق ئەرەب: سېنى ئەۋەتكەن هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ساڭا 
بۇ ئىشالرنى هللا تائاال بۇيرىغانمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە« دېدى. 
سەھرالىق ئەرەب: سېنىڭ ئەلچىڭ بىزنىڭ ماللىرىمىزغا زاكات بېرىشىمىز كېرەكلىكىنى 
ئېيتتى،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »راست ئېيتىپتۇ« دېدى. سەھرالىق ئەرەب: 
سېنى ئەۋەتكەن هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ساڭا بۇنى هللا تائاال بۇيرىغانمۇ؟- 
دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە« دېدى. سەھرالىق ئەرەب: سېنىڭ 
ئەلچىڭ يەنە بىزنىڭ ھەر يىلى رامىزان ئېيدا روزا تۇتۇشىمىز كېرەكلىكىنى ئېيتتى،- 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە، ئۇ راست دەپتۇ« دېدى. سەھرالىق ئەرەب: 
ئىشنى  بۇ  ساڭا  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  تائاالنىڭ  هللا  ئەۋەتكەن  سېنى  ئۇنداقتا، 
هللا تائاال بۇيرىدىمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەئە« دېدى. سەھرالىق 
بېرىپ ھەج  كەئىبىگە  كىشىلەرنىڭ  يەتكەن  كۈچى  بىزدىن  ئەلچىڭ  ئەرەب: سېنىڭ 
دەپتۇ«  »راست  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  ئېيتتى،-  كېرەكلىكىنى  قىلىشى 
ئەۋەتكەن هللا  بىلەن  ھەق  سېنى  ئەرەب:  سەھرالىق  ئۇ  كېيىن  شۇنىڭدىن  دېدى. 
قىلچە  ۋە  ئاشۇرۇۋەتمەيمەن  قىلچە  ئۇنىڭدىن  مەن  قەسەمكى،  بىلەن  نامى  تائاالنىڭ 
دېگەن  »ئۇ  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  كېمەيتىۋەتمەيمەن،- 
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سۆزىگە راست ئەمەل قىلسا، چوقۇم جەننەتكە كىرىدۇ« دېدى. بۇنى ئىمام بۇخارى، 
مۇسلىم قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 

پەيغەمبەرنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ پەقەت يەتكۈزۈشتىنال ئىبارەت ئىكەنلىكى

﴿سەن )ئۇالرغا( ۋەز - نەسىھەت قىلغىن، سەن پەقەت )ئۇالرغا( ۋەز - نەسىھەت 
قىلغۇچىسەن﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! سەن ئۆزەڭنىڭ ئەۋەتىلىشتىكى ۋەزىپەڭ بويىچە 
كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرغىن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ 
هللا  شۇڭا  ئېلىشتۇر﴾)1(  ھېساب  مەسئۇلىيىتىمىز  بىزنىڭ  قىلىشتۇر.  تەبلىغ  پەقەت 
تائاال مۇنداق دېدى: ﴿سەن ئۇالرغا مۇسەللەت )يەنى ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇرلىغۇچى( 
ئەمەسسەن﴾ ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد ۋە باشقىالر: سەن ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ئىماننى 
زورالپ بەرپا قىلغۇچى ئەمەسسەن،- دېدى. ئىبنى زەيد: سەن ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشقا 

مەجبۇراليدىغان كىشى ئەمەسسەن،- دېدى. 
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مەن كىشىلەر بىلەن ھەتتاكى ئۇالر بىر هللا دىن باشقا ھېچ 
ئىالھنىڭ يوقلىقىغا گۇۋاھلىق بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر 
ناماز ئوقۇسا، زاكات بەرسە، قانلىرىنى ۋە ماللىرىنى مەندىن ساقالپ قالىدۇ. پەقەت 
غىدۇر«)2(  هللا  ھېسابلىرى  ئۇالرنىڭ  قااللمايدۇ،  ساقالپ  بىلەن  ھەققى  ئىسالمنىڭ 
دەپ، ئاندىن هللا تائاالنىڭ: ﴿سەن )ئۇالرغا( ۋەز - نەسىھەت قىلغىن، سەن پەقەت 
)ئۇالرغا( ۋەز - نەسىھەت قىلغۇچىسەن. سەن ئۇالرغا مۇسەللەت )يەنى ئۇالرنى ئىمانغا 
مۇسلىم،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  ئوقۇدى.  ئايىتىنى  دېگەن  ئەمەسسەن﴾  مەجبۇرلىغۇچى( 
ئىمام  يەنە  ھەدىس  بۇ  قىلغان.  رىۋايەت  شۇنداق  قاتارلىقالرمۇ  نەسەئى  ۋە  تىرمىزى 

بۇخارى ۋە مۇسلىمالرنىڭ كىتابلىرىدىمۇ رىۋايەت قىلىنغان. 

ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەنلەرگە قىلىنغان تەھدىت

﴿لېكىن كىمكى )ۋەز - نەسىھەتتىن( يۈز ئۆرۈپ )هللانى( ئىنكار قىلىدىكەن﴾ يەنى 
ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىرىنى ئۆز جايىدا ئادا قىلىشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، دىلى ۋە تىلى 
بىلەن ھەقنى ئىنكار قىلىدىكەن، ﴿هللا ئۇنى قاتتىق ئازاباليدۇ﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿)كاپىر قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى. لېكىن ئۇ )قۇرئاننى( 
ئىنكار قىلدى ۋە )ئىماندىن( يۈز ئۆرۈدى﴾)3( شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿هللا ئۇنى 

قاتتىق ئازاباليدۇ﴾. 

)1( رەئد سۈرىسى 40ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
)2( يەنى ئىسالمدا قان تۆكۈشكە ئوخشاش جىنايەت سادىر قىلغان بولسا، ئىسالمنىڭ ھەققى - ھۆرمىتى بىلەن ئۇنىڭغا 

بېرىلىدىغان جازا ئىجرا قىلىنىۋېرىدۇ.
)3( قىيامەت سۈرىسى 31ـ  32ـ  ئايەتلەر.
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يەنى  قايتىدۇ﴾  دەرگاھىمىزغا  بىزنىڭ  ھەقىقەتەن  كېيىن(  )ئۆلگەندىن  ﴿ئۇالر 
ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى بىزنىڭ دەرگاھىمىزدۇر. ﴿ئاندىن ئۇالردىن ھېساب ئېلىشقا 
بىز مەسئۇلمىز﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن، ئەمەل - ئىبادەتلىرىدىن ھېسابنى 
بىز ئالىمىز. ئەگەر ئۇالرنىڭ ئىش، ئەمەل - ئىبادەتلىرى ياخشى بولسا مۇپاكات، يامان 

بولسا جازا بېرىمىز. 
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  غاشىيە  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 30 ئايەت
فەجر سۈرىسى

فەجر سۈرىسىنى نامازدا قىرائەت قىلىش توغرىسىدا

بىر  تۇردى.  نامازغا  مۇئاز  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  جابىرنىڭ  نەسەئى 
كىشى كېلىپ مۇئازغا ئىقتىدا قىلدى. مۇئاز نامازنى بەك ئۇزارتىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى 
بۇ خەۋەر  قايتىپ كەتتى.  ئوقۇپ  يالغۇز  ئۆزى  نامازنى  بېرىپ،  تەرىپىگە  بىر  مەسجىدنىڭ 
مۇئازغا يەتتى. مۇئاز: مۇناپىق،- دېدى. بۇ خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتتى. پەيغەمبەر 
قىلغانلىقىنىڭ سەۋەبىنى(  ئۈچۈن شۇنداق  نېمە  )ئۇنىڭ  كىشىدىن  ھېلىقى  ئەلەيھىسساالم 
سورىدى. ئۇ كىشى: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنىڭ بىلەن ناماز ئوقاي دەپ كەلگەن 
ئىدىم. لېكىن، ئۇ نامازنى بەكمۇ ئۇزارتىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن مەسچىتنىڭ بىر تەرىپىگە بېرىپ، 
نامازنى ئۆزەم يالغۇز ئوقۇپ قايتىپ كېتىپ، تۆگەمگە ھەلەپ ئېتىپ بەردىم،- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم مۇئازغا: »ئى مۇئاز! سەن كىشىلەرنى پىتنىگە ساالمسەن؟ )نامازدا( ئەئال، شەمس، 

فەجر ۋە لەيل سۈرىلىرىدەك قىسقا سۈرىلەرنى ئوقۇساڭ بولماسمىدى؟« دېدى.

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
سۈبھى بىلەن، )زۇلھەججىنىڭ دەسلەپكى( ئون كېچىسى بىلەن، قۇربانلىق كۈنى 

بىلەن، ھارپا كۈنى بىلەن، )كائىناتنىڭ ئاجايىپ ھەرىكىتى 



بىلەن( ئۆتكەن كېچە بىلەن قەسەمكى، )كاپىرالرغا چوقۇم ئازاب قىلىمىز(﴿4-1﴾. ئەقىل ئىگىسىگە 
بۇنىڭدا )يەنى يۇقىرىقى نەرسىلەردە قانائەتلىنەرلىك( قەسەم بارمۇ؟﴿5﴾ پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد ـ 
كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴿7-6﴾ بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە 
يارىتىلمىغان ئىدى﴿8﴾. شۇنىڭدەك ۋادىقورادا تاشالرنى كېسىپ )ئۆيلەرنى بىنا قىلغان( سەمۇدنى 
هللا قانداق جازالىدى﴿9﴾. شۇنىڭدەك قوزۇقالر ئىگىسى پىرئەۋننى قانداق جازالىدى﴿10﴾. ئۇالر 
شەھەرلەردە )زۇلۇم قىلىشتا( ھەددىدىن ئاشتى﴿11﴾. ئۇ يەرلەردە بۇزغۇنچىلىقنى كۆپ قىلدى﴿12﴾. 
پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى نازىل قىلدى﴿13﴾. پەرۋەردىگارىڭ )بەندىلەرنى( ئەلۋەتتە 

كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر﴿14﴾.

“سۈبھى” ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سۆزلەرنىڭ تەپسىرى

كۈنى  قۇربانلىق  بىلەن،  كېچىسى  ئون  دەسلەپكى(  )زۇلھەججىنىڭ  بىلەن،  ﴿سۈبھى 
بىلەن  ئۆتكەن كېچە  بىلەن(  ئاجايىپ ھەرىكىتى  )كائىناتنىڭ  بىلەن،  ھارپا كۈنى  بىلەن، 
قەسەمكى، )كاپىرالرغا چوقۇم ئازاب قىلىمىز(﴾ مەسرۇق ۋە مۇھەممەد ئىبنى كەئب: ئايەتتىكى 
)هللا تائاال قەسەم ئىچكەن( سۈبھىدىن قۇربان ھېيت كۈنىنىڭ سۈبھىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 
دېدى. ئىبنى ئابباس، ئىبنى زۇبەير، مۇجاھىد ۋە نۇرغۇنلىغان سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرى: 
تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  كېچىسى  ئون  دەسلەپكى  زۇلھەججىنىڭ  كېچىدىن  ئون  ئايەتتىكى 

دېدى. 
ھەققىدە(  پەزىلىتى  كېچىسىنىڭ  ئون  دەسلەپكى  )زۇلھەججىنىڭ  بۇخارى  ئىمام 
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى 
ئەلەيھىسساالم: »مۇشۇ كۈنلەردە )يەنى زۇلھەججىنىڭ دەسلەپكى ئون كۈنلىرىدە( قىلىنغان 
 - ئەمەل  ياخشى  كۆرىنىدىغان  سۆيۈملۈك  تائاالغا  هللا  ئىبادەتالردەك   - ئەمەل  ياخشى 
قىلغان جىھادچۇ؟- دېدى.  يولىدا  تائاالنىڭ  يوقتۇر« دېدى. ساھابىلەر: هللا  ئىبادەتلەر 
تائاالنىڭ يولىدا قىلغان جىھادمۇ )ئۇ كۈنلەردە قىلىنغان  ئەلەيھىسساالم: »هللا  پەيغەمبەر 
مېلىنى  ۋە  جېنى  پەقەتال  دېدى.  ئەمەستۇر«  سۆيۈملۈك  ئىبادەتلەردەك(  ئەمەل -  ياخشى 
كۈنلەردە  ئۇ  ئەمەلىال  كىشىنىڭ  كەلمىگەن  قايتىپ  ئۇنىڭدىن ھېچنېمىسى  ئاتاپ چىقىپ، 

قىلىنغان ياخشى ئەمەل - ئىبادەتلەردىن سۆيۈملۈكتۇر.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  جابىر  ئەھمەد  ئىمام   
قۇربان  سۆزدىن  دېگەن  كېچىسى”  “ئون  »ئايەتتىكى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ھېيت بار بولغان )زۇلھەججىنىڭ دەسلەپكى( ئون كۈنى، “ھارپا كۈنى” دېگەن سۆزدىن 
تۇتۇلىدۇ«.  قۇربانلىق كۈنى كۆزدە  ۋە “قۇربانلىق كۈنى” دېگەن سۆزدىن  ئەرەبات كۈنى 
بۇ ھەدىسنى نەسەئى رىۋايەت قىلدى. مېنىڭچە، )ئاپتور ئۆزىنى دېمەكچى( بۇ ھەدىسنىڭ 
تېكىستىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەۋە قىلىشتا ئازراق مەسىلە بار. توغرىسىنى هللا تائاال 

بىلگۈچىدۇر. 
مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  )قەسەمكى(﴾  بىلەن  كۈنى  ھارپا  بىلەن،  كۈنى  ﴿قۇربانلىق 

يۇقىرىدىكى ھەدىستە بايان قىلىپ ئۆتۈلدى.
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“كېچە” دېگەن سۆزنىڭ بايانى

﴿ئۆتكەن كېچە بىلەن قەسەمكى، )كاپىرالرغا چوقۇم ئازاب قىلىمىز(﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ 
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۆتۈپ كەتكەن كېچە بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر،- دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلدى. ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير: بىر قىسمى كېلىپ، يەنە بىر قىسمى كەتكەن كېچە بىلەن 
قەسەمكى دېگەنلىكتۇر،- دېدى. مۇجاھىد، ئەبۇ ئالىيە، قەتادە، مالىك، زەيد ئىبنى ئەسلەم ۋە 

ئىبنى زەيد قاتارلىقالر: يۈرۈگەن كېچە بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر،- دېدى.
﴿ئەقىل ئىگىسىگە بۇنىڭدا )يەنى يۇقىرىقى نەرسىلەردە قانائەتلىنەرلىك( قەسەم بارمۇ؟﴾ يەنى 

بۇ ئايەتلەردە ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن قىلىنغان قەسەم باردۇر. 
بۇ ئىبادەتنىڭ ۋاقىتلىرىغا ۋە چىن دىلىدىن هللا تائاالغا بويسۇنىدىغان، هللا تائاالدىن 
قورقىدىغان، هللا تائاالنىڭ ئالدىدا كەمتەرلىك قىلىدىغان ۋە هللا تائاالغا باش ئېگىدىغان تەقۋادار 
بەندىلەر هللا تائاالغا يېقىنچىلىق قىلىدىغان ھەج ۋە نامازالرغا ئوخشاش ئىبادەتلەر بىلەن قىلىنغان 

بىر قەسەمدۇر. 

اهللا تائاالنىڭ ئاد قەۋمىنى ھاالك قىلغانلىقىنىڭ بايانى

ھەققىدە  ئىبادەتلىرى   - تائەت  قىلغان  ئۇالرنىڭ  ۋە  مۆمىنلەر  يۇقىرىدا  تائاال  هللا 
توختالغاندىن كېيىن، بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئاد قەۋمىنى قانداق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
دېدى: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئادـ  كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ يەنى بۇالر 
هللا تائاالغا بويسۇنۇشتىن چىققان، ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇنىڭ كىتابلىرىدىن 

تېنىپ، ھەددىدىن ئاشقان زالىم كىشىلەردۇر. 
هللا تائاال ئۇالرنى قانداق ھاالك قىلغانلىقىنى ۋە ئۇالرنى كىشىلەرگە ئىبرەت قىلغانلىقىنى 
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد ـ كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى 
كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ ئىبنى ئىسھاقنىڭ كۆز قارىشىچە، بۇالر نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سامنىڭ نەۋرىسى 
ئىرەمنىڭ بالىلىرى بولغان قەدىمكى ئاد قەۋمىدۇر. هللا تائاال ئۇالرغا پەيغەمبىرى ھۇد ئەلەيھىسساالمنى 
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى. ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسەتتى. شۇنىڭ بىلەن، 
هللا تائاال ھۇد ئەلەيھىسساالمنى ئىمان ئېيتقان كىشىلەر بىلەن بىللە ئېلىپ چىقىپ كەتتى ۋە ئاد 
قەۋمىنى ھەددىدىن زىيادە قاتتىق ۋە سوغۇق بوران بىلەن )بىرىنىمۇ قويماي( ھاالك قىلدى. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئاد بولسا ھەددىدىن زىيادە قاتتىق ۋە سوغۇق بوران بىلەن ھاالك 
قىلىندى. هللا ئۇالرغا بوراننى يەتتە كېچە، سەككىز كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي ئاپىرىدە قىلدى، )ئاد( 
قەۋمىنىڭ )ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ( خورما دەرىخىنىڭ پور كۆتەكلىرىدەك ياتقانلىقىنى كۆرىسەن. 

ئۇالردىن بىرەر ئادەمنىڭ قالغانلىقىنى كۆرەلەمسەن؟﴾)1(. 
هللا تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن، بۇالرنىڭ قىسسىسىنى قۇرئاننىڭ بىر نەچچە 

)1( ھاققە سۈرىسى 6 - 8ـ  ئايەتكىچە.
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يېرىدە بايان قىلدى. 
هللا تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ:( پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئادـ  كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى 
كۆرمىدىڭمۇ؟) دېگەن ئايىتىدە “كۈچلۈك” دەپ سۈپەتلىدى. چۈنكى، ئۇالر تۈۋرۈكلەر بىلەن ئېگىز 
قىلىپ قوپۇرۇلغان يۇڭ ئۆيلەردە ياشايتتى. ئۇالر ئۆز زامانىدا قاۋۇل، گەۋدىلىك ۋە ئەڭ كۈچلۈك كىشىلەر 
ئىدى. شۇڭا ھۇد ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا هللا تائاالنىڭ بەرگەن بۇ نېمەتلىرىنى ئەسلەتكەن، ھەمدە 
ئۇالرنى هللا تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن بۇ نېمەتلىرىنى ئۆزلىرىنى شۇنداق ياراتقان پەرۋەردىگارىغا ئىتائەت 
قىلىش يولىدا ئىشلىتىشكە دەۋەت قىلغان. هللا تائاال ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى شۇنىڭغا دەۋەت 
قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ۋەھيىسى سىلەرنى ئاگاھالندۇرۇش 
ۋاقتىدا  ئۆز  ئەجەبلىنەمسىلەر؟«  كەلگەنلىكىدىن  ئارقىلىق  كىشى  بىر  ئىچىڭالردىكى  ئۆز  ئۈچۈن 
نۇھنىڭ قەۋمى ھاالك بولغاندىن كېيىن، هللا نىڭ سىلەرنى ئۇالرنىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغانلىقىنى، 
ۋۇجۇدۇڭالرنى قامەتلىك، بەستلىك قىلغانلىقىنى ياد ئېتىڭالر، سىلەر بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن 
هللا نىڭ نېمەتلىرىنى ياد ئېتىڭالر﴾)1(، ﴿ئاد بولسا زېمىندا )هللانىڭ بەندىلىرى ھۇد ۋە ئۇنىڭ 
بىلەن ئىمان ئېيتقانالرغا( ھەقسىز رەۋىشتە يوغانچىلىق قىلدى. ئۇالر: »كۈچ - قۇۋۋەتتە بىزدىن 
كىم ئارتۇق؟« دېدى﴾)2( هللا تائاال بۇ سۈرىدە مۇنداق دېدى: ﴿بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە 
ئەزەلدىن  قەۋم  بىر  ئۇالردەك  قاۋۇللۇقتا  يەنى كۈچتۈڭگۈرلۈكتە، جىسمانىي  ئىدى﴾  يارىتىلمىغان 
يارىتىلىپ باقمىغان. مۇجاھىد: “ئىرەم” قەدىمكى بىر قەۋم بولۇپ، ئۇالر قەدىمكى ئاد قەۋمى دەپ 
ئاتالغان،- دېدى. قەتادە ئىبنى دەئامە ۋە سۇددى: “ئىرەم” ئاد قەۋمىنىڭ دۆلىتىنىڭ ئۆيلىرىنىڭ 

نامىدۇر،- دېدى. بۇ خېلى كۈچكە ئىگە بىر قاراشتۇر. 
﴿بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە يارىتىلمىغان ئىدى﴾ ئىبنى زەيد بۇ ئايەتتىكى ئالماشنى 
باشقا يەرگە قاراتتى ۋە بۇنىڭغا ئاساسەن ئايەتنىڭ مەنىسى: ئۇالر ئەھقاف دېگەن يەردە باشقا 
شەھەرلەردە پەيدا قىلىنمىغان ئېگىز تۈۋرۈكلۈك ئۆيلەرنى سالدى،- دېدى. ئەمما قەتادە ۋە ئىبنى 
جەرىر قاتارلىقالر بۇ ئايەتتىكى ئالماشنى قەۋمنىڭ ئۆزىگە قاراتتى ۋە شۇنىڭغا ئاساسەن ئايەتنىڭ 
مەنىسى: بۇنداق كىشىلەر ئۆز زامانىدا يارىتىلمىغان ئىدى،- دېدى. بۇ قاراش توغرا دەپ قارالغان 
قارالغان  ئاجىز دەپ  بولسا،  قاراشلىرى  تەرەپدارلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  زەيد  ئىبنى  ئەمما  قاراشتۇر. 
قاراشتۇر. چۈنكى، ئەگەر ئايەتنىڭ مەنىسى ئۇالر دېگەندەك بولسا، هللا تائاال: باشقا شەھەرلەردە 
پەيدا قىلىنمىغان ئېگىز تۈۋرۈكلۈك ئۆيلەر سېلىندى،- دەيتتى. لېكىن ئۇنداق دېمەستىن، بەلكى: 

﴿بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە يارىتىلمىغان ئىدى﴾ دېدى.  

﴿شۇنىڭدەك ۋادىقورادا تاشالرنى كېسىپ )ئۆيلەرنى بىنا قىلغان( سەمۇدنى هللا قانداق جازالىدى﴾ 
يەنى ۋادىقورادا قۇرام تاشالرنى كېسىپ ئۆيلەرنى سالغان سەمۇد قەۋمىنى هللا تائاال قانداق جازالىدى. 
ئىبنى ئابباس: ۋادىقورادا قۇرام تاشالرنى ئويۇپ، تېشىپ، ئۆيلەرنى سالغان سەمۇد قەۋمىنى هللا تائاال 
قانداق جازالىدى؟- دېدى. مۇجاھىد، قەتادە، زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. 

هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿خۇشال ھالدا تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلەر﴾)3(. 

)1( ئەئراف سۈرىسى 69ـ  ئايەت.
)2( فۇسسىلەت سۈرىسى 15ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( شۇئەرا سۈرىسى 149ـ  ئايەت.
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پىرئەۋن توغرىسىدا

﴿شۇنىڭدەك قوزۇقالر ئىگىسى پىرئەۋننى قانداق جازالىدى﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ 
نۇرغۇن  تۇرىدىغان  كۈچلەندۈرۈپ  ئۇنى  ئاستىدا  قول  شۇنىڭدەك  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ 
ئەسكەرلىرى بار پىرئەۋننى قانداق جازالىدى؟- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئېيتىشالرغا قارىغاندا، 
پىرئەۋن ئەسكەرلەرنى جازالىماقچى بولسا، ئۇالرنىڭ قول - پۇتلىرىغا تۆمۈر قوزۇقالرنى قېقىپ، 
)ئۇالرنى قوزۇق بىلەن( ئېسىپ قوياتتى. مۇجاھىد: پىرئەۋن كىشىلەرنى قوزۇقالرغا باغالپ قوياتتى،- 

دېدى. سەئىد ئىبنى جۇبەير، ھەسەن ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.
كۆپ  بۇزغۇنچىلىقنى  يەرلەردە  ئۇ  ئاشتى.  ھەددىدىن  قىلىشتا(  )زۇلۇم  شەھەرلەردە  ﴿ئۇالر 
قىلدى﴾ يەنى ئۇالر شەھەرلەردە ھەددىدىن ئېشىپ، كىشىلەرگە ئازار بېرىپ، بۇزۇقچىلىق قىلدى.

﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى نازىل قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال ئۇالرغا ئاسماندىن 
ئازاب ۋە جازا چۈشۈرۈپ جازالىدى. بۇ جازانىڭ جىنايەتچى قەۋمگە چۈشۈشىنى ھېچكىم توسۇپ 

قااللمىدى. 

پەرۋەردىگارنىڭ كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقى

بۇ  ئابباس  ئىبنى  تۇرغۇچىدۇر﴾  كۆزىتىپ  ئەلۋەتتە  )بەندىلەرنى(  ﴿پەرۋەردىگارىڭ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: هللا تائاال ئاڭالپ ۋە كۆرۈپ تۇرىدۇ،- دېدى. يەنى هللا تائاال 
بەندىلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى كۆزىتىپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەر بىر كىشىنىڭ قىلمىشىغا 
قارىتا جازا ياكى مۇكاپات بېرىدۇ. بارلىق مەخلۇقاتالر هللا تائاالنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلىدۇ. هللا 
تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم چىقىرىپ، ھەر بىرىگە اليىق بولغان جازا ياكى مۇكاپاتنى 

بېرىدۇ. هللا تائاال كىشىلەرگە زۇلۇم ۋە ناھەقچىلىق قىلىشتىن پاكتۇر.

* * * * * * *

 گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ   ہ  ھھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ  

پەرۋەردىگارى ئىنساننى سىناپ ئەزىز قىلسا ۋە ئۇنىڭغا نېمەت بەرسە، ئۇ: »پەرۋەردىگارىم 
مېنى ئەزىز قىلدى« دەيدۇ﴿15﴾. پەرۋەردىگارى ئىنساننى سىناپ رىزقىنى تار قىلسا، ئۇ: 
»پەرۋەردىگارىم مېنى خار قىلدى« دەيدۇ﴿16﴾. ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، سىلەر يېتىمنى 
تەرغىپ  بېرىشكە  نان  ئاش،  مىسكىنگە  بىرىڭالرنى   - بىر  قىلمايسىلەر﴿17﴾.  ھۆرمەت 
مالنى  يەيسىلەر﴿19﴾.  دەپ  ھە  دېمەستىن(  ھارام  ـ  )ھاالل  مىراسنى  قىلمايسىلەر﴿18﴾. 

)ھېرىسلىق بىلەن( ناھايىتى دوست تۇتىسىلەر﴿20﴾.
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بەندىنىڭ باي ياكى پېقىر قىلىنىشىنىڭ اهللا تائاالنىڭ ئىززەتلىشى ياكى خار 
قىلىشى ئەمەس، بەلكى بەندىسىنى سىنىشى ئىكەنلىكى

هللا تائاال بۇ يەردە بەزى بەندىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ سىناق ئۈچۈن باي قىلىنىشىنى: “هللا 
تائاالنىڭ بىزنى ئىززەتلىشى” دەپ چۈشەنگەنلىكىنى ئىنكار قىلدى. چۈنكى، باي قىلىنىش 
ھەرگىزمۇ ئىززەتلەش بولماستىن، بەلكى، ئۇ بىر تۈرلۈك سىناقتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېدى: ﴿)ئۇالر( بىزنىڭ ئۇالرغا مال - مۈلك ۋە ئەۋالتالرنى بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز 

ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر ئۇقمايدۇ﴾)1(.
 شۇنداقال بەزى كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ كەمبەغەل قىلىنىشىنى “هللا تائاالنىڭ ئاھانەت 
ئارقىلىق  دېيىش  ئەمەس﴾  ئۇنداق  ﴿ھەرگىز  تائاال:  شۇڭا هللا  چۈشىنىدۇ.  دەپ  قىلىشى” 
ئىككىال خىل ھالەتتىكى كىشىلەرنىڭ چۈشىنىشنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. چۈنكى، 
هللا تائاال مال - دۇنيانى ئۆزى ياخشى كۆرگەن ۋە ياخشى كۆرمىگەن ھەرقانداق بەندىسىگە 
بېرىۋېرىدۇ. شۇنداقال ياخشى كۆرگەن ۋە ياخشى كۆرمىگەننىڭ ھەممىسىنىڭ رىزقىنى ئوخشاشال 
تار قىلىدۇ. ھەر ئىككىال ئەھۋالدا مۇھىم بولغىنى هللا تائاالغا تائەت قىلىشتۇر. باي كىشى هللا 

تائاالغا شۈكۈر ئېيتىشى، نامرات كىشى سەۋر قىلىشى الزىمدۇر. 

بەندىنىڭ مال - دۇنياسى ھەققىدە يامانلىق قىلىدىغانلىقى

پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  سەئدنىڭ  ئىبنى  ئەبۇداۋۇد  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم: »مەن يېتىمگە كېپىل بولغۇچى بىلەن مۇشۇنداق تۇرىمەن« دەپ، كۆرسەتكۈچ 

بارمىقى بىلەن ئوتتۇرا بارمىقىنى چۈپلەپ كۆرسەتتى. 
ئۇالر  يەنى  قىلمايسىلەر﴾  تەرغىپ  بېرىشكە  نان  ئاش،  مىسكىنگە  بىرىڭالرنى  ﴿بىر - 
ئېھسان قىلىشقا  ـ  بىرىگە خەير  بىر -  ئارا  ئۆز  پېقىر - مىسكىنلەرگە ياخشىلىق قىلىشقا، 

بۇيرىمايدۇ.
بىلەن(  )ھېرىسلىق  مالنى  يەيسىلەر.  دەپ  ھە  دېمەستىن(  ھارام  ـ  )ھاالل  ﴿مىراسنى 

ناھايىتى دوست تۇتىسىلەر﴾. 

* * * * * * *

ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ 

ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ    ڦ  ڦ   
)1( مۆئمىنۇن سۈرىسى 55 - 56ـ  ئايەتلەر.
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چاغدا﴿21﴾.  تەۋرىتىلگەن  ئارقا  ئارقىمۇ  زېمىن  يېنىڭالر،  بۇنىڭدىن  غاپىلالر!(  )ئى 
پەرۋەردىگارىڭ كەلگەن ۋە پەرىشتىلەر سەپـ  سەپ بولۇپ كەلگەن چاغدا﴿22﴾. )گۇناھكارالرنىڭ 
كۆرۈشى ئۈچۈن( جەھەننەم كەلتۈرۈلگەن چاغدا، شۇ كۈندە ئىنسان )يەنى كاپىر( )دۇنيادىكى 
قىلمىشلىرىنى( ئەسلەيدۇ، )بۇ چاغدا( ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى بولسۇن﴿23﴾. ئۇ 
ئېيتىدۇ: »كاشكى مەن )دۇنيادىكى( ھايات ۋاقتىمدا ياخشى ئىشالرنى قىلغان بولسامچۇ!« ﴿24﴾ شۇ 
كۈندە ھەر ئەھەدى )هللا غا ئاسىيلىق قىلغانالرنى( هللا جازالىغاندەك جازالىمايدۇ﴿25﴾. ھەمدە ھېچ 
ئەھەدى هللا باغلىغاندەك باغلىمايدۇ﴿26﴾. ئى ئارام تاپقۇچى جان! ﴿27﴾ سەن پەرۋەردىگارىڭدىن 
مەمنۇن، پەرۋەردىگارىڭ سەندىن رازى بولغان ھالدا، ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتقىن﴿28﴾. سەن مېنىڭ 

)ياخشى( بەندىلىرىم قاتارىغا قوشۇلغىن﴿29﴾. مېنىڭ جەننىتىمگە كىرگىن﴿30﴾.

ھەر بىر كىشىنىڭ قىيامەت كۈنى ئۆزىنىڭ ياخشىـ  يامان قىلمىشلىرىنىڭ 
نەتىجىسىنى كۆرىدىغانلىقى

هللا تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنىدە بولىدىغان قورقۇنچلۇق ئەھۋالدىن خەۋەر بېرىپ 
مۇنداق دېدى: ﴿)ئى غاپىلالر!( بۇنىڭدىن يېنىڭالر، زېمىن ئارقىمۇ ئارقا تەۋرىتىلگەن چاغدا﴾ 
يەنى ھەقىقەتەن تاغ ۋە زېمىنالر تۈپتۈز قىلىنىپ، مەخلۇقاتالر قەبرىلەردىن قوپۇرۇلۇپ، هللا 
تائاالنىڭ ئالدىدا تۇرغۇزۇلغاندا، ﴿پەرۋەردىگارىڭ كەلگەن﴾ يەنى هللا تائاال مەخلۇقاتلىرى 
ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن تۇرغاندا، كىشىلەر ئىرادىلىك كاتتا پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالدىغا 
»مەن  پەيغەمبەر:  بىر  ھەر  قىلسا،  تەلەپ  قىلىشنى  شاپائەت  ئۆزلىرىگە  ئۇالردىن  كېلىپ، 
)بۈگۈن( شاپائەت قىاللمايمەن« دەپ ئۆزرىلىرىنى ئېيتىشىدۇ. ئۇالر ئەڭ ئاخىرىدا مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىشكىنىدە، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم: »مەن شاپائەت قىالي« دەپ 
پەرۋەردىگارىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، )ئۆزىگە( بەندىلەرگە شاپائەت قىلىش ئىمتىيازىنىڭ بېرىلىشنى 

پەرۋەردىگارىدىن سورايدۇ. هللا تائاال ئۇنىڭغا شاپائەت قىلىش ئىمتىيازىنى بېرىدۇ. 
بۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىلىدىغان شاپائەتنىڭ تۇنجىسى بولۇپ، خۇددى ئىسرا 
مەرتىۋىسى  قىلىش  شاپائەت  بۇ  ئۇنىڭ  ئوخشاش،  ئۆتۈلگىنىگە  قىلىپ  بايان  سۈرىسىدە 
“ماختىلىدىغان ئورۇن” دەپ ئاتىلىدۇ. هللا تائاال بەندىلىرى ئارىسىدا خالىغانچە ھۆكۈم قىلىشى 

ئۈچۈن كېلىدۇ ۋە پەرىشتىلەر هللا تائاالنىڭ ئالدىدا سەپ ـ سەپ بولۇپ كېلىدۇ. 
مۇسلىم  ئىمام  چاغدا﴾   كەلتۈرۈلگەن  جەھەننەم  ئۈچۈن(  كۆرۈشى  ﴿)گۇناھكارالرنىڭ 
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇددىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
»قىيامەت كۈنى جەھەننەم ھەر بىرىنى 70 مىڭ پەرىشتە تۇتقان 70 مىڭ ئارغامچا بىلەن 

سۆرەپ كېلىنىدۇ«. بۇ ھەدىسنى تىرمىزىمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى. 
ئۇ  يەنى  ئەسلەيدۇ﴾  قىلمىشلىرىنى(  )دۇنيادىكى  كاپىر(  )يەنى  ئىنسان  كۈندە  ﴿شۇ 

ئىلگىرى - كېيىن قىلغان بارلىق قىلمىشلىرىنى ئەسلەيدۇ.
﴿)بۇ چاغدا( ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى بولسۇن. ئۇ ئېيتىدۇ: »كاشكى مەن 
ئەگەر  ئۇ كىشى  )دۇنيادىكى( ھايات ۋاقتىمدا ياخشى ئىشالرنى قىلغان بولسامچۇ!«﴾ يەنى 
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ئۇ  ئەگەر  قىلىدۇ.  پۇشايمان  قىلغانلىقىغا  ئىشالرنى  ئۆزىنىڭ گۇناھ  بولسا،  گۇناھكارالردىن 
ياخشى ئەمەل - ئىبادەت قىلغان ئادەم بولغان بولسا، ئۆزىنىڭ ياخشى ئەمەل - ئىبادەتلەرنى 

تېخىمۇ كۆپ قىلمىغانلىقىغا پۇشايمان قىلىدۇ.  
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەبۇئۇمەيرەدىن  ئىبنى  مۇھەممەد  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ناۋادا بىر ئىنسان تۇغۇلغىنىدىن تارتىپ تاكى قېرىپ ئۆلگىچە 
يۈزىنى يەرگە يېقىپ هللا تائاالغا )تائەت قىلىپ( سەجدە قىلغان بولسىمۇ، ئۇ قىلغان بۇ 
ئەمەل - ئىبادەتلىرىنى قىيامەت كۈنى يەنىال ئاز سانايدۇ. ئۇ دۇنياغا قايتا قايتۇرۇلۇپ، تېخىمۇ 

كۆپرەك ياخشى ئەمەل - ئىبادەتلەرنى قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ«. 
﴿شۇ كۈندە ھەر ئەھەدى )هللا غا ئاسىيلىق قىلغانالرنى( هللا جازالىغاندەك جازالىمايدۇ﴾ 
يەنى ھېچكىم ھېچكىمنى هللا تائاال ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلغانالرنى ئازابلىغاندەك ئازابلىمايدۇ. 

﴿ھەمدە ھېچ ئەھەدى هللا باغلىغاندەك باغلىمايدۇ﴾ يەنى ھېچكىم ھېچكىمنى هللا تائاالغا 
تانغانالرنى هللا تائاالنىڭ جەھەننەمگە مۇئەككەل پەرىشتىلىرى باغلىغاندەك باغلىيالمايدۇ. بۇ 

ئايەتلەر گۇناھكارالر ۋە زالىمالر توغرىسىدىكى ئايەتلەردۇر. 
ئەمما ھەقىقەتتە چىڭ تۇرغان، پاك مۆمىنلەرگە مۇنداق دېيىلىدۇ: ﴿ئى ئارام تاپقۇچى 
جان! سەن پەرۋەردىگارىڭدىن مەمنۇن، پەرۋەردىگارىڭ سەندىن رازى بولغان ھالدا، ئۇنىڭ 
رازى  دەرگاھىغا قايتقىن﴾ يەنى سەن پەرۋەردىگارىڭدىن مەمنۇن، پەرۋەردىگارىڭ سەندىن 
بولغان ھالدا، ئۇنىڭ دەرگاھىغا، ئۇنىڭ مۇكاپاتى ۋە بەندىلىرى ئۈچۈن جەننەتتە تەييارلىغان 

نازۇ نېمەتلەر بار تەرەپكە قايتقىن. 
ياخشى  ئۇ  سۆز  بۇ  يەنى  قوشۇلغىن﴾  قاتارىغا  بەندىلىرىم  )ياخشى(  مېنىڭ  ﴿سەن 
كىشىلەرگە سەكراتتىكى چېغىدا بىر قېتىم، قىيامەت كۈنىدە يەنە بىر قېتىم دېيىلىدۇ. پەرىشتىلەر 

سەكراتتىكى چاغدا ۋە قىيامەت كۈنىدە بۇ سۆز بىلەن ئۇالرغا خۇش ـ بېشارەت بېرىدۇ. 
ئارام  ﴿ئى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
تاپقۇچى جان! سەن پەرۋەردىگارىڭدىن مەمنۇن، پەرۋەردىگارىڭ سەندىن رازى بولغان ھالدا، 
ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتقىن﴾ دېگەن ئايەت ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بار بولغان بىر سورۇندا 
چۈشكەن بولۇپ، بۇنى ئاڭلىغان ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: 
ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بۇ نېمە دېگەن ياخشى خۇش ـ بېشارەت!- دېگەندە، پەيغەمبەر 
بېشارەت  ـ  بىلەن ساڭىمۇ خۇش  بۇ سۆز  ئۇنىڭغا: »شەك - شۈبھىسىزكى،  ئەلەيھىسساالم 

بېرىلىدۇ« دېگەن. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، فەجر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 20 ئايەت
بەلەد سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ  ژ   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  

ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
بۇ  مۇھەممەد!(  )ئى  قىلىمەن﴿1﴾.  قەسەم  بىلەن  مەككە(  )يەنى  شەھەر  بۇ 
شەھەردە )ئۇرۇش قىلىش( ساڭا ھااللدۇر﴿2﴾. ئادەم )ئەلەيھىسساالم( ۋە )ئۇنىڭ ياخشى( 
پەرزەنتلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەن﴿3﴾. بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن جاپا - مۇشەققەت 
ئىچىدە قىلىپ ياراتتۇق﴿4﴾. ئۇ )يەنى فاجىر، شەقى ئادەم( ئۆزىگە ھېچ كىشىنىڭ 
كۈچى يەتمەيدۇ دەپ ئويالمدۇ؟﴿5﴾ ئۇ: »كۆپ مال سەرپ قىلدىم« دەيدۇ﴿6﴾. ئۇ 
ئۆزىنىڭ )مال( سەرپ قىلغانلىقىنى ھېچ كىشى كۆرمىدى دەپ ئويالمدۇ؟﴿7﴾ ئىنسان 
ئۈچۈن ئىككى كۆز، بىر تىل، ئىككى كالپۇك ياراتمىدۇقمۇ؟ ئۇنىڭغا ياخشى يول بىلەن 

يامان يولنى كۆرسەتمىدۇقمۇ؟﴿8 ـ 10﴾

اهللا تائاال ئىنساننى جاپا - مۇشەققەت ئىچىدە قىلىپ ياراتقانلىقىغا 
مەككىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىنىڭ ھۆرمىتى بىلەن قەسەم 

قىلغانلىقى

بۇ قەسەم هللا تائاالنىڭ بۇ شەھەر كىشىلىرى ئېھرام باغلىغاندا، بۇ شەھەرنىڭ 
باغاليدىغان  )ئېھرام  ئۈچۈن،  بىلدۈرۈش  ئىكەنلىكىنى  مۇقەددەس  نەقەدەر 



بارلىق  تۇرىدىغانلىقىغا  تېشىدا  ئېھرام  تۇرغانالرنىڭ  شەھەردە  بۇ  ۋاقىتتا(  باشقا  ۋاقىتتىن 
شەھەرلەرنىڭ كاتتىسى بولغان مەككە بىلەن قىلغان قەسىمىدۇر.

مۇنداق  مۇجاھىدنىڭ  خۇسەيف  قىلىمەن﴾  قەسەم  بىلەن  مەككە(  )يەنى  شەھەر  ﴿بۇ 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئايەتنىڭ ئەرەبچىسىدە كەلگەن: “ال” دېگەن سۆز هللا تائاالنىڭ 
ئۇالرغا بەرگەن رەددىيەسى بولۇپ، هللا تائاال بۇ شەھەر بىلەن قەسەم قىلدى،- دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلدى. شەبىب ئىبنى بەشەر ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: بۇ شەھەر )يەنى مەككە( بىلەن قەسەم قىلىمەن. )ئى مۇھەممەد!( بۇ شەھەردە 
جۇبەير،  ئىبنى  سەئىد  قىلدى.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  ھااللدۇر،-  ساڭا  قىلىش(  )ئۇرۇش 
ئەبۇسالىھ، ئەتىيە، زەھھاك، قەتادە، سۇددى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. 
ھەسەنبەسەرى: هللا تائاال پەيغەمبىرىگە مەككىدە كۈندۈزى پەقەت بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىشنى 

ھاالل قىلىپ بەرگەن ئىدى،- دېدى. 
 بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدىكى يۇقىرىقى تەپسىرلەرنىڭ توغرۇلۇقىنى تۆۋەندىكى ھەدىس 
كۈچلەندۈرىدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: »هللا تائاال بۇ يۇرتتا ئۇرۇش قىلىشنى ئاسمان - زېمىننى ياراتقان كۈنىال 
ھارام قىلغان، شۇڭا ئۇ هللا تائاالنىڭ ھارام قىلىشى بىلەن تاكى قىيامەتكىچە ھارامدۇر. بۇ 
يۇرتنىڭ دەل ـ دەرەخلىرى قومۇرۇلمايدۇ، ئوت ـ چۆپلىرى يۇلۇنمايدۇ. مېنىڭ بۇ يۇرتتا پەقەت 
كۈندۈزى بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىشىم ھاالل قىلىندى. ئەمدى ئۇ يەنە بۇرۇنقىدەك ھاراملىق 
ھالىتىگە قايتتى. بۇنى ئاڭلىغانالر ئاڭلىمىغانالرغا يەتكۈزسۇن«. »ناۋادا بىرسى پەيغەمبەرنىڭ 
بۇ يۇرتتا ئۇرۇش قىلغانلىقىنى دەستەك قىلىپ ئۇرۇش قىلىشقا ئۇرۇنسا، ئۇنىڭغا: هللا تائاال ئۆز 

پەيغەمبىرىگىال رۇخسەت قىلغان، باشقىالرغا روخسەت قىلمىغان دەڭالر«. 
قىلىمەن﴾  قەسەم  بىلەن  پەرزەنتلىرى  ياخشى(  )ئۇنىڭ  ۋە  )ئەلەيھىسساالم(  ﴿ئادەم 
مۇجاھىد ۋە باشقا ئالىمالر: بۇ ئايەتتىكى “ئادەم” دېگەن سۆزدىن ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۆزى، “پەرزەنتلىرى” دېگەن سۆزدىن ئۇنىڭ بالىلىرى بولغان ئىنسانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 
دېدى. بۇ ئايەتكە بېرىلگەن بۇ تەپسىر توغرا دەپ قارالغان تەپسىردۇر. چۈنكى، هللا تائاال 
كىشىلەر ياشايدىغان ماكان بولغان مەككە بىلەن قەسەم قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدا ياشىغان 
ۋە ياشايدىغان، ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالتلىرى بىلەن قەسەم قىلغان. ئەبۇ ئىمران 
جۇنى: بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغانالر ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىدۇر،- دېگەن. بۇ ئەسەرنى 

ئىبنى جەرىر رىۋايەت قىلدى. 
بۇ  دېگەن.  بالىالردۇر،-  ۋە  ئاتا  بارلىق  تۇتۇلغىنى  كۆزدە  ئايەتتە  بۇ  جەرىر:  ئىبنى 

ئايەتنىڭ مۇشۇنداق مەنە بېرىش ئېھتىمالىمۇ بار.
﴿بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن جاپا - مۇشەققەت ئىچىدە قىلىپ ياراتتۇق﴾ ئىبنى ئەبۇنۇجەيھ، 
جۇرەيج ۋە ئەتا قاتارلىقالر ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بىز ئىنساننى 
جاپا - مۇشەققەتتە چوڭ بولىدىغان قىلىپ ياراتتۇق. ئۇنىڭ تۇغۇلۇشىنىڭ ناھايىتى تەس 
بولىدىغانلىقىنى، چىشىنىڭ ناھايىتى تەستە چىقىدىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلدى. 

بەلەد سۈرىسى

556557



مۇجاھىد: بىز ئىنساننى بىر تامچە مەنىدىن بىر پارچە قانغا، كېيىن بىر پارچە گۆشكە 
تائاالنىڭ  هللا  خۇددى  بۇ  دېدى.  ياراتتۇق،-  قىلىپ  تارتىدىغان  قىيىنچىلىق  ئايلىنىپ 
قورساق  بىلەن  مۇشەققەت  ئانىسى  ﴿ئىنساننى  ئوخشايدۇ:  مەنىسىگە  ئايىتىنىڭ  تۆۋەندىكى 
قورساق  بىلەن  مۇشەققەت  ئانىسى  ئىنساننى  يەنى  تۇغدى﴾)1(  بىلەن  مۇشەققەت  كۆتۈرۈپ، 

كۆتۈردى. باال ياشاشتا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالردا مۇشەققەت چېكىدۇ. 
﴿بىز ئىنساننى ھەقىقەتەن جاپا - مۇشەققەت ئىچىدە قىلىپ ياراتتۇق﴾ سەئىد ئىبنى 
قىلىپ  قىلىدىغان  تىرىكچىلىك  تەستە  قاتتىقچىلىقتا،  ئىنساننى  بىز  ئايەتنى:  بۇ  جۇبەير 
بار  ئىقتىدارى  ۋە  قاتتىقچىلىقتا  ئىنساننى  بىز  ئىكرىمە:  قىلغان.  تەپسىر  دەپ  ياراتتۇق،- 
قىلىپ ياراتتۇق،- دەپ تەپسىر قىلغان. قەتادە: بىز ئىنساننى جاپا - مۇشەققەت ئىچىدە 
قىلىپ ياراتتۇق،- دەپ تەپسىر قىلغان. ھەسەن: بىز ئىنساننى دۇنيانىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى، 

شۇنداقال ئاخىرەتنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى تارتىدىغان قىلىپ ياراتتۇق،- دېدى. 

ئىنساننىڭ اهللا تائاالنىڭ قورشاۋىدا ۋە نېمىتى ئىچىدە ئىكەنلىكى

﴿ئۇ )يەنى فاجىر، شەقى ئادەم( ئۆزىگە ھېچ كىشىنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ دەپ ئويالمدۇ؟﴾ 
ھەسەن بەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ مېنىڭ مېلىمنى ھېچكىم تارتىۋااللمايدۇ دەپ 
ئويالمدۇ؟- دەيدۇ. قەتادە: ئىنسان قولىدىكى مېلىنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىدىن ۋە قەيەرگە 

ئىشلەتكەنلىكىدىن سورالمايمەن دەپ ئويالمدۇ؟- دېدى.
قەتادە  ۋە  سۇددى  ھەسەن،  مۇجاھىد،  دەيدۇ﴾  قىلدىم«  سەرپ  مال  »كۆپ  ﴿ئۇ: 
قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئىنسان مەن ناھايىتى كۆپ مالنى سەرپ قىلىۋەتتىم 

دەيدۇ،- دېدى. 
﴿ئۇ ئۆزىنىڭ )مال( سەرپ قىلغانلىقىنى ھېچ كىشى كۆرمىدى دەپ ئويالمدۇ؟﴾ مۇجاھىد بۇ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ مېنى هللا تائاال كۆرمىدى دەپ ئويالمدۇ؟- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ 

مەنىسى ھەققىدە نۇرغۇنلىغان سەلەپ ئالىملىرىمۇ شۇنداق دېدى. 
﴿ئىنسان ئۈچۈن ئىككى كۆز، بىر تىل، ئىككى كالپۇك ياراتمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا 
كۆرىدىغان ئىككى كۆزنى، سۆزلەپ كۆڭلىدىكىنى ئىپادە قىلىدىغان تىلنى، تاماق يېيىشتە 
ۋە سۆزلەشتە مەقسىتىنى ئىپادىلەيدىغان، يۈزىگە ۋە ئېغىزىغا زىننەت ۋە ھۆسىن قوشىدىغان 

ئىككى كالپۇكنى ياراتمىدۇقمۇ؟ 

ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى ئايرىۋېلىشنىڭ ئۆزىمۇ بىر نېمەت ئىكەنلىكى

﴿ئۇنىڭغا ياخشى يول بىلەن يامان يولنى كۆرسەتمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا ئىككى 
بۇ  مەسئۇدنىڭ  ئىبنى  سەۋرى  سۇفيان  بەرمىدۇقمۇ؟  ئىخىتيارلىقىنى  تالالش  بىرنى  يولدىن 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇنىڭغا ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى كۆرسەتمىدۇقمۇ؟- دېدى. 

)1( ئەھقاف سۈرىسى 15ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەلەد سۈرىسى
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ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئىكرىمە، ئەبۇۋائىل، ئەبۇسالىھ، مۇھەممەد 
ئىبنى كەئب، زەھھاك ۋە ئەتا خۇراسانى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى.

مەنى  ئارىالشما  ئىنساننى  بىز  دەيدۇ: ﴿شۈبھىسىزكى،  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال   هللا 
)يەنى ئەر بىلەن ئايالالرنىڭ مەنىسى( دىن ياراتتۇق، ئۇنى بىز )شەرىئەت تەكلىپلىرى بىلەن( 
سىنايمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنى بىز )ئۇنى نازىل قىلغان ئايەتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىناتنى 
ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگە دااللەت قىلىدىغان دەلىللەرنى كۆرسۈن دەپ( ئاڭاليدىغان، كۆرىدىغان 
قىلىپ ياراتتۇق. شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭغا بىز )پەيغەمبەر ئەۋەتىش بىلەن ياخشى-يامان( يولنى 
كۆرسەتتۇق، ئۇ مۆمىن بولۇپ ياخشى يولدا مېڭىپ )هللانىڭ نېمىتىگە( شۈكۈر قىلغۇچىدۇر، 

ياكى )فاجىر بولۇپ يامان يولدا مېڭىپ( كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر﴾)1(. 

* * * * * * *

 ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ 
ى   ې  ې  ې   ۉ  ې  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ   ېئ   ېئ   

ئۇ داۋان ئاشمىدى﴿11﴾. داۋان ئېشىشنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەتتىڭ؟﴿12﴾ )داۋان 
ئېشىش دېگەن( قۇل ئازاد قىلماقتۇر﴿13﴾. ياكى ئاچارچىلىق كۈندە تۇغقانچىلىقى بولغان 
يېتىمگە ياكى توپىدا ياتقان مىسكىن )يەنى ھالى ناچار كەمبەغەل( گە تاماق بەرمەكتۇر﴿14 
-16﴾. شۇنىڭ بىلەن بىللە )يەنى يۇقىرىقىالرنى قىلىش بىلەن بىللە( ئىمان ئېيتقانالردىن، 
ئۆزئارا سەۋر قىلىشقا تەۋسىيە قىلىشقانالردىن، ئۆزئارا مەرھەمەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىشقانالردىن 
سائادەتمەن  كىشىلەر(  قىلغان  ئىشالرنى  يۇقىرىدىكى  )يەنى  شۇالر  ئەنە  بولماقتۇر﴿17﴾. 
كىشىلەردۇر﴿18﴾. بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر بەتبەختلەردۇر﴿19﴾. ئۇالر دوزاخقا 

سولىنىدۇ﴿20﴾.

ياخشىلىق يولىغا تەرغىپ قىلىش توغرىسىدا

ۋە  ياخشىلىق  ئۇ  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  زەيد  ئىبنى  ئاشمىدى﴾  داۋان  ﴿ئۇ 
نىجاتلىق يولىغا ماڭسا بولمامدۇ؟- دېدى. هللا تائاال نىجاتلىق يولىنىڭ قانداق يول ئىكەنلىكىنى 
بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿داۋان ئېشىشنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەتتىڭ؟ )داۋان ئېشىش 

دېگەن( قۇل ئازاد قىلماقتۇر﴾

ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى مىرجانەدىن ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »كىمكى بىر مۆمىن قۇلنى ئازات قىلسا، هللا تائاال قۇل ئازات 
قىلغان ئادەمنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنى ئۇ ئازات قىلغان قۇلنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنىڭ ئورنى ئۈچۈن 

)1( ئىنسان سۈرىسى 2 - 3ـ  ئايەتلەر.

بەلەد سۈرىسى
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دوزاخنىڭ ئازابىدىن ئازات قىلىدۇ. يەنى قولىنىڭ ئورنىغا قولىنى، پۇتىنىڭ ئورنىغا پۇتىنى، 
ئەۋرىتىنىڭ ئورنىغا ئەۋرىتىنى ئازات قىلىدۇ« دېدى.

ئەلى ئىبنى ھەسەن سەئىد مىرجانەگە: سەن راستىنال بۇ ھەدىسنى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن 
ئاڭلىغانمىدىڭ؟- دېدى. ئۇ: شۇنداق،- دەپ جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن، ئەلى ئىبنى 
ھەسەن دەرھالال ئۆزىنىڭ ئەڭ ئەتىۋارلىق قۇلى بولغان مۇترافنى چاقىرىپ، ئۇنىڭغا: سەن 
هللا تائاال رازىلىقى ئۈچۈن ئازاد دەپ، ئۇنى ئازات قىلىۋەتكەن. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، 

مۇسلىم، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ سەئىد ئىبنى مىرجانەدىن رىۋايەت قىلغان. 
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەھمەد  ئىمام  رىۋايەتتە  بىر  يەنە 
باالغەتكە  ئۈچىلىسى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  پەرزەنتى  ئۈچ  مۇسۇلماننىڭ  »بىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
يەتمەستىن ئۆلۈپ كەتسە، بالىلىرىغا تارتقان ئىچ ئاغرىقى سەۋەبى بىلەن هللا تائاال ئۇنى 
جەننەتكە كىرگۈزىدۇ. كىمكى هللا يولىدا يۈرۈپ چېچى ئاقىرىپ كەتسە، قىيامەت كۈنى ئاق 
چاچلىرى نۇر بولىدۇ. كىمكى دۇشمەنگە قارىتىپ بىر پاي ئوق ئاتسا، ئۇ ئوق مەيلى تەگسۇن 
ياكى تەگمىسۇن، ئاتقۇچىغا گويا بىر قۇلنى ئازاد قىلغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ. كىمكى بىر 
مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىۋەتسە، قىيامەت كۈنى هللا ئۇ قۇلنىڭ ھەر بىر ئەزاسى ئۈچۈن ئازاد 
قىلغۇچىنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنى ئوتتىن ئازاد قىلىۋېتىدۇ. كىمكى هللا يولىدا بىرەر نەرسىنى 
جۈپى بىلەن سەدىقە قىلسا، هللا تائاال ئۇنى جەننەتنىڭ سەككىز دەرۋازىسىنىڭ خالىغىنىدىن 

كىرگۈزىدۇ«.
مىسكىن  ياتقان  توپىدا  ياكى  يېتىمگە  بولغان  تۇغقانچىلىقى  ئاچارچىلىق كۈندە  ﴿ياكى 
)يەنى ھالى ناچار كەمبەغەل( گە تاماق بەرمەكتۇر﴾ ئىمام ئەھمەد سۇاليمان ئىبنى ئامىردىن 
»مىسكىنگە  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
قىلىنغان سەدىقە سەدىقە ھېسابلىنىدۇ. مىسكىن تۇغقانغا قىلىنغان سەدىقە ھەم سەدىقە ھەم 

ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەت ئورناتقانلىق بولىدۇ«.
ئىبنى ئابباس هللا تائاالنىڭ: ﴿توپىدا ياتقان مىسكىنگە﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: ئۇ بولسا يولدا قالغان، يېتىپ قوپىدىغان ئۆي ياكى باشقا ھېچ نەرسىسى يوق نامرات 

ئادەمدۇر،- دېدى. 
﴿شۇنىڭ بىلەن بىللە )يەنى يۇقىرىقىالرنى قىلىش بىلەن بىللە( ئىمان ئېيتقانالردىن﴾ 
دىلىدىن  چىن  تائاالغا  هللا  بىرگە،  بىلەن  قىلىش  ئىشالرنى  ياخشى  يۇقىرىقى  ئۇ  يەنى 
ئىشەنگەن مۆمىن ۋە قىلغان ئىشلىرىنىڭ ساۋابىنى پەقەت هللا تائاالدىنال كۆزلىگەن ئادەمدۇر. 
هللا تائاال باشقا ئايەتلەردە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن ۋە 
مۆمىن بولۇپ ئاخىرەتكە اليىق ئەمەللەرنى قىلىدىكەن، مۇنداق ئادەملەرنىڭ قىلغان ئەمەلى 
)هللانىڭ دەرگاھىدا( قوبۇل بولىدۇ﴾)1(، ﴿ئەر - ئايال مۆمىنلەردىن كىمكى ياخشى ئەمەل 

قىلىدىكەن﴾)2(. 

)1( ئىسرا سۈرىسى 19ـ  ئايەت.
)2( نەھل سۈرىسى 97ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەلەد سۈرىسى
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تەۋسىيە  قىلىشقا  مەرھەمەت  ئۆزئارا  قىلىشقانالردىن  تەۋسىيە  قىلىشقا  سەۋر  ﴿ئۆزئارا 
قىلىشقانالردىن بولماقتۇر﴾ يەنى ئۇالر ياخشى ئەمەللەرنى قىلىپ، بىر - بىرىگە باشقىالردىن 
تەۋسىيە  يەتكۈزۈشكە  شەپقەت   - مېھرى  ئۇالرغا  ۋە  قىلىش  سەۋر  ئەزىيەتلەرگە  يەتكەن 
قىلىشىدىغان مۆمىنلەردىندۇر. بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: »رەھىم قىلغۇچىالرغا 
رەھمان تائاال رەھىم قىلىدۇ. زېمىندىكىلەرگە رەھىم قىلىڭالر، سىلەرگە ئاسماندىن رەھمەت 
قىلىنىدۇ«. يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: »كىشىلەرگە رەھىم قىلمىغانغا هللا 

تائاالمۇ رەھمەت قىلمايدۇ«.
ھەدىسنى  بىر  مۇنداق  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ئەمرى  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەبۇداۋۇد  ئىمام 
رىۋايەت قىلغان: »كىم كىچىكلىرىمىزگە رەھىم قىلمىسا ۋە چوڭلىرىمىزنىڭ ھەق ـ ھۆرمىتىنى 

قىلمىسا، ئۇ بىزدىن ئەمەس«. 
﴿ئەنە شۇالر )يەنى يۇقىرىدىكى ئىشالرنى قىلغان كىشىلەر( سائادەتمەن كىشىلەردۇر﴾ 

يەنى مۇشۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەنلەر نىجاتلىققا ئېرىشكۈچىلەردۇر. 

بەتبەختلەر ۋە ئۇالرنىڭ جازاسى

﴿بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر بەتبەختلەردۇر﴾ يەنى بەختسىزلەردۇر.

﴿ئۇالر دوزاخقا سولىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئۇالرنى قورشاپ تۇرىدىغان ئازابقا دۇچار بولىدۇ. 
ئۇالر بۇ ئازابنىڭ قورشاۋىدىن قۇتۇاللمايدۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە، ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە، سەئىد 
ئىبنى جۇبەير، مۇجاھىد، مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەيزە، ئەتىيە ئەۋفى، ھەسەن، قەتادە 
تەرەپتىن قورشاپ، دۈملەپ  بولسا، كاپىرالرنى ھەممە  ئۇ  قاتارلىقالر بۇ ھەقتە:  ۋە سۇددى 
تۇرىدىغان ئوتتۇر،- دەپ تەپسىر قىلغان. ئىبنى ئابباس ئۇ ئايەتنى: دەرۋازىلىرى تاقالغان 
ئوت ئازابىنىڭ ئىچىگە سولىنىدۇ،- دەپ تەپسىر قىلغان. زەھھاك: ئۇ قورشاپ تۇرىدىغان ئوت 
ئازابى بولۇپ، ئۇنىڭدىن چىقىدىغان دەرۋازا يوقتۇر،- دېگەن. قەتادە: ئۇ دۈملەنگەن ئوت 
ئازابى بولۇپ، ئۇ يەردە يورۇقلۇق ياكى چىقىش ئېغىزى يوق. ئۇنىڭدىن مەڭگۈ چىقالمايدۇ،- 

دېگەن. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، بەلەد سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 15 ئايەت

شەمس سۈرىسى

شەمس سۈرىسى بىلەن زۇھا سۈرىسىنىڭ خۇپتەن نامىزىدا 
ئوقۇلىدىغانلىقى

جابىر  مۇسلىمنىڭ  ۋە  بۇخارى  ئىمام  بىز  تەپسىرىدە  ئايەتلەرنىڭ  يۇقىرىدىكى 
»سەن  ئەنھۇغا  رەزىيەلالھۇ  مۇئاز  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ 
خۇپتەن نامىزىدا ئەئال، شەمس، لەيل سۈرىلىرىنى ئوقۇساڭ بولمامتى؟« دېگەنلىكىنى 

بايان قىلىپ ئۆتكەندۇق.

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ   ڀ ڀ  ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئاي  ئەگەشكەن چاغدىكى  قۇياشقا  بىلەن قەسەمكى﴿1﴾.  نۇرى  ئۇنىڭ  ۋە  قۇياش 
بىلەن قەسەمكى﴿3﴾. قۇياشنى  ئاشكارا قىلغان كۈندۈز  بىلەن قەسەمكى﴿2﴾. قۇياشنى 
يوشۇرغان چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴿4﴾. ئاسمان بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات 
بىلەن قەسەمكى﴿5﴾. زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلەن قەسەمكى﴿6﴾. روھ 
بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى-يامانلىقنى بىلدۈرگەن زات بىلەن 
قەسەمكى﴿7ـ8﴾. روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ﴿9﴾. نەپسىنى )كۇفرى 

ۋە پىسقى - فۇجۇر بىلەن( كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ﴿10﴾.



اهللا تائاالنىڭ ئۆز مەخلۇقاتلىرىدىن ئۆزىنى تائەت بىلەن پاكلىغانالرنىڭ 
نىجات تاپىدىغانلىقى، كۇپۇر بىلەن رەسۋە قىلغانالرنىڭ زىيان 

تارتىدىغانلىقىغا قەسەم قىلغانلىقى

﴿قۇياش ۋە ئۇنىڭ نۇرى بىلەن قەسەمكى﴾ قەتادە “ۋە ئۇنىڭ نۇرى بىلەن قەسەمكى” 
ئىبنى  قىلغان.  تەپسىر  دەپ  قەسەمكى،-  بىلەن  ھەممىسى  كۈندۈزنىڭ  ئايەتنى:  دېگەن 
جەرىر: توغرىسى شۇكى، هللا تائاال قۇياش ۋە كۈندۈز بىلەن قەسەم قىلغان. چۈنكى، كۈندۈز 

بولسا دەل قۇياش نۇرىنىڭ ئۆزىدۇر،- دېگەن. 
﴿قۇياشقا ئەگەشكەن چاغدىكى ئاي بىلەن قەسەمكى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
ھەققىدە: ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ئاي بىلەن قەسەمكى،- دېدى. ئىبنى ئابباس: كۈندۈزدىن 
كەلگەن  ئەگىشىپ  كۈندۈزگە  قەتادە:  دېدى.  قەسەمكى،-  بىلەن  ئاي  كەلگەن  كېيىن 
چاغدىكى ئاي تۇغقان كېچە بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر. چۈنكى، كۈن پاتقاندىن كېيىن 

ئاي كۆرۈلىدۇ،- دېدى. 
﴿قۇياشنى ئاشكارا قىلغان كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾ مۇجاھىد: يورۇقلۇق ئېلىپ كەلگەن 
كۈندۈز بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر. هللا تائاال بۇ ھەقتە: ﴿قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قـاپـلىغان 

كېچە بىلەن قەسەمكى، يورۇغان چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾)1( دېدى،- دەيدۇ.
﴿قۇياشنى يوشۇرغان چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى﴾ يەنى كۈن پاتسا، قاراڭغۇلۇقى 

ھەممە يەرنى قاپلىغان كېچە بىلەن قەسەمكى. 
﴿ئاسمان بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلەن قەسەمكى﴾ قەتادە: بۇ ئايەتتىن ئاسمان 
ۋە ئۇنىڭ بىنا قىلىنىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. مۇجاھىد: بۇ ئايەتتىن ئاسمان ۋە ئۇنى 
بىنا قىلغۇچى زات كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ بۇ ئىككى خىل مەنىنى بېرىش 
ئېھتىماللىقى باردۇر. چۈنكى، بىنا قىلىش دېگەن، ئۈستىگە كۆتۈرۈش دېگەن مەنىدىدۇر. بۇ 
ئايەتنىڭ مەزمۇنى هللا تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ: ﴿ئاسماننى 
قۇدرەت بىلەن بەرپا قىلدۇق﴾)2( يەنى ئاسماننى كۈچـ  قۇۋۋىتىمىز بىلەن كۆتۈردۇق. ﴿ئاسماننى 
قۇدرەت بىلەن بەرپا قىلدۇق، بىز ھەقىقەتەن قۇدرەتلىكمىز. زېمىننى يايدۇق، بىز نېمىدېگەن 

ياخشى يايغۇچىمىز؟﴾)3(. 
شۇنىڭدەك، هللا تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى: ﴿زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات 
بىلەن قەسەمكى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى يايغان زات 
بىلەن قەسەمكى،- دېدى. ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ: زېمىن بىلەن ۋە ئۇنىڭدا مەخلۇقاتالرنى 
ياراتقان زات بىلەن قەسەمكى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى 
ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى بۆلگەن زات بىلەن قەسەمكى،- 

)1( لەيل سۈرىسى 1ـ  2ـ  ئايەتلەر.
)2( زارىيات سۈرىسى 47ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)3( زارىيات سۈرىسى 47ـ  48ـ  ئايەتلەر.

شەمس سۈرىسى
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. مۇجاھىد، قەتادە، زەھھاك، سۇددى، سەۋرى، ئەبۇ سالىھ، 
ئىبنى زەيد قاتارلىقالر: زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى يايغان زات بىلەن قەسەمكى،- دېدى. 

﴿روھ بىلەن ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان )زات بىلەن قەسەمكى(﴾ يەنى ئىنساننى 
توغرا، تۈز، ساغالم تەبىئەت بىلەن ياراتقان زات بىلەن قەسەمكى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلەنگىن، هللا نىڭ دىنىغا )ئەگەشكىنكى( 
بولمايدۇ﴾)1(  ئۆزگىرىش  ياراتقىنىدا  نىڭ  ياراتقان، هللا  بىلەن  دىن  شۇ  ئىنسانالرنى  هللا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: »ھەر بىر باال تۇغۇلغاندا ساغالم تەبىئەت 
بىلەن تۇغۇلىدۇ، ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئۇنى يا يەھۇدىي قىلىدۇ، يا خىرىستىيان قىلىدۇ ياكى 
ئاتەشپەرەس قىلىدۇ. بۇ خۇددى ھايۋان بالىسىنىڭ يېڭى تۇغۇلغاندا ھەممە ئەزالىرى ساق 
ئىكەنلىكىنى  نۇقسانلىق  ئەزاسىنىڭ  بىرەر  ئۇالرنىڭ  تۇغۇلغاندا  ئۇالر  ئوخشاش،  تۇغۇلغانغا 
كۆرگەنمىدىڭالر؟« بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايەت قىلغان. 

مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  نەجەشىدىن  ھىمار  ئىبنى  ئىياد  مۇسلىم  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »پەرۋەردىگارىم هللا مۇنداق دەيدۇ: مەن بەندىلىرىمنى ساغالم 

دىنىي ئەقىدە بىلەن ياراتتىم، شەيتان كېلىپ ئۇالرنى دىنلىرىدىن ئازدۇرۇۋەتتى«. 
ئۇنىڭغا  يەنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  زات  بىلدۈرگەن  يامانلىقنى  ـ  ياخشى  ﴿ئۇنىڭغا 
تەقۋادارالرنىڭ يولى بىلەن پاسىقالرنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ قويغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا قايسى 

يول پۈتۈلگەن بولسا، ئۇنى شۇ يولغا مۇيەسسەر قىلغان زات بىلەن قەسەمكى.
ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى ئۇنىڭغا بايان 
قىلىپ بەرگەن زات بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر،- دېدى. مۇجاھىد، قەتادە، سۇددى، 
زەھھاك ۋە سەۋرى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. سەئىد ئىبنى زۇبەير: ئۇنىڭغا ياخشىلىق ۋە 
ئۇنىڭدا  زەيد:  ئىبنى  دېدى.  دېگەنلىكتۇر،-  قەسەمكى  بىلەن  زات  بىلدۈرگەن  يامانلىقنى 
پاسىقلىق ۋە تەقۋادارلىق قىلىش خۇسۇسىيىتىنى قىلغان زات بىلەن قەسەمكى دېگەنلىكتۇر،- 

دېدى. 
ئىبنى جەرىر ئەبۇئەسۋەد دەيلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئىمران ئىبنى 
ھۇسەين ماڭا: كىشىلەرنىڭ جاپا - مۇشەققەتتە تىرىشىپ ـ تىرمىشىپ ياشىشى، تەقدىردە 
ئۇالرغا پۈتۈلۈپ كەتكەن ئىشمۇ ياكى پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن دىندا ئۇالر شۇنى 
تالالپ قىلغانمۇ؟- دېدى. مەن: بۇ ئۇالرغا پۈتۈلۈپ كەتكەن ئىش،- دەپ جاۋاب بەردىم. 
شۇنىڭ  دېدى.  بولمامدۇ؟-  قىلغانلىق  زۇلۇم  ئۇالرغا  بۇ  ئۇنداقتا،  ھۈسەين:  ئىبنى  ئىمران 
بىلەن، مەن ئۇنىڭ بۇ سۆزىدىن قاتتىق چۆچۈپ كېتىپ، ئۇنىڭغا: ھەر قانداق بىر نەرسىنى 
ياراتقان ۋە ئۇنىڭغا ئىگىدارچىلىق قىلغان زات هللا تائاالدۇر. هللا قىلغان ئىشىدىن سورالمايدۇ، 
مەخلۇقاتلىرى بولسا سورۇلىدۇ،- دېدىم. ئىمران: هللا سېنى توغرا يولدا مېڭىشقا مۇۋەپپەق 
قىلسۇن. مەن سېنىڭ دانالىقىڭنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن بۇ سۆزنى دېگەن ئىدىم،- دېدى. 
مەزىنە ياكى جەھىنە قەبىلىسىدىن بىر كىشى كېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن: ئى 

)1( رۇم سۈرىسى 30ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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هللا نىڭ پەيغەمبىرى! كىشىلەرنىڭ جاپا - مۇشەققەت تارتىپ قىينىلىشى تەقدىرىدە ئۇالرغا 
پۈتۈلۈپ كەتكەن ئىشمۇ ياكى پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن دىندا ئۇالر شۇنى تالالپ 
قىلغانمۇ؟- دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بۇ ئۇالرغا پۈتۈلۈپ كەتكەن ئىشتۇر« 
دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ: ئۇنداقتا، بىز نېمە ئۈچۈن ئەمەللەرنى قىلىپ ئاۋارە بولىمىز؟- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا كىمنى ئىككى ئورۇننىڭ )يەنى جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ( 
بىرىگە ئاتاپ ياراتقان بولسا، ئۇنى شۇ ئورۇنغا اليىق بولىدىغان ئەمەلگە باشاليدۇ. مانا بۇ، 
هللا تائاالنىڭ: ﴿روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى - يامانلىقنى 
بىلدۈرگەن زات بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغان مەزمۇندۇر« دېدى. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. 
 - پىسقى  ۋە  )كۇفرى  نەپسىنى  يېتىدۇ.  مۇرادىغا  چوقۇم  ئادەم  قىلغان  پاك  ﴿روھىنى 
فۇجۇر بىلەن( كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ﴾ بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنىڭ قەتادە، 
مۇجاھىد، ئىكرىمە، سەئد ئىبنى جۇبەير قاتارلىقالرنىڭ دېگىنىدەك: ئۆزىنىڭ نەپسىنى رەزىل، 
پەس ئەخالقالردىن هللا تائاالنىڭ تائىتى بىلەن پاكلىغان كىشى چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ ۋە 
هللا تائاالنىڭ تائىتىنى تاشالپ، گۇناھالرغا چۆككەن كىشى چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ دېگەنلىك 
بولۇش ئېھتىمالىمۇ بار. بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنىڭ ئەۋفىي ۋە ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى 
ئابباستىن رىۋايەت قىلغىنىدەك، هللا تائاال روھىنى پاكلىغان كىشى چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ. 
هللا تائاال نەپسىنى كەمسىتكەن كىشى چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ دېگەنلىك بولۇشىنىڭمۇ ئېھتىمالى 

بار. 
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  تەبرانى  ئىمام 
ئەلەيھىسساالم ھەر قېتىم: ﴿روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى-
»ئى  توختاپ:  ئوقۇغاندا  ئايەتلەرنى  دېگەن  قەسەمكى﴾  بىلەن  زات  بىلدۈرگەن  يامانلىقنى 
ياخشى  ئەڭ  ئۇنى  سەن  ئىگىسىسەن،  ئۇنىڭ  سەن  بەرگىن،  تەقۋالىقنى  نەپسىمگە  هللا! 

پاكلىغۇچىدۇرسەن« دەيتتى. 
ئىمام ئەھمەد زەيد ئىبنى ئەرقەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
قېرىلىقتىن،  ھورۇنلۇقتىن،  ئاجىزلىقتىن،  سېغىنىپ  ساڭا  مەن  »ئى هللا!  ئەلەيھىسساالم: 
نەپسىمگە  ئى هللا!  تىلەيمەن.  پاناھ  ئازابىدىن  قەبرە  ۋە  بېخىللىقتىن  قورقۇنچاقلىقتىن، 
تەقۋالىقنى بەرگىن، ئۇنى پاكلىغىن، سەن ئۇنى ئەڭ ياخشى پاكلىغۇچىسەن، سەن ئۇنىڭ 
تويماس  قەلبتىن،  قورقمايدىغان  مەن ساڭا سېغىنىپ سەندىن  ئىگىسىدۇرسەن. ئى هللا! 
نەپسدىن، پايدىسىز ئىلىمدىن ۋە ئىجابەت قىلىنمايدىغان دۇئادىن پاناھ تىلەيمەن« دەيتتى 
ۋە بۇ دۇئانى بىزگە ئۆگىتەتتى. بۇنى بىزمۇ سىلەرگە ئۆگىتىمىز. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم 

رىۋايەت قىلغان.

* * * * * * *

 چ چ  چ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   

شەمس سۈرىسى

564565



سەمۇد ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن )پەيغەمبەرنى( ئىنكار قىلدى﴿11﴾. ئەينى زاماندا 
سەمۇدنىڭ ئەڭ بەتبەخت ئادىمى )مۆجىزە بولۇپ كەلگەن تۆگىنى( ئۆلتۈرۈشكە ئالدىرىدى﴿12﴾. 
ئۇالرغا هللانىڭ پەيغەمبىرى )يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالم(: »هللانىڭ تۆگىسىگە چېقىلماڭالر، 
ئۇنى سۇ ئىچىشتىن توسماڭالر« دېدى﴿13﴾. ئۇالر پەيغەمبەرنى )يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالمنى( 
ھاالك  تەلتۆكۈس  ئۇالرنى  تۈپەيلىدىن هللا  گۇناھى  ئۆلتۈردى،  تۆگىنى  قىلدى،  يالغانچى 
قىلدى، ئومۇمىيۈزلۈك ھاالك قىلدى﴿14﴾. هللا ئۇنىڭ )يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلغانلىقنىڭ( 

ئاقىۋىتىدىن قورقمايدۇ﴿15﴾.

سەمۇد قەۋمىنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنمىگەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ ھاالك 
قىلىنغانلىقى

﴿سەمۇد ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن )پەيغەمبەرنى( ئىنكار قىلدى﴾ مۇجاھىد، قەتادە 
ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: سەمۇد قەۋمى ھەددىدىن بەك ئېشىپ كەتكەنلىكى 
قەۋمنىڭ  بۇ  ئاندىن  دېدى.  قىلدى،-  ئىنكار  پەيغەمبەرنى  ئەۋەتىلگەن  ئۆزلىرىگە  ئۈچۈن 
ھەقىقەتكە  ۋە  ھىدايەتكە  كەلگەن  ئېلىپ  پەيغەمبەر  ئۇالرنىڭ  قىلمىشلىرى  يۇقىرىقىدەك 

دىللىرىدىن ئىشەنمەسلىكنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. 
تۆگىنى(  كەلگەن  بولۇپ  )مۆجىزە  ئادىمى  بەتبەخت  ئەڭ  سەمۇدنىڭ  زاماندا  ﴿ئەينى 
ئۆلتۈرۈشكە ئالدىرىدى﴾ يەنى سەمۇد قەۋمىنىڭ ئەڭ بەتبەخت ئادىمى بولغان قەدار ئىبنى 
سابىت دېگەن كاپىر يۈگۈرۈپ كېلىپ، تۆگىنى بوغۇزلىماقچى بولدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر بۇرادىرىنى )تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە( چاقىردى. ئۇ قىلىچنى ئېلىپ تۆگىنى 
بوغۇزلىدى﴾)1( ئۇ سەمۇد قەۋمى ئىچىدە نەسەبى ئەڭ ئېسىل بولغان، ھەممە كىشى ئۇنىڭغا 
بويسۇنىدىغان كاتتىباش ئىدى. ئىمام ئەھمەد ئابدۇلال ئىبنى زەمئەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
كىشى  ئۆلتۈرگەن  تۆگىنى  ۋە  تۆگە  خۇتبىسىدە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
توغرىسىدا توختىلىپ، هللا تائاالنىڭ: »﴿ئەينى زاماندا سەمۇدنىڭ ئەڭ بەد - بەخت ئادىمى 
)مۆجىزە بولۇپ كەلگەن تۆگىنى( ئۆلتۈرۈشكە ئالدىرىدى﴾ دېگەن ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان، 
ئەبۇزەمئەدەك ئۆز قەبىلىسىدە ئابرويلۇق، كۈچلۈك بىر كىشى تۆگىنى بوغۇزالشقا ئاتالندى« 
رىۋايەت  قاتارلىقالرمۇ  نەسەئى  ۋە  تىرمىزى  مۇسلىم،  بۇخارى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  دېدى. 

قىلغان. 

سالىھ ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىسىنىڭ قىسسىسى

تۆگىسىگە  »هللانىڭ  ئەلەيھىسساالم(:  سالىھ  )يەنى  پەيغەمبىرى  هللانىڭ  ﴿ئۇالرغا 
چېقىلماڭالر، ئۇنى سۇ ئىچىشتىن توسماڭالر« دېدى﴾ يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا: هللا 
نىڭ تۆگىسىگە زىيان يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىڭالر ۋە ئۇنىڭ سۈيىنى ئىچىۋالماڭالر. چۈنكى، بۇ 

تۆگە سۇدىن بىر كۈن ئىچىدۇ، سىلەرمۇ مۇئەييەن بىر كۈن ئىچىسىلەر،- دېدى. 

)1( قەمەر سۈرىسى 29ـ  ئايەت.
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﴿ئۇالر پەيغەمبەرنى )يەنى سالىھ ئەلەيھىسساالمنى( يالغانچى قىلدى. تۆگىنى ئۆلتۈردى﴾ 
يەنى ئۇالر پەيغەمبىرى ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ئىشەنمىدى ۋە ئۇنىڭغا ئۇالپال هللا تائاال 

سالىھ ئەلەيھىسساالمغا قۇرام تاشتىن مۆجىزە قىلىپ چىقىرىپ بەرگەن تۆگىنى بوغۇزالشتى.
﴿گۇناھى تۈپەيلىدىن هللا ئۇالرنى تەل - تۆكۈس ھاالك قىلدى﴾ يەنى هللا تائاال ئۇالرغا 

غەزەبلىنىپ ئۇالردىن بىرمۇ ئادەمنى قالدۇرماي ھاالك قىلىۋەتتى. 
﴿ئومۈمىيۈزلۈك ھاالك قىلدى﴾ يەنى ئازابنى ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە بىردەك چۈشۈردى. 
بۇ  بولغان  ئۆلتۈرمەكچى  تۆگىنى  قارىغاندا،  خەۋەرلەرگە  كەلگەن  يېتىپ  بىزگە  قەتادە: 
كىشىنىڭ قىلمىشىغا شۇ قەۋمدىكى چوڭ - كىچىك، ئەر - ئايالالرنىڭ قوشۇلغانلىقى ۋە بۇ 
سۇيىقەستكە قاتناشقانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىغا قارىتا هللا ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى 

ھاالك قىلىۋەتكەن،- دېدى. 
﴿هللا ئۇنىڭ )يەنى ئۇالرنى ھاالك قىلغانلىقنىڭ( ئاقىۋىتىدىن قورقمايدۇ﴾ ئىبنى ئابباس 
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: هللا تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلىۋەتكەن قىلمىشىنىڭ ئاقىۋىتىدىن 
قورقۇپ قالمايدۇ،- دېدى. مۇجاھىد، ھەسەن، بەكىر ئىبنى ئابدۇلالھ مۇزەنى ۋە باشقىالرمۇ 

شۇنداق دېدى.
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، شەمس سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 21 ئايەت
لەيل سۈرىسى

لەيل سۈرىسىنى خۇپتەن نامىزىدا ئوقۇش توغرىسىدا

بىز يۇقىرىقى ئايەتلەرنىڭ تەپسىرىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇئازغا: »سەن 
)خۇپتەن( نامىزىدا ئەئال، شەمس، لەيل سۈرىلىرىنى ئوقۇساڭ بولمامتى؟« دېگەنلىكىنى 

بايان قىلغان ئىدۇق. 

ٱ ٻ ٻ

 ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ  ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
يورۇغان  قەسەمكى﴿1﴾.  بىلەن  كېچە  قـاپـلىغان  ئالەمنى  قاراڭغۇلۇقى 
چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴿2﴾. ئەر - ئايالنى ياراتقان زات هللا بىلەن 
ئەمەلىڭالر شەك - شۈبھىسىز خىلمۇخىلدۇر﴿4﴾.  قەسەمكى﴿3﴾. سىلەرنىڭ 
تەقۋادارلىق  قىلغان،  سەرپ  ئۈچۈن(  رازىلىقى  هللانىڭ  مېلىنى   - )پۇل 
 .﴾7 ـ  كەلسەك﴿5  ئادەمگە  قىلغان  تەستىق  تەۋھىدنى(  )كەلىمە  قىلغان، 
قىلىپ  بېخىللىق  بېرىمىز﴿8﴾.  قىلىپ  مۇيەسسەر  يولنى  ياخشى  بىز  ئۇنىڭغا 
)هللانىڭ ساۋابىدىن( ئۆزىنى بىھاجەت ھېسابلىغان، كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار 
قىلىپ  مۇيەسسەر  يولنى  يامان  ئۇنىڭغا  بىز  كەلسەك﴿9﴾.  ئادەمگە  قىلغان 
بېرىمىز﴿10﴾. ئۇ )دوزاخقا( تاشالنغان چاغدا، ئۇنىڭ مېلى ھېچ نەرسىگە 

ئەسقاتمايدۇ﴿11﴾. 



كىشىلەرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قارىتا ئېرىشىدىغان 
نەتىجىسىنىڭمۇ ئوخشىمايدىغانلىقى

هللا تائاال: ﴿قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قـاپـلىغان كېچە بىلەن قەسەمكى، يورۇغان 
چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى﴾ دېگەن ئايەتلىرىدە مەخلۇقاتالرنى قاراڭغۇلۇقى 
قەسەم  بىلەن  كۈندۈز  يورۇتقان  )ئۇالرنى(  بىلەن  نۇرى  ۋە  كېچە  قاپلىغان  بىلەن 

قىلدى. 
 ﴿ئەر - ئايالنى ياراتقان زات هللا بىلەن قەسەمكى﴾ هللا تائاال ئەر - ئايالنى ياراتقانلىقى 
ھەققىدە مۇنداق دېدى: ﴿سىلەرنى ئەر - ئايال قىلىپ ياراتتۇق﴾)1(، ﴿سىلەرنىڭ ئىبرەت 

ئېلىشىڭالر ئۈچۈن ھەر بىر نەرسىنى جۈپ ياراتتۇق﴾)2(. 
يۇقىرىقى ئايەتلەردە قىلىنغان قەسەملەر بىر - بىرىگە زىت بولغان نەرسىلەر 
بولغان  ئىپادىلىمەكچى  ئارقىلىق  قەسەملەر  بۇ  بولغاچقا،  قەسەم  قىلىنغان  بىلەن 
ئىشالرمۇ چوقۇم بىر - بىرىگە ئوخشىمايدىغان ئىشالردۇر. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
دېدى: ﴿سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالر شەك - شۈبھىسىز خىلمۇخىلدۇر﴾ يەنى بەندىلەرنىڭ 
قىلغان ئىشلىرى بىر - بىرىگە ئوخشاشمايدۇ. يەنى بەزىلەر ياخشى ئەمەللەر بىلەن 

شۇغۇلالنسا، بەزىلەر يامان ئەمەللەر بىلەن شۇغۇللىندۇ. 
﴿پۇل ـ مېلىنى هللا نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سەرپ قىلغان، تەقۋادارلىق قىلغان﴾ 
يەنى بېرىشكە بۇيرۇلغان زاكاتنى بېرىپ، قىلغان ئىش - ئەمەللىرىدە هللا تائاالدىن 
قورققان ئادەمگە ۋە ﴿)كەلىمە تەۋھىدنى( تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك﴾ قەتادە: 
بۇ ئايەتتىن قىلغان ياخشى ئىش - ئەمەللىرىگە مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەن 
ئادەم كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. خۇسەيف: بۇ ئايەتتىن قىلغان ياخشى ئەمەل - 
تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  ئادەم  ئىشەنگەن  بېرىلىدىغانلىقىغا  ساۋاب  ئۈچۈن  ئىبادەتلىرى 

دېدى. 
﴿ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: بىز ئۇنى ياخشىلىققا مۇيەسسەر قىلىمىز،- 

دېدى. 
مالدا  قولىدىكى  يەنى  قىلىپ﴾  ﴿بېخىللىق  دېدى:  مۇنداق  تائاال  شۇڭا هللا 
بېخىللىق قىلىپ، ﴿هللا نىڭ ساۋابىدىن ئۆزىنى بىھاجەت ھېسابلىغان﴾ ئىكرىمە بۇ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ: مال - مۈلكىنى )كېرەكلىك يەرلەرگە 
دەپ  يوق  ھاجىتى  رازىلىقىغا  تائاالنىڭ  ئۆزىنى هللا  قىلىپ،  بېخىللىق  بەرمەي( 
قارىغان دېگەنلىكتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. بۇ ئەسەرنى ئىبنى ئەبۇھاتەم 

رىۋايەت قىلدى.

)1( نەبە سۈرىسى 8ـ  ئايەت.
)2( زارىيات سۈرىسى 49ـ  ئايەت.
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 ﴿كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك﴾ يەنى ئاخىرەتتە مۇكاپات 
يولنى  يامان  ئۇنىڭغا  ﴿بىز  كەلسەك،  ئادەمگە  قىلغان  ئىنكار  بېرىلىدىغانلىقىنى 

مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز﴾. 

هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىنى، كۆزلىرىنى ھەق )نى 
چۈشىنىش ۋە كۆرۈش( تىن بۇرىۋېتىمىز، ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك 
)يەنە ئىشەنمەيدۇ(، ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېڭرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾)1( هللا 
بىلەن  ئېرىشتۈرۈش  ياخشىلىققا  كىشىنى  قىلغان  مەقسەت  ياخشىلىقنى  تائاالنىڭ 
مۇكاپات بېرىدىغانلىقىغا، يامانلىقنى مەقسەت قىلغان كىشىنى يامانلىققا ئېرىشتۈرۈش 
بىلەن جازااليدىغانلىقىغا ئاالقىدار ئايەت ۋە ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر. بىز تۆۋەندە 

شۇنىڭغا ئاالقىدار ھەدىسلەرنى بايان قىلىمىز. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بىز تەقدىردە 
قىلىش پۈتىۋېتىلگەن ئىشالرنى قىلىۋاتامدۇق ياكى تەقدىردە پۈتۈلمىگەن، ئەمدى 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  سورىدىم.  دەپ  قىلىۋاتامدۇق؟-  ئىشالرنى  بولىدىغان 
»بەلكى، پۈتۈلۈپ بولغان ئىشالرنى قىلىسىلەر« دېدى. مەن: ئۇنداقتا، بىز نېمە 
ئۈچۈن ئەمەللەرنى قىلىمىز؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ھەركىم تەقدىردە 

قىلىشى پۈتۈلگەن ئىشالرنى قىلىشقا مۇيەسسەر قىلىنىدۇ« دەپ جاۋاب بەردى. 
ئىمام بۇخارى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بىز بۇقەيئىل غۇرقەددە بىر جىنازا نامىزىغا قېتىلغان ئىدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
پەيغەمبەر  ئولتۇردۇق.  چۆرىدەپ  ئەتراپىنى  ئۇنىڭ  بىزمۇ  ئولتۇردى.  كېلىپ 
يەرنى  بىلەن  ھاسىسى  ئۇ  بولۇپ،  تۇتۇۋالغان  ھاسىنى  بىر  قولىدا  ئەلەيھىسساالم 
يەنى  بىرىڭالردىن  ھەر  »سىلەردىن  ئاندىن:  باشلىدى.  سىزىشقا  سىزىق  جىجاپ 
ھەر بىر جان ئىگىسىنىڭ جەننەتتىكى ياكى دوزاختىكى ئورنى بېكىتىلىپ بولغان، 
ئارىمىزدىن  ئۇنىڭ بەختلىك ياكى بەدبەخت بولۇشىمۇ پۈتۈلۈپ بولغان« دېدى. 
بىر كىشى: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنداقتا بىز پۈتۈلۈپ بولغان تەقدىرىمىزگە 
بەختكە  بىزدىن  بولمامدۇ؟  قىلمىساقمۇ  ئىبادەتلەرنى   - ئەمەل  ياخشى  تايىنىپال، 
ئېرىشىدۇ دەپ پۈتۈلگەنلەر بەرىبىر “بەختلىك”، بەختسىز دەپ پۈتۈلگەنلەر بەرىبىر 
ئۇنىڭغا: »بەختلىك  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بولىدىكەنغۇ؟- دېدى.  “بەختسىز” 
دەپ پۈتۈلگەنلەر بەختلىك بولىدىغانالرنىڭ ئەمەلىنى، بەدبەخت دەپ پۈتۈلگەنلەر 
بەدبەختلەرنىڭ ئەمەلىنى قىلىشقا مۇيەسسەر قىلىنىدۇ دەپ، ئاندىن هللا تائاالنىڭ: 
قىلغان،  تەقۋادارلىق  قىلغان،  سەرپ  ئۈچۈن(  رازىلىقى  مېلىنى هللانىڭ   - ﴿)پۇل 
يولنى  ياخشى  بىز  ئۇنىڭغا  كەلسەك،  ئادەمگە  قىلغان  تەستىق  تەۋھىدنى(  )كەلىمە 
مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز. بېخىللىق قىلىپ )هللانىڭ ساۋابىدىن( ئۆزىنى بىھاجەت 
ھېسابلىغان، كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك، بىز ئۇنىڭغا يامان 

)1( ئەنئام سۈرىسى 110ـ  ئايەت.
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ئىمام  ھەدىسنى  بۇ  ئوقۇدى.  ئايىتىنى  دېگەن  بېرىمىز﴾  قىلىپ  مۇيەسسەر  يولنى 
مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىلىرىمىز تەقدىردە 
سورىسام،  دەپ  ئىشمۇ؟-  بولۇنىدىغان  يېڭىدىن  ياكى  ئىشمۇ  بولۇنغان  پۈتۈلۈپ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »)سەن قىلىۋاتقان ئىشالر( ساڭا پۈتۈلۈپ بولغان ئىشتۇر. 
ئى خەتتابنىڭ ئوغلى! ئەمەل - ئىبادەت قىلغىن. چۈنكى، ھەركىم ئۆزىگە تەقدىر 
قىلىنغان ئەمەللەرنى قىلىشقا مەيەسسەر قىلىنىدۇ. بەختلىكلەر بەختلىك بولۇشنىڭ 
ئىش - ئەمەللىرىنى، بەد بەختلەر بەتبەخت بولۇشنىڭ ئىش - ئەمەللىرىنى قىلىدۇ« 

دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئىبنى جەرىر جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
بىز  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  ئەلەيھىسساالمغا:  پەيغەمبەر  مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
تەقدىردە پۈتۈلۈپ بولغان ئىشنى قىالمدۇق ياكى تېخى پۈتۈلمىگەن ئىشنىمۇ؟- دەپ 
سورىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »پۈتۈلۈپ بولغان ئىشنى« دەپ جاۋاب بەردى. 
دېدى.  قىلىمىز؟-  ئىبادەت   - ئەمەل  نېمىشقا  ئۇنداقتا،  سۇراقە:  ئاڭلىغان  بۇنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ھەر بىر كىشى پەقەت ئۆزىگە پۈتۈلگەن ئەمەللەرنى 
قىلىشقىال مۇيەسسەر قىلىنىدۇ« دەپ جاۋاب بەردى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ 

رىۋايەت قىلغان. 
ئىبنى جەرىر ئامىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەككىدىكى ۋاقتىدا مۇسۇلمان بولغان ئاجىز، بىچارە 
ئازاد  ئايالالرنى  ياشانغان  ئىسالمغا كىرگەن  ۋە  ئازاد قىالتتى  قۇلالرنى سېتىۋېلىپ 
قىلىۋېتەتتى. بىر كۈنى دادىسى ئۇنىڭغا: ئى ئوغلۇم! قارىسام سەن پەقەت ئاجىز ـ 
بىچارىلەرنىال ئازاد قىلىۋاتىسەن. ئەگەر سەن كۈچلۈك ـ قاۋۇل كەلگەن كىشىلەرنى 
ئازاد قىلغان بولساڭ، ئۇالر ساڭا ياردەمدە بولۇپ سېنى قوغدىغان بوالتتى،- دېدى. 
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دادىسىغا: ئى دادا! مېنىڭ كۆزلەيدىغىنىم پەقەت هللا 
نىڭ ساۋابىغا ئېرىشىشتۇر،- دېدى. ئائىلەمدىكىلەردىن بەزىلەرنىڭ دېيىشىچە، هللا 
تائاالنىڭ: ﴿)پۇل - مېلىنى هللانىڭ رازىلىقى ئۈچۈن( سەرپ قىلغان، تەقۋادارلىق 
قىلغان، )كەلىمە تەۋھىدنى( تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك﴾ دېگەن ئايەتلىرى 

ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە نازىل بولغانىكەن. 
ئەسقاتمايدۇ﴾  نەرسىگە  ھېچ  مېلى  ئۇنىڭ  چاغدا،  تاشالنغان  )دوزاخقا(  ﴿ئۇ 
ھېچ  مېلى  ئۇنىڭ  چاغدا،  ئۆلگەن  ئۇ  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  مۇجاھىد 
نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ،- دېدى. ئەبۇسالىھ ۋە ئىمام مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ بۇ 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ ئوتقا تاشالنغان چاغدا، ئۇنىڭ مېلى ھېچ نەرسىگە 

ئەسقاتمايدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
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 ې  ې  ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ٱ ٻ  ٻ   ٻ  
ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ   ڦ ڦ ڦ   ڦ   

ۋە  دۇنيا  مەسئۇلمىز﴿12﴾.  بىز  كۆرسىتىشكە شەك - شۈبھىسىز  يولنى  توغرا 
ئاخىرەت شەك - شۈبھىسىز بىزنىڭ ئىلكىمىزدىدۇر﴿13﴾. سىلەرنى الۋۇلداپ تۇرغان 
ئوتتىن ئاگاھالندۇردۇم﴿14﴾. ئۇنىڭغا پەقەت )ھەقنى( ئىنكار قىلغان، )ئىماندىن( 
يۈز ئۆرۈگەن ئادەمال كىرىدۇ﴿15ـ  16﴾. پاكلىنىش ئۈچۈن مال - مۈلكىنى )ياخشىلىق 
يوللىرىغا( سەرپ قىلىدىغان ئادەم ئۇنىڭدىن )يەنى ئوتتىن( يىراق قىلىنىدۇ﴿17ـ 18﴾. 
ئۇنىڭ قىلغان ياخشىلىقى بىراۋنىڭ ياخشىلىقىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، پەقەت 
ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈندۇر﴿19 ـ 20﴾. ئۇ )يەنى ئېھسان قىلغۇچى 

ئادەم( )پەرۋەردىگارىنىڭ بەرگەن مۇكاپاتىدىن( چوقۇم رازى بولىدۇ﴿21﴾. 

ھىدايەت تېپىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالرنىڭ اهللا تائاالنىڭ ئىلكىدە 
ئىكەنلىكى

﴿توغرا يولنى كۆرسىتىشكە شەك - شۈبھىسىز بىز مەسئۇلمىز﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: ھاالل ـ ھارامنى بىز بايان قىلىپ بېرىمىز،- دېدى. باشقىالر: 
ئېرىشتۈرگۈچىدۇر،-  رازىلىقىغا  ئۇنى  تائاال  ماڭسا، هللا  يولىغا  ھىدايەت  كىمكى 
دېدى. بۇالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى هللا تائاالنىڭ: ﴿توغرا يول كۆرسىتىشنى هللا 
ئۆز ئۈستىگە ئالغان﴾)1( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاش چۈشەندى. بۇالرنىڭ 

بۇ رىۋايىتىنى ئىبنى جەرىر بايان قىلدى.
يەنى دۇنيا  ئىلكىمىزدىدۇر﴾  بىزنىڭ  ئاخىرەت شەك - شۈبھىسىز  ﴿دۇنيا ۋە 
ۋە ئاخىرەتنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئىلكىمىزدىدۇر. ئۇنىڭدىكى ئشىالرنى مەن بىر 

تەرەپ قىلىمەن. 
ئايەتنىڭ  بۇ  مۇجاھىد  ئاگاھالندۇردۇم﴾  ئوتتىن  تۇرغان  ﴿سىلەرنى الۋۇلداپ 

مەنىسى ھەققىدە: يېنىپ تۇرغان ئوتتىن )ئاگاھالندۇردۇم(،- دېدى. 
خۇتبە  بەشەرنىڭ  ئىبنى  نوئمان  ھەربتىن  ئىبنى  سىماك  ئەھمەد  ئىمام 
سۆزلەۋېتىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
خۇتبە سۆزلەۋېتىپ: »مەن سىلەرنى جەھەننەمدىن ئاگاھالندۇردۇم« دېگەنلىكىنى 

)1( نەھل سۈرىسى 9ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئاڭلىغان ئىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى ھەتتا بۇ يەردىن بازاردىكىلەر 
پەيغەمبەر  ھەتتا  ۋە  ئىدى  دېگەن  بىلەن  ئاۋاز  يۇقىرى  دەرىجىدە  ئاڭلىغىدەك 

ئەلەيھىسساالمنىڭ تونى ئوشىقىغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئىسھاقتىن نوئماننىڭ خۇتبە سۆزلەۋېتىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »دوزاخ ئەھلىدىن ئازابى ئەڭ 
يەڭگىل بولغان كىشى، پۇتلىرىغا ئوتتىن بولغان ئاياق كىيگۈزۈلگەن، ئۇ ئوتنىڭ 
دېگەنلىكىنى  كىشىدۇر«  قاينايدىغان  قاينىغاندەك(  )قازان  مېڭىسى  تەسىرىدە 

ئاڭلىغان ئىدىم. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام مۇسلىم ئەبۇئىسھاقتىن نوئمان ئىبنى بەشىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »دوزاخ ئەھلىدىن ئازابى ئەڭ 
ئۇ  ئاياق كىيگۈزۈلگەن،  بولغان  ئوتتىن  پۇتلىرىغا  بولسا،  بولغان كىشى  يەڭگىل 
ئوتنىڭ تەسىرىدە مېڭىسى )قازان قاينىغاندەك( قاينايدىغان كىشىدۇر. ئۇ كىشى 
ئۇنىڭ  ئەمەلىيەتتە  ئوياليدۇ.  دەپ  يوق  كىشى  ئازابلىنىدىغان  قاتتىق  ئۆزىدىنمۇ 

ئازابى ئەڭ يەڭگىل ئازابتۇر« دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم،- دېدى. 
ئادەمال  ئۆرۈگەن  يۈز  )ئىماندىن(  قىلغان،  ئىنكار  )ھەقنى(  پەقەت  ﴿ئۇنىڭغا 
كىرىدۇ﴾ يەنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا دىلىدا )ھەقنى( ئىنكار قىلغان ۋە ياخشى 

ئەمەللەرنى قىلماي بويۇنتاۋلىق قىلغان ئەڭ بەتبەخت كىشىلەرال كىرىدۇ. 
دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھۇنىڭ  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »مېنىڭ ئۈممەتلىرىم ئىچىدە بويۇنتاۋلىق 
دېدى.  كىرىدۇ«  جەننەتكە  كۈنى  قىيامەت  كىشى  ھەممە  باشقا  قىلغانالردىن 
دەپ  كىملەر؟-  قىلغانالر  بويۇنتاۋلىق  پەيغەمبىرى!  نىڭ  هللا  ئى  ساھابىلەر: 
سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »كىمكى ماڭا ئىتائەت قىلسا، جەننەتكە 
بۇ  دېدى.  بولىدۇ«  قىلغان  بويۇنتاۋلىق  قىلسا،  ئاسىيلىق  ماڭا  كىمكى  كىرىدۇ. 

ھەدىسنى ئىمام بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
قىلىدىغان  يوللىرىغا( سەرپ  )ياخشىلىق  مۈلكىنى  مال -  ئۈچۈن  ﴿پاكلىنىش 
ئادەم ئۇنىڭدىن )يەنى ئوتتىن( يىراق قىلىنىدۇ﴾ يەنى ماللىرىنى ئۆزىنى، مال - 
دۇنياسىنى ۋە هللا بەرگەن دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىكىنى پاكالش ئۈچۈن هللا نىڭ 

يولىدا سەرپ قىلغان تەقۋا، پاك كىشىال دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ. 
﴿ئۇنىڭ قىلغان ياخشىلىقى بىراۋنىڭ ياخشىلىقىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، 
پەقەت ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ پۇل ـ مال سەرپ 
ئۈچۈن  قايتۇرۇش  ياخشىلىقىنى  بىراۋنىڭ  قىلغان  ياخشىلىق  ئۆزىگە  قىلىشى 
بولماستىن، بەلكى ئاخىرەتتە جەننەتنىڭ باغۇ ـ بوستانلىرىغا ئېرىشىپ، هللا نىڭ 

جامالىنى كۆرۈشنى ئۈمىد قىلغانلىقى ئۈچۈن بولغان. 
﴿ئۇ )يەنى ئېھسان قىلغۇچى ئادەم( )پەرۋەردىگارىنىڭ بەرگەن مۇكاپاتىدىن( 
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چوقۇم رازى بولىدۇ﴾ يەنى بۇنداق سۈپەتلەرگە ئىگە بولغان كىشىلەر )هللا تائاالنىڭ 
بەرگەن مۇكاپاتلىرىدىن( چوقۇم رازى بولىدۇ. 

بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ۋە ئەبۇبەكرىنىڭ پەزىلىتى

نۇرغۇنلىغان تەپسىرشۇناسالر: بۇ ئايەت ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە 
بارلىق  قىلىشىچە،  بايان  بەزىلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ھەتتا  دېگەن.  بولغان،-  نازىل 
دېگەن  بولغان  نازىل  ھەققىدە  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ئەبۇبەكرى  ئايەت  بۇ  ئالىمالر: 
پىكىردە بىرلىككە كەلگەن. ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى 
ئىچىگە كىرىدىغانلىقىدا شەك يوق. چۈنكى، ئۇ بۇ ئايەت ئومۇمىي جەھەتتىن ئۆز 
ئىچىگە ئالغان ئۈممەتنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى كىشىدۇر. هللا تائاالنىڭ: ﴿پاكلىنىش 
ئۇنىڭدىن  ئادەم  قىلىدىغان  سەرپ  يوللىرىغا(  )ياخشىلىق  مۈلكىنى   - مال  ئۈچۈن 
)يەنى ئوتتىن( يىراق قىلىنىدۇ. ئۇنىڭ قىلغان ياخشىلىقى بىراۋنىڭ ياخشىلىقىنى 
ئومۇمىي  كىشىگە  ھەممە  مەنىسى  ئايەتلىرى  دېگەن  ئەمەس﴾  ئۈچۈن  ياندۇرۇش 
بولغان ئايەتلەردىندۇر. ئەبۇبەكرىنىڭ بۇ ئايەتنىڭ ئىچىگە كىرىشى ئۇنىڭ مۇشۇ 
بارلىق  پەيغەمبەرنىڭ  بولغانلىقى،  ئالدىدا  ھەممىنىڭ  بولۇشتا  ئىگە  سۈپەتلەرگە 
سۆزلىرىگە ئىشەنگەن، تەستىقلىغان، تەقۋالىق قىلغان، بارلىق مال - مۈلكىنى هللا 
يولىدا سەرپ قىلغان ۋە پەيغەمبەرگە يار ـ يۆلەكتە بولۇش ئۈچۈن ھېچنېمىسىنى 
ئايىمىغان، هللا يولىدا ساناقسىز مال - دۇنيا سەرپ قىلغان، كىشىلەرگە ياخشىلىق 
قىلىشتا ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان ياخشىلىقىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 
بولسۇن،  موھتاج  مەيلى  كەمبەغەل،  مەيلى  باي،  مەيلى  ئۈچۈن  رازىلىقى  هللا 
بۇ سەۋەبتىن سەقىف  ئۈچۈندۇر.  بولغانلىقى  زات  يەتكۈزگەن  ياخشىلىق  ھەممىگە 
ئەنھۇ ھۇدەيبىيە  رەزىيەلالھۇ  ئىبنى مەسئۇد  ئۇرۋە  بولغان  قەبىلىسىنىڭ كاتتىسى 
سۈلھىسى تۈزۈلگەن كۈنى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا قاتتىق سۆز قىلغاندا: 
سېنىڭ ماڭا بۇرۇن قىلغان ياخشىلىقىڭ بولمىغىنىدا ساڭا ئەلۋەتتە گەپ ياندۇرغان 
بوالتتىم،- دېگەن. ئەبۇبەكرىنىڭ قەبىلىلەرنىڭ كاتتىلىرىغا قىلغان ياخشىلىقلىرى 
شۇنچىلىك دەرىجىدە بولسا، ئادەتتىكى كىشىلەرگە قىلغان ياخشىلىقى قانچىلىك 
پەرۋەردىگارىنىڭ  ئۇلۇغ  ﴿پەقەت  مۇنداق دېگەن:  تائاال  ـ ھە! شۇڭا هللا  كۆپتۇر 
رازىلىقى ئۈچۈندۇر. ئۇ )يەنى ئېھسان قىلغۇچى ئادەم( )پەرۋەردىگارىنىڭ بەرگەن 

مۇكاپاتىدىن( چوقۇم رازى بولىدۇ﴾. 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
مۇالزىملىرى:  جەننەتنىڭ  قىلسا،  سەرپ  نەرسە  جۈپ  بىر  يولىدا  هللا  »كىمكى 
ئى هللا نىڭ بەندىسى! بۇ )جەننەت( ياخشىدۇر،- دەپ چاقىرىدۇ« دېگەندە، 
بىرەرسىدىن  ئۇنىڭ  پەيغەمبىرى!  نىڭ  هللا  ئى  ئەنھۇ:  رەزىيەلالھۇ  ئەبۇبەكرى 
چاقىرىلىش مۇھىم ئەمەس. ئۇ جەننەتلەرنىڭ ھەممىسىدىن چاقىرىلىدىغان كىشىمۇ 
بارمۇ؟- دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ھەئە، شۇنداق، مەن 
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سېنىڭ شۇالردىن بولۇشىڭنى ئۈمىد قىلىمەن« دېدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، لەيل سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 11 ئايەت
زۇھا سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ
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ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ  ۀ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
چاشگاھ ۋاقتى بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. قاراڭغۇلۇقى )ئەتراپنى قاپلىغان( 
پەرۋەردىگارىڭ  مۇھەممەد!(  )ئى  قەسەمكى﴿2﴾.  بىلەن  كېچە  چاغدىكى 
سېنى تاشلىۋەتكىنىمۇ يوق، يامان كۆرۈپ قالغىنىمۇ يوق﴿3﴾. ساڭا ئاخىرەت 
ئەلۋەتتە دۇنيادىن ياخشىدۇر﴿4﴾. پەرۋەردىگارىڭ ساڭا )ئاخىرەتتە ساۋاب، 
ھۆرمەت ۋە شاپائەت قاتارلىقالرنى( ئاتا قىلىدۇ، سەن مەمنۇن بولىسەن﴿5﴾. 
ھىدايەت  بىلىپ  قايمۇققان  بەرمىدىمۇ؟﴿6﴾  پاناھ  بىلىپ  يېتىم  سېنى  ئۇ 
قىلمىدىمۇ؟﴿7﴾ سېنى يوقسىز بىلىپ )كىشىلەردىن( بىھاجەت قىلمىدىمۇ؟﴿8﴾ 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ  قىلما﴿10﴾.  قوپاللىق  سائىلغا  خارلىما﴿9﴾.  يېتىمنى 
نېمەتنى  )چۈنكى  بەرگىن  سۆزلەپ  )كىشىلەرگە(  نېمىتىنى  بەرگەن(  )ساڭا 

سۆزلەپ بەرگەنلىك نېمەتكە شۈكۈر قىلغانلىق بولىدۇ(﴿11﴾. 

زۇھا سۈرىسىنىڭ نازىل بولۇشىنىڭ سەۋەبى

ئىمام ئەھمەد جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
قېلىپ،  ئاغرىپ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت 



بىر ياكى ئىككى كېچە نامازغا تۇرالمىدى. بىر ئايال كېلىپ: ئى مۇھەممەد! سېنىڭ 
هللا  بىلەن،  شۇنىڭ  دېدى.  ئوخشىمامدۇ؟-  تاشلىۋەتكەن  سېنى  شەيتىنىڭ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ﴿چاشگاھ ۋاقتى بىلەن قەسەمكى، قاراڭغۇلۇقى )ئەتراپنى 
قاپلىغان( چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى. )ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ سېنى 
تاشلىۋەتكىنىمۇ يوق، يامان كۆرۈپ قالغىنىمۇ يوق﴾ دېگەن ئايەتلەرنى چۈشۈردى. 
ۋە  ئەبۇھاتەم  ئىبنى  نەسەئى  تىرمىزى،  مۇسلىم،  بۇخارى،  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ 
مۇنداق  رىۋايەتتە جۇندۇب  بىر  يەنە  قىلغان.  رىۋايەت  قاتارلىقالرمۇ  ئىبنى جەرىر 
بىر  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم  جىبرىئىل  دېگەن: 
مەزگىل كەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن مۇشرىكالر: مۇھەممەدنىڭ پەرۋەردىگارى ئۇنى 
تائاال پەيغەمبىرىگە: ﴿چاشگاھ  تاشلىۋېتىپتۇ،- دېيىشتى. دەل شۇ چاغدا، هللا 
ۋاقتى بىلەن قەسەمكى. قاراڭغۇلۇقى )ئەتراپنى قاپلىغان( چاغدىكى كېچە بىلەن 
يامان  يوق،  تاشلىۋەتكىنىمۇ  سېنى  پەرۋەردىگارىڭ  مۇھەممەد!(  )ئى  قەسەمكى، 

كۆرۈپ قالغىنىمۇ يوق﴾ دېگەن ئايەتلىرىنى چۈشۈردى.

پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  مۇنداق دېگەنلىكىنى  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئەۋفىي 
جىبرىئىل  كېيىن،  بولغاندىن  باشلىنىپ  چۈشۈشى  قۇرئاننىڭ  ئەلەيھىسساالمغا 
ئەلەيھىسساالم بىر قانچە كۈن ۋەھيى ئېلىپ چۈشمىدى. شۇنىڭ بىلەن مۇشرىكالر: 
مۇھەممەدنى پەرۋەردىگارى تاشلىۋېتىپتۇ،- دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: 
كۆرۈپ  يامان  يوق،  تاشلىۋەتكىنىمۇ  سېنى  پەرۋەردىگارىڭ  مۇھەممەد!(  ﴿)ئى 

قالغىنىمۇ يوق﴾ دېگەن ئايەتلىرىنى چۈشۈردى. 

يورۇغان  تاڭ  تائاالنىڭ  هللا  بۇ  يەنى  قەسەمكى﴾  بىلەن  ۋاقتى  ﴿چاشگاھ 
ۋاقىت ۋە ئۇنىڭدىكى يورۇقلۇق بىلەن قىلغان قەسىمىدۇر. 

قەسەمكى﴾  بىلەن  كېچە  چاغدىكى  قاپلىغان(  )ئەتراپنى  ﴿قاراڭغۇلۇقى 
مۇجاھىد، قەتادە، زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: 
تىنجىپ، قاراڭغۇلۇقى بىلەن ئەتراپنى قاپلىغان ۋاقىتتىكى كېچە بىلەن قەسەمكى 
كۆرسىتىدىغان  قۇدرىتىنى  ياراتقۇچىنىڭ  بۇنى  بۇ،  مانا  دېدى.  دېگەنلىكتۇر،- 

ئوچۇق دەلىلدۇر. 

يېرىپ  )قاراڭغۇدىن(  دېدى: ﴿هللا سۈبھىنى  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
ئۈچۈن(  )سىلەر  كېچىنى  هللا  يورۇتقۇچىدۇر(،  تاڭنى  )يەنى  چىقارغۇچىدۇر 
قۇياش  ئۈچۈن  ھېسابلىشىڭالر  ۋاقىت  )سىلەرنىڭ(  ياراتتى،  قىلىپ  ئىستىراھەت 

بىلەن ئاينى ياراتتى﴾)1(. 
﴿)ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ سېنى تاشلىۋەتكىنىمۇ يوق. يامان كۆرۈپ 

قالغىنىمۇ يوق﴾. 

)1( ئەنئام سۈرىسى  96ـ  ئايەت.
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ئاخىرەتنىڭ دۇنيادىن ياخشى ئىكەنلىكى

بۇ  ئاخىرەت  ساڭا  يەنى  ياخشىدۇر﴾  دۇنيادىن  ئەلۋەتتە  ئاخىرەت  ﴿ساڭا 
ياخشى  دۇنيانى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  شۇڭا  ياخشىدۇر.  قارىغاندا  دۇنياغا 
“مۇھەممەد  قىلىدىغانلىقىنى  شۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  كۆرمەيتتى. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابتىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ. هللا تائاال 
ۋاقتىنچە  ئۇنىڭغا  مەزگىلىدە،  ئاخىرقى  ھاياتىنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
دۇنيادا قېلىپ، كېيىن جەننەتكە بېرىش بىلەن شۇ چاغنىڭ ئۆزىدىال ئۇ دۇنياغا 
بېرىش ئىختىيارلىقىنى بەرگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ دۇنيادا قېلىشنىڭ 

ئورنىغا هللا تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتىشنى تاللىۋالغان. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  مەسئۇدنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام 
قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بورا ئۈستىدە ياتقان ئىدى. بورا ئۇنىڭ مۇبارەك 
ئۇنىڭ  مەن  كېيىن،  ئويغانغاندىن  ئۇ  قويدى.  چىقىرىپ  ئىز  پېتىپ  بەدىنىگە 
بەدىنىنى سىالپ قويدۇم ۋە ئۇنىڭغا: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! بىز بۇ بورىنىڭ 
ئۈستىگە بىرەر نەرسە سېلىپ بەرگەن بولساق،- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»مەن دۇنيانى نېمىمۇ قىالي، مەن بىلەن دۇنيانىڭ مىسالى سەپەر ئۈستىدىكى 
بىر ئادەمنىڭ يول ئۈستىدىكى دەرەخنىڭ سايىسىدا بىردەم ئولتۇرغاندىن كېيىن، 
ئۇ يەرنى تاشالپ قويۇپ يولىغا راۋان بولغىنىغا ئوخشايدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئاخىرەتتىكى ناھايىتى كۆپ نېمەتلەرنىڭ 
كۈتۈۋالىدىغانلىقى

﴿پەرۋەردىگارىڭ ساڭا )ئاخىرەتتە ساۋاب، ھۆرمەت ۋە شاپائەت قاتارلىقالرنى( 
ئاتا قىلىدۇ، سەن مەمنۇن بولىسەن﴾ يەنى هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
تائاالنىڭ  ئەلەيھىسساالم هللا  پەيغەمبەر  ھەتتا  بېرىدۇكى،  نەرسىلەرنى  شۇنداق 
ئۆزىنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن بەرگەن ۋە ئۇنىڭغا تەييارلىغان مەرھەمەتلەردىن ناھايىتى 
بېرىلىدىغان  كۈنىدە  قىيامەت  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  كېتىدۇ.  بولۇپ  رازى 
ئىپاردىن  ئېسىل  لېيى  مەرۋايىتتىن،  كاۋاك  ئىچى  قىرغاقلىرى  قاتارىدا  نېمەتلەر 

قىلىنغان كەۋسەر ئىسىملىك بىر كۆل باردۇر. 
مۇنداق  ئەنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەۋزائى  ئىمام 
كېيىنكى  ئۆزىدىن  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئۈممىتىگە بېرىلىدىغان بايلىقالر بىرمۇ بىر كۆرسىتىلگەن ئىدى. شۇنىڭ بىلەن، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن خۇرسەن بولۇپ كەتتى. ئاندىن هللا تائاال: 
﴿پەرۋەردىگارىڭ ساڭا )ئاخىرەتتە ساۋاب، ھۆرمەت ۋە شاپائەت قاتارلىقالرنى( ئاتا 
قىلىدۇ، سەن مەمنۇن بولىسەن﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈردى. هللا تائاال ئاخىرەتتە 
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەر بىرىدە يېتەرلىك ئاياللىرى ۋە خىزمەتچىلىرى بولغان 
ئاتا قىلىدۇ. بۇ ئەسەرنى ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەملەر  مىليونالپ قەسىر 

رىۋايەت قىلدى. 

اهللا تائاالنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن بەزى نېمەتلىرىنىڭ بايانى

هللا تائاال ئۆزىنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
بەرگەن نېمەتلىرىنى بىر - بىرلەپ ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇ سېنى 

بەرمىدىمۇ؟﴾  پاناھ  بىلىپ  يېتىم 

ئاتىسى  چېغىدا،  قورسقىدىكى  ئانىسىنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئابدۇلالھ ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئانىسى ۋەھەبنىڭ قىزى بولغان ئامىنە پەيغەمبەر 
كېيىن  ئانىسىدىن  بولىدۇ.  ۋاپات  كىرگەندە  ياشقا  ئالتە  ئەلەيھىسساالم 
ھامىيلىقىغا  ئۆز  ئابدۇلمۇتەللىب  بوۋىسى  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر 
كىرگەندە،  ياشقا  سەككىز  ئۇ  يەنى  كېيىن  يىلدىن  ئىككى  ئالىدۇ. 
ۋە  ھامىيلىقىغا  ئۆز  ئەبۇتالىب  تاغىسى  كېتىپ،  بولۇپ  ۋاپات  بوۋىسى 
 40 ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قارايدۇ.  ياخشى  ئۇنىڭغا  ئېلىپ  پەرۋىشىگە 
بۇ  ئۇ  بېرىدۇ.  پەيغەمبەرلىكنى  ئۇنىڭغا  تائاال  هللا  كىرگەندە،  ياشقا 
مۇقەددەس ۋەزىپىنى ئادا قىلىش يولىدا مۇشرىكالرنىڭ كۆپلەپ ئەزىيەت 
بولسىمۇ،  بولمىغان  مۇسۇلمان  گەرچە  تاغىسى  ئۇچرىغاندا،  بېرىشىگە 
ئۇنى ھەر تەرەپتىن قولالپ، قوغداپ تاكى ھىجرەتتىن سەل بۇرۇن ۋاپات 
تاپقانغا قەدەر ئۇنى ھىمايە قىلىپ تۇرىدۇ. ئۆزى مۇسۇلمان بولمىسىمۇ، 
قوغداش  ئەزىيەتلىرىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر 
بولۇپ  ۋاپات  تاغىسى  ئورۇنالشتۇرغانلىقىدىندۇر.  شۇنداق  نىڭ  هللا 
بەك  تېخىمۇ  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  مۇشرىكالر  كېيىن،  كەتكەندىن 
تائاال ئۇنى ئەۋس ۋە  ئەزىيەت بېرىشكە باشاليدۇ. شۇنىڭ بىلەن، هللا 
ھىجرەت  مەدىنىگە  يۇرتى  ئەنسارىالرنىڭ  بولغان  قەبىلىلىرىدىن  خەزرەج 
قىلغۇزۇپ ئېلىپ كېتىدۇ. ئۇ مەدىنىگە بارغاندىن كېيىن، ئۇالر ئۇنى ئۆز 
قىلىدۇ.  غازاتالرنى  بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  قوغدايدۇ.  ئېلىپ  ھىمايىسىگە 
هللا ئۇالردىن رازى بولسۇن! بۇالرنىڭ ھەممىسى هللا تائاالنىڭ پەيغەمبەر 

بولغاندۇر.  ئالغانلىقىدىن  ھىمايىسىگە  ئۆز  ئەلەيھىسساالمنى 
﴿قايمۇققان بىلىپ ھىدايەت قىلمىدىمۇ؟﴾ هللا تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنىڭ 
مەنىسى تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ. ﴿شۇنىڭدەك )يەنى 
باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك( ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى 
ۋەھيى قىلدۇق، سەن )ۋەھيىدىن ئىلگىرى( قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە 
ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ، لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى، ئۇنىڭ 
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قىلىمىز﴾)1(.  ھىدايەت  كىشىلەرنى  خالىغان  بەندىلىرىمىزدىن  بىلەن 
يەنى  قىلمىدىمۇ؟﴾  بىھاجەت  )كىشىلەردىن(  بىلىپ  يوقسىز  ﴿سېنى 
ئۆزىدىن  سېنى  ئىدىڭ، هللا  ئىنسان  بىر  نامرات  بار،  بالىلىرىڭ  سەن 
باشقا ھېچكىمگە موھتاج قىلمىدى. هللا پەيغەمبىرىگە سەۋرچان پېقىرنىڭ 

باينىڭ مەرتىۋىسىنى بەردى.  مەرتىۋىسى بىلەن شۈكۈر قىلغۇچى 
ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
»بايلىق دېگەن مال - دۇنيانىڭ كۆپلىكىدە ئەمەس، بەلكى كۆڭۈلنىڭ 

توقلۇقىدا«. 
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
رىزىق  چۇشلۇق  »ئېھتىياجىغا  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق 
كىشى  مۇسۇلمان  قىلىنغان  ئاتا  قىلىش  قانائەت  رىزقىغا  ھەم  بېرىلگەن 

تاپقان كىشىدۇر«.  نىجات 

بۇ نېمەتلەرنىڭ قەدرىگە يېتىشنىڭ ئۇسۇلى

يېتىم  سەن  يەنى  خارلىما﴾  ﴿يېتىمنى  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال  هللا 
قالغىنىڭدا هللا سېنى خار قىلماي، ساڭا ھامىيلىق ئاتا قىلغىنىدەك، سەنمۇ 
قىلىپ،  ياخشىلىق  ئۇنىڭغا  بەرمە.  ئازار  دىلىغا  سىلكىمە،  خارلىما،  يېتىمنى 
مېھرى - شەپقەت كۆرسەتكىن. قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: سەن 

بولغىن،- دېدى.  ئاتىدەك  مېھرىبان  يېتىمگە 
دېگەنلەرنىڭ  قۇرئان  ۋە  ئىمان  سەن  يەنى  قىلما﴾  قوپاللىق  ﴿سائىلغا 
قۇرئاننى  بىلەن  ئىمان  ساڭا  هللا  چاغدا،  بىلمەيدىغان  ئىكەنلىكىنى  نېمە 
سەندىن  ئۈچۈن  بىلىۋېلىش  نەرسىنى  بىلمىگەن  ئۆزى  قىلغىنىدەك،  ئاتا 
ئايەتنىڭ  بۇ  ئىسھاق  ئىبنى  دۈشكەللىمە.  قىلما،  قوپاللىق  سورىغۇچىغا 
ئېغىزى  ھاكاۋۇر،  زومىگەر،  بەندىلىرىگە  نىڭ  سەن هللا  ھەققىدە:  مەنىسى 
مىسكىن،  قەتادە:  بەرمە،- دېدى.  ئازار  بولۇپ  قوپال  مۇئامىلىدە  ۋە  بېزەپ 

قايتۇرغىن،- دېدى.  يۇمشاقلىق ۋە چىرايلىقچە  بىچارىنى 
سۆزلەپ  )كىشىلەرگە(  نېمىتىنى  بەرگەن(  )ساڭا  ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
قىلغانلىق  شۈكۈر  نېمەتكە  بەرگەنلىك  سۆزلەپ  نېمەتنى  )چۈنكى  بەرگىن 
بولىدۇ(﴾ يەنى سەن نامرات، باال ـ چاقىلىق چېغىڭدا، هللا نىڭ سېنى باي 

سۆزلىگىن.  نېمەتلىرىنى  ئىبارەت  قىلغانلىقىدىن 
پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئەبۇداۋۇد  ئىمام 

)1( شۇرا سۈرىسى 52ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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نېمەت  »كىمكى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بولىدۇ.  قىلغان  شۈكۈر  سۆزلىسە،  نېمەتنى  ئۇ  بولسا،  سىنالغان  بېرىلىپ 
ھەدىسنى  بۇ  بولىدۇ«.  تانغان  نېمەتتىن  ئۇ  يوشۇرسا،  ئىچىدە  سۆزلىمەي 

ئىمام ئەبۇداۋۇدال رىۋايەت قىلغان.
سۈرىسىنىڭ  زۇھا  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى.  تەپسىرى 
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ئىنشىراھ سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
)ئى مۇھەممەد!( سېنىڭ كۆكسىڭنى )ھىدايەت، ھېكمەت ۋە قۇرئاننىڭ نۇرى بىلەن( كەڭ 
قىلمىدۇقمۇ؟﴿1﴾ سېنىڭ بېلىڭنى ئېگىۋەتكەن ئېغىر يۈكنى ئۈستۈڭدىن ئېلىپ تاشلىدۇق﴿2ـ3﴾. 
سېنىڭ شۆھرىتىڭنى ئۈستۈن قىلدۇق﴿4﴾. ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق 
بار﴿5﴾. ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار﴿6﴾. )ئى مۇھەممەد! دەۋەتتىن( 

بوشىغان چېغىڭدا )هللاغا( ئىبادەت قىلىشقا تىرىشقىن﴿7﴾. پەرۋەردىگارىڭغا يۈزلەنگىن﴿8﴾.

كۆڭۈلنى كېڭەيتىپ نۇرالندۇرۇشنىڭ مەنىسى

﴿)ئى مۇھەممەد!( سېنىڭ كۆكسىڭنى )ھىدايەت، ھېكمەت ۋە قۇرئاننىڭ نۇرى بىلەن( كەڭ 
قىلمىدۇقمۇ؟﴾ يەنى بىز قەلبىڭنى نۇرالندۇرۇپ، ئۇنى كەڭرى، ئازادە، يورۇق قىلدۇق. هللا تائاال 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿هللا كىمنى ھىدايەت قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن 
ئاچىدۇ )يەنى ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمانغا كېڭەيتىپ بېرىدۇ(﴾)1( هللا ئۇنىڭ كۆڭلىنى كەڭ قىلغاندەك، 
ئۇنىڭ شەرىئىتىگىمۇ كەڭلىك، قواليلىق ۋە ئاسانلىق بەرگەن. ئۇنىڭدا ھېچبىر قىينىلىش، تەسلىك 

ۋە سىقىنچىلىق يوقتۇر.

اهللا تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە بەرگەن نېمەتلىرىنىڭ بايانى
       )1( ئەنئام سۈرىسى 125ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.



﴿سېنىڭ بېلىڭنى ئېگىۋەتكەن ئېغىر يۈكنى ئۈستۈڭدىن ئېلىپ تاشلىدۇق﴾ بۇ ئايەتتە بايان 
قىلىنغان “ئېلىپ تاشلىۋېتىلغان ئېغىر يۈك” تىن هللا تائاالنىڭ: ﴿هللانىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى 
پەيغەمبەر  قىلىنغان  بايان  ئايىتىدە  دېگەن  ئۈچۈن﴾)1(  كەچۈرۈشى  گۇناھلىرىڭنى  كېيىنكى  ۋە 
ئەلەيھىسساالمنىڭ )ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى بولۇپ( كەچۈرۈلۈپ كەتكەن گۇناھلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۆھرىتىنى كۆتۈرۈش

﴿سېنىڭ شۆھرىتىڭنى ئۈستۈن قىلدۇق﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: مەن تىلغا 
ئېلىنسامال، سەن مەن بىلەن بىللە تىلغا ئېلىنىسەن، يەنى “بىر هللا دىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد 
هللا نىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن” دەپ تىلغا ئېلىنىسەن،- دېدى. قەتادە: هللا 
ئۇنىڭ شۆھرىتىنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە كۆتۈرگەن. شۇڭا ھەر قانداق بىر خۇتبە سۆزلىگۈچى ياكى شاھادەت 
كەلتۈرگۈچى ۋە ياكى نامازدا تۇرغۇچى: “بىر هللا دىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد هللا نىڭ پەيغەمبىرى 

ۋە ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن” دەپ گۇۋاھلىق ئېيتىپ تۇرۇپ سۆز قىلىدۇ،- دېدى. 

تەسلىكتىن كېيىن ئاسانلىقنىڭ بولىدىغانلىقى

هللا تائاال: ﴿ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار﴾ دېگەن ئايىتىدە بىر قىيىنچىلىقنىڭ 
قېشىدا بىر ئاسانلىقنىڭ بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ، ئاندىن شۇنداق بولىدىغانلىقىنى: ﴿ئەلۋەتتە 

ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن يەنە تەكىتلىدى.

بىكار قالغاندا زىكىر بىلەن شۇغۇللىنىش توغرىسىدا

﴿)ئى مۇھەممەد! دەۋەتتىن( بوشىغان چېغىڭدا )هللاغا( ئىبادەت قىلىشقا تىرىشقىن. پەرۋەردىگارىڭغا 
يۈزلەنگىن﴾ يەنى سەن دۇنيانىڭ ئىشلىرىدىن ۋە ئۇنىڭ مەشغۇالتلىرىدىن بىكار بولساڭ ۋە ئاالقەڭنى 
ئۈزسەڭ، پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىبادىتىگە يۈزلەنگىن. دىلىڭ دۇنيانىڭ ئىشلىرىدىن ئۈزۈلگەن ھالەتتە 
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن تۇرغىن. نىيىتىڭنى ۋە رىغبىتىڭنى پەرۋەردىگارىڭغىال خاس قىلغىن. 
ئادەم باشقا نەرسە بىلەن مەشغۇل بولۇپ تۇرغاندا، ئەمەل - ئىبادەت قىلىشقا تۇرماسلىقنى تۆۋەندىكى 
ھەدىسلەرمۇ ئىپادىلەپ بېرىدۇ: ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

قىلىدۇ: »تاماق ھازىر بولۇپ قالغاندا ۋە تاھارەت قىستاپ قالغاندا ناماز ئوقۇلمايدۇ«.
ئىمام بۇخارى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »خۇپتەن نامىزى 

بىلەن كەچلىك تاماق بىر ۋاقىتتا كېلىپ قالسا، ئالدى بىلەن تاماقنى يەڭالر«. 
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: سەن دۇنيانىڭ ئىشلىرىدىن بىكار بولغاندا، 

نامازغا تۇرۇپ پەرۋەردىگارىڭغا يۈزلەنگىن،- دېدى.
 هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئىنشىراھ سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 

)1( فەتھ سۈرىسى 2ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تىن سۈرىسى

تىن سۈرىسىنى سەپەردىكى نامازالردا ئوقۇش توغرىسىدا

ئىمام مالىك بىلەن شۆئبە ئەدىيە ئىبنى سابىتتىن بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەردىكى نامازنىڭ 
ئىككى رەكئىتىنىڭ بىرىدە تىن سۈرىسىنى ئوقۇيتتى. مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 
ئاۋازى ياكى قىرائىتى چىرايلىقراق بىر كىشىنى كۆرمىدىم. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، 

مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى. 

ٻ ٻ پ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦ  

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ   

 ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئەنجۈر بىلەن ۋە زەيتۇن بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. سىنا تېغى بىلەن قەسەمكى﴿2﴾. 
بۇ تىنچ شەھەر )يەنى مەككە مۇكەررەمە( بىلەن قەسەمكى﴿3﴾. بىز ئىنساننى شەك - 
شۈبھىسىز ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق﴿4﴾. ئاندىن ئۇنى )چىرايلىق ياراتقانلىق 
پەقەت  قايتۇردۇق﴿5﴾.  دوزاخقا  قىلغانلىقتىن(  ئاسىيلىق  قىلماي  شۈكۈر  نېمىتىمىزگە 
ئۈزۈلمەس  بۇالرغا  مۇستەسنا.  بۇنىڭدىن  قىلغانالر  ئەمەللەرنى  ياخشى  ئېيتقان،  ئىمان 
ساۋاب بېرىلىدۇ﴿6﴾. )ئى ئىنسان!( بۇنىڭدىن كېيىن )يەنى روشەن دەلىللەر بايان 
قىلىنغاندىن كېيىن( يەنە نېمىشقا قىيامەتنى ئىنكار قىلىسەن؟﴿7﴾ هللا ئەڭ ئادىل 

ھۆكۈم قىلغۇچى ئەمەسمۇ؟﴿8﴾



تىن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن سۆزلەرنىڭ تەپسىرى

﴿ئەنجۈر بىلەن ۋە زەيتۇن بىلەن قەسەمكى﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ: “تىن” 
يەنى “ئەنجۇر” دېگەن سۆزدىن نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ جۇدى تېغى ئۈستىدىكى 
“تىن”  مۇجاھىد:  قىلدى.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  مەسجىدى 

دېگەن بۇ سۆزدىن ئەنجۇر مېۋىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. 
كەئب ئەھبار، قەتادە، ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر: ئايەتتىكى “زەيتۇن” دېگەن 
ئىكرىمە:  ۋە  مۇجاھىد  دېدى.  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  مەسجىدى  ئەقسا  سۆزدىن 
زەيتۇن  چىقىرىۋاتقان  يېغىنى  سىقىپ  كىشىلەر  دەل  سۆزدىن  دېگەن  “زەيتۇن” 

مېۋىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. 
)ئۇنىڭ  بۇ،  باشقىالر:  ۋە  ئەھبار  كەئب  قەسەمكى﴾  بىلەن  تېغى  ﴿سىنا 

ئۈستىدە( هللا تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا سۆز قىلغان تاغدۇر،- دېدى. 
﴿بۇ تىنچ شەھەر )يەنى مەككە مۇكەررەمە( بىلەن قەسەمكى﴾ ئىبنى ئابباس، 
ئەھبار  كەئب  زەيد،  ئىبنى  نەخەئى،  ئىبراھىم  ھەسەن،  ئىكرىمە،  مۇجاھىد، 
قاتارلىقالر: بۇ شەھەردىن مەككە مۇكەررەمە كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ 

مەنىسىنىڭ شۇنداق بولۇشىدا ئالىمالر ئارىسىدا ھېچقانداق ئىختىالپ يوقتۇر. 
بولسا،  ئورۇن  ئۈچ  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  مۇنداق دەيدۇ:  ئۆلىماالر  بەزى 
پەيغەمبەر  بىردىن  بىلەن  ئەھكاملىرى  ئاالھىدە شەرىئەت  بىرىگە  تائاال ھەر  هللا 
ئەۋەتكەن ئورۇندۇر. )ئۇ ئورۇنالرنىڭ( بىرىنچىسى: ئەنجۇر بىلەن زەيتۇن ماكانى 
بولغان ئەقسا مەسجىدىنىڭ يۇرتى بولۇپ، هللا تائاال بۇ يەرگە ئىسا ئەلەيھىسساالمنى 
تېغى  تۇر  ئارىلىدىكى  يېرىم  سىنا  ئىككىنچىسى:  ئەۋەتكەن.  قىلىپ  پەيغەمبەر 
بولۇپ، بۇ تاغدا هللا تائاال ئىمراننىڭ ئوغلى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن سۆزلەشكەن 
)يەنى هللا تائاال ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىكنى شۇ تاغدا بەرگەن(. ئۈچىنچىسى: مەككە 
يۇرتىدۇر. هللا  ئامانلىق  بولىدىغان  ئامان  كىرسىال  ئۇنىڭغا  كىمكى  ئۇ،  بولۇپ، 

تائاال بۇ يەرگە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن. 

ئىنساننىڭ ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە يارىتىلغان تۇرۇقلۇق، دوزاخقا 
تاشلىنىلىدىغانلىقى

﴿بىز ئىنساننى شەك - شۈبھىسىز ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق﴾ مانا بۇ 
بولغان  ئىسپاتلىماقچى  قىلىپ  بىلەن( قەسەم  نەرسىلەر  )يۇقىرىدىكى  تائاال  هللا 
ئەڭ  قىلىپ  تۈز  قامىتىنى  جايىدا،  ئەزالىرىنى  ئىنساننىڭ  تائاال  مەزمۇندۇر. هللا 

چىرايلىق شەكىلدە ياراتتى. 
ئاسىيلىق  قىلماي  شۈكۈر  نېمىتىمىزگە  ياراتقانلىق  )چىرايلىق  ئۇنى  ﴿ئاندىن 

تىن سۈرىسى
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قىلغانلىقتىن( دوزاخقا قايتۇردۇق﴾ مۇجاھىد، ئەبۇ ئالىيە، ھەسەن، ئىبنى زەيد 
ئىنسان  قىلدى.  تەپسىر  دەپ  قايتۇردۇق،-  ئوتىغا  دوزاخ  ئۇنى  باشقىالر:  ۋە 
ئىشەنمەي،  تائاالغا  هللا  كېيىن  يارىتىلغاندىن  شەكىلدە  چىرايلىق  شۇنداق 
پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشمەي، ئاسىيلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاقىۋىتى دوزاخقا 
كىرىش بولىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿پەقەت ئىمان ئېيتقان ياخشى 

ئەمەللەرنى قىلغانالر، بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ 

شۈكۈر  نېمىتىمىزگە  ياراتقانلىق  )چىرايلىق  ئۇنى  ﴿ئاندىن  ئالىمالر:  بەزى 
مەنىسى:  ئايەتنىڭ  دېگەن  قايتۇردۇق﴾  دوزاخقا  قىلغانلىقتىن(  ئاسىيلىق  قىلماي 
ھەقتە  بۇ  دېدى.  دېگەنلىكتۇر،-  قايتۇردۇق  ھالىتىگە  قېرىلىق  ئۇنى  ئاندىن 
ئىبنى ئابباس ۋە ئىكرىمىلەرنىڭمۇ شۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى. ھەتتا 
ئىكرىمە مۇنداق دېدى: كىمكى قۇرئاننى يادا ئالسا، ئۇ قاتتىق خارلىققا قالىدىغان 

قېرىلىققا قايتۇرۇلمايدۇ. بۇ قاراشنى ئىبنى جەرىر توغرا دەپ تاللىدى. 
ئىمان  ﴿پەقەت  بولسا،  بولىدىغان  مۇشۇنداق  مەنىسى  ئايەتنىڭ  بۇ  ناۋادا 
ئۇالرنىڭ  دەپ  مۇستەسنا﴾  بۇنىڭدىن  قىلغانالر،  ئەمەللەرنى  ياخشى  ئېيتقان 
چۈنكى،  ئىدى.  يوق  ھاجىتى  چىقىرىۋېلىشنىڭ  ئايرىپ  مۆمىنلەرنى  ئىچىدىن 
بىز  تۇتۇلىدىغىنى  كۆزدە  ئايەتتە  بۇ  شۇڭا  يېتىدۇ.  قېرىلىق  مۆمىنلەرگىمۇ  بەزى 
دەسلەپتە بايان قىلغان مەنىلەردۇر. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى خۇددى هللا تائاالنىڭ: 
 - بىر  قىلغان،  ئەمەللەرنى  ياخشى  ئېيتقان،  ئىمان  قەسەمكى،  بىلەن  ﴿زامان 
قىلىشقان  تەۋسىيە  سەۋرىنى  بىرىگە   - بىر  قىلىشقان،  تەۋسىيە  ھەقنى  بىرىگە 
ئايىتىنىڭ  ئىچىدىدۇر﴾)1( دېگەن  زىيان  ئادەم چوقۇم  باشقا ھەممە  كىشىلەردىن 

ئوخشاشتۇر.  مەنىسىگە 
﴿بۇالرغا ئۈزۈلمەس ساۋاب بېرىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالرغا مەڭگۈ ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان 

ئەجىر ۋە ساۋاب بار. 
﴿)ئى ئىنسان!( بۇنىڭدىن كېيىن )يەنى روشەن دەلىللەر بايان قىلىنغاندىن 
بالىسى!  ئادەم  ئى  يەنى:  قىلىسەن؟﴾  ئىنكار  قىيامەتنى  نېمىشقا  يەنە  كېيىن( 
سەن نېمە ئۈچۈن قىيامەت كۈندىن تانىسەن؟ سەن هللا تائاالنىڭ يوق يەردىن 
قايتا  تائاالنىڭ  هللا  بولغان  كەلتۈرگۈچى  بارلىققا  باشتا  قىلغانلىقىنى،  بار 
شۇنداق  بىلدىڭ.  ئىنىق  ناھايىتى  ئىكەنلىكىنى  قادىر  ئەلۋەتتە  تىرىلدۈرۈشكىمۇ 
ئىنكار  تىرىلىشنى  قايتا  كېيىنكى  ئۆلگەندىن  سەۋەبتىن  نېمە  يەنە  تۇرۇقلۇق، 

قىلىسەن؟ 
ھېچكىمگە  تائاال  يەنى هللا  ئەمەسمۇ؟﴾  قىلغۇچى  ھۆكۈم  ئادىل  ئەڭ  ﴿هللا 
زۇلۇم قىلمايدىغان ئەڭ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى ئەمەسمۇ؟ قىيامەتنى بەرپا قىلىپ، 
دۇنيادا زۇلۇم قىلغانالردىن زۇلۇم قىلىنغۇچىالرنىڭ ھەققىنى ئېلىپ بېرىش ئۇنىڭ 

)1( ئەسىر سۈرىسى 1 - 3ـ  ئايەتكىچە.

تىن سۈرىسى
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بىر  قىلىنغان  رىۋايەت  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  ئادالەتكارلىقىدىندۇر. 
ئۇنىڭ  ئوقۇپ  سۈرىسىنى  تىن  قىلىندى: »سىلەر  بايان  دەپ  مۇنداق  ھەدىستە 
ئايەتنى  دېگەن  ئەمەسمۇ؟﴾  قىلغۇچى  ھۆكۈم  ئادىل  ئەڭ  ﴿هللا  ئاخىرىدىكى: 
ئوقۇساڭالر: شۇنداق )يەنى هللا تائاال ئەڭ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى( مەن بۇنىڭغا 

گۇۋاھلىق بەرگۈچىدۇرمەن،- دەڭالر!« 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، تىن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 19 ئايەت
ئەلەق سۈرىسى

بۇ ئەڭ دەسلەپتە نازىل بولغان سۈرىدۇر.

ٱ ٻ ٻ

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ 
ک ک ک ک  گ گ  

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن. 
ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن﴿1﴾. ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن 
ياراتتى﴿2﴾. ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر﴿3﴾. ئۇ قەلەم بىلەن )خەت 

يېزىشنى( ئۆگەتتى﴿4﴾. ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى﴿5﴾

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ باشلىنىشى ۋە ئەڭ 
دەسلەپتە نازىل بولغان ئايەتلەر

ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ۋەھيى دەسلەپكى مەزگىللەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا )ئۇ ئۇخلىغاندا( راست چۈش 
كۆرۈش بىلەن باشالنغان ئىدى. ئۇ چۈش كۆرسە، كۆرگەن چۈشى تاڭنىڭ يورىقىدەك 
ئېنىق )ئالدىغا( كېلەتتى. كېيىن ئۇ خالىي ماكاننى خااليدىغان بولۇپ قالدى. شۇنىڭ 
بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاكى ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسى بېرىلگەنگە قەدەر 
ئوزۇقلۇق ئېلىۋېلىپ، ھىرا غارىغا بېرىپ، ئۇ يەردە بىر نەچچە كۈن ئىبادەت قىلىپ، 
خەدىچەنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىدىغان، )ئۇنىڭ يېنىدا بىر نەچچە كۈن تۇرغاندىن 

كېيىن( يەنە ئوزۇقلۇق ئېلىپ، ئۇ غارغا قايتىپ كېتىدىغان بولۇپ قالدى. 



بىر كۈنى ئۇ غاردىكى چېغىدا تۇيۇقسىزال پەرىشتە ۋەھيى ئېلىپ چۈشۈپ ئۇنىڭغا: “ئوقۇغىن” 
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئەھۋالنى تەسۋىرلەپ: “مەن ئوقۇياالدىغان كىشى ئەمەسمەن” 
دېدىم. شۇنداق دېيىشىمگە ئۇ مېنى تۇتۇپ قاتتىق بىر سىقىپ قويۇۋەتتى ـ دە، ماڭا يەنە: 
“ئوقۇ” دېدى. مەن: “ئوقۇياالدىغان كىشى ئەمەسمەن” دېدىم. شۇنداق دېيىشىمگە ئۇ مېنى 
يەنە بىر قېتىم سىقىپ بولۇپ، قويۇپ بەرگەندىن كېيىن، مېنى: ﴿ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن. ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن ياراتتى. ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ 
نەرسىلەرنى  بىلمىگەن  ئىنسانغا  ئۆگەتتى.  يېزىشنى(  )خەت  بىلەن  قەلەم  ئۇ  كەرەملىكتۇر. 
پەيغەمبەر  بىلەن،  شۇنىڭ  دېدى.  بۇيرىدى«  ئوقۇشقا  ئايەتلەرنى  دېگەن  بىلدۈردى﴾ 
ئەلەيھىسساالم قورققانلىقىدىن تىتىرىگەن ھالدا خەدىچەنىڭ قېشىقا قايتىپ كېلىپ: »مېنى 
يۆگەپ قويۇڭالر، مېنى يۆگەپ قويۇڭالر« دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۆگەپ قويۇلدى. 
بىر ھازا ئۆتۈپ قورقۇنچى تۈگىگەندىن كېيىن، ئۇ: »ئى خەدىچە! ماڭا نېمە بولدى« دەپ 
خەدىچىگە بولغان ئىشالرنى سۆزلەپ بېرىپ: »ھەقىقەتەن مەن ئۆزەمدىن ئەنسىرەپ قالدىم« 
دېدى. خەدىچە ئۇنىڭغا: ھەرگىز ئۇنداق دېمە، بەلكى، بۇ ئىشتىن خۇش ـ بېشارەت ئالغىن. 
هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، هللا سېنى ھەرگىز رەسۋا قىلمايدۇ. چۈنكى، سەن ئۇرۇق 
- تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىسەن، راست سۆزلەيسەن، قىيىنچىلىقالرغا بەرداشلىق بېرىسەن. 
مېھماننى ياخشى كۈتىسەن. بېشىغا كۈن چۈشكەنلەرگە باشپاناھ بولىسەن،- دېدى. ئاندىن 
خەدىچە ئۇنى ئۆزىنىڭ ئاتا تەرەپتىن تۇغقىنى بولغان تاغسىنىڭ ئوغلى ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەل 
ئىبنى ئەسەد ئىبنى ئابدۇلئۇززا ئىبنى قۇسەينىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى. ئۇ ئىسالمغا كىرىشتىن 
ئىنجىلدىن  بولۇپ،  يازااليدىغان كىشى  ئەرەبچە خەت  بولغان،  بۇرۇن خىرىستىيان دىنىدا 
بىر مۇنچە يەرنى ئەرەبچە يازغان ئىدى. ھازىر قېرىپ، ئىككى كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالغان 
ئىدى. خەدىچە ئۇنىڭغا: ئى تاغامنىڭ ئوغلى! سەن بۇ تۇغقىنىڭنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ باققىن،- 
دېدى. ۋەرەقە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قاراپ: ئى تۇغقىنىمنىڭ ئوغلى! نېمە ئىش بولدى؟- 
بۇنى  بەردى.  سۆزلەپ  ئىشالرنى  بولغان  ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  سورىدى.  دەپ 
ئاڭلىغان ۋەرەقە: بۇ مۇساغىمۇ ۋەھيى ئېلىپ چۈشكەن پەرىشتىدۇر. ۋاي ئىسىت! ياش ۋاقتىم 
بولسىچۇ، سېنى قەۋمىڭ قوغالپ چىقىرىۋەتكەندە، مەن ھايات بولسامچۇ!- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »قەۋمىم مېنى قوغالپ چىقىرىۋېتەمدۇ؟« دەپ سورىدى. ۋەرەقە: ساڭا كەلگەن 
بۇ پەيغەمبەرلىك مەيلى قايسى بىر كىشىگە كەلمىسۇن، ئۇ چوقۇم دۈشمەنلىككە ئۇچرايدۇ. 

ناۋادا مەن سېنىڭ شۇ ۋاقتىڭغىچە ياشىسام، ساڭا چوقۇم ياردەم بېرىمەن،- دېدى. 
ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمەيال ۋەرەقە ۋاپات بولۇپ كەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى 
پەيغەمبەر  قېلىشى  توختاپ  كېلىشىنىڭ  ۋەھيىنىڭ  قالدى.  توختاپ  مەزگىل  بىر  كېلىشمۇ 
پەسكە  تاغدىن  ئۆزىنى  ھەتتا  ئۇ  قىلىۋەتتى.  يېرىم  ناھايىتى  كۆڭلىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
تاشلىۋېلىش ئۈچۈن قايسى بىر تاغنىڭ چوققىسىغا چىقسا، هللا تائاالنىڭ ئەلچىسى جىبرىئىل 
ئۇنىڭ كۆزىگە كۆرۈنۈپ: ئى مۇھەممەد! سەن ھەقىقەتەن هللا نىڭ پەيغەمبىرىدۇرسەن،- 
دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ كۆڭلى سەل ئارامىغا چۈشۈپ قايتىپ كېلىدۇ. ئارىدىن ۋاقىت 
ئۇزىراپ كەتسە، ئۇ يەنە تاغدىن ئۆزىنى تاشلىۋېلىش ئۈچۈن تاغ چوققىسىغا قاراپ ماڭغاندا، 
جىبىرىئىل ئۇنىڭ كۆزىگە يەنە كۆرۈنۈپ، ئۇنى نىيتىدىن قايتۇرۇپ تۇرىدۇ. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

ئەلەق سۈرىسى
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بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ زۆھرىدىن رىۋايەت قىلغان بولۇپ، ھەتتا بۇخارى بۇ ھەدىسنى بۇنىڭدىن 
كەڭرەك مەزمۇندا رىۋايەت قىلغان. 

يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدىن بۇ ئايەتلەرنىڭ ئەڭ دەسلەپكى قەدەمدە چۈشكەن 
دىنىنى  )ئىسالم  تائاالنىڭ  هللا  بۇ،  شۇنداقال  بولىدۇ.  بىلىۋېلىشقا  ئىكەنلىكىنى  ئايەتلەر 

بېرىشتىن ئىبارەت( بەندىلىرىگە قىلغان رەھمىتىنىڭ ۋە نېمىتىنىڭ باشلىنىشىدۇر. 

ئىنساننىڭ ئىززەت ۋە ھۆرمىتىنىڭ ئىلىم بىلەن بولىدىغانلىقى

بۇ ئايەتلەردە ئىنساننىڭ يارىتىلىشىنىڭ ئابى مەنىدىن باشلىنىدىغانلىقىغا ئەسكەرتىش 
بار. هللا تائاال مەرھەمەت قىلىپ ئىنسانغا ئۇ بىلمىگەن نەرسىنى بىلدۈرۈپ، ئۇنى شەرەپلىك 
ۋە ھۆرمەتلىك قىلدى. بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى بولغان ئادەم ئەلەيھىسساالممۇ ئۇنىڭغا 
بەزىدە  ئىلىم  ئىدى.  تۇرغان  ئۈستۈن  پەرىشتىلەردىن  سەۋەبىدىن  ئىلىم  مۇشۇ  بېرىلگەن 
شۇڭا هللا  بولىدۇ.  نامايەندە  يېزىلىشتا  بىلەن  بارماقالر  بەزىدە  تىلدا،  بەزىدە  ئەقىلدە، 
تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر. ئۇ قەلەم بىلەن )خەت 
يېزىشنى( ئۆگەتتى. ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى﴾ ئەسەرلەردە: “ئىلىمنى يېزىش 
ئارقىلىق ساقالڭالر”. يەنە: “كىمكى بىلگىنىگە ئەمەل قىلسا، هللا تائاال ئۇنىڭغا بىلمىگىنىنى 

بىلدۈرىدۇ” دەپ بايان قىلىنىدۇ. 

* * * * * * *

 گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ   ں  ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ   ۀ ہ ہ   ہ 
ہ ھ ھ  ھ   ھ   ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ   ۇ    ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۅ  ۉ  ۉ  

ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ   

شەك - شۈبھىسىز ئىنسان ئۆزىنى باي ساناپ ) هللاغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ(، راستال 
ھەددىدىن ئاشىدۇ﴿6ـ 7﴾. )ئى ئىنسان!( بارىدىغان يېرىڭ پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدۇر 
)قىلمىشىڭغا قاراپ جازاغا ياكى مۇكاپاتقا ئېرىشىسەن(﴿8﴾. ناماز ئوقۇۋاتقان بەندىنى )يەنى 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى( توسقان ئادەمنىڭ )ھالىنى( ماڭا ئېيتىپ بەرسەڭچۇ؟﴿9 ـ 10﴾ 
ماڭا )ئۇنىڭ ھالىنى( ئېيتىپ بەرسەڭچۇ؟ ئەگەر ئۇ )ھەددىدىن ئاشقۇچى( )نامازنى توسۇشنىڭ 
ئورنىغا( توغرا يولدا بولغان بولسا﴿11﴾. ياكى تەقۋادارلىققا ئەمىر قىلغان بولسا )بۇ ئۇنىڭ ئۆزى 
ئۈچۈن ياخشى بولماسمىدى؟(﴿12﴾ ماڭا ئېيتىپ بەرسەڭچۇ؟ ئەگەر ئۇ )قۇرئاننى( ئىنكار قىلسا، 
بىلمىدىمۇ؟﴿14﴾  تۇرىدىغانلىقىنى  كۆرۈپ  )ئۇنى(  ئۆرۈسە(﴿13﴾. هللانىڭ  )يۈز  ئىماندىن 
ـ  كوكۇلىسىدىن  ئۇنىڭ  چوقۇم  يانمىسا،  بۇنىڭدىن  ئۇ  ئەگەر  يانسۇن،  گۇمراھلىقتىن  ئۇ 
يالغانچى گۇناھكارنىڭ كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ )جەھەننەمگە( سۆرەيمىز﴿15ـ 16﴾. ئۇ ئۆزىنىڭ 
سورۇنداشلىرىنى )ياردەمگە(چاقىرسۇن!﴿17﴾ بىز زابانىيىلەر )يەنى جەھەننەمنىڭ كۈچلۈك ـ 
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قاتتىق قول پەرىشتىلىرى( نى چاقىرىمىز﴿18﴾. )بۇ فاجىر گۇمراھلىقتىن( يانسۇن! ئۇنىڭغا 
ھاسىل  يېقىنلىق  هللاغا(  بىلەن  )شۇنىڭ  قىلغىن  سەجدە  )هللاغا(  قىلمىغىن،  ئىتائەت 

قىلغىن﴿19﴾.

ئىنساننىڭ مال ئۈچۈن ھەددىدىن ئاشقانلىقى يۈزىسىدىن تەھدىت 
قىلىنغانلىقى

هللا تائاال بۇ يەردە ئىنسان مېلىنىڭ كۆپەيگەنلىكىنى كۆرگەندە، ئۇنىڭ كۆرەڭلەپ، 
ھاكاۋۇرلىشىپ، چېكىدىن ئاشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ ۋە بۇنداق سۈپەتلىك ئىنسانغا 
پەرۋەردىگارىڭنىڭ  يېرىڭ  بارىدىغان  ئىنسان!(  ﴿)ئى  دېدى:  مۇنداق  سېلىپ  تەھدىت 
دەرگاھىدۇر )قىلمىشىڭغا قاراپ جازاغا ياكى مۇكاپاتقا ئېرىشىسەن(﴾ يەنى ئاخىر قايتىدىغان 
قەيەردىن  مېلىڭنىڭ  سەندىن  پەرۋەردىگارىڭ  دەرگاھىدۇر.  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  جايىڭ 

كەلگەنلىكىدىن، ئۇنى نېمىلەرگە سەرپ قىلغانلىقىڭدىن ھېساب ئالىدۇ. 

ئەبۇ جەھلىنى ئەيىبلەش ۋە ئۇنىڭغا قىلىنغان تەھدىت

هللا تائاالنىڭ: ﴿ناماز ئوقۇۋاتقان بەندىنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى( توسقان 
ئادەمنىڭ )ھالىنى( ماڭا ئېيتىپ بەرسەڭچۇ؟﴾ دېگەن ئايەتلىرى ئەبۇجەھل )هللا تائاال ئۇنىڭغا 
لەنەت قىلسۇن!( ھەققىدە چۈشكەن. ئۇ مەلئۇن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: كەئبىنىڭ قېشىدا 
ناماز ئوقۇما!- دەپ تەھدىت سالغان ئىدى. هللا ئۇنىڭغا چىرايلىق رەۋىشتە نەسىھەتنى باشالپ 
مۇنداق دېدى: ﴿ماڭا )ئۇنىڭ ھالىنى( ئېيتىپ بەرسەڭچۇ؟ ئەگەر ئۇ )ھەددىدىن ئاشقۇچى( 
)نامازنى توسۇشنىڭ ئورنىغا( توغرا يولدا بولغان بولسا ياكى تەقۋادارلىققا ئەمىر قىلغان بولسا 
)بۇ ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ياخشى بولماسمىدى؟(﴾ يەنى ئويالپ باق! )ناماز ئوقۇشقا( توسقۇنلۇق 
قىلىۋاتقان ئۇ كىشى ئەگەر ھەقلىق ياكى سۆزلىرىدە، ئىشلىرىدا تەقۋادارالردىن بولۇشقا بۇيرىغان 
بولسا، سەن يەنە )شۇنداق بىر ئادەمگە( ئۇنىڭ ناماز ئوقۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ، ئۇنىڭغا 

تەھدىت ساالمسەن؟ 
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿هللانىڭ )ئۇنى( كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمىدىمۇ؟﴾ 
ۋە  كۆرۈپ  ئۆزىنى  تائاالنىڭ  هللا  ئادەم  ئۇ  توسقان  زاتنى  بۇ  يولىدىكى  ھىدايەت  يەنى 
دېگەنلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ بارلىق قىلمىشلىرىغا تولۇق جازا بېرىدىغانلىقىنى 
بىلمەمدۇ؟ هللا تائاال يۇقىرىقى سۆزلىرىدىن كېيىن رەسمىي يوسۇندا تەھدىت سېلىشقا ئـۆتۈپ 
ئۇنىڭ  چوقۇم  يانمىسا،  ئۇنىڭدىن  ئۇ  ئەگەر  يانسۇن،  گۇمراھلىقىدىن  ﴿ئۇ  دېدى:  مۇنداق 
يانمايدىغان بولسا، قىيامەت  قارشىلىق قىلىشىدىن  ئۇ كاجلىقىدىن،  كوكۇلىسىدىن﴾ يەنى 

كۈنى ئۇنىڭ پېشانىسىنى قاپقارا قىلىۋېتىمىز.
﴿يالغانچى گۇناھكارنىڭ كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ جەھەننەمگە سۆرەيمىز﴾ يەنى ئەبۇ جەھل 
سۆزلىرىدە يالغانچى، قىلمىشلىرىدا ھەددىدىن ئاشقۇچى بولغانلىقى ئۈچۈن )ئەبۇجەھلنىڭ( 

كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ جەھەننەمگە سۆرەيمىز. 
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﴿ئۇ ئۆزىنىڭ سورۇنداشلىرىنى )ياردەمگە( چاقىرسۇن!﴾ يەنى ئۇ قەۋمىنى، تۇغقانلىرىنى 
چاقىرىپ ياردەم تەلەپ قىلسۇن. 

﴿بىز زابانىيىلەر )يەنى جەھەننەمنىڭ كۈچلۈكـ  قاتتىق قول پەرىشتىلىرى( نى چاقىرىمىز﴾ 
يەنى بىز جەھەننەمنىڭ ئازابالشقا مەسئۇل پەرىشتىلىرىنى چاقىرىمىز، ئۇ مۇشۇ چاغدا زادى 

كىمنىڭ غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى كۆرىدۇ. 
ئەبۇجەھل:  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئابباسنىڭ  ئىبنى  بۇخارى  ئىمام 
مەن مۇھەممەدنىڭ كەئبىنىڭ قېشىدا ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەم، چوقۇم ئۇنىڭ بوينىغا 
دەسسەيمەن،- دېگەن ئىدى. بۇ سۆز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈلگەندە، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر ئۇ شۇنداق قىلغان بولسا، پەرىشتىلەر ئۇنىڭ جاجىسىنى بېرەتتى« 
رىۋايەت  شۇنداق  قاتارلىقالرمۇ  جەرىر  ئىبنى  ۋە  نەسەئى  تىرمىزى،  ھەدىسنى  بۇ  دېدى. 

قىلغان. 
ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق 
ناماز  قېشىدا  ئىبراھىمنىڭ  مەقامى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئەلەيھىسساالمغا:  پەيغەمبەر  كېتىۋېتىپ  ئۆتۈپ  يەردىن  بۇ  جەھىل  ئەبۇ  ئىدى.  ئوقۇۋاتقان 
پەيغەمبەر  دېدى.  توسمىغانمىدىم؟-  ئوقۇشتىن  ناماز  يەردە  بۇ  سېنى  مەن  مۇھەممەد!  ئى 
ئى  ئۇ:  بەردى.  رەددىيە  بىلەن  قاتتىق سۆزلەر  ۋە  تەھدىت سالدى  ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالم 
ئەڭ  يەرنىڭ  بۇ  ماڭا تەھدىت سالىسەن؟ مەن دېگەن  تايىنىپ  نېمەڭگە  مۇھەممەد! سەن 
سورۇنداشلىرىنى  ئۆزىنىڭ  ﴿ئۇ  تائاال:  بىلەن، هللا  شۇنىڭ  دېدى.  ئادىمى،-  جەمەتلىك 
)ياردەمگە( چاقىرسۇن! بىز زابانىيىلەر )يەنى جەھەننەمنىڭ كۈچلۈكـ  قاتتىق قول پەرىشتىلىرى( 
نى چاقىرىمىز﴾ دېگەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدى. ئىبنى ئابباس: ئەگەر ئۇ جەمەتىنى چاقىرغان 
بولسا، ئازاب پەرىشتىلىرى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۇنى ھاالك قىلىۋەتكەن بوالتتى،- دېدى. 

ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئەبۇ 
جەھل: مۇھەممەد سىلەرنىڭ كۆز ئالدىڭالردا ناماز ئوقۇمدۇ؟- دېدى. مۇشرىكالر: ھەئە،- 
دەپ جاۋاب بەردى. ئەبۇجەھل بۇنى ئاڭالپ: الت ۋە ئۇززا بۇتلىرى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، 
مەن ئۇنى ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە كۆرۈپ قالسام، ئۇنىڭ بوينىغا دەسسىۋېتىمەن ۋە ئۇنىڭ 
يۈزىنى توپىغا مىلىۋېتىمەن،- دېدى ـ دە، ئۇدۇل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقان 
يەرگە كەلدى. ئۇنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بوينىغا دەسسىمەكچى بولدى. لېكىن، 
ئۇ تۇيۇقسىز كەينىگە داجىپ، خۇددى قولى بىلەن ئۆزىنى بىرەر نەرسىدىن قوغداۋاتقاندەك 
ھەرىكەتلەرنى قىلغىلى تۇردى. مۇشرىكالر ئۇنىڭدىن: ساڭا نېمە بولدى؟- دەپ سوراشتى. ئۇ: 
مۇھەممەد بىلەن مېنىڭ ئارىلىقىمدا ئوتتىن بىر خەندەك ۋە قورقۇنچلۇق قاناتالر بار،- دەپ 
جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئەگەر ئۇ ماڭا يېقىنالشقان بولسا، پەرىشتىلەر ئۇنىڭ 

ئەزالىرىنى پارچە ـ پارچە قىلىپ، تېنىدىن يۇلۇپ چىقىرىۋېتەتتى« دېدى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ: )مەن ئەبۇ ھۇرەيرە رىۋايەت قىلغان ھەدىستە بارمۇ ياكى 
يوقمۇ بۇنى بىلمەيمەن( هللا تائاال: ﴿شەك - شۈبھىسىز ئىنسان ئۆزىنى باي ساناپ )هللاغا 
بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ(﴾ دېگەن ئايەتتىن باشالپ تاكى سۈرىنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان 

ئەلەق سۈرىسى

590591



ئايەتلەرنى شۇ چاغدا چۈشۈرگەن. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە مۇسلىم قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت 
قىلغان.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىش

﴿)بۇ فاجىر گۇمراھلىقتىن( يانسۇن! ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلمىغىن﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! 
كىمكى سېنى ئىبادەت قىلىشىڭدىن توسسا، ئۇنىڭغا بويسۇنمىغىن. ئۇنىڭغا پەرۋا قىلماستىن، 
خالىغان يېرىڭدە ناماز ئوقۇۋەرگىن. چۈنكى، هللا سېنى ھىمايە قىلىپ ۋە قوغداپ، ساڭا 

ئۇتۇق ئاتا قىلغۇچىدۇر. 
﴿هللا غا سەجدە قىلغىن، )شۇنىڭ بىلەن هللا غا يېقىنلىق ھاسىل قىلغىن(﴾ ئىمام مۇسلىم 
ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »بەندە 

سەجدىدە پەرۋەردىگارىغا ئەڭ يېقىن بولىدۇ. شۇڭا سەجدىدە دۇئانى كۆپ قىلىڭالر«.
بىز يۇقىرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنشىقاق ۋە ئەلەق سۈرىلىرىنى ئوقۇغاندا، 

سەجدە قىلغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئەلەق سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 5 ئايەت
قەدىر سۈرىسى

ٻ ٻ پ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.

بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق﴿1﴾. شەبى قەدرىنىڭ 
نېمە ئىكەنلىگىنى بىلەمسەن؟﴿2﴾ شەبى قەدرى )شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ 
ئايدىن ئارتۇقتۇر﴿3﴾. پەرىشتىلەر ۋە جىبرىئىل شۇ كېچىدە پەرۋەردىگارىنىڭ 
ئەمرى بىلەن )زېمىنغا هللا تەقدىر قىلغان( بارلىق ئىش ئۈچۈن چۈشىدۇ﴿4﴾. 

شۇ كېچە تاڭ يورۇغانغا قەدەر پۈتۈنلەي تىنچ - ئامانلىقتىن ئىبارەتتۇر﴿5﴾

قەدىر كېچىسىنىڭ پەزىلىتى

چۈشۈرگەنلىكىدىن  كېچىسى  قەدىر  قۇرئاننى  ئۆزىنىڭ  ئايەتلەردە  بۇ  تائاال  هللا 
خەۋەر بېرىدۇ. بۇ كېچە هللا تائاالنىڭ: ﴿بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن مۇبارەك كېچىدە )يەنى 
شەبى قەدرى كېچىسىدە( نازىل قىلدۇق﴾)1( دېگەن ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان مۇبارەك 
كېچىدۇر. بۇ كېچە رامىزان ئېيىدا كېلىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿رامىزان 

      )1( دۇخان  سۈرىسى 3ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.



ئېيىدا)1( قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى﴾)2(. 
ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ: هللا تائاال قۇرئاننى لەۋھۇلمەھپۇزدىن 
بىرىنچى قەۋەت ئاسماندىكى بەيتۇل ئىززەتكە )يەنى ئىززەتلىك ئۆيگە( بىرال قېتىمدا 
چۈشۈرگەن بولۇپ، ئاندىن ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 23 يىل جەريانىدا قۇرئاننىڭ 
چۈشۈش سەۋەبى ۋە ۋەقەلىكلەرگە قارىتا بۆلۈپ ـ بۆلۈپ چۈشۈرۈلگەن. هللا تائاال 
قۇرئاننى نازىل قىلىش بىلەن ئاالھىدە پەزىلەتكە ئىگە قىلغان قەدىر كېچىسىنى 
شەبى  بىلەمسەن؟  ئىكەنلىكىنى  نېمە  قەدرىنىڭ  ﴿شەبى  دەيدۇ:  مۇنداق  ئۇلۇغالپ 

قەدرى )شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر﴾. 

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: رامىزان كەلگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سىلەرگە مۇبارەك ئاي بولغان 
رامىزان ئېيى كەلدى. هللا بۇ ئايدا روزا تۇتۇشۇڭالرنى پەرز قىلدى. بۇ ئايدا جەننەتنىڭ 
دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ دەرۋازىلىرى ئېتىلىدۇ، شەيتانالر باغلىنىدۇ. بۇ ئاي 
ئىچىدە پەزىلەتتە مىڭ ئايدىن ئارتۇق بىر كېچە بار. كىمكى ئۇ كېچىنىڭ پەزىلىتىگە 
ئېرىشىشتىن مەھرۇم قالسا، ھەقىقەتتىن مەھرۇم قالغان بولىدۇ« دەيتتى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان. 
قەدىر كېچىسىدە قىلىنغان ئىبادەت مىڭ ئاينىڭ ئىبادىتىگە باراۋەردۇر. ئىمام 
بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كىمكى قەدىر كېچىسى ئىمان بىلەن هللا تائاالنىڭ 
رازىلىقى ئۈچۈن ناماز ئوقۇپ ئۆتسە، ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى كەچۈرۈلۈپ كەتكەن 

بولىدۇ«.

قەدىر كېچىسىدە پەرىشتىلەرنىڭ چۈشىدىغانلىقى ۋە بارلىق ياخشىلىقالرنىڭ 
بېكىتىلىدىغانلىقى

﴿پەرىشتىلەر ۋە جىبرىئىل شۇ كېچىدە پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرى بىلەن )زېمىنغا 
هللا تەقدىر قىلغان( بارلىق ئىش ئۈچۈن چۈشىدۇ﴾ يەنى بۇ كېچىنىڭ بەرىكىتى 
كۆپ بولغاچقا، پەرىشتىلەرمۇ بۇ كېچىدە كۆپ چۈشىدۇ. پەرىشتىلەر خۇددى قۇرئان 
ئوقۇلغاندا چۈشكەندەكال رەھمەت ۋە بەرىكەت بىلەن بىللە چۈشىدۇ. ئۇالر زىكىر 
قىلىنىۋاتقان سورۇنالرنى ئوراپ تۇرىدۇ. ئىلىم تەلەپ قىلغۇچىنى ئۇلۇغالپ قاناتلىرىنى 
يېيىپ بېرىدۇ. ئايەتنىڭ ئەرەبچە لەۋزىدە تىلغا ئېلىنغان “روھ” دېگەن سۆزدىن 
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بۇنداق بولغاندا، پەرىشتىلەرنىڭ ئومۇمىي 

ئاتالغۇسىغا بەزى خاس پەرىشتىلەرنى قېتىپ بايان قىلغانلىق بولىدۇ.

)1( يەنى قۇرئاننىڭ چۈشۈشى ئاي ھېسابىدا رامىزان ئېيىدا، كېچە ھېسابىدا قەدىر كېچىسىدە چۈشكەن بولغاچقا، قەدىر 
كېچىسىنىڭ رامىزان ئېيىدا ئىكەنلىكىنى بىلىۋااليمىز.

)2( بەقەرە سۈرىسى 185ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قەدىر سۈرىسى

594595



مۇجاھىد: ﴿بارلىق ئىش ئۈچۈن چۈشىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىن: بۇ كېچە ھەممە 
مەنسۇر  ئىبنى  سەئىد  دېدى.  تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  دېگەنلىك  تىنچتۇر  تەرەپتىن 
مۇجاھىدنىڭ يەنە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ كېچە شۇنداق بىر خاتىرجەم 
بىر كېچىدۇركى، شەيتان ئۇنىڭدا ھېچقانداق بىر ئازار بېرىشكە ياكى بىرەر يامانلىق 

يەتكۈزۈشكە پېتىنالمايدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
قەتادە ۋە باشقىالر: بۇ كېچىدە بارلىق مەسىلىلەر بىر تەرەپ قىلىنىدۇ، ئەجەللەر 
ۋە رىزىقالرنىڭ مىقدارى بەلگىلىنىدۇ،- دېدى. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 
﴿ئۇ كېچىدە ھەر بىر ھېكمەتلىك )يەنى ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى بويىچە قىلىنغان( 

ئىش )يەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى، ئەجىلى ۋە باشقا ئەھۋالى( ئايرىلىدۇ﴾)1(. 
﴿شۇ كېچە تاڭ يورۇغانغا قەدەر پۈتۈنلەي تىنچ - ئامانلىقتىن ئىبارەتتۇر﴾ سەئىد 
ئىبنى ئەبۇ ئىسھاقتىن شۇئەيبنىڭ: بۇ ئايەتتىن قەدىر كېچىسىدە پەرىشتىلەرنىڭ 
تۇتۇلىدۇ،-  كۆزدە  قىلىدىغانلىقى  ساالم  يورۇغىچە  تاڭ  ھەتتا  مەسجىددىكىلەرگە 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. قەتادە ۋە ئىبنى زەيد: ﴿پۈتۈنلەي تىنچ ـ ئامانلىقتىن 
ئايەتنىڭ مەنىسى: بۇ كېچىنىڭ ھەممىسى خەيرلىك بولۇپ،  ئىبارەتتۇر﴾ دېگەن 
ئۇنىڭدا تاكى تاڭ يورۇغىچىلىك ھېچقانداق بىر يامانلىق بولمايدۇ دېگەنلىكتۇر،- 

دېدى. 

قەدىر كېچىسىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈش ۋە ئۇنىڭ ئاالمەتلىرى

مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  سامىتتىن  ئىبنى  ئۇباد  ئەھمەد  ئىمام 
كۈنى  ئون  ئاخىرقى  رامىزاننىڭ  كېچسى  »قەدىر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئىچىدە بولىدۇ. كىمكى ئۇ ئون كۈننىڭ كېچىسىدە هللا نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ناماز 
ئوقۇسا، هللا چوقۇم ئۇنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ. قەدىر 
كېچىسى شۇ ئون كۈننىڭ 21، 23، 25، 27 ياكى 29 دەك تاق كېچىلىرىنىڭ 

بىرىدۇر«.
»قەدىر  دېدى:  مۇنداق  ھەدىستە  بىر  يەنە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر   
كېچىسىنىڭ ئاالمىتى شۇكى، بۇ كېچە خۇددى ئۇنىڭدا نۇر چېچىپ تۇرغان ئاي 
بەك  ياكى  سوغۇق  بەك  بولۇپ،  تىنچ  بولىدۇ.  ئايدىڭ  سۈزۈك  ـ  سۈپ  باردەكال 
سوقۇلغان  ھەتتا  ئاتقىچە  تاڭ  تاكى  كېچىدىن  ئۇ  كەتمەيدۇ.  بولۇپ  ئىسسىقمۇ 
يۇلتۇزالرمۇ چۈشۈپ كەتمەيدۇ. ئۇنىڭ يەنە بىر ئاالمىتى شۇكى، بۇ كۈندە قۇياش 
چاقناپ، كۆزنى قاماشتۇرماي خۇددى تولۇن ئاي چىققاندەكال نۇرسىز چىقىدۇ. ئۇ 

كۈندە شەيتان ھەرگىز قۇياش بىلەن بىرگە چىقالمايدۇ«.
ئىمام ئەبۇداۋۇد كىتابىدىكى بىر بابنى “قەدىر كېچىسىنىڭ پۈتۈن رامىزان ئېيى 

)1( دۇخان  سۈرىسى 4ـ  ئايەت.

قەدىر سۈرىسى

594595



ئىچىدە بولىدىغانلىقىنىڭ بايانى” دەپ ئاتىغان. ئاندىن ئابدۇلال ئىبنى ئۆمەرنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان: بىرسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قەدىر 
كېچىسى توغرىسىدا سورىغاندا، مەن ئۇنىڭ: »ئۇ پۈتۈن رامىزان ئېيى ئىچىدە« 
ۋە  شۇئبە  داۋۇد  ئەبۇ  ئىمام  بىراق  ئىدىم.  ئاڭلىغان  بەرگەنلىكىنى  جاۋاب  دەپ 
سۇفياندىن ئەبۇ ئىسھاقنىڭ: بۇ جاۋابنى بەرگۈچى بىر ساھابىدۇر،- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلغان.
رىۋايەت  ھەدىس  بىر  مۇنداق  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  خۇدرى  سەئىد  ئەبۇ   
ئېتىكاپتا  كۈنىدە  ئون  ئاۋۋالقى  رامىزاننىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىنىدۇ: 
ئولتۇرغان ئىدى. بىزمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئېتىكاپتا ئولتۇردۇق. شۇ چاغدا جىبرىئىل 
كېلىپ: “سەن كۈتىۋاتقان كېچە تېخى ئالدىڭدا” دېدى. شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر 
بىزمۇ  ئولتۇردى.  ئېتىكاپتا  كۈندە  ئون  ئوتتۇرىسىدىكى  رامىزاننىڭ  ئەلەيھىسساالم 
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئېتىكاپتا ئولتۇردۇق. جىبرىئىل يەنە كېلىپ: “سەن كۆزلىگەن 
ـ  رامىزاننىڭ 20  ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ئالدىڭدا” دېدى.  كېچە تېخى 
كۈنى ئەتىگەندە خۇتبە سۆزلەپ مۇنداق دېدى: »مەن بىلەن ئېتىكاپتا ئولتۇرغانالر 
ئېتىكاپتا قايتا ئولتۇرسۇن، مەن قەدرى كېچىسىنىڭ )قايسى كېچە ئىكەنلىكىنى( 
كۈن  ئون  ئاخىرقى  چوقۇم  ئۇ  ئۇنتۇلدۇرۇلدۇم.  ئۇنى(  )لېكىن  ئىدىم.  كۆرگەن 
سۇغا  الي  خۇددى  ئۆزەمنى  چۈشۈمدە  مەن  بولىدۇ.  كېچىلەردە  تاق  ئىچىدىكى 
شاخلىرى  خورما  ئۆگزىسى  مەسجىدنىڭ  دېدى.  كۆردۈم«)1(  قىلغاندەك  سەجدە 
بىلەن يېپىلغان بولۇپ، بۇ چاغدا ئاسماندا ھېچ بىر بۇلۇت كۆرۈنمەيتتى. تۇيۇقسىز 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  چاغدا  شۇ  كەتتى.  يېغىپ  يامغۇر  بولۇپ  پەيدا  بۇلۇت 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەن  بېرىۋاتاتتى.  ئوقۇپ  ناماز  بولۇپ  ئىمام  بىزگە 
پېشانىسىدە ئۇنىڭ چۈشىدە كۆرگىنىدەك الي سۇنىڭ ئەسىرىنى كۆردۈم. يەنە بىر 
رىۋايەتتە كېلىشىچە: بۇ ئىشنىڭ 21 ـ كۈنى ئەتىگەندە بولغانلىقى بايان قىلىنغان. 
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. بەزىلەر: ئىمام مۇسلىمنىڭ 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنەيستىن قىلغان رىۋايىتىگە ئاساسەن: ئۇ كېچە رامىزاننىڭ 23 

ـ كېچىسىدۇر،- دەپ قاراشقان. 
بەزىلەر: 25ـ  كېچىسىدۇر،- دېگەن. بۇنداق دېگۈچىلەر تۆۋەندىكى ھەدىسكە 
ئاسانالنغان: ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
ئون كۈنى  ئاخىرقى  رامىزاننىڭ  قىلىدۇ: »قەدىر كېچىسى  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
ئىچىدە بولىدۇ. ئۇنى شۇ ئون كۈن ئىچىدىكى 21 ـ كېچىسى، 23 ـ كېچىسى، 
تاق  ھەدىستىن  بۇ  ئالىمالر:  نۇرغۇنلىغان  لېكىن  ئىزدەڭالر«.  كېچىسىدىن  ـ   25
كېچىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دەپ قاراشتى. بۇ قاراش جانلىق ۋە مەشھۇر بولغان 
بار  قاراشقانالرمۇ  دەپ  كېچىسى”  “قەدرى  كېچىسىنى  ـ   27 رامىزاننىڭ  قاراشتۇر. 
ئىبنى كەئب  ئۇبەي  ئىمام مۇسلىمنىڭ  ئوتتۇرىغا قويغۇچىالر  قاراشنى  بۇ  بولۇپ، 

)1( يەنى قەدرى كېچىسىدە يامغۇر ياغىدۇ دېمەكچىدۇر.

قەدىر سۈرىسى

596597



سۆزىگە  دېگەن  كېچىدە«  ـ   27 »ئۇ  رىۋايىتىدە:  قىلغان  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ 
ئاساسالنغاندۇر. 

 ئىمام ئەھمەد زۇررىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن ئۇبەي 
بولغان  قېرىندىشىڭ  ئاتىسى!  مۇنزىرنىڭ  ئى  ئەنھۇغا:  رەزىيەلالھۇ  كەئب  ئىبنى 
ئىبنى مەسئۇد: كىمكى يىل بويى كېچىدە ناماز ئوقۇپ چىقسا، قەدىر كېچىسىگە 
دۇچ كېلىدۇ دەيدىغۇ؟- دېدىم. ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: هللا تائاال 
ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن! ئۇ قەدىر كېچىسىنىڭ رامىزان ئېيى ئىچىدە ئىكەنلىكىنى 
ئاندىن  دېدى.  بىلىدۇ،-  ئوبدان  ئىكەنلىكىنى  كېچىسىدە  ـ   27 ئۇنىڭ  ھەمدە 
ئۇنىڭدىن: سىلەر  مەن  قىلدى.  قەسەم  كۈچلەندۈرۈپ(  بىلىدىغانلىقىنى  )ئۇنىڭ 
ئۇنى قانداق بىلىسىلەر؟- دەپ سورىدىم. ئۇبەي ئىبنى كەئب: بىز ئۇنى پەيغەمبەر 
كۈن  كۈندە  ئاشۇ  بىلىمىز.  بىلەن  ئاالمەتلەر  بەرگەن  دەپ  بىزگە  ئەلەيھىسساالم 
نۇرى چاقنىمىغان ھالدا چىقىدۇ،- دەپ جاۋاب بەردى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم 

رىۋايەت قىلغان. 

“قەدرى كېچىسى رامىزاننىڭ 29 ـ كېچىسىدۇر” دېگەن قاراشمۇ باردۇر. ئىمام 
پەيغەمبەر  سامىت  ئىبنى  ئۇبادە  قىلىدۇ:  رىۋايەت  ھەدىس  بىر  مۇنداق  ئەھمەد 
ئەلەيھىسساالمدىن قەدىر كېچىسى ھەققىدە سوئال سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئۇ  ئىزدەڭالر.  ئاخىرقى ئون كۈنىدىن  رامىزاننىڭ  ئۇنىڭغا: »)قەدىر كېچىسىنى( 
ئاخىرقى  ياكى  ـ   29 ـ،   27 ـ،   25 ـ،   23 ـ،   21 بولغان  كېچىلەر  تاق  چوقۇم 

كېچىدىدۇر« دەپ جاۋاب بەرگەن. 

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەدىر كېچىسى 
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئۇ 27ـ  ياكى 29ـ  كېچىسىدىدۇر. 

بۇ كېچىدە پەرىشتىلەر زېمىندا ساينىڭ تېشىدىنمۇ كۆپ بولىدۇ«. 

ئىمام تىرمىزى ئەبۇ قۇالبەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: قەدىر 
قۇالبەنىڭ دېگەن  ئەبۇ  تۇرىدۇ.  يۆتكىلىپ  ئىچىدە  ئون كۈن  ئاخىرقى  كېچىسى 
بۇ سۆزى ئىمام مالىك، سەۋرى، ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل، ئىسھاق ئىبنى راھەۋي، 
قارىشىدۇر.  باشقىالرنىڭ  ۋە  خۇزەيمە  ئىبنى  بەكرى  ئەبۇ  مۇزەنى،  ئەبۇسەۋرى، 
توغرىسىنى  قارىشىدۇر. هللا  شافىئىنىڭمۇ  ئىمام  بۇ  قىلىشىچە،  رىۋايەت  قازىنىڭ 

بىلگۈچىدۇر.

قەدىر كېچىسىدە قىلىنىدىغان دۇئا

ھەممە ۋاقىتتا دۇئانى كۆپ قىلىش، بولۇپمۇ رامىزاندا تېخىمۇ كۆپ دۇئا قىلىش، 
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە، ئۇ ئون كۈننىڭ تاق كېچىلىرىدە تېخىمۇ كۆپ دۇئا 

قەدىر سۈرىسى
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قىلىش مۇستەھەبتۇر. بولۇپمۇ: “ئى هللا! سەن كۆپ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇرسەن، 
قىلغىن”)1( دېگەن دۇئانى  مەغپىرەت  مېنى  ياخشى كۆرىسەن،  قىلىشنى  مەغپىرەت 

قىلىش مۇستەھەبتۇر.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن قەدرى كېچىسىگە 
ئۇچراپ قالسام، قانداق قىلىمەن؟- دەپ سورىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى 
هللا! سەن كۆپ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇرسەن، مەغپىرەت قىلىشنى ياخشى كۆرىسەن، 
مېنى مەغپىرەت قىلغىن!- دېگىن« دېدى. بۇ ھەدىسنى تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى 

ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، قەدىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
 

)1( هللاۇممە ئىننەكە ئەفۇۋۇن تۇھىببۇ لئەفۋە فەئفۇئەننى.
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 8 ئايەت
بەييىنە سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۈرىنى ئۇبەي ئىبنى كەئبكە ئوقۇپ 
بەرگەنلىكى

ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇبەي ئىبنى كەئبكە: »هللا تائاال مېنى ساڭا بەييىنە سۈرىسىنى ئوقۇپ بېرىشىمنى 
بۇيرىدى« دېدى. ئۇبەي ئىبنى كەئب: هللا تائاال مېنىڭ ئىسمىمنى ئاتىدىمۇ؟- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ھەئە« دېگەن جاۋاب بەرگەندە، ئۇبەي يىغالپ كەتتى. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان. 

ٱ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ  گ گ 
گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 

ۀۀ ہ ہ  ہ ہ 

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئەھلى كىتابتىن )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن( كاپىر بولغانالر ۋە مۇشرىكالر 
)ئۇ  بولمىدى﴿1﴾.  ئايرىلغۇچى  كۇفرىدىن  قەدەر  كەلگەنگە  دەلىل  روشەن  ئۆزلىرىگە 
روشەن دەلىل( پاك سەھىپىلەرنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان، هللا تەرىپىدىن كەلگەن 
پەيغەمبەردۇر﴿2﴾. ئۇ سەھىپىلەر توغرا ئەھكامالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان﴿3﴾. كىتاب 

بېرىلگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( پەقەت ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل 



كەلگەندىن كېيىنال ئىختىالپ قىلىشتى﴿4﴾. ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى هللاغا خالىس قىلغان، 
ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( هللاغىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى. نامازنى ئادا 
قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنە شۇالر )يەنى ئىبادەت، ئىخالس ناماز، زاكاتالر( 

توغرا دىندۇر﴿5﴾.

مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابتىن بولغان كاپىرالرنىڭ ئەھۋالى

باشقا  ۋە  ئەرەب  بولسا،  مۇشرىكالر  خىرىستىيانالردۇر.  ۋە  يەھۇدىي  كىتابالر  ئەھلى 
مىللەتلەردىن بولغان ئوت ۋە بۇتالرغا چوقۇنغۇچىالردۇر.

مۇشرىكالر  ۋە  بولغانالر  كاپىر  ناساراالردىن(  ۋە  يەھۇدىيالر  )يەنى  كىتابتىن  ﴿ئەھلى   
ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل كەلگەنگە قەدەر كۇفرىدىن ئايرىلغۇچى بولمىدى﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە: ئۇالر ھەتتا ھەق ئۇالرغا ئېنىق ئىسپاتالنمىغىچە گۇمراھلىقنى تاشلىغۇچى 

بولمىدى دېگەنلىكتۇر،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەمۇ شۇنداق دېدى. 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل كەلگەنگە﴾ دېگەن ئايىتىدىن قۇرئان كۆزدە 
تۇتۇلىدۇ. شۇڭا هللا تائاال: ﴿ئەھلى كىتابتىن )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن( كاپىر بولغانالر 
ۋە مۇشرىكالر ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل كەلگەنگە قەدەر كۇفرىدىن ئايرىلغۇچى بولمىدى﴾ دەپ 
بايان قىلىپ، ئاندىن ئۇ روشەن دەلىلنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
دېدى: ﴿)ئۇ روشەن دەلىل( پاك سەھىپىلەرنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان، هللا تەرىپىدىن 
كەلگەن پەيغەمبەردۇر﴾ يەنى ئۇ روشەن دەلىل بولسا، ئاسماندىكى پەرىشتىلەرنىڭ ھۇزۇرىدا 
پاك سەھىپىلەرگە يېزىلغان قۇرئاندۇر ۋە ئۇنى ئوقۇيدىغان كىشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر. 
قۇرئاننىڭ پاك سەھىپىلەرگە يېزىلغان ئىكەنلىكى ھەققىدە هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇ 
)يەنى قۇرئان ئايەتلىرى( قىممەتلىك، )قەدرى( يۇقىرى پاك سەھىپىلەرگە يېزىلغاندۇر. )ئۇ( 

ھۆرمەتلىك ياخشى )پەرىشتىلەردىن بولغان( پۈتۈكچىلەرنىڭ قولىدىدۇر﴾)1(. 
﴿ئۇ سەھىپىلەر توغرا ئەھكامالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان﴾ ئىبنى جەرىر: ئۇ پاك سەھىپىلەردە 
هللا تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن ئادىل، دۇرۇست ۋە خاتاسى يوق توغرا ھۆكۈملەر باردۇر. 

چۈنكى، ئۇ ھۆكۈملەر هللا تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەندۇر،- دېدى. 

ئىختىالپنىڭ روشەن دەلىل كەلگەندىن كېيىن يۈز بەرگەنلىكى

دەلىل  روشەن  ئۆزلىرىگە  پەقەت  ناساراالر(  ۋە  يەھۇدىيالر  )يەنى  بېرىلگەنلەر  ﴿كىتاب 
كەلگەندىن كېيىنال ئىختىالپ قىلىشتى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿روشەن دەلىللەر 
كەلگەندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلەر )يەنى يەھۇدىيالر ۋە 
ناساراالر( دەك بولماڭالر، ئەنە شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾)2( بۇ ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان 

)1( ئەبەسە سۈرىسى 13- 16ـ  ئايەتكىچە.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 105ـ  ئايەت.

بەييىنە سۈرىسى
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كىشىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەن ئۈممەتلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. هللا تائاال ئۇالرغا ناھايىتى 
روشەن پاكىت ـ دەلىللەرنى تۇرغۇزغاندىن كېيىن، ئۇالر هللا تائاالنىڭ كىتابلىرى ھەققىدە 

قىلغان سۆزلىرىدە ئىختىالپلىشىپ، نەچچە پىرقىگە بۆلۈنۈپ كېتىشتى.
بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىندى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »يەھۇدىيالر 71 
پىرقىگە، خىرىستىيانالر 72 پىرقىگە بۆلۈنۈپ كەتتى. بۇ ئۈممەت 73 پىرقىغە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ. 
بۇ 73 پىرقىنىڭ بىرىدىن باشقىسىنىڭ ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا 
نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ بىر پىرقە كىملەر؟- دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »)ئۇالر( 

مېنىڭ ۋە ساھابىلىرىمنىڭ يولىنى تۇتقانالر« دەپ جاۋاب بەردى.

اهللا تائاالغا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىشنىڭ اهللا تائاالنىڭ بۇيرۇقى 
ئىكەنلىكى

﴿ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى هللاغا خالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( 
هللاغىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى﴾ هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿)ئى مۇھەممەد!( 
مەبۇد  ھېچ  باشقا  »مەندىن  ھەممىسىگە:  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئەۋەتىلگەن  ئىلگىرى  سەندىن 
)بەرھەق( يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر« دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾)1( شۇڭا هللا تائاال مۇنداق 
تونۇش  دەپ  بىر  نى  شېرىكتىن هللا  يەنى  ھالدا﴾  قىلغان  ئېتىقاد  دىنغا  ﴿ھەق  دېدى: 
ئەقىدىسىگە يۈزلەنگەن ھالدا. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ﴿بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر 
ئۈممەتكە: »هللاغا ئىبادەت قىلىڭالر، شەيتاندىن )يەنى شەيتانغا، بۇتالرغا، كاھىنالرغا ئوخشاش 

ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن( يىراق بولۇڭالر« دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾)2(. 
﴿نامازنى ئادا قىلىشقا )بۇيرۇلدى(﴾ ناماز بولسا، بەدەن ئارقىلىق ئورۇنلىنىدىغان ئەڭ 

شەرەپلىك ئىبادەتتۇر. 
ـ  خەيرى  بېرىلىدىغان  موھتاجالرغا  ۋە  پېقىر  ئۇ  )بۇيرۇلدى(﴾  بېرىشكە  ﴿زاكاتنى 

ساخاۋەتتۇر. 
﴿ئەنە شۇالر )يەنى ئىبادەت، ئىخالس، ناماز، زاكاتالر( توغرا دىندۇر﴾ يەنى شۇالر بولسا 

ئادىل، دۇرۇست ۋە توغرا يولدىكى ئۈممەتنىڭ دىنىدۇر. 

* * * * * * *

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ   ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ  ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ   
)1( ئەنبىيا سۈرىسى 25ـ  ئايەت.

)2( نەھل سۈرىسى 36ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەھلى كىتابتىن ۋە مۇشرىكالردىن كاپىر بولغانالر ھەقىقەتەن دوزاخقا كىرىدۇ. دوزاختا 
مەڭگۈ قالىدۇ. ئەنە شۇالر مەخلۇقاتالرنىڭ يامىنىدۇر﴿6﴾. ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى 
قىلغانالر ـ ئەنە شۇالر مەخلۇقاتالرنىڭ ياخشىسىدۇر﴿7﴾. ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا 
بېرىلىدىغان مۇكاپات )ئۇالرنىڭ( تۇرار جايى بولغان، ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان 
جەننەتلەردۇركى، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ هللادىن 

مەمنۇن بولىدۇ. بۇنىڭغا پەرۋەردىگارىدىن قورققان ئادەم ئېرىشىدۇ﴿8﴾.

مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ئەڭ يامىنى ھەم ئۇالرغا بېرىلىدىغان جازا 
ۋە مۇكاپات

پەيغەمبەرلىرىگە  قارشىلىق كۆرسەتكەن،  ئايەتلەردە هللا نىڭ كىتابىغا  بۇ  تائاال  هللا 
ئاسىيلىق قىلغان يەھۇدىي، خىرىستىيان ۋە مۇشرىكالردىن ئىبارەت كاپىرالرنىڭ ئاقىۋىتىنى بايان 
قىلىش بىلەن بىرگە، ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدە دوزاخ ئازابىغا مەڭگۈ قالدۇرۇلىدىغانلىقىدىن 

خەۋەر بېرىدۇ. 
﴿ئەنە شۇالر مەخلۇقاتالرنىڭ يامىنىدۇر﴾ يەنى ئۇالر هللا ياراتقان مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ 
يامىنىدۇر. ئاندىن هللا تائاال ئۆزىگە )هللا تائاالغا( چىن دىلى بىلەن ئىمان كەلتۈرگەن ۋە 
ۋۇجۇدى بىلەن ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ياخشى كىشىلەرنىڭ مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى 
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: ﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ـ 
ئەنە شۇالر مەخلۇقاتالرنىڭ ياخشىسىدۇر﴾ ئەبۇ ھۇرەيرە ۋە بىر تۈركۈم ئالىمالر بۇ ئايەت بىلەن 
مۆمىن كىشىلەرنىڭ پەرىشتىلەردىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىگە دەلىل - پاكىت كەلتۈردى. چۈنكى، 

هللا تائاال بۇ ئايەتتە: ﴿ئەنە شۇالر مەخلۇقاتالرنىڭ ياخشىسىدۇر﴾ دېدى. 
جايى  تۇرار  )ئۇالرنىڭ(  مۇكاپات  بېرىلىدىغان  دەرگاھىدا  پەرۋەردىگارىنىڭ  ﴿ئۇالرغا 
بولغان، ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردۇركى، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 
قالىدۇ﴾  يەنى ئۇالرنىڭ مۇكاپاتى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى جەننەت بېرىلىدۇ، ئۇالر جەننەتتە 

مەڭگۈ قالىدۇ. 
﴿هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ هللا دىن مەمنۇن بولىدۇ﴾ ئۇالرغا بولىدىغان هللا 

نىڭ رازىلىقى بولسا، ئۇالرغا بېرىلگەن تۈگىمەس نېمەتلەردىنمۇ ياخشىدۇر. 
﴿ئۇالرمۇ هللا دىن مەمنۇن بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر هللا تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن ئىنئاملىرىدىن 

ۋە ئىززەتلىرىدىن خۇرسەن بولىدۇ. 
دىن  مۇكاپاتالر هللا  بۇ  يەنى  ئېرىشىدۇ﴾  ئادەم  قورققان  پەرۋەردىگارىدىن  ﴿بۇنىڭغا 
تۇرۇۋاتقاندەك )گەرچە ئۇ هللا نى  غا خۇددى ئۇ هللا نى كۆرۈپ  ھەقىقىي قورققان، هللا 
ئىبادەت  ئىشىنىپ(  ھەقىقىي  تۇرىدىغانلىقىغا  كۆرۈپ  ئۇنى چوقۇم  نىڭ  كۆرەلمىسىمۇ، هللا 

قىلىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن بېرىلىدۇ. 
پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھۇرەيرەنىڭ  ئەبۇ  ئەھمەد  ئىمام 
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ئەلەيھىسساالم: »سىلەرگە مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى دەپ بېرەيمۇ؟« دېدى. ساھابىلەر: 
»ئۇ، هللا  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  قىل،-  شۇنداق  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا 
تائاالنىڭ يولىدا بىر ئاتنى تەييارلىغان، قاچانكى، جەڭگە ئاتلىنىشقا چاقىرغان(ئاۋاز چىققان 
تۆۋەن  بىر دەرىجە  ئۇنىڭدىن  ياخشىلىقتا  ئادەمدۇر. سىلەرگە  ئاتالنغان  مىنىپ  ئاتقا  ھامان 
تۇرىدىغان كىشىدىن خەۋەر بېرەيمۇ؟« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق 
قىل،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ، ئازغىنا قويلىرى بار بولۇپ، ئۇالرنى باققاچ 
ناماز ئوقۇغان ۋە زاكات بېرىدىغان ئادەمدۇر، سىلەرگە مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ يامىنىدىن خەۋەر 
بېرەيمۇ؟« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق قىل،- دېدى. پەيغەمبەر 
)ئۇ نەرسىنى(  بولسىمۇ،  بىر نەرسە سورالغان  بىلەن  نامى  ئەلەيھىسساالم: »ئۇ، هللا نىڭ 

بەرمىگەن ئادەمدۇر« دېدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، بەييىنە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى. 
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 8 ئايەت
زەلزەلە سۈرىسى

زەلزەلە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! ماڭا دائىم ئوقۇيدىغان سۈرىنى دەپ بەرگىن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ئەلىف، الم، را بىلەن باشالنغان سۈرىلەردىن ئۈچ سۈرە ئوقۇغىن« دېدى. ئۇ ئادەم: 
يېشىم چوڭىيىپ، يۈرىكىم ئاجىزلىشىپ كەتتى ۋە تىلىم ئېغىرلىشىپ قالدى،- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنداقتا ھا، مىم بىلەن باشالنغان سۈرىلەرنى ئوقۇغىن« دېدى. 
ئۇ ئادەم يەنە يۇقىرىقىدەك دېدى. پەيغەمبەر ئەلەسھىسساالم: »ئۇنداقتا سەببىھھىسمە بىلەن 
باشالنغان سۈرىلەرنى ئوقۇغىن« دېدى. ئۇ ئادەم يەنە يۇقىرىقىدەك دەپ: ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! ماڭا ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر سۈرىنى كۆرسىتىپ قويغىن،- دېدى. 
شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئادمگە زەلزەلە سۈرىسىنى ئاخىرىغىچە ئوقۇپ 
بەردى. ھېلىقى ئادەم: سېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن هللا نىڭ نامى 
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، مەن ھەرگىزمۇ بۇنىڭدىن باشقا بىر سۈرىنى ئوقۇمايمەن،- 
دەپ ئارقىسىغا ئۆرۈلۈپ كەتتى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بۇ ئادەم نىجاتلىققا 
ئېرىشتى، بۇ ئادەم نىجاتلىققا ئېرىشتى، ئۇنى چاقىرىپ كېلىڭالر« دېدى. ھېلىقى ئادەم 
كېلىۋېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا تائاال قۇربانلىق كۈنىنى بۇ ئۈممەت ئۈچۈن 
ئادەم  ئۇ  بۇيرۇلدۇم« دېدى.  قىلىشقا  قۇربانلىق  ئۇ كۈندە  مەن  بەردى.  قىلىپ  ھېيت 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا: ئەگەر مەندە سۈتىنى سېغىپ ئىچىش ئۈچۈن ئارىيەتكە ئالغان 
چىشى مالدىن باشقىسى بولمىسا، مېنىڭ شۇنى قۇربانلىق قىلىشىم توغرا بوالمدۇ؟- دېدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ياق، ئۇنداق بولسا سەن چېچىڭنى ياسىغىن، تىرناقلىرىڭنى 
ئالغىن، بۇرۇتىڭنى قىسقارتقىن، قولتۇق ۋە ئەۋرەتلىرىڭنىڭ تۈكلىرىنى تازىلىغىن. مانا بۇ، 
هللا تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى قوربانلىقىڭنىڭ تولۇقلىمىسىدۇر« دېدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلغان.



ٱ ٻ ٻ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)يەنى  يۈكلىرىنى  )قوينىدىكى(  زېمىن  تەۋرىتىلگەندە﴿1﴾.  قاتتىق  زېمىن 
ئۇنىڭغا  كاپىر(  )يەنى  ئىنسان  چىقارغاندا﴿2﴾.  ئۆلۈكلەرنى(  ئوتالر،  مەدەنلەر، 
ئۆزىنىڭ  زېمىن  كۈندە  بۇ  دېگەندە﴿3﴾.  بولدى؟«  »نېمە  زېمىنغا(:  )يەنى 
خەۋەرلىرىنى )يەنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىشلەنگەن ياخشى - يامان ئىشالرنى( مەلۇم 
قىلىدۇ﴿4﴾. )ئۇنىڭ مەلۇم قىلىشى( پەرۋەردىگارىنىڭ ئۇنى شۇنداق قىلىشقا ئەمر 
قىلغانلىقىدىندۇر﴿5﴾. بۇ كۈندە كىشىلەر قىلغان ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرۈش 
كېتىدۇ﴿6﴾.  تارىلىپ  بولۇپ  توپ-توپ  ئۈچۈن  ئېرىشىش(  نەتىجىسىگە  )يەنى 
كۆرىدۇ﴿7﴾.  مۇكاپاتىنى  ئۇنىڭ  قىلىدىكەن،  ئىش  ياخشى  زەررىچىلىك  كىمكى 

كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴿8﴾.

قىيامەت كۈنى ۋە ئۇ كۈندە زېمىن ۋە ئىنسانالرنىڭ ئەھۋالىنىڭ قانداق 
بولىدىغانلىقى

بۇ  ئەنھۇما  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  تەۋرىتىلگەندە﴾  قاتتىق  ﴿زېمىن   
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: زېمىن ئاستى تەرەپتىن ھەرىكەتلىنىپ 

كەتكەندە. 
ئۆلۈكلەرنى(  ئوتالر،  مەدەنلەر،  )يەنى  يۈكلىرىنى  )قوينىدىكى(  ﴿زېمىن 
كۆپلىگەن  چىقارغاندا.  ئۆلۈكلەرنى  قوينىدىكى  ئۆز  زېمىن  يەنى  چىقارغاندا﴾ 
تەپسىرشۇناس ئالىمالر بۇ ئايەتنى شۇنداق تەپسىر قىلغان. هللا تائاال بۇ ھەقتە 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالردىن )يەنى ئازابىدىن( قورقۇڭالر، 
قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر﴾)1(، ﴿زېمىن سوزۇلغان، قوينىدىكى 
قۇرۇقدىنىپ  چىقىرىپ  سىرتقا  مەدەنلەرنى(  ئۆلۈكلەرنى،  )يەنى  نەرسىلەرنى 

قالغان﴾)2(.

)1( ھەج سۈرىسى 1ـ  ئايەت.
)2( ئىنشىقاق سۈرىسى 3 - 4ـ  ئايەتلەر.
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »)قىيامەت يېقىنالشقاندا( زېمىن قوينىدىكى 
قاتىل  ئاندىن  چىقىرىدۇ.  پارچىلىرىنى  كۈمۈش  ـ  ئالتۇن  چوكىدەك  ـ  چوكىدەك 
ـ  ئۇرۇق  دەيدۇ.  ئىدىم،-  قىلغان  قاتىللىق  ئۈچۈن  نەرسە  مۇشۇ  مەن  كېلىپ: 
تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋەتنى ئۆزگەن ئادەم كېلىپ: مەن مۇشۇ نەرسە ئۈچۈن ئۇرۇق 
مېنىڭ  كېلىپ:  ئوغرى  دەيدۇ.  ئىدىم،-  ئۆزگەن  مۇناسىۋەتنى  تۇغقاندارچىلىق  ـ 
نەرسىلەردىن  ئۇ  ئۇالر  دەيدۇ.  ئىدى،-  كېسىلگەن  ئۈچۈن  نەرسە  مۇشۇ  قولۇم 

كىچىككىنىمۇ ئالماي تاشالپ قويىدۇ«.
﴿ئىنسان )يەنى كاپىر( ئۇنىڭغا )يەنى زېمىنغا(: »نېمە بولدى؟« دېگەندە﴾ 
يەنى ئىنسان زېمىننىڭ )ئۇنىڭ ئۈستىدە( خاتىرجەم تۇرۇپ ياشىغىلى بولىدىغان 
ھالىتىدىن ھەرىكەت قىلىپ، ياشىغىلى بولمايدىغان ھالىتىگە كېلىپ قالغانلىقىدىن 
زېمىنغا  تائاال  هللا  بولغان،  شەكسىز  بولۇشى  زېمىنغا  )يەنى(  قالغاندا.  ھەيران 
ئۆز  زېمىن  كەلگەندە،  بۇيرۇقى  تائاالنىڭ  هللا  ئىبارەت  تەۋرەشتىن  تەييارلىغان 
چىقىرىپ  ھەممىسىنى  ئۆلۈكلىرىنىڭ  كېيىنكىلەرنىڭ  ۋە  ئىلگىرىكى  قوينىدىكى 
زېمىنغا،  بىر  باشقا  زېمىننىڭ  ۋە  ئىشىغا  بۇ  زېمىننىڭ  ئىنسانالر  تاشلىغاندا، 
ئاسمانالرنىڭمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ئايلىنىپ قالغانلىقىدىن ھەيران قالىدۇ. ئۇالر 

يېگانە، قۇدرەتلىك هللا نىڭ دەرگاھىدا ھازىر بولىدۇ. 
ئىشلەنگەن  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  )يەنى  ئۆزىنىڭ خەۋەرلىرىنى  زېمىن  كۈندە  ﴿بۇ 
نەسەئى  ۋە  تىرمىزى  ئەھمەد،  ئىمام  قىلىدۇ﴾  مەلۇم  ئىشالرنى(  يامان   - ياخشى 
قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
ئۇنىڭ  )يەنى  ئۆزىنىڭ خەۋەرلىرىنى  زېمىن  كۈندە  ﴿بۇ  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
ئايەتنى  دېگەن  قىلىدۇ﴾  مەلۇم  ئىشالرنى(  يامان   - ياخشى  ئىشلەنگەن  ئۈستىدە 
ئوقۇپ: »ئۇنىڭ خەۋەرلىرىنىڭ قانداق خەۋەر ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟« دېدى. 
پەيغەمبەر  دېيىشتى.  بىلىدۇ،-  ياخشى  پەيغەمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  هللا  ساھابىلەر: 
ئايالالرنىڭ   - ئەر  پۈتكۈل  زېمىن  بولسا،  خەۋەرلىرى  »ئۇنىڭ  ئەلەيھىسساالم: 
مۇنداق  ـ  مۇنداق  بۇ  بېرىپ:  گۇۋاھلىق  قىلمىشلىرىغا  قىلغان  ئۈستىدە  ئۆزىنىڭ 
كۈنلەردە مۇنداقـ  مۇنداق ئىشالرنى قىلغان ئىدى،- دېيىشىدۇ. مانا بۇ، زېمىننىڭ 

خەۋەرلىرىدۇر« دېدى.
ئەمر  قىلىشقا  شۇنداق  ئۇنى  پەرۋەردىگارىنىڭ  قىلىشى(  مەلۇم  ﴿)ئۇنىڭ 
قىلغانلىقىدىندۇر﴾ يەنى هللا تائاال زېمىنغا شۇنداق قىلىشقا رۇخسەت قىلدى. شەيب 
ئىبنى بەشىر ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى 
سۆزلىگىن!-  زېمىنغا  تائاال  قىلىدۇ: هللا  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەققىدە 
دېدى. شۇنىڭ بىلەن زېمىن سۆزلىدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىمام قەرەزى: 
هللا تائاال زېمىننى )ئۆلۈكلەرنى چىقىرىش ئۈچۈن( ئېچىلىشقا بۇيرىدى،- دېدى.

)يەنى  كۆرۈش  نەتىجىسىنى  ئەمەللىرىنىڭ  قىلغان  كىشىلەر  كۈندە  ﴿بۇ 
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نەتىجىسىگە ئېرىشىش( ئۈچۈن توپ- توپ بولۇپ تارىلىپ كېتىدۇ﴾ يەنى كىشىلەر 
بەزىلىرى  ئۈچۈن،  كىرىش  جەننەتكە  بولۇپ  بولغانالردىن  بەختلىك  بەزىسى 
ـ  تۈر  مەيدانىدىن  ھېساب  ئايرىلىپ،  ئۈچۈن  كىرىش  دوزاخقا  بولۇپ  بەتبەخت 

تۈرلەرگە بۈلۈنۈپ قايتىپ كېلىدۇ. 

ئىنساننىڭ زەررىچىلىك ئەمەلىنىڭمۇ نەتىجىسىنى كۆرىدىغانلىقى

كۆرىدۇ.  مۇكاپاتىنى  ئۇنىڭ  قىلىدىكەن،  ئىش  ياخشى  زەررىچىلىك  ﴿كىمكى 
ئىمام  تارتىدۇ﴾  جازاسىنى  ئۇنىڭ  قىلىدىكەن،  ئىش  يامان  زەررىچىلىك  كىمكى 
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ھۇرەيرە  ئەبۇ  بۇخارى 
ئات  بېقىلىدۇ.  ئۈچۈن  ئىش  تۈرلۈك  ئۈچ  »ئات  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
بېقىش بىر ئادەمگە ئەجىر ئېلىپ كېلىدۇ. يەنە بىر ئادەمگە ھاجىتىنى قامدايدىغان 
ئات  كېلىدۇ.  ئېلىپ  بولسا گۇناھ  ئادەمگە  بىر  يەنە  ۋە  كېلىدۇ  ئېلىپ  مەنپەئەت 
ئاتاپ،  قىلىشقا  ئۇرۇش  يولىدا  ئېتىنى هللا  ئادەم  ئېرىشىدىغان  ئەجرىگە  بېقىپ 
ئات  قويىدۇ.  باغالپ  چىملىقتا  ياكى  ئوتالق  قىلىپ  ئۇزۇن  ئارغامچىسىنى  ئۇنىڭ 
ئارغامچىسى يەتكەن يەرگىچە )ئوتالقتا ياكى چىملىقتا( ئوتلىسا، بۇنىڭ بىلەن ئات 
ئۈزۈۋېلىپ دۆڭدىن  ئارغامچىسىنى  ئات  ئەگەر  تۇرىدۇ.  يېزىلىپ  ئىگىسىگە ساۋاب 
دۆڭگە چېپىپ يۈرسە، ئۇنىڭ چاپقان ئىزلىرى ۋە تېزەكلىرى ئۈچۈنمۇ ئات ئىگىسىگە 
ساۋاب يېزىلىپ تۇرىدۇ. ئەگەر ئات بىرەر ئۆستەڭنىڭ يېنىدىن ئۆتۈۋېتىپ ئۇنىڭدىن 
سۇ ئىچسە، ئات ئىگىسى ئۇنى ئۆستەڭ بويىغا سۇغىرىش ئۈچۈن ئېلىپ بارمىغان 
شۇالرنىڭ  ئەنە  تۇرىدۇ.  يېزىلىپ  ساۋاب  ئىگىسىگە  ئات  بىلەن  بۇنىڭ  بولسىمۇ، 
ھاجىتىنى  ئۆز  ئاتنى  ئادەم  بىر  كېلىدۇ.  ئېلىپ  ئەجىر  ئىگىسىگە  ئات  ھەممىسى 
ئۈستىدىكى هللا  ئات  ئۇ  باقىدۇ.  ئۈچۈن  ساقلىنىش  موھتاجلىقتىن  ۋە  قامداش 
ئادەمگە  ئۇ  قىلىش،  مۇشۇنداق  قىلىدۇ.  ئادا  قالماي  ئۇنتۇپ  ھەققىنى  تائاالنىڭ 
قىلىش،  رىيا  ئاتنى  ئادەم  بىر  كېلىدۇ.  ئېلىپ  مەنپەئەت  قامدايدىغان  ھاجىتىنى 
پەخىرلىنىش ۋە كۆز ـ كۆز قىلىش ئۈچۈن باقىدۇ. شۇنىڭغا ئاساسەن، ئۇ ئات ئۆز 

ئىگسىگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ«. 
ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئېشەك توغرۇلۇق سورىدى، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »هللا ماڭا ئۇ ھەقتە پۈتۈن مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالغان: ﴿كىمكى 
زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ. كىمكى زەررىچىلىك 
يامان ئىش قىلىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ﴾)1( دېگەن تەڭداشسىز بۇ ئايەتتىن 

باشقا ھېچ نەرسە چۈشۈرمىدى« دېدى. 
ئىمام بۇخارى ئەدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق 
دېيىلگەن: »بىر تال خورمىنىڭ پارچىسىنى )سەدىقە قىلىش( ۋە بىر ئېغىز ياخشى 

)1( زەلزەلە سۈرىسى 7 - 8ـ  ئايەتلەر.
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سۆز قىلىش ئارقىلىق بولسىمۇ ئۆزەڭالرنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭالر!«

 ئىمام مۇسلىم مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ: »سەن قاچاڭدىن سۇ 
سوراپ كەلگەن ئادەمنىڭ قاچىسىغا سۇ تۆكۈپ بەرگەن ۋە قېرىندىشىڭغا ئوچۇق 

چىراي بىلەن ئۇچراشقانچىلىك بىر ياخشى ئىشنى ئاددىي كۆرمىگىن«.

ئىمام بۇخارى مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلىدۇ: »ئى مۆمىن ئايالالر جامائەسى! 
يەردە  بۇ  قوينىڭ شاخشىقىنى سۇنۇشنى كىچىك چاغلىماڭالر«.  قوشنىلىرىڭالرغا 
»تىلەمچىگە  ھەدىستە:  بىر  يەنە  دىمەكچىدۇر.  شاخشىقىنى  تاشلىۋېتىلىدىغان 
شىراقنىڭ كۆيۈك شاخشىخىنى بەرسەڭالرمۇ بېرىڭالر. )لېكىن( قۇرۇق قايتۇرماڭالر« 

دەپ كەلگەن.

بۇنىڭدا  قىلىپ:  سەدىقە  ئۈزۈمنى  تال  بىر  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە 
قانچىلىغان زەررىنىڭ ئېغىرلىقى بار،- دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.

ئىمام ئەھمەد ئەۋفىي ئىبنى ھارىستىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق 
كىچىك  ئائىشە!  »ئى  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
)توپلىنىپ  ئۇالر  چۈنكى،  ساقالنغىن.  كۆرمەي(  كىچىك  )ئۇالرنى  گۇناھالردىن 
بېرىپ  نەرسىگە  دەرىجىدىكى  سورىلىدىغان  تەرىپىدىن  تائاال  هللا  توپلىنىپ(  ـ 

قالىدۇ« دەيتتى. 

پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەھمەد  ئىمام 
گۇناھالردىن  قىلىدۇ: »كىچىك  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
داۋام  قىلىشنى  )ئۇالرنى  ئۇالر  چۈنكى،  ساقلىنىڭالر.  كۆرمەي(  كىچىك  )ئۇالرنى 
قىلغان( ئادەم ئۈستىدە توپلىنىدۇـ  دە، ھەتتا ئۇ ئادەمنى ھاالك قىلىدۇ«. پەيغەمبەر 
گۇناھالرنىڭ  »كىچىك  دېدى:  مۇنداق  كەلتۈرۈپ  مىسال  بۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالم 
مىسالى خۇددى بىر تۈزلەڭلىككە چۈشۈپ تاماق قىلىدىغان نەرسىلەرنى چىقارغان، 
بىرى بىر تەرەپكە، يەنە بىرى تەرەپكە ئوتۇن تېرىپ كېلىش ئۈچۈن كەتكەن ۋە 
قاالپ،  ئوت  گۈركىرىتىپ  بىلەن  ئوتۇنالر  تېرىپ، شۇ  ئوتۇن  دۆۋە  بىر  ئاخىرىدا 

تاماقلىرىنى پىشۇرغان بىر توپ ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ«. 

 هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، زەلزەلە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 
تۈگىدى. 

 

زەلزەلە سۈرىسى

608609





مەككىدە نازىل بولغان، 11 ئايەت
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ٱ ٻ ٻ

ڻ  ں  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ 
ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ٻ    ٻ  ٻ  ۋ  ٱ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)قاتتىق  يۈگۈرگۈچى،  ھاسىراپ  قىلىشىدا(  ھۇجۇم  دۈشمەنگە  )غازىالرنىڭ 
يۈگۈرگەنلىكتىن( تۇۋاقلىرىدىن ئوت چىقارغۇچى، ئەتىگەندە )دۈشمەن ئۈستىگە( باستۇرۇپ 
كىرگۈچى، )قاتتىق چاپقانلىقتىن( توپا - چاڭ چىقارغۇچى، شۇ توپا - چاڭ بىلەن دۈشمەن 
ئىنسان ھەقىقەتەن  ـ 5﴾.  ئاتالر بىلەن قەسەمكى﴿1  توپى ئىچىگە كىرىپ كەتكۈچى 
ئىنسان ھەقىقەتەن  قىلغۇچىدۇر﴿6﴾.  ئىنكار  )نېمەتلىرىنى( شەكسىز  پەرۋەردىگارىنىڭ 
ئۇنىڭغا )يەنى هللانىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىلغانلىقىغا( ئەلۋەتتە ئۆزى گۇۋاھتۇر﴿7﴾. ئىنسان 
چىقىرىلغان،  )سىرتقا(  ئۆلۈكلەر  قەبرىلەردىكى  ھېرىستۇر﴿8﴾.  ئىنتايىن  مالغا   - پۇل 
دىلالردىكى سىرالر ئاشكارا قىلىنغان چاغدا، ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن پەرۋەردىگارىنىڭ 

ھەقىقەتەن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى )بۇ نادان ئىنسان( بىلمەمدۇ؟﴿9ـ  11﴾.

اهللا تائاالنىڭ ئىنساننىڭ بېرىلگەن نېمەتلەرگە كۇپۇرلۇق قىلغۇچى ۋە 
ھېرىسمەن ئىكەنلىكىگە جەڭ ئاتلىرى بىلەن قەسەم قىلغانلىقى

هللا تائاال ئۆزىنىڭ يولىدا جەڭ قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان ھەر تۈرلۈك جەڭ ئاتلىرى 



بىلەن قەسەم قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿)غازىالرنىڭ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشىدا( ھاسىراپ يۈگۈرگۈچى، 
)قاتتىق يۈگۈرگەنلىكتىن( تۇۋاقلىرىدىن ئوت چىقارغۇچى، ئەتىگەندە )دۈشمەن ئۈستىگە( باستۇرۇپ 
كىرگۈچى﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ غازاتالردا دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلماقچى بولسا، ئەتىگەنلىك 
ئەزەنگە قۇالق ساالتتى. ئەگەر ئەزەن ئوقۇلغانلىقىنى ئاڭلىسا، ھۇجۇمغا ئۆتمەيتتى. ناۋادا ئەزەن 

ئوقۇلغانلىقىنى ئاڭلىمىسا، ھۇجۇم قىلىشنى باشاليتتى. 
﴿)قاتتىق چاپقانلىقتىن( توپا - چاڭ چىقارغۇچى، شۇ توپا - چاڭ بىلەن دۈشمەن توپى 
ئىچىگە كىرىپ كەتكۈچى ئاتالر بىلەن قەسەمكى، ئىنسان ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىنىڭ )نېمەتلىرىنى( 
شەكسىز ئىنكار قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ يۇقىرىدىكى ئاتالر بىلەن قەسەم قىلىپ بايان 
قىلماقچى بولغىنى ئۆزىنىڭ: ﴿ئىنسان ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىنىڭ )نېمەتلىرىنى( شەكسىز ئىنكار 
قىلغۇچىدۇر﴾ دېگەن سۆزىدۇر. ھەسەن بەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئىنسان ھەقىقەتەن 
ئۆزىگە كەلگەن مۇسىبەتلەرنى ساناپ، هللا تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن نېمەتلىرىنى ئۇنۇتقۇچىدۇر 

دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى.
﴿ئىنسان ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا )يەنى هللانىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىلغانلىقىغا( ئەلۋەتتە ئۆزى 
گۇۋاھتۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل مەنىسى بولۇپ، بىرىنچى خىل مەنىسى: ئايەتنىڭ تەرجىمىسىدە 

بايان قىلىنغاندەكتۇر. 
ئىنكار  نېمىتىنى  ئۆزىنىڭ  ئىنساننىڭ  ھەقىقەتەن  تائاال  هللا  مەنىسى:  خىل  ئىككىنچى 

قىلغانلىقىغا ئەلۋەتتە ئۆزى گۇۋاھتۇر،- دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿ئىنسان پۇل - مالغا ئىنتايىن ھېرىستۇر﴾ بۇ ئايەتنىڭ ئىككى خىل مەنىسى بولۇپ، بىرىنچى 

خىل مەنىسى: ئىنسان پۇل - مالنى ئىنتايىن ياخشى كۆرگۈچىدۇر،- دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىككىنچى خىل مەنىسى: ئىنسان پۇل - مالنى ئىنتايىن ياخشى كۆرگەنلىكتىن ئۇنىڭغا 
ناھايىتى ھېرىسمەن بولۇپ كېتىدۇ،- دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ ئىككى خىل  خۇددى بېخىلدەك 

مەنىنىڭ ھەر ئىككىلىسى توغرىدۇر.

قىيامەت كۈنىدىن قورقۇتۇش توغرىسىدا

ئاخىرەتكە  بۇيرۇپ،  كەتمەسلىككە  بېرىلىپ  بەك  دۇنياغا  بۇ  )بەندىلەرنى(  تائاال  هللا 
رىغبەتلەندۈرۈپ، )ئۇالرغا( دۇنيا ئاخىرالشقاندىن كېيىن بولىدىغان ئىشالرنى ۋە ئىنسانالر )ئاخىرەتتە( 
﴿قەبرىلەردىكى  دېدى:  مۇنداق  ئەسكەرتىپ  ئەھۋالالرنى  قورقۇنچلۇق  قىيىن،  كېلىدىغان  دۇچ 
ھەممە  ئۇالرنىڭ  چاغدا،  قىلىنغان  ئاشكارا  سىرالر  دىلالردىكى  چىقىرىلغان،  )سىرتقا(  ئۆلۈكلەر 
ئەھۋالىدىن پەرۋەردىگارىنىڭ ھەقىقەتەن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى )بۇ نادان ئىنسان( بىلمەمدۇ؟﴾ 
يەنى هللا تائاال ئەلۋەتتە ئىنسانالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىلگۈچىدۇر. ئۇالرنىڭ 
قىلغان ئىشلىرىنىڭ ياخشىـ  يامانلىقىغا قاراپ )زەررىچىلىكمۇ زۇلۇم قىلماستىن( مۇكاپات ياكى جازانى 

تولۇق بەرگۈچىدۇر. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئادىيات سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاياغالشتى.
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
قانداق  ئىكەنلىكىنى  نېمە  قىيامەتنىڭ  نېمىدۇر﴿2﴾.  قىيامەت  قىيامەت﴿1﴾. 
بىلەلەيسەن؟﴿3﴾ شۇ كۈندە ئىنسانالر تارىلىپ كەتكەن پەرۋانىدەك بولۇپ كېتىدۇ﴿4﴾. 
تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ﴿5﴾. تارازىسى ئېغىر كەلگەن )يەنى ياخشىلىقلىرى 
يامانلىقلىرىنى بېسىپ چۈشكەن( ئادەمگە كەلسەك، ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشتا )يەنى نازۇ 
يامانلىقلىرى  )يەنى  كەلگەن  يېنىك  تارازىسى   .﴾7 ـ  بولىدۇ﴿6  جەننەتتە(  نېمەتلىك 
ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كەتكەن، يا ياخشىلىقى بولمىغان( ئادەمگە كەلسەك، ئۇنىڭ جايى 
ھاۋىيە بولىدۇ﴿8 ـ 9﴾. ھاۋىيەنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سەن قانداق بىلەلەيسەن؟﴿10﴾ 

ھاۋىيە قىزىق ئوتتۇر﴿11﴾.
هللا تائاال: ﴿قىيامەت. قىيامەت نېمىدۇر﴾ دەپ قىيامەت ھەققىدە گەپ ئاچقاندىن 
كېيىن، قىيامەتنىڭ ئىشىنىڭ ناھايىتى چوڭ ۋە ئەھۋالىنىڭ ناھايىتى ئېغىر ئىكەنلىكىنى 
بىلەلەيسەن؟﴾  قانداق  ئىكەنلىكىنى  نېمە  ﴿قىيامەتنىڭ  دېدى:  مۇنداق  قىلىپ  بايان 
ئاندىن هللا تائاال قىيامەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: 
﴿شۇ كۈندە ئىنسانالر تارىلىپ كەتكەن پەرۋانىدەك بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى شۇ كۈندە 



ئىنسانالر ئۆزلىرى دۇچ كەلگەن ئىشالردىن گاڭگىراپ قېلىپ تارىلىش، ئايرىلىش ۋە ئۇياق 
- بۇياققا بېرىپ - كېلىشلىرىدە خۇددى تارىلىپ كەتكەن پەرۋانىدەك بولۇپ كېتىدۇ. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر )قورقۇنچتىن( تىكىلىپ قارىيالمىغان ھالدا گويا تارىلىپ 

كەتكەن چېكەتكىدەك، قەبرىلىرىدىن چىقىپ كېلىدۇ﴾)1(.
﴿تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ﴾ يەنى تاغالر ئېتىلىشقا ۋە تىتىلىشقا باشلىغان 

يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ.
قىلغان  ئۆزلىرىنىڭ  قىلغۇچىالرنىڭ  ئىبادەت   - ئەمەل  ياخشى  تائاال  هللا  ئاندىن 
قىلغۇچىالرنىڭ  ئىشالرنى  يامان  ۋە  مۇكاپاتلىنىدىغانلىقىدىن  قارىتا  ئىبادەتلىرىگە   - ئەمەل 
قىلغان ئىشلىرىغا قارىتا جازالىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى: ﴿تارازىسى ئېغىر 
كەلگەن )يەنى ياخشىلىقلىرى يامانلىقلىرىنى بېسىپ چۈشكەن( ئادەمگە كەلسەك، ئۇ كۆڭۈللۈك 
تۇرمۇشتا )يەنى نازۇ نېمەتلىك جەننەتتە( بولىدۇ. تارازىسى يېنىك كەلگەن )يەنى يامانلىقلىرى 
ئۇنىڭ جايى  كەلسەك،  ئادەمگە  بولمىغان(  ياخشىلىقى  يا  كەتكەن،  بېسىپ  ياخشىلىقلىرىنى 
ھاۋىيە بولىدۇ﴾ يەنى يامانلىقلىرى بېسىپ كەتكەن ئادەم جەھەننەمگە بېشىچىالپ چۈشىدۇ. 
ئىبنى ئابباس، ئىكرىمە، ئەبۇسالىھ ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق 

بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. 
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ھاۋىيە يامانلىقلىرى بېسىپ كەتكەن ئادەملەر كىرىدىغان 
بىر دوزاخنىڭ ئىسمىدۇر،- دېگەن كۆز قاراشمۇ بار. ئىبنى زەيد: شۇنداق خىلدىكى ئادەملەرنىڭ 
ھاتەم  ئەبۇ  ئىبنى  دېدى.  بولىدۇ،-  دوزاخ  جايى  ئورۇنلىشىدىغان  ۋە  بارىدىغان  ئاخىرى 
قەتادەنىڭ: “ھاۋىيە” بولسا، يامانلىقلىرى بېسىپ كەتكەن ئادەملەرنىڭ كىرىدىغان دوزىخى 

ۋە ئورۇنلىشىدىغان جايىدۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
هللا تائاال ھاۋىيەنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: ﴿ھاۋىيەنىڭ 
نېمە ئىكەنلىكىنى سەن قانداق بىلەلەيسەن؟ ھاۋىيە قىزىق ئوتتۇر﴾ يەنى يالقۇنى ۋە تەپتى 

ناھايىتى قىزىق ئوتتۇر.
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھۇرەيرەنىڭ  ئەبۇ  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »)دۇنيادا( ئىنسانالر يېقىۋاتقان ئوت دوزاخ ئوتىنىڭ يەتمىشتىن بىر 
ھەسسىسىدۇر« دېدى. ساھابىلەر: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مۇشۇ بىر ھەسسىسىمۇ يېتەرلىك 
بوالركەنغۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇ بىر ھەسسىگە يەنە ئاتمىش توققۇز ھەسسە 
قېتىلدى« دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر رۋايەتتە مۇنداق دېدى: »ئۇ بىر ھەسسىگە )ھەر 

بىر ھەسسە شۇ بىر ھەسسىنىڭ قىزىقلىقىدا بولغان( ئاتمىش توققۇز ھەسسە قېتىلدى«. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »دوزاخقا كىرگەنلەرنىڭ 
كىشى  كەيدۈرۈلگەن  ئىككى كەش  )ئوتتىن(  كىشى  بېرىلگەن  ئازاب  يەڭگىل  ئەڭ  ئىچىدە 
بولۇپ، ئۇ ئىككى كەشنىڭ قىزىقلىقىدىن ئۇنىڭ مېڭىسى قاينايدۇ« دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

قىلدى.

)1( قەمەر سۈرىسى 7ـ  ئايەت.
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رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
قىلىدۇ: »دوزاخ پەرۋەردىگارىغا شىكايەت قىلىپ ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز بىر - بىرىمىزنى 
يەپ بولدۇق،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال ئۇنىڭغا قىشتا بىر قېتىم ۋە يازدا بىر قېتىم 
)بولۇپ ئىككى قېتىم( تىنىۋېلىشقا رۇخسەت بەردى. قىشتا سىلەر ئۇچرايدىغان ئەڭ قاتتىق 
سوغۇق بولسا، ئۇنىڭ تىنىقىدىن كەلگەن سوغۇقتۇر. يازدا سىلەر ئۇچرايدىغان ئەڭ قاتتىق 

ئىسسىقمۇ ئۇنىڭ تىنىقىدىن كەلگەن ئىسسىقتۇر«. 
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مۇسلىم  ۋە  بۇخارى  ئىمام 
ئوقۇڭالر. چۈنكى،  نامازنى )ھاۋانى( سوۋۇتۇپ  قىزىپ كەتسە، سىلەر  قىلىدۇ: »ھاۋا بەك 

ھاۋانىڭ بەك قىزىپ كەتكەنلىكى دوزاخنىڭ قىزىقلىقىنىڭ تاشقانلىقىدىندۇر«.
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  قارىئە  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

ئاياغالشتى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 8 ئايەت
تەكاسۇر سۈرىسى
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
تاكى قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا )يەنى قەبرىلەرگە كۆمۈلگىنىڭالرغا( قەدەر، 
)پۇل - مال، بالىالر بىلەن( پەخىرلەنمەك سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى﴿1 ـ 2﴾. راستال 
كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴿3﴾. ئاندىن راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴿4﴾. ئەگەر سىلەر راستال 
ھەقىقىي بىلسەڭالر )غەپلەتتە قالماڭالر(﴿5﴾. سىلەر چوقۇم جەھەننەمنى كۆرىسىلەر﴿6﴾. 
سىلەرگە  )دۇنيادا  ئاندىن  كۆرىسىلەر﴿7﴾.  بىلەن  كۆزۈڭالر  ئۆز  چوقۇم  ئۇنى  ئاندىن 

بېرىلگەن( نېمەتلەردىن سوئال - سوراق قىلىنىسىلەر﴿8﴾.

ئاخىرەتتىن غەپلەتتە قېلىشنىڭ دۇنيانى ناھايىتى بەك ياخشى كۆرۈپ 
كەتكەنلىكنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكى

﴿تاكى قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا )يەنى قەبرىلەرگە كۆمۈلگىنىڭالرغا( قەدەر، 
تاكى  يەنى  قالدۇردى﴾  غەپلەتتە  سىلەرنى  پەخىرلەنمەك  بىلەن(  بالىالر  مال،   - )پۇل 
سىلەرگە ئۆلۈم كېلىپ، قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا ۋە قەبرىلەرنىڭ ئادەملىرىگە 
ئايالنغىنىڭالرغا قەدەر، دۇنيا ۋە ئۇنىڭ رەڭگا - رەڭ نازۇ نېمەتلىرى سىلەرنى ئاخىرەتلىك 

ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشتىن ۋە ئۇنى ئىزلەشتىن غەپلەتتە قالدۇردى. 



ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكتىن ئۇبەي ئىبنى كەئبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: بىز تاكى: ﴿تاكى قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا )يەنى قەبرىلەرگە كۆمۈلگىنىڭالرغا( 
دېگەن  قالدۇردى﴾  غەپلەتتە  سىلەرنى  پەخىرلەنمەك  بىلەن(  بالىالر  مال،   - )پۇل  قەدەر، 
ئايەت چۈشكەنگە قەدەر: »ئەگەر ئىنساننىڭ بىر جىلغا ئالتۇنى بولسا...« دېگەن ھەدىسنى 

قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىدىنمىكىن دەپ قارايتتۇق.
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى شۇخەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
تائاال: ﴿تاكى  ئەلەيھىسساالم: »هللا  بارسام، پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا  پەيغەمبەر 
قەبرىلەرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا )يەنى قەبرىلەرگە كۆمۈلگىنىڭالرغا( قەدەر، )پۇل - مال، بالىالر 
بىلەن( پەخىرلەنمەك سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى﴾ دەۋاتىدۇ، )ئەمما( ئادەمنىڭ بالىسى: مېنىڭ 
مېلىم، مېنىڭ مېلىم،- دەيدۇ. ئى ئىنسان! پەقەت ئۇ ماللىرىڭنىڭ ئىچىدىن يەپ تۈگەتكىنىڭ 
ياكى كىيىپ چىرىتكىنىڭ ۋە ياكى سەدىقە بېرىپ )ئاخىرەت ئۈچۈن( ئەۋەتىۋالغىنىڭال سېنىڭدۇر» 

دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان. 
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيە هللا ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى: »ئادەمنىڭ بالىسى: مېنىڭ مېلىم، مېنىڭ مېلىم،- دەيدۇ. ئۇ 
ماللىرىنىڭ ئىچىدىن پەقەت يەپ تۈگەتكىنى ياكى كىيىپ چىرىتكىنى ۋە ياكى سەدىقە بېرىپ 
)ئاخىرەت ئۈچۈن( ئەۋەتىۋالغىنىال ئۇنىڭدۇر. قالغانلىرى )باشقىالرنىڭ ئىلكىگە( ئۆتۈپ كەتكەن 

ۋە باشقىالرغا قالدۇرۇلغان بولىدۇ«. 
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىكتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
 - ئەمەل  ۋە  ماللىرى  ـ  پۇل  بالىۋاقىلىرى،  ئۇنىڭ  كىشىگە  »ئۆلگەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
ئىبادەتلىرىدىن ئىبارەت ئۈچ نەرسە )تاكى ئۇنىڭ قەبرىسىگىچە( ئەگىشىپ بارىدۇ. )بۇ ئۈچ 
نەرسىدىن( ئۇنىڭ باالـ  چاقىلىرى ۋە پۇلـ  ماللىرىدىن ئىبارەت ئىككى نەرسە قايتىپ كېلىدۇ، 
ئەمەل - ئىبادەتلىرىال ئۇنىڭ بىلەن قېلىپ قالىدۇ«. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، تىرمىزى ۋە 

نەسەئى قاتارلىق ئىمامالرمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى.
مۇنداق  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ  ئەنەس  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئىنسان قېرىپ كەتسىمۇ، يەنە ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھېرىسمەنلىك 
ۋە )ئۇنى قىلسام، بۇنى قىلسام دېگەن( ئارزۇالردىن ئىبارەت ئىككى نەرسە قېلىپ قالىدۇ«. بۇ 

ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى.

دوزاخنى كۆرۈش ۋە ئىنسانغا )ئۇنىڭغا( بېرىلگەن نېمەتلەردىن 
سورىلىدىغانلىقى بىلەن تەھدىت سېلىش

﴿راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر. ئاندىن راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴾ ھەسەنبەسرى: هللا 
تائاالنىڭ بۇ ئايىتى قايتا ـ قايتا قىلىنغان بىر تەھدىتدۇر،- دېدى. زەھھاك: هللا تائاالنىڭ: 
كەلگۈسىدە  راستال  سىلەر  كاپىرالر!  ئى  ئايىتى:  دېگەن  بىلىسىلەر﴾  كەلگۈسىدە  ﴿راستال 
بىلىسىلەر،- دەپ كاپىرالرغا قارىتىلغان ۋە ئۇنىڭ: ﴿ئاندىن راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴾ 
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دېگەن ئايىتى: ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئاندىن راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر،- دەپ مۆمىنلەرگە 
قارىتىلغان سۆزدۇر،- دېدى.

سىلەر  مۇبادا  يەنى  قالماڭالر(﴾  )غەپلەتتە  بىلسەڭالر  ھەقىقىي  راستال  ﴿ئەگەر سىلەر   
ھەقىقىي بىلسەڭالر، تاكى سىلەر ئۆلۈپ قەبرىلەرگە كۆمۈلگەنگە قەدەر، )پۇل - مال، بالىالر 

بىلەن( پەخىرلىنىش سىلەرنى ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلەشتىن غەپلەتتە قالدۇرمايتتى. 
بىلەن  كۆزۈڭالر  ئۆز  چوقۇم  ئۇنى  ئاندىن  كۆرىسىلەر.  جەھەننەمنى  چوقۇم  ﴿سىلەر 
كۆرىسىلەر﴾ هللا تائاالنىڭ بۇ ئايىتى ئۇنىڭ: ﴿راستال كەلگۈسىدە بىلىسىلەر. ئاندىن راستال 
كەلگۈسىدە بىلىسىلەر﴾ دېگەن ئايىتىدە كەلگەن تەھدىتنىڭ قانداق تەھدىت ئىكەنلىكىنى 
ئوچۇق بايان قىلىپ كەلدى. يەنى ئۇ تەھدىت )ئېشەكتەك( بىر ھاڭرىسا، ھەيۋىتىدىن ۋە 
قورقۇنچلۇقلىقىدىن هللا تائاالغا يېقىن پەرىشتىلەر ۋە پەيغەمبەرلەرمۇ تىزىچە ئولتۇرۇپ قالىدىغان 
دوزاخنى )ئۇنىڭغا كىرىشكە ھەقلىق بولغان( كىشىلەرنىڭ كۆرىشىدۇر. دوزاخ شۇنداق ھاڭراپ 
قورقۇنچلۇق ئاۋاز چىقارغاندا، هللا تائاالغا يېقىن پەرىشتىلەرنىڭمۇ ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ تىزىچە 

ئولتۇرۇپ قالىدىغانلىقى ھەققىدە كۆپلىگەن ئەسەرلەر رىۋايەت قىلىندى.
﴿ئاندىن )دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن( نېمەتلەردىن سوئال - سوراق قىلىنىسىلەر﴾ يەنى 
سىلەر قىيامەت كۈنىدە هللا تائاال )دۇنيادا( سىلەرگە بەرگەن ساالمەتلىك، خاتىرجەملىك، 
رىزقالردەك هللا تائاالنىڭ نېمەتلىرىنىڭ شۇكرانىسى ۋە ئۇ نېمەتلەرنى بەرگەنلىكى ئۈچۈن، 

هللا تائاالغا ئىبادەت قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىڭالر ھەققىدە سوئال ـ سوراق قىلىنىسىلەر.
ئەبۇبەكرى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھۇرەيرەنىڭ  ئەبۇ  جەرىر  ئىبنى 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىللە ئولتۇراتتى. ئۇ ئىككىسىنىڭ قېشىغا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىپ: »سىلەر نېمە سەۋەبتىن بۇ يەردە ئولتۇردۇڭالر؟« دېدى. ئۇ 
ئىككىسى: سېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم 
قىلىمىزكى، بىزنى پەقەت قورساقنىڭ ئاچلىقىال ئۆيلىمىزدىن چىقاردى،- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »مېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن 
قەسەم قىلىمەنكى، مېنىمۇ شۇ ئاچلىق چىقاردى« دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئەنسارلىق بىر 
كىشىنىڭ ئۆيىگە باردى. ئۇالرنىڭ ئالدىغا بىر ئايال چىققان ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئۇنىڭغا: »پاالنى قەيەردە؟« دېدى. ئۇ ئايال: ئۇ بىزگە تاتلىق سۇ ئېلىپ كەلگىلى كەتكەن 
ئىدى،- دېدى. بىر ئازدىن كېيىن ئۇ كىشىمۇ تۇلۇمىنى كۆتۈرۈپ كەلدى ۋە: قارشى ئالىمىز، 
بۈگۈن بىر كىشىنىڭ مېنى يوقالپ كەلگەنلىكى پەيغەمبەرنىڭ يوقالپ كەلگىنىدىن ئارتۇق 
بولماس،- دەپ تۇلۇمىنى خورمىنىڭ قۇرىغان بىر ئاچىسىغا ئېسىپ قويۇپ، ئۇالرغا بىر شاخ 
ھۆل خورما سۇندۇرۇپ كەلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »خورمىالرنى ئۈزۈپ ئېلىپ كەلسەڭ 
شېخى  دەپ  يىسۇن  ئۈزۈپ  تالالپ  ئۆزلىرى  خورمىالرنى  سىلەرنى  ئۇ:  دېدى.  بولمامتى؟« 
بىلەن سۈندۇرۇپ ئېلىپ كەلدىم،- دېدى. ئاندىن ئۇ قولىغا پىچاق ئالغان ئىدى، پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »سېغىلىۋاتقان قوينى ئۆلتۈرۈشتىن ساقالنغىن« دېدى. 
يېيىشتى.  تويغۇچە(  )گۆشلەردىن  ئۇالر  بوغۇزلىدى.  مال  ئۈچۈن  ئۇالر  كۈنى  شۇ  ئۇ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »قىيامەت كۈنى سىلەر ئەلۋەتتە بۇ نېمەتلەردىن سوراق قىلىنىسىلەر. 

تەكاسۇر سۈرىسى
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سىلەرنى ئاچلىق ئۆيۈڭالردىن چىقارغان ئىدى. سىلەر تاكى ماۋۇـ  ماۋۇ نېمەتلەرگە ئېرىشمىگىچە 
ئِۆيۈڭالرغا قايتمىدىڭالر« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلدى. 

ئىمام بۇخارى، تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئىبنى ئابباستىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ساقلىق ۋە بوش ۋاقتى بولۇشتىن 
ئىبارەت ئىككى خىل نېمەت بار. كۆپ ساندىكى كىشىلەر بۇ ئىككى نېمەتتىن تولۇق پايدىالنمايدۇ« 
يەنى نۇرغۇنلىغان كىشىلەر شۇ ئىككى خىل نېمەتنىڭ شۇكرانىسىنى ئادا قىلىشتا بىخۇتلۇق 

قىلىپ، ئۇ نېمەتنىڭ بېرىلگىنىگە قارىتا ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيەتلىرىنى ئۆتىمەيدۇ. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »هللا تائاال )ئەففاننىڭ رىۋايىتىدە قىيامەت كۈنى(: ئى ئىنسان! مىنىشىڭ ئۈچۈن 
ئات ۋە تۆگىنى يارىتىپ بەرمىدىممۇ؟ ئايالالرنى سېنىڭ چۈپتىڭ قىلىپ بەرمىدىممۇ، سېنى 
)باشقا نەرسىلەرگە( باشلىق سايالپ، قەدرىڭنى ئۈستۈن قىلمىدىممۇ؟ بۇالرنىڭ شۇكرانىسى 

قېنى؟- دەيدۇ«.
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  تەكاسۇر  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۇكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 3 ئايەت
ئەسىر سۈرىسى

ئەمرى ئىبنى ئاسنىڭ مۇشۇ سۈرە ئارقىلىق قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىك بىر 
كىتاب ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنلىكى

پەيغەمبەرلىك  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  قىلىشقان:  بايان  مۇنداق  ئالىمالر 
كېلىپ بولغاندىن كېيىن ۋە ئەمرى ئىبنى ئاس تېخى ئىسالمغا كىرىشتىن بۇرۇن، ئۇ 
)پەيغەمبەرلىكنى داۋا قىلغان( مۇسەيلىمە كاززابنىڭ قېشىغا كېلىدۇ. مۇسەيلىمە ئۇنىڭغا: 
مۇشۇ ئارىلىقتا ھەمراھىڭالرغا )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى( نېمە چۈشۈرۈلدى؟- 
دەيدۇ. ئەمرى ئىبنى ئاس مۇسەيلىمەگە: ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا قىسقا )لېكىن( ناھايىتى 
باالغەتلىك بىر سۈرە چۈشۈرۈلدى،- دەيدۇ. مۇسەيلىمە: ئۇ قايسى سۈرە؟- دەيدۇ. ئەمرى 
ئىبنى ئاس ئۇنىڭغا ئەسىر سۈرىسىنى ئوقۇپ بېرىدۇ. مۇسەيلىمە بىر ئاز ئويالنغاندىن 
ئى  ۋەبرى!  ئى  دەپ:  چۈشۈرۈلدى،-  نەرسە  بىر  ئوخشاش  شۇنىڭغا  ماڭىمۇ:  كېيىن 
ۋەبرى!)1( سەن پەقەت ئىككى قۇالق ۋە كۆكسىدىن ئىبارەتدۇرسەن، قالغان يەرلىرىڭ 
تۆشۈكـ  تۆشۈك ۋە چوقۇلغاندۇر،- دەپ بولۇپ: ئى ئەمرى! بۇنىڭغا قانداق قارايسەن؟- 
دەيدۇ. ئەمرى ئىبنى ئاس ئۇنىڭغا: هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، شەك 
- شۈبھىسىزكى، سەن مېنىڭ ئۆزەڭنىڭ بىر يالغانچى ئىكەنلىكىڭنى بىلىدىغانلىقىمنى 

ئەلۋەتتە بىلىسەن،- دەيدۇ. 
مەن ئەبۇ بەكرى خەرائىتىنىڭ “ئەخالقالرنىڭ ناچار تەرەپلىرى” دېگەن نام بىلەن 
مەشھۇر بولغان كىتابىنىڭ ئىككىنچى تومىدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر قىسسىنى بايان 

قىلغانلىقىنى كۆردۈم. 
مۇسەيلىمە ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئەخمىقانە سۆزلىرىدىن قۇرئانغا قارشى تۇرغۇدەك بىر 
نەرسە توقۇماقچى بولدىيۇ، )لېكىن( توقۇغان ئۇ سۆزىنى ھەتتا شۇ زاماندىكى بۇتقا 

       )1( ۋەبرى - ھايۋان ئىسمى.



ئىبادەت قىلىدىغان بىر كىشىنىڭ ئالدىدىمۇ ئاقتۇرالمىدى. 
تەبرانى ئابدۇلالھ ئىبنى ھەفس ئەبۇ مەدىنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
مۇبادا ئىككى ساھابە ئۇچرىشىپ قالسا، بىرى يەنە بىرىگە ئەسىر سۈرىسىنى تاكى ئاخىرىغىچە 

ئوقۇمىغىچە، ئاندىن بىر - بىرىگە ساالم قىلمىغىچە ئايرىلمايتتى.
بۇ سۈرىنىڭ  ئەگەر كىشىلەر  قىلسۇن!(:  رەھمەت  ئۇنىڭغا  تائاال  ئىمام شافىئىي )هللا 
)مەنىسىنى( ياخشى چۈشەنسە ۋە بۇ ھەقتە ياخشى ئويالنسا، بۇ سۈرە ئۇالرغا ئەلۋەتتە يېتەرلىك 

ئىدى،- دېدى.
ٱ ٻ ٻ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٺ ٺ ٺ  ٺ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
زامان بىلەن قەسەمكى﴿1﴾. ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان، بىر - بىرىگە 
ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىر - بىرىگە سەۋرىنى تەۋسىيە قىلىشقان كىشىلەردىن باشقا 

ھەممە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇر﴿2 ـ 3﴾.
﴿زامان بىلەن قەسەمكى﴾ مەيلى ياخشى ياكى يامان بولسۇن، ئىنسانالرنىڭ ھەرىكەتلىرى 

يۈز بېرىدىغان زامان بىلەن قەسەمكى. 
مالىك زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ: ئايەتتىكى زاماندىن كۈن ئېگىلگەندىن باشالپ كىرىپ 
كەتكەنگە قەدەر بولغان ئارىلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ. لېكىن، 

ئايەتنىڭ ئىلگىرىكى مەنىسى كۈچلۈكرەكتۇر. 
يەنى هللا تائاال دىللىرى بىلەن ئىمام ئېيتقان، ئىبادەت قىلغان، ياخشى ئەمەللەرنى 
ئادا قىلغان، ھارام ئىشالرنى تاشلىغان، مۇسىبەتلەرگە ۋە كىشىلەرنى ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە 
يامانلىقتىن توسۇش جەريانىدا ئۇالردىن كەلگەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلغان كىشىلەردىن باشقا 
ھەممە ئىنساننىڭ ھەقىقەتەن ھاالكەت ۋە زىيان ئىچىدە ئىكەنلىكىگە زامان بىلەن قەسەم 

قىلدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ئەسىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 9 ئايەت
ھۇمەزە سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ  

ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ   ڑ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئۇنى  ۋە  توپلىدى  مال  ئۇ  ۋاي!﴿1﴾  سۇخەنچىگە  ئەيىبلىگۈچى  )كىشىلەرنى(   
ئۆزىنى  مېلى  ئۇ  سانىدى﴿2﴾.  ئۈچۈن(  قىلماي ساقالش  يوللىرىغا سەرپ  )ياخشىلىق 
چوقۇم  ئۇ  ئەمەس،  ئۇنداق  ھەرگىز  ئوياليدۇ(﴿3﴾.  دەپ  قالدۇرىدۇ  مەڭگۈ  )دۇنيادا 
ھۆتەمەگە تاشلىنىدۇ﴿4﴾. ھۆتەمەنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟﴿5﴾ ئۇ، هللانىڭ 
ياندۇرغان ئوتىدۇركى، )ئۇنىڭ ئەلىمى( يۈرەكلەرگە يېتىپ بارىدۇ﴿6 ـ7﴾. ئۇالر چوقۇم 

دوزاخقا سولىنىدۇ﴿8﴾. ئېگىز تۈۋرۈكلەرگە باغلىنىدۇ﴿9﴾.
ۋە  سۆز  كىشىلەرنى  يەنى  ۋاي!﴾  سۇخەنچىگە  ئەيىبلىگۈچى  ﴿)كىشىلەرنى( 

ھەرىكەتلىرى بىلەن كەمسىتكەن كىشىگە ۋاي!
﴿ئۇ مال توپلىدى ۋە ئۇنى )ياخشىلىق يوللىرىغا سەرپ قىلماي ساقالش ئۈچۈن( 
مال -  قاتارلىقالر:  ئىبنى جەرىر  ۋە  مەنىسى ھەققىدە سۇددى  ئايەتنىڭ  بۇ  سانىدى﴾ 
تائاال بۇ ھەقتە: ﴿ئۇ )ھەقتىن( يۈز ئۆرۈپ  دۇنيانى توپلىدى ۋە ئۇنى سانىدى. هللا 
بۇرالغان ۋە پۇل - مال يىغىپ ساقلىغان )ئۇنىڭدىن هللانىڭ ۋە مىسكىنلەرنىڭ ھەققىنى 

ئادا قىلمىغان(الرنى چاقىرىدۇ﴾)1( دېدى،- دەيدۇ.

       )1( مەئارىج سۈرىسى 17 - 18ـ  ئايەتلەر.



مۇھەممەد ئىبنى كەئب هللا تائاالنىڭ: ﴿ئۇ مال توپلىدى ۋە ئۇنى )ياخشىلىق يوللىرىغا 
كۈندۈزدە  ھەققىدە:  مەنىسى  ئايىتىنىڭ  دېگەن  سانىدى﴾  ئۈچۈن(  ساقالش  قىلماي  سەرپ 
ئۇنىڭ مال - دۇنياسى )بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى( ئۇنى ھەلەكچىلىككە سېلىپ، ئۇنىڭغا ئارام 

بەرمىدى. شۇنىڭ بىلەن، كېچىدە ئۇ خۇددى ئۆلۈكتەك ئۇخلىدى،- دېدى. 
﴿ئۇ مېلى ئۆزىنى )دۇنيادا مەڭگۈ قالدۇرىدۇ دەپ ئوياليدۇ(﴾ يەنى ئۇ توپلىغان مال - 
دۇنياسى ئۆزىنى مۇشۇ دۇنيادا مەڭگۈ قالدۇرىدۇ دەپ ئوياليدۇ. ﴿ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس﴾ يەنى 

ئىش ئۇ ئويلىغان ۋە گۇمان قىلغاندەك ئەمەس. 
﴿ئۇ چوقۇم ھۆتەمەگە تاشلىنىدۇ﴾ يەنى مال - دۇنيا توپالپ، ئۇنىڭ سانىنى سانىغان ئۇ 
كىشى، كىرگەن كىشىنى پارچىالپ تاشلىغۇچى دوزاخ بولغان ھۆتەمەگە تاشلىنىدۇ. شۇڭا هللا 
تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ھۆتەمەنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟ ئۇ، هللانىڭ ياندۇرغان 
ئوتىدۇركى، )ئۇنىڭ ئەلىمى( يۈرەكلەرگە يېتىپ بارىدۇ﴾ سابىت بەنانىي: ئوت ئۇالرنى تىرىك 
پېتى كۆيدۈرۈپ تاكى ئۇالرنىڭ يۈرەكلىرىگىچە بارىدۇ، بۇ ئۇالرغا بولغان ئازابنىڭ ئەڭ يۇقىرى 

پەللىگە چىققان ۋاقتىدۇر،- دەپ )بۇ ئازابتىن قورقۇپ( يىغالپ كەتتى. 
مۇھەممەد ئىبنى كەئب: ئوت ئۇنىڭ تېنىدىكى ھەممە ئەزالىرىنى يالمايدۇ، ھەتتا ئۇنىڭ 

يۈرىكىگە تۇتۇشۇپ، گېلىغا يەتكەندە، يەنە تېنىگە قايتىدۇ،- دېدى.
﴿ئۇالر چوقۇم دوزاخقا سولىنىدۇ﴾، ﴿ئېگىز تۈۋرۈكلەرگە باغلىنىدۇ﴾ ئەتىيە ئەۋفىي: بۇ 
تۆمۈردىن بولغان تۈۋرۈكلەر،- دېدى. سۇددىي: بۇ، ئوتتىن بولغان تۈۋرۈكلەر،- دېدى. 
ھالىتىدە  سېلىنغان  تاقاق  بىلەن  زەنجىرلەر  بويۇنلىرىغا  ئۇالر  ئابباسنىڭ:  ئىبنى  ئەۋفىي 
ئىچى كاۋاك تۈۋرۈكلەرنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈلۈپ، تۈۋرۈكلەرنىڭ ئىشىكلىرى ئىتىۋېتىلىدۇ،- 

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، ھۇمەزە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۆگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 5 ئايەت
فىل سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ڑ ک ک   ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئۇ  كۆرمىدىڭمۇ؟﴿1﴾  قىلغانلىقىنى  قانداق  ئىگىلىرىنى  فىل  پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ئۇالرنىڭ ھىيلە - مىكرىنى بەربات قىلمىدىمۇ؟﴿2﴾ ئۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ - توپ 
قۇشالرنى ئەۋەتتى﴿3﴾. قۇشالر ئۇالرغا ساپال تاشالرنى ئېتىپ﴿4﴾. ئۇالرنى چاينىۋېتىلگەن 

ساماندەك قىلىۋەتتى﴿5﴾.
كەبىنى ئۆرۈۋەتمەكچى ۋە ئۇنىڭ ئەسىرىنى بارلىقتىن يوقاتماقچى بولۇپ كەلگەن 
فىل ئىگىلىرىنى توسۇپ قېلىش هللا تائاالنىڭ قۇرەيشلىكلەرگە بەرگەن نېمەتلىرىنىڭ 
بىرىدۇر. هللا تائاال فىل ئىگىلىرىنى يوقاتتى. ئۇالرنى باش ئەگدۈردى. ئۇالرنىڭ كەبىنى 
كەينىگە  قىلىپ  رەسۋا  قاتتىق  ئۇالرنى  ۋە  قىلدى  بەربات  بولغانلىقىنى  ئۆرۈۋەتمەكچى 

قايتۇردى. 
فىل ئىگىلىرى خىرىستىيان دىنىدىكى كىشىلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى 
دىنىي ئەھۋالى بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدىغان قۇرەيشلىكلەرنىڭ ئەھۋالىغا يېقىن ئىدى. 
لېكىن، )ھەر ئىككى مىللەت دىن جەھەتتە بىرسى بىرسىدىن جىق پەرقلىق بولمىسىمۇ(، 
پەيغەمبەر  بېرىشى  ياردەم  قۇرەيشلىكلەرگە  قارشى  ئىگىلىرىگە  فىل  تائاالنىڭ  هللا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلىدىغانلىقىغا ئالدىن بېرىلگەن بېشارەت 
ئىدى. چۈنكى، كۈچلۈك رىۋايەتكە ئاساسەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ يىلى 

تۇغۇلغان. يەنى بۇ خۇددى: ئى قۇرەيش گۇرۇھى! بىزنىڭ سىلەرگە ياردەم 



بېرىشىمىز سىلەرنىڭ ھەبەشلەردىن ياخشى بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەمەستۇر. )بىزنىڭ سىلەرگە 
ياردەم بېرىشىمىز( پەقەت پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان ساۋاتسىز پەيغەمبەر مۇھەممەد 
بولغان  كاتتىلىماقچى  ۋە  ئۇلۇغلىماقچى  بىلەن  ئەۋەتىش  قىلىپ  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمنى 

كەبىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈندۇر،- دېگەنلىكتۇر. 

فىل ئىگىلىرىنىڭ قىسسىسى

تۆۋەندە بايان قىلماقچى بولغىنىمىز فىل ئىگىلىرىنىڭ قىسسىسىنىڭ قىسقىچە بايانىدۇر. بىز 
يۇقىرىدا خەندەك ئىگىلىرىنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغاندا، مۇشرىك ۋە ھىميەرىنىڭ پادىشاھلىرىنىڭ 
يېقىپ  ئوت  كوالپ،  ئورەك  خىرىستىياننى  يېقىن  مىڭغا   20 زۇنۇۋاسنىڭ  بولغان  ئاخىرى  ئەڭ 
قۇتۇلۇپ  ئادەمنىڭ  دېگەن  زوسۆئلەبان  دوس  پەقەت  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىنى، 
چىقىپ، خىرىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان شامنىڭ پادىشاھى قەيسەرنىڭ ئالدىغا بېرىپ، 
ئۇنىڭدىن ياردەم تەلەپ قىلغانلىقىنى، ھەبەشىستان يەمەنگە ئەڭ يېقىن يەر بولغانلىقى ئۈچۈن، 
ئۇنىڭ پادىشاھى نەجاشىنىڭ دوس زو سۆئلەبانغا ياردەم قىلىشى ئۈچۈن قەيسەرنىڭ )نەجاشىغا 
قارىتىپ( دوس زو سۆئلەبانغا خەت يېزىپ بەرگەنلىكىنى، شۇنىڭ بىلەن نەجاشىنىڭ ئۇ ئادەم 
ئاتىلىدىغان ئىككى قومانداننى  بىلەن بىللە ئەريات ۋە ئەبرەھە ئىبنى ساباھ ئەبۇيەكسۇم دەپ 
نۇرغۇن ئەسكەرلەر بىلەن )يەمەنگە( ئەۋەتكەنلىكىنى، ئۇ ئەسكەرلەرنىڭ يەمەنگە كىرىپ )بۇالڭ - 
تاالڭ قىلىش ئۈچۈن( ئۆيلەرنى ئاختۇرغانلىقىنى، ھىميەرىنىڭ پادىشاھلىقىنى تارتىۋالغانلىقىنى ۋە 

زۇنۇۋاسنىڭ دېڭىزدا )سۇنىڭ ئاستىدا قېلىپ( ھاالك بولغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. 
)ھەبەشلەر ھىميەرىنىڭ پادىشاھلىقىنى تارتىۋالغاندىن كېيىن( يەمەننىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭ 
قولىغا ئۆتتى. يەمەنگە ھېلىقى ئەريات ۋە ئەبرەھە دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى قوماندان باشلىق بولدى. 
كېيىنچە ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا ئىختىالپ يۈز بېرىپ، بىر - بىرى بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى 
بولۇپ )ئىككى تەرەپنىڭ ئادەملىرى( سەپ تۈزۈشكەندە، بىرى يەنە بىرىگە: ئارىمىزدا مۇنداق ئەسكەر 
تارتىپ بىر - بىرىمىز بىلەن ئۇرۇش قىلىش ھاجەتسىز، مەنمۇ مەيدانغا چىقاي، سەنمۇ مەيدانغا 
چىق، قايسىمىز يەنە بىرىمىزنى ئۆلتۈرسە، شۇ باشلىقلىققا ئوڭچە ئېرىشىدۇ،- دېدى. بۇ سۆزگە 
يەنە بىرسىمۇ قوشۇلدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئىككىسى نەيزىلىرىنى تاشالپ قويۇپ )قىلىچ بىلەنال( 
مەيدانغا چۈشۈشتى. ئەريات ئەبرەھەگە بىر ھۇجۇم قىلىپ قىلىچ بىلەن ئۇنىڭ بۇرنىنى، ئېغىزىنى ۋە 
يۈزنىڭ بىر تەرىپىنى كېسىۋەتتى. ئەبرەھەنىڭ ئازاد قىلىۋەتكەن قۇلى ئەرياتقا ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى 

ئۆلتۈرۈۋەتتى. 
ۋە  ساقايتتى  داۋالىتىپ  يارىسىنى  كەلدى.  قايتىپ  ھالەتتە  يارىدار  )مەيداندىن(  ئەبرەھە 

يەمەندىكى ھەبەش ئەسكەرلىرىگە ئۆزى يالغۇز باش بولدى. 
 كېيىنچە نەجاشى ئەبرەھەنىڭ قىلمىشلىرىغا ئاچچىغالپ، ئۇنىڭغا خەت يازدى. خېتىدە ئۆزىنىڭ 
يەمەن شەھىرىگە بېسىپ كىرىپ، ئۇنىڭ تۇپرىقىغا دەسسەيدىغانلىقىغا ۋە ئۇنىڭ كوكۇال چېچىنى 
قىرقىيدىغانلىقىغا قەسەم ئىچكەن ئىدى. ئەبرەھە نەجاشىغا )ئۇنىڭ ئۆزىگە( رەھمى قىلىشىنى سوراپ 
ئەلچى ئەۋەتتى. ئەلچى بىلەن بىللە نۇرغۇنلىغان سوۋغاـ  ساالمالر، بىر قاچىدا يەمەننىڭ توپىسى ۋە 
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ئۆزىنىڭ قىرقىلغان كوكۇال چېچىدىن ئەۋەتتى. ئۇ ئەلچى بىلەن يەنە بىر پارچە خەت ئەۋەتكەن بولۇپ 
خەتتە: )مانا بۇ يەمەن شەھىرىنىڭ توپىسى( پادىشاھ مۇشۇ قاچىدىكى توپىغا دەسسەپ قەسىمىدىن 
چىقسۇن ۋە مانا ماۋۇ مېنىڭ كوكۇال چېچىم، مەن بۇنى سىلىگە ئەۋەتتىم،- دەپ يېزىلغان ئىدى. 
بۇالر نەجاشىغا يېتىپ بارغاندا، ئۇ ئەبرەھەنىڭ بۇ قىلمىشلىرىغا ھەيران قالدى، ئۇنىڭدىن رازى 

بولدى ۋە ئۇنىڭ )باشلىقلىقىنى( ئېتىراپ قىلدى.
)كېينىچە( ئەبرەھە: مەن پات ئارىدا يەمەن زېمىنىدا سىلىگە ئاتاپ تەڭدىشى يوق بىر چېركاۋ 
سالدۇرىمەن،- دەپ نەجاشىغا ئەلچى ئەۋەتتى ۋە سەنئا شەھىرىگە ناھايىتى كاتتا، ئېگىز ۋە تۆت 
ئەتراپى نەقىشلىنىپ زىنەتلەنگەن بىر چېركاۋ سېلىشقا باشلىدى. ئەرەبلەر بۇ چېركاۋنىڭ ناھايىتى 
ئېگىزلىكىدىن ئۇنى: “ئەلقۇلەييەس” دەپ ئاتاشتى. چۈنكى، ئۇنىڭ ناھايتى ئېگىزلىكىدىن ئۇنىڭغا 

قارىغان كىشىنىڭ دوپپىسى يەرگە چۈشۈپ كەتكىلى تاسال قاالتتى. 
ئەبرەھە بۇ چېركاۋنى خۇددى مەككىدىكى كەبىگە ئوخشاش ھەج قىلىنىدىغان بىر ئورۇنغا 
ئايالندۇرۇش ئۈچۈن، ئەرەبلەرنىڭ ھەچ قىلماقچى بولغانلىرىنى بۇ چېركاۋغا يۈزلەندۈرمەكچى بولدى ۋە 
شۇنداق قىلىشنى قول ئاستىدىكى يەرلەردە ئېالن قىلدى. بۇ ئىشنى ئەدنان ۋە قەھتان قەبىلىلىرىنىڭ 
ئەرەبلىرى يامان كۆردى. قۇرەيشلىكلەرنىڭ بۇ ئىش ئۈچۈن قاتتىق ئاچچىغى كەلدى. بۇ ئىشقا 
ئاچچىغى كەلگەن ئەرەبلەرنىڭ بىرى بېرىپ، كېچىدە ئۇ چېركاۋنىڭ ئىچىگە كىرىپ، تاھارەت قىلىپ 
قويۇپ قايتىپ كېلىدۇ. بۇ تاھارەتنى چېركاۋنىڭ خىزمەتكارلىرى كۆرۈپ قىلىپ ئەبرەھەگە يەتكۈزىدۇ 
ۋە ئۇنىڭغا: بۇ ئىشنى چوقۇم بۇ چېركاۋ كەبىسىگە ئوخشىشىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئاچچىغى كەلگەن 
ئەرەبلەرنىڭ بىرسى قىلغان،- دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئەبرەھە مەككىگە )ئەسكەر تارتىپ بېرىپ( 

كەبىنىڭ تېشىنى بىرمۇ بىر چىقىرىپ، ئۇنى خانىۋەيران قىلىۋېتىشكە قەسەم قىلىدۇ. 
مۇقاتىل ئىبنى سۇاليمان مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ: قۇرەيشلىك بىر قانچە ياش ئۇ چېركاۋغا 
كىرىپ ئۇنىڭغا ئوت قويۇۋېتىدۇ. بۇ، شامال قاتتىق چىققان بىر كۈن بولۇپ، چېركاۋنىڭ ھەممىسى 
كۆيۈپ يىقىلىپ چۈشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئەبرەھە )كەبىنى يوقىتىش ئۈچۈن( قاتتىق تەييارلىق 
ئۆرۈۋېتىشتىن ھېچكىمنىڭ توسۇپ قااللماسلىقى ئۈچۈن ناھايىتى جىق  ئۆزىنى كەبىنى  قىلىپ، 
ئەسكەر بىلەن يولغا چىقىدۇ. ئۆزى بىلەن بىللە “مەھمۇد” دەپ ئاتىلىدىغان ناھايىتى چوڭ بىر 
فىلنىمۇ ئېلىۋالىدۇ. ئۇ فىلنى ئۇنىڭغا ھەبەشىستاننىڭ پادىشاھى نەجاشى شۇ ئىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن 
ئىدى. ئۇ يەنە ئۆزى بىلەن بىللە ئۇ فىلدىن باشقا سەككىز دانە فىلنى ئېلىۋالغان دېگەن كۆز قاراشمۇ 

بار. ئېلىۋالغان فىل 12 دانە ئىدى دېگەن كۆز قاراشمۇ بار. هللا تائاال توغرىسىنى بىلىدۇ.
 ئۇنىڭ فىلنى ئېلىۋېلىشتىكى مەقسىدى بولسا، كەبىنىڭ ئەتراپىنى زەنجىر بىلەن ئوراپ، 
زەنجىرلەرنىڭ ئۇچىنى بىر ياغاچقا باغالپ، ياغاچنى فىلنىڭ گەدىنىگە قويۇپ، فىلنى ماڭدۇرۇپ 

كەبىنىڭ تېمىنى بىر قېتىمدىال ئۆرۈۋېتىش ئىدى. 
ئەبرەھەنىڭ شۇ مەقسەت بىلەن يولغا چىققانلىقىنى ئاڭلىغان ئەرەبلەر ئۇنىڭ بۇ قىلمىشىنى 
قورقۇنچلۇق بىر ئىش دەپ قاراپ، ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ قېلىشنى ۋە كەبىگە يامانلىق قىلماقچى 
بولغان )ئۇ( كىشىنى كەينىگە قايتۇرۇشنى ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى بىر مەسئۇلىيەت دەپ قارىدى. شۇنىڭ 
بىلەن، )ئۇنىڭ ئالدىنى توسقىلى( يەمەنلىكلەرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىك ئادەملىرى ۋە باشلىقلىرىدىن بىرى 
بولغان زۇنەفەر دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىشى )مەيدانغا چىقىپ( قەۋمىنى ۋە باشقا قەبىلىلەرنى ئەبرەھە 
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بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا ۋە هللا تائاالنىڭ ئۆيى بولغان كەبىنى قوغداپ جىھاد قىلىشقا، ئەبرەھەنى 
كەبىنى ئۆرۈۋەتمەكچى ۋە ۋەيران قىلىۋەتمەكچى بولغانلىقىدىن توسۇشقا چاقىردى. ئۇالر ئۇنىڭ 
چاقىرىقىغا قوشۇلۇپ، ئەبرەھە بىلەن ئۇرۇش قىلدى. هللا تائاال )ئەبرەھەنى ئۆزى ئازاب ئەۋەتىپ 
ھاالك قىلىپ( كەبىنىڭ ئىززىتىنى ۋە ھۆرمىتىنى )كىشىلەرگە بىلدۈرۈپ قويماقچى( بولغانلىقىدىن 
ئىبارەت ھېكمىتى ئۈچۈن، ئەبرەھە بۇ ئۇرۇشتا ئۇالرنى يېڭىدۇ ۋە زۇنەفەر دېگەن كىشىنى ئەسىرگە 
ئېلىپ، يولىنى داۋامالشتۇرىدۇ. ئەبرەھە “خەسئەم” دېگەن يەرگە كەلگەندە، نۇفەيل ئىبنى ھەبىب 
خەسئەمى شەھران ۋە ناھىس دەپ ئاتىلىدىغان خەسئەمنىڭ ئىككى قەبىلىسى بىلەن ئۇنىڭغا قارشى 
چىقىپ، ئۇرۇش قىلدى. ئەبرەھە ئۇالرنىمۇ يەڭدى ۋە نۇفەيل ئىبنى ھەبىبنى ئەسىرگە ئالدى. 
ئەبرەھە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولدى، ئەمما ئۆلتۈرمەي، مەككىگە باشالپ ئاپىرىش ئۈچۈن ئۇنى 

ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ ماڭدى. 
ئەبرەھە تائىپقا يېقىنلىشىپ كەلگەندە، ئۇنىڭ ئادەملىرى بولغان سەقىف قەبىلىسى ئەبرەھەنىڭ 
ئۆزلىرىنىڭ “الت” دەپ ئاتىلىدىغان ئۆيىنى )يەنى ئىبادەتخانىسى ئۆرۈۋېتىشىدىن( قورقۇپ ئۇنىڭ 
ئالدىغا چىقىپ، ئۇنىڭ بىلەن كېلىشىم تۈزدى. شۇنىڭ بىلەن، ئەبرەھە ئۇالرنى ئىززەتلىدى ۋە ئۇالر 

ئەبۇرىغال دېگەن ئادەمنى يول باشالپ بېرىشى ئۈچۈن ئەبرەھەگە قوشتى. 
ئەسكەرلىرىنى  ۋە  چۈشتى  كېلىپ  كە  “مۇغەممەس”  بولغان  يەر  يېقىن  مەككىگە  ئەبرەھە 
مەيلى تۆگە بولسۇن ياكى باشقا مالالر بولسۇن، مەككىلىكلەرنىڭ ئوتالش ئۈچۈن قويۇپ بەرگەن 
ماللىرىنى ئېلىپ كېلىشكە بۇيرىدى. ئېلىپ كېلىنگەن مالالرنىڭ ئىچىدە ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ ئىككى 
يۈز دانە تۆگىسى بار ئىدى. ئۇالرنىڭ چارلىغۇچى قوشۇننىڭ باشلىقى بولغان ئەسۋەد ئىبنى مەقسۇد 
)ئەبرەھەنىڭ بۇيرۇقى بىلەن( تۇتۇپ كەلگەن ئىدى. ئىبنى ئىسھاقنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، بەزى 

ئەرەبلەر ھەتتا ئۇنى تىلالپ شېئىرمۇ ئوقۇغان. 
ئەبرەھە ھىميەرىلىك ھەناتە دېگەن كىشىنى مەككىگە بېرىپ قۇرەيشلىكلەرنىڭ كاتتىبېشىغا 
بىلەن  ئۇالر  ئۆزىنىڭ  كۆرسەتمىسىال،  قارشىلىق  )ئۆرۈۋېتىشكە(  كەبىنى  ئۇنىڭ  ئۇالر  ئەگەر 
ئۇنى(  كىشىلەر  كىرگەندە  )مەككىگە  ھەناتە  بۇيرىدى.  يەتكۈزۈشكە  قىلمايدىغانلىقىنى  ئۇرۇش 
ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ قېشىغا باشالپ ئاپاردى ۋە ئۇ ئابدۇلمۇتەللىبكە ئەبرەھەنىڭ دېگەن گەپلىرىنى 
يەتكۈزدى. ئابدۇلمۇتەللىب ئۇنىڭغا: هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، بىز ئۇنىڭ بىلەن 
ئۇرۇش قىلمايمىز، بىزدىمۇ ھەم ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلغۇدەك كۈچ يوق، بۇ هللا تائاالنىڭ ئۆيى 
ۋە هللا تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان ئۆي، ئەگەر هللا تائاال ئۇ ئۆينى قوغدىسا، 
ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىدۇر ۋە ھەرەمىدۇر، ئەگەر هللا تائاال ئۇنى قوغدىمىسا، هللا تائاالنىڭ نامى بىلەن 
قەسەم قىلىمەنكى، بىزدە ئۇنى قوغدىغىدەك كۈچ يوق،- دېدى. ھەناتە ئۇنىڭغا: سەن مەن بىلەن 
ئەبرەھەنىڭ قېشىغا بارغىن،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئابدۇلمۇتەللىب ئۇنىڭ بىلەن ئەبرەھەنىڭ 

قېشىغا ماڭدى. 
ئابدۇلمۇتەللىب ئەبرەھەنىڭ قېشىغا بارغاندا، ئەبرەھە ئۇنى ھۆرمەتلىدى. ئابدۇلمۇتەللىب سېمىز 
ۋە چىرايلىق ئادەم ئىدى. ئەبرەھە تەختىدىن چۈشۈپ ئابدۇلمۇتەللىب بىلەن بىللە پاالس ئۈستىدە 
ئولتۇردى ۋە تەرجىمانىغا: سېنىڭ نېمە ھاجىتىڭ بار؟- دەپ سورىغىن،- دېدى. ئابدۇلمۇتەللىب 
تەرجىمانغا: )مېنىڭ ھاجىتىم( ئۇ يىغىپ ئېلىپ كەلگەن ئىككى يۈز دانە تۆگەمنى ماڭا قايتۇرۇپ 
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بەرسۇن،- دېدى. ئەبرەھە تەرجىمانىغا: ئۇنىڭغا مەن سېنى دەسلەپ كۆرگەندە كۆزۈمگە ناھايىتى 
ئېسىل كۆرۈنگەن ئىدىڭ، كېيىن ماڭا سۆزلىگەن ۋاقتىڭدا نەزىرىمدىن چۈشتۈڭ، مەن سېنىڭ ۋە 
سېنىڭ ئەجدادلىرىڭنىڭ كەبىسى بولغان ئۆينى ئۆرۇۋېتىش ئۈچۈن كەلسەم، سەن ماڭا ئۇ توغرىسىدا 
سۆز ئاچماي، ئەكسىچە ئېلىپ كەلگەن ئىككى يۈز تۆگە توغرىسىدا سۆز ئاچامسەن؟- دېگىن،- 

دېدى. 
ئابدۇلمۇتەللىب ئۇنىڭغا: مەن تۆگىنىڭ ئىگىسى، كەبىنىڭمۇ ئۇنى قوغدايدىغان ئىگىسى بار،- 
دېدى. ئەبرەھە: ئۇ مەندىن كەبىنى قوغدىيالمايدۇ،- دېدى. ئابدۇلمۇتەللىب: ئۇنداق بولسا، كەبە 

ئالدىڭدا تۇرۇپتۇ،- دېدى. 
كىشىلەر  تۈركۈم  بىر  مۆتىۋەرلىرىدىن  قۇرەيشنىڭ  قىلىنىدۇ:  بايان  مۇنداق  رىۋايەتتە  بەزى 
قايتىپ  چېقىلماي  كەبىگە  ئۇ  ئەگەر  بېرىپ،  قېشىغا  ئەبرەھەنىڭ  بىللە  بىلەن  ئابدۇلمۇتەللىب 
كەتسە، ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭغا “تىھامە” دېگەن يەرنىڭ بارلىق مال - دۇنياسىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى 
بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئەبرەھە ئۇنىڭغا ئۇنىمىدى ۋە ئابدۇلمۇتەللىبكە تۆگىسىنى قايتۇرۇپ بەردى. 
ئابدۇلمۇتەللىب قۇرەيشلىكلەرنىڭ قېشىغا قايتىپ كېلىپ، ئۇالرغا ئەسكەرلەردىن ئەزىيەت كېلىپ 
قېلىشتىن قورقۇپ، ئۇالرنى مەككىدىن چىقىپ كېتىپ ئۆزلىرىنى تاغالرنىڭ ئۈستىدە دالدىغا ئېلىشقا 
بۇيرىدى. ئابدۇلمۇتەللىب كەبىنىڭ ئىشكىنىڭ ھالقىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ بىر تۈركۈم كىشىلەر بىلەن 
بىللە ئەبرەھە ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىگە قارشى ياردەم تىلەپ هللا تائاالغا دۇئا قىلدى. ئۇ كەبىنىڭ 

ئىشكىنىڭ ھالقىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: 

يوقتۇر ھېچبىر ئەندىشە زادى بىزدە،
ھەر كىم قوغدار ئۆزىنىڭ مال - مۈلكىنى.

ئى رەب! قوغدا سەنمۇ ئۆز ئۆيۈڭنى، 
غالىب بولمىسۇن كرېست ئىگىسى تاڭال كۈنى.

ئىبنى ئىسھاق: ئابدۇلمۇتەللىب ئىشىكنىڭ ھالىقىسىنى قويۇپ بېرىپ، كىشىلەر بىلەن بىللە 
تاغالرنىڭ ئۈستىگە چىقىپ كەتتى،- دېدى.

مۇقاتىل ئىبنى سۇاليمان مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ: ئۇالر ئەسكەرلەرنىڭ تۆگىلەرگە يولسۇزلۇق 
بىلەن چېقىلىپ قويۇشى بىلەن هللا تائاالنىڭ ئۇالردىن ئىنتىقام ئېلىشنى ئۈمىد قىلىپ كەبىنىڭ 
قېشىدا 100 دانە تۆگىنى قۇربانلىققا ئاتاپ قويۇپ قويدى. ئەبرەھە ئەتىسى تاڭنىڭ ئېتىشى بىلەن 

مەككىگە كىرىشكە تەييارالندى. مەھمۇد ئىسىملىك فىلنى ۋە ئەسكەرلىرىنى تەييارلىدى. 
ئۇالر پىلنى مەككە تەرىپىگە قاراتقاندا، نۇفەيل ئىبنى ھەبىب پىلنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭ 
قۇلىقىدىن تۇتۇپ )ئۇنىڭغا(: سەن هللا تائاالنىڭ ھەرەمىدە، سەن ياكى يېتىۋال يا كەلگەن يېرىڭگە 

قايتىپ كەت!- دەپ بولۇپ، ئۇنىڭ قۇلىقىنى قويۇپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن پىل يېتىۋالدى.
نۇفەيل ئىبنى ھەبىب يۈگۈرۈپ تاغنىڭ تۆپىسىگە چىقىۋالدى. ئۇالر پىلنى قوپتۇرۇش ئۈچۈن 
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تۇمشۇقىغا  ۋە  ئۇردى  بىلەن  پالتا  بېشىغا  ئۇنىڭ  ئۇالر  ئۇنىمىدى.  قوپقىلى  پىل  ئۇردى،  )ئۇنى( 
ئىلمەكلەرنى كىرگۈزۈپ تۇمشۇقىنى تىتىۋەتتى، يەنە قوپقىلى ئۇنىمىدى. ئۇالر ئۇنى يەمەن تەرەپكە 
قاراتسا، ئۇ قوپۇپ يۈگۈردى. شام ۋە كۈن چىقىش تەرەپلەرگە قاراتسىمۇ شۇنداق قىلدى. )ئەمما( 

مەككە تەرەپكە قاراتسا يېتىۋالدى. 
هللا تائاال دېڭىز تەرەپتىن قارچۇغا ۋە قارا قۇشقاچتەك قۇشالرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئەۋەتتى.    
ھەر بىر قۇشنىڭ تۇمشۇقىدا بىر، پۇتلىرىدا ئىككى دانىدىن نوقۇت ۋە يېسىمۇقتەك چوڭلۇقتا تاشالر 
بار ئىدى. ئۇ تاشالر تەگكەن ھەرقانداق كىشى ئۆلدى. تاش ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە تەگمىدى. ئۇالر 
يول تەرەپكە قاراپ قاچتى ۋە نۇفەيل ئىبنى ھەبىبنىڭ يول باشالپ مېڭىشى ئۈچۈن، ئۇنى ئىزلەشتى. 
بۇ چاغدا، نۇفەيل ئىبنى ھەبىب قۇرەيش ۋە ھىجازنىڭ ئەرەبلىرى بىلەن تاغ ئۈستىدە تۇرۇپ هللا 

تائاالنىڭ ئۇالرغا چۈشۈرگەن ئازابىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. 
 نۇفەيل ئىبنى ھەبىب مۇنداق شېئىر ئوقۇدى: 

 قەيەرگە قاچىسىلەر، هللا تائاال )سىلەرنى( ئىزدىگۈچىدۇر. ئەبرەھە غەلىبە قىلغۇچى ئەمەس، 
ئەكسىچە مەغلۇب بولغۇچىدۇر.

ئىبنى ئىسھاق: نۇفەيل ئىبنى ھەبىب يەنە مۇنداق شېئىر ئوقۇدى،- دېدى:

ساالمالر بولسۇن ساڭا ئى رۇدەينە!)1(
سىز بىلەن خۇرسەنمىز تاڭنىڭ ئېتىشىدىن، 
ـ كۆرەلمەيسەنـ  گەرچە كۆرگەن بولسىڭىز،

مۇھەسسەبنىڭ)2( يېنىدا بىز كۆرگەن كەچمىشتىن. 
خۇرسەن بوالتتىڭ ئۇ چاغدا ھەم، 

كەچۈرەتتىڭ مېنى بۇ ئىشتىن. 
پەرىشان بولماستى كۆڭلىڭىزمۇ ھەم،

ئېچىنمايتتى يوقاتقىنىمىزدىن. 
قۇشالرنى كۆرۈپ ئېيتتىم ھەمدى هللا غا،

قورقتۇم قۇشنىڭ باشالرغا تاش ئېتىشىدىن. 
ھەممە ئەسكەرگە گويا مەن قەرزداردەكال، 

ھەيرانمەن “نۇفەيلە قېنى” دەپ مېنى سورىشىدىن.

ئەتا ئىبنى يەسار ۋە باشقىالر: ئۇالرنىڭ ھەممىسى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۆلمىدى. ئۇالرنىڭ 
ئىچىدە شۇ يەرنىڭ ئۆزىدىال ئۆلگەنلەر بار. قېچىپ كېتىۋاتقاندا سۆڭەكلىرى بىر - بىرلەپ ئاجراپ 

)1( “رۇدەينە” نى بەزىلەر: بىر ئايالنىڭ ئىسمى دېسە، بەزىلەر: بىر يەرنىڭ ئىسمى،- دەيدۇ. يەنە بەزىلەر: ئۇ نەيزە 
ياسىلىدىغان بىر ئۆينىڭ ئىسمى دەپ قارىشىدۇ.

)2( مۇھەسسەبـ  مەككىدىكى بىر يەرنىڭ ئىسمىدۇر.
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چۈشۈپ ئۆلگەنلەرمۇ بار. ئەبرەھە بولسا، قېچىپ كېتىۋاتقاندا سۆڭەكلىرى بىر - بىرلەپ ئاجراپ 
چۈشۈپ ئۆلگەنلەرنىڭ بىرى ئىدى. ئۇ قېچىپ چىقىپ خەسئەم دېگەن شەھەرگە بېرىپ ئۆلدى،- 

دېدى. 
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دېدى: ئۇالر قېچىپ چىقىپ يول ئۈستىدە ۋە دوقمۇشالردا يىقىلىپ 
چۈشۈپ ھاالك بولدى. ئەبرەھە يارىالندى. ئۇالر ئۇنى ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئېلىپ ماڭدى. ئۇ تاكى 
سەنئاغا يېتىپ كېلىپ بولغىچە بىر بارماق بىر بارماقتىن چۈشۈپ تۈگەپ، خۇددى باچكىدەك بولۇپ 
قالدى. ئۇالرنىڭ قارىشىچە، ئەبرەھە ھەتتا كۆكرىكى يېرىلىپ چىقىپ كېتىپ بولغاندىن كېيىن 

ئۆلگەن.
ئىبنى ئىسھاق يەنە مۇنداق دېدى: هللا تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ 
ئۇالرنى  ئۈچۈن  قىلىشى  داۋام  ئەمەللىرىنىڭ   - ئىش  دۇنيادىكى  قۇرەيشلەرنىڭ  ئەۋەتكەندە، 
ھەبەشلەردىن قوغدىغانلىقىنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرەيشلەرگە ئاتا قىلغان نېمىتى ۋە قىلغان مەرھەمەتلىرىنىڭ 
قانداق  ئىگىلىرىنى  فىل  ﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ  دېدى:  مۇنداق  قىلىپ  بايان  ئىكەنلىكىنى  بىرى 
قىلغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ھىيلە - مىكرىنى بەربات قىلمىدىمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ 
- توپ قۇشالرنى ئەۋەتتى. قۇشالر ئۇالرغا ساپال تاشالرنى ئېتىپ، ئۇالرنى چاينىۋېتىلگەن ساماندەك 
قىلىۋەتتى﴾، ﴿قۇرەيش قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر قىشلىق ۋە يازلىق سەپىرىدە قوغدالغانلىقلىرى 
ئۈچۈن، بۇ ئۆي )يەنى بەيتۇهللا( نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلسۇنكى، ئۇ ئۇالرنى ئاچلىقتا 
ئوزۇقالندۇردى، ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئەمىن قىلدى﴾)1( يەنى هللا تائاالنىڭ شۇنداق قىلىشى، هللا 
تائاال ئۇالرغا بىر ياخشىلىقنى )يەنى ئىسالم دىنىنى بېرىشنى( كۆزلەپ ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى ئەھۋالىدىن 

ئازراقمۇ بىر نەرسە ئۆزگىرىپ كەتمىسۇن دېگەنلىكى ئۈچۈندۇر. 
مەنىسى ھەققىدە  ئايەتنىڭ  بۇ  ئەۋەتتى﴾  ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ - توپ قۇشالرنى  ﴿ئۇ   
تۆگىلەردەك توپ  قىلىنغان  ئۇ قۇشالر توپ - توپ  ئابدۇلالھنىڭ:  ئىبنى  ئىسھاق  ئىبنى جەرىر 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:  ئابباس بۇ  رىۋايەت قىلىدۇ. ئىبنى  - توپ ئىدى،- دېگەنلىكىنى 
ئۇ، قۇشالرنىڭكىدەك تۇمشۇقلىرى ۋە ئىتالرنىڭكىدەك تىرناقلىرى بار قۇشالردۇر،- دېدى. ئىكرىمە 
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە: ئۇ دېڭىزدىن چىققان قۇشالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ باشلىرى خۇددى 
يىرتقۇچ ھايۋانالرنىڭكىدەكتۇر،- دېدى. بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئۇبەيدە ئىبنى ئۆمەيرە: ئۇ، 
تۇمشۇقلىرىدا ۋە تىرناقلىرىدا تاش ئالغان، رەڭگى قارا كەلگەن دېڭىز قوشلىرىدۇر،- دېدى. يۇقىرىدا 

بايان قىلىنغان رىۋايەتلەرنىڭ ھەممىسى توغرىدۇر. 
قىلماقچى  ھاالك  ئىگىلىرىنى  پىل  تائاال  دېدى: هللا  مۇنداق  يەنە  ئۆمەيرە  ئىبنى  ئۇبەيدە 
بولغاندا، دېڭىزدىن قارچۇغا ۋە قارا قۇشقاچتەك قۇشالرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئەۋەتتى. ھەر بىر 
قۇشنىڭ تۇمشۇقىدا بىر، پۇتلىرىدا ئىككى بولۇپ جەمئىي ئۈچ دانە تاش بار ئىدى. قۇشالر كېلىپ 
ئۆزلىرىنىڭ  دە،  ـ  سايرىدى  بىر  قاتتىق  ئۇالر  ئاندىن  تۇردى،  تۈزۈپ  باشلىرىدا سەپ  ئۇالرنىڭ 
تۇمشۇقلىرىدىكى ۋە پۇتلىرىدىكى تاشالرنى تاشلىدى. ئۇ تاش ئادەمنىڭ بېشىغا تەگسە، ئۇنىڭ 
ئارقا مەقئىتىدىن چىقىپ كېتەتتى. ئەگەر يان تەرەپكە تەگسە، ئۇنىڭ يەنە بىر تەرىپىدىن چىقىپ 
كېتەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە هللا تائاال قاتتىق بىر شامالنى ئەۋەتتى. شامال تاشالرنى ئۇردى. شۇنىڭ 

)1( قۇرەيش سۈرىسى 1 - 4ـ  ئايەتكىچە.
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بىلەن، تاشالرنىڭ بېسىمى تېخىمۇ ئاشتىـ  دە، ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھاالك بولۇپ كەتتى. 
﴿ئۇالرنى چاينىۋېتىلگەن ساماندەك قىلىۋەتتى﴾ يەنى هللا تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ھاالك ۋە 
بەربات قىلدى. هللا تائاال ئۇالرنى ئۇالرنىڭ مەقسەتلىرىگە ئازراقمۇ يەتكۈزمەي، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ 
ھىيلە ـ مىكىرلىرى ۋە ئاچچىقلىرى بىلەن قايتۇردى. ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى شۇ يەردە ھاالك بولدى. 
)ئۇالرغا چۈشكەن ئازابنى ئۆز قەۋمىگە( خەۋەر بېرىش ئۈچۈن بىرەرسى ئۆز شەھىرىگە قايتقان بولسا، 
خۇددى ئۇالرنىڭ قوماندانى ئەبرەھەدەك يارىدار ھالەتتە قايتتى. ئەبرەھەمۇ شەھرى سەنئاغا يېتىپ 
بارغاندا، كۆكرىكى يېرىلىپ چىقىپ كەتكەن ۋە ئۇالرغا بولغان ئىشالردىن خەۋەر بېرىپ بولۇپ 
ئۆلگەن. ئەبرەھەدىن كېيىن ئۇنىڭ بالىسى يەكسۇم ئۇنىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولدى. يەكسۇمدىن 

كېيىن ئۇنىڭ قېرىندىشى پادىشاھ بولدى. 
كېيىن ھۇمەيرىلىك زۇيەزىننىڭ ئوغلى سەيف كىسرانىڭ قېشىغا بېرىپ ھەبەشلەرگە قارشى 
ياردەم تەلەپ قىلدى. كىسرا ئۇنىڭ بىلەن ئەسكەرلىرىنى ئەۋەتتى. ئەسكەرلىرى ئۇنىڭ بىلەن بىللە 
ئۇرۇش قىلدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال سەيفكە ئۇنىڭ ئەجدادلىرىنىڭ پادىشاھلىقىنى قايتۇرۇپ 

بەردى. ئۇنى تەبرىكلىگىلى ئەرەبلەردىن ئەلچىلەر كەلدى. 
بىز فەتھ سۈرىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرنىڭ ئۈستىگە چۈشىدىغان داۋانغا يېقىن 
كەلگەن چاغدا، ئۇنىڭ تۆگىسىنىڭ چۆكۈۋالغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلەن، كىشىلەرنىڭ )تۆگىنى قوپۇرۇش 
ئۈچۈن( ئۇنى سىلكىگەنلىكىنى، تۆگىنىڭ يەنىال مىدىرلىماي تۇرۇۋالغانلىقىنى، ئاندىن كىشىلەرنىڭ: 
قەسۋا)1( تۇرۇۋالدى، قەسۋا تۇرۇۋالدى،- دېيىشكەنلىكىنى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »قەسۋا 
تۇرۇۋالمىدى، بۇ ئۇنىڭ ئادىتىمۇ ئەمەس. لېكىن ئۇنى پىلنى توسقۇچى هللا تائاال توسۇۋالدى« 
دېگەنلىكىنى، ھەمدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە: »مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات هللا 
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بۈگۈن قۇرەيشلەر مەندىن هللا تائاالنىڭ ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنى 
چەكلەشتىن ئىبارەت ھۆكمىنى ئۇلۇغاليدىغان بىرەر پىالن ـ اليىھەنى سوراپال قالسا، ئۇنى ئۇالرغا 
بېرىۋېتىمەن« دېگەنلىكىنى، ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىنى بىر سىلكىشى بىلەنال 

تۆگىنىڭ سەكرەپ تۇرۇپ كەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككە پەتھى بولغان كۈنى مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »شەك - شۈبھىسىزكى، هللا تائاال فىلنىڭ مەككىگە )كىرىشىنى( 
توختىتىپ قالدى ۋە ئۇنىڭغا پەيغەمبىرىنى ۋە مۆمىنلەرنى ئىگە قىلدى. بۈگۈن ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى 
تۆكۈشنىڭ ھاراملىقى خۇددى ئۇنىڭ تۈنۈگۈنكى ھاراملىق ھالىتىگە قايتتى. بىلىڭالركى، بۇ سۆزۈمنى 

بۇ يەردە بار كىشىلەر يوق كىشىلەرگە يەتكۈزسۈن«. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، فىل سۈرىسىنىڭ تەپسىرى ئاياغالشتى.

 
 

)1( قەسۋا: پەيغەمبەر ئەلەيھىسسھاالمنىڭ تۆگىسىنىڭ ئىسمى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 4 ئايەت
قۇرەيش سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 قۇرەيش قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن﴿1﴾. ئۇالر قىشلىق ۋە يازلىق سەپىرىدە قوغدالغانلىقلىرى 
ئۈچۈن﴿2﴾. بۇ ئۆي )يەنى بەيتۇهللا( نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلسۇنكى، ئۇ ئۇالرنى 

ئاچلىقتا ئوزۇقالندۇردى، ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئەمىن قىلدى﴿3ـ  4﴾.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەملەرنىڭ قارىشىچە، 
بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى بىلەن بۇنىڭ ئالدىدىكى فىل سۈرىسىنىڭ مەنىسى ئۆز ئارا باغلىنىشلىق 
بولسىمۇ، )لېكىن( بۇ سۈرە )ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۆپەيتىپ تارقاتقان( قۇرئاندا ئۇنىڭ بىلەن 
فىل سۈرىسىنىڭ ئارىلىقى ﴿ِبْسِم اهللِ الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم﴾ بىلەن ئايرىلىپ يېزىلغاندۇر. چۈنكى، مۇھەممەد 
ئىبنى ئىسھاق ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەملەرنىڭ قارىشىچە، بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى: 
قۇرەيشلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ شەھىرىدە خاتىرجەم ھالدا توپلىنىشى ئۈچۈن، بىز پىلنىڭ مەككىگە 

)كىرىشىنى( توختاتتۇق ۋە پىل ئىگىلىرىنى ھاالك قىلدۇق،- دېگەنلىك بولىدۇ. 
 بۇ سۈرىنىڭ مەنىسىدىن قۇرەيشلىكلەرنىڭ تىجارەت قىلىش ئۈچۈن قىشتا يەمەنگە، يازدا 
شامغا قىلغان سەپەرلىرىدە )ھېچقانداق خەتەرگە ئۈچرىماي( ئۆزلىرىنىڭ شەھەرلىرىگە خاتىرجەم ھالدا 
قايتقانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەن كۆز قاراشمۇ بار. )قۇرەيشلىكلەرنىڭ شۇنداق قوغدىلىشىنىڭ 
سەۋەبى( ئۇالر ھەرەمدە ئولتۇرۇشلۇق كىشىلەر بولغانلىقى ئۈچۈن، باشقا كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە 
ھۆرمەتلىك كىشىلەر دەپ قارالغانلىقىدۇر. كىمكى ئۇالرنىڭ )قۇرەيشلەر ئىكەنلىكىنى( بىلسە، 

ئۇالرغا ھۈرمەت قىالتتى. ھەتتا كىمكى ئۇالرغا سەپەرلەردە قوشۇلۇپ، ئۇالر بىلەن 



بىللە ماڭسا، ئۇ كىشىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە خاتىرجەملىككە ئېرىشەتتى. مانا بۇ، ئۇالرنىڭ قىشلىق ۋە 
يازلىقلىرىدىكى سەپەرلىرىنىڭ ئەھۋالىدۇر. 

ئەمما هللا تائاال ئۇالرنىڭ ھەرەمدىكى ئەھۋالىنى بايان قىلىپ بۇ ئايىتىدە مۇنداق دېدى: ﴿ئۇالر 
)يەنى مۇشرىكالر( كۆرمەمدۇكى، بىز ھەرەمنى ئامان )جاي( قىلدۇق، ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى 
كىشىلەر ئەسىر ئېلىنىۋاتىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ، ئۇالر باتىلغا ئىشىنىپ، هللا نىڭ نېمىتىنى ئىنكار 
قىالمدۇ؟﴾)1( شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿قۇرەيش قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر قىشلىق ۋە يازلىق 
سەپىرىدە قوغدالغانلىقلىرى ئۈچۈن﴾ لېكىن، ئىبنى جەرىر بەزى گرامماتىكىلىق قائىدىلەرگە ئاساسەن: 
بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى، سىلەر قۇرەيشلىكلەرنىڭ قوغدالغانلىقىدىن ۋە ئۇالرغا بېرىلگەن نېمەتلىرىمدىن 
ھەيران قاالمسىلەر؟- دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. بۇ سۈرىنىڭ شۇنداق مەنە بېرىشىنىڭ سەۋەبى 
بۇ سۈرە بىلەن فىل سۈرىسىنىڭ ئايرىم - ئايرىم سۈرە ئىكەنلىكىگە ھەممە مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىككە 

كەلگەنلىكى ئۈچۈندۇر)2(. 
هللا تائاال ئۇالرنى مۇشۇ كاتتا نېمەتكە شۈكرى ئېيتىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى: ﴿بۇ ئۆي 
ئوزۇقالندۇردى،  ئاچلىقتا  ئۇالرنى  ئۇ  قىلسۇنكى،  ئىبادەت  پەرۋەردىگارىغا  نىڭ  بەيتۇهللا(  )يەنى 
ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئەمىن قىلدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە خاتىرجەم ماكان بولغان ھەرەمنى ۋە كەبىنى 
قىلىپ بەرگەن، ئۇالرغا ئاچ قالغاندا رىزىق بەرگەن ۋە ئۇالرغا خاتىرجەملىكنى ئاتا قىلغان كەبىنىڭ 
پەرۋەردىگارى هللا تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلماي ئىبادەت قىلسۇن. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېدى: ﴿)ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى( »مەن پەقەت هللا ھۈرمەتلىك قىلغان بۇ شەھەر )يەنى مەككە 
مۇكەررەمە( نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم، ھەممە نەرسە هللا نىڭ مۈلكىدۇر، مەن 

مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا، قۇرئان ئوقۇشقا بۇيرۇلدۇم«﴾)3(. 
شۇڭا، كىمكى هللا تائاالغا ئىبادەت قىلسا، هللا تائاال ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ خاتىرجەملىكىنى 
بېرىدۇ. كىمكى هللا تائاالغا ئاسىيلىق قىلسا، هللا تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ خاتىرجەملىكىنى ئۇنىڭدىن 
كۆتۈرۈۋېتىدۇ. هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿هللا مۇنداق بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ: بىر شەھەر 
)يەنى مەككە ئاھالىسى( بولۇپ، )ئەسلىدە( تىنچ - خاتىرجەم ئىدى. ئۇنىڭ رىزقى تەرەپ - تەرەپتىن 
كەڭتاشا كېلىپ تۇراتتى، )ئۇنىڭ ئاھالىسى( هللانىڭ نېمەتلىرىگە كۇفرىلىق قىلدى، هللا ئۇالرغا 
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئاچلىقنىڭ ۋە قورقۇنچنىڭ ئەلىمىنى تېتىتتى. ئۇالرغا ئۆز ئىچىدىن بىر پەيغەمبەر 
)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( كەلدى، ئۇنى ئۇالر ئىنكار قىلدى. ئۇالرغا ئازاب )يەنى قاتتىقچىلىق ۋە 

ئوقۇبەت( يۈزلەندى، ئۇالر )گۇناھالرغا چۆمگەنلىك تۈپەيلىدىن( زالىم ئىدى﴾)4(. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، قۇرەيش سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.

)1( ئەنكەبۇت سۈرىسى 67ـ  ئايەت.
)2( ئەگەر بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى ھازىرقىدەك بولسا، بۇ سۈرە ئىلگىرىكى سۈرىگە مەنا جەھەتتە ھېچقانداق باغالنمىغان 
بولىدۇ. بۇچاغدا بۇ سۈرە بىلەن فىل سۈرىسى ئايرىم ـ ئايرىم سۈرە بولغان بولىدۇ. ئەگەر بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى: 
”قۇرەيشلەرنىڭ خاتىرجەم ھالدا ئۆزلىرىنىڭ شەھرىدە توپلىنىشى ئۈچۈن بىز فىلنىڭ مەككىگە )كىرىشىنى( توختاتتۇق ۋە 
فىل ئىگىلىرىنى ھاالك قىلدۇق“ دېگەندەك بولسا، بۇ سۈرە ئىلگىرىكى سۈرە بىلەن مەنا جەھەتتە باغلىنىشلىق بولغان 

بولىدۇ. بۇچاغدا، بۇ فىل سۈرىسى سۈرىسى بىلەن خۇددى بىر سۈرىدەك ھېسابلىنىدۇ.
)3( نەمل سۈرىسى 91ـ  ئايەت ۋە 92ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

)4( نەھل سۈرىسى 112 - 113ـ  ئايەتلەر.
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مەككىدە نازىل بولغان، 7 ئايەت

 

مائۇن سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ چ چ چ  ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
دىننى ئىنكار قىلغان ئادەمنى كۆردىڭمۇ؟﴿1﴾ ئۇ يېتىمنى دۆشكەلەيدىغان، 
مىسكىنگە تاماق بېرىشنى تەرغىب قىلمايدىغان ئادەمدۇر﴿2ـ  3﴾. شۇنداق ناماز 
ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ئۇالر نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴿4ـ  5﴾. نامازنى رىيا 

بىلەن ئوقۇيدۇ﴿6﴾. ئۇالر قولقا بەرمەيدۇ﴿7﴾.

قىيامەت كۈنىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ سۈپەتلىرى

مۇھەممەد!  ئى  يەنى:  كۆردىڭمۇ؟﴾  ئادەمنى  قىلغان  ئىنكار  ﴿دىننى 
تانغان  بارلىقىغا  مۇكاپاتالرنىڭ  ۋە  جازا  تىرىلىشكە،  قايتا  كۈنى(  )قىيامەت 

ئادەمنى كۆردىڭمۇ؟
تەرغىب  بېرىشنى  تاماق  مىسكىنگە  دۆشكەلەيدىغان،  يېتىمنى  ﴿ئۇ 
قىلمايدىغان ئادەمدۇر﴾ يەنى ئۇ يېتىمنى بوزەك قىلىدىغان، ئۇنىڭ ھەققىگە 
تاجاۋۇز قىلىدىغان، ئۇنىڭغا يەيدىغان بىر نەرسە بەرمەيدىغان، ياخشىلىق 
قىلمايدىغان ۋە پېقىر - مىسكىنلەرگە تاماق بېرىشنى تەۋسىيە قىلمايدىغان 

ئۇنداق  ﴿ھەرگىز  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  ئادەمدۇر. هللا 



ئەمەس، سىلەر يېتىمنى ھۆرمەت قىلمايسىلەر. بىر - بىرىڭالرنى مىسكىنگە ئاش، 
نان بېرىشكە تەرغىپ قىلمايسىلەر﴾)1(.

﴿شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ئۇالر نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴾ 
ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر: بۇ ئايەتتىن )كىشىلەرنىڭ( كۆزىگە چېلىقىدىغان يەردە 
ناماز ئوقۇيدىغان، خالى قالغاندا ناماز ئوقۇمايدىغان مۇناپىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- 

دېدى.
شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى﴾ يەنى 
ئۇالر ئەسلىدە ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇلغان ئادەملەر بولۇپ، لېكىن ئىبنى ئابباسنىڭ 
قارىشىچە، ئۇالر نامازنى پەقەتال ئوقۇماي غەپلەتتە يۈرگەن ئادەملەردۇر، مەسرۇق 
ۋاقىتتا  بەرگەن  كۆرسىتىپ  شەرىئەت  نامازنى  ئۇالر  قارىشىچە،  ئەبۇزۇھانىڭ  ۋە 

ئوقۇماي، ئۇنىڭ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ، كېچىكىپ ئوقۇغان ئادەملەردۇر.
ئەتا ئىبنى دىنار: ئۇالر نامازلىرىنى غەپلەتتە تۇرۇپ ئوقۇيدۇ،- دېمەي: ﴿ئۇالر 
نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴾ دېگەن هللا تائاالغا ھەمدۇ ـ ساناالر بولسۇن،- 

دېدى.)2( 
﴿شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ئۇالر نامازنى غە پلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴾ 
دېگەن ئايەتتىكى غەپلەتتىن نامازنى داۋاملىق ياكى كۆپىنچە ھالەتتە ئۆز ۋاقتىدىن 
كېچىكتۈرۈپ ئوقۇپ، نامازنىڭ ئاۋۋالقى ۋاقتىدىن غەپلەتتە يۈرۈش ياكى نامازنىڭ 
غەپلەتتە  ئىشالردا  بۇ  قىلماي،  ئادا  اليىق  تەلەپكە  شەرتلىرىنى  ۋە  ۋاجىب  پەرز، 
)يەنى ئىرەڭسىز ھالدا( تۇرۇش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى مۇشۇالرنىڭ 
ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. لېكىن، كىمدە مۇشۇ ئىشالرنىڭ بىرەرسى تېپىلىپ 
قالسا، ئۇ بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلەرنىڭ ئىچىگە كىرمەيدۇ. كىمدە مۇشۇ 
ئىشالرنىڭ ھەممىسى تېپىلسا، ئۇ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا كىرىدۇ ۋە ئۇنىڭدا ئەمەلدىكى 
مۇناپىقلىق كۆرۈلگەن بولىدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مانا بۇ مۇناپىقنىڭ نامىزىدۇر. مانا 
بۇ مۇناپىقنىڭ نامىزىدۇر. مانا بۇ مۇناپىقنىڭ نامىزىدۇر. ئۇ كۈنگە قاراپ ئولتۇرىدۇ. 
)كۈن كىرىپ كېتىش ئۈچۈن( شەيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزىنىڭ ئارىلىقىدا بولغاندا، 
چوقۇپ  تۆتنى  يەرگە  ھالدا،  ئەتكەن  ياد  ئازال  ناھايىتى  تائاالنى  هللا  قوپۇپ 

قويىدۇ«.

)1( فەجر سۈرىسى 17 - 18ـ  ئايەتلەر.
)2( ئەگەر هللا  تائاال: ئۇالر نامازلىرىنى غەپلەتتە تۇرۇپ ئوقۇيدۇ،- دېگەن بولسا، بۇ غەپلەتتىن نامازنىڭ ئىچىدە تۇرغاندا 
پەيدا بولىدىغان غەپلەت كۆزدە تۇتۇلغان بوالتتى. بۇنداق بولغاندا، نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا 
كىرىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. چۈنكى، ئادەم نامازدا تۇرغاندا شەيتاننىڭ ھەرخىل ۋەسۋەسىلىرى بىلەن )نامازدا تۇرۇپ( 
باشقا بىر نەرسىلەرنى ئويالپ قېلىپ، نامازدا ئازراق بولسىمۇ غەپلەتتە تۇرۇپ قېلىش تېپىلىپ قالىدۇ. ئەگەر: ﴿ئۇالر 
نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ﴾ دېگەندە، بۇ غەپلەتتىن نامازغا تۇرغاندا، ئۇنىڭ ئىچىدە بولىدىغان غەپلەت ئەمەس، 

ئەكسىچە بىز يۇقىرىدا بايان قىلماقچى بولغان ئىشالرنىڭ بىرسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

مائۇن سۈرىسى
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 بۇ ھەدىستە كۆزدە تۇتۇلغان ناماز ئەسىر نامىزى بولۇپ، ئۇ ئەسىر نامىزىنى 
ۋاقتىدا ئوقۇماي، ئۇنى ناماز ئوقۇش مەكرۇھ بولىدىغان ۋاقىتقىچە كېچىكتۈرىدۇ. 
ئاندىن قوپۇپ )نامازدا تۇرغاندا كەمتەرلىك بىلەن ۋە هللا تائاالدىن قورققان ھالەتتە 
تۇرۇشقا بۇيرۇلغىنىدەك( نامازنىڭ پەرزلىرىگە رىئايە قىلمايال قارغىدەك تۆتنى چوقۇپال 
»هللا  دېدى:  مۇنداق  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  شۇڭا  دېمەكچىدۇر.  ئوقۇيدۇ،- 
ياد ئەتكەن ھالدا تۆتنى چوقۇپ قويىدۇ«. ئۇ كىشىنىڭ  ئازال  تائاالنى ناھايىتى 
رازىلىقىنى  تائاالنىڭ  نامازنى هللا  ئۇنىڭ  ئوقۇشىدىكى سەۋەب،  نامازنى شۇنداق 
كۆزلەپ ئەمەس، بەلكى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدىغانلىقىنىڭ ئېھتىمالى 
بولغانلىقى ئۈچۈندۇر. ئەگەر ئۇ نامازنى شۇنداق مەقسەد بىلەن ئوقۇغانال بولسا، ئۇ 

پەقەت ناماز ئوقۇمىغان ھېسابلىنىدۇ. 
هللا تائاال مۇناپىقالرنىڭ نامازنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدىغانلىقى 
ھەققىدە مۇنداق دېدى: ﴿شۈبھىسىزكى، مۇناپىقالر هللا نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ، 
تۇرغاندا،  ئۈچۈن  ناماز  ئۇالر  بېرىدۇ.  جازا  يارىشا  ئالدامچىلىقىغا  ئۇالرنىڭ  هللا 
كىشىلەرگە  )نامازنى(  قىلمايدۇ(،  ئۈمىد  )ساۋاب  تۇرىدۇ  بىلەن  ياقماسلىق  خۇش 
كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ )يەنى رىياكارلىق قىلىدۇ( هللا نى پەقەت ئازغىنا ياد 
ئېتىدۇ﴾)1( هللا تائاال بۇ سۈرىدە مۇنداق دېدى: ﴿نامازنى رىيا بىلەن ئوقۇيدۇ﴾. 

ئىمام ئەھمەد ئەمرى ئىبنى مەررەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
بىز ئەبۇئۇبەيدەنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق. كىشىلەر رىيا ھەققىدە پاراڭالشتى. ئاندىن 
»ئەبۇ يەزىد« دېگەن تەخەللۇسى بىلەن چاقىرىلىدىغان بىر كىشى قوپۇپ: مەن 
ئەمەل  قىلغان  »كىمكى  ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر  ئەمردىن  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
ئەمەل  ئۇنىڭ  تائاال  هللا  بولىدىكەن،  ئاڭالتماقچى  باشقىالرغا  ئىبادەتلىرىنى   -
ئاددىي كۆرسىتىدۇ«  ئۇنى  ۋە  بېرىدۇ  ئاڭلىتىپ  مەخلۇقاتلىرىغا  ئىبادەتلىرىنى   -

دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم،- دېدى. 
ئۈچۈنال  رازىلىقى  تائاالنىڭ  ئىبادەتلەرنى هللا   - ئەمەل  كىشى  بىر  )ئەمما( 
بىلدۈرگەن  باشقىالرغا  ئەمەللىرىنى  قىلغان  ئۇنىڭ  تائاال  هللا  لېكىن،  قىلغان، 
بۇ  كىشى  ئۇ  بولسا،  بولغان  پەيدا  سۆيۈنۈش  كىشىدە  ئۇ  بىلەن  بولسا، شۇنىڭ 

ئايەتتە دېيىلگەن رىيا قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىغا كىرمەيدۇ. 
ئەمەل  قىلىدىغان  پەرۋەردىگارىغا  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  يەنى  بەرمەيدۇ﴾  قولقا  ﴿ئۇالر 
- ئىبادەتلىرىنى ئۆز اليىقىدا ئادا قىلمايدۇ ۋە هللا تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىغىمۇ ياخشىلىق 
سوراپ  ئۆتنىگە  نەرسىنى  بىرەر  كىچىككىنە  ئۇالردىن  ئاددىيسى  ئەڭ  ھەتتا  قىلمايدۇ، 
تۇرغان كىشىلەرگە ئۇ نەرسىنى ئۆتنىگىمۇ بەرمەيدۇ. ئۇنداق بولغان ئىكەن، ئۇالر زاكات ۋە 

ئۇنىڭدىن باشقا سەدىقىلەرنى بولسا ھەرگىز بەرمەيدۇ. 

مەسئۇدىي سەلەمە ئىبنى كۇھەيلدىن ئەبۇئۇبەيدەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 

)1( نىسا سۈرىسى 142ـ  ئايەت.
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رىۋايەت قىلىدۇ: ئىبنى مەسئۇددىن بۇ ئايەتتىكى )ئۇالر بەرمەيدىغان نەرسىنىڭ( 
نەرسە  ئۇ  مەسئۇد:  ئىبنى  سورالدى.  سوئال  ھەققىدە  ئىكەنلىكى  نەرسە  قانداق 
بولسا، كىشىلەر ئۆزئارا ئۆتنە بېرىشىدىغان پالتا، قازان ۋە چېلەككە ئوخشايدىغان 

تۇرمۇش بۇيۇملىرىدۇر،- دېدى. 
)يەنى ئۇالر مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان ئاددىي نەرسىلەرنى ئۆتنىگە سوراپ كىرگەن 

كىشىلەرگە ئۇ نەرسىلەرنى بەرمەيدۇ(. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، مائۇن سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى. 
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مەككىدە نازىل بولغان، 3 ئايەت
كەۋسەر سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ

 ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ  ک   ک ک ک  گ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
پەرۋەردىگارىڭ  قىلدۇق﴿1﴾.  ئاتا  ياخشىلىقالرنى  نۇرغۇن  ھەقىقەتەن  ساڭا  بىز 
ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن﴿2﴾. ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام 

- نىشانى قالمايدۇ﴿3﴾.
ئەنھۇنىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئەنەس  قاتارلىقالر  نەسەئى  ۋە  ئەبۇداۋۇد  مۇسلىم،  ئىمام 
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: )بىر كۈنى( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىز بىلەن 
مەسچىتتە ئولتۇراتتى. ئۇ توساتتىنال ئازراق مۇگدەپ، ئاندىن ئويغىنىپ، كۈلگەن ھالدا 
بېشىنى كۆتەردى. بىز: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىگە كۈلىسەن؟- دەپ سورىدۇق. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ماڭا بايا بىر سۈرە نازىل قىلىندى« دەپ، ئۇ سۈرىنى ئوقۇشقا 
باشلىدى: ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن ﴿بىز 
ساڭا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق. پەرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن 

ۋە قۇربانلىق قىلغىن. ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام - نىشانى قالمايدۇ﴾. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۈرىنى ئوقۇپ بېرىپ بولۇپ: »كەۋسەرنىڭ نېمىلىكىنى 
بىلەمسىلەر؟«)1( دېدى. بىز: هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلىدۇ،- دېدۇق. پەيغەمبەر 

)1( ئەسلىدە: ﴿بىز ساڭا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق﴾ دېگەن ئايەتتىكى: ﴿نۇرغۇن 
ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق﴾ دېگەن سۆزدىن كەۋسەرنى ئاتا قىلدۇق دېگەن مەنا كۆزدە تۇتۇلىدۇ. شۇڭا 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەردىن كەۋسەرنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكىنى سورىغان.



ئەلەيھىسساالم: »شەك - شۈبھىسىزكى، كەۋسەر پەرۋەردىگارىم ماڭا )بېرىشنى( ۋەدە قىلغان 
كېلىپ  ئۈممەتلىرىم  كۈنى  قىيامەت  ئۇ  بار.  ياخشىلىقالر  نۇرغۇن  ئۇنىڭدا  ئۆستەڭدۇر.  بىر 
يۇلتۇزالرنىڭ  ئاسماندىكى  )سانى(  قاچىالرنىڭ  ئۇنىڭدىكى  كۆلدۇر.  بىر  ئىچىدىغان(  )سۇ 
سانىدەك كۆپ. ئۈممىتىمنىڭ ئىچىدىن بىر بەندە ئايرىپ ئېلىپ قېلىنىدۇ. ئاندىن مەن: ئى 
پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن بۇمۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدۇر،- دەيمەن. پەرۋەردىگارىم: سەن ئۇنىڭ 
سەندىن كېيىن نېمە ئىشالرنى قىلغانلىقىنى بىلمەيسەن،- دەيدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام 

ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلدى. 
ئىمام ئەھمەد يەنە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »مەن جەننەتكە كىرگەندە، ئىككى ئەتراپى قۇلۇلە قېپىدىن 
بولغان بىر ئۆستەڭنى كۆردۈم. قولۇمنى سۇ ئاقىدىغان يېرىگە )يەنى ئۆستەڭنىڭ تېگىگە( 
تەگكۈزسەم، )ئۇنىڭ تېگى( ناھايىتى ئېسىل ئىپاردىن ئىكەن. مەن: ئى جىبرىئىل! بۇ نېمە؟- 
دېدىم. ئۇ: بۇ هللا تائاال ساڭا بەرگەن كەۋسەر )ئۆستىڭى( دۇر،- دېدى«. بۇ ھەدىسنى 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن تۆۋەندىكى شەكىلدە رىۋايەت قىلدى: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىلغان ۋاقىتتا )كۆرگەن ئىشالرنى سۆزلەپ 
بېرىپ( مۇنداق دېدى: »مەن ئىككى ئەتراپى قۇلۇلە قېپىدىن بولغان بىر ئۆستەڭنىڭ قېشىغا 

كەلدىم ۋە )جىبرىئىلغا(: ئى جىبرىئىل! بۇ نېمە؟- دېدىم. ئۇ: بۇ كەۋسەردۇر،- دېدى«. 
قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھۇنىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئەنەس  ئەھمەد  ئىمام 
بىر ئادەم: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! كەۋسەر دېگەن قانداق نەرسە؟- دېدى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »ئۇ پەرۋەردىگارىم ماڭا بەرگەن جەننەتتىكى بىر ئۆستەڭدۇر. ئۇنىڭ سۈيى 
قۇشالر  بوينىدەك  تۆگىنىڭ  بوينى خۇددى  ئۇنىڭدا  تاتلىقتۇر.  ھەسەلدىن  ۋە  ئاق  سۈتتىن 
باردۇر« دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! شەك - شۈبھىسىزكى، 
ئۇ سېمىز، يېقىملىق بىر قۇش ئىكەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى ئۆمەر! ئۇنى 

يېگەن ئادەم بەك ھۇزۇرلىنىدۇ« دېدى.
 ئىمام بۇخارى سەئىد ئىبنى جۇبەيردىن ئىبنى ئابباسنىڭ كەۋسەر ھەققىدە مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ، هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن بىر ياخشى 
نەرسىدۇر. ئەبۇبەشەر: مەن سەئىد ئىبنى جۇبەيرگە: كىشىلەر ئۇنى جەننەتتىكى بىر ئۆستەڭ 
دەپ قارايدىكەن،- دېدىم. سەئىد ئىبنى جۇبەير: جەننەتتىكى ئۆستەڭ بولسا، هللا تائاال 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن ياخشىلىقالرنىڭ قاتارىدىندۇر،- دېدى. 
ئەنھۇمانىڭ:  رەزىيەلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  جۇبەيردىن  ئىبنى  سەئىد  يەنە  ئەبۇبەشەر 

“كەۋسەر” دىن نۇرغۇنلىغان ياخشىلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
)ئەگەر ئايەتتىكى “كەۋسەر” دېگەن سۆزدىن نۇرغۇنلىغان ياخشىلىق كۆزدە تۇتۇلىدىغان 
باشقا  ئۇنىڭدىن  ۋە  ئۆستەڭ  بېرىلگەن  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  ياخشىلىقالر  ئۇ  بولسا( 
نەرسىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. چۈنكى، ئۆستەڭ شۇ نۇرغۇنلىغان ياخشىلىقالرنىڭ بىرىدۇر. 
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە 
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مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »كەۋسەر جەننەتتىكى ئىككى قىرغىقى ئالتۇندىن بولغان 
بىر ئۆستەڭدۇر. سۇ مەرۋايىتنىڭ ئۈستىدە ئاقىدۇ. ئۇنىڭ سۈيى سۈتتىن ئاق ۋە ھەسەلدىن 
تاتلىقتۇر«. بۇ ھەدىسنى تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالرمۇ 

رىۋايەت قىلغان. 
دۇنيا  ساڭا  بىز  يەنى  قىلغىن﴾  قۇربانلىق  ۋە  ئوقۇغىن  ناماز  ئۈچۈن  ﴿پەرۋەردىگارىڭ 
ۋە ئاخىرەتتە نۇرغۇنلىغان ياخشىلىقالرنى بەردۇق. ئۇالرنىڭ بىرى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان 
ئۆستەڭدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، سەن پەرز ۋە نەپلە نامازلىرىڭنى هللا تائاال ئۈچۈنال ئوقۇغىن ۋە 
قۇربانلىقنى هللا تائاال ئۈچۈن قىلغىن. يەنى سەن ئىبادەتنى شېرىكى يوق، بىر هللا تائاال 
ئۈچۈنال قىلغىن ۋە قۇربانلىقنى شېرىكى يوق، بىر هللا تائاالنىڭ نامىنى ئاتاپ بوغۇزلىغىن. هللا 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، 
ئالەملەرنىڭ  ئىبادەتلىرىم(  تائەت -  ۋە  ياخشىلىقلىرىم  قىلغان  )دۇنيادا  ماماتىم  ۋە  ھاياتىم 
پەرۋەردىگارى هللا ئۈچۈندۇر. هللا نىڭ شېرىكى يوقتۇر، مەن مۇشۇنىڭغا )يەنى يالغۇز هللا 

غىال خالىس ئىبادەت قىلىشقا( بۇيرۇلدۇم، مەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلىمەن«﴾)1(. 
ئىبنى ئابباس، ئەتا، مۇجاھىد، ئىكرىمە ۋە ھەسەن قاتارلىقالر: بۇنىڭدىن قۇربانلىق 
ئۈچۈن ئاتىغان مالالرنى ۋە باشقا مالالرنى بوغۇزالش كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى.)2( بۇ ھەقتە 
قەتادە، مۇھەممەد ئىبنى كەئب، زەھھاك، رەبىئە، ئەتا خۇراسانى، ھەكەم، ئىسمائىل ئىبنى 

ئەبۇ خالىد ۋە بۇالردىن باشقا نۇرغۇنلىغان سەلەف ئالىملىرىمۇ شۇنداق دېدى. 
بۇنداق قىلىشتىكى سەۋەب ئىبادەتنى هللا تائاالدىن باشقا بىرسىگە قىلىدىغان ۋە مالالرنى 
مۇشرىكالرغا  بوغۇزاليدىغان  ئاتاپ  نامىنى  بىرسىنىڭ  باشقا  ئەمەس،  نامىنى  تائاالنىڭ  هللا 

ئوخشىشىپ قالماسلىق ئۈچۈندۇر. 
توسۇپ  يېيىشتىن  گۆشىنى  مالالرنىڭ  بوغۇزالنغان  ئاتالماي  نامى  ئۆزىنىڭ  تائاال  هللا 
مۇنداق دېدى: ﴿)ئى مۆمىنلەر( هللا نىڭ ئىسمى ئېيتىلماي بوغۇزالنغان )يەنى بىسمىلال دەپ 

زەبھى قىلىنمىغان( ھايۋانالرنى يېمەڭالر، ئۇنى يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر﴾)3(.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دۈشمىنىنىڭ نام - نىشانى قالمايدىغانلىقى

﴿ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام - نىشانى قالمايدۇ﴾ يەنى: ئى مۇھەممەد! ساڭا 
ئوچۇق  ۋە  پاكىت  كەسكىن  ھەقىقەت،  ھىدايەت،  كەلگەن  ئېلىپ  سەن  ۋە  غەزەبلەنگەن 

دەلىلگە ئاچچىقى كەلگەنلەرنىڭ نام - نىشانى قالمايدۇ. 
ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە قەتادە قاتارلىقالر: بۇ ئايەت ئاس 

ئىبنى ۋائىل ھەققىدە چۈشكەن،- دېدى. 

)1( ئەنئام سۈرىسى 162 - 163ـ  ئايەتلەر.
)2( يەنى مەيلى قۇربانلىق ئۈچۈن ئاتىغان مالالرنى ۋە ياكى باشقا مالالرنى بوغۇزلىسۇن، بوغۇزلىغاندا پەقەت هللا  

تائاالنىڭ ئىسمىنىال ئاتاپ بوغۇزالش الزىمدۇر.
)3( ئەنئام سۈرىسى 121ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يەزىد ئىبنى رۇماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
گېپىنى  ئۇنىڭ  بولدىال،  ۋائىل:  ئىبنى  ئاس  چىقسا،  گېپى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
نام -  ئۇنىڭ  ئۆلگەن ھامان  ئۇ  ئادەمدۇر.  بىر  ئورۇنباسارى يوق  ئۇ  قويۇڭالر، ھەقىقەتەن 
نىشانى قالمايدۇ،- دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال بۇ سۈرىنى چۈشۈردى. شەمرى ئىبنى 

ئەتىيە: بۇ سۈرە ئۇقبە ئىبنى ئەبۇ ئەتىيە ھەققىدە چۈشتى،- دېدى. 
قۇرەيش  تۈركۈم  بىر  ۋە  ئەشرەف  ئىبنى  كەئب  سۈرە  بۇ  ئىكرىمە:  ۋە  ئابباس  ئىبنى 

كاپىرلىرى ھەققىدە چۈشتى،- دېدى. 
بەززار ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: كەئب ئىبنى ئەشرەف 
)مەدىنىدىن( مەككىگە كەلدى. قۇرەيشلەر ئۇنىڭغا: سەن ئۇالرنىڭ )يەنى يەھۇدىيالرنىڭ( 
كاتتىسى. نام - نىشانى ئۆز قەۋمىدىن ئۈزۈلۈپ قالغان بۇ شاخچىغا )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى 
دېمەكچى( قارىمامسەن؟ ئۇ ئۆزىنى بىزدىن ياخشى دەپ ئوياليدۇ. بىز بولساق، ھاجىالرغا 
مەسئۇل بولغان، كىشىلەر بىزگە تايىنىدىغان ۋە ھاجىالرنى سۇغىرىشنى ئۆز ئۈستىمىزگە ئالغان 
كىشىلەردۇرمىز )ئۇنداق بولغان ئىكەن، زادى بىز ياخشىمۇ ياكى ئۇ ياخشىمۇ؟(- دېدى. كەئب 
ئىبنى ئەشرەف: سىلەر ئۇنىڭدىن ياخشى،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: ﴿ھەقىقەتەن 

سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام - نىشانى قالمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى چۈشۈردى.

ئەبۇلەھەب  قالغاندا،  ئۆلۈپ  ئوغلى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  دېدى:  مۇنداق  ئەتا 
مۇشرىكالرنىڭ قېشىغا بېرىپ: كېچىدىن مۇھەممەدنىڭ نام - نىشانى يوقالدى،- دېدى.)1( 
شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال ئەبۇلەھەب ھەققىدە: ﴿ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام - 

نىشانى قالمايدۇ﴾ دېگەن ئايتىنى چۈشۈردى.

سۇددى مۇنداق دېدى: قۇرەيشلەر بىر ئادەمنىڭ ئوغۇل بالىلىرى ئۆلۈپ قالسا، ئۇنىڭ نام 
- نىشانى قالمىدى،- دەيتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغۇل بالىلىرى ئۆلۈپ قالغاندا، 
ئۇالر: مۇھەممەدنىڭ نام - نىشانى قالمىدى،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال: ﴿ھەقىقەتەن 

سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام - نىشانى قالمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى نازىل قىلدى.

يەنى ئۇالر نادانلىقىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئۆلۈپ قېلىشى بىلەن 
ئەمدى ئۇنىڭ نام - نىشانى قالمىدى دەپ گۇمان قىلدى. ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ. هللا تائاال 
ئۇنىڭ نام - نىشانىنى بارلىق گۇۋاھچىالرنىڭ باشلىرىدا تا ئەبەتكىچە قالدۇردى ۋە ئۇنىڭ 
داۋاملىشىدىغان  مەڭگۈ  قەدەر  كۈنىگە  قىيامەت  تاكى  زىممىسىگە  بەندىلەرنىڭ  شەرىئىتىنى 
قىلىپ يۈكلىدى. ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنىگە قەدەر هللا تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە سالىمى بولسۇن! 
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  كەۋسەر  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن،  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى.
 

)1( يەنى ئەبۇلەھەب: مۇھەممەدنىڭ بالىسى ئۆلۈپ قالدى، ئەمدى ئۇنىڭ نامـ  نىشانى قالمايدۇ دەپ ئويلىدى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 6 ئايەت
كافىرۇن سۈرىسى

بۇ سۈرىنىڭ سۈننەت ۋە نەپلە نامازالردا ئوقۇلىدىغانلىقى

ئىمام مۇسلىم جابىرنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرە بىلەن ئىخالس سۈرىسىنى 
)كەبىنى( تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئەت نامازدا ئوقۇيتتى،- 

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كافىرۇن سۈرىسى بىلەن 
ئىخالس سۈرىسىنى ناماز بامداتنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننىتىدە ئوقۇيتتى،- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلدى. 
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەرنىڭ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كافىرۇن سۈرىسى بىلەن 
ئىخالس سۈرىسىنى ناماز بامدات ۋە ناماز شامنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننەتلىرىدە يىگىرمە 

نەچچە قېتىم ئوقۇغان،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد يەنە ئىبنى ئۆمەرنىڭ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى يىگىرمە تۆت 
ناماز  ۋە  بامدات  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  كۆزەتتىم.  قېتىم  بەش  يىگىرمە  ياكى  قېتىم 
سۈرىسىنى  ئىخالس  بىلەن  سۈرىسى  كافىرۇن  سۈننەتلىرىدە  رەكئەت  ئىككى  شامنىڭ 

ئوقۇدى،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئۆمەرنىڭ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بىر ئاي كۆزەتتىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بامداتنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننىتىدە كافىرۇن سۈرىسى بىلەن 
ھەدىسنى  بۇ  قىلدى.  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  ئىدى،-  ئوقۇغان  سۈرىسىنى  ئىخالس 

تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى. 
زەلزەلە  ۋە  بىرىگە  تۆتتىن  قۇرئاننىڭ  سۈرىسىنىڭ  كافىرۇن  يۇقىرىدا  بىز 
سۈرىسىنىڭمۇ قۇرئاننىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر بولىدىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن 

ھەدىسنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 )ئى مۇھەممەد! سېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى كۇففارالرغا( ئېيتقىنكى، »ئى 
كاپىرالر!﴿1﴾ سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا مەن چوقۇنمايمەن﴿2﴾. سىلەرمۇ مەن ئىبادەت 
مېنىڭ چوقۇنغىنىم  بۇتالرغا  قىلمايسىلەر﴿3﴾. سىلەر چوقۇنغان  ئىبادەت  قىلىۋاتقان هللاغا 
يوق﴿4﴾. سىلەرنىڭمۇ مەن ئىبادەت قىلغان هللاغا ئىبادەت قىلغىنىڭالر يوق﴿5﴾. سىلەرنىڭ 

دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزەم ئۈچۈن«﴿6﴾.

شېرىكتن ئادا ـ جۇدا بولۇش

 - ئەمەل  ۋە  بولۇشقا  جۇدا  ـ  ئادا  ئىشالردىن  ھەممە  قىلىدىغان  مۇشرىكالر  سۈرە  بۇ 
ئىبادەتلەرنى هللا تائاالغىال قىلىشقا بۇيرۇپ كەلگەن سۈرىدۇر.

﴿)ئى مۇھەممەد! سېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى كۇففارالرغا( ئېيتقىنكى، »ئى 
يەر  ئايەت  لېكىن  بولسىمۇ،  قارىتىلغان  كاپىرلىرىغا  قۇرەيش  ئايەت  بۇ  ئەسلىدە  كاپىرالر!﴾ 

يۈزىدىكى بارلىق كاپىرالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
)بۈ سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدە( قۇرەيش كاپىرلىرى نادانلىقىدىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىغا بىر يىل ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغان ۋە )ئەگەر پەيغەمبەر 
تائاالغا  هللا  بولغان(  ئىالھى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  قىلسا،  شۇنداق  ئەلەيھىسساالم 
ئۆزلىرىنىڭمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بىر يىل ئىبادەت قىلىدىغانلىقىنى دېگەن 
ئىدى. هللا تائاال بۇ سۈرىنى نازىل قىلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ دىنىدىن 

ئۈزۈل ـ كېسىل ئادا ـ جۇدا بولۇشقا بۇيرۇدى،- دېگەن كۆز قاراش باردۇر.
هللا تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇدى: ﴿سىلەر چوقۇنۇۋاتقان 
بۇتالرغا مەن چوقۇنمايمەن. سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان هللاغا ئىبادەت قىلمايسىلەر﴾ يەنى 

سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان شېرىكى يوق، بىر هللا غا ئىبادەت قىلمايسىلەر. 
﴿سىلەر چوقۇنغان بۇتالرغا مېنىڭ چوقۇنغىنىم يوق﴾ يەنى مەن سىلەر قىلغان ئىبادەتنى 
قىلمايمەن ۋە مەن سىلەرنىڭ ئىبادەت قىلىش يولۇڭالرغا كىرمەيمەن. مەن پەقەت هللا تائاال 
پەيغەمبەر  شۇڭا  قىلىمەن.  ئىبادەت  تائاالغا  بىلەن هللا  يول  بولىدىغان  رازى  ۋە  خۇرسەن 
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى: ﴿سىلەرنىڭمۇ مەن ئىبادەت قىلغان هللاغا ئىبادەت قىلغىنىڭالر 
يوق﴾ يەنى سىلەرمۇ هللا تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ۋە ئۇنىڭ ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشتا كۆرسىتىپ 

كافىرۇن سۈرىسى
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بەرگەن يوللىرىغا بويسۇنمايسىلەر. ئەكسىچە سىلەر ئۆزەڭالرچىال بىر يولنى پەيدا قىلىۋالدىڭالر. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿بۇ بۇتالر پەقەت سىلەر ۋە ئاتا ـ بوۋاڭالر ئاتىۋالغان 
قۇرۇق نامالردىنال ئىبارەت، هللا بۇنى ئىسپاتاليدىغان ھېچ بىر دەلىل - پاكىت چۈشۈرگىنى 
يوق، ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن شەك - شۈبھىسىز ھىدايەت )يەنى پەيغەمبەر ۋە قۇرئان( 

كەلگەن تۇرۇقلۇق، ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ۋە نەپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ﴾)1(.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرنىڭ ھەممە نەرسىلىرىدىن ئاداـ  جۇدا بولدى. چۈنكى، 
ئىبادەت قىلىدىغان بىر كىشىگە بىر ئىالھ ۋە ئىبادەت قىلىدىغان بىر يول الزىم بولىدۇ. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۇسۇلمانالر بولسا، هللا تائاالغا ئۇنىڭ كۆرسەتكىنى بويىچە 
ئىبادەت قىلدى. شۇڭا “ال ئىالھە ئىللەلالھ مۇھەممەدۇر رەسۇلۇلالھ” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى: 
پەقەت  تائاالغا  ۋە هللا  يوقتۇر  ئىالھ  بىر  ھېچقانداق  اليىق  ئىبادەتكە  باشقا  تائاالدىن  هللا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن يول بىلەن يەتكىلى بولىدۇ،- دېگەنلىك بولىدۇ. 
مۇشرىكالر بولسا، هللا تائاالدىن باشقا بىرسىگە ئىبادەت قىلىپ، هللا تائاال يولغا قويمىغان 
بىر ئىبادەتنى قىلىۋاتىدۇ. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى: ﴿سىلەرنىڭ 
مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  ئۈچۈن«﴾ هللا  ئۆزەم  دىنىممۇ  مېنىڭ  ئۈچۈن،  ئۆزەڭالر  دىنىڭالر 
دېدى: ﴿ئەگەر ئۇالر سېنى يالغانچى قىلىشتا چىڭ تۇرسا: »مېنىڭ ئەمەلىم ئۆزەم ئۈچۈندۇر، 
سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر، مېنىڭ ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا - جۇدا سىلەر، 
سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا ـ جۇدامەن )يەنى بىراۋ يەنە بىر - بىراۋنىڭ قىلغان 
گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس(« دېگىن﴾)2(، ﴿»بىز بىلەن هللا توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟ 
بىزنىڭ  پەرۋەردىگارىڭالردۇر.  سىلەرنىڭ  ھەم  پەرۋەردىگارىمىز،  بىزنىڭ  ھەم  ئۇ  ھالبۇكى، 
غا  ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر، بىز هللا  ئەمەللىرىڭالرمۇ  ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر، سىلەرنىڭ  ئەمەللىرىمىز 

سادىقمىز« دېگىن﴾)3(. 
ئىمام بۇخارى هللا تائاالنىڭ: ﴿سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ 
ئۆزەم ئۈچۈن«﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە: سىلەرنىڭ كاپىرلىقىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، 

مېنىڭ ئىسالمىم ئۆزەم ئۈچۈن دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  كافىرۇن  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى.
 
 

)1( نەجم سۈرىسى 23ـ  ئايەت.
)2( يۇنۇس سۈرىسى 41ـ  ئايەت.
)3( بەقەرە سۈرىسى 139ـ  ئايەت.
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مەدىنىدە نازىل بولغان، 3 ئايەت

نەسىىر سۈرىسى

نەسىر سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى

يۇقىرىدا نەسىر سۈرىسىنىڭ قۇرئاننىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر كېلىدىغانلىقى 
كېلىدىغانلىقىنىڭ  باراۋەر  بىرىگە  تۆتتىن  قۇرئاننىڭ  سۈرىسىنىڭمۇ  زەلزەلە  ۋە 

بايانى سۆزلەندى. 
مۇنداق  ئۇتبەنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىبنى  ئۇبەيدۇلالھ  نەسەئى  ئىمام 
سەن  ئۇتبە!  ئىبنى  ئى  ماڭا:  ئابباس  ئىبنى  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى 
مەن:  بىلەمسەن؟- دېدى.  ئاخىرىدا چۈشكەن سۈرىنى  ئەڭ  ئىچىدە  قۇرئاننىڭ 
دېگەن  كەلگەن﴾  غەلىبىسى  ۋە  ياردىمى  تائاالنىڭ  ﴿هللا  ئۇ:  بىلىمەن.  ھەئە، 
سۈرىدۇر )يەنى نەسىر سۈرىسىدۇر(،- دېدىم. ئىبنى ئابباس: توغرا ئېيتتىڭ،- 

دېدى. 
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
كىشىلەرنىڭ  دىنىغا  ۋە هللانىڭ  كەلگەن  غەلىبىسى  ۋە  ياردىمى   هللانىڭ 
توپ - توپ بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە﴿1ـ  2﴾. رەببىڭگە تەسبىھ ئېيتقىن، 
ھەمدى ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىگىن. هللا ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەك 

قوبۇل قىلغۇچىدۇر﴿3﴾.



بۇ سۈرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىدىن 
خەۋەر بەرگەنلىكى

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۆمەر 
بىللە  بىلەن  ساھابىلەر  چوڭ   - چوڭ  قاتناشقان  ئۇرۇشىغا  بەدرى  قېشىغا  مېنى 
كىرگۈزەتتى. بۇ ئىشتىن بەزى ساھابىلەرنىڭ ئاچچىقى كەلگەندەك قىلىپ: بىزنىڭ 
بۇنىڭ يېشىدا بالىلىرىمىز تۇرسا، )بىزنىڭ بالىلىرىمىزنى كىرگۈزمەي( نېمە ئۈچۈن 
بۇنى بىز بىلەن بىللە كىرگۈزىدۇ؟- دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ئۇ بولسا سىلەر 
كىملىكىنى بىلىدىغان كىشىلەردىندۇر،- دېدى. بىر كۈنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئۇالرنى چاقىرتىپ، مېنىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە كىرىشكە بۇيرىدى. بۈگۈن ئۆمەرنىڭ 
مېنى چاقىرىشىدىكى مەقسىتى، مېنىڭ قانداقلىقىمنى ئۇالرغا بىر كۆرسىتىپ قويۇش 
ئۈچۈنمىكىن دەپ ئويلىدىم. ئۆمەر ئۇالرغا: سىلەر هللا تائاالنىڭ: ﴿هللا نىڭ ياردىمى 
ۋە غەلىبىسى كەلگەن﴾ دېگەن سۈرىسىنى قانداق چۈشىنىسىلەر؟- دېدى. ئۇالرنىڭ 
بەزىسى: هللا تائاال بىزگە غەلىبە ئاتا قىلغان ۋاقىتتا، بىزنى ئۆزىگە ھەمدى ئېيتىشقا 
ۋە مەغپىرەت تەلەپ قىلىشقا بۇيرۇدى،- دېدى. بەزىلىرى ھېچنەرسە دېمەي شۈك 
شۇنداق  سۈرىنى(  )بۇ  سەنمۇ  ئابباس!  ئىبنى  ئى  ماڭا:  ئۆمەر  ئاندىن  تۇردى. 
چۈشىنەمسەن؟- دېدى. مەن: ياق،- دېدىم. ئۆمەر: )ئۇنداق بولسا( سەن قانداق 
تائاال بۇ سۈرىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  چۈشىنىسەن؟- دېدى. مەن: هللا 
ئەجىلىنىڭ كەلگەنلىكىنى ئۇنىڭغا بىلدۈرۈپ قويدى دەپ قارايمەن ۋە مەن هللا 
تائاالنىڭ: ﴿هللانىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەن ۋە هللانىڭ دىنىغا كىشىلەرنىڭ 
توپ - توپ بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە﴾ دېگەن ئايىتى، مانا بۇ سېنىڭ 
تەسبىھ  ﴿رەببىڭگە  سەن(  )شۇڭالشقا  ئاالمىتىدۇر.  كەلگەنلىكىنىڭ  ئەجىلىڭنىڭ 
ئېيتقىن، ھەمدى ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىگىن. هللا ھەقىقەتەن تەۋبىنى 
ئۆمەر  دېدىم.  چۈشىنىمەن،-  دەپ  بولىدۇ  دېگەنلىك  قىلغۇچىدۇر﴾  قوبۇل  بەك 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: مەنمۇ بۇ سۈرىنى سەن چۈشەنگەندەك چۈشىنىمەن،- دېدى. 

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ﴿هللا نىڭ 
ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەن﴾ دېگەن سۈرە چۈشكەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

»بۇ يىل جېنىمنىڭ ئېلىنىدىغانلىقىنى كۆڭلۈم تۇيۇۋاتىدۇ« دېدى.
رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  بۇخارى  ئىمام 
ۋە  رۇكۇ  قىلىپ،  ئەمەل  بۇيرۇغىنىغا  قۇرئاننىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىدۇ: 
دەپ  پاك  كەمچىلىكتىن  بارلىق  سېنى  پەرۋەردىگارىمىز هللا!  »ئى  سەجدىسىدە: 
قىلساڭ«)1(  ئاتا  مەغپىرەت  ماڭا  ئى هللا!  ئېيتىمىز.  ھەمدۇسانا  ساڭا  ۋە  بىلىمىز 
دېگەن دۇئاالرنى كۆپ قىالتتى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، ئىبنى ماجە، نەسەئى 

ۋە ئەبۇ داۋۇد قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 

)1( سۇبھانەكەلالھۇممە رەببەنا ۋە بىھەمدىكە ئەلالھۇممەغفىر لى.

نەسىر سۈرىسى

648649



ئىمام ئەھمەد مەسرۇقتىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھاياتىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىدە: »سېنى 
بارلىق كەمچىلىكتىن پاك دەپ بىلىمىز ۋە ساڭا ھەمدۇ ـ سانا ئېيتىمىز. مەن هللا 
تائاالدىن مەغپىرەت تىلەيمەن ۋە ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىمەن)1(« دېگەننى كۆپ دەيتتى 
ۋە: »پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن مېنىڭ ئۈممىتىمدە بىر ئاالمەتنى كۆرىدىغانلىقىمنى 
ماڭا خەۋەر بەردى ۋە مېنى مەن شۇ ئاالمەتنى كۆرگەن ۋاقتىمدا تەسبىھ ئېيتىشىمغا، 
ھەمدى ئېيتىشىمغا ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىشىمگە بۇيرۇدى. هللا ھەقىقەتەن 
تەۋبىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر. مەن ئۇ ئاالمەتنى كۆردۇم. ئۇ ئاالمەت بولسا، هللا 
تائاالنىڭ: ﴿هللانىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەن ۋە هللانىڭ دىنىغا كىشىلەرنىڭ 
توپ - توپ بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە، رەببىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن، ھەمدى 
قوبۇل  بەك  تەۋبىنى  ھەقىقەتەن  هللا  تىلىگىن.  مەغپىرەت  ئۇنىڭدىن  ۋە  ئېيتقىن 
قىلغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغان ئاالمەتتۇر،- دېدى. بۇ ھەدىسنى 

ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلدى. 
تائاالنىڭ  هللا  قىلىنغان  بايان  ئايەتتە  قارىشىچە،  ئالىمالرنىڭ  بارلىق 
غەلىبىسىدىن مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. چۈنكى ئەرەب قەبىلىلىرى 
ئىسالمغا كىرىش ئۈچۈن، ئەگەر مۇھەممەد ھەقىقىي پەيغەمبەر بولسا، ئۆز قەۋمىنىڭ 
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ دەپ، مەككىنىڭ پەتھى بولۇشىنى كۈتۈپ تۇراتتى. هللا 
تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەككىنى پەتھى قىلىپ بەرگىنىدە، ئۇالر هللانىڭ 
دىنىغا توپ - توپ بولۇپ كىردى. ئىككى يىل ئىچىدە ئىسالم دىنى ئەرەب يېرىم 
ئارىلىنىڭ ھەممە يېرىگە ئومۇملىشىپ بولدى ۋە ئەرەبلەرنىڭ باشقا قەبىلىلىرىنىڭ 
ئىچىدىمۇ ئىسالم دىنىغا كىرمىگەن ئادەم قالمىدى. هللا تائاالغا كۆپ ھەمدۇساناالر 

بولسۇن! 
ئىمام بۇخارى ئەمر ئىبنى سەلەمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
مەككە پەتھى بولغان ئىدى، ھەر بىر قەبىلە ئىسالم دىنىغا كىرىش ئۈچۈن پەيغەمبەر 
قەبىلىلىرى:  ئەرەب  )چۈنكى،(  ئالدىراشتى.  بېرىشقا  قېشىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۇھەممەد بىلەن ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئىشىغا ئارىالشماڭالر. ئەگەر مۇھەممەد ھەقىقىي 
دىنىغا  ئىسالم  دەپ،  قىلىدۇ  غەلبە  ئۈستىدىن  قەۋمىنىڭ  ئۆز  بولسا،  پەيغەمبەر 

كىرىش ئۈچۈن، مەككىنىڭ پەتھى بولۇشىنى كۈتۈپ تۇراتتى.
بىز مەككىنى پەتھى قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش ھەققىدە “تارىخ 
كىتابالرغا  ئاشۇ  خالىغۇچىالر  ئىزدىنىشنى  ھەقتە  بۇ  توختالدۇق.  كىتابلىرىمىزدا” 

مۇراجىئەت قىلسۇن. هللا تائاالغا كۆپ ھەمدۇ ساناالر بولسۇن! 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئەمماردىن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ قوشنىسىنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن بىر سەپەردىن قايتىپ كەلدىم. جابىر ئىبنى 
كىشىلەرنىڭ  ئۇنىڭغا:  مەن  كىرىپتۇ.  قېشىمغا  سوراپ  ھاردۇق  مەندىن  ئابدۇلالھ 

)1( سۇبھانەكەلالھۇممە ۋە بىھەمدىكە. ئەستەغپىرۇلالھە ۋە ئەتۇبۇ ئىلەيھى.
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گۇرۇھـ  گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كەتكەنلىكىدىن ۋە ئۇالر پەيدا قىلغان ئىشالردىن سۆزلەپ 
بەردىم. شۇنىڭ بىلەن، جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ يىغالپ كەتتى ۋە ئازدىن كېيىن: 
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »ھەقىقەتەن كىشىلەر هللانىڭ دىنىغا توپ - 
توپ بولۇپ كىرىدۇ ۋە ئاز زاماندىن كېيىن ئۇنىڭدىن توپ - توپ بولۇپ چىقىپ 

كېتىدۇ« دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم،- دېدى.
 هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، نەسىر سۈرىسىنىڭ تەپسىرى 

تۈگىدى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 5 ئايەت
مەسەد سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ
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 ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىككى قولى قۇرۇپ كەتسۇن! )ئەمەلدە( قۇرۇپ كەتتى﴿1﴾. ئۇنىڭغا 
مال - مۈلكى ۋە ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئەسقاتمىدى﴿2﴾. ئۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا )يەنى 
دوزاخقا( كىرىدۇ﴿3﴾. ئۇنىڭ ئوتۇن توشۇغۇچى )يەنى سۇخەنچى( خوتۇنىمۇ الۋۇلداپ 

تۇرغان ئوتقا كىرىدۇ﴿4﴾. ئۇنىڭ بوينىدا مەھكەم ئېشىلگەن ئارغامچا بولىدۇ﴿5﴾.

بۇ سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ۋە ئەبۇلەھەبنىڭ پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمغا قارشى تۇرغانلىقى

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ۋارقىرىدى.  دەپ  خااليىق!«  »ئى  ئاندىن:  چىقتى،  تۆپىسىگە  تاغنىڭ  ئەلەيھىسساالم 

شۇنىڭ بىلەن، قۇرەيشلىكلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا يىغىلدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا: »ئېيتىڭالرچۇ! ناۋادا مەن سىلەرگە بىر دۈشمەن 
قوشۇنى ئەتىگەن ياكى ئاخشام تەرەپتە سىلەرگە ھۇجۇم قىلماقچى،- دېسەم، سىلەر 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  ھەئە،-  ئۇالر:  دېدى.  ئىشىنەمسىلەر؟«  ماڭا 
»)ئۇنداقدا( ھەقىقەتەن مەن قاتتىق ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر 

ئاگاھالندۇرغۇچىدۇرمەن« دېدى. ئەبۇلەھەب قوپۇپ: سەن بۈگۈندىن باشالپ 



ھاالك بول، سەن بىزنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن، چاقىرغانمىدىڭ؟- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا 
تائاال ئەبۇلەھەب ھەققىدە تەببەت سۈرسىنى چۈشۈردى. يەنە بىر رىۋايەتتە، ئەبۇلەھەب قولىنى 
ئۈچۈن،  مۇشۇنىڭ  بىزنى  سەن  بول،  ھاالك  باشالپ  بۈگۈندىن  سەن  قوپۇپ:  قاققىنىچە 
چاقىرغانمىدىڭ؟- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال ئەبۇلەھەب ھەققىدە تەببەت سۈرىسىنى 

نازىل قىلدى،- دەپ بايان قىلىندى. 
ئەبۇلەھەب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى ئابدۇلئۇززا 
ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىب، تەخەللۇسى ئەبۇئۇتەيبەدۇر. ئۇ چىرايى پارقىراپ تۇرىدىغان كىشى 
بولغاچقا، ئەبۇلەھەب )يەنى الۋۇلداپ تۇرغۇچى( دەپ ئاتالدى. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
كۆپ ئەزىيەت بېرەتتى، ئۇنى ناھايىتى يامان كۆرەتتى، كۆپ مەسخىرە قىالتتى. ئۇنى ۋە ئۇنىڭ 

دىنىنى ناھايىتى بەك كەمسىتەتتى. 
ئىمام ئەھمەد ئەبۇزىنادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ماڭا دەيل جەمەتىدىن 
ئىسالم  تېخى  بەردى:  سۆزلەپ  دەپ  مۇنداق  ئۇبادە  ئىبنى  رەبىئە  كىرگەن  دىنىغا  ئىسالم 
زىلمەجازنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  مەن  چاغدا،  بىر  تارىمىغان  كىشىلەرگە  ھەممە 
بازىرىدا ئەتراپىدا توپلىشىپ تۇرغان كىشىلەرگە: ئى ئىنسانالر! “ال ئىالھە ئىلالھۇ” دەپ ئىمان 
ئېيتىڭالر! نىجات تاپىسىلەر« دەيدىغانلىقىنى ۋە چىرايى پارقىراپ تۇرىدىغان، كۆزى ئالغاي، 
چېچىنى ئىككى تال قىلىپ ئۆرۈۋالغان بىر كىشىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قەيەرگە بارسا، 
شۇ يەرگە بېرىپ: ئۇ ھەقىقەتەن دىندىن چىققان بىر يالغانچىدۇر،- دەيدىغانلىقىنى كۆردۈم. 
مەن )كىشىلەردىن(: ئۇ كىشى كىم؟- دەپ سورىسام، ئۇالر ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

تاغىسى ئەبۇلەھەب ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. 
ئىمام ئەھمەد سۈرەيجدىن ئەبۇ زىنادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
رەبىئەگە: سەن ئۇ كۈنلەردە كىچىك بالىمىدىڭ؟- دېدىم. رەبىيئە: ياق، هللا تائاالنىڭ نامى 

بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئېسىمدە بار، مەن ئۇ كۈنلەردە تۇلۇم كۆتۈرەلەيتتىم،- دېدى. 
﴿ئۇنىڭغا مال - مۈلكى ۋە ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئەسقاتمىدى﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر: 
هللا تائاالنىڭ: ﴿ۋە ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئەسقاتمىدى﴾ دېگەن ئايىتىدىن ئۇنىڭ بالىۋاقىلىرى 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ )يەنى ئۇنىڭ باال ـ چاقىلىرى ئەسقاتمىدى دېگەنلىك بولىدۇ(،- دېدى. بۇ 

ھەقتە ئائىشە، مۇجاھىد، ئەتا، ھەسەن ۋە ئىبنى سىرىين قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلىندى:  رىۋايەت  دېگەنلىكى  مۇنداق  مەسئۇدنىڭ  ئىبنى 
قەۋمىنى ئىمان ئېيتىشقا چاقىرغان ئىدى، ئەبۇلەھەب: ئەگەر قېرىندىشىمنىڭ ئوغلىنىڭ دېگەن 
سۆزلىرى راست بولىدىغان بولسا، مەن قىيامەت كۈنى مال - مۈلكىم ۋە باال ـ چاقىلىرىمنى 
بېرىپ، ئۆزەمنى )ئۇ قورقۇتىدىغان( قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىۋالىمەن،- دېدى. شۇنىڭ، 
ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئەسقاتمىدى﴾ دېگەن  تائاال: ﴿ئۇنىڭغا مال - مۈلكى ۋە  بىلەن هللا 

ئايىتىنى چۈشۈردى.
تۇرىدىغان،  الۋۇلداپ  ئۇ  يەنى  كىرىدۇ﴾  دوزاخقا(  )يەنى  ئوتقا  تۇرغان  الۋۇلداپ  ﴿ئۇ 

ئۇچقۇن چىقىرىدىغان ۋە قاتتىق كۆيدۈرىدىغان دوزاخقا كىرىدۇ.
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ئەبۇلەھەبنىڭ ئايالى ئۇممۇ جەمىلنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ بايانى

﴿ئۇنىڭ ئوتۇن توشۇغۇچى )يەنى سۇخەنچى( خوتۇنىمۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا كىرىدۇ﴾ 
ئەبۇلەھەبنىڭ ئايالى ئۇممۇ جەمىل قۇرەيش ئاياللىرىنىڭ كاتتىلىرىدىن ئىدى. ئۇنىڭ ئىسمى 
ئەرۋە بىنتى ھەرىب ئىبنى ئۇمەييە ئىدى. ئۇ ئەبۇسۇفياننىڭ ھەمشىرىسى بولۇپ، ئېرىنىڭ 
ھەمدەمدە  ئۇنىڭغا  ئىشلىرىدا  قىلىش  تەرسالىق  ۋە  قىلىش  ئىنكار  )ھەقىقەتنى(  كاپىرلىق، 
بوالتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ قىيامەت كۈنىمۇ ئېرىنىڭ دوزاخنىڭ ئوتىدا ئازابلىنىشى ئۈچۈن 
ئۇنىڭغا ياردەمدە بولىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇنىڭ ئوتۇن توشۇغۇچى )يەنى 
سۇخەنچى( خوتۇنىمۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا كىرىدۇ. ئۇنىڭ بوينىدا مەھكەم ئېشىلگەن ئارغامچا 
بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئېرىنىڭ )ئوتتا( تېخىمۇ بەكرەك كۆيۈشى ئۈچۈن ئېرى بار دوزاخقا تاشالشقا 
ئوتۇن توشۇيدۇ. ئۇ شۇ ئىشقا تەييار تۇرىدۇ. شۇڭا هللا تائاال مۇنداق دېدى: ﴿ئۇنىڭ بوينىدا 
ئاغامچىدۇر،-  مەھكەم ئېشىلگەن ئارغامچا بولىدۇ﴾ مۇجاھىد ۋە ئۇرۋە: ئۇ، ئوتتىن بولغان 

دېدى. 
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس، ئەتىيە جەدەلى، زەھھاك ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇممۇ جەمىلە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭىدىغان يولغا تىكەن 

قويۇپ قوياتتى. 
مۇجاھىد: ﴿ئۇنىڭ بوينىدا مەھكەم ئېشىلگەن ئارغامچا بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى: 

)ئۇنىڭ بوينىدا( تۆمۈردىن بىر تاقاق بولىدۇ دېگەنلىكتۇر،- دېدى.

ئەبۇلەھەبنىڭ ئايالىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەزىيەت بەرگەنلىكى

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەبۇبەكرىنىڭ  بىنتى  ئەسما  ئەبۇھاتەم  ئىبنى 
ۋاي!  ساڭا  كۆتەرگىنىچە:  تاش  قولىدا  ئۇممۇ جەمىل  ئالغاي  سۈرىسى چۈشكەندە،  تەببەت 
ئەيىبلەنگۈچىنىڭ )گېپىگە( كىرمىدۇق، دىنىنى تاشلىدۇق، بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق قىلدۇق،- 
ئەبۇبەكرىمۇ  ئولتۇرۇۋاتقان ئىدى.  ئەلەيھىسساالم  ۋاقىراپ كەلدى. بۇ چاغدا پەيغەمبەر  دەپ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا بىللە ئولتۇراتتى. ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: بۇ خوتۇن 
كەلدى، مەن ئۇنىڭ سېنى كۆرۈپ قېلىشىدىن قورقىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ئۇ، مېنى ھەرگىزمۇ كۆرەلمەيدۇ« دەپ، بىر نەچچە ئايەتنى ئوقۇپ، شۇ ئايەتلەر بىلەن 

ئۆزىنى ساقلىدى. 
بۇ ئايەتلەرنىڭ بىرى هللا تائاالنىڭ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( سەن ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغان 
)مۇشرىكالرغا( قۇرئاننى ئوقۇغان چېغىڭدا ئۇالر بىلەن سېنىڭ ئاراڭدا يوشۇرۇن پەردە پەيدا 
ئەمما  توختىدى،  كېلىپ  قېشىغا  ئەبۇبەكرىنىڭ  خوتۇن  ئۇ  ئايىتىدۇر.  دېگەن  قىلدۇق﴾)1( 
)مۇھەممەد  ھەمراھىڭ  ئەبۇبەكرى!  ئى  ئەبۇبەكرىگە:  كۆرمىدى.  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى( مېنى سۆكۈپتىمىش،- دېدى. ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ياق، 

)1( ئىسرا سۈرىسى 45ـ  ئايەت.

مەسەد سۈرىسى
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بۇ ئۆينىڭ )يەنى كەبىنىڭ( پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئۇ سېنى سۆكمىدى،- 
قىزى  كاتتىسىنىڭ  قۇرەيشنىڭ  مېنىڭ  قۇرەيشلىكلەر  خوتۇن:  ئۇ  بىلەن،  شۇنىڭ  دېدى. 

ئىكەنلىكىمنى ئەلۋەتتە بىلىدۇ،- دېگەچ قايتىپ كەتتى. 
ۋەلىد ۋە باشقىالر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇممۇجەمىل كەبىنى تاۋاپ قىلىپ كېتىۋېتىپ 
كىيىمىگە پۇتلىشىپ كەتتى ۋە: ئەيىبلەنگۈچى ھاالك بولسۇن!- دېدى. ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ 
قىزى ئۇممۇھەكىم: مەن ھەقىقەتەن تۇرمۇش قۇرۇپ بولغان، شۇڭا بۇ ھەقتە مەن توغرۇلۇق سۆز 
ئېچىلمايدۇ. بىلىمىم يېتەرلىك، ماڭا بىلىم ئۆگىتىلمەيدۇ. ھەممىمىز بىر تاغىنىڭ بالىلىرىمىز، 

قۇرەيشلىك بۇنى ئوبدان بىلىدۇ،- دېدى.
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، مەسەد سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
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مەككىدە نازىل بولغان، 4 ئايەت
ئىخالس سۈرىسى

بۇ سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىنىڭ ۋە پەزىلىتىنىڭ بايانى

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  كەئبنىڭ  ئىبنى  ئۇبەي  ئەھمەد  ئىمام 
پەرۋەردىگارىڭنى  بىزگە  سەن  مۇھەممەد!  ئى  ئەلەيھىسساالمغا:  پەيغەمبەر  مۇشرىكالر 
سۈپەتلەپ بەرگىن!- دېدى. شۇنىڭ بىلەن هللا تائاال: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، ئۇ 
ـ هللا بىردۇر. ھەممە هللاغا موھتاجدۇر. هللا باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھېچ 
كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ﴾ دېگەن سۈرىنى چۈشۈردى. بۇ ھەدىسنى ئىبنى جەرىر 
ۋە تىرمىزىالرمۇ رىۋايەت قىلدى. لېكىن بۇالر بۇ ھەدىسنى مۇنداق رىۋايەت قىلدى: ﴿ھەممە 
هللاغا موھتاجدۇر. هللا باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس﴾ چۈنكى، تۇغۇلىدىغان 
ھەرقانداق نەرسە ئۆلىدۇ. ئۆلىدىغان ھەرقانداق نەرسىگە باشقىالر مىراسخورلۇق قىلىدۇ. 
ئەمما هللا تائاال ئۆلمەيدۇ ۋە باشقىال ئۇنىڭغا مىراسخور قىلىنمايدۇ. ﴿ھېچ كىشى ئۇنىڭغا 
تەڭداش بواللمايدۇ﴾ يەنى هللا تائاالنىڭ تەڭدىشى يوقتۇر. ھېچ نەرسە هللا تائاالغا 

ئوخشاش ئەمەستۇر.

ئىخالس سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ بايانى

ئىمام بۇخارى ئابدۇراھماننىڭ قىزى ئۇرۋەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كىشىنى بىر قوشۇنغا باش 
قىلىپ ئەۋەتكەن بولۇپ، ئۇ كىشى ھەمراھلىرىغا ناماز ئوقۇپ بەرگەندە، ھەر نامازدا 
كەلگەندە،  قايتىپ  ئۇالر  تۈگىتىدىكەن.  نامازنى  ئاندىن  ئوقۇپ،  سۈرىسىنى  ئىخالس 
ئۇالرغا:  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  قىلدى.  ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر  پەيغەمبەر  ئىشنى  بۇ 
ئۇ  ئۇالر  دېدى.  قىلىپتۇ؟«  شۇنداق  ئۈچۈن  نېمە  ئۇ  بېقىڭالر.  سوراپ  »ئۇنىڭدىن 

كىشىدىن )ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈن شۇنداق قىلغانلىقىنى( سورىغان ئىدى. ئۇ كىشى: 
ئىخالس سۈرىسى بولسا، هللا تائاالنى سۈپەتلەپ كەلگەن سۈرىدۇر. 



شۇڭا مەن ئۇنى ئوقۇشنى ياخشى كۆرىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئۇنىڭغا دەپ 
قويۇڭالر. هللا تائاال ھەقىقەتەن ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە 

نەسەئىمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: قۇبا 
مەسچىتىدە كىشىلەرگە ئىمام بولۇپ بېرىدىغان ئەنسارىلىق بىر ئادەم بار ئىدى. ئۇ نامازنىڭ 
ھەر بىر رەكئىتىدە ئىخالس سۈرىسىگە يەنە بىر سۈرە قوشۇپ ئوقۇيتتى. كىشىلەر ئۇنىڭغا: 
ئۇنىڭغا قوشۇپ  ئەمەستەك  يېتەرلىك  ئۇ  تېخى  يەنە  ئوقۇيسەن،  ئىخالس سۈرىسىنى  سەن 
يەنە بىر سۈرە ئوقۇيسەن، سەن ئىخالس سۈرىسىنىال ئوقۇ ياكى بۇنى ئوقۇماي باشقا سۈرە 
ئوقۇ،- دېدى. ئۇ كىشى: مەن ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇشنى تاشالپ قويالمايمەن. ئەگەر 
سىلەر مېنىڭ مۇشۇنداق ئىمام بولۇپ بېرىشىمنى خالىساڭالر، مەن ئىمام بولۇپ بېرىمەن. ئەگەر 
خالىمىساڭالر، مەن سىلەرگە ئىمام بولۇپ بەرمەيمەن،- دېدى. ئۇالر ئۇ كىشىنى ئۆزلىرىنىڭ 
ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى كىشى دەپ قارايتتى. شۇڭا ئۆزلىرىگە ئۇنىڭدىن باشقا بىرسىنىڭ ئىمام 
بولۇپ بېرىشىنى خالىمايتتى. كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجرەت قىلىپ ئۇالرنىڭ قېشىغا 
كەلگەندە، ئۇالر بۇ ئىشنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى 
كىشى! سەن نېمىشقا ھەمراھلىرىڭ سەندىن تەلەپ قىلغان ئىشنى قىلمىدىڭ؟ سېنىڭ ھەر 
بىر رەكئەتتە ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇشۇڭنىڭ سەۋەبى نېمە؟« دېدى. ئۇ كىشى: مەن بۇ 
سۈرىنى )ئوقۇشنى( ياخشى كۆرىمەن،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سېنىڭ بۇ سۈرىنى 

)ئوقۇشنى( ياخشى كۆرگەنلىكىڭ سېنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ« دېدى. 

ئىخالس سۈرىسىنىڭ قۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر بولىدىغانلىقى 
ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ بايانى

رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كىشى يەنە  ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
بىر كىشىنىڭ ئىخالس سۈرىسىنى قايتا - قايتا ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدى. بۇنى ئاڭلىغان ئۇ 
كىشى بۇ سۈرىنى ئاددىي كۆرگەندەك قىلىپ، سەھەردىال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا 
كېلىپ، بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا دەپ بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »جېنىم قولىدا بولغان زات 
هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، شەك - شۈبھىسىزكى، ئىخالس سۈرىسى قۇرئاننىڭ 
ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر بولىدۇ« دېدى. بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت 

قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىگە: »سىلەردىن بىرىڭالر بىر كېچىدە قۇرئاننىڭ ئۈچتىن 
بىرىنى ئوقۇشتىن ئاجىز كېلەمدۇ؟« دېدى. بۇ ئىش ساھابىلەرغا ئېغىر كېلىپ: ئى هللا نىڭ 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  دېدى.  بواللىسۇن؟-  قادىر  بۇنىڭغا  كىممۇ  بىزدىن  پەيغەمبىرى! 
»“ئۇ هللا بىردۇر. ھەممە هللاغا موھتاجدۇر” دېگەن سۈرە )يەنى ئىخالس سۈرىسى( قۇرئاننىڭ 

ئۈچتىن بىرىگە تەڭدۇر« دېدى. 

ئىخالس سۈرىسى
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ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇشنىڭ جەننەتكە كىرىشنى ۋاجىپ قىلىدىغانلىقى 
ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ بايانى

مۇنداق  ھۇرەيرەنىڭ  ئەبۇ  ھۇنەينىدىن  ئىبنى  ئۇبەيدە  ئەنەس  ئىبنى  مالىك  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە كېلىۋاتقان ئىدىم. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئادەمنىڭ ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ: »ۋاجىپ 
بولدى« دېدى. مەن: نېمە ۋاجىپ بولدى؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »جەننەت 

ۋاجىپ بولدى« دېدى. بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە يەنە: »سېنىڭ بۇ سۈرىنى )ئوقۇشنى( ياخشى 
قىلىپ  بايان  يۇقىرىدا  ھەدىسى  دېگەن  كىرگۈزىدۇ«  جەننەتكە  سېنى  كۆرگەنلىكىڭ 

ئۆتۈلدى. 

ئىخالس سۈرىسىنى قايتاـ  قايتا ئوقۇش توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ 
بايانى

مۇنداق  دادىسىنىڭ  ئۇنىڭ  خەبىبتىن  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىبنى  مۇئاز  ئەھمەد  ئىمام 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: )بىر كۈنى( ئازراق يامغۇر ياغدى ۋە ھاۋا قاراڭغۇالشتى. بىز 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىقىپ، بىزگە ناماز ئوقۇپ بېرىشىنى ساقالپ تۇرۇۋاتقان ئىدۇق. 
بىر ئازدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقىپ قولۇمنى تۇتۇپ: »ئېيتقىنكى« دېدى. 
مەن شۈك تۇردۇم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئېيتقىنكى« دېدى. مەن: نېمىنى ئېيتىمەن؟- 
دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سەن ئىخالسنى، فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى ئەتىگەن 
ـ ئاخشامدا ئۈچ قېتىمدىن ئوقۇساڭ، بۇالر ساڭا ھەر كۈنى ئىككى قېتىم يېتەرلىك بولىدۇ« 
ئەمما  قىلدى.  رىۋايەت  قاتارلىقالرمۇ  نەسەئى  ۋە  تىرمىزى  ئەبۇداۋۇد،  ھەدىسنى  بۇ  دېدى. 
نەسەئى بۇ ھەدىسنى مۇنداق شەكىلدە رىۋايەت قىلدى: »بۇالر ساڭا ھەممە نەرسە ئۈچۈن 

يېتەرلىك بولىدۇ«. 

اهللا تائاالنىڭ ئىسىملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۈرە بىلەن دۇئا قىلىش 
توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسنىڭ بايانى

نەسەئى ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدەدىن ئۇنىڭ دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
كىردىم.  مەسچىتكە  بىللە  بىلەن  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دادىسى(  )يەنى  مەن  قىلىدۇ: 
)مەسچىتتە( بىر ئادەم ناماز ئوقۇپ، دۇئاسىدا: ئى هللا! سەن هللا دۇرسەن. ھەممە ساڭا 
تەڭداش  ساڭا  كىشى  ھېچ  ئەمەس.  تۇغۇلغانمۇ  ئەمەس،  تاپقانمۇ  باال  سەن  موھتاجدۇر. 
بواللمايدىغان سۈپەتلىك هللا دۇرسەن. مېنىڭ سېنىڭدىن باشقا ھېچ بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا 
ئىكەن.  تىلەكلىرىمنى سورايمەن،- دەۋاتقان  ئۈچۈن مەن سەندىن  ئېيتقانلىقىم  گۇۋاھلىق 
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قەسەم  بىلەن  نامى  تائاالنىڭ  زات هللا  بولغان  قولىدا  »جېنىم  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر 
قىلىمەنكى، ھەقىقەتەن ئۇ ئادەم هللا تائاالدىن شۇ ئىسىم بىلەن بىر نەرسە سورالسا بېرىدىغان 
بۇ  دېدى.  تىلىدى«  تىلىكىنى  بىلەن  ئىسمى  كاتتا  قىلىدىغان  ئىجابەت  قىلىنسا  دۇئا  ۋە 

ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 

شىپالىق ئۈچۈن ھۈرۈلىدىغان سۈرىلەرنىڭ بايانى

قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئائىشە  بۇخارى  ئىمام 
ئۇنى  جۈپلەپ،  ئالقىنىنى  ئىككى  بولۇپ،  يېتىپ  كېچىسى  ھەر  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
پۈۋلىۋەتكەندىن كېيىن، ئىككى ئالقىنىغا ئىخالس، فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى ئوقۇپ، بېشى، 
يۈزى ۋە بەدىنىنىڭ ئالدى تەرىپىدىن باشالپ قولى يەتكەن يەرگىچە سىاليتتى. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بۇ ئىشنى ئۈچ قېتىم قىالتتى. بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسەئى ۋە 

ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 

ٱ ٻ ٻ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، ئۇ ـ هللا بىردۇر﴿1﴾. ھەممە هللاغا موھتاجدۇر﴿2﴾. هللا 
باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس﴿3﴾. ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ﴿4﴾.

بۇ سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى يۇقىرىدا بايان قىلىندى. 
ئىبادەت  ئۇزەيرىگە  ئوغلى  تائاالنىڭ  هللا  بىز  يەھۇدىيالر:  دەيدۇ:  مۇنداق  ئىكرىمە 
قىلىمىز،- دېدى. خىرىستىيانالر: بىز هللا تائاالنىڭ ئوغلى ئىساغا ئىبادەت قىلىمىز،- دېدى. 
بۇتالرغا  بىز  قىلىمىز،- دېدى. مۇشرىكالر:  ئىبادەت  ئايغا  بىلەن  بىز قۇياش  ئوتپەرەسلەر: 
ئىبادەت قىلىمىز،- دېدى. شۇنىڭ بىلەن، هللا تائاال پەيغەمبىرىگە بۇ سۈرىنى چۈشۈردى. 

﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، ئۇـ  هللا بىردۇر﴾ يەنى ئۇ تەڭدىشى، ۋەزىرى، ئوخشىشى 
ۋە تەڭتۇشى يوق بولغان بىر هللا دۇر. ئايەتتىكى: ﴿َأَحد )يەنى بىردۇر(﴾ دېگەن سۆز پەقەت 
هللا تائاال ئۈچۈنال قوللىنىلىدۇ. بۇ سۆز هللا تائاالدىن باشقا بىرسىگە قوللىنىلمايدۇ. چۈنكى، 

هللا تائاال ئۆزىنىڭ بارلىق سۈپەت ۋە ئىشلىرىدا كامالەتكە يەتكەن زاتتۇر. 
﴿ھەممە هللاغا موھتاجدۇر﴾ ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسنىڭ 
ۋە  ھاجەتلىرىدە  ئۆزلىرىنىڭ  كىشىلەر  بارلىق  ئۇ،  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق 
تىلەكلىرىدە موھتاج بولىدىغان زاتتۇر. ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە 
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ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: هللا تائاال بولسا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلىقىدا، 
ۋە  ئىلمىدە  ئالدىرىماسلىقىدا،  جازاالشقا(  )گۇناھكارالرنى  كاتتىلىقىدا،  ھۆرمەتلىكلىكىدە، 
ھېكمىتىدە كامالەتكە يەتكەن ئۇلۇغ، ھۆرمەتلىك، كاتتا، ئالدىرىمايدىغان، ھەممە نەرسىنى 

بىلىدىغان ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىدىغان زاتتۇر.
ھەممە  بولسا،  زات  يەتكەن  كامالەتكە  تۈرلىرىدە  ھەممە  ئۇلۇغلۇقىنىڭ  ۋە  ھۆرمەت 
كەمچىلىكتىن پاك بولغان هللا دۇر. مانا بۇالر، ئۇنىڭدىن باشقا بىرسىگە اليىق بولمايدىغان 
سۈپەتلەردۇر. ھېچ نەرسە ئۇنىڭغا تەڭداش ئەمەستۇر. ھېچ نەرسە هللاغا ئوخشاش ئەمەستۇر. 

بىر بولغان قۇدرەتلىك هللا ھەممە كەمچىلىكتىن پاكتۇر. 
ئەئمەشى شەقىقتىن ئەبۇۋائىلنىڭ: ﴿ھەممە هللاغا موھتاجدۇر﴾ دېگەن ئايىتنىڭ مەنىسى 

ھەققىدە: هللا تائاال ئۇلۇغلۇقتا كامالەتكە يەتكەن زاتتۇر،- دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 

اهللا تائاالنىڭ بالىسى، ئاتا ـ ئانىسى، ئايالى ۋە تەڭدىشى بولۇشتىن پاك 
ئىكەنلىكى

﴿هللا باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ﴾ 
يەنى هللا تائاالنىڭ بالىسى، ئاتا ـ ئانىسى ۋە ئايالى يوقتۇر. مۇجاھىد: ﴿ھېچ كىشى ئۇنىڭغا 
تەڭداش بواللمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى: ئۇنىڭ ئايالى يوق دېگەنلىك بولىدۇ،- دېدى. 
هللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ﴿هللا ئاسمانالرنى ۋە يەرنى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچىدۇر، هللا 
نىڭ خوتۇنى يوق تۇرسا، قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟ ھەممە نەرسىنى هللا ياراتقان، ھەممە 
نەرسىنى هللا ئوبدان بىلگۈچىدۇر﴾)1( يەنى هللا تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇالرنىڭ 
ياراتقۇچىسى تۇرسا، قانداقمۇ ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرى ئىچىدىن تەڭتۇشى ياكى يېقىنى بولسۇن؟ 

هللا تائاال مۇنداق بولۇشتىن پاكتۇر. 
دېيىشتى.  بار«  بالىسى  »هللانىڭ  ﴿ئۇالر:  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  هللا 
سىلەر شەك - شۈبھىسىز قەبىھ بىر سۆزنى قىلدىڭالر. بۇ سۆزنىڭ )يامانلىقىدىن( ئاسمانالر 
پارچىلىنىپ كەتكىلى، يەر يېرىلىپ كەتكىلى، تاغالر گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى. بۇ 
شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر هللانىڭ بالىسى بار دەپ دەۋا قىلدى. بالىسى بولۇش هللاغا اليىق 
ئەمەستۇر. ئاسمانالردا ۋە زېمىندا هللاغا بەندە بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مەخلۇق يوقتۇر. 
شەك - شۈبھىسىزكى، هللا ئۇالرنى تۇلۇق ئىگەللىدى ۋە سانىنى مۇكەممەل بىلدى. قىيامەت 
كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى هللانىڭ دەرگاھىغا تەنھا كېلىدۇ﴾)2(، ﴿ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر(: 
»هللانىڭ )پەرىشتىلەردىن( بالىسى بار« دېيىشتى، ئۇنداق ئەمەس. هللا )بۇنىڭدىن( پاكتۇر، 
قىلىشقا  سۆز  بىلەن  ئالدى  هللاغا  ئۇالر  بەندىلىرىدۇر.  ھۆرمەتلىك  هللانىڭ(  )پەرىشتىلەر 
پېتىنالمايدۇ، ئۇالر هللانىڭ ئەمرى بويىچە ئىش قىلىدۇ﴾)3(، ﴿ئۇالر: »هللا بىلەن جىنالرنىڭ 

)1( ئەنئام سۈرىسى 101ـ  ئايەت.
)2( مەريەم سۈرىسى 88 - 95ـ  ئايەتلەر.
)3( ئەنبىيا سۈرىسى 26 - 27ـ  ئايەتلەر.
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ئارىسىدا قۇدا - باجىلىق بار« دەپ جۆيلۈدى. جىنالر شەك - شۈبھىسىز بىلىدۇكى، ئۇالر 
)يەنى شۇ سۆزنى قىلغۇچىالر( )دوزاخقا( چوقۇم ھازىر قىلىنىپ )شۇ يەردە ئازاب چېكىدۇ(. 

هللا ئۇالرنىڭ )هللانىڭ بالىسى بار دەپ( سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاكتۇر﴾)1(. 
ئىمام بۇخارى مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلدى: »ئاڭلىغان ئەزىيەتكە هللا تائاالدىن بەك 
سەۋر قىلىدىغان بىر كىشى يوقتۇر. هللا تائاال ئىنسانالرغا رىزىق ۋە ساالمەتلىك ئاتا قىلىدۇ، 

ئۇالر: هللا تائاالنىڭ بالىسى بار،- دەيدۇ«.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسى قۇددىسىدا مۇنداق 
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »هللا تائاال مۇنداق دېدى: ئىنسان مېنى ئىنكار قىلدى، بۇنداق 
قىلىش ئۇنىڭغا اليىق ئەمەس ئىدى. ئۇ مېنى تىللىدى، بۇنداق قىلىش ئۇنىڭغا اليىق ئەمەس 
ئىدى. ئۇنىڭ: هللا تائاال مېنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولسا، مېنى شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە 
ھەرگىز قايتۇرالمايدۇ،- دېگەن سۆزى ئۇنىڭ مېنى ئىنكار قىلغانلىقىدۇر. ماڭا ئۇنى دەسلەپتە 
يارىتىش ئۇنى شۇ ھالىتىگە قايتۇرۇشتىن ئاسان ئەمەستۇر. ئۇنىڭ: هللا تائاالنىڭ بالىسى 
بار،- دېگەنلىكى بولسا، مېنى تىللىغانلىقىدۇر. مەن بولسام، بىر هللا دۇرمەن، ھەممىسى ماڭا 
موھتاجدۇر. مەن باال تاپمىدىم ۋە )باشقا بىرسىدىن( تۇغۇلمىدىم. ھېچ كىشى ماڭا تەڭداش 

بواللمايدۇ«.
تەپسىرى  سۈرىسىنىڭ  ئىخالس  بىلەن،  شۇنىڭ  بولسۇن!  شۈكۈرلەر  تائاالغا  هللا 

تۈگىدى. 
 
 

)1( ساففات سۈرىسى 158 - 159ـ  ئايەتلەر.
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مەككىدە نازىل بولغان، 5 ئايەت

فەلەق سۈرىسى

فەلەق سۈرىسى بىلەن ناس سۈرىسىنىڭ تەپسىرى

ئىبنى مەسئۇدنىڭ فەلەق بىلەن ناس سۈرىسى ھەققىدىكى قارىشى

مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ھەبەشنىڭ  ئىبنى  زەر  ئەھمەد  ئىمام 
ئۇبەي ئىبنى كەئبكە: ئىبنى مەسئۇد فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى ئۆز ئالدىغا يازغان قۇرئانغا 
يازماپتۇ،- دېدىم. ئۇبەي ئىبنى كەئب: مەن گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئوقۇشقا  بىلەن ناس سۈرىسىنى  ئۆزىنى فەلەق سۈرىسى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  ماڭا جىبرىئىل 
بۇيرۇغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇغانلىقىنى خەۋەر بەردى. شۇنىڭ ئۈچۈن، 
بىزمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوقۇغاننى )يەنى ئۇ ئوقۇغان سۈرىلەرنى( ئوقۇيمىز،- دېدى. 

بۇ ئىككى سۈرىنىڭ پەزىلىتى

ئىمام مۇسلىم ئۇقبە ئىبنى ئامىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
چۈشكەنلىكىنى  ئايەتلەرنىڭ  باقمىغان  كۆرۈلۈپ  ئوخشىشى  كېچە  »بۇ  قىلىدۇ:  رىۋايەت 
كۆرمىدىڭمۇ؟ )ئۇ بولسىمۇ( فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىدۇر«. بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى 

ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئۇقبە ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: مەن بىر 
پەيغەمبەر  توساتتىن  ئىدىم.  يېتىلىۋالغان  ئۇلىغىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئۆڭكۈردە 
ئەلەيھىسساالم: »ئى ئۇقبە! سەنمۇ مىنمەمسەن؟« دېدى. مەن: گۇناھ بولۇپ قاالرمىكىن دەپ 
)ئۇالغدىن( چۈشۈپ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بىلەن،  دېدىم. شۇنىڭ  قورقۇۋاتىمەن،- 

بەردى. مەن )ئۇالغقا( ئازراققىنا مىندىم. ئاندىن يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىندى. 
بىر ئازدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى ئۇقبە! مەن ساڭا 



كىشىلەر ئوقۇغان سۈرىلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ ياخشى بولغان ئىككى سۈرىنى ئۆگىتىپ قويايمۇ؟« دېدى. 
مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق قىل،- دېدىم. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا 
فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى ئوقۇپ بەردى. ئاندىن نامازنىڭ ۋاقتى كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
نامازغا تۇردى ۋە بۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇدى. نامازدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىمدىن 
ئۆتۈۋېتىپ: »ئى ئۇقبە! قانداقراق ئىكەن. سەن بۇ ئىككى سۈرىنى ھەر قېتىم ئوخلىماقچى بولغان 
چېغىڭدا ۋە ئۇيقىدىن ئويغانغان چېغىڭدا ئوقۇغىن« دېدى. بۇ ھەدىسنى نەسەئى ۋە ئەبۇداۋۇدمۇ 

رىۋايەت قىلدى. 
نەسەئى ئۇقبە ئىبنى ئامىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 
قىلىدۇ: »ھەقىقەتەن كىشىلەر هللا تائاالغا فەلەق سۈرىسى ۋە ناس سۈرىسى بىلەن سېغىنىپ پاناھ 

تىلىگەندەك پاناھ تىلەپ باقمىدى«. 
پەيغەمبەر  مەن  قىلىدۇ:  رىۋايەت  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  ئامىرنىڭ  ئىبنى  ئۇقبە  نەسەئى 
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە كېتىۋاتاتتىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى ئۇقبە! ئوقۇ« دېدى. مەن: 
نېمىنى ئوقۇيمەن؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئاز جىم تۇرغاندىن كېيىن يەنە: »ئوقۇ« 
دېدى. مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىنى ئوقۇيمەن؟- دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»“فەلەق سۈرىسى” نى ئوقۇ« دېدى. مەن ئۇنى تاكى ئاخىرىغىچە ئوقۇدۇم. ئاندىن پەيغەمبەر 
دېدىم.  ئوقۇيمەن؟-  نېمىنى  پەيغەمبىرى!  نىڭ  ئى هللا  مەن:  دېدى.  ئەلەيھىسساالم: »ئوقۇ« 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »“ناس سۈرىسى” نى ئوقۇ« دېدى. مەن ئۇنىمۇ تاكى ئاخىرىغىچە ئوقۇدۇم. 
شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »بىر كىشى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر نەرسە بىلەن هللا تائاالدىن 
بىرەر نەرسە سوراپ باقمىغان ۋە بىر كىشى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر نەرسە بىلەن )هللا تائاالغا 

سېغىنىپ( پاناھ تىلەپ باقمىغان« دېدى.
نەسەئى ئىبنى ئابىس جۇھەنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ماڭا: »ئى ئىبنى ئابىس! مەن سېنى هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلىگۈچىلەر پاناھ تىلەيدىغان 
ئەڭ ياخشى نەرسىگە باشالپ قويمايمۇ؟« دېدى. مەن: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق قىل،- 
دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »فەلەق سۈرىسى بىلەن ناس سۈرىسىدىن ئىبارەت ئىككى سۈرە 

)هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلىگۈچىلەر پاناھ تىلەيدىغان ئەڭ ياخشى نەرسىدۇر(« دېدى. 
ئىمام مالىك ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئاغرىپ قالسا، بۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇپ ئۆزىگە ھۈرەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قولىنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئوقۇپ  بۇالرنى  مەن  قالغاندا،  ئېغىرلىشىپ  بەك  كېسىلى 
بەرىكىتىنى ئۇمىد قىلىپ ئۆزىنىڭ قولى بىلەن ئۆزىگە ھۈرۇپ قوياتتىم. بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى، 

ئەبۇداۋۇد، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى. 
ۋە  ئەلەيھىسساالم جىن  پەيغەمبەر  قىلىندى:  رىۋايەت  دېگەنلىكى  مۇنداق  ئەبۇ سەئىدنىڭ 
ئىنسانالرنىڭ كۆزلىرى تېگىپ قېلىشتىن )باشقا دۇئاالر بىلەن هللا تائاالغا سېغىنىپ( پاناھ تىلەيتتى. 
فەلەق سۈرىسى بىلەن ناس سۈرىسى چۈشكەن ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئىككى سۈرە بىلەن 
پاناھ تىلەپ، بۇ ئىككى سۈرىدىن باشقا بىر نەرسە بىلەن پاناھ تىلەشنى تاشلىدى. بۇ ئەسەرنى 

تىرمىزى، نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى. 

فەلەق سۈرىسى
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ٱ ٻ ٻ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 
ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ   

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
»مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن، قاراڭغۇلۇقى بىلەن كىرگەن كېچىنىڭ شەررىدىن، تۈگۈنلەرگە 
دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ شەررىدىن، ھەسەتخورنىڭ ھەسەت قىلغان چاغدىكى شەررىدىن 

سۈبھىنىڭ پەرۋەردىگارى )هللا( غا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن« دېگىن﴿1ـ  5﴾. 
﴿»مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن سۈبھىنىڭ پەرۋەردىگارى )هللا( غا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن« 
دېگىن(﴾ يەنى ھەممە مەخلۇقاتالرنىڭ يامانلىقلىرىدىن هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن. سابىت 
بانانى ۋە ھەسەن بەسرى: جەھەننەم، ئىبلىس، شەيتان ۋە ئۇنىڭ بالىلىرى شۇ مەخلۇقاتالرنىڭ 

ئىچىگە كىرىدۇ،- دېدى. 
غا  )هللا(  پەرۋەردىگارى  سۈبھىنىڭ  شەررىدىن  كېچىنىڭ  كىرگەن  بىلەن  ﴿»قاراڭغۇلۇقى 
سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن« دېگىن(﴾ مۇجاھىد: بۇ قاراڭغۇلۇقتىن كۈن كىرىپ كەتكەندە پەيدا 
بولىدىغان كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. بۇ قاراشنى ئىمام بۇخارى مۇجاھىددىن 

رىۋايەت قىلدى. ئىبنى ئەبۇنۇجەيھمۇ مۇجاھىدنىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. 
ئىبنى ئابباس، مۇھەممەد ئىبنى كەئب، زەھھاك، خۇسەيف، ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر: 

بۇ، قاراڭغۇلىقى بىلەن كىرگەن كېچىدۇر،- دېدى. 
زۆھرى: بۇ، كۈن كىرىپ كەتكەندە پەيدا بولىدىغان قاراڭغۇلۇقتۇر،- دېدى. ئەبۇلمەھزەم 
ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ: بۇ، يۇلتۇز كىرىپ كەتكەندە پەيدا بولىدىغان قاراڭغۇلۇقتۇر،- دېگەنلىكىنى 

رىۋايەت قىلدى. 
ئىبنى زەيد: ئۈركەر يۇلتۇز ئولتۇرسا، ئەرەبلەر: قاراڭغۇ چۈشتى،- دەيتتى. )چۈنكى( كېسەل 

ۋە يۇقۇملۇق كېسەللەر بۇ يۇلتۇز ئولتۇرغاندا كۆپ بولۇپ، چىققاندا بولمايتتى،- دېدى. 
ئىبنى جەرىر باشقا ئالىمالرنىڭ: بۇ، ئاي كىرىپ كەتكەندە پەيدا بولىدىغان قاراڭغۇلۇقتۇر،- 

دەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى. 
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىس بۇالرنىڭ دەلىلىدۇر: ئىمام ئەھمەد ھارىس 
ئىبنى ئەبۇسەلەمەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئاي چىققاندا قولۇمنى تۇتۇپ، ماڭا ئاينى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: »سەن بۇ ئاي كىرىپ 
كەتكەندە پەيدا بولىدىغان قاراڭغۇلۇقنىڭ يامانلىقلىرىدىن هللا تائاالغا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن« 

دېدى. بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلدى. 
﴿»تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ شەررىدىن سۈبھىنىڭ پەرۋەردىگارى )هللا( غا 

فەلەق سۈرىسى
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سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن« دېگىن﴾ مۇجاھىد، ئىكرىمە، ھەسەن، قەتادە ۋە زەھھاك قاتارلىقالر: 
بۇنىڭدىن سېھىرگەرلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. مۇجاھىد: بۇنىڭدىن تۈگۈنلەرگە دەم سالغان 

سېھىرگەرلەرنىڭ يامانلىقلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ،- دېدى. 
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىندى: جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى مۇھەممەد! ئاغرىپ قالدىڭمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
»ھەئە« دېدى. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم: مەن ساڭا ئەزىيەت بەرگەن ھەرقانداق كېسەلدىن، بارلىق 
ھەسەتخورنىڭ ھەسىتىنىڭ يامانلىقلىرىدىن ۋە كۆزى ياماننىڭ )كۆزىنىڭ( يامانلىقلىرىدىن هللا تائاالنىڭ 

ئىسمى بىلەن دەمىدە سالىمەن، )لېكىن( شىپا هللا تائاالدىندۇر،- دېدى. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سېھىر قىلىنغانلىقىنىڭ بايانى

ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: پەيغەمبەر 
ئايالالرنىڭ  ئۆزىنى  كەلمىسىمۇ،  قېشىغا  ئايالالرنىڭ  ھەتتا  قىلىنغاندا،  سېھىر  ئەلەيھىسساالم 
قالغان ئىدى. سۇفيان: ئەگەر ئىش شۇنداق  قېشىغا كەلدىم دەپ گۇمان قىلىدىغان بولۇپ 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  قىلىنغانلىقتىندۇر،- دېدى.  قاتتىق سېھىر  ئەڭ  بۇ  بولسا،  بولغان 
»ئى ئائىشە! سەن هللا تائاالنىڭ ماڭا مەن هللا تائاالدىن سورىغان نەرسىنى بەرگەنلىكىنى 
بىلمىدىڭمۇ؟)1( قېشىمغا ئىككى كىشى كېلىپ، بىرى بېشىمدا، يەنە بىرى ئايىغىمدا ئولتۇردى. 
ئايىغىمدا  دېدى.  قانداق؟-  ھالى  ئادەمنىڭ  بۇ  ئولتۇرغىنىغا:  ئايىغىمدا  ئولتۇرغىنى  بېشىمدا 
ئولتۇرغىنى: بۇ سېھىر قىلىنىپتۇ،- دېدى. بېشىمدا ئولتۇرغىنى: ئۇنىڭغا كىم سېھىر قىلىپتۇ؟- 
دېدى. ئايىغىمدا ئولتۇرغىنى: لەبىد ئىبنى ئەئسەم،- دېدى. ئۇ زۇرەيق جەمەتىدىن بولۇپ، 
يەھۇدىيالرنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان بىر مۇناپىق ئىدى. بېشىمدا ئولتۇرغىنى: سېھىرنى نېمىگە 
قىلىپتۇ؟- دېدى. ئايىغىمدا ئولتۇرغىنى: تاغاق بىلەن )باش تارىغاندا چۈشكەن( چاچقا،- دېدى. 
بېشىمدا ئولتۇرغىنى: ئۇ )يەنى تاغاق بىلەن چاچ( قەيەردە؟- دېدى. ئايىغىمدا ئولتۇرغىنى: 
ئۇ، خورمىنىڭ ئەركەك چېچىكىنىڭ بەرگىسىگە يۆگەپ زەرۋان قۇدۇقىدىكى تاشنىڭ ئاستىدا 
قويۇلغان،- دېدى« دېدى. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ قودۇقنىڭ قېشىغا كېلىپ، 
ئۇ نەرسىلەرنى چىقىرىپ: »ماڭا كۆرسىتىلگەن قۇدۇق مانا مۇشۇ، ئۇنىڭ سۈيى خۇددى خېنە 
خورمىالر(  سۇغىرىلغان  بىلەن  سۇيى  قۇدۇقنىڭ  ئۇ  )يەنى  خورمىلىرى  ۋە  ئارىالشتۇرۇلغاندەك 
خۇددى شەيتانالرنىڭ بېشىدەك« دېدى. ئۇ نەرسىلەر )قۇدۇقتىن( چىقىرىپ ئېلىندى. مەن 
پەيغەمبەر  دېدىم.  قايتۇرمامسەن؟-  سېھىرنى(  ئوقۇلغان  )بۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالمغا:  پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم: »هللا ماڭا شىپالىق بەردى. مەن بىرەر كىشىنىڭ ئۈستىدىن )پاالنى ماڭا سېھىر 

قىلىپتۇ دەپ( يامانلىق تارىتىشنى يامان كۆرىمەن« دېدى. 
هللا تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، فەلەق سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.

 

)1( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم هللا  تائاالدىن ئۆزىگە كىمنىڭ سېھىر قىلغانلىقىنى ۋە سېھىرنى نېمىگە قىلغانلىقىنى بىلىشنى 
سورىغان.
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مەككىدە نازىل بولغان، 6 ئايەت

ناس سۈرىسى

ٱ ٻ ٻ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان هللا نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
 »ئىنسانالرنىڭ پەرۋەردىگارى، ئىنسانالرنىڭ پادىشاھى، ئىنسانالرنىڭ ئىالھى )هللا( 
غا سېغىنىپ، كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسە قىلغۇچى جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان 

يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن« دېگىن﴿1 ـ 6﴾.
تائاالنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ  پەرۋەردىگارلىق، پادىشاھلىق ۋە ئىالھلىق بولسا، هللا 
ئىچىدىكى ئۈچىدۇر. هللا تائاال ھەممە نەرسىنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر. ھەممە نەرسىنىڭ 
پادىشاھىدۇر ۋە ھەممە نەرسىنىڭ ئىالھىدۇر. بارلىق نەرسىلەر هللا تائاالنىڭ مەخلۇقاتىدۇر، 

هللا تائاالنىڭ مۈلكىدۇر ۋە ئۇنىڭغا قۇلچىلىق قىلغۇچىدۇر. 
هللا تائاال )بۇ سۈرىدە( پاناھ تىلىگۈچىلەرنى مۇشۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن 
پاناھ  يامانلىقلىرىدىن  قىلىنغان شەيتاننىڭ  ۋەكىل  ئىنسالرغا  سېغىنىپ،  تائاالغا  هللا 
تىلەشكە بۇيرىدى. چۈنكى، ھەر بىر ئىنساننىڭ يېنىدا ئۇنىڭغا يامان ئىشالرنى چىرايلىق 
كۆرسىتىدىغان )شەيتاندىن( بىر يېقىنى بولىدۇ. ئۇ ئىنساننى ھاالكەتكە تاشالشتا بوش 

تۇرمايدۇ. هللا تائاال ساقالپ قالغان كىشىال ئۇنىڭدىن ساقلىنىپ قالىدۇ. 
ئىمام مۇسلىم مۇنداق ھەدىس رىۋايەت قىلدى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سىلەرنىڭ 
نىڭ  ئى هللا  ساھابىلەر:  دېدى.  قىلىندى«  ۋەكىل  شەيتان  بىر  بىرىڭالرغا  ھەر 

پەيغەمبىرى! ساڭىمۇ شۇنداق قىلىندىمۇ؟- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 



»ھەئە، لېكىن هللا تائاال ئۇ شەيتانغا قارشى ماڭا ياردەم بەردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ شەيتان 
مۇسۇلمان بولدى. ئۇ مېنى پەقەت ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ« دېدى. 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سەفىيەنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېتىكاپ قىلىپ تۇرۇۋاتقان 
ۋاقتىدا ئۇنى يوقالپ كەلگەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۆيگە ئاپىرىپ قويۇش ئۈچۈن 
كېچىدە ئۇنىڭ بىلەن چىققاندا، ئەنسارىلىق ئىككى كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇچراپ 
قېلىپ )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەندە( ئالدىراپ ماڭغان چاغدىكى قىسسىدە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: »ئالدىرىماڭالر، بۇ 
ئايالىم )ھۈيەينىڭ قىزى سەفىيە( بولىدۇ« دېدى. ئۇ ئىككىسى: سۇبھانالال، ئى هللا نىڭ 
پەيغەمبىرى! سەندىنمۇ گۇمان قىالمدۇق؟- دېۋىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: «شەيتان ئادەم 
بالىسىنىڭ قېنى ماڭىدىغان يەردىن ماڭىدۇ. مەن شەيتاننىڭ سىلەرنىڭ قەلبىڭالرغا يامان 

خىيال تاشلىشىدىن قورقتۇم« دېدى. 
﴿يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن« دېگىن﴾ بۇ ئايەتنىڭ 
مەنىسى ھەققىدە سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 
غەپلەتتە  شۇنداقال  ئىنسان  ئەگەر  ئالغۇچىدۇر.  ئورۇن  مەھكەم  دىلىدا  ئىنساننىڭ  شەيتان 
قالسا، شەيتان ۋەسۋەسە قىلىشنى باشاليدۇ. ئەگەر ئىنسان هللا تائاالنى ياد ئەتسە، شەيتان 

يوشۇرۇنىۋالىدۇ. بۇ ھەقتە مۇجاھىد ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېدى. 
مۇئتەمەر ئىبنى سۇاليمان دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: ۋەسۋەسە 
سالغۇچى شەيتان ئىنسان غەمكىن ياكى خۇشال بولغاندا ئۇنىڭ دىلىغا پۈۋلەيدۇ. ئەگەر ئىنسان 
هللا تائاالنى ياد ئەتسە، ئۇ يۇشۇرۇنىۋالىدۇ. ئەۋفىي ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
رىۋايەت قىلىدۇ: ئۇ )يامانلىققا( بۇيرۇيدىغان شەيتاندۇر. )كىشىلەر ئۇنىڭغا( بويسۇنسا، ئۇ 

يۇشۇرۇنىۋالىدۇ. 
هللا تائاالنىڭ: ﴿كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسە قىلغۇچى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى 

ھەققىدە ئىككى خىل كۆز قاراش بار. 
بىرىنچىسى: بۇ كىشىلەردىن پەقەت ئىنسانالرال كۆزدە تۇتىلىدۇ،- دېگەن قاراش بولۇپ، 

بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسىدۇر. 
ئىككىنچىسى: ئايەتتىكى “كىشىلەر” دېگەن سۆز جىن ۋە ئىنسانالرغا ئومۇمىيدۇر، جىنالر 

شۇ كىشىلەر دېگەن سۆزنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ،- دېگەن كۆزقاراشتۇر. 
ئىبنى جەرىر: جىنالرغا )ۋەسۋەسە سېلىش ئۈچۈن( بەزى جىنالر ۋەكىل قىلىنغان بولۇشى 
مۇمكىن، ئۇنداق بولغاندا جىنالرنى ئايەتتىكى “كىشىلەر” دېگەن سۆزنىڭ ئىچىدە بار دېيىش 

خاتالىق بولمايدۇ،- دېدى. 
هللا تائاالنىڭ: ﴿جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق 

ئىككى خىل كۆزقاراش بار.
قىلغۇچى﴾  ۋەسۋەسە  دىللىرىدا  ﴿كىشىلەرنىڭ  تائاالنىڭ:  ئايەت هللا  ئۇ  بىرىنچىسى: 
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دېگەن ئايىتىدىكى دىللىرىغا )شەيتان تەرىپىدىن( ۋەسۋەسە سېلىنغان كىشىلەرنىڭ كىملەر 
ئاساسەن  قاراشقا  )بۇ  ئايەتتۇر،- دېگەن كۆزقاراشتۇر.  قىلىپ كەلگەن  بايان  ئىكەنلىكىنى 
ۋەسۋەسە  دىللىرىدا  بولغان كىشىلەرنىڭ  ئىنسانالردىن  ۋە  مەنىسى: »جىنالردىن  ئايەتنىڭ 
دېگىن،-  تىلەيمەن«  پاناھ  شەررىدىن  ۋەسۋەسىسىنىڭ  شەيتاننىڭ  يوشۇرۇن  قىلغۇچى 
دېگەنلىك بولىدۇ(. بۇ قاراش بىز يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكەن ئايەتتىكى “كىشىلەر” دېگەن 
سۆز جىن ۋە ئىنسانالرغا ئومۇمىيدۇر، جىنالر “كىشىلەر” دېگەن شۇ سۆزنىڭ ئىچىگە كىرىپ 

كېتىدۇ،- دېگەن ئىككىنچى قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ. 
ئايىتى  بولغان﴾ دېگەن  ئىنسانالردىن  ۋە  ﴿جىنالردىن  تائاالنىڭ:  ئىككىنچىسى: هللا 
ئۇنىڭ: ﴿كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسە قىلغۇچى﴾ دېگەن ئايىتىدىكى ۋەسۋەسە سالغۇچى 
شەيتاننىڭ كىملەردىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلدى،- دېگەن كۆزقاراشتۇر )بۇ 
قاراشقا ئاساسەن ئايەتنىڭ مەنىسى: »كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسە قىلغۇچى جىنالردىن 
ۋە ئىنسانالردىن بولغان يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن« 
)يەنى  ﴿شۇنىڭدەك  دېدى:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تائاال  بولىدۇ(. هللا  دېگەنلىك  دېگىن،- 
بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمەن قىلغاندەك( ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شەيتانلىرىنى ھەر بىر 
ئالداش ئۈچۈن شېرىن سۆزلەر بىلەن بىر - بىرىگە  پەيغەمبەرگە دۈشمەن قىلدۇق، ئۇالر 
ۋەسۋەسە قىلىدۇ﴾)1( )يەنى هللا تائاال مانا بۇ ئايەتتە شەيتانالرنىڭ ئىنسان ۋە جىنالردىن 

بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى(. 
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: بىر كىشى پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى هللا نىڭ پەيغەمبىرى! مەن كۆڭلۈمدە بىر نەرسىنى 
ئوياليمەن، مېنىڭ ئۇ سۆزنى سۆزلىگىنىمدىن ئاسماندىن چۈشۈپ كەتكىنىم )مەن ئۈچۈن( 
ياخشىراق،- دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »هللا تائاال كاتتىدۇر، هللا تائاال كاتتىدۇر، 
شەيتاننىڭ ھىيلەـ  مىكرىنى ۋەسۋەسىگە قايتۇرغان هللا تائاالغا ھەمدۇساناالر بولسۇن« دېدى. 

بۇ ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئىلەرمۇ رىۋايەت قىلدى. 
هللا تائاالغا يۈز مىڭالرچە شۈكۈرلەر بولسۇن! شۇنىڭ بىلەن، قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىرى 
تۈگىدى. هللا تائاال قىلغان ئىشىمىزغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خەيىرلىك نەتىجىلەرنى ئاتا قىلغاي 

ـ ئامىن! 
 

)1( ئەنئام سۈرىسى 112ـ  ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تەپسىردە زىكىر قىلىنغان بىر قىسىم شەخسلەر، يەر - جاي ناملىرى ۋە 
ئاتالغۇالرغا قىسقىچە ئىزاھات

v  ئابدۇ شەمس - عبد شمس
قۇرەيش قەبىلىسىدىكى ئابدۇ شەمس جەمەتى.
v  ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف - عبدالرحمن بن عوف

ئەززۇھرى  ئابدۇلھارىس  ئىبنى  ئەۋف  ئابدۇ  ئىبنى  ئەۋف  ئىبنى  ئابدۇرراھمان 
ئەلقۇرەشى )ئەبۇمۇھەممەد( - كاتتا ساھابە، بۇرۇنال مۇسۇلمان بولغان ئاقىل، قەيسەر 
ۋە سېخى زات، جەننەت بىلەن بېشارەتلەنگەن ئون ساھابىنىڭ بىرى، ھەزرىتى ئۆمەر 
ئەمرۇ  ئەبدۇ  ياكى  كەئبە  ئابدۇل  ئىسمى  بىرى،  ئەزالىرىنىڭ  كېڭەش  ئالتە  تاللىغان 
بولۇپ، ئىسالمىيەتتىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئابدۇرراھمان دەپ ئاتىغان. 
مۇسۇلمان بولۇپ، بەدر، ئۇھۇد ۋە بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان، ئۇھۇد كۈنى يارىالنغان. 
هللا يولىدا كۆپ پۇل خەجلىگەن باي تىجارەتچى بولۇپ، بىر كۈندە ئوتتۇز قۇلنى ئازاد 
قىلىۋەتكەن، بىر قېتىم 700 تۆگىلىك بۇغداي ۋە ئوزۇقلۇق يۆتكىگەن پۈتۈن بىر كارۋاننى 
سەدىقە قىلغان، تەبۇك غازىتىغا قاتنىشىدىغان قوشۇننىڭ يېرىمىنى تەييارلىغان، ۋاپات 
بولۇش ئالدىدا هللا يولىدا 50 مىڭ ئات ۋە 50 مىڭ تىلال سەدىقە بېرىشنى ۋەسىيەت 
قىلغان، 65 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھىجرەتتىن 44 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 578- 

يىلى( تۇغۇلۇپ، ھىجرىيە 32- يىلى )مىالدىيە 652-يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس - عبداهللا بن عباس

ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ئىبنى ئابدۇل مۇتتەلىب ئەلقۇرەشى ئەلھاشىمى )ئەبۇل 
ئابباس( - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى، “قۇرئاننىڭ تەرجىمانى” ۋە 
“ئىسالم ئۇممىتىنىڭ ئالىمى” دەپ نام ئالغان كاتتا ساھابە، مەككىدە تۇغۇلغان، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بىلەن داۋاملىق بىللە بولۇپ، دىن ئەھكاملىرىنى پىششىق ئۆگەنگەن، 
سەھىھ ھەدىسلەرنى رىۋايەت قىلغان. كېيىن تائىفقا جايلىشىپ، شۇ يەردە ۋاپات 

بولغان. ھەزرىتى ئەلى بىلەن بىللە جەمەل ۋە سىففىين جەڭلىرىگە قاتناشقان، 



ھەدىس كىتابلىرىدا 1660 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. بىر كۈن فىقھى، بىر كۈن تەپسىر، بىر 
كۈن تارىخ، بىر كۈن شېئىر، بىر كۈن غازاتالر تارىخىدىن دەرس بەرگەن. ھەزرىتى ئۆمەر بىرەر 
قىيىن مەسىلىگە دۇچ كەلسە، ئىبنى ئابباسنى چاقىرىپ: بۇنداق مەسىلىلەرنى سەن بىر تەرەپ 
قىلىسەن دەپ، ئۇنىڭ مەسلىھەتىنى ئاالتتى. ئەستە تۇتۇشتا ئىنتايىن تاالنتلىق بولۇپ، 80 
بېيتلىق بىر قەسىدىنى بىر ئاڭالپ يادلىۋالغان، ئۆلۈكلىرىگە قوشاق قېتىپ يىغلىغان ئايالالرنى 
كۆرسە، قوشاقلىرى ماڭا يادا بولۇپ قالمىسۇن دەپ قۇلىقىنى ئېتىۋاالتتى. ئۇنىڭ نامىدا بىر 
تەپسىر كىتابى نەشر قىلىنغان بولۇپ، ئۇنى بەزى ئەھلى ئىلىملەر مۇپەسسىرلەرنىڭ ھەزرىتى 
ئىبنى ئابباستىن رىۋايەت قىلغان قاراشلىرىنى توپالپ تۈزگەن، قۇرئاننى تەپسىر قىلىشتا مەككە 
مەدرىسىسى نىڭ ئاساسچىسى. ھىجرەتتىن 3 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 619- يىلى( تۇغۇلۇپ، 

ھىجرىيەنىڭ 68- يىلى )مىالدىيە 687- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر - عبداهللا بن عمرو

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئەلئاس ئەسسەھمى ئەلقۇرەشى - ساھابىلەر ئىچىدە يېتىشكەن 
ئالىمالردىن ۋە ئىبادەتگۇيلىقى بىلەن تونۇلغان )تۆت ئابدۇلالھ( الرنىڭ بىرى، جاھىلىيەتتە 
خەت يېزىشنى ۋە سۇريانى تىلىنى بىلەتتى، ئاتىسىدىن بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمدىن سۆزلىرىنى يېزىشقا رۇخسەت سورىغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ رۇخسەت 
قىلغان. ئۇ ئىبادەتنى قاتتىق قىالتتى، ئۇرۇش –جەڭلەرگە كۆپ قاتنىشاتتى، ئىككى قىلىچ 
ئوينىتاتتى. ھەزرىتى مۇئاۋىيە تەرىپىدىن كۇفەگە قىسقا بىر مۇددەت ۋالىي بولغان. يەزىيد 
خەلىپە بولغاندا، ئۇنىڭغا بەيئەت قىلىشنى رەت قىلىپ، ئەسقەالن دېگەن جايدا ئىستىقامەت 
)مىالدىيە 616-يىلى(  بۇرۇن  يىل  قىلغان، ھىجرەتتىن 7  رىۋايەت  قىلغان، 700 ھەدىس 

تۇغۇلغان، ھىجرىيەنىڭ 65 ـ يىلى )مىالدىيە 684- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە - عبد هللا بن بريدة )ھىجرىيە 14 - 115 مىالدىيە 635 - 733(

ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە ئىبنى ئەلھەسىيب ئەلئەسلەمىي )ئەبۇ سەھل( - قازى، ھەدىس 
رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ بىرى، كۇفەدە تۇغۇلغان، مەرۋىگە قازى بولغان.

v  ئابدۇلالھ ئىبنى جەدئان - عبداهللا بن جدعان

ئابدۇلالھ ئىبنى جەدئان ئەتتەيمى - جاھىلىيەت دەۋرىدە تونۇلغان سېخىالرنىڭ بىرى، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەرلىك كېلىشتىن بۇرۇن كۆرگەن.

v  ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش - عبد هللا بن جحش

ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ئىبنى رىئاب ئىبنى يەئمۇر ئەلئەسەدىي، دەسلەپتە مۇسۇلمان 
بولغان ساھابىلەردىن، باشتا ھەبەشكە كېيىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان، قوشۇنالرغا قوماندان 
بولغانز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئۇممۇل مۇئمىنىين زەينەب رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ بىر 
تۇغقىنى، ئۇھۇد جېڭىدە )يەنى ھىجرىيەنىڭ 3ـ  يىلى( شېھىت بولغان، ھەزرىتى ھەمزە بىلەن 

بىر قەبرىگە دەپنە قىلىنغان.
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v  ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە - عبداهللا بن رواحة
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە ئىبنى سەئلەبە ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى )ئەبۇ مۇھەممەد( - كاتتا 
شائىر ۋە قوماندان ساھابە، جاھىلىيەت دەۋرىدە خەت يېزىشنى بىلەتتى، ئەقەبە بەيئىتىدە 
پەيغەمبەر  قاتناشقان.  كۆپلىگەن جەڭلەرگە  قاتارلىق  ئۇھۇد  ۋە  بەدر  بىرى،  ۋەكىلنىڭ   12
ئۆمرىگە  قىلغان  قازا  قويغان،  ئورنىدا  مەدىنىدە  ئۇنى  چىققانداو  غازاتقا  بىر  ئەلەيھىسساالم 
ئۇنى بىللە ئېلىپ بارغان، ھىجرىيەنىڭ 8- يىلى مۇئتە غازىتىدا ھەزرىتى زەيد ۋە ھەزرىتى 

جەئفەردىن كېيىن شېھىت بولغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير - عبداهللا بن الزبير )ھىجرىيە 1 - 73 مىالدىيە 622 - 692(

قەھرىمان   - )ئەبۇبەكىر(  ئەلقۇرەشى  ئەلئەۋۋام  ئىبنى  ئەززۇبەير  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
بولۇپ  بىرىنچى  كېيىن  ھىجرەتتىن  پەھلىۋانى،  قۇرەيش  زامانىدىكى  بىرى،  ساھابىلەرنىڭ 
مەدىنىدە تۇغۇلغان پەرزەنت، خەلىپە ئوسمان دەۋرىدە ئافرىقىنى پەتھى قىلىشقا قاتناشقان، 
ھىجرىيەنىڭ 64- يىلى يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھىجازدا خەلىپىلىكىگە 
ۋە  ئىراق  خۇراسان،  يەمەن،  ھىجاز،  مىسىر،  بولۇپ،  خەلىپە  يىل   9 قىلىنغان،  بەيئەت 
شامنىڭ كۆپ يەرلىرىگە ھۆكۈمرانلىق قىلغان، مەدىنىنى پايتەخت قىلغان، ئۇمەۋىيلەر دۆلىتى 
بىلەن كۆپ جەڭ قىلغان، ئاخىرى ھەججاج تەرىپىدىن مەككىدە ئۆلتۈرۈلگەن. ئۇ قۇرەيشنىڭ 
پاساھەتلىك سۆزمەنلىرىدىن ئىدى، بىرىنچى بولۇپ يۇمۇالق تەڭگە پۇل سوقتۇرغان، ھەدىس 

كىتابلىرىدا 33 ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى كەسىير - عبداهللا بن كثير )ھىجرىيە 45 - 120 مىالدىيە 665 - 738(

قارانىڭ  يەتتە  مەشھۇر  )ئەبۇسەئىيد( -  ئەلمەككى  ئەددارى  ئىبنى كەسىير  ئابدۇلالھ 
بىرى، مەككىدە قازى بولغان، ئەسلى پارستىن، مەككىدە تۇغۇلۇپ شۇ يەردە ۋاپات بولغان.

v  ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد - عبداهللا بن مسعود
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ئىبنى غافىل ئىبنى ھەبىيب ئەلھۇزەلى )ئەبۇئابدۇرراھمان( - 
دەسلەپ مۇسۇلمان بولغان مەككىلىك كاتتا ساھابە، مەككىدە بىرىنچى بولۇپ قۇرئاننى ئۈنلۈك 
توۋالپ ئوقۇغان زات، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىدە، سەپىرىدە ۋە غازاتلىرىدا خىزمىتىدە 
بولۇپ، ئۇنىڭ پۈتۈن مەخپىيەتلىك ۋە سىرلىرىنى ناھايىتى چىڭ ساقلىغان. ئۇ ھەرقانداق 
ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كىرەلەيتتى، داۋاملىق بىللە يۈرەتتى. ھەزرىتى 
ۋە  قارىي  ئاتاقلىق  دېگەن.  توشقان كۈپ”  بىلەن  “ئىلىم  قاراپ:  ئۇنىڭغا  كۈنى  بىر  ئۆمەر 
مەدرىسىسى”  “كۇفە  قىلغان  ۋەكىللىك  ئەبۇھەنىيفە  ئىمام  فىقھىدا  فەقىھ،  مۇپەسسىر  كاتتا 
نىڭ ئاساسچىسى، تەپسىردىمۇ كۇفە مەدرىسىسىنىڭ ئاساسچىسى ھېسابلىنىدۇ. 848 ھەدىس 

رىۋايەت قىلغان، ھىجرىيە 32- يىلى )مىالدىيە 653- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك - عبداهللا بن المبارك )ھىجرىيە 118 - 181 مىالدىيە 736 - 797(

 - )ئەبۇئابدۇرراھمان(  ئەلمەرۋەزى  ئەلھەنزەلى  ۋازىھ  ئىبنى  مۇبارەك  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
دىيانىتى  ئالىم،  ھەدىسشۇناس  ئالغان  نامىنى  ھۆججەت  ئىسالم،  شەيخۇل  خۇراسانلىق، 
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ئۆمرىنى ھەج، جىھاد ۋە  ۋە پەزىلىتى بىلەن تونۇلغان كاتتا زات، تىجارەتچى، مۇجاھىد، 
ھەدىس ئۆگىنىش ئۈچۈن سەپەر بىلەن ئۆتكۈزگەن، سېخىلىق ۋە شىجائىتى بىلەن تونۇلغان، 
ئارقىدىن  كىتابىنى،  “ئەلجىھاد”  بولۇپ  بىرىنچى  بولۇپ،  شاگىرتى  ئەبۇھەنىيفەنىڭ  ئىمام 

“ئەررەقائىق” نى يازغان.
v  ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل ــ عبداهللا بن مغفل

بەسرە  تەرىپىدىن  ئۆمەر  ھەزرىتى  ساھابە،   - ئەلمۇزەنى  مۇغەففەل  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
شەھىرىگە دىننى ئۆگىتىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئون ئالىمنىڭ بىرى، ھەدىس كىتابلىرىدا 43 
ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيە 57 ـ ياكى 60 ـ يىلى )مىالدىيە677-يىلى( ۋاپات بولغان.

v  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر - عبداهللا بن عمر

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ئەلخەتتاب ئەلئەدەۋى )ئەبۇئابدۇرراھمان( - ساھابە، ئىسالم 
تەربىيىسىدە چوڭ بولغان، ئاتىسى بىلەن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان، 60 يىل پەتىۋا بەرگەن، 
ھەدىس ۋە فىقھىدا يېتىلگەن ئالىم، زاھىدلىق بىلەن تونۇلغان، مىڭدىن كۆپرەك قۇلنى ئازاد 
قىلغان، 2630 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، خەلىپە ئوسمان ئۆلتۈرۈلگەندە، بەزىلەرنىڭ ئۇنى 
خەلىپىلىككە سايالش پىكرىنى رەت قىلغان، ئافرىقىغا ئىككى قېتىم يۈرۈش قىلغان، مەككىدە 
ۋاپات بولغان ئاخىرقى ساھابە. ھىجرەتتىن 10 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 613- يىلى( تۇغۇلغان، 

ھىجرىيەنىڭ 73- يىلى )مىالدىيە 692- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان - عبد الملك بن مروان )ھىجرىيە 26 - 86 مىالدىيە 646 - 705(

ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان ئىبنى ئەلھەكەم ئەلئۇمەۋىي ئەلقۇرەشىي )ئەبۇل ۋەلىيد( - 
سىياسەتچى شۇنداقال مەشھۇر خەلىپىلەرنىڭ بىرى، مەدىنىدە تۇغۇلۇپ، بىلىملىك، ئىبادەتگۇي 
چوڭ بولغان، 16 يېشىدا خەلىپە مۇئاۋىيە تەرىپىدىن مەدىنىگە ئەمىر بولغان، ئاتىسى ۋاپات 
بولغاندىن كېيىن، خەلىپىلىك )65- يىلى( ئۇنىڭغا يۆتكەلگەن. قابىلىيەتلىك، كۈچلۈك، 
ھەيۋەتلىك ۋە كەسكىن بولغاچقا، مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي ماجىراالرنى بىر تەرەپ 
قىلغان ئۇنىڭ دەۋرىدە بارلىق دۆلەت پۈتۈكلىرىنى پارسچە ۋە رىمچىدىن ئەرەبچىگە يۆتكىگەن، 
ھەرپلەر چېكىت ۋە ھەرىكەتلەر بىلەن مۇقىمدالغان، ئۇ ئىسالم تارىخىدا تۇنجى بولۇپ تىلال 
سوقتۇرغان، تەڭگىگە ئەرەبچە نەقىش ئويدۇرغان خەلىپە ھېسابلىنىدۇ. كىشىلەرنىڭ ئاغزىدا: 
دەيدۇ:  مۇنداق  شەئبىي  ئىمام  دېيىلگەن،  كەسكىن  ئابدۇلمەلىك  قورساق،  كەڭ  مۇئاۋىيە 
“قايسىبىر كىشى بىلەن سۆھبەتلەشسەم، مېنىڭ ئارتۇقچىلىقىم ئۇنى بېسىپ چۈشىدۇ، پەقەت 
ئابدۇلمەلىك بىلەن سۆھبەتلەشسەمال مەيلى ھەدىس مەيلى شېئىر بولسۇن، ھەرقانداق تېمىدا 
ئۇ مەندىن ئارتۇق بىلىدۇ”. ئۇ ئۈزۈكىگە: “ئىخالسىم بىلەن هللاقا ئىمان كەلتۈردۈم” دەپ 

نەقىش ئويدۇرغان، دەمەشىقتە ۋاپات بولغان.
v  ئاسىيە - آسية

پىرئەۋننىڭ ئايالى، مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىگە ئىمان كەلتۈرگەن، ئىمانىدا چىڭ 
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تۇرغانلىقتىن پىرئەۋن تەرىپىدىن قىيناپ شېھىت قىلىنغان.
v  ئامىر ئەششەئبىي - عامر الشعبي )ھىجرىيە 19 - 103 مىالدىيە 640 - 721(

)ئەبۇئەمرۇ( -  ئەششەئبى  ئەلھەمەدانى  كىبار  زى  ئابدۇ  ئىبنى  ئىبنى شەراھىيل  ئامىر 
تابىئىيالرنىڭ ئەڭ بىلىملىك ئالىملىرىدىن ئىدى، 48 ساھابىدىن ئىلىم ئالغان، ئەستە تۇتۇش 
قابىلىيىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان. كۇفەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن، 
خەلىپە ئابدۇل مەلىك ئىبنى مەرۋانغا ئەلچى بولۇپ رىمغا بارغان، خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز 

تەرىپىدىن قازىلىققا تەيىنلەنگەن. كۇفەدە ۋاپات بولغان.
v  ئامىر ئىبنى ئۇسامە

ئامىر ئىبنى ئۇسامە - تابىئىي. ھىجرىيە 112 ـ يىلى ۋاپات بولغان.
v  ئائىشە ــ عائشة 

ئائىشە - ھەزرىتى ئەبۇبەكىرنىڭ قىزى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن بىرى، 
ئۇممۇل مۇئمىنىين، ئىسالم ئۈممىتىدىن چىققان دىن ۋە ئەدەبىيات جەھەتتە ئەڭ بىلىملىك 
ئايال، پاساھەت ۋە بىلىم بىلەن تونۇلغان، خۇتبە ۋە سۆزلىرى مەشھۇر. ھەرقانداق بىر ئەھۋالدا 
مۇناسىپ شېئىر ئوقۇيااليتتى، ساھابىلەر ئۇنىڭدىن دىن ئەھكاملىرىنى ئۆگىنەتتى، “ئۇممۇ 
ئابدۇلالھ” دەپ كۇنيە قىلىنغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھىجرىيەنىڭ 2 - يىلى توي 
قىلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەزرىتى خەدىجەدىن كېيىنكى ئەڭ ئامراق ئايالى، 2210 
ھەدىس رىۋايەت قىلغان، خەلىپە ئوسماننى سىياسىي جەھەتتىن تەنقىد قىلغان، ھەزرىتى 
ئوسمان ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ قىساسىنى ئېلىشنى تەلەپ قىلغان، “تۆگە مەۋقەسى” 
دەپ ئاتالغان جەڭگە قوماندانلىق قىلغان، ھىجرەتتىن 9 يىل ئىلگىرى )مىالدىيە 613- يىلى( 

تۇغۇلغان، ھىجرىيە 58- يىلى )مىالدىيە 678 ـ يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇ ئەييۇب ئەلئەنسارىي - أبو أيوب االنصاري 

ئەبۇ ئەييۇب ئەلئەنسارىي - ئىسمى خالىد ئىبنى زەيد ئىبنى كۇلەيب ئىبنى سەئلەبە، 
ئەبۇئەييۇب ئەلئەنسارىي دېگەن نام بىلەن تونۇلغان. ساھابە، ئەقەبە بەيئىتى، بەدر، ئۇھۇد، 
خەندەك ۋە باشقا بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان. قەيسەر، شىجائەتلىك، تەقۋادار، جىھاد ۋە غازاتقا 
ئامراق زات ئىدى، ئۇمەۋىيلەر دەۋرىگىچە ياشىغان، مەدىنىدىن شامغا بارغان، كېيىن خەلىپە 
مۇئاۋىيەنىڭ ئوغلى يەزىد قۇستانتىينىييە )ھازىرقى ئىستانبۇل( گە يۈرۈش قىلغاندا، ئەبۇئەييۇب 
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئاتالنغان، بارلىق جەڭلەرگە قاتناشقان، كېيىن ئاغرىپ قالغاندا، جەسىتىنى 
دۇشمەن ئارقا سېپىگە ئىچكىرىلەپ ئەكىرىپ دەپنە قىلىشنى ۋەسىيەت قىلغان، شۇڭا ھىجرىيە 
52 ـ يىلى )مىالدىيە 672 ـ يىلى( ۋاپات بولغاندا، قۇستانتىينىييە قەلئەسىنىڭ ئاستىدا بىر 
جايغا كۆمۈلگەن، ھازىر ئۇنىڭ قەبرىسى ئىستانبۇلدا بولۇپ، مەشھۇر زىيارەتگاھالردىن بىرىگە 
ئايالنغان. ئۇنىڭدىن باشقا ھەزرىتى ئەييۇب جامەسىمۇ مەشھۇر بولۇپ، بۇ جامە ئىستانبۇلدىكى 

ئەييۇب رايونىغا جايالشقان. ھەدىس كىتابلىرىدا 155 ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
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v  ئەبۇ جەئفەر ئەررازىي - أبو جعفر الرازي 

مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى مۇھەممەد ئەبۇ جەئفەر ئەررازىي - ھەنەفىي مەزھەب 
ئالىملىرىنىڭ كاتتىسى، ئەسلى رەي شەھىرىدىن بولۇپ، مۇسۇل شەھرىدە نام چىقارغان، 

فىقھىدا بىر قاتار ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان.
v  ئەبۇ كۇرەيب - أبو كريب 

ئەبۇ كۇرەيب )جەمىل ئىبنى كۇرەيب ئەلمۇئافىرىي( - پەزىلەتلىك قازىالرنىڭ بىرى، 
تۇنىستا ياشىغان، قايراۋان شەھىرىگە قازىلىق قىلغان.

v  ئەبۇ ھۇرەيرە - أبو ھريرة

ئەبۇ ھۇرەيرە - دەۋس قەبىلىسىدىن، كۇنيىتى بىلەن تونۇلغان، ئىسمى ئابدۇراھمان 
ئىبنى ساخر دېيىلگەن، ھىجرىيەنىڭ 7- يىلى مۇسۇلمان بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يېنىدىن ئايرىلمىغان، ئەڭ كۆپ ھەدىس يادلىغان ۋە رىۋايەت قىلغان ساھابە، ئۇنىڭ ھەدىس 
كىتابلىرىدا جەمئى 5374 ھەدىسى بار، بۇ ھەدىسلەرنى ھەزرىتى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن 800 گە 
يېقىن ساھابە ۋە تابىئىي رىۋايەت قىلغان، مەدىنىگە بىر مۇددەت ئەمىر بولغان، خەلىپە ئۆمەر 
ئۇنى بەھرەينگە ۋالىي قىلغان، پەتىۋامۇ بەرگەن، ھىجرىيەنىڭ 59 - يىلى )مىالدىيە 679- 

يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇ ۋائىل - أبو وائل 

ئەبۇ ۋائىل بەكىر ئىبنى بەتاھ - شائىر.
v  ئەبۇئەسۋەد - أبو األسود 

ئەبۇل ئەسۋەد ئەددۇئەلى - ئىسمى زالىم ئىبنى ئەمرۇ ئىبنى سۇفيان ئىبنى جەندەل 
ئەددۇئەلى، تابىئىي، لۇغەتشۇناس، ھازىر جاۋاب ئەدەبىياتچى فۇقەھاالردىن، بەزىلەر ئۇنى 
جايالشقان،  بەسرىگە  زامانىدا  ئۆمەر  خەلىپە  قارىغان،  دەپ  قۇرغۇچىسى  ئىلمىنىڭ  نەھۋى 
بولغان ۋە خاۋارىجالرغا قارشى  ئەمىر  تەرىپىدىن بەسرىگە  تالىب  ئەبى  ئىبنى  ئەلى  خەلىپە 
قوشۇن تارتقان، قۇرئاننى قوغداش ئۈچۈن زىۋەر، زىر، پەش ۋە دوپىش قاتارلىق بەلگىلەرنى 
قويغان، بەزىلەر ئۇنى بىرىنچى بولۇپ قۇرئانغا چىكىت قويغان ئالىم دەپ قارىغان، ئۇنىڭ 
شېئىر دىۋانى نەشر قىلىنغان، ھىجرەتتىن بىر يىل بۇرۇن )مىالدىيە 605- يىلى( تۇغۇلۇپ، 

ھىجرىيە 69- يىلى )مىالدىيە 688- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇئەلى - أبو علي الفارسي )ھىجرىيە 288 - 377 مىالدىيە 900 - 987(

ئەلھەسەن ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئابدۇلغاففار ئەلفارىسى )ئەبۇئەلى( - كاتتا تىلشۇناس، 
ئىراندا تۇغۇلغان، كېيىن باغداد ۋە باشقا كۆپ يۇرتالرنى كەزگەن، يەتتە قىرائەتتە “ئەلھۆججە”، 

“جەۋاھرۇننەھۋى”، “ئەلئەۋامىل” ۋە “ئەتتەزكىرە” قاتارلىق كىتابالرنى يازغان. 
v  ئەبۇئەمرۇ ئەددانى - أبو عمر الداني )ھىجرىيە 371 - 444 مىالدىيە 981 - 1053(
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ئەبۇئەمرۇ ئەددانى )ئوسمان ئىبنى سەئىيد ئىبنى ئوسمان( - ئەندەلۇستىن، تەپسىر، 
قىرائەتلەر ۋە ھەدىس ئىلمىدە يېتىشكەن كاتتا ئالىم، يازغان ئەسەرلىرى يۈزدىن ئاشىدۇ، يەتتە 

خىل قىرائەتتە يېزىلغان “ئەتتەيسىير” قاتارلىق كۆپلىگەن ئەسەرلىرى بار. 
v  ئەبۇبەكرى سىددىق - أبو بكر الصديق 

ئەبۇبەكرى سىددىق )ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبى قۇھافە ئوسمان ئىبنى ئامىر ئىبنى كەئب 
ئەتتەيمى ئەلقۇرەشى( - )مىالدىيە 569 ـ يىلى( مەككىدە تۇغۇلغان، ئەرلەردىن تۇنجى بولۇپ 
ئىمان ئېيتقان كىشى، شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىجرەتتىكى ھەمراھى ۋە ۋاپاتىدىن 
كېيىنكى خەلىپىسى. جەننەت بىلەن بېشارەت بېرىلگەن ئون ساھابىنىڭ تۇنجىسى، ئىسالمدىن 
بۇرۇنمۇ كاتتا زاتالرنىڭ يەنى قۇرەيشنىڭ كاتتىلىرىدىن بولغان، ئۇ ئەرەبلەرنىڭ نەسەبلىرى، 
قەبىلىلىرى، تارىخى ۋە قائىدە - يوسۇنلىرىنى بىلىشتە يېتىشكەن ئالىم ھېسابلىنىدۇ. ئەينى 
زاماندا ئەرەبلەر ئۇنى قۇرەيش ئالىمى دەپ ئاتىشاتتى. جاھىلىيەت دەۋرىدىال ھاراقنى ھارام 
قىلىپ ئىچمىگەن، ئىسالمدىن كېيىنمۇ تۆھپىسى زور بولغان، نۇرغۇنلىغان چوڭ ئىشالرنى 
قىلغان، كۆپ جىھادالرغا قاتناشقان، ئەڭ قىيىن كۈنلەرگىمۇ سەۋر قىلىپ بەرداشلىق بەرگەن، 
پۈتۈن مال - مۈلكىنى ئىسالم ئۈچۈن سەرپ قىلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان 
كۈنى خەلىپىلىككە بەيئەت قىلىنغان، خەلىپە بولغاندىن كېيىنو زاكات بەرمەي تۇرۇۋالغان 
مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلغان، ئۇنىڭ دەۋرىدە شام يۇرتلىرى ۋە ئىراقنىڭ كۆپ قىسمى 
پەتىھ قىلىنغان، ئەپۇچان، رەھىمدىللىقى بىلەن تونۇلغان، پاساھەتلىك، قەيسەر، باتۇر. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىسرائ ۋەقەسىدە ۋە باشقا ھەرقانداق ئەھۋالالردا تەستىقالپ سۆزىگە 
ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن “ئەسسددىق” دەپ نام ئالغان. ئىككى يىل ئۈچ يېرىم ئاي خەلىپە 
بولغان. ھەدىس كىتابلىرىدا 142 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھىجرىيەنىڭ 13ـ  يىلى )مىالدىيە 
633 ـ يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا دەپنە قىلىنغان. 

v  ئەبۇبۇردە - أبو بردة

 - تابىئى(  ئەلئەشئەرى،  قەيس  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مۇسا  ئەبى  ئىبنى  )ئامىر  ئەبۇبۇردە 
كۇفەنىڭ قازىسى، ھىجرىيە 103- يىلى )مىالدىيە 721- يىلى( ۋاپات بولغان.

v  ئەبۇتالھە ئەلئەنسارى - أبو طلحة األنصاري

ساھابە،   - ئەننىجارى(  ئەلئەسۋەد  ئىبنى  سەھل  ئىبنى  )زەيد  ئەلئەنسارى  ئەبۇتالھە 
جاھىلىيەت ۋە ئىسالم دەۋرىدە كۆزگە كۆرۈنگەن قەيسەر مەرگەنلەرنىڭ بىرى، ئەقەبە بەيئىتىگە 
ۋە بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان. ئاۋازى بەك ئۈنلۈك بولغاچقا ھەدىستە: »ئەبۇتالھەنىڭ قوشۇندىكى 
ئاۋازى مىڭ ئەسكەردىن ياخشىراق« دېيىلگەن. ھىجرەتتىن 36 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 585- 

يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيە 34- يىلى )مىالدىيە 654-يىلى( ۋاپات بولغان. 
v  ئەبۇددەردائ - أبو الدرداء

ئەبۇددەردائ )ئۇۋەيمىر ئىبنى مالىك ئىبنى قەيس ئىبنى ئۇمەييە ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى( 
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- مەشھۇر زاھىد ۋە قەيسەر ساھابە، ئىسالمىيەتتىن ئىلگىرى مەدىنىدە تىجارەتچى ئىدى، 
كېيىن ئىبادەت بىلەن بولغان، ئىسالمىيەتتىن كېيىن قەيسەرلىكى ۋە ئىبادەتگۇيلىقى بىلەن 
تونۇلغان دانىشمەن ئالىم، ھەدىستە: »ئۇۋەيمىر ئۇممىتىمنىڭ ھەكىمى« دېيىلگەن. خەلىپە 
قۇرئاننى  دەۋرىدە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئۇ  بولغان،  قازى  دەمەشىقكە  تەرىپىدىن  ئۆمەر 
قىلغان،  رىۋايەت  ھەدىس   179 كىتابلىرىدا  ھەدىس  بىرى،  ساھابىلەرنىڭ  قارى  يادلىغان 

ھىجرىيە 32- يىلى )مىالدىيە 652-يىلى( شامدا ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇددۇھا - أبو الضحى 

ئەبۇددۇھا )مۇسلىم ئىبنى سۇبەيھ ئەلكۇفى( - تابىئىي. ھىجرىيە 100 ـ يىلى ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇرىغال - أبو رغال

يەقدۇم( - جاھىلىيەتتە  ئىبنى  ئەننۇبەيت  ئىبنى  مۇنەببىھ  ئىبنى  )قىسىي  ئەبۇرىغال 
ئۆتكەن بىر شەخس، ئىسمى ۋە نەسەبى ھەققىدە خىلمۇخىل سۆزلەر بولغان، بەزىلەر ئۇنى 
مەككىگە ھۇجۇم  قارىغان، ھەبەشلەر  ئېھتىمالى كۈچلۈك دەپ  بولۇش  ئەپسانىۋىي شەخس 
قىلغاندا، ئۇ ھەبەشلەر قوشۇنىغا يول باشلىغۇچى بولغان ھەمدە ئۇالر بىلەن بىللە ھاالك 
ئاتقان  تاش  قەبرىسىگە  ئۆتكەندە،  قەبرىسىدىن  ئۇنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بولغان، 
دېيىلگەن.  قالغان  بولۇپ  سۈننەت  ئېتىش  تاش  ئۆتكەندە  قەبرىسىدىن  ئۇنىڭ  بولغاچقا، 

ھىجرەتتىن 50 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 575- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇزەر ــ أبو ذر 

ئەبۇزەر ئەلغىفارىي )جۇندۇب ئىبنى جەنادە ئىبنى سۇفيان ئىبنى ئۇبەيد( )ئۆزىنىڭ ۋە 
دادىسىنىڭ ئىسمىدا ئىختىالپ بار( - بۇرۇن ئسالمغا كىرگەن زاھىد ساھابە، بىرىنچى بولۇپ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىسالم سالىمىنى قىلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 
كېيىن شامغا كۆچۈپ كەتكەن، سەھىھەيندە 281 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، خەلىپە ئوسمان 
دەۋرىدە نامراتالرنى بايالرنىڭ مېلىنى تەڭ خەجلەشكە چاقىرىپ، خەلىپە ئوسمانغا شىكايەت 
قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى مەدىنە سىرتىغا چىقىرىۋەتكەن، ئۇ ئىنتايىن سېخى بولۇپ، ۋاپات 
تاپقاندا ئۆيىدە كىپەنگە ئىشلەتكۈدەكمۇ بىر نەرسە تېپىلمىغان، ھىجرىيە 32ـ  يىلى )مىالدىيە 

652 ـ يىلى( ۋاپات بولغان.
v ئەبۇززىناد - أبو الزناد

ئەبۇززىناد )ئابدۇلالھ ئىبنى زەكۋان ئەلقۇرەشى ئەلمەدەنى(  - مەدىنە ئىماملىرىنىڭ 
بىرى، كاتتا ھەدىس ئالىمى، سۇفيان ئۇنى ھەدىستە ئەمىرىلمۇئمىنىين دەپ ئاتىغان. ھىجرىيە 

131- يىلى )مىالدىيە 748- يىلى( ۋاپات بولغان.

v  ئەبۇسەئىد ئەلخۇدەرى ــ أبو سعيد الخدري

ئەلئەنسارى(  ئەلخەزرەجى  سىنان  ئىبنى  مالىك  ئىبنى  )سەئد  ئەلخۇدەرى  ئەبۇسەئىد 
- كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان يەتتە ساھابىنىڭ بىرى بولۇپ، 1170 ھەدىس رىۋايەت 
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قىلغان، ئۇ داۋاملىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە يۈرەتتى، 12 غازاتقا قاتناشقان، 
ھىجرىيە 74- يىلى )مىالدىيە 693-يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.

v  ئەبۇششەئسائ ــ أبو الشعثاء )ھىجرىيە 21 - 93 مىالدىيە 642 - 712( 

فەقىھ،  كاتتا  ۋە  تابىئى   - ئەلبەسرى(  ئەلئەزدى  زەيد  ئىبنى  )جابىر  ئەبۇششەئسائ 
ھەزرىتى ئىبنى ئابباسنىڭ شاگىرتى، ۋاپات بولغان كۈنى قاتادە: بۈگۈن ئىراق ئەھلىنىڭ 

ئەڭ بىلىملىكى ئۆلدى دېگەن.

v  ئەبۇشۇرەيھ - أبو شريح العدوي

ئەبۇشۇرەيھ ئەلخۇزائىي ئەلئەدەۋى - ئىسمى خۇۋەيلىد ئىبنى ئەمرۇ، مەككە فەتھىدە 
بايراق كۆتەرگەن ساھابە، ھىجرىيىنىڭ 68 ـ يىلى مەدىنىدە ۋاپات بولغان.

v ئەبۇقىالبە ــ أبو قالبة 

ئالىم،  تابىئىي  مەشھۇر   - ئەلجىرمى(  ئەمر  ئىبنى  زەيد  ئىبنى  )ئابدۇلالھ  ئەبۇقىالبە 
زاھىد، ھەدىسشۇناس، قازىلىققا تەكلىپ قىلىنغانلىقى ئۈچۈن شامغا قاچقان، ھىجرىيە 104 

ـ يىلى )مىالدىيە 722- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەبۇمۇسا - أبو موسا

ساھابە.  كاتتا   - ئەلئەشئەرى  سەلىيم  ئىبنى  قەيس  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مۇسا  ئەبۇ 
ھىجرىيەنىڭ 42 ـ ياكى 44 - يىلى ۋاپات بولغان. 

v  ئەبۇنەسر - أبو نصر القشيري

ئەبۇنەسر ئەلقۇشەيرى )ئابدۇۇرەھىيم ئىبنى ئابدۇلكەرىم ئىبنى ھاۋازەن ئەلقۇشەيرى( 
- نىيشاپۇر ئالىملىرىدىن، ۋەز-نەسىھەتلىرى بىلەن داڭق چىقارغان، “ئەلماقامات ۋەلئاداب” 

نى يازغان، ھىجرىيە 514- يىلى )مىالدىيە 1120- يىلى( ۋاپات بولغان.

v  ئەبۇنەسر - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري

لۇغەتشۇناس  فارابىيلىق،  تېگى   - ئەلجەۋھەرى  ھەمماد  ئىبنى  ئىسمائىيل  ئەبۇنەسر 
ئالىم، مەشھۇر “ئەسسىھاھ” دېگەن مەشھۇر ئەسەرنىڭ مۇئەللىپى، بىرىنچى بولۇپ ئۇچۇشقا 
ئۇرۇنغان كىشى بولۇپ، ھىجرىيەنىڭ 293- يىلى )مىالدىيە 1003-يىلى( ياغاچتىن ياسىغان 

ئىككى قانىتى بىلەن سەكرەپ ئۆلگەن.
v  ئەبۇھەججاج ئەلمىززى - أبو الحجاج المزي )ھىجرىيە 654 - 742 مىالدىيە 1256 - 341( 

ئەبۇل ھەججاج ئەلمىززى )يۈسۈف ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى يۈسۈف( جامالۇددىن - ئۆز 
زامانىدىكى شام مۇھەددىسى، لۇغەت ۋە ھەدىس ئىلمىدە يېتىشكەن ئالىم، 34 توم قىلىپ 
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بېسىلغان “تەھزىيبۇلكامال في ئەسمائىررىجال”، يەنە “تۇھفەتۇل ئەشراف” ۋە “ئەلمەنھەجۇل 
ئەھمەد” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يازغان.

v  ئەبۇئۇبەيدە ئىبنۇل جەرراھ - أبو عبيدة بن الجراح

ئەبۇئۇبەيدە ئىبنۇل جەرراھ )ئامىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنۇل جەرراھ ئىبنى ھىالل ئەلفەھرى 
ئەلقۇرەشى( - ساھابە، شام دىيارىنى پەتھى قىلغان ھەربى قوماندان، جەننەت بىلەن بېشارەت 
بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ بىرى، “ئەمىينۇل ئۇممە” دەپ نام ئالغان، بۇرۇن ئىسالمغا كىرىپ 
بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان، ئۇھۇد كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پېشانىسىگە تەگكەن 
ئوقنى چىشى بىلەن چىشلەپ چىقارغاندا، ئالدى ئىككى چىشى چۈشۈپ كېتىپ كوماك بولۇپ 

قالغان، ھىجرىيەنىڭ 18- يىلى )مىالدىيە 639- يىلى( ۋابا كېسىلىدە ئۆلۈپ كەتكەن.
v ئەبۇئۇمامە ئەلباھىلى - أبو أمامة الباھلي

ئەبۇئۇمامە ئەلباھىلى ) سادا ئىبنى ئەجالن ئىبنى ۋەھب( - ساھابە، ھەزرىتى ئەلى بىلەن 
سىففىيندە بىللە بولغان، سەھىھەيندە 250 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھىجرىيە 81- يىلى )مىالدىيە 

700- يىلى( ۋاپات بولغان بولۇپ، شامدا ئەڭ ئاخىرى ۋاپات بولغان ساھابە ھېسابلىنىدۇ.
v  ئەبۇئىسھاق - أبو إسحاق السبيعي 

ئەبۇئىسھاق )ئەمرۇ ئىبنى ئابدۇلالھ ئەسسەبىيئىي ئەلھەندانىي ئەلكۇفىي( - ھىجرىيەنىڭ 
33ـ  يىلى )مىالدىيە 653ـ  يىلى( تۇغۇلغان. كاتتا تابىئىي ئالىم، زامانىدىكى كۇفە ئەلالمىسى، 
رىۋايەت  ھەدىس  ساھابىدىن  يېقىن  قا   40 بولۇپ،  كۆرگەن  ئەنھۇنى  رەزىيەلالھۇ  ئەلى  ئۇ 
قىلغان، شۇنداقال پەتھىلەرگە قاتناشقان مۇجاھىد. ھىجرىيەنىڭ 127 )مىالدىيە 745( ـ يىلى 

ۋاپات بولغان. 
v  ئەبۇيەئال - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي

ئەبۇيەئال )ئەھمەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەلمۇسەننە ئەتتەمىيمى ئەلمۇسىلى( - ھەدىسشۇناس 
ئالىم، “ئەلمۇئجەم” ۋە چوڭ-كىچىك ئىككى “ئەلمۇسنەد” كىتابى بار. ھىجرىيە 307- يىلى 

)مىالدىيە 919- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەتا ــ عطاء بن أبي رباح )ھىجرىيە 27 - 114 مىالدىيە 647 - 732(

ئەتا ئىبنى ئەبى راباھ )ئەتا ئىبنى ئەسلەم ئىبنى سەفۋان( - قارا تەنلىك قۇل، مەشھۇر 
تابىئىي، فىقھى ۋە زاھىدلىق بىلەن تونۇلغان كاتتا ئالىم، كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 
يەمەندە تۇغۇلۇپ، مەككىدە ياشاپ ئالەمدىن ئۆتكەن. ئۆز ۋاقتىدا مەككىدە پەتىۋا بېرىش ئەتا 

بىلەن مۇجاھىد ئىككەيلەنگە قالغان.
v  ئەتا ئەلخۇراسانى - عطاء الخراساني )ھىجرىيە 50 - 135 مىالدىيە 670 - 752(

ئەتا ئەلخۇراسانى )ئەتا ئىبنى مۇسلىم ئىبنى مەيسەرە ئەلخۇراسانى( - كاتتا مۇپەسسىر، 
ھەدىس رىۋايەت قىلغان، بەيتۇل مەقدەسكە جايلىشىپ قالغان. ئۇ غازاتقا قاتنىشىپ، 
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كېچىدە كۆپ تەھەججۇد ئوقۇيتتى. “ئەتتەپسىر”، “ئەنناسىخ ۋەلمەنسۇخ” قاتارلىق 
ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان.
v  ئەتىييە - عطية العوفي

ئەتىييە ئەلئۇفى )ئەتىييە ئىبنى سەئد ئىبنى جانادە ئەلئوفى ئەلجەدەلى ئەلقايسى ئەلكۇفى( 
)ئەبۇل ھەسەن( - ھەدىس راۋىيلىرىنىڭ بىرى، ھەججاج دەۋرىدە ھەزرىتى ئەلى رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇغا تىل تەگكۈزۈشنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن قېچىپ كېتىپ خۇراسانغا جايالشقان. كېيىن 
باشقا ۋالىي دەۋرىدە كۇفەگە قايتىپ كەلگەن، مۇھەددىسلەر ئۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەرنى 

زەئىپ دەپ قارىغان. ھىجرىيە 111- يىلى )مىالدىيە 729-يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەجەم - األعجم

ئەرەبلەردىن باشقا مىللەتلەر، خۇسۇسەن پارسالر.
v  ئەدىي ئىبنى نەججار - عدي بن النجار

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسىنىڭ چوڭ دادىسى.
v  ئەدىي ئىبنى ھاتەم - عدي بن حاتم

ئەدىي ئىبنى ھاتەم ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى سەئد ئىبنى ئەلھەشرەج ئەتتائى )ئەبۇۋەھب( 
- قوماندان ساھابىلەرنىڭ بىرى، ئېسىل، سېخى بەگزادە، تاي قەبىلىسىنىڭ جاھىلىيەت 
ۋە ئىسالم دەۋرىدىكى باشلىقى، سېخىلىقتا داڭق چىقارغان ھاتەم تائىنىڭ ئوغلى، دەسلەپتە 
خرىستئان بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ سىڭلىسىنى ئازاد قىلىۋەتكەندىن كېيىنو 
ھىجرىيەنىڭ 9- يىلى مۇسۇلمان بولغان، ئىراقنى پەتھى قىلىشقا ۋە شام تەرەپتىكى كۆپلىگەن 
كۆرگەن.  ئۆمۈر  ئارتۇق  يىلدىن   100 قىلغان،  رىۋايەت  ھەدىس   66 قاتناشقان،  غازاتالرغا 

ھىجرىيەنىڭ 68- يىلى )مىالدىيە 687-يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئەرەفات - عرفات

ئەرەفات - مەككىگە ئون نەچچە كىلومېتىر كېلىدىغان جايدىكى تاغنىڭ ئىسمى، ھاجىالر 
)ھىجرىيە يىلى( زۇلھەججە ئېيىنىڭ 9- كۈنى شۇ تاغ ئۈستىدە ۋە ئەتراپىدا تۇرىدۇ.

v  ئەزرائىل - عزرائيل
ئەزرائىل - ئۆلۈمگە مۇۋەككەل پەرىشتە بولۇپ، بەندىلەرنىڭ جېنىنى قەبزى قىلىش 

ۋەزىپىسى بار.
v  ئەزل قىلىش - العزل 

ئەر كىشىنىڭ ئايالىنىڭ ھامىلدار بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن مەنىينى سىرتقا 
چىقىرىۋېتىش.

v  ئەسەر - األثر
بەزى ھەدىسشۇناسالرنىڭ قارىشىدا “ئەسەر” دېگەن “ئىستىالھ ھەدىس” دېگەن مەنىدىمۇ 
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قوللىنىلىدۇ، يەنە بەزىلەر ھەدىسنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى ۋە ئىش ـ 
ھەرىكەتلىرىگە خاس قىلىپ، ئەسەر ئىستىالھىنى ساھابە ۋە تابىئىيالرنىڭ سۆزلىرى ۋە ئىش 

- ھەرىكەتلىرىگە قوللىنىدۇ.
v  ئەسرام - األثرم 

ئەلئەسرام )ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھانىئ ئەتتائىي ئەلئەسرام(، )ئەبۇ بەكىر( 
- ھەدىسشۇناس ئالىم، ئىمام ئەھمەدنىڭ شاگىرتى، “ئىلەلۇل ھەدىس”، “ئەسسۇنەن” ۋە 

“ناسىخۇل ھەدىس ۋە مەنسۇخى” دېگەن كىتابلىرى بار.
v  ئەسمائ بىنتى ئەبۇ بەكىر - أسماء بنت أبى بكر 

ئەسمائ بىنتى ئەبۇ بەكىر ئەسسىددىيق - ھەزرىتى ئەبۇ بەكىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
قىزى، پەزىلەتلىك ساھابە، ھەزرىتى ئائىشە بىلەن ئاتا بىر تۇغقان، ئابدۇلالھ ئىبنى ئەززۇبەير 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئانىسى، زۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئايالى، ئۇنىڭ 
ئۆزى، ئوغلى، ئېرى، ئاتىسى ۋە چوڭ دادىسىنىڭ ھەممىسى ساھابە، يەرمۇك غازىتىغا ئوغلى 
ۋە ئېرى بىلەن بىللە قاتناشقان، ئوغلى ئابدۇلالھ مەككىدە ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن، ئەما بولۇپ 
قالغان. ئۇ ھازىر جاۋاب، پاساھەتلىك شائىرە بولۇپ، ئۇنىڭ زالىم ھەججاج بىلەن قىلىشقان 
سۆزلىرى مەشھۇردۇر. 100 يىلغىچە ئەقلى- ھوشى جايىدا ياشىغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
مەككىدىن ھىجرەت قىلغاندا، رومىلىنى يىرتىپ ئىككى پارچە قىلىپ تاماق توشىغانلىقى ئۈچۈن 

“زاتۇننىتاقەين” )يەنى ئىككى روماللىق( دەپ ئاتالغان، 56 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 
v  ئەسمائ بىنتى يەزىد ئىبنى ئەسسەكەن - أسماء بنت يزيد بن السكن 

ئەسمائ بىنتى يەزىد ئىبنى ئەسسەكەن ئەلئەنسارىييە ئەلئەۋسىييە )ئۇممۇسەلەمە( - ئەرەب 
ئاياللىرى ئىچىدىن چىققان قەيسەر، شىجائەتلىك، ناتىق ئايال، “ئايالالرنىڭ خەتىبى” دەپمۇ 
نام ئالغان. ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا 
بەيئەت قىلىپ ھەدىس ئاڭلىغان، 13-يىلى يەرمۇك غازىتىغا قاتناشقان، مۇجاھىدالرغا ئوزۇق 
يەتكۈزۈپ، يارىدارالرنى تېڭىپ تۆھپە قوشقان، جەڭ قاتتىق كەسكىنلىشىپ كەتكەندە، قولىغا 
چېدىرنىڭ تۈۋرىكىنى ئېلىپ، رىملىقالردىن توققۇزنى ئۇرۇپ يىقىتقان، سەھىھۇل بۇخارىيدا 

ئىككى ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
v  ئەسۋەد - األسود بن سريع

ئەسۋەد ئىبنى سەرىيئ - ساھابە.
v  ئەلقەمە - علقمة 

ئەلقەمە ئىبنى قايس ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مالىك ئەننەخائىي ئەلھەمەدانىي )ئەبۇ شىبل( 
جەھەتتىن  پەزىلىتى  ۋە  يۈرۈش-تۇرۇشى  چىرايى،  فەقىھى،  ئىراق  زامانىدىكى  تابىئىي،   -
ھەزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بەكمۇ ئوخشايتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ھايات ۋاقتىدا تۇغۇلۇپ، ساھابىلەردىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان. سىففىين جېڭىگە قاتناشقان، 

ئىزاھاتالر

680681



كۇفەگە  كېيىن  تۇرغان،  مۇددەت  بىر  مەرۋىدە  ۋە  خارەزمدە  بارغان.  فۇتۇھاتقا  خۇراسانغا 
جايلىشىپ، ھىجرىيەنىڭ 62 ـ يىلى )مىالدىيە 681 ـ يىلى( شۇ يەردە ۋاپات بولغان.

v  ئەلى ـ علي بن أبي طالب
ھەزرىتى ئەلى )ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ئىبنى ئابدۇل مۇتتەلىب ئەلھاشىمى ئەلقۇرەشى( 
)ئەبۇل ھەسەن(، )ئەبۇتۇراب( - ئەمىرىلمۇئمىنىين، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ 
بولغان،  خەلىپە  كېيىن  ئوسماندىن  ھەزرىتى  تۆتىنچىسى،  خەلىپىلەرنىڭ  راشىد  ئوغلى، 
جەننەت بىلەن بېشارەت بېرىلگەن ئون ساھابىنىڭ بىرى، پاساھىتى، بىلىمى ۋە باتۇرلىقى 
بىلەن تونۇلغان، ھېكمەتلىك سۆزلىرى توپلىنىپ “نەھجۇلبەالغە” دېگەن ئىسىم بىلەن نەشر 
قىلىنغان بولسىمۇ، بەزىلەر بۇ كىتابنىڭ ئۇنىڭغا مەنسۇپ قىلىنىشىغا گۇمان بىلەن قارىغان، 
شۇنداقال “دىۋانى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب” دەپ نەشر قىلىنغان شېئىرالر توپلىمىغىمۇ گۇمان 
بىلەن قارالغان، 576 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 40- يىلى )مىالدىيە 661- 
يىلى( ئابدۇراھمان ئىبنى مۇلجەم دېگەن خاۋارىج تەرىپىدىن يارىدار قىلىنىپ بىر كۈندىن 

كېيىن كۇفەدە شېھىت بولغان، قەبرىسى نامەلۇم.
v  ئەئمەش - األعمش )ھىجرىيە 61 - 148 مىالدىيە 681 - 765(

ئەلئەئمەش دەپ  )ئەبۇمۇھەممەد( -  ئەلئەسەدى(  مەھران  ئىبنى  ئەئمەش )سۇاليمان 
تونۇلغان، مەشھۇر تابىئىي، قۇرئان ھەدىس بىلىملىرىدە يېتىشكەن ئالىم، كۇفەدە ياشاپ 

ۋاپات بولغان. 1300 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 
v  ئەمر ئىبنى مەيمۇن - عمرو بن ميمون

كىرگەن،  ئىسالمغا  زامانىدا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر   - ئەلكۇفى  مەيمۇن  ئىبنى  ئەمر 
لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرمىگەن، ئىشەنچلىك تابىئىيالرنىڭ بىرى. ھىجرىيەنىڭ 

74- يىلى ۋاپات بولغان. 
v  ئەمرۇ ئىبنى ئەلئاس - عمرو بن العاص

ئەمرۇ ئىبنى ئەلئاس ئىبنى ۋائىل ئەسسەھمى ئەلقۇرەشى )ئەبۇئابدۇلالھ( - مىسىرنى 
پەتھى قىلغان ساھابە، ئەرەبلەردىن چىققان كاتتا قوماندان، ئۇلۇغ سىياسىئون ۋە دىپلومات. 
زامانىدا  توختامنامىسى  ھۇدەيبىييە  ئىدى،  كۆرسەتكەن  قارشىلىق  قاتتىق  ئىسالمغا  بۇرۇن 
مۇسۇلمان بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى زاتۇسساالسىل غازىتىغا قوماندان قىلىپ، 
ھەزرىتى ئەبۇبەكىر بىلەن ھەزرىتى ئۆمەرنى ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە ئەۋەتكەن، كېيىن ئۇمانغا 
ۋالىي قىلغان، خەلىپە ئۆمەر زامانىدا شامدىكى جىھات قوشۇنلىرىغا قوماندان بولغان، خەلىپە 
ئۆمەر تەرىپىدىن پەلەستىنگە ۋالىي بولغان، كېيىن مىسىرنى پەتھى قىلغان ۋە مىسىرغا ۋالىي 
بولغان، خەلىپە ئوسمان ئۇنى ۋالىيلىقتىن ئېلىۋەتكەن. ھەزرىتى ئەلى بىلەن ھەزرىتى مۇئاۋىيە 
توقۇنىشى بولغاندا، ئۇ ھەزرىتى مۇئاۋىيە تەرىپىدە ئىدى، كېيىن ھەزرىتى مۇئاۋىيە تەرىپىدىن 
ھىجرىيە 38- يىلى مىسىرغا ۋالىي بولغان، ھەدىس كىتابلىرىدا 38 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 
ھىجرەتتىن 50 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 574 ـ يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيە 43- يىلى )مىالدىيە 
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664-يىلى( مىسىر ـ قاھىرەدە ۋاپات بولغان.
v  ئەمرۇ ئىبنى دىينار - عمرو بن دينار )ھىجرىيە 46 - 126 مىالدىيە 666 - 743( 

ئەمرۇ ئىبنى دىينار ئەلجۇمەھى ئەلمەككى )ئەبۇمۇھەممەد( - كاتتا تابىئىي ۋە زامانىدىكى 
مەككىلىكلەرنىڭ مۇپتىسى. ئەسلى پارس، سانئادا تۇغۇلۇپ، مەككىدە ۋاپات بولغان، 500 

ھەدىس رىۋايەت قىلغان ئىشەنچلىك ھەدىس ئالىمى. 
v  ئەمرۇ ئىبنى سەئىد - عمرو بن سعيد )ھىجرىيە 3 - 70 مىالدىيە 624 - 690(

ئەمرۇ ئىبنى سەئىيد ئىبنى ئەلئاس ئىبنى ئۇمەييە ئەلقۇرەشى )ئەبۇئۇمەييە( - پاساھەتلىك 
ۋە  مۇئاۋىيە  خەلىپە  تونۇلغان.  دەپ  “ئەلئەشدەق”  پاساھەتلىكىدىن  بىرى،  بەگلەرنىڭ 
ئۇنىڭ ئوغلى دەۋرىدە مەككىگە ۋالىي بولغان، خەلىپە ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان تەرىپىدىن 

ئۆلتۈرۈلگەن. 
v  ئەمرى ئىبنى ئەلھەزرەمىي - عمرو بن الحضرمي

ئەمرى ئىبنى ئەلھەزرەمىي - جاھىلىيەت ئەرەبلىرىنىڭ بىرى، ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن.

v  ئەممار ئىبنى ياسىر - عمار

بۇرۇن  كاتتا ساھابە،  يەقزان( -  )ئەبۇل  ئەلكىنانى  ئامىر  ئىبنى  ياسىر  ئىبنى  ئەممار 
ئىسالمغا كىرىپ، ئىسالمىنى ئېالن قىلىپ ئازابالنغان، مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان. بەدرى ۋە 
باشقا نۇرغۇن غازاتالرغا قاتناشقان، مۇشاۋىر ۋە قەيسەر زات، بىرىنچى بولۇپ ئىسالمدا قۇبا 
مەسجىدىنى بىنا قىلغان كىشى، خەلىپە ئۆمەر تەرىپىدىن كۇفەگە ۋالىي بولغان، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: »ئەتتەييىب ئەلمۇتەييەب« دەپ نام بەرگەن، ھەزرىتى ئەلى بىلەن 
بىللە سىففىين جېڭىگە قاتنىشىپ، 93 يېشىدا ئۆلتۈرۈلگەن، 62 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 
ھىجرەتتىن 57 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 567-يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيە 37- يىلى )مىالدىيە 

657-يىلى( سىففىين جېڭىدە ئۆلتۈرۈلگەن. 
v  ئەنەس ئىبنى مالىك ــ أنس بن مالك

ھەزرىتى ئەنەس )ئەنەس ئىبنى مالىك ئىبنى ئەننەزر ئىبنى زامزام ئەننىجارى ئەلخەزرەجى 
ئەلئەنسارى( )ئەبۇسۇمامە( - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خىزمەتچىسى، 2286 ھەدىس رىۋايەت 
قىلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسى بىلەن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگەن. مەدىنىدە تۇغۇلغان، 
كېيىن شامغا، ئۇندىن كېيىن بەسرەگە كۆچۈپ، ھىجرىيەنىڭ 93 ـ يىلى )مىالدىيە 712 ـ 
يىلى( بەسرەدە ۋاپات بولغان، ئۇ بەسرەدە ئەڭ ئاخىرىدا ۋاپات بولغان ساھابە ھېسابلىنىدۇ.

v  ئەنسارىالر - األنصار

بىلەن خەزرەج قەبىلىسىدىن ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ،  مۇنەۋۋەرەدىكى ئەۋس  مەدىنە 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋە مەككىدىن ھىجرەت قىلغان مۇسۇلمانالرنى كۈتۈۋېلىپ، ئۇالرنى 
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قەد  دىنىنىڭ  ئىسالم  قەبىلە  ئىككى  بۇ  نامى.  ئومۇمىي  مۇسۇلمانالرنىڭ  پىداكار  قوغدىغان 
كۆتۈرىشىدە مۇھىم رول ئوينىغانلىقى ئۈچۈن، ئەنسارالر )يەنى ئىسالمغا نۇسرەت بەرگۈچىلەر( 

دەپ ئاتالغان.
v  ئەھمەد ئىبنى ئىدرىس ئىبنى ئابدۇرراھمان - أحمد ابن إدريس ابن عبد الرحمن

ئەھمەد ئىبنى ئىدرىس ئىبنى ئابدۇرراھمان ئەلقارافى - ئاتاقلىق شەرىئەتشۇناس ۋە 
مالىكىي مەزھەب كاتتا فەقىھلىرىنىڭ بىرى. ھىجرىيەنىڭ 684 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئەۋزائى - األوزاعي

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەمر ئەلئەۋزائى - فىقھى ئىماملىرىنىڭ بىرى. ھىجرىيەنىڭ 157 - 
يىلى ۋاپات بولغان. 

v  ئەۋس - األوس

ئەۋس - خەزرەج قەبىلىسى بىلەن بىرلىكتە مەدىنىدە ياشاپ كەلگەن ئەرەب قەبىلسىنىڭ 
نامى، بۇ ئىككى قەبىلە ئىسالم دىنىنىڭ قەد كۆتۈرىشىدە مۇھىم رول ئوينىغانلىقى ئۈچۈن، 

ئۇالرمۇ ئەنسارىالر دەپ ئاتالغان. 
v  ئەييۇب - أيوب )ھىجرىيە 66 - 131 مىالدىيە 685 - 748(

ئەييۇب ئىبنى ئەبۇتەمىيمە كيسان ئەسسىختىيانى ئەلبەسرى )ئەبۇبەكىر( - تابىئىي، 
زامانىدىكى كاتتا فەقىھلەردىن، ئىبادەتگۇي زاھىد، 800 گە يېقىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان 

ئىشەنچلىك مۇھەددىس. 
v  باقىلالنى - الباقالني )ھىجرىيە 338 - 403 مىالدىيە 950 - 1013(

)ئەبۇبەكىر(  ئەلباقىلالنى  جەئفەر  ئىبنى  مۇھەممەد  ئىبنى  ئەتەييىب  ئىبنى  مۇھەممەد 
- قازى، ئىلمى كاالم ئالىملىرىدىن، زامانىدا ئەشائىرە ئېقىمىغا باش بولغان. ھازىر جاۋاب 
بولغاچقا، خەلىپە تەرىپىدىن رىمغا ئەلچى بولۇپ بارغان ۋە رىم پادىشاسى ئالدىدا خرىستئان 
كاالم”،  “دەقائقۇل  “ئەلئىنساف”،  ئەلقۇرئان”،  “ئىئجاز  قىلغان،  مۇنازىرە  بىلەن  ئالىمالر 

“ئەلمىلەل ۋەننىھەل”، “ئەتتەمھىيد” قاتارلىق كۆپلىگەن ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  بەدر - البدر 

بەدر - مەككە بىلەن مەدىنە ئارىلىقىغا جايالشقان بىر ۋادىنىڭ نامى، ئىسالمىيەتتىكى 
مەشھۇر بەدر غازىتى شۇ جايدا بولغان.

v  بەرائ ئىبنى ئازىب - البراء بن عازب

ئەلبەرائ ئىبنى ئازىب ئىبنى ئەلھارىس ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى )ئەبۇئۇمارە( - ساھابە، 
بولۇپ،  مۇسۇلمان  ۋاقتىدىال  كىچىك  قوماندان،  كاتتا  قاتناشقان  ھەرىكەتلىرىگە  پەتھى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن 15 غازاتقا قاتناشقان. خەلىپە ئۆمەر تەرىپىدىن رەي شەھرىگە 
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ئەمىر بولغان. قەزۋىين دېڭىزىنىڭ غەربىنى، كېيىن قەزۋىيننى پەتھى قىلغان، ئۇندىن كېيىن 
زەنجاننى پەتھى قىلغان، ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۇنىڭدىن 305 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 

ھىجرىيە 71- يىلى )مىالدىيە 690- يىلى( كۇفەدە ۋاپات قىلغان.
v  بەرزەخىي ھايات - الحياة البرزخية

ئارىلىقىدىكى ھايات. كىشى ئۆلسە،  بەرزەخىي ھايات - ئۆلۈم بىلەن قايتا تىرىلىش 
ئۇنىڭ بەرزەخىي ھاياتى باشالنغان بولىدۇ، بۇ قۇرئاندا بايان قىلىنغان.

v  بەززار - البزار أبو بكر

ئەلبەززار )ئەھمەد ئىبنى ئەمرۇ ئىبنى ئابدۇل خالىق ئەلبەززار(، )ئەبۇبەكىر( - چوڭ 
ھەدىسشۇناسالرنىڭ بىرى، ھەدىس كىتابىدىن ئىككىنى يازغان، چوڭىنىڭ نامى “ئەلبەھرۇز 

زاخىر”، ھىجرىيە 291- يىلى )مىالدىيە 905- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  بەغەۋىي - أبو قاسم البغوي )ھىجرىيە 213 - 317 مىالدىيە 828 - 929( 

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئىبنى ئەلمىرزابان ئەلباغدادىي ئەلبەغەۋىي 
)ئەبۇلقاسىم( - ئاتاقلىق ھەدىسشۇناس ئالىم. بەغشۇر دېگەن جايدىن بولۇپ، ئەينى زاماندا 
ئىراقتىكى ھەدىسشۇناسالردىن بىرى ئىدى. ئۇ “مۇئجەمۇسساھابە”، “ئەلجەئدىيات” قاتارلىق 

ئەسەرلەرنى يازغان. باغدادتا ۋاپات بولغان. 
v  بەنۇ قەينۇقا - بنو قينقاع

پەيغەمبەر  بىرى.  قەبىلىلىرىدىن  يەھۇدى  جايالشقان  مەدىنىگە   - قەينۇقا  بەنۇ 
ئامانلىق بەرگەن  ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن كېلىشىم تۈزۈپ، ئۇالرغا دىنىي ئەركىنلىك ۋە 

ئىدى. كېيىن ئۇالر كېلىشىمنى بۇزدى.
v  بەنۇئابدۇددار - بنو عبدالدار

بەنۇئابدۇددار - قۇرەيش قەبىلىسىدىكى بىر جەمەتنىڭ نامى. 
v  بەنۇجۇمەھ - بنو جمح

بەنۇجۇمەھ - قۇرەيش قەبىلىسىدىكى بىر جەمەتنىڭ نامى.
v  بەھزۇ ئىبنى ئەلھەكىم - بھز بن الحكيم

بەھزۇ ئىبنى ئەلھەكىم - ھەدىس رىۋايەت قىلغان تابىئىنالردىن.
v  بەيئەت – البيعة

ئىككى شەخس ئوتتۇرىدا بىر تەرەپنىڭ ئىككىنچى تەرەپكە دىنىي ۋە دۇنياۋىي ئىتائەت 
قىلىشىنى تەقەززا قىلىدىغان كېلىشىمدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەر بىلەن مەيلى 
راھەت-پاراغەت ياكى جاپا - مۇشەققەتتە بولسۇن، ئىتائەت قىلىشقا كېلىشىپ بەيئەتلەشكەن 
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كېلىشىمىمۇ  سايالش  ئوتتۇرىسىدىكى  رەئىسى  دۆلەت  بىلەن  پۇقرا  بۇخارى(.  )سەھىھۇل 
بەيئەتنىڭ بىر تۈرى ھېسابلىنىدۇ.

v  بەيھەقى - البيھقي )ھىجرىيە 384 - 358 مىالدىيە 994 - 1066(

ئەتراپىدا  نىشاپۇر  )ئەبۇبەكىر( -  ئەلى(،  ئىبنى  ئەلھۇسەين  ئىبنى  )ئەھمەد  بەيھەقى 
تۇغۇلۇپ، بەيھەقتە چوڭ بولغان. كاتتا ھەدىس ئالىمى، “ئەسسۇنەن ئەلكۇبرا”، “ئەسسۇنەن 
ئەسسوغرا”، “داالئىل ئەننۇبۇۋۋە” “مەئرىفەتۇسسۇنەن ۋەلئاسار” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى 

يېزىپ قالدۇرغان.
v  براخمانىزم 

ھىندىستاندا ياشايدىغان، ھايۋان گۆشىنى يېيىشنى چەكلەيدىغان، هللانىڭ پەيغەمبەر 
ئەۋەتكىنىگە ئىشەنمەيدىغان بىر تائىپە.

v بۇختۇننەسر - بختنصر

بابىل پادىشاھى، شۇنداقال دۇنيادىكى مەشھۇر ئىككى چوڭ  بۇختۇنەسر - قەدىمقى 
كاپىر پادىشاھنىڭ بىرى )يەنە بىرى نەمرۇد(. مىالدىدىن ئىلگىرىكى 596- ۋە 586- يىللىرى 
پەلەستىنگە ئىككى قېتىم ھۇجۇم قىلغان ۋە نۇرغۇنلىغان يەھۇدىيالرنى بابىلغا ئېلىپ كەتكەن. 
يەھۇدىيالر ئۇ يەردە 50 يىل ئاسارەتتە ياشىغان، بۇ دەۋر يەھۇدىيالر تارىخىدا “بابىل ئاسارىتى” 

دەپ ئاتىلىدۇ.
v  بۇرەيدە - بريدة

بۇرەيدە ئىبنى ئەلھەسىيب ئىبنى ئابدۇلالھ ئەلئەسلەمى - كاتتا ساھابە، بەدر غازىتىدىن 
بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان، 167 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيە 63-يىلى )مىالدىيە 683- 

يىلى( ۋاپات بولغان.
v   بىدئەت - البدعة

قىلىۋېلىنغان  پەيدا  يېڭىدىن  دىندا  كېيىن  ۋاپاتىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر 
ئىشالرنى كۆرسىتىدۇ. ئەمما دىندا ئەسلى بار بىر ئىشنىڭ مىقدارى ۋە قانداق ئورۇندىلىشى 
توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ راشىد خەلىپىلىرى پەيدا قىلغان جۈمەنىڭ بىرىنچى 
ئەزىنى، تاراۋىيھ نامىزىنى بىر ئىمام بىلەن جامائەت بولۇپ ئوقۇش، تاراۋىھ نامىزىنى 20 رەكئەت 
ئوقۇش قاتارلىق يېڭىلىقالر بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: »مېنىڭ سۈننىتىمنى ۋە توغرا 
راشىد خەلىپىلەرنىڭ سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇڭالر« دېگەن  بولغان  يولغا مېڭىشقا مۇيەسسەر 
بۇيرىقى دائىرىسىگە كىرىدىغان بولغاچقا، بۇنداق ئىشالر چەكلەنگەن بىدئەت ئىشالر قاتارىغا 

كىرمەيدۇ.
v  بىسىر ئىبنى ئەرتا - بسر بن أرطاة 

بىسر ئىبنى ئەرتا ياكى ئىبنى ئەبى ئەرتا ئەلئامىرىي ئەلقۇرەشىي )ئەبۇ ئابدۇرراھمان( 
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- پەھلىۋان قوماندانالردىن بىرى، ھىجرەتتىن بۇرۇن مەككىدە تۇغۇلغان، كىچىك ۋاقتىدىال 
مۇسۇلمان بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىككى ھەدىس رىۋايەت قىلغان، مىسىرنى 
ئىككى  ئەۋەتىلىپ  مەدىنىگە  بىلەن  مەككە  تەرىپىدىن  مۇئاۋىيە  قاتناشقان،  قىلىشقا  پەتھى 
ھەرەمنى بويسۇندۇرغان. يەمەنگىمۇ كىرگەن، ھەزرىتى ئەلى تەرەپدارلىرىنى ئۆلتۈرگە.، ھەزرىتى 
ئەلى ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن، مۇئاۋىيە ئۇنى بۇسرا شەھىرىگە ۋالىي قىلغان. يەنى ھېجرىيەنىڭ 
50-يىلى رىمغا يۈرۈش قىلىپ، قۇستانتىنىييەگە قەدەر بارغان، كېيىن ئەقلىدىن سەل ئېزىپ، 
90 يېشىدا، ھىجرىيە 86 ـ يىلى )مىالدىيە 705 ـ يىلى( دەمەشىقتە ۋاپات بولغان. ھەدىس 
ئالىملىرى ئۇنىڭغا ياخشى باھا بەرمىگەن، بەزى ئالىمالر ھەتتا ئۇنى ساھابە ھېسابلىمىغان. 

v  بىالل ئىبنى راباھ - بالل الحبشي 

بىالل ئىبنى راباھ ئەلھەبەشىي )ئەبۇ ئابدۇلالھ( - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇئەززىنى 
ۋە بەيتۇل مالنىڭ ئامبارچىسى بولۇپ، ئانىسى دېدەك ئىدى. ئىسالمنى دەسلەپكى دەۋردە 
قوبۇل قىلغانالردىن بولۇپ، ھەدىستە: »ھەبەشلەردىن ئەڭ بۇرۇن مۇسۇلمان بولغىنى بىالل« 
پەيغەمبەر  قاتناشقان،  غازاتالرغا  بارلىق  بىللە  بىلەن  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دېيىلگەن. 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن پەقەت ئەزان توۋلىمىغان، كېيىنكى زامانالردا شام تەرەپكە 
ئىمام  بولغان.  ۋاپات  يىلى( دەمەشىقتە  ـ  )مىالدىيە 641  يىلى  ـ  بېرىپ، ھىجرىيەنىڭ 20 

بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۇنىڭدىن 44 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 
v  پاپا ياكى پوپ - بوب بابا النصارى

پاپا ياكى پوپ - خىرىستىيانالردىكى يۇقىرى دەرىجىلىك دىنىي مەنسەپ ئۇنۋانى، بۇرۇن 
كاتولىك مەزھىبىدىكى بىرىنچى رەئىس شۇنداق ئاتىالتتى، كېيىن ئورتودوكس مەزھىبىدىكى 

بىرىنچى رەئىسمۇ شۇنداق ئاتىلىدىغان بولدى.
v  پەرز - الفرض

ساۋاب  قىلسا  ئۇنى  بەندە  بولۇپ،  بۇيرۇق  بۇيرىغان  قىلىشقا  بەندىلەرنى  تائاال  هللا 
بېرىلىدۇ، قىلمىسا جازالىنىدۇ. پەرز ئىككى قىسىمغا ئايرىلىدۇ: بىرىنچىسى، پەرز ئەين؛ يەنى 
ھەر بىر بەندىنىڭ ئۆزى قىلىشى تەلەپ قىلىنغان، قىلمىسا بوينىدىن ساقىت بولمايدىغان 
تەلەپ  قىلىش  يەنى  كىفايە؛  پەرز  ئىككىنچىسى،  ئوخشاش.  نامازغا  مەسىلەن،  پەرزدۇر. 
قىلىنغان، لېكىن كىم قىلىشىدىن قەتئىينەزەر شۇ ئىش قىلىنسىال ھەممەيلەننىڭ بوينىدىن 
ساقىت بولىدىغان، قىلىنمىسا ھەممە كىشى گۇناھكار بولىدىغان ئىشتۇر. ئۇنى بەزىلەر قىلىپ، 
بەزىلەر قىلمىغان تەقدىردە قىلغانالر ساۋابقا ئېرىشىدۇ، قىلمىغانالر جازادىن قۇتۇلىدۇ. بۇنىڭغا 
جىنازا نامىزى، ئەمرى مەرۇپ، نەھىي مۇنكەر قاتارلىق ئىشالر كىرىدۇ. پەرز ئەين پەرز كىفايىگە 
ئۆزگىرىپ قالمايدۇ. چۈنكى، ئۇ ھەر بىر بەندىنىڭ ئۆزىگە باغلىنىشلىق پەرزدۇر، ئەمما پەرز 
كىفايە بەزىدە بىر كىشىنىڭ قىلىشى مۇئەييەنلىشىپ قالسا، پەرز ئەينگە ئۆزگىرىپمۇ قالىدۇ. 
مەسىلەن، بىر كىشى ئۆلۈپ كەتكەن جايدا ھايات بىر مۇسۇلمان كىشى بولسىال، مېيىتنىڭ 

نامىزىنى چۈشۈرۈش شۇ بىر كىشىگە پەرز ئەين بولۇپ قالىدۇ.
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v  تابىئىي - التابعي

ئەلەيھىسساالمنىڭ  )مۇھەممەد  بىلەن  ساھابىلىرى  ئەلەيھىسسامنىڭ  پەيغەمبەر 
پەيغەمبەرلىكىگە ئىشەنگەن ھالدا( ئۇچراشقان، مۇسۇلمان ھالەتتە دۇنيادىن كەتكەن كىشى.

v  تاراۋىيھ - التراويح

تاراۋىيھ - رامىزاندا خۇپتەندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان، ھەر تۆت رەكئەت ئارىلىقىدا بىر 
ئىستىراھەت قىلىنىدىغان نەفلە نامازنىڭ ئىسمى. 

v  تالۇت - طالوت

تالۇت مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن كېيىنكى دەۋردىكى بەنى ئىسرائىل پادىشاھلىرىدىن بىرى 
بولۇپ، جالۇت قوشۇنى ئۈستىدىن غەلىبە قىلغان.

v  تائۇس - طاؤوس )ھىجرىيە 33 - 106 مىالدىيە 653 - 724(

تائۇس )زەكۋان ئىبنى كەيسان ئەلخەۋالنى ئەليەمانى(، )ئەبۇئابدۇرراھمان( - تائۇس 
لەقىمى ئەمەس، ئىسمى دېگەنلەرمۇ بار، تابىئىي ۋە كاتتا ئالىم. ئەسلى پارس بولۇپ، يەمەندە 
تۇغۇلۇپ ئۆسكەن، دىندا يېتىشكەن ئالىم بولغان، ھەدىس رىۋايەت قىلغان، تۇرمۇشىدا ئاددى 
ـ ساددا ياشىغان، پادىشاھ ۋە بەگلەرگە جۈرئەت بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت قىلغان، مۇزدەلىفە 

ياكى مىنادا ۋاپات بولغان.
v  تائىف - الطائف 

تائىف - ھىجازدىكى بىر شەھەرنىڭ نامى، ھازىر سەئۇدى ئەرەبىستاندا، مەككە مۇكەررەمەدىن 
120 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ئېگىزلىككە جايالشقان، باغ ـ بوستانلىرى بىلەن مەشھۇر.

v  تەبەرانىي - أبو القاسم الطبراني )ھىجرىيە 260 - 360 مىالدىيە 873 - 971(

ئەبۇلقاسىم ئەتتەبەرانى )سۇاليمان ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئەييۇب ئەللەخمى ئەششامى( - كاتتا 
ھەدىسشۇناس، ھەدىستە “ئەلمۇئجەم ئەلكەبىير”، “ئەلمۇئجەمۇل ئەۋسات” ۋە “ئەلمۇئجەمۇسساغىير” 

نى، يەنە “ئەلئەۋائىل”، “دەالئىل ئەننۇبۇۋۋە” قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان.
v  تەۋرات - التوراة

مۇسا  بولۇپ،  مەنىدە  دېگەن  تەلىمات”  ياكى  “قانۇن  تىلىدا  ئىبراني   - تەۋرات 
ئەلەيھىسساالمغا هللا نازىل قىلغان كىتابنىڭ نامى. ئەھلى كىتابالردا مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ: 
دۇنيانىڭ يارىتىلىشى، چىقىش، الۋىيالر، تەسنىيە، سانالر قاتارلىق بەش كىتابى ۋە ئۇالرنىڭ 

قوشۇمچىلىرى تەۋراتنى تەشكىللەيدۇ، خىرىستىيانالر ئۇنى “كونا ئەھدە” دەپ ئاتىشىدۇ.
v  تىيھ چۆلى - صحراء التيە

تىيھ چۆلى بەنى ئىسرائىل قورقۇنچاقلىق قىلىپ پەيغەمبىرىنىڭ بەيتىل مۇقەددەسكە 
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يېرىم  سىينا  يۈرگەن  ئېزىپ  يىل   40 ئۈچۈن  بۇيسۇنمىغانلىقى  بۇيرۇقىغا  قىلىش  ھۇجۇم 
ئارىلىدىكى بىر چۆل.

v  جابىر - جابر بن عبداهللا 

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرو ئىبنى ھەرام ئەلخەزرەجى 
ئەلئەنسارى( - ساھابىلەرنىڭ ئالىملىرىدىن، ئاتىسىمۇ ساھابە ئىدى، ھەدىس كىتابلىرىدا 
1540 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 19 غازاتقا قاتناشقان، كېيىنكى ئۆمرىدە مەدىنە مۇنەۋۋەرەدىكى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسجىدىدە سورۇن تۈزەپ دەرس بەرگەن، ھىجرىيەنىڭ 78ـ 

يىلى )مىالدىيە607- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  جابىر ئىبنى زەيد ــ جابر بن زيد )ھىجرىيە 21 - 93 مىالدىيە 642 - 712(

ۋە  تابىئىي  ئىشەنچلىك   - )ئەبۇئەششەئسائ(  ئەلبەسرى  ئەلئەزدى  زەيد  ئىبنى  جابىر 
قاتەدە:  بولغاندا  ۋاپات  شاگىرتى،  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ھەزرىتى  فەقىھ،  مۇجتەھىد  تونۇلغان 

بۈگۈن ئىراقنىڭ ئەڭ بىلىملىك ئادىمى ئۆلدى،- دېگەن.
v  جەرىر ئىبنى ئەتىييە - جرير بن عطية الخطفي )ھىجرىيە 28 - 110 مىالدىيە 640 - 728(

زامانىدىكى  قەبىلىسىدىن،  تەمىيم  ئەلخاتافى -  ئىبنى ھۇزەيفە  ئەتىييە  ئىبنى  جەرىر 
ئاتاقلىق شائىر، پۈتۈن ئۆمرىنى شائىرالر بىلەن ئېلىشىپ ئۆتكۈزگەن، شېئىرلىرى ھەجۋىي 
تۈس ئالغان، فەرازدەق بىلەن قىلىشقان مۇشائىرەلىرى ئۈچ تومدا، شېئىرالر توپلىمى ئىككى 

تومدا نەشر قىلىنغان. 
v  جەئفەر سادىق ــ جعفر الصادق )ھىجرىيە 80 - 148 مىالدىيە 699 - 765(

جەئفەر ئىبنى مۇھەممەد ئەلباقىر ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەلھۇسەين ئىبنى ئەبۇتالىب ئەلھاشىمى 
)ئەبۇئابدۇلالھ( - ئەھلى بەيتتىن، پەقەت يالغان سۆزلەپ باقمىغاچقا سادىق دەپ نام ئالغان، 
ئىلىم ۋە پەزىلەتتە تەڭداشسىز كاتتا تابىئىي، ئىمام ئەبۇھەنىفە ۋە ئىمام مالىكالرنىڭ ئۇستازى، 
قورقمايدىغان  بولغان، ھەقنى سۆزلەشتە  كۆرەشلىرى  بىلەن سىياسىي  ئابباسىي خەلىپىلەر 
جۈرئەتلىك ئىدى، رىسالىلىرى بىر كىتاب قىلىپ توپالنغان، شىيئەلەردىكى ئىمامىييە مەزھىبى 
ئېتىقاد قىلىدىغان 12 ئىمامنىڭ ئالتىنچىسى ھېسابلىنىدۇ، مەدىنىدە تۇغۇلۇپ ۋاپات بولغان. 

v  جۇبەير ئىبنى مۇتئەم - جبير بن مطعم

)ئەبۇئەدىي( -  ئابدۇماناف  ئىبنى  نەۋفەل  ئىبنى  ئەدىي  ئىبنى  مۇتئەم  ئىبنى  جۇبەير 
دەپ  كاتتىسى  نەسەبشۇناسالرنىڭ  ئۇنى  جاھىز  ئىدى،  ئالىملىرىدىن  قۇرەيشنىڭ  ساھابە، 
قارىغان، 60 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيە 59-يىلى )مىالدىيە 679- يىلى( مەدىنىدە 

ۋاپات بولغان.
v  جۇۋەيبىر - جويبر

جۇۋەيبىر ئىبنى سەئىيد ئەلبەلخى )ئەبۇلقاسىم( - ھەزرىتى ئەنەس ۋە باشقا ساھابىلەردىن 
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ھەدىس رىۋايەت قىلغان، لېكىن ھەدىس ئالىملىرى: ئۇنىڭ رىۋايىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ،- 
دېگەن.

v  جۇۋەيرىييە - جويرية بنت الحارث 

پەيغەمبەر  ئۇ  قەبىلىسىدىن،  خۇزائە   - زارار  ئەبى  ئىبنى  ھارىس  بىنتى  جۇۋەيرىييە 
ئىدى.  ئايالى  سافۋاننىڭ  ئىبنى  مۇسافىئ  ئىلگىرى  بىرى.  ئاياللىرىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بەنى  جۇۋەيرىييە  ئىدى.  باشلىقى  قەبىلە  ئاتىسى  ئۆلتۈرۈلگەن.  غازىتىدا  مىرىيسىئ  مۇسافىئ 
ئەلمۇستەلەق ئەسىرلىرى قاتارىدا مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا چۈشكەندە، ئاتىسى ئۇنى تۆلەم تۆلەپ 
قايتۇرۇۋالغان. كېيىن ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا نىكاھالپ بەرگەن. ئەسلى ئىسمى بەررە 
بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىىسساالم ئۇنى جۇۋەيرىييەگە ئۆزگەرتكەن. ئۇ ئەدەب ۋە پاساھەتتە 
ئالىمالر ئۇنىڭدىن يەتتە  قاتارلىق  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم  ئايالالردىن ئىدى.  پەزىلەتلىك 

ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 65 يېشىدا مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  جىبرىئىل - جبريل

جىبرىئىل ۋەھيىگە مۇۋەككەل پەرىشتە بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى ئېلىپ 
كېلەتتى. قۇرئاندا ئىسمى بايان قىلىنغان ھەمدە “ئەمىين روھ” دەپ سۈپەتلەنگەن )شۇئەرا 
بىلەن  ئەمىنلىك  ۋەھيىنى  بولغان  روھى  قەلبلەرنىڭ  ئۇ  چۈنكى  193-ئايەت(.  سۈرىسى 

پەيغەمبەرلەرگە ئېلىپ كەلگۈچىدۇر. 
v  جىددە - جدة

جىددە - ھىجازدىكى بىر شەھەرنىڭ نامى، ھازىرقى سەئۇدى ئەرەبىستاندا، قىزىل 
دېڭىز ساھىلىغا جايالشقان.

v  جىزيە - الجزية

ئىسالم دۆلىتىدىكى كاپىر پۇقراالرنىڭ ساغالم ئەرلىرىدىن ئېلىنىدىغان يىللىق باج.
v  خالىد ئىبنى مەئدان - خالد بن معدان

تابىئىي،   - )ئەبۇئابدۇلالھ(  ئەلكىالئىي  كەرب  ئەبى  ئىبنى  مەئدان  ئىبنى  خالىد 
ئىبادەتگۇيلىقى بىلەن تونۇلغان، يەزىيد ئىبنى مۇئاۋىيە دەۋرىدە ساقچى باشلىقى بولغان، كۆپ 
تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىنمۇ بارمىقى تەسبىھ ئېيتىۋاتقاندەك 

مىدىرالپ تۇرغان. ھىجرىيە 104- يىلى )مىالدىيە 722- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  خەتىيب - الخطيب )ھىجرىيە 392 - 463 مىالدىيە 1002 - 1072(

خەتىيب ئەلبەغدادى دەپ تونۇلغان بولۇپ، ئەسلى ئىسمى ئەھمەد ئىبنى ئەلى ئىبنى 
سابىت ئەلبەغدادى )ئەبۇبەكىر(، زامانىدىكى ھەدىسشۇناس ۋە تارىخچى ئالىم. باغدادتا ئۆسۈپ 
يېتىلىپ باغدادتا ۋاپات بولغان. كۆپلىگەن يۇرتالرغا ئىلىم تەھسىل قىلىپ سەپەر قىلغان، 
“تارىخى باغداد” دېگەن 14 توملۇق مەشھۇر كىتابى نەشر قىلىنغان. يەنە “ئەلبۇخەالئ”، 
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“ئەلكىفايە فى ئىلمى ئەررىۋايە”، “ئەلفەۋائىدۇل مۇنتەخەبە”، “تەقيىيدۇل ئىلىم”، “ئەلفەقىيھۇ 
ۋەلمۇتەفەققىھۇ”، “ئەتتەتفىيل”، “ئىقتىزائۇل ئىلمى ۋەلئەمەلى” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى 
يازغان، يازغان ئەسەرلىرى 56 گە يېتىدۇ. ۋاپات قىلىش ئالدىدا بارلىق كىتابلىرىنى ۋە مال-

مۈلكىنى ۋەقفە قىلىپ ئىلىم ئەھلىگە تارقىتىۋەتكەن.
v  خەزرەج - الخزرج

ئەۋس قەبىلىسى بىلەن بىرلىكتە مەدىنىدە ياشاپ كەلگەن ئەرەب قەبىلىسىنىڭ نامى، بۇ ئىككى 
قەبىلە ئىسالم دىنىنىڭ قەد كۆتۈرىشىدە مۇھىم رول ئوينىغانلىقى ئۈچۈن ئەنسارالر دەپ ئاتالغان.

v  خۇبەيب ــ خبيب
غازىتىغا  بەدىر  بىرى،  ساھابىلەردىن  كاتتا   - ئەلئەنسارىي  ئەدىي  ئىبنى  خۇبەيب 
تەرىپىدىن  ئەلھارىس  ئىبنى  ئۇقبە  قالغاندا،  چۈشۈپ  ئەسىرگە  مۇشرىكالرغا  قاتناشقان، 
ئۆلتۈرۈلگەن. ئۆلتۈرۈلۈش ئالدىدا ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇشنى دەسلەپ قىلىپ يولغا قويغان 
ساھابە، ئۇ ئۆلتۈرۈلۈش ئالدىدا: ئى هللا! ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي جاجىسىنى بەرگىن!- 

دەپ دۇئا قىلغان ۋە مۇنۇ مىسراالرنى ئوقۇغان: 

ئىالھىم ماڭا بەرداشلىق ئاتا قىلغىنكى، دۈشمەنلەر!
ئازابالشالر بىلەن تىلدى شىلىپ گۆشۈمنى ئۇستىخاندىن.

هللانىڭ يولىدا ئۆلدۈم ئەگەر ئۇ خالىسا شەكسىز،
ئورۇن ئالغاي بۇ قىينالغان ۋۇجۇدۇم باغۇ رىزۋاندىن.

مېنى قىستاشتى يېنىشقا ئىماندىن، يىغلىمايمەن ھېچ،
ئۆلۈشكە رازىمەنكى، يوق يېنىش ھەرگىزمۇ ئىماندىن.

ئۆلۈمدىن زادى قورقمايمەن، ياشامتىم مەڭگۈ ئۆلمەستىن،
ئۆلۈم مىڭ ياخشى ئاسىيلىق قىلىپ دەۋزەختە يانغاندىن.

هللا دەرگاھىغا قايتىمەن، پىسەنت قىلمايمەن دۈشمەنگە،
ئېگىپ باش ياۋغا قىلمايمەن خۇشامەت قىلچە يالغاندىن.
پەقەت ئىمان بىلەن كەتسەمال بولدى، يوقكى پەرۋايىم،

شېھىت بولۇپ يىقىلسام، سول ياكى ئوڭ ياندىن.

v  خىراج - الخراج
ھەر يىلى بىر قېتىم بېرىلىدىغان تېرىلغۇ زېمىن بېجى. بۇ باجنىڭ ئۆلچىمى خەلىپە 

بىلەن يەر ئىگىلىرىنىڭ كېلىشىمى ياكى خەلىپىنىڭ بەلگىلىمىسى بويىچە بېكىتىلىدۇ.
v  دارقۇتنى - الدارقطني )ھىجرىيە 306 - 385 مىالدىيە 919 - 995(

ئەلى ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ئەھمەد ئەددارقۇتنى ئەلبەغدادى ئەششافىئى )ئەبۇل ھەسەن( - 
ئاتاقلىق ھەدىسشۇناس، ئۆز زامانىدىكى تەڭداشسىز ھەدىس ئالىمى، باغدادتا تۇغۇلغان ۋە ۋاپات 
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بولغان، “ئەسسۇنەن”، “ئەلئىلەل ئەلۋارىدە فىل ئەھادىيس ئەننەبەۋىييە”، “ئەلمۇجتەبە”، 
“ئەلمۇختەلەفۇ ۋەلمۇئتەلەفۇ” ۋە “ئەززۇئەفائۇ” قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان.

v  دارىمىي - الدارمي
ئەسسەمەرقەندىي(،  ئەددارىمىي  ئابدۇرراھمان  ئىبنى  ئابدۇلالھ  )ئىمام  دارىمىي 
)ئەبۇمۇھەممەد( - مەشھۇر “سۈنەنۇددارىمىي” دەپ تونۇلغان “ئەلمۇسنەد” دېگەن ھەدىس 

توپلىمىنى توپلىغان كاتتا ھەدىسشۇناس ئالىم، ھىجرىيە 255-يىلى ۋاپات بولغان.
v  داۋۇد ئىبنى ئەلى ئىبنى خالەف - داود بن علي بن خالف

داۋۇد ئىبنى ئەلى ئىبنى خالەف - فىقھى ئىماملىرىنىڭ بىرى، شۇنداقال يەنە زاھىرىي 
مەزھەبنىڭ ئاساسچىسى. ھىجرىيەنىڭ 270 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  دۇرزىييە 
ھاكىم  بولۇپ،  تارمىقى  بىر  تائىپىسىنىڭ  ئىسمائىيلىييە  شىيئەلەرنىڭ  ئاشقان  چېكىدىن 
“بىئەمرىللە ئەلفاتىمى” دېگەن كىشىنى ئۇلۇغاليدۇ. ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ھازىر شامدا ياشايدۇ. 

v  دىيەت - الدية 
دىيەت-جان تۆلىمىدىن ئىبارەت، يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ تۇغقانلىرىغا قاتىل تەرىپىدىن 
تۆلىنىدىغان مالنىڭ ئىسمى، قىممىتى يۈز تۆگە ياكى 4 كىلو 250 گرام 85 پىرسەنتلىك ئالتۇنغا 

باراۋەر.
v  راھبانىيەت - رھبانية

راھبانىيەت - “راھىب بولۇپ ياشاش”. يەنى جەمئىيەتتىن ئايرىلىپ يالغۇز ياكى گۇرۇپ 
بولۇپ سەھرا ياكى ئادىمىزات يوق جايالردىكى ئىبادەتخانىالردا قاتتىق ئىبادەت بىلەن مەشغۇل 
بولۇپ، دۇنيانىڭ ھۇزۇر - ھاالۋىتىنى تەرك قىلىش. دۇنيا ئەھلىدىن، دۇنيا ئىشلىرىدىن 
ياشاشتىن  بىلەن  قاششاقلىق  ۋە  قاتتىقچىلىق  كىيىنىشتە  ۋە  غىزالىنىش  قاچۇرۇش،  ئۆزىنى 
ئىبارەت بولغان دىنىي ھايات. مۇشۇنداق ھاياتتا ياشايدىغان كىشى “راھىب” دەپ ئاتىلىدۇ. 
بۇ خىرىستىيانالر پەيدا قىلغان ئادەت بولۇپ، ئىسالم بۇنى قاتتىق تەنقىد قىلغان )قۇرئان كەرىم 
ھەدىد سۈرىسى 27-ئايەتكە قاراڭ(. ھەدىستە: »جىھاد قىل! ئۇ ئىسالمنىڭ راھبانىيلىكىدۇر« 

دېيىلگەن )ئىمام ئەھمەد مۇسنەدتە رىۋايەت قىلغان(.
v  راھمان - الرحمن

هللانىڭ گۈزەل ئىسىملىرىدىن بىرى بولۇپ، “ناھايىتى مېھرىبان” دېگەن مەنىدە.
v  رەبىيئ ئىبنى ئەنەس - الربيع بن أنس

رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ئەلبەكرى ئەلبەسرى ئەلخۇراسانى )ئەلھەنەفىيمۇ دېيىلىدۇ( - ھەدىس 
رىۋايەت قىلغان، ھەدىسشۇناسالر ئۇنىڭغا »راستچىل« دەپ باھا بەرگەن. ھىجرىيەنىڭ 139- 
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ياكى 140- يىلى ۋاپات بولغان.
v  رۇبەييىئ بىنتى مۇئەۋۋىز ئىبنى ئەقرائ - الربيع بنت معوذ بن األقرع 

رۇبەييىئ بىنتى مۇئەۋۋىز ئىبنى ئەقرائ ئەننىجارىييە ئەلئەنسارىييە - ئىسالمىيەتتە كاتتا 
ئورۇن ئالغان ئايال ساھابە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دەرەخ ئاستىدا رىزۋان بەيئىتى قىلغان، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە غازاتالرغا چىققان ئايال. ئۇ مۇنداق دېگەن: “بىز پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە غازاتقا چىققىنىمىزدا، مۇجاھىدالرغا ئۇسسۇلۇق يەتكۈزۈپ بېرىپ، 
مەدىنىگە  يارىالنغانالرنى  ۋە  ئۆلگەن  داۋااليتتۇق،  يارىدارالرنى  قىالتتۇق،  خىزمەت  ئۇالرغا 
قايتۇرۇپ كېتەتتۇق”. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزىدە ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىپ، تاھارەت ئېلىپ، 

ناماز ئوقۇپ، غىزالىنىپ كېلەتتى، ئۇ ھەزرىتى مۇئاۋىيە دەۋرىگىچە ياشىغان.
v  زەبۇر - الزبور

زەبۇرنىڭ مەنىسى “پۇختا يېزىلغان كىتاب” دېگەنلىك بولىدۇ. هللا تائاال پەيغەمبەرلەرگە 
نازىل قىلغان بارلىق كىتابالر “زەبۇر” دەپ ئاتىلىدۇ. قۇرئان كەرىممۇ بۇنىڭ ئىچىدە، ئەنبىيا 
سۈرىسىنىڭ 105- ئايىتى شۇنى كۆرسىتىدۇ. داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان كىتابمۇ 

زەبۇر ئىسمى بىلەن تونۇلغان. 
v  زەججاج - الزجاج )ھىجرىيە 241 - 311 مىالدىيە 855 - 923(

لۇغەتشۇناس،   - ئەززەججاج  ئەبۇئىسھاق  سەھل  ئىبنى  ئەسسەرىي  ئىبنى  ئىبراھىيم 
ئەلقۇرئان”،  “مائانى  تەربىيىلىگەن،  بالىسىنى  خەلىپىنىڭ  شاگىرتى،  ئەلمۇبەررىدنىڭ 

“ئەلئىشتىقاق”، “ئىئرابۇل قۇرئان” ۋە “ئەلئەمالى” قاتارلىق ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  زەمەخشەرى ــ الزمخشري )ھىجرىيە 467 ــ 538 مىالدىيە 1075 ــ 1144(

مەھەممەد ئىبنى ئۆمەر ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئەلخارەزمى ئەززەمەخشەرى جارۇلالھ 
)ئەبۇلقاسىم( - ئاتاقلىق تەپسىرشۇناس، تىلشۇناس ۋە فىھىشۇناس. ئۇ ھىجرىيەنىڭ 467ـ  يىلى 
)مىالدىيە 1075 ـ يىلى( خارەزمدىكى زەمەخشەردە تۇغۇلغان. مەككىگە بېرىپ ئۇزۇن مۇددەت 
ئىستىقامەت قىلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن “جارۇلالھ” دەپ نام ئالغان. تەپسىرىدە “ئەلكەششاف”، 
ئىستىلىستىكىدا “ئەساسۇل بەالغە”، “ئەلمۇفەسسال”، “ئەلمەقامات”، “ئەلجىبال ۋەلئەمكىنە 
ۋەلمىياھ”، “ئەلمۇقەددىمە” ئەرەبچە - پارسچە ئىككى توم قامۇس، لۇغەتتە “مۇقەددىمەتۇل 
ئەدەب”، ھەدىس سۆزلۈكلىرىدە “ئەلفائىق”، ماقال-تەمسىلدە “ئەلمۇستەقسا” ۋە سېلىشتۇرما 
مۇئتەزىلە  قالدۇرغان.  يېزىپ  ئەسەرلەرنى  نۇرغۇن  قاتارلىق  مەسائىل”  “رۇئۇسۇل  فىقھىدا 

مەزھىبىدە بولۇپ، سوپىزم ئېقىمىغا ئاشكارە ۋە قاتتىق رەددىيە بەرگەن. 
v  زەھھاك - الضحاك بن فيروز

زەھھاك ئىبنى فەيرۇز ئەددەيلەمى - ساھابە.
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v  زەھھاك ــ الضحاك بن مزاحم
مەشھۇر  تابىئىي،   - )ئەبۇلقاسىم(  ئەلخۇراسانى  ئەلھىاللى  مۇزاھىم  ئىبنى  ئەززەھھاك 
مۇپەسسىر، مۇئەللىملىك قىلغان. ئېيتىشالرغا قارىغاندا، مەكتىپىدە ئۈچ مىڭ ئوقۇغۇچىسى 
بولۇپ، ئۇالرنى ئېشەككە مىنىپ، ئايلىنىپ يۈرۈپ، بىر - بىرلەپ تەكشۈرۈپ تۇراتتى، تەپسىر 

ھەققىدە بىر كىتاب يازغان. ھىجرىيەنىڭ 105 ـ ياكى 106 ـ يىلى خۇراساندا ۋاپات بولغان.
v  زەيد ئىبنى ئەرقەم - زيد بن أرقم

زەيد ئىبنى ئەرقەم ئەلخەزرەجى - ساھابە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن 17 غازاتقا 
قاتناشقان، 70 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھىجرىيەنىڭ 68 ـ يىلى )مىالدىيە 687- يىلى( 

ۋاپات بولغان.
v  زەيد ئىبنى ئەسلەم - زيد بن أسلم

زەيد ئىبنى ئەسلەم ئىبنى سەئلەبە ئىبنى ئەدىي - بەدرى غازىتىغا قاتناشقان ساھابە، 
ھىجرىيەنىڭ 136- يىلى )مىالدىيە 753- يىلى( ۋاپات بولغان.

v  زەيد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۇسەين - زيد ابن علي ابن حسين
زەيد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۇسەين ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ - كاتتا 

ئالىم ۋە زەيدىييە مەزھىبىنىڭ ئىمامى، ھىجرىيە 120 ــ ياكى 121 ــ يىلى ۋاپات بولغان.
v  زەيد ئىبنى ئەمرو ئىبنى نۇفەيل - زيد بن عمرو بن نفيل

زەيد ئىبنى ئەمرو ئىبنى نۇفەيل ئىبنى ئابدۇل ئۇززا ئەلقۇرەشى - ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ 
ئىسالم  ھاكىم،  قوغدىغان  ھەققىنى  ئايالالرنىڭ  دەۋرىدە  جاھىلىيەت  ئوغلى،  تاغىسىنىڭ 
دەۋرىگىچە ياشىمىغان، بۇتالرغا چوقۇنۇشنى يامان كۆرۈپ، بۇتالرغا بوغۇزالنغان قۇربانلىقالرنى 
يېمىگەن، شامغا بېرىپ يەھۇدىزم ۋە خىرىستىئانىزمنىڭ ئەھۋالىنى تەتقىق قىلغان بولىسمۇ، 
ھېچبىرىگە مايىل بولماي مەككىگە قايتىپ كېلىپ، ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىماتلىرى 
بىلەن ياشىغان، بۇتقا ئىبادەت قىلىشقا قارشى چىققان. تىرىك كۆمۈلىدىغان قىزالرنىڭ ئاتىلىرىغا 
پۇل بېرىپ، ئۇالرنى قۇتۇلدۇرىۋالغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلىك كېلىشتىن بۇرۇن 
ئۇنى كۆرگەن، كېيىن ئۇ توغرىسىدا سورالغاندا: »قىيامەت كۈنى ئۆزى يالغۇز ئايرىم ئۈممەت 

بولۇپ قوپىدۇ« دېگەن. ھىجرەتتىن 17 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 606- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  زەيد ئىبنى سابىت ــ زيد بن ثابت

زەيد ئىبنى سابىت ئىبنى ئەززەھھاك ئەلئەنسارى )ئەبۇخارىجە( - ئىلىمدە يېتىشكەن 
كاتتا ساھابە، ۋەھيى يازغۇچىالردىن بىرى، مەدىنىدە تۇغۇلۇپو مەككىدە چوڭ بولغان. ئالتە 
يېشىدا ئاتىسى ئۆلتۈرۈلگەن، 11 يېشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھىجرەت قىلغان، 
فەرائىز  ۋە  قىرائەتتە  بېرىشتە،  پەتىۋا  قازىلىقتا،  مەدىنىدە  بولغان،  ئالىم  ئۆگىنىپ  دىننى 
ئىلمىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇراتتى، خەلىپە ئۆمەر بىر يەرگە بارسا ئۇنى ئورنىغا قويۇپ كېتەتتى. 
ھەزرىتى ئىبنى ئابباس شۇنداق كاتتىلىقى بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىپ: ئىلىمنىڭ ئالدىغا 
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قىالتتى.  تەھسىل  ئىلىم  ئۇنىڭدىن  دەپ،  بارمايدۇ  ئالدىغا  باشقىالرنىڭ  ئىلىم  بېرىلىدۇ، 
كۆرسەتكەن  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر  توپالپ،  قۇرئاننى  ۋاقتىدا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئىدى. كېيىن ھەزرىتى ئەبۇبەكرنىڭ تاپشۇرۇقى بىلەن قۇرئاننى توپلىغان، ئۇندىن كېيىن 
يازغان،  بىلەن  قولى  ئۆز  نى  قۇرئان”  “ئوسمانىي  بىلەن  تاپشۇرۇقى  ئوسماننىڭ  ھەزرىتى 
ۋاپات بولغان كۈن ھەزرىتى ئەبۇ ھۇرەيرە: بۈگۈن بۇ ئۈممەتنىڭ ئالىمى ۋاپات بولدى، هللا 
تائاال ئىبنى ئابباسنى ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇشقا مۇيەسسەر قىالر،- دېگەن ئىدى. ھەدىس 
كىتابلىرىدا 92 ھەدىسى بار، ھىجرەتتىن 11 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 611-يىلى( تۇغۇلغان. 

ھىجرىيە 45- يىلى )مىالدىيە 665- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  زۇبائە بىنتى زۇبەير ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب - ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 

زۇبائە بىنتى زۇبەير ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب - ئايال ساھابە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
تاغىسىنىڭ قىزى.

v  زۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام - الزبير بن العوام

ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئىبنى خۇۋەيلىد ئەلقۇرەشى )ئەبۇئابدۇلالھ( - كاتتا ساھابە 
پەيغەمبەر  بىرى،  كىشىنىڭ  ئون  بېشارەتلەنگەن  بىلەن  جەننەت  قوماندان،  قەيسەر  ۋە 
قېنىدىن  قىلىچىنى  يولىدا  ئىسالم  بولۇپ  بىرىنچى  ئوغلى،  ھاممىسىنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
غازاتالرغا  بارلىق  قاتارلىق  ئەلەيھىسساالم بىلەن بەدرى ۋە ئۇھۇد  زات، پەيغەمبەر  سۇغارغان 
ئوق  ۋە  قىلىچ  مەيدىسىدە  قاتناشقان،  قىلىشقا  پەتھى  ئىسكەندەرىيەنى  قاتناشقان، كېيىن 
ئىزلىرى كۆپ ئىدى. خەلىپە ئۆمەر ئۇنى ئۆزىدىن كېيىن خەلىپە بولۇشقا اليىق كىشىلەر قاتارىدا 
قويغان. ئۇ باي تىجارەتچى بولۇپ، قالدۇرۇپ كەتكەن مال-مۈلكى قىرىق مىليون تەڭگىگە 
سېتىلغان، جەمەل جېڭى بولغاندا، ئۇخالۋاتقاندا تۇيۇقسىز ئۆلتۈرۈلگەن، 38 ھەدىس رىۋايەت 
قىلغان، ھىجرەتتىن 28 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 594 ـ يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيە 36- يىلى 

)مىالدىيە 656- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  زىممە - الذمة

زىممە دېگەن سۆز - ئەھدە ۋە ئامانلىقنى بىلدۈرىدۇ، شۇڭا ئىسالم دۆلىتى ئامانلىق ۋە 
ئەھدە بەرگەن غەيرى مۇسۇلمان زىممىي دەپ ئاتىلىدۇ.

v  زىممىي - الذمي

ئىسالم دۆلىتىدە مۇقىم ياشايدىغان كاپىر گراژدان.
v  زىندىيق - الزنديق

زەردۇشت دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان كاپىرالر، كېيىنچە بۇزۇق ئېتىقادقا تەشۋىق قىلىدىغان 
كىشىلەرمۇ زىندىيق دەپ ئاتالغان.

v  سابىئە - الصابئة
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سابىئە - دىنسىز ياكى يۇلتۇزالرغا ياكى پەرىشتىلەرگە چوقۇنىدىغان تائىپە ياكى هللانى بىر 
دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان، قىيامەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان، لېكىن يا پەيغەمبەر ياكى كىتاب، ياكى 

مۇئەييەن ئىبادىتىمۇ بولمىغان بىر تائىپە، بەقەرە سۈرىسىنىڭ 62- ئايىتى بۇنى تەكىتلەيدۇ.
v  سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شەمماس - ثابت بن قيس بن شماس

سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شەمماس ئەلخەزرەجىي ئەنسارىي - ساھابە، ئۇ پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ باياناتچىسى ئىدى. ئۇھۇد ۋە ئۇندىن كېيىنكى بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان. 
پەيغەمبەر  قالغاندا،  ئاغرىپ  ئۇ  دېيىلگەن.  ئادەم«  ياخشى  ئىنتايىن  »سابىت  ھەدىستە: 
ئەلەيھىسساالم ئۇنى يوقالپ بارغان ۋە: »ئى ئىنسانالرنىڭ پەرۋەردىگارى! سابىت ئىبنى قەيسكە 
شىپالىق بەرگىن« دەپ دۇئا قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 12ـ  يىلى )مىالدىيە 633ـ  يىلى( ھەزرىتى 

ئەبۇ بەكىرنىڭ خەلىپىلىك دەۋرىدە يەمامە ئۇرۇشىدا شېھىت بولغان.
v  ساالم ئىبنى مىشكەم - سالم بن مشكم

پەيغەمبەر  ھارىس  بىنتۇل  زەينەب  ئايالى  ئۇنىڭ  يەھۇدىي،   - مىشكەم  ئىبنى  ساالم 
ئەلەيھىسساالمغا بىر قوينى زەھەرلەپ ئەكىلىپ سۇيىقەست قىلغان.

v  سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ - سالم بن عبد هللا 

سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ئەلخەتتاب ئەلقۇرەشىي ئەلئەدەۋىي - مەدىنىدىكى 
يەتتە فەقىھنىڭ، شۇنداقال تابىئىيالرنىڭ كاتتىلىرىدىن ۋە ئالىملىرىدىن بىرى، ھىجرىيەنىڭ 

106 ـ يىلى )مىالدىيە 725 ـ يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ساھابە - الصحابة

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتقان ھالدا ئۇچراشقان، مۇسۇلمان ھالەتتە دۇنيادىن 
كەتكەن كىشى. 

v  سەئد ئىبنى ئەبۇۋەققاس - سعد بن أبي وقاص

سەئد ئىبنى ئەبۇۋەققاس مالىك ئىبنى ئۇھەيب ئىبنى ئابدۇ مەناف ئەلقۇرەشى ئەززۇھرى 
)ئەبۇئىسھاق( - پېشقەدەم ساھابە، تاالنتلىق ھەربىي قوماندان، جەننەت بىلەن خەۋەر بېرىلگەن 
ئون كىشىنىڭ بىرى، 17 يېشىدا مۇسۇلمان بولغان، بىرىنچى بولۇپ هللا يولىدا ئوق ئاتقان، 
بەدر غازىتىغا قاتناشقان، قادىسىييە جېڭىگە قوماندانلىق قىلغان، كۇفە شەھىرىنى الھىيىلىگەن، 
ئىراقنى پەتھى قىلغان زات، خەلىپە ئۆمەر تەرىپىدىن كۇفەگە ۋالىي قىلىپ تەيىنلەنگەن، خەلىپە 
مەدىنىگە  ئېلىنىپ  ۋالىيلىقتىن  تۇرغان، كېيىن  بولۇپ  ۋالىي  مۇددەت  بىر  زامانىدىمۇ  ئوسمان 
قايتىپ شۇ يەردە ۋاپات بولغان، 271 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرەتتىن 23 يىل بۇرۇن 

)مىالدىيە 600-يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيە 55- يىلى )مىالدىيە 675 ـ يىلى( ۋاپات بولغان.
v  سەئد ئىبنى ئەررەبىيئ - سعد بن الربيع

بەيئىتىگە  ئەقەبە  ساھابە،  كاتتا   - ئەلئەنسارى  ئەمرۇ  ئىبنى  ئەررەبىيئ  ئىبنى  سەئد 
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قاتناشقان ۋەكىللەرنىڭ بىرى، بەدر غازىتىغا قاتناشقان، ھىجرىيەنىڭ 3- يىلى )مىالدىيە 
625- يىلى( ئۇھۇد غازىتىدا شېھىت بولغان.

v  سەئد ئىبنى مۇئاز - سعد بن معاذ 
سەئد ئىبنى مۇئاز ئىبنى ئەننوئمان ئىبنى ئىمرىئىلقەيس ئەلئەنسارى - ساھابە، قەھرىمان 
باتۇرالرنىڭ بىرى، ئەۋس قەبىلىسىنىڭ كاتتىبېشى بولۇپ، بەدرى كۈنى ئەۋسنىڭ بايرىقىنى 
كۆتۈرگەن. خەندەك جېڭىدە ئوق تېگىپ، شۇنىڭ تەسىرى بىلەن 37 يېشىدا ۋاپات بولغان. 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »سەئد ئىبنى مۇئازنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن راھماننىڭ ئەرشى تىترىدى« 

دېگەن. ھىجرىيەنىڭ 14- يىلى )مىالدىيە 635-يىلى( ۋاپات بولغان.
v  سەفا ۋە مەرۋە - الصفا والمروة

كەئبە يېنىدىكى ئىككى تاغنىڭ نامى بولۇپ، ھەج ۋە ئۆمرە پائالىيىتىدە بۇ ئىككى تاغ 
ئارىلىقىدا يەتتە قېتىم يۈگۈرۈش يولغا قويۇلغان. ھازىر ھەر ئىككىسى مەككە مۇكەررەمەنىڭ 

ئىچىدە. 
v  سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە - صفوان بن أميە

سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە ئىبنى خەلەف ئىبنى ۋەھب ئەلجۇمەھى )ئەبۇۋەھب( - سۆزمەن 
ۋە سېخى ساھابە، جاھىلىيەت ۋە ئىسالم دەۋرلىرىدە قۇرەيشنىڭ كاتتىلىرىدىن ئىدى. مەككە 
پەتھى قىلىنغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولغان، ئۇ دىلىنى ئىسالمغا مايىل قىلىنىش ئۈچۈن 
ھەدىس   13 قاتناشقان،  جېڭىغا  يەرمۇك  كېيىن  ئىدى،  بىرى  بېرىلگەنلەرنىڭ  ئولجىدىن 

رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 14- يىلى )مىالدىيە 661- يىلى( مەككىدە ۋاپات بولغان.
v  سەلەپ - سلف

سەلەپ - دەسلەپكى دەۋرلەردىكى مۇسۇلمانالرنى كۆرسىتىدۇ، ۋەھيى چۈشكەن زامانالردا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىۋاسىتە دىننى چۈشەنگەن، قۇرئان كۆرسەتمىسىنى ھايات يولى 
قىلغان ۋە ئەمەلىيىتىگە تەتبىقلىغان ساھابىلەر سەلەپ سالىھ دەپ ئاتىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالردىن 
كېيىن كېلىپ ئۇالرنىڭ تۇتقان يولىغا ئەگەشكەن تابىئىيالر ۋە تابىئىيالرنىڭ تابىئىيلىرىمۇ 
ياشىغان  قەدەر  ئەسىرگە   -3 ھـىجرىيە  ئومۇمەن  كىرىدۇ.  دائىرىسىگە  ئاتالغۇسى  سەلەپ 

كاتتىلىرىمىزنىڭ ھەممىسى سەلەپ ئاتالغۇسى ئىچىگە كىرىدۇ.
v  سەلەمە ئىبنى ھىشام - سلمة بن ھشام

ئەبۇجەھلنىڭ   - )ئەبۇھاشىم(  ئەلمەخزۇمى  ئەلمۇغىيرە  ئىبنى  ھىشام  ئىبنى  سەلەمە 
بىر تۇغقىنى، بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان ساھابە، مەككە مۇشرىكلىرى ئۇنى ھىجرەت قىلغىلى 
قويماي، ئازار بېرىپ سوالپ قويغاندا قېچىپ كەتكەن، ھىجرىيە 14- يىلى )مىالدىيە 635- 

يىلى( شامدا شېھىت بولغان.
v  سەلمان ئەلفارىسى - سلمان الفارسي

سەلمان ئەلفارىسى - ئۇلۇغ ساھابە، ئەسلى پارس مىللىتىدىن، ئۇ ئىسفاھان مەجۇسىلىرىدىن 
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كىتابلىرىنى  يەھۇدىيالرنىڭ  ۋە  رىم  پارس،  كېزىپ،  يۇرتمۇيۇرت  ئىزدەپ  ھەقىقەت  بولۇپ، 
ئوقۇغان، كېيىن ئەرەب يۇرتلىرىغا قاراپ ماڭغاندا يولدا ئۇچرىغان ئەرەبلەر ئۇنى خىزمىتىگە 
سالغان، كېيىنچە ئۇنى قۇل قىلىۋېلىپ ساتقان، بەنى قۇرەيزە جەمەتىدىن بىرى سېتىۋېلىپ 
پەيغەمبەر  قۇبادا  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  ئىسالمنىڭ خەۋىرىنى  ئەكەلگەن، سەلمان  مەدىنىگە 
ئەلەيھىسساالمنى زىيارەت قىلغان ۋە قېشىدا بىر مۇددەت تۇرغان، ساھابىلەرنىڭ ياردىمى بىلەن 
ئېالن  كىرگەنلىكىنى  ئىسالمغا  كېيىن،  بولغاندىن  ئازاد  سېتىۋېلىپ  ئەركىنلىكىنى  ئۆزىنىڭ 
قىلغان. مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، ئۆزىنى ئىسالم ئوغلى سەلمان دەپ ئاتىغان. ئۇ كۈچلۈك، 
تەدبىرلىك ۋە دىنالرغا دائىر مەلۇماتلىق ئىدى، خەندەك كوالشنى سەلمان مەسلىھەت بەرگەن 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  قالغاندا،  تالىشىپ  ئەنسارىالر سەلماننى  بىلەن  مۇھاجىرالر  ئىدى، 
»سەلمان بىزنىڭ جەمەتىمىزدىن« دەپ، ئۇنى پەيغەمبەر جەمەتىگە مەنسۇپ قىلغان، كېيىنكى 
چاغالردا ئەلمەدائىنگە ئەمىر قىلىپ تەيىنلەنگەن بولۇپ، مائاشى چىقسا سەدىقە قىلىۋېتىپ، بورا 
ياساپ ئۆز قولىنىڭ ئەمگىكىدىن ئارپا نېنى يەپ ياشىغان، ھەدىس كىتابلىرىدا 60 ھەدىس 

رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 36- يىلى )مىالدىيە 656 ـ يىلى( ۋاپات بولغان. 
v  سەھل ئىبنى سەئد - سھل بن سعد الساعدي

سەھل ئىبنى سەئد ئەسسائىدى ئەلخەزرەجى - مەشھۇر ساھابە، 100 يىل ياشىغان، 188 
ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھىجرىيەنىڭ 91- يىلى )مىالدىيە 710- يىلى( ۋاپات بولغان.

v  سەۋبان ــ ثوبان
سەۋبان ئىبنى بۇجدۇد )ئەبۇئابدۇلالھ( - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى سېتىۋېلىپ ئازاد 
قىلىۋەتكەندىن كېيىنو پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا قەدەر خىزمىتىدە بولغان، كېيىن شامغا 
چىقىپ پەلەستىندىكى رەملە دېگەن جايغا چۈشكەن، كېيىن ھىمس شەھىرىگە چۈشۈپ ھىجرىيەنىڭ 

54 ـ يىلى شۇ جايدا )مالدىيە 674 ـ يىلى( ۋاپات بولغان. 128 ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
v  سەئىد ئىبنى جۇبەير ــ سعيد بن جبير )ھىجرىيە 45 - 95 مىالدىيە 665 - 714( 

سەئىد ئىبنى جۇبەير ئەلئەسەدى ئەلكۇفى )ئەبۇئابدۇلالھ( - كاتتا تابىئىي ۋە تابىئىيالرنىڭ 
ئەڭ بىلىملىكى، ئەسلى ھەبەشىستانلىق بولۇپ، بەنى ۋالىبە جەمەتىنىڭ خىزمەتچىسى ئىدى. 
ھەزرىتى ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى ئۆمەردىن ئىلىم تەھسىل قىلغان، ھەزرىتى ئىبنى ئابباستىن 
كۇفەلىك بىرەر كىشى كېلىپ بىر نەرسە سورىسا: ئاراڭالردا سەئىيد تۇرۇقلۇق، ماڭا كېلىپ 
سورامسىلەر؟- دەيتتى. خەلىپە ئابدۇل مەلىك ئىبنى مەرۋانغا قارشى قوزغىالڭغا قاتناشقانلىقى 
ئۈچۈن، ھەججاج تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن. دۇئاسى ئىجابەت بولىدىغان زاتالردىن ئىدى. ئاز 

كۈنگە قالماي زالىم ھەججاج سەئىدنىڭ دۇئاسى بىلەن ھاالك بولغان. 
v  سەئىيد ئىبنى زەيد - سعيد بن زيد

سەئىيد ئىبنى زەيد ئىبن ئەمرو ئىبنى نۇفەيل ئەلقۇرەشى )ئەبۇل ئەئۋەر( - ساھابە، 
جەننەت بىلەن بېشارەت بېرىلگەن ئون ساھابىنىڭ بىرى، ئۇ قەيسەر ۋە تەدبىرلىك ئىدى، 
يەرمۇك ۋە دەمەشىق مۇھاسىرىسىغا قاتناشقان، دەمەشىقكە ۋالىي بولغان، 48 ھەدىس رىۋايەت 
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قىلغان، ھىجرىيەنىڭ 51- يىلى )مىالديىە 671- يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  سەئىيد ئىبنى مەنسۇر ئىبنى شۆئبە ئەلخۇراسانى - سعيد بن منصور بن شعبة

ھەدىسشۇناس   - ئوسمان(  )ئەبۇ  ئەلخوراسانى  شۆئبە  ئىبنى  مەنسۇر  ئىبنى  سەئىيد 
ئالىمالرنىڭ بىرى، “ئەسسۈنەن”، “ئەتتەفسىر” قاتارلىق كىتابالرنى يازغان. ئىمام ئەھمەد، 
ئىمام دارىمى، ئىمام مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد قاتارلىق مۇھەددىس ئالىمالر ئۇنىڭدىن ھەدىس 
رىۋايەت قىلغان. ئۇ راستچىل، ئىشەنچلىك، ئىلىمنى مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئالىمالردىن ئىدى. 

ھىجرىيە 227- يىلى مەككىدە ۋاپات بولغان.
v  سەئىيد ئىبنى مۇسەييىب ــ سعيد بن المسيب )ھىجرىيە 13 ــ 94 مىالدىيە 634 ــ 713(

ئەلقۇرەشى  ئەلمەخزۇمى  ئەبۇۋەھب  ئىبنى  ھەزەن  ئىبنى  ئەلمۇسەييىب  ئىبنى  سەئىيد 
)ئەبۇمۇھەممەد( - تابىئىيالرنىڭ پېشىۋاسى، مەدىنىدىكى يەتتە فەقىھنىڭ بىرى، ئىبادەتگۇيلىقى 
ۋە تەقۋادارلىقى بىلەن تونۇلغان، كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان، ھاياتىدا ياغ تىجارىتى بىلەن 

شۇغۇللىنىپ خەلىپىلەردىن ياردەم ئالمىغان. 
v  سۇددى - إسماعيل بن عبدالرحمن السدي

ئىسمائىل ئىبنى ئابدۇرراھمان سۇددى ئەلكۇفى - ئەسلى ھىجازلىق بولۇپ، كۇفەگە 
قىلغان.  رىۋايەت  ھەدىس  نۇرغۇن  مۇپەسسىر،  ئاتالغان.  دەپ  سۇددى  چوڭ  جايالشقان، 

ھىجرىيەنىڭ 128- يىلى )مىالدىيە 745- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  سۇفيان سەۋرىي - سفيان الثوري )ھىجرىيە 97 ــ 161 مىالدىيە 716 ــ 778(

سۇفيان ئىبنى سەئىيد ئىبنى مەسرۇق ئەسسەۋرى ئەلكۇفى )ئەبۇئابدۇلالھ( - ھەدىستە 
ئەمىرىلمۇئمىنىن نامىنى ئالغان، فىقھىدا، ئىبادەتتە ۋە تەقۋادارلىقتا تونۇلغان زات. كۇفەدە 
تۇغۇلۇپ ئۆسكەن، خەلىپە مەنسۇر ئۇنى ھوقۇق تۇتۇشقا ئۈندىگەن بولسىمۇ، تەكلىۋىنى رەت 
قىلىپ، كۇفەدىن چىقىپ مەككە ۋە مەدىنىگە جايالشقان، كېيىن خەلىپە مەھدى ئۇنى تۇتماقچى 
بولغاندا، بەسرىگە قېچىپ بېرىپ يوشۇرۇنغان ھالەتتە ۋاپات بولغان، “ئەلجامىئۇل كەبىير”، 
قابىلىيىتى  تۇتۇش  ئەستە  قالدۇرغان.  كىتابلىرىنى  ھەدىس  قاتارلىق  “ئەلجامىئۇسسەغىير” 

ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، ئۇ: يادا ئالغان بىر نەرسىنى ئۇنتۇپ باقمىدىم،- دېگەن. 
v  سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە - سفيان بن عيينة )ھىجىرىيە 107 - 198 مىالدىيە 725 ــ 814(

سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە ئىبنى مەيمۇن ئەلھىاللى ئەلكۇفى )ئەبۇ مۇھەممەد( - ئىشەنچلىك 
چوڭ ھەدىس ئالىملىرىنىڭ بىرى، مەككىنىڭ زامانىدىكى مۇھەددىسى، ئەسلى قۇل بولۇپ 
كاتتا  مەرىپەتتە   - ئىلىم  بولغان.  ۋاپات  مەككىدە  جايلىشىپ  مەككىگە  تۇغۇلغان،  كۇفەدە 
مەنزىلگە يەتكەن، 70 قېتىم ھەج قىلغان، ھەدىستە “ئەلجامىئ” دېگەن كىتابنى يەنە تەپسىردە 
بىر كىتابنى قالدۇرغان، ئىمام شافىئىي: مالىك بىلەن سۇفيان بولمىغان بولسا، ھىجازدىكى 

ئىلىم زايا بولغان بوالتتى،- دېگەن. 
v  سۇاليمان ئىبنى سۇراد - سليمان بن صرد )ھىجرەتتىن بۇرۇن 28 - 65 مىالدىيە 595 - 684(

ئىزاھاتالر

698699



سۇاليمان ئىبنى سۇراد ئىبنى ئەلجۇن ئەسسەلۇلىي ئەلخۇزائىي )ئەبۇ مۇتراف( - ساھابە 
ھەم ئىسالمدىكى رەھبەر قوماندانالرنىڭ بىرى، ھەزرىتى ئەلى بىلەن بىللە جەمەل ۋە سىففىين 
بەرمىگەن.  ياردەم  ئۇنىڭغا  ئاالقىلىشىپ،  بىلەن  ھۇسەين  ھەزرىتى  قاتناشقان.  جەڭلىرىگە 
لېكىن، ئۇ ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن پۇشمان قىلىپ قىساسىنى تەلەپ قىلىپ چىققان ئەھلى 
بەيتكە خىالفەتنىڭ تاپشۇرۇلۇشىنى تەلەپ قىلغان )تەۋۋابىين( جامائىتىگە باش بولغان. كېيىن 
ئابدۇلالھ ئىبنى زىياد قوشۇنى بىلەن بولغان جەڭدە ئۆلتۈرۈلگەن. ئۇ 15 ھەدىس رىۋايەت 

قىلغان.
v  سۇھەيب ئىبنى سىنان - صھيب بن سنان الرومي )ھىجرەتتىن بۇرۇن 32 - 38 مىالدىيە 592 - 659(

سۇھەيب ئىبنى سىنان ئىبنى مالىك - ساھابە، ئەرەبلەردىن چىققان ئەڭ مەرگەنو پەھلىۋان، 
ئىسالمغا دەسلەپكى دەۋردە كىرگەن زاتالردىن بولۇپ، ئۇنىڭ ئاتىسى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى 
قىلىپ  ۋالىي  بەسرەگە  تەرىپىدىن  نۇشىرۋان  ھەم  كىسرا،  ھەم  ئۇ  ئىدىو  ئېسىلزادىلەردىن 
تەيىنلەنگەن. ئەسلى تۇغۇلغان جايى مۇسۇل بولۇپ، رىمالر ئۇ جايغا ھۇجۇم قىلغاندا سۇھەيبنى 
ئەسىر ئالغان. ئۇ كىچىكىدىن رىملىقالر ئارىسىدا چوڭ بولغاچقا، ئەرەبچىسى ياخشى ئەمەستى. 
ئابدۇلالھ  كەلگەندە،  ئېلىپ  مەككىگە  سېتىۋېلىپ  رىملىقالردىن  ئۇنى  بىرى  ئەرەبلەردىن 
تىجارەت  مەككىدە  كېيىن  شۇنىڭدىن  قىلىۋەتكەن.  ئازاد  سېتىۋېلىپ  ئۇنى  جەدئان  ئىبنى 
بولغان،  مۇسۇلمان  كېيىنال  كىشىدىن  نەچچە   30 كېيىن  كەلگەندىن  ئىسالمىيەت  قىلغان. 
مۇسۇلمانالر مەدىىنىگە ھىجرەت قىلماقچى بولغاندا سۇھەيبمۇ ھىجرەت قىلىشقا تەييارالنغان، ئۇ 
تىجارەت قىلىپ كۆپ پۇل تاپقاچقا، مەككە مۇشرىكلىرى ئۇنى توسىغان ھەمدە: سەن بىزنىڭ 
قېشىمىزغا پەس، قەلەندەر ھالەتتە كەلگەن ئىدىڭ، ئەمدىلىكتە كۆپ پۇل تېپىپ كەتمەكچى 
بولۇۋاتامسەن؟- دەپ تۇرىۋالغاندا، سۇھەيب: مال-مۈلكىمنى تاشالپ كەتسەم، مېنى كەتكىلى 
قويامسىلەر؟- دېگەن. ئۇالر ماقۇل بولغان. شۇنداق قىلىپ، ئۇ ئۇالرغا بارلىق مال - مۈلكىنى 
تاشالپ بېرىپ، ھىجرەت قىلغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سودا كېلىشىمى ۋەقەلىكىنى 
ئاڭلىغاندا: »سۇھەيب پايدا ئاپتۇ، سۇھەيب پايدا ئاپتۇ« دېگەن. ئۇ بەدر، ئۇھۇد ۋە بارلىق 
غازاتالرغا قاتناشقان، 307 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، مەدىنىدە ۋاپات بولغان، كىشىلەر ئارىسىدا 

“سۇھەيب ئەررۇمىي” دېگەن نام بىلەن تونۇلغان. 
v  سۇھەيل ئىبنى ئەمرۇ - سھيل بن عمرو

باياناتچىسى،  قۇرەيشنىڭ   - ئەلئامىرى  شەمس  ئابدۇ  ئىبنى  ئەمرو  ئىبنى  سۇھەيل 
جاھىلىيەتتىكى چوڭالرنىڭ بىرى، ھۇدەيبىييە سۈلھىسىنى تۈزگەن، بۇ سۈلھىنامە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ نامى بىلەن قىلىنغان، بەدر كۈنى مۇسۇلمانالرغا ئەسىر چۈشۈپ تۆلەم 
بىلەن قويۇپ بېرىلگەن، مەككە پەتھى قىلىنغان كۈندە مۇسۇلمان بولغان، ھىجرىيە 18- يىلى 

)مىالدىيە 639- يىلى( شامدا ۋابادا ئۆلۈپ كەتكەن.
v  سۇھەيلى - السھيلي )ھىجرىيە 508 - 581 مىالدىيە 1114 - 1185(

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد ئەلخاسئەمى ئەسسۇھەيلى - ھەدىسشۇناس، 
لۇغەت ۋە تارىختا يېتىشكەن ئالىم، ئەما، ئىبنى ھشام سىيرىسىنى “ئەرراۋزۇل ئۇنۇف” دەپ 
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شەرھلىگەن، “ئەلئىيزاھ ۋەتتەبيىين” قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان. 
v  سۈننەت - السنة

ئەلەيھىسساالمنىڭ:  پەيغەمبەر  يولى،  تۇتقان  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  يەنى  يول، 
»كىمكى مېنىڭ سۈننىتىمنى تاشلىسا، ئۇ مەندىن ئەمەس« دېگەن ھەدىسىدىكى سۈننەت 
 - ئىش  سۆزلىرى،  ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  يەنە  بىلدۈرىدۇ.  مەنىنى  مۇشۇ  سۆزىمۇ 
فىقھىي  ئاتىلىدۇ.  دەپ  سۈننەت  ھەرىكەتلەرىمۇ   - ئىش  كۆرگەن  ماقۇل  ۋە  ھەرىكەتلىرى 
ئىستىالھتا بىر ئىشنىڭ تەلەپ قىلىنىش دەرىجىسى ئېتىبارى بىلەن سۈننەت ئاتالغۇسى پەرز 
ۋە ۋاجىبتىن باشقا، قىلىش ماختالغان ۋە ئەۋزەل كۆرۈلگەن مۇستەھەب ۋە مەندۇب ئىشالرنى 

بىلدۈرىدۇ، يەنى ئۇنى قىلسا ساۋاب بېرىلىدۇ، قىلمىسا جازاالنمايدۇ. 
v  سىددىيقالر - الصديقون

سۆزىدە ۋە ئېتىقادىدا راستچىل بولغانالردۇر. پەيغەمبەرلەرنىڭ پەزىلەتلىك ساھابىلىرى 
شۇنداقالردىن. ھەزرىتى ئەبۇ بەكىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ راستچىللىقتا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

راستچىللىقىغا ئىشىنىشتە يۇقىرى پەللىگە يەتكەن بولغاچقا “سىددىق” دەپ نام ئالغان.
v  سىيبەۋەيھ - سيبوية )ھىجرىيە 148 - 180 مىالدىيە 765 - 796(

ئەمرۇ ئىبنى ئوسمان ئىبنى قۇنبۇر ئەلھارىسى )ئەبۇ بېشر( - سىيبەۋەيھ )فارسچە ئالما 
پۇرىقى دېگەن مەنىدە( دەپ تونۇلغان، ئەرەب تىلى گرامماتىكىسىنىڭ ئەلالمىسى، نەھۋىدە 
بەسرە مەدرىسىسىنىڭ ئىمامى، نەھۋى ئىلمىدە ئاتاقلىق “ئەلكىتاب” نىڭ مۇئەللىپى بولۇپ، 
شىيراز يېزىلىرىنىڭ بىرىدە تۇغۇلغان، كېيىن بەسرىگە جايالشقان، ئەلخەلىيل ئىبنى ئەھمەدنى 
ئۇستاز تۇتۇپ، ئۇنىڭدىن ئېشىپ چۈشكەن، باغدادقا بېرىپ، مەشھۇر نەھۋى ئالىمى ئەلكىسائى 
بىلەن مۇنازىرىلەشكەن. خەلىپە ھارۇن رەشىيد ئۇنى 10 مىڭ تەڭگە بىلەن مۇكاپاتلىغان، 

ناھايىتى ياش ئالەمدىن ئۆتكەن.
v  شەرئىي ھۆكۈم - الحكم الشرعي 

شەرئىي ھۆكۈم - هللا تائاالنىڭ بەندىلەردىن بىر ئىشنى قىلىشنى تەلەپ قىلغان ياكى 
قىلىشنى توسقان ۋە ياكى قىلىش - قىلماسلىق ئىختىيارىدا قويغان سۆزىدىن ئىبارەتتۇر. 
فىقھىشۇناس ۋە ئۇسۇلشۇناس ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ قارىشىدا شەرئى ھۆكۈم بەش قىسىمغا 

ئايرىلىدۇ: 
1- كەسكىن تەلەپ قىلىنغان ئىش، بۇ پەرز ياكى ۋاجىپ بولىدۇ. 

2- كەسكىن بولمىغان شەكىلدە تەلەپ قىلىنغان ئىش، بۇ مەندۇب ياكى مۇستەھەب 
دەپ ئاتىلىدۇ. 

3- كەسكىن مەنئىي قىلىنغان ئىش، بۇ ھارام بولىدۇ. 
4- كەسكىن بولمىغان شەكىلدە مەنئى قىلىنغان ئىش، بۇ مەكرۇھ دەپ ئاتىلىدۇ. 
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5- قىلىش ياكى قىلماسلىق ئىختىيارىنى بەرگەن ئىش، بۇ مۇباھ دەپ ئاتىلىدۇ.
v  شەيخۇل ئىسالم - شيخ اإلسالم

ئىسالم داھىسى ۋە كاتتا ئالىمالرغا بېرىلىدىغان دىنىي ئۇنۋان.
v  شۇئەيب ئەلەيھىسساالم - شعيب عليه السالم

شۇئەيب ئەلەيھىسساالم - ئەرەبلەرنىڭ قەدىمكى ئەجدادىن چىققان پەيغەمبەر بولۇپ، 
سالىھ  ۋە  ھۇد  ئۇ  جەمەتىدىن.  مەديەن  بەنى  ۋە  نەسلىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم 
ئەلەيھىسساالمالردىن كېيىن مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن سەل بۇرۇن پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەن. 
ئىختىالپىي  توغرىسىدا  ئىسمى  ئاتىسىنىڭ  نەسەبشۇناسالر  ياشىغان.  ئىئۇردانىيەدە  ھازىرقى 
پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغان قويغان. بەزىلەر ئۇنى شۇئەيب ئىبنى نەۋفەل دېيىشكەن. ئۇنىڭ تىلى 
پەلەستىندە  قەبرىسى  ئىدى دېيىشكەن.  ئەما  ئۇنى  مۇپەسسىرلەر  بەزى  ئىدى.  تىلى  ئەرەب 
بولۇپ، مەشھۇر جايالردىن بىرى. ئۇ قىزى سافۇرائنى مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ياتلىق قىلغان، 
شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى قۇرئان كەرىمدە 10 يەردە زىكىر قىلىنغان، ئۇنىڭ قەۋمى 
بولغان بەنى مەديەن هللا تائاالغا تېنىپ، تارازا ـ مىزاندا كەم بېرىپ، بۇزۇقچىلىقالرنى كۆپ 
قىلغان، ئىلگىرى ئۇالرغا بىر قانچە پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن بولسىمۇ، ئۇالر پەيغەمبەرلەرگە 
ئىشەنمىگەن، ئۇالر بىر دەرەخكە قاراپ ناماز ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن “ئەسھابۇل ئەيكە” دەپمۇ 
ئاتالغان. شۇئەيب ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى بىر هللا قىال ئىبادەت قىلىشقا، بۇزۇق قىلمىشلىرىنى 
تاشالشقا چاقىرغاندا، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەن. ئەگەشمىگەنلەر 
ئۇنىڭغا تەھدىت سېلىپ، ئۇنى ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالرنى قوغلىۋەتمەكچى بولغان. شۇئەيب 
ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن كۆپ قېتىم مۇنازىرە ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن “پەيغەمبەرلەرنىڭ 
خەتىبى” دەپ ئاتالغان، ھاۋا قاتتىق ئىسسىپ شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بىر بۇلۇت 
بىلەن سايىداپ تۇرغاندا، ئوتلۇق بوران چىقىپ ئۇالرنى ئۈتلىۋەتكەن، يەر قاتتىق تەۋرەپ 
ئەلەيھىسساالم  شۇئەيب  بىلەن  ئىزنى  نىڭ  بولغان. هللا  ھاالك  پېتى  ئولتۇرغان  ئۆيلىرىدە 

مۆمىنلەر بىلەن بىللە ساالمەت قۇتۇلغان. 
v  غەيالن ئىبنى سەلەمە - غيالن بن سلمة الثقفي

غەيالن ئىبن سەلەمە ئەسسەقەفى - جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئابرويلۇق شائىر ۋە ھەكىم، 
كىسرا بىلەن كۆرۈشۈشكە بارغان، كىسراغا ئۇنىڭ سۆزلىرى ياراپ كەتكەن، تائىف جېڭىدە 
مۇسۇلمان بولغان، ئۇنىڭ ئون خوتۇنى بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى تۆتنى ئېلىپ 
قېلىپ باشقىالرنى قويۇپ بېرىشكە بۇيرىغان، ھىجرىيەنىڭ 23- يىلى )مىالدىيە 644- يىلى( 

ۋاپات بولغان.
v  فەخرۇددىن رازى ـ فخر الدين الرازي )ھىجرىيە 544 - 606 مىالدىيە 1150 - 1210(

ئەتتەيمى  ئەلھۇسەين  ئىبنى  ئەلھەسەن  ئىبنى  ئۆمەر  ئىبنى  مۇھەممەد  رازىي:  ئىمام 
ئەلبەكرى، )ئەبۇئابدۇلالھ(، فەخرۇددىن ئەررازىي - زامانىدىكى ئاتاقلىق مۇپەسسىر ۋە كاتتا 
خارەزم،  تۇغۇلغان،  شەھىرىدە  رەي  تۇتىشىدۇ،  قۇرەيشكە  نەسەبى  ئالىم.  شەرىئەتشۇناس 
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ماۋەرائۇننەھر ۋە خۇراسانالرغا سەپەر قىلغان، ھىراتتا ۋاپات بولغان، ھايات ۋاقتىدىال كىتابلىرى 
يۇرتالرغا تارقالغان، مەشھۇر “مەفاتىھۇل غەيب” دېگەن تەپسىرى، “لەۋامىئۇل بەييىنات”، 
“تەئجىيزۇل  پارسچە  ئۇسۇلىددىين”،  “مەئالىمۇ  “ئەلمەھسۇل”،  “ئاساسۇتتەقدىيس”، 

فەالسىفە” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  فەررائ – الفراء )ھىجرىيە 144 - 207 مىالدىيە 761 - 822(

يەھيا ئىبنى زىياد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مەنزۇر ئەددەيلەمى )ئەبۇزەكەرىيا( - ئەلفەررائ 
دەپ تونۇلغان، كاتتا لۇغەتشۇناس، كۇفەدە تۇغۇلۇپ، باغدادقا جايالشقان. خەلىپە مەئمۇننىڭ 
ئىككى ئوغلىنى تەربىيىلىگەن، لۇغەتشۇناس بولۇش بىلەن بىللە فەقىھ ۋە تارىخچى، ئاسترونوم، 
مۇتەكەللىم ئالىم بولۇپ مۆئتەزىلىلىككە مايىل بولغان، نەھۋىدە كۇفە ئېقىمىنىڭ بېشى بولغان، 
سەئلەب: “ئەلفەررائ بولمىغان بولسا، لۇغەت لۇغەت بولمىغان بوالتتى”دېگەن. ئۇ، “ئەمەقسۇرۇ 
“ئەلئىبتدائ”،  “ئەلۋەقف”،  “ئەلھۇدۇد”،  “ئەللۇغات”،  ئەلقۇرئان”،  “مەئانى  ۋەلمەمدۇد”، 

“مۇشكەلۇللۇغە” ۋە “ئەلجەمئۇ ۋەتتەسنىيە” قاتارلىق كۆپ ئەسەرلەرنى يازغان. 
v  فەزل ئىبنى شازان - الفضل بن شاذان

فەزل ئىبنى شازان ئىبنى ئەلخەلىل ئەلئەزدى ئەننىيشاپۇرى )ئەبۇمۇھەممەد( - ئىلمى 
كاالم ئالىملىرىدىن، ئىمامىييە مەزھىبى فەقىھلىرىنىڭ بىرى. “ئەررەددۇ ئەال ئىبنى كىرام”، 
“ئەلئىيمان”، “مىھنەتۇل ئىسالم” قاتارلىق 180 پارچە كىتابى بار، ھىجرىيەنىڭ 260- يىلى 

)مىالدىيە 874- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  فۇزالە ئىبنى ئۇبەيد - فضالة بن عبيد

فۇزالە ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى نافىز ئىبنى قەيس ئەلئەنسارى )ئەبۇمۇھەممەد( - ساھابە، 
ئۇھۇد ۋە ئۇندىن كېيىنكى غازاتالرغا، شۇنداقال مىسىر ۋە شام فەتھىسىگە قاتناشقان، خەلىپە 
مۇئاۋىيە تەرىپىدىن دەمەشىقكە قازى بولغان، 50 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 53- 

يىلى )مىالدىيە673- يىلى( ۋاپات بولغان. 
v  فۇزەيل ئىبن ئەيياز - الفضيل بن عياض )ھىجرىيە 105 - 187 مىالدىيە 723 - 803(

ئەلفۇزايل ئىبن ئەيياز ئىبنى مەسئۇد ئەتتەمىيمى )ئەبۇئەلى( - مەككە ھەرەم شەيخى، 
سالىھ ۋە ئىبادەتگۇي كاتتا ئالىمالرنىڭ بىرى، ئىمام شافىئىي ئۇنىڭدىن ھەدىس ئۆگەنگەن، 

سەمەرقەندتە تۇغۇلغان، كېيىن مەككىدە ياشىغان. 
v  فىدىيە - فدية

فىدىيە - ئەسىرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بېرىلىدىغان تۆلەم، بەزىدە قاتىل تەرىپىدىن 
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئائىلىسىگە بېرىلىدىغان تۆلەمگىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. 

v  قارافىي - القارافي
ئەھمەد ئىبنى ئىدرىس ئىبنى ئابدۇرراھمان ئەلقارافى - ئاتاقلىق شەرىئەتشۇناس ۋە 
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مالىكىي مەزھىبىنىڭ كاتتا فەقىھلىرىنىڭ بىرى. ھىجرىيە 684 ــ يىلى ۋاپات بولغان.
v  قازى ئەيياز - قاضي عياض

ئەيياز ئىبنى مۇسا ئەل يەھسۇبى - مەغرىبتە ئۆتكەن ئاتاقلىق ھەدىسشۇناس، مالىكىي 
مەزھەب فەقىھلىرىدىن. ھىجرىيە 544 ـ يىلى ماراكەشتە ۋاپات بولغان.

v  قەتادە - قتادة بن دعامة السدوسي )ھىجرىيە 61 - 118 مىالدىيە 680 - 737(
قەتادە ئىبنى دىئامە ئىبنى قەتادە ئىبنى ئەزىز ئەسسەدۇسى ئەلبەسرى )ئەبۇل خەتتاب( - 
تابىئىي، كاتتا مۇپەسسىر، مۇھەددىس ۋە فەقىھ. ئەرەب تىلى، ئەدەبىياتى، تارىخى ۋە نەسەب 
ئىلمىدە يېتىشكەن ئالىم، ئىمام ئەھمەد: قەتادە بەسرە ئەھلىنىڭ ئەڭ بىلىملىكى،- دېگەن. 

v  قەيس ئىبنى ئۇباد - قيس بن عباد
قەيس ئىبنى ئۇباد ئەززابئىي - تابىئىيالردىن چىققان كاتتا ئالىم ۋە سالىھ زات. ھەدىس 
تەرىپىدىن  ھەججاج  يىلى(   -704 )مىالدىيە  يىلى   -85 ھىجرىيەنىڭ  قىلغان،  رىۋايەت 

ئۆلتۈرۈلگەن.
v  قەيسەر - قيصر

قەيسەر - رىم ۋە رۇس پادىشاھلىرىغا بېرىلىدىغان ئومۇمىي نام.
v  قۇرتۇبى ــ القرطبي 

ئىمام قۇرتۇبى: مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئەبى بەكىر ئىبنى فەراھ ئەل ئەنسارى 
مۇپەسسىر،  ئاتاقلىق  ۋە  كاتتا   - )ئەبۇئابدۇلالھ(  ئەلقۇرتۇبى  ئەلئەندەلۇسى  ئەلخەزرەجى 
مىسىرغا جايلىشىپ  بولۇپ،  قۇرتۇبەدىن  ئەسلى  فەقىھى،  مەزھەب  مالىكىي  ھەدىسشۇناس، 
قۇرئان”  لىئەھكامىل  “ئەلجامىئۇ  ئالغان  نام  دەپ  قۇرتۇبى”  “تەپسىرى  ئۆتكەن،  ئالەمدىن 
دېگەن تەپسىرنى يازغان، يەنە “قامئۇل ھىرسى بىززۇھدى ۋەلقانائە”، “ئەلئەسنە في شەرھى 
ئەسمائۇلالھى ئەلھۇسنە”، “ئەتتەزكىرە” ۋە “ئەتتىزكار في ئەفزالىل ئەزكار” قاتارلىق كۆپلىگەن 
ئەسەرلەرنى يازغان، ئىبادەتگۇي ۋە ئاددى ـ ساددا ياشايدىغان ئالىم ئىدى. ھىجرىيە 671 ـ 

يىلى )مىالدىيە 1273- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  قۇستانتىينىييە - القسطنطينية

قۇستانتىينىييە - ئىستانبۇلنىڭ قەدىمكى ئىسمى.
v  قىبت - قبط

قىبت - قەدىمكى گىرېكچە سۆز بولۇپ “مىسىر ئاھالىسى” دېگەن مەنىدە، بۈگۈنكى 
كۈندە بولسا، مىسىردىكى خىرىستىيانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

v  قىياس - القياس
مۇجتەھىدنىڭ نەزىرىدە ھۆكمى مەلۇم بولمىغان بىر مەسىلىگە ھۆكۈم ئىللىتى ئوخشاش 
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ھۆكۈم چىقىرىش  تەرىقىدە  بۇ  ئىبارەت.  بېرىشتىن  ھۆكمىنى  مەسىلىنىڭ  بىر  باشقا  بولغان 
ئاساس: قۇرئان  تۆتىنچىسىدۇر. بۇ تۆت  ئاساسنىڭ  ئىسالم شەرىئەت ئەھكاملىرىدىكى تۆت 
كەرىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى، ئىجمائ )يەنى بىر ئەسىردىكى بارلىق مۇجتەھىد 
ئالىمالرنىڭ مەلۇم مەسىلىنىڭ شەرئىي ھۆكمىدە بىردەك ئىتتىپاقلىشىشى( ۋە قىياس قىلىشتىن 

ئىبارەتتۇر.
v  قىيرات - القيراط

0.2125 گرامغا باراۋەر كېلىدىغان ئېغىرلىق بىرلىكى.
v  كەئب ئىبنۇل ئەشرەف - كعب بن األشرف

ئانىسى يەھۇدىي  كەئب ئىبن ئەشرەف ئەتتائى - جاھىلىيەت دەۋرى شائىرلىرىدىن، 
بولغاچقا يەھۇدىيزمغا كىرگەن، ئىسالم كەلگەندە مۇسۇلمان بولمىغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ۋە ساھابىلەرغا قارشى ھەجۋىي شېئىرالرنى ئېيتقان، كاپىرالرنى مۇسۇلمانالرغا قارشى قۇتراتقان، 
بەدرى غازىتىدىن كېيىن قۇرەيشنى مۇسۇلمانالردىن ئىنتىقام ئېلىشقا ئۈندىگەن، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق بەرگەندە، ھىجرىيەنىڭ 3- يىلى )مىالدىيە 624- 
ئېلىپ  مەدىنىگە  كاللىسىنى  ئۆلتۈرۈپ  ئۆيىدە  ئۇنى  نەپەر كىشى  ئەنسارالردىن بەش  يىلى( 

كەلگەن.
v  كەئب ئىبنى مالىك - كعب بن مالك

كەئب ئىبنى مالىك ئىبنى ئەمرۇ ئەلئەنسارىي ئەسسەلەمىي ئەلخازرەجىي - ساھابە، كاتتا 
شائىرالرنىڭ بىرى. جاھىلىيەت دەۋرىدە شائىرلىقى بىلەن شۆھرەت تاپقان، ئىسالمىيەتتىن 
كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شائىرلىرىدىن بولغان ۋە خېلى كۆپ غازاتالرغا قاتناشقان. 
كېيىن توپىالڭ ۋاقتىدا ھەزرىتى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى قوغدىغان، ئاخىرقى ھاياتىدا ئەما 
بولۇپ قالغان، 77 يىل ياشىغان، 80 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ئۇنىڭ بىر پارچە شېئىرالر 

توپلىمى نەشر قىلىنغان.
v  كەئبۇل ئەھبار - كعب األحبار

كەئبۇل ئەھبار كەئب ئىبن ماتىئ ئىبنى زى ھەجەن ئەلھىميەرى )ئەبۇئىسھاق( -تابىئىي، 
ئەبۇبەكىر  ھەزرىتى  ئىدى،  ئالىمى  كاتتا  يەھۇدىيالرنىڭ  يەمەندىكى  دەۋرىدە  جاھىلىيەت 
خىالپىتى دەۋرىدە مۇسۇلمان بولغان، خەلىپە ئۆمەر دەۋرىدە مەدىنىگە كەلگەن، ساھابىلەر 
ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى ئاڭلىغان، ھىجرىيە 32- يىلى )مىالدىيە 652- 

يىلى( 104 يېشىدا شامدا ۋاپات بولغان.
v  كەففارەت - الكفارة 

شەرىئەتتە گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدىغان ناماز، سەدىقە قاتارلىق ياخشى ئىشالردىن باشقا، 
مەسىلەن:  بەلگىلىگەن،  كەففارەتلەرمۇ  مەلۇم  ئۈچۈن  يۇيۇلۇشى  گۇناھالرنىڭ  بەزىبىر  يەنە 
روزىنى بۇزىۋەتكەننىڭ كەففارىتى، قەسەمنى بۇزىۋەتكەننىڭ كەففارىتى، مۇسۇلمان ئادەمنى 
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خاتا ئۆلتۈرۈپ قويۇشنىڭ كەففارىتى دېگەندەك. كەففارەتلەر مەلۇم ساندىكى كەمبەغەللەرگە 
تاماق يېگۈزۈش، ياكى ئۇالرنى كىيىندۈرۈش، ياكى ئىككى ئاي ئارقا- ئارقىدىن روزا تۇتۇش 

قاتارلىقالر ئارقىلىق ئادا بولىدۇ. 
v  كىسائىي - الكسائي

ئەلى ئىبنى ھەمزە ئىبنى ئابدۇلالھ ئەلئەسەدى ئەلكىسائىي ئەلكۇفى )ئەبۇل ھەسەن( 
- ئەرەب تىلى ۋە گرامماتىكىسى ئالىمى، ئاتاقلىق قىرائەتشۇناس، كۇفە يېزىلىرىنىڭ بىرىدە 
تۇغۇلغان، يېشى چوڭ بولغاندىن كېيىن نەھۋى ئىلمى ئوقۇغان، ئەرەب سەھرالىرىدا كېزىپ 
يۈرۈپ كېيىن باغدادقا جايالشقان، رەي شەھىرىدە ۋاپات بولغان، ھارۇن ئەررەشىيد، ئەلئەمىين 
ۋە ئەلمەئمۇن قاتارلىق خەلىپىلەرنى تەربىيىلىگەن، نەھۋىدە كۇفە ئېقىمىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە 
ئىمامى بولغان، مەشھۇر يەتتە قىرائەتنىڭ بىرى ئۇنىڭغا مەنسۇپ. سىيبەۋەيھ بىلەن قىلغان 
مۇنازىرىلىرى ۋە باشقا ئەدەبىي ۋەقەلىكلىرى مەشھۇر بولۇپ، “مائانى ئەلقۇرئان”، “ئەلھۇرۇف”، 
“ئەلمەسادىر”، “ئەلقىرائات”، “ئەننەۋادىر”، “ئەلمۇتەشابىھۇ فىلقۇرئان” قاتارلىق ئەسەرلەرنى 

يازغان. ھىجرىيەنىڭ 189- يىلى )مىالدىيە 805-يىلى( 70 يېشىدا ۋاپات بولغان.
v  الت - الالت 

الت - جاھىلىيەتتە تائىف شەھىرىدىكى سەقىيف قەبىلىسى ياكى قۇرەيش قەبىلىسى 
چوقۇنىدىغان بۇت.

v  لەيس ــ الليث )ھىجرىيە 94 - 175 مىالدىيە 713 - 791(
تاالنتلىق   - ھارىس(  )ئەبۇل  ئەلمىسرى  ئەلفەھمى  ئابدۇرراھمان  سەئد  ئىبنى  لەيس 
مۇجتەھىد، زامانىدىكى مىسىرنىڭ فەقىھى ۋە ھەدىسشۇناس ئەلالمىسى، ئەسلى خۇراسانلىق. 
ئىمام شافىئىي: لەيس مالىكتىنمۇ كاتتىراق فەقىھ يوق، لېكىن شاگىرتلىرى ئۇنىڭ قاراشلىرىنى 
تارقاتمىغان،- دېگەن. ئۇ بەزى ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. ھىجرىيەنىڭ 175 ــ يىلى )مىالدىيە 

791 ـ يىلى( قاھىرەدە ۋاپات بولغان. 
v  ماۋەردى - الماوردي )ھىجرىيە 364 - 450 مىالدىيە 974 - 1058(

ئەلى ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھەبىيب ئەلماۋەردى ئۆز زامانىدىكى ئەڭ داڭلىق قازى، 
باغدادقا  كېيىن  بولۇپ،  تۇغۇلغان  بەسرىدە  مۇئەللىپى.  كىتابالرنىڭ  پايدىلىق  نۇرغۇن 
كۆچكەن، كۆپلىگەن جايالردا قازىلىق قىلغان. كېيىن ئابباسىي خەلىفە ئەلقائىم بىئەمرىللەھ 
تەيىنلەنگەن، خەلىپىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە  قازىي قىلىپ  ئەلقۇزا” يەنى باش  دەۋرىدە “ئەقزا 
تۈزۈمىدە داڭق چىقارغان  بولغان، “ئەدەبۇددۇنيا ۋەددىين”، سىياسەت ۋە دۆلەت  سازاۋەر 
“ئەلئەھكامۇسسۇلتانىييە”، تەپسىردە تۆت توملۇق “ئەننۇكەت ۋەلئۇيۇن”، فىقھىدا 20 نەچچە 
مۇلۇك”،  “نەسىيھەتۇل  ئىشلىرىدا  باشقۇرۇش  دۆلەت  “ئەلئىقنائۇ”،  “ئەلھاۋىي”،  توملۇق 
نۇرغۇنلىغان  قاتارلىق  ۋەلھىكەم”  “ئەلئەمسالۇ  يەنە  ۋەزەرا”،  “قانۇنۇل  “تەسھىيلۇننەزار”، 
مۆتىۋەر كىتابالرنى يازغان. شافىئىي مەزھەب فىقھىدا ئاالھىدە كۆزگە كۆرۈنگەن مۇجتەھىد 

ئىزاھاتالر

704705



ئالىمالرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ، دۆلەت تۈزۈمى، سوت ۋە قازىالرغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە 
قاراشلىرى يۇقىرى قىممەتكە ئىگە.

v  مەرۋان – مروان )ھىجرىيە 2 - 65 مىالدىيە 623 - 685(
مەرۋان ئىبنى ئەلھەكەم ئىبنى ئەبىل ئاس ئىبنى ئۇمەييە ئەلقۇرەشى )ئەبۇئابدۇلمەلىك( 
- ئۇمەۋىي خەلىپىلىرىنىڭ بىرى. مەككىدە تۇغۇلۇپ، تائىفتا چوڭ بولغان، كېيىن مەدىنىگە 
جايالشقان. كىچىك ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمنى كۆرگەن، خەلىپە ئوسمان ئىبنى ئەففان 
ئۇنى ئۆزىگە كاتىب قىلغان، خەلىپە مۇئاۋىيە تەرىپىدىن مەدىنىگە ۋالى قىلىنىپ تەيىنلەنگەن، 
كېيىن خەلىپە بولۇپ 9 ئاي 18 كۈن ھۆكۈم سۈرگەن، بىرىنچى بولۇپ شامدا تىلال سوقتۇرغان 
خەلىپە ھېسابلىنىدۇ، شامدا ۋابادا ئۆلگەن. بەزى رىۋايەتلەردە ئايالى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن 

دەپمۇ قارىلىدۇ. 
v  مەسرۇق ــ مسروق بن األجدع 

مەسرۇق ئىبنى ئەلئەجدەئ ئىبنى مالىك ئەلھەمەدانى ئەلۋادىئى ئەلكۇفى )ئەبۇئائىشە( - 
تابىئىي ۋە فەقىھ، ئەسلى يەمەنلىك بولۇپ، ھەزرىتى ئەبۇبەكىر زامانىدا مەدىنىگە كەلگەن، 
كۇفە شەھىرىدە تۇرغان، پەتىۋاغا ئۇستىلىقى بىلەن مەشھۇر بولغان. ھىجرىيەنىڭ 63 ـ يىلى 

)مىالدىيە 683 ـ يىلى( ۋاپات بولغان.
v  مەئقەل ئىبنى يەسار - معقل بن يسار 

مەئقەل ئىبنى يەسار ئىبنى ئابدۇلالھ مۇزەنىي - ساھابە، ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن بۇرۇن 
مۇسۇلمان بولغان، رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقان، بەسرىگە جايلىشىپ، شۇ يەردە ھىجرىيەنىڭ 

65 ـ يىلى )مىالدىيە 685 ـ يىلى( ۋاپات بولغان.
v  مەكرۇھ - المكروھ 

دەرىجە  بىر  ھارامدىن  بۇ  نەرسىدۇر،  چەكلەنمىگەن  ھالدا  كەسكىن  تەرىپىدىن  هللا 
تۆۋەن بولۇپ، مەكرۇھ ئىشنى قىلغانالرغا ھارامنى قىلغانالرغا بېرىلىدىغان دەرىجىدە ئېغىر جازا 
بېرىلمەيدۇ، ئەمما مەكرۇھ ئىشنى داۋاملىق قىلىۋېرىش ياكى ئۇنىڭغا سەل قاراش كىشىنى ھارام 
ئىشالرنى قىلىشقا جۈرئەتلىك قىلىپ قويىدۇ. جۇرجانى ئۇنى مۇنداق تەرىپلىگەن: مەكرۇھ 
بولسا  يېقىنراق  ھارامغا  ئىش  بۈ  ئىشتۇر،  بولغان  كۈچلۈك  تەرىپى  چەكلىنىش   - دېگەن 
“تەھرىيمىي مەكرۇھ” بولىدۇ. ھاالللىققا يېقىنراق بولسا “تەنزىيھىي مەكرۇھ” بولىدۇ. ئۇنى 

قىلغۇچى جازاالنمايدۇ. “ئەتتەئرىفات” قا قارالسۇن. 
v  مەكھۇل - مكحول

مەكھۇل ئىبنى ئەبى مۇسلىم شەھراب ئىبنى شازىل ئەششامى )ئەبۇئابدۇلالھ( - تابىئىي 
ۋە كاتتا فەقىھ، زامانىدىكى شام ئەلالمىسى، ھەدىسشۇناس، ئەسلى پارس بولۇپ، كابۇلدا 
تۇغۇلغان. ئەسىرگە چۈشۈپ قۇل قىلىنغاندا، مىسىرلىق بىر ئايال خوجايىننىڭ قولىغا چۈشكەن 
ۋە ئازاد قىلىنىپ ئىلىم تەھسىل قىلىشقا يۈزلەنگەن، ھەدىس ئۆگىنىش ئۈچۈن باشتا ئىراق، 
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مەدىنە قاتارلىق كۆپلىگەن يۇرتالرنى كەزگەن، كېيىن دەمەشىقكە جايلىشىپ شۇ يەردە ۋاپات 
بولغان. ئىمام زۇھرى: زامانىدا ئۇنىڭدەك پەتىۋا بېرەلەيدىغان بىرسى يوق ئىدى،- دېگەن. 

ھىجرىيە 112- يىلى )مىالدىيە 730- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  مەئمەر ــ معمر )ھىجرىيە 95 - 153 مىالدىيە 713 - 770(

مەئمەر ئىبنى راشد ئىبنى ئەبى ئەمرۇ ئەلئەزدى )ئەبۇئۇرۋە( - ئىمام زۆھرىينىڭ شاگىرتى، 
يەمەنگە  كېيىن  چىقارغان،  نام  ئۆسۈپ  تۇغۇلۇپ  بەسرىدە  فەقىھ،  ۋە  مۇھەددىس  ئاتاقلىق 

جايالشقان، “ئەلجامىئ” نى يازغان. 
v  مەنسۇر ئىبنى ئەلمۇئتەمىر - منصور بن المعتمر

مەنسۇر ئىبنى ئەلموئتەمىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئەسسەلەمى )ئەبۇئىتاب( - ھەدىسشۇناس 
ئالىم، ھىجرىيە 132- يىلى )مىالدىيە 750- يىلى( ۋاپات بولغان. 

v  مەيمۇن ئىبنى مەھران - ميمون بن مھران )ھىجرىيە 37 ــ 117 مىالدىيە 657 ــ 735( 
مەيمۇن ئىبنى مەھران ئەررىققى ئەلجەزەرى )ئەبۇئەييۇب( - فەقىھ ۋە قازى، تەقۋادار 
تابىئىيالردىن، ئۇ ئەسلى بىر ئايالنىڭ قۇلى بولۇپ، كېيىن ئازاد قىلىنغان ۋە كۇفەدە چوڭ 
خەلىپە  بولغان،  ئالىمى  كاتتا  يەرنىڭ  ئۇ  ۋە  جايالشقان  شەھىرىگە  رىققا  كېيىن  بولغان. 
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز تەرىپىدىن رىققىگە قازىلىققا تەيىنلەنگەن، قىبرىسقا يۈرۈش قىلغان 
قوشۇننىڭ ئالدىنقى سېپىدە دېڭىزدىن ئۆتكەن، ھەدىس رىۋايىتىدە ئىشەنچلىك ۋە ئىبادەتگۇي 

ئىدى، خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ بالىلىرىغا مۇئەللىم بولغان. 
v  مەيمۇنە بىنت ھارىس - ميمونة بنت الحارث 

مەيمۇنە بىنت ھارىس ئىبنى ھەزەن ئەلھىاللىييە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالغان ئاخىرقى 
ئايال ھەمدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا ۋاپات بولغان ئايالى. ئۇنىڭ ئەسلى 
ئىسمى “بەررە” بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى مەيمۇنە دەپ ئۆزگەرتكەن. ھىجرەتتىن 
بۇرۇن مەككىدىكى چاغدىال بەيئەت قىلغان بولۇپ، ئەسلىدە ئەبى رەھىم ئىبنى ئابدۇل ئۇززا 
ئامىرىينىڭ ئايالى ئىدى. ئېرى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن، ھىجرىيەنىڭ 7 ـ يىلى پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئەمرىگە ئالغان. ئۇ 80 يىل ياشىغان بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 
پەيغەمبەر  يىلى(  ـ  )مىالدىيە 671  يىلى  ـ  قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 51  رىۋايەت  76 ھەدىس 
ئەلەيھىسساالم بىلەن توي قىلغان )مەككىگە يېقىن( سەرەف دېگەن جايدا ۋاپات بولغان ۋە شۇ 

جايغا دەپنە قىلىنغان. پەزىلەتلىكى ۋە سالىھلىقى بىلەن تونۇلغان.
v  مۇئاز ئىبنى جەبەل - معاذ بن جبل

مۇئاز ئىبنى جەبەل ئىبنى ئەمرۇ ئىبنى ئەۋس ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى )ئەبۇئابدۇرراھمان( 
- ساھابىلەردىن فىقھىدا تونۇلغان زات، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زامانىدا قۇرئاننى توپلىغان 
ئالتە قارىنىڭ بىرى، ياش ۋاقتىدىال مۇسۇلمان بولغان، ئەقەبە بەيئىتىگە قاتناشقان، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم بىلەن بەدر ۋە بارلىق جەڭلەرگە قاتناشقان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ 
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ھەققىدە: »ئۇ قىيامەت كۈنى ئالىمالرنىڭ ئىمامى« دېگەن ۋە ئۇنى يەمەنگە قازى ۋە يېتەكچى 
ئەۋەتتىم”  ئەۋزىلىنى  ئەڭ  ئائىلەمنىڭ  سىلەرگە  “مەن  مەكتۇبىدا:  ھەمدە  ئەۋەتكەن  قىلىپ 
بارغان،  غازاتقا  شامغا  ۋە  كەلگەن  قايتىپ  مەدىنىگە  دەۋرىدە  ئەبۇبەكرى  خەلىپە  دېگەن. 
ھەدىس   157 بولغان،  قوماندان  ئورنىغا  بولغاندا،  ۋاپات  ۋابادا  ئىبنۇلجەرراھ  ئەبۇئۇبەيدە 
رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 18 ـ يىلى )مىالدىيە 639-يىلى( ئىئوردانىيەدە ۋاپات بولغان.

v  مۇئاۋىيە ــ معاوية 

مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان سەخىر ئىبنى ھەرب ئىبنى ھۇمەييە ئىبنى ئابدۇششەمس 
مەككە  ئۇ  بىرى،  سىياسىئۇنالرنىڭ  تاالنتلىق   - ئەلئۇمەۋىي  ئەلقۇرەشى  ئابدۇماناف  ئىبنى 
پەتھى بولغان كۈنى مۇسۇلمان بولغان بولۇپ، يېزىقچىلىق ۋە ھېساب بىلىمىدىن خەۋىرى 
بولغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ۋەھيى يازىدىغان كاتىبلىرىدىن قىلغان، 
ماڭدۇرۇلغان  قىلىشقا  پەتھى  پەلەستىننى  دەۋرىدە  ئەنھۇنىڭ  رەزىيەلالھۇ  ئەبۇبەكرى  خەلىپە 
قوشۇنغا قوماندان بولغان. خەلىپە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەرىپىدىن دەسلەپتە ئىئوردانىيەگە، 
ئەنھۇدىن كېيىن خەلىپە  رەزىيەلالھۇ  تەيىنلەنگەن. ئوسمان  ۋالىيلىققا  كېيىن پۈتۈن شامغا 
ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ئۇنى ۋالىيلىقتىن قالدۇرۇۋەتكەن بولسىمۇ، مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىساسىنى ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپ قوزغىالڭ كۆتەرگەن. 
تەرىپىدىن  خاۋارىجالر  ئەلى  ئۇرۇشقان،  قاتتىق  بىلەن  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ئەلى  نەتىجىدە 
ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئوغلى ئىمام ھەسەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەلىپىلىككە بەيئەت 
قىلىنغان بولسىمۇ، خەلىپىلىكنى مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئۆتۈنۈپ بېرىش ئارقىلىق قان 
تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالغان. مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تارىخچىالرنىڭ نەزىرىدە ئۇلۇغ ئىسالم 
فاتىھلىرىنىڭ بىر سانىلىدۇ. چۈنكى، ئۇنىڭ ئىسالم تارقاتقان زېمىنلىرى ئاتالنتىك ئوكيانغىچە 
كېڭەيگەن. شۇنداقال، ئۇنىڭ مىسىردىكى قوماندانى سۇداننى پەتھى قىلغان. ئۇنىڭ دەۋرىدە 
گىرېتسىيەنىڭ كۆپلىگەن ئاراللىرى پەتھى قىلىنغان. ھىجرىيەنىڭ 48 ـ يىلى قۇستانتىنىيە 
)ھازىرقى ئىستانبۇل( نى قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزدىن مۇھاسىرىگە ئالغان. ئۇ دەمەشىقنى تۇنجى 
ئۆز  تۇرغۇزغان.  مۇھاپىزەتچى  بولۇپ  تۇنجى  قىلغان،  )پايتەخت(  مەركىزى  خىالپەت  قېتىم 
زامانىدا تىلال پۇل سوقتۇرغان. ھىجرىيەنىڭ 60 ـ يىلى )مىالدىيە 680 ـ يىلى( دەمەشىقتە 

ۋاپات بولغان. 
v  مۇئەييىد بىلالھ ئەھمەد ئىبنى ئەلھۇسەين - المؤيد باهللا أحمد ابن الحسين

ئەلمۇئەييىد بىلالھ ئەھمەد ئىبنى ئەلھۇسەين ئىبنى ھارۇن - ئەھلى بەيتكە مەنسۇپ، 
زەيدىييە مەزھىبى ئالىملىرىدىن. ھىجرىيەنىڭ 411 ــ يىلى ۋاپات بولغان. 

v  مۇبەررىد – المبرد )ھىجرىيە 210 - 286 مىالدىيە 826 - 899(

ئەلمۇبەررىد )ئەلمۇبەررەدمۇ دېيىلگەن( مۇھەممەد ئىبنى يەزىيد ئىبنى ئابدۇل ئەكبەر 
ئەلبەسرى )ئەبۇل ئابباس( - ئۆز زامانىدىكى ئەرەب تىلى گرامماتىكىسى ئەلالمىسى. پاساھىتى 
ۋە سۆزمەنلىكى بىلەن تونۇلغان، بەسرىدە تۇغۇلۇپ، باغدادتا ۋاپات بولغان، “ئەلكامىل”، 
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“ئەررەۋزا”، “ئەلمۇقتەزاب”، “شەرھى المىييەتۇل ئەرەب”، “ئىئرابۇل قۇرئان” ۋە “نەسەبۇ 
ئەدنان ۋە قەھتان” قاتارلىق ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 

v  مۇئتەزىلە - المعتزلة

مۇئتەزىلە - ھىجرىيە بىرىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان ئىسالمىي ئېقىم. 
قۇرغۇچىسى ۋاسىل ئىبنى ئەتا ئۇستازى ھەسەن ئەلبەسرى بىلەن چوڭ گۇناھ قىلغان ئادەمنىڭ 
تارقىتىشقا  پىكرىنى  ئايرىپ  سورۇنىنى  دەرس  بولۇپ،  قاراشتا  باشقىچە  ھەققىدە  ھۆكمى 
باشلىغاندا، ئۇنىڭ سورۇنىغا قاتناشقانالر ئەلمۇئتەزىلە )ئايرىلىپ چىققۇچىالر( دەپ ئاتالغان. 
بۇ ئېقىم پىكىر ئەركىنلىكى، ئەقىلنىڭ شەنىنى كۆتۈرۈش ئاالھىدىلىكلىرىگە ئىگە. بۇ ئېقىمنىڭ 
ئىككى تارمىقى بولۇپ، بىرى بەسرە شەھىرىدە، يەنە بىرى باغدادتا. مۇئتەزىلىلەرنىڭ بەش 

ئاساسىي پرىنسىپى بار: 
1- ئادالەت يەنى هللا ئادىلدۇر، پۈتۈن ئىشالردا بەندىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەيدۇ. 

سۈپەتلەر  ئارتۇق  باشقا  زاتىدىن  ياكى  تەئەددۇد  زاتىدا  يەنى هللانىڭ  تەۋھىد،   -2
يوق. 

مەنزىل  ئىككى  بەلكى  ئەمەس،  دوزاختا  يا  جەننەتتە  يا  قىلغۇچى  گۇناھ  چوڭ   -3
ئارىلىقىدا. 

4- هللا تائاال ۋەدە قىلغان جازا ۋە ساۋابنى بېرىشى كېرەك. 

توسۇپ،  يامانلىقتىن  مۇسۇلمان  بىر  ھەر  يەنى  مۇنكەر،  ـ  نەھيى  مەرۇپ،  ـ  5-ئەمر 
ياخشىلىققا بۇيرۇشى كېرەك. مۇئتەزىلە ئېقىمى يۇقىرىقى قاراشلىرى بىلەن پائال مۇنازىرە ۋە 
تەشۋىقات ئېلىپ بېرىپ نۇرغۇن بۇزۇق ئېقىمالرغا ئەجەللىك زەربە بەرگەن. قازى ئابدۇلجاببارنىڭ 

“ئەلكىتاب ئەلمۇغنى” دېگەن ئەسىرى مۇئتەزىلە قاراشلىرى ھەققىدە تولۇق مەلۇمات بېرىدۇ.
v  مۇتەكەللىملەر - المتكلمون

مەۋجۇدىيەتنىڭ ماھىيىتى، شۇنداقال تەۋھىد، ئەقىدە مەسىلىلىرىدە ئىسالم كۆرسەتمىسىگە 
ئاساسلىنىپ ئىزدىنىدىغان، بەس-مۇنازىرە قىلىشىدىغان ئالىمالر.

v  مۇجاھىد - مجاھد جبر )ھىجرىيە 21 - 104 مىالدىيە 642 - 722(

ۋە  قارىالرنىڭ  تابىئىي،   - ھەججاج(  )ئەبۇل  ئەلمەككى  جەبر  ئىبنى  مۇجاھىد 
مۇپەسسىرلەرنىڭ چوڭى، ھەزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ شاگىرتى، ئۇنىڭ قۇرئاننى ئىبنى 
ئابباسقا 30 قېتىم ئوقۇپ ئۆتكۈزگەنلىكى، ھەر بىر ئايەتتە توختاپ ھەزرىتى ئىبنى ئابباستىن: 
نېمە ھەققىدە نازىل بولغان؟ قانداق بولغان؟- دەپ سورىغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان. كۆپ 
قىلغان.  رىۋايەت  ھەدىس  ساھابىلەردىن  جايالشقان.  كۇفەگە  ئاخىرى  كېزىپ،  يۇرتالرنى 
يەھۇدىي ۋە ناساراالردىن كۆپ سوراپ مەلۇمات ئالغانلىقى ئۈچۈن، مۇپەسسىرلەر ئۇنىڭ يىزىپ 

قالدۇرغان تەپسىر كىتابىغا دىققەت بىلەن قارىغان. 
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v  مۇجتەھىدلەر - المجتھدون 

ئىجتىھاد  چىقىرااليدىغان  ھۆكۈم  پايدىلىنىپ  دەلىللەردىن  شەرئىي   - مۇجتەھىدلەر 
ساالھىيىتى بار ئالىمالر. 
v  مۇرتەد - المرتد

ئىسالم دىنىدىن باشقا ئېتىقادقا يېنىپ كەتكەن كىشى.
v  مۇسا ئىبنى ئۇقبە - موسى بن عقبة

مۇسا ئىبنى ئۇقبە ئىبنى ئەبى ئەيياش ئەلئەسەدى )ئەبۇمۇھەممەد( - زۇبەير جەمەتىنىڭ 
خىزمەتچىسى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى ياخشى بىلىدىغان ھەدىسشۇناس ئالىم 
بولۇپ، “كىتابۇل مەغازى” نى يازغان. ھىجرىيەنىڭ 114- يىلى )مىالدىيە 758- يىلى( ۋاپات 

بولغان.
v  مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير - مصعب ين عمير

مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير ئىبنى ھاشىم ئىبنى ئابدۇ ماناف ئەلقۇرەشى - ئابدۇددار جەمەتىدىن، 
قەيسەر ساھابە، ئىسالمنى دەسلەپ قوبۇل قىلغانالردىن، مەككىدە مۇسۇلمان بولغان. ئىسالمىنى 
يوشۇرغان بولسىمۇ، ئائىلىسى بىلىپ قېلىپ، ئۇنى باغالپ سوالپ قويغان. سوالقتىن قېچىپ 
قايتىپ  مەككىگە  كېيىن  قىلغان،  ھىجرەت  بىللە  بىلەن  قىلغانالر  ھىجرەت  ھەبەشىستانغا 
كېلىپ، مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان. قولىدا كۆپلىگەن مەدىنىلىكلەر مۇسۇلمان بولغان، بەدر 
غازىتىغا قاتناشقان، ئۇھۇد غازىتىدا تۇغ كۆتۈرگەن ۋە شېھىت بولغان. جاھىلىيەت دەۋرىدە 
مەككىنىڭ پاراغەت ئىچىدە ياشايدىغان، كېلىشكەن يىگىتى ئىدى. ئىسالم قەد كۆتۈرگەندىن 
كېيىن قاتتىق تۇرمۇش كەچۈرگەن، جانابى هللا نىڭ: ﴿مۆمىنلەردىن هللاقا بەرگەن ئەھدىدە 
راستچىللىق بىلەن تۇرغانالر بار﴾ دېگەن سۆزى مۇسئەب ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ھەققىدە نازىل 

بولغان دېيىلگەن. ھىجرىيەنىڭ 3- يىلى )مىالدىيە 625- يىلى( شېھىت بولغان.
v  مۇسەيلەمە - مسيلمة الكذاب

مۇسەيلەمە ئىبنى سۇمامە ئىبنى كەبىير ئىبنى ھەبىيب ئەلھەنەفى ئەلۋائىلى )ئەبۇسۇمامە( 
- مۇسەيلەمە ئەلكاززاب دەپ تونۇلغان، يەمامە دېگەن جايدىكى يەنى ھەنىفە جەمەتىدىن 
پەيغەمبەرلىك داۋاسى قىلىپ چىققان كاززاب، ھىجرىيە 9- يىلى )ئۆمەكلەر يىلى( پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا قەۋمى بىلەن بىللە ئۆمەك بولۇپ كەلگەن، تەرەددۇتتە مۇسۇلمان 
بولغان، يۇرتىغا قايتىپال مۇرتەد بولۇپ پەيغەمبەرلىك دەۋاسى قىلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
زېمىننى تەڭ بۆلۈشەيلى دەپ مەكتۇب يازغان، گەپدانلىق قىلىپ قۇرئاننى دوراپ باققان، 
ھاراق بىلەن زىنانى ھاالل دېگەن، نامازنى توسقان، ھىجرىيەنىڭ 12- يىلى )مىالدىيە 633- 
يىلى( خەلىپە ئەبۇبەكرى مۇرتەدلەرگە قارشى ئەۋەتكەن خالىد ئىبنى ۋەلىد قوماندانلىقىدىكى 

قوشۇن تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن.
v  مۇستەھەب - المستحب
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ئەۋزەل  ۋە  ياخشى  قىلىنمىغان  ۋاجىب  لېكىن  قىلىنغان،  تەرغىب  قىلىش  شەرىئەتتە 
ئىشالردۇر، ئۇنى قىلمىسا گۇناھ بولمايدۇ، مەندۇب، ئەۋزەل، سۈننەت دېگەندەك سۆزلەرمۇ شۇ 

مەنىدە ئىشلىتىلىدۇ.
v  مۇغىيرە ئىبنى شۆئبە - المغيرة بن شعبة )ھىجرەتتىن بۇرۇن 20 - 50 مىالدىيە 603 - 670(

مۇغىيرە ئىبنى شۇئبە ئىبنى ئەبى ئامىر ئىبنى مەسئۇد ئەسسەقەفىي )ئەبۇ ئابدۇلالھ( 
“رەيى  ساھابە،  بىرى،  قوماندانالردىن   - رەھبەر  سىياسەتچى  چىققان  ئەرەبلەردىن   -
ئېلىنىدىغان مۇغىيرە” دەپ نام ئالغان. تائىفتا تۇغۇلغان، كېيىن مىسىر پادىشاھى مۇقاۋقىسنى 
بىر گۇرۇپ كىشىلەر بىلەن ئىسكەندەرىيەدە زىيارەت قىلىپ ھىجازغا قايتقان، ھىجرىيەنىڭ 
فەتھىسىگە  شام  ۋە  غازىتىغا  يەمامە  سۈلھىسىگە،  ھۇدەيبىيە  بولغان،  مۇسۇلمان  يىلى   - 5
قاتناشقان. يەرمۇك جېڭىدە بىر كۆزىدىن ئايرىلغان، ئەلقادىسىييە، ناھاۋەند، ھەمەدان ۋە 
باشقا جەڭلەرگىمۇ قاتناشقان. ھەزرىتى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب تەرىپىدىن بەسرىگە ۋالىي بولغان، 
بىر قانچە يۇرتالرنى پەتھى قىلغان. كېيىن كۇفەگە ۋالىي بولغان. ھەزرىتى ئوسمان تەرىپىدىن 
كۇفەگە ۋالىي قىلىپ تەيىنلىنىپ، كېيىن قالدۇرۇۋېتىلگەن. ئۇ ھەزرىتى ئەلى بىلەن ھەزرىتى 
مۇئاۋىيە ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن پىتنىگە قاتناشمىغان. لېكىن ئۇ ئىككەيلەننىڭ ئوتتۇرىدىكى 
مەسىلىنى ھەل قىلىشقا تۈزۈلگەن ھۆكۈم قىلىش سورۇنىغا قاتناشقان. كېيىن ھەزرىتى مۇئاۋىيە 
تەرىپىدىن تاكى ۋاپاتىغا قەدەر كۇفەگە ۋالىي بولغان، ئەششەئبىي: »ئەرەبلەردىن: مۇئاۋىيە 
سالماقلىققا، ئەمرۇ ئىبنى ئەلئاس قىيىن مەسىلىلەرگە، مۇغىيرە دەرھال بىر تەرەپ قىلىشقا، 
زىياد ئىبنى ئەبىيھ چوڭ ــ كىچىك ھەرقانداق مەسىلىگە قادىر تۆت سىياسەتچىدۇر« دېگەن. 
136 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ئۇ تۇنجى بولۇپ بەسرە دىۋانىنى تۇرغۇزغان ۋالىي، ھەمدە 

ئىسالمدىن كېيىن تۇنجى بولۇپ “ئەمىر” دەپ ساالم قىلىنغان زاتتۇر.
v  مۇقاتىل - المقاتل

مۈقاتىل ئىبنى سۇاليمان ئەلبەلخى - كاتتا مۇپەسسىر. ھىجرىيە 150ـ  يىلى ۋاپات بولغان.
v  مۇنزىر ئىبنى ئەمرۇ - المنذر بن عمرو

مۇنزىر ئىبنى ئەمرۇ ئىبنى خۇنەيس ئەلئەنسارى - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت 
قىلغان 12 ۋەكىلنىڭ بىرى، بەدرى غازىتىغا قاتناشقان، ھىجرىيە 4- يىلى )مىالدىيە 625- 

يىلى( بىئرى مەئۇنە ۋەقەسىدە شېھىت بولغان.
v  مۇھەممەد ئىبنى ئەلمەرۋەزى - محمد ابن نصر المروزي

ئىمامالرنىڭ بىرى.  يېتىشكەن  ئەلمەرۋەزى فىقھى ۋە ھەدىستە  ئىبنى نەسر  مۇھەممەد 
ھىجرىيەنىڭ 294 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  مۇھەممەد ئىبنى ئەلمۇنكەدىر - محمد بن المنكدر )ھىجرىيە 54 - 130 مىالدىيە 674 - 748( 

ئۇززا  ئابدۇل  ئىبنى  ئەلھۇدەير  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىبنى  ئەلمۇنكەدىر  ئىبنى  مۇھەممەد 
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ئەلقۇرەشى ئەلمەدەنى - كاتتا ئىبادەتگۇي تابىئىيالردىن، ھەزرىتى ئائىشەنىڭ تاغىسى، بەزى 
ساھابىلەرنى كۆرگەن ۋە ئۇالردىن 200 گە يېقىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 

v  مۇھەممەد ئىبنى ئەلھەنەفىييە - محمد بن الحنفية )ھىجرىيە 21 - 81 مىالدىيە 642 – 700(

مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبى تالىب ئەلھاشىمى ئەلقۇرەشى )ئەبۇل قاسىم( - ئانىسى 
مەنسۇپ  ئانىسىغا  بولغاچقا،  جەمەتىدىن  ھەنىفە  بەنى  ئەلھەنەفىييە  جەئفەر  بىنتى  خەۋلە 
قىلىنغان، ھەزرىتى ھەسەن ۋە ھۇسەين رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر بىلەن ئانا بىلەك بىر تۇغقان، 
بىلىملىكرەك”  ئۇالردىن  مەن  لېكىن  ئەۋزەلرەك،  مەندىن  ھۇسەين  بىلەن  “ھەسەن  ئۇ: 
دەيتتى، ئىسالم دىنىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە تونۇلغان قەھرىمانالرنىڭ بىرى بولۇپ، بىلىمى، 
تەقۋادارلىقى ۋە تىنچلىقسۆيەرلىكى بىلەن تونۇلغان، شۇڭا بىر تۇغقانلىرى ھەزرىتى ھەسەن ۋە 

ھۈسەيىندىن كېيىن خەلىپىلىك تاالشمىغان، مەدىنىدە تۇغۇلۇپ ۋاپات بولغان. 
v  مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەلھەسەن - محمد بن علي بن الحسن

مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەلھەسەن ئىبنى بەشر )ئەبۇئابدۇلالھ( ئەلھەكىيم ئەتتىرمىزى 
- مۇتەسەۋۋىپ تەتقىقاتچى ئالىم، “خەتمۇل ۋىاليە ۋە ئىلەلۇش شەرىيئە” دېگەن كىتابىنى 
بەلخ  كېيىن  قوغلىۋەتكەن،  ئۇنى  ئاھالىسى  تىرمىزى  ھاياتىدا  ئاخىرقى  ئۈچۈن  يازغانلىقى 
“ئەلفۇرۇق”،  ئەررەسۇل”،  ئەھادىيس  ئەلئۇسۇل في  “ناۋادىر  ياشىغان،  شەھىرىگە كېلىپ 
“ئەررىيازە ۋە ئەدەبۇننەفس” قاتارلىق يېزىپ قالدۇرغان ئەسەرلىرى 50 دىن ئاشىدۇ. ھىجرىيە 

285- يىلى ياكى ئۇندىن كېيىن ۋاپات بولغان دەپ قارالماقتا.
v  مۇھەممەد ئىبنى كەئب - محمد بن كعب القرئي

مۇھەممەد ئىبنى كەئب ئەلقۇرەزى - قۇرئان ئىلمىدە يېتىشكەن، ئىشەنچلىك ئالىم، 
مەدىنىلىكلەر ئارىسىدا پەزىلەت ۋە تەقۋادارلىق بىلەن تونۇلغان، ھىجرىيە 108- يىلى ياكى 

120-يىلى ۋاپات بولغان.
v  مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق - محمد بن إسحاق

ئەڭ  ئەرەبلەرنىڭ   - ئەلمەدەنى  ئەلمۇتتەلەبى  يەسار  ئىبنى  ئىسھاق  ئىبنى  مۇھەممەد 
ھىشام  ئىبنى  كىتابىنى  دېگەن  ئەننەبەۋىييە”  “ئەسسىيرە  ئۇنىڭ  تارىخچىسى،  پىشقەدەم 
يازغان،  ئەسەرلەرنى  قاتارلىق  مەبدەئ”  “كىتابۇل  خۇلەفەئ”،  “كىتابۇل  يەنە  رەتلىگەن، 
ئالىم، 119- يىلى ئىسكەندەرىييە شەھىرىنى  قەدەرىييە مەزھىبىدە بولۇپ، ھەدىسشۇناس 

زىيارەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 151- يىلى )مىالدىيە 768- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  مىقداد ئىبنى ئەلئەسۋەد - المقداد بن األسود

 - ئەلكىندى  )ئەبۇمەئبەد(  ئەمرى  ئىبنى  ئەلمىقداد  ئەلئەسۋەد،  ئىبنى  مىقداد 
بېقىۋالغۇچىسىنىڭ نامى بىلەن ئىبنى ئەلئەسۋەد دەپ تونۇلغان، كېيىن ئىسالم كۆرسەتمىسى 
بىلەن ئەلمىقداد ئىبنى ئەمرى دەپ ئاتالغان، ساھابە، قەھرىمان باتۇرالرنىڭ بىرى. دەسلەپتە 
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ئىسالمنى ئاشكارا ئېالن قىلغان يەتتە كىشىنىڭ بىرى، بىرىنچى بولۇپ ئات ئۈستىدە ئۇرۇش 
رىۋايەت  قاتناشقان، 48 ھەدىس  غازاتالرغا  باشقا  ۋە  قىلغان مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ، بەدر 

قىلغان. ھىجرىيە 33- يىلى )مىالدىيە 653- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  مىكائىل - ميكائيل

ۋە  ئۆسۈملۈكنىڭ  زېمىننىڭ،  ئۇ  بىرى،  پەرىشتىلەرنىڭ  مەرتىۋىلىك  يۇقىرى  مىكائىل 
ھايۋاناتالرنىڭ ھاياتىغا مۇئەككەل. 

v  نابىغە - النابغة

جاھىلىيەت  )ئەبۇئۇمامە( -  ئەززىبيانى  ئەلغەتفانى  زاباب  ئىبنى  مۇئاۋىيە  ئىبنى  زىياد 
دەۋرىدىكى بىرىنچى دەرىجىلىك شائىرالردىن، شائىرالر ئۇكاز بازىرىدا ئۇنىڭغا مەخسۇس قىزىل 
تېرىدىن چېدىر تىكىپ ئۇنىڭغا شېئىرلىرىنى مۇھاكىمە قىلدۇرغۇزاتتى، جاھىلىيەت دەۋرىدىكى 
قىلىنغان،  نەشىر  توپالمدا  بىر  شېئىرلىرى  ئىدى.  بىرى  كىشىلەرنىڭ  ئېسىل  ئابرويلۇق، 
شېئىرلىرى تەكەللۇپسىز تەبىئىي كەلگەن. ھىجرەتتىن 18 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 604-يىلى( 

ۋاپات بولغان.
v  ناسىخ ۋە مەنسۇخ - الناسخ والمنسوخ

ناسىخ ۋە مەنسۇخ “نەسخ قىلىش” دېگىنىمىز: بىر شەرئى ھۆكۈمنى كېيىن كەلگەن يەنە 
بىر شەرئىي ھۆكۈم بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان كونا 
ھۆكۈم “مەنسۇخ” دەپ ئاتىلىدۇ، يېڭىدىن يولغا قويۇلغان ھۆكۈم “ناسىخ” دەپ ئاتىلىدۇ. 
شەرىئەتتە نەسخ قىلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ھېكمەتلىرى بار، چۈنكى كىشىلەر جاھىلىيەتنىڭ 
بىر  تۈزۈمگە  بېكىتىلىدىغان  ئاخىرى  يۆتكەلگەندە،  تۈزۈمىگە  ئىسالمىيەت  قاراڭغۇلۇقىدىن 
قېتىمدىال يۆتكەلسە، كىشىلەرنىڭ تەبىئىتى بۇنى قوبۇل قىاللمايتتى. شۇڭا هللا تائاال ئۇالرنى 
دەسلەپكى ئەھۋالىغا مۇناسىپراق بىر باسقۇچقا يۆتكەپ، ئاندىن ئۇالر بۇنىڭغا تەييار بولغاندىن 
كېيىن، باشقا ھۆكۈم بەلگىلىگەن. شۇڭا، بەندىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە مەنپەئەتىنى كۆزلىگەنلىك 
جەھەتتىن ھۆكۈم بەزىدە يەڭگىلدىن قاتتىقراققا يۆتكەلسە، بەزىدە قاتتىقراقتىن يەڭگىلرەككە 
ئۆزگەرگەن، ئومۇمەن بىر ھۆكۈمنىڭ بىر ھۆكۈمگە ئۆزگەرتىلىشى هللا تائاالنىڭ بەندىلەرگە 
قىلغان رەھمىتى ۋە كەڭچىلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر. كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ نەزىرىدە بىر ھۆكۈمنى 
يەنە بىر ھۆكۈم بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇش “جائىز” بولۇپ، بۇ ئەمەلىيەتتە قۇرئان ۋە ھەدىستە 
سادىر بولغان ئىشتۇر. مەسىلەن، هللا تائاال بەقەرە سۈرىسىدە 240 ـ ئايەتتە ئېرى ئۆلۈپ 
كەتكەن ئايالالرنى بىر يىل ئىددەت تۇتۇشقا بۇيرىغان. كېيىن بۇ ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ 
)بەقەرە سۈرىسى 234 – ئايەتتە( تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتۇشقا بۇيرۇغان، يەنى كېيىنكى 
ئايەت ئىلگىرىكى ئايەتنى مەنسۇخ قىلىۋەتكەن. ھەدىستىمۇ دەسلەپكى دەۋرلەردە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم قەبرىلەرنى زىيارەت قىلىشتىن توسقان، كېيىن مۇسۇلمانالرغا ئىسالم ئېتىقادى 
سىلەرنى  »مەن  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  بولغاندا،  چوقۇنمايدىغان  قەبرىلەرگە  سىڭىپ 
قەبرىلەرنى زىيارەت قىلىشتىن توسقان ئىدىم، ئەمدى زىيارەت قىلىڭالر« دەپ رۇخسەت قىلغان 
ۋە زىيارەت قىلىشقا بۇيرىغان }سەھىھ مۇسلىم{. لېكىن بەزى ئالىمالر: مەنسۇخ قىلىش ۋەقەسى 
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قۇرئاندا كەلمىگەن، ھەدىستە كەلگەن دەپمۇ قاراشقان.
v  نافىئ ئىبنى ئابدۇرراھمان - نافع مولى بن عمر

نافىئ ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەبى نەئىيم ئەللەيسى - مەشھۇر يەتتە قارىينىڭ بىرى، 
كىشىلەرگە 70 نەچچە يىل قىرائەت ئۆگەتكەن، ھىجرىيەنىڭ 169- يىلى )مىالدىيە 785- 

يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  نەخەئى - إبراھيم النخعي )ھىجرىيە 46 - 96 مىالدىيە 666 - 815( 

تابىئىي،  كاتتا   - )ئەبۇئىمران(  ئەننەخەئى  قەيس  ئىبنى  يەزىد  ئىبنى  ئىبراھىم 
ئىبادەتگۇي مۇجتەھىد فەقىھ ۋە مۇھەددىس، زالىم ھەججاجدىن قېچىپ يوشۇرۇنغان ھالەتتە 

ۋاپات بولغان. 
v  نەردەشىر 

ئەسلى پارسچە سۆز بولۇپ “شىر” دېگەن، ئۇندىن باشقا “شىرە ۋە تاتلىق” دېگەن مەنىدە.
v  نەسەئى – النسائي )ھىجرىيە 215 - 303 مىالدىيە 830 - 915( 

ئەھمەد ئىبنى ئەلى ئىبنى شۇئەيب ئىبنى ئەلى ئەننەسەئىي )ئەبۇ ئابدۇرراھمان( - 
مەشھۇر سۇنەن كىتابىنىڭ مۇئەللىپى، ئۇ يەنە ھەدىسشۇناس، قازى، شەيخۇل ئىسالم، ئۇنىڭ 
يەرلەشكەن.  مىسىرغا  ئاخىرى  كېزىپ  جاھان  جايدىن،  دېگەن  نەسە  خۇراساندىكى  تېگى 
رەملە شەھىرىگە  پەلەستىندىكى  بىلەن  قاققان، شۇنىڭ  ئۇنى چەتكە  ئالىمالر  يەردىكى  ئۇ 
چىقىپ كەتكەن. ئۇ يەردىكى كىشىلەر ئۇنىڭدىن ھەزرىتى مۇئاۋىيەنىڭ پەزىلەتلىرى ھەققىدە 
سورىغاندا، ئۇ جاۋاب بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن كىشىلەر ئۇنى مەسچىتتىال ئۇرغان، شۇنىڭ بىلەن 
ئاغرىپ قېلىپ ئۆلۈپ كەتكەن. بەيتۇل مۇقەددەستە دەپنە قىلىنغان. ھەدىستە: “ئەسسۇنەن 
يەنە  ۋەلمۇترەكۇن”،  “ئەززۇئەفائۇ  ھەققىدە  راۋىيلىرى  ھەدىس  “ئەلمۇجتەبە”،  ئەلكۇبرا”، 
“خاسائىسۇ ئەلى”، “مۇسنەدۇ ئەلى” ۋە “مۇسنەدۇ مالىك” قاتارلىق بىر قانچە ئەسەرلەرنى 

يېزىپ قالدۇرغان.
v  نەۋۋاس ئىبنى سەمئان - النواس بن سمعان

ئەننەۋۋاس ئىبنى سەمئان - ساھابە.
v  نوئمان ئىبنى بەشىير - النعمان بن بشير )ھىجرىيە 2 - 65 مىالدىيە 623 - 684( 

ئەننوئمان ئىبنى بەشىير ئىبنى سەئد ئىبنى سەئلەبە ئەلخازرەجىي ئەلئەنسارىي )ئەبۇ 
ئابدۇلالھ( - ئەمىر، خەتىب، شائىر، ساھابىلەرنىڭ كاتتىلىرىدىن. ئۇ 124 ھەدىس رىۋايەت 
قىلغان، سىففىين جېڭىگە ھەزرىتى مۇئاۋىيە بىلەن بىللە قاتناشقان، دەمەشىققە قازى بولغان. 
ھەزرىتى مۇئاۋىيە تەرىپىدىن باشتا يەمەنگە، كېيىن كۇفەگە، ئاندىن كېيىن ھىمسقا ۋالىي 
بولغان، كېيىنچە نوئمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەززۇبەير رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇغا بەيئەت قىلغاندا، ھىمس ئاھالىسى توپىالڭ كۆتۈرگەچكە، ھىمستىن قېچىپ چىققاندا 
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ئۆلتۈرۈلگەن. ئۇ ھىجرەتتىن كېيىن ئەنسارىالر ئىچىدە تۇغۇلغان تۇنجى بوۋاق ئىدى. پاساھەتلىك 
سۆزمەن خەتىب بولۇپ، ئۇنىڭ شېئىرلىرى بىر توم كىتاب قىلىنىپ نەشىر قىلىنغان. 

v  نۇسەيرىييە - النصيرية
سۈرىتىدە  ئەۋالدىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  ئەلى  ھەزرىتى  تائاال  هللا  مەزھىبىنىڭ:  شىيئە 
كۆرۇنگەن،- دەپ قارايدىغان بۇزۇق ئەقىدىلىك بىر تائىپىسى بولۇپ، ئەگەشكۈچىلىرى ھازىر 

شامدا ياشايدۇ.
v  ھـاالل - الحالل

هللا تەرىپىدىن چەكلىمىگە ئۇچرىمىغان، قىلىش رۇخسەت قىلىنغان نەرسە.
v  ھارام - الحرام

قىلىش هللا تەرىپىدىن كەسكىن بۇيرۇق بىلەن چەكلەنگەن نەرسە بولۇپ، بۇنىڭغا 
خىالپلىق قىلغۇچى ئاخىرەتتە هللانىڭ جازالىشىغا دۇچار بولىدۇ، بەلكى دۇنيادىمۇ شەرئىي 

جازاغا تارتىلىشى مۇمكىن.
v  ھارۇت - ھاروت

ھارۇت - سېھىر ئەۋج ئېلىپ كتكەن زامانالردا هللا تەرىپىدىن كىشىلەرگە سېھىردىن 
ساقلىنىش يولىنى ئۆگىتىشكە ئەۋەتىلگەن پەرىشتىنىڭ ئىسمى، ئۇنىڭ بىلەن بىللە مارۇت 
كەلگەن. بۇ ئىككىسى پەرىشتە بولماي، سالىھ كىشىلەردىن بولۇش ئېھتىمالىمۇ بار. بەقەرە 

سۈرىسى 102- ئايەتتە بۇالرنىڭ ئەھۋالى بايان قىلىنغان. 
v   ھارىس ئىبنى ئابدۇلالھ - الحارث بن عبد هللا 

ھارىس ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ۋەھب ئەننەمرىي ئەددەۋسىي - ساھابە، شۇنداقال رەيى 
ئېلىنىدىغان مۇشاۋىرالردىن بىرى. ئۇ ھەزرىتى خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا مۇشاۋىر 
بولغان. ئۇنىڭ بىلەن بىللە يەرمۇك جېڭىگە قاتناشقان. كېيىن ھەزرىتى مۇئاۋىيە بىلەن سىففىيگە 
بولغان،  ۋالىي  بەسرەگە  مۇددەت  بىر  قىسقىغىنە  تەرىپىدىن  مۇئاۋىيە  ھەزرىتى  قاتناشقان، 

ھىجرىيەنىڭ 50 ـ يىلى )مىالدىيە 670 ـ يىلى( ھەزرىتى مۇئاۋىيە دەۋرىدە ۋاپات بولغان. 
v  ھافىز ئىبنى ئەساكىر - الحافظ بن عساكر )ھىجرىيە 499 - 571 مىالدىيە 1105 - 1176(

ئەلى ئىبنى ئەلھۇسەين ئىبنى ھىبەتۇلالھ )ئەبۇل قاسىم( سىقاتۇددىين ئەلدەمەشىقىي - 
ئاتاقلىق ھەدىسشۇناس، سەيياھ، تارىخشۇناس، شام دىيارىنىڭ ھەدىسشۇناس ئالىمى ئىدى. 
مەشھۇر “تارىخى دەمەشىق ئەلكەبىير”، يەنە “ئەلئىشراف ئەلە مەئرىفەتۇل ئەتراف” قاتارلىق 

نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يازغان. 
v  ھاكىم – الحاكم )ھىجرىيە 321 - 405 مىالدىيە 933 - 1014(

مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھەمدىۋەيھ ئىبنى نەئىيم ئەززاببى ئەلنىيشاپۇرى )ئەبۇئابدۇلالھ( 
- ئەلھاكىم دەپ تونۇلغان، كاتتا ھەدىسشۇناس، توغرا ھەدىسنى ئايرىشتا ئەڭ بىلىملىك 
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ئالىم، نىيشاپۇرغا قازى بولغان، سامانىيالر دۆلىتىگە ئەلچى بولغان، ھەدىس ئىلمىدە نۇرغۇن 
ئەسەرلەرنى يازغان، “تارىخى نىيشاپۇر”، “ئەلمۇستەدراك ئەلەسسەھىھەين”، “ئەلئىكلىيل”، 

“ئەلمەدخال” ۋە “مەئرىفەتۇ ئۇلۇمىل ھەدىس” قاتارلىق ئەسەرلىرى كەڭ تارقالغان.
v  ھەجەر - حجر

جاي ئىسمى بولۇپ، ھازىرقى كۇۋەيتنىڭ جەنۇبىي تەرىپىگە توغرا كېلىدۇ.
v  ھەجەر ئىبنى ئەدىي - حجر بن عدي

ھەجەر ئىبنى ئەدىي ئىبنى ئەلجىبىللە ئەلكىندى - قەھرىمان ساھابە، ئەلقادىسىييە 
ئۇرۇشىغا قاتناشقان، ئۇمەۋىيلەر دۆلىتىگە قارشى ھەرىكەت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ھىجرىيەنىڭ 

51- يىلى )مىالدىيە 671- يىلى( ھەزرىتى مۇئاۋىيە تەرىپىدىن ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان. 
v  ھەججاج – الحجاج )ھىجرىيە 40 ــ 95 مىالدىيە 660 ــ 714(

ھەججاج ئىبنى يۈسۈف ئىبنى ئەلھەكەم ئەسسەقەفى )ئەبۇمۇھەممەد( - قانخور، پاساھەتلىك 
قوماندانالرنىڭ بىرى، تائىفتا تۇغۇلۇپ ئۆسكەن، كېيىن شامغا بېرىپ ساقچى بولغان، كېيىن 
ھىجازغا  تەيىنلەنگەن.  قىلىپ  قوماندان  ھەربىي  قوشۇنغا  تەرىپىدىن  ئابدۇلمەلىك  خەلىپە 
قوشۇن تارتىپ بېرىپ ھەزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەززۇبەيرنى ئۆلتۈرگەن، خەلىپە ئابدۇلمەلىك 
ئىبنى مەرۋان تەرىپىدىن مەككە، مەدىنە ۋە تائىفقا ۋالىي بولغان، كېيىن توپىالڭ بىلەن قايناپ 
تۇرغان ئىراقنىمۇ ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرغان. ئۇ توققۇز ئادەم بىلەن تۆگىگە مىنىپ ئىراققا بېرىپ 
توپىالڭنى بېسىقتۇرۇپ، ئىراققا 20 يىل ئەمىر بولغان. كۇفە ۋە بەسرە ئارىلىقىدىكى ۋاسىت 
شەھرىنى بىنا قىلغان. بىرىنچى بولۇپ )الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ( دەپ 
يېزىلغان تەڭگە سوقتۇرغان، پاساھىتى ۋە مەردلىكى بىلەن تونۇلغان، قىلغان ياخشىلىقى ۋە 

يامانلىقىمۇ كۆپ، ۋاسىت شەھىرىدە ۋاپات بولغان. 
v  ھەدىس قۇددۇسىي - الحديث القدسي 

ھەدىس قۇددۇسىي - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم لەۋزىنى ئۆزى قۇراشتۇرۇپ: »هللا تائاال 
مۇنداق دېدى« دەپ هللا تائاالغا مەنسۇپ قىلىپ ئېيتقان سۆزى. بۇنىڭ مىسالى: ھەزرىتى 
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن مۇنداق رىۋايەت قىلغان: »هللا 
تائاال: ئى بەندىلىرىم! مەن زۇلۇمنى ئۆزۈمگە ھارام قىلدىم، سىلەرگىمۇ ھارام قىلدىم، شۇڭا 
بىر - بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلىشماڭالر!- دەيدۇ.« دېمەك، ھەدىس قۇددۇسىينىڭ لەۋزى قۇرئانغا 
ئوخشاش مۆجىزە خاراكتېرلىك ئەمەس، يەنى ئۇنىڭ لەۋزىنى هللا تائاال جىبرىئىل ئارقىلىق 

پەيغەمبىرىگە ۋەھيى قىلغان بولماستىن، پەقەت مەزمۇنىنى بىۋاسىتە بىلدۈرگەن.
v  ھەسەن ئىبنى سالىھ - الحسن بن صالح )ھىجرىيە 100 - 168 مىالدىيە 718 - 785( 

ھەسەن ئىبنى سالىھ ئىبنى ھەي ئەلھەمەدانى ئەسسەۋرى ئەلكۇفى )ئەبۇئابدۇلالھ( - 
ھەدىس  ئىشەنچلىك  ئىدى،  فەقىھ  مۇجتەھىد  بىرى،  كاتتىلىرىدىن  مەزھىبىنىڭ  زەيدىييە 
ئالىملىرىنىڭ بىرى، تەقۋادار زاتالردىن. خەلىپىگە قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن كۇفەدە يوشۇرۇنۇپ 
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تۇرۇپ ئۆلۈپ كەتكەن، “ئەتتەۋھىيد”، “ئىمامەتۇ ۋەلەدى ئەلى مىن فاتىمە”، يەنە فىقھىدا 
“ئەلجامىئ” قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان. 

v  ھەسەنبەسرى - الحسن البصري )ھىجرىيە 21 - 110 مىالدىيە 642 - 728(
ئەلھەسەن ئىبنى ئەبۇل ھەسەن يەسار ئەلبەسرى )ئەبۇسەئىيد( - ھەزرىتى زەيد ئىبنى 
سابىتنىڭ خىزمەتچىسى، تابىئىي، زامانىدىكى ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئالىمى، ئىلىم ۋە جىھادنى 
بىللە ئېلىپ بارغان كاتتا قەھرىمان ئالىمالرنىڭ بىرى. مەدىنىدە تۇغۇلۇپ، ھەزرىتى ئەلىنىڭ 
بولغان،  كاتىب  ۋالىيسىغا  خۇراسان  زامانىدا  مۇئاۋىيە  ھەزرىتى  بولغان،  چوڭ  پەرۋىشىدە 
كېيىن بەسرىگە جايالشقان، ئۇ سۈرلۈك ئالىمالردىن بولۇپ، ھەقنى سۆزلەشتە ھېچكىمدىن 
قورقمىغان، ۋالىيالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇپ، 
نەسىھەت قىلغان، ئۇ پاساھەت ۋە ھېكمەتتە تونۇلغان زات ئىدى، مۇئتەزىلەنىڭ بېشى ۋاسىل 
ئىبنى ئەتا ئۇنىڭ شاگىرتى ئىدى، ھېكمەتلىك سۆزلىرى ۋە ۋەزـ نەسىھەتلىرى كەڭ تارقالغان. 

“فەزائىلۇ مەككە” دېگەن ئەسەرنى قالدۇرغان. 
v  ھەفس – حفص )ھىجرىيە 90 - 180 مىالدىيە 709 - 796(

ھەفس ئىبنى سۇاليمان ئىبنى ئەلمۇغىيرە ئەلئەسەدى )ئەبۇئەمرۇ( - قىرائەت ئىلمىنى 
قۇرغۇچىالرنىڭ بىرى، قىرائىتى مەشھۇر، ئاتاقلىق قارى ئاسىمنىڭ ئايالىنىڭ ئوغلى بولۇپ، 
پۈتۈن  قەدەر  ھازىرغا  ئۆگەنگەن،  قىرائەت  ئۇنىڭدىن  بولغان،  چوڭ  تەربىيىسىدە  ئۇنىڭ 

مەشرىقتىكى مۇسۇلمانالر ھەفسنىڭ ئاسىمدىن ئۆگەنگەن قىرائىتى بويىچە قۇرئان ئوقۇيدۇ. 
v  ھەكەم ئىبنى ئۇتەيبە - الحكم بن عتيبة

ئەلھەكەم ئىبنى ئۇتەيبە ئەلكىندى )ئەبۇمۇھەممەد( - كۇفەدىكى كاتتا ئالىمالرنىڭ بىرى، 
ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 115- يىلى ۋاپات بولغان.

v   ھەمرائۇل ئەسەد - حمراء األسد
ھەمرائۇل ئەسەد - جاي ئىسمى.

v  ھەمزە – حمزة )ھىجرەتتىن بۇرۇن 54 - 3 مىالدىيە 556 - 625( 
ھەمزە ئىبنى ئابدۇلمەتتەلىب ئىبنى ھىشام )ئەبۇ ئۇمارە( - قۇرەيش قەبىلىسىدىن بولۇپ، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسى، جاھىلىيەت ۋە ئىسالم دەۋرلىرىدە قۇرەيشتىن چىققان مەشھۇر 
قەھرىمان پەھلىۋان ۋە كاتتا زات. ئۇ مەككىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن. قۇرەيشلىكلەر ئىچىدە ئەڭ 
ئىززەتلىك، مەزلۇمالرغا ياردەم بېرىدىغان، باشقىالرنى بوزەك قىلغانالرنىڭ ئەدىبىنى بېرىدىغان 
ھەققانىيەتچى ئىدى. ئىسالمىيەت تەشۋىقاتى تارقىغاندا سەل ئىككىلەنگەندەك قىلغان، كېيىن 
ئەبۇ جەھىلنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇرۇپ ئازار بەرگەنلىكىنى ئاڭالپ، ئەبۇ جەھىلنى 
پۈتۈن قۇرەيش كاتتىىلىرىنىڭ ئالدىدا ئۇرۇپ، ئاندىن ئۆزىنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىنى 
ئېالن قىلغان. شۇ كۈنى كىشىلەر: ئەمدى مۇھەممەدنىڭ ئىززىتى بولىدىغان بولدى، ھەمزە ئۇنى 
قوغدايدۇ،- دېيىشكەن. مەككە مۇشرىكلىرىمۇ مۇسۇلمانالرغا قارىتا قىلىۋاتقان بەزى ئەزىيەتلىرىنى 
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توختاتقان. ھەزرىتى ھەمزە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان، 
بەدر قاتارلىق غازاتالرغا قاتناشقان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۇنجى تۇغنى ھەمزەگە تۇتقۇزغان 
ئىدى. ھەزرىتى ھەمزە جەڭدە تۆگە قۇشى پېيىنى مەيدىسىگە بەلگە قىلىپ تاقىۋاالتتى، بەدر 
غازىتىدا قوش قىلىچ ئىشلەتكەن ۋە مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ راۋرۇس ئەدىبىنى بەرگەن. ئۇھۇد 

غازىتىدا شېھىت بولغان، مۇسۇلمانالر ئۇنى مەدىنىگە دەپنە قىلغان.
v  ھۇبەل - ھبل

سۈرىتىدە  ئادەم  ھېقىقتا  قىزىل  بۇت،  چوڭ  ئەڭ  دەۋرىدىكى  جاھىلىيەت   - ھۇبەل 
ياسالغان بولۇپ، كەئبىنىڭ ئىچىدە ئىدى، ئۇنى دەسلەپتە تىكلىگەن كىشى خۇزەيمە ئىبنى 

مۇدرىكە ئىبنى ئىلياس ئىبنى مۇزەر.
v  ھۇزەيفە ئىبنى ئەليەمان - حزيفة بن اليمان

ھۇزەيفە ئىبنى ھەسەل ئىبنى جابىر ئەلئەبىسى )ئەبۇئابدۇلالھ( - ئەليەمان دېگەن ئاتىسى 
ھەسەلنىڭ لەقىبى، ساھابە، قەيسەر ۋە قەھرىمان فاتىھالرنىڭ بىرى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
مۇناپىقالر ھەققىدىكى مەخپىيەتلىكىنى باشقا ھېچبىر ساھابىگە تاپشۇرماي ئۇنىڭغا تاپشۇرغان، 
شۇڭا ھەزرىتى ئۆمەر بىر ۋالىي تەيىنلىمەكچى بولسا ياكى بىر كىشى ۋاپات بولسا، ھۇزەيفەدىن 
ئۇ كىشى ھەققىدە سورايتتى. ھەزرىتى ئۆمەر ئۇنى مەدائىنغا ۋالىيلىققا تەيىنلىگەن. ھىجرىيەنىڭ 
22- يىلى ناھاۋەندگە ھۇجۇم قىلغان، بىر قانچە شەھەرلەرنى پەتھى قىلغان، 225 ھەدىس 

رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيە 36- يىلى )مىالدىيە 656- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ھۇيەي ئىبنى ئەختاب - حيي بن أخطب

ھۇيەي ئىبنى ئەختاب ئەننەزرى - يەھۇدىي، جاھىلىيەت دەۋرىدە تونۇلغان پەھلىۋانالردىن، 
ئىسالم كەلگەندە، مۇسۇلمانالرغا ئازار بەرگەن، بەنى قۇرەيزە جېڭىدە مۇسۇلمانالرغا ئەسىرگە 
چۈشكەن ۋە ئۆلتۈرۈلگەن. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېيىنچە ئازاد قىلىپ نىكاھىغا ئالغان 

سەفىييە خېنىمنىڭ ئاتىسى.
v  ھىشام ئىبنى ئەممار - ھشام بن عمار )ھىجرىيە 153 - 245 مىالدىيە 770 - 859(

ھىشام ئىبنى ئاممار ئىبنى نۇسەير ئەسسەلەمى )ئەبۇل ۋەلىيد( - قازى، مەشھۇر قارىيالرنىڭ 
بىرى، دەمەشىقنىڭ ھەدىسشۇناس ئالىمى، “فەزائىل ئەلقۇرئان” نى يازغان. 

v  ھىشام ئىبنى مۇغىيرە - ھشام بن المغيرة 

ھىشام ئىبنى مۇغىيرە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئەلمەخزۇمىي - جاھىلىيەت دەۋرىدىكى 
ئەرەب كاتتىلىرىدىن بىرى. مەككىلىك، قۇرەيش، كەنانە ۋە ئۇالرغا ئىتتىپاقداش قەبىلىلەر: 
كەئبىنىڭ بىنا قىلىنىشى، فىل ۋەقەسى ۋە ھىشامنىڭ ئۆلۈمى قاتارلىق مۇنداق ئۈچ ۋەقەلىككە 
ئاساسلىنىپ تارىخ قالدۇراتتى. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمنىڭ ئەۋەتىلىشىگە يېقىن چاغالرغىچە 
ئىسالم كەلگەن  ئامىر  بىنتى  زىبائە  ئايالى  ئۇنىڭ  قاتناشقان،  ئۇرۇشىغا  ئەلفىجار  ياشىغان، 
دەۋرگىچە قەدەر ياشىغان، يېشى بەك چوڭ بولمىغان بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى 
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ئالماقچىمۇ بولغان ئىدى. ھىشامنىڭ ئوغلى ئەلھارىس ئىبنى ھىشام ساھابىلەردىن ئىدى. 
v  ھىشام ئىبنى ئۇرۋە ــ ھشام بن عروة )ھىجرىيە 61 - 146 مىالدىيە 680 - 763(

ھىشام ئىبنى ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئەلقۇرەشى )ئەبۇل مۇنزىر( - تابىئىي، 
مەدىنىنىڭ كاتتا ھەدىسشۇناس فەقىھلىرىنىڭ بىرى، 400 گە يېقىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان، 

مەدىنىدە تۇغۇلۇپ، باغدادتا ۋاپات بولغان. 
v  ھىند - ھند زوجة أبي سفيان

ئۇتبە ئىبنى رەبىيئە قىزى ھىند - مەشھۇر ساھابە، ئۇمەۋىي خەلىپە ھەزرىتى مۇئاۋىيەنىڭ 
ئانىسى، ھەزرىتى ئەبۇسۇفياننىڭ ئايالى، كەسكىنلىكى ۋە پاساھىتى بىلەن تونۇلغان، مۇسۇلمان 
بولۇشتىن ئىلگىرى بەدر غازىتىدا ئۆلتۈرۈلگەن قۇرەيش مۇشرىكلىرىغا مەرسىيە ئوقىغان، ئۇھۇد 
پارچىالپ،  جەسەتلىرىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ۋە  قۇتراتقان  مۇسۇلمانالرغا  مۇشرىكالرنى  غازىتىدا 
بۇرۇن ۋە قۇالقلىرىنى كەسكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىنى پەتھى قىلغاندا، كەئبىنىڭ 
پەردىسى ئاستىغا كىرىۋالغان بولسىمۇ، ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق قىلغانالرنىڭ بىرى بولۇپ، بىر قانچە 
ئايال بىلەن بىللە كېلىپ مۇسۇلمان بولۇپ بەيئەت قىلغان، بىر كۈنى ئوغلى مۇئاۋىيە بىلەن 
كېتىۋاتقاندا كىشىلەر: بۇ باال ياشاپ قالسا، مىللىتىگە ھۆكۈم سۈرىدۇ،- دېيىشكەندە، ھىند: 
مىللىتىدىن باشقىالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلمىسا، ئانىسى ئۇنىڭدىن رازى ئەمەس،- دېگەن. خەلىپە 
ئۆمەر زامانىدا تىجارەت قىلغان، يەرمۇك جېڭىگە قاتنىشىپ، مۇسۇلمانالرنى رىمغا قارشى ئۇرۇشقا 
قاتنىشىشقا رىغبەتلەندۈرگەن، ھىجرىيەنىڭ 14- يىلى )مىالدىيە 635- يىلى( ۋاپات بولغان. 

v  ئوسمان ئىبنى ئەففان - عثمان بن عفان

ئوسمان ئىبنى ئەففان ئىبنى ئەبىل ئاس ئىبنى ئۇمەييە ئەلقۇرەشى - ئەمىرىلمۇئمىنىين، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى قىزىنى )رۇقەييە ۋە ئۇممۇكۇلسۇم( ئېلىپ “زۇننۇرەين” دەپ 
ئاتالغان كۈيئوغلى، ئۈچىنچى خەلىپە، جەننەت بىلەن خەۋەر بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ بىرى، 
مەككىدە تۇغۇلغان، جاھىلىيەت دەۋرىدە كاتتا بايالرنىڭ بىرى ئىدى. ئىسالمدىن كېيىنمۇ كاتتا 
باي بولغان ۋە ئىسالم ئۈچۈن كۆپ مال سەرپ قىلغان، ھىجرىيەنىڭ 23 - يىلى ھەزرىتى 
ئۆمەرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خەلىپە بولغان، ئۇنىڭ دەۋرىدە ئەرمەنىستان، كافكاز، خۇراسان ۋە 
ئافرىقىنىڭ بىر قانچە ئۆلكىلىرى قاتارلىق نۇرغۇن يۇرتالر پەتھى قىلىنغان، ھەزرىتى ئەبۇبەكىر 
دەۋرىدە قۇرئان توپالنغان بولسىمۇ، كىشىلەرنىڭ قولىدا يېزىلغان قۇرئان پارچىلىرى قالغان 
ئىدى، خەلىپە ئوسمان ھەزرىتى ئەبۇبەكىر توپلىغان قۇرئاننى قالدۇرۇپ باشقا بارلىق پارچىالرنى 
كۆيدۈرۈپ تاشلىدى. مەككە ۋە مەدىنە مەسجىدىنى بىرىنچى بولۇپ كېڭەيتكەن خەلىپە، ھېيت 
خۇتبىسىنى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئوقۇتقان، جۈمە نامىزىغا بىرىنچى ئەزاننى پەيدا قىلغان، 
ساقچى بېكىتكەن، سوت مەھكىمىسى تۇرغۇزغان، 146 ھەدىس رىۋايەت قىلغان، خەلق ئۇنىڭ 
ئۆز تۇغقانلىرىنى مەنسەپلەرگە ئولتۇرغۇزغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن نارازى بولغان، كۇفە، بەسرە 
ۋە مىسىر قاتارلىق شەھەرلەردىن كەلگەن نامايىشچىالر ئۇنىڭدىن تۇغقانلىرىنى مەنسەبلەردىن 
ئېلىپ تاشالشنى تەلەپ قىلغان، ئۇ بۇ تەلەپنى رەت قىلغاچقا توپىالڭچىالر ئۇنىڭ ئۆيىنى 
قورشىۋالغان ۋە خەلىپىلىكتىن ئىستىپا بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ئۇ بۇنىمۇ رەت قىلغان، شۇنداق 
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قىلىپ ئۇنىڭ ئۆيى 40 كۈن مۇھاسىرە قىلىنغان، بەزى توپىالڭچىالر تامدىن ئارتىلىپ ئۇنىڭ 
ئۆيىگە كىرىپ قۇربان ھېيت ئەتىگىنىدە ئۇنى قۇرئان ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا شېھىت قىلىۋەتكەن، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا دەپنە قىلىنغان. ھىجرەتتىن 47 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 

577- يىلى( تۇغۇلغان، ھىجرىيەنىڭ 35 ـ يىلى )مىالدىيە 656-يىلى( شېھىت بولغان.
v  ئۇبادە ئىبنى ئەسسامىت - عبادة بن الصامت 

ئۇبادە ئىبنى ئەسسامىت ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى ئەلمەدەنى  )ئەبۇل ۋەلىيد( - ئەقەبە 
توپلىغان  قۇرئاننى  زامانىدا  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ۋەكىللەردىن،  قاتناشقان  بەيئىتىگە 
قاتناشقان كاتتا ساھابە، كېيىن  غازاتالرغا  بارلىق  ۋە  غازىتىغا  بەدرى  بىرى.  ساھابىلەرنىڭ 
مىسىرنى پەتھى قىلىشقا قاتناشقان، پەلەستىندە قازى بولغان، 181 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 

ھىجرىيە 34- يىلى )مىالدىيە 654- يىلى( ۋاپات بولغان. 
v  ئۇبەي ئىبنى كەئب - أبي بن كعب

ئۇبەي ئىبنى كەئب ئىبنى قەيس ئىبنى ئۇبەيد ئەلئەنسارى ئەلخەزرەجى )ئەبۇل مۇنزىر( 
يەھۇدىي  قىلىدىغان  تەتقىق  كىتابالرنى  قەدىمىي  بۇرۇن  ئىسالمىيەتتىن  ساھابە،  كاتتا   -
ئالىملىرىدىن ئىدى، مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، ۋەھيى يازىدىغان كاتىبالردىن بولغان، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بەدرى، ئۇھۇد، خەندەك ۋە باشقا بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان، 
قىرائەتتە ساھابىلەرنىڭ ئەڭ ئۇستىسى، ئىلىمدە كامالەتكە يەتكەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
زامانىدا پەتىۋا بېرىشكە باشلىغان، ھەزرىتى ئوسمان زامانىدا قۇرئاننى توپالشقا قاتناشقان، 
ئۇستا  ئەڭ  ھەدىستە: »ئۈممىتىمنىڭ  قىلغان،  رىۋايەت  ھەدىس   164 كىتابلىرىدا  ھەدىس 
642-يىلى(  )مىالدىيە  21-يىلى  ھىجرىيەنىڭ  دېيىلگەن،  كەئب«  ئىبنى  ئۇبەي  قارىسى 

مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ئۇبەيدە ئەسسەلمانى - عبيدة السلماني

ئۇبەيدە ئىبنى ئەمرۇ ئەسسەلمانى ئەلمۇرادى - تابىئىي، مەككە پەتھى بولغاندا يەمەندە 
دەۋرىدە  ئۆمەر  خەلىپە  كۆرمىگەن،  ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر  بولغان.  مۇسۇلمان  تۇرۇپ 
مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان، كۆپلىگەن جەڭلەرگە قاتناشقان، بىلىم ئۆگىنىپ ھەدىس رىۋايەت 
قىلغان، قازىلىقتا ئاتاقلىق شۇرەيھ قازى بىلەن تەڭ تۇرىدۇ. ھىجرىيەنىڭ 72- يىلى )مىالدىيە 

691- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئۇبباد ئىبنى بىشر - عباد بن بشر )ھىجرەتتىن بۇرۇن 33 - 12 مىالدىيە 591 - 633(

ئۇبباد ئىبنى بىشر ئىبنى ۋەقش ئەشھەلىي خازرەجىي ئەنسارىي - باتۇر ساھابە، مەدىنىدە 
ئۇنى قەبىلىلەرگە  ئەلەيھىسساالم  قاتناشقان، پەيغەمبەر  غازاتالرغا  بارلىق  بولغان.  مۇسۇلمان 
زاكات توپالشقا ئەۋەتەتتى. ئۇنى يەنە تەبۇك چېگرا رايونىنى قوغداشقىمۇ تەيىنلىگەن. ئۇ يەمامە 

جېڭىدە شېھىت بولغان.
v  ئۇرۋە - عروة بن الزبير )ھىجرىيە 22 - 93 مىالدىيە 643 ــ 712( 
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ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئەلئەسەدى ئەلقۇرەشى )ئەبۇئابدۇلالھ( - كاتتا 
تابىئىي، مەدىنىنىڭ يەتتە چوڭ فەقىھلىرىنىڭ بىرى، سىياسىي جېدەلگە ئارىالشماي مىسىرغا 
كېتىپ، ئۆيلىنىپ بىر قانچە يىل تۇرغاندىن كېيىن، مەدىنىگە قايتىپ كەلگەن ۋە مەدىنىدە 

ۋاپات قىلغان. 
v  ئۇزەير - ُعَزير عليه السالم

بەنى ئىسرائىلغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ، يەھۇدىيالر ئۇنى هللانىڭ 
ئوغلى دەۋالغان.

v  ئۇززا - العزا

قۇرەيش بۇتلىرىنىڭ ئەڭ چوڭى، ئۇززانىڭ بۇتخانىسى مەككە بىلەن تائىفنىڭ ئوتتۇرىغا 
جايالشقان بولۇپ، قۇربانلىق قىلىنىدىغان زىيارەتگاھ ئىدى، مەككە پەتھى قىلىنغاندىن كېيىن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خالىد ئىبنى ۋەلىدكە بۇيرۇق قىلىپ ئۇنى چاقتۇرىۋەتكەن.
v  ئۇسامە ئىبنى زەيد - أسامه بن زيد )ھىجرەتتىن 7 - 54 مىالدىيە 615 - 674( 

ئۇسامە ئىبنى زەيد ئىبنى ھارىسە )ئەبۇ مۇھەممەد( - كاتتا ساھابە، مەككىدە تۇغۇلغان 
ئاتىسى زەيد دەسلەپكى قەدەمدە ئىسالمنى قوبۇل قىلغانالردىن بولغاچقا، ئۇ ئىسالم تەربىيىسىدە 
چوڭ بولغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى بەكمۇ ياخشى كۆرەتتى. ئۇنىڭغا نەۋرىسى ھەسەن 
بىلەن ھۈسەينگە ئوخشاش مۇئامىلە قىالتتى. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مەدىنىگە 
ھىجرەت قىلغان، 20 ياشقا كىرمەستىال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى قوماندان قىلغان ۋە 
ئۇرۇشتا زەپەر قازانغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپاتىدىن كېيىن “ۋادىلقۇرا” دېگەن جايغا 
بېرىپ تۇرغان. كېيىن دەمەشىقكە بېرىپ، ئاخىرى مەدىنىگە قايتقان. ھەدىس كىتابلىرىدا 

128 ھەدىس رىۋايەت قىلغان. 
v  ئۇسەيد ئىبنى ئەلھۇزەير - أسيد بن الحضير

ئۇسەيد ئىبنى ئەلھۇزەير ئىبنى سەمماك ئىبنى ئۇتەيك ئەلئەۋسى )ئەبۇيەھيا( - ساھابە، 
جاھىلىيەت ۋە ئىسالم دەۋرلىرىدىكى يۈزلۈك، دانىشمەن، ئېسىل زات، ئەۋس قەبىلىسىنىڭ 
كاتتىلىرىدىن بىرى، ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتىدىكى ئون ئىككى ۋەكىلنىڭ بىرى. ئۇھۇد 
غازىتىدا يەتتە يېرىدىن يارىالنغان بولسىمۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن تەۋرىمەي تۇرغان. 

ھىجرىيەنىڭ 20- يىلى )مىالدىيە 641- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئۇقبە ئىبنى ئامىر - عقبة بن عامر 

ئۇقبە ئىبنى ئامىر ئىبنى ئەبس ئىبنى مالىك جۇھەنىي - قوماندان ساھابە، ھەزرىتى 
مۇئاۋىيە بىلەن بىللە سىففىين جېڭىغا قاتناشقان، كېيىن ھەزرىتى ئەمرۇ ئىبنى ئاس بىلەن 
مىسىر فەتھىگە قاتناشقان، ھىجرىيەنىڭ 44- يىلى مىسىرغا ۋالىي بولغان، 47- يىلى دېڭىز 
پەتھىگە قوماندانلىق قىلغان. قەيسەر، باتۇر، مەرگەن، قارى ھەم شائىر ساھابە ئىدى. ئۇ 
قۇرئاننى توپلىغان ساھابىلەرنىڭ بىرى. ئۇ ئۆز قەلىمى بىلەن يېزىپ توپلىغان قۇرئاننىڭ 
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ئاخىرىدا: بۇنى ئۇقبە ئىبنى ئامىر ئۆز قولى بىلەن يازدى،- دەپ يېزىلغان. 55 ھەدىس 
رىۋايەت قىلغان. قاھىرەدىكى قەبرىسىنىڭ يېنىدا ئۇقبە ئىبنى ئامىر مەسچىتى بار.

v  ئۇكاشە - عكاشة بن المحسن األسدي

ئۇكاشە ئىبنى ئەلمىھسان ئىبنى ھەرسان ئەلئەسەدى - ساھابە، ھەربىي قوماندان، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بارلىق غازاتالرغا قاتناشقان، ھىجرىيەنىڭ 12- يىلى )مىالدىيە 
633- يىلى( يۈز بەرگەن رىددەت ئۇرۇشلىرىدا تۇلەيھە ئىبنى خۇۋەيلىد ئەلئەسەدىينىڭ قولىدا 

شېھىت بولغان.
v  ئۇمەۋىيلەر دۆلىتى - الدولة األوموية 

ھىجرىيە 40 – 132- يىللىرى ئارىسىدا دەۋر سۈرگەن خەلىپىلىك.
v  ئۇممىيلەر - األمية

ئەرەبلەرنى كۆرسىتىدۇ، بۇ ساۋاتسىز دېگەن مەنىدە بولۇپ، ئىسالمدىن ئىلگىرى ئۇالرنىڭ 
يا مۇقەددەس كىتابى ياكى ئىلىم ـ مەرىپىتى بولمىغاچقا، شۇنداق ئاتالغان. ساماۋىي كىتابى 

يوق باشقا مىللەتلەرمۇ ئۇممىيلەر قاتارىغا كىرىدۇ.
عمر بن عبدالىزيز )ھىجرىيە 61 - 101 مىالدىيە 781 -  v  ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز - 

 )720

ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز ئىبنى مەرۋان ئىبنى ئەلھەكەم ئەلئۇمەۋى ئەلقۇرەشى )ئەبۇھەفس( 
پەيغەمبەر  ئادالىتىدىن  بىرى،  خەلىپىلىرىدىن  دۆلىتىنىڭ  ئۇمەۋىيلەر  ئەمىرىلمۇئمىنىين،   -
تۇغۇلۇپ  مەدىنىدە  ئالغان سالىھ خەلىپە،  نام  بەشىنچى خەلىپىسى دەپ  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۆسكەن، خەلىپە ۋەلىيد تەرىپىدىن مەدىنىگە ۋالىي بولغان، كېيىن خەلىپە سۇاليمان ئىبنى 
بىلەن  ۋەسىيىتى  سۇاليماننىڭ  خەلىپە  يىلى   -99 ھىجرىيە  بولغان،  ۋەزىر  ئابدۇلمەلىككە 
خەلىپە بولغان، ئىلمى ۋە تەقۋادارلىقى بىلەن تونۇلغان، ئادالىتى ۋە ياخشى سىياسەتلىرى 

مەشھۇر، بىرىنچى يۈز يىلدا ئىسالمنى گۈللەندۈرگەن زات دەپ قارالغان. 
v  ئۆمەر ئىبنى خەتتاب - عمر بن الخطاب

كاتتا   - )ئەبۇھەفس(  ئەلئەدەۋى  ئەلقۇرەشى  نۇفەيل  ئىبنى  ئەلخەتتاب  ئىبنى  ئۆمەر 
ساھابە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككىنچى خەلىپىسى، بىرىنچى بولۇپ ئەمىرىلمۇئمىنىن 
ئاتالغان خەلىپە، جەننەت بىلەن خەۋەر بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ بىرى، تاالنتلىق،  دەپ 
ھەققانىيەتچى، كەسكىن ۋە باتۇر زات. چوڭ پەتھىلەر ئۇنىڭ زامانىدا بولغان، ئادالىتى ماقال 
- تەمسىلگە ئايالنغان، جاھىلىيەت دەۋرىدە قۇرەيشنىڭ قەھرىمان ئېسىلزادىلىرىدىن ئىدى، 
ئۇنىڭ قۇرەيشتە ئەلچىلىك ۋەزىپىسى بار ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: »ئى هللا! ئىككى 
ئۆمەرنىڭ بىرى بىلەن ئىسالمنى كۈچلەندۈرگىن« دەپ دۇئا قىلغان ئىككى ئۆمەرنىڭ بىرى 
“ئۆمەر  مەسئۇد:  ئىبنى  بولغان. ھەزرىتى  مۇسۇلمان  بۇرۇن  يىل  بولۇپ، ھىجرەتتىن 5  شۇ 
مۇسۇلمان  ئۆمەر  دېگەن.  ئوقۇيالمايتتۇق”  ناماز  يېنىدا  كەئبىنىڭ  قەدەر  بولغانغا  مۇسۇلمان 
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بولغىچە ئىسالم پائالىيەتلىرى مەخپىي ھالدا ئېلىپ بېرىلغان، ھىجرىيەنىڭ 13-يىلى ھەزرىتى 
ئەبۇبەكىر ۋاپات بولغان كۈنى خەلىپىلىككە بەيئەت قىلىنغان. ئۇنىڭ خەلىپىلىكى دەۋرىدە 
شام، ئىراق ۋە مىسىر قاتارلىق نۇرغۇن يۇرتالر پەتھى قىلىنغان. مۇسۇلمانالر ۋەقەلىكنى ئاساس 
قىلىپ تارىخالشتۇراتتى، ئۇ بىرىنچى بولۇپ ھىجرىي تارىخنى ئىشلىتىشنى يولغان قويدى، 
يۈرەتتى،  ئايلىنىپ  يالغۇز  كوچىالردا  قۇردى،  دىيۋاننى  ۋە  مالنى  بەيتۇل  بولۇپ  بىرىنچى 
رىۋايەت  ھەدىس   537 كىتابلىرىدا  ھەدىس  مەشھۇر.  مەكتۇبلىرى  ۋە  سۆزلىرى  پاساھەتلىك 
قىلغان. ھەدىستە: »ئۆمەرنىڭ غەزىپىدىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى هللا ئۇنىڭ غەزىپى ئۈچۈن 
غەزەبلىنىدۇ« دېيىلگەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا “ئەلفارۇق” دەپ لەقەم بەرگەن، ئۇ 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زامانىدىمۇ دەۋاالردا ھۆكۈم قىالتتى، ئاق پىشماق، ئېگىز، ساقاللىق 
ئىدى، ساقىلىنى خېنە ۋە ئوسما بىلەن بويىۋاالتتى، بامدات نامىزىغا تۇرغاندا ئاتەشپەرەست 
ئەبۇلۇئلۇئەنىڭ بېلىگە تۇيۇقسىز تىققان خەنجىرى بىلەن ئېغىر يارىلىنىپ، ئۈچ كۈندىن كېيىن 
)ھىجرىيەنىڭ 23- يىلى( شېھىت بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېنىغا دەپنە قىلىنغان، 
يىلى   -23 ھىجرىيەنىڭ  تۇغۇلۇپ،  يىلى(   -  584 )مىالدىيە  بۇرۇن  يىل   40 ھىجرەتتىن 

)مىالدىيە 664- يىلى( شېھىت بولغان.
v  ۋاجىب - الواجب

مەزھەب  ھەنەفىي  ئوخشاش،  ۋاجىب  بىلەن  پەرز  قارىشىدا  ئالىمالرنىڭ  كۆپچىلىك 
ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا ئەمەل ۋە ئېتىقاد قىلىش كېرەكلىكى ئېنىق دەلىل بىلەن مەلۇم بولغان 
ھۆكۈم پەرز، كەسكىن بولمىغان دەلىل بىلەن مەلۇم بولغان ھۆكۈم ۋاجىب دېيىلىدۇ، بۇنداق 
ئايرىشنىڭ كۆپلىگەن مەسىلىلەردە پايدىسى بار، لېكىن، قىلىش كېرەكلىكى جەھەتتىن ھەر 

ئىككىسى ئوخشاش.
v  ۋائىل ئىبنى ھەجەر - وائل بن حجر

بىرىنىڭ  پادىشاھلىرىدىن  يەمەن   - )ئەبۇھۇنەيدە(  ئەلھەزرەمى  ھەجەر  ئىبنى  ۋائىل 
شاھزادىسى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگىلى كەلگەندە، ئۇنىڭغا تونىنى كۆرپە قىلىپ 
سېلىپ بېرىپ بىللە ئولتۇرغۇزغان ۋە: »ئى هللا! ۋائىلغا ۋە بالىلىرىغا بەرىكەت ئاتا قىلغىن« 
دەپ دۇئا قىلغان ۋە ئۇنىڭغا زېمىن بېرىپ، ھەزرىتى مۇئاۋىيەنى ئۇنىڭغا بىللە قېتىپ يەمەنگە 
ئەۋەتكەن، ئۇالر قەبىلىلىرىگە قۇرئان ۋە ھەدىس ئۆگەتكەن، كېيىن ئۇ پەتھىلەرگە قاتناشقان، 

ھەدىس رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 50- يىلى )مىالدىيە 670-يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەل - ورقة بن نوفل

ۋەرەقە ئىبنى نەۋفەل ئىبنى ئەسەد ئىبنى ئابدۇل ئۇززا ئەلقۇرەشى - ھەزرىتى خەدىجە 
بۇتقا  بىرى،  دانىشمەنلەرنىڭ  جاھىلىيەتتىكى  ئوغلى،  تاغىسىنىڭ  ئەنھانىڭ  رەزىيەلالھۇ 
چوقۇنۇشنى تاشالپ خىرىستىيان بولۇپ، تەۋرات ۋە ئىنجىلنى تەتقىق قىلغان. ئەرەب تىلىنى 
ئىبرانىي ھەرپ بىلەن يازغان، شېئىرلىرى ھېكمەت تۈسىنى ئالغان، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بەرگەن،  بېشارەت  پەيغەمبەرلىكىگە  ئۇنىڭ  ۋە  ياشىغان  دەسلىپىگىچە  پەيغەمبەرلىكىنىڭ 
قىلماي  ئېالن  كىرگەنلىكىنى  ئىسالمغا  يىلى   -3 كېلىپ  ۋەھيى  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر 
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ئۆلۈپ كەتكەن دەپ قارالغان بولسىمۇ، بەزى تارىخچىالر ئۇنى ساھابە دەپ قارىغان، ھەزرىتى 
ئەبۇبەكىرنىڭ قىزى ئەسمادىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋەرەقە 
ھەققىدە سورالغاندا: »قىيامەت كۈنى ئۆزى يالغۇز بىر ئۈممەت بولۇپ قوپىدۇ« دېگەن. ئىمام 
بەقائى ۋەرەقەنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈشى ھەققىدە مەخسۇس بىر كىتاب 

يازغان. تەخمىنەن ھىجرەتتىن 12 يىل بۇرۇن )مىالدىيە 611- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ۋەكىيئ ــ وكيع )ھىجرىيە 129 - 197 مىالدىيە 746 - 812(

ۋەكىيئ ئىبنى ئەلجەرراھ ئىبنى ئەلمۇلەيھ ئەررۇئاسى ئەلكۇفى )ئەبۇسۇفيان( - ئاتاقلىق 
ھەدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ بىرى، زامانىدىكى ئىراق مۇھەددىسى، كۇفەدە تۇغۇلغان، خەلىپە 
ھارۇن رەشىيد ئۇنى قازىيلىققا تەيىنلىمەكچى بولغان بولسىمۇ، ئۇ رەت قىلغان، تەقۋادارلىقى 
بىلەن تونۇلغان، ھەر كۈنى ئارا بەرمەي روزا تۇتقان، پەتىۋامۇ بەرگەن، “تەپسىرۇل قۇرئان”، 

“ئەسسۈنەن”، “ئەلمەئرىفە ۋەتتارىخ”، “ئەززۇھد” قاتارلىق ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  ۋەلىيد ئىبنى ئەلۋەلىيد - الوليد بن الوليد

ئەلۋەلىيد ئىبنى ئەلۋەلىيد ئىبنى ئەلمۇغىيرە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى - قۇرەيشنىڭ 
جاھىلىيەت دەۋرىدىكى كاتتىلىرىنىڭ ۋە سېخىلىرىنىڭ بىرى، ھەزرىتى خالىد ئىبنى ۋەلىيدنىڭ 
بىر تۇغقىنى، مۇسۇلمان بولماي بەدرى كۈنى مۇسۇلمانالرغا ئەسىرگە چۈشكەندە، بىر تۇغقانلىرى 
ئۇنى تۆلەم بېرىپ قۇتۇلدۇرغان، قۇتۇلۇپ بولۇپ ئاندىن مۇسۇلمان بولغان، تۇغقانلىرى ئۇنى 
مەككىدە سوالپ قويغان بولسىمۇ، قېچىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قېتىلغان، ھىجرىيەنىڭ 

7- يىلى )مىالدىيە 629- يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان.
v  ۋەلىيد ئىبنى ئۇقبە - الوليد بن عقبة

 - ئەلقۇرەشى  ئەلئۇمەۋى  )ئەبۇۋەھب(  مۇئىيت  ئەبى  ئىبنى  ئۇقبە  ئىبنى  ۋەلىيد 
جاھىلىيەتتە قۇرەيشتە تونۇلغان شائىر ۋە سېخىالرنىڭ بىرى ئىدى، ھەزرىتى ئوسمانغا ئانا 
بىر تۇغقان كېلىدۇ، مەككە پەتھى بولغان كۈنى مۇسۇلمان بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ئۇنى بەنى مۇستەلەق قەبىلىسىدىن زاكات ئېلىشقا تەيىنلىگەن، خەلىپە ئۆمەرمۇ ئۇنى بەنى 
تەغلىب قەبىلىسىدىن زاكات يىغىشقا تەيىنلىگەن، خەلىپە ئوسمان تەرىپىدىن كۇفەگە ۋالىي 
قىلىپ تەيىنلەنگەن. كېيىن ھاراق ئىچكەنلىكىگە گۇۋاھ بېرىلگەنلىكتىن ھوقۇقىدىن ئېلىپ 
تاشلىنىپ، مەدىنىگە كەلتۈرۈلۈپ، دەررە ئۇرۇلۇپ سوالنغان. ھىجرىيە 61- يىلى )مىالدىيە 

680- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ - وھب بن منبه )ھىجرىيە 34 - 114 مىالدىيە 654 - 732(

ۋەھب ئىبنى مۇنەببىھ ئەلئەبناۋى ئەسسەنئانى ئەززىمارى )ئەبۇئابدۇلالھ( - تابىئىيالردىن 
سانىلىدۇ، تارىخچى، قەدىمى كىتابالردىن ۋە كونا ئەپسانىلەردىن بولۇپمۇ ئىسرائىلىياتالردىن 
كۆپ سۆزلەيدۇ، ئەسلى يەمەندىكى پارس ئەۋالدلىرىدىن، سانئادا تۇغۇلۇپ ۋاپات بولغان، 
خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز تەرىپىدىن سانئاغا قازىلىققا تەيىنلەنگەن، ھەزرىتى ئىبنى 
ئابباسقا 13 يىل شاگىرت بولغان، “زىكرۇل مۇلۇك ئەلمۇتەۋۋەجە”، “قىسسەسۇل ئەنبىيائ” ۋە 
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“قىسسەسۇل ئەخبار” قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان، قەدەرىييە قارىشىدا بولۇپ كېيىن يانغان 
دەپ قارالغان.

v  ۋۇھەيب ئىبنى ۋەرد - وھيب بن ورد الوالبي
ۋۇھەيب ئىبنى ۋەرد ئەلۋالىبى )ئەبۇئۇمەييە( - مەككىلىك ئىبادەتگۇي ھەكىملەرنىڭ 
بولۇپ،  ئابدۇلۋاھھاب  ئىسمى  ئىدى،  تەڭتۇشلىرىدىن  ئەدھەمنىڭ  ئىبنى  ئىبراھىم  بىرى، 
ۋۇھەيب دەپ كىچىكلىتىلگەن. ھېكمەتلىك سۆزلىرى كۆپ، ھىجرىيە 153- يىلى )مىالدىيە 

770- يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئېتىكاف - اعتكاف

ئېتىكاف - هللا تائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ روزا تۇتقان ھالەتتە مەسچىتتە ياكى ئۆي 
ۋە باشقا جايدىكى ئىبادەتخانا قىلىۋالغان جايدا تۇرۇشتىن ئىبارەت. بۇ سۈننەت ئىبادەتلەرنىڭ 
بىرى بولۇپ، بوش ۋاقىتالردا ئىبادەتكە يۈزلىنىش، هللا تائاال مېنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ دېگەن 
تۇيغۇنى ھېس قىلىش، نەتىجىدە ئىخالس پەيدا قىلىپ قەلبنى پاكالش مەقسەت قىلىنىدۇ. 
ئېتىكاف قىلىدىغان ۋاقىتنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقىلىقى بەلگىلەنمىگەن، شۇڭا ئېتىكاف قىلماقچى 
بولغان كىشى بىر سائەت بوالمدۇ ياكى بىر كۈن بوالمدۇ، قانچىلىك ۋاقىت ئېتىكاف قىلىشنى 
نىيەت قىلسا، شۇنچىلىك قىلسا بولىۋېرىدۇ. يىل بويى قىلىش بولسا مۇستەھەب. لېكىن، 

رامىزان ئېيىدا، بولۇپمۇ، رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە قىلىنغىنى ئەۋزەل. 
v  ئېيينە مۇئامىلىسى - معاملة العينة

بىر كىشىگە بىر تاۋارنى مەلۇم باھادا مەلۇم مۇددەتكىچە نېسىي سېتىپ، ئاندىن كېيىن 
سېتىۋېلىشتىن  نەق  باھادا  تۆۋەنرەك  بۇرۇنقىدىن  سېتىۋالغۇچىدىن  تاۋارنى  ساتقان  ئۆزى 
ئىبارەت سودىدۇر. مال ساتقۇچى بۈ سودىدا دەرھال نەق پۇلغا ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن شۇنداق 
ئاتالغان. شەكىل جەھەتتە بىر سودىدىن ئىبارەتتەك كۆرۈنسىمۇ، ھىيلە ئىشلىتىلگەن جازانە 

خاراكتېرىدىكى پايدىغا ئىگە بولغانلىقتىن ھارام قىلىنغاندۇر.
v  ئىبنى ئابدۇلبەر ــ أبو عمر بن عبدالبر )ھىجرىيە 368 - 463 مىالدىيە 978 - 1071(

يۈسۈف ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلبەر ئەننەمرى ئەلقۇرتۇبى ئەلمالىكى - 
مەغرىبنىڭ كاتتا ھەدىسشۇناسلىرىدىن بىرى، مۆتىۋەر فەقىھ، تارىخشۇناس، ئەدىب، مەغرىبنىڭ 
مۇھەددىسى دەپ ئاتالغان، ئەندەلۇس )ئىسپانىيە( قۇرتۇبەدە تۇغۇلغان، لېشبونە ۋە سەنتەرىين 
“ئەلئەقىل  ۋەسسىيەر”،  مەغازى  ئىختىسارىل  في  “ئەددۇرەر  بولغان،  قازى  شەھەرلىرىگە 
ۋەلئۇقەالئ”، “جامىئۇ بايانىل ئىلمى ۋە فەزلىھى”، “ئەلمەدخال”، “بۇھجەتۇل مەجالىس”، 
“ئەلئىنتىقائۇ في فەزائىل ئەسسەالسە ئەلفۇقەھائ”، “ئەتتەمھىد” 20 توملۇق، “ئەلئىستىزكار”، 

“ئەلئىنساف”، “ئەلكافى”، “ئەلئىستىيئاب” قاتارلىق نۇرغۇنلىغان ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  ئىبنى ئەبۇ ھاتەم - ابن أبي حاتم )ھىجرىيە 240 - 327 مىالدىيە 854 - 938(

ئابدۇرراھمان ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىدرىيس ئەتتەمىيمىي ئەلھەنزالىي ئەررازىي )ئەبۇ 
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ۋەتتەئدىيل”  “ئەلجەرھۇ  توملۇق  سەككىز  بىرى،  ھەدىسشۇناسالرنىڭ  چوڭ   - مۇھەممەد( 
ۋە بىر قانچە توملۇق “ئەتتەپسىر”، ئىككى توملۇق “ئىلەلۇل ھەدىس”، “ئەلمەراسىيل”، 

“ئەلمۇسنەد”، قاتارلىق كۆپلىگەن كىتابالرنى يېزىپ قالدۇرغان. 
v  ئىبنى ئەبى شەيبە - أبو بكر بن أبي شيبة

ئەبۇ بەكىر ئىبنى ئەبى شەيبە ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەبى شەيبە ئەلئەبسىي 
كاتتىسى،  ھەدىسشۇناسالرنىڭ  بىرى،  ئىمامالرنىڭ  مەشھۇر   - بەكىر(  )ئەبۇ  ئەلكۇفىي 
چوڭ  قاتارلىق  “ئەتتەپسىر”  ۋە  “ئەلمۇسەننەف”  توملۇق   12 “ئەلمۇسنەد”،  ئىشەنچلىك، 
ھەدىس كىتابلىرىنىڭ مۇئەللىپى، ئوسمان ئىبنى ئەبى شەيبە ۋە ئەلقاسىم ئىبنى ئەبى شەيبە 
قاتارلىق ھەدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ بىر تۇغقىنى، ھىجرىيەنىڭ 235-يىلى مۇھەررەم ئېيىدا 

ۋاپات بولغان.
v  ئىبنى ئەبى لەيال - ابن أبي ليلى

ئىبنى ئەبى لەيال - ئۆز زامانىدىكى كۇفە قازىسى ۋە كاتتا فەقىھ. ھىجرىيەنىڭ 148 ـ 
يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىبنى ئەرەبى - ابن العربي

ئىبنى ئەرەبى )مۇھەممەد ئىبنى ئبدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئەل ئەندولىسى( - قازى ئەبۇ 
بەكىر ئىبنۇل ئەرەبى دەپ تونۇلغان، مالىكىي مەزھەبتىكى مۇجتەھىد ئالىمالردىن، ھىجرىيەنىڭ 

543 ــ يىلى ۋاپات بولغان.
v  ئىبنى ئەۋن - ابن عون 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەۋن ئىبنى ئارتابان ئەلمۇزەنى - كاتتا ھەدىسشۇناس ئالىم، ھەدىستە 
بەسرە ئەھلىنىڭ شەيخى، ئاتقا مىنىپ جىھاد قىلغان. ھىجرىيە 151 ـ يىلى )مىالدىيە 768- 

يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئىبنى ئەيياش - أبو بكر بن عياش )ھىجرىيە 95 - 193 مىالدىيە 714 - 809(

ئەبۇ بەكىر شۇئبە ئىبنى ئەيياش ئىبنى سالىم ئەلئەدىي ئەلكۇفىي )ئەبۇ بەكىر( - مەشھۇر 
قىرائەتشۇناس ئالىمالرنىڭ بىرى، كۇفەدە ياشىغان.

v  ئىبنى تەيمىيە - أبو العباس بن تيمية )ھىجرىيە 661 ــ 728 مىالدىيە 1263 ــ 1328( 

ئەھمەد ئىبنى ئابدۇل ھەلىم ئىبنى ئابدۇسساالم ئەلھەررانى ئەددەمەشىقى ئەلھەنبەلى - 
تەقىييۇددىن، شەيخۇل ئىسالم، كاتتا مۇجتەھىد ۋە مۇجاھىد، دىنىي ئىسالھاتقا چاقىرغان، 
تىلى ۋە قەلىمى راۋان ئاتاقلىق ئالىم، 30 يېشىدىال “مۇھيىسسۇننە” “ئىمامۇل مۇجتەھىدىين” 
دەپ نام ئالغان، تەقۋادارلىقىدىن دۇنياغا نەزىرىنى سالمىغان، جۇرئەتلىك ۋە ھەققانىيەتچى 
بولغانلىقىدىن خۇشامەتچىلىك قىلمىغان، نەتىجىدە تۈرمىگە تاشلىنىپ، تۈرمىدە ۋاپات بولغان، 
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ئۇنىڭ كىتابلىرى ئىسالم دىنى ۋە ئىسالم ئەقلىيىتىدە ئىنتايىن مۇھىم قىممەتكە ئىگە، ئەسەرلىرى 
ئۇنىڭ مۇھاكىمە قىلىش ۋە دەلىل بىلەن مات قىلىش ئىقتىدارىنىڭ نەقەدەر يۇقىرى ئىكەنلىكىنى 
ئەلەلمەنتىقىييىين”،  “ئەرراددۇ  يەنە  بېسىلغان،  قىلىپ  توم   25 پەتىۋالىرى  كۆرسىتىدۇ، 
“ئەلۋاسىتە  “مىنھاجۇسسۈننە”،  “ئەلئىيمان”،  “ئەسسىياسەتۇششەرئىييە”،  “ئەلفۇرقان”، 
بەينەل ھەق ۋەلخەلق”، “ئەسسارىمۇل مەسلۇل”، “رافئۇل مەالم ئەنىل ئەئىممە ئەلئەئالم”، 
“ئەلقاۋائىدۇننۇرانىييە ئەلفىقىھىييە”، “نەقزۇل مەنتىق” قاتارلىق كىتابلىرىمۇ نەشر قىلىنغان، 
ئىبنى ئەرەبى ۋە ھەلالجدەك هللا بىلەن بىرلەشكەنلىكىنى دەۋا قىلغان ئازغۇن سوپىزم ئېقىمىغا 
دەمەشىق  يىلى(  ـ   1328 )مىالدىيە  يىلى  ـ   728 ھىجرىيەنىڭ  بەرگەن،  زەربە  ئەجەللىك 

قەلئەسى ئىچىدىكى تۈرمىدە ۋاپات بولغان.
v  ئىبنى جەۋزى - ابن الجوزي

ئىبنى جەۋزى )ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەلى( - ئاتاقلىق ھەدىسشۇناس، تارىخچى، فەقىھ، 
ھەنبەلىي مەزھەب ئالىملىرىدىن. ھىجرىيە 597- يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىبنى خۇزەيمە - ابن خزيمة )ھىجرىيە 223 - 331 مىالدىيە 838 - 924(

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى خۇزەيمە ئەسسەلەمى )ئەبۇبەكىر( - ئىبنى خۇزەيمە دەپ 
تونۇلغان، كاتتا ھەدىسشۇناس ئالىم ۋە ئۆز زامانىدىكى نىشاپۇرنىڭ ئىمامى، ھەدىس ئىلمىدە 
يېتىشكەن مۇجتەھىد فەقىھ ئىدى، ئىراق، شام، ھىجاز ۋە مىسىر قاتارلىق يۇرتالرغا بېرىپ 
لەقەم قويغان،  ئىمامى” دەپ  ئۇنىڭغا “ئىمامالرنىڭ  ئىمام سۇبكى  ئىلىم تەھسىل قىلغان، 
قالدۇرغان ئەسەرلىرى 140 تىن ئاشىدۇ، مەسىلەن: “ئەتتەۋھىيد ۋە ئىسباتۇ سىفەتۇررەب”، 

سەھىھۇ ئىبنى خۇزەيمە دەپ ئاتالغان “مۇختەسەرۇل مۇختەسەر” قاتارلىقالر. 
v  ئىبنى رەزىين - ابن رزين

مۇھەممەد ئىبنى ئىيسا ئىبنى ئىبراھىيم ئىبنى رازىين ئەتتەيمىي ئەلئەسفاھانىي )ئەبۇ 
“رەسمۇل  ۋە  “ئەلجامىئۇ”  قىرائەتلەردە  ئالىم،  تىلشۇناس  ۋە  قىرائەتشۇناش   - ئابدۇلالھ( 

قۇرئان” دېگەن كىتابالرنى يازغان. 
v  ئىبنى زىياد ئەننىيشاپۇرىي - أبو بكر بن زياد النيسابوري )ھىجرىيە 238 - 324 مىالدىيە 852 

)936 -

 - بەكىر(  )ئەبۇ  ئەننىيشاپۇرىي  زىياد  ئىبنى  مۇھەممەد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بەكىر  ئەبۇ 
ھەدىسشۇناس ئالىم، ئۆز دەۋرىدە ئىراقتا شافىئىي مەزھەب ئالىملىرىنىڭ كاتتىسى ئىدى، بىر 

قانچە ئەسەر يېزىپ قالدۇرغان.
v ئىبنى ساالم - أبو عبيد القاسم بن سالم )ھىجرىيە 157 - 224 مىالدىيە 774 - 838(

ئەبۇئۇبەيد ئەلقاسىم ئىبنى ساالم ئەلھىرەۋى ئەلخۇراسانى ئەلبەغدادى )ئەبۇئۇبەيد( - 
ھەدىس، فىقھى ۋە تىل-ئەدەبىياتتا يېتىشكەن مۇجتەھىد ئىمامالرنىڭ بىرى. ھىراتتا تۇغۇلغان، 
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كېيىن باغدادقا جايالشقان، 18 يىل تارسۇس دېگەن جايغا قازى بولغان، ھىجرىيەنىڭ 213- 
يىلى مىسىرغا بېرىپ، ئاندىن باغدادقا قايتقان، يازغان كىتابلىرى ھايات ۋاقتىدىال كىشىلەرگە 
“ئەلغەرىيب  يازغان  يىلدا   40 ھەققىدە  سۆزلۈكلەر  ئۇچرايدىغان  ھەدىستە  تارقالغان،  كەڭ 
ئەلمۇسەننەف” دېگەن كىتابى 4 تومدا نەشر قىلىنغان، ئۇ، بۇ ساھەدە ئەڭ دەسلەپ ئەسەر 
يازغان ئالىم ھېسابلىنىدۇ، يەنە ھەدىستە “ئەتتەھۇر”، “ئەلئەجناسۇ مىن كاالمىل ئەرەب”، 
“ئەدەبۇل قازى”، “فەزائىلۇل قۇرئان”، “ئەلئەمسال”، “ئەلمۇزەككەر ۋەلمۇئەننەس”، قىرائەت 
ئىلمىدە “ئەلمەقسۇرۇ ۋەلمەمدۇد”، مال - مۈلك ئەھكاملىرى ھەققىدە مەشھۇر “ئەلئەمۋال”، 
“ئەلئىمان” قاتارلىق قىممەتلىك ئەسەرلەرنى يازغان، جاھىز: ھېچكىم ئۇنىڭكىدەك سەھىھ ۋە 

پايدىلىق كىتاب يېزىپ باقمىغان،- دېگەن. 
v  ئىبنى سىرىين - محمد بن سيرين )ھىجرىيە 33 - 110 مىالدىيە 653 - 729(

مۇھەممەد ئىبنى سىيرىين ئەلبەسرى ئەلئەنسارى )ئەبۇبەكىر( - تابىئىي ۋە كاتتا ئالىم، 
زامانىدىكى بەسرە ئەلالمىسى، بەسرەدە تۇغۇلۇپ شۇ يەردە ۋاپات بولغان، گەزماللىق بىلەن 
شۇغۇلالنغان، فىقھى بىلىملىرىدە يېتىشىپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان، تەقۋادارلىقى ۋە چۈشكە 
تەبىر بېرىشى بىلەن تونۇلغان، “چۈش تەبىرى” دېگەن كىتاب ئۇنىڭغا مەنسۇپ قىلىنغان، 
يەنە ئۇنىڭغا “مۇنتەخابۇل كاالم في تەپسىرىل ئەھالم” دېگەن كىتابمۇ مەنسۇپ قىلىنغان، 

ئەمەلىيەتتە بۇ كىتابنى ئۇ يازمىغان. 
v  ئىبنى مۇنزىر - محمد بن إبراھيم )ھىجرىيە 242 - 319 مىالدىيە 856 - 931( 

ئىبنۇل مۇنزىر ئەننىشاپۇرى )ئەبۇبەكىر( - مۇجتەھىد فەقىھ،  ئىبراھىم  مۇھەممەد ئىبنى 
ھەدىسشۇناس، مەككە شەيخى ئىدى، مىسلىسىز ئېسىل ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان. مەسىلەن: 
مەزاھىبۇ  ئەلە  “ئەلئىشرافۇ  ۋەلئىختىالف”،  ۋەلئىجمائى  فىسسۇنەن  “ئەلئەۋسات  “ئەلمەبسۇت”، 
ئەھلىل ئىلىم”، “ئىختىالفۇل ئۆلەمائ”، “تەپسىرۇل قۇرئان” قاتارلىقالر. مەككىدە ۋاپات بولغان.

v  ئىجتىھاد - اإلجتھاد
ئىسالم فىقھى ئىستىالھىدا ئىجتىھاد قىلىش - فەقىھنىڭ پۈتۈن دەلىل كۈچى بىلەن 

ئۇرۇنۇپ شەرئىي ھۆكۈمنى بىلىش ئۈچۈن تىرىشىشىدىن ئىبارەت.
v  ئىجمائ - اإلجماع

ھۆكمىدە  شەرئىي  مەسىلىنىڭ  مەلۇم  ئالىمالرنىڭ  مۇجتەھىد  بارلىق  ئەسىردىكى  بىر 
بىرلىككە كېلىشى. 

v  ئىستىخارە - اإلستخارة
ئىنسان تەرەددۇت قىلغان ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق بىر ئىشتىن ئەڭ خەيرلىك 
بولغىنىغا يول كۆرسىتىشنى هللا تائاالدىن تىلەش - دېگەنلىك بولىدۇ. بۇنىڭ مەخسۇس 
دۇئاسى ۋە نامىزى بار. ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرغا ھەر قانداق بىر ئىشنى باشالشتىن بۇرۇن 
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ئىستىخارە ۋە مەسلىھەت سېلىشنى تەۋسىيە قىلغان. “ئىستىخارە سالغان ئالدانماس، مەسلىھەت 
سالغان پۇشمان يېمەس” دەيدىغان سۆز بار.

v  ئىسرافىل - إسرافيل

قىيامەت كۈنى سۇر چېلىشقا مۇۋەككەل پەرىشتىنىڭ نامى.
v  ئىسرائىل - اإلسرائل

يەئقۇب  ئۇ  دېمەكتۇر،  بەندىسى”  “هللانىڭ  مەنىسى  بولۇپ،  سۆز  ئىبرانىيچە 
ئەلەيھىسساالمنىڭ كېيىنچە ئاتالغان ئىسمى ياكى لەقىمىدۇر. 

v  ئىسرائىل ئەۋالدى - بني إسرائيل

يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ جەمەتى ۋە كېيىنكى نەسلىنى بىلدۈرىدۇ، بۇنىڭدىن يەھۇدىيالر 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

v  ئىسھاق ئىبنى راھۇيە - إسحاق بن راھويه )ھىجرىيە 161 - 238 مىالدىيە 778 ــ 853(

ئىسھاق ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى مۇخلەد ئەلھەنزالى ئەلمەرۋەزى )ئەبۇيەئقۇب( - ئاتىسى 
مەككە يولىدا تۇغۇلغاچقا، ئىبنى راھۇيە )يولدا تۇغۇلغان كىشىنىڭ ئوغلى( دەپ ئاتالغان، 
ھەدىس، فىقھى ۋە تەقۋادارلىقتا كاتتا ئىمامالرنىڭ بىرى، زامانىدىكى خۇراسان ئەلالمىسى، 
ئىمام ئەھمەد، بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نەسەئى ۋە باشقا ئالىمالرنىڭ ئۇستازى. ھەدىس 
توپالش ئۈچۈن يۇرتمۇ يۇرت كەزگەن، ھەدىس رىۋايەت قىلىشتا راستچىللىقى بىلەن شۆھرەت 
قازانغان. نىشاپۇرغا جايلىشىپ، شۇ يەردە ۋاپات بولغان. “ئەلمۇسنەد” قاتارلىق بىر قانچە 

پارچە ئەسەر قالدۇرغان. 
v  ئىكرىمە ــ عكرمة مولى بن عباس )ھىجرىيە 25 - 105 مىالدىيە 645 ـ 723(

ئەلمەدەنى(،  ئەلبەربەرى  ئابدۇلالھ  ئىبنى  )ئىكرىمە  ئابباس  ئىبنى  مەۋال  ئىكرىمە 
مەككىدىكى  شاگىرتى،  ۋە  خىزمەتچىسى  ئابباسنىڭ  ئىبنى  تابىئىي،   - )ئەبۇئابدۇلالھ( 
فىقھىشۇناسالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان ۋەقەلىكلەرنىڭ ۋاقتىنى ۋە غازاتالر 
ھەدىس  ئۇنىڭدىن  كىشى  يېقىن  گە   300 ئىدى.  بىلىدىغانالردىن  ياخشى  ئەڭ  تارىخىنى 

رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيەنىڭ 105 ـ يىلى )مىالدىيە 723 ـ يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئىمام ئەبۇداۋۇد - أبو داود )ھىجرىيە 202 ــ 275 مىالدىيە 817 - 889( 

ئىمام ئەبۇداۋۇد - سۇاليمان ئىبنى ئەل ئەشئەس ئىبنى ئىسھاق ئىبنى بەشىير ئەلئەزدى 
ھەدىس  ئالتە  تونۇلغان  ئالىملىرىدىن،  ھەدىس  مەشھۇر   - )ئەبۇداۋۇد(  ئەسسىجىستانى 
كىتابىنىڭ بىرى بولغان “سۈنەنى ئەبۇداۋۇد” تا 4800 ھەدىس توپلىغان. يەنە “ئەلمەراسىل”، 

“كىتابۇززۇھد”، “ئەلبەئس” قاتارلىق ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  ئىمام ئەبۇشامە - إمام أبو الشامة
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كاتتا  ھەدىسشۇناس،   - ئەلمەقدىسى  ئىبراھىم  ئىبنى  ئىسمائىل  ئىبنى  ئابدۇرراھمان 
فەقىھ. ھىجرىيەنىڭ 665 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىمام ئەبۇھەنىيفە - أبو حنيفة )ھىجرىيە 80 - 150 مىالدىيە 699 - 767(

ئىمام ئەبۇھەنىيفە )نوئمان ئىبنى سابىت ئەتتەيمى ئەلكۇفى( - مۇجتەھىد فەقىھ، مەشھۇر 
تۆت مەزھەبنىڭ بىرى بولغان ھەنەفىي مەزھىبىنىڭ ئىمامى، كۇفە شەھىرىدە ياشىغان، ئەسلى 
پارس دەپ قارالغان، ئۆمرىنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدا گەزمال تىجارىتى بىلەن شۇغۇلالنغان، 
سۆز  بولغان،  مەشغۇل  بىلەن  بېرىش  پەتىۋا  ۋە  ئوقۇتۇش  كېيىن  قىلغان،  تەھسىل  ئىلىم 
قابىلىيىتى كۈچلۈك، سېخى ۋە كېلىشكەن كىشى ئىدى. شاگىرتلىرى “ئەلمۇسنەد” دېگەن 
كىتابتا ئۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەرنى توپلىغان، “ئەلمەخارىج” دېگەن كىتابنى شاگىرتى 
ئەبۇيۈسۈف ئۇنىڭدىن رىۋايەت قىلغان، “ئەلفىقھۇل ئەكبەر” ناملىق كىتاب ئۇنىڭغا مەنسۇپ 
قىلىنغان، ئىراق ۋالىيسى ئۇنى قازىلىققا تەكلىپ قىلغان بولسىمۇ، تەقۋادارلىقىدىن قازىيلىق 
زورالنغان  بولۇشقا  قازى  تەرىپىدىن  مەنسۇر  خەلىپە  يەنە  كېيىن  قىلغان،  رەت  مەنسىپىنى 

بولسىمۇ رەت قىلىپ تۇرىۋالغاچقا، تۈرمىگە سوالنغان ۋە شۇ يەردە ۋاپات بولغان. 
v  ئىمام ئەھمەد - أحمد بن حنبل )ھىجرىيە 164 - 241 مىالدىيە 780 - 855(

ئىمام ئەھمەد )ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل( - مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىرى 
بولغان ھەنبەلىي مەزھىبىنىڭ ئىمامى، مۇھەددىسلەرنىڭ كاتتىسى، “ئەززۇھد” كىتابىنى ۋە 
مەشھۇر “ئەلمۇسنەد” ناملىق ھەدىسلەر توپلىمىنى يېزىپ قالدۇرغان، “قۇرئان كەرىم مەخلۇق” 
دېمىگەنلىكى ئۈچۈن خەلىپە ئەلمۇئتەسىم تەرىپىدىن تۇرمىگە سوالنغان، ھىجرىيە 241- يىلى 

)مىالدىيە 855 ـ يىلى( باغدادتا ۋاپات بولغان.
v ئىمام بۇخارى - أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري 

ئىمام بۇخارى )مۇھەممەد ئىبنى ئىسمائىل ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى ئەلمۇغىيرە ئەلبۇخارى( 
مەشھۇر  ئاتالغان  دەپ  بۇخارى”  “سەھىھۇل  ئالىمى،  ھەدىس  ئاتاقلىق   - )ئەبۇئابدۇلالھ( 
“ئەلجامىئۇسسەھىھ”، “ئەتتارىيخ”، “ئەززۇئەفائ”، “خالقۇ ئەفئالىل ئىباد” ۋە “ئەلئەدەبۇل 
مۇفراد” قاتارلىق كىتابالرنىڭ مۇئەللىپى. بۇخارادا تۇغۇلغان، يېتىم چوڭ بولغان، ئىلىم تەھسىل 
قىلىش ئۈچۈن كۆپ سەپەر قىلىپ خۇراسان، ئىراق، مىسىر ۋە شامنى زىيارەت قىلغان، مىڭغا 
يېقىن ئۇستازدىن تەلىم ئالغان، ئۇ توپلىغان 600 مىڭ ھەدىستىن 3000 گە يېقىن ھەدىسنى 
تالالپ “سەھىھ” نى تۈزگەن. ھاياتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە بۇخاردا تۇرغان بولسىمۇ، 
مۇتەئەسسىپ گۇرۇھالرنىڭ تۆھمەت قىلىشى بىلەن بۇخارادىن چىقىرىلىپ، ھىجرىيە 256 ـ 

يىلى )مىالدىيە 870 ـ يىلى( بۇخارا سىرتىدىكى خارتەڭ دېگەن يېزىدا ۋاپات بولغان.
v  ئىمام تەبەرى - أبو جعفر محمد بن جرير )ھىجرىيە 224 - 310 مىالدىيە 839 - 923( 

مۇھەممەد ئىبنى جەرىر ئىبنى يەزىيد ئەتتەبەرى )ئەبۇجەئفەر( - مۇھەددىس، ئىشەنچلىك 

ئىزاھاتالر

730731



تارىخشۇناس، مۇجتەھىد، مۇپەسسىرلەرنىڭ كاتتىسى. قازىيلىق مەنسەپنى رەت قىلغان، دىنىي 
مەشھۇر  ئەگەشكەن،  قاراشلىرىغا  ئۇنىڭ  بەزىلەر  قىلغان،  ئىجتىھاد  ئالدىغا  ئۆز  ئەھكامالردا 
“تارىخى تەبەرى” )11 توم(، تەپسىرى تەبەرى دەپ تونۇلغان “جامىئۇل بايان في تەپسىرى 

ئەلقۇرئان” )30 توم(، “ئىختىالفۇل فۇقەھائ” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى قالدۇرغان. 
v  ئىمام تەھاۋى - إمام الطحاوي

ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ساالمە )ئەبۇ جەئفەر( - مەشھۇر مۇھەددىس ۋە فەقىھ، 
ئۆز زامانىدىكى ھەنەفىي مەزھەب كاتتىبېشى. ھىجرىيەنىڭ 321 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىمام خەتتابى - إمام الخطابي

مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم - كاتتا فەقىھ، مۇھەددىس، لۇغەتشۇناس، 
ھىجرىيە 388 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىمام شافىئىي ـ الشافعي )ھىجرىيە 150 - 204 مىالدىيە 767 - 820(

ئەلقۇرەشى  ئەلھاشىمى  ئەششافىئ  ئىبنى  ئەلئابباس  ئىبنى  ئىدرىس  ئىبنى  مۇھەممەد 
ئەلمۇتتەلەبى )ئەبۇئابدۇلالھ( - ئەھلى سۈننەت ئىچىدىكى مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىرى بولغان 
شافىئىي مەزھىبىنىڭ ئىمامى، پەلەستىندىكى غاززەدە تۇغۇلغان، ئىككى يېشىدا مەككىگە ئېلىپ 
بېرىلغان، ئون يىل بەدەۋىي ئەرەبلەر ئارىسىدا ئەرەبچە ئۆگىنىپ مەرگەنلىك بىلەن ئەرەب تىلى 
ۋە شېئىرىيىتىدە يېتىشكەن، مەدىنىدە ئىمام مالىكتىن ھەدىس ئۆگەنگەن، كېيىن فىقھى ۋە 
ھەدىس بىلىملىرىگە يۈزلەنگەن، باغدادنى ئىككى قېتىم زىيارەت قىلغان، ئىمام ئەبۇھەنىفەنىڭ 
نەۋرە شاگىرتى ئىمام مۇھەممەد ئىبنى ئەلھەسەن ئەششەيبانىدىن فىقھى بىلىملەرنى ئۆگەنگەن، 
20 يېشىدا پەتىۋا بېرىشكە باشلىغان، فىقھىدا يەتتە توملۇق “ئەلئۇم”، ھەدىستە بىر توملۇق 
“ئەلمۇسنەد”، “ئىختىالفۇل ھەدىس”، “ئەھكامۇل قۇرئان”، “ئەسسۇنەن”، ئۇسۇلى فىقھى 
ئىلمىدا مەشھۇر “ئەررىسالە” يەنە “ئەسسەبقۇ ۋەرراميۇ”، “فەزائىلۇل قۇرەيش”، “ئەدەبۇل 
قازى” ۋە “ئەلمەۋارىيس” قاتارلىق نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يازغان. تەتقىقاتچىالرنىڭ نەزىرىدە ئۇ 
ئۇسۇلۇل فىقھى ئىلمىدە دەسلەپ كىتاب يازغان ئالىم ھېسابلىنىدۇ. ھىجرىيەنىڭ 199- يىلى 

مىسىرغا بارغان ۋە شۇ يەردە ۋاپات بولغان. 
v  ئىمام غازالى - إمام الغزالي

مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئەلغازالى )ئەبۇ ھامىد( - ھۆججەتۇل ئىسالم، 
ئاتاقلىق ئالىم، كاتتا فەقىھ )ھىجرىيە 450 - 505(.

v  ئىمام مالىك – مالك )ھىجرىيە 93 - 179 مىالدىيە 712 - 795(

مالىك ئىبنى ئەنەس ئىبنى مالىك ئەلئەسبەھى ئەلھىميەرى )ئەبۇئابدۇلالھ( - ھىجرىيەنىڭ 
93 ـ يىلى )مىالدىيە 712 ـ يىلى( مەدىنە مۇنەۋۋەرەدە تۇغۇلغان. مەدىنە مۇنەۋۋەرەنىڭ ئىمامى 
شۇنداقال تۆت مەزھەبنىڭ بىرى بولغان مالىكى مەزھىبىنىڭ ئىمامى ۋە قۇرغۇچىسى. مەدىنىنىڭ 
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خەلىپە  يېقىنالشمىغان،  ئەمىرلەرگە  ۋە  پادىشاھ  تۇرۇپ،  چىڭ  دىندا  چىقمىغان،  سىرتىغا 
مەنسۇرنىڭ تەلىپى بىلەن مەشھۇر “ئەلمۇۋەتتا” دېگەن سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمىنى تۈزۈپ 
ئالدىغا  بۇخارى”نىڭ  تەرىپىدىن “سەھىھ  بەزى ھەدىسشۇناسالر  كىتاب  بۇ  بولۇپ،  چىققان 
قويۇشقا بولىدىغان ھەدىس توپلىمى دەپ قارالغان، ئۇ يەنە “ئەلمەسائىل”، “ۋەئز رىسالىسى”، 
ئەسەرلەرنى  قاتارلىق  “ئەننۇجۇم”  ۋە  قۇرئان”  غەرىيبۇل  “تەپسىر  ئەلەلقەدرىيە”،  “ئەررەددۇ 

يازغان، ھىجرىيەنىڭ 179 ـ يىلى )مىالدىيە 795 ـ يىلى( مەدىنىدە ۋاپات بولغان. 
v  ئىمام مۇسلىم - إمام المسلم

مۇسلىم ئىبنى ئەلھەججاج ئىبنى مۇسلىم ئەل نىيشاپۇرى - ھەدىس ئىماملىرىدىن بىرى، 
مەشھۇر “سەھىھۇ لمۇسلىم” قاتارلىق كىتابالرنىڭ مۈئەللىپى. ھىجرىيە 261- يىلى ۋاپات بولغان. 

v  ئىمام نەۋەۋىي - إمام النووي

يەھيا ئىبنى شەرەف، لەقىمى: شەيخۇل ئىسالم ۋە مۇھيىددىن، كاتتا مۇھەددىس ۋە 
فەقىھ، سەھىھۇ مۇسلىمنى شەرھىلىگەن. ھىجرىيەنىڭ 676 ـ يىلى ۋاپات بولغان.

v  ئىمام ئىبنى ھەزم - أبو بكر بن محمد بن حزم )ھىجرىيە 384 ــ 456 مىالدىيە 994 - 
 )1064

ئەلى ئىبنى ئەھمەد ئىبنى سەئىيد ئىبنى ھەزم ئەززاھىرى ئەلقۇرتۇبى )ئەبۇمۇھەممەد( 
ئىلىملەردە  تۈرلۈك  ئەلالمىسى،  ئەندەلۇس  زامانىدىكى  مۇجتەھىد،  ۋە  مۇھەددىس  كاتتا   -
فىلمىلەل  “ئەلفەسلۇ  ئەلئەھكام”،  لىئۇسۇل  “ئەلئەھكام  ھامامە”  “تاۋقۇل  “ئەلمۇھەلال”، 
مۇئەللىپى،  كىتابالرنىڭ  نۇرغۇن  قاتارلىق  ئەنساب”  “جەمھەرەتۇل  ۋەننىھەل”،  ۋەلئەھۋائى 
باشقا ئالىمالرنى قاتتىق تەنقىد قىلغان، فىقھىدا زاھىرىي مەزھەبكە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇنىڭ 
زاھىرىي مەزھىبى: قۇرئان ۋە ھەدىسكە تايانمىغان ھەرقانداق قىياس باتىلدۇر دەپ قاراپ، 

قۇرئان ۋە ھەدىس لەۋزىلىرىنىڭ تاشقى مەنىسىنى ئېلىشقا تايىنىدۇ. 
v  ئىمران ئىبنى ھۇسەين - عمران بن حسين

ئىمران ئىبنى ھۇساين ئىبنى ئۇبەيد ئەلخۇزائى )ئەبۇنۇجەيد( - تونۇلغان ئالىم ساھابە، 
ھىجرەتنىڭ 7- يىلى مۇسۇلمان بولغان، خەلىپە ئۆمەر تەرىپىدىن بەسرىگە دىن ئۆگىتىش 
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن فەقىھ ساھابىلەرنىڭ بىرى، كېيىن بەسرىگە قازى بولغان، 130 ھەدىس 

رىۋايەت قىلغان. ھىجرىيە 52- يىلى )مىالدىيە 672-يىلى( ۋاپات بولغان.
v  ئىنجىل - إنجيل

ئىنجىل - ئىيسا ئەلەيھىسساالمغا هللاتىن نازىل بولغان كىتابنىڭ ئىسمى. هللا دىن 
نازىل بولغان ئەسلى نۇسخىسى ھازىر كىشىلەر قولىدا مەۋجۇت ئەمەس، خىرىستىيانالردا ئىيسا 
ئەلەيھىسساالمدىن خېلىال كېيىنكى دەۋرلەردە باشقىالر تەرىپىدىن يېزىپ قالدۇرۇلغان نۇرغۇن 
ئىنجىلالر بار بولۇپ، بۇالردىن تۆۋەندىكى تۆت ئىنجىل مەشھۇردۇر: “ئىنجىل مەتتا”، “ئىنجىل 
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مورقۇس”، “ئىنجىل لوقا”، “ئىنجىل يۇھەننا”. ھازىر يۇقىرىقى تۆت ئىنجىل بىلەن بىللە 
جەمئىي 27 ئىنجىل “يېڭى ئەھدە” دەپ ئاتىلىدۇ. بۇالرنىڭ ھېچبىرىنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا 

نازىل بولغان ئىنجىل ئىكەنلىكى ئىلمىي يول بىلەن سابىت بولمىغان.

v  يەزىيد ئىبنى ئەبۇھەبىيب - يزيد بن أبي حبيب )ھىجرىيە 53 - 128 مىالدىيە 673 - 
)745

يەزىيد ئىبنى ئەبۇھەبىيب - ئىسمى يەزىيد ئىبنى سۇۋەيد ئەلئەزدى. 

v  يەزىيد ئىبنى زۇرەيئ - يزيد بن زريع )ھىجرىيە 101 - 182 مىالدىيە 720 - 798(

يەزىيد ئىبنى زۇرەيئ )ئەبۇمۇئاۋىيە( - ئەلبەسرى، بەسرەنىڭ زامانىدىكى ئاتاقلىق ھەدىس 
ئالىمى، ئىمام ئەھمەد ئۇنى ماختىغان. 

v  يەئقۇب ئەلەيھىسساالم - يعقوب عليه السالم

يەئقۇب ئەلەيھىسساالم - ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەۋرىسى، ئىسھاق ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئوغلى ھەمدە پەيغەمبەر. ئۇ يۈسۈف ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسى بولۇپ “ئىسرائىل” دەپمۇ ئاتالغان. 
بەنى ئىسرائىل مۇشۇ يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدلىرىنى كۆرسىتىدۇ، كەنئان )ھازىرقى 
پەلەستىن( دە ياشىغان، كېيىنكى چاغالردا مىسىرغا بېرىپ، ئوغلى يۈسۈف ئەلەيھىسساالمنىڭ 

قېشىدا تۇرغان.

v  يەھۇدىي - اليھودي

يەھۇدىي - يەھۇدىي دىيانىتىگە ئېتىقاد قىلىدىغان كىشى. يەھۇدىيالر ئەجدادى يەئقۇب 
ئەلەيھىسساالمنىڭ 12 ئوغلىنىڭ بىرى بولغان يەھۇزاغا مەنسۇب قىلىنىدۇ.

v  يەھيا ئىبنى ئەبۇكەسىير - يحيى بن أبو كثير

يەھيا ئىبنى ئەبۇكەسىير دەپ تونۇلغان، ئىسمى يەھيا ئىبنى سالىھ ئەتتائى ئەليەمامى 
شاگىرت  تابىئىيالرغا  كاتتا  يىل  ئون  مەدىنىدە  ئالىم،  ئاتاقلىق  زامانىدىكى  )ئەبۇنەسر(، 
بولۇپ ئىلىم تەھسىل قىلغان، بەنى ئۇمەييە جەمەتىنى تەنقىد قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇلۇپ 
سوالنغان، ئىشەنچلىك ھەدىس ئالىمى، ھىجرىيەنىڭ 129- يىلى )مىالدىيە 747- يىلى( 

ۋاپات بولغان.

v  يەھيا ئىبنى يەئمۇر - يحيى بن يعمر

يەھيا ئىبنى يەئمۇر ئەلۋەشقى ئەلئۇدۋانى )ئەبۇسۇاليمان( - قۇرئانغا بىرىنچى بولۇپ 
چېكىت قويغان ئالىم، تابىئىالردىن، يەزىيد ئىبنى ئەلمۇھەللەبكە خۇراساندا كاتىب بولغان، 
قۇتەيبە ئىبنى مۇسلىم تەرىپىدىن رەي شەھىرىگە قازى بولغان. ھىجرىيە 129-يىلى )مىالدىيە 

746- يىلى( ۋاپات بولغان.
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