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ۋە ئالالهنىڭ دىنىغا بولغان مۇههببىتىنى  قامۇسۇلمان ئالاله
 قانداق زىيادە قىلىدۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -١٤٨٩٨٢      
 : سوئال     
. شى زۆرۈر بولىدۇ؟ئالالهنى ياخشى كۆرۈ نېمه ئۈچۈن ئىنساننىڭ     

ئىكهنلىكىنى  مهن ئالالهنى ياخشى كۆرۈشىمىزنىڭ ناهايىتى مۇهىم
بىلىمهن، لېكىن مهن ئالاله ۋە ئالالهنىڭ دىنغا بولغان مهزكۇر 

ياخشى كۆرۈشنى قانداق قىلغاندا تېخىمۇ زىيادە ت ۋە مۇههببه
 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن. قىالاليمهن؟

 : اۋاپج     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
 :بىرىنچى     
 ههقىقهتهن يۇقىرىدا سورالغان سۇئال بىرئاز غهيرىدەك تۇيۇلىدۇ،     

ئۆز نهپسىمىزنى  ئهمما بىزنىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرۈشىمىز ياكى
. هجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهسئالالهدىن بهكراق ياخشى كۆرىشىمىز ئ

ى ۋە بهلكى ئهجهبلىنهرلىك ئىش بولسا، ئىنسان ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگار
ياراتقۇچىسىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىشى، ئاندىن ئۇنى ياخشى 

مۇههببىتىنى  ئۆزىنىڭ -كۆرمهسلىكى، شۇنداقال ئالالهنىڭ سۆيگۈ
ىرى چاقىلىرى ۋە بارلىق ئىنسانالردىن يۇق-باال ئانىسى،-جىنى، ئاتا

 .ئورۇنغا قويالماسلىقىدۇر
گۈزەللىككه ئىنتىلگۈچىلهر ههرقانداق گۈزەللىكنى مهزكۇر      

ئالاله تائاال ههممىدىن گۈزەلدۈر، . گۈزەللىك سهۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ
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ئالالهنىڭ گۈزەللىكى ئۆزىنىڭ ئالى ماقامى ۋە يۈكسهك ئورنى ۋە ئۇنىڭ 
 . زاتىغا اليىقدۇر

تىلگۈچىلهر ههرقانداق يۈكسهكلىكنى مهزكۇر يۈكسهكلىككه ئىن     
ئالاله تائاال ههممىدىن . سهۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ يۈكسهكلىك

ئالاله تائاال ههممىدىن ئۇلۇغدۇر ۋە . كاتتىدۇر ۋە يۈكسهكتۇر
 .قۇدرەتلىكتۇر

كامالهتكه ئىنتىلگۈچىلهر ههرقانداق كامالهتنى مهزكۇر كامالهت      
ئالاله تائاال تهڭداشسىز كامالهت، ئالى  .سهۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ

 . يۈكسهك ماقام ئىگىسىدۇر ۋە قۇدرەت
پهزىلهتكه ئىنتىلگۈچىلهر ههرقانداق ياخشىلىقنى ن ۋە ئېهسا     

پهزىلهتگه بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە چهكسىز ن ۋە مهزكۇر ئېهسا
ئالالهنىڭ مهخلۇقالرغا ئاتا . نېمهتلهر سهۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ

تۈگهتكۈسىز  پهزىلىتى ساناپ-ن مهرهىمىتى ۋە ئېهسانقىلغا
شهرەپ ئىگىسى بولغان، -مۇشۇنداق ئالى ماقام، كاتتا شان. چهكسىزدۇر

 !.بۈيۈك ئالاله قانداقمۇ ياخشى كۆرەلمىسۇن؟
ياخشى كۆرۈشنىڭ " :ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

امى بولسا؛ قهلىبلهر ئۇنى ئهڭ مهنپهئهتلىك، زۆرۈر، يۈكسهك ۋە ئالى ماق
 تهبىئهت ئۇنىڭغا بويسۇنغان،-ياخشى كۆرۈشكه مايىل بولغان، پىترەت

زېمىن تۇرغۇزۇلغان، بارلىق -ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن ئاسمان
. مهخلۇقاتالرنىڭ تهبىئىتى ئۇنىڭ مۇههببىتىگه مايىل بولغانلىقىدۇر

ەپ، د »بىر ئالالهتىن باشقا هېچ مهئبۇد بهرههق يوق«مانا بۇ، 
 . "گۇۋاهلىق بېرىشنىڭ سىرىدۇر

مۇههببهت ئۈستىگه -سۆيگۈههقىقهتهن ئالاله تائاال قهلبلهرنى      
بىرلهشتۈرۈش بىلهن بىرگه، ئۆزىگه بويسۇنۇش ۋە ئىبادەت قىلىشقا 

هېچكىم  يىگانه ئالالهتىن باشقا-يهككه ئىبادەتكه .يىتهكلىگىچىدۇر
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ه تائاالنى كامىل ياخشى كۆرۈش ئىبادەت ئۇقۇمى؛ ئالال. اليىق بواللمايدۇ
  .ۋە تولۇق ئىتائهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ئىبادەتته ئالالهقا باشقا بىرىنى شېرىك كهلتۈرۈش بولسا، ئالاله      
ئالاله تائاال ههممه . تائاال كهچۈرۈم قىلمايدىغان ئهڭ چوڭ زۇلۇمدۇر

دااللهت مۇههببهتكه -تهرەپتىن ياخشى كۆرۈلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا سۆيگۈ
قىلىدىغان ياخشى كۆرۈشلهر، ئىنساننىڭ ئۆز رەببىنى ياخشى 

 .كۆرۈشىنى تهقهززا قىلىدۇ
بارلىق پهيغهمبهرلهر  ئالاله تائاال نازىل قىلغان ساماۋى كىتابالردا ۋە     
ئالاله . ئۈممهتلىرىنى ئالاله تائاالنى ياخشى كۆرۈشكه چاقىردى ئۆز

پاراسىتى ۋە -بىئىتى پىترىتى، ئهقىلتائاالنىڭ ئىنسانالرنى ياراتقان ته
ى ئۇالرغا ئاتا قىلغان چهكسىز نېمهتلىرى، قهلبنىڭ نېمهت ئاتا قىلغۇچ

ئىنساننىڭ ئۆز  ئېهسان قىلغۇچىنى ياخشى كۆرۈشى قاتارلىقالر، ۋە
 . ياراتقۇچىسىنى ياخشى كۆرۈشىنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

پ، تۈگىمهس نېمهت ئاتا ئېهسان قېلى-بارلىق جانلىقالرغا خهيرى     
يىگانه ئالاله ياخشى -قىلىۋاتقان، هېچقانداق شېرىكى يوق، يهككه

: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. كۆرۈلۈشكه ئهلۋەتته ههقلىقتۇر
ُرونَ ﴿

َ
ْأ
َ
ْه  ت

ََ
ف ضَي  ّف ُاُم ال ُِم  م َسا َمم  مه   

َ� ال   � ظ فْىَدة  ضَد   ﴾َوَ ل ب ُام   ف
سىلهر بههرىمهن بولۇۋاتقان نېمهتلهرنىڭ ههممىسىنى «: سىتهرجىمى

ئالاله بهرگهن، سىلهرگه بىر ئېغىرچىلىق يهتسه، ئالالهقا يالۋۇرۇپ دۇئا 
 ].ئايهت-٥٣سۈرە نههل [ ».قىلىسىلهر

ئىنسان، ئالالهنىڭ گۈزەل ئىسىم، ئالى سۈپهتلىرى ۋە ئۇنىڭغا      
تونۇشۇپ چىققاندا، ئالاله دااللهت قىلىدىغان چوڭقۇر مهناالر بىلهن 

زاتىنىڭ بۈيۈك ۋە ئۈلۈغ  تائاالنىڭ چهكسىز كامالى قۇدرىتىنى،
 .بىلىپ يېتهلهيدۇ ئىكهنلىكىنى
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چهكسىز ى ۋە مۇتلهق كامالهت ئىگىسى بولغان ئالالهنىڭ ئېهسان     
ئالالهنى ياخشى  ئىككى تۈرلۈك نهرسه، بهندىنىڭ نېمىتىدىن ئىبارەت،

ئالاله تائاال چهكسىز گۈزەلدۇر ۋە . رول ئوينايدۇكۆرۈشىدە تۈرتكىلىك 
بارلىق ئېهسان  بهندىلهرگه ئاتا قىلىنغان. گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ

ئالاله  ئۇ بولغانلىقى ئۈچۈن، ۋە ئىنئامالر، ئالاله تائاال تهرىپىدىن
 . ههممىدىن بهكراق ياخشى كۆرۈشكه ههقلىقتۇر

نى ئالاله بىلهن باراۋەر مۇههببهتته ئالالهنىڭ غهيرى-سۆيگۈ     
ئالاله تائاال قۇرئان . ئىنكار قىلىنىدۇ نىڭ مهزكۇر قىلمىشىقىلغانالر
غهيرىنى خۇددى مۆمىنلهر ئالالهنى  ئۇالرنىڭ ئالالهنىڭ :كهرىمدە

ياخشى كۆرگهندەك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
� ُدون  ا﴿: دەيدۇ ُذ    ََ  خ   � َ  ِ ّ ل َ� ا يَ� َو    

 
مه  َواَ

ُِ  ف ال   ْم َ  ُْ َُ هفو  ُُ ظَماُدا 
َ
مه  َ

ل  
مه  
ف   مف ُبهال ح  َُ بهزى ئادەملهر ئالالهتىن غهيرىيلهرنى « :تهرجىمىسى ﴾نَ نُوا ََ

) مۆمىنلهرنىڭ(ئالالهقا شېرىك قىلىۋالىدۇ، ئۇالرنى ) يهنى بۇتالرنى(
ۇغاليدۇ ۋە ئۇالرغا يهنى ئۇل(ئالالهنى دوست تۇتقىنىدەك دوست تۇتىدۇ، 

 ».مۆمىنلهر ئالالهنى ههممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇر). بويسۇنىدۇ
 .]ئايهت-١٦٥سۈرە بهقهرە [

مۇشرىكالرنىڭ ئالاله بىلهن، ئالالهنىڭ غهيرىنى ياخشى كۆرۈشته      
تهنه قىلىدىغانلىقى -باراۋەر قىلغانالرنىڭ، دوزاختا ئۆز مهبۇدلىرىغا تاپا

، م ْس ﴿: ه تائاال مۇنداق دەيدۇتوغرىسىدا ئالال ه � 
ٍ   ف

ََ ََ   ِ
مه  م ن ُ ن ل حَ

اَلل  
 َ� َىللَد 

ْ
ف اح

�ُام ب َمب  ئۇالر دوزاختا جېدەللىشىپ « :تهرجىمىسى ﴾�َُمو ف
. ئالاله بىلهن قهسهمكى، بىز ئوپئوچۇق گۇمراهلىقتا ئىدۇق: ئېيتىدۇ

ىڭ پهرۋەردىگارى بىلهن ئالهملهرن) ئىبادەتته(ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلهرنى 
 .]ئايهت-٩٧-٩٦سۈرە شۇئهرا [» .ئوخشاش ئورۇندا قوياتتۇق
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-ئۆزىنىڭ سۆيگۈ ئالاله تائاال بارلىق پهيغهمبهرلهرنى،     
مۇههببىتىنىڭ تهۋهىدتىن ئىكهنلىكىنى ئىنسانالرغا بىلدۈرۈش 

ساماۋى كىتابالرنى نازىل قىلدى، پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋە  ئۈچۈن ئهۋەتت
قىسىغا قهدەر بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دەۋىتى ىىدىن ئاخىرئهۋۋىل

زېمىن، -شۇنىڭ ئۈچۈن ئاسمان .مهزكۇر مېتۇدنى ئاساس قىلدى
جهننهت پهقهت ئالالهنى ياخشى كۆرگهنلهر ۋە . دوزاخ يارىتىلدى-جهننهت

پهقهت ئالالهقا  دوزاخ .ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانالر ئۈچۈن تهييار قىلىندى
ك كهلتۈرگهن ۋە ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغانالر ئۈچۈن ئىبادەتته شېرى
 . تهييار قىلىندى

سىلهرنىڭ « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم قهسهم قىلىپ تۇرۇپ     
ئانىسىدىن ۋە -بىرىڭالر مېنى ئۆزىنىڭ جېنىدىن، بالىسىدىن، ئاتا

 »بارلىق كىشىلهردىن ئارتۇق ياخشى كۆرمىگۈچه مۆمىن بواللمايدۇ
بهندىنىڭ ئالاله تائاالنى ياخشى كۆرۈشىنىڭ  ئۇنداقتا ،-دېگهن، ئىكهنۇ

 !...زۆرۈرلىكىنىڭ نهقهدەر مۇهىم ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىالالمسىز؟
بارلىق  مىلىمىزدىن،ز ۋە ئهلهيهىسساالم، جېنىمى ئهگهر پهيغهمبهر     

ياخشى كۆرۈشكه ههقلىق بولغانىكهن،  ئارتۇقراق نهرسىلىرىمىزدىن
تائاالنى ئۇنىڭدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆرۈش ۋە ئىخالس ئۇنداقتا ئالاله 

 !.   بىلهن ئىبادەت قىلىشقا ههقلىق ئهمهسمۇ؟
ياكى  ئالاله تائاالنىڭ بهندىنى باي ياكى كهمبهغهل قىلىشى، ساغالم     

ئۇنىڭ ئادالهت ۋە  كېسهل قىلىشى، رىزقىنى كهڭرى ياكى تار قېلىشى،
ق ۋە ېلىشى، مېهرىبانلىماماتلىق ئاتا قت ۋە پهزىلىتى، هايا

ئېهسانى، ئۇنىڭ -رەهمىتى، خهيرىق ۋە ياخشىلى مۇاليىملىقى،
ئهپۇ قىلىشى، بهندىنىڭ قىلمىشلىرىغا سهۋىر  ۋە ئهيبىنى يېپىشى

قىلىشى، ئۇنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابهت قېلىشى، قېيىنچىلىقلىرىنى 
 ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشى، ئىنسانغا هېچبىر هاجىتى يوق تۇرۇغلۇق ئۇنى

تۈرلۈك قىيىنچىلىقالردىن قۇتۇلدۇرۇشى بهلكى ههممىدىن بىهاجهت 
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تۇرۇپ، ئۇنىڭغا چهكسىز نېمهتلهرنى ئاتا قېلىشى بولسا، ئىنساننىڭ 
ئالالهنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىشىنىڭ 

 . زۆرۈرلۈكىنى تهقهززا قىلىدۇ
يهت يارىتىپ ئالالهنىڭ بهندىلهرنىڭ ئاسىيلىق قېلىشىغا ئىمكانى

بېرىشى، ئۇنى گۇناهنى تامامالپ بولغىچه ئاشكارا قىلماستىن بهلكى 
ئۇنى مۇهاپىزەت قىلىشى، تهۋبه قىلىپ ههقىقهتكه قايتىشقا پۇرسهت 

 تۈرلۈك نېمهتلهر بىلهن، ئۇنىڭغا ئىنئام-يارىتىپ بېرىشىدەك ههر
بهندىنىڭ ئالالهنى ياخشى  قىلىشى قاتارلىقالرنىڭ ههممىسى،

  .گه تۈرتكه بولىدىغان ئهڭ چوڭ ئامىلالردىندۇركۆرۈشى
مهخلۇقالردىن بىرى يهنه بىرىگه ئازراق يامانلىق قىلسا،  ئهگهر     

بىرىگه بولغان ياخشى  كۆرۈش كۆتۈرىلىدۇ ياكى -ئۇالرنىڭ قهلبىدە بىر
ئۇنداقتا ئىنسان ئۆزىگه داۋاملىق چهكسىز نېمهتلهرنى . سۇسلىشىدۇ

قىلسىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغۇچى،  ئاتا قىلغۇچى، ئاسىيلىق
بهندىنىڭ ئۆزىنى  يامانلىقنى ئهپۇ قىلغۇچى، ههممىدىن بىهاجهت تۇرۇپ

ياخشى كۆرۈشى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا نېمهتلهرنى ئۈزمهي ئاتا قىلغۇچى 
؟ !ئالالهنى قانداقمۇ پۈتۈن جىسمى ۋە قهلبى بىلهن ياخشى كۆرمىسۇن

نېمىتىگه ئېهتىياجلىق بهندە ئالالهنىڭ  .ئهلۋەتته ياخشى كۆرىدۇ
 ،تۇرۇپ، ئالالهقا ئاسىيلىق قىلسىمۇ ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرى

نېمهت ئاتا قىلىشتىن توسۇپ  ش ۋەئالالهنى ئۇالرغا ئېهسان قىلى
 .قويمايدۇ

سىز ياخشى كۆرگهن ياكى سىزنى ياخشى كۆرگهن ئىنسانالر سىزنى      
كۆرىدۇ، ئهمما مهقسهت بىلهن ياكى ئۆزى ئۈچۈن ياخشى -مهلۇم غهرەز

 .ئالاله تائاالغا بولغان مۇههببهت پهقهت سىزنىڭ مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈندۇر
ههممىسى سىنى ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن ! بهندەم« :ئىالهى ئهسهردە

. دەيدۇ »ياخشى كۆرىدۇ، ئهمما مهن سېنى سهن ئۈچۈن ياخشى كۆرىمهن
هېچ هايا بهندە  ئالاله بهندىلىرىگه شۇنداق مېهرىبانلىق قىلىۋاتسا،
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قىلماستىن، ئالالهدىن يۈز ئۆرۈپ، ئالالهنىڭ غهيرىنى ياخشى كۆرۈپ، 
 . قهلبى باشقىالرنىڭ مۇههببىتى بىلهن مهشغۇل بولسۇن؟

-مۇئامىله قىلىشىۋاتقان ئىنسانالر بىر ئارا-كۆپىنچه هالهتته ئۆز     
بىرىدىن مهلۇم پايدا مهنپهئهتكه ئېرىشهلمىسه، ئارىسىدىكى 

ئهمما ئالاله تائاال پهقهت . ۈزىدۇ ياكى سۇسالشتۇرىدۇمۇئامىلىنى ئ
مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈن مۇئامىله قىلىدۇ، بۇ نېمه دېگهن -سىزنىڭ پايدا

بىر كوي ئون كويدىن  يهتته يۈز كويغىچه ههتتا ئۇنىڭدىن ! چوڭ پايدا
نهچچه ههسسه زىيادە بولىدۇ، بىر يامانلىق ئۆز باراۋېرىدە بولۇپ، بهندە 

 .ياخشى ئهمهل قىلىشى بىلهن تىزال ئۆچۈرۈلىدۇ تهۋبه ياكى
-دۇنيا. ئالاله تائاال سىزنى ئۆزىگه ئىبادەت قېلىش ئۈچۈن ياراتتى     

ئاخىرەتتىكى ههممه نهرسىنى سىزنىڭ پايدىلىنىشىڭىز ئۈچۈن 
ياراتتى، شۇنداق بولغاندىن كېيىن، ئالاله تائاالنى پۈتۈن 

ە پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلهن تېرىشچانلىقىمىز بىلهن رازى قېلىشقا ۋ
 .ههقلىق ئهمهسمۇ؟ مۇههببهت قېلىشقا ئهڭ-ياخشى كۆرۈش

پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ ههممىسى ئالاله تائاالدىن هاجىتىنى تهلهپ      
ئالاله بهندە بىر نهرسه . قىلىدۇ، ئالاله تائاال بهك سېخى ۋە بهك مهردتۇر

نهرسه ئاتا  سوراشتىن ئىلگىرى، ئۇ ئارزۇ قىلغىنىدىنمۇ كۆپرەك
ئۈچۈن، ئۇنىڭغا رەهمىتىنى  بهندىنىڭ ئازغىنه ياخشى ئهمىلى. قىلىدۇ

خاتالىق ۋە كهمچىلىكىنى ئهپۇ  كۆپلىگهن. زىيادە قىلغۇچىدۇر
ُُ  ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ.قىلغۇچىدۇر رْ   

َ ْ
َدلَوا   َواأل ُ َ � ا  الم 

ُ
م
َ
ََْمأ

ن  
ْ
أ َُ َو ا   ُُ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ههممه « :تهرجىمىسى ﴾يَْو   
يهنى ههممه ئالالهقا (تىلهيدۇ ) مهدەت ۋە رىزىق(ئالالهتىن 

، ئالاله ههر كۈنى بىر هالهتتىدۇر يهنى ئالاله ههر ۋاقىت )مۇهتاجدۇر
 ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان ئىشالر بىلهن بولۇپ، ئۇالرنى يارىتىپ تۇرىدۇ،

ئالاله  .»الرنى پهيدا قىلىپ تۇرىدۇئههۋالالرنى يېڭىالپ تۇرىدۇ، مهخلۇقات
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تائاالنى مهخلۇقاتلىرىنىڭ هاجهتلىرى ئالدىرىتىپ قويالمايدۇ، ئۇالرنىڭ 
ئارىالشتۇرۇپ  ئۇنى ئالاله سورىغان هاجهتلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن،

توختىماي سوراشلىرى ئۇنىڭ  قويمايدۇ، بهندىنىڭ تىلهكلىرىنى
پ قويمايدۇ، بهلكى دائىم دۇئا قىلىپ، ئۇنىڭدىن بېشىنى ئاغرىتى

توختاۋسىز هاجىتىنى سوراپ تۇرغان بهندىلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە 
ئالاله تائاال بهندىسىدىن هايا . هاجىتىنى سورىمىغانالرغا غهزەپلىنىدۇ

قىلىدۇ، ئهمما بهندە ئالاله تائاالدىن هايا قىلمايدۇ، ئىنسان ئۆزىنىڭ 
ئىنساننىڭ  .قىلىدۇ، ئالاله ئۇنىڭ ئهيىبىنى ياپىدۇئهيىبىنى ئاشكارا 

شهپقهت -ئۇنىڭغا رەهىم ئۆزىگه ئىچى ئاغرىمايدۇ، ئالاله ئىچ ئاغرىتىپ
ئېهسانلىرى بىلهن، -خهيرىى ۋە قىلىدۇ، ئۆزىنىڭ چهكسىز نېمهتلىر

بهندە بۇنىڭدىن  .ئۆز رازىلىقىغا چاقىرىدۇ بهندىسىگه ئىكرام قېلىپ
كىيىن بهندىنىڭ رەببىنى تونىشى ئۈچۈن  ئۇنىڭدىن. باش تارتتى

 ئالاله تائاال .ئهلچىلهرنى ئهۋەتتى، كىتابالرنى نازىل قىلدى-پهيغهمبهر
ههركۈنى كېچىنىڭ ئۈچىنىڭ ئاخىرىقى قىسمىدا دۇنيانىڭ 

كىمىكى مهندىن بىر نهرسه سورىسا، هاجىتىنى « :ئاسمىنىغا چۈشۈپ
ئهپۇ  ، ئۇنىبېرىمهن، كىمىكى مهندىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلسا

 . »دەيدۇ..... قىلىمهن
ئىنسانغا چهكسىز ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلغۇچى، خاتالىقالرنى ئهپۇ      

قىلغۇچى، دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچى، قىيىنچىلىقالرنى ئاسان 
تهلهپلهرنى ئورۇندىغۇچى دائىمى مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك  قىلغۇچى،

كېسهل ۋە ئىالج [!. مىسۇن؟ئالالهنى، قهلبلهر قانداقمۇ ياخشى كۆر
 ].بهتلىرىگه قارالسۇن - ٥٣٨ -٥٣٤ناملىق ئهسهرنىڭ 

ئالاله تائاالنىڭ بهندىلهرگه ئاتا قىلغان چهكسىز نېمهتلىرىنىڭ      
ئۇالر مهزكۇر نېمهتلهرنى بىلسۇن ياكى (سىرى ئىچىپ تاشالنسا ئىدى، 

ببهت ۋە بهندىلهرنىڭ قهلبى ئالاله تائاالغا بولغان مۇهه) بىلمىسۇن
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لېكىن قهلبلهر . ئىلكىدە ئېرىپ كهتكهن بوالتتى سىغىنىش
ئىنسانىيلىق تهقهززاسى ئىچىدىكى سهۋەپكه ئاالقىدار بولغان دۇنيادا 

. پهردىلهنگهن تاكامۇلالشقان نېمهتنى ئاشكارا كۆرۈشتىن بولغاچقا،
ئۇنداق بولمىغاندا، قهلب ئالالهنى تونۇش ۋە ياخشى كۆرۈشنىڭ 

باشقا بىرىگه باش ئېگىشى ياكى ئۇنىڭ  ىغاندىن كېيىن،لهززىتىنى تىت
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ . غهيرىگه مۇههببهت قىلىشى مۇمكىن بولغان بوالتتى

مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالردىن بولۇپ، ههممىنى بىلگۈچى غالىپ 
-٢٨١تهرىق ئهلهىجرەتهين .[ئالالهنىڭ هېكمىتىنىڭ تهقهززاسىدۇر

 ]بهت
تائاال بهندىلهرگه ئۆزىنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ئالاله : ئىككىنچى      

ه ُىو�  ﴿ :يوللىرىنى بايان قېلىپ مۇنداق دەيدۇ
هفوَن ال  مَه ضَلا   

ُ
 م ن ُ ن ُْم ب

ِْ ُ 
يٌم  وٌر ر ب  ُُ ََ مُه 

ْم حَُاْم ُسظُو�َُاْم  َوال    ُ مُه َوَ�ْغ
ْه هُْاُم ال  

يُىوا ال  مَه  ،ُُ  ِ
َ
َ ِْ ُ 

ي ن اَ 
ٍَ ضَ ��َ َوالم ُسو َكض م 

ْ
ُُ  ف اح  

َ
ْوا ضَي ن  ال  مَه  

! ئى مۇههممهد« :تهرجىمىسى ﴾َوح 
ماڭا  ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر سىلهر ئالالهنى دوست تۇتساڭالر،

) ئۆتكهنكى(سىلهرنى دوست تۇتىدۇ،  ئهگىشىڭالركى، ئالاله
ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت . گۇناهىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ

ئېيتقىنكى، ئالالهقا ۋە  .ۇر، ناهايىتى مېهرىباندۇرقىلغۇچىد
يۈز ) ئىتائهت قىلىشتىن(ئهگهر ئۇالر . پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر
يهنى ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار (ئۆرۈسه، ئالاله كاپىرالرنى 

 . ]ئايهت -٣٢-٣١ئىمران -سۈرە ئال[ ».دوست تۇتمايدۇ) قىلغانالرنى
ْه هُْاُم ﴿هىمههۇلاله ئىبنى كهسىر رە     

ُُ ه ُىو�  
هفوَن ال  مَه ضَلا   

ُ
 م ن ُ ن ُْم ب

ِْ ُ 
ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر سىلهر ! ئى مۇههممهد« :تهرجىمىسى ﴾ال  مهُ 

ئالالهنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا ئهگىشىڭالركى، ئالاله سىلهرنى دوست 
سىلهر ئۈچۈن، ": ، دېگهن ئايهتنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ»تۇتىدۇ
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سىلهر ئالالهنى ياخشى كۆرۈشنى تهلهپ قىلغاندىنمۇ ئارتۇق نهرسه 
ئالالهنىڭ سىلهرنى ياخشى كۆرۈشى، سىلهرنىڭ . هاسىل بولىدۇ

 ". ئالالهنى ياخشى كۆرگىنىڭالردىنمۇ ياخشىراقدۇر
سېنىڭ ئالالهنى ياخشى ": بهزى دانىشمهنلهر مۇنداق دەيدۇ     

ى ياخشى كۆرۈشۈڭال ئهمهس بهلكى ئۇن كۆرۈشۈڭدىكى مهقسهت،
 . ماهىيهتته ياخشى كۆرۈلۈشۈڭدۇر

بهزى ": ههسهن ئهلبهسرى ۋە باشقا سهلهپ ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ     
دەپ ئوياليدۇ، ئالاله تائاال ئۇالرنىڭ  كىشىلهر ئالالهنى ياخشى كۆرىمىز

 م ن ُ ن ُ ﴿ :مهزكۇر قارىشىنى بۇ ئايهت بىلهن ئىمتىهان قىلدى
ِْ هفوَن  ُ  

ُ
ْم ب
يٌم  وٌر ر ب  ُُ ََ مُه 

ْم حَُاْم ُسظُوَ�ُاْم  َوال    ُ مُه َوَ�ْغ
ْه هُْاُم ال  

ُُ ه ُىو�  
ِْ  ،ال  مَه ضَلا  ُ 

 َ�� َكض م 
ْ
ُُ  ف اح  

َ
ي ن  ال  مَه  

 ضَي ن اََوح ْوا ضَ
ٍَ يُىوا ال  مَه َوالم ُسو  ِ

َ
ئى « :تهرجىمىسى ﴾َ

 قىنكى، ئهگهر سىلهر ئالالهنى دوست تۇتساڭالر،ئۇالرغا ئېيت! مۇههممهد
) ئۆتكهنكى(سىلهرنى دوست تۇتىدۇ،  ماڭا ئهگىشىڭالركى، ئالاله

ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت . گۇناهىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ
ئېيتقىنكى، ئالالهقا ۋە  .قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى مېهرىباندۇر

يۈز ) ئىتائهت قىلىشتىن(ئهگهر ئۇالر . پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر
يهنى ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار (ئۆرۈسه، ئالاله كاپىرالرنى 

بۇ ئايهتنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى ئالالهنىڭ  .»دوست تۇتمايدۇ) قىلغانالرنى
بۇيرۇقىغا خىالپلىق قېلىشنىڭ كاپىرالرنىڭ پرىنسىپى 

 نئالاله تائاال مهزكۇر سۈپهتلهر بىله. ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
سۈپهتلهنگۈچىلهرنى ياخشى كۆرمهيدۇ، گهرچه ئۇ كىشىلهر ئۆز نهپسىدە 
بىز ئالالهنى ياخشى كۆرىمىز ۋە ئالالهقا يېقىنلىشىدىغان ئهمهللهرنى 

جىنالرنىڭ پهيغهمبىرى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ -قىلىمىز، ئىنسى
تۈگهنچىسى بولغان مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىمىز دەپ 
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 ٣٢توم  -٢ئىبنى كهسىر [ ."ه ئۇالرنى ياقتۇرمايدۇئويلىسىمۇ، ئالال
 .]بهت
يۇقىرىقى ئايهتنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق  شهيخ سهئدىي رەهىمههۇلاله     

بۇ ئايهت ئالاله تائاالنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ۋاجىپلىقى، ياخشى " :دەيدۇ
 م ن ﴿. مېۋىسىنىڭ دەلىلىدۇر ى ۋەكۆرۈشنىڭ ئاالمىتى، نهتىجىس

ِْ ُ 
  
ُ
ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇههممهد«  :تهرجىمىسى ﴾هفوَن ال  مهَ ُ ن ُْم ب

ئهڭ  يهنى سىلهر پهزىلهتته » ئهگهر سىلهر ئالالهنى دوست تۇتساڭالر«
داۋا قىلىۋاتىسىلهر، ئىنسان ئۈچۈن بۇنىڭدىن  ئالى بولغان مهرتىۋىنى

 ئالى يۈكسهك مهرتىۋە بولمايدۇ، بۇ پهقهت ئاغزاكى دەۋا بىلهن هاسىل
ۋە راستچىللىق بىلهن  بولمايدۇ، بهلكى بۇ سۆز ههقىقى سهمىمىيهت

-رېئاللىققا ئايلىنىدۇ، ئىماندا راستچىل بولۇشنىڭ ئاالمىتى، سۆز
 ههرىكهت ۋە بارلىق ئىشالردا، دىننىڭ ئهسلى ۋە جۇزئى مهسىلىلىرىدە،

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا  نىڭ ههممىسىدەيوشۇرۇن ئىشالرا ۋە ئاشكار
 .شنى تهقهززا قىلىدۇئهگىشى

ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىگه تولۇق بويسۇنۇش، ئۇ  پهيغهمبهر     
كىشىنىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرىمهن دېگهن دەۋاسىنىڭ راست 

 نى ئالاله ياخشى كۆرىدۇ،بهندىئۇ . ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتىدۇر
-شهپقهت قىلىدۇ، بارلىق ئىش-رەهىمخاتالىقىنى ئهپۇ قىلىدۇ، 

ئهلهيهىسساالمغا  پهيغهمبهر. رىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك قىلىدۇههرىكهتلى
ههقىقى ئهگهشمىگهن كىشى ئالاله تائاالنى ههقىقى ياخشى كۆرگهن 

چۈنكى بهندىنىڭ ئالاله تائاالنى ياخشى كۆرۈشى، ئۇ . بولمايدۇ
. كىشىنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىشىنى ۋاجىپ قىلىدۇ

كىشىنىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرىمهن  ئهگهر بۇ ئىشالر تېپىلمىغان
گهرچه ئۇ كىشىنىڭ قهلبىدە . دېگىنى، يالغاننى دەۋا قىلغانلىقىدۇر
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ياخشى كۆرۈش بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ شهرتلىرى تولۇق بولمىغانلىقى 
 .ئۇچۈن، مهزكۇر ياخشى كۆرۈشنىڭمۇ پايدىسى بولمايدۇ

ۆلچىنىدۇ، بارلىق كىشىلهر يۇقىرى ئايهتنىڭ تهقهززاسى بىلهن ئ     
بهندىنىڭ ئالالهقا بولغان ئىمانى ۋە مۇههببىتى 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت قىلىشى ۋە ئۇنىڭ يولىنى 
قانچىلىك تۇتۇشىغا بېقىپ، ئالالهنىڭ سۆيگۈسىدىن نېسىۋىسىنى 

ئۇنىڭ ئىتائىتىدىن قانچىكى يىراقالشسا، ئالالهنىڭ . ئالىدۇ
 ].بهت-١٢٨تهپسىرىي سهئدىي [". سۆيگۈسىدىن شۇنچه يىراقلىشىدۇ

غان ههدىسته، ىنئهنهۇدىن رىۋايهت قىل هۈرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهبۇ     
: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

كىمكى مېنىڭ دوستۇمغا دۈشمهنلىك قىلىدىكهن، مهن ئۇنىڭغا 
هرز قىلغان ئهمهل قارشى جهڭ ئېالن قىلىمهن، بهندەمنىڭ ماڭا مهن پ

ئارقىلىق  يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مهن ئۈچۈن باشقا ههرقانداق 
بهندەم . ئهمهللهر ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر

مهن ئۇنى ياخشى كۆرگۈنچه قهدەر، نهپله  پهرز ئهمهللهردىن سىرت،
ئهمهللهر بىلهن ماڭا داۋاملىق يېقىنلىشىدۇ، قاچانكى مهن ئۇنى 

خشى كۆرسهم ئۇنىڭغا ئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، يا
يهنى مهزكۇر ( تۇتىدىغان قولى ۋە ماڭىدىغان پۇتى بولۇپ بېرىمهن

، ئهگهر مهندىن )ئهزالىرىنى ياخشى ئىشالرغا مۇيهسسهر قىلىمهن
نېمىنى سورىسا شۇنى بېرىمهن، ئهگهر ماڭا سېغىنىپ مهندىن 

ئىمام [ ».ننى ئۆز پاناهىمغا ئالىمهپاناهلىق  تهلهپ قىلسا، مهن ئۇ
 .]ههدىس -6502بۇخارى رىۋايىتى 

، نىڭ ئومۇمى مهزمۇنىدىن شۇنى چۈشۈنىمىزكىبۇ ههدىس قۇددىسى     
ئۇنى پهرز ۋە  كىمكى ئالالهنى ياخشى كۆرىدىكهن، بۇ ياخشى كۆرۈش،

نهپله ئهمهللهرگه هېرىسمهن بولۇشقا ئۈندەيدۇ، بۇنىڭ نهتىجىسىدە بهندە 



 

15 

ئىنسان، ئالالهنىڭ ياخشى  بىگه يېقىنلىشىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇرەب
 .كۆرۈشىنى هاسىل قىلىدۇ

ئالالهنى ياخشى " :ئىبنى رەجهپ رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
كۆرۈش، بهزى ۋاقىتتا ئالالهنى مۇكهممهل تونۇش، ئالالهنىڭ ئالى 

ىرىنى ههرىكهتل-ئىسىم، گۈزەل سۈپهتلىرىنى،كۆز قاماشتۇرىدىغان ئىش
پۇختا، هېكمهت ه ۋە مۇالهىزە قىلىش، ئالالهنىڭ ئىنتايىن ئىنچىك

پىكىر قىلىش  ش ۋەئۇستىدە ئويلىنى بىلهن ياراتقان مهخلۇقاتلىرى
سۆزلهنگهنلهرنىڭ ههممىسى  يۇقىرىدا .هاسىل بولىدۇ ئارقىلىق

تۇرىدىغان بىلىش قۇدرىتى،  ئالالهنىڭ رەهمىتى، ههممىنى بىلىپ
 ."كى هېكمىتى ۋە كامالى قۇدرىتىنى ئىسپاتاليدۇههرىكهتلهردى-ئىش
ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته،  ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ     

ئالالهنىڭ سىلهرگه ئاتا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
قىلغان نېمهتلىرىگه كۆرە ئۇنى ياخشى كۆرۈڭالر، مېنى ئالاله سۆيگۈسى 

بۇ ههدىسنى شهيخ ئالبانى زەئىپ دەپ [ ».ئۈچۈن ياخشى كۆرۈڭالر
  ].قارىغان

ئالالهنى تونىغان « :سهلهپ ئالىملىرىنىڭ بهزىسى مۇنداق دەيدۇ     
ئالالهنى ياخشى كۆرگهن كىشى ئۇنىڭغا  .كىشى ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ

ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشنى تهقهززا  ئىتائهت قىلىدۇ، ئالاله سۆيگۈسى
 . »قىلىدۇ

 :ى ياخشى كۆرۈش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇئالالهن     
بۇ ئالاله بۇيرىغان بارلىق پهرز ئهمهللهرنى تولۇق ئادا . پهرز: بىرىنچى     

هارام ئىشالردىن ساقلىنىش، تهقدىردە  قىلىش، چهكلىگهن
 .ئارقىلىق هاسىل بولىدۇ ئهلهملهرگه سهبىر قىلىش-دەرد بېكىتىلگهن

ه ئاساسهن بولمىغاندا، ئۇ ئالالهنى ياخشى كۆرۈش مۇشۇ ئهمهللهرگ
 . كىشىنىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرىمهن دېگىنى يالغاندۇر
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ئالالهنى ياخشى كۆرىمهن دەپ دەۋا ": بهزىلهر يهنه مۇنداق دەيدۇ     
. قىلىپ، ئالالهنىڭ بهلگىلىمىسىگه رىئايه قىلمىغانالر يالغانچىالردۇر

رۇلغان كىمكى چهكلهنگهن ئىشالردىن بىرەرسىنى قىلسا ياكى بۇي
ئىشالرنى تولۇق ئادا قىلمىسا، ئۇ كىشىنىڭ ئالالهقا بولغان 

چۈنكى ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ نهپسى ۋە  .مۇههببىتى تولۇق ئهمهستۇر
ئهگهر ئۇ . ههۋىسىنى ئالالهنىڭ مۇههببىتىدىن يۇقىرى بىلدى-هاۋايى

ياخشى كۆرۈش كامىل بولغان -كىشىدە ئالالهقا بولغان مۇههببهت 
ەتته چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشتىن ساقالنغان بولسا ئىدى، ئهلۋ

مهزكۇر ئىنسان قهلبىدە پهرز بولغان مۇههببهتنىڭ تولۇق  .بوالتتى
بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن، ئۇنىڭ هاياتىدا ئالاله ياخشى كۆرمهيدىغان 

مۇههببىتىنىڭ  شهيتانى ههۋىسىنى ئالالهنىڭ. ئىشالر سادىر بولىدۇ
بۇ ههقته . ئاجىزالشتۇرىدۇ انىنىئۇستىگه قويۇش، بهندىنىڭ ئىم

مۇسۇلمان ئىمانى كامىل « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر
 .»...بولغان هالهتته زىنا قىلمايدۇ

بهندە نهپله ئهمهللهرنى ئادا . پهزىلهتلىك ئهمهللهر: ئىككىنچى     
-ياخشى كۆرۈلمهيدىغان قىلىش ئارقىلىق ئالالهقا يېقىنلىشىپ،

تهقدىردە ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىشالرغا  الردىن ساقلىنىپ،شهكلىك ئىش
 .رازى بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئالالهقا بولغان مۇههببىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ

ئالالهنىڭ  دەههر كۈنى مهن" :ئۆمهر ئىبنى ئابدۇل ئهزىز مۇنداق دەيدۇ     
ئۇ . "قهدرىگه رازى بولۇش بىلهن خۇرسهنلىك هاسىل بولىدۇ-قازايى

ئالاله ئۇنى ياخشى " :ىه ۋاپات بولغاندا مۇنداق دەيدۇئوغلى سال
كۆرگهچكه قهبزە روه قىلدى، مېنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مۇههببىتىمنىڭ 
ئالالهقا بولغان مۇههببىتىمگه زىت كېلىشىدىن ئالالهقا سىغىنىپ 

 ."پاناه تىلهيمهن
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 :كېسهللىك ۋاقتلىرىدا مۇنداق دەيدۇ تابىئىنالرنىڭ بهزىسى     
ماڭا ياخشى كۆرۈلگۈچىدۇر، ئۇ مهندىنمۇ بهك ئالالهقا ياخشى  نهپسىم"

بهتلهرگه  -٤٨-٤٦توم  -١پهتهۇلبارىي ئىبنى رەجهپ  [. "كۆرۈلگۈچىدۇر
 ]. قارالسۇن

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
ئالاله تائاال ههممىمىزنى ئۆز مۇههببىتىگه نائىل بولىدىغان     

 .سۇنئهمهللهرگه مۇيهسسهر قىل
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مۇسۇلمان ئاللاھقا ۋە ئاللاھنىڭ دىنىغا بولغان مۇھەببىتىنى قانداق زىيادە قىلىدۇ؟

      148982- نومۇرلۇق سوئال

     سوئال: 


     نېمە ئۈچۈن ئىنساننىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشى زۆرۈر بولىدۇ؟. مەن ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشىمىزنىڭ ناھايىتى مۇھىم ئىكەنلىكىنى بىلىمەن، لېكىن مەن ئاللاھ ۋە ئاللاھنىڭ دىنغا بولغان مەزكۇر مۇھەببەت ۋە ياخشى كۆرۈشنى قانداق قىلغاندا تېخىمۇ زىيادە قىلالايمەن؟. بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن.

     جاۋاپ: 


     بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئاللاھقا خاستۇر.

     بىرىنچى:

     ھەقىقەتەن يۇقىرىدا سورالغان سۇئال بىرئاز غەيرىدەك تۇيۇلىدۇ، ئەمما بىزنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشىمىز ياكى ئۆز نەپسىمىزنى ئاللاھدىن بەكراق ياخشى كۆرىشىمىز ئەجەبلىنەرلىك ئىش ئەمەس. بەلكى ئەجەبلىنەرلىك ئىش بولسا، ئىنسان ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارى ۋە ياراتقۇچىسىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىشى، ئاندىن ئۇنى ياخشى كۆرمەسلىكى، شۇنداقلا ئاللاھنىڭ سۆيگۈ-مۇھەببىتىنى  ئۆزىنىڭ جىنى، ئاتا-ئانىسى، بالا-چاقىلىرى ۋە بارلىق ئىنسانلاردىن يۇقىرى ئورۇنغا قويالماسلىقىدۇر.

     گۈزەللىككە ئىنتىلگۈچىلەر ھەرقانداق گۈزەللىكنى مەزكۇر گۈزەللىك سەۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ. ئاللاھ تائالا ھەممىدىن گۈزەلدۈر، ئاللاھنىڭ گۈزەللىكى ئۆزىنىڭ ئالى ماقامى ۋە يۈكسەك ئورنى ۋە ئۇنىڭ زاتىغا لايىقدۇر. 

     يۈكسەكلىككە ئىنتىلگۈچىلەر ھەرقانداق يۈكسەكلىكنى مەزكۇر يۈكسەكلىك سەۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ. ئاللاھ تائالا ھەممىدىن كاتتىدۇر ۋە يۈكسەكتۇر. ئاللاھ تائالا ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر ۋە قۇدرەتلىكتۇر.


     كامالەتكە ئىنتىلگۈچىلەر ھەرقانداق كامالەتنى مەزكۇر كامالەت سەۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ. ئاللاھ تائالا تەڭداشسىز كامالەت، ئالى قۇدرەت ۋە يۈكسەك ماقام ئىگىسىدۇر. 

     ئېھسان ۋە پەزىلەتكە ئىنتىلگۈچىلەر ھەرقانداق ياخشىلىقنى مەزكۇر ئېھسان ۋە پەزىلەتگە بېرىلىدىغان مۇكاپات ۋە چەكسىز نېمەتلەر سەۋەبىدىن ياخشى كۆرىدۇ. ئاللاھنىڭ مەخلۇقلارغا ئاتا قىلغان مەرھىمىتى ۋە ئېھسان-پەزىلىتى ساناپ تۈگەتكۈسىز چەكسىزدۇر. مۇشۇنداق ئالى ماقام، كاتتا شان-شەرەپ ئىگىسى بولغان، بۈيۈك ئاللاھ قانداقمۇ ياخشى كۆرەلمىسۇن؟!.


     ئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇللاھ مۇنداق دەيدۇ: "ياخشى كۆرۈشنىڭ ئەڭ مەنپەئەتلىك، زۆرۈر، يۈكسەك ۋە ئالى ماقامى بولسا؛ قەلىبلەر ئۇنى ياخشى كۆرۈشكە مايىل بولغان، پىترەت-تەبىئەت ئۇنىڭغا بويسۇنغان، ئۇنىڭ سەۋەبى بىلەن ئاسمان-زېمىن تۇرغۇزۇلغان، بارلىق مەخلۇقاتلارنىڭ تەبىئىتى ئۇنىڭ مۇھەببىتىگە مايىل بولغانلىقىدۇر. مانا بۇ، «بىر ئاللاھتىن باشقا ھېچ مەئبۇد بەرھەق يوق» دەپ، گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ سىرىدۇر". 


     ھەقىقەتەن ئاللاھ تائالا قەلبلەرنى سۆيگۈ-مۇھەببەت ئۈستىگە بىرلەشتۈرۈش بىلەن بىرگە، ئۆزىگە بويسۇنۇش ۋە ئىبادەت قىلىشقا يىتەكلىگىچىدۇر. ئىبادەتكە يەككە-يىگانە ئاللاھتىن باشقا ھېچكىم لايىق بولالمايدۇ. ئىبادەت ئۇقۇمى؛ ئاللاھ تائالانى كامىل ياخشى كۆرۈش ۋە تولۇق ئىتائەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. 


     ئىبادەتتە ئاللاھقا باشقا بىرىنى شېرىك كەلتۈرۈش بولسا، ئاللاھ تائالا كەچۈرۈم قىلمايدىغان ئەڭ چوڭ زۇلۇمدۇر. ئاللاھ تائالا ھەممە تەرەپتىن ياخشى كۆرۈلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا سۆيگۈ-مۇھەببەتكە دالالەت قىلىدىغان ياخشى كۆرۈشلەر، ئىنساننىڭ ئۆز رەببىنى ياخشى كۆرۈشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

     ئاللاھ تائالا نازىل قىلغان ساماۋى كىتابلاردا ۋە بارلىق پەيغەمبەرلەر ئۆز ئۈممەتلىرىنى ئاللاھ تائالانى ياخشى كۆرۈشكە چاقىردى. ئاللاھ تائالانىڭ ئىنسانلارنى ياراتقان تەبىئىتى پىترىتى، ئەقىل-پاراسىتى ۋە ئۇلارغا ئاتا قىلغان چەكسىز نېمەتلىرى، قەلبنىڭ نېمەت ئاتا قىلغۇچى ۋە ئېھسان قىلغۇچىنى ياخشى كۆرۈشى قاتارلىقلار، ئىنساننىڭ ئۆز ياراتقۇچىسىنى ياخشى كۆرۈشىنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. 

     بارلىق جانلىقلارغا خەيرى-ئېھسان قېلىپ، تۈگىمەس نېمەت ئاتا قىلىۋاتقان، ھېچقانداق شېرىكى يوق، يەككە-يىگانە ئاللاھ ياخشى كۆرۈلۈشكە ئەلۋەتتە ھەقلىقتۇر. بۇ ھەقتە ئاللاھ تائالا مۇنداق دەيدۇ: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ  ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ تەرجىمىسى: «سىلەر بەھرىمەن بولۇۋاتقان نېمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ئاللاھ بەرگەن، سىلەرگە بىر ئېغىرچىلىق يەتسە، ئاللاھقا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلەر.» [سۈرە نەھل 53-ئايەت].

     ئىنسان، ئاللاھنىڭ گۈزەل ئىسىم، ئالى سۈپەتلىرى ۋە ئۇنىڭغا دالالەت قىلىدىغان چوڭقۇر مەنالار بىلەن تونۇشۇپ چىققاندا، ئاللاھ تائالانىڭ چەكسىز كامالى قۇدرىتىنى، زاتىنىڭ بۈيۈك ۋە ئۈلۈغ ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتەلەيدۇ.


     مۇتلەق كامالەت ئىگىسى بولغان ئاللاھنىڭ ئېھسانى ۋە چەكسىز نېمىتىدىن ئىبارەت، ئىككى تۈرلۈك نەرسە، بەندىنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشىدە تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. ئاللاھ تائالا چەكسىز گۈزەلدۇر ۋە گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ. بەندىلەرگە ئاتا قىلىنغان بارلىق ئېھسان ۋە ئىنئاملار، ئاللاھ تائالا تەرىپىدىن بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئاللاھ ھەممىدىن بەكراق ياخشى كۆرۈشكە ھەقلىقتۇر. 

     سۆيگۈ-مۇھەببەتتە ئاللاھنىڭ غەيرىنى ئاللاھ بىلەن باراۋەر قىلغانلارنىڭ مەزكۇر قىلمىشى ئىنكار قىلىنىدۇ. ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە: ئۇلارنىڭ ئاللاھنىڭ غەيرىنى خۇددى مۆمىنلەر ئاللاھنى ياخشى كۆرگەندەك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ﴾ تەرجىمىسى: «بەزى ئادەملەر ئاللاھتىن غەيرىيلەرنى (يەنى بۇتلارنى) ئاللاھقا شېرىك قىلىۋالىدۇ، ئۇلارنى (مۆمىنلەرنىڭ) ئاللاھنى دوست تۇتقىنىدەك دوست تۇتىدۇ، (يەنى ئۇلۇغلايدۇ ۋە ئۇلارغا بويسۇنىدۇ). مۆمىنلەر ئاللاھنى ھەممىدىن بەك دوست تۇتقۇچىلاردۇر.» [سۈرە بەقەرە 165-ئايەت].


     مۇشرىكلارنىڭ ئاللاھ بىلەن، ئاللاھنىڭ غەيرىنى ياخشى كۆرۈشتە باراۋەر قىلغانلارنىڭ، دوزاختا ئۆز مەبۇدلىرىغا تاپا-تەنە قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئاللاھ تائالا مۇنداق دەيدۇ: ﴿تَاللَّـهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تەرجىمىسى: «ئۇلار دوزاختا جېدەللىشىپ ئېيتىدۇ: ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، بىز ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدۇق. ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەرنى (ئىبادەتتە) ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قوياتتۇق.» [سۈرە شۇئەرا 96-97-ئايەت].


     ئاللاھ تائالا بارلىق پەيغەمبەرلەرنى، ئۆزىنىڭ سۆيگۈ-مۇھەببىتىنىڭ تەۋھىدتىن ئىكەنلىكىنى ئىنسانلارغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئەۋەتت ۋە ساماۋى كىتابلارنى نازىل قىلدى، پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋۋىلىدىن ئاخىرىقىسىغا قەدەر بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتى مەزكۇر مېتۇدنى ئاساس قىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاسمان-زېمىن، جەننەت-دوزاخ يارىتىلدى. جەننەت پەقەت ئاللاھنى ياخشى كۆرگەنلەر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغانلار ئۈچۈن تەييار قىلىندى. دوزاخ پەقەت ئاللاھقا ئىبادەتتە شېرىك كەلتۈرگەن ۋە ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغانلار ئۈچۈن تەييار قىلىندى. 


     پەيغەمبەرئەلەيھىسسالام قەسەم قىلىپ تۇرۇپ: «سىلەرنىڭ بىرىڭلار مېنى ئۆزىنىڭ جېنىدىن، بالىسىدىن، ئاتا-ئانىسىدىن ۋە بارلىق كىشىلەردىن ئارتۇق ياخشى كۆرمىگۈچە مۆمىن بولالمايدۇ» دېگەن، ئىكەنۇ-، ئۇنداقتا بەندىنىڭ ئاللاھ تائالانى ياخشى كۆرۈشىنىڭ زۆرۈرلىكىنىڭ نەقەدەر مۇھىم ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلالامسىز؟!...

     ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، جېنىمىز ۋە مىلىمىزدىن، بارلىق نەرسىلىرىمىزدىن ئارتۇقراق ياخشى كۆرۈشكە ھەقلىق بولغانىكەن، ئۇنداقتا ئاللاھ تائالانى ئۇنىڭدىنمۇ بەكراق ياخشى كۆرۈش ۋە ئىخلاس بىلەن ئىبادەت قىلىشقا ھەقلىق ئەمەسمۇ؟!.   

     ئاللاھ تائالانىڭ بەندىنى باي ياكى كەمبەغەل قىلىشى، ساغلام ياكى كېسەل قىلىشى، رىزقىنى كەڭرى ياكى تار قېلىشى، ئۇنىڭ ئادالەت ۋە پەزىلىتى، ھايات ۋە ماماتلىق ئاتا قېلىشى، مېھرىبانلىق ۋە مۇلايىملىقى، ياخشىلىق ۋە رەھمىتى، خەيرى-ئېھسانى، ئۇنىڭ ئەيبىنى يېپىشى ۋە ئەپۇ قىلىشى، بەندىنىڭ قىلمىشلىرىغا سەۋىر قىلىشى، ئۇنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابەت قېلىشى، قېيىنچىلىقلىرىنى ئاسانلاشتۇرۇپ بېرىشى، ئىنسانغا ھېچبىر ھاجىتى يوق تۇرۇغلۇق ئۇنى تۈرلۈك قىيىنچىلىقلاردىن قۇتۇلدۇرۇشى بەلكى ھەممىدىن بىھاجەت تۇرۇپ، ئۇنىڭغا چەكسىز نېمەتلەرنى ئاتا قېلىشى بولسا، ئىنساننىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەقەززا قىلىدۇ. 


ئاللاھنىڭ بەندىلەرنىڭ ئاسىيلىق قېلىشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىشى، ئۇنى گۇناھنى تاماملاپ بولغىچە ئاشكارا قىلماستىن بەلكى ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىشى، تەۋبە قىلىپ ھەقىقەتكە قايتىشقا پۇرسەت يارىتىپ بېرىشىدەك ھەر-تۈرلۈك نېمەتلەر بىلەن، ئۇنىڭغا ئىنئام قىلىشى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى، بەندىنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشىگە تۈرتكە بولىدىغان ئەڭ چوڭ ئامىللاردىندۇر. 


     ئەگەر مەخلۇقلاردىن بىرى يەنە بىرىگە ئازراق يامانلىق قىلسا، ئۇلارنىڭ قەلبىدە بىر-بىرىگە بولغان ياخشى  كۆرۈش كۆتۈرىلىدۇ ياكى سۇسلىشىدۇ. ئۇنداقتا ئىنسان ئۆزىگە داۋاملىق چەكسىز نېمەتلەرنى ئاتا قىلغۇچى، ئاسىيلىق قىلسىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغۇچى، يامانلىقنى ئەپۇ قىلغۇچى، ھەممىدىن بىھاجەت تۇرۇپ بەندىنىڭ ئۆزىنى ياخشى كۆرۈشى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا نېمەتلەرنى ئۈزمەي ئاتا قىلغۇچى ئاللاھنى قانداقمۇ پۈتۈن جىسمى ۋە قەلبى بىلەن ياخشى كۆرمىسۇن!؟ ئەلۋەتتە ياخشى كۆرىدۇ. بەندە ئاللاھنىڭ نېمىتىگە ئېھتىياجلىق تۇرۇپ، ئاللاھقا ئاسىيلىق قىلسىمۇ ئۇلارنىڭ بۇ قىلمىشلىرى، ئاللاھنى ئۇلارغا ئېھسان قىلىش ۋە نېمەت ئاتا قىلىشتىن توسۇپ قويمايدۇ.


     سىز ياخشى كۆرگەن ياكى سىزنى ياخشى كۆرگەن ئىنسانلار سىزنى مەلۇم غەرەز-مەقسەت بىلەن ياكى ئۆزى ئۈچۈن ياخشى كۆرىدۇ، ئەمما ئاللاھ تائالاغا بولغان مۇھەببەت پەقەت سىزنىڭ مەنپەئەتىڭىز ئۈچۈندۇر. ئىلاھى ئەسەردە: «بەندەم! ھەممىسى سىنى ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن ياخشى كۆرىدۇ، ئەمما مەن سېنى سەن ئۈچۈن ياخشى كۆرىمەن» دەيدۇ. ئاللاھ بەندىلىرىگە شۇنداق مېھرىبانلىق قىلىۋاتسا، بەندە ھېچ ھايا قىلماستىن، ئاللاھدىن يۈز ئۆرۈپ، ئاللاھنىڭ غەيرىنى ياخشى كۆرۈپ، قەلبى باشقىلارنىڭ مۇھەببىتى بىلەن مەشغۇل بولسۇن؟. 


     كۆپىنچە ھالەتتە ئۆز-ئارا مۇئامىلە قىلىشىۋاتقان ئىنسانلار بىر-بىرىدىن مەلۇم پايدا مەنپەئەتكە ئېرىشەلمىسە، ئارىسىدىكى مۇئامىلىنى ئۈزىدۇ ياكى سۇسلاشتۇرىدۇ. ئەمما ئاللاھ تائالا پەقەت سىزنىڭ پايدا-مەنپەئەتىڭىز ئۈچۈن مۇئامىلە قىلىدۇ، بۇ نېمە دېگەن چوڭ پايدا! بىر كوي ئون كويدىن  يەتتە يۈز كويغىچە ھەتتا ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە زىيادە بولىدۇ، بىر يامانلىق ئۆز باراۋېرىدە بولۇپ، بەندە تەۋبە ياكى ياخشى ئەمەل قىلىشى بىلەن تىزلا ئۆچۈرۈلىدۇ.


     ئاللاھ تائالا سىزنى ئۆزىگە ئىبادەت قېلىش ئۈچۈن ياراتتى. دۇنيا-ئاخىرەتتىكى ھەممە نەرسىنى سىزنىڭ پايدىلىنىشىڭىز ئۈچۈن ياراتتى، شۇنداق بولغاندىن كېيىن، ئاللاھ تائالانى پۈتۈن تېرىشچانلىقىمىز بىلەن رازى قېلىشقا ۋە پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلەن ياخشى كۆرۈش-مۇھەببەت قېلىشقا ئەڭ ھەقلىق ئەمەسمۇ؟.


     پۈتۈن مەخلۇقاتلارنىڭ ھەممىسى ئاللاھ تائالادىن ھاجىتىنى تەلەپ قىلىدۇ، ئاللاھ تائالا بەك سېخى ۋە بەك مەردتۇر. ئاللاھ بەندە بىر نەرسە سوراشتىن ئىلگىرى، ئۇ ئارزۇ قىلغىنىدىنمۇ كۆپرەك نەرسە ئاتا قىلىدۇ. بەندىنىڭ ئازغىنە ياخشى ئەمىلى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا رەھمىتىنى زىيادە قىلغۇچىدۇر. كۆپلىگەن خاتالىق ۋە كەمچىلىكىنى ئەپۇ قىلغۇچىدۇر.ئاللاھ تائالا مۇنداق دەيدۇ: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ تەرجىمىسى: «ئاسمانلاردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە ئاللاھتىن (مەدەت ۋە رىزىق) تىلەيدۇ (يەنى ھەممە ئاللاھقا مۇھتاجدۇر)، ئاللاھ ھەر كۈنى بىر ھالەتتىدۇر يەنى ئاللاھ ھەر ۋاقىت ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان ئىشلار بىلەن بولۇپ، ئۇلارنى يارىتىپ تۇرىدۇ، ئەھۋاللارنى يېڭىلاپ تۇرىدۇ، مەخلۇقاتلارنى پەيدا قىلىپ تۇرىدۇ». ئاللاھ تائالانى مەخلۇقاتلىرىنىڭ ھاجەتلىرى ئالدىرىتىپ قويالمايدۇ، ئۇلارنىڭ سورىغان ھاجەتلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن، ئۇنى ئاللاھ ئارىلاشتۇرۇپ قويمايدۇ، بەندىنىڭ تىلەكلىرىنى توختىماي سوراشلىرى ئۇنىڭ بېشىنى ئاغرىتىپ قويمايدۇ، بەلكى دائىم دۇئا قىلىپ، ئۇنىڭدىن توختاۋسىز ھاجىتىنى سوراپ تۇرغان بەندىلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە ھاجىتىنى سورىمىغانلارغا غەزەپلىنىدۇ. ئاللاھ تائالا بەندىسىدىن ھايا قىلىدۇ، ئەمما بەندە ئاللاھ تائالادىن ھايا قىلمايدۇ، ئىنسان ئۆزىنىڭ ئەيىبىنى ئاشكارا قىلىدۇ، ئاللاھ ئۇنىڭ ئەيىبىنى ياپىدۇ. ئىنساننىڭ ئۆزىگە ئىچى ئاغرىمايدۇ، ئاللاھ ئىچ ئاغرىتىپ ئۇنىڭغا رەھىم-شەپقەت قىلىدۇ، ئۆزىنىڭ چەكسىز نېمەتلىرى ۋە خەيرى-ئېھسانلىرى بىلەن، بەندىسىگە ئىكرام قېلىپ ئۆز رازىلىقىغا چاقىرىدۇ. بەندە بۇنىڭدىن باش تارتتى. ئۇنىڭدىن كىيىن بەندىنىڭ رەببىنى تونىشى ئۈچۈن پەيغەمبەر-ئەلچىلەرنى ئەۋەتتى، كىتابلارنى نازىل قىلدى. ئاللاھ تائالا ھەركۈنى كېچىنىڭ ئۈچىنىڭ ئاخىرىقى قىسمىدا دۇنيانىڭ ئاسمىنىغا چۈشۈپ: «كىمىكى مەندىن بىر نەرسە سورىسا، ھاجىتىنى بېرىمەن، كىمىكى مەندىن كەچۈرۈم تەلەپ قىلسا، ئۇنى ئەپۇ قىلىمەن..... دەيدۇ». 

     ئىنسانغا چەكسىز ياخشىلىقلارنى ئاتا قىلغۇچى، خاتالىقلارنى ئەپۇ قىلغۇچى، دۇئالارنى ئىجابەت قىلغۇچى، قىيىنچىلىقلارنى ئاسان قىلغۇچى، تەلەپلەرنى ئورۇندىغۇچى دائىمى مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ئاللاھنى، قەلبلەر قانداقمۇ ياخشى كۆرمىسۇن؟!. [كېسەل ۋە ئىلاج ناملىق ئەسەرنىڭ 534- 538 - بەتلىرىگە قارالسۇن].

     ئاللاھ تائالانىڭ بەندىلەرگە ئاتا قىلغان چەكسىز نېمەتلىرىنىڭ سىرى ئىچىپ تاشلانسا ئىدى، (ئۇلار مەزكۇر نېمەتلەرنى بىلسۇن ياكى بىلمىسۇن) بەندىلەرنىڭ قەلبى ئاللاھ تائالاغا بولغان مۇھەببەت ۋە سىغىنىش ئىلكىدە ئېرىپ كەتكەن بولاتتى. لېكىن قەلبلەر ئىنسانىيلىق تەقەززاسى ئىچىدىكى سەۋەپكە ئالاقىدار بولغان دۇنيادا بولغاچقا، تاكامۇللاشقان نېمەتنى ئاشكارا كۆرۈشتىن پەردىلەنگەن. ئۇنداق بولمىغاندا، قەلب ئاللاھنى تونۇش ۋە ياخشى كۆرۈشنىڭ لەززىتىنى تىتىغاندىن كېيىن، باشقا بىرىگە باش ئېگىشى ياكى ئۇنىڭ غەيرىگە مۇھەببەت قىلىشى مۇمكىن بولغان بولاتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مۇمكىن بولمايدىغان ئىشلاردىن بولۇپ، ھەممىنى بىلگۈچى غالىپ ئاللاھنىڭ ھېكمىتىنىڭ تەقەززاسىدۇر.[تەرىق ئەلھىجرەتەين 281-بەت]

      ئىككىنچى: ئاللاھ تائالا بەندىلەرگە ئۆزىنى ياخشى كۆرۈشنىڭ يوللىرىنى بايان قېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ تەرجىمىسى: «ئى مۇھەممەد! ئۇلارغا ئېيتقىنكى، ئەگەر سىلەر ئاللاھنى دوست تۇتساڭلار، ماڭا ئەگىشىڭلاركى، ئاللاھ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ، (ئۆتكەنكى) گۇناھىڭلارنى مەغپىرەت قىلىدۇ. ئاللاھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر. ئېيتقىنكى، ئاللاھقا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭلار. ئەگەر ئۇلار (ئىتائەت قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈسە، ئاللاھ كاپىرلارنى (يەنى ئاللاھنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلارنى) دوست تۇتمايدۇ.» [سۈرە ئال-ئىمران 31-32- ئايەت]. 


     ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇللاھ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ﴾ تەرجىمىسى: «ئى مۇھەممەد! ئۇلارغا ئېيتقىنكى، ئەگەر سىلەر ئاللاھنى دوست تۇتساڭلار، ماڭا ئەگىشىڭلاركى، ئاللاھ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ»، دېگەن ئايەتنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: "سىلەر ئۈچۈن، سىلەر ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغاندىنمۇ ئارتۇق نەرسە ھاسىل بولىدۇ. ئاللاھنىڭ سىلەرنى ياخشى كۆرۈشى، سىلەرنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرگىنىڭلاردىنمۇ ياخشىراقدۇر". 


     بەزى دانىشمەنلەر مۇنداق دەيدۇ: "سېنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرۈشۈڭدىكى مەقسەت، ئۇنى ياخشى كۆرۈشۈڭلا ئەمەس بەلكى ماھىيەتتە ياخشى كۆرۈلۈشۈڭدۇر. 


     ھەسەن ئەلبەسرى ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ: "بەزى كىشىلەر ئاللاھنى ياخشى كۆرىمىز دەپ ئويلايدۇ، ئاللاھ تائالا ئۇلارنىڭ مەزكۇر قارىشىنى بۇ ئايەت بىلەن ئىمتىھان قىلدى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ تەرجىمىسى: «ئى مۇھەممەد! ئۇلارغا ئېيتقىنكى، ئەگەر سىلەر ئاللاھنى دوست تۇتساڭلار، ماڭا ئەگىشىڭلاركى، ئاللاھ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ، (ئۆتكەنكى) گۇناھىڭلارنى مەغپىرەت قىلىدۇ. ئاللاھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر. ئېيتقىنكى، ئاللاھقا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭلار. ئەگەر ئۇلار (ئىتائەت قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈسە، ئاللاھ كاپىرلارنى (يەنى ئاللاھنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلارنى) دوست تۇتمايدۇ». بۇ ئايەتنىڭ ئومۇمى مەزمۇنى ئاللاھنىڭ بۇيرۇقىغا خىلاپلىق قېلىشنىڭ كاپىرلارنىڭ پرىنسىپى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئاللاھ تائالا مەزكۇر سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگۈچىلەرنى ياخشى كۆرمەيدۇ، گەرچە ئۇ كىشىلەر ئۆز نەپسىدە بىز ئاللاھنى ياخشى كۆرىمىز ۋە ئاللاھقا يېقىنلىشىدىغان ئەمەللەرنى قىلىمىز، ئىنسى-جىنلارنىڭ پەيغەمبىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا ئەگىشىمىز دەپ ئويلىسىمۇ، ئاللاھ ئۇلارنى ياقتۇرمايدۇ". [ئىبنى كەسىر 2- توم 32 بەت].


     شەيخ سەئدىي رەھىمەھۇللاھ يۇقىرىقى ئايەتنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: "بۇ ئايەت ئاللاھ تائالانى ياخشى كۆرۈشنىڭ ۋاجىپلىقى، ياخشى كۆرۈشنىڭ ئالامىتى، نەتىجىسى ۋە مېۋىسىنىڭ دەلىلىدۇر. ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ﴾ تەرجىمىسى:  «ئى مۇھەممەد! ئۇلارغا) ئېيتقىنكى، «ئەگەر سىلەر ئاللاھنى دوست تۇتساڭلار» يەنى سىلەر پەزىلەتتە  ئەڭ ئالى بولغان مەرتىۋىنى داۋا قىلىۋاتىسىلەر، ئىنسان ئۈچۈن بۇنىڭدىن ئالى يۈكسەك مەرتىۋە بولمايدۇ، بۇ پەقەت ئاغزاكى دەۋا بىلەن ھاسىل بولمايدۇ، بەلكى بۇ سۆز ھەقىقى سەمىمىيەت ۋە راستچىللىق بىلەن رېئاللىققا ئايلىنىدۇ، ئىماندا راستچىل بولۇشنىڭ ئالامىتى، سۆز-ھەرىكەت ۋە بارلىق ئىشلاردا، دىننىڭ ئەسلى ۋە جۇزئى مەسىلىلىرىدە، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە پەيغەمبەرئەلەيھىسسالامغا ئەگىشىشنى تەقەززا قىلىدۇ.

     پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ شەرىئىتىگە تولۇق بويسۇنۇش، ئۇ كىشىنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرىمەن دېگەن دەۋاسىنىڭ راست ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتىدۇر. ئۇ بەندىنى ئاللاھ ياخشى كۆرىدۇ، خاتالىقىنى ئەپۇ قىلىدۇ، رەھىم-شەپقەت قىلىدۇ، بارلىق ئىش-ھەرىكەتلىرىنى مۇۋەپپىقىيەتلىك قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا ھەقىقى ئەگەشمىگەن كىشى ئاللاھ تائالانى ھەقىقى ياخشى كۆرگەن بولمايدۇ. چۈنكى بەندىنىڭ ئاللاھ تائالانى ياخشى كۆرۈشى، ئۇ كىشىنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسسالامغا ئەگىشىشىنى ۋاجىپ قىلىدۇ. ئەگەر بۇ ئىشلار تېپىلمىغان كىشىنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرىمەن دېگىنى، يالغاننى دەۋا قىلغانلىقىدۇر. گەرچە ئۇ كىشىنىڭ قەلبىدە ياخشى كۆرۈش بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ شەرتلىرى تولۇق بولمىغانلىقى ئۇچۈن، مەزكۇر ياخشى كۆرۈشنىڭمۇ پايدىسى بولمايدۇ.


     بارلىق كىشىلەر يۇقىرى ئايەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن ئۆلچىنىدۇ، بەندىنىڭ ئاللاھقا بولغان ئىمانى ۋە مۇھەببىتى پەيغەمبەرئەلەيھىسسالامغا ئىتائەت قىلىشى ۋە ئۇنىڭ يولىنى قانچىلىك تۇتۇشىغا بېقىپ، ئاللاھنىڭ سۆيگۈسىدىن نېسىۋىسىنى ئالىدۇ. ئۇنىڭ ئىتائىتىدىن قانچىكى يىراقلاشسا، ئاللاھنىڭ سۆيگۈسىدىن شۇنچە يىراقلىشىدۇ". [تەپسىرىي سەئدىي 128-بەت].

     ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ: «ئاللاھ تائالا مۇنداق دەيدۇ: كىمكى مېنىڭ دوستۇمغا دۈشمەنلىك قىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭغا قارشى جەڭ ئېلان قىلىمەن، بەندەمنىڭ ماڭا مەن پەرز قىلغان ئەمەل ئارقىلىق  يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مەن ئۈچۈن باشقا ھەرقانداق ئەمەللەر ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر. بەندەم پەرز ئەمەللەردىن سىرت، مەن ئۇنى ياخشى كۆرگۈنچە قەدەر، نەپلە ئەمەللەر بىلەن ماڭا داۋاملىق يېقىنلىشىدۇ، قاچانكى مەن ئۇنى ياخشى كۆرسەم ئۇنىڭغا ئاڭلايدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى ۋە ماڭىدىغان پۇتى بولۇپ بېرىمەن (يەنى مەزكۇر ئەزالىرىنى ياخشى ئىشلارغا مۇيەسسەر قىلىمەن)، ئەگەر مەندىن نېمىنى سورىسا شۇنى بېرىمەن، ئەگەر ماڭا سېغىنىپ مەندىن پاناھلىق  تەلەپ قىلسا، مەن ئۇنى ئۆز پاناھىمغا ئالىمەن.» [ئىمام بۇخارى رىۋايىتى 6502- ھەدىس].


     بۇ ھەدىس قۇددىسىنىڭ ئومۇمى مەزمۇنىدىن شۇنى چۈشۈنىمىزكى، كىمكى ئاللاھنى ياخشى كۆرىدىكەن، بۇ ياخشى كۆرۈش، ئۇنى پەرز ۋە نەپلە ئەمەللەرگە ھېرىسمەن بولۇشقا ئۈندەيدۇ، بۇنىڭ نەتىجىسىدە بەندە رەببىگە يېقىنلىشىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىنسان، ئاللاھنىڭ ياخشى كۆرۈشىنى ھاسىل قىلىدۇ.

     ئىبنى رەجەپ رەھىمەھۇللاھ مۇنداق دەيدۇ: "ئاللاھنى ياخشى كۆرۈش، بەزى ۋاقىتتا ئاللاھنى مۇكەممەل تونۇش، ئاللاھنىڭ ئالى ئىسىم، گۈزەل سۈپەتلىرىنى،كۆز قاماشتۇرىدىغان ئىش-ھەرىكەتلىرىنى مۇلاھىزە قىلىش، ئاللاھنىڭ ئىنتايىن ئىنچىكە ۋە پۇختا، ھېكمەت بىلەن ياراتقان مەخلۇقاتلىرى ئۇستىدە ئويلىنىش ۋە پىكىر قىلىش ئارقىلىق ھاسىل بولىدۇ. يۇقىرىدا سۆزلەنگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئاللاھنىڭ رەھمىتى، ھەممىنى بىلىپ تۇرىدىغان بىلىش قۇدرىتى، ئىش-ھەرىكەتلەردىكى ھېكمىتى ۋە كامالى قۇدرىتىنى ئىسپاتلايدۇ".


     ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ: «ئاللاھنىڭ سىلەرگە ئاتا قىلغان نېمەتلىرىگە كۆرە ئۇنى ياخشى كۆرۈڭلار، مېنى ئاللاھ سۆيگۈسى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈڭلار.» [بۇ ھەدىسنى شەيخ ئالبانى زەئىپ دەپ قارىغان]. 


     سەلەپ ئالىملىرىنىڭ بەزىسى مۇنداق دەيدۇ: «ئاللاھنى تونىغان كىشى ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ. ئاللاھنى ياخشى كۆرگەن كىشى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ، ئاللاھ سۆيگۈسى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشنى تەقەززا قىلىدۇ». 


     ئاللاھنى ياخشى كۆرۈش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:


     بىرىنچى: پەرز. بۇ ئاللاھ بۇيرىغان بارلىق پەرز ئەمەللەرنى تولۇق ئادا قىلىش، چەكلىگەن ھارام ئىشلاردىن ساقلىنىش، تەقدىردە بېكىتىلگەن دەرد-ئەلەملەرگە سەبىر قىلىش ئارقىلىق ھاسىل بولىدۇ. ئاللاھنى ياخشى كۆرۈش مۇشۇ ئەمەللەرگە ئاساسەن بولمىغاندا، ئۇ كىشىنىڭ ئاللاھنى ياخشى كۆرىمەن دېگىنى يالغاندۇر. 


     بەزىلەر يەنە مۇنداق دەيدۇ: "ئاللاھنى ياخشى كۆرىمەن دەپ دەۋا قىلىپ، ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىسىگە رىئايە قىلمىغانلار يالغانچىلاردۇر. كىمكى چەكلەنگەن ئىشلاردىن بىرەرسىنى قىلسا ياكى بۇيرۇلغان ئىشلارنى تولۇق ئادا قىلمىسا، ئۇ كىشىنىڭ ئاللاھقا بولغان مۇھەببىتى تولۇق ئەمەستۇر. چۈنكى ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ نەپسى ۋە ھاۋايى-ھەۋىسىنى ئاللاھنىڭ مۇھەببىتىدىن يۇقىرى بىلدى. ئەگەر ئۇ كىشىدە ئاللاھقا بولغان مۇھەببەت -ياخشى كۆرۈش كامىل بولغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە چەكلەنگەن ئىشلارنى قىلىشتىن ساقلانغان بولاتتى. مەزكۇر ئىنسان قەلبىدە پەرز بولغان مۇھەببەتنىڭ تولۇق بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن، ئۇنىڭ ھاياتىدا ئاللاھ ياخشى كۆرمەيدىغان ئىشلار سادىر بولىدۇ. شەيتانى ھەۋىسىنى ئاللاھنىڭ مۇھەببىتىنىڭ ئۇستىگە قويۇش، بەندىنىڭ ئىمانىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن: «مۇسۇلمان ئىمانى كامىل بولغان ھالەتتە زىنا قىلمايدۇ...».

     ئىككىنچى: پەزىلەتلىك ئەمەللەر. بەندە نەپلە ئەمەللەرنى ئادا قىلىش ئارقىلىق ئاللاھقا يېقىنلىشىپ، ياخشى كۆرۈلمەيدىغان-شەكلىك ئىشلاردىن ساقلىنىپ، تەقدىردە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىشلارغا رازى بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئاللاھقا بولغان مۇھەببىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ.


     ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز مۇنداق دەيدۇ: "ھەر كۈنى مەندە ئاللاھنىڭ قازايى-قەدرىگە رازى بولۇش بىلەن خۇرسەنلىك ھاسىل بولىدۇ". ئۇ ئوغلى سالىھ ۋاپات بولغاندا مۇنداق دەيدۇ: "ئاللاھ ئۇنى ياخشى كۆرگەچكە قەبزە روھ قىلدى، مېنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببىتىمنىڭ ئاللاھقا بولغان مۇھەببىتىمگە زىت كېلىشىدىن ئاللاھقا سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن".


     تابىئىنلارنىڭ بەزىسى كېسەللىك ۋاقتلىرىدا مۇنداق دەيدۇ: "نەپسىم ماڭا ياخشى كۆرۈلگۈچىدۇر، ئۇ مەندىنمۇ بەك ئاللاھقا ياخشى كۆرۈلگۈچىدۇر". [پەتھۇلبارىي ئىبنى رەجەپ  1- توم 46-48- بەتلەرگە قارالسۇن]. 


     ئاللاھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.

    ئاللاھ تائالا ھەممىمىزنى ئۆز مۇھەببىتىگە نائىل بولىدىغان ئەمەللەرگە مۇيەسسەر قىلسۇن.
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