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  گۇناھكار قىلغان گۇناھلىرىنى تهقدىردىن كۆرۈشى توغرىمۇ؟

   

  نومۇرلۇق سوئال49039

 : سوئال

مهسىيهت ئىشلىشىنى ئالالھ مۇشۇنداق -ئىنسان گۇناھ 

  پ تهقدىرگه يۈكلهپ قويۇشى توغرىمۇ؟ ئورۇنالشتۇرۇپتىكهن دە

  :جاۋاب

 -بهزى كىشىلهر ئۆز ئىختىيارلىرى بىلهن قىلغان گۇناھ 

مهسىيهتلىرى ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ ماالمهتلىرىدىن قورقۇپ ئۇنى 

شهكسىزكى، تهقدىرگه . بۇ توغرا ئهمهس. ئالالھنىڭ تهقدىرىدىن كۆرىدۇ

ى تهرك ئېتىش ۋە گۇناھ ئىمان كهلتۈرۈش دېگهنلىك كىشىلهرنىڭ پهرزلهرن

بۇ . مهسىيهتلهرنى ئىشلهشلىرىنى تهقدىردىن كۆرۈشىگه ئورۇن بهرمهيدۇ-

پۈتۈن مۇسۇلمان ئۆلىمالىرى ۋە ئهقىل ئىگىلىرى بۇ توغرىدا بىرلىككه 

  . كهلگهن

ھېچكىمنىڭ گۇناھ : ئىبنى تهيمىيه بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

بۇ پۈتۈن مۇسۇلمانالر، . ئىشلىگهنلىكىنى تهقدىردىن كۆرۈشى توغرا ئهمهس

. ئهقىل ئىگىلىرى، باشقا دىن ئهھلى بىردەك ئىتتىپاقالشقان مهسىلىدۇر

ئهگهر بۇنداق قىلىش جايىز بولىدىغان بولسا، ھهركىم خالىغانچه ئادەم 

ئۆلتۈرگهن، باشقىالرنىڭ ھهققىنى ئالغان ۋە پۈتۈن يامانلىقالرنى قىلغان، 

قهدەرگه ئارتىپ . ۇپ قۇتۇلغان بوالتتىئاندىن ھهممىنى قهدەرگه ئارتىپ قوي

قويۇپ باشقىالرغا يامانلىق قىلغان ئادەم ئهگهر ئۇنىڭغا بىراۋ يامانلىق 
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چۈنكى بۇنى . قىلىپ ئۇنى قهدەرگه ئارتىپ قويسا ھهرگىز قوبۇل قىلمايدۇ

  )8/179پهتىۋا . (ئهقىل قوبۇل قىلمايدۇ

هدەرگه ئارتىپ مهسىيهت ئىشلهشنى، پهرزلهرنى تهرك ئېتىشنى ق-گۇناھ 

قويۇشنىڭ ئهقىل، دىن ۋە مهنتىق ھهر تهرەپتىن قوبۇل 

  . قىلىنمايدىغانلىقىغا دەلىللهر كۆپ

خالىسا ئىدى، بىز  ئهگهر ئالالھ «: مۇشرىكالر« : ئالالھ قۇرئان كهرىمدە

ۋە ئاتا بوۋىلىرىمىز شېرىك كهلتۈرمهيتتۇق ۋە ھېچ نهرسىنى ھارام 

بىزنىڭ ئازابىمىز (ۇرۇنقى كىشىلهر تاكى ئۇالردىن ب. دەيدۇ» قىلمايتتۇق

) ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهرلىرىنى(ئازابىمىزنى تېتىغانغا قهدەر ) نازىل بولۇپ

. ئىنكار قىلغان ئىدى)يهنى مۇشرىكالر سېنى ئىنكار قىلغاندەك(مۇشۇنداق 

بىزگه  سۆزۈڭالرنىڭ راستلىقىغا پاكىتىڭالر بولسا، «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا(

، سىلهر پهقهت گۇمانغىال ئاساسلىنىسىلهر، ئالالھقا پهقهت كۆرسىتىڭالر

مۇشرىكالر ).  ئايهت-148ئهنئام سۈرىسى (»يالغاننى چاپاليسىلهر

ئهگهر . ئۆزلىرىنىڭ ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهنلىكىنى تهقدىردىن كۆرگهن

قىلغىنى دۇرۇس بولىدىغان بولسا ئالالھ ئۇالرنى ئازابالشقا ۋەدە  ئۇالرنىڭ بۇ 

كىمكى گۇناھلىرى ئۈچۈن تهقدىرنى باھانه قىلىدىكهن، . لمىغان بوالتتىقى

ئۇ كۇففارالرنىڭ مهزھىبىنى ياقلىغۇچىالر ۋە ئالالھقا زۇلۇم بىلهن تۆھمهت 

ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرلهردىن كېيىن ئالالھنىڭ ئالدىدا «  .قىلغۇچىالردۇر

ان ئېيتاتتىم ۋە يهنى پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن بولسا ئهلۋەتته ئىم(كىشىلهر 

ئىتائهت (گه باھانه بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ) ئىتائهت قىالتتىم دېگۈچىلهر

ئاسىيلىق (خۇش خهۋەر بهرگۈچى، ) ۇچىالرغا جهننهت بىلهنقىلغ
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ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق، ئالالھ ) قىلغۇچىالرنى دوزاختىن

  ). 165نىسا (»غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

. قهدەر بىلهن ھۆججهت كهلتۈرۈش قوبۇل بولىدىغان بولسا ئىدى

 ھۆججهت كېسىلمىگهن ۋە پهيغهمبهرلهرنى پهيغهمبهر ئهۋەتىش بىلهن بۇ

  .ئهۋەتىشنىڭ پايدىسى بولمىغان بوالتتى

ئالالھ . ئالالھ بهندىلىرىنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرغا بۇيرۇمىغان

 -286بهقهرە (ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ

  ).ئايهت

 قىلىشقا ئهگهر ئىنسان ئىختىيار ئىگىسى بولماستىن بىر ئىشنى

مهجبۇر يارىتىلغان بولسا، ئۇ كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلىنغان 

ھېچكىمنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرغا  ئالالھ . بۇ توغرا ئهمهس. بوالتتى

شۇڭا بىلمهستىن، زورلىنىپ قىلىنغان گۇناھ ئهپۇ . بۇيرىغان ئهمهس

  .قىلىنىدۇ

م بولۇشتىن بۇرۇن تهقدىر دېگهن يوشۇرۇن بهلگىلىمه ئۇنى ھېچكى

بىر ئىشنى قىلماي تۇرۇپ بۇ ئىشنى ئالالھ ماڭا تهقدىر قىلدى . بىلمهيدۇ

غهيبنى . چۈنكى غهيبنى بىلىش ئالالھقا خاس. دېگهنلىك يالغانچىلىقتۇر

بىلمىگهن بىرى قانداقمۇ بولمىغان ئىشنى ئالالھ تهقدىر قىلدى 

  .دېيهلىسۇن

اب، مۇكاپات ۋە جازا گۇناھنى تهقدىردىن كۆرۈش شهرىئهتنىڭ ھېس

قهدەر بىلهن ھۆججهت كهلتۈرۈش قوبۇل . پرىنسىپلىرىغا زىت كېلىدۇ

دوزاخ ئهھلى دوزاخنى كۆرگهندە ھهممىنى . قىلىنىدىغان بولسا ئىدى

بهلكى . لېكىن ئۇالر ئۇنداق قىلمايدۇ. قهدەرگه ئارتىپ قويالىغان بوالتتى
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ىنا ۋاقىت مۆھلهت بىزگه قىسقىغ! پهرۋەردىگارىمىز« ئوتنى كۆرگهندە 

، دەۋىتىڭنى قوبۇل قىاليلى، )يهنى دۇنياغا قايتۇرغىن(بهرگىن 

ئهگهر بىز «: ئۇالر« ۋە). 44ئىبراھىم(دەيدۇ»پهيغهمبهرلهرگه ئهگىشهيلى

ئاڭلىغان، ياكى چۈشهنگهن بولساق، ئهھلى ) پهيغهمبهرنىڭ سۆزلىرىنى(

  ).10مۈلۈك سۈرىسى(دەيدۇ» دوزاخ قاتارىدا بولماس ئىدۇق

دېمهك؛ يۇقىرىدىكى مهزمۇنالردىن شۇنى چۈشىنىۋاالاليمىزكى، بىز (

ئالالھنىڭ بىزگه پۇتكىنىدىن ھېساب ئالماستىن، بهلكى، نېمه 

قىلمىشالرنى قىلغانلىقىمىزنى تهكشۇرۇشىمىز الزىملىقى، ئالالھنىڭ 

تهقدىر قىلغانلىقى بىلهن ھېساپلىشىشقا بۇيرۇلماستىن، بهلكى، 

 ئهمرى پهرمانلىرىنى بىجانىدىل بهجا كهلتۈرۈشكه ئالالھنىڭ بۇيرۇق ۋە

بۇيرۇلغانلىقىمىز، بىزگه ئالالھنىڭ نېمه ئىرادە قىلغانلىقى بىلهن، 

بىزدىن نېمىنى ئىرادە قىلغانلىقىنىڭ ئارىسىدا پهرق بارلىقى، ئالالھنىڭ 

تاالش قىلماستىن، بىزدىن -بىزگه نېمه ئىرادە قىلغانلىقى توغرىسىدا دە

رادە قىلىنغان شهرىئهت ئهھكاملىرىنى بهجا قىلىشىمىز ئى

مىسالغا .كهلتۇرۇشۇمىزنىڭ مۇھىم ئىكهنلىكىنى چۈشۈنۈپ يېتهلهيمىز

تاماششاغا -مۇئهللىم ئۆز ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئويۇن: ئالىدىغان بولساق

بېرىلىپ، دەرسلىرىگه كۆڭۈل بهرمهيۋاتقانلىقىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، 

 بىلسه، ئهمهلىيهتته بۇ ئوقۇغۇچى ئۇنىڭ ئىمتىهاندا ئۆتهلمهسلىكىنى

ئىمتىهاندىن ئۆتهلمىسه، ئهقىل ئىگىسى بولغان بىر ئىنسان مۇئهللىم 

ئۇنىڭ ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهسلىككه سهۋەبچى ۋە مهجبۇرلىغان دەپ قارىشى 

ۋەياكى ئۇ ئوقۇغۇچىنىڭ مۇئهللىم مېنىڭ ئىمتىهاندىن ! توغرىمۇ؟

 ئىمتىهاندىن ئۆتهلمىدىم ئۆتهلمهسلىكىمنى بىلگهنلىكى سهۋەبىدىن
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گهپنىڭ نېگىزى، گۇناھ مهسىيهت قىلىش ۋەياكى ! دېيىشى توغرىمۇ؟

شهرىئهت ئهھكاملىرىنى تهرك ئېتىشىنى ئالالھ مېنىڭ شۇنداق 

قىلىشىمنى تهقدىردە ئورۇنالشتۇرۇپتىكهن دەپ دەۋا قىلىش، شهرىئهت، 

 ئهقىل، مهنتىق ۋە رېئاللىقمۇ قوبۇل قىلمايدىغان باتىل كۆز

دېمهك؛ ئىنساننىڭ ئۆ ئىختىيارلىقى ۋە ئىرادىسى بىلهن بولغان .قاراشتۇر

قىلمىشالرنىڭ ھىچ قايسىسىنى ئالالھ مۇشۇنداق تهقدىر قىلىپتىكهن 

دەپ تهقدىرگه ئارتىپ قويۇشنىڭ توغرا ئهمهسلىكى، ئىنساننىڭ ئىرادىسى 

يىز ۋە خاھىشىدىن سىرت يۈز بهرگهن ئهھۋالالرنى تهقدىردىن كۆرۈشنىڭ جا

  )-مۇھهررىر-.ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋاالاليمىز

 


