
 

 

 

ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا تىل 

 ئۇزاتقۇچىنىڭ ھۆكمى

پەزىلەتلىك شەيخ دوكتۇر ئابدۇلئەزىز ئىبنى 

 مەرزۇق تۇرەيپى

يىقىنقى زاماندىن بىرى ئالالھ ۋە ئۇنىڭ دىنىغا 

بەزى ئىنسانالر تەرىپىدىن ئوپئوچۇق تىل 

ئۇزىتىلماقتا. بۇ ھالەت ھەتتا ئۆزىنى مۇسۇلمان 

سانايدىغان، نامازمۇ ئوقۇپ قويىدىغان ئاتالمىش 

مۇسۇلمانالرنىڭ شەيتان كەينىگە كېرىپ، 

ئالالھنىڭ شەنىگە اليىق بولمىغان سۆزلەر بىلەن 

بىلمەي ئۇنى سۈپەتلەش ۋە ئۇنىڭغا -ىلىپب

ئاھانەت قىلىشتەك ئىسيانكارلىقلىرى بارلىققا 



 

 

 

كەلمەكتە!. ئۇالر دىققەت قىلماستىن ئالالھ 

توغرىسىدا مۇسۇلمان ئاڭلىسا ياكى دېيىلسە 

دە، -چۆچۈيدىغان سۆزلەرنى دەپ تاشاليدۇ

گەرچە ئۇالر مەزكۇر سۆزنى ئالالھنى 

ۇش نىيىتى بىلەن ھاقارەت قىلىش ياكى چۇشۇر

دېمىدۇق دېگەن تەقدىردىمۇ، ئوخشاشال ئالالھ 

ۋە ئۇنىڭ دىنىغا ھاقارەت قىلغان بولىدۇ. مانا بۇ 

رىسالە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالرنىڭ 

خەتىرى ۋە ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئوقۇرمەنلەرگە 

 روشەن يورۇتۇپ بېرىدۇ.

https://islamhouse.com/421620 
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  ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا تىل

 ئۇزاتقۇچىنىڭ ھۆكمى 

o كېرىش سۆز  

o تىلالشنىڭ ھەقىقىتى ۋە مەنىسى  

o ىل ئۇزىتىشنىڭ ئالالھ تائاالغا ت

  ھۆكمى

o  ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ

كاپىر بولىدىغانلىقى توغرىسىدا 

  ئۆلىماالرنىڭ بىردەك كۆزقارىشى

o  ،ئالالھنىڭ زاتىغا تىل ئۇزىتىش

كۇپرىلىقنى مەقسەت قىلمىغان 

  تەقدىردىمۇ كۇپرىدۇر

o ئالالھقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ جازاسى  

ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا تىل  

 ئۇزاتقۇچىنىڭ ھۆكمى 

 [ uyghur -ئۇيغۇرچە  -] األويغورية 

 پەزىلەتلىك شەيخ د. ئابدۇلئەزىز تۇرەيپى



 

 

 

 &تەرجىمە قىلغۇچى: نىزامىددىن تەمكىنى 

 تى نېئمەتۇلالھمۇنەۋۋەر بىن

 تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: نىزامىددىن تەمكىنى

 كېرىش سۆز 

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان جانابى  

-ئالالھنىڭ شانى شەۋكىتىگە اليىق ھەمدۇ

ساناالر بولسۇن. ئالالھقا ئىتائەت ۋە بويسۇنغان 

ھالدا ئۇنىڭغا شۇكرى ئېيتىمەن. مەخلۇقاتالر 

الالھ تائاال ئۆزى ھەققىدە بىلدۈرۈشنى ئ

خالىغاندىن باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدىغانلىقى 

ئۈچۈن، ئۇالر ئالالھ تائاالنى ئۆز شەنىگە اليىق 

ئۇلۇغالشتىن ئاجىز كېلىدۇ دەپ 

 مۇئەييەنلەشتۇرىمەن.

دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۇنىڭ كونتروللىقىدا بولغان،  

يېگانە -يەككە بارلىق ئىشالر ئۇنىڭغا قايتىدىغان،

ھېچ شېرىكى يوق، ئىبادەتكە ھەقلىق مەبۇد 



 

 

 

بەرھەقنىڭ بەندىلەرگە ئاتا قىلغان چەكسىز 

نېمەتلىرىنىڭ شۈكرى ھەرقانچە قىلىنسىمۇ ئۆز 

اليىقىدا ئادا قىلىنمايدۇ. مۇھەممەد سەەلللالھۇ 

ئەلەيھى ۋەسەەللمگە دۇرۇت ۋە ساالمالر 

 يولاليمەن.

كائىناتتىكى بارلىق شۈبھىسىزكى،  

-مەخلۇقالتالرنىڭ جانابى ئالالھنىڭ يەككە

يېگانىلىقىنى ئىقرار قىلىشى بولسا، ئالالھ تائاالنى 

ئۇلۇغالش ئەڭ زۆرۈر بولغان ئىشالردىن 

ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. بۇ ھەقىقەتنى 

ھەر بىر ئىنسان ئۆز جىسم ۋە ئەزالىرىغا 

 قايتىدىن قاراپ چىقىش ئارقىلىق،

ياراتقۇچىسىنىڭ نەقەدەر بۈيۈك ماھارەت، 

سەنئەت ۋە بەدىئىيىلىككە ئىگە زات ئىكەنلىكىنى، 

شۇنداقال ئۇنىڭ چەكسىز قۇدرىتىنى تونۇپ 

 يېتىدۇ. 



 

 

 

بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوفِي  

أَنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُروَن﴾ تەرجىمىسى: 

بىرلىكىنى ئۆزۈڭالردا ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى ۋە »

كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار، بۇنى 

 .ئايەت[-21]سۈرە زارىيات  «كۆرمەمسىلەر

ئالالھ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز  

قەۋمىگە دېگەن سۆزىنى قۇرئان كەرىمدە بايان 

ِە  ا لَُكْم اَل تَْرُجوَن ِللَـّ قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿مَّ

نېمە » أَْطَواًرا﴾ تەرجىمىسى:َوقَْد َخلَقَُكْم  َوقَاًرا ،

ئۈچۈن سىلەر ئالالھنىڭ بۈيۈكلۈكىدىن 

قورقمايسىلەر؟، ھالبۇكى ئالالھ سىلەرنى بىر 

]سۈرە  «قانچە باسقۇچالرغا بۆلۈپ ياراتتى

 .ئايەتلەر[ -14-13نۇھ 

ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاھىد رەزىيەلالھۇ  

ئەنھۇالر يۇقىرىدىكى ئايەتتە توختىلىپ مۇنداق 

سىلەر نېمىشقا ئۇلۇغ ئالالھدىن ئۈمىد »دەيدۇ: 



 

 

 

-290توم -8]ئەددۇلمەنسۇر  «قىلمايسىلەر.

 .بەتكە مۇراجىئەت قىلىنسۇن[ -291

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يۇقىرىقى  

نېمە ئۈچۈن »ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: 

سىلەر ئالالھ تائاالنى بۈيۈك شانى شەۋكىتىگە 

]تەبەرىنىڭ جامىئۇل . «؟اليىق ئۇلۇغلىمايسىلەر

، بەغەۋىينىڭ 23/296بايان ناملىق ئەسىرى 

-156توم -5مەئالىمۇتتەنزىل ناملىق ئەسىرى 

 .بەت[

نۇھ ئەلەيھىسساالم قەۋمىگە ئۆزلىرىنىڭ  

دۇنياغا كۆز ئىچىشتىن ئىلگىرىكى تەدرىجى 

تەپەككۇر قىلىشقا يارىتىلىش ئەھۋاللىرىنى 

چاقىرىش ئارقىلىق، ئالالھنىڭ ئۇالر ئۈستىدىكى 

 ھەققىنى بىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلغان ئىدى.

ئىنسان ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تەدرىجى يارىتىلىش  

ئەھۋالىغا قاراپ چىقىش، ئالالھ تائاالنى 

ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭ چەكسىز ئىالھى قۇدرىتىنى 



 

 

 

اتتىكى ۋە ، كائىن-بىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك ئىكەنۇ

زېمىندىكى ئالالھنىڭ مەخلۇقاتلىرى -ئاسما

ئۇستىدە ھەقىقەتكە يېتىش ئۈچۈن ئىزدىنىش 

ئىلىپ بېرىلسا، قانداقمۇ ئۇ زاتنىڭ تەڭداشسىز 

 قۇدرىتى نامايەن بولمىسۇن!.

ئەمما ئىنسانالر، ئالالھ تائاالنىڭ ئىالھى  

قۇدرىتىگە دااللەت قىلىدىغان مەخلۇقاتلىرىغا، 

توغرىغا يېتەكلىنىش ئۈچۈن ھەقىقەت ۋە 

تەپەككۇر ياكى پىكىر يۈرگۈزمەستىن، 

ئەتراپىدىكى شەيئىلەرگە قەلب كۆزلىرى بىلەن 

قارىماستىن، بەلكى ئۇ نەرسىلەرگە 

ھۇزۇرلىنىش ۋە لەززەتلىنىش غەرىزى بىلەنال 

قارىغانلىقى سەۋەبلىك، ياراتقۇچى زاتنىڭ 

 تەڭداشسىز قۇدرىتىنى بىلىشتىن مەھرۇم قالىدۇ.

ْن  ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَكأَيِِّن ِمِّ

وَن َعلَْيَھا َوُھْم  آيٍَة فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَُمرُّ

ئاسمانالردا ۋە »َعْنَھا ُمْعِرُضوَن﴾ تەرجىمىسى: 

نۇرغۇن  )ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ(زېمىندا 



 

 

 

ئاالمەتلىرى باركى، ئۇالر ئۇنىڭ يېنىدىن 

]سۈرە « استىن ئۆتۈپ كېتىدۇ.دىققەت قىلم

 .ئايەت[-105يۇسۇپ 

ھەقىقەتكە قارشى پىكىر قىلغۇچىالر ۋە  

قەلبلىرى غەپلەت باسقان ئىنسانالر ئۈچۈن، 

ئالالھ تەرىپىدىن مۆجىزە كەلتۈرۈلگەن 

تەقدىردىمۇ ئۇالرغا مەنپەئەتى بولمايدۇ. 

ئالالھقا كۇپرىلىق ۋە ئاسىيلىق قىلىدىغان ھەتتا 

انلىقتىن ئۇ زاتقا تىل ئۇزاتقان ھەددىدىن ئاشق

ئىنسانالر قەلبىدە، ياراتقۇچىسىنى ئۇلۇغالش ۋە 

ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش ئىستىكى ئاجىزاليدۇ ياكى 

 يوقايدۇ. 

كىمىكى بۈيۈك ئالالھنىڭ ئۇلۇغلىقىنى بىلىشتىن  

نەقەدەر جاھىل قالسا، ئۇ زاتقا ئۇنىڭ مىقدارىدا 

ەن بىرگە، ئاسىي بولۇش ۋە كۇپرىلىق قىلىش بىل

قەلبىدە ئالالھنى ئۇلۇغالشنى ئۇنىڭغا بولغان 

مۇھەببەتنىڭ نەقەدەر تۆۋەن بولىشىغا -سۆيگۈ



 

 

 

قارىتا ئىنكار قىلىدۇ. مەنىۋىيىتى زەئىپ ئىنسان 

ئالالھقا ئىتائەت قىلىشتا، ئۆز جاھىللىقىغا كۆرە 

بويسۇنىدۇ. ئالالھنى ئۇلۇغالش ۋە ئىبادەت 

ھەببەتنىڭ مۇ-قىلىش ئۇنىڭغا بولغان سۆيگۈ

 زىيادە بولىشىنىڭ باراۋېرىدە بولىدۇ.

مۇشرىكالر ياراتقۇچى ئالالھنى قويۇپ  

بۇتالرغا ئىبادەت قىلدى ۋە قىيامەت كۈنى 

چىرىپ كەتكەن سۆڭەكتىن تىرىلدۇرگۈچى زاتقا 

ئالالھ تائاال بۇ ئارىدىكى  كاپىر بولدى.

چۈشەنچە بوشلۇقىنى بايان قىلىپ كاپىرالرغا 

﴿يَا أَيَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل  مۇنداق دەيدۇ:

ِە لَن  فَاْستَِمعُوا لَەُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن دُوِن اللَـّ

يَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَەُ َوإِن يَْسلُْبُھُم الذُّبَاُب 

 َشْيئًا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمْنەُ َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب ،

ەَ لَقَِويٌّ َعِزيٌز﴾ َما قَدَ  ەَ َحقَّ قَْدِرِه إِنَّ اللَـّ ُروا اللَـّ

)يەنى مۇشرىكالر ئى ئىنسانالر! » تەرجىمىسى:

بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭغا  جامائەسى!(

قۇالق سېلىڭالر، شۈبھىسىزكى، سىلەر ئالالھنى 



 

 

 

قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ھەممىسى 

ننى يارىتالمايدۇ يىغىلغان تەقدىردىمۇ بىر چىۋى

)ئەقلى بار ئادەم قانداقمۇ مۇشۇنداق بۇتالرنى 

، چىۋىن مەبۇد قىلىۋېلىپ ئۇالرغا چوقۇنىدۇ!(

)يەنى بۇتقا ئۇالرنىڭ بەدىنىدىن بىر نەرسىنى 

 سۈركەپ قويۇلغان خۇش پۇراق بىر نەرسىنى(

ئېلىپ قاچسا، ئۇنى چىۋىندىن تارتىپ ئااللمايدۇ، 

ۇچىمۇ ئاجىزدۇر. چوقۇنغ )ئۇنىڭغا(بۇتمۇ ۋە 

)ئەرزىمەس بۇتالرنى ئالالھقا شېرىك ئۇالر 

ئالالھنى تېگىشلىك رەۋىشتە  قىلىۋېلىپ(

ئۇلۇغالشمىدى، شۈبھىسىزكى، ئالالھ 

]سۈرە « ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ۋە غالىبتۇر.

 .ئايەتلەر[-74-73ھەج 

ئالالھ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىم ۋە ئالى  

ئىالھى سۈپەتلىرىنى بىلىش، كائىناتتىكى 

قۇدرەتكە دااللەت قىلىدىغان شەيئىلەر ئۇستىدە 

پىكىر يۈرگۈزۈش، ئالالھنىڭ بەندىلەرگە ئاتا 

قىلغان چەكسىز نېمەتلىرى ھەققىدە مۇالھىزە 



 

 

 

قىلىش، ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ ئەھۋالىغا 

نەزەر سىلىش، ئالالھقا ئىمان كەلتۈرگەن 

مۆمىنلەر ياكى كۇپرى قىلغان يالغانچىالرنىڭ 

قىۋىتىنى تەسەۋۋۇر قىلىش قاتارلىقالر ئالالھ ئا

 تائاالنى ئۇلۇغالشنىڭ تۈرىگە كېرىدۇ.

شەرىئەت پرىنسىپلىرىدىكى چەكلىمە ۋە  

يوليورۇقالرنى بىلىش، ئۇنى ئۇلۇغالش ۋە 

ئۇنىڭ تەقەززاسى بويۇنچە ئەمەل قىلىش بولسا، 

قەلبدە ئىماننى ئۇرغۇتىدۇ. نەتىجىدە ئىماننىڭ 

ايدۇ ۋە تاۋلىنىدۇ. كىمىكى ھارارىتى يالقۇنج

ئالالھ تائاالنىڭ بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلىرىگە ئىمان 

ئېيتىش بىلەنال كۇپايىلىنىپ، مەزكۇر ئىماننىڭ 

تەقەززاسى بويۇنچە ئەمەل قىلمىسا، ئۇ 

شەخسنىڭ قەلبىدىن ئىمان نۇرى ئۆچۈشكە 

باشاليدۇ ۋە ھەقىقەتكە ئىنتىلىشى تەدرىجى 

 سۇسلىشىدۇ. 



 

 

 

ِلَك َوَمن ئالالھ تائاال   بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ذََٰ

ِە فَإِنََّھا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوِب﴾  يُعَِظِّْم َشعَائَِر اللَـّ

ئىش مانا شۇنداق، كىمكى دىنىي »تەرجىمىسى: 

)جۈملىدىن ھەجنىڭ ئەمەللىرىنى ئىشالرنى 

ئۇلۇغاليدىكەن، بۇ، دىلالرنىڭ  قۇربانلىقالرنى(

 .ئايەت[-32]سۈرە ھەج « تەقۋادارلىقىدىندۇر

ئالالھنىڭ بۇيرۇقى ۋە چەكلىمىسىنى چوڭ  

بىلىش، ئۇ زاتنى ئۇلۇغلىغانلىق بولۇپ، 

ئالالھنىڭ بۇيرۇق ۋە چەكلىمىسىنى كاتتا 

بىلگەندە، ئۇنىڭغا كۇپرى قىلىش سادىر 

بولمىغاندەك، ئۇنىڭ بۇيرۇق ۋە چەكلىمىسىگە 

بويسۇنمىغاندا ۋە ئەھمىيەت بەرمىگەندە، ئۇ 

ئىنكار قىلىش، ھەتتا تىل  زاتقا كۇپرى ۋە

ئۇزىتىش قاتارلىق قەبىھ قىلمىشالر بارلىققا 

 كېلىدۇ.

يىقىنقى زاماندىن بىرى ئالالھ ۋە ئۇنىڭ دىنىغا  

بەزى ئىنسانالر تەرىپىدىن تىل ئۇزىتىلماقتا. بۇ 



 

 

 

ھالەت ھەتتا ئۆزىنى مۇسۇلمان سانايدىغان، 

نامازمۇ ئوقۇپ قويىدىغان ئاتالمىش 

ەيتان كەينىگە كېرىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ش

ئالالھنىڭ شەنىگە اليىق بولمىغان سۆزلەر بىلەن 

بىلمەي ئۇنى سۈپەتلەش ۋە ئۇنىڭغا -بىلىپ

ئاھانەت قىلىشتەك ئىسيانكارلىقلىرى بارلىققا 

كەلمەكتە!. ئۇالر دىققەت قىلماستىن ئالالھ 

توغرىسىدا مۇسۇلمان ئاڭلىسا ياكى دېيىلسە 

دە، -يدۇچۆچۈيدىغان سۆزلەرنى دەپ تاشال

گەرچە ئۇالر مەزكۇر سۆزنى ئالالھنى 

ھاقارەت قىلىش ياكى چۇشۇرۇش نىيىتى بىلەن 

دېمىدۇق دېگەن تەقدىردىمۇ، ئوخشاشال ئالالھ 

 ۋە ئۇنىڭ دىنىغا ھاقارەت قىلغان بولىدۇ. 

مەزكۇر سۆزلەرنىڭ قايسى ئۇسلۇب ياكى  

قايسى نىيەتتە دېيىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بارلىق 

ىنالردا ئالالھنى ئۇلۇغالپ، ساماۋى د

شەيتاننىڭ قۇتراتقۇلىقى ۋە ئۇنىڭ ئارغامچىسىنى 

كېسىپ تاشالش ئۈچۈن، يۇقىرىقىدەك 



 

 

 

ئىشالرنىڭ خەتىرى ۋە ساغالم ئەقىلگە 

كۆرسىتىدىغان سەلبىي تەسىرىنى بايان قىلىشقا 

 ئېھتىياجلىق دەپ قارىلىدۇ.

 بۇ ھەقتە تۆۋەندە قىسقىچە چۈشەنچە بىرىمەن: 

ھنىڭ زاتى ئىالھىغا تىل ئۇزىتىش: بۇنىڭدىن ئالال

ئالالھ تائاالنى كەمسىتىدىغان ياكى ئۇنى كۆزگە 

ھەرىكەت -ئىلمايدىغان ھەرقانداق ئىش ۋە سۆز

كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ، مەزكۇر سۆزلەرنى 

چاقچاق قىلىپ ياكى جىددىيلىك بىلەن -ئويۇن

بىلىپ بىلمەي دېسۇن، بۇ مەسىلىدە مەقسەت 

ېتىبارغا ئىلىنماستىن بەلكى ياكى نىيەت ئ

ئىنساندىن سادىر بولغىنى ئېتىبارغا ئىلىنىپ، بۇ 

 ئالالھقا قىلىنغان كۇپرىلىق دىيىلىدۇ.

 تىلالشنىڭ ھەقىقىتى ۋە مەنىسى 

ئادەتتە تۆۋەن كۆرۈش ياكى كۆزگە -ئۆرپ 

ئىلماسلىق، تىلالش ياكى مەسخىرە قىلىشقا 



 

 

 

نالر نەزىرىدە ئاھانەت ئوخشىغان، ئىنسا

سانىلىدىغان بارلىق ئىشالر شەرىئەتتىمۇ شۇنداق 

 ئادەتكە ئېتىبار بېرىلىدۇ.-قارىلىپ، ئۆرپ

لەنەت ۋە ئاھانەت، يامان  مىسالغا ئالساق:

سۆز، ئىشارە ئارقىلىق ياكى ھەرىكەت بىلەن 

ئىپادىلەش، شۇنىڭدەك بىرەر مىللەت تەرىپىدىن 

لىدىغان سۆزلەر، مەسخىرە ۋە تىلالش دەپ قارى

باشقا بىر مىللەتتە تىلالش مەسخىرە قىلىش 

ھېسابالنمىغان تەقدىردىمۇ، مەزكۇر سۆز 

 تىلالش ۋە مەسخىرە قىلىش دەپ قارىلىدۇ.

 ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىشنىڭ ھۆكمى 

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىشنىڭ كۇپرىلىقى ۋە  

قۇچىنىڭ ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى ئۇنىڭغا تىل ئۇزات

توغرىسىدا ئىسالم ئەھلى ئىختىالپالشمايدۇ. 

ئەمما ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل بوالمدۇ؟ ئەگەر ئۇ 

تەۋبە قىلسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن ساقلىنىپ قىلىنامدۇ؟ 

ياكى ئۆلتۈرۈلەمدۇ؟، بۇ ھەقتە ئۆلىماالر 



 

 

 

مەشھۇر ئىككى تۈرلۈك كۆزقاراشنى ئوتتۇرىغا 

 قويغان.

ئاالغا تىل ئۇزىتىش ۋە مەسخىرە ئالالھ تا 

قىلىش، ئۇ زاتقا قىلىنغان ئەڭ بۈيۈك ئەزىيەت 

 بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: بولۇپ،

ەُ فِي  ەَ َوَرُسولَەُ لَعَنَُھُم اللَـّ ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن اللَـّ

ِھينًا، ِذيَن َوالَّ  الدُّْنيَا َواْْلِخَرةِ َوأََعدَّ لَُھْم َعذَابًا مُّ

يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد 

بِينًا﴾ تەرجىمىسى:  اْحتََملُوا بُْھتَانًا َوإِثًْما مُّ

ئالالھنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى »

)يەنى ئالالھ ۋە رەسۇلۇلالھ رەنجىتىدىغانالر 

نى  يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر(

ھ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە رەھمىتىدىن يىراق ئالال

قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا خار قىلغۇچى ئازابنى 

تەيياراليدۇ. مۆمىنلەر ۋە مۆمىنەلەرگە قىلمىغان 

ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر  )چاپالپ(ئىشالرنى 

بۇھتاننى ۋە روشەن گۇناھنى ئۈستىگە  )شۇ(



 

 

 

 -58-57]سۈرە ئەھزاب « ئارتىۋالغان بولىدۇ

 .ئايەتلەر[

ئالالھ تائاالغا ئەزىيەت بېرىش دېگەنلىك، ئۇ  

زاتقا زىيان يەتكۈزۇش دېگەن مەنانى 

  ئەزىيەت ئىككى تۈرلۈك بولۇپ: بەرمەيدۇ.

 بىرىنچى: زىيان سالىدىغان ئەزىيەت.  

 ئىككىنچى: زىيان سااللمايدىغان ئەزىيەت.  

ئالالھ تائاالغا ھېچ شەيئى زىيان  

ھەدىس قۇدسىيىدا ئالالھ تائاال  يەتكۈزەلمەيدۇ.

ئى بەندىلىرىم! سىلەر ماڭا » مۇنداق دەيدۇ:

زىيان يەتكۈزۈشكە ئۇرۇنساڭالرمۇ ھەرگىز 

]مۇسلىم رىۋايىتى  «زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر

 .ھەدىس[-2577

ئالالھ تائاال ئۆزىگە ئەزىيەت بەرگەنلەرگە  

 دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە لەنەت قىلدى.



 

 

 

لالھ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن لەنەت؛ بەندىنىڭ ئا 

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قوغلىنىشى دېگەنلىك بولۇپ، 

بۇ ئىككى رەھمەتتىن ئالالھقا كاپىر بولغۇچى 

ئىنسانالرال ئۇ زاتنىڭ لەنىتىگە ئۇچراش 

سەۋەبلىك مەھرۇم قالىدۇ. ئەمما يۇقىرىقى 

ئايەتتە كىمىكى مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىنە 

نىڭ دۇنيا ۋە ئايالالرغا ئەزىيەت بەرسە، ئۇ

ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن قوغالندى 

بولىدىغانلىقى زىكىر قىلىنمىدى. چۈنكى 

بىرىگە تىل ئۇزىتىش -ئىنسانالر ئارىسىدىكى بىر

ۋە لەنەت قىلىش، يالغاننى چاپالش قاتارلىق 

ئىشالر كۇپرىلىق بولماستىن، بەلكى ئۇالرنىڭ 

ھەققىدە قىلىنغان روشەن بوھتان ۋە ئېغىر 

 گۇناھتۇر. 

ئالالھ تائاال يۇقىرىقى ئايەتتە ئۆزىنىڭ زاتى  

ئىالھىغا ئەزىيەت بەرگۈچىگە خار قىلغۇچى 

بۇ ھەقتە  ئازاب تەييارلىغانلىقىنى بايان قىلدى.

﴿َوأََعدَّ لَُھْم َعذَابًا  ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:



 

 

 

ِھينًا﴾ تەرجىمىسى:  ئۇالرغا خار قىلغۇچى »مُّ

-57]سۈرە ئەھزاب  «دۇئازابنى تەييارالي

. "خار قىلغۇچى ئازاب" ئايەتنىڭ بىرقىسمى[

دېگەن بۇ سۆز قۇرئان كەرىمدە ئالالھ تائاالغا 

 كاپىر بولغۇچىالرنىڭ ھەققىدىال بايان قىلىنىدۇ.

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىش، كۇپرىلىقنىڭ  

كۇپرىسى بولۇپ، بۇتقا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ 

ىردۇر. چۈنكى بۇتقا كاپىر بولىشىدىنمۇ ئېغ

چوقۇنغۇچىالر بۇتلىرىنى ئۇلۇغالشنى ئالالھنى 

ئۇلۇغالشنىڭ جۈملىسىدىن دەپ قارايدۇ. ئۇالر 

ئالالھنىڭ قەدرى ۋە ھۆرمىتىنى چۇشۇرۇش ۋە 

ئەزىيەت قىلىش نىيىتى بىلەن ئالالھنى بۇتلىرى 

بىلەن باراۋەر دەپ قارىماستىن، بەلكى 

اۋەر قىلىش چوقۇنغۇچىلىرىنى ئالالھ بىلەن بار

ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى يۇقىرى 

مانا بۇ مۇشرىكالر دوزاخقا  كۆتۈرىدۇ.

ِە إِن ُكنَّا  كىرگەندىن كىيىن مۇنداق دەيدۇ: ﴿تَاللَـّ

بِيٍن ، يُكم بَِرِبِّ اْلعَالَِميَن﴾  لَِفي َضاَلٍل مُّ إِْذ نَُسِوِّ



 

 

 

ئالالھ بىلەن قەسەمكى، بىز » تەرجىمىسى:

ئىدۇق ئۆز ۋاقتىدا بىز ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا 

ئالەملەرنىڭ  )ئىبادەتتە(سىلەرنى 

پەرۋەردىگارى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا 

 .ئايەتلەر[-98-97]سۈرە شۇئرا « قوياتتۇق.

مۇشرىكالر بۇتلىرىنى ئىالھلىق دەرىجىسىگە  

كۆتۈردى ئەمما ئالالھنىڭ شەنى ۋە ھۆرمىتىنى 

تاش بىلەن باراۋەر دەرىجىگە چۈشۈرمىدى. 

ۇتلىرىنى ئۇلۇغالش ۋە چوقۇنۇشنى، ئۇالر ب

ئالالھنى ئۇلۇغالشتىن ئىبارەت دەپ ئېتىقاد 

قىلىدۇ. كىمىكى ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىدىكەن، 

ئالالھ تائاالنىڭ قەدرى ۋە ھۆرمىتىنى 

مۇشرىكالرنىڭ چوقۇنغۇچىسىدىنمۇ تۆۋەن 

ئورۇندا قويغان بولىدۇ. مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ 

لىقىدىن ئوينىشىپ ياكى خۇداسىنى ئۇلۇغلىغان

چاقچاق قىلىپ بولسىمۇ تىللىمايدۇ. شۇنىڭ 

ئۈچۈن كىمىكى ئۇالرنىڭ خۇداسىنى تىللىسا، 

بۇ  ئۇالرمۇ تىللىغۇچىنىڭ ئىالھىغا تىل ئۇزىتىدۇ.



 

 

 

ھەقتە ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق 

ِە ﴿َواَل  دەيدۇ: تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن دُوِن اللَـّ

ەَ َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلٍم﴾ تەرجىمىسى:  فَيَُسبُّوا اللَـّ

مۇشرىكالرنىڭ خۇدانى قويۇپ ئىبادەت »

)ئۇنداق قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر، 

ئۇالر بىلمىگەنلىكلىرىدىن ھەددىدىن  قىلساڭالر(

-108رە ئەنئام ]سۈ« ئېشىپ ئالالھنى تىلاليدۇ.

 .ئايەت[

مۇشرىكالر كاپىر تۇرۇقلۇق، ئالالھ تائاال  

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى 

تىلالشتىن چەكلىدى. چۈنكى ئۇنداق بولمىغاندا، 

ئۇالر كاجلىقىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

پەرۋەردىگارىغا تىل ئۇزىتىپ كۇپرىلىق 

 ن بوالتتى.ئۇستىگە كۇپرىلىق ئۆتكۈزگە

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزۇتۇپ دېيىلگەن بەزى  

سۆزلەرنىڭ جىنايىتى كۇپرىلىقتا مۇلھىدلىقتىنمۇ 

ئېغىر، چۈنكى مۇلھىد، ئالالھ تائاال ئۇلۇغلىنىپ 



 

 

 

ئۇنىڭ مەۋجۇتلىقى ئىقرار قىلىنغاندا، كائىناتنى 

ياراتقۇچى ۋە بارلىق مەخلۇقاتالرغا رىزىق 

ىلىدۇ. ئەمما ئالالھقا بەرگۈچى بۇ زاتنى ئىنكار ق

ئىمان كەلتۈرگەنلىكنى داۋا قىلىپ تۇرۇپ، 

پەرۋەردىگارىغا تىل ئۇزاتقانلىقى، ئۇنىڭغا 

قارشى تۇرۇپ جەڭ ئىالن قىلغانلىقىدىن 

 ئىبارەتتۇر.

بىرەر يۇرتتا چوقۇنغۇچىلىرى تەرىپىدىن  

بۇتالرنىڭ تىكلىنىشى، ئۇالرنىڭ ئۇنى تاۋاپ 

ىڭدىن بەرىكەت قىلىشى، سەجدە قىلىشى ۋە ئۇن

ھاسىل قىلىمىز دەپ ئېتىقاد قىلىشىغا قارىغاندا، 

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھنىڭ 

-زاتى ئىالھىغا ئىجتىمائىي سورۇنالردا، كوچا

 -ئوچۇق ۋە ئەركىن-كۆي ۋە بازارالردا، ئوپ

ئازادە ھاقارەت قىلىپ تىل ئۇزىتىلىشى بولسا، 

دە بۈيۈكراق يېگانە ئالالھنىڭ نەزىرى-يەككە

جىنايەتتۇر. يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ ئىككىلىسى 

ئالالھقا قىلىنغان كۇپرىلىقتۇر. ئەمما ئالالھ 



 

 

 

ئوچۇق تىل -سۇبھانەھۇ ۋەتەئاالغا ئوپ

ئۇزىتىش بولسا، ئۇ زاتقا ئىبادەتتە شېرىك 

كەلتۈرگەندىن ئېغىرراقتۇر. چۈنكى مۇشرىك 

شېرىك ئىبادىتىنى ئالالھنى ئۇلۇغاليمەن دەپ 

ىتە قىلىدۇ، تىل ئۇزاتقۇچى بولسا ئالالھنى ۋاس

)جانابى ئالالھ ئۇالرنىڭ كەمسىتىدۇ. 

 .سۈپەتلەشلىرىدىن پاكدۇر(

پاھىشە ھاالل سانىلىپ -بىرەر يۇرتتا زىنا 

قانۇنلۇق يولغا قويۇلغاندىن، ئالالھ تائاالغا تىل 

ئۇزىتىش نورمال ئەھۋالغا ئايالنغىنى ئېغىر 

ئىشالرنى ئىنسانىي جىنايەتتۇر. چۈنكى، پاھىشە 

ئەركىنلىك شوئارى ئاستىدا ھاالل ساناپ، 

قانۇنلۇق يولغا قويۇشى ئالالھقا قىلىنغان 

كۇپرىلىق بولۇپ، بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى، 

شەرئى پرىنسىپالرغا ئىنكار قىلغانلىق ۋە 

 ئالالھنىڭ ئەمرىنى مەنسىتمىگەنلىكىدۇر. 



 

 

 

ئوچۇق -ئەمما ئالالھقا تىل ئۇزىتىش ئوپ 

لىق بولۇپ، بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى، كۇپرى

شەرئى پرىنسىپالرنى يولغا قويغۇچى بولغان 

زاتنىڭ شەنىگە تىل ئۇزاتقانلىقتىندۇر. 

شەرىئەتنى يولغا قويغۇچى زات ئالالھقا كۇپرى 

پرىنسىپلىرىغا -قىلىش، ئۇنىڭ بارلىق قانۇن

كۇپرى قىلغانلىق ۋە ئۇنى كۆزگە ئىلمىغانلىق 

ان قىلىنغان ئىككىال ئىش بولىدۇ. يۇقىرىدا باي

ئوخشاشال ئالالھقا كۇپرى قىلغانلىق بولۇپ، 

ئەمما كېيىنكىسىنىڭ جىنايتىى ئېغىرراقتۇر. ئىمان 

يۈكسەكلىكتە دەرىجىگە ئايرىلغاندەك، كۇپرىمۇ 

 ئېغىرلىقتا دەرىجىگە ئايرىلىدۇ.

ناساراالرنىڭ ئالالھقا كۇپرى قىلىپ، ئۇ زاتقا  

لالھنىڭ زاتى پەرزەنت نىسبەت بېرىشى، ئا

ئالالھ  ئىالھىغا تىل ئۇزاتقانلىقى ھېسابلىنىدۇ.

تائاال ئۇالرنىڭ بۇ جىنايىتىنىڭ تەسىرىنىڭ يۇلتۇز 

ۋە بۇتالرغا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ شېرىك 

ئېتىقادىدىن ئېغىرراق جىنايەت ئىكەنلىكىنى بايان 



 

 

 

ُن َولَدًا  قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ٰـَ ْحَم ﴿َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

، لَّقَْد ِجئْتُْم َشْيئًا إِدًّا ، تََكادُ السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنەُ 

َوتَنَشقُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َھدًّا ، أَن دََعْوا 

َِّخذَ َولَدًا  ِن أَن يَت ٰـَ ْحَم ِن َولَدًا ، َوَما يَنبَِغي ِللرَّ ٰـَ ْحَم ِللرَّ

أْلَْرِض إِالَّ آتِي ، إِن ُكلُّ َمن فِي السََّماَواِت َوا

ِن َعْبدًا ، لَّقَْد أَْحَصاُھْم َوَعدَُّھْم َعدًّا ، ٰـَ ْحَم  الرَّ

 َوُكلُُّھْم آتِيِە يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَْردًا﴾ تەرجىمىسى:

ئۇالر: "ئالالھنىڭ بالىسى بار" دېيىشتى. »

شۈبھىسىز قەبىھ بىر سۆزنى  -سىلەر شەك 

ئاسمانالر  ()يامانلىقىدىنقىلدىڭالر. بۇ سۆزنىڭ 

پارچىلىنىپ كەتكىلى، يەر يېرىلىپ كەتكىلى، 

تاغالر گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى. بۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر ئالالھنىڭ بالىسى بار 

دەپ دەۋا قىلدى. بالىسى بولۇش ئالالھقا اليىق 

ئەمەستۇر. ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ئالالھقا بەندە 

خلۇق يوقتۇر بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مە

شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئۇالرنى تولۇق -شەك

ئىگەللىدى ۋە سانىنى مۇكەممەل بىلدى. قىيامەت 

كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ دەرگاھىغا 



 

 

 

-95ئايەتتىن -88]سۈرە مەريەم « تەنھا كېلىدۇ.

 .ئايەتكىچە[

ئالالھ تائاالغا پەرزەنت نىسبەت بېرىش، ئۇ  

كىتىنى كەمسىتكەنلىك شەۋ-زاتنىڭ ئىالھلىق شانۇ

ۋە ئالالھقا تىل ئۇزاتقانلىقتۇر. ئۇالرنىڭ بۇ 

قىلمىشلىرى ماھىيەتتە ئالالھقا شېرىك 

كەلتۈرگەندىن ئېغىرراقدۇر. مۇشرىكالرنىڭ 

مەخلۇقنى ئالالھنى ئۇلۇغلىغاندەك ئۇلۇغالپ، 

يېگانە ئالالھقا پەرزەنت نىسبەت بېرىشى -يەككە

ىقىدۇر. ياراتقۇچىنى مەخلۇققا ئوخشاتقانل

ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ غەيرىگە ئىبادەت قىلىشى، 

مەخلۇقنى ياراتقۇچى بىلەن باراۋەر مەرتىۋىدە 

قويغانلىقى بولۇپ، ئالالھنىڭ مەرتىۋىسىنى 

ئىالھلىق ئورنىدىن چۇشۇرۇشى، مەخلۇقنىڭ 

دەرىجىسىنى ئىالھلىق مەرتىۋىسىگە 

كۆتۈرگەنلىكتىن كۇپرىدا ئېغىر ۋە بۈيۈك 

 جىنايەتتۇر.



 

 

 

الالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىش بولسا؛ ئۇ زاتقا ئ 

ئىشىنىش، ئۇنىڭ مەۋجۇتلىقىغا ئىمان كەلتۈرۈش 

ۋە ئىبادەتتىكى ھەققىنى ئېتىراپ قىلىشقا 

ئوخشىغان ئىشالر چەكلىمىگە ئۇچراش بىلەن 

بىرگە، ئالالھ سۆيگۈسى، ئالالھنى ئۇلۇغالش 

ۋە ھۆرمەتلەش، ئۇنىڭدىن ھايا قىلىش ۋە 

قىلىش قاتارلىق ئىشالرغا قورقۇش، ئۈمىد 

ئاالقىدار بولغان قەلب ئەمەللىرىمۇ ئۇ سەۋەبلىك 

چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. بىرەر كىشىنى تىلالپ 

تۇرۇپ، مەن ئۇنى ھۆرمەت قىلىمەن دېگەن 

سۆز قوبۇل قىلىنمىغاندەك، ئالالھنى ئۇلۇغالش، 

ئانىغا ھۆرمەت قىلىشغا ئوخشىغان -ئاتا

ىنى ئانىس-ئىشالردىمۇ، كىمىكى ئاتا

ھۆرمەتلەيمەن دەپ تۇرۇپ، ئۇالرنى تىلالپ 

ياكى مەسخىرە قىلسا، ئۇالرغا ئېھسان 

قىلماستىن قاخشاتسا، ئۇ كىشى مەزكۇر سۆزىدە 

يالغانچىدۇر. شۇنىڭدەك پەرۋەردىگارنىڭ زاتى 

ئىالھىغا تىل ئۇزىتىش، ئىمان تەقەززا قىلغان 

ئەمەەللرنى ئىشلىگەن تەقدىردىمۇ، ئۇ سەۋەبلىك 



 

 

 

رى بىكار قىلىنىدۇ ۋە ئالالھنى ئەمەللى

 ئۇلۇغاليمەن دېگىنى يالغاندۇر.

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كاپىر  

بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ئۆلىماالرنىڭ بىردەك 

 كۆزقارىشى

ئىمان؛ تىل بىلەن ئىقرار قىلىش ۋە بەدەن بىلەن  

ش دەپ ئەمەل قىلىش، قەلب بىلەن تەستىقال

ئېتىقاد قىلىدىغان ھەرقانداق كىشىنىڭ، ئالالھ 

تائاالغا تىل ئۇزىتىشى ۋە ئۇ زاتنى كەمسىتىشى 

ئوچۇق كۇپرىلىق بولۇپ، تىل -ئوپ

ئۇزاتقۇچىنىڭ ھېچقانداق ئۆزرىسى ئېتىبارغا 

ئىلىنمايدىغانلىقىغا بارلىق مەزھەب ئۆلىماالرى 

 بىرلىككە كەلگەن.

 ملىق ئەسىرىدە،ھەرب ئۆزىنىڭ ''مەسائىل'' نا 

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق 

كىمكى ئالالھقا تىل » دېگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ:

ئۇزىتىدىكەن ياكى ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن 



 

 

 

 «بىرەرسىگە تىل ئۇزىتىدىكەن ئۆلتۈرۈڭالر.

 .بەت[-102]سارىمۇل مەسلۇل ناملىق ئەسەر 

ھۇ لەيىس مۇجاھىدنىڭ ئبنى ئابباس رەزىيەلال 

ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

قايسى مۇسۇلمان ئالالھقا ياكى »

پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرەرسىگە تىل ئۇزىتىدىكەن، 

ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىنكار قىلغان 

)يەنى دىندىن بولىدۇ. ئۇ بولسا مۇرتەدلىك 

بولۇپ، ئەگەر ئۇ قىلغان ئىشىغا  چىقىش(

توۋە قىلسا قىلدى، بولمىسا پۇشايمان قىلىپ 

ئۆلتۈرۈلىدۇ. شۇنىڭدەك كېلىشىم بىلەن 

ياشىغۇچى ئەھدىسىگە خىالپ ھالدا، تەرسالىق 

قىلىپ ئالالھقا ياكى پەيغەمبەرلەرنىڭ 

ئوچۇق تىل ئۇزاتسا، ئۇ -بىرەرسىگە ئوپ

مۇسۇلمانالر بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنى 

بۇزغان بولىدۇ، بۇنداق ئەھۋالدا ئۇنى 

]سارىمۇل مەسلۇل ناملىق « الر.ئۆلتۈرۈڭ

 . بەت[-201ئەسەر 



 

 

 

ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھدىن، ئالالھقا تىل  

جاۋاپ  ئۇزاتقۇچى توغرىسىدا سورالغاندا،

ئۇ بولسا مۇرتەد ئۇنىڭ بىشى قىلىچ » بېرىپ:

]مەسائىل ناملىق دەيدۇ.  «بىلەن ئىلىنىدۇ

 . بەت[- 431ئەسەر

ىڭ كافىر ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچىن 

بولىدىغانلىقى، ئۆلتۈرۈلۈشكە ھەقلىق 

ئىكەنلىكىنى بىر كىشىدىن باشقا بارلىق ئۆلىماالر 

 بايان قىلغان. 

)ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمەت ئىبنى راھەۋەيھى  

كىمىكى ئالالھقا ۋە »مۇنداق دەيدۇ:  قىلسۇن(

ئالالھنىڭ رەسۇلىغا تىل ئۇزاتسا ياكى ئالالھ 

ى تەرىپىدىن چۇشۇرۇلگەن شەرئ

پرىنسىپالردىن بىرەرنى ئىنكار قىلسا ئالالھ 

تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان شەرىئەتنى ھەق دەپ 

بىلگەن تەقدىردىمۇ، ئالالھقا كاپىر بولىدىغانلىقىغا 

]ئىبنى ئابدۇل  «مۇسۇلمانالر بىرلىككە كەلگەن.



 

 

 

-226توم -4بەرنىڭ ''ئەلتەمھىد'' ناملىق ئەسەر 

توم -2ەر بەت، "ئەلئىستىزكار'' ناملىق ئەس

 . بەت[150

 )ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن(قازىي ئىياد  

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن »مۇنداق دەيدۇ: 

ئالالھقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كافىر بولۇشى، ئۇنىڭ 

. «قېنىنىڭ ھاالل بولىدىغانلىقىدا ئىختىالپ يوق

 . بەت[-270توم -2]ئەششىفا ناملىق ئەسەر 

ئەبى زەيد  ئىبنى ھەزم رەھىمەھۇلالھ، 

ئەلقەيرىۋانى ۋە ئىبنى قۇدامە قاتارلىق 

ئىمامالرنىڭ، ئالالھقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كاپىر 

بولىدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلگەنلىكىنى بايان 

]ئىبنى ھەزمنىڭ ''ئەلمەھلى''ناملىق قىلىدۇ. 

 .بەت[-411توم -11ئەسىرى 

شۇنىڭدەك بارلىق ئۆلىماالر كىمكى ئالالھقا تىل  

ا كافىر بولىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئۇزاتس

ئۆزرىسىنىڭ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقىنى قەيت 



 

 

 

قىلىدۇ. چۈنكى ئاددى ئەقىل ئىگىسىمۇ تىل بىلەن 

باشقىنى، ھاقارەت بىلەن مەدھىيەنى پەرق 

ئېتەلەيدۇ، لېكىن ئۇالر بۇ ئىشقا كەلگەندە 

جاسارەت بىلەن ئالالھنىڭ شەنىگە تىل 

 ئۇزىتىدۇ.

بىر كىشى »بى زەيد ئەلقەيرىۋانىدىن، ئىبنى ئە 

 يەنە بىر ئادەمگە ئالالھنى قوشۇپ لەنەت قىلسا،

كەچۈرۈڭ،  ئاندىن كىيىن ئۇ ئادەم ئۆزرە ئېيتىپ:

مەن ئەسلى شەيتانغا لەنەت قىلماقچى ئىدىم، 

تىلىم خاتا كېتىپ قالدى دىسە ئۇنىڭ ئۆززىسى 

ئىبنى  قوبۇل قىلىنامدۇ؟ دەپ سورىغان ئىدى،

مەيلى چاقچاق قىلىپ دېسۇن ياكى  يد:ئەبى زە

جىددى دېسۇن، ئاغزىدىن ئاشكارا كۇپۇرلۇق 

سۆزى چىققانلىقى ئۇچۇن ئۇنىڭ ئۆزرىسى 

قوبۇل قىلىنمايدۇ ھەمدە ئۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ، دەپ 

]ئىيادنىڭ ''ئەششىفا'' ناملىق  «جاۋاپ بەرگەن.

 . بەت[-271توم -2ئەسىرى 



 

 

 

شۇنىڭدەك تۆت مەزھەبتىكى بارلىق  

ىشۇناس ئالىمالر، پەرۋەردىگارنىڭ زاتى فىقھ

ئىالھىغا تىل ئۇزاتقۇچى، ئۆز نېيىتىدە ئالالھنى 

تىلالش ئەمەسلىكىنى ئېيتقان تەقدىردىمۇ، ئۇالر 

مەسىلىنىىڭ زاھىرىغا يەنى ئاشكارا بولغان 

 تەرىپىگە قاراپ تۇرۇپ ھۆكۈم چىقىرىدۇ. 

ئەگەر ئۆلىماالر مەسىلىنىڭ ئاشكارا بولغان  

ڭ ئەكسىچە نىيەتكە قارىتا كەسكىن تەرىپىنى

قارار چىقارغان بولسا ئىدى، شەرىئەت يولغا 

چېگرا، جازا ۋە مۇكاپات قاتارلىق -قويغان چەك

قانۇنالرنىڭ ھەممىسى ئورۇنسىز پرىنسىپقا 

-ھۆرمەت، ھەق-ئايلىنىپ، ئىززەت

ھوقۇقالرنىڭ ھەممىسى تاجاۋۇزچىلىققا 

ن ئۇچراپ، مۇسۇلمان بىلەن كاپىرنىڭ، مۆمى

بىلەن مۇناپىقنىڭ پەرقى قالماستىن، دىن ۋە 

ھايات بولسا ئەخمەق ۋە مەنىۋى كېسەللىككە 

گىرىپتار بولغانالرنىڭ قولىدىكى ئويۇنچۇقىغا 

 ئايلىنىپ قالغان بوالتتى.



 

 

 

ئالالھنىڭ زاتىغا تىل ئۇزىتىش، كۇپرىلىقنى  

 مەقسەت قىلمىغان تەقدىردىمۇ كۇپرىدۇر

ئالالھنىڭ زاتىغا تىل تەككۇزۇشنىڭ كۇپرىلىقى  

مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدىغان ئىشتۇر. تىل 

ئۇزاتقۇچى بۇ سۆزنى مەقسەتسىز قىلغان 

تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ دىققەتسىزلىكى ئېتىبارغا 

ئېلىنمايدۇ. چۈنكى ئالالھنىڭ ھەققىدە مەقسەتلىك 

ياكى مەقسەتسىز ئېيتىلغان ھەرقانداق يامان 

ئۇ زاتقا قىلىنغان كۇپۇرلۇق سۆزنىڭ، 

 ئىكەنلىكىدە ئىختىالپ يوقتۇر.

كىمىكى بۇ ئىشنى سادىر قىلغاندىن كىيىن ئۇنىڭ  

ئۇچۇن نادامەت چېكىپ ئۆزرە ئېيتىشى، ئۇنىڭ 

نادانلىقىدىن بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ ھەقتىكى 

ئۆزرىسىنى، ئىماننى قەلبتىال تەستىقلىسا كۇپايە 

ئىقرار، دىل قىلىدۇ دەپ، ئىماننىڭ تىل بىلەن 

بىلەن تەستىق، بەدەن بىلەن ئەمەل قىلىش 

دېگەنلىك بولىدىغانلىقىنى ماھىيەتتىن بىلمىگەن، 



 

 

 

جەھمىيە ئىبنى سەپۋان باشچىلىقىدىكى مۇرجىئە 

ئەقىدىسىدىكىلەردىن باشقا ھېچكىم قوبۇل 

 كۆرمەيدۇ. 

مۇرجىئە مۇتەئەسسىپلىرى، ئەمەل ئارقىلىق  

نداق بولغانىكەن ئىمان مۇستەھكەم بولمايدۇ، ئۇ

نىيەتكە قارىشىمىز چەكلەنمەيدۇ دەپ ئېتىقاد 

 قىلىدۇ.

شۈبھىسىزكى، ئىمان زاھىر ۋە باتىن دەپ  

ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى 

بىرىنى -يەنە بىر قىسمىنى تولۇقالپ بىر

مۇستەھكەملەيدۇ، ئەگەر بۇ ئىككىسىدىن 

بىرەرسى چەكلىمىگە ئۇچرىسا، ئىماننىڭ 

ەممىسى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. خۇددى، كاپىر ھ

ئالالھقا تىل ئۇزىتىشنى قەلبىدە نىيەت قىلىپ، 

كۇپرى سۆزنى تىلى بىلەن دېمىگەن ياكى 

ئەمەلىيىتى بىلەن ئىشلىمىگەن تەقدىردىمۇ كاپىر 

بوالۋەرگەندەك، ئىنسان كۇپرى قىلىشنى قەلبىدە 



 

 

 

نىيەت قىلماستىن، ئەمىلىدە ئىشلىمەستىن سۆزى 

ىلىقمۇ كاپىر بولىدۇ. شۇنىڭدەك، كىمىكى ئارق

كۇپرىلىقنى تىلى بىلەن سۆزلىمەي، قەلبىدىمۇ 

ھەرىكىتى بىلەن -مەقسەت قىلماي، ئىش

ئىپادىلىسىمۇ ئوخشاشال ئالالھقا كۇپرى قىلغان 

 بولىدۇ.

ھەرىكىتى ئارقىلىق كۇپرى -ئەگەر كىمىكى ئىش 

ئىشالرنى قىلسا، ئۇنىڭ ھېسابى سورىلىدۇ، 

ىڭ نىيىتىنىڭ ھېسابىنى ئالالھ ئالىدۇ. ئەمما ئۇن

قەلبتىكى بارلىق نىيەتلەر ئالالھقا 

تاپشۇرۇلىدىغان بولۇپ، ئاشكارا بولغان 

ئىشالردىنال كىشىلەردىن بۇ دۇنيادا ھېساب 

 ئىلىنىدۇ.

كىمىكى ئالالھنى ۋە ئۇنىڭ كىتابىنى، پەيغەمبەر  

ئەلەيھىسساالمنى مەسخىرە قىلسا، مەزكۇر سۆز 

شنى مەقسەتلىك ياكى مەقسەتسىز ياكى قىلمى

ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل بولماستىن  قىلسۇن،



 

 

 

بەلكى كاپىر بولىدىغانلىقىنى ئالالھ بايان قىلىپ 

﴿َولَئِن َسأَْلتَُھْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا  مۇنداق دەيدۇ:

ِە َوآيَاتِِە َوَرُسوِلِە ُكنتُْم  نَُخوُض َونَْلعَُب ۚ قُْل أَبِاللَـّ

اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُم بَْعدَ إِيَمانُِكْم﴾  ِزئُوَن ،تَْستَھْ 

ئەگەر سەن  )ئى مۇھەممەد!(» تەرجىمىسى:

 سورىساڭ، )مەسخىرە قىلغانلىقىنى(ئۇالرنىڭ 

، پەقەت ئىچ )راست ئەمەس(بىز » ئۇالر:

دەيدۇ. « پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق

سىلەر ئالالھنىڭ دىنىنى، » )بۇ مۇناپىقالرغا(

ۋە  )يەنى كىتابىنى(ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى 

ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە 

)يالغان قەسەم سىلەر  .دېگىن« قىلدىڭالرمۇ؟

ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر ئىمان  ئىچىپ(

)پەيغەمبەرنى مەسخىرە ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، 

ن بىر كاپىر بولدۇڭالر، سىلەردى قىلىش بىلەن(

 )راست تەۋبە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن(گۇرۇھنى 

ئەپۇ قىلساق، يەنە بىر گۇرۇھنى گۇناھكار 

)يەنى مۇناپىقلىق بىلەن گۇناھنى بولغانلىقلىرى 



 

 

 

« .ئۈچۈن جازااليمىز داۋامالشتۇرغانلىقلىرى(

 .ئايەتلەر[-66-65]سۇرە تەۋبە 

بىرسىنىڭ يەنە بىرىنى زىناخور دەپ تۆھمەت  

اھنى تىللىشى ۋە لەنەت قىلىشىغا قىلىشى، پادىش

ئوخشاش سۆزلەر، گەرچە مەقسەتسىز 

دېيىلگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل 

قىلىنمايدىغانلىقى ۋە مەزكۇر قىلمىش ياكى 

سۆزنىڭ ھېسابى ئېلىنىدىغانلىقىغا ئەقىلمۇ 

 دااللەت قىلىدۇ.

ئىسپاتىسز يالغاننى ئويدۇرۇپ بىراۋغا  

مەت قىلغۇچى مەيلى تۆھمەت قىلغۇچىغا، تۆھ

چاقچاق قىلىپ ياكى ئوينۇشۇپ دېگەن 

بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۆزرسىنى قوبۇل قىلماستىن، 

بەلكى شەرىئەتتە سەكسەن دەررە ئۇرۇشقا 

بۇيرۇيدۇ. شۇنىڭدەك، راست ياكى چاقچاق 

ئابرۇيى -بولسۇن پادىشاھنىڭ ئىززەت

كىشىلەرنىڭ خالىغانچە ئويۇن قىلىپ، مازاق ۋە 



 

 

 

ىرىغا جازا ياكى ئېتىراز مەسخىرە قىلىشل

بىلدۇرۇلمەستىن تاشالپ قويۇلسا، ئۇالرنىڭ 

 ئالدىدا ئۇنىڭ ھەيۋىتى ۋە ھۆرمىتى چۈشىدۇ.

ئالالھ تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە بۈيۈكلىكىنى  

بىلىش، ئىنسانغا ئەقلى ۋە شەرئى دەلىللەردە 

روشەن كۆرۈنۈپ تۇرسىمۇ، ئۇنى بىلىشكە 

گە قىلىنغان ئەھمىيەت بەرمىگەنلىك ئۆز نەپسى

زۇلۇم ۋە جىنايەت ھېسابلىنىپ، ئۇنىڭ 

ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى قۇرئان ۋە 

 سۈننەتتە تەكىتلىنىدۇ.

ئەبى  سەھىھ ھەدىستە بايان قىلىنىشىچە، 

ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇئەنھۇ پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

لالھنىڭ غەزىپى بەندە ئويلىماستىن ئا» قىلىپ:

كىلىدىغان سۆزدىن بىرنى قىلىدۇ، شۇ سەۋەپتىن 

 «دوزاخنىڭ يەتمىش يىللىق قەھرىگە چۈشىدۇ



 

 

 

، مۇسلىم -6378]بۇخارى دېگەن، دەيدۇ. 

 .رىۋايىتى[ -2988

ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ تېگىگە يەتمەستىن ۋە  

ئېغىرلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلماستىن، بىپەرۋالىق 

كىلىدىغان سۆزلەرنى قىلىپ ئالالھنىڭ غەزىپى 

قىلغۇچىنىڭ ئۆزرە ئېيتساق ياكى تۆۋە قىلساق 

دېمىسۇن ئۈچۈن، قۇدرەتلىك ئالالھ  -بولىدىغۇ

ئۇالرغا بۈيۈك ئازابنى تەييارلىدى. ئەگەر 

ئۇالر دەۋاتقان سۆزلىرىنى ياخشى مۇالھىزە 

قىلىپ، ئازراق ئويالنغان بولسا ئىدى، 

ەنلىكى سۆزلىرىنىڭ نەقەدەر يامان ۋە قەبىھ ئىك

ئايدىڭلىشاتتى، ھەمدە ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇنچە ئېغىر 

 بەدەل تولىمىگەنمۇ بوالتتى.

بىالل ئىبنى ھارس رىۋايەت قىلغان ھەدىستە،  

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى 

رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيھى  بايان قىلىنىدۇ.

سىلەرنىڭ بىرىڭالر » ۋەسەەللم مۇنداق دېگەن:



 

 

 

ىنىڭ مەنىسنى ئويلىماستىن ئالالھ گېپ

غەزەپلىنىدىغان بىر سۆزنى قىلىپ سالىدۇ، شۇ 

سۆزى سەۋەبىدىن ئالالھ ئۆزى بىلەن 

ئۇچراشقۇچە قەدەر مەزكۇر ئىنسانغا غەزىپىنى 

 -469توم -3]مۇسەد ئەھمەد  «يېزىۋىتىدۇ.

نومۇرلۇق ھەدىس. سەھىھ -15852بەت، 

 .نومۇرلۇق ھەدىس[-280ئىبنى ھەببان 

ىنساننىڭ ئالالھ سۇبھانەھۇ ۋەتەئاالغا تىل ئ 

ئۇزىتىشى ۋە لەنەت قىلىشى مەقسەتلىك ياكى 

مەقسەتسىز بولسۇن، ئۇ زاتنىڭ بۈيۈكلىكىنى 

شەۋكىتىگە قەستەنلىك -كەمسىتكەنلىك ۋە شانۇ

بىلەن ئاھانەت قىلغانلىق بولىدۇ. شەيتان، ئەقلى 

 -ياكى شەرئى تەرەپتىن ئاجىز، ئۆزىنىڭ ھاۋايى

-ىگە ئەگىشىدىغان، سۆز ۋە ئىشھەۋىس

ھەرىكەتلىرىنى شەرئى ۋە ئەقلى ئۆلچەمگە 

سىلىپ چۈشەنمەيدىغان، مەسىلىگە توغرا 

مۇئامىلە قىاللمايدىغان ئىنساننى تىپىپ، مەزكۇر 

قىلمىش ئۈچۈن ئۆزرە ئېيتسا بولىدىغانلىقىنى 



 

 

 

دە، نەتىجىدە ئۇ ئالالھقا كۇپرى قىلىپ -ئېيتىدۇ

 ولىدۇ.ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان ب

شەيتاننىڭ ئىنساننى ئالداپ گۇمانغا سىلىشى:  

شەيتان كۇپرى ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلىۋاتقان 

ئىبادەتلىرى ۋە ياخشى -ئىنسانغا، ئۇنىڭ تائەت

-ئەمەللىرىنى كۆز ئالدىغا ئەكەلدۈرۈپ، گۇناھ

مەئسىيەتنىڭ ھەسرىتى ۋە ئازابىنى قەلبىدىن 

-ئاتا كەتكۈزىدۇ. شاھادەت كەلىمىسى ئېيتقان ۋە

ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىدىغان، ھەتتا نامازالرنىمۇ 

ئادا قىلىپ تۇرۇپ، ئالالھ تائاالغا تىل 

ئۇزىتىدىغان ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرى، خۇددى 

جاھىلىيەت دەۋرىدە مەككىدىكى ئازغۇن ئەرەب 

مۇشرىكلىرىنىڭ ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈپ 

-بۇتالرغا چوقۇنغاندا، ھاجىالرغا يېمەك

ك تارقىتىش، ھەرەم مەسجىدىنى ياساش ئىچمە

ۋە گۈەللندۈرۈش، كەبىنىڭ يوپۇقىنى 

ئالماشتۇرۇش قاتارلىق بۈيۈك خىزمەتلەرنى 

ئۇستىگە ئالغانلىقىدەك ياخشى ئەمەللىرىنى 



 

 

 

قەلبلىرىدىن كەچكۈزۈپ تۇرۇپ شېرىك 

ئىبادەت قىلغانلىقى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا 

مەنپەئەت بەرمىگىنىدەك ئىشتۇر. چۈنكى 

الرنىڭ ئالالھقا ئىبادەتتە شېرىك كەلتۈرۈشى، ئۇ

ئۇ زاتنى ئۇلۇغلىشىنى چەكلەپ قويىدۇ. ئۇالر 

بەيتۇلالھنى ئۇلۇغالپ، يەنە بىر تەرەپتىن 

ئۇنىڭ ئىگىسىگە كۇپۇرلۇق قىالمدۇ!. كەئبە 

شېرىپ بولسا ئۇنىڭ رەببى ئۇچۇن ئۇلۇغلىنىدۇ، 

ھەرگىزمۇ رەب كەئبە شېرىپ ئۇچۇن 

ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق  بۇ ئۇلۇغالنمايدۇ.

﴿أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد  دەيدۇ:

ِە َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَجاَھدَ فِي  اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللَـّ

ەُ اَل يَْھِدي  ِە ۗ َواللَـّ ِە ۚ اَل يَْستَُووَن ِعندَ اللَـّ َسبِيِل اللَـّ

سىلەر »ِميَن﴾ تەرجىمىسى: اْلقَْوَم الظَّالِ 

ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى 

ھەرەمنى ئاۋات قىلىشنى ئالالھقا، ئاخىرەت 

كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد 

ئوخشاش  )ئىمانىغا(قىلغانالرنىڭ 

ھېسابالمسىلەر؟ ئالالھنىڭ نەزىرىدە ئۇالر 



 

 

 

ھىدايەت ئوخشاش ئەمەس. ئالالھ زالىم قەۋمنى 

 . ئايەت[-19]سۈرە تەۋبە « قىلمايدۇ

كۆپىنچە ھالەتلەردە ئىنسان ئىماننىڭ  

تەقەززاسى بويۇنچە ياشىمىغانلىقى سەۋەبلىك، 

ئۇنىڭ ئىماننى دەۋا قىلىشى قۇرۇق نەرسىگە 

ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق  ئايلىنىپ قالىدۇ.

ـِە َوبِاْليَْوِم ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِاللَّ  دەيدۇ:

كىشىلەر »اْْلِخِر َوَما ُھم بُِمْؤِمنِيَن﴾ تەرجىمىسى: 

ئارىسىدا ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق 

دېگۈچىلەر بار، ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ 

)يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن، كۆڭلىدە 

 .ئايەت[-8]سۈرە بەقەرە .« ئىشەنمەيدۇ(

الھ تائاالغا ئىمان ئېيتتىم دەپ شۇنىڭدەك ئال 

تۇرۇپ، ئۇ زاتقا تىل تەككۇزۇش ۋە ئۇنى 

مەسخىرە قىلىش بولسا، مەزكۇر شەخسنىڭ 

ئالالھنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش 



 

 

 

دەۋاسىنىڭ ئېتىبارغا ئېلىنمايدىغانلىقىنى 

 كۆرسىتىدۇ.

 ئالالھقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ جازاسى 

ئۆلىماالر، ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ  

كاپىر بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا شەرىئەتتە ئۆلۈم 

جازاسى بېرىلىدىغانلىقىغا، ئۇ ئۆلتۈرۈلگەندىن 

تاراش، كېپەنلەش، نامىزىنى -كىيىن، يۇيۇپ

چۇشۇرۇش، دەپنە ۋە دۇئا قىلىش قاتارلىق 

مۇسۇلمانالرغا قىلىنىشى كېرەك بولغان بەزى 

ىنى ئەھكامالردىن بەھرىمەن د

 ئۇالر يەنە: بواللمايدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلگەن.

ئۇ مۇسۇلمان بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ 

-جىنازا نامىزى چۇشۇرۇلمەيدۇ، يۇيۇپ

تارالمايدۇ، كېپەنلەنمەيدۇ، مۇسۇلمانالر 

قەبرىستانلىقىدا دەپنە قىلىنمايدۇ، ئۇنىڭغا 

جايىز ئەمەس مەغپىرەت تىلەپ دۇئا قىلىشمۇ 

 دەپ قارايدۇ.



 

 

 

ئۆلىماالر، ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچى  

پەرۋەردىگارنىڭ زاتى ئىالھىغا ئاالقىدار بولغان 

مەزكۇر يامان سۆز ۋە قەبىھ قىلمىشىدىن تەۋبە 

قىلسا، ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنامدۇ ياكى 

قىلىنمامدۇ؟، ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە 

ئۇنىڭ قەلبىدىكى پۇشايمىنى ۋە  قىلدۇرىالمدۇ؟،

تەۋبىسىنىڭ ھېسابى ئالالھقا دەپ، بۇ دۇنيادا 

ئۇنىڭ تەۋبىسى ئېتىبارسىز قالدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ 

ھەققىدە شەرئى ھۆكۈم ئىجرا قىلىنامدۇ ياكى 

بۇ  قىلىنمامدۇ؟ دېگەن مەسىلىدە ئىختىالپلىشىدۇ.

مەسىلە تۆۋەندىكىدەك مەشھۇر ئىككى خىل 

 ىچىگە ئالىدۇ:كۆزقاراشنى ئۆز ئ

بىرىنچى كۆزقاراش: ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ۋە  

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالرنىڭ، 

شۇنداقال ھەنبەلى مەزھەب ئۆلىمالىرى ۋە 

ئۇنىڭدىن باشقا بەزى پىقھىشۇناش ئالىمالرنىڭ 

كۆزقارىشىدا، ئۇنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ 

ۈلۈشى ۋە تەۋبىمۇ قىلدۇرۇلمايدۇ، ئۇنىڭ ئۆلتۈر



 

 

 

ۋاجىب بولىدۇ دەپ قارايدۇ. بۇ سۆز ئەھمەد 

 ئىبنى ھەنبەلنىڭ مەشھۇر قارىشى ھېسابلىنىدۇ.

-يۇقىرىقى ھۆكۈمنىڭ سەۋەبى: ئالالھنىڭ شانۇ 

شەۋكىتىگە تىل ئۇزىتىش ۋە ئۇنى مەسخىرە 

قىلىشقا ئوخشىغان، بەزى كىشىلەر تەرىپىدىن 

يېنىك ھېسابلىنىپ ئىشلىنىدىغان روشەن 

تەۋبە ئارقىلىق كەچۈرۈم قىلىنمايدۇ.  جىنايەتلەر

يۇقىرىقىدەك ئېغىر جىنايەتلەرنىڭ سورىقى، 

شەخسنىڭ تەۋبە قىلىشى بىلەنال كۇپايىلەنگەندە، 

كۆپلىگەن ئىنسانالر مەزكۇر بۈيۈك گۇناھنى 

يېنىك ساناپ، ھۆكۈم ئالدىدا تەۋبىنى ئىزھار 

دە، كىيىن ئۆزى بىلگەن يولغا ماڭىدۇ. -قىلىدۇ

غاندا ئۇ ئىشالرنىڭ كۇپرىغا كۆرۈك بۇنداق بول

بولۇشىغا ۋە ئۇالرنىڭ مەزكۇر گۇناھنى كۆزگە 

ئىلماسلىقىغا سەۋەپ بولىدۇ. شەرىئەتتە جىنايەت 

بەلگىلەنگەن جازا، جىنايەت ئۆتكۈزگۈچىنى 

ئەدەپلەش ۋە ئۇنى گۇناھتىن پاكالش، 

باشقىالرنى ئۇ جىنايەتچى سادىر قىلغان سۆز ۋە 



 

 

 

ى ئىشلەشتىن مەنئى ھەرىكەتنىڭ ئوخشىشىن

قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئالالھنىڭ زاتى 

ئىالھىغا تىل ئۇزىتىشتىن ئىبارەت بۇ كۇپرىلىق، 

تەۋبە بىلەن كەچۈرۈم قىلىنغاندا، شەرئى 

جازانىڭ يولغا قويۇلىشىدىكى ئىككى ئاساسى 

 مەقسەت ماھىيىتىنى يوقاتقان بولىدۇ.

 ئىككىنچى كۆزقاراش: پىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ 

كۆپچىلىكى، ئۇنىڭ تەۋبە قىلدۇرىلىدىغانلىقى، 

ئىلگىرىكى جىنايىتىگە قايتماسلىق شەرتى بىلەن 

تەۋبىسىدە تۇرسا، تەۋبىسى قوبۇل بولىدۇ دەپ 

 قارايدۇ.

ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىشىدىكى  

سەۋەب: ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچى 

كاپىردۇر. ئالالھقا ئىبادەتتە شېرىك 

ۈچى بۇتپەرەس، ئالالھنىڭ بارلىقىغا كەلتۈرگ

ئىنكار قىلغۇچى قاتارلىق كىشىلەرنىڭ كۇپرىنىڭ 

قايسى تۈرىنى سادىر قىلغانلىقىدىن قەتئىي 



 

 

 

نەزەر، ئۇالرنىڭ ئىسالمغا كېرىشى سەۋەبلىك 

تەۋبىسى ئېتىبارغا ئىلىنىپ، كۇپرىلىق ھاياتىدىن 

ئۆچۈرۈلىدۇ. كىمكى تەۋبە قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭ 

نى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنى كەچۈرىدۇ. تەۋبىسى

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىش ئۇ زاتنىڭ ھەققىگە 

قىلىنغان تاجاۋۇز بولۇپ، مەزكۇر كۇپرىلىق 

سەۋەبى بىلەن ئۆز نەپسىگە زۇلۇم قىلغۇچىنى 

ئالالھ كەچۈرۈم قىلىدۇ ۋە ھەرقانداق 

 مۇشرىكنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.

يۇقىرىدىكى ھۆكۈم بولسا،  

ەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا تىل ئۇزاتقۇچىنى پ

ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ 

ئەلەيھى ۋەسەەللم ۋاپات بولغانلىق سەۋەبلىك، 

ئۆزىگە تىل ئۇزاتقۇچىنى ئەپۇ قىلمىغان. بۇ 

رەسۇلۇلالھنىڭ ھەققى بولۇپ، ئۇ زاتقا تىل 

 ئۇزاتقۇچىدىن ئىنتىقام ئىلىش ۋاجىب بولىدۇ.



 

 

 

بەرئەلەيھىسساالمغا تىل ئۇزىتىش پەيغەم 

كۇپرىلىق بولۇپ، ئۇنىڭ شەخسىيىتىگە تىل 

ئۇزاتقۇچىدىن ھېسابىنى ئىلىش ۋە ئۇنى 

 ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.

رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەەللمگە  

ھاقارەت قىلىنىشى، ئۇنىڭ ئىنسانالر نەزىرىدىكى 

ھۆرمىتى ۋە قەدرىگە تەسىر كۆرسىتىش بىلەن 

ىرگە، قەلبلەردىكى ئورنى ۋە سۆيگۈ ب

مۇھەببىتىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە 

ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچى بولسا، ئالالھ 

تائاالغا ھېچ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، بەلكى دۇنيا 

 ۋە ئاخىرەتتە ئۆزى زىيان تارتىدۇ.

يۇقىرىدىكى كۆزقاراشالرنىڭ ئەڭ كۈچلىكى:  

كىمكى ئالالھ تائاالغا تىل ئۇزىتىدىكەن، تەۋبە 

قىلىش تەكلىپى بېرىلمەستىن، ئۇنى ئۆلتۈرۈش 

ۋاجىپ بولىدۇ. ئەگەر ئۇ تەۋبە قىلغان بولسا، 

ئالالھ بىلەن ئۇچراشقاندا قىلمىشىنىڭ ھېسابىنى 



 

 

 

بېرىدۇ. ئالالھ ئۇنىڭغا ئۆز ئادالىتى ياكى 

كەرەملىك مەرھەمىتى بىلەن مۇئامىلە قىلىشى 

 مۇمكىن.

پەرۋەردىگارنىڭ زاتى ئىالھىغا تىل ئۇزاتقان  

كىشى، شەرئى مەھكەمە تەرىپىدىن قولغا 

ئېلىنىشتىن ئىلگىرى تەۋبىسىنى ئاشكارىلىسا ۋە 

تەۋبىنىڭ تەقەززاسىنى داۋامالشتۇرۇشقا قادىر 

بولسا، ئۇنىڭ تەۋبىدىكى راستچىللىقى ئېتىبارغا 

لالھقا ئىلىنىپ، ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى ئا

تىل ئۇزاتقان ئەمما ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن 

 ئىسالمغا كىرگەن كاپىرالرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ.

ئالالھ تائاالنىڭ زاتىغا تىل ئۇزىتىش  

 تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:

بىرىنچى: بىۋاستە تىل ئۇزىتىش؛ ئالالھ تائاالغا  

لەنەت ۋە ئاھانەت قىلىش، ئۇنى مەسخىرە 

ۇنىڭ زاتى ئىالھلىقىنى كەمسىتىشتەك قىلىش، ئ

ئىشالر بولۇپ، ئۇنىڭ ھەممىسى ئىلگىرىكى 



 

 

 

ھۆكۈمنىڭ ئىچىگە يەنى ئالالھ تائاالغا تىل 

ئۇزىتىشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدىكى مەزمۇننىڭ 

 ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ.

ئىككىنچى: ۋاستلىق تىل ئۇزىتىش؛ ئالالھ  

لىق تائاالنىڭ كائىنات ۋە مەخلۇقاتالرغا ئاالقىدار

بولغان ۋاقىت ۋە زامان، كۈن ۋە سائەت، ئاي 

ۋە يىل، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكەتلىنىشى 

قاتارلىق ئىنساننىڭ تاللىشى ياكى ئىختىيار 

قىلىشى بولمىغان ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرىشىدىن 

نارازى بولۇپ، ئۇنىڭدىن ھاسىل بولغان 

نەتىجىلەرنى تىللىشى، ئەگەر قەستەنلىك ۋە 

بىلەن ئالالھقا نىسبەت بېرىپ  ئۆچمەنلىك

تىللىمىغانال بولسا، ئۇ ئالالھقا تىل ئۇزۇتۇپ 

كاپىر بولغۇچىدىن بولمايدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش 

ھۆكمى بىرىلگەن جىنايەت دائىرىسىگە 

 كىرمەيدۇ.



 

 

 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت  

 قىلغان ھەدىس قۇدسىيدا،

ن بايان پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالدى

ئادەم پەرزەنتى، زاماننى » قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

تىلالپ ماڭا ئەزىيەت بېرىدۇ، مەن زاماننى 

ياراتتىم ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق ئىشالر مېنىڭ 

قولۇمدا، كېچە ۋە كۈندۈزنى مەن 

]بۇخارى ۋە مۇسلىم . «ئايالندۇرىمەن

 .رىۋايىتى[

ئادەم پەرزەنتى، ئى »يەنە بىر رىۋايەتتە:  

دىن ئۈمىدسىزلەنگۈچى! دەپ، ماڭا زامان

ئەزىيەت بېرىدۇ، سىلەرنىڭ بىرىڭالر، ئى 

زاماندىن ئۈمىدسىزلەنگۈچى! دېمىسۇن، مەن 

زاماننى ياراتتىم، ئۇنىڭدىكى ئىشالرنى مەن 

تەسەررۇپ قىلىمەن، كېچىنى كۈندۈزگە، 

كۈندۈزنى كېچىگە ئايالندۇرىمەن، ئەگەر 

 خالىسام ئۇالرنىڭ ئايلىنىشىنى چەكلەپ

 .]مۇسلىم رىۋايىتى[ «قويىمەن.



 

 

 

قۇياش ۋە ئايغا ئوخشىغان ئاسمان جىسىملىرى،  

كۈندۈز -ئۇنىڭ سەۋەبلىك بارلىققا كەلگەن كېچە

ۋاقىت ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن -ۋە زامان

ھەرىكەتلەنمەستىن، ئالالھنىڭ 

ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە ئىرادىسىدىن چىقماستىن 

لەرنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىدۇ. مەزكۇر شەيئى

تالالش ۋە ئىختىيار قىلىش ساالھىيىتى ۋە ئالالھ 

 تائاالنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقىش ھەققى يوق.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، ئالالھنىڭ مەزكۇر  

مەخلۇقاتلىرىنى تىلالش، ئۇالرنى بۇيرۇغۇچى 

ۋە ئورۇنالشتۇرغۇچى زات ئالالھنىڭ 

ھۆرمىتىگە تاجاۋۇز قىلغانلىق بولۇپ، مەزكۇر 

سىلەرنى مۇئەييەن ئىشالر ئۈچۈن ئىرادە نەر

قىلىشى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى ھېكمەتكە 

ئىتىراز بىلدۈرگەنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال زاماننى تىللىغاننى 

ئۆزىگە ۋاسىتىلىق تىل ئۇزاتقانلىق دەپ بايان 

 قىلدى.



 

 

 

ئىنساننى تىلالش بىلەن پەرۋەردىگارغا تىل  

ىشنىڭ ماھىيىتى ئوخشاش ئەمەس. ئالالھ ئۇزىت

تائاال ئىنسانغا ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتىگە اليىق 

بۇ ھەقتە ئالالھ  ئىختىيار ۋە تالالش بەردى.

﴿َوَما تََشاُءوَن ِإالَّ أَن يََشاَء  تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ەُ َربُّ اْلعَالَِميَن﴾ تەرجىمىسى:  پەقەت »اللَـّ

خالىغاندىال،  ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھ

)يەنى ئالالھ ئاندىن سىلەر خااليسىلەر 

خالىمىغۇچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ 

 .ئايەت[-29]سۈرە تەكۋىر .« پايدىسى يوق(

ئەمما قۇياش ۋە ئايغا ئوخشىغان ئاسمان  

جىسىملىرىنىڭ ھەققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق 

َك اْلقََمَر َواَل دەيدۇ: ﴿اَل الشَّْمُس يَنبَِغي لََھا أَن تُْدرِ 

َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن﴾  اللَّْيُل َسابُِق النََّھاِر ،

)يەنى كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى » تەرجىمىسى:

، كېچىنىڭ ئىككىسىنىڭ جەم بولۇپ قېلىشى(

)يەنى ۋاقتى كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى 

 كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى(



 

 

 

پەلەكتە ئۈزۈپ  مۇمكىن ئەمەس، ھەر بىرى

 .ئايەت[ -40]سۈرە ياسىن « تۇرىدۇ.

ئالالھ ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى ئۇلۇغالش  

ۋاجىبتۇر. پەرۋەردىگارنىڭ كائىناتتىكى 

ئورۇنالشتۇرۇشلىرىنى، بۇيرۇق ۋە 

چەكلىمىرىنى ئۇلۇغالش، ئەمرىگە ئىتائەت 

قىلىپ، توسقىنىدىن چەكلىنىش، ئالالھنىڭ ھەققىدە 

مەسلىك قاتارلىقالر ئالالھ بىلمەي تۇرۇپ سۆزلى

 تائاالنى ئۇلۇغلىغانلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئالالھ تائاالنى زىكىر قىلىش، ئۇنىڭغا دۇئا  

قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن تىلەكلىرىنى سوراش، 

كائىناتتىكى كۆز ئالدىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان 

بارلىق ئىشالرنى، ئىبادەتتە شېرىكى يوق، 

نە، يارىتىشتا يېگا-تەسەررۇپ قىلىشتا يەككە

چەكسىز قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ تەقدىرىگە 

باغالپ چۈشىنىشىمىز ئۇ زاتنى ئۇلۇغلىغان 

بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال  بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.



 

 

 

ەَ َحقَّ قَْدِرِه  مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَما قَدَُروا اللَـّ

َواأْلَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُەُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسََّماَواُت 

ا يُْشِرُكوَن﴾  ْطِويَّاٌت بِيَِمينِِە ،مَ  ُسْبَحانَەُ َوتَعَالَىَٰ َعمَّ

ئۇالر ئالالھنى ھەقىقىي رەۋىشتە » تەرجىمىسى:

تونۇمىدى. قىيامەت كۈنى زېمىن پۈتۈنلەي 

ئالالھنىڭ چاڭگىلىدا بولىدۇ، ئاسمانالر ئالالھنىڭ 

)يەنى ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرىدۇ، ئالالھ ئۇالر 

نىڭ شېرىك كەلتۈرگەن  مۇشرىكالر(

]سۈرە « نەرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر.

 .ئايەت[-67زۇمەر 

مەخلۇقاتالرنى توغرىغا يېتەكلەشتە ۋە ياردەم 

يېگانە ئالالھ -بېرىشتە ھېچ شېرىكى يوق يەككە

سۇبھانەھۇ ۋەتەئاالدىن بۇ كىچىككىنە 

ئەمىلىمىزنى ئۆزىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىپ 

ال بۇ ئەسەرنى بىز ۋە باشقا بېرىشىنى، شۇنداق

ئاخىرەتتە مەنپەئەتلىك -مۇسۇلمانالرغا دۇنيا

 قىلىپ بېرىشىنى سورايمىز.



 

 

 

ئالالھ تائاالدىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  

سەەلللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەەللمگە ئۇ زاتنىڭ 

تاۋابىئاتلىرى ۋە سەھابە كىراملىرىغا -ئائىلە

قەدەر  ساالم ۋە دۇرۇتالر يولاليمىز. قىيامەتكە

ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرگە ئالالھنىڭ 

 رەھمىتى ۋە مەرھىمىتى بولسۇن.

 ئابدۇلئەزىز ئىبنى مەرزۇق تۇرەيپى 
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