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(((

ئىنسانالرنىڭ ئىالھىي ئەقىدىلىرىگە بىر نەزەر
(ئىالھىي رەھمەتنىڭ ئۇمۇمىيلىقى ھەققىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان دەلىللىرىمگە بىر
ئىالۋە مۇناسىۋىتى بىلەن)
نەشىرگە تەييارلىغۇچى :نۇرئەھمەت قۇربان
روسىيە مۇسۇلمانلىرىنىڭ مەدەنىي ئەھۋالىغا قارىغىنىمىزدا ،مەكتەپ
مەدەرىسەلەرنى ئىسالھ قىلىش ،مائارىپ مېتودىنى يېڭىدىن بېكىتىش ،ئىجتىمائىي
ۋە سىياسىي ئەھۋالالر ،ئىقتىسادىي كىملىكلەر ،مىللىي ئەدەبىيات ،مىللىي
مەتبۇئات ،مىللىي تىل ۋە يېزىقچىلىق قائىدىلىرىگە ئوخشاش مۇھىم مەسىلىلەرنى
كۆرىۋاالاليمىز .بۇ مەسىلىلەر پەقەت رۇسىيە مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈنال ئەمەس ،بەلكى
بارلىق مۇسۇلمان دۇنياسى ئۈچۈنمۇ غايەت مۇھىم مەسىلىلەر ھېسابلىنىدۇ .ھەممە
ئادەم بۇنى بىلىدۇ .مەنمۇ بۇ ھەقىقەتنى چۈشىنىمەن.
لېكىن مېنىڭ بىلىشىمچە ،مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ ئەھمىيىتى باشقا مەسىلىلەرنىڭ
ھېچبىرىنى مۇھىملىق دەرىجىسىدىن چۈشۈرۈۋېتەلمەيدۇ .مۇھىملىق مەيدانىدا
ھېچقانداق تارلىق يوقتۇر .بىر مەسىلە بەك مۇھىم بولغاندا ،باشقا مەسىلىلەرمۇ
ئاز بولمىغان دەرىجىدە مۇھىم بولۇپ تۇرۇۋېرىدۇ .بىر مىللەتنىڭ ئېھتىياجلىرى،
بىز ژۇرنىلىمىزنىڭ  -2014يىللىق  -3سانىدا مۇسا جارۇلالھنىڭ ،ئىمام شاتىبىينىڭ «مۇۋافەقات» ناملىق ئەسىرىگە يازغان
(((
مۇقەددىمىسىنى نەشر قىلغان ئىدۇق .مەلۇمكى ،تاتار تۈركلىرىنىڭ كاتتا مۇتەپەككۇرلىرىدىن بىرى بولغان مۇسا جارۇلالھ -1875 ،يىلى
جەنۇبىي رۇسىيەنىڭ پەنزا ۋىاليىتى چەمبەر ناھىيەسىدە تۇغۇلغان بولۇپ -1949 ،يىلى قاھىردە ۋاپات بولغان .ئۇ ،ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە
يېڭىلىقچى پىكىر ئېقىمىنىڭ بايراقدارى بولغان .بۇ مەقسەتتە ئەرەبچە ،پارسچە ۋە تۈركچە نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يازغان .ياۋروپادىن
ياپۇنيەگىچە ،ھىندىستاندىن مىسىرغىچە مۇشەققەتلىك مۇساپىلەرنى بېسىپ ،مۇسۇلمانالرنى ئويغىتىش ئۈچۈن جاپالىق كۆرەش قىلغان.
جارۇلالھ ،ئۇسلۇبىنىڭ ئۆزگىچە بولۇشى بىلەن بىللە پىكرىي جەھەتتىنمۇ نۇرغۇن ئۆزگىچە ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە كۆپ قىرلىق بىر
ئالىم .بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئوقۇرمەنلەردىن بەزىلىرى ئۇنى ياقتۇرماسلىقى مۇمكىن .لېكىن ئىسالم ئۈممىتىنى ۋە تۈرك مىللىتىنى
سىياسىي ۋە ئىلمىي جەھەتتىكى قاراڭغۇلۇقالردىن قۇتۇلدۇرۇش يولىدا ئۈلگىلىك بىر مۇنەۋۋەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ قويۇشنىڭ زىيىنى
بولمىسا كېرەك .بىز ژۇرنىلىمىزدا ئۇنىڭ مەزكۇر ئەسىرىنى ئۇقۇرمەنىلىرىمىزنىڭ دىققىتىگە سۇنۇشنى مۇۋاپىق كۆردۇق .نەشىرگە تەييارالش
جەريانىدا تىل بىلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن ئەسەردە ئىشلىتىلگەن بىر نەچچە بېيىتلىق پارسچە شېئىرنى چىقىرىۋەتتۇق .شۇنىڭ بىلەن بىللە
ئەسەرنىڭ باش ۋە ئاخىرىدا تېما بىلەن بىۋاستە بىر نەچچە پاراگراپلىق مەلۇماتنى بۇ نەشىرگە كىرگۈزمىدۇق - .نەشىرگە تەييارلىغۇچىدىن.
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كەمچىلىكلىرى نەقەدەر كۆپ بولسا ،ئۇ مىللەت ئۈچۈن مۇھىم مەسىلىلەر شۇنچىلىك
كۆپ بولىدۇ .شۇنداق كۆپ مەسىلە بار تۇرۇپ «ئۇ مەسىلىنى قۇيۇپ تۇرە! » دېيىش،
مېنىڭچە مۇۋاپىق بىر پىكىر بواللمايدۇ .مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى بىلەن بىر كىشى،
يەنە بىرى بىلەن باشقا بىر كىشى ،ئۈچۈنچىسى بىلەن ئۈچۈنچى بىر كىشى مەشغۇل
بولسا بۇ ناھايىتى ياخشى بولغىنى.
بىر پەردىلىك ھايات درامىسىدا شۇ پەردىنىڭ ئىچكى ئەھۋالىنى يورۇتۇپ
بېرىدىغان ئەڭ مۇھىم ۋە جىددىي رولالر ئوينالسا مىللەتنىڭ ھاياتىدىمۇ ،ئۇمۇمى
مەدەنىي ئەھۋالىدىمۇ شۇ مىللەتنىڭ روھى دۇنياسىدىمۇ تېخىمۇ مۇھىم رولالر
ئوينىلىدۇ .بىلىشىمچە مىللەتلەرنىڭ ئىمان ئېڭى ئىنسانىيەت تارىخىدا غايات چوڭ
تەسىرلەرنى قالدۇرغان .ئەكسىچە خۇراپىي ئېتىقادالر مەدەنيەت ھەرىكەتلىرىگە
كاتتا تۇرغۇنلۇقالر ئېلىپ كەلمىدىمۇ؟ دىنىي ئېتىقاد بىلەن مەدەنىيەت ئوتتۇرىسىدا
شۇنداق ئۇزۇن مۇددەت داۋامالشقان كۆرەشلەر ،ئىمانىي ئاڭنىڭ مېۋىسى ئەمەسمۇ؟
مىللەتلەرنىڭ بىرىنى يەنە بىرىگە ئوت بىلەن سۇغا ئوخشاش دۈشمەن قىلىپ قويغان
نەرسە «ئىمان» ئىسمى بىلەن كۆڭۈللەردە تۆمۈرگە ئايلىنىپ كەتكەن نەزىريەلەر
ئەمەسمۇ؟ ئىنساننى ياخشى-يامان ئىشالرغا يۈزلەندۈرىدىغان ھەمدە ياخشىلىق ۋە
يامانلىقتىن توسىدىغان نەرسە يەنە ئۇنىڭ ئەقىدىسى ئەمەسمۇ؟
ئەقىدىلەرگە يەنە شۇ نۇقتىدىن قاراش پىرىنسىپىم بويىچە مەن ئىسالم
ئەقىدىسىگە ئەھمىيەت بەرگەن بولسام ،باشقا ئىنسانالر سىياسىي ،ئىجتىمائىي
مەسىلىلەر بىلەن مەشغۇل بولسا بولمامدۇ؟ مەن ئېتىقاد ئىلمى بىلەن چوڭقۇرالپ
مەشغۇل بولسام ،مېنىڭچە بۇ بىكار ئىش قىلغانلىق بولماس! مىللىتىمىزنىڭ
تەرەققىياتىنى توختىتىپ قويىدىغان دەرىجىدە زىيانمۇ بەرمەس! بەلكى پۈتۈن
ئىنسانلىق ئالىمىگە گۈزەل بىر قاراش ئېلىپ كېلىش نۇقتىسىدىن قىلىۋاتقان بۇ
ئىشىم مىللىتىمىزگە ناھايىتى كاتتا پايدىالرنى ئېلىپ كېلىدۇ.
دەۋرقە« ،ئۇمۇمى نىجاتلىق» مەسىلىسى «ئالالھنىڭ سۈپەتلىرى ئۇنىڭ
ئەينىسىمۇ ياكى ئارتۇقمۇ» « ،ئېھتىياج سەۋەبنىڭ (ئىللەت) ئىمكانمۇ ياكى
ھۇدۇسىمۇ» دېگەندەك تۇرمۇشتا پايدىسى يوق ياكى «ھەزرىتى ئەلىيمۇ ئەۋزەل
ياكى ھەزرىتى ئوسمانمۇ؟» دېگەندەك ئىسنانالرنىڭ تۇرمۇشىدا زىيانلىق مەسىلىلەر
بولغان بولسا ئىدى ،ئۇ چاغدا مەن «ھەي ئويلىنىپ باق!» دەيدىغانالرنىڭ
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چاقرىقلىرىغا ۋە پەريادلىرىغا قۇالق سالغان بوالتتىم« .بۇنىڭدىن تېىخمۇ مۇھىمراق
مەسىلىلەر بار .بۇ ئىشنى تاشال!» دېگەندەك سۆزلىرى بىلەن تەدبىر پەلسەپىسى
ساتىدىغان مۇرشىدالرنىڭ ئىرشادلىرىغان قۇالق سالغان بوالتتىم .ياكى بولمىسا
ئۆزلىرىنىڭ بىر ئىككى ماقالىسىغىال ئەھمىيەت بېرىپ مىللەتنى پاك ھىسسىياتتىن
پۈتۈنلەي يىراقالشتۇرىدىغان گۇمانخورالرنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا قۇالق سالغان
بوالتتىم .ياكى «ئىسالم ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن ،پەقەت مۇسۇلمانالر ھەممە
نەرسىدىن  ...دۇر» دېگەندەك سۆزلەرنى بىلجىرالشقا جۈرئەت قىلغان ئەدىبلەرنىڭ
سادالىرىغا قۇالق سالغان بوالتتىم.
لېكىن مەن بىلىمەنكى ،ئۇمۇمىي نىجاتلىق مەسىلىسى ئىسالم دۇنياسى ئۈچۈن
ھايات نۇقتىسىدىن قارىغاندا بەكمۇ مۇھىم مەسىلە ھېسابلىنىدۇ .بۇ مەسىلىنى
ئەمدى ئوتتۇرىغا تاشالش ئىشنى قۇيرۇقىدىن باشالش ئەمەس ،بەلكى ئىشنى ئەڭ
بېشىدىن ۋە ئەڭ ئۇلىدىن باشلىغانلىق بولىدۇ .ئىنساننىڭ ھېسسىي ھەرىكىتى،
قەلبى ۋە نېرۋىسى بىلەن بولىدۇ .ئىنسان ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ئۇنىڭ ئىمان
بىلەن تولغان ئەقىدىسى بىلەن بولىدۇ .ئۇنداق بولسا پۈتكۈل ئىنسانىيەت دۇنياسىغا
گۈزەل بىر ئىدىيە ،ئىستىقبال جەھەتتىن گۈزەل بىر ئۈمىد بېغىشاليدىغان ھېچقانداق
مەسىلە ،ھېچقاچان مىللەت ئۈچۈن زىيانلىق بولمايدۇ« .بۇ مەسىلىنىڭ ۋاقتى تېخى
يېتىپ كەلمىدى ».دېىيىشتەك «تەدبىرچانلىق»الرغا ئېتىۋار بېرىش تەدبىرلىك ئىش
قىلغانلىق بولمايدۇ.
ئەمدى ئىنسانالرنىڭ ئىالھىي ئەقىدىلىرى مەسىلىسىگە كېلىدىغان بولساق ئۇنىڭ
ھەر ھالىتى – ئىالھى قانۇنالر بويىچە -باشالنغۇچتا بىر ئۇرۇق باسقۇچىدا بولۇپ،
زاماننىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ مۇكەممەللىشىپ بارىدۇ .ھەرقانداق بىر ھالەتنىڭ
بالىلىق دەۋرى بولىدۇ .بۇنىڭدىن سىرت ھەرقانداق بىر ھالەتنىڭ تاكامۇلالشقان
دەۋرى بولىدۇ .بۇ ئىككى ئەھۋال ئوتتۇرىسىدا قانچىلىك ئۆزگۈرۈشلەرنىڭ مەۋجۇت
ئىكەنلىكىنى ۋە كامالەتكە يېتىش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت ئۆتۈشى كېرەكلىكىنى
يالغۇز ئالالھ بىلىدۇ.
ھەر ئەھۋال ئەنە شۇنداق بولسا ،ئىنساننىڭ ئەقىلدىكى «توغرا يولدا بولۇش»
ئەھۋالى ،ئىلمىي تەسەۋۋۇر ۋە ئىالھىي ئەقىدىگە ئېرىشىش باسقۇچلىرى ئەلۋەتتە
شۇنداق بولىدۇ .ئىنسان ئېتىقادىي جەھەتتىنمۇ بالىلىق چېغىدىن ھالقىپ
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تاكامۇللىشىىش باسقۇچىغا قاراپ ئىلگىرلەيدۇ .بۇ باسقۇچتا ئىنساننىڭ قانداق ۋە
قانچىلىك ئېتىقادىي باسقۇچالرنى بېشىدىن كەچۈرۈشىنىمۇ ئالالھ بىلىدۇ .لېكن
ئىنساننىڭ بۇ ھەرىكەتلىرى بەك توغرا بىر يول ئۈستىدە ۋە توغرا بىر ھەرىكەت
بولۇشى كېرەك .بىر كىشى ئەقلىي سەبىيلىك ھالىتىدىن ئاقىالنىلىك باسقۇچىغا
قاراپ قانداق ئىستىقامەت ئۈستىدە ھەرىكەت قىلسا ،بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئەقلىمۇ
بالىلىق ئەقىدىسىدىن ھەقىقەت ئەقىدىسىگە قاراپ شۇنداق ئىستىقامەت بىلەن
ھەرىكەت قىلىدۇ ۋە ئالغا ئىلگىرىلەيدۇ.
ئىالھىي قانۇننى قۇرئاننىڭ كۆپلىگەن ئايەتلىرى تەكىتلەپ ئۆتۈدۇ.
مەسىلەن« :شۈبھىسىزكى مەن ،ھەم ئۆزەمنىڭ پەرۋەردىگارىم ھەمدە سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ئالالھقا تەۋەككۇل قىلدىم .ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان
ھېچقانداق بىر مەخلۇق يوق .مېنىڭ رەببىم ھەقىقەتەن توغرا يولدا»(((.
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىدە گۇمان يوق .ھەرقانداق ئىنسان بۇنىڭغا داخىل .ھەر قانداق
ئىنساننىڭ كونتۇروللۇقى توغرا ئىش قىلغۇچى ئالالھنىڭ ئىلكىدە بولىدىغانلىقىدىن
قارىغاندا ،بارلىق ئىنسانالر توغرا يولدا بولغان بولىدۇ .يەنى ئەقىدە دەۋرى بالىلىق
دەۋرىدىن ھەقىقەت باسقۇچىغا قاراپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان ھەرقانداق كىشى توغرا
يولدىن ماڭغان بولىدۇ .بۇ يول ئىالھىي ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئىنسانالرغا
تەبىئى ۋە تەدرىجى ھالدا ھەرىكەت قىلىشى ئۈچۈن بەلگىلەپ بېرىلگەن .شۇنىڭ
ئۈچۈن بالىلىق دەۋرى بىلەن ھەقىقەت دەۋرى ئوتتۇرىسىدىكى ئېتىقادالرنىڭ
ھېچبىرى بىلەن ھېچبىر ئىنسان جازاالندۇرۇلماسلىقى الزىم.
ئىككىنچى بىر مىسال :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ« :ئەما ،توكۇر ۋە مېيىپ
كىشىلەرگە ھېچقانداق گۇناھ يوق» (((.بۇ مەزمۇندىكى ئايەتنىڭ نازىل بولۇشى
يۇقارىدىكى قاراشنى تەكىتلەيدۇ .بۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەر قۇرئاننىڭ بىر قانچە
سۈرىسىدە مەۋجۇتتۇر .ئىنسانالرنىڭ ئەھۋالىغا ،قۇرئانى كەرىمنىڭ ئۇسلۇبىغا قاراپ
مۇالھىزە قىلغان ۋاقتىمىزدا ئايەتتە ئۆتكەن «ھەرەج» كەلىمىسىنىڭ مەنىسى قانداق
بولىدۇ؟
ئەمالىق ،توكۇرلۇق ۋە كېسەللىككە ئوخشاش جىسمانىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن
((( ھۇد سۈرىسى.11/56 ،
((( نۇر سۈرىسى 24/61 ،ۋە فەتىھ سۈرىسى.48/17 ،
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مەسجىدكە بېرىش ،جىھادقا چىقىش قاتارلىق ئاسان ئىشالر« ،ھەرەج»
بولغانلىقتىن مۇبارەك شەرىئەتنىڭ يول قويۇش ئاساسىغا تايىنىپ ئىنسانالردىن
كەچۈرۈم قىلىنغان بولسا« ،ھەقىقىي ھىدايەت»تەك ئىنسان ئەقلىدە مەيدانغا
كەلگەن ئېغىر بىر ئىللەت ئەلۋەتتە شەرىئەت نەزىرىدە «ھەرەج» ھېسابلىنىدۇ.
ئىالھىي ئەقىدە بابىدا بارلىق قۇسۇرالر مۇبارەك شەرىئەتنىڭ يول قويۇش
ئاالھىدىلىكى بويىچە كەچۈرۈم قىلىنغۇسى .ئۇسۇلۇددىن (ئېتىقاد) ۋە فۇرۇئۇددىن
(فىقىھ) بىلەن ئوخشاش ھالدا فۇرۇئۇ فىقىھتا شەرىئەت تەرىپىدىن سەرپ قىلىنغان
ئىقرار ئالدىنقى قاتاردا ئۇسۇلۇددىندىمۇ مەۋجۇت بولىدۇ .مۇشۇ مەندىن ئېلىپ
ئېيتقاندا ھەر بىر ھەقىقىي ئىالھىي ئەقىدە فۇرۇئۇ فىقىھنىڭ ھەقىقىتىگە ئوخشاش
الزىم بولۇپ تۇرۇدۇ .چۈنكى بەدەندىكى كىچىككىنە بىر ئىللەتنىڭ بارلىقى بىلەن
ئاددىي بىر مەسئۇلىيەت كۆتۈرۈۋېتىلسە ،بۈيۈك بىر ئىللەتنىڭ مەۋجۇدىيىتى بىلەن
تېخىمۇ چوڭراق بىر مەسئۇلىيەتنىڭ كۆتۈرۈۋېتىلىشى بىر ھېكمەتنىڭ تەقەززاسىدۇر،
ئەلۋەتتە .كىچىك ئىللەتلەر سەۋەبىدىن يەنە كىچىك ئىشالرنى كەچۈرۈم قىلىۋەتكەن
شەرىئەت چوڭ ئىللەتلەر سەۋەبىدىن كاتتا ھەم ئېغىر ئىشالرنىڭ مەسئۇلىيتىنى
ئەمەلدىن قالدۇرمىسا شەرىئەتنىڭ ئەھمىيىتى بولمايدۇ .شەرىئەتنىڭ بېكىتىلىشىدە
غايەت چوڭ بىر ماسلىشالماسلىق يۈز بېرىدۇ.
(((

دۇنيادا ئىنسان ئۈچۈن گاڭگىراپ قېلىشتەك چوڭ بىر «ھەرەج» بولمىسا كېرەك.
شۇنداقال ھەقىقەتنى ئىزدەش يولىدا ئىنسان ئەقىلى ئۈچۈن ھەر دائىم يولۇقۇپ
تۇرىدىغان بۇنىڭدىن باشقا بىر ھالەت مەۋجۇت بولمىسا كېرەك.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىنساننىڭ ئەقلىنى بېسىۋالغان ئاپەتلەر ،ۋۇجۇدىنى بېسىۋالغان
ئاپاتلەردىن تېخىمۇ ئارتۇق .ئىنساننىڭ ۋۇجۇدى ئەقلىگە قارىغاندا تېخىمۇ تېزراق
كامالەتكە يېتىدۇ .لېكىن ئىنساننىڭ ئەقىل جەھەتتىن كامالەتكە يېتەلمەسلىك
ئاپىتى كۆپ ئۇچرايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن توكۇرلۇقتەك ھادىسىلەر شەرئىي مەسئۇلىيەتلەرنى كۆتۈرۈۋېتىشقا
سەۋەب قىلىنغان بولسا« ،كامالەتكە يېتەلمەسلىك»تەك تەبىئىي ھەم دائىمىي بىر
ئەقلىي ئاپەت «توغرا يولىنى تاپالماسلىق»تەك ياكى «گاڭگراپ قېلىش»تەك ئەڭ
((( ھەرەج كەلىمىسى ئەرەپ تىلىدا ئىككىن شەيئىنى جەم بولۇشى مەنسىدە بولۇپ ،بەزىدە جەم بولغان بۇ ئىككى شەيئى ئوتتۇرىسىدىكى
تارلىق ئاساسىدا سىقىلىش ،بىئارام بولۇش دېگەن مەنىلەردە ئىشلىتىلىدۇ .بەزىدە بۇ كەلىمە گۇناھ ۋە قېينىچىلىق دېگەن مەنىدىمۇ
كېلىدۇ .راغىب ئەل ئىسفەھانىي ،مۇفرەدات فىي غەرىيبىل قۇرئان.
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كۆپ ئۇچرايدىغان بىر «ھەرەج»نىڭ كۆتۈرۈۋېتىلىشىدە ئەلۋەتتە شەرىئەت نەزىرىدە
كاتتا بىر سەۋەپ ھېسابلىنىدۇ.
خۇالسىالپ ئېيتقاندا ،ھەقىقىي ھىدايەت يولىدا ئالغا ئىلگىرىلىگەندە
ئىنساننىڭ ئەقلى ناقىس ياكى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان ئېتىقادالرغا
كۆڭۈل بۆلۈپ قالغان بولسا ،بۇ سەۋەبتىن ئىنسان ئالالھنىڭ دەرگاھىدا
جازاالندۇرۇلمايدۇ .بۇ مەسىلە ھەققىدە بارلىق ئىنسانالر يالغۇز بىر ئىنسانغا
ئوخشايدۇ .ئىنسانلىق ئالىمىدە ئوتتۇرىغا چىققان مىللەت ۋە دىنالرغا دىققەت
قىلىپ نەزەر سالىدىغان بولساق ،ئۇالرنىڭ تەرەققىياتلىرىمۇ بۇرۇنقى دىنىي
ئېتىقادالرنىڭ تەرەققىياتىغا ئوخشايدۇ .ئىزدىنىش يولىدا بىر ئىنساننىڭ
كەمچىلىكلىرى شەكسىز كەچۈرۈم قىلىنىدۇ .ئىنسانىيەت دۇنياسىدا ئوتتۇرىغا
چىققان دىيانەتلەر ۋە ئىالھىي ئەقىدىلەردە مەيدانغا كەلگەن كەمچىلىكلەر
ئەلۋەتتە كەچۈرۈم قىلىنىدۇ.
مەن ئىنسانىيەت ئالىمىدە كېلىپ ئۆتكەن ياكى شۇ كۈنلەرگىچە مەۋجۇت
بولۇپ تۇرغان مىللەتلەرگە قىسقىچە بىر نەزە سالغىنىمدا ،پىكرىمگە ھەر
قېتىم «ئىلگىرى ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى بىر ئۈممەت ئىدى .ئالالھ خۇشخەۋەر
بېرىدىغان ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەر ئەۋەتتى (((».دېگەن ئايەت بىلەن
«ئالالھ خالىغان كىشىلەرنى توغرا يولغا باشاليدۇ»((( دېگەن ئايەتنىڭ مەزمۇنى
يادىمغا كېلىدۇ .مەن بۇ ئايەت ھەققىدە تەپسىر ئالىملىرىنىڭ بايانلىرىغا
قاراپ چىقتىم .لېكىن ھېچقايسىسىنىڭ مېىنى قانائەتلەندۈرەلەيدىغان بىر
ئىلمىي ئاساسىنى ئۇچرىتالمىدىم .بىر «گاڭگىراپ» قېلىش باالسى قەلبىمنى
ۋە ئەقلىنى ئىستېال قىلىۋالغان ئىدى .كىچىك شەيئىلەرگە قانائەت قىلىپ،
بۇنداق چوڭ ئايەتنىڭ تەپسىرىگە جاسارەت قىلغان كاالم ئۆلىماسىنىڭ ھالىغا
بولغان تەئەججۇپلىنىشىم ئېشىپ باردى .ئىنسانىيەت تارىخى ۋە دىنالر تارىخى
نۇقتىسىدىن تەپسىر قىلىشقا بولىدىغان بۇ ئايەتنى پەقەتال لەۋزى جەھەتتىنال
شەرھىيلەپ قويغان مۇپەسسىرلەرنىڭ سۆزلىرىنى ناھايىتى كىچىك سانايدىغان
بولۇپ قالدىم.
بۇ ئەھۋالنىڭ تەسىرى بىلەن تەپسىرلەردىكى مەلۇماتالرنى نەقىل كەلتۈرۈپ
((( ئايەتتە زىكىر قىلىنغان ئۈممەت كەلىمىسى دىن ۋە مىللەت مەنىلىرىدە تەپسر قىلىنغان .قۇرتۇبىي ،ئەل جامىئ لىئەھكامىل قۇرئان.

(((

بەقەرە سۈرىسى -213 ،ئايەت.
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ئولتۇرۇشتىن كەلگەن ھارغىنلىق ۋە بىئارامچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۆزۈمنى
ئىجابەت ئەرشى بولغان ئاسمانغا ،يەنى ئەرشى-ئەالغا تىكىپ ئويلىنىشقا باشلىدىم.
«بارلىق ئىنسانالر بىر ئۈممەت ئىدى» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟
بۇنىڭ مەنىسىنى «ئازغۇنلۇق ۋە ئىمانسىزلىق ئۈستىدە بىر مىللەت ئىدى» دەپ
تەپسىر قىلىش توغرا ئەمەس .چۈنكى ئىنسانالرنىڭ تۇنجى ئاتىسى بولغان ئادەم
ئەلەيھىسساالم كاتتا بىر پەيغەمبەر بولۇپ ،ئەۋالتلىرىغا باشتىن تارتىپ ھەق دىنىنى
تەلىم بەرگەن ئىدى.
شۇنىڭدەك بۇ «ئۇالر ئىمان ۋە ھىدايەتكە ئېرىشكەن بىر مىللەت ئىدى» دېگەن
مەنىگىمۇ كەلمەيدۇ .چۈنكى توغرا يولدىكى ئىنسانالرغا پەيغەمبەر ئەۋەتىشنىڭ
ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق .توغرا يولدىكى ئىنسانالرغا پەيغەمبەر ئەۋەتىپ،
جەمئيەتتە ئىختىالپ پەيدا قىلىشنىڭمۇ ئەلۋەتتە ئىالھىي ھېكمەتكە مۇۋاپىق بىر
تەرىپى يوق.
«ھەقىقەت ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشتىڭالر» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟
ئىختىالپ قىلغاندا ھەقىقەت ئەمەلىيەتتە مەۋجۇتمىدى؟ ئەگەر مەۋجۇت بولسا
ياكى مەزكۇر ھەقىقەتنى ئىنسانالر ئۆزلىرى تاپالىغان بولسا ،پەيغەمبەرلەرگە
ئېھتىياج بارمىدى؟
«دەلىللەر ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن كېيىن ئىنسانالر ھەددىدىن ئېشىپ
كېتىشتى(بغي)» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟
ھەددىدىن ئېشىپ كېتىش نەدىن كەلدى ۋە كىم تەرىپىدىن سادىر بولدى؟
پەيغەمبەرلەردىن ئاۋۋال ھەددىدىن ئېشىپ كېتىش مەۋجۇت ئەمەس ئىدى.
پەقەت پەيغەمبەرلەر كەلگەندىن كېيىن ئىنسانىيەت ئالەمىدە ھەددىدىن ئېشىپ
كېتىش ۋەقەسى سادىر بولغان بولسا ،ئۇ چاغدا ئىالھىي ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى
پۈتۈنلەي ئەكسىچە بولغان بولىدۇ .ئىالھىي ئىرادىنىڭ ئەكسىچە بىر ھادىسە
ئوتتۇرىغا چىققان بولمامدۇ؟
«ئىمان ئېيتقانالرغا ئالالھ ھىدايەت ئاتا قىلدى» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى
قانداق چۈشىنىش كېرەك؟
مەنا مۇشۇنداق سوئالالر مېنى سائەتلەپ مەشغۇل قىلىۋاتىدۇ .بۇ سوئالالرنىڭ
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جاۋابلىرىنىڭ تەپسىر كىتاپلىرىدىن تېپىلماسلىقى مېنى باشقا يولالرغا
يۈزلەندۈرمەكتە .شوڭا مەن مۇنداق سوئالالرنىڭ جاۋابلىرىنى ئۇدۇللۇق قۇرئاندىن
ئىزدەشكە مەجبۇرمەن .كۈچۈم يەتكەن نىسبەتتە ئۇنىڭ جاۋابلىرىنى قۇرئاندىن
تاپىمەن .بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا مەن خوشال بولۇپ كېتىمەن .پەۋقۇلئاددە مەمنۇن
بولىمەن .مەندە جاسارەت پەيدا بولىدۇ .ئېرىشكەن نەتىجىلىرىمنى ۋە خۇسۇسىي
كۆز-قاراشلىرىمنى باشقا ئىنسانالر بىلەن ئورتاقلىشىمەن .قىزىقىدىغان مۆھتەرەم
زاتالر ئوقۇپ پايدىلىنىدۇ .مەدەرىسە تالىپلىرى قۇرئان ئوقۇشقا ئادەتلەنگەن.
بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇيىمىز تالىپالرغا قۇرئاننى بېرىپ ئۇالرنى شەرھ ۋە ھاشىيە
قاراڭغۇلۇقلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇشتۇر.
ئۈچۈنچىسى :ئىالھىي ئەقىدىنىڭ ھەقىقىتىگە دائىر دەلىلىم ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەنئام سۈرسىدە ( مەزكۇر سۈرەنىڭ  -75-79ئايەتلىرى) زىكىر
قىلىنغان قىسسەلىرىدۇر.
« -1بىز ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەردىن بولسۇن دەپ يەر ۋە ئاسمانالرنىڭ
مەلەكۇتىنى((( كۆرسەتتۇق».
«كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقاندا ئىبراھىم بىر يۇلتۇزنى كۆرۈپ (بۇ مېىنىڭ
رەببىم) دەپ تاشلىدى .يۇلتۇزنىڭ پېتىپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ (مەن مۇنداق پېتىپ
كېتىدىغان نەرسىلەرنى ياخشى كۆرمەيمەن) دېدى».
«ئۇ ئاينىڭ تۇغقانلىقىنى كۆرۈپ« ،مانا بۇ مېىنىڭ رەببىم» دېدى .ئاي پېتىپ
كېتىۋىدى« ،ئەگەر رەببىم ماڭا ھىدايەت ئاتا قىلمىغان بولسا ،مەن چوقۇم ئازغان
قەۋمنىڭ قاتارىدىن بولۇپ كېتىدىكەنمەن» دېدى.
ئۇ قۇياشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ« ،مانا بۇ مېنىڭ رەببىم ۋە بۇ ھەممىدىن
چوڭ» دېدى .قۇياشنىڭ پېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇ« ،ئى قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن
سىلەر ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلەردىن ئادا -جۇدامەن .مەن ھەقىقەتەن
باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى ۋە يەرنى ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم
ۋە مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن» دېدى.
ئالدىنقى ئايەتتە ئالالھ تائاال «بىز ئىبراھىمغا ،كۆرۈپ قەتئىي يوسۇندا مەلۇماتقا
((( ئايەتتىكى «مەلەكۇت» كەلىمىسى تەپسىرلەردە «مۆجىزە»« ،قۇياش ،ئاي ۋە يۇلتۇز»« ،تاغ ،دەريا ۋە دېڭىزالر» دېگەندەك مەنىلەردە
تەپسىر قىلىنغان .ئىبنۇل جەۋزىي ،زادۇلمەسىير.
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ئىگە بولسۇن دەپ ئاسمانالرنىڭ ئايەتلىرىنى (مۆجىزىلىرىنى) كۆرسەتتۇق» دەيدۇ.
ئالالھ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئايەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ .ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى كۆرۈدۇ .ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ ئايەتلىرىنى
كۆرگەندىن كېيىن قۇرئان كەرىمنىڭ بايانى بويىچە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم،
تەدرىجە ھالدا ئۈچ باسقۇچنى بېشىدىن ئۆتكۈزىدۇ .ئاقىۋەتتە ئىالھىي ئەقىدىنىڭ
تۆتىنچى باسقۇچىغا يېتىپ كېلىدۇ .بىرىنچى باسقۇچتا يۇلتۇزالردىن بىرىنى تۈن
قاراڭغۇلۇقىدا كۆرۈدۇ-دە« ،مانا بۇ مېنىڭ رەببىم» دەپ تاشاليدۇ .ئىككىنچى
باسقۇچتا ،پارالق ئاينى كۆرۈپ «بۇ مېنىڭ رەببىم» دەپ تاشاليدۇ.
بۇ ئىككى ئەھۋال ھەققىدە مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈشكە تېگىشلىك ئىككى
نەرسە بار .بىرىنچىسى :قۇرئان كەرىم مۇشۇ ئەھۋالنى بايان قىلغاندا «ئۈستىگە
قاراڭغۇلۇق چۆككەندە» دېيىش ئارقىلىق قاراڭغۇ بىر ۋاقىتقا ئىشارەت قىلىدۇ .بۇ
نېمە ئۈچۈن؟ مېىنىڭ بىلىشىمچە ،مەزكۇر ئىككى ئەھۋال ،ئەقىلنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن
قۇتۇلۇپ يۇرۇقلۇققا چىقىشقا ئىشارەت قىلىدۇ .ئىككىنچىسى :قۇرئان « ...مەن
زالىمالردىن بولۇپ قالىمەن» دېگەن مەنىلىك جۈملىسى بىلەن ئىبراھىمنىڭ
ئەقلىدە ئارزۇ ،ئىستەك ۋە جانلىنىشنىڭ ئارتقانلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ .يەنى
جاھالەت قاراڭغۇلۇقىدىن نىسبەتەن قۇتۇلغان ئەقىلنىڭ ھەقىقەتنى ئىزدەش يولىدا
ئاكتىپچانلىقى تېخىمۇ ئاشقان بولىدۇ.
ئايەتتىن چۈشنىشكە بولىدىغان ئۈچىنچى بىر ئەھۋال ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
تېخىمۇ ئارتۇق پارالق قۇياشنى كۆرۈپ «ئالدىنقى ئىككىسى ئەمەس ،مانا بۇ مېنىڭ
رەببىم .بۇ تېخىمۇ چوڭ ئەمەسمۇ!» دەيدۇ.
تۆتىنچى باسقۇچتا ئبىراھىمنىڭ ئەقلى بىر بالداق ئۆرىلىگەن ھالدا «مەن
يۈزۈمنى ئاسمانالرنى ۋە يەرنى يوقتىن ياراتقان ئالالھقا بورىدىم» دېيىش ئارقىلىق
ئىالھىي ئەقىدىنىڭ ئەڭ يۇقۇرى پەللىسىگە چىققان.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بالىلىق ھالىتىدىن پەيغەمبەرلىك دەۋرىگە
كەلگۈچىلىك بولغان باسقۇچالردا يۇقىرىدىكى ئۈچ باسقۇچنى بېشىدىن كەچۈرگەن.
باشقا ئىنسانالرنىڭمۇ ياۋايىلىق ھالىتىدىن ئەڭ ئالىي ساماۋىي ھالغا كەلگۈچىلىك
بولغان ئارىلىقتا ياشاپ كەلگەن ئېتىقادلىرى ئەلۋەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەھۋالىغا ئوخشايدۇ .چۈنكى ئەڭ كاتتا بىر پەيغەمبەر ھەققىدە قۇرئاننىڭ ئىقرارى
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بىلەن مۇۋاپىق بولغان بىر ئىش ئەلۋەتتە باشقا ئىنسانالرغىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ.
بىزنىڭ بۇ بايانىمىز بويىچە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قىسسەسىدە زىكىر قىلىنغان
مەزكۇر بەش ئايەتنىڭ ھېچبىرى تەۋىالت((( ھۇجۇملىرىنىڭ نىشانىغا ئايلىنىپ
قالمىغاي .لېكىن كاالم ئالىملىرى كاالم كىتابلىرىدا «پەيغەمبەرلەرنىڭ مەسۇملىقى»
مەسىلىسىدە يۇقارىدىكى ئايەتلەرنى بەزى قۇشۇمچە ئىالۋىلەرنى قوشۇپ تەپسىر
قىلىدۇ.
بۇنىڭغا ئوخشاش تەۋىالتالر كاالمچىالرنىڭ ئۆز مەزھەبلىرىنى ھىمايە قىلىش
يولىدا سۆزلىگەن سۆزلىرى بولسىمۇ ،قۇرئاننىڭ مۆجىزىۋىي ئۇسلۇبلىرىنى يوقىتىش
ھېسابالنغانلىقى ئۈچۈن ئەسال قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ .كاالم مەزھەبلىرىنى ساقالپ
قېلىش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەۋىالتالر مېنىڭ دەلىللىرىمگە ھەرگىزمۇ تەسىر
كۆرسىتەلمەيدۇ .ئۇنداق تەۋىللەرنى قوبۇل قىلىپ قالسام ،مەن ئۆزۈمنى گۇناھكار
ھېساباليمەن.
قۇرئانداق مۇنداق دېيىلىدۇ« :ئەگەر ئۇالر تەۋرات ۋە ئىنجىل ۋە پەرۋەردىگارلىرى
تەرىپىدىن ئۆزلىرىگە نازىل قىلىنغان كىتابنىڭ ھۆكۈملىرىنى تولۇق ئىجرا قىلغان
بولسا ئىدى ،ئۇال چوقۇم ئاسماندىن ۋە يەردىن رىزىقالندۇرۇلغان بوالتتى .ئۇالرنىڭ
ئىچىدە ئادىل كىشىلەر بار .لېكىن ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى نېمە دېگەن يامان ئىشالر
(((
بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتىدۇ ھە!»
يەنى «تەۋرات ،ئىنجىل ۋە قۇرئاندىكى بۇيرۇقالرنى ئادا قىلىپ ،لەۋزىلىرىنى
تەۋىل قىلماي ئىجرا قىلغان بولسا ئىدى ،ئۇالرغا يۇقىرىدىن مەنىۋى ۋە يەردىن
ماددىي كۆپ رىزىقالر بېرىلگەن بوالتتى .ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە مەزكۇر بۇيرۇقالرنىڭ
چېگرالىرىغا رىئايە قىلغان ھالدا ئايەتلەرنىڭ لەۋزىلىرىنى چۈشىنىپ ئادالەت بىلەن
ئىش قىلغانالرمۇ بار .لېكىن كۆپۈنچىسى چېگرادىن ئېشىپ ئىالھىي كىتابالرنىڭ
لەۋزىلىرىنى تەۋىل قىلىشتى» .ئايەتنىڭ مەنىسى مانا مۇشۇ.
بۇ ئايەتنىڭ كۆرسەتمىسىدىن قارىغاندا قۇرئان ئايەتلىرىنىڭ ھېچبىرىنى
تەۋىل قىلماسلىق تەرەپدارىمەن .قۇرئان ھۆكۈملىرىنى يولغا قويۇشنىڭ ئەڭ مۇھىم
مەنىسى -تەۋىلدىن ساقلىنىشتۇر .قۇرئاننىڭ ئەمرىلىرىنى تەرك ئېتىش قۇرئاننىڭ
((( جۈملىدە ئۆتكەن «تەۋىالت» كەلىمىسى ،ئەرەب تىلىدىكى «تەۋىل» كەلىمىسىنىڭ كۆپلۈك شەكلى بولۇپ ،بىر كەلىمىنىڭ
ئىپادىلەش ئېھتىمالى بولغان مەناالردىن بىرىنى تالالشنى كۆرسىتىدۇ.
((( مائىدە سۈرىسى.66 ،
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ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلمىغانلىق بولغان يەردە ،قۇرئان لەۋزىنى زاھىرى مەنىسىدىن
باشقا ياققا بوراپ تەپسىر قىلىش ئەلۋەتتە ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلمىغانلىق بولىدۇ.
قۇرئاننى تەۋىل قىلىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .بىرى كاالمچىالرنىڭ تەۋىلىدۇر.
ئۇالر ئايەتلەرنى ئۆزلىرىنىڭ زاھىرى مەنىسىدىن پۈتۈنلەي ئايرىپ تاشاليدۇ.
زاھىرى مەنىسى ئېھتىماللىق دائىرىسىدىن چىقىرىۋېتىلىدۇ .ئىككىنچىسى
تەسەۋۋۇپچىالرنىڭ تەۋىلىدۇر .ئۇالرنىڭ قارىشىدا قۇرئاننىڭ زاھىرى مەنىسى
مەقسەت قىلىنغان بولۇشى ياكى ئىشارىتىدىن چىقىرىغان كۆچمە مەنىسى مەقسەت
قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن .مانا بۇ تەۋىللەرنىڭ ئەڭ توغرىسى ھېسابلىنىدۇ .مۇنداق
تەۋىللەر بىلەن قۇرئان زاھىرىدىن چىقىرىۋېتىلگەن بولمايدۇ .بەلكى قۇرئان
زاھىرى مەنىسى بويىچە تەپسىر قىلىنغان بولىدۇ .زاھىرى مەنىسىنى بىلگەندىن
كېيىن ئىنسان ئايەتلەرنىڭ كۆچمە مەنالىرىنىمۇ تاپااليدۇ .بۇ پەرقنى ئوتتۇرىغا
قويۇش ئۈچۈن تۆۋەندە تەسەۋۋۇپ ئەھلىنىڭ تەۋىللىرىدىن بىرىنى نەقىل
كەلتۈرىمەن .تەسەۋۋۇپ ئەھلىنىڭ كاتتىلىرىدىن بىرى ئۆزىنىڭ «گۈلشەن زار»
ناملىق كىتابىدىن بىر نەچچە كۇپلىتلىق بىر شېئىر نەقىل كەلتۈرىدۇ .شېئىرنىڭ
مەنا تەرجىمىسى مۇنداق:
ئەر بولساڭ ،چىق ،قاراپ باق! ئالدىڭغا نېمە كەلسە،
قانائەت قىلما ،تېخىمۇ يىراقالش.
ئىبراھىمدەك ماڭ! خۇدانى ئىزدە تۈن ۋە كۈن.
كۈندۈزڭنى ھەم تۈن ئەيلە.
يۇلتۇز ،ئاي ،بۈيۈك قۇياش ،ھېس،
خىيال ۋە ئەقىلدىن ئىبارەت.
ئەي تالىپ ،بۇالرنىڭ ھەممىسىدىن يۆز ئۆرىگىن! ھەقىقەتكە،
ۋىسالغا يەتكۈچە توختىما ،ماڭ! «شەيئىلەرنىڭ زاھىرىغا قانائەت
قىلمايمەن،
ھەقىقەتنى ئىزدەيمەن» سۆزىنى ھەر ۋاقىت سۆزلە.
ئەنئام سۈرىسىنىڭ يۇقىرىدىكى ئايەتلىرىنى مۇنداق چۈشىنىش قۇرئاننى
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زاھىرىدىن ئايرىۋەتكەنلىك بولمايدۇ .بەلكى زاھىرى مەنىسىنى مەقسەت قىلغان
ئاساستا ئىككىنچى مەناغا ئۆتۈش ھېسابلىنىدۇ .بۇنداق تەۋىل ياخشى كۆرۈلمىسىمۇ
چەكلەنگەن ئەمەس.
زاھىرىي (كۆچمە مەنا ئەمەس ،ھەقىقىي مەنا) مەنىسىدىن چىقىپ كەتمەسلىك
شەرتى بىلەن قۇرئان كەرىمنىڭ ئىبارىلىرىنى تەۋىل قىلىش ئەلۋەتتە جائىزدۇر.
چۈنكى ،ئۇنداق تەۋىللەر ئەقىلنىڭ تېخىمۇ ئارتۇق ئۆتكۈرلىشىشى بىلەن بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم قۇرئان ئايەتلىرىدىن ئۇنىڭ زاھىرىي مەنالىرى مەقسەت
قىلىنمىغان دېيەلمەيدۇ .ئەگەر كاالمچىالر ئەرەپ تىلىنىڭ پاساھىتى بىلەن
نەزمىنىڭ باالغىتىدىن چىقىرىلغان بىر مەنا ئاساس قىلغان ئەھۋال ئاستىدا بىز
ئۇالرنىڭ تەۋىللىرىنى رەت قىلمايمىز .ئۇنداق قىلش بىزگە ياراشمايدۇ .قۇرئاننىڭ
باالغىتى ئالالھنىڭ كاالمىدا بولمىغان بەزى ئىبارىلەرنى ئىالۋە قىلىپ تۇرۇپ
تەپسىر قىلىشتىن (تەقدىر) ئايەتلەرنى بىھاجەت قىلدى« .ئايەتتە جۈملە تولۇق
ئاياغالشماپتۇ ،شۇ ئىبارىنى قوشۇپ تاماملىدىم» دېيىش چوڭ ئەدەبسىزلىكتۇر.
ئىالھىي ئەقىدىلەرنىڭ ھەقىقىتى مەسىلىسىدە مېنىڭ تۆتىنچى دەلىلىم بەقەرە
سۈرىسىنىڭ  -62ئايىتى ھېسابلىنىدۇ .مەزكۇر ئايەتنىڭ مەناسىنى ئاساس قىلىپ
تۇرۇپ تەرجىمە قىلغان ۋاقتىمىزدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
«ئىمان ئېيتقانالر ،يەھۇدىيالر ،پەرىشتە ياكى يۇلتۇزالرغا چوقۇنىدىغان
سابىئىيلەر ،تېخىمۇ ئوچۇق بىر ئىپادە بىلەن ئېيتقاندا ئالەملەرنىڭ رەببىگە ۋە
قىيامەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە مۇشۇ دەۋردە ياخشى ئىشالر بىلەن مەشغۇل
بولۇۋاتقان بارلىق ئىنسانالر ئاقىۋەتتە بەختكە ئېرىشىدۇ».
بۇ ئايەتتە نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ دائىرىسى بەلگىلەنگەن .ياخشىلىققا
بۇيرۇلغان .يامان ئىشالر مەنئىي قىلىنغان .ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىمان ۋە ياخشى
بىلەن ياماننىڭ ئەلۋەتتە بىر كۈنى ھېسابى سورىلىدىغانلىقىغا (ئاخىرەت) ئىمان
ئېيتىشنىڭ زۆرۈرلىكى بايان قىلىنغان .ئىنسان بۇ ئىككى خىل ئىماننىڭ تەسىر
كۈچى بىلەن يامانلىقتىن يىراق تۇرۇپ ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇرسا،
مۇشۇنداق ئىنساننىڭ كەلگۈسىدە ئەبەدىي بەخت -سائادەتكە ئېرىشىدىغانلىقى
بايان قىلىنغان.
ئىماندا رەسمىيەت يوقتۇر .رەسمىيەتكە ئايلىنىپ قالغان ئىماننىڭ ئىنسان
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ھاياتىغا ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ .ئىنساننى يامان ئىشالردىن ،زۇلۇمدىن
توسۇپ ،ياخشى ئىشالرغا يۈزلەندۈرىدىغان ۋە شەرىئەت نەزىرىدە مۆتىۋەر ئىمان
مانا مۇشۇنداق ئىماندۇر .لېكىن ئىنسان ھاياتىدا ئەھمىيىتى بولغمىغان ئىمان،
شەرىئەت نەزىرىدىمۇ قوبۇل بولمايدۇ.
شەرىئەتتە بايان قىلىنغان ئىمان ھاياتتا رېئاللىققا ئايالنسا ،ئۇنىڭ تەسىرى ۋە
قىممىتى بولىدۇ .ئىمان كۆڭۈلدە شەكىللەنگەن مۇئەييەن بىر ئىسىمدىن ئىبارەت
ئەمەس .بەلكى ئەقىلدە ،قەلىبتە چوڭقۇر يىلتىز تارتقان بىر نۇردۇر .ئۇ ،ئىنساننى
ھايات يولىدا توغرا يولغا باشاليدۇ ۋە ھاالكەتتىن قوغدايدۇ .مۇشۇنداق ئىمان
دۇنيادىكى مىللەتلەردىن بىرىگە خاس ئەمەس.
خاتىمە
ئۇمۇمىي نىجاتلىق مەسىلىسىدە جىنايەت ئۆتكۈزۈشنى مۇۋاپىق دەپ تاللىغان
ئىنسان ،ھاياتتا دىن ۋە ئىماننىڭ ئەھمىيىتىدىن ھەمدە ئىسالمنىڭ ئۆزىگە خاس
پەزىلەتلەردىن غاپىل ئىنسان ھېسابلىنىدۇ .ئەسلىدە ئۇنداق ئىنسان بىرئاز مۇالھىزە
قىلىپ كۆرگەن بولسا ئىدى ،ھەر قانداق بىر گۇناھ ئىشلەش ئەركىنلىكى تولۇق
نىجاتلىققا ئېرىشىش يولى ئەمەستۇر .بۇنىڭ ئۈچۈن بىر دىنغا ئەگىشىش كېرەك.
نىجاتلىق پەقەت ماڭىال خاس بىر ئىش بولىدىغان بولسا ،مەن ئۆزەمنىڭ ئېتىقادى
بويىچە ئىنسانالردىن ھەر بىرىگە« :سىز ئېتىقادىڭىز ،مەزھىبىڭىز سەۋەبى بىلەن
ئەبەدىي ئازابقا دۇچار بولىسىز ،خەيىرلىك ئىشالرنىڭ سىزگە پايدىسى يوق .يامان
ئىشالردىن ھېچبىرىنىڭ سىزگە زىيىنى يوق .ياخشى ئىشالرنى قويۇپ ،سىز گۇناھ
ئىشالرنى قىلىۋېرىڭ» دېسەم ،نىجاتلىقنىڭ مەلۇم بىر ئېقىم ياكى مىللەتكە خاس
ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلغان كىشى مېنىڭ شۇ سۆزۈمنى ھەرگىزمۇ تەنقىد قىاللمايدۇ.
«بارلىق مىللەتلەر نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان بولسا ،ئىسالمنىڭ ئەھمىيىتى
قالمايدۇ» دەيدىغان بىر كىشىگە« :ئەجىبا ،ئىنسان ھاياتىدا ئىسالمىيەتنى تەنقىد
قىلىشنىڭ ئەھمىيىتى بارمىدۇ؟» دەپ سورىغۇم كېلىدۇ .ئەلۋەتتە «يوق» دەپ
جاۋاب بېرىدۇ .ياكى ئەقەللىسى مېنىڭ ئالدىمدا ئېتىراز بىلدۈرۈدىغان كىشى
يوق .ئېتىرازنىڭ ئاساسىغا خىالپ ھالدا «ئەھمىيىتى بار» دېيىلسە ،مەن «قېنى
مەرھەمەت! سىز بىلىدىغان نۇقتىالرنى بايان قىلىپ بېقىڭ .ئاندىن كېيىن مەن
ئېتىرازلىرىڭىزغا جاۋاب بېرەي» دەيمەن.
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