قۇرئان كەرىم ئۇيغۇرچە تەپسىرى

ئەنەس ئالىم
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فاتىھە سۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 7 ،ئايەت
 -1پەزىلىتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ِّ
ِّ
يم﴾
﴿ولَ َق ْد آتَ ْي نَ َ
َ
اك َس ْب ًعا م َن ال َْمثَ ِّاِن َوالْ ُق ْرآ َن ال َْعظ َ
«شۈبھىسىزكى ،بىز ساڭا مەسانىدىن يەتتىنى ۋە ئۇلۇغ قۇرئاننى ئاتا
قىلدۇق» -15 -سۈرە ھىجر -87 ،ئايەت.87/15 .
«مەسانى» دېگەن سۆز قۇرئان كەرىمدە قۇرئان كەرىمگە بېرىلگەن
سۈپەت بولۇپ ،مەنىسى «ئىككىدىن-ئىككىدىن» دېگەن بولىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك ئايەت تۆۋەندىكىچە:
َحسن ا ْْل ِّد ِّ
﴿ ه
ش ِّاِبًا َمثَ ِّاِنَ﴾
يث كِّتَ ًاًب ُمتَ َ
اَّللُ نَ هز َل أ ْ َ َ َ
«ئالالھ ئەڭ چىرايلىق سۆزنى ئايەتلىرى بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان
ۋە ئىككىدىن-ئىككىدىن بولغان كىتاب ھالىتىدە نازىل قىلدى» -39 -سۈرە
زۇمەر -23 ،ئايەت.
بۇ ئايەتتە «ئىككىدىن-ئىككىدىن» دەپ تەرجىمە قىلىنغان كەلىمە
«مەسانى» بولۇپ ،ھىجر سۈرىسىنىڭ  -87ئايىتىدىكى كەلىمىنىڭ
ئەينىسىدۇر .بۇ كەلىمىنىڭ مۇفرەدى (بىرلىك شەكلى) بولغان مەسنا
(« َمثْىن») سۈرە نىسانىڭ  -3ئايىتىدە ئۆتىدۇ .مەسنا دېگەن كەلىمە ئەسلىدە
ئىككى دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدىغان «سىنتەين»نىڭ تەكرارلىنىشىنىڭ
ئورنىغا كەلگەن كەلىمىدۇر ،يەنى مەسنا ئەسلىدە سىنتەين سىنتەين («ثنتني
ثنتني»)دېگەن بولۇپ ،مەنىسى ئىككى ئىككى دېمەكتۇر.

ش ِّاِبًا
قۇرئان كەرىمنىڭ كىتابەن مۇتەشابىھەن مەسانىيە («كِّتَ ًاًب ُمتَ َ
َمثَ ِّاِنَ») دېيىلىشى ،ئۇنىڭ ھۆكۈم ،قىسسە ۋە نەسىھەتلىرىنىڭ
تەكرارالنغانلىقى ،شۇنداقال ھەر ئايىتىنىڭ ئۆزىنىڭ بىر ئوخشىشى بىلەن
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«ئىككىدىن-ئىككىدىن» بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .بۇ ئايەتتىكى «مەسانىدىن
يەتتە»دىن مەقسەت فاتىھە سۈرىسىدۇر .بۇ يەردىكى مىن «من (دىن)»
بەيانىي (ئېنىقالش) ئۈچۈن بولۇپ ،مەنىسى «مەسانىدىن ئىبارەت بولغان
يەتتە ئايەتلىك سۈرە» دېگەن بولىدۇ .بۇنىڭ مەنىسى ،مەسانى دەپ
ئاتىلىدىغان قۇرئاننىڭ تامامى بۇ يەتتە ئايەتلىك فاتىھە سۈرىسىنىڭ ئىچىدە
مەۋجۇت دېمەكتۇر.
«ۋە ئۇلۇغ قۇرئان» ئەتفى تەپسىر بولۇپ «مەسانىدىن يەتتە»نىڭ
يەنى فاتىھە سۈرىسىنىڭ «ئۇلۇغ قۇرئان»نىڭ ئۆزى ئىكەنلىكىنى بايان
قىلىدۇ .چۈنكى فاتىھە سۈرىسى ھەم «مەسانى» دەپ ئاتىلىدىغان ھەم
«ئۇلۇغ قۇرئان» دەپ ئاتىلىدىغان قۇرئان كەرىمنىڭ تامامىنىڭ مەزمۇنىنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ .1پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ ھەدىسىمۇ بۇ مەنىنى
تەكىتلەيدۇ« :ئەلھەمدۇ لىلالھى رەببىلئالەمىن (يەنى سۈرە فاتىھە)
ماڭا بېرىلگەن سەبئۇلمەسانى ۋە ئۇلۇغ قۇرئاندۇر».2
«سەبئۇلمەسانى»نىڭ مەنىسى« ،ئايەتلىرى ئىككىدىن-ئىككىدىن
قىلىپ نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ مەزمۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەتتە ئايەت»
دېگەن بولىدۇ .يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك ،سۈرە فاتىھە قۇرئان كەرىمنىڭ
پۈتۈن مەقسەتلىرىنى ۋە باشقا سۈرىلەردە تەپسىلىي بايان قىلىنغان
مەزمۇنالرنىڭ يىغىندىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،ئۇنىڭدا قۇرئان كەرىمنىڭ
ئاساسلىق مەزمۇنى بولغان تەۋھىد ،ئىبادەت ،قىسسە ،قىيامەت ،ھېساب،
مۇئمىنالرغا مۇكاپات ،ئاسىيالرغا جازا قاتارلىقالرنىڭ خۇالسىسى
مۇجەسسەملەنگەن« .سۈرە فاتىھە قۇرئاننىڭ ئانىسىدۇر» 3دېگەن
مەزمۇندىكى ھەدىسلەرمۇ يۇقىرىدىكى مەنىنى تەكىتلەيدۇ.
« 1قۇرئان» ئەسلىدە مەسدەر (تۈپ سۆز) بولۇپ مەنىسى «ئوقۇماق» دېگەن بولىدۇ .لېكىن دۇنيادا ئەڭ كۆپ
ئوقۇلغان ۋە ئوقۇلىدىغان كىتاب بولغانلىقى ئۈچۈن ئىسمى مەپئۇل (ھەرىكەت ئوبيېكتى نامى) مەنىسىدە كېلىدۇ.
قۇرئان كەرىمنىڭ ھەممىسى «قۇرئان» دېيىلگەندەك ،بىر قىسمى ،ھەتتا بىر ئايىتىگىمۇ «قۇرئان» دېيىلىدۇ.
(قۇرئان كەرىم ۋە ئاچىقالمالى مەئالى ،خەيرۇددىن قارامان ۋە ھەيئىتى ،تۈركىيە دىيانەت ۋەخپى نەشرىياتى،
ئەنقەرە -7 ،2005 ،بەت).
 2بۇخارى ،تەپسىر 1؛ نەسەئى ،ئىفتىتاھ 26؛ تىرمىزى ،فاتىھەنىڭ پەزىلىتى بابى  -2875نومۇرۇق
ھەدىس.
 3ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1245؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تەفسىر ،سۈرە ھىجر.3049 ،
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 -2تەرجىمىسى
 -1ياخشىلىقى چەكسىز ،ئىنئامى كۆپ ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن
باشاليمەن.
 -2ئالالھقا ھەمدۇساناالر بولسۇن! ئالالھ ئالەملەرنىڭ رەببىدۇر،
 -3ياخشىلىقى چەكسىز ،ئىنئامى كۆپتۇر،
 -4جازا ۋە مۇكاپات كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر.
 -5ئى ئالالھ! بىز ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم
تىلەيمىز.
 -6بىزنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلغىن:
 -7سەن ئىنئام قىلغان ،غەزىپىڭگە يولۇقمىغان ۋە ئازمىغانالرنىڭ
يولىغا!
 -3تەپسىرى
 )1بىسمىلالھ
ئالالھ تائاال تۇنجى نازىل قىلغان ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :اق َْرأْ ًِّب ْس ِّم
ك اله ِّذي َخلَ َق -ياراتقان رەببىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن!﴾( -ئەلەق
َربِّ َ
 .)1/96ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ.
بۇنىڭ مەنىسى :ئى ئوقۇغۇچى! ئوقۇغان چېغىڭدا ئالدى بىلەن ئالالھنىڭ
ئىسمىنى زىكىر قىلغىن ،ھەر ئوقۇشۇڭدا ئالالھتىن ياردەم تىلىگىن ،ئۇنىڭغا
تايانغىن ،ئۇنىڭغا تېۋىنغىن؛ ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشتە پەقەت ئۇنىڭ رازىلىقىنى
كۆزلىگىن دېگەن بولىدۇ .ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە  113سۈرىنىڭ بېشىدا
«بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم» دېيىش ئارقىلىق بەندىلىرىگە ئىشنى
مۇشۇنداق دەپ باشالشنى ئۆگەتمەكتە« .ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن
باشاليمەن» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى :مەن بۇ ئىشنى ئالالھنىڭ ئەمرى،
يولغا قويۇشى ۋە رۇخسىتى بويىچە ،ئالالھنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىش بىلەن
باشاليمەن ،ئالالھتىن ياردەم ۋە مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمەن ،ئالالھقا
تەۋەككۇل قىلىمەن ،ئالالھتىن بۇ ئىشنىڭ ياخشى نەتىجە بىلەن
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ئاخىرالشتۇرۇپ بېرىشىنى ،مەن ئۈچۈن خەيرلىك ۋە بەرىكەتلىك قىلىپ
بېرىشىنى تىلەيمەن دېگەن بولىدۇ.
 )2ئالالھقا ھەمدۇسانا
«ھەمد» لۇغەتتە ماختىماق ،مەدھىيەلىمەك ،تەشەككۈر بىلدۈرمەك،
ھەمدۇسانا ئېيتماق دېگەن مەنىلەردە كېلىدۇ ،ئەلىف الم (ئەل) بۇنىڭ
ھەقىقىي تۈردىكىنى ئىپادىلەيدۇ« .ئالالھ» لەۋزىنىڭ بېشىدىكى الم (ل)
بۇنىڭ ئالالھقىال ئېيتىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .پۈتۈن بۇالرغا ئاساسەن بۇ
جۈملىنىڭ كەلىمە تەرجىمىسى« :ھەقىقىي ماختاشالر ۋە چىن مەدھىيەلەر
پەقەت ئالالھقىال ئېيتىلىدۇ» دېگەن بولىدۇ .ئەسلىدە بۇ جۈملىنى ئوقۇغان
كىشى ئالالھ تائاالغا ئۆزى ھەمدۇسانا ئېيتقانلىقىنى ئىپادىلىگەن بولسىمۇ،
لېكىن بۇ تەرجىمىدىن ئۇنىڭ ئالالھقا باشقىسىنىڭ ھەمدۇسانا ئېيتقانلىقىنى
خەۋەر قىلغانلىق پۇرىقى چىقىپ قالىدۇ .شۇڭا بۇ جۈملىگە «ئالالھقا
ھەمدۇساناالر بولسۇن!» دەپ مەنا تەرجىمىسى بېرىلدى .يەنى «پۈتۈن
ياخشىلىقالرنى پەقەتال ئالالھ ئاتا قىلغان ،ئالالھنىڭ قۇدرىتى نېمىدېگەن
ئۇلۇغ ،مەرھەمىتى نېمىدېگەن كەڭ ،بايلىقى نېمىدېگەن چەكسىز ،پەزلى-
ئېھسانى نېمىدېگەن ھېسابسىز! نېمەتلىرى نېمىدېگەن سان-ساناقسىز!»
دېگەن بولۇپ« ،ئالالھقا ھەمدۇساناالر بولسۇن!» دېگەن كىشى ئالالھنى
ئەنە شۇ تەزىم ۋە ھۆرمەت سۆزلىرى بىلەن ماختىغان بولىدۇ ،ئالالھقا
مەدھىيە ئوقۇغان بولىدۇ.
« )3ئالەملەرنىڭ رەببى»
① «ئالەملەر»
ئالەملەر -ئاسمانالر ،زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى،
مەشرىق ،مەغرىب ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىكى نەرسىلەرنى ،ئادەم ئاتىدىن تارتىپ
قىيامەتكە قەدەر پۈتكۈل ئىنسانالرنى ،شۇنداقال ھەر نەرسىنى كۆرسىتىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
سماو ِّ
ات َو ْاْل َْر ِّ
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما إِّ ْن
ني .قَ َ
﴿قَ َ
ال َر ُّ
ال فِّ ْر َع ْو ُن َوَما َر ُّ
ب ال َْعال َِّم َ
ب ال ه َ َ
ِّ
ب ِّ
ِِّّ
ال إِّ هن
ني .قَ َ
ال لِّ َم ْن َح ْولَهُ أ َََل تَ ْستَ ِّمعُو َن .قَ َ
ني .قَ َ
آًبئ ُك ُم ْاْلَ هول َ
ُك ْن تُ ْم ُموقن َ
ال َربُّ ُك ْم َوَر ُّ َ
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ب ال َْم ْش ِّر ِّق َوال َْمغْ ِّر ِّ
ب َوَما بَ ْي نَ ُه َما إِّ ْن ُك ْن تُ ْم
َر ُسولَ ُك ُم اله ِّذي أ ُْر ِّس َل إِّل َْي ُك ْم ل ََم ْجنُو ٌن قَ َ
ال َر ُّ
تَ ْع ِّقلُو َن﴾
«فىرئەۋن‹ :ئالەملەرنىڭ رەببى دېگەن نېمە؟› دېدى .مۇسا:
‹ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ
رەببىدۇر .ئەگەر جەزمەن ئىشىنىدىغان بولساڭالر› دېدى .فىرئەۋن
چۆرىسىدىكىلەرگە‹ :ئاڭالۋاتامسىلەر؟› دېدى .مۇسا‹ :سىلەرنىڭمۇ
رەببىڭالردۇر ،بۇرۇنقى ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭمۇ رەببىدۇر› دېدى .فىرئەۋن:
‹شۈبھىسىزكى ،سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بۇ ئەلچىڭالر جىن چاپلىشىۋالغان
ئادەمدۇر› دېدى .مۇسا‹ :مەشرىقنىڭ ،مەغرىبنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
نەرسىلەرنىڭ رەببىدۇر .ئەگەر ئەقلىڭالرنى ئىشلىتىدىغان بولساڭالر› دېدى»-
 -26سۈرە شۇئەرا.28~23 ،
﴿قُل أَغَْي ِّ
ب ُك ِّل َش ْيء﴾
اَّلل أَبْ ِّغي َرًبً َو ُه َو َر ُّ
ْ َْ
«ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى :مەن ئالالھتىن باشقا رەب
ئىزدەمدىمەن؟ ئالالھ ھەر نەرسىنىڭ رەببى تۇرسا» -6 -سۈرە ئەنئام164 ،
– ئايەت.
② «رەببى»
رەب -يارتقۇچى ،باشقۇرغۇچى ۋە باققۇچى دېگەن بولىدۇ .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ه ِّ
ه ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ ُك ْم ل ََعله ُك ْم تَته ُقو َن.
َ
هاس ا ْعبُ ُدوا َربه ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
﴿َيأَيُّ َها الن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ج به م َن
اء َوأَنْ َز َل م َن ال ه
ض ف َرا ًشا َوال ه
الهذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر َ
اء فَأَ ْخ َر َ
س َماء َم ً
اء بنَ ً
س َم َ
ِّ ِّ
الثهمر ِّ
ادا َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾
ات ِّرْزقًا لَ ُك ْم فَ ََل ََتْعَلُوا هَّلل أَنْ َد ً
ََ
«ئى ئىنسانالر! سىلەرنى ۋە سىلەردىن بۇرۇنقىالرنى ياراتقان
رەببىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر ،تەقۋادار بولغايسىلەر! ئۇ رەببىڭالر شۇنداق
زاتكى ،سىلەرگە زېمىننى سېلىنچا ،ئاسماننى بىنا قىلىپ بەردى .ئاسماندىن
سۇ چۈشۈرۈپ ،ئۇنىڭ بىلەن سىلەرگە رىزىق سۈپىتىدە مېۋىلەرنى 4چىقىرىپ
 4خىلمۇخىل مەھسۇالتالرنى.
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بەردى .شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر بىلىپ تۇرۇپ بەزى كىشىلەرنى 5ئالالھ بىلەن
ئوخشاش تۇتماڭالر!» -2 -سۈرە بەقەرە.22~21 ،
ِّ
ت و ُُمْرِّج الْميِّ ِّ
ِّ ِّ
اَّللَ فَالِّ ُق ا ْْلَ ِّ
﴿إِّ هن ه
ت ِّم َن ا ْْلَ ِّي
هوى ُُيْر ُ
ِّج ا ْْلَ هي م َن ال َْمي َ ُ َ
ب َوالن َ
ََّن تُ ْؤفَ ُكو َن .فَالِّ ُق ِّْ
اح َو َج َع َل اللهْي َل َس َكنًا َوال ه
ذَلِّ ُك ُم ه
س َوالْ َق َم َر ُح ْسبَ ًاًن
اَّللُ فَأ ه
صبَ ِّ
اْل ْ
ش ْم َ
ذَلِّ َ ِّ
يز الْعلِّ ِّيم .و ُهو اله ِّذي جعل لَ ُكم النُّجوم لِّتَ ْهتَ ُدوا ِِّبا ِِّف ظُلُم ِّ
ات ال َِّ
ْب
ََ َ ُ ُ َ
َ
َ
ك تَ ْقد ُير ال َْع ِّز ِّ َ َ َ
شأَ ُكم ِّمن نَ ْفس و ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اح َدة فَ ُم ْستَ َق ٌّر
َوالْبَ ْح ِّر قَ ْد فَ ه
صلْنَا ْاْل ََيت ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َنَ .و ُه َو الهذي أَنْ َ ْ ْ
َ
ت لِّ َقوم ي ْف َقهو َن .وهو اله ِّذي أَنْ ز َل ِّمن ال ه ِّ
ِّ
اء فَأَ ْخ َر ْجنَا
ع قَ ْد فَ ه
َوُم ْستَ ْو َد ٌ
َ َ
س َماء َم ً
صلْنَا ْاْل ََي ْ َ ُ َ ُ َ
ضرا ُنْر ِّ
ِّ
ِّ
َتاكِّبًا َوِّم َن النه ْخ ِّل ِّم ْن طَل ِّْع َها
بِّ ِّه نَبَ َ
ِّج م ْنهُ َحبًّا ُم ََ
ات ُك ِّل َش ْيء فَأَ ْخ َر ْجنَا م ْنهُ َخ ً ُ
شابِّه انْظُروا إِّ ََل َثَ ِّرهِّ
ِّ
قِّ ْن َوا ٌن َدانِّيَةٌ َو َجنهات ِّم ْن أَ ْعنَاب َوال هزيْتُو َن َو ُّ
ْي ُمتَ َ
ُ
الرهما َن ُم ْشتَب ًها َوغَ ْ َ
إِّذَا أ َْثَر وي ْنعِّ ِّه إِّ هن ِِّف ذَلِّ ُكم َْلَيت لِّ َقوم ي ْؤِّمنو َن .وجعلُوا ِّهِّ
َّلل ُش َرَكاءَ ا ْْلِّ هن َو َخلَ َق ُه ْم
ْ ُ ُ َ ََ
َ ََ
ْ َ
ِّ
ِّ
سماواتِّ
ِّ
ِّ
َو َخ َرقُوا لَهُ بَن َ
ني َوبَنَات بِّغَ ِّْْي علْم ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َاَل َع هما يَص ُفو َن .بَد ُ
يع ال ه َ َ
ََّن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وََل تَ ُكن لَه ِّ
ِّ
ِّ
َو ْاْل َْر ِّ
يم.
َُ َْ ْ ُ َ
ض أه َ
صاحبَةٌ َو َخلَ َق ُك هل َش ْيء َو ُه َو ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ذَلِّ ُك ُم ه
يلََ .ل
اَّللُ َربُّ ُك ْم ََل إلَهَ إ هَل ُه َو َخال ُق ُك ِّل َش ْيء فَا ْعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوك ٌ
يف ْ ِّ
ْي﴾
ص َار َو ُه َو الله ِّط ُ
ار َو ُه َو يُ ْد ِّر ُك ْاْلَبْ َ
تُ ْد ِّرُكهُ ْاْلَبْ َ
صُ
اْلَب ُ
ئۇرۇقچىالرنى
ۋە
ئۇرۇقالرنى
ئالالھ
«شۈبھىسىزكى،
بىخالندۇرغۇچىدۇر .ئۇ ئۆلۈكتىن تىرىكنى چىقىرىدۇ ،تىرىكتىن ئۆلۈكنى
چىقارغۇچىدۇر .ئەنە شۇ ئالالھتۇر .ئەھۋال مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق قانداقمۇ
بۇرۇلۇپ كېتىدىغانسىلەر؟ ئالالھ قاراڭغۇلۇقالرنى يېرىپ تاڭنى چىقارغۇچىدۇر.
ئۇ كېچىنى ئىستىراھەت زامانى ،كۈننى ۋە ئاينى بىرەر ۋاقىت ھېسابلىغۇچ
قىلدى .بۇ ئەزىز ۋە بىلگۈچى زاتنىڭ تەقدىرىدۇر .ئالالھ شۇنداق زاتكى،
قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا يول تېپىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە
يۇلتۇزالرنى يارىتىپ بەردى .شۈبھىسىزكى ،بىز ئايەتلەرنى بىلىدىغان قەۋم
 5بۇ يەردە «كىشىلەر» دەپ تەرجىمە قىلىنغان كەلىمە ئەنداد «أنداد»دۇر .ئەنداد نىددنىڭ كۆپلۈكىدۇر .نىدد
ئالالھقا ئوخشاش بەزى ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە دەپ قارالغان ۋە ئالالھقا قارشى بىر قىسىم ئىشالرنى
قىالاليدىغانلىقىغا ئېتىقاد قىلىنغان نەرسىدۇر (ئىبنى مەنزۇر ،لىسانۇل ئەرەب ،ن د د ماددىسى .دارۇسسەدر،
بېيرۇت -3 ،توم -420 ،بەت) .بۇ سۈپەتتىكى نەرسە بۇت ئەمەس ،بۇتالشتۇرۇلغان شەخسلەردۇر.
 -165ئايەتنىڭ ئىزاھاتىدا بۇ ھەقتە تېخىمۇ ئەتراپلىق مەلۇمات بېرىلىدۇ.
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ئۈچۈن تەپسىلىي بايان قىلدۇق .ئالالھ شۇنداق زاتكى ،سىلەرنى بىر نەفستىن
ياراتتى .ئاندىن سىلەر ئۈچۈن بىر قارارگاھ ۋە بىر ئامانەت قويۇلىدىغان جاي
بار .شۈبھىسىزكى ،بىز ئايەتلەرنى چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن تەپسىلىي بايان
قىلدۇق .ئالالھ شۇنداق زاتكى ،ئاسماندىن سۇ چۈشۈردى .ئاندىن بىز ئۇ سۇ
بىلەن ھەر نەرسىنىڭ ئۆسۈملۈكىنى چىقاردۇق .ئۇ ئۆسۈملۈكتىن بىر نوتا
چىقاردۇق .ئۇ نوتىدىن بىر-بىرىگە مىنگىشىپ كەتكەن دانالر ،خورمىنىڭ
چېچىكىدىن ساڭگىلىغان ساپاقالر ،ئۈزۈملەردىن ھاسىل بولغان باغالر،
زەيتۇن ۋە ئانار قاتارلىقالرنى چىقاردۇق .بۇالرنىڭ بەزىسى ئوخشىشىدۇ،
بەزىسى ئوخشاشمايدۇ .ھەر بىرى مېۋە چىقارغان چاغدا ئۇنىڭ مېۋىسىگە ۋە
پىشىشىغا قاراڭالر .شۈبھىسىزكى ،بۇالردا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەر
بار .ئۇالر جىنالرنى ئالالھقا شېرىك قىلدى .ھالبۇكى ،جىنالرنى ئالالھ
ياراتقان .ئۇالر ھېچبىر ئىلىمگە ئاساسالنماستىن «ئالالھنىڭ ئوغۇللىرى ۋە
قىزلىرى بار» دېگەن يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقتى .ئالالھ ئۇالرنىڭ
بوھتانلىرىدىن پاك ۋە ئۈستۈندۇر .ئالالھ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز
ياراتقۇچىدۇر .ئۇنىڭ قانداقمۇ بالىسى بولسۇن ،ئۇنىڭ جۈپتى بولمىغان تۇرسا!
ئالالھ ھەر نەرسىنى ياراتقان .ئالالھ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر .ئەنە شۇ
ئالالھتۇر ،سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر .ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر.
ئۇ ھەر نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر .ئۇنداقتا ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر .ئۇ ھەر
نەرسىنىڭ باشقۇرغۇچىسىدۇر .كۆزلەر ئالالھنى كۆرمەيدۇ .ئالالھ كۆزلەرنى
كۆرىدۇ .ئالالھ پۈتۈن ئىنچىكىلىكلەرنى بىلگۈچى ۋە ھەر نەرسىدىن خەۋەردار
بولۇپ تۇرغۇچى زاتتۇر!» -6 -سۈرە ئەنئام.103~95 ،
ِّ ِّ
﴿إِّ هن ربه ُكم اَّلل اله ِّذي َخلَ َق ال ه ِّ
استَ َوى َعلَى
س َم َاوات َواْل َْر َ
ض ِِّف ستهة أَ هَيم ُثُه ْ
َ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َْع ْر ِّ
ش يُ َدبُِّر اْل َْم َر َما من َشفيع إَله من بَ ْعد إ ْذنه ذَل ُك ُم اَّللُ َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدوهُ أَفََلَ
تَ َذ هك ُرو َن﴾
«شۈبھىسىزكى ،سىلەرنىڭ رەببىڭالر ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە
كۈندە ياراتقان ،ئاندىن ئەرش ئۈستىدە مۇستەۋى بولغان ئالالھتۇر .ئۇ
ئىشالرنى پىالناليدۇ .ئۇ رۇخسەت بەرمىگۈچە ھېچكىم شاپائەت قىاللمايدۇ.
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ئەنە شۇ ئالالھ سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر .ئۇنداقتا ئۇنىڭغا ئىبادەت
قىلىڭالر .ئويالنمامسىلەر؟»-10 -سۈرە يۇنۇس – 3 ،ئايەت.
س َم ِّاء َو ْاْل َْر ِّ
ِّج
ك ال ه
﴿قُ ْل َم ْن يَ ْرُزقُ ُك ْم ِّم َن ال ه
ض أَ هم ْن َيَْلِّ ُ
س ْم َع َو ْاْلَبْ َ
ص َار َوَم ْن ُُيْر ُ
ت وُُيْرِّج الْميِّ َ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
سيَ ُقولُو َن ه
اَّللُ فَ ُق ْل أَفَ ََل
ا ْْلَ هي م َن ال َْمي َ ُ َ
ت م َن ا ْْلَ ِّي َوَم ْن يُ َدب ُر ْاْل َْم َر فَ َ
تَته ُقو َن .فَ َذلِّ ُك ُم ه
ص َرفُو َن﴾
هَل ُل فَأ ه
اَّللُ َربُّ ُك ُم ا ْْلَ ُّق فَ َما َذا بَ ْع َد ا ْْلَ ِّق إِّهَل الض َ
ََّن تُ ْ
«ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى‹ :سىلەرگە ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق
بېرىۋاتقان كىمدۇر؟ ئاڭالش قابىلىيىتىڭالرنى ۋە كۆرۈش قابىلىيەتلىرىڭالرنى
باشقۇرۇۋاتقان كىمدۇر؟ تىرىكنى ئۆلۈكتىن چىقىرىۋاتقان كىمدۇر؟ ئۆلۈكنى
تىرىكتىن چىقىرىۋاتقان كىمدۇر؟ ئىشالرنى پىالنالۋاتقان كىمدۇر؟› .ئۇالر
چوقۇم‹ :ئالالھ› دەيدۇ .ئېيتقىنكى‹ :ئۇ ھالدا قورقمامسىلەر؟ ئەنە شۇ
ئالالھ سىلەرنىڭ ھەقىقىي رەببىڭالردۇر .ھەقىقەتتىن كېيىن
ئازغۇنلۇقتىن باشقا نېمە بار؟ سىلەر قانداقمۇ بۇرۇلۇپ كېتىدىغانسىلەر؟!›»-
-10سۈرە يۇنۇس.32 ~31 ،
ال َربُّنَا اله ِّذي أَ ْعطَى ُك هل َش ْيء َخ ْل َقهُ ُثُه َه َدى﴾
﴿قَ َ
«مۇسا‹ :بىزنىڭ رەببىمىز ،ھەر نەرسىنى ئايرىم شەكىل ۋە پەرقلىق
خۇسۇسىيەت بىلەن ياراتقان ،ئاندىن ئۇ نەرسىلەرگە توغرا يولنى كۆرسەتكەن
زاتتۇر› دېدى»-20 -سۈرە تاھا – 50 ،ئايەت.
﴿يولِّج اللهيل ِِّف النهه ِّ ِّ
ه
هر ال ه
س َوالْ َق َم َر ُكلٌّ
ار َويُول ُج الن َ
َ
هه َار ِِّف الل ْي ِّل َو َسخ َ
ُ ُ َْ
ش ْم َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ ربُّ ُكم لَهُ الْمل ُ ه
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونه َما َيَْل ُكو َن من
ََْي ِّري ْل َ
س ًّمى ذَل ُك ُم ه َ ْ
ْك َوالذ َ
ُ
َجل ُّم َ
قِّط ِّْمْي﴾
«ئالالھ كېچىنى كۈندۈزگە قېتىپ كۈندۈزنى ئۇزارتىدۇ ،كۈندۈزنى كېچىگە
قېتىپ كېچىنى ئۇزارتىدۇ .ئالالھ قۇياشنى ۋە ئاينى بويسۇندۇرغان .ئۇالرنىڭ
ھەر بىرى بەلگىلەنگەن ئەجەلگە قەدەر ئۆز ئوربىتىسىدا ئايلىنىپ تۇرىدۇ.
ئەنە شۇ ئالالھتۇر ،سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر ،ھەر نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر.
سىلەرنىڭ ئالالھنى قويۇپ دۇئا قىلىۋاتقان زاتلىرىڭالر قىلچىلىك نەرسىگىمۇ
ئىگە بواللمايدۇ»-35 -سۈرە فاتىر – 13 ،ئايەت.
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ِّ
ِّ
ِّ
َنز َل لَ ُكم ِّم ْن ْاْلَنْ َع ِّام ثََانِّيَةَ
﴿ َخلَ َق ُكم من نه ْفس َواح َدة ُثُه َج َع َل م ْن َها َزْو َج َها َوأ َ
أَ ْزواج َُيْلُ ُق ُكم ِِّف بطُ ِّ
ون أُ هم َهاتِّ ُك ْم َخلْقاً ِّمن بَ ْع ِّد َخلْق ِِّف ظُلُ َمات ثَََلث َذلِّ ُك ُم ه
اَّللُ َربُّ ُك ْم
ْ ُ
َ
ص َرفُو َن﴾
ْك ََل إِّلَهَ إِّهَل ُه َو فَأ ه
لَهُ ال ُْمل ُ
ََّن تُ ْ
«ئۇ سىلەرنى بىر نەفستىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ جۈپتىنى
مەيدانغا كەلتۈردى .ئۇ سىلەرگە تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىنىڭ ھەر بىرىدىن
بىر ئەركەك ،بىر چىشى بولۇپ ،جەمئىي سەككىز تۇياق ھايۋان چۈشۈرۈپ
بەردى .ئۇ سىلەرنى ئانىلىرىڭالرنىڭ قورساقلىرىدا ئۈچ قات قاراڭغۇلۇق ئىچىدە
بىر ھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە تەرەققىي قىلدۇرۇپ يارىتىدۇ .ئەنە شۇ
ئالالھتۇر ،سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر ،ھەر نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر،
ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر .سىلەر قانداقمۇ بۇرۇلۇپ
كېتىدىغانسىلەر؟»-39 -سۈرە زۇمەر - 6 ،ئايەت.
اَّلل اله ِّذي جعل لَ ُكم اللهيل لِّتَس ُكنُوا فِّ ِّيه والنههار مب ِّ
ص ًرا إِّ هن ه
ضل
اَّللَ لَ ُذو فَ ْ
َ َ َ ُْ
﴿ هُ
ََ َ ُ ْ َ ْ
هاس ول ِّ
َك هن أَ ْكثَ َر الن ِّ
هاس ََل يَ ْش ُك ُرو َن .ذَلِّ ُك ُم ه
اَّللُ َربُّ ُك ْم َخالِّ ُق ُك ِّل َش ْيء ََل إِّلَهَ إِّهَل
َعلَى الن ِّ َ
ََّن تُ ْؤفَ ُكو َن﴾
ُه َو فَأ ه
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە كېچىنى
يارىتىپ بەردى ،كۈندۈزنى كۆرسەتكۈچى قىلدى .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ
ئىنسانالرغا چەكسىز ياخشىلىق قىلغۇچىدۇر .لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى
شۈكۈر قىلمايدۇ .ئەنە شۇ ئالالھتۇر ،سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر ،ھەر
نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر .قانداقمۇ
بۇرۇلۇپ كېتىدىغانسىلەر؟»-40 -سۈرە غافىر.62 ~61 ،
﴿ ه ِّ
ص َوَرُك ْم
ض قَ َراراً َوال ه
ص هوَرُك ْم فَأ ْ
اَّللُ الهذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر َ
س َن ُ
س َماء بِّنَاء َو َ
َح َ
ورَزقَ ُكم ِّمن الطهيِّب ِّ
اَّللُ َربُّ ُك ْم فَ تَ بَ َار َك ه
ات ذَلِّ ُك ُم ه
ني﴾
اَّللُ َر ُّ
ب ال َْعال َِّم َ
َ َ
ََ
«ئالالھ سىلەر ئۈچۈن زېمىننى قارارگاھ  ،ئاسماننى بىنا قىلىپ بەرگەن،
سىلەرنى ئەڭ گۈزەل شەكىللەردە شەكىللەندۈرگەن ،سىلەرگە پاكىز رىزىقالر
بەرگەن زاتتۇر .ئەنە شۇ ئالالھتۇر ،سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر.
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ئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ نېمىدېگەن ئۇلۇغ!»-40 -سۈرە غافىر– 64 ،
ئايەت.
ك اله ِّذي َخلَ َقَ .خلَ َق ِّْ
ك ْاْلَ ْك َرُم.
سا َن ِّم ْن َعلَق .اق َْرأْ َوَربُّ َ
﴿اق َْرأْ ًِّب ْس ِّم َربِّ َ
اْلنْ َ
اله ِّذي َعله َم ًِّبلْ َقلَ ِّم .عَله َم ِّْ
سا َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم﴾
اْلنْ َ
«ياراتقان رەببىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن! ئۇ ئىنساننى يېپىشقاق
قاندىن ياراتتى .ئوقۇغىن! رەببىڭ ئەڭ سېخىيدۇر .ئۇ شۇنداق زاتكى ،قەلەم
بىلەن ئۆگەتتى ،ئىنسانغا ئۇنىڭ بىلمىگىنىنى ئۆگەتتى» -96 -سۈرە ئەلەق،
.5~1
 )4رەھمان ،رەھىم
رەھمان ۋە رەھىم -رەھمەت سۆز تومۇرىدىن تۈرلەنگەن ئىككى
مۇبالىغە ئىسىم (ھەرىكەت ئىگىسىنىڭ كېڭەيگەن ئىككى شەكلى)دۇر.
رەھمەت -ياخشىلىق قىلىشنى تەقەززا قىلىدىغان ئىچ ئاغرىتىش دېگەن
بولۇپ ،بەزىدە ئىچ ئاغرىتىشنىال ،بەزىدە ياخشىلىق قىلىشنىال ئىپادىلەيدۇ.
لېكىن ئالالھ تائاالنىڭ پېئىلى بولۇپ كەلگەندە پەقەت ياخشىلىق قىلىشنىال
ئىپادىلەيدۇ .6ئەرەبچىدە كېڭەيگەن ئىسىملەر ئادەتتە ھەرىكەت ئىگىسىنىڭ
ئىسمىنىڭ مەنىسىنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە بەزى مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ.
قۇرئان كەرىمدە رەھمان ئالالھتىن غەيرىيگە ئىشلىتىلمىگەن ،رەھىم
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۈچۈنمۇ ( -9سۈرە تەۋبە -128 ،ئايەت)،
مۇئمىنالر ئۈچۈنمۇ ( -48سۈرە فەتىھ -29 ،ئايەت) ئىشلىتىلگەن .پۈتۈن
بۇالرغا ئاساسەن بۇ ئىككى ئىسىمنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكىچە:
① رەھمان
رەھمان سان-ساناقسىز ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلغۇچى دېگەن بولىدۇ.
ئۇ ياخشىلىقالر ،يارىتىش ۋە ماددىي ،مەنىۋى پۈتۈن ئېھتىياجلىق نەرسىلەر
بىلەن تەمىنلەشتىن ئىبارەت .چۈنكى ئالالھ تائاال رەھمان سۈرىسى دەپ بىر
 6راغىب ئىسفەھانى (ۋاپاتى 502 :ھ) ،مۇفرەدات ئەلفازىل قۇرئان؛ فىرۇز ئابادىي (ۋاپاتى 817 :ھ)،
بەسائىرۇ زەۋىتتەميىيزى ،ر ھ م ماددىسى .ناسىرۇددىن ئەبۇلخەير ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى مۇھەممەد
بەيداۋى (ۋاپاتى 691 :ھ) ،ئەنۋارۇتتەنزىل ۋە ئەسرارۇتتەئۋىل -1 ،جىلد -3 ،بەت.
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سۈرە نازىل قىلغان ،رەھمان (ال هر ْْحَ ُن) كەلىمىسىنى ئۇ سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتى
قىلغان ،كېيىنكى ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ جىن ۋە ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان پۈتكۈل
نېمەتلىرىنى ئەسلەتكەن .بۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئۇ نېمەتلەرنى ئۆزىنىڭ رەھمان
ئىسمى بىلەن ئاتا قىلغانلىقىنى ۋە رەھماننىڭ مەنىسىنىڭ بۇ نېمەتلەرنى ئاتا
قىلغۇچى دېگەن بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
شۇنىڭدەك ،قۇرئان كەرىمنىڭ باشقا يەرلىرىدە رەھمان ئىسمى رەھىم
ئىسمىدىن ئىلگىرى زىكىر قىلىنغان ۋە رەھمان ئىسمى يالغۇز زىكىر قىلىنغان
ئايەتلەردە ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز نېمەتلىرى ۋە دائىمىي ياخشىلىقلىرى
بايان قىلىنىدۇ .مەسىلەن :بۇ يەردە (فاتىھەدە) «رەببىلئالەمىين»دىن كېيىن
«رەھمان» كەلگەن .بۇ ئالالھ تائاالنىڭ پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى يارىتىشى،
باشقۇرۇشى ۋە بېقىشى ئۆزىنىڭ رەھمان ئىسمىنىڭ تەقەززاسى ئىكەنلىكىنى،
شۇنداقال يارىتىش ،بېقىش ۋە باشقۇرۇش قاتارلىقالرنى قىلغانلىق يارىتىلغان،
بېقىلغان ۋە باشقۇرۇلغان نەرسىلەر ئۈچۈن چەكسىز ياخشىلىق ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ .قۇرئان كەرىمدە كەلگەن رەھمان كەلىمىسىنىڭ ھەممىسى مانا
مۇشۇنداق كەلگەن .رەھمان كەلىمىسى ئۆتكەن ئايەتلەرنى ئالدى-
كەينىدىكى ئايەتلەر بىلەن بىرلىكتە زەن سېلىپ ئوقۇغان ھەر كىشى بۇنى
پەرق ئېتىدۇ.
② رەھىم
قۇرئان كەرىمدە رەھىم كەلىمىسى ئالالھ تائاالنىڭ خۇسۇسىي
رەھمىتى (ياخشىلىقى) زىكىر قىلىنغان ئايەتلەردە كەلگەن .مەسىلەن :ئادەم
ئەلەيھىسسىاالمنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنغانلىقى زىكىر قىلىنغان ئايەتتە،7
گۇناھىدىن تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى تۈزەتكەنلەرگە تەۋبىسىنىڭ قوبۇل
قىلىنىدىغانلىقى ۋەدە قىلىنغان ئايەتلەردە« ،8ھۆكۈملىرى كېچىكتۈرۈلگەن ئۈچ

 -2 7سۈرە بەقەرە -37 ،ئايەتتە.
 -2 8سۈرە بەقەرە -160 ،ئايەت -4 ،سۈرە نىسا -110 ،ئايەت ۋە  -6سۈرە ئەنئام -54 ،ئايەت-7 ،
سۈرە ئەئراف -153 ،ئايەت؛  -16سۈرە نەھل -119 ،ئايەت -24 ،سۈرە نۇر -5 ،ئايەت قاتارلىق
ئايەتلەردە.
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كىشى»نىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىنغانلىقى زىكىر قىلىنغان ئايەتتە 9ئالالھ
تائاالنىڭ «رەھىم» دېگەن چىرايلىق ئىسمى كەلگەن.
شۇنىڭدەك ،چارىسىز قالغانالرغا جېنىنى قۇتقۇزۇپ قالغۇدەك مىقداردا
ھارام يېيىشكە رۇخسەت بېرىلگەنلىكى بايان قىلىنغان ئايەتلەردە ،10ئالالھ
تائاالنىڭ خالىغان كىشىگە پەزلىنى ئاتا قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان
ئايەتتە ،11بەزى كىشىلەرگە ئاتا قىلىنغان خۇسۇسىي نېمەتلەر بايان قىلىنغان
ئايەتلەرنىڭ ئاخىرلىرىدا 12ئالالھ تائاالنىڭ «رەھىم» دېگەن چىرايلىق ئىسمى
كەلگەن .جەننەت ئەھلىگە ئاتا قىلىنغان نېمەتلەر زىكىر قىلىنغان
ئايەتلەردىمۇ« 13رەھىم» دېگەن چىرايلىق ئىسمى كەلگەن.
خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا ،ئىنسانالر ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ رەھمان
ئىكەنلىكىنى ،كائىناتتىكى بارلىق نەرسىلەرنى يارىتىپ ئۇالرنىڭ خىزمىتىگە
سۇنغانلىقى 14ئېتىبارى بىلەن «رەھمان» ،تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى تۈزەتكەن ۋە
ئەپۇ تىلىگەنلەرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغانلىقى ،ھەر كىشىگە ئاالھىدە
نېمەت ئاتا قىلغانلىقى ،ئاز ئەمەلگە كۆپ ئەجىر ئاتا قىلىدىغانلىقى ،قىسقا
مۇددەتلىك بۇ دۇنيا ھاياتىدا ئىمتىھانىدىن ئۆتكەنلەرنى پۈتمەس-تۈگىمەس
نازۇنېمەتلەر 15ۋە ئۆز رازىلىقى 16بىلەن مۇكاپاتاليدىغانلىقى ئېتىبارى بىلەن
«رەھىم»دۇر.

 -9 9سۈرە تەۋبە  – 118 ،ئايەت.
 -2 10سۈرە بەقەرە173 ،؛  -5سۈرە مائىدە -3 ،ئايەت؛  -6سۈرە ئەنئام -145 ،ئايەت؛  -16سۈرە
نەھل -115 ،ئايەت قاتارلىق ئايەتلەردە.
 -10 11سۈرە يۇنۇس -107 ،ئايەتتە.
 -4 12سۈرە نىسا -96 ،ۋە  -100ئايەت؛  -16سۈرە نەھل.7~5 ،
 -36 13سۈرە ياسىن58~-55 ،؛  -41سۈرە فۇسسىلەت -32 ،ئايەتتە.
« 14ئالالھ شۇنداق زاتكى ،زې مىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى سىلەرنىڭ مەنپەئەتىڭالر ئۈچۈن
ياراتتى» (بەقەرە  .29/2مۇناسىۋەتلىك باشقا ئايەتلەر :ئىبراھىم 33-32/14؛ نەھل 14 ،12/16؛ ھەج
65 ،37 ،36/22؛ ئەنكەبۇت 61/29؛ لۇقمان 29 ،20/31؛ فاتىر 13/35؛ جاسىيە .)13-12/45
 15قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە -5 ،ئايىتىنىڭ ئاخىرقى ئىزاھاتى.
 16قاراڭ -3 :سۈرە ئال ئىمران -15 ،ئايەت؛  -9سۈرە تەۋبە -72 ،ئايەت؛  -5سۈرە مائىدە-119 ،
ئايەت؛  -58سۈرە مۇجادەلە -22 ،ئايەت؛  -98سۈرە بەييىنە -8 ،ئايەت.
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پۈتۈن بۇالرغا ئاساسەن ،ئالالھ تائاالنىڭ «رەھمان» (رْحان) دېگەن
چىرايلىق ئىسمىنىڭ مەنىسى «ياخشىلىقى چەكسىز ،چەكسىز ياخشىلىق
قىلغۇچى» دېگەن بولىدۇ« .رەھىم»غا كەلسەك ،ئۇنىڭ مەنىسى «كۆپ
ئىنئام قىلغۇچى ،يەنى تېگىشلىك بولغىنىدىن كۆپ ئاتا قىلغۇچى»
دېگەنلەردىن ئىبارەت.
« )5مالىكى يەۋمىددىن»
① مالىك
«مالىك» دېگەن سۆز قۇرئان كەرىمدە ئىككى يەردە ئالالھ ئۈچۈن
ئىشلىتىگەن :بىرى مۇشۇ يەردە ،يەنە بىرى ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ -26
ئايىتىدە .مەنىسى «ئىگە» دېگەن بولىدۇ.
② يەۋمىددىن
بۇ ئىزافەتلىك بىرىكمە بولۇپ ،قۇرئان كەرىمدە  13يەردە
«يەۋمىددىن ،يەۋمۇددىن ،يەۋمەددىن» دېگەن شەكىللەردە كېلىدۇ.17
«يەۋم»نىڭ «م»سى قانداق ئوقۇلسا ئوقۇلسۇن مەنىسى ئۆزگەرمەيدۇ .بۇ
يەردە «مالىك»نىڭ ئېنىقلىغۇچىسى بولۇپ «يەۋمىددىن» دېگەن شەكىلدە
كەلگەن« .مالىك» ئىگە« ،يەۋم» كۈن دېگەن بولىدۇ« .دىن»نىڭ
مەنىسىگە كەلسەك ،بۇ كەلىمە قۇرئان كەرىمدە  80قېتىمغا يېقىن يەردە
ئۇچرايدۇ .ئۇالر ئاساسەن ئىسىم ھالىتىدە كېلىدۇ ۋە بىلىنگەن «دىن»
مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ .لېكىن ئىككى يەردە مەسدەر ھالىتىدە كېلىپ ،بىر
يەردە جازاالش مەنىسىدە ،18يەنە بىر يەردە جازاالش ۋە مۇكاپاتالش
مەنىسىدە 19كەلگەن.

 17قاراڭ -1 :سۈرە فاتىھە -4 ،ئايەت؛  -15سۈرە ھىجر -35 ،ئايەت؛  -26سۈرە شۇئەرا-82 ،
ئايەت؛  -37سۈرە ساففات -20 ،ئايەت؛  -38سۈرە ساد -78 ،ئايەت؛  -51سۈرە زارىيات-12 ،
ئايەت؛  -56سۈرە ۋاقىئە -56 ،ئايەت؛  -70سۈرە مەئارىج -26 ،ئايەت؛  -74سۈرە مۇددەسسىر،
 -46ئايەت؛  -82سۈرە ئىنفىتار -17 ،-15 ،ۋە  -18ئايەتلەر؛  -83سۈرە مۇتەففىفىين -11 ،ئايەت.
 -24 18سۈرە نۇر -25 ،ئايەتتە.
 -51 19سۈرە زارىيات -6 ،ئايەتتە.
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③ مەنىسى
ئەگەر بۇ ئايەتتىكى «دىن» كەلىمىسى ئىسىم بولغاندا« ،مالىكى
يەۋمىددىن»نىڭ مەنىسى «دىننىڭ ھېسابى سورىلىدىغان كۈنىنىڭ ئىگىسى»،
ئەگەر مەسدەر بولغاندا «جازاالش ۋە مۇكاپاتالش كۈنىنىڭ ئىگىسى» دېگەن
شەكلىدە بولىدۇ .ئالالھ تائاال ھەممە كۈننىڭ ئىگىسى تۇرۇقلۇق ،بۇ ئايەتتە
«دىن كۈنىنىڭ ئىگىسى» دېيىلىشى ،ئۇ كۈندىكى جازاالش ۋە مۇكاپاتالشنى
ياكى دىننىڭ ھېسابىنى ئېلىشنى پەقەت ئالالھ تائاالنىڭ ئۆزىال ئېلىپ
بارىدىغانلىقىنى ،ھېچكىمنىڭ ھېچكىم ئۈچۈن ھېچقانداق ئىش قىلىپ
بېرەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلەش ئۈچۈندۇر.20
 )6ئىبادەت ۋە ئىستىئانەت
① ئىبادەت
«ئىبادەت»نىڭ مەنىسى تەزىم قىلىش يۈزىسىدىن ئىتائەت قىلماق،
ئېھتىرام قىلىش يۈزىسىدىن بويسۇنماق ۋە ياخشى كۆرۈش يۈزىسىدىن
ئەيمەنمەك دېگەن بولۇپ 21دىل ،تىل ،بەدەن ۋە مال بىلەن ئادا قىلىنىدۇ.22
ئۇالردىن بىرەرىنى ئالالھتىن غەيرىيگە قىلىش ،ئالالھقا شېرىك
كەلتۈرگەنلىك ھېسابلىنىدۇ ۋە ئەسال كەچۈرۈلمەيدۇ.23
② ئىستىئانەت
«ئىستىئانەت» ياردەم (مەدەت) تەلەپ قىلماق دېگەن بولۇپ،
ئىنسان ئىنساندىن ياردەم تەلەپ قىلغاندا بىرەر ئىشنى قىلىشتا
ھەمكارلىشىشنى ،ئىنسان ئالالھتىن ياردەم تەلەپ قىلغاندا ئالالھقا يېلىنىپ،
ياخشىلىق تەلەپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

 20قاراڭ -82 :سۈرە ئىنفىتارنىڭ  -19ئاايىتى.
 21مۇفرەداتى ئەلفازىل قۇرئان ،لىسانۇل ئەرەب ۋە باشقا ئەرەبچە لۇغەت كىتابلىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىك
يەرلىرى.
 22بۇ ئىبادەتلەر ھەققىدە «الزىملىق دىنى ئىلىملەر»دە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلدى .قاراڭ :ئەنەس
ئالىم ،الزىملىق دىنى ئىلىملەر  -1 ،2017-1-نەشرى -1 ،باسمىسى ،ئىستانبۇل -2 ،ۋە  -3بەتلەر.
 23قاراڭ -4 ،سۈرە نىسا -48 ،ۋە  -116ئايەتلەر.
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بىراۋنىڭ كۈچى يېتىدىغان ،قولىدىن كېلىدىغان ۋە ياردەم قىالاليدىغان
ئىشالردا ئۇ بىراۋدىن ياردەم تەلەپ قىلىشقا بولىدۇ .24ياردەم
قىالاليدىغانالرنىڭ موھتاجالرغا ياردەم تەلەپ قىلمىسىمۇ ياردەم قىلىشى
ياخشى ئىشتۇر ،25ھەتتا مۇھىم ئىشتۇر .26شۇنىڭ ئۈچۈن كىمكى مۇرادىغا
يېتىشتە ئاجىزلىق ھېس قىلىدىكەن ،كۈچى يېتىدىغان بىرىدىن ياردەم تەلەپ
قىلسا ئەقىلغا ۋە شەرىئەتكە مۇۋاپىق ئىش قىلغان بولىدۇ.
ئالالھتىن غەيرىينىڭ كۈچى يەتمەيدىغان ئىشالردا بولسا ،پەقەت
ئالالھتىنال ياردەم تەلەپ قىلىش كېرەك .بۇ ئايەتتە ئۆگىتىلگىنى مانا مۇشۇ
تۈرلۈك ياردەم تەلەپ قىلىشتۇر .بۇ خىل ياردەمنى ئالالھتىن غەيرىيدىن
تەلەپ قىلىش ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلىك ۋە كۇفرىلىق قىلغانلىق بولىدۇ.27
چۈنكى بۇ ئۇ «غەيرىي»نى ئەھۋالىمنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ ،سۆزۈمنى ئاڭالپ
تۇرىدۇ ،قەيەردە بولسام ۋە قايسى تىل بىلەن چاقىرسام ماڭا ياردەم قىلىدۇ
دەپ ئېتىقاد قىلغانلىق بولىدۇ .بۇالر بولسا پەقەت ئالالھنىڭال سۈپىتىدۇر.28
 )7ھىدايەت ۋە توغرا يول
① ھىدايەت
«ھىدايەت»نىڭ قۇرئان كەرىمدە ئىككى تۈرلۈك مەنىسى بار:

 - 24قۇرئان كەرىمدە يەئجۇج ۋە مەئجۇجنىڭ بۇزغۇنچىلىقىدىن قورققان قەۋم بىلەن زۇلقەرنەيننىڭ ئۆزئارا
ياردەملىشىپ بىر سېپىل سېلىشى (كەھف  ،)96-94/18مۇسانىڭ تەرەپدارىدىن بولغان كىشىنىڭ ،مۇسانىڭ
دۈشمىنىدىن بولغان كىشىگە قارشى مۇسادىن ياردەم تەلەپ قىلىشى (قەسەس  )15/28زىكىر قىلىنىدۇ .بۇ
بىر ئىشتا ئاجىز كېلىپ قالغان كىشى ياردەم قىلىشقا كۈچى يېتىدىغان بىرايىن ياردەم تەلەپ قىلسا
بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
« - 25كىمكى ئۆز قېرىندىشىغا يار-يۆلەك بولىدىكەن ،ئالالھ تائاالمۇ ئۇنىڭغا يار-يۆلەك بولىدۇ»-
(مۇسلىم ،سەھىھ ،زىكىر ،دۇئا ،تەۋبە ۋە ئىستىغفار)2699( - 38 ،11 ،؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب،
4946؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھۇدۇد  ،1345ئەبۋابۇل بىررى ۋەسسىلە  ،1930ئەبۋابۇل قىرائات 2945؛
ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىفتىتاھۇل كىتاب.)225 /17 ،
« - 26ياخشىلىققا ۋە تەقۋالىققا ياردەملىشىڭالر» -5 -سۈرە مائىدە -2 ،ئايەت.
 - 27قاراڭ -10 :سۈرە يۇنۇس107~106 ،؛  -23سۈرە مۇئمىنۇن -117 ،ئايەت؛  -35سۈرە فاتىر،
15~13؛  -46سۈرە ئەھقاف.6~4 ،
 -7 - 28سۈرە ئەئراف -180 ،ئايەت؛  -17سۈرە ئىسرا -110 ،ئايەت؛  -20سۈرە تاھا -8 ،ئايەت؛
 -19سۈرە مەريەم -93 ،ئايەت؛  -59سۈرە ھەشر -24 ،ئايەت.
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 -1باشلىماق ،دەۋەت قىلماق ،يېتەكلىمەك ،كۆرسەتمەك .بۇنى
ئالالھ تائاال ،ئالالھ تائاالنىڭ ئەلچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ۋارىسلىرى قىلىدۇ.
 -2توغرا يولدا مېڭىشقا مۇۋەپپەق قىلماق ،توغرا يول ئۈستىدە
مۇستەھكەم تۇرغىلى نېسىپ قىلماق ،توغرا يولدا دەپ قوبۇل قىلماق .بۇنى
پەقەت ئالالھ قىلىدۇ« .ھىدايەت»تىن تۈرلەنگەن كەلىمىلەرگە ئۇالرنىڭ
ئورۇنلىرىغا ۋە قۇرئان كەرىمنىڭ روھىغا قاراپ ،يۇقىرىدىكى مەنىلەردىن بىرنى
ياكى بىرقانچىسىنى بېرىشكە بولىدۇ.
② توغرا يول
«توغرا يول (سىراتى مۇستەقىم)» ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتۇر ،چۈنكى
صرا ٌ ِّ
ِّ
يم﴾
ط ُّم ْستَق ٌ
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇَ :
﴿وأَ ْن ا ْعبُ ُد ِّوِن َه َذا َ
«ماڭا ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر» -36 -سۈرە ياسىن-61 ،
ئايەت.29
ئالالھقا ئىبادەت قىلىش -يۇقىرىدىكى «ئىبادەت»نىڭ ئېنىقلىمىسىدا
ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك ،ئالالھقا تەزىم قىلىش يۈزىسىدىن ئىتائەت قىلىش،
ئېھتىرام قىلىش يۈزىسىدىن بويسۇنۇش ۋە ياخشى كۆرۈش يۈزىسىدىن
ئەيمىنىش دېگەن بولۇپ ،ئالالھنىڭ ئەمىرىلىرىگە ئەستايىدىللىق بىلەن
ئىتائەت قىلىش ،چەكلىمىلىرىدىن كۆڭۈل رازىلىقى بىلەن ساقلىنىش ۋە
نەسىھەتلىرىگە چىن ئىخالس بىلەن قۇالق سېلىش ئارقىلىق ئەمەلگە
ئاشىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال  -6سۈرە ئەنئامنىڭ  -151ۋە -152
ئايىتىدە مۇھىم بىر قىسىم ئەمر-پەرمانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن
 -153ئايىتىدە ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ «توغرا يولى» ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.
ئالالھنىڭ ئەمر-پەرمانلىرىغا شەرتسىز بويسۇنۇش قۇرئانغا چىڭ ئېسىلىش
بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

 29ئوخشاش مەنىدىكى ئايەتلەر -3 :سۈرە ئال ئىمران -51 ،ئايەت؛  -19سۈرە ،مەريەم -36 ،ئايەت؛
 -43سۈرە زۇخرۇف -64 ،ئايەت.
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ك ًِّبله ِّذي أ ِّ
ك َعلَى ِّ
ص َراط ُّم ْستَ ِّقيم﴾
استَ ْم ِّس ْ
ك إِّنه َ
ُوح َي إِّل َْي َ
﴿فَ ْ

«ساڭا ۋەھىي قىلىنغان قۇرئانغا چىڭ ئېسىلغىن .شۈبھىسىزكى ،سەن
توغرا يولدىسەن» -43 -سۈرە زۇخرۇف -43 ،ئايەت،
صر ِّ
ِّ
ات إِّ ََل الن ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ
ك لِّتُ ْخرِّج النهاس ِّمن الظُّلُم ِّ
اط
َنزلْنَاهُ إِّل َْي َ
﴿الَر كتَ ٌ
اب أ َ
َ َ َ َ
ُّور ِب ْذن َرِب ْم إ ََل َ
يز ا ْْل ِّم ِّ
يد﴾
ال َْع ِّز ِّ َ
«ئەلىف ،الم ،را .ئى مۇھەممەد! بۇ شۇنداق كىتابكى ،بىز ئۇنى ساڭا
ئىنسانالرنى رەببىنىڭ رۇخسىتى بىلەن قاراڭغۇلۇقالردىن يورۇقلۇققا ،يەنى
ئەزىز ۋە مەدھىيەلەنگۈچى زاتنىڭ يولىغا چىقىرىشىڭ ئۈچۈن نازىل قىلدۇق»-
-14سۈرە ئىبراھىم – 1 ،ئايەت.
دېمەككى ،توغرا يول قۇرئانغا ئېسىلىشتۇر .قۇرئانغا ئېسىلىش ھەر
تۈرلۈك قاراڭغۇلۇقالردىن چىقىپ ،يورۇقلۇققا ئېرىشىشتۇر .قۇرئاننىڭ نازىل
بولۇش سەۋەبىمۇ مانا بۇنىڭدىن ئىبارەتتۇر« .بىزنى توغرا يولغا ھىدايەت
قىلغىن»نىڭ مەنىسى «بىزنى توغرا يولۇڭدا مېڭىشقا مۇۋەپپەق قىلغىن ،ئۇ
يولدا مۇستەھكەم تۇرغىلى نېسىپ قىلغىن ،بىز سېنىڭ يولۇڭغا كەلدۇق ،قوبۇل
قىلغىن» دېگەنلەردىن ئىبارەت بولىدۇ.
 )8ئالالھ ئىنئام قىلغانالر
ئالالھ ئىنئام قىلغانالر -نەبىيلەر ،راستچىلالر ،شېھىتلەر ۋە
ياخشىالردۇر.30
 )9غەزەپكە يولۇققانالر
 -1يەھۇدىيالر.31
 -2مۇئمىننى قەستەن ئۆلتۈرگەنلەر.32

 30قاراڭ -4 :سۈرە نىسا -69 ،ئايەت.
 31قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە -61 ،ۋە  -90ئايەت؛  -3سۈرە ئال ئىمران -112 ،ئايەت؛  -5سۈرە
مائىدە -60 ،ئايەت؛  -7سۈرە ئەئراف -152 ،ئايەت.
 32قاراڭ -4 :سۈرە نىسا -93 ،ئايەت.
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 -3ھەقىقەتكە قارشى تەرسالىق قىلغانالر.33
 -4جەڭ مەيدانىدىن قاچقانالر.34
 -5مۇرتەدلەر.35
 -6تۇزكورالر.36
 -7ئالالھنىڭ دىنى توغرىسىدا مۇنازىرە قىلىشىدىغانالر.37
 -8ئېرىگە تۆھمەت قىلغان ئايال.38
 -9مۇنافىق ئەر ۋە مۇنافىق ئايالالر،
 -10مۇشرىك ئەر ۋە مۇشرىك ئايالالر.39
 )10ئازغۇنالر
 -1ئالالھنىڭ كاالمىنى يالغان دېگۈچىلەر.40
 -2ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن كافىر بولغانالر.41
 -3ئالالھنىڭ يولىدىن توسقانالر.42
 -4دىندا چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتكەنلەر.43
 -5گۇمانغا ئەگەشكەنلەر.44
 -6دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەت ھاياتىدىن ئۈستۈن كۆرگەنلەر.45
 33قاراڭ -7 :سۈرە ئەئراف -71 ،ئايەت.
 34قاراڭ -8 :سۈرە ئەنفال -16 ،ئايەت.
 35قاراڭ -16 :سۈرە نەھل -106 ،ئايەت.
 36قاراڭ -20 :سۈرە تاھا -81 ،ئايەت.
 37قاراڭ -42 :سۈرە شۇرا -16 ،ئايات.
 38قاراڭ  -24سۈرە نۇر -9 ،ئايەت.
 39قاراڭ -48 :سۈرە فەتىھ  -6ئايەت.
 40قاراڭ -23 :مۇئمىنۇن.106~105 ،
 41قاراڭ -5 :سۈرە مائىدە -12 ،ئايەت.
 42قاراڭ -4 :سۈرە نىسا -167 ،ئايەت.
 43قاراڭ -5 :سۈرە مائىدە -77 ،ئايەت.
 44قاراڭ -6 :سۈرە ئەنئام -116 ،ئايەت.
 45قاراڭ -14 :سۈرە ئىبراھىم -3 ،ئايەت.
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 -7ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلەر.46
 -8فاسىقالر.47
 -9ئالالھدىن غەيرىيگە دۇئا قىلغانالر.48
 -10ئالالھنى قويۇپ شەيتانالرنى ۋەلىي قىلىۋالغانالر.49
 -11زالىمالر.50
 -12ئالالھقا ۋە رەسۇلۇلالھقا ئاسىيلىق قىلغانالر.51
 -13ئالالھنىڭ زىكرىگە قەلبى قاتتىق بولغۇچىالر.52
 -14ئالالھنىڭ دەۋەتچىسىنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلمىغانالر.53
 -15قىيامەتنىڭ قايىم بولۇشىنى ۋە ئاخىرەتتىكى ھېسابنى ئىنكار
قىلغانالر.54
 -16مۇنافىقالر.55
 -17ئالالھ نازىل قىلغان كىتابنى يوشۇرغانالر.56
 -18كافىرالر.57
 -19مۇشرىكالر.58

 46قاراڭ -4 :سۈرە نىسا 116 ،ئايەت.
 47قاراڭ -5 :سۈرە مائىدە -108 ،ئايەت؛  -6سۈرە ئەنئام -77 ،ئايەت.
 48قارڭ -46 :سۈرە ئەھقاف -5 ،ئايەت؛  -22سۈرە ھەج -12 ،ئايەت.
 49قاراڭ -7 :سۈرە ئەئراف -30 ،ئايەت.
 50قاراڭ -19 :سۈرە مەريەم -38 ،ئايەت.
 51قاراڭ -33 :سۈرە ئەھزاب -36 ،ئايەت.
 52قاراڭ -39 :سۈرە زۇمەر -22 ،ئايەت.
 53قاراڭ -46 :سۈرە ئەھقاف -32 ،ئايەت.
 54قاراڭ -42 :سۈرە شۇرا -18 ،ئايەت.
 55قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە.16~8 ،
 56قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە.175~174 ،
 57قاراڭ -4 :سۈرە نىسا -136 ،ئايەت.
 58قاراڭ -4 :سۈرە نىسا -116 ،ئايەت؛  -14سۈرە ئىبراھىم -30 ،ئايەت.
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 -20دۇنيانىڭ زىبۇزىننەتلىرى ۋە ماللىرىغا ئالدىنىپ ،ھەقتىن
يىراقالشقانالر.59
 -21دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەت ھاياتىدىن ئەال بىلگەن ۋە ئۈستۈن
تۇتقانالر.60
 -22ھاۋايى-ھەۋىسىگە ئەگەشكەنلەر.61
 -23ئالالھنىڭ كىتابىدىن يىراقالشقانالر.62
 -24ئالالھنىڭ كىتابىدىن دەلىل كەلتۈرمەستىن ئالالھ توغرىسىدا
گەپ قىلغانالرغا ئەگەشكەنلەر.63
 -25يامان ئادەمنى دوست تۇتقانالر.64
 -26راستنى يالغان دېگەنلەر.65

 -4ئىالۋىلەر
 )1فاتىھەنىڭ نۇرىدا بەزى مۇالھىزىلەر
① «بىز»نىڭ ئەھمىيىتى

ئىبادەتنى ئالالھقىال قىلىش ،ياردەمنى ئالالھتىنال تىلەش ۋە
ئالالھتىن ھىدايەت تىلەش پېئىللىرى كۆپلۈك شەكىلدە كەلگەن .بۇ دااللەت
قىلىدۇكى ،ئېتىقادتا بىرلىك چۈشەنچىسى ،ئەمەلدە ھەمكارلىق روھى ۋە
مەنپەئەتتە كوللېكتىپچىلىق ئېڭى مۇھىمدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال
مۇسۇلمانالرنى بىر-بىرىگە مەسئۇل قىلغان.66

 59قاراڭ -10 :سۈرە يۇنۇس -88 ،ئايەت.
 60قاراڭ -14 :سۈرە ئىبراھىم -3 ،ئايەت.
 61قاراڭ -12 :سۈرە يۇسۇف -30 ،ئايەت.
 62قاراڭ -20 :سۈرە تاھا -52 ،ئايەت؛  -31سۈرە لۇقمان -6 ،ئايەت.
 63قاراڭ -22 :سۈرە ھەج.9~8 ،
 64قاراڭ -25 :سۈرە فۇرقان.29~28 ،
 65قاراڭ -68 :سۈرە قەلەم.8~7 ،
 66قاراڭ -3 :سۈرە ئال ئىمران -110 ،-104 ،ۋە  -114ئايەتلەر؛  -9سۈرە تەۋبە -71 ،ۋە -112
ئايەتلەر؛  -22سۈرە ھەج -41 ،ئايەت؛  -103سۈرە ئەسىر.3~1 ،
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② ھەر كىشى خەتەر ئاستىدا

ئالالھ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىش ،ئالالھ تائاالنى چىرايلىق ئىسىملىرى
بىلەن تونۇش ،قىيامەت كۈنى ياخشىلىققا مۇكاپات ۋە يامانلىققا جازا
بېرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىش قاتارلىقالرنىڭ تۈرتكىسى بىلەن تەۋھىد ،ئىبادەت
ۋە دۇئا توغرىسىدا اليىق رەۋىشتە ئىرادە بايان قىلىش ،شۇنداقال توغرا يولغا
كىرىش كۇپايە قىلمايدۇ ،بەلكىدە ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە توغرا يولدا ئۇدۇل
مېڭىش ،ھەر دائىم ئۆزىنىڭ توغرا يولدا بولۇپ بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ
تۇرۇش ۋە توغرا يولدا مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشى ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلىش
كېرەك .شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال مۇشۇ ھەقتە دۇئا قىلىشنى ئۆگەتكەن.67
③ ئازغۇنالر زىيان ئىچىدە

يۇقىرىدا  26تۈرلۈك ئازغۇن كىشىلەر بايان قىلىندى .ئۇالر تەۋبە
قىلىشى ،ئالالھتىن كەچۈرۈم سورىشى ۋە توغرا يولغا قايتىشى الزىم .چۈنكى
«توغرا يول ئالالھنىڭال يولىدۇر» .68توغرا يولنى ئازغۇنلۇققا تېگىشكەنلەر
تامامەن زىيانغا ئۇچراپ كېتىدىغان كىشىلەردۇر.69
④ غەزەپكە يولۇققاندىن قاچ
يۇقىرىدا  10تۈرلۈك كىشىنىڭ ئالالھنىڭ غەزىپىگە يولۇقىدىغانلىقى بايان قىلىندى.
ئالالھ تائاال ئۇالرنى دوست تۇتۇشتىن چەكلىگەن ۋە خىالپلىق قىلغانالرنى قاتتىق ئازابقا
دۇچار قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.70

 67مۇشۇ سۈرىنىڭ  -6ئايىتىدە ۋە  -3سۈرە ئال ئىمراننىڭ  -8ئايىتىدە ئۆگەتكەن.
 68قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە  -120ئايەت؛  -3سۈرە ئال ئىمران -73 ،ئايەت؛  -6سۈرە ئەنئام -41 ،ئايەت.
 69قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە -116 ،ئايەت؛  -4سۈرە نى سا -119 ،ئايەت؛  -18سۈرە كەھف -17 ،ئايەت؛
 -22سۈرە ھەج -11 ،ئايەت؛  -39سۈرە زۇمەر -15 ،ئايەت.
 70قاراڭ -58 :سۈرە مۇجادەلە -15 ،ئايەت؛  -60سۈرە مۇمتەھىنە -13 ،ئايەت.
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 )2مۇناسىۋەتلىك بەزى مەسىلىلەر
① نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش

فاتىھە س ۈرىس ىنى بىلىدىغانالر بۇ س ۈرىنى ھەر نامىزىنىڭ ھەر رەكئىتىدە
ئوقۇشى كېرەك .71بۇنى ئىپادىلەيدىغان ھەدىسلەردىن بىرى مۇنداق« :ئۇممۇلقۇرئاننى
يەنى فاتىھە س ۈرىس ىنى ئوقۇماس تىن ناماز ئۆتىگەن كىش ىنىڭ نامىزى كەمدۇر،
كەمدۇر ،تولۇق ئەمەستۇر».72
ناماز ئالالھنىڭ زىكرى ئۈچۈن ئۆتىلىدۇ .73ئالالھنىڭ زىكرى ئالالھنى ياد
ئەتمەك 74ۋە ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان 75دېگەن مەنىلەردە كېلىدۇ .يۇقىرىدا بايان
قىلىنغاندەك فاتىھە س ۈرىس ى قۇرئان كەرىمنىڭ خۇالس ىس ى بولغانلىقى ئۈچۈن
نامازنىڭ ھەر رەكئىتىدە فاتىھە سۈرى سىنى ئوقۇماق نامازنى ئالالھنىڭ زىكرى ئۈچۈن
يەنى ئالالھنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ ،ئالالھنىڭ ئەمىر-پەرمانلىرىنى ياد ئېتىش ئۈچۈن
ئوقۇغان بولىدۇ.
② «ئامىين» دېيىش

فاتىھە س ۈرىس ىنى ئوقۇغان ۋە ئاڭلىغان كىش ىنىڭ «ئامىين» دېيىش ى
س ۈننەتتۇر .چۈنكى فاتىھە س ۈرىس ىنىڭ ئاخىرقى يېرىمى دۇئادۇر ،دۇئا قىلغان ۋە
ئاڭلىغان كىش ىنىڭ ئامىين (ئىجابەت قىل) دېيىش ى ياخش ىدۇر .مۇناس ىۋەتلىك
ھەدىس لەر مۇنداق :ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :رەس ۇلۇلالھ
76
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ئىمام ئامىين دېگەندە سىلەرمۇ ئامىين دەڭالر».
 71فاتىھە س ۈرىس ىنى ئوقۇماق ھەنەفىيە مەزھىپىدە نامازنىڭ ئەركانى يەنى نامازنىڭ بولمىس ا بولمايدىغان
ئا سا سى ئەمەس ،ۋاجىبىدۇر .با شقا ئۈچ مەزھەپتە نامازنىڭ قىرائىتىنىڭ ئەڭ ئاز مىقدارى ھەر رەكئەتتە فاتىھە
سۈرىسىنى ئوقۇشتۇر .بۇ مەزھەپلەرگە نىسبەتەن فاتىھە ئوقۇش نامازنىڭ بىر ئەركانىدۇر.
 72مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت .)395( 38
 73قاراڭ -20 :سۈرە تاھا -14 ،ئايەت.
 74قاراڭ -2 :سۈرە بەقەرە -239 ،-203 ،-200 ،-198 ،ئايەتلىرى؛  -4سۈرە نى سا -103 ،ئايىتى؛ -8
سۈرە ئەنفال -45 ،ئايىتى؛  -33سۈرە ئەھزاب -41 ،ئايىتى؛  -62سۈرە جۇمۇئە -10 ،ئايىتى.
 75قاراڭ -15 :سۈرە ھىجر -9 ،ئايەت.
 76بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان 112؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت )410( 72؛ مالىك ئىبنى ئەنەس ،مۇۋەتتا ،ساالت
44؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 172؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 185؛ نەسەئى ،سۇنەن ،ئىفتىتاھ 35-34؛
ئىبنى ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەت .14
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بۇخارىدا كەلگەن باش قا بىر رىۋايەت مۇنداق « :نامازدا فاتىھەنى ئوقۇغان
77
كىشى (يەنى ئىمام) ئامىين دېگەندە سىلەرمۇ ئامىين دەڭالر.»...
ۋائىل ئىبنى ھۇجر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن رەس ۇلۇلالھنىڭ
وب علَ ِّيهم وَلَ ه ِّ
ني﴾ ئايىتىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ
﴿غَ ِّْي املَ ُ
الض ال َ
غض ِّ َ ْ َ
سوزغان ھالدا «ئامىين!» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.78
③ «ئامىين» دېيىشنىڭ شەكلىدە ئىختىالپ

كۆپچىلىك ئۆلىماالر بۇ ئاخىرقى ھەدىسنى دەلىل قىلىپ ،فاتىھەنى
ئوقۇغاندىن كېيىن ئىمام بولسۇن ،جامائەت بولسۇن ھەر كىشىنىڭ ئۈنلۈك ئاۋاز
بىلەن «ئامىين!» دېيىشى الزىم دەپ قارايدۇ .لېكىن ئىمام ئەزەم ئەبۇ ھەنىفە
رەھىمەھۇلالھ بولسا ،بۇ توغرىدا مۇنداق دەيدۇ« :ئامىين»نى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن
دېيىشكە بولمايدۇ .چۈنكى «ئامىين» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى «دۇئايىمىزنى
ئىجابەت قىل» دېمەكتۇر ،يەنى بۇ سۆز دۇئادۇر« .رەببىڭالرغا يالۋۇرۇپ
تۇرۇپ پەس ئاۋازدا دۇئا قىلىڭالر» ( -7سۈرە ئەئراف -55 ،ئايەت)
دېگەن مەنىدىكى ئايەتكە ئاساسەن دۇئادا ئاۋازنىڭ كۆتۈرۈلمەسلىكى كېرەك.
ئۇنىڭ ئۈستىگە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئالدى سەپلەردىكىلەرگە ئاڭالتقۇدەك بىر
شەكىلدە «ئامىين» دېيىشى ،باشقىالرغا ئۆگىتىش ئۈچۈن ئىدى .بۇ سەۋەبتىن
فاتىھەنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن ئىماممۇ جامائەتمۇ پەقەت ئۆزلىرى
ئاڭلىغۇدەك ئاۋاز بىلەن «ئامىين» دېيىشى الزىم.79
ئالالھ مۇۋەپپەق قىلغاي!
 ئەنەس ئالىمم /19-07-2018ھ .07-11-1439

 77بۇخارى ،سەھىھ ،دەئەۋات .63
 78تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 184؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .168-167
 79ئەھمەد نەئىم ،سەھىھ بۇخارى مۇختەسەرى تەجرىدى سەرىھ تەرجىمىسى ،تۈركىيە دىيانەت ئىشلىرى
باشقانلىقى نەشرىياتى -6 ،باسمىسى ،ئەنقەرە -2 ،1980 ،جىلد -779 ،بەت -435 ،ھەدىسنىڭ شەرھى.

