ئىسالمغا ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ تەقدىرى قانداق بولىدۇ؟
ئەرلىٌ سىدىق
-4102يىلى -5ئايًىڭ -42لۈيى

نەى تورالرعا يېقىًدا چىقارعاى يازنىالرعا چۈصمەى ئىًماسالريىڭ ئىچىدە ،نۇسۇلهاى ئەنەس يالى
ئىسالنغا ئىضەيهەيدىغاى لىضىلەريىڭ تەقدىرىًىڭ قايداق بولىدىغايلىقى َەققىدە بەزى پىمىر يالى
سوئالالرنۇ بار ئىمەى .نەى ئوقۇرنەيلەرگە بۇ نەسىلىگە يىسبەتەى ئىسالندا قايداق قارىلىدىغايلىقىًى
ئايدىڭالصتۇرۇپ بېرىط ئۈچۈى ،نەزلۇر يازنىدا ياسىر قازىًىڭ بىر قىسقا لېمسىيىسىًىڭ نەزنۇيىًى
تويۇصتۇرىهەى .بۇ لېمسىيىًىڭ تېهىسى «ئىسالنًى ئاڭالپ باقهىغاى لىضىلەريىڭ تەقدىرى قايداق
بولىدۇ؟» (? )What will be the fate of those who have not heard of Islamبولۇپ ،ئۇ -4100يىلى
-9ئايدا سۆزلەيگەى ئىمەى.
تۆۋەيدىمىسى ياسىر قازىًىڭ لېمسىيىسىًىڭ نەزنۇيى .ئەگەر نەى ئۆز پىمرىهًى قوصۇپ قويۇصقا
توعرا لەلسە ،ئۇيى «ئىالۋە» صەللىدە لىرگۈزىهەى.

 .1ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسى
باصقا لىضىلەريىڭ تەقدىرى قايداق بولىدىغايلىقى َەققىدە ئويلىًىط بىس ئۈچۈى ئايچە پايدىلىق
ئىط ئەنەس .بۇ نەسىلە ئۈستىدە َەددىدىٌ زىيادە لۆپ ئويلىًىپ لېتىط بىس ئۈچۈى بىر خاتالىق
بولۇپ قالىدۇ .بۇ ئىضتىمى ئونۇنىي قائىدە ،بىس باصقىالريىڭ تەقدىرىًىڭ قايداق بولىدىغايلىقىغا
َۆلۈم قىلىضًى ئالالَقا قويۇپ بېرىهىس .ئونۇنىي قائىدىًىڭ يەيە بىرى ،بىس پەقەت ئۆزىهىسگە
پايدىلىق بولغاى سوئالالريىال سورايهىس .بۇ َەقتە نۇَەنهەد ئەلەيُىسساالنًىڭ بىر َەدىسى بار« :بۇتقا
ئىضىًىدىغايالريىڭ بالىلىرى َەققىدە سوئال سورىغۇچىلىن بولغاى ئارىلىقتا نېًىڭ ئۈنهەتلىرىو
ياخضى تۇرىدۇ ».بۇ َەدىس بىر ئاز نۈجهەل بولۇپ ،بەزى ئۆلىهاالر بۇ َەدىسًى نۇيداق چۈصەيدۈرىدۇ:
ئۈنهەتلىرىهىس ئۆزلىرى بىلەى نۇياسىۋەتسىس ئىضالر ئۈستىدە بەس-نۇيازىرە قىلهايال تۇرسا ،ئۇالريىڭ
ئەَۋالى ياخضى بولۇپ نېڭىۋېرىدۇ.
باصقىالريىڭ تەقدىرىًىڭ قايداق بولىدىغايلىقى بىلەى بىسيىڭ يېهە لارىهىس؟ ئالالٍ َەنهىًى
بىلگۈچى ،ئالالٍ ئەڭ نېُىر-صەپقەتلىن ،ئالالٍ ئەڭ ئەقىللىق ،ۋە ئالالٍ ئەڭ ئادالەتلىمتۇر .صۇڭا
باصقىالريىڭ ئىضىًى ئالالَقا قويۇپ قويايلى .بۇ نەسىلە ئەقىدىگە ئائىت لىتابالردىهۇ لۆپ
ئۇچرايدىغاى بولۇپ ،يۇرعۇيالريىڭ يەزىرىدە بىس باصقىالردىٌ بەك لۆپ ئەيسىرەپ لېتىهىس .ئەنها،
ئىسالم بىسگە پەقەت ئۆزىهىسدىًال ئەيسىرەصًى تەصەببۇس قىلىدۇ« .ئۆزۈڭالردىٌ ئەيسىرەڭالر ».ئەگەر
سىس پەقەت ئۆزىڭىسيىڭ ئىضلىرىغىال لۆڭۈل بۆلسىڭىس ،سىس ياَايىتى يىراققا بارااليسىس .ئەگەر سىس
باصقىالر َەققىدە بەك لۆپ ئويلىًىپ لەتسىڭىس ،سىس َۇرۇى بولۇپ قالىسىس .ئايدىٌ ئۆزىڭىسيى
قالتىس ،يالى باصقىالردىٌ ئۈستۈى تۇرىدىغاى ئادەم ،دەپ َېساباليدىغاى بولۇپ قالىسىس .بۇ بىرىًچى
يۇقتا.

1

ئىممىًچى يۇقتا بولسا ،زىيالىيالر ئۆز-ئارا ياَايىتى چوڭ پەرقلىًىدىغاى لۆز-قاراصتا بولۇپ
لەلگەى نۇيداق بىر نەسىلە بار .ئۇ بولسىهۇ ،ئىسالم تەلىهاتلىرىغا ئىگە بوالاليدىغاى ،يالى بىر
خۇدالىق دىًًى بىلىدىغاى ،ئەنها ئاصۇ بىلىهلەريى ئۆزىگە قوبۇل قىلهىغاى لىضىلەر ئۈچۈى،
ئالالًَىڭ يەزىرىدە ئۇالريى لەچۈرۈم قىلىۋېتىدىغاى ئاساس نەۋجۇت بولهايدۇ.
َەدىس بۇخارىدا بىر َېمايە بار .ئۇيىڭدا ئابدۇلالٍ ئىبىٌ جۇدئاى ( )Abdullah ibn Judanيىڭ
بىر يىراق تۇعقىًى ئائىضە نۇَەنهەد ئەلەيُىسساالندىٌ نۇيداق دەپ سورايدۇ« :ئى ئالالًَىڭ
ئەلچىسى ،ئابدۇلالٍ ئىبىٌ جۇدئاى بىر ئۇلۇظ لىضى .ئۇ قوصًىلىرىغا ياخضى نۇئانىلە قىلىدۇَ .ەندە
لىضىلەرگە ياخضىلىق قىلىدۇ .ئۇيىڭ تەقدىرى قايداق بولىدۇ؟ ئۇيىڭغا لەلگۈسىدە يېهە ئىط
بولىدۇ؟» پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالم نۇيداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ« :ئۇ دوزاخقا لىرىدۇ ».ئائىضە
«يېهىضقا؟» دەپ سورايدۇ .پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالم نۇيداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ« :ئۇ بىر قېتىههۇ
«رەببىػ-فىرلى ،رەببىػ-فىرلى (ئاٍ ئالالَىو ،نېًىڭ گۇياَلىرىهًى نەعپىرەت قىلغىٌ يالى
لەچۈرۈم قىلغىٌ)» دەپ باقهىدى ».بىسيىڭ َازىرقى دەۋرىهىسدە ،لىضىلەر تەقۋادارلىق يالى
َەقلىقًىڭ يانايەيدىسى پەقەتال باصقىالرعا ياخضى نۇئانىلىدە بولۇش ،دەپ قارايدۇ .ئۇالر يەيە نۇيداق
دەپ ئوياليدۇ« :ئەگەر سىس باصقىالرعا ياخضىلىق قىلسىڭىس ،صۇال لۇپايە ،صۇيىڭ بىلەى جەيًەتمە
لىرىسىس .ئەگەر سىس يېتىو بالىالريى باقىدىغاى بىر يەر ئاچسىڭىس ،صۇيىڭ بىلەى سىس دۇيياعا
داڭلىق بولىسىس .سىسيىڭ يېهىگە ئىضىًىدىغايلىقىڭىس بۇيىڭ بىلەى نۇياسىۋەتسىس .ئەگەر سىس بىر
دوختۇرخايا قۇرسىڭىس ،سىس ئۇچراتقاى ئادەنلەريىڭ َەنهىسىگە لۈلۈپال تۇرسىڭىس ،صۇال لۇپايە بولۇپ،
سىس بىر ياخضى ۋە لۆيۈنچاى ئادەم بولىسىس».
ئەنها ،يۇقىرىدىمى َەدىس ئۇيداق نەيىًى بىلدۈرنەيدۇ .ئۇ َەدىس دەيدۇلى ،سىس يۇقىرىدىمى
ئىضالريى قىلسىڭىس بىر ياخضى ئادەم بولىسىس .ئەنها ،ئۇال لۇپايە قىلهايدۇ .بۇيىڭدىًهۇ نۇَىو بىر
ئىط بار ،ئۇ بولسىهۇ ،سىسيى ياراتقاى ئالالَقا ئىضىًىط ،سىسيىڭ ياراتقۇچىڭىسعا ئىبادەت قىلىضتىٌ
ئىبارەت .باصقىالرعا ياخضىلىق قىلىط َەقىقەتەيهۇ بىر ياخضى ئىط .ئەنها ،ئالالَقا ئىبادەت قىلىط
ئۇيىڭدىًهۇ ياخضىراق ۋە ئۇيىڭدىًهۇ نۇَىهراقتۇر .ئەگەر سىس ئۆزىڭىسگە ئەڭ ئۇلۇظ ياخضىلىقًى
قىلىپ ،سىسيى ياراتقاى ئالالًَى ئېتىراپ قىلهىسىڭىس ،سىسيىڭ ئىًسايىيەتمە قىلغاى
ياخضىلىقىڭىسيىڭ يېهە قىههىتى بولسۇى؟ ئابدۇلالٍ ئىبىٌ جۇدئاى ئۆز ئۆنرىدە بىر قېتىههۇ
«رەببىػ-فىرلى ،رەببىػ-فىرلى» دەپ باقهىغاى .ئۇ ئۆز َاياتىًى دىًسىس ئۆتمۈزگەى .بۇ يەردە
نۇيداق بىر ئاددىي ئۇقۇم بار :ئەگەر بىر ئادەم ئالالَتىٌ ئۆزىًىڭ گۇياَلىرىًى لەچۈرۈۋېتىضًى
سورىهىسا ،ئالالٍ ئۇيىڭ گۇياَلىرىًى َەرگىسنۇ لەچۈرۈۋەتهەيدۇ .ئەگەر بىر ئادەم ئالالٍ ئۈچۈى بىرەر
ئىط قىلىپ بەرنىگەى بولسا ،ئالالٍ ئۇيداق ئادەنًى َەرگىسنۇ نۇلاپاتلىهايدۇ .بۇ بىر ياَايىتى
لوگىمىلىق ئۇقۇندۇر.
بىسيىڭ َازىرقى دەۋرىهىسدە ،لىضىلەر تەقۋادارلىق يالى َەقلىقًىڭ ئىسپاتى پەقەتال باصقىالرعا
ياخضى نۇئانىلىدە بولۇش ،دەپ قارايدۇ .ئىسالندا تەقۋادارلىقًىڭ نۇيداق ئىممى ئىسپاتى بار .ئۇيىڭ
بىرى سىسيىڭ يېهىگە ئىضىًىدىغايلىقىڭىس .يەيە بىرى بولسا سىسيىڭ قايچىلىن دەرىجىدە ياخضى
ئادەم بولۇصىڭىس .بۇ ئىممى يەرسە تەڭ بولۇصى لېرەك .سىس ئالدى بىلەى ئالالَقا ئىضىًىضىڭىس،
ئايدىٌ صۇ ئاساستا ياخضى ئىضالريى قىلىضىڭىس لېرەك .ئەگەر سىسدە بىرى بار بولۇپ ،يەيە بىرى يوق
بولىدىمەى ،سىسدە بار بىرسىًىڭهۇ َېچ بىر قىههىتى بولهايدۇ.
بىس نۇيداق بىر ئىضًى ياَايىتى ئېًىق دەيهىس :بىر ئادەنًىڭ ئۆزىًى «نەى بىر نۇسۇلهاى»
دەپ ئاتىۋېلىضىًىڭ َېچ قايداق نەيىسى يوق .بىس بىر نۇسۇلهاى بولۇش سۈپىتىهىس بىلەى نۇيداق
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بىر ئىضقا ئىضىًىهىسَ :ېچ قايداق بىر ئىًسايًىڭ «سەى جەيًەتمە لىرىسەى ،سەى دوزاخقا
لىرىسەى» دەيدىغاى َوقۇقى بولهايدۇ .سىس بۇيداق گەپًى َېچ قايداق ئادەنگە قارىتىپ دېسىڭىس
بولهايدۇ .پەقەت ئالالٍ صۇيداق دېگەى بولسا ،سىسنۇ صۇيداق دېسىڭىس بولىدۇ .نەى «ئەبۇ بەلىر
جەيًەتمە لىرىدۇ ،ئىبلىس دوزاخقا لىرىدۇ» دېيەلەيهەى ،چۈيمى ئالالٍ ناڭا صۇيداق دېگەى .بىس
«ئۆنەر جەيًەتمە لىرىدۇ ،پىرئەۋى دوزاخقا لىرىدۇ» دەيهىس ،چۈيمى ئالالٍ بىسگە صۇيداق دېگەى .باصقا
ئادەنلەر قايچە ئۇلۇظ بولۇصىدىٌ قەتئىيًەزەر ،بىس ئۇالريى «جەيًەتمە لىرىدۇ» دېهەيهىس .بىس پەقەتال
«ئۇالريىڭ جەيًەتمە لىرىضىًى ئۈنىد قىلىهىس» دېيەلەيهىس« .ئىًضائالالٍ ،ئۇالر جەيًەتمە لىرگۈسى»
دەيهىس .ئەنها ،بىس ئۇالريى بىر لاتېگورىيەگە تەۋە لىضىلەر قاتارىدا «َەنهىسى جەيًەتمە لىرىدۇ»،
دېهەيهىس.
نۇصۇ قائىدە يەر صارىدىمى ئەڭ ياچار لىضىلەر ئۈچۈيهۇ ئىضلەيدۇ .بىس باصقىالريىڭ ئىسهىًى
ئاتاپ تۇرۇپ« ،پااليى-پولۇيىالر دوزاخقا لىرىدۇ» ،دېهەيهىس .چۈيمى ،بىس لىهۇ؟ نەى لىهۇ؟ لىهًىڭ
يەگە لىرىدىغايلىقىًى ئالالٍ ئۆزى قارار قىلىدۇ .بىس پەقەت ئونۇنىيالصتۇرۇلغاى بايايالريىال
بېرەلەيهىس .نەسىلەى ،بىس پەقەت «ئالالَقا ئىضەيگەى ۋە ياخضىلىق قىلغاى لىضىلەر جەيًەتمە
لىرىدۇ ،نەيهۇ صۇالريىڭ بىرى بولۇصًى ئۈنىد قىلىهەى» دەيهىس« .ئالالَقا ئىضەيهەيدىغاى ،ياخضى
ئىضالريى قىلهىغاى لىضىلەر دوزاخقا لىرىدىغاى بولۇپ ،نەى ئۇالريىڭ بىرى بولۇپ قالهاسلىققا
ئالالَتىٌ پاياٍ تىلەيهەى» دەيهىس.
قىسقىسى ،بىسيىڭ دىًىهىس بىسدىٌ بىر نۇۋاپىق ئېتىقاد بولۇصًىَ ،ەندە نۇۋاپىق ئىط-
َەرىمەتلەر بىلەى صۇعۇللىًىضًى تەلەپ قىلىدىغاى دىًدۇر .ئەگەر سىسدە بۇ ئىممى يەرسىًىڭ بىرى
بار بولۇپ ،يەيە بىرى بولهايدىمەى ،سىس جەيًەتمە لىرەلهەيسىس.
ياسىر قازىًىڭ لېمسىيىسى نۇصۇ يەردە ئاخىرالصتى.

 .2ياسىر قازىنىڭ يېقىنقى بىر قانچە پائالىيەتلىرى
نەى ئوقۇرنەيلەرگە «يېڭى دەۋردىمى دىًىي زىيالىيالر نۇيداق ئىضالريىهۇ قىلىدۇ» دېگەيگە نىسال
سۈپىتىدە ،ياسىر قازى يېقىًدا قىلغاى ئىممى ئىضًى سۆزلەپ بېرەي.
-ياسىر قازى ئالدىًقى ئايدا يورۋېگىيىگە بېرىپ-01 ،ئاپرېل لۈيى يورۋېگىيىًىڭ ئەڭصىهالىدىمى بىر نەسچىتتە خۇتبە ئۆتەپ بەردى .صۇ جەريايدا ،بىر يورۋېگىيىلىن ئۇچقۇچىلىق
ئوقۇتقۇچىسى ياسىر قازىًى ئۆزىًىڭ ئايروپىاليىغا چىقىرىپ ،ئاسهايدا ئۇچۇرۇپ نەيسىرە لۆرسىتىط
جەريايىدا ،ياسىر قازىغا ئۇچقۇچىلىقتىٌ ئازراق دەرس بەردى .ئۇيىڭدىٌ لېيىٌ ،ئۇ ئايروپىاليًى 41
نىًۇتتەك ياسىر قازىًىڭ ئۆزىگە َەيدىگىلى قويدى .تۆۋەيدىمى -0رەسىهدىمىسى صۇ ۋاقىتتىمى بىر
لۆرۈيۈش .يورۋېگىيىدىمى پائالىيەتلىرىدىٌ لېيىٌ ،ياسىر قازى صىۋېتسىيەگە بېرىپ ،ئۇ يەردە
ئېچىلغاى «دۇييا تىًچلىق يىغىًى» عا قاتًاصتى.
-4102-يىلى -41ناي لۈيىًىڭ ئالدى-لەيًىدە ياسىر قازى نااليسىياعا بېرىپ-01 ،ئاپرېللۈيى جۈنە لۈيلۈك خۇتبىًى بەردى .ئۇيىڭ چاندىًى ۋاقتىدا يېتىپ بارناي ،ئۇ بىر قايچە لۈى
نااليسىيادىٌ لىيىو ئېلىپ لىيىپ يۈرۈصمە نەجبۇرى بولدى .ئاصۇ سەپەر جەريايىدا ياسىر قازى
«الڭماۋى» دېگەى صەَەردىٌ  21لىلونېتىر يىراقلىقتىمى بىر دېڭىس ئارىلىغا بېرىپ ،صۇ يەردە دېڭىس
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سۈيىًىڭ ئاستىغا لىرىپ ،ئۇ يەردىمى دېڭىس َايۋايلىرى ۋە دېڭىس ئۆسۈنلۈللىرىًى لۆردى .تۆۋەيدىمى
 -2 ،-4ۋە -2رەسىهلەر صۇ سەپەردىمى بىر قايچە لۆرۈيۈصلەر.
يۇقىرىدىمى ئۇچۇرالر ياسىر قازىًىڭ فېيىسبۇك ( )Facebookىدىٌ ئېلىًدى.
بۇ ناقالىًى َېچمىهدىٌ سورىهاي ،نەيبەسىًى بەرگەى ئاساستا باصقا َەر قايداق تورعا
چىقارسىڭىس ،يالى ئېلمىتابقا ئوخضاش باصقا َەر قايداق صەلىلدە ئىضلەتسىڭىس بولۇۋېرىدۇ .بۇ ناقالە
بارلىق ئۇيغۇرالرعا نەيسۇپ.

پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:
[1] What will be the fate of those who have not heard of Islam? - Yasir Qadhi | September
2011
https://www.youtube.com/watch?v=NDkPx3Tzy1M
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