


اـنـدتيـقـذه عــــه
 بۇ بىزنىڭ ئەقىدىمىز

 ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىىس

 تەرجىمە قىلغۇچى: قۇتەيبە

ئىسالم ئاۋازى نهشرىياتى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k



  اـنـدتيـقـذه عــــه  ئەقىدىمىز بىزنىڭ بۇ

 
 

  

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني نبينا 

 محمد وأ هل وحصبە أأمجعني. 
 ۆرمەتلىك ئوقۇرمەن:ھ

ڭ رازىلىقى ۋە بارچە تائاالنى هللاقولىڭىزدىكى بۇ كىتاب 
مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن تەرجىمە 
قىلىندى. ئۇشبۇ تەرجىمىنى ئەلۋەتتە كەمچىلىكتىن خالىي 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ كىتابىغا، نىڭهللادېگىلى بولمايدۇ. ئەمما 
 كەلگەن قارشى چۈشەنچىسىگە نىڭساھابىلەر ۋە سۈننىتىگە
 جۇدامىز. -ن بىز ئادانەرسىدى ھەرقانداق

 اخات رەھمىتىدىن،-پەزلى تائاالنىڭ هللاتوغرا قىلغان بولساق 
 قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئوقۇرمەن شۇڭا. ئۆزىمىزدىن بولساق قىلغان

 ەتنەسىھ سەمىمىي ۋە بېرىشىنى تۈزىتىپ يەرلىرىنى كەتكەن خاتا
 !سورايمىز بىلەن ىكتۆۋەنچىل قىلىشىنى

ئاخىرىدا، بۇ كىتابنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، كۈچ چىقارغان 
 ڭتائاالنى هللاۋە باشقىالرغا تەۋسىيە قىلغان قېرىنداشلىرىمىزغا 

 ابنىكىت بۇ شۇنداقال تىلەيمىز، ئېھسانىنى ۋە مەغپىرىتى ياردىمى،
 بېسىپ ۋە تەھرىر-تەرجىمە جەريانىدا چىقىرىش نەشردىن
رغان بارلىق چىقا كۈچ قىلىپ ياردەم خالىس لىشىغاتارقىتى

قېرىنداشلىرىمىزنى سالىھ دۇئالىرىڭالردا ئۇنتۇپ قالماسلىقىڭالرنى 
 تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمىز!

 ەۋ قىلسۇن قوبۇل ئۆزى ئەمىلىمىزنى كىچىككىنە بۇ تائاال هللا
 !ئامىن بەرسۇن، قىلىپ مەنپەئەتلىك ئۈچۈن مۇسۇلمانالر
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 مۇقەددىمە

مەت ياسانا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان، قى-جىمى ھەمدۇ
تائاالغا  هللا نىڭ ئىگىسى بولغان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىىكۈن

ۋە ئەلچىلەرنىڭ ئاخىرقىسى  لەرپەيغەمبەر الرخاستۇر. دۇرۇت ۋە ساالم
ىئاتلىرىغا ۋە تاۋاب-ئائىلە گە، ئۇنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصبولغان مۇھەممەد 
 ساھابىلىرىگە بولسۇن!

ۇھىم مدىننىڭ ، بولۇپ قىسقىچە بايانىرىسالە ئەقىدىمىزنىڭ  بۇ
 .قا يېقىنلىشىمىزهللامەسىلىلىرىدە بىز مۇشۇ ئەقىدە بىلەن 

، ىننىسبەت بەرگەنلىكى لەرنى بىزگەان سۆزكىشىلەر بىز دەپ باقمىغ
دەپ  بىز ھېچقاچان مەسىلىلىرىدە« كۇفۇر»ۋە  «ئىمان»بولۇپمۇ 

ئاڭلىغاندىن كېيىن،  سۆزلەرنى بىزگە چاپلىغانلىقىنىباقمىغان 
 يازغان ئىدىم. ۋاقتىمدا ىكىتۈرمىدمەن بۇ رىسالىنى 

ۈل كىتاب يېزىشقا كۆڭ مەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى بۇ تېما ھەققىدە
يېتەرلىك دەرىجىدە لىرىمىز بۇ ھەقتە ى ئالىمچۈنك مبۆلمىگەن ئىدى

ئىنساپلىق ھەقنى  ، شۇنداقالنەتىجىلەرنى قالدۇرغان ئىدى
ن ىدبايان قىلىنغان كىتابلىرىمىز يتەپسىلى بىزنىڭ ئىزدىگۈچىلەر

 «ئىمان» . شۇنداقتىمۇمۇمكىن ئىدى چۈشىنەلىشىسۆزلىرىمىزنى 
ق نىبابلىرىنىڭ بەزىسىدە بىزنىڭ سۆزلىرىمىزنى ئې« كۇفۇر»ۋە 

 ھەمپىكىركىشىلەرگە ئۇچراشقان بەزى  چۈشىنەلمىگەن
-لىپقېرىنداشلىرىمىز بىزنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن تۈرمىگە كې

 ى.دىشنى تەلەپ قىلن بۇ رىسالىنى يېزمەندىتىش جەريانىدا كې
پىنى تەلى نىڭلىرىمىزۇ پەزىلەتلىك قېرىنداشمەن ئ ،شۇنىڭ بىلەن

بىز ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىۋاتقان ئەقىدىنىڭ  ئورۇنالشقا ئالدىراپ،
مەسىلىلەرنى  تونۇشتۇرغان ھالدامۇھىم تەرەپلىرىنى ئىخچام 

سۆزىمىزدىكى ئام ، شۇكى ىمىزئۈمىد ئىسپاتالشقا تۇتۇش قىلدىم.
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ياكى  ىلەر ئىچىدىن ئۆزىنىڭ خاتا يولىغا يوچۇق ئىزدەۋاتقانلەۋز
 ەپد نى بىزنى دېدىلەرسۆز ىمىزدىن بولمىغانببىزنىڭ مەزھى

  ن كىشىلەرگە يوچۇق قالدۇرماسلىقتۇر.نىسبەت بېرىۋاتقا
بىزنىڭ بەزى كىتابلىرىمىزنى يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ مەن 

 ىلەرنىسىلبەزى مە قولغا ئېلىپ ئوقۇش جەريانىدا-قولدىن
ۇشقا ۋە تتائاال قورقۇ هللابولۇپمۇ  ؛بىلدىم ئارىالشتۇرۇپ قويغانلىقىنى

غان شېرىكنىڭ ئەسكەرلىرى، قىلىشقا بۇيرۇ قاتتىق مۇئامىلە
تاغۇتالرغا خىتاب  ۋە قانۇن چىقارغۇچىالر ،رنىڭ دوستلىرىئۇال

 يئومۇمى بەزى مۇتلەق ياكى قىلىۋاتقان دەۋەت كىتابلىرىمىزدىكى
  .ئارىالشتۇرۇۋەتكەن بەزى مەسىلىلەرنى تىدانى ئوقۇغان ۋاقئاتالغۇالر
  مۇتلەق تەھدىت بەزى ۇ كىتابلىرىمىزدا(ئ)بىز 

زاھىرىغا ئاساسەن قويۇپ  ،نى تەئۋىل قىلماستىنىتېكىستلىر
 قويغان ئىدۇق.

 دىكى ھۆكۈملەرنى مۇتلەق قويۇپ قويغان ئىدۇق، ىئەمەل تۈر
 ىلىشق مۇتلەق ھۆكۈم لەركىشىئىلىم تەلەپ قىلىشقا سەل قارىغان 

چۈشۈرۈشنىڭ  شۇ ھۆكۈملەرنى مۇئەييەن شەخسكە ،بىلەن
  ئوتتۇرىسىنى ئايرىيالمىدى.

  بىز بەزى مۇتلەق ھۆكۈملەرنى تەپسىلىي بايان قىلماستىن
ياكى تەئۋىل قىلماستىن زاھىرى ھالەتتە قالدۇرۇپ قويغان ئىدۇق. 

نى كىچىك لەرنى ۋە ھاالكەتلىك ئىشالربۇنىڭ سەۋەبى، رۇخسەت
ئادەتلىنىپ قالغان كىشىلەرنى كۆرسىتىدىغان يوچۇقالرنى ئىزدەشكە 

ھەمدە ئۈچۈن  ىنىڭ كۈچلۈك بولۇشىئاگاھالندۇرۇشتا تەسىر
تائاال مۇتلەق  هللا قورقۇتۇش خاراكتېرىدىكى ئايەتلەرنى

)ئىزاھاتىغا( كەلتۈرگەندەك مۇتلەق كەلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭ تەئۋىلىگە 
 لەرنىڭفئىبارەت كۆپلىگەن سەلە نئۆتۈپ كېتىشتىچۆكمەستىن 

تائاال  هللاخۇددى . بۇنىڭدىكى مەقسەت، يولىغا ئەگەشكەنلىكتۇر
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 تەسىر كۈچىنى يۇقىرى ( توسۇشنىڭيامانلىقتىن)ئىرادە قىلغاندەك 
 ئىدى. كۆتۈرۈش

تائاال لەنەت قىلغان گۇناھالر باشقا  هللاشۈبھىسىزكى، 
دەپ  «كۇفۇر» نىڭ رەسۇلىهللاياكى  هللاداقال گۇناھالرغا، شۇن

 )سەلەف . لېكىنگەن ئەمەل باشقا ئەمەللەرگە ئوخشىمايدۇسۈپەتلى
ىن ىدخاتا چۈشىنىپ قېلىشئالىملىرىمىز( ئاڭلىغۇچىالرنىڭ 

 ۋاقىتلىرىدا تەپسىلىي بايان قىلىشقا مەجبۇر بولغان.ئەنسىرىگەن 
)كاپىرغا چىقىرىش ھەققىدە( تەپسىلىي سۆزلىگەن بىز شۇنىڭدەك، 

 مۇشۇ ئۇسلۇبنى قولالنغان ئىدۇق.كىتابلىرىمىزدا دەل 
ىز ب ۇچىالرنىڭ بەزىسىنىڭىرغا چىقىرىشتا چەكتىن ئاشقكاپ

ىگە بئۆزلىرىنىڭ مەزھى لىپقولدىن قولغا ئې يېزىۋاتقان كىتابالرنى
ئىزدەۋاتقانلىقىنى بىلىپ  جۈملىلەرنى-سۆزياردەم بېرىدىغان 

ھەقىقەتەن ئىنساپ بىلەن ھەقنى . ئەگەر ئۇالر تۇرۇۋاتىمەن
بىزنىڭ سۆزلىرىمىزنى ھەرگىزمۇ  ،ئىزدەيدىغان كىشىلەر بولسا ئىدى

نىڭ خاھىشىغا بويسۇندۇرمىغان ئۆزلىرىەتمىگەن ۋە كېسىپ ئېلىۋ
 بوالتتى.

 ھازىرقى زامان بىز بىلەن مۇنازىرىلىشىۋاتقانمەن شۇنىڭدەك، 
 ئۇ ھەقتە ۋە شۇالرغا ئوخشاش نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ مۇرجىئەلىرى

زنى )بىبەلكى  ئەمەس نىقىنى بىلىمەن. ئۇالر ھەقۈۋاتقانلىتەكشۈر
ئىزدەپ  مۇتلەق پەقەتخاۋارىجالرغا چىقىرىش ئۈچۈن( ئىبارىلەرنى 

ئۇالرنىڭ بۇ تەكشۈرۈشى ھەقنى ئىزدەش بولماستىن  .تەكشۈرىدۇ
بەلكى )كىشىلەرنى( بىزگە قارشى قۇترىتىش ئۈچۈن بەزى ئالىم، 

ن مۇتلەق )ئابستراكت( ئىمام ۋە دەۋەتچىلەردىن بىز نەقىل قىلغا
. ئۇالرنىڭ بۇنداق سۆزلىرىمىزنى ئىزدەشكە ھەرىكەت قىلىشتۇر

، بىزنىڭ سۆزلىرىمىزگە ئېھتىماللىق بولسا قىلىشتىكى مەقسىتى
ن ابولمىغان مەنىلەرنى زورالپ تېڭىش ۋە ئۆزىمىزگە پرىنسىپ قىلمىغ
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ئارقىلىق دەۋىتىمىزنى  نەرسىلەرنى بىزگە زورالپ چاپالش
 رۈش.سەتلەشتۈ

 تىنهللا، شۇنداق ئېيتىمەنكى ۇالرنىڭ ھەممىسىگەمەن ئ
 كىمكى» :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھۋە قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى سۆزلەڭالر 

بىر مۇئمىننى ئۇنىڭدا يوق نەرسە بىلەن قارىاليدىكەن، ئۇنى 
قارىالشتىن تەلتۆكۈس قۇتۇلمىغۇچە )يەنى تەۋبە قىلمىغۇچە ياكى 

 ئەھلىنىڭ ئۇنى جەھەننەمهللا چە( غۇشۇ مۇئمىن بىلەن ھااللالشمى
ېگەن د  ①«دىن پەيدا بولغان پاتقاقلىرىغا پاتتۇرىدۇىرىيىرىڭل-نقا

 !نى ئەسلەڭالرىھەدىس
ىمىدا سۆزلىگەن مەن كىتاب، جاكاراليمەنكى ئوچۇقمەن يەنە 

ى ارشسۈننەتنىڭ تېكىستىگە ق نىڭ قۇرئان ۋەسۆزبىر قانداق ھەر
ېلىپ، كۈنلەرنىڭ بىرىدە كەلگەنلىكىنى مەن ھازىرچە بىلەلمەي ق

ھەمدە  جۇدا بولىدىغان-قايتىپ ئادا ، خاتاسىدىنبولسا ئاشكارا
 ىشى بىلەن چىشلەيدىغان كىشىنىڭ تۇنجىسىچ توغرىسىنى ئېزىق

  .مەن بولىمەن
كۆپلىگەن سۆزلىرىمىزنىڭ ئوقۇغان كىشى  ۋاراقچىالرنىبۇ 

 «طيةلواسا ةالعقيد»، «العقيدة الطحاوية» ھەتتاكى ھەرپلىرىگىچە ھەم
تەكرار كەلگەن كەلىمىلەردىن ابالردا ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش كىت

ى . ئۇنداق بولۇشروشەن ھالدا تەسىر قوبۇل قىلغانلىقىنى بايقايدۇ
دەسلەپكى چۈنكى بىز  ئىش ئەمەس ھېچبىر ئەجەبلىنەرلىك

ئوقۇغۇچىلىق مەزگىلىمىزدە بۇ كىتابالرنىڭ تەسىرىگە ئاالھىدە 
م قېتى نۇرغۇنىتابالرنى ئۇ كىڭ پەزلى بىلەن نتائاال هللا ئۇچرىغان،
ئەھلى سۈننەت  ئالىملىرىمىز .ۆگەتكەن ئىدۇقئ ۋە ئۆگەنگەن

 ىپىلەرگە ياكى شۇ دەۋردەئەتنىڭ يولىدىن بۇرۇلۇپ كەتكەن تائماۋەلجا

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى ئەھمەد ۋە ئەبۇ  ①



  اـنـدتيـقـذه عــــه  ئەقىدىمىز بىزنىڭ بۇ

5 

، ئۇالرنىڭ ىيە بېرىش ئۈچۈندمەشھۇر بولغان بىدئەتلەرگە رەد
ئۇ  ،وڭقۇر چۆكۈپلەرگە چىكەتكەن مەسىل زامانىسىدا تارقىلىپ

كەڭرى بايان ئۇزۇن ۋە لەرنى ىشۇ مەسىلكىتابلىرىدا  )ئەقىدە(
لغان ئىدى. سىز ئۇ دەۋردىكى ئالىمالرنىڭ باشقا بو موھتاجقىلىشقا 

كۆپ ئۇنىڭغا ۋە  پمەسىلىلەر ھەققىدە قىسقىچە توختىلى
 ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسىز. ھەتتا بەزىدەز ېت ئارىالشماي،

 بەزى فىقھى غرىسىدىكى سۆزلىرىنىڭ بايانىداە توئەقىد نىڭئۇالر
بىدئەت سەۋەبى،  كۆرىسىز. نىلەرنى تىلغا ئالغانلىقىىمەسىل

 ،ئەھلىنىڭ شۇ مەسىلە ھەققىدىكى خاتا يولىغا رەددىيە بېرىپ
بىدئەت ئەھلى  ش ۋەت ئەھلىنى بىدئەت ئەھلىدىن ئايرىسۈننە

 ىنىپ چىققاندىن شاخلئاساسالركۆپىنچە ھالدا ئېزىپ كېتىدىغان 
-بىدئەت ئەھلىدىن ئادا شۇ شاخچە فىقھى مەسىلىلەردە بولسىمۇ

ز بى .ئۈچۈن ئىدى قويۇش ىلەپخاتىربىلدۈرۈپ، جۇدا بولغانلىقىنى 
 لىرىىبۇ رىسالىدە مۇشۇ ئۇسلۇب بويىچە مېڭىپ ئېتىقاد مەسىل

ي بايان تەپسىلى نىبىر نەرسىىدىكى كىتابالر تىلغا ئالغان ھەرتوغرىس
بىز پەقەت ئەڭ مۇھىم مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا  .لتۇرمىدۇققىلىپ ئو

ۆپ ك شئارىالشتۇرۇپ قويۇ ۇپ، بۈگۈنكى دەۋردە خاتا چۈشىنىش ۋەقوي
ىسبەت نبىزگە بىز دېمىسەكمۇ  ، شۇنداقاليۈز بېرىدۇ دەپ ئەنسىرىگەن

ققىدىكى ھە بەزىبىر مەسىلىلەر لىقىدىن قورققانبېرىلىپ قالىدىغان
 .دۇقمەركەزلەشتۈر ققەتنى ئاالھىدەدىبابالرغا  چەكلىك

ۇل بلىرىمىزنى قوشچانلىقىىن بىزنىڭ تىرتائاالد هللائاخىرىدا، 
 پالىس قىلىئەمەللىرىمىزنى خئۆز رازىلىقى ئۈچۈن نى، ىقىلىش

لى سۈننەت ۋەلجامائەتتىن ئىبارەت ئەھ، شۇنداقال بىزلەرنى بېرىشىنى
 مئەقىدىسى ئۈستىدە مۇستەھكە نىجات تاپقۇچى پىرقىنىڭ

نىڭ ياردىمىگە ئېرىشكۈچى هللاتائىفەتۇل مەنسۇرە ) قىلىشىنى ۋە
بىزنىڭ  هللا نى سورايمىز.ىقىلىشقاتارىدىن  گۇرۇھ(
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تكار، نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكارىمىزدۇر، ئۇ نېمىدىگەن ياخشى مەدە
 ياردەمچى!
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 قىال ئىبادەت قىلىشهللايەككە 

 كى،ىزقىدە شۇنداق ئېيتىمھەق قىال ئىبادەت قىلىشهللا يەككە
)قۇلچىلىق  ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ رەبلىكىدە، ئىالھلىقىداهللا 

 ھېچيېگانىدۇر ۋە -سۈپەتلىرىدە يەككە ۋە ، ئىسىمقىلىنىشىدا(
  ى يوقتۇر.شېرىك

 ، رىزىقپەرۋەردىگارتىن باشقا ياراتقۇچى، هللابۇ كائىنات ئۈچۈن 
قىلغۇچى  ئىشالرنى تەدبىر بەرگۈچى، ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى ۋە

يېگانە بولغىنىدەك، -ھەرىكەتلىرىدە يەككە-ئىشئۆز  هللاۇر. يوقت
قىال ئىبادەت هللاھەرىكەتلىرىمىزدە يەككە -بىز ھەم ئۆز ئىش

شۇنداقال ئىبادەتلىرىمىز، مەقسەتلىرىمىز ۋە  قىلىمىز.
 ،هللا خۇددى .قىال ئىبادەت قىلىمىزهللايەككە خاھىشلىرىمىزدىمۇ 

 ۇدبباشقا ھېچ مەئ تىنهللابىر » :تىلەر ۋە ئىلىم ئەھلىلىرىپەرىش
بەرھەق يوقتۇر، ئۇ ھەمىشە غالىبتۇر ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش 

دەپ گۇۋاھلىق بەرگىنىدەك، بىزمۇ ھەم بۇ بۈيۈك « قىلغۇچىدۇر
ىڭ ئۇن ھەمدە «قىلىش ىالقهللاىبادەتنى يېگانە ئ» تۇرغۇزغان كەلىمە

شۇنداقال بۇ ، تۇرغۇزۇپھەقلىرىنى شەرتلىرى، مەجبۇرىيەتلىرى ۋە 
لغان شېرىكنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ بۈيۈك كەلىمە ئىنكار قى

باشقا ھېچبىر  تىنهللائەگەشكۈچىلىرىنى ئىنكار قىلىپ، 
 قىغا گۇۋاھلىق بېرىمىز.ۇمەئبۇدنىڭ يوقل

نىڭ مەخلۇقاتالرنى هللاز شۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرىمىزكى، بى
ىق نىڭ ئۆزىگىال قۇلچىلهللاپەقەت ئۇالرنىڭ  ،مەقسىتىيارىتىشتىكى 

 َوَما َخَلْقت  ﴿: دەيدۇھەقتە مۇنداق تائاال بۇ . هللا قىلىشى ئۈچۈندۇر
نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعب د ونِ   ىالاڭجىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت م» ﴾اْلِْنَّ َواْْلِ
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  ①«.ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم
، قۇربانلىق، دۇئا، ھەج  تاۋاپ، ،سەجدە، رۇكۇ، نەزىريەنە  بىز

تۈرلىرىنىڭ  ۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتۋە ئ قانۇن چىقىرىش
 بۇ تائاالهللا . قىلىشقا چاقىرىمىز غىالتائاالهللا  يەككە نىھەممىسى

َربِ   لِلَِّ ق ْل ِإنَّ َصاَلِت َون س ِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت ﴿ۇنداق دەيدۇ: ھەقتە م
)ئى » ﴾۞ََّل َشرِيَك َله  َوِبَذِلَك أ ِمْرت  َوَأَنَْ َأوَّل  اْلم ْسِلِميَ  ۞ اْلَعاَلِميَ 

مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم، > :مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى
ئىبادەتلىرىم( -قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەتماماتىم، )دۇنيادا 

ڭ شېرىكى نىهللا. [191] ئۈچۈندۇرهللا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 
ىال خالىس ئىبادەت قهللا، مەن مۇشۇنىڭغا )يەنى يالغۇز قتۇريو

 ②.[«192] قىلىشقا( بۇيرۇلدۇم، مەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋۋىلىمەن
دەپ  ③بۇيرۇق يىبۇيرۇق ۋە شەرئ يكەۋنى :ىلىرڭ بۇيرۇقنىهللا

تائاال ئۆزىنىڭ ھېكمىتىنىڭ  هللا .ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ئىككى تۈرنى
ۈم ۋە تەدبىر قىلىپ، كەۋنىي تەقەززاسى ۋە ئىرادىسى بويىچە ھۆك

ۋە ئىبادەتتە  شەرئىي ھۆكۈمدەھۆكۈمنى ئۆزىگىال خاس قىلغىنىدەك، 
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق هللا ھېچكىمنى شېرىك قىلمايمىز. قا هللا

ىتىش، ئەمىر يار» ﴾اْلَعاَلِميَ  ب  رَ  الِلَّ   تَ َباَركَ  َواأَلْمر   اْْلَْلق   َله   َأَّلَ ﴿ :دەيدۇ
ىدۇر، ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى نىڭ ئىلكىدهللاراستىنال قىلىش 

                                                           
 ئايەت. -09سۈرە زارىيات  ①
 .لەرئايەت -192، -191سۈرە ئەنئام  ②
بەندىنىڭ ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىشى مۇمكىن بولمايدىغان  ،بۇيرۇق دېگىنىمىز يكەۋنى ③

ى ركۈندۈزلەرنىڭ ئالمىشىشى، قۇياش، ئاي، يۇلتۇزالرنىڭ ھەرىكەتلى-يامغۇر يېغىش، كېچە
لىق ، بەندىنىڭ ئۇنىڭغا خىالپبۇيرۇق دېگىنىمىز يشەرئى قاتارلىق بۇيرۇقالرنى كۆرسىتىدۇ؛

ناماز، روزا، زاكات، ھەج، ھىجرەت، تەييارلىق، جىھاد ۋە  قىلىشى مۇمكىن بولىدىغان
 نى كۆرسىتىدۇ.بۇيرۇقالرشۇنىڭغا ئوخشاش 
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  ①«.نىڭ دەرىجىسى كاتتىدۇرهللا
ھاالل قىلغان نەرسە ھااللدۇر، ھارام قىلغان نەرسە تائاال هللا 

 َمرَ أَ  لِلَِّ  ِإَّلَّ  اْْل ْكم   ِإنِ ﴿: ق دەيدۇبۇ ھەقتە مۇنداتائاال هللا ھارامدۇر. 
ه   ِإَّلَّ  تَ ْعب د واْ  َأَّلَّ   ئىبادەت ۋە دىن بارىسىدىكى بارچە ھۆكۈملەر» ﴾ِإَّيَّ

قا زىگىال ئىبادەت قىلىشئۆ پەقەت سىلەرنى ئۇ مەنسۇپ، ىالقهللاپەقەت 
 ②«.بۇيرۇغان
 .ھېچبىر قانۇن چىقارغۇچى ھەق ئەمەستۇرباشقا  تائاالدىنهللا 

، زارغۇچىالردىن بىزارمىىن باشقا ھەر قانداق قانۇن چىقتائاالدهللا بىز 
 تىنهللائۇالردىن مۇناسىۋەتنى ئۈزىمىز ۋە ئۇالرنى ئىنكار قىلىمىز. 

 ،شۇنىڭدەك ؛ىز، ئىگىمۇ قىلمايمىزباشقىنى رەب قىلمايم
قا باشىن تائاالدهللا كىمكى  ئىسالمدىن باشقىنى دىن قىلمايمىز.

ۈم قىلغۇچىالرنى ئېتىراپ قىلسا، ھۆك قانۇن چىقارغۇچىالرنى ۋە
نىڭ شەرىئىتىگە قارشى قانۇن تائاالهللا  ا ئەگەشسە ھەمدەئۇنىڭغ

تائاالدىن باشىقىنى ئىالھ هللا  كەلسە، قاچىقىرىشقا ئىتتىپاق
 هللائىسالمدىن باشقىنى دىن قىلىۋالغان بولىدۇ.  قىلىۋالغان ۋە

 َأْولَِياِئِهمْ  ِإَل  لَي وح ونَ  الشََّياِطيَ  ِإنَّ وَ ﴿: داق دەيدۇبۇ ھەقتە مۇنتائاال 
ىسىزكى، شەيتانالر شۈبھ»﴾ َلم ْشرِك ونَ  ِإنَّك مْ  َأطَْعت م وه مْ  َوِإنْ  ِدل وك مْ لِي َجا

ئۆز دوستلىرىنى )يەنى مۇشرىكالرنى( سىلەر بىلەن دەتاالش قىلىشقا 
ەر چوقۇم ۋەسۋەسە قىلىدۇ، ئەگەر ئۇالرغا ئىتائەت قىلساڭالر، سىل

 ذ وااّتََّ ﴿: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  ③«.مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر

                                                           
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -02سۈرە ئەئراف  ①
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -25 ۇسۇفسۈرە ي ②
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -111سۈرە ئەنئام  ③
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نىڭ ئۇالر ئۆزلىرى»﴾ الِلَِّ  د ونِ  ِمنْ  أَْرََبَبً  َور ْهَبانَ ه مْ  َأْحَباَره مْ 
، راھىبلىرىنى )يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالرنىڭ دىنىي ھىبرىلىرىنى

 بۇدئئوغلى مەسىھنى مە باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى( ۋە مەريەم
 ①«.قىلىۋالدى

 ڭنىهللا ،ر دەپ بىلىمىزبى نىهللاسۈپەتلىرىدە -ئىسىم ڭنىهللا
تائاال بۇ ھەقتە هللا يوقتۇر.  ئوخشىشىۋە  ى، تەڭدىشىشئىسىمدى

 لَْ وَ  ۞ ي وَلدْ  َولَْ  ِلدْ يَ  لَْ  ۞ الصََّمد   الِلَّ   ۞ َأَحد   الِلَّ   ه وَ  لْ ق  ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ىردۇر، بهللا  ئۇ> :)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى» ﴾۞َأَحد   ك ف ًوا لَّه   َيك ن

باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ هللا دۇر، موھتاجا قهللاھەممە 
 ②«.<كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ ئەمەس، ھېچ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئۆزىنىڭ كىتابىدا سۈپەتلىگەن ھەمدە ،هللا
 سۈپەتلىرىدە كامىللىقئۇلۇغلۇق ۋە  سۈننەتلىرىدە سۈپەتلەنگەن

ڭ نىهللاسۈپەتلىرى بىلەن  ھەرقانداق بىرڭ نىهللايالغۇزدۇر. 
تىن باشقا هللا ،سۈپەتلىمەيمىز ىنىمەخلۇقاتلىرىدىن ھېچبىر

مىسال  قاهللا. نىڭ ئىسمىنى ئاجرىتىپ بەرمەيمىزهللاھېچكىمگە 
ىگە ىدىن ھېچبىرئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىر نىهللا ،ەيمىزكەلتۈرم

 مىزرمىلىمايبىمىزنىڭ ئىسىم ۋە سۈپەتلىرىنى بۇئوخشاتمايمىز. رەب
ئۆز سۈننەتلىرىدە  ملسو هيلع هللا ىلصئۆزىنى سۈپەتلىگەن ۋە پەيغەمبەر هللا بەلكى 

بىكار گەرتمەستىن، سۈپەتلىگەن سۈپەتلىرىنى ئۆز نىهللا
سۈرۈشتە  قانداق ھالەتتە ئىكەنلىكىنىقىلىۋەتمەستىن ۋە 

 يھەقىقى بەلكى ئەمەس ى بويىچەكۆچمە مەنىسقىلماستىن، 
 :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا ئىمان كەلتۈرىمىز.  مەنىسى بويىچە

                                                           
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -21سۈرە تەۋبە  ①
 .سۈرە ئىخالس ②
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 ﴾اْلَِْكيم   ِزِيِز  اْلعَ  َوه وَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِف  اأْلَْعَلى اْلَمَثل   َله  وَ ﴿
غالىبتۇر، هللا ستۇر، ا خاقهللاڭ ئالىي سۈپەت ئاسمانالردا، زېمىندا ئە»

 ①«.ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر
 ىنى يوققاسۈپەتلەردىن بىرەرئۆزىنى سۈپەتلىگەن  هللا

ۇ ب ھەمدە ۆز ئورنىدىن يۆتكىمەيمىزنى ئچىقارمايمىز، سۆزلىرى
-زئۆزىمىزنىڭ كۆنى پاكالشنى باھەنە قىلىپ تۇرۇپ، هللا ەدمەسىلى

چە ز بويىگۇمانىمىياكى  ىل قىلمايمىزقاراشلىرى بىلەن تەئۋ
 ھەمدەغان بويسۇنگە  ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبەر  هللا. يمىزتەسەۋۋۇر قىلما

 شۇ نەرسىنىڭئىلىمىنى  ڭشۈبھىلىك بولغان نەرسىلەرنى
 .نىڭ دىنىدا ساالمەت قالىدۇهللاقايتۇرغان كىشىال  غاىرىئالىمل

تەسلىم بويسۇنۇش ۋە  بىر كىشىنىڭ ئىسالمدىكى قەدىمى
 نەرسىنىڭ چەكلەنگەنبولىدۇ. كىمكى مۇستەھكەم  بىلەن بولۇش

ىم تەسلنىڭ ھۆكۈمىگە( هللا)قىلسا، چۈشەنچىسى نى تەلەپ ىىمئىل
ى ئۇن بۇ مەقسىتى ڭنىكىشى قانائەت قىلمىسا، ئۇ بىلەن بولۇش

 يىدۇ.وق پەردىلەپخالىس تەۋھىدتىن ۋە توغرا ئىماندىن 
ىمنى روشەن ئەرەب تىلى بىلەن نازىل قۇرئان كەرتائاالنىڭ هللا 

ىڭ نىڭ سۈپەتلىرىنتائاال هللا»بىز كەلتۈرىمىز. ئىمان  قىلغانلىقىغا
ەمما ئ دېمەيمىز« ىمىزرتاپشۇ قىال()هللاپەقەت مەنىلىرىنى بىلىشنى 

( قا)هللاپەقەت  ىنىمىئىل قانداق رەۋىشتە ئىكەنلىكىنىڭ

ا ئۇنىڭغ» ﴾َرب َِنا ِعندِ  مِ نْ  ك ل   ِبهِ  آَمنَّا﴿بىز:  تاپشۇرىمىز، شۇنداقال
 ②«ئىشەندۇق ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان

 ەيمىز.د

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -17سۈرە رۇم  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -7سۈرە ئال ئىمران  ②
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نىڭ سۈپەتلىرى تىلغان ئېلىنغان هللا) ①لەرنىڭىجەھمىيبىز 
 بىكار ھەدىسلەرنىڭ لەۋزىلىرىنى ھەقىقىي مەنىسىدىن(-ئايەت
 ئۈچۈن هللا ئوخشىتىشىدىن ②لەرنىڭۋە مۇشەببىھ شىدىنۋېتىقىلى
 ىبەلك ىگە مايىل بولۇپ كەتمەيمىزككىلىسھەر ئى جۇدامىز.-ئادا

 بولۇشسىز قىلىشنىڭ بىلەن بولۇشلۇق قىلىشرەببىمىز 
 تائاالهللا ئوتتۇراھال يول تۇتىمىز.  ئوتتۇرىسىنى ئىرادە قىلغاندەك،

 ﴾الَبِصي   السَِّميع   َوه وَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ  ْيسَ لَ ﴿ :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ
ھەممىنى ئاڭالپ هللا ا ئوخشاش ئەمەستۇر. قهللاشەيئى ھېچ »

كى بىكار كىم  ③.«تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
ېزىپ ئتوغرا يولدىن ، ساقالنمىسان خشىتىشتىئو ىۋېتىشتىن ۋەقىل

 . تەلمىگەن بولىدۇېيالش مەقسىتىگە نى( پاك)هللاكەتكەن ۋە 
ىن درىمىزسالىھلىف سەلە دىمۇبابالرباشقا  ەۋ مۇشۇ بابتابىز 
پەيغەمبەر . نىڭ يولىنى تۇتىمىزتۋەلجامائە تئەھلى سۈننە ئىبارەت

ىڭ نتائاالهللا تائاالنىڭ كىتابى هللا ەدىسلىرى ۋە نىڭ مۇتىۋاتىر ھ ملسو هيلع هللا ىلص
ئەرشىنىڭ ئۈستىدە قارار ئۆز ئاسماننىڭ ئۈستىدە ئىكەنلىكى ۋە 

 ت مْ أَأَِمن ْ ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ھەققىدە خەۋەر بەرگەن.الغانلىقى ئ
)ئى كۇففارالر!( » ﴾ر  ََت و  ِهيَ  فَِإَذا اأْلَْرضَ  ِبك م   ََيِْسفَ  َأنْ  السََّماءِ  ِف  َمنْ 

ئاسماندىكى زاتنىڭ يەر تەۋرىگەن چاغدا سىلەرنى يەرگە 
  ④«.يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن قورقمامسىلەر؟

 بىر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھەدىسىدە مۇنداق كەلگەن:  بىر دېدەكنىڭ
دەپ  «ئاسمانداهللا » :، ئۇۋېدىپ سورىدە «؟قەيەردەهللا »: دېدەكتىن

                                                           
 .ئىنكار قىلىدۇنىڭ سۈپەتلىرىنى هللائىزاھات: جەھمىيەلەر  ①
 نىڭ سۈپەتلىرىنى مەخلۇقالرنىڭ سۈپىتىگە ئوخشىتىدۇ.هللامۇشەببىھلەر : ئىزاھات ②
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -11سۈرە شۇرا  ③
 ئايەت. -19سۈرە مۇلك  ④
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سەن » :ئۇدەپ سورىۋېدى،  «مەن كىم؟» :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر جاۋاب بەردى
)ئۇ دېدەكنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دەپ جاۋاب بەردى «ڭ ئەلچىسىنىهللا

 «ئۇنى ئازاد قىلىۋەت، ھەقىقەتەن ئۇ مۇئمىن ئىكەن» :ئىگىسىگە(
 ①.دېگەن

ايە سئاسمان  قاهللا» يۇقىرىقىالر شەكسىز ھەقىقەتتۇر. خۇددى:
دېگۈچىلەرنىڭ « ئاسمان كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ نىهللاتاشالپ تۇرىدۇ ياكى 

ۇ ھەم مساقالنغاندەك بىزسالىھلىرىمىز  فسەلەگۇمانلىرىدىن  باتىل
بۇ گۇمانالر شەكسىز باتىلدۇر. بىدئەت ئەھلىنىڭ  ،ساقلىنىمىز

ى سۈننەتكە باتىلالرنى چاپالشلىرى، ئەھلرى ۋە جېدەللى-جەڭگە
 نىهللاھەمدە  سۆزلەشكە ۋە باتىلغا چىقىرىشقا ۇالرنىب بىزنى

 ِسعَ وَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇتائاال هللا  مەجبۇرلىدى. ئۇنىڭدىن پاكالشقا
ڭ كۇرسى ئاسمانالرنى ۋە نىهللا» ﴾َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  ك ْرِسي ه  

 دەيدۇ:مۇنداق يەنە تائاال هللا   ②«.زېمىنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

 ەۋ ئاسمانالرنى ھەقىقەتەن هللا» ﴾َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  ِسك  ي ْ ﴿
 كېتىشتىن چۈشۈپ( بىلەن ھېكمىتى گۈزەل ۋە قۇدرىتى) زېمىننى

 آءَ السَّمَ  ي ِْسك  وَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ③«.پ تۇرىدۇتوختىتى
ۈشۈپ زېمىنغا چ ()ئاسماننىڭ» ﴾ِبِِْذنِهِ  ِإَّلَّ  اأْلَْرضِ  َعَلى تَ َقعَ  َأن

 پەقەت تۇرىدۇ، توختىتىپ ئاسماننى هللاكەتمەسلىكى ئۈچۈن، 
 چۈشۈپ( چاغدا بولغان قىيامەت ئاسماننىڭ) بىلەن ئىزنى نىڭهللا
 مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا   ④.«ىشى بۇنىڭدىن مۇستەسناكېت

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -100سۈرە بەقەرە  ②
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -21سۈرە فاتىر  ③
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -90سۈرە ھەج  ④
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-ڭ ئاسماننىهللا» ﴾ِِبَْمرِهِ  َواأْلَْرض   السََّمآء   تَ ق ومَ  َأن آََّيتِهِ  ِمنْ وَ ﴿
نىڭ )كامالى هللارى بىلەن )مۇئەللەق( تۇرغۇزۇشى زېمىننى ئۆز ئەمى

 ①«.قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( ئاالمەتلىرىدىندۇر
نىڭ ئۆزىنىڭ ئەرشى ئۈستىدە قارار ئالغانلىقىغا تائاالهللا بىز 

 َلىعَ  ْْحَن  الرَّ ﴿بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا كەلتۈرىمىز.  ئىمان
ئەرشنىڭ ئۈستىدە ئۆزىگە اليىق هللا  شەپقەتلىك» ﴾اْستَ َوى اْلَعْرشِ 

 ②«.رەۋىشتە قارار ئالدى

 دەپ()ئىگە بولۇش «ستيالءاْل» نى()قارار ئېلىش «ستواءاْل»بىز 
چۈشۈرگەن  هللا نىئۇبەلكى ئىزاھلىمايمىز( ) تەئۋىل قىلمايمىز

بىز  .لۇغەت مەنىسى بويىچە چۈشىنىمىز ئەرەب تىلىنىڭقۇرئاندىكى 
ا ئېلىشىغقارار  رىنىڭبىرە دىنېلىشىنى مەخلۇقالرنىڭ قارار ئهللا

ر )قارا <ستواءاْل>» :ئىمام مالىك ئېيتقاندەك بەلكى ئوخشاتمايمىز
قانداق تۇر، اجىبۋىمان ئېيتىش مەلۇمدۇر، ئۇنىڭغا ئ ئېلىش(

ئال سوراش وس ھەققىدە مەجھۇلدۇر، ئۇ رەۋىشتە ئىكەنلىكى
تائاال ئۆز كىتابىدا خەۋەر بەرگەن ۋە سەھىھ هللا  دەيمىز. ③«بىدئەتتۇر

ۋە  سۈپەتلىرىنى ڭ باشقانىهللا بايان قىلىنغانسۈننەتلەردە 
يۇقىرىقى قائىدىگە  مۇلىرىنىكېلىشىگە ئوخشاش ئىش-چۈشۈش

 .چۈشىنىمىزئاساسەن 
اسمانالرنىڭ ۋە ئ ئالغانلىقىڭ ئۆز ئەرشى ئۈستىدە قارار نىهللا

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -10سۈرە رۇم  ①
 ئايەت. -0سۈرە تاھا  ②
ئىبنى ھەجەرنىڭ  ،بەت -101توم  -1كىتابى ناملىق  «اَّلستذكار»ئىبنى ئابدۇلبەرنىڭ  ③

 بەت. -069توم  -1كىتابى ناملىق  «فتح الباري»
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ز. ئىمان ئېيتىمى ئۈستىدە تۇرۇپمۇ بەندىلەرگە يېقىن ئىكەنلىكىگە

 ِإِِّ  فَ  َعنِ   ِعَباِدى َسأََلكَ  ِإَذاوَ ﴿: تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا 
مەن توغرۇلۇق سورىسا )ئۇالرغا مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن » ﴾َقرِيب  

 ①«.ئېيتقىنكى(، مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن
 !رئى كىشىلە»مۇنداق كەلگەن: ھەدىستە  ىرلىككە كېلىنگەنب

 بىغاي سىلەر چاقىرىۋاتقان زات گاس ۋە .ئۆزۈڭلەرنى بېسىۋېلىڭالر
يېقىن زاتتۇر. ھەقىقەتەن  بەلكى ئاڭلىغۇچى، كۆرگۈچى ۋە ئەمەس

قىرىۋاتقان زات سىلەرنىڭ بىرىڭالرغا ئۆزىنىڭ ئۇلىغىنىڭ سىلەر چا
 «.ىدىنمۇ يېقىنراقتۇرىنبوي

. ۇربىلەن بىرگىد ئۇالرتائاال هللا قەيەردە بولسۇن،  مەيلىبەندىلەر 
ائاال تهللا نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ. ھەر ئۇالر قىلىۋاتقان  تائاال هللا

ت مْ  َما أَْينَ  َمَعك مْ  ه وَ ﴿وَ  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  تَ ْعَمل ونَ  ابَِ  َوالِلَّ   ك ن ْ
 هللاسىلەر بىلەن بىرگە، هللا  يەردە بولساڭالرقەسىلەر » ﴾َبِصي  

 :نىڭتائاالهللا بىز   ②«.قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
 هللا»ىندىقالرنىڭ: دېگەن سۆزىنى ز «...سىلەر بىلەن بىرگەهللا »

ە چۈشكۈچى ۋ ئۆز بەندىسى بىلەن ئارىالشقۇچى، ئۇالرنىڭ بەزىسىگە
دەپ چۈشەنگىنىدەك « ئۇالر بىلەن بىرلىشىپ كەتكۈچى

 ئۈچۈنهللا ھەممىسىدىن  ئېتىقادنىڭچۈشەنمەيمىز. بىز بۇنداق 
 جۇدامىز.-ئادا

پۈتۈن بەندىلىرى بىلەن ئومۇمىي جەھەتتە بىرگە بولۇش هللا 
سۈپىتىدىن باشقا مۇئمىنلەر بىلەن خاس بىرگە بولۇش سۈپىتى بار. 

بېرىش، تەۋپىق بېرىش ۋە توغرىغا يەتكۈزۈش  سىمۇ ياردەمئۇ بول

                                                           
 ئايەت. -119سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەت. -2سۈرە ھەدىد  ②
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 ﴾َم ِْسن ونَ  ه مْ  ِذينَ َوالَّ  ات ََّقْوا الَِّذينَ  َمعَ  الِلََّ  ِإنَّ ﴿ .شىدۇربولۇبولغان بىرگە 
ھەقىقەتەن تەقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋە ياخشى ئىش قىلغۇچىالر هللا »

 ①.«بىلەن بىللىدۇر
ۋە  ئالغانۆزىنىڭ ئەرشى ئۈستىدە قارار ئگەرچە تائاال هللا 

ىلەن ئۇالر ب ەردە بولسابەندىلىرى قەي، بولسىمۇ ئاسمانالرنىڭ ئۈستىدە
پ ئىشالرنى بىلى بىرھەرئۇالر ئەمەل قىلىۋاتقان تائاال هللا . بىرگىدۇر

 نىۇئا قىلغۇچىغا يېقىندۇر، مۇئمىن بەندىلىرىد ،تۇرغۇچىدۇر. ئۇ
ېپىل ئۇالرغا ك ۋە ش، ئۇالرغا ياردەم بېرىشساقاليامانلىقالردىن 

نىڭ بەندىلىرىگە يېقىن بولۇشى ۋە . هللاۇش بىلەن بىرگىدۇربول
 ئاسمانالرنىڭ ئۈستىدە بولۇشى بىلەننىڭ تائاالهللا  بىرگە ئىكەنلىكى

 دە ھېچ تەڭدىشىتائاالنىڭ سۈپەتلىرىهللا  چۈنكى زىت كەلمەيدۇ
، دىدۇرۈستىئبىلەن بىرگە  بولۇش ئۆز بەندىلىرىگە يېقىنهللا تۇر، يوق

 يېقىندۇر.بەندىلىرىگە بىلەن بىرگە  ىئەڭ ئۈستىدە بولۇش
 ئۇلۇغنىڭ ئۆز بەندىلىرى ئۈستىدىكى ھەققى بولغان بۇ هللا

 :تۆۋەندىكىچەتەۋھىدنىڭ مېۋىلىرى 
( بەندىلەرنىڭ قىال ئىبادەت قىلغۇچىهللا يەككە. مۇۋەھھىد )1

 رەببىنىڭ جەننىتىگە ئېرىشىشى ۋە دوزاختىن قۇتۇلۇشى.
تلىرىنى تونۇپ تۇرۇپ ڭ ئۇلۇغلۇق ۋە كامىللىق سۈپەنىهللا. 1

ئوخشىتىش ۋە مىسال  نىهللا ەسبىھ ئېيتىش ھەمدە، تئۇلۇغالش
 پاك دەپ ئېتىقاد قىلىش.كەلتۈرۈشتىن 

انۇن چىقىرىشتا شېرىك ئىبادەتتە، ھۆكۈمدە ۋە ق قاهللا. 2
 ئەقىلسىزلىكىنىۋە  لىكىىمسىزبىل ڭكەلتۈرگەن كىشىلەرنى

 تونۇش.
لەرنىڭ ئالەمئىگە بولۇش، رىزىق بېرىش ۋە  . يارىتىش،2

                                                           
 ئايەت. -111ۈرە نەھل س ①
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نېسىۋىسى يوق تۇرۇپ،  ئىشلىرىنى كونترول قىلىشتا ھېچبىر
سىدە شېرىك قىلىۋالغان ئۆزلىرىنى ئاشۇ ئىشالرنىڭ بىرەر

 ىپ تاشالش.ۋە يىمىر كىشىلەرنى يوقىتىش
 .ىبولۇشمەخلۇققا قۇل بولۇشتىن ئازات  ۋە كۆڭۈلنىڭ . قەلب0
شى. م بولۇئاخىرەت ھاياتىدا مۇستەھكە . بەندىنىڭ دۇنيا ۋە9

شۇ باتىل چۈنكى خىلمۇخىل شېرىكلەرگە ئىبادەت قىلغان ۋە 
دۇئا  خىل شەكىلدە قورقۇپ ۋە ئۈمىد قىلىپخىلمۇ دىنمەئبۇدالر

ز رەببىنى بىر دەپ بىلگەن، ئۇنىڭدىنال ئۆ ،قىلغان كىشى بىلەن
مەقسىتىنى، ئىرادىسىنى ۋە  قورققان، ئۈمىد قىلغان ھەمدە

 .تۇرقىلغان كىشى ئوخشاش ئەمەسئىبادىتىنى ئۆز رەببىگىال 
بىزلەرنى  !هللا سالمنىڭ ۋە ئىسالم ئەھلىنىڭ ئىگىسىئى ئى

 پەقەت ساڭىال شېرىكسىز ئىبادەت قىلىشتا راشقانغا قەدەراڭا ئۇچس
 ئامىن! ،مۇستەھكەم قىلغىن
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 پەرىشتىلەر

 ڭنىئۇالر ھەمدە ەرىشتىلىرىگە ئىمان كەلتۈرىمىزنىڭ پهللابىز 
ھۆرمەتلىك  ىلىشقا پېتىنالمايدىغانقا ئالدى بىلەن سۆز قهللا

نىڭ ھەيۋىسىدىن قورقۇپ هللا، بەندىلىرى ئىكەنلىكىگە
 پكۈندۈز بوشاشماي تەسبىھ ئېيتى-كېچە قاهللا تۇرىدىغانلىقىغا ۋە

 ىنىڭ قوشۇنى بولغانلىقهللائىمان كەلتۈرىمىز. ئۇالر  تۇرىدىغانلىقىغا
ىقى لۋە ئىمان ئېيتقان كىشىلەرگە كەچۈرۈم تەلەپ قىلىپ تۇرىدىغان

ز ۋە ئۇالرنى يامان تۇتىمىز، ياخشى كۆرىمى ، ئۇالرنى دوستئۈچۈن
 ى يامان كۆرىمىز.كۆرگۈچىلەرن

ئىل، مىكائىل، ئەمىن بولغان جىبرى روھۇلئۇالرنىڭ قاتارىدىن 
ئەرشنى كۆتۈرۈشكە  قىلىنغان ئىسرافىل، سۈر چېلىشقا مۇئەككەل

نەكىر، ر ۋە ىىنغانالر، ئۆلۈم پەرىشتىسى، مۇنكمۇئەككەل قىل
 ،جەننەتنىڭ ئىشىك باقارى رىزۋان مالىك، اخنىڭ ئىشىك باقارىدوز

ن يكاتىبى كىرامەنتاغقا مۇئەككەل قىلىنغان پەرىشتە، 
ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش پەرىشتىلەر  (ىلىگۈچى ئىككى  پەرىشتەخاتىر)

لىدۇ. بىئۆزى تائاال هللا ، ئۇالرنىڭ سانىنى پەقەت ناھايىتى كۆپ بولۇپ
دىكى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت بۇخارى ۋە مۇسلىم

: راج توغرىسىدا مۇنداق بايانالر كەلگەنېئان ھەدىستە، مقىلىنغ
ئۇنىڭغا  كۆتۈرۈلگەن... مەئمۇرغائاسماندىكى بەيتۇل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »

قېتىم  ، بىرناماز ئوقۇيتتىشتە كىرىپ مىڭ پەرى 75ھەر كۈنى 
 «.كىرگەنلىرى قايتا كىرمەيتتى

رىۋايەت  مدا ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىنسەھىھ مۇسلى
 ،پەرىشتىلەر نۇردىن»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،

ىلگەن ريالقۇنىدىن، ئادەم بولسا سىلەرگە سۈپەتلەپ بېجىنالر ئوتنىڭ 
 «.يارىتىلغان )اليدىن( نەرسىدىن
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ىڭ مەريەمن ،نىڭ بۇيرۇقى بىلەنهللاگاھىدا پەرىشتىلەر 
ان ئېھس دىن ئىسالم، ئىمان ۋەملسو هيلع هللا ىلصەيغەمبەر پ قىسسىسى ھەمدە

لنىڭ ھەدىسىدىكىدەك ئىنسان ئىىھەققىدە سورىغان چاغدىكى جىبر
ى سۈرىت يشەكلىگىمۇ كېلەلەيدۇ. ئەمما پەرىشتىلەرنىڭ ھەقىقى

كەرىمدە ئۆزىنىڭ پەرىشتىلىرىدىن ئىككى  قۇرئانتائاال هللا  ھەققىدە،
 انلىقىقىلىدىغى ىلەرنقاناتلىق ئەلچ قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق ۋە تۆت

 شۇنداقال زىيادە قىلىدىغانلىقى، يارىتىشتا خالىغىنىنى ھەمدە
خەۋەر بەرگەن. پەيغەمبەر  نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىدىن ئۆزىنىڭ ھەر

قاناتلىق، ئۇپۇقالرنى توسقان  955ئىل ئەلەيھىسساالمنى جىبرى ملسو هيلع هللا ىلص
 ئەسلى سۈرىتىدە كۆرگەن.ھالەتتە 

 :تۆۋەندىكىچە رۈشنىڭ مېۋىلىرىان كەلتۈپەرىشتىلەرگە ئىم
ش. چۈنكى يارىتىلغۇچىنىڭ ئۇلۇغلۇقى نى ئۇلۇغال. هللا1

 .تقۇچىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنىڭ دەلىلىدۇربولسا، يارا
ڭ نىهللا. بەندىنىڭ ئۆزى بىلەن بىرگە بولغان 1

 .پەرىشتىلىرىدىن ھايا قىلىشى
 ئىمان بىلەن)پەرىشتىلەرگە كەلتۈرگەن( مۇئمىننىڭ  . غېرىب2

نىڭ تەرىپىدىن ئۇنى ساقلىغۇچىالرهللا شى، بولۇمۇستەھكەم 
 نىڭ ئازلىقى بىلەنقوللىغۇچىلىرى بارلىقىنى ئەسلەپ تۇرۇشى ۋە

ۋايەت ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رى .ىغېرىبسىنماسلىق
 نىبەندى بىرەر تائاال هللا: »مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

 ىنىكىش پاالنى تائاال هللا> كۆرسە جىبرىئل ئەلەيھىسساالمغا: ياخشى
دەپ نىدا قىلىدۇ،  شى كۆرىدۇ، ئۇنى ياخشى كۆرگىن<ياخ
ىل ئاسمان ئەھلىگە: لمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ، ئاندىن جىبرىئىرىئبجى
دەپ  خشى كۆرىدۇ، ئۇنى ياخشى كۆرۈڭالر<پاالنى كىشىنى يا هللا>

نىدا قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇنى ئاسمان ئەھلىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. 
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 ①«.ئۇ ئادەم زېمىن ئەھلىنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشىدۇىن ئاند
ڭ پەرىشتىلىرىنى ۋە نىهللاياخشى كۆرگەن كىشىلەرنى، هللا 

ۈش ھەمدە دوست تۇتۇش، ڭ مۇئمىن بەندىلىرىنى ياخشى كۆرنىهللا
ۋە مۇئمىن بەندىلەرنى لىرىنى نىڭ پەرىشتىهللانى، هللاشۇنداقال 

 ۇش ھەمدەيامان كۆرگەن كىشىلەرنى يامان كۆرۈش، دۈشمەن تۇت
مۇئمىن كىشىگە ۋاجىبتۇر. ھەقىقەتەن جۇدا بولۇش -ئۇالردىن ئادا

 .ئەڭ مۇستەھكەم ھالقىلىرىدىندۇر ئىماننىڭ ،بۇ
  

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 كىتابالر

ئومۇمەن  ەلچىلىرىگە چۈشۈرگەن كىتابلىرىغائۆزىنىڭ ئ هللا
ئۆزىنىڭ ئەلچىلىرىگە چۈشۈرگەن هللا  ىمىز ھەمدەئىمان كەلتۈر

ئاتىغان )تەپسىلىي( وخشاش ئىسمىنى ۋە زەبۇرغا ئ تەۋرات، ئىنجىل
ئۇ كىتابالرنىڭ  ي ئىمان كەلتۈرىمىز.غا تەپسىلىكىتابلىرى

)مەجازىي رەببىنىڭ  ئالەملەر ،ۇغ قۇرئان كەرىمدۇر، ئۇئاخىرقىسى ئۇل
ڭ نىهللاكاالمىدۇر. ھەق ئەمەس بەلكى( ھەقىقىي مەنىدىكى  ①مەنە

ھۇل ئەمىن رو بولغۇچى بۇ كىتابنى نازارەتچىباشقا كىتابلىرىغا 
نىڭ رەسۇل )يەنى كىتاب  ملسو هيلع هللا ىلصىل ئەلەيھىسساالم، مۇھەممەد جىبرىئ

 ئېلىپ چۈشكەن. شى ئۈچۈنبېرىلگەن پەيغەمبەرلەر قاتارىدىن( بولۇ
 ئۇ مەخلۇق ئەمەس ھەمدە ،تەرەپتىن چۈشۈرۈلگەندۇرهللا  قۇرئان

. ۇبواللمايدرىدىن بىرەر نەرسە باراۋەرمۇ ئۇنىڭغا مەخلۇقالرنىڭ سۆزلى

 ②«پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر بۇ» ﴾قَ ْول  اْلَبَشرِ  ِإَّلَّ ْن َهَذا إِ ﴿ كىمكى
دىن قايتمىسا ۋە ىشۇ سۆزئەگەر ئۇ ىر بولىدۇ. دېسە، ھەقىقەتەن كاپ

ەن ئۇنى م» ﴾َسأ ْصِليِه َسَقرَ ﴿ :تائاالنىڭهللا  ،بە قىلمىسا، ئۇتەۋ
ۇپ بول لىقھەق گەدېگەن سۆزى  ③«سەقەرگە)يەنى دوزاخقا( سالىمەن

 قالىدۇ.
ۆز س)بىۋاسىتە( نىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تائاالهللا  بىز

 تائاالنىڭ قۇرئاننىهللا  ئىمان كەلتۈرىمىز. شۇنداقالقىلغانلىقىغا 
ىمان ئ دىن ساقاليدىغانلىقىغاىىن ئۆزگەرتىلىشكىشىلەر تەرىپىد

                                                           
 كۆچمە مەنە. —مەجازىي مەنە  ①
 ئايەت. -10سۈرە مۇددەسسىر  ②
 ئايەت. -19سۈرە مۇددەسسىر  ③
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ذ ِْكَر ِإَنَّ ََنْن  نَ ِزَّْلَنا ال﴿بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا كەلتۈرىمىز. 
ە چوقۇم ۋ اننى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇققۇرئ» ﴾لَه  َْلَاِفظ ونَ  َوِإَنَّ 

 ①«.ئۇنى قوغدايمىز
)ۋە سۈننەتنىڭ  قۇرئان ئاگاھالندۇرۇشنى بەندىلەرنى تائاالهللا 

 هللائىمان كەلتۈرىمىز. باغلىغانلىقىغا  يىتىپ بارغان بولۇشىغا(

 َوَمنْ  ِبهِ  ِذرَك مْ أِل نْ  ق ْرآن  الْ  َهَذا ِإَلَّ  أ وِحيَ ﴿وَ : تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ
سىلەرنى ۋە )قىيامەتكىچە( قۇرئان يەتكەن  ،بۇ قۇرئان ماڭا» ﴾بَ َلغَ 

 ②«.گاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلىندىكىشىلەرنى ئا
ت نىجا نىڭتۇتۇپ ماڭغان كىشى تائاالنىڭ كىتابىنىهللا بىز 
ن ك ئەتكەلىقى ھەمدە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەن، ئۇنى تەرتاپىدىغان

 لىقىغا،ۋە ھاالك بولىدىغان لىقىئېزىپ كېتىدىغان نىڭكىشى
مۇستەھكەم تۇتقا ۋە مەھكەم  تائاالنىڭ كىتابىنىڭهللا شۇنداقال 

 ئارغامچا ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرىمىز.
شنىڭ مېۋىلىرى ڭ كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈنىهللا

 :تۆۋەندىكىچە
 ڭ كىتابىنى چىڭ تۇتۇش، ئۇنىڭغا مۇستەھكەمنىهللا. 1

 سىلىش، ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئۇلۇغالش، ئەمەل قىلىش ۋەېئ
 .گە سوقۇشتۇرماسلىقبەزىسىنى بەزىسى

ەمەس( ئايەتلىرىگە سى مۇئەييەن ئ. ئۇنىڭ مۇتەشابىھ )مەنى1
، ئۇنى دە توشقانالرنىڭ يولىغا ئاساسەنئىمان كەلتۈرۈش ۋە ئىلىم

 لەرگە قايتۇرۇش.مۇھكەم )مەنىسى ئوچۇق ئايەت(
 

 
 

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -6سۈرە ھىجىر  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -16سۈرە ئەنئام  ②
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 ۋە پەيغەمبەرلەر ئەلچىلەر

خەۋەر  ئۆز ھەدىسلىرىدە ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبەر  تائاال ئۆز كىتابىداهللا 
 .بەرگەن پەيغەمبەرلەر ۋە ئەلچىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىمان كەلتۈرىمىز

مەيلى بىزگە قىسسە قىلىپ بېرىلگىنى ياكى قىسسە قىلىپ 
ەنى ي ىنى ئايرىۋەتمەيمىز،ھېچبىر بېرىلمىگىنى بولسۇن، ئۇالردىن

 گە ئىمان كەلتۈرۈپ، بەزىسىگە ئىمان كەلتۈرمەي قالمايمىز. بەزىسى
ېيتقاندەك، ئۇالرنى بىر ئاساسقا ئۆز كاالمىدا ئتائاال هللا 

َتِنب وا َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ك لِ  أ مٍَّة َرس وًَّل َأِن اْعب د وا الِلََّ َواجْ ﴿ جۇغلىغان.
بادەت ئى قاهللاىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە >ب» ﴾الطَّاغ وتَ 

 ②«.دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق بولۇڭالر< يىراق ①تاغۇتتىنقىلىڭالر، 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرس وٍل ﴿: يەنە مۇنداق دەيدۇتائاال هللا 
ۇھەممەد!( سەندىن ئى م)» ﴾ِإَّلَّ ن وِحي إِلَْيِه أَنَّه  ََّل إَِلَه ِإَّلَّ َأََن فَاْعب د ونِ 

قا مەندىن باشغەمبەرلەرنىڭ  ھەممىسىگە: >ن پەيئىلگىرى ئەۋەتىلگە
 دەپ ۋەھىي يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر<بۇد )بەرھەق( ئھېچ مە

                                                           
، «ىئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچ»، «چېكىدىن ئاشقۇچى»لۇغەت مەنىسى بويىچە  —تاغۇت   ①

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئىبنى تەيمىيە « كۇفرىدا ھەددىدىن ئاشقۇچى»

اەلل تىن باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت قىلىنىشنى »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

بەت(؛  -822توم  -82« جمموع الفتاوى»« )تاغۇتتۇر —يامان كۆرمىگەن ھەرقانداق مەخلۇق 

اەلل تىن ئۆزىنى ئۈستۈن قويۇۋالغان، »مەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: شەيخ مەۋدۇدى رەھى

بەندىلىك دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن ۋە ئىالھلىقنى دەۋا قىلغان ھەرقانداق شەخس، 

 ف اَّلساسية املصطلحات األربعة». )مەۋدۇدىنىڭ «تاغۇتتۇر —ياكى گۇرۇھ ۋە ياكى ئىدارە 
 —بەت(  -97ناملىق كىتابى « اساسىي تېرمىنقۇرئان كەرىمدىكى تۆت ئ — الكرمي القرآن

 تەرجىماندىن.
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -29سۈرە نەھل  ②
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  ①«.قىلدۇق

َيك وَن  ﴿ر س اًل م َبشِ رِيَن َوم ْنِذرِيَن لَِئالَّ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا 
پەيغەمبەرلەردىن ئەۋەتىلگەن » لِلنَّاِس َعَلى الِلَِّ ح جَّة  بَ ْعَد الر س ِل﴾

 ولساب ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر يەنى) كىشىلەر ئالدىدا نىڭهللاكېيىن 
ەلۋەتتە ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائەت قىالتتىم دېگۈچىلەر( گە باھانە ئ

بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، )ئىتائەت قىلغۇچىالرغا جەننەت بىلەن( 
خۇش خەۋەر بەرگۈچى، )ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى دوزاختىن( 

 ②«.دۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇقگاھالنئا

ِبَي َحَّتَّ نَ ب َْعثَ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا   ﴿َوَما ك نَّا م َعذِ 
)ھېچ ئادەمنى( جازالىغىنىمىز پەيغەمبەر ئەۋەتمەي تۇرۇپ »َرس وًَّل﴾ 

 ③«.يوق

َها فَ ْوج  َسَأََل مْ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  َخَِزنَ ت  َها  ﴿ك لََّما أ ْلِقَي ِفي ْ
 دوزاخقا ھەرقاچان بىر توپ ئادەم» قَال وا بَ َلى﴾ أَلَْ ََيِْتك ْم َنِذيْ ر  ۞

 سىلەرگە> :تاشالنغان چاغدا، دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالردىن
 :دەپ سورايدۇ، ئۇالر <؟ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەر كەلمىگەنمىدى

 ④.«دەيدۇ <ئۇنداق ئەمەس>
يۇش ۋە يېتەكلەش ھىدايىتىگە ئىگە قوپەقەت باشالپ ئۇالر 

دىر رىنى ھىدايەت قىلىشقا قابلىئەمما ئۇالر بەندىلەرنىڭ قەل الاليدۇبو
 هللا ڭ بارماقلىرى ئارىسىدا،نىهللا. ئۇالرنىڭ قەلبلىرى بواللمايدۇ

سەن ھىدايەت ئىككى شۇنىڭغا ئاسا ئۇنى خالىغانچە ئۆرۈپ تۇرىدۇ.
                                                           

 ئايەت. -10سۈرە ئەنبىيا  ①
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 تۈرلۈك بولىدۇ:
بۇ تۈردىكى  كلەش ھىدايىتى.باشالپ قويۇش ۋە يېتە. 1

مۇ قادىر بوالاليدۇ. پەيغەمبەرلەر ۋە دەۋەتچىلەر ھىدايەتكە ئەلچىلەر،

-شەك» ﴿َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإَل ِصرَاٍط م ْسَتِقْيٍم﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا 
 ①«.باشاليسەن غرا يولغاسەن تو ،شۈبھىسىزكى

ى تۈردىكبۇ  ھىدايىتى. مۇۋەپپەق قىلىشىق ۋە توغرىغا . تەۋپ1

ِإنََّك ََّل ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ال قادىر. هللاھىدايەتكە پەقەت 
ۈبھىسىزكى سەن ش» ﴾تَ ْهِدي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكنَّ الِلََّ يَ ْهِدي َمْن َيَشاء  

خالىغان هللا لېكىن  ن ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەنخالىغا

لَْيَس ﴿: ەيدۇتائاال  يەنە مۇنداق دهللا  ②«.كىشىنى ھىدايەت قىلىدۇ
ڭ نىېئۇالرنى ھىدايەت قىلىش س ئى مۇھەممەد!()» ﴾َعَلْيَك ه َداه مْ 

 ③«.تىڭ ئەمەسىمەسئۇلىي
 نىڭتائاالنىڭ پەزلى ۋە ئادىللىقىهللا  بولساھىدايەت 

ەن ۋە ھەقنى تەلەپ ئۇنى ھەققە يۈزلەنگتائاال . هللا قاتارىدىندۇر

َنا ِذيَن َجاَهد وا فِ ﴿َوالَّ  :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا قىلغانالرغا بېرىدۇ.  ي ْ
بىز ئۈچۈن كۆرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە » لَنَ ْهِديَ ن َّه ْم س ب  َلَنا﴾

.يوللىرىمىزغا يىتەكلەيمىز  مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   ④«
 ⑤«.بېرىلىدۇ نىڭغائۇ ،كىمكى ياخشىلىق ئىزدىسە»

                                                           
 .قىسىمىەتنىڭ بىر ئاي -01سۈرە شۇرا  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -09سۈرە قەسەس  ②
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -171سۈرە بەقەرە  ③
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -96سۈرە ئەنكەبۇت  ④
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ى نىڭ ئادىللىقهللا بولسا ا ھىدايەتتىن بولغان بىرىنچى تۈرئەمم
تائاال بۇنى بارچە خەلقكە تەقدىم  هللا، بولۇپ تىدىنۋە رەھمى
 قىلغاندۇر.

مان كەلتۈرىمىز، ئۇالرنىڭ ىز پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرىگە ئىب
ر ھېچبىا ئەدەپلىك بولىمىز ھەمدە ئۇالرغ ،گە ھۆرمەت قىلىمىزھەققى

ئۇالر  ئۈستۈن بىلمەيمىز. نى پەيغەمبەرلەردىنئىمامالر ۋە ئەۋلىيا
رەبلىك ۋە ئىالھلىق  دا ھېچبىرلۇقتۇر. ئۇالرئىنساندۇر، مەخ

 ،بولۇش، ۋاپات بولۇش بەلكى ئۇالردا كېسەل تۇريوق ىرخۇسۇسىيەتلى
 يبولۇش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسانى ىتىچىشكە ھاجىئ-يېيىش

ەيغەمبىرىنى مۇنداق دېيىشكە ئۆز پتائاال هللا  خۇسۇسىيەتلەر باردۇر.

 َوَلْو ك ْنت  ي نَ ْفًعا َوََّل َضرًّا ِإَّلَّ َما َشاَء الِلَّ  ق ْل ََّل أَْمِلك  لِنَ ْفسِ ﴿ غان:بۇيرۇ
ِذير  َوَبِشي  أَْعَلم  اْلَغْيَب ََّلْسَتْكثَ ْرت  ِمَن اْلَْْيِ َوَما َمسَِِّنَ الس وء  ِإْن َأََن ِإَّلَّ نَ 

 خالىمىغان ئىكەن ئۆزۈمگە پايدا يەتكۈزۈش، هللا» ﴾لَِقْوٍم ي  ْؤِمن ونَ 
كەلمەيدۇ )قىيامەتنىڭ  لۇمدىنوەپئى قىلىش قزىياننى ئۆزۈمدىن د

( ئەگەر مەن غەيىبنى بىلىدىغان !شىنى قانداقمۇ بىلەي؟ۇقاچان بول
مەنپەئەت ھاسىل قىلغان  بولسام )دۇنيا مەنپەئەتلىرىدىن( نۇرغۇن

لېكىن مەن  زەخمەتكىمۇ ئۇچرىمىغان بوالتتىم-زىيان ،بوالتتىم
ىلىنغان ياخشىلىق، غەيبنى بىلمەيمەن. )شۇڭا ماڭا تەقدىر ق

ۈن ئۈچ ۋم( مەن پەقەت ئىمان ئېيتىدىغان قە.ۇيامانلىق يىتىپ تۇرىد
خەۋەر بەرگۈچى قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە خۇش

 ①«.پەيغەمبەرمەن
ىلەرنىڭ ۋە ئەلچ لەرپەيغەمبەر نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد

ەر يىن پەيغەمبتۈگەنچىسى ئىكەنلىكىگە ھەمدە ئۇنىڭدىن كې

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -111سۈرە ئەئراف  ①



  اـنـدتيـقـذه عــــه  ئەقىدىمىز بىزنىڭ بۇ

27 

ئۇنىڭ شەرىئىتى تاكى  شۇنداقال كەلمەيدىغانلىقىغا،
 لىكنازارەتچىقىيامەتكىچىلىك باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ شەرىئىتىگە 

 ئىمان كەلتۈرىمىز. قىلىدىغانلىقىغا
شەرىئىتىگە  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەدبەندە ھەرقانداق بىر 

ۋە ھۆكۈمىگە تولۇق تەسلىم بولمىغۇچە مۇئمىن ئەگەشمىگۈچە 

ْؤِمن وَن ي    َّلَ َوَربِ َك  الَ فَ ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا بۇ ھەقتە . بواللمايدۇ
نَ ه ْم ُث َّ  د وا ِف  َّلَ َحَّتَّ ُي َكِ م وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ أَنْ ف ِسِهْم َحَرًجا َمَّا َقَضْيَت  َيَِ

ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى، )» ﴾َوي َسلِ م وا َتْسِليًما
ۇناپىقالر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم ئۇالر )يەنى م

نىڭ چىقارغان ېىشقا تەكلىپ قىلمىغۇچە، ئاندىن سچىقىر
 ى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچەڭگە ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكۈمۈھۆك
 ①«.سۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇيوئۇالر پۈتۈنلەي بۋە 

خەلىل )دوست( ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى  نىڭتائاالهللا بىز 
ىمۇ خەلىل )دوست( ن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  ،تۇتقاندەك

 نىئۇ ىگە،ئالەملەرگە رەھمەت قىلىپ ئەۋەتكەنلىكئۇنى  تۇتقانلىقىغا،
ە ئۈلگيولىدىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ  نىئۈممىتىۋە ئۇنىڭ 

تائاال بۇ ھەقتە هللا  ئىمان كەلتۈرىمىز. غانلىقىغائېلىشقا بۇيرۇ

َنا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا وَ ﴿ :ەيدۇدمۇنداق  َما َكاَن ِمَن ُث َّ أَْوَحي ْ
باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى > :ئاندىن ساڭا» ﴾اْلم ْشرِِكيَ 

)يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى( ئىبراھىمنىڭ دىنىغا 
دەپ ۋەھىي  دى<براھىم مۇشىرىكالردىن ئەمەس ئىئەگەشكىن، ئى
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﴿َقْد َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوة  : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا   ①.«قىلدۇق
ْم َوَمَّا تَ ْعب د وَن َحَسَنة  ِف ِإبْ رَاِهْيَم َوالَِّذيَن َمَعه  ِإْذ قَال وا لَِقوِمِهْم ِإَنَّ ب  َرَءؤ اْ ِمْنك  

نَ َنا وَ  َنك م  الَعَداوَ ِمْن د ْوِن هللِا َكَفْرََن ِبك ْم َوبََدا بَ ي ْ ة  َوالبَ ْغَضاء  أََبَدًا َحَّتَّ بَ ي ْ
ۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان ئىبراھىم ۋە ئ» ت ؤِمن وا َِبهلِل َوْحَده ﴾

دۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر ئمىنلەر سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىمۇ
ەت يۇپ ئىبادوق نىهللاھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر قەۋمىگە: >

ۋە بىز سىلەرنى ئىنكار  جۇدامىز-ئادا رسىلىرىڭالردىننەۋاتقان ىقىل
بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر  قىلدۇق.

ساقلىنىپ  يغا قەدەر ئەبەدىئىمان ئېيتقىنىڭالر قاهللايالغۇز بىر 
 ②«.قالىدۇ< دېدى

 ؛ئۈلگە ئالىمىز شۇالردىن ئۇچراشقانغا قەدەر قاهللاتاكى بىز 
ئۇالرنىڭ دوستلىرىدىن  رنىڭ ياردەمچىلىرىدىن ۋەئۇال مۇشرىكالردىن،

قويۇپ  نىهللائۇالرنىڭ  جۇدامىز، ئۇالرنى ئۆچ كۆرىمىز ھەمدە-ئادا
ڭ دىنىغا نىهللا جۇدامىز.-ىرىدىن ئادائىبادەت قىلىۋاتقان مەئبۇدل

نى ۋە ، دىنلىرىقانۇنلىرىنىباتىل بولغان ئۇالرنىڭ ھەرقانداق قارشى 
 هللالردىن ھەققە قارشى چىققانالرغا، ئۇئىنكار قىلىمىز.  يوللىرىنى

 رائاشكا باتىل يوللىرىنىرگە ۋە ئۆزىنىڭ بىلەن دۈشمەنلەشكەنلە
بۇ  ئاشكارا ئېالن قىلىمىز. قىلغۇچىالرغا دۈشمەنلىكىمىزنى

ھەقنى ئاڭالشنى  ،دەۋەت قىلىشىمىزدىن بىزنى ئۇالرغائاداۋىتىمىز 
 ە ئۇالرنىڭۋ لغان كىشىگە ھەقنى بايان قىلىشىمىزدىنئىرادە قى

 . چەكلەپ قويالمايدۇ ى ئارزۇ قىلىشىمىزدىنھىدايەت تېپىشىن
 :تۆۋەندىكىچە ئەلچىلەرگە ئىمان ئېيتىشنىڭ مېۋىلىرى
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قىلغان بۈيۈك ئاتا  تائاالنىڭ ئۆز مەخلۇقاتلىرىغا. هللا 1
 هللالىرىنىڭ بەزىسىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا شۈكرى ئېيتىش. نېئمەت

ھەمدە ئۇالرنى جەننەتكە  غا باشالشىنى توغرا يولرتائاال ئۆز بەندىلى
ش ئۈچۈن تونۇتۇئۇالرغا ، دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان دىننى كىرگۈزۈپ

مىتى ۋە رەھمىتىنىڭ ئڭ كاتتا نېنىهللا ئەلچىلەرنى ئەۋەتكەنلىكى
 قاتارىدىندۇر.

ساالم -ترۈش ۋە دۇرۇياخشى كۆ تائاالنىڭ ئەلچىلىرىنىهللا . 1
ە ۋزىيەتلەرنى كۆتۈرگەنلىكى قەۋمىدىن يەتكەن ئە يولالش. ئۇالر ئۆز

 ر قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا دۇئا قىلىش.دەۋەت مۇشەققەتلىرىگە سەۋ
دەۋەت ۋە سەۋر ئىشلىرىدا ئۇالرنى ئۈلگە قىلىش، ئۇالرنىڭ . 2

قا بولغان دەۋەتلىرىدە هللائىزلىرى ۋە -تۇتۇپ ماڭغان يولى، ئىش
 ئۇالرنى ئۆلچەم قىلىش.

 نلىكىمىز ئۈچۈن، ئۇنىڭنى ياخشى كۆرگە ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر 
تاكى قىيامەت كۈنىگىچە  تاۋابىئاتلىرىنى، ساھابىلىرىنى ۋە-ەئائىل

ياخشى كۆرىمىز، دوست اردەم بەرگۈچىلەرنى ھەم ئۇنىڭ دىنىغا ي
بەلكى  ىرەرسىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزمەيمىزئۇالرنىڭ ب تۇتىمىز ۋە

 ىمىز.ئۇالرغا تىل تەگكۈزگەنلەرنى ئۆچ كۆرۋە  ئۇالرنى ئۆچ كۆرگەن
، ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش رنى ياخشىلىق بىلەن تىلغا ئالىمىزئۇال

يېقىنالشتۇرىدىغان دىن، ئىمان ۋە  قاهللابىزنى بولسا، 
 دۇر. دىنھسانئې

ڭ ساھابىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىشىدىن بلىرىمىزنىقەلبىز 
االمەت س ساالمەت بولۇشى ۋە تىللىرىمىزنىڭ ئۇالرنى ئەيىبلىشىدىن

 هللاقلىق بولىمىز. ئۇالرغا بىدئەت ئەھلىدىن پەر ئارقىلىق بولۇشى
نىڭ مۇنۇ سۆزى بىلەن دۇئا قىلىپ تۇرۇشتىن زېرىكىپ تائاال

َََْعْل ِف ﴿َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِْلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ق وََن َِبِْليَاِن وَ قالمايمىز:  َّل 
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پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە » ؤوف  َرِحيم ﴾ق  ل وبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمن وا َرب ََّنا ِإنََّك رَ 
مەغپىرەت ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغا 

ئمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا  قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۇ
 كۆيۈمچان ۋەقىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى 

 ①«.مېھرىبانسەن
 ②ىڭرنالفىزىيىدىغان راساھابىلىرىنى ئۆچ كۆرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ئەھلى بەيتىگە دۈشمەنلىك قىلىدىغان نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصيولىدىن ۋە پەيغەمبەر 
جۇدامىز. ئەلى، فاتىمە، -ئادا ئۈچۈنهللا ناۋاسىبالرنىڭ يولىدىن 

 ،گە ھۆرمەت قىلىمىزھەقلىرى ەن ۋە قالغان ئەھلى بەيتلەرنىڭھەس
 يمىز.ئۇالر ھەققىدە ھەددىمىزدىن ئاشما ئۇالرنى ياخشى كۆرىمىز ۋە
 خۇددى شائىر ئېيتقاندەك:

 ئەھلى بەيت ھەقلىرىنى تۇت مەھكەم،
 ئىسالم شىرى ئەلى ئۇنىڭ مىسالى.

 كەم،-قىلما ئىنسان سۈپىتىنى ئارتۇق
 ئادىلالرغا ياغسۇن رەبنىڭ ساالمى.

 
 دەپ،« ئەلى»ئىككى گۇرۇھ ئوتقا كىردى 

 بىرى رازى بولماي خىالپىتىگە.
 ب،رە-يەنە بىرى بىلدى ئۇنى ئىالھ

 ③ ئىسالمنىڭ ئەسلىگە.-ئىسيان قىلىپ دىن
ئەمەللىرى »: ئېيتقاندەك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ بىلەن بىرگە

جەننەتكە كىرىشتىن كېچىكتۈرۈپ قويغان كىشىنىڭ نەسەبى ئۇ 

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -15سۈرە ھەشر  ①
 .قىسىمىىنىڭ بىر ب: شىئە مەزھىفىزىيالررا ②
 ناملىق كىتابتىن. «نونية القحطاين» ③
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ىر كاپ دەيمىز.  ①«ڭ جەننەتكە كىرىشىنى تېزلىتەلمەيدۇكىشىنى
ۋە توغرا ان بولغان، ئۆز ئالدىغا قانۇن چىقارغان ياكى مۇرتەد بولغ

يولدىن ئېزىپ كەتكەنلەرنىڭ نەسەبى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر 
  .جۇدامىز-ئادادىن ئۇالر

سادىر بولغان ئۆزئارا  ئارىسىدا ساھابىلىرى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 بۇ جەھەتتە تىرىشىپ دىنقىدە تىلىمىزنى يىغىمىز. ئۇالرجەڭ ھەق

الغانالرغا بىر ئەجىر ئىككى ئەجىر، خاتالىشىپ ق توغرىغا يەتكۈچىگە
 بار.

 ،دئەبە ئەسھابالر ۋە ئەھلى بەيت تا
 اليىق بولدى ياخشى سۆزلەرگە پەقەت.

 
 ئەسھابالرنىڭ تەقۋاسىغا قىل ھەۋەس،
 نىزالىرىن نېرى قويغىن بولدى بەس.

 
 ئارا،لىچلىرى ئۆزىئۇچراشسىمۇ ق

 چېگرا.-ئايرىمايمىز ھېچبىرىدىن چەك
 

 ەردە،ئۆلسۇن ياكى ئۆلتۈرۈلسۇن جەڭل
 رەھمەت بولسۇن رەببىمىزدىن مەھشەردە.

 
 تالالپ ئالغىن تارىخالردىن ئوزۇقنى،
 ②تەرك ئەتكىن ئەقىدىسى بۇزۇقنى.

لېكىن ئۇالرنىڭ زامانى  ئەمەس ر خاتالىقتىن خالىيئۇال
شىسىدۇر. خەۋەر بەرگەندەك زامانالرنىڭ ئەڭ ياخ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                           
 رىۋايىتى. مىمۇسل ①
 ناملىق كىتابتىن.« نونية القحطاين» ②
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، ئۇالردىن سەدىقىسى)ئوچۇم(  بىر مۇد ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ بەرگەن
ئالتۇن سەدىقە قىلغىنىدىن  ىلەرنىڭ ئوھۇد تېغىچىلىككېيىنك

 ياخشىدۇر.
ياكى يىراق بولسۇن، تونۇش  بولسۇن يېقىن مەيلى بىزگە

 ردەمقىيامەتكىچىلىك دىنغا يا ،ناتونۇش بولسۇنياكى  بولسۇن
ياخشى مىقدارىدا(   ①)ئۇالرنىڭ دىنى ۋە ئىستىقامەتبەرگۈچىلەرنى 

ماسلىقىمىز ئۇالرنى )ياخشى كۆرۈشىمىزگە( ز، ئۇالرنى تونۇكۆرىمى
ەيمىز، ئۇالرغا ئۇالردىن مۇناسىۋەتنى ئۈزم يەتكۈزەلمەيدۇ. تەسىر

قىلغاندەك مۇئامىلە مۇئامىلە  كاپىرالرغا دۈشمەنلىك قىلمايمىز ۋە
دۇئا قىلىمىز،  بەلكى ئۇالرنى دوست تۇتىمىز، ئۇالرغا قىلمايمىز

 بولۇشقا تىرىشىمىز. مىز ۋە ئۇالرنىڭ قاتارىدىنئۇالرغا ياردەم بېرى
  

                                                           
پ كەتمەستىن ھەقتە مۇستەھكەم تۇرۇپ، داۋاملىق ئوڭ ۋە سولغا قېيى —ئسىتىقامەت  ①

 ئالغا ئىلگىرىلەش.
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 ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش

 پىتنىسىگە ئىمان كەلتۈرىمىز، شۇنداقال قەبرىنىڭ قەبرەبىز 
ئازاب  اليىق بولغانالر ئۈچۈن جازاغاۋە  مەتئمۇئمىنلەر ئۈچۈن نې

 ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ھەقتە پەيغەمبەر  چۈنكى بولىدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرىمىز
بىز بىدئەت . كۆپلىگەن مۇتىۋاتىر ھەدىسلەر يىتىپ كەلگەنىن د

 تائاال. هللا قويمايمىزقاراپمۇ ئىزاھالشلىرىغا  )بۇرمىالپ(ئەھلىنىڭ 

َها ي  ْعَرض ونَ  ار  ﴿النَّ  :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ  تَ ق وم   َويَ ْومَ  ِشيًّاَوعَ  غ د وًّا َعَلي ْ
ئاخشىمى -ئۇالر ئەتىگىنى» ﴾اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخل وا السَّاَعة  

ئى ۇ، قىيامەت قايىم بولغان كۈندە: >ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىد
 دوزاخ ئوتىغا( كىرىڭالر!<فىرئەۋن جامائەسى! ئازابنىڭ ئەڭ قاتتىقىغا )

 ①«.)دېيىلىدۇ(
ەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، نى سابىت رەزىيەلالھۇ ئىبزەيىد ئ
 ىشنىدەپنە قىل ئەگەر سىلەرنىڭ»...ن: مۇنداق دېگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

مەن ئاڭالۋاتقان  قەبرە ئازابىدىنتەرك ئېتىشىڭالر بولمىسا ئىدى، 
 دۇئا قاهللائەلۋەتتە  ،ئاڭلىتىپ قويۇش ئۈچۈن نەرسىنى سىلەرگىمۇ

»هللا تۇرۇپ مۇنداق دېدى:  بىزگە قاراپئاندىن «. بوالتتىمقىلغان 
 ②.«ق بېرىشىنى تىلەڭالرن پاناھلىقەبرە ئازابىدىسىلەرگە  تائاالدىن

 غان ئۇزۇنىنزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلرە بنى ئازىىببەرا ئ
رىسىدە تۇرۇپ ئىككى پەرىشتىگە جاۋاب بەرگەن ھەدىستە، ئۆز قەب

ئاسماندىن بىر »... مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصمۇئمىن ھەققىدە پەيغەمبەر 
ي جەننەتتىن جا ىڭغائۇن >بەندەم راست ئېيتتى، :نىدا قىلغۇچى

                                                           
 ئايەت. -29سۈرە غافىر  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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نەت كىيىملىرىدىن كىيدۈرۈڭالر ۋە ئۇنىڭغا جەننەت جەن، راسالڭالر
. ئاندىن «دەپ نىدا قىلىدۇ !<بىر ئىشىك ئېچىڭالر تەرەپتىن

كېلىدۇ ۋە قەبرىسى  ئۇنىڭغا جەننەت خۇشپۇراقلىرى» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ①دېدى.« يەتكەن مىقداردا كەڭرى قىلىنىدۇ كۆزى

 قەبرىدىكىكىرنىڭ نە-ىر، مۇنكدېگىنىمىز پىتنىسى قەبرە
پەيغەمبىرى ھەققىدە سورىشىدۇر. ئۇنىڭدا  رەببى، دىنى ۋە بەندىدىن

. ئى بىلەن مەھكەم تۇرغۇزىدۇ سۆزمۇئمىنلەرنى مۇستەھكەم هللا 
زنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بى !هللاۋە ئىسالم ئەھلىنىڭ ئىگىسى  ئىسالم

سۆز )يەنى كەلىمە تەۋھىد ۋە قەبرە پىتنىسىدىكى  مۇستەھكەم
. تۇرغۇزغىن ەھكەمبىلەن م سوراقتا توغرا جاۋاب بېرىش(-سوئال

 دەيدۇ. مۇناپىق ۋە دىندا« ! بىلمەيمەنھاھا،»ولسا ىر بئەمما كاپ
بىلمەيمەن، »ا بولس ئەگەشكەنلەر يكۆپچىلىككە تەقلىدى

ى ۇ سۆزن، مەنمۇ شنى دەۋاتقانلىقىنى ئاڭالپكىشىلەرنىڭ بۇ سۆز
 دەيدۇ.« دېگەنتىم

خ پەقەت مېيىتال  بولسا، ەھۋاللىرىنىڭ ئھاياتى  ②بەرزە
ۋە دۇنيا ھاياتىدا  بىلەلەيدىغان، مېيىتنىڭ غەيرى بىلەلمەيدىغان

ىڭ ئىشالرن بىلەن بىلگىلى بولمايدىغان يوشۇرۇن الرائەز يھېسسى
 بولسا، ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرۈش ،قاتارىدىندۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن

يرىپ ئا نى غەيىبنى ئىنكار قىلغۇچىدىنە ئىشەنگۈچىغەيىبك
 تۇرىدىغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر.

خەۋەر ئۆز سۈننىتىدە  ملسو هيلع هللا ىلصئۆز كىتابىدا ۋە پەيغەمبەر تائاال هللا 
ىبارەت قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى چىقىشىدىن ئ بەرگەن دەججالنىڭ

يەنى زاھىرىي مەنىدىن ) گەبىدئەتچىلەرنىڭ تەئۋىللىرى ھەققىدە،

ماستىن ئىشىنىمىز. قاراپ ئولتۇر چەتنىگەن ھالدا ئىزاھالشلىرىغا(

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ①
 ئۆلگەن چاغدىن تارتىپ، قايتا تىرىلگەنگە قەدەر بولغان ئارىلىقتىكى توسما. — بەرزەخ ②
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ھەر زاماندا مەۋجۇت  غىچىلىكججال چىقىدىغان زاماندە گەرچە بىز،
دىن ئۇنىڭ پىتنىسىنىڭ تۈرىبولسا تقان پىتنىلەر بولۇۋا

ۇنى ئۆلتۈرىدىغان مەريەم ئوغلى ئېتىقاد قىلساقمۇ، ئ گەئىكەنلىكى
تىن بكۈننىڭ مەغرى يسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈشۈشىگە،ئى

ڭ نىهللاۋە هللا ، شۇنداقال نىڭ چىقىشىغاقمەخلۇ چىقىشىغا، غەلىتە
 ئىمان كەلتۈرىمىز. بەرگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە رەسۇلى خەۋەر

ت كۈنى ئەمەللەرگە ، قىيامەتىرىلىشكە بىز ئۆلگەندىن كېيىن
اب ، ھېسئۆتۈشكە پىلسىراتتىنمۇكاپات بېرىلىشىگە، -قارىتا جازا

مىزاننىڭ  ى ۋەئوقۇلۇش ئەمەللەر( دەپتىرىنىڭ-)نام، قانىشئېلى
 :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا كەلتۈرىمىز.  تۇرغۇزۇلۇشىغا ئىمان

َعث وَن﴾ الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِإنَّك مْ  ُث َّ ﴿ ەتەن قىيامەت ئاندىن سىلەر ھەقىق» ت  ب ْ
 ①«.كۈنى )قەبرەڭالردىن( تۇرغۇزۇلىسىلەر

 ىشىلەر ئالەملەر رەببىنىڭ ئالدىدا يالىڭاچ، ياالڭئاياق ۋەك
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق هللا  تنە قىلىنمىغان ھالەتتە تىك تۇرىدۇ.خە

َنا َوْعَداً  ن ِعيد ه   َخْلقٍ  َأوَّلَ  َبَدْأَنَ  َما﴿كَ  :دەيدۇ  فَاِعِلَي﴾ ك نَّا ِإَنَّ  َعَلي ْ
 مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان بولساق شۇ ھالەتتە»

ى( )ئۇنۋە لغان ۋەدىدۇر ( بىز ئۈستىمىزگە ئا،)بۇ .ئەسلىگە قايتۇرىمىز

 َنَضع  ﴿وَ : تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  ②.«چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز
َوازِْينَ 

َ
َئاً شَ  نَ ْفس   ت ْظَلم   َفال الِقَياَمةِ  لِيَ ْومِ  الِقْسطَ  امل  َحبَّةٍ  ِمثْ َقالَ  َكانَ  َوِإن ي ْ

َنا َخْرَدلٍ  ِمنْ  ۈنى بىز )ئەمەللەر قىيامەت ك» َحاِسِبَي﴾ بَِنا وََكَفى ِِبَا أَتَ ي ْ
تارتىلىدىغان( ئادالەت تارازىسىنى ئورنىتىمىز، ھېچ ئادەمگە قىلچە 

ى قئۇۋال قىلىنمايدۇ )يەنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلى
                                                           

 ئايەت. -19ۇن سۈرە مۇئمىن ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -152سۈرە ئەنبىيا  ②
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كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ، يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ(، 
ئۇنى ھازىر قىلىمىز،  ئەمەلى بولسىمۇ،ئەگەر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق 

 ①«.تەرلىكمىزېدىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن( ھېساب ئېلىشقا بىز ي)بەن
نىڭ ھەۋزى  ملسو هيلع هللا ىلصقىيامەت مەيدانىدىكى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

سۈتتىن ئاق، ھەسەلدىن  كەۋسەر كۆلىگە، شۇنداقال ئۇنىڭ سۈيى
ى ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنىڭ سانىدەك كۆپ، تاتلىق، قاچىلىر

 اپە ئىكەنلىكىگە ھەمدەلىق مۇسكەڭلىكى بىر ئاي قى ۋەۇئۇزۇنل
قىغا دىغانلىئۇنىڭدىن بىر يۇتۇم ئىچكەن كىشىنىڭ مەڭگۈ ئۇسسىماي

ۋە ئىسالم ئەھلىنىڭ ئىگىسى  منىڭئى ئىسالئىمان كەلتۈرىمىز. 
 .بىزنى ئۇنىڭدىن مەھرۇم قويمىغىن !هللا

 ،ىرىغا يېقىن بولغانبەندىلەرنىڭ باشل شۈبھىسىزكى، قۇياش
 نىڭ مىقدارى بويىچە بەزىلىرىنىڭىرى ئەمەللىرىكىشىلەرنىڭ تەرل

تىزىغىچە، بەزىلىرىنىڭ گېلىغىچە، نىڭ وشۇقىغىچە، بەزىلىرىئ
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص، مۇھەممەد بەزىلىرىگە يۈگەن سالىدىغان كۈندە ھەتتا

ئۇنىڭغا كېلىشتىن قوغلىنىدۇ ۋە  ئۈممىتىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر
 نلىرىنىئۇالرنىڭ يالغا ھەمدە پادىشاھالر-زالىم ئەمىرچەكلىنىدۇ. 

ئۇالرنىڭ زۇلۇملىرىغا ياردەم بەرگەنلەر ھەۋزى  ان ۋەتەستىقلىغ
 ،شۇنىڭدەك ىدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىندۇر.كەۋسەردىن قوغلىن

 لەرمۇ ھەۋزى كەۋسەردىنڭ دىنىدا بىدئەت پەيدا قىلغان كىشىنىهللا
 دادىنمەندىن كېيىن » :ملسو هيلع هللا ىلصقوغلىنىدۇ. ئۇ كۈندە پەيغەمبەر 

 ②دەيدۇ.« يىراق تۇرسۇن انالرئۆزگەرتىش پەيدا قىلغ
سىراتقا ئىمان پىلبىز جەھەننەم ئۈستىگە تىكلەنگەن 

جەننەت بىلەن دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كۆۋرۈكتۇر.  ،كەلتۈرىمىز. ئۇ
ئىنسانالر ئۇنىڭدىن ئەمەللىرى مىقدارى بويىچە ئۆتىدۇ. ئۇالرنىڭ 

                                                           
 ئايەت. -27سۈرە ئەنبىيا  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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ئاچقۇچە، بەزىلىرى چاقماق تېزلىكىدە، -بەزىسى كۆزنى يۇمۇپ
دۇلدۇل ئاتقا مىنگۈچىلىك ەزىلىرى شامال تېزلىكىدە، بەزىلىرى ب

رى ەزىلى، بتېزلىكتە، بەزىلىرى تۆگىگە مىنگۈچىلىك تېزلىكتە
ئۇالرنىڭ  بەزىلىرى ئۆمىلەپ ئۆتىدۇ. يۈگۈرۈپ، بەزىلىرى مېڭىپ ۋە

چۈنكى  اشلىنىدۇجەھەننەمگە ت لىنىپبەزىلىرى قاماقالرغا ئى
كىشىلەر ئەمەللىرىگە ئاساسەن ئىلىنىپ  ،پبولۇبار كۆۋرۈكتە قاماقالر 

نەتكە كىرىدۇ ۋە ئۆتكەن كىشى جەنساالمەت سىراتتىن پىلقالىدۇ. 
 !هللائەھلىنىڭ ئىگىسى  ئى ئىسالمنىڭ ۋە ئىسالمنىجات تاپىدۇ. 

 .بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن
جەننەت ۋە دوزاخ  ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر

مە كۆۋرۈكتە توختايدۇ. بەزىسىدىن بەزىسىگە ئوتتۇرىسىدىكى ئەگ
قىساس ئېلىنىپ پاكالنغاندىن كېيىن، ئۇالرغا جەننەتكە كىرىشكە 

 بېرىلىدۇ. رۇخسەت
كىنى ئېچىشنى تەلەپ ىجەننەتنىڭ ئىش ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  ، شۇنداقالئەڭ ئەۋۋىلىدۇرنىڭ لەرقىلىدىغان كىشى

نەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ جەن ۈممەتلەر ئىچىدەئ بولسا ئۈممىتى
 ئەۋۋىلىدۇر.ئەڭ 

ىنىڭ يارىتىلىپ دوزاخقا ۋە ئۇ ئىككىس كە،جەننەت ،بىز
ەر ھ بولۇنغانلىقىغا، شۇنداقال ئۇالرنىڭ تۈگەپ كەتمەيدىغانلىقىغا،

ئۇنىڭ ئەھلىلىرىنى ياراتقانلىقىغا، تائاال هللا  ئىككىلىسى ئۈچۈن
 ڭ پەزلى بىلەننىهللا جەننەتكە كىرگۈزۈشنى خالىغانالرهللا ئۇالردىن 

 ڭ ئادىللىقى بىلەننىهللاجەننەتكە، دوزاخقا كىرگۈزۈشنى خالىغانالر 
 دوزاخقا كىرىدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرىمىز.

  نېئمەتتائاال مۇئمىنلەر ئۈچۈن تەييارلىغان  هللا —جەننەت 
ڭۈلدىكىدەك كۆ ڭ ھۇزۇرىدا،نىهللالىك ئۇالر قۇدرەت .ھويلىسىدۇر

ۋە ز كۆرمىگەن، قۇالق ئاڭلىمىغان كۆ جايدا بولىدۇ. ئۇ يەردە
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هللا  لەر بار.نېئمەتئىنسانالرنىڭ قەلبىگە كېچىپ باقمىغان تۈرلۈك 

 ق  رَّةِ  ِمنْ  مْ ََل   أ ْخِفيَ  َما نَ ْفس   تَ ْعَلم   ال﴿فَ  :دەيدۇ بۇ ھەقتە مۇنداقتائاال 
 ٍ ت مۇكاپا ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە» يَ ْعَمل وَن﴾ َكان وا ِبَا َجِزَاءً  أَْعي 

ۇالرنى خۇشال قىلىدىغان ڭ ھوزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئنىهللايۈزىسىدىن 
 ①«.نى ھېچكىم بىلمەيدۇنېئمەتكاتتا 

كاپىرالرغا تەييارلىغان ئازاب تائاالنىڭ  هللا دوزاخ ئەسلىدە

 أ ِعدَّتْ  الَّيت النَّارَ  ات َّق وا﴿وَ  :ھەقتە مۇنداق دەيدۇ بۇتائاال . هللا يۇرتىدۇر
ئۈچۈن تەييارالنغان دوزاختىن )يەنى دوزاخقا ىرالر پكا» للَكاِفرِيَن﴾

 ②«.كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان ئىشالردىن( ساقلىنىڭالر
 ېكىن دوزاخل ۇ كىرىدۇدوزاخقا مۇسۇلمانالرنىڭ ئاسىيلىرىم

ئۈچۈن تەييارالنغان ئەمەس، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۇنىڭغا  ئەسلىدە ئۇالر
ىڭ نالر ئۇنىڭدا گۇناھلىرىبەلكى ئۇ ئۇنىڭدا مەڭگۈ قالمايدۇ ،كىرسە

رنىڭ قايتىدىغان جايى ندىن ئۇالئا مىقدارى بويىچە ئازابلىنىدۇ،
 .جەننەت بولىدۇ يۇرتى نىڭمۇئمىنلەر
ئىزنى بەرگەن گە  ملسو هيلع هللا ىلصئۆز پەيغەمبىرى مۇھەممەد  تائاال هللا
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىيامەت كۈنى ئىمان كەلتۈرىمىز. ھوقۇقىغا شاپائەت 

 :ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ ھوقۇقىگە بېرىلگەن شاپائەت 
ە. قىيامەت مەيدا1 شاپائەت قىلىشى.   ③نىدىكى كىشىلەرگ

ن دىسساالمالرمۇسا ئەلەيھى ئادەم، نۇھ، ئىبراھىم ۋە قىلىش شاپائەت
ئىبارەت پەيغەمبەرلەرگە مۇراجىئەت قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، 

                                                           
 ئايەت. -17سۈرە سەجدە  ①
 ئايەت. -121سۈرە ئال ئىمران  ②
ئىزاھات: بۇ يەردە ئېيتىلغان شاپائەت قىلىنىدىغان كىشىلەر پەقەت تەۋھىد ئەھلىنى  ③

 كۈندە كاپىرالر شاپائەت قىلىنمايدۇ. كۆرسىتىدۇ، ئۇ
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 .گە بېرىلىدۇ ملسو هيلع هللا ىلص )شاپائەت ھوقۇقى( ئاخىرىدا پەيغەمبىرىمىز
جەننەتكە كىرىشى  گەھلىجەننەت ئە (نىڭملسو هيلع هللا ىلصلالھ )رەسۇلۇ. 1
بەر پەيغەمپەقەت شاپائەت  تۈرلۈك . بۇ ئىككىشاپائەت قىلىشى ئۈچۈن

 .گە خاستۇر ملسو هيلع هللا ىلص
. مۇئمىن بەندىلەرنىڭ ئىچىدىن دوزاخ ئەھلى بولغانالرغا 2

ى ھەققىدە شاپائەت چىقىش ياكى ئۇنىڭغا كىرمەسلىك دوزاختىن
ن ھەمدە ئۇنىڭدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۇقىھوق . بۇ تۈردىكى شاپائەتقىلىشى

 پائەتشاتائاال  هللاباشقا پەيغەمبەرلەر، سىددىقالر، شەھىدلەر ۋە 
 ھەقلىق مۇ بېرىلىدۇ. ئۇالر دوزاخقاگىبەرگەنلەر رۇخسەت قىلىشقا

 نىنالرئۇنىڭغا كىرىپ بولغا بولغانالرنى ئۇنىڭغا كىرمەسلىككە ۋە
ى رەھمىت-ز پەزلىئۆتائاال هللا  قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن چىقىشقا شاپائەت

 ،دوزاختىن چىقىرىدۇھالدا منى شاپائەتسىز بىلەن بىر بۆلەك قەۋ
 ،ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ جەننەتتە يەنە بوش ئورۇن قالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن

منى تىكى ئۇ بوش ئورۇن ئۈچۈن بىر بۆلەك قەۋجەننەتتائاال هللا 
 يارىتىپ، جەننەتكە كىرگۈزىدۇ.

ناھ ئەھلىنى دوزاختا ڭ گۇچو شاپائەتكە ئىمان كەلتۈرۈش بولسا،
 دىنخاۋارىجالر)بىر قىسىم(  مەڭگۈ قېلىش بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان

 ئايرىپ تۇرىدۇ.  بىزنى
ئمىنلەرنىڭ قىيامەت كۈنى جەننەتتە ئۆز رەببىنى بىز مۇ

 :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا رىدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرىمىز. كۆ

َا َل إِ  ۞ ََنِضرَة   يَ ْوَمِئذٍ  ج وه  ﴿و   ە )سائادەتمەنلەرنىڭ( بۇ كۈند» ﴾۞ ََنِظرَة   َرِبِ 
 ①«.يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ، )ئۇالر( پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ

ن ئاينى ر كېچىسىدىكى تولۇئۆز رەببىنى بەد ئمىنلەرمۇ
 بەرگەننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شى ھەققىدە كۆرگەندەك قىستالماي كۆرۈ

                                                           
 .لەرئايەت -12، -11سۈرە قىيامەت  ①
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. بىز بۇ يەردە رەببىمىزنى كەلگەندەرىجىدە  ①مۇتىۋاتىر ىرخەۋەرلى
 بىرەرسىگە ئوخشاتماقچى ئەمەسمىز بەلكى مەخلۇقالردىن

 ئوخشاتماقچى قىستالماستىن كۆرۈشنى روشەن، ئوچۇق كۆرۈشكە
نى ئايغا( هللا)يەنى  كۆرۈلگۈچىنى كۆرۈلگۈچىگە ئەمما ھەرگىزمۇ

 ئوخشاتماقچى ئەمەسمىز.
ا ئىمان ئىسپاتتىن ۋە بۇنىڭغ-كىمكى بۇ ھەقتىكى دەلىل
كۆرۈش نېئمىتى زىيادە  نىهللاكەلتۈرۈشتىن مەھرۇم قالسا، 
بۇ نېئمەتتىن مەھرۇم ئۇ كىشى قىلىنىپ بېرىلىدىغان كۈندە 

 رِك ه  دْ ﴿َّل ت  . شۇنىڭ بىلەن بىرگە: قېلىشقا تېگىشلىك بولىدۇ
هللا ، قورشىيالمايدۇنى هللاكۆزلەر » األَْبَصاَر﴾ ي ْدرِك   َوه وَ  األَْبَصار  

 ②«.تۇرىدۇ پقورشاكۆزلەرنى 
مۇئمىنلەرنىڭ ئۆز  بايان قىلغان ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبەر  قا قاراشهللا

ڭ نىهللا .خەۋەرلىرىنى تەستىقاليمىزئىبارەت  رەببىنى كۆرۈشىدىن
، باشقا بىر ئىشكۆرۈش جامالىنى  نىڭهللاقاراش ۋە جامالىغا 

گرادا چې-بېكىتكەن چەك تائاالهللا  شۇڭا قورشاش باشقا بىر ئىشتۇر.
ئۆز ئىچىگە ئالمايدىغان مەنىنى  گەىستلىرىۋەھىي تېك توختىغىن.
ارغا ۋە بىكىنى رەت قىلما ۋەھىي تېكىستلىرىدىن بىرەر تاڭمىغىن.
سېنى ھاالكەتنىڭ قەدىمى  ،ئۇنداق قىلساڭچىقارما! 

 تېيىلدۇرۇۋېتىدۇ.
 :تۆۋەندىكىچەن كەلتۈرۈشنىڭ مېۋىلىرى ئاخىرەتكە ئىما

رىشىش ۋە سىلەرگە ئېئمىنلەرگە تەييارلىغان نەرمۇهللا . 1
ىرالرنى قورقۇتقان نەرسىلەردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن تىرىشىپ ئەمەل كاپ

                                                           
قۇرئان ئايەتلىرىگە ئوخشاش يىتىپ كېلىش يولى شەكسىز بولغان  —مۇتىۋاتىر   ①

 خەۋەرلەرنى كۆرسىتىدۇ.
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -152سۈرە ئەنئام  ②
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 .قىلىش
دۇنيالىرىدىن قولدىن -دۇنيالىق مال . مۇئمىننىڭ1

كەن جىھادى ئۈچۈن يەت كەتكىنىگە ياكى ئىمانى، دەۋىتى ۋە
ىدىغانلىقى ئۈچۈن بول بۋە ساۋا نېئمەتزىيەتلىرىگە ئاخىرەتتە ئە

 قايغۇرماسلىق.
ئىمان ئېيتىشنىڭ مېۋىلىرى ناھايىتى كۆپ،  تكەئاخىرە

ئويلىغاندەك  نۇرغۇن كىشىلەر ، خۇددىئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىش
اننى ئىنس ،ئىش ئەمەس بەلكى ئۇئىلمىي بىلىپ قويسىال بولىدىغان 

  مەلگە ئۈندەيدىغان تەستىق، ئىمان ۋە ئىقراردۇر.ئە
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 تەقدىرگە ئىمان كەلتۈرۈش

ائاال تهللا ئىمان كەلتۈرىمىز. ىغا نىميا –بىز تەقدىرنىڭ ياخشى 
، ئۇالر ئۈچۈن تەقدىرلەرنى ئورۇنالشتۇردى، مەخلۇقاتالرنى يارىتىپ

 ۇمئۇالرنى يارىتىشتىن ئىلگىرىتائاال هللا  ئەجەللەرنى بەلگىلىدى.
-بولىدىغان ،ن نەرسىلەرنى بىلەتتىئۇالر ئەمەل قىلىدىغا

م غانلىقىنى ھەدىىبولشەكىلدە بولسا قانداق  ئەگەربولمايدىغان ۋە 
 بىلەتتى.
 ئىككى )ياخشىلىق ۋە يامانلىقتىن ئىبارەت(ئۇالرغا تائاال هللا 

ئۇالرنى ئۆزىگە ئىتائەت قىلىشقا  ئاندىن قويدى. كۆرسىتىپيولنى 
ڭ نىهللابۇيرۇپ، ئاسىيلىق قىلىشتىن توستى. ھەر قانداق نەرسە 

ىجرا ئ شەكسىز ڭ خالىشىنىهللا ،لىشى بىلەن بولىدۇتەقدىرى ۋە خا
 ۇچىدۇر.بولغ

ولىدۇ، خالىمىغان خالىغان نەرسە بهللا بەندىلەر ئۈچۈن پەقەت  
 ، شۇنى ھىدايەت قىلىدۇ؛خالىساتائاال كىمنى هللا نەرسە بولمايدۇ.  
تىن ەتىيسمەئ-ئۆز پەزلى بىلەن گۇناھشۇنى  ،كىمنى خالىسا

 ، شۇنى ئازدۇرىدۇ ھەمدەكىمنى خالىسا ساقاليدۇ ۋە نىجات تاپقۇزىدۇ؛
ئۆز ئادىللىقى بىلەن بەختسىز قىلىدۇ ۋە خار  شۇنى، كىمنى خالىسا

قىلغۇچى، ھۆكۈمىگە قارشى نىڭ قازاسىنى رەت تائاالهللا قىلىدۇ. 
 كەلگۈچى يوقتۇر.  چىققۇچى ۋە ئىشىغا غالىب

 رەببىمىزدىن ۋاجىبات بار گەدەندە،
 بولۇر زايە تىرىشمىسا گەر بەندە.

 
 ئادالەت، — قىلمىشىدىن چەكسە ئازاب

 پەزىلەت. تىنهللالەنسە ھەم نېئمەت
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 ئۇلۇغ، پەزلى كەڭرى بىر زاتتۇر، هللا
 لەرگە باي، ھەمىشە ھاياتتۇر.نېئمەت

بەناادىلەرنىااڭ ئۈسااااتىگە ياااخشااااىالىاق ۋە يااامااانلىق 
ەرنى قادىر بواللمايدىغان ئىشقا بەندىلتائاال هللا  ئورۇنالشتۇرۇلغاندۇر.

ڭ نىهللامەئسااااىيەتتىن پەقەت -تەكلىاپ قىلماايادۇ. بەندە گۇناھ
ا ئىتائەت تائاالغهللا ، شااااۇنداقال ىمى بىلەنال  ساااااقلىنااليدۇياارد

نىڭ تەۋپىق بېرىشااى تائاالهللا قىلىش ۋە سااابىت تۇرۇشااقا پەقەت 
ەمدە ھ سەۋەبتىن ۋۇجۇدقا كەلگەن نەتىجىلەر بىلەنال قادىر بوالاليدۇ.

رنىڭ ەتەقدىرل پۈتتۈرۈپ بولغان هللانەتىجىلەرنىڭ سەۋەبلىرى بولسا 
 .قاتارىدىندۇر
بىر . ھەرە ئىمان ئېيتىش ئىككى دەرىجىگە بۆلۈنىدۇتەقدىرگ

 دەرىجە ئىككى نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:
 تائاالنىڭ هللاھەربىر ئەمەلنى قىلىۋاتقان دەرىجە: بەندىلەر  -1

لۇقاتالرنىڭ ئىچىدە بولۇۋاتقان ، مەخبىلىپ تۇرىدىغانلىقىغا
ۋە شۇ  بىلىدىغانلىقىغا تائاالنىڭ ئەزەلدىن هللائىشالرنىمۇ 

ئىمان  ئۆلچەملىك قىلىپ بېكىتىۋەتكەنلىكىگەەرسىلەرنى ن

 بِ كَ رَ  َعنْ  يَ ْعِز ب   َماوَ ﴿ :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا كەلتۈرۈش. 
 ِإَّلَّ  َأْكبَ رَ  َوَّل َذِلكَ  نْ مِ  َأْصَغرَ  َوَّل السََّماءِ  ِف  َوَّل اأَلْرضِ  ِف  َذرَّةٍ  ِمث َْقالِ  ِمنْ 
ېمىندىكى زەررە چاغلىق نەرسە ۋە ز-ئاسمان» م ِبْيٍ﴾ ِكَتابٍ  ِف 

ڭ ىنهللائۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرسە بولسۇن، ھېچقايسىسى 
بىلىشىدىن چەتكە قالمايدۇ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى لەۋھۇلمەھپۇزدا 

 ءٍ َشيْ  ك لَّ  َلقَ خَ ﴿وَ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  ①«.خاتىرىلەنگەندۇر

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -91سۈرە يۇنۇس  ①
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َره    راتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭھەممە نەرسىنى ياهللا » ﴾تَ ْقِديرًا فَ َقدَّ
هللا  ①«.خاھىشى بويىچە( ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەملەرنى بەلگىلىدى

ڭ نىهللا» ﴾َمْقد ورًا َقَدرًا الِلَِّ  أَْمر   َكانَ ﴿َو  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ
  ②«.بولغان ئۆلچەمدۇرلىپ ئەمىرى ئەزەلدىن بېكىتى

نى لەۋھۇلمەھپۇزغا يازدى ۋە ئۇنىڭغا ئۇ ،ئاندىن كېيىن
ئۇبادە رەزىيەلالھۇ  كىرگۈزدى. ئۆلچەملىرىنى-مىقدار الرنىڭاتەخلۇقم
ساڭا يەتكەن نەرسىنىڭ ساڭا خاتا  !ئى ئوغلۇم ەنھۇ مۇنداق دېگەن:ئ

ساڭا خاتا كېلىپ قالىدىغان نەرسىنىڭ  ،كېلىپ قالمىغانلىقىنى
نى ئىماننىڭ تەمى ساڭا يىتىشى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىلمىگىچە

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصن پەيغەمبەر مە .تېتىيالمايسەن
 ئالدى بىلەن قەلەمنى ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭغا:»هللا ئاڭلىغانىدىم: 

 :هللا ؟< دەپ سورىغانىدى،نېمىنى يازىمەن: >دېدى، قەلەم غىن!<ياز>
-ھەربىر نەرسىنىڭ مىقدارايىم بولغانغا قەدەر قىيامەت ق>

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن  !ئى ئوغلۇم«. دېدىيازغىن!<  ئۆلچەملىرىنى
ن دىكىمكى مۇشۇنىڭ» ىدىم:مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانيەنە 

تائاال هللا   ③.«باشقا ئېتىقاد ئۈستىدە ئۆلسە، ئۇ مەندىن ئەمەس

 ِف  َذِلكَ  ِإنَّ  األْرضِ وَ  السََّماءِ  ِف  َما يَ ْعَلم   الِلََّ  َأنَّ  تَ ْعَلمْ  أَلَْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ
اسمان، ئهللا بىلمەمسەنكى، » ﴾َيِسي   الِلَِّ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  ِكَتابٍ 

زېمىندىكى شەيئىلەرنى بىلىپ تۇرىدۇ، بۇ ھەقىقەتەن 
 قاهللان(، بۇ )يەنى بىلىش( ھەقىقەتەن لەۋھۇلمەھپۇزدا )يېزىلغا

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -1سۈرە فۇرقان  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -21سۈرە ئەھزاب  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ③
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 ①«.ئاسان
بەزى ئورۇنالردا  زى ئورۇنالردا مۇجمەل ۋەبە تەقدىربۇ خىل 

ان تائاال خالىغ هللا بولىدۇ. شۈبھىسىزكى، لەۋھۇلمەھپۇزدا يتەپسىلى
ئۇنىڭغا جان  ،تۆرەلمىنى يارىتىپتائاال هللا يېزىلغاندۇر.  نەرسىلەر

ەجىلى، ئەمىلى، بەختسىز ئۇنىڭ رىزقى، ئ ،كىرگۈزۈشتىن ئىلگىرى
قا ىنى يېزىشىدىن ئىبارەت تۆت نەرسبولىدىغانلىق تلىكياكى بەخ

 ڭئۇنىهللا اتالر بىرلىشىپ، مەخلۇقجىمى  .دىۇپەرىشتىلەرنى بۇير
 ن نەرسىنى ئۆزگەرتىشكە ھەرىكەت قىلسىمۇ،پۈتۈۋەتكە ىنىبولۇش

نى ئۆزگەرتىشكە قادىر بواللمايدۇ؛ جىمى مەخلۇقاتالر ئۇالر ئۇ
ى نەرسىنىڭ بولۇش ئۇنىڭ بولماسلىقىنى خالىغانهللا  بىرلىشىپ،

، ئۇالر ئۇنى ئۆزگەرتىشكە قادىر بواللمايدۇ. ئۈچۈن ھەرىكەت قىلسىمۇ
 ەتتى.قۇرۇپ كنى يېزىپ دىغان نەرسىلەركۈنىگىچە بولى قىيامەتقەلەم 

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى مۇمكىن بولمىغان نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا 
)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى پۈتۈلگەن نەرسە،  كېلىپ قالمايدۇ؛

  ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن ئەمەس.
 .ڭ خالىشىنىڭ ئىجرا بولىدىغانلىقىنىتائاالهللا دەرىجە:  -1

 هللا ىدىغانلىقى،ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئال نىڭنىڭ قۇدرىتىهللا
سىنىڭ بولمايدىغانلىقى،  خالىغان نەرسە بولۇپ، خالىمىغان نەر

 نىڭهللاھەرقانداق ھەرىكەت ۋە جىمجىتلىق زېمىندىكى -ئاسمان
هللا نىڭ مۈلكىدە هللا ھەمدە خالىشىسىز مەۋجۇد بولمايدىغانلىقى

 ىقىغا ئىمان كەلتۈرۈش. ئىرادە قىلمىغان نەرسىنىڭ بولمايدىغانل
ئەلچىسىگە ئىتائەت  نى ئۆزىگە ۋە ئۆزىنىڭىرتائاال بەندىلىهللا 

 تائاالهللا ئاسىيلىق قىلىشتىن توستى. دى ۋە قىلىشقا بۇيرۇ
ان ئىم ؛ۇىق قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدئادىلل تەقۋادار، مۇھسىن ۋە

 االتائهللا ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالردىن رازى بولىدۇ. 

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -75سۈرە ھەج  ①
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ى بولمايدۇ، يامان ملەردىن راز، پاسىق قەۋىرالرنى يامان كۆرىدۇكاپ
ۋە  ىغا رازى بولمايدۇىقنىڭ كۇفرىلمايدۇ، ئۆز بەندىلىرىئىشالرغا بۇيرۇ

 ئىشالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ. بۇزۇق
نىڭ هللا ،بىرى تائاالنىڭ خالىشى ئىككى خىل بولىدۇ:هللا 

 ،يەنە بىرى ؛()يەنى كەۋنىي خاالش قادىر بولۇشى ياكىتىشى يارى
ۇ بتائاال هللا  .)يەنى شەرئىي خاالش( ئەمىر قىلىشى ياكى شەرىئىتى

ارىتىش يبىلىڭالركى، » َواأَلْمر ﴾ اْلَْلق   َله   َأَّل﴿ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
 ①«.ڭ ئىلكىدىندۇرنىهللاراستىنال  ۋە ئەمىر قىلىش

 ،بۇيرۇقلىرى بولۇپ ينىڭ شەرئىهللا ،دېگىنىمىز شخاال يشەرئى
خىالپلىق  ۋە شىقا ئاسىيلىق قىلىهللا نىڭسانالرئىنبۇنىڭدا 

 شاالخ ي )كەۋنىي(قەدەرى ؛شىنىڭ يۈز بېرىشى مۇمكىن بولىدۇقىلى
 ىدىكنىڭ تەقدىرىهللا بولۇپ، نىڭ ئۆزگەرمەس يولىهللا ،دېگىنىمىز

 ىشنىڭ يۈز بېرىشى مۇمكىنئاسىيلىق قىلىن بۇيرۇقلىرىدا يكەۋنى
 قى بولغانە بۇيرۇۋ يولغا قويۇشنىڭ تائاالهللالقىسى اۋۋائ ئەمەس.

نىڭ قازا ۋە قەدەر تائاالهللا  كېيىنكىسى ،قانۇنىيىتىدۇر
 قانۇنىيىتىدۇر.

نىڭ تائاالهللا  ،ۇئ ،بولساھەرىكىتى -بەندىلەرنىڭ ئىش
بەندىلەرنىڭ قىلىشىدۇر. دېمەك، بەندىلەر ئۇنى  مەخلۇقىدۇر ۋە

 كەتلىرىنىھەرى-ئۇالرنىڭ ئىشتائاال هللا  ھەقىقىي قىلغۇچىالردۇر.
اكى يقىلغۇچى ئمىن ياكى كاپىر، ياخشىلىق ىدۇر. بەندە مۇياراتقۇچ

، يامانلىق قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى ياكى ناماز ئوقۇغۇچى بولسۇن
اال تائ. هللا ە باردۇرقۇدرەت ۋە ئىرادنىسبەتەن  ەگئۆز ئەمەللىرىئۇالردا 

ھەم ى نسىۋە ئىرادى ىتىقۇدر نىڭئۇالر ىتىش بىلەن بىرگە،ئۇالرنى يار

 َماوَ  َخَلَقك مْ  الِلَّ  ﴿وَ  :تە مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقئاال تا. هللا ياراتتى
                                                           

 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -02سۈرە ئەئراف  ①
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هللا البۇكى، سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى ھ» ﴾ْعَمل ونَ ت َ 

 َأنْ  ِمْنك مْ  َشاءَ  َمنْ ﴿لِ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا   ①«.ياراتقاندۇر
سىلەرنىڭ » ﴾۞ يَ الَعاَلمِ  َرب   هللا   َيَشاءَ  َأن ِإَّلَّ  َتَشاء ونَ  َماوَ  ۞ َيْسَتِقيمَ 

ئاراڭالردىن )دىن بارىسىدا( راۋۇرۇس بولۇشنى خااليدىغانالرغا )قۇرئان( 
 خالىغاندىال، هللا[. پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 11نەسىھەتتۇر ]

ىڭ نهللادېمەك، سىلەرنىڭ خالىشىڭالر ) خااليسىلەر سىلەر ئاندىن
 ②.(«خالىشى ئىچىدىدۇر

يالغانغا چىقىرىدۇ  ىلىكىكۆپچ  ③لەرنىڭىبۇ دەرىجىنى قەدەرىي
 ، ھەتتاكىپئاشۇرۇۋېتىچەكتىن بۇنىڭدا  جەبەرىيىلەر ئەمما

 .ىەتتتىيارلىقىنى بەندىدىن تارتىۋخىبەندىنىڭ قۇدرىتىنى ۋە ئ
لىرىدە ھېچبىر ھېكمەت ۋە ەتلىرى ۋە ھۆكۈمھەرىك-نىڭ ئىشهللا

 .مەنپەئەت يوق دەپ قاراشتى
رىبىز تەقدىر ھەققىدە جەبەرىي  لەرىەرىيبىلەن قەد  ④لە

-ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇراھال يول تۇتىمىز. بىزنىڭ ئىش
-كەتلىرىمىز ۋە ئىختىيارلىقىمىز مەخلۇقتۇر. ئىنسان ئۆز ئىشىھەر
 ،ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن قىلغۇچىدۇرەرىكەتلىرىنى ھەقىقەتتە ھ

 . قەدەردۇربارھوقۇقى تالالش ۋە ئىختىيارلىق  ئىنساننىڭ
ئۇنى  تائاالهللا دۇر. ىقاتلىرىدىكى سىرنىڭ مەخلۇتائاالهللا ئەسلىدىنال 

تائاال هللا قويىدۇ.  يئۆز بەندىلىرىنىڭ بىلىشىدىن مەخپى
تائاال هللا  توسقان. ىدىنئۇ ھەقتە چوڭقۇر چۆكۈش بەندىلەرنىڭ

                                                           
 ئايەت. -69سۈرە ساففات  ①
 .لەرئايەت -16، -11سۈرە تەكۋىر  ②
 ئىنكاردەپ قاراپ تەقدىرنى « ئىنسان ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ» — لەرىقەدەرىي ③

 دۇر.قىلغۇچىالر
تەقدىرگە دەپ قاراپ « ھەممە ئىش مەجبۇرىي پۈتۈۋېتىلگەن بولىدۇ» — لەرىجەبەرىي  ④

 دۇر.يۆلىنىۋالغۇچىالر



  اـنـدتـيقـذه عــــه  ئەقىدىمىز بىزنىڭ بۇ

48 

ڭ نىهللا» ﴾ي ْسأَل ونَ  َوه مْ  يَ ْفَعل   َعمَّا ي ْسَأل   ََّل ﴿ :مۇنداق دەيدۇ
 سوراق-ئالوئۇالردىن س ىلىنمايدۇ،سوراق ق-ئالوقىلغانلىرىدىن س

 ①«.لىنىدۇقى
دەپ  «قىلدى؟مۇشۇنداق نېمە ئۈچۈن تائاال هللا » :كىمكى

چىققان مىگە قارشى ۈنىڭ ھۆكتائاالهللا  ، شۈبھىسىزكى،سورىسا
ڭ ھۆكۈمىگە قارشى چىقسا، نىتائاال هللاكىمكى  بولىدۇ؛

 دۇ.زىيان تارتقان بولى شۈبھىسىزكى، ئۇ كاپىر بولغان ۋە
 تائاال مەخلۇقاتلىرىغاهللا  بىرى،ئىلىم ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: 

تائاال هللا  يەنە بىرى، مەۋجۇد ئىلىمدۇر؛ ئۇ بولۇپ، چۈشۈرگەن ئىلىم
 .غەيبىي ئىلىمدۇر ئۇ بولۇپ، قىلغان ئىلىم يئۇالردىن مەخپى

ئىلىمنى دەۋا  غەيبىينكار قىلىش ۋە ىئىلىمنى ئ مەۋجۇد
ئىلىمنى قوبۇل قىلىش  مەۋجۇدەقەت . ئىمان پرىلىقتۇرقىلىش كۇف

، پتەرك ئېتى ھەققىدە ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىشنى ئىلىم غەيبىي ۋە
 تائاالنىڭ ئۆزىگەهللا زات بولغان  ئۇنى تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچى

 سابىت بولىدۇ.قايتۇرۇش بىلەن 
 ۈرۈشنىڭ تەسىرلىرى ۋە مېۋىلىرىتەقدىرگە ئىمان كەلت

 :تۆۋەندىكىچە
 رەۋىشتە تەۋەككۈل قىلىشى، يھەقىقى اقهللائمىننىڭ . مۇ1
ەلكى ب يۆلىنىۋالماسلىقى لماسلىقى ۋە ئۇنىڭغانى رەب قىلىۋاسەۋەب

نىڭ تائاالهللا نەرسە  ى. ھەرقانداققىال قىلىشهللالنى يالغۇز تەۋەككۈ
 تەقدىرى بىلەن بولىدۇ. 

نىڭ تائاال هللاشى، خاتىرجەم بولۇ ئمىننىڭ قەلبى. مۇ1
رەت چەكمەسلىكى ۋە سىگە ھەسىدىن ئۇنىڭغا يەتكەن نەرتەقدىر

لكى بە قولغا كەلمەي ياخشى كۆرگەن نەرسىلەربىئارام بولماسلىقى، 

                                                           
 ئايەت. -12سۈرە ئەنبىيا  ①

about:blankAr
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قالغانلىقىغا  يامان كۆرىدىغان نەرسىلەرنىڭ كېلىپ
 ڭ تەقدىرى بىلەن بولىدۇ.نىهللاھەممىسى  دۇر.مەيۈسلەنمەسلىكى

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى مۇمكىن بولمىغان نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا 

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى پۈتۈلگەن نەرسە،  قالمايدۇ؛ كېلىپ

 ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن ئەمەس.
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 ئىمان

 دقەلب بىلەن ئېتىقا بولۇپ، نىيەت، سۆز ۋە ئەمەل بولسا ئىمان
بەدەن ئەزالىرى بىلەن ئەمەل ار قىلىش ۋە قىلىش، تىل بىلەن ئىقر

مان بولسا قەلبنىڭ ئېتىقادى، . )دېمەك، ئىقىلىشنى كۆرسىتىدۇ
 سۆز ۋە ئەمەلدۇر.(

ى نزى ۋە ئەمىلىسۆ قەلبنىڭ دېگىنىمىز، بنىڭ ئېتىقادىقەل
 اكىي ىتونۇش دېگىنىمىز، قەلبنىڭ قەلبنىڭ سۆزى كۆرسىتىدۇ؛

ولسا بقەلبنىڭ ئەمەللىرى  ؛ىشىنى كۆرسىتىدۇۋە تەستىقل بىلىشى
  ى،رۈش، ياخشى كۆىتەسلىم بولۇش، ىرازى بولۇش قەلبنىڭ
 .ى ۋە شۇنىڭغا ئاالقىدار بولغان ئەمەللەرنى كۆرسىتىدۇبويسۇنۇش
ب قەل — ئەمەلقەلبنىڭ سۆزى ۋە تىلنىڭ سۆزىدۇر؛  — زسۆ

ۋە  قەلب، تىل بولسا نىڭ ئەمىلىدۇر؛ تەستىقئەزالىرى ۋە بەدەن
 ①بىلەن بولىدۇ. ىرىئەزالبەدەن 

-گۇناھ تائەت قىلىش بىلەن زىيادە بولىدۇ ۋەئىمان ئى
راست »راست سۆزلىگۈچى ۋە ىيەت بىلەن كېمىيىدۇ. سەئم

خەۋەر بەرگىنىدەك،  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ تەستىقالنغان رەسۇلۇلالھ « سۆزلىگۈچى

 َّلإ إلهَّل » ئۇنىڭ ئەڭ يۇقىرىسى بولۇپ، خچىلىرى بارئىماننىڭ شا
 زىيەتنى ئېلىۋېتىشتۇر. ئۇنىڭى ئەيولدىك ، ئەڭ تۆۋىنى«هللا

ى رنىڭ ئەڭ مۇستەھكەمراقتقۇالتۇ بۇ، بولۇپ بار ن تۇتقۇلىرىكۆپلىگە
 . تۇرمان كۆرۈشيا ئۈچۈنهللا ۋە  ياخشى كۆرۈش ئۈچۈن هللا —

                                                           
ىنسانغا زىنادىن بولغان ھەقىقەتەن ئ : »هللاېگەناق دبۇ ھەقتە مۇند ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ   ①

نېسىۋىسىنى پۈتۈۋەتكەن، بۇنى كۆرمەي چارە يوق. كۆزنىڭ زىناسى قاراش، تىلنىڭ زىناسى 
ى راست ياكى يالغانغا سۆزلەشتۇر. ئىنساننىڭ نەپسى ئارزۇ قىلىدۇ ۋە خااليدۇ، ئەۋرەت ئۇن

 )مۇسلىم رىۋايىتى(. «چىقىرىدۇ
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 شاخچىلىرى يىلتىزئىماننىڭ  ئىماننىڭ شاخچىلىرى ئىچىدە
ە ۋ ىلىدۇئىمان يوقيىلتىز ىلەن ، ئۇنىڭ يوقىلىشى ببولۇپ بار

ۋە شۇالرغا ناماز  ،«َّل إله إَّل هللا» — تەۋھىد ەسىلەن،بۇزۇلىدۇ. م
 غاىيوقىلىدىغانلىق نىڭتەرك ئېتىش بىلەن ئىمان نىئىشالر خشاشئو

ۋە بۇزۇلىدىغانلىقىغا شەرىئەت تۈزگەن زات تېكىست كەلتۈرگەن 
 ئىماننىڭ نۇرغۇنلىغان شاخچىلىرى بار.

ئۇنىڭ يوقىلىشى بىلەن  ئىماننىڭ شاخچىلىرى ئىچىدە يەنە،
 گۇناھكار بولىدىغانئەتكۈچى تەرك  ،كېمىيىدىغانۋاجىب ئىمان 

ىنىڭ ئەزىيىتىدىن مەسىلەن، قوشنىسىنى ئۆزبار.  شاخچىالر
ى كاپىر بولۇپ ئۇنى قىلغۇچ دەك،شۇنىڭ .خاتىرجەم قىلىش

يوقىلىشى بىلەن يىلتىز ئىمان يوقالماستىن بەلكى  كەتمەيدىغان،
 ،ىشزىنا قىل سىلەن،مە ۋاجىب ئىمان كېمىيدىغان شاخچىالر بار.

ارام ئىشالرنى ھ قاتارلىق ىشئوغرىلىق قىل ۋە چىشاراق ئىھ
 دىنازابىئنىڭ دوزاخ هللا كىشىئۇ  ،نىڭ بىلەنشۇ قىلىشقا ئوخشاش.

ساالمەت قالغان ۋە جەننەتكە ئۇدۇل كىرىشكە ھەقلىق بولغان 
  واللمايدۇ.مۇئمىنلەردىن ب

ئىماننى  ، قىلىش بىلەنقاتارىدىن ئۇنىڭ شاخچىلىرى
بولۇپ،  بار ئەمەللەرۋە سۈننەت  بن مۇستەھەلىدىغامۇكەممەل قى

يولدىكى  . مەسىلەن،ئۇنى تەرك ئەتكۈچى گۇناھكار بولمايدۇ
قا ان قىلىشرەھىم قىلىش ۋە ئېھس-سىلەزىيەتنى ئېلىۋېتىش، ئە

 ئوخشاش.
 ب، ۋاجى①ئىمان اساسىي(ئيىلتىز ) —ۇنىڭ ئۈچۈن، ئىمان ش

                                                           
لۇپ كېتىدىغان ھەرقانداق پەرزنى تەرك ئېتىش بىلەن ئىمان يوقىلىپ كاپىر بو ①

ئىجرا قىلىش، شۇنداقال قىلىش بىلەن ئىمان يوقىلىپ كاپىر بولۇپ كېتىدىغان 
ھەرقانداق ھارامنى تەرك ئېتىش بىلەن يىلتىز ئىمان ساقلىنىپ قالىدۇ. دېمەك، 

 يىلتىز ئىمان يوقالسا، ئىمان پۈتۈنلەي يوقىلىپ كاپىر بولىدۇ.
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 .ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ() ئىبارەت  ②دىنئىمان بمۇستەھە ۋە  ①ئىمان
مۇئمىن »ەن تېكىستىدە كەلگ ۋە ھەدىس قۇرئان ،شۇنىڭ ئۈچۈن

يوقاتقان كاپىر ئىماننى  دېگەن سۆزدىن گاھىدا ئەسلىي« ئەمەس

 َّلَ  كَ َوَرب ِ  الَ فَ ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا  ئىرادە قىلىنىدۇ. مەسىلەن،
نَ ه مْ  َشَجرَ  ِفيَما ُي َكِ م وكَ  َحَّتََّ  ي  ْؤِمن ونَ  د واْ  َّلَ  ُث َّ  بَ ي ْ  اَمِ َّ  َحَرًجا أَنف ِسِهمْ  ِف  َيَِ
 ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ بىلەن)» ﴾َتْسِليًما َوي َسلِ م واْ  َقَضْيتَ 

نى ېر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سال)يەنى مۇناپىق قەسەمكى ئۇالر
نىڭ چىقارغان ېھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغۇچە ئاندىن س

ھۆكۈمىڭگە ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچە 
 گاھىدا ③.«ۋە ئۇالر پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

 بۋاجىدىن دېگەن سۆز« مۇئمىن ئەمەس»ھەدىستىكى( -)قۇرئان
نى يوقاتقان ناقىس مۇئمىن ياكى پاسىق مۇئمىن مەقسەت مانئى

وشنىسى ق: »مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مەسىلەن، قىلىنىدۇ.
مىغان كىشى جەننەتكە لئۇنىڭ يامانلىقىدىن خاتىرجەم بوال

 يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ④.«)يەنى كامىل مۇئمىن بواللمايدۇ( كىرەلمەيدۇ

                                                           
يوقىلىپ كەتمەستىن بەلكى ئىمان كېمىيىدىغان  تەرك ئېتىش بىلەن ئىمان ①

ھەرقانداق پەرزنى ئىجرا قىلىش، شۇنداقال بىجىرىش بىلەن ئىمان يوقىلىپ 
كەتمەستىن بەلكى ئىمان كېمىيىدىغان ھەرقانداق ھارامنى تەرك ئېتىش بىلەن 

 ۋاجىب ئىمان ساقىلىنىپ قالىدۇ.
ىغان لېكىن قىلىش بىلەن تەرك ئېتىلسە ئىمان يوقالمايدىغان ۋە كېمەيمەيد ②

ئىمان زىيادە بولىدىغان ھەرقانداق مۇستەھەب ۋە سۈننەت ئىشالرنى، شۇنداقال 
قىلىش بىلەن ئىمان يوقالمايدىغان ۋە كېمەيمەيدىغان لېكىن تەرك ئەتسە ئىمان 
زىيادە بولىدىغان ھەرقانداق مەكرۇھ ئىشالرنى تەرك ئېتىش بىلەن مۇستەھەب 

 .ئىمان ساقلىنىپ قالىدۇ
 ئايەت. -90سۈرە نىسا  ③
 مۇسلىم رىۋايىتى. ④

about:blankAr
about:blankAr
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 مۇئمىنلىك ھالىتىدە)كامىل( لغان كىشى زىنا قى»: ېگەنمۇنداق د
سىلەرنىڭ : »ېگەنيەنە مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   ①.«زىنا قىلمايدۇ

ھەم ياخشى  ۆزىگە ياخشى كۆرگەننى قېرىندىشىغىمۇبىرىڭالر ئ
 ②.«ئمىن بواللمايدۇكۆرمىگىچە كامىل مۇ

لەۋزىدۇر. ۋەئىد  ③دېگەن سۆز ۋەئىد« مۇئمىن ئەمەس»چۈنكى، 
تەرك  پەرزنىياكى  ىشھارامنى قىلھەدىستە -رئانلەۋزى بولسا قۇ

تقان ى يوقانئىمان بياكى ۋاجى ئىمان يىلتىز ئېتىش ئارقىلىق
ىز يىلت»دېگەن سۆزدىن « مۇئمىن ئەمەس». كىشىگە ئىشلىتىلگەن

ئىماننى يوق قىلىش مەقسەت قىلىندىمۇ ياكى ۋاجىب ئىماننى يوق 
شۇ ۋەئىد دېگەننى ئايرىشتا، « قىلىش مەقسەت قىلىندىمۇ

تېكىستنىڭ ئۆزىدىكى دەلىللەرنى ئاساس قىلىمىز ياكى شۇ 
)ئايەت، ھەدىس، تېكىستلەرگە ئاالقىدار بولغان باشقا جايدىكى 

قاتارلىق تېكىستلەرنى ئاساس قىلىمىز. كىمكى يىلتىز  ئىجمائ(
)يەنى ئاساسىي( ئىماننى يوقاتسا كاپىر بولىدۇ، گەرچە ئۇنىڭدا 

لسىمۇ ئۇنىڭغا مەنپەئەت ىرى تېپىئىماننىڭ باشقا شاخچىل
ۋاجىب ئەگەر بىر كىشىدە يىلتىز ئىمان بار بولۇپ،  قىلمايدۇ؛

نىڭ تائاالهللا بۇ كىشىنىڭ ئاقىۋىتى  ،بولسائىمانى بۇزۇلغان 
خالىسا ئۇنى دوزاختا مەلۇم مەزگىل  تائاالهللا خالىشىغا تاپشۇرۇلىدۇ. 

-ئايەت ئازاباليدۇ، خالىسا ئازابلىماي جەننەتكە كىرگۈزىدۇ.
ھەدىسلەردىكى ۋەئىدلەردە بىز مۇرجىئەلەرگە ياكى خاۋارىجالرغا مايىل 
بولمايمىز. شۇنىڭدەك ئىماننىڭ ۋە دىننىڭ )مۇئمىن، مۇسۇلمان، 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 ۋەئىد دېگەن ئازاب ۋەدىسىدۇر. ③
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، ②، مۇئتەزىلىلەر①يەيرىۇرمۇشرىك دېگەندەك( ئىسىملىرىدا ھۇ كاپىر،
 مايىل بولمايمىز. ④ۋە ياكى جەھمىيەلەرگە ③لەرمۇرجىئە

 :تۆۋەندىكىچە ۋىلىرىۇ بابنىڭ مېب
تكە بادەئى-تائەت زىيادە بولۇشى ئۈچۈنتېخىمۇ ئىمانىمىزنىڭ 

پەزىلەتلىك مەللەرگە ئالدىراش، ھېرىسمەن بولۇش، ياخشى ئە
ساقالش، دائىم  يىلتىز ئىماننىۋە  مۇسابىقىلىشىش ئىشالردا

ىڭ مالنچۈنكى ئۇ  الزىم مۇداپىئە قىلىش بىلەن بىرگە ئۇنى قوغداش
 ۋە نىجاتلىقنىڭ مۇستەھكەم تۇتقۇسىدۇر. ىسىدەسماي

  

                                                           
ۋاجىب ئىماننى تەرك ئېتىش بىلەن »خاۋارىجالرنىڭ بىر قىسىمى بولۇپ،  —يە يرىۇرۇھ ①

 دېگۈچىلەر.« كاپىر بولىدۇ
ئىماننى تەرك ئەتكۈچىلەر بۇ دۇنيانىڭ ھۆكمىدە كاپىرمۇ ئەمەس،  ۋاجىب» —ە مۇئتەزىل ②

 دېگۈچىلەر.« مۇسۇلمانمۇ ئەمەس، ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولىدۇ
 دېگۈچىلەر.« ۋاجىب ئىمان تەرك ئېتىلسىمۇ ئىمان كېمەيمەيدۇ» —مۇرجىئە  ③
ىمان ئ»مۇرجىئەلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چېكىدىن ئاشقانلىرى بولۇپ،  — جەھمىيە  ④

دېگەن پەقەت قەلبتە بىلىش ياكى تەستىقالش بولۇپ، تاشقى ئەزاالرنىڭ ئەمىلى ئىماننىڭ 
 دېگۈچىلەر.« جۈملىسىدىن ئەمەس
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 رىلىقكۇف

 قەلبتە»ۋە  «قەلبتە ئىنكار قىلىش»پەقەت نى كۇفرىلىق
دەيدىغان دەۋرىمىزنىڭ مۇرجىئەلىرى ۋە  «يالغانغا چىقىرىش

-ئادا ئۈچۈن هللانىڭ ئازغۇنلىقىدىن رلەەزامانىمىزدىكى جەھمىي
 ۇنىئ قارىدى، لىققا سەلىكۇفر جۇدامىز. ئۇالر شۇ قاراشلىرى بىلەن

ر ئۇال ئېچىپ بەردى.ىرالر ئۈچۈن يول مۇلھىد كاپ ۋە يەڭگىل سانىدى
باتىل  يىدىغانوىرى ۋە كۇفرىلىققا يول قتاغۇتالرنىڭ قانۇنل

كۇفرىلىق دېگەن پەقەت » بھىلەرنى تۇرغۇزدى. بىز ئۇالرنىڭشۈ
دېگەن سۆزىنى بىدئەت دەپ  «بتە ئىنكار قىلىش بىلەن بولىدۇقەل

 لىمىز.ئېتىقاد قى
ئىنكار  ىرىمىز ئېيتقاندەك،بىزنىڭ ھەقىقەتپەرۋەر ئالىمل

 مۇ بولىدۇ؛قەلب بىلەنۋە  ، سۆز، ئەزاالرئەمەل ،قىلىش دېگەن
 مۇ شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر.تەستىقالش

سى رىكۇف مەسلىكبىل سى،نكار قىلىش كۇفرىىئ — كۇفرىلىق
 .تۈرگە بۆلۈنىدۇ بىر نەچچە ... قاتارلىقسىيۈز ئۆرۈش كۇفرى ۋە

ۇر. بىر كىشىنىڭ ئىسالمغا ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالر كۆپت
 بولىدۇ.  ، كۇفرىغا چۈشۈپ قېلىشى تېزرەكىدىنكىرىش

ۋە ئەمەلدۇر.  ، سۆزتىقادئې بولسا بىزنىڭ نەزىرىمىزدە، ئىمان
 ە، ئېتىقادتا ۋە ئەمەلدە بولىدۇ.لىقمۇ سۆزدىرشۇنىڭغا ئوخشاش، كۇف

كىچىكى بار. ئەمەلدىكى -چوڭ كۇفرىلىق، زۇلۇم ۋە پاسىقلىقنىڭ
كۇفرىلىقنى مۇتلەق كىچىك كۇفرىلىق ۋە ئېتىقادتىكى خاتالىقنى 

لدىكى بەلكى ئەمە ىلىق دېيىش بىدئەتتۇرركۇفمۇتلەق چوڭ 
بۇرۇلۇپ كېتىشنىڭ  ياكى شىشخاتالى اكۇفرىلىق ھەمدە ئېتىقادت

 كىچىكى بار. چوڭ ۋە
لىق ىركۇفچوڭ تائاال ئۇنى هللا  ئەزاالرنىڭ ئەمەللىرى ئىچىدە،
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ان قىلغ كىمكى بۇ ئەمەلنى، بولۇپ بار ئەمەللەر دەپ خەۋەر بەرگەن
ر دەپ ئېتىقاد قىلمىغان بولسىمۇ گەرچە قەلبىدە ئۆزىنى كاپىبولسا، 

ۋە ياكى ھاالل دەپ قارىمىغان بولسىمۇ كاپىر  ياكى ئىنكار قىلمىغان 
 ۇنالرنىرۇخسەت بەرمىگەن باتىل قان هللا مەسىلەن،بولىۋېرىدۇ. 

 نى،نى، ئىسالمهللا ياكى بۇتقا سەجدە قىلىش؛ ياشققۇ ؛تۈزۈش
ۋە ياكى  اكى ئاشكارا مەسخىرە قىلىشپەيغەمبەرلەرنى تىلالش ي

 دىن بىرەر نەرسىنى كۆزگە ئىلماسلىققا ئوخشاش.ئىسالم
شۇنىڭ قاتارىدا، شۇ ئىشنى قىلغۇچى ھاالل سانىمىسىال، كاپىر 

تمەيدىغانلىرى بار.  پ كەئىسالمدىن چىقى بولمايدىغانلىرى ۋە
ھاراق ئىچىشكە  ىلىق قىلىش ۋەزىنا قىلىش، ئوغر مەسىلەن،
 ئوخشاش.
بەلكى  دېمەيمىز« يدۇزىيان يەتكۈزەلمە گۇناھ ئىمانغا»بىز 

گۇناھالرنىڭ ئىچىدە ئىماننى كېمەيتىۋېتىدىغانلىرى ۋە 
 ىئۈممەتنىڭ ئاسىيلىر بۇزۇۋېتىدىغانلىرى بار. بىز مۇرجىئەلەرنىڭ

مۇرتەدلەر توغرىسىدا كەلگەن  ياكى كاپىر، مۇشرىك ۋە اتوغرىسىد
ۋە ھەدىسلەرنى يالغانغا  ئايەتدىكى نىڭ ئازابى( ھەققىهللا) ۋەئىد

 جۇدامىز.-ئادا ىدىغان سۆزلىرىدىنلىپ بارچىقىرىشقا ئې
ئەھدىسىنىڭ  دەم بالىلىرىدىن ئالغانئادەم ۋە ئاتائاالنىڭ هللا 

 نىزىنىڭ بەندىلىرىئۆهللا ھەق ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرىمىز. 
ىن دالرئۇالرنى ئىنسانالر ۋە جىنئەمما  ھەق تەرەپدارى قىلىپ ياراتقان

ى نەرسىن قىلمىغان رۇخسەتهللا ۋە ئۇالرغا  ئازدۇرىدۇبولغان شەيتانالر 
 .بېرىدۇشەرىئەت قىلىپ 

-ائات ،تۇغۇلىدۇ شۈبھىسىزكى، ھەربىر بوۋاق ئىسالم ئۈستىگە 
 مۇشرىك ي ياكىمەجۇسى ۋە ياكى اناسار ياكى يئانىسى ئۇنى يەھۇدى

ولسۇن گەن بكەل ە شەرىئەت تېكىستلىرى يىتىپكىشىگ بىرقىلىدۇ. 
ىسالمدىن باشقىنى دىن تۇتقان ئ ئەگەر ئۇ ،ياكى كەلمىگەن بولسۇن
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كىمگە شەرىئەت تېكىستلىرى  ىر دەپ ئېتىقاد قىلىمىز.بولسا، كاپ
. نىدۇابلىيىتىپ كەلمىگەن بولسا، ئۇ ھەقنى بىلمىگەن كاپىر ھېس

 ار.ب ىرىنىڭمۇ دەرىجىلىكۇفر ى بولغىنىدەك،رئىماننىڭ دەرىجىلى
يارىتىش ۋە ئەھدە  ىسالم ئۈستىدەئۆز بەندىلىرىنى ئتائاال هللا 

ئۇالردىن ئالغان يەنە  بىلەنال توختاپ قالماستىن، ئۇالرغا جىتىھۆج
ئۇالرغا ئۆزىنىڭ  تۇرىدىغان ئەلچىلەرنى ئەۋەتتى، ئەھدىنى ئەسلىتىپ

شۈردى ھەمدە ئۇ كىتابالرنىڭ تۈگەنچىسىنى بلىرىنى چۈكىتا
رۇن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ باتىل تەسىر دىن بۇئۇنىڭ

ۇنى ئۆزگىرىپ كېتىشتىن ئ كۆرسىتەلمەيدىغان قۇرئان قىلىپ،
-يەتكەن كىشىنىڭ ھەممىسىگە ئوچۇق نى ئۇئۇ ساقلىدى، شۇنداقال

مۇنداق ال تائاهللا . بۇ ھەقتە كامىل ھۆججەت قىلىپ بەردى اكارئاش

بۇ قۇرئان ماڭا » ﴾بَ َلغَ  َوَمنْ  ِبهِ  أل ْنِذرَك م الق رآن   َهَذا ِإَلَّ  أ وِحيَ وَ ﴿ :ەيدۇد
سىلەرنى ۋە )قىيامەتكىچە( قۇرئان يەتكەن كىشىلەرنى 

 ①«.ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلىندى
 مۇبولسى ئۇ ،بىردۇر زېمىندىمۇ تائاالنىڭ دىنى ئاسماندىمۇ ۋەهللا 

ينَ  ِإنَّ ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ئىسالم دىنىدۇر.   هللاِ  ِعْندَ  الدِ 
ڭ نەزىرىدە مەقبۇل دىن ئىسالم )دىنى( نىهللاھەقىقەتەن » اِْلْسالم ﴾

 يْ َنًا﴾دِ  اِْلْسالمَ  َلك م   َرِضيت  ﴿وَ  :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇهللا  ②«.دۇر
 ③«.بولۇشقا تاللىدىم ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر»

بىز ئىسالم دىنىغا ئەمەل قىلىمىز، ئۇنىڭغا قارشى كەلگەن 
ئۇنىڭغا  ھەمدە ئۆزىمىزنى پاك تۇتىمىزەممىسىدىن نەرسىلەرنىڭ ھ

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -16سۈرە ئەنئام  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -16سۈرە ئال ئىمران  ②
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -2سۈرە مائىدە  ③

about:blankAr
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بۇزۇق  ۋە دىنالركۇفرى مەنھەجلىرى، باتىل  زىت كەلگەن
ىنكار قىلىمىز. ھازىرقى دەۋردە لەرنىڭ ھەممىسىنى ئبمەزھە

ەېموكمەيدانغا كەلگەن د كۇفرىلىقىمۇ شۇنىڭ قاتارىدىن   ①راتىي
ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشى ئىسالم دىنىدىن غەيرى  ھېسابلىنىدۇ ۋە

: نداق دەيدۇبۇ ھەقتە مۇتائاال هللا دىننى تەلەپ قىلغان بولىدۇ. 

َتغِ  َمنْ ﴿وَ   ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِف  ه وَ وَ  ِمْنه   ي  ْقَبلَ  فَ َلنْ  ِديَناً  اِْلْسالمِ  َغي ْرَ  يَ ب ْ
تەلەپ كىمكى ئىسالم )دىنىدىن( غەيرى دىننى » رِيَن﴾اْلَاسِ 

بۇل قىلىنمايدۇ. ئۇ وقھەرگىز ، ئۇ )يەنى ئۇنىڭ دىنى( قىلىدىكەن
 ②«.ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر

ىڭ يەنە خەلقن تائاالنىڭ قانۇنى بىلەن بىرگەهللا  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
دىنىغا  راتىيەدېموك خەلقكە قانۇن چىقىرىشىدىن ئىبارەت

ىنى كاپىر دەيمىز. قانۇن چىقارغان كىش لىشىش ئۈچۈنمۇۋاپىق
ئۆزىگە ۋاكالىتەن بىرەر قانۇن چىقارغۇچىالرنى سايلىغان  ،شۇنىڭدەك

ر بى تائاالدىن باشقاهللا  ،چۈنكى ئۇ كىشىلەرنى ھەم كاپىر دەيمىز.
ن چىقارغۇچىنى تەلەپ قىلغان ھۆكۈم قىلغۇچىنى، رەبنى ۋە قانۇ

 ََل م ع واَشرَ  ش رََكاء   ََل مْ  أَمْ ﴿ :نداق دەيدۇتائاال بۇ ھەقتە مۇ. هللا بولىدۇ
ينِ  ِمنَ  غان رۇخسەت قىلمىهللا ئۇالرنىڭ » هللا ﴾ بِهِ  ََيَذن لَْ  َما الدِ 

تائاال هللا  ③«.بۇدلىرى بارمۇ؟ئنەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكىتكەن مە

 ﴾هللاِ  د ونِ  نْ مِ  أَْرََبَبًَ  َور ْهَبانَ ه مْ  َأْحَباَره مْ  ذ وا﴿اّتََّ  :يەنە مۇنداق دەيدۇ
راھىبلىرىنى  ەۋئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى نى قويۇپ هللائۇالر »

                                                           
 «چىقارغان قاراردىن ئۈستۈن تۇرىدۇهللا ن چىقارغان قارار بولسا ئىنسا» —دېموكراتىيە  ①

 قاراش ئۈستىگە قۇرۇلغان قانۇن.دېگەن 
 ئايەت. -10سۈرە ئال ئىمران  ②
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -11سۈرە شۇرا  ③
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رىنى( لىرىنى، ئۆلىمالى)يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىق
 ①«.بۇد قىلىۋالدىئمە

نىڭ ھەممىسىنى كاپىر بىز سايالمغا قاتناشقان كىشىلەر
سايالمالرغا  نىڭچۈنكى ئۇالرنىڭ ھەممىسى دېمەيمىز

نى چى ئىالھالرارغۇئۆزلىرىگە قانۇن چىق ىنىڭ مەقسىتىىشىشقاتن
بەلكى ئۇالرنىڭ بەزىسى دۇنيالىق ۋە تۇرمۇش  تەلەپ قىلىش ئەمەس

بۇ كەڭ  ن ۋەكىل تالالشنى مەقسەت قىلىدۇ.خىزمەتلىرى ئۈچۈ
گە انۇن چىقارغۇچى ۋەكىللەراپ كەتكەن بىر ئىش بولۇپ، ققتار

تە شۇغۇلالنمىغان ىقانۇن چىقىرىش بىلەن بىۋاس ئوخشاش
ۇڭا ش ،ىدۇخىل بولھەرمەقسەتلىرى بۇ ھەقتىكى سايلىغۇچىالرنىڭ 

ىر اپك مۇئەييەن ھالەتتەھەر بىرىنى  يالمغا قاتناشقۇچىالرنىڭسا بىز
 شكە ئالدىرىمايمىز.ىدېي

ەمەل ئ ۇركۇف نىبىز قانۇن چىقىرىش سايالملىرىغا قاتنىشىش
ن ئومۇمەەممىسىنى سايالمغا قاتناشقۇچىالرنىڭ ھئەمما  دەيمىز

ۇنى ئ بىر مۇسۇلمان كۇفۇر ئەمىلىنى قىلىش بىلەنالدېمەيمىز.  اپىرك
يمىز چۈنكى بۇ كىشى قايمۇقۇپ قالغانلىقى كاپىرغا چىقارما

ھۆججەت ئۇنىڭغا  جمەل بولۇپ قېلىپ،ئىشالر مۈسەۋەبىدىن 
چىقىرىشنىڭ شەرتلىرى تېپىلدىمۇ تۇرغۇزمىساق )يەنى كاپىرغا 

كاپىرغا چىقىرىشنى توسقۇچى ئامىلالر »( ۋە مۇياكى تېپىلمىدى
دېگەنلەرنى ئېنىقلىمىساق بولمايدىغان « يوقالمىدىمۇ-يوقالدىمۇ

ياكى ئۇ كىشى كۇفۇر ئىشنى مەقسەت قىلماي، ۋە بولۇپ قېلىشى 
 ②يوللۇق بىر ئىشنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن.

 ننى دىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغاكىشى دىن بىرەرقىبلە ئەھلى

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -21سۈرە تەۋبە  ①
چاغدا، كاپىرغا  ۈم قىلغانغا ھۆكمۇسۇلمانھەرقانداق كۇفۇر ئىشنى قىلغان  بىز ئىزاھات: ②

چىقىرىشىنىڭ شەرتلىرى تولۇق تېپىلماي تۇرۇپ ۋە كاپىرغا چىقىرىشنى توسقۇچى ئامىلالر 
 تولۇق يوقالماي تۇرۇپ، ئۇ كىشىنى كاپىرغا چىقارمايمىز.
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 ال(ھاالل سانىمىسىئۇ كىشى شۇ گۇناھنى مادامىكى گۇناھ سەۋەبلىك )
مەئسىيەت بىلەن -ھەرقانداق گۇناھبىز شۇڭا  ىر دېمەيمىز.كاپ

 باشقىالرنى كاپىرغا چىقارمايمىز.
تايمىز. بىزنىڭ ئمىن، مۇسۇلمان دەپ ئابىز قىبلە ئەھلىنى مۇ
ىپ چىقۇالر دىندىن ناۋادا ئۇر. ىددسالمئى نەزىرىمىزدە ئۇالرنىڭ ئەسلى

بىرەر ئىشنى سادىر قىلمىسىال ياكى سادىر قىلغان  كېتىدىغان
ولۇق تئۇ كىشىدىن تەقدىردىمۇ كاپىرغا چىقىرىشنى توسقۇچى ئامىل 

ئەسلى قائىدە بويىچە يوقالمىسا، بىزنىڭ نەزىرىمىزدە ئۇالر 
 ۈممىتىدىن چوڭ گۇناھ قىلغۇچىالرنىڭ ئ ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  مۇسۇلماندۇر؛

گەرچە گۇناھىغا تەۋبە  ،دېگەن ھالەتتە ئۆلسىال «بىر »هللا
دېمەيمىز. بىز بۇ ھەقتە « دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ»ئۇنى قىلمىسىمۇ، 

ىر دېيىشتە ۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بولغان، كاپالرغا ۋە ئخاۋارىج
ئەگەر  ؛تۇرىمىز قارشى مەيداندانىسبەتەن ھەددىدىن ئاشقۇچىالرغا 

، ئۆز پەزلى بىلەن گۇناھىدىن ىپمەغپىرەت قىلئۇنى خالىسا هللا 

 َذِلكَ  د ْونَ  َما ر  فِ يَغ﴿وَ  :تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا ئۆتىۋېتىدۇ. 
خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى » َيَشاء ﴾ ِلَمن

ئەگەر خالىسا ئۇالرنى ئۆز ئادالىتى بىلەن  ؛ ①«مەغپىرەت قىلىدۇ
ۆز ئنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصياكى پەيغەمبەر  ڭ رەھمىتىنىهللائازاباليدۇ. ئاندىن ئۇالر 

شاپائىتى بىلەن دوزاختىن چىقىدۇ  ساقالپ قويغان ئۈممىتى ئۈچۈن
ت ئىتائەبەرگەن  رۇخسەتتائاال شاپائەت قىلىشقا  هللاياكى  ۋە

ن بىلەن دوزاختى ئەھلىدىن بولغان كىشىدىن بىرەرسىنىڭ شاپائىتى
رنىڭ مۇرجىئە ۋە خاۋارىجال جەھەتتە، ③ۋەئىدۋە  ②ەئدەچىقىدۇ. بىز ۋ

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -21سۈرە نىسا  ①
 ۋەئدە دېگەن جەننەت ۋەدىسىدۇر. ②
 .ۋەئىد دېگەن ئازاب ۋەدىسىدۇر ③
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ۋە  ئدەنىڭ ۋەتائاالهللا ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇراھال يول تۇتىمىز. 
 ىنىڭ ھەممىسى ھەقتۇر.ۋەئىدلىر

ي، چوڭ گۇناھ مەيلى ئۇالر ئاسى قىبلە ئەھلىنىڭ ھەممىسى
ۇ ب. دۇرىرىمىزقېرىنداشل يئىمانى ، بىزنىڭقىلغۇچىالر بولسىمۇ

َا﴿: مۇنداق دەيدۇ ىپاال ئۆز كىتابىدا بايان قىلتائهللا  ھەقتە  ِإَّنَّ
قىقەتەن )دىندا( مۇئمىنلەر ھە» ﴾َأَخَوْيك مْ  بَ ْيَ  َفَأْصِلح وا ِإْخَوة   اْلم ْؤِمن ونَ 

قېرىنداشالردۇر، )ئۇرۇشۇپ قالسا( قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى 

 ِخيهِ أَ  ِمنْ  َله   ع ِفيَ  َمنْ فَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە تائاال هللا  ①«.تۈزەڭالر
ىشى تەرىپىدىن قېرىند يقاتىل ئۈچۈن دىنى» ﴾ْعر وفِ َِبْلمَ  فَات َِباع   َشْيء  

بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا )يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى 
قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ، قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە 

 ②.«ئۇ جىنايەتچىدىن دىيەتنى( چىرايلىقچە تەلەپ قىلىشى الزىم
قالرنى پاسىچىقمىغان دىندىن  ،دەكئېيتقان بىز خاۋارىجالر

 ھەمدە ىۋەتمەيمىزيۈزلۈك چىقىرئىسالم مىللىتىدىن ئومۇم
زاختا مەڭگۈ قېلىش بىلەن ھۆكۈم دو ئېيتقاندەك،  ③لەرمۇئتەزىلى

ۇنى ئ ياكى ىۋەتمەيمىزيوق قىل مۇتلەق الردىنئىماننى ئۇ ،قىلمايمىز
ئىمانى ناقىس »بەلكى ئۇنى  ۇتلەق ئىمان بىلەن سۈپەتلىمەيمىزم

ئمىن، مۇ ئېتىبارى بىلەن دەيمىز ۋە ياكى ئىمانى بولۇش« نئمىمۇ
 پاسىق دەيمىز.  گۇناھى بولۇش ئېتىبارى بىلەن

ەپۇ ئ تائاالنىڭهللا ئمىنلەردىن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا بىز مۇ
نى ىۋە ئۇالرنى ئۆز رەھمىتى بىلەن جەننەتكە كىرگۈزۈش ىنىقىلىش

                                                           
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -15سۈرە ھۇجۇرات  ①
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -171سۈرە بەقەرە  ②
 «دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ»( قىلغان كىشىنى كەبىر )چوڭ گۇناھ ھىگۇنا — مۇئتەزىلىلەر ③

 دەيدىغانالر.
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لمايمىز. جەم بوئۈمىد قىلىمىز. ئۇالرنىڭ گۇناھىدىن ھەم خاتىر
ەن كىشىلەردىن خەۋەر بەرگجەننەت بىلەن خۇش ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

دوزاخ بىلەن گۇۋاھلىق  ياكى ىگە جەننەتباشقىالرنىڭ بىرەر
تائاالدىن  هللالېكىن ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن  بەرمەيمىز

 (وزاخقا چۈشۈپ كېتىشىدىند)ۋە ئۇالرنىڭ  مەغپىرەت تىلەيمىز
نىسبەتەن ياخشى ئۈمىدتە بولىمىز.  قورقىمىز، شۇنداقال ئۇالرغا

ابىدىن خاتىرجەم ئاز ەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىش ۋەڭ رنىهللا
ئىسالمدىن چىقىرىۋېتىدۇ. ھەق ئەھلى ئۇ  بولۇش كىشىنى
تائاالنىڭ  هللايول تۇتىدۇ )يەنى  ئوتتۇرىسىدائىككىسىنىڭ 

تائاال . هللا رەھمىتىدىن نائۈمىد بولمايدۇ ۋە ئازابىدىن قورقىدۇ(
 رنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن!بىزنى ئۇال

رەھىم  غامۇسۇلمانالرئومۇمىي قىبلە ئەھلىدىن بولغان 
تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايمىز. ئۇالرنىڭ  ،قىلىمىز
ن ياكى مۇسۇلمان ئەمەسلىكىگە ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن، مۇسۇلما

 لهإَّل »ۋە لىش ، ئۇنى يادقا ئېتونۇش ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى
ت قىلمايمىز. لىرىنى ساناپ بېرىشنى شەرشەرت نىڭ«هللا إَّل
ئىماننى  ۋە كەلتۈرمىگەن شېرىكقا هللا، بۇزمىغان ەۋھىدنىت

ئىسالمغا نىسبەت  الرنى سادىر قىلمىغان بولسائامىل بۇزغۇچى
 .بېرىمىز

ۇفرىغا كشەرتلىرىگە رىئايە قىلىمىز،  غا چىقىرىشنىڭىربىز كۇف
شۇنداقال  ھمىيەت بېرىمىز؛چى ئامىلالرغا ئەچىقىرىشنى توسقۇ

ۋە دۆلىتى يوقالغان بۇ زېمىندا  ئەمىرلىك، ھاكىمىيەت يئىسالمى
ىغا، ئۇالرنىڭ ياشاۋاتقان ئاجىز كىشىلەرنىڭ رېئاللىق

 ىئىلىمنىڭ ئازلىق دىن سادىر بولغان ھەمدەتۈپەيلى ئىلىمسىزلىكى
ن كەتكە ىڭ يوقلۇقى سەۋەبلىك ئومۇملىشىپئالىمالرنرەببانى  ۋە



  اـنـدتيـقـذه عــــه  ئەقىدىمىز بىزنىڭ بۇ

63 

 ىلەرگە ئېتىبار كۆزىمىز بىلەن قارايمىز.شۈبھ
 ىر، مۇشرىك ۋەپمۇئمىنلەردىن كا شۇنىڭدەك، بىز گۇناھكار

جۇدا بولمايمىز. گۇناھكار -جۇدا بولغاندەك ئادا-مۇرتەدلەردىن ئادا
ئۇالر  ە بولۇپ،دوستلۇق دائىرىسىد يئىمانى بولسا مۇئمىنلەر

ەت مەيمىز. پەقۋەتىدوستلۇقتىن چىقىر يئىمانى مۇسۇلمان بولسىال
رغا ئۇال لېكىن جۇدا بولىمىز-ئادا مەئسىيەتلىرىدىن-ىڭ گۇناھئۇالرن

 قىلمايمىز. ىرالرغا ئوخشاش مۇئامىلەكاپ
 ىىشلىگەن كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنئ ئورگانلىرىدا ۇركۇف ،بىز

ھەددىدىن ئاشقان  كاپىر دېمەيمىز )بۇنداق دېيىش
كۈم بىلەن ھۆ ىقانۇن كۇفۇرچىلەرنىڭ ئادىتى(. بىز پەقەت ىيتەكفىر

 دوست تۇتۇش ۋە ياكى مۇشرىكالرنى-ياكى كاپىر چىقىرىش
ھەمكارلىشىشتىن ئىبارەت كاپىرالر بىلەن ئمىنلەرگە قارشى مۇ

ر ىبىرەر تۈرلىرىدە كاپىر بولغان كىشىنى كاپنىڭ شېرىك ۋە كۇفرى
 دەيمىز.

 يسىلىتەپ مەسىلىسىگە بىز كۇفرىنىڭ قېشىدا خىزمەت قىلىش
 ياكى ھارام دېمەيمىز لىقكۇفرى نىبىز ئۇنىڭ ھەممىسى ،زقارايمى

ۋە يەنە ، بەزىسى ھارام  لىقبەلكى بىر قىسىم خىزمەتلەر كۇفرى
ارى بىلەن ببىر خىزمەت ئۆز ئېتىبەزىسى ھارامغىمۇ توشمايدۇ. ھەر

 ز،بىز دۇنيادا پەقەت زاھىرىغا ئاساسەن ھۆكۈم قىلىمى بولىدۇ.
ھېساب  ئۇنىڭدىن ئۆزىهللا  ،تاپشۇرىمىز قاهللا ئىچكى سىرلىرىنى

يېرىپ تەكشۈرۈشكە  قەلبىنىبىز كىشىلەرنىڭ ئالىدۇ. 
 ،ىر دېيىشتەبۇيرۇلمىغانمىز. بىز تەئۋىل ئەھلىنى كاپ

 شەرتى .ئېھتىيات قىلغاندەك ئېھتىيات قىلىمىزئۆلىمالىرىمىز 
 يمىز.ئۆزرە ھېسابالسلىكنى ۋە شەرتى توشقان تەئۋىلنى توشقان بىلمە

ال تۇرۇپ قا ئالدىراش ياكى ئېنىقلىمايىشغا چىقىراپىرك
 اشسان ھاالل نىمېلى )يەنى قېنى ۋە نەتىجىلىرىنى چىقىرىشقا
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دېگەنلەرنى ئېنىقلىماستىنال ياكى ئىسپاتلىماستىنال ئالدىراپ 
ناماز » بىزنىڭ مەنھىجىمىز ئەمەس.بولسا  (كاپىرغا چىقىرىش

ۇر. لىقتخاتا قېنىنى ھاالل ساناش ئېغىر ①نىڭئوقۇغۇچى مۇۋەھھىد
 ا،بولس ر قوشۇق قېنىنى خاتا تۆكۈپ قويۇشبىر مۇسۇلماننىڭ بى

 ②.«تىن ئېغىردۇرىرنى تەرك ئېتىپ خاتالىشىشمىڭ كاپ
كۇفۇر ئىشنى ىغا چىقىرىشقا كەلگەندە، مەلۇم بىر ربىز كۇف

كاپىرلىق دەپ ھۆكۈم قىلىش بىلەن شۇ كۇفۇر ئىشنى قىلغان 
چۈنكى بىر  لىمىزقىكىشىنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىپ مۇئامىلە 

كىشىدىن كۇفۇر ئەمىلى سادىر بولۇشى مۇمكىن ئەمما كاپىرغا 
چىقىرىشنىڭ شەرتى تېپىلمىسا ياكى كاپىرغا چىقىرىشنى توسقۇچى 

كاپىر دېيىشكە بولمايدۇ. بىز ئىسالمغا ئۇنى ئامىل يوقالمىسا، 
كىرگەنلىكى دەلىل بىلەن ئىسپاتالنغان كىشىنى شەك، گۇمان، 

ۆلچەر ۋە پەرەز بىلەن كاپىرغا چىقىرىش دۇرۇس بولمايدۇ تەخمىنەن، م
جەزمىي دەلىل بىلەن ئىسپاتالنغان »دەپ ئېتىقاد قىلىمىز چۈنكى 

 دېگەن شەرئىي قائىدە بار.« شەك بىلەن يىمىرىلمەيدۇنەرسە 
ئۇنىڭ  .ئەمەس بىدئەتنىڭ ھەممىسى ئوخشاش دەرىجىدە

دېموكراتىيە »بار، مەسىلەن  دە كاپىر قىلىدىغان بىدئەتئىچى
دەپ « قانۇن چىقارغۇچى»باشقىنى  تىنهللاھەمدە « بىدئىتى

بىدئەتنىڭ ئىچىدە  .بىدئىتى تەلەپ قىلىشئۇنى ئەگىشىش ۋە 
 رنىىكاپ»بىزنىڭ ئۆلىمالىرىمىز  لىپ بارمايدىغىنى بار.ىغا ئېركۇف
ڭ ىلىقنىركۇفدېگەن قائىدىنى  «ىراپك —ىر دېمىگەن كىشى كاپ

ئۈچۈن  ئاگاھالندۇرۇش ۋە قاتتىق شقاچۇرۇ بەزى تۈرلىرىدىن
ىرغا چىقىرىشتا ھەددىدىن ئاشقۇچىالر ھەرگىزمۇ كاپ ئىشلەتكەن،

كاپىرغا چىقىرىش  ىرسىمانزەنجخاراكتېرلىك پەيدا قىلغان بىدئەت 

                                                           
 قىال ئىبادەت قىلغۇچى.هللايەككە  — مۇۋەھھىد ①
 بەت. -177توم  -1بى ناملىق كىتا «كتاب الشفا»قازى ئىيازنىڭ  ②
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بۇ قائىدە ھەممىگە ئام  تىقاد قىلىمىز.ئىشلەتمىگەن دەپ ئې ئۈچۈن
شۇنداق بۇ قائىدىنىڭ ئىشلىتىلىش ئوبيېكتى بەلكى ئەمەس 

ھەدىسنىڭ تېكىستلىرىدە كاپىر -تائاال قۇرئانهللا كىشىلەركى، 
دېگەن كىشىنى ئۇالر كاپىر دېمەسلىك ئارقىلىق ئوچۇق تېكىستنى 
يالغانغا چىقارغان ياكى ئىنكار قىلغانلىق سەۋەبى بىلەن كاپىر 

 بولغان. 
ا غىسپاتالنغان كىشىنى كاپىركاپىرلىقى ئ ،بىزنىڭ نەزىرىمىزدە

 بەرگەن ۋاقتىمىزدا،ەن ھۆكۈمنى دېگ «ىركاپ»كىشىگە  چىقارمىغان
تاج ھوقاراشقا مدەلىللەرگە  يۋە شەرئى چەكلىگۈچى ئامىلالر، شەرتلەر

نەرسىنىڭ غەيرى بىلەن ھۆكۈم چۈشۈرگەن هللا لىمىز. مەسىلەن، بو
ن كىشىلەردى ۋە ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرى قاتارىدىكى قىلغان ھاكىمالر

رىشىدىكى مەلۇم بىر شۈبھىلىك بىلەن مۇئەييەن بىرىگە ئۆزىنىڭ قا
 ەننىسبەت توختاپ قالغان كىشىگە بېرىشتەنى ىھۆكۈم كۇفرىلىق

دېگەن قائىدە  «ىرپكا —كاپىرنى كاپىر دېمىگەن كىشى »
لغانغا دەلىللەرنى يا يچۈنكى ئۇ كىشى شەرئى بىقالنمايدۇتتە

 ىنسىدەلىللەر ئوتتۇرىپەقەت ئۇ كىشى  چىقارمىدى ۋە رەت قىلمىدى،
باشقا بىر دەلىلنى بىر ى ياك بىرلەشتۈرۈشكە قادىر بواللمىدى

ى )يەندىن ئۈستۈن كۆردى ۋە ياكى ئىجتىھادنىڭ ئىلىملىرىدە دەلىل
بۇ كىشى بىز بىلەن  ئىلمىي جەھەتتە( يېتەرسىزلىك قىلدى.

دېگەن ئىسىم ۋە لەۋزىلەردە ئىختىالپلىشىپ « مۇسۇلمان»، «كاپىر»
كىرمەي، كاپىرالرنىڭ كۇفۇر سۆزى ۋە لېكىن كاپىرالرنىڭ دىنىغا 

كۇفۇر قىلىقلىرىغا ياردەم بەرمەي ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا 
كاپىرالر بىلەن ھەمكارالشماي، ئەمەلىي جەھەتتە ئىختىالپالشقان 

  بولسا ئۇ كىشىنى كاپىر دېمەيمىز.
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لەرنى ئايەت  ②مۇھكەم ۋە ئايەتلەرگە ئەگىشىش  ①بىز مۇتەشابىھ
مەتلىرىدىن دەپ ئېتىقاد بىدئەت ئەھلىنىڭ ئاال نىتەرك ئېتىش

ئىلىمگە چوڭقۇر  ،ئەھلى سۈننەتتىن بولغان قىلىمىز.
 ۇتەشابىھ ئايەتلەرنى مۇھكەم ئايەتلەرگەم بولساچۆككۈچىلەرنىڭ يولى 

مۇھكەم ئايەتلەر ئارقىلىق يەنى مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ) قايتۇرۇشتۇر
 چۈشىنىش(.

ە نىڭ نەتىجىسى ياكى ئاقىۋىتىگبىر كىشىنى قىلغان سۆزىبىز 
ڭ نەتىجىسى نى)سۆز( قاراپ كاپىرغا چىقارمايمىز چۈنكى مەزھەب

بىز بىلەن  ،شۇنىڭدەكنىڭ ئۆزى ئەمەس. )سۆز( مەزھەب
 ىنھازىرقى زامان مۇرجىئەلىرى ئوخشىمىغان پىكىردە بولغۇچىالرنى،

ۋە بىدئىتىنىڭ دەرىجىسى كۇفۇر دەرىجىسىگە يىتىپ بارمايدىغان 
ئەگەر بىز بىلەن بولغان ئىختىالپى شۇنداقال ئەتچىلەرنى، بىد
 لەۋزى ېگەن ئاتالغۇالرنى تەرىپلەشتەد« كۇفۇر»، «ئىمان»

 ئەمەلىي ىلمىي جەھەتتىكى( ئىختىالپ بولۇپ،جەھەتتىكى )يەنى ئ
جەھەتتىكى ئىختىالپ بولمىسىال، ئۇالرنى كاپىرغا چىقارمايمىز. 

بىز دېمىگەن نەرسىنى بىزگە گە بۆھتان قىلىپ، ئۇالر بىز گەرچە
ان نەرسىنى بىزگە مەنسۇپ جۇدا بولغ-بىز ئادا چاپلىسىمۇ ۋە

ئۇالر بىزنىڭ  ، ئۇالرنى كاپىرغا چىقارمايمىز؛ شۇنداقالقىلسىمۇ
 نىڭبىز ئۇالر لېكىن قا ئاسىيلىق قىلسىمۇهللادە ھەققىمىز
 ىكئۇالرنىڭ مۇرجىئەلىگەرچە ايمىز. قا ئاسىيلىق قىلمهللاھەققىدە 

ە لەرنىڭفەقىھ ئۇالرنى بۇ  ،بولسىمۇتەۋە   ③مۇرجىئەلىكىگ
ىر دېمەيمىز. ئەگەر ئۇالرنىڭ كاپ مۇرجىئەلىكى سەۋەبىدىن

ياكى ۋە ئېتىشكە ك ۋە پەرزلەرنى تەر ۇرجىئەلىكى ئۇالرنى تەۋھىدم

                                                           
 .ھەدىسلەرنىڭ لەۋزىلىرى-ئايەتبىردىن ئارتۇق مەنە ئېھتىماللىقى بولغان  —مۇتەشابىھ  ①
 ھەدىسلەرنىڭ ئىچىدىكى بىرال مەنە چىقىدىغان لەۋزىلەر.-ئايەت —مۇھكەم  ②
كۆڭلىدە تەستىقالش ۋە ئېغىزىدا »دېگىنىمىز، ئىماننى نىڭ مۇرجىئەلىكى ەقىھلەرف ③

 دەپ، ئەمەلنى ئىماندىن ئايرىۋېتىپ تەرىپلەيدىغانالر.« لىشئىقرار قى
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 ، شېرىك، تاغۇتالرنى دوست تۇتۇش، ئۇالرغا ياردەم بېرىش،ۇركۇف
رگە مىنلەياكى مۇئ بولۇشنۇنچىلىق ئىشلىرىدا شېرىك ئۇالرنىڭ قا

 ىر دەيمىز.، ئۇالرنى كاپلىپ بارساقارشى ياردەم بېرىشكە ئې
رسىنىڭ غەيرى چۈشۈرگەن نەهللا ، بوشىتىۋەتكەندىننى  ،بىز

غا ڭ قانۇنىنىهللا ىلغان ياكى دېموكراتىيەگە ئوخشاشبىلەن ھۆكۈم ق
ارا ئاشك رتەدلەرگەمۇ ۋە ياكى انۇن چىقارغانق قوشۇپ نىقانۇن باشقا
ياكى يول قويغان مۇرجىئە ، شېرىكلەشكەن قىلغانەم يارد

جۇدامىز. ئۇالرنى -نى يامان كۆرىمىز. ئۇالرنىڭ يولىدىن ئاداىتجامائى
ەپ ئېتىبارغا ئالىمىز. د «ئازغۇن ۋە بىدئەت جامائىتى»

ئۇالر توغرا يولدىن ئازدى ۋە ئازدۇردى. بىز ئۇالرنىڭ  شۈبھىسىزكى،
گە چاقىرغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن رەئىسلىرىنى جەھەننەمنىڭ ئىشىكى

تتىن كۇفۇر وياليمىز. گەرچە شۇنداق بولسىمۇ، بىز بۇ جامائەدەپ ئ
رلىققا يول ۇكۇف رلىققا ياردەم بەرگەن،ۇئەمىلىنى قىلغان، كۇف

ياردەم بەرگەنلەردىن كاپىرالرغا قارشى  گەرەمۇۋەھھىدل قويغان ۋە ياكى
ا غىرومۇميۈزلۈك كاپىر دېمەيمىز، شۇنداقال ئۇالرنى ئباشقىنى كاپ
 چىقارمايمىز.
. زگە رىئايە قىلىمىنىڭ ھەققىلىرىمىزالىمەل قىلغۇچى ئبىز ئەم
 هللايەتكۈزىدىغان،  تائاالنىڭ ھەق كاالمىنىهللا  ،شۇنىڭدەك

تىرىشچان  قورقمايدىغانتائاالدىن باشقا ھېچكىمدىن 
 قىگە رىئايە قىلىمىز.نىڭ ھەقدەۋەتچىلىرىمىز

ىلىش بىلەن ئىلىمنى تەلەپ ق يبىزنىڭ كۆزلىرىمىز شەرئى
ى تەلەپ قىلغۇچىنى ياخشى ئىلىمن يخۇرسەن بولىدۇ. بىز شەرئى

ئەقىلنى نەقىلگە  بىدئەت ئەھلى ۋەپىكىر ئەھلى،  كۆرىمىز؛
-ئۆزلىرىنىڭ پىكىريەنى ئىلگىرى قىلىدىغان كاالم ئەھلىلىرىنى )
ئىلگىرى قىلغان كاالم قاراشلىرىنى ۋەھىي تېكىستلىرىگە 

 نى يامان كۆرىمىز.(ئەھلىلىرى
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، ئۇنىڭدىن بىز تاغۇتالرنىڭ مەدرىسلىرىنى يامان كۆرىمىز
ئوقۇتۇشقا -لېكىن ئۇنىڭدىكى ئوقۇش ساقلىنىشقا چاقىرىمىز

ىر دېمەيمىز. كاپ لەرنىڭ ھەممىسىنىىشېرىكلەشكەن كىش
ە ۋ ىكلەشمىسە ياكى ئۇنىڭغا يول قويمىسارتە شېىىلىققا بىۋاسركۇف

 يۇنياۋى، پايدىلىق ددىن ساقالنسىالچەكلەنگەن ئىشالر ياكى
نى تەرك ئېتىشكە رنى چەكلىمەيمىز ھەمدە سەۋەبلەرەئىلىمل

ڭ دىنىنىڭ سادىق قوشۇنى نىهللابەلكى ئەۋالدالرنىڭ  چاقىرمايمىز
ل قىلغۇچى ئەنسارىلىرىدىن بولۇشى ئۈچۈن، تەۋھىد ئۈستىدە ئەمە ۋە

ىڭ الىقىنھەق دىنىنىڭ ۋە دۇني، ئۇالرغا ئۇالرنىڭ لىشىنىتەربىيى
 ى كۆرسىتىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.نيوللىرى
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 ۋەئىسالم يۇرتى  ،يۇرتى ۇركۇف

 ئاھالىلىرى ئۇنىڭ
 ساغان بولھاكىم بول انداق بىر يۇرتقا كۇفرى ھاكىمىيىتىھەر ق

ئۈچۈن بولغان  ۋە ئۇالرنىڭ قانۇنلىرى ئۈچۈن ىرالرھەمدە غەلىبە كاپ
يۇرتنى  ئۇ سۆزلىرىگە ئاساسەنفىقھىشۇناس ئالىملىرىمىزنىڭ  ،بولسا

 دەيمىز. )كۇفۇر يۇرتى( «دارۇلكۇفۇر»
ئىسالم دۆلىتى ۋە ئۇنىڭ كۈچى يوقالغان ھەمدە » :لېكىن بىز

تەدلەر غەلىبە قىلىپ، مۇسۇلمانالر دىيارىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش مۇر
ۇ گە بلىلىرىئاھا كىرزىسى يۈز بەرگەن بىر مۇھىتتا، شۇ رايۇننىڭ

ە گەرچ ،بۇ ئاتالغۇ تىقاد قىلىمىز.دەپ ئې «لمايدۇئاتالغۇ قوللىنى
لېكىن  ىنىڭ كۆپىنچىسى مۇسۇلمان بولسىمۇئۇنىڭ ئاھالىس

ۋاتقان شەھەرلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. بولۇ كاپىرالر ھۆكۈمى ئىجرا
 ۇەرچە شگ ،الغۇدېگەن ئات (يۇرتىم )ئىسال« ئىسالمدارۇل» ،شۇنىڭدەك

ا ئۇنىڭدلېكىن مۇ ىر بولسىكىشىلەر كاپ دىياردىكى كۆپچىلىك
 ن شەھەرلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.مى ئۈستۈن بولغاۈئىسالمنىڭ ھۆك

بۈگۈنكى كۈندىكى » :ئېيتقان ىر دېيىشتە ھەددىدىن ئاشقانالركاپ
 دېگەن سۆزگە ئوخشاش« ىرمۇتلەق كاپ بولسا سىئەسلى كىشىلەرنىڭ

 ھېچقانداق ئاساسالرغا تايانمايمىز. بىز بۇ باتىل سۆزدىنبۇزۇق 
 بولغان ھەربىر كىشىگە ئۇنىڭدىن ئاشكارا بەلكى المايمىزھۆكۈم ئ

 قاهللانەرسە بىلەن مۇئامىلە قىلىمىز. ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى 
ە ئىسالم بىلەن قىلغان كىشىگ تاپشۇرىمىز. ئىسالمىنى ئاشكارا

ڭ ز. ئىسالمنىھۆكۈم چىقىرىمى مۇئامىلە قىلىمىز ۋە ئىسالم بويىچە
ئىسالمنى بۇزىدىغان كۇفۇر  شۇئارلىرىنى ئاشكارا قىلغان كىشى

ىز. ەيمد «بۇ كىشىنىڭ( ئەسلى مۇسۇلماندۇر»)، ئەمىلىنى قىلمىسىال
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قىلغان،  ىلىقنى ۋە شېرىكنى ئاشكارارشۇنىڭدەك كۇف
ۋە ئۇالرنى ياردەم بەرگەن  مۇشرىكالرغا زىيىنىغا مۇۋەھھىدالرنىڭ

ۋە  قانتائاالغا ئىمان ئېيتهللا  ئۇالر كىشىلەرگە ھەتتاقوللىغان 
 ، ئۇالرنىڭ بىزگە ئاشكارا بولغانجۇدا بولغانغا قەدەر-ردىن ئاداۇكۇف

 ھالىتى بويىچە مۇئامىلە قىلىمىز.
ساقىلىنى چۈشۈرۈش، كاپىرالرغا ئوخشاپ قېلىش ۋە شۇنىڭغا 

-ئوخشاش مۇشۇ زاماندا تارقىلىپ، ئومۇملىشىپ كەتكەن گۇناھ
يىشكە دەلىل بىر كىشىنى كاپىر دېەتلەرنىڭ ئۆزىال مەئسىي

لىشنىڭ روشەن سەۋەبىمۇ ئەمەس. ىر دېيىئۇ كاپ ؛ شۇنداقالاللمايدۇبو
 بۇنداقخۇددى كاپىر قىلىشتا ھەددىدىن ئاشقانالرغا ئوخشاش، 

ماللىرىنى ھاالل  رنىڭ قانلىرى ۋەبىلەن مۇسۇلمانال ئىشالر
سانىمايمىز. ناماز ئوقۇغۇچى مۇۋەھھىدنىڭ قېنىنى ھاالل ساناش 

مۇسۇلماننىڭ بىر قوشۇق قېنىنى » .دۇرچوڭ خەتەردۇرھەقىقەتەن 
شتىكى ، مىڭ كاپىرنى ھايات قالدۇرۇتۆكۈشتىكى خاتالىقتىن

 «.خاتالىق يەڭگىلدۇر
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 ناماز

ئىماننى بۇزىدىغان ئوچۇق بىرەر ئىشنى سادىر ىن قىبلە ئەھلىد
قىلمىغان ياكى كاپىر بولۇپ كېتىشتىن توسۇپ قالغۇچى بىرەر 

تەقۋا ۋە پاسىق كىشىنىڭ ئامىل يوقالمىغان ھەرقانداق بىر 
ئارقىسىدا ناماز ئوقۇشقا ۋە ئۇالرنىڭ ۋاپات بولغانلىرىنىڭ جىنازا 

ىنى سدەپ قارايمىز. ئۇالردىن بىرەرنامىزىنى ئوقۇشقا بولىدۇ 
، شېرىك ۋە ۇردېمەيمىز. ئۇالردىن كۇف «تاخدوزا»ياكى  «تەجەننەت»

 ەۋ شېرىك ،ۇرئۇالرغا كۇف ،نىفاقتىن بىرەر نەرسە ئاشكارا بولمىسا
 لىق بەرمەيمىز.ھنىفاق بىلەن گۇۋا

 .نامازدا ئىمام بولۇش مەسىلىسى ①تاغۇت ۋەكىللىرىنىڭ
 .قوللىغۇچىالر )كۇفۇر سۆز ۋە كۇفۇر قىلىقتا( . تاغۇتالرنى1

تاغۇتالرنىڭ ئەسكەرلىرى، ئۇالرنىڭ دېموكراتىيىلىرىنى 
رغا القانۇنالشتۇرۇپ بەرگۈچى ۋە ئۇالرنىڭ مۇشرېكلىكىنى ئاقلىغۇچى

ى چۈنكئوخشاشالرنىڭ كەينىدە ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ دەپ قارايمىز 
دا ناماز ئوقۇشتىن سىئۇالر تاغۇت ئىماملىرى. بىز ئۇالرنىڭ ئارقى

شۇنداقال ناماز ئوقۇپ سالغانالرنى نامىزىنى قايتىالشقا  ،توسىمىز

ْؤِمنِ  َعَلى لِلَكاِفرِينَ  هللا   ََيَْعلَ  َلنْ ﴿وَ بۇيرۇيمىز. 
 
هللا » َسِبيال﴾ يَ امل

 ②.«ئمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇۇكاپىرالرغا ھەرگىز م
ل پەئەتى ئۈچۈن تاغۇتالرنىڭ باتىنۋە دۇنيا مە. تۇرمۇش 1

                                                           
المىش قانۇن چىقارغۇچى بىلەن تەڭ ئاتهللا بۇ يەردە ۋەكىل دېگەن سۆزدىن ھەرگىزمۇ  ①

چۈنكى ئۇالر كاپىرالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا  پارالمېنت ئەزالىرى مەقسەت ئەمەس
ۇشقا بولمايدۇ. بۇ يەردىكى مەقسەت، ئىلتىپات كۆرسىتىپ ياكى ھۆرمەت قىلىپ ناماز ئوق

مۇسۇلمانالرغا ئىماملىق قىلىپ بېرىش ئۈچۈن تاغۇت ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن تەيىنلەنگەن 
 غا تەۋە بولغان مەسجىد ئىماملىرى مەقسەت قىلىنىدۇ.«فوندى مىنىستىرلىقى يدىنى»
 .قىسىمىئايەتنىڭ بىر  -121سۈرە نىسا  ②
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 ، شۇنداقال ئۇالرغاسانىنى كۆپەيتكۈچى ئۇالرنىڭھۆكۈمرانلىقى ۋە 
 .قىلغۇچى چىلىقياغلىمى

رنىڭ بۇالرنىڭ كەينىدە ئوقۇلغان ناماز باتىل بولمايدۇ. بۇال
دا ىسنىڭ ئارقىالرمى بىلەن پاسىقۈئارقىسىدا ئوقۇلغان نامازنىڭ ھۆك

مى ئوخشاش. بىز ئۇالرنىڭ كەينىدە ناماز ۈكۆھ نىڭنامازئوقۇلغان 
دەپ  ئوقۇلغان نامازنى باتىل ئەمما ان كۆرىمىزئوقۇشنى يام
سۈننەتكە  ىدىغان،شېرىك ئەھلىدىن بىزار بولقارىمايمىز. 

دنىڭ ئارقىسىدا ناماز ننەت ۋە ئەھلە تەۋھىسۈ ىئېسىلىدىغان ئەھل
اكى كاپىر ي، ياخشى كۆرىمىز. بىزنىڭ قارىشىمىزدا تولىمۇئوقۇشنى 

-ھاكىم جۈمە كۈنى ۇشىدىن قەتئىينەزەر،مۇسۇلمان بول
ن نىڭ قاتارىدىرەئەتلپەئەتى ئۈچۈن دۇئا قىلىش بىدنسۇلتانالرنىڭ مە

ز. دەپ قارايمى ىسىئىپادئۇالرنىڭ ئىتائىتىگە كىرگەنلىكنىڭ  ھەمدە
 ئۇ ئەمما ئىنكار قىلىمىز ۋە يامان كۆرىمىزبىز بۇنداق قىلىشنى 

دەپ  «قايتىالش كېرەك»باتىل دېمەيمىز ۋە  نامازنى كىلسەۋەب
 بۇنداق دۇئا ۋە ئەھلى سۈننەتتىن بولغان شۇنداقال قارىمايمىز.
شى ياخ تولىمۇنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇشنى لەركىشى قىلمايدىغان

ئەمما تاغۇتالرنىڭ ياكى باتىل دىنالرنىڭ )ئەقىدىلىرىنىڭ( ىمىز. كۆر
مى ۈئۇالرنىڭ ھۆك ،ئوچۇق دۇئا قىلغان بولسا نۇسرىتى ئۈچۈن

مى بىلەن ۈتاغۇتالرنىڭ ياردەمچىلىرى ۋە قوشۇنلىرىنىڭ ھۆك
 بىلەن ياردەم بەرگەنلىكتۇر. ورالق ۋە ولۇپ، تىل بىلەنئوخشاش ب
ادتا خاتا كېتىش ئۆزرىسى يوق بىر ئىنساننىڭ ئىجتىھئەگەر 

 ،غا بەيئەت قىلساىر ھاكىمپقانۇن چىقارغۇچى تاغۇت ياكى كاتۇرۇپ، 
ئۇالر بىلەن ئورناتسا ياكى مۇناسىۋىتى قول بەرسە ۋە دوستلۇق 

اسى بويىچە پەتىۋا بەرسە، ھەمكارالشسا، پەتىۋادا تاغۇتالرنىڭ پەتىۋ
 دپ ئېتىقاىر ۋە مۇرتەد دەپكا نىئۇ كىشى شۈبھىسىزكى،-شەك

 قىلىمىز.
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ىر ھۆكۈمەتلەردە مەنسەپكە ئىگە پكا شەيخلەردىن-ئۆلىما
نىڭ ھەربىرى تۇتقان مەنسىپىگە قارىتا بولغانالرغا كەلسەك، ئۇالر

كۇفۇرغا ياردەم  ،رىلىق. ئەگەر ئۇ كىشىدە كۇفھۆكۈم قىلىنىدۇ
 ىياكۋە چىقىرىشقا ھەمكارلىشىش  ىرىنىقانۇنل ۇركۇف ،بېرىش

ەۋجۇت مردەم بېرىش قاتارلىق ئىشالر ياكاپىرالرغا ارشى ئمىنلەرگە قۇم
ىڭ شىنىردۇر. ئۇ كىپكىشى بىزنىڭ قارىشىمىزدا كا نداقبۇ بولسا،

ىڭ سىنىشەرىپىنىڭ كاتتا، ئىلىم سەۋىي-، نامساقىلىنىڭ ئۇزۇن
ىر پئۇ كىشىنى كا بولۇشى، بىزنىڭ ۋە سەللىسىنىڭ يوغان ىرىيۇق

ئۆز مەنسىپىدە ئەگەر ئۇ كىشى  .يالمايدۇچەكلەپ قو ىمىزدىندېيىش
ىن ئۇالر لېك نى قىلمىغان بولسا كاپىر بولمايدۇيۇقىرىقى كۇفۇر ئىش

باتىلغا ھەقنى  كەنلىكى،پەيتكۆ گەۋدىسىنىباتىلنىڭ 
ئۆزىمۇ ئازغان ۋە  ئارىالشتۇرۇشقا سەۋەب بولغانلىقى ئۈچۈن،

 .بىلىمسىز رەھبەرلەردىن ھېسابلىنىدۇ ۇۋەتكەننىمۇ ئازدۇرباشقىالر
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 ھاكىمالرغا قارشى چىقىشجىھاد ۋە 

ىرگە جىھاد قىلىش بىلەن ب مۇسۇلمانالر جامائىتى قانداقھەر
 يالغۇز ھالەتتە كىشىگە مۇسۇلمان. پ تۇرىدۇتوختىماي داۋاملىشى

ىھاد ج بىرگە بىلەن ئەمىرلەر پاسىق ۋەياخشى  ياكىۋە  جىھاد قىلىش
 انىدىغبول يسىئا قاهللا. بولىدۇ دۇرۇسقىيامەتكىچە تاكى  قىلىش
كاپىر  قاهللالېكىن  دۇرۇس ئەمەس ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشئىشتا 

 قاهللا بولغاندا، موھتاججىھاد قىلىشقا  بولغان كىشىلەرگە قارشى
ىر سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىش ب ي بولغان كىشىلەر بىلەنىئاس

 — يېنىكرەكىنى تالالشلىدۇ. ئىككى زىياننىڭ بو دۇرۇس
ەر سۈننەتپەرۋ ،لېكىن پەزىلەتلىك ۇرددىنئىسالمنىڭ پىرىنسىپى

مىزدە بىزنىڭ نەزەرى بولساكىشىنىڭ بايرىقى ئاستىدا جىھاد قىلىش 
 راقتۇر.ۋاجىب ۋە زەلرەك، ئەۋەكسۆيۈملۈكرئەلۋەتتە 

ئىسالم  ۋەيەنى سۇلتان  ،زدۇرەرپ پەرزلەردىن بىربولسا  جىھاد
. ۇدئۇنىڭ پەرزلىكىگە تەسىر كۆرسىتەلمەي ۇشىدۆلىتىنىڭ يوق بول
نى راۋا رال كۆتۈرۈشوىگە قارشى قىبلە ئەھلبىز مۇۋەھھىد ق

گە دەلىللەر يقەتئىرال كۆتۈرۈش وق ئۇنىڭغا لېكىن كۆرمەيمىز
 . ئۇالرنىڭ قېنىنىبىلىمىزدۇرۇس دەپ غاندا، بول بۋاجى ئاساسەن

دەلىل بىلەن سابىت بولغىنىدەك، ئوچۇق  شساقال ۋە مېلىنى
لىل بىلەن سابىت بولۇشى ئوچۇق دە مۇ ھەمئۇنىڭغا چېقىلىش

مۇۋەھھىد ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ قېنىنى ھاالل ساناش كاتتا  كېرەك.
مۇسۇلماننىڭ بىر قوشۇق قېنىنى تۆكۈشتىكى خەتەردۇر. 
شتىكى خاتالىق ىرنى ھايات قالدۇرۇپمىڭ كا ،خاتالىقتىن

 .رەكتۇريەڭگىل
ەمىرلىرىگە ۋە ئىماملىرىغا، ئمۇسۇلمان بىز مۇسۇلمانالرنىڭ 

اۋا رئىگىلىرىگە گەرچە ئۇالر زۇلۇم قىلسىمۇ قارشى چىقىشنى ئىش 
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 ىتائەت قىلىشتىن باشئۇالرغا ئ ،سىالۇياخشىلىققا بۇير ؛كۆرمەيمىز
 ىبۋاج ائەت قىلىشنىئۇالرغا ئىت؛ گۇناھقا بۇيرۇمىسىال، تارتمايمىز
ئىسالھ  نىڭىرىئۇالرنىڭ ھىدايىتى ۋە ئەمەللشۇنداقال دەيمىز. 

 قىلىمىز. ئۈچۈن دۇئا بولۇشى
ىر ھاكىمالردىن پئۈستىگە ھۆكۈمران بولۇۋاتقان كا مۇسۇلمانالر

 دەيمىز. ۋاجىبقارشى جىھاد قىلىشنى  رەھبەرلەرگەبولغان 
نىڭ هللا ،ڭ شەرىئىتىنى ئالماشتۇرۇشنىهللائۇالر  شۈبھىسىزكى،

دىن ىڭ تاغۇتلىرۋە غەربنى ، شەرقنۇنىغا قوشۇپ قانۇن چىقىرىشقا
مۇسۇلمانالرغا قارشى لىرىنى ڭ دۈشمەننىهللا، ھۆكۈم ئېلىش

نىڭ دىنى ۋە دوستلىرىغا قارشى چىقىش بىلەن هللا ، شۇنداقالقولالش
 نغاقانداق مۇسۇلماھەرشۇنىڭ ئۈچۈن،  دىندا مۇرتەد بولغانالردۇر.

تىرىشچانلىق  كەتاقىتىنىڭ يېتىشىچە ئۇالرنى ئۆزگەرتىش
ۋە دەۋەت قىلىشى پەرزدۇر.  خىزمەت ئىشلىشى، كۆرسىتىشى

رال كۆتۈرۈشتىن ئاجىز كەلگەن وقالر بىلەن بىرلىكتە مۇجاھىد
ياردەم بېرىشتىن دۇئا بىلەن بولسىمۇ  ھېچبولمىسا ئۇالرغا ،كىشى

دىننىڭ  بولسا رۋە مەنىۋى تەييارلىقال يماددى ئاجىز كەلمەيدۇ.
 .ىدۇرۋاجىباتلىرىدىن بىر
سىغا ئاساسەن، مۇرتەد كاپىرنىڭ زىيىنى ئىجمائۆلىماالرنىڭ 

ى مۇرتەدلەرن ،بولغانلىقى ئۈچۈن ىرنىڭ زىيىنىدىن يامانئەسلى كاپ
ەپ د نىڭ ئالدىدا تۇرىدۇشۈئۆلتۈر باشقا كاپىرالرنى بولسا ئۆلتۈرۈش

تىن ىغا ئېرىشىشمايىنى ساقالپ قىلىش پايددەس ئېتىقاد قىلىمىز.
دىيارىغا باستۇرۇپ بېرىش  ۇركۇفقوغدىنىش جىھادى،  دېمەك. مۇھىم
 ئۆزىمىزگە يېقىن جايدىكىنە شۇنىڭدەك، يە دىن مۇھىمدۇر.جىھادى

يىراقتىكى كاپىرالرغا  بولسا، شىمىزىىرالرغا قارشى جىھاد قىلپكا
 لەرچۈنكى بۇ مۇرتەد نىڭ ئالدىدا تۇرىدۇىمىزجىھاد قىلىشقارشى 
اردەم ىرالرغا يپدىكى كاىنونالر رايمۇسۇلما ۋە ناساراالر-ييەھۇدىبولسا، 
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ڭ ماللىرى ۋە شەھەرلىرىنى ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى شۇنداقالبەرگەن، 
 تىپ بەرگەن.ىغا ئىمكانىيەت يارىتاالڭ قىلىش-بۇالڭ
چەك شۈبھىلەر بىلەن ئۆزلىرىنىڭ جىھادىنى يوققا ۇپ

ئۇالر  شۈبھىسىزكى،بىلىمسىز ئازغۇنالردۇر.  بولسا  ①چىقارغۇچىالر
 ۇمىلىمسىزلىك بىلەن پەتىۋا بېرىپ ئېزىپ كەتتى، باشقىالرنىئ

نغا دى مۇھەمدە باشقىالرنى قويدى تاشالپدىننى ياردەمسىز  ئازدۇردى،
ھەرقانداق  بىلەن ئۇالر شۈبھىسىزكى،ياردەم بېرىشتىن توستى. 

 ۋە ۇالرنى ھاكىمىيەتتىن ئاغدۇرۇۋېتىش، ئئۇرۇش قىلىش ۋاقىتتا
بولغانغا  ئۈچۈنهللا پۈتۈنلەي  تاكى دىن بولسا، ئۇالرنى ئۆزگەرتىش

. شۇنىڭ بولغان ئەمەلدۇر بۋاجى ئەڭباتالر ئىچىدىكى ۋاجى قەدەر
 تپەقە ،دېگىنىمىزدە ھىجرەتئۈچۈن ھىجرەت قىلىش الزىمدۇر. 

تەرەپكە  هللا ئاساسىداگە ئەگىشىش  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋەتەۋھىد »
 ،بىزنىڭ نەزىرىمىزدە دەپ ئېتىقاد قىلىمىز. «ھىجرەت قىلىشتۇر

 يجىددى ھالەتتە مۇكەممەلنىڭغا ئوخشاش ئەمەللەر ئۈچۈن ۇشۇم
 ۋە ئەمەللەردىن يتۇر. ئۇ شەخسىۋاجىبەييارلىق قىلىش ت

 چېچىالڭغۇ تىرىشچانلىقالردىن ئەۋزەلدۇر.
ئۆزگەرتىشكە تىرىشچانلىق  ۋە ئۇالرنى غا قارشى تۇرۇشئۇالرئەگەر 
 ،ولسادىغان بىبول ۋاجىبپەقەت قادىر بواللىغان كىشىگە  كۆرسىتىش

 .ت قىلىنمايدۇلىقنىڭ شەرتى جايىزلىق ئۈچۈن شەرۋاجىبئۇنداقتا 
، ۇبولسىم يالغۇزئۆزى گەرچە كىشى  بىر مۇسۇلمانھەرقانداق دېمەك، 

جەزم  ەھىد بولۇشىغاۋە ش شۇنداقال ئۆزىنىڭ مەغلۇپ بولۇشىغا
دۇرۇس بولىدۇ.  ىئۇالرغا قارشى جەڭ قىلىش غان تەقدىردىمۇقىل

 نەرسەيولغا قويۇلغان ھەمدە ھېچبىر  ىيامەتكىچەقتاكى  –جىھاد 
 ئىبادەتتۇر. تەلمەيدىغان پەرزېۋىار قىلبىك ئۇنى

                                                           
ۋە « نالر ئارا پەرق يوق، ھەممىسى ئوخشاشۇراي»، «قھازىر ھىجرەت قىلىش يو»يەنى  ①

 .دېگەندەك«... ئىسالم ئەھلىنىڭ ئىمامى يوق»ياكى 
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يەتمىگەن كىشىگە زاكات مىقدارىغا  ئۆز مېلى-پۇلخۇددى 
جىھادمۇ تاقىتى  بېرىش پەرز بولماي دۇرۇس بولغانغا ئوخشاش،

يەتمىگەن كىشىگە پەرز ئەمەس بەلكى دۇرۇستۇر. دېمەك، جىھادنىڭ 
ى ەرتپەرزلىكىنىڭ شەرتى قۇدرەت بولغان بولسا، دۇرۇسلۇقنىڭ ش

 جىھادنى .ىدۇرچوڭ زەرەر كېلىپ چىقماسلىق مۆلچەرلەنگەن بولۇش
 .دۇرۇستۇرۋاقىت قىلىش  ھەر

)يەنى جىھاد كەڭ بازىالرنى  ىداجەريان ئەمەلىيىتىئۆز  — جىھاد
دىننىڭ ئاساسلىرى  ،يېتىشتۈرۈپ چىقىرىدىغانئەزالىرىنى( 

ن ەرنى چوڭقۇر ئورۇنالشتۇرىدىغامۇستەھكەم تۈۋرۈكل جايالشقان
 مەكتەپتۇر.
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 ①تائىفەتۇل مەنسۇرە

 ىكىھەققىد «رەۇتائىفەتۇل مەنس»نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر 
ىڭ مېن»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئىمان كەلتۈرىمىز. ايانلىرىغاب

ئۈممىتىم ئىچىدىن بىر گۇرۇھ قىيامەت كۈنىگە قەدەر غالىب ھالدا 
م چۈشكەندە سا ئەلەيھىسسااليھەقىقەت ئۈستىدە داۋام قىلىدۇ. ئى

يدۇ. دە‹ كېلىڭ، بىزگە ناماز ئوقۇپ بېرىڭ!›ئۇالرنىڭ ئەمىرى ئۇنىڭغا: 
بەزىڭالر  ياق، ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ›سا ئەلەيھىسساالم: يئى

تائاالنىڭ مۇشۇ ئۈممەتنى  هللا ،بەزىڭالرغا ئەمىر، بۇ
 مۇنداق دېگەن:يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ②.«دەيدۇ‹ ھۆرمەتلىگەنلىكىدۇر

ڭ بۇيرۇقىغا نىهللاىن بىر بۆلەك كىشىلەر نىڭ ئۈممىتىمدېم»
غان لغەلىبە قىئۈستىدىن دۈشمەنلىرى  تاكى قىيامەتكىچە ئاساسەن

ئۇالرغا قارشىلىق . پ تۇرىدۇھالەتتە ھەمىشە ئۇرۇش قىلى
 ③«.االلمايدۇزىيان سئۇالرغا قىلغۇچىالر 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر  :ەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق د سەلەمە

 ،ڭ پەيغەمبىرىنىهللائى »: كېلىپۇراتتىم. بىر كىشى ئولتيېنىدا 
جىھاد >ئەمدى : ۋە تاشلىدى، قورالالرنى خارالپكىشىلەر ئاتالرنى 

)يەنى ئۇرۇش تۈگىدى(<  ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكلىرىنى قويدى يوق، جەڭ
 ئۇالر»: ۇنىڭغا بۇرۇلۇپ تۇرۇپئ ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدى« ېيىشىۋاتىدۇد

كەلدى. مېنىڭ ئەمدى  ئۇرۇشنىڭ دەۋرى ،پتۇخاتالىشى
ئۇرۇش  ھەق ئۈستىدەھەمىشە  تۈركۈم جامائەتئۈممىتىمدىن بىر 

مايىل قىلىپ ملەرنىڭ قەلبلىرىنى ەۋق ئۈچۈن ئۇالرهللا قىلىدۇ. 

                                                           
 نىڭ ياردىمىگە ئېرىشكۈچى گۇرۇھ.هللا ‐ تائىفەتۇل مەنسۇرە ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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ڭ ۋەدىسى نىهللا رىزىق بېرىدۇ. ئارقىلىق ۋە ئۇالرغا ئۇالربېرىدۇ 
. ئاتنىڭ بۇ ھالەت داۋاملىشىپ تۇرىدۇقەدەر  قىيامەتكە بولغان

ىي . ماڭا ۋەھېكىلگەندۇرقىيامەتكىچىلىك ياخشىلىق چ غاماڭلىيى
وھ رقەبزى بەلكى  المايمەنتۇرمەڭگۈ مەن ئىچىڭالردا  ىكى،قىلىند

ن غاگەدەنلىرىگە ئۇر بىرىڭالرنىڭ-ئارا بىرئۆزسىلەر  قىلىنىمەن.
)يەنى مېنىڭ كەينىمدىن يىتىپ  ھالەتتە ماڭا ئەگىشىسىلەر

 ①«شامدۇر! ەركىزىمئمىنلەر يۇرتىنىڭ ۇ. مبارىسىلەر(
مەيدانغا بولۇپ  نىڭ ئەنسارىلىرىئۇ تائىپە ھەر زامان دىن

ھەرىكەت ڭ دىنىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن نىهللا —ئۇ تائىپە  ،چىقىدۇ
 قىلىدىغان جىھاد قىلغۇچى گۇرۇھتۇر.

 «تائىفەتۇل مەنسۇرە»ئاالدىن بىزلەرنى ات ۋە ھۇھانەسۇبهللا 
شاھادەت  ادىيول ىنىڭن قىلىشىنى ۋە ھاياتىمىزنى  ئۆزقاتارىدى

 ئامىن! ،نى سورايمىزىبىلەن ئاخىرالشتۇرۇش
  

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايىتى ①
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 ئاخىرىدا...

ىك، لبىلەن كەمچىل چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىش ،مانا بۇ
لەر بىلەن ىيىرەبىكار قىلىۋېتىش، جەب ئوخشىتىش بىلەن

 ،ئوتتۇرىسىدىكى كتىرجەملىك بىلەن ئۈمىدسىزلى، خارلەىيىرەقەد
زنىڭ مىىقەلب ،مايىل ئەمەسقىمۇ ئوڭچىللىققىمۇ ياكى سولچىللى

 .دىندۇر ئوتتۇراھالئېتىقادى ۋە بەدىنىمىزنىڭ ئەمىلى بىرلەشكەن 
 ، مەزھەبھەرقانداق دىن ئۆزىنىڭكىدىن باشقا تائاالغا هللابىز 

 ا ئىكەنلىكىمىزگە گۇۋاھلىق بېرىمىز، شۇنداقالجۇد-ۋە يولدىن ئادا
 ىمان بىلەنھاياتىمىزنى ئ ،بىزنى ئىماندا مۇستەھكەم قىلىشىنى

بۇزۇق ھەۋەسلەردىن، -خىل ھاۋايىھەرنى، ىئاخىرالشتۇرۇش
 ئامىن! ،ساقلىشىنى سورايمىز يولالردىنناچار  ۋە پىكىرلەردىن

                    
 !وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أ هل وحصبە أأمجعني
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