
  
  

   :تهۋھىدنىڭ پهزىلىتى ۋە قىسىملىرى توغرىسىدا             

شـهيئىلهرنى بىـر دەپ تونـۇش ۋە شـۇنداق ئېتىقـاد            " تهۋھىدنىڭ سـۆز مهنىـسى           

  . دېگهن بولىدۇ" قىلىش

ئـــالالھ تائـــاالنى بىـــر دەپ تونـــۇش ۋە ئـــۇنى     :  ئهممـــا، ئىـــستىالھ مهنىـــسى       

  انه دەپ ئېتىقاد قىلىشتۇر،تهربىيهتچىلىكته، ئىسىم ـ سۈپهتته يىگ

 ســۆز يــاكى ھهرىكهتــته بولــسۇن ئىبــادەت قىلىــشقا اليىــق بىــردىن بىــر زات دەپ   

پرىنـسىپلىرى   مانـا بـۇ ئىـسالمنىڭ ئاساسـىي         . ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ     

بولــــۇپ، بۇنىڭــــدىن ئىــــسالمنىڭ بــــارلىق نىزاملىــــرى، ھۆكــــۈملىرى، بــــۇيرۇق ۋە 

  .چىقىدۇچهكلىمىلىرى بىخلىنىپ 

  :تهۋھىدنىڭ پهزىلىتى     

ــر   ١     ــنهتكه كىـــرىش ۋە دۇزاخـــتىن قوتۇلىـــشنىڭ بىـــردىن بىـ ــ تهۋھىـــد جهنـ ــ

شۈبهىــسىزكى، ئــالالھ مهريهمنىــڭ ئــوغلى : "سهۋەپچىــسى؛ ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ

مېنىڭ پهرۋەردىگـارىم ۋە    ! ئى بهنى ئىسرائىل  : " ئىسادۇر، دېگۈچىلهر كاپىر بولدى، ئىسا    

هرنىڭ پهرۋەردىگــارىڭالر بولغـان ئــالالھ غــا ئىبـادەت قىلىڭــالر، كىمكـى ئــالالھ غــا    سـىل  

، )يهنـى ئـالالھ دىـن غهيـرىيگه ئىـالھ دەپ ئېتىقـاد قىلىـدىكهن              (شېرىك كهلتۈرىدىكهن   

ئالالھ ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلىدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ، زالىمالر غـا ھېچبىـر              

ســهھى   "دېــدى " بولمايــدۇ  ) ئازابىــدىن قۇتۇلــدۇرغۇچى يهنــى ئــالالھ نىــڭ   (مهدەتكــار 

كىمىكى ئـالالھ  : " مۇسلىمدىكى بىر ھهدسىته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ   

ــنهتكه        ــسا، جهنـ ــات بولـ ــلهن مۇالقـ ــڭ بىـ ــۈرمهي، ئۇنىـ ــىنى كهلتـ ــر نهرسـ ــا بىـ تائاالغـ

  "كىمىكى ئۇنىڭغا بىر نهرسىنى شېرىك كهلتۇرسه دۇزاخقا كىرىدۇ.كىرىدۇ

  

١  



  

  

ئالالھنىــڭ دىــدارىنى ئــارزۇ " يهنه ئهتبانــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان بىــر ھهدىــسته    

ــۇ كىــشىگه دۇزاخنــى ھــارام قىلــدى  ) ال ئىــالھه ئىللهلــالھ (قىلىــپ،  ــالالھ ئ ــسه، ئ " دې

  دېيىلىدۇ

ـ تهۋھىد ئهمهلنىڭ قوبـۇل بولىـشىدىكى ئاساسـلىق شـهرت؛ بـۇ ھهقـته ئـالالھ            ٢    

ئهگهر سهن ئـالالھ  : "لهرگه)پهيغهمبهر(اڭا ۋە سهندىن ئىلگىرىكى  س  :تائاال مۇنداق دەيدۇ  

غا شېرىك كهلتۈرسهڭ، سېنىڭ ئهمهلىڭ ئهلۋەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ، سـهن ئهلـۋەتته            

زىيــان تــارتقۇچىالردىن بولــۇپ قالىــسهن، بهلكــى يــالغۇز ئــالالھ غــا ئىبــادەت قىلغىــن ۋە 

ــولغىن  ــاال يهنه  . ىدەپ ۋەھــى قىلىنــد" شــۈكۈر قىلغــۇچىالردىن ب ــالالھ تائ ــۇ ھهقــته ئ ب

بىــر  مهن پهقهت ســىلهرگه ئوخــشاش" ئېيتقىنكــى،! (  ئــى مــۇھهممهد ( :مۇنــداق دەيــدۇ

ئىنسانمهن، ماڭا ۋەھيـى قىلىنىـدۇكى، سـىلهرنىڭ ئىالھىڭـالر يـالغۇز بىـر ئىالھتـۇر،                

يهنـى سـاۋابىنى ئۈمىـد      (كىمكى، پهرۋەردىگارىغـا مۇالقـات بولۇشـنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن            

پهرۋەردىگارىغــا قىلىــدىغان . ، ياخــشى ئىــش قىلــسۇن)لىــپ ئازابىــدىن قورقىــدىكهنقى

ئىمام ئهبـۇ ئابـدۇلالھ تهسـتهرى مۇنـداق         . ئىبادەتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن   

ئهگهر ئهمهلسىز سـۆزال    . ئىمان دېمهك، سۆز ، ئهمهل، نىيهت ۋە سۈننهت دېمهكتۇر        : (دەيدۇ

ۇ، ئهمهلمـۇ بولـۇپ، نىـيهت بولمىـسا، ئـۇ نىفـاقتۇر، ئهگهر       بولسا ، ئۇ كۇپرىدۇر، ئهگهر سۆزم     

  سۆزمۇ، نىيهتمۇ، ئهمهلمۇ بولۇپ، سۈننهت بولمىسا، ئۇ بىدئهتتۇر

ـ تهۋھىد خاتالىقالر ۋە يامـانلىقالرنى ئۈچـۈرۈپ تاشـاليدۇ؛ ئـالالھ تائـاال ھهدىـس            ٣     

 خاتــالىق ئهگهر ســهن زېمىــن ھهجمىــدە! ئىــي ئــادەم بالىــسى: قۇدســىدا مۇنــداق دەيــدۇ

ئۆتكۈزۈپ، ماڭا شېرىك كهلتـۈرمهي دەرگاھىمغـا كهلـسهڭ، سـېنىڭ قېـشىڭغا زېمىـن               

  "ھهجمىدەك مهغپىرەت بىلهن كىلىمهن

٢  



  

  

  :تهۋھىد تۆۋەندىكى ئۈچ قىسىمغا بۆلىنىدۇ:  تهۋھىدنىڭ قىسىملىرى     

ــدىلهرنىڭ ياراتقۇچىــسى    ١       ــاالنى بهن ــالالھ تائ ــۇ ئ ــۇپ، ئ ــۇبييه بول ــد روب ــ تهۋھى ، ـ

رىزقالندۇرغۇچىسى، تىرىلدۈرگۈچىسى ۋە جېنىنى ئالغۇچىسى دەپ ئېتىقـاد قىلىـشنى          

: مهسـىلهن . ياكى ئۇ ئالالھ تائاالنى بارلىق ئىشلىرىدا يىگـانه دەپ بىلىـش          . كۆرسىتىدۇ

  .دەپ ئېتىقاد قىلىش.. ئالالھ ياراتقۇچى، رىزقالندۇرغۇچى

ــرىكالر،        ــۇ تهرىپىنـــى ئىلگىرىكـــى مۇشـ ــدنىڭ بـ ــاراالر تهۋھىـ ــۇدىيالر، ناسـ يهھـ

دېـمهك  . ۋە مهجۇسى قاتـارلىق ئـازغۇن پىرقىلهرمـۇ ئېتىـراپ قىلغـان           )خىرىستىيانالر(

  .تهۋھىد رۇبۇبىييهنى قهدىمكى دەھرى كاپىرالردىن باشقىالر ئىنكار قىلغان ئهمهس

شۇ نهرسه ناھايىتى ئېنىقكى، دۇنيادا ھېچقاندا بىر نهرسه ياكى بىر ھهركهت                        

بۇ مهنتىقىگه ئاساسهن،   . مهيدانغا كهلتۈرگۈچىسىدۇر ھهرگىزمۇ مهۋجۇد بولمايدۇ    ئۇنىڭ  

ئىنــساننىڭ يارىتىلىــشدىن تارتىــپ تــاكى كائىنــاتتىكى ئهڭ كىچىــك زەررىچىــلهرگه  

دەرۋەقه، بـارلىق   . قهدەر، ھېچقانداق بىر شهيئىي ئۆزلىگىدىن مهيدانغا كىلىپ قالمايدۇ       

زات ئىكهنلىكىـگه   ) يـاراتقۇچى   ( لالھ تائاالنىـڭ خـالق      ئـا . شهيئىلهرنى ئالالھ ياراتقاندۇر  

يــاكى ئــۇالر : "دائىــر دەلىلــلهر ســاماندەك، ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ 

،ئالالھ تائاال يهنه مۇنـداق     " ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟     

ــدۇ ــالالھ ھهمــمه نهرســىنى ياراتقۇچىــد : ]دەي ــۇالرنى (ۇر، ھهمــمه نهرســىگه ھامىيــدۇر  ئ ئ

  ) خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدۇ

:مۇشرىكالرنىڭ تهۋھىد رۇبۇبىييهنى ئېتىراپ قىلغانلىقىغا دائېر دەلىللهر  

  

  

٣  



  

ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى كىـم       : "ئهگهر سـهن ئـۇالردىن    : ]ئالالھ تائاال مۇنداق دەيـدۇ    

دەپ جـاۋاپ بېرىـدۇ، ئېيتقىنكـى،       " لالھ  ئـا "دەپ سورىساڭ، ئـۇالر چوقـۇم       " خهلق ئهتتى؟ 

بهلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئۇقمايدۇ!" جىمى ھهمدۇسانا ئالالھ غا خاستۇر"

ئېيتقىنكـــى، ) مۇشـــرىكالرغا!ئـــى مـــۇھهممهد: (ئــالالھ تائـــاال يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇ 

كىــم رىزىــق ) گىيــا ئۈنــدۈرۈپ(زېمىنــدىن ) يــامغۇر ياغــدۇرۇپ(ســىلهرگه ئاســماندىن "

رنىڭ ئــاڭالش ۋە كــۆرۈش قــابىلىيىتىڭالرنى كىــم باشــقۇرىدۇ؟ تىرىــك  بېرىــدۇ؟ ســىله

شــهيئىلهرنى ئۆلــۈك شــهيئىلهردىن كىــم پهيــدا قىلىــدۇ؟ ئۆلــۈك شــهيئىلهرنى، تىرىــك  

" ئىـشلىرىنى كىـم ئىـدارە قىلىـدۇ؟       ) خااليىقنىـڭ (شهيئىلهردىن كىم پهيدا قىلىـدۇ؟      

چوقۇنـۇش   ئـالالھ دىـن غهيـرىيگه       ("ئېيتقىنكى،  . دەيدۇ" ئالالھ): "بۇالرغا جاۋابهن (ئۇالر  

يۇقىرىقىـــدەك چـــوڭ ئىـــشالرنى * (قورقمامـــسىلهر؟) بىـــلهن ئـــالالھ نىـــڭ ئازابىـــدىن

ــالالھ دۇر ) قىلغــۇچى ھهقىقهتــتىن . ســىلهرنىڭ ھهقىقىــي پهرۋەردىگــارىڭالر، ئهنه شــۇ ئ

ئىمانـدىن يـۈز ئـۆرۈپ      (قالسا، گۇمراھلىقتىن غهيرى نهرسـه مهۋجـۇت ئهمهس، نېمىـشقا           

: ئهگهر ســهن ئــۇالردىن : ]يهنه مۇنــداق دەيــدۇ [بۇرۇلــۇپ كېتىــسىلهر؟  ) ققــاگۇمراھلى

ئهلــۋەتته ئاســمانالرنى ۋە : "دەپ سورىــساڭ، ئــۇالر" ئاســمانالر ۋە زېمىننــى كىــم يــاراتتى"

  [دەيدۇ" ياراتتى) الله(زېمىننى غالىب، ھهممىنى بىلگۈچى 

نـسان تهۋھىـد     تهۋھىدۇل ئۇلۇھييهگه ئىمان كهلتـۈرمهي تـۇرۇپ، ئى        : ئهسكهرتىش

                                                     رۇبۇبىييه بىلهنال ئىسالم دىنىغا كىرەلمهيدۇ

تهۋھىـدنىڭ بـۇ    ): ئىبـادەت تهۋھىـدى دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ       ( ـ تهۋھىـد ئۇلـۇھييه      ٢       

ق قىسمى ئالالھ تائاالنى ئىبادەتته شېرىكـسىز ۋە ئىبـادەت قىلىـشقا بىـردىن بىـر اليىـ                

بــارلىق پهيغهمــبهرلهر بــۇ خىــل تهۋھىــد بىــلهن  . زات دەپ تونــۇش ۋە ئېتىقــاد قىلىــش

  قۇرئان كهرىمدە ئېيتىلغاندەكال پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى بورۇنقى. ئهۋەتىلگهن

٤  



  

 قهۋملهر تهستىقالپ كهلگهن تهۋھىد رۇبۇبىييهنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ئۇالرنى          

ئـالالھ تائـاال نـۇھ ئهلهيهىسـساالم         .ۈن ئىـبهرتىلگهن  تهۋھىد ئۇلۇھىييهگه چاقىرىش ئۈچ   

شۈبهىسىزكى، بىز نـۇھنى قهۋمىـگه پهيغهمـبهر        : ] ھهققىدە خهۋەر بىرىپ مۇنداق دەيدۇ    

بىـر  *مهن ھهقىـقهتهن سـىلهرگه ئوچـۇق ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن        : "قىلىپ ئهۋەتتـۇق، ئـۇ    

 ئازابىغـــا ئـــالالھ دىـــن باشـــقىغا ئىبـــادەت قىلمـــاڭالر، ســـىلهرنىڭ قـــاتتىق كۈننىـــڭ

ئالالھ تائـاال مۇسـا ئهلهيهىسـساالم بىـلهن پىـرئهۋن           [دېدى  " ئۇچرىشىڭالردىن قورقىمهن 

ئالهملهرنىـــڭ : "پىـــرئهۋن ئېيتتـــى: ئوتتۇرىـــسىدىكى ۋەقه ھهققىـــدە مۇنـــداق دەيـــدۇ 

ئـۇ ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ ۋە ئۇالرنىـڭ         : "مۇسا ئېيتتى "*پهرۋەردىگارى دېگهن نېمه؟  

ئهگهر ســــىلهر ھهقىقىــــي . لۇقاتالرنىــــڭ پهرۋەردىگارىــــدۇرئارىــــسىدىكى پۈتــــۈن مهخ

ــساڭالر  ــدۇ  " ئىــشىنىدىغان بول ــداق كىلى ــان كهرىمــدە يهنه مۇن ! ئىــي ئىنــسانالر :"قۇرئ

يهنــى ئــۆتكهنكى (تهقــۋادارالردىن بولۇشــۇڭالرئۈچۈن، ســىلهرنى ۋە ســىلهردىن بــۇرۇنقىالر  

.رنى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭال) ئۈممهتلهر

   ئىبادەت دېگهن نېمه؟     

. دېـگهن بولىـدۇ   " بـوي سـۇنۇش، ئىتـائهت قىلىـش       "  ئىبادەتنىڭ سـۆز مهنىـسى            

: ئىبادەتنىڭ شهرئىي مهنىسىنى شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىييه مۇنـداق ئىزاھاليـدۇ          

ئىبــادەت ـ ئــالالھ تائــاال ياخــشى كۆرىــدىغان ئاشــكارا ـ يۇشــۇرۇن بــارلىق ئهمهل، ســۆز،      "

ئىبـادەت تۈۋەنـدىكى تـۈرلهرنى ئـۆز ئىچىـگه          ." ىكهت قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ    ھهر

ناماز،تاۋاپ، ھهج، رۇزا، نهزىر، ئېتىكاف، قۇربانلىق قىلىش، سهجدە قىلىـش، رۇكـۇ            :ئالىدۇ

  ... قىلىش، قورقۇش، تهۋەككۇل قىلىش، ئۈمىد قىلىش

  ى ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىم ۋەتهۋھىدنىڭ بۇ قىسم:  تهۋھىد ئهسمائ ۋە سىفات-٣      

  

٥  



  

ــبهر        ــدا ســـابىت قىلغـــان ۋە پهيغهمـ ــاال ئـــۆز كىتابىـ ــۈپهتلىرىنى ئـــالالھ تائـ  سـ

ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلىدا بايان قىلىنغـان ئاسـاس بـويىچه ئـۆزگهرتمهي،بىر نهرسـىگه             

ئـۆزىگه خـاس ئىـسم ـ سـۈپهتلهرگه يىگـانه       ..ئوخشاتماي، مۇئهييهن ھالهتته تهسۋىرلىمهي

  :پ ئېتىقاد قىلىشنى كۆزدە تۇتىدۇزات دە

ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىــسىمـ ســۈپهتلىرىنى مــۇكهممهل دەپ تونــۇش؛ : ـــ قائىــدە١        

  . الله بولسا ئهڭ ئالىي خىسلهتلهرگه ئىگه، الله غالىبتۇر :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

، ئۇنىــڭ ئــالالھ تائاالنىــڭ ئىــسىم ـ ســۈپهتلىرى توراقلىــق بولــۇپ   :ـــ قائىــدە٢       

ــدۇ     ــداق دەي ــاال مۇن ــۈننهت؛ئالالھ تائ ــان ۋە س ــى قۇرئ ــۇھهممهد : (مهنبهس ــى م ــا! ئ ) ئۇالرغ

پهرۋەردىگــارىم ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن يامــان ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى،      "ئېيتقىنكــى، 

ئـالالھ  ) ئـالالھ نىـڭ شـېرىكى بولۇشـقا       (ناھهق چېقىلىشنى،   ) كىشىلهرگه(گۇناھالرنى،  

هن نهرسىلهرنى ئالالھ غـا شـېرىك كهلتۈرۈشـنى، ئـۆزەڭالر           ھېچقانداق دەلىل چۈشۈرمىگ  

  .بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى ئالالھ نامىدىن قااليمىقان سۆزلهشنى ھارام قىلدى

ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ئىـــسىم يـــاكى ســـۈپهتلىرىنى بىـــر نهرســـىگه : ــــ قائىـــدە٣      

 ھېچ  :اق دەيدۇبۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇند    . ئوخشىتىش بىلهن ئىسپاتالش جائىز ئهمهس    

ھهممىنـى ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ھهممىنـى         شهيئى ئالالھ غا ئوخشاش ئهمهستۇر، ئالالھ       

ئــالالھ تائاالنىــڭ قۇرئــان يــاكى ھهدىــسته كهلــگهن ئىــسىم ـ          . كــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇر 

ــائىز ئهمهس   ــشمۇ جـ ــار قىلىـ ــۈپهتلىرىنى ئىنكـ ــسىم ـ      . سـ ــڭ ئىـ ــۈنكى، ئالالھنىـ چـ

ــار قىلىـــش دېگهن ــۈپهتلىرىنى ئىنكـ ــۈرۈش، ئۇنىـــڭ  سـ ــا شـــېرىك كهلتـ لىـــك ئالالھغـ

ئايهتلىرىنى بورمىالش ۋە ئالالھ تائاالنى ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىغا ئوخشىتىش ئـارقىلىق        

  .ئۇنىڭ تهڭداشسىز زات ئىكهنلىكىنى يالغانغا چىقىرىش دېگهنلىك بولىدۇ

  

٦  



  

  

ــدە ٤       ــ قائى ــق،       : ـ ــالىرى ئېنى ــۈپهتلىرىنىڭ مهن ــسىم ـ س ــالالھ تائاالنىــڭ ئى ئ

  . كهيپىياتى مهجهۇل بولۇپ، ئۇنى ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ

ئىككى ئىسىمنىڭ بىر خىل ئاتىلىـشى ئۇنىـڭ ئاتالغۇچىلىرىنىـڭ          : ـ قائىدە ٥     

ئالالھ تائاالنىڭ بهزى ئىسىملىرى بهندىلىرىنىڭ بىـر   . بىر ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇ  

تلىرى بىـلهن بهنـدىلىرىمۇ سـۈپهتلىنىدۇ،       قىسىم ئىسىملىرىغا ئوخـشايدۇ، بهزى سـۈپه      

ئهمكۆرىـشىگه مـۇتلهق ئوخـشىمايدۇ مـا،        . مهسىلهن ، كۆرۈش، ئاڭالش دېگهنگه ئوخشاش     

ئالالھ تائاالنىڭ كۆرۈشـى، ئاڭلىـشى ئۆزىنىـڭ ياراتقۇچىلىـك جـااللىتىگه خـاس بولـۇپ،                

  . بهندىلهرنىڭ ئاڭالش، 
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