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بسم الله الرحمن الرحيم
كېرىش سۆز
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ رەببڭى بولغڭان ئڭال ت تائاا ڭا
خاستۇر .راسڭتىى پەيغەمبىرىمىڭز مڭۇھەممەد ئەلەيسىااڭاامگە ،ئۇنىڭ
ئڭڭائىلە-تاۋابىئڭڭاتلىرى ۋە سڭڭاھابە كىراملىرىغڭڭا ئڭڭال ت تائاانىڭڭ رەھڭڭمە
سااملىرى بولاۇن.
تەۋھىڭڭد ھەققىڭڭدە يېزىلغڭڭان بڭڭۇ كىتابنى ڭ ئڭڭۆزى ئىاىڭڭاە ،مەزمڭڭۇنى كە ۋە
ئىبارىلىرى ئوڭاي بولۇشىغا ئەھمىڭيە بەردىڭ ،،كڭۆپلىگەن ئىاڭ ە بۈيۈكلىرىنىڭ ،
خۇسۇسەن شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىڭيە ،ئىبنڭى قەيڭيى ،ۋە مڭۇھەممەد ئىبنڭى
ئابڭڭدۋلھەھسا قاتڭڭارلىق ئۆلىماارنىڭڭ قىممەتلىڭڭك ئەسڭڭەرلىرىدىن پايدى نڭڭدى.،
شۈبسىاڭڭىزكى ،ئىاڭ ە ئەقىڭڭدىلىرىنى ئڭۈگىنىش بڭڭارچە ئىلىملەرنىڭ ئەۋۋىلڭڭى ۋە
مۇسۇلمانىىلىقنى ئاساسىدۋر .چۈنكى ئال ھنى دەرگاھىدا ئەمەللەرنى مەقبۇل ۋە
ئۆز ئىگىاىگە پايدىلىق بولۇشى ئۈچۈن بۇ ئىلىمنى ئڭۈگىنىش ،ئڭۈگىتىش ۋە
ئەمەل قىلىشڭقا ئەھمىڭڭيە بېرىشڭڭنى تەقەززا قىلىڭدۋ .شڭڭۇنداق بىڭڭز ھڭڭازىر
دىناىزلىق ،خۇراپڭاتىىلىق ۋە ماتېرىيڭالىزمىىلىق ئېقىملىڭرى دەۋر سڭۈرقۋاتقان بىڭر
ئەسىردە ياشاۋاتىمىز .بۇ ئېقىم رنى ھەممىاى ناھڭايىتى خەتەرلىڭك ئڭېقىم ردۋر.
كۈنىمىزدىكى مۇسڭۇلمان قېرىنداشڭلىرىمىز پەقە قۇرئڭان ۋە سڭەھىھ ھەدىاڭلەرنى
ئاساس قىلغان تو را ئەقىدىنى ئڭۈ گىنىش بىلەنڭ يڭۇقىرىقى خەتەرلىڭك ئېقىم ر ڭا
تاقابى تۇراايدۋ ،شۇنداق ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقڭادلىرىنى ئىاڭ ت قى ايڭدۋ .مانڭا بڭۇ
ئىا ە ئەۋادلىرىنى ئىا مىي ئەقىدىنى تو را يوسۇندا ئۈگىنىپ يېتىشىشى ئۈچۈن
زور ئەھمىيە بېرىشكە تۈرتكە بولغان سەۋەبنى ئۆزىدۋر.
پەيغەمبىرىمىڭڭز مڭڭۇھەممەد سڭڭەللەل ھۇ ئەلەيسڭڭى ۋەسڭڭەللەمگە ،ئۇنى ڭ ئڭڭائىلە
تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئال ھنى رەھمە سااملىرى بولاۇن.
سالىھ ئىبنى فەۋزان ئەلفەۋزان
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بىرىنچى باب
ئىنسانىيەت ھاياتىدىكى ئازغۇنلۇق
(كۇفرى ،شېرىك ۋە نىفاق ھەققىدە تارىخىي بايان)

ئال ت تائاا ئىناان رنى يالغۇز ئۆزىگى ئىبادە قىلاۇن ئۈچۈن ياراتتى ۋە بۇ
جەرياندا ئۇار ئېستىياجلىق بولىدىغان رىزىق رنى ئاتا قىلدى .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
َ ُ ُ ْ ُ ِّ ِّ ْ َ َ ُ ُ َ
ََ َ َْ ُ ْ
اْل َّن َو ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون .ما أ ِريد ِمنهم ِمن ِرز ٍق وما أ ِريد أن
اْلنس إَِّل ِِلعبد ِ
﴿وما خلقت ِ
ِ
ُْ ُ
ون﴾ تەرجىمىاى« :جىن رنى ،ئىناان رنى پەقە ماڭا ئىبادە قىلىش
يط ِعم ِ
ئۈچۈن ياراتتى .،ئۇاردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇارنى مېنى ئۇزۋق ندۋرۋشىنى
تىلىمەيمەن[ ».سۈرە زارىيا – 57-56ئايەتلەر].
ئىناان تەبىئىتى ئۆز ھالىغا قويۇپ بېرىلىدىغان بولاا ،ئۇ ھامان ئال ھنى بار ۋە بىر
ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغى ئىبادە قىلىشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن بۇرچ
دەپ تونۇيدىغان ئاڭغا ئېرىشىدۋ .ئىناان ۋە جىن ردىن بولغان شەيتان ر ئۆزلىرىنى ھەر
تۈرلۈك ئازدۋر ۇچ ۋاسىتىلىرى بىلەن ئىنااننى ئەسلى پاك تەبىئىتىدىن ئازدۋرىدۋ.
شۇنىاى ھەقىقەتكى ،ئال ھنى تونۇش ئېڭى ئىنااننى ئەسلى تەبىئىتىدە مەۋجۇد
بولغان بىر خىالە بولۇپ ،كۇفرى بىلەن شېرىك ئىناان تەبىئىتىگە سىرتتىن كىرگەن
بىر ئاپەتتۇر .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :فَأَقِ ْ،وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ

اللَەِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِي َ لِاَلْقِ اللَەِ﴾ تەرجىمىاى« :ئال ھنى دىنىغا
ئەگەشكىنكى ،ئال ت ئىناان رنى شۇ دىن بىلەن ياراتتى ،ئال ھنى ياراتقىنىدا
ئۆزگىرىش بولمايدۋ[ ».سۈرە رۋە 33ڭ ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :ھەرقانداق پەرزەنت ئىا ە فىترىتىدە
دۋنيا ا كېلىدۋ ،ئۇنى ئاتا-ئانىاى يەھۇدىي ياكى خرىاتىئان ياكى مەجۇسى
(ئاتەشپەرەس) قىلىپ تەربىيىلەيدۋ[ ».بۇخارىي ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
ئادەە ئەلەيسىاااامنى زامانىدىن بېرى پۈتۈن ئىناان رنى دىنى ئىا ە (يەنى
ئال ھنى بىرلىكىگە ئېتىقاد قىلىش دىنى) ئىدى .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ:
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َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ
انلب ِّي َ
ني ُمبَ ِِّش َ
َّ
ين﴾ تەرجىمىاى« :ئىناان ر
ـه
احدة فبعث الل
﴿َكن انلاس أمة و ِ
ِِ
ِ ِ
ئەزەلدىن ھەق دىندىكى بىر ئۈممە ئىدى( ،كېيىن ئۇارنى بەزىاى ئىمان ئېيتىپ،
بەزىاى ئىمان ئېيتماي) ئىاتى پ قىلىشتى ،ئال ت (مۆمىنلەرگە جەننە بىلەن)
خۇشاەۋەر بەرگۈچى( ،كاپىرارنى دوزاختىن) ئاگاھ ندۋر ۇچى پەيغەمبەرلەرنى
ئەۋەتتى[ ».سۈرە بەقەرە  -213ئايەتنى بىرقىامى].
تو را ئەقىدىدىن بۇرۋلۇش ،كۇفرى ۋە شېرىك ئە ئەۋۋەل نۇت ئەلەيسىاااامنى
قەۋمىدە ئوتتۇرىغا چىققان .نۇت ئەلەيسىااااە ئىناانىيە تارىاىدا ئال ت تەرىپىدىن
َّ َ َ
ئەۋەتىلگەن بىرىنىى پەيغەمبەر ھېاابلىنىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋِ ﴿ :إنا أ ْو َحيْنا
ْ
َْ َ َ َ َْ َ َْ َ ُ
انلبيِّ َ
وح َو َّ
ني ِم ْن َبع ِدهِ﴾ تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! بىز
ٍ
ِإِلك كما أوحينا ِإَل ن
ِ
نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە ۋەھى قىلغاندەك ،ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھى
قىلدۋق[ ».سۈرە نىاا 163ڭ ئايە ].
ئىبنى ئابباس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ مۇنداق دەيدۋ» :ھەزرىتى ئادەمنى زامانىدىن نۇت
ئەلەيسىاااامنى زامانىاىغىىە ئون ئەسىر ئۆتكەن .ئۇارنى ھەممىاى ئىا ە
(يەنى ھەق) دىندا ئىدى ».بۈيۈك ئىا ھاتىى ئالى ،ئىبنى قەييى ،ئىبنى ئابباس
رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى بۇ سۆزىنى شۈبسىاىز تو را دەپ تەستىقلىغان .ئال ھنى مۇنۇ
َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َّ ً َ َ ً
احدة
سۆزى بۇ ھەقىقەتنى تېاىمۇ ئىاپات يدۋ﴿ :وما َكن انلاس ِإَّل أمة و ِ
َ ْ َُ
فاختَلفوا﴾ تەرجىمىاى« :ئىناان ر ئەسلىدە بىر دىن (يەنى ئىا ە دىنى) دا ئىدى.
كېيىن ئۇار ئىاتى پ قىلىشتى (يەنى دىن ر كۆپەيدى ،كىشىلەر بۇت ر ا
چوقۇنۇشتى)[ ».سۈرە يۇنۇس سۈرىاى 19ڭ ئايە ].
يەنى ئىناان ر ئۆزلىرىنى ئەسلىدىكى ھەق دىنىدىن ئۇزاقلىشىش ،ھەتتا ئۇنىڭدىن
يۈز ئۆرقش نەتىجىاىدە ھەرخى باتى دىن ر ا بۆلۈنۈپ ،بۇت ر ا چوقۇنغانلىقى
سەۋەبتىن ئال ت ئۇارنى ئەسلىدىكى ھەق دىنىغا قايتۇرۋش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى
ئەۋەتكەن .ئەرەبلەرمۇ شۇنىڭدىن كېيىن ئەمر ئىبنى لەھيە كەلگۈچىلىك ئىبراھى،
ئەلەيسىاااامنى دىنىدا ئىدى .ئەمر ئىبنى لەھىيە بۇتپەرەسلىك دىنىنى ئەرە يېرى،
ئارىلىدا ،خۇسۇسەن ھىجاز زېمىنىدا كە تارقىتىش ئارقىلىق ئىبراھى،
ئەلەيسىاااامنى ھەق دىنىنى ئۆزگەرتكەن ۋە تەدرىجىي ھالدا پۈتۈن ئەرە
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قەبىلىلىرىنى ھەق دىندىن چىقار ان .ھەتتا مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ئەۋەتىلگەنگە
قەدەر بۇ مۇقەددەس زېمىندا بۇددا دىنى دەۋر سۈرەتتى .مۇھەممەد ئەلەيسىااااە
پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن كېيىن ،ئەرەبلەرنى ھەق دىنغا — ئىبراھى،
ئەلەيسىاااامنى دىنى بولغان ئىا ە دىنىغا چاقىردى .ئۈ ئال ھنى دىنىنى ئەسلىگە
كەلتۈرقش يولىدا بارلىقىنى ئاتىدى .نەتىجىدە ،ھەق دىن ئەسلىگە كەلتۈرقلدى .بۇت ر
چېقىپ تاش ندى .ئال ھنى ھەق دىنى تاكامۇل شتى .شۇندىن بېرى ئىا ە مىللىتى
مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىپ ،ئۇ كۆرسەتكەن تو را يول ئارقىلىق
ئالتۇن دەۋىرگە ئاي ندى .ئىا ە دىنى ئەرە يېرى ،ئارىلىدىن ھالقىپ دۋنيانى
ھەرقاياى جايلىرىغا بېرىپ يەتتى .ئەپاۇسكى ،كېيىنكى ئەسىرلەردە مۇسۇلمان ر
ئارىاىدا باش كۆتۈرگەن جاھالە  ،باشقا دىن رنى خۇراپاتلىرىنى قوبۇل قىلىش
ئېقىمى ،ئاز ۇن يولباشىى ر ا ئەگىشىپ ئەۋلىيا ۋە مازار-ماشايىا ر ا چوقۇنۇش ر ا
ئ وخشاش شېرىك ۋە خۇراپات رنى سەۋەبى بىلەن كۆپلىگەن مۇسۇلمان ر ھەقىقىي
تەۋھىد روھى ۋە ئۇنى تەقەززاسىدىن يىراقلىشىپ قالدى .ئۇار قۇربانلىق ،نەزىر -چىراغ
ۋە دۋئالىرىنى مەزكۇر مازار -ماشايىا ر ا ئاتاپ قىلىدىغان ،ئۇاردىن مەدە  -ياردەە
سورايدىغان زاالەتنى ئۆزلىرى ئۈچۈن دىن قىلىھالدى .ئۇار ئۆز گۇمانلىرىدا بۇ خى
ئىشلىرىنى ئەۋلىياار ا چوقۇنغانلىق ئەمەس ،بەلكى ئۇارنى ئال ت ئۈچۈن ۋاسىتە
قىلغانلىق دەپ ئاتىھالغان .ھالبۇكى  ،ئۇار بۇ قىلمىش ۋە ئېتىقادارنى ئىلگىرىكى
مۇشرىك رنى ئىش-ھەرىكە ۋە سۆزلىرىرىدىن ئىكەنلىكىنى ئۇنۇتقان ئىدى .ئال ت
َ ْ ُ َّ َ َ
تائاا مۇشرىك رنى سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :ما نعبُ ُده ْم إَِّل ِِلُق ِّر ُبونا
َ َّ ْ َ
اَّلل ُزلف﴾ تەرجىمىاى« :بىزنى ئۇار ا چوقۇنۇشىمىز پەقە ئۇارنى بىزنى
ِإَل ِ
ئال ھقا يېقىن شتۇرۋشى ئۈچۈندۋر[ ».سۈرە زقمەر  -3ئايە ].
ئىناانىيە تارىاتىن بۇيان بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئاز ۇنلۇق ر ا دۋچار بولغان
بولاىمۇ ،ئۇارنى كۆپلىرى ،ئال ھنى پەرۋەردىگارلىقتا يەككە-يېگانە ئىكەنلىكىگە
ئىشىنىدۋ .پەقە ئىبادەتلەردە بىلىپ-بىلمەي ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرقپ قويىدۋ.
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ِشكون﴾
خۇددى ئال ت تائاا ئېيتقاندەك﴿ :وما يؤ ِمن أكَثهم بِ ِ
اَّلل ِإَّل وهم م ِ
تەرجىمىاى« :ئۇارنى كۆپلىرى ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقپ تۇرۋپ ئىشىنىدۋ (يەنى
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ئال ھنى ياراتقۇچى  ،رىزىق بەرگۈچى دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە ،بۇت ر ىمۇ
چوقۇنىدۋ)[ ».سۈرە يۇسۇف  -136ئايە ].
ئال ھنى بارلىقىغا ئىنكار قىلىدىغان پىرئەۋن ۋە دەھرىيلەرگە (كوممۇنىات ر ا)
ئوخشاش ر ئاز سانلىق ردۋر .بۇارنى رەبنى ئىنكار قىلىشلىرى ئۆزلىرىنى
ھاكاۋۋرلۇقىدىن باشقا نەرسە ئەمەس .ئەمما ئۇار ئېىكى دۋنياسىدا ئال ھنى بار
ئىكەنلىكىگە ئىقرار قىلىشتىن باش تارتالمايدۋ .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ:
ُ ْ
ُ
َ َ ْ َ ََْ َ ُ
﴿ َو َج َ
استيْقنت َها أنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ئۇ
ح ُدوا بِها و
ئايەتلەرنى ئىىىدە ئېتىراپ قىلدى ،لېكىن ئۇار ئۇنى زۋلۇە ۋە تەكەببۇرلۇق
قىلىش يۈزىاىدىن ئىنكار قىلدى[ ».سۈرە نەملە -14ئايە ].
ئۇارنى ئەقىللىرى ھەرقانداق مەخلۇقنى بىر ياراتقۇچىاى ،ھەر قانڭداق مەۋجۇدلۇقنىڭ
بىڭر ۋۋجۇتقڭا چىقار ۇچىاڭى ،ئىڭنىىكە ئىنتىزاملىڭق ھەە پۇختڭا پىڭ ن بىڭلەن يوچۇقاڭىز
ئورۋن شتۇرۋلغان كائىناتنى چوقڭۇە بىڭر ياراتقۇچىاڭى بڭارلىقىنى ئەلڭھەتتە ھڭې قىلىڭدۋ.
ھەقىقەتڭڭكە ئىنكڭڭار قىلغڭڭۇچى ر ھەر زامانڭڭدا مەۋجۇدتڭڭۇر .كىمكڭڭى بڭڭۇ ھەقىقەتڭڭكە ئىنكڭڭار
قىلىدىكەن ،ئۇ كىشى ئەقلىنى يوقاتقان ياكى تەكەببۇرلىقى ئەقلىنى توسڭۇپ ھەقنڭى ئىنكڭار
قىلىشىغا ئىلىپ بار اندىن باشقا نەرسڭە ئەمەسڭتۇر .بڭۇ تڭۈردىكى كىشڭىلەرنى ئىنكڭارلىرى
ھەقىقەتنى ھېىقاچان ئۆزگەرتەلمەيدۋ.
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شېرىكنىڭ ئېنىقلىمىسى ۋە ئۇنىڭ تۈرى
شېرىك تو رىاىدا ئېنىقلىما:
شېرىك :بىراۋنى ئال ھنى رەبۇنىييە ۋە ئۇلۇھىييەتتىكى يەككە-يېگانىلىقىغا باشقا
نەرسىنى شېرىك قىلىپ ئېتىقاد قىلىش دېمەكتۇر .ئىا مدىن ئىلگىرى ئەرەبلەر
بۇت رنى بىزنى ئال ھقا يېقىن شتۇرىدىغان ئى ھلىرىمىز دەپ ئېتىقاد قىلىشى ۋە ئۇار ا
چوقۇنۇشى تولۇق مەنىدىكى شېرىكتۇر .ئەمما كېيىنكى ئەسىرلەردە ،مۇسۇلمان ر
ئارىاىدا كە تارقالغان شېرىك ئەمەللەر كۆپىنىە ،ئىبادە مەسىلىلىرىدە ئورتاق شقان
بولۇپ ،ئال ھتىن مەدە  -ياردەە سوراشتا ئەۋلىيا ۋە مازار-ماشايىا رنى ئۇنىڭغا
ۋاسىتە قىلىش ،قۇربانلىق ،قورقۇش ۋە ئۈمىدلىنىش ،ياخشى كۆرقش ،نەزىر -چىراغ ۋە
باشقا دىنىي ئەمەللەرنى ئال ھنى ەيرىگە قىلىش قاتارلىق ردىىندۋر .شېرىك ئەمەل -
ئىبادەتلەرنى يوققا چىقىرىدىغان ،ئال ھنى نەزىرىدە ئە كەچۈرقلمەس ئېغىر
گۇناھ ردىن سانىلىدىغان بولۇپ ،ئۇنى بايانى تۆۋەندىكىدىن ئىبارەتتۇر:
-1شېرىك بولاا :ئال ھنى ئى ھلىق خۇسۇسىيەتلىرىدە مەخلۇقنى خالىققا (يەنى
بەندىنى ئال ھقا) ئوخشىتىشتۇر .چۈنكى ئال ھقا بىراۋنى شېرىك قىلغان كىشى ئۇنى
ئال ھقا ئوخشاتقان بولىدۋ .ھالبۇكى ،ئال ت ھېىقانداق بىر مەخلۇقاتقا ئوخشىمايدۋ.
ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :لَيْ َس َك ِمثْ ِل ِه َ ْ
َشء﴾ تەرجىمىاى« :ھېچ
شەيئى ئال ھقا ئوخشاش ئەمەستۇر[ ».سۈرە شۇرا 11ڭ ئايە ].
ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقش ئە چو زۋلۇمدۋر .زۋلۇە دېگەن سۆز ،بىر نەرسىنى ئۆز
ئورنىغا قويۇلمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۋ .كىمكى ئال ھنى ەيرىگە ئىبادە قىلىدىكەن،
ئىبادەتنى ئۆز ئورنىغا قىلمىغان ۋە ئۇ قىلمىشى ئارقىلىق ئۆز نەپاىگە ئېغىر زۋلۇە قىلغان
َّ ِّ ْ َ ُ ْ
الِش َك لظلم َع ِظيم ﴾ تەرجىمىاى:
بولىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :إِن ِ
«شېرىك كەلتۈرقش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر[ ».سۈرە لوقمان -13ئايە ].
-2ئال ت ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن كىشىنى گۇناھىنى تاكى ئۇ كىشى شېرىكتىن
َّ َّ َ َ
اَّلل َّل
تەۋبە قىلمىغۇچە كەچۈرمەيدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەنِ ﴿ :إن
ََْ ُ َ ُ َ َ َ
َي ْغف ُر أَ ْن ي ُ ْ َ َ
ك ل ِ َم ْن ي َ َش ُ
اء﴾ تەرجىمىاى« :ئال ت
ِشك بِ ِه ويغ ِفر ما دون ذل ِ
ِ
ھەقىقەتەن ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرقش گۇناھىنى مە پىرە قىلمايدۋ ،خالىغان
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قىلىدۋ[ ».سۈرە نىاا  48ڭ

ئادەمنى ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مە پىرە
ئايە ].
 -3ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگەن كىشىنى (گۇناھىغا تەۋبە قىلىپ پاك نمىغىىە)
جەننەتكە كىرەلمەيدىغانلىقى ،شۇنداق ئۇ مۇشرىكلىق ھالىتىدە ئۆلاە دوزاخ ئەھلىدىن
بولىدىغانلىقى تو رىاىدا ئال ت تائاا خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۋ ﴿ :إِنَەُ مَنْ يُشْرِكْ
بِاللَەِ فَقَدْ حَرَەَ اللَەُ عَلَيْەِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاەُ النَارُ﴾ تەرجىمىاى« :كىمكى ئال ھقا
شېرىك كەلتۈرىدىكەن (يەنى ئال ھتىن ەيرىيگە ئى ت دەپ ئېتىقاد
قىلىدىكەن) ،ئال ت ئۇنىڭغا جەننەتنى ھاراە قىلىدۋ ،ئۇنى جايى دوزاخ
بولىدۋ[ ».سۈرە مائىدە 72ڭ ئايە ].
-4ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقش ساھىبىنى بارلىق ياخشى ئەمەللىرىنى بىكار
ََْ َ ْ َ ُ َ
َْ
َ ُ
ْشكوا َل َ ِب َط عن ُه ْم َما َكنوا
قىلىھىتىدۋ .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ولو أ
َْ ُ َ
يع َملون﴾ تەرجىمىاى« :ئەگەر ئۇار شېرىك كەلتۈرسە ئىدى ،ئۇارنى قىلغان ياخشى
ئەمەللىرى ،ئەلھەتتە بىكار بولۇپ كېتەتتى[ ».سۈرە ئەنئاە  88ڭ ئايە ].
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
َْ َ
ك لَِئْ
اَّل َ
ين ِمن قب ِل
وِح ِإِلْك َو ِإَل ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ولقد أ ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ون َّن ِم َن اْلَاِس َ
ين﴾ تەرجىمىاى« :ساڭا ۋە
أْشكت ِلحبطن عملك وتلك
ِِ
سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە :ئەگەر سەن ئال ھقا شېرىك كەلتۈرسە ،
سېنى ئەمەلى ئەلھەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۋ ،سەن ئەلھەتتە زىيان
تارتقۇچى ردىن بولۇپ قالىاەن دەپ ۋەھيى قىلىندى[ ».سۈرە زۋمەر -65
ئايە ].
 -5مۇشرىكنى قېنى ھەە مېلى ھاالدۋر .ئال ت بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
َ ُ َّ
ْ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ
ُصوه ْم َواق ُع ُدوا ل ُه ْم ُك
ِشكِني حيث وجدتموهم وخذوهم واح
﴿فاقتلوا الم ِ
َم ْر َص ٍد﴾ تەرجىمىاى« :مۇشرىك رنى قەيەردە ئۇچراتااڭ ر ،شۇ يەردە
ئۆلتۈرقڭ ر ،ئەسىرگە ئېلىڭ ر ،قورشاڭ ر ،ئۇارنى ئۆتىدىغان يوللىرىنى
كۆزىتىپ تۇرۋڭ ر[ ».سۈرە تەۋبە -5ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :مەن كىشلەر بىلەن تاكى ئۇار
بىر ئال ھتىن باشقا ھېچ ئى ت يوق دەپ شەھادە ئېيتقۇنىە قەدەر ئۇرۋش
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قىلىشقا بۇيرۋلدۋە .ئەگەر ئۇار ئىمان ئېيتاا مەندىن ئۆزلىرىنى جان ۋە
ماللىرىنى ساق پ قالىدۋ .ئەمما ئىا منى ھەققىنى ساق پ قاالمايدۋ.
ئۇنىڭدىن ھېاا ئېلىش ئال ھنى ئىشىدۋر[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
-6ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقش گۇناھ رنى ئە ئېغىرىدۋر .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە
ساھابە كىرام ر ا« :سىلەرگە گۇناھ رنى ئە چوڭىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ دېگەندە،
دەپ بەرسىلە ئى رەسۇلۇل ت! دېھىدۋق ،رەسۇلۇل ت :گۇناھ رنى ئە چوڭى ئال ھقا
شېرىك كەلتۈرقش ۋە ئاتا -ئانىاىنى قاخشىتىشتۇر ،دېدى[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى،
رىھايىتى].
ئەل مە ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت مۇنداق بايان قىلىدۋ" :ئال ت
سۇبسانەھۇ ۋەتەئاانى ئىناانىيەتنى يارىتىشتىكى مەقاىتى؛ ئۇارنى ئۆزىنى
گۈزەل ئىاى ،ۋە ئالى سۈپەتلىرىنى بىلىشكە ،يالغۇز ئۆزىگى ئىبادە قىلىشقا،
ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا ئادالەتنى بەرپا قىلىش قاتارلىق ر ا بۇيرۋيدىغانلىقىنى
ََ ْ َ َْ
بىلدۋرۋشتىن ئىبارەتتۇر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :لقد أ ْر َسلنا
ْ
ََ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ُ ُ َ َ ْ َ ِّ َ
انل ُ
ان ِلَ ُق َ
وم َّ
اس بِال ِق ْس ِط﴾
كتاب َوال ِمزي ِ
ات وأنزنلا معهم ال ِ
اْل ِين ِ
رسلنا بِ
تەرجىمىاى« :بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن
ئەۋەتتۇق ۋە ئۇار بىلەن بىللە ئىناان ر ئادالەتنى بەرپا قىلاۇن دەپ كىتابنى
قانۇننى چۈشۈردۋق[ ».سۈرە ھەدىد -25ئايە ].
ئال ت تائاا ئىناان رنى ئۆز-ئارا ئادالەتنى بەرپا قىلىشلىرى ئۈچۈن
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ ،كىتاب رنى نازى قىلغانلىقى تو رىاىدا خەۋەر
بەردى .ئادالەتنى ئە بۈيۇكى تەۋھىددۋر .شۇنداق تەۋھىد ئادالەتنى بېشى
ۋە ئاساسىدۋر .شېرىك بولاا زۋلۇمدۋر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
َّ ِّ ْ َ ُ ْ
الِش َك لظلم َع ِظيم﴾ تەرجىمىاى« :شېرىك كەلتۈرقش چو زۋلۇمدۋر
﴿إِن ِ
(زور گۇناھتۇر)[ ».سۈرە لوقمان -13ئايە ].
دېمەك؛ شېرىك زۋلۇم رنى ئە كاتتىاى ،تەۋھىد ئادالەتنى ئە
بۈيۇكىدۋر .يۇقىرىقى سۆزنى تەقەززاسىغا زىت ئېتىقاد چۈشەنىىاى
گۇناھ رنى ئە كاتتىاىدۋر .شېرىك ئادالەتكە مۇتلەق زىت بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇنى چو گۇنات ئىكەنلىكىدە شەك يوق .ئال ت تائاا مۇشرىك رنى
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ھەممىاىگە جەننەتنى ھاراە قىلدى ،ئۇنى قېىنى ،مېلى ۋە ئەھلىنى تەۋھىد
ئەھلىگە ھاال قىلدى .مادامىكى ئۇار ئال ھقا بەندىىىلىك قىلىشنى تەرك
قىلغان ئىكەن ،مۆمىن رنى ئۇارنى قۇل قىلىشىغا رۋخاە بەردى.
مۇشرىكنى ھېىبىر ئەمەلى ئال ت ھۇزۋرىدا مەقبۇل بولمايدۋ .مۇشرىك ئۈچۈن
قىلىنغان شاپائە قوبۇل قىلىنمايدۋ .ئاخىرەتتە ئۇارنى بىرەر بىر دۋئاسى
ئىجابە قىلىنمايدۋ ۋە بىرەر ئۈمىدى روياپقا چىقىرىلمايدۋ .مۇشرىك رەببىنى
تونۇمايدىغان جاھىل رنى جاھىلىدۋر .ئۇارنى ئىبادەتتە ئال ھقا مەخلۇقنى
شېرىك قىلىشى چىكىگە يەتكەن جاھىللىق بولۇش بىلەن بىرگە ،ماھىيەتتە ئۆز
نەپاىگە قىلغان چەكاىز زۋلۇمدىن ئبارەتتۇر .ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگۈچى
ئال ھقا زۋلۇە قىلغان بولماستىن بەلكى ئۆز نەپاىگە زۋلۇە قىلغان بولىدۋ".
["ئەلجەۋابۇل كافىي" ناملىق ئەسەر  -139بەتكە مۇراجىئە قىلىناۇن].
 -7شېرىك ،ئال ت ئۆزىنى ئۇنىڭدىن پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىشتۇر.
كىمىكى ئال ھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئال ت ئۆزىنى ئۇنىڭدىن پاكلىغان
نۇقاان رنى ئۇ زاتقا چاپلىغان بولۇپ ،بۇ چىكىگە يەتكەن سەركەشلىك ۋە
قارشىلىشىشتىن باشقا نەرسە ئەمەستۇر.
شېرىكنىڭ تۈرلىرى:
شېرىك تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋ:
 -1چو شېرىك :ئۇ بولاا ساھىبىنى دىندىن چىقىرىدىغان ،ناۋادا تەۋبە قىلماي
ئۆلۈپ كەتاە ئەبەدى دوزاختا قېلىشىغا سەۋەپ بولىدىغان شىرېك بولۇپ ،ئۇ؛ ئال ھنى
ەيرىدىن مەدە -ياردەە سوراش ،كېاەللەرگە شىپالىق تىلەش ،مازار -ماشايىا ردىن
ياخشىلىق كۈتۈپ ئۇار ا قۇربانلىق قىلىش ،ئەۋلىياارنى رازىلىقىنى كۆزلەپ ئۇار ا
ئاتاپ نەزىر -چىراغ ئۆتكۈزقش ،ئۆلۈكلەردىن ھاجەتلىرىنى سوراش ،جىن-شەيتان رنى
بىرەر زىيان -زەخمە يەتكۈزقشىدىن قورقۇش ،سالىھ كىشىلەرنى مازارلىرىغا بىرىپ
ھاجەتلىرىنى تىلەش كەبى ،ئال ھتىن باشقا ھېىكىشى ۋۋجۇدقا چىقىرىشقا قادىر
بوالمايدىغان ئىش رنى مەخلۇقتىن ئۈمىد قىلىش قاتارلىق ئىش رنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ.
َّ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ
ُ ُ َ
ََُُْ َ
ُ
ُضه ْم َوَّل يَنف ُع ُه ْم َويَقولون
ون اللـ ِه ما َّل ي
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ويعبدون ِمن د ِ
َ َ ُ َ ُ َ َ َّ
ه ٰـ ُؤَّل ِء شف َعاؤنا ِعند اللـ ِه﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ئال ھنى قويۇپ ،ئۆزلىرىگە پايدا -
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زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىدۋ ،بۇار (يەنى بۇت ر) ئال ھنى
دەرگاھىدا بىزگە شاپائە قىلغۇچى ر دېيىشىدۋ[ ».سۈرە يۇنۇس -18ئايە ].
-2كىىىك شېرىك :بۇ تۈردىكى شېرىكنى سادىر قىلغۇچى دىندىن چىقمايدۋ ،لېكىن
ئۇنى تەۋھىدى ناقى بولغان بولىدۋ .ئەمما كېىىك شېرىك چو شېرىككە ئىلىپ
بارىدىغان ۋاسىتىدۋر .بۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ،بىرى ئوچۇق شېرىك ،يەنە بىرى يوشۇرۋن
شېرىكتۇر.
بىرىنىى :ئوچۇق شېرىك؛ بۇ سۆز ۋە ئەمەللەر بىلەن بولىدىغان شېرىك .مەسىلەن:
ئال ھنى ەيرىنى نامى بىلەن قەسەە قىلىش بولاا ،سۆز ئارقىلىق سادىر قىلىنغان
شېرىكتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى ئال ھتىن
باشقىاىنى نامىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۋپ قەسەە قىلىدىكەن ،ئۇ ئال ھقا شېرىك
كەلتۈرگەن بولىدۋ[ ».تىرمىزى رىھايىتى].
"ئال ت خالىدى ۋە سىز خالىدىڭىز" دېگەنگە ئوخشاش .ساھابى ردىن
بىرى شۇنداق دېگەندە ،رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا« :مېنى ئال ت
بىلەن تە ئورۋندا قويۇۋاتاماەن؟!" ،پەقە ئال ت ئۆزى خالىدى دېگىن"
دېگەن[ ».نەسائى رىھايىتى].
شۇنىڭدەك "ئەگەر ئال ت ۋە سىز بولمىغىنىڭىزدا ئىدى" دېيىشمۇ
يۇقىرىدىكى سۆزلەرگە ئوخشايدۋ .بۇ سۆزلەرنى تو رىاى" :ئال ت خالىاا،
كېيىن پاانىىى خالىاا"" ،ئەگەر ئال ت بولمىغاندا ،كېيىن پاانىىى بولمىغاندا
ئىدى" دېيىش دۋرۋستۇر .چۈنكى بەندىنى خالىشى ئال ھنى ئىرادىاىدىن
ََ ََ ُ َ
ون إ ََّّل أَن ي َ َش َ
اء
كىيىن كىلىدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :وما تشاء ِ
َّ ُ
ـه َر ُّب الْ َعالَم َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :پەقە ئالەملەرنى پەرۋەردىگارى ئال ت
الل
ِ
خالىغاندى ئاندىن سىلەر خااياىلەر (يەنى ئال ت خالىمىغىىە سىلەرنى
خالىغىنىڭ رنى ھېچ پايدىاى يوق)[ ».سۈرە تەكھىر -29ئايە ].
بىرىنىى :ئوچۇق شېرىك؛ بۇ سۆز ۋە ئەمەللەر بىلەن بولىدىغان شېرىك .مەسىلەن:
ئال ھنى ەيرىنى نامى بىلەن قەسەە قىلىش بولاا ،سۆز ئارقىلىق سادىر قىلىنغان
شېرىكتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى ئال ھتىن
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باشقىاىنى نامىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۋپ قەسەە قىلىدىكەن ،ئۇ ئال ھقا شېرىك
كەلتۈرگەن بولىدۋ[ ».تىرمىزى رىھايىتى].
ئەمما ئەمەل بىلەن بولغان شېرىك بولاا ،كۆز تەگمىاۇن دېگەن ئۈمىد بىلەن تۇمار
ۋە كۆزمۇنىاق ئېاىش قاتارلىق (ئال ت ئىناان رنى سەۋەپ قىلىشىغا ايىق كۆرمىگەن)
ئىش رنى سەۋە بولۇش سۈپىتى بىلەن باا-قازانى توسۇپ قالىدۋ ياكى كۆتۈرىھىتىدۋ
دەپ ئېتىقاد قىلاا ،بۇ كېىىك شېرىك ھېاابلىنىدۋ .ئەمما مەزكۇر نەرسىلەرنى باا-قازا
ۋە كۆز تېگىش قاتارلىق كىلىشمەسلىكلەرنى بىھاستە توسۇپ قالىدۋ دەپ ئېتىقاد قىلاا،
بۇ ئال ھنى ەيرىدىن ئۈمىد قىلغانلىق بولۇپ چو شېرىك ھېاابلىنىدۋ.
ئىككىنىى :يوشۇرۋن شېرىك؛ ئەمەل -ئىبادەتلەرنى رىيا (كىشىلەرگە كۆرسىتىش
ياكى ئاڭلىتىش) نىيىتى بىلەن قىلىش دېمەكتۇر .ھەرقانداق بىر ئەمەل -ئىبادەتكە رىيا
ئارى شقان ھامان شۇ ئەمەلنى ساۋابىنى پۈتۈنلەي بىكار قىلىھېتىدۋ .چۈنكى رىيا
ئارى شقان ئەمەل-ئىبادە ئال ت ئۈچۈن قىلىنغان بولماستىن ،باشقى ر ا كۆرسىتىش
ۋە باشقى رنى نەزىرىدىن ئۆتۈش ئۈچۈن قىلىنغان بولغاچقا ،ئۇنى ساۋابتىن نېاىھىاى
بولمايدۋ .ئال ت ئۆزى ئۈچۈن قىلىنمىغان بىر ئىبادە ئۈچۈن قانداقمۇ ساۋا بەرسۇن؟!.
َْ ْ ْ َ ً
ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :ف َم ْن ََك َن يَ ْر ُجوا لِ َق َ
اء َر ِّب ِه فليَع َمل ع َمًل
َ ً َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َ ً
ِشك بِ ِعباد ِة رب ِه أحدا﴾ تەرجىمىاى« :كىمكى پەرۋەردىگارىغا مۇاقا
ص ِ
اَلا وَّل ي ِ
بولۇشنى ئۈمىت قىلىدىكەن ،ياخشى ئىش قىلاۇن ،پەرۋەردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتكە
ھېىكىمنى شېرىك قىلمىاۇن[ ».سۈرە كەھف  113ڭ ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ساھابىلىرىغا« :سىلە ر ئۈچۈن ئە قورقىدىغان نەرسەە
كىىىك شېرىكتۇر ،دېگەندە ،ساھابىلەر :ئۇ قاياى شېرىك يا رەسۇلەل ت!؟ دەپ
سورايدۋ ،رەسۇلۇل ت جاۋا بېرىپ :ئۇ رىيادۋر ،دەيدۋ[ ».ئىماە ئەھمەد رىھايىتى].
ئەمەل -ئىبادەتلەرنى دۋنيالىق مەنپەئەتلەرنى كۆزلىگەن ھالدا قىلىشمۇ شېرىكنى
بىر تۈرى ھېاابلىنىدۋ .مەسىلەن :ھەجگە بېرىشتا ،دىنىي ئىلىملەرنى ئۆگىنىشتە،
جىساد قىلىشتا ،مەسىىتلەرگە ئىماملىق قىلىشتا ،سەدىقە -ئېساان رنى قىلىشتا ۋە
باشقا ئىبادەتلەردىمۇ مال -دۋنيا قازىنىشنى ياكى ئابرۋي تېپىشنى مەقاە  -ايە
قىلغان ئادەە كىىىك شېرىكنى سادىر قىلغان بولىدۋ .چۈنكى يۇقىرىقى ئىبادەتلەر پەقە
ئال ت ئۈچۈن خالى قىلىنىدىغان ئەمەللەر بولۇپ ،ئۇار پەقە ئال ھنىڭ ھەققىدۋر.
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بۇ ئىبادەتلەرنى باشقى ر ياكى باشقا مەقاە بىلەن قىلغان ر ئال ھقا باشقى رنى
شېرىك قىلغان بولىدۋ.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :ئالتۇن-كۈمۈش ،پۇل-مال ۋە
كىيى -،كېىەكنى قۇلى بولغان كىشى خار بولاۇن ،ئەگەر ئۇنىڭغا ئاسايىشلىق
بىرىلاە رازى بولىدۋ ،ئەگەر ئۇنى ئەكاىىە بولاا ئاچىىقلىنىدۋ[ ».بۇخارى
رىھايىتى].
ئىماە ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت "ئەلجەۋابۇل كافىي" ناملىق ئەسىرىنى -115
بېتىدە مۇنداق دېگەن" :مەقاە ۋە نىيەتلەردىكى شېرىكلەر چەكاىز كەتكەن
دېڭىز ا ئوخشايدۋكى ،ئۇنىڭدىن نىجاتلىققا چىقاايدىغان ر ناھايىتى ئاز بولىدۋ .كىمكى
قىلغان ئەمەللىرىدە ئال ھتىن باشقا كىماىدىن مۇكاپا كۈتىدىكەن ،ئۇ شۇ نىيىە ۋە
مەقاىتىدە ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۋ .چۈنكى "ئىا س" سۆز -ھەرىكە ۋە
مەقاە  -ايىلەردە يالغۇز ئال ھنى كۆزلەش ،ئۇنىڭدىن باشقىاىنى زادى
كۆزلىمەسلىك دېمەكتۇر .مانا بۇ ،ئال ت كۆرسەتكەن تو را دىندۋركى ،ئال ت بەندىلىرىنى
شۇنىڭغا بۇيرۋ ان بولۇپ ،بۇنىڭدىن باشقىاى قوبۇل قىلىنمايدۋ .كىمكى بۇ ھەقىقەتتىن
باش تارتاا ،ئۇنى دەۋەڭلىكىدىن باشقا نەرسە ئەمەس .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
ْ َ َ ْ
َ َ ََْ َ َْ ْ َ
ً ََ ُْ َ ُْ ُ
اْلَاِس َ
ين﴾
اْل ْسًلمِ ِدينا فلن يقبَل ِمنه َوه َو ِِف اْل ِخر ِة ِمن
ِِ
﴿ومن يبت ِغ غْي ِ
تەرجىمىاى« :كىمكى ئىا ە دىنىدىن ەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ
(يەنى ئۇنى دىنى) قوبۇل قىلىنمايدۋ ،ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۋر[ ».سۈرە
ئال ئىمران 85ڭ ئايە ]".
چو ۋە كىىىك شېرىك ئارىاىدىكى پەرق تۆۋەندىكىدەك بىرنەچىە نۇقتىغا
يېغىنىاقلىنىدۋ:
 -1چو شېرىك ساھىبىنى دىندىن چىقىرىدۋ .كىىىك شېرىك ساھىبىنى دىندىن
چىقارمايدۋ.
 -2چو شېرىكنى سادىر قىلغان ئادەە ئەگەر تەۋبە قىلماي ئۆلاە ،دوزاخ ئەھلىدىن
بولۇپ كېتىدۋ .ئەمما كىىىك شېرىكنى سادىر قىلغان كىشىنى ئال ت خالىاا كەچۈرىدۋ.
 -3چو شېرىك ساھىبىنى بارلىق ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدۋ .ئەمما كىىىك
شېرىك (رىيادىن باشقىاى) ئەمەللەرنى يوققا چىقارمايدۋ .رىيا ۋە دۋنياۋى ەرەز
ئۈچۈن قىلىنغان ئەمەل ئۆزىگە تەۋە بولغان ئەمەللەرنى بىكار قىلىدۋ.
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 -4چو شېرىك ساھىبىنى مىلى ۋە جىنىنى مۇسۇلمان ئۈچۈن ھاال بولىشىغا
سەۋەپ بولاا ،كېىىك شېرىك ئۇنى ئەكاىىە بولىدۋ.
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كۇفرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
كۇفرى ھەققىدە ئېنىقلىما:
كۇفرىنى لۇ ەتتىكى مەنىاى؛ يۆرگەش ،يېپىش ۋە پەردىلەش دېگەن مەنىلەرنى
بىلدقرىدۋ .ئەمما شەرئىي ئىاتى ھىدىكى مەنىاى :ئال ھقا ،ئۇنى پەيغەمبەرلىرىدىن
بىرەرسىگە ياكى ئىمانغا مۇناسىھەتلىك مەسىلىلەردىن بىرەرسىگە ئىنكار قىلىش
دېمەكتۇر .كۇفرى ئىماننى زىتتىدۋر .ئال ھنى بارلىقىغا شەك قىلىش ،ئىا ە دىنىدىن
يۈز ئۆرقش ،ئىا ە ئەقىدىاىگە زىت ئېقىم ر ا ئەگىشىش قاتارلىق رمۇ كۇفرىنى
تۈرلىرىدىن سانىلىدۋ .كۇفرىنى ئە چوڭى ئال ھنى بارلىقىغا ئىنكار قىلىشتۇر.
شۇنداق پەيغەمبەرنى راستىى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىپ تۇرۋپ ھەسە تۈپەيلى
ئىنكار قىلغۇچى ۋە يالغان سانىغۇچىنى كۇفرىاى ھەە بۈيۇكتۇر.
كۇفرى تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋ:
بىرىنىى :چو كۇفرى ،بۇ ئېتىقادقا مۇناسىھەتلىك بولغان كۇفرى بولۇپ ،چو كۇفرىنى
سادىر قىلغان ئادەە كاپىر بولىدۋ .چو كۇفرى تۆۋەندىكىدەك بەش قىاىمغا بولىنىدۋ:
 -1كۇفرى ئىنكار :بۇ بولاا ئال ھقا ياكى دىندا ئىشىنىش زۆرقر بولغان ئەقىدە
مەسىلىلىرىدىن بىرەرسىگە ئىنكار قىلىش ۋە يالغانغا چىقىرىش دېمەكتۇر .ئال ت تائاا بۇ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ً َ ْ َ َّ َ ْ َ
ب بِاَل َ ِّق ل َّما
اَّلل ك ِذبا أو كذ
ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :ومن أظلم ِمم ِن افَتى لَع ِ
اء ُه أَلَيْ َس ِف َج َه َّن َم َمثْ ًوى لِلْ ََكفِر َ
َج َ
ين﴾ تەرجىمىاى« :ئال ھقا يالغان چاپلىغان
ِ
ِ
ياكى ھەق دىن كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالى ،ئادەە بارمۇ؟ ،دوزاختا
بۇنداق كاپىرار ا جاي يوقمىدى؟! (ئەلھەتتە بار)[ ».سۈرە ئەنكەبۇ 68ڭ ئايە ].
 -2كۇفرى تەكەببۇر :بۇ بولاا ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۋپ ئۇنى ئېتىراپ قىلىشتىن
ْ ُ َْ ْ َ
َ
باش تارتىش دېمەكتۇر .ئال ت بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنَ ﴿ :و ِإذ قلنا لِل َمًلئِك ِة
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ْ
ج ُدوا ْل ََد َم فَ َس َ
اس ُ
كََ
َب َو ََك َن ِم َن الْ ََكفِر َ
ين﴾
ج ُدوا ِإَّل ِإب ِليس أَب واست
ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ئاز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە‹ :ئادەمگە سەجدە قىلىڭ ر› دېدۋق،
ئىبلىاتىن باشقا ھەممىاى سەجدە قىلدى .ئىبلى سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى،
تەكەببۇرلۇق قىلدى ،ئۈ كاپىراردىن بولۇپ كەتتى[ ».سۈرە بەقەرە  34ڭ ئايە ].
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 -3كۇفرى شەك :بۇ بولاا ئال ھنى بارلىقىغا ياكى دىننى ھەقلىقىغا شەك قىلىش
َ َ َ َّ ُ
ياكى گۇمان بىلەن قاراش دېمەكتۇر .ئال ت بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنَ ﴿ :ودخل َجنتَه
ْ
ُ َ
َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ
اع َة قَائ َم ًة َولَ ْ
الس َ
يد َهذه أَبَ ًدا َو َما أَ ُظ ُّن َّ
ِئ
َوه َو ظالِم ِنلَف ِس ِه قال ما أظن أن ت ِب
ِِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
اوره أكفرت
ر ِددت إَِل رِّب ل ِجدن خْيا ِمنها منقلبا قال ُه ص ِ
احبه وهو َح ِ
ُ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َّ َ َ ُ ً َ َّ ُ َ َّ ُ َ ِّ َ َ
ب َّ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ
كنا هو اَّلل رِّب وَّل
اب ثم ِمن نطف ٍة ثم سواك رجًل ل ِ
اَّلي خلقك ِمن تر ٍ
ِ
َ
ْ
ُ ُ َ ِّ َ ً
حدا﴾ تەرجىمىاى« :ئۇ مۆمىن بۇرادىرىنى بېغىغا باش پ كىرىپ،
ْشك بِرِّب أ
أ ِ
كۇفرىلىق قىلىش بىلەن ئۆزىگە زۋلۇە قىلغان ھالدا ئېيتتى :بۇ باغ مەڭگۈ يوقالمايدۋ دەپ
ئوي يمەن .شۇنىڭدەك قىيامە بولمايدىغۇ دەپ ئوي يمەن .ئەگەر قىيامە بولۇپ ،مەن
پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۋلغاندىمۇ ،ئەلھەتتە بۇ با دىن ياخشىراق بىر با نى تاپىمەن.
ئۇنىڭغا مۆمىن بۇرادىرى مۇنازىرىلەشكەن ھالدا ئېيتتى :سېنى ئەسلىدە تۇپراقتىن،
ئاندىن ئابىمەنىدىن يارىتىپ ،ئاندىن سېنى راۋۋرۋس ئىناان قىلغان زاتنى ئىنكار
قى ماەن؟ لېكىن مەن پەرۋەردىگارى ،بولغان ئۈ ئال ھنى ئېتىراپ قىلىمەن.
پەرۋەردىگارىمغا ھېىكىمنى شېرىك قىلمايمەن[ ».سۈرە كەھف  38 37-36-35ڭ
ئايەتلەر].
 -4كۇفرى ئېئراد :بۇ بولاا ئال ھتىن ياكى ئۇنى دىنىدىن يۈز ئۆرقش دېمەكتۇر .بۇ
َ َّ َ َ َ
َ ُْ
َ
ْ
ين كف ُروا ع َّما أن ِذ ُروا ُمع ِر ُضون﴾
اَّل
ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :و ِ
تەرجىمىاى« :كاپىرار ئاگاھ ندۋرۋلغان نەرسىلەردىن يۈز ئۆرقگۈچىدۋر[ ».سۈرە
ئەھقاف  3ڭ ئايە ].
 -5كۇفرى نىفاق :بۇ بولاا ئېغىزىدا ئىمان ئېيتىپ قويۇپ ،كۆڭلىدە ئىشەنمەسلىك
َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ َ
ُ
دېمەكتۇر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :ذلِك بِأنهم آ َمنوا ثم كفروا
َ ُُ
َ
َ َ ََْ َ
ف ُط ِب َع َلَع قلوبِ ِه ْم ف ُه ْم َّل يفق ُهون﴾ تەرجىمىاى« :بۇ شۇنى ئۈچۈنكى ،ئۇار
ئېغىزلىرىدا ئىشىنىپ قويۇپ ،ئاندىن كۆڭۈللىرىدە ئىنكار قىلدى .ئۇارنى دىللىرى
پېىەتلەندى ،شۇڭا ئۇارنى دىللىرىغا ھىدايە يېتىپ بارالمايدۋ ۋە ئۇار ئىماننى
چۈشەنمەيدۋ[ ».سۈرە مۇنافىقۇن  -3ئايە ].
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ئىككىنىى :كىىىك كۇفرى ،بۇ ھەقىقىي مەنىدىكى كۇفرى بولماستىن ،بەلكى قۇرئان
ۋە ھەدىالەردە كۇفرىلىق دەپ ئاتالغان يامان ئىش ردۋر .بۇ تۈردىكى كۇپرى ساھىبىنى
كاپىرلىققا ئىلىپ بارمايدۋ .بۇنىڭغا بىنائەن ،كېىىك كۇفرىنى سادىر قىلغان ئادەە
گۇناھكار بولاىمۇ ،ئىماندىن ئايرىلمايدۋ .كېىىك كۇفرىنى بەزىلىرىنى مىااللىرى
تۆۋەندىكىدەك:
-1كۇفرى نېمە  :ئال ھنى ئاتا قىلغان نېمەتلىرىگە ناشۈكۈرلۈك قىلىش ۋە ئۇنى
َضبَ
ھەققىنى ئادا قىلماسلىق دېمەكتۇر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەنَ ﴿ :و َ َ
ُ
ُ ِّ َ َ َ َ ْ
َ ً
اَّلل َمثَ ًًل قَ ْر َي ًة ََكنَ ْ
ت آَمنَ ًة ُم ْط َمئ َّن ًة يَأْت َ
َّ ُ
يها ِر ْزق َها َرغدا ِم ْن ُك َمَك ٍن فكف َرت
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
َ ُ ْ َ َ
اس اْل ُ ِ
وع َواْل َ ْو ِف بِ َما َكنوا يَصن ُعون﴾ تەرجىمىاى:
اَّلل فأذاقها اَّلل ِْل
بِأنع ِم ِ
«ئال ت مۇنداق بىر مىاالنى كەلتۈرىدۋ :مەككە ئاھالىاى ئەسلىدە تىنىلىق ۋە
خاتىرجەملىك ئىىىدە ئىدى .ئۇارنى رىزقى تەرەپ -تەرەپتىن كەڭتاشا كېلىپ تۇراتتى.
ئۇار ئال ھنى نېمەتلىرىگە كۇفرىلىق قىلدى .ئال ھمۇ ئۇارنى ،ئۇارنى توزكورلۇقلىرى
تۈپەيلى ئاچارچىلىق ۋە قورقۇنچ بىلەن جازالىدى[ ».سۈرە نەھ 112ڭ ئايە ].
-2مۇسۇلماننى ناھەق ئۆلتۈرقش :مۇسۇلماننى ناھەق ئۆلتۈرقشنى گۇناھى ئېغىر
بولغانلىقتىن كۇفرىلىق دەپ ئاتالغان .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق
دېگەن« :مۇسۇلماننى ھاقارەتلەش پاسىقلىق ،ئۇنى ناھەق ئۆلتۈرقش كۇفرىلىقتۇر».
[بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
يەنە بىر ھەدىاتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :مەندىن كېيىن
بىر-بىرىڭ رنى بوينىغا قىلىچ ئۇرىدىغان كاپىر بولۇپ كەتمەڭ ر[ ».بۇخارى ۋە
مۇسلى ،رىھايىتى].
-3ئال ھنى ەيرى بىلەن قەسەە قىلىش :ئال ھتىن باشقىنى نامىنى ئاتاپ
قەسەە قىلىش كۇفرىلىقتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن:
«كىمكى ئال ھنى ەيرى بىلەن قەسەە قىلىدىكەن ،ئۇ كاپىر ۋە مۇشرىك بولۇپ
كېتىدۋ[ ».تىرمىزى رىھايىتى .ھاكى ،سەھىھ دېگەن].
ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە چو گۇنات سادىر قىلغۇچىنىمۇ مۆمىن دەپ
ََْْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ك ُم الْق َص ُ
اص ِِف القتل﴾ تەرجىمىاى:
َّلين آمنوا ك ِتب علي
ئاتىدى﴿ :يا أيها ا ِ
ِ
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«ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرقلگەنلەر ئۈچۈن قىااس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى».
[سۈرە بەقەرە -178ئايەتنى بىرقىامى].
ئال ت تائاا قاتىلنى ئىمانلىق ر سېپىدىن چىقىرىھەتمەستىن بەلكى ئۇنى
قىااس ئىگىاى ئۈچۈن بۇرادەر دەپ ئاتىدى .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق
َ
ْ
ح َ
ِف َ ُ
وف َوأَ َداء إ َِلْ
َشء فَاتِِّبَاع بال ْ َم ْع ُ
ُه ِم ْن أ ِخي ِه َ ْ
دەيدۋَ ﴿ :ف َم ْن ُع ِ َ
ان﴾
س
إ
ب
ه
ر
ِ
ِ
ٍ
ِ ِِ
ِ
تەرجىمىاى« :قاتى ئۈچۈن (دىنىي) قېرىندىشى تەرىپىدىن بىرنەرسە كەچۈرقە
قىلىناا (يەنى ئۆلتۈرقلگۈچىنى ئىگىاى قاتىلدىن دىيە ئېلىشقا رازى بولۇپ
قىااس ئېلىشتىن ۋاز كەچاە ،ئۇ ،جىنايەتىىدىن دىيەتنى) چىرايلىقىە
تەلەپ قىلىشى ازى( ،،جىنايەتىىمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقىە (يەنى
كېىىكتۈرمەستىن ،كېمەيتىھەتمەستىن تولۇق) بېرىشى ازى[ ».،سۈرە بەقەرە
-178ئايەتنى بىرقىامى].
َ
ْ
ُ
َ ُْ َ ْ
َ َ ََ
اقتَتَلوا فَأ ْصل ُ
حوا
ان ِمن المؤ ِمنِني
ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِإن طائِفت ِ
َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ْ َ َّ ٰ َ َ َ ٰ َ ْ
ََُْ َ
َل أم ِر
بينهما ۖ ف ِإن بغت إِحداهما لَع الخرى فقاتِلوا ال ِِت تب ِِغ حَّت ت ِِفء إِ
َّ
َ َ َ ْ ََ ْ ُ ََُْ َ َْ ْ ََْ
َّ َّ َ
ـه َُحبُّ
ُ
اللـ ِه ۖ فإِن فاءت فأص ِلحوا بينهما بِالعد ِل وأق ِسطوا ۖ إِن الل
ِ
ْ ْ
َّ ُ
َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َّ َ
ُ
ني أخ َويْك ْم ۖ َواتقوا اللـه
ال ُمق ِس ِطنيِ .إنما المؤ ِمنون ِإخوة فأص ِلحوا ب
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
َحون﴾ تەرجىمىاى :ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى گۇرۋت ئۇرۋشۇپ
لعلكم تر
قالاا ،ئۇارنى ئارىاىنى تۈزەپ قويۇڭ ر ،ئەگەر ئۇارنى بىرى
ئىككىنىىاىگە تاجاۋۋز قىلاا ،تاجاۋۋز قىلغۇچى تاكى ئال ھنى ھۆكمىگە
قايتقانغا قەدەر (يەنى تاجاۋۋزىنى توختاتقانغا قەدەر) ئۇنى بىلەن ئۇرۋشۇڭ ر،
ئەگەر ئۇار (ئال ھنى ئەمرىگە) قايتاا ،ئۇارنى ئارىاىنى (ھېىبىر تەرەپكە
يان باسماستىن) ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭ ر( ،ھەممە ئىشتا) ئادى
بولۇڭ ر ،ئال ت ھەقىقەتەن ئادىل رنى دوست تۇتىدۋ  .مۆمىنلەر ھەقىقەتەن
(دىندا) قېرىنداش ردۋر( ،ئۇرۋشۇپ قالاا) قېرىنداشلىرىڭ رنى ئارىاىنى
تۈزەڭ ر ،رەھمەتكە ئېرىشىشىڭ ر ئۈچۈن ،ئال ھتىن قورقۇڭ ر[ ».سۈرە
ھۇجرا -13-9ئايەتلەر].
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يۇقىرىقى ئايەتلەردە بايان قىلىنغىنى دىنى قېرىنداشلىق ئىكەنلىكىدە شەك
يوق.
چو كۇفرى بىلەن كىىىك كۇفرى ئوتتۇرىاىدىكى پەرقلەر:
 -1چو كۇفرىنى سادىر قىلغان ئادەە شەكاىز كاپىر بولىدۋ .ئۇنى قىلغان بارلىق
ياخشى ئەمەللىرى پايدىاىز بولىدۋ .ئەمما كىىىك كۇفرىنى سادىر قىلغۇچى كاپىر
بولمايدۋ ،بەلكى ئېغىر گۇناھكار بولىدۋ .باشقا ياخشى ئەمەللىرىمۇ بىكار بولمايدۋ .ئەمما
مەزكۇر قىلمىشنى ھەجمىدە جازا ا تارتىلىدۋ.
 -2چو كۇفرىنى سادىر قىلغان ر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۋ .ئەمما كىىىك كۇفرىنى
سادىر قىلغان ر ئەگەر دوزاخقا كىرسە ئۇنىڭدا مەڭگۈ قالمايدۋ .ئەگەر ئال ت خالىاا ئۇنى
ئەپۇ قىلىپ ئۇنى دوزاخقا كىرگۇزمەيدۋ.
 -3چو كۇفرى ساھىبىنى مىلى ۋە جىنىنى مۇسۇلمان ئۈچۈن ھاال بولىشىغا
سەۋەپ بولاا ،كېىىك كۇفرى ئۇنى ئەكاىىە بولىدۋ.
 -4چو كۇفرىنى سادىر قىلغان ر ا دىنىي جەھەتتە ئاداۋە تۇتۇش ،ئۇارنى دوست
تۇتماسلىق ازى ،كېلىدۋ .ئەمما كىىىك كۇفرىنى سادىر قىلغان ر ا بولاا ،دىنىي
ئاداۋەتتە بولۇش ۋە دۋشمەن بولۇشقا بولمايدۋ .بەلكى ئۇ ئال ھقا بولغان ئىمانى ۋە
شەرىئەتكە ئەمەل قىلىشىغا قاراپ ياخشى كۆرقلىدۋ ۋە دوست تۇتۇلىدۋ.
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نىفاق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
نىفاق ھەققىدە ئېنىقلىما:
نىفاق سۆزىنى لۇ ە مەنىاى :ئىىىدە بىر نەرسىنى يوشۇرۋش دېمەكتۇر.
نىفاقنى ئىا ە ئىاتى ھىدىكى مەنىاى :تىلىدا مۇسۇلمانلىقنى سۆزلەپ قويۈپ،
دىلىدا كۇفرىلىقنى يوشۇرۋش دېمەكتۇر .مانا بۇ ،مۇناپىقنى ھەقىقىي تەرىپىدۋر .بۇ
تۈردىكى كىشىنى مۇناپىق دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋە  ،ئۇنى شەرىئەتكە بىر
ئىشىكدىن كىرىپ يەنە بىر ئىشىكىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈندۋر .بۇ
َ ُ ُ َْ ُ َ
َّ ْ ُ َ
اسقون﴾ تەرجىمىاى:
ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەنِ ﴿ :إن المنافِ ِقني هم الف ِ
«شۈبسىاىزكى ،مۇناپىق ر دىندىن چىققۇچى پاسىق ردۋر[ ».سۈرە تەۋبە  -67ئايە ].
مۇناپىق رنى ئاخىرەتتە كۆرىدىغان جازاسى كاپىرارنىڭكىدىن ئېغىردۋر ،ئەلھەتتە.
چۈنكى مۇناپىق رنى مۇسۇلمان ر ا يەتكۈزىدىغان زىيانكەشلىكلىرى ۋە مۇسۇلمان ر
جەمئىيىتىگە بولغان خەتىرى كاپىرارنىڭكىدىن چوڭدۋر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق
َ
دېگەن﴿ :إ َّن ال ْ ُمنَافق َ
ني ِف َّ
انلار َولَ ْن ََت َد ل َ ُه ْم نَص ً
ادل ْر ِك ْال ْس َفل ِم َن َّ
ْيا﴾
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تەرجىمىاى« :مۇناپىق ر چوقۇە دوزاخنى ئە ئاستىنقى قەۋىتىگە تاشلىنىدۋ ،ئۇار ا
ھەرگىزمۇ ئازابتىن قۇتقۇز ۇچى مەدەتكار تاپالماياەن[ ».سۈرە نىاا  145ڭ ئايە ].
َ َُ
َ َّ َ ُ َ ُ
َّ ْ َ
ني ُيا ِد ُعون اللـه َوه َو خا ِدع ُه ْم﴾
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :إِن ال ُمنافِ ِق
تەرجىمىاى« :شۈبسىاىزكى ،مۇناپىق ر ئال ھنى ئالدىماقىى بولۇشىدۋ ،ئال ت
ئۇارنى ئالدامىىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۋ[ ».سۈرە نىاا -142ئايە ].
ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ
اَّلين آمنوا وما ُيدعون ِإَّل
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋُ﴿ :يا ِدعون اللـه و ِ
ََُ ْ َ َ َ
ُُ
ْ
َ ُ
َ
َ َ ُ َّ ُ ً
أنف َس ُه ْم َو َما يَش ُع ُرون ِِ .ف قلوبِ ِهم َّم َرض ف َزاده ُم اللـه َم َرضا ۖ ولهم عذاب أ ِِلم
ْ
َ
َ ُ
بِ َما َكنوا يَك ِذبُون﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ئال ھنى ۋە مۆمىنلەرنى ئالدىماقىى
بولىدۋ ،ھەقىقەتتە ئۇار تۇيماستىن ئۆزلىرىنى ئالدايدۋ .ئۇارنى دىللىرىدا
كېاەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش) بار ،ئال ت ئۇارنى كېاىلىنى
كۈچەيتىھەتتى ،يالغان سۆزلىگەنلىكلىرى (يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا
قىلغانلىقلىرى ۋە ئال ھنى ئايەتلىرىنى مەساىرە قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ئۇار
قاتتىق ئازابقا دۋچار بولىدۋ» [سۈرە بەقەرە -13-9ئايەتلەر].
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نىفاقنىڭ تۈرلىرى:
نىقاق تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋ.
بىرىنىى :ئېتىقادى نىفاق :بۇ بولاا ئۆزىنى مۇسۇلمان ئىكەنلىكىنى ئېغىزىدا
سۆزلەپ قويۇپ ،چىن كۆڭلىدە كۇفرىنى يوشۇرۋش ۋە ئىشەنمەسلىك دېگەنلىك بولۇپ،
بۇنداق ر گەرچە ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر قاتارىدىن سانىاىمۇ ئۇار ھەرگىزمۇ
مۇسۇلمان ردىن ئەمەس ،بەلكى ئەشەددىي كاپىراردىن سانلىدۋ .شۇڭا ئۇارنى
ئاخىرەتتە كۆرىدىغان جازاسى كاپىرارنىڭكىدىن ئېغىر بولىدۋ .مۇناپىق ر ھەر زامان ۋە
ھەممى جايدا تېپىلىدۋ .ئۇار ھەمىشە ئۆزلىرىنى ئىككى يۈزلىمىىىلىكى بىلەن
مۇسۇلمان ر ۋە ئىا ە دىنىنى زىيىنىغا ئىش ئېلىپ بار ۇچى مەخلۇق ردۋر .مۇناپىق ر
شۇنداق رەزى مەخلۇق ركى ،مۇسۇلمان ر كۈچلەنگەن ۋاقىتتا (مېلى ۋە جېنىنى
ئامانلىقى ئۈچۈن) ئۇار ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر قاتارىدىن كۆرسىتىشكە ئۇرۋنىدۋ.
مۇسۇلمان ر ئاجىزاشقان ۋاقىت ردا ئۇار ئۆزلىرىنى دىللىرىدا يوشۇرۋپ كەلگەن كۇفرىنى
ئاشكارى يدۋ .مۇناپىق زاھىرىدا ئال ھغا ،پەرىشتىلەرگە ،كىتاپ ر ا،
پەيغەمبەرلەرگە ،ئاخىرە كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولۇپ كۆرىنىدۋ،
ماھىيەتتە ،ئەسلى ئۇارنى ھەممىاىنى يالغان دەپ ئىنكار قىلىدۋ .بۇ تۈردىكى
مەخلۇق ر ھەر مىللە ۋە جەمئىيەتتە مەۋجۇتتۇر .قۇرئان كەرى ،مۇناپىق رنى ئەپتى-
بەشىرىاىنى ئېىىپ تاش پ ،بەندىلەرنى نىفاق ۋە مۇناپىقلىقتىن ساقلىنىشلىرى
ئۈچۈن ئۇارنى قىلمىشلىرىنى كۆرسىتىپ بەردى.
قۇرئان كەرىمدە بەقەرە سۈرىاىنى بېشىدى مۆمىنلەر ،كاپىرار ۋە مۇناپىق ردىن
ئىبارە ئۈچ گۇرۋت كىشىلەر بايان قىلىنغان بولۇپ ،مۆمىنلەرنى بايانى  2ئايە بىلەن،
كاپىرارنى بايانى  4ئايە بىلەن ،مۇناپىق رنى بايانى بولاا 13 ،ئايە بىلەن
تامام نغان .شۇنىڭدىن كۆرىھېلىشقا بولىدۋكى ،مۇناپىق رنى ئىا ە ئەھلىگە
كەلتۈرىدىغان زىيانكەشلىكلىرى ھەقىقەتەن چوڭدۋر .ئۇاردىن ھەزەر قىلىش ازى.،
چۈنكى ئۇار كۆرقنىشتە ئىا مغا ،مۇسۇلمان ر ا ياردەە بەرگەندەك ياكى
مۇسۇلمان ر بىلەن دوستتەك تۇيغۇنى بېرىدۋ ،ماھىيەتتە ئۇار ئىا ە ۋە
مۇسۇلمان رنى ئەشەددىي دقشمىنىدۋر[ .ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ھنى "
مۇناپىق رنى سۈپىتى" ناملىق ئەسىرىدىن ئىلىندى].
ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىق تۆەندىكىدەك ئالتە تۈرگە بۆلىنىدۋ:
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 -1پەيغەمبەر ئەلەيسىااامنى يالغان ساناش.
 -2پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئېلىپ كەتكەن نەرسىلەرنى بەزىلىرىنى رە
قىلىش.
 -3پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى يامان كۆرقش.
 -4پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەرنى بەزىلىرىنى يامان
كۆرقش.
 -5ئىا ە دىنىنى ئاجىزلىشىشى بىلەن خۇشال بولۇش.
 -6ئىا ە دىنىنى كۈچىيىشى ،روناق تېپىپ گۈللىشىشىنى يامان كۆرقش.
ئىككىنىى :ئەمەلىي نىفاق :بۇ بولاا دىنغا ئىشىنىپ ،مۇسۇلمان بولۇپ تۇرۋپ
مۇناپىق ر ا خاس بولغان بەزى قىلمىش رنى قىلىش دېمەكتۇر .مۇنداق ر مۇسۇلمان ر
قاتارىدىن سانىلىدۋ .چۈنكى ئۇارنى ئىمانى ھەقىقىي مەنىدىكى مۇناپىق رنىڭكىگە
ئوخشاش ساختا ئىمان بولماستىن ،بەلكى ئۇاردا ئىمان ۋە نىپاقلىق سۈپىتى بار
كىشىلەردۋر .بىراق ئۇارنى ئەخ قى ۋە قىلمىشلىرى مۇناپىق ر ا خاس رەزى ئەخ ق
ۋە قىلمىش بولغانلىقتىن بوارنى ھالى خەتەرلىكتۇر .چۈنكى مۇنداق كىشىلەر
مۇسۇلمانلىق بىلەن مۇناپىقلىقنى ئوتتۇرىاىدا ئىش ئېلىپ بار ۇچى ردۋر .ئەگەر
ئۇارنى مۇناپىقلىقى مۇسۇلمانلىقىنى بېاىپ كەتاە ،ئۇار ھەقىقىي مەنىدىكى
مۇناپىق ردىن بولۇپ كېتىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمدىكى
تۆ ئىللە تېپىلىدىكەن ،ئۈ چىن مەنىدىكى مۇناپىقلىقنى ئاامەتلىرىنى ئۆزىگە
مۇجەساەملەشتۈرگەن بولىدۋ .كىمدىكى بۇ تۆ ئىللەتتىن بىرى تېپىلىدىكەن ،تاكى
بۇنى تاشلىمىغىىىلىك ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقنى ئاامىتىدىن بىرى مەۋجۇ بولغان بولىدۋ.
بۇ تۆ ئىللە « :ئامانەتكە خىيانە قىلىش ،يالغان سۆزلەش ،ۋەدىگە خى پلىق
قىلىش ،جېدەل -ماجىرا قىلىشقاندا ئېغىزىنى بۇزۋش[ ».بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
يەنى يۇقىرىقى مۇناپىقلىقنى ئىللەتلىرىدىن بولغان ئىش رنى بىرەرسىنى ئىشلىگەن
ئادەمدە مۇناپىق ر ا خاس ئاامەتلەردىن بىرى تېپىلغان بولىدۋ .شۇنىڭدەك ،ئۆزىدە بۇ
تۆ ئىللەتنى ھەممىاى تېپىلغان ئادەە ھەقىقىي مەنىدىكى مۇناپىق رنى ئەخ قىنى
ئۆزلەشتۈرگەن بولىدۋ ،دېگەنلىكتۇر .بەزى كىشىلەردە ياخشىلىق خىالەتلىرى بىلەن
يامانلىق ئاامەتلىرى ،ئىمان بىلەن كۇفرىلىق ،چىنلىق بىلەن مۇناپىقلىق بىرگە تېپىلىدۋ.
ئۇار بوارنى مىقدارىغا كۆرە ساۋابلىق ۋە گۇناھتىن بولغان نېاىھىلىرىنى ئالىدۋ ،يەنى
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ياخشىلىقلىرىنى مۇكاپاتىنى ،يامانلىقلىرىنى جازاسىنى تاپىدۋ .مىاالغا ئالااق:
نامازنى مەسىىتتە جامائە بىلەن ئادا قىلىشقا ئىرىنىشمۇ مۇنافىق رنى
سۈپەتلىرىدىندۋر .مۇنافىقلىق ئىنااننى دۋنيا ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ايە
يامان ۋە خەتەرلىكتۇر .ساھابىلەر ئۆزلىرىدە مۇناپىق رنى سۈپەتلىرىدىن
تىپىلىپ قىلىشىدىن ئاجايىپ ئەندىشە قىلىشاتتى.
بۇ ھەقتە ئىبنى ئەبى مۇلەيكە مۇنداق دەيدۋ" :مەن ھاياتىمدا رەسۇلۇل ت
ئەلەيسىاااامنى ئوتتۇز نەچىە ساھابىاى بىلەن يۈز كۆرقشۈشكە مۇيەساەر
بولغان ،ئۇارنى ھەممىاى مۇناپىقلىقتىن قاتتىق قورقۇشاتتى".
ئېتىقادىي نىفاق بىلەن ئەمەلىي نىفاقنى پەرقلىرى:
-1ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىق؛ ئېتىقادتا تى بىلەن دىلنى بىردەك بولمىغانلىقىدۋر.
ئەمما ئەمەلدىكى مۇناپىقلىق؛ ئەمەلدە تى بىلەن دىلنى بىردەك بولمىغانلىقىدۋر.
-2ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىق بىلەن كىشى دىندىن چىقىدۋ .ئەمما ئەمەلدىكى
مۇناپىقلىق بىلەن كاپىر بولمايدۋ .بەلكى گۇناھكار بولغان بولاىمۇ ،مۇسۇلمان دېيىلىدۋ.
-3ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىق مۆمىندىن سادىر بولمايدۋ .چۈنكى ئۈ كاپىرارنى
ئىشىدۋر .ئەمما ئەمەلدىكى مۇناپىقلىق گاھىدا مۆمىندىنمۇ سادىر بولىدۋ.
 -4ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىقنى ئىشلىگەن ئادەمنى تەۋبىاى ئىمان ئېيتىشتۇر.
ئەمما ئەمەلدىكى مۇناپىقلىق سادىر قىلغان ئادەە مۇسۇلمان بولغىنى ئۈچۈن تەۋبە قىلاا،
ئال ھنى مە پىرىتىگە ئېرىشىدۋ.
شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن" :مۇسۇلمان رنى بەزىاى
كۆپ ھال ردا مۇناپىقلىقنى ئىللەتلىرىدىن بولغان ئىش ردىن بىرەرسىنى ياكى ئۇنىڭدىن
كۆپرەكىنى سادىر قىلىپ قويىدۋ -دە ،ئارقىدىن بۇ گۇناھى ئۈچۈن تەۋبە قىلىدۋ .ئال ھمۇ
ئۇنى تەۋبىاىنى قوبۇل قىلىدۋ .گاھىدا مۇسۇلمان كىشىنى قەلبىگە مۇناپىقلىقنى
بەزى ئىللەتلىرى كىرىپ قالىدۋ ،ئال ت ئۇنى ئۇنىڭدىن قۇتقۇزىدۋ .مۇسۇلمان ھەرۋاقىت
شەيتاننى ۋەسھەسىلىرى ئارقىلىق سىنىلىدۋ .بۇ خۇددى ساھابىلەردىن بىرى پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامغا« :يا رەسۇلۇل ت! گاھىدا كۆڭلىمىزگە شۇنداق ۋەسھەسىلەر(يامان
خىيال ر) كېلىدۋكى ،بىزگە شۇ ئەسنادا ئاسماننى ئۈسىتىمىزگە يېقىلغىنى ئۇنىڭدىن
ياخشىراق كۆرقنىدۋ ،دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا جاۋا بېرىپ :مانا بۇ
ئىماننى ئاامىتىدۋر ،دەيدۋ ».يەنە بىر رىھايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە« :بۇنى
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ئېيتىش تولىمۇ ئېغىر دېگىنىدە ،ئۇنى ھېلە-نەيرەڭلىرىنى ۋەسھەسە بىلەن چەكلىگەن
ئال ھقا چەكاىز ھەمدۋ-ساناار بولاۇن ،دەيدۋ[ ».ئىماە ئەھمەد ۋە مۇسلى،
رىھايىتى]".
ئال ت تائاا چو نىفاق (ئېتىقادىي نىفاق)ئەھلى ھەققىدە مۇنداق دېگەنُ ﴿ :ص ٌّم
ْ ُ َ َ
َ
بُكم ع ْْم ف ُه ْم َّل يَ ْر ِج ُعون﴾ يەنى ﴿ئۇار گاستۇر ،گاچىدۋر ،كوردۋر .شۇڭا ئۇار
ئاز ۇنلۇقتىن مۇسۇلمانلىققا قايتمايدۋ[ ».سۈرە بەقەرە -18ئايە ].
شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن" :مۇناپىق ر ھەمىشە ئۆزلىرىنى
مۇسۇلمانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇپ ،چىن قەلبتىن ھەقكە ئىشەنمىگەنلىكلىرى ،ئۇارنى
راست تەۋبە قىلغان ياكى ئالدامىىلىق قىلىھاتقانلىقى بىلىنمىگەنلىك سەۋەبىدىن،
مۇناپىق رنى تەۋبىاى قوبۇل قىلىنامدۋ ياكى قىلىنمامدۋ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە
ئىا ە ئۆلىمالىرى ئوتتۇرىاىدا ئوخشىمىغان كۆز قاراش ر بارلىققا كەلگەن[ ".پەتىھاار
توپلىمى -28توە  434ڭ  435ڭ بەتلەرگە قارالاۇن].

 27 

تەۋھىد كىتابى

جاھىلىيەت ،پىسق ،زااللەت ،مۇرتەدلىك قاتارلىقالرنىڭ تۈرى ۋە
ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى
جاھىلىيەت :ئىا ە دىنى بارلىققا كېلىشتىن بۇرۋنقى چا ر دېمەكتۇر .ئىبنى
ئەسىر جاھىلىيە سۆزىگە مۇنداق ئېنىقلىما بېرىدۋ" :جاھىلىيە ئىا مدىن بۇرۋنقى
ئەرەبلەرنى ئال ھنى ،پەيغەمبەرنى ،شەرىئەتنى ۋە ئەخ قنى تونۇمايدىغان ،پەقە
ھەر قەبىلە ئۆزىنى ئۈستۈن كۆرقپ باشقىلىرىنى كەماىتىش ،بىر-بىرىگە قارشى ئۇرۋش
ئېىىش ،قان تۆكۈش ۋە بۇت ر ا چوقۇنۇشتىن ئىبارە بىر قاتار جاھالەتلىك ھالىتىدۋر".
[ئەننىسايە ناملىق ئەسەر -1توە  -323بە ].
جاھىلىيە بىلىماىزلىك ياكى ئىلىمگە ئەگەشمەسلىك دېگەن مەنىدىدۋر .شەياۇل
ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن" :ھەقىقەتنى بىلمىگەن كىشى ئادەتتە جاھى
(بىلىماىز) دېيىلىدۋ .شۇنداق ئۆزى بىلمەي تۇرۋپ بىلگەنلىك دەۋاسى قىلغان كىشى
جاھىل رنى جاھىلىدۋر .ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۋپ ئۇنى ئەكاىنى سۆزلىگەن ياكى
بىلمەي تۇرۋپ سۆزلىگەن ئادەممۇ جاھىلدۋر .مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ئەۋەتىلىشتىن
بۇرۋنقى ئىناان ر ھەقىقىي مەنىدىكى جاھىل ر ئىدى .ئۇاردىن سادىر بولغان بارچە
سۆز ۋە ھەرىكەتلەرنى ھەممىاى ئۇارنى ھەقىقەتنى بىلىشتە جاھى ئىكەنلىكىدىن
بولغان ئىدى .شۇنداق  ،ئۆز ۋاقتىدا يەھۇدى ۋە خرىاتىئان دىنلىرىنى پەيغەمبەرلىرىگە
مۇخالىپەتىىلىك قىلغان رمۇ جاھىل ردۋر .يۇقىرىقى رنى ھەممىاى ئومۇميۈزلۈك
جاھىلىيەتتۇر .ئەمما مۇھەممەد ئەلەيسىااااە كەلگەندىن كېيىن ،ئومۇميۈزلۈك
جاھىلىيەتكە خاتىمە بېرىلگەن بولۇپ ،پەقە قىامەن جاھىلىيەت مەۋجۇد بولغان.
مەسىلەن :دۋنيانى بەزى جايلىرىدىكى ئىناان ر جاھالە ھاياتىدا تۇرمۇش
كەچۈرسىمۇ ،باشقا جاي ردىكىلەر ئۇنداق ئەمەستۇر ،بىرەر شەخ جاھالەتتە بولاىمۇ،
يەنە باشقا بىرسى ئۇنداق ئەمەس .يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان بىراۋ مۇسۇلمان بولۇشتىن
بۇرۋن جاھىلىيەتتە ياشىغان بولاىمۇ ،مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ،مەرىپەتلىك ھاياتقا
ئۆتكەن بولىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەۋەتىلگەندىن كېيىنكى ھېىبىر دەۋر
جاھىلىيە دەۋرى بوالمايدۋ .چۈنكى كىشىلەر ئوخشاش بولمىغان دەۋرلەردە قانىىلىك
جاھالە ۋە زاالەتكە چۆمگەن تەقدىردىمۇ ،ئىا ە مىللىتىدىن بىر گۇرۋپپا كىشىلەر
ھەقىقەتنى نامايان قىلىپ تۈرىدۋ .ئەمما قىامەن جاھىلىيە ئىا ە دىيارلىرىدىمۇ
مەۋجۇدتۇر .چۈنكى بۇار بىر تۈركۈە شەخالەردىن سادىر بولغانلىقتىن ئومۇمغا ۋەكىللىك
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قى لمايدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :ئۈممىتى ،ئىىىدە تۆ ئىش
باركى ،ئۇار جاھىلىيە ئىشلىرىدىندۋر[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەبۇ زەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ا« :ھەقىقەتەن سەن
جاھىلىيەتنى قالدۋقلىرىدىن قۇتۇلۇپ بولمىغان ئادەمكەناەن ،دېگەن[ ».بۇخارى
رىھايىتى].
خۇاسە قىلغاندا ،جاھىلىيە "ئومۇميۈزلۈك جاھىلىيە " ۋە "قىامەن جاھىلىيە "
دەپ ئىككى قىاىمغا بۆلۈنىدۋ:
ئومۇميۈزلۈك جاھىلىيە  :پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە كېلىشتىن
بۇرۋنقى ھالە بولۇپ ،مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشى بىلەن،
بۇ تۈردىكى جاھىلىيەتكە خاتىمە بېرىلگەن.
قىامەن جاھىلىيە  :ئايرى ،دەۋىر ۋە رايون ،قىامەن شەخالەردە تېپىلىدىغان
جاھىلىيە بولۇپ ،ئۇار ھازىرمۇ شۇ بويۇنىە داۋاە قىلماقتا .بۇنىڭدىن مەلۇە بولدىكى،
كۈنىمىزدىكى جاھىلىيە ئومۇميۈزلۈك ئەمەس ،بەلكى قىامەن جاھىلىيەتتۇر.
پىسىق:
پىاىق كەلىمىاىنى لۇ ەتتىكى مەنىاى :چىقىش دېمەكتۇر .پىاىقنى شەرئىي
ئىاتى ھى مەنىاى :ئال ھنى ئىتائىتىدىن چىقىش دېگەنلىكتۇر .مانا بۇ ،ئىا ە
ئەھلىنى شەرئىي ئىاتى ھىدا قول نغان پاسىق سۆزىنى ئۆز مەنىاىدۋر .پىاق ياكى
پاسىق سۆزى كاپىرار ئۈچۈن قوللىنىلغاندەك ،مۇسۇلمان ردىن بولغان ئاسىي ڭ
گۇناھكارار ئۈچۈنمۇ قوللىنىلىدۋ.
پىاق ئىككىگە بۆلۈنىدۋ :بىرى ،ئۇنى سادىر قىلغان كىشىنى مۇسۇلمانلىقتىن
چىقىرىدىغان پىاق بولۇپ ،بۇنداق ر كاپىر دېيىلىدۋ .ئال ت قۇرئان كەرىمدە ،كاپىرارنى
ََ
َ َْ
پاسىق ر ،دەپ ئاتىغان﴿ :فف َس َق ع ْن أم ِر َر ِّبِ ِه﴾ تەرجىمىاى« :شۇڭا ئۈ
پەرۋەردىگارىنى ئىتائىتىدىن چىقتى[ ».سۈرە كەھف -53ئايە ].
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
اه ُم انلَّ ُ
ار﴾ تەرجىمىاى:
اَّلين فسقوا فمأو
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :وأما ِ

«ئال ھنى ئىتائىتىدىن چىقىپ كاپىر بولغان پاسىق ر ا كەلاەك ،ئۇارنى جايى دوزاخ
بولىدۋ[ ».سۈرە سەجدە - 23ئايە ].
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يۇقىرىقى ئايەتلەردىكى پىاىقى سۆزىدىن كاپىرار ئىرادە قىلىنىدىغانلىقىغا ئايەتنى
ُ َّ َ ُ َ َ ْ
ْ
داۋامى دەلى بولىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋُ﴿ :ك َما أ َرادوا أن ُي ُر ُجوا ِمن َها
َّ
ُ
َ َ َ
ُ َ ِّ َ
أُع ُ
يل ل َ ُه ْم ُذوقُوا َع َذ َ
اب َّ
اَّلي كنتُم بِ ِه تك ِذبُون﴾
انل
ق
و
ا
يه
ف
وا
يد
ار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ھەر قاچان ئۇار دوزاختىن چىقماقىى بولاا ،ئۇار دوزاخقا
قايتۇرۋلىدۋ .ئۇار ا« :سىلەر ئىنكار قىلغان دوزاخنى ئازابىنى تېتىڭ ر،
دېيىلىدۋ[ ».سۈرە سەجدە -23ئايە ].
شۇنداق قۇرئان كەرى ،مۇسۇلمان ردىن بولغان ئاسىي ڭ گۇناھكارارنىمۇ پاسىق ر
َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ات ث َّم
دەپ ئاتىغان .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِ
اَّلين يرمون المحصن ِ
َ
َْ َُْ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ َ ًَ ً
ج َِلة َوَّل تقبَلوا ل ُه ْم ش َهادة أبَدا
لم يأتوا بِأربع ِة شهداء فاج ِِلوهم ثما ِنني
َُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
اسقون﴾ تەرجىمىاى« :ئىپپەتلىك ئايال رنى زىنا بىلەن قارىلىغان،
وأ ِ
وَلك هم الف ِ
بۇنى راستلىقىغا ئادى تۆ گۇۋاھىىنى كەلتۈرەلمىگەنلەرنى  83دەررە ئۇرۋڭ ر.
ئۇارنى گۇۋاھلىقىنى ھەرگىز قوبۇل قىلماڭ ر ،ئۇار پاسىق ردۋر[ ».سۈرە نۇر  4ڭ
ئايە ].
َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
يهن اَلج فًل رفث وَّل فسوق وَّل
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :فمن فرض ِف ِ
ْ
َ َ
ِجدال ِِف اَل َ ِ ِّج﴾ تەرجىمىاى« :ھەج ئايلىرىدا ھەج قىلىشنى نىيە قىلغان (يەنى
ئېسراە با لىغان) ئادەمنى جىناىي ئااقە قىلىشى ،گۇنات قىلىشى ۋە جاڭجال
قىلىشى مەنئى قىلىنىدۋ[ ».سۈرە بەقەرە -197ئايە ] .ئۆلىماار بۇ ئايەتتىكى
«فُاُوقَ» كەلىمىاىنى گۇنات-مەسىيە دەپ چۈشەندۋرگەن[ .شەياۇل
ئىا ە ئىبنى تەيمىيەنى "كىتابۇل ئىيمان" ناملىق ئەسىرى -278بە ].
زااللەت (ئازغۇنلۇق):
زاالە سۆزى ،تو را يولدىن ئېزىش دېگەن مەنانى بېرىدۋ .زاالە ھىدايەتنى
ْ
ْ َ َ َّ َ ْ
ئەكاىدۋر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەنَ ﴿ :م ِن اهتَدى ف ِإن َما يهتَ ِدي ِنلَف ِس ِه
ُّ َ
َ َّ َ َّ
َو َم ْن ضل ف ِإن َما يَ ِضل َعليْ َها﴾ تەرجىمىاى« :كىمكى ھىدايە تاپىدىكەن ،ھىدايە
تاپقاننى پايدىاى ئۇنى ئۆزى ئۈچۈندۋر .كىمكى ئازىدىكەن ،ئاز اننى زىيىنى ئۇنى
ئۆزى ئۈچۈندۋر[ ».سۈرە ئىارا  15ڭ ئايە ].
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قۇرئان كەرىمدە "زاالە " سۆزى كۆپ مەنىلەردە قوللىنىلىدۋ.
َ
ُ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ
اَّلل َو َمًلئِك ِت ِه َوكتُ ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه
 -1كۇفرىلىق مەنىاىدە كېلىشى﴿ .ومن يكفر بِ ِ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َّ َ َ ً
ً
َواِلَ ْومِ اْل َ ِخ ِر فقد ضل ضًلَّل بَ ِعيدا﴾ تەرجىمىاى« :كىمكى ئال ھنى ،ئال ھنى
پەرىشتىلىرىنى  ،كىتابلىرىنى ،پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرە كۈننى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇ
قاتتىق ئاز ان بولىدۋ[ ».سۈرە نىاا  136ڭ ئايە ].
ً
َ
َّ
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ ْ َّ
ً
ْ َ َ
اَّلل فقد ضل ضًلَّل بَ ِعيدا﴾
ِشك بِ ِ
 -2شېرىك مەنىاىدە كېلىشى﴿ .ومن ي ِ
تەرجىمىاى« :كىمكى ئال ھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۈ ھەقىقەتەن ئاز ان بولىدۋ».
[سۈرە نىاا 116ڭ ئايە ].
 -3مۇسۇلمان ردىن شەرىئە ئەھكاملىرىغا خى پلىق قىلغۇچى ئاسىي ڭ گۇناھكار
مەنىاىدە كېلىدۋ« .ئاز ۇن پىرقىلەر» دېگەنگە ئوخشاش.
 -4خاتالىق مەنىاىدە كېلىدۋ .قۇرئان كەرى ،مۇسا ئەلەيسىاااامنى مۇنۇ سۆزىنى
َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ َ َّ
الضالِّ َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :مۇسا ئېيتتى:
ھېكايە قىلىدۋ﴿ :قال فعلتها إِذا وأنا ِمن
مەن ئۈ ئىشنى قىلغىنىمدا ئاز ۇن ردىن (يەنى نادان ردىن) ئىدى[ ».،سۈرە شۇئەرا 23
ڭ ئايە ].
 -5ئونۇتقانلىق مەنىاىدە كېلىدۋ .قۇرئان كەرى ،ئىككى ئايالنى گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشى
َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ِّ
ُْ ْ
ْ َ ُ
ھەققىدە مۇنداق دېگەن﴿ :أن ت ِضل إِحداه َما فتُذك َر ِإحداه َما الخ َرى﴾
تەرجىمىاى« :بۇ ئىككى ئايالنى بىرى ئازسا ،يەنى ئۇنتۇپ قالاا ئىككىنىىاى
ئېاىگە سالىدۋ[ ».سۈرە بەقەرە  282ڭ ئايە ].
 -6بىر نەرسىنى يوقاپ كېتىشى ياكى ئىزىپ قىلىشى مەنىاىدىمۇ كېلىدۋ.
مەسىلەن« :تۆگە يوقاپ كەتتى» دېگەنگە ئوخشاش.
مۇرتەدلىك ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى:
مۇرتەد سۆزى لۇ ەتتە :قايتىش ياكى يىنىھېلىش دېگەن مەنانى ئىپادىلەيدۋ .ئال ت
َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ ُ
ْ
تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :وَّل ترتدوا ٰ
اركم﴾ تەرجىمىاى« :ئارقىڭ ر ا
لَع أدب ِ

چېكىنمەڭ ر ،بولمىاا (ئىككى دۋنيادا) زىيان تارتقۇچى ردىن بولۇپ
قالىاىلەر[ ».سۈرە مائىدە -21ئايە ].
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مۇرتەد سۆزى شەرئىي ئاتالغۇدا :مۇسۇلمان بولغاندىن كىيىن كۇفرىغا قايتىش
َ ْ
دېگەننى ئىپادىلەيدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :و َمن يَ ْرت ِدد
َُ َٰ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ََُ ْ ُ َ
ُّ ْ
ُ
ادلنيَا
ت أع َمال ُه ْم ِِف
ت َوه َو َكفِر فأولـئِك ح ِبط
ِمنك ْم َعن ِدي ِن ِه فيم
َُ َ َ َ
ْ
ُ ْ َ َ ُ َ
ْ
ُ
َ
َّ
َواْل ِخ َر ِة ۖ وأول ٰ
ار ۖ هم ِفيها خ ِادلون﴾ تەرجىمىاى:
انل
اب
ح
ص
أ
ك
ئ
ـ
ِ
ِ
«سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلاە ،ئۇنى ئەمەللىرى
دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۋ .بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇار
دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچى ردۋر».
مۇرتەدلىك ئىا منى بۇز ۇچى ئىش ردىن بىرەرنى قىلىش ئارقىلىق بولىدۋ.
مۇرتەدلىك تۆۋەندىكىدىن ئىبارە تۆ تۈرگە بۆلۈنىدۋ:
 -1سۆز بىلەن مۇرتەد بولۇش .مەسىلەن :ئال ھنى ياكى ئۇنى پەيغەمبەرلىرىدىن
بىرىنى ياكى پەرىشتىلەرنى سۆكۈش ،ئۆزىنى ەيبنى بىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىش،
ئۆل ۈكلەردىن مەدە سوراش ،شەرىئە ئەھكاملىرىنى كەماىتىش ،پەيغەمبەرلىك
دەۋاسى قىلىش ،ئال ھتىن ەيرىگە ھاجەتلىرىنى سوراپ دۋئا قىلىش ۋە ئۇنىڭغا
سېغىنىش قاتارلىق ردىن ئىبارەتتۇر.
 -2ئىش -ھەرىكە بىلەن مۇرتە بولۇش .مەسىلەن :بۇت ر ا ،دەل ڭ دەرەخلەرگە،
تاش ر ا ،ھايھان ر ا ،ساختا مەبۇدار ا چوقۇنۇش ،قەبرىلەرگە باش ئۇرۋش ۋە ئۇار ا
قان قىلىش ،سېسىرگەرلىك قىلىش ،سېسىرنى ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش ،ئىناان ر
تەرىپىدىن تۈزقلگەن يەرلىك قانۇن رنى ئىا ە شەرىئىتىدىن ئەۋزەل دەپ ئېتىقاد
قىلىش ۋە ئۇنى بىلەن ھۆكۈە قىلىش قاتارلىق ردىن ئىبارەتتۇر.
 -3ئېتىقاد بىلەن مۇرتە بولۇش .مەسىلەن :ئال ھنى شېرىكى بار ياكى بالىاى بار
دەپ ئېتىقاد قىلىش .ئەۋلىياار ،قۇتۇب ر ،مازار -ماشايىا ر كائىناتتىكى بەزى ئىش رنى
تەسەررۋپ قى ايدۋ ياكى كىشىلەرگە پايدا يەتكۈزەلەيدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلىش .زىنا،
ھاراق ،ئۆسۈە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئال ت ھاراە قىلغان ئىش رنى ھاال ساناش ،ناماز،
روزا ،زاكا ۋە باشقا پەرزلەرنى پەرزلىكىگە تېنىش قاتارلىق ئىش ردىن ئىبارەتتۇر.
 -4شەك بىلەن مۇرتە بولۇش .مەسىلەن :ئال ھنى بارلىقىغا ياكى مۇھەممەد
ئەلەيسىاااامنى ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە شەك قىلىش ،قۇرئان ئال ھنى سۆزى
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ئىكەنلىكىدىن شەكلىنىش ،ئىا ە دىنىنى تو را دىن ئىكەنلىكىدىن شۈبسىلىنىش،
قۇرئاننى ھازىرقى ئەسىرگە يارىمايدۋ دېيىش قاتارلىق ردىن ئىبارەتتۇر.
مۇرتەدلىك ئىاپات نغاندىن كىيىنكى ھۆكۈملەر:
بىرىنىى :دىنىدىن يېنىپ مۇرتە بولغان ئادەمدىن ئۈچ كۈن ئىىىدە تەۋبە قىلىپ
ئىا مغا قايتىشى تەلەپ قىلىىنىدۋ( .شەرىئە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن) ئەگەر ئۇ
قايتىدىن ئىمان ئېتىپ مۇسۇلمان بولاا ،ئۆز ئەركىنلىكىگە قويۇپ بېرىلىدۋ ۋە شۇنداق
ئۇنىڭغا مۇسۇلمان ر ا قىلىنىدىغان مۇئامىلە قىلىنىدۋ.
ئىككىنىى :ئەگەر تەۋبە قىلىشتىن باش تارتاا ،ئۇنى ئۆلتۈرقش پەرز بولىدۋ.
رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە« :كىمىكى دىنىنى ئۆزگەرتاە (يەنى ئىا مدىن
يىنىھالاا) ئۇنى ئۆلتۈرقڭ ر »،دېگەن[ .بۇخارى رىھايىتى].
ئۈچىنىى :مۇرتەدتىن تەۋبە قىلىش تەلەپ قىلىنغان ۋاقىتتا ئۇنى ئۆز مال-
مۈلكىنى تەسەررقپ قىلىشى مەنئى قىلىنىدۋ .ئەگەر ئىا مغا قايتاا مال-
مۈلكى ئۆزىنى بولىدۋ .ئەگەر ئىا مغا قايتماستىن ئۆلتۈرقلاە ياكى
مۇرتەدلىكتە ئۆلاە ئۇنى بارلىق ئىقتىاادىي ئولجا سۈپىتىدە بەيتۇلمالغا
قوشۇۋىتىلىدۋ .ھەتتا بەزى ئەھلى ئىلىم ر تەرىپىدىن :دىنىدىن يىنىھالغان
كىشى مۇرتەد بولغان پەيتتىن باش پ ئۇنى مال -مۈلكى مۇسۇلمان ر
مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىشلىتىلاە دۋرۋس بولىدۋ ،دېيىلگەن.
تۆتىنىى :مۇرتەدنى نەسە قېرىنداشلىرى ئارىاىدا مىراساورلۇق ھوقۇقى
ئەمەلدىن قالىدۋ .ئۇنى مىراساۇرى بولمايدۋ ،قېرىنداشلىرى ئۇنىڭدىن ،ئۇ
قېرىنداشلىرىدىن مىراس ئاالمايدۋ.
بەشىنىى :دىندىن يىنىھالغان ئادەە ،مۇرتەتلىك ھالى بويىىە ئۆلاە ياكى
ئۆلتۈرقلاە ،ئۈ يۇيۇلماستىن ،نامىزى چۈشۈرقلمەستىن دەپنە قىلىنىدۋ .مۇرتەد
مۇسۇلمان رنى قەبرىاتانلىقلىرىغا دەپىنە قىلىنمايدۋ .بەلكى كۇففارارنى
مازارلىقلىرىغا دەپنە قىلىنىدۋ ياكى مۇسۇلمان رنى قەبرىاتانلىقى بولمىغان
جايغا كۆمۈۋىتىدۋ.

تەۋھىد كىتابى
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ئىككىنچى باب
تەۋھىدكە زىت كېلىدىغان ۋە ئۇنىڭغا نۇقسان يەتكۈزىدىغان سۆز-
ھەرىكەتلەر
(ئالقانغا ،چىنىغا ئوقۇش ئارقىلىق غەيبنى بىلىدىغانلىق دەۋاسىنى قىلىش)

ەيب ھەققىدە ئېنىقلىما:
ەيب كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدىغان مېتافىزىكا ئالىمىگە ،ئۆتمۈش ،ھازىر ۋە
كېلەچەككە ئائىت ئىش ر دېمەكتۇر .ەيبنى ئال ھتىن باشقا ھېىكى ،بىلمەيدۋ .بۇ
َّ َ َ َ ْ َ
ال ْرض الْ َغيْبَ
ُْ َ ََُْ َ ْ
ات و ِ
ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :قل َّل يعلم من ِِف السماو ِ
إ ََّّل َّ ُ
اَّلل﴾ تەرجىمىاى« :ئال ھتىن باشقا ھېىكى ،ئاسمان ردىكى ۋە زېمىندىكى
ِ
ەيبنى بىلمەيدۋ[ ».سۈرە نەم  -65ئايە ].
ەيبنى بىلىش ئىلمى پەقە ئال ھقى خاس بولغان ئىشدۋر .ئال ت ئۆزىنى
ئىرادىاى بىلەن گاھىدا پەيغەمبەرلەرنى بەزىاىگە بىر قىاى ،ەيبى ئىش رنى
ئى ھىي ھېكمەتنى تەقەززاسى بىلەن بىلدقرىدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن:
ََ ُ ْ ُ ََ
َ ُ َْْ
لَع َغيْبه أَ َح ًدا إ ََّّل َمن ْ
ارتَ ََض م ْن َر ُ
ول﴾
س
ب فًل يظ ِهر
ِ
ِِ
ٍ
ِ
﴿َعلِم الغي ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ئال ت ەيبنى بىلگۈچىدۋر .ئۇ ئۆزىگە خاس بولغان ەيبى ئىش ردىن
ھېچ ئادەمنى خەۋەردار قىلمايدۋ .پەقە ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبەرلىرىگى بەزى
ەيبلەرنى بىلدقرىدۋ[ ».سۈرە جىن  -27-26ئايەتلەر] .يەنى ئال ت خالىغان
پەيغەمبىرىگە ئۆزى بىلدقرقشنى خالىغان ەيبى ئىش رنى بىلدقرىدۋ .چۈنكى
پەيغەمبەرلەر گاھىدا ،ئىناان ر ا بەزى ەيبلەردىن خەۋەر بېرىشتەك پەيغەمبەرلىك
مۆجىزىاىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۆزىنى راستتىن ئال ت تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن
ئەلىى ئىكەنلىكىنى ئىاپات شقا مۇھتاجدۋر .ئۇ ئال ت بىلدقرگەن ەيبنى كىشىلەرگە
ئۆزىنى ھەق ئىكەنلىكىنى دەلىلى ئورنىدا كۆرسىتىدۋ .ئال ت بەزى پەيغەمبەرلەرگە
ئۆزى بىلدقرقشنى خالىغان قىامەن ەيبلەرنى بىلدقرگەن .مەسىلەن :پەيغەمبىرىمىز
مۇھەممەد ئەلەيسىىااامغا ئال ت كېلەچەككە ئائىت بەزى ەيبلەرنى بىلدقرگەن.
مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ۋە ساھابىلىرىنى مەككە كۇففارلىرىنى دقشمەنلىكىدىن
ئامان بولغان ھالدا مەسىىتى ھەرەمگە كىرىدىغانلىقى ،رۋملۇق رنى بىرقانىە يى
ئىىىدە ئىرانلىق رنى يېڭىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ەيبى ئىش ر مۇھەممەد
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ئەلەيسىاااامغا ئالدىن بىلدقرقلۈپ ،ئەمەلىيەتتە مەيدانغا چىققانلىقى
ئېيتقانلىرىمىزنى جانلىق مىاالىدۋر .بۇاردىن باشقا قاياى بىر يول بىلەن بولمىاۇن،
ەيبنى بىلىدىغانلىق دەۋاسىنى قىلغۇچى ر شۈبسىاىز كاززاپ ردۋر .ئۇار ا ئىشىنىشكە
بولمايدۋ.
ەيبنى بىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىدىغان ئالدامىى ر ھەر زاماندا مەۋجۇدتۇر .ئۇار
ئالىقانغا ياكى چىنىغا ئوقۇش ،سېسىرگەرلىك قىلىش ،پال ئېىىش قاتارلىق ئۇسۇللىرى
بىلەن كېلەچەكتىكى ئىش ردىن ،يوقاپ كەتكەن نەرسىلەرنى ئورنىنى ،ياكى كىمنى
ئالغانلىقىنى يالغاندىن خەۋەر بېرىشىدۋ .بەزى كېاەللەرگە ئۇارنى بىرەر شەخانى
قەست قىلغانلىقىدىن كېاەل بولغانلىقلىرىنى ئېيتىدۋ .ئۇار بۇ ئىش ردا پەقە جىن-
شەيتان رنى ئىشقا سالىدۋ .جىن -شەيتان رنى راست ڭ يالغان بارلىق سۆزلىرىنى راست
دەپ كۆرسىتىدۋ .كىشىلەرنى بۇنى بىلەن قايى قىلىپ ئىشەندقرىدۋ .بەزىلىرى
مۇنەججىملىك يولى (يۇلتۇزار ا قاراش) بىلەن پاانى يۇلتۇز چىققان ۋاقىتتا ئۆيلەنگەن
ئادەە مۇنداق بولىدۋ ،پاانى يۇلتۇز چىققاندا ئۆيلەنگەن ئادەە ئانداق بولىدۋ ۋە پاانى
يۇلتۇز كۆرقنگەندە تۇ ۇلغان باا مۇنداق بولىدۋ ،دېگەنگە ئوخشاش يالغان سۆزلەرنى
قىلىدۋ .بەزى جاھى ۋە ئىمانى ئاجىز كىشىلەر بۇ ئالدامىى مۇنەججىملەرنى
سۆزلىرىگە ئىشىنىپ ،ئۇاردىن ئۆزلىرىنى كېلەچەك تۇرمۇشى ،بېشىغا كېلىدىغانلىرى ۋە
باشقا ئىشلىرى تو رۋلۇق مەسلىسە سورايدۋ .مۇنەججىملەر بىلەن پالىى ر ۋە
سېسىرگەرلەر ئۇارنى يالغان سۆزلىرى بىلەن قايى قىلىدۋ .نەتىجىدە ئۇاردىن يول
سورىغۇچى ر دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۋ.
كىمكى ەيبنى بىلىمەن ،دەپ دەۋا قىلىدىكەن ياكى ەيبتىن سۆزلىگەنلەرنى سۆزىگە
كۆڭلىدىن ئىشىنىدىكەن ئۇ شەكاىز كاپىر بولىدۋ .ئال ت بۇ ھااكەتتىن پانات بەرسۇن ...
ئامىن.
ئۆزىنى ەيبنى بىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلغان ئالدامىى ر ،ەيبنى بىلىشتىن ئىبارە
ئال ھقى خاس بولغان بۇ ئى ھىي خۇسۇسىيەتتە ئۆزىنى ئال ھقا شېرىك قىلىھالغان
بولىدۋ .مۇنداق ئالدامىى رنى ەيبتىن سۆزلىگەن سۆزلىرىگە ئىشەنگەن ئادەە مەزكۇر
ئالدامىى رنى ەيبنى بىلىشتە ئال ھقا شېرىك قىلغان ۋە ئۇارنى ەيبنى بىلىمىز،
دېگەن دەۋاسىغا ئاۋاز قوشقان بولىدۋ .شۇڭا ،مۇنەججىملەر ،سېسىرگەرلەر ،پالىى ر،
داخان ر ۋە رامبال ر شەكاىز كاپىراردۋر .ئۇارنى ەيبتىن سۆزلىگەن سۆزلىرىگە
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يۈرەكتىن ئىشەنگەن ئادەممۇ كاپىر بولىدۋ .يۇلتۇزار ئال ت ياراتقان مەخلۇقاتتۇر .ئۇار
ئال ھنى ئورۋن شتۇرۋشىغا ئاساسەن ئىش كۆرىدۋ .جىن ڭ شەيتان ر ئاسمان
پەرىشتىلىرىنى بەزى خەۋەرلىرىدىن ئو ۇرلۇقىە پايدىلىنىش ئارقىلىق بىر راستقا مى
يالغاننى قوشۇپ سېسىرگەرلەرگە ،داخان ر ا ۋە رامبال ر ا يەتكۈزىدۋ .ئۇار ئاخماق رنى
ئىشەندقرىدۋ ،خااس.
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سېىھىرگەرلىك ،جىنكەشلىك ،پالچىلىق توغرىسىدا
سېسىر ھەققىدە ئېنىقلىما:
سېسىر سۆزىنى لۇ ەتتىكى مەنىاى :كۆزگە كۆرقنمەيدىغان ،پەقە يوشۇرۋن ھالدا
مەيدانغا كېلىدىغان ئىش ر دېمەكتۇر .ئەمما سېسىرنى ئىا ە ئىاتى ھىدىكى
مەنىاى :ئال ھنى ئىزنى بىلەن تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان ۋە جىن -شەيتان رنى
ۋاسىتىاى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان ئىش ر دېگەنلىكتۇر.
سېسىرنى تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى راستتۇر .ئۇ ئىنااننى قەلبىگە تەسىر قىلىدۋ.
كىشىلەرنى كېاەل قى ايدۋ ،ئۆلتۇرەلەيدۋ ،ئىككى مەھبۇبنى بىر ڭ بىرىدىن
ئايرىھېتەلەيدۋ .كىشىلەرنى بىر -بىرىگە ئامراق قى لىغاندەك ،ئۆچ قى ايدۋ .سېسىر
ئومۇمەن ،شەيتان ر ۋە نىجى ئەرۋاھ ر ا چوقۇنۇش بىلەن ئىشقا ئاشىدۋ .سېسىرنى
گۇناھى شېرىككە ئوخشاشتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە سېسىرنى شېرىك بىلەن بىرگە
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ« :يەتتە ھااكەتتىن قېىىڭ ر :ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقش،
سېسىر قىلىش [ ».....بۇخارى رىھايىتى].
سېسىر ئىككى جەھەتتىن شېرىككە ئوخشايدۋ :بىرى :سېسىر جىن ڭ شەيتان رنى
ئىشقا سېلىش ،ئۇار ا با لىنىش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۋ .چۈنكى سېسىرگەرلەر
َ َ َّ َّ
الشيَاط َ
ني
كن
ِ
شەيتان ر ا چوقۇنىدۋ .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :ول ِ
َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ
ِّ ْ
انل َ
ون َّ
السح َر﴾ تەرجىمىاى« :لېكىن شەيتان ر كىشىلەرگە
اس
كفروا يعلم
سېسىر ئۆگىتىش بىلەن كاپىر بولدى[ ».سۈرە بەقەرە  -132ئايە ].
يەنە بىرى :سېسىرگەرلەر ئۆزلىرىنى ەيبنى بىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىدۋ .چۈنكى
ئۇار ەيبلەرنى يالغاندىن سۆزلەيدۋ .بۇ ەيبنى بىلىشتە ئال ھقا ئۆزىنى شېرىك
قىلغانلىقتۇر .شۇڭا سېسىرگەرلەر مۈشرىك ر ا ئوخشاش كاپىراردۋر .بۇ ھەقتە ئال ت
ْ
َ َ
َََ ْ َ ُ ََ ْ
َت ُاه َما َ ُ
اش َ َ
ُه ِِف اْل َ ِخ َر ِة ِم ْن خًل ٍق ﴾
تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :ولقد ع ِلموا لم ِن
تەرجىمىاى« :ئۇار سېسىرنى سېتىھالغۇچىغا ئاخىرەتتە ئال ھنى رەھمىتى ۋە
جەننەتتىن ھېچ نېاىھە يوق ئىكەنلىكىنى ئۇبدان بىلەتتى[ ».سۈرە بەقەرە -132
ئايە ].
يەنى جەننەتتىن نېاىھىاى بولمىغان ر بولاا ،شۈبسىاىزكى ،كاپىراردۋر.
سېسىرگەرلىك ساھىبىنى سا ە ئەقىدىدىن چىقىرىپ تاش يدۋ .ساھابە كىرام ر
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زامانىاىدا سېسىرگەرنى شەرئىي ھۆكۈە بىلەن قەتلى قىلغاندەك ،ئۇنى ئۆلتۈرقش ۋاجىپ
بولىدۋ .ئەپاۇسلىنارلىق يىرى شۇكى ،خۇددى بۇ ھۆكۈە شەرىئىتىمىزدە ئەمەلدىن
قالدۋرۋلغاندەك ،مۇسۇلمان ر سېسىر ۋە سىسىرگەرلىككە اپىللىق ۋە بىپەرۋالىق
بىلەن قارايدىغان بولدى ،كۆپىنىە كىشىلەر ئۇنى بىر پەن تۈرىدىن دەپ قاراپ،
ئۇنى بىلەن پەخىرلىنىدۋ ،شۇنداق ئۇارنى مۇكاپات يدۋ ۋە ئىلساە بېرىدۋ.
بەزى جەمئىيەتلەردە سىسىرگەرلەر ئۈچۈن ئااھىدە سورۋن ھازىرلىنىپ
مۇسابىقىلەر ئورۋن شتۇرۋلۇپ ،ئۇ يەرگە مىڭلىغان ھەۋەسكارار يىغىلىشىدۋ .بۇ
بولاا مۇسۇلمان رنى ئۆز دىنىنى ماھىيەتتىن بىلمەسلىكى ۋە ئەقىدىاىگە
سەل قارىشى ،دىننى مەساىرە قىلغۇچى ر ا ئىمكانىيە يارىتىپ بېرىشىدىن
باشقا نەرسە ئەمەس.
رەمبال ۋە پالچىلىق ھەققىدە ئېنىقلىما:
رەمبال ۋە پالىى؛ بۇ كېلەچەكتە بولىدىغان ئىش ردىن ۋە يوقاپ كەتكەن
نەرسىلەرنى جايىدىن خەۋەر بېرىش ئارقىلىق ەيبنى بىلىدىغانلىقىنى يالغاندىن دەۋا
قىلغۇچى دېمەكتۇر .بۇ بىزنى ئىاتېمالىمىزدىكى« ،داخان»« ،جىنكەش» نى
ئۆزىدۋر .رەمبال ،داخان ر جىن-شەيتان ر ا چوقۇنىدۋ ۋە مەلۇماتنى ئۇاردىن ئالىدۋ.
جىن -شەيتان ر ئاسمان پەرىشتىلىرىدىن ئو ۇرلىغان بەزى خەۋەرلىرىنى يالغان ر بىلەن
قوشۇپ ئۇار ا يەتكۈزىدۋ .ئۇار ئىناان رنى ئالدايدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ِّ َ َّ َ
ُْ َ
يم يُلقون
اطني تَنل لَع ُك أف ٍ
دېگەن﴿ :هل أنبئكم لَع من تَنل الشي ِ
اك أ ِث ٍ
َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ
َ
َثه ْم َك ِذبُون﴾ تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! مەككە كۇففارلىرىغا
السمع وأك
ئېيتقىنكى  ،سىلەرگە مەن شەيتان رنى كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟
ئۇار ھەر بىر ئىغھا توقۇ ۇچى گۇناھكارار ا چۈشىدۋ .ئۇار پەرىشتىلەرنى سۆزلىرىنى
ئو ۇرلۇقىە ئاڭ يدۋ  ،شەيتان رنى تولىاى يالغان خەۋەرلەرنى تارقىتىدىغان
يالغانىى ردۋر[ ».سۈرە شۇئەرا 221ڭ 223ڭ ئايەتلەر].
ەيبى ئىلىملەرنى بىلىش پەقە ئال ھقى خاستۇر .رەمىىلەر ،پالىى ر ،داخان ر
ۋە ئۇاردىن باشقىمۇ ھەر خى ۋاسىتىلىرى بىلەن ەيبنى بىلىدىغانلىق دەۋاسى
قىلغۇچى ر شەكاىز كاپىراردۋر .ئەبۇ ھۇرەيرە (ئال ت ئۇنىڭدىن رازى بولاۇن) دىن
رىھايە قىلىنىدۋكى ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى كاھىن ر ا،
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(رەمىىلەرگە ،پالىى ر ا ۋە سېسىرگەرلەرگە) يىنىغا بېرىپ ئۇارنى سۆزلىرىگە
ئىشىنىدىكەن ،ئۇ مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا كەلگەن دىنغا كاپىر بولغان بولىدۋ».
[ئەبۇ داۋۋد رىھايىتى].
شۇنىڭدىن قاتتىق ھەزەر قىلىش كېرەككى ،سېسىرگەرلەر ،رەمىىلەر ،داخان ر ۋە
پالىى ر كىشىلەرنى ئەقىدىلىرىنى بۇزىدىغان ،ئۆزلىرىنى كىشىلەرگە خۇددى
كېاەللەرگە شىپالىق بۇيرۋيدىغان دوختۇرار ا ئوخشاش كۆرسىتىپ ،كىشىلەرنى مازار-
ماشايىا ر ا ئاتاپ قۇربانلىق ۋە نەزىر ڭ چىراق رنى قىلىشقا بۇيرۋپ ئۇارنى دىندىن
چىقىشىغا سەۋەبىى بولىدىغان ئالدامىى ردۋر .ئۇار كىشىلەرنى ئالداپ ئۇار ا شېرىك
سۆزلەر بىلەن يېزىلغان تۇمارارنى بېرىپ ،ئۇنى بويۇنلىرىغا ئېاىش ياكى ياستۇقلىرى
ئاستىدا ساق شقا تەۋسىيە قىلىدۋ .ھالبۇكى ،بۇنداق شېرىك سۆزلەر بىلەن يېزىلغان
تۇمارارنى ھېچ نەرسىگە پايدىاى يوقتۇر .يۇقىرىقى ئالدامىى رنى بەزىاى جىن ڭ
شەيتان رنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق كىشىلەرنى يىتىپ كەتكەن نەرسىلىرىنى
ئورۋنلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۋ .بۇ گاھىدا راست ،گاھىدا يالغان چىقىدۋ .ئەمما ئومۇمەن،
ئۇارنى سۆزلىرىدە يالغان ر كۆپ بولىدۋ .شۇڭا ئۇار ا ئەگەشمەسلىك ۋە سۆزلىرىگە
ئىشەنمەسلىك كېرەك .يەنە ئۇارنى بەزىلىرى ئۆزلىرىنى ئەۋلىيا قىلىپ كۆرسىتىپ،
كۈيۈپ تۇر ان ئوتقا كىرىپ ،ساق-ساامە چىقىشىدۋ ،بەدەنلىرىگە پىىاق
ئۇرۋپ ياكى ئۆزلىرىنى ماشىنىنى ئاستىغا ئېتىپ ،ھېىقانداق زەخمىلەنمەيدۋ،
مانا بۇنىڭغا ئوخشاش ئىش ر شەيتاننى ئىشلىرىدىن بولۇپ ماھىيەتتە سېسىر
ۋە كۆز با يدىغان قىلمىش ردۋر.
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مازار-ماشايىخالرغا ۋە قەبرىلەرگە ئاتاپ قۇربانلىق قىلىش ،نەزىر ـ
چىراغ ئۆتكۈزۈشنىڭ ھاراملىقى
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى شېرىك گىردابىغا ئىلىپ بارىدىغان بارلىق
ئىش ردىن قەتئىي مەنئى قىلغان .مازار -ماشايىا رنى ئۇلۇ ش ۋە ئۇاردىن
ھاجەتلىرىنى سوراشنى خاتا ئىكەنلىكى ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىنغان:
-1پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەۋلىيا-ئەنبىياارنى ئۇلۇ شتا شەرىئەتنى
بەلگىلىمىاىدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەكلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن:
«دىنىي مەسىلىلەردە ھەر ئىشنى ئۆز بەلگىلىمىاىدىن ئاشۇرۋۋېتىشتىن ھەزەر
قىلىڭ ر! ھەقىقەتەن سىلەردىن بۇرۋنقى رمۇ دىننى چەكلىمىلىرىدىن چەتنەپ كېتىش
بىلەن ھااك بولغان[ ».ئەھمەد رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :خرىاتىئان ر مەريەە ئو لى ئىياانى
مەدھىيىلەشتە دىننى بەلگىلىمىاىدىن چەتنەپ ،ئۇنى ئى ھ شتۇرىھالغاندەك ،مېنىمۇ
مەدھىيىلەشتە ئاشۇرىھەتمەڭ ر .مەن پەقە ئال ھنى قۇلىمەن ،مېنى ئال ھنى
ئەلىىاى ۋە بەندىاى دەڭ ر[ ».بۇخارى رىھايىتى].
-2پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى قەبرە قاتۇرۋش ۋە ئۇنىڭغا
ئەسلىمە يېزىشتىن چەكلىگەن .ئەبى ھەيياج ئەلئەسەدىي مۇنداق رىھايە
قىلىدۋ« :ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ماڭا :پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە مېنى بۇيرىغان ئىشقا سېنىمۇ ئەۋەتەيمۇ؟ ،مېنى ھەيكەل ۋە
بۇت رنى چېقىشقا ،قاتۇرۋلغان قەبرىلەرنى تۈزلەشكە ئەۋەتكەن ئىدى ،سېنىمۇ
شۇنىڭغا ئەۋەتتۇق ،دېدى[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
جابىر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن رىھايە قىلىنىدۋكى« :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە
قەبىرلەرنى قاتۇرۋپ ئۇنىڭغا ئەسلىمە يېزىشتىن ،ئۈستىدە ئولتۇرۋشتىن ۋە ئۇنى
ئۈستىگە ئۆي سىلىشتىن مەنئى قىلغان[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
-3پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە قەبرىلەردە ناماز ئوقۇشتىن چەكلىگەن.
ئائىشە رەزىيەل ھۇ ئەنسادىن رىھايە قىلىنىدۋكى ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق
دېگەن« :ئاگات بولۇڭ ركى! سىلەردىن ئىلگىرىكىلەر ئۆز پەيغەمبەرلىرىنى قەبىرلىرىنى
مەسىىتكە ئاي ندۋرىھالغان ،سىلەر قەبىرلەرنى مەسىىت قىلىھالماڭ ر .مەن سىلەرنى
ئۇ ئىشتىن مەنئى قىلىمەن[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
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مەلۈمكى ،بۇ ھەدىاتىكى «قەبرىلەرنى مەسىىت قىلىھالماڭ ر» دېگەننى
مەنىاى :قەبرىاتانلىق ردا ناماز ئوقۇماڭ ر ،دېمەكتۇر .كۈنىمىزدىكى كۆپ سانلىق
مۇسۇلمان ر پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى چەكلىگەنلىرىنى ئونتۇپ،
ھەرخى شېرىك ،ئاز ۇنلۇق ۋە خۇراپا قىرلىرىغا چۈشكەن .بەزىلىرى قەبرىاتانلىق ر ا
مەسىىتلەرنى ،بىناارنى ۋە مۇنارارنى ياسىھالغان .ئۇار قەبرىاتانلىق ردا ئەرۋاھ ر ا،
ئەۋلىياار ا ئاتاپ قۇربانلىقلىرىنى ،نەزىر ڭ چىراقلىرىنى قىلىشىدۋ .ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە
مەدە سورايدۋ .ئېنىقكى ،بۇ ئىش رنى ھەممىاى چو شېرىكنى تۈرىگە كىرىدۋ.
ئەل مە ئىبنى قەييۇە رەھمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ" :قەبرىلەرنى زىيارە
قىلىشتا ،پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى بۇيرۋ ان ۋە قايتۇر ان ئىشلىرى،
ساھابى رنى تۇتقان يوللىرى بىلەن زامانىمىزدىكى بەزى كىشىلەرنى قەبرە
زىيارەتلىرىنى سېلىشتۇرساق ،ئىككىاىنى بىر -بىرىگە پۈتۈنلەي قارشى
ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا چىقىدۋ .مەسلەن :پەيغەمبڭڭڭڭڭڭڭڭڭەر ئەلەيسىااااە
قەبرىلەرگە قاراپ ناماز ئۇقۇشتىن توسقان ،لېكىن ھازىرقى ئادەملەر قەبرە
ئالدىدا ناماز ئۇقۇشىدۋ .قەبرىلەرنى مەسجىد قىلىھېلىشتىن چەكلىگەن ،ئۇار
قەبرە ئۈستىگە مەسجىد سېلىپ ،ئۇارنى "زىيارەتگات" دەپ ئاتىشىدۋ .قەبرە
ئۈستىدە چىراق يېقىشتىن چەكلىگەن ،ئۇار قەبرە ئۈستىڭڭڭڭڭڭڭدە شاە-
چىراق رنى يورۋتىدۋ .قەبرىاتاننى ھېيتگات قىلىھېلىشتىن چەكلىگەن ،ئۇار
بولاا ئۇ يەرنى ھەرتۈرلۈك مۇراسىم ر ئۆتكۈزقلىدىغان جاي قىلىھالدى.
شۇنداق مەزكۇر پائالىيە سەۋەبىدىن ھەتتا ھېيت ردا يىغىلغاندىن كۆپراق
ئادەملەر توپلىنىدىغان جاي ر ا ئاي ندى" .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ،يۇقىرىقىدەك
ئەھھال ئاستىدا مەزكۇر قەبرىاتانلىق ر ا بىنا قىلىنغان گۇمبەز ۋە قەبرىلەرنى
تۈزلىھېتىشكە بۇيرىغان.
ئەبى ھەيياج ئەلئەسەدىي مۇنداق رىھايە قىلىدۋ« :ئەلى ئىبنى ئەبۇ
تالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ماڭا :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مېنى بۇيرىغان ئىشقا
سېنىمۇ ئەۋەتەيمۇ؟ ،مېنى ھەيكەل ۋە بۇت رنى چېقىشقا ،قاتۇرۋلغان
قەبرىلەرنى تۈزلەشكە ئەۋەتكەن ئىدى ،سېنىمۇ شۇنىڭغا ئەۋەتتۇق ،دېدى».
[مۇسلى ،رىھايىتى].
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ئەسلىدە قەبرە زىيارە قىلغۇچى ئۆزىگە ھەە مېيتكە ياخشىلق قىلغڭڭڭان
بۇاتتى .ئەمما مۇشرىك رنى قەبرە زىيارە مەقاىتى ،مېيتنى ئال ت تائاا ا
شېرىك قىلىپ ،ئۇار ا دۋئڭا قىلش ياكى دۋئادا ئۇارنى ۋاسىتە قىلش ،ئۇاردىن
ھاجەتلىرىنى تىلەش ،بەرىكە بىرىشنى تەلەپ قىلىش ياكى دقشمەنلەر
ئۈستىدىن نۇسڭڭڭرە تىلەش قاتارلىق شېرىك ئەمەللەرنى قىلىدىغان بولۇشتى.
ئۇارنى بۇ قىلمىشلىرى نەتىجىدە ئۆزى ۋە مېيتكە ھاسى بولىدىغان
ياخشىلىق ردىن( ،يەنى ئۆزى ئالىدىغان ئەجىردىن) ئۇار ا قىلىنىدىغان دۋئا
ۋە ئىاتىغپاراردىن مەھرۋە قىلىشتى .ئۇارنى يوقىرىقىدەك ئال ھنى ەيرىدىن
ھاجەتلىرىنى سوراش قاتارلىق ر بولاا ،ئال ھقا ئۇارنى شېرىك قىلغانلىقتۇر .بۇ
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى كۆرسەتمىاىگە ۋە ئىا ە دىنىنى ئەقىدە مەسىلىلىرىگە
خى پلىق ئىشتۇر .پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە« :ئى ئال ت! مېنى
قەبرەمنى چوقۇنىلىدىغان ھەيكەلگە ئوخشاش قىلىپ قويمىغىن »،دەپ دۋئا قى تتى.
[ئەھمەد ۋە مالىك رىھايىتى] .چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئاخىر زاماندا بەزى
قەبىرلەرنى ھەيكەل ئورنىدا قاتۇرۋلۇپ چوقۇنىلىدىغانلىقىنى (ئال ھنى بىلدقرۋشى
بىلەن) بىلەتتى .كۈنىمىزدە ،بۇ ئېىىنىشلىق ئەھھال ر يۈز بەرمەكتە .شۇنداق تۇرۋقلۇق
رەسۇلۇل ھنى مەسجىدىدە بەزى خۇراپىي ۋە جاھى كىشىلەرنى يەنى مەنئىي
قىلىنغان بەزى ئىش رنى سادىر قىلىشىدىن ساق نغىلى بولمايدۋ ،لېكىن ئۇار
رەسۇلۇل ھنى قەبرىاىگە يىقىن كىلەلمەيدۋ ،چۈنكى قەبرە مەسجىتتە بولماستىن
بەلكى رەسۇلۇل ھنى ھۇجرىاىنى ئىىىدە تام ر بىلەن قورشالغان .ئال ت تائاا
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى دۋئاسىنى ئىجابە قىلغانلىقتىن ،ئۇنى
قەبرىاى جاھىل رنى چوقۇنۇشلىرىدىن ساقلىنىپ كېلىنمەكتە .ئۇ تا قىيامەتكىىە
ئال ھنى ئىزنى بىلەن شۇنداق ساقلىنىپ قالىدۋ.
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ھەيكەللەرنى تىكلەش ۋە ئۇالرنى ئۇلۇغالشنىڭ ھۆكمى
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى جانلىق رنى سۈرەتلىرىنى
سىزىشتىن ،خۇسۇسەن ئىناان رنى سۈرەتلىرىنى سىزىش ۋە ھەيكەللىرىنى قاتۇرۋشتىن
مەنئى قىلغان .چۈنكى بۇنداق قىلىش كۆپ ھال ردا كېيىنكىلەرنى ھەيكەللەرگە،
بۇت ر ا چوقۇنۇشىغا سەۋە بولىدۋ .يەر يۈزىدە تۈنجى قېتى ،ئوتتۇرىغا چىققان بۇتقا
چوقۇنۇش ئىشىمۇ ئىناان رنى رەسىملىرىنى سىزىش ۋە ھەيكەللىرىنى قاتۇرۋش
سەۋەبىدىن بارلىققا كەلگەن .نۇت ئەلەيسىاااامنى قوۋمى ئىىىدە ،ئۈلگىلىك ياخشى
زات ر بار ئىدى .ئۇار ئۆلگەندىن كېيىن نۇت قوۋمى ئۇاردىن ئايرىلغانلىقىغا قاتتىق
ھەسرە چېكىدۋ .ھەمىشە ئۇارنى ئىش ڭ ئىزلىرىنى خاتىرىلەيدۋ .شۇ ۋاقىتتا شەيتان
ئۇار ا بۇ ئۇلۇ رنى سۈرە ۋە ھەيكەللىرىنى ياساپ ،ئۇار ا ھۆرمە بىلدقرقش
ئارقىلىق ئۇارنى ياد ئېتىشكە ئۈندەيدۋ .نەتىجىدە ،نۇت قوۋمى ئۇارنى ھەيكەللىرىنى
ياساپ چىقىدۋ .ئۇارنى شۇ ھەيكەللەر ئارقىلىق خاتىرىلەيدۋ ،ئەسلەيدۋ ۋە يادايدۋ.
بىراق ئۇار مەزكۇر ھەيكەللەرگە چوقۇنمايدۋ .زاماننى ئۆتىشى بىلەن سۈرە ۋە
ھەيكەللەرنى ياسىغان ر ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇاردىن كېيىن كەلگەن نەسىللەر مەزكۇر
ھەيكەللەرگە قاتتىق ھۆرمە بىلدقرگەنلىكتىن چوقۇنۇشقا باش يدۋ .ئۇاردىن كېيىن
كەلگەن ئەۋادار ئاتىلىرىنى ئىرادىاىگە ۋارىالىق قىلىپ ،ئۇ ھەيكەللەرنى ئى ت
قىلىھېلىپ ئۇار ا رەسمىي چوقۇنىدىغان ،ئۇاردىن مەدە ۋە ياردەملەرنى سورايدىغان
بولىدۋ .نۇت ئەلەيسىااااە پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلگەندىن كېيىن ،ئۇارنى
ھەيكەللەرگە چوقۇنۇش سەۋەبىدىن بارلىققا كىلىدىغان ،ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقشتىن
ئىبارە بۇ قەباھەتتتىن توسىدۋ .ئەمما ئۇار نۇت ئەلەيسىاااامنى دەۋىتىنى قوبۇل
قىلماستىن ئۆزلىرىنى مەبۇدلىرىغا ئىبادە قىلىدۋ .ئال ت تائاا ئۇارنى سۆزلىرىنى
َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ك ْم َو ََّل تَ َذ ُر َّن َو ًّدا َو ََّل ُس َو ً
اَع
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :وقالوا َّل تذرن آَلِهت
ََ َُ َ ََُ َ
وق َون َ ْ ً
ْسا﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار :مەبۇدلىرىڭ رنى ھەرگىز
وَّل يغوث ويع
تاشلىماڭ ر .ۋەدنى ،سۇۋائنى ،يە ۇسنى ،يەئۇقنى ۋە نەسرىنى ھەرگىز تەرك ئەتمەڭ ر
دېدى[ ».سۈرە نۇت  -23ئايە ].
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يۇقىرىقى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان بەش ئىاى ،،نۇت ئەلەيسىاااامنى قەۋمى ئۇلۇ پ
ئەسلەپ تۇرۋش ئۈچۈن ھەيكەللىرىنى قاتۇر ان بەش ئۈلگىلىك كىشىلەرنى
ئىاىملىرىدۋر.
نۇت ئەلەيسىااااە قوۋمىنى ئاۋۋالقىلىرى بۇ بەش ئۈلگىلىك كىشىگە ھەسرە
چىكىپ ،پەقە ئۇارنى خاتىرىلەش يۈزىاىدىن ئۇارنى سۈرەتلىرىنى سىزىپ
ھەيكەللىرىنى تىكلىگەنلىك سەۋەبتىن ،كېيىنكىلەر بۇ ھەيكەللەرگە چوقۇنىدىغان
بولغان .ئۇارنى بۇ ھەيكەللەرگە بولغان ئىا سى ئۇارنى نۇت ئەلەيسىاااامنى
چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشتىن چەكلەپ قويغان ۋە ئۇارنى تۇفان بااسى بىلەن ەرق
بولۇپ تۈگىشىشىگە سەۋە بولغان .بۇنىڭدىن بىلىندىكى ،جانلىق رنى رەسىملىرىنى
سىزىش ۋە ئىناان رنى ھەيكەللىرىنى قاتۇرۋشنى ئاقىھىتى ياخشى ئەمەستۇر.
رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە جانلىق رنى تەسھىرلىگۇچى رەساام ر،
ھەيكەلتاراش ر ا لەنە قىلغان ۋە ئۇارنى قىيامە كۈنى ئە قاتتىق ئازابقا
دۋچار بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بىرىپ ،سۈرەتلەرنى ئۆچۈرقۋېتىشكە بۇيرىغان.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە بىر ھەدىاىدە« :جانلىق رنى رەسىملىرى
ئېاىلغان ئۆيگە رەھمە پەرىشتىلىرى كىرمەيدۋ »،دېگەن[ .بۇخارى ۋە مۇسلى،
رىھايىتى].
كۈنىمىزدە ،قاتۇرۋلغان ھەيكەللەر بىلەن سىزىلغان رەسىملەرنى كىشىلەرنى ئۇار ا
چوقۇنۇشىغا سەۋە بولىشى ئېستىمالدىن يىراق بولاىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىز
مۇسۇلمان رنى ئادەە ۋە ھايھان رنى رەسىملىرىنى سىزىشتىن ،ئىناان رنى
ھەيكەللىرىنى ياساشتىن توسقان ئىكەن ،ئۇنى قىلماسلىقىمىز كېرەك .چۈنكى پەيغەمبەر
كىشىلەرنى ھېكمەتاىز ئىشقا بۇيرۋمايدۋ ،بەلكى ئۇارنى دۋنيا -ئاخىرەتلىكىگە
پايدىلىق ئىش ر ا بۇيرۋيدۋ .پەيغەمبەرگە ئىتائە قىلىش ئال ھقا ئىتائە قىلغانلىقتۇر.
خۇاسە :يەر يۈزىدىكى تۈنجى شېرىك ئىناان رنى سۈرەتلىرىنى سېزىش
ۋە ھەيكەللىرىنى ياساپ تۇر ۇزۋش ئارقىلىق باش نغان ئىكەن ،سۈرە ۋە
ھەيكەللەرنى ئۆيلەرگە ،مەيدان ر ا ۋە با ر ا ئورنىتىش قاتارلىق ئىش ر
ئىا ە شەرىئىتىدە ھارامدۋر .چۈنكى ،بۇ ئىش ر شېرىككە ۋە ئەقىدىنى
بۇزىلىشىغا سەۋە بۇلىدۋ .بۈگۈنكى كۈندە كاپىرارنى ھىمايە قىلىدىغان
سا ە ئېتىقادىي بولمىغانلىقى سەۋەبلىك يۇقىرىقىدەك ئىش رنى قىلىھاتقان
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بولاا ،مۇسۇلمان ر ئۆز كۈچ-قۇۋۋىتى ۋە بەخت -سائادەتلىرىنى مەنبىيى
بولغان سا ە ئەقىدىنى ساق پ قېلىش ئۈچۈن ،يۇقىرىقى ئىش ردا كاپىرار ا
ئەگەشمەسلىكى ازى.،
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دىننى مەسخىرە قىلىش ۋە شەرئىي چەكلىمىلەرنى
مەنسىتمەسلىكنىڭ ھۆكمى
دىننى مەساىرە قىلىش مۇرتەدلىكدۋر .دىندا قۇرئان ۋە ھەدىالەر بىلەن
بېكىتىلگەن ئىش ردىن بىرەرسىنى سۆككەن ياكى مەساىرە قىلغان ئادەە كاپىر بولىدۋ.
َ َ ْ َْ
َ ُ ُ َّ ُ َّ َ ُ ُ
ِئ َسأ َتل ُه ْم ِلَقول َّن ِإن َما كنا َنوض
بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :ول ِ
ُْ َ ْ ُ َ َ َْ
َْ َ َ ُ ْ َ
ُ
ب قُ ْل أَب َّ َ
َونَلْ َع ُ
وُه كنتُ ْم ت ْستَه ِزئون َّل تعتَ ِذ ُروا قد كف ْرت ْم َبعد
اَّلل َوآ َياتِ ِه َو َرس ِ ِ
ِ ِ
َ ُ
يمانِك ْم﴾ تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! ئەگەر سەن ئۇارنى مەساىرە
ِإ
قىلغانلىقىنى سورىاا  ،ئۇار :بىز راستتىن ئەمەس ،پەقە ئىچ پۇشۇقى قىلىپ
ئوينىشىپ قويدۋق ،دەيدۋ .بۇ مۇناپىق ر ا :سىلەر ئال ھنى دىنىنى ،ئال ھنى
ئايەتلىرىنى ۋە ئال ھنى پەيغەمبىرىنى مەساىرە قىلدىڭ رمۇ؟ ،دېگىن .سىلەر يالغان
قەسەە ئىىىپ ئۆزقر ئېيتماڭ ر ،سىلەر ئىمان ئېيتقىنىڭ ردىن كېيىن ،پەيغەمبەرنى
مەساىرە قىلىش بىلەن كاپىر بولدۋڭ ر[ ».سۈرە تەۋبە -66-65ئايەتلەر].
يۇقىرىدىكى ئايە ئال ھنى دىنى ۋە ئۇنى ئايەتلىرىنى ياكى ئۇنى پەيغەمبىرىنى
مەساىرە قىلغۇچىنى كاپىر بولىدىغانلىقىغا ئوچۇق داالە قىلىدۋ .پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى زامانىدىكى بەزى مۇناپىق ر مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەساىرە
قى تتى .يۇقىرىقى ئايەتلەر شۇار ھەققىدە چۈشكەن .مۇناپىق ر ساھابىلەرنىمۇ
مەساىرە قى تتى ۋە ئۇار ا ئازار بېرەتتى .كىشىلەرنى شېرىكتىن توسۇپ تەۋھىدكە
چاقىرىدىغان ئايەتلەر چۈشكەن ۋاقتىدا مۇناپىق ر بۇ ئايەتلەرنى مەساىرە قى تتى.
ئال ت ئۇارنى ھەقىقەتەن كاپىر ئىكەنلىكىنى ئې ن قىلىپ مەخاۇس ئايەتلەرنى
َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ً ْ
اَّلي بعث اَّلل رسوَّل إِن
چۈشۈرگەن .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :أهذا ِ
َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َبنا َعليْ َها﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار سېنى كۆرسە
َكد ِل ِضلنا عن آَلِه ِتنا لوَّل أن ص
پەقە مەساىرە قىلىھېلىپ :ئال ت پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن مۇشۇمۇ؟ ئەگەر
دىنىمىزدا چى تۇرمىااق مۇھەممەد بىزنى ئى ھلىرىمىزدىن ئازدۋرۋۋەتكىلى ئاز قااتتى،
دېدى[ ».سۈرە فۇرقان  - 42 -41ئايەتلەر].
ئۆز ۋاقتىدىكى بۇتپەرەس ئەرەبلەر مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەساىرە قى تتى،
ئۇنى دىنىنى سۆكەتتى .كۈنىمىزدىمۇ ئال ھنى دىنىغا چاقىر ان رنى مەساىرە
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قىلىدىغان ،ھەقىقەتنى سۆكىدىغان ۋە ئۆزلىرىنى قىڭغىر يوللىرىنى ئىا ە شەرىئىتىدىن
ئەۋزەل سانايدىغان ئاز ۇن ر ھەر جايدا تېپىلىدۋ .ھەقىقە دقشمەنلىرى تا
قىيامەتكىىە مەۋجۇدتۇر .بۇ ھاياتلىقنى تەقەززاسىدۋر .ئال ھنى دىنىنى سۆكىدىغان،
پەيغەمبەرنى مەساىرە قىلىدىغان ر كاپىراردۋر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
َّ َ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ ِّ َّ
َ َ َّ ُ
ُ
﴿ َو ِم َن َّ
ب اللـ ِه﴾
انل ِ
ون اللـ ِه أندادا ِ
اس من يت ِ
خذ ِمن د ِ
َحبونهم كح ِ
تەرجىمىاى« :بەزى ئادەملەر ئال ھتىن ەيرىيلەرنى (يەنى بۇت رنى) ئال ھقا
شېرىك قىلىھالىدۋ ،ئۇارنى مۆمىنلەرنى ئال ھنى دوست تۇتقىنىدەك دوست
تۇتىدۋ( ،يەنى ئۇلۇ يدۋ ۋە ئۇار ا بوياۇنىدۋ)[ ».سۈرە بەقەرە -165
ئايە ].
سۆيگۈ بابىدىمۇ مەلۇە قائىدە ۋە تەرتىپ باردۋر .ئال ھنى پۈتۈن بارلىقىمىزدىن ئارتۇق
سۆيمىگىىە مۇسۇلمانلىقىمىز كامى بولمايدۋ .مانا بۇ ،ئە كامالىغا يەتكەن ھەقىقىي
سۆيگۈنى نەمۇنىاى .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنىمۇ ئال ھتىن قالاا ھەممىدىن ئارتۇق
سۆيمىگىىە ئىمان تولۇق نمايدۋ .بىراق ئال ت سۆيگۈسىگە ھېىقانداق سۆيگۈ تە
كېلەلمەيدۋ .ئۈ ئااھىدە چو سۆيگۈدۋر .ئال ھنى مەخلۇقاتلىرىدىن بىرەرسىنى
ئال ھنى سۆيگەندەك سۆيۈش شېرىكنى بىر تۈرىگە كىرىدۋ .ئەۋلىياارنى ،مازار ڭ
ماشايىا رنى ،پىرلەرنى ۋە باشقى رنى ئال ھنى سۆيگەندەك سۆيۈش ،ئۇار ا ئال ھقا
ئەقىدە قىلغاندەك ئەقىدە قىلىش شەكاىز كۇفرىلىقتۇر ۋە ئال ھقا شېرىك
كەلتۈرگەنلىكتۇر .ئەۋلىياارنى ،مازار ڭ ماشايىا رنى ۋە پىرىلەرنى ئال ھتىن ئارتۇق
كۆرىدىغان ۋە ئۇاردىن ئال ھتىن قورققاندىنمۇ بەكراق قورقىدىغان قەۋملەر بار دېاەە
ئىشىنەماىز؟ ،بەزى قااق مۇسۇلمان ر بىرەر ئىشقا قەسەە قىلغىنىدا ،ئال ھنى
نامىنى تىلىغا ئېلىپ قەسەە قىلىشتىن ھېچ ئىككىلەنمەيدۋ ،قەسەە قېلىھېرىدۋ .ئەمما
ئەۋلىياارنى  ،مازار ۇجام رنى ۋە شەيالىرىنى نامىنى ئاتاپ قەسەە قىلىشتىن
شۇنىىلىك قورقىدۋكى  ،ئۇار ئەگەر يالغاندىن قەسەە قىلىپ مەزكۇر زات رنى نامىنى
ئاتىااە ئۇارنى ەزىپىگە ئۇچراپ كېتىمەن ،ئۇارنى تەخاىراتىغا كېتىمەن ،دەپ
ھەزەر قىلىدۋ .مەسىىتلەردە دۋئا قىلىشتىن مازار ڭ ماشايىا ر ا بېرىپ دۋئا قىلىشنى
ئارتۇق كۆرىدۋ .بۇنداق رنى بۇ قىلغانلىرى ھەقىقىي مەنىدىكى شېرىكتۇر .ئۇارنى بۇ
قىلمىشلىرى ئال ت ۋە ئۇنى سۆزىنى ،ئال ھنى رەسۇلىنى كۆزگە ئىلماستىن ،شېرىك
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ئېتىقاتنى ئۇلۇ شتىن باشقا نەرسە ئەمەس .بۇ ئىش ر كۆپىنىە ئەھھال ردا
مازارچى ردىن كۆپ سادىر بولىدۋ.
مەساىرە ئىككى تۈرلۈك بولىدۋ:
بىرىنىى :ئوچۇق مەساىرە بولۇپ ،ئۇ ھەقدە ئايەتلەر چۈشكەن ئادەملەرنى
مەساىرىاى بولۇپ ،ئۇار :دىنىي ئۆلىماارنى ،دىنىغا مەھكەە كىشىلەرنى مەساىرە
قىلىپ ،سىلەرنى دىنىڭ ر ئانداق ،مۇنداق ،دىنىڭ ر ھازىرقى ئەسىرگە يارىمايدۋ ،دىن
دېگەن قااقلىق دېگەنگە ئوخشاش ياكى دەۋەتىىنى كۆرگىنىدە ،قاراڭ ر دىنىى
كەلدى ،ئۇ بىزگە نەسىسە قى رمىش دېگەنگە ئوخشاش سۆزلەر بىلەن قىلىنغان
مەساىرەلەردىن ئىبارەتتۇر.
ئىككىنىىاى :يوشۇرۋن مەساىرە بولۇپ ،ئۇ خۇددى ساھىلى دىڭىز ا ئوخشايدۋ.
مەسىلەن :ئوقۇلۇۋاتقان قۇرئاننى ،سۆزلىنىھاتقان ھەدىالەرنى ،شەرىئە ئەھكاملىرىنى
كۆزگە ئىلمىغانلىقتىن ،كۆزلىرىنى قىاىشىپ ،لەۋلىرىنى ئۇزارتىپ ۋە قوللىرى بىلەن
ئىشارە قىلىش قاتارلىق ھەرىكەتلەر ئارقىلىق قىلىنغان مەساىرىدۋر .ئىا ە دىنى
يىگىرمە بىرىنىى ئەسرگە ماس كەلمەيدۋ ،ئۇ پەقە ئوتتۇرا ئەسىرگە ماس
كىلىدۋ ،تەرەققىياتقا ماسلىشالمايدۋ ،ئۇنى جىنائىي ئىش ر قانۇنلىرىدا تۇلىمۇ
قاتتىق قوللۇق ،ۋەھشىيلىكلەر مەۋجۇ  .ئۇ نىكات قانۇنىدا تااق ۋە كۆپ
خۇتۇنلۇق بۇلۇشقا رۋخاە قىلىش ئارقىلىق ئايال رنى ھۇقۇقىنى دەپاەندە
قىلدى دېيىش .شۇنداق ئىناان ر تەرىپىدىن تۈزقلگەن قانۇن ئىا ە
قانۇنىدىن ياخشىراق دەپ قاراش .قەبرە ۋە مازارار ا سېغىنىشتىن چەكلەپ،
تەۋھىدكە چاقىر ان ئادەمنى مۇتەئەساىپ ،بۆلگۈنىى دېيىش ياكى ۋەھسابىي
بەشىنجى مەزھەبتىكى ئادەە دېيىش قاتارلىق رنى ھەممىاى دىننى ۋە دىن
ئەھلىنى سۆكۈشتىن ئىبارەتتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سۈننەتلىرىنى
تۇتماقىى بولغان ئادەمنى ساقىلىنى مەسىاىرە قىلىپ ،ئىا ە تۇك بىلەن
ئۆلىەنمەيدۋ دىگەندەك گەپلەرنى قىلىش قاتارلىق ر سا ە ئەقىدىنى
مەساىرە قىلىش تۈرىگە ۋاستلىق ياكى ۋاستاىز كىرىدۋ .كىشىلەر ئاددىي سانىغان
يۇقىرىقى مەساىرىلەر ئال ھنى نەزىرىدە بەكمۇ قاتتىق گۇنات ۋە ئىايانكارلىق
سانىلىدۋ .بۇنداق گۇناھ رنى ئىشلىگەنلەر تەۋبە قىلىپ قايتا ئىمان ئېيتىشقا
تېگىشلىكتۇر.
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ئالالھنىڭ شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىق توغرىسىدا
ئىماننى تەقەززاسى بويۇنىە مۇسۇلمان ردىن ئال ت بەلگىلىگەن ھۆكۈملەرنى قوبۇل
قىلىش ،ئۇارنى ئىجرا قىلىش ۋە ئىجتىمائىي ھايا  ،كىشىلىك تۇرمۇشتا شۇنداق
كىشىلەرنى دەۋالىرىنى سورىغۇچى رنى شەرىئە ئەھكاملىرى بويىىە ئىش كۆرقشى
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ
تەلەپ قىلىنىدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :إِن اَّلل يأمركم أن تؤدوا
َ َْ َ َ َ َ َ
َ ْ َْ ُ
ْ ْ
ََْ َ
ك ْمتُ ْم َب ْ َ
ني َّ
اس أن َتك ُموا بِال َعد ِل﴾ تەرجىمىاى:
ات إَِل أه ِلها وإِذا ح
انل ِ
المان ِ
شۈبسىاىزكى ،ئال ت سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىاىگە قايتۇرۋشقا ،كىشىلەر ئارىاىدا
ھۆكۈە قىلغاندا ئادى ھۆكۈە قىلىشقا بۇيرۋيدۋ[ ».سۈرە نىاا  -58ئايە ].
َ َ َُّ
ئال ت تائاا ھۆكۈە تەلەپ قىلغۇچى دەۋاگەرلەر تو رۋلۇق مۇنداق دەيدۋ﴿ :يا أيها
َّ ُ َ َ ُ
َّ
َْْ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ
اَّلل َوأَط ُ
ين آ ََمنُوا أَط ُ
يعوا َّ َ
اَّل َ
ازعتُ ْم ِِف
وِل الم ِر ِمنكم ف ِإن تن
أ
و
ول
س
الر
وا
يع
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
وه إ ََل َّ َ َّ ُ
َ ْ َ ُ ُّ ُ
اَّلل واِلومِ اْل َ ِخ ِر﴾ تەرجىمىاى:
ول ِإن كنتم تؤ ِمنون بِ ِ
ِ
اَّلل والرس ِ
َش ٍء فرد ِ
«ئى مۆمىنلەر! ئال ھقا ،پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزقڭ ردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
ئىتائە قىلىڭ ر ،ئەگەر سىلەر بىرەر نەرسىدە ئىاتى پ قىلىشىپ قالااڭ ر ،بۇ
تو رىدا سىلەر ئال ھنى كىتابى قۇرئانغا ۋە پەيغەمبەرنى ھەدىالىرىغا مۇراجىئە
قىلىڭ ر .ئەگەر سىلەر ئال ھقا ۋە ئاخىرە كۈنىگە ھەقىقىي ئىشىنىدىغان بولااڭ ر».
[سۈرە نىاا -59ئايە ].
ئىمان بىلەن ئال ھنى شەرىئىتى ئارقىلىق ھۆكۈە قىلماسلىقنى بىر يەرگە
ََ َ َ
كىلەلمەيدىغانلىقى تو رىاىدا ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ﴿ :أل ْم ت َر إَِل
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
يدون أن
اَّلين يزعمون أنهم آ َمنوا بِما أن ِزل ِإِلك وما أن ِزل ِمن قب ِلك ي ِر
ِ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َّ ُ
ْ ُْ
ُ ْ
َ ُ ُ َّ
َْ
ََ َ ُ
يد الشيْ َطان أن يُ ِضل ُه ْم
وت َوقد أ ِم ُروا أن يَكف ُروا بِ ِه وي ِر
يتحاكموا إَِل الطاغ ِ
َ َ ً
ً
ضًلَّل بَ ِعيدا﴾ تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! ساڭا چۈشۈرقلگەن قۇرئانغا ۋە سەندىن
بۇرۋن چۈشۈرقلگەن كىتاب ر ا ئىمان كەلتۈردۋق ،دەۋالغان ئالدامىى رنى كۆردۋڭمۇ؟
ئۇار ئەرزنى شەيتان رنى ئالدىغا ئېلىپ بارماقىى بولۇۋاتىدۋ ،ھالبۇكى ئۇار
شەيتان رنى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۋلغان .شەيتان ئۇارنى قاتتىق ئازدۋرۋشنى خاايدۋ».
[سۈرە نىاا  63ڭ ئايە ].
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َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ِّ ُ َ
وك ف َ
يما
ئال ت تائاا يەنە مۇنداق دەيدۋ﴿ :فًل َوربك َّل يؤ ِمنون حَّت َحكم ِ
َش َ
ت َوي ُ َسلِّ ُموا ت َ ْسل ً
ج َر بَيْنَ ُه ْم ُث َّم ََّل ََي ُدوا ِف أَ ْن ُفسه ْم َح َر ًجا م َّما قَ َضيْ َ
يما﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارى بىلەن قەسەمكى ،مۇناپىق بولغان ر ئۆز
ئارىاىدىكى دەتااشقا سېنى ھۆكۈە چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغۇچە ،ئاندىن سېنى
چىقار ان ھۇكمۈڭگە ئۇارنى دىللىرىدىكى قىلىە وە بولاىمۇ يوقالمىغۇچە ۋە ئۇار
پۈتۈنلەي بوياۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۋ[ ».سۈرە نىاا  -65ئايە ] .ئال ت
تائاا يۇقىرىقى ئايەتلەردە ،پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ئال ت تەرىپىدىن
ئېلىپ كەلگەن دىننى شەرىئە ئەھكاملىرى بويىىە ھۆكۈە قىلدۋرمىغان ۋە شۇنداق
ھۆكۈە چىقارمىغان رنى ھەقىقىي مەنىدىكى مۇسۇلمان ردىن بوالمايدىغانلىقىنى
قەسەە بىلەن تەكىتلەپ ئېيتقان.
ئال ت تائاا مۇسۇلمان ردىن بولغان مەسئۇل ر ئىىىدىن شەرئى ھۆكۈە بىلەن
ھاكىمىيە ت ۇتمىغان رنى كاپىر ،زالى ،،پاسىق دېگەن ئىاتى ھ ر بىلەن ئاتىغان .بۇ
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ
نزل اللـه فأول ٰـئِك ه ُم
ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ومن لم َحكم بِما أ
َْ
َ
الَكفِ ُرون﴾ تەرجىماى« :كىملەركى ئال ت نازى قىلغان ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە
].
َّ ُ َ ُ َ ٰ َ
ك ُهمُ
اللـه فأولـ ِئ

قىلمايدىكەن ،ئۇار كاپىراردۋر[ ».سۈرە مائىدە -44ئايە
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
نزل
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ومن لم َحكم بِما أ
َ
َّ
الظال ِ ُمون﴾ تەرجىماى« :ئال ت نازى قىلغان بويىىە ھۆكۈە قىلمايدىغان
كىشىلەر زالىم ردۋر[ ».سۈرە مائىدە -45ئايە ].
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ٰ َ ُُ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ومن لم َحكم بِما أنزل اللـه فأولـ ِئك هم
َْ ُ َ
اسقون ﴾ تەرجىمىاى« :ئال ت نازى قىلغان ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە
الف ِ
قىلمىغان ر پاسىق ردۋر[ ».سۈرە مائىدە -47ئايە ].
شۈبسىاىزكى ،ئىا ە بولۇنمەس پۈتۈن بىر دىندۋر .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ِّ ْ َ َّ ً
السل ِم َكفة﴾ تەرجىمىاى« :ئى
دەيدۋ﴿ :يا أيها ِ
اَّلين آمنوا ادخلوا ِِف ِ
مۆمىنلەر! ئىا ە دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭ ر (يەنى ئا ە دىنىنى پۈتۈن
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ئەھكاملىرىغا بوياۇنۇڭ ر ،بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى
ئەھكاملىرىنى تەرك ئەتمەڭ ر)[ ».سۈرە بەقەرە -238ئايە ].
ْ َ ََ ُُْ َ َْ
ََُْ ُ َ َْ
اب وتكفرون بِبع ٍض﴾
ت
ك
ال
ض
ع
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :أفتؤ ِمنون بِب ِ
ِ ِ
تەرجىمىاى« :سىلەر كىتابنى (يەنى تەۋراتنى ) بىر قىاى ،ئەھكاملىرىغا
ئىشىنىپ ،بىر قىاى ،ئەھكاملىرىنى ئىنكار قى ماىلەر؟[ ».سۈرە بەقەرە -85
ئايە ].
دىنى تااش-تارتىش ردا ،ئالىم ر ئارىاىدىكى فىقسى ئىاتى پ ردا ،كىشىلەرنى
مىراس ئىشلىرىدا ،ئائىلە دەۋالىرىدا ،ھەق تەلەپ دەۋاسىدا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دىنىي ۋە
دۋنيالىق بارلىق ئىش ردا ،ئال ت بەلگىلەپ بەرگەن شەرىئە قانۇنىغا مۇراجىئە
قىلىش مۇسۇلمانلىقنى تەقەززاسىدۋر .شۇنداق ھەر قانداق كىشى ئۆزى ئەگىشىدىغان
مەزھەپ ئىمامىنى سۆزلىرىنى ،پىكىرلىرىنى ۋە پەتىھالىرىنى دىن پەقەت مۇشۇ ،دەپ
تەئەساۇپلۇق قىلماستىن ،ئۇنى شۇ مەزھەبنى دىندىن ئالغان چۈشەنىىاى ياكى كۆز
قارىشى دەپ بىلىشى ۋە ئۇنى قۇرئان بىلەن سەھىھ (پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى
ئېيتقانلىقى شەك-شۈبسىاىز دەرىجىدە ئىاپات نغان) ھەدىالەرنى روھىغا مۇۋاپىق
بولغانلىرىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك .خۇسۇسەن ئەقىدىگە ئااقىدار بولغان مەسىلىلەردە
ئۇارنى سۆزلىرىنى قۇرئان ۋە سەھىھ ھەدىاكە ئۇيغۇنلىرىنى ئىلىش كېرەك .ئەگەر
ئۇنىڭغا زىت كەلاە چىرايلىقىە رە قىلىش ازى ،بولىدۋ .بۇ مەزھە ساھىپلىرىنى
ھەممىاى تەكىتلىگەن سۆزدۋر .كىمكى ئۇ سۆزلەرگە خى پلىق قىلىدىكەن ،مەزكۇر
ئىمامغا ئۆزىنى نىابە بەرگەن تەقدىردىمۇ ئۇار ا ئەگەشكەن بولمايدۋ .ئال ت تائاا بۇ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
ان ُه ْم أَ ْر َبابًا ِِّمن ُدون اللَّـه َوال ْ َمس َ
يح
ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :اَّتذوا أحبارهم ورهب
ِ
ِ
ِ
ْاب َن َم ْريَ َم﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ئۆزلىرىنى ھىبرىلىرىنى ،راھىبلىرىنى

(يەھۇدىي ر بىلەن ناساراارنى دىنىي باشلىقلىرىنى ،ئۆلىمالىرىنى) ۋە مەريەە
ئو لى مەسىسنى مەبۇد قىلىھالدى[ ».سۈرە تەۋبە -31ئايە ] .يۇقىرىدىكى
ئايە پەقە خىرىاتىئان ر ھەققىدىكى بايان بولۇپ قالماستىن بەلكى
ئۇارنى قىلمىشىغا ئوخشاش ئىش رنى قىلغان ر ىمۇ قارىتىلىدۋ( .يەنى
كىمكى ئال ت ۋە ئال ھنى رەسۇلىنى ئەمرىگە مۇخالىپەتىىلىك قىلىپ،
جەمىيەتتە ئال ھنى شەرىئىتىدىن ەيرى بىلەن ھۆكۈە قىلىدىكەن ياكى ئۆز
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نەپاى خاھىشى بىلەن ھۆكۈە قىلاا ،ئىمان ۋە ئىا ە ئۇنىڭدىن ئادا-
جۇدادۋر .ھەتتا ئۇ كىشى مەن مۆمىن دېگەن تەقدىردىمۇ ئال ت تائاا ئۇنىڭغا
ئىنكار قىلىپ ،ئىمان دەۋاسىنى يالغان ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۋ.
ھەرقانداق كىشى كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي ئااقى ردا ئال ھنى كىتابى
بولغان قۇرئان بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھەدىالىرىنى ئاساسىغا قۇرۋلغان
شەرىئە ئەھكاملىرى بويىىە ئىش كۆرقش ،تۇرمۇش ،ئىبادە  ،مەئىشە  ،ئىشلەش،
دەۋا ،ھەق تەلەپ قىلىش ۋە باشقا بارلىق ئىش رنى شەرىئە بويىىە ئېلىپ بېرىش
ھەر قانداق مۇسۇلماننى ئىمانى بۇرچى ۋە ھەقىقىي مۆمىنلىكىنى نىشانىاىدۋر.
ئال ھنى شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈە قىلمىغان كىشىلەردىن ئىماننى چەكلىنىشى؛
شەرىئە بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى ئال ھقا بولغان چىن ئىمان ،ئەقىدە ۋە ئىبادە
ئىكەنلىكىنى ئىاپات يدۋ .ئىناان ر ئارىاىدا ئال ھنى شەرىئىتىنى يۈرگۈزقش
جەمئىيەتگە تېنىلىق ۋە خاتىرجەملىك ئىلىپ كەلگەندىن تاشقىرى ،ئۇنىڭدىنمۇ مۇھى،
بولغىنى ئال ھنى شەرىئىتىنى ھاكىمىيە ئورنىغا كۆتۈرقش ئىبارەتتۇر .ئال ھنى
شەرىئىتىنى ئىبادە ئورنىغا ئەمەس بەلكى پايدا -مەنپەئە ئۈچۈن قوللىنىدىغان
َ ُ ُ َ َّ
ُ
وُه
كىشىلەرنى ئال ت تائاا ئەيىپلەپ مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :و ِإذا دعوا إَِل اللـ ِه َو َرس ِ ِ
ْ ْ
ُ َّ
َ َ
ْ
َ
ْ
ْ ُ َْ
اَل َ ُّق يَأتُوا إ َِل ِهْ
ِِلَحك َم بَين ُه ْم إِذا ف ِريق ِِّمن ُهم ُّمع ِر ُضونَ ،و ِإن يَكن ل ُه ُم
ِ
ُم ْذعن َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :ئۇارنى ئارىاىدا (پەيغەمبەر) ھۆكۈە چىقىرىش
ِِ
ئۈچۈن ،ئۇار ئال ھنى ۋە پەيغەمبەرنى (ھۆكمىگە) چاقىرىلاا ،ئۇاردىن بىر
جامائە (پەيغەمبەرنى ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن) باش تارتىدۋ .ئەگەر ھەقىقە
ئۇارنى تەرىپىدە بولىدىغان بولاا (پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھەق ھۆكۈە
چىقىرىدىغانلىقنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن) ،پەيغەمبەرگە بوياۇنغان ھالدا
كېلىشىدۋ[ ».سۈرە نۇر -49-48ئايە ].
يۇقىرىقى ئايەتتە بايان قىلىنغاندەك ،ئۇار ئۆز ھەۋايى ھەۋىاىدىن باشقىغا
ئەھمىيە بەرمەيدۋ ،كۆزقارىشىغا زىت كەلگەن ھەرقانداق ئىشتىن يۈز
ئۆرقيدۋ .چۈنكى ئۇار رەسۇلۇل ھنى شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈە قىلىش ئارقىلىق
ئال ھقا قۇلىىلىق قىلمايدۋ.
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شەرىئەت بىلەن ھۆكۈم قىلمىغۇچىنىڭ ھۆكمى:
ُ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ
َ ُ
اَّلل فأوَلِك ه ُم
بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دېگەن﴿ :ومن لم َحكم بِما أنزل
َْ
َ
الَكفِ ُرون﴾ تەرجىمىاى« :كىملەركى ئال ت چۈشۈرگەن ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە

قىلمايدىكەن ،ئۇار كاپىراردۋر[ ».سۈرە مائىدە  -44ئايە ] .بۇ ئايە  ،ئال ت تۈزقپ
بەرگەن شەرىئە ئەھكاملىرى بويىىە ھۆكۈە قىلماسلىقنى كۇپرىلىق ئىكەنلىىكىنى
ئىپادىلەيدۋ .بۇ كۇپرىلىق بەزىدە چو كۇپرى بولۇپ ،كىشىنى مۇسۇلمانلىقتىن چىقىرىپ
تاشلىاا ،بەزىدە ئۇ كىىىك كۇپرىنى ھۆكمىدە بولۇپ كىشىنى گۇناھكار قىلىدۋ .بۇ،
ھۆكۈە قىلغۇچىنى ئەھھالىغا با لىقتۇر .يەنى ئەگەر ئۇ ئال ھنى شەرىئىتىنى كۆزگە
ئىلماستىن ياكى ئۇنى ھازىرقى ئەسىرگە ماس كەلمەيدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقتىن
باشقا يەرلىك قانۇن رنى ئىا ە شەرىئىتىدىن ئەۋزەل سانىغان ھالدا ،مەزكۇر قانۇن
بىلەن ھۆكۈە قىلغان بولاا ،شۇنداق ھازىرقى زامان قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈە قىلىش
ئارقىلىق كاپىر ۋە مۇناپىق رنى كۆڭلىنى ئېلىشنى مەقاە قىلاا ،ئال ھنى كىتابى
بىلەن ھۆكۈە قىلىش ۋاجىپ ئەمەس دەپ قارىاا ،مانا بۇ كىشى كاپىر بولىدۋ( .يەنى بۇ
كىشى ئىا ە دىنىدىن چىققان بولىدۋ) .ئەگەر ئۇ ئىا ە شەرىئىتىنى ئەۋزەللىكىنى
ئېتىراپ قىلىپ تۇرۋپ ،تۈرلۈك ئۆزقرلەر تۈپەيلى يەرلىك قانۇن ر بىلەن ھۆكۈە قىلاا ،ئۇ
كىشى گۇناھكار بولىدۋ (يەنى كاپىر بولمايدۋ) .شۇنىڭدەك ،خۇسۇسىي مەسىلىلەردىن
بىرەر مەسىلىدە شەرىئە ھۆكمىنى بىلمىگەنلىكتىن ،شەرىئە بىلەن ھۆكۈە قىلىمەن
دەپ خاتااشقان بولاا ،بۇنى ئۈچۈن گۇناھكار بولمايدۋ .بەلكى ئۇنى ياخشى نىيىتىگە
يارىشا مۈجتەھىدنى ساۋابى بېرىلىدۋ .بۇ خۇسۇسىي مەسىلىلەردە بولۇپ ،ئەمما
ئومۇمنى ئىشلىرىغا ئااقىدار بولغان مەسىلىلەر پەرقلىق بولىدۋ ،ئەلھەتتە.
شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ" :ئەگەر ھاكى،
دىندار بۇلۇپ ،ئىلىماىزلىك بىلەن ھۆكۈە قىلاا دوزاخ ئەھلىدىن بۇلىدۋ .ئەگەر
ئالى ،بۇلۇپ (ئۆزى بىلگەن) ھەققە قارشى ھۆكۈە قىلاا دوزاخ ئەھلىدىن
بۇلىدۋ .ئەگەر ئادالەتاىز ۋە ئىلىماىزلىك بىلەن ھۆكۈە قىلاا ،ئۇ دوزاخ
ئەھلىدىن بۇلۇشقا تېاىمۇ ايىقتۇر (بۇ خۇسۇسى (يەنى شەخاى)
مەسىلىلەردىكى ھۆكۈمدە شۇنداق بولىدۋ) .ئەمما ئۇ مۇسۇلمان رنى دىنىغا
ئااقىدار بولغان ھۆكۈملەردە ،يەنى ھەقنى باتى  ،باتىلنى ھەق دېاە،
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سۈننەتنى بىدئەتكە ،بىدئەتنى سۈننەتكە ،مەروپنى مۇنكەرگە ،مۇنكەرنى
مەرۋپكە ئاي ندۋرسا ،ئال ت ۋە ئۇنى رەسۇلىنى بۇيرۋقلىرىدىن چەكلىاە،
ئال ت ۋە ئۇنى رەسۇلى توسقان ئىش ر ا بۇيرۋسا ،بۇ پۈتۈنلەي باشقا بىر
تۈردىكى مەخلۇق بولۇپ ،قىيامە كۈنىنى ئىگىاى ،ھەمدۋ-سانا ا مۇستەھىق
بولغان ئالەملەرنى رەببى ئۇنى ئۈچۈن ئۈزى ھۆكۈە چىقىرىدۋ .ئال ت تائاا
َ ْ ْ
َ
َ ُ
مۇنداق دەيدۋُ﴿ :هُ اَلُك ُم َو ِإِلْ ِه ت ْر َج ُعون﴾ تەرجىمىاى« :ھۆكۈە پەقە
ئال ھقا خاستۇر ،سىلەر ئال ھنى دەرگاھىغا قايتۇرۋلىاىلەر[ ».سۈرە قەسەس
-88ئايە ].
َ
َ ِّْ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
﴿ه َو ِ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ٰ َ
ين اَل ِق
ئال ت تائاا يەنە مۇنداق دەيدۋ:
اَّلي أرسل رسوُه بِالهدى و ِد ِ
ُ ِّ
ُْ َُ ََ
َ َ َ ٰ َّ َ ً
لَع ا ِّ
ف بِاللـ ِه ش ِهيدا﴾ تەرجىمىاى« :ئال ت ھەق
ُك ِه ۖ وك
دل
ِِلظ ِهره
ِ
ين ِ
ِ
دىننى پۈتۈن دىن ردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ،پەيغەمبىرىنى ھىدايە بىلەن
ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى (مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ئال ھنى
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە) گۇۋاھلىق بېرىشكە ئال ت يېتەرلىكتۇر[ ».سۈرە
پەتىھ  -28ئايە ].
شەياۇل ئىا ە يەنە مۇنداق دەيدۋ" :كىمكى ئال ت تائاانى
پەيغەمبىرىگە نازى قىلىنغان شەرئىي قانۇن بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى ۋاجىب
دەپ ئىتقاد قىلمىاا كاپىر بۇلىدۋ .كىمكى كىشىلىك تۇرمۇشتىكى دىنى ۋە
ئىجتىمائىي مەسىلىلەردە ئەقىدىنى چىقىش ،شەرىئەتنى ئۆلىەە قىلماستىن،
ئۆزى قارىشىدا ئادى دەپ قارىغان قانۇن بىلەن ھۆكۈە قىلاا كاپىر بولىدۋ.
ئال ت تائاا ئىناانىيەتنى تارىادىن بۇيان ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا چاقىرىپ
كەلدى .ئىلگىرى ئوتكەن ئۈممەتلەر ئىىىدىن بەزىلەر ئۆز پىشىھالىرىنى
كۆزقاراشلىرىنى ئادالە دەپ ئېتىقاد قىلدى .شۇنىڭدەك ،مۇسۇلمان ر
ئىىىدىنمۇ كۈندقلۈك ھاياتىدا ئۈچرايدىغان دىنى ۋە ئىجتىمائىي مەسىلىلەرگە
ھۆكۈە چىقىرىشتا ئى ھى قانۇن بىلەن ئەمەس بەلكى ئاتا-بوۋىلىرىدىن مىراس
قالغان ئۆرپ -ئادەتلەرگە تايىنىپ ھۆكۈە چىقارسا ،مەزكۇر قانۇن ئىناان ر
ھاياتىغا مەنپەئەتلىكراق دەپ ئېتىقاد قىلاا كاپىر بولىدۋ".
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شەيخ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھى ،ئال-شەيخ مۇنداق دەيدۋ" :ئەگەر
كىمكى ئال ت تائاانى شەرىئىتىنى ھەق ئىكەنلىكىنى ،ئۇنى بىلەن ھۆكۈە
قىلمىاا ئال ھقا ئىايانكارلىق بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۋپ ،بىر ئىككى قېتى،
سادىر قىلىپ سالاا بۇ كېىىك كۇپرى دېيىلىدۋ .ئەمما رېئال تۇرمۇشتا
ھەرۋاقىت ئىناان ر تەرىپىدىن تۇزۋلگەن قانۇن ر بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى
ئىلگىرى سۈرسە ،ھەتتا "بىز خاتا قىلىھاتىمىز ،شەرئىي ھۆكۈە ئادالەتلىكراق
ئىدى" دېگەن تەقدىردىمۇ ئەمەلىيىتىدىكى ئىنكارى قىلمىش ئۇارنى دىندىن
چىقىرىپ تاش يدۋ".
شەيخ يۇقىرىدىكى سۆزلىرىدە :مۇسۇلمان ر ھاياتىدا ئاندا-ساندا سادىر
بولىدىغان جۈزئى ھۆكۈە بىلەن ،ھەرۋاقىت ئۈچراپ تۇرىدىغان ئومۇمى ھۆكۈملەر
ئارىاىدىكى پەرقنى ئوچۇق يورۋتۇپ بېرىش بىلەن بىرگە ،كىمكى شەرىئە
قانۇنىنى چورۋپ تاش پ ،ئۇنى ئورنىغا ئىناان ر تەرىپىدىن تۇزۋلگەن
ئاتالمىش قانۇن-تۇزۋملەرنى قوياا ،شۇنداق مەزكۇر قانۇن-تۇزۋە شەرىئە
قانۇنىدىن ئەۋزەل ياكى رېئال تۇرمۇشقا ئە يىقىن دەپ ئېتىقاد قىلاا ،بۇ
قاراش ساھىبىنى دىندىن چىقىرىدىغان ۋە تەۋھىدگە زىت كىلىدىغان چو
كۇپرى ئىكەنلىكىدە ھېچ شۈبسە يوقلىقىنى جەزىملەشتۇرىدۋ.
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ھاالل-ھارام مەسىلىلىرىنى بەلگىلەش ساالھىيىتىنى دەۋا قىلىش
توغرىسىدا
ئىناان رنى ئېتىقاد ،ئىبادە  ،مۇئامى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ئىشلىرىدا
ئۆزلىرىگە رەھبەر قىلىپ ماڭىدىغان  ،تااش ڭ تارتىشلىرىنى ئۇنى بىلەن بىر تەرەپ
قىلىدىغان شەرىئە ھۆكۈملىرىنى بەلگىلەش ھوقۇقى پەقە ئال ھقى خاستۇر .ئال ت
ئىناان رنى ياراتقۇچىاى ۋە ئۇارنى مۇشكى تلىرىنى ھەل قىلىدىغان قانۇن-
ََ َُ ْ ْ
ُه اْلَل ُق
سىاتېمىلىرىنى ايىسىلىگۈچى زاتتۇر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :أَّل
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ
ـه َر ُّب الْ َعالَم َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش
والمر ۖ تبارك الل
ِ
(يەنى كائىناتنى تەسەررۋپ قىلىش) راستىن ئال ھنى ئىلكىدىدۋر.
ئالەملەرنى پەرۋەردىگار ئال ھنى دەرىجىاى كاتتىدۋر[ ».سۈرە ئەئراف 54ڭ
ئايە ].
ئال ت ئىناان ر ئۈچۈن نېمىنى پايدىلىق ۋە نېمىنى زىيانلىق ئىكەنلىكىنى ئوبدان
بىلىدۋ .رە بولۇش سااھىيىتى بىلەن ئۇ پۈتۈن ئىناانىيەتنى مۇشكى تلىرىنى ھەل
قىلىشقا قادىر .ئىناانىيەتكە ئادالەتلىك قانۇن رنى چۈشۈرگەن .بۇ قانۇن ر ا ھۆرمە
قىلىش ۋە ئۇنى روھى بويىىە ئىش كۆرقش ،كۈندقلۈك تۇرمۇشتىكى مۇشكى ۋە
مەسىلىلەرنى ئى ھىي قانۇنغا مۈراجىئە قىلىش ئارقىلىق ھەل قىلىش ،ھەر قانداق
مۇسۇلمان ئۈچۈن پەرز ۋە رەببىگە قىلغان بەندىىىلىكتۇر .ماھىيەتتە شەرىئە
قانۇنلىرىغا ئەمەل قىلغانلىقنى پايدىاى ئىناان رنى ئۆزلىرىگە قايتىدۋ .بۇ ھەقتە
ْ ُْ
وه إ ََل َّ َ َّ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ
ول إِن كنتُ ْم
ِ
اَّلل والرس ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ف ِإن تنازعتم ِِف َش ٍء فرد ِ
ْ
ُ ْ ُ َ َّ ْ
َ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َْ ً
اَّلل َواِلَ ْومِ اْل َ ِخ ِر ذلِك خْي وأحسن تأ ِويًل﴾ تەرجىمىاى« :ئەگەر
تؤ ِمنون بِ ِ
سىلەر بىر نەرسىدە ئىاتى پلىشىپ قالااڭ ر ،بۇ تو رىدا ئال ھنى كىتابىغا ۋە
پەيغەمبەرنى ھەدىالىرىغا مۇراجىئە قىلىڭ ر .ئەگەر سىلەر ئال ھقا ۋە قىيامە
كۈنىگە ھەقىقىي ئىشىنىدىغان بولااڭ ر بۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر،
نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۋر[ ».سۈرە نىاا  59ڭ ئايە ].
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ
ْ َْ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :و َما اختَلفتُ ْم ِفي ِه ِمن َش ٍء فحكمه ِإَل اللـ ِه ۖ
َّ ُ
َٰ ُ
ذ ِلك ُم اللـه﴾ تەرجىمىاى« :ھەر قانداق نەرسە ئۈستىدە ئىاتى پ
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قىلىشماڭ ر ،ئۇنىڭغا ئال ت ھۆكۈە چىقىرىدۋ( .ئى مۇھەممەد! ئۇار ا
ئېيتقىنكى) ئەنە شۇ ئال ت مېنى پەرۋەردىگارىمدۋر[ ».سۈرە شۇرا  13ڭ ئايە ].
ئال ت قانۇن چىقىرىش ئىشىدا ئىناان رنى ئۆزىگە شېرىك بوالمايدىغانلىقىنى
َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َّ
ُ
ين ما لم يأذن بِ ِه اَّلل﴾
جاكاراپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :أم لهم ْشَكء ْشعوا لهم ِمن ادل ِ
تەرجىمىاى« :ئۇارنى ئال ت رۋخاە قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكىتكەن
مەبۇدلىرى بارمۇ؟![ ».سۈرە شۇرا  –21ئايە ].
ئال ت بېكىتكەن شەرئىي قانۇن رنى كۆزگە ئىلماي ،ئۇنى باشقىاىغا رازى بولۇپ،
ئۇنى كۆڭلىدىن قوبۇل قىلغان ئادەە ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۋ .دىندا ئال ت ۋە
ئۇنى پەيغەمبىرى بېكىتمىگەن نەرسىلەرنى ئىبادە دەپ ئېتىقاد قىلىش بىدئەتتۇر.
بىدئەتنى ھەر قاندىقى زاالەتتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :كىمكى
دىنىمىزدا يوق ئىشنى پەيدا قىلىدىكەن ،ئۇ رە قىلىنىدۋ[ ».بۇخارى ۋە
مۇسلى ،رىھايىتى] .يەنە بىر رىھايەتتە« :كىمكى دىنىمىزدا يوق ئەمەللەرنى
ئىبادە دەپ قىلىدىكەن ،ئۇ قوبۇل قىلىنمايدۋ[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
سىياسە ئىشلىرىدىمۇ ،ئال ت ۋە ئۇنى پەيغەمبىرى بېكىتمىگەن قانۇن -تۇزۋە
بىلەن ئىش كۆرقش جاھىلىيەتنى ئىللەتلىرىدۋر ۋە دىنغا قىلىنغان ئاسىيلىقتۇر .ئال ت
َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
اَّلل
تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :أفحكم اْلا ِه ِلي ِة يبغون ومن أحسن ِمن ِ
ْ َ
َ
ُحك ًما ِلق ْومٍ يُوقِنُون﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار جاھىلىيە دەۋرىنى ھۆكۈملىرىنى تەلەپ
قى مدۋ؟ ئال ھقا چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنى نەزىرىدە ھۆكۈمدە ئال ھتىنمۇ ئادى كى،
بار؟![ ».سۈرە مائىدە 53ڭ ئايە ].
شۇنداق  ،ھاراە-ھاال رنى بەلگىلەشمۇ ئال ھنى ھوقۇقىدۋر .ھېىكى ،بۇ ئىشتا
َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ
ئال ھقا شېرىك بوالمايدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت مۇنداق دېگەن﴿ :وَّل تأكلوا ِمما لم يذك ِر
ْ ُ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ
ْ
جا ِدلوك ْم َوإِن
اطني ِلوحون إَِل أو ِِلائِ ِهم ِِل
اَّلل علي ِه و ِإنه ل ِفسق و ِإن الشي ِ
اسم ِ
ُ
َ
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ُ ْ
َ
ِشكون﴾ تەرجىمىاى« :ئى مۆمىنلەر ئال ھنى نامى ئېيتىلماي
أطعتموهم إِنكم لم ِ
بو ۇزانغان ھايھان رنى يېمەڭ ر .ئۇنى يېيىش ئەلھەتتە گۇناھتۇر .شۈبسىاىزكى،
شەيتان ر ئۆز دوستلىرى بولغان مۇشرىك رنى سىلەر بىلەن دەتااش قىلىشقا ۋەسھەسە
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قىلىدۋ ،يەنى قىزىقتۇرىدۋ .ئەگەر ئۇار ا ئىتائە قىلااڭ ر ،سىلەر چوقۇە مۇشرىك
بولۇپ قالىاىلەر[ ».سۈرە ئەنئاە  -121ئايە ].
ئال ت تائاا يۇقىرىقى ئايەتتە ،شەيتان رنى ھارامنى ھاال ،ھاالنى ھاراە قىلىشتىن
ئىبارە ئىايانكارلىقىغا ئەگەشكەن ئادەە ئال ھنى ەيرىگە ئىتائە قىلغان بولۇپ،
ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگەنلەر قاتارىدىن بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۋ .شۇنىڭدەك ،ئال ت
تائاا ھاال قىلغان نەرسىلەرنى ھاراە قىلىش ۋە ئۇ ھاراە قىلغان نەرسىلەرنى ھاال
قىلىشتا بەزى مەنپەئەتپەرەس موللى ر ا ۋە زالى ،ھۆكۈمدارار ا بوياۇنۇشمۇ ،ئال ھنى
ەيرىگە ئىتائە قىلغانلىق بولۇپ ،شېرىك دائىرىاىگە كىرىپ قالىدۋ .ئال ت تائاا
يەھۇدىي ر بىلەن خرىاتىئان رنى ئاز ۇنلۇقلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ:
ُ
َّ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً ْ ُ
اَّلل َوال ْ َمس َ
يح ْاب َن َم ْر َي َم َو َما أ ِم ُروا
ون
د
ِ
﴿اَّتذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ِمن ِ ِ
َّ َ ْ ُ ُ َ ً َ ً َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
ِشكون﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار
ِإَّل ِِلعبدوا ِإلها و ِ
احدا َّل ِإُه ِإَّل هو سبحانه عما ي ِ
ئۆزلىرىنى دىنىي كاتتىھاشلىرىنى ،موللىلىرىنى ۋە مەريەە ئو لى مەسىسنى مەبۇد
قىلىھالدى .ھالبۇكى ئۇار پەقە بىر ئال ھقى ئىبادە قىلىشقا بۇيرۋلغانىدى.
ئال ھتىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر .ئال ت ئۇارنى شېرىك كەلتۈرگەن
نەرسىلىرىدىن پاكتۇر[ ».سۈرە تەۋبە -31ئايە ].
ئىماە تىرمىزى ۋە باشقى ر رىھايە قىلغان بىر ھەدىاتە مۇنداق بايان قىلىنىدۋ:
«بىر كۇنى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇدەي ئىبنى ھاتەمگە يۇقىرىقى ئايەتنى ئوقۇۋىدى
(يەنى سۈرە تەۋبىنى  31ڭ ئايىتىنى) ئۇ :يارەسۇلەل ت! بىز ئۇار ا ،يەنى ئەھلى
كىتابنى دىنىي كاتتىھاشلىرىغا ،موللىلىرىغا ۋە ئىياا ا چوقۇنمايتتۇق -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا جاۋا بېرىپ :ئۇار سىلەرگە ئال ت ھاراە قىلغان نەرسىلەرنى
ھاال قىلىپ بەرسە سىلەرمۇ ئۇارنى ھاال سانىغان ۋە ئال ت ھاال قىلغان نەرسىلەرنى
ھاراە قىلىپ بەلگىلىاە ،سىلەرمۇ ئۇارنى قوبۇل قىلىپ ھاراە سانىغان ئەمەسمۇ؟،
دېدى .بۇ ۋاقىتتا ئۇدەي ئىبنى ھاتەە :ھە-ئە ،شۇنداق قى تتۇق ،دېدى[ ».تىرمىزى
رىھايىتى].
ھاالنى ھاراە ،ھارامنى ھاال قىلىدىغان ئۆلىماار ا ئەگىشىش ئال ھقا شېرىك
كەلتۈرگەنلىكتۇر .بۇ ،ئىمانغا زىت كېلىدىغان چو شېرىكتۇر .چۈنكى« ،ا الە اا اللە»
(ئال ھتىن باشقا ئىبادەتكە ھەقلىق ھېىقانداق ئى ت يوقتۇر) دېگەن تەۋھىد
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كەلىمىاىنى تەقەززاسى؛ ھاراە ۋە ھاالنى بەلگىلەش ھوقۇقى پەقە ئال ھقى خاس
ئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلىش بىلەن بىرگە رېئاللىقتا ئەمەل قىلىشنى تەلەپ قىلىدۋ .ھاال
ۋە ھاراە مەسىلىاىدە شەرىئەتكە خى پ ھۆكۈە بەرگۈچى ئالىم ر ا ئەگىشىش
ئىنااننى تەۋھىدىنى يوققا چىقىرىدىغان بولاا ،مۇلسىد ۋە كاپىرار تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا
چىقىرىلغان ،مۇسۇلمان ر جەمئىيىتىدە ئومۇم شتۇرۋلىھاتقان ،شۇنداق مەزكۇر قانۇن
بىلەن ھۆكۈە قىلىھاتقان ،ئۇنىڭغا رازى بولغان كىشىلەرنى ئەھھالى قانداق بولماقىى
ئىدى؟!.
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ئىسالمغا قارشى گۇرۇھالرغا ۋە جاھىلىيەت تەرەپدارلىرىغا
مەنسۇپ بولۇشنىڭ ھۆكمى
 -1كوممۇنىزە ،كاپىتالىزە ،سېكۇارىزمىى ر (دىننى ھاكىمىيەتتىن ئايرىغۇچى ر) ا
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەر قانداق كۇففار گۇرۋھ ر ا مەناۇپ بولۇپ ،ئۇارنى تەرىپىنى
ئېلىش ئىا ە دىنىدىن چىققانلىق ۋە كاپىر بولغانلىقتۇر .يۇقىرىقىدەك ئېقىم ر ا
مەناۇپ بولۇپ تۇرۋپ ،لېكىن مۇسۇلمانلىق داۋاسى قىلىدىكەن ،ئۇ ئادەە چو نىپاقنى
سادىر قىلغۇچى مۇناپىقتۇر .چۈنكى بىر قەلبتە ئىككى زىت ئېتىقاد مەۋجۇد بولۇپ
تۇرالمايدۋ .مۇناپىق ر ھەمىشە ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ئىكەنلىكلىرىنى ئېغىزلىرىدا
سۆزلەپ قويۇپ ،ئىىكى جەھەتتىن كۇففارار بىلەن بىر سەپتىدۋر .ئال ت تائاا مۇنداق
َ ُ َّ
دېگەنَ ﴿ :وإ َذا لَ ُقوا َّاَّل َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
اطي ِن ِه ْم قالوا إِنا
ِ
ين آ َمنوا قالوا آ َمنا َو ِإذا خلوا إَِل شي ِ
ِ
َ َ ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ
معكم إِنما َنن مسته ِزئون﴾ تەرجىمىاى« :مۇناپىق ر مۆمىنلەر بىلەن
ئۇچراشقانلىرىدا بىز ئىمان ئېيتتۇق ،دېيىشىدۋ .مۇناپىق كاتتىھاشلىرىدىن بولغان
شەيتانلىرى بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولاا ،بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز،
پەقە تىلىمىزنى ئۈچىدى ئىمان ئېيتىپ قويۇپ ،مۆمىنلەرنى مەساىرە قىلىمىز،
دەيدۋ[ ».سۈرە بەقەرە -14ئايە ].
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ين ي َ
اَّل َ
َت َّب ُصون بِك ْم ف ِإن َكن لك ْم فتح ِِّم َن
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋِ ﴿ :
َ ُ ََ َ ْ ْ
َ َ َْ
َ َ
ُ
َّ َ ُ َ َ َ ُ
ين ن ِصيب قالوا أل ْم ن ْستَح ِوذ
اللـ ِه قالوا أل ْم نكن َّم َعك ْم َو ِإن َكن لِلَكفِ ِر
َ َْ ُ ْ ََ َْْ ُ
كم ِّم َن ال ْ ُم ْؤمن َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار (يەنى مۇناپىق ر)
عليكم ونمنع
ِ
ِِ
سىلەرگە ھادىاە كېلىشىنى كۈتىدۋ ،ئەگەر سىلەر ئال ھنى نۇسرىتىگە
ئېرىشاەڭ ر ،ئۇار :بىز سىلەر بىلەن بىللە ئەمەسمىدۋق؟ كاپىراردىن ئالغان
ەنىيمەتلەردىن بىزگىمۇ بېرىڭ  ،دەيدۋ .ئەگەر كاپىرار زەپەر تاپاا ،ئۇار
(كاپىرار ا) :بىز سىلەردىن الىب بولۇپ تۇرۋپ سىلەرنى ئۆلتۈرمىدۋق
ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى مۆمىنلەردىن ساقلىمىدىقمۇ؟» [سۈرە نىاا -141ئايە ].
مۇناپىق ر ئالدامىى مەخلۇق ردۋر .ئۇاردىن ھەر بىرىنى ئىككىدىن يۈزى بار .بىرى
مۆمىنلەر بىلەن كۆرقشىدىغان يۈزى ،يەنە بىرى ،ئۆزىنى كۇففار كاتتىھاشلىرى بىلەن
كۆرقشىدىغان يۈزىدۋر .ئۇارنى ئىككى تىلى بار :بىرى تىلىنى ئۇچىدىكى
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مۇسۇلمانلىقنى سۆزلىاە ،يەنە بىرى قەلبىدىكى كاپىرلىقىنى سۆزلەيدۋ .ئۇار تىللىرىنى
ئۇچىدا قۇرئان بىلەن ھەدىالەرنى تەستىق قىلاىمۇ ،قەلبلىرىدە ئىنكار ۋە مەساىرە
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ
آمنا َو ِإذا
اَّلين آمنوا قالوا
قىلىدۋ .ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِإذا لقوا ِ
َ ُ َّ
ْ ُ َ
ُ َّ َ ْ
َخلَ ْوا إ َ ٰ َ َ
اطي ِن ِه ْم قالوا ِإنا َم َعك ْم ِإن َما َن ُن ُم ْستَه ِزئون﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار
َل شي ِ
ِ
مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا :بىز ئىمان ئېيتتۇق دېيىشىدۋ ،شاياتۇنلىرى
(يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى) بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولاا ،بىز
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز ،پەقە تىلىمىزنى ئۇچىدى ئىمان ئېيتىپ
قويۇپ مۆمىنلەرنى مەساىرە قىلىمىز ،دەيدۋ[ ».سۈرە بەقەرە -14ئايە ].
مۇناپىق ر ھەقنى قاياى تەرەپتە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۋپ ،قۇرئان
سۈننەتنى روھىغا ئەگىشىپ خۇرسەن بولۇشنى ئورنىغا ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرقپ،
مۆمىنلەرنى پەس كۆرقپ ئۇارنى مەساىرە قىلىدۋ .مۇناپىق رنى شەرىئە ۋە
ئۇنى ئەھلىنى مەساىرە قىلىشتا چى تۇر انلىقىدىن ،ئۇارنى ھەقىقە
ئالدىدىكى تەكەببۇرلىقىنى روشەن كۆرقۋالغىلى بولىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق
ْ
ْ ُ
َ
َْ
ُّ ُ
َّ ُ
دەيدۋ﴿ :اللـه ي َ ْستَه ِزئ بِ ِه ْم َو َي ُمده ْم ِِف ُطغيَانِ ِه ْم يع َم ُهون﴾ تەرجىمىاى:
«مەساىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ئال ت ئۇارنى جازاايدۋ ،ئۇارنى
گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۋكى ،ئۇار تېڭىرقىغان ھالدا يۈرقشىدۋ[ ».سۈرە
بەقەرە -15ئايە ].
ئال ت تائاا مۇسۇلمان جامائەتلىرى بىلەن بىرگە بولۇشنى بۇيرۋپ مۇنداق
َ َ ُّ َ َّ
َّ ُ
َّ َ
ـه َو ُكونُوا َم َع َّ
ين َ
الصادق َ
اَّل َ
ني﴾ تەرجىمىاى:
آمنُوا اتقوا الل
دەيدۋ﴿ :يا أيها ِ
ِِ
«ئى مۆمىنلەر! ئال ھتىن قورقۇڭ ر ،راستىىل ر بىلەن بىللە بۇلۇڭ ر» [سۈرە
تەۋبە -119ئايە ].
يۇقىرىدىكى گورۋھ رنى ھەممىاى باتى ئۈستىگە قۇرۋلغان گورۋھ ردۋر.
كوممۇنىزمىى ر ئال ت تائاانى مەۋجۇدلۇقىغا ئىنكار قىلىدۋ ،بارچە ساماۋى دىن ر ا
دقشمەنلىك بىلەن قارايدۋ ۋە پۈتۈن دىن رنى ئىنكار قىلىدۋ .ئۇار ئەقىلگى يۆلىنىپ
ئېتىقادسىز ياشاشقا رازى بولىدىغان ۋە ئەزەلدىن سابىت بولۇپ كەلگەن كەسكىن
ھەقىقەتلەرگە ئىنكار قىلىدىغان مەخلۇق ردۋر.
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سېكۇارىزمىى ر بولاا ،دىننى كىشىلەرنى ھاياتىدىن ئايرىشنى مەقاە قىلىدىغان
ئالدامىى ردۋر .يۇقىرىقى ردىن قاياى بىرىگە ئۆزىنى مەناۇپ قىلغان ۋە ئۇارنى
يولىنى تو را دەپ چىن ئېتىقاد قىلغان ئادەە ئىا ە دىنىغا كاپىر بولغان بولىدۋ.
كاپىتالىزمىى ر بولاا ،ھاال-ھاراە پەرقلىرىنى ئايرىماستىن ،قاياى يولدىن كەلاە
مال -دۋنيا يىغىش ،پېقىرارنى  ،يېتى - ،يېاىرارنى ۋە جەمئىيەتتىكى ئاجىزارنى
قېنىنى شوراش ئۈستىگە قورۋلىدىغان شەپقەتاىز جەمئىيەتتۇر .ئۇارنى ئىقتىاادىي
مەنبىيىنى ئاساسى ،ئال ت ۋە ئال ھنى رەسۇلىغا ئۇرۋش ئىىىشتىن ئىبارە بولغان
جازانىاورلۇقتۇر .جازانە شەخ ۋە دۆلەتنى ھااك قىلغۇچى ،شۇنداق يوقاۇل
ئىناان رنى قېنىنى شورايدىغان ئاساسلىق ئامىل رنى بىرى بولۇپ ،سا ە ئەقلى بار
بىر ئىناان ،مەزكۇر ئېدىلوگىيەلەرنى قۇربانى بولۇپ ھايا كەچۈرقشكە ھېىقاچان
رازى بولمايدۋ ،ئەلھەتتە .باتى گورۋھ ر كۆپلىگەن مۇسۇلمان جەمئىيەتلىرىنى
ئېگەللىدى .ئۇنى نەتىجىاىدە مۇسۇلمان ر سا ە ئېتىقاد ۋە تو را ئىا منى يوقاتتى.
ياش ر ئىماناىز ،ئىرادىاىز ۋە ۋىجداناىز بولۇپ يېتىشىپ چىقتى .مانا بۇ يۇقىرىقىدەك
باتى ئېتىقادارنى مەھاۇلىدۋر.
 -2جاھىلىيە تەرەپبازلىقىغا ۋە ئىرق پەرقى تۈپەيلى مۇسۇلماننى مۇسۇلماندىن
ئايرىيدىغان ئەسەبىي مىللەتىىلىككە مەناۇپ بولۇشمۇ ئايرى ،بىر كۇپرىلىقتۇر .ئال ت
َ َ ُْ َ
َْ ُ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
اس إِنا خلقناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنَث َو َج َعلناك ْم
تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :يا أيها انل
َ
ْ
ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ُ
ْ
اَّلل أتقاكم﴾ تەرجىمىاى« :ئى
شعوبا وقبائِل ِتلعارفوا إِن أكرمكم ِعند ِ
ئىناان ر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر ،بىر ئايالدىن يەنى ئادەە بىلەن ھەۋۋادىن
ئىبارە بىر ئاتا ،بىر ئانىدىن ياراتتۇق .ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭ ر ئۈچۈن سىلەرنى نۇر ۇن
مىللە ۋە ئۇرۋق قىلدۋق .ھەقىقەتەن ئە تەقھا بولغانلىرىڭ ر ئال ھنى دەرگاھىدا
ئە ھۆرمەتلىك ھېاابلىنىاىلەر[ ».سۈرە ھۇجۇرا  -13ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :مۇسۇلمان ر ئارىاىدا كىشىلەرنى
ئەسەبىي مىللەتىىلىك ،قەبىلەۋازلىققا چاقىر ۇچى ر بىزدىن ئەمەس .مۇسۇلمان ر
ئىىىدىن ئەسەبىي مىللەتىىلىك ئۈچۈن ئۇرۋشقان ر بىزدىن ئەمەس ۋە مىللەتىىلىك
مۇددىئاسى بىلەن باشقى ردىن نەپرەتلەنگەنلەر بىزدىن ئەمەس[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
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پەيغەمبەرئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :ئال ت ھەقىقەتەن سىلەرنى
جاھىلىيەتنى تار مىللەتىىلىكىدىن ۋە نەسەبتىن پەخىرلىنىپ باشقى رنى خور
كۆرقشتىن پاكلىدى .ئىناان ر پەقە تەقھادارلىق ياكى ئىايانكارلىقتىن ئىبارە ئىككى
نەرسە بىلەن بىر بىرىدىن پەرقلىنىدۋ .تەقھادارار ئال ھنى نەزىرىدە ھۆرمەتلىك،
ئاسىي ر قەدىرسىزدۋر .ئىناان رنى ھەممىاى ئادەە ئەلەيسىاااامنى
پەرزەنتلىرىدۋر .ئادەە تۇپراقتىن يارىتىلغاندۋر .ئەرەبلەرنى ئەجەملەردىن (يەنى باشقا
مىللەتلەردىن) ھېىقانداق ئارتۇقىىلىقى يوق .مۇسۇلمان ر ئارىاىدىكى ئارتۇقىىلىق
پەقە ئال ھقا بولغان تەقھادارلىق بىلەن ئۆلىىنىدۋ[ ».تىرمىزى رىھايىتى].
ئىا ە مىللىتى چو بىر ئائىلىدۋر .ئۇار ئۆزئار قېرىنداش ردۋر .ئۇارنى مىللىتى،
تىلى ،رەڭگى ،ئىرقى ۋە يۇرتلىرى سۈرقشتە قىلىنمايدۋ .مۇسۇلمانلىق ئۇارنى ئە
ئايرىلماس رىشتىاىدۋر .مۇسۇلمان ر ئارىاىدىكى مىللەتىىلىك ،قەبىلىھازلىق ۋە
يۇرتھازلىق قاتارلىق سەلبىي ئايرىمىىلىق ر ئۇارنى بىرلىكىنى پارچى يدىغان يامان
ئامىل ردۋر .ئال ت مۇسۇلمان رنى ئۇار قاياى مىللە ۋە قەبىلىدىن بولمىاۇن ئۆزئارا
بىرلىشىشكە چاقىرىدۋ .بۆلۈنۈشنى جىنايە دەپ سانايدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ
اَّلل َعليْك ْم إِذ كنتُ ْم
اَّلل ِ
مجيعا وَّل تفرقوا واذكروا نِعمة ِ
﴿واعت ِصموا ِِبب ِل ِ
َ
ُ
َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ ْ ْ َ ُْْ ْ
َ
خ َوانًا َوكنْتُ ْم َلَع َش َفا ُحف َر ٍة ِمنَ
أعداء فألف بني قلوبِكم فأصبحتم بِ ِنعم ِت ِه إِ
َّ
َ
َ ُ ْ ََُْ َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ُ
َ
ْ
ار فأنقذكم ِمنها كذلِك يبني اَّلل لكم آ َياتِ ِه لعلكم تهتدون﴾
انل ِ
تەرجىمىاى« :ھەممىڭ ر ئال ھنى دىنىغا مەھكەە يېپىشىڭ ر ،ئايرىلماڭ ر،
ئال ھنى سىلەرگە بەرگەن نېمەتلىرىنى ئەسلەڭ ر ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دقشمەن
ئىدىڭ ر ،ئال ت دىلىڭ رنى بىرلەشتۈردى ،ئال ھنى نېمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداش
بولدۋڭ ر .سىلەر دوزاخ چوقۇرىنى گىرۋىگىدە ئىدىڭ ر ،ئال ت سىلەرنى ئىا ە
ئارقىلىق ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى .سىلەرنى ھىدايە تېپىشىڭ ر ئۈچۈن ،ئال ت
ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۋ[ ».سۈرە ئال  -ئىمران -133ئايە ].
ئال ت تائاا مۇسۇلمان رنى بىرا پارتىيىگە مەناۇپ بولۇشىنى خاايدۋ .ئۈ بولاىمۇ
ئال ھنى پارتىيىاىدۋر .ئال ھنى پارتىيىاىگە مەناۇپ بولغان ر ھەر قاچان ئەزىزدۋر.
ئال ھنى ياردىمى ۋە نۈسرىتى ھەمىشە ئۇار ا خاستۇر .ئەپاۇسكى ،ئىا ە دۋنياسى
ەربنى سىياسى ۋە كۈلتۈر بوھرانىنى تەسىرى ھارپىاىدا ئەسەبىلىك مىللەتىىلىكىنى
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قىىىشقا بولمايدىغان بىر ھەقىقە دەپ ئېتىراپ قىلىپ كەلمەكتە ،شۇندق ئۆزلىرىنى
خالى ئال ھنى دىنىغا مەناۇپ قى لماي ،ئېغىزلىرى تەۋھىد كەلىمىاىنى ئوقۇسىمۇ،
كۆڭۈللىرى باشقى ر ا مەناۇپ بولۇشتىن پۈتۈنلەي ئازا بوالمىغان ھالەتتە
ياشىماقتىدۋر .ھازىرقى ئىا ە دۆلەتلىرى ھەرگىزمۇ ئۈلگىلىك ئىا ە دۆلەتلىرى
ھېااب نمايدۋ .بۇار تار مىللەتىىلىك ئۈستىگە قۇرۋلغان دۆلەتلەر بولۇپ ،ھەممىاى
ئۆزلىرىنى ئىا ە پىرىناىپىغا قۇرۋلغان دۆلە ئىكەنلىكلىرىنى دەۋا قىلىشىدۋ.
ئەمەلىيەتتە بولاا ،بۇ دۆلەتلەر ۋە ئۇارنى ھاكى ،مۇتلەقلىرى ئىا مدىن شۇنىىلىك
يىراقكى ،شۇ سەۋەبتىن بۇار كۇففارار ا بېقىندى بولۇپ ئۆز ئەركىنلىكىنى يوقاتقاندۋر.
ئال ھنى ھەقىقىي مۆمىنلەرگە ياردەە قىلىدىغانلىقى ۋە ئۇارنى ھىمايە قىلىدىغانلىقى
شەكاىز ھەقىقەتتۇر .مۇھەممەد ئەلەيسىااااە باشىىلىقىدىكى ھەقىقىي مۆمىنلەر
ئال ھنى بۇ ۋەدىاىگە ھەقلىق بولغان ۋە ئۇنىڭغا ئېرىشكەنلەردۋر .ماھىيەتتە مەزكۇر
گورۋھ ر ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرقگۈچى ئىناان ر ئۈچۈن ،ئال ت ئۇار ا ئازاپ قىلىپ
ئوتتۇرىغا چىقار انلىقىدا ھېچ شەك يوقتۇر .ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېگەن:
ُْ ُ َ َْ ُ ََ َ ْ ََْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ً ْ َْ ُ ْ َْ ْ َْ
ت
﴿قل هو القا ِدر لَع أن يبعث عليكم عذابا ِمن فوقِكم أو ِمن َت ِ
ُ ْ ًَ ُ َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ َ ْ
ْ
يق َبعضك ْم بَأ َس َبع ٍض﴾ تەرجىمىاى« :ئى
أ ْر ُج ِلك ْم أ ْو يَل ِب َسكم ِشيعا َوي ِذ
پەيغەمبەر! ئۇار ا ئېيتقىنكى ،ئال ت سىلەرنى ئۇستۇڭلەردىن نۇت ئەلەيسىاااامنى
قوۋمىگە ،پى ئىگىلىرىگە ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش ياكى ئاستىڭ ردىن پىرئەۋن ۋە
قارۋن ر ا ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش ئازا ئەۋەتىشكە ،ياكى سىلەرنى پىرقىلەر
قىلىپ ،ئۇرۋشقا سېلىپ بىرىڭ ر ا بىرىڭ رنى ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۋر[ ».سۈرە
ئەنئاە 65ڭ ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دىگەن« :مادامىكى ،ئىش ئۈستىدىكىلەر
ئال ت تائاانى كىتابى بىلەن ھۆكۈە قىلمايدىكەن ،ئال ت ئۇارنى ئۆز-ئارا
بىر -بىرىگە مۇپتى قىلىپ قۇيىدۋ[ ».ئىبنى ماجە رىھايىتى].
گورۋھھازلىقتىكى ئەسەبىيلىك ھەقىقەتنى قوبۇل قىلماسلىققا ئىلىپ بارىدۋ.
َ َ
ئال ت تائاا يەھۇدىلەردىكى بۇ سۈپەتنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :وإِذا ِقيل
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ
اء ُه َوه َو
نزل علينا ويكفرون بِما ور
لهم آ ِمنوا بِما أنزل اللـه قالوا نؤ ِمن بِما أ ِ
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ْ
ِّ ً ِّ
اَل َ ُّق ُم َص ِدقا ل ِ َما َم َع ُه ْم﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ا« :ئال ت نازى قىلغان كىتابقا
(يەنى قۇرئانغا) ئىمان كەلتۈرقڭ ر» دېيىلاە ،ئۇار« :ئۆزىمىزگە نازى
قىلىنغان كىتابقا (يەنى تەۋراتقا) ئىمان كەلتۈرىمىز» دەيدۋ .ئۇنىڭدىن كېيىنكى
كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ئىشەنمەيدۋ ،ھالبۇكى ،ئۇ (يەنى قۇرئان) ھەقتۇر،
ئۇارنى قولىدىكى كىتابنى تەستىق قىلغۇچىدۋر[ ».سۈرە بەقەرە -91ئايە ].
ئىا ە كەلگەندىن كىيىنمۇ جاھىلىيە دەۋرىدىكى ئاتا-بۇۋىلىرىنى
يوللىرىغا تەئەساۇپلۇق بىلەن ئەگىشىپ ،رەسۇلۇل ت ئېلىپ كەلگەن ھەق
دىندىن يۈز ئۆرىگەن جاھىلىيە ئەھلىنى ئەھھالىنى بايان قىلىپ ئال ت تائاا
ََْ َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ
نزل اللـه قالوا بَل نت ِب ُع َما ألفيْنا َعليْ ِه
مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِإذا ِقيل لهم ات ِبعوا ما أ
َ ََ
اءنا﴾ تەرجىمىاى‹‹ :ھەرقاچان ئۇار ا (يەنى مۇشرىك ر ا) ئال ت تائاا
آب

پەيغەمبىرىگە نازى قلغان ۋەھىگە ،يەنى قۇرئانغا ئەگىشىڭ ر دىيىلاە ،ئۇار،
ياق ،ئاتا-بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئەگىشىمز دىيىشىدۋ[ ››.سۈرە بەقەرە
-173ئايە ].
خۇاسە :يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك ،باتى گورۋھ رنى تەسى قىلىپ
پارتىيەلەرنى قۇر ۇچى ر ،رەببىمىز ئىناانىيەتكە مەرھەمە قىلىپ بەرگەن
ئىا مدىن ئىبارە مۇقەددەس دىننى ئورنىغا ئۆز ئېدىلوگىيەلىرىنى قۇيۇشنى
خاايدۋ.
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ماتېرىيالىزم نەزەرىيىسىنىڭ ھاياتلىق پەلسەپىسى ۋە ئۇنىڭ
خاتالىقى
بىرى ماتېرىيالىزە

ھاياتلىق ھەققىدە ئىككى خى نەزەرىيە بولۇپ ،ئۇنى
نەزەرىيىاى ،يەنە بىرى تو را نەزەرىيەدۋر.
-1ماتېرىيالىزە نەزەرىيىاىنى ھاياتقا بولغان قارىشى :ئىناان تەپەككۇرىنى
ايىاى بۇ دۋنيا مەنپەئەتلىرىگى قارىتىلغان بولۈشى ،ھاياتلىقتىكى ۋەزىپىاىمۇ مەزكۇر
ايىنى دائىرىاىدىن چەتنىمەسلىكى ،شۇنداق ئاخىرە ئىشەنىىاىدىن يىراق ھالدا،
بۇ دۋنيالىق ئۈچۈن ئۆمۈر سۈرقشى دېمەكتۇر .بۇ نەزەرىيە خاتادۋر .ئال ت بۇ دۋنيا
ھاياتىنى ئاخىرە ھاياتى ئۈچۈن تەييارلىق كۆرقش ماكانى قىلىپ ياراتقان .بۇ دۋنيا
ئاخىرەتلىك ئۈچۈن ئەمەل قىلىش ،تەييارلىق كۆرقش ۋە ھازىرلىنىش ئورنى بولاا،
ئاخىرە مول ھۇسۇل ئېلىش ئورنىدۋر .كىمكى ئۆمرىنى ياخشى ئەمەللەر بىلەن
ئۆتكۈزىدىكەن ،ئۇ ئىككى دۋنيالىق ەنىمەتكە ئېرىشىدۋ .كىمكى ئۆمرىنى پانى
دۋنيانى مەنپەئەتلىرىگە بېغىش يدىكەن ،ئۇنى ئاخىرەتلىكى زايە بولغان بولىدۋ .ئال ت
َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ٰ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ
ان ال ْ ُمب ُ
ني﴾
تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :خ ِْس ادلنيا واْل ِخرةۚ ذلِك هو اْلْس
ِ
تەرجىمىاى« :ئۇ دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۋ ،بۇ روشەن زىياندۋر[ ».سۈرە
ھەج -11ئايە ].
ئال ت تائاا بۇ دۋنيانى بىكار ا ياراتقان ئەمەس .بەلكى بۇ دۋنيانى چو ھېكمە ۋە
َّ
َ َ ْ َ
اَّلي خل َق ال َم ْوت
ئۇلۇ ھار ايە بىلەن ياراتقاندۋر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋِ ﴿ :
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ
يز الْ َغ ُف ُ
ح َس ُن َع َم ًًل َو ُه َو الْ َعز ُ
ور﴾ تەرجىمىاى:
واَلياة ِِلبلوكم أيكم أ
ِ
«سىلەردىن قاياىڭ رنى ئەمەلىي ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ،ئال ت ئۆلۈمنى
ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى[ ».سۈرە مۇلك  2ڭ ئايە ].
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ًَ
َ
ُ ُّ
َّ
َْ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :إِنا َج َعلنا َما َلَع ال ْر ِض ِزينة ل َها ِنلَبْل َوه ْم أي ُه ْم
َ ً
َ ْ
أح َس ُن ع َمًل﴾ تەرجىمىاى« :ئىناان رنى قاياىلىرىنى ئەمەلى ئە ياخشى
ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ،بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى شەيئىلەرنى
ھەممىاىنى يەر يۈزىنى زىننىتى قىلدۋق[ ».سۈرە كەھف -7ئايە ].
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ئال ت تائاا بۇ ھاياتى دۋنيادا ئىناان رنى كۆزىگە چىلىقىپ تۇرىدىغان
دۋنيانى زىننەتلىرىنى يەنى مال-دۋنيا ،پەرزەنت ،ئىززە -ئابروي ،ھوقۇق ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا ھاياتلىقتىكى بارلىق نېمەتلەرنى ياراتتى.
ئىناانىيە دۋنياسىدا كۆپلىگەن كىشىلەر ئۆزلىرىنى بۇ قىاقا ھاياتى ۋە تەپەككۇر
ايىاىنى پانى دۋنيانى ۋاقىتلىق مەنپەئىتى ئۈچۈن بېغىش پ ،ئۆزلىرى ئېرىشكەن
نېمەتلەرنى ماھىيىتى ئۈستىدە ئازراقمۇ تەپەككۇر قىلىشمايدۋ .شۇنداق ئاخىرە
ھاياتىنى ئوي پمۇ قويمايدۋ .بەلكى ئاخىرە ئىاىملىك بىر مەڭگۈلۈك ھاياتلىقنى
بارلىقىنى ئىنكار قىلىشىدۋ .ئۇار بۇ دۋنيا ھاياتىدىن باشقا ھاياتلىق بارلىقىغا
ئىشەنمەيدۋ .ئال ت ئۇارنى سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :وقَالُوا إ ْن ِ َ
ِه
ِ
َّ َ َ ُ
ادل ْنيَا َو َما ََنْ ُن ب َمبْ ُعوث َ
اتنَا ُّ
ني﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار :ھاياتلىق پەقە مۇشۇ
ِإَّل حي
ِ
ِ
دۋنيادىكى ھاياتىمىزدۋر ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلدقرقلمەيمىز ،دەيدۋ[ ».سۈرە ئەنئاە
29ڭ ئايە ].
َّ َّ َ َ
اَّلين َّل
ئال ت بۇ خى نەزەرىيىدىكىلەرنى ئاگاھ ندۋرۋپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :إِن ِ
ُ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ
َْ ُ َ َ ََ
ُ
اَّلين هم عن آ َياتِنا َغفِلون
يرجون ِلق
اءنا َو َرضوا بِاَليا ِة ادلنيا واطمأنوا بِها و ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ َ َ ََْ ُ
انل ُ
اه ُم َّ
ار بِ َما َكنوا يَك ِسبُون﴾ تەرجىمىاى« :شۈبسىاىزكى ،بىز بىلەن
وَلك مأو
أ ِ
مۇاقا بولۇشنى ئۇمىت قىلمايدىغان ر ،دۋنيا تىرىكىىلىكىدىن بەھرىمەن بولۇش
بىلەن رازى بولىدىغان ر ۋە ئۇنى بىلەن ئاراە تاپقان ر ،بىزنى ئايەتلىرىمىزدىن اپى
بولغان ر ،ئەنە شۇار ئۆزلىرىنى قىلمىشلىرى تۈپەيلى جايى دوزاخ بولىدۋ[ ».سۈرە
يۇنۇس  -8 -7ئايەتلەر].
ياخشى ئەمەللىرى ئارقىلىق پەقە دۋنيا مەنپەئىتىنى كۆزلىگەن كىشىلەر
َ ُ ِّ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ
ادلنيَا َو ِزينتَ َها ن َوف
تو رىاىدا ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :من َكن ي ِريد اَلياة
َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
اَّلين ليس لهم ِِف اْل َ ِخر ِة إَِّل
وَلك ِ
إِِل ِهم أعمالهم ِفيها وهم ِفيها َّل يبخسون أ ِ
ُ
َ
َ
َ ُ ْ
َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ َ
اطل َما َكنوا يع َملون﴾ تەرجىمىاى« :قىلغان
انلار َوح ِبط ما صنعوا ِفيها َوب ِ
ياخشى ئەمەللىرى بىلەن پەقە ھاياتى دۋنيانى ۋە ئۇنى زىبۇ زىننەتلىرىنى
كۆزلەيدىغان ر ا ئۇارنى ئەمەللىرىنى ئەجىرلىرىنى بۇ دۋنيادى تولۇق بېرىمىز .دۋنيادا
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ئۇارنى ئەجرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۋ .بۇنداق ر ا ئاخىرەتتە دوزاختىن باشقا
نەرسە يوقتۇر .ئۇارنى قىلغان ئىشلىرى يوققا چىقىرىلىدۋ .قىلغان ياخشى ئەمەللىرى
ھېاابقا ئېلىنمايدۋ[ ».سۈرە ھۇد  -16 -15ئايەتلەر].
يۇقىرىقى ئايەتلەردىكى تەھدىد ۋە ئاگاھ ندۋرۋش ر ،ئەمەللىرى بىلەن بۇ دۋنيا
مەنپەئەتىنى كۆزلەيدىغان رنى ھەممىاىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ .بۇنداق ر ھاياتلىقنى
قەدىرلىيەلمىگەن ۋە ئۆمۈرلىرىنى پايدىاىز ئۆتكۈزگەن ،ئاخىرەتلىك ئۈچۈن نېاىھىاى
بولمىغان ،خۇددى ھايھان ر ا ئوخشاش يېيىش-ئىىىشتىن باشقىنى بىلمىگەن
كىشىلەردۋر .ئۇار ئۆزلىرىنى قىممەتلىك ئۆمۈرلىرىنى ئاقىھەتاىز ،ۋاقىتلىق دۋنيا ئۈچۈن
زايە قىلغان ردۋر .ھايھان رمۇ ئۆزلىرىنى ئاقىھىتى ئۈچۈن تەپەككۇر قى لمىغاندەك،
ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغان رمۇ ئۆزلىرىنى ئەقى -پاراسەتلىرىنى قول نمىغان ردۋر.
َ
ئال ت ئۇار تو رۋلۇق مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا خىتا قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :أ ْم
ً
ْ ُ َ َ ُّ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ
َثه ْم ي َ ْس َم ُعون أ ْو يع ِقلون إِن ه ْم إَِّل َكلن َعامِ بَل ه ْم أضل َس ِبيًل﴾
َتسب أن أك
تەرجىمىاى« :ئۇارنى تولىاىنى گېپىڭنى ئاڭ يدىغان ياكى چۈشىنىدىغان ئادەملەر،
دەپ ئوي ماەن؟ ئۇار چۈشەنمەسلىكتە پەقە ھايھان ر ا ئوخشاشتۇر .بەلكى
ئۇاردىنمۇ بەتتەر ئاز ۇن ردۋر[ ».سۈرە فۇرقان  44ڭ ئايە ].
ئال ت تائاا بۇ خى نەزەرىيە بىلەن ھايا يۆلۈنۈشى ھاسى قىلغان رنى ماھىيەتتە
ََْ َ َ
ئىلىماىز كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :يعل ُمون ظا ِه ًرا ِم َن
ْ
ُ َ ُ َ
ْ َ َ ُّ ْ ُ
ادلنيَا َوه ْم َع ِن اْل َ ِخ َر ِة ه ْم َغ ِفلون﴾ تەرجىمىاى« :ئۇار ھاياتى دۋنيانى
اَليا ِة
تاشقى كۆرقنىشىنى بىلىدۋ ،ئۇار ئاخىرەتتىن پۈتۈنلەي ەپلەتتىدۋر[ ».سۈرە رۋە
سۈرىاى 7ڭ ئايە ].
گەرچە ئۇار پەن -تېانىكا ۋە سانائە بىلىملىرىدە چەكلىك سەۋىيەگە يەتكەن
بولاىمۇ ،ئەمما ئۇار ھەقىقەتنى بىلىشتە بىلماىز قالغان جاھىل ردۋر .چۈنكى ئۇارنى
كۆرقشلىرى ماددىي دۋنيانى كۆرقنۈشلىرىگى قىاقارتىلغان بولۇپ ،مېتافىزىكا (ماددا
سىرتى) ئالەمىدىن ەپلەتتىدۋر .مانا بۇ تۈردىكى ئالىم رنى ھەقىقىي مەنىدىكى ئالى،
دېيىشكە بولمايدۋ .چۈنكى ھەقىقىي ئالىم ر ئال ھنى ئۇلۇ لۇقىنى ھې قىلىدۋ ۋە
َّ َ َ ْ َ
َّ َ ْ َ
ئۇنى ەزىبىگە ئۈچراپ قېلىشتىن ھەزەر قىلىدۋ﴿ .إِنما ُيَش اَّلل ِمن ِعبا ِدهِ
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الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾ تەرجىمىاى« :ئال ھنى بەندىلىرى ئىىىدە ئال ھتىن پەقە ئالىم را
قورقىدۋ ( .يەنى ئال ھنى ھەقىقى تۈردە تونۇچى ر ئال ھتىن قورقىدۋ)[ ».سۈرە فاتىر
 -28ئايە ].
ئال ت قارۋنغا ئاتا قىلغان بايلىققا ،ماتېرىيالىاتىك نەزەر بىلەن قارىغۇچى ر
َ َ
َ َ
َ
ھەققىدىكى قىااىاىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :فخ َر َج َلَع ق ْو ِم ِه ِِف ِزين ِت ِه
َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
ٍّ
ارون ِإنه َّلو َحظ
وِت ق
قال ِ
اَّلين ي ِريدون اَلياة ادلنيا يا ِلت نلا ِمثل ما أ ِ
َ
يم﴾ تەرجىمىاى« :قارۋن ئۆز قوۋمىنى ئالدىغا بارلىق زىننىتى بىلەن ھەشەمەتلىك
ع ِظ ٍ
ھالدا چىقتى .دۋنيا تىرىكىىلىكىنى كۆزلەيدىغان ر :كاشكى بىزگە قارۋنغا بېرىلگەن
بايلىق بېرىلاىىۇ ،ئۇ ھەقىقەتەن دۋنيالىقتىن چو نېاىھىگە ئىگە ئىكەن ،دېدى».
[سۈرە قەسەس 79ڭ ئايە ].
دۋنيا مەنپەئەتىنى كۆزلەيدىغان ر قارۋننى بايلىقىنى چو نېاىھە دەپ بىلگەنگە
ئوخشاش ،كۇنىمىزدىمۇ ئىمانى ئاجىز كىشىلەر ئىقتىاادىي ۋە سانائە جەھەتلەردە
تەرەققىي قىلغان كاپىر دۆلەتلەرگە خۇددى قارۋننى قوۋملىرىدەك چۆمىىيىدۋ ۋە ئۇارنى
ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۈلگە بىلىدۋ .نەتىجىدە ئۇاردىكى بۇ خى ھېااىيا ئۇارنى
كۇففارارنى ھۆرمەتلىشىگە ۋە ناچار ئەخ قلىرىنى دوراشقا ئېلىپ بارىدۋ .ئۇارنى
ئىلى-،پەنگە قىزىقىشتەك ئىجابىي تەرەپلىرىنى دورىااق ،پەن-تېاىكىانى ئۆگەناەك
بولىدۋ .بىراق ئۇارنى ئەخ قىنى ئۆگىنىشكە بولمايدۋ.
 -2ھاياتلىق ھەققىدىكى تو را نەزەرىيە :ئىناان بۇ ھاياتلىق دۋنيادىاىكى مال ڭ
دۋنيا ،كۈچ ڭ قۇۋۋە  ،ئەقى  -پاراسە  ،مەناەپ ۋە بارلىق نەرسىلەرنى پەقە
ئاخىرە ھاياتى ئۈچۈن ۋاسىتە دەپ چۈشىنىشى ،ھىممىتىنى بۇ دۋنيالىق ۋە
ئاخىرەتلىكتىن ئىبارە ئىككى دۋنيالىق ئۈچۈن بېغىشلىشى كېرەكتۇر .جەننە
ئەھلىنى ئاخىرەتتە ئېرىشىدىغان مۇكاپاتلىرى ،ئۇارنى پانى دۋنيادا قىلغان ياخشى
ئەمەللىرىنى مەھاۇلىدۋر .بۇ دۋنيا جىساد قىلىش ،ناماز ئوقۇش ،روزا تۇتۇش ،زاكا
بېرىش ،ئاجىزار ا ياخشىلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ياخشى ئەمەللەرنى
قىلىشنى ماكانىدۋر .ئاخىرە بولاا ،پانى دۋنيادا ئىشلىگەن ياخشىلىق رنى
مۇكاپاتىنى ۋە يامانلىق رنى جازاسىنى كۆرىدىغان ئورۋندۋر .ئاخىرەتتە ئال ت جەننە
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َْ
ْ
َ َْ
َ
ئەھلى بولغان ر اُُ ﴿ :كُوا َو ْ َ
اْش ُبوا ه ِنيئًا بِ َما أ ْسلفتُ ْم ِِف اليَّامِ اْل َ ِاِلَ ِة﴾
تەرجىمىاى« :ئۆتكەنكى كۈنلەردە (يەنى دۋنيادا) ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقىڭ ر
ئۈچۈن خۇشال -خوراە يەڭ ر ،ئىىىڭ ر دەيدۋ[ ».سۈرە ھاققە  -24ئايە ].
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دەم سېلىش ۋە تۇمار ئېسىش توغرىسىدا
دەە سېلىش :كېاەللىكلەردىن شىپا تېپىش ئۇمىدى بىلەن دۋئاارنى ئوقۇپ
سۇپلەش ياكى سۇ ا ئوقۇپ ئۈچۈرقش دېمەكتۇر .دەە سېلىش ئىككى تۈرلۈك
بولىدۋ:
دەە سېلىشنى بىرىنىى تۈرى :كېاەل كىشىگە قۇرئان ئايەتلىرى ۋە
ھەدىاتە بايان قىلىنغان دۋئاارنى ياكى ئال ھنى ئىاى -،سۈپەتلىرىنى
ئوقۇش بىلەن بولىدىغان دەە سېلىش بولۇپ ،بۇ جائىزدۋر ،يەنى قىلاا بولىدۋ.
چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنىڭمۇ قۇرئان ئايەتلىرىنى ئوقۇپ دەە
سالغانلىقى ۋە باشقى رنىمۇ شۇنداق قىلىشقا بۇيرىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن
ھەدىالەر بۇ ئىشىنى دۋرۋسلىقىنى ئىاپات يدۋ .ئەۋف ئىبنى مالىك مۇنداق
دېگەن« :جاھىلىيە دەۋرىدە دەە سااتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن
يارەسۇلۇل ت! بۇنىڭغا قانداق قاراي ؟ دەپ سورىھىدى ،،رەسۇلۇل ت :ئاۋۋال
قانداق دەە سالىدىغانلىقىڭ رنى ماڭا ئېيتىپ بېرىڭ ر ،دەە سېلىش ئال ھقا
شېرىك كەلتۈرگەنلىك دائىرىاىگە كىرىدىغان ئىش ردىن خالى بولاى جائىز
بولغان بولىدۋ ،دېدى[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
ئىماە سۇيۇتى مۇنداق دېگەن" :ئىا ە ئالىملىرى ئۈچ شەر بىلەن دەە
سېلىشنى جائىز ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن :قۇرئان ئايەتلىرى ياكى
ئال ھنى ئىاى -،سۈپەتلىرىنى ئوقۇش بىلەن بولۇشى ،ئەرە تىلى بىلەن
مەنىاى چۈشىنىشلىك بولۇشى ،دەە سېلىشنى ئۆزى شىپا ئەمەس ،بەلكى
ئال ھنى ئىزنى ۋە ئىرادىاى بىلەن تەسىر قىلىدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلىشتۇر".
[فەتسۇلمەجىد  135ڭ بە ].
دەە سېلىشنى ئۇسۇلى :قۇرئان ئايەتلىرىنى ياكى ئال ھنى ئىاى-،
سۈپەتلىرىنى ئوقۇپ كېاەلگە سۇپلەش ياكى سۇ ا ئوقۇپ ئىىكۈزقش ئارقىلىق
بولىدۋ.
دەە سېلىشنى ئىككىنىى تۈرى :ئەۋلىيا-ئەنبىياارنى  ،جىن-
شەيتان رنى  ،مازار -ماشايىا رنى ۋە پەرىشتىلەرنى ئىاىملىرىنى ئاتاش ۋە
ئۇارنى ۋەسىلە قىلىش ئارقىلىق دەە سېلىشتىن ئىبارە بولۇپ ،بۇنداق دەە
سېلىش ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقشنى تۈرىگە كىرىدۋ .بۇ شەرىئە ھۆكمى
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بويىىە ھارامدۋر .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بۇنداق قىلىشتىن مەنئى قىلغان.
شۇنداق  ،مەنىاى چۈشىنىكاىز ئىبارىلەرنى ئوقۇش بىلەن دەە سېلىشمۇ
جائىز ئەمەستۇر.
 -2تۇمار ئېاىش :تۇمار كىىىك بالى رنى يامان كۆزلەردىن ۋە ھەسەتتىن
ساقلىنىشى ئۈمىد قىلىنىپ ،ئۇارنى بويۇنلىرىغا ئېاىپ قويۇلىدىغان نەرسە
دېمەكتۇر .تۇمارنى گاھىدا چوڭ رمۇ ئاسىدۋ .تۇمار ئېاىش تۆۋەندىكىدەك
ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۋ:
بىرىنىى :قۇرئان ئايەتلىرىدىن ياكى ئال ھنى ئىاى -،سۈپەتلىرىدىن
يېزىلغان تۇمار بولۇپ ،بۇ خىلدىكى تۇمارنى دۋرۋس ياكى ئەمەسلىكى
تو رىاىدا ئىا ە ئالىملىرى تۆۋەندىكىدەك ئىككى خى كۆزقاراشتا بولغان:
-1جائىز دېگۈچىلەر :بۇار ئۆز قاراشلىرىنى كۈچكە ئىگە قىلىشتا مەشسۇر
ساھابى ردىن ئابدۋل ت ئىبنى ئەمرۋ ئىبنى ئاس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ بىلەن
ئائىشە رەزىيەل ھۈ ئەنسانى سۆزلىرىنى ۋە ئىماە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنى
پەتىھالىرىنى نەقى كەلتۈرگەن .ئۇار تۇمار ئېاىشنى چەكلىگەن ھەدىانى،
ئەگەر تۇماردا شېرىك سۆزلەر بولمىاا دۋرۋس دېگەنلىك بولىدۋ دەپ ئىزاھا
بەرگەن.
 -2تۇمار ئىاىشنى مەنئى قىلغۇچى ر :بۇار ئۆز قاراشلىرىنى كۈچكە ئىگە
قىلىش ئۈچۈن ئىبنى مەسئۇد ،ئىبنى ئابباس ،ھۇزەيفە قاتارلىق ساھابىلەرنى
سۆزلىرىنى نەقى كەلتۈرىدۋ .ئىبنى ئابباس رەزىيەل ھۈ ئەنسۇ مۇنداق دېگەن:
«مەن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى دەە سېلىش ،تۇمار ئېاىش ۋە ئەر-
خوتۇن رنى بىر-بىرىگە ئامراق قىلىش ئۈچۈن ئوقۇلىدىغان دۋئا ۋە يېزىلىدىغان
تىلاىم رنى بەزىاى شېرىكتۇر ،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدى[ ».،ئىماە ئەھمەد
رىھايىتى].
بۇ قاراشتىكىلەر تۇمار ئېاىشنى جائىز ئەمەسلىكىنى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ
سەۋەپ بىلەن كۈچ ندۋرىدۋ:
بىرىنىى :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە دەە سېلىش ،تۇمار ئېاىش ۋە تىلاى،
يېزىشنى بەزىاىنى شېرىكتىن سانىغان .شېرىكتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بۇنداق
شۈبسىلىك ئىش ردىن يىراق تۇرۋش كېرەك.
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ئىككىنىى :پاساتىىلىقنى ئالدىنى ئېلىش ۋە خۇراپات ر ا قارشى تۇرۋش
مۇھىمدۋر .چۈنكى بۇ ئىش ر ئادەتتە ھاراە بولغان ئىش ر ا يول ئاچىدۋ.
ئۈچىنىى :قۇرئان ئايەتلىرى بىلەن يېزىلغان تۇمارارنى ئاسقان رمۇ گاھىدا
ئۇنى ھۆرمىتىنى ساقلىيالماي گۇناھكار بولىدۋ .چۈنكى تۇمار ئاسقان رنى
كۆپىنىىاى ئادەتتە ھاجەتڭاانىغا ئۇنى بىلەن كېرىدۋ[ .پەتسۇل مەجىد
-136بە ].
ئىككىنىى :جىن-شەيتان رنى  ،ئەۋلىيا ۋە مازار-ماشايىا رنى ،
پەرىشتىلەرنى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەخلۇق رنى ئىاىملىرى يېزىلغان تۇمارار
بولۇپ ،بۇ تۈردىكى تۇمارارنى ياز ان ر ۋە بىلىپ تۇرۋپ ئۇنى ئاسقان ر ئال ھقا
شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى
ئۈمىدىنى ئال ھنىى ەيرىگە با يدىكەن ،ئال ت ئۇنى شۇ نەرسىگە تاش پ
قويىدۋ[ ».ئىماە ئەھمەد رىھايىتى].
يۇقىرىقى ھەدىانى مەنىاى شۈكى ،ئال ھقا تەۋەككۈل قىلىپ ،ئۇنىڭغى
ئېاىلىپ ۋە ئۇنىڭدىن ياردەە سورىغان ر ئۈچۈن ئال ت يېتەرلىكتۇر .كىمكى
ئال ھنى قويۇپ مەخلۇقتىن ياردەە سورايدىكەن ياكى ئال ھنى نامىنى ۋە
ئايەتلىرىنى قويۇپ مەخلۇقاتنى ناملىرىنى يېزىپ بويۇنلىرىغا ئېاىھالىدىكەن،
ئال ت ئۇنداق كىشىگە ياردەە قىلمايدۋ ،ئۇنى ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن
نەرسىاى بىلەن تاش پ قويىدۋ .ھالبۇكى ،ئۈ ئېاىھالغان نەرسىلەر ئۇنىڭغا
پايدا-زىيان يەتكۈزەلمەيدۋ .ئال ت ھەركىمنى دەردىگە دەرمان ،رەنجىگە شىپا
بولغۇچى بىرا مەدەتكاردۋر .ئۇنىڭدىن باشقىاىغا ئىشەنچ قىلغان ۋە ئېاىلغان
ئادەە زىيان تارتقۇچىدۋر.
مۇسۇلمان كىشى ئەقىدىاىنى بۇزىدىغان ياكى زەھەرلەيدىغان ماددى ۋە
مەنىھىي ھەرقانداق نەرسىدىن ساقلىنىشى ،جائىز بولمىغان ئى ج رنى قۇبۇل
قىلماسلىقى ،دەردلەردىن خااس بۇلۇش مەقاىتىدە تۈرلۈك سەپاەتىھاز ۋە
ئالدامىى كىشىلەرنى ھۇزۋرىغا بارماسلىقى ازى .،چۈنكى ئۇار ئۇنى
مەنىھىيىتىنى كېاەل قىلغۇچى كىشىلەردۋر .كمكى ئال ت تائاا ا تەۋەككۇل
قىلاا ،ئال ت تائاا ئۇنى بارلىق ئىشلىرىغا كۇپايە قىلىدۋ .بەزى ئادەملەر ئۆزىدە
ھېاىي كېاەللىك بولمىاىمۇ ،كۆز تىگىش ۋە ھەسەتتىن قورقۇپ تۇمار ئاسىدۋ
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ياكى ماشىنا ،ئا -ئۇاغ ،ئۆي-دۋكانلىرىنى ئىشىكلىرىگە تۇمار ياكى كۆزمۇنىاق
ئېاىپ قۇيىدۋ .بۇ ئىش رنى ھەممىاى ئەقىدىنى سۇسلىقى ۋە ئال ت
تائاا ا تەۋەككۇل قىلىشنى زەئىپلىكىدۋر .ئەقىدە سۈسلۇقى ھەقىقى
كېاەللىك بولۇپ ،ئۇنى پەقە تەۋھىد ۋە سا ە ئەقىدىنى ئۆزلەشتۈرقش
ئارقىلق داۋااش ازى ،بولىدۋ.
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ئالالھنىڭ غەيرى بىلەن قەسەم قىلىش ،مەخلۇقتىن ياردەم
سوراش ۋە ئالالھقا ۋاسىتە قىلىشنىڭ ھۆكمى
بىرىنىى :ئال ھتىن باشقىاىنى نامى بىلەن قەسەە قىلىش.
قەسەە -ئۇلۇغ بىر زاتنى نامىنى ئاتاش ئارقىلىق بىرەر ئىشىنى راستلىقىنى
تەكىتلەش دېمەكتۇر .ئۇلۇ لۇققا پەقە ئال ت سازاۋەردۋر .شۇڭا قەسەە قىلغاندا
ئال ھتىن باشقىاىنى نامىنى ئاتاش تو را ئەمەس .ئەگەر ئال ھنى ەيرى بىلەن
قەسەە قىلاا ،بۇ ئۇلۇ لۇقتا ئال ھقا مەخلۇقاتنى شېرىك قىلغانلىق بولىدۋ .قەسەە
«ۋەل ھى»« ،بىل ھى» ۋە «تەل ھى» دېگەن لەۋزلەرنى بىرى بىلەن قىلىنىدۋ .ئىبنى
ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى « :كىمكى ئال ھتىن باشقا
بىرىنى نامىنى ئاتاپ قەسەە قىلىدىكەن ،ئۇ كاپىر بولىدۋ (يەنى كىىىك شېرىك)»
دېگەن ھەدىاىنى بايان قىلىدۋ[ .ئەھمەد رىھايىتى].
قەسەە قىلغۇچى قەسىمىدە نامىنى ئاتىغان بىراۋنى خۇددى ئال ھنى ئۇلۇ لىغاندەك
ئۇلۇ پ ،يالغانغا قەسەە قىلااە نامى ئاتالغان مەزكۇر زا مېنى جازاايدۋ ،دېگەن
ئېتىقادتا بولاا ،ئۇنى قىلغان قەسىمى چو شېرىك تۈرىگە كىرىدۋ .مەلۇمكى ،چو
شېرىكنى سادىر قىلغان ئادەە كاپىر بولىدۋ .ئەگەر ئۈ قەسىمىدە نامى ئاتالغان كىشىنى
ئال ھقا ئوخشاش ئۇلۇ لىغانلىقتىن ئەمەس ،پەقە ئاۋاە خەلقتە ئورتاق شقان
ئادەتلەرگە ئەگىشىپ ،ئېيتقان سۆزىنى مەناىنى ۋە خەتىرىنى بىلمەستىن شۇنداق
قەسەە قىلغان بولاا ،ئۇ كىشى كاپىر بولمايدۋ ،بەلكى گۇناھكار بولىدۋ.
بەزى كىشىلەر ئۆزلىرىنى نەزىرىدە ئۇلۇغ سانالغان ئەۋلىياارنى  ،پىرىلەرنى ۋە
مازار -ماشايىا رنى نامىنى ئاتاپ يالغان ئىشقا قەسەە قىلىشتىن چېكىنىدۋ .چۈنكى
ئۇار يۇقىرىقى ردىن خۇددى ئال ھتىن قورققاندەك قورقىدۋ .مانا بۇ ،چو شېرىكنى
ئۆزىدۋر .چۈنكى قەسەە دېگەن ئە ئۇلۇغ بىرىنى نامىنى ئاتاش ئارقىلىق قىلىنىدۋ.
ئە ئۇلۇغ زا ئال ھتۇر .ئال ھتىن باشقىاى ھەقىقىي ئۇلۇ لۇققا ھەقلىق ئەمەس.
شۇڭا مۇسۇلمان ر قەسەە قىلماقىى بولغانلىرىدا پەقە ئال ھنى نامى بىلەن قەسەە
قىلىشقا بۇيرۋلغان .قەسەە قىلىش ئۆزىنى راستىىللىقىنى ئىاپات ش ئۈچۈن ئال ھنى
گۇۋات قىلىش دېگەنلىك بولغانلىقتىن ،يالغان ئىشقا ئال ھنى گۇۋات قىلىش ئېغىر
گۇناھتۇر .چۈنكى بۇ يالغان ئۈستىگە يالغانىىلىقتۇر .راست ئىش ر ا قەسەە قىلىش
جائىز بولغان بولاىمۇ ،ھەدەپ قەسەە قىلىھېرىشمۇ ياخشى كۆرەلمەيدۋ .كۆپ قەسەە
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قىلغۇچى رنى ئال ت ياقتۇرمايدۋ .ئال ت قۇرئان كەرىمدە مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا
َ َ ُ ْ ُ َّ
ُك َح ًَّلف َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :قەسەماور ،پەس
ه
م
خىتا قىلىپ﴿ :وَّل ت ِطع
ٍ
ِ ٍ
ئادەمگە ئىتائە قىلمىغىن» دەپ كۆرسەتكەن[ .قەلەە سۈرىاى  -13ئايە ].
ْ َ ُ َْ َ ُ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :واحفظوا أي َمانك ْم﴾ تەرجىمىاى« :قەسىمىڭ ر ا
رىئايە قىلىڭ ر ،كەلاە -كەلمەس ئىش ر ا قەسەە قىلماڭ ر[ ».سۈرە مائىدە -89
ئايە ].
ئال ھنى نامىنى قوللىنىپ تۇرۋپ توا قەسەە قىلىش ۋە يالغان ئىش ر ا ئال ھنى
گۇۋات قىلىش ئال ھقا ئەدەپاىزلىك قىلغانلىقتۇر .بۇنداق قىلىش تەۋھىدنى روھىغا
ئويغۇن كەلمەيدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :ئۈچ خى ئادەمگە ئال ت
قىيامە كۈنى سۆز قىلمايدۋ ،ئۇارنى گۇناھلىرىنىمۇ كەچۈرمەيدۋ ،ئۇارنى قاتتىق
ئازاب يدۋ :ئال ھنى نامىنى دەسمى قىلىھالغان ،بىر نەرسە ئالاىمۇ قەسەە قىلىدىغان،
بىر نەرسە ساتاىمۇ قەسەە قىلىدىغان ئادەە[ ».تەبەرانىي رىھايىتى].
ئال ھنى نامىنى ئاتاپ تۇرۋپ يالغان ئىشقا قەسەە قىلغۇچى رنى ئال ت جازاايدۋ.
شۇنداق ئۇنى نامىنى ئاتاپ كەلاە -كەلمەس قەسەە قىلىش ،ئال ت تائاا ا
ھۆرمەتاىزلىك قىلغانلىق بولىدۋ .ئال ت تائاا مۇناپىق رنى ئۆزلىرى بىلىپ تۇرۋپ
يالغاندىن قەسەە ئىىىدۋ دەپ سۈپەتلەيدۋ.
خۇاسە:
 —1قەسەە قىلغاندا ئال ھنى نامىنى ئاتىماستىن ،پەيغەمبەرنى ياكى
ئەۋلىياارنى  ،ئامانە ياكى خانە كەبىنى نامىنى ئاتاش چەكلەنگەندۋر.
 —2ئال ھنى نامىنى ئاتاپ تۇرۋپ يالغان ئىشقا قەسەە قىلىش مۇناپىق رنى
ئادىتىدۋر .بۇنداق قىلغۇچى ر ئېغىر گۇناھكار بولىدۋ.
 —3ئال ھنى نامىنى ئاتاپ راست ئىشقا بولاىمۇ كەلاە ڭ كەلمەس قەسەە
قىلىھېرىش ياخشى ئىش ئەمەس.
 —4قەسەە قىلىشقا تو را كەلگەندە ئال ھنى نامىنى ئاتاپ راست ئىشقا قەسەە
قىلىشقا بولىدۋ.
ئىككىنىى :ئال ھقا مەخلۇقنى ۋەسىلە قىلىش.
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ۋەسىلە — ئىبادە  ،دۋئا ۋە باشقا ھەر قانداق ئەمەلنى قوبۇل بولۇشىنى ئۈمىد
قىلىپ ئال ت بىلەن ئۆزى ئوتتۇرىاىدا بىرەر نەرسىنى ۋاسىتە قىلىش ئارقىلىق ئال ھقا
يېقىنلىشىش دېمەكتۇر .ئىناان ئۈچۈن ئە ياخشى ۋەسىلە ئۆزىنى ياخشى
ئەمەللىرىنى ۋاسىتە قىلىشتۇر .بۇ ھەقتە ئال ت مۆمىنلەرگە خىتا قىلىپ مۇنداق دەيدۋ:
َ َ ُّ َ َّ
ُ َ ْ ََ
َ َّ ُ
ين آ ََمنُوا َّات ُقوا َّ َ
اَّل َ
اَّلل َو ْابتَغوا ِإِلْ ِه ال َو ِسيلة َو َجا ِه ُدوا ِِف َس ِبي ِل ِه ل َعلك ْم
﴿يا أيها ِ
ُْ ُ َ
حون﴾ تەرجىمىاى« :ئى مۆمىنلەر! مەقاەتكە ئېرىشىشىڭ ر ئۈچۈن ئال ھنى
تف ِل
ئازابىدىن قورقۇڭ ر ،ئال ھقا تائە ڭ ئىبادە قىلىش ،گۇناھ ردىن ساقلىنىشتىن
ئىبارە ئۆز ئەمەللىرىڭ ر بىلەن يېقىنىىلىقنى تىلەڭ ر[ ».سۈرە مائىدە  35ڭ ئايە ].
ۋەسىلە ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ،ئۇنى بىرى ،يولغا قويۇلغان ۋەسىلە ،يەنە بىرى ،مەنئى
قىلىنغان ۋەسىلەدۋر.
بىرىنچى :يولغا قويۇلغان ۋەسىلە ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى:
 -1ئال ھقا ئۇنى ئىاى ،ڭ سۈپەتلىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىش .ئال ت تائاا گۈزەل
ئىاى ،ۋە ئالى سۈپەتلىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىشقا بۇيرۋپ مۇنداق دەيدۋ:
َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ
ْ َ
ين يُل ِح ُدون ِِف أ ْس َمائِ ِه َسيُج َز ْون َما
اَّل
َّلل السماء اَلسَن فادعوه بِها وذروا ِ
﴿و ِ ِ
َ ُ َْ ُ َ
َكنوا يع َملون﴾ تەرجىمىاى« :ئال ھنى گۈزەل ئىاىملىرى بار ،ئال ھنى شۇ گۈزەل
ئىاىملىرى بىلەن ئاتاڭ ر .ئال ھنى ئىاىملىرىنى كەلاە ڭ كەلمەس قوللىنىدىغان رنى
تەرك ئېتىڭ ر .ئۇار ئاخىرەتتە قىلمىشلىرىنى جازاسىنى تارتىدۋ[ ».سۈرە ئەئراف 183
ڭ ئايە ].
 -2ئال ھقا بولغان ئىمان ۋە سالىھ ئەمەللىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىش .ئال ت تائاا
ْ َ َْ
َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ُ َ
ان أن
ْليم ِ
ئەھلى ئىمان ھەققىدە مۇنداق دەيدۋ﴿ :ربنا إِننا س ِمعنا منا ِديا ينا ِدي ل ِ ِ
ُ َ ِّ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ِّ ْ َ َّ َ ِّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
الب ْ َ
ار﴾
ر
آ َ ِمنوا بِربكم فآ َمنا ربنا فاغ ِفر نلَا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتِنا وتوفنا مع
ِ
تەرجىمىاى« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىر ۇچىنى (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيسىاااامنى ) رەببىڭ ر ا ئىمان ئېيتىڭ ر دەپ ئىمانغا چاقىر انلىقىنى
ئاڭلىدۋق ،ئىمان ئېيتتۇق .پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى گۇناھلىرىمىزنى مە پىرە قىلغىن،
يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقار ىن ،بىزنى ياخشى رنى قاتارىدا ۋاپا قىلدۋر ىن».
[سۈرە ئال -ئىمران  193ڭ ئايە ].
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بۇخارى ۋە مۇسلىمدا :ئۇچ ئادەمنى بىر ار ا سولىنىپ قالغانلىقى ،ئۇار اردىن
چىقىپ كېتىشكە ھېىقانداق چارە تاپالمىغاندىن كېيىن ،ھەر بىرى ئۆزىنى ئال ت
رازىلىقى ئۈچۈن خالى قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىش
نەتىجىاىدە اردىن چىقىپ كېتىش ئارقىلىق ھاياتلىرىنى ھااكەتتىن ساق پ قالغانلىق
قىااىاى بايان قىلىنغان[ .بۇ ھەدىانى مەزمۇنى بولۇپ ،بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
 -3ئال ھقا ئۇنى شېرىكتىن پاك ،يەككە ڭ يېگانە ئى ت ئىكەنلىكىنى ۋەسىلە
قىلىش .ئال ت تائاا يۇنۇس ئەلەيسىاااامنى بېلىق قارنىدا تۇرۋپ قىلغان ۋەسىلىاىنى
ُّ ُ َ َ َّ َ ٰ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ
ََ َ
اد ٰ
ات أن َّل إِلـه إَِّل أنت سبحانك إِ ِِن
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :فن
ى ِِف الظلم ِ
ُ ُ َ َّ
الظالم َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :پەرۋەردىگارى !،سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد
كنت ِمن
ِِ
بەرھەق يوقتۇر .سەن جىمى كەمىىلىكلەردىن پاكتۇرسەن ،مەن ھەقىقەتەن ئۆز
نەپاىمگە زۋلۇە قىلغۇچى ردىن بولدۋە[ ».سۈرە ئەنبىيا -87ئايە ].
 -4ئال ھقا بولغان ھاجەتمەنلىكنى ۋە ئاجىزلىقنى ئىزھار قىلىش بىلەن ۋەسىلە
قىلىش .ئال ت تائاا ئەييۇ ئەلەيسىااااە شۇنداق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق
َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ
ين ُّ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
اَح َ
ادى َر َّب ُه أ ِِّن َم َّس َ
ني﴾
دەيدۋ﴿ :وأيوب ِإذ ن
الُض َوأنت أرح ُم ا َّلر ِ ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ئۆز ۋاقتىدا ئەييۇ  ،پەرۋەردىگارىغا يالھۋرۋپ :ھەقىقەتەن مېنى قاتتىق
كېاەل ئورىھالدى ،سەن ئە مەرھەمەتلىكاەن دەپ نىدا قىلدى[ ».سۈرە ئەنبىيا 83
ڭ ئايە ].
 -5ئال ھقا ھايا سالىھ كىشىلەرنى دۋئالىرىنى ۋەسىلە قىلىش .ساھابىلەر
مەدىنىدە قۇر اقىىلىق يۈز بەرگەن ۋاقىت ردا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سۇ تىلەپ
دۋئا قىلىپ بېرىشىنى سورايتتى .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ۋاپا بولغاندىن كېيىن،
ئۇنى تا ىاى ئابباس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن ئۆزلىرى ئۈچۈن ئال ھقا دۋئا قىلىشىنى
تەلەپ قى تتى[ .بۇخارى رىھايىتى].
 -6ئال ھقا ئۆز گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىپ ،ئۇنىڭدىن يانغانلىقىنى ۋە ياخشى يولغا
َ ْ
َ َ َ ِّ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ
َََ
ت نف ِِس فاغ ِف ْر ِِل فغف َر
قەدەە باسقانلىقىنى ۋەسىلە قىلىش﴿ .قال رب ِإِن ظلم
ُه إنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ُ
َُ
الر ِح ُ
ور َّ
يم ﴾ «پەرۋەردىگارى !،مەن ھەقىقەتەن ئۆزقمگە زۋلۇە قىلدى.،
ِ
ماڭا مە پىرە قىلغىن[ ».سۈرە قەسەس  16ڭ ئايە ].
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ئىككىنچى :مەنئى قىلىنغان ۋەسىلە:
مەنئى قىلىنغان ۋەسىلە -ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە مەدە تىلەش ،پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى شان-شەرىپىنى ،بەزى كىشىلەرنى شەخشىيىتى ۋە ھۆرمىتىنى
ۋەسىلە قىلىش دېمەكتۇر .بۇارنى تەپاى تى تۆۋەندىكىىە:
 -1ئۆلۈكلەردىن دۋئا تىلەش تو را ئەمەس .چۈنكى ئۆلۈكلەر تىرىكلەرنى دۋئالىرىغا
موھتاجدۋر .ئۇار تىرىكلەرگە دۋئا بېرىشكە ۋە ئۇارنى ھاجەتلىرىنى راۋا قىلىشقا قادىر
ئەمەستۇر .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ساھابىلىرى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن
كېيىن ،ئۇنى روھىدىن ياكى ئۇنى قەبرىاىدىن دۋئا ۋە شاپائە سورىغان ئەمەس.
مەدىنىدە قەھەتىىلىك بولغان ۋاقىتتا ئۆمەر ئىبنى خەتتا ۋە مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبى
سۇپيان ۋە ئۇار بىلەن بىرگە بولغان ساھابى ر ،شۇ ۋاقىتتا ھازىر بولغان ئابباس ۋە يەزىد
ئىبنى ئەسھەد قاتارلىق پىشقەدەە ساھابىلەرنى ئال ھقا ۋەسىلە قىلىپ يامغۇر يا دۋرۋپ
بىرىشىنى تىلەپ دۋئا قىلغان .ئۆمەر ئىبن خەتتا رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئال ھقا مۇناجا
قىلىپ مۇنداق دېگەن« :ئى ئال ت! بىز پەيغەمبىرىمىزنى ساڭا ۋەسىلە قىلىپ سەندىن
سۇ تەلە قىلغىنىمىزدا بىزگە سۇ ئاتا قىلغان ئىدى  .ئەمدى پەيغەمبىرىمىز ھايا
بولمىغانلىقتىن ،ئۇنى تا ىاى ئابباسنى ساڭا ۋەسىلە قىلىپ ساڭا دۋئا قىلىھاتىمىز.
بىزگە يامغۇر يا دۋرۋپ بەرگىن ».ئۆلۈكلەردىن دۋئا تىلەش ياكى مەدە ڭ ياردەە
سوراش ،دۋئادا ۋەسىلە قىلىش تو را بولغان بولاا ئىدى ،ئەلھەتتە ساھابىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى قەبرىاىگە كىلىپ دۋئالىرىدا ئۇنى ۋەسىلە قىلغان بواتتى.
 -2دۋئادا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھۆرمىتىنى ۋەسىلە قىلىش ،شۇنىڭدەك
ئۇنىڭدىن باشقى رنىڭمۇ ھۆرمىتىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىش دۋرۋس ئەمەس.
" رەسۇلۇل ھنى ھۆرمىتىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىشنى دۋرۋس ئىكەنلىكى
تو رىاىدىكى « :ئەگەر ئال ھتىن ھاجىتىڭ رنى سورىااڭ ر ،مېنى ھۆرمىتىمنى
ۋەسىلە قىلىپ سوراڭ ر ،چۈنكى ئال ھنى دەرگاھىدا مېنى ھۆرمىتى ،بۈيۇكتۇر»
دېگەن ھەدى يالغان ھەدىاتۇر .مۇسۇلمان ر ئاساسلىنىدىغان مەنبە كىتاب رنى
ھېىقاياىاىدا يۇقىرىقى ھەدىانى سا ە ئىكەنلىكى قەيت قىلىنمىغان .شۇنداق
ئەھلى ئىلىم رنى بىرەرسىمۇ بۇ ھەدىانى دەلى سۈپىتىدە كەلتۈرمىگەن[ ".پەتىھاار
مەجمۇئەسى -13توە -319بە ] .مادامىكى دەلى سا ە بولمايدىكەن ،ئۇنىڭغا
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ئەمەل قىلىش دۋرۋس ئەمەس .چۈنكى ئىبادە سا ە ۋە روشەن دەلى بىلەن
ئىاپاتلىنىدۋ.
 -3مەخلۇقنى مەخلۇقنى دۋئادا ۋەسىلە قىلىشى دۋرۋس ئەمەس .چۈنكى ئال ت
تائاا مەخلۇقنى ۋەسىلە قىلىنىشىنى دۋئانى ئىجابە بولىشىدىكى سەۋەبلەردىن
قىلمىدى ۋە شەرىئەتتە ھەە يولغا قويمىدى.
 -4مەخلۇقنى ھەققى بىلەن دەپ ۋەسىلە سوراش تۆۋەندىكى ئىككى تۈرلۈك ئىش
سەۋەبلىك جائىز ئەمەس.
بىرىنىى :ئال ھتا ھېىكىمنى ھەققى يوقتۇر .ئال ھنى ئىناان ر ا ئاتا قىلغانلىرى
َ َ
ۋە ۋەدە قىلغانلىرىنى ھەممىاى ئۇنى ساخاۋىتىدۋر .ئال ھنى قۇرئاندىكىَ ﴿ :وَكن
ُص ال ْ ُم ْؤمن َ
َح ًّقا َعلَيْنَا نَ ْ ُ
ني﴾ تەرجىماى« :مۆمىنلەرگە ياردەە قىلىش بىزگە
ِِ
تېگىشلىك بولدى» [سۈرە رۋە -47ئايە ] دېگىنى ئۇنى مۆمىنلەرگە قىلغان
ئىلتىپاتىدۋر .ئۇ بىرەر خىزمەتنى بەدىلى ئەمەستۇر .ئال ھقا ئىتائە قىلغۇچى پەزىلە
ۋە نېمەتتىن ئىبارە ھەرتۈرلۈك مۇكاپاتقا ھەقلىق بولىدۋ .بۇ بىر مەخلۇقتنى باشقا
بىر مەخلۇقنى ياخشىلىقىغا ياخشىلىق بىلەن جاۋا قايتۇرىشىغا ئوخشىمايدۋ.
ئىككىنىى :ئال ت تائاا بىرەر بەندىاىگە پەزلى -مەرھەمە قىلغان بولاا،
بۇ ئال ت تائاانى ئۆزىگە خاس ھەققى بۇلۇپ ،ئۇنى ئۆزىدىن ەيرى بىلەن
ھېچ ئااقىاى يوقتۇر .كىمكى ۋەسىلە قىلىشقا ھەقلىق بولمىغان نەرسە بىلەن
ئال ھقا ۋەسىلە قىلاا ،ئۆزىگە ئااقىاى يوق نامەلۇە نەرسە بىلەن ۋەسىلە
قىلغان بۇلىدۋ .شۇنداق مەزكۇر قىلمىشى ئۇ كىشىگە ھېىقانداق پايدا
كەلتۈرەلمەيدۋ .ئەمما «سەندىن ھاجىتىنى تىلىگۇچى بارلىق كشىلەرنى
ھەققى ھۆرمىتى بىلەن سورايمەن» دېگەن ھەدىانى ئىانادى (رىھايە
يوللىرى) ئەتىيا ئەلئەۋفىگە چېتىلىدىغان بۇلۇپ ،ئۆلىماار مەزكۇر ھەدىانى
زەئىفلىكىدە بىرلىككە كەلگەن .يۇقىرىقىدەك زەئىپ ھەدىالەر ئەقىدە
ئىشلىرىغا تەۋە بولغان ئۇشبۇ مۇھى ،مەسىلىدە دەلى قىلىنمايدۋ .بۇ ھەدىاتە،
مۇئەييەن بىر شەخىانى ھەققى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئومۇمەن
سورىغۇچى رنى ھەققى بىلەن ۋەسىلە قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،ئال ت
ئۆزىگە ئىلتىجا قىلغۇچى رنى دۋئاسىنى ئىجابە قىلىنىدىغانلىقىنى ۋەدە
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قىلغان .بۇ ئال ت تائاانى بەندىلەر ئۈچۈن ئۆزىگە ئۆزى ۋاجىب قىلغان ھەق
بۇلۇپ ،بۇنى ئۇ زاتقا ھېىكى ،ۋاجىب قىلغان ئەمەس .دېمەك؛ بۇ ئال ت تائاا ا
مەخلۇقنى ھەققى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۇنى چىن ۋەدىاىنى ۋەسىلە
قىلغانلىقتۇر.
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مەخلۇقتىن مەدەت ۋە ياردەم سوراشنىڭ ھۆكمى
ئىناان ردىن مەدە ۋە ياردەە سوراش تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك بولىدۋ:
-1ھايا كىشىلەردىن ئۇارنى قۇدرىتى يېتىدىغان ئىش ردا ماددىي ۋە مەنىھى
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ َّ ْ
اتلق َوى﴾
ياردەە سوراش جائىزدۋر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :وتعاونوا لَع ال َِب و
تەرجىمىاى« :ياخشى ئىشقا ۋە تەقھادارلىققا ياردەملىشىڭ ر[ ».سۈرە مائىدە  2ڭ
ئايەتنى بىرقىامى].
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
اَّلي ِم ْن عد ِِّوهِ﴾
اَّلي ِمن ِشيع ِت ِه لَع ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :فاستغاثه ِ
تەرجىمىاى« :ئۆز قەۋمىدىن بولغان ئادەە دقشمىنىگە قارشى ئۇنىڭدىن ياردەە
تىلىدى[ ».سۈرە قەسەس -15ئايە ].
 -2ئىناان ردىن ئۇارنى قولىدىن كەلمەيدىغان ۋە كۈچى يەتمەيدىغان ئىش ردا
ياردەە سوراش تو را ئەمەس .مەسىلەن :ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە مەدە سوراش ،ھايا
كىشىلەردىن كېاەللەرگە شىپالىق تىلەشكە ئوخشاش ئۇارنى قولىدىن كەلمەيدىغان
پەقە ئال ھنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئىش ردا ياردەە سوراش تو را ئەمەستۇر.
بۇارنى ھەممىاى شېرىكنى تۈرىگە كىرىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى دەۋرىدە
مەدىنىدىكى مۇناپىق رنى مۇسۇلمان ر ا بولغان ئەزىيە ۋە زىيانكەشلىكلىرى ھەدەپ
كۈچىيىشكە باش يدۋ .بىر كۈنى ساھابىلەردىن بىرى« :تۇرۋڭ ر بۇ مۇناپىق رنى
زىيانكەشلىكلىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن مەدە سورايلى»
دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا« :مېنىڭدىن مەدە سورالمايدۋ ،مەدە
پەقە ئال ھتىن سورىلىدۋ »،دەپ ئاگاھ ندۋرۋش بەرگەن[ .تەبەرانىي رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ،ئال ت ئۈچۈن قوللىنىلىشقا تېگىشلىك بولغان «مەدە »
سۆزىنى ئۆزى ئۈچۈن قوللىنىلىشىنى ياقتۇرمىغان .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەينى
زاماندا تەۋھىدنى شەنىنى قو داشقا كۈچى يېتىدىغان تۇرۋپ ،رەببىگە بولغان بۈيۇك
ئىمان ۋە كەمتەرلىك ،ئەدە -ئەخ ق يۈزىاىدىن ،شېرىككە ئىلىپ بېرىش
ئېستىماللىقى بولغان «مەدە » كەلىمىاىنى ئۆزى ئۈچۈن قوللىنىشىنى ئىنكار قىلىش
ئارقىلىق ،ئۈممىتىنى شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان بارلىق سۆز ۋە ئىش-ھەرىكەتلەردىن
ئاگاھ ندۋر ان بولۇپ ،رەسۇلۇل ھنى ۋاپاتىدىن كېيىن قاندقمۇ ئال ھنى ەيرى قادىر
بوالمايدىغان ئىش ردا ئۇنىڭدىن مەدە ۋە ياردەە سورالاۇن؟! .پەيغەمبەر
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ئەلەيسىاااامدىن مەدە تىلەش جائىز بولمىغان يەردە ،باشقى ردىن مەدە تىلەش
ھەرگىزمۇ تو را بولمايدۋ ئەلھەتتە.
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ئۈچىنچى باب
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ھەققىدە ئېتىقاد قىلىش
زۆرۈر بولغان مەسىلىلەر
 -1پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سۆيۈش ۋە ئۇنى ئۇلۇ ش ۋاجىپتۇر.
مۇسۇلمان ھاياتىدىكى ئە ئەھمىيەتلىك سۆيگۈ ئال ت سۆيگۈسىدۋر .مۆمىن كىشى
ئال ھنى ھەممىدىن ئارتۇق سۆيىدۋ ۋە چىن قەلبىدىن ئۇلۇ يدۋ .بۇ ئىبادەتلەرنى ئە
َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ ُ ًّ َّ
َّلل﴾ تەرجىمىاى:
كاتتىاىدۋر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِ
اَّلين آ َمنوا أشد حبا ِ ِ
«مۆمىنلەر ئال ھنى ھەممىدىن ئارتۇق سۆيگۈچىلەردۋر[ ».سۈرە بەقەرە  -165ئايە ].
ئال ھنى ئىناان ر ا قىلغان ئېساانلىرى سان-ساناقاىز بولۇپ ،ئۇارنى ھەممىاى
ئىنااننى ئال ھنى ھەممىدىن ئارتۇق سۆيۈشىنى تەقەززا قىلىدۋ .ئال ت سۆيگۈسىدىن
قالاى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سۆيگۈسى كېلىدۋ .مۇھەممەد ئەلەيسىااااە
ئال ھنى ئىزنى بىلەن ئىناانىيەتنى كۇپرىنى زۋلمەتلىرىدىن ئازا قىلىپ ئىماننى
نۇرىغا ئېلىپ چىققان زاتتۇر .شۇ سەۋەبتىنمۇ پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سۆيۈش
ئىماننى جۈملىاىدىن سانىلىدۋ ۋە ئىبادەتلەرنى ئېاىلىدۋر .پەيغەمبەرگە ئەگىشىش،
ئۇنى سۆيۈش ۋە ئۇنى ئۆزىگە ئۈلگە قىلىش جەننەتكە كىرىشنى ۋاسىتىاىدۋر.
پەيغەمبەرگە چىن مۇھەببىتى بولمىغان ئادەە مۆمىن بوالمايدۋ .پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :كىمدىكى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىالە بولىدىكەن ،ئۇ
ئىماننى ھااۋىتىنى تېتىغان بولىدۋ :ئال ت ۋە ئۇنى پەيغەمبىرى ئۇنى ئۈچۈن ھەر
نەرسىدىن سۆيۈملۈك بولۇشى ،بىراۋنى دوست تۇتاا پەقە ئال ت رازىلىقى ئۈچۈن
دوست تۇتۇشى ،مۇسۇلمانلىقتىن يېنىپ كېتىشنى ئوتقا تاش نغاندىنمۇ بەتتەر يامان
كۆرقشى[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
پەيغەمبەر سۆيگۈسى ئال ت سۆيگۈسىگە ئەگىشىپ كىلىدۋ .مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن
ئال ت سۆيگۈسىدىن قالاا پەيغەمبەر سۆيگۈسىنى ھەر قانداق سۆيگۈدىن ئۈستۈن
تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :سىلەرنى
ھېچ بىرىڭ ر مېنى ئاتىاىدىن ،بالىاىدىن ۋە بارلىق كىشىلەردىن ئارتۇق سۆيمىگىىە
مۆمىن بوالمايدۋ[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
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مۇسۇلماننى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى جېنىدىنمۇ ئارتۇق كۆرقشنى ۋاجىپلىقى
تو رىاىدا ھەدى بايان قىلىنغان« .بىر كۈنى ئۆمەر ئىبنى خەتتا رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ،يارەسۇلەل ت! ھەقىقەتەن سىلە مېنى ئۈچۈن جېنىمدىن
باشقا ھەممە نەرسىدىن سۆيۈملۈكراق — دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا
جاۋا بېرىپ ،ئال ت بىلەن قەسەە قىلىمەنكى ،مېنى جېنىڭدىنمۇ ئارتۇق سۆيمىگىىە
ھەقىقىي مۆمىن بوالماياەن ،دەيدۋ .بۇ ۋاقىتتا ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ :سىلە مەن
ئۈچۈن ھازىردىن باش پ مېنى جېنىمدىنمۇ سۆيۈملۈك دېگىنىدە ،پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا :ئەي ئۆمەر ئەمدى بولدى (يەنى ئەمدى ئىمانى كامى
بولدى) دەيدۋ[ ».بۇخارى رىھايىتى].
يۇقىرىقى ھەدى پەيغەمبەر سۆيگۈسىنى ئال ت سۆيگۈسىدىن قالاا ئە
ئەھمىيەتلىك سۆيگۈ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۋ .پەيغەمبەرنى سۆيۈش ئىماننى
تەقەززاسىدۋر .بۇ ئەينى ۋاقىتتا ئۇنى ئال ت ئۈچۈن سۆيگەنلىكتۇر .مۆمىن كىشىنى
قەلبىدە ئال ت سۆيگۈسىنى يۈكاىلىشى بىلەن پەيغەمبەر سۆيگۈسىمۇ يۈكاىلىدۋ.
ئال ھنى سۆيگەن كىشى ئۇنى پەيغەمبىرىنىمۈ سۆيىدۋ ،ئەلھەتتە .پەيغەمبەرنى سۆيۈش
دېگەنلىك ئۇنىڭغا ئىتائە قىلىش ۋە باشلىغان يولىدا يۈرقش ،ئۇنى مۇبارەك سۆزلىرىنى
باشقى رنى سۆزلىرىدىن ئۈستۈن بىلىش ۋە سۈننىتىنى ئەھيا قىلىشنى تەقەززا قىلىدۋ.
ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ" :ئىناان ردا بولغان ھەرقانداق سۆيگۈ ئال ت
سۆيگۈسىگە ئەگىشىپ كىلىشى كېرەك .مەسىلەن :مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى سۆيۈش
ۋە ئۇنى ئۇلۇ ش ،رەسۇلۇل ھنى ئىناانىيەتكە رەھمە قىلىپ ئەۋەتكەن ئال ھنى
سۆيۈشنى جۈملىاىدىندۋر .ئىا ە ئۈممىتى ئال ھنى ئۇلۇ ش يولىدا ئۇنى
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى سۆيىدۋ ۋە كاتتى يدۋ .شۇنىڭدەك رەسۇلۇل ت
سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەمنى ياخشى كۆرقش ئال ت سۆيگۈسى بىلەن زىچ
مۇناسىھەتلىكتۇر.
ئال ت تائاا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا يۈز ئابرۋي ۋە سۆيگۈ چۈشۈردى.
شۇنى ئۈچۈن ساھابە كىرام رنى قەلبىدە رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى
ۋەسەللەمدىن سۈرلۈكراق ۋە ئىززەتلىكراق بىرەر ئىناان مەۋجۇ ئەمەس
ئىدى .ئەمرۋ ئىبنى ئاس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئىا مغا كىرگەندىن كىيىن مۇنداق
دەيدۋ« :ئىا مغا كىرىشتىن ئىلگىرى ھېىكىمنى مۇھەممەد
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ئەلەيسىاااامنى يامان كۆرگەندەك يامان كۆرمەيىتتى ،،مۇسۇلمان بولغىنىمدىن
كىيىن ھېىكى ،مەن ئۈچۈن ئۇ زاتتىن سۆيۈملۈكراق بولماي قالدى .ئەگەر
سىلەرگە ئۇ زاتنى سۈپەتلەپ بىرىش مەندىن تەلەپ قىلىناا ،سۈپەتلەپ
بىرەلمىگەن بوار ئىدى .،چۈنكى مەن رەسۇلۇل ھنى ئۇلۇغ سانىغانلىقىمدىن ،ئۇ
زاتقا تىكىلىپ قارىيالمايتتى[ ».،بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
ئۇرۋە ئىبنى مەسئۇد قۇرەيشلەرگە مۇنداق دېگەن" :ئى قەۋە! مەن كىارا ا،
قەياەرگە ۋە باشقا پادىشاھ ر ا ئەلىى بولۇپ باردى .،ئەمما قەۋملىرى ئىىىدە
مۇھەممەد ئەلەيسىاااامدىن بەكراق ئۇلۇ لىنىدىغان بىرەر پادىشاھنى كۆرمىدى .،ئال ت
بىلەن قەسەە قىلىمەنكى ،مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ساھابىلىرى ئۇنى
ئۇلۇ لىغانلىقتىن ئۇنىڭغا تىكىلىپ قارىمايدۋ ،تۇكۇرسە ئۇارنى بىرەرسىنى ئالقانلىرىغا
چۈشىدۋ-دە ،ئۇنى يۈز ۋە كۆكرەكلىرىگە سۈرتۈشىدۋ ،ھەتتا ئۇنى تاھارىتىدىن ئاشقان
سۇنى تالىشىپ كېتىشىدۋ[ ".جەائۇل ئەفساە ناملىق ئەسەر -121-123بەتلەرگە
قارالاۇن].
 -2پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى مەدھىيىلەشتە چەكتىن ئاشماسلىق.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ساھابىلىرىنى ئۇنى مەدھىيىلەشتە شەرىئەتنى
كۆرسەتمىلىرىدىن چەتنەپ كېتىشتىن توساپ مۇنداق دېگەن« :خرىاتىئان ر مەريەە
ئو لى ئىياانى مەدھىيىلەشتە دىننى بەلگىلىمىاىدىن چەتنەپ كېتىپ ،ئۇنى ئى ت
قىلىھالغاندەك ،مېنى مەدھىيىدە ئاشۇرىھەتمەڭ ر .مەن پەقە بەندە .مېنى ئال ھنى
بەندىاى ۋە ئۇنى ئەلىىاى دەڭ ر[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى] .يەنى ناساراار
ئەياا ئەلەيسىاااامنى مەدھىلەشتە چەكتىن ئاشۇرۋپ ئى ھلىق
دەرىجىاىگە كۆتۈرگەندەك ،مېنى يالغان ماختاش ر بىلەن ماختىماڭ ر .مېنى
رەببى ،نېمە بىلەن سۈپەتلگەن بولاا ،شۇنى بىلەن سۈپەتلەڭ ر .مېنى
ئال ھنى بەندىاى ۋە ئەلىىاى دەڭ ر».
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا بەزى ساھابىلەر"« :ئۆزلىرى بىزنى خوجىمىز"
دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا رەددىيە بېرىپ" :خوجا ئال ت تائاادۋر"».
دېگەن[ .ئەبۇ داۋقد رىھايىتى].
كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا« :يارەسۇلۇل ت! سىز بىزنى ئە ياخشى
كىشىمىز ،ياخشىمىزنى ئو لىاىز ،سىز بىزنى خوجىمىزسىز ،خوجىمىزنى ئو لىاىز!
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دېگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا رەددىيە بېرىپ ،ئەي ئىناان ر! مېنى
ھەققىمدە تو را سۆز قىلىڭ ر .شەيتان سىلەرنى ئازدۋرمىاۇن .مەن ئال ھنى
ئەلىىاى ۋە ئۇنى بەندىاى بولغان مۇھەممەدمەن .سىلەرنى مېنى ئال ت مېنى
كۆتۈرگەن بۇ مەرتىھىدىن ئاشۇرۋۋېتىپ دىننى بەلگلىمىاىدىن چەتنەپ كېتىشىڭ رنى
ياقتۇرمايمەن »،دېگەن[ .ئەھمەد رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە پۈتۈن ئىناانىيەتنى ئىپتىاارى ۋە ھەممىنى
سەرخىلىدۋر .ئۇ شۇنداق تۇرۋپ يەنى ئۆزى ئۈچۈن "بىزنى خوجىمىز ،ئۇلۇ ىمىز ۋە
ياخشىمىز ،ئەۋزىلىمىز" دېگەندەك ئىبارىلەرنى قوللىنىلىشىنى ياقتۇرمىغان .بۇ ئىبارىلەر
گەرچە خاتا ياكى مۇبالىغە بولماستىن تو را مەدھىيە بولاىمۇ ،كېيىنكىلەرنى
ئاشۇرىھېتىپ ئۇنى پەيغەمبەرگە مۇناسىپ كەلمەيدىغان ئى ھىي سۈپەتلەر بىلەن
سۈپەتلەش دەرىجىاىگە يېتىپ قېلشىدىن ئېستىيا قىلىپ ،بۇ ئىبارىلەرنى ئۆزى ئۈچۈن
قوللىنىشتىن كىشىلەرنى مەنئى قىلغان .شۇنداقتىمۇ بەزى تائىپىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى تەۋسىيەلىرىگە خى پلىق قىلىپ كەلمەكتە .ئۇنى مەدھىيىلەش ۋە
ئۇنىڭغا ئىا س قىلىش شۇئارى ئاستىدا ئۇنىڭدىن ھاجەتلىرىنى سورايدىغان ،قەسەە
قىلغاندا ئۇنى نامىنى ئاتايدىغان ،شۇنداق ئال ھنى ھەققى بىلەن پەيغەمبەر ھەققىنى
پەرق قىلماستىن شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان بىدئەتلەرنى سادىر قىلدى ۋە قىلىھاتىدۋ.
-3مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەرتىھىاى.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەدھىيىلىگەندە ،ئۇنى ئال ھنى
نەزىرىدىكى يۇقىرى مەرتىھىاىنى سۆزلەش ،ئال ت ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان ئىنئام رنى بايان
قىلىش ھېچ مۇبالىغە قىلغانلىق ئەمەستۇر .مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ئال ت
نەزىرىدىكى مەرتىھىاى ،دەرىجىاى ۋە ئورنى ھەقىقەتەن يوقىرىدۋر .شۇنداق ئۇ
پەيغەمبەرلەرنى ئەۋزىلى ۋە تۇگەنجىاىدۋر .مۇھەممەد ئەلەيسىاااامدىن كىيىن ھېچ
پەيغەمبەر كەلمەيدۋ .ئۇ ئال ھنى ئەلىىاى ،ئىناان رنى سەرخىلى ،گۈزەل
ئەخ ق رنى ئۈلگىاى ۋە مۇسۇلمان رنى سەردارىدۋر .سائادە بىلەن بەخت ئۇنى
يولىغا ئەگىشىشتە ،شاقاۋە بىلەن پۇشايمان ئۇنى يولىدىن يۈز ئۆرقشتىدۋر .ئۇ
قىيامە كۈنىدىكى بۈيۈك شاپائە مەقامىنى ئىگىاىدۋر .ئال ت ئۇنى تەرىپلەپ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ ْ ً
اما حم ُمودا﴾ تەرجىمىاى« :ئى
مۇنداق دەيدۋ﴿ :عَس أن يبعثك ربك مق
پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭنى سېنى مەدھىيىلىنىدىغان ئورۋنغا يەنى بۈيۈك شاپائە
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مەقامىغا تۇر ۇزۋشى مۇقەررەردۋر[ ».سۈرە ئىارا -79ئايە ] .قىيامە كۈنىدىكى بۈيۈك
شاپائە مەقامى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغى بېرىلگەن ئااھىدە بىر
ئىمتىيازدۋر .باشقا ھېىقانداق پەيغەمبەرنى شاپائە قىلىشتىن نېاىھىاى يوقتۇر.
ئال ت مۆمىنلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ئالىي ھۆرمە بىلدقرقشكە چاقىرىدۋ.
ھەتتا رەسۇلۇل ت بار جايدا ساھابى رنى يۇقىرى ئاۋاز بىلەن سۆزلىشىشنى ئۇنىڭغا
ھۆرمەتاىزلىك قىلغانلىق دەپ سانىغان .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :يَا َأ ُّيهاَ
َّ
َّ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ
اَّلل إ َّن َّ َ
اَّلل َو َر ُسوُه َو َّات ُقوا َّ َ
اَّلل َس ِميع َع ِليم يَا
ِِ
ِ
اَّلين آ َمنوا َّل تقدموا بني يد ِي ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ
َ
َ
َ ُ
َأ ُّي َ
اَّل َ
ين آ ََمنُوا َّل ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْم ف ْوق َص ْو ِت انل ِِب وَّل َتهروا ُه بِالقو ِل
ا
ه
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ُ ْ ُْ
ُ ْ
َ َ ْ َ
اَّل َ
ين
كجه ِر بع ِضكم ِ َْلع ٍض أن َتب َط أعمالكم َوأنتم َّل تشع ُرون ِإن ِ
َّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ ْ َّ ْ َ
َ ُ ُّ َ
ون أَ ْص َو َات ُه ْم عنْ َد َر ُ
لتق َوى ل ُه ْم
ول
س
يغض
وَلك ِ
اَّلل أ ِ
اَّلين امتحن اَّلل قلوبهم ل ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َْ ُ َ
َْ َ َ ْ
َُْ ُ
جر َعظيم إ َّن ِ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
ُ َ
َثه ْم َّل يع ِقلون
ات أك
مغ ِفرة وأ
اَّلين ينادونك ِمن ورا ِء اَلُجر ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َّ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
َول َ ْو َأ َّن ُه ْم َص َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيم﴾
َبوا حَّت َّترج ِإِل ِهم لَكن خْيا لهم و
تەرجىمىاى« :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئال ت ۋە ئال ھنى پەيغەمبىرىنى ئالدىدا
(ھېىقانداق بىر ئىشنى ۋە سۆزنى) ئالدى بىلەن قىلماڭ ر ،ئال ھتىن قورقۇڭ ر ،ئال ت
ھەقىقەتەن سۆزقڭ رنى ئاڭ پ تۇر ۇچىدۋر ،نىيىتىڭ رنى ۋە ئەھھالىڭ رنى بىلىپ
تۇر ۇچىدۋر .ئى مۆمىنلەر پەيغەمبەرگە سۆز قىلغان چېغىڭ ردا ئاۋازىڭ رنى
پەيغەمبەرنى ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭ ر ،سىلەر بىر ڭ بىرىڭ ر بىلەن توۋاپ يۇقىرى
ئاۋازدا سۆزلەشكەندەك ،پەيغەمبەرگە يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭ ر ،ئۇنداق قىلااڭ ر
ئۆزلىرىڭ ر تۇيماستىن ،قىلغان ياخشى ئەمەللىرىڭ ر بىكار بولۇپ كېتىدۋ .شۈبسىاىزكى،
پەيغەمبەرنى يېنىدا پەس ئاۋازدا گەپ قىلغان رنى دىللىرىنى ئال ت تەقھا بىلەن
سىنىغان ،ئۇار مە پىرە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۋ .شۈبسىاىزكى سېنى
ھۇجرى ر(يەنى پاك ئاياللىرىڭنى تۇرالغۇ جايلىرى) ئارقىاىدىن توۋايدىغان رنى
تولىاى ئەقىلاىز كىشىلەردۋر .سەن ئۇارنى ئالدىغا چىققىنىڭغا قەدەر ئۇار سەۋر
قىلىپ تۇرۋشاا ،ئۇار ئۈچۈن ئەلھەتتە ياخشى بواتتى .ئال ت ناھايىتى مە پىرە
قىلغۇچىدۋر ،ناھايىتى مېسرىباندۋر[ ».سۈرە ھۇجۇرا  -5-4-3-2ئايەتلەر].
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ئىماە ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇل ت مۇنداق دېگەن" :ئال ت بۇ ئايەتلەردە،
مۆمىنلەرنى پەيغەمبەرنى قانداق ھۆرمەتلىشى كېرەكلىكىنى ،ئۇنى قانداق ئۇلۇ لىشى ۋە
ئۇنىڭغا قانداق ئىتائە قىلىشى ازىملىقىنى ئۆگەتكەن بولۇپ ،مۆمىنلەرنى مۇھەممەد
ئەلەيسىاااامنى چاقىر ان چېغىدا ئۇنى ئىامى بىلەن ئى پەيغەمبەر! دەپ
چاقىرماستىن ،بەلكى ئى رەسۇلۇل ت! دەپ چاقىرىشىنى ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى
َْ ُ َ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ
ول بَينك ْم ك ُد ََع ِء
كۆرسەتكەن .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَّ﴿ :ل َتعلوا دَعء الرس ِ
ْ
ُ ْ ً
َبع ِضكم َبعضا﴾ تەرجىمىاى« :ئى مۆمىنلەر! پەيغەمبەرنى سىلەر بىر -
بىرىڭ رنى چاقىر اندەك چاقىرماڭ [ ».سۈرە نۇر -63ئايە ].
ئال ت تائاا مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى شەنىنى كۆتۈرگەنلىكتىن ،مۇسۇلمان رنى
َّ َّ َ َ
َ ُ
اَّلل َو َمًلئِكتَه
ئۇنىڭغا دۋرۋد ۋە سااە يول شقا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۋِ ﴿ :إن
ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ َّ
ين آ ََمنُوا َصلُّوا َعلَيْه َو َسلِّ ُموا ت َ ْسل ً
اَّل َ
يصلون لَع انل ِّ
يما﴾ تەرجىمىاى:
ِب يا أيها
ِ
ِ
ِ
ِ
«ئال ت ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمە يول يدۋ ،پەرىشتىلەرمۇ ھەقىقەتەن
پەيغەمبەرگە مە پىرە تەلەپ قىلىدۋ .ئى مۆمىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۋرۋ
ئېيتىڭ ر ۋە ئامانلىق تىلەڭ ر[ ».سۈرە ئەھزا -56ئايە ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىشنى (قۇرئان ۋە سۈننەتتە
كۆرسىتىلگەندىن باشقا) بەلگىلەنگەن ۋاقىتى ياكى ئۈسلۈبى يوقتۇر .قانداق ۋاقىتتا
ئۇنىڭغا دۋرۋ ئېيتاا بولىدۋ .ئەمما رەسۇلۇل ھقا دۋرۋ ئېيتىش ،ئۇنى ئىش ڭ
ئىزلىرىنى ئەسكە ئېلىش ئۈچۈن ئايرى ،ۋاقىت بەلگىلىھېلىش (يەنى پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى تۇ ۇلغان كۈنى دەپ بىر كۈننى خاس شتۇرۋش) قاتارلىق ر
بىدئەتتۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھۆرمەتلەش بولاا ،ئۇنى سۈننەتلىرىنى ئۇلۇ ش ۋە
ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ۋۋجۇتقا چىقىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھەدىالىرى
ئۇلۇ ش ۋە ئەمەل قىلىشتا قۇرئاندىن قالاى ئىا ە دىنىنى ئىككىنىى دەستۇرىدۋر.
چۈنكى ئۇ ئال ت تائاادىن كەلگەن ۋەھيى ھېاابلىنىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
ْ
ْ ُ َّ ْ
َْ
َ
﴿ َو َما ين ِط ُق َع ِن ال َه َوى ِإن ه َو ِإَّل َوِح يُوح﴾ تەرجىمىاى« :ئۇ ئۆز نەپاىي
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خاھىشى بويىىە سۆزلىمەيدۋ .پەقە ئۇنىڭغا چۈشۈرقلگەن ۋەھيىنى سۆزلەيدۋ».
[سۈرە نەجى-4-3 ،ئايەتلەر].
مۇسۇلمان پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ھەدىالىرىدىن شۈبسىلىنىش ياكى
شەنىنى چۈشۈرقش قاتارلىق ئىش ردىن ساقلىنىشى ازى .،شۇنداق رىھايە
يوللىرى ۋە سەنەدلىرىنى سەھىھ ياكى زەئىپكە چىقىرىش ئۈچۈن ،ھەدى
ئىلمىگە ئائىت ئىش ردا چوڭقۇر ئىلىمگە ئىگە بولىشى ازى .،پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى سۈننەتلىرى ھەققىدە جاھى نە جۈرئە بىلەن
سۆزلىگۈچىلەر كۆپەيگەن ھازىرقى دەۋردە ،خۇسۇسەن تەلى ،ئېلىشنى
دەسلەپكى باسقۇچىدىكى ياش ر ئۆزلىرى ئوقۇپ چىققان بەزى كىتاب ر ا
ئاساسلىنىپ تۇرۋپ ھەدىالەرگە سەھىھ ياكى زەئىپ دەپ باھا بېرىش ،راۋى ر
تو رىاىدا بىلمەي تۇرۋپ ئۇار ا تى ئۇزۋتۇش قاتارلىق ئىش رنى سادىر
قىلماقتا .بۇنىڭغا ئوخشاش ئىش رنى مەزكۇر شەخالەر ۋە مۇسۇلمان ر ا
زېيىنى ئىنتايىن زور بولۇپ ،ئۇارنى ئال ھتىن قورقىشى ۋە بۇ ھەقتە
ھەددىدىن ئاشماسلىقى تەۋسىيە قىلىنىدۋ.
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ يولىغا
ئەگىشىشنىڭ ۋاجىپلىقى توغرىسىدا
مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى بۇيرىغانلىرىنى ئورۋنداش ۋە ئۇنى مەنئى قىلغان
ئىشلىرىدىن چەكلىنىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىتائە قىلىش ئىماننى تەلىپىدۋر .مانا بۇ:
«مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ئال ھنى ئەلىىاى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن»
دېگەن شاھادە كەلىمىاىنى تەقەززاسىدۋر .ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇھەممەد
َ َ ُّ َ َّ
اَّل َ
ين
ئەلەيسىاااامغا ئەگىشىشنى زۆرقرلۈكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :يا أيها ِ
َّ َ
اَّلل َوأَط ُ
آ ََمنُوا أَط ُ
يعوا َّ َ
الر ُسول﴾ تەرجىمىاى« :ئى مۆمىنلەر! ئال ھقا،
يعوا
ِ
ِ
پەيغەمبەرگە ئىتائە قىلىڭ ر[ ».سۈرە نىاا  59ڭ ئايە ].
َّ ُ َ َ َ ْ َ
َ
َّ
َ
َ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :م ْن يُ ِط ِع الرسول فقد أطاع اَّلل﴾ تەرجىمىاى:
«كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائە قىلىدىكەن ،ئۇ ئال ھقا ئىتائە قىلغان بولىدۋ[ ».سۈرە
نىاا  -83ئايە ].
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :وأط ُ
يعوا َّ
الر ُسول ل َعلك ْم ت ْرَحُون﴾ تەرجىمىاى:
ِ

«ئال ھنى رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭ ر ئۈچۈن پەيغەمبەرگە ئىتائە قىلىڭ ر».
[سۈرە نۇر -56ئايە ].
ئال ت پەيغەمبەرگە ئاسىيلىق قىلغۇچى رنى دۋنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئېىىنىشلىق
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ين ُيا ِلفون ع ْن أم ِرهِ أن
اَّل
ئاقىھەتلەردىن ئاگاھ ندۋرۋپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :فليحذ ِر ِ
َ
ُ َُ ْ َْ َْ ُ َُ ْ َ َ
ت ِصيبهم فِتنة أو ي ِصيبهم عذاب أ ِِلم﴾ تەرجىمىاى« :پەيغەمبەرنى ئەمرىگە
خى پلىق قىلغۇچى ر دۋنيادا چو بىر پىتنىگە يولۇقۇشتىن ،يا ئاخىرەتتە قاتتىق بىر
ئازابقا دۋچار بولۇشتىن قورقاۇن[ ».سۈرە نۇر  63ڭ ئايە ].
ئال ت تائاا پەيغەمبەرگە ئىتائە قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىشنى جەننەتكە،
ئال ھنى مە پىرىتى ۋە مۇھەببىتىگە ئېرىشىشنى ۋاسىتىاى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ
مۇنداق دەيدۋ﴿ :قُ ْل إ ْن ُكنْتُ ْم ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ
اَّلل َو َيغ ِف ْر لك ْم
وِن َح ِببكم
ِ
ِ
َتبون اَّلل فات ِبع ِ
ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيم﴾ تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! ئۇار ا ئېيتقىنكى،
ذنوبكم و
‹ئەگەر سىلەر ئال ھنى دوست تۇتااڭ ر ماڭا ئەگىشىڭ ركى ،ئال ت سىلەرنى دوست
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تۇتىدۋ ،ئۆتكەنكى گۇناھىڭ رنى مە پىرە قىلىدۋ .ئال ت ھەقىقەتەن گۇناھ رنى
مە ڭىرە قىلغۈچىدۋر ،بەندىلىرىگە شەپقەتلىكتۇر›[ ».سۈرە ئال -ئىمران  31ڭ
ئايە ].
ئال ت پەيغەمبەرگە ئەگىشىشنى ھىدايە ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشمەسلىكنى زاالە
َ ْ ُ ُ ُ َْ
وه تهتَ ُدوا﴾ تەرجىمىاى:
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :و ِإن ت ِطيع
«ئەگەر پەيغەمبەرنى ئەمرىگە ئىتائە قىلااڭ ر ھىدايە يەنى تو را يول
تاپىاىلەر[ ».سۈرە نۇر 54ڭ ئايە ].
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
اء ُهمْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :فَإ ْن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهو َ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َّ
َ َّ َّ َّ َ َ َ ْ
َ َ ْ َ َ ُّ َّ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً
َ
اَّلل ِإن اَّلل َّل يه ِدي القوم الظال ِ ِمني﴾
ْي هدى ِمن ِ
ومن أضل ِممن اتبع هواه بِغ ِ
تەرجىمىاى « :ئەگەر ئۇار ساڭا ئەگىشىشكە كەلمىاە ،بىلگىنكى ،ئۇار پەقە
ئۆزلىرىنى نەپاىي خاھىشىغى ئەگىشىدۋ .ئال ت ۋەھىي قىلغان تو را يولنى قويۇپ
نەپاىي خاھىشىغا ئەگەشكەن ئادەمدىنمۇ ئاز ۇن ئادەە بارمۇ؟! ئال ت ھەقىقەتەن
زالى ،قەۋمنى ھىدايە قىلمايدۋ[ ».سۈرە قەسەس  53ڭ ئايە ].
ئال ت تائاا ،مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مۇسۇلمان ر ئۈچۈن ئە ياخشى ئۈلگە
َّ ُ
َُ
ََ ْ َ َ َ ُ ْ
اَّلل أ ْس َوة
ول ِ
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :لقد َكن لكم ِِف رس ِ
اَّلل َو ْاِلَ ْو َم ْاْلَخ َر َو َذ َك َر َّ َ
َح َسنَة ل َم ْن ََك َن يَ ْر ُجو َّ َ
اَّلل َكث ً
ْيا﴾ تەرجىمىاى:
ِ
ِ
ِ
«سىلەرگە ڭ ئال ھنى ،ئاخىرە كۇنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئال ھنى كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە
— رەسۇلۇل ت ئەلھەتتە ياخشى ئۈلگىدۋر .ئال ھنى كۆپ ياد قىلىڭ ر[ ».سۈرە ئەھزا
-21ئايە ].
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ" :بۇ ئايە كەرىمە پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى سۆز ۋە ئەمەلدە ،شۇنداق بارچە ھالەتلەردە نەمۇنە
قىلىشنى كاتتا دەلىلىدۋر .شۇنى ئۈچۈن ھەە ئال ت تائاا ‹‹ئەھزا ›› كۈنىدە
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى سەۋر-تاقىتى ،چىداە -ەيرىتى ۋە جىساتلىرىنى،
رەببىدىن كەڭرىلىك ۋە يۇرۋقلۇق كۈتۈشلىرىنى ئۆرنەك ۋە نەمۇنە قىلىشقا
بۇيرۋدى .قىيامە كۈنىگىىە ئۇ زاتقا ئال ت تائاانى رەھمىتى ۋە سااملىرى
بولاۇن!".
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پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائە قىلىشنى مۇسۇلمان ر
ئۈچۈن تولىمۇ مۇھى ،ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايە ۋە ھەدىالەر ناھايىتى
كۆپ بولۇپ ،قۇرئاندا بۇ مەسىلە قىرىقتىن كۆپرەك ئايەتتە بايان قىلىنغان .چۈنكى
ئىناان ر پەقە پەيغەمبەرگە ئەگىشىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا كەلگەن ھەقىقەتلەرنى
تونۇش پۇرسىتىگە ئىگە بواايدۋ .ئىناان ر ئى ھي ھەقىقەتلەرنى بىلىشكە زور
ئېستىياجلىقتۇر .ئىناان رنى ماددىي ئوزۋقلىنىشى كۈندىلىك يېمەك ڭ ئىىمەكلەر
بىلەن بولغىنىدەك ،ئۇارنى مەنىھى جەھەتتىكى ئۇزۋقى پەيغەمبەر ئال ت تەرىپىدىن
ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتلەرنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنى روھىغا ئەمەل قىلىش بىلەن بولىدۋ.
پەيغەمبەرنى بۇ ئۇلۇغ سوۋ ىاىدىن مەھرۋە قالغان ر شاقاۋە ئىگىلىرىدۋر.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندا ئۆزىگە ئەگىشىشكە ،يەنى
ئۆزى قانداق ئادا قىلىشقا بۇيرۋلغان بولاا باشقى رنىمۇ شۇ ھالەتتە ئادا قىلىشقا
بۇيرىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندا ئۆزىگە ئەگىشىش،
ئۆزى قانداق ئادا قىلىشقا بۇيرۋلغان بولاا باشقى رنىمۇ شۇ ھالەتتە ئادا قىلىشقا
بۇيرۋپ مۇنداق دەيدۋ« :مىېنى ناماز ئۇقۇ ۇنىمدەك ناماز ئۇقۇڭ ر!».
[بۇخارى رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :ھەج ئىبادەتلىرىڭ رنى مەندىن
ئۈگۈنۈڭ ر[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :كىمكى بىزنى دىنىمىزدا يوق
بىر ئىشنى پەيدا قىلىدىكەن رە قىلىنىدۋ (يەنى قوبۇل قىلىنمايدۋ)».
[بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :كىمكى مېنى سۈننىتىمدىن
يۈز ئۆرقسە ئۇ مەندىن ئەمەس[ ».بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
يۇقىرىقى دەلىللەردىن باشقا پەيغەمبەرئەلەيسىاااامغا ئەگىشىشكە
بۇيرۋپ ،ئۇنىڭغا خى پلىق قىلىشتىن چەكلىگەن نۇر ۇن سەھىھ ھەدىالەر
مەۋجۇتتۇر.
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشنىڭ زۆرۈرلىكى
توغرىسىدا
ئال ت تائاا ئىا ە ئۈممىتى ئۈستىگە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ۋە سااە
يول شنى پەرز قىلىپ بەلگىلىدى .ئال ت قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ﴿ :إ َّن َّ َ
اَّلل
ِ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ َّ
ُّ
َ
ِّ َ
ً
اَّل َ
َو َم ًَلئِكته يصلون لَع انل ِّ
ين آ ََمنُوا َصلوا َعليْ ِه َو َسل ُموا ت ْس ِليما﴾
ِب يا أيها ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ئال ت ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمە يول يدۋ .پەرىشتىلەرمۇ
ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە مە پىرە تىلەيدۋ .ئى مۆمىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۋرۋ
ئېيتىڭ ر ۋە ئامانلىق تىلەڭ ر[ ».سۈرە ئەھزا - 56ئايە ].
«ئال ت تائاانى دۋرۋ ۋە ساامى بولاا؛ پەرىشتىلەر ھوزۋرىدا
رەسۇلۇل ھنى مەدھىيەلىشى ،پەرىشتىلەرنى دۋرۋ ۋە ساامى بولاا؛ دۋئا
قىلىشى ،ئىناان رنى دۋرۋ ۋە ساامى بولاا؛ ئىاتىغپار ئېيتىشتۇر».
[بۇخارى ئەبۇ ئالىيەدىن بايان قىلغان].
ئال ت تائاا يۇقىرىقى ئايەتتە ،بەندىاى ۋە پەيغەمبىرىنى ئۆز ھۇزۋرىدىكى
ئالى مەرتىھىاى تو رىاىدا خەۋەر بەردى .يەنى ئال ت تائاا ئۇ زاتنى ئۆزىگە
ئە يىقىن پەرىشتىلەر ھۇزۋرىدا ماختىدى .پەرىشتىلەر رەسۇلۇل ھقا دۋرۋ ۋە
سااە يوللىدى .ئال ت تائاا ئاسمان ۋە زېمىن ئەھلىنى مەدھىيلىرىنى
بىرلىشىشى ئۈچۈن دۋنيا ئەھلىنى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ۋە سااە
يول شقا بۇيرىدى« .دۋرۋ ئېيتىڭ ر» دېگەن سۆزنى مەنىاى ،ئىا ە
سالىمى بىلەن سااە بىرىڭ ر دېگەنلىكتۇر .ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا
دۋرۋ ئېيتىلاا ،سااە باراۋەر ئېيتلىشى كىرەك« .سەللەل ھۇ ئەلەيسى» ياكى
«ئەلەيسىااااە» دېمەستىن ،بەلكى «سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە» دەپ
ھەر ئىككىلىاىنى تولۇق ئېيتىش ۋاجىپتۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىش ئۇنى مۇسۇلمان ر ئۈستىدىكى
ھەقلىرىنى ئادا قىلىشنى بىر ۋاسىتىاىدۋر .پەيغەمبەرگە دۋرۋ ئېيتىش بەزى
ئورۋن ردا پەرز ۋە بەزى ئورۋن ردا سۈننەتتۇر .ئىماە ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت
"جەائۇل ئەفساە" ناملىق ئەسىرىدە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىش زۆرقر
بولغان ئورۋن ردىن قىرىق بىر ئورۋننى بايان قىلغان .ئۇ دۋرۋ ئېيتىشنى ئە
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ئەھمىيەتلىك ئورۋنلىرىدىن بىرى نامازنى ئاخىرقى تەشەھسۇدىدا ئولتۇرۋش
ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن .ئىا ە دۋنياسىنى مەشسۇر ئالىملىرى پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىشنى دىندا يولغا قويۇلغانلىقىغا بىرلىككە كەلگەن بولاا،
ئۇنى تەشەھسۇدتا ئوقۇلىشىنى ۋاجىپلىقى تو رىاىدا ئوخشىمىغان قاراش ردا بولغان.
ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىلىدىغان
ئورۋن رنى بايانىغا داۋاە قىلىپ ،ۋىتىر نامىزىنى قۇنۇتىدا ،جۈمە ۋە ھېيت نامازلىرىنى
خۇتبىلىرىدا ،ئىاتىاقا (سۇ تىلەش) نامىزىدا ،ئەزاندىن كېيىن ،دۋئادا ،مەسىىتكە
كېرىش ۋە چىقىشتا ،مۇھەممەد ئەلەيسىااااە تىلغا ئېلىنغاندا ،نامازنى ئاخىرىقى
تەشەھسۇدىدا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئورۋن ردا ئۇنىڭغا دۋرۋ ئېيتىشنى مۇھىملىقىنى
سۆزلىگەن.
ئىبنى قەييى ،رەھىمەھۇل ت پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ ئېيتىشنى
پايدىلىرىدىن قىرىق بىر پايدىنى بايان قىلغان بولۇپ ،ئۇنى بەزىاى تۆۋەندىكىىە:
ئال ھنى ئەمرىنى ئورۋنلىغانلىق ئۈچۈن ساۋابقا ئېرىشىش ،دۋئانى ئىجابە بولۇشى،
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى شاپائىتىگە ئېرىشىش ،گۇناھ رنى مە پىرە قىلىنىشى،
بىر قېتى ،دۋرۋ -سااە يوللىغۇچىغا ئال ت تائاادىن ئون رەھمە ساامىنى ھاسى
بولىشى ،دۋرۋ ۋە سااە يوللىغۇچىغا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى جاۋاپ بېرىشىدىن
ئىبارە كوپلىگەن مەنپەئەتلەر بارلىققا كىلىدۋ.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىنىڭ پەزىلىتى ۋە
ئۇالرنىڭ مەرتىۋىلىرى
ئەھلى بەيت :پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ئائىلە-تاۋابىئاتلىرى
بولۇپ ،رەسۇلۇل ھنى قىزلىرى ۋە ئاياللىرى ،ئەبۇ تالىپ ۋە ئابباس ،ئال-ئۇقەي ۋە
ئابدۋلمۇتتەلىب قاتارلىق رنى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ .بۇار ا سەدىقە
يېيىش چەكلەنگەندۋر .ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ ﴿ :إ َّن َما يُر ُ
يد َّ ُ
اَّلل
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ
اْليْت َويُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْطه ً
ج َس أ ْه َل ْ َ
ْيا﴾ تەرجىمىاى« :ئى
ِِلذ ِهب عنكم الر
ِ
ِ
پەيغەمبەرنى ئائىلىاىدىكىلەر! ئال ت سىلەردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى
تامامەن پاك قىلىشنى خاايدۋ[ ».سۈرە ئەھزا  33ڭ ئايە ].
ئىماە ئىبنى كەسىر رەھمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ" :قۇرئانى كەرى،
ئايەتلىرىنى تەپەككۇر قىلغان كىشى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ئاياللىرى
ھەە يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ئايەتتىكى كىشلەر قاتارىغا كىرىدىغانلىقىدىن ھېچ
شۈبسىلەنمەيدۋ .ئەسلىدە گەپنى سىياقى ئۇار ا داالە قىلىدۋ .شۇنى
َ ْ
اذ ُك ْر َن َما ُيتْ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ْ َ
ات
ئۈچۈن ئال ت تائاا كىينىكى ئايەتتە﴿ :و
ل ِِف بيوتِكن ِمن آي ِ
َّ َ ْ ْ
اَلك َم ِة﴾ تەرجىمىاى« :ئەي پەيغەمبەر ئاياللىرى! ئۆيلىرىڭ ردا
اللـ ِه و ِ

ئال ھنى ئايەتلىرىدىن ۋە ھېكمە (پەيغەمبەر ئەلەيسىااامنى ھەدىالىرى)
تىن ئۇقۇلۇۋاتقان نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭ ر» دېدى[ .سۈرە ئەھزا -34
ئايە ] .يەنى؛ سىلەر ئۆيۈڭلەردە ،ئال ت تائاا رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى
ۋەسەللەمگە نازى قىلغان كىتا ۋە سۈننەتكە ئەمەل قىلىڭ ر.
قەتادە ۋە ئۇنىڭدىن باشقى ر يۇقىرىدىكى ئايەتنى تەپاىرلەپ مۇنداق
دەيدۋ :پۈتۈن ئىناان ر ئارىاىدا پەقە سىلەرگى خاس شتۇرۋلغان بۇ
نىېمەتنى ئېاىڭ ر ا ئىلىڭ ر .ۋەھالەنكى ،ۋەھىي باشقى رن ئۆيلىرىدە
ئەمەس ،بەلكى سىلەرنى ئۆيلىرىڭ ردا چۈشىھاتىدۋ .ئائىشە سىددىق
رەزىيەل ھۇ ئەنسا ئۇار ئىىىدىكى بۇ نېمئەتكە كۆپراق مۇشەررەپ بولغان ۋە بۇ
رەھمەتتىن ئە كۆپ بەھرە ئىلىشقا نائى بولغاندۋر .چۈنكى پەيغەمبەر
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ئەلەيسىااامغا ئائىشە سىددىق رەزىيەل ھۇ ئەنسانى ھۇجرىاىدىن باشقا
ئايال رنى ھۇجرىادا ۋەھىي نازى بولمىغان".
ئەھلى سۈننە مەزھىپى (يەنى ئەقىدىاى قۇرئان ۋە ھەدىالەرنى روھىغا ئۇيغۇن
كەلگەن جامائە ) پەيغەمبەر ئائىلىاىدىكىلەرنى ھەممىاىنى ھۆرمەتلەيدۋ ۋە
سۆيىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ئۆز ئائىلىاىدىكىلەر تو رۋلۇق قالدۋر ان
ۋەسىيەتلىرىگە ئەمەل قىلىدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ساھابىلىرىغا مۇنداق دېگەن:
«مەن سىلەرنى ئەھلى بەيتى ،ھەققىدە ئال ھتىن قورقۇشۇڭ رنى تەۋسىيە قىلىمەن».
[مۇسلى ،رىھايىتى].
ئەھلى سۈننە مەزھىبىنى پەيغەمبەر ئائىلىاىدىكىلەرنى سۆيۈشتىكى پىرىناىپى
ئە ئادالەتلىك ۋە تو را پىرىناىپتۇر .ئۇار پەيغەمبەر ئائىلىاىدىكىلەردىن ئال ھقا ۋە
ئۇنى پەيغەمبىرىگە ھەقىقىي رەۋىشتە ئەگەشكەن ۋە دىيانەتلىك بولغانلىرىنى سۆيىدۋ
ھەە ھۆرمەتلەيدۋ .ئەمما ئىا ە شەرىئىتىنى كۆرسەتمىلىرىگە خى پلىق قىلغۇچى رنى
گەرچە ئۇار پەيغەمبەر ئائىلىاىدىن بولاىمۇ دوست تۇتمايدۋ ۋە ھۆرمە قىلمايدۋ.
ئال ھنى دىنىغا سادىق بولمىغان قانداق كىشى بولمىاۇن ،ئۇنى پەيغەمبەرنى
تۇ قىنى بولغانلىقىنى ھېچ نەرسىگە پايدىاى يوقتۇر .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ
ََ ْ َ ََ َ َْ
القْ َرب َ
ني﴾
نذر ع ِشْيتك
مۇنداق دەيدۋ ،پەيغەمبەرئەلەيسىاااامغا قۇرئاندىن﴿ :وأ ِ
ِ
تەرجىمىاى« :يېقىن خىش-ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھ ندۋ ىن» دېگەن ئايە
چۈشكەندىن كېيىن ،ئۇ مۇنداق دېگەن« :ئى قۇرەيش جامائەسى! ئۆزقڭ رنى
ئال ھنى ئازابىدىن قۇتۇلدۋرۋشقا تىرىشىڭ ر ،مەن سىلەرنى ئال ھنى ئازابىدىن
قۇتقۇزالمايمەن .ئى ئابدۋلمۇتتەلىب ئو لى ئابباس! مەن سېنى ئال ھنى ئازابىدىن
قۇتۇلدۋرالمايمەن .ئى سەفىييە! مەن سېنى ئال ھنى ئازابىدىن قۇتۇلدۋرالمايمەن .ئى
پەيغەمبەر قىزى فاتىمە! مەن سىزنى ئال ھنى ئازابىدىن قۇتۇلدۋرالمايمەن .ئى قىزى!،
مال ڭ دۋنيالىرىمدىن مەندىن خالىغانىە سورىاىڭىز بولىدۋ ،بۇنىڭغا مېنى كۈچۈە
يېتىدۋ .بىراق سىزنى ئال ھنى ئازابىدىن قۇتۇلدۋرۋپ قېلىشقا مېنى چامى،
يەتمەيدۋ[ ».بۇخارى رىھايىتى].
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمنىڭكى ئەمەلى (سائادە
دەرىجىاگە يېتىشتە) سۇس شقان بولاا ،نەسەبى ئۇنى تىزلىتەلمەيدۋ».
[مۇسلى ،رىھايىتى].
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ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائە؛ شىيئەلەردەك پەيغەمبەر جەمەتىنى بەزىلىرى خۇسۇسىدا
ئۇارنى بارچە گۇناھ ردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىشتىن ،نەۋاسىب ردەك ئۇارنى
ئىىىدىن تو را يولدا ماڭغان ر ا تەنە-تاپا قىلىش ئارقىلىق ئەزىيە بېرىشتىن ،بىدئە
ۋە خۇراپا ئەھلىگە ئوخشاش ئەھلى بەيتنى ئىبادەتتە ئال ت تائاا ا ۋەسىلە قىلىدىغان
ۋە ئۇارنى بەزىاىنى ئى ھلىق دەرىجىاىگە كۆتۈرقدىغان شېرىك ئەمەللەردىن
ئۆزلىرىنى ئادا-جۇدا دەپ ئېتىقاد قىلىدۋ.
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە بۇ ھەقتە مۆتىدى ۋە تو را يولدا بولۇپ ،ئۇارنى
مەدھىيىدە ئاشۇرۋۋېتىشنى ياكى مۇناسىپ ھۆرمە ئۆرنىدىن چۇشۇرىھىتىشنى
ياقتۇرمايدۋ .ئەھلى بەيتتىن بولغان سا ە ئېتىقادتىكى ھەرقانداق كىشى ئۆزلىرىنى
دەرىجىدىن تاشقىرى ھۆرمەتلىنىشىنى ئىنكار قىلىدۋ .ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ
(پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى كۇي ئو لى) ئۇنى ئى ھ شتۇرۋش ئارقىلىق دىننى
بۇلغاشنى مەقاە قىلغان ئاز ۇن گۇرۋھ رنى ئوتقا تاش پ كۆيدقرقپ جازالىغان .ئىبنى
ئابباس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ مەزكۇر كىشىلەرنى ئۆلتۈرقلىشى تو را دەپ قارىغان ،ئەمما
كۆيدقرقلمەستىن قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرقلگەن بولاا دېگەن قاراشتا بولغان .بۇ پىتنىنى
باشىىاى يەھۇدىي ئەسىللىك ئابدۋل ت ئىبنى سەبەئ ئىاىملىك ئەبلەخنى ئەلى
ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئۆلتۈرمەكىى بولغاندا ،ئۇ قېىىپ قۇتۇلۇپ قالغان.
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ساھابە كىرامالرنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇالر ھەققىدە قانداق ئېتىقاد
قىلىش كېرەكلىكى توغرىسىدا
ساھابە دېگەن ئاتالغۇدىن نېمە مەقاە قىلىنىدۋ؟ ،ئۇار ھەققىدە ئېتىقاد قىلىش
ۋاجىپ بولغان ئىش ر نېمىلەردىن ئىبارە ؟.
ساھابە كەلىمىاى؛ سەھاب ىي سۆزىنى كۆپلۈك ھالەتتە كىلىشى بولۇپ ،ئۇار
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى كۆرگەن ۋە ئۇنى سۆھبىتىگە مۇشەررەپ بولغان ،شۇنداق
مۇسۇلمانلىق ھالىتىدە ۋاپا تاپقان كىشىلەر دېمەكتۇر .ساھابىلەر ئىا ە مىللىتىنى
پىشىھالىرى ۋە ئىناان رنى سەرخىللىرىدۋر .ئۇار پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد
ئەلەيسىااااە بىلەن ھەماۆھبە بولغان ،ئىا ە دىنىنى كۈچ تېپىشى ۋە
راۋاجلىنىشى يولىدا جانلىرىنى ۋە ماللىرىنى پىدا قىلغان ،قىيىنىىلىق ۋاقىتلىرىدا
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى تاشلىھەتمىگەن ،ئىناانىيەتكە تو را دىننى يەتكۈزقش
يولىدا ئۇنى بىلەن جىساداردا ۋە بارلىق قىيىنىىلىق ردا بىرگە بولغان زات ردۋر .ئال ت
َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ
ون ِم َن ال ْ ُم َهاجر َ
ين
تائاا ئۇارنى مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :والسابِقون الول
َ ِ ِ
َّ َ
َ َ َّ ُ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ
َُْ
ح َ
اَّلل عن ُه ْم َو َر ُضوا عنه َوأ َعد ل ُه ْم
ان ر ِِض
س
اَّلين اتبعوهم بِ ِإ
ار و ِ
ٍ
والنص ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ َ ًَ َ َ
َْ ُ َ
ْ
َْ
َ َّ
ك ال َف ْو ُز ال َعظ ُ
يم﴾ تەرجىمىاى:
ات َت ِري َتتَ َها النه
ار خ ِ ِ
ادلين ِفيها أبدا ذل ِ
ِ
جن ٍ
«ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرار( مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرە
قىلغان ر) ۋە ئەناارار (مەدىنىدە پەيغەمبەرگە قوينىنى ئاچقان ر) دىن ،ياخشىلىق
قىلىش بىلەن ئۇار ا ئەگەشكەنلەر(تا قىيامەتكىىە ئۇارنى يولىدا ماڭغان ر) دىن
ئال ت رازى بولدى .ئۇارمۇ ئال ھتىن مەمنۇن بولدى .ئال ت ئۇار ا ئاستىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرنى تەييارلىدى .ئۇار جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۋ.
بۇ چو بەختتۇر[ ».سۈرە تەۋبە  133ڭ ئايە ].
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َّ
ُ َ َّ َ ُ ُ َّ
اَّل َ
اَّلل َ
اء َلَع الكفار ُر ََحَ ُ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُ
اء
و
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :حممد رسول
ِ
ِ
ِ
ً
ْ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ
ً
َ َّ
َ ُ
يماه ْم ِِف ُو ُجو ِه ِه ْم
اَّلل َو ِرض َوانا ِس
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضًل ِمن ِ
ْ ْ
ْ َ َ ُّ ُ َ َ
ََ ْ َ ْ
اتل ْو َراة َو َمثَلُ ُه ْ
ك َمثَلُ ُه ْ
خ َر َج َش ْطأَهُ
َّ
يل كزر ٍع أ
ْن
اْل
ِف
م
ِف
م
ِ
ِمن أث ِر السجو ِد ذل ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ُ
َ
ُ ْ ُ ُّ َ
َ
استَ ْغلَ َظ فَ ْ
فَآ ََز َر ُه فَ ْ
ار َو َع َد َّ ُ
ك َّف َ
اَّلل
الز َّراع ِِلَ ِغيظ بِ ِهم ال
استَ َوى َلَع ُسوقِ ِه يع ِجب
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َ ُ
ُْ ْ َ ْ َ ً ََ ْ
َّاَّل َ َ ُ
َّ
ج ًرا َعظ ً
يما﴾ تەرجىمىاى:
ات ِمنهم مغ ِفرة وأ
ِ
ين آ َمنوا َوع ِملوا الص ِ
ِ
اَل َ ِ
«مۇھەممەد ئال ھنى رەسۇلىدۋر .ئۇنى بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر كۇففارار ا
قاتتىقتۇر ،ئۆز ئارا كۆيۈمىاندۋر .ئۇارنى رۋكۇ قىلغان ،سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىاەن.
ئۇار ئال ھنى پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەيدۋ .ئۇارنى يۈزلىرىدە سەجدىنى
ئەسىرىدىن نىشان ر بار .ئەنە شۇ ئۇارنى تەۋراتتىكى سۈپىتىدۋر .ئۇارنى
ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولاا ،ئۇار شاخ چىقار ان ،كۈچلىنىپ چوڭايغان ،ئاندىن ئۆز ولى
بىلەن ئۆرە تۇر ان ،بولۇقلىقى ۋە كۆركەە كۆرقنۈشى بىلەن دېسقان رنى مەمنۇن قىلغان
بىر زىرائەتكە ئوخشايدۋ( .مۆمىنلەرنى مۇنداق زىرائەتكە ئوخشىتىش) كۇففارارنى خاپا
قىلىش ئۈچۈندۋر .ئال ت ئۇارنى ئىىىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ر ا مە پىرە ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى[ ».سۈرە پەتسى -29ئايە ].
َ َّ َ ُ ْ
ُْ َ َ ُْ َ
خر ُجوا من ديَ
ار ِه ْم
اج ِرين ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :لِلفقرا ِء المه ِ
ِ ُِ ِ
اَّلين أ ِ
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً ِّ َ َّ َ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َّ َ
ـه َو َر ُس َ ُ
وُه ۖ أول ٰـئِك
وأموال ِ ِهم يبتغون فضًل ِمن اللـ ِه و ِرضوانا وينُصون الل
َ ْ ْ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ
ُ ُ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ
اج َر ِإِلْ ِه ْم
َحبون من ه
هم الصا ِدقون  .و ِ
اْليمان ِمن قب ِل ِهم ِ
اَّلين تبوءوا ادلار و ِ
َ
ُ
ْ َ َ ً ِّ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ٰ ُ
َ َ َ
ََ َ ُ َ
ون ِف ُص ُ
لَع أنف ِس ِه ْم َول ْو َكن بِ ِه ْم
ور ِهم حاجة ِمما أوتوا ويؤثِرون
د
َيد ِ
وَّل ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ ُ َْ
َ ٰ َ ُ ُ ُْ ُ َ
َخ َص َ
حون﴾ تەرجىمىاى(« :ئۇ
اصة ۖ َو َمن يُوق ش َّح نف ِس ِه فأولـئِك هم المف ِل
ەنىمەتنى بىر قىامى) دىيارىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ،مال  -مۈلكىدىن
ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرار ا خاستۇر ،ئۇار ئال ھنى پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى
تىلەيدۋ ،ئال ھقا ۋە ئۇنى پەيغەمبىرىگە ياردەە بېرىدۋ ،ئەنە شۇار (ئىماندا)
سادىق ئادەملەردۋر  .ئۇاردىن (يەنى مۇھاجىراردىن) مەدىنىدە يەرلىك بولغان،
ئىمانى كۈچلۈك بولغان ر (يەنى ئەناارار) يېنىغا ھىجرە قىلىپ كەلگەنلەرنى
(يەنى مۇھاجىرارنى) دوست تۇتىدۋ ،ئۇار ا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىىى
تارلىق قىلمايدۋ ،ئۇار موھتاج تۇرۋقلۇق (مۇھاجىرارنى مەنپەئىتىنى)
ئۆزلىرىنى (مەنپەئىتى) دىن ئەا بىلىدۋ ،ئۆز نەپاىنى بېاىللىقىدىن
ساق نغان ر مەقاەتكە ئېرىشكۈچىلەردۋر[ ».سۈرە ھەشرى -9-8ئايەتلەر].
يۇقىرىقى ئايەتلەردە ئال ت تائاا مۇھاجىرار بىلەن ئەناارى رنى مەدھىيىلەپ،
ئۇارنى ئە ئاۋۋال ئىمان ئېيتقان ،ياخشىلىق ردا ئالدىنقى سەپتە بولغان ئەزىمەتلىك
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زات ر دەپ تەرىپلىگەن ۋە ئۇاردىن رازى ئىكەنلىكىنى جاكاراپ ئۇار ا جەننەتنى ۋەدە
قىلغان .ئال ت تائاا ئۇارنى رەسۇلۇل ھنى سۆھبىتىگە نائى بولۇش بىلەن
شەرەپلەندۋردى .ئۇار ئۆز-ئارا بىر-بىرىگە مېسرىبان ،كاپىرار ا قاتتىق قول ،مەيدانى
ئېنىق ،قەلبى پاك ،كۆپ ناماز قىلىدىغان ،ئىمان ۋە ئىبادەتنى ئەسەرلىرى يۈزلىرىدە
نامايەندە بولغان مۆمىنلەردۋر .مۇھاجىرار بولاا :يۇرتلىرىنى ،مال-مۈلكىنى ئال ھنى
دىنىنى ئۈستۈن قىلىش ۋە ئۇنى رازىلىقىنى قازىنىش يولىدا ھىجرە قىلغان راستىى
مۆمىنلەردۋر .ئەناارى ر بولاا :ھېجرە ئەھلىگە قۇچاق ئاچقان ،چىن ئىمان بىلەن
دىن ۋە مۇسۇلمان ر ا ياردەە بەرگەن ،مۇھاجىرارنى مەنپەئەتىنى ئۆز مەنپەئەتىدىن
ئەۋزەل بىلگەن ،ئىجتىمائىي جەمئىيەتتە باراۋەرلىكنى بەرپا قىلىش ئارقىلىق بۈيۈك
پەزىلەتلەرگە ئېرىشكەن مۆمىنلەردۋر .يۇقىرىقى ر ساھابىلەرنى ئومۇمىي پەزىلەتلىرى ۋە
تا قىيامەتكىىە بارلىق مۇسۇلمان ردىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى بايانىدۋر .مۇندىن
باشقىمۇ ،ئۇارنى بىر ڭ بىرىدىن پەرقلىق پەزىلە ۋە مەرتىھىلىرى باردۋر .ئۇارنى
پەزىلەتتىكى دەرىجىلىرى ،ئىا ە ،جىساد ۋە ھېجرە قاتارلىق ئىش ر ا بولغان
ئاكتىپىانلىقىغا قاراپ ئال ھنى دەرگاھىدىكى مەرتىھىلىرى بەلگىلىنىدۋ.
ساھابىلەرنى ئە ئەۋزەللىرى ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى ،ئۆمەر ،ئوسمان ۋە ئەلى (ئال ت
ئۇاردىن رازى بولاۇن) قاتارلىق تۆ ساھابىدۋر .ئۇاردىن قالاا ،جەننە بىلەن خۇش
بېشارە بېرىلگەن ئون ساھابىدۋر .جەننە بىلەن خۇش بېشارە بېرىلگەنلەر
يۇقىرىقى تۆ كىشى بىلەن بىرلىكتە تەلسە ،زۋبەير ،ئابدۋررەھمان ئىبنى ئەۋف ،ئەبۇ
ئۇبەيدە ئىبنى جەررات ،سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس ،سەئىد ئىبنى زەيد قاتارلىق ردۋر.
مۇھاجىرار ئەناارار ا نىابەتەن پەزىلەتتە ئارتۇقتۇر .بەدىر ازىتىغا قاتناشقان ر،
رىدۋان بەيئىتىگە ھازىر بولغان ر ۋە مەككە فەتسى قىلىنىشتىن بۇرۋن ئىمان ئېيتقان ر
مەككە فەتسىاىدىن كېيىن ئىمان ئېيتقان ردىن پەزىلەتتە ۋە ھۆرمەتتە ئارتۇقتۇر.
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ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائە مەزھبىنىڭ ساھابىلەر ئوتتۇرىسىدا يۈز
بەرگەن پىتنە ۋە ئۇرۇشالر ھەققىدىكى قاراشلىرى
پىتنىنىڭ سەۋەبى:
يەمەنلىك ئابدقل ت ئىبنى سەبەئ ئىاىملىك بىر يەھۇدىي ئۆزىنى مۇسۇلمان
بولغانلىقىنى ئىزھار قىلىش ئارقىلىق مۇسۇلمان ر سېپىگە سوقۇنۇپ كىرگەندىن كېيىن،
پۈتۈن كۈچىنى مۇسۇلمان رنى بىرلىكىنى پارچى ش ۋە ئىا ە دىنىنى شەنىگە داغ
تەككۈزقشكە مەركەزلەشتۈرىدۋ .ئۇ ئۆزىنى ئۇزۋندىن بېرى ئورۋنۇپ كەلگەن خەسى
پى نىنى ئۈچىنىى خەلىپە ئوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى دەۋرىدىن
باش پ ئىشقا ئاشۇرۋشقا باش يدۋ .ئۇ خەلىپە ئوسمان تو رۋلۇق ھەر تۈرلۈك پىتنە ۋە
ئىغھاارنى تارقىتىش ئارقىلىق ئىشىنى باش يدۋ .نەتىجىدە ،بەزى بىلىماىز ،نادان
كىشىلەر ئۇنى ئىغھالىرىغا ئىشىنىپ كېتىپ خەلىپە ئوسمانغا قارشى چىقىدۋ .نەتىجىدە
خەلىپە ناھەق ئۆلتۈرقلىدۋ .بۇنى بىلەن مۇسۇلمان رنى بىرلىكى بۇزۋلۇپ ئۇار ئارىاىدا
پىتنە بارلىققا كىلىدۋ .ھەر تەرەپ ئۆزىنى تۇتقان مەۋقەسىنى تو را دەپ ئېتىقاد
قىلغانلىقتىن ،مەزكۇر يەھۇدىنى قۇتراتقۇلىق قىلىشى سەۋەبلىك ئۇار ئوتتۇرىاىدا
قانلىق ئورۋش ر يۈز بېرىدۋ .تاھاۋىينى شەرھىدە مۇنداق دېيىلگەن" :مۇسۇلمان رنى
بىرلىكىنى بۇز ان ر ئەسلىدە يەھۇدىي ر ئىدى .ئۇار ئىا ە دىنىغا بولغان قاتتىق
ئۆچمەنلىكلىرى يۈزىاىدىن ،پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى مۇبارەك شەنىگە داغ
تەككۈزقش ئارقىلىق بۇ يېڭى دىننى يەرشارىدىن يوق قىلىش نىيىتى بىلەن
بۇز ۇنىىلىقلىرىنى باشلىغانىدى .ئابدۋل ت ئىبنى سەبەئ ئۆزىنى مۇسۇلمان
بولغانلىقىنى ئىزھار قىلىشتا ،خۇددى خرىاتىئان دىنىنى پۈچەكلەشتۈرگەن پاۋلۇسقا
ئوخشاش ئىا ە دىنىنى پۈچەكلەشتۈرقشنى مەقاە قىلغانىدى .ئۈ ئۆزىنى
ئىغھاگەرلىكتىكى ماھارىتى بىلەن مۇسۇلمان رنى ئازدۋرۋپ ئوسمان ئىبنى ئاففاننى
ئۆلتۈرگۈزگەندىن كېيىن ،كۇفە شەھىرىگە بېرىپ ،ئۇ جايدا ئەلى رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى
ئى ھلىق دەرىجىاىگە كۆتۈرقش ئارقىلىق مۇسۇلمان رنى تەۋھىد ئەقىدىاىنى بۇزۋشقا
ئورۋنغان .بۇ خەۋەر ئەلى رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ا يەتكۈزقلگەندە ئۇنى ئۆلتۈرقشكە قارار
قىلىدۋ ،لېكىن ئۈ بىر كېىىدى كۆزدىن ايب بولىدۋ .بۇ ۋەقە تارىاى ئەسەرلەردە
تەپاىلى قەيت قىلىنغان".
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شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن" :خەلىپە ئوسمان ئۆلتۈرقلگەندىن
كېيىن ،بىرلىك پارچى ندى .مۇسۇلمان رنى بېشىغا ئېغىر كۈنلەر كەلدى .ياخشى زات ر
خوراندى .پىتنە ڭ ئىغھاار ھەر جايدا ئومۇم شتى .مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە مۇسۇلمان ر
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىبنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خەلىپە قىلىپ سايلىدى .چۈنكى ئۈ ۋاقىتتا
خەلىپىلىككە ئە ايىق كىشى ئەلى ئىدى .خەلىپە ئەلى شۈنىىلىك كۆپ كۈچ
چىقار ان بولاىمۇ ،ئەپاۇسكى ،مۇسۇلمان رنى پارچى نغان بىرلىكى ئەسلىگە
كەلمىدى .نەتىجىدە ،بولىدىغان ئىش بولدى[ ".پەتىھاار مەجمۇئەسى -335-334
بەتلەر].
يەنە مۇنداق دەيدۋ" :ئەمما مۇئاۋىيە بىلەن ئەلى تەرەپتارلىرى ئوتتۇرىاىدا چىققان
ئۇرۋش ر ا كەلاەك ،مۇئاۋىيە ئەلى بىلەن ئۇرۋشۇشتا خەلىپىلىك تااشقان ئەمەس.
ئەلىمۇ بۇ ئۈرۋشتا ئۆزىنى خەلىپىلىككە ھەقلىق ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلغان ئەمەس.
بەلكى ئۇارنى ھەر ئىككىاى مۇسۇلمان رنى بىرلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرقش ۋە
ئادالەتنى بەرپا قىلىش نىيىتى بىلەن ھەر تەرەپ ئۆزىنى ئىجتىسادىنى تو را بىلگەن.
مۇئاۋىيەمۇ ئەلىگە قارشى ئۇرۋش قىلىشنى خالىمىغان ،ئەلىمۇ مۇئاۋىيەگە قارشى ئۇرۋش
باش تمىغان ئىدى .پەقە ئەلى ۋە ئۇنى يېنىدىكىلەر مۇسۇلمان ر ئۈچۈن بىرا خەلىپە
تەيىنلىنىشى كېرەك ،قانۇنلۈق خەلىپىگە قارشى چىققۇچى رنى باستۇرۋش ئارقىلىق
بىرلىكنى ساق ش زۆرقر دېگەن چۈشەنىىدە بولغان .مۇئاۋىيە تەرەپتىكىلەر بولاا ،بىر
خەلىپىگى با لىنىش ھاجەتاىز ،ئوسمان ناھەق ئۆلتۈرقلدى ،ئەلى ئۇنى قاتىلىنى
دەرھال تېپىپ ۋاقتىدا جازالىيالمىدى .شۇڭا بىز ئۇنىڭغا با لىنىشنى خالىمايمىز ،بىزنى
ھىمايە قى ايدىغان ۋە ھەققىمىزدە ئىنااپ قىلىشقا قادىر خەلىپىگە بەيئە
قىلىشىمىز ازى ،دېگەن چۈشەنىىدە بولغان .نەتىجىدە ،بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىاىدا
ئۇرۋش چىققان.
ساھابىلەر ئوتتۇرىاىدا بولۇپ ئۆتكەن زىددىيەتلەر ۋە ئورۋش ر ھەققىدە ئەھلى
سۈننە ۋەلجەمائە مەزھىبىنى كۆز قارىشى تۆۋەندىكىدەك ئىككى نوقتىغا خۇاسىلىنىدۋ:
بىرىنىى :ئەھلى سۇننە ۋەلجەمائە مەزھىبىدىكىلەر ساھابىلەر ئوتتۇرىاىدا بولۇپ
ئۆتكەن زىددىيە ۋە ئۇرۋش ردا قاياى تەرەپنى ھەقلىق ۋە قاياى تەرەپنى
ھەقاىزلىق قىلغانلىقى تو رۋلۇق ھۆكۈە چىقىرىشتىن سۈكۈ قىلىدۋ .بۇ مەسىلە
َ ْ
ھەققىدە ئىزدىنىشتىن ۋاز كېىىدۋ .ئۇار قۇرئاندىكى مۇنۇ دۋئانى ئوقۇيدۋَ ﴿ :ر َّبنا اغ ِف ْر
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َ َ َ ْ َ َّ
ُ ُ َ ًّ َّ
َ ََْ ْ
َ
ين َسبَ ُقونَا ب ْ َ
َّل َ
اَّل َ
ين آ ََمنُوا َر َّبنا
ْلخ َوانِنا ِ
ان َوَّل َتعل ِِف قلوبِنا ِغًل ل ِ ِ
اْليم ِ
ِ ِ
نلا و ِ ِ
َّ َ
ِإنك َر ُءوف َر ِحيم﴾ تەرجىمىاى« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان
ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىز ا مە پىرە قىلغىن ،دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى
دقشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن .پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مە پىرە قىلغۇچىاەن،
بەندىلىرىڭگە چەكاىز مېسرىباناەن[ ».سۈرە ھەشر  -13ئايە ].
ئىككىنىى :ساھابىلەرنى ئوتتۇرىاىدا بولغان ئىش ر تو رىاىدىكى رىھايەتلەرنى
تولىاى مۇبالىغە قىلىنغان ،شۇنداق ئىا ە دقشمەنلىرى ھەرخى قىااىەلەرنى
توقۇپ چىققان بولۇپ ،بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك بىرنەچىە مەسىلىنى كۆزدىن ساقىت
قىلغىلى بولمايدۋ:
-1ساھابە كىرام رنى يۈز-ئابرۋيىنى چۈشۈرقش نىيىتىدە دىن دۋشمەنلىرىنى
توقۇپ چىققان يالغان-ياۋىداقلىرىدىن خالى ئەمەس.
 -2بۇ ھەقتە بايان قىلىنغان قىااىلەر باشقى ر تەرىپىدىن قوشۇلغان ياكى
كەمەيتىلگەن بولۇپ ،شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭغا ئېتىبار بېرىلمەيدۋ.
 -3بۇ ھەقتە بايان قىلىنغان ئەسەرلەرنى سا ە رىھايە قىلىنغىنى ئىنتايىن ئاز
بولۇپ ،چۈنكى ئۇار ئۆز نۆۋىتىدە ئىجتىساد قىلىش ئارقىلىق ھۆكۈە چىقار ان ۋە شۇنىڭغا
ئەمەل قىلغان .ئۇار ئىجتىسادتا تو رىغا مۇۋەپپەق قىلىنغان بولاا ،قوش ئەجىرگە نائى
بولىدۋ .ئەگەر ئۇنىڭدا خاتااشقان بولاا ،بىر ئەجىرگە مۇيەساەر بولغان بولىدۋ ۋە
مەزكۇر خاتالىق كەچۈرقە قىلىنىدۋ .ئومەر ئىبنى ئاس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن رىھايە
قىلىنغان ھەدىاتە ،رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دەيدۋ« :ئەگەر
ھۆكۈە قىلغۇچى ئىجتىساد قىلىپ ،تو را ھۆكۈمگە مۇيەساەر قىلىناا ،ئۇنڭغا
ئىككى ئەجىر بېرىلىدۋ ،ئەگەر ئىجدىساد قىلىپ خاتا كەتاە ئۇنىڭغا بىر ئەجىر
بېرىلىدۋ[ ».بىرلىككە كەلگەن ھەدى ].
 -4ساھابىلەرمۇ ئىناان بولغانلىقى ئۈچۈن خاتالىشىدۋ .چۈنكى ئۇار خاتالىق ردىن
مەسۇە ئەمەستۇر .ئەمما ئۇارنى خاتالىقلىرىنى يوققا چىقىشىغا يېتەرلىك دەرىجىدە
پەزىلەتلىرىمۇ باردۋر .مەسىلەن :ئۇارنى قىلغان تەۋبىلىرى ئۇارنى خاتالىقلىرىنى
يۇيۇدۋ .چۈنكى تەۋبە خاتالىق ۋە گۇناھنى يۇيۇشنى چارىاىدۋر .ئۇارنى مۇسۇلمانلىقتا
ئاۋۋالقى ردىن بولغانلىقى ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىلەن بىر سەپتە تۇرۋپ ،ئىا ە
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دىنىنى راۋاج ندۋر انلىقى ئايرى ،بىر پەزىلەتتۇر .ئۇارنى بۇ پەزىلەتلىرى ئۇارنى
َّ ْ َ َ
ات
خاتالىقلىرىنى يوققا چىقىرىدۋ .بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :إِن اَلَسن ِ
ُ ْ ْ َ َّ ِّ َ
ات﴾ تەرجىمىاى« :شۈبسىاىزكى ،ياخشى ئىش ر ئارقىلىق يامان
يذ ِهْب الس ِيئ ِ
ئىش ر يۇيۇلىدۋ[ ».سۈرە ھۇد -114ئايەتنى بىرقىامى].
ساھابىلەرنى مەرتىھىاىگە تا قىيامەتكىىە ھېىكى ،يېتەلمەيدۋ .ئۇارنى قىلغان
ياخشىلىقلىرىنى ھېىكى ،قى لمايدۋ .چۈنكى ئۇار بۇ دىننى بەرپا قىلغان ردۋر ۋە
پەيغەمبەرنى ياردىمى ئۈچۈن ئااھىدە تال نغان زات ردۋر .ئۇار ا تى تەككۈزقش
ياخشى ئەمەس .شۇڭا ئۇارنى ئوتتۇرىاىدا بولۇپ ئۆتكەن ئىش ر ئۈچۈن ھۆكۈە
چىقىرىشتىن سۈكۈ قىلىش كېرەك.
شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۋ" :پۈتۈن ئەھلى سۈننە
ۋەلجامائە ۋە دىن پىشىھالىرىنى ھەممىاى ساھابى رنى بىرەرسىنى گۇناھتىن
پاك دەپ ئېتىقاد قىلمايدۋ .بەلكى ئۇاردىنمۇ خاتالىق ۋە گۇنات-مەسىيە
سادىر بولىدۋ .ئال ت سۇبسانەھۇ ۋەتائاا ئۇارنى گۇناھلىرىنى تەۋبىلىرى
ئارقىلىق كەچۈرىدۋ ۋە دەرىجىلىرىنى ئالى قىلىدۋ .ياخشىلىقلىرى سەۋەبلىك
َّ
َ َ ِّ ْ
الصد ِق
گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :و ِ
اَّلي جاء بِ ِ
َ َ ِّ ْ َ ٰ َ
َّ َ
ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ
ك َج َز ُ
اء
اءون ِعند ربِ ِهم ۖ ذ ِل
َو َصدق بِ ِه ۖ أولـ ِئك هم المتقون  .لهم ما يش
َ ُ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
ُ
َ ْ ُ َ ْ
َْ
ُْ ْ
اَّلي َع ِملوا َوَي ِز َي ُه ْم أج َرهم بِأح َس ِن
المح ِسنِني ِِ .لك ِفر اللـه عنهم أسوأ ِ
َّ
َ ُ َْ ُ َ
اَّلي َكنوا يع َملون﴾ تەرجىمىاى« :راست سۆز (يەنى قۇرئان) نى ئېلىپ
ِ
كەلگەن كىشى ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر-ئەنە شۇار تەقھاداراردۋر.
ئۇار پەرۋەردىگارىنى دەرگاھىدا ئۆزلىرى خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن
بولىدۋ ،ئەنە شۇ ياخشى ئىش قىلغۇچى رنى مۇكاپاتىدۋر .ئال ت ئۇارنى ئە
يامان ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدۋ ،ئۇار ا قىلغان ئە ياخشى ئەمەللىرى
بويىىە ساۋا بېرىدۋ[ ».سۈرە زۋمەر -35-34-33ئايەتلەر].
ُ
َ
ْ ً
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ََ ُْ ُ
ان ب َو َ
َحلته أ ُّمه
ادليْ ِه ِإح َسانا ۖ
اْلنس ِ ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ووصينا ِ
َ
ََ
َ َ ْ ُُ َ َ ُُ ََ ُ َ َ ْ
َ َّ ٰ َ َ َ ُ َّ
َ ُْ ُ ً
ُ ً
َّت إِذا بَلغ أشدهُ َو َبلغ
اُه ثًلثون شه ًرا ۖ ح
ك ْرها َو َوض َعته ك ْرها ۖ وَحله و ِفص
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َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ٰ َ َ َ ْ
ادل َّي َوأن
أرب ِعني سنة قال ر ِب أو ِزع ِين أن أشكر نِعمتك ال ِِت أنعمت لَع ولَع و ِ
ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ
ك َوإ ِِّن م َن ال ْ ُم ْسلم َ
أَ ْع َم َل َصاَلًا تَ ْر َض ُاه َوأَ ْصل ْح ِل ِف ُذ ِّر َّ
ني .
ِل
إ
ت
ب
ت
ِن
إ
ۖ
ِت
ي
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ َِ ِ ِ ِ
َ
ُ َ ٰ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ْ
او ُز َعن َسيِّئَاته ْم ِف أ ْص َ
ح َس َن َما َعملُوا َو َنتَ َ
ج َ
اب
ح
اَّلين نتقبل عنهم أ
أولـئِك ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
َ ْ َ ِّ ْ
َ ُ ُ َ َ
ْ َّ
وع ُدون﴾ تەرجىمىاى« :بىز ئىنااننى ئاتا -
اَّلي َكنوا ي
الصد ِق ِ
اْلَن ِة ۖ وعد ِ
ئانىاىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۋدۋق .ئىنااننى ئانىاى مۇشەققە بىلەن
قورساق كۆتۈرقپ ،مۇشەققە بىلەن تۇ دى .ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرقش
مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى  33ئايدۋر .تاكى ئۇ (بوۋاق ئۆسۈپ)
كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولۇپ 43 ،ياشقا يەتكەندە( ،ئۇ) :پەرۋەردىگارى !،سېنى ماڭا
ۋە ئاتا  -ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر قىلىشنى ۋە سەن رازى بولىدىغان
ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلساە قىلغىن ،مەن ئۈچۈن مېنى ئەۋادىمنى
ئىا ت قىلغىن (يەنى مېنى ئەۋادىمنى ياخشى كىشىلەردىن قىلغىن) ،مەن
ھەقىقەتەن ساڭا (جىمى گۇناھ ردىن) تەۋبە قىلدى ،،مەن ھەقىقەتەن
مۇسۇلمان ردىندۋرمەن ،دەيدۋ .ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى ياخشى ئىشلىرىنى
قوبۇل قىلىپ ،يامان ئىشلىرىنى كەچۈرقە قىلىمىز ،ئۇار (ئال ت يامان ئىشلىرىنى
كەچۈرگەنلەر بىلەن) جەننەتتە بولىدۋ ،بۇ ئۇار ا قىلىنغان راست ۋەدىدۋر».
[سۈرە ئەھزا -16-15ئايەتلەر] .تۇگىدى".
ئال ت سۇبسانە ۋەتائاانى دقشمەنلىرى ساھابىلەر ئارىاىدا بولغان بەزى
ئىش رنى دەسمى قىلىپ تۇرۋپ ،ئۇارنى شان-شەرىپىگە تى ئۇزاتتى.
شۇنىڭدەك يېڭى ئەسىر قەلەە ساھىبلىرى ئىىىدىن بەزى كىشىلەرمۇ ئۇار
ھەققىدە بىلمەي تۇرۋپ بىلجىراشقا ۋە ئۇارنى ئۈستىدىن ھۆكۈە قىلىشقا،
ئۇارنى بەزىلىرىگە تى ئۇزاتاا يەنە بەزىلىرىنى خاتا ا چىقىرىشقا
پىتىنالىدى .ئۇارنى بۇ قىلمىشلىرى شەرقشۇناس دىن دۋشمەنلىرىنى بۇ
ھەقتە تىرىغان پىتنىلىرىنى تەكرارلىغاندىن باشقا نەرسە ئەمەس.
دىن دۋشمەنلىرى ھەرۋاقىت ياش ئۆسمۈرلەرنى ئىا ە ئۈممىتىنى
شانلىق تارىاىغا بولغان قارىشىنى بۇرمى ش ،ئىا منى ئەيىبلەش ۋە
مۇسۇلمان رنى بىرلىكىنى بۆلۈپ تاش ش ،سەلەپ-سالىس ر ا ئەگىشىش
ئورنىغا ئۇارنى يامان كۆرقش قاتارلىق شۈبسىلەرنى بارلىققا كەلتۈرقشكە
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َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ
اَّل َ
ئۇرىنىدۋَ ﴿ .و َّ ِ َ َ ُ
ين
ْلخ َوانِنا ِ
اَّلين جاءوا ِمن بع ِد ِهم يقولون ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِ
ُ ُ َ ًّ ِّ َّ
َ ََْ ْ
َ َّ َ
ين َ
َسبَ ُقونَا ب ْاْل َ
َّل َ
آمنُوا َر َّبنا ِإنك َر ُءوف َّر ِحيم﴾
يم
ان َوَّل َتعل ِِف قلوبِنا ِغًل لِ ِ
ِ ِ ِ
تەرجىمىاى« :ئۇاردىن كېيىن كەلگەنلەر :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن
ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىز ا مە پىرە قىلغىن ،دىللىرىمىزدا
مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىمىز! سەن
ناھايىتى مە پىرە قىلغۇچىاەن ،مېسرىباناەن ،دەيدۋ[ ».سۈرە ھەشر -13
ئايە ].
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ساھابىالر ۋە ئىسالم بۈيۈكلىرىنى سۆكۈشنىڭ مەنئى قىلىنىشى
 -1ساھابى رنى سۆكۈشنى مەنئى قىلىنىشى :ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائە مەزھىبىنى
پىرىناىپى مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ساھابىلىرى ھەققىدە تى ۋە دىلنى يامان سۆز
ۋە يامان پىكىرلەردىن پاك تۇتۇشتۇر .ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۆمىنلەرنى دۋئالىرىنى
َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ
ُ َ
اَّل َ
ين َسبَقونا
ْلخ َوانِنا ِ
ئۆرنەك قىلىپ مۇنداق دەيدۋ﴿ :يقولون ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِ
ُ ُ َ ًّ َّ
َ ََْ ْ
َ َّ َ
ب ْاْل َ
َّل َ
ين آ ََمنُوا َر َّبنا ِإنك َر ُءوف َر ِحيم﴾
يم
ان َوَّل َتعل ِِف قلوبِنا ِغًل ل ِ ِ
ِ ِ ِ
تەرجىمىاى« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان ر ا
مە پىرە قىلغىن .دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن.
پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مە پىرە قىلغۇچىاەن ،بەندىلىرىڭگە چەكاىز
مېسرىباناەن ،دەيدۋ[ ».سۈرە ھەشر  13ڭ ئايە ].
ئەھلى سۈننە مەزھىپى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى بۇ سۆزىگە ئەمەل قىلىدۋ:
«مېنى ساھابىلىرىمنى سۆكمەڭ ر .ئال ھنى نامى بىلەن قەسەە قىلىمەنكى،
سىلەرنى بىرىڭ ر ئەگەر ئۇھۇد تېغىدەك ئالتۇننى ئال ت يولىدا سەرپ قىلغان
تەقدىردىمۇ ،ئۈ ،ساھابىلىرىمدىن بېرەرسىنى بىرەر ياخشىلىقىغىمۇ ،بەلكى ئۇنى
يېرىمىغىمۇ تە كەلمەيدۋ[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائە مەزھىپىدىكى كىشىلەر ،راپىزىي ر بىلەن خاۋارىج رنى
ساھابىلەرنى سۆكىشىگە يول قويمايدۋ ۋە ساھابىلەرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۈلگە قىلىدۋ.
ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائە ،ساھابە كىرام رنى قۇرئان-سۈننەتتە بايان قىلىنغان
پەزىلەتلىرىنى قوبۇل قىلىدۋ ۋە ئۇارنى ئالتۇن ئەسىرنى بەرپا قىلغان كىشىلەر دەپ
ئېتىقاد قىلىدۋ .پەيغەمبەرئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ« :سىلەرنى ياخشىلىرىڭ ر
مەن بىلەن ئەسىرداش بولغان ردۋر[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەساەللەە ئۈممەتنى  73پىرقىگە
بۈلۈنۈشى ۋە بىر پىرقىدىن باشقا ھەممىاىنى دوزاختا بولىدىغانلىقى
تو رىاىدا ئېيتقاندا ،ساھابى ر :ئۇ بىر پىرقىنى قاياى پىرقە ئىكەنلىكىنى
سورىشىدۋ ،رەسۇلۇل ت« :ئۇار بۈگۈن مەن ۋە ساھابىلىرى ،تۇتقان يول ئۈستىدە
بولغان كىشىلەردۋر »،دەپ جاۋا بەرگەن[ .ئىماە ئەھمەد رىھايىتى].
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ئىماە مۇسلىمنى مۆتىھەر ئۇستازلىرىدىن ئىماە ئەبۇ زەرئە مۇنداق دېگەن:
"ساھابىلەرنى سۆكىدىغان ئادەمنى كۆرسە بىلگىنكى ،ئۇ زىندىقتۇر .چۈنكى قۇرئان
ھەق ،پەيغەمبەر ھەق ۋە ئۈ ئېلىپ كەلگەن دىن ھەقتۇر .بۇ ھەقىقەتلەرنى بىزگە
يەتكۈزگەنلەر پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن كېيىن دەل شۇ ساھابىلەردۋر .ساھابىلەرنى
سۆككەن ۋە ئۇارنى شەنىگە داغ تەككۈزگەن ئادەە قۇرئان ۋە ھەدىاكە قارشى
چىقماقىى بولغان ئادەمدۋر".
ئەل مە ئىبنى ھەمدان رەھىمەھۇل ت «نىسايەتۇل مۇبتەدىئىن» ناملىق
ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۋ" :كىمكى ساھابىلەرنى بىرەرسىنى سۆكاە ۋە ئۇ
قىلمىشىنى تو را ياكى ئۆزىنى ئەركىنلىكى دەپ قارىاا كاپىر بۇلىدۋ .ئەگەر
ھاال سانىماي سۆكاىە پاسىق بۇلىدۋ .كى ،ئۇارنى پاسىق سانىاا ياكى
ئۇارنى ئېتقادىغا تى ئۇزاتاا ،ئۇارنى كاپىر سانىاا كاپىر بۇلىدۋ".
[ئەقىدەتۇل سەفارىينى ناملىق ئەسەرنى شەرھى -2توە -389-388
بەتلەرگە قارالاۇن].
 -2ئىا مدا پىشىھاارنى سۆكۈشنى مەنئى قىلىنىشى :پەزىلەتتە ساھابىلەرنى
دەرىجىاىگە ئە يېقىن كىشىلەر ،تابىئىن ر ئىىىدىكى ئىجتىسادلىق ئەھلى ئىلىملەر
ۋە ئۇارنى ئىزلىرىنى باسقان تەقھادار كىشىلەردۋر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ:
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ
َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ
ون م َن ال ْ ُم َ
ح َسان َر ِ َ
ِض
ص
ن
ال
و
ين
ر
اج
ه
﴿والسابِقون الول
ار و ِ
ِ
ٍ
ِ
اَّلين اتبعوهم بِإِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ْ
َُْ
اَّلل عن ُه ْم َو َر ُضوا عنه﴾ تەرجىمىاى« :ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان
مۇھاجىرار ۋە ئەنااراردىن ،ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇار ا ئەگەشكەنلەردىن ئال ت
رازى بولدى .ئۇارمۇ ئال ھتىن مەمنۇن بولدى[ ».سۈرە تەۋبە  -133ئايە ].
ساھابە كىرام رنى سۆكۈش ۋە ئۇارنى شەنىگە داغ تەككۈزقش قاتتىق ئېغىر
گۇناھتۇر .چۈنكى ئۇار ھىدايە يولتۇزلىرىدۋر ۋە مۇسۇلمان رنى ئۈلگىلىرىدۋر .بۇ
َّ ُ َ
َ
ول من َب ْعد َما تَبَ َّ َ
ني َ ُ
ُه ال ْ ُه َد ٰ
ى
ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋَ ﴿ :و َمن يُشا ِق ِق
الرس ِ
ِ
ََ َ ْ
َّ
ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ ٰ ُ ْ
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ت َمص ً
ْيا﴾
َّل َونص ِل ِه َج َهن َم ۖ وساء
يل المؤ ِمنِني نو ِ ُِه ما تو
ِ
ويت ِبع غْي س ِب ِ
تەرجىمىاى« :كىمكى ئۆزىگە (مۆجىزىلەر ئارقىلىق) تو را يول ئېنىق بولغاندىن
كېيىن ،پەيغەمبەرگە (يەنى ئۇنى ئەمرىگە) مۇخالىپەتىىلىك قىلىدىكەن،
مۆمىنلەرنى يولىدىن ەيرىيگە ئەگىشىدىكەن ،ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز،
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ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز ،جەھەننەە نېمىدېگەن يامان
جاي![ ».سۈرە نىاا -115ئايە ].
تاھاۋىيەنى شەرھىدە مۇنداق دېيىلگەن" :مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن ئال ت ۋە
پەيغەمبەر سۆيگۈسىدىن كېيىن ،مۆمىنلەر سۆيگۈسىنى پەرز ئىكەنلىكىنى قۇرئان كەرى،
تەكىتلەيدۋ .خۇسۇسەن ،پەيغەمبەرلەرنى ۋارىالىرى بولغان ۋە كىشىلەرنى تو را يولغا
يېتەكلەيدىغان ھەقىقەتپەرۋەر ئۆلىماارنى سۆيۈش ۋە ئۇار ا ئەگىشىش زۆرقردۋر .پۈتۈن
ئىا ە ئۈممىتى ئۇارنى ھىدايە يۇلتۇزى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ۋارىالىرى
ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن .چۈنكى دىن ئۇارنى ۋاسىتىاى بىلەن يېتىپ كەلگەن
ۋە تا قىيامەتكىىە شۇنداق بولىدۋ .ئەمما ئىا ە ئالىملىرىنى بېرەرسىدىن مەلۇە بىر
ھەدىانى روھىغا خى پ كېلىدىغان سۆز ۋە ھەرىكەتلەر تېپىلاا ،ئۇنى بۇ ھەقتىكى
ئۆزرىاىنى قوبۇل قىلىش كېرەك.
ئۆزرە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرگە يىغىنىاقلىنىدۋ:
-1ئۇ ئالى ،مەزكۇر ھەدىانى راستتىن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن ئىكەنلىكىگە
ئىشەنچ قى لمىغان بولۇشى ئېستىمال.
 -2مەزكۇر ھەدىانى باشقا مەنىدە چۈشەنگەن بولۇشى مۇمكىن.
-3مەزكۇر ھەدىانى ھۆكمى مەناۇخ (يەنى ئەمەلدىن قالدۋرۋلغان) دەپ ئېتىقاد
قىلغان بولىشى ئېستىمال.
ئۇارنى بىزدىن ئىلگىرى ھەقىقەتكە يېتەكلىنىشى ،رەسۇل ھقا بىرىلگەن
دىننى بىزگە يەتكۈزقشى ،بىز بىلمىگەن شەرئى بىلىملەرنى بىزلەرگە روشەن
يەتكۇزۋشى ،ئال ت تائاانى ئۇاردىن رازى بولۇشى ۋە ئۇارنىڭمۇ ئال ھتىن
مەمنۇن بولۇشى قاتارلىق ئىش ر سەۋەبلىك بىزلەردىن پەزىلەتتە ئارتۇقتۇر.
َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ
ُ َ
اَّل َ
ين َسبَقونا
ْلخ َوانِنا ِ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :يقولون ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِ
ُ ُ َ ًّ َّ
َ ََْ ْ
َ َّ َ
ب ْ َ
َّل َ
ين آ ََمنُوا َر َّبنا إِنك َر ُءوف َر ِحيم﴾
ان َوَّل َتعل ِِف قلوبِنا ِغًل ل ِ ِ
اْليم ِ
ِ ِ
تەرجىمىاى« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان ر ا
مە پىرە قىلغىن .دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن.
پەرۋەردىگارىمىز! سەن ناھايىتى مە پىرە قىلغۇچىاەن ،بەندىلىرىڭگە چەكاىز
مېسرىباناەن ،دەيدۋ[ ».سۈرە ھەشر  13ڭ ئايە ].
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ئۆلىماارنى بەزىلىرىدىن ئىجدىسادى خاتالىق رنى سادىر بولىشى
سەۋەبلىك ئۇارنى قەدىر-قىممىتى ۋە ئىززە -ئابرۋيىنى يەرگە ئۇرۋش
بىدئەتىىلەرنى يولىدۋر .شۇنداق ئىا ە ئۈممىتى دقشمەنلىرىنى ئىا ە
دىنىنى شۈبسىلىك قىلىپ كۆرسىتىش ۋە مۇسۇلمان ر ئارىاغا ئاداۋە سېلىش،
ئۈممەتنى بىشى بىلەن ئاخىرىنى ئايرىپ تاش ش ،ياش ر بىلەن ئۆلىماار
ئارىاىنى يىراق شتۇرۋش قاتارلىق ئىش ر دىن دۋشمەنلىرىنى تۇزگەن رەزى
پى نلىرىدىندۋر .شۇنى ئۈچۈن پىقسىشۇناش ئالىم رنى ۋە ئىا مى
فىقسىنى قەدرىنى پەسلىتىشكە ئۇرىنىھاتقان ،ئۇنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنڭدا بولغان
ھەق ۋە تو رىنى پايدىلنىشتىن يۈز ئۆرىھاتقان بەزى بىر تالىپ ئىلىم ر
كۆزلىرىنى ئىىىشاۇن ،شەرئىي فىقسى ئىلىملىرى بىلەن پەخىرلەناۇن.
ئۆلىماارنى ھۆرمە قىلاۇن .ئاداشتۇر ۇچى ۋە ەرەزلىك چاقىرىق ر ا
ئالدىنىپ يۇرمىاۇن .ئال ت ياخشىلىققا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۋر.

تەۋھىد كىتابى
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تۆتىنچى باب
بىدئەتلەر
( بىدئەتنى ئېنىقلىمىاى ،ئۇنى تۈرى ۋە ھۆكمى)
 -1بىدئەت ھەققىدە ئېنىقلىمىسى:
بىدئەتنى لۇ ەتتىكى مەنىاى :ئاساسى يوق يېڭىلىق رنى ئىاتىرا قىلىش
َْ
َ ُ َّ َ َ
ات َوال ْر ِض﴾ تەرجىمىاى:
دېمەكتۇر .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ب ِديع السماو ِ
«ئال ت ئاسمان ر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۋر( ».يەنى ئوخشىشى
بولمىغان ئاسمان-زېمىننى ياراتتى)[ .سۈرە بەقەرە -117ئايە ].
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :قُ ْل َما ُك ُ
نت ب ْد ًَع ِِّم َن ُّ
الر ُس ِل﴾ تەرجىمىاى:
ِ
ئېيتقىنكى« ،مەن ،ئال ت ئىناان رنى تەۋھىدكە دەۋە قىلىش ئۈچۈن
ئەۋەتكەن تۇنجى پەيغەمبەر ئەمەسمەن( ».يەنى مەندىن ئىلگىرىمۇ ئال ت
تەرىپىدىن ئىناان ر ا كۆپلىگەن پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن)[ .سۈرە ئەھقاف
-9ئايە ].
يېڭىلىق تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك بولىدۋ:
بىرىنىى :زامانىمىزدىكى پەن-تېانىكا يېڭىلىقلىرىغا ئوخشاش دۋنيا ئىشلىرىغا
مۇناسىھەتلىك يېڭىلىق ر بولۇپ ،ئۇارنى ئىجاد قىلىش ،ئىاتىرا قىلىش دىنىمىزدا
بۇيرۋلغان ياخشى ئىش ردۋر.
ئىككىنىى :دىندىكى يېڭىلىق بولۇپ ،دىندا يېڭىلىق پەيدا قىلىشقا قەتئىي يول
يوقتۇر .چۈنكى دىن ئەينى زاماندا تەكامۇللىشىپ بولغاندۋر .ئۇنىڭغا يېڭىلىق
كىرگۈزقشكە ئۇرۋنۇش دىننى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۋنغانلىق بولۇپ ،قەتئىي خاتادۋر.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى بىزنى دىنىمىزدا بولمىغان
نەرسىنى پەيدا قىلىدىكەن ،ئۇ قەتئىي قوبۇل قىلىنمايدۋ .يەنى رە قىلىنىدۋ».
[بۇخارى رىھايىتى].
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 -2بىدئەتنىڭ تۈرلىرى:
دىندا بىدئە تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك بولىدۋ :بىرىنىى تۈرى :سۆز ۋە
ئېتىقادتىكى بىدئە بولۇپ ،بۇ ئۆزلىرىنى ئىا ە دىنىغا مەناۇپ قىلىھالغان مۇئتەزىلە،
جەھەمىيە ،راپىزە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ئاز ۇن مەزھەپلەردىكىلەرنى ئېتىقادىدۋر.
ئىككىنىى تۈرى :ئىبادەتلەردىكى بىدئەتلەر بولۇپ ،بۇ ئىبادەتنى ئال ت تائاا
كۆرسەتگەن بويۇنىە ئادا قىلماسلىقتۇر .بۇ خىلدىكى بىدئەتنى تۈرلىرى تۆۋەندىكىىە:
 -1مەلۇە بىر ئىبادەتنى ئەسلى بۇيرۋلغان بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشمەستىن پاكىتاىز
ھالدا ئىبادە شەكىللىرىنى بەلگىلىھېلىش .مەسىلەن :شەرىئەتتە يولغا قويۇلمىغان ناماز
ۋە روزى ر ياكى رەسۇلۇل ھنى تۇ ۇلغان كۈنىنى قۇتلۇق شقا ئوخشىغان دىندا ئاساسى
يوق بايرام رنى ئويدۋرۋپ چىقىش.
 -2ئال ت تەرىپىدىن بۇيرۋلغان ئەسلى ئىبادەتلەرگە ئۆزى تەرىپىدىن زىيادە قىلىپ
ئادا قىلىش .مەسىلەن :پىشىن ۋە ئەسىر نامازلىرىغا بىر رەكئەتنى قوشۇپ بەش رەكئە
قىلىپ ئادا قىلىش.
 -3ئىبادەتلەرنى بۇيرۋلغان قائىدە بويىىە ئادا قىلماستىن ،يېڭى قائىدە تەرتىپلەرنى
پەيدا قىلىھېلىش .مەسىلەن :نامازدىن كىيىنكى زىكىرلەرنى جامائەتنى ئاھاڭغا سىلىپ
بىرلىكتە ئوقۇشى ياكى ئىبادەتتە ئۆزىگە تەلەپنى قاتتىق قويۇۋىلىپ رەسۇلۇل ھنى
سۈننىتىن چەتنەشتىن ئىبارەتتۇر.
 -4شەرىئەتتە بۇيرۋلغان ئەسلى ئىبادەتلەرگە ئۆزى تەرىپىدىن ۋاقىت بەلگىلىھېلىش.
مەسىلەن :بارا كېىىاىنى كېىە نامىزىغا مەخاۇس قىلىھېلىش .چۈنكى كېىە
نامىزى مەخاۇس بىر كېىە ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ئىبادە بولماستىن ،بەلكى يىلنى
قاياى كېىىلىرىدە بولمىاۇن ئوقۇسا بولىدىغان (ئىاتىيارى) ئىبادەتلەردىندۋر .شوڭا
ئۇنى بارا كېىىاىگى مەخاۇس قىلىھېلىش بىدئە سانىلىدۋ.
 -3بىدئەتنى ھۆكمى.
يۇقىرىقى بىدئەتلەرنى ھەممىاى شەرىئە ھۆكمى بويىىە ھارامدۋر .ئۇنى
بىرەرسىنى سادىر قىلغان كىشى خاتااشقان بولىدۋ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :دىنىڭ ردا يېڭىلىق پەيدا قىلىشتىن ئاگات بولۇڭ ر.
دىندا پەيدا قىلىنغان ھەر قانداق يېڭى ئىش بىدئەتتۇر ،بىدئەتنى ھەر قاندىقى
ئاز ۇنلۇقتۇر[ ».ئەبۇ داۋۋد رىھايىتى].
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پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :كىمكى بىزنى دىنىمىزدا بولمىغان
نەرسىنى پەيدا قىلىدىكەن ،ئۇ قەتئىي قوبۇل قىلىنمايدۋ .يەنى رە قىلىنىدۋ».
[بۇخارى رىھايىتى].
يۇقىرىقى ھەدىالەر دىندا ئاساسى يوق ئىشنى بارلىققا كەلتۈرقشنى بىدئە
ئىكەنلىكىنى ئىاپات يدۋ .ھەدىاتىكى« :بىدئەتنى ھەر قاندىقى ئاز ۇنلۇقتۇر»
دېگەن سۆزدىن ،ئېتىقاد ۋە ئىبادەتتىكى بىدئەتلەرنى ھاراملىقى ،ئەمما بىدئەتنى
تۈرىگە قاراپ ھاراملىق دەرىجىاى بەلگىلىنىدىغانلىقى ،بەزىدە قەبرە تاۋاپ قىلىش ۋە
قەبرە ساھىبلىرىغا قان قىلىش ،ئۇاردىن ھاجەتلىرىنى سوراش قاتارلىق ئىش ر روشەن
كۇپۇرلىققا ئىلىپ بارسا ،قەبرە قاتۇرۋش ۋە ئۇنىڭدا ناماز ئوقۇش ۋە قەبرە ساھىبىنى
ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىش قاتارلىق ئىش ر ،شېرىككە ۋەسىلە بولىدىغان ئىش ر
ئىكەنلىكىنى چۇشۇنۇش مۇمكىن .شۇنداق  ،خاۋارىج ۋە قەدەرىيە ،مۇرجىئە
ئېتىقاتىدىكى كىشىلەرنى سۆز ۋە ئېتىقاتلىرى شەرئى دەلىلگە خى پ بولۇپ ،بۇ
ئېتىقاتتىكى پاسىقلىق ھېاابلىنىدۋ.
مۇسۇلمان ر ئۆزلىرىنى پاراق دىنىنى روھىدىن ئۇزاق شقاندىن كېيىن ،بارچە
ئەقلىي كۈچىنى بىدئەتلەرنى ئىجاد قىلىش بىلەن زايە قىلىپ ،ئىاتىرا ۋە ئىجاد قىلىشى
تەلەپ قىلىنغان دۋنيا ئىشلىرىدا يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارە بۇرچىنى ئونۇتتى.
ئەسلىدە ،دىنىي ئىش ردا شەرىئەتنى كۆرسەتمىاىدە چى تۇرۋپ ئۇنىڭدىن
چەتنىمەسلىك ،دۋنيا ئىشلىرىدا بولاا تەرەققىي قىلىپ ئىلگىرىلەش ،يېڭىلىق رنى
يارىتىش ۋە كەشپىيات رنى ئېىىش كېرەك.
دىققە !
بىدئەتنى «بىدئە ھەسەنە -ياخشى بىدئە » ۋە «بىدئە سەييىئە -يامان
بىدئە » دەپ ئايرىغۇچى ر خاتااشقان ردۋر .ئۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى :
«بىدئەتنى ھەر قاندىقى ئاز ۇنلۇقتۇر» دېگەن سۆزىگە خى پلىق قىلغۇچى ردۋر .ھافىز
ئىبنى رەجە قىرىق ھەدىانى شەرھىدە" :پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى
«بىدئەتنى ھەرقاندىقى ئاز ۇنلۇقتۇر» دېگەن سۆزى لەۋزى قىاقا ،مەنىاى مول سۆز
بولۇ پ ،ئۈ بىدئەتلەرنى ھەممىاىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ .بۇ ھەدى دىنىمىزنى
ئاساسى قائىدىلىرىدىن بىرى بولۇپ« ،كىمكى بىزنى دىنىمىزدا بولمىغان نەرسىنى
پەيدا قىلىدىكەن ،ئۇ قەتئىي قوبۇل قىلىنمايدۋ .يەنى رە قىلىنىدۋ» دېگەن ھەدىانى
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ئوخشىشىدۋر .يەنى كىمكى دىندا ئاساسى بولمىغان نەرسىنى دىنغا نىابە
بىرىدىكەن( ،مەيلى ئۇ ئېتىقادى ياكى جىامانى ،ماددى ياكى مەنىھى ئەمەللەرگە
ئااقىدار بولغان تەقدىردىمۇ) ئۇنى مەزكۇر ئەمىلى رە قىلىنىدۋ ،دىن بۇ تۈردىكى
كىشىلەردىن ئادا-جۇدادۋر".
بىدئە ھەسەنە بار دەپ دەۋا قىلغۇچى رنى ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى «بۇ نېمە
دېگەن ياخشى بىدئە » دېگەن سۆزىدىن باشقا دەلى ڭ ئىاپاتى يوقتۇر .ئۇار يەنە:
قۇرئان كەرىمنى بىر كىتا قىلىپ جەملەش ۋە ھەدى شەرىپنى يىزىشقا ئوخشىغان
ئىش ردا سەلەپ-سالىس ر ھېىنىمە دېمىگەن دېيىشىدۋ .ئەمما ئۇ ئىش رنى
ھەمم ىاىنى دىندا ئەسلى بولغان ئىش ردىن بولۇپ ،ئۇار يېڭىلىق ئەمەس .ئۆمەر
رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى بۇ سۆزىدە بىدئەتنى لۇ ەتتىكى مەنىاىنى مەقاە قىلغانلىقى
ناھايىتى ئېنىقتۇر .چۈنكى دىندىن بىرەر دەلىلى بولغان نەرسە ھېىقاچان شەرىئە
ئىاتى ھىدىكى بىدئەتكە كىرمەيدۋ .ئۇار ا بۇ ھەقتە بېرىلىدىغان جاۋاپ :قۇرئان
كەرىمنى بىر كىتا ھالىغا كەلتۈرقلۈشى دىندىكى بىر يېڭىلىق ئەمەس ،بەلكى بۇ
ئىش رنى دىنىمىزدا ئەسلى باردۋر .چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ۋەھيى نازى
بولغان ھامان ئۇنى مۇبارەك ئېغىزىدىن يېزىپ تۇرىدىغان مەخاۇس ۋەھيى كاتىبلىرى بار
ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ۋاپا بولغاندىن كېيىن ،ساھابە كىرام ر قۇرئان
سۈرىلىرىنى جەملەپ بىر كىتا ھالىغا كەلتۈرگەن .تەراۋىھ نامىزىغا كەلاەك؛ ئۇنى
دىنىمىزدا ئەسلى بار بولۇپ ،رەسۇلۇل ت رامىزاننى بەزى كۈنلىرىدە سەھابىلەر بىلەن
بىرگ ە تەراۋىھ ئوقۇ ان ۋە ۋاجىپلىق دەرىجىاىگە يىتىپ قىلىشىدىن ئەناىرەپ بەزى
كۈنى تەرك ئەتكەن ئىدى .ساھابە كىرام ر رەسۇلۇل ت ھايا ۋاقتىدىمۇ ئايرى ،ھالەتتە
تەراۋىھ ئوقۇ ان بولۇپ ،ئۇنى ۋاپاتىدىن كىيىن ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئۇارنى خۇددى
رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە بىلەن تەراۋىھ ئوقۇ ان ۋاقىتتىكىدەك
جامائە بولۇپ ئوقۇشقا بىرلىككە كەلتۇرگەن خااس .رەسۇلۇل ھنى ھەدىالىرىگە
كەلاەك؛ ئەينى زاماندا رەسۇلۇل ت سەھابى ردىن بەزىاىنى ھەدىالەرنى يىزىھېلىش
تەلىپىگە قوشۇلغان بولۇپ ،شۇنداقتىمۇ ھەدىالەرنى ھەممىاىنى ۋە خالىغان كىشىنى
يىزىشى قاتارلىق ئىش ردىن مەنئى قىلغان .چۈنكى ئۇ ۋاقىت ردا قۇرئان تېاى چۈشۈشكە
داۋاە قىلىھاتقان بولغاچقا بەزى كىشىلەرنى ھەدىالەرنى قۇرئان ئايەتلىرىگە
ئارى شتۇرۋپ قويۇشىدىن ئەناىرەيتتى .پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ۋاپاتى بىلەن بۇ
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چەكلىمە ئەمەلدىن قالغان بولدى .چۈنكى قۇرئاننى چۈشۈشى توختىغان ،ئۇنى ئايە
ۋە سۈرىلىرى ھازىرقى تەرتىبى بويىىە يېزىلىپ توپلىنىپ بولغان ئىدى .ئۇنىڭدىن كىيىن
مۇسۇلمان ر ھەدىالەرنى زايە بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇارنى توپ پ كىتا ھالىغا
كەلتۈرگەن .يۇقىرىقى ئىش رنى ھېىبىرى بىدئە ئەمەستۇر .قۇرئان ۋە سۈننەتنى زايا
بولۇپ كىتىشىدىن ئەناىرەپ ئۇنى ھىمايە قىلىشقا تىرىشىانلىق كۆرسەتكەن
كىشىلەردىن جانابى ئال ت رازى بولاۇن.
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مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بىدئەتلەرنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە ئۇنىڭ
سەۋەبى توغرىسىدا
 -1مۇسۇلمان ر ئارىاىدا بىدئەتلەرنى پەيدا بولۇشى .بۇ ماۋزۋ
تۆۋەندىكىدەك ئىككى مەسىلىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ:
بىرىنىى مەسىلە :بىدئەتلەرنى پەيدا بولغان ۋاقتى .بۇ ھەقتە شەياۇل
ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۋ" :بىلىڭ ركى ،بىدئەتلەر ئومۇمەن
ئۈلگىلىك خەلىپىلەر دەۋرىنى ئاخىرىقى چا لىرىدا پەيدا بولغان .پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە بۇ بىدئەتلەرنى پەيدا بولىدىغانلىقىدىن ئالدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دېگەن« :سىلەردىن ھاياتتا قالغان ر كېيىنكى چو ئىاتى پ رنى
كۆرىدۋ .سىلەر مېنى يولۇمنى ۋە ئۈلگىلىك خەلىپىلەرنى ئىش-ئىزلىرىنى
ئۆزقڭ ر ا ئۈلگە قىلىڭ ر[ ».ئەبۇ داۋۋد رىھايىتى].
بىرىنىى بولۇپ ئوتتۇرىغا چىققان بىدئەتلەر قازا ۋە قەدەر تو رۋلۇق تااش ڭ
تارتىش ردىن پەيدا بولغان بولۇپ ،بۇنىڭغا ئەگىشىپ شىئەلەر ۋە خاۋارىج ر
ئوتتۇرىغا چىققان .ئۈچىنىى خەلىپە ئوسمان رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئۆلتۈرقلگەندىن
كېيىن ،ھەرۋرىيە گۇرۋھى پەيدا بولغان .بۇ ۋاقىتتا ئىبنى ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس
ۋە جابىر قاتارلىق ساھابىلەر ھايا ئىدى .تابىئىن ر (ساھابىلەرنى كۆرگەنلەر)
دەۋرىنى ئاخىرقى چا لىرىدا خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۋلئەزىز ۋاپا بولغاندىن
كېيىن ،جەھمىيە گۇرۋھى ئوتتۇرىغا چىققان.
يۇقىرىقى قازا ۋە قەدەر تو رۋلۇق بىدئەتلەر ھىجرىيەنى ئىككىنىى
ئەسىرىدە ساھابىلەرنى ھايا ۋاقتىدا باش كۆتۈرگەن بولۇپ ،ساھابىلەر بۇ
بىدئەتلەرگە قەتئىي قارشى تۇر ان .كېيىنىە ،بۇ بىدئەتلەر كۆپىيىپ مۈئتەزىلە
مەزھىپى ئوتتۇرىغا چىققان ۋە مۇسۇلمان ر ئوتتۇرىاىدىكى بۆلۈنۈشلەر،
ئىاتى پ ر بىدئەتلەرنى يىلتىز تارتىشىغا شەر ڭ شارائىت يارىتىپ بەرگەن.
شۇ ئەسنااردا سوپىلىق ۋە قەبرىلەرگە باش ئۇرۋش ،ئۆلۈكلەردىن ياردەە سوراش
قاتارلىق بىدئەتلەر باش كۆتۈرقشكە باشلىغان بولۇپ ،زاماننى ئۆتۈشى بىلەن
ئالتۇن ئەسىردىن يېراقلىشىپ ،بىدئەتلەر راۋاجلىنىپ تۈرلىنىشكە باشلىغان".
[پەتىھاار توپلىمى -13توە -354بە ].
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ئىككىنىى مەسىلە :بىدئەتلەر پەيدا بولغان جاي ر .ئىا ە مەملىكەتلىرى
بىدئەتلەرنى پەيدا بولۇشىدا پەرقلىق بولۇپ ،شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە
مۇنداق دېگەن :ساھابىلەر ئولتۇراق شقان ۋە ئىمان بىلەن ئىلى ،تارقالغان چو
شەھەرلەر بەش بولۇپ ،ئۇار :مەككە ،مەدىنە ،ئىككى ئىراق (كۇفە بىلەن
بەسرە) ۋە شامدۋر .بۇ بەش شەھەردە قۇرئان ،ھەدىالەر ،فىقسى ئىلىملەر ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا شەرىئە ئەھكاملىرى نۇر چاچقان .مەدىنىدىن باشقا تۆ
شەھەردىن ئېتىقادىي بىدئەتلەر باش كۆتۈرقپ چىققان .مەسىلەن :كۇفەدىن
شىئە مەزھىپى ،بەسرەدىن مۈئتەزىلە مەزھىپى ،شامدىن قەدەرىيە مەزھىپى
ئوتتۇرىغا چىققان .ئەمما جەھمىيە مەزھىپى بولاا ،خۈراساننى بىر
ناھىيىاىدە باش كۆتۈرقپ چىققان .بۇ ئە ئاز ۇن مەزھەپتۇر ۋە بىدئەتلەرنى
ئە يامىنىدۋر .پەيغەمبەر يۇرتىدىن يەنى مەدىنە مۇنەۋۋەرەدىن مۇساپە
جەھەتتە قانىىلىك يىراق بولغان شەھەرلەردە بىدئەتلەرنى پەيدا بولۇش
نىابىتى ئېغىرراق بولغان .ئەمما مەدىنە شەھىرى بىدئەتلەردىن ئامان قالغان
بىرا ئىا ە شەھىرى ھېاابلىنىدۋ .گەرچە ئۇنىڭدىمۇ بەزى بىدئەتلەرنى
تەشھىقاتلىرى باش كۆتۈرگەن بولاىمۇ ،ئۇارنى ئىشلىرى مەخپى ئىدى.
چۈنكى مەدىنىدە قۇرئان ۋە ھەدىالەرنى كۆرسەتمىلىرىگە خى پلىق
قىلغۇچى ر ۋە بۇ ئىككى دەستۇرنى روھىغا ئۇيغۇن كەلمىگەن پىكىرلەرنى
تارقاتقۇچى ر ۋاقتىدا جازالىنىپ تۇراتتى .ئەمما كۇفە ،بەسرە ،شاە ۋە خۇراسان
شەھەرلىرىدە بىدئەتلەر ئاشكارا ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مەدىنە
شەھرى تو رىاىدا مۇنداق دېگەن« :مەدىنىگە دەججال كىرەلمەيدۋ».
[بۇخارى رىھايىتى] .مەدىنە مۇنەۋۋەرىدە ئىلى ،ڭ ئىرپان بىلەن ئىمان ڭ ئېتىقاد
ھىجرىيە  4ڭ ئەسىردىكى ئىماە مالىكنى زامانىغىىە پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى زامانىدىكى ھالىتى بويىىە ،بىرخى داۋاە قىلىپ
كەلگەنىدى .ئەمما ئاۋۋالقى ئۈچ ئەسىر ئىىىدە مەدىنىگە ھېىقانداق بىدئە
ئاياق باسالمىغان ۋە باش كۆتۈرمىگەن.
 -2بىدئەتلەرنى پەيدا بولۇشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەبلەر .شۈبسىاىزكى ،قۇرئان
بىلەن ھەدىالەرنى روھىغا ئەمەل قىلىش ۋە بۇ ئىككىاىنى چى تۇتۇش ھەرقانداق
بىدئە ۋە تۈرلۈك خۇراپات ر ا چۈشۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئە ياخشى قالقاندۋر .بۇ

 118 

تەۋھىد كىتابى

َ َ َّ َ َ
اِط ُم ْستَق ً
َ
ِ
يما
ِص
ا
ذ
ِ
ھەقتە ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ﴿ :وأن ه ِ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
َ َّ ُ
ُ
َ ُ
السبُل فتَف َّرق بِك ْم ع ْن َس ِبي ِل ِه ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم بِ ِه ل َعلك ْم
وه َوَّل تت ِب ُعوا
فات ِبع
َ ُ َ
ت َّتقون﴾ تەرجىمىاى« :بۇ مېنى تو را يولۇمدۋر .شۇ يولدا يۈرقڭ ر .ناتو را يول ردا
ماڭماڭ ر .ئۇار سىلەرنى ئال ھنى تو را يولىدىن ئايرىھېتىدۋ .ئال ھنى ئەمرىنى تۇتۇپ
دوزاختىن ساقلىنىشىڭ ر ئۈچۈن ،ئال ت سىلەرگە بۇ ئىش رنى تەۋسىيە قىلىدۋ[ ».سۈرە
ئەنئاە -153ئايە ].
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن رىھايە قىلىنغان ھەدىاتە ،پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن« :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىزگە بىر تۈز سىزىقنى
سىزدى ۋە ئۇنى كۆرسىتىپ تۇرۋپ :بۇ ئال ھنى يولى ،دېدى .ئاندىن بۇ سىزىقنى ئو
ۋە سول تەرىپىگە سىزىقىى رنى سىزدى ۋە ئۇارنى كۆرسىتىپ تۇرۋپ :بۇار يول ردۋر.
بۇ يول رنى ھەر بىرىدە ئاز ۇنلۇققا چاقىرىدىغان شەيتان ر باردۋر ،دېدى .ئاندىن
ُّ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َّ
ُ
السبُل فتَف َّرق بِك ْم
وه َوَّل تت ِب ُعوا
ئال ھنى ﴿ :وأن هذا ِِصاِط مست ِقيما فات ِبع
َ َّ ُ َ ُ َ
َ
ُ
َ ُ
ع ْن َس ِبي ِل ِه ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم بِ ِه ل َعلك ْم ت َّتقون﴾ تەرجىمىاى« :بۇ مېنى تو را
يولۇمدۋر .شۇ يولدا يۈرقڭ ر .ناتو را يول ردا ماڭماڭ ر .ئۇار سىلەرنى ئال ھنى تو را
يولىدىن ئايرىھېتىدۋ .ئال ھنى ئەمرىنى تۇتۇپ دوزاختىن ساقلىنىشىڭ ر ئۈچۈن ،ئال ت
سىلەرگە بۇ ئىش رنى تەۋسىيە قىلىدۋ ».دېگەن ئايىتىنى تى ۋە قىلدى[ ».ئىماە
ئەھمەد رىھايىتى].
يۇقىرىقى ئايە ۋە ھەدىانى مەزمۇنىغا ئاساسەن دەيمىزكى ،كىمكى قۇرئان بىلەن
ھەدىاتىن يۈز ئۆرقيدىكەن ،ئۇنى بىدئە ۋە ئاز ۇنلۇقنى يوللىرى ئۆزىگە تارتىپ
ئالىدۋ .شۇنى بىلەن تو را يولدىن ئايرىلىپ قالىدۋ.
بىدئەتلەرنى باش كۆتۈرقشىگە تۈرتكە بولغان ئامىل ر تۆۋەندىكى نۇقتى ر ا
خۇاسىلىنىدۋ:
 -1ئىا ە دىنىنى ماھىيىتىنى بىلمەسلىك.
زاماننى ئۆتۈشى ۋە ئىا منى ئالتۇن دەۋرلىرى ئۆتمۈشلەرگە ئايلىنىپ قېلىشى
بىلەن مۇسۇلمان ردا دىنىي بىلىملەر ۋە ئىلى ،ڭ مەرىپە ئاجىزلىشىشقا باشلىدى.
دىننى ماھىيىتىنى ۋە ھەقىقىي روھىنى بىلمەسلىكتىن ئىبارە جاھالە كۈندىن
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كۈنگە كۆپىيىشكە باشلىدى .ئىش ر خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئالدىن خەۋەر
بەرگەندەك بولدى .ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى« :سىلەردىن ھاياتتا قالغان ر كېيىنكى چو
ئىاتى پ رنى كۆرىدۋ[ ».ئەبۇ داۋۋد رىھايىتى].
رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دېگەن« :ئال ت ئىلىمنى
بەندىلىرىدىن يولۇپ ئېلىھالمايدۋ .بەلكى ئۇنى ئالىم رنى ۋاپا قىلدۋرۋش ئارقىلىق
ئېلىھالىدۋ .ھېىبىر ھەقىقىي ئالى ،قالمىغان ۋاقىتتا كىشىلەر بىلىماىزلەرنى ئۆزلىرى
ئۈچۈن يولباشىى قىلىھالىدۋ ،بىلمىگەنلىرىنى ئۇاردىن سورايدۋ ،ئۇارمۇ بىلمىگەن
نەرسىلىرىنى كىشىلەرگە بىلگەن كۆرسىتىپ پەتىھاارنى ۋە تەلىملەرنى بېرىدۋ .شۇنى
بىلەن ئۇار ئۆزلىرىنى ۋە باشقى رنى ئازدۋرىدۋ[ ».بۇخارى ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
بىدئە ۋە جاھالەتلەرنى ئال ھنى ئىزنى بىلەن ئىلى ،ۋە ئالىم رنى كۈچى بىلەن
يەڭگىلى بولىدۋ .ئالىم ر ۋە ئىلى ،يوقىلىدىكەن ،بىدئە بىلەن جاھالەتلەرنى
توسىدىغان بىرەر قالقان قالمىغان بولىدۋ .بۇ ۋاقىتتا بىدئە ۋە جاھالەتنى باش
كۆتۈرقپ راۋاجلىنىشى ئۈچۈن كە پۇرسە تۇ ۇلىدۋ.
 -2نەپاىي ھەۋەسلەرگە بېرىلىش:
قۇرئان ۋە ھەدىانى روھىدىن يېراقلىشىپ ،ئۆزىنى نەپاىي ھەۋەسلىرىگە
َ ْ َ
َ َ
ئەگەشكەن كىشى تو رىاىدا ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِجيبُوا لك
َ َّ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َّ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً
اَّلل ِإن
ْي هدى ِمن ِ
فاعلم أنما يت ِبعون أهواءهم ومن أضل ِممن اتبع هواه بِغ ِ
ْ َ ْ َ َّ
َّ َ َ َ ْ
الظالم َ
ني﴾ تەرجىمىاى« :ئەگەر ئۇار ساڭا ئەگىشىشنى قوبۇل
اَّلل َّل يه ِدي القوم
ِِ
قىلمىاا ،بىلگىنكى ،ئۇار پەقە ئۆزلىرىنى نەپاىي ھەۋەسلىرىگە ئەگىشىدۋ .ئال ت
ۋەھىي قىلغان تو را يولنى قويۇپ ئۆزىنى نەپاىي ھەۋىاىگە ئەگەشكەن ئادەمدىنمۇ
ئاز ۇن ئادەە بارمۇ؟ ئال ت ھەقىقەتەن ھەقىقەتكە ئەگەشمەسلىك ئارقىلىق ئۆزلىرىگە
زۋلۇە قىلغان قەۋمنى ھىدايە قىلمايدۋ[ ».سۈرە قەسەس -53ئايە ].
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ ْ
ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :أفرأيت م ِن اَّتذ إِلهه هواه وأضله اَّلل لَع ِعل ٍم
َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ََ ََ
َ ًَ ََ ْ َْ
ْ َ ْ َّ
لَع بَ َ
اَّلل﴾
وختم لَع سم ِع ِه وقل ِب ِه وجعل
ُصهِ ِغشاوة فمن يه ِدي ِه ِمن بع ِد ِ
ِ
تەرجىمىاى« :ئى پەيغەمبەر! ماڭا نەپاىي خاھىشىنى ئى ت قىلىھالغان ،ئال ت
ئازدۋر ان ،ھەقنى بىلىپ تۇر ان ،ئال ت قۇلىقىنى ۋە دىلىنى پىىەتلىھەتكەن ۋە كۆزىنى

 120 

تەۋھىد كىتابى

پەردىلىھەتكەن ئادەمنى ئېيتىپ بەرگىن .ئال ت ئازدۋر اندىن كېيىن ،ئۇنى كى ،ھىدايە
قى ايدۋ؟![ ».سۈرە جاسىيە -23ئايە ].
 -3ئۆز پىكرىدە چى تۇرىھېلىش ۋە ئۆز كاتتىلىرىغا قارىغۇارچە ئەگىشىش.
ئېنىقكى ،كىشىنى تو را يولغا ئەگىشىشتىن توسىدىغان نەرسە ئۆز پىكرىدە چى
تۇرۋۋېلىش ۋە باشقى ر ا قارىغۇارچە ئەگىشىشتىن ئىبارە ئىككى نەرسىدۋر .ئۆز
پىكرىدە چى تۇرۋۋالىدىغان ،باشقى رنى نەسىسىتىنى قوبۇل قىلمايدىغان ،باشقى رنى
مەناىتمەستىن پەقە ئۆزىنى ئە تو را يولدا دەپ بىلىدىغان كىشىلەر ھېدايە
َ َ
تېپىشتىن ئىبارە بۇ بۈيۈك نېمەتتىن مەھرۋە قالىدۋ .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :وإِذا
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
اءنا﴾ تەرجىمىاى:
ِقيل لهم ات ِبعوا ما أنزل اَّلل قالوا بل نت ِبع ما ألفينا علي ِه آ َب
«ھەر قاچان كۇففارار ا :ئال ت چۈشۈرگەن قۇرئانغا ئەگىشىڭ ر! دېيىلاە ،ئۇار :ياق،
ئاتا ڭ بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئەگىشىمىز ،دېيىشىدۋ[ ».سۈرە بەقەرە -173
ئايە ].
كۈنىمىزدىكى مازار-ماشايىا ر ا باش ئورىدىغان ،قەبرىلەرگە چوقۇنىدىغان ۋە تۈرلۈك
شېرىك ئىش رنى دىن دەپ قوبۇل قىلغان بەزى سوپى -ئىشان ر ا ئەگىشىدىغان
بىلىماىز ،نادان مۇرىت ر ا ھەقىقەتكە ئەگىشىڭ ر دېيىلاە ،ئۇار ،ياق بىز ئاتا-ئانا ۋە
پىرلىرىمىزنى يولىغا ئەگىشىمىز ،دەپ چى تۇرىدۋ.
 .4كۇففارارنى دوراش.
ئال ھنى تو را يولىدىن ئېزىپ ،بىدئە ۋە خۇراپات ر ا چۆكۈشنى ئە چو
ئامىللىرىدىن بىرى كۇففارار ا ئۆزىنى ئوخشىتىھېلىش ۋە ئۇارنى دوراشتۇر .ئەبۇ ۋاقىد
لەياىي مۇنداق دەيدۋ« :بىز ئىا منى قوبۇل قىلغان كۈنلەرنى بىرىدە ،پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە بىلەن بىرگە ھۈنەينگە باردۋق .ئۇ جايدا مۇشرىك رنى مەخاۇس
دەرىاى بار ئىدى .ئۇار شۇ دەرەخنى تۈۋىدە ئولتۇرۋپ قوراللىرىنى ھازىرايتتى ۋە بۇ
دەرەخنى بىزگە ەلىبە ئېلىپ كېلىدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقتىن ھۆرمەتلەيتتى .بىز بۇ
دەرەخنى يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىھېتىپ پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا :يا رەسۇلۇل ت!
بىزگىمۇ مۈشرىك رنىڭكىگە ئوخشاش بىر دەرەخنى مەخاۇس قىلىپ بەرگەن بولاى ،
دەپ سورىھىدۋق ،پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە‹ :سۇبسانەل ت! سىلەرنى دېگىنىڭ ر
بۇرۋنقى كۇففارارنى سۆزىنى ئۆزىدۋر .ئال ت بىلەن قەسەە قىلىمەنكى ،بۇ ئىارائى
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ئەۋادلىرىنى مۇسا ئەلەيسىاااامغا دېگەن سۆزىگە ئوخشاشتۇر .ئۇار مۇسا
ْ َّ َ
َ َ
َ ُ
َ
َ َ َّ ُ
ئەلەيسىاااامدىن﴿ :قالوا يَا ُموَس اج َعل نلَا إِل ٰـ ًها ك َما ل ُه ْم آل ِ َهة ۖ قال إِنك ْم
َ َْ ُ َ
ق ْوم َت َهلون﴾ تەرجىمىاى« :ئى مۇسا! بىزگىمۇ ئۇارنى بۇتلىرىغا ئوخشاش
بۇ ئورنىتىپ بەرگىن» دېدى .مۇسا :سىلەر ھەقىقەتەن نادان قەۋە
ئىكەناىلەر ،دېدى[ ».ئەئراف -138ئايە ] .رەسۇلۇل ت مۇنداق دەيدۋ« :سىلەرمۇ
بۇرۋنقى رنى يولىغا ئەگىشىھاتىاىلەر[ ».تىرمىزى رىھايىتى].
شۇنى ئىپادىلەيدۋكى ،ئىارائى ئەۋادلىرىنى مۇسا
يۇقىرىقى ھەدى
ئەلەيسىاااامغا ئۇنى ئۇار ا بۇ ياساپ بېرىشىنى سوراشتىن ئىبارە بۇ خاتا
تەلەپنى قويۇشىغا ۋە مۇھەممەد ئەلەيسىىااامنى يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان
ساھابىلىرىنى ئۇنىڭدىن ئۇار ا مۇشرىك رنىڭكىگە ئوخشاش ئۇلۇ ش ئۈچۈن
مەخاۇس دەرەخ بەلگىلەپ بېرىشىنى سورىشىغا تۈرتكە بولغان ئاساسلىق سەۋە ،
ئۇارنى كۇففارارنى دورىغانلىقى ۋە ئۇار ا ئۆزلىرىنى ئوخشىتىشقا تىرىشقانلىقى ئىدى.
مانا بۇ ،كۈنىمىزدىكى كۆپىنىە مۇسۇلمان رنى ئادىتىگە ئايلىنىپ قالغان ئىللەتلەردۋر.
بۈگۈنكى كۈندىكى كۆپىنىە مۇسۇلمان رمۇ تۇ ۇلغان كۈنلىرىنى خاتىرىلەش ،قەبىرلەرنى
قاتۇرۋش ،يادىكارلىق ھەيكەللىرىنى تىكلەش ،شەرىئەتتە بۇيرۋلمىغان دىنىي بايرام رنى
بەلگىلىھېلىشكە ئوخشاش باتى دىن ۋە ئېتىقاداردىكى بىر بولەك بىدئە ۋە شېرىك
ئەمەللەرنى قىلىپ كەلمەكتە.
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ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىدئەتچىلەرگە تۇتقان پوزىتسىيەسى ۋە ئەھلى
سۈننە جامائىتىنىڭ بىدئەتلەرنى رەت قىلىشتىكى پىرىنسىپى
بىرىنچى :ئەھلى سۈننە جەمائىتىنى بىدئەتىىلەرگە قارشى مەۋقەسى .ئەھلى
سۈننە ۋەلجەمائە ئەزەلدىن بىرى بىدئە ۋە بىدئەتىىلەرگە رەددىيە بېرىپ كەلمەكتە.
شۇنداق مۇسۇلمان رنى ئۇنى خەتىرىدىن ئاگاھ ندۋرۋپ كەلمەكتە .بۇ ھەقتە تۆۋەندە
بەزى مىاال ر بېرىلىدۋ:
 -1ئۇممۇ دەردا رەزىيەل ھۇ ئەنسا مۇنداق دېگەن« :بىر كۈنى ئەبۇ دەردا ناھايىتى
ەزەپلەنگەن ھالدا ئۆيگە كىرىپ كەلدى .مەن ئۇنىڭدىن-سىزگە نېمە بولدى؟ ،دەپ
سورىھىدى ،،ئۇ :ئال ھنى نامى بىلەن قەسەە قىلىمەنكى ،مەن مۇسۇلمان رنى
بىدئەتلەرگە چۆمۈپ كەتكەنلىكىنى كۆردقە .بوارنى قىلغان ئىشلىرىدا مۇھەممەد
ئەلەيسىاااامنى يولىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان بىرەر شەيئىنىمۇ كۆرمەيھاتىمەن .بىرا
نەرسە ئۇارنى ھەممىاى ناماز ئوقۇيدۋ ،خااس — دېدى[ ».بۇخارى رىھايىتى].
 -2بىر ئادەە ئىماە مالىكنى يېنىغا كېلىپ ،ھەرەمگە بېرىش ئۈچۈن نەدىن ئېسراە
با ش كېرەك؟ ،دەپ سورىدى .ئىماە مالىك ئۇنىڭغا جاۋا بېرىپ ،پەيغەمبەر
ئەلەيسىااااە بەلگىلەپ بەرگەن پاانى جايدىن ئېسراە با ش كېرەك ،دېدى .ئۇ
ئادەە :ئەگەر ئۇنىڭدىن يىراقراق جايدىن ئېسراە با لىااممۇ بوامدۋ؟ ،دەپ سوراپتى.
ئىماە مالىك :بۇنى تو را كۆرمەيمەن دېھىدى ،بۇ ئادەە نېمە ئۈچۈن؟ دەپ يەنە
سورىدى .ئاندىن ئىماە مالىك دېدىكى ،سېنى پىتنە ۋە ئىاتى پ ر ا سەۋە
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
اَّلين ُيالِفون عن أم ِرهِ أن
بولۇشۇڭدىن قورقىمەن .ئال ت قۇرئاندا﴿ :فليحذ ِر ِ
َ
َْ َ
َ
ُ
ت ِصيبَ ُه ْم ِفتنة أ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم َعذاب أ ِِلم﴾ تەرجىمىاى« :پەيغەمبەرنى ئەمرىگە
خى پلىق قىلغۇچى ر دۋنيادا چو پىتنىگە دۋچار بولۇشتىن ،يا ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا
قېلىشتىن قورقاۇن» دەپ كۆرسەتكەن.
يۇقىرىقى ر بۇرۋنقى مۇسۇلمان رنى بىدئەتلەرگە قارشى مەۋقەسىدىن بەزى
ئۈلگىلەردۋر .ئىا ە مىللىتى ،خۇسۇسەن ئىا ە ئالىملىرى بىدئە ۋە خۇراپات ر ا
قارشى كۈرەشلىرىنى ئەسىرلەر بويى داۋاە قىلدۋرۋپ كەلمەكتە.
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ئىككىنچى :ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائەنى بىدئەتلەرنى رە قىلىشتىكى
پىرىناىپى :ئىا ە ئۆلىمالىرى بىدئەتلەرنى رە قىلىشتا قۇرئان بىلەن ھەدىالەرگە
يۆلىنىدۋ .قۇرئان ۋە سەھىھ ھەدىالەر مۇسۇلمان ر ئۈچۈن مەڭگۈلۈك دەستۇردۋر .بۇ
ئىككىاى بىدئەتلەرنى يېڭىشتا ،بىدئەتىىلەرگە قارشى تۇرۋشتا ئە كۈچلۈك قورالدۋر.
ئىا ە ئۆلىمالىرى قۇرئان ۋە ھەدىانى روھىغا ئەمەل قىلىش ۋە بىدئەتلەرگە قارشى
تۇرۋش ماۋزۋسى ئاستىدا كۆپلىگەن قىممەتلىك ئەسەرلەرنى قالدۋر ان .ئال ھقا
شۈكۈركى ،ئىا ە ئۆلىمالىرى ھازىرمۇ دۋنيانى ھەر قاياى جايلىرىدا بىدئە ۋە تۈرلۈك
خۇراپات ر ا قارشى كۈرەشلىرىنى داۋاە قىلدۋرۋپ كەلمەكتە.
زامانىمىزدىكى بىدئەتلەردىن بەزى مىسالالر:
زامانىمىز مۇسۇلمانلىرى ئارىاىدا ئورتاق شقان بىدئەتلەر تۆۋەندىكىىە:
 -1مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى تۇ ۇلغان كۈنىدە مەۋلۇد ئوقۇپ مۇراسى،
ئۆتكۈزقش.
«مەۋلۇد» سۆزى تۇ ۇلغان دېگەن مەنىدە بولۇپ ،خرىاتىئان ر ئىياا
ئەلەيسىاااامنى تۇ ۇلغان كۈنىنى خاتىرلەپ مۇراسى ،ئۆتكۈزگەنگە ئوخشاش ،بەزى
جاھى مۇسۇلمان ر ئاز ۇن موللى رنى دەستىكى بىلەن رەسۇلۇل ھنى تۇ ۇلغان
كۈنىنى خاتىرلەپ ،بۇ ئىشنى ئىبادە سۈپىتىدە ھەر يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل ئېيىدا جارى
قىلدۋرۋپ كەلمەكتە .ھالبۇكى ،بىزنى ئىا ە دىنىمىزدا پەيغەمبەرنى بولاۇن ياكى
باشقىاىنى بولاۇن تۇ ۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش ئادىتى يوقتۇر .مۇسۇلمان رنى ھەر
يىلى مەۋلۇد ئۆتكۈزقش ئىشلىرى گات مەسىىتلەردە ،گات ئۆيلەردە داۋاە قىلدۋرۋلۇپ
كەلمەكتە .كۆپىنىە مۇسۇلمان ر مەۋلۇد سورۋنىدا نېمە ئوقۇلىھاتقانلىقىنى بىلمەيدۋ.
ھەتتا مەۋلۇدنى ئوقۇ ان موللى رمۇ ئۆزلىرىنى نېمىلەرنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى چۈشەنمەيدۋ.
ئۇار مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەدھىيىلىدۋق دەپ ،ئۇنى شەنىگە تو را
كەلمەيدىغان سۆزلەرنى ئۆز ئىىىگە ئالغان بەزى ئەرەبڭىە قەسىدىلەرنى
چۈشەنمەستىن ئوقۇيدۋ .مەزكۇر پائالىيە جەريانىدا ئوقۇلغان قەسىدىلەردە پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى ئال ھقى خاس بولغان ئى ھىي سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەيدۋ ۋە
ئۇنى ھەققىدە شېرىك سۆزلەرنى قىلىدۋ .بەزى كىشىلەر بۇ مۇناسىھە بىلەن
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن مەدە سورايدۋ .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە
ھەدىالىرىدە مەدە ۋە ياردەمنى پەقە ئال ھتىن سورىلىشى كېرەكلىكىنى
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تەكىتلەيدۋ .پەيغەمبەرئەلەيسىااااە ئۆزىنى خرىاتىئان رنى ئىياا ئەلەيسىاااامنى
ئى ھ شتۇرىھالغىنىدەك ئى ھ شتۇرۋۋېلىنىشىنى قەتئىي رە قىلغان .بۇ ھەقتە
رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دېگەن« :خرىاتىئان ر ئىياانى
مەدھىيىلەشتە دىننى چەكلىمىاىدىن ھالقىغىنىدەك ،مېنى مەدھىيىدە
ئاشۇرىھەتمەڭ ر .مەن بىر بەندە ،مېنى ئال ھنى قۇلى ۋە ئەلىىاى دەڭ ر[ ».بۇخارى
ۋە مۇسلى ،رىھايىتى].
مەۋلۇد ئۆتكۈزگەنلەرنى كۆپىنىىاى مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەۋلۇد
مۇراسىمىغا ھازىر بولىدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلىشىدۋ .بۇ ئىنتايىن خاتا ئېتىقادتۇر .مەۋلۇد
سورۋنلىرىدا مۇندىن باشقىمۇ ئىمان ۋە ئېتىقادقا زىت كېلىدىغان كۆپلىگەن سەلبىي
ھالەتلەر باردۋر .بىز مەۋلۇد ئوقۇ ۇچى ر ا شۇنداق دەپ جاۋا بېرىمىزكى ،مەۋلۇد
ئوقۇشنى قۇرئان ۋە ھەدىالەردىن ھېىبىر ئاساسى يوقتۇر .پەيغەمبەر
ئەلەيسىاااامنى دەۋرىدە ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى ساھابىلەرنى زامانلىرىدىمۇ مەۋلۇد
ئوقۇش دېگەن نەرسە مەۋجۇد ئەمەس ئىدى .ئىا منى ئالتۇن دەۋرلىرىدىمۇ بۇنداق
ئىش يوق ئىدى .پەقە ھىجرىيەنى  4ڭ ئەسرىدىن كېيىن شىئەلەر تەرىپىدىن مەۋلۇد
دېگەن نەرسە ئوتتۇرىغا چىقىرىلدى .شىئەلەر ئېتىقاد جەھەتتە خاتااشقان بىر ئاز ۇن
پىرقىدۋر.
ئىماە ئەبۇ ھەپاە تاجىددىن ئەلپاكىسانىي رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ" :رەبىيئۇل
ئەۋۋەل ئېيىدا ئاتالمىش «مەۋلۇ » مۇراسىمى ئۆتكۈزقشنى دىندا ئاساسى بارمۇ دېگەن
سوئال ر بەزى جامائەتلەر تەرىپىدىن تەكرار سورالغان ئىدى ،ئال ھنى مۇۋەپپىقىيىتى
بىلەن مۇنداق جاۋاپ بەردى :،مەۋلۇ مۇراسىمى ئۆتكۈزقشنى قۇرئان ۋە سۈننەتتە
ئاساسى بارلىقىنى خاتىرلىمەيمەن .ھەتتا سەلەپلەرنى يولىدا ماڭغان دىندا ئۆرنەك
بولغان ئۆلىماارنى بىرەرسىدىن بۇ مۇراسىمغا ئىشتىراك قىلغانلىقىنى بىلمەيمەن.
بەلكى ئۇ ،كېر ەكاىز ۋە شەيتانى نەپاىگە ئەگەشكۈچى كىشىلەرنى پەيدا قىلغان
بىدئەتلىرىدىن ئىبارەتتۇر[ ".مەۋلۇ تو رىاىدا بايان ناملىق ئەسەردىن ئىلىندى].
شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن" :كىشىلەر يېڭىدىن ئوتتۇرىغا
چىقىرىھالغان مەۋلۇد مۇراسىمى؛ بىر بولاا خرىاتىئان رنى ئادىتىگە ئەگىشىش ياكى
مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا سۆيگۈ ئىزھار قىلىش ئۈچۈندۋر .قانداق بولمىاۇن ،بۇ
ئىشنى ساھابىلەر ياكى ئىا منى ئالتۇن دەۋرلىرىدىكى كىشىلەر قىلمىغان .ياخشى
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ئىش رنى جارى قىلدۋرۋشتا ئۇار ئەلھەتتە بىزلەردىن ھەقلىق ۋە بىزلەر ئۈچۈن ئۈلگە
ئىدى .ئەگەر مەۋلۇد دېگەن بۇ ئىش ياخشىلىققا ياتىدىغان بىر ئىجابىي ئىش بولىدىغان
بولاا ئىدى ،ئۇار بۇنى ئەلھەتتە قىلغان بواتتى .ئۇار مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى
سۆيۈشتە ۋە ئۇنى قەدىرلەشتە بىزلەردىن ئاكتىپ كىشىلەر ئىدى .ئۇار قانداق بىر
ئىشىنى ياخشىلىق ۋە ساۋابلىق ئىش ئىكەنلىكىنى بىلاە ئۇنى ھەرگىزمۇ تەرك
ئەتمەيتتى .ئۇار دىننى ئە راۋاج نغان ۋە مۇسۇلمان ر دىننى ھەقىقىتى بويىىە
ئىش كۆرگەن ئۈلگىلىك ئەسىرلەردە ياشىغان پەزىلەتلىك كىشىلەر ئىدى .ئۇار بىزگە
نىابەتەن بۇ دىننى ايىاىنى ،ماھىيىتىنى ۋە ھەقىقىتىنى ياخشى بىلەتتى .ئۇارنى
مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا بولغان سۆيگۈسى ،ئىا س ۋە ئەقىدىاى پەقە ئۇنى
يولىغا ئەگىشىش ،بۇيرۋ انلىرىنى ئورۋن ش ،توسقانلىرىدىن چەكلىنىش ۋە ئۇ بۇيرۋمىغان
ئىش رنى قىلماسلىق بىلەن بولغان .مانا بۇ ،ساھابىلەرنى  ،تابىئىن ر (ساھابىلەر بىلەن
ئۇچراشقان كىشىلەر) نى ۋە كېيىنكى دەۋرلەردە ياشىغان كامى مۇسۇلمان رنى
پەيغەمبەرنى سۆيۈش ،ئۇنىڭغا مۇھەببە قىلىش ،ئىا س با ش ئارقىلىق ئۇنىڭغا
ئىتائە قىلىشىدىكى يولىدۋر[ ».شەياۇل ئىا ە ئبنى تەيمىيەنى "تو را يولغا
ئەگىشىش" ناملىق ئەسەر -2توە -615بە (د .ناسىر ئەلئەقلىنى تەھقىقى)].
پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى تۇ ۇلغان كۈنىدە خاتىرلەپ مەۋلۇد مۇراسىمى
ئۆتكۈزقش ،ئۇنى بىلەن چەكلىنىپ قالماستىن ،بەلكى ئۇنىڭغا ئەگەشتۈرقپ ئەۋلىيا ۋە
پىرلەرنىڭمۇ تۇ ۇلغان كۈنلىرىدە دا دۋ ىلىق مۇراسىم رنى ئۆتكۈزقشىگە ئىلىپ بارىدۋ.
بۇنداق بىدئەتلەرگە رەددىيە بېرىپ قەدىمدە ۋە ھازىردا كۆپلىگەن ئىلمىي ئەسەرلەر
يېزىلغان .ئىا ە ئۆلىمالىرى ئەسەرلەرنى يېزىشتىن باشقا ،خۇتبىلىردە ،ۋەزلىرىدە ۋە
ھەرقانداق بىر سورۋن ردا ،مۇراسىم ردا بىدئەتلەردىن كىشىلەرنى مەنئى قىلىپ
كەلمەكتە.
 -2ئۆلۈك ۋە ھايا بەزى كىشىلەر ۋە تارىاى جاي رنى تەۋەررقك قىلىھىلىش.
زامانىمىزدا بەزى مەملىكەتلەردە كە تارقالغان بىدئەتلەرنى بىرى ،ئۆلۈكلەرنى ۋە
بەزى جاي رنى تەۋەررقك قىلىش ،يەنى ئۇاردىن بەرىكە ۋە ياخشىلىق تىلەشتۇر.
بەرىكە پەقە ئۇنى ئاتا قىلىشقا قادىر بولغان ئال ھتىن سورىلىدۋ .ھەقىقەتەن ئال ت
بەرىكە بېرىشكە قادىر يېگانە ياراتقۇچىدۋر .ھەممە ئال ھقا موھتاجدۋر .ئال ھتىن
باشقا ھېىكى ،مەخلۇقات ر ا رىزىق بېرىشكە ۋە بەرىكە ئاتا قىلىشقا قادىر ئەمەستۇر.
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بەرىكە ۋە رىزىقنى ئىگىاى ئال ھتۇر .بەزى جاي رنى تەۋەررقك بىلىپ ،ئۇ جاي ردىن
بەرىكە ۋە خاسىيە تىلەش شېرىكنى نەخ ئۆزىدۋر .جاي ردىن بەرىكە ۋە
خاسىيە تىلىگۈچى مەيلى بۇ جاينى سى پ يۈزىنى سۈرتۈش بىلەن بۇ جايدىن
بەرىكە ھاسى بولىدۋ دەپ ئېتىقاد قىلاۇن ،مەيلى ئۇ جايدا ياتقان ئۇلۇ رنى
يۈزىاىدىن ئال ت بەرىكە ئاتا قىلىدۋ ،دەپ ئېتىقاد قىلاۇن ھەر ئىككى ھالەتتە ئۇ
شېرىكنى سادىر قىلغان بولىدۋ .ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ھايا ۋاقتىدا
ئۇنى چاچلىرىنى تەۋەررقك قىلىپ ساق يتتى .بىراق ئۇار ئۇنى بەرىكە ئۈچۈن ۋاسىتە
دەپ تونۇمايتتى ،پەقە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا بولغان ھۆرمىتى ۋە سۆيگۈسى
يۈزىدىن شۇنداق قى تتى .ئۇارنى بۇ ئىشلىرى بىدئە ياكى شېرىك دائىرىاىگە
كىرمەيتتى ،ئەلھەتتە .بۇنى دەلىلى شۇكى ،پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى شۇ ۋاقىتتا
ھاياتتا ئىكەنلىكى ۋە ئۇارنى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇنى
ئۆيىنى ،قەبرىاىنى ياكى باشقا نەرسىلىرىنى تەۋەررقك قىلىپ بەرىكە ھاسى بولىدۋ
دەپ ئېتىقاد قىلمىغانلىقىدۋر .ئۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەبۇ
بەكرى ،ئۆمەر ،ئوسمان ،ئەلى (ئال ت ئۇارنى ھەممىاىدىن رازى بولاۇن) قاتارلىق
ئۇلۇغ ساھابىلەرنى ھېىبىرىنى ئۇارنى ھاياتىدا ياكى ۋاپاتىدىن كېيىن تەۋەررقك
قىلغان ئەمەس .ئۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ئە ئاۋۋالقى قېتى ،ۋەھىي كەلگەن ۋە
ئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىاى تاپشۇرۋلغان ھىرا ارىغا بېرىپ ناماز ئوقۇپ دۋئا تەلەپ
قىلمايتتى .ھازىرمۇ ھېىكى ،بۇ جاي رنى ئااھىدە ئىبادە ئورنى قىلىھالمىغان .ئىا ە
دىنىدا جاي رنى تەۋەررقك قىلىش تو را بولىدىغان بولاا ئىدى ،ئە ئاۋۋال ھىرا ارى
تەۋەررقك قىلىنىشقا تېگىشلىك ئىدى .شۇنىڭدەك ،ئال ت مۇسا ئەلەيسىاااامغا ۋەھىي
چۈشۈرگەن ۋە سۆز قىلغان مۇبارەك جاي تۇرى سىنا ا بېرىپ بىرەر ساھابىنى دۋئا
قىلغىنىنى ياكى ئىبادە قىلغانلىقىنى ياكى بەرىكە سورىغانلىقىنى بىلمەيمىز.
پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مەسجىدىدىكى رەسۇلۇل ھنى ناماز ئوقۇ ان جايىنى ياكى ئۇ
خۇتبە ئوقۇ ان مېسرابنى بىرەر ساھابىنى ۋە ياكى كېيىنكى شانلىق دەۋر
مۇسۇلمانلىرىدىن بىرەرسىنى سۆيگەنلىكىنى ياكى تەۋەررقك قىلغانلىقىنى بىلمەيمىز.
شۇنداق ئۇلۇغ جاي رنى سۆيۈش ۋە تەۋەررقك قىلىش ،ئۇنى بىلەن بەرىكە تىلەش
تو را بولمىغان يەردە ،ئەۋلىياارنى  ،پىرلەرنى قەبرىلىرىنى ،مازار ڭ ماشايىا رنى ۋە
قەدىمىي ئاسارە ڭ ئەتىقىلەرنى تەۋەررقك بىلىپ ،ئۇاردىن بەرىكە ۋە ياردەە سوراش

 127 

تەۋھىد كىتابى

قانداقمۇ جائىز بولاۇن؟! ئەمما مەككىدىكى مەسىىتى ھەرەە ،مەدىنىدىكى پەيغەمبەر
مەسىىتى ۋە پەلەستىندىكى بەيتۇلمۇقەددەسنى ئۇلۇ ش ۋە بۇ جاي رنى پەزىلەتلىك
ماكان دەپ بىلىش دىنىمىزدا بۇيرۋلغان بىر ياخشى ئىش بولۇپ قالماستىن ،دىنىمىزنى
تەلىپىدۋر .چۈنكى مەسىىتى ھەرەمدىكى كەبە مۇسۇلمان رنى قىبلىاى ،ئۇنىڭدا
ئىككى رەكئە ناماز ئوقۇش باشقا مەسجىتلەردە يۈزمى رەكئە ناماز ئوقۇ ان بىلەن
باراۋەردۋر .پەيغەمبەر مەسىىدىدە ۋە بەيتۇلمۇقەددەستە ئوقۇلغان ئىككى رەكئە ناماز
باشقا مەسىىتلەردە ئوقۇلغان بەش يۈز رەكئە ناماز ا تەڭدۋر.
 -3ئىبادەتلەردىكى بىدئەتلەر.
كۈنىمىزدە ئىبادەتلەر ساھەسىگە كىرىپ كەتكەن بىدئەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر.
شەرىئەتنى ئىبادەتلەر ھەققىدىكى كۆرسەتمىاى شۇكى ،دىنىمىزدا بەلگىلەنگەن
ھەرقانداق بىر ئىبادەتنى كۆرسىتىلگەن مەخاۇس قائىدە ،سىاتېمىلىرى بويىىە
قىلىشتۇر .شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغان ئىش ر ئىبادە دېيىلمەيدۋ .ھېىكىمنى
شەرىئەتتىن دەلى ڭ ئىاپاتاىز ھالدا ،ئۆزى خالىغان ئىش رنى ئىبادە سۈپىتىدە
ئوتتۇرىغا چىقىرىش ھوقۇقى يوقتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
«كىمكى بىزنى دىنىمىزدا بۇيرۋلمىغان بىر ئىشنى ئىبادە دەپ قىلىدىكەن ،ئۇنى
ئەمەلىي قوبۇل قىلىنمايدۋ[ ».مۇسلى ،رىھايىتى].
ئىبادەتلەر پەقە ئال ت ۋە ئۇنى پەيغەمبىرى كۆرسەتكەن قائىدە ۋە سىاتېما
بويىىە قىلىنىدۋ .باشقا ئۇسۇل ر بىلەن قىلىنغان ئەمەللەر ئىبادە قاتارىغا كىرمەيدۋ ۋە
قوبۇل قىلىنمايدۋ.
كۈندقلۈك ھاياتىمىزدىكى ئىبادەتلىرىمىزگە دەلىلاىز قىتىلىپ قالغان بەزى
ئەمەللەرنى تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتۈمىز:
نامازدا نىيەتنى ئېغىز بىلەن قىلىش( :يەنى نىيە قىلدى ،ئىككى رەكئە
بامداتنى پەرزىنى دېيىش) بۇ بىدئە بولۇپ ،رەسۇلۇل ھنى سۈننتىدىن
َّ ُ َ ْ َ
ُ ْ َ ُ ِّ َ َّ َ
ُ
ئەمەس .ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ﴿ :قل أت َع ِل ُمون اللـه بِ ِدي ِنك ْم َواللـه يعل ُم
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َ َّ ُ ُ
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ۖ
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ات َو َما ِِف
ِ
ما ِِف السماو ِ
ِ ِ
مۇھەممەد! ئېيتقىنكى ،ئال ھقا دىنىڭ رنى (يەنى دىنىڭ رنى دىلىڭ رنى
تەستىق قىلغانلىقىنى) خەۋەر قى ماىلەر؟ ھالبۇكى ،ئال ت ئاسمان ردىكىنى ۋە
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زېمىندىكىنى بىلىپ تۇرىدۋ ،ئال ت ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۋر[ ».سۈرە
ھۇجرا -16ئايە ].
نىيەتنى ئورنى قەلبدۋر .ناماز ا نىيە قىلىش تىلنى ئىشى بولماستىن بەلكى
قەلبنى ئىشىدۋر .شۇنىڭدەك ،نامازدىن كىيىن جامائە بولۇپ بىردەك تەسبىھ
ئېيتىش .يەنى نامازدىن كىيىن ئوقۇلىدىغان زىكىرارنى ھەركىشى ئۆز ئالدىغا ئېيتىش.
بەزى مۇراسى ،ۋە تى ۋە دۋئااردىن كىيىن سۈرە پاتىسەنى ئوقۇشنى تەلەپ قىلىش.
ئۆلگەندىن كىيىن نەزىر ئۆتكۈزقش ۋە قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن بەزى كىشىلەرنى
ئىجارى ش ،ئىارا ۋە مىئراج كېىىاىنى قۇتلۇق ش ،ھىجرىيە يېڭى يىلىدە مۇراسى،
ئۆتكۈزقش ،شۇنىڭدەك رەجەپ ئېيىنى ئۆمرە قىلىشقا خاس شتۇرۋش ،سۈننەتتە
كۆرسۈ تۈلگەندىن باشقا مۇئەييەن بىر كېىىنى نەپلە ناماز ئوقۇشقا ياكى مەلۇە بىرەر
كۈننى روزا تۇتۇشقا خاس قىلىھېلىش قاتارلىق ئىش ر دىنىمىزدا ھېچ ئاساسى بولمىغان
ئەمەللەردىن بولۇپ ،بۇ ئىبادەتلىرىمىزگە سوقۇنۇپ كىرگەن بىدئەتلەردىندۋر.
ئەھلى تەسەۋۋۋپ رنى بارلىق تۈرلىرىدىكى ئاتالمىش زىكىرار ،يېڭىدىن پەيدا
قىلىنغان بىدئەتلەردىن بولۇپ ،مەزكۇر زىكىرار ۋاقىت ۋە ئۇسلۇ  ،شۇنداق شەكلى
ئىتىبارى بىلەن شەرىئەتتە يولغا قويۇلغان زىكىرلەرگە مۇخالىپتۇر.
شەئبان ئېيىنى -15كۈنىنى كۈندقزىنى روزىغا ،كېىىاىنى ناماز ا خاس شتۇرۋش،
شۇنىڭغا ئوخشاش شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان ئەمەللەردىن قەبرە قاتۇرۋش ،بەرىكە
تەلەپ قىلىش ياكى ئۆلۈكنى ۋەسىلە قىلىش ئۈچۈن قەبرە ئۈستىگە مەسجىد بىنا قىلىش
قاتارلىق ئىش ر مۇسۇلمان ر ئارىاىدا كە تارقالغان بىئەتلەردىن بولۇپ ،بۇ ھەقتە
رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەمدىن بايان قىلىنغان سەھىھ ھەدى يوق.
خۇاسە :بىدئە كۇپرىغا ئىلىپ بارىدىغان ئەمەلدۋر .بىدئە ئال ت ۋە ئال ھنى
رەسۇلى يولغا قويمىغان ئىش ردىن بولۇپ ،دىندا يېڭىلىقنى بەرپا قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
بىدئە سادىر بولغاندا ،شەيتان چو گۇنات سادىر بولغان ۋاقىتتىكىدىن بەكراق خۇرسەن
بولىدۋ .چۈنكى گۇنات ئىشلىگۈچى مەزكۇر ئىشنى چو گۇنات ئىكەنلىكىنى بىلىدۋ ۋە
ھامان بىر كۈنى تەۋبە قىلىدۋ .ئەمما بىدئە ئىشلىگۈچى مەزكۇر ئەمەلنى ئىشلىگەندە،
ئۇنى دىن ۋە بۇ ئارقىلىق ئال ھقا يىقىنلىشىمەن دېگەن ئېتىقاد بىلەن قىلىدۋ ،مەزكۇر
ئېتىقادى سەۋەبلىك ئۇنىڭدىن تەۋبە قىلمايدۋ .بىدئە سۈننەتنى يوقىتىدۋ،
بىدئەتىىلەر سۈننە ئەھلىنى ۋە سۈننەتنى ئەھيا قىلغۇچى رنى يامان كۆرىدۋ .بىدئە
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ساھىبىنى ئال ھتىن يىراق شتۇرۋپ قالماستىن ،مەنىھىي پاساتىىلىققا ئىلىپ بارىدۋ ۋە
ئال ھ نى ەزىپىگە دۋچار بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۋ.
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بىدئەتچىگە قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟:
بىدئەتلەرنى سادىر قىلغۇچى كىشىلەرنى كۆپىنىىاى ئۇنى بىدئە ئىكەنلىكىنى
بىلمەستىن قىلىدۋ ،ياكى مەلۇە بىرەر ئاز ۇن مەزھەپنى رايىغا ئاساسەن ئۇنى بىلىپ
تۇرۋپ ئىبادە دەپ قىلىدۋ .ھەر ئىككى ھالەتتە بىدئە سادىر قىلغۇچى خاتااشقان
بولۇپ ،ئەھلى-ئىلىم رنى ئۇار ا ۋەز ڭ نەسىسە قىلىشى ،تو رىنى كۆرسىتىپ
بىدئە سادىر قىلىشنى ئاقىھىتىنى خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى قەتئى ئاگاھ ندۋرۋشى
ازى .،ئۇار نەسىسەتنى قوبۇل قىلىپ ھەقىقەتكە قايتاا ،ئۇارنى بۇرۋنقى خاتالىقلىرى
سۈرقشتە قىلىنمايدۋ .ئۇارنى مۇسۇلمان ر قېتىغا ئېلىپ ھىمايە قىلىشى كېرەك .ئەگەر
ئۈ ئۆز مەزھىپىنى پىكرىدە چى تۇرىھېلىپ بىدئە ئىش رنى تەرك ئېتىشنى قوبۇل
قىلمىاا ۋە ئۆزىنى ئاز ۇن يولباشىىلىرىنى سۆزىدىن چىقمىاا ،ئۇنداق ر ا
ئارى شماسلىق ،ئۇارنى دوست تۇتماسلىق ۋە كىشىلەرنى ئۇارنى خەتىرىدىن
ئاگاھ ندۋرۋپ ،ئۇاردىن يىراق بولۇشقا چاقىرىش كېرەك .چۈنكى باشقا پىكىردىكىلەرگە
ئارى شقان ئادەە تەدرىجىي ئۇارنى پىكىرلىرىنى تەسىرىگە ئۇچرايدۋ .شۇنداق ر يامان
ئىش رنى قىلىدىغان ،شەرىئەتكە مۇخالىپەتىىلىك قىلىدىغان قەۋملەرگە ئارى شقان
ئادەممۇ تەدرىجىي ئۇار ا ئوخشاپ قالىدىغان ئەھھال رمۇ بولىدۋ .شۇڭا مۇسۇلمان ر
ئۆزلىرىنى تو را ئەقىدىاى ،ساپ ئىمانى ۋە تو را يولىدىن ئېزىپ ،خاتالىق ر ا چۈشۈپ
قالماسلىقى ئۈچۈن باتى ئېتىقادتىكى كىشىلەرگە ۋە يامان ئىش قىلغۇچى ر ا
ئارى شماسلىقى كېرەك .بۇ ئە ياخشى چارىدۋر .كۇففارار ئازدۋرالمىغان مۇسۇلماننى،
مۇسۇلمان سۈپەتلىك بىدئەتىى خۇراپاتىى ر ۋە مۇناپىق ر تېزا ئازدۋرۋپ كېتەلەيدۋ.
چۈنكى بۇنداق رنى كىشىلەر ئۇارنى تاشقى جەھەتتىكى مۇسۇلمانلىق سۈرىتىگە قاراپ
مۇسۇلمان قېرىنداش ،تو را يولدا يۈرگۈچى سەپداش دەپ تونۇيدۋ .نەتىجىدە ئۇار ھې
قىلماستىن ئۇارنى يولىغا ئەگىشىپ كېتىدۋ .ئەمما كۇففاراردىن ھەركى ،ھەزەر قىلىدۋ.
ئۇنىڭغا ئەگەشمەيدۋ.
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جانابى ئال ت تائاادىن ئۇلۇغ دىنىمىز ا نۈسرە بېرىشىنى ،دقشمەنلىرىمىزنى رەسھا
قىلىپ ،مۇسۇلمان رنى ئەزىز قىلىشىنى تىلەيمىز.
ئاخىرىدا ،بىزنى سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا ،ئۇنى
ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابە كىراملىرىغا چىن يۈرەكتىن سااە ۋە دۋئالىرىمىزنى
يول يمىز .ئال ت تائاا ھەممىمىزنى دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىققا مۇيەساەر قىلاۇن.
ئامىن ....

