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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كېرىش سۆز

بولغڭان ئڭال ت تائاا ڭا  رەببڭىبارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ     

گە، ئۇنىڭ  پەيغەمبىرىمىڭز مڭۇھەممەد ئەلەيسىااڭاامراسڭتىى   .خاستۇر

ئڭڭال ت تائاانىڭڭ  رەھڭڭمە   ە كىراملىرىغڭڭاسڭڭاھابۋە  لىرىتاۋابىئڭڭات-ئڭڭائىلە

 .سااملىرى بولاۇن

ئڭڭۆزى ئىاىڭڭاە، مەزمڭڭۇنى كە  ۋە  نىڭڭ ھەققىڭڭدە يېزىلغڭڭان بڭڭۇ كىتاب تەۋھىڭڭد  

كڭۆپلىگەن ئىاڭ ە بۈيۈكلىرىنىڭ ، بەردىڭ،، ئەھمىڭيە   ىغائىبارىلىرى ئوڭاي بولۇش

 ىئىبنڭ، ۋە مڭۇھەممەد قەيڭيى ىئىبنڭ، تەيمىڭيە ىئىبنئىا ە  خۇسۇسەن شەياۇل

. ئەسڭڭەرلىرىدىن پايدى نڭڭدى، قىممەتلىڭڭك قاتڭڭارلىق ئۆلىماارنىڭڭ  ئابڭڭدۋلھەھسا 

ۋۋىلڭڭى ۋە ەگىنىش بڭڭارچە ئىلىملەرنىڭڭ  ئۈشۈبسىاڭڭىزكى، ئىاڭڭ ە ئەقىڭڭدىلىرىنى ئڭڭ

ۋە دەرگاھىدا ئەمەللەرنى  مەقبۇل  نى ئال ھچۈنكى . مۇسۇلمانىىلىقنى  ئاساسىدۋر

گىتىش ۋە ۈگىنىش، ئڭۈق بولۇشى ئۈچۈن بۇ ئىلىمنى ئڭئۆز ئىگىاىگە پايدىلى

بىڭڭز ھڭڭازىر شڭڭۇنداق   .بېرىشڭڭنى تەقەززا قىلىڭدۋ ئەمەل قىلىشڭقا ئەھمىڭڭيە 

دىناىزلىق، خۇراپڭاتىىلىق ۋە ماتېرىيڭالىزمىىلىق ئېقىملىڭرى دەۋر سڭۈرقۋاتقان بىڭر 

. ردۋربۇ ئېقىم رنى  ھەممىاى ناھڭايىتى خەتەرلىڭك ئڭېقىم . ئەسىردە ياشاۋاتىمىز

ھەدىاڭلەرنى  سڭەھىھ ۋە كۈنىمىزدىكى مۇسڭۇلمان قېرىنداشڭلىرىمىز پەقە  قۇرئڭان

گىنىش بىلەنڭ  يڭۇقىرىقى خەتەرلىڭك ئېقىم ر ڭا ۈئاساس قىلغان تو را ئەقىدىنى ئڭ

مانڭا بڭۇ . لىرىنى ئىاڭ ت قى ايڭدۋېتىقڭادئۆزلىرىنىڭ  ئ ، شۇنداق تاقابى  تۇراايدۋ

گىنىپ يېتىشىشى ئۈچۈن ۈئەقىدىنى تو را يوسۇندا ئ يئىا مىئىا ە ئەۋادلىرىنى  

 .زور ئەھمىيە  بېرىشكە تۈرتكە بولغان سەۋەبنى  ئۆزىدۋر

سڭڭەللەل ھۇ ئەلەيسڭڭى ۋەسڭڭەللەمگە، ئۇنىڭڭ  ئڭڭائىلە پەيغەمبىرىمىڭڭز مڭڭۇھەممەد 

 .تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئال ھنى  رەھمە  سااملىرى بولاۇن

 ەۋزانفەۋزان ئەلف ىسالىھ ئىبن
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 بىرىنچى باب

 ئىنسانىيەت ھاياتىدىكى ئازغۇنلۇق

 (ھەققىدە تارىخىي بايان ۋە نىفاق، شېرىك كۇفرى)

 

ئىبادە  قىلاۇن ئۈچۈن ياراتتى ۋە بۇ ئۆزىگى   يالغۇزئىناان رنى  ئال ت تائاا    

: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. ئاتا قىلدى رىزىق رنىجەرياندا ئۇار ئېستىياجلىق بولىدىغان 

نَس إَِّلَّ ِِلَْعبُُدونِ ﴿ نَّ َواْْلِ ن  .َوَما َخلَْقُت اْْلِ
َ
ِريُد أ

ُ
ْزٍق َوَما أ ن ِرِّ ِريُد ِمنُْهم ِمِّ

ُ
َما أ

جىن رنى، ئىناان رنى پەقە  ماڭا ئىبادە  قىلىش »: تەرجىمىاى ﴾ُيْطِعُمونِ 

 ئۇزۋق ندۋرۋشىنىئۇاردىن مەن رىزىق تىلىمەيمەن ۋە ئۇارنى  مېنى . ئۈچۈن  ياراتتى،

 [.ئايەتلەر– 57-56 زارىيا سۈرە ]« .تىلىمەيمەن

ە بىر بار ۋ ئال ھنى ئىناان تەبىئىتى ئۆز ھالىغا قويۇپ بېرىلىدىغان بولاا، ئۇ ھامان      

ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغى  ئىبادە  قىلىشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن بۇرچ 

 ھەرئىناان ۋە جىن ردىن بولغان شەيتان ر ئۆزلىرىنى  . ئېرىشىدۋدەپ تونۇيدىغان ئاڭغا 

. ئازدۋرىدۋۋاسىتىلىرى بىلەن ئىنااننى ئەسلى پاك تەبىئىتىدىن  ئازدۋر ۇچ تۈرلۈك

تونۇش ئېڭى ئىنااننى  ئەسلى تەبىئىتىدە مەۋجۇد  ئال ھنى، تكىھەقىقەشۇنىاى 

بىلەن شېرىك ئىناان تەبىئىتىگە سىرتتىن كىرگەن  كۇفرىبولغان بىر خىالە  بولۇپ، 

فَأَقِ،ْ وَجْهَكَ لِلد ِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ ﴿: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. بىر ئاپەتتۇر

دىنىغا  ئال ھنى »: تەرجىمىاى ﴾الن َاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِي َ لِاَلْقِ الل َەِالل َەِ ال َتِي فَطَرَ 

ياراتقىنىدا  ئال ھنى ئىناان رنى شۇ دىن بىلەن ياراتتى،  ئال تئەگەشكىنكى، 

 [.ڭ ئايە 33سۈرە رۋە ]« .ئۆزگىرىش بولمايدۋ

ىا ە فىترىتىدە ھەرقانداق پەرزەنت ئ»: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن 

ئانىاى يەھۇدىي ياكى خرىاتىئان ياكى مەجۇسى -دۋنيا ا كېلىدۋ، ئۇنى ئاتا

 [.ۋە مۇسلى، رىھايىتى بۇخارىي] «.قىلىپ تەربىيىلەيدۋ( ئاتەشپەرەس)

يەنى )ئادەە ئەلەيسىاااامنى  زامانىدىن بېرى پۈتۈن ئىناان رنى  دىنى ئىا ە      

: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. ئىدى( قىلىش دىنىبىرلىكىگە ئېتىقاد  ئال ھنى 
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ينَ ﴿ ِ ُه انلَِّبِيِّنَي ُمبَِِشِّ ًة َواِحَدةً َفبََعَث اللَـّ مَّ
ُ
ئىناان ر »: تەرجىمىاى ﴾ََكَن انلَّاُس أ

كېيىن ئۇارنى  بەزىاى ئىمان ئېيتىپ، )ئەزەلدىن  ھەق دىندىكى بىر ئۈممە  ئىدى، 

( مۆمىنلەرگە جەننە  بىلەن) ئال تىاتى پ قىلىشتى، ئ( بەزىاى ئىمان ئېيتماي

ئاگاھ ندۋر ۇچى پەيغەمبەرلەرنى ( دوزاختىنكاپىرارنى )بەرگۈچى،  خۇشاەۋەر

 [.  ئايەتنى  بىرقىامى -213 بەقەرەسۈرە ]« .ئەۋەتتى

ئەلەيسىاااامنى   نۇتۋە  شېرىك ئە  ئەۋۋەل  كۇفرىتو را ئەقىدىدىن بۇرۋلۇش،     

تەرىپىدىن ئال ت ئەلەيسىااااە ئىناانىيە  تارىاىدا  نۇت. ئوتتۇرىغا چىققان قەۋمىدە

وَْحيْنَا ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ .ھېاابلىنىدۋئەۋەتىلگەن بىرىنىى پەيغەمبەر 
َ
إِنَّا أ

وَْحيْنَا إََِل نُوٍح َوانلَِّبيِّنَي ِمْن َبْعِدهِ 
َ
بىز ! رئى پەيغەمبە»: تەرجىمىاى ﴾إَِِلَْك َكَما أ

 ۋەھىقىلغاندەك، ھەقىقەتەن ساڭا  ۋەھىۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرگە  نۇھقا

 [. ڭ ئايە 163سۈرە نىاا ]« .قىلدۋق

 نۇتھەزرىتى ئادەمنى  زامانىدىن «: مۇنداق دەيدۋ ئەنسۇ رەزىيەل ھۇئابباس  ئىبنى     

ھەممىاى ئىا ە  ئۇارنى . ئەلەيسىاااامنى  زامانىاىغىىە ئون ئەسىر ئۆتكەن

ئابباس  ئىبنى قەييى، ئىبنىبۈيۈك ئىا ھاتىى ئالى، «  .دىندا ئىدى( يەنى ھەق)

مۇنۇ  ئال ھنى . رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى  بۇ سۆزىنى شۈبسىاىز تو را دەپ تەستىقلىغان

ًة َواِحَدةً ﴿ :سۆزى بۇ ھەقىقەتنى تېاىمۇ ئىاپات يدۋ مَّ
ُ
َوَما ََكَن انلَّاُس إَِّلَّ أ

. دا ئىدى( يەنى ئىا ە دىنى)ئىناان ر ئەسلىدە بىر دىن »: تەرجىمىاى ﴾ْختَلَُفوافَا

يەنى دىن ر كۆپەيدى، كىشىلەر بۇت ر ا )قىلىشتى  ئىاتى پكېيىن ئۇار 

 [. ڭ ئايە 19سۈرىاى  يۇنۇسسۈرە ]« .(چوقۇنۇشتى

ەتتا ئۇنىڭدىن ، ھئۇزاقلىشىشيەنى ئىناان ر ئۆزلىرىنى  ئەسلىدىكى ھەق دىنىدىن     

يۈز ئۆرقش نەتىجىاىدە ھەرخى  باتى  دىن ر ا بۆلۈنۈپ، بۇت ر ا چوقۇنغانلىقى 

ئۇارنى ئەسلىدىكى ھەق دىنىغا قايتۇرۋش ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى  ئال تسەۋەبتىن 

كەلگۈچىلىك ئىبراھى،  لەھيە ئىبنىكېيىن ئەمر  شۇنىڭدىنئەرەبلەرمۇ . ئەۋەتكەن

بۇتپەرەسلىك دىنىنى ئەرە  يېرى،  لەھىيە ئىبنىئەمر . ىدا ئىدىئەلەيسىاااامنى  دىن

زېمىنىدا كە  تارقىتىش ئارقىلىق ئىبراھى،  ھىجازئارىلىدا، خۇسۇسەن 

ئەلەيسىاااامنى  ھەق دىنىنى ئۆزگەرتكەن ۋە تەدرىجىي ھالدا پۈتۈن ئەرە  
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 ەۋەتىلگەنگەئھەتتا مۇھەممەد ئەلەيسىااااە . قەبىلىلىرىنى ھەق دىندىن چىقار ان

مۇھەممەد ئەلەيسىااااە . زېمىندا بۇددا دىنى دەۋر سۈرەتتى مۇقەددەس بۇقەدەر 

ئىبراھى،  —پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن كېيىن، ئەرەبلەرنى ھەق دىنغا 

دىنىنى ئەسلىگە  ئال ھنى ئۈ . ئەلەيسىاااامنى  دىنى بولغان ئىا ە دىنىغا چاقىردى

بۇت ر . نەتىجىدە، ھەق دىن ئەسلىگە كەلتۈرقلدى. ئاتىدى كەلتۈرقش يولىدا بارلىقىنى

بېرى ئىا ە مىللىتى  شۇندىن. ھەق دىنى تاكامۇل شتى ئال ھنى . چېقىپ تاش ندى

مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىپ، ئۇ كۆرسەتكەن تو را يول ئارقىلىق 

 دۋنيانى ى، ئارىلىدىن ھالقىپ ئىا ە دىنى ئەرە  يېر. ئالتۇن دەۋىرگە ئاي ندى

ئەپاۇسكى، كېيىنكى ئەسىرلەردە مۇسۇلمان ر . ھەرقاياى جايلىرىغا بېرىپ يەتتى

قوبۇل قىلىش  خۇراپاتلىرىنىئارىاىدا باش كۆتۈرگەن جاھالە ، باشقا دىن رنى  

 چوقۇنۇش ر اماشايىا ر ا -ئېقىمى، ئاز ۇن يولباشىى ر ا ئەگىشىپ ئەۋلىيا ۋە مازار

وخشاش شېرىك ۋە خۇراپات رنى  سەۋەبى بىلەن كۆپلىگەن مۇسۇلمان ر ھەقىقىي ئ

چىراغ  -، نەزىرقۇربانلىقئۇار . قالدى يىراقلىشىپروھى ۋە ئۇنى  تەقەززاسىدىن  تەۋھىد

ياردەە  -ماشايىا ر ا ئاتاپ قىلىدىغان، ئۇاردىن مەدە  -ۋە دۋئالىرىنى مەزكۇر مازار

خى   بۇ گۇمانلىرىدائۇار ئۆز . ۆزلىرى ئۈچۈن دىن قىلىھالدىسورايدىغان زاالەتنى ئ

ئۈچۈن ۋاسىتە  ئال تئىشلىرىنى ئەۋلىياار ا چوقۇنغانلىق ئەمەس، بەلكى ئۇارنى 

، ئۇار بۇ قىلمىش ۋە ئېتىقادارنى  ئىلگىرىكى ھالبۇكى. قىلغانلىق دەپ ئاتىھالغان

ئال ت . نلىكىنى ئۇنۇتقان ئىدىھەرىكە  ۋە سۆزلىرىرىدىن ئىكە-مۇشرىك رنى  ئىش

بُونَا ﴿ :تائاا مۇشرىك رنى  سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ َما َنْعبُُدُهْم إَِّلَّ ِِلَُقرِّ
ِ ُزلَْف  پەقە  ئۇارنى  بىزنى  چوقۇنۇشىمىزبىزنى  ئۇار ا »: تەرجىمىاى ﴾إََِل اَّللَّ

 [. ئايە  -3 زقمەرسۈرە ] «.يېقىن شتۇرۋشى ئۈچۈندۋر ئال ھقا

ىڭغا ئوخشايدىغان ئاز ۇنلۇق ر ا دۋچار بولغان بۇن تارىاتىن بۇيانئىناانىيە      

يېگانە ئىكەنلىكىگە -پەرۋەردىگارلىقتا يەككە ئال ھنى ، ئۇارنى  كۆپلىرى، بولاىمۇ

. قويىدۋبىلمەي ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرقپ -پەقە  ئىبادەتلەردە بىلىپ. ئىشىنىدۋ

ُكونَ ﴿: ئېيتقاندەك تائاا ئال تخۇددى  ِ إَِّلَّ َوُهْم ُمِْشِ ْكََثُُهْم بِاَّللَّ
َ
 ﴾َوَما يُْؤِمُن أ

يەنى )شېرىك كەلتۈرقپ تۇرۋپ ئىشىنىدۋ   ئال ھقائۇارنى  كۆپلىرى »: تەرجىمىاى
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، رىزىق بەرگۈچى دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە، بۇت ر ىمۇ ياراتقۇچى ئال ھنى

 .  [ئايە  -136 ۇفيۇسسۈرە ]« (.چوقۇنىدۋ

( كوممۇنىات ر ا) دەھرىيلەرگە ۋە بارلىقىغا ئىنكار قىلىدىغان پىرئەۋن ئال ھنى     

بۇارنى  رەبنى ئىنكار قىلىشلىرى ئۆزلىرىنى  . ئوخشاش ر ئاز سانلىق ردۋر

بار  ئال ھنى  دۋنياسىدائەمما ئۇار ئېىكى . باشقا نەرسە ئەمەس ھاكاۋۋرلۇقىدىن

 :ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. تارتالمايدۋە ئىقرار قىلىشتىن باش ئىكەنلىكىگ

نُفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّا﴿
َ
ئۇار ئۇ »: تەرجىمىاى ﴾وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها أ

ئايەتلەرنى ئىىىدە ئېتىراپ قىلدى، لېكىن ئۇار ئۇنى زۋلۇە ۋە تەكەببۇرلۇق 

 [.ئايە -14نەملە سۈرە ]« .قىلدىقىلىش يۈزىاىدىن ئىنكار 

، ھەر قانڭداق مەۋجۇدلۇقنىڭ  ياراتقۇچىاىبىر  مەخلۇقنى ئۇارنى  ئەقىللىرى ھەرقانداق 

 يوچۇقاڭىز بىڭلەن ئىڭنىىكە ئىنتىزاملىڭق ھەە پۇختڭا پىڭ ن ۋۋجۇتقڭا چىقار ۇچىاڭى،بىڭر 

. ھڭې  قىلىڭدۋئورۋن شتۇرۋلغان كائىناتنى  چوقڭۇە بىڭر ياراتقۇچىاڭى بڭارلىقىنى ئەلڭھەتتە 

كىمكڭڭى بڭڭۇ ھەقىقەتڭڭكە ئىنكڭڭار  .ھەقىقەتڭڭكە ئىنكڭڭار قىلغڭڭۇچى ر ھەر زامانڭڭدا مەۋجۇدتڭڭۇر

ھەقنڭى ئىنكڭار  ئۇ كىشى ئەقلىنى يوقاتقان ياكى تەكەببۇرلىقى ئەقلىنى توسڭۇپ قىلىدىكەن، 

 ئىنكڭارلىرى تڭۈردىكى كىشڭىلەرنى  بڭۇ .قىلىشىغا ئىلىپ بار اندىن باشقا نەرسڭە ئەمەسڭتۇر

 .ئۆزگەرتەلمەيدۋھېىقاچان ەتنى ھەقىق
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 تۈرىئۇنىڭ ۋە ئېنىقلىمىسى  نىڭشېرىك

 :شېرىك تو رىاىدا ئېنىقلىما    

يېگانىلىقىغا باشقا -رەبۇنىييە  ۋە ئۇلۇھىييەتتىكى يەككە ئال ھنى بىراۋنى : شېرىك    

 ئەرەبلەر ئىلگىرىئىا مدىن . نەرسىنى شېرىك قىلىپ ئېتىقاد قىلىش دېمەكتۇر

ئى ھلىرىمىز دەپ ئېتىقاد قىلىشى ۋە ئۇار ا  يېقىن شتۇرىدىغان ئال ھقابۇت رنى بىزنى 

ئەمما كېيىنكى ئەسىرلەردە، مۇسۇلمان ر . تولۇق مەنىدىكى شېرىكتۇر چوقۇنۇشى

 ئورتاق شقانئارىاىدا كە  تارقالغان شېرىك ئەمەللەر كۆپىنىە، ئىبادە  مەسىلىلىرىدە 

ماشايىا رنى ئۇنىڭغا -ياردەە سوراشتا ئەۋلىيا  ۋە مازار -ەدە م ئال ھتىنبولۇپ، 

چىراغ ۋە  -ۋاسىتە قىلىش، قۇربانلىق، قورقۇش ۋە ئۈمىدلىنىش، ياخشى كۆرقش، نەزىر

-شېرىك ئەمەل . قىلىش قاتارلىق ردىىندۋر ئال ھنى   ەيرىگەباشقا دىنىي ئەمەللەرنى 

نەزىرىدە ئە  كەچۈرقلمەس ئېغىر   ئال ھنىئىبادەتلەرنى يوققا چىقىرىدىغان، 

 :سانىلىدىغان بولۇپ، ئۇنى  بايانى تۆۋەندىكىدىن ئىبارەتتۇر گۇناھ ردىن

يەنى ) مەخلۇقنى خالىققا ئال ھنى  ئى ھلىق خۇسۇسىيەتلىرىدە: شېرىك بولاا-1    

بىراۋنى شېرىك قىلغان كىشى ئۇنى  ئال ھقاچۈنكى . ئوخشىتىشتۇر( ئال ھقابەندىنى 

. ئوخشىمايدۋ مەخلۇقاتقاھېىقانداق بىر  ئال ت، ھالبۇكى. بولىدۋئوخشاتقان  ال ھقائ

ء  ﴿: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ ھېچ »: تەرجىمىاى ﴾لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

 [.ڭ ئايە 11 شۇراسۈرە ] «.ئەمەستۇرئوخشاش  ئال ھقاشەيئى 

زۋلۇە دېگەن سۆز، بىر نەرسىنى  ئۆز . دۋرئال ھقا شېرىك كەلتۈرقش ئە  چو  زۋلۇم    

كىمكى ئال ھنى   ەيرىگە ئىبادە  قىلىدىكەن، . ئورنىغا قويۇلمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۋ

ئىبادەتنى ئۆز ئورنىغا قىلمىغان ۋە ئۇ قىلمىشى ئارقىلىق ئۆز نەپاىگە ئېغىر زۋلۇە قىلغان 

ْكَ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. بولىدۋ : تەرجىمىاى ﴾لَُظلْم  َعِظيم   إِنَّ الِِشِّ

 [.ئايە -13سۈرە لوقمان ]« .شېرىك كەلتۈرقش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر»

شېرىك كەلتۈرگەن كىشىنى  گۇناھىنى تاكى ئۇ كىشى شېرىكتىن  ئۆزىگە ئال ت-2    

َ ََّل ﴿ :تائاا مۇنداق دېگەن ئال تبۇ ھەقتە . قىلمىغۇچە كەچۈرمەيدۋ تەۋبە إِنَّ اَّللَّ
ْن يُِْشََك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ 

َ
 ئال ت» :تەرجىمىاى ﴾َيْغِفُر أ

ھەقىقەتەن ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرقش گۇناھىنى مە پىرە  قىلمايدۋ، خالىغان 
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ڭ  48سۈرە نىاا ] «.ئادەمنى  ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مە پىرە  قىلىدۋ

 [.ئايە 

 (پاك نمىغىىەقىلىپ  تەۋبە گۇناھىغا)كەلتۈرگەن كىشىنى  شېرىك  ئال ھقا -3    

ئەھلىدىن  دوزاخ ئۆلاەھالىتىدە  مۇشرىكلىق، شۇنداق  ئۇ كىرەلمەيدىغانلىقىجەننەتكە 

إِن َەُ مَنْ يُشْرِكْ  ﴿ :بولىدىغانلىقى تو رىاىدا ئال ت تائاا خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۋ

كىمكى ئال ھقا »: تەرجىمىاى ﴾لَيْەِ الْجَن َةَ وَمَأْوَاەُ الن َارُبِالل َەِ فَقَدْ حَر َەَ الل َەُ عَ

يەنى ئال ھتىن  ەيرىيگە ئى ت دەپ ئېتىقاد )شېرىك كەلتۈرىدىكەن 

، ئال ت ئۇنىڭغا جەننەتنى ھاراە قىلىدۋ، ئۇنى  جايى دوزاخ (قىلىدىكەن

 [.ڭ ئايە 72 مائىدەسۈرە ]« .بولىدۋ

بىكار  ياخشى ئەمەللىرىنىبارلىق تۈرقش ساھىبىنى  شېرىك كەل ئال ھقا-4     

ُكوا ََلَِبَط َعنُْهمْ َما ََكنُوا ﴿ :مۇنداق دېگەن بۇ ھەقتەتائاا  ئال ت  .قىلىھىتىدۋ ْْشَ
َ
َولَْو أ

ئىدى، ئۇارنى  قىلغان ياخشى  كەلتۈرسەئەگەر ئۇار شېرىك »: تەرجىمىاى ﴾َيْعَملُونَ 

 [.ڭ ئايە  88سۈرە ئەنئاە ]« .كېتەتتىپ ئەمەللىرى، ئەلھەتتە بىكار بولۇ

يَن ِمن َقبِْلَك لَِِئْ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     ِ وِِحَ إَِِلَْك َوإََِل اَّلَّ
ُ
َولََقْد أ

يَن﴾ ْكَت َِلَْحبََطنَّ َعَملَُك َوتَلَُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِِسِ ْْشَ
َ
ساڭا ۋە »: تەرجىمىاى أ

ئەگەر سەن ئال ھقا شېرىك كەلتۈرسە ،  :سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە

سېنى  ئەمەلى  ئەلھەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۋ، سەن ئەلھەتتە زىيان 

-65سۈرە زۋمەر ]« .تارتقۇچى ردىن بولۇپ قالىاەن دەپ ۋەھيى قىلىندى

 [.ئايە 

 :مۇنداق دېگەن بۇ ھەقتە ئال ت. مۇشرىكنى  قېنى ھەە مېلى ھاالدۋر -5    

وُهْم َواْقُعُدوا لَُهْم ُُكَّ فَاْقتُلُوا ا﴿ كِنَي َحيُْث وََجدتُُّموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُُصُ لُْمِْشِ
مۇشرىك رنى قەيەردە ئۇچراتااڭ ر، شۇ يەردە » :تەرجىمىاى ﴾َمرَْصدٍ 

ئۆلتۈرقڭ ر، ئەسىرگە ئېلىڭ ر، قورشاڭ ر، ئۇارنى  ئۆتىدىغان يوللىرىنى 

 [.ئايە -5سۈرە تەۋبە ]« .كۆزىتىپ تۇرۋڭ ر

مەن كىشلەر بىلەن تاكى ئۇار » :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ    

بىر ئال ھتىن باشقا ھېچ ئى ت يوق دەپ شەھادە  ئېيتقۇنىە قەدەر ئۇرۋش 
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مەندىن ئۆزلىرىنى  جان ۋە ئىمان ئېيتاا ئەگەر ئۇار . قىلىشقا بۇيرۋلدۋە

. ى  ھەققىنى ساق پ قاالمايدۋئەمما ئىا من. ماللىرىنى ساق پ قالىدۋ

 [.بۇخارى ۋە مۇسلى، رىھايىتى] «.ئۇنىڭدىن ھېاا  ئېلىش ئال ھنى  ئىشىدۋر

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە . ئېغىرىدۋرئە   گۇناھ رنى شېرىك كەلتۈرقش  ئال ھقا-6    

 ؟ دېگەندە،بېرەيمۇ ئېيتىپ چوڭىنىئە   گۇناھ رنى سىلەرگە »: ساھابە كىرام ر ا

 ئال ھقا  چوڭىئە   گۇناھ رنى : دېھىدۋق، رەسۇلۇل ت! دەپ بەرسىلە ئى رەسۇلۇل ت

ۋە مۇسلى،  بۇخارى]« .قاخشىتىشتۇر، دېدىئانىاىنى  -شېرىك كەلتۈرقش ۋە ئاتا

 [.رىھايىتى

ئال ت : "ئەل مە ئىبنى قەييى، رەھىمەھۇل ت مۇنداق بايان قىلىدۋ    

نىيەتنى يارىتىشتىكى مەقاىتى؛ ئۇارنى ئۆزىنى  سۇبسانەھۇ ۋەتەئاانى  ئىناا

گۈزەل ئىاى، ۋە ئالى سۈپەتلىرىنى بىلىشكە، يالغۇز ئۆزىگى  ئىبادە  قىلىشقا، 

ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا ئادالەتنى بەرپا قىلىش قاتارلىق ر ا بۇيرۋيدىغانلىقىنى 

رَْسلْنَا لَ ﴿: بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. بىلدۋرۋشتىن ئىبارەتتۇر
َ
َقْد أ

نَزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن ِِلَُقوَم انلَّاُس بِالِْقْسِط 
َ
 ﴾رُُسلَنَا بِاْْلَِيِّنَاِت َوأ

بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن »: تەرجىمىاى

تابنى ئەۋەتتۇق ۋە ئۇار بىلەن بىللە ئىناان ر ئادالەتنى بەرپا قىلاۇن دەپ كى

 [.ئايە -25سۈرە ھەدىد ]« .قانۇننى چۈشۈردۋق

ئارا ئادالەتنى بەرپا قىلىشلىرى ئۈچۈن -ئال ت تائاا ئىناان رنى  ئۆز    

پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ، كىتاب رنى نازى  قىلغانلىقى تو رىاىدا خەۋەر 

ېشى ئادالەتنى  بشۇنداق  تەۋھىد . ئادالەتنى  ئە  بۈيۇكى تەۋھىددۋر. بەردى

: بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. رىك بولاا زۋلۇمدۋرېش. ۋە ئاساسىدۋر

َْك لَُظلْم  َعِظيم  ﴿ رىك كەلتۈرقش چو  زۋلۇمدۋر ېش»: تەرجىمىاى ﴾إِنَّ الِِشِّ

 [.ئايە -13سۈرە لوقمان ]« (.زور گۇناھتۇر)

 دېمەك؛ شېرىك زۋلۇم رنى  ئە  كاتتىاى، تەۋھىد ئادالەتنى  ئە     

يۇقىرىقى سۆزنى  تەقەززاسىغا زىت ئېتىقاد چۈشەنىىاى . بۈيۇكىدۋر

شېرىك ئادالەتكە مۇتلەق زىت بولغانلىقى ئۈچۈن، . گۇناھ رنى  ئە  كاتتىاىدۋر

ئال ت تائاا مۇشرىك رنى  . ئۇنى  چو  گۇنات ئىكەنلىكىدە شەك يوق
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ىنى تەۋھىد ھەممىاىگە جەننەتنى ھاراە قىلدى، ئۇنى  قېىنى، مېلى ۋە ئەھل

مادامىكى ئۇار ئال ھقا بەندىىىلىك قىلىشنى تەرك . ئەھلىگە ھاال قىلدى

. قىلغان ئىكەن، مۆمىن رنى  ئۇارنى قۇل قىلىشىغا رۋخاە  بەردى

مۇشرىك ئۈچۈن . مۇشرىكنى  ھېىبىر ئەمەلى ئال ت ھۇزۋرىدا مەقبۇل بولمايدۋ

ئۇارنى  بىرەر بىر دۋئاسى ئاخىرەتتە . قىلىنغان شاپائە  قوبۇل قىلىنمايدۋ

مۇشرىك رەببىنى . ئىجابە  قىلىنمايدۋ ۋە بىرەر ئۈمىدى روياپقا چىقىرىلمايدۋ

ئۇارنى  ئىبادەتتە ئال ھقا مەخلۇقنى . تونۇمايدىغان جاھىل رنى  جاھىلىدۋر

شېرىك قىلىشى چىكىگە يەتكەن جاھىللىق بولۇش بىلەن بىرگە، ماھىيەتتە ئۆز 

ئال ھقا شېرىك كەلتۈرگۈچى . ەكاىز زۋلۇمدىن ئبارەتتۇرنەپاىگە قىلغان چ

." ئال ھقا زۋلۇە قىلغان بولماستىن بەلكى ئۆز نەپاىگە زۋلۇە قىلغان بولىدۋ

 [.بەتكە مۇراجىئە  قىلىناۇن -139ناملىق ئەسەر " ۋابۇل كافىيئەلجە]"

. شتۇر  ئۇنىڭدىن پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىئال ت ئۆزىنى ،شېرىك -7    

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

 :رلىرىۈت شېرىكنىڭ    

 :شېرىك تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋ    

دىندىن چىقىرىدىغان، ناۋادا تەۋبە قىلماي  ئۇ بولاا ساھىبىنى: ېرىكچو  ش -1    

ئۆلۈپ كەتاە ئەبەدى دوزاختا قېلىشىغا سەۋەپ بولىدىغان شىرېك بولۇپ، ئۇ؛ ئال ھنى  

ماشايىا ردىن  -ياردەە سوراش، كېاەللەرگە شىپالىق تىلەش، مازار- ەيرىدىن مەدە 

ش، ئەۋلىياارنى  رازىلىقىنى كۆزلەپ ئۇار ا  ياخشىلىق كۈتۈپ ئۇار ا قۇربانلىق قىلى

شەيتان رنى  -چىراغ ئۆتكۈزقش، ئۆلۈكلەردىن ھاجەتلىرىنى سوراش، جىن -ئاتاپ نەزىر

زەخمە  يەتكۈزقشىدىن قورقۇش، سالىھ كىشىلەرنى  مازارلىرىغا بىرىپ -بىرەر زىيان

رىشقا قادىر ھاجەتلىرىنى تىلەش كەبى، ئال ھتىن باشقا ھېىكىشى ۋۋجۇدقا چىقى

. بوالمايدىغان ئىش رنى مەخلۇقتىن ئۈمىد قىلىش قاتارلىق ئىش رنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋ

ِه َما ََّل يَُُضُُّهْم َوََّل يَنَفُعُهْم َويَُقولُوَن : ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ ﴿َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اللَـّ
ِه﴾ ُؤََّلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اللَـّ ـٰ  -ئۇار ئال ھنى قويۇپ، ئۆزلىرىگە پايدا »: اىتەرجىمى  َه
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ئال ھنى  ( يەنى بۇت ر)زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىدۋ، بۇار 

 [.ئايە -18سۈرە يۇنۇس ]« .دەرگاھىدا بىزگە شاپائە  قىلغۇچى ر دېيىشىدۋ

لېكىن  بۇ تۈردىكى شېرىكنى سادىر قىلغۇچى دىندىن چىقمايدۋ،: كىىىك شېرىك-2    

ئەمما كېىىك شېرىك چو  شېرىككە ئىلىپ . ئۇنى  تەۋھىدى ناقى  بولغان بولىدۋ

 يوشۇرۋنشېرىك، يەنە بىرى  ئوچۇقبۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرى . بارىدىغان ۋاسىتىدۋر

 .شېرىكتۇر

: مەسىلەن. ئوچۇق شېرىك؛ بۇ سۆز ۋە ئەمەللەر بىلەن بولىدىغان شېرىك: بىرىنىى    

نامى بىلەن قەسەە قىلىش بولاا، سۆز ئارقىلىق سادىر قىلىنغان  ەيرىنى ئال ھنى   

 ئال ھتىنكىمكى »: بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن. شېرىكتۇر

شېرىك  ئال ھقاتۇرۋپ قەسەە قىلىدىكەن، ئۇ   پئېلىنامىنى تىلغا  باشقىاىنى 

 [.رىھايىتى تىرمىزى] «.بولىدۋكەلتۈرگەن 

ردىن ساھابى . گەنگە ئوخشاشدې" ئال ت خالىدى ۋە سىز خالىدىڭىز"    

مېنى ئال ت »: بىرى شۇنداق دېگەندە، رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا

" پەقە  ئال ت ئۆزى خالىدى دېگىن"، !بىلەن تە  ئورۋندا قويۇۋاتاماەن؟

 [. نەسائى رىھايىتى] «.دېگەن

دېيىشمۇ " ز بولمىغىنىڭىزدا ئىدىئەگەر ئال ت ۋە سى"شۇنىڭدەك     

ئال ت خالىاا، : "بۇ سۆزلەرنى  تو رىاى. يۇقىرىدىكى سۆزلەرگە ئوخشايدۋ

ئەگەر ئال ت بولمىغاندا، كېيىن پاانىىى بولمىغاندا "، "كېيىن پاانىىى خالىاا

چۈنكى بەندىنى  خالىشى ئال ھنى  ئىرادىاىدىن . دېيىش دۋرۋستۇر" ئىدى

ن يََشاَء ﴿: ۇ ھەقتە  ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋب. كىيىن كىلىدۋ
َ
َوَما تََشاُءوَن إَِّلَّ أ

ُه رَبُّ الَْعالَِمنيَ  پەقە  ئالەملەرنى  پەرۋەردىگارى ئال ت »: تەرجىمىاى ﴾اللَـّ

يەنى ئال ت خالىمىغىىە سىلەرنى  )خالىغاندى  ئاندىن سىلەر خااياىلەر 

 [.ئايە -29سۈرە تەكھىر ]« (.خالىغىنىڭ رنى  ھېچ پايدىاى يوق

: مەسىلەن. ئوچۇق شېرىك؛ بۇ سۆز ۋە ئەمەللەر بىلەن بولىدىغان شېرىك: بىرىنىى    

نامى بىلەن قەسەە قىلىش بولاا، سۆز ئارقىلىق سادىر قىلىنغان  ئال ھنى   ەيرىنى 

 ئال ھتىنكىمكى »: بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن. شېرىكتۇر
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شېرىك  ئال ھقا تۇرۋپ قەسەە قىلىدىكەن، ئۇ پئېلىنامىنى تىلغا  شقىاىنى با

 [.رىھايىتى تىرمىزى] «.بولىدۋكەلتۈرگەن 

 تۇماربىلەن  ئۈمىددېگەن  تەگمىاۇن كۆزئەمما ئەمەل بىلەن بولغان شېرىك بولاا،     

( كۆرمىگەن ئال ت ئىناان رنى  سەۋەپ قىلىشىغا ايىق)قاتارلىق  ئېاىشۋە كۆزمۇنىاق 

قازانى توسۇپ قالىدۋ ياكى كۆتۈرىھىتىدۋ -ئىش رنى سەۋە  بولۇش سۈپىتى بىلەن باا

قازا -ئەمما مەزكۇر نەرسىلەرنى باا. دەپ ئېتىقاد قىلاا، بۇ كېىىك شېرىك ھېاابلىنىدۋ

ۋە كۆز تېگىش قاتارلىق كىلىشمەسلىكلەرنى بىھاستە توسۇپ قالىدۋ دەپ ئېتىقاد قىلاا، 

 .ھنى   ەيرىدىن ئۈمىد قىلغانلىق بولۇپ چو  شېرىك ھېاابلىنىدۋبۇ ئال 

كىشىلەرگە كۆرسىتىش )ئىبادەتلەرنى رىيا  -شېرىك؛ ئەمەل يوشۇرۋن: ئىككىنىى    

ئىبادەتكە رىيا  -ھەرقانداق بىر ئەمەل. نىيىتى بىلەن قىلىش دېمەكتۇر( ياكى ئاڭلىتىش

چۈنكى رىيا . لەي بىكار قىلىھېتىدۋئەمەلنى  ساۋابىنى پۈتۈن شۇئارى شقان ھامان 

ئۈچۈن قىلىنغان بولماستىن، باشقى ر ا كۆرسىتىش  ئال تئىبادە  -ئەمەل نئارى شقا

ۋە باشقى رنى  نەزىرىدىن ئۆتۈش ئۈچۈن قىلىنغان بولغاچقا، ئۇنى  ساۋابتىن نېاىھىاى 

!. ؟بەرسۇنساۋا   قانداقمۇئۆزى ئۈچۈن قىلىنمىغان بىر ئىبادە  ئۈچۈن  ئال ت. بولمايدۋ

َفَمْن ََكَن يَرُْجوا لَِقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَمًًل ﴿ :ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ
َحًدا

َ
 مۇاقا كىمكى پەرۋەردىگارىغا »: تەرجىمىاى ﴾َصاَِلًا َوََّل يُِْشِْك بِِعبَاَدةِ َربِِّه أ

ردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتكە ، پەرۋەقىلاۇنقىلىدىكەن، ياخشى ئىش  ئۈمىت بولۇشنى

 [.   ڭ ئايە  113 كەھفسۈرە  ] «.قىلمىاۇنھېىكىمنى شېرىك 
سىلە ر ئۈچۈن ئە  قورقىدىغان نەرسەە »: ساھابىلىرىغاپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە     

؟ دەپ !رەسۇلەل تئۇ قاياى شېرىك يا : كىىىك شېرىكتۇر، دېگەندە، ساھابىلەر

 [. رىھايىتى ئەھمەدئىماە ]« .، دەيدۋرىيادۋرئۇ : ۋا  بېرىپسورايدۋ، رەسۇلۇل ت جا

 شېرىكنى  قىلىشمۇھالدا  كۆزلىگەن مەنپەئەتلەرنى دۋنيالىقئىبادەتلەرنى  -ئەمەل    

، ئۆگىنىشتە، دىنىي ئىلىملەرنى بېرىشتاھەجگە : مەسىلەن. ھېاابلىنىدۋبىر تۈرى 

قىلىشتا ۋە  ئېساان رنى -ەدىقەسجىساد قىلىشتا، مەسىىتلەرگە ئىماملىق قىلىشتا، 

 ايە  -مەقاە  تېپىشنىقازىنىشنى  ياكى ئابرۋي  دۋنيا -ئىبادەتلەردىمۇ مال باشقا

چۈنكى يۇقىرىقى ئىبادەتلەر پەقە  . بولىدۋقىلغان ئادەە كىىىك شېرىكنى سادىر قىلغان 

. ھەققىدۋر  ئال ھنىڭئۈچۈن  خالى  قىلىنىدىغان ئەمەللەر بولۇپ، ئۇار پەقە   ئال ت
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باشقى رنى  ئال ھقائىبادەتلەرنى باشقى ر ياكى باشقا مەقاە  بىلەن قىلغان ر  بۇ

 . بولىدۋشېرىك قىلغان 

مال ۋە -كۈمۈش، پۇل-ئالتۇن»: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن    

كېىەكنى  قۇلى بولغان كىشى خار بولاۇن، ئەگەر ئۇنىڭغا ئاسايىشلىق  -كىيى،

بۇخارى ] «.لاە رازى بولىدۋ، ئەگەر ئۇنى  ئەكاىىە بولاا ئاچىىقلىنىدۋبىرى

 [.رىھايىتى

-115ناملىق ئەسىرىنى  " ئەلجەۋابۇل كافىي"رەھىمەھۇل ت  قەييى، ئىبنىئىماە     

مەقاە  ۋە نىيەتلەردىكى شېرىكلەر چەكاىز كەتكەن : "بېتىدە مۇنداق دېگەن

كىمكى . بولىدۋىققا چىقاايدىغان ر ناھايىتى ئاز ، ئۇنىڭدىن نىجاتلئوخشايدۋكى دېڭىز ا

نىيىە  ۋە  شۇ، ئۇ كۈتىدىكەن مۇكاپا باشقا كىماىدىن  ئال ھتىنقىلغان ئەمەللىرىدە 

ھەرىكە  ۋە  -سۆز" ئىا س"چۈنكى . بولىدۋشېرىك كەلتۈرگەن  ئال ھقامەقاىتىدە 

شقىاىنى زادى ، ئۇنىڭدىن باكۆزلەش ئال ھنى  يالغۇز ايىلەردە  -مەقاە 

بەندىلىرىنى  ئال ت، دىندۋركىتو را  كۆرسەتكەن ئال ت، مانا بۇ. دېمەكتۇر كۆزلىمەسلىك

كىمكى بۇ ھەقىقەتتىن . قىلىنمايدۋ قوبۇلباشقىاى  بۇنىڭدىنبولۇپ،  بۇيرۋ ان شۇنىڭغا

: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. باش تارتاا، ئۇنى  دەۋەڭلىكىدىن باشقا نەرسە ئەمەس

ينَ وَ ﴿  ﴾َمن يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسًَلِم ِدينًا فَلَن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِِسِ
كىمكى ئىا ە دىنىدىن  ەيرىي دىننى تىلەيدىكەن، ھەرگىز ئۇ »: تەرجىمىاى

سۈرە ] «.قوبۇل قىلىنمايدۋ، ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۋر( يەنى ئۇنى  دىنى)

 [". ڭ ئايە 85ن ئال ئىمرا

پەرق تۆۋەندىكىدەك بىرنەچىە نۇقتىغا چو  ۋە كىىىك شېرىك ئارىاىدىكى     

 :يېغىنىاقلىنىدۋ

كىىىك شېرىك ساھىبىنى دىندىن . چو  شېرىك ساھىبىنى دىندىن چىقىرىدۋ -1    

 .چىقارمايدۋ

ھلىدىن ئە دوزاخ، ئۆلاەقىلماي  تەۋبەچو  شېرىكنى سادىر قىلغان ئادەە ئەگەر  -2    

 .كەچۈرىدۋخالىاا  ئال تئەمما كىىىك شېرىكنى سادىر قىلغان كىشىنى . كېتىدۋبولۇپ 

ئەمما كىىىك . چىقىرىدۋبارلىق ئەمەللىرىنى يوققا  نى چو  شېرىك ساھىبى -3    

رىيا ۋە دۋنياۋى  ەرەز  .چىقارمايدۋئەمەللەرنى يوققا ( رىيادىن باشقىاى) شېرىك

 .ۆزىگە تەۋە بولغان ئەمەللەرنى  بىكار قىلىدۋئۈچۈن قىلىنغان ئەمەل ئ
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چو  شېرىك ساھىبىنى  مىلى ۋە جىنىنى  مۇسۇلمان ئۈچۈن ھاال بولىشىغا  -4    

 .  سەۋەپ بولاا، كېىىك شېرىك ئۇنى  ئەكاىىە بولىدۋ
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 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى كۇفرى

 :ائېنىقلىم ھەققىدە كۇفرى    

دېگەن مەنىلەرنى  پەردىلەشۋە  يېپىش، گەشيۆرمەنىاى؛  لۇ ەتتىكى كۇفرىنى     

، ئۇنى  پەيغەمبەرلىرىدىن ئال ھقا: مەنىاى ئىاتى ھىدىكى شەرئىيئەمما . بىلدقرىدۋ

ئىنكار قىلىش  بىرەرسىگەمەسىلىلەردىن  مۇناسىھەتلىكياكى ئىمانغا  بىرەرسىگە

ئىا ە دىنىدىن بارلىقىغا شەك قىلىش،  ئال ھنى . زىتتىدۋر ئىماننى  كۇفرى. دېمەكتۇر

 كۇفرىنى  قاتارلىق رمۇيۈز ئۆرقش، ئىا ە ئەقىدىاىگە زىت ئېقىم ر ا ئەگىشىش 

. قىلىشتۇربارلىقىغا ئىنكار  ئال ھنى  چوڭىئە   كۇفرىنى . سانىلىدۋتۈرلىرىدىن 

ئىشىنىپ تۇرۋپ ھەسە  تۈپەيلى شۇنداق  پەيغەمبەرنى  راستىى  ئىكەنلىكىگە 

 .ھەە بۈيۇكتۇر اىلغان سانىغۇچىنى  كۇفرىئىنكار قىلغۇچى ۋە يا

 :ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋتۆۋەندىكىدەك  كۇفرى    

 كۇفرىنىبولۇپ، چو   كۇفرىبولغان  مۇناسىھەتلىك، بۇ ئېتىقادقا كۇفرىچو  : بىرىنىى    

  :تۆۋەندىكىدەك بەش قىاىمغا بولىنىدۋ كۇفرىچو  . بولىدۋسادىر قىلغان ئادەە كاپىر 

ياكى دىندا ئىشىنىش زۆرقر بولغان ئەقىدە  ئال ھقابۇ بولاا : ئىنكار ىكۇفر -1    

بۇ تائاا  ئال ت. دېمەكتۇرئىنكار قىلىش ۋە يالغانغا چىقىرىش  بىرەرسىگەمەسىلىلىرىدىن 

َب بِاَْلَقِّ لَمَّ ﴿: مۇنداق دېگەن ھەقتە ْو َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ِن اْفََتَى لََعَ اَّللَّ ْظلَُم ِممَّ

َ
ا َوَمْن أ

لَيَْس ِِف َجَهنََّم َمثًْوى لِلََْكفِِرينَ 
َ
 چاپلىغانيالغان  ئال ھقا»: تەرجىمىاى ﴾َجاَءُه أ

  دوزاختا؟، بارمۇزالى، ئادەە  ئادەمدىنمۇياكى ھەق دىن كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان 

 [.ڭ ئايە 68 ئەنكەبۇ سۈرە ] «(.ئەلھەتتە بار) !كاپىرار ا جاي يوقمىدى؟ بۇنداق

بۇ بولاا ھەقىقەتنى بىلىپ  تۇرۋپ ئۇنى ئېتىراپ قىلىشتىن : تەكەببۇر كۇفرى -2    

َوإِْذ قُلْنَا لِلَْمًَلئَِكِة ﴿: ھەقتە مۇنداق دېگەن بۇ ئال ت. دېمەكتۇرباش تارتىش 
ََب َواْستَْكََبَ َوََكَن ِمَن الََْكفِِرينَ 

َ
 ﴾اْسُجُدوا ِْلََدَم فََسَجُدوا إَِّلَّ إِبِْليَس أ

، دېدۋق‹ قىلىڭ رئادەمگە سەجدە ›: پەرىشتىلەرگەئاز ۋاقتىدا »: ىاىتەرجىم

ئىبلى  سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى، . ئىبلىاتىن باشقا ھەممىاى سەجدە قىلدى

 [.ڭ ئايە  34 بەقەرەسۈرە ] «.قىلدى، ئۈ كاپىراردىن بولۇپ كەتتى تەكەببۇرلۇق
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شەك قىلىش  ھەقلىقىغاياكى دىننى  بارلىقىغا  ئال ھنى بۇ بولاا : شەك كۇفرى -3    

وََدَخَل َجنَّتَُه ﴿: ھەقتە مۇنداق دېگەن بۇ ئال ت. دېمەكتۇرياكى گۇمان بىلەن قاراش 
اَعَة قَائَِمًة َولَِِئْ  ُظنُّ السَّ

َ
بًَدا  َوَما أ

َ
ْن تَِبيَد َهِذهِ أ

َ
ُظنُّ أ

َ
َوُهَو َظالِم  نِلَْفِسِه قَاَل َما أ

 
َ
َكَفرَْت رُِدْدُت إََِل َرِّبِّ َل

َ
ِجَدنَّ َخْْيًا ِمنَْها ُمنَْقلَبًا  قَاَل َُهُ َصاِحبُُه وَُهَو َُحَاِورُُه أ

ُ َرِّبِّ َوََّل  ي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك رَُجًًل لَِكنَّا ُهَو اَّللَّ ِ بِاَّلَّ
َحًدا

َ
ْْشُِك بَِرِّبِّ أ

ُ
كىرىپ،  بېغىغا باش پ نىبۇرادىرىئۇ مۆمىن »: تەرجىمىاى﴾ أ

بۇ باغ مەڭگۈ يوقالمايدۋ دەپ : قىلغان ھالدا ئېيتتى زۋلۇە ئۆزىگەقىلىش بىلەن  كۇفرىلىق

ئەگەر قىيامە  بولۇپ، مەن . شۇنىڭدەك قىيامە  بولمايدىغۇ دەپ ئوي يمەن. ئوي يمەن

. تاپىمەن پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۋلغاندىمۇ، ئەلھەتتە بۇ با دىن ياخشىراق بىر با نى

سېنى ئەسلىدە تۇپراقتىن، : ئېيتتىھالدا  مۇنازىرىلەشكەنئۇنىڭغا مۆمىن بۇرادىرى 

يارىتىپ، ئاندىن سېنى راۋۋرۋس ئىناان قىلغان زاتنى ئىنكار  ئابىمەنىدىنئاندىن 

. ئېتىراپ قىلىمەن ئال ھنىقى ماەن؟ لېكىن مەن پەرۋەردىگارى، بولغان ئۈ 

ڭ  38 37-36-35 كەھفسۈرە ]« .شېرىك قىلمايمەنپەرۋەردىگارىمغا ھېىكىمنى 

 [.ئايەتلەر

 بۇ. دېمەكتۇرياكى ئۇنى  دىنىدىن يۈز ئۆرقش  ئال ھتىنبۇ بولاا : ئرادېئ كۇفرى -4    

نِْذُروا ُمْعرُِضونَ ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە 
ُ
ا أ يَن َكَفُروا َعمَّ ِ  ﴾َواَّلَّ

سۈرە ] «.ئۆرقگۈچىدۋرنەرسىلەردىن يۈز  لغانئاگاھ ندۋرۋكاپىرار »: تەرجىمىاى

 [.ڭ ئايە  3 ئەھقاف

ئىشەنمەسلىك  كۆڭلىدە، قويۇپ ئېيتىپئىمان  ئېغىزىدابۇ بولاا  :نىفاق كۇفرى -5    

ُهْم آََمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ. دېمەكتۇر نَّ
َ
َذلَِك بِأ

ئۈچۈنكى، ئۇار  شۇنى  بۇ»: تەرجىمىاى ﴾َفُهْم ََّل َيْفَقُهونَ َفُطِبَع لََعَ قُلُوبِِهْم 

ئۇارنى  دىللىرى . ئىنكار قىلدى كۆڭۈللىرىدە، ئاندىن قويۇپئىشىنىپ  ئېغىزلىرىدا

ئىماننى بارالمايدۋ ۋە ئۇار  يېتىپئۇارنى  دىللىرىغا ھىدايە   شۇڭا، پېىەتلەندى

 [.ئايە  -3 مۇنافىقۇنسۈرە ] «.چۈشەنمەيدۋ
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 قۇرئانبولماستىن، بەلكى  كۇفرىبۇ ھەقىقىي مەنىدىكى  كۇفرى،كىىىك : ئىككىنىى    

بۇ تۈردىكى كۇپرى ساھىبىنى . ئىش ردۋردەپ ئاتالغان يامان  كۇفرىلىق ھەدىالەردەۋە 

سادىر قىلغان ئادەە  كۇفرىنى كېىىكبىنائەن،  بۇنىڭغا. كاپىرلىققا ئىلىپ بارمايدۋ

بەزىلىرىنى  مىااللىرى  كۇفرىنى كېىىك . ئايرىلمايدۋىن ، ئىماندبولاىمۇ گۇناھكار

 :تۆۋەندىكىدەك

قىلىش ۋە ئۇنى   ناشۈكۈرلۈك نېمەتلىرىگەئاتا قىلغان  ئال ھنى  :نېمە  كۇفرى-1    

َوََضََب ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ. دېمەكتۇرھەققىنى ئادا قىلماسلىق 
ُ َمثًًَل قَْرَيًة ََكنَ  ِتيَها ِرْزُقَها رََغًدا ِمْن ُُكِّ َمََكٍن فََكَفَرْت اَّللَّ

ْ
ْت آَِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة يَأ

ُ ِْلَاَس اْْلُوِع َواْْلَوِْف بَِما ََكنُوا يَْصنَُعونَ  َذاَقَها اَّللَّ
َ
ِ فَأ ْنُعِم اَّللَّ

َ
: تەرجىمىاى ﴾بِأ

ىلىق ۋە مەككە ئاھالىاى ئەسلىدە تىن: كەلتۈرىدۋمۇنداق بىر مىاالنى  ئال ت»

. تۇراتتىكېلىپ  كەڭتاشا تەرەپتىن-ئۇارنى  رىزقى تەرەپ . خاتىرجەملىك ئىىىدە ئىدى

 توزكورلۇقلىرىئۇارنى، ئۇارنى   ئال ھمۇ. قىلدى كۇفرىلىق نېمەتلىرىگە ئال ھنى ئۇار 

 [.  ڭ ئايە 112 نەھ سۈرە ]« .بىلەن جازالىدى قورقۇنچئاچارچىلىق ۋە  تۈپەيلى

 ئېغىر گۇناھى ئۆلتۈرقشنى مۇسۇلماننى ناھەق  :ئۆلتۈرقشماننى ناھەق مۇسۇل-2    

ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق  بۇ. دەپ ئاتالغان كۇفرىلىقبولغانلىقتىن 

 «.كۇفرىلىقتۇر ئۆلتۈرقش، ئۇنى ناھەق پاسىقلىقمۇسۇلماننى ھاقارەتلەش »: دېگەن

 [.رىھايىتى بۇخارى ۋە مۇسلى،]

مەندىن كېيىن » :ھەدىاتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەنيەنە بىر     

بۇخارى ۋە ] «.بىرىڭ رنى  بوينىغا قىلىچ ئۇرىدىغان كاپىر بولۇپ كەتمەڭ ر-بىر

 [.رىھايىتى مۇسلى،

نامىنى ئاتاپ  ئال ھتىن باشقىنى  :ئال ھنى   ەيرى بىلەن قەسەە قىلىش-3    

: قتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە  مۇنداق دېگەنھە بۇ. كۇفرىلىقتۇرقەسەە قىلىش 

بولۇپ  مۇشرىكقەسەە قىلىدىكەن، ئۇ كاپىر ۋە ئال ھنى   ەيرى بىلەن كىمكى »

 [.ھاكى، سەھىھ دېگەن. رىھايىتى تىرمىزى] «.كېتىدۋ

ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە چو  گۇنات سادىر قىلغۇچىنىمۇ مۆمىن دەپ     

َها ا﴿: ئاتىدى يُّ
َ
يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص ِِف الَْقتَْل يَا أ ِ : تەرجىمىاى ﴾َّلَّ
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« .ئۆلتۈرقلگەنلەر ئۈچۈن قىااس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى! ئى مۆمىنلەر»

 [. ئايەتنى  بىرقىامى-178سۈرە بەقەرە ]

قاتىلنى ئىمانلىق ر سېپىدىن چىقىرىھەتمەستىن بەلكى ئۇنى ئال ت تائاا     

بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق . ااس ئىگىاى ئۈچۈن بۇرادەر دەپ ئاتىدىقى

َداء  إَِِلِْه بِإِْحَسانٍ ﴿: دەيدۋ
َ
ء  فَاتِِّبَاع  بِالَْمْعُروِف َوأ ِخيِه ََشْ

َ
 ﴾َفَمْن ُعِِفَ َُهُ ِمْن أ

قېرىندىشى تەرىپىدىن بىرنەرسە كەچۈرقە ( دىنىي)قاتى  ئۈچۈن »: تەرجىمىاى

ئۆلتۈرقلگۈچىنى  ئىگىاى قاتىلدىن دىيە  ئېلىشقا رازى بولۇپ يەنى )قىلىناا 

چىرايلىقىە ( قىااس ئېلىشتىن ۋاز كەچاە، ئۇ، جىنايەتىىدىن دىيەتنى

يەنى )ياخشىلىقىە ( جىنايەتىىمۇ دىيەتنى)تەلەپ قىلىشى ازى،، 

سۈرە بەقەرە ]« .بېرىشى ازى،( كېىىكتۈرمەستىن، كېمەيتىھەتمەستىن تولۇق

 [. نى  بىرقىامىئايەت-178

ْصِلُحوا ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
َ
َوإِن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنَي اْقتَتَلُوا فَأ

ْمِر  ۖ   بَيْنَُهَما
َ
ٰ تَِِفَء إََِلٰ أ ْخَرٰى َفَقاتِلُوا الَِِّت َتبِِْغ َحَّتَّ

ُ
فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْل

هِ  قِْسُطوافَإِن فَاَءْت فَ  ۖ   اللَـّ
َ
ْصِلُحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
َه َُحِبُّ  ۖ   أ إِنَّ اللَـّ

َخَويُْكمْ . الُْمْقِسِطنيَ 
َ
ْصِلُحوا َبنْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأ َه  ۖ   إِنَّ َواتَُّقوا اللَـّ

ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى گۇرۋت ئۇرۋشۇپ : تەرجىمىاى ﴾لََعلَُّكْم تُرََْحُونَ 

، ئۇارنى  ئارىاىنى تۈزەپ قويۇڭ ر، ئەگەر ئۇارنى  بىرى قالاا

ئىككىنىىاىگە تاجاۋۋز قىلاا، تاجاۋۋز قىلغۇچى تاكى ئال ھنى  ھۆكمىگە 

ئۇنى  بىلەن ئۇرۋشۇڭ ر، ( يەنى تاجاۋۋزىنى توختاتقانغا قەدەر)قايتقانغا قەدەر 

ھېىبىر تەرەپكە ) قايتاا، ئۇارنى  ئارىاىنى( ئال ھنى  ئەمرىگە)ئەگەر ئۇار 

ئادى  ( ھەممە ئىشتا)ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭ ر، ( يان باسماستىن

مۆمىنلەر ھەقىقەتەن . بولۇڭ ر، ئال ت ھەقىقەتەن ئادىل رنى دوست تۇتىدۋ 

قېرىنداشلىرىڭ رنى  ئارىاىنى ( ئۇرۋشۇپ قالاا)قېرىنداش ردۋر، ( دىندا)

سۈرە ]« .ۈچۈن، ئال ھتىن قورقۇڭ رتۈزەڭ ر، رەھمەتكە ئېرىشىشىڭ ر ئ

 [. ئايەتلەر-13-9ھۇجرا  
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يۇقىرىقى ئايەتلەردە بايان قىلىنغىنى دىنى قېرىنداشلىق ئىكەنلىكىدە شەك     

 .يوق

 :پەرقلەرئوتتۇرىاىدىكى  كۇفرىبىلەن كىىىك  كۇفرىچو      

قىلغان بارلىق ئۇنى  . بولىدۋسادىر قىلغان ئادەە شەكاىز كاپىر  كۇفرىنىچو   -1    

سادىر قىلغۇچى كاپىر  كۇفرىنىئەمما كىىىك . بولىدۋ پايدىاىزياخشى ئەمەللىرى 

ئەمما . بولمايدۋ بىكار ئەمەللىرىمۇباشقا ياخشى . بولىدۋ گۇناھكار ئېغىر، بەلكى بولمايدۋ

 .مەزكۇر قىلمىشنى  ھەجمىدە جازا ا تارتىلىدۋ

 كۇفرىنىئەمما كىىىك . قالىدۋ مەڭگۈ ادوزاختسادىر قىلغان ر  كۇفرىنىچو   -2    

خالىاا ئۇنى  ئال تئەگەر . قالمايدۋ دوزاخقا كىرسە ئۇنىڭدا مەڭگۈسادىر قىلغان ر ئەگەر 

 .قىلىپ ئۇنى دوزاخقا كىرگۇزمەيدۋ ئەپۇ

چو  كۇفرى ساھىبىنى  مىلى ۋە جىنىنى  مۇسۇلمان ئۈچۈن ھاال بولىشىغا  -3    

 .  ئۇنى  ئەكاىىە بولىدۋسەۋەپ بولاا، كېىىك كۇفرى 

، ئۇارنى دوست تۇتۇشسادىر قىلغان ر ا دىنىي جەھەتتە ئاداۋە   كۇفرىنىچو   -4    

سادىر قىلغان ر ا بولاا، دىنىي  كۇفرىنىئەمما كىىىك . كېلىدۋازى،  تۇتماسلىق

 بەلكى ئۇ ئال ھقا بولغان ئىمانى ۋە. بولمايدۋ بولۇشقاۋە دۋشمەن  بولۇشئاداۋەتتە 

 .شەرىئەتكە ئەمەل قىلىشىغا قاراپ ياخشى كۆرقلىدۋ ۋە دوست تۇتۇلىدۋ
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 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرىنىفاق 

 :نىفاق ھەققىدە ئېنىقلىما    

. دېمەكتۇر يوشۇرۋشئىىىدە بىر نەرسىنى : مەنىاى لۇ ە  نىفاق سۆزىنى     

قويۈپ،  ەپسۆزلتىلىدا مۇسۇلمانلىقنى : مەنىاى ئىاتى ھىدىكىئىا ە نىفاقنى  

بۇ  .تەرىپىدۋرھەقىقىي  مۇناپىقنى ، مانا بۇ. دېمەكتۇر يوشۇرۋش كۇفرىلىقنىدىلىدا 

شەرىئەتكە بىر تۈردىكى كىشىنى  مۇناپىق دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋە ، ئۇنى  

 بۇ .ئىشىكدىن كىرىپ يەنە بىر ئىشىكىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈندۋر

: تەرجىمىاى ﴾نَّ الُْمنَافِِقنَي ُهُم الَْفاِسُقونَ إِ ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە 

 [.ئايە  -67 تەۋبەسۈرە ] «.پاسىق ردۋر چىققۇچىدىندىن  مۇناپىق رشۈبسىاىزكى، »

. ، ئەلھەتتەئېغىردۋرجازاسى كاپىرارنىڭكىدىن  كۆرىدىغانئاخىرەتتە  مۇناپىق رنى      

زىيانكەشلىكلىرى ۋە مۇسۇلمان ر  انيەتكۈزىدىغمۇسۇلمان ر ا  مۇناپىق رنى چۈنكى 

مۇنداق  تائاا ئال تھەقتە  بۇ. چوڭدۋرجەمئىيىتىگە بولغان خەتىرى كاپىرارنىڭكىدىن 

َد لَُهْم نَِصًْيا﴿: دېگەن ْسَفِل ِمَن انلَّاِر َولَْن ََتِ
َ
رِْك اْل  ﴾إِنَّ الُْمنَافِِقنَي ِِف ادلَّ

  ئاستىنقى قەۋىتىگە تاشلىنىدۋ، ئۇار ا ئە دوزاخنى  چوقۇەمۇناپىق ر »: تەرجىمىاى

 [.ڭ ئايە  145سۈرە نىاا ] «.تاپالماياەنمەدەتكار  قۇتقۇز ۇچىئازابتىن  ھەرگىزمۇ

َه َوُهَو َخاِدُعُهمْ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ      ﴾إِنَّ الُْمنَافِِقنَي ُُيَاِدُعوَن اللَـّ
ئالدىماقىى بولۇشىدۋ، ئال ت  شۈبسىاىزكى، مۇناپىق ر ئال ھنى»: تەرجىمىاى

 [.ئايە -142سۈرە نىاا ]« .ئۇارنى  ئالدامىىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۋ

يَن آَمنُوا َوَما َُيَْدُعوَن إَِّلَّ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     ِ َه َواَّلَّ ُُيَاِدُعوَن اللَـّ
نُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن 

َ
َرض  فَزَ  .أ هُ َمرًَضاِِف قُلُوبِِهم مَّ ِِلم   ۖ   اَدُهُم اللَـّ

َ
َولَُهمْ َعَذاب  أ

ئۇار ئال ھنى ۋە مۆمىنلەرنى ئالدىماقىى »: تەرجىمىاى ﴾بَِما ََكنُوا يَْكِذبُونَ 

ئۇارنى  دىللىرىدا . بولىدۋ، ھەقىقەتتە ئۇار تۇيماستىن ئۆزلىرىنى  ئالدايدۋ

ارنى  كېاىلىنى بار، ئال ت ئۇ( يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش)كېاەل 

يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا )كۈچەيتىھەتتى، يالغان سۆزلىگەنلىكلىرى 

ئۈچۈن ئۇار ( قىلغانلىقلىرى ۋە ئال ھنى  ئايەتلىرىنى مەساىرە قىلغانلىقلىرى

 [.ئايەتلەر-13-9سۈرە بەقەرە ]« قاتتىق ئازابقا دۋچار بولىدۋ
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 :تۈرلىرى نىفاقنىڭ    

 .ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۋەك تۆۋەندىكىد نىقاق    

 ئېغىزىدامۇسۇلمان ئىكەنلىكىنى  ئۆزىنى بۇ بولاا  :نىفاق ئېتىقادى: بىرىنىى    

ۋە ئىشەنمەسلىك دېگەنلىك بولۇپ،  يوشۇرۋش كۇفرىنى كۆڭلىدە، چىن قويۇپ سۆزلەپ

 ھەرگىزمۇئۇار  سانىاىمۇگەرچە ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر قاتارىدىن  بۇنداق ر

ئۇارنى   شۇڭا. سانلىدۋكاپىراردىن  ئەشەددىيردىن ئەمەس، بەلكى مۇسۇلمان 

ھەر زامان ۋە   مۇناپىق ر. بولىدۋ ئېغىرجازاسى كاپىرارنىڭكىدىن  كۆرىدىغانئاخىرەتتە 

بىلەن  يۈزلىمىىىلىكىئىككى  ئۆزلىرىنى ئۇار ھەمىشە . تېپىلىدۋھەممى  جايدا 

 مۇناپىق ر. مەخلۇق ردۋر بار ۇچى ئېلىپا ئىش زىيىنىغ دىنىنى مۇسۇلمان ر ۋە ئىا ە 

مېلى ۋە جېنىنى  )ۋاقىتتا  كۈچلەنگەن، مۇسۇلمان ر مەخلۇق ركىرەزى    شۇنداق

. ئۇرۋنىدۋ كۆرسىتىشكەئۇار ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر قاتارىدىن ( ئامانلىقى ئۈچۈن

 كۇفرىنىكەلگەن  يوشۇرۋپ دىللىرىدا ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر ئاجىزاشقان ۋاقىت ردا ئۇار 

مۇناپىق زاھىرىدا ئال ھغا، پەرىشتىلەرگە، كىتاپ ر ا، . ئاشكارى يدۋ

پەيغەمبەرلەرگە، ئاخىرە  كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولۇپ كۆرىنىدۋ، 

بۇ تۈردىكى . ماھىيەتتە، ئەسلى ئۇارنى  ھەممىاىنى يالغان دەپ ئىنكار قىلىدۋ

-ئەپتى مۇناپىق رنى كەرى،  قۇرئان. يەتتە مەۋجۇتتۇرھەر مىللە  ۋە جەمئى مەخلۇق ر

بەندىلەرنى  نىفاق ۋە مۇناپىقلىقتىن ساقلىنىشلىرى تاش پ،  ئېىىپ بەشىرىاىنى

 . ئۈچۈن ئۇارنى  قىلمىشلىرىنى كۆرسىتىپ بەردى

 مۇناپىق ردىنمۆمىنلەر، كاپىرار ۋە  بېشىدى  سۈرىاىنى  قۇرئان كەرىمدە بەقەرە    

ئايە  بىلەن،  2بايانى  مۆمىنلەرنى كىشىلەر بايان قىلىنغان بولۇپ،  گۇرۋتچ ۈئ ئىبارە 

ئايە  بىلەن  13بايانى بولاا،  مۇناپىق رنى ئايە  بىلەن،  4كاپىرارنى  بايانى 

ئىا ە ئەھلىگە  مۇناپىق رنى بولىدۋكى،  كۆرىھېلىشقا شۇنىڭدىن. تامام نغان

. ئۇاردىن ھەزەر قىلىش ازى،. چوڭدۋرقىقەتەن كەلتۈرىدىغان زىيانكەشلىكلىرى ھە

شتە ئىا مغا، مۇسۇلمان ر ا ياردەە بەرگەندەك ياكى ىنقچۈنكى ئۇار كۆر

 مۇسۇلمان ر بىلەن دوستتەك تۇيغۇنى بېرىدۋ، ماھىيەتتە ئۇار ئىا ە ۋە

" ئىبنى قەييى، رەھىمەھۇل ھنى  ] .مۇسۇلمان رنى  ئەشەددىي دقشمىنىدۋر

 [.دىن ئىلىندىسىرىناملىق ئە" رنى  سۈپىتىناپىق مۇ

 :ئېتىقادتىكى مۇناپىقلىق تۆەندىكىدەك ئالتە تۈرگە بۆلىنىدۋ    
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 .پەيغەمبەر ئەلەيسىااامنى يالغان ساناش -1   

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئېلىپ كەتكەن نەرسىلەرنى  بەزىلىرىنى رە   -2   

 .قىلىش

 .يامان كۆرقشپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  -3   

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەرنى  بەزىلىرىنى يامان  -4   

 . كۆرقش

 .ئىا ە دىنىنى  ئاجىزلىشىشى بىلەن خۇشال بولۇش -5   

 .ئىا ە دىنىنى  كۈچىيىشى، روناق تېپىپ گۈللىشىشىنى يامان كۆرقش -6   

ا ئىشىنىپ، مۇسۇلمان بولۇپ تۇرۋپ بۇ بولاا دىنغ :نىفاقئەمەلىي : ئىككىنىى     

مۇنداق ر مۇسۇلمان ر . دېمەكتۇرقىلمىش رنى قىلىش  خاس بولغان بەزى مۇناپىق ر ا

 مۇناپىق رنىڭكىگەچۈنكى ئۇارنى  ئىمانى ھەقىقىي مەنىدىكى . سانىلىدۋقاتارىدىن 

بار  ئوخشاش ساختا ئىمان بولماستىن، بەلكى ئۇاردا ئىمان ۋە نىپاقلىق سۈپىتى

خاس رەزى  ئەخ ق  مۇناپىق ر ابىراق ئۇارنى  ئەخ قى ۋە قىلمىشلىرى . كىشىلەردۋر

چۈنكى مۇنداق كىشىلەر . خەتەرلىكتۇرھالى  بوارنى ۋە قىلمىش بولغانلىقتىن 

ئەگەر . بار ۇچى ردۋر ئېلىپئىش  ئوتتۇرىاىدا مۇناپىقلىقنى مۇسۇلمانلىق بىلەن 

كەتاە، ئۇار ھەقىقىي مەنىدىكى  بېاىپ مانلىقىنى مۇسۇل مۇناپىقلىقىئۇارنى  

كىمدىكى »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن. كېتىدۋبولۇپ  مۇناپىق ردىن

 ئۆزىگەئاامەتلىرىنى  مۇناپىقلىقنى ، ئۈ چىن مەنىدىكى تېپىلىدىكەنئىللە   تۆ 

، تاكى پىلىدىكەنتېئىللەتتىن بىرى  تۆ  بۇكىمدىكى . بولىدۋ مۇجەساەملەشتۈرگەن

. بولىدۋئاامىتىدىن بىرى مەۋجۇ  بولغان  مۇناپىقلىقنى ئۇنىڭدا  تاشلىمىغىىىلىك بۇنى

 خى پلىق، ۋەدىگە سۆزلەشئامانەتكە خىيانە  قىلىش، يالغان »: ئىللە  تۆ  بۇ

 [. بىرلىككە كەلگەن ھەدى ]  «.ماجىرا قىلىشقاندا ئېغىزىنى بۇزۋش -جېدەلقىلىش، 

ئىشلىگەن  بىرەرسىنىئىللەتلىرىدىن بولغان ئىش رنى   مۇناپىقلىقنى قىرىقى يەنى يۇ    

 بۇ ئۆزىدە، شۇنىڭدەك. بولىدۋ تېپىلغانخاس ئاامەتلەردىن بىرى  مۇناپىق ر ائادەمدە 

ئەخ قىنى  مۇناپىق رنى ئادەە ھەقىقىي مەنىدىكى  تېپىلغانھەممىاى  ئىللەتنى تۆ  

بەزى كىشىلەردە ياخشىلىق خىالەتلىرى بىلەن . لىكتۇردېگەنئۆزلەشتۈرگەن بولىدۋ، 

. تېپىلىدۋبىرگە  مۇناپىقلىق، چىنلىق بىلەن كۇفرىلىقيامانلىق ئاامەتلىرى، ئىمان بىلەن 

، يەنى ئالىدۋ نېاىھىلىرىنىبولغان  گۇناھتىنساۋابلىق ۋە  كۆرەمىقدارىغا  بوارنى ئۇار 
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: مىاالغا ئالااق. تاپىدۋجازاسىنى  ىنى يامانلىقلىر، مۇكاپاتىنى ياخشىلىقلىرىنى 

نامازنى مەسىىتتە جامائە  بىلەن ئادا قىلىشقا ئىرىنىشمۇ مۇنافىق رنى  

مۇنافىقلىق ئىنااننى  دۋنيا ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن  ايە  . سۈپەتلىرىدىندۋر

ساھابىلەر ئۆزلىرىدە مۇناپىق رنى  سۈپەتلىرىدىن . يامان ۋە خەتەرلىكتۇر

 .لىشىدىن ئاجايىپ ئەندىشە قىلىشاتتىتىپىلىپ قى

مەن ھاياتىمدا رەسۇلۇل ت : "بۇ ھەقتە ئىبنى ئەبى مۇلەيكە مۇنداق دەيدۋ    

ئەلەيسىاااامنى  ئوتتۇز نەچىە ساھابىاى بىلەن يۈز كۆرقشۈشكە مۇيەساەر 

 ". بولغان، ئۇارنى  ھەممىاى مۇناپىقلىقتىن قاتتىق قورقۇشاتتى

 :پەرقلىرى نىفاقنى ىلەن ئەمەلىي ب نىفاقئېتىقادىي     

. بولمىغانلىقىدۋربىردەك  دىلنى ؛ ئېتىقادتا تى  بىلەن مۇناپىقلىقئېتىقادتىكى -1    

 .بولمىغانلىقىدۋربىردەك  دىلنى ؛ ئەمەلدە تى  بىلەن مۇناپىقلىقئەمما ئەمەلدىكى 

دىكى ئەمما ئەمەل. چىقىدۋبىلەن كىشى دىندىن  مۇناپىقلىقئېتىقادتىكى -2    

 .دېيىلىدۋ، مۇسۇلمان بولاىمۇبولغان  گۇناھكاربەلكى . بولمايدۋبىلەن كاپىر  مۇناپىقلىق

چۈنكى ئۈ كاپىرارنى  . بولمايدۋمۆمىندىن سادىر  مۇناپىقلىقئېتىقادتىكى -3    

 . بولىدۋسادىر  مۆمىندىنمۇگاھىدا  مۇناپىقلىقئەمما ئەمەلدىكى . ئىشىدۋر

. ئېيتىشتۇرئىمان  تەۋبىاى ئادەمنى ئىشلىگەن  پىقلىقنىمۇنائېتىقادتىكى  -4     

قىلاا،  تەۋبەسادىر قىلغان ئادەە مۇسۇلمان بولغىنى ئۈچۈن  مۇناپىقلىقئەمما ئەمەلدىكى 

 . ئېرىشىدۋ مە پىرىتىگە ئال ھنى 

مۇسۇلمان رنى  بەزىاى : "بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن تەيمىيە ئىبنىشەياۇل ئىا ە     

ياكى ئۇنىڭدىن  بىرەرسىنىئىللەتلىرىدىن بولغان ئىش ردىن  مۇناپىقلىقنى ا كۆپ ھال رد

 ئال ھمۇ. قىلىدۋ تەۋبەئۈچۈن  گۇناھى بۇدە، ئارقىدىن  -قويىدۋكۆپرەكىنى سادىر قىلىپ 

 مۇناپىقلىقنى قەلبىگە  كىشىنى گاھىدا مۇسۇلمان . قىلىدۋ قوبۇل تەۋبىاىنىئۇنى  

مۇسۇلمان ھەرۋاقىت . قۇتقۇزىدۋئۇنى ئۇنىڭدىن  ئال ت، ۋقالىدبەزى ئىللەتلىرى كىرىپ 

بىرى پەيغەمبەر  ساھابىلەردىنخۇددى  بۇ. ۋەسھەسىلىرى ئارقىلىق سىنىلىدۋ شەيتاننى 

يامان )ۋەسھەسىلەر شۇنداق كۆڭلىمىزگەگاھىدا  !ل تۇسۇلرەيا »: ئەلەيسىاااامغا

ئۇنىڭدىن  يېقىلغىنى ىتىمىزگەئۈس ئاسماننى ئەسنادا  شۇ ، بىزگەكېلىدۋكى( خىيال ر

 مانا بۇ: بېرىپ، دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا جاۋا  كۆرقنىدۋياخشىراق 

بۇنى »: يەنە بىر رىھايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە «.دەيدۋ، ئاامىتىدۋر ئىماننى 
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چەكلىگەن  نەيرەڭلىرىنى ۋەسھەسە بىلەن-ئېيتىش تولىمۇ ئېغىر دېگىنىدە، ئۇنى  ھېلە

 مۇسلى،ئىماە ئەھمەد ۋە ] «.ساناار بولاۇن، دەيدۋ-ئال ھقا چەكاىز ھەمدۋ

 ."[رىھايىتى

ُصمٌّ ﴿: ئەھلى ھەققىدە مۇنداق دېگەن(ئېتىقادىي نىفاق)ئال ت تائاا چو  نىفاق     
ر ئۇا شۇڭا. كوردۋر، گاچىدۋر، گاستۇرئۇار ﴿ يەنى ﴾بُْكم  ُعْْم  َفُهْم ََّل يَرِْجُعونَ 

 [.ئايە -18 بەقەرەسۈرە ] «.قايتمايدۋمۇسۇلمانلىققا  ئاز ۇنلۇقتىن

 ئۆزلىرىنى مۇناپىق ر ھەمىشە ": مۇنداق دېگەن تەيمىيە ئىبنىشەياۇل ئىا ە     

ئۇارنى  كلىرى، ىئىشەنمىگەنلھەقكە  چىن قەلبتىن، قويۇپ كۆرسىتىپمۇسۇلمانلىقىنى 

 ،سەۋەبىدىن بىلىنمىگەنلىك ىھاتقانلىقىقىلقىلغان ياكى ئالدامىىلىق  تەۋبە راست

دېگەن مەسىلە ئۈستىدە  قىلىنمامدۋياكى  قىلىنامدۋ قوبۇل تەۋبىاى مۇناپىق رنى 

پەتىھاار ] ."ئوخشىمىغان كۆز قاراش ر بارلىققا كەلگەن  ئوتتۇرىاىدا ئۆلىمالىرىئىا ە 

 [.ڭ بەتلەرگە قارالاۇن 435ڭ  434توە -28 توپلىمى
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تۈرى ۋە مۇرتەدلىك قاتارلىقالرنىڭ ، زااللەت، پىسق، تجاھىلىيە

 ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى

 ئىبنى. دېمەكتۇرچا  ر  بۇرۋنقىئىا ە دىنى بارلىققا كېلىشتىن  :جاھىلىيەت    

 بۇرۋنقىئىا مدىن  جاھىلىيە : "ئېنىقلىما بېرىدۋئەسىر جاھىلىيە  سۆزىگە مۇنداق 

، پەقە  تونۇمايدىغانەرىئەتنى ۋە ئەخ قنى  ، پەيغەمبەرنى، شئال ھنى ئەرەبلەرنى 

 ئۇرۋشبىرىگە قارشى -باشقىلىرىنى كەماىتىش، بىر كۆرقپ ئۈستۈنھەر قەبىلە ئۆزىنى 

." ھالىتىدۋرئىبارە  بىر قاتار جاھالەتلىك  چوقۇنۇشتىنۋە بۇت ر ا  تۆكۈش، قان ئېىىش

 [.بە  -323توە -1ئەننىسايە ناملىق ئەسەر ]

شەياۇل . مەنىدىدۋرلىماىزلىك ياكى ئىلىمگە ئەگەشمەسلىك دېگەن بى جاھىلىيە     

ى بىلمىگەن كىشى ئادەتتە جاھى  ھەقىقەتن: "مۇنداق دېگەن تەيمىيە ئىبنىئىا ە 

شۇنداق  ئۆزى بىلمەي تۇرۋپ بىلگەنلىك دەۋاسى قىلغان كىشى . دېيىلىدۋ( بىلىماىز)

ياكى  سۆزلىگەنۇنى  ئەكاىنى ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۋپ ئ. جاھىل رنى  جاھىلىدۋر

مۇھەممەد ئەلەيسىااااە ئەۋەتىلىشتىن . جاھىلدۋر ئادەممۇ سۆزلىگەنبىلمەي تۇرۋپ 

ئۇاردىن سادىر بولغان بارچە . ئىناان ر ھەقىقىي مەنىدىكى جاھىل ر ئىدى بۇرۋنقى

ھەممىاى ئۇارنى  ھەقىقەتنى بىلىشتە جاھى  ئىكەنلىكىدىن  ھەرىكەتلەرنى ۋە  سۆز

پەيغەمبەرلىرىگە  دىنلىرىنى ۋە خرىاتىئان  يەھۇدى، ئۆز ۋاقتىدا شۇنداق . بولغان ئىدى

ھەممىاى ئومۇميۈزلۈك  يۇقىرىقى رنى . جاھىل ردۋر قىلغان رمۇ مۇخالىپەتىىلىك

ئەمما مۇھەممەد ئەلەيسىااااە كەلگەندىن كېيىن، ئومۇميۈزلۈك . جاھىلىيەتتۇر

. مەۋجۇد بولغان جاھىلىيەت بولۇپ،  پەقە  قىامەن  خاتىمە بېرىلگەن جاھىلىيەتكە

 تۇرمۇشبەزى جايلىرىدىكى ئىناان ر جاھالە  ھاياتىدا  دۋنيانى : مەسىلەن

، بولاىمۇشەخ  جاھالەتتە  بىرەر، ئەمەستۇر ئۇنداق جاي ردىكىلەر، باشقا كەچۈرسىمۇ

 بولۇشتىنمۇسۇلمان  يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان بىراۋ. ئەمەس ئۇنداقيەنە باشقا بىرسى 

ھاياتقا  مەرىپەتلىكمۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن،  بولاىمۇ،ياشىغان  جاھىلىيەتتەبۇرۋن 

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەۋەتىلگەندىن كېيىنكى ھېىبىر دەۋر . بولىدۋئۆتكەن 

چۈنكى كىشىلەر ئوخشاش بولمىغان دەۋرلەردە قانىىلىك . بوالمايدۋدەۋرى  جاھىلىيە 

كىشىلەر  گۇرۋپپا، ئىا ە مىللىتىدىن بىر تەقدىردىمۇ چۆمگەنۋە زاالەتكە  جاھالە 

 دىيارلىرىدىمۇئىا ە  جاھىلىيە ئەمما قىامەن . تۈرىدۋھەقىقەتنى نامايان قىلىپ 

 كىللىكۋە ئومۇمغابىر تۈركۈە شەخالەردىن سادىر بولغانلىقتىن  بۇارچۈنكى . مەۋجۇدتۇر
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ئۈممىتى، ئىىىدە تۆ  ئىش »: ىااااە مۇنداق دەيدۋپەيغەمبەر ئەلەيس. قى لمايدۋ

 [.مۇسلى، رىھايىتى] «.باركى، ئۇار جاھىلىيە  ئىشلىرىدىندۋر

ھەقىقەتەن سەن »: ئەنسۇ ا رەزىيەل ھۇ ئەبۇ زەرپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە     

 بۇخارى] «.دېگەن ،بولمىغان ئادەمكەناەن قۇتۇلۇپ قالدۋقلىرىدىن جاھىلىيەتنى 

 [.  ىتىرىھاي

 "جاھىلىيە قىامەن "ۋە " جاھىلىيە  ئومۇميۈزلۈك"جاھىلىيە  قىلغاندا،  خۇاسە    

 : بۆلۈنىدۋدەپ  ئىككى قىاىمغا 

مۇھەممەد ئەلەيسىااااە كېلىشتىن  پەيغەمبىرىمىز: جاھىلىيە  ئومۇميۈزلۈك    

 ،ى بىلەنھالە  بولۇپ، مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  پەيغەمبەر بولۇپ كېلىش بۇرۋنقى

 .خاتىمە بېرىلگەن جاھىلىيەتكەتۈردىكى  بۇ

 تېپىلىدىغانئايرى، دەۋىر ۋە رايون، قىامەن شەخالەردە : جاھىلىيە قىامەن     

، مەلۇە بولدىكى بۇنىڭدىن. بويۇنىە داۋاە قىلماقتا شۇبولۇپ، ئۇار ھازىرمۇ  جاھىلىيە 

 . جاھىلىيەتتۇرەن ئەمەس، بەلكى قىام ئومۇميۈزلۈك جاھىلىيە  كۈنىمىزدىكى

 :پىسىق    

شەرئىي  نى پىاىق. دېمەكتۇرچىقىش : مەنىاى لۇ ەتتىكى كەلىمىاىنى  پىاىق   

، ئىا ە مانا بۇ. دېگەنلىكتۇرئىتائىتىدىن چىقىش  ئال ھنى : مەنىاى ئىاتى ھى

ياكى  پىاق. مەنىاىدۋرئۆز  سۆزىنى  پاسىق ئىاتى ھىدا قول نغانشەرئىي  ئەھلىنى 

، مۇسۇلمان ردىن بولغان ئاسىي ڭ قوللىنىلغاندەككاپىرار ئۈچۈن  سۆزى قپاسى

 . قوللىنىلىدۋ ئۈچۈنمۇ گۇناھكارار

بىرى، ئۇنى سادىر قىلغان كىشىنى مۇسۇلمانلىقتىن : بۆلۈنىدۋئىككىگە  پىاق   

ى كەرىمدە، كاپىرارن قۇرئان ئال ت. دېيىلىدۋكاپىر  بۇنداق ربولۇپ،  پىاقچىقىرىدىغان 

ْمِر َربِِّهِ ﴿: ، دەپ ئاتىغانپاسىق ر
َ
شۇڭا ئۈ » :تەرجىمىاى ﴾َفَفَسَق َعْن أ

 [.ئايە -53سۈرە كەھف ]« .پەرۋەردىگارىنى  ئىتائىتىدىن چىقتى

َواُهُم انلَّارُ ﴿ :ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
ْ
يَن فََسُقوا َفَمأ ِ ا اَّلَّ مَّ

َ
: تەرجىمىاى ﴾َوأ

 دوزاخكەلاەك، ئۇارنى  جايى  پاسىق ر اىپ كاپىر بولغان ئىتائىتىدىن چىق ئال ھنى »

 [.ئايە - 23سۈرە سەجدە ] «.بولىدۋ
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ى سۆزىدىن كاپىرار ئىرادە قىلىنىدىغانلىقىغا ئايەتنى  پىاىقيۇقىرىقى ئايەتلەردىكى     

ن َُيْرُُجوا ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. داۋامى دەلى  بولىدۋ
َ
َراُدوا أ

َ
ِمنَْها ُُكََّما أ

بُونَ  ِي ُكنتُم بِِه تَُكِذِّ ِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل لَُهْم ُذوقُوا َعَذاَب انلَّاِر اَّلَّ
ُ
 ﴾أ

ھەر قاچان ئۇار دوزاختىن چىقماقىى بولاا، ئۇار دوزاخقا »: تەرجىمىاى

سىلەر ئىنكار قىلغان دوزاخنى  ئازابىنى تېتىڭ ر، »: ئۇار ا. قايتۇرۋلىدۋ

 [.ئايە -23جدە سۈرە سە]« .دېيىلىدۋ

 پاسىق ر گۇناھكارارنىمۇكەرى، مۇسۇلمان ردىن بولغان ئاسىي ڭ  قۇرئان شۇنداق     

يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُثمَّ ﴿: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. دەپ ئاتىغان ِ َواَّلَّ
وُهْم َثَماِننَي َجِْلَ  ْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِِلُ

َ
تُوا بِأ

ْ
بًَدا لَْم يَأ

َ
ًة َوََّل َتْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أ

وََلَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ئايال رنى زىنا بىلەن قارىلىغان،  ئىپپەتلىك»: تەرجىمىاى ﴾َوأ

. ئۇرۋڭ ردەررە  83 كەلتۈرەلمىگەنلەرنى گۇۋاھىىنى تۆ راستلىقىغا ئادى   بۇنى 

ڭ  4سۈرە نۇر ] «.پاسىق ردۋرۇار ئ ،قىلماڭ ر قوبۇلھەرگىز  گۇۋاھلىقىنىئۇارنى  

 [. ئايە 

َفَمن فََرَض ِفيِهنَّ اَْلَجَّ فًََل َرفََث َوََّل فُُسوَق َوََّل ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
يەنى )ھەج قىلىشنى نىيە  قىلغان ھەج ئايلىرىدا »: تەرجىمىاى﴾ ِجَداَل ِِف اَْلَِجِّ 

ە قىلىشى، گۇنات قىلىشى ۋە جاڭجال ئادەمنى  جىناىي ئااق( ئېسراە با لىغان

ئۆلىماار بۇ ئايەتتىكى [. ئايە -197سۈرە بەقەرە ]« .قىلىشى مەنئى قىلىنىدۋ

شەياۇل . ]مەسىيە  دەپ چۈشەندۋرگەن-كەلىمىاىنى گۇنات« فُاُوقَ»

 [.بە -278ناملىق ئەسىرى " كىتابۇل ئىيمان"ئىا ە ئىبنى تەيمىيەنى  

 (:ئازغۇنلۇق)زااللەت     

 ھىدايەتنى زاالە   . دېگەن مەنانى بېرىدۋ ئېزىشزاالە  سۆزى، تو را يولدىن     

َما َيْهتَِدي نِلَْفِسِه ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ. ئەكاىدۋر َمِن اْهتََدى فَإِنَّ
َما يَِضلُّ َعلَيَْها  فَإِنَّ

ە  كىمكى ھىدايە  تاپىدىكەن، ھىداي»: تەرجىمىاى ﴾َوَمْن َضلَّ

زىيىنى ئۇنى   ئاز اننى كىمكى ئازىدىكەن، . ئۇنى  ئۆزى ئۈچۈندۋر پايدىاى تاپقاننى 

 [.ڭ ئايە  15 ئىاراسۈرە ]« .ئۆزى ئۈچۈندۋر
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 . قوللىنىلىدۋكۆپ مەنىلەردە  سۆزى" زاالە "قۇرئان كەرىمدە 

ِ َوَمًَلئَِكِتهِ ﴿ .مەنىاىدە كېلىشى كۇفرىلىق -1     َوُكتُبِهِ َورُُسِلِه  َوَمْن يَْكُفْر بِاَّللَّ
 ئال ھنى ، ئال ھنىكىمكى »: تەرجىمىاى ﴾َواِْلَْوِم اْْلَِخِر َفَقْد َضلَّ َضًَلًَّل بَِعيًدا

، كىتابلىرىنى، پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرە  كۈننى ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ پەرىشتىلىرىنى

 [.ڭ ئايە  136سۈرە نىاا ]« .بولىدۋقاتتىق ئاز ان 

ِ َفَقْد َضلَّ َضًَلًَّل بَِعيًدا﴿ .ك مەنىاىدە كېلىشىشېرى -2      ﴾َوَمْن يُِْشِْك بِاَّللَّ
« .بولىدۋ، ئۈ ھەقىقەتەن ئاز ان كەلتۈرىدىكەنشېرىك  ئال ھقاكىمكى »: تەرجىمىاى

 [.ڭ ئايە 116سۈرە نىاا ]

 گۇناھكارڭ  ئاسىي قىلغۇچى خى پلىقمۇسۇلمان ردىن شەرىئە  ئەھكاملىرىغا  -3    

 .دېگەنگە ئوخشاش« پىرقىلەر ئاز ۇن». كېلىدۋەنىاىدە م

 سۆزىنى مۇنۇئەلەيسىاااامنى   مۇساكەرى،  قۇرئان.  كېلىدۋخاتالىق مەنىاىدە  -4    

الِّنيَ ﴿ :قىلىدۋ ھېكايە نَا ِمَن الضَّ
َ
: ئېيتتى مۇسا»: تەرجىمىاى ﴾قَاَل َفَعلْتَُها إًِذا َوأ

 23 شۇئەراسۈرە ]« .ئىدى،( نادان ردىنيەنى ) ىنئاز ۇن ردمەن ئۈ ئىشنى قىلغىنىمدا 

 [.ڭ ئايە 

ئۆتۈشى  گۇۋاھلىقتىن ئايالنى كەرى، ئىككى  قۇرئان. كېلىدۋمەنىاىدە  ئونۇتقانلىق -5   

ْخَرى﴿ :ھەققىدە مۇنداق دېگەن
ُ
َر إِْحَداُهَما اْل ْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما َفتَُذكِّ

َ
 ﴾أ

قالاا ئىككىنىىاى  ئۇنتۇپرى ئازسا، يەنى بى ئايالنى ئىككى  بۇ»: تەرجىمىاى

 [.ڭ ئايە  282 بەقەرەسۈرە ]« .سالىدۋ ئېاىگە

. بىر نەرسىنى  يوقاپ كېتىشى ياكى ئىزىپ قىلىشى مەنىاىدىمۇ كېلىدۋ-6    

 .دېگەنگە ئوخشاش« تۆگە يوقاپ كەتتى»: مەسىلەن

 :تۈرلىرى نىڭۋە ئۇ مۇرتەدلىك   

ئال ت . ياكى يىنىھېلىش دېگەن مەنانى ئىپادىلەيدۋ قايتىش: مۇرتەد سۆزى لۇ ەتتە   

ْدبَاِرُكمْ ﴿: تائاا مۇنداق دەيدۋ
َ
ٰ أ وا لََعَ ئارقىڭ ر ا »: تەرجىمىاى ﴾َوََّل تَْرتَدُّ

زىيان تارتقۇچى ردىن بولۇپ ( ئىككى  دۋنيادا)چېكىنمەڭ ر، بولمىاا 

 [.ئايە -21سۈرە مائىدە ]« .قالىاىلەر
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مۇسۇلمان بولغاندىن كىيىن كۇفرىغا قايتىش : ئىي ئاتالغۇدامۇرتەد سۆزى شەر    

َوَمن يَْرتَِدْد ﴿: بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. دېگەننى ئىپادىلەيدۋ
ْنيَا  ْعَمالُُهْم ِِف ادلُّ

َ
ئَِك َحِبَطْت أ ـٰ ولَ

ُ
ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفيَُمْت وَُهَو ََكفِر  فَأ

ئَِك  ۖ   َواْْلِخَرةِ  ـٰ ولَ
ُ
ْصَحاُب انلَّارِ َوأ

َ
ونَ  ۖ   أ : تەرجىمىاى ﴾ُهْم ِفيَها َخادِلُ

سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلاە، ئۇنى  ئەمەللىرى »

بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇار . دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۋ

 «.دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچى ردۋر

. ۇز ۇچى ئىش ردىن بىرەرنى قىلىش ئارقىلىق بولىدۋمۇرتەدلىك ئىا منى ب    

 :  بۆلۈنىدۋ تۆ  تۈرگە تۆۋەندىكىدىن ئىبارە مۇرتەدلىك 

ياكى ئۇنى  پەيغەمبەرلىرىدىن  ئال ھنى: مەسىلەن. بولۇش مۇرتەدبىلەن  سۆز -1    

بىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىش،   ەيبنى ئۆزىنى ، سۆكۈش پەرىشتىلەرنىبىرىنى ياكى 

ۈكلەردىن مەدە  سوراش، شەرىئە  ئەھكاملىرىنى كەماىتىش، پەيغەمبەرلىك ئۆل

دەۋاسى قىلىش، ئال ھتىن  ەيرىگە ھاجەتلىرىنى سوراپ دۋئا قىلىش ۋە ئۇنىڭغا 

 .سېغىنىش قاتارلىق ردىن ئىبارەتتۇر

بۇت ر ا، دەل ڭ دەرەخلەرگە، : مەسىلەن. بولۇش مۇرتە ھەرىكە  بىلەن  -ئىش -2    

باش ئۇرۋش ۋە ئۇار ا  قەبرىلەرگە، چوقۇنۇش مەبۇدار ا ا، ھايھان ر ا، ساختا تاش ر

، ئىناان ر ئۆگىتىشئۆگىنىش ۋە  سېسىرنىقىلىش،  سېسىرگەرلىكقان قىلىش، 

دەپ ئېتىقاد ئىا ە شەرىئىتىدىن ئەۋزەل  قانۇن رنىيەرلىك  تۈزقلگەن تەرىپىدىن

 .لىق ردىن ئىبارەتتۇرقىلىش ۋە ئۇنى  بىلەن ھۆكۈە قىلىش قاتار

شېرىكى بار ياكى بالىاى بار  ئال ھنى: مەسىلەن. بولۇش مۇرتە ئېتىقاد بىلەن  -3    

ماشايىا ر كائىناتتىكى بەزى ئىش رنى  -، مازارقۇتۇب رئەۋلىياار، . دەپ ئېتىقاد قىلىش

زىنا، . ىش، دەپ ئېتىقاد قىليەتكۈزەلەيدۋ پايداياكى كىشىلەرگە  قى ايدۋ تەسەررۋپ

ھاراە قىلغان ئىش رنى ھاال ساناش، ناماز،  ئال تۋە ئۇنىڭدىن باشقا   ئۆسۈەھاراق، 

 .قاتارلىق ئىش ردىن ئىبارەتتۇر تېنىش پەرزلىكىگە پەرزلەرنى  باشقاروزا، زاكا  ۋە 

بارلىقىغا ياكى مۇھەممەد  ئال ھنى : مەسىلەن. بولۇش مۇرتە شەك بىلەن  -4    

 سۆزى قۇرئان ئال ھنى منى  ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە شەك قىلىش، ئەلەيسىاااا
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، شۈبسىلىنىشتو را دىن ئىكەنلىكىدىن  دىنىنى ئىكەنلىكىدىن شەكلىنىش، ئىا ە 

 .قاتارلىق ردىن ئىبارەتتۇر دېيىش يارىمايدۋھازىرقى ئەسىرگە  قۇرئاننى

 :لىك ئىاپات نغاندىن كىيىنكى ھۆكۈملەرمۇرتەد    

تەۋبە قىلىپ بولغان ئادەمدىن ئۈچ كۈن ئىىىدە  مۇرتە  يېنىپدىنىدىن  :بىرىنىى    

ئەگەر ئۇ ( شەرىئە  ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن. )قىلىىنىدۋ ئىا مغا قايتىشى تەلەپ

مۇسۇلمان بولاا، ئۆز ئەركىنلىكىگە قويۇپ بېرىلىدۋ ۋە شۇنداق   ئېتىپقايتىدىن ئىمان 

 . قىلىنىدۋ مۇئامىلەدىغان ئۇنىڭغا مۇسۇلمان ر ا قىلىنى

. ئەگەر تەۋبە قىلىشتىن باش تارتاا، ئۇنى ئۆلتۈرقش پەرز بولىدۋ :ئىككىنىى    

يەنى ئىا مدىن )كىمىكى دىنىنى ئۆزگەرتاە » :رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە

 [.رىھايىتى بۇخارى]. دېگەن« ئۇنى ئۆلتۈرقڭ ر،( يىنىھالاا

 -تەلەپ قىلىنغان ۋاقىتتا ئۇنى  ئۆز مال مۇرتەدتىن تەۋبە قىلىش :ئۈچىنىى   

-ئەگەر ئىا مغا قايتاا مال. مۈلكىنى تەسەررقپ قىلىشى مەنئى قىلىنىدۋ

ئەگەر ئىا مغا قايتماستىن ئۆلتۈرقلاە ياكى . مۈلكى ئۆزىنى  بولىدۋ

مۇرتەدلىكتە ئۆلاە ئۇنى  بارلىق ئىقتىاادىي ئولجا سۈپىتىدە بەيتۇلمالغا 

دىنىدىن يىنىھالغان : ا بەزى ئەھلى ئىلىم ر تەرىپىدىنھەتت. قوشۇۋىتىلىدۋ

مۈلكى مۇسۇلمان ر -كىشى مۇرتەد بولغان پەيتتىن باش پ ئۇنى  مال 

 .مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىشلىتىلاە دۋرۋس بولىدۋ، دېيىلگەن

مۇرتەدنى  نەسە  قېرىنداشلىرى ئارىاىدا مىراساورلۇق ھوقۇقى  :تۆتىنىى    

ى  مىراساۇرى بولمايدۋ، قېرىنداشلىرى ئۇنىڭدىن، ئۇ ئۇن. ئەمەلدىن قالىدۋ

 .قېرىنداشلىرىدىن  مىراس  ئاالمايدۋ

دىندىن يىنىھالغان ئادەە، مۇرتەتلىك ھالى بويىىە ئۆلاە ياكى : بەشىنىى    

مۇرتەد . ئۆلتۈرقلاە، ئۈ يۇيۇلماستىن، نامىزى چۈشۈرقلمەستىن دەپنە قىلىنىدۋ

بەلكى كۇففارارنى  . ىرىغا دەپىنە قىلىنمايدۋمۇسۇلمان رنى  قەبرىاتانلىقل

مازارلىقلىرىغا دەپنە قىلىنىدۋ ياكى مۇسۇلمان رنى  قەبرىاتانلىقى بولمىغان 

 .جايغا كۆمۈۋىتىدۋ
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 ئىككىنچى باب

-سۆز يەتكۈزىدىغانزىت كېلىدىغان ۋە ئۇنىڭغا نۇقسان  تەۋھىدكە

 ھەرىكەتلەر

 (بىلىدىغانلىق دەۋاسىنى قىلىش ىغەيبنئارقىلىق  ئوقۇشئالقانغا، چىنىغا )

 : ەيب ھەققىدە ئېنىقلىما   

، ھازىر ۋە ئۆتمۈشئالىمىگە،  مېتافىزىكابولمايدىغان  كۆرگىلىبىلەن  كۆز  ەيب   

 بۇ. بىلمەيدۋباشقا ھېىكى،  ئال ھتىن  ەيبنى. دېمەكتۇركېلەچەككە ئائىت ئىش ر 

رِْض الَْغيَْب قُْل ََّل يَ ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە 
َ
َماَواِت َواْل ْعلَُم َمْن ِِف السَّ

 ُ  زېمىندىكىباشقا ھېىكى، ئاسمان ردىكى ۋە  ئال ھتىن»: تەرجىمىاى ﴾إَِّلَّ اَّللَّ

 [. ئايە  -65 نەم سۈرە ]« .بىلمەيدۋ  ەيبنى

 ئۆزىنى  ئال ت. ئىشدۋرخاس بولغان  ئال ھقى بىلىش ئىلمى پەقە    ەيبنى    

 ەيبى ئىش رنى بەزىاىگە بىر قىاى،  پەيغەمبەرلەرنى ىلەن گاھىدا ئىرادىاى ب

: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ. بىلدقرىدۋ ئى ھىي ھېكمەتنى  تەقەززاسى بىلەن

َحًدا  إَِّلَّ َمِن اْرتَََض ِمْن رَُسولٍ ﴿
َ
 ﴾ََعلُِم الَْغيِْب فًََل ُيْظِهُر لََعَ َغيِْبِه أ

  ەيبى ئىش ردىن ئۆزىگە خاس بولغانئۇ . بىلگۈچىدۋر  ەيبنى ئال ت»: تەرجىمىاى

بەزى  پەيغەمبەرلىرىگى بولغان  مەمنۇنپەقە  ئۆزى . قىلمايدۋھېچ ئادەمنى خەۋەردار 

خالىغان  ئال تيەنى [. ئايەتلەر -27-26سۈرە جىن ]« .بىلدقرىدۋ  ەيبلەرنى

چۈنكى . بىلدقرىدۋ  ەيبى ئىش رنىخالىغان  بىلدقرقشنىئۆزى  پەيغەمبىرىگە

پەيغەمبەرلىك  بېرىشتەكخەۋەر   ەيبلەردىنپەيغەمبەرلەر گاھىدا، ئىناان ر ا بەزى 

ئەۋەتىلگەن  ئال ت تەرىپىدىنراستتىن   ئۆزىنى ئارقىلىق  كۆرسىتىش مۆجىزىاىنى

كىشىلەرگە   ەيبنى بىلدقرگەن ئال تئۇ . مۇھتاجدۋر ئىاپات شقائەلىى ئىكەنلىكىنى 

بەزى پەيغەمبەرلەرگە  ئال ت. كۆرسىتىدۋدەلىلى ئورنىدا  ئىكەنلىكىنى ھەق  ئۆزىنى 

 پەيغەمبىرىمىز: مەسىلەن. بىلدقرگەن  ەيبلەرنىخالىغان قىامەن  بىلدقرقشنىئۆزى 

. بىلدقرگەن  ەيبلەرنىكېلەچەككە ئائىت بەزى  ئال ت ئەلەيسىىااامغامۇھەممەد 

 دقشمەنلىكىدىن كۇففارلىرىنى مەككە  ى ساھابىلىرىنمۇھەممەد ئەلەيسىااااە ۋە 

بىرقانىە يى   رۋملۇق رنى ئامان بولغان ھالدا مەسىىتى ھەرەمگە كىرىدىغانلىقى، 

مۇھەممەد   ەيبى ئىش ر باشقائىىىدە ئىرانلىق رنى يېڭىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن 
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، ئەمەلىيەتتە مەيدانغا چىققانلىقى بىلدقرقلۈپئەلەيسىاااامغا ئالدىن 

، بولمىاۇنباشقا قاياى بىر يول بىلەن  بۇاردىن. مىاالىدۋر جانلىق ېيتقانلىرىمىزنى ئ

ئۇار ا ئىشىنىشكە . كاززاپ ردۋرشۈبسىاىز  قىلغۇچى ربىلىدىغانلىق دەۋاسىنى   ەيبنى

 .بولمايدۋ

ئۇار . مەۋجۇدتۇربىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىدىغان ئالدامىى ر ھەر زاماندا   ەيبنى    

 ئۇسۇللىرىقاتارلىق  ئېىىش پالقىلىش،  سېسىرگەرلىك، ئوقۇشلىقانغا ياكى چىنىغا ئا

ئورنىنى، ياكى كىمنى   نەرسىلەرنى بىلەن كېلەچەكتىكى ئىش ردىن، يوقاپ كەتكەن 

 شەخانى  بىرەرئۇارنى   كېاەللەرگەبەزى . بېرىشىدۋئالغانلىقىنى يالغاندىن خەۋەر 

 -ئىش ردا پەقە  جىن بۇئۇار . ئېيتىدۋغانلىقلىرىنى بول كېاەلقەست قىلغانلىقىدىن 

راست  سۆزلىرىنىشەيتان رنى  راست ڭ يالغان بارلىق  -جىن. سالىدۋشەيتان رنى ئىشقا 

بەزىلىرى . ئىشەندقرىدۋبىلەن قايى  قىلىپ  بۇنى كىشىلەرنى . كۆرسىتىدۋدەپ 

 ئۆيلەنگەنچىققان ۋاقىتتا  ۇزيۇلت پاانىبىلەن ( قاراش يۇلتۇزار ا)يولى  مۇنەججىملىك

 پاانىۋە  بولىدۋئادەە ئانداق  ئۆيلەنگەنچىققاندا  يۇلتۇز پاانى، بولىدۋئادەە مۇنداق 

 سۆزلەرنى، دېگەنگە ئوخشاش يالغان بولىدۋباا مۇنداق  تۇ ۇلغان كۆرقنگەندە يۇلتۇز

 نى مۇنەججىملەرئالدامىى  بۇبەزى جاھى  ۋە ئىمانى ئاجىز كىشىلەر . قىلىدۋ

كېلىدىغانلىرى ۋە  بېشىغا، تۇرمۇشىكېلەچەك  ئۆزلىرىنى ئىشىنىپ، ئۇاردىن  سۆزلىرىگە

ۋە  پالىى ربىلەن  مۇنەججىملەر. سورايدۋئىشلىرى تو رۋلۇق مەسلىسە   باشقا

نەتىجىدە ئۇاردىن يول . بىلەن قايى  قىلىدۋ سۆزلىرىئۇارنى يالغان  سېسىرگەرلەر

 . تارتىدۋزىيان  ىرەتتەسورىغۇچى ر دۋنيا ۋە ئاخ

 سۆزىگە سۆزلىگەنلەرنى   ەيبتىنبىلىمەن، دەپ دەۋا قىلىدىكەن ياكى   ەيبنىكىمكى 

...  بەرسۇن پاناتھااكەتتىن  بۇ ئال ت. بولىدۋئىشىنىدىكەن ئۇ شەكاىز كاپىر  كۆڭلىدىن

 .ئامىن

بىلىشتىن ئىبارە    ەيبنىبىلىدىغانلىقىنى دەۋا قىلغان ئالدامىى ر،   ەيبنى ئۆزىنى     

شېرىك قىلىھالغان  ئال ھقائۆزىنى  خۇسۇسىيەتتەئى ھىي  بۇخاس بولغان  ئال ھقى 

 مەزكۇرئىشەنگەن ئادەە   سۆزلىرىگە سۆزلىگەن  ەيبتىنمۇنداق ئالدامىى رنى  . بولىدۋ

بىلىمىز،   ەيبنىشېرىك قىلغان ۋە ئۇارنى   ئال ھقابىلىشتە   ەيبنىئالدامىى رنى 

، پالىى ر، سېسىرگەرلەر، مۇنەججىملەر، شۇڭا. بولىدۋگەن دەۋاسىغا ئاۋاز قوشقان دې

 سۆزلىرىگە سۆزلىگەن  ەيبتىنئۇارنى  . كاپىراردۋرشەكاىز  رامبال رداخان ر ۋە 
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ئۇار . مەخلۇقاتتۇرياراتقان  ئال ت يۇلتۇزار. بولىدۋكاپىر  ئادەممۇيۈرەكتىن ئىشەنگەن 

جىن ڭ شەيتان ر ئاسمان . كۆرىدۋئاساسەن ئىش  شتۇرۋشىغائورۋن  ئال ھنى 

 مى ئارقىلىق بىر راستقا  پايدىلىنىش ئو ۇرلۇقىەبەزى خەۋەرلىرىدىن   پەرىشتىلىرىنى 

 ئاخماق رنىئۇار . يەتكۈزىدۋ رامبال ر ا، داخان ر ا ۋە سېسىرگەرلەرگە قوشۇپيالغاننى 

 . ، خااسئىشەندقرىدۋ
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 ، پالچىلىق توغرىسىداسېىھىرگەرلىك، جىنكەشلىك

 :سېسىر ھەققىدە ئېنىقلىما     

ھالدا  يوشۇرۋن، پەقە  كۆرقنمەيدىغان كۆزگە: مەنىاى لۇ ەتتىكى سۆزىنى  سېسىر     

 ئىاتى ھىدىكىئىا ە  سېسىرنى ئەمما . دېمەكتۇرمەيدانغا كېلىدىغان ئىش ر 

شەيتان رنى   -ۋە جىن كۆرسىتەلەيدىغانەسىر ئىزنى بىلەن ت ئال ھنى : مەنىاى

 .دېگەنلىكتۇرچىقىدىغان ئىش ر  ئوتتۇرىغاۋاسىتىاى بىلەن 

. تەسىر قىلىدۋئىنااننى  قەلبىگە ئۇ . راستتۇر كۆرسىتىدىغانلىقىتەسىر  سېسىرنى     

بىر ڭ بىرىدىن  مەھبۇبنى، ئىككى ئۆلتۇرەلەيدۋ، قى ايدۋ كېاەلكىشىلەرنى 

 سېسىر. قى ايدۋبىرىگە ئامراق قى لىغاندەك، ئۆچ -كىشىلەرنى بىر . لەيدۋئايرىھېتە

 سېسىرنى . ئاشىدۋبىلەن ئىشقا  چوقۇنۇش، شەيتان ر ۋە نىجى  ئەرۋاھ ر ا ئومۇمەن

شېرىك بىلەن بىرگە  سېسىرنىپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە . ئوخشاشتۇرشېرىككە  گۇناھى

شېرىك كەلتۈرقش،  ئال ھقا: قېىىڭ ر ھااكەتتىن يەتتە»: بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ

 [. رىھايىتى بۇخارى]« .....قىلىش  سېسىر

جىن ڭ شەيتان رنى  سېسىر: بىرى: ئوخشايدۋئىككى جەھەتتىن شېرىككە  سېسىر    

 سېسىرگەرلەرچۈنكى . ئاشىدۋ، ئۇار ا با لىنىش ئارقىلىق ئەمەلگە سېلىشئىشقا 

يَاِطنَي ﴿: ل ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋئا. چوقۇنىدۋشەيتان ر ا  َولَِكنَّ الشَّ
ْحرَ  شەيتان ر كىشىلەرگە  لېكىن»: تەرجىمىاى ﴾َكَفُروا ُيَعلُِّموَن انلَّاَس السِّ

 [.  ئايە  -132 بەقەرەسۈرە ]« .بىلەن كاپىر بولدى ئۆگىتىش سېسىر

چۈنكى . لىقىنى دەۋا قىلىدۋبىلىدىغان  ەيبنى ئۆزلىرىنى  سېسىرگەرلەر: يەنە بىرى    

ئۆزىنى شېرىك  ئال ھقابىلىشتە   ەيبنى بۇ. سۆزلەيدۋيالغاندىن   ەيبلەرنىئۇار 

 ئال تھەقتە  بۇ.  كاپىراردۋرئوخشاش  مۈشرىك ر ا سېسىرگەرلەر شۇڭا. قىلغانلىقتۇر

َ ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا اُه َما َُهُ ِِف اْْل  ﴾ِخَرِة ِمْن َخًَلٍق َولََقْد َعِلُموا لََمِن اْشََتَ
رەھمىتى ۋە  ئال ھنى ئاخىرەتتە  سېتىھالغۇچىغا سېسىرنىئۇار »: تەرجىمىاى

-132 بەقەرەسۈرە ]« .بىلەتتى ئۇبدانيوق ئىكەنلىكىنى  نېاىھەجەننەتتىن ھېچ 

 [. ئايە 

. كاپىراردۋربولمىغان ر بولاا، شۈبسىاىزكى،  نېاىھىاىيەنى جەننەتتىن      

كىرام ر  ساھابە. لىك ساھىبىنى سا  ە ئەقىدىدىن چىقىرىپ تاش يدۋسېسىرگەر
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زامانىاىدا سېسىرگەرنى شەرئىي ھۆكۈە بىلەن قەتلى قىلغاندەك، ئۇنى ئۆلتۈرقش ۋاجىپ 

ئەپاۇسلىنارلىق يىرى شۇكى، خۇددى بۇ ھۆكۈە شەرىئىتىمىزدە ئەمەلدىن . بولىدۋ

گەرلىككە  اپىللىق ۋە بىپەرۋالىق سېسىر ۋە سىسىرقالدۋرۋلغاندەك، مۇسۇلمان ر 

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 

بۇ . ن شتۇرۋلۇپ، ئۇ يەرگە مىڭلىغان ھەۋەسكارار يىغىلىشىدۋمۇسابىقىلەر ئورۋ

بولاا مۇسۇلمان رنى  ئۆز دىنىنى ماھىيەتتىن بىلمەسلىكى ۋە ئەقىدىاىگە 

سەل قارىشى، دىننى مەساىرە قىلغۇچى ر ا ئىمكانىيە  يارىتىپ بېرىشىدىن 

 . باشقا نەرسە ئەمەس

 :ھەققىدە ئېنىقلىمارەمبال ۋە پالچىلىق     

رەمبال ۋە پالىى؛ بۇ كېلەچەكتە بولىدىغان ئىش ردىن ۋە يوقاپ كەتكەن     

بىلىدىغانلىقىنى يالغاندىن دەۋا   ەيبنىئارقىلىق  بېرىشجايىدىن خەۋەر  نەرسىلەرنى 

 نى « جىنكەش»، «داخان»، ئىاتېمالىمىزدىكى بىزنى  بۇ. دېمەكتۇر قىلغۇچى

 .ئالىدۋۋە مەلۇماتنى ئۇاردىن  چوقۇنىدۋ ا شەيتان ر-جىن ، داخان ررەمبال. ئۆزىدۋر

بەزى خەۋەرلىرىنى يالغان ر بىلەن  ئو ۇرلىغان پەرىشتىلىرىدىنشەيتان ر ئاسمان  -جىن

مۇنداق  تائاا ئال تھەقتە  بۇ. ئالدايدۋئۇار ئىناان رنى . يەتكۈزىدۋئۇار ا  قوشۇپ

ُل ال﴿: دېگەن نَبِّئُُكْم لََعَ َمْن َتََنَّ
ُ
ِثيٍم يُلُْقوَن َهْل أ

َ
فَّاٍك أ

َ
ُل لََعَ ُُكِّ أ يَاِطنُي  َتََنَّ شَّ

ْكََثُُهْم ََكِذبُونَ 
َ
ْمَع َوأ مەككە كۇففارلىرىغا ! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى ﴾السَّ

؟ بېرەيمۇ ئېيتىپ، سىلەرگە مەن شەيتان رنى  كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتقىنكى

 سۆزلىرىنى پەرىشتىلەرنى ئۇار . چۈشىدۋ ر اگۇناھكارا توقۇ ۇچىئۇار ھەر بىر ئىغھا 

، شەيتان رنى  تولىاى يالغان خەۋەرلەرنى تارقىتىدىغان ئاڭ يدۋ ئو ۇرلۇقىە

 [.ڭ ئايەتلەر223ڭ 221 شۇئەراسۈرە ]« .يالغانىى ردۋر

، داخان ر پالىى ر، رەمىىلەر. خاستۇر ئال ھقى ئىلىملەرنى بىلىش پەقە    ەيبى     

بىلىدىغانلىق دەۋاسى   ەيبنىھەر خى  ۋاسىتىلىرى بىلەن  باشقىمۇدىن ۋە ئۇار

دىن ( بولاۇنئۇنىڭدىن رازى  ئال ت) ھۇرەيرە ئەبۇ. كاپىراردۋرشەكاىز  قىلغۇچى ر

كىمكى كاھىن ر ا، »: ، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەنقىلىنىدۋكىرىھايە  
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 سۆزلىرىگەئۇارنى   بېرىپيىنىغا ( رگەسېسىرگەرلەۋە  پالىى ر ا، رەمىىلەرگە)

 «.بولىدۋئىشىنىدىكەن، ئۇ مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا كەلگەن دىنغا كاپىر بولغان 

 [.رىھايىتى داۋۋد ئەبۇ]

، داخان ر ۋە رەمىىلەر، سېسىرگەرلەرقاتتىق ھەزەر قىلىش كېرەككى،  شۇنىڭدىن    

ئۆزلىرىنى كىشىلەرگە خۇددى ، بۇزىدىغانئەقىدىلىرىنى  كىشىلەرنى  پالىى ر

 -، كىشىلەرنى مازاركۆرسىتىپئوخشاش  دوختۇرار ا بۇيرۋيدىغان شىپالىق كېاەللەرگە

ئۇارنى  دىندىن  بۇيرۋپقىلىشقا  چىراق رنىۋە نەزىر ڭ  قۇربانلىقماشايىا ر ا ئاتاپ 

 ا شېرىك ئۇار كىشىلەرنى ئالداپ ئۇار. ئالدامىى ردۋرچىقىشىغا سەۋەبىى بولىدىغان 

 ياستۇقلىرىياكى  ئېاىش بېرىپ، ئۇنى بويۇنلىرىغا تۇمارارنىبىلەن يېزىلغان  سۆزلەر

بىلەن يېزىلغان  سۆزلەرشېرىك  بۇنداق، ھالبۇكى. ئاستىدا ساق شقا تەۋسىيە قىلىدۋ

يۇقىرىقى ئالدامىى رنى  بەزىاى جىن ڭ . يوقتۇر پايدىاىھېچ نەرسىگە  تۇمارارنى 

 نەرسىلىرىنى يىتىپ كەتكەن  كىشىلەرنى ئارقىلىق  سېلىششقا شەيتان رنى ئى

، ئومۇمەنئەمما . چىقىدۋگاھىدا راست، گاھىدا يالغان  بۇ. بېرىدۋ ئېيتىپ ئورۋنلىرىنى

 سۆزلىرىگەئۇار ا ئەگەشمەسلىك ۋە  شۇڭا .بولىدۋيالغان ر كۆپ  سۆزلىرىدەئۇارنى  

ئۆزلىرىنى ئەۋلىيا قىلىپ كۆرسىتىپ،  يەنە ئۇارنى  بەزىلىرى. ئىشەنمەسلىك كېرەك

ساامە  چىقىشىدۋ، بەدەنلىرىگە پىىاق -كۈيۈپ تۇر ان ئوتقا كىرىپ، ساق

ئۇرۋپ ياكى ئۆزلىرىنى ماشىنىنى  ئاستىغا ئېتىپ، ھېىقانداق زەخمىلەنمەيدۋ، 

مانا بۇنىڭغا ئوخشاش ئىش ر شەيتاننى  ئىشلىرىدىن بولۇپ ماھىيەتتە سېسىر 

 .ىغان قىلمىش ردۋرۋە كۆز با  يد
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قىلىش، نەزىر ـ  قۇربانلىقئاتاپ  قەبرىلەرگەماشايىخالرغا ۋە -مازار

 ھاراملىقى ئۆتكۈزۈشنىڭچىراغ 

بارلىق ئىلىپ بارىدىغان پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى شېرىك گىردابىغا     

ش ۋە ئۇاردىن ماشايىا رنى ئۇلۇ   -مازار. ئىش ردىن قەتئىي مەنئى قىلغان

 :بايان قىلىنغان ئوچۇقناھايىتى ئىكەنلىكى خاتا  سوراشنى ھاجەتلىرىنى 

 شەرىئەتنى ئەنبىياارنى ئۇلۇ  شتا -پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەۋلىيا-1    

: كەتمەسلىك كېرەكلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن ئېشىپبەلگىلىمىاىدىن 

ھەزەر  ئاشۇرۋۋېتىشتىنبەلگىلىمىاىدىن دىنىي مەسىلىلەردە ھەر ئىشنى ئۆز »

 كېتىش چەتنەپچەكلىمىلىرىدىن  دىننى  بۇرۋنقى رمۇھەقىقەتەن سىلەردىن ! قىلىڭ ر

 [.  رىھايىتى ئەھمەد]« .بىلەن ھااك بولغان

 ئىياانىخرىاتىئان ر مەريەە ئو لى »: مۇنداق دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە 

 مېنىمۇ، ئى ھ شتۇرىھالغاندەك، ئۇنى چەتنەپىاىدىن دىننى  بەلگىلىم مەدھىيىلەشتە

 ئال ھنى  مېنىمەن پەقە  ئال ھنى  قۇلىمەن، . ئاشۇرىھەتمەڭ ر مەدھىيىلەشتە

 [.رىھايىتى بۇخارى] «.دەڭ رئەلىىاى ۋە بەندىاى 

قاتۇرۋش ۋە ئۇنىڭغا  قەبرەمۇھەممەد ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى  پەيغەمبىرىمىز-2   

ئەبى ھەيياج ئەلئەسەدىي مۇنداق رىھايە  . ىمە يېزىشتىن چەكلىگەنئەسل

پەيغەمبەر : ئەلى ئىبنى ئەبۇ  تالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ماڭا»: قىلىدۋ

ئەلەيسىااااە مېنى بۇيرىغان ئىشقا سېنىمۇ ئەۋەتەيمۇ؟، مېنى ھەيكەل ۋە 

ى، سېنىمۇ بۇت رنى چېقىشقا، قاتۇرۋلغان قەبرىلەرنى تۈزلەشكە ئەۋەتكەن ئىد

 [.مۇسلى، رىھايىتى] «.شۇنىڭغا ئەۋەتتۇق، دېدى

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە »: قىلىنىدۋكىرەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن رىھايە   جابىر    

ۋە ئۇنى   ئولتۇرۋشتىن، ئۈستىدە قاتۇرۋپ ئۇنىڭغا ئەسلىمە يېزىشتىن قەبىرلەرنى

 [.رىھايىتى مۇسلى،]« .ئۈستىگە ئۆي سىلىشتىن مەنئى قىلغان

. چەكلىگەن ئوقۇشتىنناماز  قەبرىلەردە مۇھەممەد ئەلەيسىااااە پەيغەمبىرىمىز-3    

، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق قىلىنىدۋكىئائىشە رەزىيەل ھۇ ئەنسادىن رىھايە  

 قەبىرلىرىنى پەيغەمبەرلىرىنى سىلەردىن ئىلگىرىكىلەر ئۆز ! بولۇڭ ركىئاگات »: دېگەن

مەن سىلەرنى . قىلىھالماڭ رمەسىىت  قەبىرلەرنىسىلەر  ،ندۋرىھالغانئاي مەسىىتكە 

 [. رىھايىتى مۇسلى،] «.ئۇ ئىشتىن مەنئى قىلىمەن



 

 

 تەۋھىد كىتابى
 40  

 دېگەننى « قىلىھالماڭ رمەسىىت  قەبرىلەرنى»ھەدىاتىكى  بۇ، مەلۈمكى    

كۆپ سانلىق  كۈنىمىزدىكى. دېمەكتۇر، ئوقۇماڭ رقەبرىاتانلىق ردا ناماز : مەنىاى

، ئونتۇپ چەكلىگەنلىرىنىمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى   پەيغەمبىرىمىزمۇسۇلمان ر 

بەزىلىرى قەبرىاتانلىق ر ا . قىرلىرىغا چۈشكەن خۇراپا ۋە  ئاز ۇنلۇقھەرخى  شېرىك، 

ئۇار قەبرىاتانلىق ردا ئەرۋاھ ر ا، . ياسىھالغان مۇنارارنىمەسىىتلەرنى، بىناارنى ۋە 

ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە . قىلىشىدۋ، نەزىر ڭ چىراقلىرىنى قۇربانلىقلىرىنىتاپ ئەۋلىياار ا ئا

 . كىرىدۋ تۈرىگە شېرىكنى ئىش رنى  ھەممىاى چو   بۇ، ئېنىقكى. سورايدۋمەدە  

قەبرىلەرنى زىيارە  : "ئەل مە ئىبنى قەييۇە رەھمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ    

يرۋ ان ۋە قايتۇر ان ئىشلىرى، قىلىشتا، پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  بۇ

ساھابى رنى  تۇتقان يوللىرى بىلەن زامانىمىزدىكى بەزى كىشىلەرنى  قەبرە 

بىرىگە پۈتۈنلەي قارشى  -زىيارەتلىرىنى سېلىشتۇرساق، ئىككىاىنى  بىر

پەيغەمبڭڭڭڭڭڭڭڭڭەر ئەلەيسىااااە : مەسلەن. ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا چىقىدۋ

ئۇقۇشتىن توسقان، لېكىن ھازىرقى ئادەملەر قەبرە قەبرىلەرگە قاراپ ناماز 

قەبرىلەرنى مەسجىد قىلىھېلىشتىن چەكلىگەن، ئۇار . ئالدىدا ناماز ئۇقۇشىدۋ

قەبرە . دەپ ئاتىشىدۋ" زىيارەتگات"قەبرە ئۈستىگە مەسجىد سېلىپ، ئۇارنى 

-ئۈستىدە چىراق يېقىشتىن چەكلىگەن، ئۇار قەبرە ئۈستىڭڭڭڭڭڭڭدە شاە

قەبرىاتاننى ھېيتگات قىلىھېلىشتىن چەكلىگەن، ئۇار . رنى يورۋتىدۋچىراق 

. بولاا ئۇ يەرنى ھەرتۈرلۈك مۇراسىم ر ئۆتكۈزقلىدىغان جاي قىلىھالدى

شۇنداق  مەزكۇر پائالىيە  سەۋەبىدىن ھەتتا ھېيت ردا يىغىلغاندىن كۆپراق 

يۇقىرىقىدەك ەيسىااااە، پەيغەمبەر ئەل". ئادەملەر توپلىنىدىغان جاي ر ا ئاي ندى

قەبرىلەرنى ئەھھال ئاستىدا مەزكۇر قەبرىاتانلىق ر ا بىنا قىلىنغان گۇمبەز ۋە 

 . تۈزلىھېتىشكە بۇيرىغان

ئەلى ئىبنى ئەبۇ  »: ئەبى ھەيياج ئەلئەسەدىي مۇنداق رىھايە  قىلىدۋ    

ان ئىشقا پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مېنى بۇيرىغ: تالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ماڭا

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     

تائاا ا  ئال تاىتى، مېيتنى  مەققەبرە زىيارە  ئەمما مۇشرىك رنى  . بۇاتتى

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

رنى  بۇ قىلمىشلىرى نەتىجىدە ئۆزى ۋە مېيتكە ھاسى  بولىدىغان ئۇا

ئۇار ا قىلىنىدىغان دۋئا ( ئۆزى ئالىدىغان ئەجىردىنيەنى )ياخشىلىق ردىن، 

  ەيرىدىن يوقىرىقىدەك ئال ھنى ئۇارنى   .ۋە ئىاتىغپاراردىن مەھرۋە قىلىشتى

 بۇ. غانلىقتۇررنى شېرىك قىلئۇا ئال ھقاھاجەتلىرىنى سوراش قاتارلىق ر بولاا، 

ئەقىدە مەسىلىلىرىگە  دىنىنى ۋە ئىا ە  كۆرسەتمىاىگەپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  

 مېنى ! ئال تئى »: مۇھەممەد ئەلەيسىااااە پەيغەمبىرىمىز. ئىشتۇر خى پلىق

. دەپ دۋئا قى تتى« ھەيكەلگە ئوخشاش قىلىپ قويمىغىن، چوقۇنىلىدىغانقەبرەمنى 

چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئاخىر زاماندا بەزى [. رىھايىتى مالىكۋە  ھمەدئە]

 بىلدقرۋشى ئال ھنى ) چوقۇنىلىدىغانلىقىنى قاتۇرۋلۇپھەيكەل ئورنىدا  قەبىرلەرنى 

شۇنداق تۇرۋقلۇق . بەرمەكتەز يۈئەھھال ر  ئېىىنىشلىق بۇ، كۈنىمىزدە. بىلەتتى (بىلەن

يەنى  مەنئىي  نى بەزى خۇراپىي ۋە جاھى  كىشىلەر رەسۇلۇل ھنى  مەسجىدىدە

، لېكىن ئۇار ساق نغىلى بولمايدۋ قىلىشىدىنسادىر  نىقىلىنغان بەزى ئىش ر

رەسۇلۇل ھنى  قەبرىاىگە يىقىن كىلەلمەيدۋ، چۈنكى قەبرە مەسجىتتە بولماستىن 

 تائاا ال تئ. بەلكى رەسۇلۇل ھنى  ھۇجرىاىنى  ئىىىدە تام ر بىلەن قورشالغان

ئۇنى   ،مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  دۋئاسىنى ئىجابە  قىلغانلىقتىن پەيغەمبىرىمىز

 قىيامەتكىىە تائۇ . لىنمەكتەېساقلىنىپ ك چوقۇنۇشلىرىدىنقەبرىاى جاھىل رنى  

 .قالىدۋساقلىنىپ  شۇنداقئال ھنى  ئىزنى بىلەن 
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 ۆكمىھ ئۇلۇغالشنىڭھەيكەللەرنى تىكلەش ۋە ئۇالرنى 

 سۈرەتلىرىنىمۇھەممەد ئەلەيسىااااە مۇسۇلمان رنى جانلىق رنى   پەيغەمبىرىمىز    

 قاتۇرۋشتىنسىزىش ۋە ھەيكەللىرىنى  سۈرەتلىرىنىئىناان رنى   خۇسۇسەنسىزىشتىن، 

ھەيكەللەرگە،  كېيىنكىلەرنى قىلىش كۆپ ھال ردا  بۇنداقچۈنكى . مەنئى قىلغان

چىققان بۇتقا  ئوتتۇرىغا قېتى،يەر يۈزىدە تۈنجى . بولىدۋەۋە  س  چوقۇنۇشىغابۇت ر ا 

 قاتۇرۋشئىناان رنى  رەسىملىرىنى سىزىش ۋە ھەيكەللىرىنى  ئىشىمۇ چوقۇنۇش

ياخشى  ئۈلگىلىكئەلەيسىاااامنى  قوۋمى ئىىىدە،  نۇت. سەۋەبىدىن بارلىققا كەلگەن

ۇاردىن ئايرىلغانلىقىغا قاتتىق قوۋمى ئ نۇتكېيىن  ئۆلگەندىنئۇار . زات ر بار ئىدى

ۋاقىتتا شەيتان  شۇ. خاتىرىلەيدۋھەمىشە ئۇارنى  ئىش ڭ ئىزلىرىنى . چېكىدۋھەسرە  

بىلدقرقش  ھۆرمە ئۇلۇ  رنى  سۈرە  ۋە ھەيكەللىرىنى ياساپ، ئۇار ا  بۇئۇار ا 

كەللىرىنى قوۋمى ئۇارنى  ھەي نۇتنەتىجىدە، . ئۈندەيدۋ ئېتىشكەئارقىلىق ئۇارنى ياد 

. يادايدۋۋە  ئەسلەيدۋ، خاتىرىلەيدۋھەيكەللەر ئارقىلىق  شۇئۇارنى . چىقىدۋياساپ 

بىلەن سۈرە  ۋە  ئۆتىشى زاماننى . چوقۇنمايدۋبىراق ئۇار مەزكۇر ھەيكەللەرگە 

كېيىن، ئۇاردىن كېيىن كەلگەن نەسىللەر مەزكۇر  ئۆلگەندىنھەيكەللەرنى ياسىغان ر 

ئۇاردىن كېيىن . باش يدۋ چوقۇنۇشقا بىلدقرگەنلىكتىنتىق ھۆرمە  ھەيكەللەرگە قات

ئىرادىاىگە ۋارىالىق قىلىپ، ئۇ ھەيكەللەرنى ئى ت  ئاتىلىرىنى كەلگەن ئەۋادار 

، ئۇاردىن مەدە  ۋە ياردەملەرنى سورايدىغان چوقۇنىدىغانئۇار ا رەسمىي  قىلىھېلىپ

لۇپ ئەۋەتىلگەندىن كېيىن، ئۇارنى ئەلەيسىااااە پەيغەمبەر بو نۇت. بولىدۋ

چوقۇنۇش سەۋەبىدىن بارلىققا كىلىدىغان، ئال ھقا شېرىك كەلتۈرقشتىن ھەيكەللەرگە 

 قوبۇلدەۋىتىنى  نۇت ئەلەيسىاااامنى ئەمما ئۇار . ئىبارە  بۇ قەباھەتتتىن توسىدۋ

رنى  سۆزلىرىنى ئال ت تائاا ئۇا. مەبۇدلىرىغا ئىبادە  قىلىدۋ ئۆزلىرىنى قىلماستىن 

ا َوََّل ُسَواًَع ﴿: بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ َوقَالُوا ََّل تََذُرنَّ آَلَِهتَُكْم َوََّل تََذُرنَّ وَدًّ
ا ھەرگىز  مەبۇدلىرىڭ رنى: ئۇار»: تەرجىمىاى ﴾َوََّل َيُغوَث َوَيُعوَق َونَْْسً

 ئەتمەڭ رز تەرك ۋە نەسرىنى ھەرگى يەئۇقنى، يە ۇسنى، سۇۋائنى، ۋەدنى. تاشلىماڭ ر

 [. ئايە  -23 نۇتسۈرە ]« .دېدى
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قەۋمى ئۇلۇ  پ  نۇت ئەلەيسىاااامنى  ،بەش ئىاى، ئېلىنغانئايەتتە تىلغا  يۇقىرىقى

 نى لەركىشى ئۈلگىلىكبەش  قاتۇر انئەسلەپ تۇرۋش ئۈچۈن ھەيكەللىرىنى 

 .ئىاىملىرىدۋر

كىشىگە ھەسرە   لگىلىكئۈبەش  بۇ ئاۋۋالقىلىرى قوۋمىنى ئەلەيسىااااە  نۇت  

چىكىپ، پەقە  ئۇارنى خاتىرىلەش يۈزىاىدىن ئۇارنى  سۈرەتلىرىنى سىزىپ 

 چوقۇنىدىغانھەيكەللەرگە  بۇھەيكەللىرىنى تىكلىگەنلىك سەۋەبتىن، كېيىنكىلەر 

ئەلەيسىاااامنى   نۇتھەيكەللەرگە بولغان ئىا سى ئۇارنى  بۇئۇارنى  . بولغان

بااسى بىلەن  ەرق  تۇفانوشۇشتىن چەكلەپ قويغان ۋە ئۇارنى  چاقىرىقىغا ئاۋاز ق

بىلىندىكى، جانلىق رنى  رەسىملىرىنى  بۇنىڭدىن. سەۋە  بولغان تۈگىشىشىگەبولۇپ 

. ئەمەستۇرئاقىھىتى ياخشى  قاتۇرۋشنى سىزىش ۋە ئىناان رنى  ھەيكەللىرىنى 

ەساام ر، رەسۇلۇل ت ئەلەيسىااااە جانلىق رنى تەسھىرلىگۇچى ر

ھەيكەلتاراش ر ا لەنە  قىلغان ۋە ئۇارنى  قىيامە  كۈنى ئە  قاتتىق ئازابقا 

 .دۋچار بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بىرىپ، سۈرەتلەرنى ئۆچۈرقۋېتىشكە بۇيرىغان

جانلىق رنى  رەسىملىرى »: مۇھەممەد ئەلەيسىااااە بىر ھەدىاىدە پەيغەمبىرىمىز

بۇخارى ۋە مۇسلى، . ]دېگەن «كىرمەيدۋ، شتىلىرىپەرىرەھمە   ئۆيگە ئېاىلغان

 [.رىھايىتى

ئۇار ا  كىشىلەرنى  رەسىملەرنى ھەيكەللەر بىلەن سىزىلغان  قاتۇرۋلغان، كۈنىمىزدە    

، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىز بولاىمۇيىراق  ئېستىمالدىنسەۋە  بولىشى  چوقۇنۇشىغا

ملىرىنى سىزىشتىن، ئىناان رنى  مۇسۇلمان رنى ئادەە ۋە ھايھان رنى  رەسى

چۈنكى پەيغەمبەر . ھەيكەللىرىنى ياساشتىن توسقان ئىكەن، ئۇنى قىلماسلىقىمىز كېرەك

ئاخىرەتلىكىگە -ئۇارنى  دۋنيا ، بەلكى بۇيرۋمايدۋئىشقا  ھېكمەتاىز كىشىلەرنى

 .لغانلىقتۇرقىئىتائە   ئال ھقاپەيغەمبەرگە ئىتائە  قىلىش . پايدىلىق ئىش ر ا بۇيرۋيدۋ

يەر يۈزىدىكى تۈنجى شېرىك ئىناان رنى  سۈرەتلىرىنى سېزىش : خۇاسە    

ۋە ھەيكەللىرىنى ياساپ تۇر ۇزۋش ئارقىلىق باش نغان ئىكەن، سۈرە  ۋە 

ھەيكەللەرنى ئۆيلەرگە، مەيدان ر ا ۋە با  ر ا ئورنىتىش قاتارلىق ئىش ر 

ىش ر شېرىككە ۋە ئەقىدىنى  چۈنكى، بۇ ئ. ئىا ە شەرىئىتىدە ھارامدۋر

 بۈگۈنكى كۈندە كاپىرارنى  ھىمايە قىلىدىغان. بۇزىلىشىغا سەۋە  بۇلىدۋ

سا  ە ئېتىقادىي بولمىغانلىقى سەۋەبلىك يۇقىرىقىدەك ئىش رنى قىلىھاتقان 
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سائادەتلىرىنى  مەنبىيى  -قۇۋۋىتى ۋە بەخت-بولاا، مۇسۇلمان ر ئۆز كۈچ

ساق پ قېلىش ئۈچۈن، يۇقىرىقى ئىش ردا كاپىرار ا بولغان سا  ە ئەقىدىنى 

 .ئەگەشمەسلىكى ازى،
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دىننى مەسخىرە قىلىش ۋە شەرئىي چەكلىمىلەرنى 

 مەنسىتمەسلىكنىڭ ھۆكمى

بىلەن  ھەدىالەرۋە  قۇرئاندىندا . دىننى مەساىرە قىلىش مۇرتەدلىكدۋر    

. بولىدۋياكى  مەساىرە قىلغان ئادەە كاپىر  سۆككەن بىرەرسىنىئىش ردىن  بېكىتىلگەن

َما ُكنَّا ََنُوُض ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ تْلَُهْم َِلَُقولُنَّ إِنَّ
َ
َولَِِئْ َسأ

ِ َوآَيَاتِِه َورَُسوُِهِ ُكنْتُْم تَْستَْهِزئُوَن  ََّل َتْعتَِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعدَ  بِاَّللَّ
َ
 َونَلَْعُب قُْل أ

ئۇارنى  مەساىرە  ئەگەر سەن! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى ﴾إِيَمانُِكمْ 

قىلىپ  پۇشۇقىبىز راستتىن ئەمەس، پەقە  ئىچ : ، ئۇارسورىاا  قىلغانلىقىنى

 ئال ھنى دىنىنى،  ئال ھنى سىلەر : مۇناپىق ر ا بۇ. ، دەيدۋقويدۋقئوينىشىپ 

سىلەر يالغان . دېگىن؟، قىلدىڭ رمۇىرە مەسا پەيغەمبىرىنى ئال ھنى ئايەتلىرىنى ۋە 

كېيىن، پەيغەمبەرنى  ئېيتقىنىڭ ردىن، سىلەر ئىمان ئېيتماڭ ر ئۆزقرقەسەە ئىىىپ 

 [. ئايەتلەر-66-65 تەۋبەسۈرە ]« .بولدۋڭ رمەساىرە قىلىش بىلەن كاپىر 

 مبىرىنىپەيغەدىنى ۋە ئۇنى  ئايەتلىرىنى ياكى ئۇنى   ئال ھنى  يۇقىرىدىكى ئايە     

پەيغەمبەر . داالە  قىلىدۋ ئوچۇقكاپىر بولىدىغانلىقىغا  قىلغۇچىنى مەساىرە 

مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەساىرە  مۇناپىق رئەلەيسىاااامنى  زامانىدىكى بەزى 

 ساھابىلەرنىمۇ مۇناپىق ر. ھەققىدە چۈشكەن شۇاريۇقىرىقى ئايەتلەر . قى تتى

 تەۋھىدكە توسۇپكىشىلەرنى شېرىكتىن . بېرەتتى ا ئازار مەساىرە قى تتى ۋە ئۇار

. ئايەتلەرنى مەساىرە قى تتى بۇ مۇناپىق رچاقىرىدىغان ئايەتلەر چۈشكەن ۋاقتىدا 

ئايەتلەرنى  مەخاۇسقىلىپ  ئې نئۇارنى  ھەقىقەتەن كاپىر ئىكەنلىكىنى  ئال ت

هَ ﴿: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. چۈشۈرگەن
َ
ُ رَُسوًَّل إِْن أ ي َبَعَث اَّللَّ ِ َذا اَّلَّ

نَا َعلَيَْها ْن َصََبْ
َ
 كۆرسە سېنىئۇار »: تەرجىمىاى ﴾ََكَد َِلُِضلُّنَا َعْن آَلَِهِتنَا لَْوََّل أ

؟ ئەگەر مۇشۇمۇپەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن  ئال ت: قىلىھېلىپپەقە  مەساىرە 

ئاز قااتتى،  ئازدۋرۋۋەتكىلىرىمىزدىن مۇھەممەد بىزنى ئى ھلى تۇرمىااقدىنىمىزدا چى  

 [.ئايەتلەر - 42 -41 فۇرقانسۈرە ] «.دېدى

ئەرەبلەر مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى مەساىرە قى تتى،  بۇتپەرەس ز ۋاقتىدىكىئۆ    

دىنىغا چاقىر ان رنى مەساىرە  ئال ھنى  كۈنىمىزدىمۇ. سۆكەتتىئۇنى  دىنىنى 
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يوللىرىنى ئىا ە شەرىئىتىدىن  قىڭغىر ئۆزلىرىنى ۋە  انسۆكىدىغقىلىدىغان، ھەقىقەتنى 

تا  دقشمەنلىرىھەقىقە  . تېپىلىدۋھەر جايدا  ئاز ۇن رئەۋزەل سانايدىغان 

، سۆكىدىغاندىنىنى  ئال ھنى . تەقەززاسىدۋر ھاياتلىقنى  بۇ. مەۋجۇدتۇر قىيامەتكىىە

: ە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋبۇ ھەقت. كاپىراردۋرپەيغەمبەرنى مەساىرە قىلىدىغان ر 

هِ ﴿ بُّوَنُهْم َكُحِبِّ اللَـّ نَداًدا َُحِ
َ
ِه أ ﴾ َوِمَن انلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَـّ

ئال ھقا ( يەنى بۇت رنى)بەزى ئادەملەر ئال ھتىن  ەيرىيلەرنى »: تەرجىمىاى

دەك دوست شېرىك قىلىھالىدۋ، ئۇارنى مۆمىنلەرنى   ئال ھنى دوست تۇتقىنى

-165سۈرە بەقەرە ]« (.يەنى ئۇلۇ  يدۋ ۋە ئۇار ا بوياۇنىدۋ)تۇتىدۋ، 

 [.ئايە 

 ئارتۇقپۈتۈن بارلىقىمىزدىن  ئال ھنى. باردۋر تەرتىپ ۋە مەلۇە قائىدە بابىدىمۇ سۆيگۈ    

، ئە  كامالىغا يەتكەن ھەقىقىي مانا بۇ. كامى  بولمايدۋمۇسۇلمانلىقىمىز  سۆيمىگىىە

 ئارتۇققالاا ھەممىدىن  ئال ھتىن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنىمۇ. نەمۇنىاى سۆيگۈنى 

تە   سۆيگۈھېىقانداق  سۆيگۈسىگە ئال تبىراق . تولۇق نمايدۋئىمان  سۆيمىگىىە

 بىرەرسىنى مەخلۇقاتلىرىدىن ئال ھنى . سۆيگۈدۋرئۈ ئااھىدە چو  . كېلەلمەيدۋ

ئەۋلىياارنى، مازار ڭ . كىرىدۋ تۈرىگە بىر شېرىكنى  سۆيۈش سۆيگەندەك ئال ھنى

 ئال ھقا، ئۇار ا سۆيۈش سۆيگەندەك ئال ھنىۋە باشقى رنى  پىرلەرنىماشايىا رنى، 

شېرىك  ئال ھقاۋە  كۇفرىلىقتۇرئەقىدە قىلغاندەك ئەقىدە قىلىش شەكاىز 

 ئارتۇق تىنئال ھ پىرىلەرنىئەۋلىياارنى، مازار ڭ ماشايىا رنى ۋە . كەلتۈرگەنلىكتۇر

 دېاەەبار  قەۋملەربەكراق قورقىدىغان  قورققاندىنمۇ ئال ھتىنۋە ئۇاردىن  كۆرىدىغان

 ئال ھنى ئىشقا قەسەە قىلغىنىدا،  بىرەرئىشىنەماىز؟،  بەزى قااق مۇسۇلمان ر 

ئەمما . قېلىھېرىدۋ، قەسەە ئىككىلەنمەيدۋقەسەە قىلىشتىن ھېچ  ئېلىپنامىنى تىلىغا 

نامىنى ئاتاپ قەسەە قىلىشتىن  شەيالىرىنى ۋە   ۇجام رنى نى ، مازار ئەۋلىياار

، ئۇار ئەگەر يالغاندىن قەسەە قىلىپ مەزكۇر زات رنى  نامىنى قورقىدۋكى شۇنىىلىك

، دەپ كېتىمەن تەخاىراتىغا، ئۇارنى  كېتىمەن ئۇچراپ  ەزىپىگەئاتىااە ئۇارنى  

دۋئا قىلىشنى  بېرىپتىن مازار ڭ ماشايىا ر ا مەسىىتلەردە دۋئا قىلىش. ھەزەر قىلىدۋ

ئۇارنى  بۇ . شېرىكتۇرقىلغانلىرى ھەقىقىي مەنىدىكى  بۇ بۇنداق رنى . كۆرىدۋ ئارتۇق

قىلمىشلىرى ئال ت ۋە ئۇنى  سۆزىنى، ئال ھنى  رەسۇلىنى كۆزگە ئىلماستىن، شېرىك 
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ىنىە ئەھھال ردا بۇ ئىش ر كۆپ. ئېتىقاتنى ئۇلۇ  شتىن باشقا نەرسە ئەمەس

 .مازارچى ردىن كۆپ سادىر بولىدۋ

 :بولىدۋمەساىرە ئىككى تۈرلۈك 

 ئادەملەرنى مەساىرە بولۇپ، ئۇ ھەقدە ئايەتلەر چۈشكەن  ئوچۇق: بىرىنىى    

، دىنىغا مەھكەە كىشىلەرنى مەساىرە ئۆلىماارنىدىنىي : مەساىرىاى بولۇپ، ئۇار

، دىن يارىمايدۋھازىرقى ئەسىرگە  دىنىڭ رمۇنداق،  ئانداق، دىنىڭ ر سىلەرنى قىلىپ، 

 دىنىى قاراڭ ر، كۆرگىنىدەدېگەن قااقلىق دېگەنگە ئوخشاش ياكى دەۋەتىىنى 

بىلەن قىلىنغان  سۆزلەر نەسىسە  قى رمىش دېگەنگە ئوخشاشكەلدى، ئۇ بىزگە 

 .مەساىرەلەردىن ئىبارەتتۇر

. ددى ساھىلى دىڭىز ا ئوخشايدۋمەساىرە بولۇپ، ئۇ خۇ يوشۇرۋن: ئىككىنىىاى

ھەدىالەرنى، شەرىئە  ئەھكاملىرىنى  سۆزلىنىھاتقان، قۇرئاننى ئوقۇلۇۋاتقان: مەسىلەن

ۋە قوللىرى بىلەن  ئۇزارتىپ، لەۋلىرىنى قىاىشىپ كۆزلىرىنىئىلمىغانلىقتىن،  كۆزگە

دىنى ئىا ە . مەساىرىدۋرئىشارە  قىلىش قاتارلىق ھەرىكەتلەر ئارقىلىق قىلىنغان 

يىگىرمە بىرىنىى ئەسرگە ماس كەلمەيدۋ، ئۇ پەقە  ئوتتۇرا ئەسىرگە ماس 

كىلىدۋ، تەرەققىياتقا ماسلىشالمايدۋ، ئۇنى  جىنائىي ئىش ر قانۇنلىرىدا تۇلىمۇ 

ئۇ نىكات قانۇنىدا تااق ۋە كۆپ . قاتتىق قوللۇق، ۋەھشىيلىكلەر مەۋجۇ 

ال رنى  ھۇقۇقىنى دەپاەندە خۇتۇنلۇق بۇلۇشقا رۋخاە  قىلىش ئارقىلىق ئاي

شۇنداق  ئىناان ر تەرىپىدىن تۈزقلگەن قانۇن ئىا ە . قىلدى دېيىش

قەبرە ۋە مازارار ا سېغىنىشتىن چەكلەپ، . قانۇنىدىن ياخشىراق دەپ قاراش

تەۋھىدكە چاقىر ان ئادەمنى مۇتەئەساىپ، بۆلگۈنىى دېيىش ياكى ۋەھسابىي 

ش قاتارلىق رنى  ھەممىاى دىننى ۋە دىن بەشىنجى مەزھەبتىكى ئادەە دېيى

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  سۈننەتلىرىنى . ئەھلىنى سۆكۈشتىن ئىبارەتتۇر

تۇتماقىى بولغان ئادەمنى  ساقىلىنى مەسىاىرە قىلىپ، ئىا ە تۇك بىلەن 

ئۆلىەنمەيدۋ دىگەندەك گەپلەرنى قىلىش قاتارلىق ر سا  ە ئەقىدىنى 

كىشىلەر ئاددىي سانىغان  .گە ۋاستلىق ياكى ۋاستاىز كىرىدۋمەساىرە قىلىش تۈرى

ۋە ئىايانكارلىق  گۇناتقاتتىق  بەكمۇنەزىرىدە  ئال ھنى يۇقىرىقى مەساىرىلەر 

 ئېيتىشقاقىلىپ قايتا ئىمان  تەۋبەئىشلىگەنلەر  گۇناھ رنى بۇنداق. سانىلىدۋ

 . تېگىشلىكتۇر
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 توغرىسىدا شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىق ئالالھنىڭ

 قوبۇلھۆكۈملەرنى  ئال ت بەلگىلىگەنمۇسۇلمان ردىن  بويۇنىە تەقەززاسى ئىماننى     

 شۇنداق  ئىجتىمائىي ھايا ، كىشىلىك تۇرمۇشتاقىلىش، ئۇارنى ئىجرا قىلىش ۋە 

 كۆرقشىشەرىئە  ئەھكاملىرى بويىىە ئىش  سورىغۇچى رنى دەۋالىرىنى  كىشىلەرنى 

ْن تُؤَدُّوا ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا ئال تھەقتە  بۇ. قىلىنىدۋ تەلەپ
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ إِنَّ اَّللَّ

ْن ََتُْكُموا بِالَْعْدلِ 
َ
ْهِلَها َوإَِذا َحَكْمتُْم َبنْيَ انلَّاِس أ

َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
: تەرجىمىاى ﴾اْل

ارىاىدا ، كىشىلەر ئقايتۇرۋشقاسىلەرنى ئامانەتلەرنى  ئىگىاىگە  ئال تشۈبسىاىزكى، 

 [. ئايە  -58سۈرە نىاا ]« .بۇيرۋيدۋھۆكۈە قىلغاندا ئادى  ھۆكۈە قىلىشقا 

َها ﴿: دەۋاگەرلەر تو رۋلۇق مۇنداق دەيدۋ قىلغۇچى تەلەپھۆكۈە   تائاا ئال ت     يُّ
َ
يَا أ

ْمِر ِمنُْكْم فَإِ 
َ
وِِل اْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللَّ

َ
يَن آََمنُوا أ ِ ْن َتنَاَزْعتُْم ِِف اَّلَّ

ِ َواِْلَْوِم اْْلَِخرِ  ِ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ٍء فَُردُّوهُ إََِل اَّللَّ : تەرجىمىاى ﴾ََشْ

 ئۈستىدىكىلەرگەبولغان ئىش  ئۆزقڭ ردىن، پەيغەمبەرگە ۋە ئال ھقا! ئى مۆمىنلەر»

 بۇ، قالااڭ رقىلىشىپ  ئىاتى پە نەرسىد بىرەر، ئەگەر سىلەر قىلىڭ رئىتائە  

 مۇراجىئە  ھەدىالىرىغا پەيغەمبەرنى ۋە  قۇرئانغاكىتابى  ئال ھنى تو رىدا سىلەر 

« .بولااڭ رۋە ئاخىرە  كۈنىگە ھەقىقىي ئىشىنىدىغان  ئال ھقائەگەر سىلەر . قىلىڭ ر

 [.ئايە -59سۈرە نىاا ]

ىق ھۆكۈە قىلماسلىقنى  بىر يەرگە شەرىئىتى ئارقىل ئال ھنى ئىمان بىلەن      

لَمْ تََر إََِل ﴿:  كىلەلمەيدىغانلىقى تو رىاىدا ئال ت تائاا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ
َ
أ

ْن 
َ
نِْزَل ِمْن َقبِْلَك يُِريُدوَن أ

ُ
نِْزَل إَِِلَْك َوَما أ

ُ
ُهْم آََمنُوا بَِما أ نَّ

َ
يَن يَْزُعُموَن أ ِ اَّلَّ
ْن يُِضلَُّهْم َيتََحاَكُموا إََِل الطَّ 

َ
يَْطاُن أ ْن يَْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ

ۋە سەندىن  قۇرئانغا چۈشۈرقلگەنساڭا ! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى ﴾َضًَلًَّل بَِعيًدا

؟ كۆردۋڭمۇ، دەۋالغان ئالدامىى رنى كەلتۈردۋقكىتاب ر ا ئىمان  چۈشۈرقلگەنبۇرۋن 

ئۇار  ھالبۇكى، بولۇۋاتىدۋبارماقىى  ئېلىپشەيتان رنى  ئالدىغا  ئۇار ئەرزنى

« .خاايدۋ ئازدۋرۋشنىشەيتان ئۇارنى قاتتىق . بۇيرۋلغانشەيتان رنى ئىنكار قىلىشقا 

 [.ڭ ئايە  63سۈرە نىاا ]
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ُموكَ ﴿: تائاا يەنە مۇنداق دەيدۋ ئال ت     ِفيَما  فًََل َوَربَِّك ََّل يُْؤِمنُوَن َحَّتَّ َُحَكِّ
ا قََضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما ْنُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ

َ
ُدوا ِِف أ  ﴾َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمَّ ََّل ََيِ

بولغان ر ئۆز  مۇناپىق، قەسەمكىبىلەن  پەرۋەردىگارى ! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى

 سېنى  قىلمىغۇچە، ئاندىن تەكلىپچىقىرىشقا  ھۆكۈە سېنىئارىاىدىكى دەتااشقا 

ۋە ئۇار  يوقالمىغۇچە بولاىمۇ  وەئۇارنى  دىللىرىدىكى قىلىە  ھۇكمۈڭگەچىقار ان 

 ئال ت[. ئايە  -65سۈرە نىاا ]« .بولمايدۋ ئېيتقانئىمان  بوياۇنمىغۇچەپۈتۈنلەي 

 تەرىپىدىن ئال تمۇھەممەد ئەلەيسىااااە  پەيغەمبىرىمىزيۇقىرىقى ئايەتلەردە،   تائاا

 شۇنداقۋە  قىلدۋرمىغانن دىننى  شەرىئە  ئەھكاملىرى بويىىە ھۆكۈە كەلگە ئېلىپ

ھەقىقىي مەنىدىكى مۇسۇلمان ردىن بوالمايدىغانلىقىنى  چىقارمىغان رنى ھۆكۈە 

 . ئېيتقانقەسەە بىلەن تەكىتلەپ 

ئال ت تائاا مۇسۇلمان ردىن بولغان مەسئۇل ر ئىىىدىن شەرئى ھۆكۈە بىلەن     

بۇ . ۇتمىغان رنى كاپىر، زالى،، پاسىق دېگەن ئىاتى ھ ر بىلەن ئاتىغانھاكىمىيە  ت

ئَِك ُهُم ﴿: ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ ـٰ ولَ
ُ
ُه فَأ نَزَل اللَـّ

َ
َوَمن لَّْم ََحُْكم بَِما أ

كىملەركى ئال ت نازى  قىلغان ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە »: تەرجىماى ﴾الََْكفُِرونَ 

 [.ئايە -44سۈرە مائىدە ]« .ئۇار كاپىراردۋرقىلمايدىكەن، 

ئَِك ُهُم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     ـٰ ولَ
ُ
ُه فَأ نَزَل اللَـّ

َ
َوَمن لَّْم ََحُْكم بَِما أ

الُِمونَ  ئال ت نازى  قىلغان بويىىە ھۆكۈە قىلمايدىغان »: تەرجىماى ﴾الظَّ

 [.ئايە -45سۈرە مائىدە ]« .كىشىلەر زالىم ردۋر

ئَِك ُهُم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     ـٰ ولَ
ُ
ُه فَأ نَزَل اللَـّ

َ
َوَمن لَّْم ََحُْكم بَِما أ

ئال ت نازى  قىلغان ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە »: تەرجىمىاى ﴾الَْفاِسُقوَن 

 [.ئايە -47سۈرە مائىدە ]« .قىلمىغان ر پاسىق ردۋر

بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق . دىندۋر شۈبسىاىزكى، ئىا ە بولۇنمەس پۈتۈن بىر    

لِْم ََكفَّةً ﴿: دەيدۋ يَن آَمنُوا اْدُخلُوا ِِف الِسِّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ئى »: تەرجىمىاى ﴾يَا أ

يەنى ئا ە دىنىنى  پۈتۈن )ئىا ە دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭ ر ! مۆمىنلەر
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 ئەھكاملىرىغا بوياۇنۇڭ ر، بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ، بەزى

 [.ئايە -238سۈرە بەقەرە ]« (.ئەھكاملىرىنى تەرك ئەتمەڭ ر

َفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
َ
 ﴾أ

بىر قىاى، ئەھكاملىرىغا ( يەنى تەۋراتنى )سىلەر كىتابنى  » :تەرجىمىاى

-85سۈرە بەقەرە ]« .قى ماىلەر؟ئىشىنىپ، بىر قىاى، ئەھكاملىرىنى ئىنكار 

 [.ئايە 

 كىشىلەرنى ، ئىاتى پ ردا فىقسىتارتىش ردا، ئالىم ر ئارىاىدىكى -دىنى تااش    

باشقا دىنىي ۋە  ئۇنىڭدىندەۋاسىدا ۋە  تەلەپئىشلىرىدا، ئائىلە دەۋالىرىدا، ھەق  مىراس

 مۇراجىئە  قانۇنىغا بەلگىلەپ بەرگەن شەرىئە  ئال تبارلىق ئىش ردا،  دۋنيالىق

ھەر قانداق كىشى ئۆزى ئەگىشىدىغان  شۇنداق . تەقەززاسىدۋر مۇسۇلمانلىقنى قىلىش 

دىن پەقەت  مۇشۇ، دەپ  پەتىھالىرىنىۋە  پىكىرلىرىنى، سۆزلىرىنى ئىمامىنى مەزھەپ 

 كۆزدىندىن ئالغان چۈشەنىىاى ياكى  مەزھەبنى  شۇقىلماستىن، ئۇنى  تەئەساۇپلۇق

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  )سەھىھ بىلەن  قۇرئاندەپ بىلىشى ۋە ئۇنى  قارىشى 

 مۇۋاپىقروھىغا  ھەدىالەرنى ( ئىاپات نغانشۈبسىاىز دەرىجىدە -شەك ئېيتقانلىقى

خۇسۇسەن ئەقىدىگە ئااقىدار بولغان مەسىلىلەردە . قىلىشى كېرەك قوبۇلبولغانلىرىنى 

ئەگەر . ھەدىاكە ئۇيغۇنلىرىنى ئىلىش كېرەكئۇارنى  سۆزلىرىنى قۇرئان ۋە سەھىھ 

بۇ مەزھە  ساھىپلىرىنى  . ئۇنىڭغا زىت كەلاە چىرايلىقىە رە  قىلىش ازى، بولىدۋ

كىمكى ئۇ سۆزلەرگە خى پلىق قىلىدىكەن، مەزكۇر . ھەممىاى تەكىتلىگەن سۆزدۋر

ال ت تائاا بۇ ئ. ئىمامغا ئۆزىنى نىابە  بەرگەن تەقدىردىمۇ ئۇار ا ئەگەشكەن بولمايدۋ

ِه َوالَْمِسيَح ﴿: ھەقتە مۇنداق دەيدۋ ن ُدوِن اللَـّ ْرَبابًا ِمِّ
َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم أ

َ
َُذوا أ اَّتَّ

ئۇار ئۆزلىرىنى  ھىبرىلىرىنى، راھىبلىرىنى » :تەرجىمىاى ﴾اْبَن َمْريَمَ 

ۋە مەريەە  (يەھۇدىي ر بىلەن ناساراارنى  دىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى)

يۇقىرىدىكى [. ئايە -31سۈرە تەۋبە ]« .ئو لى مەسىسنى مەبۇد قىلىھالدى

ئايە  پەقە  خىرىاتىئان ر ھەققىدىكى بايان بولۇپ  قالماستىن بەلكى 

يەنى . )ئۇارنى  قىلمىشىغا ئوخشاش ئىش رنى قىلغان ر ىمۇ قارىتىلىدۋ

خالىپەتىىلىك قىلىپ، كىمكى ئال ت ۋە ئال ھنى  رەسۇلىنى  ئەمرىگە مۇ

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

ھەتتا ئۇ كىشى مەن مۆمىن دېگەن تەقدىردىمۇ ئال ت تائاا ئۇنىڭغا  . جۇدادۋر

 .لغان ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۋئىنكار قىلىپ، ئىمان دەۋاسىنى  يا

كىتابى  ئال ھنى ھەرقانداق كىشى كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي ئااقى ردا     

 قۇرۋلغان ئاساسىغا ھەدىالىرىنى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى   قۇرئانبولغان 

 ، ئىبادە ، مەئىشە ، ئىشلەش،تۇرمۇش ،كۆرقششەرىئە  ئەھكاملىرى بويىىە ئىش 

 بېرىش ئېلىپبارلىق ئىش رنى شەرىئە  بويىىە  باشقاقىلىش ۋە  تەلەپدەۋا، ھەق 

. نىشانىاىدۋر مۆمىنلىكىنى ۋە ھەقىقىي  بۇرچىئىمانى  مۇسۇلماننى ھەر قانداق 

 ؛ن كىشىلەردىن ئىماننى  چەكلىنىشىئال ھنى  شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈە قىلمىغا

بولغان چىن ئىمان، ئەقىدە ۋە ئىبادە   شەرىئە  بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى  ئال ھقا

ئىناان ر ئارىاىدا ئال ھنى  شەرىئىتىنى يۈرگۈزقش . ئىكەنلىكىنى ئىاپات يدۋ

جەمئىيەتگە تېنىلىق ۋە خاتىرجەملىك ئىلىپ كەلگەندىن تاشقىرى، ئۇنىڭدىنمۇ مۇھى، 

ل ھنى  ئا. بولغىنى ئال ھنى  شەرىئىتىنى ھاكىمىيە  ئورنىغا كۆتۈرقش ئىبارەتتۇر

مەنپەئە  ئۈچۈن قوللىنىدىغان -شەرىئىتىنى ئىبادە  ئورنىغا ئەمەس بەلكى پايدا 

ِه َورَُسوُِهِ ﴿: كىشىلەرنى ئال ت تائاا ئەيىپلەپ مۇنداق دەيدۋ َوإَِذا ُدُعوا إََِل اللَـّ
ْعرُِضوَن، نُْهم مُّ َُّهُم اَْلَ  ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم إَِذا فَِريق  ِمِّ تُوا إَِِلِْه َوإِن يَُكن ل

ْ
قُّ يَأ

ھۆكۈە چىقىرىش ( پەيغەمبەر)ئۇارنى  ئارىاىدا »: تەرجىمىاى ﴾ُمْذِعِننيَ 

چاقىرىلاا، ئۇاردىن بىر ( ھۆكمىگە)ئۈچۈن، ئۇار ئال ھنى  ۋە پەيغەمبەرنى  

ئەگەر ھەقىقە  . باش تارتىدۋ( پەيغەمبەرنى  ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن)جامائە 

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ھەق ھۆكۈە )لىدىغان بولاا ئۇارنى  تەرىپىدە بو

، پەيغەمبەرگە بوياۇنغان ھالدا (چىقىرىدىغانلىقنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن

  [.ئايە -49-48سۈرە نۇر ]« .كېلىشىدۋ

يۇقىرىقى ئايەتتە بايان قىلىنغاندەك، ئۇار ئۆز ھەۋايى ھەۋىاىدىن باشقىغا     

ارىشىغا زىت كەلگەن ھەرقانداق ئىشتىن يۈز ئەھمىيە  بەرمەيدۋ، كۆزق

چۈنكى ئۇار رەسۇلۇل ھنى  شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈە قىلىش ئارقىلىق . ئۆرقيدۋ

 .ئال ھقا قۇلىىلىق قىلمايدۋ
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 :شەرىئەت بىلەن ھۆكۈم قىلمىغۇچىنىڭ ھۆكمى    

نْ ﴿: مۇنداق دېگەن تائاا بۇ ھەقتە ئال ت   
َ
وََلَِك ُهُم َوَمْن لَْم ََحُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ َزَل اَّللَّ

ئايەتلەر بويىىە ھۆكۈە  چۈشۈرگەن ئال تكىملەركى »: تەرجىمىاى ﴾الََْكفُِرونَ 

تۈزقپ  ئال تئايە ،  بۇ [.ئايە  -44 مائىدەسۈرە ]« .كاپىراردۋرقىلمايدىكەن،  ئۇار 

 ىنىئىكەنلىىك كۇپرىلىق قىلماسلىقنى بەرگەن شەرىئە  ئەھكاملىرى بويىىە ھۆكۈە 

بەزىدە چو  كۇپرى بولۇپ، كىشىنى مۇسۇلمانلىقتىن چىقىرىپ  بۇ كۇپرىلىق. ئىپادىلەيدۋ

، بۇ. قىلىدۋ گۇناھكاركىشىنى  كۇپرىنى  ھۆكمىدە بولۇپتاشلىاا، بەزىدە ئۇ كىىىك  

 كۆزگەشەرىئىتىنى  ئال ھنى يەنى ئەگەر ئۇ . با لىقتۇرئەھھالىغا  قىلغۇچىنى ھۆكۈە 

، دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقتىن ماس كەلمەيدۋنى ھازىرقى ئەسىرگە ئىلماستىن ياكى ئۇ

مەزكۇر قانۇن ئىا ە شەرىئىتىدىن ئەۋزەل سانىغان ھالدا،  قانۇن رنىباشقا يەرلىك 

بولاا، شۇنداق  ھازىرقى زامان قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈە قىلىش بىلەن ھۆكۈە قىلغان 

ىشنى مەقاە  قىلاا، ئال ھنى  كىتابى ئارقىلىق كاپىر ۋە مۇناپىق رنى  كۆڭلىنى ئېل

 بۇيەنى . )بولىدۋبىلەن ھۆكۈە قىلىش ۋاجىپ ئەمەس دەپ قارىاا، مانا بۇ كىشى كاپىر 

ئەۋزەللىكىنى  شەرىئىتىنى ئەگەر ئۇ ئىا ە . (كىشى ئىا ە دىنىدىن چىققان بولىدۋ

ئۇ ن ھۆكۈە قىلاا، قانۇن ر بىلەيەرلىك  تۈپەيلى ئۆزقرلەرئېتىراپ قىلىپ تۇرۋپ، تۈرلۈك 

مەسىلىلەردىن  خۇسۇسىي، شۇنىڭدەك. (بولمايدۋيەنى كاپىر ) بولىدۋ گۇناھكاركىشى 

مەسىلىدە شەرىئە  ھۆكمىنى بىلمىگەنلىكتىن، شەرىئە  بىلەن ھۆكۈە قىلىمەن  بىرەر

بەلكى ئۇنى  ياخشى نىيىتىگە . بولمايدۋ گۇناھكارنى  ئۈچۈن بۇدەپ خاتااشقان بولاا، 

بۇ خۇسۇسىي مەسىلىلەردە بولۇپ، ئەمما . بېرىلىدۋساۋابى  ۈجتەھىدنى ميارىشا 

 .ئەلھەتتە ،ئومۇمنى  ئىشلىرىغا ئااقىدار بولغان مەسىلىلەر پەرقلىق بولىدۋ

ئەگەر ھاكى، : "دەيدۋ شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە بۇ ھەقتە مۇنداق    

ئەگەر . ھلىدىن بۇلىدۋدىندار بۇلۇپ، ئىلىماىزلىك بىلەن ھۆكۈە قىلاا دوزاخ ئە

ھەققە قارشى ھۆكۈە قىلاا دوزاخ ئەھلىدىن ( ئۆزى بىلگەن)ئالى، بۇلۇپ 

ئەگەر ئادالەتاىز ۋە ئىلىماىزلىك بىلەن ھۆكۈە قىلاا، ئۇ دوزاخ . بۇلىدۋ

( يەنى شەخاى)بۇ خۇسۇسى )ئەھلىدىن بۇلۇشقا تېاىمۇ ايىقتۇر 

ۇ مۇسۇلمان رنى  دىنىغا ئەمما ئ(. مەسىلىلەردىكى ھۆكۈمدە شۇنداق بولىدۋ

ئااقىدار بولغان ھۆكۈملەردە، يەنى ھەقنى باتى ، باتىلنى ھەق دېاە، 
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سۈننەتنى بىدئەتكە، بىدئەتنى سۈننەتكە، مەروپنى مۇنكەرگە، مۇنكەرنى 

ۋە ئۇنى  رەسۇلىنى  بۇيرۋقلىرىدىن چەكلىاە،  ئال تمەرۋپكە ئاي ندۋرسا، 

ش ر ا بۇيرۋسا، بۇ پۈتۈنلەي باشقا بىر ال ت ۋە ئۇنى  رەسۇلى توسقان ئىئ

سانا ا مۇستەھىق -تۈردىكى مەخلۇق بولۇپ، قىيامە  كۈنىنى  ئىگىاى، ھەمدۋ

ئال ت تائاا   . بولغان ئالەملەرنى  رەببى ئۇنى  ئۈچۈن ئۈزى ھۆكۈە چىقىرىدۋ

  ھۆكۈە پەقە»: تەرجىمىاى﴾ َُهُ اَْلُْكُم َوإَِِلِْه تُرَْجُعونَ ﴿ :مۇنداق دەيدۋ

سۈرە قەسەس ]« .ئال ھقا خاستۇر، سىلەر ئال ھنى  دەرگاھىغا قايتۇرۋلىاىلەر

 [.ئايە -88

رَْسَل رَُسوَُهُ بِالُْهَدٰى وَِديِن اَْلَِقِّ : ئال ت تائاا يەنە مۇنداق دەيدۋ    
َ
ِي أ ﴿ُهَو اَّلَّ

يِن ُُكِِّهِ  ِه َشِهيًدا﴾ ۖ   ِِلُْظِهَرُه لََعَ ادِلِّ ئال ت ھەق »: ىمىاىتەرج َوَكَفٰ بِاللَـّ

دىننى پۈتۈن دىن ردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، پەيغەمبىرىنى ھىدايە  بىلەن 

مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  ئال ھنى  )ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى 

سۈرە ]« .گۇۋاھلىق بېرىشكە ئال ت يېتەرلىكتۇر( پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە

 [.ئايە   -28پەتىھ 

تائاانى   ئال تكىمكى ": ەنە مۇنداق دەيدۋشەياۇل ئىا ە ي    

غان شەرئىي قانۇن بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى ۋاجىب ىنپەيغەمبىرىگە نازى  قىل

كىمكى كىشىلىك تۇرمۇشتىكى دىنى ۋە . دەپ ئىتقاد قىلمىاا كاپىر بۇلىدۋ

، قىلماستىنئەقىدىنى چىقىش، شەرىئەتنى ئۆلىەە ئىجتىمائىي مەسىلىلەردە 

. اپىر بولىدۋئادى  دەپ قارىغان قانۇن بىلەن ھۆكۈە قىلاا كقارىشىدا ئۆزى 

بۇيان ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا چاقىرىپ  ئال ت تائاا ئىناانىيەتنى تارىادىن

پىشىھالىرىنى   ئىلگىرى ئوتكەن ئۈممەتلەر ئىىىدىن بەزىلەر ئۆز. كەلدى

 ر مۇسۇلمان شۇنىڭدەك، .دەپ ئېتىقاد قىلدى نى ئادالە رىىلشكۆزقارا

كۈندقلۈك ھاياتىدا ئۈچرايدىغان دىنى ۋە ئىجتىمائىي مەسىلىلەرگە ئىىىدىنمۇ 

بوۋىلىرىدىن مىراس -ھۆكۈە چىقىرىشتا ئى ھى قانۇن بىلەن ئەمەس بەلكى ئاتا

مەزكۇر قانۇن ئىناان ر چىقارسا، ھۆكۈە  گە تايىنىپئادەتلەر -قالغان ئۆرپ

 ".كاپىر بولىدۋ ھاياتىغا مەنپەئەتلىكراق دەپ ئېتىقاد قىلاا
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ئەگەر : "مۇنداق دەيدۋ شەيخ-ئال خ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھى،شەي     

كىمكى ئال ت تائاانى  شەرىئىتىنى  ھەق ئىكەنلىكىنى، ئۇنى  بىلەن ھۆكۈە 

قىلمىاا ئال ھقا ئىايانكارلىق بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۋپ، بىر ئىككى قېتى، 

ئەمما رېئال تۇرمۇشتا . ى دېيىلىدۋسادىر قىلىپ سالاا بۇ كېىىك كۇپر

ھەرۋاقىت ئىناان ر تەرىپىدىن تۇزۋلگەن قانۇن ر بىلەن ھۆكۈە قىلىشنى 

بىز خاتا قىلىھاتىمىز، شەرئىي ھۆكۈە ئادالەتلىكراق "ئىلگىرى سۈرسە، ھەتتا 

دېگەن تەقدىردىمۇ ئەمەلىيىتىدىكى ئىنكارى قىلمىش ئۇارنى دىندىن " ئىدى

 ."چىقىرىپ تاش يدۋ

ساندا سادىر -ا ئاندامۇسۇلمان ر ھاياتىد: شەيخ يۇقىرىدىكى سۆزلىرىدە     

مۇمى ھۆكۈملەر زئى ھۆكۈە بىلەن، ھەرۋاقىت ئۈچراپ تۇرىدىغان ئوبولىدىغان جۈ

نى ئوچۇق يورۋتۇپ بېرىش بىلەن بىرگە، كىمكى شەرىئە  ئارىاىدىكى پەرق

تەرىپىدىن تۇزۋلگەن قانۇنىنى چورۋپ تاش پ، ئۇنى  ئورنىغا ئىناان ر 

شەرىئە  تۇزۋە -مەزكۇر قانۇن شۇنداق  تۇزۋملەرنى قوياا،-ئاتالمىش قانۇن

دەپ ئېتىقاد قىلاا، بۇ  يىقىنئە  تۇرمۇشقا  رېئال ياكى ئەۋزەل قانۇنىدىن

قاراش ساھىبىنى دىندىن چىقىرىدىغان ۋە تەۋھىدگە زىت كىلىدىغان چو  

 .نى جەزىملەشتۇرىدۋپرى ئىكەنلىكىدە ھېچ شۈبسە يوقلىقىكۇ
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بەلگىلەش ساالھىيىتىنى دەۋا قىلىش  مەسىلىلىرىنىھارام -ھاالل

 توغرىسىدا

بارلىق ئىشلىرىدا  باشقاۋە ئۇنىڭدىن  مۇئامى  ئىناان رنى  ئېتىقاد، ئىبادە ،     

، تااش ڭ تارتىشلىرىنى ئۇنى  بىلەن بىر تەرەپ ماڭىدىغانئۆزلىرىگە رەھبەر قىلىپ 

 ئال ت. خاستۇر ئال ھقى پەقە   ھوقۇقىغان شەرىئە  ھۆكۈملىرىنى بەلگىلەش قىلىدى

 -قانۇنھەل قىلىدىغان  مۇشكى تلىرىنىۋە ئۇارنى   ياراتقۇچىاىئىناان رنى  

ََّل َُهُ اْْلَلُْق ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ .زاتتۇر ايىسىلىگۈچى سىاتېمىلىرىنى
َ
أ

ْمرُ 
َ
ُه رَبُّ الَْعالَِمنيَ َتبَارََك ال ۖ   َواْل يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش »: تەرجىمىاى ﴾لَـّ

. راستىن  ئال ھنى  ئىلكىدىدۋر( يەنى كائىناتنى تەسەررۋپ قىلىش)

ڭ 54 ئەئرافسۈرە ] «.ئالەملەرنى  پەرۋەردىگار ئال ھنى  دەرىجىاى كاتتىدۋر

 [.ئايە 

 ئوبدانزىيانلىق ئىكەنلىكىنى  ى نېمىنۋە  پايدىلىق نېمىنى ئىناان ر ئۈچۈن  ئال ت    

ھەل  مۇشكى تلىرىنى ئىناانىيەتنى ئۇ پۈتۈن رە  بولۇش سااھىيىتى بىلەن . بىلىدۋ

ھۆرمە   قانۇن ر ا بۇ.  چۈشۈرگەن قانۇن رنىئادالەتلىك  ئىناانىيەتكە. قىلىشقا قادىر

 ۋە مۇشكى  ، كۈندقلۈك تۇرمۇشتىكى كۆرقشقىلىش ۋە ئۇنى  روھى بويىىە ئىش 

قىلىش ئارقىلىق ھەل قىلىش، ھەر قانداق  مۈراجىئە مەسىلىلەرنى ئى ھىي قانۇنغا 

شەرىئە  ماھىيەتتە . پەرز ۋە رەببىگە قىلغان بەندىىىلىكتۇرمۇسۇلمان ئۈچۈن 

بۇ ھەقتە . قايتىدۋئىناان رنى  ئۆزلىرىگە  پايدىاى قىلغانلىقنى ئەمەل  قانۇنلىرىغا

ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنْتُْم ﴿ :مۇنداق دەيدۋ تائاا ئال ت ٍء فَُردُّوهُ إََِل اَّللَّ فَإِْن َتنَاَزْعتُْم ِِف ََشْ
ِويًًل 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِ َواِْلَْوِم اْْلَِخِر َذلَِك َخْْي  َوأ ئەگەر »: تەرجىمىاى ﴾تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

غا ۋە كىتابى ئال ھنى تو رىدا  بۇ، قالااڭ ر ئىاتى پلىشىپسىلەر بىر نەرسىدە 

ۋە قىيامە   ئال ھقائەگەر سىلەر . قىلىڭ ر مۇراجىئە  ھەدىالىرىغا پەيغەمبەرنى 

، پايدىلىقتۇرقىلىش سىلەر ئۈچۈن  بۇنداق بولااڭ ركۈنىگە ھەقىقىي ئىشىنىدىغان 

 [.ڭ ئايە  59سۈرە نىاا ]« .گۈزەلدۋربىلەن  ئېتىبارىنەتىجە 

هِ َوَما ا﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ      ٍء فَُحْكُمُه إََِل اللَـّ  ۖ   ْختَلَْفتُْم ِفيِه ِمن ََشْ
هُ  ھەر قانداق نەرسە ئۈستىدە ئىاتى پ »: تەرجىمىاى ﴾َذِٰلُكُم اللَـّ
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ئۇار ا ! ئى مۇھەممەد. )قىلىشماڭ ر، ئۇنىڭغا ئال ت ھۆكۈە چىقىرىدۋ

 [.ئايە  ڭ 13 شۇراسۈرە ] «.ئەنە شۇ ئال ت مېنى  پەرۋەردىگارىمدۋر( ئېيتقىنكى

شېرىك بوالمايدىغانلىقىنى ۆزىگە ئچىقىرىش ئىشىدا ئىناان رنى   قانۇن ئال ت     

ُ ﴿ :مۇنداق دەيدۋ جاكاراپ َذْن بِِه اَّللَّ
ْ
يِن َما لَْم يَأ ََكُء َْشَُعوا لَُهْم ِمَن ادلِّ مْ لَُهْم ُْشَ

َ
 ﴾أ

 بېكىتكەنىلىپ قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن ق رۋخاە  ئال تئۇارنى  »: تەرجىمىاى

 [.ئايە  –21 شۇرا سۈرە] «!.؟بارمۇ مەبۇدلىرى

ئىلماي، ئۇنى  باشقىاىغا رازى بولۇپ،  كۆزگە قانۇن رنىشەرئىي  بېكىتكەن ئال ت    

ۋە   ئال تدىندا  .بولىدۋشېرىك كەلتۈرگەن  ئال ھقاقىلغان ئادەە  قوبۇل كۆڭلىدىنئۇنى 

. قىلىش بىدئەتتۇرنى ئىبادە  دەپ ئېتىقاد نەرسىلەر بېكىتمىگەن پەيغەمبىرىئۇنى  

كىمكى »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ. زاالەتتۇرھەر قاندىقى  بىدئەتنى 

بۇخارى ۋە ]« .ئۇ رە  قىلىنىدۋ دىنىمىزدا يوق ئىشنى پەيدا قىلىدىكەن، 

كىمكى دىنىمىزدا يوق ئەمەللەرنى »: يەنە بىر رىھايەتتە[. مۇسلى، رىھايىتى

 [.مۇسلى، رىھايىتى]« .ئىبادە  دەپ قىلىدىكەن، ئۇ قوبۇل قىلىنمايدۋ

تۇزۋە  -قانۇن بېكىتمىگەن پەيغەمبىرىۋە ئۇنى   ئال ت، ئىشلىرىدىمۇ سىياسە      

ئال ت .    ئاسىيلىقتۇرۋە دىنغا قىلىنغان  ئىللەتلىرىدۋر جاھىلىيەتنى بىلەن ئىش كۆرقش 

ِ ﴿: تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ ْحَسُن ِمَن اَّللَّ
َ
فَُحْكَم اْْلَاِهِليَِّة َيبُْغوَن َوَمْن أ

َ
أ

ھۆكۈملىرىنى تەلەپ  دەۋرىنى  جاھىلىيە ئۇار »: تەرجىمىاى ﴾ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوقِنُونَ 

ئادى  كى،  ئال ھتىنمۇنەزىرىدە ھۆكۈمدە  ۋمنى قەچىن ئىشىنىدىغان  ئال ھقا؟ قى مدۋ

 [.  ئايە ڭ 53 مائىدەسۈرە ] «!.بار؟

ئىشتا  بۇھېىكى، . ھوقۇقىدۋر ئال ھنى  بەلگىلەشمۇ ھاال رنى-، ھاراەشۇنداق      

ا لَمْ يُْذَكِر ﴿ :مۇنداق دېگەن ئال تھەقتە  بۇ .بوالمايدۋشېرىك  ئال ھقا ُكلُوا ِممَّ
ْ
َوََّل تَأ

يَاِطنَي َِلُوحُ  ِ َعلَيِْه َوإِنَُّه لَِفْسق  َوإِنَّ الشَّ ْوِِلَائِِهْم ِِلَُجاِدلُوُكْم َوإِْن اْسُم اَّللَّ
َ
وَن إََِل أ

ُكونَ  َطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمِْشِ
َ
 ئېيتىلماينامى  ئال ھنى ئى مۆمىنلەر »: تەرجىمىاى ﴾أ

شۈبسىاىزكى، . گۇناھتۇرئەلھەتتە  يېيىشئۇنى . يېمەڭ رھايھان رنى  بو ۇزانغان

سىلەر بىلەن دەتااش قىلىشقا ۋەسھەسە  نىمۇشرىك رشەيتان ر ئۆز دوستلىرى بولغان 
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 مۇشرىك چوقۇە، سىلەر قىلااڭ رئەگەر ئۇار ا ئىتائە  . قىزىقتۇرىدۋقىلىدۋ، يەنى 

 [.ئايە  -121سۈرە ئەنئاە ] «.بولۇپ قالىاىلەر

ھاراە قىلىشتىن  ھاالنىئايەتتە، شەيتان رنى  ھارامنى ھاال،  يۇقىرىقى تائاا ئال ت     

ئىتائە  قىلغان بولۇپ،   ەيرىگە ئال ھنى ئەگەشكەن ئادەە  ئىايانكارلىقىغا ئىبارە 

 ئال ت، شۇنىڭدەك. قاتارىدىن بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۋ كەلتۈرگەنلەرشېرىك  ئال ھقا

ۋە ئۇ ھاراە قىلغان نەرسىلەرنى ھاال  قىلغان نەرسىلەرنى ھاراە قىلىش ھاال تائاا

 ئال ھنى ، بوياۇنۇشمۇموللى ر ا ۋە زالى، ھۆكۈمدارار ا  تپەرەسمەنپەئەقىلىشتا بەزى 

 تائاا ئال ت. قالىدۋئىتائە  قىلغانلىق بولۇپ، شېرىك دائىرىاىگە كىرىپ   ەيرىگە

: بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ ئاز ۇنلۇقلىرىنىبىلەن خرىاتىئان رنى   يەھۇدىي ر

ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهمْ ﴿
َ
َُذوا أ ِمُروا  اَّتَّ

ُ
ِ َوالَْمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اَّللَّ

َ
أ

ُكونَ  ا يُِْشِ ئۇار »: تەرجىمىاى ﴾إَِّلَّ ِِلَْعبُُدوا ِإلًَها َواِحًدا ََّل إَُِهَ إَِّلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ

 بۇدمە، موللىلىرىنى ۋە مەريەە ئو لى مەسىسنى كاتتىھاشلىرىنىدىنىي  ئۆزلىرىنى 

. بۇيرۋلغانىدىئىبادە  قىلىشقا  ئال ھقى ئۇار پەقە  بىر  ھالبۇكى. قىلىھالدى

ئۇارنى  شېرىك كەلتۈرگەن  ئال ت. يوقتۇربەرھەق  مەبۇدباشقا ھېچ  ئال ھتىن

 [.ئايە -31 تەۋبەسۈرە ]« .پاكتۇرنەرسىلىرىدىن 

: ۇنداق بايان قىلىنىدۋۋە باشقى ر رىھايە  قىلغان بىر ھەدىاتە م تىرمىزىئىماە     

 ئوقۇۋىدى ھاتەمگە يۇقىرىقى ئايەتنى ئىبنى ئۇدەيپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە  بىر كۇنى»

بىز ئۇار ا، يەنى  ئەھلى ! يارەسۇلەل ت :ئۇ( ڭ ئايىتىنى 31 سۈرە تەۋبىنى يەنى )

يغەمبەر پە. دېدى -چوقۇنمايتتۇق ئىياا ادىنىي كاتتىھاشلىرىغا، موللىلىرىغا ۋە  كىتابنى 

ھاراە قىلغان نەرسىلەرنى  ئال تئۇار سىلەرگە : بېرىپئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا جاۋا  

ھاال قىلغان نەرسىلەرنى  ئال تئۇارنى ھاال سانىغان ۋە  سىلەرمۇھاال قىلىپ بەرسە 

؟، ئەمەسمۇقىلىپ ھاراە سانىغان  قوبۇلئۇارنى  سىلەرمۇھاراە قىلىپ بەلگىلىاە، 

 تىرمىزى] «.دېدى، قى تتۇق شۇنداقئە، -ھە: ھاتەە ئىبنى ئۇدەيقىتتا ۋا بۇ. دېدى

 [.رىھايىتى

شېرىك  ئال ھقاھاالنى ھاراە، ھارامنى ھاال قىلىدىغان ئۆلىماار ا ئەگىشىش     

« اا اللە ا الە»چۈنكى، . شېرىكتۇر، ئىمانغا زىت كېلىدىغان چو  بۇ. كەلتۈرگەنلىكتۇر

 تەۋھىددېگەن  (يوقتۇرادەتكە ھەقلىق ھېىقانداق ئى ت باشقا ئىب ئال ھتىن)
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خاس  ئال ھقى پەقە   ھوقۇقىبەلگىلەش  ھاالنىھاراە ۋە  ؛تەقەززاسى كەلىمىاىنى 

ھاال . قىلىدۋ تەلەپئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلىش بىلەن بىرگە رېئاللىقتا ئەمەل قىلىشنى 

ۈچى ئالىم ر ا ئەگىشىش ۋە ھاراە مەسىلىاىدە شەرىئەتكە خى پ ھۆكۈە بەرگ

ئىنااننى  تەۋھىدىنى يوققا چىقىرىدىغان بولاا، مۇلسىد ۋە كاپىرار تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا 

چىقىرىلغان، مۇسۇلمان ر جەمئىيىتىدە ئومۇم شتۇرۋلىھاتقان، شۇنداق  مەزكۇر قانۇن 

بولماقىى  بىلەن ھۆكۈە قىلىھاتقان، ئۇنىڭغا رازى بولغان كىشىلەرنى  ئەھھالى قانداق

 !.ئىدى؟
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 تەرەپدارلىرىغا جاھىلىيەتۋە  گۇرۇھالرغائىسالمغا قارشى 

 ھۆكمى بولۇشنىڭ مەنسۇپ

 ا  (ئايرىغۇچى ردىننى ھاكىمىيەتتىن ) سېكۇارىزمىى ر، كاپىتالىزە، كوممۇنىزە -1    

 تەرىپىنىى  بولۇپ، ئۇارن مەناۇپ گۇرۋھ ر اھەر قانداق كۇففار  ئۇنىڭدىن باشقاۋە 

يۇقىرىقىدەك ئېقىم ر ا . بولغانلىقتۇرئىا ە دىنىدىن چىققانلىق ۋە كاپىر  ئېلىش

ئادەە چو  نىپاقنى  لىق داۋاسى قىلىدىكەن، ئۇبولۇپ تۇرۋپ، لېكىن مۇسۇلمان مەناۇپ

مەۋجۇد بولۇپ چۈنكى بىر قەلبتە ئىككى زىت ئېتىقاد . مۇناپىقتۇرسادىر قىلغۇچى 

 ئېغىزلىرىدامۇسۇلمان ئىكەنلىكلىرىنى  ئۆزلىرىنى ھەمىشە  پىق رمۇنا. تۇرالمايدۋ

مۇنداق  تائاا ئال ت. سەپتىدۋر، ئىىكى جەھەتتىن كۇففارار بىلەن بىر قويۇپ سۆزلەپ

يَن آََمنُوا قَالُوا آََمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إََِل َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا إِنَّا ﴿ :دېگەن ِ َوإَِذا لَُقوا اَّلَّ
َما ََنُْن ُمْستَْهِزئُونَ َمعَ  مۆمىنلەر بىلەن  مۇناپىق ر»: تەرجىمىاى ﴾ُكْم إِنَّ

بولغان  كاتتىھاشلىرىدىن مۇناپىق. دېيىشىدۋ، ئېيتتۇقبىز ئىمان  ئۇچراشقانلىرىدا

، بىللىمىزبولاا، بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن  تېپىشقانداجايدا  يالغۇزشەيتانلىرى بىلەن 

، مۆمىنلەرنى مەساىرە قىلىمىز، قويۇپ ئېيتىپىدى  ئىمان ئۈچ تىلىمىزنى پەقە  

 [.ئايە -14 بەقەرەسۈرە ] «.دەيدۋ

َن ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     بَُّصوَن بُِكْم فَإِن ََكَن لَُكْم َفتْح  ِمِّ يَن َيََتَ ِ اَّلَّ
َعُكْم َوإِن ََكَن لِلََْكفِِريَن نَِصيب   لَْم نَُكن مَّ

َ
ِه قَالُوا أ لَْم نَْستَْحوِْذ  اللَـّ

َ
قَالُوا أ

َن الُْمْؤِمِننيَ  ( يەنى مۇناپىق ر)ئۇار »: تەرجىمىاى ﴾َعلَيُْكْم َوَنْمنَْعُكم ِمِّ

سىلەرگە ھادىاە كېلىشىنى كۈتىدۋ، ئەگەر سىلەر ئال ھنى  نۇسرىتىگە 

بىز سىلەر بىلەن بىللە ئەمەسمىدۋق؟ كاپىراردىن ئالغان : ئېرىشاەڭ ر، ئۇار

ئەگەر كاپىرار زەپەر تاپاا، ئۇار . ەتلەردىن بىزگىمۇ بېرىڭ ، دەيدۋ ەنىيم

بىز سىلەردىن  الىب بولۇپ تۇرۋپ سىلەرنى ئۆلتۈرمىدۋق (: كاپىرار ا)

 [.ئايە -141سۈرە نىاا ]« ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى مۆمىنلەردىن ساقلىمىدىقمۇ؟

بىرى . بار يۈزىئىككىدىن   بىرىنىئۇاردىن ھەر . مەخلۇق ردۋرئالدامىى  مۇناپىق ر    

بىلەن  كاتتىھاشلىرىكۇففار  ئۆزىنى ، يەنە بىرى، يۈزى كۆرقشىدىغانمۆمىنلەر بىلەن 

بىرى تىلىنى  ئۇچىدىكى : ئۇارنى  ئىككى تىلى بار. يۈزىدۋر كۆرقشىدىغان
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 تىللىرىنى ئۇار . سۆزلەيدۋ، يەنە بىرى قەلبىدىكى كاپىرلىقىنى سۆزلىاەمۇسۇلمانلىقنى 

، قەلبلىرىدە ئىنكار ۋە مەساىرە قىلاىمۇتەستىق  ھەدىالەرنىبىلەن  قۇرئان چىدائۇ

يَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا ﴿: ئال ت تائاا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۋ. قىلىدۋ ِ َوإَِذا لَُقوا اَّلَّ
ئۇار »: تەرجىمىاى ﴾ئُونَ َخلَْوا إََِلٰ َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم إِنََّما ََنُْن ُمْستَْهزِ 

بىز ئىمان ئېيتتۇق دېيىشىدۋ، شاياتۇنلىرى : مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا

بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولاا، بىز ( يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى)

ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز، پەقە  تىلىمىزنى  ئۇچىدى  ئىمان ئېيتىپ 

 [.ئايە -14سۈرە بەقەرە ]« .ىرە قىلىمىز، دەيدۋقويۇپ مۆمىنلەرنى مەسا

مۇناپىق ر ھەقنى  قاياى تەرەپتە ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۋپ، قۇرئان     

سۈننەتنى  روھىغا ئەگىشىپ خۇرسەن بولۇشنى  ئورنىغا، ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرقپ، 

مۇناپىق رنى  شەرىئە  ۋە . مۆمىنلەرنى پەس كۆرقپ ئۇارنى مەساىرە قىلىدۋ

ھەقىقە  ئۇارنى   ،ى  ئەھلىنى مەساىرە قىلىشتا چى  تۇر انلىقىدىنئۇن

ئال ت تائاا مۇنداق . كۆرقۋالغىلى بولىدۋروشەن ئالدىدىكى تەكەببۇرلىقىنى 

ُهْم ِِف ُطْغيَانِِهْم َيْعَمُهونَ ﴿: دەيدۋ ُه يَْستَْهِزُئ بِِهْم َوَيُمدُّ : تەرجىمىاى ﴾اللَـّ

ئال ت ئۇارنى جازاايدۋ، ئۇارنى  مەساىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن»

سۈرە ]« .گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۋكى، ئۇار تېڭىرقىغان ھالدا يۈرقشىدۋ

 [.ئايە -15بەقەرە 

ئال ت تائاا مۇسۇلمان جامائەتلىرى بىلەن بىرگە بولۇشنى بۇيرۋپ مۇنداق    

َه وَ ﴿: دەيدۋ ُقوا اللَـّ يَن آَمنُوا اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
اِدِقنيَ يَا أ : تەرجىمىاى ﴾ُكونُوا َمَع الصَّ

سۈرە ] «ئال ھتىن قورقۇڭ ر، راستىىل ر بىلەن بىللە بۇلۇڭ ر! ئى مۆمىنلەر»

 [.ئايە -119تەۋبە 

.   يۇقىرىدىكى گورۋھ رنى  ھەممىاى باتى  ئۈستىگە قۇرۋلغان گورۋھ ردۋر    

قىلىدۋ، بارچە ساماۋى دىن ر ا ئىنكار  مەۋجۇدلۇقىغا تائاانى  ئال ت كوممۇنىزمىى ر

 يۆلىنىپئەقىلگى   ئۇار. ۋە پۈتۈن دىن رنى ئىنكار قىلىدۋ بىلەن قارايدۋدقشمەنلىك 

ئېتىقادسىز ياشاشقا رازى بولىدىغان ۋە ئەزەلدىن سابىت بولۇپ كەلگەن كەسكىن 

 . مەخلۇق ردۋرھەقىقەتلەرگە ئىنكار قىلىدىغان 
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ھاياتىدىن ئايرىشنى مەقاە  قىلىدىغان  كىشىلەرنى ىننى بولاا، د سېكۇارىزمىى ر    

قىلغان ۋە ئۇارنى   مەناۇپقاياى بىرىگە ئۆزىنى  يۇقىرىقى ردىن. ئالدامىى ردۋر

 .بولىدۋيولىنى تو را دەپ چىن  ئېتىقاد قىلغان ئادەە ئىا ە دىنىغا كاپىر بولغان 

ئايرىماستىن، قاياى يولدىن كەلاە  ىپەرقلىرىنھاراە -بولاا، ھاال كاپىتالىزمىى ر     

ۋە جەمئىيەتتىكى ئاجىزارنى   يېاىرارنى  - يېتى،، پېقىرارنى يىغىش،  دۋنيا -مال

ئۇارنى  ئىقتىاادىي . جەمئىيەتتۇر شەپقەتاىز قورۋلىدىغانشوراش ئۈستىگە  قېنىنى

رە  بولغان مەنبىيىنى  ئاساسى، ئال ت ۋە ئال ھنى  رەسۇلىغا ئۇرۋش ئىىىشتىن ئىبا

جازانە شەخ  ۋە دۆلەتنى ھااك قىلغۇچى، شۇنداق  يوقاۇل . جازانىاورلۇقتۇر

ئىناان رنى  قېنىنى شورايدىغان ئاساسلىق ئامىل رنى  بىرى بولۇپ، سا  ە ئەقلى بار 

مەزكۇر ئېدىلوگىيەلەرنى  قۇربانى بولۇپ ھايا  كەچۈرقشكە ھېىقاچان  ان،بىر ئىنا

باتى  گورۋھ ر كۆپلىگەن مۇسۇلمان جەمئىيەتلىرىنى . ھەتتەرازى بولمايدۋ، ئەل

. ئۇنى  نەتىجىاىدە مۇسۇلمان ر سا  ە ئېتىقاد ۋە تو را ئىا منى يوقاتتى. ئېگەللىدى

مانا بۇ يۇقىرىقىدەك . ياش ر ئىماناىز، ئىرادىاىز ۋە ۋىجداناىز بولۇپ يېتىشىپ چىقتى

 .باتى  ئېتىقادارنى  مەھاۇلىدۋر

جاھىلىيە  تەرەپبازلىقىغا ۋە ئىرق پەرقى تۈپەيلى مۇسۇلماننى مۇسۇلماندىن  -2    

ئال ت . ئايرىيدىغان ئەسەبىي مىللەتىىلىككە مەناۇپ بولۇشمۇ ئايرى، بىر كۇپرىلىقتۇر

ْنََث وََجَعلْنَاُكْم ﴿ :تائاا مۇنداق  دەيدۋ
ُ
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
يَا أ

ْتَقاُكمْ شُ 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللَّ

َ
ئى »: تەرجىمىاى ﴾ُعوًبا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

 ھەۋۋادىنسىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ئايالدىن يەنى ئادەە بىلەن ! ئىناان ر

  ۇننۇرئۈچۈن سىلەرنى  تونۇشۇشۇڭ رئۆز ئارا . ياراتتۇقئىبارە  بىر ئاتا، بىر ئانىدىن 

دەرگاھىدا  ئال ھنى  بولغانلىرىڭ رھەقىقەتەن ئە  تەقھا . قىلدۋق ئۇرۋقمىللە  ۋە 

 [.ئايە  -13 ھۇجۇرا سۈرە ]« .ھېاابلىنىاىلەر ھۆرمەتلىكئە  

مۇسۇلمان ر ئارىاىدا كىشىلەرنى »: ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن پەيغەمبەر    

مۇسۇلمان ر . بىزدىن ئەمەس ۇچى رچاقىر ئەسەبىي مىللەتىىلىك، قەبىلەۋازلىققا 

بىزدىن ئەمەس ۋە مىللەتىىلىك  ئۇرۋشقان رئىىىدىن ئەسەبىي مىللەتىىلىك ئۈچۈن 

 [.رىھايىتى مۇسلى،] «.بىزدىن ئەمەس نەپرەتلەنگەنلەرباشقى ردىن  بىلەن مۇددىئاسى
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ھەقىقەتەن سىلەرنى  ئال ت»: مۇنداق دېگەن پەيغەمبەرئەلەيسىااااە     

باشقى رنى خور  پەخىرلىنىپتار مىللەتىىلىكىدىن ۋە نەسەبتىن  ىلىيەتنى جاھ

ئىناان ر پەقە  تەقھادارلىق ياكى ئىايانكارلىقتىن ئىبارە  ئىككى . پاكلىدى كۆرقشتىن

، ھۆرمەتلىكنەزىرىدە  ئال ھنى تەقھادارار . پەرقلىنىدۋنەرسە بىلەن  بىر بىرىدىن 

 ئادەە ئەلەيسىاااامنى ن رنى  ھەممىاى ئىناا. قەدىرسىزدۋرئاسىي ر 

يەنى باشقا ) ئەجەملەردىن ئەرەبلەرنى . يارىتىلغاندۋر تۇپراقتىنئادەە . پەرزەنتلىرىدۋر

 ئارتۇقىىلىقمۇسۇلمان ر ئارىاىدىكى . يوق ئارتۇقىىلىقىھېىقانداق ( مىللەتلەردىن

 [. رىھايىتى رمىزىتى] «.ئۆلىىنىدۋبولغان تەقھادارلىق بىلەن   ئال ھقاپەقە  

ئۇارنى  مىللىتى، . قېرىنداش ردۋر ئۆزئارئۇار . ئائىلىدۋرئىا ە مىللىتى چو  بىر     

مۇسۇلمانلىق ئۇارنى  ئە  . قىلىنمايدۋ سۈرقشتە يۇرتلىرى، ئىرقى ۋە رەڭگىتىلى، 

مۇسۇلمان ر ئارىاىدىكى مىللەتىىلىك، قەبىلىھازلىق ۋە . رىشتىاىدۋرئايرىلماس 

يامان  پارچى يدىغانئۇارنى  بىرلىكىنى  ئايرىمىىلىق رقاتارلىق سەلبىي  تھازلىقيۇر

 ئۆزئارا بولمىاۇنمۇسۇلمان رنى ئۇار قاياى مىللە  ۋە قەبىلىدىن  ئال ت. ئامىل ردۋر

: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ .سانايدۋجىنايە  دەپ  بۆلۈنۈشنى. چاقىرىدۋبىرلىشىشكە 

ِ َعلَيُْكْم إِْذ ُكنْتُْم َواْعتَِصُموا ﴿ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَّ يًعا َوََّل َتَفرَّ ِ مَجِ ِِبَبِْل اَّللَّ
ْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا َوُكنْتُْم لََعَ َشَفا ُحْفَرةٍ ِمَن 

َ
لََّف َبنْيَ قُلُوبُِكْم فَأ

َ
ْعَداًء فَأ

َ
أ

ْنَقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك يُ 
َ
ُ لَُكْم آَيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْهتَُدونَ انلَّاِر فَأ ُ اَّللَّ  ﴾بنَيِّ

، ئايرىلماڭ ر، يېپىشىڭ ردىنىغا مەھكەە  ئال ھنى  ھەممىڭ ر»: تەرجىمىاى

دقشمەن  ئۆزئارا، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئەسلەڭ ر نېمەتلىرىنىسىلەرگە بەرگەن  ئال ھنى 

قېرىنداش  ئۆزئارابىلەن  نېمىتى ھنى ئال ، بىرلەشتۈردى دىلىڭ رنى ئال ت، ئىدىڭ ر

ئىا ە  ئال ت سىلەرنى، ئىدىڭ ر گىرۋىگىدە چوقۇرىنى  دوزاخسىلەر . بولدۋڭ ر

 ئال تئۈچۈن،  تېپىشىڭ رھىدايە   سىلەرنى . قۇتقۇزدىئارقىلىق ئۇنىڭدىن 

 [.ئايە -133ئىمران  -سۈرە ئال ]« .بايان قىلىدۋ شۇنداقئايەتلىرىنى سىلەرگە 

 بولاىمۇئۈ . خاايدۋ بولۇشىنى مەناۇپ پارتىيىگەمۇسۇلمان رنى  بىرا  تائاا ئال ت    

. ئەزىزدۋربولغان ر ھەر قاچان  مەناۇپ پارتىيىاىگە ئال ھنى . پارتىيىاىدۋر ئال ھنى 

، ئىا ە دۋنياسى ئەپاۇسكى. خاستۇرھەمىشە ئۇار ا  نۈسرىتىياردىمى ۋە  ئال ھنى 

ى ۋە كۈلتۈر بوھرانىنى  تەسىرى ھارپىاىدا ئەسەبىلىك مىللەتىىلىكىنى  ەربنى  سىياس
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قىىىشقا بولمايدىغان بىر ھەقىقە  دەپ ئېتىراپ قىلىپ كەلمەكتە، شۇندق  ئۆزلىرىنى 

، ئوقۇسىمۇكەلىمىاىنى  تەۋھىد ئېغىزلىرىقى لماي،  مەناۇپدىنىغا  ئال ھنى خالى  

پۈتۈنلەي ئازا  بوالمىغان ھالەتتە  نبولۇشتى مەناۇپباشقى ر ا  كۆڭۈللىرى

 دۆلەتلىرىئىا ە  ئۈلگىلىك ھەرگىزمۇ دۆلەتلىرىھازىرقى ئىا ە . ياشىماقتىدۋر

بولۇپ، ھەممىاى  دۆلەتلەر قۇرۋلغانتار مىللەتىىلىك ئۈستىگە  بۇار. ھېااب نمايدۋ

. ىشىدۋقىلئىكەنلىكلىرىنى دەۋا  دۆلە  قۇرۋلغان پىرىناىپىغائىا ە  ئۆزلىرىنى 

 شۇنىىلىكئىا مدىن  ھاكى، مۇتلەقلىرى ئۇارنى ۋە  دۆلەتلەر بۇئەمەلىيەتتە بولاا، 

. بولۇپ ئۆز ئەركىنلىكىنى يوقاتقاندۋر بېقىندىكۇففارار ا  بۇار شۇ سەۋەبتىن، يىراقكى

قىلىدىغانلىقى  ھىمايەھەقىقىي مۆمىنلەرگە ياردەە قىلىدىغانلىقى ۋە ئۇارنى  ئال ھنى 

مۇھەممەد ئەلەيسىااااە باشىىلىقىدىكى ھەقىقىي مۆمىنلەر . ھەقىقەتتۇرز شەكاى

ماھىيەتتە مەزكۇر . ئۇنىڭغا ئېرىشكەنلەردۋرۋەدىاىگە ھەقلىق بولغان ۋە  بۇ ئال ھنى 

گورۋھ ر ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرقگۈچى ئىناان ر ئۈچۈن، ئال ت ئۇار ا ئازاپ قىلىپ 

 :كەرىمدە مۇنداق دېگەن قۇرئان تائاا ئال ت. ك يوقتۇرئوتتۇرىغا چىقار انلىقىدا ھېچ شە

ْو ِمْن ََتِْت ﴿
َ
ْن َيبَْعَث َعلَيُْكْم َعَذابًا ِمْن فَْوقُِكْم أ

َ
قُْل ُهَو الَْقاِدُر لََعَ أ

َس َبْعٍض 
ْ
ْو يَلِْبَسُكْم ِشيًَعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم بَأ

َ
رُْجِلُكْم أ

َ
ئى »: تەرجىمىاى ﴾أ

ئەلەيسىاااامنى   نۇت ئۇستۇڭلەردىن سىلەرنى  ئال ت،  ئېيتقىنكى ئۇار ا! پەيغەمبەر

ۋە  پىرئەۋن ئاستىڭ ردىنئىگىلىرىگە ئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش ياكى  پى ، قوۋمىگە

 پىرقىلەرئەۋەتىلگەن ئازابقا ئوخشاش ئازا  ئەۋەتىشكە، ياكى سىلەرنى  قارۋن ر ا

سۈرە ]« .قادىردۋر تېتىتىشقائازابىنى  رنى بىرىڭ  بىرىڭ ر ا سېلىپ ئۇرۋشقاقىلىپ، 

 [.ڭ ئايە 65ئەنئاە 

مادامىكى، ئىش ئۈستىدىكىلەر »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دىگەن   

ئارا -ئۇارنى ئۆز  ئال تتائاانى  كىتابى بىلەن ھۆكۈە قىلمايدىكەن،  ئال ت 

 [.يىتىئىبنى ماجە رىھا] «.بىرىگە مۇپتى  قىلىپ قۇيىدۋ -بىر

. گورۋھھازلىقتىكى ئەسەبىيلىك ھەقىقەتنى قوبۇل قىلماسلىققا ئىلىپ بارىدۋ    

َوإَِذا ِقيَل ﴿: ئال ت تائاا يەھۇدىلەردىكى بۇ سۈپەتنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ
نِزَل َعلَيْنَا َوَيْكُفُروَن بِمَ 

ُ
ُه قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أ نَزَل اللَـّ

َ
ا َوَراَءُه َوُهَو لَُهْم آِمنُوا بَِما أ
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َِِّما َمَعُهمْ  قًا ل ئال ت نازى  قىلغان كىتابقا »: ئۇار ا»: تەرجىمىاى ﴾اَْلَقُّ ُمَصِدِّ

ئۆزىمىزگە نازى  »: دېيىلاە، ئۇار« ئىمان كەلتۈرقڭ ر( يەنى قۇرئانغا)

ئۇنىڭدىن كېيىنكى . دەيدۋ« ئىمان كەلتۈرىمىز( يەنى تەۋراتقا)قىلىنغان كىتابقا 

ھەقتۇر، ( يەنى قۇرئان)ئىشەنمەيدۋ، ھالبۇكى، ئۇ ( يەنى قۇرئانغا)ا كىتابق

 [.ئايە -91سۈرە بەقەرە ]« .ئۇارنى  قولىدىكى كىتابنى تەستىق قىلغۇچىدۋر

بۇۋىلىرىنى  -ئىا ە كەلگەندىن كىيىنمۇ جاھىلىيە  دەۋرىدىكى ئاتا    

لگەن ھەق يوللىرىغا تەئەساۇپلۇق بىلەن ئەگىشىپ، رەسۇلۇل ت ئېلىپ كە

دىندىن يۈز ئۆرىگەن جاھىلىيە  ئەھلىنى  ئەھھالىنى بايان قىلىپ ئال ت تائاا 

لَْفيْنَا َعلَيِْه ﴿: مۇنداق دەيدۋ
َ
ُه قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أ نَزَل اللَـّ

َ
َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أ

ئال ت تائاا ( ايەنى مۇشرىك ر )ھەرقاچان ئۇار ا ››: تەرجىمىاى ﴾آبَاَءنَا

پەيغەمبىرىگە نازى  قلغان ۋەھىگە، يەنى قۇرئانغا ئەگىشىڭ ر دىيىلاە، ئۇار، 

سۈرە بەقەرە ]‹‹ .بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئەگىشىمز دىيىشىدۋ-ياق، ئاتا

 [.ئايە -173

 قىلىپيۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، باتى  گورۋھ رنى تەسى  : خۇاسە    

رەببىمىز ئىناانىيەتكە مەرھەمە  قىلىپ بەرگەن  ،قۇر ۇچى ر پارتىيەلەرنى

قۇيۇشنى ئۆز ئېدىلوگىيەلىرىنى ئىا مدىن ئىبارە  مۇقەددەس دىننى  ئورنىغا 

 .خاايدۋ
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 ئۇنىڭ ۋە پەلسەپىسىھاياتلىق  نەزەرىيىسىنىڭ ماتېرىيالىزم

 خاتالىقى

 ماتېرىيالىزەبىرى  ھاياتلىق ھەققىدە ئىككى خى  نەزەرىيە بولۇپ، ئۇنى     

 .نەزەرىيەدۋرنەزەرىيىاى، يەنە بىرى تو را 

 تەپەككۇرىنى ئىناان  :قا بولغان قارىشىھايات نەزەرىيىاىنى  ماتېرىيالىزە-1    

مەزكۇر  ۋەزىپىاىمۇ، ھاياتلىقتىكى بولۈشىقارىتىلغان  مەنپەئەتلىرىگى  دۋنيا بۇ ايىاى 

ھالدا،  يىراق ئىشەنىىاىدىنداق  ئاخىرە  ، شۇن ايىنى  دائىرىاىدىن چەتنىمەسلىكى

 دۋنيا بۇ ئال ت. خاتادۋرنەزەرىيە  بۇ. دېمەكتۇر سۈرقشىئۈچۈن  ئۆمۈر  دۋنيالىق بۇ

 دۋنيا بۇ. ماكانى قىلىپ ياراتقان كۆرقشھاياتىنى ئاخىرە  ھاياتى ئۈچۈن تەييارلىق 

ش ئورنى بولاا، ۋە ھازىرلىنى كۆرقشئاخىرەتلىك ئۈچۈن ئەمەل قىلىش، تەييارلىق 

ياخشى ئەمەللەر بىلەن  ئۆمرىنىكىمكى . ئورنىدۋر ئېلىش ھۇسۇلئاخىرە  مول 

پانى  ئۆمرىنىكىمكى . ئېرىشىدۋ ەنىمەتكە  دۋنيالىق، ئۇ ئىككى ئۆتكۈزىدىكەن

ئال ت . بولىدۋ، ئۇنى  ئاخىرەتلىكى زايە بولغان بېغىش يدىكەن مەنپەئەتلىرىگەدۋنيانى  

ْنيَا َواْْلِخَرةَ ﴿: دۋتائاا مۇنداق دەي اُن الُْمِبنيُ  ۚ  َخِْسَ ادلُّ  ﴾َذٰلَِك ُهَو اْْلُْْسَ
سۈرە ]« .ئۇ دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۋ، بۇ روشەن زىياندۋر»: تەرجىمىاى

 [.ئايە -11ھەج 

ۋە  ھېكمە چو   دۋنيانى بۇبەلكى . ياراتقان ئەمەس بىكار ا دۋنيانى بۇ ئال ت تائاا    

ي َخلََق الَْموَْت ﴿ :ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. ئۇلۇ ھار  ايە بىلەن ياراتقاندۋر ِ اَّلَّ
ْحَسُن َعَمًًل َوُهَو الَْعِزيُز الَْغُفورُ 

َ
يُُّكْم أ

َ
: تەرجىمىاى ﴾َواَْلَيَاَة ِِلَبْلَُوُكْم أ

 ئۆلۈمنى ئال تئەمەلىي ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن،  قاياىڭ رنى سىلەردىن »

 [.ڭ ئايە  2 مۇلكسۈرە ]« .ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى

ُهْم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     يُّ
َ
ََّها نِلَبْلَُوُهْم أ رِْض ِزينًَة ل

َ
إِنَّا َجَعلَْنا َما لََعَ اْل

ْحَسُن َعَمًًل 
َ
ئىناان رنى  قاياىلىرىنى  ئەمەلى ئە  ياخشى »: تەرجىمىاى ﴾أ

ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى شەيئىلەرنى  ئىكەنلىكىنى سىناش 

 [.ئايە -7سۈرە كەھف ]« .ھەممىاىنى يەر يۈزىنى  زىننىتى قىلدۋق
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تائاا بۇ ھاياتى دۋنيادا ئىناان رنى  كۆزىگە چىلىقىپ تۇرىدىغان  ئال ت    

ئابروي، ھوقۇق ۋە -دۋنيا، پەرزەنت، ئىززە -دۋنيانى  زىننەتلىرىنى يەنى مال

 .دىن باشقا ھاياتلىقتىكى بارلىق نېمەتلەرنى ياراتتىئۇنىڭ

 تەپەككۇر ھاياتى ۋەقىاقا  بۇ ئۆزلىرىنى ئىناانىيە  دۋنياسىدا كۆپلىگەن كىشىلەر     

 ئېرىشكەنئۆزلىرى بېغىش پ، ئۈچۈن   مەنپەئىتىۋاقىتلىق  دۋنيانى  ايىاىنى پانى 

شۇنداق  ئاخىرە  . ىلىشمايدۋق تەپەككۇر ئازراقمۇئۈستىدە  نېمەتلەرنى  ماھىيىتى

 ھاياتلىقنى  مەڭگۈلۈكبەلكى ئاخىرە  ئىاىملىك بىر . قويمايدۋ ئوي پمۇھاياتىنى 

ھاياتىدىن باشقا ھاياتلىق بارلىقىغا  دۋنيا بۇئۇار . قىلىشىدۋبارلىقىنى ئىنكار 

إِْن ِِهَ َوقَالُوا ﴿: مۇنداق دەيدۋ بايان قىلىپ سۆزلىرىنىئۇارنى   ئال ت. ئىشەنمەيدۋ
ْنيَا َوَما ََنُْن بَِمبُْعوِثنيَ  ھاياتلىق پەقە  مۇشۇ : ئۇار»: تەرجىمىاى ﴾إَِّلَّ َحيَاُتنَا ادلُّ

ئەنئاە سۈرە ] «.، دەيدۋتىرىلدقرقلمەيمىزكېيىن  ئۆلگەندىن، ھاياتىمىزدۋر دۋنيادىكى

 [. ڭ ئايە 29

يَن ََّل ﴿: دەيدۋمۇنداق  ئاگاھ ندۋرۋپ نەزەرىيىدىكىلەرنى بۇ خى  ئال ت     ِ إِنَّ اَّلَّ
يَن ُهْم َعْن آَيَاتِنَا ََغفِلُوَن  ِ نُّوا بَِها َواَّلَّ

َ
ْنيَا َواْطَمأ يَرُْجوَن ِلَقاَءنَا َورَُضوا بِاَْلَيَاِة ادلُّ

َواُهُم انلَّاُر بَِما ََكنُوا يَْكِسبُونَ 
ْ
وََلَِك َمأ

ُ
شۈبسىاىزكى، بىز بىلەن » :تەرجىمىاى ﴾أ

 بولۇشتىرىكىىلىكىدىن بەھرىمەن  دۋنياقىلمايدىغان ر،  ۇمىتئ بولۇشنى مۇاقا 

  اپى ئايەتلىرىمىزدىن  بىزنى ، تاپقان ربولىدىغان ر ۋە ئۇنى  بىلەن ئاراە  رازىبىلەن  

سۈرە ] «.بولىدۋ دوزاخجايى  تۈپەيلىقىلمىشلىرى  ئۆزلىرىنى  شۇاربولغان ر، ئەنە 

 [.ئايەتلەر -8 -7 يۇنۇس

 كۆزلىگەن كىشىلەر مەنپەئىتىنى  دۋنياەمەللىرى ئارقىلىق پەقە  ياخشى ئ    

ْنيَا َوِزينَتََها نُوَفِّ ﴿ :تو رىاىدا ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ َمْن ََكَن يُِريُد اَْلَيَاَة ادلُّ
يَن لَيَْس لَهُ  ِ وََلَِك اَّلَّ

ُ
ْعَمالَُهْم ِفيَها وَُهْم ِفيَها ََّل ُيبَْخُسوَن  أ

َ
ْم ِِف اْْلَِخَرةِ إَِّلَّ إَِِلِْهْم أ

قىلغان »: تەرجىمىاى ﴾انلَّاُر وََحِبَط َما َصنَُعوا ِفيَها َوَباِطل  َما ََكنُوا َيْعَملُونَ 

 زىبۇ زىننەتلىرىنىۋە ئۇنى   دۋنيانىياخشى ئەمەللىرى بىلەن پەقە  ھاياتى 

 دۋنيادا. بېرىمىز قتولۇ بۇ دۋنيادى ئەجىرلىرىنى  ئەمەللىرىنى ئۇارنى   كۆزلەيدىغان ر ا



 

 

 تەۋھىد كىتابى
 67  

باشقا  دوزاختىنئاخىرەتتە  بۇنداق ر ا .كېمەيتىلمەيدۋھېچ نەرسە  ئەجرىدىنئۇارنى  

قىلغان ياخشى ئەمەللىرى . چىقىرىلىدۋئۇارنى  قىلغان ئىشلىرى يوققا . يوقتۇرنەرسە 

 [.ئايەتلەر -16 -15 ھۇدسۈرە ] «.ئېلىنمايدۋ ھېاابقا

 بۇ دۋنيائەمەللىرى بىلەن  ئاگاھ ندۋرۋش ر،ۋە  ھدىدتەيۇقىرىقى ئايەتلەردىكى     

ھاياتلىقنى  بۇنداق ر. ئالىدۋھەممىاىنى ئۆز ئىىىگە  كۆزلەيدىغان رنى  مەنپەئەتىنى 

 نېاىھىاى، ئاخىرەتلىك ئۈچۈن ئۆتكۈزگەن پايدىاىز ئۆمۈرلىرىنىقەدىرلىيەلمىگەن ۋە 

تىن باشقىنى بىلمىگەن ئىىىش-يېيىشبولمىغان، خۇددى ھايھان ر ا ئوخشاش 

ئۈچۈن  دۋنيا، ۋاقىتلىق ئاقىھەتاىز ئۆمۈرلىرىنىقىممەتلىك  ئۆزلىرىنى ئۇار . كىشىلەردۋر

قى لمىغاندەك،  تەپەككۇرئاقىھىتى ئۈچۈن  ئۆزلىرىنى  ھايھان رمۇ. قىلغان ردۋرزايە 

. ن ردۋرقول نمىغا پاراسەتلىرىنى-ئەقى  ئۆزلىرىنى  ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغان رمۇ

ْم ﴿: ئۇار تو رۋلۇق مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا خىتا  قىلىپ مۇنداق دەيدۋ ئال ت
َ
أ
َضلُّ َسِبيًًل 

َ
نَْعاِم بَْل ُهمْ أ

َ
ْو َيْعِقلُوَن إِْن ُهْم إَِّلَّ ََكْل

َ
ْكََثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
 ﴾ََتَْسُب أ

اكى چۈشىنىدىغان ئادەملەر، ي ئاڭ يدىغان گېپىڭنىئۇارنى  تولىاىنى »: تەرجىمىاى

بەلكى . ئوخشاشتۇرپەقە  ھايھان ر ا  چۈشەنمەسلىكتەدەپ ئوي ماەن؟ ئۇار 

 [.ڭ ئايە  44 فۇرقانسۈرە ] «.ئاز ۇن ردۋربەتتەر  ئۇاردىنمۇ

بۇ خى  نەزەرىيە بىلەن ھايا  يۆلۈنۈشى ھاسى  قىلغان رنى  ماھىيەتتە  تائاا ئال ت    

َيْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن ﴿: ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋئىلىماىز كىشىلەر 
ْنيَا َوُهْم َعِن اْْلَِخَرِة ُهْم ََغفِلُونَ   دۋنيانى ئۇار ھاياتى »: تەرجىمىاى ﴾اَْلَيَاِة ادلُّ

 رۋەسۈرە ] «. ەپلەتتىدۋر، ئۇار ئاخىرەتتىن پۈتۈنلەي بىلىدۋ كۆرقنىشىنى تاشقى 

 [.ڭ ئايە 7 سۈرىاى

ۋە سانائە  بىلىملىرىدە چەكلىك سەۋىيەگە يەتكەن  تېانىكا -پەنگەرچە ئۇار      

چۈنكى ئۇارنى  . قالغان جاھىل ردۋر بىلماىز، ئەمما ئۇار ھەقىقەتنى بىلىشتە بولاىمۇ

ماددا ) مېتافىزىكاقىاقارتىلغان بولۇپ،  كۆرقنۈشلىرىگى  دۋنيانى ماددىي  كۆرقشلىرى

ئالى،  ئالىم رنى ھەقىقىي مەنىدىكى مانا بۇ تۈردىكى.  ەپلەتتىدۋرمىدىن ەئال( سىرتى

قىلىدۋ ۋە  ھې ئۇلۇ لۇقىنى  ئال ھنى چۈنكى ھەقىقىي ئالىم ر . بولمايدۋ دېيىشكە

َ ِمْن ِعبَاِدهِ ﴿ .قىلىدۋھەزەر  قېلىشتىن ئۈچراپ  ەزىبىگەئۇنى   َما َُيََْش اَّللَّ إِنَّ
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پەقە  ئالىم را  ئال ھتىنبەندىلىرى ئىىىدە  ھنى ئال »: تەرجىمىاى ﴾الُْعلََماءُ 

 فاتىرسۈرە ] «(.يەنى ئال ھنى ھەقىقى تۈردە تونۇچى ر ئال ھتىن قورقىدۋ. )قورقىدۋ

 [. ئايە  -28

نەزەر بىلەن قارىغۇچى ر  ماتېرىيالىاتىكبايلىققا،  قارۋنغا ئاتا قىلغان ئال ت    

فََخَرَج لََعَ قَْوِمِه ِِف ِزينَتِِه ﴿ :ۇنداق دەيدۋمقىلىپ  بايانھەققىدىكى قىااىاىنى 
و َحظٍّ  وِِتَ قَاُروُن إِنَُّه ََّلُ

ُ
ْنيَا يَا َِلَْت نَلَا ِمثَْل َما أ يَن يُِريُدوَن اَْلَيَاَة ادلُّ ِ قَاَل اَّلَّ

ئالدىغا بارلىق زىننىتى بىلەن ھەشەمەتلىك  قوۋمىنى ئۆز  قارۋن»: تەرجىمىاى ﴾َعِظيمٍ 

بېرىلگەن  قارۋنغاكاشكى بىزگە : كۆزلەيدىغان رتىرىكىىلىكىنى  دۋنيا. ىھالدا چىقت

 «.دېدىئىگە ئىكەن،  نېاىھىگەچو   دۋنيالىقتىن، ئۇ ھەقىقەتەن بېرىلاىىۇبايلىق 

 [.ڭ ئايە 79 قەسەسسۈرە ]

بىلگەنگە دەپ  نېاىھەبايلىقىنى چو   قارۋننى  كۆزلەيدىغان ر مەنپەئەتىنى  دۋنيا    

ئىمانى ئاجىز كىشىلەر ئىقتىاادىي ۋە سانائە  جەھەتلەردە  كۇنىمىزدىمۇ ،ئوخشاش

ۋە ئۇارنى  چۆمىىيىدۋ قوۋملىرىدەك قارۋننى خۇددى  دۆلەتلەرگەتەرەققىي قىلغان كاپىر 

خى  ھېااىيا  ئۇارنى   بۇنەتىجىدە ئۇاردىكى . بىلىدۋ ئۈلگەئۆزلىرى ئۈچۈن 

ئۇارنى  . بارىدۋ ئېلىپخ قلىرىنى دوراشقا ۋە ناچار ئە ھۆرمەتلىشىگەكۇففارارنى 

 ئۆگەناەك تېاىكىانى-پەندورىااق،  تەرەپلىرىنىقىزىقىشتەك ئىجابىي  پەنگە-ئىلى،

 .بولمايدۋ ئۆگىنىشكەبىراق ئۇارنى  ئەخ قىنى . بولىدۋ

مال ڭ   دۋنيادىاىكىھاياتلىق  بۇ  ئىناان :ھاياتلىق ھەققىدىكى تو را نەزەرىيە -2

ۋە بارلىق نەرسىلەرنى پەقە   مەناەپ، پاراسە  -، ئەقى قۇۋۋە چ ڭ ، كۈدۋنيا

ۋە  دۋنيالىق بۇ، ھىممىتىنى چۈشىنىشىئاخىرە  ھاياتى ئۈچۈن ۋاسىتە دەپ 

جەننە  . كېرەكتۇر بېغىشلىشىئۈچۈن  دۋنيالىقئاخىرەتلىكتىن ئىبارە  ئىككى 

قىلغان ياخشى  دۋنيادا ئۇارنى  پانى مۇكاپاتلىرى، ئېرىشىدىغانئاخىرەتتە  ئەھلىنى 

، زاكا  تۇتۇش، روزا ئوقۇشجىساد قىلىش، ناماز  دۋنيا بۇ. مەھاۇلىدۋر ئەمەللىرىنى 

ياخشى ئەمەللەرنى ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ، ئاجىزار ا ياخشىلىق قىلىش ۋە بېرىش

 ياخشىلىق رنى ئىشلىگەن  پانى دۋنيادائاخىرە  بولاا، . ماكانىدۋر قىلىشنى 

جەننە   ئال تئاخىرەتتە  .ئورۋندۋر كۆرىدىغانۋە يامانلىق رنى  جازاسىنى  ىمۇكاپاتىن
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يَّاِم اْْلَاِِلَةِ ﴿: ئەھلى بولغان ر ا
َ
ْسلَْفتُْم ِِف اْل

َ
ُبوا َهِنيئًا بَِما أ  ﴾ُُكُوا َواْْشَ

 قىلغانلىقىڭ رياخشى ئەمەللەرنى ( يەنى دۋنيادا)كۈنلەردە  ئۆتكەنكى»: تەرجىمىاى

 [. ئايە  -24 ھاققەسۈرە ] «.دەيدۋ ئىىىڭ ر، يەڭ ر خوراە -الئۈچۈن خۇش
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 توغرىسىدا ئېسىش تۇمارۋە  سېلىشدەم 

دۋئاارنى ئوقۇپ بىلەن  ئۇمىدى تېپىش شىپاكېاەللىكلەردىن  :سېلىشدەە     

ئىككى تۈرلۈك  سېلىشدەە . دېمەكتۇر ئۈچۈرقش ئوقۇپ سۇ اياكى  سۇپلەش

 : بولىدۋ

قۇرئان ئايەتلىرى ۋە كىشىگە  كېاەل: بىرىنىى تۈرى سېلىشنى دەە     

 سۈپەتلىرىنى -ئىاى، ئال ھنى ياكى ھەدىاتە بايان قىلىنغان دۋئاارنى 

. بولىدۋ، يەنى قىلاا جائىزدۋر بۇبىلەن بولىدىغان دەە سېلىش بولۇپ،  ئوقۇش

دەە  وقۇپئئايەتلىرىنى  قۇرئان ئەلەيسىاااامنىڭمۇچۈنكى پەيغەمبەر 

ھەققىدە كەلگەن  بۇيرىغانلىقىقىلىشقا  شۇنداق باشقى رنىمۇسالغانلىقى ۋە 

مالىك مۇنداق  ئىبنى ئەۋف. ئىاپات يدۋ دۋرۋسلىقىنىئىشىنى   بۇ ھەدىالەر

، پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن سااتتۇقدەۋرىدە دەە  جاھىلىيە »: دېگەن

ئاۋۋال : سورىھىدى،،  رەسۇلۇل ت قانداق قاراي ؟ دەپ بۇنىڭغا! تل ۇيارەسۇل

 ئال ھقا سېلىش، دەە بېرىڭ ر ئېيتىپماڭا  سالىدىغانلىقىڭ رنىقانداق دەە 

 جائىزدائىرىاىگە كىرىدىغان ئىش ردىن خالى بولاى   كەلتۈرگەنلىكشېرىك 

 [.رىھايىتى مۇسلى،] «.دېدى، بولىدۋبولغان 

ىملىرى ئۈچ شەر  بىلەن دەە ئىا ە ئال": مۇنداق دېگەن سۇيۇتىئىماە     

ئايەتلىرى ياكى  قۇرئان: بىرلىككە كەلگەنئىكەنلىكىگە  جائىز سېلىشنى 

، ئەرە  تىلى بىلەن بولۇشىبىلەن  ئوقۇش سۈپەتلىرىنى -ئىاى، ئال ھنى 

، بەلكى شىپا ئەمەس، دەە سېلىشنى  ئۆزى بولۇشى چۈشىنىشلىكمەنىاى 

 ".قىلىشتۇرسىر قىلىدۋ، دەپ ئېتىقاد ئىزنى ۋە ئىرادىاى بىلەن تە ئال ھنى 

 [. ڭ بە  135 فەتسۇلمەجىد]

-ئىاى، ئال ھنى ئايەتلىرىنى ياكى  قۇرئان: ئۇسۇلى سېلىشنى دەە    

ئارقىلىق  ئىىكۈزقش ئوقۇپ سۇ اياكى  سۇپلەش كېاەلگە ئوقۇپ سۈپەتلىرىنى

 .بولىدۋ

-نئەنبىياارنى ، جى-ئەۋلىيا: ئىككىنىى تۈرى سېلىشنى دەە    

ئىاىملىرىنى ئاتاش ۋە  پەرىشتىلەرنى ماشايىا رنى  ۋە  -شەيتان رنى ، مازار

دەە  بۇنداقبولۇپ،   سېلىشتىن ئىبارە ئۇارنى ۋەسىلە قىلىش ئارقىلىق دەە 

شەرىئە  ھۆكمى بۇ . كىرىدۋ تۈرىگە شېرىك كەلتۈرقشنى ئال ھقا  سېلىش
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. قىلىشتىن مەنئى قىلغان قبۇنداپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە . ھارامدۋربويىىە 

 سېلىشمۇبىلەن دەە  ئوقۇش، مەنىاى چۈشىنىكاىز ئىبارىلەرنى شۇنداق 

 . ئەمەستۇر جائىز

 ھەسەتتىنۋە  كۆزلەردىنكىىىك بالى رنى  يامان تۇمار  :ئېاىش تۇمار -2    

ە نەرس قويۇلىدىغان ئېاىپ بويۇنلىرىغا، ئۇارنى  ئۈمىد قىلىنىپساقلىنىشى 

تۆۋەندىكىدەك  ئېاىش تۇمار. ئاسىدۋ چوڭ رمۇگاھىدا  تۇمارنى .دېمەكتۇر

 :ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۋ

 سۈپەتلىرىدىن -ئىاى، ئال ھنى ئايەتلىرىدىن ياكى  قۇرئان: بىرىنىى    

دۋرۋس ياكى ئەمەسلىكى  تۇمارنى  بۇ خىلدىكىبولۇپ،  تۇماريېزىلغان 

 :ى خى  كۆزقاراشتا بولغانتو رىاىدا ئىا ە ئالىملىرى تۆۋەندىكىدەك ئىكك

مەشسۇر ئۆز قاراشلىرىنى كۈچكە ئىگە قىلىشتا  بۇار: دېگۈچىلەر جائىز-1     

بىلەن  ئەمرۋ ئىبنى ئاس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئىبنىئابدۋل ت  ساھابى ردىن

 ھەنبەلنى  ئىبنى ئەھمەدۋە ئىماە  سۆزلىرىنى ئەنسانى  رەزىيەل ھۈئائىشە 

ئۇار تۇمار ئېاىشنى چەكلىگەن ھەدىانى، . ەلتۈرگەننەقى  ك پەتىھالىرىنى

ئەگەر تۇماردا شېرىك سۆزلەر بولمىاا دۋرۋس دېگەنلىك بولىدۋ دەپ ئىزاھا  

 .بەرگەن

ئۆز قاراشلىرىنى كۈچكە ئىگە  بۇار: قىلغۇچى رمەنئى تۇمار ئىاىشنى  -2    

 ھابىلەرنى ساقاتارلىق  ھۇزەيفەئابباس،  ئىبنى، مەسئۇد ئىبنىقىلىش ئۈچۈن 

: مۇنداق دېگەن ئەنسۇ رەزىيەل ھۈئابباس  ئىبنى. كەلتۈرىدۋسۆزلىرىنى نەقى  

-ۋە ئەر ئېاىش تۇمار، سېلىشمەن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  دەە »

ئوقۇلىدىغان دۋئا ۋە يېزىلىدىغان  ئۈچۈنبىرىگە ئامراق قىلىش -بىر خوتۇن رنى

 ئەھمەدئىماە ]« .ئاڭلىغانىدى،ىنى ، دېگەنلىكشېرىكتۇرتىلاىم رنى  بەزىاى 

 [. رىھايىتى

تۆۋەندىكىدەك ئۈچ ئەمەسلىكىنى  جائىز ئېاىشنى  تۇمارقاراشتىكىلەر  بۇ    

 :سەۋەپ بىلەن كۈچ ندۋرىدۋ

ۋە تىلاى،  ئېاىش تۇمار، سېلىشپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە دەە : بىرىنىى    

 بۇنداقساقلىنىش ئۈچۈن شېرىكتىن . بەزىاىنى شېرىكتىن سانىغان يېزىشنى 

 . تۇرۋش كېرەك يىراقئىش ردىن  شۈبسىلىك
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قارشى تۇرۋش  خۇراپات ر اۋە  ئېلىشئالدىنى  پاساتىىلىقنى : ئىككىنىى    

 .ئاچىدۋئىش ر ئادەتتە ھاراە بولغان ئىش ر ا يول  بۇچۈنكى . مۇھىمدۋر

گاھىدا  اسقان رمۇئ تۇمارارنىئايەتلىرى بىلەن يېزىلغان  قۇرئان: ئۈچىنىى    

 ئاسقان رنى  تۇمارچۈنكى . بولىدۋ گۇناھكارساقلىيالماي  ھۆرمىتىنىئۇنى  

پەتسۇل مەجىد . ]كېرىدۋكۆپىنىىاى ئادەتتە ھاجەتڭاانىغا ئۇنى  بىلەن 

 [.بە -136

ماشايىا رنى ، -شەيتان رنى ، ئەۋلىيا ۋە مازار-جىن: ئىككىنىى    

 تۇمارارئىاىملىرى يېزىلغان  مەخلۇق رنى  قاباشۋە ئۇنىڭدىن  پەرىشتىلەرنى 

 ئال ھقاياز ان ر ۋە بىلىپ تۇرۋپ ئۇنى ئاسقان ر  تۇمارارنى بۇ تۈردىكىبولۇپ، 

كىمكى »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن. بولىدۋشېرىك كەلتۈرگەن 

اش پ نەرسىگە ت ئال ت ئۇنى شۇئۈمىدىنى ئال ھنىى   ەيرىگە با  يدىكەن، 

 [. رىھايىتى ئەھمەدئىماە ]« .قويىدۋ

قىلىپ، ئۇنىڭغى   تەۋەككۈل ئال ھقامەنىاى شۈكى،  ھەدىانى  يۇقىرىقى    

كىمكى . يېتەرلىكتۇر ئال تۋە ئۇنىڭدىن  ياردەە سورىغان ر ئۈچۈن  ئېاىلىپ

نامىنى ۋە  ئال ھنى ياردەە سورايدىكەن ياكى  مەخلۇقتىن قويۇپ ئال ھنى

، ئېاىھالىدىكەن بويۇنلىرىغا يېزىپناملىرىنى  مەخلۇقاتنى  قويۇپلىرىنى ئايەت

، ئۇنى ئۆزىگە شېرىك كەلتۈرگەن قىلمايدۋكىشىگە ياردەە  ئۇنداق ئال ت

نەرسىلەر ئۇنىڭغا  ئېاىھالغان، ئۈ ھالبۇكى. نەرسىاى بىلەن تاش پ قويىدۋ

 شىپاەرمان، رەنجىگە دەردىگە د ھەركىمنى  ئال ت. يەتكۈزەلمەيدۋزىيان -پايدا

 ئېاىلغانئۇنىڭدىن باشقىاىغا ئىشەنچ قىلغان ۋە . مەدەتكاردۋر بىرا بولغۇچى

 . تارتقۇچىدۋرئادەە زىيان 

مۇسۇلمان كىشى ئەقىدىاىنى بۇزىدىغان ياكى زەھەرلەيدىغان ماددى ۋە     

مەنىھىي ھەرقانداق نەرسىدىن ساقلىنىشى، جائىز بولمىغان ئى ج رنى قۇبۇل 

ىلماسلىقى، دەردلەردىن خااس بۇلۇش مەقاىتىدە تۈرلۈك سەپاەتىھاز ۋە ق

چۈنكى ئۇار ئۇنى  . ئالدامىى كىشىلەرنى  ھۇزۋرىغا بارماسلىقى ازى،

كمكى ئال ت تائاا ا تەۋەككۇل . مەنىھىيىتىنى كېاەل قىلغۇچى كىشىلەردۋر

بەزى ئادەملەر ئۆزىدە . قىلاا، ئال ت تائاا ئۇنى  بارلىق ئىشلىرىغا كۇپايە قىلىدۋ

ھېاىي كېاەللىك بولمىاىمۇ، كۆز تىگىش ۋە ھەسەتتىن قورقۇپ تۇمار ئاسىدۋ 
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دۋكانلىرىنى  ئىشىكلىرىگە تۇمار ياكى كۆزمۇنىاق -ئۇاغ، ئۆي-ياكى ماشىنا، ئا 

بۇ ئىش رنى  ھەممىاى ئەقىدىنى  سۇسلىقى ۋە ئال ت . ئېاىپ قۇيىدۋ

ئەقىدە سۈسلۇقى ھەقىقى . زەئىپلىكىدۋرتائاا ا  تەۋەككۇل قىلىشنى  

كېاەللىك بولۇپ، ئۇنى پەقە  تەۋھىد ۋە سا  ە ئەقىدىنى ئۆزلەشتۈرقش 

 .ئارقىلق داۋااش ازى، بولىدۋ
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بىلەن قەسەم قىلىش، مەخلۇقتىن ياردەم ئالالھنىڭ غەيرى 

 ھۆكمى قىلىشنىڭۋاسىتە  ئالالھقاسوراش ۋە 

 .نامى بىلەن قەسەە قىلىش باشقىاىنى  ئال ھتىن :ىبىرىنى    

ئىشىنى  راستلىقىنى  بىرەرنامىنى ئاتاش ئارقىلىق  زاتنى ئۇلۇغ بىر  -قەسەە   

قەسەە قىلغاندا  شۇڭا.  سازاۋەردۋر ئال تپەقە   ئۇلۇ لۇققا. دېمەكتۇرتەكىتلەش 

ھنى   ەيرى بىلەن ئەگەر ئال . ئەمەسنامىنى ئاتاش تو را  باشقىاىنى  ئال ھتىن

قەسەە . بولىدۋشېرىك قىلغانلىق  مەخلۇقاتنى ئال ھقا ئۇلۇ لۇقتا بۇقەسەە قىلاا، 

 ئىبنى. بىرى بىلەن قىلىنىدۋ لەۋزلەرنى دېگەن « تەل ھى»ۋە « بىل ھى»، «ۋەل ھى»

باشقا  ئال ھتىنكىمكى »: پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ئەنسۇ رەزىيەل ھۇ ئۆمەر

  «(يەنى كىىىك شېرىك)بولىدۋ امىنى ئاتاپ قەسەە قىلىدىكەن، ئۇ كاپىر ن بىرىنى 

 [.رىھايىتى ئەھمەد. ]دېگەن ھەدىاىنى بايان قىلىدۋ

 ئۇلۇ لىغاندەك ئال ھنىقەسىمىدە نامىنى ئاتىغان بىراۋنى خۇددى  قىلغۇچىقەسەە     

، دېگەن ازاايدۋج مېنى، يالغانغا قەسەە قىلااە نامى ئاتالغان مەزكۇر زا  ئۇلۇ  پ

، چو  مەلۇمكى. كىرىدۋ تۈرىگەئېتىقادتا بولاا، ئۇنى  قىلغان قەسىمى چو  شېرىك 

ئەگەر ئۈ قەسىمىدە نامى ئاتالغان كىشىنى . بولىدۋشېرىكنى سادىر قىلغان ئادەە كاپىر 

ئەمەس، پەقە  ئاۋاە خەلقتە ئورتاق شقان  ئۇلۇ لىغانلىقتىنئوخشاش  ئال ھقا

 شۇنداقۋە خەتىرىنى بىلمەستىن  مەناىنى سۆزىنى  ئېيتقانگىشىپ، ئادەتلەرگە ئە

 . بولىدۋ گۇناھكار، بەلكى بولمايدۋقەسەە قىلغان بولاا، ئۇ كىشى كاپىر 

ۋە  پىرىلەرنى نەزىرىدە ئۇلۇغ سانالغان ئەۋلىياارنى ،  ئۆزلىرىنى بەزى كىشىلەر     

چۈنكى . چېكىنىدۋقەسەە قىلىشتىن  ماشايىا رنى  نامىنى ئاتاپ  يالغان ئىشقا -مازار

 شېرىكنى ، چو  مانا بۇ. قورقىدۋقورققاندەك  ئال ھتىنخۇددى  يۇقىرىقى ردىنئۇار 

. نامىنى ئاتاش ئارقىلىق  قىلىنىدۋ بىرىنى چۈنكى قەسەە دېگەن ئە  ئۇلۇغ . ئۆزىدۋر

. ىق ئەمەسھەقل ئۇلۇ لۇققاباشقىاى ھەقىقىي  ئال ھتىن. ئال ھتۇرئە  ئۇلۇغ زا  

نامى بىلەن قەسەە  ئال ھنى مۇسۇلمان ر قەسەە قىلماقىى بولغانلىرىدا پەقە   شۇڭا

 ئال ھنىئۈچۈن  ئىاپات شراستىىللىقىنى  ئۆزىنى قەسەە قىلىش . بۇيرۋلغانقىلىشقا 

 ئېغىرقىلىش  گۇۋات ئال ھنىقىلىش دېگەنلىك بولغانلىقتىن، يالغان ئىشقا  گۇۋات

راست ئىش ر ا قەسەە قىلىش . يالغانىىلىقتۇريالغان ئۈستىگە  بۇ چۈنكى. گۇناھتۇر

كۆپ قەسەە . ياخشى كۆرەلمەيدۋ قىلىھېرىشمۇ، ھەدەپ قەسەە بولاىمۇبولغان  جائىز
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كەرىمدە  مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا  قۇرئان ئال ت. ياقتۇرمايدۋ ئال ت قىلغۇچى رنى

ٍف ﴿: خىتا  قىلىپ  پەسقەسەماور، »: تەرجىمىاى ﴾َمِهنيٍ  َوََّل تُِطْع ُُكَّ َحًلَّ

 [. ئايە  -13 سۈرىاىقەلەە . ]كۆرسەتكەندەپ « ئادەمگە ئىتائە  قىلمىغىن

ْيَمانَُكمْ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
َ
 قەسىمىڭ ر ا»: تەرجىمىاى ﴾َواْحَفُظوا أ

 -89  ئىدەماسۈرە ]« .قىلماڭ ركەلمەس ئىش ر ا قەسەە  -كەلاە ،قىلىڭ ررىئايە 

 [. ئايە 

 ئال ھنىنامىنى قوللىنىپ تۇرۋپ توا قەسەە قىلىش ۋە يالغان ئىش ر ا  ئال ھنى     

روھىغا  تەۋھىدنى قىلىش  بۇنداق. قىلغانلىقتۇرئەدەپاىزلىك  ئال ھقاقىلىش  گۇۋات

 ئال تئۈچ خى  ئادەمگە »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن. كەلمەيدۋ ئويغۇن

، ئۇارنى قاتتىق كەچۈرمەيدۋ گۇناھلىرىنىمۇ، ئۇارنى  قىلمايدۋ سۆزقىيامە  كۈنى 

قەسەە قىلىدىغان،  ئالاىمۇبىر نەرسە  قىلىھالغان، دەسمىنامىنى  ئال ھنى : ئازاب يدۋ

 [. رىھايىتى تەبەرانىي] «.قەسەە قىلىدىغان ئادەە ساتاىمۇبىر نەرسە 

. جازاايدۋ ئال ت قىلغۇچى رنىيالغان ئىشقا قەسەە  نامىنى ئاتاپ تۇرۋپ ئال ھنى     

كەلمەس قەسەە قىلىش، ئال ت تائاا ا  -ئۇنى  نامىنى ئاتاپ كەلاە شۇنداق 

ئال ت تائاا مۇناپىق رنى ئۆزلىرى بىلىپ تۇرۋپ . ھۆرمەتاىزلىك قىلغانلىق بولىدۋ

 . يالغاندىن قەسەە ئىىىدۋ دەپ سۈپەتلەيدۋ

 : خۇاسە   

ياكى  پەيغەمبەرنى نامىنى ئاتىماستىن،  ئال ھنى قەسەە قىلغاندا  —1   

 .  چەكلەنگەندۋرئەۋلىياارنى ، ئامانە  ياكى خانە كەبىنى  نامىنى ئاتاش 

 مۇناپىق رنى نامىنى ئاتاپ تۇرۋپ يالغان ئىشقا قەسەە قىلىش  ئال ھنى  —2   

 .دۋبولى گۇناھكار ئېغىر قىلغۇچى ر بۇنداق. ئادىتىدۋر

كەلاە ڭ كەلمەس قەسەە  بولاىمۇنامىنى ئاتاپ راست ئىشقا  ئال ھنى  —3   

 .ئەمەسئىش  ياخشى قىلىھېرىش

نامىنى  ئاتاپ راست ئىشقا قەسەە  ئال ھنى قەسەە قىلىشقا تو را كەلگەندە  —4   

 . بولىدۋقىلىشقا 

 .ۋەسىلە قىلىشمەخلۇقنى  ئال ھقا :ئىككىنىى  
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 ئۈمىد بولۇشىنى قوبۇل ئەمەلنى ، دۋئا ۋە باشقا ھەر قانداق ئىبادە  —ۋەسىلە    

 ئال ھقانەرسىنى ۋاسىتە قىلىش ئارقىلىق  بىرەر ئوتتۇرىاىدابىلەن ئۆزى  ئال تقىلىپ 

ياخشى  ئۆزىنى ئىناان ئۈچۈن ئە  ياخشى ۋەسىلە . دېمەكتۇر يېقىنلىشىش

: گە خىتا  قىلىپ مۇنداق دەيدۋمۆمىنلەر ئال تھەقتە  بۇ. قىلىشتۇرئەمەللىرىنى ۋاسىتە 

َ َواْبتَُغوا إَِِلِْه الْوَِسيلََة وََجاِهُدوا ِِف َسِبيِلِه لََعلَُّكْم ﴿ يَن آََمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

 ئال ھنى ئۈچۈن  ئېرىشىشىڭ رمەقاەتكە ! ئى مۆمىنلەر»: تەرجىمىاى ﴾ُتْفِلُحونَ 

ساقلىنىشتىن  گۇناھ ردىنتائە  ڭ ئىبادە  قىلىش،  ئال ھقا، قورقۇڭ رئازابىدىن 

 [. ڭ ئايە  35 مائىدەسۈرە ] «.تىلەڭ ر يېقىنىىلىقنىبىلەن  ئەمەللىرىڭ رئىبارە  ئۆز 

ۋەسىلە، يەنە بىرى، مەنئى  يولغا قويۇلغانۋەسىلە ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، ئۇنى  بىرى،     

 . ۋەسىلەدۋرقىلىنغان 

 :ۋەسىلە ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى يۇلغانيولغا قو: بىرىنچى    

ئال ت تائاا گۈزەل . ۋەسىلە قىلىش سۈپەتلىرى بىلەنئۇنى  ئىاى، ڭ  ئال ھقا -1    

: ئىاى، ۋە ئالى سۈپەتلىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىشقا بۇيرۋپ مۇنداق دەيدۋ

﴿ ِ ْسَماُء اَْلُْسََن فَاْدُعوهُ بَِها وََذُروا اَّلَّ
َ
ِ اْل ْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما َوَّلِلَّ

َ
يَن يُلِْحُدوَن ِِف أ

گۈزەل  شۇ ئال ھنىگۈزەل ئىاىملىرى بار،  ئال ھنى »: تەرجىمىاى ﴾ََكنُوا َيْعَملُونَ 

ئىاىملىرىنى كەلاە ڭ كەلمەس قوللىنىدىغان رنى  ئال ھنى . ئاتاڭ رئىاىملىرى بىلەن 

 183 ئەئرافسۈرە ] «.تارتىدۋجازاسىنى  قىلمىشلىرىنى ئۇار ئاخىرەتتە . ئېتىڭ رتەرك 

 [. ڭ ئايە 

تائاا  ئال ت. بولغان ئىمان ۋە سالىھ ئەمەللىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىش ئال ھقا -2    

ْن ﴿: مۇنداق دەيدۋ ئەھلى ئىمان ھەققىدە
َ
يَماِن أ َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا ُينَاِدي لِْْلِ

 َ بَْرارِ آَِمنُوا بَِربُِّكْم فَآ
َ
نَا َمَع اْل ْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوتََوفَّ  ﴾َمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر نَلَا ُذنُوَبنَا َوَكفِّ

يەنى مۇھەممەد ) چاقىر ۇچىنى بىز ھەقىقەتەن بىر ! پەرۋەردىگارىمىز»: تەرجىمىاى

دەپ ئىمانغا چاقىر انلىقىنى ئېيتىڭ ر ئىمان  رەببىڭ ر ا( ئەلەيسىاااامنى 

قىلغىن،  مە پىرە  گۇناھلىرىمىزنى بىزنى ! پەرۋەردىگارىمىز. ئېيتتۇق، ئىمان ڭلىدۋقئا

« .قىلدۋر ىن ۋاپا يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقار ىن، بىزنى ياخشى رنى  قاتارىدا 

 [.ڭ ئايە  193ئىمران  -سۈرە ئال]
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ئۇار  اردىن  قالغانلىقى، سولىنىپبىر  ار ا  ئادەمنى ئۇچ  :مۇسلىمداۋە  بۇخارى    

 ئال ت ئۆزىنى كېيىن، ھەر بىرى  تاپالمىغاندىنھېىقانداق چارە  كېتىشكەچىقىپ 

رازىلىقى ئۈچۈن خالى  قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىش 

ئارقىلىق ھاياتلىرىنى ھااكەتتىن ساق پ قالغانلىق  كېتىشنەتىجىاىدە  اردىن چىقىپ 

 [.بۇ ھەدىانى  مەزمۇنى بولۇپ، بىرلىككە كەلگەن ھەدى . ]غانقىااىاى بايان قىلىن

ئى ت ئىكەنلىكىنى ۋەسىلە  يېگانە، يەككە ڭ پاكئۇنى  شېرىكتىن  ئال ھقا -3   

قارنىدا تۇرۋپ قىلغان ۋەسىلىاىنى  بېلىقئەلەيسىاااامنى   يۇنۇسئال ت تائاا . قىلىش

نَت ُسبَْحانََك إِِِنِّ َفنَاَدٰى ِِف ا﴿: بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ
َ
َه إَِّلَّ أ ـٰ  إِلَ

ن َّلَّ
َ
لَُماِت أ لظُّ

الِِمنيَ   مەبۇدھېچ  بۆلەكسەندىن ! پەرۋەردىگارى،»: تەرجىمىاى ﴾ُكنُت ِمَن الظَّ

، مەن ھەقىقەتەن ئۆز پاكتۇرسەنسەن جىمى كەمىىلىكلەردىن . يوقتۇربەرھەق 

 [. ئايە -87ا سۈرە ئەنبىي]« .بولدۋە قىلغۇچى ردىن زۋلۇە نەپاىمگە

ۋە ئاجىزلىقنى ئىزھار قىلىش بىلەن ۋەسىلە  ھاجەتمەنلىكنىبولغان  ئال ھقا -4    

شۇنداق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق ئەلەيسىااااە  ئەييۇ ئال ت تائاا . قىلىش

رَْحُم ا﴿ :دەيدۋ
َ
نَْت أ

َ
ُّ َوأ يِنَ الُضُّ ِنِّ َمسَّ

َ
يُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أ

َ
اَِحِنيَ َوأ  ﴾لرَّ
قاتتىق  مېنىھەقىقەتەن : يالھۋرۋپ، پەرۋەردىگارىغا ئەييۇ ئۆز ۋاقتىدا »: تەرجىمىاى

 83سۈرە ئەنبىيا ] «.دەپ نىدا قىلدى مەرھەمەتلىكاەنئورىھالدى، سەن ئە   كېاەل

 [.ڭ ئايە 

ساھابىلەر . ھايا  سالىھ كىشىلەرنى  دۋئالىرىنى ۋەسىلە قىلىش ئال ھقا -5    

ۋاقىت ردا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  سۇ تىلەپ  يۈز بەرگەن قۇر اقىىلىقىدە مەدىن

بولغاندىن كېيىن،  ۋاپا پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە .  سورايتتى بېرىشىنىدۋئا قىلىپ 

ئەنسۇدىن ئۆزلىرى ئۈچۈن ئال ھقا دۋئا قىلىشىنى  رەزىيەل ھۇئۇنى  تا ىاى ئابباس 

  [.ايىتىبۇخارى رىھ. ]تەلەپ قى تتى

ۋە ياخشى يولغا  يانغانلىقىنىئېتىراپ قىلىپ، ئۇنىڭدىن  گۇناھىنىئۆز  ئال ھقا -6    

قَاَل رَبِّ إِِنِّ َظلَْمُت َنْفِِس فَاْغِفْر ِِل َفَغَفَر ﴿ . ۋەسىلە قىلىش باسقانلىقىنىقەدەە 
. قىلدى، زۋلۇە ئۆزقمگەمەن ھەقىقەتەن ! پەرۋەردىگارى،» ﴾ َُهُ إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 

 [.ڭ ئايە  16 قەسەسسۈرە ] «.قىلغىن مە پىرە ماڭا 
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  :ۋەسىلەمەنئى قىلىنغان : ئىككىنچى    

پەيغەمبەر ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە مەدە  تىلەش،  -مەنئى قىلىنغان ۋەسىلە

نى  شەخشىيىتى ۋە ھۆرمىتىنى شەرىپىنى، بەزى كىشىلەر-ئەلەيسىاااامنى  شان

 :بۇارنى  تەپاى تى تۆۋەندىكىىە. ىش دېمەكتۇرۋەسىلە قىل

دۋئالىرىغا  تىرىكلەرنى چۈنكى ئۆلۈكلەر . ئۆلۈكلەردىن دۋئا تىلەش تو را ئەمەس -1    

ۋە ئۇارنى  ھاجەتلىرىنى راۋا قىلىشقا قادىر  بېرىشكەئۇار تىرىكلەرگە دۋئا . موھتاجدۋر

ى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ساھابىلىر. ئەمەستۇر

. سورىغان ئەمەس شاپائە كېيىن، ئۇنى  روھىدىن ياكى ئۇنى  قەبرىاىدىن دۋئا ۋە 

مەدىنىدە قەھەتىىلىك بولغان ۋاقىتتا ئۆمەر ئىبنى خەتتا  ۋە مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبى 

 يەزىدۋە  ۋاقىتتا ھازىر بولغان ئابباس شۇسۇپيان ۋە ئۇار بىلەن بىرگە بولغان ساھابى ر، 

ۋەسىلە قىلىپ يامغۇر يا دۋرۋپ  ئال ھقا ساھابىلەرنى پىشقەدەەقاتارلىق  ئەسھەد ئىبنى

 مۇناجا  ئال ھقا  ئەنسۇ خەتتا  رەزىيەل ھۇ ئىبن ئۆمەر. بىرىشىنى تىلەپ دۋئا قىلغان

ساڭا ۋەسىلە قىلىپ سەندىن  پەيغەمبىرىمىزنىبىز ! ئال تئى »: قىلىپ مۇنداق دېگەن

ھايا   پەيغەمبىرىمىزئەمدى . قىلغىنىمىزدا بىزگە سۇ ئاتا قىلغان ئىدى  ە تەلسۇ 

. بولمىغانلىقتىن، ئۇنى  تا ىاى ئابباسنى ساڭا ۋەسىلە قىلىپ ساڭا دۋئا قىلىھاتىمىز

ئۆلۈكلەردىن دۋئا تىلەش ياكى مەدە  ڭ ياردەە « .بىزگە يامغۇر يا دۋرۋپ بەرگىن

بولغان بولاا ئىدى، ئەلھەتتە ساھابىلەر پەيغەمبەر سوراش، دۋئادا ۋەسىلە قىلىش تو را 

 .  ئەلەيسىاااامنى  قەبرىاىگە كىلىپ دۋئالىرىدا ئۇنى ۋەسىلە قىلغان بواتتى

ۋەسىلە قىلىش، شۇنىڭدەك  ھۆرمىتىنىدۋئادا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى   -2    

. ۋس ئەمەسئۇنىڭدىن باشقى رنىڭمۇ ھۆرمىتىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىش دۋر

رەسۇلۇل ھنى  ھۆرمىتىنى ۋەسىلە قىلىپ دۋئا قىلىشنى  دۋرۋس ئىكەنلىكى "

ئەگەر ئال ھتىن ھاجىتىڭ رنى سورىااڭ ر، مېنى  ھۆرمىتىمنى »: تو رىاىدىكى

 «ۋەسىلە قىلىپ سوراڭ ر، چۈنكى ئال ھنى  دەرگاھىدا مېنى  ھۆرمىتى، بۈيۇكتۇر

ۇلمان ر ئاساسلىنىدىغان مەنبە كىتاب رنى  مۇس. دېگەن ھەدى  يالغان ھەدىاتۇر

شۇنداق  . ھېىقاياىاىدا يۇقىرىقى ھەدىانى  سا  ە ئىكەنلىكى قەيت قىلىنمىغان

پەتىھاار ." ]ئەھلى ئىلىم رنى  بىرەرسىمۇ بۇ ھەدىانى دەلى  سۈپىتىدە كەلتۈرمىگەن

ئۇنىڭغا  مادامىكى دەلى  سا  ە بولمايدىكەن،[. بە -319توە -13مەجمۇئەسى 
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چۈنكى ئىبادە  سا  ە ۋە روشەن دەلى  بىلەن  . ئەمەل قىلىش دۋرۋس ئەمەس

 . ئىاپاتلىنىدۋ

چۈنكى ئال ت . مەخلۇقنى  مەخلۇقنى دۋئادا ۋەسىلە قىلىشى دۋرۋس ئەمەس -3    

تائاا مەخلۇقنى  ۋەسىلە قىلىنىشىنى دۋئانى  ئىجابە  بولىشىدىكى سەۋەبلەردىن 

 .ەتتە ھەە يولغا قويمىدىقىلمىدى ۋە شەرىئ

ھەققى بىلەن دەپ ۋەسىلە سوراش تۆۋەندىكى ئىككى تۈرلۈك ئىش  مەخلۇقنى  -4    

 .ئەمەس جائىزسەۋەبلىك 

ئىناان ر ا ئاتا قىلغانلىرى  ئال ھنى . يوقتۇرھەققى  ھېىكىمنى  ئال ھتا: بىرىنىى    

َوََكَن ﴿: قۇرئاندىكى ھنى ئال . ساخاۋىتىدۋرھەممىاى ئۇنى   قىلغانلىرىنى ۋە ۋەدە 
ا َعلَيْنَا نَُْصُ الُْمْؤِمِننيَ  مۆمىنلەرگە ياردەە قىلىش بىزگە »: تەرجىماى ﴾َحقًّ

ئۇنى  مۆمىنلەرگە قىلغان  دېگىنى[ ئايە -47سۈرە رۋە ]« بولدى تېگىشلىك

  ئال ھقا ئىتائە  قىلغۇچى پەزىلە. ئەمەستۇربەدىلى  خىزمەتنى  بىرەرئۇ . ئىلتىپاتىدۋر

بۇ بىر مەخلۇقتنى  باشقا . ۋە نېمەتتىن ئىبارە  ھەرتۈرلۈك مۇكاپاتقا ھەقلىق بولىدۋ

 .بىر مەخلۇقنى  ياخشىلىقىغا ياخشىلىق بىلەن جاۋا  قايتۇرىشىغا ئوخشىمايدۋ

مەرھەمە  قىلغان بولاا،  -ئال ت تائاا بىرەر بەندىاىگە پەزلى:  ئىككىنىى   

ئۆزىدىن  ەيرى بىلەن ئۇنى  س ھەققى بۇلۇپ، بۇ  ئال ت تائاانى  ئۆزىگە خا

كىمكى ۋەسىلە قىلىشقا ھەقلىق بولمىغان نەرسە بىلەن . تۇرھېچ ئااقىاى يوق

 ۋەسىلەسە بىلەن ئال ھقا ۋەسىلە قىلاا، ئۆزىگە ئااقىاى يوق نامەلۇە نەر

شۇنداق  مەزكۇر قىلمىشى ئۇ كىشىگە ھېىقانداق پايدا . قىلغان بۇلىدۋ

 ھاجىتىنى تىلىگۇچى بارلىق كشىلەرنى سەندىن »ئەمما  .يدۋكەلتۈرەلمە

رىھايە  )دېگەن ھەدىانى  ئىانادى  «ھەققى ھۆرمىتى بىلەن سورايمەن

ئەتىيا ئەلئەۋفىگە چېتىلىدىغان بۇلۇپ، ئۆلىماار مەزكۇر ھەدىانى  ( يوللىرى

يۇقىرىقىدەك زەئىپ ھەدىالەر ئەقىدە . زەئىفلىكىدە بىرلىككە كەلگەن

بۇ ھەدىاتە، . رىغا تەۋە بولغان ئۇشبۇ مۇھى، مەسىلىدە دەلى  قىلىنمايدۋئىشلى

مۇئەييەن بىر شەخىانى  ھەققى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئومۇمەن 

سورىغۇچى رنى  ھەققى بىلەن ۋەسىلە قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ، ئال ت 

ۋەدە ئۆزىگە ئىلتىجا قىلغۇچى رنى  دۋئاسىنى ئىجابە  قىلىنىدىغانلىقىنى 
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بۇ ئال ت تائاانى  بەندىلەر ئۈچۈن ئۆزىگە ئۆزى ۋاجىب قىلغان ھەق . قىلغان

دېمەك؛ بۇ  ئال ت تائاا ا . بۇلۇپ، بۇنى ئۇ زاتقا ھېىكى، ۋاجىب قىلغان ئەمەس

مەخلۇقنى  ھەققى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۇنى  چىن ۋەدىاىنى ۋەسىلە 

 . قىلغانلىقتۇر
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 ە ياردەم سوراشنىڭ ھۆكمىمەدەت ۋ مەخلۇقتىن

 :بولىدۋئىناان ردىن مەدە  ۋە ياردەە سوراش تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك     

ئىش ردا ماددىي ۋە مەنىھى  يېتىدىغان قۇدرىتىھايا  كىشىلەردىن ئۇارنى  -1       

 ﴾َواتلَّْقوَى َوَتَعاَونُوا لََعَ الَِْبِّ ﴿ :مۇنداق دەيدۋ ئال ت تائاا. جائىزدۋرياردەە سوراش 
ڭ  2 مائىدەسۈرە ]« .ياخشى ئىشقا ۋە تەقھادارلىققا ياردەملىشىڭ ر»: تەرجىمىاى

 [.ئايەتنى  بىرقىامى

ي ِمْن َعُدِوِّهِ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     ِ ي ِمن ِشيَعِتِه لََعَ اَّلَّ ِ  ﴾فَاْستََغاثَُه اَّلَّ
ە قارشى ئۇنىڭدىن ياردەە ئۆز قەۋمىدىن بولغان ئادەە دقشمىنىگ» :تەرجىمىاى

 [.ئايە -15سۈرە قەسەس ]« .تىلىدى

ئىناان ردىن ئۇارنى  قولىدىن كەلمەيدىغان ۋە كۈچى يەتمەيدىغان ئىش ردا  -2    

ئۆلۈكلەردىن ياردەە ۋە مەدە  سوراش، ھايا  : مەسىلەن. ياردەە سوراش تو را ئەمەس

ۇارنى  قولىدىن كەلمەيدىغان تىلەشكە ئوخشاش ئ شىپالىق كېاەللەرگەكىشىلەردىن 

. ئەمەستۇرقولىدىن كېلىدىغان ئىش ردا ياردەە سوراش تو را  ئال ھنىڭ پەقە  

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  دەۋرىدە . كىرىدۋ تۈرىگە شېرىكنى ارنى  ھەممىاى بۇ

 مۇسۇلمان ر ا بولغان ئەزىيە  ۋە زىيانكەشلىكلىرى ھەدەپ مۇناپىق رنى مەدىنىدىكى 

 مۇناپىق رنى  بۇ تۇرۋڭ ر»: بىرى ساھابىلەردىن  بىر كۈنى. باش يدۋ كۈچىيىشكە

« ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن مەدە  سورايلى قۇتۇلۇشزىيانكەشلىكلىرىدىن 

، مەدە  سورالمايدۋمەدە   مېنىڭدىن»: دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا

 [. رىھايىتى تەبەرانىي. ]بەرگەن ئاگاھ ندۋرۋشدەپ  «سورىلىدۋ، ئال ھتىن پەقە  

« مەدە »بولغان  تېگىشلىكئۈچۈن  قوللىنىلىشقا  ئال تپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە،      

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئەينى . ياقتۇرمىغانئۆزى ئۈچۈن قوللىنىلىشىنى  سۆزىنى 

بۈيۇك تۇرۋپ، رەببىگە بولغان  يېتىدىغانزاماندا تەۋھىدنى  شەنىنى قو داشقا كۈچى 

شېرىككە ئىلىپ بېرىش ، ئەخ ق يۈزىاىدىن-ئەدە ، كەمتەرلىكئىمان ۋە 

كەلىمىاىنى  ئۆزى ئۈچۈن قوللىنىشىنى ئىنكار قىلىش  «مەدە »ئېستىماللىقى بولغان 

ھەرىكەتلەردىن -ئارقىلىق، ئۈممىتىنى شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان بارلىق سۆز ۋە ئىش

كېيىن قاندقمۇ ئال ھنى   ەيرى قادىر  ۋاپاتىدىن رەسۇلۇل ھنى  بولۇپ،  انئاگاھ ندۋر

پەيغەمبەر !. بوالمايدىغان ئىش ردا ئۇنىڭدىن مەدە  ۋە ياردەە سورالاۇن؟
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بولمىغان يەردە، باشقى ردىن مەدە  تىلەش  جائىزئەلەيسىاااامدىن مەدە  تىلەش 

 .بولمايدۋ ئەلھەتتەتو را ھەرگىزمۇ 
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 ابئۈچىنچى ب

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ھەققىدە ئېتىقاد قىلىش 

 زۆرۈر بولغان مەسىلىلەر

 .ۋە ئۇنى ئۇلۇ  ش ۋاجىپتۇر سۆيۈشپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  -1   

مۆمىن كىشى . سۆيگۈسىدۋر ئال ت سۆيگۈھاياتىدىكى ئە  ئەھمىيەتلىك  مۇسۇلمان   

ئە   ئىبادەتلەرنى  بۇ. ئۇلۇ  يدۋۋە چىن قەلبىدىن  سۆيىدۋ ئارتۇقھەممىدىن  ئال ھنى

ِ ﴿: تائاا مۇنداق دەيدۋ ئال ت. كاتتىاىدۋر َشدُّ ُحبًّا َّلِلَّ
َ
يَن آََمنُوا أ ِ : تەرجىمىاى ﴾َواَّلَّ

 [. ئايە  -165 بەقەرەسۈرە ] «.سۆيگۈچىلەردۋر ئارتۇقھەممىدىن  ئال ھنىمۆمىنلەر »

ساناقاىز بولۇپ، ئۇارنى  ھەممىاى -سان ئېساانلىرىقىلغان  ئىناان ر ا ھنى ئال     

 سۆيگۈسىدىن ئال ت. تەقەززا قىلىدۋ سۆيۈشىنى ئارتۇقھەممىدىن  ئال ھنى ااننى نئى

مۇھەممەد ئەلەيسىااااە . كېلىدۋ سۆيگۈسىقالاى  پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  

 ئىماننى ئازا  قىلىپ  زۋلمەتلىرىدىن كۇپرىنى نى ئىزنى بىلەن ئىناانىيەت ئال ھنى 

 سۆيۈشپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  سەۋەبتىنمۇ شۇ. زاتتۇرچىققان  ئېلىپ نۇرىغا

پەيغەمبەرگە ئەگىشىش، . ئېاىلىدۋر ئىبادەتلەرنى ۋە  سانىلىدۋ جۈملىاىدىن ئىماننى 

. اسىتىاىدۋرۋ كىرىشنى قىلىش جەننەتكە  ئۈلگە ئۆزىگەۋە ئۇنى  سۆيۈشئۇنى 

پەيغەمبەر . بوالمايدۋبولمىغان ئادەە مۆمىن  مۇھەببىتىپەيغەمبەرگە چىن 

كىمدىكى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىالە  بولىدىكەن، ئۇ »: ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ

ئۇنى  ئۈچۈن ھەر  پەيغەمبىرىۋە ئۇنى   ئال ت: بولىدۋ تېتىغانھااۋىتىنى  ئىماننى 

رازىلىقى ئۈچۈن  ئال تپەقە   تۇتاا، بىراۋنى دوست ۇشىبولنەرسىدىن سۆيۈملۈك 

بەتتەر يامان  تاش نغاندىنمۇئوتقا  كېتىشنى يېنىپ، مۇسۇلمانلىقتىن تۇتۇشىدوست 

 [.رىھايىتى مۇسلى،ۋە  بۇخارى] «.كۆرقشى

مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن  . سۆيگۈسىگە ئەگىشىپ كىلىدۋ ئال ت سۆيگۈسىپەيغەمبەر     

 ئۈستۈن سۆيگۈدىنھەر قانداق  سۆيگۈسىنى قالاا پەيغەمبەر  دىنسۆيگۈسى ئال ت

 سىلەرنى »: تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ  پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ

 سۆيمىگىىە ئارتۇقئاتىاىدىن، بالىاىدىن ۋە بارلىق كىشىلەردىن  مېنى ھېچ بىرىڭ ر

 [. ىرىھايىت مۇسلى،ۋە  بۇخارى] «.بوالمايدۋمۆمىن 
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كۆرقشنى  ۋاجىپلىقى  ئارتۇق جېنىدىنمۇمۇسۇلماننى  پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى     

 خەتتا  رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئىبنى ئۆمەربىر كۈنى ». تو رىاىدا ھەدى  بايان قىلىنغان

 جېنىمدىنئۈچۈن  مېنى ھەقىقەتەن سىلە ! يارەسۇلەل تپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا، 

دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا  — سۆيۈملۈكراقدىن باشقا ھەممە نەرسى

 سۆيمىگىىە ئارتۇق جېنىڭدىنمۇ مېنىبىلەن قەسەە قىلىمەنكى،  ئال ت،  بېرىپجاۋا  

سىلە مەن   :ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇۋاقىتتا  بۇ. ھەقىقىي مۆمىن بوالماياەن، دەيدۋ

دېگىنىدە، پەيغەمبەر  ۆيۈملۈكس جېنىمدىنمۇ مېنى ئۈچۈن ھازىردىن باش پ 

كامى   ئىمانى يەنى ئەمدى )ئەمدى بولدى  ئۆمەرئەي : ئەلەيسىااااە ئۇنىڭغا

 [.رىھايىتى بۇخارى] «.دەيدۋ( بولدى

قالاا ئە   سۆيگۈسىدىن ئال ت سۆيگۈسىنى يۇقىرىقى ھەدى  پەيغەمبەر     

 ئىماننى  سۆيۈشپەيغەمبەرنى . ئىپادىلەيدۋئىكەنلىكىنى  سۆيگۈئەھمىيەتلىك 

 كىشىنى مۆمىن . سۆيگەنلىكتۇر ئال ت ئۈچۈنئەينى ۋاقىتتا ئۇنى  بۇ. تەقەززاسىدۋر

. يۈكاىلىدۋ سۆيگۈسىمۇبىلەن پەيغەمبەر  يۈكاىلىشى سۆيگۈسىنى  ئال تقەلبىدە 

 سۆيۈشپەيغەمبەرنى . ، ئەلھەتتەسۆيىدۋ پەيغەمبىرىنىمۈكىشى ئۇنى   سۆيگەن ئال ھنى

، ئۇنى  مۇبارەك سۆزلىرىنى يۈرقشڭغا ئىتائە  قىلىش ۋە باشلىغان يولىدا دېگەنلىك ئۇنى

. باشقى رنى  سۆزلىرىدىن ئۈستۈن بىلىش ۋە سۈننىتىنى  ئەھيا قىلىشنى تەقەززا قىلىدۋ

 ئال ت سۆيگۈئىناان ردا بولغان ھەرقانداق : "رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ قەييى، ئىبنى

سۆيۈش مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى : مەسىلەن. كېرەكسۆيگۈسىگە ئەگىشىپ كىلىشى 

 ئال ھنىئۇنى ئۇلۇ  ش، رەسۇلۇل ھنى ئىناانىيەتكە رەھمە  قىلىپ ئەۋەتكەن  ۋە

ئىا ە ئۈممىتى ئال ھنى ئۇلۇ  ش يولىدا ئۇنى  . جۈملىاىدىندۋر سۆيۈشنى 

ەك رەسۇلۇل ت شۇنىڭد. پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى سۆيىدۋ ۋە كاتتى يدۋ

بىلەن زىچ   سۆيگۈسىسەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەمنى ياخشى كۆرقش ئال ت 

 .مۇناسىھەتلىكتۇر

. پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا يۈز ئابرۋي ۋە سۆيگۈ چۈشۈردى ئال ت تائاا    

كىرام رنى  قەلبىدە رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى  ساھابەشۇنى  ئۈچۈن 

لۈكراق ۋە ئىززەتلىكراق بىرەر ئىناان مەۋجۇ  ئەمەس ۋەسەللەمدىن سۈر

رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئىا مغا كىرگەندىن كىيىن مۇنداق ئەمرۋ ئىبنى ئاس . ئىدى

ئىا مغا كىرىشتىن ئىلگىرى ھېىكىمنى مۇھەممەد »: دەيدۋ
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ئەلەيسىاااامنى يامان كۆرگەندەك يامان كۆرمەيىتتى،، مۇسۇلمان بولغىنىمدىن 

ئەگەر . ، مەن ئۈچۈن ئۇ زاتتىن سۆيۈملۈكراق بولماي قالدىكىيىن ھېىكى

سىلەرگە ئۇ زاتنى سۈپەتلەپ بىرىش مەندىن تەلەپ قىلىناا، سۈپەتلەپ 

چۈنكى مەن رەسۇلۇل ھنى ئۇلۇغ سانىغانلىقىمدىن، ئۇ . بىرەلمىگەن بوار ئىدى،

 [.بىرلىككە كەلگەن ھەدى ] «.زاتقا تىكىلىپ قارىيالمايتتى،

، كىارا امەن ! ئى قەۋە" :قۇرەيشلەرگە مۇنداق دېگەن مەسئۇد ئىبنى ئۇرۋە    

ئەمما قەۋملىرى ئىىىدە . ئەلىى بولۇپ باردى، پادىشاھ ر اقەياەرگە ۋە باشقا 

ئال ت . كۆرمىدى،ئۇلۇ لىنىدىغان بىرەر پادىشاھنى  مۇھەممەد ئەلەيسىاااامدىن بەكراق

ساھابىلىرى ئۇنى  ااامنى مۇھەممەد ئەلەيسىابىلەن قەسەە قىلىمەنكى، 

ئۇلۇ لىغانلىقتىن ئۇنىڭغا تىكىلىپ قارىمايدۋ، تۇكۇرسە ئۇارنى  بىرەرسىنى  ئالقانلىرىغا 

ئۇنى  تاھارىتىدىن ئاشقان  دە، ئۇنى يۈز ۋە كۆكرەكلىرىگە سۈرتۈشىدۋ، ھەتتا-چۈشىدۋ

ە بەتلەرگ-121-123جەائۇل ئەفساە ناملىق ئەسەر ." ]تالىشىپ كېتىشىدۋ سۇنى

 [.قارالاۇن

  .چەكتىن ئاشماسلىق مەدھىيىلەشتەپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  -2    

 شەرىئەتنى  مەدھىيىلەشتەئۇنى  ساھابىلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە     

خرىاتىئان ر مەريەە »: توساپ مۇنداق دېگەن كېتىشتىن چەتنەپ كۆرسەتمىلىرىدىن

كېتىپ، ئۇنى ئى ت  چەتنەپبەلگىلىمىاىدىن  مەدھىيىلەشتە دىننى  ئىياانىئو لى 

 ئال ھنى  مېنى. مەن پەقە  بەندە. ئاشۇرىھەتمەڭ ر مەدھىيىدە مېنىقىلىھالغاندەك، 

يەنى ناساراار [. رىھايىتى مۇسلى،ۋە  بۇخارى]« .بەندىاى ۋە ئۇنى  ئەلىىاى دەڭ ر

ئەياا ئەلەيسىاااامنى مەدھىلەشتە چەكتىن ئاشۇرۋپ ئى ھلىق 

مېنى . رىجىاىگە كۆتۈرگەندەك، مېنى يالغان ماختاش ر بىلەن ماختىماڭ ردە

مېنى . رەببى، نېمە بىلەن سۈپەتلگەن بولاا، شۇنى  بىلەن سۈپەتلەڭ ر

 «.بەندىاى ۋە ئەلىىاى دەڭ ر ئال ھنى 

" خوجىمىز بىزنى  ئۆزلىرى"»: پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا بەزى ساھابىلەر    

« ".ئال ت تائاادۋرخوجا : "بېرىپەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا رەددىيە دېگەندە، پەيغ

 [.رىھايىتى داۋقد ئەبۇ. ]دېگەن

ئە  ياخشى  بىزنى  زسى! تل ۇيارەسۇل» :كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا     

! ئو لىاىز خوجىمىزنى ، خوجىمىزسىز بىزنى ، سىز ئو لىاىز ياخشىمىزنى ، كىشىمىز
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 مېنى ! ، ئەي ئىناان ربېرىپە، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئۇار ا رەددىيە دېگەند

 ئال ھنى مەن . ئازدۋرمىاۇنشەيتان سىلەرنى . قىلىڭ ر سۆزھەققىمدە تو را 

 مېنى ئال ت مېنى سىلەرنى . مۇھەممەدمەنئەلىىاى ۋە ئۇنى  بەندىاى بولغان 

 كېتىشىڭ رنى چەتنەپ ەلگلىمىاىدىنبدىننى   ئاشۇرۋۋېتىپمەرتىھىدىن  بۇ كۆتۈرگەن

 [.رىھايىتى ئەھمەد. ]دېگەن «،ياقتۇرمايمەن

 ھەممىنى ۋە  ئىپتىاارى ئىناانىيەتنى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە پۈتۈن     

خوجىمىز، ئۇلۇ ىمىز ۋە  بىزنى "تۇرۋپ يەنى  ئۆزى ئۈچۈن  شۇنداقئۇ . سەرخىلىدۋر

ئىبارىلەر  بۇ. ياقتۇرمىغان قوللىنىلىشىنى ىلەرنى ئىباردېگەندەك " ياخشىمىز، ئەۋزىلىمىز

 كېيىنكىلەرنى ، بولاىمۇبولماستىن تو را مەدھىيە  مۇبالىغەگەرچە خاتا ياكى 

بىلەن  سۈپەتلەركەلمەيدىغان ئى ھىي  مۇناسىپئۇنى پەيغەمبەرگە  ئاشۇرىھېتىپ

ى ئۆزى ئۈچۈن ئىبارىلەرن بۇقىلىپ،  ئېستىيا  قېلشىدىن يېتىپدەرىجىاىگە  سۈپەتلەش

پەيغەمبەر  تائىپىلەربەزى  شۇنداقتىمۇ. كىشىلەرنى مەنئى قىلغان قوللىنىشتىن

ئۇنى مەدھىيىلەش ۋە . قىلىپ كەلمەكتە خى پلىق تەۋسىيەلىرىگەئەلەيسىاااامنى  

ئاستىدا ئۇنىڭدىن ھاجەتلىرىنى سورايدىغان، قەسەە  شۇئارىئۇنىڭغا ئىا س قىلىش 

ئاتايدىغان، شۇنداق  ئال ھنى  ھەققى بىلەن پەيغەمبەر ھەققىنى  قىلغاندا ئۇنى  نامىنى

 . پەرق قىلماستىن شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان بىدئەتلەرنى سادىر قىلدى ۋە قىلىھاتىدۋ

 .مەرتىھىاىمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  -3   

 ئال ھنى ، ئۇنى  مەدھىيىلىگەندەمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  پەيغەمبىرىمىز   

بايان  ئىنئام رنىئۇنىڭغا ئاتا قىلغان  ئال ت، سۆزلەش مەرتىھىاىنىنەزىرىدىكى يۇقىرى 

 ئال تمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  . ئەمەستۇرقىلغانلىق  مۇبالىغەقىلىش ھېچ 

شۇنداق  ئۇ . يوقىرىدۋرنەزىرىدىكى مەرتىھىاى، دەرىجىاى ۋە ئورنى ھەقىقەتەن 

مۇھەممەد ئەلەيسىاااامدىن كىيىن ھېچ . تۇگەنجىاىدۋرپەيغەمبەرلەرنى  ئەۋزىلى ۋە 

ئەلىىاى، ئىناان رنى  سەرخىلى، گۈزەل  ئال ھنى ئۇ . پەيغەمبەر كەلمەيدۋ

سائادە  بىلەن بەخت ئۇنى  . سەردارىدۋرۋە مۇسۇلمان رنى   ئۈلگىاىئەخ ق رنى  

ئۇ . ئۆرقشتىدۋرئۇنى  يولىدىن يۈز  پۇشايمانبىلەن   شاقاۋە يولىغا ئەگىشىشتە، 

 تەرىپلەپئۇنى  ئال ت. ئىگىاىدۋر مەقامىنى  شاپائە قىيامە  كۈنىدىكى بۈيۈك 

ْن َيبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا﴿: مۇنداق دەيدۋ
َ
ئى »: تەرجىمىاى ﴾َعََس أ

 شاپائە يەنى بۈيۈك  ئورۋنغامەدھىيىلىنىدىغان  سېنى پەرۋەردىگارىڭنى ! پەيغەمبەر
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قىيامە  كۈنىدىكى بۈيۈك  [.ئايە -79سۈرە ئىارا ]« .مۇقەررەردۋر ۇر ۇزۋشىت مەقامىغا

بېرىلگەن ئااھىدە بىر  ئەلەيسىاااامغى مۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز مەقامى شاپائە 

. يوقتۇر نېاىھىاىقىلىشتىن  شاپائە  پەيغەمبەرنى باشقا ھېىقانداق . ئىمتىيازدۋر

. چاقىرىدۋ بىلدقرقشكەسىاااامغا ئالىي ھۆرمە  مۆمىنلەرنى پەيغەمبەر ئەلەي ئال ت

ئۇنىڭغا  سۆزلىشىشنىئاۋاز بىلەن  رەسۇلۇل ت بار جايدا ساھابى رنى  يۇقىرىھەتتا 

َها ﴿: بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. قىلغانلىق دەپ سانىغان ھۆرمەتاىزلىك يُّ
َ
يَا أ

ُموا َبنْيَ يَدَ  يَن آََمنُوا ََّل ُتَقدِّ ِ َ َسِميع  َعِليم   يَا اَّلَّ َ إِنَّ اَّللَّ ُقوا اَّللَّ ِ َورَُسوُِهِ َواتَّ ِي اَّللَّ
ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلَِِّبِّ َوََّل ََتَْهُروا َُهُ بِالَْقْوِل 

َ
يَن آََمنُوا ََّل تَْرَفُعوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
أ

نْ 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ْن ََتْبََط أ

َ
يَن َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِْلَْعٍض أ ِ تُْم ََّل تَْشُعُروَن  إِنَّ اَّلَّ

ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّْقَوى لَُهْم  يَن اْمتََحَن اَّللَّ ِ وََلَِك اَّلَّ
ُ
ِ أ ْصَواَتُهْم ِعنَْد رَُسوِل اَّللَّ

َ
وَن أ َيُغضُّ

ْكََثُُهْم ََّل 
َ
يَن ُينَاُدونََك ِمْن َوَراِء اَْلُُجَراِت أ ِ ْجر  َعِظيم   إِنَّ اَّلَّ

َ
َيْعِقلُوَن  َمْغِفَرة  َوأ

ُ َغُفور  رَِحيم   ُهْم َصََبُوا َحَّتَّ ََّتُْرَج إَِِلِْهْم لَََكَن َخْْيًا لَُهْم َواَّللَّ نَّ
َ
 ﴾َولَْو أ

ئالدىدا  پەيغەمبىرىنى  ئال ھنى ۋە  ئال تسىلەر ! ئى مۆمىنلەر»: تەرجىمىاى

 ئال ت، قۇڭ رقور ئال ھتىن، قىلماڭ رئالدى بىلەن ( سۆزنىھېىقانداق بىر ئىشنى ۋە )

بىلىپ  ئەھھالىڭ رنىۋە  نىيىتىڭ رنى، تۇر ۇچىدۋر ئاڭ پ سۆزقڭ رنىھەقىقەتەن 

 ئاۋازىڭ رنى چېغىڭ رداقىلغان  سۆزئى مۆمىنلەر پەيغەمبەرگە . تۇر ۇچىدۋر

بىلەن توۋاپ يۇقىرى  بىرىڭ ر، سىلەر بىر ڭ قىلماڭ رئاۋازىدىن يۇقىرى  پەيغەمبەرنى 

 قىلااڭ ر ئۇنداق، قىلماڭ ر سۆز، پەيغەمبەرگە يۇقىرى ئاۋازدا ەشكەندەكسۆزلئاۋازدا 

شۈبسىاىزكى، . كېتىدۋبولۇپ  بىكار ئەمەللىرىڭ ر، قىلغان ياخشى تۇيماستىن ئۆزلىرىڭ ر

تەقھا بىلەن  ئال تقىلغان رنى  دىللىرىنى  گەپئاۋازدا  پەس يېنىدا پەيغەمبەرنى 

 سېنىشۈبسىاىزكى . ئېرىشىدۋكاتتا ساۋابقا ۋە  مە پىرە سىنىغان، ئۇار 

ئارقىاىدىن توۋايدىغان رنى  ( جايلىرى تۇرالغۇ ئاياللىرىڭنى  پاكيەنى )ھۇجرى ر

قەدەر ئۇار سەۋر  چىققىنىڭغاسەن ئۇارنى  ئالدىغا . كىشىلەردۋرتولىاى ئەقىلاىز 

 مە پىرە ايىتى ناھ ئال ت. ، ئۇار ئۈچۈن ئەلھەتتە ياخشى بواتتىتۇرۋشااقىلىپ 

 [.ئايەتلەر -5-4-3-2 ھۇجۇرا سۈرە ]« .مېسرىباندۋر، ناھايىتى قىلغۇچىدۋر
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ئايەتلەردە،  بۇ ئال ت: "كەسىر رەھىمەھۇل ت مۇنداق دېگەن ئىبنىئىماە     

كېرەكلىكىنى، ئۇنى قانداق ئۇلۇ لىشى ۋە  ھۆرمەتلىشىپەيغەمبەرنى قانداق  مۆمىنلەرنى 

مۇھەممەد  مۆمىنلەرنى بولۇپ،  ئۆگەتكەنە  قىلىشى ازىملىقىنى ئۇنىڭغا قانداق ئىتائ

دەپ ! ئۇنى  ئىامى بىلەن ئى پەيغەمبەر چېغىدائەلەيسىاااامنى چاقىر ان 

ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى  چاقىرىشىنى دەپ ! رەسۇلۇل ت، بەلكى ئى چاقىرماستىن

َء الرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدََعِء َّلَّ ََتَْعلُوا ُدََع ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. كۆرسەتكەن
 -پەيغەمبەرنى سىلەر بىر ! ئى مۆمىنلەر»: تەرجىمىاى ﴾َبْعِضُكم َبْعًضا

 [.ئايە -63سۈرە نۇر ]« .بىرىڭ رنى چاقىر اندەك چاقىرماڭ 

، مۇسۇلمان رنى كۆتۈرگەنلىكتىنمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  شەنىنى  تائاا ئال ت   

َ َوَمًَلئَِكتَُه ﴿: ە سااە يول شقا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۋئۇنىڭغا دۋرۋد ۋ إِنَّ اَّللَّ
يَن آََمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه وََسلُِّموا تَْسِليًما ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
: تەرجىمىاى ﴾يَُصلُّوَن لََعَ انلَِِّبِّ يَا أ

ھەقىقەتەن  پەرىشتىلەرمۇ، يول يدۋھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمە   ئال ت»

سىلەر پەيغەمبەرگە دۋرۋ  ! ئى مۆمىنلەر. قىلىدۋ پتەلە مە پىرە ەمبەرگە پەيغ

 [.ئايە -56سۈرە ئەھزا  ]« .تىلەڭ رۋە ئامانلىق  ئېيتىڭ ر

قۇرئان ۋە سۈننەتتە ) ئېيتىشنى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ      

داق  ۋاقىتتا قان. يوقتۇر ياكى ئۈسلۈبىبەلگىلەنگەن ۋاقىتى ( كۆرسىتىلگەندىن باشقا

، ئۇنى  ئىش ڭ ئېيتىشئەمما رەسۇلۇل ھقا دۋرۋ  . بولىدۋ ئېيتاائۇنىڭغا دۋرۋ  

يەنى پەيغەمبەر )بەلگىلىھېلىش ئۈچۈن ئايرى، ۋاقىت  ئېلىشئىزلىرىنى ئەسكە 

قاتارلىق ر  (ئەلەيسىاااامنى  تۇ ۇلغان كۈنى دەپ بىر كۈننى خاس شتۇرۋش

 .بىدئەتتۇر

ەيسىاااامنى ھۆرمەتلەش بولاا، ئۇنى  سۈننەتلىرىنى ئۇلۇ  ش ۋە پەيغەمبەر ئەل    

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ھەدىالىرى . ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ۋۋجۇتقا چىقىدۋ

. ئۇلۇ  ش ۋە ئەمەل قىلىشتا قۇرئاندىن قالاى  ئىا ە دىنىنى  ئىككىنىى دەستۇرىدۋر

: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. اابلىنىدۋچۈنكى ئۇ ئال ت تائاادىن كەلگەن ۋەھيى ھې

ئۇ ئۆز نەپاىي »: تەرجىمىاى ﴾َوَما َينِْطُق َعِن الَْهَوى  إِْن ُهَو إَِّلَّ َوِْح  يُوَح ﴿



 

 

 تەۋھىد كىتابى
 89  

« .پەقە  ئۇنىڭغا چۈشۈرقلگەن ۋەھيىنى  سۆزلەيدۋ. خاھىشى بويىىە سۆزلىمەيدۋ

  [.ئايەتلەر-4-3سۈرە نەجى، ]

سىاااامنى  ھەدىالىرىدىن شۈبسىلىنىش ياكى مۇسۇلمان پەيغەمبەر ئەلەي    

شۇنداق  رىھايە  . شەنىنى چۈشۈرقش قاتارلىق ئىش ردىن ساقلىنىشى ازى،

يوللىرى ۋە سەنەدلىرىنى سەھىھ ياكى زەئىپكە چىقىرىش ئۈچۈن، ھەدى  

پەيغەمبەر . ئىلمىگە ئائىت ئىش ردا چوڭقۇر ئىلىمگە ئىگە بولىشى ازى،

سۈننەتلىرى ھەققىدە جاھى نە جۈرئە  بىلەن ئەلەيسىاااامنى  

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 

ۋپ ئۇار ا تى  ئۇزۋتۇش قاتارلىق ئىش رنى سادىر تو رىاىدا بىلمەي تۇر

بۇنىڭغا ئوخشاش ئىش رنى  مەزكۇر شەخالەر ۋە مۇسۇلمان ر ا . قىلماقتا

زېيىنى ئىنتايىن زور بولۇپ، ئۇارنى  ئال ھتىن قورقىشى ۋە بۇ ھەقتە 

 .ھەددىدىن ئاشماسلىقى تەۋسىيە قىلىنىدۋ
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ەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ يولىغا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىتائ

 ۋاجىپلىقى توغرىسىدا ئەگىشىشنىڭ

ۋە ئۇنى  مەنئى قىلغان  ئورۋنداش بۇيرىغانلىرىنىمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى      

: مانا بۇ. تەلىپىدۋر ئىماننى ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىتائە  قىلىش  نىشئىشلىرىدىن چەكلى

« بېرىمەن گۇۋاھلىقكەنلىكىگە ئەلىىاى ئى ئال ھنى مۇھەممەد ئەلەيسىااااە »

مۇھەممەد  كەرىمدە قۇرئان تائاا ئال ت. تەقەززاسىدۋر كەلىمىاىنى دېگەن شاھادە  

يَن ﴿: زۆرقرلۈكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۋ ئەگىشىشنى ئەلەيسىاااامغا  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

ِطيُعوا الرَُّسوَل 
َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللَّ

َ
، ئال ھقا! ئى مۆمىنلەر» :تەرجىمىاى ﴾آََمنُوا أ

   [. ڭ ئايە  59سۈرە نىاا ]« .قىلىڭ رپەيغەمبەرگە ئىتائە  

َ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     َطاَع اَّللَّ
َ
: تەرجىمىاى ﴾َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

سۈرە ] «.بولىدۋئىتائە  قىلغان  ئال ھقاكىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائە  قىلىدىكەن، ئۇ »

 [.ئايە  -83اا نى

ِطيُعوا الرَُّسوَل لََعلَُّكْم تُرََْحُونَ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
َ
: تەرجىمىاى ﴾َوأ

« .نى  رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭ ر ئۈچۈن پەيغەمبەرگە ئىتائە  قىلىڭ رئال ھ»

 [.ئايە -56سۈرە نۇر ]

   ئېىىنىشلىقىرەتتىكى ۋە ئاخ دۋنيا قىلغۇچى رنىپەيغەمبەرگە ئاسىيلىق  ئال ت    

ْن ﴿ :مۇنداق دەيدۋ ئاگاھ ندۋرۋپئاقىھەتلەردىن 
َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن ُُيَاِلُفوَن َعْن أ ِ فَلْيَْحَذِر اَّلَّ

ِِلم  
َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب  أ

َ
ئەمرىگە  پەيغەمبەرنى »: تەرجىمىاى ﴾تُِصيبَُهْم فِتْنَة  أ

، يا ئاخىرەتتە قاتتىق بىر قۇشتىنيولۇ بىر پىتنىگەچو   دۋنيادا قىلغۇچى ر خى پلىق

 [. ڭ ئايە  63سۈرە نۇر ] «.قورقاۇن بولۇشتىن دۋچارئازابقا 

جەننەتكە،  ئەگىشىشنى تائاا پەيغەمبەرگە ئىتائە  قىلىش ۋە ئۇنىڭغا  ئال ت    

 كۆرسىتىپۋاسىتىاى ئىكەنلىكىنى  ئېرىشىشنى  مۇھەببىتىگە ۋە مە پىرىتى ئال ھنى 

ُ َوَيْغِفْر لَُكْم ﴿ :مۇنداق دەيدۋ َ فَاتَِّبُعوِِن َُحِْببُْكُم اَّللَّ بُّوَن اَّللَّ قُْل إِْن ُكنْتُْم َُتِ
ُ َغُفور  رَِحيم   ، ئېيتقىنكىئۇار ا ! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى ﴾ُذنُوبَُكْم َواَّللَّ

سىلەرنى دوست  ئال ت، ئەگىشىڭ ركىماڭا  تۇتااڭ ردوست  ئال ھنىئەگەر سىلەر ›
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 گۇناھ رنىھەقىقەتەن  ئال ت. قىلىدۋ مە پىرە  گۇناھىڭ رنى ئۆتكەنكى، دۋتۇتى

ڭ  31ئىمران  -سۈرە ئال] «.‹شەپقەتلىكتۇر، بەندىلىرىگە قىلغۈچىدۋر مە ڭىرە 

 [.ئايە 

زاالە   ئەگەشمەسلىكنى ھىدايە  ۋە ئۇنىڭغا  ئەگىشىشنى پەيغەمبەرگە  ئال ت    

: تەرجىمىاى ﴾َوإِْن تُِطيُعوُه َتْهتَُدوا﴿: ق دەيدۋئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇندا

ھىدايە  يەنى تو را يول  قىلااڭ رئەمرىگە ئىتائە   پەيغەمبەرنى ئەگەر »

 [. ڭ ئايە 54سۈرە نۇر ] «.تاپىاىلەر

ْهوَ ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
َ
َما يَتَِّبُعوَن أ نَّ

َ
اَءُهْم فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أ

الِِمنيَ  َ ََّل َيْهِدي الَْقْومَ الظَّ ِ إِنَّ اَّللَّ بََع َهَواهُ بَِغْْيِ ُهًدى ِمَن اَّللَّ َن اتَّ َضلُّ ِممَّ
َ
 ﴾َوَمْن أ

ئەگەر ئۇار ساڭا ئەگىشىشكە كەلمىاە، بىلگىنكى، ئۇار پەقە  »: تەرجىمىاى

 قويۇپتو را يولنى  ۋەھىي قىلغان ئال ت. ئەگىشىدۋخاھىشىغى   نەپاىي ئۆزلىرىنى 

ھەقىقەتەن  ئال ت! ؟بارمۇئادەە  ئاز ۇن ئادەمدىنمۇخاھىشىغا ئەگەشكەن   نەپاىي

 [.ڭ ئايە  53 قەسەسسۈرە ] «.قىلمايدۋزالى، قەۋمنى ھىدايە  

 ئۈلگەتائاا، مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  مۇسۇلمان ر ئۈچۈن ئە  ياخشى  ئال ت    

ْسَوة  ﴿: نداق دەيدۋئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇ
ُ
ِ أ لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَّللَّ

َ َكثًِْيا َ َواِْلَْوَم اْْلَِخَر وََذَكَر اَّللَّ : تەرجىمىاى ﴾َحَسنَة  لَِمْن ََكَن يَرُْجو اَّللَّ

كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە  ئال ھنىقىلغان ۋە  ئۈمىد كۇنىنى، ئاخىرە  ئال ھنىسىلەرگە ڭ »

سۈرە ئەھزا  ] «.قىلىڭ ركۆپ ياد  ئال ھنى. ئۈلگىدۋرلھەتتە ياخشى ئە رەسۇلۇل ت —

 [.ئايە -21

بۇ ئايە  كەرىمە پەيغەمبەر : "ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ    

ئەلەيسىاااامنى سۆز ۋە ئەمەلدە، شۇنداق  بارچە ھالەتلەردە نەمۇنە 

كۈنىدە ‹‹ ئەھزا ››تائاا  تئال شۇنى  ئۈچۈن ھەە . قىلىشنى  كاتتا دەلىلىدۋر

 ەيرىتى ۋە جىساتلىرىنى، -تاقىتى، چىداە-پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  سەۋر

رەببىدىن كەڭرىلىك ۋە يۇرۋقلۇق كۈتۈشلىرىنى ئۆرنەك ۋە نەمۇنە قىلىشقا 

تائاانى  رەھمىتى ۋە سااملىرى ئال ت قىيامە  كۈنىگىىە ئۇ زاتقا . بۇيرۋدى

 ."!بولاۇن
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مۇسۇلمان ر  قىلىشنى ەمبەر ئەلەيسىاااامغا ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائە  پەيغ    

ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايە  ۋە ھەدىالەر ناھايىتى  مۇھى، تولىمۇئۈچۈن 

چۈنكى . مەسىلە قىرىقتىن كۆپرەك ئايەتتە بايان قىلىنغان بۇ قۇرئانداكۆپ بولۇپ، 

ىش ئارقىلىق  ئۇنىڭغا كەلگەن ھەقىقەتلەرنى ئىناان ر پەقە  پەيغەمبەرگە ئەگىش

ھەقىقەتلەرنى بىلىشكە زور  ئى ھيئىناان ر . بواايدۋئىگە  پۇرسىتىگە تونۇش

ڭ ئىىمەكلەر  يېمەككۈندىلىك  ئوزۋقلىنىشىئىناان رنى  ماددىي . ئېستىياجلىقتۇر

 تەرىپىدىن تئال پەيغەمبەر  ئۇزۋقىبىلەن بولغىنىدەك، ئۇارنى  مەنىھى جەھەتتىكى 

. بولىدۋكەلگەن ھەقىقەتلەرنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنى  روھىغا ئەمەل قىلىش بىلەن  ئېلىپ

. ئىگىلىرىدۋر شاقاۋە قالغان ر  مەھرۋەئۇلۇغ سوۋ ىاىدىن  بۇ پەيغەمبەرنى 

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندا ئۆزىگە ئەگىشىشكە، يەنى 

قا بۇيرۋلغان بولاا باشقى رنىمۇ شۇ ھالەتتە ئادا قىلىشقا ئۆزى قانداق ئادا قىلىش

 .بۇيرىدى

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندا ئۆزىگە ئەگىشىش،     

ئۆزى قانداق ئادا قىلىشقا بۇيرۋلغان بولاا باشقى رنىمۇ شۇ ھالەتتە ئادا قىلىشقا 

 «!.ىمدەك ناماز ئۇقۇڭ رمىېنى  ناماز ئۇقۇ ۇن»: مۇنداق دەيدۋۋپ بۇير

 [.بۇخارى رىھايىتى]

ھەج ئىبادەتلىرىڭ رنى مەندىن »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ    

 [. مۇسلى، رىھايىتى] «.ئۈگۈنۈڭ ر

كىمكى بىزنى  دىنىمىزدا يوق »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ    

 «(.يەنى قوبۇل قىلىنمايدۋ) بىر ئىشنى پەيدا قىلىدىكەن رە  قىلىنىدۋ

 [.بىرلىككە كەلگەن ھەدى ]

كىمكى مېنى  سۈننىتىمدىن »: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ    

 [. بىرلىككە كەلگەن ھەدى ] «.يۈز ئۆرقسە ئۇ مەندىن ئەمەس

يۇقىرىقى دەلىللەردىن باشقا پەيغەمبەرئەلەيسىاااامغا ئەگىشىشكە     

خى پلىق قىلىشتىن چەكلىگەن نۇر ۇن سەھىھ ھەدىالەر بۇيرۋپ، ئۇنىڭغا 

 .مەۋجۇتتۇر
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 كىىزۆرۈرل ئېيتىشنىڭمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت 

 توغرىسىدا

ئىا ە ئۈممىتى ئۈستىگە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ  ۋە سااە  تائاا ئال ت    

َ ﴿ :مۇنداق دەيدۋ كەرىمدە قۇرئان ئال ت. قىلىپ بەلگىلىدى پەرزيول شنى  إِنَّ اَّللَّ
يَن آََمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه وََسلُِّموا تَْسِليًما ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 ﴾َوَمًَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَِِّبِّ يَا أ

 پەرىشتىلەرمۇ. يول يدۋھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمە   ئال ت»: تەرجىمىاى

سىلەر پەيغەمبەرگە دۋرۋ  ! ئى مۆمىنلەر. تىلەيدۋ مە پىرە ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە 

  [.ئايە - 56 ئەھزا سۈرە ]« .تىلەڭ رۋە ئامانلىق  ئېيتىڭ ر

تائاانى  دۋرۋ  ۋە ساامى بولاا؛ پەرىشتىلەر ھوزۋرىدا  ئال ت»    

رەسۇلۇل ھنى مەدھىيەلىشى، پەرىشتىلەرنى  دۋرۋ  ۋە ساامى بولاا؛ دۋئا 

« .  ۋە ساامى بولاا؛ ئىاتىغپار ئېيتىشتۇرقىلىشى، ئىناان رنى  دۋرۋ

 [.بۇخارى ئەبۇ ئالىيەدىن بايان قىلغان]

يۇقىرىقى ئايەتتە، بەندىاى ۋە پەيغەمبىرىنى  ئۆز ھۇزۋرىدىكى  ئال ت تائاا    

تائاا ئۇ زاتنى ئۆزىگە ئال ت يەنى . ئالى مەرتىھىاى تو رىاىدا خەۋەر بەردى

پەرىشتىلەر رەسۇلۇل ھقا دۋرۋ  ۋە . ا ماختىدىئە  يىقىن پەرىشتىلەر ھۇزۋرىد

ئاسمان ۋە زېمىن ئەھلىنى  مەدھىيلىرىنى   ئال ت تائاا. سااە يوللىدى

بىرلىشىشى ئۈچۈن دۋنيا ئەھلىنى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ  ۋە سااە 

دېگەن سۆزنى  مەنىاى، ئىا ە « دۋرۋ  ئېيتىڭ ر». يول شقا بۇيرىدى

ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا . لەن سااە بىرىڭ ر دېگەنلىكتۇرسالىمى بى

ياكى « سەللەل ھۇ ئەلەيسى». دۋرۋ  ئېيتىلاا، سااە باراۋەر ئېيتلىشى كىرەك

دەپ « سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە»دېمەستىن، بەلكى « ئەلەيسىااااە»

 .ھەر ئىككىلىاىنى تولۇق ئېيتىش ۋاجىپتۇر

ئۇنى  مۇسۇلمان ر ئۈستىدىكى  ئېيتىشەلەيسىاااامغا دۋرۋ  پەيغەمبەر ئ    

بەزى  ئېيتىشپەيغەمبەرگە دۋرۋ  . ۋاسىتىاىدۋربىر  قىلىشنى ھەقلىرىنى ئادا 

رەھىمەھۇل ت  قەييى، ئىبنىئىماە . سۈننەتتۇر ئورۋن رداۋە بەزى  پەرز ئورۋن ردا

زۆرقر  ئېيتىشااامغا دۋرۋ  ناملىق ئەسىرىدە پەيغەمبەر ئەلەيسىا" جەائۇل ئەفساە"

ئە   ئېيتىشنى ئۇ دۋرۋ  . بايان قىلغان ئورۋننىقىرىق بىر  ئورۋن ردىنبولغان 
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 ئولتۇرۋش تەشەھسۇدىدائاخىرقى  نامازنى بىرى  ئورۋنلىرىدىنئەھمىيەتلىك 

ئالىملىرى پەيغەمبەر  مەشسۇر دۋنياسىنى ئىا ە . ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن

دىندا يولغا قويۇلغانلىقىغا بىرلىككە كەلگەن بولاا،  ئېيتىشنى رۋ  ئەلەيسىاااامغا دۋ

. ئۇنى  تەشەھسۇدتا ئوقۇلىشىنى  ۋاجىپلىقى تو رىاىدا ئوخشىمىغان قاراش ردا بولغان

 ئېيتىلىدىغانرەھىمەھۇل ت پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ   قەييى، ئىبنى

 نامازلىرىنى  ھېيتۋە  جۈمە، قۇنۇتىدا مىزىنى نابايانىغا داۋاە قىلىپ، ۋىتىر  ئورۋن رنى 

نامىزىدا، ئەزاندىن كېيىن، دۋئادا، مەسىىتكە ( سۇ تىلەش)، ئىاتىاقا خۇتبىلىرىدا

ئاخىرىقى  نامازنى ، ئېلىنغانداكېرىش ۋە چىقىشتا، مۇھەممەد ئەلەيسىااااە تىلغا 

 مۇھىملىقىنى ىشنى ئېيتئۇنىڭغا دۋرۋ   ئورۋن ردا ئۇنىڭدىن باشقاۋە تەشەھسۇدىدا 

 . سۆزلىگەن

 ئېيتىشنى رەھىمەھۇل ت پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا دۋرۋ   قەييى، ئىبنى    

: بايان قىلغان بولۇپ، ئۇنى  بەزىاى تۆۋەندىكىىە پايدىنىقىرىق بىر  پايدىلىرىدىن

 ،بولۇشىئىجابە   دۋئانى ، ئېرىشىشئۈچۈن ساۋابقا  ئورۋنلىغانلىقئەمرىنى  ئال ھنى 

قىلىنىشى،  مە پىرە  گۇناھ رنى ، ئېرىشىش شاپائىتىگەپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  

سااە يوللىغۇچىغا ئال ت تائاادىن ئون رەھمە  ساامىنى  ھاسى  -بىر قېتى، دۋرۋ 

بولىشى، دۋرۋ  ۋە سااە يوللىغۇچىغا پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  جاۋاپ بېرىشىدىن 

 .ەئەتلەر بارلىققا كىلىدۋئىبارە  كوپلىگەن مەنپ
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ۋە  پەزىلىتى تاۋابىئاتلىرىنىڭ-ئائىلەئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر 

 مەرتىۋىلىرىئۇالرنىڭ 

تاۋابىئاتلىرى -ئائىلەمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى   پەيغەمبىرىمىز: ئەھلى بەيت     

ئۇقەي  ۋە -التالىپ ۋە ئابباس، ئ ئەبۇ، رەسۇلۇل ھنى  قىزلىرى ۋە ئاياللىرى، بولۇپ

سەدىقە  بۇار ا. تاۋابىئاتلىرىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋئابدۋلمۇتتەلىب قاتارلىق رنى  ئائىلە 

ُ  ﴿ :كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ قۇرئان تائاا ئال ت. چەكلەنگەندۋر  يېيىش إِنََّما يُِريُد اَّللَّ
َرُكْم تَ  ْهَل اْْلَيِْت َويَُطهِّ

َ
ئى »: تەرجىمىاى ﴾ْطِهًْياِِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ

ساقىت قىلىشنى ۋە سىلەرنى  گۇناھنىسىلەردىن  ئال ت!    ئائىلىاىدىكىلەر پەيغەمبەرنى 

 [.ڭ ئايە  33 ئەھزا سۈرە ] «.خاايدۋقىلىشنى  پاكتامامەن 

قۇرئانى كەرى، : "ئىماە ئىبنى كەسىر رەھمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ    

شى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ئاياللىرى ئايەتلىرىنى تەپەككۇر قىلغان كى

ھەە  يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ئايەتتىكى كىشلەر قاتارىغا كىرىدىغانلىقىدىن ھېچ 

شۇنى  . ئەسلىدە گەپنى  سىياقى ئۇار ا داالە  قىلىدۋ. شۈبسىلەنمەيدۋ

ُكنَّ ِمْن آيَاِت َواْذُكْرَن َما ُيتَْلٰ ِِف ُبيُوتِ ﴿: ئۈچۈن ئال ت تائاا كىينىكى ئايەتتە
ِه َواَْلِْكَمةِ  ئۆيلىرىڭ ردا ! ئەي پەيغەمبەر ئاياللىرى»: تەرجىمىاى ﴾اللَـّ

( پەيغەمبەر ئەلەيسىااامنى  ھەدىالىرى)نى  ئايەتلىرىدىن ۋە ھېكمە  ئال ھ

-34سۈرە ئەھزا  . ]دېدى« تىن ئۇقۇلۇۋاتقان نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭ ر

ردە، ئال ت تائاا رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى يەنى؛ سىلەر ئۆيۈڭلە[. ئايە 

 .ۋەسەللەمگە نازى  قىلغان كىتا  ۋە سۈننەتكە ئەمەل قىلىڭ ر

قەتادە ۋە ئۇنىڭدىن باشقى ر يۇقىرىدىكى ئايەتنى تەپاىرلەپ مۇنداق     

پۈتۈن ئىناان ر ئارىاىدا پەقە  سىلەرگى  خاس شتۇرۋلغان بۇ : دەيدۋ

ۋەھالەنكى، ۋەھىي باشقى رن  ئۆيلىرىدە . ر ا ئىلىڭ رنىېمەتنى ئېاىڭ 

ئائىشە سىددىق . ئەمەس، بەلكى سىلەرنى  ئۆيلىرىڭ ردا چۈشىھاتىدۋ

رەزىيەل ھۇ ئەنسا ئۇار ئىىىدىكى بۇ نېمئەتكە كۆپراق مۇشەررەپ بولغان ۋە بۇ 

چۈنكى پەيغەمبەر . رەھمەتتىن ئە  كۆپ بەھرە ئىلىشقا نائى  بولغاندۋر
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لەيسىااامغا ئائىشە سىددىق رەزىيەل ھۇ ئەنسانى  ھۇجرىاىدىن باشقا ئە

 ".ئايال رنى  ھۇجرىادا ۋەھىي نازى  بولمىغان

 ئۇيغۇنروھىغا  ھەدىالەرنى ۋە  قۇرئانيەنى ئەقىدىاى ) مەزھىپى سۈننەئەھلى     

ۋە  ھۆرمەتلەيدۋھەممىاىنى  ئائىلىاىدىكىلەرنى پەيغەمبەر ( كەلگەن جامائە 

 قالدۋر انپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ئۆز ئائىلىاىدىكىلەر تو رۋلۇق . يىدۋسۆ

: مۇنداق دېگەن  ساھابىلىرىغاپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە . ئەمەل قىلىدۋ ۋەسىيەتلىرىگە

 «.قىلىمەنتىن قورقۇشۇڭ رنى تەۋسىيە ئال ھئەھلى بەيتى، ھەققىدە مەن سىلەرنى »

 [.رىھايىتى مۇسلى،]

 پىرىناىپى سۆيۈشتىكى پەيغەمبەر ئائىلىاىدىكىلەرنى مەزھىبىنى  سۈننە ئەھلى    

ۋە  ئال ھقائۇار پەيغەمبەر ئائىلىاىدىكىلەردىن . پىرىناىپتۇرئە  ئادالەتلىك ۋە تو را 

 سۆيىدۋھەقىقىي رەۋىشتە ئەگەشكەن ۋە دىيانەتلىك بولغانلىرىنى  پەيغەمبىرىگەئۇنى  

 قىلغۇچى رنى خى پلىق كۆرسەتمىلىرىگە شەرىئىتىنى ە ئەمما ئىا . ھۆرمەتلەيدۋھەە 

.  قىلمايدۋۋە ھۆرمە   تۇتمايدۋدوست  بولاىمۇگەرچە ئۇار پەيغەمبەر ئائىلىاىدىن 

 پەيغەمبەرنى ، ئۇنى  بولمىاۇندىنىغا سادىق بولمىغان قانداق  كىشى  ئال ھنى 

ۇ ئەنسۇ ۇ ھۇرەيرە رەزىيەل ھئەب. يوقتۇر پايدىاىھېچ نەرسىگە  بولغانلىقىنى  تۇ قىنى

قَْربنِيَ ﴿ :قۇرئاندىنئەلەيسىاااامغا مۇنداق دەيدۋ، پەيغەمبەر
َ
نِذرْ َعِشَْيتََك اْل

َ
 ﴾َوأ

دېگەن ئايە  « ئەقرىبالىرىڭنى ئاگاھ ندۋ ىن-يېقىن خىش»: تەرجىمىاى

  ئۆزقڭ رنى! جامائەسى قۇرەيشئى »: كېيىن، ئۇ مۇنداق دېگەن چۈشكەندىن

ئازابىدىن  ئال ھنى ، مەن سىلەرنى تىرىشىڭ ر قۇتۇلدۋرۋشقائازابىدىن   ئال ھنى

ئازابىدىن  ئال ھنى  سېنىمەن ! ئو لى ئابباس مۇتتەلىبئى ئابدۋل. قۇتقۇزالمايمەن

ئى . قۇتۇلدۋرالمايمەنئازابىدىن  ئال ھنى  سېنىمەن ! ئى سەفىييە. قۇتۇلدۋرالمايمەن

! ئى قىزى،. قۇتۇلدۋرالمايمەنئازابىدىن  ئال ھنى نى مەن سىز! فاتىمەپەيغەمبەر قىزى 

 كۈچۈە مېنى  بۇنىڭغا، بولىدۋ سورىاىڭىزمەندىن خالىغانىە  دۋنيالىرىمدىنمال ڭ 

چامى،  مېنى  قېلىشقا قۇتۇلدۋرۋپئازابىدىن  ئال ھنى بىراق سىزنى . يېتىدۋ

 [.رىھايىتى بۇخارى] «.يەتمەيدۋ

سائادە  )كىمنىڭكى ئەمەلى »: ق دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇندا

 «.سۇس شقان بولاا، نەسەبى ئۇنى تىزلىتەلمەيدۋ( دەرىجىاگە يېتىشتە

 [.مۇسلى، رىھايىتى]
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ۋەلجەمائە؛ شىيئەلەردەك پەيغەمبەر جەمەتىنى  بەزىلىرى خۇسۇسىدا  سۈننەئەھلى     

ردەك ئۇارنى  دەپ ئېتىقاد قىلىشتىن، نەۋاسىب  پاك گۇناھ ردىنئۇارنى بارچە 

تاپا قىلىش ئارقىلىق ئەزىيە  بېرىشتىن، بىدئە  -ئىىىدىن تو را يولدا ماڭغان ر ا تەنە

ۋە خۇراپا  ئەھلىگە ئوخشاش ئەھلى بەيتنى ئىبادەتتە ئال ت تائاا ا ۋەسىلە قىلىدىغان 

ۋە ئۇارنى  بەزىاىنى ئى ھلىق دەرىجىاىگە كۆتۈرقدىغان شېرىك ئەمەللەردىن 

 .جۇدا دەپ ئېتىقاد قىلىدۋ-نى ئادائۆزلىرى

ئۇارنى  ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە بۇ ھەقتە مۆتىدى  ۋە تو را يولدا بولۇپ،    

چۇشۇرىھىتىشنى  ئاشۇرۋۋېتىشنى ياكى مۇناسىپ ھۆرمە  ئۆرنىدىن مەدھىيىدە

ئەھلى بەيتتىن بولغان سا  ە ئېتىقادتىكى ھەرقانداق كىشى ئۆزلىرىنى  . ياقتۇرمايدۋ

تالىپ  ئەبۇ ئىبنىئەلى . جىدىن تاشقىرى ھۆرمەتلىنىشىنى ئىنكار قىلىدۋدەرى

ئارقىلىق دىننى  ئى ھ شتۇرۋشئۇنى ( كۇي ئو لىپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  )

ئىبنى . جازالىغان كۆيدقرقپئوتقا تاش پ  گۇرۋھ رنى ئاز ۇنمەقاە  قىلغان  بۇلغاشنى

ەرنى  ئۆلتۈرقلىشى تو را دەپ قارىغان، ئەمما ئابباس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ مەزكۇر كىشىل

 پىتنىنى  بۇ. كۆيدقرقلمەستىن قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرقلگەن بولاا دېگەن قاراشتا بولغان

ئىاىملىك ئەبلەخنى ئەلى  سەبەئ ئىبنى ئابدۋل ت ئەسىللىك يەھۇدىيباشىىاى 

 . قالغان قۇتۇلۇپ پقېىىبولغاندا، ئۇ  ئۆلتۈرمەكىىتالىپ رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ  ئەبۇ ئىبنى
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ۋە ئۇالر ھەققىدە قانداق ئېتىقاد  پەزىلىتى نىڭكىرامالر ساھابە

 توغرىسىدا قىلىش كېرەكلىكى

دېگەن ئاتالغۇدىن نېمە مەقاە  قىلىنىدۋ؟، ئۇار ھەققىدە ئېتىقاد قىلىش  ساھابە    

 .ۋاجىپ بولغان ئىش ر نېمىلەردىن ئىبارە ؟

ىي سۆزىنى  كۆپلۈك ھالەتتە كىلىشى بولۇپ، ئۇار كەلىمىاى؛ سەھاب ساھابە    

ۋە ئۇنى  سۆھبىتىگە مۇشەررەپ بولغان، شۇنداق   كۆرگەنپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى 

 مىللىتىنى ئىا ە  ساھابىلەر. دېمەكتۇركىشىلەر  ۋاپا  تاپقانمۇسۇلمانلىق ھالىتىدە 

مۇھەممەد  ەمبىرىمىزپەيغئۇار . سەرخىللىرىدۋرۋە ئىناان رنى   پىشىھالىرى

ۋە  تېپىشىكۈچ  دىنىنى ئەلەيسىااااە بىلەن ھەماۆھبە  بولغان، ئىا ە 

قىلغان، قىيىنىىلىق ۋاقىتلىرىدا  پىداراۋاجلىنىشى يولىدا جانلىرىنى ۋە ماللىرىنى 

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى تاشلىھەتمىگەن، ئىناانىيەتكە تو را دىننى يەتكۈزقش 

 ئال ت. زات ردۋرن جىساداردا ۋە بارلىق قىيىنىىلىق ردا بىرگە بولغان يولىدا ئۇنى  بىلە

لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن ﴿: تائاا ئۇارنى مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۋ وَّ
َ
ابُِقوَن اْل َوالسَّ

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه وَ  يَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحَساٍن رَِِضَ اَّللَّ ِ نَْصاِر َواَّلَّ
َ
َعدَّ لَُهْم َواْل

َ
أ

بًَدا َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
َ
يَن ِفيَها أ ْنَهاُر َخادِلِ

َ
: تەرجىمىاى ﴾َجنَّاٍت ََتِْري ََتْتََها اْل

مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرە  ) مۇھاجىرار ئېيتقانھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان »

دىن، ياخشىلىق ( مەدىنىدە پەيغەمبەرگە قوينىنى ئاچقان ر) ئەناارارۋە ( قىلغان ر

دىن ( ماڭغان رتا قىيامەتكىىە ئۇارنى  يولىدا )قىلىش بىلەن ئۇار ا ئەگەشكەنلەر

ئۇار ا ئاستىدىن  ئال ت. بولدى مەمنۇن ئال ھتىن ئۇارمۇ. رازى بولدى ئال ت

. قالىدۋ مەڭگۈئۇار جەننەتتە . تۇرىدىغان جەننەتلەرنى تەييارلىدى ئېقىپ ئۆستەڭلەر

 [. ڭ ئايە  133 تەۋبەسۈرە ]« .تتۇربەخچو   بۇ

ارِ رََُحَاُء ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ اءُ لََعَ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
يَن َمَعُه أ ِ ِ َواَّلَّ د  رَُسوُل اَّللَّ حُمَمَّ

ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِِف وُُجوِههِ  ًدا يَبْتَُغوَن فَْضًًل ِمَن اَّللَّ ًعا ُسجَّ ْم بَيْنَُهْم تََراُهْم ُركَّ
هُ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
يِل َكَزْرٍع أ ْْنِ ُجوِد َذلَِك َمثَلُُهْم ِِف اتلَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِِف اْْلِ ثَِر السُّ

َ
ِمْن أ

 ُ اَر وََعَد اَّللَّ رَّاَع ِِلَِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ فَآََزرَهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى لََعَ ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ
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يَن آََمنُوا وَعَ  ِ ْجًرا َعِظيًمااَّلَّ
َ
اَِلَاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوأ : تەرجىمىاى ﴾ِملُوا الصَّ

ئۇنى  بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر كۇففارار ا . رەسۇلىدۋر ئال ھنى مۇھەممەد »

. كۆرىاەنقىلغان، سەجدە قىلغان ھالدا  رۋكۇئۇارنى . كۆيۈمىاندۋر ئۆز ئارا، قاتتىقتۇر

 سەجدىنى  يۈزلىرىدەئۇارنى  . تىلەيدۋە رازىلىقىنى ۋ پەزلىنى ئال ھنى ئۇار 

ئۇارنى  . سۈپىتىدۋرئۇارنى  تەۋراتتىكى  شۇئەنە . ئەسىرىدىن نىشان ر بار

، ئاندىن ئۆز  ولى چوڭايغان كۈچلىنىپبولاا، ئۇار شاخ چىقار ان،  سۈپىتىئىنجىلدىكى 

قىلغان  مەمنۇن دېسقان رنىبىلەن  كۆرقنۈشى كۆركەەۋە  بولۇقلىقى، تۇر ان ئۆرەبىلەن 

 خاپاكۇففارارنى ( مۆمىنلەرنى مۇنداق زىرائەتكە ئوخشىتىش. )ئوخشايدۋبىر زىرائەتكە 

ۋە ياخشى ئەمەللەرنى  ئېيتقانئۇارنى  ئىىىدىن ئىمان  ئال ت. قىلىش ئۈچۈندۋر

 [.ئايە -29سۈرە پەتسى ]« .ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى مە پىرە قىلغان ر ا 

ْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ    
ُ
يَن أ ِ لِلُْفَقَراِء الُْمَهاِجِريَن اَّلَّ

َه َورَُسوَُهُ  وَن اللَـّ ِه َورِْضَوانًا َوَينُُصُ َن اللَـّ ْمَوالِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضًًل ِمِّ
َ
ئَِك  ۖ   َوأ ـٰ ولَ

ُ
أ

اِدقُوَن  يَن َتبَوَُّءوا ادلَّ . ُهُم الصَّ ِ بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِِلِْهْم َواَّلَّ يَماَن ِمن َقبِْلِهْم َُحِ اَر َواْْلِ
نُفِسِهْم َولَْو ََكَن بِِهْم 

َ
ٰ أ وتُوا َوُيْؤثُِروَن لََعَ

ُ
ا أ مَّ ُدوَن ِِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمِّ َوََّل ََيِ

ئَِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ  ۖ   َخَصاَصة   ـٰ ولَ
ُ
ئۇ )»: جىمىاىتەر﴾ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه فَأ

مۈلكىدىن  -دىيارىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان، مال (  ەنىمەتنى  بىر قىامى

نى  پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى ئال ھئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرار ا خاستۇر، ئۇار 

( ئىماندا)قا ۋە ئۇنى  پەيغەمبىرىگە ياردەە بېرىدۋ، ئەنە شۇار ئال ھتىلەيدۋ، 

مەدىنىدە يەرلىك بولغان، ( يەنى مۇھاجىراردىن)ىن ئۇارد. سادىق ئادەملەردۋر 

يېنىغا ھىجرە  قىلىپ كەلگەنلەرنى ( يەنى ئەناارار)ئىمانى كۈچلۈك بولغان ر 

دوست تۇتىدۋ، ئۇار ا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىىى ( يەنى مۇھاجىرارنى)

( مۇھاجىرارنى  مەنپەئىتىنى)تارلىق قىلمايدۋ، ئۇار موھتاج تۇرۋقلۇق 

دىن ئەا بىلىدۋ، ئۆز نەپاىنى  بېاىللىقىدىن ( مەنپەئىتى)ئۆزلىرىنى  

 [.ئايەتلەر-9-8سۈرە ھەشرى ]« .ساق نغان ر مەقاەتكە ئېرىشكۈچىلەردۋر

مەدھىيىلەپ،  ئەناارى رنىبىلەن  مۇھاجىرار تائاا ئال تيۇقىرىقى ئايەتلەردە     

بولغان ئەزىمەتلىك  سەپتەئالدىنقى  ق رداياخشىلى، ئېيتقانئۇارنى ئە  ئاۋۋال ئىمان 
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ۋە ئۇاردىن رازى ئىكەنلىكىنى جاكاراپ ئۇار ا جەننەتنى ۋەدە  تەرىپلىگەنزات ر دەپ 

ئال ت تائاا ئۇارنى رەسۇلۇل ھنى  سۆھبىتىگە نائى  بولۇش بىلەن . قىلغان

قاتتىق قول، مەيدانى ، كاپىرار ا بىرىگە مېسرىبان-ئارا بىر-ر ئۆزئۇا. شەرەپلەندۋردى

ئېنىق، قەلبى پاك، كۆپ ناماز قىلىدىغان، ئىمان ۋە ئىبادەتنى  ئەسەرلىرى يۈزلىرىدە 

مۈلكىنى ئال ھنى  -يۇرتلىرىنى، مال: مۇھاجىرار بولاا. نامايەندە بولغان مۆمىنلەردۋر

  دىنىنى ئۈستۈن قىلىش ۋە ئۇنى  رازىلىقىنى قازىنىش يولىدا ھىجرە  قىلغان راستىى

ھېجرە  ئەھلىگە قۇچاق ئاچقان، چىن ئىمان بىلەن : ئەناارى ر بولاا. مۆمىنلەردۋر

دىن ۋە مۇسۇلمان ر ا ياردەە بەرگەن، مۇھاجىرارنى  مەنپەئەتىنى ئۆز مەنپەئەتىدىن 

ئەۋزەل بىلگەن، ئىجتىمائىي جەمئىيەتتە باراۋەرلىكنى بەرپا قىلىش ئارقىلىق بۈيۈك 

ۋە  پەزىلەتلىرى ئومۇمىي ساھابىلەرنى  يۇقىرىقى ر. مۆمىنلەردۋرپەزىلەتلەرگە ئېرىشكەن 

 مۇندىن. بايانىدۋر ئىكەنلىكىنى بارلىق مۇسۇلمان ردىن ئەۋزەل  تا قىيامەتكىىە

ئۇارنى  . باردۋر مەرتىھىلىرىۋە  پەزىلە  پەرقلىق، ئۇارنى  بىر ڭ بىرىدىن باشقىمۇ

ھېجرە  قاتارلىق ئىش ر ا بولغان  دەرىجىلىرى، ئىا ە، جىساد ۋە پەزىلەتتىكى

 . بەلگىلىنىدۋ مەرتىھىلىرىدەرگاھىدىكى  ئال ھنى ئاكتىپىانلىقىغا قاراپ 

 ئال ت)، ئوسمان ۋە ئەلى ئۆمەربەكرى،  ئەبۇئە  ئەۋزەللىرى ھەزرىتى  ساھابىلەرنى      

 خۇشىلەن ئۇاردىن قالاا، جەننە  ب. ساھابىدۋر تۆ قاتارلىق ( ئۇاردىن رازى بولاۇن

بېرىلگەنلەر  بېشارە  خۇشجەننە  بىلەن . ساھابىدۋربېرىلگەن ئون  بېشارە 

 ئەبۇ، ئەۋف ئىبنى ئابدۋررەھمان، زۋبەير، تەلسەكىشى بىلەن بىرلىكتە  تۆ يۇقىرىقى 

. قاتارلىق ردۋر زەيد ئىبنى سەئىدۋەققاس،  ئەبۇ ئىبنى سەئىدجەررات،  ئىبنى ئۇبەيدە

بەدىر  ازىتىغا قاتناشقان ر، . ئارتۇقتۇر پەزىلەتتەنىابەتەن   ائەناارار مۇھاجىرار

 ئېيتقان رقىلىنىشتىن بۇرۋن ئىمان  فەتسىھازىر بولغان ر ۋە مەككە  بەيئىتىگەرىدۋان 

 .ئارتۇقتۇر ھۆرمەتتەۋە  پەزىلەتتە ئېيتقان ردىن ئىمانكېيىن  فەتسىاىدىنمەككە 
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يۈز  ئوتتۇرىسىدا اھابىلەرس مەزھبىنىڭۋەلجەمائە  سۈننەئەھلى 

 قاراشلىرىھەققىدىكى  رۇشالرۇئبەرگەن پىتنە ۋە 

 :سەۋەبى پىتنىنىڭ    

مۇسۇلمان   ئۆزىنى  يەھۇدىيئىاىملىك بىر  سەبەئ ئىبنى ئابدقل ت يەمەنلىك    

كىرگەندىن كېيىن، سوقۇنۇپ  سېپىگەبولغانلىقىنى ئىزھار قىلىش ئارقىلىق مۇسۇلمان ر 

شەنىگە داغ  دىنىنى ۋە ئىا ە  پارچى شمۇسۇلمان رنى  بىرلىكىنى  پۈتۈن كۈچىنى

كەلگەن خەسى   ئورۋنۇپ بېرى ئۇزۋندىن ئۆزىنى ئۇ . مەركەزلەشتۈرىدۋ تەككۈزقشكە

دەۋرىدىن  ئاففان رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى  ئىبنىئوسمان  خەلىپەئۈچىنىى  پى نىنى

ۋە  پىتنەوسمان تو رۋلۇق ھەر تۈرلۈك ئ خەلىپەئۇ . ئاشۇرۋشقا باش يدۋباش پ ئىشقا 

نەتىجىدە، بەزى بىلىماىز، نادان . باش يدۋئىغھاارنى تارقىتىش ئارقىلىق ئىشىنى 

نەتىجىدە . چىقىدۋئوسمانغا قارشى  خەلىپەكىشىلەر ئۇنى  ئىغھالىرىغا ئىشىنىپ كېتىپ 

ئۇار ئارىاىدا  لۇپبۇزۋبىلەن مۇسۇلمان رنى  بىرلىكى  بۇنى . ئۆلتۈرقلىدۋناھەق  خەلىپە

تو را دەپ ئېتىقاد  مەۋقەسىنى تۇتقان ئۆزىنى ھەر تەرەپ . پىتنە بارلىققا كىلىدۋ

 ئوتتۇرىاىدا مەزكۇر يەھۇدىنى  قۇتراتقۇلىق قىلىشى سەۋەبلىك ئۇارقىلغانلىقتىن، 

مۇسۇلمان رنى  : "دېيىلگەنمۇنداق  شەرھىدە تاھاۋىينى . بېرىدۋيۈز  ئورۋش رقانلىق 

ئۇار ئىا ە دىنىغا بولغان قاتتىق . ئىدى يەھۇدىي رئەسلىدە  بۇز ان رىكىنى بىرل

شەنىگە داغ  مۇبارەكيۈزىاىدىن، پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى   ئۆچمەنلىكلىرى

يېڭى دىننى يەرشارىدىن يوق قىلىش نىيىتى بىلەن  بۇ ئارقىلىق تەككۈزقش

مۇسۇلمان  ئۆزىنى  سەبەئ نىئىب ئابدۋل ت. باشلىغانىدى بۇز ۇنىىلىقلىرىنى

 پاۋلۇسقا پۈچەكلەشتۈرگەنبولغانلىقىنى ئىزھار قىلىشتا، خۇددى خرىاتىئان دىنىنى 

 ئۆزىنى ئۈ . مەقاە  قىلغانىدى پۈچەكلەشتۈرقشنىئوخشاش ئىا ە دىنىنى 

 ئاففاننى ئىبنىئوسمان  ئازدۋرۋپماھارىتى بىلەن مۇسۇلمان رنى  ئىغھاگەرلىكتىكى

ئەلى رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى  ئۇ جايدا، بېرىپشەھىرىگە  كۇفەكېيىن،  دىنئۆلتۈرگۈزگەن

 بۇزۋشقائەقىدىاىنى  تەۋھىدئارقىلىق مۇسۇلمان رنى   كۆتۈرقشئى ھلىق دەرىجىاىگە 

قارار  ئۆلتۈرقشكەبۇ خەۋەر ئەلى رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ا يەتكۈزقلگەندە ئۇنى . ئورۋنغان

ۋەقە تارىاى ئەسەرلەردە  بۇ. بولىدۋ  ايب زدىنكۆ كېىىدى قىلىدۋ، لېكىن ئۈ بىر 

 ".قەيت قىلىنغان تەپاىلى
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 ئۆلتۈرقلگەندىنئوسمان  خەلىپە: "مۇنداق دېگەن تەيمىيە ئىبنىشەياۇل ئىا ە     

ياخشى زات ر . كۈنلەر كەلدى ئېغىر بېشىغامۇسۇلمان رنى  . پارچى ندىكېيىن، بىرلىك 

بىر ۋەزىيەتتە مۇسۇلمان ر  مۇشۇنداق. ئومۇم شتىجايدا ڭ ئىغھاار ھەر  پىتنە. خوراندى

چۈنكى ئۈ ۋاقىتتا . قىلىپ سايلىدى خەلىپەئۆزلىرى ئۈچۈن  تالىبنى ئەبۇ ئىبنىئەلى 

كۆپ كۈچ  شۈنىىلىكئەلى  خەلىپە. ئە  ايىق كىشى ئەلى ئىدى خەلىپىلىككە

ىكى ئەسلىگە بىرل پارچى نغان، مۇسۇلمان رنى  ئەپاۇسكى، بولاىمۇچىقار ان 

-335-334پەتىھاار مەجمۇئەسى ." ]نەتىجىدە، بولىدىغان ئىش بولدى. كەلمىدى

 [. بەتلەر

چىققان  ئوتتۇرىاىدا تەرەپتارلىرىبىلەن ئەلى  مۇئاۋىيەئەمما : "يەنە مۇنداق دەيدۋ    

. تااشقان ئەمەس خەلىپىلىك ئۇرۋشۇشتائەلى بىلەن  مۇئاۋىيەكەلاەك،  ئۇرۋش ر ا

. ھەقلىق ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلغان ئەمەس خەلىپىلىككە ئۆزىنى  ئۈرۋشتا بۇ ئەلىمۇ

بەلكى ئۇارنى  ھەر ئىككىاى مۇسۇلمان رنى  بىرلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرقش ۋە 

. تو را بىلگەن ئىجتىسادىنى ئۆزىنى قىلىش نىيىتى بىلەن ھەر تەرەپ  بەرپائادالەتنى 

قارشى ئۇرۋش  مۇئاۋىيەگە ئەلىمۇى خالىمىغان، ئەلىگە قارشى ئۇرۋش قىلىشن مۇئاۋىيەمۇ

 خەلىپەمۇسۇلمان ر ئۈچۈن بىرا  يېنىدىكىلەرپەقە  ئەلى ۋە ئۇنى  . باش تمىغان ئىدى

ئارقىلىق  باستۇرۋش چىققۇچى رنىقارشى  خەلىپىگە قانۇنلۈقتەيىنلىنىشى كېرەك، 

بولاا، بىر  ەپتىكىلەرتەر مۇئاۋىيە. بولغان چۈشەنىىدەبىرلىكنى ساق ش زۆرقر دېگەن 

، ئەلى ئۇنى  قاتىلىنى ئۆلتۈرقلدىبا لىنىش ھاجەتاىز، ئوسمان ناھەق  خەلىپىگى 

بىز ئۇنىڭغا با لىنىشنى خالىمايمىز، بىزنى  شۇڭا. جازالىيالمىدىۋاقتىدا  تېپىپ دەرھال

ھىمايە قى ايدىغان ۋە ھەققىمىزدە ئىنااپ قىلىشقا قادىر خەلىپىگە بەيئە  

 ئوتتۇرىاىدا تەرەپئىككى  بۇنەتىجىدە، . بولغان چۈشەنىىدەىز ازى، دېگەن قىلىشىم

 .ئۇرۋش چىققان

ھەققىدە ئەھلى  ئورۋش ربولۇپ ئۆتكەن زىددىيەتلەر ۋە  ئوتتۇرىاىدا ساھابىلەر     

 : خۇاسىلىنىدۋئىككى نوقتىغا  تۆۋەندىكىدەك كۆز قارىشى مەزھىبىنى  سۈننە ۋەلجەمائە

بولۇپ  ئوتتۇرىاىدا ساھابىلەر ۋەلجەمائە مەزھىبىدىكىلەر سۇننەەھلى ئ: بىرىنىى    

 تەرەپنى ھەقلىق ۋە قاياى  تەرەپنى قاياى   ئۇرۋش ردائۆتكەن زىددىيە  ۋە 

مەسىلە  بۇ. ھەقاىزلىق قىلغانلىقى تو رۋلۇق ھۆكۈە چىقىرىشتىن سۈكۈ  قىلىدۋ

َربَّنَا اْغِفْر ﴿: ئوقۇيدۋدۋئانى  ۇنۇم قۇرئاندىكىئۇار . ۋاز كېىىدۋھەققىدە ئىزدىنىشتىن 
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يَن آََمنُوا َربَّنَا  ِ يَماِن َوََّل ََتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا ِغًلًّ لَِّلَّ يَن َسبَُقونَا بِاْْلِ ِ نَلَا َوِْلِْخَوانِنَا اَّلَّ
ئىلگىرى ئىمان  ۋە بىزدىنبىزگە ! پەرۋەردىگارىمىز»: تەرجىمىاى ﴾إِنََّك رَُءوف  رَِحيم  

قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى  مە پىرە رىنداشلىرىمىز ا قې ئېيتقان

، قىلغۇچىاەن مە پىرە سەن ناھايىتى ! پەرۋەردىگارىمىز. قىلمىغىن پەيدادقشمەنلىك 

 [.ئايە  -13 ھەشرسۈرە ]« .مېسرىباناەنچەكاىز  بەندىلىرىڭگە

 رىھايەتلەرنى اىدىكى بولغان ئىش ر تو رى ئوتتۇرىاىدا ساھابىلەرنى : ئىككىنىى     

 قىااىەلەرنىھەرخى   دقشمەنلىرىقىلىنغان، شۇنداق  ئىا ە  مۇبالىغەتولىاى 

چىققان بولۇپ، بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك بىرنەچىە مەسىلىنى كۆزدىن ساقىت  توقۇپ

 :قىلغىلى بولمايدۋ

  ئابرۋيىنى چۈشۈرقش نىيىتىدە دىن دۋشمەنلىرىنى-ساھابە كىرام رنى  يۈز-1    

 .ياۋىداقلىرىدىن خالى ئەمەس-توقۇپ چىققان يالغان

بۇ ھەقتە بايان قىلىنغان قىااىلەر باشقى ر تەرىپىدىن قوشۇلغان ياكى -2    

 .كەمەيتىلگەن بولۇپ، شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭغا ئېتىبار بېرىلمەيدۋ

ئاز  بۇ ھەقتە بايان قىلىنغان ئەسەرلەرنى  سا  ە رىھايە  قىلىنغىنى ئىنتايىن -3    

بولۇپ، چۈنكى ئۇار ئۆز نۆۋىتىدە ئىجتىساد قىلىش ئارقىلىق ھۆكۈە چىقار ان ۋە شۇنىڭغا 

ئۇار ئىجتىسادتا تو رىغا مۇۋەپپەق قىلىنغان بولاا، قوش ئەجىرگە نائى  . ئەمەل قىلغان

ئەگەر ئۇنىڭدا خاتااشقان بولاا، بىر ئەجىرگە مۇيەساەر بولغان بولىدۋ ۋە . بولىدۋ

ئومەر ئىبنى ئاس رەزىيەل ھۇ ئەنسۇدىن رىھايە  . تالىق كەچۈرقە قىلىنىدۋمەزكۇر خا

ئەگەر »: قىلىنغان ھەدىاتە، رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دەيدۋ

ھۆكۈە قىلغۇچى ئىجتىساد قىلىپ، تو را ھۆكۈمگە مۇيەساەر قىلىناا، ئۇنڭغا 

ىپ خاتا كەتاە ئۇنىڭغا بىر ئەجىر ئىككى ئەجىر بېرىلىدۋ، ئەگەر ئىجدىساد قىل

 [.بىرلىككە كەلگەن ھەدى ] «.بېرىلىدۋ

چۈنكى ئۇار خاتالىق ردىن . خاتالىشىدۋئىناان بولغانلىقى ئۈچۈن  ساھابىلەرمۇ -4    

دەرىجىدە   يېتەرلىكيوققا چىقىشىغا  خاتالىقلىرىنى ئەمما ئۇارنى  . ئەمەستۇرمەسۇە 

ئۇارنى  خاتالىقلىرىنى  تەۋبىلىرىئۇارنى  قىلغان  :ەنمەسىل. باردۋر پەزىلەتلىرىمۇ

ئۇارنى  مۇسۇلمانلىقتا . چارىاىدۋر يۇيۇشنى  گۇناھنىۋە  خاتالىق تەۋبەچۈنكى  .يۇيۇدۋ

تۇرۋپ، ئىا ە  سەپتەئاۋۋالقى ردىن بولغانلىقى، پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىلەن بىر 
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ئۇارنى   پەزىلەتلىرى بۇئۇارنى  . ىلەتتۇرپەزئايرى، بىر  راۋاج ندۋر انلىقىدىنىنى 

إِنَّ اَْلََسنَاِت ﴿: بۇ ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. چىقىرىدۋخاتالىقلىرىنى يوققا 
ِيِّئَاِت  شۈبسىاىزكى، ياخشى ئىش ر ئارقىلىق يامان »: تەرجىمىاى ﴾يُْذِهْْبَ السَّ

 [.ئايەتنى  بىرقىامى-114سۈرە ھۇد ]« .ئىش ر يۇيۇلىدۋ

ئۇارنى  قىلغان . يېتەلمەيدۋمەرتىھىاىگە تا قىيامەتكىىە ھېىكى،  ساھابىلەرنى      

ۋە  قىلغان ردۋر بەرپادىننى  بۇچۈنكى ئۇار . قى لمايدۋياخشىلىقلىرىنى ھېىكى، 

 تەككۈزقشئۇار ا تى  . زات ردۋرياردىمى ئۈچۈن ئااھىدە تال نغان  پەيغەمبەرنى 

بولۇپ ئۆتكەن ئىش ر ئۈچۈن ھۆكۈە  ئوتتۇرىاىدائۇارنى   شۇڭا. ياخشى ئەمەس

 . چىقىرىشتىن سۈكۈ  قىلىش كېرەك

پۈتۈن ئەھلى سۈننە : "شەياۇل ئىا ە ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۋ    

ۋەلجامائە ۋە دىن پىشىھالىرىنى  ھەممىاى ساھابى رنى  بىرەرسىنى گۇناھتىن 

مەسىيە  -ردىنمۇ خاتالىق ۋە گۇناتبەلكى ئۇا. پاك دەپ ئېتىقاد قىلمايدۋ

ئال ت سۇبسانەھۇ ۋەتائاا ئۇارنى  گۇناھلىرىنى تەۋبىلىرى . سادىر بولىدۋ

ياخشىلىقلىرى سەۋەبلىك . ئارقىلىق كەچۈرىدۋ ۋە دەرىجىلىرىنى ئالى قىلىدۋ

ْدِق ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدۋ ِي َجاَء بِالِصِّ َواَّلَّ
ئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن  ۖ   َق بِهِ وََصدَّ  ـٰ ولَ

ُ
ا يََشاُءوَن ِعنَد َربِِِّهمْ  .أ َذٰلَِك َجَزاُء  ۖ   لَُهم مَّ

ْحَسِن  .الُْمْحِسننَِي 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
ِي َعِملُوا َوََيِْزَيُهْم أ  اَّلَّ

َ
ْسَوأ

َ
ُه َعنُْهْم أ َر اللَـّ ِِلَُكِفِّ

ِي ََكنُوا َيْعَملُونَ  نى ئېلىپ ( يەنى قۇرئان)سۆز راست »: تەرجىمىاى ﴾اَّلَّ

 .ئەنە شۇار تەقھاداراردۋر-كەلگەن كىشى ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر

ئۇار پەرۋەردىگارىنى  دەرگاھىدا ئۆزلىرى خالىغان نەرسىلەردىن بەھرىمەن 

ئال ت ئۇارنى  ئە  . بولىدۋ، ئەنە شۇ ياخشى ئىش قىلغۇچى رنى  مۇكاپاتىدۋر

يوققا چىقىرىدۋ، ئۇار ا قىلغان ئە  ياخشى ئەمەللىرى  يامان ئەمەللىرىنى

 [.ئايەتلەر-35-34-33سۈرە زۋمەر ]« .بويىىە ساۋا  بېرىدۋ

يِْه إِْحَسانًا﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     نَساَن بَِوادِلَ يْنَا اْْلِ ُه  ۖ   َووَصَّ مُّ
ُ
ََحَلَتُْه أ

هُ َوَبلََغ  ۖ   َصاُُهُ ثًََلثُوَن َشْهًراوَََحْلُُه َوفِ  ۖ   ُكْرًها َووََضَعتُْه ُكْرًها ُشدَّ
َ
ٰ إَِذا بَلََغ أ َحَّتَّ
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ْن 
َ
يَّ وَأ ٰ َوادِلَ َّ ولَََعَ ْنَعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَِِّت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعيِن أ

َ
ْرَبِعنَي َسنًَة قَاَل رَِبِّ أ

َ
أ

يَِِّت  ْصِلْح ِِل ِِف ُذِرِّ
َ
ْعَمَل َصاَِلًا تَرَْضاهُ َوأ

َ
 . ُتبُْت إَِِلَْك َوإِِِنِّ ِمَن الُْمْسِلِمنَي إِِِنِّ  ۖ   أ

ْصَحاِب 
َ
ِّئَاتِِهْم ِِف أ ْحَسَن َما َعِملُوا َوَنتََجاَوُز َعن َسيِ

َ
يَن َنتََقبَُّل َعنُْهْم أ ِ ئَِك اَّلَّ ـٰ ولَ

ُ
أ

ي ََكنُوا يُوَعُدونَ  ۖ   اْْلَنَّةِ  ِ ْدِق اَّلَّ  -بىز ئىنااننى ئاتا »: تەرجىمىاى ﴾وَْعَد الِصِّ

ئىنااننى ئانىاى مۇشەققە  بىلەن . اىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۋدۋقئانى

ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرقش . قورساق كۆتۈرقپ، مۇشەققە  بىلەن تۇ دى

( بوۋاق ئۆسۈپ)تاكى ئۇ . ئايدۋر 33مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى 

سېنى  ماڭا  !پەرۋەردىگارى،(: ئۇ)ياشقا يەتكەندە،  43قۇۋۋەتكە تولۇپ،  -كۈچ 

ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر قىلىشنى ۋە سەن رازى بولىدىغان  -ۋە ئاتا 

ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلساە قىلغىن، مەن ئۈچۈن مېنى  ئەۋادىمنى 

، مەن (يەنى مېنى  ئەۋادىمنى ياخشى كىشىلەردىن قىلغىن)ئىا ت قىلغىن 

بە قىلدى،، مەن ھەقىقەتەن تەۋ( جىمى گۇناھ ردىن)ھەقىقەتەن ساڭا 

ئەنە شۇنداق كىشىلەرنى  ياخشى ئىشلىرىنى . مۇسۇلمان ردىندۋرمەن، دەيدۋ

ئال ت يامان ئىشلىرىنى )قوبۇل قىلىپ، يامان ئىشلىرىنى كەچۈرقە قىلىمىز، ئۇار 

« .جەننەتتە بولىدۋ، بۇ ئۇار ا قىلىنغان راست ۋەدىدۋر( كەچۈرگەنلەر بىلەن

 ".تۇگىدى[. ئايەتلەر-16-15سۈرە ئەھزا  ]

ئال ت سۇبسانە ۋەتائاانى  دقشمەنلىرى ساھابىلەر ئارىاىدا بولغان بەزى     

. شەرىپىگە تى  ئۇزاتتى-ئىش رنى  دەسمى قىلىپ تۇرۋپ، ئۇارنى  شان

شۇنىڭدەك يېڭى ئەسىر قەلەە ساھىبلىرى ئىىىدىن بەزى كىشىلەرمۇ ئۇار 

ا ۋە ئۇارنى  ئۈستىدىن ھۆكۈە قىلىشقا، ھەققىدە بىلمەي تۇرۋپ بىلجىراشق

ئۇارنى  بەزىلىرىگە تى  ئۇزاتاا يەنە بەزىلىرىنى خاتا ا چىقىرىشقا 

ئۇارنى  بۇ قىلمىشلىرى شەرقشۇناس دىن دۋشمەنلىرىنى  بۇ . پىتىنالىدى

 . ھەقتە تىرىغان پىتنىلىرىنى تەكرارلىغاندىن باشقا نەرسە ئەمەس

ياش ئۆسمۈرلەرنى  ئىا ە ئۈممىتىنى   تھەرۋاقى دىن دۋشمەنلىرى    

شانلىق تارىاىغا بولغان قارىشىنى بۇرمى ش، ئىا منى ئەيىبلەش ۋە 

سالىس ر ا ئەگىشىش -لۈپ تاش ش، سەلەپمۇسۇلمان رنى  بىرلىكىنى بۆ

ئورنىغا ئۇارنى يامان كۆرقش قاتارلىق شۈبسىلەرنى بارلىققا كەلتۈرقشكە 
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يَن جَ ﴿. ئۇرىنىدۋ ِ يَن َواَّلَّ ِ اُءوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر نَلَا َوِْلِْخَوانِنَا اَّلَّ
يَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَُءوف  رَِّحيم   ِ يَماِن َوََّل ََتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا ِغًلًّ لَِِّّلَّ  ﴾َسبَُقونَا بِاْْلِ

ىزگە ۋە بىزدىن ب! پەرۋەردىگارىمىز: ئۇاردىن كېيىن كەلگەنلەر»: تەرجىمىاى

ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىز ا مە پىرە  قىلغىن، دىللىرىمىزدا 

سەن ! مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز

-13سۈرە ھەشر ]« .ناھايىتى مە پىرە  قىلغۇچىاەن، مېسرىباناەن، دەيدۋ

 [.ئايە 
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 مەنئى قىلىنىشى سۆكۈشنىڭ بۈيۈكلىرىنىم ۋە ئىسال رساھابىال

 مەزھىبىنى  ۋەلجەمائە سۈننەئەھلى  :مەنئى قىلىنىشى سۆكۈشنى  رنىساھابى  -1    

 سۆزمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  ساھابىلىرى ھەققىدە تى  ۋە دىلنى يامان  پىرىناىپى

لەرنى  دۋئالىرىنى مۆمىن كەرىمدە قۇرئان تائاا ئال ت. تۇتۇشتۇر پاك پىكىرلەردىنۋە يامان 

يَن َسبَُقونَا ﴿ :قىلىپ مۇنداق دەيدۋ ئۆرنەك  ِ َيُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر نَلَا َوِْلِْخَوانِنَا اَّلَّ
يَن آََمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَُءوف  رَِحيم   ِ يَماِن َوََّل ََتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا ِغًلًّ لَِّلَّ  ﴾بِاْْلِ

 ئېيتقان ر ابىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ! زپەرۋەردىگارىمى»: تەرجىمىاى

. قىلمىغىن پەيدادىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك . قىلغىن مە پىرە 

چەكاىز  بەندىلىرىڭگە، قىلغۇچىاەن مە پىرە سەن ناھايىتى ! پەرۋەردىگارىمىز

 [.ڭ ئايە  13 ھەشرسۈرە ]« .، دەيدۋمېسرىباناەن

: ئەمەل قىلىدۋ سۆزىگە بۇپى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  مەزھى سۈننەئەھلى     

نامى بىلەن قەسەە قىلىمەنكى،  ئال ھنى . سۆكمەڭ رساھابىلىرىمنى  مېنى »

قىلغان  سەرپيولىدا  ئال ت ئالتۇننى تېغىدەك ئۇھۇدئەگەر  بىرىڭ ر سىلەرنى 

، بەلكى ئۇنى  مۇياخشىلىقىغى بىرەر بېرەرسىنى ساھابىلىرىمدىن  ،، ئۈتەقدىردىمۇ

 [. رىھايىتى مۇسلى،ۋە  بۇخارى] «.كەلمەيدۋتە   يېرىمىغىمۇ

 خاۋارىج رنى بىلەن  راپىزىي رۋەلجەمائە مەزھىپىدىكى كىشىلەر،  سۈننەئەھلى     

. قىلىدۋ ئۈلگەئۆزلىرى ئۈچۈن  ساھابىلەرنىۋە  قويمايدۋيول  سۆكىشىگە ساھابىلەرنى

سۈننەتتە بايان قىلىنغان -كىرام رنى  قۇرئان ساھابەۋەلجەمائە،  سۈننەئەھلى 

پەزىلەتلىرىنى قوبۇل قىلىدۋ ۋە ئۇارنى ئالتۇن ئەسىرنى بەرپا قىلغان كىشىلەر دەپ 

سىلەرنى  ياخشىلىرىڭ ر »: پەيغەمبەرئەلەيسىااااە مۇنداق دەيدۋ. ئېتىقاد قىلىدۋ

 [.ىتىبۇخارى ۋە مۇسلى، رىھاي]« .مەن بىلەن ئەسىرداش بولغان ردۋر

پىرقىگە  73رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەساەللەە ئۈممەتنى       

بۈلۈنۈشى ۋە بىر پىرقىدىن باشقا ھەممىاىنى  دوزاختا بولىدىغانلىقى 

ئۇ بىر پىرقىنى  قاياى پىرقە ئىكەنلىكىنى : تو رىاىدا ئېيتقاندا، ساھابى ر

لىرى، تۇتقان يول ئۈستىدە ئۇار بۈگۈن مەن ۋە ساھابى»: سورىشىدۋ، رەسۇلۇل ت

 [.ئىماە ئەھمەد رىھايىتى. ]دەپ جاۋا  بەرگەن« بولغان كىشىلەردۋر،
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: مۇنداق دېگەن زەرئە ئەبۇئىماە  ئۇستازلىرىدىن مۆتىھەر مۇسلىمنى ئىماە     

 قۇرئانچۈنكى . بىلگىنكى، ئۇ زىندىقتۇر كۆرسە ئادەمنى  سۆكىدىغان ساھابىلەرنى"

ھەقىقەتلەرنى بىزگە  بۇ. ھەقتۇركەلگەن دىن  ئېلىپە ئۈ ھەق، پەيغەمبەر ھەق ۋ

 ساھابىلەرنى. ساھابىلەردۋر شۇپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن كېيىن دەل  يەتكۈزگەنلەر

ۋە ھەدىاكە قارشى  قۇرئانئادەە  تەككۈزگەنۋە ئۇارنى  شەنىگە داغ  سۆككەن

 ." ئادەمدۋرچىقماقىى بولغان 

ناملىق « نىسايەتۇل مۇبتەدىئىن»ھىمەھۇل ت ئەل مە ئىبنى ھەمدان رە    

كىمكى ساھابىلەرنى  بىرەرسىنى سۆكاە ۋە ئۇ : "ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۋ

ئەگەر . قىلمىشىنى تو را ياكى ئۆزىنى  ئەركىنلىكى دەپ قارىاا كاپىر بۇلىدۋ

كى، ئۇارنى پاسىق سانىاا ياكى . ھاال سانىماي سۆكاىە پاسىق بۇلىدۋ

." دىغا تى  ئۇزاتاا، ئۇارنى كاپىر سانىاا كاپىر بۇلىدۋئۇارنى  ئېتقا

-389-388توە -2ئەقىدەتۇل سەفارىينى ناملىق ئەسەرنى  شەرھى ]

 [.بەتلەرگە قارالاۇن

 ساھابىلەرنى  پەزىلەتتە :مەنئى قىلىنىشى سۆكۈشنى  پىشىھاارنى دائىا م -2    

ئىجتىسادلىق ئەھلى ئىلىملەر  كىشىلەر، تابىئىن ر ئىىىدىكى يېقىندەرىجىاىگە ئە  

 :ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. كىشىلەردۋرۋە ئۇارنى  ئىزلىرىنى باسقان تەقھادار 

يَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحَساٍن رَِِضَ ﴿ ِ نَْصاِر َواَّلَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْل َوالسَّ

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنْهُ   ئېيتقانھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان »: ىمىاىتەرج ﴾اَّللَّ

 ئال ت، ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇار ا ئەگەشكەنلەردىن ئەنااراردىنۋە  مۇھاجىرار

 [. ئايە  -133 تەۋبەسۈرە ]« .بولدى مەمنۇن ئال ھتىن ئۇارمۇ. رازى بولدى

 ئېغىرقاتتىق  تەككۈزقشۋە ئۇارنى  شەنىگە داغ  سۆكۈش كىرام رنى ساھابە    

بۇ . ئۈلگىلىرىدۋرۋە مۇسۇلمان رنى   يولتۇزلىرىدۋرچۈنكى ئۇار ھىدايە  . گۇناھتۇر

َ َُهُ الُْهَدٰى ﴿: ھەقتە ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ َوَمن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما تَبنَيَّ
ٰ َونُ  ِ َما تََوَّلَّ  ﴾وََساَءْت َمِصًْيا ۖ   ْصِلِه َجَهنَّمَ َوَيتَِّبْع َغْْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمنِنَي نَُوُِهِّ

تو را يول ئېنىق بولغاندىن ( مۆجىزىلەر ئارقىلىق)كىمكى ئۆزىگە »: تەرجىمىاى

مۇخالىپەتىىلىك قىلىدىكەن، ( يەنى ئۇنى  ئەمرىگە)كېيىن، پەيغەمبەرگە 

مۆمىنلەرنى  يولىدىن  ەيرىيگە ئەگىشىدىكەن، ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز، 
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جەھەننەمگە كىرگۈزىمىز، جەھەننەە نېمىدېگەن يامان ( ئاخىرەتتە)ئۇنى 

 [.ئايە -115سۈرە نىاا ]« !.جاي

ۋە  ئال تمۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن : "دېيىلگەنشەرھىدە مۇنداق  تاھاۋىيەنى     

پەرز ئىكەنلىكىنى قۇرئان كەرى،  سۆيگۈسىنى  مۆمىنلەركېيىن،  سۆيگۈسىدىنپەيغەمبەر 

ۋارىالىرى بولغان ۋە كىشىلەرنى تو را يولغا  پەيغەمبەرلەرنى ، سەنخۇسۇ. تەكىتلەيدۋ

پۈتۈن . زۆرقردۋرۋە ئۇار ا ئەگىشىش  سۆيۈش ئۆلىماارنىھەقىقەتپەرۋەر  يېتەكلەيدىغان

ئىا ە ئۈممىتى ئۇارنى  ھىدايە  يۇلتۇزى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ۋارىالىرى 

كەلگەن  يېتىپكى دىن ئۇارنى  ۋاسىتىاى بىلەن چۈن. بىرلىككە كەلگەنئىكەنلىكىگە 

 مەلۇە بىر بېرەرسىدىن ئالىملىرىنى ئەمما ئىا ە . بولىدۋ شۇنداقۋە تا قىيامەتكىىە 

ھەقتىكى  بۇ، ئۇنى  تېپىلااۋە ھەرىكەتلەر  سۆزكېلىدىغان  خى پروھىغا  ھەدىانى 

 . قىلىش كېرەك قوبۇل ئۆزرىاىنى

 :  تۈرگە يىغىنىاقلىنىدۋ ئۆزرە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ    

ئەلەيسىاااامدىن ئىكەنلىكىگە  راستتىن  پەيغەمبەر ھەدىانى ئۇ ئالى، مەزكۇر -1    

 .ئېستىمال بولۇشىئىشەنچ قى لمىغان 

 .مۇمكىن بولۇشىمەزكۇر ھەدىانى باشقا مەنىدە چۈشەنگەن  -2   

دەپ ئېتىقاد  (انقالدۋرۋلغيەنى ئەمەلدىن )ھۆكمى مەناۇخ  ھەدىانى مەزكۇر -3   

 .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 

. ن بولۇشى قاتارلىق ئىش ر سەۋەبلىك بىزلەردىن پەزىلەتتە ئارتۇقتۇرمەمنۇ

يَن َسبَُقونَا ﴿: مۇنداق دەيدۋ ئال ت تائاا ِ َيُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر نَلَا َوِْلِْخَوانِنَا اَّلَّ
يَن آََمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَ  ِ يَماِن َوََّل ََتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا ِغًلًّ لَِّلَّ  ﴾ُءوف  رَِحيم  بِاْْلِ

 ئېيتقان ر ابىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ! پەرۋەردىگارىمىز»: تەرجىمىاى

. قىلمىغىن پەيدادىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارشى دقشمەنلىك . قىلغىن مە پىرە 

چەكاىز  بەندىلىرىڭگە، قىلغۇچىاەن مە پىرە سەن ناھايىتى ! پەرۋەردىگارىمىز

 [.ڭ ئايە  13 ھەشرە سۈر]« .، دەيدۋمېسرىباناەن
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سادىر بولىشى   رنى ئۆلىماارنى  بەزىلىرىدىن ئىجدىسادى خاتالىق    

ئابرۋيىنى يەرگە ئۇرۋش -قىممىتى ۋە ئىززە -سەۋەبلىك ئۇارنى  قەدىر

شۇنداق  ئىا ە ئۈممىتى دقشمەنلىرىنى  ئىا ە . بىدئەتىىلەرنى  يولىدۋر

ۇلمان ر ئارىاغا ئاداۋە  سېلىش، دىنىنى شۈبسىلىك قىلىپ كۆرسىتىش ۋە مۇس

ئۈممەتنى  بىشى بىلەن ئاخىرىنى ئايرىپ تاش ش، ياش ر بىلەن ئۆلىماار 

ئارىاىنى يىراق شتۇرۋش قاتارلىق ئىش ر دىن دۋشمەنلىرىنى  تۇزگەن رەزى  

شۇنى  ئۈچۈن پىقسىشۇناش ئالىم رنى  ۋە ئىا مى . پى نلىرىدىندۋر

ىشكە ئۇرىنىھاتقان، ئۇنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنڭدا بولغان فىقسىنى  قەدرىنى پەسلىت

ھەق ۋە تو رىنى پايدىلنىشتىن يۈز ئۆرىھاتقان بەزى بىر تالىپ ئىلىم ر 

. كۆزلىرىنى ئىىىشاۇن، شەرئىي فىقسى ئىلىملىرى بىلەن پەخىرلەناۇن

ئاداشتۇر ۇچى ۋە  ەرەزلىك چاقىرىق ر ا . ئۆلىماارنى ھۆرمە  قىلاۇن

 .ئال ت ياخشىلىققا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۋر. ىاۇنئالدىنىپ يۇرم
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 تۆتىنچى باب

 بىدئەتلەر

 (بىدئەتنى  ئېنىقلىمىاى، ئۇنى  تۈرى ۋە ھۆكمى)

 :ئېنىقلىمىسىھەققىدە  بىدئەت -1    

ئاساسى يوق يېڭىلىق رنى ئىاتىرا قىلىش : مەنىاى لۇ ەتتىكى بىدئەتنى     

رِْض ﴿: دۋئال ت تائاا مۇنداق دەي. دېمەكتۇر
َ
َماَواِت َواْل : تەرجىمىاى ﴾بَِديُع السَّ

يەنى ئوخشىشى )« .ئال ت ئاسمان ر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۋر»

 [.ئايە -117سۈرە بەقەرە (. ]زېمىننى ياراتتى-بولمىغان ئاسمان

َن الرُُّسِل ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ      : ىاىتەرجىم ﴾قُْل َما ُكنُت بِْدًَع ِمِّ

مەن، ئال ت ئىناان رنى تەۋھىدكە دەۋە  قىلىش ئۈچۈن »ئېيتقىنكى، 

يەنى مەندىن ئىلگىرىمۇ ئال ت )«  .ئەۋەتكەن تۇنجى پەيغەمبەر ئەمەسمەن

سۈرە ئەھقاف (. ]تەرىپىدىن ئىناان ر ا كۆپلىگەن پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن

 [.ئايە -9

 :لىدۋبويېڭىلىق تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك     

تېانىكا يېڭىلىقلىرىغا ئوخشاش دۋنيا ئىشلىرىغا -زامانىمىزدىكى پەن: بىرىنىى    

مۇناسىھەتلىك يېڭىلىق ر بولۇپ، ئۇارنى ئىجاد قىلىش، ئىاتىرا قىلىش دىنىمىزدا 

 .بۇيرۋلغان ياخشى ئىش ردۋر

يول  دىندىكى يېڭىلىق بولۇپ، دىندا يېڭىلىق پەيدا قىلىشقا قەتئىي :ئىككىنىى    

ئۇنىڭغا يېڭىلىق . بولغاندۋر تەكامۇللىشىپچۈنكى دىن ئەينى زاماندا . يوقتۇر

. خاتادۋربولۇپ، قەتئىي  ئۇرۋنغانلىق ئۆزگەرتىشكەدىننى  ئۇرۋنۇش كىرگۈزقشكە

دىنىمىزدا بولمىغان  بىزنى كىمكى » :پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن

« .يەنى رە  قىلىنىدۋ. قىلىنمايدۋ وبۇلققىلىدىكەن، ئۇ قەتئىي  پەيدانەرسىنى 

 [.رىھايىتى بۇخارى]
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 :تۈرلىرى بىدئەتنىڭ -2    

ۋە  سۆز: بىرىنىى تۈرى: بولىدۋدىندا بىدئە  تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك     

، مۇئتەزىلەقىلىھالغان  مەناۇپئۆزلىرىنى ئىا ە دىنىغا  بۇئېتىقادتىكى بىدئە  بولۇپ، 

 . ئېتىقادىدۋر مەزھەپلەردىكىلەرنى  ئاز ۇنئۇنىڭدىن باشقا بارلىق  ۋە راپىزە، جەھەمىيە

 تائاا ئال تئىبادەتنى   بۇئىبادەتلەردىكى بىدئەتلەر بولۇپ، : تۈرىئىككىنىى     

 : تۆۋەندىكىىەتۈرلىرى  بىدئەتنى خىلدىكى  بۇ. ئادا قىلماسلىقتۇر بويۇنىە كۆرسەتگەن

 پاكىتاىزئەگەشمەستىن  ئۇنىڭغابولۇپ،  بۇيرۋلغان ئەسلى ئىبادەتنى مەلۇە بىر  -1    

شەرىئەتتە يولغا قويۇلمىغان ناماز : مەسىلەن. بەلگىلىھېلىشھالدا ئىبادە  شەكىللىرىنى 

ۋە روزى ر ياكى رەسۇلۇل ھنى  تۇ ۇلغان كۈنىنى قۇتلۇق شقا ئوخشىغان دىندا ئاساسى 

 .نى ئويدۋرۋپ چىقىشيوق بايرام ر

ئەسلى ئىبادەتلەرگە ئۆزى تەرىپىدىن زىيادە قىلىپ  بۇيرۋلغانتەرىپىدىن ئال ت  -2     

پىشىن ۋە ئەسىر نامازلىرىغا بىر رەكئەتنى قوشۇپ بەش رەكئە  : مەسىلەن. ئادا قىلىش

 .قىلىپ ئادا قىلىش

 تەرتىپلەرنىقائىدە بويىىە ئادا قىلماستىن، يېڭى قائىدە  بۇيرۋلغانئىبادەتلەرنى  -3    

نامازدىن كىيىنكى زىكىرلەرنى جامائەتنى  ئاھاڭغا سىلىپ : مەسىلەن. ىھېلىشقىل پەيدا

بىرلىكتە ئوقۇشى ياكى ئىبادەتتە ئۆزىگە تەلەپنى قاتتىق قويۇۋىلىپ رەسۇلۇل ھنى  

 .سۈننىتىن چەتنەشتىن ئىبارەتتۇر

. شبەلگىلىھېلىۋاقىت  ئۆزى تەرىپىدىنئەسلى ئىبادەتلەرگە  بۇيرۋلغانشەرىئەتتە  -4    

 كېىەچۈنكى . قىلىھېلىش مەخاۇسنامىزىغا  كېىە كېىىاىنى  بارا : مەسىلەن

 يىلنى ئۈچۈن  بەلگىلەنگەن ئىبادە  بولماستىن، بەلكى  كېىەبىر  مەخاۇسنامىزى 

 شوڭا. ئىبادەتلەردىندۋر( ئىاتىيارى)بولىدىغان  ئوقۇسا بولمىاۇن كېىىلىرىدەقاياى 

 . سانىلىدۋبىدئە   لىھېلىشقى مەخاۇس كېىىاىگى   بارائۇنى 

 .بىدئەتنى  ھۆكمى -3    

 ئۇنى . ھەممىاى شەرىئە  ھۆكمى بويىىە ھارامدۋر بىدئەتلەرنى يۇقىرىقى     

بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  . بىرەرسىنى سادىر قىلغان كىشى خاتااشقان بولىدۋ

. بولۇڭ ر دىنىڭ ردا يېڭىلىق پەيدا قىلىشتىن ئاگات»: ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن

دىندا پەيدا قىلىنغان ھەر قانداق يېڭى ئىش بىدئەتتۇر، بىدئەتنى  ھەر قاندىقى 

 [.رىھايىتى داۋۋدئەبۇ ]« .ئاز ۇنلۇقتۇر
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دىنىمىزدا بولمىغان  بىزنى كىمكى »: پەيغەمبەر  ئەلەيسىااااە مۇنداق دېگەن    

« .رە  قىلىنىدۋ يەنى. قىلىنمايدۋ قوبۇلقىلىدىكەن، ئۇ قەتئىي  پەيدانەرسىنى 

 [.رىھايىتى بۇخارى]

يۇقىرىقى ھەدىالەر دىندا ئاساسى يوق ئىشنى بارلىققا كەلتۈرقشنى  بىدئە      

« ئاز ۇنلۇقتۇربىدئەتنى  ھەر قاندىقى »: ھەدىاتىكى. ئىكەنلىكىنى ئىاپات يدۋ

  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 

قىلىش قاتارلىق ئىش ر، شېرىككە ۋەسىلە بولىدىغان ئىش ر ۋەسىلە قىلىپ دۋئا 

ۋارىج ۋە قەدەرىيە، مۇرجىئە اشۇنداق ، خ. ىنى چۇشۇنۇش مۇمكىنئىكەنلىك

ئېتىقاتىدىكى كىشىلەرنى  سۆز ۋە ئېتىقاتلىرى شەرئى دەلىلگە خى پ بولۇپ، بۇ 

 .ئېتىقاتتىكى پاسىقلىق ھېاابلىنىدۋ

كېيىن، بارچە  ئۇزاق شقاندىنروھىدىن  دىنىنى  پاراق ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ر     

ىشى ئەقلىي كۈچىنى بىدئەتلەرنى ئىجاد قىلىش بىلەن زايە قىلىپ، ئىاتىرا ۋە ئىجاد قىل

. ئونۇتتى بۇرچىنىئىشلىرىدا يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارە   دۋنيا تەلەپ قىلىنغان

  تۇرۋپ ئۇنىڭدىن چى كۆرسەتمىاىدە شەرىئەتنى ئەسلىدە، دىنىي ئىش ردا 

ئىشلىرىدا بولاا تەرەققىي قىلىپ ئىلگىرىلەش، يېڭىلىق رنى  دۋنياچەتنىمەسلىك، 

 . كېرەك ئېىىش كەشپىيات رنىيارىتىش ۋە 

 !دىققە     

يامان -بىدئە  سەييىئە »ۋە « ياخشى بىدئە  -بىدئە  ھەسەنە»بىدئەتنى     

: ۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى ئ. دەپ ئايرىغۇچى ر خاتااشقان ردۋر« بىدئە 

ھافىز . دېگەن سۆزىگە خى پلىق قىلغۇچى ردۋر «بىدئەتنى  ھەر قاندىقى ئاز ۇنلۇقتۇر»

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  : "ئىبنى رەجە  قىرىق ھەدىانى  شەرھىدە

دېگەن سۆزى لەۋزى قىاقا، مەنىاى مول سۆز  «بىدئەتنى  ھەرقاندىقى ئاز ۇنلۇقتۇر»

بۇ ھەدى  دىنىمىزنى  . پ، ئۈ بىدئەتلەرنى  ھەممىاىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۋبولۇ

كىمكى بىزنى  دىنىمىزدا بولمىغان نەرسىنى »ئاساسى قائىدىلىرىدىن بىرى بولۇپ، 

دېگەن ھەدىانى  « يەنى رە  قىلىنىدۋ. پەيدا قىلىدىكەن، ئۇ قەتئىي قوبۇل قىلىنمايدۋ
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بولمىغان نەرسىنى دىنغا نىابە   يەنى كىمكى دىندا ئاساسى. ئوخشىشىدۋر

ياكى جىامانى، ماددى ياكى مەنىھى ئەمەللەرگە  ىمەيلى ئۇ ئېتىقاد)بىرىدىكەن، 

دىن بۇ تۈردىكى ئۇنى  مەزكۇر ئەمىلى رە  قىلىنىدۋ، ( ئااقىدار بولغان تەقدىردىمۇ

 ". جۇدادۋر-كىشىلەردىن ئادا

بۇ نېمە »مەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى  بىدئە  ھەسەنە بار دەپ دەۋا قىلغۇچى رنى  ئۆ    

: ئۇار يەنە. دېگەن سۆزىدىن باشقا  دەلى  ڭ ئىاپاتى يوقتۇر «دېگەن ياخشى بىدئە 

قۇرئان كەرىمنى بىر كىتا  قىلىپ جەملەش ۋە ھەدى  شەرىپنى يىزىشقا ئوخشىغان 

ئەمما ئۇ ئىش رنى  . سالىس ر ھېىنىمە دېمىگەن دېيىشىدۋ-ئىش ردا سەلەپ

ئۆمەر . ىاىنى  دىندا ئەسلى بولغان ئىش ردىن بولۇپ، ئۇار يېڭىلىق ئەمەسھەمم

رەزىيەل ھۇ ئەنسۇنى  بۇ سۆزىدە بىدئەتنى  لۇ ەتتىكى مەنىاىنى مەقاە  قىلغانلىقى 

چۈنكى دىندىن بىرەر دەلىلى بولغان نەرسە ھېىقاچان شەرىئە  . ناھايىتى ئېنىقتۇر

قۇرئان : ئۇار ا بۇ ھەقتە بېرىلىدىغان جاۋاپ. ئىاتى ھىدىكى بىدئەتكە كىرمەيدۋ

كەرىمنى  بىر كىتا  ھالىغا كەلتۈرقلۈشى دىندىكى بىر يېڭىلىق ئەمەس، بەلكى بۇ 

چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ۋەھيى نازى  . ئىش رنى  دىنىمىزدا ئەسلى باردۋر

ەھيى كاتىبلىرى بار بولغان ھامان ئۇنى  مۇبارەك ئېغىزىدىن يېزىپ تۇرىدىغان مەخاۇس ۋ

كىرام ر قۇرئان  ساھابەپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ۋاپا  بولغاندىن كېيىن، . ئىدى

تەراۋىھ نامىزىغا كەلاەك؛ ئۇنى  . سۈرىلىرىنى جەملەپ بىر كىتا  ھالىغا كەلتۈرگەن

دىنىمىزدا ئەسلى بار بولۇپ، رەسۇلۇل ت رامىزاننى  بەزى كۈنلىرىدە سەھابىلەر بىلەن 

ە تەراۋىھ ئوقۇ ان ۋە ۋاجىپلىق دەرىجىاىگە يىتىپ قىلىشىدىن ئەناىرەپ بەزى بىرگ

كىرام ر رەسۇلۇل ت ھايا  ۋاقتىدىمۇ ئايرى، ھالەتتە  ساھابە. كۈنى تەرك ئەتكەن ئىدى

تەراۋىھ ئوقۇ ان بولۇپ، ئۇنى  ۋاپاتىدىن كىيىن ئۆمەر رەزىيەل ھۇ ئەنسۇ ئۇارنى خۇددى 

ئەلەيسى ۋەسەللەە بىلەن تەراۋىھ ئوقۇ ان ۋاقىتتىكىدەك  رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ

رەسۇلۇل ھنى  ھەدىالىرىگە . جامائە  بولۇپ ئوقۇشقا بىرلىككە كەلتۇرگەن خااس

كەلاەك؛ ئەينى زاماندا رەسۇلۇل ت سەھابى ردىن بەزىاىنى  ھەدىالەرنى يىزىھېلىش 

ىاىنى ۋە خالىغان كىشىنى  تەلىپىگە قوشۇلغان بولۇپ، شۇنداقتىمۇ ھەدىالەرنى  ھەمم

چۈنكى ئۇ ۋاقىت ردا قۇرئان تېاى چۈشۈشكە . يىزىشى قاتارلىق ئىش ردىن مەنئى قىلغان

داۋاە قىلىھاتقان بولغاچقا بەزى كىشىلەرنى  ھەدىالەرنى قۇرئان ئايەتلىرىگە 

پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى  ۋاپاتى بىلەن بۇ . ئارى شتۇرۋپ قويۇشىدىن ئەناىرەيتتى
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چۈنكى قۇرئاننى  چۈشۈشى توختىغان، ئۇنى  ئايە  . چەكلىمە ئەمەلدىن قالغان بولدى

ئۇنىڭدىن كىيىن . ۋە سۈرىلىرى ھازىرقى تەرتىبى بويىىە يېزىلىپ توپلىنىپ بولغان ئىدى

مۇسۇلمان ر ھەدىالەرنى  زايە بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇارنى توپ پ كىتا  ھالىغا 

قۇرئان ۋە سۈننەتنى  زايا . ئىش رنى  ھېىبىرى بىدئە  ئەمەستۇريۇقىرىقى . كەلتۈرگەن

بولۇپ كىتىشىدىن ئەناىرەپ ئۇنى ھىمايە قىلىشقا تىرىشىانلىق كۆرسەتكەن 

 . كىشىلەردىن جانابى ئال ت رازى بولاۇن
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ۋە ئۇنىڭ  بولۇشى پەيدا بىدئەتلەرنىڭمۇسۇلمانالر ئارىسىدا 

 توغرىسىدا سەۋەبى

ۋ ماۋز بۇ .بولۇشى پەيدا بىدئەتلەرنى مۇسۇلمان ر ئارىاىدا  -1    

 :ئالىدۋتۆۋەندىكىدەك ئىككى مەسىلىنى ئۆز ئىىىگە 

بۇ ھەقتە شەياۇل . بولغان ۋاقتى پەيدا بىدئەتلەرنى : بىرىنىى مەسىلە    

 ئومۇمەن، بىدئەتلەر بىلىڭ ركى: "مۇنداق دەيدۋ تەيمىيە ئىبنىئىا ە 

پەيغەمبەر . بولغان پەيدائاخىرىقى چا لىرىدا  دەۋرىنى  ىلەرخەلىپ ئۈلگىلىك

بولىدىغانلىقىدىن ئالدىن خەۋەر بېرىپ  پەيدا بىدئەتلەرنى  بۇئەلەيسىااااە 

 ئىاتى پ رنىسىلەردىن ھاياتتا قالغان ر كېيىنكى چو  »: مۇنداق دېگەن

زلىرىنى ئى-ئىش خەلىپىلەرنى  ئۈلگىلىكۋە  يولۇمنى مېنى سىلەر . كۆرىدۋ

 [.رىھايىتى ئەبۇ داۋۋد] «.قىلىڭ ر ئۈلگە ئۆزقڭ ر ا

چىققان بىدئەتلەر قازا ۋە قەدەر تو رۋلۇق تااش ڭ  ئوتتۇرىغابىرىنىى بولۇپ     

 خاۋارىج رئەگىشىپ شىئەلەر ۋە  بۇنىڭغابولغان بولۇپ،  پەيداتارتىش ردىن 

 ئۆلتۈرقلگەندىنۇ ئەنسۇ ئوسمان رەزىيەل ھ خەلىپەئۈچىنىى . چىققان ئوتتۇرىغا

ئابباس  ئىبنى، ئۆمەر ئىبنىۋاقىتتا  بۇ. بولغان پەيدا گۇرۋھى ھەرۋرىيەكېيىن، 

( كۆرگەنلەر ساھابىلەرنى) تابىئىن ر. ھايا  ئىدى ساھابىلەرقاتارلىق  جابىرۋە 

بولغاندىن  ۋاپا  ئابدۋلئەزىز ئىبنى ئۆمەر خەلىپەئاخىرقى چا لىرىدا  دەۋرىنى 

 . چىققان ئوتتۇرىغا گۇرۋھى مىيەجەھكېيىن، 

ئىككىنىى  ھىجرىيەنى يۇقىرىقى قازا ۋە قەدەر تو رۋلۇق بىدئەتلەر     

 بۇ ساھابىلەربولۇپ،  كۆتۈرگەنھايا  ۋاقتىدا باش  ساھابىلەرنى ئەسىرىدە 

 مۈئتەزىلە كۆپىيىپبىدئەتلەر  بۇكېيىنىە، . تۇر انبىدئەتلەرگە قەتئىي قارشى 

، بۆلۈنۈشلەرچىققان ۋە مۇسۇلمان ر ئوتتۇرىاىدىكى  ئوتتۇرىغامەزھىپى 

. يىلتىز تارتىشىغا شەر  ڭ شارائىت يارىتىپ بەرگەن بىدئەتلەرنى  ئىاتى پ ر

باش ئۇرۋش، ئۆلۈكلەردىن ياردەە سوراش  قەبرىلەرگەۋە  سوپىلىقئەسنااردا  شۇ

شى بىلەن ئۆتۈ زاماننى باشلىغان بولۇپ،  كۆتۈرقشكەقاتارلىق بىدئەتلەر باش 

." بىدئەتلەر راۋاجلىنىپ تۈرلىنىشكە باشلىغان يېراقلىشىپ،ئالتۇن ئەسىردىن 

 [. بە -354توە -13پەتىھاار توپلىمى ]
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ئىا ە مەملىكەتلىرى . بولغان جاي ر پەيدابىدئەتلەر : ئىككىنىى مەسىلە    

 ىيەتەيم ئىبنىبولۇپ، شەياۇل ئىا ە  پەرقلىق بولۇشىدا پەيدا بىدئەتلەرنى 

ۋە ئىمان بىلەن ئىلى، تارقالغان چو   ئولتۇراق شقان ساھابىلەر: مۇنداق دېگەن

بىلەن  كۇفە)مەككە، مەدىنە، ئىككى ئىراق : شەھەرلەر بەش بولۇپ، ئۇار

ئىلىملەر ۋە  فىقسى، ھەدىالەر، قۇرئانبەش شەھەردە  بۇ. شامدۋرۋە ( بەسرە

 تۆ مەدىنىدىن باشقا . نشەرىئە  ئەھكاملىرى نۇر چاچقائۇنىڭدىن باشقا 

 كۇفەدىن: مەسىلەن. چىققان كۆتۈرقپبىدئەتلەر باش  ئېتىقادىيشەھەردىن 

مەزھىپى  قەدەرىيەمەزھىپى، شامدىن  مۈئتەزىلە بەسرەدىن، شىئە مەزھىپى

بىر  خۈراساننى مەزھىپى بولاا،  جەھمىيەئەمما . چىققان ئوتتۇرىغا

 بىدئەتلەرنى ۋە  مەزھەپتۇر از ۇنئئە   بۇ. چىققان كۆتۈرقپناھىيىاىدە باش 

 مۇساپە مۇنەۋۋەرەدىنيەنى مەدىنە  يۇرتىدىنپەيغەمبەر . يامىنىدۋرئە  

 بولۇش پەيدا بىدئەتلەرنى بولغان شەھەرلەردە  يىراقجەھەتتە قانىىلىك 

ئەمما مەدىنە شەھىرى بىدئەتلەردىن ئامان قالغان . بولغان ئېغىرراقنىابىتى 

 بىدئەتلەرنى بەزى  ئۇنىڭدىمۇگەرچە . ېاابلىنىدۋھبىرا ئىا ە شەھىرى 

. ئىدى مەخپى، ئۇارنى  ئىشلىرى بولاىمۇ كۆتۈرگەنتەشھىقاتلىرى باش 

 خى پلىق كۆرسەتمىلىرىگە ھەدىالەرنى ۋە  قۇرئانچۈنكى مەدىنىدە 

 پىكىرلەرنىكەلمىگەن  ئۇيغۇنروھىغا  دەستۇرنى ئىككى  بۇۋە  قىلغۇچى ر

 خۇراسان، شاە ۋە بەسرە، كۇفەئەمما . تۇراتتى جازالىنىپىدا ۋاقت تارقاتقۇچى ر

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە مەدىنە . شەھەرلىرىدە بىدئەتلەر ئاشكارا ئىدى

 «.كىرەلمەيدۋمەدىنىگە دەججال »: شەھرى تو رىاىدا مۇنداق دېگەن

اد بىلەن ئىمان ڭ ئېتىق ئىرپانمەدىنە مۇنەۋۋەرىدە ئىلى، ڭ [. بۇخارى رىھايىتى]

پەيغەمبەر  زامانىغىىە مالىكنى ڭ ئەسىردىكى ئىماە  4ھىجرىيە 

ئەلەيسىاااامنى  زامانىدىكى ھالىتى بويىىە، بىرخى  داۋاە قىلىپ 

ئەمما ئاۋۋالقى ئۈچ ئەسىر ئىىىدە مەدىنىگە ھېىقانداق بىدئە  . كەلگەنىدى

 .كۆتۈرمىگەنئاياق باسالمىغان ۋە باش 

 قۇرئانشۈبسىاىزكى، . بولغان سەۋەبلەر تۈرتكە لۇشىغابو پەيدا بىدئەتلەرنى  -2    

ھەرقانداق  تۇتۇشئىككىاىنى چى   بۇروھىغا ئەمەل قىلىش ۋە  ھەدىالەرنى بىلەن 

بۇ . قالقاندۋرساقلىنىش ئۈچۈن ئە  ياخشى  چۈشۈشتىن خۇراپات ر ابىدئە  ۋە تۈرلۈك 
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نَّ ﴿ :كەرىمدە مۇنداق دەيدۋ قۇرئان تائاا ئال تھەقتە 
َ
اِِط ُمْستَِقيًما  َوأ َهَذا ِِصَ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم  َق بُِكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم وَصَّ بَُل َفتََفرَّ فَاتَِّبُعوهُ َوََّل تَتَِّبُعوا السُّ
ناتو را يول ردا . يۈرقڭ ريولدا  شۇ. يولۇمدۋرتو را  مېنى  بۇ»: تەرجىمىاى ﴾َتتَُّقونَ 

 تۇتۇپئەمرىنى  ئال ھنى . ئايرىھېتىدۋتو را يولىدىن  ل ھنى ئائۇار سىلەرنى . ماڭماڭ ر

سۈرە ]« .ۋئىش رنى تەۋسىيە قىلىد بۇسىلەرگە  ئال تئۈچۈن،  ساقلىنىشىڭ ر دوزاختىن

  [.ئايە -153ئەنئاە 

پەيغەمبەر  ،رىھايە  قىلىنغان ھەدىاتە ئەنسۇدىن  ھۇلرەزىيە مەسئۇد ىئىبن    

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بىزگە بىر تۈز سىزىقنى »: گەندېمۇنداق  ئەلەيسىااااە

 ئو  سىزىقنى  بۇئاندىن . دېدى ،يولى ئال ھنى  بۇ: تۇرۋپ كۆرسىتىپسىزدى ۋە ئۇنى 

. يول ردۋر بۇار: تۇرۋپ كۆرسىتىپسىزدى ۋە ئۇارنى  سىزىقىى رنى گەتەرىپىۋە سول 

ئاندىن . دېدى ،باردۋرشەيتان ر  چاقىرىدىغان ئاز ۇنلۇققايول رنى  ھەر بىرىدە  بۇ

َق بُِكْم ﴿: ئال ھنى  بَُل َفتََفرَّ اِِط ُمْستَِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوََّل تَتَِّبُعوا السُّ نَّ َهَذا ِِصَ
َ
َوأ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ  تو را  مېنى  بۇ»: تەرجىمىاى ﴾َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم وَصَّ

تو را  ئال ھنى ئۇار سىلەرنى . ماڭماڭ رناتو را يول ردا .  ريۈرقڭيولدا  شۇ. يولۇمدۋر

 ئال تئۈچۈن،  ساقلىنىشىڭ ر دوزاختىن تۇتۇپئەمرىنى  ئال ھنى . ئايرىھېتىدۋيولىدىن 

ئىماە ] «.تى ۋە  قىلدىدېگەن ئايىتىنى « .ۋئىش رنى تەۋسىيە قىلىد بۇسىلەرگە 

  [.رىھايىتى ئەھمەد

بىلەن  قۇرئانئاساسەن دەيمىزكى، كىمكى  مەزمۇنىغا ھەدىانى  ۋە  يۇقىرىقى ئايە    

تارتىپ  ئۆزىگەيوللىرى  ئاز ۇنلۇقنى ، ئۇنى بىدئە  ۋە ئۆرقيدىكەنھەدىاتىن يۈز 

 . قالىدۋبىلەن تو را يولدىن ئايرىلىپ  شۇنى . ئالىدۋ

  انۇقتى ر تۆۋەندىكىبولغان ئامىل ر  تۈرتكە كۆتۈرقشىگەباش  بىدئەتلەرنى 

 :دۋخۇاسىلىنى

 .ماھىيىتىنى بىلمەسلىك دىنىنى ئىا ە  -1    

 قېلىشىئايلىنىپ  ئۆتمۈشلەرگەئۆتۈشى ۋە ئىا منى  ئالتۇن دەۋرلىرى  زاماننى     

. ئاجىزلىشىشقا باشلىدى مەرىپە بىلەن مۇسۇلمان ردا دىنىي بىلىملەر ۋە ئىلى، ڭ 

 كۈندىنجاھالە   لىكتىن ئىبارە بىلمەسدىننى  ماھىيىتىنى ۋە ھەقىقىي روھىنى 
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ئىش ر خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ئالدىن خەۋەر . كۆپىيىشكە باشلىدى كۈنگە

سىلەردىن ھاياتتا قالغان ر كېيىنكى چو  »: ىدىئ ئۇ مۇنداق دېگەن. بەرگەندەك بولدى

 [. ئەبۇ داۋۋد رىھايىتى] «.كۆرىدۋ ئىاتى پ رنى

ئىلىمنى  ئال ت»: ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دېگەن رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ    

ئارقىلىق  قىلدۋرۋش ۋاپا بەلكى ئۇنى ئالىم رنى . ئېلىھالمايدۋ يولۇپبەندىلىرىدىن 

ھېىبىر ھەقىقىي  ئالى، قالمىغان ۋاقىتتا كىشىلەر بىلىماىزلەرنى ئۆزلىرى . ئېلىھالىدۋ

بىلمىگەن  ئۇارمۇ، سورايدۋىن ، بىلمىگەنلىرىنى ئۇاردقىلىھالىدۋئۈچۈن يولباشىى 

 شۇنى . بېرىدۋۋە تەلىملەرنى  پەتىھاارنى كۆرسىتىپنەرسىلىرىنى كىشىلەرگە بىلگەن 

 [.رىھايىتى مۇسلى،ۋە  بۇخارى]« .ئازدۋرىدۋبىلەن ئۇار ئۆزلىرىنى ۋە باشقى رنى 

چى بىلەن  ئالىم رنى  كۈۋە ئىلى،  ئال ھنى  ئىزنى بىلەنبىدئە  ۋە جاھالەتلەرنى     

ئىلى، يوقىلىدىكەن، بىدئە  بىلەن جاھالەتلەرنى  ۋەئالىم ر . بولىدۋ يەڭگىلى

باش  جاھالەتنى  ۋەۋاقىتتا بىدئە   بۇ. بولىدۋقالقان قالمىغان  بىرەرتوسىدىغان 

 .ىدۋتۇ ۇل پۇرسە راۋاجلىنىشى ئۈچۈن كە  پ كۆتۈرق

 :ھەۋەسلەرگە بېرىلىش نەپاىي -2    

ھەۋەسلىرىگە  نەپاىي ئۆزىنى ، يېراقلىشىپروھىدىن  نى اەدىھ ۋە قۇرئان    

فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك ﴿: مۇنداق دەيدۋ تائاا ئال ت كىشى تو رىاىدا ئەگەشكەن
ِ إِنَّ  بََع َهَواُه بَِغْْيِ ُهًدى ِمَن اَّللَّ َن اتَّ َضلُّ ِممَّ

َ
ْهَواَءُهْم َوَمْن أ

َ
َما يَتَِّبُعوَن أ نَّ

َ
 فَاْعلَْم أ

الِِمنيَ  َ ََّل َيْهِدي الَْقْومَ الظَّ  قوبۇلئەگەر ئۇار ساڭا ئەگىشىشنى »: تەرجىمىاى ﴾اَّللَّ

 ئال ت. ئەگىشىدۋھەۋەسلىرىگە  نەپاىي ئۆزلىرىنى قىلمىاا، بىلگىنكى، ئۇار پەقە  

 ئادەمدىنمۇھەۋىاىگە ئەگەشكەن  نەپاىي ئۆزىنى  قويۇپۋەھىي قىلغان تو را يولنى 

ھەقىقەتەن ھەقىقەتكە ئەگەشمەسلىك ئارقىلىق ئۆزلىرىگە  ئال ت؟ بارمۇەە ئاد ئاز ۇن

 [.ئايە -53سۈرە قەسەس ]« .دۋقىلمايقىلغان قەۋمنى ھىدايە   زۋلۇە

ُ لََعَ ِعلٍْم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ     َضلَُّه اَّللَّ
َ
ََذ إِلََهُه َهَواهُ َوأ يَْت َمِن اَّتَّ

َ
فََرأ

َ
أ

ِ وََختََم لََعَ سَ   ﴾ْمِعِه َوقَلِْبِه وََجَعَل لََعَ بََُصِهِ ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اَّللَّ
 ئال تخاھىشىنى ئى ت قىلىھالغان،  نەپاىيماڭا ! ئى پەيغەمبەر»: تەرجىمىاى

 كۆزىنىۋە  پىىەتلىھەتكەنۋە دىلىنى  قۇلىقىنى ئال ت، تۇر ان، ھەقنى بىلىپ ئازدۋر ان
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كېيىن، ئۇنى كى، ھىدايە   ئازدۋر اندىن ئال ت. بەرگىن ئېيتىپئادەمنى  نپەردىلىھەتكە

 [.ئايە -23سۈرە جاسىيە ]« .!؟قى ايدۋ

 .ئەگىشىش قارىغۇارچەۋە ئۆز كاتتىلىرىغا  تۇرىھېلىشچى   پىكرىدەئۆز  -3    

چى   پىكرىدەتوسىدىغان نەرسە ئۆز  ئەگىشىشتىن، كىشىنى تو را يولغا ئېنىقكى

ئۆز . نەرسىدۋرئەگىشىشتىن ئىبارە  ئىككى  قارىغۇارچەۋە باشقى ر ا  ېلىشتۇرۋۋ

باشقى رنى قىلمايدىغان،  قوبۇلچى  تۇرۋۋالىدىغان، باشقى رنى  نەسىسىتىنى  پىكرىدە

كىشىلەر ھېدايە  پەقە  ئۆزىنى  ئە  تو را يولدا دەپ بىلىدىغان مەناىتمەستىن 

َوإَِذا ﴿ :مۇنداق دەيدۋ تائاا ئال ت. قالىدۋ مەھرۋە ىنتەتنېمبۈيۈك  تىن ئىبارە  بۇتېپىش
لَْفيْنَا َعلَيِْه آَبَاَءنَا

َ
ُ قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أ نَْزَل اَّللَّ

َ
: تەرجىمىاى ﴾ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أ

ياق، : ، ئۇاردېيىلاە !ئەگىشىڭ ر قۇرئانغا چۈشۈرگەن ئال ت: ھەر قاچان كۇففارار ا»

-173سۈرە بەقەرە ]« .دېيىشىدۋ ،بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئەگىشىمىز ڭا ئات

 [.ئايە 
ۋە تۈرلۈك  چوقۇنىدىغان قەبرىلەرگەماشايىا ر ا باش ئورىدىغان، -مازار كۈنىمىزدىكى

ئىشان ر ا ئەگىشىدىغان  -پىوسزى بەقىلغان  قوبۇلشېرىك ئىش رنى دىن دەپ 

ئانا ۋە -ئاتا، ئۇار، ياق بىز دېيىلاە ئەگىشىڭ رەقىقەتكە ھا مۇرىت ر بىلىماىز، نادان 

  .تۇرىدۋئەگىشىمىز، دەپ چى  نى  يولىغا پىرلىرىمىز

 .كۇففارارنى دوراش. 4    

ئە  چو   چۆكۈشنى  خۇراپات ر ابىدئە  ۋە  ،ئېزىپتو را يولىدىن  ئال ھنى     

 ۋاقىد ئەبۇ. دوراشتۇرۋە ئۇارنى  ئوخشىتىھېلىشئامىللىرىدىن بىرى كۇففارار ا ئۆزىنى 

پەيغەمبەر ىدە، بىرئىا منى قوبۇل قىلغان كۈنلەرنى  بىز »: مۇنداق دەيدۋ لەياىي

 مەخاۇسنى  مۇشرىك ر ئۇ جايدا. باردۋق ھۈنەينگەئەلەيسىااااە بىلەن بىرگە 

 بۇۋە ھازىرايتتى  قوراللىرىنى ئولتۇرۋپ تۈۋىدە دەرەخنى  شۇئۇار . دەرىاى بار ئىدى

 بۇبىز . ھۆرمەتلەيتتى، دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقتىن كېلىدۋ ئېلىپبىزگە  ەلىبە  دەرەخنى

! تل ۇرەسۇل يا: پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا كېتىھېتىپ ئۆتۈپ يېنىدىن دەرەخنى 

  ،بولاىقىلىپ بەرگەن  مەخاۇسئوخشاش بىر دەرەخنى  مۈشرىك رنىڭكىگە بىزگىمۇ

 دېگىنىڭ ر سىلەرنى ! سۇبسانەل ت›: بەر ئەلەيسىااااەپەيغەم ،سورىھىدۋقدەپ 

ئىارائى   بۇبىلەن قەسەە قىلىمەنكى،  ئال ت. ئۆزىدۋر سۆزىنى كۇففارارنى   بۇرۋنقى
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 مۇسائۇار . دېگەن سۆزىگە ئوخشاشتۇر غائەلەيسىاااام مۇسا ئەۋادلىرىنى 

َا إِ ﴿ :دىنئەلەيسىاااام
ًها َكَما لَُهْم آلَِهة  قَالُوا يَا ُموََس اْجَعل نلَّ ـٰ قَاَل إِنَُّكْم  ۖ   لَ

بىزگىمۇ ئۇارنى  بۇتلىرىغا ئوخشاش ! ئى مۇسا»: تەرجىمىاى ﴾قَْوم  ََتَْهلُونَ 

سىلەر ھەقىقەتەن نادان قەۋە : مۇسا. دېدى« بۇ  ئورنىتىپ بەرگىن

 سىلەرمۇ»: رەسۇلۇل ت مۇنداق دەيدۋ[. ئايە -138ئەئراف ] «.ئىكەناىلەر، دېدى

  [.تىرمىزى رىھايىتى] «.يولىغا ئەگىشىھاتىاىلەر بۇرۋنقى رنى 

 مۇسا ئەۋادلىرىنى ، ئىارائى  ئىپادىلەيدۋكى شۇنىھەدى   يۇقىرىقى    

خاتا  بۇسوراشتىن ئىبارە   بېرىشىنىئەلەيسىاااامغا ئۇنى  ئۇار ا بۇ  ياساپ 

ۇسۇلمان بولغان يېڭىدىن م ئەلەيسىىااامنى ۋە مۇھەممەد  قويۇشىغا تەلەپنى

ئۇلۇ  ش ئۈچۈن ئوخشاش  مۇشرىك رنىڭكىگەئۇنىڭدىن ئۇار ا  ساھابىلىرىنى 

 ،بولغان ئاساسلىق سەۋە  تۈرتكەسورىشىغا  بېرىشىنىدەرەخ بەلگىلەپ  مەخاۇس

. ئۇارنى  كۇففارارنى دورىغانلىقى ۋە ئۇار ا ئۆزلىرىنى ئوخشىتىشقا تىرىشقانلىقى ئىدى

. ئىللەتلەردۋركۆپىنىە مۇسۇلمان رنى  ئادىتىگە ئايلىنىپ قالغان  ىكىكۈنىمىزد، مانا بۇ

 قەبىرلەرنىخاتىرىلەش،  كۈنلىرىنى تۇ ۇلغان مۇسۇلمان رمۇكۆپىنىە  كۈندىكىبۈگۈنكى 

دىنىي بايرام رنى  بۇيرۋلمىغان، يادىكارلىق ھەيكەللىرىنى تىكلەش، شەرىئەتتە قاتۇرۋش

ۋە شېرىك  بىدئە  بولەكبىر  ن ۋە ئېتىقاداردىكىباتى  دى كە ئوخشاشبەلگىلىھېلىش

 .قىلىپ كەلمەكتە ئەمەللەرنى
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سىيەسى ۋە ئەھلى بىدئەتچىلەرگە تۇتقان پوزىت ئۈممىتىنىڭئىسالم 

 پىرىنسىپىنىڭ بىدئەتلەرنى رەت قىلىشتىكى ىتىمائاسۈننە ج

ئەھلى  .سىمەۋقەئەھلى سۈننە جەمائىتىنى  بىدئەتىىلەرگە قارشى  :بىرىنچى    

. كەلمەكتە بېرىپسۈننە ۋەلجەمائە ئەزەلدىن بىرى بىدئە  ۋە بىدئەتىىلەرگە رەددىيە 

 تۆۋەندەبۇ ھەقتە . ئاگاھ ندۋرۋپ كەلمەكتە مۇسۇلمان رنى ئۇنى  خەتىرىدىنشۇنداق  

 :بېرىلىدۋبەزى مىاال ر 

ناھايىتى  دەردا ۇئەب بىر كۈنى»: مۇنداق دېگەن ئەنسا رەزىيەل ھۇ دەردا ئۇممۇ -1    

بولدى؟، دەپ  نېمەسىزگە -مەن ئۇنىڭدىن. كىرىپ كەلدى ئۆيگەھالدا   ەزەپلەنگەن

نامى بىلەن قەسەە قىلىمەنكى، مەن مۇسۇلمان رنى   ئال ھنى : سورىھىدى،، ئۇ

قىلغان ئىشلىرىدا مۇھەممەد  بوارنى . كۆردقەكەتكەنلىكىنى  چۆمۈپبىدئەتلەرگە 

بىرا . كۆرمەيھاتىمەن شەيئىنىمۇ بىرەركېلىدىغان  ئۇيغۇنىغا ئەلەيسىاااامنى  يول

 [. بۇخارى رىھايىتى] «.دېدى —، خااس ئوقۇيدۋنەرسە ئۇارنى  ھەممىاى ناماز 

 ئېسراەئۈچۈن نەدىن  بېرىشكېلىپ، ھەرەمگە  يېنىغا مالىكنى بىر ئادەە ئىماە  -2    

، پەيغەمبەر بېرىپجاۋا   ئىماە مالىك ئۇنىڭغا. با  ش كېرەك؟، دەپ سورىدى

ئۇ . دېدىبا  ش كېرەك،  ئېسراەجايدىن  پاانىئەلەيسىااااە بەلگىلەپ بەرگەن 

. ؟، دەپ سوراپتىبوامدۋ با لىااممۇ ئېسراەجايدىن  يىراقراقئەگەر ئۇنىڭدىن : ئادەە

ئۈچۈن؟ دەپ يەنە  نېمەئادەە  بۇ، دېھىدى كۆرمەيمەنتو را  بۇنى: ئىماە مالىك

سەۋە   ئىاتى پ ر اۋە  پىتنە سېنى ، دېدىكىئاندىن ئىماە مالىك  .سورىدى

ن ﴿ :قۇرئاندا ئال ت. قورقىمەن بولۇشۇڭدىن
َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن ُُيَالُِفوَن َعْن أ ِ فَلْيَْحَذِر اَّلَّ

ِِلم  
َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب  أ

َ
ئەمرىگە  پەيغەمبەرنى »: تەرجىمىاى ﴾تُِصيبَُهْم فِتْنَة  أ

، يا ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا بولۇشتىن دۋچار پىتنىگەچو   دۋنيادا غۇچى رقىل خى پلىق

 . كۆرسەتكەندەپ « قورقاۇن قېلىشتىن

بەزى  مەۋقەسىدىنمۇسۇلمان رنى  بىدئەتلەرگە قارشى  بۇرۋنقى يۇقىرىقى ر    

 خۇراپات ر ائىا ە ئالىملىرى بىدئە  ۋە  خۇسۇسەنئىا ە مىللىتى، . ئۈلگىلەردۋر

 . كەلمەكتە قىلدۋرۋپئەسىرلەر بويى داۋاە  كۈرەشلىرىنىقارشى 
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ئەھلى سۈننە ۋەلجەمائەنى  بىدئەتلەرنى رە  قىلىشتىكى  :ئىككىنچى    

 ھەدىالەرگەبىلەن  قۇرئانبىدئەتلەرنى رە  قىلىشتا  ئۆلىمالىرىئىا ە  :پىرىناىپى

 بۇ. دەستۇردۋر ڭگۈلۈكمەمۇسۇلمان ر ئۈچۈن  ھەدىالەرۋە سەھىھ  قۇرئان. يۆلىنىدۋ

. قورالدۋرئە  كۈچلۈك  تۇرۋشتا، بىدئەتىىلەرگە قارشى يېڭىشتائىككىاى بىدئەتلەرنى 

روھىغا ئەمەل قىلىش ۋە بىدئەتلەرگە قارشى  ھەدىانى ۋە  قۇرئان ئۆلىمالىرىئىا ە 

 ئال ھقا. قالدۋر انئاستىدا كۆپلىگەن قىممەتلىك ئەسەرلەرنى  ماۋزۋسىتۇرۋش 

ھەر قاياى جايلىرىدا بىدئە  ۋە تۈرلۈك  دۋنيانى  ھازىرمۇ ئۆلىمالىرىئىا ە  ،شۈكۈركى

  .قىلدۋرۋپ كەلمەكتەداۋاە  كۈرەشلىرىنىقارشى  خۇراپات ر ا

 :زامانىمىزدىكى بىدئەتلەردىن بەزى مىسالالر    

 : تۆۋەندىكىىەزامانىمىز مۇسۇلمانلىرى ئارىاىدا ئورتاق شقان بىدئەتلەر     

ئوقۇپ مۇراسى،  مەۋلۇد كۈنىدە تۇ ۇلغانمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى   -1    

 .ئۆتكۈزقش

 ئىياادېگەن مەنىدە بولۇپ، خرىاتىئان ر  تۇ ۇلغان سۆزى« مەۋلۇد»    

مۇراسى، ئۆتكۈزگەنگە ئوخشاش، بەزى  خاتىرلەپ كۈنىنى تۇ ۇلغانئەلەيسىاااامنى  

كى بىلەن رەسۇلۇل ھنى  تۇ ۇلغان جاھى  مۇسۇلمان ر ئاز ۇن موللى رنى  دەستى

ھەر يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل ئېيىدا جارى  سۈپىتىدەئىشنى ئىبادە   بۇكۈنىنى خاتىرلەپ، 

ياكى  بولاۇن پەيغەمبەرنى ئىا ە دىنىمىزدا  بىزنى ، ھالبۇكى. كەلمەكتە قىلدۋرۋپ

 رنى  ھەر مۇسۇلمان. يوقتۇرخاتىرىلەش ئادىتى  كۈنىنى تۇ ۇلغان بولاۇن باشقىاىنى 

 قىلدۋرۋلۇپداۋاە  ئۆيلەردەئىشلىرى گات مەسىىتلەردە، گات  ئۆتكۈزقش مەۋلۇديىلى 

. بىلمەيدۋ ئوقۇلىھاتقانلىقىنى نېمە سورۋنىدا مەۋلۇدكۆپىنىە مۇسۇلمان ر . كەلمەكتە

. چۈشەنمەيدۋ ئوقۇۋاتقانلىقىنى نېمىلەرنى ئۆزلىرىنى  موللى رمۇ ئوقۇ ان مەۋلۇدنىھەتتا 

 تو رادەپ، ئۇنى  شەنىگە  مەدھىيىلىدۋقمۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  ئۇار

ئۆز ئىىىگە ئالغان بەزى ئەرەبڭىە قەسىدىلەرنى  سۆزلەرنىكەلمەيدىغان 

مەزكۇر پائالىيە  جەريانىدا ئوقۇلغان قەسىدىلەردە پەيغەمبەر . چۈشەنمەستىن ئوقۇيدۋ

ۋە  سۈپەتلەيدۋبىلەن  ەتلەرسۈپخاس بولغان ئى ھىي  ئال ھقى ئەلەيسىاااامنى 

بىلەن  مۇناسىھە  بۇبەزى كىشىلەر . ئۇنى  ھەققىدە شېرىك سۆزلەرنى قىلىدۋ

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە . سورايدۋپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن مەدە  

سورىلىشى كېرەكلىكىنى  ئال ھتىن پەقە   ياردەمنى ھەدىالىرىدە مەدە  ۋە 
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ئەلەيسىاااامنى  ئىياايسىااااە ئۆزىنى خرىاتىئان رنى  ئەلەپەيغەمبەر. تەكىتلەيدۋ

بۇ ھەقتە . قەتئىي رە  قىلغان ئى ھ شتۇرۋۋېلىنىشىنى ئى ھ شتۇرىھالغىنىدەك

 ئىياانىخرىاتىئان ر »: رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ ئەلەيسى ۋەسەللەە مۇنداق دېگەن

 مەدھىيىدە ھالقىغىنىدەك، مېنىدىننى  چەكلىمىاىدىن  مەدھىيىلەشتە

بۇخارى ]« .دەڭ رقۇلى ۋە ئەلىىاى  ئال ھنى  مېنىمەن بىر بەندە، . ئاشۇرىھەتمەڭ ر

 [.ۋە مۇسلى، رىھايىتى

 مەۋلۇدئۆتكۈزگەنلەرنى  كۆپىنىىاى مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى  مەۋلۇد    

 مەۋلۇد. ئېتىقادتۇرئىنتايىن خاتا  بۇ. قىلىشىدۋ، دەپ ئېتىقاد بولىدۋھازىر  مۇراسىمىغا

ئىمان ۋە ئېتىقادقا زىت كېلىدىغان كۆپلىگەن سەلبىي  باشقىمۇ مۇندىن سورۋنلىرىدا

 مەۋلۇد، بېرىمىزكىدەپ جاۋا   شۇنداق ئوقۇ ۇچى ر ا مەۋلۇدبىز . باردۋرھالەتلەر 

پەيغەمبەر . يوقتۇر ھېىبىر ئاساسى ھەدىالەردىنۋە  قۇرئان ئوقۇشنى 

 مەۋلۇد زامانلىرىدىمۇ ساھابىلەرنى ىڭدىن كېيىنكى ئەلەيسىاااامنى  دەۋرىدە ياكى ئۇن

 بۇنداق دەۋرلىرىدىمۇئىا منى  ئالتۇن . دېگەن نەرسە مەۋجۇد ئەمەس ئىدى ئوقۇش

 مەۋلۇدڭ ئەسرىدىن كېيىن شىئەلەر تەرىپىدىن  4 ھىجرىيەنى پەقە  . ئىش يوق ئىدى

 ئاز ۇنتااشقان بىر شىئەلەر ئېتىقاد جەھەتتە خا. دېگەن نەرسە ئوتتۇرىغا چىقىرىلدى

 .  پىرقىدۋر

رەبىيئۇل : "ئىماە ئەبۇ ھەپاە تاجىددىن ئەلپاكىسانىي رەھىمەھۇل ت مۇنداق دەيدۋ    

مۇراسىمى ئۆتكۈزقشنى  دىندا ئاساسى بارمۇ دېگەن « مەۋلۇ »ئەۋۋەل ئېيىدا ئاتالمىش 

مۇۋەپپىقىيىتى  سوئال ر بەزى جامائەتلەر تەرىپىدىن تەكرار سورالغان ئىدى، ئال ھنى 

مەۋلۇ  مۇراسىمى ئۆتكۈزقشنى  قۇرئان ۋە سۈننەتتە : بىلەن مۇنداق جاۋاپ بەردى،

ھەتتا سەلەپلەرنى  يولىدا ماڭغان دىندا ئۆرنەك . ئاساسى بارلىقىنى خاتىرلىمەيمەن

. بولغان ئۆلىماارنى  بىرەرسىدىن بۇ مۇراسىمغا ئىشتىراك قىلغانلىقىنى بىلمەيمەن

ەكاىز ۋە شەيتانى نەپاىگە ئەگەشكۈچى كىشىلەرنى  پەيدا قىلغان بەلكى ئۇ، كېر

 [.مەۋلۇ  تو رىاىدا بايان ناملىق ئەسەردىن ئىلىندى." ]بىدئەتلىرىدىن ئىبارەتتۇر

كىشىلەر يېڭىدىن ئوتتۇرىغا : "مۇنداق دېگەن تەيمىيە ئىبنىشەياۇل ئىا ە     

ان رنى  ئادىتىگە ئەگىشىش ياكى مۇراسىمى؛ بىر بولاا خرىاتىئ مەۋلۇدچىقىرىھالغان 

 بۇ، بولمىاۇنقانداق  . مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا سۆيگۈ ئىزھار قىلىش ئۈچۈندۋر

ياخشى . ياكى ئىا منى  ئالتۇن دەۋرلىرىدىكى كىشىلەر قىلمىغان ساھابىلەرئىشنى 
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 ۈلگەئئۇار ئەلھەتتە بىزلەردىن ھەقلىق ۋە بىزلەر ئۈچۈن  قىلدۋرۋشتائىش رنى جارى 

ئىش ياخشىلىققا ياتىدىغان بىر ئىجابىي ئىش بولىدىغان  بۇدېگەن  مەۋلۇدئەگەر .  ئىدى

ئۇار مۇھەممەد ئەلەيسىاااامنى . ئەلھەتتە قىلغان بواتتى بۇنىبولاا ئىدى، ئۇار 

ئۇار قانداق  بىر . كىشىلەر ئىدى ئاكتىپۋە ئۇنى قەدىرلەشتە بىزلەردىن  سۆيۈشتە

تەرك  ھەرگىزمۇق ۋە ساۋابلىق ئىش ئىكەنلىكىنى بىلاە ئۇنى ئىشىنى  ياخشىلى

ئۇار دىننى  ئە  راۋاج نغان ۋە مۇسۇلمان ر دىننى  ھەقىقىتى بويىىە . ئەتمەيتتى

ئۇار بىزگە . كىشىلەر ئىدى پەزىلەتلىك ياشىغانئەسىرلەردە  ئۈلگىلىك كۆرگەنئىش 

ئۇارنى  . قىتىنى ياخشى بىلەتتىدىننى   ايىاىنى، ماھىيىتىنى ۋە ھەقى بۇنىابەتەن 

، ئىا س ۋە ئەقىدىاى پەقە  ئۇنى  سۆيگۈسىمۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا بولغان 

 بۇيرۋمىغان، توسقانلىرىدىن چەكلىنىش ۋە ئۇ ئورۋن ش بۇيرۋ انلىرىنىيولىغا ئەگىشىش، 

بىلەن  بىلەرساھا) تابىئىن ر، ساھابىلەرنى ، مانا بۇ. قىلماسلىق بىلەن بولغان ئىش رنى

ۋە كېيىنكى دەۋرلەردە ياشىغان كامى  مۇسۇلمان رنى   نى ( كىشىلەر ئۇچراشقان

، ئىا س با  ش ئارقىلىق ئۇنىڭغا مۇھەببە  قىلىش، ئۇنىڭغا سۆيۈشپەيغەمبەرنى 

تو را يولغا "شەياۇل ئىا ە ئبنى تەيمىيەنى  ]« .يولىدۋرئىتائە  قىلىشىدىكى 

 ([.ناسىر ئەلئەقلىنى  تەھقىقى. د)بە -615توە -2ناملىق ئەسەر " ئەگىشىش

مۇراسىمى  مەۋلۇد كۈنىدە خاتىرلەپ تۇ ۇلغانپەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى      

ئەۋلىيا ۋە  ئەگەشتۈرقپقالماستىن، بەلكى ئۇنىڭغا  چەكلىنىپ، ئۇنى  بىلەن  ئۆتكۈزقش

. زقشىگە ئىلىپ بارىدۋئۆتكۈ مۇراسىم رنى دا دۋ ىلىق كۈنلىرىدە تۇ ۇلغان پىرلەرنىڭمۇ

قەدىمدە ۋە ھازىردا كۆپلىگەن ئىلمىي ئەسەرلەر  بېرىپبىدئەتلەرگە رەددىيە  بۇنداق

ۋە  ۋەزلىرىدە، خۇتبىلىردەئەسەرلەرنى يېزىشتىن باشقا،  ئۆلىمالىرىئىا ە . يېزىلغان

بىدئەتلەردىن كىشىلەرنى مەنئى قىلىپ  مۇراسىم ردا، سورۋن رداھەرقانداق بىر 

 . ەكتەكەلم

 .قىلىھىلىشئۆلۈك ۋە ھايا  بەزى كىشىلەر ۋە تارىاى جاي رنى تەۋەررقك  -2    

بىرى، ئۆلۈكلەرنى ۋە  بىدئەتلەرنى زامانىمىزدا بەزى مەملىكەتلەردە كە  تارقالغان     

. تىلەشتۇربەزى جاي رنى تەۋەررقك قىلىش، يەنى ئۇاردىن بەرىكە  ۋە ياخشىلىق 

 ئال تھەقىقەتەن . سورىلىدۋ ئال ھتىن ئاتا قىلىشقا قادىر بولغان بەرىكە  پەقە  ئۇنى 

 ئال ھتىن. موھتاجدۋر ئال ھقاھەممە . ياراتقۇچىدۋر يېگانەقادىر  بېرىشكەبەرىكە  

. ئەمەستۇرۋە بەرىكە  ئاتا قىلىشقا قادىر  بېرىشكەباشقا ھېىكى، مەخلۇقات ر ا رىزىق 



 

 

 تەۋھىد كىتابى
 126  

 ئۇ جاي ردىنجاي رنى تەۋەررقك بىلىپ،  بەزى. ھتۇرئال  ئىگىاى رىزىقنى بەرىكە  ۋە 

جاي ردىن بەرىكە  ۋە . ئۆزىدۋرنەخ  شېرىكنى بەرىكە  ۋە خاسىيە  تىلەش 

جايدىن  بۇبىلەن  سۈرتۈشسى پ يۈزىنى  بۇ جاينىمەيلى  تىلىگۈچىخاسىيە  

رنى  جايدا ياتقان ئۇلۇ   ئۇ، مەيلى قىلاۇنبەرىكە  ھاسى  بولىدۋ دەپ ئېتىقاد 

ھەر ئىككى ھالەتتە ئۇ  قىلاۇنبەرىكە  ئاتا قىلىدۋ، دەپ ئېتىقاد  ئال تيۈزىاىدىن 

پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە ھايا  ۋاقتىدا  ساھابىلەر. بولىدۋشېرىكنى سادىر قىلغان 

بىراق ئۇار ئۇنى بەرىكە  ئۈچۈن ۋاسىتە . ئۇنى  چاچلىرىنى تەۋەررقك قىلىپ ساق يتتى

 سۆيگۈسىۋە  ھۆرمىتىپەقە  پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا بولغان ، تونۇمايتتىدەپ 

ئىشلىرى بىدئە  ياكى شېرىك دائىرىاىگە  بۇئۇارنى  . قى تتى شۇنداق يۈزىدىن 

ۋاقىتتا  شۇدەلىلى شۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامنى   بۇنى . كىرمەيتتى، ئەلھەتتە

كېيىن ئۇنى   ۋاپاتىدىنسىاااامنى  ھاياتتا ئىكەنلىكى ۋە ئۇارنى  پەيغەمبەر ئەلەي

ئۆيىنى، قەبرىاىنى ياكى باشقا نەرسىلىرىنى تەۋەررقك قىلىپ بەرىكە  ھاسى  بولىدۋ 

 ئەبۇئۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامدىن كېيىن، ھەزرىتى . قىلمىغانلىقىدۋردەپ ئېتىقاد 

قاتارلىق ( اۇنئال ت ئۇارنى  ھەممىاىدىن رازى بول)، ئوسمان، ئەلى ئۆمەربەكرى، 

كېيىن تەۋەررقك  ۋاپاتىدىنھېىبىرىنى ئۇارنى  ھاياتىدا ياكى  ساھابىلەرنى ئۇلۇغ 

ۋەھىي كەلگەن ۋە  قېتى،ئۇار پەيغەمبەر ئەلەيسىاااامغا ئە  ئاۋۋالقى . قىلغان ئەمەس

 تەلەپدۋئا  ئوقۇپناماز  بېرىپ ارىغا  ھىرا تاپشۇرۋلغان ۋەزىپىاىئۇنىڭغا پەيغەمبەرلىك 

ئىا ە . جاي رنى ئااھىدە ئىبادە  ئورنى قىلىھالمىغان بۇھېىكى،  ھازىرمۇ. ىلمايتتىق

 ارى  ھىرادىنىدا جاي رنى تەۋەررقك قىلىش تو را بولىدىغان بولاا ئىدى، ئە  ئاۋۋال 

ئەلەيسىاااامغا ۋەھىي  مۇسا ئال ت، شۇنىڭدەك. ئىدى تېگىشلىكتەۋەررقك قىلىنىشقا 

دۋئا  ساھابىنى  بىرەر بېرىپ تۇرى سىنا اجاي  مۇبارەكىلغان ق سۆزۋە  چۈشۈرگەن

. قىلغىنىنى ياكى ئىبادە  قىلغانلىقىنى ياكى بەرىكە  سورىغانلىقىنى بىلمەيمىز

جايىنى ياكى ئۇ  ئوقۇ انرەسۇلۇل ھنى  ناماز  مەسجىدىدىكىپەيغەمبەر ئەلەيسىااااە 

كېيىنكى شانلىق دەۋر  ۋە ياكى ساھابىنى  بىرەر مېسرابنى ئوقۇ ان خۇتبە

. ياكى تەۋەررقك قىلغانلىقىنى بىلمەيمىز سۆيگەنلىكىنى بىرەرسىنى مۇسۇلمانلىرىدىن 

ۋە تەۋەررقك قىلىش، ئۇنى  بىلەن بەرىكە  تىلەش  سۆيۈشئۇلۇغ جاي رنى  شۇنداق

قەبرىلىرىنى، مازار ڭ ماشايىا رنى ۋە پىرلەرنى  تو را بولمىغان يەردە، ئەۋلىياارنى ، 

تەۋەررقك بىلىپ، ئۇاردىن بەرىكە  ۋە ياردەە سوراش   ئەتىقىلەرنىقەدىمىي ئاسارە ڭ 
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ئەمما مەككىدىكى مەسىىتى ھەرەە، مەدىنىدىكى پەيغەمبەر ! ؟بولاۇن جائىز قانداقمۇ

پەزىلەتلىك  بۇ جاي رنىئۇلۇ  ش ۋە  بەيتۇلمۇقەددەسنى پەلەستىندىكىمەسىىتى ۋە 

 دىنىمىزنى بىر ياخشى ئىش بولۇپ  قالماستىن،  بۇيرۋلغان ماكان دەپ بىلىش دىنىمىزدا

چۈنكى مەسىىتى ھەرەمدىكى كەبە مۇسۇلمان رنى  قىبلىاى، ئۇنىڭدا . تەلىپىدۋر

ئوقۇ ان بىلەن رەكئە  ناماز  يۈزمى  مەسجىتلەردەباشقا  ئوقۇشئىككى رەكئە  ناماز 

ئىككى رەكئە  ناماز  ئوقۇلغان بەيتۇلمۇقەددەستەۋە  مەسىىدىدەپەيغەمبەر  .باراۋەردۋر

 . تەڭدۋربەش يۈز رەكئە  ناماز ا  ئوقۇلغانباشقا مەسىىتلەردە 

 .ئىبادەتلەردىكى بىدئەتلەر -3    

. ئىبادەتلەر ساھەسىگە كىرىپ كەتكەن بىدئەتلەر ناھايىتى كۆپتۇر كۈنىمىزدە    

گىلەنگەن شەرىئەتنى  ئىبادەتلەر ھەققىدىكى كۆرسەتمىاى شۇكى، دىنىمىزدا بەل

ھەرقانداق بىر ئىبادەتنى كۆرسىتىلگەن مەخاۇس قائىدە، سىاتېمىلىرى بويىىە 

ھېىكىمنى  . شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغان ئىش ر ئىبادە  دېيىلمەيدۋ. قىلىشتۇر

شەرىئەتتىن دەلى  ڭ ئىاپاتاىز ھالدا، ئۆزى خالىغان ئىش رنى ئىبادە  سۈپىتىدە 

: پەيغەمبەر ئەلەيسىااااە بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن. تۇرئوتتۇرىغا چىقىرىش ھوقۇقى يوق

بىر ئىشنى ئىبادە  دەپ قىلىدىكەن، ئۇنى   بۇيرۋلمىغاندىنىمىزدا  بىزنى كىمكى »

 [. مۇسلى، رىھايىتى] «.قىلىنمايدۋ قوبۇلئەمەلىي 

 سىاتېماقائىدە ۋە  كۆرسەتكەن پەيغەمبىرىۋە ئۇنى   ئال تئىبادەتلەر پەقە      

ۋە  كىرمەيدۋبىلەن قىلىنغان ئەمەللەر ئىبادە  قاتارىغا  ئۇسۇل رباشقا . قىلىنىدۋ بويىىە

 . قىلىنمايدۋ قوبۇل

كۈندقلۈك ھاياتىمىزدىكى ئىبادەتلىرىمىزگە دەلىلاىز قىتىلىپ قالغان بەزى 

 :ئەمەللەرنى تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتۈمىز

  قىلدى، ئىككى رەكئە  يەنى نىيە: )نامازدا نىيەتنى ئېغىز بىلەن قىلىش    

بۇ بىدئە  بولۇپ، رەسۇلۇل ھنى  سۈننتىدىن ( بامداتنى  پەرزىنى دېيىش

ُه َيْعلَُم ﴿: ئال ت تائاا مۇنداق دەيدۋ. ئەمەس َه بِِديِنُكْم َواللَـّ ُتَعِلُِّموَن اللَـّ
َ
قُْل أ

رِْض 
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْل ٍء عَ  ۖ   َما ِِف السَّ ُه بُِكِلِّ ََشْ ئى »: تەرجىمىاى ﴾ِليم  َواللَـّ

يەنى دىنىڭ رنى دىلىڭ رنى  )ئېيتقىنكى، ئال ھقا دىنىڭ رنى ! مۇھەممەد

خەۋەر قى ماىلەر؟ ھالبۇكى، ئال ت ئاسمان ردىكىنى ۋە ( تەستىق قىلغانلىقىنى
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سۈرە ]« .زېمىندىكىنى بىلىپ تۇرىدۋ، ئال ت ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۋر

 [.ئايە -16ھۇجرا  

ناماز ا نىيە  قىلىش تىلنى  ئىشى بولماستىن بەلكى . ىيەتنى  ئورنى قەلبدۋرن    

شۇنىڭدەك، نامازدىن كىيىن جامائە  بولۇپ بىردەك تەسبىھ . قەلبنى  ئىشىدۋر

. يەنى نامازدىن كىيىن ئوقۇلىدىغان زىكىرارنى ھەركىشى ئۆز ئالدىغا ئېيتىش. ئېيتىش

. ىيىن سۈرە پاتىسەنى ئوقۇشنى تەلەپ قىلىشبەزى مۇراسى، ۋە تى ۋە  دۋئااردىن ك

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 

تۈلگەندىن باشقا مۇئەييەن بىر كېىىنى نەپلە ناماز ئوقۇشقا ياكى مەلۇە بىرەر كۆرسۈ

كۈننى روزا تۇتۇشقا خاس قىلىھېلىش قاتارلىق ئىش ر دىنىمىزدا ھېچ ئاساسى بولمىغان 

 .ئەمەللەردىن بولۇپ، بۇ ئىبادەتلىرىمىزگە سوقۇنۇپ كىرگەن بىدئەتلەردىندۋر

ۈرلىرىدىكى ئاتالمىش زىكىرار، يېڭىدىن پەيدا ئەھلى تەسەۋۋۋپ رنى  بارلىق ت    

قىلىنغان بىدئەتلەردىن بولۇپ، مەزكۇر زىكىرار ۋاقىت ۋە ئۇسلۇ ، شۇنداق  شەكلى 

 .ئىتىبارى بىلەن شەرىئەتتە يولغا قويۇلغان زىكىرلەرگە مۇخالىپتۇر

ۇرۋش، كۈنىنى  كۈندقزىنى روزىغا، كېىىاىنى ناماز ا خاس شت-15شەئبان ئېيىنى      

بەرىكە  شۇنىڭغا ئوخشاش شېرىككە ئىلىپ بارىدىغان ئەمەللەردىن قەبرە قاتۇرۋش، 

ياكى ئۆلۈكنى ۋەسىلە قىلىش ئۈچۈن قەبرە ئۈستىگە مەسجىد بىنا قىلىش  تەلەپ قىلىش

قاتارلىق ئىش ر مۇسۇلمان ر ئارىاىدا كە  تارقالغان بىئەتلەردىن بولۇپ، بۇ ھەقتە 

 .ئەلەيسى ۋەسەللەمدىن بايان قىلىنغان سەھىھ ھەدى  يوق رەسۇلۇل ت سەللەل ھۇ

بىدئە  ئال ت ۋە ئال ھنى  . بىدئە  كۇپرىغا ئىلىپ بارىدىغان ئەمەلدۋر: خۇاسە    

. رەسۇلى يولغا قويمىغان ئىش ردىن بولۇپ، دىندا يېڭىلىقنى بەرپا قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ادىر بولغان ۋاقىتتىكىدىن بەكراق خۇرسەن بىدئە  سادىر بولغاندا، شەيتان چو  گۇنات س

چۈنكى گۇنات ئىشلىگۈچى مەزكۇر ئىشنى  چو  گۇنات ئىكەنلىكىنى بىلىدۋ ۋە . بولىدۋ

ئەمما بىدئە  ئىشلىگۈچى مەزكۇر ئەمەلنى ئىشلىگەندە، . ھامان بىر كۈنى تەۋبە قىلىدۋ

لەن قىلىدۋ، مەزكۇر ئۇنى دىن ۋە بۇ ئارقىلىق ئال ھقا يىقىنلىشىمەن دېگەن ئېتىقاد بى

بىدئە  سۈننەتنى يوقىتىدۋ، . ئېتىقادى سەۋەبلىك ئۇنىڭدىن تەۋبە قىلمايدۋ

بىدئە  . بىدئەتىىلەر سۈننە  ئەھلىنى ۋە سۈننەتنى ئەھيا قىلغۇچى رنى يامان كۆرىدۋ
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ساھىبىنى ئال ھتىن يىراق شتۇرۋپ  قالماستىن، مەنىھىي پاساتىىلىققا ئىلىپ بارىدۋ ۋە 

 .نى   ەزىپىگە دۋچار بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۋئال ھ
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 :قىلىش كېرەك؟ مۇئامىلەبىدئەتچىگە قانداق     

كۆپىنىىاى ئۇنى  بىدئە  ئىكەنلىكىنى  كىشىلەرنى  قىلغۇچىبىدئەتلەرنى سادىر     

رايىغا ئاساسەن ئۇنى بىلىپ  مەزھەپنى  ئاز ۇنبىلمەستىن قىلىدۋ، ياكى مەلۇە بىرەر 

خاتااشقان  قىلغۇچىھەر ئىككى ھالەتتە بىدئە  سادىر . دەپ قىلىدۋتۇرۋپ ئىبادە  

 كۆرسىتىپئىلىم رنى  ئۇار ا ۋەز ڭ نەسىسە  قىلىشى، تو رىنى -بولۇپ، ئەھلى

ئاقىھىتىنى  خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى قەتئى ئاگاھ ندۋرۋشى  قىلىشنى بىدئە  سادىر 

ايتاا، ئۇارنى  بۇرۋنقى خاتالىقلىرى قىلىپ ھەقىقەتكە ق قوبۇلئۇار نەسىسەتنى . ازى،

ئەگەر . قىلىشى كېرەك ھىمايەئۇارنى مۇسۇلمان ر قېتىغا ئېلىپ . سۈرقشتە قىلىنمايدۋ

 قوبۇل ئېتىشنىبىدئە  ئىش رنى تەرك  تۇرىھېلىپچى   پىكرىدە مەزھىپىنى ئۈ ئۆز 

  ر ائۇنداقچىقمىاا،  سۆزىدىن يولباشىىلىرىنى  ئاز ۇن ئۆزىنى قىلمىاا ۋە 

ۋە كىشىلەرنى ئۇارنى  خەتىرىدىن  تۇتماسلىقئارى شماسلىق، ئۇارنى دوست 

 پىكىردىكىلەرگەچۈنكى باشقا . ئاگاھ ندۋرۋپ، ئۇاردىن يىراق بولۇشقا چاقىرىش كېرەك

يامان  شۇنداق ر .پىكىرلىرىنى  تەسىرىگە ئۇچرايدۋئارى شقان ئادەە تەدرىجىي ئۇارنى  

ئارى شقان  قەۋملەرگەن، شەرىئەتكە مۇخالىپەتىىلىك قىلىدىغان ئىش رنى قىلىدىغا

شۇڭا مۇسۇلمان ر . تەدرىجىي ئۇار ا ئوخشاپ قالىدىغان ئەھھال رمۇ بولىدۋ ئادەممۇ

ئۆزلىرىنى  تو را ئەقىدىاى، ساپ ئىمانى ۋە تو را يولىدىن ئېزىپ، خاتالىق ر ا چۈشۈپ 

 قىلغۇچى ر اشىلەرگە ۋە يامان ئىش قالماسلىقى ئۈچۈن باتى  ئېتىقادتىكى كى

مۇسۇلماننى،  ئازدۋرالمىغانكۇففارار . چارىدۋرئە  ياخشى  بۇ. ئارى شماسلىقى كېرەك

. ۋە مۇناپىق ر تېزا ئازدۋرۋپ كېتەلەيدۋ خۇراپاتىى رمۇسۇلمان سۈپەتلىك بىدئەتىى 

قاراپ  سۈرىتىگە كىشىلەر ئۇارنى  تاشقى جەھەتتىكى مۇسۇلمانلىق بۇنداق رنىچۈنكى 

 ھې نەتىجىدە ئۇار . تونۇيدۋدەپ  سەپداش يۈرگۈچىمۇسۇلمان قېرىنداش، تو را يولدا 

. ئەمما كۇففاراردىن ھەركى، ھەزەر قىلىدۋ. كېتىدۋقىلماستىن ئۇارنى  يولىغا ئەگىشىپ 

 . ئەگەشمەيدۋئۇنىڭغا 
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رەسھا  دقشمەنلىرىمىزنى، ىشىنىبېر نۈسرە ئۇلۇغ دىنىمىز ا  تائاادىن ئال تجانابى     

 .مۇسۇلمان رنى ئەزىز قىلىشىنى تىلەيمىزپ، قىلى

  ئاخىرىدا، بىزنى  سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيسىاااامغا، ئۇنى     

كىراملىرىغا چىن يۈرەكتىن سااە ۋە دۋئالىرىمىزنى  ساھابەئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە 

. ھەممىمىزنى دۋنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىققا مۇيەساەر قىلاۇنئال ت تائاا  .يول يمىز

 ....ئامىن 

 

 

  
 


