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 نومۇرلۇق سوئال-159    
 : سوئال     
ئەقىدە كەلىمىسىنىڭ مەنىسى نېمىدىن ئىبارەت؟، بۇ ھەقتە چۈشەنچە     

 بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 
 : جاۋاپ    

 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    
ئىنساننىڭ نەپسى تەستىقاليدىغان، ئۇنىڭ بىلەن كۆڭلى خاتىرجەم  ئەقىدە دېگەن؛

چىن دىلىدىن ئىشەنچ قىلىدىغان، ئۇنىڭغا ھېچ  بولىدىغان، ئەقىدە قىلغۇچىالر
 رىالشمىغان قاراش ئەقىدە دېيىلىدۇ. شۈبھە ئا-قانداق شەك

ئەقىدە دېگەن سۆز لۇغەتتە: )ئەيىن، قاپ، دال( ھەرىپىدىن تۈرلەنگەن بولۇپ، ئۇ بىر     
ئىشنى الزىم تۇتۇش، تەكىتلەش ۋە كۈچەيتىش قاتارلىق مەناالرنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ 

انُِكْم َلا يُؤااِخذُ ﴿ توغرىدا ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: ْيما
ا
ُكُم اللَّـُه بِاللَّْغِو ِِف أ

انا  ْيما
ا
دتُُّم اْْل قَّ ا عا ـِٰكن يُؤااِخُذُكم بِما لا ئالالھ سىلەرنى سەۋەنلىك قەسىمىڭالر »تەرجىمىسى ﴾وا

قەسەمنىڭ  ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.-91]سۈرە مائىدە « ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىدۇ.
 ئىرادە بىلەن بولىدۇ. ىن چ ۋە قەلبدىن بولغان مەقسەت چىگىلىشى 

بىرىگە چىگىشنى ئەرەبچىدە، )ئەقدۇل ھەبلى( بىر ئىشنى -ئارغامچىنى بىر    
يەنى بۇنى قەلبىمدە ) كەسكىن جەزىم قىلسا، مەن مۇنداق ئېتىقاد قىلدىم دەيدۇ. 

 بۇ زېھىننىڭ كەسكىن ھۆكۈم قىلىشىدۇر. جەزىملەشتۇردۇم دېگەنگە ئوخشىغان(
ۆز ئىسالم شەرىئىتىدە: مۇسۇلماننىڭ قەلبىدە ئېتىقاد قىلىشى، ئەقىدە دېگەن س    

شۈبھىسىز كەسكىن ئىشىنىشى زۆرۈر بولغان ئىلمى ئىشالردىن ئىبارەتتۇر. -شەك
الھ تائاال قۇرئان كەرىم ئارقىلىق ياكى پەيغەمبەر چۈنكى ئەقىدە دېگەن ئال

 ئەلەيھىسساالمغا ۋەھيى ئارقىلىق بىلدۈرگەن ئىشالردىن ئىبارەتتۇر. 
ئالالھ تائاال بىزنى ئېتىقاد قىلىشقا بۇيرىغان ئەقىدە ئاساسلىرى تۆۋەندىكى ئايەتتە      

ِْه مِ ﴿ بايان قىلىنىدۇ: نِزلا إَِلا
ُ
ا أ نا الرَُّسوُل بِما الُْمْؤِمنُونا آما بِِِّه وا ُكتُِبِه  ۚ   ن رَّ ِتِه وا ئِكا َلا ما ِه وا نا بِاللَـّ ُُكٌّ آما
ن رُُّسِلهِ  ٍد ِمِّ حا

ا
ُق باْْيا أ ِرِّ ْعناا ۚ   وارُُسِلِه َلا ُنفا طا

ا
ِمْعناا واأ قاالُوا سا ِصرُي  ۚ   وا ْكا الْما إَِلا بَّناا وا اناكا را  ﴾ُغْفرا

دىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابغا پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپى»تەرجىمىسى: 
قا ۋە ئالالھئىمان كەلتۈردى، مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى 

 نىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى. ئۇالرئالالھ



 
مىسىنىڭ ماھىيىتى ۋە ئەقىدە كەلى

 2 دااللىتى

سىگە نىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز )يەنى ئۇالرنىڭ بەزىئالالھ
دەۋىتىڭنى بىز دەيدۇ. ئۇالر:  زىسىگە ئىمان ئېيتماي قالمايمىز(ئىمان ئېيتىپ، بە

ئىتائەت قىلدۇق، پەرۋەردىگارىمىز، مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز،  ئاڭلىدۇق ۋە ئەمرىڭگە
 . [ئايەت-595بەقەرە ]سۈرە  «.دەيدۇ ،ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر

 دەپ ئاتالغان مەشھۇر ھەدىستە، "جەبرائىل ھەدىسى"ساالم پەيغەمبەرئەلەيھىس    

ئىمان دېگەن ئالالھقا، ئالالھنىڭ »ئەقىدىنى بېكىتىپ مۇنداق دېگەن: 
پەرىشتىلىرىگە، ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا، ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە، قىيامەت 
كۈنىگە، ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «.ىدىغانلىقىغا ئىشىنىشبول
ئىسالم دىنىدا ئەقىدە دېگەن: ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى خەۋەر بەرگەن     

ئىشەنچىلىك ئىلمى مەسىلىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، مۇسۇلماننىڭ ئالالھ ۋە 
ۈر بولىدۇ. ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئىشىنىپ، بۇ ئىشالرغا چىن قەلبىدىن ئىشىنىشى زۆر

شەيخ ئۆمەر  " ۋە"شەرھى لەمئەتۇل ئىېتىقاد شەيخ ئىبنى ئۈسەيمىيننىڭ:]
ناملىق ئەسەرلەرگە مۇراجىئەت « "ئالالھ توغرىسىدىكى ئېتىقاد ئەلئەشقەرنىڭ:

 [. قىلىنسۇن
 ئالالھ ھەممىدىن ياخشىنى بىلگۈچىدۇر.    
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