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دە ئەركىنلىكنى ئېتىراپ ىئىسالم دىنى ئەقىد
 قىالمدۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال-141121     
 : سوئال     
ئىسالم دىنى ئەقىدە مەسىلىسىدە ئەركىنلىكنى ئېتىراپ      

لەر، بۇتالرغا قىلسا، نېمە ئۈچۈن دىندىن يېنىۋالغان مۇرتەد
بۇ ھەقتە . چوقۇنغۇچى ۋە دىنسىزالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ؟

 . چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالھغا خاستۇر
ئىسالم دىنى ئەقىدە مەسىلىسىدە ئەركىنلىكنى ئېتىراپ      

ئىسالم دىنى ئىنسانالرنى توغرا ئەقىدىگە بۇيرۇيدۇ ۋە ئۇنى  .قىلمايدۇ
ئەقىدە . كىشىلەرنىڭ ئېتىقاد قىلىشى الزىم دەپ بېكىتىدۇ

مەسىلىسىدە كىشىلەردە خالىغان بىر دىننى تالالش ئەركىنلىكى 
ئىسالم دىنى ئەقىدە مەسىلىسىدە ئەركىنلىكنى قولاليدۇ . بولمايدۇ

 . دېگەن سۆز توغرا ئەمەس
ئىسالم دىنى ئالالھ تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش ۋە      

ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس قېلىشقا، دىندا مۇستەھكەم تۇرۇپ 
ئىسالمغا تولۇق بويسۇنۇپ، ئالالھ تائاال ھارام قىلغان ۋە چەكلىگەن 

 . ئىشالردىن تولۇق ساقلىنىشقا بۇيرۇيدۇ
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: ان بەلگىلىمىلەرئىسالم دىنىدىكى ئەڭ كاتتا ۋە مۇھىم بولغ     
ئالالھ تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش ۋە ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس 

ئالالھ : بۈيۈكىمەسىيەتنىڭ ئەڭ -قېلىشتىن ئىبارەت بولسا، گۇناھ
تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش، ئىنساننى كۇپرىغا ئىلىپ بارىدىغان 

الھ بۇ ھەقتە ئال. ئەمەللەرنىڭ بىرەرسىنى قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ا: تائاال مۇنداق دەيدۇ ُكوا بِِه َشيْئً : تەرجىمىسى َواْعبُُدوا اللَـَه َوََل تُْْشِ
ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك »

 [. ئايەتنىڭ بىرقىسمى-63سۈرە نىسا ]« .كەلتۈرمەڭالر

ََل تَعْ : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ      
َ
 بُُدوا إََِل إِيَاهُ َوقَََضٰ َرُّبَك أ

پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت »: تەرجىمىسى
 [. ئايەت-46سۈرە ئىسرا ]« .قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى

: تەرجىمىسى إِيَاَك نَْعبُُد َوإِيَاَك نَْستَِعيُ  :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ     
« .ەندىنال ياردەم تىلەيمىزرەببىمىز ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە س»
 [. ئايەت-5سۈرە پاتىھە ]

ينَ  :ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ       فَاْعبُِد اللَـَه ُُمْلًِصا ََّلُ ادِلّ
دىنىڭنى شېرىك ۋە رىيادىن ساپ قىلغان ھالدا »: تەرجىمىسى

 [.  ئايەت-4سۈرە زۇمەر ]« .ئالالھقا ئىبادەت قىلغىن

ِمُروا ِإََل ِِلَْعبُُدوا اللَـَه ُُمْلِِصَي ََّلُ :  مۇنداق دەيدۇئالالھ تائاال      
ُ
َوَما أ

ينَ  ئۇالر ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا، »: تەرجىمىسى ادِلّ
سۈرە ]« .ئىبادەتنى يالغۇز ئالالھقىال خالىس قىلىشقا بۇيرۇلدى

 [. ئايەت-5بەييىنە 
مەن، ئىنسانالر پەقەت »: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ     

بىر ئالالھدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھېچ ھەق ئىالھ يوق، 
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق 
بېرىپ، نامازنى ئادا قىلىپ، زاكات بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا 

ئۇالر شۇنداق قىلسا، مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى . بۇيرۇلدۇم
قالپ قالىدۇ، ئەمما ئىسالمنىڭ ھەققى بولسا ئۇ تولۇق ئىجرا سا

بىرلىككە كەلگەن ] .«قېلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ ھېسابى ئالالھقىدۇر
 [. ھەدىس

ئالالھ تائاال ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئەقىدە       
شەرىئەتلىرىگە -مەسىلىسىنىڭ مۇھىملىقى ۋە ئالالھنىڭ قانۇن

بۇ . زۆرۈر ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بەردىبويسۇنۇشنىڭ 
مەسىلىدە ئىنساننىڭ ئىختىيارلىقى بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئىسالم 
دىنىنى قويۇپ باشقا بىر دىننى تالالش، شۇنداقال ئالالھ تائاال ھارام 
قىلغان ۋە چەكلىگەن شەيئىلەرنى دىن دەپ ئېتىقاد قىلىش ۋە 

ئۇلىيەتنى تەرك قىلىش ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئۈستىگە يۈكلىگەن مەس
بەلكى ئۇنىڭ ئىسالم دىنىدىن ئىبارەت . ئىختىيارلىقى بولمايدۇ

بولغان ئالالھنىڭ توغرا دىنىدا مۇستەھكەم تۇرۇشى 
يېگانە دەپ -ئۇنىڭ ئالالھ تائاالنى ئىبادەتتە يەككە. بىكىتىلىنىدۇ

ئېتىقاد قىلىشى، ئىبادەتتە ئالالھقا باشقىنى شېرىك قىلماسلىقى، 
نىڭ ئەلچىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئالالھ

ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرۈشى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ 
پرىنسىپىدا مۇستەھكەم تۇرۇشى، ناماز، روزا، زاكات ۋە ھەج قاتارلىق 
ئىبادەتلەرنى ئالالھ بۇيرىغان شەكىلدە ئادا قىلىشى تەلەپ 

 . قىلىنىدۇ
ئى »: ۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ ئىبنى مەسئ     

ەڭ چوڭ گۇناھ قايسى؟ دېسەم، ئ! ئالالھنىڭ ئەلچىسى
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سىنىڭ سىنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭغا : پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭدىن قالسا قايسى؟ دېۋىدىم، : مەن. شېرىك كەلتۈرۈشۈڭ دېدى
پەرزەنتىڭنىڭ سەن بىلەن بىرلىكتە »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئۇنى ئەنسىرەپ ( يەنى يوقسۇللۇقتىن قورقۇپ)تائام يېيىشىدىن 
ئۇنىڭدىن كېيىن قايسى؟ دېسەم، : مەن. دېدى« ئۆلتۈرىۋېتىشىڭ

خوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
: بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال بۇ  ئايەتنى نازىل قىلدى. دېدى «قىلىشىڭ

ًها آَخَر َوََل َيْقتُلُوَن انلَ  ـٰ يَن ََل يَْدُعوَن َمَع الَلـِه إِلَ ْفَس اَلِِت َحَرَم اللَـُه إََِل َواََّلِ
ثَاًما ۚ بِاْْلَِقّ َوََل يَْزنُوَن 

َ
يَُضاَعْف ََّلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَاَمِة  َوَمن َيْفَعْل ذَٰلَِك يَلَْق أ

: تەرجىمىسى ِإََل َمن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َعَماًل َصاِْلًا َوََيُُْلْ ِفيِه ُمَهانًا 
الھقا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ئالالھ ئۇالر ئال»

ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا 
كىمكى بۇ گۇناھالرنى قىلىدىكەن، ئاخىرەتتە ئۇ جازاغا . قىلمايدۇ
قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ، ئۇ . ئۇچرايدۇ

پەقەت ئۇالرنىڭ . الدا قالىدۇمەڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھ
تەۋبە قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ( بۇ دۇنيادىكى چېغىدا)ئىچىدىن 

-36سۈرە پۇرقان ]« ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ
 [.ئايەتلەر -07- 31

ھەدىسلەردە ئالالھ تائاالنى -يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئايەت      
قاد قىلىش، ئىبادەتنى ئالالھ ئۈچۈن خالىس يىگانە دەپ ئېتى-يەككە

قىلىش، نامازنى بەرپا قىلىش، زاكات بېرىشتەك ئىشالرغا بۇيرىسا، 
ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ۋە زىنا قىلىشتەك ئىشالرنىڭ ھاراملىقى 

 .ئاالھىدە تەكىتلىنىدۇ



 

7 

مۇسۇلماننىڭ ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشى، زىنا قىلىشى،       
شاراپ -ەقسىز ئادەم ئۆلتۈرۈشى، ھاراقئوغۇرلۇق قىلىشى، ھ

ئىچىشى، جازانىخورلۇق قىلىشى، قىمار ئوينىشى، ھەقىقەت ئۈچۈن 
ھەق سۆز قىلماسلىقى، كۈندە ئادا قىلىنىدىغان بەش ۋاخ نامازنى 

مۈلكى تۇرۇپ زاكاتنى ئادا قىلىشتىن باش -تەرك قىلىشى، مال
زا تۇتۇشنى تارتىشى، بېجىرىم ۋە مۇقىم تۇرۇپ رامىزان ئېيىدا رو

تەرك قىلىشى، ئۆمرىدە بىر قېتىم ھەج ئىبادىتىنى ئادا قىلىشقا 
قادىر بولۇپ تۇرۇپ ھەج قىلىشنى تەرك قىلىشى قاتارلىق ئىشالرنى 

 . سادىر قىلىشى توغرا بولمايدۇ
بەلكى ھەر بىر . دېمەك؛ ئىسالمدا ئېتىقاد ئەركىنلىكى بولمايدۇ     

ە ئالالھ تائاال چەكلىگەن كىشىنىڭ توغرا ئېتىقادتا بولىشى ۋ
شۇنداق، ئىنسان ئۈچۈن . ئىشالرنى تەرك قىلىشى زۆرۈر بولىدۇ

ئىشالردا، ( يەنى قىلسا دۇرۇس بولىدىغان)ئالالھ تائاال مۇباھ قىلغان 
مۇستەھەب دەرىجىسىدىكى ئەمەللەردە قىلىش ياكى قىلماسلىق 

ا ئۇ ئىشالرنى خالىسا قىلىدۇ، خالىمىس. ئىختىيارلىقى بولىدۇ
 .قىلمايدۇ

ۋاجىپ ئەمەللەرنى -ئەمما ئالالھنىڭ دىنىدا بېكىتىلگەن پەرز     
قەتئىي ئورۇنداش تەلەپ قىلىنغاندەك، ئالالھ تائاال ھارام قىلغان 

 . ھەرىكەتلەردىن دەرھال قول ئۇزۇشى الزىم بولىدۇ-ئىش
ئىنساننىڭ كومىنېست، يەھۇدىي ياكى خرىستىيان، بۇتپەرەس      

ەرەس قاتارلىق باتىل ئەقىدىلەرنى ئېتىقاد قىلىش ياكى ئاتەش پ
ئىختىيارلىقى يوق، بەلكى ئۇ كىشى قاچانكى، مۇرتەد ياكى يەھۇدىي، 
خرىستىيان ياكى ئاتەش پەرەس ياكى كومىنېست بولىدىكەن شۇ 

بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، شۇ يۇرتتىكى . ۋاقىتتا ئۇ كاپىر بولىدۇ
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قىلىش پۇرسىتى بېرىش مۇسۇلمان رەھبەرلىرى ئۇنىڭغا تەۋبە 
بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ تەۋبە قىلىپ ھەق دىنغا قايتىشىنى تەلەپ 

ئەگەر تەۋبە قىلىپ ھەق دىنغا قايتسا ئامانلىق بېرىلىدۇ، . قىلىدۇ
ئۇنداق بولمىغاندا ئىسالم دىنىنىڭ جىنايى ئىشالر قانۇن 

يەنى بۇ ھۆكۈم كىشىلەر تەرىپىدىن )پرىنسىپى روھى ئاستىدا 
ئۇنى ( كى ئىسالمى ھاكىمىيەت ئاستىدا ئىجرا قىلىنىدۇئەمەس بەل

بۇ . مۇلكىنى مۇسادىرە قىلىش توغرا بولىدۇ-ئۆلتۈرۈش ۋە مال
دىنىنى »: ھەقتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

 [. بۇخارى رىۋايىتى] «.ئۆزگەرتكەن كىشىنى ئۆلتۈرۈڭالر
رتىپ، كىمكى ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئىسالم دىنىنى ئۆزگە     

ياراتقۇچى ئالالھقا كاپىر بولىدىكەن، ئەگەر ئۇ ھەقىقەتكە قايتىپ 
 . تەۋبە قىلمىسا، ئۇنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىپ بولىدۇ

يۇقىرىقى سۆزلەردىن شۇ مەلۇم بولدىكى، مۇسۇلماننىڭ      
ھەقىقەتنى تاشالپ، باتىلغا ئېسىلىش ئىختىيارلىقى قەتئى 

قىقەتتە مۇستەھكەم بەلكى باتىلنى تەرك قىلىپ ھە. بولمايدۇ
مۇسۇلماننىڭ باشقىالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، . تۇرۇشى الزىم بولىدۇ

يامانلىقتىن توسىشى، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن باشقىالرغا نەسىھەت 
قىلىشى، ئالالھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىشى، ئالالھ تائاال ھارام 
قىلغان ئىشالردىن ئۆزىنى ۋە باشقىالرنى ئاگاھالندۇرۇشى، 

ىشىلەرنى ئالالھ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى تەرك قىلىشقا ك
چاقىرىشى قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى ھەر بىر مۇسۇلمان 

 . تۈگىدى. كىشىگە ئۆز تاقىتى بويىچە بىكىتىلىنىدۇ
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شەيخ بىن باز رەھىمەھۇلالھنىڭ نۇرۇن ئەلەردەرب ]     
بەتلەرلەرگە -616-611توم -1پىروگراممىسى پەتىۋالىرى 

 [.ارالسۇنق
 .ھەممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇرئالالھ تائاال      

      
 


