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 ئۇنىڭ تۈرلىرىۋە  ىرفكۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال-24212    
 سوئال:     
نومۇرلۇق سوئالدا، ئىسالم مىللىتىدىن -42844مەن     

نى بىر قانچە تۈرلۈك دەپ ىچىقىرىۋېتىدىغان چوڭ كۇفر
 ئوقۇدۇم، ماڭا بۇ توغرىدا چۈشەنچە بەرگەن بولساڭالر؟. 

 جاۋاپ:      
ڭ پەرۋەردىگارى بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنى     

بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر، پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 
تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا -ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە

 ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
نىڭ ھەقىقىتى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى توغرسىدىكى ىكۇفر    

بۇنى بىر سۆز ئىنتايىن چوڭ تېما بولۇپ، تۆۋەندە بىز 
 قانچە نۇقتىغا يىغىنچاقالپ بايان قىلىمىز:

ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرىنى بىلىشنىڭ  ىبىرىنچى: كۇفر    
-ھەدىستە بايان قىلىنغان ئايەت-مۇھىملىقى: قۇرئان

ھەدىسلەردە ئىسپاتلىنىشىچە، ئىمان پەقەت ئىككى ئىش 
بىلەن قوبۇل بولىدۇ،  بۇ ئىككى ئىش: "ئالالھ تائاالدىن 
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دەتكە اليىق ھەقىقى ئىالھ يوق" دېگەن سۆزنىڭ باشقا ئىبا
تەقەززاسىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ كەلىمە ئالالھ تائاالنى 

ۋە شېرىكنىڭ  ىيىگانە دەپ بويسۇنۇش، كۇفر-يەككە
جۇدا بولۇشتىن ئىبارەتتۇر. -بارلىق تۈرلىرىدىن ئادا

جۇدا بولۇش -ئىنسان بىر نەرسىدىن ساقلىنىش ۋە ئادا
ئۇ نەرسىنىڭ ماھىيىتىنى تولۇق  ئۈچۈن ئالدى بىلەن

بىلىشى كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋھىد ئىلمىنى بىلىش، 
ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ۋە ئۇنى روياپقا چېقىرىش، 

ۋە شېرىكنىڭ نېمىدىن ئىبارەت  ىرفشۇنىڭدەك كۇ
ئىكەنلىكىنى بىلىش، ئۇنىڭدىن ساقلىنىش زۆرۈر 

 بولىدۇ. 
گەن لۇغەتتە: نى بىلىش: كۇپۇر دېىرفئىككىنچى: كۇ     

 بىر نەرسىنى ئوراش ۋە يۆگەش دېمەكتۇر. 
ئەمما شەرئى ئاتالغۇدا: ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ روسۇلىغا 
ئىشەنمەسلىك دېمەكتۇر، يەنى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ 
روسۇلىغا ئىشىنىشنى ئىنكار قىلسۇن ياكى ئىنكار 
قىلمىسۇن، شەك ياكى گۇمان قىلسۇن، ھەسەتخورلۇق 

سەۋەبىدىن ئىمان ئېيتمىسۇن،  ياكى تەكەببۇرلۇق
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن ۋەھيىگە 

-ئىتائەت قىلىشتىن چەكلەپ قويىدىغان ئۆزىنىڭ ھاۋايى
 ھەۋەسلىرىگە ئەگىشىش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر. 
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ئالالھ تائاال ئىمان ئېيتىشقا بۇيرىغان ھەر  ىرفكۇ     
ن كىشىلەرنىڭ ئىنكار قىلغا-قانداق نەرسىگە تانغان

سۈپىتى بولۇپ، ئۇنىڭغا تىلىدا ئىشىنىپ دىلىدا تانسۇن 
ياكى دىلىدا ئىشىنىپ تىلىدا تانسۇن ياكى تىلى ۋە دىلى 
بىلەن تانسۇن، شۇنداقال ئىسالم شەرىئىتىدە، ئىشلىسە 
ئىسالمدىن چىقىپ كېتىدۇ دەپ دەلىل كەلگەن ئىشنى 

ى قىلسا كاپىر ھېسابلىنىدۇ. ]شەيخۇل ئىسالم ئىبن
-42تەيمىيەنىڭ پەتىۋاالر توپلىمى ناملىق ئەسىرى 

بەت، ئىمام ئىبنى ھەزمىنىڭ "ئەلئەھكام فى -333توم
بەتكە -13توم -4ئۇسۇلىل ئەھكام" ناملىق ئەسىرى 

 مۇراجىئەت قىلىنسۇن[. 
ئۈچىنچى: مۇسۇلماننىڭ ئىسالم دىنىدىن چىقىپ     

رىنىڭ تۈرلىرى: فكېتىشىگە سەۋەپ بولىدىغان چوڭ كۇ
نى بىرقانچە تۈرگە ئايرىدى، ھەر ىىسالم ئالىملىرى كۇفرئ

بىرى شېرىك ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرىدىن تۆۋەندىكىدەك كۆپ 
 :نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

تىنىش ۋە ئىنكار قىلىش بىلەن كاپىر بولۇش. بۇ -4    
دىلدا ئىنكار قىلىش بىلەن كاپىر بولۇش بولۇپ، ئىبنى 

ندەك بۇ تۈردىكى ئىنكار قەييىم رەھىمەھۇلالھ ئېيتقا
قىلىش كاپىردا ئاز ئۇچرايدۇ. تىلى ۋە ئەزالىرى بىلەن 
ئىنكار قىلىش. بۇ ھەقىقەتنى يوشۇرۇش، ئۆز ئىچىدە 
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ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرسىمۇ سىرتقى 
تەرەپتىن بويسۇنماستىن، خۇددى يەھۇدىيالرنىڭ 
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ 

ۇرۇپ ئىنكار قىلغانلىقىغا ئوخشاشدۇر. بۇ توغرىدا ئالالھ ت

ا َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ا َجاَءُهم مَّ  ﴾فَلَمَّ
ئۇالر بىلىدىغان )يەنى تەۋراتتا سۈپىتى »تەرجىمىسى: 

بايان قىلىنغان( پەيغەمبەر كەلگەن چاغدا ئۇنى ئىنكار 
 . [ئايەت-82بەقەرە ]سۈرە  «قىلدى.

نُْهْم ََلَْكتُُموَن اْْلَقَّ ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:      َوإِنَّ فَِريًقا ِمِّ
بىز كىتاب بەرگەنلەر )يەنى »تەرجىمىسى:  ﴾َوُهْم َيْعلَُمونَ 

يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالر( ئۇنى )يەنى پەيغەمبەرنى( ئۆز 
ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ. ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى، 

« ھىسىزكى، ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ.شۈب
 ئايەت[. -411]سۈرە بەقەرە 

ئىنكار قىلىش دېگەن ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ رەت     
ۋە  ىتىقىلىشتۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ئەمەلىي

قەلبىدە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلىشى 
  مۇنداق دەيدۇ:پەقەت تىلى بىلەندۇر، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال

ِه ََيَْحُدونَ ﴿ الِِمنَي بِآيَاِت اللَـّ ـِٰكنَّ الظَّ بُونََك َولَ ُهْم ََل يَُكِذِّ  ﴾فَإِنَّ
ئۇالر سېنى )ئىچىدە( ئىنكار قىلمايدۇ » تەرجىمىسى:
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)لېكىن ئۇالر تەرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ(، )ھەقىقەتتە( 
رە ]سۈ« .نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇئالالھزالىمالر 

 . [ئايەت-33ئەنئام 
ۋمى توغرىسىدا خەۋەر ەئالالھ تائاال پىرئون ۋە ئۇنىڭ ق     

نُفُسُهْم ُظلًْما ﴿ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
َ
وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها أ

ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى ئىچىدە ئېتىراپ » تەرجىمىسى: ﴾وَُعلُوًّا
لۇق قىلىش قىلدى، لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تەكەببۇر

 .[ئايەت-41نەمل ]سۈرە  «.يۈزىسىدىن ئىنكار قىلدى
ئىسالم شەرىئىتىدە ھارام دەپ  ،بۇ تۈرىگە ۇفرىنىڭك     

ەن نەرسىلەرنى ھاالل دەپ ئىتىقاد قىلغان، ىلگبېكىت
ھاالل دەپ بېكىتكەن نەرسىنى ھارام دەپ ئىتىقاد قىلغان 

نى ۋە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن شەرىئەت
  كىرىپ كىتىدۇ.ئىنكار قىلغانالرمۇ 

تەكەببۇرلۇق قىلىپ، ھەقدىن يۈز ئۆرۈش بىلەن -2    
شەيتاننىڭ كاپىر -كاپىر بولغانالر. بۇ ئىبلىس

مۇنداق بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال بولۇپ،  بولغانلىقىغا ئوخشاش

ٰ َوإِذْ قُلْنَا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ ﴿ دەيدۇ: ََ
َ
ََ أ  إِبِْلس

ئۆز ۋاقتىدا » تەرجىمىسى: ﴾َواْستَْكََبَ َوََكَن ِمَن الََْكفِِرينَ 
پەرىشتىلەرگە: ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر دېدۇق، 
 ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى سەجدە قىلدى، ئىبلىس
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سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى، ئۇ لىپ تەكەببۇرلۇق قى
 . [ئايەت-31بەقەرە ]سۈرە  «.كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى

ِه َوبِالرَُّسوِل ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:      َوَيُقولُوَن آَمنَّا بِاللَـّ
ن َبْعِد َذٰلَِك  نُْهم ِمِّ ٰ فَِريٌق ِمِّ َطْعنَا ُثمَّ َيتََوَّلَّ

َ
ئَِك  ۚ   َوأ ـٰ ولَ

ُ
َوَما أ

)مۇناپىقالر( ئالالھقا ۋە » تەرجىمىسى: ﴾بِالُْمْؤِمِننيَ 
« مان ئېيتتۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇقپەيغەمبەرگە ئى

دېيىشىدۇ، ئاندىن ئۇالردىن بىر جامائە شۇنىڭدىن )يەنى 
ئىماننى دەۋا قىلغاندىن( كېيىن، شەرىئەت ھۆكمىدىن 

نۇر ]سۈرە « يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر ھەقىقەتتە مۆمىن ئەمەس.
 . [ئايەت-14

ھەقنى ئاغزاكى قوبۇل قىلسىمۇ ئەمما ئەمەل قىلىشتىن 
الرمۇ كاپىر ھېسابلىنىدۇ. ھەقتىن يۈز ئۆرۈش باش تارتقان

بىلەن كاپىر بولۇش دېگەن: ئېتىقادى ياكى ئاغزاكى ياكى 
توغرا يولغا يىتەكلىنىشنىڭ ئەمەلىي تەرەپتىن 

، ھەقىقەتنى تەرك قىلىش ۋە سەۋەبلىرىنى قىلماسلىق
ئەمەل قىلماسلىقتىن ئىبارەتتۇر. بۇ توغرىدا ئالالھ  ھەققە

نِذُروا ﴿ دۇ:تائاال مۇنداق دەي
ُ
ا أ يَن َكَفُروا َعمَّ ِ َواَّلَّ

كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان » تەرجىمىسى:﴾ُمْعرُِضونَ 
 ئايەت[. -3]سۈرە ئەھقاپ « نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر
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كىمكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن     
يەنى مەن بۇنى قوبۇل  ،شەرىئەتتىن ئاغزاكى بولسىمۇ

ە ئوخشاش سۆزلەرنى قىلىش ئارقىلىق قىلمايمەن دېگەنگ
ياكى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈسە 
يەنى ھەقىقەتكە قۇالق سالماسلىق ياكى ئاڭلىماسلىق 

لىقىنى ئېتىۋېلىش ياكى ئۈچۈن بارمىقى بىلەن قۇ
ئەمەل  قەلبى بىلەن ۋە ئاڭلىسىمۇ ئۇنىڭغا ئىشىنىشتىن

رۈسە بۇالر كاپىر قىلىشتىن ئەزالىرى بىلەن يۈز ئۆ
يەنى ھەقتىن يۈز ئۆرۈش نەتىجىسىدە ) .ھېسابلىنىدۇ

  .(كاپىر بولغىچىالردۇر

مۇناپىقلىق بىلەن كاپىر بولۇش. ئۇ بولسىمۇ قەلبى  -3    
 كىشىلەرگە كۆرۈنۈش ۋە ئەمەلىي بىلەن ئىشەنمەستىن،

ئىبارەتتۇر. بۇ  ئۈچۈن ئىمانىنى پەرقلىق ئىپادىلەشتىن
اشقا مۇناپىقالرنىڭ كاپىر بولغانلىقىغا ئىبنى سەلۇل ۋە ب

َوِمَن ﴿ ئوخشاشتۇر. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
انلَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا بِاللَّـِه َوبِاَْلَْوِم اِْلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمِننَي. 

نفُ 
َ
يَن آَمنُوا َوَما َُيَْدُعوَن إَِلَّ أ ِ َه َواَّلَّ  ﴾َسُهمْ َوَما يَْشُعُرونَ ُُيَاِدُعوَن اللَـّ

قا ۋە ئاخىرەت ئالالھكىشىلەر ئارىسىدا »تەرجىمىسى: 
كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار، ھەقىقەتتە ئۇالر 
ئىشەنمەيدۇ )يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن، 
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كۆڭلىدە ئىشەنمەيدۇ(. ئۇالر ئالالھنى ۋە مۆمىنلەرنى 
ۇيماستىن ئالدىماقچى بولىدۇ، ھەقىقەتتە ئۇالر ت

 [.لەرئايەت-2-8]سۈرە بەقەرە « ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ.
شۈبھە بىلەن كاپىر بولۇش. ئۇ بولسىمۇ ھەقنى -شەك-1    

 تۇر.لىنىشتىن ئىبارەتكىئىك كەبىلىپ تۇرۇپ ئەگىشىش
چۈنكى ھەقىقەتكە كەسكىن ئىشىنىش تەلەپ قىلىنىدۇ، 
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن نەرسىلەرنىڭ 

شۈبھىسىز ھەقىقەتتۇر. كىمكى -ەممىسى شەكھ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن ھەقىقەتنى ھەق 
ئەمەس دەپ قارايدىكەن ئۇ كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ. بۇ 

بىلەن كاپىر بولۇشتۇر. بۇ ياكى گۇمان شۈبھە -شەك

وََدَخَل َجنَّتَُه وَُهَو َظالٌِم ﴿ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
اَعَة قَائَِمًة َولَِِئ  ُظنُّ السَّ

َ
بًَدا. َوَما أ

َ
ِذهِ أ ـٰ ن تَِبيَد َه

َ
ُظنُّ أ

َ
َْفِسِه قَاَل َما أ نِلِّ

نَْها ُمنَقلَبًا. َقاَل ََلُ َصاِحبُُه َوُهَو ُُيَاِوُرُه  ا ِمِّ ِجَدنَّ َخْْيً
َ
رُِّددتُّ إََِلٰ َرِِبِّ أَل

ِي َخلََقَك ِمن تَُراٍب ُثمَّ  َكَفْرَت بِاَّلَّ
َ
اَك رَُجًَل أ ِكنَّا  .ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ ـٰ لَّ

َحًدا
َ
ْْشُِك بَِرِِبِّ أ

ُ
ُه َرِِبِّ َوََل أ ئۇ )مۆمىن »تەرجىمىسى:  ﴾ُهَو اللَـّ

بۇرادىرىنى يېتىلەپ( بېغىغا كىرىپ )كۇفرىلىق قىلىش 
بىلەن( ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان ھالدا ئېيتتى: بۇ باغ مەڭگۈ 

شۇنىڭدەك قىيامەت بولمايدۇ  .يوقالمايدۇ دەپ ئوياليمەن
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دەپ ئوياليمەن، ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۇلغاندىمۇ 
)يەنى قىيامەت بولغاندىمۇ( ئەلۋەتتە بۇ باغدىن ياخشىراق 
جاينى تاپىمەن. ئۇنىڭغا مۆمىن بۇرادىرى مۇنازىرىلەشكەن 
ھالدا ئېيتتى: سېنى ئەسلىدە تۇپراقتىن، ئاندىن 

ئاندىن سېنى راۋۇرۇس ئىنسان  ئابىمەنىيدىن يارىتىپ،
لېكىن مەن  .قىلغان زاتنى ئىنكار قىالمسەن؟

نى )ئېتىراپ قىلىمەن(، ئالالھپەرۋەردىگارىم بولغان ئۇ 
 «.نى شېرىك كەلتۈرمەيمەننەرسىپەرۋەردىگارىمغا ھېچ 

 . [ئايەتكىچە-38-33كەھىپ ]سۈرە 
دېگەن ئىماننىڭ  ىرفسۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى: كۇ     

لۇپ، گاھى قەلبىدە ئىنكار قىلىش بىلەن ئەكسى بو
بولىدۇ، بۇ قەلبنىڭ سۆزى بولغان تەستىقالشقا زىت 
كېلىدۇ، گاھى ئەمەلىي ۋە قەلبىدىكى ئىنكار قىلىش 
بىلەن بولىدۇ، بۇ ئالالھ تائاالنى ۋە ئالالھ تائاالنىڭ 
ئايەتلىرىنى ياكى ئالالھنىڭ رۇسۇلىنى ئۆچ كۆرۈش 

 للىرىنىڭ ئەڭ مۇھىمى ۋەبىلەن بولىدۇ، بۇ قەلب ئەمە

ئۇنى كۈچلەندۈرىدىغان ئىمانىي سۆيگۈگە زىت كېلىدۇ، 
شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەزى ۋاقىتتا كۇپۇرلۇق ئاشكارا سۆز 
بىلەن بولىدۇ، بۇ ئالالھ تائاالنىڭ زاتى ئىالھىغا تىل 

ئەمەللەر  ىرفئۇزۇتۇش ئارقىلىق بولىدۇ. گاھىدا كۇ
لىش، ئالالھ تائاالنىڭ ئاشكارا بولىدۇ، بۇ بۇتقا سەجدە قى
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. ئىمان تۇرغەيرىگە مال بوغۇزالش قاتارلىقالردىن ئىبارەت
قەلب، تىل ۋە ئەزاالر بىلەن ئۆز ماھىيىتىنى تاپسا، 

 . مۇ قەلب، تىل ۋە ئەزاالر بىلەن بارلىققا كېلىدۇىكۇفر

ئىلىپ  ۋە ئۇنىڭغا ىرفجانابى ئالالھ ھەممەيلەننى كۇ     
ىن ساقلىسۇن، قەلبلىرىمىزنى بارىدىغان بارلىق ئىشالرد

شۇنداقال بىزنى توغرا  ئىمان نۇرى بىلەن زىننەتلىسۇن،
]بۇ ھەقتە يول تاپقۇچىالر قاتارىدىن قىلسۇن. ئامىن. 

" الم سۈننەتۇل مەنشۇرەئئەتېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئۈچۈن "
شەيخ ئابدۇللىتىپ ئالى  ېتىگە،ب-444ناملىق ئەسەرنىڭ 

بۇزىدىغان  بىلەن ئەمەل ئىماننى ئاغزاكى ۋە"شەيخنىڭ 
شەيخ ئابدۇلالھ  لەر،بەت-11-31 " ناملىق ئەسىرىئامىلالر

" قائىدىلىرىىغا ھۆكۈم قىلىشنىڭ كۇفر"قەرنىينىڭ 
مۇراجىئەت لەرگە بەت-421-483 ناملىق ئەسىرى

 . [قىلىنسۇن
 .ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     

 

 
 


