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مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ نى ئېيتىش  الئىله ئىللهلالھۇ 

 جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن يېتهرلىكمۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال82857

 :سوئال

مۇھهممهدۇن  ىله ئىللهلالھۇ الئ«مهلۇم بىر ئائىله كىشىلىرى

نى ئېيتىش دىنغا ئىتىقاد قىلىشقا يېتهرلىك دىگهن كۈز »رەسۇلۇلالھ

قاراشتا بۇالرنىڭ ئىتىقادى توغرىمۇ ۋە جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن 

  يېتهرلىكمۇ؟

  : جاۋاب

بهلكى بۇ . ئىسالم بۇ ئىككى شاھادەت كهلىمىسىنى ئېيتىشال ئهمهس

شۇ ۋاقىتتىال ئۇنى . ورۇنالش الزىمئىككى شاھادەتنىڭ شهرتلىرىنى ئ

 - ئىسالمنىڭ پىرىنسىپى . ئېيتقان ئادەم ھهقىقىي مۇسۇلمان بولىدۇ

ئۇبباد ئىبنى سامىتدىن . ئېتىقاد، شاھادەت ئېيتىش ۋە ئهمهل قىلىشتۇر

كىمكى « :رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 شېرىكى يوق، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، ئۇنىڭ

ئالالھنىڭ ئهلچىسى ۋە بهندىسى، ئىسا ئهلهيهىسساالممۇ ئالالھنىڭ 

بهندىسى، بهندىسىنىڭ بالىسى، مهريهمگه تاشلىغان كهلىمىسى ۋە ئۇنىڭ 

تهرىپىدىن پۇۋلهنگهن روھ ، جهننهت ھهق، دۇزاخمۇ ھهق، دەيدىكهن، ئالالھ 

ايسى ئىشىكىدىن كىرىشنى خالىسا شۇ ئۇكىشىنى سهككىز جهننهتنىڭ ق

  .»ئىشىكتىن كىرگۈزىدۇ
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« المنىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا:ئىمام ئابدۇلۋەھهاب مۇنداق دېگهن

دېگهن سۆزى بۇ كهلىمىنىڭ »..كىمكى ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق

مهنىسىنى بىلىپ، مهزمۇنىغا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن پۈتۈن ھاللىرىدا تولۇق 

ئىككى شاھادەت ئۈچۈن ئىلىم، . ئهمهل قىلغان ھالدا ئېيتسا دېگهنلىكتۇر

 ئالالھتىن بىلگىنكى، ئۇ« :شۇڭا ئالالھ. ئىشهنچ ۋە ئهمهل شهرت قىلىنىدۇ

ئهمما بۇ ئىككى شاھادەتنى مهنىسىنى . دېگهن»باشقا ئىالھى مهبۇد يوقتۇر

بىلمهي، مهزمۇنىغا ئىشهنمهي ياكى ئۇنىڭ تهقهززاسى بويىچه ئىش كۆرمهي 

  . ئاغزاكى ئېيتىش پايدا بهرمهيدۇ

ئىككى «دېگهن كىتابىدا، »مۇسلىم ھهدىسلىرىغا چۈشهنچه« قۇرتۇبىي 

كۇپايه قىلمايدۇ، بهلكى قهلبتىن چىن ئىشىنىش شاھادەتنىال ئېيتىش 

بۇئىككى شاھادەتنىال : دەپ مهخسۇس باب توختىتىپ مۇنداق دېگهن» شهرت

ئېيتىش كۇپايه دەيدىغان مهزھهبنىڭ خاتالىقىنى ئهسكهرتىش ئۈچۈن 

تۇرغۇزۇلغان باب بولۇپ، بۇ بابنىڭ ھهدىسلىرى بۇ مهزھهبنىڭ ئازغۇنلىقىنى 

ۇ مۇناپىقنىڭ ئىمانىنى قوبۇل قىلىشنى تهقهززا چۈنكى ئ. ئىسپاتاليدۇ

يۇقىرىقى ھهدىس ئىككى . مۇناپىقالر كاپىرالردۇر. بۇ توغرا ئهمهس. قىلىدۇ

شاھادەتنىڭ بىلىش، چىن ئىشىنىش ۋە ھهقىقىي ئىخالس بىلهن 

  ). بهت-٣٦فهتهۇلمهجىد . (مۇجهسسهملهنگهن بولىشىنى تهقهززا قىلىدۇ

دېگهن شاھادەت » هبۇد بهرھهق يوقئالالھتىن باشقا ئىالھي م« 

بۇ شهرتلىرى تولۇق . كهلىمىسىنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن يهتته شهرت بار

  :ئۇالر مۇنداق. بولمىغان شاھادەت پايدا بهرمهيدۇ
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  .  بۇ شاھادەتنىڭ مهنىسىنى تولۇق بىلىش- ١

  . شهكسىز ئىشىنىش-٢

  . چىن يۈرەك بىلهن قوبۇل قىلىش-  ٣

  .ق بويسۇنۇشمهزمۇنىغا تولۇ- ٤

  . چىن ئىخالس قىلىش- ٥

  .  ئىقرارىدا راستچىل بولۇش-  ٦

  . بۇ كهلىمىگه مۇھهببهت باغالش-  ٧

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ھهق « 

دېگهن شاھادەت كهلىمىسىنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ »ئهلچىسىدۇر

  .شهرتلىرىمۇ يۇقىرىقى شهرتلهرنىڭ ئۆزىدۇر

 


