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؟ نىمە دىگەن تەۋھىد

 مەنىنى تون����ۇش» دېگەن دەپ «ي����الغۇز لۇغەتتە س����ۆز دېگەن تەۋھى����د
 تائالنى���ڭ دېمەك: ئ���الھى تەۋھى���د بىلدۈرۈشىدە شەرىئەتنىڭ بىلدۈرى���دۇ،

 قىلغ��ان ۋە س�ۈپەتلىرىدە زاتى��دا، يوق. ئالھنى��ڭ ئوخشىشى ۋە يوق تەڭدىشى
 ش���ۇڭا ي���وق ش���ېرىكى يارىتىشىدىمۇ ئالەمنى ي���وق تەڭدىش���ى ئىش���لىرىدىمۇ

 ي�����ۈرەكنى بىلەن مۇھەببەت قىلىشىغا، قۇلچىلى�����ق شەكسىز مەخلۇقاتھرنىڭ
 كاتت��ا ھەرقانچە باشقىس��ى (ئۇنىڭ��دى( دەپ ھەقلىق ئالھھھ پەقەت باغلىشىغا

قىلىشتۇر تونۇپ) ئەقىدە دەپ مەخلۇق كەتسىمۇ بولۇپ
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قىلغۇچىدىن تەرجىمە

 بىلەن ئىس''''مى نى''''ڭ اللە مېھرىب''''ان ۋە شەپقەتلىك ناھ''''ايىتى
باشليمەن

 اللە ئۇل''ۇغ بولغ''ان پەرۋەردىگارى ۋە ياراتقۇچىسى  ئالەملەرنىڭ پۈتۈن
 ئەلەيھىسس''المغا مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز. بولس''ۇن س''انالر-ھەمدۇ قا
 ۋە دۇرۇت ئەس'''ھابىلىرىغا ئۇنى'''ڭ ۋە تاۋابىئاتلىرىغ'''ا ئائىلە ئۇنى'''ڭ ۋە

. بولسۇن سالملر
 تەۋھى'''د ‹قارزاۋىنى'''ڭ يۈس'''ۈف شەيخ ئ'''الىم داڭلى'''ق دۇنياغ'''ا
 قىلغ''ان مۇۋەپپەق قىلىش''قا تەرجىمە ئەسىرىنى ن''املىق› ھەقىقىتى

 دىي''ارىمىزدىكى ئەسەر ب''ۇ. بولس''ۇن ش''ۈكۈرلەر ۋە ھەمدۇس''انا ق''ا اللە
 م''ۇھىم ناھ''ايىتى ئۈچ''ۈن چۈشىنىش''ى تەۋھى''دنى مۇس''ۇلمانلرنىڭ
 دەپ ئوقۇش'''لۇق زۆرۈر ناھ'''ايىتى ئۈچ'''ۈن مۇس'''ۇلمان بولغ'''ان، ھەربىر

 ماتېرىيالنىڭ ئۇيغۇرچە  مۇناسىۋەتلىك تەۋھىدكە دىيارىمىزدا. قارايمىز
 .قىل''''دىم تەرجىمە ئۇيغۇرچىغ''''ا كىت''''ابنى ب''''ۇ سەۋەبلىك كەملىكى

 پاي'''''دىلىنىپ ئەسەردىن ب'''''ۇ قېرىنداش'''''لىرىمىزنىڭ مۇس'''''ۇلمان
 يەتكۈزۈشىنى بىلمىگەنلەرگە ھەم'''دە چۈشىنىۋېلىشىنى، مەسىلىلەرنى

 تەرجىمە ۋە ئ''''اپتور بىلەن قىلى''''ش ئۈمى''''د قىلىشىنى تەۋسىيە ۋە
. تىلەيمىز ئېتىشىنى ياد دۇئالىرىدا قىلغۇچىنى
 ب'''ۇ. ئەمەس'''مىز يى'''راق خات'''الىقتىن ئىكەنمىز بولغ'''ان ئىنس'''ان

 سەۋەبلىك، ت''''''ۆۋەنلىكى بىلىمىمىزنى''''''ڭ تەرجىمىسىدە ئەسەرنىڭ
 .م''ۇمكىن بۇلىشى مەسىلىلەر باشقا ۋە خاتالىقلر جەھەتتىكى تەرجىمە

 پىكىرلەرنى تەنقى'''''د ئوقۇشىنى، تۈزى'''''تىپ كىتابخانلرنى'''''ڭ كەڭ
 .تىلەيمەن كەچۈرۈشىنى خات'''الىقلىرىمنى تائالنى'''ڭ اللە  بېرىشىنى،

! ئامىن
 ۋە پاي'''دىلىق مۇس'''ۇلمانلرغا پۈت'''ۈن ئەمگىكىمنى ب'''ۇ! اللە ئ'''ى

 ئاخىرەتتە ۋە دۇني'''ا ئەمگىكىمنى ب'''ۇ. بەرگىن قىلى'''پ مەنپەئەتلىك
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 ب''ۇ. س''اقلىغىن رىي''ادىن ئەمگىكىمنى. بەرگىن قىلى''پ مەنپەئەتلىك
! ئامىن. قىلغىن قوبۇل جارىيەمنى سەدىقە

قۇيرۇق                                     

 ئەسكەرتىش: بۇ كىتابنى��ڭ كىلى��ش مەنبەس��ى توردۇنياس��ى بۇل��ۇپ قايس��ى
 نەشىرىيات قايس��ى ئ��ورۇن تەرىپى��دى( بېسىپ تارقىتىلغ��انلىقىنى بىلەلمى��دىم.
 پەقەت ت���وردى( تېپىلغ���ان تۈركچە مەنبەدى( پاي���دىلىنىپ تەرجىمە قىلى���پ

چىقتىم.
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 چىقىشىڭىزنى ئوقۇپ ئەسەرلەرنى تەرجىمە تۈۋەندىكى تەرجىماننىڭ
قىلىمىزز تەۋسىيە

بەدىنىمىز بىزنىڭ بۇ - مانا1
دۇنيا ئاجايىپ - چۈمۈلىلەردىكى2
دۇنيا ئاجايىپ ھەرىسىدىكى - ھەسەل3
بىلەمسىز؟ كۈچىمىزنى - ئىمونىت4
ئالھىدىلىكلىرى جانلىقلرنىڭ - ئەتراپىمىزدىكى5
كەلگەن بارلىققا قانداق - كائىنات6
ئاجايىباتلر - پاشىلردىكى7
بېرىدۇ جاۋاب كەرىم قۇرئان - سوراڭ8
ئوقۇشلۇقق ئۈچۈن (بالىلر ماقالىلىرى - تەپەككۇر9

 ئەدەپلىرى ئۆيلىنىش'''''''''''نىڭ ئاساسەن شەرىپلەرگە - ھەدىس10
ئالبانىق (ناسىرۇددىن

Jermaine Jackson   جېكسۇن - جېرمان11
ئەزالىرى يېڭى - ئىسلمنىڭ12
قەرزاۋىق (يۈسۈف ھەقىقىتى - تەۋھىد13
تىجارەت - ئىسلمدا14
تاللنما ھاياتىدىن ساھابىلەر - ئايال15
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ئىچىدىكىلىرى

2ئالھنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش ئىماننىڭ ئاساسىدۇر............................
11ئىسھم تەۋھىد ئۈستىگە قۇرۇلىدۇ..........................................
13فىترەتنىڭ (تەبئى تۇيغۇنىڭ) اللە نىڭ بىرلىكىگە داللەت قىلىشى...........
14ئەقلى دەلىللەر...........................................................
17نەقلى دەلىللەر...........................................................
18تەۋھىد اللە قىھ ئىمان كەلتۈرۈشدۇر (ئىشىنىشدۇر).........................
22تەۋھىد دېگەن نېمە؟....................................................
25رۇبۇبىيەت تەۋھىدى (ئىتقادى تەۋھىد)....................................
26ئۇلۇھىيەت تەۋھىدى (ئەمەلدىكى تەۋھىد).................................
27ئىبادەت دېگەن نىمە؟....................................................
27ئىبادەتنىڭ ھەرخىل تۈرلىرى..............................................
28ئۇلۇھىيەت تەۋھىدىنىڭ مۇھىملىقى (ئەمەلدىكى تەۋھىد)....................
31تەۋھىد ئىسھمنىڭ شۇئارىدۇ..............................................
32تەۋھىد اللە نىڭ بەندىلىرى ئۈستىدىكى ھەققىدۇر.........................
34تەۋھىد مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدىكى چاقىرىقىدۇر..............................
34تەۋھىد مۇسۇلمانھرنىڭ باشقا مىللەتلەرگە بولغان چاقىرىقىدۇر...............
35تەۋھىد نېمە بىلەن ئەمەلىيلىشىدۇ؟ …....................................
 36ئىخھس بىلەن اللە تائالغا ئىبادەت قىلىش................................
39تاغۇت دېگەن نېمە؟ …..................................................
39تاغۇتنى رەت قىلىش.....................................................
41شىرىكتى( قېچىش ۋە ساقلىنىش.........................................
41شېرىك دېگەن نىمە؟....................................................
42شېرىكنىڭ تۈرلىرى......................................................
43چوڭ شېرىك............................................................
43مەخپىي چوڭ شېرىك....................................................
46اللە دى( باشقىسىنى قانۇن چىقارغۇچى دەپ قۇبۇل قىلىش.................
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46كىچىك شېرىكنىڭ تۈرلىرى..............................................
47 اللە دى( باشقىسىنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىش.........................
 48(بالدى( ساقھيدۇ دەپ) ئۈزۈك ۋە تۇمارلرنى ئېسىش قولىغا يىپ باغھش....
49كۆزمونجاق ۋە تىل تۇمار تاقاش...........................................
50دەم سېلىش.............................................................
51سېھىرگەرلىك............................................................
53مۇنەججىملىك (يۇلتۇزلرغا قاراپ پال سالغۇچى) ….........................
53تىۋەلە (ھەرپلەر بىلەن سېھىر قىلماق، ياكى پال ئاچماق) سېھىر شېرىكتۇر...
54كاھى( ۋە پالچىھر …....................................................
56اللە دى( باشقىسىغا نەزىر قىلىش (بىر ياخشىلىق قىلىمەن دەپ ۋەدە قىلىش)
58اللە دى( باشقىسىغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىش................................
59خەيرلىك بولماسلىقىغا ئىشىنىش شېرىكتۇر.................................
61ئىسھم شېرىككە ماڭىدىغان يولھرنى تاقايدۇ...............................
 61پەيغەمبەرلەرگە ھۆرمەت قىلىشتا ھەددىدى( ئېشىپ كېتىش..................
62سالىھ ئىنسانھر توغرىسىدا ھەددىدى( ئاشۇرۇۋېتىش.........................
64قەبرىلەرنى ئۇلۇغھش.....................................................
64قەبرىستانلىقھرنى مەسچىت قىلماسلىق.....................................
65قەبرىلەرگە قاراپ ناماز ئوقۇش............................................
65قەبرىستانلىقتا ئوت يېقىش …............................................
65ئاھاك (گەج) بىلەن قەبرىلەرگە قۇببە (گۈمبەز) ياساش.....................
66قەبرىلەر ئۈستىگە خەت يېزىش............................................
66قەبرە قوپۇرۇش..........................................................
66قەبرىستانلىقھرنى بايرام جايلىرى قىلىۋالماسلىق............................
 67قەبرىلەرنى ئۇلۇغھشنى توسۇشتىكى ھېكمەت...............................
 68ياغاچ، تاش ۋە باشقا نەرسىلەردى( ياخشىلىق كۈتۈش......................
70شېرىككە ئېلىپ بارىدىغان سۆزلەر.........................................
72تەۋھىدنىڭ ھاياتتىكى تەسىرلىرى.........................................
72ئىنساننىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىشى.........................................
73تەۋھىد ئارقىلىق باراۋەرلىك بەرپا بولىدۇ...................................
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74تەۋھىد خاتىرجەملىكنىڭ مەنبەسىدۇر......................................
75تەۋھىد پىسخلوگىيە جەھەتتىكى قۇۋۋەتنىڭ مەنبەسىدۇر....................
77تەۋھىد قېرىنداشلىقنىڭ ۋە باراۋەرلىكنىڭ ئاساسىدۇر.......................
78شېرىكنىڭ زىيانلىرى …..................................................
79شېرىك ئىنسانھر ئۈچۈن بىر زاللەتتۇر.....................................
79شېرىك خۇراپىيلىقنىڭ مەنبەسىدۇر........................................
80شېرىك چوڭ زۇلۇمدۇر....................................................
80شېرىك قورقۇنچنىڭ مەنبەسىدۇر..........................................
81شېرىك ئىنساننى ھۇرۇنھشتۇرىدۇ.........................................
82شېرىكنىڭ ئاخىرەتتىكى نەتىجىسى........................................
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ئاساسىدۇر ئىماننىڭ ئىشىنىش بارلىقىغا ئاللنىڭ

 قاھھ��ار، قىلى��ش، ليىقىدا - ئىبادەتنى تائەت  تالغا ئالھى شۈبھىسىزكى،
 ئاساسىدۇر. ۋە روھ��ى دىننى��ڭ ،ئىشىنىش بارلىقىغا نىڭ اللە ئۇلۇغ ۋە مۇختار

 س��ۈننىتىنىڭ س��ۇلىلھنىڭەر ۋە كىتابىنى��ڭ تائالنى��ڭ اللە ئوخش��اش شۇنىڭغا
 (ئىشىنىش���نىڭ) ئىماننى���ڭ پۈت���ۈن ۋە روھ���ى ئىس���ھمنىڭ بىلدۈرگىنى���دەك

ئاساسىدۇر. 
 تىلغ��ا تېمىھرنى مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭغا  ۋە رۇكنى ئىماننىڭ كەرىم قۇرئانى
 ئىشىنىش���نىڭ، بارلىقىغ���ا نى���ڭ اللە ئايەتتىكى���دەك تۆۋەن���دىكى ئېلى���پ،

قويغان. ئوتتۇرىغا دەپ ئاساسى ۋە تۇنجىسى ئىچىدىكى ئىمانھرنىڭ
 ئىمان كىتابقا قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا تەرىپىدىن پەرۋەردىگارى پەيغەمبەر« 

 اللە ۋە غ**ا اللە ھەممىس**ى ئۇلرنى**ڭ كەلتۈردى، ئىم**ان مۆمىنلەرمۇ كەلتۈردى،
 )ئ**ۇلر. (كەلتۈردى ئىم**ان پەيغەمبەرلىرىگە ۋە كىتابلىرىغ**ا پەرىشتىلىرىگە، نىڭ

 ئۇلرنى***ڭ يەنى( ئايرىۋەتمەيمىز ھېچ***بىرىنى پەيغەمبەرلىرىنىڭ نى***ڭ اللە«
 :ئ**ۇلر. دەي**دۇ)» قالم**ايمىز ئېيتم**اي ئىمان بەزىسگە ئېيتىپ، ئىمان بەزىسگە

 پەرۋەردىگارىمىز، قىلدۇق، ئىتائەت) ئەمرىڭگە( ۋە ئاڭلىدۇق) دەۋىتىڭنى( بىز«
 دەي**دۇ» دەرگاھىڭدۇر سېنىڭ جايىمىز يانىدىغان ئاخىر تىلەيمىز، مەغپىرىتىڭنى

- ئايەت) 285 بەقەرە - سۈرە2 ().»285(
 ي**ۈز تەرەپكە پاتق**ان ك**ۈن ۋە چىقق**ان كۈن سىلەرنىڭ«:  ئايەتتە بىر يەنە

 ئ*اخىرەت غ*ا، اللە بەلكى. ياتماي*دۇ ئەمەلگە ياخشى ئۆزىل كەلتۈرۈشۈڭلرنىڭ
 ،)كىتابلرغ***ا قىلغ***ان نازى***ل اللە يەنى( كىتابق***ا پەرىش***تىلەرگە، كۈنىگە،

 -خى***ش يۈزىسىدىن س***ۆيۈش ن***ى اللە كەلتۈرۈش، ئىم***ان پەيغەمبەرلەرگە
 -پ***ۇل يەنى( سەبىللەرگە ئىبن***ى مىس***كىنلەرگە، يېتىملەرگە، ئەقرىبالرغا،

 قۇللرنى**ڭ ۋە س*ائىللرغا ،)مۇس**اپىرلرغا قالغ**ان ئۈزۈل*ۈپ ئالقىس**ى مېلى*دىن
 بېرىش، زاكات ئوقۇش، ناماز بېرىش، ياردەم مال- پۇل ئېرىشىشىگە ئازادلىققا
 )قىلىنغان يولىدا نىڭ اللە( ۋە كېسەللىككە يوقسۇزلۇققا، قىلىش، ۋاپا ئەھدىگە
 يۇقىرىقى يەنى( شۇلر ئەنە. كىرىدۇ ئەمەلگە ياخشى بېرىش بەرداشلىق ئۇرۇشقا

 ش***ۇلر ئەنە ئادەملەردۇر، راس***تچىل) ئىمانى***دا) (كىشىلەر ئىگە س***ۈپەتلەرگە
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- ئايەت) 177 سۈرىسى  (بەقەرە).»177( ئادەملەردۇر تەقۋادار
 نى*ڭ اللە غ*ا، اللە! مۆمىنلەر ئى« دېيىلگەن:  مۇن��داق ئايەتتە بىر يەنە 

 ئىلگى**رى ۋە) قۇرئانغا يەنى( كىتابقا قىلغان نازىل ئۇنىڭغا اللە ۋە پەيغەمبىرىگە
 س**اماۋى قىلىنغان نازىل ئىلگىرى قۇرئاندىن يەنى( كىتابلرغا قىلغان نازىل اللە

 پەرىش**تىلىرىنى، نى**ڭ اللە ن**ى، اللە كىمك**ى. كەلتۈرۈڭلر ئىم**ان) كىتابلرغ**ا
 ئ**ۇ قىلىدىكەن، ئىنك**ار ك**ۈنىنى ئ**اخىرەت ۋە پەيغەمبەرلىرىنى كىت**ابلىرىنى،

- ئايەت)136 سۈرىسى  (نىسا).»136( بولىدۇ ئازغان قاتتىق
 ھەدىسىدىمۇ، مەش��ھۇر ئەلەيھىسس��المنىڭ مۇھەممەد ئەلچىس��ى نى��ڭ ئالھى
 دېگەن: مۇن��داق س��ورالغاندا، توغرىسىدا ئىم��ان ئەلەيھىسس��المدى( جەبرائىل

 ئ**اخىرەت پەيغەمبەرلىرىگە، كىتابلىرىغا، پەرىشتىلىرىگە، تائالغا، اللە ئىمان،«
 ئىكەنلىكىگە تەرىپى***دىن اللە يامانلىقنى***ڭ ۋە ياخشىلىق تەقدىرگە، كۈنىگە،

 باش��قا ئېيتىش��تۇر. ئەقىدى��دى( ئىمان تائالغا اللە ئىمان .» ئەسلىئىشىنىشتۇر
 نۆۋىتى كېيى(، ئېيتقاندى( ئىمان تائالغا باغھنغان. اللە بۇنىڭغا مۇقىسىملىرى

 تىرىلىش����كە، قايت����ا پەيغەمبەرلىرىگە، كىتابھرغ����ا، پەرىش����تىلەرگە، بىلەن
 لىدىغانلىقىغاېك تەرىپىدى( اللە قەدەرنىڭ ۋە قازا بېرىشكە، ھېساب ئاخىرەتتە

 ئېيتىشنىڭ ئىمان تائالغا اللە ئېيتماق، ئىمان بۇلرغا ئېيتىلىدۇ. پۈتۈن ئىمان
 ئىم��ان قۇرۇلغ��ان. پەيغەمبەرلەرگە ئۈس��تىگە بۇنى��ڭ پارچىسىدۇر. ئەقى��دە بى��ر

 ئان��دى( كېيى��( ئېيتقان��دى( ئىمان ئەۋەتكۈچىگە ئۇنى بىلەن ئالدى ئېيتىش،
 بولس���ا، ئېي���تىش ئىم���ان بېرىش���كە ھېس���اب قىلىنى���دۇ. ئاخىرەتتە تەسەۋۋۇر
 م��ۇمكى( ئان��دى( كېيى( بولغاندى( ئېيتىپ ئىمان ئالغۇچىغا ھېساب ئاخىرەتتە
بولىدۇ. 

 (ئىبادەتكە رۇبۇبىيەتىگە بارلىقىغ��ا، نى��ڭ اللە ئېي��تىش، ئىمان تائالغا اللە
 زات ليى���قئەڭ  (ئۇلۇغھش���قا ئۇلۇھىيىتىگە ئىكەنلىكىگە) ۋە زات ليى���ق ئەڭ

 ئەس������������مائۇل ئىكەنلىكىگە)، يېگانە (يەككە ۋەھدانىيەتىگە ئىكەنلىكىگە)،
 بىلەن س��ۈپەت بولغان ليىق ئۆزىگە سۈپەتلىرىگە)، ۋە  ئىسىم99( ھۈسناسىغا

 ئىم���ان تۇل���ۇق ئىكەنلىكىگە خ���الى كەمچىلىكتى( پۈت���ۈن ۋە سۈپەتلىنىشىگە
ئېيتىشتۇر. 

 بى��ر بولمىغ��ان ش��ۈبھە ئوپئوچ��ۇق ب��ارلىقى، تائالنى��ڭ اللە ئۈچ��ۈن بى��ز
 س����اغھم بولغانلىقىدىن����دۇر. بۇنىڭغ����ا ئاش����كارا ھەقىقەتتۇر. ھەقىقەتلەرنىڭ
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 ماڭماقت��ا. چوڭق��ۇر قاراپ بۇنىڭ ئەقىللەر بولماقتا. ساغھم گۇۋاھچى جىسىمھر
 ،ئاجايىب��اتھر كۆرگەن دۇنيالىرى��دا تاش��قى ۋە ئىچك��ى بولغ��انھر، ئەھلى ئىلىم

 ب��ۇ تەس��تىقلىماقتا. ئەگەر قاراش��نى ب��ۇ سەۋەبلىك، ھىدايەت تەق��دىر، تۈزۈم،
 ب�����ۇ ،ىمۇبولس قالغ�����ان يوش�����ۇرۇن ئىنس�����انھرغا بەزى ھەقىقەت بۈي�����ۈك

 سەۋەبلىكتۇر. قۇدرى������تى مەخپىلىكىنىڭ ۋە بارلىقىنى������ڭ دېيىلگەن������دەك،
 يولىغ����ا نەپسىنىڭ ۋە ئەقىلنىڭ ،كەلتۈرۈپ ش����ېرىك ق����ا اللە ئىنس����انلىقىدا

كىشىلەردۇر.  چىققان سىرتىغا تەۋھىدنىڭ قىلىپ ئىنكار نى اللە ماڭغانھر،

قۇرۇلىدۇ ئۈستىگە تەۋھىد ئىسلم

 ئېيتىش��نىڭ ئىم��ان بارلىقىغ��ا تائالنى��ڭ اللە ئىس��ھمنىڭ ش��ۇكى، ھەقىقەت
 بىلەن زۆرۈرىيەت ى�����رب) تەبئىي(فى�����ترى بۇنى�����ڭ قۇرۇلۇش�����ى، ئۈس�����تىگە

 ك���ۆپ توغرىسىدا ب���ۇ ب���ولغىنى، م���ۇھىم ناھ���ايىتى. ئەمەس بولغانلىقى���دى(
 ئەقىدىسىنىڭ ئىسھم بولغان، غاپىل توغرىسىدا بۇ ئىنسانھر ئەمما توختالغان،

 ب��ۇ. سەۋەبلىكتۇر ئەقىدىس��ى تەۋھى��د بولغ��ان روھ��ى ئىس��ھمنىڭ ۋە ئ��ۆزى
 ھەممە قايتى��دىغان، يېنىغ��ا ئۇنى��ڭ ھەممە ھۆك��ۈمرانى، يارىتىش��نىڭ كائىناتتا

 ئەمەس، قىلىشقا ئىنكار باشقۇرىدىغان، ئىشنى ھەر بولغان، رەببى نەرسىنىڭ
 قىلىش��قا ن��انكورلۇق ئۇنىڭغ��ا ئېي��تىپ كۇپۇر ئېيتىشقا، ئىمان ئۇنىڭغىھ پەقەت

 ليى��ق قىلىش��قا ئىتائەت ئەمەس، ئېيتىش��قا ئىسيان ئېيتىشقا، شۈكرى ئەمەس،
. ئېيتىشتۇر ئىمان قا اللە بىر

:دەيدۇ مۇنداق كەرىمىدە قۇرئان تائال ئالھى
 مەبۇد ھې**چ بۆلەك دى**ن اللە پەرۋەردىگارىڭلردۇر، سىلەرنىڭ اللە شۇ ئەنە«

 قىلىڭلر ئىب**ادەت ئۇنىڭغ**ا ياراتقۇچىدۇر، نەرسىنى ھەممە ئۇ يوقتۇر،) بەرھەق(
. 102( ھامىي**دۇر نەرسىگە ھەر ئۇ  كۆزلەرنى اللە كۆرمەي**دۇ، ن**ى اللە كۆزلەر)

( خەۋەرداردۇر ھەممى**دىن مېھرىبان**دۇر،) بەندىلىرىگە( اللە تۇرى**دۇ، ك**ۆرۈپ
)ئايەتلەر- 103-102 سۈرىسى ئەنئام ().»103

 يېرىم ئەرەب. ئىدى ھاكىم شېرىك يېرىدە ھەر دۇنيانىڭ كەلگىنىدە ئىسھم
 قىلى��دىغان، ئىب��ادەت ئاساسەن دىنىغ��ا ئەلەيھىسس��المنىڭ ئى��براھىم ئارىلىدا،

 قاللىغ��ان س��اغھم بۇددىس��ت، بۇزغ��ان دىنھرن��ى س��اماۋى ھ��انىف، نەچچە بىر
 جاھالەت خەلقى ئەرەب. ئى���دى ي���وق ھېچكى���م باش���قا كىت���ابھردى( ئەھلى
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 بى��ز بىلىش كەتكەنلىكىنى پېتىپ چوقۇنۇشقا بۇتقا قەدەر بوغۇزلىرىغا دەۋرىدە
 ئىب��ادەت ق��ا اللە ي��الغۇز ئى��دىكى، بارغان دەرىجىگە شۇ بۇ. يېتەرلىك ئۈچۈن

 كەبىنىڭ س��الغان ئەلەيھىسس��الم، ئى��براھىم چاقق��ان ب��ۇتھرنى دەپ قىلىڭھر
 ئۆي��دە ھەر باش��قا، ئۇن��دى(. ئى��دى ب��ار بۇت دانە 360 ئەتراپىدا، ۋە ئىچىدە

. ئىدى بار بۇتلىرى قويغان ئىگىسىنىڭ ئۆي
 تاشلرغا: «قىلى���دۇ رىۋايەت مۇنداق ئەلخارىدى( ئەبۇلرىجا بۇخارى، ئىمامى
 تاش**لپ ئ**ۇنى ت**اپقىنىمىزدا ياخشىراقىنى ئۇنىڭ**دىن قىلتت**ۇق، ئىب**ادەت

 ت**ۇپراق ئۇچ**ۇم بى**ر بولس**ا، زامانلردا تاپالمىغان تاش ئالتتۇق، ياخشىسىنى
 يېنىمى**زدا ئ**ۇنى كېيى**ن ئان**دىن سىغاتتۇق، ق**وينى ئۈس**تىگە كېلى**پ، ئېلىپ

.» يۈرەتتۇق كۆتۈرۈپ
 دەي��دىغان ئەجۋە يانلىرى��دا سەپەرلىرىدە كۆپىنچە، باش��قىلىرى ئۇنىڭ��دى(

 يېمەكلىكلىرى. يۈرۈشەتتى ئېلى��پ ب�ۇتھرنى ياس�الغان دى�( خورم�ا خى�ل بى�ر
 ب��ۇ يەيتتى، ئ��ۇنى تاپالمىغان��دا، نەرسە بى��ر باش��قا قالغان��دا، ئ��اچ تۈگەپ

:دېگەن مۇنداق كەرىم قۇرئان بۇتھرغا تۈردىكى
 قويۇلغان سۈركەپ بۇتقا يەنى( نەرسىنى بىر بەدىنىدىن ئۇلرنىڭ چىۋىن« 

 ئاللماي**دۇ، تارتىپ چىۋىندىن ئۇنى قاچسا، ئېلىپ) نەرسىنى بىر پۇراق خۇش
) ئايەت- 73 ھەج سۈرە ().»73( ئاجىزدۇر چوقۇنغۇچىمۇ) ئۇنىڭغا( ۋە بۇتمۇ

 تەرەققىي قەدەر شۇ پەرەسلىك بۇت ھىندىستاندا ئەسىردە ئالتىنچى مىھدى
 دىنھرغىم��ۇ س��اماۋى. ئى��دى بار بۇت مىليون 360 ۋاقىتتا ئۇ ئىدىكى، قىلغان

 .كىرگەن سىڭىپ پەرەس����لىك ب����ۇت) ت-دىنىغ����ا يەھۇدى ۋە خىرسىتىئان(
. قىلغان يوق ئارىلىقىنى بۇزۇپ، ساپلىقىنى

 يەنى( مەسىھ: «ناسارالر دېدى،» ئوغلىدۇر نىڭ اللە ئۈزەير: «يەھۇدىيلر«
) ئايەت- 30 سۈرىسى تەۋبە (»دېدى،» ئوغلىدۇر نىڭ اللە) ئىسا

 دەپ ئىھھت��ۇر بى��ر ئىھھ��تى( ھەق ئەلەيھىسس��المنى ئەيس��ا خرىس��تىئانھر
)ت- ساقلىسۇن اللە دېيىشتى( بۇنداق(. قارايدۇ

 اللە بى��رى، تۈرلىرى��دى( ش��ېرىك تارقالغ��ان كەڭرى خەلقلەردە ك�ۆپ خېل�ى
 ۋە قىزلى��رى نىڭ اللە ،دىغانقىلى ئىبادەت بىرگە بىلەن ئۇنىڭ ۋە باشقا دى(

 ب���ۇددا ۋە كىرىش���نا ھىن���دىھرنىڭ قەدىمى خ���ۇددى. بارلىقى���دۇر ئوغلىنى���ڭ
. خىياللىرىدەك توغرىسىدا
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 نى���ڭ اللە ئ���ۇلر ئويھش���قان، مۇن���داق توغرىسىدا پەرىش���تىلەر ئەرەبلەرمۇ
: دېيىلگەن مۇنداق كەرىمىدە قۇرئان توغرىسىدا بۇ. قىزلىرىدۇر

 »ب**ار بالىس**ى) پەرىش**تىلەردىن( نى**ڭ اللە): «مۇش**رىكلر يەنى( ئ**ۇلر«
 )نى**ڭ اللە پەرىش**تىلەر( پ**اكتۇر،) بۇنىڭدىن( اللە. ئەمەس ئۇنداق دېيىشتى،
. 26( بەندىلىرى**دۇر ھۆرمەتلىك  قىلىش**قا س**ۆز بىلەن ئال**دى غ**ا اللە ئ**ۇلر)

. 27( قىلىدۇ ئىش بويىچە ئەمرى نىڭ اللە ئۇلر پېتىنالمايدۇ،  ئۇلرنى**ڭ اللە)
 رازى اللە ئ**ۇلر تۇرى**دۇ، بىلى**پ بولغ**انلىرىنى قىلم**اقچى ۋە قىلغ**انلىرىنى
 ).»28( تۇرى**دۇ تى**ترەپ ھەيۋىسىدىن نىڭ اللە قىلىدۇ، شاپائەت بولغانلرغىل

) ئايەتلەر- 28-26 سۈرىسى ئەنبىيا(
 بىرلىكىگە نى��ڭ اللە بىلەن ئەمەل  ۋە ي��ولى ئىلى��م ئىس��ھم، سەۋەبلىك شۇ
 نۇقتىسىدى( مۇئامىلە ھەم��دە ئەقى��دە، ھەم قارش��ى شېرىككە قىلىشقا، دەۋەت
. بەرگەن ئەھمىيەت ئالھىدە كۈرەشكە قاراپ،

:ئاگاھھندۇرىدۇ بىزنى دەپ مۇنداق تائال اللە ئايەتتە تۈۋەندىكى
 )بەرھەق( مەبۇد ھېچ باشقا ئۇنىڭدىن ئىلھتۇر، بىر ئىلھىڭلر سىلەرنىڭ«

 بەقەرە ().»163( مېھرىبان**دۇر ناھ**ايىتى شەپقەتلىكتۇر، ناھ**ايىتى ئۇ يوقتۇر؛
) ئايەت- 163 سۈرىسى

فىترەتنىڭر(تەبىئىيرتۇيغۇنىڭ)راللەرنىڭربىرلىكىگەرداللەترقىلىشى

 فىترى، ئەقلى ۋە تارىخى دەلىللەرنىڭ ھەممىسى، ئىھھنىڭ بى��ر ۋە ي��الغۇز
 ئىكەنلىكىگە داللەت قىلماقت��ا. ئىنس��اندا ھەرقان��داق بى��ر قارشىلىق ۋە ي��اكى
 بۇرۇل��ۇش بولس��ۇن، فى��ترەت ۋە ي��ارىتىلىش ئۈس��تىگە قويۇلغان��دا ئۆزىنى��ڭ
 ئىنس��انلىقى بىلەن بولس��ۇن، تەبىئىتى بىلەن بولس��ۇن، ئۇل��ۇغ بى��ر كۈچكە
 بۇرۇلغانلىقىنى كۆرىدۇ. ئۇنىڭدى( قورقۇپ ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدۇ. بولۇپم��ۇ،
 بوغۇزىغىچە پاتقىنى��دا، نەپەس ئېلىش��ى تەسلەش��كەندە، ئېغى��ر كۈنلەرگە دۇچ
 كەلگەندە، ئىنسانھر ياردەم قولىنى سۇنمىغاندا، دەل مۇشۇ ۋاقىتت��ا، ۋەھىمە،
 جاھالەت، ھاۋا ۋە مۇھىتنىڭ تەسىرى بىلەن ئۆزىگە قاراپ، ئىنسان، ھايۋان،
 ي��اكى جانسىز س��اختا ئىھھھردى��( يىراقلىشىدۇ. ئىخھس بىلەن اللە تەرىپىگە
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 قايتىدۇ. بۇ ئەھۋال چۆكۈپ كېتىۋاتقان كېمىچىلەرنىڭ قىسسىسىگە ئوخشايدۇ.
قۇرئان كەرىم بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

 ر«اللەرسىلەرنىرقۇرۇقلۇقتار(يەنىرئۇلغلررئۈستىدە)،ردېڭىزدار(يەنىركېمىلەر
 ئۈستىدە)رسەپەررقىلدۇرىدۇ،رسىلەررئولتۇرغ**انركېمەر(كىشىلەرنىرئېلى**پ)رمەيىن
 شامالدارمېڭىۋاتقانرۋەر(بۇ)رشامالدىنرئۇلررخۇشاللىنىۋاتقانرچاغ**دا،ربى**ردىنل
 بورانرچىقىپر(كېمەرئۆرۈلىدۇ)،رئ**ۇلررتەرەپرتەرەپتىنركۆتۈرۈلۈۋاتق**انردېڭى**ز
 دولق**ۇنلىرىرئىچى**دەرقالى**دۇ،ركېمىدىكىلەررقورشىۋېلىنغانلىقىغار(يەنىرھ**الك
 بولىدىغانلىقىغا)رجەزمىرقىلى**دۇ،ر(چوقۇنۇۋاتق**انرب**ۇتلىرىنىرتاش**لپرقوي**ۇپ)
 «ئىرخۇدا!رئەگەررسەنربىزنىربۇنىڭ**دىنر(يەنىرب*الدىن)رقۇتۇلدۇرس**ا ،ربى*ز
چوقۇمرشۈكۈررقىلغۇچىلردىنربولىمىززردەپرچىنركۆڭلىربىلەنردۇئ**ارقىلى**دۇر(

- ئايەت) 22 (سۈرە يۇنۇس ).»22
 بۇ ئۆرنەكنى، اللە نى��ڭ بارلىقىنى��ڭ دەلىل��ى س��ۈپىتىدە تىلغ��ا ئال��دۇق. ب��ۇ
 ئوخشاش���ھ ئۇنى���ڭ بىرلىكىنى���ڭ دەلىلى���دۇر. شۈبھىسىزكى ئىنس���ان تاش���قى
 تەسىرلەردى( تەسىرگە ئۇچرىغىنىدا، جاپا ت مۇشەققەت چەككەن ھالىدا بۇتقا
 دۇئ����ا قىلماي����دۇ. ئەكسىچە، اللە نى����ڭ مۇش����رىكلەرنىڭ پىسخېلوگىيسىنى
 بىلدۈرگەندە، دېگىنىدەك يالغۇز بولغان، ئۆزىنى��ڭ ۋە مەۋجۇدىيەتنىڭ رەب��بى

بولغان اللە قا بۇرىلىدۇ. 
«ئىخھس بىلەن ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ» . 

ئەقلىردەلىللەر

 ئەقىلمۇ بۇ كائىناتنى��ڭ بى��ر ياراتقۇچىسىنىڭ بارلىقىغ��ا داللەت قىلى��دۇ. ب��ۇ
 بۈيۈك كائىناتنىڭ ئىچى��دىكى چ��وڭ ت كىچى��ك، ج��انلىق، جانسىز، تىللى��ق،
 تىلسىز، ئەقىللىق، ئەقىلسىز، قىممەتلىك، قىممەتسىز، پۈت��ۈن مەۋجۇدىيەتنى
 ي��الغۇز بى��ر «ق��انۇن» باش��قۇرماقتا. ب��ۇ ق��انۇن ھەم ئ��اتومنى، ھەم��دە س��امان
 يولىنى تەرتىپكە س��الماقتا. ش��ۇنچىلىككى، بىلى��م ئاتومغ��ا قاراي��دىغان بولس��ا،
 قۇرۇلمىسىدا، قۇي���اش سىستېمىسىغا ئوخش���اش، بى���ر قۇرۇلم���ا بىلەن ي���ۈز
 كۈرىشىدۇر. پۈتۈن مەۋجۇدىيەتتە بىر جۈپلۈك ئاساستۇر. بۇرۇندى( ئىنس��انھر،
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 ئىنس��ان ۋە ھ��ايۋانھردىھ ئەركەك، چىش��ى مەۋجۇت دەپ تونۇيت���تى. خورم��ا
 دېگەندەك بەزى ئۆسۈملۈكلەردىمۇ شۇنىڭغا ئوخش��اش مۇلھىزىلەر قىلىش��اتتى،
 كېيى��( بىلى��م پۈت��ۈن شەيئىلەردە ئەركەك ۋە چىشىنىڭ ب��ارلىقىنى بايقى��دى.
 ھەتتا ئېلېك��تر دېگەن��دەك بەزى جانسىز م��اددىھردىمۇ جۈپل��ۈكنى پىل��ۇس،
 مىن���ۇس شەكلىدە بايقى���دى. پۈت���ۈن كائىن���اتتىكى مەۋجۇدىيەتنىڭ ئاساس���ى

   بى��ر پىل��ۇس بى��ر مىنۇس��تى( تەركىب تاپى��دۇ. ب��ۇ،بولغ��ان ئ��اتوم دانچىسىمۇ
  ئەسىر ب��ۇرۇن قۇرئاننى��ڭ ئېلى��پ كەلگەن ش��ۇ14يېڭ��ى ئىلم��ى بايق��اش، 

ھەقىقەتنى تەستىقھشتى( ئىبارەتتۇر. 
 «راللەر(پۈتۈنرئەيىب-نۇقسانلردىن)رپاكتۇر،رئ**ۇرپۈت**ۈنرشەيئىلەرنىرج*ۈپ
 ياراتتى.رزېمىندىنرئۈن**ۈپرچىقى**دىغانرنەرسىلەرنىڭ،رئۇلرنى**ڭرئۆزلىرىنى**ڭرۋە
 ئ**ۇلرربىلمەي**دىغانرنەرسىلەرر(يەنىرئاج**ايىپرمەخلۇقاتلر)نى**ڭرھەممىسىنىڭ

- ئايەت) 36 (سۈرە ياسى( ).»36جۈپتىربارر(
«سىلەرنىڭرئىبرەترئېلىشىڭلررئۈچ**ۈنرھەرربى**ررنەرسىنىرج**ۈپري**اراتتۇقر(

- ئايەت) 49 (سۈرە زارىيات ).»49
 ۋە ئادىتى��دى( ي��اكى مىزاجى��دى( ،بۇ «مەۋجۇدىيەتنىڭ» بۇن��داق بۇلىش��ى

 بولغان ئەمەس، مانا بۇ ھەقىقەتتۇر. ياكى ئۆزلىكىدى(
 بۇ كائىناتنىڭ بىرلىكىنىڭ دەلىللىرىدى( بى��رى بولس��ا، ئۇنى��ڭ پ��ارچىلىرى
 ۋە بۆل���ۈملىرى ئارىسىدىكى ھەم���دەملىك، تۈزۈمى���دۇر. ھەر بى���ر پارچە باش���قا
 پ���ارچىھر بىلەن سوقۇلماس���تى(، مېڭىشىغا توس���قۇنلۇق قىلماس���تى(، ئ���ۆز
 مەجبۇرىيەتلىرىنى ئ��ادا قىلىۋاتى��دۇ. بۇنى��ڭ بىلەن قالم��اي، ئېھتىي��اج ئىچى��دە
 بولغانھرغ��ا ي��اردەم ق��ولىنى س��ۇنماقتا. ئۆزى��دە بولمىس��ا باشقىسىدى( ئالماقت��ا.
 ھايۋانھر ئالىمى بىلەن ئۆسۈملۈكلەر ئ��الىمى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر ب��ۇلرنى
 ئېنى��ق كۆرسىتىپ تۇرۇپت��ۇ. ئ��ۇلر ئ��ۆز ئىچى��دە ھاي��اتلىرىنى داۋامھش��تۇرۇش
 ئۈچ���ۈن، ئوتتۇرىسىدا بى���ر كېلىشىم تۈزىۋالغ���انمۇ؟ ي���اكى ب���ۇ ئىكك���ى ئالەم
 ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى ب���ۇ شەكىلدە بەرپا قىلغ���ان بىرىم���ۇ ب���ارمۇ؟
 قۇي��اش بىلەن ئ��اي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بەرپا قىلغ��ان كى��م؟ دۇني��ا
 بىلەن ئ��اي ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتنى، ئ��اي بىلەن قۇي��اش ئوتتۇرسىدىكى

  بىرى بىلەن بولغان-مۇناسۋەتنى، قۇياش سىستېمىسىدىكى يۇلتۇزلرنىڭ بىر
 مۇناسىۋەتنى، شۇ بۈيۈك، س��امان ي��ولى سىس��تېمىمىزدىكى مىليونھرچە يۇلت��ۇز
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 بىلەن قۇي��اش سىستېمىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى بەرپا قىلغ��ان كى��م؟  پھنې��تىمىز
 بىلەن باش��قا مىليونھرچە پھنېتىھرنى��ڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى س��اقلىغان
 كى��م؟ ئ��ۇلر سوقۇلماس��تى( بى��ر- بىرىگە ياردەملىشىۋاتىدۇ. پۈت��ۈن ب��ۇلر بى��ر

ئۆلچەم بىلەن بولغان ئەمەسمۇ؟ 
 «كۈنربىلەنرئاير(ئۆزربۇرجلىرىدا)رمۇئەييەنرھېس**الربويىچەرسەيىررقىلى**دۇ

 ).رئ****وت-چۆپلەر،ردەل-دەرەخلەررسەجدەرقىلى****دۇر(يەنىراللەرنى****ڭ5(
 ).راللەرئاسماننىرئېگى**زري**اراتتى.رئۆلچەم**دەرزۇل**ۇم6ئىرادىسىگەربويسۇنىدۇ)ر(

 -8-5 (سۈرە رەھمان ).»8-7قىلماسلىقىڭلررئۈچۈن،راللەرتارازىنىربېكىتتىر(
ئايەتلەرگىچە) 

 «كۈننى**ڭرئايغ**اريېتىۋېلىش**ىر(يەنىرئىككىسىنىڭرجەمربول**ۇپرقېلىش**ى)،
 كېچىنىڭركۈندۈزدىنرئېشىپركېتىش**ىر(يەنىرۋاق**تىركەلمەس**تىنركۈن**دۈزنىڭ

 ).»40ئورنىنىرئېلىشى)رمۇمكىنرئەمەس،رھەرربىرىرپەلەكتەرئ**ۈزۈپرتۇرى**دۇر(
- ئايەت) 40(سۈرە ياسى( 

 شۈبھىسىزكى كائىناتتا، ھەم ك��ۆز بىلەن ھەم��دە بەسىرەت بىلەن كۆرۈلگەن
 بۇ بىرلىك، ھەم ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىنىڭ ھەم��دە ئۇنى��ڭ بىرلىكىنى��ڭ ئېنى��ق
 دەلىلىدۇر. ئەگەر بۇ كائىناتنى��ڭ بىردى��( ك��ۆپ ياراتقۇچىس��ى بولغ��ان بولس��ا،
 نىزام بۇزۇلتتى، ئۆلچەم ئالمىشاتتى. ھەر ياراتقۇچىنىڭ ياراتق��ان ۋە ھۆك��ۈمران
 بولغ����ان شەيئى ئۈس����تىدە ئ����ۆز ئەسەرىنى كۆرەتت����ۇق. بۇن����داق بولغان����دا
 ياراتقۇچىھرنىڭ ئىرادىلىرىنى��ڭ ئوخشىماس��لىقى سەۋەبلىك، ي��ارىتىش ق��انۇنى
 ۋە باشقۇرۇشى ئوخشىماسلىق پەيدا بولۇپ زىتلى��ق كېلى��پ چىق��اتتى. ش��ۇنىڭ
 بىلەن تەبىئىيھ كائىناتنى��ڭ ھەممىسىنىڭ ي��وق بۇلىشىغا سەۋەب بۇلت��تى. ب��ۇ
 كائىنات دەلىللىرىگە قۇرئان كەرىم ئاسمان ۋە زېمىندى( تىلغا ئېلى��پ بۇن��داق

ئىشارەت قىلغان. 
 «ئەگەررئاسمان-رزېمىنداراللەردىنرباشقارئىلھلرربولسارئىدى،ر(كائىناتنىڭ
 تەرتىپى)رئەلۋەتتەربۇزۇلت*******تى،رئەرشىنىڭرپەرۋەردىگارىراللەرئۇلرنى*******ڭ

- ئايەت) 22 (ئەنبىيا سۈرىسى ).»22سۈپەتلىگەنرنەرسىلىرىدىنرپاكتۇرر(
يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن: 

 «اللەرنىڭربالىسىريوق،رئۇنىڭغارب**اراۋەررباش**قاربى**ررئىلھم**ۇري**وق،رئەگەر
 بۇنداقربولسارئىدى،رئ**ۇرچاغ**دارھەررئىلھرئ**ۆزىرياراتق**انرمەخلۇقنىري**الغۇز
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 ئىگىلەيتتى،ربەزى،ربەزىسدىنرغالىبركېلەتتى،راللەرئۇلرنىڭراللەرغارنىس**بەت
- ئايەت) 91 (مۆئىمىنۇن سۈرىسى ).»91بەرگەنرنەرسىلىرىدىنرپاكتۇر(

 كائىناتنى��ڭ بىرلىك��ى دەلىل��ى بىلەن يولغ��ا چىقى��پ ئۇل��ۇغ رەببىمىزنى��ڭ
 بىرلىكىگە بېرى��ش، س��اغھم ئىنس��ان ئەقلى قوب��ۇل قىلى��دىغان بى��ر ئىش��تۇر.
 ئەقىل كۆپلۈك���تى( بىرلىككە بېرىش���نى خالي���دۇ. بىرقانچە سەۋەبتى( بى���رل
 سەۋەبكە ئېرىشىش��������كە تىرىشىدۇ. سەۋەبلەرنىڭ سەۋەبى ب��������ۇدۇر.  بەزى

  ئې��تراپ قېلىشىمۇ،دەپ،فىزول��وگھرنى كائىناتنى��ڭ ياراتقۇچىس��ى ب��ار ئىكەن 
يۇقىرىقى ئىشھردىندۇر. 

نەقلىردەلىللەر

تائالفىترى، ئەقلى دەلىللەردى( باشقا، نەقلى دەلىللەرمۇ بار.  اللە   بۇلر 
 نىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەرلىرىدى( ئوخشىمىغان زامان ۋە ماكانھردا بى��ر يېگانە
 بولغ��ان اللە ق��ا، ئىم��ان كەلتۈرۈش، ش��ېرىكىنىڭ يوقلۇقىغ��ا، ئىبادەتنى��ڭ
 مەخس��ۇس اللە ق��ا قىلىنى��دىغانلىقىغا ۋە اللە نى��ڭ ھەقلىرىگە ھېچ��بىر دەلى��ل
 كەلتۈرمەس��تى( ئۇنىڭغ��ا ش��ېرىك كەلتۈرگەن قەۋۇملەرنىڭ ئىنك��ارى توغرىسىدا

چۈشۈرۈلگەن رىۋايەتلەردۇر. 
 يەر يۈزىنى��ڭ ھى��دايىتى ئۈچ��ۈن كۆك��تى( چۈش��ۈرۈلگەن، اللە تەرىپى��دى(
 قوغدىلى���دىغان ئىھھ���ى بى���ر بەلگە بولغ���ان قۇرئ���ان كەرىم بىزگە، تەۋھى���د
 ئەقىدىس���ى بىلەن ئەۋەتىلگەن پۈت���ۈن پەيغەمبەرلەردى( خەۋەر بەرمەكتە. ب���ۇ
 اللە بىلەن بىرلىكتە باشقىھرغا ئىبادەت قىلىپ ش��ېرىك يولىغ��ا ماڭغانھرنى��ڭ،
 ي��ا ئەقلى، ي��اكى نەقلى دەلىل��ى بولمىغانلىقىنى��ڭ سەۋەبىدىندۇر.  كېلى��ڭ
 ئەنبىيا سۈرىسىنىڭ شۇ ئايەتلىرىنى بى��ر ك��ۆرۈپ، قۇرئاننى��ڭ ئ��ۇلرنى قان��داق

ئەيىبلىگەنلىكىنى، نېمە دېگەنلىكىنى كۈرەيلى: 
 «ئ**ۇلرر(يەنىرمۇش**رىكلر)رزېمىن**دىكىرنەرسىلەرنىرئىلھرقىلىۋال**دى،رئ**ۇلر

 ).رئەگەررئاس***مان-21(يەنىرب***ۇرنەرسىلەر)رئۆلۈكلەرنىرتىرىلدۈرەلەم***دۇ؟ر(
 زېمىنداراللەردىنرباشقارئىلھلرربولسارئى**دى،ر(كائىناتنى**ڭرتەرتىپى)رئەلۋەتتە
 بۇزۇلت**تى،رئەرشىنىڭرپەرۋەردىگارىراللەرئۇلرنى**ڭرس**ۈپەتلىگەنرنەرسىلىرىدىن
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 ).راللەرنىڭرقىلغانلىرىدىنرس**وئال-رس**وراقرقىلىنماي**دۇ،رئ**ۇلردىن22پاكتۇرر(
 ).رئۇلرراللەرنىرقويۇپ،رباش**قارمەبۇدلرنىرئىلھ23سوئال-رسوراقرقىلىنىدۇر(

 قىلىۋالدىمۇ؟رئېيتقىنكى:ر«(بۇنىڭغا)ردەلىلىڭلرنىركۆرسىتىڭلر،رمان**ارب**ۇرمەن
 بىلەنربىللەربولغانلرنى****ڭركىت****ابىر(يەنىرقۇرئ****ان)ردۇررۋەرمەن****دىن
 ئىلگىرىكىلەرنىڭر(تەۋرات،رئىنجى**لرقات**ارلىق)ركىتابى**دۇر،رئۇلرنى**ڭرتولىس**ى

 ).ر(ئ**ى24ھەقنىرئۇقماي**دۇ،رئ**ۇلرر(تەۋھى**د)رتى**نري**ۈزرئۆرۈگۈچىلەردۇرزر(
 مۇھەممەد!)رسەندىنرئىلگى*********رىرئەۋەتىلگەنرپەيغەمبەرلەرنىڭرھەممىسىگە:
 «مەندىنرباشقارھېچرمەبۇدر(بەرھەق)ريوقتۇر،رماڭىلرئىب**ادەترقىلىڭلرزردەپ

- ئايەت) 25-21 (ئەنبىيا سۈرىسى ).»25ۋەھىيرقىلدۇقر(
 «(ئ***ىرمۇھەممەد!رمۇش***رىكلرغا)رئېيتقىنك***ى،ر«سىلەرراللەرن***ىرقوي***ۇپ
 چوقۇنۇۋاتقانربۇتلىرىڭلرنى**ڭر(ئەھۋالىنى)رئېي**تىپربې**رىڭلر،رئ**ۇلررزېمىننى**ڭ
 قايسىرقىسمىنىرياراتقانلىقىنىرماڭاركۆرسىتىڭلر،رياكىرئاس**مانلرنىريارىتىش**تا
 ئۇلرنىڭراللەربىلەنرئورتاقچىلىقىربارمۇ؟ربۇر(قۇرئان)ردى**نرئىلگى**رىر(سىلەرگە
 نازىلرقىلىنغان)ركىتالرياكىر(ئىلگىرىكىلەردىن)رقالغانرئىلى ربولسارماڭارئېلىپ

 - ئايەت)4 (سۈرە ئەھقاف ).»4كېلىڭلر،رئەگەررسىلەررراستچىلربولساڭلرزر(

تەۋھىدراللەرقىلرئىمانركەلتۈرۈشتۇرر(ئىشىنىشتۇر)

 قېرىندىشىم، اللە ق��ا ئىم��ان كەلتۈرۈش��نىڭ، پۈت��ۈن ئىس��ھم ئەقىدىسىنىڭ
 ئۆزى ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەنلىكتى( كېيىنكى ۋەزىپەڭ، اللە تائ��النى بى��ر دەپ
 بىلمەك (تەۋھى���د) اللە تائالغ���ا ئىم���ان كەلتۈرۈش���نىڭ ئ���ۆزى ئىكەنلىكىنى
 ئۆگىنىش��تۇر. ھەق تەۋھى��ددى( ئايرىلس��ا كۇپ��ۇر بولى��دۇ، ش��ېرىك بولى��دۇ،
 يامانلىق بۇلىدى، گۇناى بولىدۇ. بۈيۈك بىر زۇل��ۇم ۋە ئوپئوچ��ۇق بى��ر يول��دى(

چىقىش بولىدۇ. 
 مۇس��ۇلمان بۇنى��ڭ ئۈچ��ۈن اللە  ئەمىر قىلغ��ان، دىننى��ڭ ئۈس��تىگە بىن��ا
 قىلغ��ان، ئۇنى��ڭ بىلەن كىت��ابىنى چۈش��ۈرگەن، پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتكەن،
 دۇني���ا ۋە ئاخىرەتنى���ڭ بەختى بولغ���ان ۋە ئۇنىڭغ���ا باغھنغ���ان، ئۆزىنى���ڭ
 ياردەمچىلىرىگە جەننەتنى، دۈشمەنلىرىگە جەھەننەمنى ۋەدە قىلغ��ان تەۋھى��د
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 ئەقىدىسىنى ئۆگىنىشى كېرەك. نۇرغ��ۇن كىشىلەر ئ��ۆزىنى ش�ۇنداق قاراش�ماقتا.
 ئۆزىنىڭ ھەقىقىي تەۋھىد ئۈس��تىدە ئىكەنلىكىنى، باش��قىھرنىڭ بولس��ا باتى��ل

ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى ئېيتىشماقتا. 
: دېگەنشائىر مۇنداق بىر 

ھەممەيلەن لەيھنى قولغا چۈشۈردۈم دەپ ئويھيدۇ،
 لېكى( لەيھ يا ئۇنى ياكى بۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. 

 ئارس���توتىل پەلسەپىسىنىڭ قوغ���دىغۇچىلىرى ۋە پەلسەپىلىرىدە تەۋھى���دنى
 مۇن����داق شەكىلدە ك����ۆرۈۋاتىمىز. ماھىيەت ۋە س����ۈپەتتى( ئابس����تراكت بى����ر
 مەۋجۇتلۇقنىڭ ئىسپاتلىنىش��ى.  ئ��ۇ ھېچ��بىر م��اھىيىتى بولمىغ��ان، ھېچ��بىر
 س��ۈپىتى تېپىلمىغ��ان مۇتلەق بى��ر مەۋجۇتلۇقتۇر. پۈت��ۈن س��ۈپەتلىرى ئىھۋە ۋە
 ئاشكارىدۇر. بۇلر شۇ قەدەر ئىلگىرىلەپ كەتتىكى، ساماۋى دىنھرنى��ڭ دەۋەت
 قىلغ�����ان رەببىنى�����ڭ زاتىن�����ى، ئۇنى�����ڭ ئالەمنى ياراتق�����انلىقىنى، ئ�����ۇنى
 باش���قۇرىدىغانلىقىنى، ئالەم���دە نېمە ئى���ش بولس���ا بىلى���دىغانلىقىنى ئىنك���ار
 قىلىش��تى. يۇلت��ۇزلر ئالىمىنى��ڭ ئەزەل��دى( ب��ارلىقىنى، اللە نى��ڭ ئۆلۈكلەرنى
 تىرىلدۈرمەي��������دىغانلىقىنى، پەيغەمبەرلەرنىڭ پەقەت ئىلىملى��������ك كىشىلەر

ئىكەنلىكىنى ئېيتىشتى. بۇ بىر ئاساسسىز ئىتقاتتۇر. 
 بۇنىڭ بىلەن توختاپ قالماستى( ، يەنە مۇنداق دېيىش��تى. اللە تائالنى��ڭ
 ئېنىقھ بەزى مەۋجۇدىيەتنى بىلمەيدىغانلىقىنى، دۇني��ادىكى بەزى شەيئىلەرنى
 ئۆزگەرتىش�����كە كۈچىنى�����ڭ يەتمەي�����دىغانلىقىنى، يۇلتۇزلرنى�����ڭ ي�����اكى
 يارىتىلمىغانلىقى ۋە يوق بولمايدىغانلىقىنى، ھاللنىڭ ۋە ھارامنى��ڭ، ئەمىر ۋە
 نەھىينىڭ، جەننەت ۋە جەھەننەمنىڭ ي��وق ئىكەنلىكىنى ئېيتىش��تى، مان��ا ب��ۇ

ئۇلرنىڭ تەۋھىدىدۇر. 

 ئۇن����داق بولس����ا، ۋەھ����دەتى ۋۇج����ۇتچىھرنى، ئۇلرنى����ڭ س����ۆزلىرىنى
 ئاڭلىدىڭھرمۇ؟ ئۇلر پەقەت ئۆزلىرىنى مۇۋاھھىد (بىر بىلگ��ۈچى) ئىكەنلىكىنى،
 باش��قىھرنى بولس��ا، مۇۋاددى��د، (ك��ۆپ دەپ بىلگ��ۈچى، كۆپەيتكۈچى) دەپ
 ئويھيدۇ. ئۇلرنىڭ تەۋھىد دەپ ئويلىغانلىرىنى بىلەمسىز؟ ئۇلرنىڭ تەۋھىدى
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 مۇنداق: شۈبھىسىزكى مۇنەززەى بولغان ئ��الھى، يارىتىلغۇچىنى��ڭ ئۆزى��دۇر. ئ��ۇ
 يەنى اللە پۈت���ۈن مەخلۇقاتنىڭ ئ���ۆزى، ھەقىقەتنىڭ ماھىيىتى���دۇر. ئ���ۇ ھەر

نەرسىنىڭ ئىشارىتىدۇر. 
 بۇ سۆزلەر ئۇلرنىڭ مۇتەپەككۇرلىرىنىڭ ئۇسلۇب خاتالىقىدۇر.

  تېخىم���ۇ ئېشىپ: ئىش���ارەتنىڭ ئۆزى���دۇر. دەلىلنى���ڭ ئ���ۆزى، دەلى���ل ۋە
 دەلىللەنگۈچى�����دۇر. ئۇلرنى�����ڭ خىيالىچە بولغان�����دا ئ�����الھى بولس�����ا، ھەم
 نىكاھلىغۇچى، ھەمدە نىك��اھھنغۇچى، كەس��كەننىڭ، ھەم��دە كىسىلگەننىڭ،

يېگۈچىنىڭ ھەمدە يېيىلگۈچىنىڭ ئۆزىدۇر. 
  بۇ خاتا قاراشتۇر ۋە ئورۇنسىز خىيالھرنىڭ قالدۇقىدۇر. (بۇن��داق ئەقىدىگە

قىلىپ قېلىشتى( ئالھ ساقلىسۇن -ت)
  

  يەنە ئ��ۇلر مۇن��داق قاراي��دۇ: پىرئ���ون ۋە نەمرۇددەكلەر، كامى���ل ئىم��ان
 ئىگىس��ى مۆمىنلەردۇر. ھەقىقەتەن اللە ن��ى تۇنۇغ��انھردۇر. بۇتق��ا چوقۇنغ��انھر،
 اللە دى��( باشقىسىغا ئەمەس، پەقەتھ ئۇنىڭغ��ا چوقۇنۇشىدۇ. ئ��ۇلر  ھەق ۋە

 دۇر. ئانا، قىز قېرىنداشھر (ھەمشىرىلەر) ۋە يات ئايال، س��ۇدەھەقىقەت ئۈستى
 ۋە ھاراق، نىكاھنىڭ ھالللىقى ۋە ھاراملىقى ئارىسىدا پەرق يوقتۇر. ھەممىس��ى
 بى��ر نەرسە، ھەم��دە پەيغەمبەرلەر ئىنس��انھرنىڭ ي��وللىرىنى تەسلەش��تۈرگەن.
 نىش��اندى( ئاداش��تۇرغان. ئى��ش ئۇلرنى��ڭ ئېلى��پ كەلگەنلىرى��دى( ۋە دەۋەت

قىلغانلىرىدى( ناھايىتى يىراقتىدۇر. 
(قاراڭ دۇنيادا مۇشۇنداق قاراشتىكى كىشىلەرمۇ بار ئالھ ساقلىسۇن -ت)

 ئۆزلىرىنى «تەۋھى��د ۋە ئادالەت ئىگىس��ى» دەپ ئاتىۋالغ��ان مۇئتەزىللەرنىڭ
 (مۇئتەزىلە مەزھىپى) تەۋھىد ئەقىدىسىگە بىر قاراپ باقايلى. ئ��ۇلر تەۋھى��دنى
 بەش ئاس���اس پەرىزىنىڭ تۇنجىس���ى قىل���دى. ب���ۇ مۇئتەزىلچە تەۋھى���دنىڭ
 مەزمۇنى توغرىسىدا نېمىلەرنى بىلىسىلەر؟ ئ��ۇلر اللە نى��ڭ تەق��دىرىنى ئىنك��ار
 قىلىشىدۇ. كائىن���ات بىلەن مۇناسىۋەتلىك اللە نى���ڭ ئىرادىسىنى ۋە ك���ۈچىنى
 رەت قىلىدۇ. مۇئتەزىللەنىڭ مۈتەئەخخىرى( ئ��الىملىرى بۇنىڭغ��ا جەھمىييەنىڭ
 تەۋھى��دىنىمۇ قوش��قان ۋە تەۋھى��دنى ب��ۇ شەكىلدە بۇزۇۋەتكەن. تەق��دىرنىڭ،
 اللە نىڭ ئۇلۇغ سۈپەتلىرىنىڭ، گۈزەل ئىسىملىرىنى (ئەسمائۇل ھۇسنا) ئىنكار
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قىلىشىدۇ. بۇ بۇزۇق تەۋھىد چۈشەنچىسىگە قاراڭ

ئەمدى يەنە بىر مەزھەپكە قاراپ باقايلى
 جەبەرىييەنىڭ تەۋھىد چۈشەنچىسى مۇنداق: 

  ي���ارىتىش، ھەم���دە باش���قا - ئى���ش ھەرىكەتلەر ي���الغۇز اللە تەرىپى���دى(
 قىلىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بەندىلەر (ئىنس��انھر) بى��ر ئى��ش قىھلماي��دۇ. ئى��ش -
 ھەرىكەتلەرنى ئۆزى خالپ قىھلمايدۇ. بۇنىڭغا كۈچلىرى يەتمەيدۇ. ئۇلرنى��ڭ
 ئىختىي��ارى  ئى��ش ت ھەرىكەتلىرى، مەيى( ش��امالنىڭ ئالدى��دىكى دەرەخنى��ڭ
 ھەرىكىتىدى( بىر پەرقى يوقتۇر. مەخلۇقاتتا، ئىقتى��دار، ت��النت،  قابىلىيەت،
 سەۋەب يوقتۇر. نېمە ئىش بولس��ا، پەقەتھ اللە نى��ڭ خالىش��ى بىلەن بولى��دۇ.
 ب��ۇ بى��ر ھېچ��بىر سەۋەب، ھېكمەت ۋە تالھش��نىڭ ي��وق ئىكەنلىكىنى ئې��تىراپ

قىلىشتۇر. 

باشقىھرغا قاراپ باقايلى؛ئۆزىنى مۇسۇلمانھر دەپ قارايدىغان يەنە 
  ئ��ۇلر اللە نى��ڭ تاش��ھپ، ۋەل��ى، قۇت��ۇپ، ئەۋس��ات، ئاب��دال ۋە باش��قا
 س��ۈپەتلىرى بىلەن ئاتالغ��ان كىشىلەرگە دۇئ��ا قىلىشىدۇ، ئ��ۇلردى( مەنپەئەت
 كۈتى����دۇ. ئ����ۇلردى( قورقۇشىدۇ. قەبرىلىرىنى ت����اۋاپ قىلىشىدۇ. اللە دى����(
 تىلىگەنلىرى�����دى( ك�����ۆپرەكىنى ئ�����ۇلردى( تىلىشىدۇ. اللە دى�����( تىلىگەن
 ياردەملەردى( ك���ۆپرەكىنى ئ���ۇلردى( تىلىشىدۇ. قىيى���( ئەھۋالھردا ئ���ۇلرنى
 س��ېغىنىدۇ. ئېھتىياجلىرىنى��ڭ كېلىشىنى، قىيىنچىلىقلىرىنى��ڭ ئاخىرلىشىشىنى
 ئ����ۇلردى( كۈتۈشىدۇ. ب����ۇنى اللە بىلەن ئ����ۆزلىرى ئارىسىدا، ئ����ۇلرنى بى����ر
 ۋاسىتىچى دەپ بىلگەنلىكى سەۋەبلىك قىلىشىدۇ ۋە مۇن�����������داق دېيىشىدۇ.

«ۋاسىتە بولمىسا ئىدى، نىشان يوق بۇلتتى.» 

 ئەمدى خرىس��تىئانھرنىڭ تەۋھى��د چۈشەنچىسىنى ئۇنتۇماس��لىقىمىز كې��رەك.
 ئۇلر دىنىن��ى تەۋھى��د دىن��ى دەپ قارىشىدۇ. ش��ۇ س��ۆز ۋە ئىشەنچلىرى بىلەن
 تەۋھى��د دائىرىسىدى( چىقىش��ماقتا. اللە ئۈچنى��ڭ، ئۈچىنچىس��ى، يەنى دادا،
 ئوغۇل، روھۇل - قۇددۇس،  بۇ بىر ئائىلە شىرىكچىلىكتۇر. ئىھى دادا، ئىھى

بال، ئۈچىنچى بولۇپ روھۇل ت قۇددۇس دەپ قارىشىدۇ.
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 ئۇلرغ���ا ب���ۇ «ئ���ۈچ» س���ۆزىڭىز بىلەن تەۋھى���د قان���داق بولى���دۇ؟ دەپ
 س��ورىغىنىڭىزدا. ئ��ۈچ بى��ر، بى��ر م��ۇ ئۈچت��ۇر. ئەقى��دە تېمىسىدا ئەقىلنىڭ ۋە

مەنتىقىنىڭ ئورنى يوقتۇر. دەپ جاۋاب بېرىشىدۇ
 بۇلرنىڭ شوئارلىرى مۇنداق: «كۆر- كۆرگىنىڭگە ئىشەن» 

 ش��ۇ سەۋەبلىك ئىس��ھم، ھەقنى باتىل��دى( ئ��ايرىپ، ئوتتۇرىغ��ا چىقىرى��ش
 ئۈچ��ۈن ئال��دى بىلەن دەۋەتتە بول��دى. ئەڭ ئ��اۋۋال ئىس��ھم بىناسىنىڭ ئۇلىغ��ا

  ئەگەر تەۋھى��د مۇس��تەھكەم بولمىس��ا بىن��ا مۇس��تەھكەمتى،تەۋھى��دنى باس��
 تەۋھىد پەقەت بىرل ئالھھقا ئىشىنىش بىلەن ئورنىتىلىدۇ.تۇرالمايدۇ. 

تەۋھىدردېگەنرنېمە؟

 تەۋھى����د دېگەن س����ۆز لۇغەتتە «ي����الغۇز دەپ تون���ۇش» دېگەن مەنىنى
 بىلدۈرى���دۇ، شەرىئەتنىڭ بىلدۈرۈشىدە تەۋھى���د دېمەك: ئ���الھى تائالنى���ڭ

تەڭدىشى يوق ۋە ئوخشىشى يوق دېگەنلىكتۇر.

 تەۋھى��دى(، ئەمەلىي تەۋھى��د )رۇبۇبىيەت(تەۋھىدى يەنە ئىتقادى تەۋھىد 
 ئالھھنى���ڭ ئىسىم س���ۈپەتلىرىدە تەۋھى���د (تەۋھى���دى ئەس���مائۇ )ئۇلۇھىيەت
 بۇيەردە ئال��دىنقى ئىكك��ى تەۋھى��د. ئ��ۈچ قىسىمغا بۈلىنى��دۇدەپ س��ۇپەت) 

 باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا ب��ۇ ئىكك��ى تەۋھى��د بى��ر تتوغۇرىسىدا توختىلىمىز. 
 بىرى��دى( ئايرىلماي��دۇ. ئىلىم��دە، ئىس��پاتتا، ئىتقاتت��ا تەۋھى��د. ئىس��تەكتەك،

مەقسەتتە ۋە ئىرادىدە تەۋھىد. 
  اللە قا ئۇنىڭ زاتىدا، سۈپەتلىرىدە، ھەرىكەتلىرىدە، شېرىكى، ئوخشىشى
 ي��وق ئىكەنلىكىگە، تۇغمىغانلىقىغ��ا ۋە تۇغۇلمىغانلىقىغ��ا، ئىلم��ى ۋە ئىتق��ادى
 جەھەتتى( ئىم��ان كەلتۈرمەس��تى( تەۋھى��د ئەمەلىيلىشەلمەيدۇ. ش��ۇنىڭ بىلەن
 بىرگە، نىيەت ۋە ئەمەل، ئىب��ادەت ۋە تائەتلەرنى، پەقەتھ اللە تائ��ال ئۈچ��ۈن
 قىلمىغۇچە، ئۇنىڭغ���ا بوي���ۇن ئەگمىگىچە، ئۇنىڭغ���ا يۈزلەنمىگۈچە، ئۇنىڭغ���ا
 تەۋەككۈل قىلىپ، ئۇنىڭدى( قورقۇپ، ي��اردەمنى ئۇنىڭ��دىنھ كۈتمىگۈچە، ب��ۇ
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تەۋھىد يەنىھ ئەمەلىيلىشەلمەيدۇ. 
 ت��ۇنجى مەنى��دىكى تەۋھى��د ئىخھس سۈرىسىنىڭ تامامى��دا. ئەل ئىم��ران،
 تاھا، ئەلىف لم، سەجدە، ھەدىد، سۈرىلىرىنىڭ باش تەرەپلىرىدە ۋە ھەشىر

سۈرىسىنىڭ ئاخىرقى بۆلۈملىرىدە، ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەۋھىددۇر. 
اللە تائال قۇرئان كەرىمىدە مۇنداق دەيدۇ:

 )رھەممەراللەرغ**ا1(ئ**ىرمۇھەممەد!)رئېيتقىنك**ى،رئ**ۇر-راللەربى**ردۇرر(«
 ).رھې**چ3).راللەرب**الرتاپق**انمۇرئەمەس،رتۇغۇلغ**انمۇرئەمەسر(2موھتاج*دۇرر(

 (سۈرە ئىخھس)»).4كىشىرئۇنىڭغارتەڭداشربوللمايدۇر(

 ).راللەردىنرباشقارھې**چرمەبۇدر(بەرھەق)ريوقت**ۇر،راللە1ئەلىف،لم،مى ر(«
  (ئ���ال»).2(ھەمىشە)رتىرىكت**ۇر،رمەخلۇقاتنىرئى**دارەرقىلى**پرتۇرغۇچى**دۇرر(

- ئايەتلەر)2-1ئىمران سۈرىسى 

 ).رقۇرئ**اننىرس**اڭارس**ېنىرجاپاغ**ارس**ېلىش1تاھار(يەنىرئىرمۇھەممەد!)ر(«
 ).رپەقەتر(اللەردىن)رقورقى**دىغانلرغارۋەز-رنەسىھەترقىلى**ش2ئۈچۈنرئەمەس(

 ).رئۇرزېمىننىرۋەر(كە )رئېگى**زرئاس**مانلرنىرياراتق**ان3ئۈچۈنرنازىلرقىلدۇقر(
 ).رمەرھەمەتلىكراللەرئەرشرئۈستىدەر(ئۆزىگە4زاترتەرىپىدىنرنازىلرقىلىنغانر(

 ).رئاس**مانلردىكى،رزېمىن**دىكى،رئۇلرنى**ڭ5ليىقررەۋىش*تەر(ق**اراررئال**دى)ر(
 ئارىسىدىكىرۋەريەررئاستىدىكىرشەيئىلەرنىڭرھەممىسىراللەرنىڭ**دۇرر(يەنىراللە
نىڭرمۈلكىدۇر،راللەرنىڭرمەخلۇقاتىدۇر،راللەرنى**ڭرتەسەررۇپىرئاس**تىدىدۇر)ر(

 ).رئەگەررسەنرئاش**كارارسۆزلىسە ر(ي**اكىريوش**ۇرۇنرسۆزلىسە ،راللەرنى**ڭ6
 نەزىرىدەرئوخشاشتۇر)،رچۈنكىرئ**ۇرسىرنىرۋەرئۇنىڭ**دىنمۇرمەخپىيرەكرئىش**لرنى

 ).راللەردىنرباشقارھې**چرمەبۇدر(بەرھەق)ريوقت**ۇر،راللەرنى**ڭ7بىلىپرتۇرىدۇر(
- ئايەتكىچە)8-ئايەتتى( 1 (تاھا سۈرىسى »).8گۈزەلرئىسىملىرىربارر(

  ك��افىرۇن ۋە ئەنئام س��ۈرىلىرىنىڭ،ئىككىنچ��ى مەنى��دىكى تەۋھى��د بولس��ا
 ، يۇن��ۇسئايەتلىرى��دەتۇلۇقى��دا، ئەئراف سۈرىسىنىڭ ئال��دىنقى ۋە ئ��اخىرقى 

 . زۇمەر سۈرىسىنىڭئايەتلىرى��دەسۈرىسىنىڭ ئال��دىنقى، ئوتت��ۇرقى، ئ��اخىرقى، 
 ، ئوتتۇرىغ��ا قويۇلغ��ان ۋە قۇرئ��ان كەرىمئايەتلىرى��دەئال��دىنقى ۋە ئ��اخىرقى 
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 دەۋەت قىلغ��ان تەۋھى��ددۇر. ئىبن��ى قەييۇم، قۇرئ��ان كەرىم پۈت��ۈن س��ۈرىلىرى
بىلەن تەۋھىدنىڭ ھەر بىر تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دەيدۇ.

 (ئ**ىرمۇھەممەد!رس**ېنىربۇتلرغ**ارچوقۇنۇش**قارئۈن**دىگۈچىركۇپپارلرغ**ا)«
 ).رسىلەررچوقۇنۇۋاتقانربۇتلرغارمەنرچوقۇنمايمەن1ئېيتقىنكى،ر«ئىركاپىرلر!ر(

 ).رسىلەر3).رسىلەرمۇرمەنرئىبادەترقىلىۋاتقانراللەرغارئىبادەترقىلمايسىلەرر(2(
 ).رسىلەرنىڭمۇرمەنرئىب**ادەت4چوقۇنغانربۇتلرغ**ارمېنى**ڭرچوق**ۇنغىنى ري**وقر(

 ).رسىلەرنىڭردىنىڭلررئ**ۆزۈڭلر5قىلغ**انراللەرغ**ارئىب**ادەترقىلغىنىڭلرري**وقر(
(كافىرۇن سۈرىسى) »).6ئۈچۈن،رمېنىڭردىنىممۇرئۆزۈمرئۈچۈنزر(

 جىمىرھەم*دۇ-رس**انارئاس*مانلرنىرۋەرزېمىنن**ىرياراتق**ان،رزۇلمەتلەرنىرۋە«
 نۇرنىرپەي**دارقىلغ**انراللەرغ**ارخاس**تۇر!رئان**دىنر(يەنىرمۇش**ۇنداقردەلىللەرنى

 ).راللە1كۆرۈپرتۇرۇپ)ركاپىرلررپەرۋەردىگارىغارباشقىلرنىرشېرىكركەلتۈرى**دۇر(
 سىلەرنىر(يەنىرسىلەرنىڭرئات***اڭلررئ***ادەمنى)رلي***دىنري***اراتتى،رئان***دىن
 ئەجىلىڭلرنىربېكىتتى،رسىلەرنىڭرتىرىلىدىغان)رۋاقتىڭلرراللەرنى**ڭردەرگاھى**دا
 مەلۇمدۇر،رئاندىنرسىلەررئىركۇپپ**ارلر!ر(ئۆلگەن**دىنركېيى**نرتىرىلىش**كە)رشەك

 ).رئاسمانلردارۋەرزېمىندار(رئىبادەترقىلىنىشقارتېگىشلىك)راللە2كەلتۈرىسىلەرر(
 ئەنەرشۇدۇر،رئۇرسىلەرنىڭريوشۇرۇنرۋەرئاشكارارئىشىڭلرنى،ر(ياخشى-ريام**ان)

 ).رئ**ۇلررپەرۋەردىگارىنىڭرئايەتلىرى**دىنربى**رەر3قىلمىشىڭلرنىربىلىپرتۇرىدۇر(
 (ئەنئام سۈرىسى)»).4(ئايەتركەلسىلرئۇنىڭدىنرباشرتارتىدۇر

 قەدىمكى ۋە ھ��ازىرقى زام��ان ي��ازغۇچىلىرى بىرىنچ��ى ت��ۈردىكى تەۋھىدكە
 ئىتق��ادى تەۋھى��د، (رۇبۇبىيەت تەۋھى��د) ئىككىنچ��ى ت��ۈر تەۋھىدكە، ئەمەلىي

تەۋھىد (ئۇلۇھىيەت تەۋھىدى) نامىنى بەرگەن. 
 پەرزىمچە ئەزىز كىتابخانغ����ا، ب����ۇ ئىكك����ى ئاتالغۇنى����ڭ مەنىسىنىڭ، اللە
 تەرىپىدى( كەلگەن بىر دەلىل بىلەن تېخىم��ۇ چۈشىنىش��لىك بۇلىش��ى كې��رەك.
 دەلىل��ى ي��وقھر ي��وق بولس��ۇن، ياشىغانھر دەلى��ل بىلەن ياشىس��ۇن. ئۇن��داق

بولسا، رۇبۇبىيەت ۋە ئۇلۇھىيەت تەۋھىدلىرىنىڭ مەنىسى نېمە؟ 
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رۇبۇبىيەترتەۋھىدىر(ئىتقادىرتەۋھىد)

 ھەممەبۇنىڭ مەنىسى، اللە تائالنىڭ ئاس��مانھرنىڭ ۋە زېمىننى��ڭ رەب��بى، 
  ياراتقۇچىسى ئىكەنلىكىگە، پۈتۈن ئالەمنىڭ ئىگىس��ى ئىكەنلىكىگە،نەرسىنىڭ

  ھېس������ابھۆكمى������دى(تەسەررۇپىدا بى������ر ش������ېرىكىنىڭ يوقلۇقىغ������ا، 
 بەرمەي���دىغانلىقىغا، ھەممە نەرسىنىڭ رەببىنى���ڭ اللە ئىكەنلىكىگە، ھەر بى���ر

  اللە نى��ڭ،جان ئىگىسىگە اللە نىڭ رىزىق بېرىدىغانلىقىغا، پۈت��ۈن ئىش��ھرنى
 ئ������ۆرۈپ ت چۆرى������دىغانلىقىغا، پەقەتھ ئۇنى������ڭ يۈكسەلدۇردىغانلىقىغا ۋە
 چۈشۈرىدىغانلىقىغا، پەقەتھ اللە نى��ڭ بېرى��دىغانلىقىغا ۋە بەرمەي��دىغانلىقىغا،
 زىي����ان ۋە پاي����دا بېرى����دىغانلىقىغا، پەقەت اللە نىڭھ ئىززەتلى����ك ۋە خ����ار
 قىلى��دىغانلىقىغا، ئۇن��دى( باش��قا ھەر قان��داق كىشىنىڭ ئ��ۆزى ئۈچ��ۈن ي��اكى
 باش��قىھر ئۈچ��ۈن، ياخشىلىق ي��اكى يام��انلىق قىلىشىنىڭ، اللە نى��ڭ ئىزن��ى

 كۈچى يىتىدىغانلىقىغا ئىشىنىشتۇر. ھبىلەن
 بۇ تەۋھىدنى بۇرۇن دەھرىلەر، زامانىمىزدا كوممۇنىس��تھر، ماتېرىيالىس��تھر،
 ئىنكار قىلىشىدۇ. ماتېرىيالىزمنىڭ تىپىك ئۆرنىكى ئالەمنىڭ ئەزەلدى( بارلىقىغا

 . ئۇلرنىڭ قارىشىچە، بى��ر ن��ۇر ئىھھ��ى، يەنە بى��ر زۇلمەتلىقىدۇرئىشىنىدىغان
 ئىھھ���ى ب���ارمىش. جاھىلىيەت ئەرەبلىرى���دە نۇرغۇنلىغ���ان مۇش���رىك، ب���ۇ
 تەۋھىدنى قوبۇل قىھتتى، ئىنك��ار قىلم��ايتتى. قۇرئ��ان كەرىم ب��ۇلر توغرىسىدا

مۇنداق دېگەن: 
 «ئەگەررسەنرئۇلردىن:ر«ئاسمانلرنىرۋەرزېمىننىركى** ري**اراتتى،رك**ۈننىرۋە
 ئاينىركى ر(بەندىلەرنىڭرمەنپەئىتىرئۈچۈن)ربويسۇندۇردى؟زردەپرسورىس**ا ،
 ئ**ۇلررچوق**ۇم:ر«اللەزردەپرج**اۋالربېرى**دۇ،رئ**ۇلررقان**داقمۇر(اللەرنى**ڭ

- ئايەت) 61 (ئەنكەبۇت سۈرىسى ).»61ئىبادىتىدىن)رباشرتارتىدۇ!ر(

 «ئەگەررسەنرئۇلردىن:ر«بۇلۇتتىنريامغۇررس*ۈيىنىرچۈش*ۈرۈپرئۇنى*ڭربىلەن
 ئۆلگەنرزېمىننىرتىرىلدۈرگەنركى ؟زردەپرسورىسا ،رئۇلررچوقۇمر«اللەزردەپ

- ئايەت)63 (ئەنكەبۇت سۈرىسى جاۋالربېرىدۇ.ز
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 «ئېيتقىنك**ى،ر«زېمى**نرۋەرئۇنىڭ**دىكىرمەخلۇقاتلرركىمنى**ڭ؟رئەگەررسىلەر
 ).رئ**ۇلر:راللەرنى**ڭزردەي**دۇ.84بىلسەڭلرر(ماڭاربۇنىرئېيتىپربې**رىڭلر)زر(

 )رئېيتقىنك****ى،ر«يەتتە85(بۇنىڭ****دىن)رپەن****د-رنەسىھەترئالمامسىلەر؟ر(
 )رئۇلرر«اللەزردەيدۇ.86ئاسماننىڭرۋەرئۇلۇغرئەرشنىڭرپەرۋەردىگارىركى ؟زر(
 )رئېيتقىنك**ى،ر«ھەممە87ئېيتقىنكى،ر«ئۇنى**ڭر(ئازابى**دىن)رقورقمامسىلەر؟زر(

 شەيئىنىڭرپادىش***اھلىقىركىمنى***ڭرقولى***دا؟ر(ئىلتىج***ارقىلغانلرغ***ا)رپان***اھ
 بولليدىغانرۋەرئۇنىڭغارقارشىرھېچرنەرسەرپان**اھربوللماي**دىغانركى** ؟رئەگەر

 ).رئۇلر:ر«اللەزردەي**دۇ.88سىلەرربىلسەڭلرر(ماڭاربۇنىرئېيتىپربېرىڭلر)زر(
  (مۆئىمىن�����ۇن).»89ئېيتقىنك***ى،ر«سىلەررقان***داقمۇرقايمۇقتۇرۇلىسىلەر؟زر(

- ئايەتلەر) 89-84سۈرىسى 
 ب��ۇ مۇش��رىكھرنىڭ ج��اۋابى، اللە نى��ڭ كائىناتنى��ڭ ئىھھ��ى ئىكەنلىكىنى،
 ھەممە نەرسىنىڭ ئۇنىڭ ياراتقانلىقىنى قوبۇل قىلغ��انلىقىنى كۆرسەتمەكتە. ب��ۇ

  بولۇپ پەقەتھ ئۇنىڭغىھ ئىبادەت قىلىش، اللە قاقىسمى بىر مۇھىم نىڭئىمان
 باشقا بىر شېرىك قوشماسلىقى كېرەك ئى��دى. لېكى��( ئ��ۇلر تەۋھى��دنىڭ يەنە

بىر قىسمى بولغان ئۇلۇھىيەت تەۋھىدىنى ئىنكار قىلىشقان. 

ئۇلۇھىيەترتەۋھىدىر(ئەمەلدىكىرتەۋھىد)

 بۇنى��ڭ مەنىس��ى: ئىبادەتتە، بوي��ۇن ئىگىش��تە، قەتئىي ئىتائەتتە، ئاس��مان
 زېمىندا شېرىكى بولمىغان، اللە ن��ى بى��ر دەپ ئېتىق��اد قىلىش��تۇر.  رۇبۇبىيەت
 تەۋھىدىگە، ئۇلۇھىيەت تەۋھى��دى قوشۇلماس��تى( قەتئىي تەۋھى��د بوللماي��دۇ.
 ب�����ۇ ي�����الغۇز تەۋھى�����د يېتەرلىك ئەمەس. مۇش�����رىك ئەرەبلەرمۇ رۇبۇبىيەت
 تەۋھى��دىنى قوب��ۇل قىھت��تى. لېكى��( ئ��ۇلر اللە تائالغ��ا ش��ېرىك قوش��قانلىقى
 سەۋەبلىك، ئۇلر ئىس��ھمغا كىرەلمى��دى. اللە بىلەن بىرلىكتە باش��قا ئىھھھرغ��ا

  ئ������ۆزلىرىنى اللە تائالغ������ا تېخىم������ۇئ������ۇ بۇتھرنى������ڭ،چوقۇن������دى. 
 ە شاپائەت قىلى��دىغانلىقىغاگيېقىنھشتۇرىدىغانلىقىنى اللە نىڭ پاناھىدا ئۆزلىرى

ئىشىنەتتى. 
 خرىس��تىئانھر اللە نى��ڭ ئاس��مان زېمىننى��ڭ ئىھھ��ى ئىكەنلىكىنى ئىنك��ار
 قىلىش��مىدى. پەقەت اللە ق��ا مەسىھ ئەيس��ا ئەلەيھىسس��المنى ش��ېرىك قىل��دى.

-26-



ھەقىقىتى تەۋھىد        

 غ��ائەيسا ئەلەيھىسسالمنى اللە دى( باشقا بىر ئىھى قىلىۋېلىشتى. قۇرئ��ان ئۇلر
 ، جەھەننەمگە كىرى����دىغان ك����اپىرلردى(بولغ����انلىقىنىجەننەتنىڭ ھ����ارام 

بولغانلىقىنى خەۋەر بەرگەن. 
 بۇرۇن��دى( ت��ارتىپ ئىنس��انھر ب��ۇ تەۋھى��ددى( ئېزى��پ كەتكەن، اللە دى��(
 باشقا نۇرغۇنلىغان ئىھھھرغ��ا ئىب��ادەت قىلىش��قان. ن��ۇى ق��وۋمى، ۋەد، س��ۇئا،
 يەئۇس، يەئۇق، نەسرايا، ئىبراھىم ئەلەيھىسسالم، قوۋمى بۇتھرغا، سەبەلىلەر
 قۇياش����قا، سەبىئىلەر يۇلتۇزلرغ����ا، مەجۇسىھر ئوتق����ا، ئەرەبلەر بۇتھرغ����ا ۋە
 تاش�����ھرغا، خرىس�����تىئانھر ئەيس�����ا ئەلەيھىسس�����الم، ۋە ئانىس�����ى مەريەم
 ئەلەيھىسس���المغا، ھاھ���ام ۋە راھىبلىرىغ���ا چوقۇن���اتتى. بۇلرنى���ڭ ھەممىس���ى
 مۇشرىكدۇر. (شېرىك قوشقۇچى) چ��ۈنكى اللە دى��( باش��قىغا ليى��ق بولمىغ��ان

ئىبادەتلەرنى قىلىشتى. 
 ئىبادەتنىڭ مەنىسى نېمە؟ ىدىغان قىلىنتائالغىھپەقەتھ اللە 

دېگەنرنىمە؟ئىبادەتر

 ئىب��ادەت بى��ر ت بىرىگە قوش��ۇلۇپ كەتكەن ئىكك��ى مەننى ئىپادىلەي��دىغان
 بى����ر س����ۆزدۇر. ب����ۇ چەكسىز س����ۆيگۈ بىلەن چەكسىز كەمتەرلىك (بوي����ۇن

 . كامى��ل بى��ر س��ۆيگۈ بىلەن پۈتۈنلەنگەن بى��ر كەمتەرلىك. مان��ادۇرئېگى��ش)
 ئىب���ادەت دېگەن ب���ۇ. كەمتەرلىكسىز س���ۆيگۈ، ي���اكى سۆيگۈسىز كەمتەرلىك
 ئىبادەتنى����ڭ ھەقىقىي مەنىسىنى ئىپادىلەپ بېرەلمەي���دۇ. سۆيگۈسىز بوي���ۇن
 ئېگى��ش ئىب��ادەتنى ئەمەلىيلەش��تۈرەلمەيدۇ. پۈت��ۈن بى��ر س��ۆيگۈ ۋە پۈت��ۈن بى��ر
 بويۇن ئېگىش بۇلىشى كېرەك. ش��ۇ ۋاقىتت��ا ئان��دى( ئىب��ادەت ئەمەلىيلەش��كەن

بولىدۇ. 

ئىبادەتنىڭرھەرخىلرتۈرلىرى

 خېلى كۆپ كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدەك، ئىب��ادەت پەقەت بى��ر نەچچە ت��ۈرل
ئەمەس، ئۇنىڭ نۇرغۇن تۈرلىرى بار. 
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 -  دۇئ��ا، اللە دى��( پاي��دىلىق بى��ر نەرسە تىلەش، ي��اكى زىي��انلىق بى��ر1
 ئىش��تى( س��اقھپ قېلىش��ى ئۈچ��ۈن، قوغدىش��ى، ب��النى ي��وق قىلىش��ى ي��اكى
 دۈشمەنگە قارشى غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش، قاتارلىق ئىش��ھر يۈزىسىدى( اللە
 ق���ا يۈزلىنىش���تۇر. قەلبتى( كەلگەن بى���ر ئىس���تەك بىلەن اللە ق���ا ي���ۈزلىنىش
 ئىبادەتنىڭ ئ��ۆزى ۋە روھى��دۇر. ھەدىس��تە دېيىلگىنى��دەك «دۇئ��ا ئىب��ادەتتۇر»

(تىرمىزى رىۋايەت قىلغان) 
 - دىن�������ى ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلىم�������اق: نام�������از، روزا، سەدىقە، ھەج،2

 قۇربانلىقھرغ��ا ئوخش��اش، ب��ۇ ئىبادەتلەرنىڭ اللە دى��( باشقىسىغا قىلىنىش��ى
 ج��ائىز ئەمەس��تۇر. اللە دى��( باشقىسىغا، نام��از ئوقۇلماي��دۇ، روزا تۇتۇلماي��دۇ،
 سەدىقە بېرىلمەي���دۇ، ھەدىيە قىلىنماي���دۇ. قۇرب���انلىق قىلىنماي���دۇ ي���اكى

ھېچقانداق ئىبادەت قىلىنمايدۇ. 
 -  اللە ھۆكۈمى بولۇپ ئوتتۇرىغ��ا قويۇلغ��اننى، قوب��ۇل قىلى��ش، ئې��تىراپ3

 قىلى��ش: ھ��اللنى ھ��الل، ھ��ارامنى ھ��ارام، بېكىتكەن ئۆلچەملىرى ۋە دۇني��ا
 ئىشلىرىدا اللە نىڭ تۈزگەن ھۆك��ۈملىرىنى قوب��ۇل قىلى��ش، ئې��تىراپ قىلى��ش،
 اللە تائالنى ئىھھىم دەپ ئېتىراپ قىلغ��ان بى��رى ئۈچ��ۈن، ئىنس��انھر ئ��ۆزلىرى
 ئوتتۇرىغا قويغان ھۆك��ۈم ۋە ق��انۇنھرنى قوب��ۇل قىلىش��ى ج��ائىز ئەمەس. بۇم��ۇ

ئىبادەتنىڭ بىر تۈرىدۇر. 

ئۇلۇھىيەترتەۋھىدىنىڭرمۇھىملىقىر(ئەمەلدىكىرتەۋھىد)

 تەۋھى���دنىڭ ب���ۇ قىس���مى، ئىماننى���ڭ ئەڭ چ���وڭى، ئەڭ مۇھىمى���دۇر.
 پەيغەمبەرلەرنىڭ پۈتۈن دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرگىنى بۇ تەۋھى��ددۇر. تەۋھى��د
 كەلىمىسىنى س��ۆزلىگەندە، زېھنىمىزگە كېلى��دىغىنىمۇ ب��ۈدۈر. پەيغەمبەرلەرنىڭ
 ئەۋەتىلىشى، كىتابھرنىڭ نازىل قىلىنىشنى بۇنىڭ ئۈچۈندۇر. ئ��ۇ سەۋەبلىك،
 قىيامەت بولى��دۇ. ھېس��اب كىت��ابھر يېپىلى��دۇ. جەننەت ۋە جەھەننەم مەي��دانى
 قۇرۇلى���دۇ، ئىنس���انھر غەمكى( ۋە خۇش���ال ھال���دا، ئ���ايرىلىپ بى���ر ب���ۆلىكى

جەننەتكە، بىر بۆلىكى جەھەننەمگە كېتىدۇ. 
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 تەۋھى��دنىڭ ش��وئارى لئىھھە ئىللەلھى (بى��ر اللە دى��( باش��قا ئىھى ي��وق)
تۇر.

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېلى����پ كەلگەن تەۋھى����د ھەقىقىتىنىڭ ئالھى����دە بى����ر
 شەكىلدە ئىپادىلىگەن بىر ش��وئارى ب��اردۇر. ب��ۇ تەۋھى��د كەلىمىس��ى، ئىخھس
 كەلىمىس��ى، ي��اكى تەقۋا كەلىمىس��ى دەپ ن��ام بېرىلگەن، ل ئىھھە ئىللەلھى
 (بىر اللە دى��( باش��قا ئىھى ي��وق) كەلىمىسىدۇر. ب��ۇ ئۇل��ۇغ كەلىمە، اللە دى��(
 باش����قا ھەرقان����داق نەرسىنى قوي����ۇپ، پەقەتھ اللە تائ����النىھ ئۇلۇغھش����نى
 كۆرسىتىدۇ. ھەقىقىي ئىھى پەقەت اللە دۇر. زام��انھردى( بۇي��ان ئىنس��انھرنىڭ
 اللە دى( باشقا ئىبادەت قىلىشقان ئىھھلىرى، جاھالەت ۋەھىمە پەيدا قىلغ��ان

باتىل، ساختا ئىھھھردۇر.
 اللە تائال مۇنداق دەيدۇ:

 ر«بۇر(قۇدرەت)رش**ۇنىڭرئۈچۈن**دۇركى،راللەرھەقتۇر،ر(مۇش**رىكلرنىڭ)راللە
 ن**ىرقوي**ۇپرئىب**ادەترقىلى**دىغانرنەرسىلىرىر(يەنىرب**ۇتلىرى)رباتىل**دۇر،راللە

- ئايەت) 62 (سۈرە ھەج ).»62(ھەممەرنەرسىدىن)رئۈستۈندۇر،ربۈيۈكتۇرر(

  ئىھى دېگەن، ھەقىقەتەن ئىب�����ادەت قىلىنغۇچى�����دۇر. يەنى ئىب�����ادەت
 قىلىشقا، ئىتائەت قىلىشقا، سۆيۈشكە ليىق بولغ��ان زاتت��ۇر. بۇم��ۇ ئىبادەتنى��ڭ
 مەنىس��ى بولغ��ان، چەكسىز س��ۆيگۈ ۋە كەمتەرلىك بىلەن، پۈتۈنلىشىپ كام��ال

سۈپەتلىرى بىلەن سۈپەتلەنگەندە ئەمەلىيلىشىدۇ. 
 شەيىخۇل ئىسھم ئىبنى تەيمىيە رەھىمۇلھھنىڭ سۆزى بويىچە ئىھى مۇنداق
 بولىدۇ؛ سۆيگۈس��ى بىلەن قەلب تولغ��ان، ئۇنىڭغ��ا كەمتەرلىك قىلىنى��دىغان،
 بوي���ۇن ئېگى���دىغان، ئۇنىڭ���دى( قورقى���دىغان، ئۇنىڭ���دى( كۈتى���دىغان،
 قىيىنچىلىق مەزگىل��دە ئۇنىڭ��دى( ي��اردەم تىلەي��دىغان، ئېھتىي��اجلىرى ئۈچ��ۈن
 ئۇنىڭغ��ا دۇئ��ا قىلى��دىغان، مەس��لىھەتلىرىدە ئۇنىڭغ��ا تەۋەككۈل قىلى��دىغان،
 ئۇنىڭغ���ا ئىلتىج���ا قىلى���دىغان ۋە سۆيگۈس���ى بىلەن دى���ل راھەتلىنى���دىغان
 ئىھھتۇر. بۇ دەل اللە تائال دۇر. اللە تائ��الدى( باشقىس��ى ئەمەس��تۇر. ش��ۇنىڭ
 ئۈچۈن «ل ئىھھە ئىللەلھى »(بى��ر اللە دى��( باش��قا ئىھى ي��وق) كەلىمىس��ى،
 س����ۆزلەرنىڭ ئەڭ توغرىس����ى ۋە ئەڭ پەزىلەتلىكى����دۇر. ئىش����نىڭ بېشىدۇر،
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گۈزەللەرنىڭ گۈزىلىدۇر.
  پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المدى( رىۋايەت  قىلىنغ��ان سەھىھ بى��ر ھەدىس��تە:
 «مەنرۋەرمەندىنربۇرۇنقىرپەيغەمبەرلەررسۆزلىگەنرئە رياخشىرس**ۆزر«لرئىلھە

 دېگەن.  ئىللەللھزر(بىرراللەردىنرباشقارئىلھريوق)رتۇرز
 تەۋھى���د پەيغەمبەرلەرنىڭ ت���ۇنجى ۋەزىپىسىدۇر. پۈت���ۈن س���اماۋى دىنھردا
 تەۋھى��دنىڭ ئ��ايرىم م��ۇھىم ئ��ورنى ب��اردۇر. ن��ۇى ئەلەيھىسس��المدى( ت��ارتىپ
 مۇھەممەد ئەلەيھىسسالمغىچە بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ تۇنجى تېمىس��ى تەۋھى��د
 بولغ�����ان. اللە نى�����ڭ بەندىلىرىگە ھىدايەت رەھبەرلىرى قىلى�����پ ئەۋەتكەن
 پەيغەمبەرلەرنىڭ تۇنجى ۋەزىپىسى، بى��ر- بىرى��دى( ئايرىلماي��دىغان ۋە بى��ر-

بىرىنى پۈتۈنلەيدىغان ئىككى ئاساس ئۈستىگە قۇرۇلغان.
- پەقەت اللە قىھ ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىش.1 
- تاغۇتھردى( يىراقلىشىشقا دەۋەت قىلىشتۇر. 2 

بۇ توغرىدا قۇرئان كەرىمىدە مۇنداق دەيدۇ:
 ر«بىزرھەقىقەتەنرھەرربىررئۈممەتكە:ر«اللەرغارئىبادەترقىلىڭلر،رشەيتاندىن
 (يەنىرشەيتانغا،ربۇتلرغا،ركاھىنلرغارئوخش**اشرھەرقان**داقرمەبۇدقارئىب**ادەت
 قىلىشتىن)ريىراقربولۇڭلرزردەپرپەيغەمبەررئەۋەتتۇق،رئۇلرنى**ڭرئارىسىداراللە
 ھىدايەترقىلغانلىرىمۇربار،رگۇمراھلىققارتېگىشلىكربولغانلىرىمۇربار.ريەرريۈزىدە
 سەيررقىلىپريۈرۈپر(پەيغەمبەرلەرنى)رئىنكاررقىلغانلرنىڭرئاقىۋىتىنى**ڭرقان**داق

- ئايەت)  36 (نەھىل سۈرىسى ).»36بولغانلىقىنىركۆزىتىڭلرر(
 «ر(ئ***ىپەيغەمبەر ئەلەيھىسس���المغا خىت���اب قىلى���پ مۇن���داق دەي���دۇ: 

 مۇھەممەد!)رسەندىنرئىلگى*********رىرئەۋەتىلگەنرپەيغەمبەرلەرنىڭرھەممىسىگە:
 «مەندىنرباشقارھېچرمەبۇدر(بەرھەق)ريوقتۇر،رماڭىلرئىب**ادەترقىلىڭلرزردەپ

- ئايەت) 25 (ئەنبىيا سۈرىسى ).»25ۋەھىيرقىلدۇقر(
 ش�����ۇ سەۋەبلىك ھەر بى�����ر پەيغەمبەرنىڭ قەۋىملىرىگە ت�����ۇنجى بول�����ۇپ

 «ئىرقەۋمى !راللەرغارئىب**ادەترقىلىڭلر،رسىلەرگەراللەردى**نيەتكۈزگەن س��ۆزى 
- ئايەت)59 (ئەئرا  سۈرىسى باشقارمەبۇدر(بەرھەق)ريوقتۇرز

   دېگەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز. نۇى، ھۇد، سالىھ، شۇئەيىب ئەلەيھىسس��المھر
ھەققىدىمۇ قۇرئان كەرىم ئوخشاش ئىشنى سۆزلىمەكتە. 

 «شۈبھىسىزكى،ربىزرنۇھنىرقوۋمىغارپەيغەمبەررقىلى**پرئەۋەتتۇق،رئ**ۇ:ر«مەن
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 ).ربىرراللەردى**نرباش**قىغا25ھەقىقەتەنرسىلەرگەرئوچۇقرئاگاھلندۇرغۇچىمەنر(
 ئىب**ادەترقىلم**اڭلر،رسىلەرنىڭرق**اتتىقركۈننى**ڭرئازابىغ**ارئۇچرىشىڭلردىن

- ئايەتلەر) 26-25 (ھۈد سۈرىسى ). »26قورقىمەنزردېدىر(
 «شۈبھىسىزكى،راللەرمەريەمنىڭرئوغلىرئىسادۇر،ردېگۈچىلەررك**اپىرربول**دى،
 ئىسا:ر«ئىربەنىرئىسرائىل!رمېنىڭرپەرۋەردىگارى رۋەرسىلەرنىڭرپەرۋەردىگارىڭلر
 بولغانراللەرغارئىبادەترقىلىڭلر،ركىمكىراللەرغ**ارش**ېرىكركەلتۈرىدىكەنر(يەنى
 اللەردى**نرغەيرىيگەرئىلھردەپرئېتىق**ادرقىلىدىكەن)،راللەرئۇنىڭغ***ارجەننەتنى
 ھارامرقىلىدۇ،رئۇنىڭرجايىردوزاخربولىدۇ،رزالىملرغ**ارھېچ**بىررمەدەتكارر(يەنى

  (مائى���دە).»72اللەرنى**ڭرئازابى**دىنرقۇتۇل**دۇرغۇچى)ربولماي**دۇزردې**دىر(
- ئايەت) 72سۈرىسى 

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسالم
 تەۋھىدكە چاقىرىپ تاغۇتتى( ساقلىنىش�نى دەۋەت قىلغ�انلىقى ئېنى�ق. ھەم�دە
 ئەڭ قۇۋۋەتلىكى، ئەڭ چوڭقۇر، ھەمدە ئاخىرەتكىچە داۋام قىلىدىغىنى بۇدۇر.
 قۇرئ����ان ۋە س����ۈننەتتە ئوچ����ۇق كۆرۈلگەن ۋە ئىس����ھمنىڭ پرىنسىپلىرىدا،

شارائىتىدا، ئەدەبىدە ۋە ئەخھقىدا، ساقھنغان دەل تەۋھىددۇر. 

تەۋھىدرئىسلمنىڭرشۇئارىدۇ

 ئىسھمنىڭ تەۋھىدكە نىسبەتەن م�ۇھىم بولغ��ان ئىش�لىرىدى( بى�رى ئۇنى�ڭ
 باش��قا دىنھردى��(، مەيلى ب��ۇت پەرەس بولس��ۇن، مەيلى ئ��ۆزگىرىپ كەتكەن
 ئەھلى كىتابھر بولسۇن، ئ��ۇلردى( ئ��ايرىلىپ تۇرى��دىغان بى��ر ئالھى��دىلىكى،
 تەۋھى��دنى ش��وئار قىلىشىدۇر. ئىس�ھمنى تونۇتق�ان ئەڭ مەش�ھۇر ئى��ش بولس�ا،
 ئۇنىڭ بىر تەۋھىد دىنى بۇلىشىدۇر. ئىس��ھمنىڭ ئىس��مى ب��ۇ ئىكك��ى جۈملى��دە
 ئورۇن ئېلىپ، كىمكى بۇ ئىككى جۈملىنى سۆزلىسە ئىس��ھمنىڭ دەرۋازىسىدى(
 كىرگەن بولىدۇ. بۇ ئىككى جۈملىنىڭ بىرىنچىسى «اللە دى( باشقا ئىھھنى��ڭ
 يوقلۇقىغا گۇۋاھلى��ق بېرى��ش، ئىككىنچىس��ى مۇھەممەد ئەلەيھىسس��المنىڭ اللە

نىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىشتۇر» 
 بۇ تەۋھى��دنىڭ ئېھن قىلىنىش��ى، ئەڭ م��ۇھىم ئورۇن��دا تۇرى��دۇ. مۇس��ۇلمان
 شاھادەتنى پەرز نامازلردىكى (تەشەھۇددا) توققۇز قې��تىم تەكرارلىماقتا، قامەت
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 قىلغاندا بەش قېتىم، ئىسھم بۇنىڭ بىلەنھ توخت��اپ قالماس��تى(. «اللە دى��(
 باشقا ئىھھنىڭ يوقلۇقىغ��ا گۇۋاھلى��ق بېرىمەن» دېگەن. نىداسىنى مۇن��ارلردا
 پۈتۈن دۇنياغا يۇقىرى ئاۋازدا كۈندە بەش قېتىم، ئاڭلىتىش��نى ئەمىر قىلغ��ان.
 ئىسھمنىڭ يەنە بىر ئۇلۇغلۇقى پەرزەنت تۇغۇلغاندى( كېيى��( دادىسىنىڭ ئ��وڭ
 قۇلىقىغ��ا ئەزان، س��ول قۇلىقىغ��ا تەكبىر ئېيتىش��ى، بىلەن يېڭ��ى تۇغۇلغ��ان
 بوۋاقنى��ڭ ئاڭھي��دىغان، ت��ۇنجى ئاۋازنى��ڭ ئەزان ئ��اۋازى بۇلىشىنى س��ۈننەت
 قىلغ��ان. ئۆزىگە تەق��دىر قىلىنغ��ان ئ��ۆمرى تۈگەپ، ئۆل��ۈم كەلگىنى��دە، ئات��ا-
 ئان��ا، دوس��ت ب��ۇرادەر ۋە تۇغقانلىرىغ��ا چۈش��كەن ۋەزىپە كەلىمە تەۋھى��دنى
 تەلقى( قىلىش���تۇر.(ئۈل���ۈپ كېتىش���تى( ب���ۇرۇن، سەكراتقا چۇش���كەندە كەلىمە

شاھادەتنى قېشىدىكى كىشىلەرنىڭ ئوقۇپ بېرىشى)  
 شۇ سەۋەبتى( مۇس��ۇلمان ھاياتق��ا ت��ۇنجى قەدىمىنى كەلىمە تەۋھى��د بىلەن
 ئالىدىكەن، ئۇ دۇني��ادا بولغ��ان قەدەمنىمۇ كەلىمە تەۋھى��د بىلەن ئالىدىكەن.
 بۆشۈك بىلەن ئۆلۈم تۆشىكى ئارىسىدا قالغان زاماندىكى ۋەزىپىس��ى تەۋھى��دنى

يۇقىرى كۆتۈرۈش، تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش بىلەن بولىدىكەن. 

 
تەۋھىدراللەرنىڭربەندىلىرىرئۈستىدىكىرھەققىدۇر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الم تەۋھى��دنىڭ اللە نى��ڭ بەن��دىلىرى ئۈس��تىدىكى
 ھەققى ئىكەنلىكىنى تەۋھىددى( ئايرىلىشنىڭ ۋە غەپلەتكە چۈشۈشنىڭ ج��ائىز

بولمايدىغانلىقىنى بۇ سۆزى بىلەن قۇۋۋەتلەيدۇ. 
 بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ مۇئاز ئىبنى جەبەلدى( رىۋايەت قىلغ��ان ھەدىسىدە:
 «ئېشەكنىڭرئۈستىدەرپەيغەمبەررئەلەيھىسسالمنىڭرئارقىسىدارئىدى ،رئىرمۇئ**از!
 اللەرنى**ڭربەندىلەررئۈس**تىدىكىرۋەربەندىلەرنىڭراللەرئۈس**تىدىكىرھەقلىرىنى
 بىلەمسەن؟ردەپرسورىدى.راللەرۋەراللەرنىڭرئەلچىسىرتېىىمۇرياخشىربىلىدۇ.
 دېدى ،راللەرنىڭربەندىلىرىرئۈستىدىكىرھەقلىرىرئۇنىڭغىلرئىب**ادەترقىلى**ش،
 ھېچقانداقربىررنەرسىنىرئۇنىڭغارش**ېرىكركەلتۈرمەس*لىكىدۇر.ربەندىلەرنىڭراللە
 نىڭرئۈستىدىكىرھەقلىرىربولسا،راللەرق**ارش**ېرىكركەلتۈرمىگەنلەرگەراللەرنى**ڭ
 ئازابلىماسلىقىدۇر،ردېدى.رئىراللەرنىڭرئەلچىسى!ركىشىلەرگەربۇرخۇشىەۋەرنى
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يەتكۈزەيمۇردېدى .رياق،ربۇنىڭغارئېسىلىۋېلىپرئىبادەتسىزرقالمىسۇن،ردېدى.ز
 بۇ ھەقتىكى سىر بولسا، اللە تائالنىڭ ئىنس��انھرنى يوق��تى( ب��ار قىلىش��ى،
 ساناقسىز نىئمەتلەرنى ئاتا قىلىشى، قۇياشنى، ئ��اينى، كېچىن��ى، كۈن��دۈزنى،
 بويس����ۇندۇرۇپ بېرىش����ى، ئەقىل بېرىش����ى، سۆزلەش����نى ئۈگۈتۈشىدۇر. ب����ۇ
 ياراتقۇچىنى��ڭ، رىزى��ق بەرگۈچىنىڭ، نىئمەت بەرگۈچىنىڭ، ئۆگەتكۈچىنىڭ،
 قوغ��دىغۇچىنىڭ، مەغپىرەت قىلغۇچىنى��ڭ ھەققى��دۇركى، ش��ۇ اللە ق��ا قارش��ى
 چىقىلماستى(، شۈكرى قىلىنسۇن، ئۇنتۇلماستى(، زىكرى ئېيتىلسۇن، قارش��ى

چىقماي، ئىتائەت قىلىنسۇن. 
 شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى، ئ��ون ھەق دەپ ئاتالغ��ان

ئايەتنىڭ تۇنجى تەۋسىيەسىدۇر. بۇ ئايەتتە مۇنداق دېيىلىدۇ:
 «اللەرغارئىب**ادەترقىلىڭلر،رئۇنىڭغ**ارھې**چرنەرسىنىرش**ېرىكركەلتۈرمەڭلر،
 ئاتا-ئاناڭلرغا،رخى**ش-رئەقرىبالىرىڭلرغا،ريېتىملەرگە،رمىس**كىنلەرگە،ريېقى**ن
 قوشنىغا،ريىراقرقوشنىغا،ريان**دىكىرھەمراھقار(يەنىرسەپەرداش**قا،رساۋاقداش**قا)
 مۇس***اپىرغا،رق***ولرئاس***تىڭلردىكىرق***ۇل-رچۆرىلەرگەرياخشىلىقرقىلىڭلر،

  (س��ۈرە نىس��ا).»36شۈبھىسىزكى،راللەرمۇتەكەببىررماختانچاقنىرياقتۇرمايدۇر(
- ئايەت)36

ئەنئام سۈرىسىدىكى ئايەتتىمۇ مۇنداق تىلغا ئېلىنغان: 
 «ئېيتقىنك**ى،ر«سىلەرركېلى**پر(ئ**اڭلڭلر)،راللەرھ**ارامرقىلغ**انرنەرسىلەرنى
 سىلەرگەرئوقۇپربېرەي:رسىلەرراللەرغارھېچرنەرسىنىرشېرىكركەلتۈرمەڭلر،رئاتا-
 ئاناڭلرغارياخشىلىقرقىلىڭلر،رن**امراتلىقتىنرقورق**ۇپرب**الڭلرنىرئۆلتۈرمەڭلر،
 بىزرئۇلرغارۋەرسىلەرگەررىزىقربېرىمى**ز،رئاش**كارارۋەريوش**ۇرۇنريام**انرئىش**لرغا
 يېقى***نركەلمەڭلر،راللەرنى***ڭرئەمرىگەرخىلپلى***قرقىلى***پر(ناھەق)رئ***ادەم
 ئۆلتۈرمەڭلر،رھەقلىقررەۋىش**تەرئۆلت**ۈرۈشربۇنىڭ**دىنرمۇستەس**نا.رسىلەرنىڭ

 ).»151چۈشىنىشىڭلررئۈچ**ۈن،راللەرسىلەرگەرب**ۇرئىش**لرنىرتەۋسىيەرقىلى**دۇر(
- ئايەت) 151(سۈرە ئەنئام 

يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:
 «اللەرغارباشقارمەبۇدنىر(ش**ېرىك)رقىلمىغى**ن،ر(ئۇن**داقرقىلس**ا راللەرنى**ڭ
 دەرگاھى**دا)رئەيىبلەنگەن،ر(اللەرنى**ڭرياردىمى**دىن)رمەھرۇمربولغ**انرھال**دا

 ).رپەرۋەردىگارىڭرپەقەترئۇنى***ڭرئ***ۆزىگىل22(دوزاخت***ارھەمىشە)رقالىسەنر(
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 ئىب**ادەترقىلىشىڭلرنىرۋەرئات**ار-رئاناڭلرغ**ارياخشىلىقرقىلىشىڭلرنىرتەۋسىيە
 قىلدى،رئۇلرنىڭربىرى،ريارئىككىلىسىرسېنىڭرقولرئاس**تىڭداربول**ۇپرياشىنىپ
 قالسا،رئۇلرغارئوھ**ويردېمىگى**نر(يەنىرم**الللىقنىربىلدۈرى**دىغانرش**ۇنچىلىك
 سۆزنىمۇرقىلمىغىن)،رئۇلرنىردۈشكەللىمىگىن،رئۇلرغ**ارھۆرمەتربىلەنريۇمش**اق

- ئايەتلەر) 23-22 (ئىسرا سۈرىسى ).»23سۆزرقىلغىنر(

تەۋھىدرمۇسۇلماننىڭرھاياتىدىكىرچاقىرىقىدۇر

 مۇس������ۇلمان ھاي������اتىنى تەۋھى������د بىلەن باش������ھپ، تەۋھى������د بىلەن
 ئاخىرلش��تۇرىدۇ. بۆش��ۈك بىلەن گ��ۆر ئوتتۇرىسىدىكى ۋەزىپىس��ى تەۋھى��دنى
 ھ����اكىم قىلى����ش ۋە تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش����تۇر. اللە تائ����ال ئىنس����انھر ۋە

جىنھرنىڭ نېمە مەقسەتتە ياراتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ:
«جىنلرنى،رئىنسانلرنىرپەقەترماڭارئىبادەترقىلىشرئۈچ**ۈنلري**اراتتى ر( 

 ).رئ**ۇلردىنرمەنررىزى**قرتىلىمەيمەنرۋەرئۇلرنى**ڭرمېن**ىرئوزۇقلندۇرۇشىنى56
- ئايەتلەر) 57-56 (سۈرە زارىيات )»57تىلىمەيمەنر(

  بۇ ئايەتتە اللە تائال ئىنس��انھرنى ۋە جىنھرن��ى پەقەت ش��ېرىكى بولمىغ��ان
 اللە قىھ ئىبادەت قىلى��ش ئۈچ��ۈن ياراتق��انلىقىنى بىلدۈرى��دۇ. ب�ۇ ئىنس��انھر ۋە
 جىنھرنى����ڭ يارىتىلىشىدىكى ھېكمەت ۋە غايى����دۇر. اللە ئ����ۇلرنى ئ����ۆزىنى
 تونۇم���اي، قەدرىنى بىلمەي، ھ���ايۋانھردەك يەپ ت ئىچى���پ ياشىس���ۇن دەپ
ئەمەس، خۇشۇ بىلەن ئىبادەتنى پەقەت اللە ئۈچۈن قىلسۇن دەپ ياراتقان. 

 كېمىكى، ھاياتىدا يالغۇز اللە قا ئىبادەت قىلماس��تى(، ئ��ۆمرىنى ئۆتكۈزسە،
 ئەقىل ئىگىس���ى ئىنس���انھرنىڭ قاتارى���دى(، ھايۋانھرنى���ڭ قاتارىغ���ا، ي���اكى

ئۇنىڭدىنمۇ تۆۋەنگە چۈشكەن بولىدۇ. 

تەۋھىدرمۇسۇلمانلرنىڭرباشقارمىللەتلەرگەربولغانرچاقىرىقىدۇر

 تەۋھى��د، ھاياتت��ا مۇس��ۇلمانھرنىڭ ۋەھىيس��ى بولغىنى��دەك، مۇس��ۇلمانھرمۇ،
 ب����ارلىق مىللەتلەرگە ۋەھى����ي يەتكۈزگۈچى����دۇر. ش����ۇ سەۋەبتى( پەيغەمبەر
 ئەلەيھىسسالم، كىسرا، قەيسەر ۋە زېمىن��دىكى باش��قا پادىش��اھھرغا، ب��ۇ ئايەت
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بىلەن دەۋەت قىلغان ئىدى: 
 «ئ***ىرئەھلىركىت***ال!ر(يەنىريەھۇدىيلررۋەرناس***ارالر)رپەقەتراللەرقىل
 ئىبادەترقىلىش،راللەرغارھېچرنەرسىنىرشېرىكركەلتۈرمەسلىك،راللەرنىرقوي**ۇپ
 بىر-ربىرىمىزنىرخۇدارقىلىۋالماسلىقتەكرھەممىمىزگەرئورتاقربولغ**انربى**ررس**ۆزگە
 (يەنىربىررخىلرئەقىدىگە)رئەمەلرقىليل**ىزردېگى**ن،رئەگەررئ**ۇلرري**ۈزرئۆرۈسە
 (يەنىرب**ۇنىرقوب**ۇلرقىلمىس**ا):ر«(ئ**ىريەھۇدىيلررۋەرناس**ارالررجامائەس**ى!)

  (س��ۈرە ئ��ال ئىم��ران).»64بىزنىڭرمۇسۇلمانرئىكەنلىكىمىزگەرگۇۋاھربولۇڭلرر(
- ئايەت)  64

 ساھابىلەر ۋە ئۇلرنىڭ يولىدا ماڭغانھر، بۇ ۋەھىينى ۋە ئۇنىڭغا نىس��بەتەن
 بولغ���ان ۋەزىپىسىنى بىلەتتى. پ���ارىس قوش���ۇنلىرىنىڭ قومان���دانى رۇس���تەم،
 قادىسىيە جېڭىدە رەبئ��ى بى��( ئەمىرگە، سىلەر كى��م؟ مەقسىتىڭھر نېمە؟ دەپ
 س��ورىغاندا ئەمىر مۇن��داق ج��اۋاب بەردى؛ بى��ز ئىنس��انھرنى قۇلھرغ��ا ئىب��ادەت
 قىلىشتى(، يالغۇز اللە قا ئىبادەت قىلىشقا، دۇنيانىڭ تارلىقىدى( كەڭچىلىككە
 ئېلى��پ چىقىش��قا، باش��قا دىنھرنى��ڭ زۇلۇمى��دى( ئىس��ھمنىڭ ئادالىتىگە ئېلى��پ

چىقىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن بىر قوۋم بىز، دەپ جاۋاب بەرگەن. 

تەۋھىدرنېمەربىلەنرئەمەلىيلىشىدۇ؟ر

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېلىپ كەلگەن، ئىس��ھمنىڭ يىل��تىز تارتىشىغا، قوللىشىغا
 ۋە قوغدىلىشىغا ئەڭ ئەھمىيەت بەرگىنى تەۋھى��ددۇر. ب��ۇ تەۋھى��د بولماس��تى(

ئەمەلىيلىشەلمەيدۇ. يىلتىز تارتالمايدۇ، شاخلىنالمايدۇ، مېۋە بېرەلمەيدۇ. 
- ئىخھس بىلەن بىر اللە قا ئىبادەت قىلىش.1 
 - پۈتۈن تاغۇتھرنى ئىنك��ار قىلى��ش، بۇلرغ��ا ئىب��ادەت قىلغ��انھردى( ۋە2 

 ئۇلرنى دوس��ت تۇتق��انھردى( يىراقلىشىش. بۇلرغ��ا ئىب��ادەت قىلغ��انھردى( ۋە
ئۇلرنى دوست تۇتقانھردى( يىراقلىشىش.

 - شېرىكنىڭ پۈتۈن دەرىجىدىكى تۈرلىرىدى( ساقھنماق، ئۇنىڭ ئېلىپ3 
 بارىدىغان يولھرغا كىرمەسلىك.
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ئىىلسربىلەنراللەرتائالغارئىبادەترقىلىشر

 بۇن����داق دېگەنلىك، سەجدىنى، س����ۆيگۈنى، كەمتەرلىكنى، ئۇلۇھىيەتنى
(ئۇلۇغھشنى) پەقەت اللە تائالغىھ قىلىش. بۇ ئۈچ ئىش بىلەن بولىدۇ. 

 - ئىنساننىڭ اللە تى�( باشقىسىنى، اللە ق�ا سەجدە قىلغان�دەك، سەجدە1
قىلىشقا ليىق دەپ قارىماسلىق. 

اللە تائال مۇنداق دەيدۇ:
 «ئ**ىرئەھلىركىت**ال!ر(يەنىريەھۇدىيلررۋەرناس**ارالر)رپەقەتراللەرقىل 

 ئىبادەترقىلىش،راللەرغارھېچرنەرسىنىرشېرىكركەلتۈرمەسلىك،راللەرنىرقوي**ۇپ
 بىر-ربىرىمىزنىرخۇدارقىلىۋالماسلىقتەكرھەممىمىزگەرئورتاقربولغ**انربى**ررس**ۆزگە
 (يەنىربىررخىلرئەقىدىگە)رئەمەلرقىليل**ىزردېگى**ن،رئەگەررئ**ۇلرري**ۈزرئۆرۈسە
 (يەنىرب**ۇنىرقوب**ۇلرقىلمىس**ا):ر«(ئ**ىريەھۇدىيلررۋەرناس**ارالررجامائەس**ى!)

  (س��ۈرە ئ��ال ئىم��ران»).64بىزنىڭرمۇسۇلمانرئىكەنلىكىمىزگەرگۇۋاھربولۇڭلرر(
- ئايەت) 64

 - اللە دى�����( باشقىسىنى اللە ن�����ى ياخش�����ى كۆرگەن�����دەك، ياخش�����ى2
كۆرمەسلىك: اللە تائال مۇنداق دەيدۇ:

 ر«(ئ**ىرمۇھەممەد!)رب**ۇرمۇش**رىكلرغارئېيتقىنك**ىر«ئاس**مانلرنى،رزېمىنن**ى
 يوقتىنرباررقىلغۇچىراللەردىنرغەيرىينىرمەبۇدرتۇتامدى ؟راللەررىزى**قربېرى**دۇ،
 ئ**ۆزىررىزىقق**ارموھت**اجرئەمەسز.ر(ئ**ىرمۇھەممەد!)رئېيتقىنك**ى،ر«مەنر(ب**ۇ
 ئۈممەترئىچى***دەرخۇدانى***ڭرئەمرىگە)ربويس***ۇنغۇچىلرنىڭرئەۋۋىلىربولۇش***قا

 ).14 (بۇيرۇلدۇم.ر(ماڭاردېيىل**دىكى)رسەنرھەرگىزرمۇش**رىكلردىنرب**ولمىغىنز
- ئايەت) 14(ئەنئام سۈرىسى 

يەنە بىر ئايەتتە: 
 «بەزىرئادەملەرراللەردى**نرغەيرىيلەرنىر(يەنىرب**ۇتلرنى)راللەرغ**ارش**ېرىك
 قىلىۋالىدۇ،رئۇلرنىر(مۆمىنلەرنىڭ)راللەرنىردوس رتۇتقىنى**دەكردوس** رتۇتى**دۇ
 (يەنىرئۇلۇغلي**دۇرۋەرئۇلرغ**اربويس**ۇنىدۇ).رمۆمىنلەرراللەرن**ىرھەممى**دىنربەك
 دوس رتۇتقۇچىلردۇر،رزالىملرر(قىيامەتركۈنىرئۆزلىرىگەرتەييارلنغان)رئ**ازابنى
 كۆرگەنرچاغدارپۈتۈنركۈچ-قۇۋۋەتنى**ڭراللەرغ**ارمەنس**ۇپرئىكەنلىكىنىرۋەراللە
 نى**ڭرئازابىنى**ڭرق**اتتىقرئىكەنلىكىنىركاش**كىربىلسەرئى**دىر(دۇني**اداراللەرغ**ا
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 »).165ش**ېرىكركەلتۈرگەنلىكلىرىگەرھەددى**دىنرزىي**ادەرپۇش**ايمانرقىلت**تى)ر(
- ئايەت) 165(بەقەرە سۈرىسى 

يەنە: 
 «ئەگەشكۈچىلەر:ر«كاشكىربىزلەرگەر(دۇنياغا)رقايتىشقاربولسارئى**دى،رئ**ۇلر
 بىزدىنرئادا-رجۇداربولغاندەكربىزمۇرئۇلردىنرئادا-رجۇداربولتتۇقزردەيدۇ.
 اللەرئۇلرغار(يامان)رئىشلىرىنىڭرھەسرەتربولغ**انلىقىنىرمۇش**ۇنداقركۆرسىتىدۇ،

- ئايەت) 167 (بەقەرە سۈرىسى »).167ئۇلرردوزاختىنرچىقمايدۇر(
 بۇنىڭ مەنىسى: ئۇلر، دوستلىرىنى، ئاتا ت ئانىسىنى، اللە دى( باشقىس��ى
 ئۈچ��ۈن ج��ائىز بولمىغ��ان، قورق��ۇش، ھۆرمەت، ب��اش ئېگى��ش (تەزىم) بىلەن

خاتا بىر سۆيگۈ بىلەن سۆيمەكتە. 
شەيىخۇل ئىسھم مۇھەممەد بى( ئابدۇل ۋەھھاب مۇنداق دەيدۇ: 

 «رئۇلرنىر(مۆمىنلەرنىڭ)راللەرنىردوس رتۇتقىنىدەكردوس** رتۇتى**دۇر(يەنى
ئۇلۇغليدۇرۋەرئۇلرغاربويسۇنىدۇ)ز

  ئايىتى، ئۇلرنىڭ اللە نى بۈيۈك بىر مۇھەببەت بىلەن س��ۆيگەنلىكى ئەمما
 ش����ېرىك سەۋەبلىك بۇنى����ڭ ئ����ۇلرنى ئىس����ھمغا ئېلى����پ كىرمىگەنلىكىنى
 ئىپادىلەي����دۇ. اللە ق����ا ش����ېرىك كەلتۈرگەن نەرسىنى اللە دىنىم����ۇ بەكرەك
 سۆيگەن كىشىنىڭ ھالى نېمە بۇلر. اللە نى قويۇپ شېرىك قوش��قان نەرسىگە
 ئىب��ادەت قىلغۇچىنى��ڭ ھ��الى نېمە ب��ۇلر. تەۋھى��دنىڭ م��ۇھىمى، ئىنس��اننىڭ
 سۆيگۈسىنىڭ اللە ق��ا خ��الىس قىلىشىدۇر. دوس��تلۇق ھەققى پەقەت اللە قىھ

ئائىتتۇر. 
 «بەلكىرئۇلرراللەردىنرباش**قىلرنىرئىگەرقىلىۋال**دى،رپەقەتراللەرئىگى**دۇر،

 -9 (س��ۈرە ش��ۇرا »).9اللەرئۆلۈكلەرنىرتىرىلدۈرىدۇ،راللەرھەررنەرسىگەرقادىرر(
ئايەت) 

 - باشقۇرغۇچى بولغان اللە دى( باشقىسىنى قوبۇل قىلماسلىق. اللە تائ��ال3
مۇنداق دەيدۇ:

 «(ئىرمۇھەممەد!رئۇلرغا)رئېيتقىنكى،ر«اللەرسىلەرگەرروشەنركىتالرنازىل 
 قىلغانرتۇرسا،ر(ئارىمىزدىكىرئىىتىلپنىرھەلرقىلىشرئۈچۈن)راللەردى**نرغەيرىي
 ھۆك**ۈمرقىلغ**ۇچىنىرتەلەپرقىلم**دى ؟زربى**زركىت**الرئات**ارقىلغ**انلرر(يەنى
 يەھۇدىيلررۋەرناسارالرنىڭرئۆلىمالىرى)رئۇنىڭر(يەنىرقۇرئاننىڭ)رپەرۋەردىگارىڭ

-37-



ھەقىقىتى تەۋھىد        

 تەرىپىدىنرنازى**لرقىلىنغ**انرھەقركىت**الرئىكەنلىكىنىربىلى**دۇ،رسەنرھەرگىزمۇ
- ئايەت)  114 (سۈرە ئەنئام »).114شەكرقىلغۇچىلردىنربولمىغىنر(

 بەندىلەرنىڭ ئىش���لىرىدا ھۆك���ۈم قىلى���ش ھەققىنىڭ ئۇلرنى���ڭ دىن���ى ۋە
 دۇنياۋى ئىشلىرىنى ت��ۈزۈش ھوقۇقىنى��ڭ ئۆزى��دە ئەمەس��لىكىدە بۇنى��ڭ پەقەت

اللە تائالدا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 
 «(مەخلۇقاتنى)رياراتقانرزاتربىلمەمدۇ؟رئۇرشەيئىلەرنىڭرن**ازۇكرتەرەپلىرىنى

 -14 (س��ۈرە مۇلى���ك »).14بىلگۈچى**دۇر،رھەممى**دىنرتول**ۇقرخەۋەرداردۇرر(
ئايەت) 

 ش��ۇ سەۋەبلىك قۇرئ��ان كەرىم ق��انۇن چىقىرىش��نىڭ پەقەت اللە قىھ ئ��ائىت
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. 

 «سىلەرنىڭراللەرنىرقويۇپرئىبادەترقىلىۋاتقىنىڭلررپەقەترسىلەررئۆزۈڭلررۋە
 ئاتاربوۋاڭلررئاتىۋالغانر(بۇتلرنىڭرۋەرغەيرىينىڭ)رناملىرى**دىنلرئىب**ارەت،راللە
 (ئۇلرنىڭراللەرنىڭرشېرىكىربولۇشىرتوغرىسىدا)رھېچقانداقردەلىلرچۈشۈرگىنى
 يوق،رئىبادەترۋەردىنربارىسىدىكىربارچەرھۆكۈملەررپەقەتراللەرغىلرمەنسۇپ،
 ئۇرسىلەرنىرپەقەترئۆزىگىلرئىبادەترقىلىشقاربۇيرۇغان،ربۇرتوغراردىندۇر.رلېكىن

- ئايەت) 40 (سۈرە يۈسۈ  »).40كىشىلەرنىڭرتولىسىر(بۇنى)ربىلمەيدۇر(
 ش���ۇنىڭغا ئوخشىغان قۇرئ���ان كەرىمىنى، اللە ن���ى ۋە رەس���ۇلىنى تاش���ھپ
 قوي���ۇپ، باش���قىھرنىڭ ھۆك���ۈمىنى ئ���اڭھش ئۈچ���ۈن ماڭغ���انھر ئىماننى���ڭ

ھەقىقىتىدى( يىراقھشقان، شەيتانغا ئەگەشكەنلەردۇر. 
 «ساڭارنازىلرقىلىنغ**انركىتابق**ار(يەنىرقۇرئانغ**ا)رۋەرسەندىنرب**ۇرۇنرنازى**ل
 قىلىنغ*انركىتابلرغ*ار(يەنىرتەۋراتقارۋەرئىنجىلغ*ا)رئىم*انركەلتۈردۇقردەۋالغ**ان
 كىشىلەرر(يەنىرمۇناپىقلر)رنىركۆرمىدىڭمۇ؟رئ**ۇلررئەرزىنىرشەيتاننىڭرئال**دىغا
 ئېلى**پربارم**اقچىربولۇۋاتى**دۇ؛رھ**البۇكى،رئ**ۇلررشەيتاننىرئىنك**اررقىلىش**قا

 ).رئ**ۇلرر(يەنى60بۇيرۇلغان،رشەيتانرئۇلرنىرچوڭق**ۇررئازدۇرۇش**نىرخالي**دۇر(
 مۇن**اپىقلر)رغ**ا:ر«اللەرنازى**لرقىلغ**انركىت**الرتەرەپكەرۋەرپەيغەمبەررتەرەپكە
 كېلىڭلرزردېيىلسە،رمۇناپىقلرنىڭرسەندىنرقاتتىقريۈزرئۆرۈگەنلىكىنىركۆرىسەن

- ئايەت) 61-60 (سۈرە نىسا »).61(
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تاغۇتردېگەنرنېمە؟ر

 ت��اغۇت س��ۆزى تۇغي��ان س��ۆزىدى( تۈرلەنگەن بول��ۇپ. ھەددى��دى( ئاش��ماق
 مەنىسىگە ئىگە. مەنىسىنىڭ چەك ت چېگراس�����������ى توغرىسىدا سەلەپلەرنىڭ
 قاراش����لىرى پەرقلىقتۇر. ئۆمەر رەزىيەلھھۇ ئەنھۇ: ت����اغۇت شەيتاندۇر دېگەن.
 ج��ابىر رەزىيەلھھۇ ئەنھۇ، شەيتانغا ئەگەش��كۈچى ك��اھىنھردۇر دېگەن. مالى��ك
 رەزىيەلھھۇ ئەنھۇنىڭ قارىشىچە : اللە تى��( باش��قىغا ئىب��ادەت قىلغ��ان ھەممە
 نەرسىدۇر. بۇ قاراشھر بەزى تاغۇتھرنىڭ تۈرلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەن.

ئىبنى قەييۇمنىڭ تاغۇت توغرىسىدىكى سۆزلىگىنى ئەڭ گۈزەل سۆزدۇر.
    «ت���اغۇت، قۇلنى���ڭ ھەددى���دى( ئېشىپ، ئىب���ادەت قىلغ���ان، ب���اش
 ئەگكەن، ھەرقانداق نەرسىدۇر. ھەر قۇۋۇمنى��ڭ ت��اغۇتى اللە ۋە رەس��ۇلۇلھھنى
 قوي��ۇپ ھۆك��ۈم ئېلىش��نى ئ��ارزۇ قىلغ��انلىرى، اللە دى��( باشقىسىغا ئىب��ادەت
 قىلىشلىرى، اللە دى( بىر دەلى��ل بولم��اي ت��ۇرۇپ ئۆزىچە مېڭىش��لىرى، اللە ق��ا
 ئىتائەت قىلىش كېرەك بولغان جاي��دا، باش��قىغا ئىتائەت قىلغ��ان ھەممە ئى��ش
 ۋە نەرسىلەردۇر. بۇلر دۇنيانىڭ تاغۇتلىرىدۇر. ئۇ شەيئىلەرنى ۋە ئ��ۇلر بىلەن
 بىرلىكتە بولغان ئىنس��انھرنىڭ ئەھۋالىنى چۈشەنگەن ۋاقىتت��ا، كۆپىنچىسىنىڭ
 اللە ق��ا ئىب��ادەت قىلىش��تى( يى��راق، تاغۇتھرغ��ا ئىب��ادەت قىلىۋاتق��انلىقىنى،
 پەيغەمبەرلەرگە ئىتائەت قىلماس����تى(، تاغۇتھرغ����ا ئىتائەت قىلىۋاتق����انلىقىنى

كۆرىمىز. 

تاغۇتنىررەترقىلىش

 تەۋھى��دنىڭ ئەمەلىيلىشىدىكى ت��ۇنجى ئى��ش بولس��ا، ئىبادەتنى��ڭ ئىخھس
 بىلەن اللە قىھ قىلىنىشىدۇر. ئۇنىڭ���دى( باشقىسىغا ليى���ق بولمىغ���ان تەزىم،
سۆيگۈ، ئىبادەتنىڭ يەنى ئۇلۇھىيەتنىڭ پەقەت اللە قىھ خاس قىلىنىشىدۇر.

  ئىككىنچ��ى ئى��ش بولس��ا، ت��اغۇتھرنى ئىنك��ار قىلى��ش، ئۇلرغ��ا ئىب��ادەت
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 قىلغ��ان، ئ��ۇلرنى دوس��ت تۇتق��ان ھەرقان��داق كىشىدى( يىراقلىشىش��تۇر. ب��ۇ
 ش���ۇنداق م���ۇھىمكى، قۇرئ���ان كەرىم بەزى ئايەتلەردە، ت���اغۇتھرنى ئىنك���ار
 قىلىشنى اللە قا ئىمان كەلتۈرۈشتى( ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان. بۇ توغرىدا اللە

تائال مۇنداق دېگەن: 
 «دىندار(ئۇنىڭغاركىرىشكە)رزورلشريوقتۇر،رھىدايەترگۇمراھلىق**تىنرئېنى**ق
 ئايرىلدى،ركىمك**ىرت**اغۇتر(يەنىراللەردى**نرباش**قاربارچەرمەبۇد)رن**ىرئىنك**ار
 قىلىپ،راللەرغ**ارئىم**انرئېيتىدىكەن،رئ**ۇرس**ۇنماس،رمەھكەمرت**ۇتقىنىرتۇتق**ان
 بولى**دۇ،راللەر(بەن**دىلىرىنىڭرس**ۆزلىرىنى)رئ**اڭلپرتۇرغۇچى**دۇر،ر(ئىش**لىرىنى)

- ئايەت) 256 (سۈرە بەقەرە »).256بىلىپرتۇرغۇچىدۇرر(
 «لرئىلھەرئىللەللھردەپراللەردىنپەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم مۇنداق دەيدۇ: 

 باشقىسىغارئىبادەترقىلغانلرنىرئىنكاررقىلغۇچىلرنىڭرمېلىرۋەرقېنىرھارام**دۇر.
 (مۇسلىم رىۋايەت قىلغان) ئۇنىڭرھېسابىراللەرقىدۇر.ز

 قېنىنىڭ ۋە مېلىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن كەلىمە تەۋھىد ئېيتىشھ يېتەرلىك
 ئەمەس. اللە دى��( باشقىسىغا ئىب��ادەت قىلغ��انھرنى ئىنك��ار قىلى��ش بۇنىڭغ��ا
 ئىھۋە قىلىنغ��ان. ب��ۇ ئىش��نىڭ زىتلىق��ى بىلەن بىلىنىشىدۇر. اللە ق��ا ئىم��ان

  ۋەئاش��كارىلىنىدۇكەلتۈرۈش، كۇپۇر ۋە باتى��ل ئەھلى��دى( يىراقلىشىش بىلەن 
 ئېنى�����ق بولى�����دۇ. ش�����ۇ سەۋەبلىك مۇۋەھھىدلەرنىڭ ئىم�����امى ئى�����براھىم
 ئەلەيھىسس��الم، قوۋمىنى��ڭ تەڭرىلىرى��دى( ۋە بۇتلىرى��دى( ئ��ايرىلىپ، ئۇلرغ��ا

بولغان دۈشمەنلىكىنى ئېھن قىلغان ئىدى. اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 
 «ئۆزرۋاقتى**دارئى**براھى رئاتىسىغارۋەرقوۋمىغ**ارئېيت**تى:ر«سىلەررچوقۇنۇۋاتق**ان

 ).رپەقەترمېنىرياراتق**انراللەرمېن**ى26بۇتلردىنرمەنرراستلرئادا-جۇدامەنر(
- ئايەتلەر) 27-26 (سۈرە زۇخرۇپ »).27(توغراريولغا)رباشليدۇزر(

يەنە بىر ئايەتتە: 
 «ئى**براھى رۋەرئۇنى*ڭربىللەربولغ**انر(مۆمىنلەر)رسىلەرگەرھەقىقەتەنرئوب*دان
 نەمۇنىدۇر،رئۆزرۋاقتىدارئۇلررقوۋمىغا:ر«ھەقىقەتەنربى**زرسىلەردىنرۋەرسىلەرراللە
 ن**ىرقوي**ۇپرئىب**ادەترقىلىۋاتق**انرب**ۇتلىرىڭلردىنرئ**ادا-ج**ۇدامىز،ربىزنى**ڭ
 ئ*ارىمىزدىكىرئ**اداۋەترۋەرئۆچمەنلىكرت**اكىرسىلەرري**الغۇزربى**رراللەرغ**ارئىم**ان
 ئېيتقىنىڭلرغارقەدەررئەبەدىيرس**اقلىنىپرقالى**دۇزردې**دى.رپەقەترئىبراھىمنى**ڭ
 ئاتىسىغارئېيتقانر«ئەلۋەتتەرساڭارمەغپىرەترتىلەيمەن،راللەرنىڭرئازابىدىنرھېچ
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 نەرسىنىرسەندىنردې*****پىرقىللمايمەنزردېگەنرس*****ۆزىنىرسىلەرنىڭرنەمۇنە
 قىلىشىڭلرغاربولماي**دۇ.ر(ئى**براھى رۋەرئۇنى**ڭربىلەنربىللەربولغ**انرمۆمىنلەر
 ئېيت**تى)ر«پەرۋەردىگارىمىزرس**اڭارتەۋەككۈلرقىل**دۇق،رس**اڭارق**ايتتۇق،رئ**اخىر

- ئايەت)  4 (سۈرە مۇمتەھىنە »).4قايتىدىغانرجايرسېنىڭردەرگاھىڭدۇرر(
 بۇنىڭدى( بىلىۋاليمىزكى، ھەقىقىي تەۋھى��د اللە تائالغ��ا ئىم��ان كەلتۈرۈش
 بىلەن اللە ق���ا ئىب���ادەت قىلىش���قا، ت���اغۇتنى ئىنك���ار قىلى���ش ۋە تاغۇتنى���ڭ
 دوس���تلىرىدى( يىراقلىشىش قوش���ۇلغاندىھ ئان���دى( مۇكەممەل بولى���دۇ. ش���ۇ
 سەۋەبلىك پۈت���ۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ قەۋىملىرىگە ئېلى���پ بارغ���ان دەۋى���تى،

يۇقىرىدا بىلدۈرگىنىمىزدەك، 
 «بىزرھەقىقەتەنرھەرربىررئۈممەتكە:ر«اللەرغارئىب**ادەترقىلىڭلر،رشەيتاندىن
 (يەنىرشەيتانغا،ربۇتلرغا،ركاھىنلرغارئوخش**اشرھەرقان**داقرمەبۇدقارئىب**ادەت
 قىلىشتىن)ريىراقربولۇڭلرزردەپرپەيغەمبەررئەۋەتتۇق،رئۇلرنى**ڭرئارىسىداراللە
 ھىدايەترقىلغانلىرىمۇربار،رگۇمراھلىققارتېگىشلىكربولغانلىرىمۇربار.ريەرريۈزىدە
 سەيررقىلىپريۈرۈپر(پەيغەمبەرلەرنى)رئىنكاررقىلغانلرنىڭرئاقىۋىتىنى**ڭرقان**داق

- ئايەت) 36 (سۈرە نەھىل »).36بولغانلىقىنىركۆزىتىڭلرر(

شىرىكتىنرقېچىشرۋەرساقلىنىش

 بۇ تەۋھىدنىڭ ئەمەلىلىشىشى ئۈچۈن مۇھىم بولغان ئۈچ��ۈنجى ئىش��تۇر. ب��ۇ
 شىرىكنىڭ پۈت�����ۈن ت�����ۈرلىرىنى، چ�����وڭىنى، كىچىكىن�����ى، ئاشكارىسىنى،
 مەخپىسىنى، بىلى�������ش زۈرۈردۇر. شىرىكنىڭ پۈت�������ۈن مەينەتچىلىك�������دى(
 پاكىزلىنىش ۋە ئۇنىڭغا بارىدىغان بارلىق ي��ولھردى( قېچىش��تۇر. شەيئى زى��تى
 بىلەن بىلىنىدۇ. تەۋھىدنىڭ ھەقىقىي شەكىلدە بىلىنىش��ى ئۈچ��ۈن ش��ېرىكنى

بىلىش ناھايىتى زۆرۈردۇر. 
ئەمدى شېرىكنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى. 

شېرىكردېگەنرنىمە؟

 شېرىك ئىنساننىڭ اللە قا ئائىت بولغان ئىشھردا اللە ق�ا ش��ېرىك، ئورت�اق
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 قوشۇشتۇر. بۇ بىر شەيئىنى تەڭرى دەپ تونۇش، ئۇنىڭغ��ا ئىب��ادەت قىلى��ش،
 ئىتائەت قىلىش، ئۇنىڭدى( ياردەم تىلەش ۋە ياخشى كۆرۈش بىلەن بولى��دۇ.
 بۇ ئۆزى بىلەن بىرلىكتە، سالىھ ئەمەل قوبۇل قىلىنمايدىغان چوڭ ش��ېرىكتۇر.
 يەنى. شېرىكنىڭ بار يېرىدە سالىھ ئەمەل بولمايدۇ. چ��ۈنكى ئەمەلنىڭ قوب��ۇل
 بۇلىش��ى ۋە س��الىھ بۇلىش��ى ئۈچ��ۈن ئىخھس بىلەن اللە ئۈچ��ۈن قىلىنىش��نى

كېرەك. 
اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 

 «(ئ***ىرمۇھەممەد!)رئېيتقىنك***ى،ر«مەنرپەقەترسىلەرگەرئوخش***اشربى***ر
 ئىنسانمەن،رماڭارۋەھىيرقىلىنىدۇكى،رسىلەرنىڭرئىلھىڭلرريالغۇزربىررئىلھتۇر،
 كىمكى،رپەرۋەردىگارىغارمۇلق**اتربولۇش**نىرئۈمى**درقىلىدىكەنر(يەنىرس**اۋابىنى
 ئۈمىدرقىلىپرئازابىدىنرقورقىدىكەن)،رياخش**ىرئى**شرقىلس**ۇن.رپەرۋەردىگارىغا

  (س���ۈرە).»110قىلى**دىغانرئىبادەتكەرھېچكىمن**ىرش**ېرىكركەلتۈرمىس**ۇنزر(
 ت ئايەت) 110كەھىف 

بۇ شېرىك كەچۈرۈلمەيدىغان بىر گۇناھتۇر. 
 «اللەرھەقىقەتەنراللەرغارشېرىكركەلتۈرۈشرگۇن**اھىنىرمەغپىرەترقىلماي**دۇ،
 خالىغانرئادەمنىڭرئۇنىڭدىنرباشقارگۇناھىنىرمەغپىرەترقىلىدۇ.ركىمكىراللەرغا

 -48 (س��ۈرە نىس��ا ).»48شېرىكركەلتۈرىدىكەن،رچو رگۇناھرقىلغانربولىدۇر(
ئايەت)» 

 مۇشرىكھرغا جەننەت ھارامدۇر. ئۇنىڭ يېرى جەھەننەم��دۇر. «كېمىك��ى اللە
 قا ش��ېرىك كەلتۈرىدىكەن، چوق��ۇمكى اللە ئۇنىڭغ��ا جەننەتنى ھ��ارام قىلى��دۇ،

ئۇنىڭ يېرى جەھەننەمدۇر. زالىمھرنىڭ ياردەمچىلىرى يوقتۇر.» 

شېرىكنىڭرتۈرلىرى

 ش��ېرىكنىڭ ت��ۈرلىرى : چ��وڭ ش��ېرىك ۋە كىچى��ك ش��ېرىك دەپ ئىككىگە
ئايرىلىدۇ. 

 چوڭ شېرىك، اللە تائ��ال ئەپۇ قىلماي��دىغان، ش��ېرىك كەلتۈرگۈچى قەتئىي
جەننەتكە كىرمەيدىغان شېرىكتۇر. 
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 كىچى��ك ش��ېرىك بولس��ا، ئەگەر اللە نى��ڭ رەھمى��تى بولمىس��ا ۋە ئۆل��ۈپ
 كېتىشتى( بۇرۇن تەۋبە قىلمىسا، بۇنداق شېرىككە يېقىنھشقۇچىنىڭ ۋە چىڭ

تۇرغۇچىنىڭ كاپىر بولۇپ ئۈلۈشىدى( قورقۇلىدىغان چوڭ گۇناھھردىندۇر. 

چو رشېرىكر

 چوڭ ش��ېرىك ئىكك��ى خىل�دۇر. ئوچ�ۇق ت ئاش�كارا ش��ېرىك ۋە يوش�ۇرۇن،
مەخپىي شېرىك. 

 ئوچۇق ت ئاشكارا شېرىك؛ اللە بىلەن بىرلىكتە، يەنى قۇي��اش ي��اكى ئ��اي
 كەبى بەزى جىسىمھرغا، ب��ۇت ي��اكى ت��اش كەبى جىسىمھرغا، م��وزاي ۋە ك��ال
 كەبى بىرەر ھايۋانغا، پىرئوندەك ئۆزلىرىنى خۇدا دەپ ئويلىغان ياكى شۇنداق

كىشىلەرنى خۇدا دەپ تەستىقھپ ئىبادەت قىلىشتۇر. 
 ئەيس���ا ئەلەيھىسس���الم ۋە مەريەم ئەلەيھىسس���المغا، بىزگە بىلىنمەي���دىغان
 جى���(، شەيتان، پەرىش���تىلەر كەبى مەخلۇقاتھرغا ئىب���ادەت قىلغ���انھرمۇ ب���ۇ
 جۈملىدىن����دۇر. ئوخشىمىغان مىللەتلەردە يۇقارقىھرغ����ا ئىب����ادەت قىلغ����انھر

تېپىلىدۇ. 

مەخپىيرچو رشېرىكر

 بۇنى كۆپىنچە كىشىلەر بىلمەيدۇ. ئۆلۈكلەرگە، مەرتىۋە ئىگىسى قەبرىلەرگە
 دۇئ��ا قىلى��ش، ئ��ۇلردى( ي��اردەم تىلەش، كېسىلىگە شىپا، قىيىنچىلىقلىرىن��ى
 ئاسانھش��تۇرۇش، مۈش��كۈلچىلىكتە قالغانھرغ��ا ي��اردەم قىلىشىنى، دۈش��مەنگە
 قارشى ياردەم قىلىش��نى ئ��ۇلردى( تىلەش��تۇر. بۇلرغ��ا پەقەت اللە نى��ڭ ك��ۈچى
 يىتىدۇ. يۇقىرىقىھرنىڭ زىيان ياكى پايدا ئېلىپ كىلەلەيدىغانلىققا ئىشىنىش��مۇ
 شۇ جۈملىدىندۇر. ئىبنى قەييۇمنىڭ دېگىنىدەك، دۇني��ادىكى ئەس��لى ش��ېرىك

بۈدۈر. بۇ شېرىكنىڭ مەخپىي بۇلىشىنىڭ ئىككى سەۋەبى باردۇر.
 - ئىنسانھر قىلغان بۇ دۇئالىرىنى، ي��اردەم تىلەش��لىرىنى ئىب��ادەت دەپ1 

 ئاتىماي����دۇ. ئىب����ادەتنى پەقەت، رۇكۇغ����ا، سەجدىگە، نامازغ����ا ۋە روزىغ����ا
 خاسھشتۇرۋالىدۇ. ھەقىقەت شۇكى، يۇقاردا تىلغا ئالغىنىمىزدەك، ئىبادەتنى��ڭ
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. «دۇئارئىبادەتتۇرزروھى دۇئا دۇر. بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: 
 - ئۇلر بىز دۇئا قىلغ��ان، ي�اردەم تىلىگەنلىرىمىزنى بى��ر ئىھى ي��اكى رەب2

 ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەيمىز دېيىشىدۇ. ئەكسىچە بىزگە ئوخش�����������اش مەخلۇق
 ئىكەنلىكىنى بىلىمى��ز. لېكى��( ئ��ۇلر بى��ز بىلەن اللە ئوتتۇرىسىدا ۋاس��تىچىدۇر.

بىزلەرگە شاپائەت قىلغۇچى دېيىشىدۇ. 
 ب��ۇ اللە تائ��النى ياخش��ى تۇنىماس��تى( بولغ��ان ئىش��تۇر. اللە ن��ى زالى��م بى��ر
 ھۆكۈم��دار، مۇس��تەبىت باش��قۇرغۇچىدەك، اللە ق��ا ۋاسىتىچى ۋە ش��اپائەتچىلەر
 ئ�ارقىلىق يەتكۈزەلەيمىز دەپ چۈشەنگەنلىكى سەۋەبلىك بولغ��ان. ب�ۇ بۇرۇنم�ۇ
 مۇش��رىكھرنىڭمۇ چۈش��ۈپ قالغ��ان ئىش��ھردۇر. مۇش��رىكھر ب��ۇتلىرى توغرىسىدا

مۇنداق دېيىشەتتى:
 «بىلىڭلركى،ر(شېرىكتىنرۋەررىيادىن)رساپردىنراللەرغارخاستۇر،راللەرنى 

 قويۇپربۇتلرنىرھىمايىچىرقىلىۋالغانلر:ر«بىزنىڭرئۇلرغ**ارچوقۇنۇشىمىزرپەقەت
 ئۇلرنىڭربىزنىراللەرغاريېقىنلشتۇرۇشىرئۈچۈن**دۇرزر(دەي**دۇ).راللەرھەقىقەتەن
 (قىيامەترك**ۈنى)رئۇلرنى**ڭرئىى**تىلپرقىلىش**قانرنەرسىلىرىرئۈس**تىدەرھۆك**ۈم
 چىقىرى**دۇ،راللەرھەقىقەتەنريالغ**انچىنى،ر(اللەرنى**ڭرنېمەتلىرىگە)ركۇفرىلى**ق

- ئايەت)  3 (سۈرە زۇمەر »).3قىلغۇچىنىرھىدايەترقىلمايدۇر(

 «ئ**ۇلرراللەرن**ىرقوي**ۇپ،رئۆزلىرىگەرپاي**دا-رزىي**انريەتكۈزەلمەي**دىغان
 نەرسىلەرگەرچوقۇنى**دۇ،ر«ب**ۇلرر(يەنىرب**ۇتلر)راللەرنى**ڭردەرگاھى**داربىزگە
 شاپائەترقىلغۇچىلرزردېيىشىدۇ،رئەجەبا،رئاسمانلردارۋەرزېمىنداربۇنداقرنەرسە
 (يەنىراللەرنىڭرشېرىكىرياكىرشاپائەترقىلغۇچى)ربول**ۇپ،رئ**ۇنىراللەربىلمەي
 قېلى**پ،رسىلەرراللەرغ**ارئ**ۇنىرئېي**تىپربېرەمسىلەر؟راللەرئۇلرنى**ڭرش**ېرىك

 -18 (س��ۈرە يۇن��ۇس »).18كەلتۈرگەنرنەرسىلىرىدىنرپ**اكتۇررۋەريۈكسەكتۇرر(
ئايەت)

  ۋە رىزى��ق بەرگۈچىۇچىھېچ بىر زامان خۇدالىرىنىڭ ۋە بۇتلىرىنىڭ ي��اراتق
.ەنمەيدۇئىكەنلىكىگە ۋە تىرىلدۈرگۈچى ئىكەنلىكىگە ئىش

 اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 
 «ئاس**مانلررۋەرزېمىنن**ىركى** ري**اراتتىزردەپ«ئەگەر سەن ئ���ۇلردى(: 

 سورىسا ،رئۇلر:ر«ئەلۋەتتەرئاسمانلرنىرۋەرزېمىننىرغالىب،رھەممىنىربىلگ**ۈچى
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- ئايەت)  9 (سۈرە زۇخرۇف »).9(اللەر)رياراتتىزردەيدۇر(

 «(ئىرمۇھەممەد!رمۇشرىكلرغا)رئېيتقىنك**ى،ر«سىلەرگەرئاس**ماندىنر(ي**امغۇر
 ياغدۇرۇپ)رزېمىندىنر(گىياھرئۈندۈرۈپ)ركى ررىزىقربېرىدۇ؟رسىلەرنىڭرئاڭلش
 ۋەرك**ۆرۈشرق**ابىلىيىتىڭلرنىركى** رباش**قۇرىدۇ؟رتىرى**كرشەيئىلەرنىرئۆل**ۈك
 شەيئىلەردىنركى رپەيدارقىلىدۇ؟رئۆل**ۈكرشەيئىلەرنى،رتىرى**كرشەيئىلەردىنركى** 
 پەيدارقىلىدۇ؟ر(خاليىقنىڭ)رئىشلىرىنىركى رئىدارەرقىلى**دۇ؟زرئ**ۇلرر(بۇلرغ**ا
 جاۋابەن):ر«اللەزردەيدۇ.رئېيتقىنكى،ر«(اللەردى**نرغەيرىيگەرچوقۇن**ۇشربىلەن

- ئايەت) 31 (سۈرە يۇنۇس »).31اللەرنىڭرئازابىدىن)رقورقمامسىلەر؟ر(

 اللە ق���ا بولغ���ان ئىمانلىرى���دا، اللە نى���ڭ ئاس���مانھرنىڭ ۋە زېمىننى���ڭ
 ياراتقۇچىسى، رىزىق بەرگۈچى ھەممە نەرسىنى باشقۇرچى، تىرىل��دۈرگۈچى ۋە
 ئۆلتۈرگ��ۈچى ئىكەنلىكىنى، بۇتلىرىنى��ڭ پەقەت اللە تائ��ال بىلەن ئوتتۇرىسىدا

  قۇرئ��ان كەرىمىگە ئىشەنگەنلىكى ئۈچ��ۈنۋاسىتىچى ۋە ش��اپائەتچى ئىكەنلىك
 ئ��ۇلرنى ش��ېرىك بىلەن ئىپادىلەپ، مۇش��رىك دەپ ن��ام بەرگەن. ش��ېرىكتى(
 يېنى���پ، ل ئىھھە ئىللەلھى (بى���ر اللە دى���( باش���قا ئىھى ي���وق) دېگۈچە،
 ئۆلتۈرۈشنى ئەمىر قىلغ��ان. كېمىك��ى ب��ۇ كەلىمىنى دېسە ۋە ئىم��ان كەلتۈرسە،
 قېن�����ى ۋە مېل�����ى قوغدىلى�����دۇ. اللە تائ�����ال ۋاسىتىچى ۋە ش�����اپائەتچىدى(
 مۇستەسنادۇر. اللە بەندىلىرىگە بويۇن تومۇرلىرىدىنمۇ يېقىن��دۇر. اللە قۇرئان��دا

مۇنداق دەيدۇ:
 «رمېنىڭربەندىلىرى رسەندىنرمەنرتوغرۇلۇقرسورىسار(ئۇلرغارئېيتقىنكى)، 

 مەنرھەقىقەتەنرئۇلرغاريېقىنمەنر(يەنىرئۇلرنىڭرئەھۋالىنى،رسۆزلىرىنىربىلى**پ
 تۇرىمەن)،رماڭ**اردۇئ**ارقىلس**ا،رمەنردۇئ**ارقىلغۇچىنى**ڭردۇئاسىنىرئىجابەت
 قىلىمەن،رئۇلررتوغراريولرتېپىشرئۈچۈنرمېنىڭردەۋى**تىمنىرقوب**ۇلرقىلس**ۇنرۋە

  (بەقەرە»).186ماڭارئىمانرئېيتسۇنر(يەنىرھەمىشەرئىم**انربىلەنربولس**ۇن)ر(
- ئايەت)  186سۈرىسى 

 «ماڭارئىب**ادەترقىلىڭلر،اللە تائال قۇرئان كەرىمىدە يەنە مۇنداق دېگەن: 
دۇئايىڭلرنىرئىجابەترقىلمەن.زر

 كىرىش��نى خالىغ��ان ھەرقان��داق كىشىگە اللە نى��ڭ دەرۋازىس��ى ئوچۇقت��ۇر.

-45-



ھەقىقىتى تەۋھىد        

ئىشىك باقار ياكى پەردىسى يوقتۇر. 

اللەردىنرباشقىسىنىرقانۇنرچىقارغۇچىردەپرقۇبۇلرقىلىش

 كۆپۈنچە ئىنسانھر بىلمىگەن، بىلىنمىگەن چ��وڭ شىرىكنىڭ باش��قا بىرس��ى
 بولس���ا، اللە دى���( باشقىسىنى ق���انۇن چىق���ارغۇچى ۋە ھ���اكىم دەپ قۇب���ۇل
 قىلىش��تۇر. باش��قىچە قىلى��پ ئېيتقان��دا، بەزى كىشىلەر، شەخس ي��اكى مەلۇم
 گۇرپى��دىكى كىشىلەرگە، ئ��ۆزلىرى ي��اكى باش��قا بىرلىرىگە م��ۇقىم بى��ر ق��انۇن
 چىقىرى��ش ھەققىنى بىرىش��مەكتە. ئ��ۇلر خالىغ��انلىرىنى ھ��الل خالىغ��انلىرىنى
 ھ���ارام قىلىش���ماقتا. ئ���ۇلر اللە ئىزى���( بەرمىگەن ۋە اللە نى���ڭ  شەرىئىتىگە
 مۇخ��الىپ ئۇس��ۇل ۋە قاراش��ھرنى ق��انۇن قىلىشىدۇ. باش��قىھر بولس��ا ئۇلرنى��ڭ

  ق��انۇن ۋەىبېكىتكەن قانۇنلىرىغا خۇددى قارشى چىققىلى بولمايدىغان ئىھھ
ساماۋى ھۆكۈمدەك ئىتائەت قىلىشىدۇ. 

 شۈبھىسىزكى مەخلۇقاتھر ئۈستىگە ق��انۇن چىقىرى��ش پەقەتھ اللە تائالنى��ڭ
 ھەققىدۇر. ئۇلرنى ياراتق�ان، رىزى�ق بەرگەن، ھەر تۈرل�ۈك نېمەتلەرنى ئۇلرغ�ا
 بەخش ئەتكەن، اللە تۇر. ئىنسانھرنى مەسئۇل قىلىش، بۇيرۇش، چەكلەش،
 ھالل ۋە ھارامنى بەلگىلەشمۇ اللە نىڭ ھەققى��دۇر. چ��ۈنكى اللە ئىنس��انھرنىڭ
 رەببى، مالىكى، ئىھھى��دۇر. اللە دى��( باشقىسىنىڭ رۇبۇبىيەت، مۈلكىييەت ۋە

ئۇلۇھىيەت ھەققى يوقتۇرسا قانۇن چىقىرىش ھەققى قانداقمۇ بولسۇن.  

كىچىكرشېرىكنىڭرتۈرلىرى

 چوڭ شېرىكتى( باش��قا ش��ېرىكنىڭ باش��قا تۇرلىرىم��ۇ ب��ار. كىچى��ك ش��ېرىك
 دەپ ئاتالغان بۇ ئىشھر، چوڭ گۇناھھردىندۇر. بەلكى اللە تائالنىڭ ھۇزۇرىدا

باشقا چوڭ گۇناھھردىنمۇ چوڭ گۇناھىدۇر. 
بۇلردى( بەزىلىرى: 

راللەردىنرباشقىسىنىڭرنامىربىلەنرقەسەمرقىلىشر
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 بۇ كىچىك شېرىكتۇر. (قۇرئان تۇتۇپ، قۇرئان ن��امى بىلەن)  پەيغەمبەرلەر
 نامى بىلەن، كەبىنىڭ ن��امى بىلەن، ئەۋلىيالرنىڭ ن��امى بىلەن، چوڭھرنى��ڭ
 ن��امى بىلەن، ۋەتەن ن��امى بىلەن، دادا، بوۋىھرنى��ڭ ن��امى بىلەن ۋە باش��قا

مەخلۇقاتنىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچىش. بۇلرنىڭ ھەممىسى شېرىكتۇر. 
ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: 

 «كېمىكىراللەرنىڭرنامىدىنرباشقىسىنىڭرن**امىربىلەنرقەسەمرئىچسەرك**اپىر
 (تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ھەدىس)بولىدۇ.رياكىرمۇشرىكربولىدۇز

 ب��ۇ قەسەمدە، قەسەم قىلغۇچىنى��ڭ بوي��ۇن ئېگىش��ى سەۋەبلىك ش��ۇنداق
 بولى��دۇ. بوي��ۇن ئېگىش��كە ليى��ق بولغ��ۇچى پەقەتھ اللە دۇر. ش��ۇ سەۋەبلىك
 باش���قىنىڭ نامى���دا قەسەم ئىچى���ش چەكلەنگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسس���الم

مۇنداق دېگەن: 
 «ئاتىلىرىڭلرنىڭرنامىربىلەنرقەسەمرقىلم**اڭلر،ركىمك**ىرقەسەمرقىلس**اراللە

 نامىربىلەنرقىلسۇنرياكىرقىلمىسۇنز.
 ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلھھۇ ئەنھۇ مۇنداق رىۋايەت قىلغان:  اللە نامى بىلەن

يالغان يەرگە قەسەم قىلىش چوڭ گۇناھھردىندۇر. 
 ش��ېرىكنىڭ ھەم چ��وڭى ھەم كىچىك��ى س��اھابىلەرنىڭ نەزىرى��دە ئەڭ چ��وڭ

 غ��اگۇناھى��دۇر. (اللە دى��( باشقىسىنىڭ ن��امى بىلەن قەسەم قىلغ��ۇچى، بۇنىڭ
. چ�ۈنكى ب�ۇ ش�ېرىكتۇر. )ئەمەل قىلمايدۇ، ياكى بۇنىڭغ�ا كاپ�ارەت بەرمەي�دۇ

 گۇن��اھىنى مەغپىرەتچۈنكى شېرىكنىڭ قىممىتى يوقتۇر. پەقەت اللە دى��( 
قىلىشىنى تېلەش كېرەك. 

 «ركىمكىرلترۋەرئۇززاردېگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسس���الم مۇن���داق دېگەن: 
 بۇتنىڭرن**امىربىلەنرقەسەمرقىلس**ا،رلرئىلھەرئىللەللھر(بى**رراللەردى**نرباش**قا

 (بۇخارى رىۋايەت قىلغان)ئىلھريوق)ردېسۇن.رز
 ب���ۇ ھەدىس���نىڭ بىلدۈرگىنى���دەك، ش���ېرىكنىڭ كاپ���ارىتى يېگ���ۈزۈش،
ئىچكۈزۈش ئەمەس، تەۋھىدنى يېڭىھشتۇر (يەنى قايتىدى( ئىمان ئېيتىشتۇر)

  . 
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 (بالدىنرساقليدۇردەپ)رئۈزۈكرۋەرتۇمارلرنىرئېسىشرقولىغاريىپرباغلش

 تەق��دىر اللە تائالنى��ڭ كائىناتق��ا قويغ��ان سەۋەبلىرىگە قارش��ى چىقماي��دۇ.
 ، كېسەلدى( ساقىيىشىشئاچلىق ئۈچۈن يېيىش. ئۇسسۇلۇققا ئۈچۈن سۇ ئىچ

 ئۈچۈن دورا يېيىش، قوغدىنىش ئۈچۈن قورال لزى��م بولى��دۇ. ئىنس��ان كېسەل
 بولغىنى��دا دوختۇرغ��ا بارى��دۇ. دوختۇرم��ۇ ئۇنىڭغ��ا بى��رەر دورا بېرى��دۇ ي��اكى

  كۆرى��دۇ. بىم��ارمۇ ب��ۇنىمۇۋاپى��قئوپېراتسىيە قىلىدۇ ياكى باشقا بىر شەكىلنى 
 ئاڭھپ بەجا كەلتۈرىدۇ. بۇ تەۋھىددى( چىقىپ كېتىش بولمايدۇ. تەۋھىدنىڭ
 قارشى چىققىنى، مەيدانغا كەلگەن ياكى مەيدانغا كېلىشى مۇمكى( بولغان بىر
 ب��النى دەپئ��ى قىلى��ش ئۈچ��ۈن اللە نى��ڭ ئىزن��ى بېرىلمىگەن شەكلىدە بەزى

 سەۋەبلەرگە ئېسىلىشتۇر. ئىشھر ۋەمەخپىي 
 ئۈزۈكلەرنى سېلىش، قولھرغا يى��پ ب��اغھش ش��ۇلردىندۇر. ئىم��امى ئەھمەد

 «پەيغەمبەررئەلەيھىسسالم :ئىمران بى( ھۈسەيىندى( مۇنداق رىۋايەت قىلغ���ان
 بىررئادەمنىڭرقولىدارئۈزۈكركۆردى،رھەمدە:رسېنىڭرقولۇڭ**دارت**ۇچررتى**نربى**ر
 نەرسەركۆرۈۋاتىمەن،رب**ۇرنېمەردې**دى؟ررزەئىپلىك**تىنردې**دى.ررەس**ۇلۇللھرئ**ۇ
 سېنىڭرزەئىپلىكىڭنىرتېىىمۇرئاشۇرىدۇ،رئۇنىرئېلىۋەت،رسالغانرھالەتتەرئۆل**ۈپ

  پەيغەمبەرردې*****دى.رز،كەتسە ،رس*****ېنىرقۇتق*****ۇزۇۋالغىلىربولماي*****دۇ
 ئەلەيھىسس����المنىڭ ب����ۇ توغرى����دا چى����ڭ تۇرۇشىنىڭ سەۋەبى ش����ېرىكنىڭ

  ئىشىكنى تامامەنش��ېرىكنىڭ ب��ۇ گە. ساھابىلەرىنىش ئۈچۈنتۈرلىرىدى( ساقل
 تاقاشنى ئۆگى��تىش ئۈچۈن��دۇر. ش��ۇ سەۋەبلىك، ھۈزەيپە بى��( يامامە زىيارەتكە
 بارغان بىر كېسەلنىڭ يېنىغا كىرگىنىدە، قولى��دا بەزگەك كېسىلىنىڭ ئال�دىنى
 ئالىدۇ دەپ قارىلىدىغان بىر يىپنى كۆرۈپ ئۇنىڭ ئېلىۋېتىشنى ئېيتتى ھەم��دە

بۇ ئايەتنى ئوقۇدى :
 ر«ئۇلرنىڭرتولىسىراللەرغ**ارش**ېرىكركەلتۈرۈپرت**ۇرۇپرئىشىنىدۇر(يەنىراللە
 نىرياراتقۇچى،ررىزىقربەرگۈچىردەپرئىق**راررقىلى**شربىلەنربىللە،ربۇتلرغىم**ۇ

- ئايەت)106 (سۈرە يۈسۈپ »).106چوقۇنىدۇر(
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كۆزمونجاقرۋەرتىلرتۇماررتاقاشر

  بۇم���ۇ ش���ېرىكنىڭ بى���ر تۈرى���دۇر. ئەرەبلەرنىڭ كۆپىنچىس���ى بالىلىرىغ���ا
 كۆزمونج��اق، تى��ل تۇم��ار ئېسىپ قويى��دۇ. ئ��ۇلر ب��ۇ نەرسىلەرنىڭ جىنھردى��(
 قوغداي��دۇ، ك��ۆز تېگىش��تى( س��اقھيدۇ دەپ قارىشىدۇ. ئىس��ھم ب��ۇلرنى ئىنك��ار

قوغدىغۇچى ۋە توسقۇچى ئەمەسلىكىنى ئۆگەتتى. بۇ نەرسىلەرنىڭ قىلدى، 
 «كېمىكىركۆزئەھمەد، ئۇقبە بى( ئامىردى( رىۋايەت قىلىنغان، ھەدىستە: 

 مونچاقرئاسساراللەرئۇنىڭرئىشىنىرقىلمايدۇ،ركېمىكىرتىلرتۇم**اررئاسس**ا،راللە
 دېيىلگەن. ئۇنىرقوغدىمايدۇ.ز

 «كۆزمونچ**اقرتاق**اشرش**ېرىككەربارغ**انربولى**دۇزيەنە بى���ر رىۋايەتتە: 
 دېيىلگەن. كۆز مونچاق تاقاش��نىڭ مەنىس��ى، ب��ۇ نەرسىنىڭ بى��ر ياخشىلىقىنى
 چاقىرى��دىغان، يام��انلىقنى دەپئ��ى قىلى��دىغانلىقىغا ئىشىنىش��تۇر. ب��ۇ ئېنىقھ
 شېرىكتۇر. چۈنكى بۇ ئىش��تا اللە دى��( باشقىسىدى( زىي��اننى دەپئ��ى قىلىش�نى

ئارزۇ قىلىش باردۇر. 
اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 

 «ئەگەرراللەرساڭاربىرەرركۈلپەتريەتكۈزسە،رئۇنىراللەردى**نرباش**قارھېچكى** 
 كۆتۈرۈۋېتەلمەي**دۇ،رئەگەرراللەرس**اڭاربى**رەررياخشىلىقريەتكۈزسەر(ئ**ۇرچاغ**دا

 »).17ئۇنىڭغارھېچكى رئارىلىشالمايدۇ)،رچ**ۈنكىراللەرھەررنەرسىگەرق**ادىردۇرر(
- ئايەت) 17(ئەنئام سۈرىسى 

 بۇ كۆز مونجاقھرنىڭ تۈرلىرى، جامىئا، ھ��اراز، ھىج��اب دەپ ن��ام بېرىلگەن
 نەرسىلەردۇر. ب���ۇلرنى ق���وللىنىش چ���وڭ گۇناھھردىن���دۇر. ك���ۈچى يەتكەن
 ھەرقان���داق بى���ر كىشىنىڭ ب���ۇنى ي���وق قىلىش���ى ۋاجىپت���ۇر. سەئىد بى���(

جۇبەيىردى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى: 
 «كېمىك**ىربى**ررئىنس**اننىڭركۆزمونچ**اقرۋەرتى**لرتۇم**اررتاقىشىنىرتوس**ۇپ

 دېيىلگەن. قاللىسا،ربىررقۇلنىرئازادرقىلغاننىڭرساۋابىربولىدۇز

 ئەگەر ب��ۇ تى��ل تۇم��ار قۇرئاننى��ڭ ئايەتلىرى��دى( بىرەس��ى، ي��اكى اللە نى��ڭ
 ئىسىم سۈپەتلىرىدى( بىرەرى بولس��ا، ب��ۇ ئەھۋال��دا ئ��ۇنى ق��وللىنىش چەكلەش

دائىرىسىگە كىرەمدۇ؟ ياكى قوللىنىشى جائىز بۇلمدۇ؟ 
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 سەلەپ ئالىملىرى بۇ توغرىدا ئىختىھپھشقان، بەزىلىرى رۇخسەت بەرگەن،
 بەزىلىرى مەنئى قىلغ��ان، ش��ۇ دەلىللەرنى ئاس��اس قىلى��پ، قۇرئ��ان ئ��ايىتى

بولسىمۇ، ھەرقانداق تۇمار ئېسىشقا بولمايدىغانلىق قارشىنى قولھيمىز.
 - كۆزمونجاق، تىل تۇم��ار توغرىسىدىكى ھەدىس، ئوم��ۇمى بول��ۇپ، ھې��چ1

قانداق بىر يول قويۇش تىلغا ئېلىنمىغان. 
 - شېرىككە ماڭ��دىغان ي��ولنى تاق��اش؛ قۇرئ��ان كەرىمى��دى( بولغ��ان ك��ۆز2

 مونچاقھرنى تاقاشقا يول قويغان��دا، باش��قا نەرسىلەرنى ئېچىش��قا ي��ول ئېچى��پ
بەرگەنلىك بولىدۇ. شېرىكنىڭ ئېشىكى ئېچىلغاندا تاقالمايدۇ.  

 - قۇرئ��ان كەرىمىنىڭ مەينەتچىلىككە تاش��ھپ قويغ��انلىق بولى��دۇ، ب��ۇ3
 تاقىغان كىشى، ھاجەت قىلغان��دا، جۇن��ۇپ بولغان��دا ۋە باش��قا ئەھۋالھردا ب��ۇ

كىشىنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ. 
 ئېلى��پ كەلگەنلىرىگەقۇرئاننى��ڭ - بۇ ئىشتا، قۇرئاننى كىچىك كۆرۈش، 4

 مۇخ��الىپ بى��ر ئەھۋال بولى��دۇ. ب��ۇ ھەق كىت��ابنى اللە ئىنس��انھرنىڭ ھىدايەت
 رەھ��بىرى بولس��ۇن، زۇلمەتتى( يورۇقلۇقق��ا چىقارس��ۇن دەپ نازى��ل قىلغ��ان.
ئايالھرغا ۋە بالىھرغا تىل تۇمار ۋە كۆزمونچاق بولسۇن دەپ نازىل قىلمىغان. 

دەمرسېلىش

 بۇم��ۇ تەۋھىدكە زى���ت بولغ��ان ئىش��ھردىندۇر. دەم س��ېلىش، جاھىلىيەت
 ئەرەبلىرىنىڭ ئ�����ۆزلىرىنى ئاپەتلەردى( س�����اقھيدىغانلىقىنى ئىشەنچى بىلەن
 جىنھردى�������( ي�������اردەم تىلەپ س�������ۆزلىگەن بەزى ئەجنەبىي چۈشىنىكسىز

  ئەمەلدى( قال��دۇرغان ئى��دى. ھەدىس��تەئىشنىئىپادىلەردۇر. ئىسھم كېلىپ بۇ 
مۇنداق دەيدۇ: 

«دەمرسېلىش،ركۆزمونجاق،رتىلرتۇماررۋەرسېھىررشېرىكتۇر.زر
 ساھابىلەر مۇنداق رىۋايەت قىلغان 

 نىرمەسئۇدررەزىيەللھۇرئەنھۇرئايالىنىڭربوينى**داربى**رريىپنى**ڭب«ئابدۇللھرئى
 ب***ارلىقىنىرك***ۆرۈپربۇنى***ڭرنېمەرئىكەنلىكىنىرس***ورىغاندا،رمېن***ىربەزگەك
 كېسىلىدىنرساقليدىغانرئوقۇلغانريىپردەپرجاۋالربەردى.رئۇريىپن**ىرت**ارتىپ
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 ئېلىپرچۆرۈۋەتتى،رئاندىنرمۇنداقردېدى.رئاب**دۇللنىڭرئائىلىس**ىرش**ېرىكتىن
 يىراقتۇر.رروسۇلىللنىڭرمۇنداقردېگەنلىكىنىرئاڭلىدى ،ر«دەمرس**ېلىش،رتۇم**ار
 ئېسىشرۋەرسېھىررقىلىش،رشېرىكتۇرزرئاي**الىركۆزۈمگەربىرنەرسىلەرركۆرۈنى**دىغان
 بولۇپرقېلىپرپالنىريەھۇدىينىڭرقېشىغاربارغ**انرئى**دى ،ردەمرس**ېلىپرقويغ**ان
 ئىدى،رس**اقايدى.ردې**دى.رئاب**دۇللھرب**ۇرشەيتاننىڭرئىشىدۇر.ردەپرج**اۋال
 بەردى.رشەيتانربۇنىرق**ولىربىلەنرقىلى**دۇ،رئوق**ۇپردەمرس**الغىنىدا،ربۇن**داق
 دېگەنربولسا ،رساڭاريىتەردى،ر«ئەيرئىنسانلرنىڭررەب**بى!رب**ۇرقىيىنچىلىقن**ى
 كەتكۈزگىن،رشىپالىقربەرگىن،رشىپالىقربەرگۈچىرسەن،رب****ۇرشىپارش****ۇنداق
 شىپاكى،رئۇنىڭدىنرباشقارشىپاريوقت**ۇر،رئ**ۇرھېچقان**داقربى**رركېسەلگەرئ**ورۇن

بەرمەس.زر
 ۈفلەش، مەزمۇنى��دا اللە دى��( باشقىسىدى( ي��اردەمس��ھارام بولغ��ان ئوق��ۇپ 

 ئىزدەش بولغان، ياكى كۇپۇر، ياكى شېرىك بولغ��ان، ئەرەب تىلى��دى( باش��قا
 بىر تىلدا بولغانلىرىدۇر. بۇندى( باشقىسىدا ئوق��ۇپ سۈفلەش��نىڭ بى��ر زىيىن��ى
 يوق. سەھىھ مۇسلىمدا، ئەۋىپ ئىبن��ى مالىكنى��ڭ مۇن��داق دېگەنلىكى رىۋايەت

 ۈفلەيتتۇق،ررەسۇلۇللھقارب**ۇرتوغرىسىدارنېمەردەيسىزس«جاھىلىيەتتەرقىلىنغان: 
 دەپرسورىدۇق،رقىلغانلىرىڭلرنىرماڭاركۆرسىتىڭلر،رشېرىكربولمىغانرسۈفلەشتە

 دېدى. بىررزىيانريوق.ز
 سۇيۇتى مۇنداق دەي�دۇ، ئ��ۈچ شەرت تېپىلس�ا، ئوق�ۇپ سۈفلەش�نىڭ ج��ائىز

 - اللە نى��ڭ ك��المى، ئىسىملىرى ي��اكى1ئىكەنلىكىدە، ئۆلىم��الر ئىتتىپ��اقتۇر. 
 -3- ئەرەبچە ي�����اكى چۈشەنچىلىك بۇلىش�����ى. 2س�����ۈپەتلىرى بول�����ۇش. 

 ھەقىقەتەن بۇنى��ڭ بى��ر تەسىرىنىڭ يوقلۇقىغ��ا، بۇنى��ڭ اللە نى��ڭ تەق��دىرى
بىلەن بولغانلىقىغا ئىشىنىشتۇر. 

 ھەدىس��تە تىلغ��ا ئېلىنغ��ان س��ېھىر، ئەركىشىنىڭ ئاي��النى، ئايالنى��ڭ ئەرنى
ياخشى كۆرۈپ قېلىشى ئۈچۈن قىلىنغان سېھىردۇر. 

سېھىرگەرلىكر

 ئىسھمنىڭ چەكلىگەن شېرىكنىڭ يەنە بىر تۈرى س�ېھىردۇر. س�ېھىر خىي�ال
 ۋە ئەمەلىيەتتە بولمىغان ئەمما بولدى دەپ تونۇلغان ئىشھرنىڭ بى��ر تۈرى��دۇر.
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 سېھىر، دەم س��ېلىش، تۈگۈنچە باغھش��ھر ب��ۇ تۈرىدىن��دۇر. اللە ن��ى تاش��ھپ،
جى(، شەيتان، يۇلتۇزلردى( ياردەم تىلەش بولغانلىقى ئۈچۈن شېرىكتۇر. 

 «كېمىك**ىرتۈگۈنلەرنىرباغلىس**ا،ردەمرس**الغانھەدىس��تە مۇن��داق كەلگەن: 
 بولسارسېھىررقىلغانربولىدۇ،ركېمىك**ىرس**ېھىررقىلغ**انربولس**ارش**ېرىككەرماڭغ**ان

بولىدۇز.
  ب��ۇ ئىس��ھمدا ۋە باش��قا س��اماۋى دىنھردا چ��وڭ گۇناھھردىن��دۇر. مۇس��ا

ئەلەيھىسسالمنىڭ تىلى بىلەن قۇرئان كەرىمىدە مۇنداق دېيىلگەن: 
 ). (س��ۈرە تاھ��ا69 («سېھىرگەرلەررقەيەرگەربارسارمۇۋەپپەقىيەترقازىنالمايدۇز

- ئايەت) »  69
 «ئۇلررتاشلىغاندا،رمۇسا:ر«سىلەرنىڭركۆرسەتكىنىڭلررسېھىردۇر،راللەرچوق**ۇم
 ئۇنىربەرباترقىلىدۇ،راللەربۇزغۇنچىلرنىڭرئىشىنىرئەلۋەتتەرتۈزىمەيدۇزردې**دى

- ئايەت) 81 (سۈرە تاھا »).81(
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم، بۇنى شېرىكتى( كېيىنكى ھالك قىلىدىغان يەتتە
 ئىش��تى( بى��رى دەپ س��انىغان. قۇرئ��ان كەرىم بىزگە، س��ېھىردى( ۋە ئ��ۇنى

قىلغانھرنىڭ يامانلىقىدى( اللە قا سېغىنىشنى ئۆگەتمەكتە. 
 «تۈگۈنلەرگەردەمرس****الغۇچىرس****ېھىرگەرلەرنىڭرشەررىدىن،رھەسەتىورنىڭ
 ھەسەترقىلغانرچاغدىكىرشەررىدىنرسۈبھىنىڭرپەرۋەردىگارىر(اللە)رغارسېغىنىپ

»).5-1پاناھرتىلەيمەنزردېگىنر(
- ئايەتلەر) » 4-1 (سۈرە فەلەق 

 سېھىرگەرلەر سېھىر قىلم��اقچى بولغىنى��دا، يى��پ باغھي��دۇ، ھەر تۈگۈنلەرگە
 ۈفلەيدۇ، سەلەپلەرنىڭ كۆپىنچىس��ى س�ېھىر قىلغ��ۇچىھرنى ك��اپىر، س�ېھىرنىس

  ب���ۇ،كۇپ���ۇر دېگەن قاراش���تا، مالى���ك، ئەبۇ ھەنىپە،  ئەھمەد قات���ارلىقھر
قاراشتىكى كىشىلەردۇر. 

 خېلى كۆپ ساھابىلەرنىڭ رىۋايەت قىلىنغانغا ئاساس��ھنغاندا س��ېھىرگەرنىڭ
 ۇر. بۇخارى��دا بىجالە بى��( ئاب��دىنىڭ مۇن��داقتجازاسى قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرلۈش��

 رخەتتالررەزىيەللھۇرئەنھۇ،ىبن***ئى«ئۆمەرردېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىنغ����ان: 
 سېھىرگەررئەررۋەرئاياللرنىڭرئۆلتۈرۈلۈشىنىرئەمىررقىلدى،ربىزرئ**ۈچرس**ېھىرگەرنى

ئۆلتۈردۇق.ز
  مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ھەپسە رەزىيەلھھۇ ئەنھادى( ۋە جۇن��دۇب رەزىيەلھھۇ
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ئەنھۇدى( سېھىرگەرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى توغرىسىدا، سەھىھ رىۋايەتلەر باردۇر. 
 س��ېھىر ھ��ارام بولغىنى��دەك، ب��ۇنى تەس��تىق قىلغ��ۇچى، ب��ۇ ئىش��نى كەسىپ
 قىلغ��ان، بۇنىڭغ��ا ي��ول كۆرسەتكەن، ھەسسە قوش��قانھرنىڭ ھەممىس��ى ب��ۇ

 «ئۈچركىش**ىگۇناھت��ا ئورت��اقتۇر. مۇھەممەد ئەلەيھىسس��الم مۇن��داق دېگەن: 
 جەننەتكەركىرمەيدۇ،رداۋاملىقرھاراقرئىچكەن،رسېھىررقىلغ**ان،رسىلەررەھمىن**ى

 (ئەھمەد ئىبنى ھەببان) كەسكەنركىشىز

 مۇنەججىملىكر(يۇلتۇزلرغارقاراپرپالرسالغۇچى)

 ۇر. ب��ۇ يەردە تىلغ��اتسېھىرنىڭ بىرخىلى مۇنەججىملىك دەپ ئاتالغان ئىشى
 لى��دىغان ئالھى��دە ۋەقە ۋەېئېلىنغان ۋە قىلغانھرنى��ڭ كەلگۈسىدە مەي��دانغا ك

ئىشھرنى يۇلتۇزلرغا قاراپ خەۋەر بېرىشتۇر. بۇ سېھىرنىڭ بىر تۈرىدۇر. 
 «كېمىك**ىريۇلتۇزلرغ**ارق**اراپركەلگۈسىدىنھەدىس��تە مۇن��داق دېيىلگەن: 

 . (ئەبۇ داۋۋدخەۋەرربەرگەنربولس***ا،رس***ېھىرربىلەنرخەۋەرربەرگەنربولى***دۇز
رىۋايەت قىلغان) 

 ب����ۇ ھەدىس، ئاس����ترونومىيە ئىلم����ى (ئاس����مان ئىلم����ى) يۇلتۇزلرنى����ڭ
 مۇساپىسىنى، ئ��ورۇنلىرىنى، يورۇقل��ۇقىنى تەتقىق قىلى��ش ئىلمىگە قارىتىلغ��ان
 ھەدىس ئەمەس. ب��ۇ ئاس��مان ئىلم��ى ي��اكى پەلەك ئىلم��ى يەنى ئاس��ترونومىيە
 دۇر. بۇ ئىلىم، ئادەملىرى، ق��وراللىرى، ئۈس��كۈنىلىرى بولغ��ان بى��ر ئىلىم��دۇر.
 لېكى(، بۇ ئىلىمنى كۇپۇرغا ئېلىپ ب�ارغۇدەك دەرىجى��دە، غ�ايىپنى بىلى��دىغان
 ئىدىيە بولسا، پەقەت  غايىپنى بىلگ��ۈچى، اللە بولغ��انلىقى ئۈچ��ۈن ش��ېرىككە

بارغان بولىدۇ. 

تىۋەلەر(ھەرپلەرربىلەنرسېھىررقىلماق،رياكىرپالرئاچماق)رسېھىررشېرىكتۇر

 بۇ بۇرۇن��دى( س��ېھىرگەرلەر ئارىسىدا كەڭ تارقالغ��ان، بى��ر س��ېھىر تۈرى��دۇر.
 رىپ، كەلىمە ۋە باشقا بەزى نەرسىلەر بىلەن ئىشھرنى ئى��زاھھش، ئال��دى(ەھ

 خەۋەر بېرىش��تۇر. بۇنى��ڭ ئەرلەرنى ئايالھرغ��ا، ئاي��الھرنى ئەرلەرگە، ياخش��ى
 كۆرسىتىش مەقسەت قىلىنغان، يۇقىرىدا بىر ھەدىسنى تىلغ��ا ئالغ��ان ئى��دۇق.
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 ئوق��ۇپ س��ۈفلەش، تى��ل تۇم��ار ۋە س��ېھىر(ئايەتتى( باش��قا نەرسىلەر بىلەن) «
شېرىكتۇر». 

كاھىنرۋەرپالچىلرر

 ك���اھى( پ���الچىھر مۇنەججىم بىلەن ئوخشاش���تۇر. ك���اھى( كەلگۈسىدى( ۋە
 ئىنسانھرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغان ئىش��ھردى( خەۋەر بەرگەن كىشىدۇر. پ��الچى
 بولسا، كاھى(، مۇنەججىم ۋە رەممالدەك غ��ايىپنى بىلى��دىغانلىقىنى س��ۆزلىگەن
 كىشىدۇر. كەلگۈس�����ى توغرىسىدا خەۋەر بەرگۈچىلەر بولس�����ۇن، ئىنس�����انھر
 ئوتتۇرىسىدىكى مەخپىي ئىش��ھردى( خەۋەر بەرگۈچى بولس��ۇن، جىنھر بىلەن
 مۇناسىۋەت باغھپ، قۇمدى( سىزىقچە چىقىرىدىغانھر بولس��ۇن، چىنىگە ق��اراپ

  پ��الچى، مۇنەججىم، ھەممىس��ى، بولس��ۇن ھەممىس��ى ك��اھى(ھرپال س��الىدىغان
سېھىرگەردۇر. 

 مۇس��لىمدا رىۋايەت قىلىنغ��ان ھەدىس��تە پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الم مۇن��داق
 «كېمىكىربىررپالچىغاربېرىپربىررئىشنىرسورىسارۋەرئۇنىڭغ**ارئىشەنسە،دېگەن: 

. قىرىقرنامىزىرقوبۇلربولمايدۇز
ئەبۇ داۋۇتنىڭ رىۋايەت قىلغان يەنە بىر ھەدىستە: 

 «كېمىكىربىرركاھىنغ**اربېرى**پ،رھەم**دەرئۇنى**ڭرس**ۆزلىگەنلىرىگەرئىشەنسە،
 دېگەن. رئىنكاررقىلغانربولىدۇز(قۇرئاننى)مۇھەممەدكەرنازىلربولغاننىر

 بۇنىڭ سەۋەبى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالمغا نازىل قىلىنغان��دەك غ��ايىپنى اللە
دى( باشقىسىنىڭ بىلمەيدىغانلىقىدىندۇر. اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 

 «اللەردى**نربۆلەكرئاس**مانلردىكىرۋەرزېمىندىكىلەررغەيبنىربىلمەي**دۇ،رئ**ۇلر
 س���ۈرە نەمىل (»).65(يەنىرخاليىق)رقاچانرتىرىلىدىغانلىقلىرىنىربىلمەيدۇر(

- ئايەت) 65
 «غايىبنىڭرخەزىنىلىرىراللەرنىڭردەرگاھىدىدۇر،رئۇنىرپەقەتلراللەربىلى**دۇ،
 قۇرۇقلۇقتىكى،ردېڭىزدىكىرنەرسىلەرنىڭرھەممىسىنىراللەربىلى**دۇ،ر(دەرەخ**تىن)
 تۆكۈلگەنري**اپراقتىنراللەربىلمەي**دىغانربىرەرسىمۇري**وق،رمەيلىرق**اراڭغۇريەر
 ئاس**تىدىكىربى**رەرردانەرئ**ۇرۇقربولس**ۇن،رمەيلىرھ**ۆلري**اكىرق**ۇرۇقرنەرسە

 »).59بولسۇن،رھەممىسىر(اللەرغارمەلۇمربولۇپ)رلەۋھۇلمەھپۇزداريېزىقلىقتۇرر(
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- ئايەت) 59سۈرە نەمىل (
 «اللەرغەيبنىربىلگۈچىدۇر،رئۆزىنى**ڭرغەيبى**دىنرھېچ**بىررئ**ادەمنىرخەۋەردار

 ).رپەقەتراللەرئۆزىرمەمنۇنربولغانرپەيغەمبىرىگىلر(بەزىرغەيبنى26قىلمايدۇر(
بىلدۈرىدۇ)،رئۇنىڭرئالدىغارۋەرئارقىسىغاركۆزەتچىر(پەرىشتە)رسېلىپرقويى**دۇر(

-ئايەتلەر) 27-26(سۈرە جى(  »).27
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الممۇ، ۋەھى��ي ئ��ارقىلىق اللە نى��ڭ ئۆزىگە بىلدۈرگەن
 غ���ايىپتى( باش���قا غ���ايىپنى بىلمەيتتى. ش���ۇ سەۋەبلىك ئ���ۇ مۇن���داق خىت���اب

قىلىنغان.
 «اللەرخالىمىغ**انرئىكەن،رئۆزۈمگەرپاي**داريەتكۈزۈش،رزىي**اننىرئۆزۈم**دىن 

 دەپئىرقىلى**شرقولۇم**دىنركەلمەي**دۇ،ر(قىيامەتنىڭرقاچ**انربولۇشىنىرقان**داقمۇ
 بىلەي؟)رئەگەررمەنرغ**ايىبنىربىلى**دىغانربولس**امر(دۇني**ارمەنپەئەتلىرى**دىن)
 نۇرغۇنرمەنپەئەترھاسىلرقىلغ**انربولت**تى ،رزىي**ان-رزەخمەتكىمۇرئۇچرىمىغ**ان
 بولتتى ر(لېكىنرمەنرغەيبنىربىلمەيمەن.رشۇڭارماڭارتەقدىررقىلىنغانرياخشى-
 يام**انلىقريې**تىپرتۇرى**دۇ).رمەنرپەقەترئىم**انرئېيتى**دىغانرق**وۋمرئۈچ**ۈن
 ئاگاھلندۇرغۇچىرۋەرخۇشرخەۋەرربەرگۈچىرقىلىپرئەۋەتىلگەنرپەيغەمبەرمەنز

- ئايەت) 188 (سۈرە ئەئراف »).188(
 سېھىرگەر ۋە كاھىنھر ي��اردەم تىلىگەن جىنھر غ��ايىب بىلىمىن��ى بىلمەي��دۇ.
 ھەم����دە بىلىش����كىمۇ ق����ۇربى يەتمەي����دۇ. قۇرئ����ان كەرىمى����دە س����ۇليمان
ئەلەيھىسسالمنىڭ ئۆلۈمىنىڭ جىنھرنىڭ بىلمىگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا: 

 «س***ۇليماننىڭرۋاپ***اتىنىرھۆك***ۈمرقىلغىنىمى***زدار(يەنىرئ***ۇنىرۋاپ***ات
 قىلدۇرغىنىمىزدا)رسۇليماننىڭرئۆلگەنلىكىدىنرجىنلرنىرپەقەترئۇنىڭرھاسىسىنى
 يېگەنرقۇرۇتلررخەۋەرداررقىلدى.رسۇليمانر(ھاسىسىنىرق**ۇرۇتريەپ)ريىقىلغ**ان
 چاغدارجىنلرغارئېنىقربولدىكى،رئەگەررئۇلررغەيبنىربىلىدىغانربولس**ارئى**دى،
 خاررقىلغۇچىرئازابتار(يەنىرش**ۇنچەرئ**ۇزاقرۋاقى** رئېغى**ررئەمگەكتە)رقالمىغ**ان

- ئايەت) 14 (سۈرە سەبەى »).14بولتتىر(
 كاھى( ۋە پ��الچىھرنى غ��ايىپنى بىلى��دۇ دەپ ئىشەنمەك، اللە نى��ڭ ئوچ��ۇق
 ئاشكارا چۈشۈرگەنلىرىنى ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇ. ئۇلرنى��ڭ قېشىغا بېرى��ش،

 ، ك��اھى( ۋەشىرىك بۇلى��دۇدى( نامى بىلەن قىلغان س��ۆزلىرىنى تەس��تىقھش 
 پالچىھرنى���ڭ ئۆزىنى���ڭ ھ���الى نېمە بول���ۇپ كېتەر. دى���( ئ���ۇلردى( يى���راق
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بولغىنىدەك، ئۇلرمۇ دىندى( يىراقتۇر. بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن:
 «بەختسىزلىككەري**ولرئاچق**ان،رك**اھىنلىقرقىلغ**انري**اكىربۇنىڭغ**ارسەۋەل
 بولغ**ان،رس**ېھىرگەرلىكرقىلغ**انري**اكىربۇنىڭغ**ارسەۋەلربولغ**ان،ربىزدى**ن

 .( بەززار) ئەمەسز

اللەردىنرباشقىسىغارنەزىررقىلىشر(بىررياخشىلىقرقىلىمەنردەپرۋەدەرقىلىش)

 بۇمۇ بىر ش��ېرىكتۇر. قەبرىلەر ۋە ئۆلۈكلەرگە بى��ر نەرسە نەزىر قىلى��ش. ب��ۇ
 نەزىر ياكى ۋەدە قىلىشنىڭ بىر ئىبادەت ياكى يېقىنلىق بۇلىشى سەۋەبلىكتۇر.
 ئىبادەتنى��ڭ بولس��ا اللە دى��( باشقىسىغا قىلى��ش ج��ائىز ئەمەس��تۇر. اللە تائ��ال

مۇنداق دەيدۇ: 
 «نېمىنىرخەير-رئېھسانرقىلم**اڭلرري**اكىر(اللەرنى**ڭريولى**دا)رنېمىن**ىرۋەدە
 (نەزىر)رقىلماڭلرراللەرئۇنىرھەقىقەتەنربىلىپرتۇرى**دۇ.رزالىملرر(يەنىرزاك**اتنى
 مەنئىرقىلغۇچىلررياكىرپۇل-رمېلىنىرگۇناھرئىش**لرنىرسەرپرقىلغ**ۇچىلر)رغ**ا

- ئايەت)   270 (سۈرە بەقەرە »).270ھېچقانداقرمەدەتكاررچىقمايدۇر(
 ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان زالىمھر مۇشرىكھردۇر. شېرىك چ��وڭ زۇلۇم��دۇر. اللە

 چوقۇم شېرىككە بارىدۇ. كىشىدى( باشقىسىغا ئىبادەتكە يۈزلەنگەن 
 بەزى ئالىمھر مۇنداق دەيدۇ: كۆپىنچە كىشىلەردە كۆرۈلگەن نەزىر قىلىش،
 غايىب بولغان بى��رەر ئىنس��ان، بى��رەر كېسەل، ي��اكى ئېھتىياجلىقھرنى��ڭ بەزى
 سالىھ كىشىلەرنىڭ قەبرىسىگە بېرىشى بىلەن قىلىنغ��ان نەزىرى��دۇر. ئ��ۇ يەردە

  ق��ايتۇرۇپنىمۇن��داق دەي��دۇ: ئەي پ��النى غوج��ام، اللە يوق��اپ كەتكەن كىشى
 كەلسە، ياكى كېسىلىم شىپا تاپسا، ياكى ئېھتىياجىم قانسا، ساڭا مۇنچىلىك،
 ئالتۇن، ياكى مۇنچىلىك يېمەكلىك، ياكى شۇنچىلىك ش��ام، ي��اكى ي��اغ نەزىر

قىلىمەن دەيدۇ. 
 دەلىللەر بىلەن بۇ نەزىر باتىلدۇر. تۈۋەندىكى

 - بۇ مەخلۇققا قىلىنغ��ان نەزىرى��دۇر. ب��ۇ ج��ائىز ئەمەس، ب��ۇ ئىب��ادەتتۇر.1
ئىبادەت بەندىگە قىلىنمايدۇ.

- نەزىر قىلىنغان ئۆلۈكتۇر. ئۆلۈك ھېچقانداق بىر ئىش قىھلمايدۇ.2
 - بۇنى قىلغان اللە دى( باشقىسىنىڭ، ئۆلۈكنىڭ بۇ دۇنياغا تەسىرى بار3
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دەپ ئويھشتۇر. بۇنداق ئىشىنىش كۇپۇردۇر. 
 ك��ۆرگىنىمىزدەك، پ��ۇل، ش��ام، ي��اغ ۋە باش��قا نەرسىلەرنى ئېلى��پ ب��ۇلرنى
 ئەۋلىيالرنىڭ مازارلىرىغ�����ا يېقىنلى�����ق بولس�����ۇن، دەپ ئېلى�����پ بېرىش�����ى
 مۇس��ۇلمانھرنىڭ ئىجم��ائى بىلەن ھارام��دۇر. ب��ۇ خىل��دىكى نەزىرنىڭ ھ��ارام

  ئ��ۈچ دەلى��ل بىلەن ج��ائىزتۈۋەن��دىكىبولغانلىقتى( بۇلرنى قىلىشقا بولمايدۇ. 
ئەمەس. 

 - قىلىنغ��ان ب��ۇ ئى��ش پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنىڭ ئەمرىگە مۇخ��الىپتۇر.1
 «كېمىك**ى،ربى**زدەربولمىغ**انربى**رپەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الم مۇن��داق دېگەن: 

 . (مۇس��لىم رىۋايەتئىشنىرقىلس**ا،رب**ۇرمۇرتەتتۇرر(ب**ۇرئى**شررەترقىلىنى**دۇ)ز
قىلغان) . 

 - اللە دى��( باشقىسىغا نەزىر قىلى��ش ش��ېرىكتۇر. ش��ېرىكنىڭ ھېچقان��داق2
 قىممى���تى يوقت���ۇر. ب���ۇ مەخلۇقھرنىڭ ن���امى بىلەن قەسەم قىلغ���ان بىلەن
 ئوخشاشتۇر. بۇن��داق قەسەم ئىج��را قىلىنماي��دۇ. كاپ��ارىتىمۇ يوقت��ۇر. شەيىخۇل

ئىسھم ئىبنى تەيمىيەنىڭ دېگىنىدەك، ئىستىغپار ئېيتىشى لزىمدۇر. 
 - مەنبەسىدە گۇناى بولغان بىر نەزىرى��دۇر. س��ۈننەتنىڭ بىلدۈرگىنى��دەك3

مەنبەسىدە، گۇناى ۋە شېرىك بار نەزىرنى ئورۇنھشقا بولمايدۇ.
  سەھىھ بۇخارى����دا ھەزرىتى ئايىشە رەزىيەلھھۇ ئەنھادى( مۇن����داق رىۋايەت

قىلىنىدۇ:
 «كېمىكىراللەرقارئىتائەترقىلى**شرئۈچ**ۈنرنەزىررقىلغ**انربولس**ا،رئىتائەت 

 قىلسۇن،ركېمىكىراللەرقارئىسيانركۆتۈرۈشرئۈچۈنرنەزىررقىلغانربولسا،رئىسيان
 دېيىلگەن. كۆتۈرمىسۇنز

 «ربىرس��ابىت بى��( دەھھ��اق رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنى��دۇكى، 
 ئادەمربۇۋانن**اداربى**ررتۈگەرقۇرب**انلىقرقىلى**پرنەزىررقىلم**اقچىربول**دى،رب**ۇنى
 پەيغەمبەررئەلەيھىسسالمدىنرسورىدى:رپەيغەمبەررئەلەيھىسسالمرمۇنداقردېدى:
 «ئۇريەردەرئىبادەترقىلىنىدىغانرجاھىلىيەتنىڭرب**ۇتىرب**ارمۇ؟ردەپرس**ورىدى،
 ھېلىقىركىشىرياقردەپرجاۋالربەردى.رئۇريەردەرب**ايرامرقىلىنىۋاتام**دۇ؟ردەپ
 سورىدى،رياقردەپرجاۋالربەردى.رئۇنداقربولسارنەزىرىڭنىرقىلردې**دى.راللە
 قارئىسيانركۆتۈرۈشكەرۋەرھېچرئىش**قارك**ۈچىريەتمەي**دىغانرئىنس**انربالىسىغا،

 دېگەن. نەزىررقىلىنمايدۇز
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اللەردىنرباشقىسىغارئاتاپرقۇربانلىقرقىلىش

 شېرىكنىڭ يەنە بىر تۈرى اللە دى( باشقىسىغا ئات��اپ قۇرب��انلىق قىلىش��تۇر.
 خۇدالىرىغا ۋە بۇتلىرىغا، ئاتاپ قۇربانلىق قىلىش پۈت��ۈن ئەرەبلەرنىڭ ئ��ادىتى

ئىدى. ئىسھم بۇنى ئەمەلدى( قالدۇردى. 
  (مائى��دە»).27«اللەرپەقەترتەقۋادارلرنىڭر(قۇربانلىقىنى)رقوبۇلرقىلى*دۇر(

- ئايەت) 27سۈرىسى 
   يەنى اللە نامى���دى( باش���قا، ب���ۇت ۋە باش���قا نەرسىلەرنىڭ ن���امى تىلغ���ا
 ئېلىنى��پ قۇرب��انلىق قىلىنغ��ان ھ��ايۋانھر، ئىب��ادەت قىلى��ش، تەزىم قىلى��ش،
 ئۇلۇغھش ئۈچۈن تاش، ياغاچ ۋە باشقا بۇتھرغا قۇربانلىق قىلىنغان ھ��ايۋانھر
 ھارام���دۇر. چ���ۈنكى قۇرب���انلىق قىلى���ش پەقەت اللە ئۈچ���ۈنھ بولى���دۇ. ش���ۇ
 سەۋەبلىك اللە تائ������ال پەيغەمبىرىگە ن������امىزىنى اللە ئۈچ������ۈنھ ئوقۇشىنى،

قۇربانلىقنىمۇ يەنە اللە ئۈچۈنھ قىلىشىنى ئەمىر قىلدى. 
  (كەۋسەر»).2«پەرۋەردىگارىڭرئۈچۈنرنامازرئوقۇغىنرۋەرقۇربانلىقرقىلغىنر(

- ئايەت) 2سۈرىسى 
 دەى����رى نامىزى����دا، ئىبادەتل،نى����ڭ يولى����داۆزى ش����ۇنىڭ بىلەن بىرگە ئ

ئېھن قىلىشىنى ئەمىر قىلدى:زىت ئېكەنلىكىنى مۇشرىكھرغا 
 ر«(ئىرمۇھەممەد!)رئېيتقىنكى،ر«مېنىڭرنامىزى ،رقۇرب**انلىقى ،رھاي**اتى رۋە
 ماماتى ر(دۇني**ادارقىلغ**انرياخشىلىقلىرى رۋەرتائەت-رئىب**ادەتلىرى )رئالەملەرنىڭ

 ).راللەرنىڭرشېرىكىريوقتۇر،رمەنرمۇشۇنىڭغا162پەرۋەردىگارىراللەرئۈچۈندۇرر(
 (يەنىري****الغۇزراللەرقىلرخ****الىسرئىب****ادەترقىلىش****قا)ربۇيرۇل****دۇم،رمەن

 -163-162 (ئەنئام سۈرىس��������ى »).163مۇس*****ۇلمانلرنىڭرئەۋۋىلىمەنزر(
ئايەتلەر) 

 بۇ يەردىكى ئىبادەت يېقىنلىشىش نىيىتى بىلەن قۇربانلىق قىلىشتۇر. 
لى رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دېگەن: ەئ

 «رەس**ۇلۇللھرماڭ**ارت**ۆترئىش**نىرئېيت**تى.راللەردى**نرباشقىسىغارقۇرب**انلىق
 قىلغ**اننىرئ**اللھرلەنەترقىلس**ۇن.رئات**ارئانىسىغارلەنەترقىلغ**اننىراللەرلەنەت
 قىلسۇن.ربىررگۇناھكارنىريوشۇرۇپرساقلىغاننىراللەرلەنەترقىلس**ۇنرئې**تىز،ريەر
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 »ۋەرباش**قارنەرسىلەرنىڭرئ**ۆلچىمىنىربۇزغ**اننىراللەرلەنەترقىلس**ۇنزردې**دى.
(مۇسلىم رىۋايەت قىلغان) 

تارىق بى( شائىبدى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلھى مۇنداق دېدى: 
 «بىررئىنسانرجەننەتكەربىررچى**ۋىنرسەۋەبلىكركى**ردى،ريەنەربى**ررئىنس**انمۇ

 نى**ڭرئەلچىس**ىدوزاخق**ارچى**ۋىنرسەۋەبلىكركى**ردى.رب**ۇرقان**داقرئى**شراللەر
 دېيىشتى.رئىككىركىشىربۇتقارئىبادەترقىلىدىغانربىررقوۋمغ**ارئۇچراش**تى،رب**ۇ

 رمىنىڭرقۇرب**انلىقىبۇتقاربىررھايۋاننىڭرقۇربانلىقرقىلىنىشىركېرەكرئىدى.ربىر
 قىلغۇدەكربىررنەرسەمريوقردېدى.رئۇن**داقربولس**ارچى**ۋىنربولسىمۇرقۇرب**انلىق
 قىلردېدى.رئۇرچىۋىنرتۇتۇپرقۇربانلىقرقىلدى.رجەھەننەمگەرليى**قربول**دى.
 يەنەربىرىگەرقۇرب**انلىقرقى**لردې**دى.رئ**ۇرمەنراللەردى**نرباشقىسىغارقۇرب**انلىق

  ( ئەھمەدقىلمايمەنردې**دى.ركاللىسىنىرئال**دى،رجەننەتكەرليى**قربول**دى.ز
رىۋايەت قىلغان). 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس����الم ب����ۇ م����ۇئمى( كىشىنى ماختى����دى، جەننەتكە
 كىرگەنلىكىنى خەۋەر قىل���دى. چ���ۈنكى ئ���ۇ ئۆلۈمگە سەۋر قىلى���پ اللە دى���(
 باشقىسىغا قۇربانلىق قىلىشقا رازى بولمىغان ئىدى. چ��ۈنكى ب��ۇ مەسىلە بەكمۇ
 دىققەت قىلىدىغان مەسىلە. بۈگ��ۈن اللە دى��( باشقىسىغا چى��ۋىننى قۇرب��انلىق

قىلغان كىشى ئەتە تۈگۈنىمۇ قۇربانلىق قىلىشى مۇمكى( ئىدى. 
 ئىسھم تەۋھىدكە، شېرىكتى( قېچىشقا ناھايىتى ئەھمىيەت بەرگەنكى، اللە

 ، اللە ئۈچ��ۈن قۇرب��انلىقجاي��دادى( باشقىسىغا ئاتاپ قۇرب��انلىق قىلغ��ان بى��ر 
بۇ ھەدىس دەلىلدۇر: بۇنىڭغا قىلىشنى چەكلىگەن. 

سابىت بى( دەھھاق رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 
 «بىررئادەمربۇۋانناداربىررتۈگەرقۇرب**انلىقرقىلى**پرنەزىررقىلم**اقچىربول**دى،
 بۇنىرپەيغەمبەررئەلەيھىسسالمدىنرسورىدى:رپەيغەمبەررئەلەيھىسس**المرمۇن**داق
 دې**دى:ر«ئ**ۇريەردەرئىب**ادەترقىلىنى**دىغانرجاھىلىيەتنىڭرب**ۇتىرب**ارمۇ؟ردەپ

 ردەپرج**اۋالربەردى.رئ**ۇريەردەرب**ايرام،س**ورىدى،رھېلىق**ىركىش**ىري**اق
 قىلىنىۋاتام**دۇ؟ردەپرس**ورىدى،ري**اقردەپرج**اۋالربەردى.رئۇن**داقربولس**ا
 نەزىرىڭنىرقى**لردې**دى.راللەرق**ارئىس**يانركۆتۈرۈش**كەرۋەرھې**چرئىش**قارك**ۈچى

. دېگەن. يەتمەيدىغانرئىنسانربالىسىغا،رنەزىررقىلىنمايدۇرز
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خەيرلىكربولماسلىقىغارئىشىنىشرشېرىكتۇر

 شېرىكنىڭ يەنە بىر تۈرى خەيرلىك بولماسلىققا ئىشىنىش��تۇر. ب��ۇ ئاڭلىغ��ان
 ي���اكى كۆرگەن بەزى نەرسىلەرنى ش���ۇم ساناش���تۇر. نىيەت قىلغ���ان سەپەر،
 ئۆيلىنىش، تىجارەت ۋە باشقا نەرسىلەردى( خەيرلىك بولمايدۇ دەپ ق��اراپ ۋاز
 كېچىش���تۇر. ئىخھس بىلەن اللە تائالغ���ا تەۋەككۈل قىلماس���تى(، ئۇنىڭ���دى(
 باشقىسىغا ي�����ۈزلىنىپ قەلبى�����دە خەيرلىك بولماي�����دىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىك

سەۋەبىدى( شېرىككە چۈشكەن بولىدۇ.
  ئىمامى ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالمنىڭ مۇن��داق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ: 
 «ركېمىك****ىرخەيرسىزربولغانلىقق****ارئىشەنگەنلىكرسەۋەبلىكرئىشىدىنرۋاز
 كەچسە،رشېرىككەربارغانربولىدۇ.ربۇنى**ڭركاپ**ارىتىرنېمە؟ردەپرس**ورالغاندا،
 مۇنداقردېيىشتۇرردېدى:ر«رئىراللەرس**ېنىڭرياخشىلىقىڭدىنرباش**قارياخشىلىق
 يوقتۇر.رسېنىڭريامانلىقىڭدىنرباشقاريامانلىقىڭريوقتۇر.رسەندىنرباشقاررەببىممۇ

 دېيىش.  يوقتۇر.ز
 ئىنس��اننىڭ نەپسىدىكى بەزى ئەنسىرەش ۋە دېلىغ��ۇل بولۇش��نىڭ زىيىن��ى
 يوقتۇر. اللە قا تەۋەككۈل قىلىپ ئۇنىڭ يولى��دا ماڭس��ا، خەيىرس��زلىك ئۇنى��ڭ
 نىيەت ۋە مەقسەتلىرىدى( ئ��ايرىپ قويالماي��دۇ. ئەبۇ داۋۇت ۋە تىرمى��زى ئىبن��ى

مەسئۇددى( رىۋايەت قىلىدۇكى:
 ربىزدى**نرئەمەس،ب**ۇر«خەيىرسىزلىكرش**ېرىكتۇر،رخەيىرسىزلىكرش**ېرىكتۇر.ر

 .»قىلمايدىغانلررقىلىدۇبۇنىرپەقەتراللەرقارتەۋەككۈلر
 كىشىنىڭ قەلبى��دە مۇش��ۇنداق بى��رەر ئەنسىرەش دېلىغ��ۇل بولس��ا، اللە ق��ا

تەۋەككۈل قىلىشى سەۋەبلىك ئۇنى قەلبىدى( چىقىرىۋېتىدۇ.
ئالھى تائال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: 

  (س��ۈرە»ر«كىمكىراللەرغارتەۋەككۈلرقىلسا،راللەرئۇنىڭغ**اركۇپايەرقىلى**دۇ،
- ئايەتنىڭ بىر قىسمى) 3تەلق 

  خەيىرسىزلىكنىڭ قارشىس��ى، ئىش��ھرغا خەيرلىك نەزىرى بىلەن ق��اراش،
 كىشىلەرنىڭ ك���ۆرگىنى ۋە ئاڭلىغانلىرىغ���ا بىنائەن خەيرلىك دەپ ساناش���تۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم نەتىجىنىڭ ياخشى بۇلىشىنى ياخشى كۆرەتتى. 
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 «خەيرلىكربولۇشنىرياخش**ىركۈرىمەن.رئ**ۇرنېمەردەپرس**ورىغاندا،رياخش**ى
. سۆزردۈرردەپرجاۋالربەردىز

  بەرسەك: كېسەل بى��ر كىش��ى، باش��قا بىرىگە مۇن��داقمىس��ال بى��ر غ��ابۇنىڭ
  مۇش���ۇنداق س���ۆزدى( كىش���ى بى���ردەي���دۇ.دەي���دۇ، ئەي س���اغھم كىش���ى، 

 ياخشىلىقنى سىزىدۇ. بۇ ياخشى ئىشتۇر. ياخش��ى ئەمەل اللە يولى��دا ياخشىلىق
 يولىنى كۆپەيتىدۇ. ش��ۇم س��ۆزلەش، اللە دى��( باشقىسىغا ي��ۈزلىنىپ قۇرۇق��تى(

قۇرۇق بىر نەرسە كۈتۈشتۇر. 

ئىسلمرشېرىككەرماڭىدىغانريوللرنىرتاقايدۇ

 ئىسھم خ��الىس بى��ر تەۋھى��د ئېلى��پ كەلگەن. ش��ېرىكنىڭ چ��وڭى بولس��ۇن
 ياكى كىچىكى بولسۇن ئۇنى��ڭ بىلەن جەڭ قىلغ��ان، ئۇنىڭ��دى( ساقلىنىش��نى

 نى ئوتتۇرىغ��ا قويغ�ان.ىرىس��اللىقاتتىق تەلەپ قىلغان. ش�ۇنىڭ نۇرغۇنلىغ��ان م
 ش���ېرىكنىڭ ش���اماللىرى كىرى���دىغان ب���ارلىق ئىشىكلەرنى تاقىغ���ان. ب���ۇلر

تۆۋەندىكىلەردەك. 

پەيغەمبەرلەرگەرھۆرمەترقىلىشتارھەددىدىنرئېشىپركېتىشر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس����الم ئ����ۆزىنى ھەددى����دى( زىي����ادە ئۇل����ۇغھش ۋە
 مۇنداق دېگەن: ۋەھۆرمەتلەشنى چەكلىگەن. 

 «خرىس***تىئانلرنىڭرمەريەمرئ***وغلىرئەيس***انىرئۇلۇغلىغان***دەك،رمېن***ى
 »ئۇلۇغلىماڭلر،رمەنمۇربىرربەندە.راللەرنى**ڭربەندىس**ىرۋەرئەلچىس**ىردەڭلر.

(بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) 
 قۇرئان كەرىم پەيغەمبىرىمىزنىڭ بەندە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ، ئۇنى يۇقىرى

ئورۇنغا ئىگە دەپ ماختىغان.
 «جىمىرھەمدۇساناراللەرغارخاستۇركى،ر(اللەرئىنس**انلرنى)رئ**ۆزرتەرىپى**دىن
 بولغانرقاتتىقرئازابتىنرئاگاھلندۇرۇش،رياخشىرئەمەللەرنىرقىلغانرمۆمىنلەرگە
 ئوبدانرمۇكاپاتر(يەنىرجەننەت)ربېرىدىغانلىقىربىلەنرخۇش-رخەۋەرربېرى**ش
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 ئۈچ**ۈن،ربەندىس**ىر(يەنىرپەيغەمبىرىرمۇھەممەد)رگەرت**وغرا،رھېچقان**داق
-1قىڭغىرلىقر(يەنىرئىىتىلپ،رزىددىيەت)ربولمىغانرقۇرئاننىرنازىلرقىل**دىر 

- ئايەتلەر) 2-1 (كەھف سۈرىسى »﴾2

يەنە بىر ئايەتتە 
»).4«پەقەترئۇنىڭغارنازىلرقىلىنغانرۋەھىينىلرسۆزلەيدۇر(

- ئايەت)4 (سۈرە نەجىم 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الم مۇش��ۇنداق ئ��ۆز شەخسىيىتىدە ئاش��ۇرۇۋەتكەنلەرنى
 كۆرسە ي��اكى ئاڭلىغ��ان ھام��ان بۇن��داق قىلىش��نى چەكلەيتتى. ھەم��دە ت��وغرا

بولغىنىنى كۆرسىتىپ بېرەتتى. 
 ياخش��ى بى��ر سەنەد بىلەن ئەبۇ داۋۇد ئاب��دۇلھى بى��( شەھىرى رەزىيەلھھۇ

ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىدۇكى:
 ر«مەنربەنىرئ***امىررقەبىلىسىدىنرئەلچىربول***ۇپركەلگەنرئى***دى ،رسەن

  بىزنىڭرخوجىمىزردېدۇق.رخوجاراللەرتۇرردېدى.ز
ئەنەس رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى: 

 رئەلچىس**ى،رئەيربىزنى**ڭڭ«بەزىركىشىلەررمۇنداقردېيىشتى:رئەيراللەرنى
 ياخشىلىرىمىزدىن،رياخشىلىرىمىزنىڭرئوغلى،رئەيرخوجىمىز،رئەيرخوجىمىزنى**ڭ
 ئوغلى،ردېيىشتى.رپەيغەمبەررئەلەيھىسسالمرمۇن**داقردې**دى:ر«ئەيرئىنس**انلر!

 .رشەيتانرسىلەرنىرئالدىمىس**ۇن.رمەنراللەرنى**ڭلرس**ۆزلىرىڭىزگەردىققەترقىلىڭ
 بەندىس***ىرۋەرئەلچىسىمەن.راللەرنى***ڭرماڭ***اربەرگەنرماقام***دىنرسىرتىدا

دېدى. چاقىرىلىشنىرياخشىركۆرمەيمەن.زر
نەسەئىنىڭ رىۋايىتىدە: 

 «بى**ررئ**ادەمراللەرۋەرسەنرخالىس**ا ردېگىنى**دە.رمېن**ىراللەرق**ارش**ېرىك
دېدى. قىلىۋاتامسەن؟رپەقەتلراللەرخالىساردەزر

سالىھرئىنسانلررتوغرىسىدارھەددىدىنرئاشۇرۇۋېتىش

 بى����رى، س����الىھلەر توغرىسىدايەنە ئىس����ھمنىڭ چەكلىگەن، ئىش����ھردى( 
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 ھەددىدى( ئاشۇرۇۋېتىشتۇر. ئەيسا ئەلەيھىسسالم توغرىسىدا بەزىلەر ش��ۇ قەدەر
 ھەددى���دى( ئېشىپ كەتتىكى، ئ���ۇنى اللە نى���ڭ ئ���وغلى، ئ���ۈچىنچى خ���ۇدا

قىلىۋېلىشتى. (اللە ساقلىسۇن) 
قۇرئاندە بۇ توغۇرىسىدا مۇنداق دەپ كەلگەن:

 «ئ**ىرئەھلىركىت**ال!ر(يەنىرناس**ارالررجامائەس**ى)ردىنىڭلردارھەددى**دىن
 ئاشماڭلر،راللەرنىڭرشەنىگەرھەقر(سۆز)ردىنرباشقىنىرئېيتماڭلرر(يەنىراللەرغا
 ش**ېرىكىرۋەربالىس**ىربولۇش**تىنرپ**اكردەپرئېتىق**ادرقىلىڭلر).رمەسىھرئىس**ا
 مەريەمنىڭرئوغلى،رپەقەتراللەرنىڭررەس**ۇلىدۇرر(سىلەررگۇم**انرقىلغان**دەكراللە
 نىڭرئوغلىرئەمەستۇر)،رمەريەمگەراللەرنى**ڭرئىلق**ارقىلغ**انركەلىمىسىدۇرر(يەنى
 ئاتىنى****ڭرۋاسىتىسىسىز،راللەرنى****ڭر«ۋۇجۇدق****اركەلزردېگەنرس****ۆزىدىن
 يارىتىلغان**دۇر)،راللەرتەرىپى**دىنركەلگەنربى**ررروھت**ۇر،راللەرغ**ارۋەرئۇنى**ڭ
 پەيغەمبەرلىرىگەرئىم**انرئېي**تىڭلر،ر(اللەرئىس**ا،رمەريەم**دىنرئىب**ارەت)رئۈچت**ۇر
 دېمەڭلر،ر(خ**ۇدارئ**ۈچردەي**دىغانرئېتىق**ادتىن)رق**ايتىڭلر،ر(ب**ۇ)رسىلەرگە
 پاي**دىلىقتۇر،راللەرپەقەتربى**ررئىلھت**ۇر،ربالىس**ىربولۇش**تىنراللەرپ**اكتۇر،
 ئاسمانلردىكىرۋەرزېمىندىكىرشەيئىلەرنىڭرھەممىس**ىراللەرنى**ڭردۇرر(يەنىراللە

  (س��ۈرە نىس��ا»).171نىڭرمۈلكىدۇر،رمەخلۇقاتىدۇر)راللەريېتەرلىكرھامىيدۇرر(
- ئايەت) 171

 «(ئ**ىرمۇھەممەد!)رئ**ىرئەھلىركىت**ال!ر(يەنىريەھۇدىيلررۋەرناس**ارالر)
 دىنىڭلردارھەقسىزررەۋىش***تەرچەكتىنرئېشىپركەتمەڭلر،رئىلگى***رىرئ***ۆزلىرى
 ئازغان،رنۇرغ**ۇنركىشىلەرنىرئازدۇرغ**انرۋەرت**وغراريول**دىنرئاداش**قانرقوۋمنى**ڭ

»).77نەپسىرخاھىشلىرىغارئەگەشمەڭلرزردېگىنر(
- ئايەت) 77 (سۈرە مائىدە 

  ن���ۇى ئەلەيھىسس���المنىڭئۈممەت،زېمىن���دا ت���ۇنجى ش���ېرىك كەلتۈرگەن 
 ئۈممىتىدۇر. بۇنىڭ سەۋەبى سالىھ كىشىلەرنى ھەددىدى( زىي��ادە ئۇلۇغھش��تى(

بولغان. سەھىھ بۇخارىدا كەلتۈرۈلگەن ھەدىستە: 
 ئىھھلى���رى ۋەد، س���ۇۋا، ي���ائۇس، يەئۇق ۋە نەسىر بىلەن مۇناسىۋەتلىك

ئىبنى ئابباس رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( مۇنداق كەلگەن:
 «ب**ۇلررن**ۇھرئەلەيھىسس**المنىڭرئۈممەتلىرى**دىنربەزىرس**الىھركىشىلەرنىڭ 

 ئىسىملىرىدۇر.رئۇلررئۆلۈپركەتكەندىنركېيىنرشەيتانرئۇلرغارمۇن**داقردې**دى؛
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 ئۇلرنى**ڭرئولتۇرغ**انرجايلىرىغ**ا،رئۇلرنى**ڭرھەيكەللىرىنىرياس**اپرقوي**ۇڭلر،
 ش**ۇلرنىڭرئىسىملىرىربىلەنرئات**اڭلرردې**دى.رش**ۇنىڭربىلەنرئ**ۇلررش**ۇنداق
 قىلىشتى.رئەممارئىبادەترقىلمىدى.رشۇنىڭربىلەنرئۇلررئۆلۈپركەتتىربۇرئى**ش
ئۇنتۇلۇپركەتتى.ركېيىنركەلگەنرنەسىللەررئۇلرغارئىبادەترقىلىشقارباشلىدى.ز

 سەلەپلەردى( بەزىلىرى مۇن������داق دېگەن: ئۆلگەن������دى( كېيى������( خەلق
 رىك ئەتمىدى. ھەيكەللىرىنى ياساش��تى. بى��ر زامان��دى( كېيى�(ەقەبرىلىرىنى ت

ئىبادەت قىلىشقا باشلىدى. 
 ب���ۇ يەردە چۈشىنىمىزكى، بەزى كىشىلەرنىڭ اللە نى���ڭ س���الىھ ۋە ۋەل���ى

  ئ��ۇلرنى ش��ېرىككەلىش��ىبەندىلىرىگە بولۇپمۇ قەبرە قاتۇرغانھرغا بولغان ئۇلۇغ
 ئېلىپ بارىدۇ. ئۇلرغا سېغىنىش، ئۇلر ئۈچ��ۈن قۇرب��انلىق قىلى��ش، ئ��ۇلردى(

  ن�امى بىلەن قەسەمنەرسىلەرنىڭ باش�قا ،ي�اردەم تىلەش. اللە نى�ڭ نامى�دى(
 قىلى����ش قات����ارلىقھر بۇلرنى����ڭ جۈملىسىدىندۇر. ئۆلۈكلەرنىڭ كائىناتت����ا،
 سەۋەبلەردە، تەبىئەت قانۇنلىرىدا، بىرەر كۈچىنىڭ ياكى تەسىرىنىڭ بارلىقىغا

 باشقىسىغادى��( ئىشىنىش بولسا ئىنساننى چوڭ شېرىككە ئېلىپ بارى��دۇ. اللە 
ياكى اللە بىلەن بىرلىكتە بىر شەيئىگە دۇئا قىلىش چوڭ گۇناھتۇر. 

قەبرىلەرنىرئۇلۇغلش

 كىلگەن ئىش���������ھردى( بى���������رى،ە چلىك بىلەنئىس���������ھمنىڭ قەتئىي
  قەبرىلەرنى،پەيغەمبەرلەرنىڭ قەبرىس��ى ۋە س��الىھلەرنىڭ قەبرىلىرى بولس��ۇن

 ئۇلۇغھشتۇر. شۇ سەۋەبلىك قەبرىلەرنى ئۇلۇغھش��قا ي��ول ئاچق�ان بەزى ئىش��ھر
چەكلەنگەن. 

قەبرىستانلىقلرنىرمەسچى رقىلماسلىق

مۇسۇلىمنىڭ سەھىھ ھەدىسىدە كېلىشىچە:
 ركۈنربۇرۇنرمۇنداقردېگەن:5ر«پەيغەمبەررئەلەيھىسسالمرئۆلۈپركېتىشتىنر

 «دىققەترقىلىڭلر!رسىلەردىنربۇرۇنقىلررپەيغەمبەرلىرىنىڭرقەبرىلىرىنىرمەسچى 
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 قىلىۋالت**تى،ردىققەترقىلىڭلر،رقەبرىس**تانلىقلرنىرمەس**چى رقىلىۋالم**اڭلر.
نىربۇرئىشتىنرتوسىمەن.زرلەرسى

 ھەزرىتى ئايىشە ۋە ئىبن���������ى ئابب���������اس رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت
قىلىنىدۇكى: 

 «پەيغەمبەررئەلەيھىسسالمرئۆمۈرنىڭرئ**اخىرقىرك**ۈنلىرىرئى**دى،ريۈزىگەربى**ر
 رەخرقويۇپربىررئازرسىقىلغاندىنركېيىنرئېلىۋېتىپرمۇن**داقردې**دى:ر«يەھۇدىي
 ۋەرخرىس***تىئانلرغارلەنەتربولس***ۇن!رپەيغەمبەرلىرىنىڭرقەبرىلىرىنىرمەس***چى 

  (ئۇلرنى���ڭ قىلغانلىرى���دى( بىزن���ى توس���ۇۋاتىدۇ) (بىرلىككە»قىلىۋېلىش**تى.
كەلگەن ھەدىس) 

قەبرىلەرگەرقاراپرنامازرئوقۇش

 «قەبرىلەرنىڭرئۈس**تىدەرئولتۇرم**اڭلر،بى���ر ھەدىس مۇن���داق دېيىلگەن: 
  (مۇس��لىم رىۋايەت قىلغ��ان) يەنى قەبرىلەرنىئۇلرغارقاراپرنامازرئوقۇماڭلر،ز

قەبىلە تەرەپكە ياسىماڭھر. 

رئوتريېقىشرستانلىقتاقەبرى

 «قەبرىلەرنىرزىي*****ارەترقىلغانلرغ*****ا،رقەبرىلەرنىرمەس*****چى ھەدىس: 
 (ب���ۇ ھەدىس���نىڭ قىلىۋالغانلرغ**ا،رئ**وترياققانلرغ**اراللەرلەنەترقىلس**ۇنز

  دېگەن س���ۆز كېيى���( يەنە بى���رقەبرىلەرنىرزىي**ارەترقىلغانلرغ**ائالدى���دىكى 
ھەدىس بىلەن ئەمەلدى( قالدۇرۇلغان)

رياساش(گۈمبەز)ئاھاكر(گەج)ربىلەنرقەبرىلەرگەرقۇببەر

 مۇس�����لىمنىڭ ج�����ابىر رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلغ�����ان ھەدىس:
 «پەيغەمبەررئەلەيھىسس***المرقەبرىلەرنىرئاھ***اكربىلەنرسۇۋاش***نى،رئۈس***تىدە

 ئولتۇرۇشنى،ربىنارياساشنىرچەكلىگەنز
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ېزىشقەبرىلەررئۈستىگەرخەتري

 «قەبرىلەرنىڭرئاھ**اكج���ابىر رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنى���دۇكى: 
بىلەنرسۇۋاشنىرۋەرئۈستىگەرخەتريېزىشنىرچەكلىگەنز

 (ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان) 

قەبرەرقوپۇرۇش

 «پەيغەمبەررئەلەيھىسسالمئېلى رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنىدۇكى: 
 ئۇنىڭغارقەبرىنىڭرئۆزىدىنرباشقارھېچقانداقرئېگى*زرج*ايرقويماس**لىقىنىر(يەنى

  ( ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمى���زى رىۋايەتئېگى**زرج**ايلرنىرتۈزلىشىنى)ربۇيرۇغ**ان.ز
قىلغان) 

 «تۇپراقئەبۇ داۋۇتنىڭ سۈنەندە رىۋايەت قىلغان ھەدىسكە ئاساسھنغاندا، 
 . ش���ۇئۈس**تىگەرت**اش،رقى**شرۋەرباش**قارنەرسىلەرنىرقويۇش**نىرچەكلىگەنز

 سەۋەبلىك سەلەپ ئۆلىمالر قەبرىنىڭ ئۈستىگە قىش قويۇشنى يامان كۆرىدۇ.

قەبرىستانلىقلرنىربايرامرجايلىرىرقىلىۋالماسلىق

 ئەبۇ داۋۇتنى�������ڭ ئەبۇھۈرەيرە رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلىنغ�������ان
ھەدىستە: 

 «ئ**ۆيلىرىڭلرنىرقەبرىس**تانلىقلرغا،رقەبرىس**تانلىقلرنىرب**ايرامرج**ايلىرى
 قىلىۋالم**اڭلر،رماڭ**ارس**الترۋەرس**المري**وللڭلر،رنەدەربولس**اربۇل**ۇڭلر

 دېگەن. سالملىرىڭلررماڭاريىتىپرتۇرىدۇز
ئەبۇ يەئھنىڭ سەنەدى بىلەن ئېلى بى( ھۈسەيىندى( رىۋايەت قىلغان: 

 «قەبرىستانلىقنىڭرقېشىدىكىربىررئارىلىققاركەلگەنربىررئادەمنىركۆردى.رئ**ۇ
 ئادەمردۇئارقىلىۋاتاتتى.رئۇرئادەمنىربۇنىڭدىنرتوس**تى.رسىزگەردادام**دىن،رئ**ۇ
 بوۋام***دىن،رب***وۋامررەس***ۇلۇللھدىنرئ***اڭلىغىنىنىرسىزگەردەپربېرەيم***ۇ؟
 «قەبرىستانلىقنىربايرامرجايلىرىغا،رئ**ۆيلىرىڭىزنىرقەبرىس**تانلىقرقىلىۋالم**اڭلر،

  دېگەن.»نەدەربولسا رسالملىرىڭلررماڭاريىتىپرتۇرىدۇ.
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 «قەبرىنى ب���ايرام ج���ايلىرى قىلىۋالماس���لىق» نى���ڭ مەنىس���ى ئ���ۇ يەردە
 ۋە ئولتۇرۇشتۇر. يىغىلىشىش

  يەر يۈزى����دىكى ئەڭ پەزىلەتلىكىس����ىپەيغەمبەر ئەلەيھىسس����المنىڭ قەبر
 قەبرىدۇر. ئەگەر رەسۇلۇلھى قەبرىلەرنى ب��ايرام ج��ايلىرى قىلىش��نى چەكلىگەن

 مۇ چەكلىنىش�ىڭ باش�قا قەبرىلەرنى،بولس�ا، كىمنى�ڭ بۇلىشىدى( قەتئىي نەزەر
 تېخىم���ۇ ئەلدۇر. مەنتىقىگە ئۇيغۇن���دۇر. ئۇنىڭغ���ا س���الت س���الم قىلى���ش
 يېتەرلىكتۇر. ئىنس��ان نەدە بولس��ا بولس��ۇن ئۇنى��ڭ س��الملىرى ئۇنى��ڭ يې��تىپ

تۇرىدۇ. 

قەبرىلەرنىرئۇلۇغلشنىرتوسۇشتىكىرھېكمەتر

 ۋەئىسھمنىڭ قەبرىلەرنى ئۇلۇغھشنى توسۇشىدىكى ھېكمەت. نۇى قەۋمىدە 
 ۋاتق��ان چ��وڭ ۋە كىچى��ك ش��ېرىكلەرگە ماڭى��دىغانلۈبۈگ��ۈنكى كۈنلەردە كۆرۈ

 ي��ولھرنى تاقاش��تۇر. س��الىھھرنىڭ قەبرىلىرىنى ئالھى��دە ئۇل��ۇغھش، ئ��ۇلرنى
 بۇتھرغ��ا چوقۇنۇش��قا ئېلى��پ بارغ��ان. ش��ۇ سەۋەبتى( پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��الم

مۇنداق دېگەن :
 ر«ئ***ىررەب***بى !رقەبرەمنىرئىب***ادەترقىلىنى***دىغانربى***ررب***ۇترھالىغ***ا
 كەلتۈرمە،پەيغەمبەرلەرنىڭرقەبرىلىرىنىرسەجدەرجايلىرىرقىلىۋالغانلرغاراللەرنىڭ

 (مالىك رىۋايەت قىلغان ھەدىس) ئازابىرقاتتىقتۇر.ز
 ئېتىقادى����دا چى����ڭ مۇس����ۇلماننى ئەپسۇس����ھندۇرىدىغان ئى����ش بولس����ا،
 روس���ۇلىلھنىڭ چەكلىگەن ئىش���ھرنىڭ بۈگ���ۈنكى قەۋىملەرنىڭ كۆپىنچىسىدە
 تېپىلىشىدۇر. سالىھلەرنىڭ قەبرىلىرىنى بايرام جايلىرى قىلىۋېلىشتى، ئ��ۇلرنى
 ئۇلۇغھشتى، ئۇلرنى بېزەشتى، ئۇلرغا تەزىم قىلىشتى ۋە ئ��ۇلردى( تىلەش��تى.
 كەبىدەك ئەتراپلىرىنى تاۋاپ قىلىشتى. ھەجرۇل ئەسۋەددەك ئۇلرنىڭ ئالدى��دا
 سالمدا تۇرۇشتى. تاملىرىنى كېڭەيتىشتى. ئۇلرغا بەزىلەر سەجدە قىلىشماقتا،
 بەزىلىرى ت���ۇپراقلىرىنى يۈزلىرىگە سۈرۈش���مەكتە. قورق���ۇش بىلەن ئ���ۇلردى(

 ، قىيىنچىلىقلىرىنى���ڭتۈگىشىنىمەدەت تىلەش���مەكتە. ئ���ۇلردى( قەرزلىرىنىڭ 
  ي��اردەم ق��ولىنى سۇنۇش��نى تىلەش��مەكتە. بەزىلەر ئ��ارزۇلىرىنى،ئاسانلىشىشىنى

 ۋلە ۋەلەيېزىپ ئۆلۈكلەردى( تىلىشىدۇ. بۇ ئۇپ ت ئوچ��ۇق ش��ېرىكتۇر. ۋەلە ھ
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 مەنىسى: (اللە ياردەم قىلمىسا بىزنىڭ قولىمىزدى( ھې��چ ئىلھ بىلھى. ەتەقۇۋۋ
ئىش كەلمەيدۇ)

ياغاچ،رتاشرۋەرباشقارنەرسىلەردىنرياخشىلىقركۈتۈشر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم ئۇرۇش ئاچقان شېرىكنىڭ بىر تۈرى��دۇر. ئ��ۇ يەرنى
 تاۋاپ قىلغاننىڭ، تۇتقاننىڭ، زىي��ارەت قىلغاننى��ڭ، ئولتۇرغاننى��ڭ، ئالھى��دە
 سىرى ۋە بەرىكىتى بارلىقىغ��ا ئىشنىشىدۇ. ب��ۇ داۋاملى��ق قىلىنغان��دا ئىنس��اننى
 شېرىككە ئېلىپ بارى��دىغان ئىش��تۇر. ئەرەبلەرنىڭ چ��وڭ ب��ۇتلىرى لت دېگەن
 بۇتتەك خادا تاشھردى(، ي�اكى ئ�ۇززا دېگەن بۇتتەك ياغ��اچتى(، ي��اكى مەنات
 دېگەن بۇتتەك تاش��تى( ياس��الغان شەيئىلەردۇر. ش��ۇنىڭ ئۈچ��ۈن رەس��ۇلۇلھى

بۇلردى( چەكلىدى ۋە ئەسكەرتتى. 
تىرمىزى ئەبۇ ۋاقىت ئەللەيىس دى( مۇنداق رىۋايەت قىلغان: 

 «رەس**ۇلۇللھربىلەنرھۈنەيىنرغازاتىغ**اربارغ**انرئى**دۇق.ريېڭ**ىرمۇس**ۇلمان
 ،يىغىلىدىغاننامربېرىلگەنرئەتراپىداردەپرئىدۇق.رمۇشرىكلرنىڭرزاتىرئەنۋاتر

 قوراللىرىنىرئېسىپرقويىدىغانرياغاچلىرىرباررئى**دى.ربۇنى**ڭريېنى**دىنرئۆت**ۈپ
 كېتىۋېتىپ،رئەيررەس**ۇلۇللھردې**دۇق.رئۇلرنىڭكىگەرئوخش**اشربىزگىم**ۇرزات**ى
 ئەنۋاترياسىغىنردېدۇق.ررەسۇلۇللھرمۇنداقردېدى:ر«راللەرھ**ۇرئەكبەر،رمان**ا
 ب***ۇراللەرنى***ڭرس***ۈننىتىدۇر.رنەپسى رئىلىكى***دەربولغ***انراللەربىلەنرقەسەم
 قىلىمەنكى،رماڭارئىس**رائىلنىڭرمۇس**ارئەلەيھىسس**المغاردېگىنى**دەكردې**دىڭلر،
 ئۇلرنىڭرئىلھلى**رىركەبىربىزگىم**ۇربى**ررئىلھرياس**اپربەرردەپ.رشۈبھىسىزكى

  دې���دى. (تىرمى���زى رىۋايەتسىلەرمۇرئىلگىرىكىلەرنىڭريولى**دارماڭم**اقچىمۇز
قىلغان) 

 بىلىنگىن��ى ش��ۇكى، ئ��ۇلر پەقەتھ ب��ۇ ياغ��اچتى( ياخشىلىق تىلەپ ھەم��دە
 ق����وراللىرىنى ئېسىپ قويۇش����نى ئ����ارزۇ قىھت����تى. روس����ۇلىلھنىڭ ئ����ۇلرنى

ئەسكەرتىشى شېرىككە ماڭىدىغان يولنى توسىشىدۇر. 
 مۇسۇلماننى ئەپسۇسھندۇرىدىغان ئىش مۇسۇلمانھرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ اللە
 ۋە روس���ۇلىلھنىڭ يولى���دى( چەتنەپ كېتىش���ى ھەم���دە ئۆزى���دى( ب���ۇرۇنقى
 كىشىلەرنىڭ يولىغا ئەگىشىشتۇر. ياخشىلىق ئۈمىد قىلغ��ان ب��ۇتھر، ھەيكەللەر
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 . ئۇلرنى تۇتۇشتا، ئۇلرنىڭ قېشىدا دۇئا قىلىشتا، ئ��ۇلرنى ۋەسىلەرياسىشىدۇ
 قىلىش��ماقتا. مۇش��رىكھرنىڭ بۇتھرغ��ا بولغ��ان ئىش�تىياقىدەك ئۇلرغ�ا ئىش��تىياق
 باغھش���ماقتا. بۈگ���ۈن مۇس���ۇلمانھرنىڭ زېمىنلىرى���دا پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد

ئەلەيھىسسالم توسقان زاتۇل ئەنۋاتھر باردۇر. 
  زىممىسىگە چۈش��كەننى��ڭمۇس��ۇلمانھرنىڭ رەھبەرلەرنىڭ بولۇپم��ۇ ئالىمھر

.  مەجبۇرىيىتى باردۇربۇنداق خاتا ئىشھرنى توسۇشى ۋە يوق قىلىش 
 لى رەزىيەلھھۇ ئەنھۇنى ئەۋەتىپەپەيغەمبەر ئەلەيھىسس���������الم، ھەزرىتى ئ

ئېگىز قەبرىلەرنى يېقىشىنى، يەر بىلەن تەڭ قىلىشىنى بۇيرۇغان.
  قانداق بۇيرۇغ��ان بولس��ا، مۇش��ۇ ب��ۇيرۇقى بويىچە ياغ��اچ، قەبرە، ئوت��ۇن،

  ۋە ي��وق قىلىش��ىكۆيدۈرىش��ىتاش ۋە باشقا نەرسىلەردى( ياسالغان ب��ۇتھرنى 
كېرەك. 

 بى���رسەھىھ مۇس���لىمدە ئەبۇل ھەيياج ئەل ئەسەدىدى( رىۋايەت قىلىنغ���ان 
 لى رەزىيەلھھۇ ئەنھۇ مۇن��داق دې��دى:ە ئ��ۇ مۇن��داق دېگەن: ماڭ��ا ئھەدىس��تە،

 رپۈت**ۈنئۈچ**ۈنريەنى،رمېن**ىراللەرنى**ڭررەس**ۇلىرئەۋەتكەنرئى**شر،س**ېنى«
»بۇتلرنى،رئېگىزرقەبرىلەرنى،رتۈزلەش،رئەمىرىربىلەنرئەۋەتەيمۇ؟ر

 ئىم��ام ئەبۇبەكىر ئەل تەرتۇس��ى مۇن��داق دەي��دۇ: ھەزرىتى ئۆمەر رەزىيەلھھۇ
 ئەنھۇغا كىشىلەرنىڭ، س���اھابىلەرنىڭ رەس���ۇلۇلھھقا بەيئەت قىلغ���ان ياغ���اچ
 ئاس���تىغا بېرى���پ ئ���ۇ يەردە نام���از ئوقۇۋاتق���انلىق خەۋىرى يەتكۈزۈلگەن���دە

 نىمۇسۇلمانھرنىڭ پىتنىگە چۈش��ۈپ قالماس��لىق ئەندىشىس��ى بىلەن ئ��ۇ ياغ��اچ
كەستۈرۈۋەتكەن. 

 ئۆمەر رەزىيەلھھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئ������ان كەرىمى������دە تىلغ������ا ئېلىنغ������ان،
 س���اھابىلەرنىڭ رەس���ۇلۇلھھقا ئاس���تىدا بەيئەت قىلغ���ان ياغاچق���ا يۈرگۈزگەن
 ھۆك��ۈمى ب��ۇ بولس��ا، بۇنى��ڭ سىرتىدىكى پىتنىن��ى كۆپەيتى��دىغان، ب��ال ۋە

مۇسىبەتنى كۆپەيتىدىغان، بۇتھرغا بولغان ھۆكۈم قانداق بۇلىشى كېرەك؟ 
 ئىمامى تەرتۇسى مۇنداق دەيدۇ: ق��اراڭ اللە سىزگە رەھمەت قىلس��ۇن، نەدە
 كىشىلەر زىيارەتكە بارى����دىغان، ئىب����ادەت قىلى����دىغان، شىپا ۋە ياخشىلىق
 كۈتى��دىغان، ھەرخىل رەڭلى��ك يىپھرن��ى ب��اغھپ قويى��دىغان بى��رەر شەيئىنى

كۆرسىڭىز ئۇ دەل زاتۇل ئەنۋاتتۇر ئۇنى دەرھال يوق قىلىڭى 
 مەككىگەربارغاندارئۆمەرربى**ن«مۇبەررىر بى( سۈۋەييىددى( مۇنداق دەيدۇ: 
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 خەتتالربىلەنربامداترنامىزىرئوقۇدۇم،رنامازدارپى**لرۋەرق**ۇرەيشرس**ۈرىلىرىنى
 ب**ۇئوقۇدى.رنامازدىنركېيىنركىشىلەرنىڭرت**ارقىلىپركېتىۋاتق**انلىقىنىرك**ۆرۈپر

 س*ورىدى؟رئەيرمۆمىنلەرنىڭرئەمرىرئ*اۋۇريەردەرروس**ۇلىللنىڭنىمەرئى**شردەپر
 ركىشىلەررشۇريەرگەرنامازرئوقۇشرئۈچ**ۈن،نامازرئوقۇغانربىررمەسچى رباررئىدى

 مېڭىش**تىردېيىل**دى.رئۆمەر:رسىلەردىنرب**ۇرۇنقىرقەۋىملەررمۇش**ۇنداقرئىش**لر
 سەۋەبىدىنرھالكربولۇشتى.رپەيغەمبەرلىرىدىنرقالغانرنەرسىلەرنىرئۇلۇغلش**تى.
 ئۇريەرلەرنىرچېركاۋرۋەرئىبادەترجايلىرىرقىلىشتى.ركېمىكىرنامازرۋاقىتلىرىداربۇ
 مەسچىتلەرگەركەپرقالسارنام**ازرئوقۇس**ۇن.رنامازنى**ڭرۋاق**تىركىرمىگەنربولس**ا

  »يولىرداۋاملشتۇرسۇن.رنامازرئوقۇشرئۈچۈنرساقلىمىسۇن.
 مان����ا ب����ۇ ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ پىقھىسىدۇر. ئىس����ھم ئەقىدىسىگە بولغ����ان

ھەددىدى( ئاشۇرۇۋېتىش شېرىككە بېرىپ قېلىش ئەندىشىسىدىندۇر. 

شېرىككەرئېلىپربارىدىغانرسۆزلەر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنىڭ چەكلىگەن ئىش��ھردى( يەنە بى��رى مەزمۇنى��دا
 شېرىككە ئېلىپ بارىدىغان ۋە اللە قا بولغان ئەدەپلەرگە زىيان يەتكۈزىدىغان
 س��ۆزلەردۇر. ب��ۇ تەۋھى��دنى قوغ��داش ئۈچۈن��دۇر. مەسىلەن: اللە ۋە پ��النى
 خالىسا، دېگەن��دەك. اللە ي��اكى باش��قا نەرسىلەرنىڭ ي��اكى كىشىلەرنىڭ ن��امى
 باش��ھيمەن دېگەن��دەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنى ئ��ۆزى ئۈچ��ۈن بۇن��داق
 سۆزلەرنى قىلغانھرنى چەكلىگەنلىكىنى يۇقىرىدا كۆردۇق. ھۇزەيىە رەزىيەلھھۇ

ئەنھۇدى( مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:
 ر«اللەرۋەرپالنىرخالىس**اردېمەڭلر،رمۇن**داقردەڭلر:راللەرخالىس**ارئان**دىن

 (ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان) كېيىنرپالنىرخالىساردەڭلرز
يەنە باشقا بىر سۆز : 

 «اللە ۋە پالنى بولمىغان بولسا» ياكى «اللە قا ۋە ساڭا ئامانەت قىلدىم»
(بۇ سۆزلەر چەكلىنىدۇ)دېگەنگە ئوخشاش.

 ئىبنى ئابباس رەزىيەلھھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
 - ئايەت) ئايىتى��دىكى22 (بەقەرە سۈرىس��ى «اللەرقارشېرىكركەلتۈرمەڭلرز

 «ئەنداد» شېرىكتۇر. بۇ قاراڭغۇ كېچىدە قارا تاش��ھرنىڭ ئاس��تىدا مېڭىۋاتق��ان
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قارا چۈمۈلىدىنمۇ يوشۇرۇندۇر ۋە مەخپىيدۇر. » 
 اللەرتالنى***ڭرھاياتىغ***ا،مۇش����ۇنىڭغا ئوخشىغان س����ۆزلەردى( بەزىلىرى: 

 ھاياتىمغ**ارقەسەمرقىلىمەنكى،رئۇنى**ڭرئى**تىربولمىغ**انربولس**ارئى**دىرئ**وغرىلر
 كەلگەنربۇلتتى.رئىنساننىڭرقېرىندىشىغار«اللەرۋەرسەنرخالىسا زردېيىش**ىرۋە
 «شۇرۋەرپالنىربولمىغانربولسا،رئۇنداقربۇلتتىرمۇن**داقربۇلت**تىزردېيىش**ى

 (ئىبنى ئەبى ھاتەم رىۋايەت قىلغان) پۈتۈنلەيرشېرىكتۇر.
  ئىسىملىرى بىلەن ياكى ئۇنىڭ��دى( باشقىسىنىڭ ليى��ق بولمىغ��اننىڭاللە 

 ئىسىمھر بىلەن ئىسىم قوي���ۇش؛ ئەبۇ داۋۇتنى���ڭ ئەبۇ ش���ۇرەيىھدى( رىۋايەت
قىلغان ھەدىسكە قارىغاندا: 

 «ئۇنى**ڭرئەبۇلرھەكەمر(ھۆك**ۈمرقىلغۇچىنى**ڭردادىس**ىردېگەنرمەنى**دە)
 ئىسىملىكربى**ررق**ۇلىرب**اررئى**دى.رپەيغەمبەررئەلەيھىسس**المرئۇنىڭغ**ارمۇن**داق

 كەم)رھۆك**ۈمرقىلغ**ۇچىرپەقەتلري**الغۇزراللەرت**ۇررۋەرھۆك**ۈمرپەقەتەدېدى:ر(ھ
 ئان���دى( كېيى���( ش���ۈرەيىھ ب���ۇ ئىسىمنى دې**دى.زئ**ۇنىڭغىلرمەنس**ۇپتۇر.ر

ئالماشتۇرۇۋەتتى. 
 سەھىھ بى������ر ھەدىس������تە ئەبۇ ھ������ۈرەيرە رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت

قىلىنىدۇكى:
 اللەرنىڭرنەزىرىدىكىرئە ريامانركۈرىلىدىغانرئىنس**ان،ر(مەلىكۇلرمۈل**ۈك)«

 (يەنىرمۈلۈكلەرنىڭرساھىبى)ردەپرنامربېرىلگەنلەردۇر.راللەردىنرباش**قارمالى**ك
»يوقتۇر.

  س��ۈفيان بى��( ئۇيەينە ؛ ئەجەملەرنىڭ ئىش��لىتىدىغان شاھىنش��اى دېگەن
  دېگەن. چ���ۈنكى ئوخش���اش مەننى،س���ۆزلەرمۇ ئوخش���اش س���ۆزلىرىدىندۇر

ئىپادىلەيدۇ. 
 يەنە بى����ر رىۋايەتتە قىيامەت ك����ۈنى اللە نى����ڭ ئازابى����دى( ئەڭ ق����اتتىق
 ئازابلىنى��دىغان كىشىلەر تۆۋەن��دىكى كىشىلەردۇر. ئىنس��انغا اللە دى��( باش��قا
 مەبۇدنىڭ ئىس������مىنى قوي������ۇش؛ ئابدۇلكەبە، ئابدۇنەبى، ئابدۇلھۈسەيى(،
 ئاب���������دۇل مەسىھ دېگەنگە ئوخش���������اش ئىسىمھر دۇر. ئىبن���������ى ھەزىم،

ئابدۇلمۇتتەلىپتى( باشقا، بۇنداق ئىسىمھرنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. 
 ئۇن��دى( باش��قا ئىنس��اننىڭ بېشىغا كەلگەن قىيىنچىلى��ق ۋە كەڭرىچىلىك
 ۋاقىتلىرى���دا زام���اننى تىلھش. زام���اننى تىلھش بىرخى���ل اللە ق���ا قارش���ى
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  اللەيۈرگۈزگ��ۈچىچىققانلىق، اللە ق�ا ئاچچىقھنغ��انلىق بولى��دۇ. ب�ۇ ئىش��ھرنى 
  ئ��ۈدۈر. كائىناتت��ائالماش��تۇرغۇچىت��ۇر. كېچىن��ى كۈندۈزگە كۈن��دۈزنى كېچىگە 

 پۈت��ۈن بولغ��ان ئىش��ھرنى ئ��ۇ قىلى��دۇ. ش��ۇ سەۋەبلىك سەھىھ بى��ر ھەدىس��تە
مۇنداق دېيىلگەن؛

 اللەرتائالرمۇن**داقردەي**دۇ:رئىنس**انرئ**وغلىرزام**اننىرتىللشربىلەنرماڭ**ا«
 ئەزىيەتريەتكۈزى***دۇ.رچ***ۈنكىرزام***انرمىنى***ڭ،ركېچەركۈن***دۈزنىرمەن

ئورۇنلشتۇرىمەن.زر

تەۋھىدنىڭرھاياتتىكىرتەسىرلىرى

  تەۋھىد ئۈستىگە قۇرۇلغ��ان ھاي��ات ئەڭ مەنپەئەتلىك،شېرىكتى( ئايرىلغان
 مېۋىلەرنى بېرى��دۇ. ھاياتى��دا ئەڭ ياخش��ى نەتىجىلەرگە ئېرىشىدۇ. بۇلرنى��ڭ

مىساللىرى

ئىنساننىڭرئەركىنلىككەرئېرىشىشى

  ت��ۈرى ۋە كۆرۈنۈش��لىرىگە قارىغان��دا ئىنس��اننى پەسلەشتۈرۈش��تى(،ش��ېرىك
 باش���قا نەرسە ئەمەس. چ���ۈنكى ئ���ۇ مەخلۇقاتقا بوي���ۇن ئېگىش���كە، ھېچ���بىر
 نەرسىنى يارىتالمىغ���ان مەخلۇقھرغا، ئۆزلىرىنىم���ۇ بى���ر زىي���ان ت زەخمەتتى(

  ۋەھاي����ات بىرىش����كەس����اقھپ قاللماي����دىغان مەخلۇقھرغا، ئۆلتۈرۈش����كە، 
 تىرىلدۈرۈشكە كۈچى يەتمەيدىغان، ئىنس��ان ۋە مەخلۇقاتھرغا بوي��ۇن ئېگى��ش

ۋە ئىبادەت قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. 
 تەۋھىد بولسا ھەقىقەتەن ئىنساننى ياراتقان رەببى��دى( باشقىسىغا ئىب��ادەت
 قىلىش����تى(، خۇراپىيلىق����تى( س����اقھيدۇ. تەۋھى����د دېگەن؛ ئىنس����انھرغا،
 پىرئۇنھرغ��ا، يالغ��ان ئىھھھرغ��ا، ئىھھلى��ق ئىدىيىسىدە بولغانھرغ��ا بوي��ۇن
 ئەگمەس��تى(، پەقەتھ اللە ق��ا بوي��ۇن ئېگىشىنى، اللە نىھ ئۇلۇغھش��نى، اللە

قىھ تەسلىم بولۇشنى كۆرسىتىدۇ. 
  قوغ��دىغۇچىلىرىڭش��ۇ سەۋەبتى( ش��ېرىكنىڭ باش��ھمچىلىرى، جاھىليەتنى
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 ئومۇمەن پەيغەمبەرلەرنىڭ، بولۇپم��ۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنىڭ دەۋەتلىرىگە
  ل ئىھھە ئىللە لھى (بىر اللە دى( باشقا ئىھى،قارىشى چىققان. چۈنكى ئۇلر

 ي��وق) كەلىمىسىنىڭ مەنىسىنىڭ ئىنس��ان ئەركىنلىكىنىڭ بى��ر نامايەندىس��ى،
 س������اختا ئەخھقھرنىڭ ۋە ئال������دامچىلىقھرنىڭ بەربات بولى������دىغانلىقىنى،
 مۆمىنلەرنىڭ ھاياتىنى�����ڭ يۈكسىلىش�����ى ۋە اللە دى�����( باشقىسىغا بوي�����ۇن

ئەگمەسلىك ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. 

تەۋھىدرئارقىلىقرباراۋەرلىكربەرپاربولىدۇ

 تەۋھى��د ھاياتت��ا، نىش��انى ئېنى��ق، مەقسىتى روشەن، ب��ايرىقى مۇس��تەھكەم
 بولغان بىر باراۋەرلىكنىڭ قۇرۇلۇشىغا ياردەم قىلىدۇ. ئۇن��داق كىش��ى ئۈچ��ۈن،
 ي���الغۇز بولس���ۇن ي���اكى باش���قىھر بىلەن بولس���ۇن، خۇش���ال ۋە ق���ايغۇلۇق
 مەزگىللەردە بولسۇن، اللە قا دۇئا  قىلى��دىغان، ئ��ۇ اللە ن��ى رازى قىلى��دىغان
 كىچىك بولس��ۇن ي�اكى چ��وڭ بولس��ۇن ئەمەللەرنى قىلى��دىغان يېگانە بى��ر اللە

باردۇر. 
 قەلبى��دە نۇرغۇنلىغ��ان خۇدالرغ��ا ئ��ورۇن بەرگەن، ھاي��اتىنى نۇرغۇنلىغ��ان
 مەبۇدلر ئۈچۈن مەشغۇل قىلغان، بەزىدە اللە قا بەزىدە بۇتھرغا، بەزىدە بى��ر
 بۇتقا يەنە بەزىدە باشقا بىر بۇتق��ا يېلىنى��دىغان مۇش��رىكنىڭ ھالى��دى( خېلىھ

. دۇرپەرقلىق ھايات مۇئمىننىڭ ھاياتى
شۇ ۋەجدى( يۈسۈپ ئەلەيھىسسالم مۇنداق دېگەن:

 «ئەيرتۈرمىداشلىرى !ررئايرى ر–رئايرى ربۇتلررياخشىمۇرياكى،رھەممىدىن 
- ئايەت) 39 (سۈرە يۈسۈپ ئۈستۈنريالغۇزراللەرياخشىمۇ؟ز

يەنە قۇرئان كەرىمدە:
 «اللەر(سىلەرگەرمۇنداق)ربىررمىسالنىركەلتۈرىدۇ:ربىررقۇلربولۇپ،رئۇنىڭغ**ا
 (ئىشقارسېلىشنى)رتالىشىدىغانرنۇرغۇنرخوجايىنلررئىگىدارچىلىقرقىلىدۇر(بى**رى
 ب**ۇرئىش**قا،ربى**رىرئ**ۇرئىش**قاربۇيرۇي**دۇ،رئ**ۇركىمن**ىررازىرقىلىش**نىربىلەلمەي
 قالىدۇ)،ريەنەربىررقۇلربولۇپ،رئۇربى**ررئ**ادەمگىلرخاس**تۇر،رب**ۇرئىكك**ىرق**ۇل
 (يەنىرئۇنىڭرئەھۋالى)رباراۋەرمۇ؟رجىمىرھەمدۇس**اناراللەرغ**ارخاس**تۇر!ربەلكى

 -29 (س��ۈرە زۇمەر ).»29ئ**ۇلرر(يەنىرمۇش**رىكلر)نى**ڭرتولىس**ىربىلمەي**دۇر(
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ئايەت) 
 مۇئمىننىڭ مىسالى، بىرل خوج��ايىنى بولغ��ان ئ��ۇنى قان��داق قىلس��ا خۇش��ال
 قىلىدىغانلىقىنى، قانداق قىلس�ا خوج�ايىنىنى خاپ�ا قىلى�دىغانلىقىنى بىلگەن.
 ئۇ خوجايىنىنى رازى قىلىدىغان ئىشھرنى قىلى��دىغان، بۇنى��ڭ بىلەن قانائەت

تاپقان قۇلغا ئوخشايدۇ. 
 مۇشرىكنىڭ مىسالى بولسا، بىرنەچچە خوجايىنى بولغ��ان قولغ��ا ئوخش�اش،

 ڭغ��ائوبىرى بىر ئىش��قا بۇيرۇس��ا يەنە بى��رى يەنە بى��ر ئىش��قا بۇيرۇي��دۇ. بى��رى 
 بۇيرۇس��ا، يەنە بى��رى س��ولغا بۇيرۇي��دۇ. ئ��ۇلر ھەقىقەتەن مۇش��ۇنداق زىي��ان

تارتقۇچىھردۇر. 

تەۋھىدرخاتىرجەملىكنىڭرمەنبەسىدۇر

 تەۋھى���د ئىنس���اننىڭ قەلبىنى خاتىرجەملىك بىلەن تولدۇرى���دۇ. ش���ېرىك
 ئەھلىنىڭ دىلىدىكى قورق��ۇنچھردى( يىراقھش��تۇرىدۇ. رىزى�ق، ھاي��ات، ب��ال-
 چاقا، جى��(، ئۆل��ۈم، ئۆلۈم��دى( كېيىنك��ى ھاي��ات، باش��قا قورق��ۇنچھرنى ي��وق

قىلىدۇ. 
 مۆئمى( اللە دى( باشقا ھېچقان��داق نەرسىدى( قورقماي��دۇ. ش��ۇ سەۋەبتى(،

  م����ۇئمىننى ئۇن����داق ھال����دا،ەن ھال����دا كۆرسەڭكەتككىشىلەرنى قورق����ۇپ 
  ئ�����ۇنى خاتىرجەم كۆرىسەن، كىشىلەرداكۆرمەيسەن. كىشىلەر غەمگە پاتقان�����

 ھاياجانھنغىنى���دا ئ���ۇلرنى تەمكى( كۆرىسەن. ب���ۇ توغرىسىدا قۇرئ���ان كەرىم
 ئىبراھىم ئەلەيھىسسالمنىڭ مۇشرىك قوۋمى بىلەن بولغ��ان مۇنازىرىسىنى تىلغ��ا
 ئالغ��ان. ئ��ۇنى باتى��ل تەڭرى ۋە ب��ۇتلىرى بىلەن قورقۇتم��اقچى بولۇش��قىنىدا،

ئۇلرنى ھەيران قالدۇرغۇدەك دەرىجىدە مۇنداق دەيدۇ:
 «اللەرنى**ڭرش**ېرىكىربول**ۇشرھەققى**دەراللەرسىلەرگەرھېچقان**داقردەلى**ل 

 چۈشۈرمىگەنربۇتلرنىراللەرغارشېرىكركەلتۈرۈشتىنرقورقمايۋاتساڭلر،رسىلەرنىڭ
 ش***ېرىكركەلتۈرگەنرب***ۇتلىرىڭلردىنرمەنرقان***داقمۇرقورق***اتتى !رئەگەررسىلەر
 بىلسەڭلرر(ئېيتىڭلرچۇ)،ربىزربۇرئىككىرگ**ۇرۇھرئادەم**دىنرزادىرقايسىمىزرئە 

- ئايەت)81).» (سۈرە ئەنئام 81 (قورقماسلىققارتېگىشلىكز
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 «ئ***ازابتىنرئەمىنربول***ۇشرئىم***انرئېيتق***ان،رئىمانغ***ارمۇش***رىكلىكنى
 ). »82ئارىلشتۇرمىغانرئادەملەرگەرمەنسۇپتۇر،رئۇلررھىدايەترتاپقۇچىلردۇرر(

- ئايەت)82(سۈرە ئەنئام 
 

 ب���ۇ ھۆكۈمەتنىڭ ي���اكى س���اقچىنىڭ قوغدىشىدى( بولغ���ان خاتىرجەملىك
 ئەمەس، بەلكى ئىنس����اننىڭ ئۆزى����دىكى خاتىرجەملىك. مان����ا ب����ۇ ھەقىقىي
 خاتىرجەملىكتۇر. ئاخىرەتتىكى بولس��ا تېخىم��ۇ چ��وڭ، تېخىم��ۇ مەنپەئەتلىكتۇر.
 چ���ۈنكى ب���ۇ ئىش���ھر اللە ئۈچ���ۈن ئىخھس بىلەن قىلىنغان���دۇر. تەۋھى���د

ئەقىدىسىگە شېرىك ئارلشمىغاندۇر. 
 بۇخارىنى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلھھۇ ئەنھۇدى( رىۋايەت قىلغ��ان ھەدىسىدە:

 ئ**ايىتى «رئۇلررئىشەنگەن،رھەمدەرئىمانلىرىغارزۇلۇمنىرئارلش**تۇرمىغانلردۇر.ز
 نازىلربولغان**دا،رئەيراللەرنى**ڭرررەس**ۇلى،رقايسىمىزرئۆزىمىزگەرزۇل**ۇمرقىلىمى**ز
 دەپرسورالدى؛ررەسۇلۇللھ:ر«سىلەررچۈشەنگەندەكرئەمەس،رلوقمانرھېكىمنى**ڭ

 غ**ا«ئەيرئوغ**ۇلچىقى ،راللەر ئوغلىغ**ارقىلغ**انرنەسىھەتلىرىنىرئاڭلىمى**دىڭلرمۇ؟
 -13 (س��ۈرە لوقم��ان شېرىكركەلتۈرمىگىن،رشېرىكرناھايىتىرچ*و رزۇلۇم*دۇرز

ئايەت) » دېدى. 
 ئىمانلىرىغا زۇلۇمنى ئارلشتۇرمىغانھردۇر دېگەننىڭ مەنىسى «ئ��ۇلر دىنىن��ى
 پەقەتھ اللە قىھ خ����اس قىلغ����انھردۇر ئ����ۇلر تەۋھى����دنى ش����ېرىك بىلەن

ئارلشتۇرمىغانھردۇر.» 

رقۇۋۋەتنىڭرمەنبەسىدۇرىيەرجەھەتتىكىتەۋھىدرپىسىلوگ

 تەۋھىد ئىگىسىگە پىسخلوگىيە جەھەتتى( بىر قۇۋۋەت بېرىدۇ. قەلبى، اللە
 ق���ا ئۈمى���د، ئىشەنچ، تەۋەككۈل، قازاسىغا بوي���ۇن ئېگى���ش، مۇسىبەتلەرگە
 نىس�������بەتەن سەۋر، قانائەتچانلىق بىلەن تولى�������دۇ. ئ�������ۇ ھادىسىلەردى(
قورقمايدىغان، پالكەتلەرگە نىسبەتەن ھودۇقۇپ كەتمەيدىغان بىر تاغدۇر. 

 بېشىغا قانداقھ ب��ال كەلگەن بولس��ۇن، ھەرقان��داق قىيىنچىلى��ق ئۈس��تى ت
 غ���ائۈس���تىگە كەلس���ۇن، پەقەتھ ياراتقۇچىسىغا ئېسىلىدۇ. قەلبى بىلەن ئۇنىڭ
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 يېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىنھ ياردەم تىلەي��دۇ. ئ��ۇنىڭغىھ تايىنى��دۇ. زىي��ان تارتىش��تا،
 ياخشىلىقنىڭ كېلىشىدە ئۇنىڭ�������دى( باشقىسىدى( ھېچنەرسە كۈتمەي�������دۇ.

ئۇنىڭدى( باشقىسىدى( ئارزۇ قىلىپ، دۇئا قىلىپ بىرنەرسە تىلىمەيدۇ. 
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس���المنىڭ ئىبن���ى ئابب���اس رەزىيەلھھۇ ئەنھۇغا دېگەن

 «رتىلىسە راللەردىنرتىلە،رياردەمرتىلىسە ر،راللەردىنرتىلەزسۆزى: 
 اللە تائال مۇنداق دەيدۇ: 

 «ئەگەرراللەرساڭاربىرەررزىيان-رزەخمەتريەتكۈزۈشىنىرئىرادەرقىلسا،ري**الغۇز
 اللەردى**نرباش**قارئ**ۇنىردەپئى**يرقىلغ**ۇچىربولماي**دۇ،رئەگەرراللەرس**اڭاربى**رەر
 ياخشىلىقنىرئىرادەرقىلسا،راللەرنىڭرپەزلىنىرقايتۇرغۇچىربولمايدۇ،راللەرپەزلىنى
 بەندىلىرى**دىنرخالىغ**انرئادەمگەريەتكۈزى**دۇ،راللەر(بەن**دىلىرىنىڭرگۇن**اھىنى)

  (س��ۈرە).»107مەغپىرەترقىلغۇچىدۇر،ر(ئۇلرغ**ا)رمېھرىبان**دۇرزر(دېيىل**دى)ر(
- ئايەت) 107يۇنۇس 

اللە تائال يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
 «بىزرپەقەترسېنىربەزىرئىلھلىرىمىزرسارا رقىلى**پرقويۇپت**ۇردەيمى**ززرھ**ۇد
 ئېيتتى:ر«مەنرھەقىقەتەنراللەرنىرگۇۋاھرقىلىمەن،رسىلەرمۇرگۇۋاھربولۇڭلركى،
 مەنرسىلەرنىڭراللەرنىرقويۇپرشېرىكركەلتۈرگەنربۇتلىرىڭلردىنرئ**ادا-رج**ۇدا

-54مەن،رھەممىڭلررماڭ**ارسۇيىقەس** رقىلىڭلر،رماڭ**ارمۆھلەتربەرمەڭلرر(
 ).رشۈبھىسىزكى،رمېنىڭرپەرۋەردىگارى رۋەرسىلەرنىڭرپەرۋەردىگارىڭلرربولغان55

 اللەرغارمەنرتەۋەككۈلرقىلدى ،راللەرنىڭرباشقۇرۇشىداربولمىغانربىرمۇرمەخلۇق
 يوقتۇر؛رپەرۋەردىگارى رھەقىقەتەنرت**وغراريولدى**دۇرر(يەنىرئادى**لربول**ۇپرھې**چ

- ئايەت) 56 (سۈرە ھۇد »).56كىشىگەرقىلچەرزۇلۇمرقىلمايدۇ)ر(
 مۇستەھكەم بىر ق��ۇۋۋەتنى ئ��ۆز ئىچىگە ئالغ��ان ب��ۇ ئايەت، ئىشەنچلىك بى��ر
 قەدەم، ئىنك��ار قىلمىغ��ان، بويۇنت��اۋلىق قىلمىغ��ان بى��ر ئىم��ان، قورقۇن��چ ۋە
 ئاجىزلىقنى تونۇمايدىغان بىر روھنى تىلغا ئېلىۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇ ك�ۈچىنى اللە

قا تەۋەككۈلدى( ئالىدۇ. 
 «ئۆزرۋاقتىدارمۇناپىقلررۋەردىللىرىداركېسىلىر(يەنىرشەك)ربارلر:ر«ب**ۇلرنى
 (يەنىرمۇسۇلمانلرنى)رئۇلرنىڭردىنىرئالدىدىر(يەنىرمۇس**ۇلمانلررئ**ۆزردىنىغ**ا
 مەغرۇرربولۇپ،رئۆزلىرىنىريېڭىلمەسردەپرگۇمانرقىلىپ،رئازرسانلىقرتۇرۇقل**ۇق
 كۆپرسانلىقلرربىلەنرئۇرۇشۇشقارچىقتى)زردېدى.ركىمكىراللەرغ**اريۆلىنىدىكەن
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 (اللەرئۇنىڭغارئەلۋەتتەرياردەمربېرى**دۇ):رچ**ۈنكىراللەرغ**الىبتۇر،رھېكمەتربىلەن
- ئايەت)49 (سۈرە ئەنىال ).»49ئىشرقىلغۇچىدۇرر(

تەۋھىدرقېرىنداشلىقنىڭرۋەرباراۋەرلىكنىڭرئاساسىدۇر

 تەۋھى��د ئىنس��اننىڭ ئەركىنلىكىنى، ئى��ززەت ۋە ئ��ابرۇيىنى، ساقھش��تا بى��ر
 ئاساس بولغىنىدەك، قېرىنداشلىقنىڭمۇ بىر ئاساسىدۇر. چ��ۈنكى قېرىنداش��لىق

 . ئەممامەي��دانغا كەلمەي��دۇباشقا ئىھھھرغ��ا چوقۇنغان��دا -ۋە باراۋەرلىك باشقا 
 ھەممىس��ى اللە نى��ڭ ق��ۇلى (بەندىس��ى) بوللىغىنى��دا، ئان��دى( ب��ۇ كىشىلەر
 ئوتتۇرىسىدىكى قېرىنداش����لىق ۋە باراۋەرلىكنى����ڭ ئاساس����ى بولى����دۇ.  ش����ۇ
 ۋەجىدى( روسۇلىلھنىڭ يەر يۈزىدىكى پادىشاھھرغا قىلغان دەۋى��تى ب��ۇ ئايەت

بىلەن بولغان ئىدى. 
 ««ئ***ىرئەھلىركىت***ال!ر(يەنىريەھۇدىيلررۋەرناس***ارالر)رپەقەتراللەرقىل
 ئىبادەترقىلىش،راللەرغارھېچرنەرسىنىرشېرىكركەلتۈرمەسلىك،راللەرنىرقوي**ۇپ
 بىر-ربىرىمىزنىرخۇدارقىلىۋالماسلىقتەكرھەممىمىزگەرئورتاقربولغ**انربى**ررس**ۆزگە
 (يەنىربىررخىلرئەقىدىگە)رئەمەلرقىليل**ىزردېگى**ن،رئەگەررئ**ۇلرري**ۈزرئۆرۈسە
 (يەنىرب**ۇنىرقوب**ۇلرقىلمىس**ا):ر«(ئ**ىريەھۇدىيلررۋەرناس**ارالررجامائەس**ى!)

  (س��ۈرە ئ��ال ئىم��ران).»64بىزنىڭرمۇسۇلمانرئىكەنلىكىمىزگەرگۇۋاھربولۇڭلرر(
- ئايەت) 64

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنىڭ نامازلىرى��دى( كېيى��( ئوقۇغ��ان دۇئالىرى��دى(
ئۆرنەك بىرىمىز. 

 «رئ****ىررەب****بى !رھەررنەرسىنىرئىگىس****ىرۋەرئىلھ****ى،رس****ېنىريېگانە
ئىكەنلىكىڭگە،رشېرىكىنىڭريوقلۇقىغارگۇۋاھلىقربېرىمەنزر

 «رئ**ىررەب**بى !رھەررنەرسىنىرئىگىس**ىرۋەرئىلھ**ى،رمۇھەممەدنىڭرس**ېنىڭ
قۇلۇ رۋەرئەلچىڭرئىكەنلىكىگەرگۇۋاھلىقربېرىمەنزر

 «رەببىمىز!رھەممەرنەرسىنىڭرئىگىسىرۋەررەب**بى،رقۇللىرىڭنى**ڭرھەممىسىنىڭ
قېرىنداشرئىكەنلىكىگەرگۇۋاھلىقربېرىمەنزر
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 پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم تەرىپىدى( كەلگەن بۇ ئۈچ تۈرلۈك شاھادەت، بى��ر
 - بى��������رى بىلەن باغلىنىش��������لىقتۇر. چۈشەنچىمىزدىكى مۇس��������ۇلمانھرنى

  ئۇلۇھىيەتتە.ھنغان��دۇرباغقېرىنداش��لىقى، ئال��دىنقى ئىكك��ى ش��اھادەت بىلەن 
 گەاللە تائالنىڭ يېگانە بۇلىشى، شېرىكى يوق ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ بىلەن بىر

 ئىھھھرنىڭ بولماسلىقى، ئۇنىڭدى( باشقىسىغا بويۇن ئەگمەس��لىكى، ھۆرمەت
 كۆرسەتمەس���لىكى، ئۇلۇغھنماس���لىقىدۇر. مۇھەممەد ئەلەيھىسس���المنى بەن���دە
 ئىكەنلىكى اللە تەرىپىدى( خەۋەر بېرىلگەنلىكتى(، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالمنى
 ئۇلۇغھش شۈبھىسىنى ي��وق قىلى��دۇ. ئ��ۇ ئىھى ئەمەس. ئ��ۇ اللە نى��ڭ ئوغلىم��ۇ
 ئەمەس. خرىس��تىئانھرنىڭ ئويلىغىنى��دەك، ئ��ۇچ ئىھھنى��ڭ ئۈچىنچىس��ى ھەم

ئەمەس. 
 بۇ ئىككى ھەقىقەت ئۇلۇغھشنىڭ پەقەتھ اللە تائالغ��ا خ��اس ئىكەنلىكىنى،
 باش��تا پەيغەمبەر ئەلەيھىسس��المنىڭ بۇلىش��ى بىلەن پۈت��ۈن ئىنس��انھرنىڭ اللە
 نى��ڭ ق��ۇلى (بەندىس��ى) بۇلىش��ى ب��ارلىق اللە نى��ڭ ق��ۇللىرى، (بەن��دىلىرى)
 باراۋەردۇر. مىللىتىنىڭ، رەڭگىنىڭ، ئەجدادىنىڭ ھېچقانداق بىر ئۈستۈنلۈكى

يوقتۇر. 
 «ئىرئىنس**انلر!رسىلەرنىربى**زرھەقىقەتەنربى**ررئەر،ربى**ررئايال**دىن،ر(ئ**ادەم
 بىلەنرھەۋۋادىنرئىبارەتر)بىررئاتاربىررئانىدىنرياراتتۇقرئۆزرئارارتونۇشۇش**ۇڭلر
 ئۈچ**ۈنرسىلەرنىرنۇرغ**ۇنرمىللەترۋەرئ**ۇرۇقرقىل**دۇق،رھەقىقەتەنرئە رتەقۋادار
 بولغ***انلىرىڭلرراللەرنى***ڭردەرگاھى***دارئە رھۆرمەتلىكرھېسابلىنىسىلەرر(يەنى
 كىشىلەرنىڭربىر-بىرىدىنرئارتۇقربولۇش**ىرنەسەلربىلەنرئەمەس،رتەقۋادارلىق
 بىلەنربولىدۇ)،راللەرھەقىقەتەنرھەممىنىربىلگۈچىدۇر،رھەممى**دىنرخەۋەرداردۇر

- ئايەت) 13 (سۈرە ھۇجۇرات ).»13(

شېرىكنىڭرزىيانلىرىر

 ش��ېرىكنىڭ شەخس��ى ۋە ئوم��ۇمى ھاياتق��ا نىس��بەتەن نۇرغ��ۇن يام��انلىق ۋە
زىيانلىرى بار
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شېرىكرئىنسانلررئۈچۈنربىررزاللەتتۇر

 ئىنسانلىق قىممىتىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىدۇر. اللە ئۇ ئىنس��اننى يەر يۈزىنى��ڭ
 خەلىپىسى قىلغان، ئۇنى شەرەپلىك قىلغ��ان، پۈت��ۈن ئىسىمھرنى ئۆگەتكەن،
 يەر ۋە ئاسماندا بولغان ب��ارلىق مەۋجۇداتىنى ئۇنىڭغ��ا بويس��ۇندۇرۇپ بەرگەن،
 بۇ كائىناتنى ئۇنى��ڭ خىزمىتىگە س��ېلىپ بەرگەن، ئەمما ئ��ۇ ئىنس��ان ئۆزىنى��ڭ
 قىممى���تىنى بىلەلمىگەن. كائىن���اتتىكى بەزى مەخلۇقھرغا ئىب���ادەت قىلغ���ان،

 . ھ��البۇكى ئ��ۇ ئىنس��انۋالغانبويۇن ئەككەن ۋە سەجدە قىلىدىغان ئىھى قىلى
. (رەھبىرى، باشقۇرغۇچىسى)بۇ مەۋجۇداتنىڭ خەلىپىسىدۇر 

اللە تائال مۇنداق دەيدۇ:
 «ركېچەربىلەنركۈن**دۈز،رك**ۈنربىلەنرئ**ايراللەرنى**ڭر(بىرلىكىن**ىرۋە 

 قۇدرىتىنىركۆرسىتىدىغان)رئالمەتلىرىدىندۇر،رقۇياشقارسەجدەرقىلماڭلر،رئايغىمۇ
 سەجدەرقىلماڭلر،رئۇلرنىرياراتقانراللەرغ**ارسەجدەرقىلىڭلر،رئەگەررپەقەتراللە

- ئايەت) 37 (سۈرە فۇسسىلەت ).»37غىلرئىبادەترقىلىدىغانربولساڭلرر(
  تېخىمۇۋاتقىنىمىزدى(بۈگۈنكى كۈندە ئىنسانھرنىڭ ئىچىدىكى زاللەت كۆرۈ

 ئۈچ��ۈنكۆپت��ۇر. مىليونلىغ��ان ئىنس��انھر، ئىنس��انھر ئۈچ��ۈن خىزمەت قىلس��ۇن 
 يارىتىلغان، ئۆلتۈرۈپ يېسۇن دەپ يارىتىلغان، كالىغا ئىبادەت قىلىشماقتا. بۇ

.(ھىندىستاندا-ت)قانداقمۇ ئىھى بوللىسۇن 
بۇ توغرىدا اللە تائال قۇرئان كەرىمىدە مۇنداق دەيدۇ: 

 «اللەرغارخالىسرئىبادەترقىلىڭلر،رئۇنىڭغ**ارش**ېرىكركەلتۈرمەڭلر،ركىمك**ى
 اللەرغارشېرىكركەلتۈرىدىكەن،رئۇرگوي**ارئاس**ماندىنرتاش**لىنىپ،رقۇش**لررئ**ۇنى
 ئېلى**پرقاچقان**دەك،ري**اكىرب**ورانرئ**ۇنىرئېلى**پربېرى**پريى**راقرجايغ**ا

- ئايەت) 31 (سۈرە ھەج ).»31تاشلىۋەتكەندەكربولۇپرقالىدۇر(

شېرىكرخۇراپىيلىقنىڭرمەنبەسىدۇر

 ش��ېرىك، خ��ۇراپىي ۋە باتى��ل ئىتىقاتنى��ڭ مەنبەسىدۇر. كائىناتت��ا اللە دى��(
 باشقا كۈچ- قۇدرەت ئىگىسى، يۇلتۇز، جى��(، كىش��ى ۋە روھھرنى��ڭ بارلىقىغ��ا
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 ئىشىنىش���تۇر. ئىنس���ان ئەقلى ھەر تۈرل���ۈك خ���ۇراپىيلىقنى قوب���ۇل قىلىش���قا،
 دەجج����النى تەستىقھش����قا تەيياردۇر. ش���ۇ سەۋەبتى( جەمئىيەتتە، ك����اھى(،
 پ����الچى، مۇنەججىملەردەك غ����ايىبنى بىلى����دىغانلىقىنى داۋراڭ قىلى����دىغان،
 كائىن�������اتتىكى بەزى مەخپىي كۈچلەر بىلەن مۇناسىۋىتى ب�������ارلىقىنى داۋراڭ
 قىلىدىغانھرنىڭ س�انى ۋە ئىن��اۋىتى ئاش�ماقتا. ش�ۇنىڭ بىلەن ب�ۇ جەمئىيەتتە
 اللە نىڭ بۇيرۇقلىرى ۋە اللە نىڭ ئەلچىسىنىڭ سۈننەتلىرى تاشلىنىپ قېلى��پ
 ئورنىغ���ا، تى���ل تۇم���ار، كۆزمونج���اق، ئەپس���ۇن، س���ېھىر قات���ارلىقھر ئىش���ھر

بارغانسېرى كۆپىيىۋاتىدۇ. 

شېرىكرچو رزۇلۇمدۇر

  زۇلۇم���دۇر، ھاياتق���اەنش���ېرىكنىڭ ئ���ۆزى بى���ر چ���وڭ زۇلۇم���دۇر. ھەقىقەت
 زۇلۇم��دۇر. باش��قىھرغا زۇلۇم��دۇر. ھەقىقەتنىڭ ئەڭ بۈي��ۈكى، ئۆزى��دى( باش��قا
 ئىھھنىڭ يوقلۇقى، ئۇنىڭ��دى( باش��قا رەببىنى��ڭ يوقل��ۇقى، ئۇنىڭ��دى( باش��قا
 ھۆك��ۈم چىق��ارغۇچى بولمىغ��ان اللە ت��ۇر. مۇش��رىك اللە دى��( باشقىسىنى ئىھى
 قىلغ���ان، اللە دى��( باشقىسىنى رەب دېگەن، ئۇنىڭ���دى( باشقىسىنى ھۆك���ۈم

قىلغۇچى دەپ ئېتىراپ قىلغان كىشىدۇر. 
 ھاياتىغ��ا زۇلۇم��دۇر. چ��ۈنكى مۇش��رىك، ئۆزىگە ئوخش��ايدىغان، مەخلۇققا
 ئ��ۆزىنى بەن��دە (ق��ۇل) قىلى��پ بەرگۈچى��دۇر. ھ��البۇكى اللە ئ��ۇ بەن��دىنى ھ��ۆر

ياراتقان تۇرسا. 
 باشقىھرغا زۇلۇمدۇر؛ چۈنكى باشقىھرنى اللە قا تەڭ شېرىك قىلىش بىلەن
 ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلغاندۇر. چ��ۈنكى ئۇنىڭغ��ا ليى��ق بولمىغ��ان نەرسىنى ئۇنىڭغ��ا

بەرگەندۇر. 

شېرىكرقورقۇنچنىڭرمەنبەسىدۇر

 تەۋھىد، ھۇزۇر ۋە ئىشەنچنىڭ مەنبەس��ى بولغىنى��دەك، ش��ېرىكمۇ قورقۇن��چ
 ۋە ۋەھىمىنى���ڭ مەنبەسىدۇر. ئەقلى خ���ۇراپىيلىقنى قوب���ۇل قىلغ���ان، باتى���ل
 ئېتىق���اد ۋە خات���الىقھرنى قوب���ۇل قىلغ���ان ئىنس���ان، س���اختا خۇدالرنى���ڭ
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 خىزمەتچىلىرى بولغان، كاھىنھرنىڭ ۋە ئۇلرنىڭ خىزمەتچىلىرىنىڭ تارقاتق��ان
 ى. بۇنى����ڭ ئۈچ����ۈن ئېنى����ق بى����ر سەۋەبپ كېتىشىدۇۋەھىمىلەردى( قورق����ۇ

  شېرىك بولغان جايدا، قورقۇنچ، ۋەھىمە كېڭەيمەكتە. اللە تائ��ال،بولماستى(
مۇنداق دەيدۇ:

 «(ئىلھلىق**ى)رھەققى**دەرھېچ**بىرردەلى**لرچۈش**ۈرمىگەنرنەرسىلەرنىر(يەنى 
 بۇتلرنى)راللەرغارشېرىكرقىلغانلىقلىرىرئۈچۈن،ركاپىرلرنىڭردىللىرىغارقورقۇن**چ
 سالىمىز،رئۇلرنىڭربارىدىغانرجايىردوزاختۇر،رئالىملرنىڭرجايىر(يەنىردوزاخ)

- ئايەت)  151 (سۈرە ئال ئىمران »).151ھەقىقەتەنريامانرجايدۇرر(

شېرىكرئىنساننىرھۇرۇنلشتۇرىدۇ

 ش���ېرىك ئىنس���اننى خەيرلىك ئىش���ھردى( توس���ۇپ قويى���دۇ. ئىنس���اننىڭ
 رنىڭھمۇش��رىكتىرىش��چانلىقىنى ئۆزىگە بولغ��ان ئىشەنچىنى ي��وق قىلى��دۇ. ب��ۇ 

  ۋاسىتىسى بىلەن مۇسىبەت كۆرۈشى سەۋەبلىكتۇر. بۇ چ��وڭنىڭشاپائەتچىلىرى
 گۇن���اى قىلغ���انلىقتۇر. اللە دى���( باش���قا تەڭرىلىرىنىڭ ئ���ۆزلىرىنى ش���اپائەت
 قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن گۇناى ئىش��ھرنى قىلىش��ماقتا. مۇش��رىك

ئەرەبلەرنىڭ تەڭرى ۋە ئىھھلىرى توغرىسىدا ئىشەنگەنلىرى مۇنداق: 

 «ئ**ۇلرراللەرن**ىرقوي**ۇپ،رئۆزلىرىگەرپاي**دا-رزىي**انريەتكۈزەلمەي**دىغان
 نەرسىلەرگەرچوقۇنى**دۇ،ر«ب**ۇلرر(يەنىرب**ۇتلر)راللەرنى**ڭردەرگاھى**داربىزگە
 شاپائەترقىلغۇچىلرزردېيىشىدۇ،رئەجەبا،رئاسمانلردارۋەرزېمىنداربۇنداقرنەرسە
 (يەنىراللەرنىڭرشېرىكىرياكىرشاپائەترقىلغۇچى)ربول**ۇپ،رئ**ۇنىراللەربىلمەي
 قېلى**پ،رسىلەرراللەرغ**ارئ**ۇنىرئېي**تىپربېرەمسىلەر؟راللەرئۇلرنى**ڭرش**ېرىك

 -18 (س��ۈرە يۇن��ۇس »).18كەلتۈرگەنرنەرسىلىرىدىنرپ**اكتۇررۋەريۈكسەكتۇرر(
ئايەت) 

 ئۇلرنى����ڭ يەنە بى����ر مىس����الى بولس����ا، نەپسىلىرىنىڭ كەينىگە كىرگەن
 خرىس��تىئانھردۇر. ئ��ۇلر ئىھھلىرىنى��ڭ ئ��ۆزىنى پى��دا قىلى��ش بىلەن كىرىس��قا

مىخھنغانلىقى ئۇلرنىڭ گۇناھىغا كاپارەت بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 
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ھەقىقىتى تەۋھىد        

شېرىكنىڭرئاخىرەتتىكىرنەتىجىسى

 ب��ۇلر ش��ېرىكنىڭ ب��ۇ دۇني��ادىكى نەتىجىسىدۇر. ئاخىرەتتە ئۇلرنى��ڭ ئەپۇ
 يېتەرلىكتۇر. شىلىبېرى، گۇناھلىرىنىڭ كۆرسىتىپ مايدىغانلىقىىنقىل

 «اللەرھەقىقەتەنراللەرغارشېرىكركەلتۈرۈشرگۇن**اھىنىرمەغپىرەترقىلماي**دۇ،
 خالىغانرئادەمنىڭرئۇنىڭدىنرباشقارگۇناھىنىرمەغپىرەترقىلىدۇ.ركىمكىراللەرغا

  (نىس��ا سۈرىس��ى»).48شېرىكركەلتۈرىدىكەن،رچو رگۇناھرقىلغ**انربولى**دۇر(
- ئايەت)  48

 «شۈبھىسىزكى،راللەرمەريەمنىڭرئوغلىرئىسادۇر،ردېگۈچىلەررك**اپىرربول**دى،
 ئىسا:ر«ئىربەنىرئىسرائىل!رمېنىڭرپەرۋەردىگارى رۋەرسىلەرنىڭرپەرۋەردىگارىڭلر
 بولغانراللەرغارئىبادەترقىلىڭلر،ركىمكىراللەرغ**ارش**ېرىكركەلتۈرىدىكەنر(يەنى
 اللەردى**نرغەيرىيگەرئىلھردەپرئېتىق**ادرقىلىدىكەن)،راللەرئۇنىڭغ***ارجەننەتنى
 ھارامرقىلىدۇ،رئۇنىڭرجايىردوزاخربولىدۇ،رزالىملرغ**ارھېچ**بىررمەدەتكارر(يەنى

  (س���ۈرە مائى���دە»).72اللەرنىڭرئازابىدىنرقۇتۇلدۇرغۇچى)ربولمايدۇزردېدىر(
- ئايەت) 72

اللە نىڭ ئىزنى ۋە ئىلتىپاتى بىلەن بۇ كىتابنىڭ تەرجىمىسى تامام بولدى
بۇكىتابنىڭ ئاپتۇرىغا اللە رەھمەت قىلسۇن ئامى(ى
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