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 مۇقهددىمه

 َوِمْن  أْنُفِسَنا  ُشُروِر  ِمْن  ِباِهللا  َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه  َوَنْسَتِعْيُنُه  َنْحَمُدُه  ِلّلِه  اْلَحْمَد  إنَّ
 ِلَنا َمن َيْهِدِه اُهللا َفَلا ُمِضلَّ َله َوَمْن ُيْضِلْل َفَلا َهاِدَي َله َوأْشَهُد ألَّا إلَه إلَّا اهللا آِت أْعَما َئ َسيِّ

 َوْحَدُه َلا َشِريَك َله َوأْشَهُد أّن ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُله
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 ُمَحمٍَّد : َبْعد أمَّا  َهْدُي  الَهْدِي  َوَخْيَر  اهللا  َكَلاُم  اْلَحِديِث  أْصَدَق  َوَشرَّ r َفإنَّ
 . اُألُموِر ُمْحَدَثاُتَها َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعة َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلاَلة َوُكلَّ َضَلاَلٍة ِفي النَّار

 مهدهىيىلهر  گۈزەل  ئۇنى اهللا جېمى  بىز  خاستۇر╥  تهئاالغا
 تهلهپ مهد  مهغپىرەت  ۋە  هىدايهت  تىلهيمىز╥  ياردەم  ئۇنىڭدىن  هىيىلهيمىز╥

 سېغىنىپ اهللا قىلىمىز╥  ئهمهللىرىمىزنىڭ دىللىرى تهئاالغا  قارىداپ╥  مىزنىڭ
 تىن باشقىسى اهللا گۇۋاهلىق بېرىمهنكى╥ . دىن پاناه تىلهيمىز بۇزۇلۇپ كېتىشى

 مۇههممهد  بېرىمهنكى  گۇۋاهلىق  ئهمهس╥  ئىاله  ۋە ئۇنىڭ r ههق  بهندىسى
 . ئهلچىسىدۇر
 مۇئمىنلهر╥ [  پهقهت اهللا ئى  قىلىڭالر╥  تهقۋادارلىق  رەۋىشته  اليىق قا
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 ] 102 : ئال ئىمران [ ] . مۇسۇلمانلىق هالىتىڭالر بىلهن ۋاپات بولۇڭالر

 ئىنساندىن ! ئى ئىنسانالر [  ئهلهيهىساالمدىن ( سىلهرنى بىر  ) يهنى ئادەم
 جۈپتىنى  ئۇنىڭ  ئىنساندىن  شۇ  ههۋۋانى ( ياراتقان╥  ۋە ي ) يهنى  اراتقان

 ئهر  نۇرغۇن  پهرۋەردىگارىڭالردىن █ ئۇالردىن  ياراتقان  ئايالالرنى
 اهللا بىرىڭالردىن نهرسه سورىغاندا نامى بىلهن سورايدىغان █ بىر قورقۇڭالر╥

 سىله  قورقۇڭالر╥  ساقلىنىڭالر╥ █ تىن  قويۇشتىن  ئۈزۈپ  اهللا رەهىمنى
 ئهه ( ههقىقهتهن سىلهرنى  ] . كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر ) ۋالىڭالرنى يهنى پۈتۈن

 ] 1 : نىسا [

 مۇئمىنلهر╥ [  قو اهللا ئى  قىلىڭالر ر تىن  سۆزنى  توغرا  اهللا . قۇڭالر╥
 تۈزەيدۇ  ئهمهللىرىڭالرنى  ئهمهللهرگه ( سىلهرنىڭ  ياخشى  سىلهرنى  يهنى

 قىلىدۇ  كىمكى ). مۇۋەپپهق  قىلىدۇ╥  مهغپىرەت  ۋە اهللا گۇناهلىرىڭالرنى  قا
 پهيغهمبىرىگه  بولىدۇ ئۇنىڭ  قازانغان  مۇۋەپپهقىيهت  زور  قىلسا  ] . ئىتائهت

 ] 71 █ 70 : ئههزاب [

 : ئهمما بهئدۇ
 سۆز  راست  ئهڭ  مۇههممهد اهللا ههقىقهتهن  يول  توغرا  كىتابى╥  نىڭ

r يېڭى پهيدا ) سۈننهتكه ئاساسالنماي █ قۇرئان ( نىڭ يولى╥ ئهڭ يامان ئىش 
 ئىش  قىلىنغان  پهيدا  يېڭى  ههممه  ئىشالردۇر╥  ههممه قىلىنغان  بىدئهتتۇر╥

 . تا بولىدۇ دەۋزەخ بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر╥ ههممه ئازغۇنلۇق
 ئادەم  مۇههممهد u شۈبهىسىزكى╥  پهيغهمبىرىمىز  تارتىپ  ىچه گ r دىن
 پهيغهمبهر  بارچه  ئهڭ شهرەپلىك╥ اهللا ئهلچىلهرگه █ ئهۋەتىلگهن  قىلغان  تهئاال ۋەهى

 . دۇر ╮ له إال اهللا الإ ╰ ئهڭ ئۇلۇغ ۋە ئهڭ كاتتا سۆز ╳╳ تهۋهىد كهلىمىسى
تاكى بۈگۈنگىچه ۋە قىيامهت بۇيان نى ياراتقان كۈندىن u تهئاال ئادەم اهللا
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 قايىم بولغۇچه ئىنسانىيهت تهلهپپۇز قىلىدىغان ئهڭ بۈيۈك سۆز ╳╳ تهۋهىد كهلىمىسى
 . دۇر ╮ الإله إال اهللا ╰

 . دۇر ╮ الإله إال اهللا ╰ زىكىرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ╳╳
 ╮ الاله إال اهللا ╰ جاتلىقنىڭ سۇنماس هالقىسى دىننىڭ مههكهم تۇتقۇسى╥ نى

 . دۇر
 مۇشۇ اهللا  پهقهت  مهۋجۇداتنى تهئاال  ئاپىرىدە پۈتكۈل  ئۈچۈنال كهلىمه

 قىلغان  نازىل  كىتابالرنى  ئهۋەتكهن╥  پهيغهمبهرلهرنى  كهلىمه . قىلغان╥  مۇشۇ  مانا
 زىننهتلهنگهن╥  جهننهتلهر  هالهتك دەۋزەخ سهۋەبىدىن  قىزىتىلىپ قىپقىزىل  ئاندىن الر  ه

 كهلگهن  زۇلمهتلىك هالهتكه  ۋەجىدىن . قاپقارا  كهلىمه  جىهادنى╥ اهللا مۇشۇ  تهئاال
 ۋە  دوستلۇق  هالهتلىرىنى╥  ئۇرۇش  ۋە  تىنچلىق  قىلىشنى╥  جهڭ  ۋە  ئۆلتۈرۈش

 دۈشمهنلىكنى شهرىئهتته بىكىتىپ بهرگهن بولسا╥ بۇ كهلىمىنى ئۈستۈن قىلىش يولىدا

 ڭگه ئاتلىنىپ بارچه قىممهتلىك نهرسىلىرىنى╥ ئهزىز جىهاد ۋە ئازادلىق قوشۇنلىرى جه
 . جانلىرىنى╥ بىباها قانلىرىنى ئهرزىمهس نهرسه سۈپىتىدە تهقدىم قىلغان

 إال اهللا ╰  باشقا ╮ الإله  بولۇپ╥  ئهڭ بۈيۈك مهقسهد  غايىلهرنىڭ غايىسى ۋە
 مهقسهد ۋە مهنپهئهتلهر ئۇنىڭدىن ئۈستۈن تۇرۇش ئهمهس╥ بهلكى █ ههرقانداق غايه

 بواللمايدۇ  باراۋەرمۇ  بولغان . ئۇنىڭ بىلهن  ئىگه  ئۇنىڭغا  ئارقىلىق دۇنيادا  كهلىمه  بۇ
 شۈبهى سهۋەنلىكى كهچۈرۈلىدۇ كىشىنىڭ قېنى قوغدىلىدۇ╥  قىلىنغاندا █ ╥  گۇمان

 قىلىچ ئۇرۇلمايدۇ  مۇشۇ . بۇ سۆزنى قىلغۇچىنىڭ بوينىغا  كىشىلهر  بولسا  ئاخىرەتته
 ياكى  جهننهتكه  ئاساسىدا  ئۇنىڭ شهرتلىرىنى سهمىمىي . كىرىدۇ قه دەۋزەخ كهلىمه

 كىمكى ئۇنىڭدىن يۈز . ئىخالس بىلهن اليىقىدا ئورۇندىغان كىشى جهننهتكه كىرىدۇ
 شهكسىز  ئۇ  قىلمىسا  رىئايه  شهرتلىرىگه قه دەۋزەخ ئۆرۈپ ههقلىرىنى ئورۇندىمىسا╥
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 . كىرىدۇ╥ ئۇنىڭغا ئازاب ۋەدىسى تېگىشلىك بولىدۇ
 اهللا  إال  ئ ت الإله  ئههمىيهتلىك ىن  قهدەر  شۇ  گۇۋاهلىقى  تهۋهىد  ىبارەت

 گۇناهالر  يامان  ههرقانچه  باشقا  شىرىكتىن  بولغۇچىدىن  ئىگه  ئۇنىڭغا  ئىكهنكى╥
 ئهمما ئۇنىڭغا ئىگه . سادىر بولسىمۇ╥ بۇ سۆز يهنىال ئۇنىڭغا نىجاتلىق ئېلىپ كېلىدۇ

 ئاسمان  تۇرۇپ╥  قىل █ بولماي  ئىشالرنى  توشقىچىلىك ساۋابلىق  بىلهن╥ زېمىن  غان
 . ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئهمهللىرى هېچنهرسىگه ئهسقاتمايدۇ

 إ ال نىڭ نهزىرىدە اهللا  ئارتۇق اهللا ال إله  جاهاندىن  پۈتكۈل  نىڭ قىممىتى
 بۇ كهلىمه ئاسمان  مۇبادا  ئۆلچهنسه ئۇالرنى بېسىپ █ بولۇپ╥  زېمىن بىلهن تارازىدا

 : مۇنداق دېگهن بۇ ههقته r پهيغهمبهر . چۈشىدۇ
 آُمُرَك ِبَلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه╥ ... : ُه اْلَوَفاُة َقاَل ِلاْبِنِه َلمَّا َحَضَرْت u َنِبيَّ اللَِّه ُنوًحا ِإنَّ "

 َفِإنَّ السََّمَواِت السَّْبَع╥ َواْلَأْرِضيَن السَّْبَع╥ َلْو ُوِضَعْت ِفي ِكفٍَّة╥ َوُوِضَعْت َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه ِفي

 ِبِهنَّ َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه╥ َوَلْو َأنَّ السََّمَواِت السَّْبَع╥ َواْلَأْرِضيَن السَّْبَع╥ ُكنَّ َحْلَقًة ِكفٍَّة╥ َرَجَحْت
 . رواه أحمد في المسند " .... ُمْبَهَمًة╥ َقَصَمْتُهنَّ َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه

 شۇنداق u نۇه ╰  ۋەسىيىتىدە  قىلغان  ئوغلىغا  هالىتىدە  سهكرات
 ساڭا م : دېگهن  اهللا ▊ هن  إال  قىلىمهن ▉ الإله  شۈبهىسىزكى يهتته . نى تهۋسىيه

 يهنه بىر پهللىسىدە  قويۇلۇپ╥  يهتته زېمىن تارازىنىڭ بىر پهللىسىدە  ئاسمان╥
 اهللا ▊  إال  ئهلۋەتته ▉ الإله  اهللا ▊ قويۇلسا╥  إال  چۈشىدۇ ▉ الإله  بېسىپ  . ئۇالرنى

 يهتته ئاسمان╥ يهتته زېمىن بىر مهۋهۇم هالق  ا دەپ تهسهۋۋۇر قىلىنسا مۇبادا
 ╮ .. ئۇنى سۇندۇرۇپ تاشاليدۇ ▉ الإله إال اهللا ▊

 َقاَل ُموَسى : " r َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل ╥ َقاَل َرُسوِل اللَِّه
ال ِإَلَه ِإال : َيا ُموَسى ُقْل : اَل َيا َربِّ َعلِّْمِني َشْيًئا َأْذُكُرَك ِبِه َوَأْدُعوَك ِبِه╥ َق : َعَلْيِه السَّالُم
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 ال ِإَلَه ِإال َأْنَت َيا : ال ِإَلَه ِإال اللَُّه╥ َقاَل : ُقْل : َيا َربِّ ُكلُّ ِعَباِدَك َيُقوُل َهَذا╥ َقاَل : اللَُّه╥ َقاَل
 َقاَل  ُتُخصُِّني ِبِه╥  َشْيًئا  ُأِريُد  ِإنََّما  السََّماَواُت : َربُّ╥  َكاَن  ُموَسى َلْو  َوَعاِمُرُهنَّ َيا  السَّْبُع╥

 ". َغْيِري╥ َواَألَرِضيَن السَّْبُع ِفي ِكفٍَّة╥ َوال ِإَلَه ِإال اللَُّه ِفي ِكفٍَّة َماَلْت ِبِهنَّ ال ِإَلَه ِإال اللَُّه
 َهَذا َحِديٌث َصِحيُح : رواه الحاكم في المستدرك وقال

 خۇدرىي  سهئىد  پهيغهمب t ئهبۇ  قىلىنىدۇكى╥  رىۋايهت  r هر دىن
 ئى پهرۋەردىگارىم╥ سېنى ياد ئېتىشىم ۋە : ئېيتتى u مۇسا : مۇنداق دېگهن

 ئۆگىتىپ قويغىن  سۆز  بىر  ماڭا  ئۈچۈن  قىلىشىم  دۇئا  ئى : ئېيتتى اهللا . ساڭا
 ئى پهرۋەردىگارىم╥ بۇنى ههممه : مۇسا ئېيتتى . دېگىن ╮ َلا إلَه إلَّا اهللا ╰ مۇسا╥

 اهللا تىن باشقىسى ههق ئىاله ( إلَه إلَّا اهللا َلا ╰ : ئېيتتى اهللا ! بهندىلىرىڭ دەيدىغۇ
 ╥ ╮ سهندىن باشقىسى ههق ئىاله ئهمهس ╰ : مۇسا دېدىكى . دېگىن ╮ ) ئهمهس

 : ئېيتتىكى اهللا . ئى پهرۋەردىگارىم╥ مهن ماڭا خاس بىر سۆزنى دېمهكچىدىم
 يهتته ئاسمان ۋە مهندىن باشقا ئۇالرنى ئاۋات قىلغۇچىالر╥  ئى مۇسا╥ مۇبادا

 زېمى  پهللىسىد يهتته  تارازىنىڭ بىر  ههممىسى  بىلهن  بىر ن  يهنه    قويۇلۇپ╥  ە
 اهللا پهللىسىدە  إلَّا  إلَه  ئهلۋەتته َلا  اهللا قويۇلسا╥  إلَّا  إلَه  بېسىپ َلا  ئۇالرنى

 . چۈشكهن بوالتتى
 ۈنىمىزگه قهدەر تهۋهىد كهلىمىسى شۇنداق تۇرۇقلۇق تارىختىن بۇيان تا بۈگ

 اهللا ال  إال  بۇرمى إله  ئۆزگهرتىش╥ ئۇچرىغان  چۈشهندۈرۈشلهرگه خاتا الش╥

 دىن باشالپ ① ئىلمانىيالر كافىر ۇ كهلىمىنى ╳ ب . هېچقانداق بىر سۆز ئۇچرىغان ئهمهس

 بۇالرنىڭچه . ۋا قىلىدىغانالر ئىلمانىيالر ╳╳╳ دىننى هايات پائالىيهتلىرىدىن ۋە هاكىمىيهتتىن ئايرىپ تاشالشنى دە ①
 كىشىلهرنىڭ  ئۇنىڭ  بولۇپ╥  ئىبارەت  پائالىيهتلهردىن  دىنىي  شوغۇللىنىدىغان  مهسجىدلهردە  پهقهت  دىن  بولغاندا╥

 ئوردا  هۆكۈمرانالرنىڭ  شۇنداقال╥  هوقۇقى █ تۇرمۇشىغا  ئارىلىشىدىغان  ئىشلىرىغا  هاكىمىيهت  قهسىرلىرىدىكى
 اهللا نىڭ ههققىنى اهللا . اهللا نىڭ ئىشى ئايرىم╥ پادىشاهنىڭ ئىشى ئايرىم ╰ : ىن ئۇالرنىڭ مهشهۇر سۆزىد . بولمايدۇ

 قىلغىن  ئادا  پادىشاهقا  ههققىنى  پادىشاهنىڭ  قۇتۇبنىڭ [ ╮ .. قا╥  ئىسالم ╰ مۇههممهد  ۋە دېگهن ╮ ئىلمانىيالر



 10  

 اياتى ۋە ئىلىملىرىنى ه دىن تارتىپ ② لهر جههمىي ╥ ① ئازغۇن سۇفىيالرغىچه╥ مۇرجىئه
 شاه  هۆكۈمرانالرنى سۇلتانالرنى █ خائىن  تاغۇت  ئاتىۋەتكهن ╥  قوغداشقا

 تهرجىماندىن .] اڭ دېگهن ماقالىسىغا قار ╮ ئىلمانىيالر╥ لۇت قهۋمى ۋە هىجاب ╰ كىتابىغا╥ ئۇستاز ئهبۇ بهسىيرنىڭ
 .) بهلگىسى بىلهن ئىپادىلىنىدۇ ╮ . ╳╳╳╳╳╳ ت ╰ تۆۋەندە قىسقارتىلىپ (

 مۇرجىئه ╳╳╳ ئىمان بابىدا ۋە بهزى ئهقىدە مهسلىلىرىدە خاۋارىجالرغا قارشى مهيدانغا چىققان╥ شۇنداقال ئههلى ①
 ئۇالرنىڭ  بولۇپ╥  پىرقىلهردىن  ئازغۇن  تۇتقان  يول  قارشى  ۋەلجهمائهگه  ئىماننى سۈننه  گهۋدىلىك ئازغۇنلۇقى

 بىلهن مۇناسىۋىتى يوق  ئهمهلنىڭ ئىمان  ئاشكارا  دىلدىكى تهسدىقتىن تهركىپ تاپىدۇ╥  ۋە  پهقهت تىلدىكى سۆز
 ئىپادىلىنىدۇ  ئهمهلنى ئىماننىڭ ههقىقىتىدىن ئايرىپ تاشلىغانلىقىدا  اهللا نىڭ بىرلىكىگه بۇالرنىڭچه╥ . دەپ قاراپ╥

 ئاد  هۆكۈم ەمگه قهلبىدە تهسدىقى بار  ئۇنىڭغا  بولمايدۇ╥  قىلىشقا  دەپ هۆكۈم  كافىر  ئاستىدا  قانداق ئههۋال  ههر
 تاپشۇرۇلىدۇ اهللا قىلىش قىيامهتته  ئادەم ╮ مهن مۇسۇلمان ╰ . قا  بىر  ئىككى گۇۋاهلىقنى سۆزلىگهن  دەيدىغان ۋە

 تهقدىرد  ئىشالرنى قىلغان  هارام  بارلىق  باش تارتقان╥  پهرزلهرنى ئورۇنداشتىن  سهجدە پۈتۈن  بۇتقا  ئۇ  ههتتا  ىمۇ╥
 شورايدىغان  قېنىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ههتتا  بولسىمۇ╥  ههمدەمدە  كافىرالرغا  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  قىلسىمۇ╥
 جالالت بولۇپ كهتسىمۇ شۇالرنى هاالل سانايدىغانلىقىنى ئاشكارا ئىپادىلىمىگهن بولسىال╥ ئۇ جهننهتكه كىرىدىغان

 ئۆزىنى  ئۇالرنىڭ  ههمدە  هېسابلىنىدۇ مۇئمىن  قېرىنداشلىرى  ئهمهلنى . ڭ  ئىماندىن  ئۇالر  ئۈچۈن  شۇنىڭ
 مهنىدىكى  دېگهن  ئاتالغان ╮ مۇرجىئه ╰ كېچىكتۈرگۈچى  بىلهن  ئوتتۇرىغا . نامى  ئاۋۋال  ئهڭ  ئازغۇنلۇقنى  بۇ

 هىجرىيه  ئۇ  بولۇپ╥  ئهلههمدانىي  ئابدۇلاله  ئىبنى  زەر  ئۆتكهن  دەۋرىدە  تابىئىنالر  ئهسىرنىڭ █ 1 چىقارغۇچى
 ئۆلگهن ئ  [ اخىرلىرىدا  تورى ╰ .  منهم ╰ بېكىتىدىكى ╮ ئسالم  السلف  وموقف  عقيدتهم  مۇرجىئهلهر╥ ( المرجئة

 . ╳╳╳╳╳╳╳ ت .] دېگهن ماقالىغا قاراڭ ╮ ئۇالرنىڭ ئهقىدىسى ۋە ئۇالرغا نىسبهتهن سهلهفلهرنىڭ مهيدانى
 ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان بۇ نام مۇشۇ سۈپهتلىرىنى يوققا چىقىرىدىغانالرغا █ اهللا تهئاالنىڭ ئىسىم جههمىيلهر ╳╳╳ ②

 جههمىيلهرنىڭ باتىل . غا نىسبهت بېرىلىدۇ ) 128 هىجرىيه ╭╳╳╳╳╳ ( ئازغۇن ئهقىدىنى پهيدا قىلغان جههم ئىبنى سافۋان
 جۈملىسىدىن  ئىسىم ئۇالر : ئهقىدىلىرى  بارلىق  تهئاالنىڭ  ئىماندىن █ اهللا  ئهمهلنى  چىقىرىدۇ╦  يوققا  سۈپهتلىرىنى

 قۇ  ئىشلىرىنى ئايرىۋېتىدۇ╦  قىلىۋاتقان  بهندىلهر  ههممه  يوق╥  ئىختىيارلىق  بهندىدە  قارايدۇ╦  دەپ  مهخلۇق  رئان
 قىلىدۇ╦  ئىنكار  كۆرىدىغانلىقىنى  جامالىنى  نىڭ  اهللا  جهننهتته  مۇئمىنالرنىڭ  دەيدۇ╦  قىلىدۇ╥  هالهتته  مهجبۇرىي

 هاكازاالر  ۋە  قىلىدۇ  ئىنكار  مهڭگۈلۈكلۈكىنى  دەۋزەخنىڭ  بىلهن  يۇنان ج . جهننهت  سافۋان  ئىبنى  ههم
 كهلگهن  مهيدانغا  ئاساستا  شۇ  ئهقىدىسى  بۇ  ئۇنىڭ  ئۇچرىغاچقا╥  كۆپ  تهسىرىگه  ئۇنىڭ . پهلسهپىلىرىنىڭ

 كۇفه شههىرىنىڭ هاكىمى تهرىپىدىن زىندىقلىق بىلهن  ئهينى چاغدا  ئۇستازى جهئدى ئىبنى دىرههم دېگهن ئادەم
 شۇ  ئۆزىمۇ  كېيىن  قىلىنغان╥  قهتلى  بولغان ئهيىپلىنىپ  هاالك  ئۆلىماالر . ئاقىۋەتته  مۆتىۋەر  نۇرغۇن  شۇڭا

 قارايدۇ  دەپ  ئهمهس  تهۋە  ئىسالمغا  ئاساسهن . جههمىيلهرنى  ئازغۇنلۇقى  بابىدىكى  ئىمان  جههمىيلهرنىڭ
 ئېلىنىدۇ  پىرقىلىرى قاتارىدىمۇ تىلغا  مۇرجىئه  ئۇالر  ئوخشاپ كهتكهچكه╥  بۇالرنىڭ تېخمۇ . مۇرجىئهلهرنىڭكىگه

 دىلدا ئاشۇرۇۋە  پهقهت  ئىماننى  ئۇالر  شۇكى╥  يېرى  بولسا اهللا تكهن  كافىرلىقنى  دەپ╥  تونۇش  نى اهللا نى
 قارايدۇ  دەپ  سۆزنىڭ ئىمانغا . تونىماسلىق  ههرقانداق  تىلدىكى  ۋە  ئهمهلنىڭ  ههرقانداق  ئاشكارا  ئۇالرنىڭچه

 بولمايدۇ  ئادەم . دەخلىسى  بىر  دەيدىغان  بار  ئىمانىم  پهيغهمبهر نىڭ ئايهت اهللا قهلبىمدە  قىلسىمۇ╥  لىرىنى مهسخىرە
r بىلهن   ئىشالر  كۇفرىي  ئاشكارا  ههرقانداق  باشقا  ۋە  تهككۈزسىمۇ  تىل  بىلهن  سۆزلهر  هاقارەتلىك  گه

 دېگهن ماقالىسىغا ╮ ) جههمىيلهر ( الجهمية ╰ سهفهر ئهلههۋالىينىڭ ... [ شوغۇلالنسىمۇ╥ يهنىال مۇئمىن هېسابلىنىدۇ
. ╳╳╳╳╳╳╳╳ ت .] قاراڭ
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 هۇجۇم الر ╳ راه توپ ╳ ۇم ╳ گ █ ۇن ╳ چه بارلىق ئازغ ╳ گى ① لهر ╳ تا سهلهفىي ╳ مىزدىكى ساخ ╳ زامانى
 . غا ئايالندۇرىۋالدى ╳ ى نىشان

 ئاساسسىز بۇزۇق ئويدۇرمىلىر █ له ي ئۇالر بۇ كهلىمىنى هى  ى ئارقىلىق مىكرى╥
 مهنا  ئىپادىلىگهن  ئۇنىڭغا █ ئۇ  يىراقالشتۇرۇپ╥  مهقسهدلىرىدىن  ئۇنىڭ  ۋە  مهزمۇن

 ههرىكهتلىرىگه █ ىغان╥ كىشىلهرنىڭ هاياتى ۋە ئىش قىلچه ئىللىتالمايد ئىنسان قهلبىنى
 كۆرسىتهل  تهسىر  تهسۋى ╳ ئهمهلىي  بۇلۇڭلىرىدا  مهسجىد  پهقهتال  مهيدىغان╥

 ئورنىدا  ههرپ  قۇرۇق  تهكراراليدىغان  ئۇچىدا  تىلنىڭ  تاراقشىتىپ  دانىچىلىرىنى
 . مۇئامىله قىلىشتى

 قىل  مهقسهد  ئۇنىڭدىن  كهلىمىگه  بۇ  يولى ╳ ىن ئۇالر  هايات  بويىچه  غىنى
 نۇرىغا╥  تهۋهىد  پاتقىقىدىن  شىرىك  جهمئىيهتلىرىنى  ئىنسانىيهت  سۈپىتىدە╥

 ئادالىتىگه╥  ئىسالمنىڭ  زۇلمىدىن  نېمه اهللا جاهىلىيهتنىڭ  ۋە  كىم  ئۆزگه  تىن

 قۇلچىلىق قىلىشتىن يىگانه  تهئاالنىڭ ئىبادىتىگه اهللا بولىشىدىن قهتئىنهزەر╥ مهخلۇققا

 يلهر ╳╳╳ سهلهف سالىهالرنىڭ يولىنى تۇتقان╥ ئههلى سۈننه ۋەلجهمائه ئهقىدىسىنىڭ بايراقدارلىرىنىڭ بۇ سهلهفى ①
 گۈزەل نامىنى بۈگۈنكى كۈندە ههقتىن تېيىپ كهتكهن بهزى كىشلهر سۈيئىستىمال قىلىشىپ╥ ئۆزلىرىنى زۇلۇم ۋە

 نىسبهت بېرىۋاتىدۇ  ئازغۇنلۇقى ئۇالر ئىسالم دۇنياسىنى بېسىپ بۇنداقالرنىڭ گهۋدىلىك . بوهتان بىلهن ئۇنىڭغا
 تۇرىۋاتقان ۋە ئۈممهتنى دەۋزەخقا چاقىرىۋاتقان هاكىمىيهت تاغۇتلىرىنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئاتقان بولۇپ╥ ئۇالرغا

 مۇسۇلمان دەپ هۆكۈم قىلىدۇ╥ ههمدە ئۇالرنى ئاۋام █ مۇرجىئه ۋە جههمىيلهرنىڭ ئازغۇن ئېتىقادى بىلهن مۇئمىن
 مۇئمىنالرنىڭ مۇسۇلمانال  رەهبهرلهر╥  مۇۋاپىق  شهرىئهتكه  بولغان  پهرىز  قىلىش  ئىتائهت  ۋە  تۇتۇش  دوست  رغا

 جان  پۈتۈن  هاكىمىيىتىنى  تاغۇتالرنىڭ كۇفرى  قىلىپ كۆرسىتىپ╥  ئىلمۇ █ ئهمىرلىرى  ۋە  بىلهن █ جههلى  ئهقلى
 ۋ . قوغدايدۇ  جېنى  قارشى  تاغۇتالرغا  دەۋەتچىلىرىنى╥  تهۋهىد  زامانىمىزدىكى  كۈرەش ئهمما  بىلهن  مېلى  ە
 يولىدىكى مۇجاهىدالرنى بولسا خاۋارىجالرنىڭ ئازغۇن ئېتىقادى بىلهن دىندىن چىقىرىپ╥ ئۇالرنىڭ اهللا قىلىۋاتقان

 بېرىشىدۇ  پهتىۋا  دەپ  هاالل  مېلىنى  بىلهن . قېنىنى╥  ئۆلچهم  بىسلىق  ئىككى  مۇشۇنداق  مانا  بابىدا  ئىمان  ئۇالر
 تىلىدىكى دەۋاسىدا بولس  قىلىدۇ ياشايدۇ╥  ئهمهلىيهتته ههقىقى سهلهفىيلهر ئۇالرنىڭ . ا ئۆزىنى سهلهفىي دەپ دەۋا

 پاكتۇر  قىلمىشىدىن  ۋە  ئېتىقادى  پاناهىدا . بۇ  ئۆز  بىزنى  ۋە  سىز  ئازغۇنلۇقتىن  مۇرەككهپ  مۇنداق  ئالاله
 [ ساقلىسۇن  رۇههيمنىڭ .  ئهبۇ  وأدعيائها ╰ مۇههممهد  الشرعية  السلفية  الخالف بين  سهلهفىيلهر ههقىقى ( حقيقة

 ئىختىالپالر  ماهىيهتلىك  ئارىسىدىكى  سهلهفىيلهر  ساختا  مۇههممهد ╮ ) بىلهن  ئهبۇ  ئۇستاز  ۋە  كىتابىغا  دېگهن
 العصر ╰ ئهلمهقدىسىينىڭ  في كشف شبهات مرجئة  يېڭى زامان مۇرجىئهلىرىنىڭ سهپهسهتىلىرىگه ( إمتاع النظر

. ╳╳╳╳╳ ت .] دېگهن كىتابىغا قاراڭ ╮ ) رەددىيه
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 . قاتارىدا مۇئامىله قىلىشمىدى هايات پروگراممىسى ۈشتىكى بىر پۈتۈن يۈكسهلدۈر
 ههقى  ئۇنىڭ  كهلىمىنى  بۇ  روهىيى ╳ قىتى ╳ ئۇالر  ئۇنىڭ  نازىل ╳ تى ╳ دىن╥  دىن╥

 پهقهت زىكىر  ئۇنى خااليىققا  تىالۋەت █ قىلىنىشتىكى مهقسهدتىن ئايرىپ تاشالپ╥
 كىشىلهرنىڭ  ئېلىنىدىغان╥  تىلغا  بىلهن  تهبهررۇك  تۇرمۇشىغا╥ قىلغاندا  رېئال

 هاياتلىقتىكى پائالىيهتلىرىگه ئاالقىسى يوق╥ ئاالقىسى بولىشىمۇ مۇمكىن بولمايدىغان
 : مهناسىز ههرپلهر قىلىپ كۆرسهتتى

 دە╥ ئاندىن █ دەپ تىلىڭنىڭ ئۇچچىدا بولسىمۇ بىر قېتىم دېگىن ال إله إال اهللا
 ئه  ئۇنىڭغا  مهيلى╥  كهتسه  بولۇپ  نېمه  ئىشلىرىڭ  قىلمىساڭمۇ╥ قىلىۋاتقان  مهل

 ههتتا سهن ۋەهشى . ۋېرىدۇ ئهركانلىرىنى ئورۇندىمىساڭمۇ بولى █ دىننىڭ زۆرۈر پهرز
 دۇنيا █ مۇرتهد  ياشىساڭمۇ╥  ئىمان █ مۇناپىقالردەك  تاپىدىغان  نىجات  ئاخىرەتته

 . ئههلىدىن بولىسهن

 بۇتالرغا╥  ئىالهالرغا╥  ئاندىن ئۆزۈڭ خالىغان  دەپ قويۇپ╥  قېتىم  ئۇنى بىر
 . تاغۇتالرغا ئىبادەت قىلساڭ╥ بويسۇنساڭ╥ چوقۇنساڭ بولىۋېرىدۇ زالىم

 ئىگه  قورغانغا  مۇستههكهم  دېگهنىكهنسهن╥  قېتىم  بىر  هاياتىڭدا  ئۇنى  سهن
 باشقىالر سېنى  دۇنيادا  ئاخىرەتته كافىر بولغان بولىسهن╥  قه دەۋزەخ دېيهلمهيدۇ╥ ههتتا

 ئهنسىرىمهيسهن  بو █ ئهمهل . كىرىشتىن  قانداق  ساڭا╥ ئىبادىتىڭ  قهتئىنهزەر╥  لىشىدىن
 ╮ . سېنىڭ دىنىڭ ۋە ئىمانىڭغا قىلچىلىك شهك قىلىشقا بولمايدۇ

 بېرىۋاتىدۇ  تهۋهىدنى ئىزچىل مۇشۇنداق تهلىم بهردى ۋە  كىشىلهرگه  . ئۇالر
 پائالىيهتلىرىگه  هايات  ۋە  ئىبادىتى  دىنى╥  مۇسۇلمانالرنىڭ  تهلىمنىڭ  بۇزۇق  بۇ

 سۈننهتتىكى ئىسالمنىڭ ههقىقىتى بىلهن █ ئان ئېلىپ كهلگهن سهلبىي تهسىرىدە قۇر
 ۋۇج  باشقا كىشىلهرنىڭ  چۈشهنچىسى  ئىسالم  بولۇپ █ ۇدىدىكى  دۇنيا باشقا
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 ئۆزلىرىنى . قالماقتا  غهپلهتته  پۈتۈنلهي  كىشىلهر  نۇرغۇن  يهنه  تۇرۇقلۇق  شۇنداق
 . توغرا يول ئۈستىدە دەپ ئوياليدۇ

 مۇرجىئه  زامانىمىز  بىچارىلهر  ئازدۇرۇ بۇ  تهۋهىد لىرىنىڭ  سهۋەبىدىن  شلىرى
 يادالپ گۇۋاهلىقى  ياكى ئۆزلىرى ئېهتىياجلىق بولغان ۋاقىتتا  نى تۈرلۈك سورۇنالردا

 دەپ  تهۋهىد  ۋە  دىن  قىلىشنى  تهلهپپۇز  ئېغىزدا  تاۋۇشلىرىنى  ئۇنىڭ  بېرىشنى╥
 نېسىۋىسى شۇنىڭ بىلهنال  تهۋهىددىن ئېرىشكهن  ئۇالرنىڭ دىن ۋە  تونۇۋالغاچقا╥

 خاال  نهزەرىدە . س چهكلهنگهن  اهللا ئۇالرنىڭ  إال  إله  ۋە ال  مهزمۇنى  نىڭ
 تهلهپ  ئهمهلىيهتكه █ شهرتلىرىنى╥  هاياتقا╥  رېئال  ئۇنى  بىلىش ههمدە  تهقهززاسىنى

 . تهتبىقالش ئېتىبارسىز╥ ئارتۇقچه ئىش بولۇپ قالغان
 ئىمان  ئىش █ ئۇالرچه  بىر  ئاددى  ۋە  ئوڭاي  قهدەر  شۇ  مهسىلىسى  تهۋهىد

 قاند  ههر  جان بولغاچقا╥  دەپ ئۇنىڭ سايىسىدا  ۋاقىتتا  ئادەمنىڭ ئۇنى خالىغان  اق

 دۈشمهنلىرىنىڭ  دىن  اهللا بېقىشى╥  إال  إله  قىلىپ ال  قالقان  رەزىل نى  ئۆزىنىڭ
 قارايدىغان بولساق╥ . شۇنچىلىك ئاسانلىشىپ كهتكهن تارقىتىشى لىرىنى پاسات █ پىتنه

 إال اهللا هاكىمىيهت تاغۇتلىرىمۇ  إله  مۇسۇل ال  كىرىۋالغان دەۋاتقان╥  ئارىسىغا  مانالر
 قىلىۋاتقان  ئىبادەت  بۇتپهرەسلهردەك  قهبرىلهرگه  ئىلمانىيالرمۇ╥  زىندىقالرمۇ╥

 كوممۇنىستالرمۇ╥  دەهرىي  ههتتا  چۈشۈرمهيۋاتقان╥  تىلىدىن  ئۇنى  مۇشرىكالرمۇ
 ئېغىزىدا  ئهزالىرىمۇ  اهللا ال ╰ كومپارتىيه  إال  مۇسۇلمان ╰ دەپ ╮ إله  . دەۋاتقان ╮ ! بىز

 ئهستهغفىرۇلاله ╰ مۇرتهدلهرنىڭ ئاچچىقلىرىنى بېسىش ئۈچۈن █ كافىر هى تېخى گا
 تىلهيمهن اهللا (  مهغپىرەت  گهپ ╮ ) تىن  ئىككىيلهن  ئۇالردىن  ئوخشاش╥  دېگىنىگه

 بىرسىنى گهپتىن توختۇتۇپ جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن  ال ▊ ئاغىنه╥ ╰ تالىشىپ قالغاندا╥
نىڭ ههرپلىرىنى ئېغىزدا تهلهپپۇز دېيىشلىرىدىن تهۋهىد كهلىمىسى ╮ دېگىنه ▉ اله إال اهللا
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 سىڭىپ كهتكهنلىكىنى  نهقهدەر  ۋە قىلىپ قويۇش ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرىگه
 . كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ چاقچاقنىڭ ئورنىدا بولۇپ قالغانلىقىنى █ ئۇالر ئۈچۈن ئويۇن

 زامانىمىزدىكى █ مۇرجىئه  ئېسىلىۋالغان  قۇيرۇقىغا  بهزى جههمىيلهرنىڭ
 ههممىسى ئۆزلىرىنى مۇئمىن █ م موللىالرنىڭ هۆكۈ  بۇنداقالر  █ پهتىۋالىرى بىلهن╥

 ههرقانداق كېشىنىڭ╥  ئۇالرچه بولغاندا  مۇسۇلمان ۋە جهننهت ئههلى دەپ بىلىپ╥
 بۇ  ئۇالرغا ئىسالمىغ █ ئىمان ╮ ساغالم ╰ ئۇالرنىڭ  ياكى  تهككۈزىشى  تىل  ا

 كى ╮ تۆهمهت ╰ ۇرتهدلىك بىلهن ╳ م █ رى ╳ كۇف  شۇن ╳ قىلىشى دۇرۇس ئهمهس╥  داق ╳ م
 ئ ╳╳ قىل  كى ╳ سا╥  ئازغ ╳ ش ╳╳ ۇ  خ ╳╳╳╳ ى  ه ① اۋارىج ╳ ۇن  ئاش ╳╳ ۋە  تهكفىرىي ╳╳╳ هددىدىن  ① قان

 مهنىسى خاۋارىج ①  سۆزنىڭ  بۇ  چىققۇچى ╰ الر╳╳╳╳  ئىتائهتتىن  قوپقۇچى╥  بولۇپ╥ ╮ ئۆكته  دېگهنلىك
 قارىتىلىدۇ  قارشى قوپقۇچىالرغا  ناههق هالدا  ئهڭ دەسلهپ . مۇسۇلمانالرنىڭ رەهبىرىگه  تارىخىدا  ئىسالم  بۇالر
 پهيغهمبهر  بېشى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ╥  گۇرۇه  بۆلگۈنچى  چىققان  ئان r مهيدانغا  كۆزگه █ دا زامانىسىدا  ساندا

 غهنىمهتلهرنى تهقسىم قىلىۋاتقاندا زۇلخۇۋەيسىر لهقهملىك ئابدۇلاله ئهلتهمىمىي r پهيغهمبهر . چېلىقىشقا باشلىغان
 ئادەم  تهقسىماتتىن ههرگىزمۇ اهللا نىڭ رىزاسى كۆزلهنمىدى ╰ : دېگهن  پهيغهمبهر ╮ بۇ  ئى اهللا ╰ : گه r دېگهن ۋە

 په ╮ ! ئادىل بول ! نىڭ ئهلچىسى  كىممۇ ئادىل ! ۋاي ساڭا ╰ : ئۇنىڭغا r يغهمبهر دېگهندە╥  ئادىل بولمىسام╥  مهن
 بوالتتىڭ ! بولسۇن╭  تۈگىشىپ هاالك  سهن  بولسام  قىلمايدىغان  ئادىللىق  مهن  ئادەم . دېگهن ╮ ! ئهگهر  ئۇ  ئاندىن

 يهنه  چىقىدۇ ╰ : ههققىدە  كىشىلهر  تۈركۈم  بۇنىڭ ئارقىسىدىن بىر  ئال █ ئۇالرنىڭ ناماز . پات ئارىدا  دىدا روزىسى
 قالىسىلهر █ ئۆزۈڭالرنىڭ ناماز  چاغالپ  تۆۋەن  ئۆتۈپ . روزىسىنى  تىشىپ  ئولجىنى  ئوق  خۇددى  ئۇالر  بىراق

 كېتىدۇ  چىقىپ  دىندىن  رىۋايهتته . دېگهن ╮ ... كهتكهندەك  بىر  قۇرئان ... ╰ : يهنه  لېكىن  ئوقۇيدۇ╥  قۇرئان  ئۇالر
 ۆلتۈرۈپ╥ مۇشرىكالر ۋە بۇددىستالر بىلهن كارى ئۇالر ئىسالم ئههلىنى ئ . ئۇالرنىڭ گېلىنىڭ تۈۋىنىگه ئۆتمهيدۇ

 ╮ ئهگهر ئۇالرنى ئۇچرىتىدىغان بولسام╥ ئاد قهۋمىنىڭ ئۆلتۈرۈلگىنىدەك ئۇالرنى قهتلى قىلىپ تاشاليتتىم . بولمايدۇ
 . بۇ ۋەقهلىكنىڭ تهپسىالتى بۇخارىي بىلهن مۇسلىمنىڭ سههىه كىتابىدا نهقىل قىلىنىدۇ . دېگهن

 ئالد  ئۆز  بۇالر  پىكىر ئهمما  قائىدە █ ىغا  كۈچ █ ئېتىقادى╥  بولغان █ پرىنسىپلىرى╥  ئهگهشكۈچىلىرى  ۋە  قۇۋۋەت
 ئهلىي  سۈپىتىدە  گۇرۇه  بىر  بولغان t مۇستهقىل  ئاشكارا  دەۋرىدە  ئهلىي . نىڭ  مۇئاۋىيه t ئۇالر  نى t بىلهن

 دەپ  كافىر  بويىچه  ئېتىقادى  باتىل  ئۆزىنىڭ  ساهابىالرنى  نۇرغۇن  سېپىدىكى  ئۇالرنىڭ  هۆكۈم شۇنداقال╥
 ئۇالرنىڭ  تارتىپ╥  مۇئاۋىيهنى شهرىئهت سوتىغا  بىلهن  ئهلى  كېيىن╥  بېرىشنى ╮ جىنايهت ╰ قىلغاندىن  جازا  لىرىگه

 قىلىپ توپالنغان  ۋاقىتتىكى سانى . دەۋا  ئۇالرنىڭ شۇ  قارىغاندا  كىتابالرغا  ئىكهن 12 تارىخىي  . مىڭ ئهتراپىدا
 ئۇالر دەككىسىنى يېگهندىن كېيىن╥ . ۇچ زەربه بهرگهن ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش ئېچىپ ئۇالرغا قاقشاتق t ئهلىي

 ئهلىي  پىالنالپ  قىلىۋەتكهن t سۈيقهست  شېهىد  پارچىلىنىپ . نى  پىرقىگه  قانچه  بىر  كېيىن  شۇنىڭدىن  ۋە
 ئىبادېييه . كهتكهن  ئىچىدىكى  هالدا╥ ) اإلباضية ( شۇالرنىڭ  قىلغان  مهركهز  ئۇمماننى  هېلىههم  پىرقىسى  دېگهن

. لىۋىيه╥ ۋە تانزانىيه قاتارلىق دۆلهت ۋە رايۇنالردا مهۋجۇد بولۇپ كهلمهكته ئالجىرىيه╥ تۇنىس╥
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 بهلگه  نهرسه : نىشانلىرى █ خاۋارىجالرنىڭ گهۋدىلىك ئازغۇنلۇقى ۋە  پۈتۈن  ئىمان بىر  ئۇالرنىڭ قارىشىدا
 نىڭ t كرى سىددىق ئۇممهت ئىچىدىكى ئاددى بىر ئادەم بىلهن ئهبۇ به . بولۇپ╥ ئۇ كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولمايدۇ

 شۇ سهۋەبتىن ئۇالر ئىمانغا نامۇۋاپىق . نىڭ ئىمانى ئوپمۇ ئوخشاش بولىدۇ r ئىمانى╥ ئهبۇ بهكرى بىلهن پهيغهمبهر
 بىلهنمۇ  كهبىرىلهر  گۇناهى  يهتمهيدىغان  شىرىككه  چوڭ  ۋە  كۇفرى  چوڭ  ههتتا  بىلهن╥  ئىش  بىر  ههرقانداق

 چىقىرىدۇ ۋە دەۋزەختا مهڭ  قىيامهت كۈنىدىكى شاپائهتنى مۇسۇلماننى كاپىرغا  قىلىدۇ╦   دەپ ئېتىقاد  گۈ قالىدۇ╥
 قىلىشىدۇ╦  هۆكۈم  دەپ  كافىر  كېسىپ  قالغۇچىالرنى  چۈشۈپ  ئىشالرغا  شۈبهىلىك    قىلىدۇ╦  ئىنكار
 ئىتائىتىدىن  ئۇنىڭ  هامان╥  سالغان  ئۆتكۈزۈپ  فاسىقلىق  ياكى  زۇلۇم  ههرقانداق  رەهبىرى  مۇسۇلمانالرنىڭ

 ا قارشى قوپۇشنى پهرز دەپ قارايدۇ╦  قىلىچ ئۇچىنى ئههلى قىبله مۇسۇلمانالرغا قارىتىپ╥ چىقىشنى ۋە ئۇنىڭغ
 بولمايدۇ  كارى  بىلهن  كافىرالر  يهنه .... جىنايهتكار  ئۇالرنىڭ  باشقا  ئىسىم يۇقىرىقىالردىن  تهئاالنىڭ  █ اهللا

 جهننهت ئههلىنىڭ اهللا نىڭ جامالىنى كۆرىدىغانل  چىقىرىشى╥  قۇرئاننى سۈپهتلىرىنى يوققا  قىلىشى╥  ىقىنى ئىنكار
 مهخلۇق دەپ╥ ئۇنىڭ مۇقهددەسلىكىنى يوق قىلىشى قاتارلىقالردا مۇئتهزىله ۋە چهكتىن ئاشقان جههمىيلهر بىلهن

 . دېمهك كىمدە مۇشۇنداق سۈپهتلهر تېپىلسا╥ ئۇنىڭغا خاۋارىج دەپ هۆكۈم قىلىنىدۇ . ئورتاقلىقى بار
 پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  اهللا  كۇفرىي ك r بىراق╥  تۈرلۈك  چىقىرىۋېتىدىغان  دىندىن  ۋە  قىلغان  هۆكۈم  دەپ  افىر

 ئىبادەت  قىلمىشالرنىڭ ههممىنى دېگۈدەك قىلىپ بولغان ۋە قىلىۋاتقان╥ شۇنداقال╥ اهللا نىڭ بهندىلىرىنى ئۆزىگه
 جىنايهت  قالمىغان  نېسىۋىسى  هېچقانداق  دىندىن  ئاللىبۇرۇن  قىلىپ╥  دەۋاسى  خۇدالىق  چاقىرىپ  چى قىلىشقا

 كافىر  بۇيرىغان  ئېچىشقا  ئۇرۇش  ئۆلتۈرۈشكه╥  اهللا  قىلىپ╥  هۆكۈم  دەپ  كافىر  قارشى █ تاغۇتنى  مۇرتهدلهرگه
 ئۇرۇش ئوتى ئېچىۋاتقان╥ ئۈممهتنى╥ ئىسالمنى ۋە ئهقىدىنى هىمايه قىلىپ جېنى ۋە مېلى بىلهن جىهاد قىلىۋاتقان

 اهللا نىڭ هۆكمىنى ۋە شهرىئهتتىكى ئۇلۇغ بىر مۇجاهىدالرنى بۇ سۈپهت بىلهن سۈپهتلهپ╥ ئۇالرنى سۆككهنلىك
 دىندىن . ئىبادەتنى سۆككهنلىك بولۇپ╥ ئىنتايىن خهتهرلىك ئىش هېسابلىنىدۇ  بهلكىم بۇ شۇ كىشىنى كافىرلىققا╥

 مۇمكىن  بېرىشى  ئېلىپ  كېتىشكه  ئهلقۇرەشىينىڭ [ . چىقىپ  وحاضر : الخوارج ╰ مۇههممهد  وتاريخ  عقيدة
 ئ .. خاۋارىجالر (  هازىرى ئۇالرنىڭ  تارىخى╥  بهسىيرنىڭ ╮ ) هقىدىسى╥  ئهبۇ  ئۇستاز  ماقالىسى╥  أصول ╰ دېگهن

 . ╳╳╳╳╳╳╳╳ ت .] دېگهن فهتىۋاسىغا قاراڭ ╮ ) خاۋارىجالرنىڭ مهزههب ئاساسلىرى ( الخوارج
 دەپ ╮ مۇسۇلمانالر جامائىتى ╰ يىللىرىدا مىسىردا پهيدا بولغان╥ ئۆزىنى █ 70 ئهسىرنىڭ █ 19 تهكفىرىي ╳╳╳╳ بۇ╥ ①
 باشقىالر تهرىپىدىن ئاتىغ  خاۋارىجالرنىڭ يولىنى ╮ تهكفىر ۋە هىجرەت جامائىتى ╰ ان╥  دەپ ئاتالغان╥ ئىمان بابىدا

 سۆز  قارىتىلىدىغان  كىشىگه  تهۋە  توپقا  ئازغۇن  بىر  ئاشقان  خاتا . تۇتۇپ چهكتىن  ۋە  ئېتىقاد  ئۇالرنىڭ ئازغۇن
 شهرىئهت ئۆلچهملىرىگه╥ ئههلى سۈننه ۋەلجهمائه ئۇالر كافىرلىق هۆكمىنى بېكىتىشتىكى : پىكىرلىرى جۈملىسىدىن
 قائىدە  تۈزىۋالغان █ ئهقىدىسىدىكى  بىلهن  ههۋىسى  هاۋايى  ئۆز  كۆپىنچه  قىلماستىن╥  رىئايه  پرىنسىپالرغا

 پرىنسىپلىرى بويىچه╥بهزى مۇجمهل ۋە ئومۇمىي هۆكۈمنى بايان قىلىدىغان ئىبارىلهرگه تايىنىپ ئالدى بىلهن ئىسالم
 خهلقنى دىيارلىرىدىكى  ئاۋام  ئاستىدىكى  هۆكۈمرانلىقى  ئۇالرنىڭ  ئاندىن  سىنىپنى╥  هۆكۈمران  بارلىق

 ئۇالرنىڭ جامائىتىگه  كېيىن╥  ئۇالرنىڭ دەۋىتى يهتكهندىن  چىقىرىدۇ╦  پهرقلهندۈرمهي ئومۇمالشتۇرۇپ كافىرغا
 بۇ تهشكىالتقا . كۈم قىلىدۇ كىرمىگهن ۋە رەهبىرىگه بهيئهت قىلمىغان بارلىق ئىسالم تهشكىالتلىرىنى كافىر دەپ هۆ

 هېساباليدۇ  دەپ  هاالل  قېنى  ۋە  مۇرتهد  ئادەمنى  ئۈزگهن  قول  ئۇنىڭدىن  كېيىن╥ ساهابىالرنىڭ . كىرگهندىن
 قىلمايدۇ  ئېتىراپ  هۆججهتلىكىنى  ئىشىنىڭ  ۋە  سۆزى  راشىدىنالرنىڭ  خۇلهفائى  سهلهف . جۈملىدىن╥

 ياكى قىياس╥ ئىستىهسان قاتارلىق دەلىللهرگه تايانغان كىشى پىشىۋالىرىنىڭ ههتتا ساهابىالرنىڭ ئىجمائىنى تۇتقان
 ئهسىردىن كېيىنكى زاماننى كۇفرى ۋە جاهىلىيهت █ 4 هىجرىيه . ئۇالرنىڭ نهزىرىدە مۇشرىك كافىر هېسابلىنىدۇ

 ئۇنىڭدا  چۈنكى  دىنىي ╮ تهقلىدچىلىك ╰ دەۋرى╥  مۇسۇلمان  ههربىر  ئهسلىدە╥  قىلىنغان╥  ئىاله  نىڭ ئورنىدا  اهللا
 قۇرئان ئى  بىۋاسىته  ئۆزى  قىلماي╥  تهقلىد  هېچكىمگه  ههممىدە  ئىش █ شىلىرىنىڭ  تايىنىپ  دەلىلگه سۈننهتتىكى
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 . هېسابلىنىدۇ

 ئۇالرغا نىسبهتهن ههقىقهتپهرۋەر ئۆلىماالر سۆزلىرىنىڭ ۋە ئاساسلىق تهفسىر . قىلىشى كېرەك ئىدى╥ دەپ قارايدۇ
 ىڭ قهدىمقى ۋە هازىرقى كاتتا ئۆلىمالىرىنىڭ چۈنكى ئۈممهتن . ۋە ئهقىدە كىتابلىرىنىڭ هېچقانداق قىممىتى يوق

 مۇرتهدلهردۇر  باشقا █ ئۇالر قۇرئان . تولىسى ئۇالرنىڭ خىيالىدا  ئهمما  قىلسىمۇ╥  سۈننهتنىڭ هۆججهتلىكىنى دەۋا
 قۇرئان  ئاندىن ئۇنىڭغا  قىلىپ╥  پىكىرنى پهيدا  ئوخشاش ئالدى بىلهن ئازغۇن  توپالرغا  سۈننهتتىن دەلىل █ ئازغۇن

 ئۆ  ياكى ئىزدىگهن╥  قىلغان  رەد  بىلهن  هىيله  قالغاننى  كېلىپ  قارشى  تۇتۇپ╥  كهلگهننى  ئۇدۇل  خاهىشىغا  ز
 بۇرمىلىۋەتكهن  بۈگۈنكى . مهزمۇنىنى  ئهزالىرى  جامائهت  بولۇپ╥  هىجرەت  تۇتقۇسى  بىر  يهنه  جامائهتنىڭ  بۇ

 لدىغا ئىسالمىي هايات بهرپا جاهىلىيهت جهمئىيهتلىرىدىن ماكان ۋە مهنىۋىيهت جهههتتىن پۈتۈنلهي ئايرىلىپ╥ ئۆز ئا
 الزىم  مهسجىدلهر . قىلىشى  بارلىق  زىرار ╰ زېمىندىكى  ههممىسى ╮ مهسجىدى  ئىماملىرى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ╥
 پهيغهمبهر . كافىرالردۇر  مهسجىدى╥  ههرەم ╳╳   مهسجىد  تۆت  پهقهت  بولمايدۇ╥  ئۆتهشكه  ناماز  ئىچىدە  ئۇنىڭ

 قاتا  مهسجىدى  ئهقسا  مهسجىدى ۋە  قۇبا  بولىدۇ╥ مهسجىدى╥  ئۆتىسه  ناماز  ئادەملىرىنىڭ كهينىدە  ئۆز  رلىقالردا
 بولۇپ╥ . دەيدۇ  شۈكرى مۇستافا  ئۇالرنىڭ ئهمىرى  دەل  مههدىي  ئىمام  كۈتىۋاتقان  ئۈممهت  تهئاال مۇشۇ  اهللا

 ئۇنىڭ قولى بىلهن بۇ ئۈممهتنى باشقا ههممه دىنالردىن غالىب قىلىدۇ╥ ئۇالرنىڭ دەۋرى پات ئارىدا يۈز بېرىدىغان
 ئىتتىپاقى █ ئامىرىكا  يوقالغان ( سوۋىت  زېمىندىن  ئاللىقاچان  بولۇپ╥ ) هازىر  ۋەيران  جاهان  ئۇرۇشتا  ئارىسىدىكى

 بىلهن ئۇدۇلمۇ  ئوقياالر  ئۇدۇل █ زامانىۋىي قۇرالالر ههممىسى ئهمهلدىن قالىدۇ ۋە ئهينى زاماندىكى قىلىچ╥ نهيزە╥
 ئېتىقا  دەپ  باشلىنىدۇ╥  كهلگهندە  زامان  بولىدىغان  قىلىدۇ جهڭ  خهلىپىلىك ۋە . د  ئۆزىنى  رەهبهرلىرى  جامائهت

 بىرلىككه كهلگهن  پۈتكۈل ئۈممهتكه شۇنداقال سهلهف ۋە خهلهفلهر  يهتكهن╥ شۇڭا╥  پهللىسىگه  مۇتلهق ئىجتىهاد
 ئۇالرنىڭ . [ ۋەهاكازاالر .... ئىشالردىمۇ قارىمۇ قارشى يول تۇتسا تامامهن بولىدۇ╥ دەپ قارايدۇ ) ئىجما قىلغان (

 دىسى ۋە پىكىرلىرى ههققىدە بىرقهدەر تهپسىلىي توختالغان ئهسهر دەسلهپته ئۇالرغا ئهزا بولۇپ كېيىن چىكىنىپ ئهقى
 تهكفىر █ مۇسۇلمانالر ( █ التكفير والهجرة – ذكرياتي مع جماعة المسلمين ╰ چىققان ئايدۇرراهمان ئهبۇلخهيرىنىڭ

 .] ۇنىڭغا مۇراجىئهت قىلسىڭىز بولىدۇ ش . دېگهن كىتابى ╮ ) جامائىتىدىكى ئهسلىمهلىرىم █ ۋە هىجرەت
 ئۇالرنىڭ  ۋە  موللىلىرى  هاكىمىيهت  جاهاندىكى  كۈندە  بۈگۈنكى  بولسۇنكى╥  سهمىڭىزدە  نهرسه  شۇ

 دېگهن بۇ قهبىه نامنى تهۋهىدنى مۇكهممهل ئوتتۇرىغا ╮ تهكفىرىي ╰ ئىسكهنجىسىدىن قۇتۇاللمىغان گاهى موللىالر
 اهللا  ۋە  دەۋەتچىلىرىگه  ههق  قارىتىپ قويىدىغان  مۇجاهىدالرغا  قىلىۋاتقان  جىهاد  بىلهن  جېنى  ههم  مېلى  يولىدا

 ۋەلجهمائه . ئېيتىۋاتىدۇ  سۈننه  ئىگىلىرىنىڭ ئههلى  ههق  چۈنكى╥  ئهجهبلىنىهرلىك ئىش ئهمهس╥  هېچقانچه  بۇ
 بول  ئاشكارىلىنىپ قالغان  جانباقتىلىقى  ياشاپ ئادەتلهنگهن  ئۇالرنىڭ مۇرجىئهلهرچه  ههق ئهقىدىسى ئالدىدا  ۇپ╥

 دېگهن شۇ سهت نام بىلهن قارىالش ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئابرويىنى قوغداپ ╮ تهكفىرىي ╰ ئىگىلىرىنى
 دەپ قويۇپ خۇدالىق دەۋاسى ╮ ال إله إال اهللا ╰ شۇنداقال ئۇالرنىڭ . قېلىشنىڭ زۆرۈر ۋاستىسى بولۇپ قالغان

 قوشۇنل  ئۇالرنىڭ  ۋە  فىرئهۋنلهر  زامانىۋىي  سۈننه قىلىۋاتقان  ئههلى  قېرىنداشلىرى  بهزى  تاپقان  تهركىپ  ىرىدىن
 كافىر  ئهقىدىسىدە  شۇالرنى █ ۋەلجهمائه  ئارقىلىق  ئىغۋاگهرچىلىكى  مۇشۇ  ئۇالر  قالغاچقا╥  بولۇپ  مۇرتهد

 ء َجاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي اْلَحَياِة َهاَأنُتْم َهُؤال [ : ئۇالرغا پهقهت اهللا تهئاالنىڭ مۇنۇ سۆزى كۇپايه . ئاقلىماقچى╥ خاالس
 َوِكيًال  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  مَّن  َأم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعْنُهْم  الّلَه  ُيَجاِدُل  َفَمن  كىشىلهرسىلهركى╥ [ ] الدُّْنَيا  شۇنداق  سىلهر

 ت كۈنى كىم ئاقالپ دەتاالش قىلدىڭالر╥ قىيامه ) يهنى جىنايهتكار خائىنالرنى ( هاياتىي دۇنيادا ئۇالرنى
 هامىي بولىدۇ╭ ! ئۇالرنى ئاقالپ اهللا بىلهن مۇنازىرىلىشهلهيدۇ╭  ╳╳╳╳╳╳╳╳ ] 109 : نىسا [ ] ! ياكى كىم ئۇالرغا

. ت
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 بهزى  بولىدىغان  هۆججهت  ئۆزلىرىنىڭ زىيىنىغا  ئهمهلىيهتته  ههقته╥  بۇ  ئۇالر
 ئۇنى █ ئايهت  قىلىپ╥  سۈيئىستىمال  پهيغهمبىرى اهللا ههدىسلهرنى  ئۇنىڭ  r ۋە

 شهرئ  توغرا╥  قىلغان  بۇزۇق مهقسهد  ئاساسسىز  يىراقالشتۇرۇپ╥  مهزمۇنلىرىدىن  ىي
 مهزمۇنالرنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ╥ شۇنىڭغا █ چۈشهندۈرمىلىرى ئارقىلىق خاتا مهنا

 . تايانماقچى بولىۋاتىدۇ
 ئ ╳╳ ۇالرنى ╳╳ ئ  ههۋەس ╳╳╳ ڭ  هاۋايى  بويسۇن ╳ لىرى ╳╳ ۆز  م ╳╳ گه  هرەز ╳ دۇرۇپ╥

 : دىن چۈشهنچىلىرى بىلهن بۇرمىلىۋەتكهن ههدىسلهر جۈملىسى
 . رواه الترمذي وغيره " َة الجنَّ َل َخ َد ا اُهللا إلَّ ال إلَه اَل َق ْن َم " نىڭ r پهيغهمبهر █ 1

 . دېگهن سۆزى ╮ . دېسه جهننهتكه كىرىدۇ ▉ ال إله إال اهللا ▊ كىمىكى ╰
 بۇ ╰ : ئۇالر  جاۋ ╥ مانا  مهسىلىگه  مۇشۇ  ههدىستۇر دەل  بولىدىغان  بۇ . اب

 نىڭ تاۋۇشلىرىنى ئېغىزىدا تهلهپپۇز قىلسا╥ له إال اهللا إ ال كىم بولسا بولسۇن╥ ههدىس

 . ╥ دەيدۇ ╮ ئۇ شهكسىز جهننهت ئههلىدىن بولىدۇ╥ دېگهننى ئىپادىلهيدۇ
 : نىڭ مۇنۇ سههىه ههدىسى r پهيغهمبهر █ 2

 َسُيَخلُِّص َرُجًلا ِمْن ُأمَِّتي َعَلى ُرُءوِس اْلَخَلاِئِق : " r َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ِإنَّ اللََّه
 َأُتْنِكُر : َياَمِة َفَيْنُشُر َعَلْيِه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ِسِجل ا ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمدِّ اْلَبَصِر╥ ُثمَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِق

 َفَيُقوُل  اْلَحاِفُظوَن╭  َكَتَبِتي  َأَظَلَمَك  َشْيًئا╭  َهَذا  َفَيُقوُل : ِمْن  َربِّ╥  َيا  ُعْذٌر╭ : َلا  َأَفَلَك
 ُظْلَم َعَلْيَك اْلَيْوَم╥ َفَتْخُرُج : ╥ َفَيُقوُل َلا َيا َربِّ : َفَيُقوُل  َفِإنَُّه َلا  َبَلى╥ ِإنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَنًة

 َفَيُقوُل  َوَرُسوُلُه╥  َعْبُدُه  ُمَحمًَّدا  َأنَّ  َوَأْشَهُد  اللَُّه  ِإلَّا  ِإَلَه  َلا  َأْن  َأْشَهُد  ِفيَها  اْحُضْر : ِبَطاَقٌة
 السِِّجلَّاِت╭ َفَقاَل َيا َر : َوْزَنَك╥ َفَيُقوُل  َمَع َهِذِه  اْلِبَطاَقُة  : ِإنََّك َلا ُتْظَلُم╥ َقاَل : بِّ َما َهِذِه

 َواْلِبَطاَقُة ِفي َكفٍَّة╥ َفَطاَشِت السِِّجلَّاُت َوَثُقَلِت اْلِبَطاَقُة╥ َفَلا  َفُتوَضُع السِِّجلَّاُت ِفي َكفٍَّة
. ترمذي وغيره رواه ال " َيْثُقُل َمَع اْسِم اللَِّه َشْيٌء
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 كىشىنى اهللا شۈبهىسىزكى  بىر  ئۈممىتىمدىن  كۈنى  قىيامهت  تهئاال
 ئۇنىڭ نامه  چىقىرىپ╥  پارچه 99 ئهمالى پۈتۈلگهن █ خااليىقالرنىڭ ئالدىغا

 ( دەپتهرنى ئاچىدۇ  تولغان █ پۈتۈنلهي گۇناه .  دەپتهرلهرنىڭ ) مهئسىيهتكه  بۇ
 تۇرىدۇ  يېيىلىپ  يهرگىچه  يهتكىچىلىك  كۆز  بىرى  تهئاال اهللا ئاندىن . ههر

 : ئېيتىدۇ
 كاتىپ  هافىز╥  قىالمسهن╭  ئىنكار  بىرەرنى  گۇناهلىرىڭدىن  بۇ ╳╳ 

 پهرىشتىلىرىم ساڭا زۇلۇم قىپتىمۇ╭
 : تهئاال دەيدۇ اهللا . دەيدۇ █ ╳╳ ياق╥ ئى پهرۋەردىگارىم ╥ : بهندە

 ╳╳ سېنىڭ بىرەر ئۆزرەڭ بارمۇ╭
 : تهئاال اهللا . دەيدۇ بهندە █ ╥ ╳╳ ياق╥ ئى پهرۋەردىگارىم

 ياخشىلىقىڭ بار  سېنىڭ بىر  دەرگاهىمىزدا  ئۇنداق ئهمهس╥  بۈگۈن . ╳╳
 أْشَهُد ألَّا إلَه إلَّا اهللا  وأْشَهُد ╰ دە╥ █ دەيدۇ █ ساڭا قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايدۇ╥

 َوَرُسوُله  َعْبُدُه  ُمَحمًَّدا  ئىكهنلىكىگه اهللا ( أنَّ  يوق  ئىاله  ههق  باشقا  تىن
 مۇهه  بېرىمهن╥  ئىكهنلىكىگه اهللا ممهد گۇۋاهلىق  ئهلچىسى  ۋە  نىڭ بهندىسى

 . دەپ يېزىلغان بىر باغاقچىنى چىقىرىدۇ ╮ .) گۇۋاهلىق بېرىمهن
 بول╥ ) يامانلىقىڭنىڭ █ ياخشىلىق ( ╳╳  شاهىد  ئۆلچىنىشىگه  █ تارازىدا
 ۋەتهئاال اهللا دەيدۇ  ئېيتىدۇ . سۇبهانههۇ  تال : بهندە  بىر  بۇ  ئى پهرۋەردىگار╥

 ! ۋۇ بولسا شۇنچه كۆپ دەپتهرلهر تۇرسا╭ باغاقچه تۇرسا╥ ما
 دېدىمغۇ  قىلىنمايدۇ╥  زۇلۇم  ساڭا  r پهيغهمبهر . تهئاال اهللا دەيدۇ – ! ╳╳

 دەيدۇ  نامه : مۇنداق  ههممه  ئۇنىڭ  بىلهن  دەپتهرلىرى █ شۇنىڭ  ئهمال
 پهللىسىدە  بىر  يهنه  باغاقچه  هېلىقى  قويۇلۇپ╥  پهللىسىدە  بىر تارازىنىڭ
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 اهللا هېچ بىر شهيئى . هيلهپ باغاقچه ئېغىر كېلىدۇ قويۇلىشى بىلهن دەپتهرلهر ل
 . نىڭ نامىدىن ئېغىر كهلمهيدۇ

 ئېيتىدۇكى╥  مۇرجىئهلىرى  تۇتقان ╰ زامانىمىز  ۋە  سۆزىمىز  بىزنىڭ  بۇ  مانا
 يولىمىزنىڭ توغرىلىقى╥ بۇ مهسىلىدىكى قارشى پىكىردىكىلهر سۆزىنىڭ پۇت تىرەپ

 ╮ . س تۇرالمايدىغانلىقىغا دەلىل بولىدىغان ههدى
 دەيمهن  ئاساس : مهن  سۆزىگه  ئۇالرنىڭ  هېچقايسىسى  ههدىسلهرنىڭ  بۇ

 قارىشى . بولمايدۇ  باتىل  ئۇالرنىڭ  ههدىسلهرنىڭ  بۇ  بۇرادىرىم  ئوقۇرمهن  بهلكى
 ئۇزاققا  بولىدىغانلىقىنى  هۆججهت  زىيىنىغا  ئۇالرنىڭ  ئهكسىچه  ئهمهس╥  ئۈچۈن

 شۇ خىلىدىكى ئاز . قالماي بىلىپ قالىدۇ  ۋە  ئاۋام غۇنالرنىڭ بىلىمسىز مۇرجىئهلهر
 بههلىرىگه رەددىيه بېرىش ئۈچۈن╥ قىدەك شۈ يۇقىرى خهلق ئارىسىدا تارقىتىپ يۈرگهن

 اهللا  إال  إله  قىلىش ال  ۋاپا  زۆرۈر ۋە نىڭ  تېگىشلىك  چىقىرىشقا  ئهمهلىيهتكه
 ئاۋال╥  كىرىشىشتىن  قىلىشقا  بايان  ئورتاقلىشىۋېلىش شهرتلىرىنى  بىلهن  ئوقۇرمهنلهر

 لهرنى مۇقهددىمه ئورنىدا قائىدى نۆۋەتتىكى تېمىغا مۇناسىۋەتلىك بهزى لغان زۆرۈر بو
 . ئالدىن ئهسكهرتىپ ئۆتمهكچىمهن

 ئهمهلىمىزنى اهللا  ههمدە  قىلىشىنى  بهقارار  ههقته  بېرىپ  تهۋپىق  تهئاالدىن

 ئۇ ههقىقهتهن بهندىلىرىنىڭ دۇئالىرىنى يېقىندىن ئاڭالپ . مهقبۇل قىلىشىنى تىلهيمهن
 . قىلىشقا قادىر زاتتۇر ئىجابهت

 مۇههممهد اهللا  رەهبىرىمىز  ۋە  يولباشچىمىز  ۋە r تهئاال  ئۇنىڭ ئائىلىسى  گه╥
!!! ئامىيين ! ساهابىلىرىغا رەهمهت ۋە ئامانلىق بېغىشلىغاي
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 ىلهر قائىد دەسلهپكى زۆرۈر
 : قائىدە █ 1

 مهئسىيهت ۋە خاتالىق بىلهن █ ئهمال دپتىرى گۇناه █ نامه پارچه 99 قى يۇقىرى

 تۈزۈك ت  مهزمۇندىكى  شۇ  ههمدە  توغرىسىدىكى    ئادەم  هېلىقى  كهتكهن  ولۇپ
 ههققىدىكى  بهزى كىشىلهر  كىرىدىغان  جهننهتكه  تۇرۇپمۇ  قىلمىغان  ئهمهل  ياخشى

 كۆپ  قانچه  ههر  گۇناهلىرى  ۋە  خاتالىقلىرى  ئۇالرنىڭ  چوقۇم ╳╳╳   ههدىسلهرنى
 تاشال  چىقىرىپ  دىندىن  ئىنساننى  ئارىسىدا  ئۇنىڭ  ئوپئۇچۇق يدىغان بولسىمۇ╥

 شىرىك چوڭ قىلىۋېتىدىغان بىكار رى ياكى ئالهمچه سالىه ئهمهللهرنى پۈتۈنلهي كۇف
 الزىم  چۈشهنمىكىمىز  ئىكهنلىكىنى  يوق  چوڭ . جىنايىتى  ياكى كۇفرى ئهگهردە

 كۆز يېتىم يهرگىچه اهللا شىرىك گۇناهى بولىدىغان بولسا╥  ههربىرى بىر  نىڭ ئالدىغا
 ئاشۇ █ تهر توشقىچىلىك گۇناه ه دەپ پارچ 99 ئېچىلىدىغان  مهئسىيهت بىلهن ئهمهس╥

 تهقدىرىدىمۇ╥  بارغان  بىلهن  ئهمهللهر  سالىه  توشقىچىلىك  ههممىسى  دەپتهرلهرنىڭ

 جىنايىت  مۇرتهدلىك  ياكى  چاڭ شىرىك  ههممىسىنى  ئهمهللهرنىڭ  شۇ  توزانغا █ ى
 ئىنسان █ ئايالندۇرۇۋېتىدۇ  ئۇ  كېتىدۇ دەۋزەخ دە╥  بولۇپ  هه . ئههلى  دىسلهردە بۇ

 گۇۋاهلىقىنىڭ ال إله إال اهللا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مهقسهد ئهمهلىيهتته تهۋهىدنىڭ ╳╳╳╳
 بولغان  ئهكسى  ئۇنىڭ  شۇنداقال  ئۇلۇغلۇقىنى  ۋە  شىرىك اهللا پهزىلىتى  قا

 . كهلتۈرۈش جىنايىتىنىڭ قاباهىتى ۋە خهتىرىنى مۇقهررەرلهشتۇرۇشتىن ئىبارەت
 : تهئاال مۇنداق دېگهن اهللا
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 ا هللا ا [  مهغپىرەت هللا ههقىقهتهن  گۇناهىنى  كهلتۈرۈش  شېرىك قا
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 گۇناهىنى  باشقا  ئۇنىڭدىن  ئادەمنىڭ  خالىغان  قىلىدۇ قىلمايدۇ╥  . مهغپىرەت
 ] 48 : نىسا [ ] قا شېرىك كهلتۈرىدىكهن╥ چوڭ گۇناه قىلغان بولىدۇ هللا كىمكى ا

… çµ̄ΡÎ)] tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ §�ym ª!$# Ïµø‹ n=tã sπ̈Ψ yfø9$# çµ1uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒ uρ �Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 

9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ [ 

 ا زكى╥ شۈبهىسى [  شېرىك كهلتۈرىدىكهن هللا كىمكى  ا قا  ئۇنىڭغا هللا ╥
 ئۇنىڭ جايى  قىلىدۇ╥  هارام  هېچبىر دەۋزەخ جهننهتنى  زالىمالرغا  بولىدۇ╥

 ] 72 : مائىدە [ ] . بولمايدۇ ) نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى هللا يهنى ا ( مهدەتكار

] ÷ È⌡s9 |Mø. u�õ°r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7è=uΗxå £tΡθä3tG s9uρ zÏΒ zƒ Î�Å£≈sƒ ø:$# ∩∉∈∪ [ 

 پهيغهمبهر ( [  سهن ) ئى  سېنىڭ ق اهللا ئهگهر  كهلتۈرسهڭ╥  شىرىك  ا
 سهن ئهلۋەتته زىيان تارتقۇچىالردىن ئهمهلىڭ ئهلۋەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ╥

 ] 65 : زۇمهر [ ] بولۇپ قالىسهن

] öθ s9uρ (#θ ä.u�õ° r& xÝÎ6 yss9 Οßγ÷Ζtã $̈Β (#θ çΡ%x. tβθè=yϑ ÷ètƒ ∩∇∇∪ [ 

 ئۇالر [  پهيغهمبهرلهر ( ئهگهر  شۇ  ئىدى╥ ) يهنى  كهلتۈرسه  شېرىك
 بولۇپ كېتهتتى  بىكار  ئهلۋەتته╥  : ئهنئام [ ] ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى╥

88 [ 
!$uΖøΒ Ï‰s%uρ] 4’ n< Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ôÏΒ 9≅yϑtã çµ≈oΨ ù=yèyfsù [ !$t6 yδ #·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ [ 

 ئۇنى [  تهرەپ قىلىپ╥  بىر  ئهمهللىرىنى  ياخشى  قىلغان  ئۇالرنىڭ  بىز
 قىلىۋېتىمىز╥  توزاندەك  بولغانلىقتىن╥ ( ئۇچۇپ يۈرگهن  ئىمانسىىز  يهنى ئۇالر

] 23 : فۇرقان [ ] ) قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى يوققا چىقىرىمىز
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 بو ╰  گۇناهلىرى  كۆپ  قانچه  ساقلىنىپ ههر  شىرىكتىن  نىڭ اهللا لسىمۇ╥
 نۇرغۇن . نىڭ ئازابىدىن نىجاد تاپىدۇ اهللا دەرگاهىغا ساپ تهۋهىد بىلهن بارغان ئادەم

 قا اهللا يۇ╥ بىراق تهۋهىدتىن مههرۇم هالدا شىرىك بىلهن █ ياخشى ئىشالرنى قىلىپتۇ
 تاپالمايدۇ  نىجاد  ههرگىز  ئادەم  ي . ئۇچراشقان  ئارىالشقان  شىرىك  اخشى بۇنداق

 ╮ . ئهمهللهرنىڭ ئۇنىڭغا هېچقانداق مهنپهئهتى بولمايدۇ
 قۇرئان  ئۆلىمالىرى  ۋەلجهمائه  سۈننه  ئههلى  بۇ  ئاساسىدا █ مانا  سۈننهت

 ① . ئوتتۇرىغا قويغان مۇهىم بىر قائىدىدۇر

 : مۇنداق دېگهن r دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى╥ پهيغهمبهر t ئهبۇ دەردا

 ي َشْيًئا َمْهما َعَبدتني و َرَجْوَتني و َلْم ُتشِرْك ِب ! َيا اْبَن آَدم : َعالى قال اهللا َت "
 ْرُت َلَك َعلى َما َكاَن ِمْنَك َو إِن اْسَتْقَبْلَتني ِبِملِء السَّماِء و األرِض َخَطاَيا َو ُذُنوًبا َف َغ

 وصححه األلباني رواه الطبراني " َو َأْغِفر َلَك َو ال ُأَبالي اْستقبْلُتك ِبِمْلِئِهنَّ ِمَن اْلَمْغِفَرِة

 بالىسى : ئېيتىدۇ اهللا ╰  قانچىكى ئىبادەت قىلساڭ╥ ! ئى ئادەم  سهن ماڭا
 سېنىڭ  مهن  كهلتۈرمىسهڭ  شىرىك  شهيئىنى  هېچبىر  ماڭا  سېغىنساڭ╥  ماڭا

 مهغپى  قىلىمهن قىلمىشلىرىڭنى  ئاسمان . رەت  توشقىچه █ دەرگاهىمغا  زېمىن
 سېنى جاهان توش  كهلسهڭمۇ╥  بىلهن  گۇناهالر  قىچىلىك مهغپىرەت خاتالىق╥

 قىلماستىن گۇناهلىرىڭنى مهغپىرەت  بىلهن قارشى ئالىمهن╥ هېچنىمىگه پهرۋا
 ╮ . قىلىمهن

 قا ئىبادەت قىلىدىغان تهۋهىد ئههلىدىن بولۇشى╥ اهللا بهندە ئهڭ مۇهىمى╥ ئۇ

 قۇرئان ①  ئهمما █ بۇ ههقىقهتهن ╥   ئهقىدىدۇر  توغرا  قىلغان  ياكى ╰ سۈننهت تهقهززا  قانداق گۇناه تهۋهىد  ههر
 ئاساسسىز باتىل سۆز بولۇپ╥ ئۇ مۇرجىئهلهرنىڭ جۆيلىمىلىرىدىن دېگهن سۆز بولسا ╮ ئىمانغا زەرەر يهتكۈزمهيدۇ

 ئهمهس  نهرسه  بولۇڭ . باشقا  ئىنتايىن سهزگۈر  مۇرجىئهلىرىنىڭ ! بۇنىڭغا  زامانىمىز  نامىدىكى  قهلبىدە ╰ : سهلهفىي
 دېگهن ╮ تهسدىقى بار ئادەمدىن سادىر بولغان ههر قانداق ئاشكارا كۇفرىي قىلمىش ئۇنى دىندىن چىقىرىۋەتمهيدۇ

. سۆزى قهدىمكى مۇرجىئهلهرنىڭ سۆزىدىنمۇ قهبىه ۋە يىرگىنىچلىقراق سۆزدۇر
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 . الزىم ىگهن بولىشى مىنى شىرىك كهلتۈرم قا هېچنې اهللا
 : َيا َرُسوَل اللَِّه╥ َما اْلُموِجَبَتاِن ╭ َفَقاَل : َرُجٌل╥ َفَقاَل r َأَتى النَِّبيَّ : َعْن َجاِبٍر╥ َقاَل

 َمْن َماَت╥ َلا ُيْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئا╥ َدَخَل اْلَجنََّة╥ َوَمْن َماَت╥ ُيْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئا╥ َدَخَل النَّاَر "
 رواه مسلم "

 پهيغهمبهر  ئادەم  بىر  قىلىنىدۇكى╥  رىۋايهت  دىن  قېشىغا جابىر  نىڭ
 ئهلچىسى ╰ : كېلىپ  نىڭ  اهللا  مۇپتىال ! ئى  ئاقىۋەتكه  خىل  ئىككى  ئىنساننى

 ئىش  ئىككى  جاۋاب ╮ قايسي╭ قىلغۇچى  مۇنداق  ئۇ  سورىۋىدى╥    دەپ
 جهننهتكه اهللا كىمىكى ╰ : بهردى  ئۆلسه  قىلماي  شىرىك  هېچنهرسىنى  قا

 قه دەۋزەخ قا بىر شهيئىنى شىرىك قىلغان هالهتته ئۆلسه اهللا كىرىدۇ╥ كىمكى
 ╮ . كىرىدۇ

 َقاَلْت  َعاِئَشَة╥  " ُقْلُت : َعْن  اْلَجاِهِليَِّة :  ِفي  َكاَن  ُجْدَعاَن╥  اْبُن  اللَِّه╥  َرُسوَل  َيا

 َربِّ : َلا َيْنَفُعُه╥ ِإنَُّه َلْم َيُقْل َيْوًما : َيِصُل الرَِّحَم╥ َوُيْطِعُم اْلِمْسِكيَن╥ َفَهْل َذاَك َناِفُعُه╭ َقاَل
 رواه مسلم " ِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن اْغِفْر ِلي َخ

 دەيدۇ  مۇنداق  ئهنها  رەزىيهلالهۇ  دېدىم : ئائىشه  نىڭ اهللا ئى : مهن
 قىلىدىغان╥ ! ئهلچىسى  رەهىم  سىله  دەۋرىدە  جاهىلىيهت  جۇدئان  ئىبنى
 بۇ ئهمهللىرىنىڭ ئۇنىڭغا . بىچارىلهرگه ئاش بېرىدىغان كىشى ئىدى █ مىسكىن

 پهيغهمبهر  پايدىسى بولمايدۇ╥ چۈنكى : مۇنداق دېدى r پايدىسى بوالمدۇ╭
 هېچقاچان  مهغپىرەت ╰ ئۇ  خاتالىقلىرىمنى  كۈنى  قىيامهت  پهرۋەردىگارىم╥

 . دېگهن ئهمهس ╮ قىلغىن
 رەهىمههۇلاله  نهۋەۋىي  شهره ╰ ئىمام  مۇسلىم  توم╥ █ 1 ( ╮ ى سههىه

نۇرغۇن گۇناهلىرى بىلهن تهۋبىسىز كهتكهن ئهمما ╰ : دە مۇنداق دېگهن ) بهت █ 217
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 ئادەم تهۋ  ئۈزگهن  جان  ئۈستىدە  قالمايدۇ دەۋزەخ هىد  مهڭگۈ  نۇرغۇن . تا  هاياتىدا
 مانا . ئۈستىدە ئۆلگهن ئادەم جهننهتكه كىرمهيدۇ كۇفرى ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ╥

 ╮ . نىڭ جهۋهىرىدۇر بۇ ههق ئههلىنىڭ بۇ مهسىلىدىكى ئهقىدىسى

 : ە قائىد █ 2
 ئىنساننىڭ كۇف  بىر  كۆرۈنۈشته  ئىماننىڭ  بىلهن  مهۋجۇد هاياتىدا رى  تهڭ

 مۇمكىن  بولىشى  جهم  ئۇچرىشىپ  يولدا  بىر  ئىككىسىنىڭ  ئۇ  ياكى  بولىشى

 بولىشى  مهۋجۇد  تهڭ  قهلبىدە  ئىنسان  بىر  ماهىيهتته  مۇمكىن بولمىغىنىدەك╥  تېخىمۇ
 بته ئورۇنلىشىشى بىلهن ئىمان ئۇنىڭدىن پۈتۈنلهي چىقىپ ى رىنىڭ قهل كۇف . بولمايدۇ

 ىكنىڭ چىركىندە مهينهتلىرىدىن تازا پاكالنمىغۇچه ئىمان شىر █ كۇفرى قهلب . كېتىدۇ
 : مۇنداق دېگهن r بۇ ههقته پهيغهمبهر . ئۇنىڭدا قارار ئالمايدۇ

 . السلسلة الصحيحة رواه أحمد " َلا َيْجَتِمُع اْلِإيَماُن َواْلُكْفُر ِفي َقْلِب اْمِرٍئ "

 ╮ . بىر ئىنسان قهلبىدە جهم بولمايدۇ كۇفرى ئىمان بىلهن ╰
 قهلبىمدە شىرىككه پېتىپ كهتكهن تۇرۇقلۇق╥ نىڭدىن كۆرۈنۈشته ئۇچۇق بۇ

 دەپ دەۋا قىلغۇچىنىڭ كاززاب ئىكهنلىكىنى مۇسۇلمان╥ █ مانىم بار╥ مهن مۇئمىن ئى

 . بىلىۋاالاليمىز
 دېمهك╥ ئىنساننىڭ تاشقى دۇنياسى ئۇنىڭ ئىچكى ئالىمىنىڭ ئهينىكى ۋە

 بىر نامايهندى  ئۇالر  تاناسى █ سى╥  ئوڭ  ياخشى بىرىگه  هالدا  تهسىر █ پ  يامان
 : مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر . كۆرسىتىدۇ

 ِف "  َوِإنَّ  َصُلَحْت َصُل َأَلا  ِإَذا  ُمْضَغًة  َفُسَدْت َح ي اْلَجَسِد  َوِإَذا  ُكلُُّه  اْلَجَسُد
 . متفق عليه " َد اْلَجَسُد ُكلُُّه╥ َأَلا َوِهَي اْلَقْلُب َفُس

نىدە بىر چىشلهم گۆش بار╥ ئۇ سهمىڭالردا بولسۇنكى╥ ئىنسان بهدى ╰
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 تۈزۈلىدۇ  بهدەن  پۈتكۈل  بۇزۇلىدۇ . تۈزەلسه  بهدەن  پۈتكۈل  بۇزۇلسا  . ئۇ
 ╮ . سهمىڭالردا بولسۇنكى╥ ئۇ دەل قهلبتۇر
 كافىر بولغان ئادەمنىڭ ئىچىنىڭمۇ كافىر بۇنىڭغا ئاساسهن تاشقى كۆرۈنۈشى

 ئالهمىدە  ئىچكى  ههمدە  سىرتىدا كافىر ئىكهنلىكى  لىق كافىر بولغۇچىنىڭ

 ① . شۈبهه قالمايدۇ █ ئاالمهتلىرىنىڭ ئاشكارا بولىدىغانلقىدا شهك

 مهئسىيهتنىڭ جهم بولىشى ياكى ئىمان █ بته ئىمان بىلهن گۇناه ى لېكىن╥ بىر قهل

 . ╥ كىچىك شىرىكنىڭ تهڭ مهۋجۇد بولىشى تامامهن مۇمكىن كۇفرى بىلهن كىچىك
 ئۇنىڭ  ئىنسان  كهتسىمۇ╥  ئاجىزالپ  ئىمان  هالهتته  بىلهن بۇ  . بولمايدۇ كافىر لىق

 مهنپ  تېپىشىغا  نىجاد  ئۇنىڭ  ئىمانى  شۇ  بولىدۇ ئاخىرەتته  ئىمان  بۇ . هئهتلىك
 . پاكىت كهتمهيدىغان ههممىگه ئايدىڭ مهسىله █ دەلىل

 : ە قائىد █ 3
 باشقىالر  مۇئمىنالردىن  بولغان  ئىگىسى  تهۋهىد  جهننهتكه  بىلگىنكى╥

 كىر . كىرمهيدۇ  جهننهتكه  گۇناهكارالر  مۇمكىن بهزى  سهۋەبى . ىشى  بۇنىڭ
 ساالهىيىتىدىن  مۇئمىنلىق  قىلغان  ئادا  شهرتلىرىنى  تهۋهىد  ئۇالرنى  گۇناهلىرى

 بولۇشى . چىقىرىۋەتمىگهن  ئههلى  تهۋهىد  ئادەمنىڭ  ۋە بىر  كۇفرى  چوڭ چوڭ
 ئىبادەتلىرىنى  قۇتۇلۇپ╥  پۈتۈنلهي  بىلهن اهللا شىرىكتىن  قىلىشى  خالىس  تهئاالغا

 . بولىدۇ
 : مۇنداق دېگهن r ر پهيغهمبه

 بهدەن ①  سىرتقى  ئۇالرنىڭ  كۇفرىمۇ  قهلبىدىكى  مۇناپىقالرنىڭ  بولىدۇ █ ههتتا  ئاشكارا  . ئهزالىرىدا
 ىگهنلىك چۈنكى بىر ئىشنى بىلم . مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ سىر تۇتۇلىشى ئۇنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرمهيدۇ

 مۇناپىقنىڭ يالغۇز هالىتىدە . ياكى كۆرمىگهنلىك رېئاللىقتا ئۇنىڭ ئهسال مهۋجۇد ئهمهسلىكىنىڭ ئاساسى ئهمهس
 ئىچى  قويۇشى╥  ئوتتۇرىغا  كۆڭلىدىكىنى  ئىككىلهنمهستىن  قالغاندا  ئايرىم  بىلهن  سىرتىدىكى █ ياكى سىرداشلىرى

. كۇفرىنى ئاشكارىلىشى دەل شۇنىڭ دەلىلى
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 متفق عليه " ال َيْدُخُل اْلَجنََّة إِِال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة "

 ╮ . جهننهتكه پهقهت مۇسۇلمان كىشىال كىرىدۇ ╰

 اْلُمْؤِمُنوَن "  ِإلَّا  اْلَجنََّة╥  َيْدُخُل  َلا  َأنَُّه  ِفي النَّاِس╥  اْذَهْب َفَناِد  اْلَخطَّاِب╥  اْبَن  ╥ " َيا
 . رواه مسلم وغيره " َأَلا ِإنَُّه َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة╥ ِإلَّا اْلُمْؤِمُنوَن " ْيُت╥ َفَخَرْجُت╥ َفَناَد : َقاَل

 خهتتاب ) ئۇمهر ( ئى ╰  شۇنى جاكارلىغىن ! ئىبنى  : بېرىپ كىشىلهرگه
 ئاندىن مهن : ئېيتىدۇ t ئۇمهر ╮ . جهننهتكه مۇئمىنالردىن باشقىالر كىرمهيدۇ

 باشق !! هوي ╰ : چىقىپ  مۇئمىنالردىن  كىرمهيدۇ جهننهتكه  دەپ ╮ ! ىالر
 . توۋلىدىم

 : ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ههدىسته مۇنداق دېيىلگهن
 . رواه أبو داود " َيا اْبَن َعْوٍف اْرَكْب َفَرَسَك ُثمَّ َناِد َأَلا ِإنَّ اْلَجنََّة َلا َتِحلُّ ِإلَّا ِلُمْؤِمٍن "

 مىنىپ ! ئىبنى ئهۋف ) ئابدۇراهمان ( ئى ╰  دىن جهننهت مۇئمىن ▊ ئېتىڭغا
 ╮ . دەپ جاكارلىغىن ▉ باشقىغا هاالل ئهمهس

 : يهنه مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر

 َشْيًئا "  ِباللَِّه  ُيْشِرْك  َلْم  َمْن  َناِئَلٌة  َوِهَي  أخرجه ابن أبي عاصم وصححه " ُأْعِطيُت الشََّفاَعَة

 . األلباني

 قا هېچنهرسىنى اهللا ئۇنىڭغا . ماڭا شاپائهت قىلىش هوقۇقى بېرىلدى ╰
 ╮ . قىلمىغانالر نائىل بولىدۇ شىرىك

 قهلبىدە  ههدىسلهردىكى  سههىه  قىلغان  رىۋايهت  قاتارلىقالر  بۇخارى  ئىمام
 زەررىچىلىك ئىمانى بار كىشى ياكى ئۆمرىدە قىلغان قىلچىلىك ياخشى ئهمىلى يوق

 كىشىنىڭمۇ جهننهتكه كىرىدىغانلىقى ههققىدىكى مهزمۇنالرنى ╳╳╳╳ ئىنساننىڭ نىجاد

 بى  ئاساستا تېپىشىنىڭ  شۇ  كېيىن╥  قىلغاندىن  بهرپا  تهۋهىدنى  بولغان  شهرتى  ردىنبىر
مهيدانغا كهلگهن زەررىچىلىك ئهمهل دەپ╥ ياكى تهۋهىد ۋە ئىماننى بهرپا قىلغاندىن
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 . كېيىن ياخشى ئهمهل قىلمىغان دەپ چۈشۈنىشىمىز الزىم
 في َقْلبِه " تهئاالنىڭ ههدىس قۇدسىيدىكى اهللا  َكاَن  َمْن  َحبٍَّة أْخِرُجوا  ِمْثقاَل

 َخْرَدل  كىشىنى ╰ " ِمْن  بار  قىچىنىڭ ئۇرۇقىچىلىك ئىمانى  تىن دەۋزەخ قهلبىدە
 رەهىمههۇلاله ╮ چىقىرىڭالر  ههجهر  ئىبنى  ههققىدە  سۆزى  دېگهن

 قىچىنىڭ ▊ بۇ ههدىستىكى ╰ : دا مۇنداق دەيدۇ ) بهت █ 73 توم █ 1 ( ╮ فهتهۇلبارى ╰
 ئىمان  سۆزدىن ▉ ئۇرۇقىچىلىك  ئ : دېگهن  كېيىن تهۋهىد  بولغاندىن  بهرپا  اساسى

 تهئاال مۇنداق اهللا چۈنكى يهنه بىر ههدىسته . قىلىنغان سالىه ئهمهل كۆزدە تۇتۇلىدۇ
 َلا إلَه إلَّا اهللا ▊ " أْخرُجوا َمْن َقاَل ال إلَه إال اهللا َوَعِمَل ِمَن الَخيِر َما َيِزُن َذرَّة " : دېگهن

 قى  ئهمهل  ياخشى  ئېغىرلىقىدا  زەررە  ۋە  كىشىنى دېگهن  تىن دەۋزەخ لغان
 ╮ . ▉ چىقىرىڭالر

 : ە قائىد █ 4
 قه دەۋزەخ █ ئىمان مهسىلىلىرىدەك جهننهت █ كۇفرى تهۋهىدكه ئوخشاش ۋە

 تېمىغا چې  چىقارغاندا╥  يهكۈن  ههققىدە  مهسىلىلهر  كاتتا  كهڭ  دائىرىسى  تىلىدىغان
 لۈك ههدىسلهرنىڭ ههممىسىنى تولۇق توپالپ╥ ئۇنىڭغا ئومۇمىيۈز █ ئاالقىدار ئايهت

 ئۆز  چىقىپ╥  ئاخىرقى █ قاراپ  كېيىن  قىلغاندىن  مۇهاكىمه  سېلىشتۇرۇپ ئارا
 الزىم  چىقىرىش  ئوتتۇرىغا . خۇالسىنى  ئابستراكت  ههدىسته  بىر  مهلۇم  چۈنكى

 ههدىسته  بىر  باشقا  ياكى  قىلىنىدۇ  بايان  تهپسىلى  ههدىسته  بىر  يهنه  تېما  قويۇلغان
 باغ  تېمىغا  شۇ  شهرتلهر  مۇهىم  قويۇلىدۇ مۇناسىۋەتلىك  ئايهتته . الپ  مهلۇم

 رۇخسهت دەپ قارالغان ئىشنى ئىككىنجى بىر ئايهت مهنسۇخ قىلىپ╥ هارام قىلىپ
 قۇرئان تاشاليدۇ  بىر  مهلۇم  ئهكسىچه  چهكلهنگهن █ ياكى  بىلهن  ههدىس تېكىستى

 قىلىنىدۇ  رۇخسهت  تېكىستتا  بىر  يهنه  قىلمىغىنىمىزدا . ئىشقا  رىئايه  بۇالرغا ئهگهر
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 مانا بۇ . خالى بواللمايمىز هرەپلىمىلىك╥ يۈزەكىلىك ۋە ئېغىر خاتالىقتىن چوقۇم بىر ت
 ئىزدىنىشنىڭ بهلگ نىڭ ئىنساپ  قىلغان  نىشان  ههقىقهتنى  ۋە  ئىلىم  چوڭقۇر  ىسى╥

 ياكى . تهقهززاسى  ئۈچۈن  قۇتۇلۇش  بېسىمدىن  ماسلىشىش╥  مۇهىتقا  ئهمما
 يول  ئازغۇن  بىدئهت  ئۆزىنىڭ  ۋەياكى  دەپ  مهنپهئهتنى  ىنى شهخسىي

 مهقسىدى  ئايهت كۇچالندۇرۇش  گاهى  ئاالقىدار  تېمىغا  تاشالپ █ دە  ههدىسلهرنى
 قويۇپ╥ قېپقالغان بىر بۆلۈكىگه تايىنىپ هۆكۈم چىقىرىش دىن ۋە دۇنيالىققا ئىشهنچ

 نىڭ ╮ مهرىپهت ئوغرىلىرى █ ئىلىم ╰ زلهرنىڭ ۋە قىلغىلى بولمايدىغان ئازغۇن ساختىپه
 . ئادىتى

 ال إلَه إال نىڭ r سىلىنى ئېلىپ ئېيتساق╥ پهيغهمبهر بىز توختىلىۋاتقان مۇشۇ مه
 إال ▊ ╰ : ههققىدىكى اهللا  كىرىدۇ ▉ اهللا ال إلَه  دېگهن بىرال ╮ دېگهن كىشى جهننهتكه

 ئۇنىڭدىن باشقا ههدى  اهللا سىنى تۇتۇۋېلىپ╥  إال  إلَه  ئۇنىڭ ى نى شهره ال  لهيدىغان╥

 تهلهپ  با █ شهرتلىرىنى╥  ۋە  قىلىدىغان  بايان  مهزمۇنالرنى تهقهززالىرىنى  زۆرۈر  شقا
 ئايهت ئوتتۇرى  ئونلىغان  نهچچه  قويغان  تاشالپ╥ █ غا  چۆرۈپ  ههدىسلهرنى

 ئاگاهالندۇرۇشالرنى شۇ █ ىلىرىنى ۋە شۇ توغرىسىدىكى ۋەدە مهسل كۇفرى █ ئىمان
 ههرگىزمۇ  ئهمهلىيهتته  دېيىش  چىقىرىمهن  يهكۈن  قىلىپ  ههل  بىلهن  ههدىس  بىر

 . س ئامانهتدار بىر ئالىمنىڭ ئىشى ئهمه

 : ە قائىد █ 5
 كهلگهن  بىرلىككه  ئارىسىدا  ئۆلىماالر  شهرئىي ئاساس بىلهن ئىسپاتالنغان ۋە

 شۇكى  قائىدە  بىر  مۇتهشابىه █ قۇرئان ╰ : مۇهىم  ئېنىق ( سۈننهتتىكى  هۆكمى
 ۇلۇپ╥ هۆكۈم چوقۇم ئىبارىلهرگه قايتۇر ) هۆكمى ئېنىق ( ئىبارىلهر مۇهكهم ) بولمىغان

ىڭ مهزمۇنى مۇتهشابىه ئايهتلهرن . ىلىپ ئېلىنىدۇ ههدىسنى ئاساس ق █ مۇهكهم ئايهت
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 مهقسهد  ئۇنىڭدىكى  ۋە █ ۋە  شهرهلىنىدۇ  ئارقىلىق  ئىبارىلهر  مۇهكهم  مۇددىئا
 ╮ . ئايدىڭالشتۇرۇلىدۇ

 الزىم  قىلىش  ئىجرا  ههممىسىدە  مهسىلىلهرنىڭ  دىنىي  پرىنسىپنى  . بۇ
 مهس  بۇ  تۇرىۋاتقان  ئالدىدا  ئىزدىنىش  قىلىش ۋە  تهتقىق  بىز  ىلىمىزدىمۇ خۇسۇسهن

 مۇتهشابىه  بهزى  قىيىن  چۈشىنىش  بولمىغان╥  ئېنىق  مهقسهد  ئاالقىدار  ئۇنىڭغا
 ئۇنى شهرهلهيدىغان╥  ئۇنى چوقۇم  مۇمكىن╥  اهللا ۋە اهللا ئىبارىلهرنى ئۇچرىتىشىمىز

 پهيغهمبىرى  باشقا r نىڭ  بېرىدىغان  قىلىپ  بايان  مهقسىدىنى  ئۇنىڭدىكى  نىڭ
 . نمىكىمىز زۆرۈر مۇهكهم ئىبارىلهرگه تايىنىپ چۈشه

 قىلىپ  ئاساس  مۇتهشابىهنى  ئۆرۈپال╥  تهتۈرىگه  قائىدىنى  بۇ  ئهكسىچه╥
 ئارقىلىق  ئۇ  مۇهكهمنى  قويۇپ  ئۈستۈن  مۇتهشابىهنى  چىقىرىش╥  هۆكۈم

 بۇ╥ مۇئمىنالر . چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇش شهرىئهتته قهتئىي دۇرۇس ئىش ئهمهس

 چىدىغان╥ هاۋايى ههۋىسىنى پاسات ئۇرۇقىنى چا █ ارىسىغا بۆلگۈنچىلىك ۋە پىتنه ئ
 : تهئاال مۇنداق دېگهن اهللا . ئىاله قىلىۋالغان قهلبى ئهگرى ئازغۇنالرنىڭ ئىشى
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 مۇههممهد ( [  كىتابنى ) هللا ا ( ئۇ !) ئى  قۇرئاننى ( ساڭا  نازىل ) يهنى
 م . قىلدى  ئوچۇق ( هكهم ۇ ئۇنىڭدا  مهنىسى  ئۇالر ) يهنى  باركى╥  ئايهتلهر
 قۇرئاننىڭ ( بنىڭ كىتا  مۇتهشابىه ) يهنى پۈتۈن  باشقا  يهنه  يهنى ( ئاساسىدۇر╦

 ئهمهس  مۇئهييهن  باردۇر ) مهنىسى  ئهگرىلىك بار . ئايهتلهر  يهنى ( دىللىرىدا
 كىشىلهر پىتنه قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچه مهنه بېرىش ) گۇمراهلىققا مايىل

 ئهگىشىدۇ  ئايهتلهرگه  مۇتهشابىه  مۇتهشابى ( ئۈچۈن╥  ئۆز يهنى  ئايهتلهرنى ه
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 ] 7 : ئال ئىمران [ ] ... ) نهپسى خاهىشى بويىچه چۈشهندۈرىدۇ

 يولىغا اهللا  ئۇنداقالرنىڭ  ههمدە  ئازغۇنلۇقتىن  ۋە  ئهگرىلىك  بۇنداق  بىزنى

 . ئهگىشىپ قېلىشتىن ئۆز پاناهىدا ساقلىسۇن
 نىڭ شهرتلىرى ال إلَه إال اهللا ن خالىسا╥ تۆۋەندە سۆزلىنىدىغا اهللا مانا بۇالر ╳╳╳

 ئۇنىڭغا  هۆكۈم ۋە  چو █ ئاالقىدار  پايدىسى ڭقۇر مهسىلىلهرنى  چۈشىنىشكه
 . قائىدىلهر بولغان مۇهىم زۆرۈر بولىدىغان دەسلهپ ئهسكهرتىپ ئۆتۈش

 إال اهللا  إلَه  ئىزدىنىشىمىزنى ال  إال اهللا نىڭ شهرتلىرى ههققىدىكى بۇ  إلَه  ال
 ئاتا  شهرت  تهبىرى نىڭ مهنىسى╥  قارىشىدىكى  ئۇسۇل  ئۇنىڭ ئههلى  ۋە  لغۇسى

 . قاتارلىق مهزمۇنالردىن باشالشنى توغرا تاپتۇق

 نىڭ مهنىسى اهللا ال إلَه إال
 قىنا ههق اهللا ئىاله ئهمهس╥ پهقهت هېچقاندىغى كائىناتتا ╰ بولسا اهللا ال إلَه إال

 ى مۇهىم ئىككى شۇنىڭغا ئاساسهن بۇ كهلىمىنىڭ مهنىس . دېگهنلىك بولىدۇ ╮ ئىاله
 بۆلۈنگهن  ساختا . ئاساسقا  بولمايدىغان  اليىق  ئىبادەتكه  هېچقاچان  بىرى  ئۇنىڭ

 قىلغان  مهزمۇن  قىلىشنى  ئىنكار  پۈتۈنلهي  ساالهىيىتىنى  ئىالهلىق  ئىالهالرنىڭ
 قىلىش ╰  كهلىمىنىڭ ئالدىنقى بۆلىكى ╮ تاغۇتنى ئىنكار  ئۇنى بۇ  ئاساسى بولۇپ╥

 إلَه ╰ بولغان  ئىپا ╮ َلا  ئىبادەت . دىلهيدۇ سۆزى  رەۋىشته  ههقلىق  بولسا  بىرى  يهنه
 قىلغان اهللا قىلىنغۇچىنىڭ يېگانه  مهزمۇن  مۇئهييهنلهشتۇرۇشنى  ئىكهنلىكىنى  تهئاال

 كهلتۈرۈش اهللا ╰  ئىمان  بۆلهك ╮ قا  كېيىنكى  بۇنى  بولۇپ╥  اهللا ╰ ئاساسى  ╮ إلَّا
 . سۆزى ئىپادىلهپ بېرىدۇ

 باشلىنىپ ها ) ئىنكار ( ي ى ف تهۋهىد كهلىمىسىنىڭ نه بىلهن ئىسبات ╮ إلَّا ╰ لهتته
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 يالغۇز  چهكته  يۇقىرى  ئهڭ  خۇسۇسىيهتنى  ئىالهلىق ╳╳╳   قا اهللا قىلىنىشى
 بۇ ساالهىيهتنىڭ تهڭدىشى يوق  قىال مهنسۇب ئىكهنلىكىنى اهللا خاسالشتۇرۇش╥

 . بېكىتىشتىن ئىبارەت
 ۋە  مۇالهىزە  تۆۋەندىكى  بىز  چۈشهندۈرمىسىدىن  كهلىمىسىنىڭ بۇ  تهۋهىد

 : تههلىللهرگه مۇيهسسهر بولىمىز
 مۇئمىن █ 1  ئادەم  چىقارمىغان  ۋۇجۇدقا  بىرلىكته  ئاساسنى  ئىككى  بۇ

 قىلىپ╥ . هېسابالنمايدۇ  ئىنكار  ئىالهالرنى  ئادەم اهللا باتىل  كهلتۈرمىگهن  ئىمان  قا
 قىلماستىن  ئىنكار  تاغۇتنى  بواللمىغاندەك╥  ئىگه  كهلتۈرگهن قا اهللا ئىمانغا  ئىمان

 مۇ  هېسابالنمايدۇ █ ئمىن ئادەممۇ  ئ . مۇسۇلمان  بهندىنىڭ بۇ  ئاساس چوقۇم  ىككى
 ۋۇجۇدقا █ ئىچى  تولۇق  ههممىدە  ئهمهلىنىڭ  ۋە  سۆزى  ئېتىقادى╥ ╳╳╳   سىرتىدا

 : تهئاال ئهسهابۇلكههف ههققىدە مۇنداق دېگهن اهللا . چىقىشى الزىم

] ÏŒ Î) uρ öΝ èδθßϑ çG ø9u”tI ôã$# $tΒuρ �χρß‰ç6÷ètƒ �ωÎ) ©!$# (#ÿ…ãρ ù' sù ’ n<Î) É#ôγs3ø9$# [ 

 تىن باشقا ئىبادەت هللا سىلهر ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ا !) ئى يىگىتلهر ( [
 جاي مهبۇد قىلىدىغان  پاناه  غارنى  ئىكهنسىلهر╥  ئايرىلغان  لىرىدىن
 ] 16 : كههف [ ] ... قىلىڭالر

 يىگىتلهر  إال بۇ  إلَه  ىكى ئىككى ئاساسنى يهنى مۇشرىكالردىن ۋە ت اهللا ال

 ئايرىلىشنى╥  مهئبۇدالردىن  يالغان  ۋە  ئىالهالر  ساختا  قىلىدىغان  ئىبادەت  ئۇالر
 ئايهتتىكى  ۋاقىتتا╥  بىر  بىلهن  اللََّه [ شۇنىڭ  باشقا اهللا ╰ ] ِإلَّا  سۆز ╮ تىن  دېگهن

╳╳╳╳   ئاساس  تائهت اهللا كۆرسىتدىغان  يىگانه █ تهئاالنى  بىردىنبىر  اليىق  ئىبادەتكه
 مهئبۇد ۋە ئىاله دەپ تونۇپ╥ ئۇنىڭغا تهۋهىد ۋە خالىس ئىبادەت بىلهن يۈزلىنىشنى

. ئوخشاشال بهرپا قىلغان
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 : ههققىدە مۇنداق دېگهن u تهئاال پهيغهمبىرى ئىبراهىم اهللا

] øŒ Î)uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹Î/ L{ ÿ Ïµ ÏΒöθ s%uρ  Í_̄ΡÎ) Ö!#t�t/ $£ϑ ÏiΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ �ωÎ) “ Ï%©! $# ’ÎΤ t�sÜsù … çµ̄ΡÎ* sù 

ÈÏ‰öκu�y™ ∩⊄∠∪ [ 

 ئېيتتى [  قهۋمىگه  ۋە  ئاتىسىغا  ئىبراهىم  ۋاقتىدا  سىلهر ╰ : ئۆز
 ئادا  راستال  مهن  مهئبۇدالردىن  مېنى █ چوقۇنۇۋاتقان  پهقهت  جۇدامهن╥

 باشاليدۇ ئۇ چوقۇم مېن . ئۇنىڭدىن مۇستهسنا اهللا ياراتقان  يولغا  ] . ╮ ى توغرا
 ] 27 █ 26 : زۇخرۇف [

] tΑ$s% ΟçF ÷ƒu t�sùr& $̈Β óΟçFΖä. tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪ óΟçFΡr& ãΝ à2äτ!$t/#u uρ tβθãΒ y‰ø%F{$# ∩∠∉∪ öΝåκ̈ΞÎ* sù Aρ ß‰tã þ’Ík< �ωÎ) 

¡>u‘ tÏϑn=≈yèø9$# ∩∠∠∪ [ 

 ڭالر سىلهرنىڭ ئىبادەت قىلغىنى ! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ ╰ : ئىبراهىم ئېيتتى ( [
 نېمه╭  ئهجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادەت قىلغىنى  قهدىمكى  سىلهرنىڭ ئهڭ  نېمه╭

 ئالهملهرنىڭ ) الر مهبۇدلىرىڭ يهنى ( ئۇالر  پهقهت  دۈشمىنىمدۇر╥  مېنىڭ
 ] 77 ╳╳╳ 75 : شۇئهرا [ ] .. ) مېنىڭ پهرۋەردىگارىمدۇر ( پهرۋەردىگارى

 مهئبۇدالرن u ئىبراهىم  قىلىدىغان  ئىبادەت  ههممىسىگه مۇشرىكالر  ىڭ

 ئادا  ههقىقى █ دۈشمهنلىك ۋە  كېيىن╥  قىلغاندىن  ئېالن  اليىق ي جۇدالىقنى  ئىبادەتكه
 نىڭ دىنىغا كىرىپ╥ اهللا تهئاالنى مۇستهسنا قىلىپ╥ ئۆزىنىڭ يالغۇز اهللا مهئبۇد يىگانه

 جاكاراليدۇ  قىلىدىغانلىقىنى  ئۈچۈنال  خالىس ئۇنىڭ  مهزمۇندىكى . ئىبادەتنى  شۇ
 لىدۇكى╥ ئهينى زاماندىكى مۇشرىكالر باشقا ئىالهلىرىغا ئايهتلهردىن كۆرۈۋېلىشقا بو

 شۇنىڭ ئۈچۈن╥ تهۋهىد ئىگىلىرى مۇشرىكالر . قىمۇ ئىبادەت قىلىشاتتى اهللا قېتىپ
╮ إلَّا اهللا ╰ جۇدالىق ئېالن قىلغاندا╥ █ ن ئىالهالرغا ئومۇمىيۈزلۈك ئادا ئىبادەت قىلىدىغا
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 ئارقىلىق  قىلغان اهللا سۆزى  مۇستهسنا  ئ ئ . تهئاالنى  بولمىغاندا╥  بۇ ۇنداق  هلۋەتته
 بىلله █ ئادا  بىلهن  مهئبۇدلىرى  ئۇالرنىڭ باشقا  قارىتىلىپ قالغان اهللا جۇدالىق╥  قىمۇ

 . بوالتتى
 تهبىردىكى يۇقىرى █ 2  ئىاله ╰ قى  ههق  اليىق  مۇهىم ╮ ئىبادەتكه  بۇ  دېگهن

 ئىبا  ناههق  بولمىسىمۇ  ساالهىيىتى  ئىالهلىق  بولمىغان╥  اليىق  ئىبادەتكه  دەت نۇقتا╥
 مهۋجۇدلۇقىنى  ئهمهلىيهتته  ئىالهالرنىڭ  باتىل  مهئبۇدالرنىڭ╥  ساختا  قىلىنىۋاتقان

 . بىلدۈرىدۇ
 تىن ئۆزگه اهللا جاهاندا ئىبادەت قىلىنىدىغان : بهزىلهر بۇنىڭدىن ههيران قېلىپ

 مۇمكىن  قىلىشى  سۇئال  دەپ  بارمۇ╭  مهئبۇدالر  ئىالهالر╥  باشقا  شۇنداق╥ . يهنه
 ئىالهلىق خۇسۇسىيهتلهرگه╥ مهئبۇد سۈپهتلىرىگه ئىگه . هۋجۇد ئىالهالر ههقىقهتهن م

 ئۇلۇغالپ  ئۇنى  باشقىالر  ياكى  قىلىپ  دەۋاسى  ئىالهلىق  ئۆزى  بولمىسىمۇ╥

 ئىبادەت  بىلهن  يول  باتىل  سهۋەبىدىن  كۆتۈرىۋالغانلىق  دەرىجىسىگه  خۇدالىق
 مهۋجۇد  ههقىقهتهن  تاغۇتالر  ئاشقان  ههددىدىن  ئىالهالر╥  تهۋهىد . قىلىنىدىغان

 نىڭ ئورنىدا اهللا ىكى ئۇالرد بهلكى گۇۋاهلىقى ئۇالرنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئهمهس╥
 . ① ئىالهلىق ساالهىيهتنى ئىنكار قىلىدۇ ئىبادەت قىلىنىدىغان

 گۇۋاهلىقىدىكى  إلَه ╰ تهۋهىد  ئهمهس╥ ╮ َلا  ئىاله  ههق  ئىالهالر  بارچه
 هت ۋە خۇسۇسىيهتلهرگه سۆزى ╳╳╳ ئىالهلىق ساالهىي ╮ إلَّا اهللا ╰ دېگهننى بىلدۈرسه╥

 دەپ تهرجىمه قىلىنسا مهنا جهههتتىن ╮ تىن باشقا ئىاله يوق اهللا ╰ كهلىمىسى ╮ َلا إلَه إلَّا اهللا ╰ تىن╥ شۇ سهۋەب ①
 بولىدۇ  سادىر  بۇ . خاتالىق  باقمىغان اهللا ئىنسانالر ╰ چۈنكى  قىلىپ  ئىبادەت  غهيرىگه  مهنىدىكى ╮ نىڭ  دېگهن

 قالىدۇ  بولۇپ  زىت گهپ  زېمى . رېئاللىققا  بولساق╥  قىلىنىۋاتقانالر اهللا ندا قاراپ باقىدىغان  ئىبادەت  نىڭ ئورنىدا
 يوق اهللا ╰ ئۇنىڭغا . يولدىكى ئهخلهتتهك توال  ههق ئىاله  ئىاله اهللا ╰ ياكى ╮ تىن باشقا  تىن باشقىسى ههق

 دەپ مهنا ئېيتقاندا ئاندىن مهقسهد ╮ ههق ئىاله اهللا هېچكىم ئىاله ئهمهس╥ پهقهت ╰ دەپ╥ ياكى بولمىسا ╮ ئهمهس
. ╳╳╳╳╳ ت . ئىپادىلىنىدۇ
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 ئىسالمدىكى ئىبادەت ۋە ههق ئىاله╦ يىگانه مهئبۇد هېچ شىرىكى يوق ╥ بولغان ئىگه
 بهندىلهر  ئارقىلىق  ئهمهللىرى  ۋە  سۆز  ئېتىقاد╥  بارلىق  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ئۇقۇمى

 خۇدا  تهڭداشسىز  قىلىدىغان  مهخلۇقاتل █ ئاسمان ╦ ئىبادەت  بارچه  رىنى ى زېمىندىكى
 ئىرادىسى  ئى ئۆز  جۈملىدىن  باشقۇرىدىغان╥  قىممهت╥ بىلهن  ئۈستىدىن  نسانالر

 اهللا شهرىئهت ۋە هايات يولىنى بهلگىلهپ بهرگۈچى ئالىي هۆكۈمران پهقهت █ قانۇن
 . سۈبهانههۇ ۋەتهئاالدۇر╥ دېگهننى بىلدۈرىدۇ

 اهللا █ 3  إال  إلَه  شهرهىدىن يۇقىرى نىڭ ال  ۋە  تهبىرى  تهۋهىد ╥ قى
 ت  مهزمۇنىنى  يېغىنچاقالپ گۇۋاهلىقىنىڭ  قىسمىغا  رۇبۇبىيهت  هۋهىدنىڭ

 تىن باشقا ياراتقۇچى╥ اهللا نىڭ مهنىسى ╳╳╳╳ ال إلَه إال اهللا : چۈشهندۈرۈپ╥ ئۇنىڭغا
 پايدا  بهرگۈچى╥  ئىگىسى╥ █ رىزىق  مهۋجۇداتالرنىڭ  يوق╥  يهتكۈزگۈچى  زىيان

 ۇ╥ دېگهنلىك بولىد اهللا ئۇالرنى تىرگۈزگۈچى ۋە ئۇالرنىڭ جېنىنى ئالغۇچى پهقهت

 تۈپتىن  قارىشىنىڭ  بۇ  كىشىلهرنىڭ  نۇرغۇن  زامانىمىزدىكى  بېرىۋاتقان  تهبىر  دەپ
 . خاتا ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

 تهئاالغا خاس سۈپهتلهر ئىكهنلىكى نۇقتىسىدىن ئېلىپ اهللا بۇ سۈپهتلهرنىڭ
 كهلىمىسى  تهۋهىد  ئهمما  قىلسىمۇ╥  توغرىدەك  سۆزى  بۇ  ئۇالرنىڭ  ئېيتقاندا╥

 ئهلۋەتته ئىپادىلهيد  ئهمهس╥  بۇال  يالغۇز  مهقسهت  ههممه  زاماندىكى . ىغان  ئهينى
 بۇ ههقته ئۇالر بىلهن . مۇشرىكالر تهۋهىدنىڭ بۇ تهرىپىنى تامامهن ئېتىراپ قىلىشقان

 ئۇالرنىڭ قارشى چىققىنى  ئىختىالپ يوق بولۇپ╥  ئاساسهن  ئارىسىدا  پهيغهمبهرلهر
 اليىق ههق ئى  بولغان بهندىلهرنىڭ ئىبادەت قىلىشىغا  كائىناتنى . اله توغرىسىدا  ئۇالر

 پايدا  ئىگىسى╥  ههممىنىڭ  يالغۇز █ ياراتقۇچى╥  زاتنىڭ  يهتكۈزگۈچى  اهللا زىيان
اهللا بۇنى ئېتىراپ قىلغان تۇرۇقلۇق ئىبادەتلىرىدە . تهئاال ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلهتتى
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 ىرىنى شىرىك تهئاالغا ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىقارغان ئىالهلىرىنى╥ بۇتلىرى ۋە تاغۇتل
 ئۇالر . قىلىۋېلىشقانىدى  سهۋەبتىن  بولغان╥ كافىر شۇ  مۇشرىك  نىڭ اهللا ۋە

 قارشى  ئۇرۇشالرنى قوزغىغان اهللا پهيغهمبهرلىرى ئۇالرغا  اهللا . يولىدىكى جىهاد ۋە
 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ
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 ╮ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم خهلق ئهتتى╭ ╰ : ئهگهر سهن ئۇالردىن [
 چوقۇم  ئۇالر  سورىساڭ╥  ئېيتقىنكى╥ هللا╮ ا ╰ دەپ  بېرىدۇ╥  جاۋاپ  دەپ

 ا ╰  خاستۇر هللا جىمى ههمدۇسانا  ] . بهلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئۇقمايدۇ ╮ ! قا
 ] 25 : لوقمان [
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 ئهگهر ╰ ئېيىتقىنكى╥ [  كىمنىڭ╭  مهخلۇقاتالر  ئۇنىڭدىكى  ۋە  زېمىن
 . دەيدۇ ╮ نىڭ هللا ا ╰ : ╥  ئۇالر ╮ ) ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر ( سىلهر بىلسهڭالر

 ] 85 █ 84 : مۇئمىنۇن [ . ] نهسىههت ئالمامسىلهر╭ پهند ╳ ) بۇنىڭدىن (

 تهۋهىد  تۇتۇپ  كۆزدە  مهناسىنى  رۇبۇبىيهت  پهقهت  ئاساسهن╥  شۇنىڭغا

 بۇيرىغان ههمدە r ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا گۇۋاهلىقىنى بهرگهن ئادەم ههرگىزمۇ
 ىڭ ئۇن . قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا مهنپهئهتى بولىدىغان تهۋهىدنى بهرپا قىلغان بولمايدۇ

 شۇنىڭ . شۈبهه يوق █ بىلهن پهرقسىز ئىكهنلىكىدە شهك ئهينى زاماندىكى مۇشرىكالر
 تهۋهىدنىڭ  ئېتىبارىنى  يۈكسهك  ئهڭ  بۇرادەرلهر  سېپىدىكى  دەۋەت ئۈچۈن



 36  

 . ئۇلۇهىيهت قىسمىغا قارىتىشى زۆرۈر
 دىن ئىبارەت تهۋهىد گۇۋاهلىقى تهۋهىدنىڭ ئۇلۇهىيهت╥ ال إلَه إال اهللا █ 4

 ئ  ئىچىگه رۇبۇبىيهت╥  ئۆز  قىسمىنىڭ ههممىنى  ئۈچ  ۋەسسىفات قاتارلىق  هسمائى
 . ئالىدۇ

**************************************** 
 بۈگۈنكى : ئىزاهات  مۇرجىئهلىرى ئارىسىدىكى بهزى پىتنىخورالر  زامانىمىز

 توغرىسىدا  ئههلى  تهۋهىد  ههققىدە : كۈندىكى  تهۋهىد  ئىلگىرىكىلهردىن بۇالر
 ئوتتۇرى  قىسىم هېچكىم  تۆتىنجى  قويمىغان  مهيدانغا ) بىدئهت ( غا  تهۋهىدنى

 ئۇنى  تهۋهىدى ╰ چىقىرىپ╥  سۆزلهرنى ╮ هاكىمىيهت  دېگهن  ئاتىدى╥  دەپ
 ئوپئۇچۇق . قىلىشىۋاتىدۇ  ئهمهس زۇلۇم بۇ  نهرسه  باشقا  قاراسۇۋاشتىن  . ۋە

 : ئۇالرنىڭ بۇ سۆزىگه بىر قانچه تهرەپتىن رەددىيه بهرمهكچىمهن
 نىڭ هاكىمىيهت تهۋهىدى دەپ ئاتالغان بۇ مهزمۇنى تهۋهىد : بىرىنجى

 بولمايدۇ  ئىمان  ئىمانى  ئادەمنىڭ  ههرقانداق  ئۇنىڭسىز  مۇهىمكى╥  . شۇقهدەر

 هۆكۈم ╳╳╳   مهنىسى  قانۇن ئۇنىڭ  ۋە  بىر █ چىقىرىش  بهلگىلهش  قا اهللا تۈزۈم
 ي تهئاال ئۆزىنىڭ ئىلمى ئهزەلى اهللا زېمىننى يارىتىشتىن بۇرۇن █ ئاسمان ╦ مهنسۇب

 هۆكۈملىرىنى╥ ب  قازا  ۋە  قهدەر  قويغان  خاتىرىلهپ  لهۋهۇلمههپۇزدا  ىلهن
 قانۇنىيهتلهرنى╥ █ ئاسمان  مهۋجۇداتنى ئوراپ تۇرغان ئىنچىكه  زېمىندىكى بارچه

 پۈتكۈل ي ئىالهى  ههمدە  هۆكۈملهرنى  مۇناسىۋەتلىك  بېكىتىشكه  تهرتىپلهرنى
 ۋە هتراپىدىكى شهيئى ئىنسانىيهتنىڭ هايات پائالىيهتلىرى ههققىدىكى ۋە ئۇنىڭ ئ

 ئاپىرىدە هادىسى  شۇالرنى  پهقهت  هۆكۈملهرنى  شهرئىي  ئۈستىدىكى  لهر
 يىگانه  تۇرىۋاتقۇچى  قىلىپ  ئىدارە  ههرۋاقىت  ئۇالرنى تهئاال اهللا قىلغۇچى╥
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 ئادەم  دېگهن  بولىمهن╥  ئههلى  تهۋهىد  نىڭ چىقىرىدۇ╦  قانۇن اهللا  شهرىئىتىنى
 ههمد قىل  هاكىمىيهتلهرنى  بارلىق  بارلىق مىغان  تۈزۈلگهن  تهرىپىدىن  ئىنسانالر  ە╥

 ئۆرپ  يول╥  قاراش╥  قىممهت  سىياسهت╥  تۈزۈم╥  قانۇن╥  ۋە █ قائىدە╥  ئادەت
 پۈتكۈل هاياتىدا پهقهت ╥ ئهنئهنىلهرنى ئىنكار قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا قارشى تۇرىشى

 ئۈستۈن اهللا  ئۇنى  قىلىپ╥  ئىجرا  ئۇنى  بولۇپ╥  رازى  هۆكۈمگه  قىلغان  نازىل
 ╳╳╳╳ قىلىش يولىد  هۆكۈمنى  خالىغان  ئۇنىڭدا  كۈرەش قىلىپ ياشىشى كېرەك╥  ا

 ئۆزلىرى اهللا خالىسا  زېمىن ئۈستىدە  بهندىلهر  خالىسا  ئاسماندىن چۈشۈرگهننى╥
 نازىل قىلغان هۆكۈمدىن يۈز اهللا تۈزىۋالغاننى تالالش ئهركىنلكى بولمايدۇ╦ كىم

 ياكى  بولسا  رازى  باشقىغا  مهخل اهللا ئۆرۈپ╥  هۆكمىگه  ۇقالرنىڭ نىڭ
 شهكسىز  ئۇ  ماڭسا╥  تۈزۈپ  يول  ئارىلىقتىن  ئارىالشتۇرۇپ  هۆكۈملىرىنى

 بولىدۇ╥  بولغان  مۇشرىك  قىلىپ  سادىر  شىرىك  تهرىپىدە  مۇشۇ  تهۋهىدنىڭ

 : ههدىسلهر ئىنتايىن كۆپ╥ جۈملىدىن █ بۇ ههقتىكى ئايهت . دېگهندىن ئىبارەت
ÈβÎ)] ãΝõ3ß⇔ø9$# �ωÎ) ¬! 4 t�tΒ r& �ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 y7Ï9≡sŒ ßÏe$! $# ãΝÍh‹ s)ø9$# £Å3≈s9uρ u�sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# 

�ω �χθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊃∪ [ 

 ههققىدۇر [  نىڭال  اهللا  قىلىش پهقهت  پهقهت هۆكۈم  سىلهرنى  ئۇ ╥ 
 لېكىن كىشىلهرنىڭ . ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇغان╥ بۇ توغرا دىندۇر

 ] 40 : يۇسۇف [ . ] بىلمهيدۇ ) بۇنى ( تولىسى

�ωuρ] Û‚ Î�ô³ç„ ’ Îû ÿ Ïµ Ïϑõ3ãm #Y‰ymr& ∩⊄∉∪ [ 

 هۆكمى اهللا [  هوقۇقىغا ( ە د ئۆز  قىلىش  هۆكۈم  كىشىنى ) يهنى  هېچ
] 26 : كههف [ ] . شېرىك قىلمايدۇ
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ª!$#uρ] ãΝ ä3øt s† �ω |=Ée)yèãΒ Ïµ Ïϑ õ3ßsÏ9 4 uθ èδuρ ßìƒÌ�y™ É>$|¡Ït ø: $# ∩⊆⊇∪ [ 

 قىلىدۇ╥ ) ه خالىغانچ ( اهللا [  كىشى اهللا هۆكۈم  هېچ  هۆكمىگه  نىڭ
 ] 41 : رەئد [ ] . تېز هېساب ئالغۇچىدۇر اهللا . قارشى تۇرالمايدۇ

zΝ õ3ßssùr&] Ïπ ¨Š Î=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ ∩∈⊃∪ [ 

 قىالمدۇ╭ [  تهلهپ  جاهىلىيهت دەۋرىنىڭ هۆكمىنى  ) ا ق اهللا ( ئۇالر
 ] . ىنمۇ ئادىل كىم بار ت اهللا چىن ئىشىنىدىغان قهۋىمنىڭ نهزىرىدە هۆكۈمدە

 ] 50 : مائىدە [
¨βÎ)] ©!$# ãΝä3øt s† $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇∪ [ 

 ] 1 : مائىدە [ . ] خالىغان نهرسىنى هۆكۈم قىلىدۇ اهللا شۈبهىسىزكى╥ [

$tΒ uρ] ÷Λäøÿn=tG ÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ & ó x« ÿ… çµ ßϑ õ3ßssù ’n< Î) «!$# 4 [ 

 باشقا ( سىلهر [  ئۇنىڭدىن  ۋە  ئۈستىدە  نهرسه ) دىن  قانداق  ههر
 ] 10 : شۇرا [ ] . هۆكۈم چىقىرىدۇ اهللا ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر╥ ئۇنىڭغا

÷βÎ) uρ] öΝ èδθßϑ çG ÷èsÛr& öΝä3̄ΡÎ) tβθä. Î�ô³çR mQ ∩⊇⊄⊇∪ [ 

 سىل [  قىلساڭالر╥  ئىتائهت  ئۇالرغا  چ ئهگهر  مۇشرىك هر  وقۇم
 ] 121 : ئهنئام [ .] بولۇپ قالىسىلهر

�ξ sù] y7În/u‘ uρ �ω �χθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠ Ïù t�yfx© óΟßγoΨ÷� t/ §ΝèO �ω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀�ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠ �Òs% (#θßϑ Ïk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪ [ 

 يهنى ( ╥ ئۇالر پهرۋەردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى !) ئى مۇههممهد ( [
 تهكلىپ ) مۇناپىقالر  چىقىرىشقا  سېنى هۆكۈم  دەتاالشقا  ئارىسىدىكى ئۆز
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 ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى  ئاندىن سېنىڭ چىقارغان هۆكىمىڭگه  قىلمىغۇچه╥
 ئىمان  ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه  بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋە  قىلچه غۇم

 ] 65 : نىسا [ ] ئېيتقان بولمايدۇ

 : مۇنداق دېگهن r ته پهيغهمبهر بىر سههىه ههدىس

 . رواه أبو داود وغيره ." إن اَهللا ُهَو اْلَحَكُم وإَلْيِه اْلُحْكم "

 بارچه اهللا شۈبهىسىزكى╥ هۆكۈم چىقارغۇچى پهقهت ╰  تهئاالدۇر╥
 ╮ . هۆكۈم ئۇنىڭغا قايتۇرۇلىدۇ

 قۇرئان يۇقىرى  باشقا  ههققىد █ قىالردىن  تهۋهىدى  هاكىمىيهت  ە سۈننهتته

 نۇرغۇن  بىر . بار ههدىسلهر █ ئايهت يهنه  هاكىمىيهت تهۋهىدىنى رەت قىلغانلىق
 ق  ئىنكار  ئۇنى  شۇنداقال  باراۋەر╥  قىلغانغا  رەد  ئىماننى  مۇشۇ پۈتۈن  ىلغانلىق

 . ههدىسلهرنىڭ ههممىنى ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇ █ مهزمۇندىكى ئايهت
 بىلىدىغان ئۈچ يۇقىرى : ئىككىنجى  قى سۆزىمىز ههرگىزمۇ تهۋهىدنىڭ بىز

 بولمايدۇ  قىلغانلىق  پهيدا  بىدئهت  قېتىپ  تهۋهىدنى  قىسىم  تۆتىنجى  . قىسمىغا

 تهۋهىدنىڭ اهللا هاكىمىيهتته  قىسىم  ئۈچ  مهزمۇنىنى  قىلىش  ئېتىقاد  بىر  نى
 قىلىش  هۆكۈم  ئۈستىدىن  مهخلۇقاتالر  بولۇپ╥  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ههممىسى

 بهرگۈچى  رىزىق  ئۇالرغا  ۋە  ياراتقۇچى  خاس تهئ اهللا ئۇالرنى  االغا
 تهۋهىدنىڭ  ئىكهنلىكى  سۈپهتلىرىدىن  قىسمى پهرۋەردىگارلىق  غا╥ رۇبۇبىيهت

 هۆكۈم اهللا بهندىلهرنىڭ  بويسۇنۇپ╥  رازىمهنلىك بىلهن  قىلغان هۆكۈمگه  نازىل
 هېچكىمنى شىرىك قىلماسلىقى اهللا قۇبۇل قىلىشتا  اهللا غا╥ ئۇلۇهىيهت قىسمى قا

 أْحَكُم الَحاِكِمْين ╰ ╥ ╮ َحاِكم هۆكۈمران ال ╰ ╥ ╮ چىقارغۇچى اْلَحَكُم هۆكۈم ╰ نىڭ
 قىلغۇچى  هۆكۈم  ئادىل  ۋە قاتارلىق ╮ ئهڭ  تهڭداشسىز سۈپهتلىرىدە



 40  

 . غا كىرىدۇ ئهسما ۋەسسىفات قىسمى يېگانه ئىكهنلىكى █ يهككه
 دېگهن ئاتالغۇ بىلهن ╮ هاكىمىيهت تهۋهىدى ╰ تهۋهىدتىكى بۇ مهزمۇننىڭ

 تهكىتلىنىشى ئۈممهت ئىچىدە  ئۆرۈپ╥ اهللا ئايرىم  شهرىئهتتىن يۈز  قىلغان  نازىل
 تۈزۈملهرنى هاكىمىيهت ئورنىغا ئاچىقىدىغان ههمدە شۇنىڭغا رازى █ باشقا قانۇن

 سهۋەبىدىن  كهتكهنلىكى  ئهدەپ  شىرىكنىڭ  قىلىدىغان  قۇبۇل  ئۇنى  بولۇپ
 مازار . بولغان  كىشىلهرنىڭ  زاماندا  ئهينى  خۇددى  بېرىپ قهبىرلهرگه █ بۇ

 دۇ  تىلهپ  قىلىشى╥ هاجهتلىرىنى  ئۆزىنىڭ اهللا ئا  بىلهن  مۇههببهت  خاس  قا
 ئهۋلىيا  ۋە  ئىتائهت █ خوجىلىرى  شهرتسىز  ئۇالرغا  كۆرۈپ╥  ياخشى  پىرلىرىنى

 تۇتۇپ  ئۆزىنى تۆۋەن  ئۇالرنىڭ ئالدىدا  ئۇالرنى ئۇلۇغالپ╥  قىلىپ كېتىشى╥
 ئۇالرنى  ئههلىنىڭ  تهۋهىد  شىرىكلهردىن  قاتارلىق  تۇرۇشلىرى  ئهيمىنىپ

 تهۋهىدىنى╥ : ۇپ ئاگاهالندۇر  ئىتائهت  ۋە  مۇههببهت  تهۋهىدنى╥  دۇئادىكى

 . ئۇلۇغالش تهۋهىدىنى بهرپا قىلىڭالر╥ دېگهن سۆزلىرىگه ئوخشايدۇ
 سىغمايدۇ  قىل  توغرىلىقىغا  سۆزلهرنىڭ  بۇ . بۇ  ئۆلىماالرنىڭ كىتابلىرىدا

 سۆز  ئۇچرىتىمىز █ خىل  توال  ئۇالرنى تهۋهىدنىڭ . ئىبارىلهرنى  هېچكىم  لېكىن
 ئۇالر . ىنجى╥ بهشىنجى╥ ئالتىنجى قىسىملىرىنى پهيدا قىلىپتۇ╥ دېگهن ئهمهس تۆت

 هالقىپ كهتمهيدۇ  قىسمىدىن  تهۋهىدنىڭ ئۈچ  مهزمۇنالر  بۇ  قويغان  . ئوتتۇرىغا
 توختىلىشى  تهپسىلىي  ههقته  بۇ  ئېلىپ╥  تىلغا  ئاالهىدە  ئهمهللهرنى  ئۇالرنىڭ بۇ

 بو  بىلهن  تهۋهىد  ئهمهللهرنىڭ ئههمىيىتى ۋە  قىلىش شۇ  مۇناسىۋىتىنى بايان  لغان
 سهۋەبىدىن  بولغانلىقى  ئىهتىياجلىق  بىلىشكه  ئۇنى  كىشىلهرنىڭ  ههمدە  ئۈچۈن

 . خالىسا╥ بۇنىڭدا هېچبىر زەرەر يوق اهللا . بولغان
 مۇرجىئهلىرى : ئۈچىنچى  زامانىمىز  بولسىڭىز╥  نۇقتىالرنى چۈشهنگهن بۇ
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 لىق مۇسۇلمانالر قهلبىدىكى بۇ چوڭ ئىغۋاگهرچىلىكنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئارقى
 هاكىمىيهت  بولغان  قىسمى  تهركىبى  مۇهىم  ئىمانىمىزنىڭ  ۋە  تهۋهىدىمىز

 ۋاز  ئۇنىڭدىن  كىشىلهرنى  سۇسالشتۇرۇپ╥  قىممىتىنى  تهۋهىدىنىڭ
 بىلهلهيسىز  ئىكهنلىكىنى  كىشىلهرگه . كهچتۈرمهكچى  ئارقىلىق  بۇ  : ئۇالر

 تاغۇتلىرىنىڭ  قان اهللا هاكىمىيهت  قىلغان  ئۇنىڭ نازىل  چۆرۈۋېتىپ╥  ۇنالرنى
 ههرخىل  يۈگۈزۈش ي كۇفرى ئورنىغا  هۆكۈم  ئالماشتۇرۇپ  تۈزۈملهرنى

 زىت ئىش ئهمهس  تۇنۇشلۇق ئۈچ . قىلمىشلىرى ههرگىزمۇ تهۋهىدكه  ههممىگه
 ئىچىدە  تهۋهىد  تهۋهىدى ╰ قىسىم  بولمىغانىكهن╥ ╮ هاكىمىيهت  گهپ  دەيدىغان

 ئهقىد  بىلهن شۇنداقال ئىسالم  ىسى بىلهن قىلچىلىك مۇناسىۋىتى ئۇنىڭ تهۋهىد
 دىندىن چىقىپ ╰ ياكى ╮ بولدى كافىر ╰ شۇنىڭ ئۈچۈن هۆكۈمرانلىرىمىزنى . يوق

 يوق╥ ╮ كهتتى  ههققىمۇ  هېچكىمنىڭ  يوق╥  يول  شهرىئهتته  قارالشقا  دەپ

 . دېمهكچى
 قىلدى ╰ ئۇالر  پهيدا  ئىلمىي ╮ بىدئهت  ههرگىزمۇ  سۆزلىرىنى  بۇ  دېگهن

 هتنى ئايدىڭالشتۇرۇش مهقسىتىدە ئهمهس╥ بهلكى╥ مۇنازىرە ئۈچۈن ياكى ههقىق
 ئۇالرنىڭ قهبىه قىلمىشلىرىنى شهرىئهت  هاكىمىيهت تاغۇتلىرىنى هىمايه قىلىش╥

 هاكىمىيىتىنى  باتىل  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنى  كىشىلهرگه  يېپىپ╥  ئارقىلىق
 ههتتا  بويسۇنسا  تۇتسا╥  دوست  كۆرۈپ  ياخشى  قىلسا╥  قۇبۇل  مۇسۇلمانالر

 پى  قىلىپ هاياتىنى  هاكىمىيهت  ههق  ۋە  ئادىل  بولىدىغان  قوغدىسا  قىلىپ  دا
 ئ  مهيدانغا  بۇ ╥ دىققهت قىلىدىغان بولسىڭىز . چىققان ېلىپ كۆرسىتىش مهقسىتىدە

 تاشالپ  ئىغۋاگهرچىلىك قىلىدىغانالرنىڭ تولىسى تاغۇتالر  ههققىدە  مهسىلىلهر
 بوسۇغىسىدىن  ئۇالرنىڭ  كۈتۈپ  يۇندىلهرنى  ۋە  سۆڭهك بېرىدىغان
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 قالىسىز  بىلىپ  ئىكهنلىكىنى  ئههلى ( ① . كهتمهيدىغانالر  كۆپىنچه  يۇرتىمىزدىكى
 سىياسىي غهرەزدە ئهرەب تاغۇتلىرى بىلمهي╥ █ لىم╥ مولال بۇرادەرلهرنىڭ بىلىپ ئى

 ئۆز تهختىنى قوغداش ئۈچۈن مهيدانغا چىقارغان مۇشۇ خىلدىكى ئۆلىماالرنىڭ
 جايلى  ههرقايسى  دۇنيانىڭ  ياردىمىدە  جۈملىدىن تاغۇتالر  يۇرتىمىزنىڭ رىغا╥

 ۋەقه ①  بىر  ئهرزىيدىغان  ئېلىشقا  تىلغا  ئورۇندا  يهردە : بۇ  بىر  بىلهن  بىرى  كىشىلهردىن  شۇنداق  مهن  قېتىم  بىر
 باشقىالرنى . ئولتۇرۇپ قاپتىمهن  هېلىقى ╮ قهسىر شىرىكى █ ئوردا ╰ سورۇندا  دىن ئاگاهالندۇرۇپ سۆز قىلغانىدىم╥

 ئېت  سۆزۈمگه  شىمايالپ  يهڭلىرىنى  دەرهال  قوپتى ئادەم  بىلدۈرۈپ  كهلدىڭىز : ىراز  تېپىپ  نهدىن  شىرىكنى  بۇ
 ئوردا  شىرىكى╭ █ ئهمدى╭  مازار ! قهسىر  پهقهت  بىز  بار╭  دەلىلىڭىز  قانداق  گهپكه  دېگهننى █ بۇ  شىرىكى  قهبىر

 ئۇستاز . بىلهتتۇق  بهرگهن  دەرس  ئوردا █ بىزگه  هېچقايسىسىدىن  دېگهننى █ ئۆلىمالىرىمىزنىڭ  شىرىكى  قهسىر
 قهبىر شىرىكى دېگهنگه نېمه دەلىلىڭىز بار╭      ئۇ █ ئۇنداقتا سىزنىڭ مازار : مهن دېدىم ... انمىز ئاڭالپ باقمىغ

 ╳╳ : دېدى  مازارالرغا  قهبىرلهرگه╥  ئىبادەتلهرنى  مهدەت تهلهپ قىلىش قاتارلىق  ئۇلۇغالش╥  قىلىش╥  دۇئا  كىشىلهر
 قىلىپ كهتكهن  ئۆلۈكلهرگه  ياتقان  ئهينى شىرىك ئىد . ئۇنىڭدا  كىشىلهرنى مازار . ى بۇ  شىرىكىدىن █ شۇڭا  قهبىر

 قهبىر ههققىدە دېگهن شۇ █ دېدىم مهن╥ ئهمدى╥ مازار █ ╳╳╳ سۆزىڭىز دۇرۇس╥ . ئاگاهالندۇرۇش زۆرۈر بولغان
 ئوردا  دەپ بېقىڭه █ گېپىڭىزنى  قېتىم  بىر  يهنه  ههققىدە  دېدى . قهسىر  توغرىسىدىكى گهپنى █ مازار : ئۇ  قهبىر
 ئوردا  ئوردا قانداقسىگه  بولسۇن╥  دېگىلى  قىلمىسا █ ههققىدە  ئىبادەت  بىركىم  دېدىم ! يه █ قهسىرلهرگه  : مهن
 ئوردا  ئىبادەتلهرنى قىلىۋاتىدۇ █ ئهمهلىيهتته╥  قىلىدىغان نۇرغۇن  ههقىقهتهن اهللا قا  كىشىلهر  : جۈملىدىن . قهسىرلهرگه

 اغۇتالر تهرىپىدىن چىقىرىلىۋاتقان اهللا قوپىدىغان ت █ قهسىرلهرنىڭ ئىچىدىن╥ ئۇنىڭدا يېتىپ █ نۇرغۇن كىشىلهر ئوردا
 قانۇن  قارشى  ئىبادەت قىلىۋاتىدۇ╦ █ نىڭ شهرىئىتىگه  ئۇنىڭغا  قىلىش بىلهن  قوبۇل  تۈزۈملهرنىڭ هۆكۈمرانلىقىنى

 ئوردا  قارار █ يهنه╥  چىقىرىۋاتقان  تاغۇتالر  تۇرىدىغان  يوليۇرۇق █ قهسىرلهردە  ههققه █ پهرمان╥  تهلىماتالر
 بۇنى █ ئۇيغۇنمۇ  ئىبادەت ئهمهسمۇ╥  ئىتائهت قىلىش بىلهن  شۇالرنىڭ زاتىغا  هالدا  شهرتسىز  قىلماستىن╥  پهرۋا  ڭغا
 قهسىرلهرنى ۋە ئۇنىڭدا تۇرىۋاتقان تاغۇتالرنى دوست تۇتۇش╥ ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ █ كىشىلهر ئوردا . قىلىۋاتىدۇ

 قانۇن  باتىل  ئىباد █ سىياسهتلىرىنى╥  ئۇنىڭغا  تىكىپ قوغداش بىلهن  تاغۇتالرنىڭ . ەت قىلىۋاتىدۇ نىزاملىرىنى جان
 ئېغىزلىرىدىن ۋە تارقىتىش ۋاسىتىلىرىدىن توال ئاڭالپ قۇالقلىرىمىز كۆنۈكۈپ كهتكهن مۇنۇ سۆزلهرنى مۇالهىزە

 ╥ ╮ ئۈچۈن ) پارتىيه ( دوستلۇق ۋە ئىتائىتىمىز ئوردا ╰ ╥ ╮ ئوردا پىدائىيلىرى ╰ ╥ ╮ هۆرمهت قاراۋۇللىرى ╰ : قىلىپ بېقىڭ
 ئوردىنىڭ ئۆلچىمى ╰ ╥ ╮ ... ئوردىنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن ╰ ╥ ╮ ئوردىنىڭ قارارى ╰ ╥ ╮ تى نىڭ سىياسى ) مهركهز ( ئوردا ╰

 رەهمهت ╰ ╥ ╮ بويىچه  پارتىيهگه  پارتىيهنىڭ رەهبهرلىكىدە ╰ ╥ ╮ ! ئۇلۇغ  دېگهندەك گهپلهرنى ئىنچىكه ╮ ... بۈيۈك
 پۇرۇقال  شىرىكلهر  ههرپتىن  بىر  ههر  بهلكى  سۆزدىن  بىر  ههر  ئۇنىڭدىكى  باقسىڭىز╥  قىلىپ  . پ تۇرىدۇ تههلىل

 ئوردا  باشقا  قورقۇش╥ █ ئۇنىڭدىن  تۇرغۇچىالردىن  ئىچىدە  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇنىڭدىن  تهرىپىدىن  كىشىلهر  قهسىرلهر
 قىلىنىدۇ  ئىبادەت  بىلهن  مازار . ئهيمىنىش  كىشىلهر  ئوردا █ نۇرغۇن  بهكرەك  قورققاندىن  قهسىرلهردىن █ قهبىرلهردىن

 ئوردا  قهلىبلهرنى █ قورقىدۇ╦  مهرەزلىك  يهنه  چىقىدىغان قهسىرلهر  يهردىن  شۇ  باغلىنىپ╥  ئۇنىڭغا  ڭ
 قىلىنىدۇ █ ئىنئام  ئىبادەت  بىلهن  كۈتۈشى  كۈتكهندەك  رىزىق  تىن  اهللا  خۇددى  ههممىسى . مۇكاپاتالرنى  بۇالر

 ئىشالر  شىرىك بولىدۇ . ئىبادەتكه تهۋە  تهسهررۇپ قىلىنسا  ئۇ اهللا نىڭ غهيرىگه  شۇنىڭ بىلهن ئۇ . مۇبادا
. ئىككىنچىلهپ ئېغىز ئاچمىدى مۇرجىئىي مات بولۇپ╥
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 ئۇچراپ █ بۇلۇڭ  تهسىرىگه  ئهسهرلىرىنىڭ  كېلىدىغان  يېتىپ  پۇچقاقلىرىغىچه
 جاهىل  بىلىمسىز  پهقهتال  ۋە  پهقهت  يۇمىدىغان كهتكىنىنى  كۆز  ههققه  ياكى

 ) . ╳╳╳╳ ت . مۇتهكهببىردىن باشقىسى ئىنكار قىلمايدۇ
************************************** 

 ههتتا كىشىنى █ 5  كىشىلهر  نۇرغۇن  زامانىمىزدىكى  ئهجهبلهندۈرىدىغىنى
 گۇۋاهلىقىنىڭ  تهۋهىد  چېغىدا  قى تهبىرىنى يادلىۋېلىشقان يۇقىرى بهزى تاغۇتالرمۇ

 قاچان  إال ╰ بولۇپ╥  إلَه  ئىككىلهنمهستىن ۋە ╮ اهللا ال  هېچبىر  گهپ بولسا╥  ههققىدە
 ئىبادە اهللا ئۇنىڭ مهنىسى╥ ╰ دۇدۇقلىماستىن  تكه اليىق ههقىقى ئىاله ۋە تىن باشقا

 بولىدۇ  دېگهن  يوق╥  مهئبۇد  بېرىدۇ ╮ بهرههق  جاۋاپ  بهزىلىرى . دەپ  ههتتا╥
 . تهۋهىدنىڭ ئۈچ قىسمى ههققىدە گهپ ساتىدۇ

 ئۇنىڭدىكى چوڭقۇر  يادالپ بهرگهن بىلهن╥  تهبىرنى ئېغىزىدا  بۇ توغرا  ئۇالر

 ئاڭقىرالمايدۇ  نىشاننى  ئۇلۇغۋار  ۋە  ئارقىلىق . مهزمۇن  ئۈستىگه ئۇ  ئۆز  ئىنسان
 . ئالىدىغان يۈكسهك مهسئۇلىيهتنى تېخىمۇ هېس قىاللمايدۇ

 ئىبادەت  ئىالهالرغا  باشقا  ئهمهلىيهتته  بۇ گهپنى قىلغان بىلهن╥  ئېغىزىدا  ئۇالر
 دەۋاسى اهللا قىلىشنى╥  خۇدالىق  ههتتا  دوستلىشىشنى  بىلهن  دۈشمهنلىرى  نىڭ

 پهقهت باشقىالرنىڭ ئۇالر . پ بىلىدۇ لىشقا تېگىشلىك ئىشى دە قىلىشنى ئۆزىنىڭ قى
 قار  بىلمهيدىغان  ئۈچۈن╥ ى تهۋهىدنى  ساقلىنىش  ئهيىبلىشىدىن  دەپ  قورساقكهن

 يادلىۋالغان هىلىگهرلىك  سۆزلهرنى  بۇ  كهلىمىسىدىكى . يۈزىسىدىن  تهۋهىد  ئۇالر
 ههقىقى █ مهنا  قىلماي ي مهقسهدنى  ئهمهل  پۈتۈنلهي  روهىغا  ئۇنىڭ  ۋە  چۈشهنمهي

 ت  نوقۇل  دۇنيا تۇرۇپ╥  ههرگىزمۇ  بىلهن  بېرىش  يادالپ  ئۇنى  ئۇچىدا  █ ىلىنىڭ
 جاۋابكارلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ █ اخىرەتتىكى سۇئال ئ ئۇالرنىڭ بۇ ههمدە سوراق ۋە
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 . خىل تهۋهىد گۇۋاهلىقى هېچنېمىگه ئهسقاتمايدۇ

 : شهرت ئاتالغۇسىنىڭ مهنىسى
 : ۇ ئۇسۇل ئۆلىمالىرى شهرت ئاتالغۇسىغا مۇنداق تهبىر بېرىد ئههلى

 دېگىنىمىز  شهرتنىڭ شهرت  چىقىشى  ۋۇجۇتقا  ئىشنىڭ  قىلىنغان  شهرت

 ۋۇجۇدقا چىقىشىغا باغلىق بولۇپ╥ يالغۇز شهرتنىڭ مهۋجۇد بولغىنى ئۇ ئىشنىڭ بىر
 ئۇ  بولىشى  شهرتنىڭ يوق  ئهمما  بهرمهيدۇ╥  دېرەك  چىققانلىقىدىن  ۋۇجۇدقا  پۈتۈن

 . ئىشنىڭ بىر پۈتۈن يوقلىقىنى بىلدۈرىدۇ
 ئ  تهلهپپۇز قىلىپ ئىقرار قىلىش مىسالغا  ئېغىزدا  إال اهللا الىدىغان بولساق╥  ال إلَه

 ئۇنىڭسىز  بولۇپ╥  جۈملىسىدىن  شهرتلىرى  گۇۋاهلىقىنىڭ  تهۋهىد  ئىبارەت  دىن
 نىڭ تىلدا سۆزلهشتىن بىلهك ال إلَه إال اهللا . تهۋهىد گۇۋاهلىقى ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ

 باشقا  بولغانل يهنه  ئاساسلىرى  ۋە  يالغۇز شهرتلىرى  ئۈچۈن╥ تىن ╮ سۆزلهش ╰ ىقى

 بولغان  بهرپا  گۇۋاهلىقى  تهۋهىد  بىلهن  چىقىش  ۋۇجۇدقا  شهرت  بۇ  ئىبارەت
 ئهمما مۇشۇ شهرتنىڭ يوق بولىشى سهۋەبىدىن تهۋهىد گۇۋاهلىقى . هېساپالنمايدۇ

 . پۈتۈنلهي يوقنىڭ ئورنىدا بولىدۇ ال إلَه إال اهللا
 إال اهللا  قىلىدىغان ههممه شهرتلىرى مۇشۇنداق نىڭ بىز تۆۋەندە بايان ال إلَه

 ۋە  كېلىشى  مهيدانغا  تهۋهىدنىڭ  ههربىرى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ╥  ئىگه  ئههمىيهتكه
 ئۇ شهرتلهردىن بىرەرسىنىڭ يوق بولىشى . مهۋجۇد بۇلىشىنىڭ شهرتى هېسابلىنىدۇ

 إال ╰ بىلهن  إلَه  هېچقانداق ╮ اهللا ال  ئىنسانغا  ئۇنىڭ  ههمدە  بولىدۇ  يوق  مۇتلهق
 لېكىن شۇ شهرتلهر ئىچىدىن مهلۇم بىر شهرتنىڭ ۋۇجۇدقا . دۇ قالى تى بولماي مهنپهئه

 گۇۋاهلىقى  اهللا چىقىشى تهۋهىد  إال  إلَه  بولمايدۇ╥ ال  چىققانلىقى نىڭ ۋۇجۇدقا
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 . ئهلۋەتته
 گۇۋاهلىقى  تهۋهىد  اهللا ئۇنداقتا  إال  إلَه  قىلىپ╥ ال  بهرپا  ههقىقى  نى

 بولۇپ █ دۇنيا  ئىگه  ئۇنىڭغا  ۋە اهللا ╥ ئاخىرەتته  تېپىش  نىجات  ئازابىدىن  نىڭ
 بهخت  شهرتلىرىنى مهڭگۈلۈك  ههممه  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  ئېرىشىش  جهننهتكه ╳╳╳ 

 . مۇكهممهل ئورۇنداش╥ بىرەرىنىمۇ كام قويماسلىق الزىم
 بولغان ئهمدى بىز مۇشۇ كىتابتىكى سىزگه سۇنىدىغان ئهڭ ئاساسلىق مهقسهد

 . سىلى بايان قىلىشقا كىرىشىمىز نىڭ شهرتلىرىنى تهپ ال إلَه إال اهللا

 نىڭ شهرتلىرى اهللا ال إلَه إال

 إال ╰ شۈبهىسىزكى╥  إلَه  ئىمانىنىڭ ╮ اهللا ال  ۋە  تهۋهىدى  كىشىنىڭ  نىڭ
 بولمايدىغان دۇرۇس  بولسا  كهم  ئۈچۈن  بار╥ بولىشى  شهرتلىرى  مۇهىم  قانچه  بىر

 : ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىن

 قىلىش تىلدا سۆزلهش ۋە ئىقرار : بىرىنجى شهرت

 ك  مۇئمىن ئىسالمغا  ئادەمنىڭ  بولغان  شهرىپىگه █ ىرمهكچى  مۇسۇلمانلىق

 ئهڭ دەسلهپ پهرز بولىدىغان ئهمهل تهۋهىد گۇۋاهلىقىنى  سازاۋەر بولىشى ئۈچۈن╥
 : تىلىدا ئىقرار قىلىش╥ مۇنۇ شهكىلدە ئىككى ههقىقهتكه گۇۋاهلىق بېرىشتىن ئىبارەت

 إلَّا اهللا  وأْش ╰ َ َرُسوُل اهللا أْشَهُد ألَّا إلَه  تىن باشقا ههق ئىاله يوق اهللا ( َهُد أنَّ ُمَحمًَّدا
 مۇههممهد  بېرىمهن╥  گۇۋاهلىق  ئىكهنلىكىگه اهللا ئىكهنلىكىگه  ئهلچىسى  نىڭ

╮ .) گۇۋاهلىق بېرىمهن
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 ئۇنىڭدىن  بولۇپ تۇرۇقلۇق╥  قادىر  تهلهپپۇز قىلىشقا  بۇ گۇۋاهلىقنى ئېغىزىدا
 كىرگه  ئىسالمغا  ئادەم  تارتقان  نامىدىن باش  ئىسالم  قېنى  ئۇنىڭ  بولمايدۇ╥  ن

 ساقىت . قوغدالمايدۇ  هېچكىمدىن  باشقا  ئادەمدىن  گاچا  شهرت پهقهت تىلسىز  بۇ
 چارە قىلغىلى بولمايدىغان ئاجىزلىق ئىنساندىن بۇنىڭغا ئوخشاش چۈنكى╥ . بولمايدۇ

 كهلگهن ╥ بۇ . شهرئىي تهكلىپنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ  بىرلىككه  بىر پۈتكۈل ئۆلىماالر
 . ئىش

 َلمَّا َحَضَرْت : َأْخَبَرِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب╥ َعْن َأِبيِه╥ َقاَل : َعِن اْبِن ِشَهاٍب╥ َقاَل
 اللَِّه  َرُسوُل  َجاَءُه  َطاِلٍب اْلَوَفاُة╥  ْبِن K َأَبا  َأِبي ُأَميََّة  ْبَن  اللَِّه  َوَعْبَد  َجْهٍل  َأَبا  ِعْنَدُه  َفَوَجَد

 َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه╥ َكِلَمًة َأْشَهُد َلَك ِبَها ِعْنَد اللَِّه : ُقْل " َيا َعمِّ╥ : K اَل َرُسوُل اللَِّه اْلُمِغيَرِة╥ َفَق
 َيا َأَبا َطاِلٍب╥ َأَتْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب╥ : ╥ َفَقاَل َأُبو َجْهٍل َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َأِبي ُأَميََّة "

 َيْعِرُضَها َعَلْيِه╥ َوُيِعيُد َلُه ِتْلَك اْلَمَقاَلَة╥ َحتَّى َقاَل َأُبو َطاِلٍب آِخَر K ُسوُل اللَِّه َفَلْم َيَزْل َر

 َأْن َيُقوَل  اْلُمطَِّلِب َوَأَبى╥  َعْبِد  َعَلى ِملَِّة  ُهَو  َكلََّمُهْم  اللَِّه : َما  َرُسوُل  َفَقاَل  اللَُّه╥  ِإلَّا  ِإَلَه  َلا

K : َلَأْسَتْغِفَرنَّ َلَك َما َلْم ُأْنَه َعْنَك╥ َفَأْنَزَل اللَُّه َأَما َواللَِّه G ] $tΒ �χ%x. Äc É<̈Ζ=Ï9 �Ï%©!$#uρ 
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 عليه
 ههدىسته  قىلغان  نهقىل  دادىسىدىن  مۇسهييىب  ئىبنى  مۇنداق سهئىيد

 پهيغهمبهر : دەيدۇ  مهزگىلدە  ياتقان  سهكراتتا  تالىب  يوقالپ r ئهبۇ  ئۇنى
هالبۇكى╥ ئۇنىڭ يېنىدا ئهبۇ جههل بىلهن ئابدۇلاله ئىبنى ئهبۇ ئۇمهييه . كهلدى
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 ال إلَه إال ╰ ! ئى تاغا : ئۇنىڭغا r پهيغهمبهر . رە ئىككىسى بارئىدى ي ئىبنى مۇغى
 بىلهن ╮ اهللا  سۆز  مۇشۇ  گۇۋاهلىق نى اهللا دەڭ╥  ئۈچۈن  سىز  هۇزۇرىدا  ڭ

 ئىبنى ئ  ئابدۇلاله  بىلهن  جههل  ئهبۇ  بۇنى ئاڭلىغان  دېۋىدى╥  ۇ ╳╳ هب ╳╳ بېرىمهن╥
 ئىك ╳ ي ╳╳ ۇمهي ╳ ئ  ئ ╳ ئ : سى ╳╳ كى ╳╳ ه  ت ╳ هب ╳ ى  دى ╳ دۇل ╳ اب ╳ ئ ! ب ╳ الى ╳ ۇ  دىن ╳ نى ╳ مۇتهللىبنىڭ

 قى سۆزىنى يۇقىرى مۇ r پهيغهمبهر . دېگىلى تۇردى ! يۈز ئۆرۈمهكچىمۇسهن╭
 إال ╰ هبۇ تالىبنى تهكرارالپ╥ ئ  ئهبۇ تالىبنىڭ ئاخىرقى . قا چاقىردى ╮ اهللا ال إلَه

 دېيىشتىن ئىبارەت بولدى ۋە ╮ مهن ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ دىنى ئۈستىدە ╰ : سۆزى
 إال ╰  إلَه  تارتتى ╮ اهللا ال  باش  قهسهم╥ اهللا : r پهيغهمبهر . دېيىشتىن  بىلهن

 ئۈچۈن  سهن  چوقۇم  چهكلهنمىسهمال╥  تهرەپتىن  رەببىم  ئۇنىڭدىن ئهگهر
 دېدى  پهيغهمبهر اهللا . مهغپىرەت تىلهيمهن╥  تالىب ههققىدە  گه r تهئاال ئهبۇ
 چۈشۈردى  سۆزىنى  مۇشرىكالرنىڭ پ [ : مۇنۇ  مۆمىنلهرگه  ۋە  هيغهمبهرگه

 مۇشرىكالر دەۋزەخ ئههلى  كېيىن╥  بولغاندىن  مهلۇم  ئېنىق  ئىكهنلىكى
 مهغپىرەت  ئۇالرغا  تهقدىردىمۇ╥  بولغان  تۇغقىنى  قىلىشى ئۇالرنىڭ  تهلهپ

 ئهمهس  مۇنۇ اهللا ] 113 : تهۋبه [ ] دۇرۇس  ههققىدە  تالىب  ئهبۇ  يهنه  تهئاال
 پهيغهمبهر  قىلىپ╥  مۇنداق دېدى r ئايهتنى نازىل  سهن [ : گه  شۈبهىسىزكى╥

 ئۆزى خالىغان ئادەمنى هللا خالىغان ئادەمىڭنى هىدايهت قىاللمايسهن╥ لېكىن ا
 ههدىسنى ] 56 : قهسهس [ ] نى ئوبدان بىلىدۇ هىدايهت تاپقۇچىالر هللا هىدايهت قىلىدۇ╥ ا

. ئىمام بۇخارىي بىلهن مۇسلىم توپلىغان

 َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه╥ َأْشَهُد َلَك : ُقْل : " ِلَعمِِّه K َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة╥ َقاَل

 اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقاَل " ِبَها  ُتَعيَِّرِني ُقَرْي : ╥  َأْن  َيُقوُلوَن َلْوَلا  َعَلى : ٌش╥  َحَمَلُه  َذِلَك اْلَجَزُع ِإنََّما

 اللَُّه  َفَأْنَزَل  َعْيَنَك╥ 7̈ΡÎ) �ω “Ï‰öκsE ôtΒ |Mö6 [ َلَأْقَرْرُت ِبَها t7ômr& £Å3≈s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδuρ



 48  

ãΝ n=÷æ r& �Ï‰tF ôγßϑ ø9$$Î/ [ رواه مسلم 

 r پهيغهمبهر : سته مۇنداق كهلگهن ئهبۇ هۇرەيرە رىۋايهت قىلغان ههدى
 دەڭ╥ قىيامهت كۈنى شۇ سۆز بىلهن سىز ╮ اهللا ال إلَه إال ╰ : تاغىسى ئهبۇ تالىبقا

 دېگهن  مۇنداق  تالىب  ئهبۇ  دېگهندە╥  بېرىمهن╥  گۇۋاهلىق  مۇبادا ╰ : ئۈچۈن
 دەپ  قىلدى╥  شۇنداق  قورقۇپ  ئۆلۈمدىن  تالىب  ئهبۇ  قۇرەيشنىڭ╥

 ئهلۋەتته ئۇ سۆزنى دەپ سېنى خۇرسهن ╥ مهسخىرىلىك ئهيىبلىشىنى دېمىسهم
 بۇالتتىم  بىلهن . ╮ قىلغان  قىلدى اهللا شۇنىڭ  نازىل  ئايهتنى  مۇنۇ  : تهئاال

 ا [  لېكىن  ئادەمىڭنى هىدايهت قىاللمايسهن╥  خالىغان  سهن  هللا شۈبهىسىزكى╥
 ا  هىدايهت تاپقۇچىالرنى ئوبدان هللا ئۆزى خالىغان ئادەمنى هىدايهت قىلىدۇ╥

 ① ] بىلىدۇ
 ] 56 : قهسهس [

 ههقىقهتهن r پهيغهمبهر ①  ئادەم╥  قىلغان  پىكىر  ههققىدە  كهتكهنلىكى  ئىمانسىز  تالىبنىڭ  ئهبۇ  تاغىسى  نىڭ
 هللا ئهبۇ تالىبنى ا : شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن . تهئاالنىڭ كاتتا هېكمهتلىرىنى هېس قىلماي قالمايدۇ هللا ئۇنىڭدىكى ا

 ئىلىم  كاتتا  ب █ تهئاال  پهيغهمبهر █ ۈيۈك ئهخالق هېكمهت ۋە  زات ╳╳╳  قىلغان  ئۆزى r پهزىلهت ئاتا  شهخسهن
 ئۇنىڭ هىدايهت تېپىشىنى قاتتىق ئارزۇ قىلىپ شۇنچه كۈچىگهن بولسىمۇ╥ r پهيغهمبهر . ههققه دەۋەت قىلغان

 كالرنىڭ نىڭ ئىرادىسى بىلهن ئهبۇ تالىب كۇفرى ئۈستىدە ╳╳╳╳ مۇشرى هللا ا . ئهمهلىيهتته ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىدى
 هللا تهئاال خالىغاننى هىدايهت قىلىش╥ خالىغاننى ئازدۇرۇشنىڭ پهقهت ا هللا بۇ ئارقىلىق ا . دىنى ئۈستىدە جان ئۈزدى

 ا  ئۇنىڭدا  بولۇپ╥  ئىش  مهنسۇپ  پهيغهمبهر هللا قا  ههتتا  يوقلۇقىنى╥  شىرىكى  ئېسىل r نىڭ  شۇقهدەر  دەك
 ئىلىم  ا █ پهزىلهتلىك╥  كىشىنىڭمۇ  مۇهتهرەم  دىنغا هىدايه هللا مهرىپهتلىك  ههق  كىشىنى  خالىمىغان  قىلىشنى  ت

 ئۇختۇرۇپ قويدى  پهقهت ههقنى ئوتتۇرىغا r پهيغهمبىرىمىز . هىدايهت قىلىپ ئهكىرەلمهيدىغانلىقىنى ههممىگه
 ئىنسانغا تهۋپىق بېرىپ ئۇنى ههق دىنغا كىرگۈزۈش╥ ئۇنىڭ . قويۇپ يېتهكلهش ئارقىلىق توغرا يولنى كۆرسىتىدۇ

 . نىڭ ئىلكىدىكى ئىشتۇر هللا كىرگۈزۈپ هىدايهت قىلىش پهقهت ا ۋۇجۇدىغا ئىمان نۇرىنى
 سهككىز ياشقا كىرگهن ۋاقىتتىن تارتىپ╥ ئۇنى ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا قېتىۋېلىپ r يهنه بىرى╥ ئهبۇ تالىب پهيغهمبهر [

 قىلغان  چوڭ  بېقىپ  ئهزىزلهپ  كۆرۈپ  چارە  بالىلىرىدىنمۇ  ئۆز  رەسۇلۇلاله . ههتتا  قىلىپ r ئۇ  پهيغهمبهر
 ئۆتكهن  باسقۇچىغا  دەۋەت  ئاشكارا  باسقۇچىدىن  دەۋەت  مهخپىي  خۇسۇسهن  كېيىن╥  ئهۋەتىلگهندىن

 ا  هىمايه قىلغان╥ r نىڭ پهيغهمبىرى هللا مهزگىللهردىن كېيىنكى ئېغىر يىلالردا  نى پۈتۈن كۈچى بىلهن قوغدىغان╥
 ىم جىلغىغا قامالغان يىلالردا بهنى هاش . نىڭ مهيدانىدا تۇرۇپ قارشى تۇرغان r دەۋەت دۈشمهنلىرىگه پهيغهمبهر

 بار r ئهبۇ تالىبنىڭ پهيغهمبهر  بهزى رىۋايهتلهر  قىلىپ قوغدىغانلىقى ههققىدە  ئهبۇ تالىبنىڭ . نى ئۆز جېنىنى پىدا
 مىللهتچىلىك╥  بولغان  نامايهندىلىرىدىن  جاهىلىيهتنىڭ  زاماندىكى  هازىرقى  ۋە  قهدىمقى  كىرمهستىن╥ ئىسالمغا
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 : مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر
 ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه╥ "

 اَلُهْم╥ ِإلَّا ِبَحقِّ َوُيِقيُموا الصََّلاَة╥ َوُيْؤُتوا الزََّكاَة╥ َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَو
 متفق عليه " اْلِإْسَلاِم َوِحَساُبُهْم َعَلى اللَِّه

 نىڭ اهللا تىن باشقا ههق ئىاله يوق╥ مۇههممهد اهللا مهن تاكى كىشىلهر ╰
 ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاهلىق بهرگهن╥ نامازنى بهرپا قىلغان╥ زاكاتنى ئادا

 بۇير  ئېچىشقا  ئۇرۇش  ئۇالرغا  قهدەر  ئىشالرنى . ۇلدۇم قىلغانغا  بۇ  ئۇالر
 مهندىن قېنى ۋە مېلىنى  ئورۇندىسا╥ ئىسالمدىكى ههقلهردىن باشقا ئىشالردا

 ╮ . ئۆزى ئالىدۇ اهللا ئۇالردىن قالغان هېسابنى . قوغداپ قالىدۇ
 سههىه  رەهىمههۇلاله  نهۋەۋى  شهرهى ۇل ئىمام  كىتابىنىڭ  توم █ 1 ( مۇسلىم

 دەيدۇ ) بهت █ 212  مۇنداق  گۇۋاهلىقن ╰ : دە  پهيغهمبهر ئىككى  ۋە  مهزمۇنىغا  r ىڭ

 ئىككى  بىرگه  بىلهن  قىلىش  ئېتىقاد  توغرا  ههقىقهتلهرگه  بارچه  كهلگهن  ئېلىپ
 . ╮ گۇۋاهلىقنى تىلدا تهلهپپۇز قىلىش ئىماننىڭ شهرتلىرىدىن هېسابلىنىدۇ

 بولىشى  شهرت  مۇهىم  بۇنداق  سۆزنىڭ  كېلىشىدە  مهيدانغا  ئىماننىڭ
 ادىر بولغىنىدەك╥ سۆز بىلهنمۇ سادىر بولىدىغانلىقىنى╥ لىقنىڭ ئېتىقاد ۋە ئهمهلدە س كافىر

 نهزەردە  پهيغهمبهر قهبىلىۋازلىقنى  ياكى  ئېسىل r تۇتۇپ  ئۇنىڭ  ياكى  مۇههببهت  بولغان  شهخسىيىتىگه  نىڭ
 نىڭ رىزالىقى ۋە ئاخىرەتتىكى ساۋابنى كۆزلىمهستىن قىلغان شۇنچه هللا پهزىلهتلىرىگه بولغان هۆرمهت تۈپهيلى╥ ا

 شالرنىڭ ئاخىرەتته مۇسۇلمان بولۇپ قالمىدى╥ ئۇ ئى █ ياخشى ئهمهللىرى ۋە خىزمهتلىرى بىلهن دۇنيادا ئۇ مۇئمىن
 ئهبۇ جههل ۋە ئهبۇ لهههب قاتارلىق كافىرالرنىڭكىگه قارىغاندا╥ ئازابنىڭ يهڭگىللىشىگه مهنپهئهتى بولغان بولسىمۇ╥

 زامانىمىزدىكى . لېكىن ئۇنىڭ بۇ ئهمهللىرى دەۋزەختىن نىجاد تېپىپ جهننهتكه كىرىشىگه قىلچىلىك ئهسقاتمىدى
 تۇرۇپ دەۋەتكه  قىلىشنى جاهىلىيهت سېپىدە  ياخشىلىق  ئىلىملهرگه  ئههلى  مۇسۇلمانالرغا╥  قوشۇشنى╥  تۆهپه

 تالىبنىڭ  ئهبۇ  قىلساڭالر  قانچه  ههر  شىرىك ئهمهللىرىنى داۋامالشتۇرىۋاتقانالر  قىلىپ ئۆزىنىڭ كۇفرى╥  باهانه
 قىالرسىلهر  بىرىنى  يۈزنىڭ  ئهمهس╥  بىرىنى  ئوننىڭ  خىزمىتىنىڭ  ت . قىلغان  مهيدانىڭالردا  شۇ  ۇرۇپ ئهگهر

 دۈشمهنلهرگه  ئاكتىپ  باشقا  ئازابىڭالر  دەۋزەختىكى  باركى╥  خۇشخهۋەر  بىرال  پهقهت  سىلهرگه  ئۆلسهڭالر
 ئهمما سىلهر ئهبۇ تالىب ئهبهدىي دەۋزەخ ئههلى بولغىنىدەك دەۋزەختىن . قارىغاندا بىرقهدەر يهڭگىللىشى مۇمكىن

.] ╳╳╳╳╳╳ ت .. فرى سېپىدە ئۈستىدە ئۆلسهڭالر ئهبهدىلئهبهد چىقالمايسىلهر╥ ئهگهر ئهزۋەيلهۋاتقان شۇ كۇ
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 سهۋەبلىك  سۆزى  مۇمكىنلىكىنى كافىر بىراۋنى  قىلىشنىڭ  هۆكۈم  دەپ
 . كۆرسىتىدۇ

 اهللا سۆزلهشنىڭ  إال  إلَه  جهه ن ال  ئازغۇن  ئىكهنلىكىدە  ئىبنى ىڭ شهرتى  م
 ئهمهس  قىلغان  ئىختىالپ  باشقىالر  ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىدىن  ۋە  ۇالر ئ . سافۋان

 بولىشىنى پهقهت  ئېگىسى  ئىنساننىڭ ئىمان  سۆزلهشنى شهرت قىلماستىن╥ ئىمانغا
 تهسدىق ب قهلى  خاتالىقى ۋە تىكى  بۇ  ئۇالرنىڭ  بولۇپ╥  قويغان  چهكلهپ  ئېتىقادقا

 لىقنى نوقۇل كافىر ئۇ بولسىمۇ . تېخىمۇ چوڭ خاتالىقنىڭ تۇغۇلىشىغا سهۋەپ بولغان
 كافىر ئىنسان ههرقانداق ئهمهل ياكى سۆز بىلهن ىكى ئىنكار قىلىشقا چهكلهپ╥ ت قهلىب

 . بولمايدۇ╥ دەپ قاراشتىن ئىبارەت
 بۇنىڭ نۇرغۇنلىغان قۇرئان ئايهتلىرىگه╥ سههىه ۋە ئىشهنچلىك ههدىسلهرگه

 باتىل  ئوچۇق زىت ۋە ئههلى سۈننه ۋەلجهمائه ئهقىدىسىگه پۈتۈنلهي يات ئاشكارا

 زامانىمىزدىكى  قارىماي╥  بولىشىغا  تاغۇتالرنىڭ قاراش  دىيارلىرىدا  مۇسۇلمانالر
 خىزمهت  ئۈچۈن  مۇستههكهملهش  هاكىمىيىتىنى  ئۆز  ئۇنى  بۇرمىالپ╥  ئىسالمنى

 ۋە  ئىمان  ئهقىدە╥  قۇرۇلغان╦  ئاساسىدا  نهيرەڭلىرى  سىياسىي  كۇفرى قىلدۇرۇش
 ۋە  جهننهت  ۋەدە دەۋزەخ مهسىلىلىرى╥  ئاگاهالندۇرۇشالرنىڭ █ ههققىدىكى

 پۈتۈنلهي  مهدرىسىلهر╥ ههممىسىدە  قىلىدىغان  دەرىسلىك  ئهقىدىسىنى  مۇرجىئه
 ئۇن  تهلىم ئىسالمىي  زەههرلىك  ئايلىنىپ █ ۋىرىسىتىتالرنىڭ  قۇربانىغا  تهربىيىسىنىڭ

 ئهقىدىسىگه╥  سالىهالر  سهلهف  بىلهن  بوهتان  ۋە  يالغان  ئۆزلىرىنى  ئهمما  كهتكهن╥
 ئوقۇغۇچىالرنىڭ  نىسبهت بېرىدىغان ساناقسىز  ههمدە سهلهفىي ئېقىمغا  تهپهككۇرىغا

 مهدرىس  خىل  ماگىستىر ئاشۇ  چىققان  يېتىشىپ  تهسىرىگه █ ىلهردە دوكتۇرالرنىڭ
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 ① . ئۇچراپ كهتكهن نادان خهلقلهرنىڭ ئهقىدىسىگه بۇ قاراش سىڭىشىپ كهتكهن

 ئۇالرنىڭ ئىمان  سالغىنىمىزدا╥  نهزەر  ئىنچىكىلىك بىلهن  بۇالرنىڭ ئههۋالىغا

 ئورتاق كۇفرى ۋە  تۇتماستىن╥ مهسىلىلىرىدە  يولىنى  تۇراقسىز جههمىيلهر  ئىنتايىن
 ئۇالرغا : مهسىلهن . ئايرىم ئازغۇن ئهقىدىلهرنى تۇتىدىغانلىقىنى بايقايمىز █ هالدا ئايرىم

 ئههۋالدا  قانداق  هالهتته كافىر ئىنسان  قانداق  دېگهنگه كافىر بولىدۇ╭  بولمايدۇ╭
 ج ي كۇفرى ئوخشاش  ئۇالر  تاشالنسا╥  ئوتتۇرىغا  ئىمان مهسىلىسى  ههمىيلهرنىڭ

 ئاساسىدا  ئهقىدە  شۇ  ئېغىپ╥  ئهقىدىسىگه  بۇزۇق  كىشىنىڭ : ههققىدىكى  بىر
 بولۇپ  قانداق  ئهمهلىيىتى  بولىدىكهن╥  مۇۋجۇد  ئىشهنچ  ۋە  تهسدىق  قهلبىدىكى

 نهزەر ئۇ مۇئمىن ي سۆزنىڭ چىقىشىدىن قهتئى كۇفرى كهتسۇن╥ ئېغىزىدىن ههرقانداق
 دەيدۇ  ئادەم م : ئۇالرغا . هېسابلىنىدۇ╥  تىل r نىڭ پهيغهمبىرى اهللا قا╥ اهللا ۇنۇ  گه

 كۇفرى نىڭ دىنىنى هاقارەت قىلغانلىقىدىن ئىبارەت ئاشكارا اهللا تهككۈزگهنلىكى╥

 شۇ هامان ! بوالر كافىر بىلهن  ئۇالر  ئاشۇ : دېيىلسه╥  هاالل كۇفرى ئۇ ئادەم  نى دىلىدا
 قهلبنىڭ ساپ╥ ! ساناپتىمۇ╭  مۇهىمى  ئهڭ  ئېتىقادنىڭ ساغالم بىزنىڭ نهزىرىمىزدە

 تاشقى . بولىشى  پهقهت  ئهمهس╥  مهسىله  ئالىمىدىكى  ئىچكى  ئۇنىڭ  بۇ
 ئۇنى كۇفرى كۆرۈنۈشىدىكى  ئۇنىڭ كافىر بولۇپ╥  قىلىش ئۈچۈن  دەپ هۆكۈم

 ياكى كۇفرى ئۇنىڭ سۆزى قهلبىدىكى . قهلبىدە نېمه بارلىقىنى بىلىشكه بىز ئامالسىز
 ئىپادىلهيدىغان  ئېنىق  قىلىشىنى  بولمىسىال ئىنكار  مۇئمىن ╥ سۆز  ئادەم  ئۇنىڭ . بۇ

 سۆز  ههرقانداق  ئۇنى █ ئېغىزىدىكى  سهۋەبلىك  قىلىش كافىر ئىبارە  هۆكۈم  دەپ
 . جائىز ئهمهس╥ دەيدۇ

 نۇسرەت ( اإلنتصار ألهل التوحيد ╰ ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىنىڭ ۋە باتىل قاراشلىرىنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكىگه ①
 تاهاۋىيه ئهقىدىسى ( تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ╰ دېگهن كىتابىمىزدا╥ ههمدە ╮ ) ╳╳╳ تهۋهىد ئههلىگه مهنسۇپ

 قى  ئىزاهاتى شهرهىسىنىڭ  ئايرىم ╮ ) سقىچه  كىتابالردا  تهپسىلىي █ دېگهن  كهلتۈرۈپ╥  دەلىللهرنى  شهرئىي  ئايرىم
. خالىسىڭىز شۇالرغا مۇراجىئهت قىلسىڭىز بولىدۇ . بههس يۈرگۈزگهنىدۇق
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ئىنسان قايسى هالهتته : ئهگهر ئۇالر بىلهن ئىمان مهسىلىلىرى مۇنازىرە قىلىنىپ
 دېيىلسه╥  بولمايدۇ╭  مۇئمىن  هالهتته  قايسى  بۇلىدۇ╭  كه مۇئمىن  رامىيه ر ئۇالر

 ئېسىلىپ  مۇئمىن : مۇرجىئهلىرىنىڭ ئهقىدىسىگه  ئادەم  قىلغان  ئىقرار  ههقنى ئېغىزىدا
 بولسۇن╥ قهلبىدە ئېتىقاد ۋە تهسدىق كافىر ╥ ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسى مۇناپىق . بولىدۇ

 مۇنۇ خۇداسىزلىق : ئۇالرغا ① . بولسۇن ياكى بولمىسۇن╥ ئۇنىڭ ئېتىبارى يوق╥ دەيدۇ
 جههم كافىر ى كوممۇنىست ئىدىيىسىدىك  ئازغۇن  سىلهرنىڭ تۇنجى پىشىۋايىڭالر

 ئۇ : هېسابلىنىدۇ╥ دېيىلسه╥ ئۇالر كافىر ئىبنى سافۋاننىڭ پرىنسىپى بويىچه ئېيتقاندىمۇ

 يېقىنقى ①  شۇالرنىڭ  ئۇنى  بهلكى  يوق╥  قويىۋاتقىنىمىز  ئوتتۇرىغا  بىلهن  پهرەز  سۆزلهرنى  بۇ  ئهلۋەتته╥
 ئۇچراپ ۋاقىتالردا  تهسىرىگه  پىكىرلىرىنىڭ  باتىل  ئۇالرنىڭ  ۋە  بىلهن  ئۇالر  ههمدە  يازمىلىرى  كۆپىيىۋاتقان

 مۇنازىرە  ئهمهلىي  بارغان  ئېلىپ  بىلهن  ئهينهن █ كهتكهنلهر  ئاساسىدا  مهلۇماتالر  كهلگهن  مهيدانغا  ئارىلىشىشالردىن
 ال إلَه إال ╰ هۇلالهنىڭ قىممهتلىك ئهسىرى بۇ يهردە ئۇستاز مۇههممهد قۇتۇب رەهىمه .. نهقىل قىلىۋاتىمىز

 دېگهن كىتابىدىكى ئاشۇالرنىڭ بىرى ههققىدە ئېيتقان مۇنۇ سۆزىنى نهقىل ╮ ╳╳ ئهقىدە╥ قانۇن ۋە هايات يولى اهللا
 ئهرزىيدۇ  بولىدىغان ╰ : قىلىشقا  ئادەم  بىر  ئىسىل  ياخشى╥  تولىمۇ  ههرىكهت رەهبهرلىك قاتلىمىدا  اهللا . ئىسالمىي

 ر  قىلغان بىر ئېغىز سۆزىدىن هېلىههم ئهجهبلىنىمهن . ەهمهت قىلغاي ئۇنىڭغا  ئۇ . لېكىن مهن ئۇنىڭ ئهينى چاغدا
 إال اهللا بىز ▊ : مۇنداق دېگهنىدى  ئۇ كوممۇنىست ال إلَه  ههتتا  دەپ قارىمايمىز╥  قانداق ئادەمنى كافىر  دېگهن ههر
 تهقدىردىمۇ  قىلغۇچىغا ... ههي ▉ ! بولغان  سۆزنى  ق اهللا بۇ  قىلسۇن رەهمهت  مهغپىرەت  ۋە  ╮ . ىلسۇن

 ئادەم  بۇ  قىلىۋاتقان  ئهينى  سۆزنى ئۆز  باتىل  مۇرجىئهلىرىنىڭ مهزهىبىدىكى  كهررامىيه  ئهجىبا  ئويلىنىپ كۆرۈڭ╥
 ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ╥  ههرىكهتنىڭ  بۇ  ئۇنداقتا  بولسا╥  بىرەيلهن  ئورنىدىكى  رەهبهرلىك  ههرىكهتنىڭ  ئسالمىي

 هال █ دەلىل  ئاۋام مۇسۇلمانالرنىڭ ئههۋالى هۆججهتسىز  تۇتىدىغان  يول  تهقلىد ئاساسىدا  ئۇالرغا  قارىغۇالچه  دا
 ╭ ! هه █ قانداق بولۇپ كېتهر

 ئهگهر تهنقىد قىلىش توغرا كهلسه╥ بىز بۇ يهردە مۇههممهد قۇتۇب ئۇستازنى تهنقىد قىلىمىزكى╥ ئۇ قانداقسىگه
 رەهمهت  ئادەمگه  قىلىنغۇچى  دۇئا  قايتا مهغپىرەتلهر █ هېلىقى  كېتىدۇ █ بىلهن  قىلىپ  دۇئا  بۇ╥ ! قايتا  ئېنىقكى╥

 ئادەمنىڭ  ههرىكهت رەهبىرى بولۇپ تونۇلغان  بولسىمۇ╥ ╰ هېلىقى ئىسالمىي  قېتىم  بىرەر  اهللا ئۆمرىدە  إال  إلَه  ال
 بولمايدۇ  كافىر  تهقدىردىمۇ  ئهزاسى بولغان  كومپارتىيه  ئىبارەت ئېغىر ╮ دېگهنلىكى ئۈچۈن  قىلىشتىن  دەپ ئېتىقاد

 بۇ . خاتالىقى ۋە جىنايىتىگه سهل قارالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ  هېلىقى ئادەمنىڭ   ئۇستاز هېچبولمىغاندا  توغرىسى╥
 بهددۇئامۇ  دۇئامۇ╥  خهيرلىك  ئۇنىڭغا  سۆكمهستىن╥  ۋە  ماختىماستىن  ئۇنى    قىلغاندا╥  نهقىل  سۆزىنى  رەزىل

 . قىلماستىن بايان قىلىشى الزىم ئىدى
 رەهىمه  توپلىمى ئىبنى تهيمىييه  فهتىۋاالر  مۇرجىئهلىرى ههققىدە  كهررامىيه  دا ) بهت █ 548 توم █ 7 ( هۇلاله

 دەيدۇ  ئۇالر ╰ : مۇنداق  بولۇپ╥  ئهگهشكۈچىلىرى  كهررامنىڭ  ئىبنى  مۇههممهد  بولسا  ╳╳ : كهررامىيهلهر  ئىمان
 قارايدۇ  دەپ  ئىبارەت╥  تهسدىقتىن  ۋە  ئىقرار  تىلدىكى  پهقهت  ئهمهس╥  تهيمى ╮ . قهلىبتىكى  بۇالرنى ئىبنى  يه

 سانىغان  قاتارىدا  مۇرجىئهلهرنى . مۇرجىئهلهر  ئورۇندا  ئايرىم 12 ئۇ يهنه شۇ  ههققىدە  ئۇالر  ئايرىپ╥  – قىسىمغا
. ئايرىم توختالغان
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 إال ╰  إلَه  ئېيتىۋاتسا╥ ╮ اهللا ال  شاهادەت  إال ╰ دەپ  إلَه  ئادەمنى ╮ اهللا ال  دەۋاتقان
 بولسۇن╭ كافىر قانداقسىگه  ئىمانلىق ئۇنى ! دېگىلى  كۆرۈنىشىدىن  تاشقى  ڭ

 بهندىلهرنىڭ ئىچكى ! دېمهكچىسهن╭ كافىر ئىكهنلىكى چىقىۋاتسا╥ قانداقسىگه ئۇنى
 بۇيرۇلغان╥ . بىلىدۇ اهللا سىرلىرىنى پهقهت  قىلىشقا  قاراپ هۆكۈم  پهقهت سىرتىغا  بىز

 تهكشۈرۈشكه  بارلىقىنى  نېمه  كۆڭۈللىرىدە  يېرىپ  قورسىقىنى  كىشىلهرنىڭ
 . ن╥ دېيىشىدۇ بۇيرۇلمىغا

 چوڭ  ئاشكارا  ههققىدە كۇفرى ئۇالرغا  تاغۇت  بىر  شوغۇللىنىۋاتقان  بىلهن
 بىلدۈرىدۇ  ئېتىراز  بىلهن  ئهقىدىسى  جههمىي  ئۇالر  قىلىنسا╥  قهلبىدىكى . سۆز

 ئىپالس تاغۇت ئۇ نى ۋە كۇفرى  بىر  ئىپادىلهۋاتقان  سانايدىغانلىقىنى ئېنىق  نى هاالل
 ك  ئازغۇن  قىلىنسا╥  سۆز  پىكىر ر ه ههققىدە  بىلهن  ئهقىدىسى  مۇرجىئهلىرىنىڭ  رامىيه

 . قىلىپ قوپىدۇ

 ئاساسى  دىننىڭ  ئۇالر  بهئهينى ي دېمهك╥  ئهقىدىدە  هېسابلىنىدىغان  ئۇلى
 ئهمهس  ئىگه  مهيدانغا  بىر  مۇستههكهم  بولۇپ╥  ئۇالر . يۇمىالق تاۋۇزدەك تۇراقسىز

 ئاشكارا  ئ كۇفرى سىرتقى كۆرۈنىشىدە  ئادەمنى كۆرسه╥  پاتقان  بولىدۇ╥ غا  قهلبته  ىمان
 دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان جههمىيلهرگه╦ تىلىدا تهۋهىد گۇۋاهلىقىنى سۆزلهپ قويۇپ╥

 دەهرىيلىك  پۈتۈنلهي  ئالىمى  بويىچه ئىدىي ئىچكى  شۇ  ۋە  تولغان  بىلهن  ىسى
 اهللا ياشاۋاتقان ئادەمنى كۆرسه╥ ئىمان دېگهن ئىنساننىڭ تىلىدا بولىدۇ╥ دىلنى پهقهت

 . مۇرجىئهلىرىگه ئۆزگىرەلهيدۇ ه رامىي ر پ ئېتىقاد قىلىدىغان كه دە ئۆزى بىلىدۇ
 ئىس ╳╳╳ بۇنداق  ئهقى ╳ الرنىڭ  بۇرمى ╳ سى ╳ دى ╳ الم  مۇسۇلمانالرنى ╳ لى ╳ نى  ۋە  شى

 ئىسالم ╳╳ ئازدۇرۇش  زامانىمىزدىكى  ۋە  ئۈممىتى  ئىسالم  پۈتكۈل  سهۋەبىدىن  لىرى
ئۇالر بۇزۇق . اقتا دەۋىتى ئهڭ رەزىل ۋە ئېچىنىشلىق بااليى كۈلپهتلهرگه دۇچار بولم
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 راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن╥  ئارىسىدا  كىشىلهر  نادان  ۋە  ئاددى خهلقلهر  پىكىرلىرىنى
 كۆپ چاغالردا ئۆزلىرىنى سهلهفىيلهر ۋە ئههلى سۈننه ۋەلجهمائه دەپ دەۋا قىلىپ╥

 قىلىشىدۇ  سۆز  بىلهن  نام  ههقىقى . شۇ  سۈننه ي هالبۇكى╥  ئههلى  ۋە  سهلهفىيلهر
 ب  ئۇالر  يۈسۈف ۋەلجهمائهنىڭ  خۇددى  بىلهن  ئهقىدىلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ىلهن

 . ئاالقىسى بولمىغىنىدەك قىلچىلىك ئاالقىسى يوق بۆرە بىلهن نىڭ ئهلهيهىساالم قېنى

 ئېالن قىلىشنى تهۋهىد گۇۋاهلىقىنى : مهسىله █ 1 *  ڭ ئېغىزدا
 ╭ ئورنىدا تۇرىدىغان بىرەر ئهمهل بارمۇ
 نىڭ ئورنىنى ئېيتىش ۇۋاهلىقى بۇ ههقتىكى ئهڭ توغرا قاراش ╳╳╳╳╳ تهۋهىد گ

 يوق  ئهمهل  هېچقانداق  گۇۋاهلىقى ئىلگىرى پهقهت . باسىدىغان  تهۋهىد
 ئېيتقانلىقى نامهلۇم بىر ئادەم ناماز ئۆتهۋاتقان بولسا ئۇنىڭغا چوقۇم مۇسۇلمان دەپ

 مۇسۇلمانالر بههرىمهن بولىدىغان بارلىق █ ئىسالمدا مۇئمىن ئۇ هۆكۈم قىلىنىدۇ ۋە
 . يازالردىن تولۇق بههرىمهن بولىدۇ ئىمتى █ هوقۇق

 : هن مۇنداق دېگ r پهيغهمبهر . بۇ ههقته شهرىئهتته ئېنىق كۆرسهتمه بار
 َمْن َصلَّى َصَلاَتَنا╥ َواْسَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا╥ َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا╥ َفَذِلَك اْلُمْسِلُم الَِّذي َلُه "

 خاري رواه الب " ِذمَُّة اللَِّه َوِذمَُّة َرُسوِلِه
 ناماز ╰  نامىزىمىزدەك  قىلغان╥ بىزنىڭ  ئالدىنى  قىبلىمىزگه  ئۆتىگهن╥

 ئادەم  يېگهن  ماللىرىمىزنى  پهيغهمبىرىنىڭ اهللا بوغۇزلىغان  ئۇنىڭ  ۋە
 ╮ . ىللىكىدىكى مۇسۇلماندۇر كېپ

 القرآن الجامع ╰ رەهىمههۇلاله ي قۇرتۇبى  قۇرئاندىكى ( ╮ ألحكام
 توپلىمى  ئىمان ╰ : مۇنداق دەيدۇ دە ) بهت █ 207 م تو █ 8 ( تهپسىرى ناملىق ) هۆكۈملهر

پهقهت ال إله إال اهللا ئارقىلىق مهيدانغا كېلىدۇ╥ نامازدىن باشقا ههرقانداق سۆز ۋە
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 گۇۋاهلىقى  تهۋهىد  ئۆتىيهل ئېيتىشنىڭ ئهمهل  ههقته . مهيدۇ ╳ رولىنى  ئىسهاق بۇ
 راه  ئېيتىدۇكى ه ئىبنى  ئېتىبارنى ▊ : ۋەيه  بهرگهن  نامازغا  ئۆلىماالر

 ههممىسى ئىب █ ئهمهل  ئۇالر  ئهمهس╥  بهرگهن  هېچقايسىسىغا  كافىر ╥ ادەتلهرنىڭ
 ئۇنىڭ  بىلىنسه╥  ئۆتهۋەتقانلىقى  قويماي  ئادەمنىڭ نامازالرنى  بىر  تونۇلغان  دەپ

 تهقدىردىمۇ  بولغان  نامهلۇم  سۆزلىگهنلىكى  تىلىدا  گۇۋاهلىقىنى  ئۇنىڭغا ╥ تهۋهىد
 نام  زاكاتقا چوقۇم ئىمان ئىگىسى دەپ هۆكۈم قىلىنىدىغانلىقى╥  روزا╥  ازدىن باشقا

 بولمايدىغانلىقى  قىلىشقا  هۆكۈم  ئۇنداق  بىلهن  ئهمهل  قانداق  ههر  ئوخشاش
 . ╮ ▉ ههققىدە بىرلىككه كهلگهن

 : ئال تۇغۇلىشى مۇمكىن ۇ بۇ يهردە مۇنداق بىر س
 ۋەلىد r پهيغهمبهر  ئىبنى  ئىسالمغا t خالىد  كىشىلىرىنى  قهبىله  بىر  نى

 الىد ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغاندا╥ ئۇالر ئىسالمنى خ . دەۋەت قىلىشقا ئهۋەتكهن

 خاتالىشىپ  ئىپادىلهشته  بۇنى  بولۇپ╥  قىلماقچى  بولدۇق ╰ قوبۇل  ╮ مۇسۇلمان
 دېگهن ╮ دىنىمىزنى ئالماشتۇردۇق ╰ دېگهننىڭ ئورنىغا ╮ ئىسالمغا كىردۇق ╰ ياكى

 هن شۇنىڭ بىل . ىلى تۇرغان دېگهن سۆزنى قىلغ ╮ .. سابهئنا .. سابهئنا ╰ مهنىدىكى
 كهلگهندە╥  ئېلىپ  ئهسىر  بۆلىكىنى  بىر  تاشالپ╥  ئۆلتۈرۈپ  ئۇالرنى  خالىد

 ئهيىب ئۇنىڭ بۇ r پهيغهمبهر  قاتتىق  ئىنتايىن  قىلغان قىلمىشىنى  ئىنكار  ۋە  لىگهن
 ئۇ  كاپا ههمدە  هاياتىنى  سۆزىنىمۇ  دەپ الرنىڭ شۇ  سۆز  قىلىدىغان  ئىگه  لهتكه

 . هېسابلىغان
 ئالد  بىلهن  ۋەقهلىك  بۇ  ئېلىنغان ئۇنداقتا  تىلغا  تهۋهىد : ىدا  ئىنسانغا

 ئۆتهشتىن ب  ئهمهل بىلهن اشقا گۇۋاهلىقىنى ئىقرار قىلىش ياكى نامازالرنى جايىدا
مۇسۇلمان دەپ هۆكۈم قىلىنمايدۇ╥ دېگهن بۇ توقۇنۇشنى قانداق چۈشىنىمىز╭
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 جاۋاب  ياكى ئهمهل بىلهن : بۇنىڭغا  ئهكىرىدىغان سۆز  ئىنساننى ئىسالمغا
 ئادەمگه قارىتا ياكى چاغدا نغان ئۇرۇش باشال  ئۇنى بىر  گۇمان تۇغۇلغان ۋاقىتتا

 . قېلىچ ئۇرۇلۇشتىن ساقالپ قالىدىغان سۆز ياكى ئهمهل ئهلۋەتته پهرقلىق بولىدۇ
 بولدى  قىلىنىپ  بايان  كىرىدىغانلىقى  ئىسالمغا  بىلهن  نېمه  ئهمدى . ئىنساننىڭ

 ق  ئۇر ى ئۇنىڭغا  ئى ۇل لىچ  بولىدىغان  سهۋەب  شۇ ماسلىقىغا  كهلسهك╥  شالرغا
 كىشىنىڭ ئىسالمغا كىرمهكچى ئىكهنلىكىنى ياكى ئۇنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىنى

 م ُك ْي َل َع الُم السَّ ╰ ههتتا ╥ ئىشارە █ ئىبارە ياكى ئهمهل █ اق سۆز ئىپادىلهيدىغان ههرقاند
 سىرتىدا ╮ اهللا ُة َم ْح َر َو  ئۇنىڭ  سۆزىمۇ  ساالم  خاس  مۇسۇلمانالرغا  دېگهن

 : بۇ ههقته مۇنداق دېگهن تائاال اهللا . ئهمهس
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 مۆمىنلهر [  غازاتقا ( يولىغا هللا ا ! ئى  ۋاقتىڭالردا ) يهنى  ئاتالنغان
 لىقى ئېنىق بولغۇچه كافىر مىن ياكى ۇئ يهنى م ( ههقىقهتلهپ ئىش قىلىڭالر

 كهتمهڭالر ئۆلتۈرۈ  ئالدىراپ  بولغانلىقىنى ) شكه  مۇسۇلمان  سىلهرگه ╥ 
 ) غهنىيمهتنى ( بىلدۈرۈپ ساالم بهرگهن ئادەمگه ╳ دۇنيانىڭ مال ╳ مۈلكىنى

 م  سهن  يهنى ئۆلۈشتىن قورقۇپ ( دېمهڭالر ╥ مىن ئهمهسسهن ۇئ كۆزلهپ ╳
 ئۆلتۈرۈۋەتمهڭالر  ئۇنى  دەپ  بهردىڭ  ا ) ساالم  دەرگاهىدا هللا ╥  نىڭ

 ئ (  قىلىدىغان مۇنداقالرنى  بىهاجهت  سىلهرنى نۇرغۇن ) ۆلتۈرۈشتىن
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 شۇنداق بار ) يهنى ساۋاب ( غهنىيمهتلهر  ئهنه  ئىلگىرى سىلهرمۇ  ) كافىر ( ╥
 ا  كېيىن  قىلدى╥ هللا ئىدىڭالر╥  ئىلتىپات  ئىماننى  ئۇالرنى ( سىلهرگه

 سېلىشتۇرۇپ  قىلىڭالر ) ئۆزەڭالرغا  ئىش  سىلهرنىڭ هللا ا . ههقىقهتلهپ
 ] 94 : نىسا [ ] . ر قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇ

 ئايهتت  قىلىڭالر ( ] ا ْو ُن يَّ َب َت َف [ ىكى بۇ  ئىش  ههقىقى ) ههقىقهتلهپ  يهنى
 دېگهن بۇ  ئېنىق بېكىتىپ ئاندىن ئىش قىلىڭالر╥  ئههۋالنى ئايدىڭالشتۇرۇپ ۋە

 بايان  ئىكهنلىكىنى  ئههمىيهتلىك  نهقهدەر  ئىشنىڭ  بۇ  تهكرارلىنىشى  بۇيرۇقنىڭ
 . قىلىش ۋە تهكىتلهشتىن ئىبارەت

 كىرىش  ئىسالمغا  ئۇنىڭ  ياكى  ئىكهنلىكى  مۇسۇلمان  ئىنساننىڭ  بىر
 سۆز  ئىپادىلهيدىغان  بارلىقىنى  مۇسۇلمانالرنى █ قىزغىنلىقىنىڭ  باشقا  ئىبارىلهر

 ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن چهكلهپ قويىدۇ  بولغۇچه  بۇنىڭ ئىنساننى . ههقىقهت ئېنىق

 بۇنى دىققهت . مهس ئىسالمغا كىرگۈزىدىغان ئۆلچهملىك ئىبارە بولۇشى شهرت ئه
 ! بىلهن ئايرىپ چۈشىنىڭ

 خى  سۆز ╳ ل ╳ بۇ  ئادەم ╳ ب ╳ ئى █ دىكى  بىر  يات  دىيارىدىكى  كۇفرى  دىن ╳ ارىلهر
 كىشىلهرگه  ياخشى قارىتىپ مۇسۇلمان  مۇسۇلمانالر  قارىتا  ئۇنىڭغا  ئېيتىلسا╥

 قىلىشقا  مهئمۇر كافىر ئالدىراپ ۋە گۇمان  قىلماسلىققا  هۆكۈم  چۈنكى . دەپ
 قىلىش دەپ هۆكۈ كافىر  قىلىش نىڭ سالمىقى م  قهتلى  ئۆلتۈرۈش ۋە  شهرىئهتته

 باراۋەر  دېگهن r پهيغهمبهر . بىلهن  . " ه ِل ْت َق َك ِم ِل ْس ُم اْل ُر ْي ِف ْك َت " : مۇنداق
 ╮ . دەپ هۆكۈم قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگهنگه باراۋەر كافىر مۇسۇلماننى ╰

 : ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن
متفق عليه . " ِه ِل ْت َق َك َو ُه ر َف اِف ا َك َي : ه ْي ِخ َأ ِل ُل ُج الرَّ اَل ا َق إَذ "
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 ╥ دېسه╥ بۇ ئۇنى قهتلى قىلغان كافىر هوي : بىر ئادەم قېرىندىشىغا ╰
 ╮ . بىلهن ئوخشاش

 أخرجه النسائي و غيره . " ا َي ْن الدُّ اِل َو َز ْن ِم اِهللا َد ْن ِع ُم َظ أْع ِن ِم ْؤ ُم اْل ُل ْت َق "

 تاشالش ╰  ئۆلتۈرۈپ  كىشىنى  مۆئمىن  نهزىرىدە اهللا بىر  نىڭ
 ╮ . ننىڭ يوقالغىنىدىن كاتتا ئىشتۇر ا جاه

 ئۈچ ╳ شۇنى  بى ╳ ڭ  ه ╳ راۋنى ╳ ۈن  ئ ╳ ق ي╳ هقى ╳ ڭ  ئۇنى ╳ ۋالى ╳ هه ╳ ى  ڭ ╳ نى╥

 ئې ╳ يى ╳ سهمىمى  ئۇنى ╳ تىنى  ئايدىڭالشتۇرماستىن  قىلىش كافىر نىق  هۆكۈم  قا دەپ
 ╥ قېنىنى ناههق ۈشكه ههقىقى ئههۋالنى سۈرۈشتۈرمهي ئۇنى ئۆلتۈر ئالدىرىغانلىق

 ئالدىرىغان تۆك  ئوپمۇ بىله ۈشكه  دەپ كافىر چۈنكى مۇسۇلماننى . ئوخشاش █ ن
 هۆكۈم قىلىۋېتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان يامان ئاقىۋەتنىڭ خهتىرى ئۇنىڭ قېنىنى

 . ناههق تۆكۈشنىڭ ئاقىۋېتىدىن هېچ پهرقلهنمهيدۇ

 سهۋەبتىن : مهسىله █ 2 *  بىر  تهۋهىد كافىر باشقا  بولغۇچىنى

 گۇۋاهلىقىنى سۆزلهش ئىسالمغا ئهكىرەلهمدۇ╭
 بىلهن : جاۋاب  ئامىل  بىر  باشقا  سۆزلىمهسلىكتىن  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد

 دىندىكى كهسكىن مهلۇم بولغان بىر هۆكۈمنى ئىنكار قىلغانغا ئوخشاش : مهسىلهن

 بىلهن  ئۇنىڭ كافىر ئامىل  ئادەم╥  ياكى ئىسالمدىن چىقىپ غا بولىشى كافىر بولغان
 ئۇنىڭد  ئۇنىڭ كېتىشىگه سهۋەب بولغان شۇ ئىشنى تاشالپ╥  ىن قۇتۇلمىغۇچه╥

 بېرىشى  گۇۋاهلىقى  ئۇ ۋە تهۋهىد  ههرگىزمۇ  بېرىشى  يادالپ  سۆزلهپ  ئۇنى
 . ئادەمنى ئىسالمغا ئهكىرەلمهيدۇ

 ئادەم : مىسال قىلىپ ئېيتساق  رامىزان روزىسىنى پهرز ╰ بىلىپ تۇرۇپ╥ بىر
 ئىش يوق  تۇتىدىغان  روزا  رامىزاندا  شهرىئهتته  ياكى  بۇ ╮ ئهمهس  بولسا╥ دېگهن



 59  

 كا  شهكسىز  بىلهن  بولىدۇ ف گېپى  پهرزلىكىگه . ىر  روزىسىنىڭ  رامىزان  ئادەم  بۇ
 بۇ  ئىبارەت  گۇۋاهلىق انه كۇفر تېنىشتىن  تهۋهىد  پاكالنمىغۇچه╥  ى ىن قىلمىشتىن

 ئۇنى  ئهچىقالمايدۇ افىرلىق ك سۆزلهش  قۇتۇلدۇرۇپ  ئۇنىڭ . ىن  كافىر چۈنكى
 بولغان  سۆزلىمهسلىكىدىن  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  تهۋهىد . ئهمهس بولىشى  ئۇ

 كهينىدىمۇ  ئالدىدىمۇ╥  قىلىشنىڭ  ئىنكار  روزىسىنى  رامىزان  شاهادىتىنى
 ! سۆزلهۋاتقان ئهمهسمۇ╭

 ئېيتقاندا╥  ئېلىپ  مهنىدىن  شهرىئىتىنى اهللا مۇشۇ  پۈچهك نىڭ  توقۇلما
 ئال █ قانۇن  دوست ╳ نى اهللا ان╥ ╳ تۇرغ ╳ ماش ╳ تۈزۈملهرگه  دى ╳ ڭ  ۋە  قارشى ╳ ى ن ╳ لىرى  غا

 ئېچىۋاتقان  بىلهن چۈپرەندە بىر ئۇرۇش  قىلمىشى  بۇ  كافىر تاغۇتنىڭ
 شهك ىدى بول  يوق █ غانلىقىدا  بويىچه . شۈبهه  ئادىتى  ئۆز  ئۇ  بىر ╥ ئهمما  قهدەمدە

 مۇسۇلمان بولۇپ قالمايدۇ  چۈنكى ئۇ هېلىههم . شاهادەت ئېيتقان بىلهن ههرگىز

 بولغان  سهۋەب  چىقىشىغا  مىلىنىپ كۇفرى ئىسالمدىن  پاتقىقىغا  ئهمهلنىڭ  ي
 ي . رماقتا تۇ  بولۇپ  قوبۇل  كىرىشى ې بۇنداقالرنىڭ تهۋبىسىنىڭ  ئىسالمغا  ڭىدىن

 ئىسالم  ئۇالرنى  بىرگه╥  سۆزلهش بىلهن  ئېغىزىدا  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  ئۈچۈن╥
 پاكلىنىشى كافىر دائىرىسىدىن چىقىرىپ  ۋە قىلىپ تاشلىغان ئامىلدىن ئهمىلىيىتىدە

 . قىلىشى الزىم هۋبه سهمىمىي ت ╥ جۇدالىقىنى ئېالن قىلىپ █ ئادا ىن ىتىد جىناي شۇ
 چىقىپ  ئامىلالرنىڭ كافىر ئىنساننىڭ دىندىن  سهۋەب بولىدىغان  بولىشىغا

 . قى مىسالغا قىياس قىلىنسا بولىدۇ ى ر ۇقى قالغان كۆرۈنۈشلىرى ي
 بهكرى  ساهابىلهر t ئهبۇ  پۈتكۈل  باشالپ  بهكرىدىن  ئهبۇ  دەۋرىدە╥

 ╮ رسول اهللا محمد ╰ يىشلىرى╥ ې د ╮ اهللا ال إله إال ╰ ىڭ زاكاتنى ئىنكار قىلغۇچىالرن
 قىلىپ╥  هۆكۈم  دەپ  مۇرتهد  ئۇالرنى  قارىماستىن  ئېيتىشلىرىغا  شاهادەت دەپ
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 . ئۇالرغا قارشى جىهاد ئوتى ئاچقان
 كهشمىرى  اْلُمْلِحِدين ╰ ي ئۇستاز  كافىرلىقىنى ( ╮ إْكَفاُر  دەهرىيلهرنىڭ

 دەيدۇ ) ش ئىسپاتال  مۇنداق  كىتابىدا  م ╰ : دېگهن  ئادەم  قىلغۇچى بىر  هست
 ئىچىملىكنىڭ هارام ئىكهنلىكىگه ئوخشاش كهسكىن بىر هۆكۈمنى ئىنكار قىلىپ

 ئۈچۈن چوقۇم ئۆزى ئېتىقاد قىلىۋالغان قايتا ئىسالمغا كىرىش بولغان بولسا╥ كافىر
 الزىم  پاكالنمىقى  ئىشتىن  قىلىۋاتقان . شۇ  ئىنكار  هۆكۈمنى  شۇ  ئۇ  چۈنكى

 سۆزل  گۇۋاهلىقنى  ئىككى  ئىدى هالىتىدىمۇ  ئادەم . هۋاتقان  ئۇ  نىڭ اهللا مۇبادا
 هېلىقى سۆزىدىن قايتم  قىلغان  ئۇنىڭدىكى كۇفرىي ئامىل هۆكمىنى ئىنكار  ىسا╥

 ╮ . دە╥ ئېيتقان شاهادىتى ئۇنى ئىسالمغا ئهكىرەلمهيدۇ █ مايدۇ يوقى
 بىر ╰ : مۇنداق دەيدۇ ه ئىبنى ئابدۇلۋەههاب رەهىمههۇلال مۇههممهد ئۇستاز

 سالىه ╥ پهيغهمبهرلهرنىڭ ╥ ۈندۈز ئىبادەت قىلىدىكهنۇ╥ ئهمما ك █ ا كېچه ق اهللا كىشى

 بېرىپ  قهبرىلىرىگه  چاقىرىپ ╥ بهندىلهرنىڭ  شۇالردىن ╥ ئۇالرنى  هاجهتلىرىنى
 شۈبهىسىزكى بۇ ئادەم ئىككى ئىالهقا بهندىچىلىك قىلغان . تىلهپ دۇئا قىلىدىكهن

 ادەتكه اليىق ههق ئىاله اهللا تىن باشقا ئىب ( ال إله إال اهللا ╰ دە╥ ههرگىزمۇ █ بولىدۇ
 بولمايدۇ ╮ ) يوق  بهرگهن  گۇۋاهلىق  دۇئا ╥ چۈنكى . دەپ  دېگهن  ئىاله

 نىڭ مهرتىۋىسىگه كۆتۈرىۋالسا r يهنه كىمكى بىراۋنى پهيغهمبهر . قىلىنغۇچىدۇر
 بولىدۇ كافىر شۈبهىسىز  هاالل  قېنى  ئۇنىڭ  مۇسۇلمانالرغا  ۋە  ئۇنىڭ . بولىدۇ

 . ╮ مهيدۇ ╳ نى ئىسالمغا ئهكىرەل نامازلىرى ئۇ ۋە ئىككى گۇۋاهلىقى
 كىشىنىڭ ئىسالمدىن چىقىپ : ئۇستازنىڭ بۇ سۆزىدىكى مهقسىتى  شۇ

 شاهادەت ئېيتىشلىرىنىڭ ىشتىن پاكالن كېتىشىگه سهۋەب بولغان ئ  تىلىدا  مىغۇچه╥
مۇرتهدلىك هۆكۈملىرىنى ئهمهلدىن ╥ لىق كافىر ۋە ئۇنىڭدىن مهنپهئهتسىز ئىكهنلىكى
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 . ئىبارەت ىن ئۇقتۇرۇشت نى قالدۇرالمايدىغانلىقى

 تاغۇتنى ئىنكار قىلىش : ئىككىنچى شهرت

 بولۇشى  دۇرۇس  تهۋهىدنىڭ  قىلىش  ئىنكار  مۇهىم نىڭ تاغۇتنى

 ئىنكار  تاغۇتنى  هالدا  مۇكهممهل  سىرتىدا  ۋە  ئىچى  بهندە  بولۇپ╥  شهرتلىرىدىن
 ىللهر بۇ شهرتنى كۆرسىتىدىغان دەل . قىلمىسا╥ ئۇنىڭدا ئىمانمۇ╥ تهۋهىدمۇ بولمايدۇ

 : تۆۋەندىكىچه

 : تائاال ئېيتىدۇ اهللا
yϑsù] ö�àÿõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒuρ «!$$Î/ Ï‰s)sù y7|¡ôϑtGó™$# Íοuρ ó�ãèø9$$Î/ 4’ s+øOâθ ø9$# �ω tΠ$|ÁÏÿΡ$# 
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 تاغۇت [  ا ( كىمكى  مهبۇد هللا يهنى  بارچه  باشقا  ئىنكار ) تىن  نى
 ا  تۇتقان ق هللا قىلىپ╥  تۇتقىنى  مههكهم  سۇنماس╥  ئۇ  ئېيتىدىكهن╥  ئىمان  ا
 ) ئىشلىرىنى ( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر╥ ) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ( هللا بولىدۇ╥ ا

 ] 256 : بهقهرە [ ]. بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 ال إله نى ╮ مۇستههكهم تۇتقۇ ╰ ئايهتتىكى ئههلى ئىلىم ۋە مۇپهسسىرلهر بۇ

 ئايهتنىڭ مهزمۇنى . دەپ چۈشهندۈرگهن ╥ گۇۋاهلىقى إال اهللا  : شۇكى ئۇنداقتا
 ئهگهشتۈرۈپ █ كىمدە  ئاندىن ئۇنىڭغا  قا اهللا كىم ئهۋۋەل تاغۇتنى ئىنكار قىلسا╥

 ئۇ ئادەم شۈبهىسىز مههكهم تۇتقۇ  إال اهللا ئىمان كهلتۈرسه╥  نى تۇتقان ۋە ال إلَه
 بولىدۇ  بولغان  ئىگه  بولسا╥ . ئۇنىڭغا  قىلمىغان  تاغۇتنى ئىنكار  ئىمان ا ق اهللا ئهمما

 تۇتقۇنى تۇتمىغان╥  يهنىال مههكهم  تهقدىردىمۇ╥  اهللا ╰ كهلتۈرگهن  إال  إله قا ╮ ال
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 رىئايه قىلمىغان╥ شهرتلىرىنى ئورۇندىمىغان گه قلىرى ه ╥ ئۇنىڭ ه بولىدۇ ئىگه بولمىغان
 . بولىدۇ

 نىڭ اهللا كىمكى ╰ : تهفسىرىدە مۇنداق دەيدۇ ه ئىبنى كهسىر رەهىمههۇلال
 شهيتان ئۇنىڭغا چاقىرىدىغان باتىل خۇداالر ۋە ههمدە ىدىغان ئورنىدا ئىبادەت قىلىن

 نى بىردىنبىر ههق ئىاله دەپ تونۇپ╥ پۈتكۈل ئىبادىتىنى اهللا بۇتالردىن ئايرىلىپ╥
 قىلىپ اهللا  يوق اهللا ▊ ╥ ئۈچۈنال  ئىاله  ههق  باشقا  بهرسه ▉ تىن  ╥ دەپ گۇۋاهلىق

 نى ههق ئۈستىدە يه ] . ئۇ سۇنماس مههكهم تۇتقۇنى تۇتقان بولىدۇ [ ئاندىن
 ۋە  تۇرغان  مۇستههكهم  دىندا  توغرا  تاپقان╥  ماڭغان قارار  راۋرۇس  يولدا  تۈز

 بولىدۇ بولىدۇ╥  بولغان  ئىگه  ئاساسقا  كۈچلۈك  ئهڭ  دىنىدا  تهۋهىدنىڭ . ئۆز
 ئۆزىدىن مۇستههكهم ۋە █ ئۇنىڭ ئۆز ╳╳╳ سۇنماس مههكهم تۇتقىغا ئوخشىتىلىشى

 ئىنسا  ئىكهنلىكى╥  ههقىقهت  تهۋهىدكه ئۆزگهرمهس  هالدا  اليىق  شۇنىڭغا  ننىڭ

 ╮ . باغالنغان چېغىدىال ئاندىن نىجادلىق تاپااليدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ
 رەهىمههۇلال  دېگهن ه مۇجاهىد  تۇتقۇ ╰ : مۇنداق  ئىمان ╳╳╳ مههكهم

 . ╮ دېگهنلىكتۇر
 بىلهن ي سهئى  ئىبنى جۇبهير  بولسىمۇ ╰ : ههاك قاتارلىقالر زا د  إال ▊ ئۇ  إله  ال

 هېچقانداق اهللا . دېگهن ╮ ر دۇ ▉ اهللا  ئارىسىدا  بۇ سۆزلهر  بولسۇنكى╥  ههمدىلهر  قا
 . توقۇنۇش يوق

 تهفسى ╳ ۇرت ق  رەهىمههۇلاله  مۇن ╳ ۇبىي  دېگهن ╳ رىدە  ڭ ╳ االنى ╳ ئ ت╳ه اهللا ╰ : داق
 ِبالّلِه [  َوُيْؤِمن  ِبالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  قىلىپ كىمكى تاغۇت ( َفَمْن  ا نى ئىنكار  قا هللا ╥

 ئېيتىدىكهن  ئهرەب تىلى قائىدىسى ] ) ئىمان  پېئىل  ئىككى  سۆزىدىكى  دېگهن
َفَقِد [ بىلهن باشالنغان ▉ ف ▊ بولۇپ╥ سهۋەبلىك ساكىن ئوقۇلغان شهرت بويىچه╥
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 اْلُوْثَقَى  ِباْلُعْرَوِة  بولىدۇ ( اْسَتْمَسَك  تۇتقان  تۇتقىنى  مههكهم  سۇنماس╥  ) ئۇ
 . ╮ شهرتنىڭ جاۋابىدۇر جۈمله دېگهن ]

 : تائاال يهنه مۇنداق دېگهن اهللا
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 ئۈممهتكه [  بىر  ههر  ههقىقهتهن  قىلىڭالر╥ هللا ا ╰ : بىز  ئىبادەت  قا
 ] 36 : نههىل [ . ] دەپ پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق ╮ يىراق بولۇڭالر ن تاغۇتتى

 بۇيان  ئاساس تارىختىن  ئىككى  بۇ  ئهۋەتىلگهن اهللا مانا  تهرىپىدىن  تائاال

 مهزمۇنى  ۋەزىپىسىنىڭ  رىسالهت  ئهلچىلهرنىڭ  ۋە  پهيغهمبهر  بولۇپ بارلىق
 يهنه . كهلگهن  ه ئۇ  ماڭغان  تۇتۇپ  يول  ئىزىدىن  ئۇالرنىڭ  هق قىيامهتكىچه

 . ىدۇر دەۋەتنىڭ ئۆزگهرمهس نېگىز دەۋەتچىلىرىنىڭ غايىسى شۇنداقال╥

 : نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى نهقىل قىلىنىدۇ r سههىه ههدىسته پهيغهمبهر
 ُه اُب َس وِح ُه ُم َد َو ُه اُل َم َم ُر َح اِهللا وِن ُد ْن ِم ُد َب ا ُيْع َم ِب َر َف َك إال اهللا َو ال إل╳َه اَل َق ْن َم "

 رواه مسلم " لى اهللا َع
 قىلىنىدىغان تىن باشقا ئىبادەت اهللا دەپ╥ ▉ ال إله إال اهللا ▊ كىمكى ╰
 قى مهبۇدالر  ئىنكار  بولىدۇ لسا نى  هارام  قېنى  ۋە  مېلى  ئۇنىڭ  ڭدىن ئۇنى . ╥

 . ╮ ئالىدۇ اهللا قالغان هېسابنى
 ههدىستىكى نىڭ r پهيغهمبهر  قىلىنىدىغان اهللا ╰ بۇ  ئىبادەت  ئۆزگه  تىن

 قىلسا  ئىنكار  اهللا نىڭ ╮ ئىالهالرنى  إال  إله  سۆزى ال  ئىنكار ╰ دېگهن  تاغۇتنى

 . ىنى كۆرسىتىدۇ شهرت ╮ قىلىش
 مۇمكىن مۇن  تۇغۇلىشى  سوئال  بىر  اهللا : داق  إال  إله  كهلىمىسىنىڭ ال

 ئهمهس هېچكى ╰  ئىاله  مهنىدىكى ╮ م  إله ╰ دېگهن  بۆلىكى تاغۇتنى ╮ ال دېگهن
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 پهيغهمبهر  ههدىسته  بۇ  تۇرسا╥  ئىپادىلهيدىغان  قىلىش مهزمۇنىنى  نىڭ r ئىنكار
 ار╭ ئۇنى قايتا تىلغا ئېلىشىدا نېمه هېكمهت ب

 ئههمىيىتىنى : جاۋاب  زور  ئاساسنىڭ  شۇ  هېكمهت  بۇنىڭدىكى
 ئىبارەت تهكىتله  ئىبنى ئابدۇلۋەههاب رەهىمههۇلال . شتىن  مۇههممهد  بۇ ه ئۇستاز

 دېگهن  مۇنداق  ئىبادەت اهللا ▊ ههدىستىكى نىڭ r پهيغهمبهر ╰ : ههقته  باشقا  تىن
 مهبۇدالرغا  تاغۇتنى ▉ بولسا كافىر قىلىنىدىغان  سۆزىدىن  قىلىشنىڭ دېگهن  ئىنكار

 ئىنسان بۇنىڭسىز قېنى╥ مېلى ╦ دېمهك . لىمىز ى ئاالهىدە تهكىتلىنىۋاتقانلىقىنى هېس ق
 بوالل  ئىگه  ساالهىيهتكه  بهرپا . مايدۇ ╳ قوغدىلىدىغان  ئاساسنى  بۇ  شۇنىڭدەك

 ئۇنىڭ قېنى╥  ئوخشاشال  قىلسىمۇ  شهك  ئۇنىڭدىن  ياكى  ئىككىلهنسه  قىلىشتىن
 مهڭگۈ بىلگىنك . مېلى قوغدالمايدۇ  قىلمايدىكهن╥  ئىنكار  تاغۇتنى  ئىنسان  بىر  ى╥

 : تهئاالنىڭ مۇنۇ سۆزى اهللا بۇنىڭ دەلىلى . قا ئىمان كهلتۈرگۈچى بواللمايدۇ اهللا

 هللا نى ئىنكار قىلىپ╥ ا ) تىن باشقا بارچه مهبۇد هللا يهنى ا ( كىمكى تاغۇت [
 ا  بولىدۇ╥  تۇتقان  تۇتقىنى  مههكهم  سۇنماس╥  ئۇ  ئېيتىدىكهن╥  ئىمان  هللا قا

 سۆزلىرىنى ب (  تۇرغۇچىدۇر╥ ) هندىلىرىنىڭ  بىلىپ ) ئىشلىرىنى ( ئاڭالپ
 ╮ ]. تۇرغۇچىدۇر

 ئادەم  مېلىنىڭ قوغدالما بۇنداق  ۋە  تىلىدىن س نىڭ قېنى  إال ╰ لىقى  إله  ال
 ئىمان ╮ اهللا  ئادەمدە  قىلمىغان  ئىنكار  تاغۇتنى  ئهمما  چۈشۈرمهيدىغان  نى

 دەلىلىدۇر  دەۋاتقان╥ خۇددى بىر ئۇ . بولمايدىغانلىقىنىڭ ئوچۇق  ئېغىزىدا  گهپنى
 . ىر ئادەم بولۇپ قالىدۇ ە قىلىۋاتقان ب ىتىد شۇ گهپنىڭ مهزمۇنىنىڭ ئهكسىنى ئهمهلىي

 دەۋاتقان╥ ) تىن باشقا ئىبادەتكه اليىق ههق ئىاله يوق اهللا ( ╮ ال إله إال اهللا ╰ تىلىدا
 پهيتته  شۇ  ياكى اهللا يهنه  قويۇپ  ئىبادەت اهللا نى  مهبۇدالرغا  باشقا  قېتىپ قا
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 . ئۆز پاناهىدا ساقلىسۇن اهللا بۇنداق هالهتتىن . قىلىۋاتقان
 ئىنسان  شىرىكنىڭ بىر  بىلهن  تهۋهىد  كۇفرى ۋە  بىلهن  ئىلگىرى ئىمان  بىز

 ههققىدە  مهزمۇن  ئىبارەت بۇ  مهۋجۇت بولمايدىغانلىقىدىن  ۋاقىتتا  بىر  ۋۇجۇدىدا
 پهيغهمبهر  جهم ئىمان بىلهن كۇفرى بىر ئىنسان قهلب ╰ نىڭ r توختۇلۇپ╥  ىدە

 . ئۆتكهن دېگهن ههدىسىنى شهرهىلهپ ╮ بولمايدۇ
 كهلىمىسىدە ههمدە ئۇنى ╮ ال إله إال اهللا ╰ تهۋهىد گۇۋاهلىقى : سۇئال

 نهف  ئۈچۈن  نېمه  ئايهتلهردە  بات س ئى ى مهزمۇن ) ئىنكار ( ي ى شهرهىلهيدىغان
 مهزمۇنىنىڭ ئالدىدا كېلىدۇ╭ بۇنىڭدىكى هېكمهت نېمه╭

 ۋ : جاۋاب  گۇۋاهلىقى  بىرىدىغان تهۋهىد  تهپسىرلهپ  ئۇنى  ە
 قا ئىمان اهللا ههدىسلهرنىڭ كۆپىنچىسىدە تاغۇتنى ئىنكار قىلىش مهزمۇنى █ ئايهت

 نۇرغۇن مۇهىم مهقسهد  بۇنىڭدا  كهلگهن بولۇپ╥  كهلتۈرۈش مهزمۇنىنىڭ ئالدىدا

 شۇنىڭ جۈملىسىدىن╦ . ۋە ئۇلۇغ هېكمهتلهر بار
 ق *  رىئايه  تهرتىپكه  بۇ  قىلىشتا  بهرپا  شىرىك بىلهن تهۋهىد  ئادەم  ىلمىغان

 بىلهن  قىلىش  ئىبادەت  تاغۇتقا  ۋاقىتتا ق اهللا تهۋهىدنى╥  بىر  قىلىشنى  ئىبادەت  ا
 بولىدۇ  بولغان  ئورۇندىماقچى  تهڭ  ۋۇجۇدىدا  بىر  دەل . ئۆزىنىڭ  قىمۇ اهللا بۇ

 قىلىدىغان╥  دىنى اهللا ئىبادەت  مۇشرىكالرنىڭ  چوقۇنىدىغان  غهيرىگىمۇ  نىڭ
 تائاال بۇ ههقته اهللا . هتتى قا مۇشرىكلىك هالهتته ئىمان كهلتۈرىش اهللا بولۇپ╥ ئۇالر

 : مۇنداق دېگهن
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 ا [  تولىسى  ئىشىنىدۇ هللا ئۇالرنىڭ  تۇرۇپ  كهلتۈرۈپ  شېرىك  قا
 قىلىش هللا يهنى ا (  رىزىق بهرگۈچى دەپ ئىقرار بهزى ۋە نى ياراتقۇچى╥



 66  

 ] 106 : يۈسۈف [ ] . ) بىلله╥ بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ قا قىلىش بىلهن هللا ئىبادىتىنى ا

 ئىنساننىڭ *  قىلمىغاندا╥  رىئايه  تهرتىپكه  بۇ  قىلغان اهللا ئهگهر  ئۈچۈن

 زۇرىدا مهقبۇل نىڭ هۇ اهللا ئېهسانلىرى ۋە جاپالىق ئىبادەتلىرىنىڭ █ پۈتكۈل تائهت
 ئ ╥ بولماستىن  يامان  كېتىدىغان  بولۇپ  چىقىدۇ بىكار  كېلىپ  چۈنكى . اقىۋەت

 ئادا  ئىبادەت قىلىشتىن  تاغۇتقا  شىرىكتىن پاكالنماي╥  ئههۋالدا  بۇ  جۇدا █ ئىنسان
 تۇرۇپ  بولماي  يىراق  ئۇنىڭدىن  ۋە  تائهت اهللا بولماي  قىلىشقا █ قا  ئىبادەت

 شىرىكنىڭ بارلىق ئهمهللهرنى ههبهته . يۈزلهنگهن بولىدۇ  كىتابىمىزنىڭ بېشىدا╥  بىز
 ياخشىلىقلىرىنىڭ ئۇنى تىدى ې قىلىۋ  قىلغان  ئادەمنىڭ  شىرىك كهلتۈرگهن  غانلىقى╥

 ق دەۋزەخ  ئهكىرەل ۇ تىن  جهننهتكه  مۇشرىكلىكنىڭ مهيدىغانلىقى تقۇزۇپ  ههمدە
 قالىدىغان اهللا ئهمهللهرنى  توسۇپ  بولۇشتىن  مهقبۇل  ئۆرلهپ  دەرگاهىغا  نىڭ

 ① . مهزمۇت سېپىلغا ئوخشايدىغانلىقى توغرىسىدا توختىلىپ بولغان

 تاغۇتقا دېمهك  ئۈزۈلمهي ۋە ي بولما كافىر ╥  قىلىشتىن  ئىبادەت  ئۇنىڭغا
 قوشۇن شۇنداقال تۇرۇپ  ئۇنىڭ  ۋە  ئايرىلما █ تاغۇتتىن  ╥ ستىن پارتىيىلىرىدىن

 ئىبادەتلهرنى قېتىۋىلىپ  ههج قاتارلىق  زاكات╥  روزا╥  ناماز╥  كۈندىلىك تۇرمۇشىغا
 ئ  ههرگىزمۇ  ئىبادەتلىرى  كىشىلهرنىڭ  بارغان  ئېلىپ كېتىپ  نىجادلىق  ۇالرغا

 پاك ههسهلنى قاچىلىماقچى بولغان ①  نىجاسهت بىلهن بۇلغانغان بىر قاچىغا  ئهقلى نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ╥
 قىلچىلىك . ىن بۇرۇن قاچىنى پاكىزاليدۇ ئادەم ئهلۋەتته ههممىد  قارىتا  يۇقۇپ قالغان نىجاسهتكه  كۆڭلىدە قاچىغا

 ههسهلنى قاچىاليدۇ  بۇ █ غۇم ۋە گۇمان قالمىغۇدەك دەرىجىدە قاچىنى پاكىزلىغاندىن كېيىن╥ ئاندىن ئۇنىڭغا  دە╥
 نى ئۇسىدىغان بولسا╥ قاچىدىكى ئهمما بۇلغانغان قاچىغا شۇ پېتى ههسهل . ههسهل قىممىتى بار نهرسىگه ئايلىنىدۇ

 قالىدۇ  بولۇپ  نهرسه  بىر  تهۋە  نىجاسهتكه  بهلكى  قالماي  بولۇپال  نهرسه  كېرەكسىز  شۇنىڭدەك╥ . ههسهل
 كۇفرى  ۋۇجۇدى  ئىنساننىڭ  بىر  تۈرلۈك █ جاهىلىيهتتىكى  جاهىلىيهتنىڭ  ۋە  نىجاسهتلىرى  شىرىك

 بولىدۇ █ كىر  بۇلغانغان  بىلهن  ب █ ئىمان . مهينهتلىرى  ئۇنى تهۋهىد  ۋۇجۇدى  ئىنسان  بولۇپ╥  نىڭ نۇرى  اهللا  ولسا
 قوبۇل قىلىش ئۈچۈن شۇنىڭغا الياقهتلىك بىر ساالهىيهتكه ئىگه بولىشى الزىم╥ ئۇ بولسىمۇ╥ ئىنساننىڭ تاغۇتنى

 پاكلىشىدۇر  شىرىكنىڭ نىجاسهتلىرىدىن  ۋۇجۇدىنى كۇفرى ۋە  قىلىش ئارقىلىق  ئىمان . ئىنكار  اهللا قا  بۇنىڭسىز
 ئىش قىلغان بولىدۇ كهلتۈرىمهن  ههسهل ئالغاندىن بهتتهر ئهخمىقانه  نىجىس قاچىغا  ئادەم  دېگهن  ئۆتهيمهن  ناماز ╥ . 

. ╳╳╳╳╳ ت
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 بولمايدۇ  مهقبۇل  ۋە  جاپا . كهلمهيدۇ  دۇنيادا  ئۇالرغا  ئىبادەتلهر  مۇشهققهت╥ █ بۇ
 ههسرە ╳ ╳╳ ئاخىرەتته  كۈندە  بهرمهيدىغان  پايدا  ۋە █ ت پۇشايمان  نادامهت

 . زىيانكارلىق ئېلىپ كېلىدۇ╥ خاالس
 بىر ╰ : مۇنداق دەيدۇ ه دۇلۋەههاب رەهىمههۇلال ب ئۇستاز مۇههممهد ئىبنى ئا

 كېچه ق اهللا كىشى  پهيغهمبهرلهرنىڭ █ ا  ئهمما  ئىبادەت قىلىدىكهنۇ╥  سالىه ╥ كۈندۈز
 هاجهتلىرىنى شۇالردىن تىلهپ ╥ بهندىلهرنىڭ قهبرىلىرىگه بېرىپ ئۇالرنى چاقىرىپ

 ئىككى ئىالهقا بهندىچىلىك قىلغان ئۇ بۇ هالىتىدە شۈبهىسىزكى . دۇئا قىلىدىكهن
 تىن باشقا ئىبادەتكه اليىق ههق ئىاله اهللا ( ╮ إال اهللا ال إله ╰ دە╥ ههرگىزمۇ █ بولىدۇ

 بولمايدۇ ) يوق  بهرگهن  گۇۋاهلىق  دۇئا . دەپ  دېگهن  ئىاله  چۈنكى
 ئابدۇ ╲ قىلىنغۇچىدۇر  زۇبهير╥  جى ل مۇشرىكالرنىڭ  قاتارلى ي قادىر  سالىه ╳ النى  ق

 قهب ╳╳ كىشى  ئال ╳╳ لى ╳ رى ╳ لهرنىڭ  قى ╳ رى  ئىش ╳ ق ╳ ۋات ╳╳ لى ╳╳ دىدا  شۇنى ╳╳ ان  ڭ ╳ لىرى

 ئۈچۈن مىڭ قېتىم قۇربانلىق قىلىپ╥ ئاندىن بىر پهيغهمبهر اهللا ╲ سىدىندۇر جۈملى
 ئادەم  ئۇنداق  قىلسا╥  قۇربانلىق  قېتىم  بىر  ئۈچۈن  كىم  بىر  باشقا  ياكى  ئۈچۈن

 ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي [ : اهللا ئېيتىدۇ . ئۆزىگه ئىككى ئىالهنى تىكلىگهن بولىدۇ
 اْلَعاَلِميَن َوَم  َربِّ  ِلّلِه  َوَمَماِتي  َلُه ْحَياَي  َشِريَك  ئېيتقىنكى╥ ! ئى مۇههممهد [ ] َال
 ئالهملهرنىڭ ╰  ماماتىم  ۋە  هاياتىم  قۇربانلىقىم╥  نامىزىم╥  مېنىڭ

 ╮ ] ╮ ... اهللا نىڭ هېچ شىرىكى يوقتۇر . اهللا ئۈچۈندۇر پهرۋەردىگارى

 : غۇسىنىڭ مهنىسى ئاتال ت تاغۇ
 تهۋهىدنىڭ دۇرۇس  قىلىشنىڭ ئىمان ۋە  يۇقىرىقىالردىن تاغۇتنى ئىنكار

 شهرت نىڭ بولىشى  دەلىل ى مۇهىم  يهت ل ئىكهنلىكىنىڭ  تونۇپ  ╥ تۆۋەندە . تۇق ىرىنى
 كىمل  كىرىدىغانلىقى ۋە هرنىڭ كىرمهيدىغانلىقىنى كىملهرنىڭ تاغۇت دائىرىسىگه
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 ئىنكار تونۇۋې  تاغۇتنى  ههمدە  ئىگه لىشىمىز  سۈپهتلهرگه  قايسى  قىلغۇچىنىڭ
 ب  الزىملىقىنى  ۋە ې لىۋ ى بولىشى  مهنىسى  ئاتالغۇسىنىڭ  تاغۇت  ئۈچۈن╥  لىشىمىز

 . توختىلىمىز ههققىدە تهپسىلىي تاغۇتنى ئىنكار قىلىش هالهتلىرى
 دېگ  بولسىمۇ : ىنىمىز تاغۇت  بىلهن  قىسمى  بىر  مهلۇم  اهللا ╥ ئىبادەتلهرنىڭ

 شۇنداقال لهرنى╥ شهيئى بارلىق ىغان ۋە ئىبادەت قىلىنىد ن نىڭ ئورنىدا ئۇلۇغلىنىدىغا
 ① . نى كۆرسىتىدۇ ر كىشىله باشقىالرنىڭ ئۆزىگه قىلغان ئىبادىتىگه رازى بولغۇچى

 رۇكۇ اهللا ╥ ئۇنداقتا  ئۆزگه  بىلهن █ تىن  بىلهن ╥ سهجدە  قىلىش  قۇربانلىق
 ! تاغۇت ╳╳╳ ئىبادەت قىلىنىدىغان شهخس ياكى شهيئىي

 هاجهتلهرنى تىلهپ دۇئا قىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىنىدىغان ╥ تىن ئۆزگه اهللا
 ! تاغۇت ╳╳╳ شهخس ياكى شهيئىي

 قورقۇش اهللا  باشقا  ئىبادەت █ تىن  بىلهن  قىلىش  ئۈمىد  ۋە  ئهيمىنىش

 ! تاغۇت ╳╳╳ قىلىنىدىغان شهخس ياكى شهيئىي
 بۇيرۇق ╥ باشقا تىن اهللا  قىلىش╥ █ چىقارغان  ئىتائهت  چهكلىمىلىرىگه

 بى  ئهرز بويسۇنۇش  ۋە شىكايهتلهر █ لهن╥  قىلىش  تهلهپ  هۆكۈم  تهڭلهپ  نى
 هۆكۈم  ياكى ى چىقارغان  شهخس  قىلىنىدىغان  ئىبادەت  بىلهن  قىلىش  قوبۇل  نى

 ! تاغۇت ╳╳╳ شهيئىي

 ئىبادەت قىلىنىۋاتقان ①  اهللا نىڭ ئورنىدا  ئارقىلىق  بۇ  بولۇپ╥  رازىلىقنىڭ قهيت قىلىنىشى ئىنتايىن زۆرۈر  ئورۇندا  بۇ

 چۈنكى ئۇالر . بهندىلىرى تاغۇت دەپ ئاتىلىشتىن ۋە هۆكۈم قىلىنىشتىن ساقلىنىدۇ پهرىشتىلهر╥ پهيغهمبهرلهر ۋە اهللا نىڭ سالىه
 ئهمهس  رازى بولغان  قېتىلىپ ئىبادەت قىلىنىشىغا  ياكى اهللا قا  ئۆزلىرىنىڭ اهللا ئورنىدا  يامان . هېچقاچان  بهلكى ئۇنى قاتتىق

 هددىدىن ئاشۇرۇپ ئۇلۇغالپ ئىاله قىلىۋالغان بۇ هالهتته╥ پهقهت ئۇالرنى ه . كۆرۈپ╥ پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۇنى چهكلىگهن
 ياكى بهزى ئىبادەتلهرنى ئۇالرغا تهسهررۇپ قىلىۋاتقان مۇشرىكالردىن ۋە ئۇالرنىڭ شىرىك ئهقىدىلىرى╥ باتىل ئىبادەتلىرىدىن

 ىلىگهن مهنزىلدە قويۇپ╥ ئهمما ئۇالر ئىاله قىلىۋالغان ئۇ شهخسلهرنى بولسا اهللا بهلگ . جۇدا بولىمىز ۋە ئۇنى ئىنكار قىلىمىز █ ئادا
. ئۇنىڭدىن كۆتۈرۋەتمهي ياكى چۈشۈرۋەتمهي اهللا ئۈچۈن ياخشى كۆرىمىز╥ دوست تۇتىمىز ۋە هۆرمهتلهيمىز
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 تهرىپىدىن اهللا  بهندىلهر  شهيئىي  ياكى  شهخس  بىر  ههرقانداق  باشقا  تىن
 ىك ئورنىتىلسا دۈشمهنل █ زاتى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈلسه╥ ئۇنىڭ يولىدا دوستلۇق

 ! تۇر شۈبهىسىز ئۇمۇ تاغۇت
 بويسۇنۇش پهقهت  تىن اهللا . ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىبادەت اهللا ئىتائهت ۋە

 بويىچه  كۆرسىتىلگىنى  پهقهت شهرىئهتته  ئىتائهت قىلىنىدۇ اهللا غهيرىگه  . ئۈچۈن
 ۇ مۇش . بولىدىغان ئىشتا ههرقانداق بهندىگه ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ ي قا ئاسى اهللا

 ئېيتقاندا  ههممىسى اهللا ╥ مهنىدىن  ئىتائهت قىلىنغۇچىالر  زاتى ئۈچۈن  تىن باشقا
 قاتارغا . تۇر تاغۇت  قىلىۋاتقان بۇ  تاجاۋۇز  ئىالهلىقىغا  تهئاالنىڭ زېمىندىكى  اهللا

 يوللۇق لهرگه ╳ شى ╳ نى كى ╳ تى ╳ يى ╳ مى ╳ باتىل هاكى ۋە زالىم هۆكۈمرانالر╥ ئۇالرنىڭ كافىر
 الر ئىشان █ پوپ╥ راهىپ ۋە مولال رىدىغان ساهىرالر ╳╳╳ تىپ بې ╳ چىرايلىق كۆرسى ۋە

 پارتىيه ههمدە  رەئىس █ تۈرلۈك  كىرىدۇ █ گوروهالرنىڭ  كىمكى . كاتتىباشلىرى

 بىلىپ قىلسۇن ياكى بىلمهي قىلسۇن╥  زاتى ئۈچۈن ئىتائهت قىلىدىكهن╥  ئۇالرغا
 . شهكسىز ئۇ تاغۇتقا ئىبادەت قىلغان بولىدۇ

 ئازا  دۇنيادا  ئهركىن  نۇرغۇن ╥ ياشاۋاتىمهن ت ئۆزىنى  چاغاليدىغان  دەپ
 چوقۇنغۇچىلىرى╥  تاغۇتالرنىڭ  ههقىقهتته  ئۆزىدىنمۇ قىممىتى █ قهدىر كىشىلهر

 . تۆۋەن تۇرىدىغان بهندىلهرگه بهندە بولۇپ ياشىغۇچىالردۇر

 ) بهت █ 200 توم █ 28 ( پهتىۋاالر توپلىمى ه رەهىمههۇلال ئىبنى تهيمىيه

 نىڭ ئورنىدا مهئبۇد قىلىنغۇچى ئهگهر اهللا هرىپىدىن بهندىلهر ت ╰ : دا مۇنداق دەيدۇ
 شۇنىڭ ئۈچۈن سههىه ههدىسته پهيغهمبهر . بۇنى يامان كۆرمىسه تاغۇت بولىدۇ

r ئاتىغان   دەپ  تاغۇتالر  " ت ْي اِغ الطَو َت ْي اِغ َو الطَّ ُد ُب ْع َي ْن َم ُع َب ْت َي َو " . بۇتالرنى
 ئىبادەت قىلىدى ... ▊ ▉ ... دۇ ئهگىشى غا ىرى ل تاغۇت ئۆزىنىڭ غانالر تاغۇتالرغا
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 ئاسى ق اهللا  دىندىن ي ا  ههق  يول╥  توغرا  قىلىنغۇچى╥  ئىتائهت  ئىشالردا  بولىدىغان
 ئۇنىڭ  مهيلى  ئهگهشتۈرگۈچى  چاقىرىپ ئۆزىگه  كىشىلهرنى  نىڭ اهللا باشقىغا

 ياكى  قىلىنسۇن  قوبۇل  سۆزلىرى  قارشى  زىت اهللا كىتابىغا  پهرمانلىرىغا  نىڭ
 ئوخ  قىلىنسۇن  ئىجرا  بولىدۇ ال شاش بويرۇقى  هۆكۈم . تاغۇت  ئۈچۈن  شۇنىڭ

 قىل  كىشى اهللا غاندا ىن تهلهپ  قىلىدىغان  هۆكۈم  بىلهن  باشقىسى  كىتابىدىن  نىڭ
 ئاتالغان  تاغۇت دەپ  كهرىمدە  ئاد تهئاال اهللا . قۇرئان  بىلهن  قهۋمىنىمۇ فىرئهۋن

 ╮ . تاغۇتالر دەپ ئاتىغان
 رەهىمههۇلال  قهييىم  دەيدۇ ه ئىبنى  ب ╰ : مۇنداق  بهندىلهر تاغۇت  ولسا

 مهئبۇد  ههرقانداق  ئۇلۇغلىۋالغان  ئاشۇرۇپ  ياكى نى ههددىدىن  شهرتسىز ئۇالر ╥
 ههرقانداق قهۋمنىڭ . رنى كۆرسىتىدۇ كاتتىباشال ╥ ئهگىشىدىغان ئىتائهت قىلىدىغان

 هۆكۈم شىكايهتلىرىنى تهڭلهپ █ ئهرز نىڭ پهيغهمبىرىدىن يۈز ئۆرۈپ اهللا ۋە اهللا

 هۆكۈمرانل  مه اهللا ىرى╥ تهلهپ قىلىدىغان  بۇدلىرى╥ ئ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان
 غۇالرچه ئهگىشىدىغان رەهبهرلىرى╥ ى چۈشۈرگهن ههقىقهتكه ئاساسالنماي قار اهللا

 ئۇيغۇنمۇ اهللا  باشلىقلىرى ئهمهسمۇ █ نىڭ ئهمرىگه  ئىتائهت قىلىدىغان  بىلمهستىن
 هېسابلىنىدۇ  تاغۇتلىرى  قهۋمنىڭ  مۇشۇالر . شۇ  مانا  تاغۇتلىرى  . دۇر جاهان

 ئۇالر بىلهن كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ههققىدە ۋە بۇ تاغۇتالر ╥ مۇبادا
 نىڭ اهللا پىكىر يۈرگۈزىدىغان بولسىڭىز╥ نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئاللىقاچان ههققىدە

 ئىبادىتىگه╥  تاغۇتنىڭ  پهيغهمبىرى اهللا ئىبادىتىدىن  ئۇنىڭ  نىڭ r ۋە
 قىلىشتىن هۆكۈمرانلىقى  قوبۇل  هۆكۈمرانلىقى تاغۇتالر نى  قىلىشق نىڭ  قوبۇل  ا╥ نى

 گه ئهگىشىشتىن تاغۇتالرغا ئهگىشىش ۋە r ا ئىتائهت قىلىش ۋە پهيغهمبهر ق اهللا
. ╮ ئىتائهت قىلىشقا يۈزلىنىپ كهتكهنلىكىنى هېس قىلىسىز
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 ئويالندۇرىدىغىنى╥ ى╳ ش ╳ كى  ق ╳ ئىب نى  رەهى ╳ يى ╳ هي ╳╳ نى  ڭ ╳ نى ╳ ه ۇلال ╳ هه ╳ م ╳ م
 ئههۋا ╳ انى ╳ زام  كىشىلهرنىڭ  تاغۇتالر سىدىكى  بولسا╥  بۇنداق  ۋە لى  سان  نىڭ

 كهتكهن╥  كۆپىيىپ  ئاشقان تۈرلىرى  چهكتىن  تېخىمۇ  مۇددىئالىرى  ۋە  غهرەز
 ئههۋا  كۈندە  يهتكهندۇ بۈگۈنكى  بېرىپ  دەرىجىگه  قايسى  هالبۇكى ╭ ! هه █ ل

 يامان  ئههۋالنىڭ  يىلدىكىدىن  ئالدىنقى  ئۆتسه  يىل  بىر  ههدىسلهردە  بهزى
 ئى  بار بولىدىغانلىقى ههققىدە  ئاقىۋەت اهللا . شارەتلهر  گۈزەل  ئامانلىق ۋە  تائاالدىن

 . تىلهيمىز
 ئابدۇل  ئىبنى  مۇههممهد  رەهىمههۇلال ئۇستاز  دەيدۇ ه ۋەههاب  : مۇنداق

 ╦ ئۇنىڭغا رازى بولىدىغان مهبۇدالرغا نىڭ ئورنىدا ئىبادەت قىلىنسا اهللا ╳╳╳ تاغۇت ╰
 پهيغهمبىرى اهللا  ئۇنىڭ  ئاسى ╳ گ r ۋە  ئى ╳ بولىدىغ ي ه  ئىت ╳ ش ان  هت ╳ ائ ╳ الردا

 ئهگى ╳ دىغ ╳ قىلىنى  كات ╳ لىدىغ ╳ شى ╳ ان╥  ههممىسىگه █ ۋاش ╳ تى ╳ ان  رەهبهرلهرنىڭ

 . ╮ قارىتىلغان سۆزدۇر
 قۇتۇب رەهىمههۇلال  سايىسىدا ╰ ه سهييىد  اهللا ناملىق تهپسىرىدە ╮ قۇرئان

 َواْلَخَن [ تائاالنىڭ  اْلِقَرَدَة  ِمْنُهُم  الطَّاُغوَت اِز َوَجَعَل  َوَعَبَد  بىر اهللا [ ] يَر  ئۇالرنىڭ
 ئىبادەت  تاغۇتقا  قىسمىنى  بىر  قىلدى╥  چوشقا  ۋە  مايمۇن  قىسمىنى

 قىلدى  دەيدۇ ] قىلىدىغان  مۇنداق  تهپسىرىدە  سۆزىنىڭ  : دېگهن
 دېگ ╳╳ تاغ ╥ سىزكى ╳╳ شۈبهى ╰  قىلمىغان ╳╳ نى اهللا هن ╳╳ ۇت  ئاساس  هاكىميىتىنى  ڭ

 هاكىمىيهت╥  ئاساسىدا اهللا ههرقانداق  شهرىئىتى  بولمى نىڭ  ههرقانداق غان بهرپا
 قانۇن  ۋە  كۆرسىتىدۇ █ هۆكۈم  قوپىدىغان . تۈزۈلمىنى  قارشى  نىڭ اهللا ╥ ههققه

 ئىالهلىقىغا╥  ۋە  زوراۋان اهللا سهلتهنىتى  قىلىدىغان  تاجاۋۇز  هاكىمىيىتىگه  نىڭ
 تاغۇتال  رەزىلى كۈچلهر  ئهڭ  ۋە  يامىنى  ئهڭ  مهنا رنىڭ  ۋە  سۆز بولۇپ╥
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 بۇرۇن  ئهڭ  ئاتالغۇسىغا  تاغۇت  كىتاب . كىرگۈچىلهردۇر جهههتتىن  الر ئههلى
 ئۆلىمالىرى  دىنىي  قىل ئۆزىنىڭ  ئىبادەت  كۆرۈنۈشته  كۆرۈنسىمۇ╥ غاندەك مى غا

 دىنى اهللا ╥ ئهمهلىيهتته  ئۇالرنى  مۇشرىكالر ي تائاال  ئىبادەت قىلىدىغان  باشلىقلىرىغا
 ئۇالر . سۈپهتلىگهن دەپ  شهرىئىتىنى اهللا چۈنكى  قويۇپ╥ نىڭ  تاشالپ

 رە موللىلىرى  چىقارغان ئۆز  بويىچه  ۋە شهرىئ يى  ئهگهشكهن هت  . پهتىۋالىرىغا
 تاغۇتقا ╥ دېمهك  ئىالهىي ╳╳╳ ئۇالر  مهنزىلىدىن  بهندىلىك  ئۆزىنىڭ

 ئىبادەت قىلغان ر ه خۇسۇسىيهتل  ئۇالر بۇ كۈچكه . گه تاجاۋۇز قىلغان كۈچلهرگه
 ئىتائهت █ رۇكۇ  ئهگىشىش╥  بهلكى  ئهمهس╥  ئىبادەتنى  مهنىسىدىكى سهجدە

 بوي  بۇ قىلىش╥  بهندە  هالبۇكى╥  سۇنۇش قاتارلىق ئىبادەتلهرنى تهسهررۇپ قىلغان╥
 بهندە اهللا ئىبادەتلهرنى قاچان  ئۇ  قىلسا╥  اهللا نىڭ ئىبادىتىدىن╥ اهللا نىڭ غهيرىگه

 ╮ . نىڭ دىنىدىن بىر پۈتۈن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ

 ئهيلىگىن ! نىڭ بهندىسى اهللا ئى  بولۇپ قېلىشتىن ههزەر  بهندە  ! تاغۇتقا
 بىلمهي تاغۇتقا قوشۇن ۋە ياردەمچى █ نكى╥ بىلىپ ى قا ئهنسار ۋە لهشكهر بولغ اهللا

 قالمىغىن  مىنىپ╥ . بولۇپ  گهردىنىڭگه  گۇناهلىرىڭ  بولۇپ╥  بىكار  ئهمهللىرىڭ
 ! ئاخىرەتته زىيانكار بولۇپ قالمىغىن █ دۇنيا

 سۈپهتلىرى تاغۇتنى ئىنكار قىلىشنىڭ
 يۇ  شۇنداق بىز  هۆكمى  ئۇنىڭ  ۋە  تاغۇت  تهۋە ╥ ال قىرىدا  ئاتالغۇغا  بۇ

 تونۇشۇپ ئۆتتۇق  بىلهن  شهيئىلهر  ئۆزىنىڭ . شهخس ۋە  ئىنسان  ئهمدى ههربىر

 تىلىنىڭ  بىلهن  خىيال  قورۇق  ياكى  قىلغۇچىالردىنمۇ  ئىنكار  ههقىقى  تاغۇتنى
 ئههۋالى ئۆز ئۇچىدا ئىنكار قىلىدىغانالر قاتارىدىنمۇ╭ بۇ بۈيۈك ئهمهلگه نىسبهتهن

 بى  بۇنى  قىلىشنىڭ ى لىش زادى قانداق╭  ئىنكار  تاغۇتنى ۋە سۈپهتلىرى ئۈچۈن
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 . زىمىز ۈ دېگهن مهزمۇن ئۈستىدە بههىس يۈرگ ╭ تاغۇتنى قانداق ئىنكار قىلىمىز
 دەلىل  ههرگىزمۇ  قىلىش  ئىنكار  ههۋەس هۆججهتسىز █ تاغۇتنى  هاۋايى

 ئارزۇ █ ئهمهل ياكى ╥ بىلهن  دەۋا قۇرۇق ئېغىزدىكى ۋە خىيال █ ههرىكهتسىز
 ۋۇجۇ  چىقمايدۇ بىلهن  ئېتىقادى كۈچ . تقا  روهىمىزدا  قىلىش ئاۋۋال  بهرپا  بۇنى

 ئاندىن  ئاله بىلهن  قىلىش سىرتقى  ئىنكار  تولۇق  بىلهن  ئهمىلىمىز  ۋە  تىل  مىمىزدە
 . بولىدۇ ئارقىلىق

 : جهههتته ئىنكار قىلىش ي تاغۇتنى ئېتىقادى █ 1
 ئېتىقادى  قىلىش ي تاغۇتنى  ئىنكار  نىسبهته ╳╳╳╳ جهههتته  ن تاغۇتقا

 نهپرەتنى  ۋە  ساقال قهلىبته ئۆچمهنلىك  ئۇنىڭ پ يوشۇرۇن  ۋە  تاغۇتنى ╥ 
 . دەپ ئېتىقاد قىلىشنى كۆرسىتىدۇ كافىر ئىبادىتىگه كىرگۈچىنى

 ئهقهللى  بۇ  قىلىشنىڭ  ئىنكار  ئادەمنىڭ ي تاغۇتنى  ئورۇندىمىغان  تهرىپىنى
 ەرەر ۋە چۈنكى بۇ ههممه ئادەم هېچبىر ز . ههرقانداق ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

 ئىش  ئىمكانىيهتلىك  ئورۇندىيااليدىغان  بۇ . مۇشهققهتسىز  كىشىنىڭ  ئىنساندا
 توسالغۇ بوالاليدىغان كۈچ بولمايدۇ  ئادەم . ئېتىقادىغا  بىر  تاغۇتنى ئېتىراپ مۇبادا

 يوشۇر قىلىپ  كۇفرىنى  ۋە دىلىدا  ياشىغان غان  بولۇپ  رازى  ئۇنىڭغا  ئېتىقادىدا
 مهجب  شۇنىڭغا  مهن  ئۇنىڭ  ههققى بولسا╥  ئېيتىدىغان  ئۆزرە  دەپ  ۇرالنغان╥

 مهجبۇرالشنىڭ . بولمايدۇ  روهى چۈنكى  قىلمايدۇ╥ ي كۈچى  كار  ئۇ دۇنياغا
 . ئهزاالرغا مهلۇم دەرىجىدە هۆكۈمرانلىق قىاللىشى مۇمكىن ي پهقهت سىرتقى

 بولغاندا  ئهكسىچه  ئۇنىڭ  بولۇپ╥  نۇقتا  زۆرۈر  ئىنتايىن  تاغۇتنى ╥ بۇ
 ب ى ئېت  ئۇنىڭ  قىلىش╥  تاغۇتنىڭ راپ  چىقىشىش╥  ۋە ىلهن  قىلمىش  كۇفرانه

 كۇفرىغا گه جىنايهتلىرى  ئىبارەت  بولۇشتىن  بولۇش رازى كهيپىياتى رازى



 74  

 . تۇر كافىرلىق شۈبهىسىز █ كۇفرىغا رازى بولۇش شهك . ىدۇ شهكىللىن

 : تاغۇتنى سۆز بىلهن ئىنكار قىلىش █ 2
 قهتئى  تاغۇتنىڭ  ئارقىلىق  تىل  ئاشكارىالش كافىر ي بۇ  بارچه لىقىنى  نى╥

 قىلىدىغان ۋە تاغۇتالردىن  ئىبادەت  ئۇالرغا  يولىدىن╥  تۇتقان  ئۇالرنىڭ
 ئادا  ئۇالرنىڭ █ ئهگهشكۈچىلىرىدىن  ئىپادىلهشنى╥  تىلدا  ئىكهنلىكىنى  جۇدا

 كۇفرى  ئىچىدە╥  جاهىلىيهت  ۋە  ئازغۇنلۇق  ئۈستىدە █ پۈتۈنلهي  شىرىك

 . ئىكهنلىكىنى ئېغىزدا بايان قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

‰è% $pκš≅ [ : ئاالنىڭ مۇنۇ سۆزىگه قاراڭ ته اهللا r' ¯≈tƒ �χρã� Ïÿ≈x6ø9$# ∩⊇∪ [ ] ) ئى 

 كۇففارالرغا ! مۇههممهد  ئۈندىگۈچى  چوقۇنۇشقا  بۇتالرغا  ) سېنى
 ئى  ئېنىق╥ ] ... ! الر كافىر ئېيتقىنكى╥  مهزمۇنى  مۇشۇنداق  مانا  ئۇالرغا

 ههقىق  ئۇالرنىڭ  يۈزلىنىش╥  بىلهن  سۆزلهر  كهسكىن  كۈچلۈك  ى قاراتمىلىقى

 ئايهتتىكىدەك  تانغۇچى ! الر كافىر ئى ╰ ئههۋالىنى مۇشۇ  ههقىقهتكه  ۋە  نېئمهتكه
 . دەپ خىتاب قىلىپ تۇرۇپ بايان قىلىش الزىم ╮ ! كور مۇشرىكالر نان

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا

] ô‰s% ôMtΡ%x. öΝä3s9 îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ym þ’Îû zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) tÏ%©! $#uρ ÿ… çµyètΒ øŒÎ) (#θ ä9$s% öΝ Íη ÏΒöθ s)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜu t�ç/ 

öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΡö�xÿx. ö/ ä3Î/ #y‰t/ uρ $uΖoΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ÷� t/uρ äοuρ≡ y‰yèø9$# â !$�Òøót7 ø9$#uρ #́‰t/ r& 

4 ®Lym (#θ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÿ…çνy‰ômuρ [ 

 بولغان [  بىلله  ئۇنىڭ  ۋە  ههقىقهتهن سىلهرگه ) مىنلهر ۇئ م ( ئىبراهىم
 ئۇالر قهۋمىگه  ئۆز ۋاقتىدا ههقىقهتهن بىز سىلهردىن ╰ : ئوبدان نهمۇنىدۇر╥
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 ا  سىلهر  قىلىۋاتقان هللا ۋە  ئىبادەت  قويۇپ  لىرىڭالردىن د بۇ مهئ نى
 بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق╥ جۇدامىز╥ █ ئادا

 ا  بىر  يالغۇز  سىلهر  تاكى  ئېيتقىنى هللا ئۆچمهنلىك  ئىمان  قهدەر قا  ڭالرغا
] 4 : مۇمتههىنه [ ] . دېدى ╮ ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇ ئاشكارا ۋە

 م  بولغان  بىرگه  بىلهن  ئۇنىڭ  ۋە  ئهلهيهىسساالم  ئمىنلهرنىڭ ۋە ۇ ئىبراهىم
 ب ئۇنىڭ  كهرىمدە  قۇرئان  پهيغهمبهرلهرنىڭ  بارلىق  كهلگهن  كېيىن  نهمۇنه دىن  ىز

 مۇشرىكالرغا █ كافىر ئۇالرنىڭ لگىلىك ئىشلىرىدىن بىرى ╳╳╳ قىلىشقا بۇيرۇلغان ئۈ
 ئۇالر  قىلىدى اهللا ۋە  ئىبادەت  ئۆزگه  ئېيت تىن  قارىتا  تاغۇتالرغا  : قان ╳╳ غان

 بى ╳ هىسى ╳ شۈب ╰  سهن ╳ زكى╥  سهن ╳╳ ز  دى ╳╳ لهرنى ╳╳ لهردىن╥  تاغۇتلىرىڭدىن ╳ نى ╳ ڭ  ۋە  ڭ
 ئهلۋەتته تىل بىلهن بۇ . ى دېگهن سۆز ╮ !!! گه قارشى ىڭ ههمم بىز ! جۇدامىز █ ئادا

 . ن ئىش ئورۇنلىنىدىغا

 ئۆچمهنلىك [  ۋە  ئاداۋەت  ئاشكارا ... ئارىمىزدىكى  مهڭگۈ
 مۇشرىكالر ] داۋاملىشىدۇ  ئۇالرنىڭ تاغۇتلىرىدىن سهپ ۋە بىلهن دېگهن سۆز

 ئ  هالهتته  روشهن  ئىنتايىن  ئايرىلغانلىقىنى  ئىپادىلهپ ې مهيداننىڭ  قىلغانلىقىنى  الن
 بته ساقلىنىدىغان ى لىكتىن╥ قهل تىل ۋە ئهمهلدە كۆرۈلىدىغان دۈشمهن بولسا بۇ . بىرىدۇ

 ئۆچۈ  مهڭگۈ  ئوتى  تاپقان╥  تهركىب  سۇسالپ پ ئۆچمهنلىكتىن  ياكى
 ئۇ يوق قىلىشنىڭ شهرتى پهقهت بىرال╥ بۇ ئاداۋەتنى بولۇپ╥ قالمايدىغان ئاداۋەت

 ئايرىلىپ مۇشرىك : بولسىمۇ  پۈتۈن  بىر  قىلىشتىن  ئىبادەت  تاغۇتالرغا  الرنىڭ
 . ى ن كهلتۈرۈپ╥ ئۇنىڭ دىنىغا مۇكهممهل كىرىش قا ئىما اهللا چىقىپ╥ يېگانه

øŒ Î)uρ] tΑ$s% ãΛÏδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿ Ïµ ÏΒöθ s%uρ  Í_̄ΡÎ) Ö !#t�t/ $£ϑ ÏiΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ �ωÎ) “ Ï%©! $# ’ÎΤ t�sÜ sù … çµ̄ΡÎ* sù 
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 ئېيتتى [  قهۋمىگه  ۋە  ئاتىسىغا  ئىبراهىم  ۋاقتىدا  سىلهر ╰ : ئۆز
 جۇدامهن د بۇ ئ مه چوقۇنۇۋاتقان ╳   ئادا  راستال  مهن  پهقهت مېنى * الردىن

 ] 27 █ 26 : زۇخرۇف [ ] ╮ باشاليدۇ ) توغرا يولغا ( مېنى هللا ياراتقان ا

 ئۇنىڭ تهۋهىدنى بهرپا قىلىشتىكى ۋە ئىبراهىم ئهلهيهىسساالمنىڭ مىللىتى

 ئۇنىڭ بۇ غۇبارسىز پاك يولىغا ئهگىشىمهن دېگهن ئادەم ئۇنىڭ . يولى مانا مۇشۇ
 سۆز  ئادا بۇ  ئ █ ىنى╥  الزىم ې جۇدالىق  چىقىرىشى  مهيدانغا  ئىبراهىم . النىنى

 بولۇشتىن  ئهزا  مىللىتىگه  تهۋهىد  بۇ  يولىغا ۋە ئهلهيهىسساالمنىڭ  ئۇنىڭ

tΒ : ئېيتىدۇكى اهللا . ئهگىشىشتىن ئهقىلسىز ئهخمهق ئادەمال باش تارتىدۇ uρ] Ü=xîö�tƒ 

tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î) �ωÎ) tΒ tµ Ïÿy™ … çµ |¡øÿtΡ 4 [ 

 ئۆزىنى ئهخمهق قىلغانالردىن باشقا كىم ئىبراهىمنىڭ دىنىدىن يۈز [
 ] 130 : بهقهرە [ ] ... ئۆرۈيدۇ

 : " ِبَما َبَعَثَك َربَُّك ِإَلْيَنا╭ َقاَل ! َيا َنِبيَّ اللَِّه : ُقْلُت : عن معاوية بن حيدة قال
 َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلى اللَِّه : َأْن َتُقوَل : " اَل َوَما آَياُت اْلِإْسَلاِم╭ َق : ُقْلُت : ╥ َقاَل " ِباْلِإْسَلاِم

U َأَخَواِن   ُمَحرٌَّم  ُمْسِلٍم  َعَلى  ُمْسِلٍم  ُكلُّ  الزََّكاَة  َوُتْؤِتَي  الصََّلاَة╥  َوُتِقيَم  َوَتَخلَّْيُت╥
 اللَُّه  َيْقَبُل  َلا  ُيَفاِرَق U َنِصيَراِن╥  َأْو  َعَمًلا╥  َأْسَلَم  َبْعَدَما  ُمْشِرٍك  ِإَلى ِمْن  اْلُمْشِرِكيَن

 وابن ماجه وأحمد وغيره رواه النسائي " اْلُمْسِلِميَن

 ههيدە  ئىبنى  دەيدۇ t مۇئاۋىيه  نىڭ اهللا ئى : مهن : مۇنداق
 بىلهن ئهۋەتتى╭ دېدىم بىزگه نى ې ىڭ س رەبب ! پهيغهمبىرى  ئىسالم : ئۇ . نېمه

 د ئى : مهن . دېدى ╥ بىلهن  قايسى╭  بهلگىلىرى  ئۇ سالمنىڭ  سورىسام╥  ەپ
 بهردى  جاۋاب  بويسۇندۇ ق اهللا ۋۇجۇدۇمنى ╰ نىڭ ې س : مۇنداق  ۋە ا  ردۇم

 چىقتىم ) جاهىلىيهتتىن (  قىلىشىڭ╥ دېيىشىڭ╥ ╮ ئايرىلىپ  بهرپا نامازنى
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 بې  مۇسۇلماننىڭ زاكات  يۈز ( رىشىڭ╥  مېلى╥  چېقىلىشى ئابرويى █ قېنى╥  ) غا
 ئۇالر ارامدۇر ه مۇسۇلمانغا  هللا ا ╦ قېرىنداشالردۇر بىرىگه مهدەتكار █ بىر ۋە

 مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن مۇشرىكالر سېپىدىن مۇشرىك ئادەمدىن تهئاال
 . ╮ ئايرىلىپ مۇسۇلمانالرغا قېتىلمىغۇچه بىرمۇ ئهمهلنى قوبۇل قىلمايدۇ

 چىقتىم ( ╮ تخّليت ╰ نىڭ r پهيغهمبهر  سۆزى ) ئايرىلىپ  : دېگهن
 قا شىرىك اهللا نى قويۇپ ياكى اهللا ╥ كۇفرىدىن ۋە ئايرىلىپ چىقتىم جاهىلىيهتتىن ╰

 قىلىشتىن  ئىبادەت  تاغۇتالرغا  بولدۇم █ ئادا قىلىپ  جاكاراليسهن ╥ جۇدا  ╮ دەپ
 . دېگهننى بىلدۈرىدۇ

 دۇقلىماستىن ۇ نىڭ ئېنىق ۋە كهسكىن هالدا╥ هېچ ئىككىلىنىپ د ې دېمهك╥ س
 ئىبادەت قىلىشتىن : زېمىن يۈزىدىكى پۈتكۈل تاغۇتالرغا  سىلهردىن ۋە سىلهرگه

 چىقتى  دېي ئايرىلىپ  ئىمانىڭنىڭ م╥  دۇرۇسلىقىغا╥  ئىسالمىڭنىڭ  ىشىڭ

 . ئاالمهتتۇر █ سهمىمىيىتىگه دااللهت قىلىدىغان بهلگه
 رەهىمههۇلال  تهيمىيه  دېگهن ه ئىبنى  ۋۇجۇدىدىن ╰ : مۇنداق  ئىنسان  بىر

 شىرىك كهلتۈرىدىغان  ۋە  شىرىكنى چىقىرىپ تاشالپ ئۇنىڭدىن پاكالنمىغۇچه
 . ╮ ئىگىسى هېسابالنمايدۇ دەپ بىلمىگۈچه تهۋهىد كافىر ئادەمنى

 : تاغۇتنى ئهمهلدە ئىنكار قىلىش █ 3
 قىلىش  ئىنكار  ئهمهلدە  ئايرىلىش ╳╳╳ تاغۇتنى  پۈتۈنلهي  يىراق ╥ تاغۇتتىن

 بىلهن╥ ۋە بولۇش  قىلىش  كۈرەش  بىلهن  كهينىدىكى ئۇنىڭ  ئۇنىڭ

 ئهگهر  قوشۇنلىرى  ۋە  ۋاز ئهگهشكۈچىلىرى  دۈشمهنلىشىشتىن  كهلمىسه╥  ههققه
 بىلهن╥ ئۇالر كهچمىسه  قىلىش  جىهاد  قارشى  ۋە شۇنداقال غا  هىمات  ئۇالرنى

. مهيدانغا كېلىدۇ دوست تۇتماسلىق بىلهن



 78  

 : يدۇ ە تهئاال بۇ ههقته مۇنداق د اهللا

] tÏ%©! $#uρ (#θ ç7 t⊥tG ô_$# |Nθ äó≈ ©Ü9$# βr& $yδρß‰ç7 ÷ètƒ (#þθ ç/$tΡr& uρ ’ n< Î) «!$# ãΝßγs9 3“u�ô³ç6 ø9$# 4 ÷�Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã 

∩⊇∠∪ t Ï%©! $# tβθãèÏϑtF ó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãèÎ6−F u‹ sù ÿ… çµ uΖ|¡ômr& 4 y7Í× ¯≈s9'ρ é& tÏ%©! $# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7Í× ¯≈s9'ρ é& uρ öΝ èδ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈t7 ø9F{$# ∩⊇∇∪ [ 

 بولغانالرغا تاغۇتقا [  يىراق  ا چوقۇنۇشتىن  ئۇنىڭ ( قا هللا ╥  ۋە
 سۆزگه خ ) جهننهت بىلهن ( قايتقانالرغا ) ئىبادىتىگه  بېرىلىدۇ╥  ۇش خهۋەر

 ئهگىشىدىغانالرغا  ياخشىسىغا  ئهڭ  ئۇنىڭ  سېلىپ  تهقۋادار ( قۇالق  يهنى
 ا ) بهندىلىرىمگه  شۇالر  ئهنه  بهرگىن╥  خهۋەر  قىلغان هللا خۇش  هىدايهت

 ] 18 █ 17 : زۇمهر [ ] . ئهقىل ئىگىلىرىدۇر ) ساغالم ( كىشىلهردۇر╥ ئهنه شۇالر

βÎ) uρ] (#þθ èW s3̄Ρ Ν ßγuΖ≈yϑ ÷ƒr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ÏδÏ‰ôγtã (#θãΖyèsÛ uρ ’ Îû ôΜ à6ÏΖƒ ÏŠ (#þθè=ÏG≈s)sù sπ £ϑ Í← r& Ì� øÿà6ø9$#   

öΝ ßγ̄ΡÎ) Iω z≈yϑ ÷ƒr& óΟßγs9 öΝ ßγ̄=yès9 �χθßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪ [ 

 ۋە [  بۇزسا  قهسهملىرىنى  كېيىن╥  بهرگهندىن  ئههدە  ئۇالر  ئهگهر
 ئۇالرنىڭ  ئهيىبلىسه╥  ئۈچۈن╥ ) بۇنىڭدىن ( دىنىڭالرنى  چهكلىنىشلىرى

 ئېچىڭالر  ئۇرۇش  كاتتىباشلىرىغا  قهسىمىنىڭ . كۇفرىنىڭ  ئۇالرنىڭ
 ] 12 : تهۋبه [ ] ههقىقهتهن ئېتىبارى يوق

 . ئايهتتىكى كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرى تاغۇتالرنى كۆرسىتىدۇ
$pκš‰ r' ¯≈tƒ ] t Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏG≈s% �Ï%©! $# Νä3tΡθ è=tƒ �∅ÏiΒ Í‘$¤ÿà6ø9$# (#ρß‰Éfu‹ ø9uρ öΝ ä3ŠÏù Zπsàù=Ïñ 4 

(#þθ ßϑn=÷æ $#uρ ¨βr& ©!$# yì tΒ �É)−G ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ [ 

 يېقىن جايدىكى ! مىنلهر ئى مۇئ [  بىلهن كافىر سىلهر ئۆزۈڭالرغا الر
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 ئالدى بىلهن ( ئۇرۇش قىلىڭالر  بولماسلىق ئۈچۈن╥  يهنى سىلهرگه خهتهر
 ئۇجۇقتۇرۇڭالر  كۇففارالرنى  قاتتىق ╥ ) ئهتراپىڭالردىكى  ئۇالر  سىلهرنى

 قىلسۇن  ╥ ( هېس  بۇلۇڭالر  قول  قاتتىق  ئۇالرغا  ئۈستىدە  ئۇرۇش  يهنى
 ئاغرىمىسۇن  ئىچىڭالر  ا ) ئۇالرغا  بىلىڭالركى╥  بىلهن هللا ╥  تهقۋادارالر

 ] ئايهت █ 123 تهۋبه [ ] ) تهقۋادارالرغا مهدەتكاردۇر هللا يهنى ا ( بىللىدۇر

$pκš‰ r' ¯≈tƒ ] t Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u �ω (#ρ ä‹Ï‚−G s? t Í� Ïÿ≈s3ø9$# u !$uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 4 tβρß‰ƒ Ì�è?r& β r& 

(#θ è=yèøg rB ¬! öΝà6ø‹ n=tæ $YΖ≈sÜ ù=ß™ $·Ψ� Î6 •Β ∩⊇⊆⊆∪ [ 

 مۇئمىنلهر ئ [  تۇتۇشنى ( مىنلهرنى مۇئ ! ى  قويۇپ╥ ) دوست
 زىيىنىڭالرغا كافىر  سىلهرنىڭ  تۇتماڭالر╥  دوست  مۇناپىق ( الرنى  يهنى

 پ هللا ا ) ئىكهنلىكىڭالرغا  خاالمسىلهر╭ نىڭ روشهن  بولۇشىنى  : نىسا [ ] اكىتى

144 [ 

] tΒ uρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ … çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 [ 

 ئهنه [  ئۇمۇ  تۇتىدىكهن╥  دوست  ئۇالرنى  كىمكى  سىلهردىن
 ] 51 : مائىدە [ ] شۇالردىن سانىلىدۇ

$pκš‰ r' ¯≈tƒ ] t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u �ω (#ρ ä‹Ï‚−G s? “Íiρ ß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰tã uρ u !$u‹ Ï9÷ρ r& [ 

 مىنلهر╥ مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ئى مۇئ (
 ] 1 : مۇمتههىنه [ ) دوست تۇتماڭالر

 باشقا ى ر ۇقى ي  ئهمهلدە قىالردىن  ۋە  قىلىش سۆز  ئىنكار  تاغۇتنى

 . ههدىسلهر ئىنتايىن كۆپ █ توغرىسىدىكى ئايهت
 كاالم  قىلىش : خۇالسه  ئىنكار  بول تاغۇتنى  يوسۇندا  مۇشۇ . ىدۇ چوقۇم
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 ئورتاق ئههمىيهت بې ئۇنىڭ ه  تهرىپىگه  كېمهيتىۋەتمهستىن مۇكهممهل هممه  رىپ╥
 نىڭ بۇ شهرتىنى اهللا ال إلَه إال ئورۇندىغان ئادەم ئاندىن تاغۇتنى ئىنكار قىلغان ۋە

 بولىدۇ  ئورۇندىغان  قىلمىغان يۇقىر . اليىقىدا  بهرپا  سۈپهتلهرنى  قىلىنغان  بايان  ىدا
 مىڭ قېتى  ئاغزىدا  تاغۇتقا ئادەم  مهن  قىلسۇن╥ كافىر م  تاغۇتنى يهنىال دەپ دەۋا

 . ئىنكار قىلغان بولمايدۇ
 ههقى  زامانى ╳ هت ╳ ق ╳╳╳ مهن  ب ╳ مىزدى ╳ هن  كى ╳╳ كى  ت ╳ شى ╳ هزى  مۇ ╳ ولى ╳ لهردىن

 قىلىدىغا ئۇ . ئهجهبلىنىمهن  ئىنكار  تاغۇتنى  ئېغىزىدا  قىلىشىدۇ╥ الر  دەۋا  نلىقىنى
 قېلىشتىن╥  بولۇپ  بهندە  ئىنتايىن ا ق اهللا تاغۇتالرغا  كهلتۈرۈشتىن  شىرىك

 بىلدۈرىشىدۇ يىرگىنىدىغانلىقى  ئهمه █ نى  ئۇالرنىڭ  قارايدىغان ي لى يۇ╥  ئههۋالىغا
 بولسىڭىز╥ تاغۇتالرنى دوست تۇتۇپ╥ ئۇالرنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىۋاتقانلىقىنى╥

 دا تاغۇتالرغا ى دا╥ ئهشۇ ئېغىز ى يهنه شۇ تىل ╥ ههتتا هېلى قىلغان دەۋاسىنى ئۇنتۇپ

 ئۇالرنىڭ چاپا  يېپىپ╥  بىلهن كافىر ن  ئههلى  تهۋهىد  بولۇپ  ئاقلىماقچى  لىقىنى
 خىزمهت قىلىپ █ جان . جاڭجاللىشىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز  تاغۇتقا  بىلهن  جههلى

 بې ئۇنىڭ مهۋجۇدلىقىنى ساقال  ياردەم  ئۇنىڭ تۈ ۋاتق رى شقا  لۈك ئورگانلىرىغا╥ ر ان╥
 بولۇپ █ ئارمىيه  ئهزا  تاغۇت يولىدا جانلىرىنى تىكىپ ╥ قوشۇنلىرىغا  تۇرۇپ╥ ههتتا

 دۈشمهنلىشىپ  بىلهن  ۋە ئۇ تۇرۇپ مۇۋەههىدلهر  هاكىمىيىتى  باتىل  نىڭ
 قوغد █ تهختى  دەتاالشلىرىنى ان اۋاتق بهختىنى  ئالدىغا  هاكىمىيهتلهرنىڭ  تاغۇت ╦ 

 ئهرز  ئېلىپ بېرىۋاتقان █ تهڭلهپ╥  دەۋانى شىكايهتلىرىنى  بۇ  تاغۇتنى ╳╳╳ الردىنمۇ
 . ىنى قىلىدىغانالر ئاز ئهمهس ئىنكار قىلغانلىق دەۋاس

 ههرگىزمۇ  إال ال بۇنداقالر  ئورۇند اهللا إلَه  شهرتىنى  بۇ  دەپ ╥ م ىدى نىڭ
 قىلمىسۇن  ب ! خىيال  ئهمهلىيهت ئۇالر  بىلهن  قىلغان  دەۋا ئۇالرنىڭ بۇ ۇنى قانچه
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 . ى يالغانغا چىقىرىپ تاشاليدۇ ىن س خىيالىنى ۋە دەۋا
 ئۇ ئېيتىش توغرىمۇ╭ ياكى تاغۇت سۆزىنى مۇسۇلمانغا قارىتىپ : ئال ۇ س

 تېپىلىدىغان ۇ ي  سۈپهتلىرى  تاغۇتلۇق  قىلىنغان  بايان  باشقىغا كافىر قىرىدا  دىن
 ئىشلىتىشكه بولمايدىغان سۆزمۇ╭

 دەيمهن  تاغۇت سۆزىنىڭ مهنىسى جهبىر : مهن  ۋە █ ئهرەب تىلىدا  زۇلۇم
 بىلدۈرىدۇ  دېگهننى  ئاشقۇچى  ههددىدىن  زۇلۇم . تاجاۋۇزدا  █ بىراۋنىڭ

 ئههۋالدا╥ تاجاۋ  يهتمىگهن  دەرىجىسىگه  كۇفرى  تاغۇت سۆزىنىڭ ئهرەب ۇزى
 مهن  مۇمكىن ى تىلىدىكى  ئىشلىتىلىشى  سۆز  بۇ  ئۇنىڭغا  تۇتۇلۇپ╥  كۆزدە  . سى

 ╮ تاغىيه ╰ ياكى ╮ تاغۇت ╰ غا ئوخشاش زالىمالرغا قارىتا سهلهفلهر ههججاج بهزى
 قولالنغان  سۆزلهرنى  بۇ . دېگهن  ئهرەبچىدە  بۇنىڭدىن  ئۇالر  سۆز لېكىن

 چهكتىن ئاشقۇچى ╰ ئىپادىلىگهن  ۋە  ههرگىزمۇ ى مهن ╮ زالىم  تۇتقان╥  سىنى كۆزدە

 قىلغان  ئىرادە  تاغۇت مهناسىنى  رازى بولىدىغان  ئىبادەت قىلسا  باشقىالر  ئۆزىگه
 . ئهمهس

 زۇلۇم  ئىنساننىڭ  بىر  ئېشىپ █ ئهمما  چهكتىن  كافىر قا اهللا تاجاۋۇزلىرى
 بۇند  بولسا╥  يهتكهن  دەرىجىسىگه  ههر بولۇش  ئاتالغۇسىنىڭ  تاغۇت  ئادەم  اق

 مهناسى اهللا يهنى╥ █ ئىككىلى مهناسى  ئىبادەت قىلىنغۇچى دېگهن  نىڭ ئورنىدا
 كۆزدە بىلهن  مهناسى  دېگهن  ئاشقۇچى  ههددىدىن  ۋە  زالىم  تىلىدىكى  ئهرەب

 . تۇتۇلۇپ تاغۇت نامى بىلهن سۈپهتلهنسه بولىۋىرىدۇ
 ئىكك  بۇ  كىتابلىرىدىكى  ئىلىملهرنىڭ  ئايرىپ ئههلى  تاغۇتنى  خىل  ى

 سى ╳ ئۇنىڭ قاي ╥ هت قىلىپ ╳ ق ╳ ا دىق ╳ غ ╳╳ رى ╳ ئاخى █ چۈشىنىش ئۈچۈن╥ سۆزنىڭ باش
قتىالرنى نهزەردىن ۇ ى ئىپادىلهۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدىغان باغلىنىشلىق ن ╳ ن ╳ ل مهنى ╳ خى
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 كېرەك  قىلماسلىق  قۇرئان . ساقىت  مهن  ئىبارىسى █ ئهمما  تاغۇت  سۈننهتتىكى
 نىڭ ئورنىدا ئىبادەت اهللا بۇ سۆزنىڭ پۈتۈنلهي جهريانىدا ههققىدە كۆپ ئىزدىنىش

 قارىتىلغانلىقىنى بايقاپ يهتتىم ╳ نى ╳ قىلى  كۇفرى كاتتىباشلىرىغا  اهللا تعالى .. . دىغان
 . ئهڭ ئوبدان بىلگۈچىدۇر

 ) نى بىلىش ╮ اهللا ال إلَه إال ╰ يهنى ( ئىلىم : ئۈچىنچى شهرت

 ىدنى بىلىش تهۋهىدنىڭ دۇرۇس نىڭ مهزمۇنى بولغان تهۋه ال إلَه إال اهللا
 چۈنكى تهۋهىدنى بىلمهسلىك ئۇنىڭدىن . بولۇشىنىڭ مۇهىم شهرتلىرىدىن بىرى

 باراۋەر  بولغانغا  تهۋهىد ت تهۋهىد . مههرۇم  قانداقمۇ  ئادەم  بولغان  مههرۇم  ىن
 قىاللىسۇن╭  ئېتىقاد  ئادەم ! ئهقىدىسىگه  بولمىغان  ئىگه  تهۋهىدكه  ئېتىقادىدا

 م  شهك مۇس █ ئمىن ۇ ههرگىزمۇ  ئۇ  بهلكى  قالمايدۇ╥  بولۇپ  ۋە ╳ ۇلمان  سىز
 هال ╳╳ الپ ╳ تى ╳ ئىخ  تهۋهىدك ╳ ئىلىم . لىنىدۇ ╳ ساب ╳ هې ر ╳ كافى دا ╳ سىز  شهرت ╳ نىڭ  ه

 : بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى تۆۋەندىكىچه
 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا
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 : مۇههممهد [ ) يوقتۇر╥ ) رههق به ( تىن باشقا هېچ مهبۇد هللا بىلگىنكى╥ ا (

19 [ 

 : نىڭ مۇنۇ سۆزى نهقىل قىلىنغان r سههىه ههدىسته پهيغهمبهر

 رواه مسلم " اْلَجنَّة َدَخَل اللَُّه╥ ِإلَّا ِإَلَه َلا َأنَُّه╥ َيْعَلُم َوُهَو َماَت َمْن "

 إال ▊ كىمكى ╰  إلَه  هالىتىدە ▉ اهللا ال  بىلگهن  بولسا نى  ئۆلگهن
. ╮ جهننهتكه كىرىدۇ
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 ئادەم : مهزمۇنى قارشى ههدىسنىڭ  ئۆلگهن  بىلمهستىن  تهۋهىدنى
 مۇسۇلمان  ئۇنىڭ  كىرمهسلىكى  جهننهتكه  ئۇنىڭ  كىرمهيدۇ╥  جهننهتكه

 كىرگهن ╳ بوالل  جهننهتكه  ئهلۋەتته  مۇسۇلمان بولىدىغان بولسا  ئۇ  ئهگهر  مىغانلىقىدا╥
 ههدىسته ئى . بوالتتى  بىر  ئۆتكهن  سۆزلهپ  مۇسۇلم ╰ لگىرى  ان جهننهتكه

 . دېيىلگهن ╮ كىشىدىن باشقىسى كىرمهيدۇ
 ئهمه  ئىنساننىڭ  تهۋهىد  بولىدۇ ئهلۋەتته  باغالنغان  شهرتنىڭ . لىيىتىگه  بۇ

 بولىدىغانلىقىدا  ئاساس  قىلىشقا  ئهمهل  تهۋهىدكه  ئۇنىڭ  ئههمىيىتى  بىر  يهنه
 إال ئۇنداقتا . گهۋدىلىنىدۇ  إلَه  دېرەك اهللا ال  نېمىدىن  ئۇنىڭ  مهزمۇنىنى╥  نىڭ

 ئادەم مهڭگۈ تهۋهىدنى تهۋهىد بىلىملىرىدىن خهۋەرسىز دىغانلىقىنى بىلمىگهن بىرى
 چىقىرالمايدۇ  بىلىپ . روياپقا  ئۇنى  ئهمهل  بىر  ههرقانداق  ئىسالمدىكى  چۈنكى

 ئىلگىرى شهرئى  ئهمهلنى ئورۇنداشتىن  بولۇشنى تهقهززا ي قىلىشنى╥  ئىگه  ئىلىمگه

 قىلماي . قىلىدۇ  ئهمهل  پرىنسىپقا  كۆرسهتمىسىنى ئهكسىچه ╥ بۇ  شهرىئهتنىڭ
 شۈبهىسىزكى بىلىمسىزلىكتىن  يۈزلهنگهن ئادەم╥  بىلىشتىن ئىلگىرى ئهمهل قىلىشقا

 قار اهللا  بولىدۇ ى قا  ئىبادەت قىلغان  ئازغۇنلۇققا╥ ╥ بۇ . غۇالرچه  نىڭ اهللا ئىنساننى
 ئېلىپ بارىدۇ  قىلىشقا  يول تۇتۇپ بىدئهت پهيدا  ئۆزى بىلگهنچه  بۇنداق . دىنىدا

 ! ئۆز پاناهىدا ساقلىسۇن اهللا تتىن ئاقىۋە
 ئهمهل  ئۇنىڭغا  ئهلۋەتته  ئادەم  بولغان  مههرۇم  بىلىشتىن  تهۋهىدنى  دېمهك╥

 شۇڭالشقا ساهابىلهر تهۋهىد بىلىملىرىنى . قىلىشتىن تېخىمۇ مههرۇم بولغان بولىدۇ
 . باشقا ههرقانداق ئىلىمنىڭ ئالدىغا قويۇپ ئۆگىنىشكه ئاالهىدە ئههمىيهت بېرەتتى

 َوَنْحُن ِفْتَياٌن َحَزاِوَرٌة╥ َفَتَعلَّْمَنا r ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ : " ْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل َع
 رواه ابن ماجه " اْلِإيَماَن َقْبَل َأْن َنَتَعلََّم اْلُقْرآَن╥ ُثمَّ َتَعلَّْمَنا اْلُقْرآَن َفاْزَدْدَنا ِبِه ِإيَماًنا

دىن نهقىل قىلىنغان ههدىسته ئۇ مۇنداق t جۇندۇب ئىبنى ئابدۇلال
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 چاغلىرىمىزدا بىز ╰ : دەيدۇ  قىران  ياش  بىلله r پهيغهمبهر تازا  بىلهن
 بىز  چاغدا  ئهينى  ئىمان ئىدۇق╥  ئىلگىرى  ئۆگىنىشتىنمۇ  يهنى ( قۇرئان

 ئۆگ . ىنهتتۇق ئۆگ ) تهۋهىد  قۇرئان  ئىمانىمىز هنسهك ئاندىن  ئارقىلىق  ئۇ ╥ 
 . ╮ تتى تېخىمۇ زىيادە بوال
 ئهۋەتمهكچى r پهيغهمبهر  شهههرگه  بىر  قايسى  بىرىنى  ساهابىلىرىدىن

 بولسا╥ ئۇنى كىشىلهرنى باشقا ههرقانداق ئهمهلگه چاقىرىشتىن ئىلگىرى تهۋهىدكه

 . دەۋەت قىلىشقا بۇيرۇيتتى
 ا َرِضَي َلمَّا َبَعَث ُمَعاًذ K َأنَّ َرُسوَل اللَِّه " َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما╥

 َفْلَيُكْن َأوََّل َما َتْدُعوُهْم ╥ ِإنََّك َتْقَدُم َعَلى َقْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب : اللَُّه َعْنُه َعَلى اْلَيَمِن╥ َقاَل
 َرَض َفِإَذا َعَرُفوا اللََّه َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد َف ╥ َلا إلَه إلَّا اهللا : َوفي ِرَواَيٍة ِإَلْيِه ِعَباَدُة اللَِّه╥

 َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي َيْوِمِهْم َوَلْيَلِتِهْم╥ َفِإَذا َفَعُلوا َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َفَرَض َعَلْيِهْم

 َأْمَواِل  َكَراِئَم  َوَتَوقَّ  ِمْنُهْم  َفُخْذ  ِبَها  َأَطاُعوا  َفِإَذا  َعَلى ُفَقَراِئِهْم╥  َوُتَردُّ  َأْمَواِلِهْم  ِمْن  َزَكاًة
 " النَّاِس

 مۇئاز ئىبنى r پهيغهمبهر ╥ دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى t ئىبنى ئابباس
 چېغىدا t جهبهل  ئهۋەتهر  يهمهنگه  دېگهن ئۇنىڭغا نى  سهن ╰ : مۇنداق

 ئههلى كىتاب  بارىسهن ① ههقىقهتهن  قهۋمنىڭ قېشىغا  بىر  ئۇالرنى . بولغان
 ) قا ╮ ا إلَه إلَّا اهللا َل ╰ يهنه بىر رىۋايهتته ( نىڭ ئىبادىتىگه اهللا بىرىنچى قىلىپ

 ئاندىن اهللا ئهگهر ئۇالر . چاقىرغىن  بىر تهئاال اهللا نى تونۇسا╥  نىڭ ئۇالرغا
 ئۇالر بۇنى . كۈندۈزدە بهش ۋاخ نامازنى پهرز قىلغانلىقىنى ئېيتقىن █ كېچه

 ئۇالرغا  ئاندىن  مال تهئاالنىڭ اهللا ئورۇندىسا╥  مۈلكىدىن █ ئۇالرنىڭ

. يههۇدى ۋە ناساراالر ئومۇمالشتۇرۇلۇپ كىتاب بىرىلگهنلهر دېگهن مهنىدە ئههلى كىتاب دېيىلىدۇ ①
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 زاكا  بېرىلىدىغان  يهتكۈزگىن يوقسۇلالرغا  قىلغانلىقىنى  پهرز  ئۇالر . تنى
 ئالغىنكى  ئۆزىدىن  ئۇالرنىڭ  زاكاتنى  قىلىشسا╥  ئىتائهت  ╥ بۇنىڭغا

 . ╮ دۇنيالىرىنىڭ ئهڭ ئىسىللىرىنى تالالپ ئېلىۋېلىشتىن ساقالنغىن █ مال
 ا اهللا قا چاقىرغىن╥ ئهگهر ال إلَه إّل ئۇالرنى ╰ نىڭ ههدىستىكى r پهيغهمبهر

 تون اهللا ئۇالر  سۆزىنىڭ مهنىسى ╮ ا س ۇ نى  إال ئۇالر : دېگهن  إلَه  نىڭ اهللا ال
 ئۇنى پ╥ ئىالهىي خۇسۇسىيهتلىرىنى ئېتىراپ قىلى نىڭ اهللا تهئاال مهزمۇنى بويىچه╥

 تونۇ █ ئىسىم لۇغ ئۇ  بىلهن  ئىبارەت اهللا ╦ سا سۈپهتلىرى  تهۋهىدتىن  تهئاالنىڭ
 پائالىيه  هاياتنىڭ ههممه  بىلىپ╥  ههققىنى  ئۈستىدىكى  ئۆزىگه بهندىلىرى  تلىرىنى

 يالغۇز  ئىبادەتنى  ههمدە اهللا جهملىگهن  قىلسا╥  ئىتائهت ئۇالر قا  بۇنىڭدا  ساڭا
 ئ قىل  ئۇالرغا شسا╥  كېيىن╥  كېچه اهللا اندىن  بهش █ تهئاالنىڭ بىر  ئىچىدە  كۈندۈز

 . ۋاخ نامازنى پهرز قىلغانلىقىنى يهتكۈزگىن╥ دېگهندىن ئىبارەت

 دەۋەتچىلهرن  كۆپىنچه  كۈندىكى  بۇنىڭ بۈگۈنكى  دەل  يولى  ىڭ تۇتقان
 زاكاتقا كېتىپ بارماقتا╦ چه سى تهتۈرى  روزا╥  كىشىلهرنى ناماز╥  ئهڭ دەسلهپته  ئۇالر

 تهۋهىدنى ۋە ئۇنىڭ مهزمۇنلىرىنى كىشىلهرگه تونۇتۇشنى پ دەۋەت قىلىپ╥ سا
 قىلچىل  ياكى تهۋهىدكه  قالدۇرىدۇ  ىك ئههمىيهت بهرمهستىن كىشىلهرنى كېيىنگه

 . ىن ۋاز كېچىدۇ ئۇنىڭغا چاقىرىشت
 بىلىپ بۇنداق شۇڭالشقا  شىرىككه █ دەۋەتچىلهرنىڭ  ئاشكارا  بىلمهي

 قال  قاراپ ههيران  بىلهن شوغۇللىنىۋاتقانلىقىغا  شىرىك ئىشالر  مىسىڭىزمۇ ╳ پېتىپ╥
 ئۇنى ╥ چۈنكى ئۇالر تهۋهىدنىڭ پهزىلىتى ۋە قىممىتىنى تونىمىغانلىقتىن . بولىدۇ

 شۇ سهۋەبتىن شىرىكمۇ . قارىمىغان ي جىددى ئۆگىنىش ۋە ئهمهلىيهتكه چىقىرىشقا
 ئىش  مۇهىم  ئۇنچىۋاال  تارتقۇدەك  دىققىتىنى  چۈشكىدەك╥  نهزىرى ئۇالرنىڭ
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 . هېسابالنماي قالغان
 ئاز  ههقىقهتهن  شىرىكلهر  كېلىۋاتقان  دۇچ  ئۈممهت  كۈندە  بۈگۈنكى

 ئهمما ئۇالر بۇنىڭغا سۈكۈت قىلىش يهتمىگهندەك╥ كۆپ هالالردا ئۇنى . ئهمهس
 . هتلىرىگه يول ئېچىپ بېرىۋاتىدۇ ن قۇۋۋەتلهپ تۈرلۈك شىرىك جىيا █ ولالپ ق

 بېرىۋاتقان : مهسىلهن  ئېلىپ  پائالىيهت  دىيارلىرىدا  مۇسۇلمانالر  كۆپلىگهن
 يولى  بولىۋاتقا تهرىپىدىن دىموكراتىزىم  شىرىكلهر پهيدا  ئۇنىڭدا . ن  اهللا چۈنكى

 قىلىنىدۇ  ئىاله  ئىنسان  بهلكى  به . ئهمهس╥  قىلىشقا بهندىلهر  ئىبادەت  ندىلهرگه
 ① ╦ چاقىرىلىدۇ

 خۇدالىق ╳╳╳ تاغۇتلىرىنىڭ هاكىمىيهت  فىرئهۋنلىرىنىڭ  زامان  يېڭى
 ئورگانلىرىدىن  ئاتالمىش قانۇن  ئوردىلىرىدىن╥  ئۇالرنىڭ  بىلهن╥  قىلىشى  دەۋاسى

 سىياسهت ۋە توقۇلما قانۇنالرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئارقىسىدا █ چىقىۋاتقان پهرمان

 ╦ كېلىۋاتقان شىرىكلهر مهيدانغا
 باتىنى ي شى ② ي ې رافىد  ئىسالمغا ① مهزههبلهر ي ئهلىرى ۋە  ئوخشاش ئاتاقتا  گه

 بى ①  ئىشالرنى  شىرىك  قىلغان  مهنبه  قولالپ دىموكراتىيهنى  ئۇنى  ئۇنى █ لمهكچى╥  قۇۋۋەتلهيدىغان╥
 ياردەم  ئۇنىڭغا  ئارقىلىق  يېغىلىشلىرى  مولال █ تهبرىكلهپ كىتاب╥  تونىماقچى █ مهدەت بىرىدىغان  ئۆلىماالرنى

 الحزبية ╰ بولسىڭىز  والتعددية  الديمقراطية  في  اإلسالم  پارتىيىلىشىشكه ( حكم  كۆپ  ۋە  دىموكراتىيه
 . بىمىزغا قاراڭ دېگهن كىتا ╮ ) ئىسالمنىڭ هۆكمى

 هىجرىيه ②  بولۇپ╥  پىرقه  بىر  تهۋە  مهزهىبىگه  شىيئه ╳╳╳   بولغان █ 2 رافىدېيالر  پهيدا  ئهينى . ئهسىرنىڭ باشلىرىدا
 زەيد ئىب╳نى ئهلىي  ئىبنى ئابدۇلمهلىك ) 121 ╳╳╳ 66 هىجرىيه ( ۋاقىت╳تا  ه ( ئۈم╳هۋىيلهر خهلىپىلىرىدىن بىرى هىشام

 كۆ ) 125 ╳╳╳ 72  قوزغىالڭ  قارشى  ئىبنى . تۈرگهن كه  ئهلىي  ئهمىرى  مۇئمىنالرنىڭ  ئهلىي  ئىبنى  زەيد
 بهكرى t ئهبۇتالىب  ئهبۇ  بىرگه  ساهابىالردىن ئهۋزەل دەپ قاراش بىلهن  ئۇمهر t نى باشقا  نىمۇ دوست t بىلهن
 ئۇنىڭغا بهيئهت قىلغانالر ئىچىدە ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۇمهرنى ئىنكار قىلىدىغان ۋە بۇ ئىككى خهلىپىدىن . تۇتاتتى

 كىشىلهر █ ئادا  تۈركۈم  بىر  چهكلىگهندە╥  قىلمىشىدىن  بۇ  ئۇالرنى  ئهلىي  ئىبنى  زەيد  بولۇپ╥  بولىدىغانالر  جۇدا
 ╮ الَراِفَضة ╰ دېگهن مهنىدىكى ╮ تاشالپ كهتكۈچى ╰ شۇنىڭدىن كېيىن بۇالر . ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ كېتىشكهن

 ئاتالغان  بىلهن  نام  ئاز . دېگهن  ئۇالر  بىلهن  كهتكهن زامانالرنىڭ ئۆتىشى  ئېشىپ  ههددىدىن  تېخىمۇ  ... غۇنلۇقتا
 بۇالر ئهلىي ئىبنى : ههددىدىن ئاشقۇچىالر █ 1 : ئۆلىماالر شىيئهلهرنى ئومۇمىي جهههتتىن ئۈچ قىسىمغا بۆلىدۇ

 بهزىلىرى t ئهبۇ تالىب  بولۇپ╥  ئۇلۇغلىۋالغانالر  مۇناسىپ ╰ نى ههددىدىن زىيادە  پهيغهمبهرلىك ئهلىيغا ئهسلىدە
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 شىرىكلهر  كىرىۋاتقان  تهرىپىدىن  تائىپىلهر  ئازغۇن  قالغان  بولۇپ  ههتتا╥ . تهۋە
 رافىد  ئىچىدە  كىشىلهر  دەپ قارىلىدىغان  شىئهلىرىنىڭ ې ئۈممهتنىڭ ئۆلىمالىرى  ي

 ئۇالرن  ئۇالردىن ئىنقىالبلىرىغا╥  بېرىدىغان╥  مهدەت  پائالىيهتلىرىگه  دەۋەت  ىڭ
 قىلىپ╥  باهانه  مهنپهئهتلهرنى  ۋە  ياردەم  يوق  ئالغۇچىلىكى  تىلغا  كېلىدىغان

 قىلمىشلىرىغا بىپهرۋا هالدا ئۆزىنى ۋە كۇفرانه ئۇالرنىڭ ههممه بىلىدىغان شىرىك
 سى ئۇالرنىڭ باشقا بۇنىڭ ههممى . مۇ ناهايىتى توال ئۇالرنىڭ قوينىغا ئېتىۋاتقانالر

 جاهىل  ئىنتايىن  نىسبهتهن  تهۋهىدكه  ئهمما  بولسىمۇ╥  ئالىم  بىلىمسىز █ بىلىملهرگه
 . ئىكهنلىكىدىن بولغان

 جىبرىئى  پهيغهمبهرلىكنى ئىدى╥  بېرىپ╥  ئهلىيغا  قىزىنى  مۇههممهد  قىلغان╦  خىيانهت  يهتكۈزۈشكه  ۋەهىينى  ل
 ئېشىپ ╮ تارتىۋالغان  ههددىدىن  بهزىلىرى تېخىمۇ  يهنه  شۇ ╰ دېسه╥  ئهلىينىڭ ئۆزى  تهئاال╳╳  اهللا . دەيدۇ ╮ اهللا

 پاكتۇر  سۈپهتلىرىدىن  ك r پهيغهمبهر : بۇالر : رافىدېيالر █ 2 . مۇشرىكالرنىڭ  ئهلىيگه دىن  خهلىپىلىك  ېيىن
 ئهلىي  دەپ قاراپ╥  نۇرغۇن t مۇناسىپ ئىدى╥  باشقا  ئۇالردىن ۋە  قىلىدۇ ╥  دىن ئىلگىرىكى خهلىپىلهرنى ئىنكار

 ئادا  بولىشىدۇ █ ساهابىالردىن  ئهگهشكۈچىلىرى : زەيدىيهلهر █ 3 . جۇدا  ئهلىينىڭ  ئىبنى  زەيد  مهزكۇر  بۇالر
 بىلهن t ساهابىالردىن ئهۋزەل دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ╥ لېكىن ئهبۇ بهكرى نى بارلىق t بولۇپ╥ ئهلىي ئىبنى ئهبۇ تالىپ

 . جۇدا بولمايدۇ █ دىن ئادا t ئۇمهر
 ههتتا  قىلغان  بۇرمىالپ تهپسىر  ههۋەسلىرى بويىچه  هاۋايى  ئۆز  كهرىمنىڭ مهزمۇنىنى  قۇرئان  شىيئهلهر

 قىسقىسى ئۇالرنىڭ تهپسىر . هر توقىغان نامىدىن ههدىسل r پهيغهمبهر . ههرىپلىرىنى ئۆزگهرتىشكه جۈرئهت قىلغان
 ههدىس كىتابلىرى سىز  هۆججهت قىلىدىغان ئههلى سۈننه █ ۋە  ئۇلۇغالپ دىنىمىزدا  هۆرمهتلهپ╥  بىلىدىغان╥  بىز

 ئهمهس  كىتابلىرى  ئۆلىمالىرىنىڭ  ئههمهد . ۋەلجهمائه  مۇسلىم╥  بۇخارىي╥  ئىبنى .... ئۇالر  تابهرىي╥  قۇرتۇبىي╥ ╥ 
 كىچىككىنه . ىماالرنىڭ هېچبىرىنىڭ توپلىغان ههدىس ياكى تهپسىرلىرىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ قاتارلىق ئۆل .... كهسىر

 مىسال  ئهيياشىي ╰ رافىدىي شىيئهلىرىنىڭ : بىر  قۇممىي ╰ ╥ ╮ تهفسىر  بۇرهان ╰ ╥ ╮ تهفسىر  قاتارلىق نۇرغۇن ╮ تهفسىر
 نىسانىڭ  سۈرە  كىتابلىرىدا  َو [ ئايىتىدىكى اهللا تهئاالنىڭ █ 51 تهفسىر  تاغۇت ( الطَّاُغوت اْلِجْبِت  ] ) بۇت بىلهن

 نى ئىشهنچسىز دەپ t ئۇالر يهنه ئهبۇ هۇرەيرە . دەپ تهفسىر قىلىنغان ╮ ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۇمهر ╰ دېگهن سۆزى
 قىلىشىدۇ  رەد  ههدىسلىرىنى  بارلىق  ئۇنىڭ  ئازغۇنلۇق╥ . قاراپ╥  ئۇالردىكى  ئههۋالدا  بۇنداق  كۆرۈڭ╥  ئويالپ

 قىلىنغان جى  ئهقىدىگه  بېرىپ يېتهر رەزىللىك╥  سۆزلهپ ! هه╭ █ نايهت قايسى دەرىجىگه  بۇ ئورۇندا  بۇنى ئهلۋەتته
 شىيئهلهرنى جۈملىدىن رافىدېيالرنى تېخىمۇ مۇكهممهل چۈشهنمهكچى بولسىڭىز سهلهف . تۈگهتكىلى بولمايدۇ

 ئهسهرلىرىگه مۇراجىئهت قىلىشىڭىز الزىم  يازغان  ههققىدە  خهلهف ئۆلىمالىرىنىڭ ئۇالر  [ ۋە  هيمىييهنىڭ ئىبنى ت .
 .] دېگهن كىتابىغا قاراڭ ╮ ) سۈننهت يولى ( منهاج السنة ╰
 . باتىنىي مهزههبلهر ╳╳╳ ئىماننى كىشىنىڭ ئىچكى دۇنياسىدا بولىدۇ╥ پهقهت قهلىبتىكى ئېتىقادتىن تهركىپ تاپىدۇ ①

 ئېتىقاد  دەپ  يوق╥  مۇناسىۋىتى  ئهمهللهرنىڭ  سىرتقى  بولىشىغا  جهننىتىي  ۋە  مۇئمىن  ئادەمنىڭ  قىلىدىغان بىر
. جههمىيلهر ئېقىمىدىكى ئازغۇن پىرقىلهرنى كۆرسىتىدۇ
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 ئىمكانىيهت  ۋە  كۈشكۈرتىشى  تاغۇتالرنىڭ  هۆكۈمران  شۇنىڭدەك
 ئېلىۋاتقان  ئهۋج  تارقىلىپ  دىيارلىرىدا  مۇسۇلمانالر  بىلهن  بېرىشى  يارىتىپ

 . رىدىن كېلىۋاتقان شىرىكلهر تهسهۋۋۇف پىرقىلى
 شىرىكلهرنىڭ  دەۋەتچىلهر مۇنچىۋاال  ئۇنى هېلىقى  قىلىشىغا╥  نىڭ ئىنكار

 ئهمهس╥  قىلىشىغا  ههرىكهت  ئۈچۈن  ئۇچرىماستىن ئۆزگهرتىش  نارازىلىقىغىمۇ
 سهۋەبى  هالقىلىق  تۇرىۋاتقانلىقىنىڭ  بولۇپ  مهۋجۇد  بىماالل  ئىچىدە  ئۈممهت

 اهللا ال إلَه إال ىتىنى تونىمىغان╥ تهۋهىد گۇۋاهلىقى ئۇالر تهۋهىدنىڭ ماهىي شۇكى╥
 تهله  ۋە  شهرتلىرى  ۋە ههقىقى لىرىنى پ نىڭ  چۈشىنىش  ئۇنى  بىلمىگهن╥

 ئۇنىڭ اهللا شهرهىلهشته  نىڭ مهقسىتىدىن چهتنهپ كهتكهن r رى پهيغهمبى ۋە
 دۇچ كهلمىگهن تېخى ههمدە پۈتكۈل ئېتىبارىنى باشقا فىقهى مهسىلىلهرگه╥ ئۆزى

 ق مهسىلىلهرنىڭ هۆكۈملىرى ههققىدە دەتاالش قىلىشقا قارىتىپ╥ شۇنىڭدا ئۇششا

 . هي قالغان تهۋهىدكه چولىسى تهگم ╥ مولال بولۇشقا ئالدىراش بولۇپ كېتىپ
 رەهىمههۇلال  ئابدۇلۋەههاب  ئىبنى  مۇههممهد  دەيدۇ ه ئۇستاز  : مۇنداق

 بولسا . دۇر نىڭ دىنى تهۋهىدنىڭ ئۆزى r پهيغهمبهر ╰  إل ▊ تهۋهىد  اهللا╥ ال  إال  ه
 بۇ . تهقهززالىرىغا ئهمهل قىلىشتۇر █ نى بىلىش ۋە ئۇنىڭ تهلهپ ▉ رسول اهللا محمد

 دەيدىغۇ  ئادەم  ههممه  مۇمكىن ! سۆزنى  بۇنى . دېيىلىشى  ئهمما  شۇنداق╥
 مهنىسىنى  ئۇنىڭ  ئىچىدە  يوق╥ اهللا دەيدىغانالر  ياراتقۇچى  باشقا  تىن اهللا تىن

 ئۇنى . هناالر بىلهنال چۈشىنىدىغانالر بار رىزىق بهرگۈچى يوق دېگهندەك م ئۆزگه
 ئىچىدە ى ئېغىز  دەيدىغانالر  ماهىيىتى دا  ئۇنىڭ  چۈشهنمهيدىغانالر╥  مهزمۇنىنى

 بار  قىلمايدىغانالرمۇ  پىكىر  ئهجهبلىنهرلىكى . ههققىدە  تهرەپتىن ╥ ههممىدىن  بىر
خىمۇ تې . ئۇنى بىلىپ╥ يهنه بىر تهرەپتىن تهۋهىد ئههلى بىلهن دۈشمهنلىشىدىغانالر
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 تهۋەمهن  ئههلىگه  تهۋهىد  سۆيىمهن╥  تهۋهىدنى  دەپ تۇرۇپ╥ ╥ ئهجهبلىنهرلىكى
 تۆۋە خۇدايىم╥ . لهر تهۋهىدنىڭ دوستلىرى بىلهن دۈشمهنلىرىنى ئايرىمايدىغان ئادەم

 گ █ بىر ! ئهجىبا  ئىككى  دۈشمهن  كې بىرىگه  يهنه  دىندا╥  بىر  ئادەملهر  لىپ وروه
 بوالرمۇ╭  ئۈستىدە  ههق  ئۇنداق بىل اهللا ! ههممىسى  ههرگىز  قهسهمكى╥  هن

 مهۋجۇد [ . بولمايدۇ  نهرسه  باشقا  ئازغۇنلۇقتىن  قالسا╥  ههقىقهتتىن
 . ╮ ] ئهمهس

 شهيخنىڭ  سۈپهتلهنگ يۇقىرى بهئهينى  سۆزىدە  زامانىمىزدىمۇ╥ ىنى قى  دەك
 توغرىسىدا  ئهقىدە  ساغالم  چۈشۈرمهيدىغان╥  ئېغىزىدىن  توال دەۋا تهۋهىدنى  نى

 بىر  شۇنىڭ بىلهن  تهۋهىدنىڭ دۈشمهنلىرىنى دوست تۇتۇپ╥ قىلىدىغان╥  ۋاقىتتا
 تهۋهىد  ئىگىلىرى بىلهن دۈشمهنلىشىدىغان╥  تۇرۇپ تهۋهىد  شۇالرنىڭ مهيدانىدا

 تاغۇتالر دۈشمهنلىرى  ئۇالرنىڭ بولغان  ئاقالپ╥  جىنايهتلىرىنى  شىرىك  نىڭ

 ╥ ئۆزرىسى بار╥ ئۇالردىن ياخشى گۇمان قىلىشنى شهرىئهت كۆرسهتكهن ي شهرئى
 ئۇ  خاتالىقىنى دەپ  ئههلىنىڭ كىچىككىنه  تهۋهىد  ئهمما  ياپىدىغان╥  چاپان  الرغا

 كۆپتۈرۈپ  ئۇنى  تۈرلۈك ╥ تېپىۋالسا  ناههق  ئۇالرغا  بىلهن  گۇمانلىرى  قهبىه
 شهرئى  بۇالرنىڭ  چاپالپ╥  گۇماندىكى ي بهتنامالرنى  ياخشى  ۋە  ئۆزرە

 . ئاز ئهمهس ن نېسىۋىلىرىگه خىيانهت قىلىدىغان ئهجهبلىنهرلىك كىشىلهر ههقىقهته

 ئورۇندا *  مۇشۇ  إال ال دەل  هېسابلىنىدىغان ن اهللا إلَه  شهرتى  ىڭ
 مهقسهد ╮ ئىلىم ╰  نېمه  سۇ دىن  ههققىدە  تۇغۇلىدۇ قىلىنىدىغانلىقى  ئۇ╥ . ئال

 تونۇش هاسىل ي ۋى دىغان╥ قۇرۇق نهزىرىيى ىيالماي هارارەت بېغىشل قىلچه قهلبلهرگه
 ئاد  ياكى بىلگهن  ئىلىممۇ╭  تۇرىشىغا╥ قىلىپ قويىدىغان  مۇستههكهم  ەمنىڭ دىندا

 تهلهپ  بارچه  كهلتۈرۈ █ تهۋهىدنىڭ  بهجا  سهۋەب تهقهززالىرىنى  ياشىشىغا پ
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 روه  ۋۇجۇدىنى بولىدىغان╥  پۈتكۈل  ئىنساننىڭ  ئارقىلىق  شۇ  نۇرالندۇرۇپ  نى
 تۈزۈمگه باغاليدىغان ئىلىممۇ╭ ي ئىالهى

 مهقسهت ئهلۋەتته╥  ئىمانىنى ╳╳╳ بۇنىڭدىن  ئادەمنىڭ  بىلگهن
 ئۇنى  قهتئىيلهشتۈرىدىغان╥  ئىشهنچىسىنى  نىڭ اهللا كۈچلهندۈرىدىغان╥

 يېتهكلهيدىغان  قىلىشقا  جىهاد  خىزمهت ۋە  قىلىش ئۈچۈن  كهلىمىسىنى ئۈستۈن
 ╦ ئىلىم

 دوست تۇتۇش ۋە اهللا بىلگهن ئادەمنى پهقهت  دۈشمهن اهللا يولىدا  يولىدا
 ۋە اهللا تۇتۇشقا╥  كۆرۈش  ياخشى  ئۆچ اهللا ئۈچۈن  ۋە ئۈچۈن  كۆرۈش

 ئېسىل  ئىبارەت  ئاساسىغا نهپرەتلىنىشتىن  مههكهم  ئىماننىڭ  ئهخالققا╥
 ╦ يېتهكلهيدىغان ئىلىم

 ئىگه بولغان كىشىنى تهۋهىد ئىگىلىرىنى دوست تۇتۇپ╥ تهۋهىد قوشۇنىغا

 تهۋە بولۇشقا ههمدە ئۇالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ تهۋهىد دۈشمهنلىرىگه قارشى
 ╦ لىم تۇرۇشقا باشاليدىغان ئى

 ئۇنىڭ تهلهپ ۋە شهرتلىرىنى چوڭقۇر  ئىنساننىڭ تهۋهىد مهزمۇنلىرىنى╥
 ئادەمنى  بولغان  ئىگه  بولىدىغان╥  تۈرتكه  پۈتۈن اهللا چۈشىنىشىگه  بىر  نىڭ دىنىغا

 قىل  ئهمهل  مهكهممهل  ئههكاملىرىغا  شهرىئهت  ئۈستىدە ى كىرىشكه╥  ههق  ۋە  شقا
 ╦ ئاداققىچه بهقهرار تۇرۇشقا ئۈندەيدىغان ئىلىم

 ي الى ╳╳ خىي يامان غهرەزلىرى╥ ڭ ╳╳ دىن╥ ئۇالرنى ╳╳ نىڭ ئۇسلۇبى ╳╳ لى كاالم ╳ ئهه
 ئېتىقادى  ۋە  چىگىش م ي پهرەزلىرى  قايمۇقتۇرىدىغان  ئىنساننى  هرەزلىرىدىن╥

 قۇرئان مهسىلى پهلسهپىۋى  پهقهت  بولغان╥  يىراق  بۇلىقىدىن █ لىرىدىن  سۈننهت
. .. ئۇسۇلغان سۈزۈك ئىلىم
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 هارار  قهلبلهرگه  جهزمىيهت بېغىشل ئهمما  بىلگۈچىگه  ايدىغان╥ م يال╳ ى ەت ۋە
 قىلىشقا  ئهمهل  مۇكهممهل  دىنغا  ئېلىپ╥  ئۈستىگه  تهكلىپلىرىنى  شهرىئهت  ئۇنى

 ه ىم يېتهكل  ئىنسانغا  بىلىم  نهزەرىيىۋى  سوغۇق  ئېلىپ هيدىغان  نىجاتلىق  هرگىز
 . بهلكى ئۇنى تېخىمۇ چوڭ گۇناه ۋە چوڭقۇر هاالكهتكه باشاليدۇ مهيدۇ╥ ╳ كېلهل

 راهىبلىرى ئىگه █ بۇنداق ئىلىم دەل ئىبلىس ئهلهيهى لهئنه ۋە ئههلى كىتابنىڭ پوپ
 تهئاال مۇنداق اهللا ئۇالر ههققىدە . بولغان ۋە ئۇنىڭ بىلهن سۈپهتلهنگهن ئىلىم شۇ

 : دەيدۇ
tÏ%©! $#] ãΝ ßγ≈uΖ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9$# … çµ tΡθèùÌ� ÷ètƒ $yϑx. tβθèùÌ� ÷ètƒ öΝèδu !$oΨ ö/r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒÌ�sù öΝ ßγ÷ΖÏiΒ tβθßϑ çG õ3u‹ s9 
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 بهرگهنلهر [  كىتاب  ناساراالر ( بىز  بىلهن  يههۇدىيالر  ئۇنى ) يهنى
 تونۇيدۇ ) نى r يهنى پهيغهمبهر (  ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك  ئۇالرنىڭ . ئۆز

 : رە بهقه [ ] بىر پىرقىسى╥ شۈبهىسىزكى╥ ههقىقهتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ

146 [ 

 بويسۇنۇش  بىلىم بىلهن شهرىئهتنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه  بۇ خىل تونۇش ۋە
 بۇ  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن╥  بىرلهشمىگهنلىكى  ئهگىشىش  يولىغا  هىدايهت  ۋە

 ئهسقاتمىدى  هېچنىمىگه  ئۇالرغا  بىلىمى  بىلهن . نهزەرىيىۋى  ئىلمى  بۇ  ئۇالر
 مۇ  جهن █ ئمىن دۇنيادا  ئاخىرەتته  قالمىدى╥  بولۇپ  بولۇپ مۇسۇلمان  ئههلى  نهت

 . قالمىدى
 رەهىمههۇلال  تهئاال ئههلى اهللا ╰ : تهفسىرىدە مۇنداق دەيدۇ ه ئىبنى كهسىر

 ئۆلىمالىرىنىڭ  شهرىئهتنىڭ r پهيغهمبهر كىتاب  كهلگهن  ئېلىپ  ئۇ  ۋە  نى
 بالىسىنى  ئۆزىنىڭ  ئارىسىدىن  بالىالر  نۇرغۇن  ئۇالرنىڭ  خۇددى ههقلىقىنى
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 تونۇيد  شهكسىز  تونۇغاندەك  ۋە ئايرىپ  كهسكىن  مۇشۇنداق  ههمدە╥  ىغانلىقىنى
 نىڭ ئۇالرنىڭ r لۇق╥ پهيغهمبهر ئارىالشمىغان ئىلىمگه ئىگه تۇرۇق شۈبهه █ شهك

 يوشۇرىۋاتقان  سۈپهتلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ كىشىلهردىن  قىلىنغان  بايان  كىتابلىرىدا
 . ╮ قىلمىشىنى بايان قىلىدۇ انه كۇفر

 رەهىمههۇلال  تهيمىيه  بىلهن ╰ ه ئىبنى  ئالدىنى ئهقىل  توقۇنۇشىنىڭ  نهقىل
 كىتابى ╮ ئېلىش  دەيدۇ ) بهت █ 242 توم █ 1 ( ناملىق  مۇنداق  لىق كافىر ╰ : دا

 قويغان ههقىقهتنى يالغانغا چىقىرىش بىلهنمۇ بولىدۇ r پهيغهمبهر  ياكى ئوتتۇرىغا
 بولىدۇ  بىلهنمۇ  تارتىش  باش  ئهگىشىشتىن  تۇرۇپ  بىلىپ  راستلىقىنى  . ئۇنىڭ

 . ╮ لىقى دەل كېيىنكىسىنىڭ مىسالىدۇر كافىر ڭ فىرئهۋن ۋە يههۇدىالرنى
 ئىنساننى  بىلهن  بىلىم  نهزەرىيىۋى  قۇرۇق  ههققىدىكى  تهۋهىد  دېمهك╥

 توغرا ئېتىقاد ساغالم  ههمدە چۈشهنچىگه ۋە  قىلىدىغان  بىر اهللا ئىگه  نىڭ دىنىغا

 ئىلىم  تهۋهىد  بولىدىغان  تۈرتكه  قىلىشقا  ئهمهل  ئوتتۇرىسىدا ى پۈتۈن
 پ █ ئاسمان  بار زېمىن  ي . هرق  سۈ ۇقىر بىزنىڭ  شهرت  قىلىۋاتقان ىدا  بايان  پىتىدە

 . دىن كۆزدە تۇتقىنىمىز ئهنه شۇ ههقىقى تهۋهىد ئىلمىدۇر ╮ ئىلىم ╰

 دې نىڭ بهزىلهر *  كېلىشى شۇنداق  ئهبۇلمهئالى : مۇمكىن گۈسى
 ئىلىملهرمۇ ئهلجۇۋەينىگه  ئههلى  كاتتا  نىساپور ╰ ئوخشاش  مهن  كاشكى╥

 ئۆلۈشۈمنى ۋە ە مومايلىرىنىڭ ئهقىدىسىد  مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانىدا  ئاددى ئاۋام
 ئىشالرنى ...! ههي ئهبۇ بهسىير . گهپلهرنى قىلىپتىكهن دېگهندەك ╮ ئارزۇ قىلىمهن

 مومايالرنىڭ  ئىمانىدا╥  ئاۋامنىڭ  خهقنى  مۇرەككهپلهشتۈرۋەتكىچه  بۇنچه
 ! چۈشهنچىلىرىدە ياشىغىلى قويساڭ بولمامدۇ╭

: ابىم تۆۋەندىكىچه بۇ سوئالغا بېرىدىغان جاۋ
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 هززالىرىنى بىلىشنى ╳ هق ╳ ت █ ۇنى ۋە تهلهپ ╳╳ هزم ╳╳╳ ڭ م ╳ نى اهللا ال إلَه إال █ 1
 رەت قىلىش مۇمكىن  قىلىپ بېكىتىش قانداقتۇر  گۇۋاهلىقىنىڭ شهرتى  تهۋهىد

 بولىدىغان ياكى بىپهرۋالىق قىلغىلى بولىدىغانغا بىرەر ئىنساننىڭ ياكى بىرەر ئههلى
 قۇرئان . ئىلىمنىڭ سۆزى ئهمهس  ئىبارىلىرى بىلهن ۇ ههدىسنىڭ م █ بهلكى╥  هكهم

 . بىكىتىلگهن ههقىقهت
 ئۆزىنىڭ ىي جۇۋەين █ 2  ئارقىلىق  سۆزى  بۇ  ئىلىملهر  ئههلى  قاتارلىق

 قۇرئان  مهسىلىلىرىنى  تهۋهىد  ۋە  ۋە █ ئهقىدە  كاالم  ئىلمى  قويۇپ╥  سۈننهتنى
 تىڭى  ئاخىرىدا  بولۇپ╥  قىلماقچى  ههل  بىلهن  ئۇسۇللىرى  ئىچى پهلسهپه  رقاش╥

 شهك ئىچىگه قاپسىلىپ تولغىنىۋاتقان ئېچىنىشلىق ئههۋالىنى █ سىقىلىش ۋە گۇمان
 ههمدە پۈتۈن ئۆمرىدە بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ئههمىيهتسىز بۇ خىل پۇچهك ئىلىم

 قۇرئان  شۇغۇللىنىپ╥  ئۆكۈنۈش █ بىلهن  هالىغا  كهتكهن  يىراقلىشىپ  سۈننهتتىن

 ههتتا  بولۇپ╥  ئىپادىلىگهن  ئىمان هېسياتىنى  ئۆمۈرلىرىدە  ئاخىرقى  █ ئۇالرنىڭ
 لىرى بىلهن بۇلغانمىغان ئاۋام جۆيلۈمىلىرى ۋە شۈبهى ئهقىدىسى ئههلى كاالمنىڭ

 قىلىشقىنى  ئارزۇ  ئۆلۈشنى  ئهقىدىسىدە  مومايلىرىنىڭ  نىساپور  مۇسۇلمانالرنىڭ╥
 ئاۋام . دەرههقىقهت  ئاددى  ياكى  چۈشهنچىلىرى  مومايالرنىڭ  ههرگىزمۇ  بۇ

 ئىكهنلىكىنى مۇسۇلمانال  نىشان  قىلىدىغان  ئارزۇ  ههممه  ئىمانىنىڭ  رنىڭ
 سۈننهتنى مهنبه █ ئهقىدىلىرى قۇرئان █ ياكى ئۇالرنىڭ چۈشهنچه ╥ كۆرسهتمهيدۇ

 ئۆلىمالىرىنىڭ ئىمانىدىن ياكى قۇرئان  تهۋهىد  ئىگىلىگهن سۈننهت █ قىلىپ ئىلىم
 ئه  چۈشهنچىسىدىن  ۋە  كىشىنىڭ ئهقىدە  چۈشهنگهن  تهۋهىدنى  ۋزەل ئاساسىدا

 ╥ ۋاهالهنكى . ئۇالرنىڭ مهقسىتى ههرگىز ئۇنداق ئهمهس . بىلدۈرمهيدۇ مۇ دېگهننى
 كىشىل  بهزى  بار  مهرەز  سۆزل ╳ قهلبىدە  بۇ  پايدىلى ╳ هر  ئىنساپ ╳ هردىن ق ╳ لى نىپ╥
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 ت ╳ لهرنى ╳╳ شى ╳ كى  م ╳╳ ڭ  بىلى ╳╳ م ╳ هم ╳ ۇك ╳ هۋهىدنى  ئهمهلى ╳ هل  چى ╳ پ  قىرىش ╳ يهتكه
 رەز ╳ قىزغىن  ئىبارەت  سۇسالشتۇرۇشتىن  يهتمهكچى لىقىنى  مهقسهدلىرىگه  ىل

 ئۆلىماالرنىڭ . بولىۋاتىدۇ  ئاشۇ  سۆزلىرىدىكى يۇقىرى تۆۋەندە  مهزمۇندىكى  قى
 ئۈزۈندىلهرنى █ مهقسهد  بهزى  بېرىدىغان  ئايدىڭالشتۇرۇپ  مۇددىئانى

 . سۇنماقچىمهن
 ئهبۇلئ  الطحاوية ا ╰ ه رەهىمههۇلال ي ئهلههنهفى زى ز ې ئىبنى  نىڭ ╮ لعقيدة

 دېگهن  مۇنداق  رەهىمههۇلال ╰ : شهرهىسىدە  پهلسهپىۋى ه غهززالى  نىهايهتته
 مهسىلىلهردە هودۇقۇش ۋە گاڭگىراش ئىچىدە قېلىپ╥ ئاخىرى ههممىنى تاشالپ

 سههىهۇلبۇخارى r پهيغهمبهر  ۋە  يۈزلهنگهن  ههدىسلىرىگه  كۆكسىگه ي نىڭ  نى
 . ╮ چاپالپ يېتىپ ئالهمدىن ئۆتكهنىدى

 رەه  ئهلرازى  ئۆمهر  ئىبنى  مۇههممهد  ئابدۇلال  مۇنداق ه ىمههۇلال ئهبۇ

 روهلىرىمى ╰ : دەيدۇ  ياتسىراۋاتقاندەك خۇددى  بهدىنىمىزدىن  دۇنيادا .. ز
 ئىچ  ئهمهس █ ئېرىشكىنىمىز  نهرسه  باشقا  كۈلپهتتىن  ۋە  بويى . پۇشۇق  هاياتىمىز

 ╲ مىش گهپ بوپتۇ █ ىز بىر تاالي مىش ئىزدىنىش ۋە ئۆگىنىشلىرىمىزدىن توپلىغىنىم
 ئى اهللا  تونۇشتا  سۈپهتلىرىنى  ئۇسۇللىرى نىڭ  پهلسهپه  ۋە  يوللىرى  كاالم  لمى

 تهشنالىقنى  بواللىغۇدەك╥  شىپا  ئۇنىڭ روهالرغا  ههمدە  كۆپ ئويالندىم  ههققىدە
 نى تونۇشتا ئهڭ يېقىن اهللا . باسالىغۇدەك كۈچكه ئىگه ئىكهنلىكىگه ئىشىنهلمىدىم

 يهتتىم  تونۇپ  ئىكهنلىكىنى  ئۇسلۇبى  كهرىم  ئىس . يولنىڭ قۇرئان  ات ب سۈپهتنى
 اْل َل َع مُن ْح الرَّ ( ىلىشتا ق  ئهرش ئۈستىدە [ ) ى َو َت اْس ِش ْر َع ى  مهرههمهتلىك اهللا
 ) ُب يِّ الطَّ ُم ِل َك اْل ُد َع ْص َي ِه ْي َل ِإ ( ╥ ] 5 : تاها [ ] . قارار ئالدى ) ئۆزىگه اليىق رەۋىشته (
 سۆز [  ئۆرلهيدۇ اهللا ياخشى  دەگاهىغا  ئايهتلهرنى╥ ] 10 : فاتىر [ ] . نىڭ دېگهن
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 بولسا  قىلىشتا  َشْيٌء ( نهفىي  َكِمْثِلِه  شهيئى [ ) َلْيَس  ئوخشاش هېچ  قا  اهللا
 ِعْلًما ( ╥ ] 11 : شۇرا [ ] . ئهمهستۇر  ِبِه  نى [ ) َوالُيِحْيُطْوَن  اهللا  بولسا  ئۇالر
 نىڭ تهجرىبهمنى مې .. . دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇسىڭىز بولىدۇ ] 110 : تاها [ ] . بىلمهيدۇ

 . ╮ قىلماي قالمايدۇ راپ ى بېشىدىن كهچۈرگهن ئادەم چوقۇم بۇ تونۇشۇمنى ئېت

 شههرۇستانى مۇنداق  ئابدۇلكهرىم  ئىبنى  ئابدۇلال مۇههممهد  ئهبۇ  ئۇستاز
 ئههلى كاالم ۋە پهيالسوپالرغا نهزەر سالسىڭىز╥ ئۇالردا قايمۇقۇش ۋە ╰ : دەيدۇ

 تاپالمايسىز  نهرسه  باشقا  يۇرتلىرىنىڭ اهللا ╲ نادامهتتىن  بىلىم  قهسهمكى╥  بىلهن
 چ  كېزىپ  دېگۈدەك  مهدرىسه ههممىنى  شۇ  ئايالنغىنىمدا ى جام █ ىقتىم╥  ئهلهرنى

 ئۇچراتقىنىم ههيرانلىقتا زاڭىقىنى ئالقىنىغا ئېلىپ ئولتۇرغۇچى بىلهن پۇشايماندىن
 ههسرەت  نادامهت بىلهن تامغىقىنى چاكىلداتقۇچى █ بارمىقىنى چىشلىگۈچى ۋە

 . ╮ بولدى

 ئېيتىدۇ  ئهلجۇۋەينى  كاالم ╰ : ئهبۇلمهئالى  ئىلمى  دوستلىرىم╥  بىلهن ئى
 قىلماڭالر  ئىسراپ  م . ئۆمرۈڭالرنى  ئىلىمنىڭ  ئېلىپ ې بۇ  ئاقىۋەتكه  مۇشۇ  نى

 ئۇ ۋاپاتى ئالدىدا . ╮ كېلىدىغانلىقىنى بىلسهم ئىدى╥ ئۇنىڭغا يېقىن يولىماس ئىدىم
 ههقىقى . هاياتىمدا بىپايان دېڭىزدا تىنماي نىشانسىز ئۈزۈپتىمهن ╰ : مۇنداق دېگهن

 مهن  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئههلى  يۈز ئىسالم  ئىلمىدىن  ئۇالر پهئهتلىك  ئۆرۈپ╥
 مې  باشچىالپ كىرىپ كېتىپتىمهن سهمىمىيهت بىلهن  ئىلىمغا  ئاگاهالندۇرغان  . نى

 جۇۋەينىنىڭ  ئىبنى  ئالمىسا  رەهمىتىگه  ئۆز  پهرۋەردىگارىم  ئهمدى  مانا
 شۇ  ئۆلسهمچۇ ! تۆگهشكىنى  ئهقىدىسىدە  ئانامنىڭ  مهن  نىساپور ! كاشكى

 . ╮ ! كهتسهمچۇ مومايلىرىنىڭ ئهقىدىسىدە
 خ  فازىل سرو ى شهمسىدىن  بهزى قايسى : سوراپتۇ دىن كىشىلهر شاهى
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 شۇڭا╥ : ئۇ يهنه سوراپتۇ . ئهلۋەتته مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىدە █ ئېتىقادتا سهن╭
 شۇنداقمۇ╭  ئىشهنچىڭ كامىل╥  ئازادە╥  بىرىپتۇ █ كۆڭلۈڭ  جاۋاب  دەپ  ههئه╥

 بىلهن اهللا . پ شۈكۈر ئېيتقىن قا كۆ اهللا بۇ نېمهتكه : ئۇ دەپتۇكى . هېلىقى كىشى
 بىلمهيمهن  نېمىلىكىنى  ئهقىدەم  مهن  نېمىگه اهللا . قهسهمكى╥  قهسهمكى╥  بىلهن

 بىلمهيمهن  قىلىدىغىنىمنىمۇ  بولۇپ ╲ ئېتىقاد  هۆل  ساقاللىرى  دەپ  شۇنداق  ئۇ
 . كهتكۈچه هۆڭرەپ يىغالپ كېتىپتۇ

 ئهبۇلئ  ئىبنى  باغالپ يۇقىرى ئهلههنهفىي ېززى ئاخىرىدا  مۇنداق قىالرغا
 ههقىقى ╰ : دەيدۇ  قايتىپ╥  مومايالرنىڭ چۈشهنچىلىرىگه  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ ئۆلۈم

 مۇسۇلمانالر  ئاۋام  ۋە  ئايالالر  بالىالر╥  گۆدەك  ئهگهشكهن  ئىلىملهرگه  ئههلى
 . ╲╮ نىڭ ئازابىدىن ئامان قېلىشنى ئارزۇ قىلىۋاتقانلىقىنى بايقايسىز اهللا قاتارىدا

 مانا  بۇرادىرىم╥  قىلىنغان رى يۇقى ئهزىز  نهقىل  جۇۋەينىدىن  ئىبنى  قىالردىن

 ئهقىدە ۋە تهۋهىد ئىلىم ئۆگىنىشته╥ خۇسۇسهن ╥ هېلىقى سۆزىدىكى مهقسهدنىڭ
 بىلىملىرىنى ئىگهللهشته ئههلى كاالم ۋە پهلسهپىچىلهرنىڭ يولىغا كىرىپ قالغاننىڭ

 ههقىقى مهنپهئهتلىك ئىل  يامان ئاقىۋىتىنى بايان قىلىش ههمدە  ىمنىڭ خهتىرى ۋە
 قۇرئان  تهلهپ █ پهقهت  مهنبهدىن  ئىشهنچىلىك  ئىبارەت  سۈننهتتىن

 يهتكهنسىز نى قىلى  تونۇپ  ئىكهنلىكىنى  بىلدۈرۈش  بۇ . دىغانلىقىنى  دېمهك╥
 ۋاز  تهۋهىدتىن  چاقىرىدىغان╥  بىلمهسلىككه  تهۋهىدنى  كىشىلهرنى  سۆزلهردىن

 دەۋەت قىلىدىغان زامانىمىزدىكى  هېچقانداق گ ╮ دەۋەتچىلهر ╰ بهزىبىر كېچىشكه  ه
 تېپىلمايدۇ  مهنبهدىن . دەلىل  ئىشهنچىلىك بولغان  ۋە  شۇنداقال ئۇنىڭدىن ساغالم

 سهۋەبمۇ █ تهۋهىد ئىلىملىرىنى مۇكهممهل ئۆگىنىشكه بوشاڭلىق قىلىدىغانغا باهانه
. تاپقىلى بولمايدۇ
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 ههققىدە  هۆكۈملىرى  ۋە  بىلمىگهنلهرنىڭ تۈرى  تهۋهىدنى
 : مۇهىم بايان

 ههقىقهتهن  كىشىلهر بۇ  ئاشۇر قىسمهن  يهنه ╥ ەتسه ۇۋ چىڭىتىپ ههددىدىن
 بۆلۈك كىشى  بوشىتىپ بىپهرۋالىق قىل بىر  شۇ سهۋەپتىن لهر  كۆپلىگهن ىپ قويغان╥

 بۇنى  بولۇپ╥  جۈملىسىدىن  مهسىلىلهر  خاتالىشىپ كهتكهن  ئېغىز كىشىلهر  بىر  ڭغا
 كېسىپال  همهس╥ ئۆزرىلىك ياكى ئۆزرىلىك ئ تهۋهىدنى بىلمىگهنلهر گهپ بىلهن

 قىلىۋې ╥ ئهمهس كافىر ياكى كافىر  هۆكۈم  ئهمهس دەپ  توغرا  مهسىله . تىش  بۇ
 ئايرىپ مۇكهممهل  تۈرلىرىنى  تهپسىلىلهشتۈرۈپ╥  ئۇنى  توختالغاندا╥ رەك ئۈستىدە

 قۇرئان  كۆرسهتكهن █ ئاندىن  ئهقىدىسىنىڭ ۋە سۈننهت  سۈننهۋەلجامائه  ئههلى
 ههقىقهتنى بايان ئاساسى بولغان ئورتاهال ئادىل يولنى ئايدىڭالش  تۇرغىلى ههمدە

 . قىلىپ توغرا تونۇش هاسىل قىلغىلى بولىدۇ

 ئادەمنى ئومۇمى  بىلمىگهن  تهۋهىد  ئاساسهن  جهههتتىن ئىككى ي شۇنىڭغا
 ئايرىش مۇمكىن  ئهسلىدىنال . تۈرگه  يهنه بىرى╥ . كافىر كىرمىگهن ئىسالمغا بىرى╥

 . قىبلىگه يۈز كهلتۈرىدىغان مۇسۇلمان
 بىرى╥ . يهنه ئىككى قىسىمغا ئايرىلىدۇ كافىر مهيدىغان ئهسلى تهۋهىدنى بىل

 بولغۇچى  ئۆزرىلىك  بىلمهسلىكته  هېچبىر . ئۇنى  بىلمهسلىكته  ئىككىنچىسى╥
 . ئۆزرىسىز هېسابالنغۇچى

 : كافىر تهۋهىدنى بىلمهسلىكته ئۆزرىلىك هېسابلىنىدىغان ئهسلى : بىرىنچى
 پهيغهمبهرلهرنىڭ دەۋىتى ۋە ئاگاهالندۇرى  ههرقانداق بىر ۋاس بۇ╥  ته ى شى ئۇنىڭغا

 يهتم  قالغا بىلهن  كۆرسىتهل هي  تهسىر  ئىنسان  مۇهىت ╳ ن╥  قاتمال  مهيدىغان
قالغان كىشىنى لىقتىن كافىر پېتى سهۋەبىدىن دەۋەت بىلهن ئۇچرىشىشقا ئىالجسىز
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 . كۆرسىتىدۇ
 قاراش  ههقتىكى ئهڭ توغرا  كېسىپ : بۇ  نىسبهتهن  ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكىگه

 ئۇنىڭ هۆكمى قىيامهت كۈنى . بىلهن هۆكۈم قىلىنمايدۇ دەۋزەخ جهننهت ياكى
 قۇۋۋىتى ئۆزرە قا اهللا  ئهقلى  گاس╥  مههرۇم  ئىقتىدارىدىن  ئاڭالش  ئېيتىدىغان

 كىشىلهر  ساراڭ  ياكى  دەلدۈش  دەۋ ╥ ئاجىز  پهيغهمبهرلهر بىلهن ىتى ۋە
 بولىدۇ  ئوخشاش  بىلهن  هۆكمى  كىشىلهرنىڭ  كهتكهن  ئۆتۈپ  . ئۇچرىشالماي

 دوزىخى لېك  ئۇنىڭ  قىلىنمايدىغانلىقى ي ىن  هۆكۈم  كهسكىن  بولىدىغانلىقىغا
 ئۇنى  دۇنيادا  ئات كافىر ههرگىزمۇ  سۈپهتل اش دەپ  خاتالىقىنى ۋە  هشنىڭ

 ① . يدۇ كۆرسهتمه

 اللَِّه  َرُسوِل  َعِن  َأِبي ُهَرْيَرَة╥  َقاَل K َعْن  َلا : " َأنَُّه  ِبَيِدِه╥  َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد

 ِبالَِّذي َيْسَمُع  ُيْؤِمْن  َوَلْم  َيُموُت  ُثمَّ  َنْصَراِنيٌّ╥  َوَلا  َيُهوِديٌّ╥  اُألمَِّة  َهِذِه  ِمْن  َأَحٌد  ِبي

 رواه مسلم " ُأْرِسْلُت ِبِه╥ ِإلَّا َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر
 هۈرەيرە  رىۋاي t ئهبۇ  قىلى ╳╳ دىن  پهيغ ╳ نى ╳ هت  مۇنداق r هر ╳ ب ╳╳ هم ╳ دۇكى╥

 زات ههممهدنىڭ مۇ ╰ : دېگهن  بولغان  قولىدا  بۇ جېنى  قهسهمكى╥  بىلهن
 يهه  مې ئۈممهتتىن  كىمكى  بولسۇن╥  ناسارا  ياكى  خهۋىرىمنى ۇدى  نىڭ

 شهكسىز ╥ ئاڭالپ╥ مهن ئېلىپ كهلگهن ههقىقهتكه ئىمان كهلتۈرمهي ئۆلسه
 . ╮ ئههلىدىن بولۇپ كېتىدۇ دەۋزەخ

 َأْرَبَعٌة َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأَصمُّ َلا : " َقاَل r َعِن اْلَأْسَوِد ْبِن َسِريٍع╥ َأنَّ َنِبيَّ اللَِّه
 اْلَأَصمُّ╥ َفَيُقوُل  : َيْسَمُع َشْيًئا╥ َوَرُجٌل َأْحَمُق╥ َوَرُجٌل َهَرٌم╥ َوَرُجٌل َماَت ِفي َفْتَرٍة╥ َفَأمَّا

 مهزمۇنىنى ①  دەۋەت  كافىرالرغا  يهتمىگهن  پهيغهمبهرلهرنىڭ دەۋىتى  شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى╥
 بولمايدۇ  باشالشقا  جهڭ  تۇرۇپ ئالدىدىن  قىلغان . يهتكۈزمهي  ئۇنى رەد  كېيىن  دەۋەت يهتكهندىن  ئهكسىچه╥

دىن يۈز ئۆرىگهن كافىرالرغا هېچبىر شهپىسىز قوشۇن تارتىشقا بولىدۇ ياكى ئۇنىڭ
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 َفَيُقوُل  اْلَأْحَمُق╥  َوَأمَّا  َشْيًئا╥  َأْسَمُع  َوَما  اْلِإْسَلاُم  َجاَء  َلَقْد  اْلِإْسَلاُم : َربِّ  َجاَء  َلَقْد  َربِّ
 اْلَهَرُم╥ َفَيُقوُل  َأْعِقُل َشْيًئا╥ : َوالصِّْبَياُن َيْحِذُفوِني ِباْلَبْعِر╥ َوَأمَّا  َوَما  اْلِإْسَلاُم  َربِّي َلَقْد َجاَء

 َفَيُقوُل  اْلَفْتَرِة╥  ِفي  َماَت  الَِّذي  َرُسوٌل : َوَأمَّا  َلَك  َأَتاِني  َما  َمَواِثيَقُهْم َفَيْأُخُذ . َربِّ
 َقاَل  النَّاَر╥  اْدُخُلوا  َأْن  ِإَلْيِهْم  َفُيْرِسُل  َدَخُلوَها╥ : َلُيِطيُعنَُّه╥  َلْو  ِبَيِدِه  َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد

 َوَسَلاًما  َبْرًدا  َعَلْيِهْم  " وفي رواية ". َلَكاَنْت  َوَسَلاًما╥ :  َبْرًدا  َعَلْيِه  َكاَنْت  َدَخَلَها  َفَمْن
 رواه أحمد " ْن َلْم َيْدُخْلَها ُيْسَحُب ِإَلْيَها َوَم

 ئهتتهمىمي  سهرىئ╳  ئىبنى  ههدىسته t ئهسۋەد  قىلىنغان  نهقىل  دىن
 نىڭ اهللا قىيامهت كۈنى ئادەم تۆت تۈرلۈك ╰ : مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر

 ئۇالر گاس╥ دەلدۈش╥ زىيادە قېرىپ كهتكهن . هوزۇرىدا هۆججهتلىشىدۇ
 ئۈ  پهيغهمبهرلهر  كهتكهنلهر ۋە  ئۆلۈپ  دەۋرلهردە  قالغان  زۈلۈپ

 دەيدۇ . قاتارلىقالر  ههقىقهتهن : گاس  ئىسالم  پهرۋەردىگارىم╥  ئى
 هېچن █ كهپتۇ  مهن  لېكىن  ئاڭلىماپتىمهن ې يۇ╥  كىشى . مىنى  : مهتۇ

 بالىالر  كىچىك  ۋاقىتتا  كهلگهن  ئىسالم  مهن  تۆگه پهرۋەردىگارىم╥  ماڭا
 قېرىپ كهتكهن ئادەم . ئىدىم╥ دەيدۇ ماياقلىرىنى ئېتىپ ئوينايدىغان هالهتته

 ئى پهرۋەردىگارىم╥ ئىسالم كهلگهندە مهن قېرىلىقىمدىن بىر نېمىنى : بولسا
 دەيدۇ  دەۋىتى پهيغهمبهر . ئاڭقىرالماپتىكهنمهن╥  قالغان لهر  ئۈزۈلۈپ

 ئۆلگه ى دەۋ  ياشاپ  بولسا ردە  ئادەم  سې : ن  هېچبىر پهرۋەردىگارىم╥  نىڭ
 دەي  كهلمىگهنىدى╥  ماڭا  بىلهن . دۇ ئهلچىڭ  قا اهللا ئۇالردىن اهللا شۇنىڭ

 دە╥ ئۇالرغا بىر █ چوقۇم ئىتائهت قىلىدىغانلىقى ههققىدە چىن ئههدە ئالىدۇ
 ئهۋەتىپ  كىرىڭالر ئوت ▊ ئهلچى  قىلىدۇ ▉ قا  r پهيغهمبهر . ╮ دەپ بۇيرۇق

 زات ╰ : ئېيتىدۇ  بولغان  قولىدا  ئۇالر جېنىم  قهسهمكى╥ ئوتقا بىلهن
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 بو ) ي ئىختىيارى (  ئامانلىق ئوت لسا كىرىدىغان  ۋە  سوغۇق  ئۇالرغا
 يهنه . ╮ ) يهنى ئۇالر سىناقتىن ئۆتۈپ نىجات تاپىدۇ ( بېغىشلىغۇچى بولىدۇ

 رىۋايهتته  ئامانلىق ╰ : بىر  ۋە  سوغۇق  ئۇنىڭغا  ئوت  كىرسه╥  ئوتقا  كىم
 بولىدۇ  ئادەم . بېغىشلىغۇچى  تارتقان  باش  كىرىشتىن  قه دەۋزەخ ئوتقا

 ] ۋە ئىبنى هىببان قاتارلىقالر توپلىغان ئههمهد [ . ╮ تاشلىنىدۇ ي مهجبۇرى

 هېسابالنمايدىغان╥ : ئىككىنچىسى  ئۆزرىلىك  بىلمهسلىكته  تهۋهىدنى

 قهتئى  شۇ كافىر ي دۇنيادا  كىرمهي  ئىسالمغا  بىرگه╥  قىلىنىش بىلهن  هۆكۈم  دەپ
 دوزىخى  ئاخىرەتته  كهتسه╥  ئۆلۈپ  قىلىشقا ي پېتى  شهك  بولىدىغانلىقىدىن

 . كافىر بولمايدىغان
 دەۋەت يهتكهن بولسىمۇ ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىغان╥ شۇكى╥ ۇنىڭ سۈپىتى ئ

 ئۇنى قوبۇل قىلىشقا ههرىكهت قىلمىغان╥ تهۋهىدنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنى تهپهككۇر

 كۆرۈپ ياشاپ ئۆلگهن  ئارتۇق  جاهىلىيهتنى  بىلىمسىزلىك ۋە  كۆرە  . قىلىشتىن
 بىلهن  مهزمۇنى  ئۇنىڭ  ئۇچرىشىشقا╥  بىلهن  دەۋەت  قا تونۇشۇش شۇنىڭدەك╥

 تۇرۇق  بار  ئىمكانىيىتى  ياكى تامامهن  ههلهكچىلىكى  دۇنيا  تىرىشمىغان╥  لۇق
 ئهسلى  ئۆتۈپ كهتكهن  بىلمهي  تهۋهىدنى  بىلهن  ئوخشاش سهۋەبلهر  ي شۇنىڭغا

 بولىدۇ كافىر  تهۋە  قىسىمغا  مۇشۇ  ئۇقماي . مۇ  ههقىقىتىنى  تهۋهىد  بۇالرنىڭ
 كېيى  يهتكهندىن  ئاگاهالندۇرۇش  ۋە  دەۋەت  هېسا قېلىشى  داۋامالشقان  تا پ نمۇ

 دە╥ بۇ بىلىمسىزلىك ۋە خهۋەرسىزلىك ئۇالرنىڭ ئاخىرەتته ئازاپقا دۇچار █ بولىدۇ
 بوالل  ئۆزرە  دۇنيا . مايدۇ ╳ بولىدىغانلىقىغا  شهك █ بۇنداقالر  شۈبهىسىز █ ئاخىرەتته

 . الر سېپىدە بولىدۇ كافىر
 ئهمىلى  كىشىنىڭ  شۇ  بىلمهسلىك  تهۋهىدنى  ئۇ ي دېمهك╥  ۋە شارائىتى
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 ئۆزرە ياشى  گاهىدا  بواللىشى╥  ئۆزرە  كىشىگه  گاهىدا  مۇهىت ئېتىبارى بىلهن  غان
 . تىشكه بولمايدۇ ې ۋ ۈ بواللماسلىقى مۇمكىن╥ ئۇنى مۇتلهقلهشتۈر

 مۇسۇلمان  بىلمهيدىغان  قىسىمغا بولسا تهۋهىدنى  قانچه  بىر  تۆۋەندىكى
 : ئايرىلىدۇ

 يىڭ : بىرىنچى  ئىسالمغا  لېكىن  قىلغان  قوبۇل  كىرگهنلىكى ئىسالمنى  ى
 ئۆلىما  مهنبهسىدىن╥  ئىلىم  رايونالردا █ ياكى  يىراق  پهۋقۇلئاددە  دەۋەتچىلهردىن

 ئىنسان ي دىنى يېتهرلىك ياشىغانلىقتىن  قاتارلىق  ئۇچرىشالمىغانلىقى  بىلهن  ئىلىم
 قىالل  ياكى ╳ چارە  ئاساسلىرىنى  تهۋهىد  بهزى  تۈپهيلى  سهۋەبلهر  مايدىغان

 قىسم  تهركىبى  مهلۇم  ياكى ئىبادەتنىڭ  كۇفرى  ئۇنىڭدىن  بىلمىگهنلىكتىن  ىنى
 تهۋهىدنى  ئۇنىڭ  بولسا╥  بولغان  سادىر  قىلمىشالر  سانىلىدىغان  شىرىك

 مهزمۇنلىرىدىن خهۋە  تهۋهىد  ئامىلنى ر ئۆگىنىشىگه╥  بولىۋاتقان  توسالغۇ  تېپىشىغا

 هۆججىتى وقىتىپ╥ ي  رىسالهت  يهتكۈزگهنلىك ( ئۇنىڭغا  دەۋەت  ههق  يهنى╥
 تۇرغۇز ) ئىسپاتى  تۇرۇپ نى  ۋە ╮ كافىر ╰ ماي  قىلىشقا  هۆكۈم  دەپ

 بولمايدۇ  قىلشقا  شۇنىڭدەك . مۇرتهدلىكنىڭ قالغان ئهگهشمه هۆكۈملىرىنى ئىجرا
 بو اهللا ئاخىرەتته  دۇچار  ئازابىغا  قىلىۋې نىڭ  هۆكۈم  كېسىپ  تىشكه لىدىغانلىقىغا

 . بولمايدۇ تېخىمۇ
 ئۈ تهۋهىدنىڭ كىشىنىڭ ئىمانىنىڭ دۇرۇس : ئىككىنچى  چۈن بولۇشى

 بولغان  تامامهن ي ئاساسى زۆرۈر  ئۆگىنىشكه  بىلىشكه╥  ئىزدەنسه  شهرتلىرىنى
 پاراغهت╥ دۇنيا مهئىشىتى بىلهن بولۇپ █ ئىمكانىيهت بار شارائىتتا تۇرۇپ╥ راههت

 ههققىدە بۇنداقالر دىن ۋە تهۋهىد . كهتكهنلىكتىن بىلمهي ئۆتۈپ كهتكهن ئادەم
 مۇسۇلمان  بىلىشى ههربىر  سهۋەبىدىن بولغان زۆرۈر نىڭ  بىلمهسلىك ئىشالرنى



 102  

 بىلمهسلىك ╥ كۇفرى  خىل  بۇ  بولسا╥  قالغان  چۈشۈپ  قىلمىشالرغا  شىرىك
 ئۆزرە بواللمايدۇ  شۇ قالماي╥ ال دەپ هۆكۈم قىلىنىپ كافىر ئۇالر دۇنيادا . ئۇالرغا

 ئاخىرەتتىمۇ  ئۆلسه  قىلىنمايدۇ كافىر هالىتىدە  شهك  بولىدىغانلىقىغا  قاتارىدا  . الر
 ئاد  قىلىشتا كافىر ەمگه بۇنداق  هۆكۈم  ئايرىم ئۇنىڭ دەپ  شهخسهن  ئۈچۈن

 قىلىش هۆججهت  قىلىنمايدۇ بهرپا  پهيغهمبهرلىك دەۋىتىنىڭ . شهرت  چۈنكى╥
 ئۆزى ئىزدىنىپ █ مهزمۇنى ئهتتىگهن  بولسىمۇ╥  تهڭلىنىۋاتقان  ئاخشىمى ئۇنىڭغا

 ئ  كهلتۈرۈشكه  قولغا  دۇنيا ۇ ئۇنى  ئادەمگه  ئاخىرەتته ۋە رۇنمىغان
 دەپ ئۆزرە ئېيتىشقا ئورۇن قويمىغۇدەك هۆججهت ئاللىقاچان ╮ مهپتىكهنمهن بىل ╰

 . تۇرغۇزۇلغان بولىدۇ
 تارماق : ئۈچىنچى  بهزى  تهۋهىدنىڭ  ۋە  ئېزىپ █ ئهقىدە  شاخچىلىرىدا

ر ي ئهشئهرى : مهسىلهن . كهتكهنلهر  ئوخشاش ① له  تهئاالنىڭ اهللا گه

 رەهىمههۇلاله ①  ئهلئهشئهرىي  ئهبۇلههسهن  ئۆتكهن  ياشاپ  باغدادتا  تۇغۇلۇپ  بهسرەدە  هىجرىيه ( ئهشئهرىيلهر╥
 بېرىلىدۇ ) 324 ~ 260  نىسبهت  پىكىردىكىله . قا  قارشى  ۋە  مۇقهررەرلهشتۈرۈشته  مهسىلىلىرىنى  ئهقىدە  رگه ئۇالر

 تۇتىدۇ  يول  ئۇسلۇبى بويىچه  پهلسهپه  بېرىشته  ئهبۇ . رەددىيه  ئۆگهي ئاتىسى  دەسلهپته  ئهلئهشئهرىي  ئهبۇلههسهن
 ئهلى ئهلجهبائىيدىن مۇئتهزىله ئهقىدىسىنى تهلىم ئالغان ۋە بۇ يولدا كامالهتكه يېتىپ╥ بۇ مهزههبنىڭ پىشىۋالىرىدىن

 ئايالنغان  نۇ . بىرىگه  مهزههبنىڭ  بۇ  مهزگىل كېيىنچه╥  بىر  ئاخىرىدا  باشلىغان╥  قىلىشقا  بىئارام  ئۇنى  قسانلىرى
 چىقىپ بارلىق كىشىلهر  كۈنى چوڭ جامىئهگه  جۈمه  ئاندىن بىر  ئىزدەنگهن╥  كىشىلهردىن ئايرىلىپ ههق ئۈستىدە

 قىلغان  ئېالن  يانغانلىقىنى  ئهقىدىسىدىن  ئۆزىنىڭ مۇئتهزىله  جۈملىدى . ئالدىدا  مهسلىلىرىگه╥  اهللا ئۇنىڭ ئهقىدە  ن
 سۈپهتلىرىگه قارىتا سهلهفلهرنىڭ مهزهىبىگه ئوخشىمايدىغان ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل قاراشلىرى بار █ تهئاالنىڭ ئىسىم

 ئههلى كاالم ئۇسلۇبىدىن پۈتۈنلهي ئايرىلىپ كېتهلمىگهنلىكتىن╥ شۇنىڭدىن كېيىن مۇئتهزىله  بولغانلىقتىن╥ ههمدە
 ئوتتۇرىسىدى  ۋەلجهمائه  سۈننه  ئههلى  كهلگهن بىلهن  بارلىققا  مهزههب  بىر  يېڭى  كاالم . كى  ئههلى  ئۇ  لېكىن

 بېرىپ╥  رەددىيه  ئۇسلۇبى ئارقىلىق مۇئتهزىله╥ جههمىيه ۋە خاۋارىج قاتارلىق ئازغۇن توپالرنىڭ باتىل ئېتىقادلىرىغا
 قىلغان  هىمايه  ئهقىدىنى  ۋە  مهز . سۈننهت  يېقىن  ۋەلجهمائهگه  سۈننه  ئههلى  ئهشئهرىيلهر  سهۋەپتىن  ههب بۇ

 رەهىمههۇلاله . هېسابلىنىدۇ  ههق ئههلى تېپىلمىسا╥ ╰ : ئىبنى تهيمىييه  باشقا  ئهشئهرىيلهردىن  شهههردە  بىر  ئهگهر
 ئهقىدىسىگه زىت پىكىر ۋە ئېتىقادلىرى . دېگهن ╮ ئههلى سۈننهت شۇالردۇر  : ئهشئهرىيلهرنىڭ سهلهفلهر

 قويۇش╥ █ 1  ئۈستۈن  نهقىلدىن  تهئاالنىڭ █ 2 ئهقىلنى  ئىختىيارىي اهللا  ئاالقىدار  خاهىشىغا  ۋە  قۇدرىتى
 چىقىرىۋېتىش╥  يوققا  تهئاالنىڭ █ 3 سۈپهتلىرىنى  ئاڭالش ╰ اهللا  ئىرادە╥  قۇدرەت╥  ئىلىم╥  ╥ ) الَسْمع ( هايات╥

 سۆزلهش ) الَبَصر ( كۆرۈش  ئىچىدە  ۋە  النَّْفِسي ( ╥  تهۋىل ╮ ) الَكالم  سۈپهتلىرىنى  باشقا  سۈپهتتىن  يهتته قاتارلىق
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 س █ ئىسىم  نامۇۋاپىق  مهسىلىلهردە  ئاالقىدار  قىلىدىغان سۈپهتلىرىگه  الر ۆزلهرنى
 سىمۇ╥ ئۇالرنى خىل قىلمىشى بىلهن گۇناهكار بول ئهلۋەتته بۇالر بۇ . ۋەهاكازاالر

 ئاتاشقا توغرا كهلسه . بىلهن ئاتاش ياكى هۆكۈم قىلىش دۇرۇس ئهمهس افىرلىق ك
 دېگهن ياكى بىدئهت ئېزىپ كهتكهن  قىلغان  بولىدۇ هت سۈپ پهيدا  ئاتالسا  . بىلهن

 ئاخىرەتت  ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ  قىبله  ئههلى  هۆكمى  ىكى
 ئازاب گۇن █ ي ئاسى  بولۇپ╥  بولمايدۇ اهكارالرنىڭ هۆكمىدە  ياكى  بولىدۇ  دۇچار  قا

 بولمايدۇ  مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه  ئاقىۋىتىنى . دەپ  ئۇالرنىڭ  قا اهللا بهلكى
 ئا اهللا تاپشۇرۇپ╥  خالىسا  قىلىۋې زاب تهئاال  مهغفىرەت  خالىسا  دەپ ╥ تىدۇ اليدۇ╥

 قىلى  الزىم ئېتىقاد  ئايهت . ش  ههقتىكى  ئومۇمى █ بۇ  مهزمۇنىدىن ي ههدىسلهرنىڭ
 . قا اليىق ئىكهنلىكى مهلۇم اهكارالرنىڭ قىيامهت كۈنىسى ئازاب بۇنداق گۇن

 مهقسهتسىز : تۆتىنجى  ياكى شهرهلهش خاتا هالدىكى بۇ خىل گۇناهقا

 بىلمهسلىكتى ى شهرىئهت ئېت  ياكى ئۆزرىلىك هالهتتىكى  ئىجتىهاد  ن راپ قىلىدىغان

 ئهس ( قىلىش  ئېيتىش يهنى╥  مهنا  باشقا  چهكلهپ قويۇش █ 4 ) لى مهنىسىنىڭ ئورنىغا  قهلبتىكى تهسدىققه  ئىماننى
 . قاتارلىقالر

 تابىئىنالر دەۋرىدىن كېيىن پهيدا بولغانلىقىنى ۋە  ئهجهبلىنهرلىكى╥ ئهشئهرىيلهر ئۆز مهزهىبىنىڭ ساهابىالر ۋە
 قىلىشىدۇ  ئېتىراپ  ئاجىزلىقىنى  جهههتتىكى  بۇ تارىختا . بۇ  كېلىپ╥  مهيدانغا  ئۆلىماالر  كاتتا  نۇرغۇن  ئۇالردىن

 پرىنسىپالرنى تۇرغۇزۇپ╥ قارشى پىكىردىكىلهرگه خۇسۇسهن █ ئهقىدىلىرىنى رەتلهشته╥ قائىدە █ مهزههبنىڭ پىكىر
 . مهزكۇر ئازغۇن گۇرۇهالرغا رەددىيه بېرىشته ۋە بۇ مهزههبنىڭ تارقىلىشىدا كۆپ تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتكهن

 لېكىن شۇ ئۆلىمارالرنىڭ تولىسى ئههلى . تهرەپلىرىگه تارقىغان █ ىجىدە بۇ مهزههب ئىسالم دۇنياسىنىڭ تهرەپ نهت
 قايتىشقان  يولىغا  سهلهفلهر  ئۆمۈرلىرىدە  ئاخىرقى  قىلىشىپ╥  هېس  نوقسانالرنى  ئۇسلۇبىدىكى  . كاالم

 ئىلگىرىكى  شۇكى╥  نۇقتا  بىر  يهنه  ئالىدىغان  كېيىنكى ئهشئهرىيلهر ئهشئهرىيلهرنىڭ ئۆزىمۇ تهن  بىلهن  ئهشئهرىيلهر
 بار  ئهجهللىك ئوخشىماشلىقالر  يېراقلىشىپ . ئارىسىدا  تېخىمۇ  يولىدىن  سهلهفلهر  گاهى مهسىلىلهردە  كېيىنكىلهر

 .] دېگهن ماقالىغا قاراڭ ╮ ) ئهشئهرىيلهر پىرقىسى ( فرقة األشاعرة ╰ بېكىتىدىكى ╮ ئىسالم تورى ╰ .[ كهتكهن
 بى  مۇناسىۋەت  ئهزههر مۇشۇ  مىسىر  ئىش╥  بىر  تېگىشلىك  ئۆتۈشكه  ئهسكهرتىپ  لهن

 بۇ هېلىههم مىراس . بۇرۇندىن ئهقىدە دەرسلىكىگه ئهشئهرىي ئهقىدىسىنى ئاساس قىلغان ) ئۇنۋېرسىتىتى ( جامىئهسى
 مۇجاه . سۈپىتىدە داۋاملىشىپ كهلمهكته  مهزگىل ئهزههردە ئىلىم تههسىل قىلغان دىنىي ئالىم╥  بىر  ىد ئهينى زاماندا

 رەهىمههۇلاله  دامولالم  ئابدۇقادىر  ئهقىدىلهر ╰ ئۇستاز  تهئاالنىڭ ╮ زۆرۈر  اهللا  كىتابچىسىدىكى  دېگهن
. ╳╳╳╳╳╳╳ ت . سۈپهتلىرى توغرىسىدىكى مهزمۇننى پۈتۈنلهي ئهشئهرىيلهر ئهقىدىسى بويىچه يېزىپ چىققان █ ئىسىم
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 ئۇنىڭغا  ههقىقهتنى  مهسىلىدىكى  شۇ  خاتاالشقان  بولسا╥  قالغان  چۈشۈپ
 شهرئىي هۆججهتنى  ئادەمنى ╥ ماي تۇرۇپ تۇرغۇز يهتكۈزۈش ئارقىلىق  ئۇنداق

 بولمايدۇ  ياكى بىدئهتچى دەپ ئاتاشقىمۇ  ئىش ئازغۇنلۇق . ئازغۇن  شۇ  گهرچه
 . ياكى بىدئهت بولغان تهقدىردىمۇ

 كىرىشم بۇنداق مهسىلىله  ئادەمگه رگه  قى تهپسىالتالر يۇقىرى هكچى بولغان
 بايان  هالدا  قىسقارتقان  ئىنتايىن  ئورۇندا  بۇ  ئۇنى  بىز  بولۇپ╥  مۇهىم  ناهايىتى

 قىالل . قىلدۇق  هاسىل  قانائهت  مهلۇمات ╳ بۇنىڭدىن  كهڭرى  تېخىمۇ  قا╥ مىغان╥
 بالجَْهل ╰ رىشمهكچى بولسىڭىز ىرىگه ئې ل تهپسىالتالرنىڭ دەلىل  لىك بىلمهس ( الُعْذُر

 ╮ ) ىشتىكى قائىدىلهر دەپ هۆكۈم قىل كافىر ( َقَواِعد في التَّْكِفير ╰ ۋە ╮ ) ئۆزرىسى
 بۇ ئىككى كىتابتا خالىسا╥ اهللا . قاتارلىق كىتابلىرىمىزغا مۇراجهت قىلسىڭىز بولىدۇ

 . شۇ ههقتىكى مۇرادىڭىز هاسىل بولغۇسى

 هۆججهت تۇرغۇزۇش ېزىپ كهتكۈچىگه بىلمهسلىكتىن ئ
 پرىنسىپلىرى

 مهزمۇنالردىن  سهۋەبىدىن بىلمه ╥ يۇقىرىقى  چۈشۈپ خاتا سلىك  ئىشقا

 دەۋەت قالغان  ئاساسهن  ئههۋالىغا  ئهمىلىي  ئۇنىڭ  قىلىشتا  هۆكۈم  ئادەمگه
 ئارقىلىق  يهتكۈزۈش  قويمايدىغان مهزمۇنىنى  ئورۇن  ئۆزرىگه  ئۈچۈن  ئۇنىڭ

 يهتكهنسىز  تونۇپ  زۆرۈرىيىتىنى  قىلىشنىڭ  بهرپا  ب . هۆججهت  نداق ۇ ئهلۋەتته
 كېسىپ  قىل كىشىگه  هۆججهت تۇرغۇزۇشنىڭ قائىدە هۆكۈم  █ ىشنىڭ ئالدىدا

 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . پرىنسىپلىرى بولىدۇ
 كىشىلهردىن █ 1  ئۆزرىلىك  بىلمهسلىكته  چوقۇم  ئادەم  ئازغان بىلمهي
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 ي  بولسىمۇ  ئۇ  الزىم╥  چارە ۇقى بولۇشى  ئىنسان  قىلغىنىمىزدەك  بايان  رىدا
 تىكى بىلمهسلىكتىن كېلىپ چىققان شهرىئهتكه خىالپ ئىشقا هالهت مايدىغان ╳ قىالل

 ئهمما بىلمهسلىكى هېچبىر توسالغۇسىز ياكى ئىمكان قىلغىلى . چۈشۈپ قېلىشتۇر
 ئۆزرە  ئۇنىڭ  بولسا╥  ئورۇنمىغان  ئۆزى  بىلىشكه  بولۇپ╥  سهۋەبتىن  بولىدىغان

 بولمايدۇ  ههققى  چۈ . ئېيتىدىغان  كۇفرىغا  ئاشكارا  سهۋەبتىن  شۇ  شۈپ ئهگهر
 ئۇنى  ئۇنىڭغا كافىر قالسا╥  ئۈچۈن  قىلىش  هۆكۈم  هۆججهت قايتا دەپ

 چۈنكى هۆججهت دەۋەت مهزمۇنىنىڭ ئۇنىڭ . تۇرغۇزۇش شهرت قىلىنمايدۇ
 كۆز ئالدىدا مهۋجۇد بولىشى بىلهن ئاللىقاچان بهرپا بولغان بولۇپ╥ دەۋەتنى قوبۇل

 . هن بولغان قىلىشقا ههرىكهت قىلماسلىق ئۇنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىل
 ي توغرا شهرئى ېزىپ كهتكۈچىگه ئۇنىڭ شۇ خاتالىقى بىلمهسلىكتىن ئ █ 2

 شهرئىي هۆججهت تۇرغۇزۇلغان بولىدۇ ╥ يهتكۈزۈلسه پاكىت ئاساسىدا  . ئۇنىڭغا

 هاالل : مهسىلهن  هاراقنى  بىلمهي╥  هۆكمىنى  شهرىئهتتىكى  هاراقنىڭ  ئادەم  بىر
 لغان بولسا╥ ئۇنىڭ كۇفرىغا سهۋەب قىلمىشنى سادىر قى انه ساناشتىن ئىبارەت كۇفر

 ئۈزۈل  بىلىمسىزلىكىنى  شۇ  ئىلىم █ بولغان  قىلىدىغان  يوق  هاراق ╳╳╳ كېسىل
 ئهگهر بۇنىڭ ئورنىدا . ههققىدىكى توغرا شهرئىي هۆكۈم ئۇنىڭغا يهتمىكى الزىم

 هۆججهت  ئۇنىڭغا  يهتكۈزۈلسه  هۆكمى  شهرئىي  جازانىنىڭ  ياكى  زىنا
 بولمايدۇ  شهرئىي چۈنك . تۇرغۇزۇلغان  ئىپادىلهيدىغان  هاراملىقىنى  زىنانىڭ  ى╥

 يوق  ئاجىزلىقىنى  قالغان  بىلمهي  هاراملىقىنى  هاراقنىڭ  ئۇنىڭدىكى  هۆكۈم
 . قىاللمايدۇ

 ئېزىپ █ 3  تۇرغۇزۇش كهتكهن بىلمهي  هۆججهت  ئۈچۈن╥ ئادمگه
 مهقس ئۇنىڭغا  چوقۇم  بىلهن هت ههقىقهت  تىل  چۈشىنىشلىك  ئاڭقىرالىغۇدەك╥ نى
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 ئهمهل . شهرت ى يهتكۈزۈلىش  قىلىپ  قوبۇل  شهرىئهت تهكلىپلىرىنى  ئۇنى  ئهمما
 هېسابالنمايدۇ دەرىجىدە قىلغۇدەك  شهرت  ئىككىسى . قانائهتلهندۈرۈش  بۇ

 . ئهلۋەتته پهرقلىق ئىككى ئىش
 ئۇنى يه ت هۆججهت تۇرغۇزۇش █ 4  . كۈزىدىغان ۋاسىته مۇهىم ئهمهس ت ا

 دىنى  كىتا ي ساغالم  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  دىنى █ ب مهلۇماتنى  رادىئو  ي ژورنال╥
 پروگراممىلىرى╥ ئېنتىرنىت تورى بېكهتلىرى ياكى تهۋهىد دەۋەتچىلىرى قاتارلىقالر

 مهزمۇنىنى  دەۋەت  پهيغهمبهرلىك  قالغانالرغا  خهۋەرسىز  دىندىن  ههممىسى
 ۋاس اهللا ╥ يهتكۈزۈپ  تۇرغۇزىدىغان  هۆججىتىنى  خىل . تىلهردۇر ى نىڭ  قايسى

 قهتئى  بولىشىدىن  مۇخالىپهتچىلىك ╥ ەر نهز ي ۋاسىته  بىلمهسلىكتىن  مۇهىمى  ئهڭ
 دىنى  توغرا  قىلىدىغان  يوق  بىلىمسىزلىك ئۆزرىسىنى  ئۇ ي قىلغۇچىدىكى  ئىلىمنى

 يهتكۈزسه  بىلهن  تىل  بولىشىدىكى ئېتىبار ╥ چۈشىنهلهيدىغان  غا هۆججهتنىڭ بهرپا

 ╥ ز هالدا زامانىمىز مۇرجىئهلىرىنىڭ قىلچه ئاساسسى . ۋاسىته هېسابلىنىدۇ ئېلىنىدىغان
 هاۋايى  چىققىنىدەك █ ئۆز  توقۇپ  بويىچه  هۆججهت ╥ ههۋەسلىرى

 دېگهندەك ... ىه ق ه يېتىشكهن ف ئالىم╥ مۇجتههىد╥ مولال╥ تۇرغۇزغۇچىنىڭ چوقۇم
 ئهمهس  شهرت  بولىشى  ئىگه  ههممىسىگه  سۈپهتلهرنىڭ  تىزىملىكتىكى  . ئۇزۇن

 گه هۆججهت بىلمهسلىك ئۆزرىسى بىلهن ههقتىن چهتنهپ كهتكهن ئادەم ╥ لېكىن
 نىسبهتهن  شهرتى بايان قىلماقچى بولغان شۇ مهسىلىگه  تۇرغۇزغۇچىنىڭ زۆرۈر

 دېگهن سۆز ئهلۋەتته ╥ مهلۇماتقا ئىگه بولغان بولىشى كېرەك ي چوقۇم تولۇق شهرئى
 چۈنكى ئۆزى چۈشهنمىگهن╥ بىلمىگهن بىر ئىشنى ههرگىزمۇ بىراۋغا . ههقىقهتتۇر

 . يهتكۈزۈش مۇمكىن بولمايدۇ
 ئاگاهالندۇرىشى يهتمىگهن ئهسلى په █ 5  دەۋىتى ۋە غا كافىر ي يغهمبهرلهر
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 تۇرغۇزۇشت  ئۇنىڭ هۆججهت  جاهانغا اهللا مۇههممهد ╰ ا  ئههلى  تهئاالنىڭ
 ئىنسانالرنى  ئۇ  ئهلچىسى╥  ئىاله اهللا ئهۋەتكهن  ههق  اليىق  ئىبادەتكه  باشقا  تىن

 ئهق ╥ يوق  . ىشى كۇپايه نى ئاڭل دېگهن مهلۇمات ╮ ىدىسىگه چاقىرىدۇ دېگهن تهۋهىد
 پهرۋا  ئۇنىڭغا  كېيىن╥  يهتكهندىن  بىلهن  تىل  چۈشىنىدىغان  ئۇ  ئۇنىڭغا  سۆز  بۇ

 ئۇنىڭدىكى  بولسا╥  ئۆرۈگهن  يۈز  ئۇنىڭدىن  ياكى  قىلغان  رەد  ئۇنى  قىلماي
 تۇرغۇزۇلغان  ئۇنىڭغا  هۆججهت  شهرئىي  يوقۇلۇپ╥  ئۆزرىسى  بىلمهسلىك

 شهكسىز █ بولىدۇ  دۇنيادا  بى كافىر دە╥  بىلهن  ئۆلسه بولۇش  هالىتىدە  شۇ  رگه
 . ئازابىغا قالىدىغانلىقىغا گۇۋاهلىق بېرىلىدۇ دەۋزەخ الر قاتارىدا كافىر ئاخىرەتتىمۇ

 پهيغهمبهر  دەلىلى  مۇنۇ r بۇنىڭ  ئۆتكهن  سۆزلهپ  ئىلگىرى  بىز  نىڭ
 زات مۇ ╰ : سۆزى  بولغان  قولىدا  جېنى  بۇ ههممهدنىڭ  قهسهمكى╥  بىلهن

 يههۇدى  بو ئۈممهتتىن  ناسارا  ياكى  مې ي  كىمكى  خهۋىرىمنى لسۇن╥  نىڭ
 ئاڭالپ╥ مهن ئېلىپ كهلگهن ههقىقهتكه ئىمان كهلتۈرمهي ئۆلسه شهكسىز

 ] ئىمام مۇسلىم [ . ╮ ئههلىدىن بولۇپ كېتىدۇ دەۋزەخ

 تىلغا ۇقى ههققىدىكى ي r بۇ ههدىس ههرقانداق ئىنساننىڭ پهيغهمبهر  رىدا
 سۆز ئېلىنغ  مىقداردىكى  شۇنچىلىك  ئ ان  ئۇنىڭغا  ئاڭالپ  كهلتۈر نى  ╥ سه مى ىمان

 يوقۇلۇپ╥ ئۇنىڭ  قالىدىغان دەۋزەخ ئۆزرىسىنىڭ  مهڭگۈ  الردىن كافىر تا
 . بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 مۇسۇلمانغا █ 6  مهزمۇنى بىلىمسىز  هۆججهت  شۇ تۇرغۇزۇلىدىغان
 قىل  ئۇ كىشىنىڭ شارائىتى ╥ غان شهرىئهتكه خىالپ ئىشنىڭ تۈرى كىشى سادىر

 يهنى╥ بهزى مۇخالىپ . ىلهرگه ئاساسهن بېكىتىلىدۇ ۋە ئۇنى ئوراپ تۇرغان شۈبه
 ئايهت  بىرەر  ياكى  بىلهن  گهپ  ئېغىز  بىر  يهتكۈزۈش █ قىلمىشالرغا ههدىسنى
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 بولىدۇ  بهرپا  هۆججهت  هۆججهت ه يهن . بىلهن  ئىشالرغا  مۇخالىپ  بهزى
 قارىتا  شۈبهىلهرگه  ياكى  چۈشهنچه  خاتا  تۇغۇلغان  كىشىدىن  شۇ  تۇرغۇزۇشقا

 ۋە  بايان  موهتاج نۇرغۇن  مۇهاكىمىلهرگه  ۋە  مۇنازىرە  ئۇزاق  چۈشهندۈرۈشكه╥
 كۇفرىي قىلمىش ئىكهنلىكى ئېنىق ئاشكارا بولمىغان╥ شۇنىڭدەك╥ . بولىدىغان گهپ

 سادىر  ئۇنى  بولۇپ╥  ئىشالرمۇ  مۇخالىپ  بهزى  بار  ئېهتىماللىقى  ههرخىل
 ئاساستا █ قىلغۇچىنىڭ نىيهت  بهرگهن  ئېتىبار  لىق ىر كاف كى ئۇنىڭدى ╥ مهقسىدىگه

 كېلىدۇ  توغرا  چىقىشقا  قاراپ  توغرا  ئىكهنلىكىگه  قانچىلىك  . ئېهتىماللىقىنىڭ
 يولىدىكى ╥ خۇسۇسهن  دىن  بىلهن╥  ئىجتىهاد  ۋە  مۇخالىپهتچىلىك ئىلىم  خىل  بۇ

 مهزگىللىك  كىشىلهردىن كۆرۈلگهندە╥ ئۇزۇن  تونۇلغان  بىلهن  سىناقالر  ۋە  جىهاد
 كهڭر  قىلىشقا  ياخشى گۇمان  ههققىدە  قالدۇرۇپ╥ ئۇالر  ئۇالرنىڭ بۇ ى ماجال

 ئۇالرنىڭ خىل مۇخالىپهتچىلىكك  ئامىل ۋە  سهۋەب بولغان  چۈشۈپ قېلىشىغا  ه

 ههققىدە  ئۇالر  بولۇپ╥  زۆرۈر  ئىنتايىن  قىلىش  رىئايه  مهقسىدىگه  ۋە  نىيىتى
 . تىشتىن ساقلىنىش الزىم ې ئالدىراپ هۆكۈم چىقىرىۋ

 سا  كۇفرى  چوڭ  ئاشكارا  بولسۇنكى╥  سهمىڭىزدە  كىم شۇ  بولغاندا  دىر
 ياخشى گۇمان █ قى نىيهت يۇقىرى نهزەر ي بولىشىدىن قهتئى  مهقسهدكه رىئايه قىلىش╥

 . نىڭ دىنىدا رۇخسهت قالمايدۇ اهللا قىلىشالرغا

 ۋە ئىخالس ) سهمىمىيهت ( تۆتىنچى شهرت╦  راستچىللىق
 شهرتل نىڭ تهۋهىدنىڭ دۇرۇس بولۇشى  سهمىمىيهت ىرىدىن زۆرۈر  بىرى╥

 : مۇنداق دېگهن r ۇپ╥ بۇ ههقته پهيغهمبهر ۋە ئىخالس بول

َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه ِصْدًقا ِمْن َقْلِبِه╥ "
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 رواه البخاري " ِإلَّا َحرََّمُه اللَُّه َعَلى النَّاِر

 كىشى ╰  بىر  قانداق  باشقا ت اهللا ▊ ههر  يوق╥ ئىال ههق ىن  ه
 سهمىمىيهت ئىكهنلىكىگه ▉ نىڭ ئهلچىسى اهللا r مۇههممهد  قهلبىدىن  چىن

 ╮ ئۇنى دوۋزاخقا هارام قىلىدۇ اهللا ╥ بىلهن گۇۋاهلىق بهرسه
 َأْبِشُروا╥ َوَبشُِّروا َمْن َوَراَءُكْم╥ َأنَُّه َمْن َشِهَد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َصاِدًقا ِبَها╥ َدَخَل "
 رواه البخاري " اْلَجنََّة

 خۇش ╰  تېپىڭالر ئۆزەڭالر  كىشىلهرگىمۇ ! خهۋەر  كهينىڭالردىكى
 يهتكۈزۈڭالركى╥  اهللا ▊ هالدا ي سهمىمى خوش بېشارەت  إال  إله  قا ▉ ال

 ╮ . ئادەم جهننهتكه كىرىدۇ گۇۋاهلىق بهرگهن
 ال إله بىر كىشى ىدۇكى╥ كى قارشى ئۇقۇم شۇنى كۆرسىت بۇ ههدىسلهردى

 اهللا  ئهمهس ىن ت اهللا ( إال  ئىاله  ههق  گۇۋاهلىق ئىكهنلىكىگه ) باشقىسى

 سهمىمى █ بېرىپتۇ  ۋە  راستچىل  گۇۋاهلىقىدا  بۇ  ئهمما  ههرگىز ╳ بول ي يۇ╥  مىسا╥
 كىرمهيدۇ  ك . جهننهتكه  بولۇپ  ئههلىدىن  دوۋزاخ  ئۇ  تهئاال اهللا . ېتىدۇ بهلكى

 : ېگهن مۇنداق د
yϑsù] tβ%x. (#θã_ö�tƒ u !$s)Ï9  ÏµÎn/ u‘ ö≅yϑ ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ �ωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ ÏµÎn/ u‘ #J‰tnr& [ 

 قىلىدىكهن [  ئۈمىد  بولۇشنى  مۇالقات  پهرۋەردىگارىغا  كىمكى╥
 قورقىدىكهن (  ئازابىدىن  قىلىپ  ئۈمىد  قىلسۇن ) ساۋابىنى  ئىش  ياخشى ╥ . 

 كهلتۈرمىسۇن  شېرىك  هېچكىمنى  ئىبادەتكه  قىلىدىغان  ] پهرۋەردىگارىغا
 ]. 110 : كههف [

 بىلهن ئ  رىيا  نىيهتنى  قېلىشتىن╥  باغلىنىپ  بهندىگه  قهلىبنى ╳╳╳╳   ىخالس

 ئۇ ههر قانداق ئىبادەتنىڭ بۇلغىنىشتىن ساپ ۋە پاك تۇتۇش دېگهنلىك بولۇپ╥
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 بىرى  شهرتلىرىدىن  قىلىدىغان [ تهئاالنىڭ اهللا . مۇهىم  پهرۋەردىگارىغا
 لغىنى دەل دېگهن سۆزىدە بۇيرۇ ] ئىبادەتكه هېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن

 قىلىشتۇر  ئىبادەت مهزمۇنى ئىچىدىكى ئهڭ يادرولۇق . ئىخالسنى بهرپا  ئهلۋەتته
 ئهم  ئادەمنىڭ هېچبىر  ئۇرۇندىغان  ئىخالسسىز  ئۇنى  بولۇپ╥  تهۋهىد  لى╥ ى ئهمهل

 . جۈملىدىن تهۋهىدى مهقبۇل بولمايدىغان مۇناپىق بولۇپ كېتىدىغانلىقى ئېنىق

!©%Ï“ [ : تهئاالنىڭ اهللا $# t, n=y{ |Nöθ yϑø9$# nο4θu‹ pt ø: $#uρ öΝä. uθè=ö7 u‹ Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß|¡ômr& Wξ uΚtã 4 [ 

 قايسىڭالرنىڭ [  سىناش سىلهردىن  ئىكهنلىكىنى  ياخشى  ئهڭ  ئهمهلى
 ياراتتى هللا ا ئۈچۈن╥  تىرىكلىكنى  ۋە  سۆزى دې ] 2 : مۈلۈك [ ] ئۆلۈمنى  گهن

 مۇپهسسىرلهر  شهرىئهت ╰ : ههققىدە  ئهمهلىنىڭ  قايسىڭالرنىڭ ئهڭ كه سىلهرنىڭ

 سىناش  ئىكهنلىكىنى  خالىس  ۋە  ساپ  ئهڭ  رىيادىن  ۋە  شىرىك  مۇۋاپىق╥

 . دەپ مهنا ئېيتقان ╮ .. ئۈچۈن

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا
!$tΒ uρ] (#ÿρ â�É∆é& �ωÎ) (#ρ ß‰ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! tÏe$! $# u!$xÿuΖãm (#θßϑ‹ É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# 4 

y7Ï9≡sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ [ 

 ا [  پهقهت ئىبادەتنى  ئېتىقاد هللا ئۇالر  دىنغا  ههق  خالىس قىلغان╥  قا
 هالدا  بۇيرۇلدى ق هللا ا ) يالغۇز ( قىلغان  قىلىشقا  ئىبادەت  ئادا . ىال  نامازنى

 بېرىشكه  زاكاتنى  شۇالر ) بۇيرۇلدى ( قىلىشقا╥  ئهنه  ئىبادەت╥ ( ╥  يهنى
 ] 5 : بهييىنه [ ] . توغرا دىندۇر ) ر ناماز╥ زاكاتال ╥ ئىخالس

 بهرپا اهللا  تهۋهىدنى  بىلهن  سهمىمىيهت  ۋە  ئىخالس  بهندىلىرىنى  تهئاال

 يېگانه  هالدا  بۇيرۇدى اهللا قىلغان  قىلىشقا  ئىبادەت  ئىبادەت . قىال  قانداق ههر
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 سهمىمىيهت  ۋە  ئىخالس  بولمايدۇ╥  مهقبۇل  قهتئى  قىلىنمىسا  ئاساسىدا  تهۋهىد
 ۋۇ  تهۋهىد  چىقمايدۇ بولمىسا  يوق . جۇدقا  سهمىمىيهتنىڭ  ۋۇجۇدىدا  بهندە

 قىلىۋ  مههكۇم  قهئرىگه  ئهڭ  دوۋزاخنىڭ  ئىنساننى  چوڭ ې بولىشى  تىدىغان
 . مۇناپىقلىقنىڭ ئۇنىڭدا قارار تاپقانلىقىنىڭ ئاالمىتى

 : تهئاال مۇنداق دېگهن اهللا
¨βÎ)] t É)Ïÿ≈oΨçR ùQ$# ’Îû Ï8ö‘¤$! $# È≅xÿó™F{$# zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# s9uρ y‰Åg rB öΝ ßγs9 #·��ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ [ 

 چوقۇم [  قهۋىتىگه دەۋزەخ مۇناپىقالر  ئاستىنقى  ئهڭ  يهنى ( نىڭ
 مهدەتكار ) ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان ( تاشلىنىدۇ╥ ئۇالرغا ههرگىزمۇ ) قهئرىگه

 ] 145 : نىسا [ ] . تاپالمايسهن

y‰tã uρ] ª!$# �É)Ïÿ≈oΨ ßϑ ø9$# ÏM≈s)Ïÿ≈oΨ ßϑ ø9$#uρ u‘$¤ÿä3ø9$#uρ u‘$tΡ tΛ©yγy_ tÏ$Î#≈yz $pκ�Ïù 4 }‘ Ïδ 

óΟßγç6ó¡ym 4 ÞΟßγuΖyès9uρ ª!$# ( óΟßγs9uρ Ò>#x‹tã ×ΛÉ)•Β ∩∉∇∪ [ 

 نى دەۋزەخ مۇناپىق ئهرلهرگه╥ مۇناپىق ئايالالر ۋە كۇففارالرغا هللا ا [
 ) ئازابالشقا ( ئۇالرنى دەۋزەخ . تا مهڭگۈ قالىدۇ دەۋزەخ ۋەدە قىلدى╥ ئۇالر

 ا  ل هللا يېتهرلىكتۇر╥  دۇچار ئۇالرغا  ئازابقا  مهڭگۈلۈك  ئۇالر  قىلدى╥  هنهت
 ] 68 : تهۋبه [ ] . بولىدۇ

 بولىشىدىكى  تهۋهىدنىڭ بهرپا  شهرتنىڭ ههقىقهتهن  بۇ  بۇالردىن  دېمهك╥

 . زور ئههمىيىتىنى چۈشىنىۋالغىلى بولىدۇ

 نىڭ سهمىمىيهت ۋە ئىخالستىن ئىبارەت بۇ شهرتىنى تونىغان ال إله إال اهللا
 ئېلىپ ئۆتكهن رامىيه ر بولسىڭىز╥ كه  ئىلگىرى تىلغا  مۇرجىئهلىرىنىڭ╥ شۇنداقال بىز

 ب  نامالر  چىرايلىق  باشقا  ئۆزىنى  مۇرجىئهلهرنىڭ زامانىمىزدىكى  ئاتىۋالغان ىلهن
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 بول ╰  ئېتىقاد  ۋە  تهسدىق  ئېغىزىدا ╳ قهلبىدە  اهللا ▊ مىسمۇ╥  إال  إله  ئادە ▉ ال  م دېگهن
 مۇ  ئېگه  بولىدۇ ئىمانغا  باتى ╮ ئمىن  سۆزلىرىنىڭ  شهك دېگهن  ئىكهنلىكىدىن  ل

 . قىلمايسىز
 چۈنكى ئۇالرنىڭ ئېتىقادىچه . مهزههپتۇر ي باتىل ۋە كۇفرى ن بۇ ههقىقهته

 ئېغىزىدا  إال اهللا بولغاندا╥  إله  ئۇنى ال  قهلبىدە  ئهمما  قىلغان╥  يالغانغا نى ئىقرار
 ئۆچ  ئىسالمغا  ساق ئاداۋ █ چىقىرىپ  يوشۇرۇپ  زىن ╳ ەتنى  ۋە دىق ╳ الۋاتقان

 ╥ دا ╳ ال ╳ ق ه ╳ نى ╳ ې ۇ ئ ╳ ب . دۇ ╳ نى ╳ لى ╳ لى هېساپ ╳ هه ╳ هت ئ ╳ ن ╳ هن ╳╳ ن ۋە ج ╳ مى ╳ ۇئ ╳ م الر ╳ ۇنافىق ╳ م
 ه ╳╳ افىق ╳ ۇن ╳ م  ╳╳╳ ╳ دى ╳ قى ╳ هق ╳ الر  جهن ╳ ۇالرنى ╳ ئ كى  كىرمهيدىغانلىقى╥ ╳ ڭ  نهتكه

 ╥ كافىرالردىن بهتتهر ئېغىر ئازاپقا قالىدىغانلىقى دوۋزاخنىڭ ئهڭ قهئرىگه تاشلىنىپ
 . يالغانغا چىقارغانلىقتۇر دەلىللهرنى ي توغرىسىدىكى نۇرغۇن شهرئى

 كهلىمىسىنى چىنلىقتىن خالى نىڭ بۇ شهرتىدىن يهنه تهۋهىد ال إله إال اهللا

 ماالمهتنى █ كۈلكه هالدا╥  ئوخشىۋېلىپ  مۇسۇلمانغا  ياكى  ئورنىدا  چاقچاق
 دەيدىغانالرنىڭ  مهقسىدىدە  گۇۋاهلىقىدا جىمىقتۇرۇش  █ ي سهمىمى تهۋهىد

 بول ╳ ل ╳ چى ╳╳ راست  ئ ق ╳ غانلى ╳ مى ╳ الردىن  ب ╳ ۇس ╳ م – م╳ۇئ╳مى╳ن ۈن ╳ ۈچ ╳ ى  ۇپ ╳ ول ╳ ۇلمان
 . دەلىلى ئاشكارا بولىدۇ روشهن قالمايدىغانلىقىنىڭ

 هاكىمىيهت تاغۇتلىرىدىن مۇسۇلمان خهلقنى قايمۇقتۇرۇپ╥ ╥ شۇنىڭدەك
 ياخشى  بولىدىغان  ۋاجىپ  بويسۇنۇش  ۋە  تۇتۇش  دوست  ئۇالرغا╥  ئۆزىنى

 نى ئېغىزىدا دەپ إله إال اهللا ال ئۈچۈن╥ ۈمران قىلىپ كۆرسىتىش مۇسۇلمان هۆك
 ياك  دىنى ي سىياسى ى قويۇش  بهزى  كهلمهيدىغان  ئېلىپ  زىيان  ي مهنپهئهتىگه

 دازالر بىلهن قوي ر پائالىيهتلهرگه كهڭرى يول قويۇش دېگهندەك ههر خىل ساختا په
 قىياپىتىنى  بۆرە  ئورانغان  يۇشۇرىۋاتقان╦ – ╳ تېرىسىگه  تاغۇتلۇقىنى  ۋە كافىر
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 ئۇ  سۆزلهۋاتقانلىقىنى بۇ الرنىڭ ههمدە  كهلىمىسىنى  تهۋهىد  ياخشىلىقلىرىنى╥
 قىلىپ  قانائهتلهندۈرۈشكه خهلقنى ╥ پهش  ئىكهنلىكىگه  مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ

 كۈچه  سېلىپ  ئىشقا  بىلىمىنى  ۋە  ئهقلى  موللىلىرىدىن ۋ پۈتكۈل  مۇرجىئه  اتقان
 هۆكۈ يانتاي  پايدىلىنىۋاتقان  سۈپىتىدە  ئېيتق اق  تاغۇتالرنىڭ  ان مران

 ىڭ سىياسى ئېيتىش كېرەككى╥ ئۇالرن ! گۈلۈك╭ شاهادەتلىرىگه نېمه دې █ ۋهىد ته
 يۈزى  تاكتىكا  ۋە  ئېيتقان غهرەز  هالدا  سهمىمىيهتسىز  ۋە  ئىخالس  قىلچه  سىدىن

 . تهۋهىد گۇۋاهلىقلىرى╥ تىلىنىڭ ئۇچىدىكى ئىمانلىرى هېچنىمىگه ئهسقاتمايدۇ
 ئى  تهشۋىقاتچىلىرى شۇنداقال╥  مىللهت╥ لمانىزىم  دەۋاگهرلىرىگه ۋە  ۋەتهن

 گۈنكى زامان زىندىقلىرىنىڭ ئېيتقان تهۋهىد گۇۋاهلىقلىرىمۇ ئۇالرغا ئوخشاش بۈ
 مهنپهئهتسىز  قىلچه  ئاخىرەتته  ۋە  ئۇال . دۇنيا  يوشۇرۇنۇپ چۈنكى  رنىڭ قهلبىدە

 ╥ شهرتى ئهمهس ال إله إال اهللا نىڭ ئىخالس ۋە سهمىمىيهتتىن ئىبارەت تۇرغىنى

 . نىفاقتۇر بىلهن شهندىسى بولغان كۇفرى بهلكى╥ تهۋهىدنىڭ كۈ

 شهكنىڭ يوقۇلۇپ جهزمىيهت هاسىل : بهشىنچى شهرت
 بولىشى

 بىرى╦  شهرتلىرىدىن  گۇۋاهلىقىنىڭ  اهللا تهۋهىد  إال  إله  ئۇنىڭ ق ال  ا╥
 شهكنىڭ يوقۇل  قارىتا  شهرتلىرىگه  ۋە  ئىشهنچ مهزمۇنى  قهتئىي  نىڭ هاسىل ۇپ╥

 : ۇ تهئاال مۇنداق دەيد اهللا . دۇر بولۇشى
öΝ ßγø?u!%ỳ ] Νßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi� t7 ø9$$Î/ (#ÿρ –Š t�sù óΟßγtƒ Ï‰÷ƒr& þ’Îû óΟÎγÏδ≡uθ øùr& (#þθä9$s% uρ $̄ΡÎ) $tΡö�xÿx. !$yϑ Î/ 

ΟçF ù=Å™ö‘ é&  Ïµ Î/ $̄ΡÎ) uρ ’Å∀s9 7e7x© $£ϑ ÏiΒ !$oΨ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹ s9Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ Ms9$s% óΟßγè=ß™â‘ ’ Îûr& «!$# A7x© Ì� ÏÛ$ sù
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ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( [ 

 قوللىرى [  ئۇالر  كهلدى╥  بىلهن  مۆجىزىلهر  پهيغهمبهرلىرى  ئۇالرغا
 قىلىپ  ئىشارەت  ئېغىزلىرىغا  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ئۇالرنىڭ ( بىلهن  يهنى

 كۆرسىتىپ  قىلىشىنى  پهيغهمبهرلىكىڭالرنى ╰ ): سۈكۈت  سىلهرنىڭ  بىز
 سىله  بىز  قىلىمىز╥  ئىنكار  ئ ر ههقىقهتهن  هه دەۋەت قىلىۋاتقان  قىقهتهن ىشقا

 گۇماندىمىز  زېمىننى ╰ : پهيغهمبهرلىرى . دېدى ╮ زور  ۋە  ئاسمانالرنى
 ] 10 : ئىبراهىم [ ] . دېدى ... شهك بارمۇ╭ ) بىرلىكىدە ( نىڭ هللا ياراتقۇچى ا

 كافىر  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  شهك  دەۋىتىنىڭ ههقلىقىگه  پهيغهمبهرلهر  ئۇالر
 دە تارىختىكى پهي . بولغان  يهنى ۋىتىنىڭ مهزمۇنى ت غهمبهرلهر  إال ╥ هۋهىدكه  إله  ال

 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا . گۇۋاهلىقىغا چاقىرىشتىن ئىبارەت اهللا
!$tΒ uρ] $uΖù=y™ö‘ r& ÏΒ ��Î=ö6 s% ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) û ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) … çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7 ôã $$sù [ 

 مۇههممهد ( [  پهيغهمبهرل !) ئى  ئهۋەتىلگهن  ئىلگىرى  هرنىڭ سهندىن
 يوقتۇر╥ ماڭىال ئىبادەت ) بهرههق ( مهندىن باشقا هېچ مهبۇد ╰ : ههممىسىگه
 ] 25 : ئهنبىيا [ ] . دەپ ۋەهيى قىلدۇق ╮ قىلىڭالر

 قهۋمىگه  ئۆز  پهيغهمبهر  ِمْن [ : تارىختىكى ههربىر  َلُكْم  َما  اَهللا  اْعُبُدْوا  َقْوِم  َيا

 َغْي  قهۋمىم [ ] ه ُر ِإَلٍه  سىل هللا ا ! ئى  ئىبادەت قىلىڭالر╥  ا قا  باشقا هللا هرگه  تىن
 . دېگهن ] . يوقتۇر ) بهرههق ( مهبۇد

ô‰s)s9uρ] $uΖ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( [ 

 ئۈممهتكه [  بىر  ههر  ههقىقهتهن  قىلىڭالر╥ هللا ا ╰ : بىز  ئىبادەت  قا
] 36 : نههىل [ ] . .. دەپ پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق ╮ يىراق بولۇڭالر تاغۇتتىن
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 شۈبهىلىنىش تهۋهىدت  چىرايلىق ╳╳╳ ىن  ئۇنى  قىلغان╥  ئاپىرىدە  ئىنساننى
 ياراتقان  شهك كهلتۈرۈش اهللا سۈرەتته  ئالدىنقى . نى كۆرسىتىدۇ تهئاالنىڭ زاتىغا

 اهللا نىڭ بارلىقىدىن شهكلهنگهن ئهمهس╥ بهلكى اهللا ئايهتته تىلغا ئېلىنغان كافىرالر
 يهككه  شهكلهنگهن يېگانىلىق – نىڭ  ئۇالرنىڭ . ىدىن  شهك  تهئاالنىڭ اهللا بۇ

 . ئىبادەتكه اليىق ههق ئىاله ئىكهنلىكىدىن شهكلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقارغان
 غان بىر ئىشقا بىلىش زۆرۈر بول دېمهك╥ كىمىكى تهۋهىدكه ياكى دىندىكى

 ئۇ  ئهمهلىيهتته  قىلسا╥  قىل اهللا قا╥ اهللا شهك  ههقىقهتلهرنى يهتكۈزگه ۋەهىي  ن غان
 . پهيغهمبهرلهرنىڭ راستچىللىقىغا شهك كهلتۈرگهن بولىدۇ

 : نىڭ مۇنۇ سۆزى نهقىل قىلىنغان r سههىه ههدىسته پهيغهمبهر
 َشاكٍّ "  ِبِهَما َعْبٌد َغْيَر  َيْلَقى اللََّه  َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه╥ َلا  ِإلَّا اللَُّه  ِإَلَه  َأْن َلا  َأْشَهُد

 رواه مسلم " َجنََّة ِفيِهَما╥ ِإلَّا َدَخَل اْل

 نىڭ اهللا تىن باشقا ههق ئىاله يوق╥ مهن اهللا گۇۋاهلىق بېرىمهنكى╥ ╰
 بىلهن ... ئهلچىسى  كهلىمه  ئىككى  بۇ  بهندە  قانداق  ڭ ئۇنى █ ههر

 قىلماستىن  شهك  ئۇچراشسا╥ اهللا █ مهزمۇنىدىن  چوقۇم اهللا قا  ئۇنى
 ╮ . جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

 قارىمۇ ههدىس  قىلىدىغان  ئۇقتۇرىدۇ مهزمۇن قارشى █ دااللهت  : شۇنى
 ياكى ئۇنىڭ مهزمۇنى ۋە  ئىككى گۇۋاهلىققا  ههققىدىكى بۇ  كىمىكى تهۋهىد

 هالدا شهرتلىرىدىن █ تهلهپ  قىلغان  شهك  بولسا╥ اهللا بىرەرسىگه  مۇالقات  قا
 جهننهتكه  ئههلى ههرگىزمۇ  جهننهت  ۋە  شۇنداقال كېرەلمهيدۇ  بواللمايدۇ╥  دىن

 . ىلىرىدىن بواللمايدۇ تهۋهىدنىڭ ههقىقى گۇۋاهچ
: مۇنداق دېگهن يهنه r پهيغهمبهر
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 رواه مسلم " ُه ِباْلَجنَِّة شِّْر َب َف َمْن َيْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه╥ ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه "

 قىلغان كىمىكى ╰  جهزمى  قهلبىدىن  اهللا ▊ هالدا چىن  إال  إله  قا ▉ ال
 ╮ . هت بىلهن خۇشخهۋەر بهرگىن گۇۋاهلىق بهرسه╥ ئۇنىڭغا جهنن

 اهللا مهزمۇنى╦ قارشى ههدىسنىڭ  إال  إله  تهلهپ ال  ئۇنىڭ  ۋە  – قا

 گۇمان بىلهن گۇۋاهلىق بهرگهن █ قهلبىدە جهزمىيهت يوق هالدا شهك تهقهززالىرىغا
 بېشارەت بهرمىگىن  جهننهت بىلهن  ئادەمنىڭ . ئادەمگه  بولغان  جهننهتتىن مههرۇم

 ! بىزنى ئۆز پاناهىدا ساقلىسۇن اهللا . ارگاهى بولمايدۇ خ ئوتىدىن باشقا قار ەۋزە د
 ج ╳ هۋهىدك ╳ ت  قى ╳ هزم ╳ ه  دې ╳ لى ╳ ى  ئى ╳ االنى ╳ هئ ╳ ت اهللا هن ╳ گ ╳ ش  ╥ ق ╳ لى ╳ اله ╳ ڭ

 خۇسۇسى  تهڭداشسىز ╳ سۈپهت █ ىم ئىس ۋە يهتلىرى ╳╳ پ╳هرۋەردى╳گارلىق  لىرىدە
 ئىبادەت █ يهككه  بهندىلهرنىڭ  شۇنداقال  ئىكهنلىكى╥  يوق  شىرىكى  هېچ  يېگانه╥

 شۈبهه █ شىغا اليىق بىرىنبىر ههق ئىاله ئىكهنلىكىگه نىسبهتهن ههر قانداق شهك قىلى

 تاشاليدىغان  يوقۇتۇپ  گۇماننى  بولۇشىنى ۋە  هاسىل  ئىلىمنىڭ  پۇختا
 . كۆرسىتىدۇ

 قا ئهمهل قىلىش ╮ ال إله إال اهللا ╰ : ئالتىنچى شهرت
 بولۇش  دۇرۇس  گۇۋاهلىقىنىڭ  شهرتل ىنىڭ تهۋهىد  بىرى ىرى زۆرۈر  ╥ دىن

 اهللا بهندىنىڭ  إال  إله  ئۇنىڭ تهلهپ ال  تاشقى تهقهززالىرىغا – قا╥  ۋە  ئىچكى

 ال إله إال اهللا ئهلچىلهرگه █ بارلىق پهيغهمبهر . دۇر مۇكهممهل ئهمهل قىلىشى دۇنياسىدا
 مهقسهد  قىلىنىشىدىكى  نازىل  چىقىرىشت نىشا █ نىڭ  ئهمهلىيهتكه  ئۇنى  ىن نمۇ

 : ئاال مۇنداق دەيدۇ سۇبهانههۇ ۋەته اهللا بۇ ههقته . ئىبارەت
$tΒ uρ] (#ÿρ â�É∆é& �ωÎ) (#ρ ß‰ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! tÏe$! $# u!$xÿuΖãm (#θßϑ‹ É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# 4
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y7Ï9≡sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ [ 

 ا [  پهقهت ئىبادەتنى  ئېتىقاد هللا ئۇالر  دىنغا  ههق  خالىس قىلغان╥  قا
 ه  بۇيرۇلدى هللا ا ) يالغۇز ( الدا قىلغان  قىلىشقا  ئىبادەت  ئادا . غىال  نامازنى

 بېرىشكه  زاكاتنى  شۇالر ) بۇيرۇلدى ( قىلىشقا╥  ئهنه  ئىبادەت╥ ( ╥  يهنى
 ] 5 : بهييىنه [ ] . توغرا دىندۇر ) ناماز╥ زاكاتالر ╥ ئىخالس

$tΒ uρ] àMø)n=yz £Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ [ 

 ئىنسان [  ئۈچۈنال جىنالرنى╥  قىلىش  ئىبادەت  ماڭا  پهقهت  الرنى
 ] 56 : زارىيات [ ] . ياراتتىم

 بارچه ئىبادەتنى پهقهت ماڭىال قىلىپ تهۋهىدنى : مۇپهسسىرلهر بۇ ئايهتنى
. غان دەپ تهفسىر قىل ╥ بهرپا  قىلىشلىرى ئۈچۈن ياراتتىم ╥ دېگهنلىك بولىدۇ

 شهر  شهرتنىڭ  بىر  مۇشۇ  ئىبارەت  قىلىشتىن  ئهمهل  تلىك تهۋهىدكه
 قىلغانلىق  بىكار  يارىتىشتىكى اهللا ماهىيهتته خۇسۇسىيىتىنى  كائىناتنى  تهئاالنىڭ

 پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتىپ كىتابالرنى نازىل قىلىشتىكى ╦ غانغا ئىنكار قىل نى هېكمىتى
 نىڭ بهندىلهر ئۈستىدىكى ههققى بولغان تهۋهىدنى اهللا گه سهل قاراپ╥ مهقسىدى

 قىلىپ بۇزۇپ شۇندا ╦ غا ئهمهلدىن قالدۇرغان  پۈتۈن دىننى جېنىدىن جۇدا  قال بىر

 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا . غا باراۋەر تاشلىغان
$tΒ uρ] $uΖù=y™ö‘ r& ÏΒ ��Î=ö6 s% ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) û ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) … çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7 ôã $$sù [ 

 مۇههممهد ( [  پهيغهمبه !) ئى  ئهۋەتىلگهن  ئىلگىرى  رلهرنىڭ سهندىن
 يوقتۇر╥ ماڭىال ئىبادەت ) بهرههق ( مهندىن باشقا هېچ مهبۇد ╰ : ههممىسىگه
] 25 : ئهنبىيا [ ] . دەپ ۋەهيى قىلدۇق ╮ قىلىڭالر
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‰s)s9uρ] $uΖ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( [ 

 ئۈممهتكه [  بىر  ههر  ههقىقهتهن  قىلىڭالر╥ قا هللا ا ╰ : بىز  ئىبادەت
 ]. 36 نههىل╥ [ ] ... دەپ پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق ╮ يىراق بولۇڭالر تاغۇتتىن

 ئومۇمى  ئايهتلهرنىڭ ههممىسى  نىشانىنى ي بۇ  ۋە  پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپه

 يېغىنچاقالپ  نۇقتىغا  پهقهت ╥ بىر  ئۈستىدىكى تهئاال اهللا ئۇنىڭ  بهندىلهر  نىڭ
 چى  ئهمهلىيهتكه  تهۋهىدنى  بولغان  ئهمهس ههققى  نهرسه  باشقا  قىرىشتىن

 . لىكىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ ئىكهن

 تاغۇتلىرى  ر فارىس  ساهابه  ئامىر ي بئى ى بۈيۈك  ئىسالم t ئىبنى  دىن
 فار  قوزغىلىپ  مهقسهتته  نېمه  ئېچىپ ى قوشۇنىنىڭ  ئۇرۇش  زېمىنىغا  س

 سۇ ى كهلگهنلىك  ئۇ توغرىسىدا  قىلغاندا╥  بىزنى اهللا شۈبهىسىزكى╥ ╰ : ئال  تهئاال
 بهندىلهرگه بهند  بهندىلهرنىڭ قۇتۇلدۇرۇپ╥ قىلىشتىن قۇلچىلىق ىلهرنى

 ق  ئىبادەت  ئۈچۈن╦ لىشقا ى پهرۋەردىگارىغا  دىنالرنىڭ يېتهكلهش  تۈرلۈك
 ئادالىتىگه قۇتۇلدۇرۇپ زۇلۇمىدىن  ئېرىشتۈرۈش ئىسالمنىڭ  ئېرىشتۈرۈش

 ۈچۈن ه چىقىرىش ئ ئازادىچىلىكك تىكى دۇنيا زىندانىدىن دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن╦
. ╥ دەپ جاۋاب بهرگهن ╮ ئهۋەتتى

 : َعَلى ِحَماٍر╥ ُيَقاُل َلُه r ُكْنُت ِرْدَف النَِّبيِّ " : َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه╥ َقاَل
 َفَقاَل  اللَِّه╭╥ : ُعَفْيٌر╥  َعَلى  اْلِعَباِد  َحقُّ  َوَما  َعَلى ِعَباِدِه  اللَِّه  َتْدِري َحقَّ  َهْل  ُمَعاُذ  َيا

 َقاَل ا : ُقْلُت  َأْعَلُم╥  َوَرُسوُلُه  ِبِه : للَُّه  ُيْشِرُكوا  َوَلا  َيْعُبُدوُه╥  َأْن  َعَلى اْلِعَباِد  اللَِّه  َحقَّ  َفِإنَّ
 َيا َرُسوَل اللَِّه╥ : َشْيًئا╥ َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه َأْن َلا ُيَعذَِّب َمْن َلا ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا╥ َفُقْلُت

 متفق عليه " َلا ُتَبشِّْرُهْم َفَيتَِّكُلوا : ِبِه النَّاَس╥ َقاَل َأَفَلا ُأَبشُِّر
مىنگهن بىر r مهن پهيغهمبهر : مۇنداق دەيدۇ t مۇئاز ئىبنى جهبهل
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 ئىدىم  مىنگىشىۋالغان  مۇئاز╥ ╰ : ماڭا r پهيغهمبهر . ئىشهكنىڭ كهينىگه  ئى
 بهندىلهرنىڭ اهللا  نېمىلىكىنى╥  ههققىنىڭ  ئۈستىدىكى  بهندىلهر  اهللا نىڭ

 بىلهمسهن╭  نېمىلىكىنى  ههققىنىڭ  تاشلىدى █ ئۈستىدىكى  سوئال  . دەپ
 نىڭ اهللا ╰ : ئۇ ئېيتتى . ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئوبدان بىلىدۇ اهللا : مهن دېدىم

 ئۇالرنىڭ بهندىله  ههققى  ئۈستىدىكى  هېچ اهللا ر  قىلىپ╥  ئىبادەت  بىر ╳ قىال
 قى ╳╳ تىكى ههق اهللا بهندىلهرنىڭ ╦ شهيئىنى ئۇنىڭغا شىرىك كهلتۈرمهسلىكى

 هېچ اهللا سا╥ ╳ بول  شى ╳ بى ╳╳ قا  ك ╳ رى ╳ ر  كى ╳ گ ╳ رمى ۈ ╳ ت ╳ هل ╳ ك  دوۋزاخ ╳ شى ╳ هن  نى
 ئازابلىماسلىقى ╳ ل ╳ بى  ئهل ╳ نى اهللا ئى : هن ╳╳ م ╮ . هن  ب ╳ چى ╳ ڭ  ۇ ╳╳ سى╥
 پهيغهمبهر ╳ ۇش ╳ خ  دېۋىدىم╥  يهتكۈزمهيمۇ╭  كىشىلهرگه  : r خهۋەرنى
 . دېدى ╮ يۆلىنىۋالىدۇ ئۇنىڭغا بولدى يهتكۈزمه╥ كىشىلهر ╰

 ههقق اهللا هك╥ دېم  ئۈستىدىكى  بهندىلهر  بهندىلهرنىڭ نىڭ  ۋە ى  ئىچكى

 دۇنياسىدا  قىلىشى اهللا تاشقى  ئىبادەت  كۆرۈنىدىغان قىال  كۆزگه  ╥ههمدە
 شىرىكل ۋە  بولۇشىدۇر كۆرۈنمهيدىغان  خالى  تهلتۆكۈس  اهللا . هردىن  إال  إله  ال

 مۇشۇ  مانا  مهقسهد  كۆزلهنگهن  ههدىسنىڭ بۇنى . گۇۋاهلىقىدىن  هس ئهن مۇشۇ
 ئۇ . يهنه بىر شهكلى تېخىمۇ ئىزاهالپ بېرىدۇ دىن نهقىل قىلىنغان t ئىبنى مالىك

 : ئېيتىدۇ
 َما ِمْن .. َيا ُمَعاذ : " َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل╥ َرِديُفُه َعَلى الرَّْحِل╥ َقاَل r نَّ َنِبيَّ اللَِّه إ

 َوَأنَّ  ِإلَّا اللَُّه  ِإَلَه  َأْن َلا  َوَرُسوُلُه ُمَحمًَّدا َعْبٍد َيْشَهُد  ِمن َقْلِبه َعْبُدُه  اللَُّه ِصدًقا  ِإلَّا َحرََّمُه
 النَّاِر  َقاَل " َعَلى  َقاَل : ╥  َفَيْسَتْبِشُروا╭    النَّاَس  ِبَها  ُأْخِبُر  َأَفَلا  اللَِّه╥  َرُسوَل  ِإًذا : َيا

 متفق عليه ... َيتَِّكُلوا

 ها r پهيغهمبهر t مۇئاز  مىنگىشىۋالغان  ئۇالغقا  بىر لهتته مىنگهن
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 كىمىكى چىن قهلبىدىن ... ئى مۇئاز ╰ : مۇنداق دېدى r ئىدى╥ پهيغهمبهر
 اللَّه ▊ سهمىمىيهت بىلهن  ِإلَّا  ِإَلَه  اللَّه ُمَحمَّد َلا  ههق ت اهللا ( َرُسوُل  ىن باشقا

 ئىكهنلىكىگه گۇۋاهلىق بهرسه╥ ▉ ) نىڭ ئهلچىسى اهللا ئىاله يوق╥ مۇههممهد
 قىلىدۇ تهئاال ئۇ بهندىگه دوۋزاخنى اهللا  ئېيتتى ╮ هارام  نىڭ اهللا ئى : مۇئاز

 ئۇ ! ئهلچىسى  يهتكۈزۈپ ئۇالرنى خۇش قىلىۋەتمهيمۇ╭  كىشىلهرگه  بۇنى
 . ╮ ئۇنداق قىلساڭ ئۇالر شۇنىڭغا يۆلىنىۋالىدۇ ╰ : ئېيتتى

 ههدىس  ئالدىنقى  ههدىسنى  چۈشهنگىنىمىزدە بۇ  بىرلهشتۈرۈپ  ╥ بىلهن
 بېرى گۇۋاه كه تهۋهىد  مهقسهد لىق  ئايدىڭل تېخى شتىكى  كېت مۇ  ╥ يهنى . ىدۇ ىشىپ

 ِإلَّا اللَّه ▊ ىلهن كىمىكى چىن قهلبىدىن سهمىمىيهت ب ╰ نىڭ r پهيغهمبهر  َلا ِإَلَه
 ╮ ئۇنى دوۋزاخقا هارام قىلىدۇ اهللا قا گۇۋاهلىق بهرسه╥ ▉ َرُسوُل اللَّه ُمَحمَّد

 اهللا ڭ ╳ ۇالرنى ╳ قى ئ ╳ نىڭ بهندىلهر ئۈستىدىكى ههق اهللا ╰ دېگهن سۆزىنى ئۇنىڭ
 ئى ╳ ى ق  قى ╳ ب ╳ ال  هېچ ╳ لى ╳ ادەت  شهي ╳ پ╥  شىرىك ╳ ئى ╳ بىر  ئۇنىڭغا  نى

 سۆزى شهرهىلهپ بېرىدۇ ╮ ... كهلتۈرمهسلىكى  بىر  يهنه  چۈنكى ههر . دېگهن

 كىشىلهرنىڭ شۇ ههدىسكه يۆلىنىۋېلىپ╥ تهۋهىدكه r ئىككى ههدىسته پهيغهمبهر
 ۇئاز ╥ م ېلىش ئېهتىماللىقىنى كۆزدە تۇتۇپ قوشۇپ ئهمهل قىلىشتىن ۋاز كېچىپ ق

t نى بۇ ههدىسنى باشقىالرغا يهتكۈزۈشتىن توسقان . 
 ال ▊ چىن قهلبىدىن سهمىمىيهت بىلهن كىمىكى ╰ بۇ شۇنى بىلدۈرىدۇكى╥

 اللَّه  َرُسوُل  ُمَحمَّد  اللَّه  ِإال  بهرسه ▉ ِإلَه  گۇۋاهلىق  ههدىستىن ╮ ... قا  كۆزدە دېگهن
 ئېغىز تۇتۇلغىنى  پهقهت  كهلىمىسىنى  تهۋهىد  بهندىنىڭ  تهلهپپۇز قانداقتۇر  ىدا

 كى ى ╥ بهلكى پۈتكۈل ئىبادىتىنى اهللا قا قىلىش ۋە ئىبادەتت ى ئهمهس قىلىپ قويۇش
 بهندىلهر █ ئاشكارا  تهئاالنىڭ  اهللا  ئارقىلىق  ساقلىنىش  شىرىكلهردىن يۇشۇرۇن
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 مۇكهممهل ئىچكى ۋە تاشقىرى دۇنياسىدا نى ئۈستىدىكى ههققى بولغان تهۋهىد
 چىقىر  ئىبارەت ىش ئهمهلىيهتكه  ئۆز . ىدىن  ههدىسلهر  بىر █ رۇشهنكى╥  بىرىنىڭ █ ئارا

 تولۇقاليدۇ  ۋە  شهرهىلهيدۇ  تېمىغا . مهزمۇنىنى  بولسا  ئىنساپ  مۇئمىندىكى
 قىلماي  بىپهرۋالىق  هېچبىرىگه  ههدىسلهرنىڭ  ئهمهل ╥ ئاالقىدار  تولۇق  ههممىگه

 . قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ
 تاپى  ئادا  بىلهن  سۆز  تىلدىكى  راستىنال  ئىشى  تهۋهىد  ئىش ئهگهر  دىغان

 ۇ سۆزگه قارشى ب بولسا╥ قۇرەيش كۇففارلىرى تهۋهىد كهلىمىسىنى رەت قىلىپ╥
 بارغان نى جانلىرى شىرىن  ئېلىپ  تىكىپ  دوغا  مۈلۈكلىرىنى  بارلىق  ۋە

 پهيغهمبهر مۇشه █ جاپا  قىرىقىنى نىڭ چا r ققهتلىك قانلىق كۆرەشلىرىنىڭ ئورنىغا
 ئۇنىڭغا  قىلىپ╥  اهللا ╰ قوبۇل  إال  إله  دەپ ئارام ╮ ! ئۇه ╰ ╥ ەپ بېرىپ نى د ╮ ال

 دىنى╥  بۇتپهرەسلىك  ئهقىدىسى╥  ئۆزىنىڭ شىرىك  بىرگه  بىلهن  شۇنىڭ  ئالغان╥

 . ئادىتى ئۈستىدە ياشاۋەرگهن بوالتتى █ جاهالهتلىك ئۆرپ
 ته  قىلىشنىڭ  ئىقرار  تىلدا  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  ئۇالر  ززاسى قه لېكىن

 ال إله . تونۇپ يهتكهنىدى ىنى ئۇنىڭ مهزمۇنىغا بىر پۈتۈن ئهمهل قىلىش ئىكهنلىك
 ئۇنىڭ ت إال اهللا    قايتا قىپ تاشالپ ╳ ههيكهللهرنى چې █ بۇت هلىپى ╳ دېگهنىكهن╥ ╥ 

 يولىماسلىق  يېقىن  قىلىشقا  ئىبادەت  ىن ت اهللا ۋە قىمۇ اهللا ╳╳╳ شىرىكتىن ╥ ئۇنىڭغا
 به  بولۇشتىن غهيرىگىمۇ  چو ندە  كۆپ ئىالهالرغا  پاكلىنىش پۈتۈنلهي قۇنۇشتىن ╥

 اهللا نى╥ ئىكهنلىكى  إال  إله  بولغان ال  زىت  يوليورۇقلىرىغا  ۋە  روهى  نىڭ
 هاياتىنى ╥ ئادەتلىرىنى تۈپتىن ئۆزگهرتىپ █ ۆرپ ╳ يهت ئ ╳ لى ╳ بۇتپهرەسلىك ۋە جاهى

 . تهۋهىد ئاساسىدا يېڭىۋاشتىن تهرتىپلىمىسه بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى
 اهللا  إال  إله  جاهىلىيهت ال دا ئوتتۇرىسى كىشىلهر تۈزۈمى دېگۈچىنىڭ
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 ي شهكىللهندۈرگهن  تاشالپ╥  يوقىتىپ  پهرىقلهرنى  بىلهن ۇقى تۈرلۈك  تهبىقه  رى
 قنىڭ پهقهت تهقۋادارلىق يىن بىلهن قۇل ئوتتۇرىسىدىكى پهر تۆۋەن تهبىقه╥ خوجا

 ئهخالق ۋە تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىش بىلهن بولىدىغانلىقىدىن ئىسىل ۋە بۇ دىننىڭ
 ساختا ╥ دېگهن هامان ال إله إال اهللا ╦ ش الزىملىقىنى همنى قوبۇل قىلى ئىبارەت ئۆلچ

 ئاستىدىك اهللا كاتتىۋاشالرنىڭ █ تاغۇت ۋە ئىالهالر  قول  ئۆزلىرىنىڭ  ى ئالدىدا
 مۇر چاكار  چوقۇنىدىغان  ئۇالرغا  بولۇش ىت لىرى╥  قۇل  باراۋەر  بىلهن  ى لىرى

 ئۇالرنىڭ هاۋايى  بهندىلهرنى دىن ههمدە شههۋەتلىرى ۋە سى ى ههۋ █ الزىملىقىنى╥
 مال  هارام  كهلتۈرگهن  قولغا  ئارقىسىدا  قىلىش  قۇل  ساختا دۇنيا █ بهندىلهرگه  ۋە

 شۆهرەتلىرىدىن پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئۈچۈن ۋاز كېچىش █ ئابروي
 . الزىملىقىنى بىلىپ يهتكهنىدى

 تىل  تهۋهىدنى  ئىق ╳ ئۇالر  قى ╳ دا  ڭ ههممىسىنى ╳ قىالرنى رى ╳ يۇقى نىڭ ╳ لىش ╳ رار

 تهئاالنىڭ بۇنىڭدىن باشقىغا رازى اهللا ىقىنى╥ بۇ دىننىڭ ئىگىسى تهلهپ قىلىدىغانل
 مىسلى  تارىختا  كهلىمىنى  بۇ  يهتكهچكه╥  تونۇپ  ئېنىق  بولمايدىغانلىقىنى

 قارشى كۆرۈلمىگهن  ئۇنىڭغا  ۋە  بىلدى  دۈشمهن  قىلدى╥  ئىنكار  دەرىجىدە
 . جهڭلهرنى قىلدى

 تۈپهيل  يۇقىرىقى سهۋەبلهر  ئۇالر  نىڭ r ى پهيغهمبهر شۇنىڭ بىلهن بىرگه
 اهللا  إال  إله  ئۇنىڭ ال  ۋە  قىلىش  ئهمهل  تهلتۆكۈس  شهرتلىرىنى گۇۋاهلىقىغا

 قىلماسلىق  تهلهپ  ئۇالردىن  ئۇرۇنداشنى  ئ گ بهدىلى مۇكهممهل  ئۈچۈن ╳ ه  ۆزلىرى
 ئهتىۋارلى ╳ ئ  ۋە  قىممهتلىك  بول ╳ هڭ  مال ╳ ق  ئالى █ غان  پادىشاهلىق  ي دۇنيالىرىنى╥

 پهيغهم  قوشقولالپ  قويدى r بىرىمىز مهنسهپلىرىنى  ئالدىغا  باشقا . نىڭ  ╥ ئۇندىن
. ايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى ئورۇند ئۇنىڭ ههرقاندا ئېهتىياجى بولسا ئۇنى
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 قى ╳ ۇالرنىڭ ب ╳ ئ r پهيغهمبهر  قىل ╳ لىرى ╳ تۇرۇش ╳ زىق ╳ ۇ  پ ╳ غا  قىلماي╥ ╳ چه  هرۋا
 مال  ئهمهل █ تهڭلىگهن ╥   ههممىسىنى – دۇنيا  قىلىپ╥ مهنسهپلىرىنىڭ  رەت

 چاقىرىقىغا جاۋاب قايتۇرۇشىنى ╥ ساپ ╮ ال إله إال اهللا ╰ بۇرۇن ئۇالرنىڭ ئهڭ
 جۇدا █ شىرىكتىن ۋە تۈرلۈك مهئبۇدلىرىدىن ئادا █ تهۋهىدنى قوبۇل قىلىپ╥ كۇفرى

 قهتئى ╳ بول  بهندىنىڭ ئىچى ي مىسا  سىرتىدىكى ئېتىقاد╥ █ بولدى قىلمايدىغانلىقىنى╥
 مۇكهممهل  تهۋهىدكه  ئالغان  ئىچىگه  ئهمهلنى ئۆز  ۋە  بىلهن سۆز  ئۇالر  كهلمىسه

 ئۇالردىن هېچنېمىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى  كېلىشهلمهيدىغانلىقىنى╥  هېچ ئىشتا
 ① . بىلدۈردى

 : مهسىله █ 1 *

 ناماز  قاتارىدا  شهرت بولىدىغان ئهمهللهر  ئىماننىڭ دۇرۇسلىقىغا  تهۋهىد ۋە
 بهش  بولۇپ╥  بار  بولم ئىبادىتىمۇ  ئىمان  ئىمانى  كىشىنىڭ  نامازسىز  . ايدۇ ۋاخ

 چىقىپ  دىندىن  يوقاتقان╥  تهۋهىدنى  پۈتۈن  بىر  ئادەم  ئهتكهن  تهرك  نامازنى
 نىڭ r هههىه ههدىسته پهيغهمبىرىمىز . شىرىككه چۈشۈپ قالغان بولىدۇ █ كۇفرى

 ىشتىن ئىبارەت ئهڭ بۈيۈك غايىنى بۇ ╳╳ تهۋهىدنى بهرپا قىل ! بۇ ههقىقهتهن قاتتىق ئاگاهالندۇرۇش ①
 ئهقىدىسىنى  ۋە  دىنى  ئېچىش باهانىسى بىلهن  يول  دەۋەتكه  قىلىش بهدىلىگه╥  قۇربان  مهنپهئهتنى  ئالىي  ۋە

 يۈندە  مايسىز  سۆڭهكلهرنى╥  گۆشسىز  بوسوغۇسىدىن  تاغۇتالر  تۇرۇپ╥  قىلىپ  ئۇۋاقالرنى █ ئاياغئاستى
 بۇ ╳╳╳ اهللا يولىدىكى ماالمهت ۋە ! ۇرۇش ۋە يېتهرلىك نهسىههت ئىزدەپ كېتهلمهيدىغانالرغا قاتتىق ئاگاهالند

╥   پىروگراممىلىرىدىن  ئۆزىنىڭ ههرىكهت  قىزىقىپ╥  مهنپهئهتلىرىگه  دۇنيا  تۈرلۈك  ياكى  قورقۇپ  ئهزىيهتتىن
 تهۋهىدنى  مهزمۇنىدىن  زۆرۈر  دەۋەتنىڭ  ئوقۇشلۇقلىرىدىن╥  نى ( مائارىپ  اهللا  إال  إله  ال  ) يهنى╥

 ئۇششاق كېچىكتۈرىۋەتكه  ئورنىغا  ئۇنىڭ  مىش █ ن╥  بىلهن╥  مهسىلىلهر  فىقهىي  بىلهن █ شاخچا  مىش گهپلهر
 قىلىشتا  دەۋەت  قا  اهللا  قىلىۋاتىمىز╥  ئىش  ياخشى  ئۆزىنى  تېخى  يهنه  ئۆتكۈزىۋاتقان╥  هاياتىنى

 بۇ !! نبڭ مهنهىجى بويىچه توغرا يولدا كېتىۋاتىمىز╥ دەپ چاغالۋاتقان كىشىلهرگه قاتتىق سىگنال r پهيغهمبهر
 خىلمۇ  ئۇالردىن  قىلىشىدىغان╥  پاراڭالرنى  ههممه  سورۇنالردا  تۈرلۈك  بىلهن  تاغۇتالر  خىل █ يهنه

 يوليۇرۇقالرنى تاپشۇرۇپ ئېلىشنىال بىلىدىغان╥ ئۇالرنى ال إله إال اهللا قا بۇيرۇش ئهمهس╥ ئۇالرنى ئاشكارا
 پېتىنالمايدى  قىلىشقىمۇ  سۆزنى  ههق  ئېغىز  ئىككى  چهكلهپ  قاتتىق زۇلۇملىرىدىن  موللىالرغا  جانباقتى  غان

!! سىگنال ۋە ئېغىر ئاگاهالندۇرۇشتۇر
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 : مۇنۇ سۆزى نهقىل قىلىنغان
 " َرَكَها َفَقْد َكَفر َفَمْن َت " " ِإنَّ َبْيَن الرَُّجِل╥ َوَبْيَن الشِّْرِك َواْلُكْفِر╥ َتْرَك الصََّلاِة "

 رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم " َفِإَذا َتَرَكَها َفَقْد َأْشَرَك " : وفي رواية

 مۇشرىكلىك شۈبهىسىزكى╥ ╰  نىسبهتهن  ئادەمگه  كافىرلىق بىلهن بىر
 كىمىكى نامازنى تهرك ئېتىدىكهن╥ شهكسىز كافىر . نامازنى تهرك ئېتىشتۇر

 كېتىدۇ  بىر ╮ بولۇپ  تهرك ئهگهر ╰ : دېيىلگهن مۇنداق ىۋايهتته ر يهنه  ئۇنى
 . ╮ شۈبهىسىز مۇشرىك بولۇپ كېتىدۇ █ ئېتىدىكهن╥ شهك

 بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى  چىقىپ كافىر  قىلغۇچىنىڭ دىندىن  نامازنى تهرك

 ههدىسلهر  ئايهت ۋە  ناهايىتى ئىسپاتاليدىغان  باشقىمۇ  كۆپ بولۇپ╥ بۇنىڭدىن
 كىچىك كۇفرى دەپ هۆكۈمنى ئاشكارا بۇ ن ههدىسلهر ئىپادىلهۋاتقا █ شۇ ئايهت

 ب  بولىدىغان  دەلىل  ياك █ ئايهت هېچقانداق اشقا شهرهلهشكه  ي شهرئى ى ههدىس

 ① . دەلىل تېپىلمايدۇ

 : مهسىله █ 2 *

 بىلهن  ئېتىش  تهرك  ئهمهلنى  ئىنسان ╥   بىلگىنكى  قېرىندىشىم╥  ئهزىز
 : تۆۋەندىكى ئىككى خىل هالهتته كافىر بولۇپ كېتىدۇ

 ها  پۈتۈنلهي : لهت بېرىنچى  دېگهننى  ئىبادەت  ۋە  ئېتىپ╥ تهرك تائهت
 رو  ئۆتىمهيدىغان╥  مال ناماز  قىلمايدىغان╥  ههج  تۇتمايدىغان╥  دۇنياسىنىڭ █ زا

 تائهتنى  هېچبىر  كۆرسىتىلگهن  شهرىئهتته  ههمدە  ئايرىمايدىغان  زاكىتىنى
 ئادەم  م . ئورۇندىمايدىغان  مهن  مۇسۇلمانلىقنى╥  ئېغىزىدا  ئادەم  نالر ئمى ۇ بۇنداق

 دېگهن كىتابىمىزدا ╮ ) نامازنى تهرك ئهتكۈچىنىڭ هۆكمى ( حكم تارك الصالة ╰ بۇ مهسىلىنىڭ تهپسىالتى ①
 . رىپ ئۆتتۇق بىر رەددىيه بې █ بايان قىلىنغان بولۇپ╥ بىز ئۇنىڭدا قارشى پىكىردىكىلهرنىڭ شۈبهه ۋە دەلىللىرىگه بىرمۇ

 كىتابقا  شۇ  بولغانالر  ئېرىشمهكچى  چۈشهنچىگه  چوڭقۇر  تېخىمۇ  ياكى  قىلمىغانالر  هاسىل  قانائهت  يهردە  بۇ
!. مۇراجىئهت قىلغاي
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 سىرتىدىكى ╥ قاتارىدا  ئىسالم  ئۇ  كهتسۇن╥  قىلىپ  دەۋا  قانچىلىك  دېگهننى
 . كافىردۇر

 رەهىمههۇ ن ئىب  تهيمىيه  توپلىمى اهللا ى  دا ) بهت █ 209 وم╥ ت █ 7 ( پهتىۋاالر
 دەيدۇ  ئهلههمىدى ╰ : مۇنداق  ئېيتىدۇكى╦  مۇنداق لاله رەهىمههۇ ي ههنبهل  بىزگه

 شۇ : دېگهن  ههققىدە  ئىمان  كىشىلهرنىڭ  يهتتى بهزى  ماڭا  دېيىشكهنلىرى  : نداق
 ئادەم ▊  ئهمهل ههج ۋە روزا ╥ زاكات ╥ ناماز بىر  نىڭ پهرزلىكىنى ئىبادەتلهر █ قاتارلىق

 ئېلىپ  هېچقايسىسىنى لېكىن ╥ يۇ █ تۇ تهن  پهرزلهرنىڭ  بۇ  ئاخىرىغىچه  هاياتىنىڭ
 هاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه نامازنى قهستهن قىبلىگه كهينىنى قىلىپ ى ╥ ياك اپتۇ ئورۇندىم

ۇ ت ئۆ  بولمىسۇن╥ ╥ ① هپت  تانمىغان شۇالرنىڭ نېمىال  ئۇ ال پهرزلىكىگه  بولسا
 كهلتۈرۈش ۋە ئهمهللهرنىڭ يۇقىرىقى . مۇسۇلماندۇر █ ئمىن ۇ م  يۈز  نىڭ قىبلىگه

 مىسىمۇ ئۆزىدە ╳ ئۇنى ئهمهلدە ئۇرۇندىيال ئهگهر ╥ دىن كېيىن غان قايىل بول پهرزلىكىگه

 بولىدۇ  مهۋجۇد  بىل ╥ ئىمان  بولسا دەپ  ئۇ گهن  بولىدۇ ىال يهن ╥  ئىگىسى  . ▉ ئىمان
 اهللا بۇ ئېنىق هالدا╥ سۆز بولۇپ╥ رانه ف كۇ ئاشكارا سۆزى بۇ ئۇالرنىڭ ╥ مېنىڭچه

 پهيغهمبهر  ئۆلىمالىرى نىڭ سۈننىتى r نىڭ كىتابى╥  مۇسۇلمانالر  پۈتكۈل  ۋە
 ُمْخِلِصيَن َلُه َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه [ : تهئاال ئېيتىدۇ اهللا . انلىقتۇر بىلهن قارشىالشق

 ُحَنَفاء  پهقهت ئىبادەتنى ا [ ] الدِّيَن  ههق دىنغا هللا ئۇالر  خالىس قىلغان╥  قا
 هالدا  قىلغان  بۇيرۇلدى ق هللا ا ) يالغۇز ( ئېتىقاد  قىلىشقا  ئىبادەت  ] .. . ىال

 دېگىنىنى . ] 5 : بهييىنه [  مۇنداق  ههنبهلنىڭ  ئىبنى  ئههمهد  مهن  ئېيتىدۇكى╥ ههنبهل
 نىڭ ئهمرىنى ۋە اهللا قا كافىر بولغان╥ اهللا نى قىلغان ئادەم بۇ گهپ ▊ : ئاڭلىغان ئىدىم

. ئهلۋەتته بۇ╥ نامازنى پۈتۈنلهي ئوقىمىغان ئادەمدىن ياخشىراق ①
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 ╮ ① . ▉ ىن يهتكۈزگهن ههقىقهتنى رەد قىلغان بولىدۇ تهرەپت اهللا r پهيغهمبهر
 رەهىمههۇ  ئاجۇري  ئهخالقى ╰ ╥ لاله ئىمام  كىتابىدا ╮ ئۆلىماالر  دېگهن

 دېگهن  ئهمهل █ بهدەن ╰ : مۇنداق  ئىماننىڭ ╳╳╳ ئهزاالردىكى  تىلدىكى  ۋە  قهلب
 ئاشكارىلىغۇچى ياكى است ر  روزا╥ . دۇر ساختىلىقىنى  زاكات╥  ناماز╥  تاهارەت╥

 ئهمىلى  قاتارلىق  جىهاد  ئىسپاتلى ئارقىلىق ههج╥  ئىمانىنىڭ راستلىقىنى  مىغان╥ ئۆز
 رازى نوقۇل  قويۇشقا  ئىپادىلهپ  ئېغىزىدا  چۈشىنىپ  ئادەم ئۇنى  قالغان  بولۇپ

 مۇ  ئهمهس ههرگىز  چۈشهنچى . ئمىن  ۋە  سۆزى  هېچنېمىگه ئۇنىڭ  سى
 ئهمهل قىلىش ئىماننىڭ . ئهسقاتمايدۇ  يۇقىرىقى ئىشالرغا  سهمىڭىزدە بولسۇنكى╥

 ئىمانىنىڭ  كىشىنىڭ  ئۇ  ئېتىش  تهرك  ئهمهلنى  بىلدۈرسه╥  راستلىقىنى
 بىلدۈرىدۇ █ ساختا  هازىرق ╥ بۇ . يالغانلىقىنى  ۋە  مۇسۇلمان ى قهدىمكى  زامان

 مهسىلىدىكى  مۇشۇ  قارىش ئۆلىمالىرىنىڭ  سۆز . ى ئورتاق  ئهكسىچه  بۇنىڭ

 ئۇنىڭدىن دىنىڭىز ۋە ئىمانىڭىزغا قارىتا . دۇر ىي مۇرجىئ رەزىل قىلغۇچى ههقىقهتهن
 ئهيلىگهيسىز  ئۇالر پهقهت ئىبادەتنى [ : تهئاال مۇنداق دېگهن اهللا . قاتتىق ههزەر

 هالدا هللا ا  قىلغان  ئېتىقاد  دىنغا  ههق  خالىس قىلغان╥  ىال ق هللا ا ) يالغۇز ( قا
 قىلىشقا  بېرىشكه . بۇيرۇلدى ئىبادەت  زاكاتنى  قىلىشقا╥  ئادا  نامازنى

 توغرا ) ناماز╥ زاكاتالر ╥ يهنى ئىبادەت╥ ئىخالس ( ╥ ئهنه شۇالر ) بۇيرۇلدى (
 ② ╮ . ] 5 بهييىنه╥ [ ] دىندۇر

 توپلىمى  پهتىۋاالر  تهيمىيه  مۇرجىئهلهرگه ) بهت █ 287 توم╥ █ 7 ( ئىبنى  دا
 دەيدۇ  مۇنداق  بېرىپ  قهۋ ╰ : رەددىيه  بىر  پهي مۇبادا  مۇنداق r غهمبهر منىڭ  گه

 ئادەم ①  قىلغان  سۆزنى  پهيغهمبىرى اهللا بۇ  ئۇنىڭ  بولۇپ╥  كافىر  قىلغان نىڭ r قا  رەد  يهتكۈزگهنلىرىنى
 ئىبادەتنى مۇتلهق تاشلىۋەتكهن ئادەم دىندىن ئاجراپ كافىر بولۇشقا █ هېساپالنسا╥ شۇ سۆزدە ئېيتىلغىنىدەك ئهمهل

 . تېخىمۇ تېگىشلىكراقتۇر
. دېگهن كىتابىدىن نهقىل قىلىندى ╮ ) مۇرجىئهلىك هادىسىسىى ( ظاهرة اإلرجاء ╰ سهپهر ئهلههۋالىنىڭ ②
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 قىلىنسا╦ دېگهن  سىلى پهرۋەردىگارلىرى تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن ▊ لىكى پهرەز  بىز
 گۇمانسىز ئىمان كهلتۈرىمىز╥ ئىككى گۇۋاهلىقنى █ ههقىقهتلهرگه قهلبىمىزدە شهك

 ئهمما  قىلىمىز╥  ئىقرار  ئىشقا ╥ تىلىمىزدا  هېچبىر  چهكلىگهن  ياكى  بۇيرۇغان  سىلى
 قىلمايمىز  تۇتمايمىز╥ . ئىتائهت  روزا  بهرمهيمىز╥  زاكات  ئوقىمايمىز╥  ههج ناماز

 ۋاپا  ئههدىگه  ئورۇندىمايمىز╥  ئامانهتنى  قىلمايمىز╥  گهپ  راست  قىلمايمىز╥
 . رەهىم قىلمايمىز╥ سىلى بۇيرۇغان هېچبىر ياخشىلىقنى قىلمايمىز █ قىلمايمىز╥ سىله

 زىنا  بىلهن ئاشكارا  قىلىمىز╥ سىلىنىڭ ساهابه هاراق ئىچىمىز╥ مههرەم تۇققانلىرىمىز
 مۇلكىنى بۇاليمىز╥ ههتتا – مال ۋە ئۈممهتلىرىدىن كۈچىمىز يهتكهننى ئۆلتۈرىمىز╥

 ئولتۇرماستىن╥  ئاياپ  قارشى سىلىنىمۇ  سىلىگه  بىرلىشىپ  بىلهن  دۈشمهنلىرى
 ئاچىمىز  پهيغهمبهر ▉ ئۇرۇش  قىلىنسا╥  تهسهۋۋۇر  سىلهر ▊ : ئۇالرغا r دېگىنى

 كامى  ئىمانى  م ههقىقهتهن  مېنىڭ ۇ ل  كۈنى  قىيامهت  سىلهر  ئىكهنسىلهر╥  ئمىن

 ! دەرمۇ╭ ▉ كىرمىگهي دەۋزەخقه شاپائىتىمگه ئېرىشىسىلهر╥ سىلهردىن بىرەر كىممۇ
 نغا ئهڭ ئهشهددى سىلهر مهن ئېلىپ كهلگهن دى ▊ نىڭ ئۇالرغا╦ r بهلكى پهيغهمبهر

 بولغانالر  ئۇالرنى ▉ كافىر  قىلىشمىسا╥  تهۋبه  دەرهال  گېپىدىن  شۇ  ڭ دەپ╥
 دېمىسىمۇ  مۇسۇلمان  بىر  ههر  قىلىدىغانلىقىنى  جۇدا  تېنىدىن  ئوبدان كاللىسىنى

 . ╮ بىلىدۇ
 شهرتىدىن  ئىماننىڭ دۇرۇسلۇق  ئهمهلنى  مۇتلهق  مۇرجىئهلىرى  زامانىمىز

 ئايرىپ تاشالش بىلهن قايسى ئوت بىلهن ئوينىشىۋاتقانلىقىغا╥ قايسى دەرىجىدىكى
 . غا قاراپ ههزەر ئهيلىسۇن نى سۆزلهۋاتقانلىقى سهپسهتى ئهخمىقانه

 شافى  ئۇ مۇنداق دەيدۇ رەهم اهللا غا ئىي ئىمام  قارىتا ╰ : هت قىلسۇنكى╥  ماڭا
 د  قالدىڭ╥  خاتالىشىپ  مهن ې بۇنىڭدا  قىلىش  سۆز  ههققىدە  مهسىله يىلىدىغان
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 قىلىشتىن  سۆز  ئۈستىدە  مهسىله  دېيىلىدىغان  بولدۇڭ╥  كافىر  ئىشتا  بۇ  ئۈچۈن
 . ╮ سۆيۈملۈك

 ئاگاهالندۇرۇشتىن r ر پهيغهمبه ئۇالر  ههدىسىدىكى  سههىه  مۇنۇ  نىڭ
 : ِصْنَفاِن ِمْن ُأمَِّتي ال َيِرَداِن َعَليَّ اْلَحْوَض╥ َوال َيْدُخالِن اْلَجنََّة " ! ههزەر ئهيلهشسۇن

 ي طبران رواه ال " اْلَقَدِريَُّة╥ َواْلُمْرِجَئُة
 ههۋزى كهۋسهر مهن بىلهن ئۈممىتىمدىن ئىككى تۈرلۈك كىشىلهر ╰

 كېلهلمهيدۇ بو  كىرەلمهيدۇ يىغا  جهننهتكىمۇ  ئۇالر . ╥
 تائىپه █ قازا ( قهدەرىيه  قىلىدىغان  مۇرجىئه ) قهدەرنى ئىنكار  نى ئهمهل ( بىلهن

 . ╮ دۇر ) ئىماندىن ئايرىۋەتكهن تائىپه
 !. ساقلىسۇن ئۆز پاناهىدا بىزنى كۇفرى ۋە زىيانكارلىقتىن اهللا

 ئهمهل : ئىككىنچى هالهت  ئهمهلنى ئىبادەتلهرنى ئ █ ئاشكارا  ورۇندايدىغان╥

 قىل  ئهمهل  تهۋهىدكه  لېكىن  بولسىمۇ╥  تاشلىۋەتمىگهن  ئادەم مى مۇتلهق  . غان
 ئىسالم  بۇمۇ  چىققان شۈبهىسىزكى╥  سۆزلهپ دىن  ئىلگىرى  بىز  بولۇپ╥  كافىر

 ئورۇندى تهۋهىد ئۆتكىنىمىزدەك  قىلماستىن  ئهمهل  تائهت كه  باشقا  ئىبادەتلهر █ غان
 . كىشىگه مهنپهئهتسىز بولىدۇ

 ئب  مۇههممهد  دەيدۇ ئۇستاز  مۇنداق  ئابدۇلۋەههاب  ╥ شۈبهىسىزكى ╰ : نى
 مهسىله  ئىختىالپسىز  بولىدىغانلىقى  ئهمهلدە  ۋە  تىل  قهلب╥  ئهگهر . تهۋهىدنىڭ

 كهم بۇالر  بىرى  ئهمهس قالسا بولۇپ دىن  مۇسۇلمان  ئادەم  تهۋهىدنى . ئۇنداق
 ئۇ  قىلمىسا╥  ئهمهل  ئۇنىڭغا  بىلىپ بىلىپ مهزمۇنىنى چۈشىنىپ قويۇپ  ههقنى

. ╮ كافىر بولىدۇ كهبى باش تارتقان پىرئهۋىن ۋە ئىبلىس
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 تهۋهىدكه نىسبهتهن يامان كۆرۈش ۋە : يهتتىنچى شهرت
 ئۆچمهنلىككه ئورۇن قويمايدىغان چىن مۇههببهت

 تهۋهىد  ههمدە  تۇتۇش  دوست  ئههلىنى  تهۋهىد  سۆيۈش╥  تهۋهىدنى
 تهۋهىدن  كۆرۈپ  ئۆچ  ۋە دۈشمهنلىرىنى  شىرىك  بولغان  كۈشهندىسى  ىڭ

 دۇرۇس  گۇۋاهلىقىنىڭ  تهۋهىد ╳╳╳╳╳   نهپرەتلىنىش  زۆرۈر بولىشىنىڭ كۇفرىدىن
 . ىن بىرىدۇر ىرىد شهرتل

 بهرگۈچىگه  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  كۆرسىتىدۇكى╥  شۇنى  مۇههببهت  بۇ
ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى باشقا ههرقانداق كىشىدىن سۆيۈملۈك بولىشى╥ ئۇنىڭ اهللا

 مۇتلهق ياخشى كۆرۈلگۈچى يالغۇز ئۈچۈن  تهئاال بولىشى╥ اهللا شهرتسىز هالدا
 بهلكى اهللا ئۆزگىلهرنى  ئهمهس╥  بىرگه  ۋە اهللا بىلهن  ياخشى اهللا ئۈچۈن  يولىدا

 . كۆرۈشى الزىم

 شهيئىنى ۋە  شهخىسنى ياكى بىر  بىر  ئۇ  ئېلىپ ئېيتقاندا╥  مهنىدىن  مۇشۇ
 ههرگىز  كۆرسه╥  ياخشى  ئىشنى  بىر  ياخشى اهللا ياكى  كۆرگهننى  يامان

 ههرگىز . كۆرمهيدۇ  كۆرسه  يامان  يامان اهللا ئهگهر  كۆرگهننى  ياخشى  تهئاال
 نىڭ بهندىلهر ئۈستىدىكى ههققى بولغان تهۋهىدنى اهللا ╥ خۇسۇسهن . كۆرمهيدۇ

 قىسقىسى╥ بىر تهۋهىد گۇۋاهچىسىنىڭ . ئهڭ يۈكسهك مۇههببهت بىلهن سۆيىدۇ
 مۇههببهت  ئۆ █ ۋۇجۇدىدىكى  هاۋايى نهپرەت  قىلغان لچىمى  مهنبه  ههۋەسنى

 ئۆزى  بهلكى╥  بولماستىن  اهللا ال ئۆلچهم  إال  بىردىنب إله  ئىاله ى ئارقىلىق  ههق  ر
 ئىكهنلىكىگه گۇۋاهلىق بهرگهن پهرۋەردىگارىنىڭ ئاسماندىن نازىل قىلىپ بهرگهن

 . ئۆلچىمى بولىدۇ ي ئىالهى
قا خاس اهللا رقانداق شهيئى ياكى شهخىسنى هه ىن باشقا ت اهللا ╥ ئهكسىچه
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 ياكى يۇقىرى  كۆرسه  ياخشى  بىلهن  مۇههببهت  ئىگه  سۈپهتكه  تهئاال اهللا قى
 ياخشى  ئىمانهن  ئىبارەت  دىندىن  ههق  ۋە  تهۋهىد  قىلغان  نازىل  پهيغهمبهرلىرىگه

 ئىسالم  ئادەم  ئۇنداق  كۆرسه╥  نهرسىنى يامان  ئىمان █ كۆرۈش تېگىشلىك بولغان
 ان ن چىقىپ كۇفرى╥ شىرىك دائىرىسىگه كىرىپ قالىدۇ╥ شۇنداقال قىلغ دائىرىسىدى

 ئهتسىز ه نىڭ ئالدىدا هېچنېمىگه ئهسقاتمايدىغان مهنپ اهللا ئىبادەتلىرى █ باشقا تائهت
 : بۇالرغا دەلىل . ئهمهل بولۇپ كېتىدۇ

 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا
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 ا ﴿  ئادەملهر  غهيرىيلهرنى هللا بهزى  ياخشى اهللا خۇددى تىن  نى
 شې ╳ ق هللا ا ۆرۈپ ╳╳ كۆرگهندەك ياخشى ك  هر ╳ ل ╳ مىن ╳ ۇئ ╳ م دۇ╥ ╳ ۋالى ╳ لى ╳ رىك قى ╳╳ ا

 ] 165 : بهقهر [ ﴾ ... شى كۆرگۈچىلهردۇر ╳ ياخ هك ╳ دىن ب ╳ مى ╳ هم ╳ نى ه هللا ا

 دوست اهللا  كۆرۈپ╥  ياخشى  ئۈچۈن  زاتى  مهخلۇقنى  بىر  █ ياراتقان

 نازىل قىلغان اهللا يولىدا ئهمهس╥ ئهشۇ مهخلۇق يولىدا ئايرىيدىغان╥ اهللا دۈشمهننى
 ياخشى كۆرگهننى  مهخلۇق  قارىماستىن شۇ  ياكى زىتلىقىغا  ئۇيغۇن  ههقىقهتكه

 ئۇنى تهڭ تهئاالغا اهللا ندىن نهپرەتلىنىدىغان ئادەم ياخشى كۆرۈپ╥ ئۇ ئۆچ كۆرگه
 نهپرەت ئىبادىتىنى شۇ █ تنىڭ مۇهىم قىسمى بولغان مۇههببهت ە قىلىۋالغان ۋە ئىباد

 بولىدۇ  بولغان  مۇشرىك  قىلىپ  زاتى . مهخلۇققا  تهرىپىدىن  بهندىلهر  چۈنكى
 يالغۇز  كۆرۈلگۈچى  ياخشى  مۇتلهق  بولسا . تهئاالدۇر اهللا ئۈچۈن  باشقىالر

 . سهۋەبىدىن ياخشى كۆرىلىدۇ ياكى ئۆچ كۆرىلىدۇ اهللا يولىدا ۋە اهللا پهقهت
 رەهىمههۇ  توپلىمى اهللا ئىبنى تهيمىيه دا ) بهت █ 267 توم╥ █ 10 ( پهتىۋاالر



 131  

 مهۋجۇداتنىڭ زاتى اهللا ئۇلۇغ ╰ : مۇنداق دەيدۇ  هېچقانداق بىر  تهئاالدىن باشقا
 ئهمهس  دۇرۇس  كۆرۈلىشى  ياخشى  ياخشى . ئۈچۈن  ئۈچۈن  زاتى

 يالغۇز  ياخشى كۆرۈلگۈچى . ۇر ت اهللا كۆرۈلگۈچى  ههممه  باشقا  جاهاندىكى
 ئۈچۈن ياخشى اهللا زاتى ئۈچۈن ئهمهس╥ بهلكى ئۆزىدىن غهيرى ئۈچۈن يهنى╥

 تهئاالنىڭ ئىالهىيهت سۈپىتى ئۆز ئىچىگه ئالغان اهللا مانا بۇ . كۆرۈلمىكى الزىم
 ئهگهر ئاسمان ╳ [ ] َسَدَتا َلْو َكاَن ِفْيِهَما آِلَهٌة إلَّا اُهللا َلَف [ : مهناالر جۈملىسىدىندۇر

 ئهلۋەتته ) كائىناتنىڭ تهرتىپى ( تىن باشقا ئىالهالر بولسا ئىدى╥ هللا زېمىندا ا
 مۇتلهق ] 22 ئهنبيا╥ [ ] ... بۇزۇالتتى╥  ئۈچۈن  زاتى  شهيئىنى  بىر  شۈبهىسىزكى╥

 نىڭ غهيرىگه تهسهررۇپ قىلىش اهللا ياخشى كۆرىۋېلىش ئىبادەت بولۇپ╥ ئۇنى
 تهئاالنىڭ ئىالهلىق خۇسۇسىيهتلىرىدىن بولۇپ╥ اهللا ۇ ╳╳ ب . شىرىك هېساپلىنىدۇ

 يالغۇز  ئىبادەتكىمۇ  ئوخشاش بۇ  ئىبادەتلهرگه  اليىق ق اهللا باشقا  قانداق . ىنا  ههر

 كىشىنىڭ اهللا نېمىنى  كۆرىدىغان  ياخشى  سهۋەپتىن  بىر  باشقا  ئهمهس  يولىدا
 . ╮ ۋۇجۇدىدىكى مۇههببهت ئۆلچىمى بۇزۇلۇپ كهتكهن ئۆلچهمدۇر

 رەهىمههۇ ئىبن  قهييىم  يۈرگۈچىلهرنىڭ ( السالكين مدارج ╰ اهللا ى  ههقته
 كىتابىنىڭ ╮ ) يولى  دەي █ 99 توم █ 1 دېگهن  مۇنداق  تهئاال اهللا ╰ : دۇ بېتىدە

 اهللا ئالغان ئىبادەتنى ن مۇكهممهل مۇههببهتنى ئۆزئىچىگه قا بولغا اهللا ╥ مهۋجۇداتنى
 نداشلىرى ئۈچۈن ئاپىرىدە ئۇنىڭغا بويسۇنغان هالهتته ئورۇ ╥ نىڭ يوليۇرىقى بويىچه

 يىلتىزى . قىلغان  مۇههببهت اهللا ╳╳╳ ئىبادەتنىڭ  چىن  بولغان  بارچه تۇر قا  بهلكى╥ ╥ 
 بىلهن تهڭ اهللا ╥ باشقا ههركىمنى پ قا خاس قىلى اهللا مۇههببهتنى يالغۇز █ سۆيگۈ

 پهقهت  كۆرمهسلىك╥  كۆرۈشت اهللا ياخشى  ياخشى  ئىبارەت سهۋەبىدىن  . تۇر ىن
 پهي اهللا خۇددى  ۋە █ غهمبهر نىڭ  پهرىشتىلىرى  دوستلىرىغا اهللا ئهلچىلىرى╥ نىڭ
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 قانداقتۇر  مۇههببىتىمىز  غهيرىنى اهللا بولغان  كۆرگهندەك اهللا تىن  ياخشى  نى
 ئوخشايدىغان  كىشىلهرنىڭكىگه  شىرىك قىلىۋالىدىغان  ئۇنىڭغا  ياخشى كۆرۈپ╥

 بهلكى  بولماستىن  داۋامى اهللا مۇههببهت  مۇههببهتنىڭ  بولغان  ۋە تهئاالغا
 . ╮ كامالىدۇر

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا
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 بىز اهللا ╰ : جىدەللىشىپ ئېيتىدۇ ته دەۋزەخ ئۇالر [  قهسهمكى╥  بىلهن
 گۇمراه  ئالهملهرنىڭ ئوپئوچۇق  سىلهرنى  بىز  ئۆزۋاقتىدا  ئىدۇق╥  لىقتا

 ] 98 ~ 96 شۇئهرا╥ [ ] . پهرۋەردىگارى بىلهن ئوخشاش ئورۇندا قوياتتۇق

 ئېلىنغان  تىلغا  ئايهتته  باتىل ئىالهلىرىنى ئۆز الرنىڭ كافىر بۇ  خۇدالىرىنى╥

 ههرگىزمۇ  قىلىۋالغانلىقى  تهڭ  پهرۋەردىگارىغا  تهئاالنىڭ اهللا ئالهملهرنىڭ
 پايدا خاال  ئۇالرغا  زەرەر يهتكۈزۈش ۋە كائىناتنى ئىدارە █ يىقنى ئاپىرىدە قىلىش╥

 كۈچ  ئۈستىدىكى  مهۋجۇدات  قاتارلىق  پهرۋەردىگارلىق █ قىلىش  قۇدرىتىدە╥
 ئۇالرنى  كۆرسهتمهيدۇ اهللا خۇسۇسىيهتلىرىدە  كۆرگهنلىكىنى  باراۋەر  . بىلهن

 ئىد  ئايان  ههممىگه  ئاجىزلىقى  جهههتتىكى  بۇ  ئۇالر . ى تاغۇتالرنىڭ  بهلكى
 ئىتائهت ئهمهللىرىدە مهبۇدلىرىنى  بىلهن تهڭ ئورۇنغا اهللا ئۆزلىرىنىڭ مۇههببهت ۋە

 نى ياخشى كۆرگهندەك ئۇالرنى ياخشى كۆرگهن╥ ههتتا اهللا يهنى╥ . قويىۋالغان
 بۇيرۇق  ئىالهلىرىنىڭ  قىلىشنى █ باتىل  ئىتائهت  ئىتائهت اهللا پهرمانلىرىغا  قا

 . دە╥ بۇ مۇشرىكانه باراۋەرلىك مهيدانغا كهلگهن █ ىۋالغان قىلىشنىڭمۇ ئالدىغا قوي
 رەهىمههۇ  دەيدۇ اهللا ئىبنى قهييىم  مهبۇدلىرىنى ╰ : مۇنداق  ئۇالر ئېنىقكى╥
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 تىرگۈزۈش╥ اهللا  ۋە  ئۆلتۈرۈش  بىرىش╥  رىزىق  يارىتىش╥  ئۇنىڭ  تهئاالغا
 نىڭ اهللا مهۋجۇداتالرغا ئىگىدارلىق قىلىش ۋە ههممىگه قۇدرىتى يىتىش قاتارلىق

 قىلىۋالمىغان  تهڭ  سۈپهتلىرىدە  ئىالهلىرىنى . پېئىللىرى ۋە  باتىل  ههرگىزمۇ  ئۇالر
 ئاتا █ ئاسمان  ۋە  بىزنى  ياكى  ياراتقان  ياراتقان █ زېمىننى  دەپ ╥ بوۋىلىرىمىزنى

 قىلىشمايتتى  ئالهملهرنىڭ . ئېتىقاد  بىلهن  ئىالهلىرى  مۇشرىكالرنىڭ  بۇ
 ئۇالرن  قويۇشى  ئورۇندا  تهڭ  بويسۇنۇش╥ پهرۋەردىگارىنى  مۇههببهت╥  ىڭ

 قاتارلىق  ئهگىشىش  ئۇلۇغالش╥  ئىالهلىرىغا ئىبادەت چوقۇنۇش╥  باتىل  لىرىنى
 زۇلۇمنىڭ ئهڭ . تهسهررۇپ قىلغانلىقىدىن بولغان  نادانلىق ۋە  بۇ╥  شۈبهىسىزكى╥

 چېكىدۇر  ۋە █ توپا . يۇقىرى  ئۇلۇغى  ئۇلۇغالرنىڭ  قانداقمۇ  تۇپراق
 بولسۇن  تهڭ  بىلهن  نېمىلهر زېم ! پهرۋەردىگارى  يۈرگهن  ئۆمىلهپ  ئۈستىدە  ىن

 . ╮ !! قانداقسىگه ئهرشى ئۈستىدىكى زات بىلهن تهڭ بواللىسۇن

 : نىڭ مۇنۇ سۆزى نهقىل قىلىنغان r سههىه ههدىسته پهيغهمبهر
 رواه " َمْن َأَحبَّ ِللَِّه َوَأْبَغَض ِللَِّه َوَأْعَطى ِللَِّه َوَمَنَع ِللَِّه╥ َفَقِد اْسَتْكَمَل اْلِإيَماَن "

 أبو داود وغيره

 ياخشى كۆرىدىغان ۋە اهللا ╰  ئۆچ كۆرىدىغان╦ اهللا يولىدا  اهللا يولىدا
 ب  ئىمانىنى اهللا رىدىغان ۋە ې ئۈچۈن  ئادەم  ئۈچۈن بهرمهي تۇتۇپ قالىدىغان

 . ╮ مۇكهممهللهشتۈرگهن بولىدۇ
 بۇ خىسلهتلهرنى ههممه ئىشلىرىدا ۋە باشقىالر بىلهن : ههدىسنىڭ مهزمۇنى

 ۇئامىلىلىرىدە ئادەتكه ئايالندۇرالىغان كىشىنىڭ ئىمانى ۋە تهۋهىدى كامال بولغان م

 بولىدۇ  كۈچلۈك . تاپقان  تهۋهىدىنىڭ  ۋە  ئىمان  ۋە ئاجىزلىقى █ كىشىلهرنىڭ
 ۋە اهللا ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ناقىسلىقى █ كامىل  مۇههببهت  اهللا يولىدىكى

 كهم  خىسلهتلهرنىڭ  ئىمانىي  قاتارلىق  نهپرەت  بىلهن زى █ يولىدىكى يادىلىكى
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 ۋە اهللا ئهمما . مۇناسىۋەتلىك  مۇههببهت  نهپرەتتىن اهللا يولىدىكى  يولىدىكى
 ههمدە █ ئۈزۈل  بولىدۇ  يوق  تهۋهىد  پۈتۈن  بىر  ئادەمدىن  بولغان  مههرۇم  كېسىل

 . ئالدىدىكى بهندىچىلىكى ئۈزۈلۈپ╥ ئىبادەتلىرى مهقبۇل بولمايدۇ اهللا ئۇنىڭ
 : يهنه مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر

 َأْوَثُق ُعَرى اِإليَماِن اْلُمَواالُة ِفي اللَِّه╥ َواْلُمَعاَداُة ِفي اللَِّه╥ َواْلُحبُّ ِفي اللَِّه╥ "
 رواه أحمد والطبراني " َواْلُبْغُض ِفي اللَِّه

 دوستلىشىش ۋە اهللا ئىماننىڭ ئهڭ مۇستههكهم ئاساسى ╳╳╳ ╰  يولىدا
 دۈشمهنلىشىش╥ اهللا  ي اهللا يولىدا  ۋە سهۋەبىدىن  كۆرۈش  اهللا اخشى

 . ╮ سهۋەبىدىن ئۆچ كۆرۈشتۇر
 يولىدا دوستلىشىش اهللا ئىمان ۋە تهۋهىدنىڭ مۇستههكهم ئاساسى دېمهك╥

 دۈشمهنلىشىش╥ اهللا ۋە  ۋە اهللا يولىدا  كۆرۈش  ياخشى  اهللا سهۋەبىدىن

 قارشى ئۇقۇم █ سهۋەبىدىن ئۆچ كۆرۈش بولسا╥ بۇ ههدىس ئىپادىلهيدىغان قارىمۇ
 كۆرسىتىد  ئاساسى ۇكى╥ شۇنى  كۈچلۈك  شىرىكنىڭ ئهڭ  ۋە كۇفرى ۋە  كىم

 يولىدا  مهخلۇق  دوستلىشىش╥  يولىدا  مهخلۇق  بىر  قهتئىينهزەر  بولىشىدىن  نېمه
 يولىدا  مهخلۇق  ۋە  كۆرۈش  ياخشى  يولىدا  مهخلۇق  دۈشمهنلىشىش╥

 . نهپرەتلىنىشتۇر
 : مۇنداق دەيدۇ r پهيغهمبهر

 ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى َأُكوَن َأ "  َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن َلا  َوَماِلِه  ِمْن َأْهِلِه  ِإَلْيِه  رواه " َحبَّ

 مسلم

 مال ╰  ئائىلىسىدىن╥  ئۆز  مېنى  بارچه █ بهندە  ۋە  مۈلكىدىن
 . ╮ كۆرمىگىچه مۇئمىن بواللمايدۇ ياخشى كىشىلهردىن ئارتۇق

: يىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دې
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 َحتَّى َأُكوَن "  َأَحُدُكْم  ُيْؤِمُن  َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن َلا  َوَوَلِدِه  َواِلِدِه  ِمْن  ِإَلْيِه  َأَحبَّ
 متفق عليه "

 بارلىق ╰  ۋە  ئاتىسىدىن  پهرزەنتىدىن╥  ئۆز  مېنى  بىرىڭالر  سىلهرنىڭ
 . ╮ كىشىلهردىن ئارتۇق ياخشى كۆرمىگىچه مۇئمىن بواللمايدۇ
 خىل شىرىك ╳╳╳  بىر  يرىگه ىن غه ت اهللا مۇئمىنلىق سۈپهت بهندىدىن مهلۇم

 بولىدۇ  يوق  ئاندىن  بولغاندىال  سادىر  ئىبادەت  قىلىنغان  يهردىكى . تهسهررۇپ  بۇ

 ياخشى كۆرى اهللا شىرىك بولسا╥  ئارتۇق  ههممىدىن  ئىشىدا تهئاال  ههممه  دىغان╥
 ههمدە ق اهللا يېگانه  قىلىدىغان  ئىتائهت  خاهىشى [ تهئاال اهللا ا  نهفسى  ئۆز  ئۇ

 ╥ ] ازىل قىلىنغان ۋەهىينىال سۆزلهيدۇ بويىچه سۆزلىمهيدۇ╥ پهقهت ئۇنىڭغا ن
 پهيغهمبهر  ئولۇغ  ئىتائهت ۈش نى ياخشى كۆر r دەپ سۈپهتلىگهن  ئۇنىڭغا  ۋە

 مۇههببهتنى قويۇشتىن ئىبارەت  بولغان ئىتائهت ۋە  باشقىالرغا  . قىلىشنىڭ ئالدىغا

 نىڭ r مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا╥ باشقىالرنىڭ مۇههببىتى ۋە ئىتائىتىنى پهيغهمبهر
 قويغانلىق ئهمهلىيهتته╥ مۇههب  ئىتائىتىنىڭ ئالدىغا  بولغان مۇههببهت╥ اهللا بىتى ۋە  قا

 قويغانلىق بولىدۇ  بويسۇنۇشنىڭ ئالدىغا  بۇ خۇسۇسىيهت پهيغهمبهر . ئىتائهت ۋە
r دىن باشقىغا بېرىلگهن ئهمهس . 

 مۇنداق ىن د r پهيغهمبهر  ئۇ  ههدىسته  بىر  قىلىنغان  نهقىل  هالدا  سههىه
 : دەيدۇ

 متفق عليه " َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع اللََّه╥ َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللََّه َمْن "

 ئىتائهت قىلىدىكهن╥ ك ╰  بولدى ق اهللا ىم ماڭا  ئىتائهت قىلغان  كىم ا ╥ 
 . ╮ ا ئاسىيلىق قىلغان بولدى ق اهللا ماڭا ئاسىيلىق قىلسا╥

نىڭ اهللا نىڭ ئهلچىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن اهللا r چۈنكى پهيغهمبهر
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 بۇيرۇيدۇ╥  تائىتىگه  ئۇنىڭ رىزاسى ۋە  ئاسى اهللا ئىرادىسى بويىچه  بولىدىغان ي قا
 . مهئسىيهتلهردىن چهكلهيدۇ █ گۇناه

 رەهىمههۇلال  ئهلخهتتابى  سۇاليمان  مېنى ╰ ه ئهبۇ  بىرىڭالر  سىلهرنىڭ
 ياخشى  ئارتۇق  كىشىلهردىن  بارلىق  ۋە  ئاتىسىدىن  پهرزەنتىدىن╥  ئۆز

 : دېگهن ههدىسنىڭ شهرهىدە مۇنداق دېگهن ╮ بواللمايدۇ كۆرمىگىچه مۇئمىن
 مهنىسى ╰  پىدا : ههدىسنىڭ  جېنىڭنى  يولىدا  ئهگىشىش  ماڭا  تاكى  سهن

 ئۈچۈن  رازىلىقىم  مېنىڭ  بولسىمۇ╥  بهدىلىگه  ئايرىلىش  هاياتىڭدىن  قىلمىغۇچه╥
 دەۋاسىدا  مۇههببهت  بولغان  ماڭا  كهچمىگۈچه  ۋاز  خاهىشىڭدىن  كۆڭۈل

 . ╮ ايسهن راستچىل بواللم
 ت ╳ رى ╳ قى ۇ ╳ ي  سۆي ╳ هن ╳ ل ╳ هرىپ ╳ دا  ت ╳ بهت ╳ ۇههب ╳ م █ گۈ ╳╳ گهن  د ╳ هۋهى ╳ نىڭ

 شۇكى╥ ╳ قى ╳ لى ╳ گۇۋاه  دەلىل  بىر  يهنه  شهرت بولىدىغانلىقىنى كۈچلهندۈرىدىغان  غا

 ۋە  ئۆچمهنلىك  بولغان  ئهكسى  ئۇنىڭ  هالدا  تهبىئىي  يوقۇلىشى  مۇههببهتنىڭ
 قىلىدۇ  تهقهززا  بولىشىنى  يامان تهۋهىد . نهپرەتنىڭ پهيدا  ئۇنى  نهپرەتلىنىش╥  دىن

 كۇفرى  چوڭ  ئهڭ  تاشاليدىغان  چىقىرىپ  دىندىن  بهندىنى  بولسا  ي كۆرۈش
 : ئېيتىدۇ اهللا . ئامىلدۇر
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 ئۇالرنىڭ اهللا الرنى كافىر [  قىلىدۇ╥  ئهمهللىرىنى ) ياخشى ( هاالك
 قىلىدۇ  ئۇالر . بىكار  شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى╥  نهرسىنى اهللا بۇ  قىلغان  نازىل

 قۇرئاننى (  ۋە  دىننى  ههق  بىلهن ) يهنى  كۆرۈش  ئۆزلىرىنىڭ يامان
] 8 █ 9 مۇههممهد╥ [ ] . ئهمهللىرىنى بهربات قىلدى
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 ئهمهللهر  ياخشى  ئههۋالدا كافىر روشهنكى  باشقا  مۇشرىكلىقتىن  ۋە  لىق
 كهتمهيدۇ  بولۇپ  ئۇالرنىڭ اهللا . بىكار  ئايهتته  بۇ  ياخشى كافىر تهئاال  بولۇپ

 كېتىش  بولۇپ  ههبهته  ئۇالرنىڭ سهۋەبى ئهمهللىرىنىڭ  تهئاال اهللا دەل
 مۇههممهد █ پهيغهمبهر  جۈملىدىن  كىتابالرنى╥  قىلغان  نازىل  گه r ئهلچىلىرىگه

 قىلمىش چۈشۈرۈلگهن  كۆرگهن  يامان  قىلىپ ى قۇرئاننى  بايان  ئىكهنلىكىنى
 ۋە اهللا ╥ ئهلۋەتته . بېرىدۇ  مهزمۇن  بۈيۈك  ئهڭ  كىتابالردىكى  قىلغان  نازىل  تهئاال

 . دۇر غايه تهۋهىد گۇۋاهلىقى الإله إال اهللا █ ئالى مهقسهد
 ى ك ئازاپتىن قۇتۇاللمايدىغانلىق تا دەهشهتلى دەۋزەخ الرنىڭ كافىر تهئاال اهللا

 : ۋە هېچ ياردەمگه ئىرىشهلمهيدىغان ئېچىنىشلىق ئههۋالى ههققىدە مۇنداق دەيدۇ
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 ئى ╰ ): مۇئهككهل پهرىشتىگه قه دەۋزەخ ) ( ارالر يهنى كۇفف ( ئۇالر [
 قىلسۇن ! مالىك  هۆكۈم  ئۆلۈم  بىزگه  توۋاليدۇ ╮ پهرۋەردىگارىڭ  . دەپ
 بىز سىلهرگه ههقىقهتهن . دەيدۇ ╮ سىلهر ئازابتا چوقۇم قالىسىلهر ╰ : مالىك
 كۆپچىلىكىڭالر ) دىن ( ههق  سىلهرنىڭ  لېكىن  ۋە  كهلتۈردۇق  ههق نى
 ] 78 █ 77 زۇخرۇف╥ [ ] . دۇر نى يامان كۆرگۈچىلهر ) دىن (

 ياردەمسىز قېلىشلىرىغا █ تا مهدەت دەۋزەخ تهئاال بۇ ئايهتتىمۇ ئۇالرنىڭ اهللا

 سهۋەب  كۆرۈشى  يامان  ههقىقهتنى  كهلگهن  تهرىپىدىن  پهرۋەردىگارى  دۇنيادا
 ئېيتىدۇ  ههق اهللا شۈبهىسىزكى╥ . بولغانلىقىنى  كهلگهن  تهرەپتىن  نىڭ دىن تهئاال

 ال  ئاساسى  إ بۈيۈك  ئۇالر إله  بولۇپ╥  گۇۋاهلىقى  ئىبارەت تهۋهىد  دىن  اهللا  ال
 ئهبهدى  ئازاپقا╥  ئهلهملىك  ئاخىرەتتىكى  كۆرگهنلىكتىن╥  يامان تا دەۋزەخ ي بۇنى
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 . قېلىشقا اليىق بولغان
 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا
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 قايتىۋالغا [  ئارقىسىغا  كېيىن  بولغاندىن  ئېنىق  يول  يهنى ( نالر توغرا
 قايتقانالر  كۇفرىغا  ئىشىنى ( غا ) ئىماندىن  بۇ  چىرايلىق ) ئۇالرنىڭ  شهيتان

 بىلهن ( كۆرسهتتى╥  ئۇزۇنلۇقى  ئهجهلنىڭ  ۋە  ئارزۇ  ئۇالرنىڭ ) شهيتان
 شۇنىڭ ) يهنى شهيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى ( بۇ . كۆڭلىنى تىندۇردى

 : الرغا كافىر هن نازىل قىلغان نهرسىنى يامان كۆرگ هللا ئۈچۈندۇركى╥ ئۇالر ا
 قىلىمىز ╰  ئىتائهت  سىلهرگه  ئىشالردا  بهزى  ا ╮ بىز  ئۇالرنىڭ هللا دېدى╥

 ] 26 █ 25 مۇههممهد╥ [ ] . سىرلىرىنى بىلىدۇ

 پ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن╥ دىندىن چىقىپ ئېيتى بۇ كىشىلهرنىڭ ئىمان
 سهۋەبى  كېتىشىنىڭ  بولۇپ  يامان بولسا╥ مۇرتهد  دىنىنى  ئىسالم  ئۇالرنىڭ

 نىڭ دىنىنى ئىنكار قىلىدىغان╥ شهرىئهتكه ۋە اهللا الرغا شۇالرنىڭ كافىر كۆرىدىغان
 ] بىز بهزى ئىشالردا سىلهرگه ئىتائهت قىلىمىز [ تهۋهىدكه زىت قىلمىشلىرىدا

 . سۆزلىرىدىن ئىبارەت رانه دېگهن كۇف
 اهللا ۋە مۇرتهد بولغان بولسا╥ ئۇنداقتا╥ كافىر بۇالر مۇشۇ سۆزى سهۋەبلىك

 ه  قىلغان  ئۇنىڭ بىلهن █ هق دىننى چىش نازىل  ههتتا  تىرنىقىدىن ئۆچ كۆرىدىغان
 يههۇد  دۈشمهنلىشىدىغان  ئهمهس╥ █ ئاشكارا  ئىشالردا  بهزى بارلىق ╰ ناساراالرغا
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 سىلهرنىڭ سىزىقىڭالردىن چىقمايمىز  دەپ ياشايدىغان زامانىمىزدىكى ╮ ئىشالردا
 ╭ ! بوالر مۇسۇلمانالر دىيارلىرىدىكى هۆكۈمران تاغۇتالرنىڭ هالى نىچۈك

 دىننى ئهرزىمهس نهرسه ئورنىدا كۆرۈپ╥ ئۆز ئهقىدىسىنى ئۆزى دەپسهندە
 تاغۇتالرنىڭ  خىلدىكى  ئاشۇ  ئوخشاش╥  موللىالرغا  خۇشامهتكۇي  قىلىدىغان

 ئېت  ئۇالرنىڭ دوستلۇقىنى ى هاكىمىيىتىنى  كىرگهن╥  راپ قىلىپ ئۇالرنىڭ تائىتىگه
 قالماسلىقن  ئايرىلىپ  ئۇنىڭدىن  كهلتۈرۈپ  ههمدە قولغا  قىلىۋالغان  غايه  ئالى  ى

 چىقىرىپ بهرگهن ╰ : ئۇالرغا  سىلهر  دېگهن╥  سىلهرنىڭ دېگىنىڭالر  ئىشتا  ههممه
 قانۇن █ سىياسهت  زىت  شهرىئهتكه  تۈزۈلمىلىرىڭالرنىڭ █ پهرمانلىرىڭالرغا╥

 ╭ ! دەيدىغانالرنىڭ ئههۋالى قانداق بوالر ╮ ههممىسىگه ئىتائهت قىلىمىز
 ╭ ! ۆزى يامان كۆرىدىغانالرنىڭ ئههۋالىچۇ نازىل قىلغان دىننى ئ اهللا

 ئېلىنغان  تىلغا  بۇنداقالرنىڭ ئههۋالى ئايهتته  ئىشتا : شۈبهىسىزكى╥  ههممه

 قىلىمىز╥  ئىتائهت  دېگىنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  ئىشالردا  بهزى  ئهمهس╥
 خهتهرلىك╥  ئۇالردىن █ كافىر دەيدىغانالرنىڭكىدىن  كېتىشكه  بولۇپ  مۇرتهد

 . بهكرەك ههقلىقتۇر
 كىمكى تهۋهىد گۇۋاهلىقىغا يۇ  كېلىمىزكى╥  قىرىقىالردىن شۇ خۇالسىگه

 بىرىپتۇ  كۆرۈپ╥ █ گۇۋاهلىق  يامان  ئههلىنى  تهۋهىد  ۋە  تهۋهىدنى  ئهمما  يۇ╥
 ئۆچمهنلىك بىلهن قارىسا  نهپرەت ۋە  بولۇپ █ كافىر ئۇ شهكسىز ╥ ئۇالرغا  مۇرتهد

 تائهت . كېتىدۇ  باشقا  قىلغان  خهير █ ئۇنىڭ  ۋە  بىكار ئېه █ ئىبادەتلىرى  سانلىرى
 ئهسقاتمايدۇ  هېچنىمىگه  قه دەۋزەخ ئۇ . بولۇپ╥  ئهڭ  تاشلىنىدىغان ئ نىڭ  رىگه

. مۇناپىقالر قاتارىدا بولىدۇ
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 چىن مۇههببهتنىڭ بهلگىلىرى
 يېتىپ╥  قىرالپ  ياستۇقىنى  ئادەمنىڭ  مۇههببىتى اهللا ههرقانداق  تهئاالغا

 پهيغهمبهر  تهۋ r بارلىقىنى╥  كۆرىدىغانلىقىنى╥  ياخشى  سۆيىدىغانلىقى نى  هىدنى

 ئۇنداقتا╥ . ۋە تهۋهىد ئههلىنى دوست تۇتىدىغانلىقىنى دەۋا قىلمىقى تولىمۇ ئوڭاي
 هۆججهت بارمۇ╭ █ بۇ دەۋانىڭ راست ياكى يالغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىل

 يالغانلىقىنى ئايرىپ █ ئېغىزدىكى ههرقانداق دەۋانىڭ راست . ئهلۋەتته بار
 قا ۋە ئۇنىڭ اهللا ╥ ك ە شۇنىڭد . ۆججهت ۋە ئىسپاتالر بولىدۇ بىرىدىغان بهلگىلهر╥ ه

 ئهڭ  ئۇنىڭ  بولۇپ╥  بهلگىلىرى  مۇههببهتنىڭمۇ  چىن  بولغان  پهيغهمبىرىگه
 : مۇهىملىرى تۆۋەندىكىچه

: گه ئهگىشىشنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشى r ╳ ههر ئىشتا پهيغهمبهر 1

 ئاالم  گهۋدىلىك  ئىكهنلىكىنىڭ  مۇههببهت  راست  ئهڭ  ىتى مۇههببهتنىڭ
 تولۇق r پهيغهمبهر  شهرىئهتكه  كهلگهن  ئېلىپ  ئۇ  يولغا╥  كۆرسهتكهن

 قا بولغان اهللا ىكى مۇكهممهل بولسا╥ نچ گه ئهگىشىش قا r پهيغهمبهر . ئهگىشىشتۇر
 بولىدۇ  كۈچلۈك  شۇنچىكى  كۆرسهتكهن ئۇنىڭغا . مۇههببهت  ئۇ  ئهگىشىش╥

 نۇقسانلىق ي ئىالهى  قانچه  چىقىرىش  ئهمهلىيهتكه  بولسا تهكلىپلهرنى  چاال  ۋە
 . مۇههببهت شۇنچه ئاجىزاليدۇ

 ۋە  بويسۇنۇش  بولىشى  سۇس  ياكى  قىزغىن  مۇههببهتنىڭ  دېمهك╥
 بولۇش  مۇكهممهل  مۇناسىۋەتلىك █ ئهگىشىشنىڭ  بىلهن  كىمكى . بولماسلىقى

 قىلى ╳ لىقى ╳ غان ╳ دى ╳ نى سۆيى r رى ╳ بى ╳ غهم ╳ نى ۋە ئۇنىڭ پهي اهللا دا ى ئېغىز  ╥ پ ╳ نى دەۋا
 ئۇنى ╳ ئهمهلى  شهكسىز ╳ كۆرسهت ڭ ╳ يهتته  ئۇ  ئهگهشمىسه  سۈننهتلىرىگه  مىلىرىگه╥

: تهئاال ئېيتىدۇ اهللا . ههددىدىن ئاشقان كاززاپتۇر
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 نى دوست هللا ئهگهر سىلهر ا ╰ ئېيتقىنكى╥ ) ئۇالرغا ! ئى مۇههممهد ( [
 ئهگىشىڭالر  ماڭا  ا تۇتساڭالر╥  ئال [ ] ... ╮ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ هللا كى╥

 ] 31 ئىمران╥

 : تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ █ ه رەهىمههۇلال █ ئىبنى كهسىر
 نىڭ يولىغا r نىڭ مۇههببىتىنى دەۋا قىلىپ╥ مۇههممهد اهللا ╳╳╳ بۇ ئايهت ╰

 سۆز  بارلىق  تاكى  كىشىنىڭ  ههرقانداق  مۇههممهد █ ئهگهشمىگهن  ههرىكىتىدە
r ئ   قىلىپ╥ ۈ نى  ئهگهشمىگىچه لگه  دىنغا  ههق  شهرىئهت ۋە  ئېلىپ كهلگهن  ئۇ

 . ╮ قى دەۋاسىدا يالغانچى ئىكهنلىكىگه كهسكىن هۆكۈم قىلغۇچىدۇر يۇقىرى
 دا ) بهت █ 360 توم █ 8 ( ╮ پهتىۋاالر توپلىمى ╰ ه ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلال

 تهئاالنى سۆيىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىپ╥ ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه اهللا ╰ : مۇنداق دەيدۇ
 يالغانچىدۇر  ههرقاندىقى  ئادەمنىڭ  ئادەمنىڭ . ئهگهشمىگهن  قا اهللا بۇنداق

 بۇ  دىيىلسه╥  بار  ساپ اهللا ههرگىز مۇههببىتى  بولغان  مۇههببهت قا  خالس  ۋە
 مۇههببهت . ئهمهس  شىرىك  هاۋايى . بهلكى╥  ئۆز  بويى █ ئۇنىڭ  چه ههۋىسى

 يههۇد  خۇددى  دەۋاسى  بۇ  مۇههببى اهللا ناساراالرنىڭ █ قىلغان  دەۋا نىڭ  تىنى
 ئوخشايدۇ  ئۇالرنىڭ ههقىقهتهن . قىلغانلىقلىرىغا  بولسا╥ اهللا مۇبادا╥  مۇههببىتى  قا

 ئهلۋەتته  پهيغهمبىرىگه اهللا ئۇالر  ئۇنىڭ  كۆرۈپ╥  ياخشى  كۆرگهننى  ياخشى
 بوالتتى  تهرەپتىن . ئهگهشكهن  بىر  ئۇالر  دەۋا اهللا ئهمما  مۇههببهتنى  بولغان  قا

 تهرەپتىن  بىر  يهنه  ئۇالرنىڭ اهللا قىلىپ╥  يامان كۆرگهننى ياخشى كۆرىۋالغاچقا╥

 . ╮ مۇههببىتى مۇشرىكالرنىڭ مۇههببىتى جۈملىسىدىن هېسابلىنىدۇ
 رەهىمههۇلال  قهييىم  مۇنداق ) بهت █ 99 توم █ 1 ( ╮ المدارج ╰ ئىبنى ته
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 بولغان مۇههببهت ╳╳╳ اهللا ╰ : دەيدۇ  ئالدىدىكى بهندىلىكنىڭ ماهىيىتى اهللا تهئاالغا
 ئ  پۈتكۈل  بولغاچقا╥ ۋە  جېنى  ۋە اهللا ىبادەتنىڭ  بويسۇنۇش  ئهمرىگه  نىڭ

 چهكلىمىلىرىدىن يېنىشتىن باشقا ئۇسۇل بىلهن ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى مۇمكىن
 ب اهللا . ئهمهس  ئاندىن ۇ نىڭ  بولغاندىال╥  يىراق  توسقىنىدىن  ئورۇنداپ╥  يرۇقلىرىنى

 شۇ . باشاليدۇ ۋە چىن مۇههببهت ئاشكارا بولۇشقا ) ئىبادەت ( ههقىقى قۇلچىلىق
 سىم اهللا سهۋەبتىن  مۇههببهتكه  بۇ  پهيغهمبىرىنى  دەۋا ۋو تهئاال  ئۇنى  ۋە  ل

 ئهگهر ▊ ئېيتقىنكى╥ ) ئۇالرغا ! ئى مۇههممهد ( [ . قىلغۇچىغا گۇۋاهچى قىلدى
 ا  ا هللا سىلهر  ئهگىشىڭالركى╥  ماڭا  تۇتساڭالر╥  دوست  سىلهرنى هللا نى

 تۇتىدۇ╥  ئايهتته اهللا ] ... دوست  بۇ  ئهگىشىشنى r ر پهيغهمبه تهئاال  گه
 بولغان مۇههببىتىنىڭ راست بولىشىنىڭ╥ شۇنداقال╥ اهللا بهندىلهرنىڭ  نىڭ اهللا قا

 ئې  بېكىتتى مۇههببىتىگه  قىلىپ  شهرت . رىشىشنىڭ شهرتى  هازىرالنمىسا  شهرت

 جازا  چىقمايدۇ █ قىلىنغۇچى  ۋۇجۇدقا  چىقىشى ۋۇجۇتقا ئۇنىڭ . مۇكاپات
 باغلىق  ئورۇندىلىشىغا  شهرتىنىڭ  كۆرىۋېلىشقا . بولىدۇ چوقۇم  بۇنىڭدىن

 ئ  مۇههببهت ه بولىدۇكى╥  ساختا  مۇههببهت  ئۇالردىكى  بولمايدىكهن╥  گىشىش
 نىڭ ئۇالرغا بولغان تهئاال اهللا ئهگىشىشنىڭ يوقۇلىشى ╥ شۇنىڭدەك . بولۇپ قالىدۇ

 دېمهك╥ ئۇالر ههممه ئىشتا پهيغهمبهر . مۇههببىتىنىڭ يوق بولىشىنى تهقهززا قىلىدۇ
r ئهگىشىش   ئۇالرنىڭ گه  چىقارمايدىكهن╥  بولغان مۇههببىتىنىڭ اهللا نى روياپقا  قا

 شۇنداقال  ئىسپاتالنمايدۇ╥  ههرگىز  چىنلىقى  ۋە  نىڭ اهللا ئۇالر ╥ راست
 ╮ . مۇههببىتىگه مهڭگۈ ئېرىشهلمهيدۇ

 قىلىدۇكى╥  دااللهت  شۇنىڭغا  يهنه  ئايهت  مۇبارەك  بۇ  باشقا╥  ئۇنىڭدىن
 تىلىدىكى  ۋە  دۇرۇسلىقى  قهتئىينهزەر╥ نىيىتىنىڭ  بولىشىدىن  قانداق دەۋاسى
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 پهيغهمبهر  ئهمهلىيىتىدە  ئادەم r ئاشكارا  ئهتكهن  تهرك  ئۈزۈپ  ئهگىشىشنى  گه
 ئهمهس╥  ئهمهس اهللا مۇئمىنمۇ  شهرىئهت . نى ياخشى كۆرگۈچىمۇ ╳╳╳   بۇ  مانا

 ئۇنىڭغا  تهقدىردىمۇ╥  قىلغان  تهسدىق  دىلىدا  قىلىپ╥  ئىقرار  تىلدا  ئههكاملىرىنى
 قى  ئادەمنىڭ ئهمهل  كهچكهن  ۋاز  پۈتۈنلهي  بىر كافىر لىشتىن  يهنه  بولىدىغانلىقىغا

 . كۈچلۈك دەلىل هېسابلىنىدۇ

 چوقۇم █ 2  كهلگهندە  توغرا  ئۇنىڭ اهللا تالالشقا  ۋە
 نى ههممىدىن ئهال بىلىش r پهيغهمبىرى

 باشقا ههرقانداق بىر ╥ گه ئىتائهت قىلىش بىلهن r ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا

 ياكى مهخلۇققا  ياخشى r ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا بويسۇنۇش ئوتتۇرىسىدا╥
 هاياتى  بىلهن  ئىش  بىر  بولىدىغان  رازى  ۋە  كىشىنى دۇ ي كۆرىدىغان  نيانىڭ

 زى  كهلگهندە╥ █ بۇ قىزىقتۇرىدىغان  دۇچ  سىنىقىغا  تالالش  ئارىسىدا  زىننهتلىرى

 پهيغهمبىرى اهللا چوقۇم  ئۇنىڭ  بىلىپ r ۋە  ئهال  ههممىدىن  تالالش تهرەپنى
 ئاالهىدە  بىر  يهنه  ئىكهنلىكىنىڭ  مۇههببهت  چىن  ۋە  سهمىمىي  مۇههببهتنىڭ

 قىاللىسا╥ . بهلگىسى  مۇشۇنداق  بهندە  قىلغۇچى  دەۋاسىنى  مۇههببهت  ئهگهر
 بولىدۇ  راستچىل  دەۋاسىدا  جهلىپ ئ . ئۆزىنىڭ  زىننهتلىك ۋە  قانچه  كار هكسىچه╥

 تهرەپنى  بىر  دىن ئارتۇق r ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا بولىشىدىن قهتئىينهزەر باشقا
 گه ئىتائهت قىلىش ۋە r قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا كۆرسه╥ ئۇنىڭ ئىتائىتىنى

 دەۋاسىدا  مۇههببهت  ئادەم  بۇ  شۈبهىسىزكى╥  قويۇۋالسا╥  ئالدىغا  بويسۇنۇشنىڭ
 . مۇشرىكالردىن بولۇپ كېتىدۇ ╥ يالغانچى بولۇپ

 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا

﴿ ≅è% β Î) tβ%x. öΝä. äτ!$t/#u öΝ à2äτ!$oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3çΡ≡ uθ÷zÎ) uρ ö/ä3ã_≡ uρ ø—r& uρ óΟä3è?u��Ï±tã uρ îΑ≡ uθøΒ r& uρ
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 ئات ╰ ئېيتقىنكى╥ [  سىلهرنىڭ  ئوغۇللىرىڭالر╥ ىلىرى ئهگهر  ڭالر╥
 ئۇرۇق اشلىر قېرىند  خوتۇنلىرىڭالر╥  ههمدە ( تۇغقانلىرىڭالر █ ىڭالر╥

 شىدىن قورققان ╥ تاپقان پۇل ╳ ماللىرىڭالر╥ ئاقماي قېلى ) ئۇالردىن باشقىالر
 ياخشى كۆرۈدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن ا  ا هللا تىجارىتىڭالر╥  هللا تىن╥

 ا  قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا هللا نىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋە  جىهاد  نىڭ يولىدا
 ا (  كېتىپ╥  بولۇپ  بىلهن  شۇالر  ياردەم هللا يهنى  پهيغهمبىرىگه  نىڭ

 ا ) بهرمىسهڭالر  تاكى  سىلهر  هالدا  ئۇ  ئهمر هللا ╥  دۇنيادا يهنى ( ى نىڭ
 ئاخىرەتتىكى ئهلهملىك ئازاب  خارلىق ۋە  ياغىدىغان  كهلگۈچه ) سىلهرگه

 ا  قهۋمنى هللا كۈتۈڭالر╥  ا ( پاسىق  چىقىپ هللا يهنى  دىنىدىن  نىڭ
 ] 24 : تهۋبه [ ] . هىدايهت قىلمايدۇ ) كهتكۈچىلهرنى

 ئايهتته كهلگىنىدەك╥ هاياتى دۇنيانىڭ بۇ زىننهتلىرىنىڭ ههرقاندىقى╥ ههتتا

 ته  بىر  تهقدىردىمۇ ههممىسى  توپالنغان  ئىتائهت ياكى ╥ رەپكه  مۇههببهت╥  ئىنسان
 ئۇالرنى  جهههتلهردە  ئۇ اهللا باشقا  كۆرسه╥  ئارتۇق  پهيغهمبىرىدىن  ئۇنىڭ  ۋە

 . ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچى مۇشرىكالردىن بولۇپ كېتىدۇ █ شهكسىز دۇنيا
 ته ) بهت █ 100 توم █ 1 ( ╮ السالكين مدارج ╰ ه ئىبنى قهييىم رەهىمههۇلال

 دەيدۇ  پهيغهمبىرى اهللا شۈبهىسىزكى╥ ╰ : مۇنداق  ئۇنىڭ  چىن r ۋە  بولغان  گه
 پهيغهمبهر ╳╳╳   نامايهندىسى  ئىتائهتنىڭ  ۋە  ئهگىشىشتۇر r مۇههببهت  بۇ . گه

 نىسبهتهن  بهندىگه  بىر  ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا مۇههببهت╥  ههرقانداق r ۋە  باشقا
 تاپقان  مهنىسىنى  ئۆز  بولمىغۇچه  سۈيۈملۈك  شۇ ╥ بولمايدۇ شهيئىدىن ههمدە
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 قالىدۇ  بولماي  الياقهتلىك  ئىبادىتى  پۈتۈن  بىر  بهندىنىڭ  ╥ قاچانىكى . سهۋەبتىن
 بىر اهللا بهندىنىڭ ۋۇجۇدىدا  يهنه  سۆيۈملۈك  ئارتۇق  ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن  ۋە

 بولۇپ╥  شىرىك  چوڭ  بۇ  مانا  بولىدىكهن╥  ئۇنداق اهللا شهيئىي  تهئاال
 مه  قهتئىي  گۇناهىنى  ئۇالرغا مۇشرىكالرنىڭ  ۋە  قىلمايدۇ  غفىرەت

 قىلمايدۇ █ هىدايهت  ئاتا  ئېيتىدۇكى اهللا . تهۋپىق  ئهگهر ╰ ئېيتقىنكى╥ [ : تهئاال
 سىلهرنىڭ ئاتىلىرىڭالر╥ ئوغۇللىرىڭالر╥ قېرىنداشلىرىڭالر╥ خوتۇنلىرىڭالر

 تۇغقانلىرىڭالر ╳   ئۇرۇق  باشقىالر ( ╥  ئۇالردىن  ╳ ) ههمدە  پۇل  تاپقان ╥ 
 قې  ئاقماي  ياخشى ماللىرىڭالر╥  تىجارىتىڭالر╥  قورققان  لىشىدىن

 نىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋە هللا تىن╥ ا هللا كۆرۈدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن ا
 بولسا هللا ا  سۆيۈملۈك  قىلىشتىنمۇ  جىهاد  يولىدا  بىلهن ( نىڭ  شۇالر  يهنى

 ا  كېتىپ╥  بهرمىسهڭالر هللا بولۇپ  ياردەم  پهيغهمبىرىگه  هالدا ) نىڭ  ئۇ ╥ 
 نى دۇنيادا سىلهرگه ياغىدىغان خارلىق ۋە يه ( نىڭ ئهمرى هللا سىلهر تاكى ا

 ئازاب  ئهلهملىك  ا ) ئاخىرەتتىكى  كۈتۈڭالر╥  قهۋمنى هللا كهلگۈچه  پاسىق
 ا (  كهتكۈچىلهرنى هللا يهنى  چىقىپ  دىنىدىن  قىلمايدۇ ) نىڭ  ] . هىدايهت
 ] 24 : تهۋبه [

 قىلىشنى  ئىتائهت  بىرىگه  شۇالردىن  پهيغهمبىرىگه اهللا ئهنه  ئۇنىڭ  ۋە
 ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ اهللا ۇالردىن بىر كىمنىڭ سۆزىنى ئىتائهت قىلىشتىن╥ ش

 رازىلىقىنى  بىرسىنىڭ  ئۇالردىن  پهيغهمبىرىنىڭ اهللا سۆزىدىن╥  ئۇنىڭ  ۋە
 رازىلىقىدىن╥ ئۇالرنىڭ بىرىدىن قورقۇش╥ ئۈمىد قىلىش ياكى ئۇنىڭغا تهۋەككۈل

 ۋە اهللا قىلىشنى  قىلىش  ئۈمىد  قورقۇش╥  قىلىشتى اهللا تىن  تهۋەككۈل  ن╥ قا

 ئاالقه  بولغان  بىلهن  بىرى  مۇناسىۋەتتىن اهللا رىشتىنى █ ئۇالرنىڭ  بولغان  بىلهن
 ههرگىزمۇ  ئادەم  ههرقانداق  كۆرىدىغان  ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا ئهۋزەل نى r ۋە
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 ئهگهر ئۇ بۇنى . دىن ئارتۇق ياخشى كۆرىدىغانالر جۈملىسىدىن ئهمهس ىالر باشق
 س  بۇ  ئۇ  بولسا╥  قىلىۋاتقان  دەۋا  بار ئېغىزىدا  ئۆزىدە  ۋە  ئېيتقان  يالغان  ۆزىدە

 بىر شهخىسنىڭ مهلۇم شۇنىڭدەك╥ . ئىشنىڭ ئهكسىنى ئوتتۇرىغا قويىۋاتقان بولىدۇ
 ئادەمگه اهللا هۆكمىنى  قويىۋالغان  ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ هۆكمىنىڭ ئالدىغا  ۋە

 شهخىس  شۇ  ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن بهكرەك سۆيۈملۈك بولغان اهللا نىسبهتهن  ۋە
 ╮ . بولىدۇ

 . كۈلپهتلهرگه ئۇچراش ۋە ئۇنىڭغا بهرداشلىق بېرىش █ سىناق █ 3

 ئىكهنلىكىنىڭ  چىن  ههقىقى  مۇههببهتنىڭ  سهمىمىيىتى╥  ئىماننىڭ
 سىناق  بىرى  بېرىشتۇر █ بهلگىلىرىدىن  بهرداشلىق  ئۇنىڭغا  تهئاال اهللا . كۈلپهت ۋە

 : ئېيتىدۇ
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 ئېيتتۇق ╰ ئىنسانالر [  تهرك ╮ ئىمان  سىنالماي  قويۇش بىلهنال  دەپ
 ئۆتكه  بۇرۇن  ئۇالردىن  ئويالمدۇ╭  دەپ  ههقىقهتهن ئېتىلىمىز╥  بىز  نلهرنى

 ا  بىلىدۇ╥ ) ئىمانىدا ( هللا سىنىدۇق╥  چوقۇم  ) ئىمانىدا ( راستچىلالرنى
 ] 3 █ 2 : ئهنكهبۇت [ ] . يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ

 اهللا نىڭ ۋە ئۆزلىرى قا بولغان مۇههببهتنى اهللا كىشىلهر : ئايهتنىڭ تهپسىرى

 ئ  ۋە  تهۋهىد  ئههلى  قىلغۇچى  ئىتائهت  بىلهن  ئىخالس  ئىگىلىرى تهئاالغا  ىمان
 بېرىش  ياردەم  دەۋەتكه  بۇ  ۋە  دىن بارىسىدا  قىلغاندىن كېيىن╥  ئىكهنلىكىنى دەۋا

 سىناق  ئهزىيهت █ يولىدا  دەپ █ ئىمتىهانالرغا╥  ئۇچرىمايمىز كۈلپهتلهرگه
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 دى اهللا . ئويالشمىسۇن  ئۆتكۈن ╳╳ تهئاال  شۇ  ئهنه  يولىدىكى  چه ╳ ن
 ي ئارقى╳لىق هتلهر ╳ ق ╳ مۇشهق █ ا ╳ اپ ╳ ج  ئ ╳ ارارەت ╳ ه رى ╳ ۇقى ╳ خۇددى  بىلهن ╳ لىك  وت

 دات █ پوالت  كېرەكسىز  قېتىدىكى  ئىمان █ تۆمۈر  تاشالنغاندەك╥  ئايرىپ  پوتلىالر
 ئارىسىدىن  بهندىلهر  مۇجاهىد  چىدامچان  راستچىل╥  مۇههببهت دەۋاسىدا  اهللا ۋە

 ئۇچرا  ئېغىرچىلىققا  ۋە  سىناق  چېكىنىدىغان █ يولىدىكى  كهينىگه  ئۇچرىماستا
 تاشال  ئايرىپ  ۋە كاززاپالرنى  ناكهسلهردىن  بۇنداق  سېپىنى  مۇئمىنلهرنىڭ  پ╥

 تهئاال بۇ سهمىمىي مۇئمىنالر ههققىدە مۇنداق اهللا . نىجاسهتلهردىن پاكالپ بېرىدۇ
 : دەيدۇ
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 ئ [  سىلهرنى  مۇشهققهتلىك ( هلۋەتته بىز  ۋە  قىلىش  ئهمر  جىهادقا
 تهكلىپ قىلىش بىلهن  تاكى سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن ) ئىشالرغا  سىنايمىز╥

 يولىدا هللا ا (  ۋە ) نىڭ  قىلغۇچىالرنى  مۇشهققهتلىرىگه ( جىهاد  ) جىهادنىڭ
 بولغانغا  ۋاقىپ  سىرلىرىڭالردىن  بىلگهنگه╥  بهرگۈچىلهرنى  چىداشلىق

 ] 31 مۇههممهد╥ [ ] . قهدەر

 ئۇالرنىڭ ئېغىرچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرىشى ۋۇجۇدىدىكى مۇههببهتنىڭ
 ۋە ╥ چىنلىقىغا  ئىكهنلىكىگه  خالس  جىهادىنىڭ اهللا ئىبادەتلىرىنىڭ  يولىدىكى

 . نىشاندۇر █ سهمىمىي ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلىدىغان بهلگه
 ئىمان  ئاد تهۋهىدنى █ ئهمما╥  ئۇچرىغان  كېيىن  قىلىشقانلىرىدىن  دى دەۋا

 ئه  كهلگهن  بېشىغا  ۋە  كهينىگه ه مۇش █ زىيهت سىناقالر  سهۋەبىدىن  ققهتلهر
 : تهئاال مۇنداق دەيدۇ اهللا داجىيدىغانالر ههققىدە بولسا

zÏΒuρ] Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑθà)tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$Î/ !#sŒ Î*sù y“ÏŒρ é& ’ Îû «!$# �≅yèy_ sπuΖ÷F Ïù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹yèx.
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 كىشىلهر [  ئېيتتۇق هللا ا ╰ : بهزى  ئىمان  ا ╮ قا  يولىدا هللا دەيدۇ╥  نىڭ
 ا  كۈلپهتنى  يهتكهن  تهرىپىدىن  كىشىلهر  تارتسا╥  ئهزىيهت  نىڭ هللا بىرەر

 ] 10 : بۇت ئهنكه [ ] ... ئازابى بىلهن ئوخشاش بىلىدۇ
zÏΒuρ] Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©!$# 4’n?tã 7∃ö�ym ( ÷βÎ* sù …çµ t/$|¹r& î�ö� yz ¨β r' yϑôÛ $# Ïµ Î/ ( ÷β Î) uρ çµ ÷F t/$|¹r& 

îπ uΖ÷F Ïù |=n=s)Ρ$# 4’ n?tã Ïµ Îγô_uρ u�Å£yz $u‹ ÷Ρ‘‰9$# nοt� ÅzFψ$#uρ 4 y7Ï9≡sŒ uθ èδ ãβ#u�ô£ã‚ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ [ 

 ئىبادەت ) يهنى تۇراقسىز هالدا ( قا شهك ╳ شۈبهه بىلهن هللا بهزىلهر ا [
 تۇرىدۇ  دىنىدا  يهتسه  ياخشىلىق  ئۇنىڭغا  ئهگهر  ئادەم ( قىلىدۇ╥  بۇنداق

 ا مۇ  بولۇپ╥  ئىبادەت هللا ناپىق  بىلهن  تىلى  پهقهت  ئهمهس  بىلهن  دىلى  قا
 ╥ ئهگهر ئۇنىڭغا بهختسىزلىك يهتسه دىنىدىن يېنىۋالىدۇ╥ ئۇ دۇنيا ۋە ) قىلىدۇ

 ] 11 : ههج [ . ] ئاخىرەتته زىيان تارتىدۇ╥ بۇ روشهن زىياندۇر

 ههمدە  تهۋهىدىگه  ۋە  ئىمان  دىيانىتى╥  ئۆز  ئىنسان  شۈبهىسىزكى╥
 قانچىكى ى ئهگهر ئىمان . ا بولغان مۇههببهتكه قاراپ سىنىلىدۇ ق اهللا ۋۇجۇدىدىكى

 ا بولغان مۇههببىتى قانچىكى چىن ق اهللا كامىل╥ تهۋهىدى قانچىكى كۈچلۈك ۋە

 سهمىمى  ئۇنىڭ ي ۋە  ۋە  ئېغىر  شۇنچه  كېلىدىغان كۈلپهتلهر  ئۇنىڭ بېشىغا  بولسا╥
 : ېگهن نداق د مۇ r پهيغهمبهر . چىدامچانلىقى شۇنچه مۇستههكهم بولىدۇ

 َبَلاُؤُه╥ َوِإْن "  ُيْبَتَلى اْلَعْبُد َعَلى َحَسِب ِديِنِه╥  َفِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه ُصْلًبا اْشَتدَّ
 َكاَن ِفي ِديِنِه ِرقٌَّة اْبُتِلَي َعَلى َحَسِب ِديِنِه╥ َفَما َيْبَرُح اْلَبَلاُء ِباْلَعْبِد َحتَّى َيْتُرَكُه َيْمِشي

 رواه ابن ماجه " َما َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة َعَلى اْلَأْرِض َو
 دىنىدا ╰  ئۆز  ئهگهر  سىنىلىدۇ╥  بېقىپ  دىيانىتىگه  ئۆزىنىڭ ئادەم
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 كېلىدىغان سىناق قاتتىق بولىدۇ  ئۇنىڭغا  دا ى ئهگهر دىن . مۇستههكهم بولسا╥
 سىنىلىدۇ  يارىشا  شۇنىڭغا  بولسا  سىناق . بوشراق  كهلگهن  █ ئۈزۈلمهي

 بهندە  بىلهن  ئۈستىدە كۈلپهتلهر  زېمىن  هالهتته  قالمىغان  گۇناهى  بىرمۇ
 . ╮ يۈرىيدىغان هالهتكه كېلىدۇ

 : يهنه مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر
 رواه أحمد " ِإنَّ الصَّاِلِحيَن ُيَشدَُّد َعَلْيِهْم "
 . ╮ شۈبهىسىزكى╥ سالىهالرغا كېلىدىغان كۈلپهتلهر قاتتىق بولىدۇ ╰

 : ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ

 . رواه أحمد وغيره " ُف َلَنا اَألْجُر َكَذِلَك ُيَضاَعُف َعَلْيَنا اْلَبالُء َكَما ُيَضاَع "
 ئهج ╰  بېرىلىدىغان  بىزگه  ههسسىلىنىپ █ ر ى خۇددى  ساۋاب

 باال  نهچچه █ كهلگىنىدەك╥  قارىغاندا  باشقىالرغا  قاتلىنىپ كۈلپهتلهرمۇ
 . ╮ كېلىدۇ

 ۋەبلىك ئىمانى ╥ خالس ئىبادىتى سه كامىل شۇنىڭ ئۈچۈن╥ پهيغهمبهرلهر

 بهرداشلىق  قاتتىق  ئهڭ  ئۇنىڭغا  ۋە  سىنىلىدىغان  قاتتىق  ئهڭ  ئىنسانىيهت ئارىسىدا
 : كى ئېيتىدۇ r پهيغهمبهر . بېرىدىغان كىشىلهردۇر

 رواه ابن ماجه وأحمد " ُثمَّ اْلَأْمَثُل َفاْلَأْمَثُل َأَشدُّ النَّاِس َبَلاًء اْلَأْنِبَياُء╥ "
 ىلىدىغانالر پهيغهمبهرلهر╥ ئاندىن ئىنسانالر ئىچىدە ئهڭ قاتتىق سىن ╰

 . ╮ قالسا ئۇالرغا ئوخشاپ كېتىدىغانالردۇر
 : مۇنداق دېگهن ئۇ يهنه

 رواه ابن حبان والترمذي " َما ُأوِذَي َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِذيُت ِفي اللَِّه "

. ╮ زىيهتكه هېچكىم ئۇچرىغان ئهمهس يولىدا مهن ئۇچرىغان ئه اهللا ╰



 150  

 اْلُخ  َأِبي َسِعيٍد  اللَِّه َعْن  َعَلى َرُسوِل  َدَخَل  َأنَُّه  َعَلْيِه r ْدِريِّ╥  َمْوُعوٌك╥  َوُهَو
 َسِعيٍد  َأُبو  َفَقاَل  اْلَقِطيَفِة╥  َفْوَق  َحرََّها  َفَوَجَد  َعَلْيِه  َيَدُه  َفَوَضَع  َحرَّ : َقِطيَفٌة╥  َأَشدَّ  َما

 اللَِّه  َرُسوُل  َفَقاَل  اللَِّه╭  َرُسوَل  َيا  " r ُحمَّاَك  اْلَبالُء ِإنَّ :  َعَلْيَنا  ُيَشدَُّد  َكَذِلَك  ا
 ثم اَألْنِبَياُء : " َيا َرُسوَل اللَِّه╥ َمْن َأَشدُّ النَّاِس َبالًء╭ َقاَل : ╥ ُقْلَنا " َوُيَضاَعُف َلَنا اَألْجُر

 رواه الحاكم وغيره .... " الصَّاِلُحوَن
 ئهلخۇدري  سهئىد  قىلىنىدۇكى╥ t ئهبۇ  رىۋايهت  شۇنداق  ئۇ دىن

 كىردى r بهر پهيغهم  ئۇنىڭ قېشىغا  پهيغهمبهر . ئاغرىپ قالغان بىر چاغدا
r ئۇنىڭ   قولىنى  سهئىد  ئهبۇ  بولۇپ╥  بار  يېپىنچا  بىر  قېلىن  ئۈستىدە  نىڭ

 قويىۋىدى  ئۈستىدىن ╥ ئۈستىگه  يوتقاننىڭ  هارارىتىنىڭ  قىزىتما
 نىڭ ئهلچىسى╥ بهك قاتتىق قىزىپ اهللا ئى ╰ : ئۇرىنىۋاتقانلىقىنى هېس قىلىپ

 دەۋەتتى ╮ ! پلىغۇ كېتى  بااليى ╰ : ئېيتتىكى r پهيغهمبهر . ╥  كۈلپهت █ بىزگه
 ئهج  ئوخشاش╥  بولغانغا  ئېغىر  ههسسىلىنىپ ساۋاب █ ىر مۇشۇنداق  الرمۇ

 سهئد ╮ ىدۇ ىل بېر  ئهبۇ  ئاندىن  كىشىلهر ! ىڭ ئهلچىسى ن اهللا ئى ╰ : ╥  قايسى
 سىنىلىدۇ╭  قاتتىق  پهيغهمبهر ╮ ئهڭ  ╥ لهر پهيغهمبهر ╰ : r دەپ سورىۋىدى╥

 . دەپ جاۋاب بهردى ╮ ه بهندىلهر ى قالسا سال ئاندىن

 النَِّبيَّ  َرُسوُل : َفَقاَل r َأَتى َرُجٌل  َلُه  َفَقاَل  ِإنِّي ُألِحبَُّك╥  اللَِّه  َرُسوَل  َيا  َواللَِّه
 رواه ابن حبان " ِإنَّ اْلَبالَيا َأْسَرُع ِإَلى َمْن ُيِحبُِّني ِمَن السَّْيِل ِإَلى ُمْنَتَهاُه : " r اللَِّه

 اهللا ! نىڭ ئهلچىسى اهللا ئى : نىڭ قېشىغا كېلىپ r ىر ئادەم پهيغهمبهر ب
 مهن  قهسهم╥  كۆرىمهن بىلهن  ياخشى  ههقىقهتهن  . دېدى █ ╥ سىلىنى

 كۆرگۈچىگه █ بااليى : ئېيتتىكى r پهيغهمبهر  ياخشى  مېنى  كۈلپهتلهر
 كېلىشكه  ئالدىراشراق  كۆرە  سۈيىدىن  سهل  ئېقىۋاتقان  قاراپ تۆۋەنگه
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 ① . باشاليدۇ

 مهزمۇنى هه  بولساڭ : دسنىڭ  راستچىل  گېپىڭدە  شۇ  ساڭا ╥ دېگهن

 . ققهت ۋە سىناقالرغا ئىدىيهڭدە تهييارلىق كۆرۈپ قويغىن مۇشه █ كهلگۈسى جاپا
 شۇكى  مۇههببىتىڭنىڭ بهلگىسى  بولغان  ماڭا  بىلهن ╥ چۈنكى  سىناقالر  تۈرلۈك

 . ئىمتىهان قىلىنىسهن╥ شۇالرغا چوقۇم بهرداشلىق بهرمىكىڭ الزىم
 يۇقى دېمه  سىنىلىش ك╥  ۋە  بىلىش  ئهال  ئهگىشىش╥  قىلىنغان  بايان  رىدا

 گه بولغان چىن ۋە راست مۇههببهتنىڭ r ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا لىقالر قاتار
 مۇههببهت █ بهلگه  ئۇنىڭدىكى  تېپىلمىسا  بۇالر  ئادەمدە  بىر  بولۇپ╥  نىشانلىرى

 ئۇنىڭ يېگانه  بولىدۇ╥  تهۋهىد ق اهللا ساختا  بولغان  بهندىچىلىكى ئېتىقا █ ا  دى ۋە
 قالىدۇ ي سهمىمى  قىلىپ╥ . بولماي  توال  دەۋانى  قارشى  بۇنىڭغا  تىلىدا  ئۇ  ئهگهر

 ئىخالسمهن اهللا ئۆزىنى  كۆرىدىغان  ياخشى  پهيغهمبىرىنى  ئۇنىڭ  ۋە

 مۇئمىنالردىن قىلىپ كۆرسىتىپ╥ ئۆزىدە يوق سۈپهت بىلهن باشقىالرغا زىننهتلىك
 ئهم  تهقدىردىمۇ╥  بولغان  ئۇنىڭ كۆرۈنمهكچى  چىقىۋاتقان رې ما  ئهمهلىيىتىدىن  ئال

 ئۇنىڭ يالغانچى  ئىنتايىن ئېنىق ۋە روشهن هالدا╥  اپ ئىكهنلىكىگه ۋە كهزز █ سادا
 . كافىر ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىۋېرىدۇ █ ئۇنىڭ مۇنافىق

 ههققدىكى ههدىسلهرنىڭ ههممىسى █ كى ئىمتىهان يۇقىرىدى ①  شۈكرىكى █ سىناقالر  ئىشهنچلىك █ اهللا قا  سههىه ۋە
 اهللا . ههدىسلهردۇر  بولىمىزكى╥  ئېگه  بۇالردىن ۋە شۇ مهزمۇندىكى باشقا ههدىسلهردىن شۇنداق هېكمهت ۋە چۈشهنچلهرگه

 ئارىسىدىكى قاتتىق ئهزىيهت  ئۇالر  خۇسۇسهن╥  سىنالغۇچىالر  كهلگهنلهردىن █ يولىدا  دۇچ  بىلهن ئىمتىهان قىلىنىشقا  كۈلپهتلهر
 يوللۇق  ئۇالرنىڭ  ئۇرۇنۇش╥  چۈشىنىشكه  توغرا  ئۇالرنى  چاغالردا  كۆرۈلگهن  ئىشالر  شۈبهىلىك  ۋە  خاتالىق  بهزى

 ياخشى گۇمان قىلىش الزىم  ئۇالر ههققىدە يامان گۇمان ئورنىدا  كهڭرى ئىمكانىيهت قالدۇرۇش ۋە  بۇ ╳╳╳ مانا . ئۆزرىلىرىگه
 ساهابىلهردىن بىرەرسى خاتالىشىپ╥ گۇمانلىق ئىشالرنى سادىر . نبڭ ئۇلۇغ سۈننىتى ۋە گۈزەل خۇلۇقلىرىدىندۇر r پهيغهمبهر

 زات  سۆيۈملۈك مېهرىبان  بۇ  سىناق r قىلىپ سالغاندا  تارتقان  ئىلگىرى اهللا يولىدا  كۈلپهتلىرىنى █ ئۇنىڭ ياخشى تهرىپىنى╥
 ياخشى گ  ئۇ ههققىدە  پۇرسهت ئهسلهپ╥  شۇنى يۇيىدىغانغا  ئۇنىڭغا  ئۇنىڭ خاتالىقىنى كهچۈرۈپ╥  ۇمانالرنى قىالتتى ۋە

 . ╮ ! جۇمۇ █ ياق ئى ئۇمهر╥ ئۇ دېگهن ئههلى بهدىر ╰ : بېرەتتى
 ههققىدە ياخشى كۈلپهتلهرگه ئۇچرىمىغان كىشىلهرنىڭ خاتالىقى ۋە شۈبهىلىك ئىشلىرى – بىراق اهللا يولىدىكى سىناق

 بۇ بۈيۈك قائىدىگه ئههمىيهت . ىش╥ ئۆزرىلىرىنى قوبۇل قىلىشنىڭ ئىمكانىيىتى نىسبهتهن تارراق بولىدۇ تهرەپكه تارتىپ چۈشىن
. ئاالهىدە دىققهت قىلىش زۆرۈر بېرىش╥ خۇسۇسهن كۇفرى ۋە ئىمان مهسىلىلىرىدەك كاتتا مهسىلىلهردە ئۇنىڭغا
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 رازىمهنلىك ۋە بويسۇنۇش : سهككىزىنچى شهرت
 تۈگىتىدىغان دىلدىكى غۇم ۋە سىقىلىشنى ل قىلىش چوقۇم تهۋهىدكه ئهمه

 قايىللىق ئاساسىدا╥  رەد ئهمهلدىكى رازىلىق ۋە  بىلدۈرۈشكه╥  ئېتىراز  قارشىلىق ۋە
 ك  مهيدانغا  ئاساسىدا  بويسۇنۇش  مۇتلهق  قويمايدىغان  ئورۇن  ېلىشى قىلىشقا

 . ╥ بۇنىڭسىز ئىمان ۋە تهۋهىدنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشى مۇمكىن بولمايدۇ شهرت
 : تهئاال ئېيتىدۇ اهللا
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öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀�ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠ �Òs% (#θßϑ Ïk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪ [ 

 مۇههممهد ( [  ئۆز !) ئى  ئۇالر  قهسهمكى╥  بىلهن  پهرۋەردىگارىڭ
 ته  چىقىرىشقا  هۆكۈم  سېنى  دەتاالشقا  قىلمىغۇچه╥ ئارىسىدىكى  كلىپ

 غۇم  قىلچه  دىللىرىدىكى  ئۇالرنىڭ  هۆكمىڭگه  چىقارغان  سېنىڭ  ئاندىن
 ئېيتقان  ئىمان  بويسۇنمىغۇچه  پۈتۈنلهي  ئۇالر  ۋە  يوقالمىغۇچه  بولسىمۇ

 ] 65 : نىسا [ ] . بولمايدۇ

 بىلهن  ئالدى  ئۈچۈن  بولۇش  ئىگه  سۈپىتىگه  ئىمان  نىڭ اهللا بهندە
 تهۋهى r پهيغهمبىرى  شهرىئهت د ئېلىپ كهلگهن  مهنبهسى قىلىش ۋە  نى هۆكۈم

 ئۇالر ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى هۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ [ ╦ الزىم
 .... ] قىلمىغۇچه

 قىلچىلىك شۇ هۆكۈمگه چىن ۋۇجۇدىدىن رازى بولۇپ╥ ئاندىن  دىلىدا
 الزىم  بولماسلىقى  سىقىلىش  ۋە  تۈگىتىلمىسه╥ سىقىلىش ۇ ب ئهگهر . غۇم

 هۆكۈ  قىلمايدۇ شهرىئهتنى  كۇپايه  يالغۇز  قىلىش  سېنىڭ [ . مران ئاندىن
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 بولسىمۇ  غۇم  قىلچه  دىللىرىدىكى  ئۇالرنىڭ  هۆكمىڭگه  چىقارغان
 ... ] يوقالمىغۇچه

 يۇشۇرۇن ههرقانداق █ ئاندىن شۇ هۆكۈمگه مۇتلهق بويسۇنۇپ╥ ئاشكارا
 ساقلىنىش الزىم  بىلدۈرۈشتىن  ئېتىراز  ۋە  بولۇپ قالس . قارشىلىق  كهم  بهندە بۇ  ا╥

 ... ] ۋە ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغۇچه [ . يهنىال ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
 : ئىبنى كهسىر رەهىمههۇلاله تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ

 : تهئاال ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ مۇقهددەس زاتى بىلهن قهسهم قىلىپ تۇرۇپ اهللا ╰
 ئىش ه  بارلىق  بهندە  بىر  قانداق  پهيغهمبهر █ هر  هۆكۈ r پائالىيىتىدە  قىلىپ╥ نى  مران

 قىلماستىن  كاجلىق  يورغىالتماستىن╥  گهپ  قارشىالشماستىن╥  ئۇنىڭ هۆكمىگه
 ╮ . تامامهن بويسۇنمىغۇچه ئىمانغا ئىگه بواللمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

 دا ) بهت █ 471 توم █ 28 ( ئىبنى تهيمىييه رەهىمههۇلاله پهتىۋاالر توپلىمى

 : دەيدۇ بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى ههققىدە توختۇلۇپ مۇنداق
 تهئاال اهللا نىڭ يولى ۋە شهرىئىتىدىن چهتنىگهن ئادەم ههققىدە r پهيغهمبهر ╰

 ئىختىالپ يۈز  تاكى دەتاالش ۋە  ئۇ  قىلىدۇكى╥  قهسهم  مۇقهددەس زاتى بىلهن
 پهيغهمبهر  بارچىسىدا  ئىشلىرىنىڭ  دۇنيالىق  ۋە  دىنىي  هۆكمىگه r بهرگهن  نىڭ

 قويماي تۈگهتمىگىچه سىقىلىشنى چه قىل قهلبىدە رازى بولۇپ╥ بۇ هۆكۈمگه قارىتا
 بواللمايدۇ  ئايهتلىرى . مۇئمىن  قۇرئان  قىلىدىغان  بايان  ئاساسىنى  بۇ  ئىماننىڭ

 ╮ . ئىنتايىن كۆپ
 : ئىبنى قهييىم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

 بىلهن اهللا ئۇلۇغ ╰  زاتى  بىلهن مۇقهددەس  قاتتىق ئىنكار  باشلىنىپ
 قهسهمنى قىلغاندىن كېيى  بهرگهن ن╥ تهكىتلهنگهن  يۈز  ئۆزئارىسىدا تاكى كىشىلهر
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 بولسۇن╥  مهسىلىلىرىدە  ئۇششاق  ياكى  ئاساس  دىننىڭ  مهيلى  ئىشلىرىدا  بارلىق
 ياكى  هۆكۈملىرى  توغرىسىدىكى  پائالىيهتلىرى  هايات  شهرىئهتنىڭ  مهيلى

 ياكى  بولسۇن╥  ئههكاملىرى  ههققىدىكى  ئىسىم اهللا ئاخىرەت  █ تهئاالنىڭ
 ب  ههممىسىدە سۈپهتلىرى بارىسىدا  نى هۆكۈمران r نىڭ پهيغهمبىرى اهللا ولسۇن

 ئىچ  قارىتا  هۆكمىگه  ئۇنىڭ  ئاندىن  بولمايدىغانلىقى╦  ئىمان  ئۇالردا  قىلمىغۇچه
 سىقىلىش ۋە بىئاراملىقتىن خالى هالدا╥ كۆڭۈللىرى تولۇق ئازادىلىككه╥ ۋۇجۇدى

 قىلمىسا  قۇبۇل  ئۇنى مۇكهممهل  هالدا  تولغان  پهقهت پۈتۈنلهي خۇرسهنلىككه ╥ 
 قارار  ئىماننىڭ  يهنه  ئۇالردا  بىلهنال  تالالش  توغرا  مهنبهسىنى  هۆكۈم

 پهيغهمبهر  كېيىن╥  ئورۇندىغاندىن  سۈپهتنى  ئىككى  بۇ  ئاندىن  تاپمايدىغانلىقى╦
r يىراق ╥ تارتىش █ تاالش نىڭ هۆكۈمىنى   كۆرسۈتۈشتىن  قارشىلىق  ۋە  ئېتىراز

 ئالم  كۈتۈپ  بويسۇنۇش بىلهن  رازىمهنلىك ۋە  ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدا هالدا  ىسا╥

 ╮ . ئىماننىڭ يهنىال قارار ئالمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ
 رەهىمههۇلاله  قۇتۇب  سايىسىدا ╰ سهييىد  تهپسىرىدە ╮ قۇرئان  ناملىق

 ئاي  دەيدۇ يۇقىرىقى  مۇنداق  تهپسىرىدە  ئۆزىمىزنى ╰ : هتنىڭ  قېتىم  بىر  يهنه  بىز
 كۆرىمىز چىگراسى █ ئىماننىڭ شهرتى ۋە ئىسالمنىڭ چهك  نى بىزگه ئۇ . ئالدىدا

 بېرىدۇكى╥ اهللا  بېكىتىپ  هالدا  قىلغان  قهسهم  بىلهن  زاتى  بۇ اهللا تهئاال  نىڭ
 هۆكۈمىدىن كېيىن╥ يهنه بىرەر كىمنىڭ ئاغزىم بار دەپ سۆز يورغىلىتىشىغا╥ ياكى

 با  دەپ ئايهتنىڭ مهزمۇنىنى ئۇيان ئهقلىم  قالمايدۇ █ ر  ئىمكان  ╥ بۇيان چۆرىشىگه
 ق  سې ۇ ╳ پهقهت  ئهرزى ╳╳ لىش ╳ الق  بى ╳ مهي ╳ قا  باش ╳ ه ╳ دىغان  ۋاالقالشالردىن  . قا ╳╳ ۇدە

 پهيغهمبهر اهللا كىشىلهرنىڭ ╥ ئهلۋەتته  ۋە  قانۇنىنى  هۆكۈملىرىنى r نىڭ  نىڭ
 ئىسالم  ئۇالرغا  قىلىشىلىرى  بېكىتىشكه ) مۇسۇلمانلىق ( هۆكۈمران سۈپىتىنى
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 ئىمان . يېتهرلىك  ئۇالردا  هازىرل ) مۇئمىنلىق ( ئهمما  يۇقىرىقى سۈپهتنىڭ  ىنىشى
 رازىلىقنىڭ╥  ۋە  مهمنۇنلۇق  روهىيىتىدىكى  ئۇالرنىڭ  بىرگه╥  بىلهن  سۈپهت

 ۋۇجۇدىدىكى  پۈتكۈل  ههمدە  كۆرۈشنىڭ  قۇبۇل  ۋە  قايىللىق  قهلىبلىرىدىكى
 . ╮ تهسلىم ۋە بويسۇنۇشنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشىغا باغلىق

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا

] �χθä9θ à)tƒ uρ $̈ΖtΒ#u «!$$Î/ ÉΑθ ß™§�9$$Î/ uρ $uΖ÷èsÛ r& uρ ¢ΟèO 4’̄< uθ tGtƒ ×,ƒÌ�sù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ 4 

!$tΒ uρ y7Í× ¯≈s9'ρ é& tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$$Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ) uρ (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$#  Ï&Î!θß™u‘ uρ zΝ ä3ósuŠÏ9 öΝ æηuΖ÷� t/ #sŒÎ) ×,ƒÌ�sù Νåκ÷]ÏiΒ 
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 ╮ همبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئىتائهت قىلدۇق قا ۋە پهيغ اهللا ╰ : ئۇالر [
 جامائهت شۇنىڭدىن  بىر  ئاندىن ئۇالردىن  يهنى ئىماننى دەۋا ( دېيىشىدۇ╥

 هۆكمىدىن ( كېيىن╥ ) قىلغاندىن  ئۇالر ) شهرىئهت  ئۆرۈيدۇ╥  يۈز
 ئهمهس ) ههقىقهتته (  ئارىسىدا . مۇئمىن  هۆكۈم ) پهيغهمبهر ( ئۇالرنىڭ

 چاقىرىلسا╥ ) هۆكمىگه ( ە پهيغهمبهرنىڭ نىڭ ۋ اهللا چىقىرىش ئۈچۈن╥ ئۇالر
 جامائه  بىر  بولۇشتىن ( ئۇالردىن  هازىر  ئالدىغا  باش ) پهيغهمبهرنىڭ

 ] 48 █ 47 : نۇر [ ] . تارتىدۇ

 ئۇالردىن  بولۇپ╥  ئورۇندىغان  شهرتىنى  سۆزلهش  ئىماننىڭ  بۇالر

 دەرهال  ئۇنىڭ اهللا ╰ : سورىسىڭىز╥  ۋە  ۋە قا  كهلتۈردۇق  ئىمان  پهيغهمبىرىگه
 ئۆزىنىڭ ئهشۇ . دەيدۇ ╮ دۇق بويسۇن  بۇ دەۋانى╥  لېكىن رېئال ئهمهلىيىتىدە بولسا╥

 چىقىرىدۇ  يالغانغا  ئۆزى  يهنه  ئهمهلدە . سۆزلىرىنى  ئىتائهتنى  ئۇالر  ئهگهر
╳╳╳   ئۇنىڭ پهيغهمبىرى اهللا كۆرسىتىشكه  چاقىرىلسا╥ r ۋە  قىلىشقا نى هۆكۈمران
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 ئۇنىڭدىن اسىۋىتى يوقتهك نازىل قىلغان هۆكۈمنىڭ ئۇالر بىلهن مۇن اهللا خۇددى
 ئۆرۈيدۇ  بىلهن . يۈز  تېكىستى  قۇرئان  مۇئمىن [ بۇنداقالر    ئۇالر  ههقىقهتته

 . ] ئهمهس
 دەيدۇ  مۇنداق  تهپسىرىدە  رەهىمههۇلاله  تابهرىي  ههقىقهتته [ ╰ : ئىمام

 قا ۋە پهيغهمبهرگه اهللا [ ╥ يهنى ئايهتته تىلغا ئېلىنغان ] ئۇالر  مۇئمىن ئهمهس
 تهرەپكه r نىڭ پهيغهمبىرى اهللا دېگۈچىلهر ] ە ئىتائهت قىلدۇق ئىمان ئېيتتۇق ۋ

 ╥ شۇ سۆزنى دەپ قىلىشتىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن چاقىرىلسا╥ ئۇنى هۆكۈمران
 ╮ . قويۇش بىلهنال مۇئمىن بولۇپ قالمايدۇ

 يۈرگۈزۈش ئۆلىماالر اهللا  هۆكۈم  بىلهن  غهيرى هۆكۈم  قىلغاندىن  نازىل
 تونۇلغان تهپسىالت  ئهمهلىي ئارىسىدا  شۇ غهيرى هۆكۈمنىڭ تۈرى ۋە  بويىچه╥

 ئاساستا  ئالغان  نهزەرگه  نۇقتىالرنى  قاتارلىق  دىندىن ╥ شارائىت  گاهىلىرى

 بارمايدىغان  دەرىجىگه  ئۇ  گاهىلىرى  سانىلىدۇ╥  كۇفرى  چوڭ  چىقىرىۋېتىدىغان
 بولىدۇ  كۇفرى  بارىسىدا ╥ ئهمما . كىچىك  غهيرى اهللا تهۋهىد  قىلغاندىن  نازىل

 بولسىمۇ╥ هۆكۈمنى  ئۇ  چىقىدۇ╥  كېلىپ  ئاقىۋەت  بىرال  پهقهت  يۈرگۈزۈشتىن
 كۇفرىدۇر  چوڭ  تاشاليدىغان  چىقىرىپ  مىللىتىدىن  ئۆز ب اهللا . ئىسالم  ۇنىڭدىن

 . پاناهىدا ساقىلىسۇن
 ئايهتنىڭ ╰ : ئۇستاز سۇاليمان ئالى شهيخ رەهىمههۇمهلاله مۇنداق دەيدۇ

 مهزمۇنى شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى╥  قىلغاندىن غهيرى هۆكۈمنى نازى اهللا چوڭقۇر  ل
 ئىبارەت  شىرىكتىن پاكلىنىشتىن  قىلىش ۋە  تهۋهىدنى بهرپا  يۈرگۈزۈش ئهگهردە

 دىننىڭ يىلتىزلىق مهسىلىلىرىدە يۈز بهرسه ياكى باشقا شاخچه مهسىلىلهردە بولغان
 ئىقرار  تىلىدا  ئهيىپ بىلمهي╥  ئۇنى دىلىدا  كۆز يۇمۇپ╥  بۇ قىلمىشقا تهقدىردىمۇ╥
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 قويمايدىغان ئېلىش تهن پ قىلى  ئورۇن  ئىمانغا  بۇ  شهكسىز  بولسا╥  تىن باش تارتقان
 ╮ . چوڭ كۇفرىدۇر

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا

] $pκš‰ r' ¯≈tƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u �ω (#θ ãΒÏd‰s)è? t ÷t/ Ä“y‰tƒ «!$#  Ï&Î!θß™u‘ uρ ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿxœ 

×ΛÎ=tæ ∩⊇∪ $pκš‰ r' ¯≈tƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u �ω (#þθ ãèsùö�s? öΝ ä3s?≡uθ ô¹r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# �ωuρ (#ρ ã�yγøg rB … çµ s9 ÉΑöθs)ø9$$Î/ 

Ì� ôγyfx. öΝ à6ÅÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 β r& xÝt7 øt rB öΝ ä3è=≈yϑ ôã r& óΟçFΡr& uρ �ω tβρ â�ßêô±s? ∩⊄∪ [ 

 مۇئمىنلهر [  رىنىڭ ئالدىدا نىڭ پهيغهمبى اهللا نىڭ ۋە اهللا سىلهر ! ئى
 سۆزنى (  ۋە  ئىشنى  بىر  قىلماڭالر╥ ) هېچقانداق  بىلهن  تىن اهللا ئالدى

 تۇرغۇچىدۇر╥ ) سۆزۈڭالرنى ( ههقىقهتهن اهللا قورقۇڭالر╥  ئاڭالپ
 ئههۋالىڭالرنى (  ۋە  تۇرغۇچىدۇر ) نىيىتىڭالرنى  مۇئمىنلهر * بىلىپ  ! ئى
 چېغىڭالردا (  قىلغان  سۆز  پهيغهمب ) رەسۇلۇلالهقا  هرنىڭ ئاۋازىڭالرنى

 بىر ئاۋازىد  سىلهر  قىلماڭالر╥  يۇقىرى  بىلهن █ ىن  ) توۋالپ ( بىرىڭالر
 پهيغهمبهرگه  سۆزلهشكهندەك╥  ئاۋازدا  ئاۋازدا ) توۋالپ ( يۇقىرى  يۇقىرى

 قىلماڭالر╥  قىلساڭالر ( سۆز  تۇيماستىن ) ئۇنداق  قىلغان ( ╥ ئۆزلىرىڭالر
 ] 2 █ 1 : هۇجۇرات [ ] . ئهمهللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ ) ياخشى

 مهزمۇنى  ۋۇجۇدىدا ههقىقهتهن ئايهت  ئۇنىڭ اهللا مۇئمىن  ۋە

 هۆكمى  پىكىر پهيغهمبىرىنىڭ  قارشى  ههرقانداق  ئوتتۇرىغا قا █ ئالدىدا  راشنى
 گهپ  ياكى  شهرتسىز █ قويۇش  قويمايدىغان  ئورۇن  يورغىلىتىشقا  سۆز

 چىقىشىنى بويسۇنۇشنى  روياپقا  قىل ڭ  رىسالىتى . ىدۇ تهقهززا  اهللا پهيغهمبهرلىك
 پهيغهمبهر ته  كېلىدۇ╥  بىزنىڭ r رەپتىن  يهتكۈزۈشتۇر╥  ئۇنى  ۋەزىپىسى نىڭ
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 قارىت  ئۇنىڭغا  بولسا╥  رەد زىممىمىزدە  ئۇنى  ياكى  بىلدۈرۈش  ئېتىراز  تىن قىلىش ا
 ساقلىنىش  قىستۇرۇشتىنمۇ  سۆز  قارشى  بىلهن ههتتا  شۇنىڭ  پهقهت بىرگه ╦ ╥ 

 . رازىمهنلىك بىلهن ئۇنى قۇبۇل قىلىپ بويسۇنۇشال بار
 پهيغهمبهر پهقهت ! كۆرۈڭ پ ئويال  يۇقىرى r ئاۋازىنى  ئاۋازىدىن  نىڭ

 كۆتۈرۈپ گهپ قىلغۇچىنىڭ ياخشى ئهمهللىرىنىڭ بىكار بولۇپ كېتىش خهۋپى
 ئهمهللهر █ بولسا╥  ياخشى  ئههۋالدا كافىر هالبۇكى╥  باشقا  مۇشرىكلىقتىن  ۋە  لىق

 بولۇپ كهتمهيد  خىل █ خىلمۇ الرنىڭ كافىر دىيارىمىزدىكى╥ [ ئۇنداقتا╥ ╥ █ ۇ بىكار
 رەڭگارەڭ انه كۇفر  خوش سۆزلىرى╥  خوش بىلهن █ كۇفرىي سىياسهتلىرى ئالدىدا

 بىلمهيدىغان  باشقىنى  لىڭشىتىشتىن  ئىمانلىرىنى ╦ باش  قىلىشىۋاتقان  دەۋا
 تاشاليدىغان  كوممۇنىستالر ۋە سۇندۇرۇپ  بولىدىغان سورۇنبېشى قىپقىزىل

 شۇ سورۇننىڭ سىرتىدا – ئهشۇنداق سورۇنالردا  بولغان گهرچه  ئههۋال باشقىچه

 قويىۋاتقان اهللا █ تهقدىردىمۇ╥  ئوتتۇرىغا  مهقسهتته  رەزىل  دۈشمهنلىرى  نىڭ
 قانۇن سۆزله  چىقرىپ بهرگهن  ئۇالر  نىڭ شهرىئىتىدىن╥ اهللا سىياسهتلهرنى █ رنى╥

 ۋە نىڭ r پهيغهمبهر  قوي هۆكمىدىن ئۇنىڭ سۆزى  ئورۇندا  ۇپ ئۈستۈن
 موللىالرنىڭ ئ ئولتۇرىدىغان  بولۇپ كېتهر╭ تهمهخور  نېمه  باشقا ! ههۋالى  ئۇندىن

 ت  تۇرۇپ╥ ] ╳╳╳╳╳  دەپ  مۇسۇلمان  ئۆزىنى  دىيارلىرىدىكى  مۇسۇلمانالر
 مهجلىسلىرى ╰ تاغۇتالرنىڭ  ۋەكىللهر  تۇرغۇزۇش  بولۇپ╥ ╮ قانۇن  ئهزا  گه

 پهيغهمبهر  ئۇنىڭ هۆكۈمىدىن╥ r ئۆزىنىڭ گېپىنى  هۆكۈمىنى  نىڭ ههدىسىدىن╥
 تۈزگهن  ئۇ ئۆزى  ۋە اهللا قانۇنىنى  ئۈستۈن  قانۇندىن  كهلگهن  ئېلىپ  تهرەپتىن

 ئههۋالىچۇ╭  بىلىدىغانالرنىڭ  بۇنداقالر ! ئارتۇق  مۇشرىكلىككه █ كافىر ئېنىقكى╥
. غۇسى بولۇپ قال ۋە ئهمهللىرى قىرىلىپ كېتىشكه تېخىمۇ ههقلىق
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 رەهىمههۇلاله  قهييىم  مۇنداق ) بهتته █ 51 توم █ 1 ( ╮ األعالم ╰ ئىبنى
 پهيغهمبهر ئاۋا بىركىمنىڭ ╰ : دەيدۇ  كۆتۈرۈپ r زىنى  يۇقىرى  ئاۋازىدىن  نىڭ

 قىلىش  ئۆز ىرى ئهمهلل ى سۆز  يهردە╥  بولغان  سهۋەب  كېتىشىگه  قىرىلىپ  نىڭ
 ۋە  بىلىم  سىياسهتلىرىنى╥  ۋە  ئهقلى  ههۋەسلىرىنى╥  ۋە  شهخسىي خاهىشى

 پهيغهمبهر قارا  ئۈستۈن r شلىرىنى  ۋە  ئهۋزەل  نهرسىدىن  كهلگهن  ئېلىپ
 ╮ ! ىرى قىرىلىپ كېتىشكه تېخىمۇ اليىق ئهمهسمۇ╭ نىڭ ئهمهلل كۆرگۈچىلهر

 : تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ اهللا
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 چاغدا╥ [  چىقارغان  هۆكۈم  ئىشتا  بىرەر  ئۇنىڭ پهيغهمبىرى  ۋە  اهللا
 ئايال مۇئمىنلهرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ╥ كىمكى اهللا قا █ ئهر

 ئازغان  ئوپئوچۇق  ئۇ  ههقىقهتهن  قىلسا╥  ئاسىيلىق  ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه  ۋە
 ] 36 : ئههزاب [ ] . بولىدۇ

 مۇئمىن  سۈپهت بهندىدىكى  شۇكى نىڭ لىق  ههرگىزمۇ تهلىپى  ئۇ  ۋە اهللا ╥
 اهللا . پهيغهمبىرىنىڭ هۆكمىنى قويۇپ ئۇنىڭ ئورنىغا باشقىسىنى تاللىمايدۇ ئۇنىڭ

 مۇسۇلمان دەپ تۇرۇپ باشقىنىڭ هۆكمىنى  مهن  نىڭ هۆكمى تۇرغان يهردە╥
 ئىماندىن  ئادەم  شۇ  پهقهت  بۇ  بولۇپ╥  ئىش  بىر  زىددىيهتلىك  تولىمۇ تالالش

 نامىغا╥ مۇشرىك دېگهن هۆكۈمگه كافىر رىنى ئارتۇق بىلگهندە╥ ئۆزى ئۈچۈن كۇف
 . رازى بولغاندىال ئاندىن مۇمكىن بولىدۇ

: اهللا تهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ
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 قىلغۇچىالر پهيغه [  خىالپلىق  ئهمرىگه  بىر ( مبهرنىڭ  چوڭ  ) دۇنيادا
 يا  يولۇقۇشتىن╥  بولۇشتىن ) ئاخىرەتته ( پىتنىگه  دۇچار  ئازابقا  بىر  قاتتىق

 ] 63 : نۇر [ ] . قورقسۇن

 ئايهتتىكى  پىتنه [ بۇ  بىر  تۇتىلىۋاتقىنى كۇفرى بىلهن ] چوڭ  دىن كۆزدە

 مۇنداق . شىرىكتۇر  رەهىمههۇلاله  ههنبهل  ئىبنى  قۇرئان ╰ : دەيدۇ ئههمهد
 پهيغهمبهر  ئاخىرىغىچه  باشتىن  يۈگۈرتتۈم╥  كۆز  قىلىش r كهرىمگه  ئىتائهت  گه

 مهزمۇننى  ئۇچراتتىم 33 توغرىسىدىكى  ئايهتنى . ╮ ئورۇندا  مۇنۇ  ئۇ  ئاندىن
 خىالپلىق قىلغۇچىالر [  چوڭ بىر ( پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه  پىتنىگه ) دۇنيادا

 ] . ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن ر قاتتىق بى ) ئاخىرەتته ( يولۇقۇشتىن╥ يا
 پىتنه نېمه╭ ╰ : دېگهن ئايهتنى تهكرارمۇ تهكرار ئوقۇشقا باشلىدى ۋە مۇنداق دېدى

 شىرىكتۇر  بولسىمۇ  ئۇ  قىلغان r پهيغهمبهر . بىلهمسهن╥  رەد  نىڭ بهزى سۆزىنى

 ئادەمنىڭ بۇ قىلمىشى تۈپهيلى قهلبىدە پهيدا بولغان ئهگرىلىك ئۇنىڭ هاالكىتىگه
 . ╮ ۋەب بولىشى مۇمكىن سه

 يهنه  سۇفيان ╰ : ئۇنىڭغا  قويۇپ╥  ههدىسنى  مهسىلىلهردە  گاهى  بهزىلهر
 مۇنداق ╮ يىنى تۇتىشىدىكهن ە ئۆلىماالرنىڭ ر ) ياخشى ( قاتارلىق  ئۇ  دېيىلگهندە╥

 پهيغهمبهر ╰ : دېگهن  كىشىلهرنىڭ  بهزى  ههقىقهتهن  ههدىسىنى r مهن  نىڭ
 ئىكهنلى  سههىه  سهنىدىنىڭ  ههدىسنىڭ  ئۇن ئاڭالپ╥  تۇرۇپ╥  بىلىپ  ىڭغا كىنى

 ئۇ  ۋە  سۇفيان  قىلماي  قىلىپ █ ئهمهل  ئهمهل  پىكرىگه  ئۆلىماالرنىڭ  بۇ
 دەيدۇ  مۇنداق  تهئاال  اهللا ╥   هالبۇكى  قالىمهن╥  ههيران  تولىمۇ  : كېتىشلىرىدىن

 خىالپلىق قىلغۇچىالر [ پىتنىگه ) چوڭ بىر دۇنيادا ( پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه



 161  

 يا  دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن قا ) ئاخىرەتته ( يولۇقۇشتىن╥  ] . تتىق بىرئازابقا
 اهللا تهئاال يهنه بىر ئايهتته . لىقتۇر كافىر بۇ ئايهتتىكى پىتنهنىڭ مهنىسى ! بىلهمسهن╭

 اْلَقْتِل [  ِمَن  َأَشدُّ  گۇناهتۇر [ ] َواْلِفْتَنُة  يامان  ئۆلتۈرۈشتىنمۇ  ئادەم  ] . پىتنه
 نىڭ ههدىسلىرىنى r هيغهمبهر پىتنه دەل ئۇالرنىڭ پ ئۇالر دۇچار بولغان بۇ . دېگهن

 ههۋەسلىرىنىڭ  هاۋايى  ۋاقىتلىرىدا╥  بولۇپ╥ ئۇالرغا تاشلىۋەتكهن  هۆكۈمران
 ╮ . ئۇالرنى باشقىالرنىڭ قاراشلىرىغا ئېسىلىشقا سۆرەپ ئاپارغىنىدۇر

 دەيمهن  مۇجتههىد : مهن  قاتارلىق  سۇفيان  رەهىمههۇلاله  ئههمهد  ئىمام
 په  تۇتۇپ╥  قاراشلىرىنى  ئهتكهن r يغهمبهر ئۆلىماالرنىڭ  تهرك  سۆزىنى  نىڭ

 ئاتالمىش  زامانىمىزدىكى  يهردە╥  قىلغان  هۆكۈمنى  يۇقىرىقى  ههققىدە  ئادەملهر
 سىياسهت توقۇغۇچى بىلهرمهنلهرنىڭ █ تۇرغۇزۇش ئورگانلىرىدىكى قانۇن قانۇن

 تاغۇتالرنىڭ  هۆكۈمران  شۇنىڭدەك╥  ئېسىلىپ╥  هۆكۈملىرىگه  ۋە  سۆزلىرى

 ئېتىپ╥  ئۆزىنى  كۇرسى قوينىغا  بهرگهن  كۆرسىتىپ  ۋە █ ئۇالر  مهنسهپلهر
 ئايرى █ مۇنبهر  تهۋهىدت مىهراپالردىن  ۋە  ئىمان  قالماسلىقنى  كاتتا لىپ  ئۇلۇغ  ىنمۇ

 ئىشانالرنىڭ ئاساسسىز █ ىي مهقسهد دەپ تۇنىۋالغان ئازغۇن مولال مهنپهئهت ۋە ئال
 ئهگىشىپ پهيغهمبهر  ىڭ نىڭ هۆكۈمىنى چۆرۈپ تاشلىغان ئادەمن r پهتىۋالىرىغا

 كېتهر╭  بولۇپ  نېمه  يولۇقۇپ╥ ! هۆكمى  پىتنىگه  ئادەم  بۇنداق  شۈبهىسىزكى╥
 . بولۇپ كېتىشكه تېخىمۇ يېقىندۇر كافىر دىندىن چهتنهپ

 ال إله إال اهللا ئۈستىدە ۋاپات تېپىش : توققۇزىنجى شهرت
 ئهڭ ئاخىرىدا╥ ال إله إال اهللا نىڭ ئۇنىڭغا گۇۋاهلىق بهرگۈچىگه ئاخىرەتته

بولىشى ئۈچۈن╥ چوقۇم ئۇ كىشىنىڭ تهۋهىد ئۈستىدە ۋاپات تاپمىقى مهنپهئىتى
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 كۇفرى . شهرت  بولغان  ئهكسى  تهۋهىدنىڭ  ئۇ  جان █ ئهگهر  ئۈستىدە  شىرىك
 تائهت  باشقا  ۋە  شهرتلهرنىڭ  قىلىنغان  بايان  ئىلگىرى  ئىبادەتلهرنىڭ █ ئۈزسه╥

 ىرەتلىكى جان چۈنكى╥ بهندىنىڭ ئاخ . ئۇنىڭغا ئاخىرەتته هېچ مهنپهئىتى بولمايدۇ
 بولىدۇ  باغلىق  پهيتلهرگه  ئاخىرىقى  ئالدىدىكى  هاياتى . ئۈزۈش  ئۇنىڭ  ئهگهر

 گۇناه  ئىلگىرىكى  ئۇنىڭ  ئاياغالشسا╥  بىلهن  بۇزۇق – تهۋهىد  مهئسىيهتلىرى╥
 دوۋزاختىن شۇنداقال دىن نهزەر ئۇجهننهت ئههلى ي ئهمهللىرى قانداق بولىشىدىن قهتئى

 ئ  بولىدۇ╥  تاپقۇچىالردىن  بىلهن نىجات  كۇفرى  ۋە  شىرىك  هاياتى  همما
 ئاخىرالشسا╥ ئۇنىڭ ئالدىدا قىلغان قانچىلىك سالىه ئهمهللىرى بولسۇن╥ ئۇ يهنىال

 : اهللا تهئاال مۇنداق دېگهن . ئههلىدىن بولۇپ كېتىدۇ دەۋزەخ
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 ئۇنىڭ [  پېتى ئۆلسه╥  دىنىدىن قايتىپ كافىر  سىلهردىن كىمكى ئۆز
 بۇنداق ئادەملهر ئههلى . ئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ

 ] 217 : بهقهرە [ ] . ەۋزەخته مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر دەۋزەختۇر╥ ئۇالر د
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 شۈبهىسىزكى╥ كافىر بولۇپ╥ كافىر پېتى ئۆلگهنلهر بار╥ ئهنه شۇالر [
 لهنىتىگه  ههممىسىنىڭ  ئىنسانالرنىڭ  ۋە  پهرىشتىلهرنىڭ  نىڭ╥  اهللا  چوقۇم

 ئازاب . ئۇچرايدۇ  ئۇالردىن  قالىدۇ╥  مهڭگۈ  دەۋزەخته  ئۇالر
 كېچىكتۈرۈلمهيدۇ  ئازاب  بېرىلىدىغان  ئۇالرغا  ] . يېنىكلىتىلمهيدۇ╥

] 162 █ 161 : هقهرە ب [
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 ئۇالرنىڭ د  ئايهتلهردە  بۇ  قېلىشلىرىنىڭ ەۋزە اهللا تهئاال  مهڭگۈ  ئازابىدا  خ
 ئۇالرنى  كۇفرى سهۋەبى  بولغان  ئهكسى  تهۋهىدنىڭ  ئۈستىدە █ ڭ  شىرىك

 . ئۆلگهنلىكىدىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ بهردى
 : مۇنداق دەيدۇ r پهيغهمبهر

 ِإلَّا اللَُّه╥ ُثمَّ َماَت َعَلى َذِلَك╥ ِإلَّا َدَخَل اْلَجنََّة َما ِمْن َعْبٍد َقاَل َلا ِإ "  متفق " َلَه

 عليه

 قانداق بىر بهندە ال إله إال اهللا دەپ╥ ئاندىن شۇنىڭ ئۈستىدە ئۆلسه╥ ╰
 ╮ . چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ

 . بۇ ههدىسته جهننهتكه كىرىشكه تهۋهىد ئۈستىدە ئۆلۈش شهرت قىلىنغان
 : مۇنداق دەيدۇ يهنه r پهيغهمبهر

 َفَوالَِّذي َلا ِإَلَه َغْيُرُه ِإنَّ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه "

 ُكْم َوَبْيَنَها ِإلَّا ِذَراٌع╥ َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب╥ َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َفَيْدُخُلَها╥ َوِإنَّ َأَحَد
 اْلِكَتاُب  َعَلْيِه  َفَيْسِبُق  ِذَراٌع╥  ِإلَّا  َوَبْيَنَها  َبْيَنُه  َيُكوُن  َحتَّى َما  النَّاِر  َأْهِل  ِبَعَمِل  َلَيْعَمُل

 متفق عليه " َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َفَيْدُخُلَها

 قهسهمكى╥ ╰  بىلهن  زات  بولغان  يوق  ئىاله  ههق  باشقا  ئۇنىڭدىن
 تاكى جهننهت بىلهن ئۇنىڭ بىرىڭال  ر جهننهت ئههلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىپ╥

 دەۋزەخ ئارىسىدا بىر گهز قالغاندا╥ لهۋهۇلمههپۇزدا خاتىرىلهنگىنى بويىچه
 ئههلىنىڭ دەۋزەخ بىرىڭالر . كىرىدۇ قه دەۋزەخ ئههلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىپ

 بىر گهزال ئا دەۋزەخ ئهمىلىنى قىلىپ تاكى  رىلىق بىلهن ئۆزى ئوتتۇرىسىدا
 جهننهت ئههلىنىڭ ئهمىلىنى  پۈتۈلگىنى بويىچه╥  لهۋهۇلمههپۇزدا  قالغاندا╥

 ╮ . قىلىپ جهننهتكه كىرىدۇ
: ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن
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 َلا َعَلْيُكْم َأْن َلا َتْعَجُبوا ِبَأَحٍد َحتَّى َتْنُظُروا ِبَم ُيْخَتُم َلُه╥ َفِإنَّ اْلَعاِمَل َيْعَمُل "
 ُعْمِرِه  ِمْن  ُثمَّ َزَماًنا  اْلَجنََّة╥  َدَخَل  َعَلْيِه  َماَت  َلْو  َصاِلٍح╥  ِبَعَمٍل  َدْهِرِه╥  ِمْن  ُبْرَهًة  َأْو ╥ 

 َماَت  َلْو  َسيٍِّئ╥  ِبَعَمٍل  َدْهٍر  ِمْن  اْلُبْرَهَة  َلَيْعَمُل  اْلَعْبَد  َوِإنَّ  َسيًِّئا╥  َعَمًلا  َفَيْعَمُل  َيَتَحوَُّل
 َدَخَل النَّاَر╥ ُثمَّ َيَتَحوَّ  اللَُّه ِبَعْبٍد َخْيًرا اْسَتْعَمَلُه َعَلْيِه  َأَراَد  ُل َفَيْعَمُل َعَمًلا َصاِلًحا╥ َوِإَذا

 ُيَوفُِّقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍح╥ ُثمَّ : " َيا َرُسوَل اللَِّه╥ َوَكْيَف َيْسَتْعِمُلُه╭╥ َقاَل : ╥ َقاُلوا " َقْبَل َمْوِتِه
 رواه أحمد " َيْقِبُضُه َعَلْيِه

 بىلهن ئاخىرلىشىدىغىنىنى كۆرمهي تۇرۇپ╥ بىراۋنىڭ هايات ╰  ى نېمه
 بىر بهندە هاياتىدا ئۇزۇن . ئۇنىڭ ئهمهللىرىدىن تهئهججۇپلىنىپ كهتمهڭالر
 كه  كىرىپ  جهننهتكه  ئۆلسىال  ئهمهللهرنى مهزگىل  سالىه  تكۈدەك

 ئۆزگىرىپ يامان ئهمهل بىلهن كېتىشى مۇمكىن █ قىلىدۇ  يهنه . دە╥ ئاخىرىدا
 ئ  ئۆمرىدە  بهندە  ئۆلسىال بىر  پهقهت  زامان  كىرىپ قه دەۋزەخ ۇزۇن

 ئۆزگىرىپ  ئاخىرىدا  قىلىپ╥  ئهمهللهرنى  بۇزۇق  دەرىجىدە  كهتكۈدەك
 قىلىپ كېتىشى مۇمكىن  ئىرادە . ياخشى ئهمهل  ياخشىلىق  بهندىگه  بىر  اهللا

 نىڭ اهللا ئى : ساهابىالر ╮ . قىلسا╥ ئۇنى ئۆلۈم ئالدىدا ئۆز تائىتىگه ئىشلىتىدۇ
 مۇنداق بهندىنى قانداق ئىشلىتىدۇ╭ دەپ سورىۋىدى╥ ئۇ ئۇ اهللا ! ئهلچىسى
 قىلىدۇ ╰ : دېدى  مۇۋەپپهق  ئهمهللهرگه  ياخشى  شۇ █ ئۇنى  ئاندىن  دە╥

 . ╮ ياخشى ئهمهل ئۈستىدە ئۇنىڭ جېنىنى ئالىدۇ
 نۇرغۇن گۇناهلىرى بىلهن ╰ : ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

 ج  ئۈستىدە  تهۋهىد  ئهمما  كهتكهن  ئادەم تهۋبىسىز  ئۈزگهن  مهڭگۈ ته دەۋزەخ ان

 ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ╥ . قالمايدۇ  نۇرغۇن  ئۆلگهن كۇفرى هاياتىدا  ئۈستىدە
 كىرمهيدۇ  بۇ ههق ئههلىنىڭ بۇ مهسىلىدىكى ئهقىدىسىنىڭ . ئادەم جهننهتكه مانا
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 ╮ . جهۋهىرىدۇر

 قهلبلىرىمىز  پهرۋەردىگار  ئۇلۇغ  سورايمىزكى╥  ساباتلىقنى  تهئاالدىن  نى اهللا
 ياخشى  ئهڭ  ئۆزى  ۋە  تۇرغۇزغاي  مۇستههكهم  ئۈستىدە  تهۋهىدى  ۋە  دىنى

 بىزگه  قىلىپ╥  نېسىپ  ئاخىرالشتۇرۇشقا  هاياتىمىزنى  بىلهن  ئهمهللهر  كۆرىدىغان
 اهللا تهئاال ههقىقهتهن دۇئاالرنى تىڭشاپ تۇرغۇچى╥ ! گۈزەل ئاقىۋەت ئاتا قىلغاي

 تىل  ئۇالرنىڭ  ههمدە  بولغۇچى  يېقىن  قىلغۇچى بهندىلىرىگه  ئىجابهت  هكلىرىنى
 . زات

 خۇالسه كاالم
 بولىشىغا  دۇرۇس  نىڭ  اهللا  إال  إله  ال  گۇۋاهلىقى  تهۋهىد  بۇالر  مانا
 روياپقا  تولۇق  كهمهيتىۋەتمهي  ئۇالرنى  بولۇپ╥  شهرتلهر  زۆرۈر  چېتىلىدىغان

 بۇ شهرتلهرگه . چىقارغان ئادەمگه تهۋهىد گۇۋاهلىقىنىڭ پايدىسى بولىدۇ  ئهمما╥
 قىلمىغان ╥ ههتتا شۇالردىن بىرەر شهرتنى بولسىمۇ كام قويغان ئادەم تهۋهىد ۋاپا

 . گۇۋاهلىقى ال إله إال اهللا نىڭ هېچقانداق پايدىسىنى كۆرەلمهيدۇ

 ئايهت  ئاالقىدار  تېمىغا  توپالپ╥ █ دېمهك╥  ئومۇمىيۈزلۈك  ههدىسلهرنى
 ئاخىرىقى يهكۈن مۇهاكىمه  كېيىن  چىقىرىش قا █ قىلغاندىن  ئىدىسىگه خۇالسىنى

 : ئهمهل قىلغىنىمىزدا مۇنۇ هۆكۈمگه مۇۋەپپهق بولىمىز
 قىلىنىدىغان  ئىبادەت  ئۆزگه  تىن  اهللا  دەپ╥  اهللا  إال  إله  ال  كىمىكى

 تهۋهىد گۇۋاهلىقىنىڭ مهزمۇنىنى ۋە ئۇنىڭ تهلهپ  █ ئىالهالرنى ئىنكار قىلسا╦
 بول  سهمىمىي  ئىخالسمهن╥  راستچىل╥  ئۇنىڭدا  ۋە  بىلسه سا╦ تهقهززالىرىنى
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 قهلبىدىكى  قارىتا  بولسا╦ █ گۇمان تهۋهىدكه  قىلغۇچى  شهكنى يوقۇتۇپ جهزمى
 تهۋهىدنى ۋە تهۋهىد ئههلىنى چىن مۇههببهت بىلهن ياخشى كۆرسه╦ تهۋهىدكه

 تهۋهىدنى مۇكهممهل قۇبۇل قىلىپ ئۇنىڭ  ئهمهل قىلسا╦  ئۇنىڭ شهرتلىرىگه  ۋە
 ئهڭ  ۋە  بويسۇنسا  بىلهن  رازىمهنلىك  ئۈستىدە هۆكۈمرانلىقىغا  تهۋهىد  ئاخىرىدا

 . ئۇ ئادەمنى چوقۇم جهننهتكه كىرگۈزىدۇ تهئاال جان ئۈزسه اهللا
 ئايهت  ئاالقىدار  قا  اهللا  إال  إله  ال  گۇۋاهلىقى  ههدىسلهرنىڭ █ تهۋهىد

 . ههممىسىگه تولۇق ئهمهل قىلىش پرىنسىپى مانا مۇشۇ هۆكۈمنى تهقهززا قىلىدۇ

 مۇهىم ئهسكهرتمىلهر
نىڭ مۇكهممهل بولىشى ئۈچۈن ۋە ئوقۇرمهن بۇرادىرىمىزگه كىتاب مهزمۇنى

 بولغان  قىيىن  بهزى چۈشىنىش  ئاالقىدار  ئايدىڭالشتۇرۇپ تىمىغا  نۇقتىالرنى
 : بېرىش مهقسىتىدە تۆۋەندە بهزى مۇهىم ئهسكهرتمىلهرنى بايان قىلماقچىمىز

 : ئهسكهرتمه █ 1
 ئوتت  يۇقىرىدا  نىڭ  اهللا  إال  إله  ال  گۇۋاهلىقى  قويۇلغان تهۋهىد  ۇرىغا

 كۈنىسى  قىيامهت  بهندىنىڭ  جهننهت دەۋزەخ شهرتلىرى  قۇتۇلۇپ╥  ئازابىدىن

 قهتئىي  چىقارمىسا  ئهمهلىيهتكه  قىلمىسا╥  رىئايه  ئۈچۈن  بولىشى  ئههلىدىن
 مۇسۇلمانلىق . شهرتلهردۇر مۇهىم بولمايدىغان  دۇنيادا  هاياتى  ئۇنىڭغا  ئهمما╥

 مۇسۇلمانالر  يۈرگۈزۈلۈپ╥  ۋە هۆكۈملىرىنىڭ  هوقۇق  بولىدىغان  بههرىمهن
 مۇئامىلىدىن بههرىمهن بولىشى ئۈچۈن تهۋهىد گۇۋاهلىقىنى تىلىدا ئىقرار قىلىشى

 ئهمهللهردىن ساقلىنىشى  ۋە  مۇشرىكانه سۆز  ۋە  زىت بولغان كافىرانه  ئۇنىڭغا  ۋە

. كۇپايه قىلىدۇ
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 مۇسۇلمانالر  دۇنيادا  ئادەم  ئورۇندىغان  شهرتنى  ئىككى  مۇشۇ  پهقهت
 ب قات  ئۇالر  قىلىنىپ╥  مۇئامىله  هوقۇق ارىدا  شهرئىي  بولىدىغان  █ ههرىمهن

 بولىدۇ  بههرىمهن  تولۇق  ۋە . ئىمتىيازالردىن  ئىمان  ههقىقىي  بهندىنىڭ  شۇ  بۇ
 قىلمايدۇ  شهرت  بولىشىنى  ئىگىسى  يۇشۇرۇن . تهۋهىد  ئۇنىڭدا  چۈنكى

 ۇنىڭغا هاياتى بۇنداق ئههۋالدا يهنىال ئ . ( مۇناپىقلىق ئىهتىمالى بولىشىمۇ مۇمكىن
 ئۇنىڭدىن  بولسا  ئاخىرەتته  قىلىنىدۇ╥  مۇئامىله  قاتارىدا  مۇسۇلمانالر  دۇنيادا

 مۇئمىن بولماسلىقى .) ئالىدۇ اهللا هېسابنى  ماهىيهتته  مۇسۇلمان  بىر  ههر  دېمهك╥
 . مۇمكىن╥ لېكىن ههر بىر مۇئمىن ماهىيهتته مۇسۇلمان بولىدۇ

 ئايهت  نۇرغۇن  سۈننهتتىكى  قۇرئان╥ ╥   قىلىدىغان ه █ بۇ  دااللهت  هدىسلهر
 . مهشهۇر قائىدە بولۇپ╥ ئۆلىماالر ئۇنى تهپسىلى شهرهلهپ ئۆتكهن

 : ئهسكهرتمه █ 2
 ئامىل  ئهكىرىدىغان  ئىسالمغا  بهندىنى  تۈرتكىسىدە  قائىدىنىڭ  يۇقىرىقى

 بىلهن ئۇنىڭدا مۇسۇلمانلىق هۆكۈمىنىڭ داۋاملىشىپ تۇرىشىغا سهۋەب بولىدىغان
 : كى پهرقنى ئهسكهرتىپ ئۆتىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ ئامىل ئوتتۇرىسىدى

 ئېيتىپ ئۆتكهن تهپسىالت بويىچه يۇقىرىدا بىر بهندىنىڭ ئىسالمغا كىرىشى
 بولىدۇ  بىلهن  قىلىش  ئىقرار  گۇۋاهلىقىنى  كېيىن . تهۋهىد  كىرگهندىن  ئىسالمغا

 ئۈچۈن╥  بولىشى  مهۋجۇد  داۋاملىق  ساالهىيهتنىڭ  مۇسۇلمانلىق  ئۇنىڭدىكى
 ئهمهل ئۇنىڭ  ئاشكارا  تاشاليدىغان  چىقىرىپ  دائىرىسىدىن  ئىسالم  كىشىنى  دىن

 ئاشكارا ئهكسىچه╥ ئۇنىڭدىن ئىسالمغا زىت . ياكى سۆز سادىر بولماسلىقى الزىم
 هۆكمى  ئۇنىڭ نامى ۋە  بولسا╥  ئۆزگىرىپ╥ ╮ مۇرتهد ╰ كۇفرىي قىلمىش سادىر  كه

. ڭغا ئىجرا قىلىنىدۇ ئۇنى ۋە جاۋابكارلىقى شۇ بويىچه مۇرتهدلىكنىڭ هۆكۈملىرى
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 بىر ئادەم تهۋهىد گۇۋاهلىقى بىلهن : مۇنداق بىر سۇئال سورىلىشى مۇمكىن
 بىرەرنىمۇ  ئىشالردىن  بولمىش  شهرتى  تهۋهىدنىڭ  كېيىن╥  كىرگهندىن  ئىسالمغا

 گۇۋاهلىقىنىڭ  تهۋهىد  يالغۇز  بولسا╥  كهتكهن  ئۆلۈپ  ئۈلگۈرمهي  قىلىشقا
 مهنپهئىتى بوالمدۇ╭ قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ نىجات تېپىشىغا

 بولىشىچه╥ r پهيغهمبهر : بۇنىڭ جاۋابى  قا اهللا نىڭ ههدىسلىرىدىن مهلۇم
 بۇ خىل ئههۋالدىكى ئادەمگه گهرچه تهۋهىدنىڭ شهرتلىرىگه ئهمهل  شۈكرىكى╥

 قىلىشقا پۇرسهت بولمىغان بولسىمۇ╥ ئۇنىڭ ئېيتقان تهۋهىد گۇۋاهلىقىنىڭ يهنىال
 . مهنپهئىتى بولىدۇ

 : ىم رىۋايهت قىلغان بىر ههدىسته مۇنداق دېيىلگهن ئىمام مۇسل
 َفَقاَل  اْلَأْنَصاِر╥  ِمْن  َقِبيٍل  َبِني النَِّبيِت  ِمْن  َرُجٌل  اللَُّه : َجاَء  ِإلَّا  ِإَلَه  َلا  َأْن  َأْشَهُد

 َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل╥ َفَقاَل النَِّبيُّ  َوَرُسوُلُه╥ ُثمَّ َتَقدََّم  َعِمَل َهَذا َيِسيًرا : " r َوَأنََّك َعْبُدُه

 " َوُأِجَر َكِثيًرا
 جهمهتىدىن ئهنسارالر  نهبىيت  بهنى  ئادەم تهۋەلىكىدىكى  بىر

 تىن باشقا ههق اهللا گۇۋاهلىق بېرىمهنكى╥ ╰ نىڭ يېنىغا كېلىپ╥ r پهيغهمبهر
 سهن ههقىقهتهن  يوق╥  ئهلچىسى اهللا ئىاله  دە╥ █ دېدى ╮ نىڭ بهندىسى ۋە

 ئۆتۈ ن ئاندى  سهپكه  قىلىنغىچه ئالدىنقى  قهتلى  تاكى  بىلهن كافىر پ  الر
 دېدى نىڭ ئۇ r پهيغهمبهر . ئېلىشتى  مۇنداق  ئادەم ۇ ب ╰ : ههققىدە

 . ╮ كىچىككىنه ئهمهل قىلىپ╥ كۆپ ئهجىرگه ئېرىشتى
 : ههدىسنىڭ ئىمام بۇخارى نهقىل قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلىدۇ

 : َيا َرُسوَل اللَِّه╥ ُأَقاِتُل َأْو ُأْسِلُم╭ َقاَل : َقاَل َرُجٌل ُمَقنٌَّع ِباْلَحِديِد╥ َف r َأَتى النَِّبيَّ
َعِمَل َقِليًلا╥ َوُأِجَر َكِثيًرا r َأْسِلْم╥ ُثمَّ َقاِتْل َفَأْسَلَم╥ ُثمَّ َقاَتَل َفُقِتَل╥ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه "
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" 
 نىڭ قېشىغا r تۆمۈر بىلهن نىقابالنغان قۇراللىق بىر ئادەم پهيغهمبهر

 ئهلچىسى ئى : پ كېلى  نىڭ  دەسلهپ ! اهللا  ياكى  كىرىۋىرەيمۇ  ئۇرۇشقا
 ئالدى بىلهن ئىسالمغا : ئۇنىڭغا r پهيغهمبهر . مۇسۇلمان بواليمۇ╭ دېدى
 كىر  جهڭگه  ئاندىن  بولۇپ . دېدى ! كىر╥  مۇسۇلمان  ئۇ  بىلهن  شۇنىڭ
 : r ئۇنىڭ ههققىدە پهيغهمبهر . ۋە قهتلى قىلىندى ئاندىن جهڭگه قاتناشتى

 . هل قىلىپ╥ كۆپ ئهجىرگه ئېرىشتى╥ دېدى ئاز ئهم
 ئۇ ههقىقهتهن اهللا قا بىر رەكئهت ╰ ئهبۇ هۇرەيرە بۇ ئادەم توغرىسىدا
 . دېگهن ╮ ناماز ئۆتىمهي جهننهتكه كىرگهن ئادەم

 َض╥ َوُضوَءُه╥ َوُيَناِوُلُه َنْعَلْيِه╥ َفَمِر r َعْن َأَنٍس َأنَّ ُغَلاًما َيُهوِدي ا َكاَن َيَضُع ِللنَِّبيِّ

 َيا ُفَلاُن╥ ُقْل َلا " r َفَدَخَل َعَلْيِه َوَأُبوُه َقاِعٌد ِعْنَد َرْأِسِه╥ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ r َفَأَتاُه النَِّبيُّ

 اَل َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه╥ َفَق r َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه╥ َفَسَكَت َأُبوُه╥ َفَأَعاَد َعَلْيِه النَِّبيُّ " ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه
 َأِطْع َأَبا اْلَقاِسِم╥ َفَقاَل اْلُغَلاُم  اللَُّه╥ َوَأنََّك َرُسوُل اللَِّه╥ َفَخَرَج : َأُبوُه  ِإلَّا  ِإَلَه  َأْن َلا  َأْشَهُد

 رواه البخاري وأحمد " اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْخَرَجُه ِبي ِمَن النَّاِر : " َوُهَو َيُقوُل r النَِّبيُّ

 تاهارەت ئالغاندا سۇ r ل قىلىنىدۇكى╥ پهيغهمبهر دىن نهقى t ئهنهس
 قۇيۇپ بېرىدىغان╥ كهشىنى توغرىالپ بېرىدىغان بىر يههۇدى باال بولۇپ╥

 پهيغهمبهر  قېلىۋىدى╥  ئاغرىپ  كىردى r ئۇ  قېشىغا  ئۇنىڭ    . يوقالپ
 ئولتۇراتتى  تهرىپىدە  بېشى  ئۇنىڭ  دادىسى  بالىنىڭ  چاغدا  بۇ  . هالبۇكى╥

 دېدى : بالىغا r پهيغهمبهر  دېگىن╥  اهللا  إال  إله  ال  باال╥  دەرهال باال . ئى
 قارىدى╥  كۆزىگه  تۇرىۋالدى دادىسىنىڭ  جىم  بولسا  ئاندىن . دادىسى

بالىغا بۇ سۆزنى تهكرار ئېيتتى╥ باال يهنه دادىسىنىڭ كۆزىگه r پهيغهمبهر
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 دادىسى  قىل╥ : قارىۋىدى╥  دېگىنىدەك  شۇنىڭ . دېدى █ ئهبۇلقاسىمنىڭ
 باال  سىلى گۇۋا : بىلهن  يوق╥  ئىاله  ههق  باشقا  تىن  اهللا  بېرىمهنكى╥  هلىق

 مېنىڭ سهۋەبىم بىلهن : r پهيغهمبهر . ههقىقهتهن اهللا نىڭ ئهلچىسى╥ دېدى
 . تىن قۇتقۇزغان اهللا قا شۈكرى╥ دېگهن پېتى ئۆيدىن چىقتى دەۋزەخ ئۇنى

 نىڭ بالىدىن ئايرىلىپ سىرتقا چىقىشىغا ئۆي r يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر
 ئۇنىڭ يۇقىرىقى شۇكرى  ئاۋازى كۆتۈرۈلگهنلىكى ۋە  سانانى █ ئىچىدىن يىغا

 . ئېيتقانلىقى نهقىل قىلىنىدۇ
 ئۇنىڭغا r پهيغهمبهر  چېغىدا╥  ياتقان  تالىب سهكراتتا  ئهبۇ  تاغىسى  نىڭ╥

 ئۆگىتىپ╥  گۇۋاهلىقىنى  كهلىم ╰ تهۋهىد  بۇ  نىڭ هۇزۇرىدا  تهڭلهپ ى اهللا  نى
 دەپ╥ ئۇنى قىيامهت كۈنى شۇ ئارقىلىق ╮ سېنىڭ ههققىڭدە هۆججهتلىشىمهن

 ههدىسلهر  بولىدىغان  دەلىل  مهسىلىگه  مۇشۇ  چاقىرىشى  ئېرىشىشكه  نىجاتلىققا

 . جۈملىسىدىن
 تهپسىرىدە  تابهرى  جهرىر  دەيدۇ ) بهت █ 345 توم █ 3 ( ئىبنى  : مۇنداق

 جېنى چىقىشتىن كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ۋاقىت ئىلگىرى كافىر مۇبادا بىر ╰
 ىرسه╥ ئۇنىڭ مېيت نامىزى╥ مىراس ۋە باشقا ئىشالردىكى هۆكۈملىرى ئىسالمغا ك

 بىلهن ئوخشاش بولىدۇ  قۇرئان . مۇسۇلمانالر  سۈننهتتىكى هېچبىر ۋە بۇ هۆكۈم
 بۇنىڭدىن مهلۇم بولىدۇكى╥ ئهگهر ئۇنىڭ شۇ . دەلىل بىلهن توقۇنۇشۇپ قالمايدۇ

 بول  مهقبۇل  تهۋبىسى  هۆكمى ╳ هالىتىدىكى  ئۇنىڭ  ئىدى╥  الرنىڭ كافىر مىسا
 ╮ . هۆكمىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ هۆكمىگه ئۆزگهرمىگهن بوالتتى

 ئالغان  تىلغا  رەهىمههۇلاله  تابهرى  يۇمۇپ ╰ مېنىڭچه╥  كۆزنى
 ئىلگىرى  خىرقىراپ╥ دېگهن ╮ ئاچقۇچىلىك ۋاقىت  بهندىنىڭ گېلى  سۆزنى بۇ
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 كۆزى چهكچىيىپ قېلىشتىن كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ۋاقىت ئىلگىرى دەپ
 خا . م ىش الزى چۈشىن  بهندە  قىلغان چۈنكى╥  هالىتىدە  تالىشىۋاتقان  جان  رقىراپ

 . تهۋبىسىنىڭ ئۇنىڭغا قىلچه پايدىسى بولمايدۇ
 : مۇنداق دېگهن r پهيغهمبهر

 ه رواه أحمد والترمذي وابن ماج " ِإنَّ اللََّه َيْقَبُل َتْوَبَة اْلَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغْر "

 تهئاال ╰  اهللا  تهۋبىسىنى شۈبهىسىزكى╥  بهندە ╥ بهندىسىنىڭ  شۇ
 ╮ . قالمىغانال بولسا چوقۇم مهقبۇل قىلىدۇ ) جان تالىشىپ ( خىرقىراپ

 رواه الحاكم " َمْن َتاَب ِإَلى اللَِّه َقْبَل َأْن ُيَغْرِغَر╥ َقِبَل اللَُّه ِمْنُه " : يهنه بىر رىۋايهتته

 سا╥ اهللا رقىراپ قېلىشتىن ئىلگىرى اهللا قا تهۋبه قىل كىمكى گېلى خا ╰
 ╮ . ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ

 : ئهسكهرتمه █ 3
 ئۇنىڭ  ياكى  گۇۋاهلىقىنىڭ شهرتلىرىنى  تهۋهىد  قىلىنغان  بايان  يۇقىرىدا

 . دەلىللىرىنى يادالپ بېرىش تهۋهىدنىڭ دۇرۇسلۇق شهرتلىرىدىن هېسابالنمايدۇ
 شهرىئهتته چۈنكى╥ بۇ بىر تهرەپتىن شهرىئهتته بهلگىلهنگهن ئىش ئهمهس╥ بهلكى╥

 ئۇنىڭ ئهكسىدۇر  تهرەپتىن╥ . كۆرسىتىلگىنى  بىر  بىلهن بۇ يهنه  بېشىمچىلىق  ئۆز
 ئىشنى  سىرتىدىكى  ئىقتىدارىنىڭ  ۋە  تاقىتى  ئۇالرنىڭ  كىشىلهرگه  ئومۇمىي

 . يۈكلىگهنلىك بولىدۇ
 َقاَل  السَُّلِميِّ╥  اْلَحَكِم  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َتْرَعى َغَن : َعْن  ِلي ِقَبَل َكاَنْت ِلي َجاِرَيٌة╥  ًما

 َوَأَنا  َغَنِمَها╥  ِمْن  ِبَشاٍة  َذَهَب  َقْد  الذِّيُب  َفِإَذا  َيْوٍم╥  َذاَت  َفاطََّلْعُت  َواْلَجوَّاِنيَِّة╥  ُأُحٍد
 r َرُجٌل ِمْن َبِني آَدَم╥ آَسُف َكَما َيْأَسُفوَن╥ َلِكنِّي َصَكْكُتَها َصكًَّة╥ َفَأَتْيُت َرُسوَل اللَِّه

اْئِتِني ِبَها╥ َفَأَتْيُتُه ِبَها╥ َفَقاَل : َيا َرُسوَل اللَِّه╥ َأَفَلا ُأْعِتُقَها╭ َقاَل : َعَليَّ╥ ُقْلُت َفَعظََّم َذِلَك
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 َأْعِتْقَها╥ : َأْنَت َرُسوُل اللَِّه╥ َقاَل : َمْن َأَنا╭ َقاَلْت : ِفي السََّماِء╥ َقاَل : َأْيَن اللَُّه╭ َقاَلْت : َلَها
 ه مسلم روا . َفِإنََّها ُمْؤِمَنٌة

 ههكهم  ئىبنى  دەيدۇ t مۇئاۋىيه  ۋە : مۇنداق  ئۇهۇد  مېنىڭ
 دېدىكىم بولىدىغان ① ۋانىيه ۋ جه  بىر  قويلىرىمنى باقىدىغان  بىر . تهرەپلهردە

 يهپ  بۆرە  قوينى  بىر  ئارىسىدىن  پادىالر  باقىدىغان  ئۇ  مهن  كۈنى
 قالدىم  ئۇقۇپ  ئوخشاش مهنمۇ . كهتكهنلىكىنى  باشقىالرغا

 بالىسىمهن╥ ب ئاچچىقلىنىدىغان  ئادەم  هېلىقى ىر  تۇتىۋااللماي  ئۆزۈمنى
 ئۇرۇپ سالدىم  تهستهك  بىر  پهيغهمبهر . دېدەكنىڭ كاچىتىغا  نىڭ r مهن

 ناهايىتى  قىلمىشىمنى  بۇ  مېنىڭ  ئۇقۇپ╥  ئههۋالنى  ئۇ  كېلىۋىدىم╥  قېشىغا
 سانىدى  ئۇنىڭغا . چوڭ  مهن  نىڭ ئهلچىسى : شۇنىڭ بىلهن  اهللا  ئۇنى ! ئى

 قىلىۋەتمهيم  دېدىم ئازاد  دېدى : ئۇ . ۇ╭  ئهكهلگىن╥  ئالدىمغا  مهن . ئۇنى
 اهللا : ئۇنىڭدىن سورىدى r پهيغهمبهر . دېدەكنى ئۇنىڭ ئالدىغا كهلتۈردۈم

 ئاسماندا╥ ╳╳   مهن كىم╭ : ئۇ يهنه . دەپ جاۋاپ بهردى دېدەك █ قهيهردە╭
 سورىدى  بولسا . دەپ  جاۋاپ : دېدەك  دەپ  ئهلچىسى╥  نىڭ  اهللا  سىلى

 . ئۇنى ئازاد قىلىۋەت╥ ئۇ مۇئمىنكهن : ماڭا ئېيتتىكى r پهيغهمبهر . بهردى
 ئىمان r پهيغهمبهر  دېدەك بىلهن  قوشۇمچه █ ئۇ  تهۋهىدنىڭ ئاساسىي ۋە

 ئايرىم  ئۈستىدە  دەلىل █ مهسىلىلىرى  شۇالرغا  ئۇنىڭدىن  توختۇلۇپ╥  ئايرىم

 شۇنچىلىك مىقداردىكى سۇئال سوراش  كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلماستىن بهلكى╥
 . غا مۇئمىنه دەپ هۆكۈم قىلدى بىلهن ئۇنىڭ

 َقاَل  َأِبي َأْوَفى╥  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد  ِإَلى النَِّبيِّ : َعْن  َرُجٌل  " َفَقاَل r َجاَء  ِإنِّي َلا :

. مهدىنه ئهتراپىدىكى جاي نامى ①
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 ُسْبَحاَن اللَِّه╥ : ُقْل : َأْسَتِطيُع َأْن آُخَذ ِمَن اْلُقْرآِن َشْيًئا╥ َفَعلِّْمِني َما ُيْجِزُئِني ِمْنُه╭ َقاَل
 اْلَعِليِّ َواْلَحْم  ِباللَِّه  ِإلَّا  ُقوََّة  َوَلا  َحْوَل  َوَلا  َأْكَبُر╥  َواللَُّه  اللَُّه╥  ِإلَّا  ِإَلَه  َوَلا  ِللَِّه╥  ُد
 َقاَل اْلَعِظيِم  ِللَِّه : ╥  َهَذا  اللَِّه╥  َرُسوَل  َقاَل U َيا ╭   ِلي  اْرَحْمِني╥ : ُقْل : َفَما  اللَُّهمَّ

 ِبَيِدِه╥ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ي َواْرُزْقِني╥ َوَعاِفِني╥ َواْهِدِن  َقاَم╥ َقاَل َهَكَذا  َأمَّا : r ╥ َفَلمَّا

 . رواه أبو داود " َهَذا َفَقْد َمَلَأ َيَدُه ِمَن اْلَخْيِر
 ئهۋفا  ئهبۇ  ئىبنى  ئۇ t ئابدۇلاله  قىلىنىدۇكى╥  نهقىل  مۇنداق دىن

 پهيغهمبهر : دەيدۇ  ئادەم  كېلىپ r بىر  قېشىغا  ههقىقهتهن : نىڭ  مهن
 ماڭا ق  يادلىيالمىدىم╥  نهرسه  بىر  ئازراقمۇ  شۇنىڭ ) نامىزىمدا ( ۇرئاندىن

 دېدى  ئىشنى ئۆگىتىپ قويسىال╥  بىر  قىلىدىغان  كۇپايه  پهيغهمبهر . ئورنىدا
r اهللا تىن باشقا : ئېيتتى   مهنسۇب╥  اهللا قا  اهللا نۇقساندىن پاك╥ ههمدۇسانا

 اهللا ههممىدىن بۈيۈك  كۈچ ╥ ههق ئىاله يوق╥  ۇۋۋەت پهقهتال ق █ تهدبىر ۋە
 : هېلىقى ئادەم ئېيتتى . دېگىن ههممىدىن ئۈستۈن ۋە كاتتا اهللا قا مهنسۇپ╥

 ئۈچۈن  ئۆزۈم  ئىكهن╥  خاس سۆزلهر  اهللا قا  بۇالر  نىڭ ئهلچىسى╥  ئى اهللا
 پهيغهمبهر  دەيمهن╭  ماڭا ! ئى اهللا : ئېيتتى r نېمه  رەهمهت قىلغىن╥  ماڭا

 . دېگىن ╥ ا هىدايهت قىلغىن م قىلغىن ۋە ماڭ رىزىق بهرگىن╥ مېنى خاتىرجه
 دېۋىدى╥  شۇنداق  كۆتۈرۈپ  قولىنى  تۇرۇپ  ئورنىدىن  ئادەم  هېلىقى

 . دېدى ╥ بۇ ئادەم قولىنى ياخشىلىق بىلهن تولدۇردى : r پهيغهمبهر
 ههتتا  يادالشقا╥  نهرسه  بىر  بولسىمۇ  ئازراق  ئايهتلىرىدىن  قۇرئان  ساهابه  بۇ

 فات  سۈرە  بولمايدىغان  ناماز  ناماز  بواللمىغان ئۇنىڭسىز  قادىر  يادالشقىمۇ  . ىههنى

 ئامالسىزلىقىنى r پهيغهمبهر  ۋە  ئاجىزلىقى  نىسبهتهن  يادالشقا  قۇرئان  ئۇنىڭ
 قۇرئان  ئۇنىڭغا  قىلىپ╥  قۇبۇل  ئۆزرىسىنى  بۇ  ئۇنىڭ  تۇتۇپ╥ نهزەردە
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 ئۇنى ئهقىدە . تىالۋىتىنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان ئهڭ ئاسان بىر يولنى ئۆگىتىپ قويغان
 ئۇنىڭ دەلىللىرىنى بىرمۇ ىرى ئاساسل  تۇرسۇن╥ █ ۋە  بۇيرۇش ئۇياقتا  يادالشقا  بىر

 . سۈرە فاتىههنى يادلىمىساڭ بولمايدۇ╥ دەپ╥ ئۇنىڭغا مهجبۇرىي يادالتمىغان
 خالىد  بولدۇق ╰ نىڭ هېلىقى t بىز  سۆزنى ياخشى ╮ مۇسۇلمان  دېگهن

 ئالماشتۇردۇق ╰ ئىپادىلىيهلمهي╥  ئا ╮ دىنىمىزنى  كىشىلهرنى  سالغان  لدىراپ دەپ
 پهيغهمبهر  قىلمىشىنى  قويغان  قىلغانلىقىنى r ئۆلتۈرۈپ  ئىنكار  قاتتىق  نىڭ

 . كۆرىمىز
 َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد ِإَلى َبِني حذيفَة╥ r َبَعَث النَِّبيُّ : " َعْن َساِلٍم╥ َعْن َأِبيِه╥ َقاَل

 ْأَنا╥ َفَجَعَل َخاِلٌد َيْقُتُل َوَيْأِسُر╥ َوَدَفَع َصَبْأَنا َصَب : َفَلْم ُيْحِسُنوا َأْن َيُقوُلوا َأْسَلْمَنا╥ َفَقاُلوا
 َفُقْلُت  َأِسيَرُه╥  َيْقُتَل  َأْن  ِمنَّا  َرُجٍل  ُكلَّ  َفَأَمَر  َأِسيَرُه╥  ِمنَّا  َرُجٍل  َأْقُتُل : ِإَلى ُكلِّ  َلا  َواللَِّه

 َذِلَك  َيْقُتُل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبي َأِسيَرُه╥ َفَذَكْرَنا  اللَُّهمَّ ِإنِّي : َفَقاَل r ِللنَِّبيِّ َأِسيِري َوَلا

 رواه البخاري " َأْبَرُأ ِإَلْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد َمرََّتْيِن
 دەيدۇ  مۇنداق  قىلىپ  رىۋايهت  ئاتىسىدىن  r پهيغهمبهر : سالىم

 جهمهتىگه  هۇزەيفه  بهنى  قىلىپ  باش  قوشۇنغا  ۋەلىدنى  ئىبنى  خالىد
 دېگهن گهپنى جايىدا قىاللماي╥ ╮ مۇسۇلمان بولدۇق ╰ ر ئهۋەتكهنىدى╥ ئۇال

 ئورنىغا  سابهئنا ╰ ئۇنىڭ  ئۆزگهرتتۇق ( ... سابهئنا╥  . دېيىشتى ╮ ) دىنىمىزنى
 تهرەپتىن ئهسىر  بىر  تهرەپتىن ئۆلتۈرۈپ╥  شۇنىڭ بىلهن خالىد ئۇالرنى بىر
 ئېلىشقا باشلىدى ۋە ئارىمىزدىكى ههربىر ئادەمگه ئالغان ئهسىرىنى بۆلۈپ

 بىر دەمدىن كېيىن╥ ههممهيلهننى قولىدىكى ئهسىرلهرنى ئۆلتۈرۈپ . ردى به
 اهللا بىلهن قهسهم╥ قولۇمدىكى ئهسىرنى : مهن دېدىمكى . تاشالشقا بۇيرىدى

 ئهسىرىنى  هېچكىممۇ  ههمراهلىرىمدىن  ۋە  ئۆلتۈرمهيمهن ههرگىز
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 ( ئۆلتۈرمهيدۇ  كېيىن .  بارغاندىن  پهيغهمبهر ) قايتىپ  ئههۋالنى  گه r بىز
 ئۇ ئېيت  اهللا : قانىدۇق╥  سىلى ! ئى  قىلمىشىدىن  ۋەلىدنىڭ  ئىبنى  خالىد  مهن

 مهن خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ قىلمىشىدىن ! ئى اهللا ! جۇدامهن █ تهرەپكه ئادا
 . دەپ ئىككى قېتىم دېدى ! جۇدامهن █ سىلى تهرەپكه ئادا

 بۇ ۋەقهلىكته چهكتىن ئاشقان تهكفىرىيالرنىڭ خاتا يولىغا قارىتا ههقىقهتهن
 تىق ئاگاهالندۇرۇش بار╥ ئۇ بولسىمۇ╥ باشقىالرنى ئۇالرنىڭ ئۆز ماتىرىياللىرىدا قات

 ئ  قويۇلغان  قائىدە ئوتتۇرىغا  غهلىته  ئاساسلىرى╥  دەلىللىرى █ هقىدە  پرىنسىپلىرىنى
 مىسه╥ ╳ بىلهن سۆزلهپ بېرىشكه تهكلىپ قىلىشى╦ كىم ئۇالرغا جاۋاپ تېپىپ بېرەل

 لىق قالپىقى شۇ هامان ئۇنىڭ كافىر . ئهمهس ئۇالرنىڭ قارىشىدا ئۇ ئادەم مۇئمىن
 كېيدۈرۈلىدۇ  ئۇزۇن . بېشىغا  تۈزىۋالغان  ئۇالر  ئادەم  بىر  بولغاندا╥  ئۇالرنىڭچه

 ئۇنىڭ ╰ تىزىملىكتىكى  نېمه╭  هۆكمى  ماۋۇنىڭ  قارايسىز╭  قانداق  بۇنىڭغا

 دېگهندەك يۈزدىن ئارتۇق سۇئالغا ╮ مهنىسى نېمه╭ ئاۋۇنىڭ شهرتلىرى قايسىالر╭
 بۇاللمايدۇ دەلىل  مۇئمىن  بېرەلمىسه  جاۋاب  بىلهن  سۇئالالرغا . لىرى  بۇ  بهلكىم

 ئۇالرنىڭ ئۆلچىمىدەك جاۋاب بېرەلمهسلىكى  فىقهىشۇناس ئالىممۇ  بىر  توشقان
 . مۇمكىن

 ههجهر  الباري ╰ ئىبنى  غهززالى ) بهت █ 439 توم █ 13 ( ╮ فتح  دا
 دەيدۇ  قىلىپ مۇنداق  نهقىل  كىشىل ╰ : رەهىمههۇلالهتىن  گوروه  ههددىدىن بىر  هر

 مۇسۇلمانالرنى  ئاۋام  چىقىرىۋاتىدۇ كافىر ئېشىپ  ئىسالم . غا  ئۆزلىرىچه  ئۇالر
 چۈشهندۈرۈپ  بىلهن  دەلىللىرى  شهرئىي  چىققان  تۈزۈپ  ئۇالر  ئهقىدىلىرىنى

 ئادەمنى  ههرقانداق  اهللا نىڭ كهڭرى رەهمىتىنى كافىر بېرەلمىگهن  دەپ قاراپ╥
 قويدى  س █ تارالشتۇرۇپ  گهپ  جهننهتنى  بىر دە╥  بىلمهيدىغان  باشقىنى ېتىشتىن
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 ╮ . ئۇچۇم پهلىسهپىچىلهرگه خاس قىلىپ قويدى
 ) بهت █ 61 توم █ 1 ( دېگهن كىتابى ╮ المحلَّى ╰ ئىبنى ههزم رەهىمههۇلاله

 دەيدۇ  مۇنداق  ئۇنى r پهيغهمبهر ╰ : دا  تاكى  تارتىپ  ئهۋەتكهندىن  ئۇنى  اهللا
 ا╥ كىشىلهر بىلهن تاكى قهبزى روه قىلغۇچه بولغان پۈتكۈل پهيغهمبهرلىك هاياتىد

 قهدەر ئۇرۇش قىلدى  . ئۇالر ئىسالمنى قۇبۇل قىلغان ۋە ئۇنىڭدىن ئايرىلمىغانغا
 ئۇالر  ۋە  قىلمىدى  تهكلىپ  بولۇشقا  كهلتۈرەلهيدىغان  دەلىل  ئۇالرنى  هېچقاچان

 كهلتۈرەلىدىمۇ  ئولتۇرمىدى █ دەلىل  قىلىپمۇ  سوراق  دەپ  قائىدە . يوق╥  بۇ  مانا
 . ╮ لىشىپ كهلدى دا مانا بۈگۈنىمىزگىچه داۋام رىخى پۈتكۈل ئىسالم تا

 : ئهسكهرتمه █ 4
 شۇنداق سۇئال كېلىشى مۇمكىن  تهۋهىد : بهزىلهرنىڭ كاللىسىغا  ئهگهردە

 بهرگۈچ  بىرمۇ گۇۋاهلىقىنى  شهرتلىرىنى  تهۋهىدنىڭ  يادالپ █ ىگه  بىر
 چۈشهندۈرگىدەك بولۇش پهرز بولمىسا╥ ئۇنداقتا╥ ئۇ كىشىنىڭ ال إله إال اهللا نىڭ

 تههىد ههقل  ههقىقىي  قىلغان  رىئايه  شهرتلىرىگه  تهۋهىدنىڭ  ئورۇندىغان╥  ىرىنى
 ئادەم  بېرەلمىگهن  يادالپ  ئۇنى  بولىدۇ╭  بىلگىلى  قانداق  ئىكهنلىكىنى  ئىگىسى

 بۇ شهرتلهرنى قانداق بهرپا قىلىدۇ╭ زۆرۈر بولغان ئىماننىڭ دۇرۇسلۇقىغا
 كېرەك : جاۋاب  بولىشى  ئايدىڭ  نهرسه  شۇ  بۇرۇن  بىر ههممىدىن  كى╥

 قانچىلىك  ئۇنى  ئورۇندىمىغانلىقىنى╥  ياكى  ئورۇندىغان  شهرتلهرنى  بهندىنىڭ بۇ
 تهلهپ  شهرتلهرنى  بۇ  ئۇ  ۋە  چىقاردىمۇ ئورۇندىغانلىقىنى  ئهمهلىيهتكه  اليىق  █ كه

 ئۇ  يوق╦  زۆرۈرىيىتى  هېچقانداق  بىلىشىنىڭ  باشقىالرنىڭ  دېگهنلهرنى  يوق╭
 بىل  بۇنى  باشقىالرغا  نىسبهتهن  ئهمهس بهندىگه  ههقىقهتهن . دۈرۈش شهرتمۇ  بۇ

 بۇالرغا  باشقىالرنىڭ  بولۇپ╥  ئىش  ئوتتۇرىسىدىكى  پهرۋەردىگارى  بىلهن بهندە
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 ئۇنى سۇئال ئارى  بۇ ههقته  تهپتىش █ لىشىدىغان╥  تارتىدىغان╥  ىپ ئۇنى قىل سوراققا
 . تهكشۈرىدىغان ههققى يوق

 سۆز  كېيىن╥  بهرگهندىن  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  بهندە  بىر  ياكى لېكىن  ىدە
 ههرىكىتىدە تهۋهىدنىڭ ئومۇمىي شهرتلىرىگه ياكى شۇ شهرتلهردىن مهلۇم █ ئىش

 ئۆزىنىڭ  ئۇ  ۋاقىتتا  بۇ  بولسا╥  ئاشكارىلىغان  ئىشنى  بىر  بولغان  زىت  بىرىگه
 ئهمهلىيهتكه  اليىق  تهلهپكه  تهۋهىدنى  ياكى  بىلمهيدىغانلىقىنى  تهۋهىدنى

 دە╥ بۇ ئارقىلىق باشقىالرنى ئۆزىگه █ ۇ چىقارمىغانلىقىنى ئۆزى ئاشكارىلىغان بولىد
 توسىدىغان╦  يامانلىقتىن  بۇيرۇپ╥  ياخشىلىققا  ئۇنى  ۋە  هۆججهتكه  بىر  قارشى

 كۈچ  كۆنمىسه╥  نهسىههتكه  چىرايلىق  گهپكه╥  ياخشى  بىلهن █ ئهگهر  قۇۋۋەت
 . ئۇنى چهكلهيدىغان هوقۇققا ئىگه قىلغان بولىدۇ

 قان  ئۇنىڭغا  يادلىمىسا╥  شهرتلىرىنى  قىلىدۇ╭ تهۋهىد  ئهمهل  رەۋىشته  داق

 تهۋهىد  رېئاللىقتا  ئهمىلىي  بهندىنىڭ  بىر  ئهقهللىسى  كهلسهك╥  مهسلىگه  دېگهن
 مهزمۇنىغ  قارىمۇ شهرتلىرىنىڭ  ئۇنىڭغا  قىلىپ╥  رىئايه  بولغان █ ا  قارشى

 كۇپايىدۇر █ كۇفرى  بىر : مهسىلهن . شىرىك قىلمىشالردىن خالى بولغىنى ئۇنىڭغا
 تاغۇتال  ئهمهلىيهتته  يولىدا بهندە  اهللا  بىلىپ╥  دۈشمهن  ئۇالرنى  نهپرەتلىنىدۇ╥  ردىن

 قىلىدۇ  كۈرەش  قارشى  تىلىدا . ئۇالرغا  دۇرۇسلۇق : بىراق  تهۋهىدنىڭ
 بىلهن╥  قىلىش ئېتىقاد  تاغۇتنى ئىنكار  قىلىش╦  شهرتلىرىدىن بىرى تاغۇتنى ئىنكار

 وخشاش تىل بىلهن ۋە ئهمهل بىلهن ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىلىشى الزىم╥ دېگهنگه ئ
 ب  ئىلگىرى  جايى بىز  تهپسىالتالرنى  قىلغان  بېرەلمهسلىكى █ ايان  دەپ  جۈيىدە

 . مۇمكىن
 ئۆچ  اهللا يولىدا  ياخشى كۆرىدۇ╥  بىراۋنى اهللا يولىدا  يهنه  ئۇ شۇنىڭدەك╥
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 يۈزلىنىدۇ . كۆرىدۇ  قا  اهللا  يىگانه  ئىبادەتلىرىدە  ههممىسىنى . بارلىق  بۇالرنىڭ
 ئ  بىلهن╥  قىلغان  رەت ۇنى ئهمهلىيىتىدە  قىلغىنىمىزدەك  دەرس  بىلهن █ بىز  تهرتىپى

 مۇمكىن  بېرەلمهسلىكى  ئىپادىلهپ  ياخشى  سۈپىتىدە  شهرتى  . تهۋهىدنىڭ
 . دېگىلى بولمايدۇ╥ ئهلۋەتته ╥ بۇنىڭلىق بىلهن ئۇنى تهۋهىد ئىگىسى ئهمهسسهن

 مۇبادا ئۇنىڭ ئالدىدا تهۋهىدنىڭ بهزى شهرتلىرى ههققىدە سۆز قىلسىڭىز╥
 سۆزلىگهندەك╥ سىز مه ╰ ئۇ دەرهال  نمۇ بهئهينى ئاشۇنداق قارايمهن╥ گهرچه سىز

 ئىپادىلىگهندەك مۇنداق تهرتىپلىك بايان قىاللمىساممۇ╥ ئهتىدىن بېرى ئېيتقانلىرىڭىز
 قىلىۋاتقاندەكال  تېپىپ  گهپلهرنى  مېنىڭ كۆڭلۈمدىكى  خۇددى  ╮ ... ههممىسى

 ① . دەپ قالىدۇ

 : ئهسكهرتمه █ 5
 مۇنداق دېيىشى مۇمك  تهۋهىدنىڭ شهرتىنى : ىن بهزىلهر  ئىچىدە  ئۆلىماالر

 سهككىز دەپ قاراپ╥ شهرهلىگهنلهرمۇ بار ئىكهن╥ ئۇنى جهمى يهتته شهرت دەپ

 تهۋهىد  كىتابتا  بۇ  قانداقسىگه  سىز  ئهمدى  بوپتىكهن╥  چۈشهندۈرگهنلهرمۇ
 ! شهرتلىرىنى توققۇز قىلىۋالدىڭىز╭

 دەيمهن  ئارى : مهن  سۆزلهر  يۇقىرىقى  شۈكرىكى╥  قا  هېچبىر اهللا  سىدا
 نىڭ شهرتلىرىنى . توقۇنۇش كېلىپ چىقمايدۇ  اهللا  إال  إله  ال  دېيىشىم╥  مۇنداق

 لىگهنلهر ئهمهلىيهتته╥ بىز ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى ى يهتته ياكى سهككىز دەپ شهره
 قىلغان  بايان  يۇغۇرۇپ  شهرتكه  بىر  مهزمۇنىنى  بهزى : لهن ى مهس . شهرتنىڭ

 مۇزدوزلۇق كه ①  قالتىس . سپى بىلهن شوغۇللىنىدىغان بىر ئادەمنىڭ گېپىنى قىلىپ بهرگهنىدى يېقىنلىرىم ماڭا  ئۆز هۈنىرىگه
 ئۇ بىر قېتىم چوڭقۇر ئۇه . نى قهۋەتال ياخشى كۆرىدىكهن╥ ئۇنىڭغا كۆپ دۇرۇتالر ئوقۇيدىكهن r ماهىر بۇ ئادەم پهيغهمبهر
 نى كۆرسهڭ نېمه ئىش r پهيغهمبهر ╰ ئۇنىڭغا . ەپتۇ د ╮ ! نى بىر كۆرەلىگهن بولسامچۇ r پهيغهمبهر ╰ : تارتىپ╥ ههسرەت بىلهن

 گه جاهاندىكى ئهڭ چىرايلىق r پهيغهمبهر ╰ : دېيىلگهندە╥ ئۇ دەرهال ئىنتايىن سهمىمىي ۋە ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن ╮ قىالتتىڭ╭
 بوالتتىم  ئادەمنىڭ پهيغهمبهر . دەپتۇ ╮ بىر جۈپ ئاياغ تىكىپ بهرگهن  ههر  بولغان چىن مۇههببىتىنى r دېمهك╥  ئىپادىلهش گه

. مانا قاراڭ╥ بۇ╥ ئىماننىڭ شۇ ئادەم تۇرىۋاتقان مۇهىتقا خاس ئۇسلۇبتا نامايان بولىشى . ئۇسۇلى ئوخشىمايدۇ
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 قىلىش ╰ ئۆلىماالر  ئهمهل  شهرتىدۇر تهۋهىدكه  بولۇش  دۇرۇس  ╮ تهۋهىدنىڭ
 كېيىن╥  قىلىش ╰ دېگهندىن  ئىنكار  قىلىش ╰ نى ╮ تاغۇتنى  ئهمهل  ╮ تهۋهىدكه

 شهرت  بىر  مۇستهقىل  ئۇنىڭدا  چۈشهندۈرۈپ╥  بىرلهشتۈرۈپ  بىلهن  شهرتى
 توختالمىغان سۈپىتىدە  ئۇالر . ئايرىم  ئهمهل بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى╥  تهۋهىدكه ╥ 

 غۇتنى ئىنكار قىلماي قالمايدۇ╥ ئهمما تاغۇتنى ئىنكار ئادەم شۈبهىسىز تا بىر قىلغان
 تهۋهىدكه ئهمهل قىلغان بولمايدۇ╥ دەپ قىلغان ئادەم بۇ بىر ئهمىلى بىلهن بىر پۈتۈن

 . قارىغان
 ئۇستاز  باشقا╥  ئۇنىڭ ئۇندىن  ۋە  ئابدۇلۋاههاب  ئىبنى  مۇههممهد

 ئۆلىماالر ئهۋالدلىرى  بهزى  مه تاغۇتن قاتارلىق  قىلىش  ئىنكار  زمۇنىنى ى
 تېخىمۇ – قۇرئان  ئههمىيىتىنى  ئۇنىڭ  ئاساسىدا╥  دەلىللهر  نۇرغۇن  سۈننهتتىكى

 ئۆتكهن  ئىزاهالپ  سۈپىتىدە  شهرت  بىر  مۇستهقىل  يۈزىسىدىن  بىر . تهكىتلهش

 ئومۇمىي ۋە ئىشنىڭ مۇهىملىقىنى تۇنۇتۇش  تېپىلغاندا╥  ئۇنى تهكىتلهش زۆرۈر
 مه  بىر  مهلۇم  بولغان  تهكىتلىمهكچى  ئۇنىڭ مهزمۇندىن  ئېلىپ  سۈزۈپ  زمۇننى

 . ئۈستىدە ئايرىم توختۇلۇش يېڭى ئىش ئهمهس╥ ئهلۋەتته
 قىلغان  بايان  قىلىپ  شهرت  بىر  كىتابتا  بۇ  بىز  █ شهك ╰ شۇنىڭدەك╥

 جهزمى گۇمان  يوقۇلۇپ╥  بولۇش ╳ نىڭ  هاسىل  ئههلى ╳ شهرتى ╮ يهت  بهزى  نى
╳╳╳   قىلىپ  شهرت  ئىككى  يوقۇلىشى ╰ ئىلىملهر  شهرت╥ ╮ شهكنىڭ  بىر  نى

 . ئايرىم توختالغان █ نى يهنه بىر شهرت قىلىپ ئايرىم ╮ جهزمىيهت هاسىل بولۇشى ╰
 ╥ ئهمما مهزمۇن هېچقانداق ئىككىال هالهتته╥ گهرچه ساناقتا ئوخشىماسلىق بولسىمۇ

 تهئهررۇزغا ئۇچرىمىغانلىقتىن╥ ئهمهلىيهتته بۇنداق ئىختىالپالر ئۇنچه باش █ دەخلى
. هسىرگه ئىگه ئهمهس قاتۇرغۇدەك چوڭ قىممهتكه ياكى زور ت
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 پهقهت  تېپىش ╰ مهن  ۋاپات  ئۈستىدە  تهۋهىدنىڭ ╮ تهۋهىد  شهرتىنى
 ئۇچراتمىدىم╥  سۆزىنى  ئالىمنىڭ  بىرەر  سانىغان  قاتارىدا  شهرتلىرى  دۇرۇسلۇق

 ئىختىال ئۆلىما لېكىن  ههممىسى  ئايهت الرنىڭ  نۇرغۇنلىغان  هالدا╥  █ پسىز
 ئۇالر ( ههدىسنىڭ كۈچلۈك دەلىلى بىلهن  ئورنىدا ئهلۋەتته  قىسمىنى ئۆز  نىڭ بىر

 تهۋهىد ئۈستىدە جان ئۈزۈشنى بهندىنىڭ نىجاتلىق تېپىشى ۋە ) زىكىر قىلغانىدۇق
 تهۋهىدىنىڭ قىيامهت كۈنىسى ئۇنىڭغا مهنپهئىتى بولىشىنىڭ شهرتى دەپ ئايرىم

 بىز ئاشۇ دەلىللهر ئاساسىدا بۇ شهرتنى تهۋهىدنىڭ . ئورۇنالردا تهكىتلهپ ئۆتكهن
 . ىشىغا چېتىلىدىغان شهرتلهر قاتارىغا كىرگۈزۈپ بايان قىلدۇق دۇرۇس بول

 مۇهىم ╥ يهنه بىر نۇقتىسى بۇ╥ يۇقىرىقى سۇئالغا بېرىلىدىغان جاۋابنىڭ بىر
 دەلى : نۇقتا  شهرئىي  نىڭ شهرتلىرىنى  اهللا  إال  إله  ال  تۇنۇيمىز بىز  ئاساسىدا  . للهر

 ۇنىڭدىن بىخهۋەر قېلىپ╥ سۈننهت ئۇنى كۆرسهتكهن بولسا╥ ئۆلىماالر ئ ۋە قۇرئان

 قويۇشىمىز  ئوتتۇرىغا  ئهينهن  ئۇنى  تهقدىردىمۇ╥  كهتكهن  ئۆتۈپ  ئالماي  تىلغا
 بولىدۇ . زۆرۈر  بهرپا  ئاساسىدا  دەلىل  شهرئىي ╳╳╳   شهرئىي ئهمما╥ . هۆججهت

 مهسىلىنىىڭ  بىر  بولغان  ئىگه  قېلىپ ئۆلىماالر ئاساسقا  ئۇنتۇلۇپ  تهرىپىدىن
 قويۇلمىغانلىقى  قىلىش ئوتتۇرىغا  توغرا شهرئىي جهههتتىن ئۈچۈنال ئۇنى ئىنكار

 . ╥ مهنتىقه جهههتتىن قىلچه ئهقىلگه سىغمايدىغان بىر ئىش بولمايدىغان

 : ئهسكهرتمه █ 6
 پۈتۈن دىن  ئهمهللهرنىڭ شهرتى بىلهن بىر  كۆرسىتىلگهن يهككه  شهرىئهتته

 . ۋە ئومۇمىي ئهمهللهرنىڭ دۇرۇسلۇق شهرتلىرى ئارىسىدا پهرق بولىدۇ
 بايان قىلغان ال إله إال اهللا نىڭ شهرتلىرى بىر پۈتۈن دىن ۋە  بىز يۇقىرىدا

 شهرتلىرى  بولۇش  دۇرۇس  ئهمهللهرنىڭ  يهككه . دۇر پۈتكۈل  بىر  ههر ئهمما
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 شهرتتىن █ ئهمهل  ئىككى  تۆۋەندىكى  پهقهت  شهرتى  دۇرۇسلۇق  ئىبادەتنىڭ
 : ئىبارەت

 نىڭ r ادەتنى پهيغهمبهر ئىب █ همهل قىلىۋاتقان ههر بىر ئ : ئۇنىڭ بىرىنجىسى
 مۇۋ  كۆرسهتمىسىگه  ئۇنىڭ  ئهگىشىپ╥  بېرىش يولىغا  ئېلىپ  چۈنكى╥ . اپىق

 اهللا نىڭ هۇزۇرىدا █ ئهمهل  قىلىنسا╥  بىلهن  يول  ئىبادەت شهرىئهت كۆرسهتمىگهن
 رەد  قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگه  تهرەپتىن  مۇسۇلمانالر  ۋە  قىلىنمايدۇ  مهقبۇل  شهكسىز

 . قىلىنىدۇ
 : دېگهن مۇنداق r پهيغهمبهر

 . متفق عليه ". َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌّ "
 ئۇ ╰  قىلسا╥  ئىشنى پهيدا  ئهسلى يوق  ئىشىمىزدا  كىمكى بىزنىڭ بۇ

 ╮ . رەد قىلىنىدۇ
 . رواه أبو داود " ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌة "
 ئازغۇنل ╰  بىدئهت  ئازغۇنلۇق ههربىر  ههممه  ته دەۋزەخ ۇقتۇر╥
 . ╮ بولىدۇ

 : ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ

 رواه البخاري " َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي "
 . ╮ مېنىڭ ناماز ئۆتىگىنىمنى كۆرۈپ╥ نامازنى شۇ بويىچه ئۆتهڭالر ╰
 رواه مسلم والبيهقي " ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم "
 . ╮ ئېلىڭالر ) نهمۇنه ( ن ههج پائالىيىتىڭالرنى مهندى ╰

 پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋە  اهللا  دىندا  باشقا╥  كۆرسهتكهنگه r بۇالردىن
پهيدا ) ئىبادەت █ يېڭى ئهمهل ( زى چاغالپ بىدئهت ئهگىشىشنىڭ پهرىزلىكى╥ ئۆ
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 . لهر ئىنتايىن كۆپ قىلىشنىڭ هارام ۋە ئىناۋەتسىز ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان دەلىل
 ئهمهل  ئه █ چۈنكى╥  ئهمهل ئىبادەتتىكى  كۆرسىتىدۇكى╥  شۇنى  قائىدە  █ سلى

 سۈننهت ╥ توغرا╥ رۇخسهت ياكى پهرىز ئارقىلىق سۈننهت ۋە ئىبادەتلهرنىڭ قۇرئان
 بولۇپ╥ ئۇنى قىلىش ئىشالر قاتارىدا گهندىن باشقىسى چهكلهنگهن ن دەپ بهلگىله

 . هارامدۇر
 ئهمهل : ئىككىنجىسى  رىياگهرلىك بىلهن █ قىلىۋاتقان  ئىبادەت شىرىك ۋە

 اهللا نىڭ رىزاسى ئۈچۈن خالىس بۇ  هالدا╥  شۇ . بولمىقى الزىم لغانمىغان  ئهگهر
 نىڭ يوليۇرۇقىغا ئۇيغۇن بولغان تهقدىردىمۇ╥ ئۇنىڭ r ئىبادەت پهيغهمبهر █ ئهمهل

 بىلهن اهللا نىڭ رىزالىقىدىن باشقا بىر مهقسهد ياكى اهللا بىلهن بىلله يهنه ئاللىقانداق
 ئۇ ئهمهل يهنىال مهقبۇل بولمايدۇ بىر كىمنىڭ رازىلىقى ئورتاق كۆز  لهنگهن بولسا╥

 . ۋە شۇ كىشىگه رەد قىلىنىدۇ

 َأَنا َأْغَنى : َقاَل اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى " : r َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة╥ َقاَل
 رواه مسلم " ي َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه الشَُّرَكاِء َعِن الشِّْرِك╥ َمْن َعِمَل َعَمًلا َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِر

 هۇرەيرە  پهيغهمبهر t ئهبۇ  ههدىسته  قىلىنغان  رىۋايهت  r دىن
 دېگهن  ئېيتىدۇ ╰ : مۇنداق  ۋەتهئاال  تهبارەك  ئهڭ : اهللا  شىرىكتىن  مهن

 باشقا . بىهاجهت ئىالهمهن  ماڭا  ئهمىلىدە  شۇ  ئهمهلنى قىلىپ╥  كىمكى بىر
 ╮ ىگه تاشالپ بېرىمهن بىراۋنى شىرىك قىلىۋالسا╥ ئۇنى شىرىك
 دېگهن  مۇنداق  ئىبارىدە  بىر  َأْشَرَك " : يهنه  ِللَِّذي  َوُهَو  َبِريٌء  ِمْنُه  ابن " َفَأَنا

 ماجه
 ن كهلتۈرگه جۇدامهن╥ ئۇ شىرىك █ مهن ئۇنداق ئادەمدىن ئادا ... ╰

╮ ئىالهىغا مهنسۇب
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 اهللا  جۈملىسىدىن  دەلىللهر  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  شهرتنى  ئىككى  يۇقىرىقى
 : تهئاالنىڭ مۇنۇ سۆزى

] yϑsù tβ%x. (#θ ã_ö�tƒ u !$s)Ï9 Ïµ În/ u‘ ö≅yϑ ÷èu‹ ù=sù Wξ uΚtã $[sÎ=≈|¹ �ωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ Ïµ În/u‘ #J‰tnr& [ 

 قىلىدىكهن [  ئۈمىد  بولۇشنى  مۇالقات  پهرۋەردىگارىغا  كىمكى╥
 قورقىدىكهن (  ئازابتىن  قىلىپ╥  ئۈمىد  ساۋابنى  ئىش ) يهنى  ياخشى ╥ 
 شېرىك قىل  هېچكىمنى  ئىبادەتكه  قىلىدىغان  پهرۋەردىگارىغا  سۇن╥

 ] 110 : كههف [ ] . كهلتۈرمىسۇن

 دەيدۇ  مۇنداق  تهپسىرشۇناسالر  ۋە  ياخشى [ ئايهتتىكى : ئۆلىماالر
 كۆرسىتىدۇ r پهيغهمبهر ] ئهمهل  ئهمهلنى  بولغان  ئۇيغۇن  سۈننىتىگه  . نىڭ

 شې پهرۋەردىگارىغا [  هېچكىمنى  ئىبادەتكه  ] مىسۇن كهلتۈر رىك قىلىدىغان

 . دېگهن سۆزى بولسا╥ شۇ ئهمهلنى اهللا تهئاالغا خالىس قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

 : ئهسكهرتمه █ 7
 دەپ ╮ ال إله إال اهللا ╰ نىڭ جهڭ مهيدانىدا t بهزىلهر ئۇسامه ئىبنى زەيد

 پهيغهمبهر  ئۆلتۈرۈپ قويغىنىدا╥  ئادەمنى  بىر  بۇ r تۇرغان  ئهيىبلهپ╥  نىڭ ئۇنى
 گۇۋاهلىقى قىلمىشىنى قاتتى  تهۋهىد  تايىنىۋىلىپ╥  قىلغانلىق ۋەقهلىكىگه  ئىنكار  ق

 مهيلى  بولسۇن╥  بولسا  كىم  ئادەم  دەۋاتقان  ئېغىزىدا  اهللا نى  إال  إله  قايسى ئۇ ال
 ئههۋالدا ۋە قانداق سۈپهتكه ئىگه بولىشىدىن قهتئىينهزەر╥ ئۇنىڭغا قىلىچ ئۇرۇشقا

 بۇ ۋەقهنى ئىمام . ولىشى مۇمكىن بولمايدۇ╥ دېگهن گۇماندا ۋە خاتا چۈشهنچىدە ب
 : مۇسلىم مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

 َزْيٍد  ْبِن  ُأَساَمَة  اللَِّه : َقاَل َعْن  َرُسوُل  اْلُحَرَقاِت r َبَعَثَنا  َفَصبَّْحَنا  ِفي َسِريٍَّة╥
 َفَوَق : ِمْن ُجَهْيَنَة╥ َفَأْدَرْكُت َرُجًلا╥ َفَقاَل  ِإلَّا اللَُّه╥ َفَطَعْنُتُه  ِإَلَه َع ِفي َنْفِسي ِمْن َذِلَك╥ َلا
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 ِللنَِّبيِّ  اللَِّه r َفَذَكْرُتُه  َرُسوُل  َقاَل : َأَقاَل : r َفَقاَل  َوَقَتْلَتُه╭  اللَُّه╥  ِإلَّا  ِإَلَه  َيا : ُقْلُت : َلا
 َقاَل  السَِّلاِح╥  ِمَن  َخْوًفا  َقاَلَها  ِإنََّما  اللَِّه╥  َحتَّ : " َرُسوَل  َقْلِبِه╥  َشَقْقَت َعْن  ى َتْعَلَم َأَفَلا

 رواه مسلم . َفَما َزاَل ُيَكرُِّرَها َعَليَّ َحتَّى َتَمنَّْيُت َأنِّي َأْسَلْمُت َيْوَمِئٍذ " َأَقاَلَها َأْم َلا╭
 ئىبنى زەيد  مۇنداق دەيدۇ t ئۇسامه  ئۇ  قىلىنىدۇكى╥  : دىن نهقىل

 قىلىپ ئهۋەتتى r پهيغهمبهر  قوشۇن  جۇههينه . بىزنى  سهههردە  تاڭ  بىز
 قىلدۇق ئهئراب  هۇجۇم  ئاۋۇلىغا  بىلهن . ىلىرىنىڭ  ئادەم  بىر  ئۇالردىن  مهن

 دەرهال  ئۇ  بولۇپ قېلىۋىدىم╥  اهللا ╰ روبىرو  إال  إله  پهرۋا . دېدى ╮ ال  مهن
 ئۇرىۋەتتىم  نهيزە  ئۇنىڭغا  ق . قىلماي  ئىشقا  شۇ  كۆڭلۈمدە  ارىتا كېيىن

 بولۇپ قالدى  بۇ ئههۋالنى پهيغهمبهر █ غهشلىك پهيدا  گه سۆزلهپ r دە╥
 دەپ ╮ ال إله إال اهللا ╰ ۇنى ╳ ئ : بۇنى ئاڭالپ r اهللا نىڭ پهيغهمبىرى . هردىم ب
 دېدى ╳ ۇرس ╳╳ ت  ئۆلتۈرىۋەتتىڭمۇ╭  ئهلچىسى : مهن . ا  نىڭ  اهللا  بۇ ! ئى  ئۇ

 : r سۆزنى پهقهتال قۇرالدىن قورقۇپ دېگهن تۇرسا╥ دېسهم╥ پهيغهمبهر
 بىلىدىغانغا دېمىگىنىنى █ ن سهن ئۇنىڭ ال إله إال اهللا نى چىن قهلبىدىن دېگه

 يېرىپ كۆرگهنمىدىڭ╭  باشلى ! ئۇنىڭ يۈرىكىنى  بۇ دېيىشكه  ماڭا  ئۇ  دى╥
 دەۋې  تهكرار  ئىسالمغا سۆزنى  كۈندە  شۇ  كاشكى╥ ╥   مهن  ههتتا  رىپ╥
 . دەپ ئارزۇ قىلىپ كهتتىم ! كىرگهن بولسامچۇ

 ئهسۋەد  ئىبنى  مىقداد  يهنه  باشقا  مۇنۇ t بۇنىڭدىن  قىلىنغان  نهقىل  دىن

: مهزمۇننى يورۇتۇپ بېرىدۇ ههدىسمۇ يۇقارقى
 َقاَل  َأنَُّه  َأْخَبَرُه╥  َأنَُّه  ْبِن اَألْسَوِد╥  اْلِمْقَداِد  َلِقيُت : َعِن  َأَرَأْيَت ِإْن  اللَِّه╥  َرُسوَل  َيا

 ِمنِّي  َلاَذ  ُثمَّ  َفَقَطَعَها╥  ِبالسَّْيِف  َيَديَّ  ِإْحَدى  َفَضَرَب  َفَقاَتَلِني╥  اْلُكفَّاِر  ِمَن  َرُجًلا
َلا : r َأْسَلْمُت ِللَِّه╥ َأَفَأْقُتُلُه َيا َرُسوَل اللَِّه َبْعَد َأْن َقاَلَها╭ َقاَل َرُسوُل اللَِّه : ٍة╥ َفَقاَل ِبَشَجَر
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 َقْد َقَطَع َيِدي╥ ُثمَّ َقاَل : َفُقْلُت : َتْقُتْلُه╥ َقاَل  َأْن َقَطَعَها╥ : َيا َرُسوَل اللَِّه╥ ِإنَُّه  َذِلَك َبْعَد
 َلا َتْقُتْلُه╥ َفِإْن َقَتْلَتُه َفِإنَُّه ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل َأْن َتْقُتَلُه╥ َوِإنََّك : " r َقاَل َرُسوُل اللَِّه َأَفَأْقُتُلُه╭

 رواه مسلم ". ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل َأْن َيُقوَل َكِلَمَتُه الَِّتي َقاَل
 ئۇ t مىقداد  قىلىنىدۇكى╥  نهقىل  مۇنداق r پهيغهمبهر دىن  گه

 دەپ باقسىالچۇ╥ مۇبادا مهن كۇففارالردىن ! نىڭ ئهلچىسى اهللا ئى : دېگهن
 قولۇمنى  بىر  ئېلىشىپ╥  بىلهن  مهن  ئۇ  قالسام╥  ئۇچرىشىپ  بىلهن  بىرى

 اهللا قا : قىلىچى بىلهن چېپىۋەتسه╥ ئاندىن بىر دەرەخنىڭ كهينىگه ئۆتىۋېلىپ
 ╥ دەپ تۇرىۋالسا╥ ئى اهللا نىڭ پهيغهمبىرى ! بويسۇندۇم╥ مۇسۇلمان بولدۇم

 پهيغهمبهر  بوالمدۇ╭  ئۆلتۈرىۋەتسهم  ئۇنى  كېيىن  گېپىدىن  شۇ  r ئۇنىڭ
 ئۇ ئالدىدا ! يا رەسۇلۇلاله : مهن دېدىم . ئۆلتۈرسهڭ بولمايدۇ ئۇنى : ئېيتتى

 قولۇمنى چېپىۋېتىپ╥ قولۇمنى چېپىپ تاشلىغاندىن كېيىن╥ شۇ سۆزنى دەپ
 بول  ئ ╳╳ تۇرىۋالغان  ئۆل ╳ سا╥  زادى  پ ╳ ۇنى  r هر ╳ ب ╳╳ هم ╳ هيغ ╳ تۈرمهمدىمهن╭

 ئادەمن ╳ ئۇن : تى ╳╳ ئېيت  ئۆلتۈرىدىغان داق  ئهمدى  ئۇنى  ئۆلتۈرمهيسهن╥  ى
 سهن  بولىدۇ╥  ئورنىڭدا  ئاۋالقى  ئۆلتۈرۈشتىن  ئۇنى  سېنىڭ  ئۇ  بولساڭ╥

 . بولساڭ╥ ئۇنىڭ شۇ سۆزنى دېيىشتىن ئاۋالقى ئورنىدا بولىسهن
 ئۆلتۈرسهڭ╥ ╰ نىڭ r پهيغهمبهر  ئۇنى  شۇ ... ئهمدى  ئۇنىڭ  سهن

 بولۇپ قالىسهن سۆزنى د  دېگهن سۆزىنىڭ مهنىسى ╮ ېيىشتىن ئىلگىرىكى ئورنىدا

 ئۆلتۈرۈشتىن  ئۇنى  سېنىڭ  بىلهن╥  ئېيتىش  گۇۋاهلىقىنى  تهۋهىد  ئادەم  ئۇ ╳╳ 
 ئۇنىڭ قىساسى . بۇرۇنقى قېنىڭ قوغدىلىدىغان هالىتىڭگه ئۆتىدۇ  سهن بولساڭ╥

 كهل  تهۋهىد  كىشىنىڭ  ئۇ  ئۈچۈن╥  كهلگهنلىكى  گهردىنىڭگه  ىمىسىنى سېنىڭ
 قالىس  ئۆتۈپ  هالىتىگه  بولغان  هاالل  قېنى  ئىلگىرىكى  دېگهندىن ╳ دېيىشتىن هن╥
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 ئاش . ئىبارەت  ههددىدىن  بهزى  چۈشىنىۋالغاندەك╥ ╳ ههرگىزمۇ  ۇرۇۋەتكۈچىلهر
 لىق ئورنىغا ئۆتۈپ كافىر ئۇنىڭ سهن ╰ دېگىنىدىن ╮ سهن ئۇنىڭ ئورنىدا بولىسهن ╰

 چىقمايدۇ ╮ قالىسهن  ئۇقۇم  ساغالم بۇنداق . دېگهن  ههقىقهتهن  چۈشهنچه
 . خاتا چۈشهنچىدۇر بولغان ئهقىدىگه يېراق

 نى ئۆلتۈرۈپ╥ ئۇ ال إله إال t ئۇسامه r ئهمىسه نېمه ئۈچۈن پهيغهمبهر
 ئادەم  هېلىقى  ئۆلتۈرۈۋەتكهن  دېگهن ن اهللا دەپ تۇرسا  ئالمىدى╭  ىڭ قىساسىنى

 بىراۋن ئۇسامه ╥ مهسلىگه كهلسهك╥ چۈنكى  نېمه يۇقىرىقىدەك ئههۋالدا  ىڭ دىلىدا
 قاراپ مۇئامىله  پهقهت ئۇنىڭ سىرتقى ئىپادىسىگه  بارلىقىنى سۈرۈشتۈرمهستىن╥

 بۇ قىلىنىدىغانلىقىدىن  قائىدى ئىبارەت  ئۇنى شهرئىي  بىلمىگهنلىك سهۋەبىدىن  نى
 ئۇ  بولغاچقا╥  قىلغان  تهرەپ  بىر  بىلهن  ئىجتىهادى  سهۋەنلىكى ئۆز  بۇ  ئهپۇ نىڭ

 مىقداد . قىلىنغان  يېرى نى t لېكىن  پهيغهمبهر ╥ ڭ ئوخشىمايدىغان  بۇ r ئۇ  دىن

 جاۋاب  ئېنىق  سۇئالىغا  ئۆز  ئۇنىڭدىن  قىلىپ╥  سۇئال  ههققىدە  ئالغاندىن مهسىله
 بۇنداق ئېنىق  نىسبهتهن بىلمهسلىك ئۆزرىسى يوق بولىدۇ ههمدە  ئۇنىڭغا  كېيىن╥

 قىلىشقا  ئىجتىهاد  تهۋىل ۋە  ئالدىغا  ئۆز  ئالدىدا  قالم تېخىمۇ هۆكۈم  . ايدۇ ئورۇن
 پهيغهمبهر  ئۈچۈن  بهرگهندىن r شۇنىڭ  جاۋاب  سۇئالىغا  دەسلهپكى  ئۇنىڭ

 ئۇنىڭغا  سورىغىنىدا╥  سۇئالنى تهكرار  شۇ  يهنه  ئىككىنچى قېتىم  ئهمدى : كېيىن╥
 بولىسهن╥  سۆزنى قىلىشتىن بۇرۇنقى ئورنىدا  ئۇنىڭ شۇ  سهن  قىلساڭ╥  شۇنداق

 . دەپ جاۋاب بهرگهن
 ش  تېكىستلهر  شهرئىي  مۇهارىب يۇقىرىقى  قىلىدۇكى╥  دااللهت  ۇنىڭغا

 ئههۋالالردا ① كافىر  باشقا  ياكى  مهيدانىدا  ئۇرۇش  اهللا ناۋادا╥  إال  إله  دېسه╥ ال

. قا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى مهيداندا تۇرىدىغان كافىر اهللا مۇهارىب كافىر ╳╳ ①
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 . ئۇنىڭغا قىلىچ ئۇرۇلمايدۇ ۋە مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئۇنىڭ قېنى قوغدىلىدۇ
 تهيمىييه  قىلىچ ╰ ئىبنى  سۇغۇرۇلغان  مۇنداق ╮ قىنىدىن  كىتابتا  دېگهن

 ۇلمانالر ئارىسىدا بىرلىككه كهلگهن ئىختىالپسىز بىر هۆكۈم شۇكى╥ مۇس ╰ : دەيدۇ
 ئۇ كافىر مۇهارىب  مهيلى  كىرسه╥  ئىسالمغا  كۆرۈپ  قىلىچنى  بىرى  دىن

 مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ باغالنغان هالهتته بولسۇن ياكى ئهركىن هالىتىدە
 باشقا  ئىچى  مهيلى  ئۇن ╥ بولسۇن╥  قىلىنسۇن╥  گۇمان  باشقىدەك  ىڭ تېشى

 ╮ . مۇسۇلمانلىقى دۇرۇس بولىدۇ ۋە كۇفرىدىن قىلغان تهۋبىسى قۇبۇل قىلىنىدۇ
 مهزمۇنالردىن  يۇقىرىقى  گهپ╥  اهللا ╰ ئهمدىكى  إال  إله  دېگۈچى ╮ ال

 ئۇنىڭ  ئۆلتۈرۈشكه╥  ئۇنى  قهتئىينهزەر  بولىشىدىن  ئادەم  ئههۋالدىكى  قايسى
 د  چىقامدۇ╭  خۇالسه  دېگهن  بولمايدۇ╥  ئۇرۇشقا  قىلىچ  ياق╥ بوينىغا ╳╳   ېيىلسه╥

 بولمايدۇ  ئۇنداق  ئۈچۈن╥ . ههرگىز  ئايدىڭالشتۇرۇش  اهللا ╰ بۇنى  إال  إله  ╮ ال

 توختۇلىشىمىزغا  ههققىدە  كىشىلهر  ئۇرۇلىۋېرىدىغان  قىلىچ  هالىتىدىمۇ  دەۋاتقان
 . توغرا كېلىدۇ

 : ئېغىر دەرىجىدە مۇرتهد بولغۇچى █ 1
 دىندىن مۇر  بولغۇچى دېگىنىمىز  مۇرتهد  دەرىجىدە  بولۇش بىلهنال ئېغىر  تهد

 چهكلىنىپ قالماي╥ مۇرتهد بولغاندىن كېيىن╥ اهللا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىلهن╥ اهللا

 كۇفرىنى قېتىپ  بىلهن دۈشمهنلىشىپ كۇفرى ئۈستىگه  مۇئمىنالر  نىڭ دىنى ۋە
 كافىرنى كۆرسىتىدۇ  چۈشۈپ . يۈدىۋالغان  قولىغا  مۇسۇلمانالر  بۇنداق مۇتهدلهر

 تهكلىپ  تهۋبىگه  قۇب قالسا╥  تهۋبىسىمۇ  قىلسا╥  تهۋبه  قىلىنمايدۇ╥ قىلىنمايدۇ╥  ۇل
 دەپ جار سالغان تهقدىردىمۇ╥ هېچنىمىگه كار قىلمايدۇ╥ ئۇالرغا ╮ ال إله إال اهللا ╰

 ئۇالردىن  جازاسى  ئۆلۈم  بهلگىلىگهن  شهرىئهت  ۋە  ئۇرۇلىۋېرىدۇ قىلىچ
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 : اهللا تهئاال مۇنداق دېگهن . كۆتۈرۈۋېتىلمهيدۇ
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 ئاندىن [  بولغانالر╥  كافىر  كېيىن  ئېيتقاندىن  ئىمان  شۈبهىسىزكى╥
 قىلىنمايدۇ  قوبۇل  ههرگىزمۇ  ئاشۇرغانالرنىڭ تهۋبىسى  تېخىمۇ  . كۇفرىنى

 ] 90 : ئال ئىمران [ ] . گۇمراهالردۇر ئهنه شۇالر

 رەهىمههۇلاله  تهيمىييه  قىلىچ ╰ ئىبنى  مۇند ╮ يالىڭاچالنغان  دەيدۇ تا  : اق

 يهنه ╰  ئۈستىگه  بولغاننىڭ  كافىر  كېيىن  ئېيتقاندىن  ئىمان  ئايهتته  بۇ  تهئاال  اهللا
 بايان  بولمايدىغانلىقىنى  مهقبۇل  تهۋبىسىنىڭ  قىلغانالرنىڭ  زىيادە  كافىرلىقنى

 ب  مۇرتهدلىك قىلىپ╥  ئاشقان  ههددىدىن  بىلهن  مۇرتهدلىك  ئاددى  بىلهن╥  ۇنىڭ
 كېيىنكىسىنىڭ  قىلىنىدىغان╥  قوبۇل  تهۋبىسى  ئالدىنقىسىنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى╥

 بهردى  ئاجرىتىپ  پهرقنى  ئىبارەت  قىلىنمايدىغانلىقىدىن  ئىمان . قوبۇل  كىمكى╥
 سى قوبۇل بولىدۇ╥ دەپ ئېيتقاندىن كېيىن كافىر بولغانالرنىڭ ههر قاندىقىنىڭ تهۋبى

 ╮ . قارىسا╥ قۇرئان كهرىمگه قارشى قوپقان بولىدۇ
 َعَلى  َقِدُموا  َثَماِنَيًة  ُعْكٍل  ِمْن  َرْهًطا  َأنَّ  َعْنُه╥  اللَُّه  َماِلٍك َرِضَي  َأَنِس ْبِن  َعْن

 اْبِغَنا ِرْسًلا╥ : َفاْجَتَوْوا اْلَمِديَنَة╥ َفَقاُلوا r النَِّبيِّ  ِإلَّا : " َقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه  َلُكْم  َما َأِجُد
 َوَسِمُنوا╥ َوَقَتُلوا  َوَأْلَباِنَها َحتَّى َصحُّوا  َأْبَواِلَها╥  َفاْنَطَلُقوا╥ َفَشِرُبوا ِمْن  ِبالذَّْوِد  َأْن َتْلَحُقوا

 َفَبَعَث الطََّلَب r الرَّاِعَي╥ َواْسَتاُقوا الذَّْوَد╥ َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسَلاِمِهْم╥ َفَأَتى الصَِّريُخ النَِّبيَّ
 َفَما َتَرجََّل النََّهاُر َحتَّى ُأِتَي ِبِهْم َفَقطََّع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم╥ ُثمَّ َأَمَر ِبَمَساِميَر َفُأْحِمَيْت╥

 ي رواه البخار " َفَكَحَلُهْم ِبَها╥ َوَطَرَحُهْم ِباْلَحرَِّة َيْسَتْسُقوَن َفَما ُيْسَقْوَن َحتَّى َماُتوا
: دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى╥ ئۇ مۇنداق دەيدۇ t ئهنهس ئىبنى مالىك
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 نىڭ قېشىغا مهدىنىگه r ئۇكىل قهبىلىسىدىن سهككىز نهپهر ئادەم پهيغهمبهر
 ئاغرىپ . كېلىشتى  كۆنهلمهي  مهدىنىگه  ئۇالر  كېيىن╥  مهزگىلدىن  بىر
 ئى اهللا نىڭ ئهلچىسى╥ بىزگه سۈت تېپىپ ╰ گه r دە╥ پهيغهمبهر █ ① قالدى

 ئامال ╰ ئۇالرغا r پهيغهمبهر . دېيىشتى ╮ رگهن بولسىال به  باشقا  سىلهرگه
 تۆگىلهرنىڭ قېشىغا بېرىپ ) شۇڭا╥ شهههر سىرتىدىكى ( قىلىپ بېرەلمىدىم╥

 بىر مهزگىل . دېدى ╮ تۇرۇڭالر  يۈرۈپ كېتىشتى ۋە  ئۇالر تۆگىلهر قېشىغا
 ئىچىپ  سۈتلىرىدىن  ۋە  سۈيدۈك  كېسهللىرى ) داۋالىنىپ ( تۆگىنىڭ

 ئاندىن ئۇالر پادىچىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ╥ . يىپ╥ خېلى سېمىرىپ قېلىشتى ساقى
 تۆگىلهرنى ههيدەپ كهتتى╥ شۇنىڭدەك مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن كافىر

 گه بۇ r بىر خهۋەرچى پهيغهمبهر ) پادىچىالردىن تىرىك قالغان . ( بولۇشتى
 قوشۇن r پهيغهمبهر . يهتكۈزدى خهۋەرنى  قوغالشقا  ئۇالرنى  دەرهال

 ئېلىپ . ەتتى ئهۋ  چۈشۈپ  قولغا  ههممىسى  ئۇالرنىڭ  كىرمهسته  كهچ
 پۇت r پهيغهمبهر . كېلىندى  تاشالپ╥ █ ئۇالرنىڭ  كېسىپ  قوللىرىنى

 ئۇالرنىڭ  مىخالرنى  قىزىتىلغان  ۋە  بۇيرىدى  قىزىتىشقا  مىخالرنى  ئاندىن
 ئاپتاپقا  ئاچىقىپ  سايغا  تاشلىق  ئۇالرنى  ئاندىن  مىخلىدى╥  كۆزلىرىگه

 قا  شۇ تاشلىۋېتىپ╥  ئۇالر  تاكى  بهرمىدى  سۇ  قىلىشسىمۇ  تهلهپ  سۇ  نچه
 . هالهتته ئۆلۈپ قېلىشتى

 ئۇالرنىڭ r پهيغهمبهر ╳╳   قوللىنىشى  جازا  بۇنداق  مۇرتهدلهرگه  بۇ  نىڭ
 ماللىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئۆلتۈرۈش╥  مۇسۇلمانالرنى  ئۈستىگه  بولغاننىڭ  مۇرتهد

 ئۈستىگ  كۇفرى  قىلىپ╥  جىنايهتلهرنى  قهبىه  قاتارلىق  كۇفرىلىق بۇالش  يهنه  ه

 بولۇپ╥ بۇ يهردە ئۇالرنىڭ باغۋەنچىلىك ئۇكىل قهبىلىسى چۆللهردە چارۋىچىلىق بىلهن شوغۇللىنىدىغان قهبىله ①
. ╳╳╳ ت . سۈيى ۋە يېمهكلىرىگه كۆنهلمىگهنلىكى ئىشارەت قىلىنىدۇ █ ۋە دېهقانچىلىق يۇرتى مهدىنهنىڭ هاۋا
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 . قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر
 َعْنُه╥  اللَُّه  َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  اللَِّه " َعْن  َرُسوَل  اْلَفْتِح r َأّن  َعاَم  َدَخَل

 َفَقاَل  َرُجٌل╥  َجاَء  َنَزَعُه╥  َفَلمَّا  اْلِمْغَفُر╥  َرْأِسِه  ِبَأْسَتاِر : َوَعَلى  ُمَتَعلٌِّق  َخَطٍل  اْبَن  ِإنَّ
 رواه البخاري " اْقُتُلوُه : ِة╥ َفَقاَل اْلَكْعَب

 قىلىندۇكى╥  رىۋايهت  مالىكتىن  مهككه r پهيغهمبهر ئهنهس ئىبنى
 كىرگهن  هالهتته  كېيگهن  دۇبۇلغا  بېشىغا  مهككىگه  يىلى  قىلىنغان  فهتهى

 اهللا نىڭ ئى : ئۇ بېشىدىن دۇبۇلغىسىنى ئېلىۋاتقاندا╥ بىر ئادەم كېلىپ . ئىدى
 خهتهل ! ئهلچىسى  دېدى ئىبنى  ئېسىلىۋاپتۇ╥  يۇپۇقلىرىغا  . كهئبىنىڭ
 . ╮ رىڭالر تىۋى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋې ╰ : ئېيتتىكى r پهيغهمبهر

 ئېسىلىۋالغان ╰ ههدىستىكى  يۇپۇقلىرىغا  ئۇنىڭ تهۋبه ╮ كهئبه  دېگهن سۆز

 ئىبنى خهتهل ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن╥ . قىلىپ ئامانلىق تىلهۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 مۇشرىكالر  يېنىپ  ئۆلتۈرۈش دىندىن  مۇسۇلمانالرنى  ۋە  كهتكهن  قېتىلىپ  غا
 قاتناشقان╥  ئىدى r پهيغهمبهر ئىشلىرىغا  تهككۈزگهن  تىل  سهۋەبلىك╥ . گه  بۇ

 تۇرمىدى  ئارا  تهۋبىسى هېچنىمىگه  پهيغهمبهر . ئۇنىڭ قىلغان  نىڭ شۇ r ههتتا
 ههرامغا  مهسجىدى  جۈملىدىن╥  ئامانلىقى╥  بهرگهن  ئاهالىسىگه  مهككه  كۈنى

 اهللا كىرىۋالغۇ  ئۇنى  ئامانلىقىمۇ  بهرگهن  قۇتۇلدۇرۇپ چىالرغا  جازاسىدىن  نىڭ
 . قااللمىدى

 سهرەج  ئىبنى  دوبابه╥  ئىبنى  مهقىيس  كۈنى  شۇ  باشقا  ئۇنىڭدىن
 ۋە  پهيغهمبىرى  نىڭ  اهللا  بىلهن╥  اهللا  كېيىن  بولغاندىن  مۇرتهد  قاتارلىقالرمۇ

 ئۇال  بىلهن دۈشمهنلهشكهن كافىرالردىن بولغاچقا╥  رمۇ ئوخشاش قهتلى مۇئمىنالر
. قىلىندى
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 تهيمىييه  توپلىمى ╰ ئىبنى  مۇنداق ) بهت █ 103 توم █ 20 ( ╮ فهتىۋاالر  دا
 ئېغىر ╰ : دەيدۇ  ئاندىن ئۆلتۈرۈلىدۇ╥  قىلغىلى ئۇنىمىغاندا  تهۋبه  ئادەتتىكى مۇرتهد

 بولسا  مۇرتهد  ئۆلتۈرۈلىدۇ دەرىجىدىكى  بېرىلمهستىن  پۇرسهت  بۇ . تهۋبىگه
 . ╮ لىدىغان جازادىكى پهرق شۇنىڭدىن ئىبارەت ئىككى خىل مۇرتهدلىككه بېرى

 مۇسۇلمانالرنىڭ  تهقدىردىمۇ╥  بولغان  مۇرتهد  دەرىجىدىكى  ئېغىر  بىراق╥
 ئۆزلۈكىدىن بوي ئىگىپ كهلگهن بولسا╥  قىلىپ╥  چۈشۈشتىن بۇرۇن تهۋبه  قولىغا

 ئۇنىڭ تهۋبىسى قۇبۇل قىلىنىدۇ  قاراش بۇ خىل ئههۋالدا  اهللا تهئاال . ئهڭ توغرا
 : ته مۇنداق دېگهن بۇ ههق

] $yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜt“y_ t Ï%©!$# tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# …ã& s!θß™u‘uρ tβ öθyèó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù βr& (#þθ è=−G s)ãƒ ÷ρ r& 
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 يهر يۈزىدە [  اهللا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلهن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ╥
 قىلىدىغا  ياكى بۇزغۇنچىلىق  ئۆلتۈرۈلىشى  ئۇالر  شۇكى╥  نالرنىڭ جازاسى

 ياكى  كېسىلىشى  پۇتلىرى  سول  ۋە  قوللىرى  ئوڭ  ياكى  ئېسىلىشى  دارغا
 كېرەك  قىلىنىشى  جازا ( بۇ . سۈرگۈن  دۇنيادا ) يهنى  بۇ  ئۈچۈن  ئۇالر

 كهلگۈچىدۇر ( رەسۋالىق  دۇچار ) ئېلىپ  ئازابقا  چوڭ  ئۇالر  ئاخىرەتته ╥ 
 . ئىلگىرى تهۋبه قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا سىلهر تۇتۇۋېلىشتىن . بولىدۇ

 مېهرىباندۇر  ناهايىتى  قىلغۇچىدۇر╥  مهغفىرەت  اهللا  ] . بىلىڭالركى╥
] 34 ~ 33 : مائىدە [
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 تهۋبه  ئىلگىرى  تۇتۇۋېلىشتىن  مۇسۇلمانالر  ئايهتته  بۇ  تهئاال  اهللا  دېمهك╥
 . قىلىپ كهلگۈچىنى ئالدىدىكى جىنايى جازادىن مۇستهسنا قىلغان

 تهيم  قىلىچ ╰ ىييه ئىبنى  كىتابىدا ╮ يالىڭاچالنغان  دەيدۇ ناملىق  : مۇنداق
 بىلهن كېيىن ╰  چۈشۈشتىن ئىلگىرى قىلغان تهۋبه  اهللا تهئاال قولغا  شۈبهىسىزكى╥

 بهردى  ئۇقتۇرۇپ  بولىدىغانلىقىنى  پهرقلىق  تهۋبىنىڭ  جىنايى . قىلغان  چۈنكى
 ئۇن  كېيىن╥  ئهكىلىنگهندىن  ئالدىغا  هاكىم  دەلىللىنىپ  ئىجرا جازاالر  قهتئىي  ىڭ

 بىراۋنىڭ . قىلىنىشى پهرز بولىدۇ  هاكىمنىڭ ئۇنى ئهپۇ قىلىۋېتىشىگه ياكى باشقا
 يوق  رۇخسهت  ئهسال  تىلىۋېلىشىغا  تۇتۇلمىغان╥ . جاۋابكارنى  تېخى  ئهمما╥

 بولىدۇ  باشقىچه  ئىش  ئهكىلىنمىگهن  ئالدىغا  قولغا . هاكىمنىڭ  چۈنكى╥
 ئىختىيا  تهۋبه  قىلغان  ئىلگىرى  هالهتتىكى چۈشۈشتىن  كېيىن رىي  بولسا╥  تهۋبه

 قىلىنغان تهۋبىدۇر قىلغان تهۋبه  بۇ خۇددى . جازادىن قېچىپ مهجبۇرىي هالهتته

 غهرق  ق فىرئهۋننىڭ دەرياغا  ۋاقىتتا  پهيغهمبهرلهرنى قىلىنىۋاتقان  تهۋبىسىگه╥  ىلغان
 ه╥ ئىنكار قىلغان ئۈممهتلهرنىڭ اهللا نىڭ ئازابىنى كۆرگهن چاغدا قىلغان تهۋبىسىگ

 ۋاقىتتا  كهلگهن  ئۆلۈم  تۇرۇپ بېشىغا  تالىشىپ  جان  تهۋبه : سهكراتتا  ئهمدى
 بولىدۇ ╥ قىلىدىم  ئوخشاش تهۋبه  بۇ تهۋبىنى قوبۇل . دېگهن كىشىنىڭ تهۋبىسىگه

 كۆرۈش ئۈچۈن ئىجرا قىلىش پهرز بولغان شهرئىي جازانى كۆتۈرۈۋېتىشكه توغرا
 قىلىنغا . كېلىدۇ  كېيىن  چۈشكهندىن  قولغا  جازاالر مۇبادا  شهرئىي  بىلهن  تهۋبه  ن

 نى ت پاسا █ ههممىسى ئهمهلدىن قېلىپ╥ پىتنه كۆتۈرۈۋېتىلىدىغان بولسا╥ ئۇ جازاالر
 . ╮ توسىدىغان قورغان بۇزۇپ تاشالنغان بولىدۇ

 قىلىنىشى  قوبۇل  تهۋبىنىڭ  قىلىنغان  ئالدىدا  چۈشۈشنىڭ  قولغا  ئهمدى╥
 ئۈستىدىكى  قىلغۇچى  تهۋبه  بىل ن اهللا بىلهن  بهندىلهرنىڭ ههققى ىڭ ههققى هن
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 . ╭ دېگهن مهسىلىگه كېلىمىز قالدۇرۇالمدۇ
 شۇكى╥  قاراش  توغرا  ئهڭ  ئۇيغۇن  دەلىللهرگه  شهرئىي  ههقتىكى  بۇ

 قىلغان  ئۇرۇش  ئاساسىدا  مۇرتهدلىك  قارشى  ئىسالمغا  مۇبادا  كافىر  مۇهارىب
 ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر قولىغا چۈشۈشتىن ئىلگىرى قىلغان تهۋبىسى ئۇنىڭ  بولسا╥

 بهندىلهرنىڭ ههقلىرىنىمۇ ساقىت قىلىدۇ گ  بۇ . هردىنىدىكى اهللا نىڭ ههقلىرىنىمۇ╥
 بهكر  تۇتقان t ى ئهبۇ  مهسىلىدە  ساهابىالرنىڭ شۇ  ئۇنىڭ زامانىسىدىكى  ۋە

 . يولى
 بهكرى  قىلىپ╥ t ئهبۇ  ئېالن  تهۋبىسىنى  ئۆز  مۇرتهدلهر  زامانىسىدا

 ئاڭالپ╥  سۆزنى  ههق  ۋە  قايتىدىغانلىقىنى  قىلىدىغانلىقىنى ههقىقهتكه  ئىتائهت
 بهكرى  ئهبۇ  قوشۇنىدىن t بىلدۈرگهندە╥  بىلهن ئۇالردىن ئىسالم  مۇرتهدلهر  شۇ

 بۇ . ئالماقچى بولغان ) تۆلهم ( ئۆلتۈرۈلگهن كىشىلهر ئۈچۈن فىديه بولغان جهڭدە

 ئۇمهر  ئۆلتۈرۈلگهنلهر : تۇرۇپ t چاغدا  مۇسۇلمانالردىن  اهللا شۈبهىسىزكى╥
 ئۇرۇش قىلىپ ك  ╥ .. ئۇالرنىڭ ئهجرى اهللا نىڭ زىممىسىدە . هتكهنلهردۇر يولىدا

 ئۇمهرنىڭ بۇ گېپىگه قوشۇلۇپ╥ ئۇالردىن فىديه ئالمىغان t ئهبۇ بهكرى . دېگهن
 . ۋە بۇ قائىدە ساهابىالر ئارىسىدا شۇ بويىچه ئىجرا قىلىنغان

 تۇرۇپ╥  مۇسۇلمان  ئۆزى  بهلكى  ئهمهس╥  ئاساسىدا  مۇرتهدلىك  ئهمما
 هۇ  بولسا╥ مۇسۇلمانالرغا  ئادەم  قىلغان  قاراقچىلىق  بوالڭچىلىق╥  قىلغان╥  جۇم

 ئۇنىڭ تۇتۇلۇشتىن بۇرۇن قىلغان تهۋبىسى بىلهن ئۇنىڭ ئۈستىدىكى اهللا نىڭ
 قىلىنىدۇ  كهچۈرۈم  پۈتۈنلهي  جازا  شهرئىي  بولغان  ئادەملهرنىڭ . ههققى  بىراق

 ههقلهر ( ههقلىرى  ماددى  باشقا  ق ) قىساس ۋە  زىممىسىدە  ئۇنىڭ  . الىدۇ يهنىال
 قىلىش  كهچۈرۈم  بولىدۇ █ ئۇنى  ئىلكىدە  ئىگىلىرىنىڭ  ههق ههق . قىلماسلىق
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 ئههۋالدا╥ ئىگىلىرى  ئۇنىمىغان  قىلغىلى  كهچۈرۈم  بولسا ئۇنى  ئۆلتۈرگهن  ئادەم
 باشقىالرنىڭ مال  ئۆلتۈرۈلىدۇ╥  ئۇنى █ قىساس ئۈچۈن  بولسا  مۈلكىنى بۇلىغان

 . ئۆز ئىگىسىگه قايتۇرىدۇ
 ب  ههققىدە  مهسىله  توختۇلىمىز بۇ  مۇشۇنچىلىك  ئورۇندا  خالىسا╥ اهللا . ۇ

 . ئۇنىڭ كهڭرى تهپسىالتى ئۆز ئورنىدا بايان قىلىنىدۇ

 : زىندىق █ 2
 زىندىق دېگهن ئىچىدىكى كافىرلىقنى سىرتىدا ئاشكارىلىغان مۇنافىق بولۇپ╥
 كهسكىن دەلىل بايان قىلىنىپ تهۋبىگه بۇيرۇلسا╥ ههقتىن  قارىتا  ئۇ شۇ قىلمىشىغا

 . تارتىپ╥ تېنىپ تۇرىۋالىدۇ باش
 كىمنىڭ زىندىقلىقى  بىر  قاراش شۇكى╥  زىندىق توغرىسىدىكى ئهڭ توغرا

 مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهندىن كېيىن╥ ئۇ تهۋبىگه تهكلىپ قىلىنمايدۇ╥ ههتتا ئىسالمنى
 قىلىپ╥  اهللا ╰ دەۋا  إال  إله  ئۆلتۈرۈپ تاشلىنىدۇ ╮ ال  چۈنكى╥ . دەپ تۇرسىمۇ╥

 ىر گۇناهقا قارىتا تهكلىپ قىلىنىدۇ╥ ئهمما زىندىق ئۆزىنىڭ ئىنسان تهۋبىگه مهلۇم ب
 قىلىشقا  تهۋبه  نېمىدىن  ئۇنى  تۇرسا╥  قىلمايدىغان  ئېتىراپ  قىلمىشىنى  هېچبىر

 ! بۇيرۇغىلى بولسۇن╭
 : اهللا تهئاال مۇنداق دەيدۇ
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 بىزنىڭ ╰ ئېيتقىنكى╥ [  پهقهت  شېهىت ( سىلهر  ياكى  قىلىش  غهلبه
ئىككى خىل گۈزەل ئاقىۋەتنىڭ بىرىگه ئېرىشىشىمىزنى ) بولۇشتىن ئىبارەت
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 دەرگاهىدىن كۈتۈۋاتىسىل  ئۆز  سىلهرگه  نىڭ  اهللا  بىزمۇ  ئازاب هر╥
 قو  بىزنىڭ  ياكى  جازالىشىنى چۈشۈرۈشىنى  سىلهرنى  ئارقىلىق  لىمىز

 سىلهرمۇ  كهلگهننى ( كۈتۈۋاتىمىز╥  ئهلۋەتته ) ئۆزەڭالرغا  بىزمۇ  كۈتۈڭالر╥
 ] 52 : تهۋبه [ ] . ╮ كۈتهيلى ) ئۆزىمىزگه كهلگهننى (

 تهيمىييه  قىلىچ ╰ ئىبنى  دەيدۇ ت ╮ يالىڭاچالنغان  مۇنداق  تهفسىر ╰ : ا
 ئايهتتىكى  جازالىشىنى [ ئۆلىمالىرى  سىلهرنى  ئارقىلىق  قۇلىمىز  بىزنىڭ  ياكى

 ئىبارەت ▊ دېگهننى ] كۈتۈۋاتىمىز  قىلىنىشىڭالردىن  قهتلى  بىلهن  قولىمىز  بىزنىڭ
 يۇشۇرۇن  قهلبىڭالردىكى  مۇنافىقالر╥  ئى  ئهگهر  كۈتىۋاتىمىزكى╥  جازانى

 ئاشكارىاليدىغان  ئۆلتۈرۈپ كۇفرىنى  بىلهن  قولىمىز  ئۆز  سىلهرنى  بولساڭالر╥
 دېمهك╥ ئۇالرنىڭ قهلبىدە يۇشۇرۇپ تۇرىۋاتقان . دەپ تهفسىر قىلغان ▉ تاشاليمىز

╳╳   جازا  بېرىلىدىغان  بىلهن  قولىمىز  بىزنىڭ  قارىتا  مۇنافىقلىقنى ╳ مۇنافىقلىقىغا  شۇ

 ئىبارەت  قىلىشتىن  قهتلى  ئۇالرنى  هامان  ئاشكارىلىغان  مۇنافىقنىڭ . سىرتىدا  بىر
 قىلىپ  تهۋبه  كېيىن  بولغاندىن  ئاشكارا  ئېنىق  مۇنافىقلىقى  ۋە  زىندىقلىقى

 يهنىال  ئۇنىڭغا  مۇبادا  قىلىنىپ تۇرىۋالغاندا╥  قاراپ مۇئامىله  تهۋبىسىنى سىرتىغا
 بولسا╥  الزىم  قىلىش  ئۇ اهللا قوبۇل  جازا تهئاالنىڭ  بىلهن  قولىمىز  بىزنىڭ  الرغا

 ئه  كۈتىشىمىز  بولمايدۇ بېرىشىنى  مۇمكىن  ئۇالرنى . سال  بىز  چۈنكى╥
 هامان  شۇ  بولساق╥  جازالىماقچى  قاچان  ئاساسهن  كافىرلىقىغا  ئاشكارىلىغان

 ئىش  بىر  مۇقهررەر  تۇرۇشى  تهڭلهپ  تهۋبىنى  باشقا╥ . ئۇالرنىڭ  ئۇنىڭدىن
مۇنافىقالردىكى كافىرلىق سىرتىدا ئاشكارا بولۇپ ئىسپاتالنغاندىن كېيىن╥ داۋاملىق

 ئۇالرنىڭ سىرتىدىكى تهۋبه ۋە ئىسالم دەۋاسى قوبۇل قىلىنىۋېرىدىغان بولسا╥ يهنه
╮ . ئۇ چاغدا مۇنافىقلىققا قارشى جىهادنىڭ يولى پۈتۈنلهي ئېتىلگهن بولىدۇ
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 ناملىق ╮ ) تۈلىكى █ ئاخىرەت سهپىرىنىڭ ئۇزۇق ( َزاُد اْلَمَعاد ╰ ئىبنى قهييىم
 هىدە ئههمىيهتكه ئىگه ۋە ههممه دەل مۇشۇ ئورۇندا ئاال ╰ : كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ

 بولىدۇ  ئايان  قائىدە  بىر  زۆرۈر  بولىدىغان  شهرىئهت . ئېهتىياجلىق  بولسىمۇ╥  ئۇ
 ئادەم ئهسلىدىنال ) r اهللا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ( بهلگىلىگۈچى  بولغان بىر  كافىر

 زىت يهنه بىر كۈچلۈكرەك ئامىل  كىرسه╥ كۆرۈنۈشته ئۇنىڭ ئىسالمىغا  ئىسالمغا
 بو  قىلىشنى يوق  قوبۇل  هالهتته  تهۋبىسىنى ههر  قىلغان  ئۇنىڭ كۇفرىدىن  لغاچقا╥

 قىلىش پهرزدۇر . بېكىتىپ بهرگهن  ئهمهل  بويىچه  شۇ  هال . بۇنىڭغا  بۇ  چۈنكى╥
 ئۇنىڭغا  يهردە  بۇ  كېلىپ  يهنه  قىلىدۇ╥  تهقهززا  قوغدىلىشىنى  قېنىنىڭ  ئۇنىڭ

 تېپىلمايدۇ  ئامىل  هېچبىر  كهلسه . قارشى  زىندىققا  ئۆز ╥ ك ئهمما  ئاللىبۇرۇن  ئۇ
 كۇفرى ق  بېرىدىغان  هااللالپ  ئۇنىڭ █ ېنىنى  بولۇپ╥  قىلغان  سادىر  مۇرتهدلىكنى

 دەۋاسى  مۇسۇلمانلىق  ۋە  تهۋبىسى  قىلغان  كېيىن  چۈشكهندىن  قولىغا  هاكىم

 كافىرلىقىنىڭ يوقالغانلىقىغا  ئاشۇ  قىلغان  پهرىز  جازاسىنى  ئۆلۈم  شهرئىي  ئۇنىڭغا
 . ىي دەلىل بواللمايدۇ مهيلى قهتئىي ياكى گۇمان

 قىلىپ ئهجىبا╥  دەۋا  ئىسالمنى  تىلىدا    كېيىن╥  چۈشكهندىن  ئۇنىڭ قولغا
 قايتا  ئۇنىڭ  ئۇنىڭ █ قويىشى  ۋە  دەلىللىرىنى  زىندىقلىقىنىڭ  تهكرارالنغان  قايتا

 ئهيىبلهپ  دىينىنى  نىڭ  اهللا  سۆكىدىغان╥  ئىسالمنى  يهردە  كۆرگهنلىكى
 چهكلىمى  نىڭ  اهللا  كۆڭۈل هاقارەتلهيدىغان╥  پهرىزلىرىگه  ئىلماي╥  كۆزگه  لىرىنى

 ! بۆلمهي يۈرگهنلىرىنىڭ ئىسپاتلىرىنى قانداقمۇ يوققا چىقىرالىسۇن╭
 ئالىمنىڭ ئۇالردىكى ئاللىقاچان كۈچكه  قانداق بىر  ههر  شۇنىڭ ئۈچۈن

 ئ  هالهتكه  ئاشكارا  ئىسپاتالنغان  بواللمايدىغانلىقى  قهتئىي ئىگه  نۇرغۇن  اساسهن
 چۆرۈۋې ل دەلى  هۆكۈمىدە لهرنى  تاشالش  ئۆلتۈرۈپ  زىندىقالرنى  بۇنداق تىپ╥
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 ╮ . ئىككىلىنىپ قېلىشى توغرا ئهمهس
 ئادەمنىڭ قولغا زىندىقلىق جىنايىتى ئاشكارىالنغان ╰ : ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ

 كېيىن  قوغداپ چۈشكهندىن  قېنىنى  ئۇنىڭ  تهۋبىسىنىڭ  قىلغان
 جۈملىسىد  دەلىللهر  كۆرسىتىدىغان  مۇنۇ قااللمايدىغانلىقىنى  تهئاالنىڭ  اهللا  ىن

 پهقهت بىزنىڭ ╰ ئېيتقىنكى╥ [ : سۆزى  قىلىش ياكى شېهىت ( سىلهر  غهلبه
 ئىككى خىل گۈزەل ئاقىۋەتنىڭ بىرىگه ئېرىشىشىمىزنى ) بولۇشتىن ئىبارەت

 ئازاب  دەرگاهىدىن  ئۆز  سىلهرگه  نىڭ  اهللا  بىزمۇ  كۈتۈۋاتىسىلهر╥
 ئارقىلىق چۈشۈرۈشىنى  قولىمىز  بىزنىڭ  جازالىشىنى سىلهرن ياكى  ى
 ئايهتتىكى ] . .. كۈتۈۋاتىمىز  سالىهالر  قولىمىز [ سهلهف  بىزنىڭ  ياكى
 ههققىدە ] ئارقىلىق  سۆز  ساقلىماي╥ ▊ دېگهن  ئىچىڭالردا  كۇفرىنى  ئهگهر

 قهتلى  بىلهن  قولىمىز  بىزنىڭ  بولساڭالر  ئاشكارىاليدىغان  سىرتىڭالردا

 ئېيتقان ▉ ... قىلىنىشىڭالرنى  تهفسىر  مۇشۇ . دەپ  بويىچه ئايهت  تهفسىر
 كافىرلىقىغا . چۈشىنىلىدۇ  يۇشۇرۇپ ئۆتىدىغان  مۇنافىقالرنىڭ قهلبىدە  چۈنكى╥

 نهرسه  باشقا  قىلىشتىن  قهتلى  ئۇالرنى  جازا  بېرىلىدىغان  بىلهن  قولى  مۇئمىنالر
 يهنىال تهۋبىسى . ئهمهس  كېيىن  ئاشكارىالنغاندىن  ئۇالرنىڭ زىندىقلىقى  مۇبادا╥

 ۇئمىنالر ههرگىزمۇ اهللا تهئاالنىڭ زىندىقالرنى ئۇالرنىڭ قوبۇل بولىدىغان بولسا╥ م
 تاپالمايدۇ  پۇرسىتىنى  جازالىشىنىڭ  بىلهن  قاچان . قولى  مۇئمىنالر  چۈنكى╥

 ئىكهنلىكىنى تهڭلهپ  مۇسۇلمان  ئۇالر  هامان  شۇ  بولسا╥  ئۇالرنى جازالىماقچى
 ╮ . دە╥ مۇئمىنالر ئۇالرغا مهڭگۈ قول سااللمايدۇ █ تۇرىۋالىدۇ
 : گه تىل تهككۈزگۈچى r همبهر پهيغ █ 3

غانلىقى سهۋەبىدىن مۇرتهد بولغان بولسا╥ ئۇ ۇن تىل س r كىمكى پهيغهمبهر
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 بۇيرۇلماستىن  قىلىشقا  تهۋبه  سۈپىتىدە  جازا  شهرئىي  ئاساسهن  بولغانلىقىغا  كافىر
 تاشلىنىدۇ  راستچىل . ئۆلتۈرۈپ  تهۋبىسىدە  قىلىپ  تهۋبه  كافىرلىقتىن  ئۇ  ئهگهر

 ئۇن  بولسا╥  قېپقالىدۇ بولغان  تىللىغانلىقىنىڭ جازاسى  پهيغهمبهرنى  ئۈستىدە  . ىڭ
 پهيغهمبهرلهرگه تىل تهككۈزۈشنىڭ شهرئىي جازاسى ئۆلۈمدىن ئىبارەت بولۇپ╥

 پهيغهمبهر  پهقهت  بولمىغان╥  ئاالقىسى  بىلهن  ئۆزى  نىڭ r هېچكىمنىڭ
 غان هۆرمىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بۇ ئىشتا جىنايهتچىنى ئهپۇ قىلىۋېتىدى █ ههققى

 . ياكى ئۇنىڭغا چاپان ياپىدىغان ههققى بولمايدۇ
 رەهىمههۇلاله  تهيمىييه  قىلىچ ╰ ئىبنى  دەيدۇ ت ╮ يالىڭاچالنغان  مۇنداق  : ا

 هالبۇكى╥ ╰  بۇيرۇلىدۇ╥  قىلىشقا  تهۋبه  قىلمىشىدىن  مۇرتهدلهر  ئادەتتىكى
 پهيغهمبهر r پهيغهمبهر  ساهابىالر  س r ۋە  تىل  تهكلىپ ۇن گه  تهۋبىگه  غۇچىنى

 جىدىكى مۇرتهدلىك بۇنىڭدىن ئۇنىڭ ئېغىر دەرى . ىن ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان قىلماست

 . ۋە بۇنداق مۇرتهدنى ئۆلتۈرۈپ تاشالش كېرەكلىكى ئايان بولىدۇ بولىدىغانلىقى
 هالىتىدە r پهيغهمبهر  كافىر  ئۇ  گهرچه ╳╳   ئۆلتۈرۈش  تىللىغۇچىنى  نى

 دۈشمهنلى س ئۆلتۈرۈل  بىلهن  دىن  ۋە  مۇرتهدلىك  شهرىئهتتىكى  شىشكه ىمۇ╥
 هېسابلىنىدۇ  جازا  بىر  باشقا  جازادىن  شۇ . بېرىلىدىغان  ئېلىنغان  تىلغا  ئالدىدا

 بىلهن ساهابىالرنىڭ اهللا نىڭ ئهمرى بىلهن r مهزمۇندىكى ههدىسلهر ۋە پهيغهمبهر
 قىلىشى  قهتلى  ئهكىلىپ  تۇتۇپ  ئاتاپ╥  ئىسىملىرىنى  جىنايهتچىلهرنى  بۇنداق

 تهككۈزۈش r پهيغهمبهر  تىل  مۇرت گه  ئۈس نىڭ  دۈشمهنلىشىش  ۋە  تىگه هدلىك
 كۆرسىتىدۇ  ئىكهنلىكىنى  جىنايهت  كۇفرىي  بىر  ئايرىم  ئۆلۈم . قېتىلغان  ئۇنىڭغا

 ╮ . جازاسى بېرىلىدىغانلىقى سۈننهت ۋە ئىجما بىلهن بېكىتىلگهن هۆكۈمدۇر
 دە  ئىپادىلهنگهندۇ  مهقسهد  مۇهىم  بىلهن  بايان  قىسقا  ئوياليمهن بۇ . پ
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 كهڭرى مهلۇماتقا╥ بۇنىڭدىن قانائهت هاسىل ق  ياكى تېخىمۇ  بولسا╥  ىاللمىغانالر
 اْلَغاِفِلين إلى ُحْكم ╰ بولسا بارالر ى كۈس تهپسىالتالرنىڭ دەلىللىرىگه ئېرىش  َتْنبيُه

 َوالدِّْين  اِهللا  ۋە قا اهللا ( َشاِتِم  هۆكمى  تهككۈزگۈچىلهرنىڭ  تىل  دىنغا  ۋە
 ئاگاهالندۇرۇش  مۇراج ╮ ) غاپىلالرنى  كىتابىمىزغا  قىلسۇن دېگهن  . ىئهت

 شهيخۇلئىسالم  ئېرىشكۈسى بارالر  ئىلىمگه  قانماي تېخىمۇ چوڭقۇر  بۇنىڭغىمۇ
 تهيمىييهنىڭ  الرَُّسول ╰ ئىبنى  َشاتِم  َعلى  اْلَمْسُلول  نى r پهيغهمبهر ( r الَصاِرُم

 قىلىچ  يالىڭاچالنغان  كىتابىنى كۆرۈپ چىقسۇن ╮ ) تىللىغۇچىغا  بۈيۈك  . دېگهن
 . خ ئۇنىڭدا ناهايىتى مۇكهممهل توختالغان اهللا رەهمهت قىلسۇنكى╥ شهي

 : شهرىئهتتىكى ئۆلۈم جازاسىغا تېگىشلىك بولغان ئادەم █ 4
 ناههق ئادەم ئۆلتۈرگهنگه ئوخشاش شهرىئهتته ئۆلۈم جازاسى كېلىدىغان بىر
 ئهپۇ  ئۇنى  ئىگىلىرى  ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ  ۋە  ئۆتكۈزگهن  جىنايهتنى

 پهرىز قىلىۋەتمىگهن  جازا  سهۋەبىدىن  قالغان لىكى  دىكى ئاستى ئههۋال بولۇپ
 ئۇنى گه ئادەم  ئۈچۈن  ئورۇنداش  ههدنى  بېكىتكهن  قىلى اهللا  توغرا قهتلى  شقا

 شۇكى . لىدۇ كې  نۇقتا  مۇناسىۋەتلىك  تېمىغا  يهردىكى  بۇنداق مۇبادا ╥ بۇ
 دېگهن بىلهن ئۇنىڭدىن ئۆلۈم ╮ ال إله إال اهللا ╰ قهتلى قىلىنىش ئالدىدا جىنايهتچى

 . قىلىچ ئۇرۇلىۋېرىدۇ ئۇنىڭغا تىلمهيدۇ ۋە جازاسى كۆتۈرۈۋې
 ئالدىدا خۇالسه كاالم╥  بۇالر ئۆلۈم  دەپ تۇرسىمۇ ╮ ال إله إال اهللا ╰ مانا

 هاله  قىسىم  قىلماستىن قىلىچ ئۇرۇلىۋىرىدىغان بىر  ئ . تلهر پهرۋا  ئورۇندا  ۇالرنى بۇ
 بۇرادىرىمىزگه  ئوقۇرمهن  ئۆتىشىمىز╥  ئېلىپ  تىلغا  اهللا قىسقىچه  إال  إله  قا ال

 قىلىنغان ئۇسامه  هېلى زىكىر  مۇجمهل بولۇپ قېلىپ╥  مۇناسىۋەتلىك بۇ مهسىله
 شهخسلهرگه t زەيد ئىبنى  ههممه  ۋە  هالهتلهرگه  بارلىق  ههدىسىنى نىڭ
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 ئۈچۈندۇر  قالماسلىقى  كېتىپ  تېيىپ  ههقتىن  چۈشىنىۋېلىپ  . تهققاسالپ
 . ىدۇر زات توغرا يولغا باشلىغۇچ قا ئايان╥ ئۇ اهللا ههممىنىڭ مهقسىتى

 تهۋهىد شاهادىتىنىڭ قۇرئان كهرىمدىكى مىسالى
 ئهزىز ئوقۇرمهن بۇرادىرىمىز بىلهن خوشلىشىش ئالدىدا╥ بىز يهنه بىر قېتىم ال

 كهلگهن  كهرىمدە  قۇرئان  جۈملىدىن  پهزىلهتلىرى  ئۇنىڭ  ههققىدە╥  اهللا  إال  إله
 : اهللا ئېيتىدۇ . مىسالى ههققىدە سۆز قىلماقچىمىز
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 ب [  مۇنداق  نىڭ  كۆرمىدىڭمۇ╭ اهللا  كۆرسهتكهنلىكىنى  تهمسىل  ىر
 تهييىبه  ئىمان كهلىمىسى ( كهلىمه ╥   يهرنىڭ ( يېلتىزى ) يهنى ياخشى سۆز

 تاقاشقان╥ ) ئاستىدا  ئاسمانغا  شېخى  ئالغان╥  قارار  مههكهم
 ئېسىل  بېرىپ تۇرىدىغان  ۋاقىت مېۋە  ههر  پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن

 كىشىلهرنى . ئوخشايدۇ دەرەخقه  دەپ╥ █ ۋەز اهللا  ئالسۇن  نهسىههت
 ] 24 : ئىبراهىم [ ] . ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ

 مهنىسىنى  تىڭشاپ╥  بۇنى  ئۇالرنىڭ  بهندىلىرىگه  ئۆز  تهئاال  اهللا  بۇ  مانا

 چۈشىنىپ ۋە چوڭقۇر مۇالهىزە قىلىپ╥ ئۇنىڭ كهڭرى كهتكهن مهزمۇنىغا ئهمهل
 مىسالى  اال بهندىلىرى ئۈچۈن كهلتۈرگهن اهللا تهئ . قىلىشلىرى ئۈچۈن كهلتۈرگهن

تهۋهىد گۇۋاهلىقى  ال إله إال اهللا ههققىدىكى بۇ بۈيۈك تهمسىل ئىپادىلهيدىغان
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 : قىسمهن مهزمۇنالر تۆۋەندىكىچه
 بۇ دەرەخ ئېسىل بولغانىكهن╥ شۈبهىسىزكى╥ : ئۇنىڭ ئېسىل بېغىشى █ 1

 يۇپۇرماقلىرىمۇ ئېسىل  سايه╥  ئۇنىڭ ئۇنىڭ بېرىدىغان مېۋىسىمۇ ئېسىل╥  بولىدۇ╥
 گۈزەللىك  كائىناتقا  ۋە  تهبىئهتكه  ئهتراپىدىكى  شۇنداقال  ۋە مهزمۇت قامىتىمۇ╥

 . جامالىمۇ شۇقهدەر قامالشقان ۋە ئېسىل بولىدۇ █ بېغىشاليدىغان هۆسۈن پاكىزلىق
 قولغا  ئوخشاش ئۇنى  شۇنىڭغا  خۇددى  كهلىمىسىمۇ  تهۋهىد  تاييىبهمۇ╥  كهلىمه

 هتراپىدىكى تۈرلۈك مهۋجۇداتقا پهقهت ئېسىل كهلتۈرگۈچىگه ۋە ئۇ كىشىنىڭ ئ
 دۇنيا ياخشىلىق  بهخت █ الرنى╥  بېغىشاليدۇ █ ئاخىرەتنىڭ  ههتتا . سائادىتىنى

 تهۋهىد  پهقهت  بېغىشاليدىغىنى  قىممهت  ۋە  مهنا  ههقىقى  هاياتقا  پۈتكۈل
 قىممهت ۋە  هېچبىر  ئۇنىڭدا  بولمايدىكهن╥  اهللا  إال  إله  ال  دۇنيادا  كهلىمىسىدۇر╥

 بولمايدۇ شهرەپلىك  مهۋجۇد  كۆزلهرگه . غايه  پهردىلهنگهن  دۇنيا  ئۇنىڭسىز

 ئهمهلىيهتته  بىلهن  تۇيۇلغىنى  زۇلمهتلىك دەشت باشقىچه  █ قاغجىراپ كهتكهن
 . باياۋاندىن باشقا نهرسه ئهمهس

 ۋە █ 2  تارتقان  يىلتىز  چوڭقۇر  تهكتىگه  زېمىن  دەرەخ  بۇ
 كهتكهن╥  ئورناپ  بۇران مۇستههكهم  ئۇنى چاپقۇن █ تارىخنىڭ  لىرى

 زامان  ئهكسىچه  قېرىتالمايدۇ╥  ئۇنى  يىلالرمۇ  كۈنلهرمۇ╥  تهۋرىتهلمهيدۇ╥
 زېمىندا  مۇستههكهملىشىپ  تېخىمۇ  چوڭقۇرلىشىپ╥  تېخىمۇ  ئۇ  ئۆتكهنسېرى

 باشاليدۇ  كۆتۈرۈشكه  قهد  زور  كهلىمىسىمۇ . غايهت  تهۋهىد  گوياكى
 كهت  ئورۇنلىشىپ  تارتىپ  يىلتىز  چوڭقۇر  قهلبىدە  بولىدۇ مۇئمىنالرنىڭ  . كهن

 تارىخىغا كهلسهك╥ ئۇ كائىنات ئاپىرىدە قىلىنىشتىنمۇ ئىلگىرى █ تهۋهىدنىڭ زامان
 تارىخ  ئىدى╥  زې ╳ هينى ╳ نىڭ ماب ╳ مهۋجۇد  اهللا ╳ ن ي ╳ مى ╳ دە رى ╳ ڭ پهيغهمبهرلى ╳╳ نى ۈزىدە
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 ئ  دەرىخىنى ╳ ۇالرنى ╳ ۋە  تهۋهىد  بهندىلهر  مۇجاهىد  بولغان  ئهگهشكۈچىلىرى  ڭ
 ئهڭ ئۆزىنىڭ ساپ تهرى بىلهن╥  مۇقهددەس جىهادى ۋە  بىلهن╥  قېنى  قىپقىزىل

 قىلىش قىممهتلىك نهرسلىرى  ئۇغۇتالپ كهلدى نى قۇربان  سهۋەب╥ . بىلهن  شۇ
 كۆپ  شۇنچه  دۈشمهنلىرىنىڭ  ئۆز  كهلىمىسى  تهۋهىد  بىلهن  ئىزنى  نىڭ  اهللا

 ئۆز  قىيامهتكىچه  ۋە  كۆتۈرۈپ كهلدى  مهزمۇت قهد  زېمىندا  قارىماي  بولىشىغا
 . ى ۋە بۈيۈكلۈكىنى يوقاتمايدۇ مهۋجۇتلۇقىن
 بولىشى █ 3  چوڭقۇر  ۋە  مۇستههكهم  قانچه  يىلتىزىنىڭ  دەرەخ
 ئاسمان مېۋىس ئۇنىڭ  ۋە  مول  شۇنچه  شۇنچه █ ىنىڭ  قامىتىنىڭ  پهلهك

 بۇ ئېسىل دەرەخنىڭ يىلتىزلىرى زېمىن قاتالملىرىغا . كاتتىلىقىغا سهۋەب بولىدۇ
 ۋە  سۇ  يېتهرلىك  سوزۇلغانسېرى  قۇۋۋەت █ ۇقلۇق ئۇز چوڭقۇرالپ

 بولىدۇ  ئىگه  كهڭرى ئىمكانىيهتكه  تېخىمۇ  ئۇنىڭ مېۋىلىرى █ سۈمۈرۈشكه  دە╥

 شاخ  شىرىن╥  بۇك █ تېخىمۇ  تېخىمۇ  هۆسۈن █ يۇپۇرماقلىرى  █ باراقسان╥
 قهددى  جهلىبكار╥  تېخىمۇ  كېتىدۇ █ جامالى  بۈيۈكلىشىپ  تېخىمۇ  . قامىتى

 شاخلىر  باراقسان  چېلىقىدىغان  كۆزگه  دەرەخنىڭ  مول دېمهك╥  ۋە  شىرىن  ى╥
 ئۇزۇقلۇق ۋە سۇنىڭ ههمدە مېۋىلىرى ئهلۋەتته╥ ئۇنىڭ يىلتىزى قۇبۇل قىلىدىغان

 . ئېسىللىكى بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ تۇپراقنىڭ
 ئۇنىڭ ئاساسى مۇئمىن . تهۋهىد شاهادىتىمۇ بهئهينى شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

 لىرى ۋە مېۋىلىرى ئۇنىڭ ههممه پۇتاق █ قهلبىدە قانچه چوڭقۇر قارار ئالسا╥ تارماق
 باشاليدۇ  چېلىقىشقا  كۆزگه  ۋۇجۇدىنىڭ پۈتكۈل . ئهزالىرىدا  مۇئمىن  بولسا  بۇ

 تائهت اهللا هاياتىدا  ۋە  بويسۇنۇپ  پاك █ قا  غۇبارسىز  يۈزلىنىپ╥  ئىبادەتكه
. شهرىئهتنىڭ تهلىملىرىنى مۇكهممهل ئهمهلىيهتكه چىقىرىشى بىلهن ئىپادىلىنىدۇ
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 شاهادىتى  قهل تهۋهىد  ئېلىپ╥  ئورۇن  قهلبىدىن  چوڭقۇر ى مۇئمىن  بنىڭ
 ئۇنىڭ  مۇكهممهل سىڭىپ يهتكهن چاغدا╥  بېغىشى سۈپىتىدە █ مېۋە قاتالملىرىغا

 باشاليدۇ █ بهدەن  يېتىشكه  ۋايىغا  خىسلهتلهر  ئىمانىي  ئىمانىي . ئهزاالردىكى  بۇ
 قهلىبنى ساپ ۋە  خىسلهتلهرنىڭ يۈكسهك دەرىجىدە كامالهتكه يېتىشى ئۈچۈن╥

 ئۇزۇقالندۇرۇش خۇسۇسهن م  بىلهن  ئىلىم  دىنىي  مهنبهسى ╥ ول  ئۇزۇق  ئىمانىي
 قهلى  قىلىش╥  تهدەببۇر  ۋە  تهپهككۇر  چوڭقۇر  ئايهتلىرىنى  كهرىمنىڭ  نى ب قۇرئان

 . ئىسالمىي تهپهككۇر ئۇسۇلى بويىچه پىكىر قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈش الزىم
 گۇنا  ئاجىزالپ╥  تهۋهىد  بهندىنىڭ قهلبىدە  بىر  مهئسىيهتلهر █ ه ئهكسىچه╥

 ئۇنىڭ  تهۋهىد  سهۋەبىدىن╥  يېتهرسىزلىكى  ئۇزۇقنىڭ  ئىمانىي  ياكى  تۈپهيلى╥
 بۇ تهۋهىدنىڭ بهدەن █ قهلبىنىڭ بۇلۇڭ  پۇشقاقلىرىغىچه تولۇق يېتىپ بارالمىسا╥

 بولىدۇ  خۇنۇك  ۋە  زەئىف  شۇنچه  جۇالسى  قهلىبتىكى . ئهزاالردىكى  ههتتا╥

 ههدى  سهۋەبىدىن╥  ئاجىزلىقى  بايان تهۋهىدنىڭ  بهندە سته  ئۇ  قىلىنغىنىدەك╥
 تىن پهقهت زەررە ئېغىرلىقى ياكى قىچىنىڭ ئۇرۇقىچلىك مىقداردىكىدىن ياخشىلىق

 . زىيادە ئىش قىاللماس بولۇپ كېتىدۇ
 بهدەن  تائهت █ دېمهك╥  █ ئىبادەتلهرنىڭ كهم █ ئهزاالردىكى ياخشىلىق ۋە

 تهۋهىدنىڭ كۈچلۈك يا زىيادە بولىشى╥ ئۇنىڭ ناقىس ياكى كامىللىقى قهلىبتىكى
 شۇنىڭغا ئاساسهن ئۆلىماالر ئىماننى بهندىنىڭ ئهمىلىگه . ئاجىزلىقىغا بېقىپ بولىدۇ

 دەپ  زەئىپلىشىدۇ╥  ياكى  كۈچلىنىدۇ  كهمىيىدۇ╥  ياكى  بولىدۇ  زىيادە  بېقىپ
 . تهرىپلىگهن

 دەخلىسىز █ 4  ۋە  ساغالم  شاخلىرىنىڭ  پهلهك  ئاسمان  دەرەخنىڭ
 يىلتىزىنىڭ  ئۇنىڭ  سهۋەب بولىشى  بولىشىغا  چوڭقۇر  ۋە مۇستههكهم
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 █ دەرەخنىڭ زېمىن تهكتىدىكى يىلتىزى زېمىن ئۈستىدىكى مېۋە╥ شاخ . بولىدۇ
 غول  ئۇنىڭ  كۆرسهتكهندەك╥  تهسىر  هادىسه █ پۇتاقلىرىغا  ئۇچرىغان  پۇتاقلىرى

 قىلىدىغان يۇپۇرماق █ خ سىرتقى قىسمىدىن شاخ ياكى دەرە  قوبۇل  لىرى ئارقىلىق
 نهملىك قاتارلىق ئوزۇقلۇقنىڭ سۈپهت ۋە مىقدارى زېمىن اۋا ه ╥ قۇياش نۇرى ╥ 

 كۆرسهتمهي قالمايدۇ  سهلبىي ياكى ئىجابىي تهسىر  مۇبادا . ئاستىدىكى يىلتىزىغا
 ئۇنىڭدىن سۇ بىلهن هاۋا يۇپۇرماقالر قۇياش نۇرىدىن مههرۇم بولسا ياكى █ شاخ

 كۆرسىتى  تهسىر  بىۋاسىته  يىلتىزغا  دەرهال  بۇ  قېلىنسا╥  يىلتىزنىڭ توسۇپ  پ╥
 قېلىشىنى  ئايرىلىپ  كۈچىدىن  هاياتىي  ههتتا  كېتىشىنى╥  بوشىشىپ  ئاجىزالپ

 بۇ دەرەخ بۇلغانغان سۇالر بىلهن╥ . كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ  مۇبادا  ئويالپ كۆرۈڭ╥
 گهندىلهر بىلهن سۇغۇرۇلسا ئۇنىڭ مېۋىسىنىڭ تهمى بۇزۇلۇپ تېتىقسىز █ يۈندە

 كېتىدۇ  بىل . بولۇپ  سۇ  پاكىز  بىلهن ئهكسىچه  ئۇغۇت  ئېسىل  سۇغۇرۇلغان╥  هن

 ئۇزۇقالنغان╥ سۇ ۋە ئوكسىگىنغا يېتهرلىك ئېرىشهلىگهن دەرەخنىڭ مېۋىسى راسا
 شۇنىڭ بىلهن بىرگه دەرەخ . ئوخشاپ تهمى ئهڭ ئېسىل ۋە بهلهن بولۇپ كېتىدۇ

 . يىلتىزى تېخىمۇ ساغالملىشىپ╥ كۈچكه تولۇپ مۇستههكهملىشىپ كېتىدۇ
 قهلىبتىكى  ئۆزىنىڭ شۇنىڭدەك╥  تهرەپتىن  بىر  تهۋهىدمۇ  ۋە  ئىمان

 تهسىر █ كۈچلۈك  ئهمهللىرىگه  ئۇنىڭ  ۋە  ئهزاالرغا  سىرتقى  بېقىپ  ئاجىزلىقىغا
 بهدەن  شۇ  تهرەپتىن  بىر  يهنه  تائهت █ كۆرسهتسه╥  شوغۇللىنىۋاتقان  █ ئهزاالر

 گۇناه  ياكى  ئهزاالر █ ئىبادەت  قاتارلىق  قۇالق  كۆز╥  شۇنداقال╥  مهئسىيهتنىڭ╥
 يامان ئارقىلى  ياخشى  ئۇزۇقالرنىڭ  روهىي  ۋە  مهلۇماتالر  قىلىنغان  قوبۇل  ق

 ئۇچرايدۇ  چوقۇم  تائهت . تهسىرىگه  ئهزالىرىڭىزدىكى  سالىه █ سىز  ۋە  ئىبادەت
 ئىمانىڭىز  قهلبىڭىزدىكى  بۇنىڭدىن  ئورۇندىسىڭىز╥  جايىدا  قانچىكى ئهمهللهرنى
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 هت قوبۇل قىلىشىڭىز اهللا تهئاال هىداي . شۇنچه ئۇزۇق ئالىدۇ ۋە قۇۋۋەت تاپىدۇ
 لىرىڭىزنى قانچىكى ساپ ۋە ا كۆز╥ قۇالق ۋە تىل قاتارلىق ئهز ئۈچۈن ئاتا قىلغان

 ۋە  ئىمان  قهلبىڭىزدىكى  ئۇنىڭ  ئۇچراشتۇرسىڭىز╥  بىلهن  مهلۇماتالر  دىنىي  مول
 بولىدۇ  تهسىرى  ئىجابىي  شۇنچه  ئ . تهۋهىدكه  سىرتقى  هزالىرىڭىز ئهكسىنچه╥

 مۇپ █ گۇناه  كۆز تىال مهئسىيهتكه  ۋە ئارقىلىق قۇالقلىرىڭىز █ بولسا╥  دىنىي
 ئىشهنچلىك مهنبهدىن  بىلىملهرنى  دۇنيانىڭ █ قۇرئان ╳╳╳ ئىتىقادىي  ۋە  سۈننهتتىن

 تاغۇتالرنىڭ ئىسكهنجىسىدىن █ مهنسهپ  تۇتقان╥  پاك  ئۆزىنى  شۆهرەتلىرىدىن
 دا قۇربان هاياتىنى تهۋهىد يولى ههتتا اهللا نىڭ ئىزنى بىلهن تامامهن ئازاد بواللىغان╥

 تهۋهىد ئۇستازلىرىدىن قوبۇل  ئۆلىماالردىن╥  هازىرقى پىداكار  قىلغان قهدىمقى ۋە
 ╳╳ قىلماي  مهنبهدىن  بۇزۇق  بهلكى╥  بىر ╳ ╥  موللىالردىن╥  خىيانهتكار  بىدئهتچى╥

 تاغۇتالرنىڭ  كۆزىدە  بىر  يهنه  نىڭ رىزاسىنى  اهللا  مارىالپ╥ كۆزىدە  رازىلىقىنى

 ئۈچۈن  مهنپهئهتلهر  ئاللىبۇرۇن دۇنيالىق  تهۋهىدىنى  شۇنداقال  ئىمانىنى  دىنىنى╥
 بولغان  قىلىپ  ب قۇربان  قىلسىڭىز╥  قوبۇل  مۇنافىقالردىن  ۇنىڭ ئازغۇن

 كۆرسىتىدىغان  تهۋهىدكه  قهلبىڭىزدىكى  ۋە  ئىمانغا  پۈتۈن  بىر  ۋۇجۇدىڭىزدىكى
 ئىمان  سهۋەبلىك  زەههر  شۇ  ههتتا  بولىدۇ╥  قىيىن  قىلىش  تهسهۋۋۇر  زىيىنىنى

 بولۇپ دەرىخىڭ  زىيانكارالردىن  بېرىپ╥  قارىيۈز  ئالدىغا  نىڭ  اهللا  قۇرۇپ╥  ىز
 مۇمكىن  دۇنيا . كېتىشڭىزمۇ  تهئاال  ئۆز █ اهللا  شهرمهندىچىلىكىدىن  ئاخىرەتنىڭ

 . پاناهىدا ساقلىسۇن
 تائهت ╥ دېمهك  ئهزاالرنىڭ  سىرتقى  تهرەپتىن  بىر  تهۋهىد  █ قهلىبتىكى

 تهرە  بىر  يهنه  كۆرسهتسه╥  تهسىر  تهسىرىگه ئهمهللىرىگه  ئامىلنىڭ  سىرتقى  پتىن
 بهندىنىڭ ئىچى ۋە ۋە بۇ ╥ قۇرئان . ئۇچرايدۇ  بېكىتىلگهن ╳╳ سۈننهت ئاساسىدا
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 بىرىگه ئوڭ تاناسىپ هالدا سهلبىي ۋە ئىجابىي █ سىرتىنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتى بىر
 . تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىدىن ئىبارەت مۇهىم بىر شهرئىي قائىدىنى دەلىللهپ بېرىدۇ

 : مۇنداق دېگهن r ۇ ههقته پهيغهمبهر ب
 َأَلا َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصُلَحْت َصُلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفُسَدْت َفُسَد "

 . متفق عليه " اْلَجَسُد ُكلُُّه╥ َأَلا َوِهَي اْلَقْلُب

 سهمىڭالردا بولسۇنكى╥ ئىنسان بهدىنىدە بىر چىشلهم گۆش بار╥ ئۇ ╰
 تۈزۈلىدۇ تۈز  بهدەن  پۈتكۈل  بۇزۇلىدۇ . ەلسه  بهدەن  پۈتكۈل  بۇزۇلسا  . ئۇ

 ] بۇخارىي [ ╮ . بىلىڭالركى╥ ئۇ دەل قهلبتۇر

 : ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن

 إَذا أْذَنَب َذْنًبا╥ ُنِكَتْت ِفي َقْلِبِه ُنْكَتٌة : ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َأْخَطَأ َخِطيَئًة وفي رواية "
 َزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب ُسِقَل َقْلُبُه╥ َوِإْن َعاَد ِزيَد ِفيَها َحتَّى َتْعُلَو َقْلَبُه َوُهَو َسْوَداُء╥ َفِإَذا ُهَو َن

 رواه الترمذي ". ] َكلَّا َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن [ : الرَّاُن الَِّذي َذَكَر اللَُّه
 وابن ماجه
 خاتالىق ئۆتكۈزسه╥ ╰  رىۋايهتته يه ئهگهر بهندە  بىر  گۇناه ئىش : نه  بىر

 ئهگهر ئۇ گۇناهتىن . قىلسا╥ ئۇنىڭ قهلبىدە قاپقارا بىر چىكىت پهيدا بولىدۇ
 ئۇنىڭ قهلبى ئهسلىدىكى  قىلسا╥  مهغپىرەت تىلهپ تهۋبه  يېنىپ╥  دەرهال

 گۇناه قىلىۋەرسه╥ . نۇرانه هالهتكه كېلىدۇ  چىكىت ئهمما قايتا  هېلىقى قارا
 كېتىۋىرىدۇ  ههتتا دە █ ئاۋۇپ  زۇلمهت ╥  قهلبىنى  پۈتۈن  بېسىپ ئۇنىڭ

 كېتىشىدۇر اهللا بۇ . كېتىدۇ  قارىيىپ  دىلالرنىڭ  قىلغان  زىكىر  . تهئاال
 ههرگىز ئۇنداق ئهمهس╥ بهلكى ئۇالرنىڭ گۇناهلىرى تۈپهيلىدىن دىللىرى [

 ╮ ] . قارىيىپ كهتكهن
 ُعوًدا ُعوًدا╥ " َفَأيُّ َقْلٍب ُأْشِرَبَها ُنِكَت ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَلى اْلُقُلوِب َكاْلَحِصيِر
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 رواه مسلم ... " ِفيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء╥ َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َبْيَضاُء
 قاتار ╰  قهلىبلهرگه  ياغاچلىرىدەك توغرىلىنىشقا █ پىتنىلهر  بورا  قاتار
 سىڭىپ كىرسه . باشاليدۇ  ئۇ  قهلىبكه  بىر  ق قايسى  قهلىبته  شۇ  بىر ╥  اپقارا

 چىكىت پهيدا بولىدۇ╥ قايسى قهلىب ئۇنى ئىنكار قىلسا╥ ئۇنىڭدا بىر ئاپئاق
 ╮ . .. چىكىپ پهيدا بولىدۇ

 ئالدىدىكى ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ههدىسته ئىنسان قهلبىنىڭ باشقا

 ه سىرتقى ت ئهزاالرغا تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان بولسا╥ كېيىنكى ههدىس
 . قىلىنغان ت رنىڭ قهلىبكه تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ئىشارە ئهزاال

 ئهزاالردىكى  تاشقىرى  قىلغان  تهسهۋۋۇر  مۇرجىئهلهر  ۋە  جههمىي  بۇ╥
 يۆنىلىشته  بىر  يهنه  ئېتىقادنىڭ  قهلىبتىكى  يۆنىلىشته╥  بىر  ئهمهللهرنىڭ

 بهدەن  ئىمان █ بوالاليدىغانلىقى╥  قهلىبته  كۇفرى بولسىمۇ╥  ئاپئاشكارا  نىڭ ئهزاالردا

 بولغىلى  مۇسۇلمان  ئىچى  كافىر╥  سىرتى  ۋاقىتتا  بىرال  تاپااليدىغانلىقى╥  قارار
 ئىبارەت  ئهقىدىسىنىڭ ئۇالرنىڭ بولىدىغانلىقىدىن  بۇزۇق  جۆيلۈمىسىنىڭ╥

 ئىسپاتالپ بېرىدۇ  قېتىم  بىر  يهنه  ئىكهنلىكىنى  باتىل  ۋە  ئۇالرنىڭچه╥ . ئاساسسىز
 يهنى قهل ╰  ئىمان ۋە تهۋهىد كافىرلىق پهقهت بىرال ئورۇندا  ىبتىال بولىدىغان نهرسه╥

 ئاساسلىرىنى ياكى دىندىكى بىلمىسه بولمايدىغان زۆرۈر هۆكۈملهرنى كىم قهلبىدە
 ئۇچۇق ئاشكارا سۆزلىگهن  ياكى شۇنى تىلىدا  چىقارسا  ۋە يالغانغا  ئىنكار قىلسا

 بولىدۇ  كافىر  ئاندىن  بىله . بولسا  تهۋهىد  ۋە  ئىمان  ئهمهللهرنىڭ  ن بهدەندىكى
 بولمايدۇ  روشهن . ╮ مۇناسىۋىتى  ئۇ  بولۇپ╥  سۆز  رەزىل  ۋە  بىمهنه  ئىنتايىن  بۇ

 دەلىل نهقىل  ئهقىلىي ىي  كۈچلۈك  رەد ئارقىلىق ر پاكىتال ۋە  ئۆزىگه  ئۇالرنىڭ
 قاراتقان . قىلىنىدۇ  ئۇنىڭ قوللىغۇچىلىرىغا  ۋە ئۆلىماالرنىڭ بۇ ئازغۇن مهزههبكه
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 سۆزلىرى  ئېغىر  رەددى ئىنتايىن  كهسكىن  بار ۋە  باشقا . يهلىرى  بىز  توغرىسىدا  ئۇ
 ئۆتكهن  توختۇلۇپ  تهپسىلى  ( كىتابلىرىمىزدا  ئانچه .  كىتابتىمۇ  بۇ  █ ئىلگىرى

 .) مۇنچه  سۆزلهپ ئۆتكهنىدۇق
 ئېسىل : دائىملىق مېۋىسى █ 5  مۇبارەك  بۇ  قىلىنغان  تهمسىل  تهۋهىدكه

 هسىلدە مېۋە دەرەخنىڭ يهنه بىر ئاالهىدىلىكى شۇكى╥ باشقا دەرەخلهر مۇلۇم بىر پ
 ههر ╥ بېرىپ╥ قالغان ۋاقىتتا مېۋىسى توختاپ قالغان بىلهن╥ بۇ دەرەخ ههر ۋاقىت

 تۇرىدۇ  بېرىپ  مېۋە  ئۈزلۈكسىز  ههممه . زامان  كۈنىدە╥  ههممه  پهسىلنىڭ  ههر
 ئۇنىڭ مېۋىسى توختاپ قالمايدۇ  سائىتىدە  پهرۋەردىگارىنىڭ [ . كۈننىڭ ههر

 ] ... رىدىغان ئېسىل دەرەخ ئىزنى بىلهن ههر ۋاقىت مېۋە بېرىپ تۇ
 اهللا  إال  إله  گۇۋاهلىقى ال  تهۋهىد  كهلتۈرگهن شۇنىڭدەك╥  ئۇنى قولغا  مۇ

 ئهجىر بهند  ههرۋاقىت ياخشىلىق ۋە  بۇ جهههتتىن . ساۋاب بهخىش ئېتىدۇ █ ىگه

 ئۇ مهلۇم بىر زامان ياكى مهلۇم بىر ماكانغا خاس قىلىنغان ناماز╥ روزا╥ ههج╥ زاكات
 . ىبادەتلهردىن ئاالهىدە پهرقلىنىدۇ ئ █ قاتارلىق ئهمهل

 تىنچلىقتىمۇ . ال إله إال اهللا بهندە بىلهن سهپهردىمۇ╥ ههزەردىمۇ بىلله بولىدۇ
 . جۇدالىقتىمۇ ئۇنىڭغا ههمراه بولىدۇ █ ۋە ئادا ق ۋە جهڭ مهيدانلىرىدىمۇ╥ دوستلۇ

 ئايرىلمايدۇ  ئۇنىڭدىن  تۇرغاندىمۇ  ئارىسىدا  باشقىالر  قالغاندىمۇ╥  يلى مه . يالغۇز
 ياكى ئۆيى  ئىش ئورنىدا  ياكى بازاردا ئۇ  مهسجىدته  بولسۇن╥  ۋەياكى دە  بولسۇن

 بولسۇن╥  ههر قانداق جايدا  يول باشقا  ال إله إال اهللا ئۇنىڭدىن ئاجرىماي ئۇنىڭغا
 ئۇنىڭ ههربىر ههرىكىتى╥ . كۆرسىتىپ╥ ئۇنى ههق سۆز ۋە توغرا يولغا يېتهكلهيدۇ

 تىدا هلىقى ال إله إال اهللا نىڭ قوماندانلىقى ئاس ىمۇ تهۋهىد گۇۋا ناتلىر ههتتا سۈكۈ
 ئىزگۈ . بولىدۇ  ئۈچۈن  ئۆلچىمىدە █ ئۇنىڭ  نىڭ  اهللا  إال  إله  ال   ╳╳  گۈزەللىك
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 بولغىنى  قهبىه ╥ گۈزەل  مىزانىدا  نىڭ  اهللا  إال  إله  ال ╳╳   قاباههت  ۋە  رەزىللىك
 . دۈشمهن ╳╳ ال إله إال اهللا نىڭ دوستى ياكى دۈشمىنى █ دوست ╥ بولغىنى

 اهللا م  إال  إله  ال  كهلىمىسى  تهۋهىد  ئاندىن  بۇاللىغاندا  مهلۇم ╥ ۇشۇنداق
 ب  مېۋە  تۇرىدىغ ۋاقىتتا  بىكار  چاغدا  قالدى  مىهرىبان ېرىپ╥  بهلكى  ئهمهس╥  ان

 سۈپهتلىگ  ۋاقىت مېۋە [ ىنىدەك ئىگىمىز  ههر  بىلهن  ئىزنى  پهرۋەردىگارىنىڭ
 . هالهت شهكىللىنىدۇ ] ... بېرىپ تۇرىدىغان

 ئىزنى پهرۋەردىگ [ █ 6  مېۋىلىرىنى : ] ارىنىڭ  يۇقىرىقى  دەرەخ  بۇ
 بهندىگه  تهۋهىدمۇ  ۋە  ئوخشاش ئىمان  بهرگىنىگه  بىلهن  پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى

 ۋە  ئىمان  بۇ  بولۇپ╥  بېرىلىدىغان  بىلهن  ئىرادىسى  پهقهت اهللا نىڭ خاهىشى ۋە
 ئهمهس╥  تىرىشچانلىقى بىلهن  سهۋەپ قىلىشى ۋە  نېمىتىنىڭ بهندىنىڭ   تهۋهىد

 كۆرسىتىدۇ╥ ب  قىلىنىدىغانلىقىنى  ئاتا  بىلهن  مهرهىمىتى  ۋە  پهزلى  نىڭ  اهللا  هلكى

 بىلهن  نېمهت  ههرقانداق  باشقا  نېمىتىنى  تهۋهىد  ۋە  ئىمان  بۇنىڭدىن
 . سېلىشتۇرغىلى بولمايدىغان كاتتا نېمهتلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 مهن  ئهشۇ  قىلغىنىمىزدا  تىالۋەت  ئايهتنى  مۇبارەك  بۇ  ۋاقىت  █ ا ههر
 الزىم  قىلىشىمىز  تهپهككۇر  چۈشىنىپ  گۇۋاهلىقىنىڭ بۇ . مهزمۇنالرنى  تهۋهىد

 بۇندا  مۇنۇ ق مىسالىنى  تهئاالنىڭ  رەببىمىز  مهقسهد  ئۆتىشىمىزدىن  شهرهلهپ
 شۇ  مهقسهد  ۋەز [ : سۆزىدىكى  كىشىلهرنى  دەپ╥ █ اهللا  ئالسۇن  نهسىههت

 ] . ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ

 خاتىمه
 تلىك بۇ مۇهاكىمىمىزنى تامامالشنىڭ ئالدىدا ئوقۇرمهن بۇرادىرىمىز ئههمىيه

 شههىد  ئۇستاز  پاك ( بىلهن  ئالدىدا  اهللا  هېچكىمنى  هېساباليمىز╥  شۇنداق ئۇنى
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 قۇت ) دېمهيمىز  قان سهييىد  ئىسسىق  نىڭ  رەهىمههۇلاله  بىلهن █ ۇب  تهرى
 ئۇنى تاغۇتالرنىڭ دارى ئالدى  سۆرەپ ئ ╳ پۈتۈلگهن╥  إال اهللا ال گهن ╳ هل ╳ هك ╳ غا  إله

 س ╳╳ دى ╳╳ قى ╳╳ ههق  خوشالشماقچىمىز ╳ لى ╳╳ رى ئارقى ╳╳ ۆزلى ╳ كى مۇنۇ  ئۇنىڭ بۇ بىز . ق
 ئۈمىدكى╥ . لىرىدىن ئۈزۈپ ئالدۇق ئهسهر قاتارلىق ╮ قۇرئان سايىسىدا ╰ سۆزلىرىنى

 ئۆزىنى ههق ئۈستىدە  ئهمما  يولدىن ئېزىپ كهتكهن╥  اهللا تهئاال بۇ ئارقىلىق توغرا
 دەپ چاغاليدىغان كىشىلهرنى ╥ ى ياخشى ئىش قىلىۋاتىمىز دەپ ئوياليدىغان ياك

 . اهللا تهئاال خالىغىنىغا قادىر زاتتۇر . ههقىقهتكه هىدايهت قىلسا ئهجهب ئهمهس
 قۇتۇب  دەيدۇ سهييىد  ╳╳╳ ئىككى گۇۋاهلىق ╰ : مۇنداق  اهللا نى  إال  إله  ال

 بىلهن  اهللا گۇۋاهلىقى  َرُسوُل  قويغانالرن ا گۇۋ محمٌَّد  سۆزلهپ  ىڭ هلىقىنى
 تهلهپ  ۋە  گۇۋاهلىقنىڭ مهزمۇنى  بۇ  ئۇالر  تاكى  تهقهززاسىنى █ ههممىسىنى╥

 قىلمىغۇچه  بولمايدۇ ╥ ئادا  دېگىلى  بهردى╥  گۇۋاهلىق  مهزمۇنى ئۇنىڭ . ئۇنىڭغا

 بۇ شاهادەتنى ئېيتقۇچى بهندىنىڭ اهللا تىن ئۆزگىنى ئىاله قىلىۋالماسلىقى╥ بولسا
 شهرىئهت  اهللا ) تۈزۈم █ قانۇن ( شۇنداقال╥  قۇبۇل نى  باشقىدىن  تىن

 . قىلماسلىقىدۇر
 سۆزلهنگهن ئىككى گۇۋاهلىق╥  تىلدا  إال اهللا مۇبادا يالغۇز  ال إله  ئۇنىڭغا

 ئىسالم هېچقاچان قىتى قېتىلىپ ئهمهلگه ئاشۇرۇلمىسا╥ ئۇ مهزمۇنى ۋە ههقى نىڭ
 اهللا . بولۇپ قالمايدۇ  إال  إله  بىر ال  ئىالهنى  بولسا  ههقىقىتى  ۋە  نىڭ مهزمۇنى

 باشقۇ قىلى  قىلىش ش╥  بىر  يۆ ╥ رغۇچىنى  ۋە  ئىبادەت  بىر ئاندىن  ئىالهقا نىلىشنى
 ئىبارەت  مانا اهللا . مهركهزلهشتۈرۈشتىن  ئىسالم  قىلىۋاتقان  ئىرادە  بهندىلهردىن

 كىشىلهرنىڭ . مۇشۇ  ئهۋالد  ئىنسانىيهت ئهۋالدلىرىدىن ئهڭ چۈشكۈنلهشكهن بىر
امانلىقنى نىشانالپ يۈرىدىغان ياكى ئىسالمغا ههردائىم ي دىكى هاۋايى ههۋەسلىرى
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 بولىدىغان اهللا  ئۇچراتقىلى  يهردە  ههممىال  ئۇالرنىڭ  ۋە  دۈشمهنلىرى  نىڭ
 . نىڭ اهللا ئالدىدا هېچقانداق ئېتىبارى يوق ئىسالم دىكى گۇماشتىلىرىنىڭ ئارزۇسى

 يهنى ( دىن غهيرى دىننى تىلهيدىكهن╥ ههرگىز ئۇ ) دىنى ( كىمكى ئىسالم [
 ] . نمايدۇ╥ ئۇ ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇر قوبۇل قىلى ) ئۇنىڭ دىنى

 ئهمهس╥  ئۆرۈش  يۈز  پۈتۈنلهي  مهنههجدىن  ۋە  ئهقىدە  ئهقهللىسى بۇ
 بىلىنمىنى  زۆرۈر  ئۆزگهرتىشنى كىرگۈزۈش دىندىكى بۇ  بىر  ههرقانداق  ئۇنىڭغا

 مىڭالپ ) مهلۇماتنى (  ئۇنداق ئادەم تىلىدا  ئونمىڭالپ █ ئىنكار قىلغانلىق بولۇپ╥
 مۇسۇلما  چىقىرىپ مهن  دىندىن  ئۇنى  قىلمىشى  بۇ  بىلهنمۇ╥  دېگهن  ئىدىم╥  ن

 . تاشاليدۇ
 ئىبارەت  تۈزۈلمىسىدىن  مۇكهممهل  هاياتنىڭ  پۈتكۈل ╳╳╳   بۇ . ئىسالم

 ئۇنىڭدىن باشقا اهللا تۈزۈلمىگه ئهگهشكهن ئادەم مۇئمىن ۋە  بولىدۇ╥  نىڭ دىنىدا

 تال  بىر  بهلگىلهنگهن  كهسكىن  ههتتا  ئهگهشكهن  هۆكۈمدە ئىي شهر تۈزۈلمىگه
 پۈتۈن اهللا ① بولسىمۇ  بىر    ئادەم  قىلغان  قۇبۇل  تۈزۈلمىسىنى  غهيرىنىڭ  تىن

 قىلىپ╥  رەد  بولىدۇ اهللا ئىماننى  قىلغان  تاجاۋۇز  ئىالهلىقىغا  قانچه . نىڭ  ههر
 قىلىدىغان  ئىهتىرام  ۋە  سۆيىدىغان  ئهقىدىنى  جار ئۆزىنى  دەپ  مۇسۇلمان

 چاغىلىماي ①  ئۆزىنى  بىچارىلهر  ههددىدىن : بهزى  سهل  گهپلىرىدە  مۇشۇ  رەهىمههۇلاله  قۇتۇب  سهييىد
 مۇمكى █ ئاشۇرۇۋەتتىمۇ  دېيىشى  تهبىئىتىنى . ن نېمه╭  ئهقىدىنىڭ  كۆپىنچه  خۇدۇكسىرەش  خىل  بۇ

 مۇئامىله  قىلغاندەك  مۇئامىله  مهسىلىلهرگه  فىقهىي  ئۇششاق  مهسىلىسىگه  ئىمان  ۋە  تهۋهىد  چۈشهنمىگهنلىكتىن╥
 قىلىپ╥ ئۇنىڭ قىلچه ئۆزگهرتىش ۋە ئىختىالپ قوبۇل قىلمايدىغان خۇسۇسىيىتىنى نهزەرگه ئالمىغانلىقىتىن بولسا

 ئهمهلىيهتته اهللا نىڭ هۆكۈملىرىدىن ههرقانداق بىرىنى رەد قىلىش ۋە ئىنكار قىلىش مۇسۇلماننى ئىماندىن . كېرەك
 تاشاليدۇ  ئېلىپ . چىقىرىپ  مىسال  گۇناهىنى  قاراش  تىكىلىپ  نامههرەمگه  چهكلهنگهن  بىلهن  ئايىتى  قۇرئان

 بولىدۇ  گۇناهكار  قىلىپ سالسا  ئۇنى  ئۇقۇپ . ئېيتساق╥  هۆكۈمنى  ئىنكار لېكىن╥  ئۇنىڭ هاراملىقىنى  تۇرۇپ╥
 دېگهن قىلسىچۇ╭  مۇنداق  ههقته  بۇ  رەهىمههۇلاله  قهييىم  بىر : ئىبنى  ئوخشاش  قاراشقا  نامههرەمگه  كىمىكى

 هارامنى هاالل سانىسا╥ ئۇنىڭ كافىر بولۇپ كېتىدىغانلىقىغا ئۆلىماالر ئىجما قىلغان╥ يهنى بۇنىڭدا ئۇالر ئارىسىدا
. ╳╳╳ ت . ئىختىالپ يوق
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 ئاللىقاچان  ئۇ  دىنىد اهللا سالسىمۇ╥  بولىدۇ نىڭ  كهتكهن  چىقىپ  چۈنكى╥ . ىن
 قانۇن █ نىڭ قانۇن اهللا ئۇنىڭ  بىر  ئهگهشكىنى █ شهرىئىتىدىن باشقا  تۈزۈلمىگه

 نىڭ  اهللا  ۋە  بېرىدۇ  ئىسپاتالپ  دەۋاسىنىڭ يالغانلىقىنى  ۋە  خىيالى  ئۇنىڭ بۇ
 . دىنىدىن چىقىپ كېتىشكه ئۇنىڭ مهيدىسىدىن ئىتتىرىدۇ

 ╥ سىلهر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ ئهگهر ئۇالرغا ئىتائهت قىلساڭالر [
 مهيلى ] . قالىسىلهر  ئىتائهت قىلسا╥  ئۇنىڭ تۈزىۋالغان قانۇنىدا  ئىنسانغا  بىر  كىم

 بولىدۇ╥  مۇشرىكال  ئۇ  تهقدىردىمۇ╥  بولغان  بۆلىكىدە  بىر  كىچىك  قانۇننىڭ  ئۇ
 ئهسلىدە مۇسۇلمان تۇرۇقلۇق شۇنداق قىلغان بولسىمۇ ياكى شۇنىڭدىن . خاالس

 گۇۋاهلىق بېرىمهن اهللا تى ╰ كېيىن  ╮ ن باشقىسى ههق ئىاله ئهمهس ئىكهنلىكىگه
 قوبۇل  يوليۇرۇق  غهيرىدىن  تىن  اهللا  تهقدىردىمۇ╥  قالمىغان  توختاپ  دېيىشتىن

 قىلىپ╥ اهللا تىن غهيرىگه ئىتائهت قىلىپ بويسۇنغان ئىكهن╥ ئۇ يهنىال شۇ قىلمىشى

 . ىدۇ بىلهن هامان ئىسالم چىگرىسىدىن شىرىككه چىقىپ كهتكهن بول
 ئىسالم ههرىكهتلىرى ئهمهلىي دۇچ كېلىۋاتقان ئهڭ چوڭ بۈگۈنكى كۈندە

 نىڭ دىنى هۆكۈمران زامانالردا ئىسالم يۇرتى بولۇپ اهللا قايسىدۇر بىر قىيىنچىلىق
 مۇسۇلمانالر  چاغدىكى  ئهينى  زېمىنالردىكى  يۈرگۈزۈلگهن  شهرىئىتى  بولغان╥

 كىشىلهرنىڭ مهۋج  تۈركۈم  بىر  بولغانلىقىدۇر نهسلىدىن بولغان  بۇ ╥ هالبۇكى . ۇد
 ههقىقهتته  كېچىپ ئىسالم كىشىلهر  ۋاز  داۋراڭ پهقهت دىن  نامىنى  ئۇنىڭ

 ئېت  دىنىغا  ئىسالم  گۇمانىدا  ههتتا  بىلهن قىلىۋاتقان╥  قارىغان  دەپ  قىلىمهن╥  ىقاد
 رېئاللىقتا  ۋە  پرىنسىپ ئىسالمنىڭ ئېتىقاد  پۈتۈنلهي ئاساسىي  چهتنهپ لىرىدىن

 . دۇر كىىشلهر كهتكهن
 اهللا  إال  إله  ال ╳╳╳   بولۇشتۇر ئىسالم  گۇۋاهچىسى  اهللا . نىڭ  إال  إله ال
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 يىگانه ╳╳   ئۇنى اهللا گۇۋاهلىقى  ۋە  قىلغۇچى  ئاپىرىدە  كائىناتنى  بۇ ╳╳╳ 
 يىگانه  زات╦  بىردىنبىر  ئهمهل اهللا باشقۇرغۇچى  بارلىق  بهندىلهر  ئىبادەتلىرى █ ╳╳

 ىڭغا يۈزلىنىدىغان بىردىنبىر زات╦ يىگانه شۇنداقال پۈتكۈل هايات پائالىيهتلىرىدە ئۇن
 شهرىئهتنى پهقهت ئۇنىڭدىنال قوبۇل قىلىپ╥ هاياتتىكى ههممه █ بهندىلهر قانۇن اهللا

 دىغان بىردىنبىر ئۇلۇغ زات╥ دېگهن مىسا بولماي ئىشلىرىدا ئۇنىڭ هۆكۈمىگه بويسۇن
 س ال إله إال ههر قانداق بىر شهخ . ئهقىدىنىڭ بهندىنىڭ ئېتىقادىدا بهرپا بولىشىدۇر

 مهزمۇن بويىچه گۇۋاهلىق بهرمىسه╥ ئۇنىڭ ئىسمى╥ فامىلىسى نېمه اهللا قا مۇشۇ
 ۋە  شاهادەت ئېيتمىغان  ئهمىلىيهتته  ئۇ  نهسىبى قانداق بولۇپ كهتسۇن╥  بولسۇن╥

 بولىدۇ  كىرمىگهن  ماكاندا . ① ئىسالمغا  اهللا قايسى  إال  إله  مۇشۇ ال  گۇۋاهلىقى
 كۆتۈرمىسه  قهد  بىلهن  تېخى مهزمۇنى  ئۇ  ۋە اهللا ╥  بولمىغان  بهرپا  دىنى  نىڭ

 . ئىسالمغا كىرمىگهن ماكاندۇر

 مۇسۇلمانالرنىڭ  پۈتۈنلهي  ئىسىملىرى  ئىچىدە  ئىنسانالر  زېمىندا  بۈگۈن
 بىر  بار╦  قهۋملهر  بولغان  ئهۋالدى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۆزى  بولغان╥  ئىسىملىرى

 گۈن لېكىن ئۇ قهۋملهر بۈ . يۇرتالر بار زامانالردا ئىسالمغا ۋەتهن بولغان نۇرغۇن
 اهللا  إال  إله  ئۇ ال  بهرمهيۋاتىدۇ╥  گۇۋاهلىق  بىلهن  ئېتىقاد  شۇ  ۋە  مهزمۇن  بۇ  قا

 بهرپا  بويىچه  تهلىپى  ئېتىقادنىڭ  شۇ  دىنىنى  نىڭ  اهللا  بۈگۈن  يۇرتالرمۇ
 . قىلمايۋاتىدۇ

 قىلىمىزكى╥  هېس  شۇنى  سالغىنىمىزدا  نهزەر  كهرىمگه  تهئاال اهللا قۇرئان
 ئهمهل ۇسۇلم م قۇرئاندا  پهقهت  پائالىيهتلهرنى █ انالرغا  دىنىي  ۋە  تهلىم ئىبادەت

 بولىدىغان╥ ①  مهنپهئىتى  ئۇنىڭغا  لېكىن  كىرسىمۇ╥  ئىسالمغا  ئۇ  مهقسىتى  ئۇستازنىڭ  ئۇنىڭ بهلكىم  ۋە  اهللا
 كېرەك  دېگهندىن ئىبارەت بولسا  بولمايدۇ╥  كىرگهن  رەۋىشته  تهۋهىدگۇۋاهلىقىنى . پهيغهمبىرى تهلهپ قىلغاندەك

 نى  اهللا  إال  إله  ال  ئهمما  كىرىدۇ╥  ئىسالمغا  ئۇ  بىلهن  تېپىلمىسا╥ ئېيتىش  ئۇنىڭدا  تهلىپى  ۋە  مهزمۇنى  شۇ  ڭ
. اهللا ئهڭ ياخشى بىلگۈچى . مۇسۇلمانلىق سۈپهت ۋە هۆكۈم ئۇ كىشىدە داۋامالشمايدۇ
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 قائىدە █ ئهدەپ ياكى بېرىپ  بولدى █ ئهخالق╥  قويۇپ  ئۆگىتىپ  يوسۇنالرنىال
 هالبۇكى ئىنسانالر ئىسالمنى مۇشۇنداق بىچارىلهرچه تهسهۋۋۇر . قىلغان ئهمهس

 اتىنى ئومۇمىيۈزلۈك تهئاال قۇرئان كهرىمدە ئۇالرنىڭ هاي اهللا ئهكسىچه . قىلىشىدۇ
 نهزەرگه ئېلىپ تۇرۇپ╥ ئىنسانالر هاياتىدا ئۇچرايدىغان بارلىق رېئال ئهمهلىيهتلهرگه

 ئورنىتىپ بېرىدۇ █ بىرمۇ  ئىالهى تۈزۈم  مۇسۇلمان شهخس ياكى █ بىر  ههربىر  دە╥
 مۇسۇلمان جهمئىيهتنىڭ هاياتىدىكى بارلىق پائالىيهتلهر ئاشۇ تۈزۈمنىڭ يوليۇرىقى

 قوماندانل  بىر ۋە  ئۇالرنىڭ  الزىملىقىنى╥  بولىشى  كهلگهن  مهيدانغا  ئاستىدا  ىقى
 بولىشى  ئىجادىيىتى  كهلتۈرگهن  مهيدانغا  تۈزۈمنىڭ  ئىالهىي  هاياتىنىڭ  پۈتۈن

 ههمدە  ۋە اهللا كېرەكلىكىنى  بولمايدىغانلىقى  رازى  باشقىغا  تهئاالنىڭ بۇنىڭدىن
 قىلمايدىغانلىقىنى ئ  ئېنىقىنى ئېيتقاندا╥ . دۇ ╳ ۇرى ╳╳ ت ╳ ۇق ╳╳ ئۇنىڭدىن تۆۋىنىنى قۇبۇل

 قانچه  بىر  هاياتىدا  ئۆز  جهمئىيهتنىڭ  مۇسۇلمان  ياكى  شهخس  مۇسۇلمان

 پائالىيهت╥  دىنىي  تۇرمۇش╥  شهخسىي ╳╳   قىلىشى  دەستۇر  تۈزۈلمىنى
 ئهدەپ █ ئهمهل  تۈزۈلمىنى █ ئىبادەت╥  ئېلىنغان  نىڭ كىتابىدىن  اهللا  ئهخالقالرغا

 مۇ  ئىقتىسادىي  باشقا  قىلىپ╥  پائالىيهتلهردە╥ يېتهكچى  ئىجتىمائىي  ئامىلىلهردە╥
 سىياسىي ئىشالر ۋە خهلقئارالىق مهسىلىلهردە  باشقا بىر كىمنىڭ كىتابىدىن ياكى

 تهسهۋۋۇرىدىن ئېلىنغان تۈزۈلمىنى هۆكۈمران █ ههر قانداق بىر ئىنساننىڭ پىكىر
 بولمايدۇ  مهقبۇل  هۇزۇرىدا  نىڭ  اهللا  ئۇ . قىلىشى  بولىدىكهن╥  شۇنداق  ئهگهر

 ئۇنىڭ ئىمان  ئهمهس╥  ئىسالم  ئىمان╥  ئهسال مۇناسىۋىتى █ ههرگىز  بىلهن  ئىسالم
 بواللمىغانالردۇر╥ . يوق  كىرىپ  ئىسالمغا  تېخى  قىلىۋاتقانالر  شۇنداق  چۈنكى

 تېخىچه ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىنى جۈملىدىن ئۇنىڭ ئهڭ ئاۋالقى رۇكنى بولغان╥
تۈزۈم █ ۆزگه هېچكىمدە قانۇن تىن ئ اهللا ن باشقىسى هۆكۈمران ئهمهس ۋە اهللا تى
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 إال اهللا  قىلىدىغان ال إله  دېگهن ئهقىدىنى تهقهززا  بهلگىلهيدىغان ساالهىيهت يوق╥
 . گۇۋاهلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغانالردۇر

 زاماندا╥  ههر  كىشىلهرنى اهللا بىز  نۇرغۇن  دەيدىغان  بار╥  ئىمانىمىز  قا
 ئۇالر  ئهپسۇسكى╥  ئىالهلى اهللا ئۇچرىتىمىز╥  باشقا تهئاالنىڭ  خۇسۇسىيىتىدە  ق

 شىرىك قىلىۋېلىشقان  ئۇنىڭغا  شىرىك . بىراۋنى  بىر اهللا ئۇالرنىڭ بۇ  باشقا  تىن
 قانۇن كىمنىڭ  تۈزۈۋالغان    ئالدىغا  هۆكۈمران █ ئۆز  ئۆزلىرىگه  شهرىئىتىنى

 ئىتائهت اهللا قىلىشى╥  ئىنسانالرغا  ئهگهشمهيدىغان  كىتابىغا  ۋە  ئهلچىسى  نىڭ
 ههرخىل ن تۈرلۈك تهسهۋۋۇر╥ قىممهت قاراشالرنى ۋە تىن غهيرىدى اهللا قىلىشى╦

 قائىدە╥ ئهخالق مىزانلىرىنى قۇبۇل قىلىشلىرىدىن ئىبارەت █ ئۆلچهملهرنى╥ ئهدەپ
 قا ئىمانىمىز بار╥ دېگهن سۆزىنى ۋە ئۇلۇغ اهللا بولۇپ╥ بۇ شهكسىز هالدا ئۇالرنىڭ

 دېگهن اهللا  يوق╥  ئىاله  ههق  باشقا  ئۇنىڭدىن  بهرگهن╥  گۇۋاهلىقىنى ههققىدە

 . تۈپتىن يالغانغا چىقىرىپ ئىناۋەتسىز قىلىپ تاشاليدۇ
 ئهڭ ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى╥ بهزى ئىنسانالر ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ دەۋا

 تۈزۈلمىسىدە╥  هايات  ئىنسانىيهتنىڭ  ئاندىن  شهكسىز اهللا قىلىدۇ╥  بۇالر  تهئاال
 پاالن  سۈپهتلىگهن  دەپ  قانۇن █ قارىغۇالر  سهتلىرىنى سىيا █ پۇستانىنىڭ

 . رىدۇ نه ئۆزىنى مۇسۇلمان چاغالپ ياشاۋې قوللىنىدۇ╥ ئاندىن كېيىن╥ يه
 مهن اهللا  هېچبىركىمنىڭ╥  بهندىلىرىدىن  تۈزۈمنى اهللا نىڭ  بهلگىلىگهن

 تىنمۇ اهللا چۆرۈۋېتىمهن╥ دەيدىغان ياكى مهن خهلقنىڭ مهنپهئهتىنى ) شهرىئهتنى (
 ههققى  دەيدىغان  كۆرەلهيمهن╥  ئالدىن  ياكى . يوق ياخشىراق  تىلى  مهيلى

 ئهمىلىيىتى بىلهن كىم شۇنداق دېسه╥ ئۇ شۇ زامان ئىماننىڭ چېگرىسىدىن چىقىپ
. كېتىدۇ
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 بىلهن  بۇ اهللا ئىمان  ياكى  قىلماسلىق  هۆكۈمران  شهرىئىتىنى  نىڭ
 ئۆزىنى ياكى . شهرىئهتنىڭ هۆكۈمىگه رازى بولماسلىق بىر ئورۇندا جهم بولمايدۇ

 دەپ د  مۇئمىن  هاياتىدا باشقىالرنى  ئۇالر  ئاندىن  قىلىپ╥  █ نىڭ قانۇن اهللا ەۋا
 شهرىئىتىنى هۆكۈمران قىلمىسا ياكى ئۇالرغا شهرىئهت هۆكۈملىرى تهتبىقالنسا╥

 بولىدۇ  قىلغان  دەۋانى  يالغان  قىپقىزىل  ئۇالر  بولمىسا╥  رازى  بېرىپ █ بۇنىڭغا  دە╥
 ] . ههقىقهتته ئۇالر مۇئمىن ئهمهس [ : مۇنۇ ئايهتكه ئۈسۈپ توختايدۇ
 دىننىڭ  تاكى  ئىنسان  پرىنسىپ بىر  ئۆلچهملىرىنى ئاساسىي  ئۇنىڭ  لىرىنى╥

 دىنغا  بۇ  قىلمىغۇچه╥  هۆكۈمران  ئىشلىرىدا  بارلىق  ۋە  هالىتى  پۈتكۈل  ئۆزىنىڭ

 نامالپ  بىلهن  ئاتالغۇالر  تۈرلۈك  توقۇپ  ئىنسانالر  بواللمايدۇ╦  مۇئمىن  كىرىپ
 ۋەقان  ئۆلچهملهر  تهسهۋۋۇرالر╥  ئاچىققان  دىننى █ ۇن مهيدانغا  بۇ  تۈزۈلمىلهر

 مهيدانغا باشقۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن هۆكۈمرانلىق قىلىش ئهمهس╥ ههتتا بۇ دىن

 دەپ  بولىدۇ╥  كهلتۈرگهن تۈزۈم بىلهن بىلله ئىنسانالر هاياتىغا هۆكۈمرانلىق قىلسا
 . غان ۋە ئىمان كهلتۈرگهن بولمايدۇ دىنغا ئېتىقاد قىل ╥ ئۇ يهنىال بۇ قارىسا

 كىش  هۆكۈمگه مۇسۇلمان  بىر  دىنىنىڭ هۆكۈملىرىدىن  ئۆز  هېچقاچان  ى
 پوزىتسىيىسىدە  ئېيتىش  ئۆزرە  قارىتا  ئاساسقا  بىر  ئاساسلىرىدىن  ئېتىقادىي  ياكى

 بولمايدۇ  تېخىمۇ  تۇرىۋالسا  مهيدانىدا  قوغداش  ئۆزىنى  نىسبهتهن  دىنىغا  . ياكى
 ئۇنىڭ ╥ شۈبهىسىزكى  بولغانىكهن╥  مۇسۇلمان  ال دىنى ئۇ  بولىشى  . زىم ئاساس

 ئۇ  بىردىنبىر اهللا ╥ چۈنكى  قىلمايدىغان  مهقبۇل  باشقىنى  ئۇنىڭدىن  ئىنسانالردىن
 ئىگه  كۈچكه  قىلچىلىك  ئالدىدا  ئۇنىڭ  ئۆلچهم  بىر  ههرقانداق  باشقا  ۋە  دىن

 ئۆلچهمدۇر  بىردىنبىر  ئۆز . بواللمايدىغان  مۇسۇلمان  بىر  بولغانىكهن╥  شۇنداق
 ئېيتسا  ئۆزرە  نىسبهتهن  ئۆزىنى قوغداش دىنىنىڭ هۆكۈمىگه  قارىتا  دىنىغا ياكى
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 مهيدانىدا تۇرسا╥ بۇ چاغدا ئۇنىڭ دىنى مهيدانغا كهلتۈرگهن ئۆلچهمدىن باشقا بىر
 دىنىنى  مۇسۇلماننىڭ  ئۆلچهم  غهيرى  بۇ  ههتتا  قىلىشىغا╥  ئېتىراپ  ئۆلچهمنى

 . باشقۇرسا╥ ئۇنىڭ ئۈستىدىن هۆكۈمرانلىق قىلسا بولىدۇ╥ دېيىشكه توغرا كېلىدۇ
 پۈتۈن بار بۇ ۋا  كېلىپ ئۇنىڭ بىر  يهنه  بىۋاسىته چېتىلىدىغان╥  ئۇ ئهقىدىگه  قىتتا╥

 بۇ يهردىن ئاالهىدە دىققهت  ئايلىنىپ╥  ياكى يوق بولىشىغا چېتىلىدىغان مهسىلىگه
 بىر  بولمايدىغان  بهلكى . چىقىدۇ مهيدانغا خهتهر قىلمىسا  ئهمهس╥  بهندە  قارارنى

 چۈنكى ئۇ دىنى ئۇنىڭ  ماهىيهتته چىقىرىشى الزىم╥  قارار  نىڭ دىنى چىقارغان
 . سۈبهانههۇ ۋەتهئاالنىڭ قارارىدۇر اهللا باشقا بىر كىمنىڭ ئهمهس╥ دەل

 زېم  پۈتكۈل  بېرى  قانۇن ى زامانالردىن  هاياتنىڭ  يۈزىدە  نىزامىغا █ ن
 چۈنكى╥ زامانالرنىڭ مابهينىدە . نىسبهتهن ئىككىال الگىر مهۋجۇد بولۇپ كهلدى

 تهسه  هايات  يۈزىدە  ئىككىال زېمىن  پهقهت  قارىتا  پرىنسىپ ئاساسىي ۋۋۇرىغا

 ئىدى  پۈتكۈل : بىرى . مهۋجۇد  ۋە  هۆكۈمرانلىق  پهرۋەردىگارلىق╥  ئىالهلىق╥
 بولغان اهللا سهلتهنهت يالغۇز  مهۋجۇد  خاس قىلىنغان پرىنسىپ ئاساسىدا  تهئاالغا

 شاهلىق ئۇنىڭدا ئىنسانالر مهبۇدلۇق╥ پهرۋەردىگارلىق╥ هۆكۈمرانلىق ۋە پادى . الگىر
 ئايرىلىدۇ  پۈتۈنلهي  يىگانه █ خۇسۇسىيهتلىرىدىن  پهقهت  بۇالرنىڭ  قا اهللا دە╥

 ئىنسانىي  تهسهۋۋۇرالرنى╥  ئېتىقادىي  ۋە  قىلىدۇ  ئېتىراپ  ئىكهنلىكىنى  مهنسۇب
 شۇنداقال╥ █ قهدىر  ئۆلچهملهر  ئهخالقىي  نىزامالرنى╥  ئىجتىمائىي  ۋە  قىممهتلهر

 هاياتنىڭ ئاساسىي پروگراممىلىرى  هاياتنى كونت رېئال  بۇ  قىلىپ ئۇنىڭغا ى ۋە  رول
 تىنال قوبۇل اهللا تۈزۈلمه ۋە شهرىئهتنى يالغۇز بىر █ هۆكۈمرانلىق قىلىدىغان قانۇن

 قىلمايدۇ اهللا بۇالرنى . قىلىدۇ  قوبۇل  هېچكىمدىن  باشقا  مۇشۇ . تىن  ئاندىن
. تىن باشقا ههق ئىاله يوق╥ دەپ گۇۋاهلىق بېرىدۇ اهللا : ئاساستا
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 ى╥ ئۇنىڭ هۆكۈمرانلىقى ۋە تهئاالنىڭ ئىالهلىقى╥ پهرۋەردىگارلىق هللا ا : يهنه بېرى
 تهئاالنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئىنكار قىلىپ بىر پۈتۈن رەد اهللا سهلتهنىتىنى╥ يا █ شاهۇ

 ئىشالردا  زېمىندىكى  پهقهت  بولمىسا  ياكى  هاياتىدا╥ ╳ قىلىدىغان╥  ئىنسانالر ╳╳ 
 قانۇن  ۋە  نىزامى  بۇن █ جهمئىيهت  پرىنسىپ تۈزۈلمىلىرىدە  قىلىدىغان  رەد  ى

 بۇ الگىردىكىلهر مهلۇم ئىنسانالرنىڭ مهيلى ئۇالر بىر . ئاساسىدا تۇرىۋاتقان الگىر
 تهبىقه  بىر  مهلۇم  ياكى  ئورگان  بىر  بولسۇن╥  تهشكىالت  بىر  ياكى  شهخس

 شىرىك بولۇپ ئىنسانالر اهللا كىشىلىرى بولسۇن╥  تىن يۈز ئۆرۈپ ياكى ئۇنىڭغا
 ئىالهلىق╥  ۋە هاياتىدا  هۆكۈمرانلىق  قىلسا پهرۋەردىگارلىق╥  پادىشاهلىق

 كېتىۋاتقان . بولىدىغانلىقىنى داۋراڭ سالىدۇ  بۇ پرىنسىپ ئاساسىدا  شۇنىڭ بىلهن
 دەپ شاهادەت ئېيتىپ اهللا كىشىلهر ههرگىزمۇ  ههق ئىاله يوق╥  ال إله تىن باشقا

 . نىڭ گۇۋاهچىسى بواللمايدۇ إال اهللا

 بۇ ئىككى الگىر ههرگىز . ز ئالدىغا باشقا بىر پرىنسىپ ئاۋۇمۇ ئۆ . بۇ بىر پرىنسىپ
 كېلهلمهيدۇ  يهرگه  بولۇپ بىر  بىرى بولسا . جهم  يهنه  بىرى جاهىلىيهت╥  چۈنكى

 جاهىلىيهتلىرىنىڭ . ئىسالم  ئاتىۋالغان  بىلهن  نامالر  تۈرلۈك  كىشىلهرنىڭ
 ئههۋاالتلىرى تۈرلۈك بولىشىدىن قهتئىينهزەر ئۇ يه █ شهكىللىرى خىلمۇ  نىال خىل╥

 هۆكۈمرانلىقى ! جاهىلىيهت  خهلق  ياكى  هۆكۈمرانلىقى  شهخس  ئۇنى  مهيلى
 ياكى  دىمۇكراتىيه  ئاتىسۇن╥  دەپ  سوتسىيالىزم  ياكى  كوممۇنىزم  دەۋالسۇن╥

 دىنىي دۆلهت ياكى روهانىي هاكىمىيهت دەپ ئاتالرنى قويىۋالسۇن╥ دىكتاتورىيه
 ناملىۋالسۇن╥  دېس [ دەپ  ۋەتهنچىلىك  ياكى  بۇ ] ۇن مىللهتچىلىك  ئهمهلىيهتته ╥ 

 يوق  ئېتىبارى  هېچ  شهكىللهرنىڭ  بۇ  ههممىسى . نامالرنىڭ╥  ئۇالر  چۈنكى
 ئىبادەت  ئنسانىيهتكه  ئىنسانىيهت ╳╳   پرىنسىپىدا  ئاساسىي  الگىرىنىڭ جاهىلىيهت
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 ۋە  پهرۋەردىگارلىقى╥ اهللا قىلىدىغان  هاياتىدىكى ئىالهلىقى╥  تهئاالنىڭ ئىنسانالر
 پادىشا  ۋە  تامامهن هۆكۈمرانلىقى  پرىنسىپىدا  ئاساسىي  قىلىدىغان  رەد  هلىقىنى

 ╮ . بىرلىشىپ كهتكهن

 مۇشۇنچىلىك  قۇرلىرىغا  مۇهاكىمىمىزنىڭ  قىممهتلىك  بۇ  ئاخىرىدا╥
 قىلغان  مۇيهسسهر  پۈتۈشكه  بىرگه╥ اهللا مهزمۇننى  بىلهن  ئېيتىش  تهشهككۈر  قا

 مهنپهئه  شهههرلهرگه  ۋە  بهندىلهرگه  بۇالرنى  قىلىپ پهرۋەردىگارىمىزدىن  تلىك
 بېرىشىنى ۋە بارلىق ئهمهللىرىمىزنى ئۆز رىزاسى ۋە بۈيۈك جامالى ئۈچۈن خالىس

 تىلهيمىز  رىيا . قىلىپ بېرىشىنى  نامۇ █ ئهمهللىرىمىزدىن  شۆهرەت █ سۇمئهت ياكى
 ههممىنى تىڭشاپ تۇرغۇچى╥ دۇئا قىلغۇچىغا يېقىن ۋە ئۇنى اهللا . ئىستىمهيمىز

 . ئىجابهت قىلغۇچى زاتتۇر

 ۋە رە اهللا  ئائىلىسى  ئۇنىڭ  مۇههممهدكه╥  پهيغهمبىرىمىز  ۋە  هبىرىمىز
 قىلسۇن  ئاتا  ئامانلىق  ۋە  رەهمهت  جېمى . ساهابىلىرىغا  ئاخىرى╥  سۆزىمىزنىڭ

 . قا خاستۇر اهللا سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى █ ههمدۇ

 ههلىيمه ئابدۇلمۇنئىم مۇستافا
 ئهبۇ بهسىير تارتۇسىي

 20 \ 7 \ 1421 ه
 18 \ 10 \ 2000 م

. ╳╳ ت . اهللا قا شۈكرى ئېيتىمهنكى╥ ياخشىلىقنىڭ تامام بولغىنى ئۇنىڭ نېمىتىدۇر


