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 كىرىش سۆز

 ب  اعاليم ن ااعلةا  ااعلةا  لى  شرف  انأبيال  احلمد هلل
اايمفسى ن بيانل حممد الى  آعه اصحيه شمجا ن امن تياهم إبحللن إىل 

 يو  اعدين.
قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب ئىسالم  ،ھۆرمەتلىك قېرىندىشىم

ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ 

لغان ئەقىدىگە ئاالقىدار ودىننىڭ ئاساسى )جان تومۇرى( ب

نى قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شەرىفتىن سۈزۈپ ئېلىپ ىرىھۆكۈمل

ئىشەنچىلىك ئۇستاز ئىمام تەھاۋىي رەھىمەھۇلالھ بايان چۈشەنگەن 

ھەمدە دۇنيا  سۈننەت ۋەلجامائەتنىڭ ئەقىدىسى ئەھلىقىلغان 

لىنىپ كېلىۋاتقان مەشھۇر راپ قىلىپ، پايدىىئالىملىرى ئېت

 نىڭ ئىخچام شەرھىسىدۇر.« تەھاۋىي ئەقىدە»

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  —سۈننەت  تىكى«ھلى سۈننەت ۋەلجامائەتئە»

ئۇالرغا ساھابىلەردىن، تابىئىنالردىن ۋە  —جامائەت  ؛يولىدۇرنىڭ 

يولدا ماڭغان، نىجات  ھەق ،ھسان بىلەن ئەگەشكەنېقىيامەتكىچە ئ

مائەتكە سۈننەتكە ۋە مۇشۇ جا ا،تاپقان جامائەتدۇر؛ ئەھلى بولس

 دۇر.لەرراستچىللىق بىلەن ئەگەشكەن كىشى

ۋە  رەبچە سۆز بولۇپ، ئېتىقاد قىلىشئەسلى ئە —ئەقىدە 

كۆزقاراش دېگەن مەنىدە. ئۇ خۇددى ماشىنىنىڭ رولىغا ئوخشاش 

تۇرىدىغان  ئادەمنىڭ بارلىق ھەرىكىتىنى كونترول قىلىپ

ئۇنىڭ بىر ئادەم نېمىگە ئېتىقاد قىلسا  تىزگىنلىگۈچتۇر. شۇڭا

قادىغا قاراپ ئۆزگىرىدۇ. ىھەرىكىتى شۇ ئېت-سۆز، ئىش-بارلىق گەپ

منى چوشقا گۆشىنى ھارام دەپ ئېتىقاد قىلغان ئادە ،مەسىلەن

 بىكارغا بەرسىمۇ يېمەيدۇ،ئۇنىڭغا  ۋە باشقىالر ھەرقانچە زورلىسىمۇ
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 ئەمما ؛ناۋادا مەجبۇرلىنىپ يەپ سالسىمۇ كۆڭلى ئېلىشىپ كېتىدۇ

-ھارام دەپ ئېتىقاد قىلمىغان ئادەم ئۆزى ئىزدەپ چوشقا گۆشىنى

سوراپ، پۇلغا سېتىۋېلىپ يەيدۇ، ئۇ ئادەمدە كۆڭلى ئېلىشىدىغان 

ئەھۋالالر كۆرۈلمەيدۇ. دېمەك، گۆش ئوخشاش بولسىمۇ، ئېتىقاد 

ئوخشاش بولمىغاچقا، ئىككى خىل ئېتىقادتىكى كىشىدە ئىككى 

 خىل ئەھۋال كۆرۈلىدۇ.

النغان ەم ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىن باشئىسالم ئەقىدىسى ئاد

ا، نى زاتىدتائاالاهلل  ىسى تەۋھىد )يەنىقتۇبولۇپ، ئۇنىڭ ئەڭ مۇھىم ن

 ئىشلىرىداسۈپەتلىرىدە، -، ئىسىمرۇبۇبىييىتىدە، ئۇلۇھىييىتىدە

يېگانە دەپ چىن دىلى بىلەن ئىشىنىپ، تىلىدا گۇۋاھلىق -يەككە

ىڭ ئۆزىگىال خاسالشتۇرۇپ تائاالنئىبادەتلەرنى اهلل -بېرىپ، ئەمەل

ر پەيغەمبەرلە ئىنساننى ياراتقاندىن تارتىپتائاال . اهلل تۇرقىلىش(

بىر پەيغەمبەر ئۆز قەۋمىنى كە چاقىرغان. ھەرتەۋھىدئارقىلىق 

 نىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ملسو هيلع هللا ىلصكە چاقىرىپ كەلگەن. رەسۇلۇلالھ تەۋھىد

ىسىنى ئەقىد تەۋھىدئۇ زاتنىڭ ساھابىلىرى پۈتۈن دۇنياغا  ھەم

تارقىتىش ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشالپ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى 

م جايلىرىغا مۇشۇ ىسىىغا يۈرۈش قىلىپ، دۇنيانىڭ كۆپ قجايلىر

 ئەقىدىنى تارقاتقان.

ئەقىدە مەسىلىسى ئىسالمدىكى ئەڭ مۇھىم بولغان 

ئاساسلىق مەسىلە بولغاچقا، ئىلگىرىكى پېشقەدەم ئالىمالر بۇ 

كىتابالرنى  ۋەەھمىيەت بەرگەن، ئۈگەتكەن مەسىلىگە ئاالھىدە ئ

يېزىپ مىراس قالدۇرغان. ئۇ مىراسالردىن: ئىمام تەھاۋىي 

ناملىق « تەھاۋىي ئەقىدە»ھۇلالھنىڭ قولىڭىزدىكى رەھىمە

كىتابى، ئۇيغۇر ئالىملىرىمىزدىن ئۇستاز ئابدۇلقادىر دامولالم 

ناملىق  )زۆرۈر ئەقىدىلەر( «زۇرۇرىييە ئەقائىد»رەھىمەھۇلالھنىڭ 

تەھاۋىينى  مولالم رەھىمەھۇلالھنىڭ ئەقىدەكىتابى، سابىت دا
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ق ناملى« بايانى سۈننە»تۈزۈپ چىققان  تەرجىمە قىلىپ، شەرھىيلەپ

 كىتابى ھەمدە ئۇالردىن باشقا نۇرغۇن ئۇستازالرنىڭ كىتابلىرى بار

. ئەپسۇسكى، يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان مۇسۇلمانالر ئىدى

-، دىنىي تەلىمدىلىلىرىگە سەل قاراپ تاشالپ قويئەقىدە مەسى

تەربىيە بىلەن شۇغۇلالنغانالرمۇ شارائىتى يار بەرمىگەنلەرگە قۇرئان 

ئوقۇشنى، شارائىتى يار بەرگەنلەرگە ھەدىس، تەپسىر ۋە باشقا 

. ىددە دەرسلىكىگە كۆڭۈل بۆلمىئەقى يۇ، لېكىن-ئۆگەتتىكىتابالرنى 

قىدە مەسىلىلىرىنى قۇرئان كەرىم ۋە شۇ سەۋەبتىن، مۇسۇلمانالر ئە

-بەلكى ئۆزىنىڭ نەپسى شەرىفنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئەمەسھەدىس 

 ر قايمۇقۇش ئىچىدە قالدى. ھەتتاخاھىشى بويىچە چۈشىنىپ، ئېغى

سلىكىنى ئوقۇمىغان ئەقىدە دەر ئەمما ھەدىس ۋە تەپسىرلەرنى ئوقۇپ

لمەي قايمۇقۇپ توغرا چۈشىنەبەزى كىشىلەر ئەقىدە مەسىلىلىرىنى 

مۇئتەزىلە ئەقىدىسىگە  ي. دىن دۈشمەنلىرى ۋە زامانىۋىدىيۈر

گە ئوخشاش ھەرخىل بۇزۇق «ھىزبۇت تەھرىر»مەنسۇپ بولغان 

ئەقىدىدىكى كىشىلەر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ بۇزۇق 

 دى،رنىڭ ئارىسىدا كەڭ تەشۋىق قىلئەقىدىلىرىنى مۇسۇلمانال

لمانالر ئۇالرنىڭ ئەقىدىسىنى قوبۇل مۇسۇبەزى شۇنىڭ بىلەن 

ياكى  ىگەنئەگەشمئۇالرغا قىلىپ، ئۇالرغا ئەگىشىپ ئېزىپ كەتتى. 

 ەقھ رنىڭ ئىچىدىن ھەم بەزىلەرئۇالرنىڭ تەشۋىقاتىغا يولۇقمىغانال

ڭ پەزلى بىلەن تائاالنىاهلل  ئەمما ،دىاپالماي قايمۇقۇپ يۈريولنى ت

ىس شەرىف ۋە باشقا ساغالم قۇرئان كەرىم، ھەدنۇرغۇن مۇسۇلمانالر 

 . ماقتاىنىپ توغرا يولدا ماڭبولغان ماتېرىيالالردىن پايدىل

ئىدىم. اهلل دىن بىرى شۇ قايمۇقۇپ يۈرگەنلەرھەم مەنمۇ 

 بىلەن ئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەت ھىدايىتى-ەزلىپنىڭ تائاال

ئەقىدىسىنىڭ قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شەرىفتىن ئېلىنغان توغرا، 

ئەقىدە  ىم. بىراقتئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتدە ساپ ئەقى
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ھەققىدە سەھىھ ئۇيغۇرچە كىتابالر ۋە تەرجىمە ئەسەرلەر تولىمۇ ئاز 

ماڭا ئوخشاش قايمۇقۇش ئىچىدە  بولغانلىقى سەۋەبلىك،

ياردىمى -ەزلىپڭ تائاالنىقالغانالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن اهلل 

ۇ ئىشقا بمېنى  تەرجىمە قىلىپ چىقتىم.بۇ كىتابنى بىلەن 

 ھەمدەچەكسىز  تائاالغاق ۋە ئىمكانىيەت بەرگەن اهلل پىتاللىغان، تەۋ

 ئېيتىمەن.

ھازىر جەمئىيىتىمىزدە دىنىي مەزمۇندىكى ئەرەبچە، ئۇيغۇرچە 

ۋە باشقا تىلدىكى ئاۋازلىق، سۈرەتلىك تەبلىغلەر ھەمدە كىتابالر 

ن دىبار، ساغالم بولغانلىرى كۆپىيىپ كەتتى. بۇالرنىڭ ئىچىدە 

شنى مەقسەت قەست قىلىىيۇدۈشمەنلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرغا س

بۇزۇق ئەقىدىدىكى كىشىلەرنىڭ ئۆزىنىڭ  ،قىلىپ تارقاتقانلىرى بار

بار. ھەم سىياتىغا تايىنىپ تارقاتقانلىرىمۇ سكۆزقارىشى ۋە ھې

نىڭ ئېزىپ قېرىنداشلىرىم ،بۇالرنى پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن

پاناھ تىلەپ، ساغالم قاتتىق  ېغىنىپالغا ستائااهلل  كېتىشىدىن

بولغان ئەقىدە كىتابلىرىدىن پايدىلىنىپ ئەقىدىسىنى 

سەھىھ ھەدىس،  ،مۇستەھكەملىۋالغاندىن كېيىن، قۇرئان كەرىم

راپ قىلغان مەشھۇر ىساغالم ئەقىدىدىكى ئالىمالر بىردەك ئېت

پەيغەمبىرىمىز  ۋە فىقھىئۇستازالر تەرىپىدىن يېزىلغان تەپسىر، 

ئاساس قىلىپ، كۆپرەك  نىتارىخىسەھىھ نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصھەممەد مۇ

ھەرقانداق ئەمەلنىڭ اهلل  ئوقۇشىنى تەۋسىيە قىلىمەن. چۈنكى

تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن ئالدى بىلەن ساغالم 

ئاندىن شەرىئەتكە مۇۋاپىق بولۇشى شەرتتۇر. ئەگەر  ،بولۇشى نىيەت

ل قوبۇل بولمايدۇ. بولۇپمۇ، بۇ ئىككىسىدىن بىرى كەم بولسا ئەمە

ئەگەر بەندە دۇنيادىن ئىمانسىز كېتىپ قالسا ياكى ئېيتقان ئىمانى 

اهلل تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولمىسا، ئۇ بەندە دۇنيادا ھەرقانچە كۆپ 

دوزاخقا ئاقىۋەتتە رەلمەي، ىجەننەتكە ك ەمەل قىلغان بولسىمۇئ
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ر بەندىنىڭ ئىمانى اهلل چۈشۈپ كېتىپ، دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ. ئەگە

ي رىك كەلتۈرمەېقوبۇل بولسا، دۇنيادىن اهلل قا شتائاالنىڭ دەرگاھىدا 

ساغالم ئىمان بىلەن كېتەلىسە، ئۇنىڭ باشقا گۇناھلىرىنى اهلل 

ئۇ بەندە دوزاختا  ېتىدۇ، خالىسا ئازاباليدۇ لېكىنۋۈخالىسا كەچۈر

زىلىقىغا مەڭگۈ قالمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز رەببىمىزنىڭ را

ئېرىشىشنى ۋە مەڭگۈلۈك راھەت ماكانى بولغان جەننەتكە كىرىشنى 

ئوياليدىكەنمىز چوقۇم ئالدى بىلەن ئەقىدىمىزنى ساپالشتۇرۇشىمىز 

كېرەك. ئەقىدىنى ساپالشتۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم قۇرئان كەرىم ۋە 

ھەدىس شەرىفكە ئۇيغۇن بولغان ئىشەنچىلىك ئالىمالر تەرىپىدىن 

دە كىتابلىرىنى ئوقۇشىمىز، بۇزۇق ئەقىدىدىكى يېزىلغان ئەقى

پىرقىلەر ئۆزىنىڭ باتىل ئەقىدىلىرى بىلەن يازغان ماتېرىيالالردىن 

 قاتتىق ھەزەر ئەيلىشىمىز كېرەك. 

ئاتالغۇالر ۋە -كىتابنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا، بەزى سۆز

جۈملىلەرنى ئوقۇرمەن قېرىنداشالرنىڭ تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشى 

ھەمدە بۇالرنىڭ  خاتا چۈشىنىپ قېلىشىدىن ساقلىنىشياكى 

مەنىسىنى چۈشىنىشكە نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئېھتىياجى 

نىڭ مەتنىسى «ئەقىدە تەھاۋىي»بار دەپ قارىغانلىقىم ئۈچۈن، 

ھەققىدىكى باشقا شەرھىلەرگە ۋە مۇناسىۋەتلىك ئەقىدە كىتابالرغا 

لغۇالر ۋە جۈملىلەرنىڭ ئاتا-مۇراجىئەت قىلىش ئارقىلىق، ئۇ سۆز

كەينىگە تىرناق ) ( ئېچىپ قىسقىچە ئىزاھالپ قويدۇم ياكى بەت 

ئاستىغا ئىزاھات يېزىپ، بىرقەدەر تەپسىلىي چۈشەندۈرۈشكە 

تىرىشتىم. شۇنداقال، بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسلىرىدىن باشقا 

ھەدىسلەرگە نىسبەتەن ئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ كۆڭلى 

تىرجەم بولۇشى ئۈچۈن، شەيخ ئەلبانىينىڭ بۇ ھەدىسلەر تېخىمۇ خا

 ھەققىدىكى باھاسىنى يېزىپ قويدۇم.

لىكى، چەكلىكڭ سەۋىيەمنى رىشقان بولساممۇىھەرقانچە ت
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پ نى ئىپادىلەىئىبارىلەر بىلەن كۆپ مەن-سقا سۆزقى نىڭئەرەب تىلى

ئىلگىرىكى  شۇنداقالبېرىدىغان پاساھەتلىك تىل بولغانلىقى، 

ىد ئالىمالر پاساھەت ۋە باالغىتى يۇقىرى بولغان ئىخچام مۇجتەھ

ىڭ نىزئىبارىلەرنى ئىشلىتىدىغانلىقى ئۈچۈن قېرىنداشلىرىم-سۆز

ئەرەبچە تېكىستىنى قوشۇپ  ئوقۇشىنى ئۈمىد قىلىپالپ ىرتوغ

پەزلى، ڭ تائاالنىباستىم. توغرا تەرجىمە قىلغان بولسام اهلل 

چەكسىز  تائاالغابۇنىڭ ئۈچۈن اهلل  ئەلۋەتتە.، ھىدايىتى ۋە ياردىمىدۇر

ىلىقىنى ئىزدەپ قىلغان بۇ ڭ رازتائاالنىشۈكرى ئېيتىمەن ۋە اهلل 

خىزمىتىمنى قوبۇل قىلىشىنى ھەمدە بۇ كىتاب بىلەن  ەئازغىن

باشقىالرغا مەنپەئەت بېرىشىنى سورايمەن. ئەگەر خاتاالشقان بولسام 

نەلمەي مېنىڭ سەۋىيەمنىڭ تۆۋەنلىكى، ئەتراپلىق ئىزدى

ەن يمدىن مەغپىرەت تىلەتائاالقالغانلىقىمدىندۇر. بۇنىڭ ئۈچۈن اهلل 

پ ئوقۇشىنى ئۈمىد ىتى، تۈزالپىرھەمدە قېرىنداشلىرىمنىڭ توغ

 قىلىمەن.

 بولغاچقا، ۇقىرى سەۋىيە بىلەن يازغاني نىبۇ كىتابمۇئەللىپ 

ۇقىرى سەۋىيە تەلەپ قىلىدۇ. يئوقۇپ چۈشىنىش ئۈچۈن بىرقەدەر 

ىكى دىئىمكان بار يۇقىرى سەۋىينىڭ ىزېرىنداشلىرىمق شۇڭا

سلىك قىلىپ ئوقۇشىنى، ئۇستازنىڭ يېتەكچىلىكىدە دەر

ئاخىر تولۇق كۆرۈپ -مۇمكىنقەدەر باشتىن مۇ ھەمئۇستازالرنىڭ

 دىنتائاالچىقىپ، تەييارلىق قىلىپ ئۆگىتىشىنى سورايمەن. اهلل 

ھمەت ۋە دايەت، رەىھ ئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزغا ۋە ماڭا

 مەغپىرەت تىلەيمەن.

ىق ئۇلۇغ اهلل ھەممىمىزنىڭ دىن ئۈچۈن قىلغان بارل

زنى مەغپىرەت گۇناھلىرىمى ،خىزمەتلىرىمىزنى قوبۇل قىلسۇن

ساغالم ئىمان ئاتا قىلسۇن، ھەق يولدىكى  ۋە قىلسۇن، ساپ ئەقىدە

ھەمدە دۇنيادىن ساغالم  اشقانىجات تاپقان جامائەت بىلەن بىللە ياش
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 ن!ئامى ،نېسىپ قىلسۇن ېتىشكەك ە، سۈزۈك ئىمان بىلەنئەقىد

 ﴾َبب ََّنل تَ َقيَّْل ِمنَّل إِبََّك شَبَت اعلَِّماُع اْعَاِىامُ ﴿
بىزنىڭ )خىزمىتىمىزنى( قوبۇل قىلغىن،  !پەرۋەردىگارىمىز»

سەن ھەقىقەتەن )دۇئايىمىزنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن، 

 «.ى( بىلىپ تۇرغۇچىسەن)نىيىتىمىزن

  

about:blankAr
about:blankAr
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 ملقدمةا
لنل، من رفاب شبف ەللا، حنمده ابلتاانه، اباوذ ابەللاإن احلمد 

فةا مضل عه، امن يضىل فةا هلدي عه،  ەللااسائلت شلملعنل، من يهده 
 احده الرفيك عه، اشرهد شن حممًدا ليده ابسوعه. ەللااشرهد شال إعه إال 

وُتنَّ ِإالَّ َاشَبْ ُتْم ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقلتِِه َااَل تَُ ََي شَي َُّهل اعَِّذيَن آَمُنوا ﴿
 ﴾ُمْلِىُمونَ 
َخَىَق ََي شَي َُّهل اعنَّلُس ات َُّقوا َببَُّكُم اعَِّذي َخَىَقُكْم ِمْن بَ ْفٍس َااِحَدٍ  اَ ﴿

 َ ُهَمل بَِجلاًل َكِثريًا َاِبَللً  َاات َُّقوا اَّللَّ َهل َزْاَجَهل َاَبثَّ ِمن ْ عَِّذي َتَللَ ُعوَن بِِه اِمن ْ
 ﴾َاانْأَْبَحلَ  ِإنَّ اَّللََّ َكلَن َلَىْاُكْم َبِقاًيل

ُيْلِىْح َعُكْم  ۞ََي شَي َُّهل اعَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َاُقوُعوا قَ ْواًل َسِديًدا ﴿
ْد فَلَز فَ ْوًزا قَ شَْلَملَعُكْم َايَ ْغِفْف َعُكْم ُذبُوَبُكْم َاَمْن ُيِطِع اَّللََّ َاَبُسوَعُه ف َ 

 ﴾۞َلِظاًمل
 مۇقەددىمە

 ئۇ زاتنى !قا خاستۇر ساناالر اهلل-بارلىق ھەمدۇ ،شۈبھىسىزكى

مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ  ئۇنىڭدىن ۋە مەدھىيىلەيمىز

ھ قا سېغىنىپ پانا شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن اهلل

شىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋە ھىدايەت قىلغان كى اهلل .تىلەيمىز

گۇۋاھلىق  .ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىاللمايدۇ اهلل

-تۇر، ئۇ يەككەئىالھ يوقھەق تىن باشقا ھېچ  بىر اهللبېرىمەنكى، 

يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 
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 .دۇرۋە ئەلچىسى بەندىسىنىڭ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد

قا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر،  ى مۇئمىنلەر! اهللئ»

 ①«.پەقەت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلەنال ۋاپات بولۇڭالر

ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر ئىنساندىن )يەنى ئادەم »

ئەلەيھىسساالمدىن( ياراتقان، شۇ ئىنساندىن )يەنى ئۆز جىنسىدىن( 

ادەم قان ۋە ئۇالردىن )يەنى ئئۇنىڭ جۈپتىنى )يەنى ھەۋۋانى( يارات

ردىگارىڭالردىن ئايالالرنى ياراتقان پەرۋە-بىلەن ھەۋۋادىن( نۇرغۇن ئەر

بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا نامى بىلەن -قورقۇڭالر، بىر

رەھىمنى ئۈزۈپ قويۇشتىن -قورقۇڭالر، سىلە سورايدىغان اهلل تىن

ى( ئەھۋالىڭالرنساقلىنىڭالر. اهلل ھەقىقەتەن سىلەرنى )يەنى پۈتۈن 

 ②.«كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر

ئى مۇئمىنلەر! اهلل تىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالر »

[. اهلل سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ )يەنى سىلەرنى ياخشى 36]

ەرگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ(، گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، ـئەمەلل

ئىتائەت قىلسا زور كىمكى اهلل قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە 

 ③.«[31مۇۋەپپەقىيەت قازانغان بولىدۇ ]

 ، اخري اهلدي هدي حممدەللاشمل باد فإن شصدق احلديث كتل  
، ارف انأموب حمداثهتل، اكل حمدثة بدلة، اكل بدلة ضةاعة، اكل ملسو هيلع هللا ىلص

 ضةاعة يف اعنلب.
 لىكىھەقىقەتەن سۆزلەرنىڭ ئەڭ ئىشەنچ ،كە كەلسەكتمەقسە

دۇر. يولىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  نىڭ ياخشىسىيول ،نىڭ كىتابىدۇر اهلل

ئىشالرنىڭ يامىنى يېڭىدىن پەيدا بولغانلىرىدۇر، ھەرقانداق 

                                                           
 ئايەت. -162سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -1سۈرە نىسا  ②
 ئايەتلەر. -31، -36سۈرە ئەھزاب  ③
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، ھەرقانداق بىدئەت يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىش بىدئەتتۇر

 ھەرقانداق ئازغۇنلۇق دوزاختا بولىدۇ. ،ئازغۇنلۇقتۇر

 ةفهذا رفح موجز عيالن التقلد شهل اعلنة ااجلملل مث شمل باد،
لى  مذهب فقهل  ايمىة: شيب حنافة اعناملن بن اثبت اعكويف، اشيب 

حللن حممد بن ا ەللايوسف ياقو  بن إبفاهام انأبللبي، اشيب ليد
اعشايلين ااعذي قفبه لنهم اإلمل  شبوجاففاعطحلاي، اقد شجلد اشفلد بمحه 

 ، اكاف ال، اهو شثيت من بقل لقاد  انأئمة ايمذكوبين، عفسوختالىل ەللا
لىمه امكلبته يف ايمذهب احلنفي، فهو شثيت من قفب لقاد  هؤال  
انأئمة، إذ إبه ثقة لند اعفقهل  ااحملدث ن، اقد تىقت مجلهري انأمة هذا 
ايمنت اعذي قفبه اعطحلاي ابعقيول، اكثفت رفاحلته ااعتاىاقلت لىاه، 
فمنهم من اافق اعلنة، امنهم من سىك طفيقة ايمتكىم ن، امن شلظم 

اعشفاح ااغزبهل فلئد  رفح اإلمل  ابن شيب اعاز انأذبلي احلنفي هذه 
 :، اقد تاقب لى  اعطحلاي يف هذه اعاقاد  ثةاث مللئلتالىل ەللابمحه 

دۇرۇت  گە ملسو هيلع هللا ىلصسانا، پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد -غا ھەمدۇتائاال اهلل

 ،ىن ئاساسلىق مەقسىتىمىزگە كەلسەكيولالپ بولغاندىن كېي

 اب ئىمام ئەبۇ ھەنىفە نۇئمان ئىبنى سابىتقولىڭىزدىكى بۇ كىت

ۇ ئەب ۋە قۇب ئىبنى ئىبراھىم ئەنسارىيەئي ۇفسۇ، ئەبۇ ي ①لكۇفىيئە

قاتارلىق فىقھىشۇناس  ②شەيبانى ئابدۇلال مۇھەممەد ئىبنى ھەسەن

                                                           
ەم زەشىۋاسى بولۇپ، ئىمام ئېتابىئىنالرنىڭ كاتتىسى، تۆت مەزھەب ئۆلىمالىرىنىڭ پ ①

 .نامى بىلەن مەشھۇر
بۇ ئىككىسى ئىمام ئەزەمنىڭ شاگىرتلىرى بولۇپ، ھەنەفىي مەزھىبىدە ئاالھىدە   ②

 .پۇزى بار مەشھۇر ئالىمالردۇرنو
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ئالىمالرنىڭ مەزھىبى )تۇتۇپ ماڭغان يولى( بويىچە تۈزۈلگەن ئەھلى 

 دۇر.انىنىڭ ئىخچام شەرھىسىباي سۈننەت ۋەلجامائەت ئېتىقادىنىڭ

تابىئىنالرنىڭ  ىئىتەھاۋىي )تەب جەئفەر ۇبۇ ئەقىدىنى ئىمام ئەب

يىلى  -213رىيە شافىئىينىڭ بۇرادىرى بولۇپ، ھىج كاتتىسى، ئىمام

دا سۆزلەنگەن ئالىمالردىن ىرىيىلى ۋاپات بولغان( يۇق -121 غۇلۇپ،وت

 انداقمۇان ئىدى. قتولۇق ۋە پۇختا ئىپادىلەپ، خۇالسىلەپ بايان قىلغ

ئىمام تەھاۋىي مەزكۇر ئىمامالرنىڭ  ئۇنداق بولمىسۇن؟ چۈنكى

، شۇنداقاللىكىدۇر. كەڭ تارقاتقانالرنىڭ ئەڭ ئىشەنچ ئەقىدىسىنى

ھەنەفىي مەزھىبىدە  ۋەسەۋىيىسى پۇختا  مىنىڭ ئىلئىمام تەھاۋىي

ئاالھىدە ئورنى بولغانلىقى، فىقھىشۇناس ۋە ھەدىسشۇناس 

لىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئاشۇ ئىشەنچ ئىنتايىننەزىرىدە  ئالىمالرنىڭ

پ كىتاب يازغانالرنىڭ ئەڭ ئىمامالرنىڭ ئەقىدىسىنى خۇالسىلە

ممەتنىڭ كۆپچىلىكى ئىمام تەھاۋىينىڭ ۈئىشەنچلىكىدۇر. ئ

)ئىسالمنىڭ ساپ  قوبۇل قىلدىخۇالسىلەپ يازغان تېكىستىنى 

نۇرغۇنلىغان  (. بۇ تېكىستكەئەقىدىسىگە مۇۋاپىق دەپ قارىدى

ئۇالردىن سۈننەتكە مۇۋاپىق  لەر ۋە ئىزاھاتالر يېزىلدى.ىشەرھ

لەش جەريانىدا پەلسەپىچىلەر )ئەھلى ىشەرھلىگەنلەرمۇ، شەرھ

نىڭ يولىغا چىقىپ كەتكەنلەرمۇ بار. مۇشۇ (سۆزمەنلەر ،كاالم

 زئىشەرھىلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى ۋە ئەڭ پايدىلىقى ئىمام ئىبنى ئەبۇ 

فىي رەھىمەھۇلالھنىڭ  شەرھىسىدۇر. ئۇ ئىمام ئەزرەئى ھەنە

 راز بىلدۈردى.ىتەھاۋىيغا مۇشۇ ئەقىدىدىكى ئۈچ مەسىلىدە ئېت

ل فهذه من حمداثت شه« قدمي بةا ابتدا »االاىل: قول اعطحلاي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص وعهل مس  به بفله، شا مسله به بسإال مب تالىل ەللااعكةا ، اال يلم  

باشلىنىشى يوق  نىڭ اهلل» :ئىمام تەھاۋىينىڭ ،بىرىنچى

پەلسەپىچىلەرنىڭ ۇ سۆزى بدېگەن سۆزىدۇر. « زاتتۇر ئەزەلىي
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 ئاتىغان ئىسىمالر بىلەنال پەقەت ئۆزى تائاال اهلل بولۇپ، بىدئەتلىرىدىن

 دۇ.ئاتىلىئاتىغان ئىسىمالر بىلەنال  ملسو هيلع هللا ىلصئەلچىسى  ڭتائاالنى اهللياكى 

ل  ن اانألضلن احلداد ااعغلَيت اانأبكل تالىل»اعثلباة: قوعه 
اهذه شعفلظ مل تفد يف اعشفع ال بفًال اال إثيلًًت، بل هي من « اانأداات

 حمداثت ايمتكىم ن، اانأاىل اعتقاد ابنأعفلظ اعشفلاة.
گراالر، ېچ-چەكتائاال  اهلل»ئىمام تەھاۋىينىڭ  ،ئىككىنچى

)مەخلۇقاتالرنىڭ بەدىنىگە ئوخشاش( ، تايانچالر، ئاخىرقى نۇقتىالر

ت دېگەن سۆزىدۇر. شەرىئە« ەسۋابالردىن پاك ۋە ئۈستۈندۇرئەزاالر، ئ

لىنىپ ياكى تە بۇ سۆزلەر ئىنكار قى)قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شەرىف(

ئۇ سۆزلەر پەلسەپىچىلەرنىڭ  ئىسپاتلىنىپ كەلمىگەن بەلكى

سۈپەتلەشتە شەرىئەتنىڭ سۆزلىرى  تائاالنى اهللبىدئەتلىرىدىندۇر. 

 دۇر.بىلەنال چەكلىنىش بەك مۇھىم

، فأخفج «شن االميلن إقفاب ابعىللن اتلديق ابجلنلن»اعثلعثة: تقفيفه 
بذعك انألملل من اسم اإلميلن، اهذا خةا  مل لىاه مجلهري اعلىف 

 من ايمذاهب ايمختىفة.
ئىقرار  بىلەن تىل —ئىمان »نىڭ: ئىمام تەھاۋىي ،ئۈچىنچى

ىمام دېگەن بايانىدۇر. ئ« الشتۇرتەستىق قەلب بىلەن ۋە قىلىش

ەرنى ئىمان ئاتالغۇسىنىڭ ئىچىدىن ـۇ بايانىدا ئەمەللبتەھاۋىي 

مەزھەبلەردىن بولغان سەلەف  ھەرقايسىۋەتكەن. بۇ بايان ىچىقىر

الغۇسىغا ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكى بىرلىككە كەلگەن ئىمان ئات

 تۇر. پخىال

اإلملم ن: اعطحلاي اابن شيب اعاز اسلئف انأئمة شمجا ن،  ەللاففحم 
 خدمتهم عىلنة اعاقاد  شهل اعلنة ااجلمللة.لى  
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خىزمەت  گەئەقىدىسى تجامائەلۋە تۋە ئەھلى سۈننە كەسۈننەت

 غائىمامالر بارلىق ۋە باشقا ئىزۇ ، ئىبنى ئەبيتەھاۋىئىمام  قىلغان

 قىلسۇن. اهلل رەھمەت

اقد شحييت شن شرفح هذه اعاقاد ، رفًحل موجزًا، ينلسب ايميتدئ ن 
لىم ن شسأعه شن ينفع هبذا اعكتل  ايم ەللاينفع اعالمة. امن طىية اعاىم، ا 

 اشن يثقل يل به ايموازين.
 ئوقۇش باشلىغانالرغا يېڭىتالىپالردىن بۇ ئەقىدىنى مەن 

پايدا يەتكۈزىدىغان  ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغامۇناسىپ كېلىدىغان ۋە 

ىن بۇ كىتاب ت اهلل. خشى كۆردۈملەشنى ياىشەرھ ئىخچامقىلىپ، 

مۇسۇلمانالرغا مەنپەئەت بېرىشىنى ۋە مېنىڭ تارازىلىرىمنى  بىلەن

 ئېغىر قىلىپ بېرىشىنى سورايمەن.

من ابا  اعقلد اهو حلينل ابام اعوكال اآخف دلواان شن  ەللاا
 احلمد هلل ب  اعاليم ن.

 اهللكۇپايە، بىزگە  اهلل دۇر.لەرنى بىلگۈچىتمەقسەبارچە  اهلل

جىمى » ىنىنىڭ ئاخىرىزيىمدۇئاگەن ياخشى ھامىي! ېمىدېن

دېيىش « سانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى اهلل قا خاستۇر!-ھەمدۇ

 بىلەن ئاخىرالشتۇرىمىز.

 

 ر مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇرەھمان خۇمەييىسدوكتۇ  —                   
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 بىرىنچى بۆلەك
 

 :ەللاقلل اإلمل  احلجة شبوجافف اعوباق اعطحلاي مبلف بمحه 
ن لقاد  شهل اعلنة ااجلمللة لى  مذهب فقهل  ايمىة: هذا ذكف بال

شيب حنافة اعناملن بن اثبت اعكويف، اشيب يوسف ياقو  بن إبفاهام 
لىاهم  ەللاحممد بن احللن اعشايلين بضوان  ەللاانأبللبي، اشيب ليد

 دان من شصول اعدين ايدينون به ب  اعاليم نشمجا ن امل ياتق
تەھاۋىي  جەئفەر ۋەرراق رلىق ئەلالمە ئىمام ئەبۇمىسى

بۇ كىتاب ئىمام ئەبۇ ھەنىفە نۇئمان »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: 

م قۇب ئىبنى ئىبراھىەئي ۇفسۇلكۇفىي، ئەبۇ يئە ىبنى سابىتئ

 اهللشەيبانىي ) ئەنسارىي، ئەبۇ ئابدۇلال مۇھەممەد ئىبنى ھەسەن

( قاتارلىق ئىسالم !بولسۇن دىن رازىئۇالرنىڭ ھەممىسى

نىڭ مەزھىبىگە مۇۋاپىق ىىنىڭ فىقھىشۇناس ئالىملىرمىللىت

بولغان ئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەتنىڭ ئەقىدىلىرىنى ھەمدە ئۇالر 

دىننىڭ ئاساسى )يىلتىزى( دەپ ئېتىقاد قىلغان ۋە شۇ دىننىڭ 

دىلەرنى بايان ئاساسى بىلەن ئالەملەرنىڭ رەببىگە بويسۇنغان ئەقى

 .«غاندۇرقىل

ااحد  ەللاإن  :ەللاماتقدين بتوفاق  ەللا [ بقول يف توحاد1]
 الرفيك عه.

ىدە گانىلىقى ھەققېي-نىڭ يەككە اهللقى بىلەن پىنىڭ تەۋ اهلل

 ئېيتىمىزكى،ئېتىقاد قىلغۇچىالردىن بولغان ھالەتتە 

 ى يوقتۇر.شېرىكنىڭ ھېچ ۋە ئۇ بىردۇر اهلل شۈبھىسىزكى،
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احد ا ااحد يف كل ري ، ااحد يف ذاته،  تالىل ەللاإن  :الشرح
يف شفالعه، ااحد يف شمسلئه ا صفلته، ااحد يف استحقلقه عىايودية، ال 

َْىُق شَ رفيك عه يف ري  من ذعك، فةا رفيك عه يف خىقه اشمفه ﴿ ْْ اَل َعهُ ا
ُف اَّللَِّ يَ ْفزُُقُكْم ِمَن اعلََّملِ  َاانْأَْبضِ ﴾ ا ﴿َاانْأَْمفُ  ﴾ اال َهْل ِمْن َخلِعٍق َغا ْ

  ضف ااإِلملتة ااإِلحال  اغري ذعك من شعوان اعتلف رفيك عه يف اعنفع ااع
 ااعتدبري يف هذا اعكون.

اكذاعك اال رفيك عه يف شمسلئه اصفلته، اال رفيك عه يف شعوهاته 
ااستحقلقه عىايودية اال يتم توحاد ليد حىت يتخىص من كل شبواع اعشفك 

اته بهذه، اأييت بضدهل من شبواع اعتوحاد اعواجب لىاه، فاوحده يف ببو 
اشفالعه، ايوحده يف شمسلئه ا صفلته فةا يلف خمىوقًل مبلال يلتحقه إال 

َك إِ اْلعق، ايوحده يف شعوهاته فةا يلف  شَيا من شبواع اعايلد  عغريه ﴿ َيَّ
َك َبْلَتِا نُ  ْبَس ِإالَّ ﴿ ا ﴾بَ ْاُيُد َاِإَيَّ  ﴾. عِاَ ْاُيُدانِ َاَمل َخَىْقُت اجلِْنَّ َااإْلِ

شەيئىدە  ھەرقانداق تائاال اهلل ىزكى،شۈبھىس شەرھىسى:

ئىسىملىرىدا، سۈپەتلىرىدە ، كەتلىرىدەىھەر-ئۆز زاتىدا، ئىش ؛بىردۇر

ھېچنەرسىدە نىڭ  اهللشىدا بىردۇر. ۇئۇبۇدىييەتكە اليىق بول ۋە

نىڭ يارىتىش ۋە ئەمىر  اهلل ،ئۈچۈن بولمىغانلىقىى شېرىك

ۋە  يارىتىش» (ق دەيدۇ:اهلل تائاال مۇندا). ى يوقتۇرشېرىكقىلىشىدىمۇ 

اهلل تائاال يەنە مۇنداق ). ①«ئەمر قىلىش راستىنال اهلل نىڭ ئىلكىدىدۇر

اهلل تىن باشقا سىلەرگە ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق » (دەيدۇ:

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -61سۈرە ئەئراف  ①
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بۇ كائىناتتا پايدا يەتكۈزۈش،  .①«بېرىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى بارمۇ؟

 ،ۇالردىن باشقاھەمدە ئ ان سېلىش، ئۆلتۈرۈش، تىرىلدۈرۈشزىي

ڭ نى اهللدە بىرىھېچ نىڭش ۋە ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ تۈرلىرىباشقۇرۇ

 ى يوقتۇر.شېرىك

نىڭ ئىسىملىرىدا، سۈپەتلىرىدە ھەمدە  اهللشۇنىڭدەك، 

 ىشېرىكشىدا ۇىتىدە ۋە ئۇبۇدىييەتكە اليىق بولئۆزىنىڭ ئۇلۇھىيي

ھەممىسىدىن نىڭ لەرشېرىك ەردىكىمۇشۇ تۈرلە يوقتۇر. بىر بەند

تۈرلىرىدىن ئۇنىڭ )ئاشۇ  تەۋھىدقۇتۇلۇپ، ئۆزىگە زۆرۈر بولغان 

 ، ئۇنىڭ تەۋھىدىلەرنىڭ( قارشىسىنى كەلتۈرمىگىچەشېرىك

 نى اهلل ،قىدەك قىاللىساىرىەل بولمايدۇ. ئەگەر ئۇ بەندە يۇقمۇكەمم

-لىرىدە يەككەسۈپەت-ئىسىم ھەرىكەتلىرىدە،-ئىشرۇبۇبىييىتىدە، 

ىن باشقىسى اليىق بولمايدىغان تلىقدە، خا-يېگانە دەپ بىلىدۇ

 نى اهللشۇنداقال  ؛ىلەن مەخلۇقنى سۈپەتلەپ قويمايدۇنەرسىلەر ب

 ھېچبىر تۈرىنى ②دە، ئىبادەتنىڭ-بىلىدۇ دەپ ئۇلۇھىييىتىدە بىر

ىز( )رەببىم» (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:)قىلمايدۇ.  باشقىسىغا تىن اهلل

اهلل تائاال ) .③«ياردەم تىلەيمىزساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال 

ئىبادەت  ىالجىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭ» (يەنە مۇنداق دەيدۇ:

 .④«قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

 [ اال ري  مثىه.2]
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1سۈرە فاتىر  ①
كەمتەر »، «ئىتائەت قىلىش»، «باش ئېگىش»لۇغەت مەنىسى بويىچە  — ئىبادەت  ②

 دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:« بولۇش

اهلل ئەجىر بېرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان، قەلب ۋە بەدەن ئەزالىرىنىڭ بارلىق  —ئىبادەت »

 -18ناملىق كىتابى  «اعايودية»)ئىبنى تەيمىيەنىڭ « ھەرىكەتلەرنى كۆرسىتىدۇ-سۆز

 تەرجىماندىن. —بەت( 
 ئايەت. -6ۈرە فاتىھە س ③
 .ئايەت -65سۈرە زارىيات  ④
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 .تۇرئوخشاش ئەمەسقا  اهلل شەيئىچ ېھ

 [ االري  ياجزه.3]
 .تۇريوق قانداق شەيئىچقالدۇرااليدىغان ھېنى ئاجىز  اهلل

 عه غريه.إ [ اال4]
 .تۇريوق ①ئىالھچ ھېىن باشقا ت اهلل

 لىلتا ەللا[ اهذا من شصول اعتوحاد شن تاتقد أبن 2] الشرح:
شيه شحًدا من خىقه، فةا ي ،﴾عَْاَس َكِمْثِىِه َرْيٌ  َاُهَو اعلَِّماُع اْعَيِلريُ ﴿

مسلئه اال يف ه اال يف شاال يشيهه شحد من خىقه، ال يف ذاته اال يف شفالع
 صفلته اال يف حقوقه.

ھېچ شەيئى اهلل »اهلل تائاالنىڭ ئېيتقىنىدەك: [ 2] شەرھىسى:

قا ئوخشاش ئەمەستۇر، اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى 

نىڭ تەۋھىد ڭىدەپ ئېتىقاد قىلىش  ②«كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

 بىرىگەھېچئۆزىنىڭ مەخلۇقلىرىدىن  اهلل ئاساسلىرىدىندۇر.

، زاتى نىڭ اهلل ھېچبىرىمەخلۇقلىرىدىن  نىڭ اهللئوخشىمايدۇ، 

ا غھوقۇقلىرى ۋە ، ئىسىملىرى، سۈپەتلىرىھەرىكەتلىرى-ئىش

 ئوخشىمايدۇ.
ل شَْمفُُه ِإّنََّ لى  مل يشل  قديف، ﴿ تالىلشي شبه  االري  ياجزه[ 3]

ًئل َشْن يَ ُقوَل َعُه ُكْن فَ َاُكونُ  ه ري  اال ياجزه يالف لىا ﴾ االِإَذا شَبَاَد َرا ْ
                                                           

قۇلچىلىق قىلىنغۇچى دېگەن مەنىدە بولۇپ، ناماز، روزا، ھەج، تەۋەككۈل، دۇئا  —ئىالھ  ①

 ۋە مال بوغۇزالش... دېگەندەك خاس تۈردىكى ئىبادەتلەر تەقدىم قىلىنىدىغان ياكى

ەڭ ئالىي ئۆلچەم ئىتائەت قىلىش، ئەگىشىش، ياخشى كۆرۈش، يامان كۆرۈشكە ئ

قىلىنىدىغان ھەرقانداق مەۋجۇداتنى كۆرسىتىدۇ )يەنى ئەڭ ئالىي ئىتائەت قىلىنغۇچى، 

 ئەڭ ئالىي ئەگىشىلگۈچى ۋە ئەڭ ئالىي ياخشى كۆرۈلگۈچى قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ(.
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە شۇرا  ②

about:blankAr
about:blankAr
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ِض ِإبَُّه  َاَمل َكلَن اَّللَُّ عِاُ ْاِجَزُه ِمْن َرْيٍ  يف اعلََّملَااِت َااَل يف انْأَبْ ري  ﴿
، مل رل  لىلسيحلبه اتا﴾ اذعك من تل  قدبته اكملهلل َكلَن َلِىاًمل َقِديفًا

 كلن امل مل يشأ مل يكن، اهذا دال لى  كملل ببوباته.  ەللا

 ،تۇريوق قانداق شەيئىچھې الدۇرااليدىغانقنى ئاجىز  اهلل [1]

اهلل » .دۇرقادىر )كۈچى يەتكۈچى( خالىغان نەرسىگە تائاال اهلل يەنى

 <ۋۇجۇتقا كەل>ئۇنىڭغا رىتىشنى( ئىرادە قىلسا، بىرەر شەيئىنى )يا

يىن كەلمەيدۇ، ىنەرسە قھېچ قا اهلل ①«.دە، ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ-دەيدۇ

ئاسمانالردىكى ۋە » مايدۇ.الشتۇرالسە ئاجىزنەرھېچنى  اهلل

اهلل  ،سىز قالدۇرالمايدۇىنەرسە اهلل نى ئىالجزېمىندىكى ھېچ

 اهلل بۇ،  ②«.ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىگە قادىردۇر

 نىڭ قۇدرىتىنىڭ تولۇق ۋە مۇكەممەلسۇبھانەھۇ ۋە تائاال

ە خالىمىغان نەرس اهللبولىدۇ، خالىغان نەرسە  اهلل بولغانلىقىدىندۇر.

لەت الگە داىتىنىڭ مۇكەممەللىكىينىڭ رۇبۇبىي اهلل. بۇ سۆز بولمايدۇ

 .قىلىدۇ

َعَقْد اَ [ اهذه كىمة اعتوحاد، اهي اعيت دلت إعاهل كل اعفسل ﴿4]
امانلهل ال  ﴾بَ َاثْ َنل يف ُكلِ  شُمٍَّة َبُسواًل َشِن اْلُيُداا اَّللََّ َااْجَتِنُيوا اعطَّلُغوتَ 

، اذعك نأبه هو اْلعق اعفازق، ايملعك ايمدبف، ەللاعىايلد  إال ملتحق 
فلستحق شن يففد جبماع شبواع اعايلد  دان سواه، امل ليد من دابه فإّنل 

َ ُهَو احلَْقُّ َاَشنَّ َمل َيْدُلوَن ِمْن ُدابِ ليد ابعيلطل ﴿ ِه ُهَو اْعَيلِطُل َذِعَك أبَِنَّ اَّللَّ
ن انأمف اال م﴾ اذعك نأهنم ال ميىكون راًئل يُّ اْعَكِيريُ َاَشنَّ اَّللََّ ُهَو اْعَاىِ 

                                                           
 ئايەت. -82سۈرە ياسىن  ①
 ڭ بىر قىسىمى.ئايەتنى -11سۈرە فاتىر  ②
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  اعتلف  اال اعتدبري.
اهذه اعكىمة فاهل بفي عايلد  مل سواه، اإثيلت اعايلد  عه احده، 
 فاهل كفف مبل ليد من دابه، مث إثيلت اعايلد  عه، اهي توحاد انأعوهاة.

ىلغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا دەۋەت قسۆز  بۇ[ 1]

اهلل قا >بىز ھەقىقەتەن ھەربىر ئۈممەتكە: » كەلىمىسىدۇر. تەۋھىد

نئىبادەت قىلىڭالر،  دەپ پەيغەمبەر  <يىراق بولۇڭالر  ①تاغۇتتى

اليىق  كەىن باشقا ئىبادەتت اهلل ،مەنىسىئۇنىڭ   ②«.ئەۋەتتۇق

ھەممىنى ياراتقۇچى،  اهلل چۈنكى .دېگەنلىكتۇر بولغۇچى يوق

چى، ھەممىگە ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى، ھەممىگە رىزىق بەرگۈ

ئىبادەت  ،ۈچۈنئبولغانلىقى  ھەممىنى ئورۇنالشتۇرغۇچى

ىن ت اهلل ،تۇريېگانە بولۇشقا اليىق-يەككە دەتۈرلىرىنىڭ ھەممىسى

قىلىنغان ىن باشقا ئىبادەت ت اهلل .ئەمەستۇراليىق  باشقىسى

رەت( قۇدبۇ )» .قىلىنىدۇئىبادەت باتىللىق بىلەن  الپەقەت نەرسىلەر

شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، اهلل ھەقتۇر، )مۇشرىكالرنىڭ( اهلل نى قويۇپ 

ئىبادەت قىلىدىغان نەرسىلىرى باتىلدۇر، اهلل )ھەممە نەرسىدىن( 

                                                           
، «ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچى»، «چېكىدىن ئاشقۇچى»لۇغەت مەنىسى بويىچە  —تاغۇت   ①

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئىبنى تەيمىيە « كۇفرىدا ھەددىدىن ئاشقۇچى»

اهلل تىن باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت قىلىنىشنى »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

بەت(؛  -266توم  -28« جمموع اعفتلاى»« )تاغۇتتۇر —ەرقانداق مەخلۇق يامان كۆرمىگەن ھ

اهلل تىن ئۆزىنى ئۈستۈن قويۇۋالغان، »شەيخ مەۋدۇدى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

بەندىلىك دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن ۋە ئىالھلىقنى دەۋا قىلغان ھەرقانداق شەخس، 

 يف االسلساة ايملطىحلت انأبباة»)مەۋدۇدىنىڭ . «تاغۇتتۇر —ياكى گۇرۇھ ۋە ياكى ئىدارە 
 —بەت(  -33ناملىق كىتابى « قۇرئان كەرىمدىكى تۆت ئاساسىي تېرمىن — اعكفمي اعقفآن

 تەرجىماندىن.
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -15سۈرە نەھل  ②
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ئىبادەت باشقا ىن ت اهلل) ئۇالر بۇنىڭ سەۋەبى، .①«ئۈستۈندۇر، بۈيۈكتۇر

بۇيرۇق قىلىش، ئورۇنالشتۇرۇش، باشقۇرۇش  قىلىنغان نەرسىلەر(

  .ئەمەستۇرنەرسىگە ئىگە  ھېچرلىقالردىن قاتا

گە ئىبادەت قىلىشنى لەرىن باشقا نەرسىت اهللبۇ كەلىمىدە 

 ىالق اهلل يېگانە-يەككەئىبادەتلەرنى  ش ھەمدە بارلىقيوققا چىقىرى

ئىبادەت باشقا ىن ت اهلل ،يەنە بۇ كەلىمىدە باردۇر. خاس قىلىش

بارلىق ئىبادەتلەرنى  لەرنى ئىنكار قىلىش، ئاندىنقىلىنغان نەرسى

 .تەۋھىدىدۇر يەتيئۇلۇھى مانا بۇ .باردۇر خاس قىلىش ىالق اهلل

 ااحد يف ذاته، اشمسلئه اصفلته، ااحد يف تالىل ەللاإن  اخلالصة:
استحقلقه عىايودية، اال يشيهه ري  من خىقه يف ري  من ذعك، اهو 

ال  هلى  كل ري  قديف، ال ياجزه ري  اال يتالف لىاه ري ، كمل شب
 ملتحق عىايلد  غريه.

-ىمزاتىدا، ئىسئۆز  تائاال اهلل كى،شۈبھىسىز خۇالسە:

بۇالرنىڭ بولۇشىدا بىردۇر.  ۇبۇدىييەتكە اليىقئ سۈپەتلىرىدە ۋە

 قا اهللشەيئى  بىرچېنىڭ مەخلۇقلىرىدىن ھ اهلل قايسىسىداچھې

ن دىسۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل ھەممە نەرسىگە قادىردۇر. اهللئوخشىمايدۇ. 

ە نەرسچېى ھن اهلل ،بولمىغىنىدەكبولغۇچى  اليىق كەباشقا ئىبادەت

 يىن كەلمەيدۇ. ىچنەرسە قېقا ھ اهللمايدۇ، الشتۇرالئاجىز

  ايمنلقشة:
 ؟تالىل ەللا[ مل ماىن احداباة 1]
 [ مل هي شبواع اعتوحاد اعثةاثة؟2]

                                                           
 ئايەت. -52سۈرە ھەج  ①
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 [ مل هي شبواع اعشفك اعثةاثة؟3]
 ل مجاع اعفسل.[ شذكف اعكىمة اعيت دلت إعاه4]

  مۇزاكىرە:

 مەنىسى نېمە؟ يېگانىلىقىنىڭ-يەككەڭ نىتائاال اهلل[ 1]

 نىڭ ئۈچ تۈرى قايسى؟تەۋھىد[ 2]

 نىڭ ئۈچ تۈرى قايسى؟شېرىك [1]

پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى دەۋەت قىلغان كەلىمىنى [ 1]

 ئېيتىپ بېقىڭ.
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 ئىككىنچى بۆلەك
 

 ابتهل . [ قدمي بةا ابتدا  دائم بةا5]
ئاخىرلىشىشى يوق زاتتۇر، ئەزەلىي  باشلىنىشى يوق نىڭ اهلل

 زاتتۇر. ئەبەدىي

 [ اليفىن االيياد.6]
 . ھاالك بولمايدۇ ۋە المايدۇيوق اهلل

 االيكن إال مليفيد. [7]
 ڭ خالىغىندىن باشقىسى بولمايدۇ.تائاالنى اهلل

 .ايمقد  لى  غريه هو :اعقدمي اللغة:
 يزال.  ياد مباىن اايمقلود اليهىك االاعفنل  ااع :اليفىن االيياد

 اايمقلود شبه تالىل ەللاعاس من شمسل   «اعقدمي»[ 5] :الشرح
مل يليقه ري  كمل شبه دائم ا ابق بةا هنلية، اذعك ماىن قوعه  تالىل
باده  ﴾ فلنأال عاس قيىه ري ، ااْلخف عاسُهَو انْأَاَُّل َااْْلِخفُ : ﴿تالىل

 عك.بذ ملسو هيلع هللا ىلصري ، اقد فلفهل اعنيب 
ڭ ئىسىملىرىدىن تائاالنى اهلل — اعقدمي[ 6] شەرھىسى:

 ىشىشى يوقۋە ئاخىرل ئەبەدىي تائاال اهلل بۇ يەردىكى مەقسەت، . ئەمەس

ئىلگىرى  دىنتائاال اهللھەم  شەيئى ھېچ ،بولغىنىدەك مەڭگۈلۈك زات

سۆزىنىڭ  تۆۋەندىكى ڭتائاالنى اهلل ۇب. بولمىغان دېگەنلىكتۇر
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ۇ ب. ①«رنىڭ ئىپتىداسى يوقتۇر، ئىنتىھاسى يوقتۇ اهلل»مەنىسىدۇر: 

ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ھېچبىر » :ملسو هيلع هللا ىلص نى پەيغەمبەر«انْأَاَّلُ » تىكىئايەت

ئۇنىڭدىن كېيىن » :نى«اْْلِخفُ »دەپ، « شەيئى مەۋجۇد بولغان ئەمەس

 دەپ تەپسىرلىگەن.« ھېچبىر شەيئى مەۋجۇد بولمايدۇ

ْجُه َببِ َك َايَ ي َْق  اَ  ۞ل فَلٍن ُكلُّ َمْن َلَىا ْهَ : ﴿تالىل[ كمل قلل 6]
الَّ ُكلُّ َرْيٍ  َهلِعٌك إِ : ﴿تالىل﴾ اكمل قلل ۞ ُذا اجلَْةَاِل َااإْلِْكفَا ِ 

، بل هو يفين خىقه، اال يفىن، اييادهم اال يياد تالىل﴾، فلهلل َاْجَههُ 
 .سيحلبه اتالىلاْلخف باد كل ري  

ستىدىكى ھەممە زېمىننىڭ ئۈ»مۇنداق دەيدۇ:  ئاالتا اهلل[ 5]

[. ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى 25يوقىلىدۇ ]

اهلل نىڭ زاتىدىن » مۇنداق دەيدۇ:. اهلل تائاال يەنە ②«[23مەڭگۈ قالىدۇ ]

مەخلۇقلىرىنى  . دېمەك، اهلل تائاال③«باشقا بارلىق نەرسە يوقىلىدۇ

ئۆزى ھاالك ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ،  ؛يوقىتىدۇ، ئۆزى يوقالمايدۇ

ئاخىرلىشىشى يوق،  سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهللبولمايدۇ. بەلكى 

 مەڭگۈلۈك زاتتۇر.

َ يَ ْفَاُل َاَعكِ : ﴿تالىللى  مل يشل  قديف. قلل  تالىل[ فلهلل 7] نَّ اَّللَّ
شمفًا شاجده بغًمل لن مجاع خىقه، اإذا مل يفد شمفًا  ەللا﴾ فإذا شباد َمل يُفِيدُ 

ة اًال شن يوجداه، اهذه هي اإلباد  اعكوباة اعقدبيفةا يلتطاع اْىق مج
اعيت ال تتخىف، فكل خري شا رف حيدث يف هذا اعكون إّنل حيدث 

                                                           
 ئايەت. -1سۈرە ھەدىد  ①
 ئايەتلەر. -23، -25سۈرە رەھمان  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -88قەسەس سۈرە  ③
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شأ مل يكن كلن، امل مل ي  ەللامبشائته ا إبادته، اإبادته ال تغىب، فمل رل  
 ااعدالئل لى  ذعك كثري  جداا.

: مۇنداق دەيدۇ االتائ اهلل خالىغان نەرسىگە قادىردۇر. تائاال اهلل[ 3]

 ،ائىرادە قىلسبىرەر ئىشنى  اهلل. ①«لېكىن اهلل خالىغىنىنى قىلىدۇ»

ئۇ  خالىماسلىقىدىن قەتئىينەزەر-خاالش بارچە مەخلۇقلىرىنىڭ

بارچە  ،قىلمىسائىرادە بىرەر ئىشنى  اهلل قىلىدۇ؛ پەيدائىشنى 

، بۇ اانم پەيدا قىاللمايدۇ.ئۇ ئىشنى  مۇتەقدىردىتوپالشقان مەخلۇقالر 

)يەنى  قەدەرىي م قارشىلىق قىاللمايدىغان كەۋنىي ياكىھېچكى

 يۈز بېرىۋاتقان ابۇ كائىناتتتەقدىر خاراكتېرلىك( ئىرادىدۇر. 

نىڭ خالىشى ۋە ئىرادە  اهللھەرقانداق ياخشىلىق ۋە يامانلىق پەقەت 

نىڭ ئىرادىسى مەغلۇب بولمايدۇ.  اهللدۇ. ۋاتىقىلىشى بىلەنال يۈز بېرى

 اۇنىڭغب. بولمايدۇخالىمىغان نەرسە  اهلل، بولىدۇخالىغان نەرسە  اهلل

 كۆپتۇر. ناھايىتىدەلىللەر 

 [ ال تيىغه انأاهل ، اال تدبكه انأفهل .8]
، نىڭ ماھىيىتى)يەنى اهلل  ىن اهلل خىيالالر يېتەلمەيدۇ،قا  اهلل

 چۈشەنچىلەر بىلەلمەيدۇ. (نىقانداقلىقى، ئەسلى ھالىتى

 نأان .[ اال يشيه ا9]
 مەخلۇقالرغا ئوخشىمايدۇ. اهلل

 [ حي ال ميوت، قاو  ال ينل .11]
 ھەممىنى ئىدارە قىلىپ ؛ئۆلمەيدۇھەرگىز  ،ھاياتتۇر اهلل

 ئۇخلىمايدۇ.ھەرگىز  ،تۇرغۇچىدۇر

  .شي ال تنتهي إعاه اعظنون :ال تيىغه انأاهل  اللغة:
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -261سۈرە بەقەرە  ①
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  .اْىق :انأان 
 حيفظه ايكىؤه. اعقلمي اعدائم قاِ م لى  كل ري  :اعقاو 

ال حياط به شحد من خىقه لىًمل، كمل  تالىل ەللا[ إن 8] :شرحال
فكلب، ﴾ فةا تيىغه اعظنون اانأَااَل حيُِاطُوَن بِِه ِلْىًمل: ﴿تالىلقلل 

 ااعتخاةات ااعتلوبات، اال ياف  شحد من خىقه كنه ذاته.
مەخلۇقلىرىدىن  تائاالنى اهلل [ شۈبھىسىزكى،8] :شەرھىسى

ئۇالر بولسا » :ەيدۇمۇنداق د تائاال اهللبىلمەيدۇ.  مۇكەممەل ىھېچبىر

ۋە  گۇمانالر، پىكىرلەر، خىيالالر تائاالغا اهلل . ①«ئۇنى بىلمەيدۇ

ڭ تائاالنى اهلليېتەلمەيدۇ.  )كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈشلەر( تەسەۋۋۇرالر

نى ئۇنىڭ لىتى(، قانداقلىقى، ئەسلى ھاماھىيىتى)زاتىنىڭ 

 ى بىلمەيدۇ.ھېچبىرمەخلۇقلىرىنىڭ 

[ شبه ال يشيه شحًدا من خىقه ال يف ذاته اال يف شمسلئه، اال يف 9]
 عاس كمثىه ري . اتالىل سيحلبهصفلته اال يف شفالعه، 

 دە، سۈپەتلىرىدا، ئىسىملىرىدازاتى تائاال اهلل شۈبھىسىزكى،[ 3]

ئوخشىمايدۇ.  چبىرىگەېھمەخلۇقلىرىدىن  ھەرىكەتلىرىدە-ۋە ئىش

 .شىمايدۇئوخ تائاالغاسۇبھانەھۇ ۋە  اهلل شەيئى بىرچېھ

َاتَ وَكَّْل : ﴿تالىلحي ال ميوت كمل قلل  سيحلبه اتالىل[ اهو 11]
َهل فَلٍن ﴿﴾ اقلل: َلَى  احلَْيِ  اعَِّذي اَل مَيُوتُ  َايَ ي َْق  َاْجُه  ۞ُكلُّ َمْن َلَىا ْ
 ﴾ْجَههُ ُكلُّ َرْيٍ  َهلِعٌك ِإالَّ اَ ﴿اقلل:  ﴾۞ فَا ِ َببِ َك ُذا اجلَْةَاِل َااإْلِكْ 

حي ال يدبكه ايموت، اهو قاو  ال أتخذه سنة اال بو ، اإال  تالىلفلهلل 
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -116سۈرە تاھا  ①

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


ان تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ـغ ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى ـئ ەرـھ  ـش

  26 
 

 .ه اتالىلسيحلباختىت موازين اعكون كىه، بل هو اعقلئم لى  شموب مىكه 
ىقه فكففاا خب تالىل ەللاايف هذا كىه بد لى  ايمشيهة اعذين ريهوا 

  بذعك.
. ئۆلمەيدۇ ، مەڭگۈھەمىشە تىرىكتۇر سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل [16]

)ھەممە ئىشىڭدا( ئۆلمەيدىغان »: مۇنداق دەيدۇ تائاال اهللبۇ ھەقتە 

: يەنە مۇنداق دەيدۇتائاال  اهلل. ①«مەڭگۈ ھايات اهلل قا يۆلەنگىن

[. ئەزىمەتلىك ۋە 25زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلىدۇ ]»

تائاال  اهلل .②«[23ەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مەڭگۈ قالىدۇ ]كەرەملىك پ

اهلل نىڭ زاتىدىن باشقا بارلىق نەرسە »: يەنە مۇنداق دەيدۇ

.  كەلمەيدۇئۆلۈم  ئۇ زاتقا ،رىكتۇرىھەمىشە ت تائاال اهلل .③«يوقىلىدۇ

ئۇنى ئۇيقۇ  ،ۇرغۇچىدۇر، ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇت باشقۇرۇپھەممىنى  اهلل

بارچە كائىناتنىڭ  ،سا ئىدىمىبولئۇنداق ر ئەگەباسمايدۇ. 

انەھۇ سۇبھ اهلل بەلكى ئۈستۈن بولۇپ كېتەتتى.-ئاستىن تەڭپۇڭلۇقى

 كائىناتنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر. ۋە تائاال

مەخلۇقلىرىغا ئوخشاتقان  تائاالنى اهللبۇنىڭ ھەممىسىدە 

ببىھەلەرگە مۇشەكاپىر بولغان  سەۋەبلىكشۇ )ئوخشىتىش(  ھەمدە

 رەددىيە باردۇر. 

 [ خلعق بةا حلجة، بازق بةا مؤبة.11]
 ،ياراتقۇچىدۇر )ھېچبىر شەيئىگە( ھاجىتى چۈشمەستىن اهلل

 زىق بەرگۈچىدۇر.ىر قىيىنچىلىق تارتماستىن

 [ ممات بةا خملفة، ابلث بةا مشقة.12]
                                                           

 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -68سۈرە فۇرقان  ①
 ئايەتلەر. -23، -25سۈرە رەھمان  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -88سۈرە قەسەس  ③
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ــــەقــقەتســــىز اهلل ــدۇر، مــۇش ــاســــتىـن ئـۆلـتـۈرگـۈچى  قـورقـم

 رىلدۈرگۈچىدۇر.ىت

  .بةا ثقل اال كىفة :بةا مؤبة ة:اللغ
 : بةا تاب اال جهد.بةا مشقة

يته مل خيىق اْىق حللجته إعاهم، اال عفغ تالىل ەللا[ إن 11] :الشرح
َىْقُت اجلِْنَّ َاَمل خَ : ﴿تالىليف االستالبة هبم. إّنل خىقهم عايلدته، قلل 

بَس ِإالَّ عِاَ ْاُيُدا  ىقه من إبس ا يفزق مجاع خ سيحلبه اتالىل﴾ اهو نِ َااإْلِ
جن، اطري ا احش اغريهم، ايمؤمن ااعكلفف، اياطي كل ااحد منهم 
ملأعته من غري شن ينقص ذعك من مىكه راًئل، باده مقلعاد اعلموات 

 اانأبض.
 قاتنى ئۇالرغامەخلۇ تائاال اهلل  شۈبھىسىزكى،[ 11] :شەرھىسى

چۈن ئۈ تەشنا بولغانلىقى رنىڭ ياردىمىگەئۇال ۋە ھاجىتى بولغانلىقى

ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال  ىالئۆزىگپەقەت ئۇالرنى  بەلكى ياراتمىدى

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت »: دەيدۇ مۇنداق تائاال اهلل ياراتتى.

 االسۇبھانەھۇ ۋە تائ اهلل .①«ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم ىالماڭ

 ان ۋە ئۇالردىن باشقائىنسان، جىن، قۇش، ياۋايى ھايۋ

مىن ۋە كاپىرغىمۇ ، مۇئمەخلۇقلىرىنىڭ ھەممىسىگە رىزىق بېرىدۇ

بېرىدۇ.  نىسىنەرسىگە سورىغان ىھەربىر دىنئۇالر رىزىق بېرىدۇ.

نەرسىنى ھېچنىڭ مۈلكىدىن  اهلل ئۇالر سورىغان نەرسە

ىڭ ن اهلل ى باشقۇرۇش ھوقۇقىمىننېئاسمانالر ۋە ز ۋەتمەيدۇ.ىيتكېمە

 قولىدا.

                                                           
 ئايەت. -65سۈرە زارىيات  ①
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 يَ تَ َوىفَّ اَّللَُّ يتوىف خىقه دان خملفة ﴿ سيحلبه اتالىل[ اهو 12]
اَل ُيْلَأُل : ﴿الىلت ەللا﴾ ااَل ُمَاقِ َب حِلُْكِمهِ ﴾، ﴿انْأَبْ ُفَس ِح َن َمْوهِتَل

عَِّذيَن  َزَلَم ا﴿ ﴾ اهو يياث ايموت  يو  اعقالمةَلمَّل يَ ْفَاُل َاُهْم ُيْلأَُعونَ 
َاُثنَّ مُثَّ عَتُ نَ ي َُّؤنَّ  َاُثوا ُقْل بَ َى  َاَبيبِ  عَتُ ي ْ  مبَل َلِمْىُتْم َاَذِعَك َلَى  َكَفُفاا َشْن َعْن يُ ي ْ

ِ َيِلريٌ  يياث  تالىلفلهلل  ﴾َبب ََّنل ِإبََّك َجلِمُع اعنَّلِس عِاَ ْوٍ  اَل َبْيَب ِفاهِ ﴾، ﴿اَّللَّ
ض يشق لىاه ذعك، فلعذي حياي انأب اعنلس يو  اعقالمة باد موهتم، اال 

َذِعَك كَ باد موهتل ابيمل  اعذي ينيت به اعزبع قلدب لى  شن حياي ايموت :  ﴿
ى  شن ﴾ ااعذي خىقهم شال مف  قلدب لُُنْفُِج اْعَمْوَت  َعَاىَُّكْم َتذَكَُّفانَ 

 ون.لمل يلف سيحلبه اتالىلياادهم مف  شخفى، اذعك شهون لىاه، 
مەخلۇقلىرىنى قورقماستىن  ھۇ ۋە تائاالسۇبھانە اهلل [12]

ئىنسانالر ئۆلىدىغان » (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:) ئۆلتۈرىدۇ.

اهلل تائاال يەنە مۇنداق ) .①«چاغلىرىدا، اهلل ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئالىدۇ

 اهلل . ②«مىگە ھېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇۈاهلل نىڭ ھۆك» (دەيدۇ:

اق سور-نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال هللا» يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال

ئۆلۈكلەرنى  اهلل. ③«سوراق قىلىنىدۇ-قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئال

كاپىرالر » (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:) ،رىلدۈرىدۇىتقىيامەت كۈنى 

مان قىلىشتى، ئېيتقىنكى: ھەرگىز تىرىلدۈرۈلمەيمىز دەپ گۇ

ئەمەس، پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى، سىلەر  ھەرگىز ئۇنداق>

چوقۇم تىرىلدۈرىسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن خەۋەر 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -12ر سۈرە زۇمە ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە رەئد  ②
 ئايەت. -21سۈرە ئەنبىيا  ③
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 (اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:) . ①«<ئاساندۇر بېرىلىدۇ، بۇ اهلل قا

پەرۋەردىگارىمىز! شۈبھىسىزكى، كېلىشى شەكسىز بولغان كۈندە »

ت كۈنىدە( كىشىلەرنى )يەنى ھېساب ئېلىنىدىغان قىيامە

قىيامەت  تائاال اهلل ،ئىنسانالر ئۆلگەندىن كېيىن .②«توپلىغۇچىسەن

ا ق اهللرىلدۈرۈش ىتىرىلدۈرىدۇ. ئۆلگەندىن كېيىن ت كۈنى ئۇالرنى

سۇ ئۇ  مىننى سۇ بىلەن تىرىلدۈرگەن،ېيىن كەلمەيدۇ. ئۆلگەن زىق

قادىردۇر.  رىلدۈرۈشكەىنى ئۈندۈرگەن زات ئۆلۈكنى تلەرزىرائەت بىلەن

ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن )زېمىندىن » (دەيدۇ:اهلل تائاال مۇنداق )

مېۋىلەرنى چىقارغاندەك، قىيامەتتە( ئۆلۈكلەرنى قەبرىلىرىدىن 

يەنە بىر قېتىم ئۇالرنى دەسلەپتە ياراتقان زات الرنى ئۇ .③«چىقىرىمىز

 اهلل ،قا ئاساندۇر اهلل قايتا تىرىلدۈرۈش قايتۇرۇشقا قادىردۇر.ئەسلىگە 

 نىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن پاك ۋە ئۈستۈندۇر.كاپىرالر

آخف حي ال ميوت فالل يمل يفيد،  شال ا تالىل ەللاإن  اخلالصة:
الحياطون به لىًمل، ال أتخذه سنة اال بو ، اليلأل لمل يفال اهم 

 يلأعون.
ئىلگىرى ۋە كېيىن  تائاال ئۆزىدىن اهلل شۈبھىسىزكى، :خۇالسە

 تۇر، ھەرگىز، مەڭگۈ ھاياتھېچبىر شەيئى مەۋجۇد بولمىغان زاتتۇر

 تائاالنى اهلل، مەخلۇقالر ىنىنى قىلغۇچىدۇرئۆلمەيدۇ. خالىغ

 اهلل. باسمايدۇئۇيقۇ  ۋە دەكگۈم تائاالنى اهللبىلەلمەيدۇ،  مۇكەممەل

دىن ىىرقىلغانل بەندىلەرنىڭقىلغانلىرىدىن سورالمايدۇ،  نىڭتائاال

 سورىلىدۇ.

 ايمنلقشة: 
                                                           

 ئايەت. -3سۈرە تەغابۇن  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -3سۈرە ئال ئىمران  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -63سۈرە ئەئراف  ③
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 ؟«اعقدمي» تالىل ەللا[ هل من شمسل  1]
 [ مل ماىن االيكون إال مل يفيد؟2]
 ؟ەللا[ هل اعشفكل  إبباد  3]

 مۇزاكىرە:

 ڭ ئىسىملىرىدىنمۇ؟تائاالنى اهلل« اعقدمي»[ 1]

 نىڭدېگەن« خالىغان نەرسىدىن باشقىسى بولمايدۇ اهلل»[ 2]

 مە؟ېمەنىسى ن

 بارمۇ؟ بولغۇچىالر شېرىكنىڭ ئىرادىسىگە  اهلل[ 1]
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 ئۈچىنچى بۆلەك
 

[ ملزال بلفلته قدميًل قيل خىقه، مل يزدد بكوهنم راًئل مل يكن 13]
.  قيىهم من صفته، اكمل كلن بلفلته شزعاال، كذعك اليزال لىاهل شبدَيا

 ئۆزىنىڭ ھەمىشە مۇنى يارىتىشتىن ئىلگىرىرالاتمەخلۇق اهلل

. زات ئىدى ەن سۈپەتلەنگۈچى باشلىنىشى يوقبىل سۈپەتلىرى

سۈپەتلىرىدىن  ڭتائاالنى اهللىشتىن ئىلگىرى مەخلۇقاتالر يارىل

ا ق اهللڭ يارىتىلىشى الرنىاتمەخلۇق ،بولمىغان ھېچبىر سۈپەتنى

ي ئەزەلىئۆزىنىڭ سۈپەتلىرى بىلەن  تائاال اهلل .زىيادە قىلغىنى يوق

  تۇرىدۇ. ىشە، ئەبەدىي ھالەتتەھەمبىلەن سۈپەتلىرى ئۇ  دەك،ىنبولغى

[ عاس باد خىق اْىق استفلد اسم اْلعق، اال إبحداث اعربية 14]
 .ئاعيلب استفلد اسم 

ى( )ياراتقۇچ« خالىق»مەخلۇقاتنى ياراتقاندىن كېيىن  تائاال اهلل

يوقلۇقتىن پەيدا قىلغاندىن رىشكەن ئەمەس، ېئىسمىغا ئ دېگەن

ئىسمىغا  دېگەن (قىلغۇچى يوقلۇقتىن پەيدا) «بارىئ»كېيىن 

 ئېرىشكەن ئەمەس.

  .مي اعذى ال بداية عههو ايمتنلهي يف اعقد :شزعاال اللغة:
  اعذي ييق  بةا هنلية. :شبدَيا 
 بفش اْىق شي خىقهم من غري مقلل سلبق. :اْعَيلبِئُ 

اًل، اثبتة عه شز  تالىل ەللا[ إن كل صفة من صفلت 13]  الشرح:
اهي كىهل صفلت كملل، الدمهل بقص احملل من قيل شن خيىق خىقه، 
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يحلبه سابعكملل باد اعنقص امل تنضف صفة إعاه  تالىل ەللاشن يتلف 
باد شن خىق اعنلس، بل كل صفلته اثبتة عه قيل خىقهم، اكمل  اتالىل
 شزيل بلفلته، فىاس هلل ميتدش فكذعك هو شبدي سيحلبه اتالىلشبه 

سيحلبه   ابقاة بيقل  ايموصو لىاهل، فةا تنقضي هذه اعلفلت، بل هي 
 .اتالىل

 ىتىسۈپ ھەربىرڭ تائاالنى اهلل شۈبھىسىزكى،[ 11] :شەرھىسى

 .ىن بار ئىدىئەزەلد مەخلۇقلىرىنى يارىتىشتىن ئىلگىرى تائاال اهلل

نىڭ سۈپەتلەر ئۇ سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى مۇكەممەل سۈپەتلەردۇر. ئۇ

يىن كې چىللىكتىنكەم ڭتائاالنى اهللكەمچىللىكتۇر.  يوق بولۇشى

 تائاال اهللمۇمكىن ئەمەس.  سۈپەتلىنىشىمۇكەممەللىك بىلەن 

ە زىيادبىرەر سۈپەت  تائاالغا اهللكېيىن  ياراتقاندىن خااليىقالرنى

ڭ سۈپەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇالرنى تائاالنى اهللبەلكى  بولمىغان

 اهلل شۈبھىسىزكى،. دا مەۋجۇت ئىدىتائاال اهلليارىتىشتىن ئىلگىرى 

 بولغانلىقى ئۆزىنىڭ سۈپەتلىرى بىلەن ئەزەلىي سۇبھانەھۇ ۋە تائاال

 هللائۇ سۈپەتلەر  ،غىنىدەكمىبول ئۇ سۈپەتلەرنىڭ باشلىنىشى ۈچۈنئ

بۇ سۈپەتلەر ۈچۈن ئبولغانلىقى  خاسمەڭگۈ  غاسۇبھانەھۇ ۋە تائاال

ھانەھۇ سۇب اهللزات سۈپەتلەنگۈچى بولسا بەلكى ئۇ سۈپەتلەر  يوقالمايدۇ

 .لىدۇمەڭگۈ قا بىلەن تائاالە ۋ

 خلعق قيل شن خيىق اْىق، متلمٍ  هبذا االسم حىت تالىل[ اهو 14]
قيل خىقهم، اعاس تلماه هبذا االسم متوقًفل لى  حداث خىقهم فاةًا.  

و باد شن شحدث اعربية، بل ه ئاعيلب كذاعك مل يلتفد ايكتلب اسم 
قد  ذاته ه قدمية كحىت قيل إحداثهم اخىقهم، فأمسلؤه اصفلت ئاعيلب 
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قدَّب مقلديف » تالىل ەللا، شخرب شن ملسو هيلع هللا ىلص اقد ثيت شن اعنيب سيحلبه اتالىل
 «.اْىق قيل شن خيىق اعلموات اانأبض خبمل ن شعف سنة

 مۇمەخلۇقاتنى يارىتىشتىن ئىلگىرى تائاال اهلل[ 11]

ھەتتا ئۇالرنى يارىتىشتىن ئىلگىرىمۇ مۇشۇ  ،ياراتقۇچىدۇر

ڭ مۇشۇ تائاالنى اهلل. ىالتتىئىسىم بىلەن ئات)ياراتقۇچى دېگەن( 

شىنىڭ يۈز ىئىسىم بىلەن ئاتىلىشى ئەمەلىيەتتە ئۇالرنى يارىت

 مەخلۇقاتالرنى تائاال اهللبېرىشىگە قاراشلىق ئەمەس. شۇنىڭدەك، 

)يوقلۇقتىن پەيدا « بارىئ»كېيىن  يوقلۇقتىن پەيدا قىلغاندىن

رنى ھەتتا ئۇال اهللكى ئىسمىغا ئېرىشمىگەن. بەل ( دېگەنقىلغۇچى

يوقلۇقتىن پەيدا قىلغۇچى لگىرىمۇ ىپەيدا قىلىش ۋە يارىتىشتىن ئ

سۇبھانەھۇ ۋە  اهللسۈپەتلىرى -ڭ ئىسىمتائاالنى اهلل ئىدى چۈنكى

 ملسو هيلع هللا ىلصڭ زاتىنىڭ قەدىمىي بولغىنىدەك قەدىمىيدۇر. پەيغەمبەر تائاالنى

زېمىننى  ۋە الرئاسمانتائاال  اهللشۈبھىسىزكى، » :نىڭتائاال اهلل

 الرنىڭاتمەخلۇقپۈتۈن مىڭ يىل ئىلگىرى  66يارىتىشتىن 

 لىكىدىن خەۋەر بەرگەن.دېگەن ①«بەلگىلىدى تەقدىرىنى

 ق.عق االخمىو ل[ عه ماىن اعفبوباة اال مفبو ، اماىن ا15ْ]
 نىڭاهلل پەرۋىش قىلىنغۇچى( يوق ۋاقتىدىمۇھېچبىر مەربۇب )

ەخلۇق )يارىتىلغۇچى( يوق ھېچبىر م سۈپىتى بار ئىدى، رۇبۇبىييەت

 .ئىدى)ياراتقۇچى( سۈپىتىگە ئىگە « خالىق» اهلل ۋاقتىدىمۇ

يل ق [ اكمل شبه حماي ايموت  باد مل شحال، استحق هذا االسم16]
 قيل إبشلئهم. إحالئهم، كذعك استحق اسم اْلعق

ئۆلۈكلەرنى » كېيىن، ىلدۈرگەندىنئۆلۈكلەرنى تىر اهلل

شتىن ئۇالرنى تىرىلدۈرۈىسىمغا بۇ ئ دېگەن« ىلدۈرگۈچىتىر

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 مۇىئىلگىر پەيدا قىلىشتىنئۇالرنى  بولغىنىدەك، اليىق ئىلگىرىمۇ

 .ئىدى اليىقئىسمىغا  گەندې« ياراتقۇچى»

أببه لى  كل ري  قديف، اكل ري  إعاه فقري، اكل  [ ذعك17]
 اعلَِّماعُ  عَْاَس َكِمْثِىِه َرْيٌ  َاُهوَ شمف لىاه يلري، الحيتلج إىل ري  ﴿

 ﴾.اْعَيِلريُ 
 هللاھەممە نەرسىگە قادىر، ھەممە نەرسە  اهللبولسا  ىرىقىالريۇق

ھېچنەرسىگە موھتاج  اهللا ئاسان، ق اهللھتاج، ھەممە ئىش وا مق

ھېچ شەيئى اهلل » (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:) .ئۈچۈندۇر ىغانلىقىبولم

مىنى قا ئوخشاش ئەمەستۇر، اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەم

  .①«كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

  .ايمىك ااعتلف  ااعتدبري :اعفبوباة اللغة:
  .خمىوق :مفبو 
 سهل. :يلري

ل هو اعف  بكل مالين اعفبوباة حىت قي تالىل ەللا[ إن 15] الشرح:
شن خيىق شحًدا من خىقه اكذعك هو اْلعق حىت قيل شن خيىقهم فهذه 

 من قيل امن باد.انأمسل  املدعت لىاه من ايمالين اثبتة عه 
مەخلۇقلىرىدىن بىرەرسىنى  تائاال اهلل[ 16] شەرھىسى:

لىرىنىڭ )رەبلىك( ئۇقۇم ەتيرۇبۇبىي يارىتىشتىن ئىلگىرىمۇ

ئۇالرنى  تائاال اهلل بولغىنىدەك، ②تېپىلىدىغان رەبتولۇق ھەممىسى 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە شۇرا  ①
)پەرۋىش قىلغۇچى( « پەرۋەردىگار»ئەسلى لۇغەت مەنىسى  ىنىڭدېگەن كەلىم« ەبر» ②

 :ەردە ئىشلىتىلگەنتۆۋەندىكىدەك مەنىليەنە  داقۇرئان كەرىم ئىستىالھىبولۇپ لېكىن 

ئەھۋالالرنى -. خەۋەر ئالغۇچى، ھال2پەرۋەردىگار )پەرۋىش قىلغۇچى(، تەربىيىلىگۈچى؛ . 1
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 ئۇقتۇرىدىغانبۇ ئىسىمالر  ئىدى. يارىتىشتىن ئىلگىرىمۇ ياراتقۇچى

مەخلۇقاتالر يارىلىشتىن ئىلگىرى اهلل تائاالدا مەۋجۇد مەنىلەر بۇ 

 ئىدى.

هم، كمل شبه حماي ايموت  باد شن حياا  سيحلبه اتالىل[ فإبه 16]
حماي ايموت  قيل شن حيااهم، اكمل شبه اْلعق باد شن شبشأ خىقه،  فإبه

 فإبه اْلعق قيل شن ينشئهم كذعك.
 ئۆلۈكلەرنى سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل شۈبھىسىزكى، [15] 

بولغىنىدەك،  گۈچىىلدۈرئۆلۈكلەرنى تىر مۇكېيىن تىرىلدۈرگەندىن

ىرىلدۈرگۈچى شتىن ئىلگىرىمۇ ئۆلۈكلەرنى تئۇالرنى تىرىلدۈرۈ

ياراتقۇچى كېيىن  ياراتقاندىنمەخلۇقلىرىنى  تائاال اهلل ؛ئىدى

  .ئىدى ياراتقۇچىھەم ئۇالرنى يارىتىشتىن ئىلگىرىمۇ  ،بولغىنىدەك

لى  كل ري  قديف، إذا شباد راًئل  سيحلبه اتالىلبه [ نأ17]
فاىه، اإذا مل يفد راًئل مل يكن هذا اعشي ، اهذه هي اإلباد  اعكوباة 
اعقدبية اعيت ال خيفج لنهل ري ، اال تتخىف شبًدا، اقد قلعت ايماتزعة: 
قلدب لى  كل مل هو مقداب عه، اشمل شفالل اعايلد فةا يقدب لىاهل، اهذا 

 قلدب لى  كل ري  كمل شخرب لى  تالىل ەللاة اعكملل فإن سىب علف
اكذعك كل ري    ﴾َااَّللَُّ َلَى  ُكلِ  َرْيٍ  َقِديفٌ ﴿ سيحلبه اتالىلبفله 

                                                           
. ئىتائەتنىڭ ئىگىسى، 1الھىيىتىگە ئىگە بولغۇچى؛ . مەركەزلىك سا1ئوڭشىغۇچى؛ 

يۈكسەكلىكىنى ۋە ئۈستۈنلىكىنى ھەممە ئېتىراپ قىلىدىغان، ئىشلىتىش ۋە تەسەررۇپ 

. ئىگە ۋە خوجايىن. )شەيخ مەۋدۇدىنىڭ 6قىلىشنىڭ پۈتۈن ھوقۇقى ئىلكىدە بولغان زات؛ 

ەرىمدىكى تۆت ئاساسىي قۇرئان ك — اعكفمي يف اعقفآن االسلساة ايملطىحلت انأبباة»

 تەرجىماندىن. —بەت(  -11ناملىق كىتابى « تېرمىن
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يملأعة من امشائته ااإِلميلن هبذه ا تالىل ەللاكلئن يف هذا اعالمل فيإباد  
مفتقف إىل  ن، اكل ري  يف هذا اعكو تالىل ەللاشهم عواز  اإِلميلن ابعفبوباة 

يلري كمل  تالىل ەللاحمتلج إعاه يف إجيلده ابقلئه، اكل شمف لى   تالىل ەللا
سيحلبه ري   اهو ال حيتلج إىل ﴾ِإنَّ َذِعَك َلَى  اَّللَِّ َيِلريٌ ﴿: تالىلقلل 
بتة ال تتغري اث تالىلبل كل ري  حمتلج إعاه ضفاب  احلجته هلل  اتالىل

ْي ٌ عَْاَس َكِمْثِىِه رَ ﴿ن دان مكلن اال تكون يف اقت دان اقت شا مكل
 ﴾.َاُهَو اعلَِّماُع اْعَيِلريُ 

 بولغاچقا، ھەممە نەرسىگە قادىر سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل[ 13]

ئىرادە  ئىشنى ەربىر ،قىلىدۇ ئىشنى ئۇئىشنى ئىرادە قىلسا  ەربىر

ھېچكىم خىالپلىق قىلىشقا  ،ۇبمانا بولمايدۇ.  ئىشبۇ  قىلمىسا

 .لمايدىغان تەقدىر خاراكتېرلىك ئىرادىدۇرقادىر بوال

نىڭ كۈچى يېتىدىغان ھەربىر ئۆزى تائاال اهلل» :نىڭلەرىمۇئتەزىل

ادىر ق گەكەتلىرىىھەر-بەندىلەرنىڭ ئىشئەمما  قادىردۇرئىشقا 

ڭ تائاالنى اهللگەن بۇ سۆزى دې« بواللمايدۇ )كۈچى يەتمەيدۇ(

 .ىك ھېسابلىنىدۇبىكار قىلىۋەتكەنلنى ىرىسۈپەتل لىكمۇكەممەل

اهلل ھەممە نەرسىگە » :ئۆزى ھەققىدە سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل

)كۈچى  ھەممە نەرسىگە قادىر بايان قىلغىنىدەك،دەپ   ①«قادىردۇر

ڭ تائاالنى اهللھەممە نەرسە  ىكىبۇ ئالەمد ،شۇنىڭدەك دۇر.يەتكۈچى(

 ئىمان بۇنىڭغا. دۇىبولپەيدا  ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشى بىلەن

 ئەڭ مۇھىم رۇبۇبىييەت تەۋھىدىنىڭ كەلتۈرۈش

 ھتاج بولغانمو تائاالغا اهلل بۇ كائىناتتىكى لىرىدىندۇر.زۆرۈرىيەت

شىدا ۋە شەيئى ئۆزىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇ ھەرقانداق

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -281سۈرە بەقەرە  ①
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 ر.ئاساندۇ تائاالغا اهللھتاجدۇر. ھەممە ئىش وم تائاالغا اهللساقلىنىشىدا 

شۈبھىسىزكى، بۇ )ئىش( اهلل قا »  :ەيدۇمۇنداق د تائاال اهللھەقتە  بۇ

 نەرسىگە موھتاج بولمايدۇھېچ سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل .①«ئاساندۇر

 .چوقۇم موھتاج بولىدۇ تائاالغاسۇبھانەھۇ ۋە  اهلل ەبەلكى ھەممە نەرس

بۇ موھتاجلىق ھېچ ۋاقىت ۋە ھېچ ماكان ئۆزگەرمەيدىغان 

ھېچ شەيئى اهلل قا ئوخشاش »  (:ەيدۇمۇنداق د تائاال اهلل) .پرىنسىپتۇر

ئەمەستۇر، اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ 

 .②«تۇرغۇچىدۇر

ة قدمية اعذاتاة قدمية، اصفلته اعفاىا تالىل ەللاصفلت  اخلالصة:
نأمسلئه  اهو ملتحق تالىلاعنوع اإن حدثت آحلدهل اهي ابقاة بيقلئه 

 اصفلته قيل خىقه اباد خىقه.
 اهللگەرچە  ئەزەلىيدۇر. سۈپەتلىرى يڭ زاتىتائاالنى اهلل خۇالسە:

كېلىپ چىققان ھادىسىلەر يېڭى  ③فېئلىي سۈپەتلىرىدىنتائاالنىڭ 

پەيدا بولغان بولسىمۇ لېكىن بۇ فېئلىي سۈپەتلەرنىڭ ئەسلىسى 

 هللاتا ئەبەدىي مەۋجۇدتۇر.  اهللبۇ سۈپەتلەر  ئەزەلىيدۇر )يەنى زاتىيدۇر(،

 ئۆزىنىڭ مۇۋە كېيىن مۇئىلگىرى تىنيارىتىش مەخلۇقلىرىنى تائاال

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -22سۈرە ھەدىد  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە شۇرا  ②
ان، دېگىنىمىز، اهلل نىڭ زاتىدا )يەنى ئۆزىدە( ئەزەلىي مەۋجۇد بولغزاتىي سۈپەت   ③

بولۇشلۇق قىلسا بولۇشسىز قىلغىلى بولمايدىغان، بولۇشسىز قىلسا بولۇشلۇق قىلغىلى 

دەپ بولۇشلۇق لەۋزى بىلەن « اهلل ھەمىشە تىرىكتۇر»بولمايدىغان سۈپەتتۇر. مەسىلەن، 

اهلل خالىغان ۋاقىتتا تىرىك، خالىغان ۋاقىتتا تىرىك »سۈپەتلىگىلى بولىدۇ لېكىن 

بولمايدۇ. ئەمما فېئلىي سۈپەت بولسا، بولۇشلۇق ۋە بولۇشسىز دەپ ئېيتقىلى « ئەمەس

اهلل خالىغان كىشىگە سۆزلەيدۇ، خالىغان »لەۋزىلەردە كەلتۈرۈلۈشى مۇمكىن. مەسىلەن، 

« كىشىگە سۆزلىمەيدۇ؛ خالىغان نەرسىنى يارىتىدۇ، خالىمىغان نەرسىنى ياراتمايدۇ

دار )اهلل نىڭ خالىشىغا ئاالقى يەنە «اةصفلت مشائ»دېگەنگە ئوخشاش. بۇ فېئلىي سۈپەتلەر 

 تەرجىماندىن —سۈپەتلەر( دەپمۇ ئاتىلىدۇ. 
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 . بولغان زاتتۇر اليىق سۈپەتلىرىگە-ئىسىم

 ايمنلقشة: 
 [ هل ماىن اعفبوباة هلل حيتلج إىل اجود مفبوب ن؟1]
 انفذ  يف كل ري ؟ ەللا[ هل قدب  2]
 ؟﴾عَْاَس َكِمْثِىِه َرْي ٌ ﴿: تالىل[ مل ماىن قوعه 3]

 مۇزاكىرە:  

الرنىڭ مەۋجۇت مەخلۇق ۇبۇبىييەت سۈپىتىرنىڭ  اهلل[ 1]

 ؟موھتاج بوالمدۇبولۇشىغا 

 ؟گە يېتەمدۇڭ قۇدرىتى ھەممە نەرسىتائاالنى اهلل[ 2]

 «رھېچ شەيئى اهلل قا ئوخشاش ئەمەستۇ» :ڭتائاالنى اهلل [1]

 مەنىسى نېمە؟ ئايىتىنىڭدېگەن 
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 تۆتىنچى بۆلەك
 

 خىق اْىق باىمه. [18]

 مى بىلەن ياراتقان.ىپۈتكۈل مەخلۇقاتنى ئۆزىنىڭ ئىل اهلل

 [ اقدب هلم شقدابًا.19]
 لەر )ئۆلچەملەر(نى بەلگىلىگەن.تەقدىر غائۇالر اهلل

 [ اضف  هلم آجلالً.21]
 .تەقدىر قىلغان(كەن )بېكىت ەرنىـلئەجەل غائۇالر اهلل

[ امل خيف لىاه ري  قيل شن خيىقهم، الىم مل هم للمىون 21]
 قيل شن خيىقهم.

قا  اهلل شەيئى ھېچيارىتىشتىن ئىلگىرى  الرنىاتمەخلۇق

 نىڭيارىتىشتىن ئىلگىرى ئۇالر ئۇالرنى اهلل پىي ئەمەس بولۇپ،مەخ

 .بىلگەن نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى)يارىتىلغاندىن كېيىن( 

 مجع شجل اهو ايمد  اعيت ينتهي إعاهل اعشي . :آجلالً  لغة:ال
لخىق اْىق  تالىل ەللا[ إن 18] :شرحال

ً
: الىلتهبم كمل قلل  لليم

َِيريُ ﴿ ْْ حماط بكل ري ،   الىلت﴾ فاىمه َشاَل يَ ْاَىُم َمْن َخَىَق َاُهَو اعىَِّطاُف ا
﴾ اطُوَن ِبِه ِلْىًملْىَفُهْم َااَل حيُِ يَ ْاَىُم َمل بَ  ْنَ شَْيِديِهْم َاَمل خَ : ﴿تالىلكمل قلل 

 َلْنُه اَل يَ ْاُز ُ ياىم مل كلن امل يكون، امل مل يكن عو كلن كاف يكون: ﴿
ُف ِإالَّ ِمثْ َقلُل َذبٍَّ  يف اعلََّمَواِت َااَل يف انْأَْبِض َااَل َشْصَغُف ِمْن َذِعَك َااَل َشْكي َ 

ااجلزئالت،  ىمه حماط ابعكىالت﴾ ال يغاب لنه ري ، اليف ِكَتلٍ  ُمِي نٍ 
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 .سيحلبه اتالىل
مەخلۇقاتنى پۈتكۈل  تائاال اهلل شۈبھىسىزكى،[ 18] :شەرھىسى

)مەخلۇقاتنى( »: دەيدۇمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە . ياراتقانبىلىپ 

ئۇ شەيئىلەرنىڭ نازۇك تەرەپلىرىنى  !ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟

 ڭ بىلىشىتائاالنى اهلل .①«چىدۇر، ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇربىلگۈ

: دەيدۇمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  .شەيئىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇھەممە 

هلل ااهلل ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ، ئۇالر بولسا »

 ۋاتقان ۋەۇبولبولغان، بۇندىن بۇرۇن  . ②«بىلمەيدۇ نى )مۇكەممەل(

 اهلل تائاال ڭ ھەممىنىنىلەرنەرسى بولماقچى بولغان بۇندىن كېيىن

ئەگەر بولسا قانداق بولىدىغانلىقىنىمۇ  لەربولمىغان نەرسى ؛بىلىدۇ

ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى زەررە » (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:) بىلىدۇ.

دىن ئۇنىڭ )يەنى زەررە( ؛چاغلىق نەرسە اهلل تىن يىراق ئەمەستۇر

چىكرەك نەرسە بولسۇن، چوڭراق نەرسە بولسۇن، لەۋھۇلمەھپۇزدا كى

 )يوشۇرۇن( غايىب نەرسەھېچ غاتائاال اهلل .③«خاتىرىلەنمىگىنى يوق

ە پۈتۈن نەرسىلەرنى ۋ ڭ بىلىشىتائاالنىسۇبھانەھۇ ۋە  اهللمايدۇ. لبوال

 .رسىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇچىك پارچە نەئەڭ كى

انَّ  إِ بقدب كمل قلل لز اجل: ﴿ تالىل ەللا[ اكل ري  خىقه 19]
َبُه َاَخَىَق ُكلَّ رَ ﴾ اكمل قلل شيًضل: ﴿ُكلَّ َرْيٍ  َخَىْقَنلُه ِبَقَدبٍ  ْيٍ  فَ َقدَّ

﴾ فلْري ااعشف مقدبان، اكل ري  خمىوق بقدب، ايف ذعك بد تَ ْقِديفًا
 لى  من زلموا شن اعشف عاس خمىوقًل هلل.

ئەززە  اهلل .ياراتقانۆلچەملىك ھەممە نەرسىنى ئ تائاال اهلل[ 13]

                                                           
 ئايەت. -11سۈرە مۇلك  ①
 ئايەت. -116سۈرە تاھا  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1سۈرە سەبەئ  ③
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بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى » :دەيدۇە مۇنداق ـۋە جەلل

اهلل ھەممە » . اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:①«ئۆلچەملىك ياراتتۇق

نەرسىنى ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە( ئۇنىڭغا 

ۆلچەم ئياخشىلىق ۋە يامانلىق . ②«مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىدى

ۇ مانا ب .يارىتىلغانھەممە نەرسە ئۆلچەم بىلەن  ،بىلەن بېكىتىلگەن

 هللايامانلىقنى  )يەنى ڭ مەخلۇقى ئەمەستائاالنى اهلليامانلىق » سۆز

 دۇر.رەددىيە گۇمان قىلغانالرغادەپ  «ياراتمىغان(

قد كتب ْىقه آجلاًل ال يتخطوهنل،   اتالىل سيحلبه[ اهو 21]
﴾ تَ ْقِدُمونَ َشَجٌل فَِإَذا َجل َ َشَجُىُهْم اَل َيْلَتْأِخُفاَن َسلَلةً َااَل َيلْ  َاِعُكلِ  شُمَّةٍ ﴿

 ه.ع ەللافةا ميكن شن يتقد  ري  شا يتأخف لن انأجل اعذي ضفبه 
نى ىرىئەجەللىغا مەخلۇقلىرئۆزىنىڭ  تائاال اهلل[ 26]

اق داهلل تائاال مۇن) .ئۇ ئەجەلدىن ھالقىپ كېتەلمەيدۇ ئۇالر ،كەنبېكىت

)پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغان( ھەربىر ئۈممەتنىڭ » (دەيدۇ:

)ھاالك بولىدىغان( مۇئەييەن ۋاقتى بولىدۇ، )ھاالك بولىدىغان( 

كېيىن بولمايدۇ )يەنى -ۋاقتى يەتكەندە، ئۇالر بىردەممۇ ئىلگىرى

بېكىتكەن ئەجەلدىن  تائاال اهلل شۇڭا . ③«دەرھال ھاالك بولىدۇ(

 .ئەمەسمۇمكىن  ىشىياكى كېچىك بولۇشىىرى ئىلگ ڭھېچنەرسىنى

يل امل يزل ياىم كل ري  ق كلن  سيحلبه اتالىل ەللاهذا اإن [ 21]
شن خيىق خىقه، الىم شهل اعلالد  ا شهل اعشقلا ، ااعللحل ن 
ااعطلحل ن، كل ذعك قيل خىقهم، الىم مل يكون منهم يف يو  كذا لى  

                                                           
 ئايەت. -13سۈرە قەمەر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -2سۈرە فۇرقان  ②
 ئايەت. -11سۈرە ئەئراف  ③
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 خىقه خلفاة.ال ختفي لىاه من  سيحلبه اتالىلهائة كذا 
مەخلۇقلىرىنى  سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهللشۈبھىسىزكى، [ 21]

 اهللھەمىشە بىلگەن. ھەممە شەيئىنى  مۇيارىتىشتىن ئىلگىرى

بەختلىكلەر، بەختسىزلەر، ياخشىالر ۋە  تائاال ۋە ۇبھانەھۇس

 ؛الرنى يارىتىشتىن ئىلگىرى بىلگەننىڭ ھەممىسىنى ئۇيامانالر

ھالەتنىڭ ئۈستىدە  قانداق ئۇالرنىڭ قايسى كۈندە،

مەخلۇقلىرىدىن ئۆزىنىڭ  قا اهللبىلگەن.  مۇبولىدىغانلىقىنى

 مەخپىي بولمايدۇ.ى بىرھېچ

اْىق باىمه، اقدب مقلديف عكل ري ،  ەللاعقد خىق  :الصةاخل
 امل خيف لىاه ري  من خىقه اال من شلملهلم اذعك قيل خىقهم.

ھەممە نەرسىگە  ،نبىلىپ ياراتقامەخلۇقالرنى  اهلل خۇالسە:

نىڭ مەخلۇقلىرىدىن ۋە ئۇالرنىڭ  اهلل. كەنئۆلچەملەرنى بېكىت

ئۇالرنى  بۇ ئىشالر. مەخپىي ئەمەس قا اهلل ھېچنەرسەئەمەللىرىدىن 

 ىدى.ئبولغان  يارىتىشتىن ئىلگىرى

 : نلقشةايم
 [ مل ماىن قوعه : اقدب هلم شقدابًا؟1]
 قه هلم؟ياىم شلملل اعايلد قيل خى ەللا[ هل كلن 2]

 مۇزاكىرە: 

لەر )ئۆلچەملەر(نى تەقدىر غائۇالر اهلل»نىڭ يتەھاۋىئىمام [ 1]

 دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى نېمە؟ «بەلگىلىگەن

 نىڭ ئەمەللىرىئۇالريارىتىشتىن ئىلگىرى  بەندىلەرنى اهلل[ 2]

 نى بىلەمتى؟)قىلىدىغان ئىشلىرى( 
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 بەشىنچى بۆلەك
 

 لن مالاته.[ اشمفهم بطللته، اهنلهم 22]
ئۆزىگە  ھەمدە دىۇبۇير ئىتائەت قىلىشقانى ئۆزىگە ئۇالر اهلل

 . توستىئاسيلىق قىلىشتىن 

[ اكل ري  جيفي بتقديفه امشائته، امشائته تنفذ، المشائة 23]
 عىايلد إال مل رل  هلم، فمل رل  هلم كلن، امل مل يشأ مل يكن.

اهلل  دۇ.بولى ەنڭ تەقدىرى ۋە خالىشى بىلنى اهللھەممە ئىش 

ئۇالرغا خالىغان نەرسىدىن  اهللبەندىلەرنىڭ بولىدۇ.  نىڭ خالىغىنى

ىدۇ، بول نېمىنى خالىسا شۇ نەرسەئۇالرغا  اهلل .تۇرباشقا خالىشى يوق

 نەرسە بولمايدۇ. نېمىنى خالىمىسا شۇ

 اإبادته تضي اتقع اتتحقق. :امشائته تنفذ اللغة:
االدهم لى  طللته  خىقه بطللته، ەللا[ عقد شمف 22] الشرح:

جزيل اعثوا ، اهنلهم لن مالاته اتولدهم لىاهل ابعاقل ، كمل قلل 
ِتَهل انْأَبْ َهلُب َاَمْن يُِطِع اَّللََّ َاَبُسوَعُه يُْدِخْىُه َجنَّلٍت ََتْفِي ِمْن تَْ : ﴿تالىل

َ َاَبُسو  هُ َايَ تَ َادَّ ُحُداَدُه عَ َخلِعِديَن ِفاَهل َاَذِعَك اْعَفْوُز اْعَاِظامُ ۞ َاَمْن يَ ْاِص اَّللَّ
عألمف  تالىل ەللاه ﴾ اذكفه بمح۞ يُْدِخْىهُ اَنبًا َخلِعًدا ِفاَهل َاَعهُ َلَذاٌ  ُمِه نٌ 

ااعنهي باد كةامه لن اْىق إرلب  إىل شن اْلعق عه انأمف ااعنهي كمل 
َْىُق َاانْأَْمفُ ﴿: تالىلقلل  ْْ  ﴾َشاَل َعُه ا

 ئىتائەت قىلىشقانى ئۆزىگە مەخلۇقلىرى اهلل[ 22] :شەرھىسى
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 ؛مۇكاپاتنى ۋەدە قىلدى زور ئىتائەت قىلغانالرغائۆزىگە  ،دىۇبۇير

ئاسىيلىق  ،ئۆزىگە ئاسىيلىق قىلىشتىن توستى ئۇالرنى

 :ەيدۇدمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  قىلغانالرنى ئازاب بىلەن قورقۇتتى.

ى ىكەن، اهلل ئۇنكىمكى اهلل قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىد»

ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇ 

يەرلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشتۇر  بولسا بۇ

[. كىمكى اهلل قا ۋە پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلىپ، اهلل نىڭ 11]

 قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتىدىكەن، اهلل ئۇنى دوزاخقا

كىرگۈزىدۇ، ئۇ دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ، خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار 

يارىتىشقا  نىڭرەھىمەھۇلالھ يئىمام تەھاۋى . ①«[11بولىدۇ ]

 بۇيرۇش ۋە توسۇشنى بايان قىلىشىكېيىن  دىنر سۆزلەرئاالقىدا

دېگەنلىككە  «ياراتقۇچىنىڭ ئىلكىدە توسۇشۋە  شبۇيرۇ» بولسا،

يارىتىش ۋە ئەمر » دەيدۇ:مۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  ئىشارەتتۇر.

 .②«قىلىش راستىنال اهلل نىڭ ئىلكىدىدۇر

، فىاس امشائته، بقضلئه اقدبه ەللا[ اكل ري  جيفي بتقديف 23]
ذا اال ميكن شن يقع ري  يف ه تالىل ەللاهنلك ري  كلئن إال مبشائة 

ق، اال فذ اتتحقتن سيحلبه اتالىلامشائته  تالىل ەللااعكون دان مشائة 
ميكن شن تتخىف شبًدا، اهي ايمشائة اعكوباة اعقدبية ايفاد هبل كل مل شباد 

 َيَشِأ َمنْ : ﴿تالىلشن يقع يف هذا اعكون، من خري شا رف، كمل قلل  ەللا
ُ ُيْضِىْىُه َاَمْن َيَشْأ جَيَْاْىُه َلَى  ِصفَاٍط ُمْلَتِقامٍ  َاَعْو :﴿تالىلاكمل قلل  ﴾اَّللَّ

ُ َمل تَ تَ ُىوا َاَعِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَاُل َمل يُفِيدُ  َرلَ  اَّللَّ امشائة اعايلد الختفج لمل  ﴾اق ْ
                                                           

 ئايەت. -11ئايەتنىڭ بىر قىسىمى ۋە  -11نىسا سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -61سۈرە ئەئراف  ②
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 َاَمل َتَشلُ اَن ِإالَّ َشْن َيَشلَ  اَّللَُّ َب ُّ : ﴿تالىلهلم كمل قلل  ەللارل  
﴾ اهذه اإلباد  اعكوباة غري اإلباد  اعشفلاة اعيت قد ال تتحقق، اْعَالَعِم نَ 

يشل  شن  شمفًا عكنه ەللاشل  حداثه، اقد ييغض شمفًا اال ي ەللافقد حيب 
 عايلده كلن، امل مل يشأ هلم فةا ميكن ەللايقع حلكمة ياىمهل، امل رل  

شن يقع اعو شباداه مجاًال، اهذا خةا  مل ذهيت إعاه اعقدبية من شن 
ال  تالىل ەللاا تالىل ەللاايمالاة حيدثهل انأبللن إببادته ملتقةاً لن إباد  

ذا ، اهكەللااإّنل فللىهل اإلبللن فقط اهو مفيدهل من دان يفيدهل، 
 .ەللاجاىوا اإلبللن مفيًدا نأرال  اموجًدا هلل دان إباد  

 ،، خالىشى)پىالنلىشى( ڭ تەقدىرىتائاالنى اهللھەممە ئىش  [21]

 شۇڭا .يۈز بېرىدۇبىلەن  سى )ھۆكۈمى(، قەدەرى )بەلگىلىشى(قازا

ۈز يڭ خالىشى بىلەنال تائاالنى اهللت پەقە ئىش ھەربىركائىناتتىكى 

ڭ خالىشىسىز يۈز تائاالنى اهلل ئىشنىڭ ھەرقانداق بېرىدۇ ھەمدە

ڭ خالىشى ئىجرا بولىدۇ ۋە تائاالنى اهلل. ئەمەسبېرىشى مۇمكىن 

بۇ خىل خاالش . ئەمەسمەڭگۈ مۇمكىن  ئۆزگىرىشى ،لىيلىشىدۇەئەم

ايدىغان مۇمكىن بولم بولسا، ھېچكىمنىڭ خىالپلىق قىلىشى

. بۇ قەدەرىي )يەنى تەقدىر خاراكتېرلىك( خاالشتۇركەۋنىي ياكى 

نى ىكائىناتتا يۈز بېرىش تائاال اهلل دېگەن سۆزدىن،« خاالش»يەردىكى 

 ئىشالرنىڭ ئىبارەتياخشىلىق ياكى يامانلىقتىن ئىرادە قىلغان 

 اهلل» :دەيدۇمۇنداق  تائاال اهللقىلىنىدۇ. بۇ ھەقتە  مەقسەت ھەممىسى

. ①«خالىغان ئادەمنى ئازدۇرىدۇ، خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا سالىدۇ

دى، ئۇالر بولسا ئى نئەگەر اهلل خالىغا» اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە ئەنئام  ①
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 . ①«لېكىن اهلل خالىغىنىنى قىلىدۇ ئۆزئارا ئۇرۇشماس ئىدى

چىقىپ  دائىرىدىنئۇالرغا خالىغان  تائاال اهللبەندىلەرنىڭ خالىشى 

پەقەت ئالەملەرنىڭ : »دەيدۇمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  .مەيدۇكېتەل

پەرۋەردىگارى اهلل خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى اهلل 

 .②«خالىمىغۇچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوق(

ھېچكىم خىالپلىق قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان كەۋنىي  ،بۇمانا 

لېكىن شەرئىي  .)تەقدىر خاراكتېرلىك( ئىرادىدۇرياكى قەدەرىي 

ە بولسا، )كىشىلەرنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن( ئەمەلگە   ③ئىراد

 ئاشماسلىقى ياكى )ئۇالرنىڭ قارشى چىقماستىن ئىجرا قىلىشلىرى

اهلل  مەسىلەن، ئىرادىدۇر.بىلەن ئەمەلگە ئېشىشى مۇمكىن بولغان( 

ى كۆرسىمۇ ئۇنى ياخشئىشنىڭ يۈز بېرىشىنى  تائاال بىرەر

مۇمكىن ۋە ياكى بىرەر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىنى ئۆزى  خالىماسلىقى

يامان كۆرسىمۇ ئۇنى خالىشى بىلىدىغان ھېكمەت سەۋەبىدىن 

ۇالرغا ئ تائاال اهلل ،بولىدۇ ئىشبەندىلىرىگە خالىغان  تائاال اهللمۇمكىن. 

ئۇنىڭ يۈز خالىسىمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسى  ئىشنىخالىمىغان 

 :()ئازغۇن پىرقە قەدەرىيلەرنىڭ ،بۇمانا مۇمكىن بولمايدۇ.  بېرىشى

ڭ تائاالنى اهللئىنسان گۇناھنى  ئىرادە قىلمىسىمۇ تائاال اهلل»

 پەيدا قىلىدۇ.ئۆز ئىرادىسى بىلەن  خالىي ھالەتتە ئىرادىسىدىن

 اهللگۇناھنى  ئۇ ئىنسانگۇناھنى قىلغۇچى پەقەتال ئىنساندۇر، 

. قارشىدۇر ىغائېتىقاددېگەن  «قىلىدۇئىرادە ڭ ئىرادىسىسىز تائاالنى

دىن خالىي ئىرادىسىڭ تائاالنى اهللقەدەرىيلەر ئىنساننى  ،دېمەك

  دەپ بىلدى. پەيدا قىلغۇچىۋە  ئىشالرنى ئىرادە قىلغۇچى ھالەتتە

[ يهدي من يشل  ايالم اياليف فضةًا، ايضل من يشل  24]
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -261سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەت. -23سۈرە تەكۋىر  ②
 دۇ.رنى كۆرسىتىنى ياخشى كۆرگەن ئىشالىشەرئىي ئىرادە دېگىنىمىز، اهلل تائاال يۈز بېرىش ③
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 اخيذل اييتىي لداًل.
ھىدايەت  خالىغان كىشىنى بىلەن زلىەپئۆزىنىڭ  تائاال اهلل

ئاپەتلەردىن( -مەئسىيەت ۋە بااليى-گۇناھ )ئازغۇنلۇق،قىلىدۇ، 

، ۇپئازدۇر بىلەن خالىغان كىشىنى ئادىللىقى تائاال اهللساقاليدۇ. 

 سىنايدۇ. ۋە تەرك ئېتىدۇ توغرا يولغا باشالشنى

 [ اكىهم يتقىيون يف مشائته ب ن فضىه الدعه.25]
 ىڭنئادىللىقى بىلەنەزلى پنىڭ  اهللھەممىسى  ڭخااليىقالرنى

 ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ەڭ خالىشى ئىچىدنى اهلل ىكىئارىسىد

 مينع من اعوقوع يف اعضةاعة. :يالم اللغة:
هو اعذي يهدي من يشل  من ليلده  تالىل ەللا[ إن 24] :الشرح

عإلميلن، ايالمهم من اعوقوع يف اعضةال اايمالصي، ايالفاهم من ذعك، 
و فضل به ذعك فه ەللامن آاثبه اعضلب  يف اعدبال ااْلخف ، فمن فال ا 

امنة تلتوجب اعشكف لىاهل، كمل شبه سيحلبه يضل من  تالىل ەللامن 
يشل  من خىقه، اخيذهلم، فاكىهم إىل شبفلهم، اخيىي بانهم ا ب ن 
اعشاطلن، فةا يالمهم، اييتىاهم بذعك، فاقاون يف اعضةال اايمالاة، 

 عه احلكمة اعيلعغة، اعه اعادل ايمطىق، سيحلبه اتالىلمنه اذعك لدل 
هو اعذي يهدي من يشل ، ايضل من يشل ،  تالىل ەللاااعدعال لى  شن 

ُ ُيْضِىْىُه َاَمْن َيَشْأ جَيَْاْىُه َلَى  صِ ﴿: تالىلقوعه  ﴾ فَاٍط ُمْلَتِقامٍ َمْن َيَشِأ اَّللَّ
: تالىلاقوعه  ﴾َايَ ْهِدي َمْن َيَشل ُ  َاَعِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشل ُ : ﴿تالىلاقوعه 
ُم ِإبََّك اَل تَ ْهِدي َمْن َشْحيَ ْيَت َاَعِكنَّ اَّللََّ يَ ْهِدي َمْن َيَشلُ  َاُهَو شَْلىَ ﴿
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علنة اهذا من شصول شهل ا تالىل ەللافكل ذعك من لند  ﴾اِبْعُمْهَتِدينَ 
اهتدى فلهلل  نخةافًل عىماتزعة اعذين قلعوا أبن شفالل اعايلد خمىوقة هلم. فم

 هو اعذي هداه بفضىه ابامته، امن ضل فلهلل هو اعذي شضىه بادعه.
بەندىلىرىدىن خالىغان ھەقىقەتەن  تائاال اهلل[ 21] :شەرھىسى

ققا ۋە كىشىنى ئىمانغا ھىدايەت قىلىدىغان، ئۇالرنى ئازغۇنلۇ

ۋە  دۇنيائۇالرنىڭ لىشتىن ھەمدە ېئاسىيلىق قىلىشقا چۈشۈپ ق

ى نكىم تائاال اهلل ساقاليدىغان زاتتۇر. زىيانلىرىدىنىكى ئاخىرەتت

 كرىۈش اهلل قا ۋە ئۇنىڭ تائاالنىڭ پەزلىدۇر اهلل بۇ شۇنداق قىلسا

 تائاال اهلل ،بولىدىغان مەرھەمەتتۇر. شۇنىڭدەك الزىم ىقىلىش

توغرا يولغا مەخلۇقلىرىدىن خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ، ھەقىقەتەن 

 ، ئۇالر بىلەنۋېتىدۇۇقويىگە مەيل ئۇالرنى ئۆز، تەرك ئېتىدۇباشالشنى 

شەيتاننىڭ ئوتتۇرىسىنى بوش قويۇپ قويىدۇ، ئۇالرنى ئازغۇنلۇققا 

ئىشالر بىلەن سىنايدۇ.  شۇئۇالرنى  ساقلىمايدۇ ۋەچۈشۈپ كېتىشتىن 

 ڭنىتائاال اهلل بۇ،ئۇالر ئازغۇنلۇق ۋە گۇناھقا چۈشىدۇ.  ،شۇنىڭ بىلەن

 اهللپەقەت مۇتلەق ئادىللىق  ۋە ھېكمەت مۇكەممەلۇر. ىدئادىللىق

خالىغان كىشىنى ھىدايەت  نىڭتائاال اهللخاستۇر.  تائاالغا

 اهلل لىقىغاخالىغان كىشىنى ئازدۇرىدىغان لىقى ۋەقىلىدىغان

اهلل خالىغان ئادەمنى »: تۆۋەندىكى ئايىتى دەلىلدۇر ڭتائاالنى

اهلل تائاال يەنە ، ①«ئازدۇرىدۇ، خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا سالىدۇ

لېكىن اهلل خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ، » مۇنداق دەيدۇ:

، اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: ②«خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ

 مىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەنىشۈبھىسىزكى، سەن خالىغان ئاد»

لېكىن اهلل ئۆزى  )يەنى ياخشى ئەمەلگە مۇۋەپپەق قىاللمايسەن(

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە ئەنئام  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -31سۈرە نەھل  ②
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غان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ، اهلل ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئوبدان خالى

 ،بۇمانا تەرىپىدىندۇر.  تائاال اهللنىڭ ھەممىسى الرئۇ . ①«بىلىدۇ

-ىدۇر )ئىشلىرنىڭ مەخلۇقئۇالر ھەرىكەتلىرى-ئىشبەندىلەرنىڭ »

 قارشىلەرگە ىمۇئتەزىل دېگەن« ھەرىكەتلەرنى بەندە ئۆزى ياراتقان(

 كى. كىمي ئاساسلىرىدىندۇرىئېتىقادۈننەتنىڭ ئەھلى سبولغان 

ەن مىتى بىلئەزلى ۋە نېپئۇنى ئۆزىنىڭ  تائاال اهلل ،تاپىدىكەن ھىدايەت

ئۇنى ئۆزىنىڭ  تائاال اهلل ،ئازىدىكەن كىكىم ؛دۇرھىدايەت قىلغان

 .دۇرئادىللىقى بىلەن ئازدۇرغان

 :رفح فضاىة اعشاخ اعدكتوب صلحل بن فوزان بن ليدەللا اعفوزان
يهدي من يشل ، ايضل من يشل ، اهذا بقضل  ەللا  سيحلبه اتالىلەللا 

اقدبه، اعكنه يهدي من ياىم شبه َيْلُىُح عىهداية، ايهدي من حيفص 
لى  طىب اهلداية ايقيل لىاهل، فإن ەللا يالفه عىالفى، ايضل من يشل  

ه ضبليب إلفاضه لن طىب اهلداية ااْري، فاضىه ەللا لقوبةً عه لى  إلفا
 شَْلَط  َاات ََّق  َفَأمَّل َمنْ : ﴿تالىلالد  بغيته يف اْري، يوضح ذعك قوعه 

للب اعليب من اعايد، ﴾ ف۞ َاَصدََّق اِبحْلُْلىَن ۞ َفَلنُ َالِ فُُه عِْىُاْلَفى ۞
َ  اِبحْلُْلىَن َاشَمَّل َمْن خبََِل َااْستَ ْغىَن ۞ اََكذَّ ااعَقَدُب من جهة ەللا سيحلبه: ﴿

ەللا لز  ﴾ فللب اعليب من اعايد ااعَقَدب منلِ فُُه عِْىُاْلَفى ۞۞ َفَلنُ اَ 
َبُه ەللا لقوبًة عه.   اجل، اعكن َقدَّ

فَ َقدََّب ەللا اهلداية فضةًا من ەللا لز اجل، اَتَكفََّ  لى  اعشخص 
ه، اعذي يفيد اْري ايفيد اهلداية، فاالفه ەللا عىخري اعفاىه، اهذا يملىحت

                                                           
 ئايەت. -65سۈرە قەسەس  ①
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، لىلسيحلبه اتاجل، اشمل إضةال اعضلع ن فادل منه لز ا  ال ملىحةً هلل
جزاً  هلم لى  إلفاضهم الد  إقيلهلم لى  اْري الى  طللة ەللا لز 

ي اْعَقْوَ  َااَّللَُّ اَل يَ ْهدِ اجل، مل يظىمهم راًئل، اهلذا جند يف اْلَيت ﴿
 اَل يَ ْهِدي اْعَقْوَ  اَّللَُّ اَ ﴾، ﴿َااَّللَُّ اَل يَ ْهِدي اْعَقْوَ  اْعَكلِففِينَ ﴾، ﴿اعظَّلِعِم نَ 
﴾ فجال اعظىم ااعكفف ااعفلق شسيل  عاد  اهلداية اهذه من اْعَفلِسِق نَ 

َاَمل ل ﴿ال ظىمً  اتالىلسيحلبه شفالل اعايلد جلزاهم لىاهل، لداًل منه 
ُ َاَعِكْن َكلبُوا شَبْ ُفَلُهْم َيْظِىُمونَ  ىاق به سيحلبه شن يكف  ي ﴾ فةاظََىَمُهُم اَّللَّ

 لمل اعالمى ن، شن ُيِضاعَ  سيحلبه اتالىلاصفه اشيضلً ال يىاق به  من هذا
لعَِّذيَن شَْ  َحِلَب اعَِّذيَن اْجتَ َفُحوا اعلَّاِ َئلِت َشْن جَنَْاَىُهْم كَ قلل سيحلبه: ﴿

َخَىَق اَ  آَمُنوا َاَلِمُىوا اعلَّلحِلَلِت َسَواً  حَمَْالُهْم َامَمَلتُ ُهْم َسلَ  َمل حَيُْكُموَن ۞
ُهْم اَل  اعلََّمَواِت َاانْأَْبَض اِبحلَْقِ  َاعُِتْجَزى ُكلُّ بَ ْفٍس مبَل َكَلَيْت اَ اَّللَُّ 

ل َعُكْم َكْاَف مَ  شَفَ َنْجَاُل اْعُمْلِىِم َن َكلْعُمْجفِِم َن ۞﴾، ﴿يُْظَىُموَن ۞
شَْ  جَنَْاُل ﴿ :سيحلبه اتالىل﴾ هذا جوب ينزه ەللا لنه ايقول َتُْكُموَن ۞

 اْعُمتَِّق َن  آَمُنوا َاَلِمُىوا اعلَّلحِلَلِت َكلْعُمْفِلِديَن يف انْأَْبِض شَْ  جَنَْالُ  اعَِّذينَ 
لً اال جيلزي ال ُيِضاُع شجف من لمل صلحل سيحلبه اتالىل﴾ فلهلل َكلْعُفجَّلبِ 

ُتْم تَ اْ شحداً بغري فاىه ابغري كليه ﴿ ﴾ فلعامل  َمُىونَ َاَمل َُتَْزْاَن ِإالَّ َمل ُكن ْ
 عىايد من اْري ااعشف، ااجمللزا  من ەللا فضةاً الداًل. كىه

ەزىلەتلىك شەيخ دوكتور سالىھ ئىبنى فەۋزان ئىبنى پ

خالىغان  سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل :شەرھىسىئابدۇلالھ فەۋزاننىڭ 



ان تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ـغ ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى ـئ ەرـھ  ـش

  51 
 

 اهلل ،بۇ لىدۇ، خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ،كىشىنى ھىدايەت قى

ەتكە ھىداي»تائاال  اهلللغاندۇر. لېكىن قازا ۋە قەدەرى بىلەن بو ڭتائاالنى

ھىدايەت تېپىشقا ھېرىسمەن بولغان ئۆزى ھەم ، دەپ قارىغان« اليىق

ۋە ھىدايەتكە ئالدىنى قىلغان كىشىنى ھىدايەت قىلىپ، ئۇ ئادەمگە 

ى خالىغان كىشىن اهللنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ؛ لىرىيول لىقياخشى

 گەنلىكىۈز ئۆرۈياخشىلىققا ئىنتىلىشتىن ي ھىدايەت ۋە

ى ىقىشسەۋەبىدىن، ئۇ ئادەمنىڭ يۈز ئۆرۈگەنلىكى ۋە ياخشىلىققا قىز

بولمىغانلىقىغا بىنائەن ئۇ ئادەمنى جازاالش ئۈچۈن ئازدۇرىدۇ. بۇنى 

-)پۇل» :روشەنلەشتۈرۈپ بېرىدۇ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتى اهلل

ق مېلىنى اهلل نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن( سەرپ قىلغان، تەقۋادارلى

-6قىلغان، )كەلىمە تەۋھىدنى( تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك ]

. ①«[3[، ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز ]5

. ىدۇتەرىپىدىن بول تائاال اهللسەۋەب قىلىش بەندىدىن، تەقدىر قىلىش 

بېخىللىق قىلىپ )اهلل نىڭ ساۋابىدىن( ئۆزىنى بىھاجەت »

ۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك ھېسابلىغان، كەلىمە تە

 ②«.[16[، بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز ]3ـ8]

 ىدۇتەرىپىدىن بول تائاال اهللسەۋەب قىلىش بەندىدىن، تەقدىر قىلىش 

ئۇ بەندىگە ئۇنى ئازابلىغانلىقتىن ئازغۇنلۇقنى  تائاال اهلللېكىن 

 تەقدىر قىلدى. 

مەرھەمەت قىلىپ -ەزلىيەتنى ئۆزى تەرىپىدىن پھىدا تائاال اهلل

نى ۋە ھىدايەتنى ئىرادە قىلغان كىشىتەقدىر قىلدى. ياخشىلىق 

ھۆرمەتلەپ، ئۇنىڭغا ياخشىلىقنى ۋە ياخشى ئىش قىلىشنى 

ئۆزىنىڭ ھەرگىز  اهلل نىڭ بۇنداق قىلىشىئاسانالشتۇرۇپ بەردى. 

 تى ئۈچۈندۇر.ئۇ بەندىنىڭ مەنپەئىبەلكى  مەنپەئىتى ئۈچۈن ئەمەس

                                                           
 ئايەتكىچە. -3ئايەتتىن  -6سۈرە لەيل  ①
 ئايەتكىچە. -16ئايەتتىن  -8سۈرە لەيل  ②
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گەنلىكى، الرنى ئازدۇرۇش بولسا، ئۇالرنىڭ يۈز ئۆرۈئازغۇن ئەمما

ەگە ئىتائەت قىلىشقا ـئەززە ۋە جەلل اهللياخشىلىققا ھەمدە  ئۇالرنىڭ

 اهللئۇالرنى جازاالش ئۈچۈن  ھېرىسمەن بولمىغانلىقىغا ئاساسەن

رغا ئۇال اهللتەرىپىدىن بولغان ئادىللىقتۇر،  تائاال ۋەھۇ سۇبھانە

تۆۋەندىكى ئايەتلەردىن ھېچقانداق زۇلۇم قىلمىدى. بۇنى 

 كاپىراهلل » ،①«اهلل زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ» بىلىۋاالاليمىز:

قەۋمنى ھىدايەت  پاسىقاهلل » ، ②«قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

اسىقلىقنى ھىدايەتتىن زۇلۇم، كۇفرىلىق ۋە پ اهلل . ③«قىلمايدۇ

ىغا لىربەندىلەرنىڭ مۇشۇ ئىشلىرى قىلدى. مەھرۇم بولۇشنىڭ سەۋەب

ئۆزىنىڭ  ۇالرغا زۇلۇم قىلغانلىقتىن ئەمەس بەلكىئ اهلل ئاساسەن

 اهلل» (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:)ئادىللىقى بىلەن ئۇالرنى جازالىغان. 

لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم  يوق ئۇالرغا زۇلۇم قىلغىنى

بۇ خىل سۈپەتتىكى كىشىلەرنى غا تائاال سۇبھانەھۇ ۋە اهلل .④«قىلدى

ھەمدە ئەمەل قىلغۇچىالرنىڭ ئەمىلىنى بىكار  ىشھۆرمەتلى

: مۇنداق دەيدۇ تائاال سۇبھانەھۇ ۋە اهللاليىق بولمايدۇ.  ىقىلىۋېتىش

يامان ئىشالرنى قىلغانالر )يەنى گۇناھكار كۇففارالر( ئۆزلىرىنى »

 ؛انالردەك قىلىشىمىزنىەرنى قىلغـللئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمە

ھاياتلىقتا، ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟ 

( ئۇالرنىڭ .)يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس

[. اهلل ئاسمانالرنى ۋە 21مى نېمىدېگەن يامان! ]ۈچىقارغان ھۆك

زېمىننى ھەقلىق بىلەن ياراتتى، ھەر ئىنساننىڭ قىلمىشىغا 

رىشا جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ يا

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -268سۈرە بەقەرە  ①
 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -251سۈرە بەقەرە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -168سۈرە مائىدە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە نەھل  ④
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بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر »اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  .①«[22]

نداقچە [ سىلەرگە نېمە بولدى؟ قا16بىلەن باراۋەر قىالمدۇق؟ ]

بۇنداق قىلىش زۇلۇم  . ②«[15] ؟مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسىلەر

 ائاالت سۇبھانەھۇ ۋە اهللۇلۇم قىلىشتىن پاكتۇر. ز اهلل قىلغانلىقتۇر،

ەرنى قىلغانالرنى ـئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەلل»مۇنداق دەيدۇ: 

ى ياك !يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر بىلەن ئوخشاش قىالمدۇق؟

 سۇبھانەھۇ ۋە اهلل  ③«!تەقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟

ۋەتمەيدۇ ھەمدە ىنالرنىڭ ئەجرىنى بىكار قىلياخشى ئىش قىلغا تائاال

 (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:)مۇكاپات بەرمەيدۇ. -قىلمىغان ئىشقا جازا

 . ④«سىلەر پەقەت قىلمىشىڭالرغا يارىشا جازالىنىسىلەر»

ەرنىڭ ھەممىسى ـياخشىلىق ۋە يامانلىقتىن ئىبارەت بولغان ئەمەلل

ەزلى ۋە ئادىللىقى نىڭ پ اهللمۇكاپات بېرىش -جازا ،بەندە تەرەپتىندۇر

 تەرىپىدىندۇر. تائاال سۇبھانەھۇ ۋە اهللبىلەن 

ذين انأمفين، ب ن ه تالىل ەللا[ اكل اعنلس يتقىيون يف مشائة 25]
 ەللااعفضل ااعادل، فلن اعنلس: إمل مؤمن مهتد بارد، اذعك بفضل 

 ،الىمه احكمته اكفمه ابامته، اإمل ضلل زائغ ابعكفف شا اعفلق تالىل
 ەللاالىمه احكمته، فةا خفاج نأحد لن مشائة  تالىل ەللااذعك بادل 

ُ َب ُّ اْعَالَعِم نَ َاَمل َتَشلُ اَن ِإالَّ َشْن : ﴿تالىل مث إن ايمف  بفله  ﴾َيَشلَ  اَّللَّ
لى  ذبو  شا  لز اجل ەللا، مث يالقيه تالىل ەللاقد يهتدي ًتب  بفضل 

 شبدَيا ، اقد يضل ضةااًل د ذعكغفىة فاخذعه، مث قد تدبكه اهلداية با
                                                           

 ئايەتلەر. -22، -21سۈرە جاسىيە  ①
 ئايەت. -15، -16سۈرە قەلەم  ②
 ئايەت. -28سۈرە ساد  ③
 ئايەت. -13سۈرە ساففات  ④
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 اكل ري  مبشائته لز اجل. تالىلااعاالذ ابهلل 
ەزلى بىلەن پڭ تائاالنى اهللھەممىسى  خااليىقالرنىڭ[ 26]

ىكى اهلل شنىڭ ئوتتۇرىسىدئادىللىقىدىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئى

 ئىنسان شۈبھىسىزكى، ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.ە خالىشى ئىچىد تائاالنىڭ

مىتى ئلىقى، نېيخىېكمىتى، سېمى، ھىەزلى، ئىلپڭ ىتائاالن اهلل

 بولىدۇ ۋە مۇئمىن، ھىدايەت تاپقۇچى توغرا يولدا ماڭغۇچى بىلەن

 لىقفرىكۇ كمىتى بىلەنېمى، ھىڭ ئادىللىقى، ئىلتائاالنى اهلل كىيا

 .ۇبولىد ۇچى ئازغۇنتوغرا يولدىن چىقق سەۋەبلىك ىياكى پاسىقلىق

ۇ، كېتەلمەيد ڭ خالىشىدىن چىقىپنىتائاال اهلل شۇڭا ھېچبىر كىشى

پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى اهلل » اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:

خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى اهلل خالىمىغۇچە 

ئاندىن كېيىن  .①«سىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوق(

 ،توغرا يول تاپىدۇ ەزلى بىلەنپڭ تائاالنى اهلل گاھىدا ئىنسانبىر 

ئۇنى جازالىغانلىقى سەۋەبىدىن ئۇنى ئەززە ۋە جەللـە  اهللئاندىن 

ڭغا ئۇنى شۇنىڭدىن كېيىن گاھىدائاندىن ياردەمسىز قالدۇرىدۇ. 

. ئازغۇنلۇقتا قالىدۇمەڭگۈلۈك  گاھىدا ئۇ ئىنسان يېتىدۇ، ھىدايەت

 نىڭۋە جەللـە ئەززە اهللئىش  ھەممە ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن! تائاال اهلل

 بىلەن بولىدۇ. خالىشى

اْىق بطللته، اهنلهم لن مالاته، اكل ري   ەللاشمف  اخلالصة:
، اهو اهللدي يمن ەللاجيفي بقضلئه امشائته، امشائة اعايلد تت مشائة 
 عه. ەللايشل ، ايضل من يشل ، اال خفاج نأحد لمل رل  

، ۇپبۇير شقائىتائەت قىلىالرنى ئۆزىگە اتمەخلۇق اهلل :خۇالسە

 ازاسىقڭ تائاالنى اهلل. ھەرقانداق ئىش توستىئاسىيلىق قىلىشتىن 

                                                           
 ئايەت. -23سۈرە تەكۋىر  ①
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 ڭتائاالنى اهللبەندىلەرنىڭ خالىشى  يۈز بېرىدۇ،ۋە خالىشى بىلەن 

 دۇ،بېرىخالىغان كىشىگە ھىدايەت  تائاال اهلل. بولىدۇ خالىشى ئاستىدا

غا ئۇنىڭ تائاال اهللخالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ. ھېچبىر كىشى 

 .كېتەلمەيدۇچىقىپ  ئىشتىنخالىغان 

 ايمنلقشة:
 ؟ امبلذا هن ؟تالىل ەللا[ مبلذا شمف 1]
 اْري ااعشف؟ ەللا[ هل تشمل إباد  2]
 يضل من يشل  بادعه. تالىل ەللا[ فلف ايمقلود أبن 3]

 مۇزاكىرە:

 ؟توستى دىنمىېن ۇپ،بۇير گەمىېن تائاال اهلل[ 1]

ىلىق ۋە يامانلىقنى ئۆز ئىچىگە ياخش خالىشىڭ تائاالنى اهلل[ 2]

 ئاالمدۇ؟

ئۆزىنىڭ ئادىللىقى بىلەن خالىغان كىشىنى  تائاال اهلل»[ 1]

 مەقسەتنى چۈشەندۈرۈڭ. دىن بولغاندېگەن «ئازدۇرىدۇ
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 ئالتىنچى بۆلەك
 

 [ اهو متالل لن انأضداد اانأبداد.26]
)تەڭتۇشالر(  ىرىلشېرىكۋە  ىرىقارشىالشقۇچىل تائاال اهلل

 ئۈستۈندۇر.پاك ۋە ىن ۇشتبول

 [ ال باد عقضلئه، اال ماقب حلكمه، اال غلعب نأمفه.27]
مىگە ۈنى رەت قىلغۇچى، ھۆك( قارارىقازاسى )ڭ تائاالنى اهلل

 .تۇريوق )يەڭگۈچى( كەلگۈچىغالىب  بۇيرۇقىغا ۋە چىققۇچىقارشى 

  .اعضد: ايمخلعف اللغة:
 ايمملثل اايمكلىف . :اعند

 متالٍل امتنزه لن شن يكون عه ضد تالىل ەللا[ إن 26] الشرح:
خملعف يف شمفه احكمه اخىقه امىكه، شا بد مملثل مكلفئ يف ري  من 

َس َكِمْثِىِه عَاْ ﴿: سيحلبه اتالىلذعك، شا يف شمسلئه اصفلته، بل إبه 
 .﴾َفةَا ََتَْاُىوا َّللَِِّ شَْبَداًدا َاشَبْ ُتْم تَ ْاَىُمونَ ﴿ تالىلاقلل  ﴾ ٌ َريْ 

نىڭ ئىشىدا، ئۆزى تائاال اهلل كى،[ شۈبھىسىز25] :شەرھىسى

نىڭ لىرىمىدە، يارىتىشىدا، پادىشاھلىقىدا قارشىالشقۇچىۈھۆك

 ەگسۈپەتلىرى-ياكى ئىسىم ىگەبىرەر شۇالردىنبولۇشىدىن ياكى 

 ال، شۇنداقولۇشىدىن پاك ۋە ئۈستۈندۇرنىڭ بىرىلشېرىك ىغۇچىئوخش

 سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل .①«قا ئوخشاش ئەمەستۇرھېچ شەيئى اهلل »

ئەمدى اهلل قا شېرىك كەلتۈرمەڭالر، ھالبۇكى، سىلەر »مۇنداق دەيدۇ: 

                                                           
 قىسىمى.ئايەتنىڭ بىر  -11سۈرە شۇرا  ①
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 .①«)اهلل نىڭ شېرىكى يوقلۇقىنى( بىلىپ تۇرىسىلەر

 إذا قض  شمفًا شاجده اشبفذه، عو اجتمع سيحلبه اتالىل[ اهو 27]
ل م اْىق مجاًال لى  جىب بفع هو مملكه، شا لى  منع ضفٍ  هو مفيده

ُضفٍ  َفةَا  َاِإْن مَيَْلْلَك اَّللَُّ بِ : ﴿تالىلاستطللوا إىل ذعك سياةا، قلل 
﴾ اقلل َكلِرَف َعُه ِإالَّ ُهَو َاِإْن مَيَْلْلَك خِبَرْيٍ فَ ُهَو َلَى  ُكلِ  َرْيٍ  َقِديفٌ 

ُ عِىنَّلِس ِمْن َبمْحٍَة َفةَا ممُِْلَك هَلَل َاَمل مُيْلِ ﴿ تالىل ْك َفةَا ُمْفِسَل َمل يَ ْفَتِح اَّللَّ
ًئل إِ : ﴿تالىل﴾ اقلل َعُه ِمْن بَ ْاِدِه َاُهَو اْعَازِيُز احلَِْكامُ  َل شَْمفُُه ِإَذا شَبَاَد َرا ْ ّنَّ

كمه انفذ أبمٍف فإن ح تالىل ەللا﴾ اإذا حكم َشْن يَ ُقوَل َعُه ُكْن فَ َاُكونُ 
ُ حَيُْكُم اَل ُمَاقِ َب حِلُْكِمهِ ملٍض ال يؤخفه ري  ﴿ اإذا شباد شمفًا فإن  ﴾َااَّللَّ

اَّللَُّ َغلِعٌب اَ ينفذ لى  مجاع اْىق ﴿ تالىلشمفه انفذ ال يغىب بل شمفه 
 ﴾.َلَى  شَْمفِِه َاَعِكنَّ َشْكثَ َف اعنَّلِس اَل يَ ْاَىُمونَ 

 ،نى قارار قىلغان ۋاقىتتابىر ئىش سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل[ 23]

مەخلۇقالرنىڭ  دۇ. ئەگەرئۇ ئىشنى پەيدا قىلىدۇ ۋە ئەمەلگە ئاشۇرى

ىرادە ئ اهللياكى  ن بىرەر پايدىنى قولغا كەلتۈرۈشتوسقا اهللھەممىسى 

ننى توسۇش ئۈچۈن جەملەنگەن تەقدىردىمۇ، قىلغان بىرەر زىيا

ئەگەر اهلل »: دەيدۇمۇنداق  تائاال اهلليەتمەيدۇ.  قۇدرىتى-ئۇالرنىڭ كۈچ

اشقا ھېچكىم تىن ب ، ئۇنى اهلليەتكۈزسە كۈلپەتساڭا بىرەر 

ئەگەر اهلل ساڭا بىرەر ياخشىلىق يەتكۈزسە )ئۇ  كۆتۈرۈۋېتەلمەيدۇ؛

چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم ئارىلىشالمايدۇ(، چۈنكى اهلل ھەر نەرسىگە 

اهلل رەھمىتىدىن » . اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:②«قادىردۇر

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -22سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەت. -13سۈرە ئەنئام  ②

about:blankUy
about:blankUy


ان تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ـغ ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى ـئ ەرـھ  ـش

  58 
 

 ؛ۇ توسۇپ قااللىغۇچى بولمايدۇگىزمكىشىلەرگە ئاچقان نەرسىنى ھەر

ۇنى ئ ن نەرسىنى، اهلل توسقاندىن كېيىنرەھمىتىدىن توسقائۆز اهلل 

اهلل غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش  .ھېچ قويۇپ بەرگۈچى بولمايدۇ

اهلل بىرەر شەيئىنى » . اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:①«قىلغۇچىدۇر

دە، ئۇ -دەيدۇ <ۋۇجۇتقا كەل>ئۇنىڭغا  ( ئىرادە قىلسارىتىشنى)يا

 اهلل ،بىرەر ئىشقا ھۆكۈم قىلغان چاغدا تائاال اهلل .②«ۋۇجۇتقا كېلىدۇ

 ھېچ ،دۇىئەمەلگە ئاشىدۇ ۋە داۋاملىششەكسىز مى ۈڭ ھۆكتائاالنى

اهلل )خالىغانچە( ھۆكۈم قىلىدۇ، اهلل ». ئۇنى كېچىكتۈرەلمەيدۇ شەيئى

بىرەر ئىشنى  اهلل .③«ېچ كىشى قارشى تۇرالمايدۇمىگە ھۈنىڭ ھۆك

ئەمەلگە ئاشىدۇ شەكسىز ئىشى ئۇ ڭ تائاالنى اهللئىرادە قىلغان چاغدا، 

الرنىڭ اتمەخلۇق ئىشىڭ تائاالنى اهللبەلكى  ۋە مەغلۇپ بولمايدۇ

اهلل » (اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:) .لىيلىشىدۇئەمە ھەممىسىگە

لېكىن  اشۇرۇشقا قادىردۇرئئەمەلگە )خالىغان( ئىشىنى 

 .④«ئىنسانالرنىڭ تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ

متنزه لن ايمخلعف اايمللاي اايمشلبه، اال  تالىل ەللا  اخلالصة:
 يفد قضلؤه اال يؤخف حكمه، االيغلعب شمفه. 

 ى ۋەرتەڭتۇشلى، لىرىقارشىالشقۇچى تائاال اهلل خۇالسە:

رەت  قارارىڭ االنىتائ اهلل .پاكتۇر شىغۇچىلىرى بولۇشتىنئوخ

 قىلىنمايدۇ. پمەغلۇ ئىشىقىلىنمايدۇ، ھۆكۈمى كېچىكتۈرۈلمەيدۇ، 

 ايمنلقشة:
 انأبداد؟ - [ مل ماىن: انأضداد1]

                                                           
 ئايەت. -2سۈرە فاتىر  ①
 ئايەت. -82سۈرە ياسىن  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە رەئد  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -21سۈرە يۇسۇف  ④
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 احكمه ري ؟ ەللا[ هل يؤخف قضل  2]
 مۇزاكىرە:

 نىڭ مەنىسى نېمە؟لەرشېرىكشقۇچىالر ۋە شىالقار[ 1]

 ەيئىقارارى ۋە ھۆكۈمىنى بىرەر ش ڭتائاالنى اهلل[ 2]

 كېچىكتۈرەلەمدۇ؟
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 يەتتىنچى بۆلەك
 

 [ آمنل بذعك كىه، اشيقنَّل شن كةا من لنده.28]

ھەممىسىگە ئىمان  لەرنىڭسۆزلەپ ئۆتكەن يۇقىرىدابىز 

 تەستىقلىدۇق.دىن دەپ تەرىپى اهلليتتۇق ۋە ھەممىسى ېئ

 [ اإن حممًدا ليده ايملطف ، ابياه اجملتىب، ابسوعه ايمفتض .29]
ان بەندىسى، ڭ تاللىغنىاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصن مۇھەممەد ھەقىقەتە

 رازى بولغان ئەلچىسىدۇر. خىللىغان پەيغەمبىرى ۋە

  .آمنل: صدقنل اللغة:
  .تققنل :شيقنل

 .ايمختلب :ايملطف 
[ آمنل اصدقنل بكل مل سيق اتققنل منه ااقف يف 28] الشرح:

 بفوسنل يقاًنل جلزًمل.
 رنىڭلەئۆتكەنسۆزلەپ [ ئىلگىرى 28] شەرھىسى:

ۋە ئۇنى تەستىقلىدۇق  ،مان ئېيتتۇقىھەممىسىگە ئ

بىزنىڭ قەلبىمىزگە جەزمىي  ھەممىسى ئەمەلىيلەشتۈردۇق؛

 تەرىقىسىدە ئورناپ كەتتى. ئىشەنچ

، اهو شرهف شمسلئه اعشفيفة، اذعك عكثف  مل فاه ملسو هيلع هللا ىلص حممد[ 29]
بن  ەللاد بن ليدممن اْللل اعشفيفة اعيت حيمد لىاهل، اهو حم

بن هلرم، من قفيش امن شاسط اعاف  بلًيل، امن شبفلهل  ليدايمطىب
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 .حلًيل، اشلفقهل ممتدا
: تالىلااعايودية هي شرف  ايمقلملت عإلبللن، كمل قلل 

ِد ُسْيَحلَن اعَِّذي َشْسَفى بَِاْيِدِه عَْاةًا ِمَن اْعَمْلِجِد احْلَفَاِ  ِإىَل اْعَمْلجِ ﴿
ُتْم يف بَ ﴾ اقلل: ﴿انْأَْقَل  َاشَبَُّه ﴾ اقلل: ﴿ْيِدانَ ْيٍب ممَّل بَ زَّْعَنل َلَى  لَ َاِإْن ُكن ْ

 تالىل ەللااقد اصطفله  ﴾َعمَّل قَلَ  َلْيُد اَّللَِّ َيْدُلوُه َكلُداا َيُكوبُوَن َلَىْاِه عَِيًدا
قف  من خري  خىقه، افضىه ااختلبه لى  مجاع بفيته، اهو اعنيب اجملتىب، ايم

، اشبزل ْلتة اعفسلالت ەللاي ابتضله ايمختلب، اهو اعفسول ايمفتض  اعذ
 لىاه شرف  اعكتب اشلظمهل.

لىك ىڭ شەرەپنكىشى ئۇبولسا  دېگەن ئىسىممۇھەممەد  [23]

 كىشىدە ئۇ چۈنكى ،ئىسىملىرىنىڭ ئەڭ مەشھۇرىدۇر

 . ئۇ قۇرەيشئىدى شەرەپلىك خىسلەتلەر كۆپ لىنىدىغانىمەدھىي

رەبلەرنىڭ ئەڭ ھەتتە ئەھەمدە نەسەب جە بولغان قەبىلىسىدىن

ەبلەرنىڭ ئەڭ شەرىپى جەھەتتە ئەر-ئەجداتلىرىنىڭ شان ،ياخشىسى

يىلتىز  ئەڭجەھەتتە ئەرەبلەرنىڭ  داۋاملىشىشبىباھاسى ۋە 

تارتقىنى بولغان ھاشىمنىڭ ئوغلى ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ ئوغلى 

 دۇر.  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ئوغلى مۇھەممەد ھئابدۇلال

ئۈچۈن ئىنسان  (بەندىلىك ساالھىيەتئۇبۇدىييەت )

: ۇدەيدمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  مەرتىۋىلەرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكىدۇر.

بەندىسىنى )يەنى مۇھەممەد  ،)بارچە نۇقساندىن( پاكتۇر، ئۇ اهلل»

ىدى ئەلەيھىسساالمنى( بىر كېچىدە مەسجىدى ھەرەمدىن مەسج

بەندىمىز » اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: .①«دىئەقساغا ئېلىپ كەل

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1سۈرە ئىسرا  ①
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اهلل  .①«...گە بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالرممەد()مۇھە

اهلل نىڭ بەندىسى )يەنى مۇھەممەد » تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ئەلەيھىسساالم( اهلل قا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، )قۇرئان تىڭشاش 

 اهلل .②«قالىدۇئۈچۈن( جىنالر )ئولىشىپ( ئۇنى بېسىۋىلىشقا تاس 

ھەمدە  لىرىنىڭ ياخشىسىدىن تاللىدىنى مەخلۇق ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  تائاال

قىلدى ۋە تاللىدى. ئۇ  ئارتۇق دىننى ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىئۇ

 اهلل — (ملسو هيلع هللا ىلص)مۇھەممەد  يېقىن قىلىنغان پەيغەمبەردۇر. ئۇ ۋە تالالنغان

، غانقا رازى بولنى ئاخىرالشتۇرۇشپەيغەمبەرلىكئۇنىڭ بىلەن  تائاال

ئۇنىڭغا كىتابالرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكى ۋە ئەڭ ئۇلۇغىنى نازىل 

 پەيغەمبەردۇر. قىلغان

[ اشبه خلمت انأبيال ، اإمل  انأتقال ، اساد ايمفسى ن، احياب 31] 
 لىاه اسىم. ەللاب  اعاىم ن، صى  

، خاتىمە بەرگۈچى گەپەيغەمبەرلەر ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  شۈبھىسىزكى،

ۋە  رسەل پەيغەمبەرلەرنىڭ سەييىدىمۇتەقۋادارالرنىڭ ئىمامى، 

ەھمىتى ۋە ساالمى ئۇنىڭغا نىڭ ر اهلل دوستىدۇر.  رەببىنىڭ ئالەملەر

 !بولسۇن

 ، فغي اهوي.ملسو هيلع هللا ىلص [ اكل دلوى اعنيو  باده31]
قىلىشنىڭ دەۋا  نىدىن كېيىن پەيغەمبەرلىك ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

 .ھەۋەستۇر )يالغان دەۋاالردۇر(-ھاۋايىئازغۇنلۇق ۋە ھەممىسى 

 آخفهم اعذي ختمت به اعنيو .  :خلمت انأبيال  ة:اللغ 
 اعغي هو اعزيغ ااعضةال. :غيٌ 

                                                           
 ڭ بىر قىسىمى.ئايەتنى -21ۈرە بەقەرە س ①
 ئايەت. -13سۈرە جىن  ②
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 :تالىل، هو خلمت انأبيال  كمل قلل ملسو هيلع هللا ىلص [ إن حممًدا31] الشرح:
﴾ اِ  نَ َمل َكلَن حُمَمٌَّد َشاَب َشَحٍد ِمْن بَِجلِعُكْم َاَعِكْن َبُسوَل اَّللَِّ َاَخلمَتَ اعنَّيِ ﴿

 إين نأخشلكم هلل،»ااتقل  عه كمل قلل: اهو شكثف اْىق خشاة هلل 
، «شان شتقلكم هلل، اشلىمكم حبداد ەللا»شيًضل:  ملسو هيلع هللا ىلصاقلل  .«اشتقلكم عه
 ساد شان: »ملسو هيلع هللا ىلص اسةامه لىاه، اهو ساد ايمفسى ن كمل قلل ەللاصىوات 

يحلبه سحياب ب  اعاليم ن  فهو شرف  اْىق، اهو .«اعد آد  االفخف
 تالىل قد فإن ەللا: »ملسو هيلع هللا ىلصه اشدانه، اقلل ااجتيله اقفب ەللا، اصطفله اتالىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص ياين بفله ،«اختذين خىاةا كمل اختذ إبفاهام خىاةا
 ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد شۈبھىسىزكى، [ 16] شەرھىسى:

 :دەيدۇمۇنداق  تائاال اهللبۇ ھەقتە  .دۇرگە خاتىمە بەرگۈچىپەيغەمبەرلەر

 رلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەسمۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئە»

ى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر نىڭ پەيغەمبىر )ئۇ( اهلل لېكىن

)اهلل ئۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان، ئۇنىڭدىن 

مەخلۇقاتالرنىڭ ئۇ . ①«كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر كەلمەيدۇ(

بۇ ھەقتە ئۇ  .ئىچىدە اهلل تىن ئەڭ قورقىدىغىنى ۋە ئەڭ تەقۋاسى

 قورقىمەن رەكبەك اهلل تىن سىلەردىن ەتتەئەلۋ مەن»مۇنداق دېگەن: 

مۇنداق دېگەن:  يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .②«تەقۋاداردۇرمەنسىلەردىن ۋە 

نىڭ  اهللۋە  قىلغۇچىتەقۋالىق  راقبەكسىلەردىن قا  اهللمەن، »

 اهلل. ③«كىشىدۇرمەن بىلگۈچى راقبەكسىلەردىن لىمىلىرىنى بەلگى

ئۇ مۇرسەل  !لسۇنبو ئۇنىڭغا خاتىرجەملىكىنىڭ رەھمەتلىرى ۋە 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -16سۈرە ئەھزاب  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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مەن ئادەم »ن: . بۇ ھەقتە ئۇ مۇنداق دېگەپەيغەمبەرلەرنىڭ سەييىدى

«بالىسىنىڭ سەييىدى لېكىن ماختانمايمەن
①
ئۇ خااليىقنىڭ ئەڭ  .

 .دۇرڭ دوستىتائاالنىسۇبھانەھۇ ۋە  اهلل رەببى شەرەپلىكى، ئالەملەر

 مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصر . پەيغەمبەالشتۇرغانيېقىنئۆزىگە  ۋە تاللىغان اهللئۇنى 

 ،دەكىنتاللىغى ىغائىبراھىمنى يېقىن دوستلۇق اهلل»دېگەن: 

 .②«تاللىدى مۇ يېقىن دوستلۇقىغامېنى

 ، غي  اضةال، ازيغ اهوىملسو هيلع هللا ىلص [ اكل دلوى اعنيو  باد اعنيب31]
ابطةان، فمن ادل  اعنيو  باده عنفله شا عغريه كفف، امن صدقه يف 

 ادهمن يؤمن شبه البيب بفف، فليمؤ ذعك كفف، بل امن إبًت  يف ذعك ك
، بام قد يدل  اعنيو  باده مدٍع كلذ ، اقد أييت بياض خوابق ملسو هيلع هللا ىلص

اعالدات، ايكون عه شتيلع، عكنه يفتضح اال يتم شمفه، كمل قد اقع عكل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص من ادال  اعنيو  باده

دىن كېيىن پەيغەمبەرلىكنى دەۋا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر [ 11]

وغرا يولدىن چىقىپ قىلىشنىڭ ھەممىسى خاتالىق، ئازغۇنلۇق، ت

كېيىن زاتتىن  كېتىش، گۇمراھلىق ۋە سەپسەتىدۇر. ئۇ

قىلغان كىشى كاپىر دەۋا  غاياكى باشقىالر گەپەيغەمبەرلىكنى ئۆزى

تەستىقلىغان پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلغان كىشىنى  بولىدۇ،

پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلغان  ھەتتا ،كاپىر بولىدۇ ھەم كىشىمۇ

كاپىر بولىدۇ.  شەكلەنگەن كىشىمۇ دىنكاپىرلىقى نىڭكىشى

 دىن كېيىن پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشى مۇئمىن

 اليالغانچى دەۋاگەرپەقەت شۇنداق،  بولمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ.

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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ئۇ  پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلىدۇ. گاھىدادىن كېيىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۇنىڭ  ،ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى كەلتۈرىدۇ ىبەز

دىن كېيىن  ملسو هيلع هللا ىلصلېكىن پەيغەمبەر  ىلىرى بولىدۇئەگەشكۈچ

 رالئۇ دە يۈز بەرگەندەكھەممىسى الرنىڭپەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلغان

ىدۇ ۋە بول ( رەسۋاالرپەيغەمبەرلىك دەۋا قىلغۇچى يالغانچىيەنى )

 مەغلۇپ بولىدۇ.ئۇنىڭ ئىشى 

[ اهو ايمياوث إىل للمة اجلن اكلفة اعوبى، ابحلق ااهلدى، 32]
 لىاه اسىم. ەللاااعضال ، صى   اابعنوب

ھەق، غا بارلىق جىنالرغا ۋە ھەممە ئىنسانالر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 يورۇقلۇق بىلەن ئەۋەتىلگەندۇر.  ۋەھىدايەت، نۇر 

 اْىق. :اعوبى اللغة:
، هو اعفسول انألظم، ابسلعته جلماع ملسو هيلع هللا ىلص [ إن اعنيب32] الشرح:

قط، شمل قومه فاعثقى ن اجلن ااإلبس، فكل بسول قيىه كلن يفسل إىل 
ْبَسْىَنلَك َاَمل شَ : ﴿تالىل، فإبه شبسل إىل مجاع اعثقى ن، كمل قلل ملسو هيلع هللا ىلصهو 

لصة، اكلن اعنيب يياث إىل قومه خ: »ملسو هيلع هللا ىلص﴾ اقلل ِإالَّ َبمْحًَة عِْىَالَعِم نَ 
مل قلل ابحلق ااهلدى، ك تالىل ەللااقد شبسىه  .«اباثت إىل اعنلس للمة

يِن  وَعهُ اِبهْلَُدى َاِديِن احلَْقِ  عُِاظْ ُهَو اعَِّذي شَْبَسَل َبسُ لزاجل: ﴿ ِهَفُه َلَى  اعدِ 
ال، كمل ﴾ اشبسىه ابعنوب اهللدي إىل سوا  اعليُكىِ ِه َاَعْو َكفَِه اْعُمْشفُِكونَ 

فلعقفآن هو اعضال   ﴾َقْد َجل َُكْم ِمَن اَّللَِّ بُوٌب اَِكَتلٌ  ُمِي نٌ : ﴿تالىلقلل 
  اعلداب.اهللدي، اهو اعنوب ااعشفل  يمل يف

ئەڭ ئۇلۇغ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۈبھىسىزكى، :شەرھىسى
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ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكى جىن ۋە ئىنسانالرنىڭ  .پەيغەمبەردۇر

. ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ومۇمىيدۇرئ گەھەممىسى

ئەمما   ئۆزىنىڭ قەۋمىگە ئەۋەتىلگەن ئىدىھەممىسى پەقەت 

بۇ . گەنىگە ئەۋەتىلۋە ئىنسانالرنىڭ ھەممىس الرجىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

)ئى مۇھەممەد!( سېنى بىز پۈتۈن » :ەيدۇمۇنداق د تائاال اهللەقتە ھ

پەيغەمبەر . ①«ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق

 پەيغەمبەرلەر ئۆز قەۋمىگىال ئىلگىرىكى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

ئەۋەتىلگەن ئىدى، مەن ئومۇمىي ئىنسانالرغا  )پەيغەمبەر بولۇپ(

ئۇنى ھەق  تائاال اهلل شۈبھىسىزكى، .②«ئەۋەتىلدىم)پەيغەمبەر بولۇپ( 

 :ئەززە ۋە جەللـە مۇنداق دەيدۇ اهلل ۋە ھىدايەت بىلەن ئەۋەتتى.

مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، اهلل ھەق دىننى بارلىق »

دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت ۋە 

ھەق يولغا ھىدايەت  ئۇنى تائاال اهلل. ③«ئەۋەتتىھەق دىن بىلەن 

سىلەرگە اهلل » :دەيدۇمۇنداق  تائاال اهلل قىلغۇچى نۇر بىلەن ئەۋەتتى.

تەرىپىدىن نۇر )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( ۋە روشەن كىتاب 

 دۇر،نۇرتوغرا يولغا يېتەكلىگۈچى قۇرئان  .④«)يەنى قۇرئان( كەلدى

 ۇر.گە نۇر ۋە شىپادبلەرقەل

 تالىل ەللا، هو اعنيب ايمختلب اعذي شبسىه ملسو هيلع هللا ىلصاعنيب   اخلالصة:
 عىثقى ن ابهلدى ادين احلق، اهو خلمت انأبيال  فىاس باده بيب.

ئىنسان ۋە جىنالرغا  تائاال اهلل بولسا، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :خۇالسە

ھىدايەت ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن تالالنغان پەيغەمبەردۇر. ئۇ 

، ئۇنىڭدىن كېيىن پەيغەمبەر بولۇپ ئاخىرقىسىپەيغەمبەرلەرنىڭ 

                                                           
 ئايەت. -163سۈرە ئەنبىيا  ①
 م رىۋايىتى.بۇخارى ۋە مۇسلى ②
 ئايەت. -3سۈرە سەپ  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -16سۈرە مائىدە  ④
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  بولمايدۇ.

 ايمنلقشة:
 ، مياوث جلماع اْىق ش  عقومه خلصة؟ملسو هيلع هللا ىلص[ هل كلن اعفسول 1]
 ه؟عنفله شا عغري  ملسو هيلع هللا ىلص ەللا[ مل حكم من ادل  اعنيو  باد بسول 2] 

 مۇزاكىرە: 

نىڭ ھەممىسىگە ئەۋەتىلگەنمۇ مەخلۇقاتالر ملسو هيلع هللا ىلص[ رەسۇلۇلالھ 1]

 ەۋمىگە خاس ئەۋەتىلگەنمۇ؟ياكى ئۆزىنىڭ ق

دىن كېيىن پەيغەمبەرلىكنى ئۆزىگە ياكى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  [2]

 مى نېمە؟ۈباشقىالرغا دەۋا قىلغان كىشىنىڭ ھۆك
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 سەككىزىنچى بۆلەك
 

، منه بدش بةا كافاة قوالً، اشبزعه لى  ەللا[ اإن اعقفآن كةا  33]
 تالىل ەللاا شبه كةا  ل، اصدقه ايمؤمنون لى  ذعك حقال، اشيقنو بسوعه احاً 

ابحلقاقة، عاس مبخىوق ككةا  اعربية، فمن مساه فزلم شبه كةا  اعيشف، 
َسُأْصِىاِه : ﴿تالىلاللبه اشالده بلقف، حاث قلل  ەللافقد كفف، اقد ذمه 

﴾ لىمنل فِ ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْعَيشَ بلقف يمن قلل: ﴿ ەللا﴾ فىمل شالد َسَقفَ 
 اعيشف، اال يشيه قول اعيشف.اشيقنل شبه قول خلعق 

 تى بىزگە نامەلۇمسۆزلەشتىكى كەيپىياقۇرئان  ۈبھىسىزكى،ش

 دۇرىالمانىڭ ك اهللتەرىپىدىن باشالنغان  اهللبولغان ھالەتتە 

ئۆزىنىڭ رەسۇلىغا ۋەھىي قىلىپ نازىل  اهلل ئۇ قۇرئاننى. دۇر()سۆزى

دىلى -انجبويىچە ھەق دەپ  شۇ قۇرئاننى لەرمۇئمىنبارلىق قىلغان. 

 ڭ كاالمىنى اهلل ەنھەقىقەت نىڭقۇرئان، لىدىبىلەن تەستىق

مەخلۇق  گە ئوخشاشئىنسانالرنىڭ سۆزى ۋە ەئىكەنلىكىگ

چىن كۆڭلى بىلەن ئىشەندى. كىمكى قۇرئاننى  لىكىگەەسئەم

شەكسىز كاپىر  سەجۆيلۈدەپ  كەنئىنساننىڭ سۆزى نى، ئۇپئاڭال

ۋە ئۇنى سەقەر  دى، كايىدىئۇ كىشىنى ئەيىبلى اهلل ھەمدە بولىدۇ

ئۇنى مەن سەقەرگە »مۇنداق دەيدۇ:  تائاال اهلل .تى)دوزاخ( بىلەن قورقۇت

 ②«بۇ پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر» تائاال اهلل .①«)يەنى دوزاخقا( سالىمەن

 ىڭنقۇرئان بىز بىلەن قورقۇتقاندىن كېيىن، سەقەرنى دېگەن كىشى

                                                           
 ئايەت. -25سۈرە مۇددەسسىر  ①
 ئايەت. -62سۈرە مۇددەسسىر  ②

about:blankUy
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ۋە ئىكەنلىكىنى نىڭ سۆزى )اهلل( ياراتقۇچى ئىنسانالرنى

 ۋە شەكسىزبىلدۇق ىغانلىقىنى ئىنسانالرنىڭ سۆزىگە ئوخشىمايد

 .ئىشەندۇق

 لى  احلقاقة، منه بدش تالىل ەللا[ اعقفآن هو كةا  33] الشرح:
  صفة  عكنه كىمه حقال، ااعكةا سيحلبه اتالىلاال بدبي كاف تكىم به 

نهل، اقد قلل سيحلبه ل ەللاصفة بقص تنزه  اضده تالىلكملل اثبتة هلل 
ُ ُموَس  َتْكِىاًمل: ﴿تالىل  سيحلبه اتالىلعه  ﴾ فلعكةا  صفة اثبتةاََكىََّم اَّللَّ

: الىلتلى  اعكافاة اعةائقة بكملعه اجةاعه، ااعقفآن كةامه، كمل قلل 
 َكةَاَ  اَّللَِّ مُثَّ شَْبِىْغُه عَ َاِإْن َشَحٌد ِمَن اْعُمْشفِِك َن اْسَتَجلَبَك َفَأِجْفُه َحىتَّ َيْلمَ ﴿

 ﴾ اايمقلود به اعقفآن.َمْأَمَنهُ 
ه احال اصدق ملسو هيلع هللا ىلصحقال، شبزعه لى  بسوعه حممد  ەللافهو كةا  

اشبه عاس  حقاقة، تالىل ەللاايمؤمنون يف ذعك، الىموا، اشيقنوا شبه كةا  
ة غري قدمي تالىل ەللامبخىوق إذ إن اعلفلت ففع لن اعذات اصفلت 

وقة، شمل كةا  اعيشف فهو حلدث خمىوق مثىهم، اكل من زلم شن خمى
لل ابعنلب كمل ق تالىل ەللااعقفآن كةا  اعيشف فهو كلفف، اقد شالده 

 ْوُل اْعَيَشِف ۞ِإْن َهَذا ِإالَّ ق َ  فَ َقلَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌف يُ ْؤثَ ُف ۞﴿ سيحلبه:
قف من زلم شن بل ەللالد ﴾ فىمل بشى ايمؤمنون كاف تو َسُأْصِىاِه َسَقَف ۞

اعقفآن كةا  اعيشف، لىموا شبه كةا  خلعق اعيشف، اال يشيه كةا  اعيشف، 
ات ختتىف لن صفلت ايمخىوق ن كلختةا  ذ تالىلبل إن كل صفة هلل 
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 لن ذاات ايمخىوق ن. تالىل ەللا
 اهللئۇ، المىدۇر. اڭ كتائاالنى اهلل ھەقىقەتەنقۇرئان  :شەرھىسى

ئۇنى قانداق  ڭتائاالنى اهللباشالندى، بىز  تەرىپىدىن تائاال

تە قۇرئاننى ئەمەلىيەت تائاال اهلللېكىن  سۆزلىگەنلىكىنى بىلمەيمىز

للىق كاما تائاالدا بار بولغان اهلل )سۆزلەش( الما. كسۆزلىگەن

اك ئۇنىڭدىن پ سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهللبولسا ئۇنىڭ ئەكسى  ،سۈپىتىدۇر

اهلل مۇساغا : »ەيدۇمۇنداق د تائاال اهللسۈپەتتۇر.  نۇقسانبولغان 

ۋە  ڭ كامالىتىتائاالنى اهلل —الم اك . ①«)بىۋاسىتە( سۆز قىلدى

 :تائاال اهللسۈپەتتۇر.  دا بار بولغانتائاال اهلل تەئۇلۇغلۇقىغا اليىق ھالەت

ى تاك ئەگەر مۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سەندىن ئامانلىق تىلىسە،»

ئۇ اهلل نىڭ كاالمىنى )يەنى قۇرئاننى( ئاڭلىغانغا )يەنى پىكىر قىلىپ، 

 ؛ئۇنىڭ ھەقىقىتىگە يەتكەنگە( قەدەر، ئۇنىڭغا ئامانلىق بەرگىن

ئاندىن )ئۇ ئىمان ئېيتمىسا(، ئۇنى )جېنى، مېلى( ئامان تاپىدىغان 

 اهللقۇرئان بولسا  ،دەكىنىئېيتقدەپ   ②«جايغا يەتكۈزۈپ قويغىن

 دىن«كاالم»ئايەتتىكى  يۇقىرىقى دۇر.)سۆزى(  ڭ كاالمىاالنىتائ

 قۇرئاندۇر.  —ت بولغان مەقسە

نى ئۇ تائاال اهلل ،ڭ كاالمىدۇرتائاالنى اهللراستىنال  قۇرئان

 ۋە غانگە ۋەھىي قىلىپ نازىل قىل ملسو هيلع هللا ىلصئۆزىنىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد 

ىڭ ن اهلل نىڭ ھەقىقەتەنقۇرئان ھەمدە دىلەر تەستىقلىمۇئمىنبۇنى 

ئەمەسلىكىنى بىلدى ۋە  مەخلۇق قۇرئاننىڭ ،سۆزى ئىكەنلىكىنى

( )اهلل نىڭبولسا سۈپەتلىرى  ()اهلل نىڭ چۈنكى شەكسىز ئىشەندى

 ڭ سۈپەتلىرىتائاالنى اهللزاتىدىن كېلىپ چىققان نەتىجىدۇر. 

 ئۆزلىرىگەئەمما ئىنسانالرنىڭ سۆزى  يارىتىلمىغاندۇرئەزەلىيدۇر، 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -151سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -5سۈرە تەۋبە  ②
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 نىيارىتىلغۇچىدۇر. قۇرئان ۋە غۇچىدۇرئوخشاش پەيدا بول

گەن كىشىنىڭ ھەرقاندىقى ئىنسانالرنىڭ سۆزى دەپ جۆيلى

 بۇ ھەقتە ئۇنداق كىشىگە دوزاخنى ۋەدە قىلغان. تائاال اهلل ،كاپىردۇر

بۇ )كاالمۇلالھ ئەمەس( پەقەت ئۆگىنىلگەن »>: تائاال مۇنداق دەيدۇ اهلل

[. ئۇنى مەن 26-21دى ]دې <سېھىردۇر، بۇ پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر

نىڭ قۇرئان ئىنسان» . ①«[25سەقەرگە )يەنى دوزاخقا( سالىمەن ]

سەقەر )دوزاخ( بىلەن تائاالنىڭ  اهللدەپ جۆيلىگەن كىشىگە  «سۆزى

 نىڭقۇرئان ۈپ،كۆرمۇئمىنلەر قانداق تەھدىت سالغانلىقىنى 

، سۆزى ئىكەنلىكىنىئىنسانالرنى ياراتقۇچىنىڭ ھەقىقەتەن 

 هللا ،ئۇالر ھەتتا .دىبىل ىغانلىقىنىئوخشىمايد سۆزىگەنىڭ ئىنسان

 اهلل ،ندەكىئوخشىمىغ ىغامەخلۇقالرنىڭ زات نىڭڭ زاتىتائاالنى

مەخلۇقالرنىڭ  خاس بولغان ھەرقانداق سۈپەتنىڭ تائاالغا

 .ىغانلىقىنىمۇ بىلدىسۈپەتلىرىگە ئوخشىمايد

ن زلم ملى  احلقاقة، اعاس مبخىوق، ا  ەللااعقفآن كةا   اخلالصة:
 شبه كةا  بشف فقد كفف.

 ،دۇر)سۆزى(  كاالمىنىڭ  اهلل ھەقىقەتەنقۇرئان  :خۇالسە

 جۆيلىگەندەپ  «قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى». تۇرمەخلۇق ئەمەس

 كاپىر بولىدۇ.شەكسىز كىشى 

 ايمنلقشة: 
 [ مل تقول يف اعقفآن؟1]
 [ مل حكم من زلم شن اعقفآن خمىوق؟2]

 مۇزاكىرە: 

 نېمە دەيسىز؟ قىدەھەق[ قۇرئان 1]

                                                           
 ئايەتكىچە. -25ئايەتتىن  -21سۈرە مۇددەسسىر  ①



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

72 
 

مى ۈكىشىنىڭ ھۆك جۆيلىگەندەپ  «تۇرقۇرئان مەخلۇق»[ 2]

 نېمە؟
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 توققۇزىنچى بۆلەك
 

مباىن من مالين اعيشف فقد كفف، فمن شبلف  ەللا[ امن اصف 34]
لفلته عاس  ب تالىل ەللاهذا شلترب، الن مثل قول اعكفلب ابزجف الىم شن 

 كلعيشف.
بىرەر سۈپەت  ۈپەتلىرىدىننى ئىنسانالرنىڭ س اهللكىمكى 

ۆزى ئەقىل كۇنى بشەكسىز كاپىر بولىدۇ. كىمكى  ىسەبىلەن سۈپەتل

زىنىڭ نىڭ سۆكاپىرالر ئېلىپ،ئىبرەت ەتتە ئەلۋكۆرسە بىلەن 

 ىڭنسۈپەتلىرى نىڭ اهللھەمدە  ئوخشىشىنى سۆزلەشتىن ساقلىنىدۇ

 بىلىدۇ.  لىكىنىئىنسانالرغا ئوخشاش ئەمەس

  فلد اعارب من غريه ااعاظة.شي است :لتربا اللغة:
 شى ابته  اكف اابتاد لن اعشي . ابزجف:

ف، مباىن من مالين اعيش تالىل ەللا[ شميل بجل اصف 34] الشرح:
هلل خبىقه يف مالين شمسلئه اصفلته، شا كافاتهل، فقد كفف اب ەللااريه 

اإذا بشى  ﴾عَْاَس َكِمْثِىِه َرْيٌ  َاُهَو اعلَِّماُع اْعَيِلريُ اعاظام اعقلئل: ﴿
يمن ريهه  ىلتال ەللااإلبللن هذا افهمه اشدبكه، فإبه ياترب من تكفري 

ابعيشف، فإبه البد سو  ياترب، اينزجف لن شن يقول مبثل قول اعكفلب 
 تالىل ەللاهلم ابعنلب، داب اعيواب، اسو  ياىم شن  تالىل ەللااعذين حكم 

 ا. بلفلته اكافاتهل احقاقة مالباهل عاس كلعيشف شبدً 
ئىنسانالرنىڭ  تائاالنى اهللقانداق بىر ئادەم ھەر :شەرھىسى
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ڭ ىتائاالن اهللھەمدە  سۈپەتلىسەسۈپەتلىرىدىن بىرەر سۈپەت بىلەن 

 سۈپەتلەرنىڭ-لىرىدە ياكى ئۇ ئىسىمىسۈپەتلىرىنىڭ مەن-ئىسىم

ھېچ » ،اتسالىرىغا ئوخشاتىڭ مەخلۇقئۇن تائاالنى اهللكەيپىياتىدا 

شەيئى اهلل قا ئوخشاش ئەمەستۇر، اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، 

كاپىر شەكسىز قا  اهللئۇلۇغ   دېگەن ①«ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

بۇ ھەقىقەتنى كۆرۈپ، چۈشىنىپ ۋە ھەرقانداق ئىنسان بولىدۇ. 

 هللاغا ئوخشاتقان كىشىنى الرئىنسان تائاالنى اهلل ،بىلگەندىن كېيىن

 هللا شۇڭا ئۇ ئىنسان، .شىدىن ئىبرەت ئالىدۇۋېتىىڭ كاپىر قىلتائاالنى

ا غبىلەن ھۆكۈم قىلغان كاپىرالر ھاالكەتنىڭ جايى بولغان دوزاخ تائاال

 ،، يىراقلىشىشىئوخشاش سۆز قىلىشتىن ئىنتايىن ھەزەر قىلىشى

نىڭ سۈپەتلىرى ۋە ئۇ سۈپەتلەرنىڭ كەيپىياتى تائاال اهلل شۇنداقال

ئىنسانالرغا  نىڭقىتىئۇ سۈپەتلەرنىڭ مەنىلىرىنىڭ ھەقى دەھەم

 .شى ئىنتايىن زۆرۈر بولىدۇئەسال ئوخشاش ئەمەسلىكىنى بىلى

 عالت كلفلت اعيشف، اشميل بجل تالىل ەللاصفلت  اخلالصة:
 بلفلت اعيشف فقد كفف. تالىل ەللااصف 

گە رىەتلىى ئىنسانالرنىڭ سۈپەتلىرڭ سۈپتائاالنى اهلل خۇالسە:

ئىنسانالرنىڭ  تائاالنى اهللقانداق بىر ئادەم ھەر ،ئوخشاش ئەمەس

 سۈپەتلىرى بىلەن سۈپەتلەيدىكەن شەكسىز كاپىر بولىدۇ.

 ايمنلقشة:
 عالت كلفلت اعيشف؟ ەللااعدعال لى  شن صفلت  [ مل1]
 كلفلت اعيشف؟  ەللا[ مل حكم من جال صفلت 2]

 مۇزاكىرە: 

سانالرنىڭ سۈپەتلىرىگە ڭ سۈپەتلىرى ئىنتائاالنى اهلل»[ 1]

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11ۇرا سۈرە ش ①
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 نېمە؟ ىدەلىل نىڭگەنېد «ئوخشاش ئەمەس

ڭ سۈپەتلىرىنى ئىنسانالرنىڭ سۈپەتلىرىگە تائاالنى اهلل[ 2]

 مى نېمە؟ۈئوخشاش قىلغان كىشىنىڭ ھۆك
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 ئونىنچى بۆلەك
 

[ ااعفؤية حق نأهل اجلنة، بغري إحلطة اال كافاة، كمل بطق 35]
َل اَنِظفَ  ٍذ اَنِضَفٌ  ۞ُاُجوٌه يَ ْوَمئِ به كتل  ببنل: ﴿ ﴾ اتفلريه لى   ٌ ۞ِإىَل َبهبِ 

الىمه، اكل ملجل  يف ذعك من احلديث اعلحاح لن  تالىل ەللامل شباد 
، فهو كمل قلل، امانله لى  مل شباد ال بدخل يف ذعك ملسو هيلع هللا ىلص ەللابسول 

متأاع ن آببائنل، اال متومه ن أبهوائنل، فإبه مل سىم يف دينه إال من سىم 
 ، ابد لىم مل ارتيه لىاه إىل لليمه.ملسو هيلع هللا ىلصاجل اعفسوعه هلل لز 

)سائادەتمەنلەرنىڭ(  بۇ كۈندە» :رەببىمىزنىڭ كىتابىدا

[. )ئۇالر( پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ 22يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ ]

 نى اهللھەربىرى جەننەت ئەھلىنىڭ بايان قىلىنغاندەك، دەپ  ①«[21]

ۇددى ئاسماندىكى تولۇن ئاينىڭ خبەلكى ھەر تەرەپتىن كۆرمەستىن )

بىر تەرىپىنى كۆرگەندەك( كۆرىدىغانلىقى ھەقتۇر لېكىن قانداق 

 يۇقىرىقى ئايەتنىڭ. كۆرۈلىدىغانلىقى )ھازىرچە( اهلل قىال مەلۇمدۇر

 ۇبويىچە بولىد ىنىبىلگ نىڭ اهللۋە  ىنىئىرادە قىلغ اهللتەپسىرى 

 سەھىھ دىن كەلگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىكىھەققىد نى كۆرۈش اهللھەمدە 

 دەك ھەقتۇر ۋە شۈبھىھەممىسى ئۇنىڭ دېگىنى ەرنىڭھەدىسل

 بولىدۇىنى بويىچە ئىرادە قىلغ ئۇنىڭئۇنىڭ مەنىسى  يوقتۇر.

قانداق بۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرۈشىمىز ۋاجىبتۇر ۋە ئۇنىڭ  )بىزنىڭ

 ىزب .بىدئەتتۇر( ھەققىدە ئىزدىنىشىمىزرەۋىشتە كۆرۈلىدىغانلىقى 

يەنى ) ئۋىل قىلمايمىزتەقاراشلىرىمىز بىلەن -كۆز ۆزە ئتھەقبۇ 

                                                           
 ئايەتلەر. -21، -22سۈرە قىيامەت  ①
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ئۆز  دەھەم (زاھىرىي مەنىدىن چەتنىگەن ھالدا ئىزاھلىمايمىز

ە ەگـۋە جەلل ئەززە اهلل چۈنكى يمىزقىلما تەسەۋۋۇر بويىچەخاھىشىمىز 

چۈشىنىكسىز بولۇپ ئۆزىگە  ،گە بويسۇنغان ملسو هيلع هللا ىلصۋە ئۇنىڭ ئەلچىسى 

 ىلىمنىڭ بىلگۈچىسىگەشۇ ئ مىنىىڭ ئىلنەرسىنى قالغان

 قايتۇرغان كىشىدىن باشقىسى ئۆز دىنىدا ساالمەت قالمايدۇ.

[ بؤية ايمؤمن ن بهبم لزاجل يو  اعقالمة أببللبهم 35] الشرح:
 َمِئٍذ اَنِضَفٌ  ۞ُاُجوٌه يَ وْ ﴿: تالىللالاًن اثبتة ابعكتل  ااعلنة، فقد قلل 

َل اَنِظَفٌ  ۞ ﴾ اقد ىَن َازََِيَد ٌ يَن َشْحَلُنوا احْلُلْ عِىَّذِ ﴿ :تالىلاقلل ﴾ ِإىَل َبهبِ 
إبكم : »ملسو هيلع هللا ىلصلز اجل اقلل  ەللااعزَيد  أبهنل اعنظف إىل اجه  ملسو هيلع هللا ىلصفلف اعنيب 

ماىن ذعك  اعاس« سرتان ببكم كمل تفان هذا اعقمف التضلمون يف بؤيته
ية حلرل هلل، عكنهل بؤية بلفية حقاقاة، اعالت بؤ  تالىلاإلحلطة ابهلل 

إهنل شلظم باام يتنام به شهل اجلنة، اانأحلديث لن قىياة مانوية، بل 
يف هذا اعيل  متواتف  كمل جز  هبل كثري من انأئمة، امقلود  ملسو هيلع هللا ىلصاعنيب 

اْلَيت اانأحلديث هو ظلهفهل، اشن ايمؤمن ن يفان بهبم لالاًن يو  اعقالمة، 
احنن بلدق انأخيلب اعوابد  يف ذعك، اال بتكىف أتايىهل آببائنل اعقلصف ، 

بتوهم أبهوائنل مل خيلعف حقاقتهل، فإن اإلبللن إذا شباد اعلةامة يف اال 
فامل ابد  ملسو هيلع هللا ىلص ابسوعه تالىلدينه من اعزيغ ااعضةال، فاىاه شن يلىم هلل 

يف انأخيلب اعثلبتة، اإذا ارتيه لىاه شمف بد لىمه إىل خلعقه، كمل قلل 
َنِة قُ ُىوهِبِْم َزْيٌغ فَ اَ تَِّيُاوَن َمل تَ  َفَأمَّل اعَِّذيَن يف : ﴿تالىل َشلبََه ِمْنُه اْبِتَغلَ  اْعِفت ْ

ُ َااعفَّاِسُخوَن يف اعْ  ِاْىِم يَ ُقوُعوَن آَمنَّل بِِه  َااْبِتَغلَ  أَتَِايِىِه َاَمل يَ ْاَىُم أَتِْايَىُه ِإالَّ اَّللَّ

about:blankAr
about:blankAr


ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

78 
 

 .﴾و انْأَْعَيل ِ ُكلٌّ ِمْن ِلْنِد َبب َِنل َاَمل َيذَّكَُّف ِإالَّ شُاعُ 
كۆزلىرى  رەببىنىلەرنىڭ قىيامەت كۈنى مۇئمىن :شەرھىسى

 اهلل. تە كەلگەندۇربىلەن ئەينەن ھالەتتە كۆرۈشى كىتاب ۋە سۈننەت

)سائادەتمەنلەرنىڭ( يۈزلىرى نۇرلۇق  بۇ كۈندە» :تائاال مۇنداق دەيدۇ

 تائاال يەنە . اهلل①«[21[. )ئۇالر( پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ ]22بولىدۇ ]

ياخشى ئىش قىلغانالر جەننەتكە ۋە اهلل نىڭ جامالىنى » مۇنداق دەيدۇ:

 اهلل»نى «زََِيَد ٌ » ئايەتتىكى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .②«كۆرۈشكە نائىل بولىدۇ

ن: مۇنداق دېگە ەپدەپ تەپسىرل «نىڭ جامالىغا قاراشئەززە ۋە جەللـە

 سىلەر خۇددى مۇشۇ تولۇن ئاينى ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن»

كۆرگىنىڭالردەك، ئۆز رەببىڭالرنى ھېچ قىينالماستىن 

 دېگەنلىك ئەمەس،« نى قورشاش اهلل»ۇنىڭ مەنىسى ب .③«كۆرۈسىلەر

كۆرۈش  يمەنىۋى تەلېكىن ئۇ كۆرۈش قەلبقا خاستۇر.  اهلل قورشاش

ئۇ كۆرۈش جەننەت  ھەتتا كۆرۈشتۇر. يھەقىقىزدە كۆبەلكى ئەمەس 

بۇ دىن  ملسو هيلع هللا ىلصمەتتۇر. پەيغەمبەر ئېا نكاتتئەڭ مەتلىنىدىغان ئېئەھلى ن

ىڭ ئىمامالرن بولسا كەلگەن ھەدىسلەربابقا مۇناسىۋەتلىك 

. ئايەتلەرنىڭ زاھىرىي ④دۇرۋاتىرىكۆپىنچىسى جەزم قىلغاندەك مۇت

 شۈبھىسىزكى،مەنىسىنى تۇتۇش شەرىئەتنىڭ ئەسلى قائىدىسىدۇر. 

رىدۇ. ئەينەن ھالەتتە كۆ ئۆز رەببىسىنىلەر مۇئمىنقىيامەت كۈنى 

ئۆزىمىزنىڭ چولتا  ،كەلگەن خەۋەرلەرنى تەستىقاليمىز بۇ ھەقتەبىز 

خاھىشىمىز -ئۆزىمىزنىڭ نەپسى ،پىكىرى بىلەن ئىزاھلىمايمىز

                                                           
 ئايەتلەر. -21، -22سۈرە قىيامەت  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -25سۈرە يۇنۇس  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
مۇتىۋاتىر ھەدىسلەر دېگەندە، ئادەت ۋە تەجرىبىدە يالغانچىلىققا تىل بىرىكتۈرۈۋېلىشى  ④

مەس دەپ قارىلىدىغان كىشىلەر ۋە شۇ دەرىجىدىكى كىشىلەر تەرىپىدىن مۇمكىن ئە

 رىۋايەت قىلىنىپ كەلگەن ھەدىسلەرنى كۆرسىتىدۇ.
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تەسەۋۋۇر  بويىچە ئۇ ھەدىسلەرنىڭ مەنىسىگە خىالپ مەنىلەرنى

ئازغۇنلۇقتىن ساالمەت  دىنىدائۆز ئىنسان  چۈنكى .قىلمايمىز

 اهلل ا يول بىلەن يىتىپ كەلگەن خەۋەرلەردەتوغر ،ئويلىسالىشنى ېق

 ئۇنىڭغا ەھەمد ىتەسلىم بولۇشگە  ملسو هيلع هللا ىلصۋە ئۇنىڭ ئەلچىسى  تائاالغا

نىڭ ۇمىنى ئىئىل نەرسىلەرنىڭبولغان  كسىزچۈشىنى

ق تائاال مۇندا اهلل بۇ ھەقتە .شى كېرەك بولىدۇۇقايتۇر بىلگۈچىسىگە

ئەگرىلىك بار )يەنى گۇمراھلىققا مايىل( كىشىلەر دىللىرىدا »: دەيدۇ

مۇتەشابىھ  ۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈنپىتنە قوزغاش ۋە ئ

-مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ )يەنى

خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ(. بۇنداق ئايەتلەرنىڭ )ھەقىقىي( 

ڭغا ئۇنى>وشقانالر ئېيتىدۇ: دۇ. ئىلىمدا تمەنىسىنى پەقەت اهلل بىلى

ئىشەندۇق، ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان. 

 .①«<)بۇنى( پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ

 [ اال تثيت قد  اإلسةا  إال لى  ظهف اعتلىام ااالستلةا ،36]
فمن با  لىم مل حظف لنه لىمه امل يقنع ابعتلىام فهمه، حجيه مفامه 

ص اعتوحاد، اصليف ايماففة، اصحاح االميلن، فاتذبذ  ب ن لن خلع
اعكفف ااإِلميلن، ااعتلديق ااعتكذيب، ااإِلقفاب ااإِلبكلب، موسوًسل ًتئهل، 

 رلكال، ال مؤمًنل ملدقًل، اال جلحًدا مكذاًب.
  .طىب :با  اللغة:

  .منع :حظف

  .مناه قلده :حجيه مفامه

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -3سۈرە ئال ئىمران  ①
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 فاتقىب. :فاتذبذ 
تەسلىم  ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا( اهلل) ەقەتئىسالمنىڭ ئۇلى پ

بىلىش  كىمكى مۇستەھكەم بولىدۇ. بىلەنال بولۇش ۋە بويسۇنۇش

 ۋە چۈشەنچىسى قىلسامەقسەت  چەكلەنگەن نەرسىنى بىلىشنى

ى خالىس ئۇنىڭ مەقسىتى ئۇن سا،تەسلىم بولۇشقا قانائەت قىلمى

. دۇچەكلەپ قويىساغالم ئىماندىن  ۋە تەۋھىدتىن، ساپ تونۇشتىن

ئۇ كۇفرى بىلەن ئىمان، تەستىقالش بىلەن يالغانغا نىڭ بىلەن، شۇ

ەن ئىنكار قىلىش ئارىسىدا نە راپ قىلىش بىلىتچىقىرىش، ئې

مىنمۇ ئەمەس، نە يالغانغا چىقارغۇچى تەستىق قىلغۇچى مۇئ

كاپىرمۇ ئەمەس ھالەتتە ۋەسۋەسە قىلىنغان، تىڭىرقاپ قالغان، 

 ىتىدە ئارىسالدى بولۇپ تۇرىدۇ.شەكلەنگەن ۋە ئىككىلەنگەن ھال

[ ال يثيت لى  حقاقة اإلسةا  إال من سىم عنلوص 36] الشرح:
اعقفآن ااعلنة، ااستلىم هلمل تلديًقل اابقالًدا، فىم يالبضهل هبوى اال 
ريهة، اال بفشي اال ماقول اال قالس اإذا طىب اإلبللن اعاىم اعذي 

 سيحلبه اتالىلبه  ىقه، ممل يتاىقلن خ تالىل ەللاالميكن تلاىه، ممل غاَّيه 
امفاد  تالىل ەللااحكمته اقضلئه، امل يقتنع لقىه افهمه ابعتلىام يمفاد 

، ااالبقالد يمفادمهل، فإبه هبذا اعقلد سو  حيف  من إدباك ملسو هيلع هللا ىلصبسوعه 
ااإلميلن  الىلتاعتوحاد اْلعص لى  حقاقته، اايماففة اعللفاة ابهلل 

اعتلىام ق ااإلذغلن، ااعقيول االبقالد، ا اعلحاح اعذي ينيين لى  اعتلدي
ااالستلةا  فاليح متذبذاًب ب ن اعتلديق ااعتكذيب، ااالميلن ابنأخيلب 
اعشفلاة ااعكفف هبل، ااإلقفاب هبل اإبكلبهل، تتىكه اعوسلاس ااعشكوك 



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

81 
 

ااْالالت اعفلسد ، ًتئًهل متحريًا اليلتقف لى  قفاب، فةا هو ابيمؤمن 
ن، اال هو ابجللحد ايمنكف تل  اجلحود ااعنكفان، إذ ايملدق كلمل اإلميل

شن حقاقة اإلميلن اعتلديق ااالستلةا  حىت يف انأموب اعيت ختف  
ا  تالىل ەللاحكمتهل، ااعيت قد ال يدبك اعاقل حقاقتهل، اكتفلً  خبرب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخرب بسوعه 
ۇ ئ ۇپ،لىرىگە بويسۇندەلىلقۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ  شەرھىسى:

تىق قىلغان ۋە ئىتائەت قىلغان ھالەتتە تەسلىم ئىككىسىگە تەس

، قىياسى بىلەن چۈشەنچىسىرى، ى، پىكگۇمانى، ئۆز خاھىشى ۇپ،بول

كىشىلەرال  چىقمىغانقارشى  لىرىگەقۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ دەلىل

مۇستەھكەم تۇرااليدۇ. ھەرقانداق  دەقىتى ئۈستىئىسالمنىڭ ھەقى

، غاتائاال اهلل )يەنى يوشۇرغان لىرىدىناتمەخلۇقئۆز  تائاال اهللئىنسان 

 نەرسىلەردىن (ئاالقىدار بولغان قازاسىغاكمىتىگە، ېنىڭ ھزات ئۇ

ئۇنى ھاسىل قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان ئىلىمنى تەلەپ  ئىبارەت

ۋە ئۇنىڭ  تائاال اهللقىلغان ھەمدە ئۇنىڭ ئەقلى ۋە چۈشەنچىسى 

نۇشقا ۋە بويسۇ مەقسىتىگە )ئىرادە قىلغىنىغا(نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئەلچىسى 

مۇشۇ جەزمەن ئىتائەت قىلىشقا قانائەتلەنمىگەن چاغدا، ئۇ ئادەم 

خالىس تەۋھىدكە  دىكىقەت ئۈستىھەقى لىكى سەۋەبتمەقسى

 ئېرىشىشتىن، شۇنداقالساپ تونۇشقا  تائاالنى اهلل، ئېرىشىشتىن

تەستىقالش، ھەقىقەتكە بويسۇنۇش، قوبۇل قىلىش، ئىتائەت قىلىش، 

ستىگە قۇرۇلغان ساغالم ئىمانغا نۇشنىڭ ئۈتەسلىم بولۇش، بويسۇ

ئۇ ئادەم تەستىقالش  ،تىشتىن مەھرۇم قالىدۇ. شۇ سەۋەبتىنىي

شەرىئەت خەۋەرلىرىگە ئىمان ئېيتىش يالغانغا چىقىرىش، بىلەن 

قىلىش بىلەن ئۇنى  ېتىراپغا كاپىر بولۇش، ئۇنى ئبىلەن ئۇنىڭ

ەمتىرەپ ئىككىلەنگەن ھالىتىدە تئىنكار قىلىشنىڭ ئارىسىدا 
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بۇزۇق خىيالالر  ۈبھىلەر ۋە. ئۇ ئادەمنى ۋەسۋەسىلەر، شقالىدۇ

 .غا كېلەلمەيدۇقاراربىر  ئىككىلىنىپ ۋە قايمۇقۇپلىۋالىدۇ. ىئىگ

تەستىقلىغۇچى ئىمانى كامىل بولغان ياكى كىشى شۇنىڭ بىلەن ئۇ 

ان ئىنكار قىلغ يالغانغا چىقىرىپپۈتۈنلەي ياكى ئەمەس ۋە  مۇئمىن

ئىماننىڭ  . چۈنكىئەمەس بولغان ھالەتكە چۈشۈپ قالىدۇۋە تانغان 

بولىدىغان ۋە  يھەتتا ھېكمىتى مەخپى ،ھەقىقىتى دېگەن

ۋە  التائا اهلل ىمۇھەقىقىتىگە ئەقىللەر بەزىدە يېتەلمەيدىغان ئىشالرد

قانائەتلەنگەن ھالەتتە  بايانلىرىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئۇنىڭ ئەلچىسى 

 تەستىقالش ۋە بويسۇنۇشتۇر.

يلح اإِلميلن ابعفؤية نأهل داب اعلةا  يمن التربهل منهم [ اال 37]
بوهم، شا أتاهلل بفهمه إذ كلن أتايل اعفؤية اأتايل كل ماىن يضل  إىل 
اعفبوباة تفك اعتأايل، اعزا  اعتلىام الىاه دين ايملىم ن، امن مل يتوق 
اعنفي ااعتشياه، زل امل يلب اعتنزيه، فإن ببنل جل الةا موصو  

حداباة، مناوت بناوت اعففداباة، عاس يف مانله شحد من بلفلت اعو 
 اعربية.

 .تاثف اشخطأ يتوق: يتجنب. زل: اللغة:
گۇمان  گەكۆرۈشى تائاالنى اهللجەننەتتە جەننەت ئەھلىنىڭ 

 ۆزىنىڭ چۈشەنچىسى بىلەن چۈشەندۈرگەنئياكى قارىغان بىلەن 

ىلى ڭ تەئۋكۆرۈشنى نى اهلل ئىمانى ساغالم بولمايدۇ چۈنكىكىشىنىڭ 

تنىڭ ەتكە تەۋە بولغان ھەربىر سۈپەۋە رۇبۇبىيي)چۈشەنچىسى( 

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا(  اهللۋە ) تەئۋىلى بولسا تەئۋىل قىلماسلىق

نالرنىڭ دىنى مۇسۇلما بويسۇنۇشنى الزىم تۇتۇش بىلەن بولىدۇ.

الزىم تۇتۇشنىڭ ئۈستىگە  بويسۇنۇشنىۋە  قىلماسلىق تەئۋىل
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 اهلل) ۋە ئىنكار قىلىشئىسىم ۋە سۈپەتلىرىنى( نىڭ  اهلل)قۇرۇلغان. 

 ئېزىپئوخشىتىشتىن ساقالنمىغان كىشى  نى مەخلۇقاتالرغا(

شقا نى( پاكال اهللقا اليىق بولمىغان نەرسىلەردىن  اهلل) ھەمدەكېتىدۇ 

رەببىمىز  ۋە بۈيۈك شۈبھىسىز، ئۇلۇغ-چۈنكى شەك تەلمەيدۇ.ىي

)تەنھالىق( انىيەت ۋە فەرديېگانىلىق( -يەككە)ۋەھدانىيەت 

ىڭ نھېچبىرى نىڭمەخلۇقاتالرسۈپەتلىرى بىلەن سۈپەتلەنگۈچىدۇر. 

 اهلل نىڭ سۈپەتلىرىگە ئوخشىمايدۇ. سۈپىتى

ن يمن أتاهلل م تالىل ەللا[ ال يلح اإلميلن بفؤية 37] الشرح:
ايملىم ن بفهمه شا توهم حقاقاال شا ظن بنفله إمكلن ماففة كافاتهل، 

هل من ابعفؤية إميلاًن حقاقًال، نأن اعفؤية ال ياىم حقاقتفهذا خمطئ امل يؤ 
لةا   ، اشمف اعفؤية اغريهل ممل يتاىق ابْلعق جل اتالىل ەللااكافاتهل إال 

كل ذعك أتايىه اتفلريه اعلحاح، هو لد  تفلريه اتكاافه بشي  ممل 
ياهده اعنلس يف دبالهم، بل بلدق ايماىن اعلحاح اعذي دعت لىاه اال 

، اهذا هو ملسو هيلع هللا ىلصابسوعه  تالىل ەللابلتلىم ا بلىم ابنقلد ْرب بكاف ا 
لىم شن ، الى  ايمملسو هيلع هللا ىلصبه بياه  ەللادين ايملىم ن اعلحاح اعذي باث 

فيفه به بفله ااإلحللد فاه ات ەللاحيذب من شمفين: انأال: بفي مل اصف 
 لن مانله احلقاقي ايمفاد منه، اعثلين: اعتشياه أبن يشيه اْلعق ابيمخىوق

 ي  ممل يتاىق به يف ذاته اشفالعه، اشمسلئه اصفلته. امهل جمموللن يفيف ر
فنلف اْلية  ﴾عَْاَس َكِمْثِىِه َرْيٌ  َاُهَو اعلَِّماُع اْعَيِلريُ ﴿: تالىلقوعه 

انأال بفي عىتشياه اايمملثىة، ااعنلف اعثلين إثيلت عىلفلت، فلْلية 

about:blankAr
about:blankAr
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 اإلثيلت امن مل يتجنب هذين انأمفين امهل اعنفيمجات ب ن اعتنزيه ا 
ااعتشياه، زل يف لقادته اشخطأ، اجلبب اعلوا  امل يلب اعتنزيه 
اعواجب هلل، اهو تنزيهه لن اعشفيك اايمثال، ااعند ااعنظري، اذعك نأن 

متلف بكل صفلت اعوحداباة يف ذاته ا شفالعه، اشمسلئه  تالىل ەللا
، وت كذعك بناوت اعففداباة يف كل ذعكاصفلته، يف خىقه اشمفه منا

فإبه شحد ففد صمد عاس عه رفيك اال مثال، اعاس يف مانله اال يشيهه 
 شحد من اْىق ال يف ذاته، اال يف شفالعه، اال يف شمسلئه اصفلته.

كۆرۈشنى ئۆزىنىڭ جەننەتتە  تائاالنى اهلل :شەرھىسى

انالنغان گۇم ىنقىتىدياكى ھەقى چۈشەندۈرگەنچۈشەنچىسى بىلەن 

تونۇش  قانداق ھالەتتە ئىكەنلىكىنىياكى ئۇنىڭ ۋە 

 اهللكىشىنىڭ مۇسۇلمان مۇمكىنچىلىكىنى ئۆزىچە گۇمان قىلغان 

بۇ ئادەم  ،ە بولغان ئىمانى ساغالم بولمايدۇكۆرۈشك تائاالنى

يتمىغان ېكۆرۈشكە ھەقىقىي ئىمان ئ تائاالنى اهللخاتاالشقۇچى ۋە 

ۋە  قىتىكۆرۈشنىڭ ھەقى تائاالنى هللا . چۈنكىھېسابلىنىدۇ كىشى

ەيدۇ. بىلم باشقا ھېچكىمدىن تائاال اهلل قانداق ھالەتتە ئىكەنلىكىنى

 ئاالقىدار بولغان تائاالغا اهلل ،ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆرۈش تائاالنى اهلل

ۇ ئ ،بولسا سىرىپۋە تە چۈشەنچە توغرا بولغان اشقا ئىشالر ھەققىدەب

رىنىڭ دۇنياسىدا ئادەتلەنگىنى بويىچە ئۆزلىئىشالرنى ئىنسانالر 

 تەپسىرلىمەسلىك ۋە قانداق ھالەتتە ئىكەنلىكىنى

توغرا  بىز ئۇالرنى ئىپادىلەپ بەرگەن. بەلكى سۈرۈشتۈرمەسلىكتۇر

سۈرۈشتە  قانداق ھالەتتە ئىكەنلىكىنىنى تەستىقاليمىز، ىمەن

رىگە نىڭ خەۋەرلى ملسو هيلع هللا ىلصۋە ئۇنىڭ ئەلچىسى  تائاال اهلل. قىلمايمىز

 اهلل ،بۇمانا  ؛قىلىمىز ئىتائەت ۋە ويسۇنىمىز، تەسلىم بولىمىزب
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مۇسۇلمانالرنىڭ  ،ئەۋەتكەن نى ئۇنىڭ بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرى  نىڭتائاال

 ن ھەزەرئىككى ئىشتى نىڭ. ھەرقانداق مۇسۇلمانرساغالم دىنىدۇ

ئۆزىنى سۈپەتلىگەن  تائاال اهلل ،زۆرۈر. بىرىنچىسى ىشىئەيل

سۈپەتلەر ھەققىدىكى مەنىلەرنى  ،ىرىشيوققا چىق سۈپەتلەرنى

 نىمەنىسى يھەقىقى غانقىلىن تئۇنىڭدىن مەقسە ۋە بۇرۇۋېتىش

-ىشئ ڭ زاتى،تائاالنى اهلل ،ئىككىنچىسى ؛تۇرئۆزگەرتىۋېتىش

 تائاالغا اهللدىن ئىبارەت كەتلىرى، ئىسىملىرى، سۈپەتلىرىىھەر

قا خلۇقسىدە خالىقنى مەبىرەرنەرسىلەرنىڭ  بولغانمۇناسىۋەتلىك 

 ھېچ شەيئى اهلل» :ڭتائاالنى اهللۇ ئىككىسى بتۇر. ئوخشىتىپ قويۇش

قا ئوخشاش ئەمەستۇر، اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى 

. ئايەتنىڭ جەملەنگەندۇردېگەن سۆزىگە   ①«كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

 كېيىنكى، بولۇشسىز قىلىشرىمى ئوخشىتىشنى يې ئالدىنقى

 . بۇ ئايەت پاكالشبولۇشلۇق قىلىشتۇرنى سۈپەتلەربولسا رىمى ېي

ە ۋ بولۇشسىز قىلىش. جەملىگەندۇربىلەن ئىسپاتالشنىڭ ئارىسىنى 

ئوخشىتىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئىشتىن ساقالنمىغان كىشى 

كېتىدۇ ۋە خاتالىشىدۇ، ھەقتىن  ئېزىپئۆزىنىڭ ئەقىدىسىدىن 

تىن، شېرىك اهلل تائاال»زۆرۈر بولغان  تائاالغا اهلليىراقلىشىدۇ، 

 دەپ ئېتىقاد قىلىشقا «ئوخشىشى بولۇشتىن پاكتۇر ۋە رەقىبتىن

 ،ھەرىكەتلىرى-ئىش، ئۆزىنىڭ زاتى تائاال اهلل چۈنكى ئېرىشەلمەيدۇ

 نىڭ ھەممىسىدەبۇيرۇقى ۋە ئىسىملىرى، سۈپەتلىرى، يارىتىشى

 بىلەن( )تەنھالىق ھەم فەردانىيەت يېگانىلىق(-)يەككە ۋەھدانىيەت

بىردۇر، يالغۇزدۇر، ھەممە  تائاال اهلل شۈبھىسىزكى،. دۇرۈچىسۈپەتلەنگ

 يوقتۇر. ئوخشىشى ۋە ىشېرىكڭ تائاالنى اهللھتاجدۇر. وم تائاالغا اهلل

 هللايوقتۇر.  ئوخشىشى ۋە ىشېرىك نىڭمۇڭ سۈپەتلىرىتائاالنى اهلل

ملىرى، سۈپەتلىرىدە ، ئىسىھەرىكەتلىرى-ئىشڭ زاتى، تائاالنى

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە شۇرا  ①
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 ئوخشىمايدۇ. تائاالغا اهلل ھېچبىرى قاتلىرىدىنمەخلۇ

 ، اانأبكلن اانألضل  اانأداات،لن احلداد ااعغلَيت تالىل[ ا 38]
 اال تويه اجلهلت اعلت كللئف ايميتدللت.

 . مجع حد، اهو مل ينتهي إعاه اعشي : تنزه. احلداد:تالىل اللغة:
 احملداثت. ايميتدللت:

، تايانچالر، رنۇقتىالئاخىرقى گراالر، ېچ-چەك تائاال اهلل

ۋە  ئەسۋابالردىن پاك ۋە ئەزاالر)مەخلۇقاتالرنىڭ بەدىنىگە ئوخشاش( 

، ئۈستى-)ئاستى)مەخلۇقاتالر( نى  باشقا پەيدا بولغۇچىالر ۇر.ئۈستۈند

 تائاالنى اهلل ،قورشىغاندەكئالتە تەرەپ سول( -كەينى، ئوڭ-ئالدى

 قورشىيالمايدۇ.ئالتە تەرەپ 

ت، متالل متنزه لن احلداد ااعغلَي تالىلسيحلبه ا  ەللا[ 38] الشرح:
فىاس هلل حد حيده اال غلية ينتهي إعاهل، اعاس ماىن ذعك اتللعه سيحلبه 

، اكذعك ابئن من خىقه سيحلبه اتالىلمبخىوقلته اتداخىه ماهل بل هو 
فإبه سيحلبه متنزه لن انأبكلن اانألضل  اانأداات، اهي اجلوابح اشداات 

ل اْلالت اعيت يلتجىب هبل اعنفع، ايلتدفع هباالكتلل  لند اعايد، ا 
ت عه هذا يف بفس اعوقت اعذي بثي سيحلبه اتالىلاعضف، متالٍل لن ذعك 

انأمسل  ااعلفلت اعوابد  يف اعقفآن، عكن بقول: إن هلل مالٍن حقاقاة تدل 
جه اعةائق به، لى  اعو  تالىللىاهل، احنن بفهم هذه ايمالين، ابثيتهل هلل 

  باىمه. تالىل ەللاابعكافاة فإهنل ممل اختص  اعكن ال بقول
التويه اجلهلت اعلت كللئف احملداثت،  سيحلبه اتالىلكمل شبه 
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بل متنزه لن ذعك، اال يفهم من هذا بفي اجلهة مطىًقل، بل إبه سيحلبه 
يف جهة اعاىو، عكن ايمقلود شبه سيحلبه ال تويه اجلهلت اتاط به كمل 

ه ايملطىحلت مل يذكف هذ تالىل ەللاايملنف بمحه يف سلئف ايمخىوقلت اعات 
اعكةاماة اإن كنل باىم يقاًنل شبه مل يقلد مل قلده شهل اعكةا ، نأبه صفح 
إبثيلت اعلفلت كلعاىو ااعوجه اغريمهل، فكلن انأاىل شن ييتاد لن هذه 
ايملطىحلت اعكةاماة ابيمف  نأهنل تتمل حقال ا ابطةًا امذهب شهل اعلنة 

ن احلداد ل تالىل»ل احلكم لىاهل باد اعتفلال فقول اعقلئل يف مثىه
عاس مبحلوب اال حمداد يف ري   تالىل ەللاإن شباد به شن «: ااعغلَيت

عاس يف حد اعاىو، اال يف جهة  تالىل ەللاموجد فهذا حق اإن شباد شن 
اانأبكلن »لئل لى  خىقه  اقول اعق تالىل ەللااعاىو فهذا ابطل نأبه بفي عاىو 

ه كلعوجه ااعادين ااعاان ن التشيه اجو   ەللاإن شباد شن صفلت «: اانألضل 
دين ال اجه عه اال ي تالىل ەللااْىق اال صفلهتم فهذا حق اإن شباد شن 

 ەللا إن شباد شن« اال تويه اجلهلت اعلت»فهذا ابطل اكذا قول اعقلئل: 
مشلل اال  عاس يف جهة من اجلهلت اال فوق اال تت اال مي ن اال تالىل

خىف اال شمل  فهذا ابطل نأن هذا صفة مادا  بل صفة ممتنع اهذا كفف 
ه عاس بل بفي عوجوده سيحلبه اإن شباد شب تالىل ەللاصفيح نأبه بفي عقول 

 شلىم. ەللامبحلوب يف ري  موجود فهذا حق ا
نىڭ زاتى )ئىككى نۇقتا سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل :شەرھىسى

ڭ زاتى نى اهللپاك ھەم بۈيۈكتۇر.  راالردىنگېچ-چەك ئارىسىدىكى(
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 سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهلل ،مەنىسى ۇنىڭب .چېگرا يوقتۇر-ئۈچۈن چەك

كىرىشىپ  غاتۇتاش ئەمەس، مەخلۇقاتلىرىبىلەن  رىمەخلۇقاتلى

 ئايرىملىرىدىن اتمەخلۇق سۇبھانەھۇ ۋە تائاال اهللبەلكى  كەتمىگەن

تايانچالر،  ەھۇ ۋە تائاالسۇبھان اهلل . شۇنىڭدەك،دېگەنلىكتۇر

 .تۇرئەسۋابالردىن پاك ۋە ئەزاالر)مەخلۇقاتالرنىڭ بەدىنىگە ئوخشاش( 

ىلەن ۇنىڭ بئدىكى ئەزاالر ۋە ئەسۋابالر بولسا، بەندى ر، ئۇ تايانچال

ە ۋئەزاالر  زىياننى چېكىندۈرىدىغان ۋە پايدىنى قولغا كەلتۈرىدىغان

ن بۇالردى ھانەھۇ ۋە تائاالسۇب اهلل قىلىش قوراللىرى بولۇپ،كەسىپ 

ا ق اهللسۈپەتلەرنى -بىز قۇرئاندا كەلگەن ئىسىم نىبۇ. پاكتۇر

. يۇقىرىقىدەك چۈشىنىمىز ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بولۇشلۇق قىلغان

ي مەنىسى بار ھەقىقى اللەت قىلىدىغاندا ئۆزىگەبىز ئۇنىڭ  لېكىن

اليىق  تائاالغا اهللالرنى چۈشىنىمىز ھەم ئۇنى ىدەيمىز ۋە مۇشۇ مەن

ات كەيپىي لېكىن بولۇشلۇق قىلىمىز. تائاالغا اهللرەۋىشتە بولغان 

 ڭئىشالرنى قىلغانخاس  ىمىگەئىل ئۆز اهللئۇ ئىشالر  ،بەلگىلىمەيمىز

 جۈملىسىدىندۇر. 

ئالتە )مەخلۇقاتالر(نى  باشقا پەيدا بولغۇچىالرشۇنىڭدەك، 

ئالتە  اهللبەلكى  قورشىيالمايدۇ تائاالنى اهلل قورشىغاندەكتەرەپ 

 ىڭدىن مەقسەت، تەرەپلەرنىپاكتۇر. بۇن تىنتىن قورشىلىشتەرەپ

 دۇرىدىئەڭ ئۈست تائاال اهلل ارغانلىق ئەمەس،مۇتلەق يوققا چىق

تەرەپلەر ئۆز ئىچىگە  تائاالنى اهلللېكىن باشقا مەخلۇقاتالرغا ئوخشاش 

 )ئىمام تەھاۋىي ئاپتۇركاشكى  .ئااللمايدۇ ۋە قورشىيالمايدۇ

 كاالمىزىمچىالرنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئېيتمىغان (ەھۇلالھرەھىم

 ىتىمەقس نىڭپەلسەپىچىلەرمەقسىتىنىڭ  نىڭز ئاپتۇربى ىچۇ!بولس

چۈنكى ئۇ ئۈستۈنلۈك، يۈز  بىلەن ئوخشاش ئەمەسلىكىگە ئىشىنىمىز

ىق ئېن بولۇشلۇق قىلىشنىسۈپەتلەرنى  باشقاۋە ئۇ ئىككىسىدىن 

ىڭ ئاتالغۇلىرى ھەق ۋە باتىلدىن كاالمىزىمچىالرن .ئوتتۇرغا قويغان
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ۇ مۇش ئۇنىڭ ئىبارەت ئىككى مەنە ئېھتىماللىقى بولغانلىقى ئۈچۈن،

ئەھلى سۈننەتنىڭ ئەۋزەل ئىدى.  شىيىراق تۇرۇئاتالغۇالردىن 

نىسبەتەن تۇتقان يولى بولسا، بۇ ئاتالغۇالرغا  رغابۇنداق ئاتالغۇال

پ ھۆكۈم خاتا دە-تەپسىلىي قاراپ چىققاندىن كېيىن توغرا

گراالردىن ېچ-چەك نىڭ زاتىتائاال اهلل» ڭ ئۈچۈن،شۇنىقىلىشتۇر. 

 ەنبىل بىرەر شەيئى تائاال اهلل»دېگەن سۆزنى ئەگەر « ۇرۋە ئۈستۈند پاك

 اهلل»ئەگەر  ،ھەقتۇر سادەپ ئويلى «قورشالغان ۋە چەكلەنگەن ئەمەس

دەپ  «ئەڭ ئۈستۈن چەكتە ۋە ئەڭ ئۈستۈن تەرەپتە ئەمەس تائاال

 دىنۇقلىرىمەخلئۆز ڭ تائاالنى اهلل ،ۇب يلىغان بولسا باتىلدۇر چۈنكىئو

تايانچالردىن ۋە » ؛قىلغانلىقتۇر بىكارئۈستۈن ئىكەنلىكىنى 

ئىككى ڭ يۈزى، تائاالنى اهلل»دېگەن سۆزنى ئەگەر « ئەزاالردىن پاكتۇر

كۆزىگە ئوخشاش سۈپەتلىرى مەخلۇقالرنىڭ يۈزى ۋە ئىككى قولى، 

 اهلل»ئەگەر  ،دەپ ئويلىسا توغرىدۇر «وخشىمايدۇسۈپەتلىرىگە ئ

 اهلل»دەپ ئويلىسا باتىلدۇر. شۇنىڭدەك،  «قولى يوق ۋە ڭ يۈزىتائاالنى

 اهلل»دېگەن سۆزنى ئەگەر « ئالتە تەرەپ ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ تائاالنى

-ئۈستى، ئوڭ-ئاستى يەنى ،تەرەپلەردىن بىرەر تەرەپتە ئەمەس تائاال

دەپ ئويلىسا  «ھېچقايسى تەرەپتە ئەمەسكەينى -سول، ئالدى

شەيئىنىڭ سۈپىتىدۇر بەلكى ئۇ مەۋجۇد باتىلدۇر چۈنكى ئۇ يوق 

بولۇشى مۇمكىن بولمىغان نەرسىنىڭ سۈپىتىدۇر، بۇ ئوپئوچۇق 

، قىلغانلىق ئىنكارڭ سۆزىنى تائاالنى اهللۇ بچۈنكى  كۇفرىلىقتۇر

ئۇ ) لىقتۇر. ئەگەرقىلغان ئىنكارڭ مەۋجۇتلۇقىنى تائاالنى اهلل ھەتتا

دەپ  «قورشالغان ئەمەس بىرەر شەيئى بىلەن تائاال اهلل» سۆزنى(

 بىلگۈچىدۇر. ئەڭ ياخشى اهللتۇر. ۋە راست ئويلىسا ھەق

 يفى يو  اعقالمة ابنأبللب، يفاه ايمؤمنون تالىل ەللاإن  اخلالصة:
حقال من غري شن حياطوا به، اهذا هو مضمون اْلاثب يف هذا اعيل ، 
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واجب لى  ايملىم شن ييتاد لن اعتأايل اكةا  شهل اعتاطال اياىم شن ااع
 ت.منزه لن احللداثت امنزه لن شن يشيه سلئف ايمخىوقل تالىلتيلبك ا  ەللا

 نىتائاال اهللقىيامەت كۈنى لەر كۆز كى،شۈبھىسىز :خۇالسە

)ئەمما خۇددى ئاسماندىكى ئاينىڭ ھەممە تەرىپىنى ىدۇ، كۆر

زاتىنىڭ ھەممە  ڭنى اهلل لەرمۇئمىن ەك،(كۆرگىلى بولمىغاند

 ،ۇ. بكۆرىدۇ يقىھەقى قورشىمىغان ھالەتتە ۋەتەرىپىنى كۆرمەستىن 

مەزمۇنىدۇر.  ھەدىس ۋە خەۋەرلەرنىڭ ھەققىدىكى باب مۇشۇ

ئەسلى مەنىدىن يەنى ۋىل قىلىش )ئتە نىڭھەرقانداق مۇسۇلمان

ڭ تىنئىزاھالش(چەتنىگەن ھالەتتە   ①ۋە ئەھلى تەئتىيلنى

پەيدا بولغان يېڭىدىن  تائاالنى اهلل شى،يىراق تۇرۇسۆزىدىن 

دەپ  تۇرۋە باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشاش بولۇشتىن پاك سۈپەتلەردىن

 زۆرۈردۇر.بەك بىلىشى 

  ايمنلقشة:
 يو  اعقالمة؟ تالىل ەللا[ مل حقاقة بؤية 1]
 [ ملاعواجب لى  ايملىم َتله بلوص اعلفلت؟2]
 ال تويه اجلهلت اعلت؟ تالىل ەللا[ فلف ايمقلود أبن 3]

 مۇزاكىرە: 

 كۆرۈشنىڭ ھەقىقىتى نېمە؟ تائاالنى اهلل[ قىيامەت كۈنى 1]

كىشى مۇسۇلمان  گەسۈپەتلەرقۇرئان ۋە ھەدىستە كەلگەن [ 2]

 ؟قانداق مۇئامىلە قىلىشى ۋاجىب

 نىڭدېگەن «قورشىيالمايدۇئالتە تەرەپ  تائاالنى اهلل»[ 1]

  چۈشەندۈرۈڭ!مەنىسىنى 

                                                           
 .اهلل نىڭ بەزى سۈپەتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچى پىرقە —ئەھلى تەئتىيل  ①
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 ئون بىرىنچى بۆلەك
 

 ، اُلفِج بشخله يفملسو هيلع هللا ىلص [ اايمافاج حق، اقد ُشسفِى ابعنيب39]
ل رل ، مب ەللامن اعاةا اشكفمه  ەللااعاقظة إىل اعلمل ، مث إىل حاث رل  

لىاه اسىم  ەللا﴾، فلى  َمل َكَذَ  اْعُفَؤاُد َمل بََشىاشاح  إعاه مل شاح ، ﴿
 يف اْلخف  اانأاىل.

مفالل من اعافاج اهو اعلاود، اايمافاج اْلعة اعيت  ايمافاج: اللغة:
 يلاد فاهل.

)مەسجىدى كېچىدە بىر  ملسو هيلع هللا ىلصھەقتۇر. پەيغەمبەر ۋەقەسى راج ئمې

. ئويغاق ھالىتىدە ھەرامدىن مەسجىدى ئەقساغا( ئېلىپ بېرىلغان

، ئاندىن يۇقىرى ئېلىپ چىقىلغانئاسمانغا جىسمى ۋە روھى بىلەن 

خالىغان ئۆزى ئۇنى  اهللىجىدە ئۆرلىتىلگەن. خالىغان دەر اهللجايالرغا 

 بىر قىسىم ئىشالرنىبىلەن ھۆرمەتلىگەن، ئۇنىڭغا  پەزىلەتلەر

ئۇنىڭ كۆرگىنىنى دىلى »)اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:( قىلغان.  يۋەھى

نىڭ  اهلل دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ①«.ئىنكار قىلمىدى )يەنى راست كۆردى(

 سۇن.رەھمىتى ۋە ساالمى ئۇنىڭغا بول

مل  لفاًجل إىل اعل ملسو هيلع هللا ىلص[ اشهل اعلنة يثيتون عىنيب 39] الشرح:
بشخله، جبلده اباحه، اذعك عاىة اإلسفا ، اإلسفا  اثبت ابعكتل  

: تالىلااعلنة ااإلمجلع، اكلن من مكة إىل بات ايمقدس حاث قلل 

                                                           
 ئايەت. -11ۈرە نەجم س ①
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 اْعَمْلِجِد ىَل ُسْيَحلَن اعَِّذي َشْسَفى بَِاْيِدِه عَْاةًا ِمَن اْعَمْلِجِد احْلَفَاِ  إِ ﴿
﴾ حاث ْعَيِلريُ انْأَْقَل  اعَِّذي اَببَْكَنل َحْوعَهُ عُِنفِيَهُ ِمْن آََيتَِنل إِبَّهُ ُهَو اعلَِّماُع ا

صى  إملًمل ابنأبيال  لىاهم اعلةا ، اثيت ايمافاج كذاعك إىل اعلمل  
بشخله اعشفيف، حاث صاد حىت اعلمل  اعللباة، حىت كلن لند 

ه مبل رل  من تكىامه إَي ەللادهل جنة ايمأاى، اشكفمه سدب  ايمنته ، لن
ه، امل ع ەللابغري ااسطة، اصاوده إىل مكلن مل يلىه غريه، امنلجل  

شطىاه لىاه من شحوال اجلنة ااعنلب، اشاح  إعاه مل شاح ، ارفع عه مخس 
لن كل مل بآه بل ك ﴾َمل َكَذَ  اْعُفَؤاُد َمل بََشى﴿صىوات يف اعاو  ااعىاىة، 

ااين بشسه حقال، تاظاًمل عه اتشفيًفل لى  سلئف انأبيال ، اإظهلبًا عاىو ب
لىاه اسىم، فوق اجلماع، اكل مل كلن يف هذه اعىاىة  ەللامقلمه، صى  

 يف اعلحاح ن اغريمهل.  ملسو هيلع هللا ىلصايميلبكة لى  اجه اثبت لن اعنيب 
نىڭ ئىسرا  ملسو هيلع هللا ىلصئەھلى سۈننەت پەيغەمبەر  :شەرھىسى

ە گھى بىلەن ئاسمانغا ئۆرلىگەنلىكىە روتېنى ۋئۆزىنىڭ كېچىسىدە 

كىتاب،  —ئىسرا  ئىسرا كېچىسىدۇر؛ —ئۇ . جەزمەن ئىشىنىدۇ

مەككىدىن ئىسرا  سۈننەت ۋە ئىجما بىلەن ئىسپاتالنغاندۇر.

: تائاال مۇنداق دەيدۇ اهللبۇ ھەقتە  لغان ئىدى.بوبەيتۇلمۇقەددەسكە 

ۆز ئد ئەلەيھىسساالمغا( )مۇھەممە اهلل ،اندىن( پاكتۇراهلل )بارچە نۇقس»

دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، بەندىسىنى )يەنى  قۇدرىتىنىڭ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى( بىر كېچىدە مەسجىدى ھەرەمدىن 

ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قىلغان مەسجىدى ئەقساغا ئېلىپ كەلدى. 

ر، ھەممىنى كۆرۈپ ھەقىقەتەن اهلل ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇ
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باشقا پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئۇ يەردە . ①«تۇرغۇچىدۇر

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص بولۇپ ناماز ئوقۇغان. پەيغەمبەرئەلەيھىمۇسسەالمالرغا ئىمام 

راست ئىسراغا ئوخشاش شەرەپلىك جىسمى بىلەن ئاسمانغا ئۆرلىشى 

يەتتىنچى ئاسمانغىچە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .خەۋەرلەر بىلەن سابىت بولغان

مەئۋا بولغان سىدرەتۇل تۇلەيېنىدا جەننىگەن، ھەتتا ئۆرل

، ئۇنىڭدىن ەشبىۋاسىتە سۆزل ڭغائۇنى اهللمۇنتەھاغىچە ئۆرلىگەن. 

ئۇنىڭغا اهلل نىڭ ش، ۈەلمەيدىغان ئورۇنغا ئۇنى كۆتۈرباشقىسى يېت

لىدىن خەۋەر دوزاخنىڭ ئەھۋا ۋە ، ئۇنىڭغا جەننەتمۇناجات قىلىش

بىلەن  نى )كۆرسىتىش(ئىشالرىغان خالئۆزى ىن ئىبارەت تبېرىشى

. دىخالىغان نەرسىنى ۋەھىي قىلئۆزى ئۇنىڭغا دى. ھۆرمەتلى

ئۇنىڭ » نامازنى پەرز قىلدى. كۈندۈزدە بەش ۋاق-چەېئۇنىڭغا بىر ك

 ھەتتا ②«.كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار قىلمىدى )يەنى راست كۆردى(

نىڭ ھەممىسى ئۇنى لەركۆزى بىلەن كۆرگەن نەرسىئۆز ئۇنىڭ 

 ئۇنىڭ ۋە شەرەپلىك قىلىش دىنباشقا پەيغەمبەرلەرئۇنى ئۇلۇغالش، 

كىنى ئاشكارىالش ھەممىدىن يۇقىرى ئىكەنلى مەرتىۋىسىنىڭ

ئىدى. بۇ مۇبارەك كېچىدە يۈز بەرگەن  راست يۈز بەرگەنئۈچۈن 

)بۇخارى، ھەممىسى ئىككى سەھىھ ھەدىس كىتاب  ئىشالرنىڭ

دىن  ملسو هيلع هللا ىلصبالردا پەيغەمبەر ۋە ئۇ ئىككىسىدىن باشقا كىتامۇسلىم( 

 سەھىھ يول بايان قىلىنغان.

 به غالاًث نأمته حق. تالىل ەللا[ ااحلوض اعذي شكفمه 41]
 شي جند  اإغلثة. غالاًث: اللغة:

 ىممىتىنۈنى ھۆرمەتلەپ، ئۇنىڭ ئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تائاال اهلل

)قىيامەت كۈنىدىكى قاتتىق ئۇسسۇزلۇقتىن( قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن 

                                                           
 ئايەت. -1سۈرە ئىسرا  ①
 ئايەت. -11سۈرە نەجم  ②
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 ھەۋز )كۆلچەك( ھەقتۇر.غان ئىلتىپات قىل

اجود احلوض ايموباد، بل إن شحلديث  ملسو هيلع هللا ىلصثيت لن اعنيب  الشرح:
احلوض متواتف   كمل ب ن ذعك شهل اعاىم، اجممىهل شبه حوض لظام، ميد 
من رفا  اجلنة، ملؤه شباض من اعىنب، اشحى  من اعالل، اشطاب بحًيل 

زابه  ري  رهف، كامن ايملك، طوعه الفضه سوا ، كل زااية من زااَيه مل
كنجو  اعلمل ، من رف  منه رفبة مل يظمأ بادهل شبًدا، اهو شلظم 
حوض يو  اعقالمة اشحةاهل، اشكثفهل اابًدا، اهو غالث نأمته من لطش 

به،  تالىل ەللا، شكفمه ملسو هيلع هللا ىلصلى  بياه  ەللايو  اعقالمة اظمئه، فهو فضل 
يف اعاو   بادمن شهل حوضه ايمو  ەللاافضىه لى  سلئف انأبيال ، جاىنل 

 ايمشهود.
سابىت دىن  ملسو هيلع هللا ىلصقى پەيغەمبەر ۇھەۋزنىڭ مەۋجۇتل :شەرھىسى

 ،دەكىنئېنىق بايان قىلغىئىلىم ئەھلىلىرى ئۇنى  ھەتتا، بولغان

. ئۇ ھەدىسلەردۇر ۋاتىرىمۇت ەرھەدىسلكەلگەن  ھەققىدە ھەۋز

 بىلەن شارابلىرى تئۇ جەننە خۇالسىلىگەندە، ھەدىسلەرنى

سۈتتىن ئاق، ھەسەلدىن تاتلىق، ئىپاردىن سۈيى ، تولدۇرۇلغان

بۇلۇڭى بىر ئايلىق  ھەربىرخۇشبۇي، ئۇزۇنلۇقى ۋە كەڭلىكى باراۋەر، 

، ئۇنىڭدىن كۆپ مۇساپە، جاملىرى ئاسماندىكى يۇلتۇزالرغا ئوخشاش

كاتتا كۆلدۇر. ئۇ  ىغانبىر يۇتۇم ئىچكەن كىشى مەڭگۈ ئۇسسىمايد

ىسى، ئەڭ تاتلىقىدۇر، ەرنىڭ ئەڭ كاتتـقىيامەت كۈنىدىكى كۆلل

 ملسو هيلع هللا ىلصكۆپتۇر. ئۇ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەر  ئۇنى ئىچىدىغانالر ناھايىتى

 اهللئۇ  ۋە ئۈممەتلىرىگە بېرىلگەن سوۋغىدۇر نىڭ قاتتىق ئۇسسىغان

تائاال  اهللپەزلىدۇر.  قىلغانگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرى ئۆزىنىڭ نىڭ تائاال
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پەيغەمبەرلەردىن ھۆرمەتلىگەن ۋە باشقا  ھەۋز بىلەننى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

بىزنى قىيامەت كۈنى ھەۋزنىڭ ئەھلىدىن  اهللئارتۇق قىلغان. 

 ن!ئامى ،قىلغاي

اإلسفا  من مكة إىل بات ايمقدس حق، اايمافاج إىل  اخلالصة:
اعلمل  حق، ااعوحي يف اعلمل  حق، ااحلوض حق، احديث بسول 

 حق يف هذا اعيل . ملسو هيلع هللا ىلص ەللا
يتۇلمۇقەددەسكە دىن بەنىڭ مەككى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  خۇالسە:

 ئۆرلىگەنلىكى، ئاسمانغا )يەنى ئىسرا( غانلىقىر قىلكېچىدە سەي

 نازىل بولغان ىكى چاغدائاسماند (ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ )، )يەنى مېئراج(

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ھەقتە كەلگەنھەۋز ھەقتۇر، بۇ  ھەقتۇر، ۋەھىي

 ھەدىسلىرى ھەقتۇر.

 ايمنلقشة: 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص [ مل حكم من شبكف اإلسفا  ابعنيب1]
 [ إىل شين شسفي به؟ اإىل شين لفج به؟2]
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص[ ملذا تاف  لن حوض اعنيب 3]

 مۇزاكىرە: 

ر قىلىشى )ئىسرا(نى نىڭ كېچىدە سەي ملسو هيلع هللا ىلص[ پەيغەمبەر 1]

 مى نېمە؟ۈئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ھۆك

 ؟مېئراج قىلدۇرۇلغاننەگە  ،غاندۇرۇلقىل ئىسرا[ ئۇ نەگە 2]

 بىلىسىز؟لەرنى مىېن داتوغرىسى نىڭ ھەۋزى ملسو هيلع هللا ىلص[ پەيغەمبەر 1]
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 ئون ئىككىنچى بۆلەك
 

 [ ااعشفللة اعيت ادخفهل هلم حق، كمل باي يف انأخيلب.41]
ئۆز نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،رىۋايەت قىلىنغاندەك ھەدىسلەردە

 ەت قىلىشىشاپائ ساقالپ قويغان )قىيامەت كۈنىدە(ئۈچۈن  ىتىممۈئ

 ھەقتۇر.

 من آد  اذبيته حق. تالىل ەللا[ اايماثلق اعذي شخذه 42]
ئالغان ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىدىن  تائاال اهلل

 ئەھدە( ھەقتۇر. نمىيساق )چى

 اعاهد ايمؤكد. ايماثلق: اللغة:
شبواع: شلظمهل رفللته  ملسو هيلع هللا ىلص ەللا[ اعشفللة عفسول 41] الشرح:

ارفع …»ه: ع ەللابانهم فاقول  ەللانأهل ايموقف مجاًال حىت يفلل 
 اهي اثبتة بةا بيب، احق بةا َم ْنٍ، اكذعك رفللته، صى  «…عتشفَّ 
 لىاه اسىم، فامن تللات حلنلته ا سائلته، امنهل رفللته يف شقوا  ەللا

شمف هبم إىل اعنلب، اليدخىوهنل امنهل رفللته يف بفع دبجلت من يدخل 
 قو  لىاه اسىم، يف ەللااجلنة فوق مل يلتحق امنهل رفللته، صى  

جلنة بغري حلل ، امنهل رفللته يف ختفاف اعاذا  لمن يدخىون ا
يلتحقه، امنهل رفللته جلماع ايمؤمن ن يف دخول اجلنة، امنهل رفللته 

، ملسو هيلع هللا ىلصنأهل اعكيلئف من شمته خيفجون من اعنلب، كل هذه انأبواع اثبتة عه 
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كمل   الىلت ەللامبقتض  انأخيلب اعلحاحة، غري شهنل ال تكون إال إبذن 
اًالاجل: ﴿قلل لز  ْشَفُاوَن ِإالَّ ِعَمِن َااَل يَ ﴾ اقلل: ﴿ُقْل َّللَِِّ اعشََّفلَلُة مجَِ
َفُع اعشََّفلَلُة ِلْنَدُه ِإالَّ ِعَمْن شَِذَن َعهُ ﴾ اقلل: ﴿اْبَتَض  فهي حق  ﴾َااَل تَ ن ْ

 .تالىل ەللاال بيب فاه غري شهنل ال تكون إال إبذن 
انچە نىڭ شاپائىتى بىرق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  [11] :شەرھىسى

 داڭ خااليىقالر ئارىسىتائاالنى اهللكاتتىسى تۈرلۈك بولۇپ، ئۇنىڭ ئەڭ 

پەيغەمبەر  مەھشەر ئەھلىنىڭ ھەممىسىگە ىشى ئۈچۈنھۆكۈم قىل

 شاپائەت قىلغىن، شاپائەت» :ئۇنىڭغا اهلل شاپائەت قىلىشىدۇر. نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ئۇ شاپائەت شەكسىز  دەيدۇ.« ساڭا بېرىلىدۇقىلىش ھوقۇقى 

ياخشىلىقى بىلەن  ،شۇنىڭدەك لغان ئەمەس راستتۇر.، ياسابىتتۇر

ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ يامانلىقى تەڭ بولۇپ قالغان كىشىلەرگە بولغان 

دوزاخقا بۇيرۇلغان  ،تى. ئۇ شاپائەتلەرنىڭ جۈملىسىدىنشاپائى

 ،سلىكىائىتى سەۋەبلىك دوزاخقا كىرمەكىشىلەر ئۇنىڭ شاپ

نىڭ شاپائىتى بىلەن جەننەتكە كىرىدىغان كىشىنىڭ دەرىجىلىرى ئۇ

جەننەتكە ھېسابسىز  ،ۈشىدەرىجىگە كۆتۈرۈل تېخىمۇ يۇقىرى

ئازابقا اليىق بولغان  ،ن كىشىلەرگە بولىدىغان شاپائىتىكىرىدىغا

 ،للىتىلىشى ئۈچۈن بولغان شاپائىتىكىشىلەردىن ئازابنىڭ يەڭگى

كە كىرىشى ئۈچۈن بولغان جەننەتھەممىسىنىڭ لەرنىڭ مۇئمىن

نىڭ ئۈممىتىدىن چوڭ گۇناھ قىلغانالرنىڭ ئۇنىڭ ئۇ ،شاپائىتى

ى رنىڭ ھەممىسالتىن چىقىشى قاتارلىقالر. بۇشاپائىتى بىلەن دوزاخ

ھەدىسلەردە بايان  سەھىھ بېرىلگەنلىكى  گە( ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ )

نال خسىتى بىلەۇڭ رتائاالنى اهللئۇ شاپائەت پەقەت  . بىراققىلىنغاندۇر

ڭ شاپائەتنىكى: >ئېيتقىن»: ەيدۇمۇنداق د تائاال اهللبۇ ھەقتە  بولىدۇ.

ھەممىسى اهلل نىڭ ئىلكىدىدۇر )ھېچ ئادەم اهلل نىڭ ئىزنىسىز 
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ئۇالر اهلل رازى »: ەيدۇمۇنداق ديەنە  اهلل تائاال .①«<شاپائەت قىاللمايدۇ(

اهلل »: ەيدۇمۇنداق ديەنە  اهلل تائاال . ②«بولغانالرغىال شاپائەت قىلىدۇ

ئىزنى بەرگەن ئادەمدىن باشقىغا اهلل نىڭ دەرگاھىدا شاپائەت پايدا 

ئۇ  ئۇنىڭدا شەك يوق. بىراق ،ھەقتۇر لەرئۇ شاپائەت . ③«بەرمەيدۇ

 خسىتى بىلەنال بولىدۇ.ۇرڭ تائاالنى اهللشاپائەت پەقەت 

لةا  من آد  لىاه اع تالىل ەللا[ اايماثلق حق، اهو اعذي شخذه 42]
ح ن ملح ظهفه باده فخفجت منهل كل بلمة هي كلئنة إىل يو  اذبيته 

اعقالمة، فأخذ لىاهم اعاهد شبه بهبم اشرهدهم لى  شبفلهم فشهداا، 
َذ َببَُّك ِمْن َاِإْذ َشخَ : ﴿تالىلاهذا هو ايماثلق انأال، اهو ايمذكوب يف قوعه 
ِلِهْم شَعْلُت ِبَفبِ ُكْم قَلُعوا   شَبْ فُ َبيِن آَدَ  ِمْن ظُُهوبِِهْم ُذب ِي َّتَ ُهْم َاَشْرَهَدُهْم َلىَ 

 .﴾بَ َى  َرِهْدانَ 
ئادەم  تائاال اهلل ئەھدىنى ئەھدە( ھەقتۇر. ئۇ ن[ مىيساق )چى12]

چاقىلىرىدىن ئالغان بولۇپ، ئۆز ۋاقتىدا -ۇنىڭ باالئەلەيھىسساالم ۋە ئ

نىڭ دۈمبىسىنى ئۆز قولى بىلەن ئادەم ئەلەيھىسساالم تائاال اهلل

ن، ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ دۈمبىسىدىن قىيامەت لىغاسىي

ئۇالردىن  اهللكۈنىگىچە بولىدىغان بارلىق روھالر چىققان، ئاندىن 

نى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ رەببى ئىكەنلىكىگە ئەھدە ئالغان ۋە ئۇالر

گۇۋاھلىق  شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆزىگە گۇۋاھچى قىلغان،-ئۆزىنى

ڭ مۇنۇ سۆزىدە تائاالنى اهللئۇ  ر.لقى ئەھدىدۇبەرگەن. مۇشۇ ئەڭ ئاۋۋا

ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ ئادەم باللىرىنى )يەنى »سۆزلەنگەن: 

نەسلىنى( ئۇالرنىڭ )ئاتىلىرىنىڭ( پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە زۇمەر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -28سۈرە ئەنبىيا  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -21سۈرە سەبەئـ  ③

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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 <مەن سىلەرنىڭ پەرۋەدىگارىڭالر ئەمەسمۇ؟>ئۆزلىرىگە گۇۋاھ قىلىپ: 

ىگارى ئىكەنلىكىگە ۋە دېدى )يەنى اهلل ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پەرۋەرد

بىرلىكىگە ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ 

ھەئە، سەن بىزنىڭ >بۇنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى(. ئۇالر: 

 .①«دېدى <پەرۋەردىگارىمىزدۇرسەن، گۇۋاھلىق بەردۇق

 نأمته حق، اايماثلق انأزيل لى  ملسو هيلع هللا ىلص ەللارفللة بسول  اخلالصة:
 آد  اذبيته حق.

نىڭ ئۈممىتىگە شاپائەت قىلىشى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  :السەخۇ

ھەقتۇر. ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىدىن ئېلىنغان 

 ئەزەلىي مىيساق ھەقتۇر.

 ايمنلقشة:
 [ مل هي اعشفللة اعاظم  يو  اعقالمة؟1]
 [ شذكف شبواع اعشفللة اعيت تاففهل.2]
 [ ملذا تاف  لن ايماثلق انأال؟3]

  مۇزاكىرە:

 ؟قايسى[ قىيامەت كۈنىدىكى ئەڭ چوڭ شاپائەت 1]

 شاپائەتنىڭ تۈرلىرىنى سۆزلەڭ. ىدىغان[ سىز بىل2]

 ىز؟ىسنى بىللەرنېمى ھەققىدە يساقىلقى ماۋۋا[ ئ1]

  

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -132سۈرە ئەئراف  ①
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 ئون ئۈچىنچى بۆلەك
 

فامل مل يزل لدد من يدخل اجلنة، الدد  تالىل ەللا[ اقد لىم 43]
 د يف ذعك اعادد اال ينقص منه.من يدخل اعنلب مجىة ااحد ، فةا يزا

جەننەتكە ۋە دوزاخقا مىدە ىىي ئىلئەزەلئۆزىنىڭ  تائاال اهلل

ئۇ سان كۆپەيتىلمەيدۇ  ،انالرنىڭ سانىنى مۇكەممەل بىلگەنكىرىدىغ

 ۋە كېمەيتىلمەيدۇ.

[ اكذعك شفالهلم فامل لىم منهم شن يفاىوه، اكل مالف يمل 44]
اعشقي من ، ا ەللاد من ساد بقضل  خىق عه، اانألملل ابْواتام، ااعلاا

 .ەللارقي بقضل  
ئەزەلىي ڭ تائاالنى اهلل ئەمەللىرىمۇنىڭ بەندىلەرشۇنىڭدەك، 

نىڭ نېمە ئۇالر تائاال اهللمەلۇم ئىدى ) مىدە ئەزەلدىنىئىل

ھەربىر بەندىگە ئۇنىڭغا  بىلگەن(. قىلىدىغانلىقىنى ئەزەلدىن

ئەڭ ەر ـئەمەلل. ئاسان قىلىپ بېرىلىدۇ ەرـئەمەللپۈتۈلگەن 

قارارى ) قازاسىڭ تائاالنى اهللكىشى بەختلىك  قىسىغا باغلىق.ىئاخىر

 اهلل كىشىتسىز بەخ ،ۇربولغان كىشىد ( بىلەن بەختلىكھۆكۈمى ۋە

 دۇر.بولغان كىشى تسىزبىلەن بەخ قازاسىڭ تائاالنى

يف انأزل لدد من يدخل اجلنة  تالىل ەللا[ عقد لىم 43] الشرح:
الدد من يدخل اعنلب منهم، لىم كل ذعك لى  سيال من بين آد ، 

اإلمجلل ااعتفلال لىًمل ًتمال، فةا يزداد يف لددهم اال ينقص، اكل 
إبللن قد كتب عه يف بطن شمه )رقي شا سااد( اكذعك كتب يف اعىوح 
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 بذعك شبًدا. تالىل ەللااحملفوظ، اال يتيدل لىم 
ەم بالىلىرىدىن ئاد تائاال اهلل ۈبھىسىزكى،[ ش11] ھىسى:شەر

 يسىلىپمىي ۋە تەۇاخقا كىرىدىغانالرنىڭ سانىنى ئومزوجەننەتكە ۋە د

مۇكەممەل  مىدە(ى)ئىشالرنى ئالدىنئاال بىلىش ئىل ھالەتتە ئەزەلدىن

ئۇالرنىڭ سانى كۆپەيتىلمەيدۇ ۋە كېمەيتىلمەيدۇ.  شۇڭا بىلگەن

تسىزلىكى ئانىسىنىڭ نساننىڭ بەختلىك ياكى بەخھەرقانداق ئى

 ڭتائاالنى اهلل .يېزىلغان غىمۇلەۋھۇلمەھپۇز پۈتۈلگەن ۋە رسىقىداقو

 مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدۇ.مى ىۇ ئىشالرغا بولغان ئىلئ

د لىم منهم شن يفاىوه، فق ەللا[ اكذعك شفالل اعايلد فامل لىم 44]
شفالل خىقه قيل شن يفاىوهل، لىمهل يف انأزل، اكتب  سيحلبه اتالىل

ف يمل خىق عه شمل شهل اجلنة فاالفان ذعك، اقضله، اكل إبللن مال
عامل شهل اجلنة، اشمل شهل اعنلب فاالفان عامل شهل اعنلب اانألملل 
ابْواتام، فقد خيتم عىفجل بامل صلحل باد إسل   فادخل اجلنة، اقد 
خيتم عىفجل بامل خياث باد شلملل صلحلة فادخل اعنلب، ااعارب  

هل، ه اعلالد  اقدبهل عه اكتيع ەللاابْواتام، اال سااد إال من قض  
عه اعشقلا  اقدبهل عه  ەللااجاىه من شهىهل، اال رقي إال من قض  

َاُل َاُهْم اَل ُيْلَأُل َلمَّل يَ فْ ﴿: سيحلبه اتالىلاكتيهل، اجاىه من شهىهل 
 ﴾.ُيْلأَُعونَ 
 ڭتائاالنى اهلل ئەمەللىرىنىڭ بەندىلەر[ شۇنىڭدەك، 11] 

مەخلۇقلىرىنىڭ  تائاال اهلل دى.مەلۇم ئى مىدەىئىل ئەزەلىي

 شۇ ۋە بىلگەن ىنئەزەلد ئىلگىرىئۇالر قىلىشتىن  ئەمەللىرىنى

ھەربىر بەندىگە قىلغان.  ھۆكۈم ھەم شۇنداق بويىچە پۈتۈپ قويغان
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جەننەت قىلىپ بېرىلىدۇ. ئاسان  ەرـئەمەللئۇنىڭغا پۈتۈلگەن 

شتۇرۇپ ئەمىلى ئاسانال ئەھلىگە كەلسەك، ئۇالرغا جەننەت ئەھلىنىڭ

بېرىلىدۇ؛ دوزاخ ئەھلىگە كەلسەك، ئۇالرغا دوزاخ ئەھلىنىڭ ئەمىلى 

باغلىق.  قىسىغاىئەڭ ئاخىرەر ـئاسانالشتۇرۇپ بېرىلىدۇ. ئەمەلل

بىرەر كېيىن ، ئىچىدە ئۆتۈپگۇناھ  ڭ ئۆمرىبەزىدە بىر ئادەمنى

ئۇ سەۋەبلىك  ، شۇدە-ىدۇتۇرشھاياتىنى ئاخىرالبىلەن ئەمەل ياخشى 

 ەرـياخشى ئەمەلل ڭ ئۆمرىبەزىدە بىر ئادەمنى ؛ننەتكە كىرىدۇئادەم جە

-ىدۇتۇرشھاياتىنى ئاخىرالبىلەن ئەمەل يامان بىرەر ، ئىچىدە ئۆتۈپ

ى ئەڭ ئاخىر نىڭەرـئەمەللدوزاخقا كىرىدۇ.  ئۇ ئادەم بلىكەسەۋ شۇ ،دە

قىلغان،  ھۆكۈم سائادەتنى-بەخت تائاال اهلل. بارغا ئېلىنىدۇىئېت

كىشىدىن ، پۈتكەن ھەمدە بەخت ئەھلىدىن قىلغان انتەقدىر قىلغ

ى تسىزلىكنبەخ تائاال اهلل .ھەرقانداق كىشى بەختسىز ئادەمدۇرباشقا 

تسىزلىك ، پۈتكەن ھەمدە بەختەقدىر قىلغانقىلغان،  ھۆكۈم

ھەرقانداق كىشى بەختلىك  كىشىدىن باشقائەھلىدىن قىلغان 

-نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال اهلل»اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:  .ئادەمدۇر

 .①«سوراق قىلىنىدۇ-اق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئالسور

يف خىقه، مل يطىع لى  ذعك  تالىل ەللا[ اشصل اعقدب سف 45]
مىك مقف  اال بيب مفسل، ااعتامق ااعنظف يف ذعك ذبياة اْذالن، 
 اسىم احلفملن، ادبجة اعطغالن، فلحلذب كل احلذب من ذعك بظفًا افكًفا

طوى لىم اعقدب لن شانمه، اهنلهم لن مفامه،   تالىل ەللاااسوسة، فإن 
فمن سأل: مل  ﴾اَل ُيْلَأُل َلمَّل يَ ْفَاُل َاُهْم ُيْلأَُعونَ ﴿: تالىلكمل قلل 

 فال؛ فقد بد حكم اعكتل ، امن بد حكم اعكتل  كلن من اعكلففين.
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  اْذالن: لد  اعتوفاق. اللغة:
  اعطغالن: َتلاز احلد.

 خىقه. مه:شان
مەخلۇقلىرىدىن ئۆز  ڭتائاالنى اهللتەقدىرنىڭ ئەسلى [ 16]

پەرىشتە ۋە  قا يېقىن( اهلل) مۇقەررەب( ھەمدە ھېچبىر يوشۇرغان)

خەۋەردار بواللمىغان سىرىدۇر. تەقدىر مۇ مۇرسەل پەيغەمبەر

)اهلل نىڭ  مەغلۇبىيەت بولسا توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر قىلىش

 مەھرۇمرەھمىتىدىن(  نىڭ اهلل)ىسى، تىۋاس نىڭتاشلىۋېتىشى(

 شۇڭاھەددىدىن ئېشىشنىڭ دەرىجىسىدۇر.  ۋە شوتىسى بولۇشنىڭ

قىلىش، ۋەسۋەسە  تەپەككۇرتەقدىر توغرىسىدا چوڭقۇرالش، 

 تائاال اهلل كېرەك چۈنكىئېھتىيات قىلىش قىلىشتىن قاتتىق 

ئۇنى تەلەپ مىنى مەخلۇقلىرىدىن يوشۇرغان، ىتەقدىرنىڭ ئىل

 نىڭ اهلل» :تائاال مۇنداق دەيدۇ اهللبۇ ھەقتە ىن توسقان. قىلىشت

سوراق -اق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئالسور-قىلغانلىرىدىن سوئال

دەپ « قىلدى؟ )مۇشۇنداق( نېمە ئۈچۈن اهلل». كىمكى ①«قىلىنىدۇ

مىنى رەت ۈقۇرئان كەرىمنىڭ ھۆكھەقىقەتەن قىلسا،  سوراق-سوئال

مىنى رەت قىلغان كىشى ۈنىڭ ھۆكىمقۇرئان كەر ،قىلغان بولىدۇ

 كاپىرالردىن بولىدۇ. 

 مل يطىع لىاه شحد من تالىل ەللا[ شصل اعقدب سف 45] الشرح:
 ل اعنيبعوصول إىل حقاقته، كمل قلاْىق اال يلح اعتامق فاه احملاعة ا

امن با  اعوصول إىل حقاقته فقد « اإذا ذكف اعقدب فأملكوا: »ملسو هيلع هللا ىلص
ن من اعتوفاق اصاد سىم احلفملن من سىك طفيق اْذالن ااحلفمل
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اهلداية، ابىغ دبجة اعطغالن اجملاز  احلد، إذ ال ياىم حقاقة اعقدب إال 
بنل امهمل فكف اعنلس فىن يلىوا إىل حقاقته، غري ش سيحلبه اتالىل ەللا

لىم كل ري  اكتيه اشباده اخىقه اشاجده، فهذه  تالىل ەللابؤمن أبن 
دب، استافلئهل اإال مل يكن اإلبللن مؤمًنل ابعقشبباة مفاتب عىقدب البد من 

ااعواجب لى  ايملىم احلذب من إلملل اعفكف تامًقل يف شمف اعقدب شا 
 قد حجب لىم اعقدب لن تالىل ەللااالستلةا  عىوسلاس، اعااىم شن 

: تالىلسيحلبه ا اْىق، اهنلهم لن حملاعة اعوصول إىل حقاقته، اقلل 
 ﴾.َاُل َاُهْم ُيْلأَُعونَ اَل ُيْلَأُل َلمَّل يَ فْ ﴿

 كذا؟ فإن هذا بد لى   ەللااال جيوز عىايد شن يلأل: يملذا فال 
حكم اعقفآن اهو كفف مي ن شمل شن حيلال اإلبللن ماففة احلكم اإلهلاة 

 .تالىل ەللامن ابا  تشفيع كذا اكذا فةا أبس بذعك إن رل  
تائاالنىڭ  اهلل تەقدىرنىڭ ئەسلى[ 16] :شەرھىسى

ئۇنى بىلىشكە چبىرى ېمەخلۇقالردىن ھبولۇپ،  ەتلىكىمەخپىي

. تەقدىر توغرىسىدا چوڭقۇرالش، ئۇنىڭ بواللمىغان قادىر

. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەمەستۇرتىشكە ئۇرۇنۇش توغرا ىقىتىگە يھەقى

 توختاپ اغان چاغدتەقدىر تىلغا ئېلىن»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

كىشى  نغانشكە ئۇرۇتىىقىتىگە ي. ئۇنىڭ ھەقى①«قىلىڭالر!

 ،غا كىرىپ قالىدۇىن مەھرۇم بولۇشنىڭ يولىقتپىۋە تەۋ مەغلۇبىيەت

 ،پ قالىدۇمەھرۇم بولۇشنىڭ شوتىسىغا چىقى ھىدايەتتىن

ھەددىدىن ئېشىش ۋە چەكلىمىلەردىن ئۆتۈپ كېتىشنىڭ 
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 اهللچۈنكى تەقدىرنىڭ ھەقىقىتىنى  چۈشۈپ قالىدۇدەرىجىسىگە 

ىنسانالر ھەرقانچە پىكىر بىلمەيدۇ. ئ ا ھېچكىمدىن باشقتائاال

 اهللبىز  قىتىگە ھەرگىز يېتەلمەيدۇ. لېكىنئۇنىڭ ھەقى قىلسىمۇ

دە ، ئىرايېزىپ قويغانلىقى، لىكىھەممە شەيئىنى بىلگەنڭ تائاالنى

 الرۇب چۈنكى ئىمان ئېيتىمىز شەكسىزلىقىغا ياراتقان ۋە لىقىقىلغان

 ،تۆت مەرتىۋىدۇرغان تەقدىرنىڭ تولۇق بولۇشى ئۈچۈن كېرەك بول

. مايدۇلبو ئىمان ئېيتقانئىنسان تەقدىرگە  بۇالرغا ئىمان ئېيتمىغان

ن لىشتىقىر ىپىك الپچوڭقۇر ئىشىدا قدىرتە كىشىنىڭ مۇسۇلمان

 ىئېھتىيات قىلىشبويسۇنۇشتىن ھەرخىل ۋەسۋەسىلەرگە ياكى 

 نىيوشۇرغانلىقى خااليىقتىنڭ تائاالنى اهللمىنى ىئىل تەقدىر .ۋاجىب

تىشكە ئۇرۇنۇشتىن توسقانلىقىنى ىقىتىگە يئۇالرنى ئۇنىڭ ھەقى ۋە

نىڭ قىلغانلىرىدىن  اهلل» :تائاال مۇنداق دەيدۇ اهللبىلىش كېرەك. 

 .①«سوراق قىلىنىدۇ-اق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئالسور-سوئال

 دەپ سورىشى «نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلدى؟ اهلل» بەندىنىڭ

 مۇشۇ كىشەكسىزسوراش، بۇنداق سوئال چۈنكى  دۇرۇس بولمايدۇ

 ائۇ ئاشكار ھېسابلىنىدۇ ۋە ھۆكۈمىگە رەددىيە بەرگەنلىكقۇرئاننىڭ 

ئۇنداق ياكى مۇنداق شەرئىي  قتۇر. ئەمما ئىنسانىلفرىكۇ

بىلىشكە بەلگىلىمىلەرنىڭ كەينىدىكى ئىالھىي ھېكمەتلەرنى 

 ھېچ گۇناھ بولمايدۇ. خالىسا اهللئۇرۇنسا 

 ەللاة مل حيتلج إعاه من هو منوب قىيه من شاعال  [ فهذا مجى46]
اهي دبجة اعفاسخ ن يف اعاىم نأن اعاىم لىملن: لىم يف اْىق  تالىل

موجود، الىم يف اْىق مفقود، فإبكلب اعاىم ايموجود كفف اإدلل  اعاىم 
ايمفقود كفف، اال يثيت اإلميلن إال بقيول اعاىم ايموجود، اتفك طىب اعاىم 
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 ايمفقود.
تەقدىرگە مۇنداق مۇئامىلە قىلىش بولسا، قەلبى [ 15]

نۇرالندۇرۇلغان اهلل نىڭ دوستلىرى موھتاج بولىدىغان ئومۇمىي 

ئىلىم  توشقانالرنىڭ دەرىجىسىدۇر. چۈنكىۋە ئىلىمدە قائىدىدۇر 

مەۋجۇت  مەخلۇقاتالردامەۋجۇت بولغان ئىلىم ۋە  مەخلۇقاتالردا

ت ئىككى قىسىمدۇر. مەۋجۇت ئىلىمدىن ئىبارە (ي)غەيبى بولمىغان

مەۋجۇت بولمىغان ئىلىمنى  ۋەبولغان ئىلىمنى ئىنكار قىلىش 

تۇر. ئىمان پەقەت مەۋجۇت فرىلىقدەۋا قىلىش كۇ)بىلىمەن دەپ( 

ھەققىدە مەۋجۇت بولمىغان ئىلىم  ۋەبولغان ئىلىمنى قوبۇل قىلىش 

 شنى تەرك ئېتىش بىلەنال مۇستەھكەم بولىدۇ. ىنىئىزد

مل سيق ذكفه هو إمجلل مل حيتلج إىل ماففته ااإلميلن إن  الشرح:
اعاىم،  ، اهي دبجة اعفاسخ ن يفتالىلقىيه من شاعالئه  ەللابه، من بوب 
 خربه ابعقيول ااالستلةا . ەللاايمتىق ن لن 

ااعاىم بوللن: لىم يف اْىق موجود، اهو لىم اعشفياة شصوهلل 
 ەللايه لىم اعقدب اعذي حج اففالهل، ااعثلين لىم يف اْىق مفقود، اهو

لن خىقه، فمن شبكف اعاىم ايموجود كفف جلحده ابعنلوص  تالىل
 ەللاايموجود ، امن ادل  لىم اعقدب ااعغاب عنفله كفف نأبه ممل استأثف 
 ەللاباىمه، اهو كذعك جحد عىنلوص اعوابد  يف بلية ذعك اعاىم إىل 

ه إال إذا قيل ييق  مااال يثيت اإلميلن عىايد فاحكم عه به، شا  تالىل
 اعاىم ايموجود، امل حيلال اعوصول إىل حقاقة اعاىم ايمفقود.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن تەقدىرگە بولغان مۇئامىلە  شەرھىسى:

ە بىلىشكە ۋ بولسا، قەلبى نۇرالندۇرۇلغان اهلل نىڭ دوستلىرى ئۇنى
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 مانا. ئومۇمىي قائىدىدۇربولىدىغان يتىشقا موھتاج ېئۇنىڭغا ئىمان ئ

بۇ، اهلل تەرەپتىن بولغان مەلۇماتالرنى رەت قىلماستىن، تەسلىم 

ئىلىمدە مۇستەھكەم  ،بولغان ھالدا تەلىم ئېلىش بىلەن بىرگە

 تۇرىدىغان ئالىمالرنىڭ دەرىجىسىدۇر.

بار بولغان  خااليىقتابىرىنچىسى،  :ئىلىم ئىككى تۈرلۈكتۇر

ن شەرىئەت بولغا شاخچىلىرىئۇ شەرىئەتنىڭ ئاساسلىرى ۋە  ،ئىلىم

 تائاال اهللئۇ  ،يوق بولغان ئىلىم خااليىقتا ،ئىككىنچىسى ؛ئىلمىدۇر

مەخلۇقلىرىدىن يوشۇرغان تەقدىر ئىلمىدۇر. بار بولغان ئىلىمنى 

مەۋجۇت بولغان ڭ كىشى قۇرئان ۋە ھەدىسنىئىنكار قىلغان 

ى ۋە مىكاپىر بولىدۇ. تەقدىر ئىل تانغانلىقى ئۈچۈن تېكىستلىرىگە

ئايرىۋالغان  مىغا تالالپىئۆز ئىل نىڭتائاال اهللى مغەيب ئىلى

كىشى  ئىلىمنى بىلىمەن دەپ دەۋا قىلغان، ئۇ ئىلىمدىن بولغاچقا

 اتائاالغ اهللئىلىمنى ھەقتىكى  ۇ ئادەم ئۇ، بشۇنىڭدەك بولىدۇ؛ كاپىر

ھەققىدە كەلگەن قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ  مەنسۇپ قىلىش

بولغان ئىلىمنى قوبۇل  مەۋجۇت بەندە .تانغان بولىدۇ تېكىستلىرىگە

تىشكە ىقىتىگە يئىلىمنىڭ ھەقى مەۋجۇت بولمىغانقىلغان ھەمدە 

ياكى  ئۇنىڭ ئىمانى بار دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇئۇرۇنمىغان چاغدىال 

 بۇ كىشىدىن ئايرىلمايدۇئىمان 

ل اعايلد، شفال ەللاا قدبه، اقد لىم  ەللاكل ري  بقضل    اخلالصة:
 ، ال ايمكتو  ەللاب، اكتب ذعك اشباده، ااعقدب سف الىم شهل اجلنة ااعنل

ييحث لنه اعللحلون اال يتامقون فاه، اال يثيت اإلميلن إال ابعتلىام 
 عذعك.

 اهللرى بىلەن بولىدۇ. ەقەدۋە  نىڭ قازا اهللھەممە ئىش  :خۇالسە

 جەننەت ئەھلى ۋە دوزاخ ئەھلىنى بىلگەن ،ئەمەللىرىنىبەندىلەرنىڭ 
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)ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشىنى( ۋە  ىنى يېزىپ قويغانشۇ بىلگىنھەمدە 

سىرىدۇر. ياخشى  قىلىنغان نىڭ يوشۇرۇن اهلل. تەقدىر ئىرادە قىلغان

مەيدۇ ھەم چوڭقۇرالپ تەتقىق قىلمايدۇ. ەنئىزد ھەققىدە كىشىلەر ئۇ

بىلەنال  تەسلىم بولۇش ئۇنىڭ سىر ئىكەنلىكىگەئىمان پەقەت 

 مۇستەھكەم بولىدۇ.

 ايمنلقشة:
 [ هل جيوز اْوض يف اعقدب؟1]
 ………ا………[ اعاىم بوللن: مهل: 2]

 مۇزاكىرە:

 بوالمدۇ؟ دۇرۇس[ تەقدىرگە چۆكۈش 1]

 قايسىالر؟ ئۇالر بولۇپ، [ ئىلىم ئىككى تۈرلۈك2]
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 ئون تۆتىنچى بۆلەك
 

ابؤمن ابعىوح ااعقىم، اجبماع مل فاه قد بقم، فىو اجتمع [ 47]
غري كلئن مل  فاه شبه كلئن عاجاىوه تالىل ەللااْىق كىهم لى  ري  كتيه 

فاه عاجاىوه   الىلت ەللايقدباا لىاه، اعو اجتماوا كىهم لى  ري  مل يكتيه 
كلئًنل مل يقدباا لىاه، جف اعقىم مبل هو كلئن إىل يو  اعقالمة، امل شخطأ 

 اعايد مل يكن عالايه، امل شصلبه مل يكن عاخطئه.
 غالەۋھۇلمەھپۇز ۋە ە[ بىز لەۋھۇلمەھپۇزغا، قەلەمگ13]

 اهلليتىمىز. ئەگەر ېنىڭ ھەممىسىگە ئىمان ئلەريېزىلغان نەرسى

نەرسىنى  ۋەتكەنۈپۈتلەۋھۇلمەھپۇزغا بولىدۇ دەپ  تائاال

جەملەنسە  بولمايدىغان قىلىش ئۈچۈن نىڭ ھەممىسىمەخلۇقاتالر

 االتائ اهللئەگەر  ،(قىاللمايدۇ يەنى بولمايدىغانقادىر بواللمايدۇ ) ھەم

 ھەممىسى مەخلۇقاتالرنىڭنەرسىنى  پۈتمىگەنلەۋھۇلمەھپۇزغا 

يەنى قادىر بواللمايدۇ ) جەملەنسە ھەم بولىدىغان قىلىش ئۈچۈن

. قەلەم قىيامەت كۈنىگىچە پەيدا بولىدىغان (قىاللمايدۇ بولىدىغان

)تەقدىردە( بەندىگە . تىقۇرۇپ كەت نەرسىلەرنى )يېزىپ( ئاللىقاچان

 غان نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ قالمايدۇ؛كېلىشى مۇمكىن بولمى

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى پۈتۈلگەن نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ 

 قالغان بولۇشى مۇمكىن ئەمەس.

[ ابؤمن إميلاًن جلزًمل، اتلديًقل الزًمل أبن اعىوح حق  47] الشرح:
﴾ اهذا اعىوح ۞ يف َعْوٍح حَمُْفوظٍ  ۞َبْل ُهَو قُ ْفآٌن جمَِاٌد : ﴿تالىلكمل قلل 
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وب هو فاه مقلديف اْةائق مجاًال، ااعقىم ايمذك ەللااحملفوظ هو اعذي كتب 
عنيب اكتب به يف اعىوح احملفوظ ايمقلديف، كمل قلل ا تالىل ەللااعذي خىقه 

اعقىم، قلل: اكتب قلل: مل شكتب؟ قلل: اكتب  ەللاشال مل خىق » :ملسو هيلع هللا ىلص
ىوح، مكتو  يف هذا اعفكل ري   ،«مقلديف كل ري  حىت تقو  اعلللة

كلئن مل   كلئًنل، شن جياىوه غري  ەللاعو شباد اْىق مجاًال شن جياىوا مل قدبه 
ف غري كلئن ملستطللوا، ج ەللااستطللوا، اعو شباداا شن يوجداا مل كتيه 

اعقىم مبل هو كلئن إىل يو  اعقالمة فةا يتغري منه ري ، امل شخطأ اعايد 
لن، امل مل ك  ەللامل يكن عالايه، امل شصلبه مل يكن عاخطئه، امل رل  

ضي ، ح ن قلل البن ليلس ب ملسو هيلع هللا ىلصيشأ مل يكن اهذا مقتض  حديث اعنيب 
شن ينفاوك بشي  مل  لى  اجتماتاالىم شن انأمة عو »لنهمل:  ەللا

اك إال لى  شن يضف  اإن اجتماواعك،  ەللاينفاوك إال بشي  قد كتيه 
 .«بشي  قد كتيه ەللا لىاك، بفات انأقةا  اجفت اعلحف

بەلكى )ئۇالر ئىنكار قىلغان » :تائاال اهلل[ 13] :شەرھىسى

دەپ  ①«[22-21نەرسە( لەۋھۇلمەھپۇزدا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر ]

ھەق دەپ كەسكىن بىز لەۋھۇلمەھپۇزنى چوقۇم  دەك،ئېيتقىنى

 اهلل غالەۋھۇلمەھپۇز ىشىنىمىز ۋە چوقۇم تەستىقاليمىز. مەزكۇرئ

 مەزكۇر ۈۋەتكەن،ھەممىسىنىڭ تەقدىرلىرىنى پۈت خااليىقالرنىڭ

ياراتقان ۋە ئۇنىڭ بىلەن لەۋھۇلمەھپۇزغا  تائاال اهلل نىقەلەم

 اهلل»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصبەر تەقدىرلەرنى يازغان. بۇ ھەقتە پەيغەم

 دى،دې <يازغىن! > :قەلەمگە تۇنجى بولۇپ قەلەمنى ياراتتى، ئاندىن

                                                           
 ئايەتلەر. -22، -21سۈرە بۇرۇج  ①
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قىيامەت > :تائاال اهلل ىدى،گەندې <نېمىنى يازىمەن؟> :قەلەم

شەيئىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ تەقدىرلىرىنى  بولغانكۈنىگىچە 

مۇشۇ لەۋھۇلمەھپۇزغا  شەيئىھەممە  . ①«دېدى <يازغىن!

گەرچە تەقدىر قىلغان نەرسىنى  بولۇشىنى اهلل. ەنلەنگىخاتىر

 ىرادە قىلسىمۇ،ئقىلىشنى  يدىغانبولما نىڭ ھەممىسىالرمەخلۇقات

تەقدىر قىلغان  بولماسلىقنى اهللئەگەر  ۇالر بولماس قىاللمايدۇ؛ئ

ر ، ئۇالممىسى پەيدا قىلىشنى ئىرادە قىلسىمۇنەرسىنى ئۇالرنىڭ ھە

 يۈز بېرىدىغانمەت كۈنىگىچە قەلەم قىياپەيدا قىاللمايدۇ. 

ئۇنىڭدىن بىرەر  شۇڭا ،قۇرۇپ كەتتى يېزىپ ئاللىقاچان نىنەرسىلەر

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى مۇمكىن بولمىغان نەرسە ئۆزگەرمەيدۇ. 

)تەقدىردە( بەندىگە كېلىشى  نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ قالمايدۇ؛

ۇشى مۇمكىن پۈتۈلگەن نەرسە، ئۇنىڭغا خاتا كېلىپ قالغان بول

نىڭ خالىغىنى بولىدۇ، خالىمىغىنى بولمايدۇ. بۇ  اهلل ئەمەس.

 ى،كبىلگىن»غا: مالالھۇ ئەنھۇەئىبنى ئابباس رەزىينىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 يىغىلغانيەتكۈزۈشكە  پايدىنىساڭا بىرەر  بارلىق كىشىلەرئەگەر 

 باشقا ھېچقانداق پايدا ۈۋەتكىنىدىنساڭا پۈت اهللپەقەت  ،تەقدىردىمۇ

 يىغىلغانسېلىشقا  زىياننىساڭا بىرەر  ئۇالرئەگەر  يەتكۈزەلمەيدۇ؛

ىيان زھېچقانداق  ۈۋەتكىنىدىن باشقاساڭا پۈت اهلل، پەقەت تەقدىردىمۇ

دېگەن   ②«بەتلەر قۇرىدى، دى. قەلەملەر كۆتۈرۈليەتكۈزەلمەيدۇ

 ھەدىسىنىڭ تەقەززاسىدۇر.

لئن من كل كقد سيق لىمه يف   ەللا[ الى  اعايد شن ياىم شن 48]
خىقه، فقدب ذعك تقديفًا حمكًمل مربًمل، عاس فاه انقض، اال ماقب اال 
مزيل اال مغري، اال انقص اال زائد من خىقه يف مسلااته ا شبضه، اذعك 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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اببوباته،   تالىل ەللامن لقد اإلميلن اشصول ايماففة، اااللرتا  بتوحاد 
َبهُ ت َ َاَخَىَق ُكلَّ َرْيٍ  ﴿يف كتلبه:  تالىلكمل قلل  : تالىلاقلل  ﴾ْقِديفًافَ َقدَّ

يف اعقدب خلاًمل،  تالىل﴾ فويل يمن صلب هلل اََكلَن شَْمُف اَّللَِّ َقَدبًا َمْقُدابًا﴿
اشحضف عىنظف فاه قىًيل سقاًمل، عقد اعتمس بومهه يف فحص اعغاب سفاا  

 كتاًمل، اللد مبل قلل فاه شفلًكل شثاًمل.
 مربًمل: ماقوًدا موثًقل.  اللغة:

 سقاًمل: مفيًضل. 
 كذااًب.  شفلًكل:

لىرىدىن مەۋجۇت بولىدىغان مەخلۇقاتئۆزىنىڭ  تائاال اهلل [18]

گىرى بىلىپ، بۇزۇلمايدىغان نەرسىلەرنى مەۋجۇت بولۇشتىن ئىل

مەھكەم تەقدىر قىلغان، ئۇنى )تەقدىر قىلغان نەرسىلەرنى(  قىلىپ

تكۈچى ۇچى، يوقاتقۇچى، ئۆزگەرھېچبىر بۇزغۇچى، قارشى چىقق

مەخلۇقلىرىنى ىكى نىڭ ئاسمانلىرى ۋە زېمىنىد اهلل ھەمدە

دەپ بىلىش بەندىگە ۋاجىبتۇر. بۇ يوق  كېمەيتكۈچى ۋە كۆپەيتكۈچى

ڭ تائاالنى اهلل، گىكلىرىدىنچى (مۇستەھكەم)ئىماننىڭ بىلىش  خىل

ڭ قىلىشنى ئىقرار ۋە ئېتىراپ قىلىشىتىنى يۋە رۇبۇبىي بىرلىكى

 :ەيدۇدئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇنداق  تائاال اهللھەقتە  دىندۇر. بۇرىىلئاساس

اهلل ھەممە نەرسىنى ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە( »

اهلل تائاال يەنە مۇنداق  . ①«ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىدى

اهلل نىڭ ئەمرى ئەزەلدىنال بېكىپ كەتكەن )ئۆزگەرمەس( » دەيدۇ:

 بىلەن دەۋاالشقۇچى تائاال اهلل ەققىدەھ تەقدىر شۇڭا . ②«ھۆكۈمدۇر

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -2سۈرە فۇرقان  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18ھزاب سۈرە ئە ②
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كېسەل قەلبىنى تەپەككۇر قىلىش ئۈچۈن  ۋە بۇ ھەقتەبولغان 

يوشۇرۇن سىر  بۇ كىشى !نىڭ ھالىغا ۋايىھازىرلىغان كىش

سۈپىتىدىكى غەيىبنى ئۆزىنىڭ خىيالى بويىچە تەتقىق قىلىشنى 

ار اھكيالغانچى ۋە گۇن لىرى بىلەنسۆزئېيتقان  بۇ ھەقتەۋە ئىزدىگەن 

 كىشىدۇر.غان بول

ق لىمه قد سي تالىل ەللا[ جيب لى  اعايد شن ياىم شن 48] الشرح:
يف كل كلئن من خىقه، فاىم كل ري  قيل شن خيىقه، اذعك لى  اجه 
اإلمجلل ااعتفلال، اقدب ذعك تقديًفا حمكًمل عاس فاه مل ينقضه شا يؤخفه، 

اال يف خىق  ىق اعلمواتشا يزيىه شا يغريه، شا ينقص فاه شا يزيد ال يف خ
ه، اهذا اقدبه اكتي تالىل ەللاانأبض، اال مل بانهمل، بل كل ري  لىمه 

امن  لىلتااعاىم من ضفابَيت ا عواز  اإلميلن، امن شصول ايماففة ابهلل 
َاَخَىَق ُكلَّ ﴿ كتلبه: يف تالىلاهلذا قلل  سيحلبه اتالىلعواز  اإلقفاب بفبوباته 

َبُه تَ قْ  فكل  ﴾ ا َمْقُداًبااََكلَن شَْمُف اَّللَِّ َقَدبً ﴿ :تالىلاقلل ﴾ ِديًفاَرْيٍ  فَ َقدَّ
كمل يكون، اكتب ذعك يف اعىوح احملفوظ، اشباده   تالىل ەللاري  لىمه 

ك، يف قدبه اكذ  بشي  من ذع تالىل ەللااخىقه فاةًا، اكل من خلصم 
ب بقىب داقدبته، اايل يمن بظف يف اعق تالىلفلعويل عه إذ شبكف لىم اعف  

مفيض، فضلَّ لن ماففة احلق ااعلوا ، إذ التمد لى  انأاهل  ايمفيضة 
لن مجاع  تالىل ەللايف فحص اعغاب ااعتملس اعلف ايمكتو  اعذي سرته 

خىقه، امهمل قلل يف اعقدب فلو  ياود من ذعك اعقول ايليح كذااًب 
لىم  سإذ إبه عن يلل إىل حقاقة اعقدب شبًدا، اقد اب  ابإلمث حاث شعتم



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

114 
 

 مل حظف لنه لىمه، اشمف ابعكف لن فحله احملاعة كشفه.
مەۋجۇت لىرىدىن اتمەخلۇقڭ تائاالنى اهلل شەرھىسى:

 مىىئىل ڭتائاالنى اهللنەرسىلەر ھەققىدىكى بارچە بولىدىغان 

ھەممە شەيئىنى يارىتىشتىن ئىلگىرى  تائاال اهلل، ى بولغاچقائىلگىر

مەھكەم تەقدىر قىلغان. ئۇنى ، ىپبىل رەۋىشتەئومۇمەن ۋە تەپسىلىي 

ۋە  ەتكۈچىئۆزگەرتىۋ ،ەتكۈچىيوقىتىۋ ،گۈچىكېچىكتۈر ،غۇچىبۇز

زېمىننىڭ يارىتىلىشى ھەمدە ئۇ ئىككىسىنىڭ  ياكى ئاسمانالر ۋە

 قىلغۇچىزىيادە -ا كەمغئارىسىدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىشى

ىر ھەممە شەيئىنى بىلگەن، تەقد تائاال اهلل. بەلكى تېخى تۇريوق

 بىلىشبولىدۇ. بۇ  ۋەتكەن دەپ بىلىش بەندىگە ۋاجىبۈقىلغان، پۈت

تونۇشنىڭ  تائاالنى اهللئىماننىڭ زۆرۈرلىرى ۋە الزىملىرىدىن، 

ىتىنى ئىقرار قىلىشنىڭ يڭ رۇبۇبىيتائاالنى اهللئاساسلىرىدىن، 

ئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇنداق دېگەن:  تائاال اهلل بۇ ھەقتەالزىملىرىدىندۇر. 

ھەممە نەرسىنى ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە( اهلل »

اهلل تائاال يەنە مۇنداق  . ①«ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى بەلگىلىدى

اهلل نىڭ ئەمرى ئەزەلدىنال بېكىپ كەتكەن )ئۆزگەرمەس( » دەيدۇ:

شۇ ۋاقىتتا ھەممە شەيئىنى خۇددى  تائاال اهلل . ②«ھۆكۈمدۇر

ئۇنى  ىيەتتەلمەھپۇزغا پۈتكەن، ئەمەل، لەۋھۇبىلىپۋاتقاندەك ۇبول

 دۈشمەن تائاالغا اهللدە ىتەقدىرنىڭ  اهللئىرادە قىلغان ۋە ياراتقان. 

 نىڭلەربولغان، ئۇنىڭدىن بىرەر نەرسىنى يالغانغا چىقارغان كىشى

مى ۋە ىنىڭ ئىلتائاالئۇ ئادەم رەب  ھالىغا ۋاي! چۈنكى ھەممىسىنىڭ

ىق تەتقبىلەن  ىكېسەل قەلب دىرنىتەق ؛دىقۇدرىتىنى ئىنكار قىل

 ئازغان كىشىگە ۋاي! چۈنكى تونۇشتىن توغرا يولنى ، ھەق ۋەقىلىپ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -2سۈرە فۇرقان  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18سۈرە ئەھزاب  ②
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 تايانغان چۈشەنچىلەرگەئۇ ئادەم غەيىبنى تەتقىق قىلىشتا كېسەل 

 يوشۇرۇنيوشۇرغان  نىڭ ھەممىسىدىنمەخلۇقلىرى تائاال اهلل دەھەم

دېمىسۇن،  مىنىېتەقدىر ھەققىدە نئۇ ئادەم سىرنى تەلەپ قىلغان. 

ئۇ  چۈنكى يتىدۇ ۋە يالغانچى بولىدۇسۆزىدىن قا شۇپات پۇرسەتتە 

ئۇ ئىنسان ئادەم تەقدىرنىڭ ھەقىقىتىگە ھەرگىزمۇ يېتەلمەيدۇ. 

ھەمدە ئۇنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنىڭ بىلىشنى چەكلەنگەن ئىلىمنى 

ماھىيىتىنى ئېچىشقا ئۇرۇنۇشتىن يېنىشقا بۇيرۇلغان ئىلىمنى 

 گەنلىكى ئۈچۈن گۇناھكار بولىدۇ.بىلىشنى ئىزدى

اعىوح حق، ااعقىم حق، اكل ري  ملطوب قيل اْىق،  اخلالصة:
ال يزاد فاه اال ينقص اال ييدل اال يغري، اكل مفاد هلل ينفذ لى  بغم 

 مجاع اْىق.
لەۋھۇلمەھپۇز ھەقتۇر، قەلەم ھەقتۇر، بارلىق  :خۇالسە

 شەيئىۇ . ئلەنگەنىخاتىريارىتىلىشتىن ئىلگىرى  شەيئى

ئۆزگەرتىلمەيدۇ.  ئالماشتۇرۇلمايدۇ، كۆپەيتىلمەيدۇ، ئازلىتىلمايدۇ،

ڭ ھەممىسىنى مەخلۇقاتالرنىڭ ئىرادىسىنىڭ ھەرقانداق  اهلل

 ئىجرا بولىدۇ. خالىماسلىقىدىن قەتئىينەزەر-خاالش

 ايمنلقشة:
 [ ملذا تاف  لن اعىوح ااعقىم؟1]
 ؟تالىل ەللا[ هل يلتطاع اْىق شن يغرياا شمفًا شباده 2]

 :مۇزاكىرە

 ؟نى بىلىسىزلەرتوغرىسىدا نېمى قەلەم ۋە[ لەۋھۇلمەھپۇز 1]

ئىرادە قىلغان بىرەر ئىشنى  تائاال اهللالر ات[ مەخلۇق2]

  ئۆزگەرتەلەمدۇ؟
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 ئون بەشىنچى بۆلەك
    

 [ ااعافش ااعكفسي حق.49]
 ئەرش ۋە كۇرسى ھەقتۇر. 

 [ اهو ملتغن لن اعافش امل دابه.51]
 ئەرش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەردىن بىھاجەتتۇر. تائاال اهلل

 [ حماط بكل ري  افوقه، اقد شلجز لن اإلحلطة خىقه.51]
قورشاپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممە نەرسىنى ھەممە  تائاال اهلل

لىرى بولسا اهلل نى تولۇق اتمەخلۇق نەرسىنىڭ ئۈستىدىدۇر،

 قورشاشتىن ئاجىز قالدۇرۇلغاندۇر.

 ەللاحق ال بيب فاه، قد ذكفه  تالىلفش اعفمحن [ ل49] الشرح:
﴾ َاْفِش اْعَمِجادُ ُذا اعْ : ﴿تالىليف آَيت كثري  من كتلبه، منهل قوعه  تالىل

مىه لدد من احي تالىلتيلبك ا  ەللااهو خىق لظام هلئل الحياط به إال 
ايمةائكة اعاظل ، اهو سقف جنة اعففداس، كل ذعك قد صح لن اعنيب 

ائم، اذعك ييطل أتايىه ابيمىك، ااعكفسي حق كذعك، اصح شن عه قو  ملسو هيلع هللا ىلص
نأبض  اقد اسع اعلموات اا تالىل ەللااهو موضع اعقدم ن، اال حياط إال 

ك ييطل أتايىه ﴾ اذعَاِسَع ُكْفِساُُّه اعلََّمَواِت َاانْأَْبضَ : ﴿تالىلكمل قلل 
 ابعاىم كذعك.

 ،نىڭ ئەرشى شەكسىز ھەقتۇرتائاال[ رەھمان 13] :شەرھىسى

 بايان قىلغانبۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ كىتابىدا كۆپ ئايەتلەردە  تائاال هللا
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ئەرشنىڭ ئىگىسىدۇر، » :ڭتائاالنى اهلل شۇالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ،

دىن تائاال اهللبولسا دېگەن سۆزىدۇر. ئەرش   ①«ناھايىتى ئۇلۇغدۇر

پەرىشتىلەردىن بىر  ھەيۋەتلىك ۋەباشقىسى تولۇق بىلمەيدىغان 

فىردەۋس تۇر، قانچىسى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان ناھايىتى چوڭ مەخلۇق

 پەيغەمبەر نىڭۇ بايانالرنىڭ ھەممىسىبدۇر. جەننىتىنىڭ ئۆگزىسى

 كەلگەنلىكى سەھىھدۇر.دىن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ىھەقتىك ۇبئىسپاتالنغان.  مۇتۈۋرۈكلىرىنىڭ بارلىقى ئۇنىڭ

زاھىرىي مەنىدىن قىلىش )ۋىل ئتەئەرشنى پادىشاھلىق دەپ  بايانالر

لدۇرىدۇ. شۇنىڭدەك، نى ئەمەلدىن قا(ئىزاھالش چەتنىگەن ھالدا

 بولۇپ، جايى نىڭىپۇتئىككى  )اهلل نىڭ( ئۇ كۇرسى ،كۇرسى ھەقتۇر

 كۇرسى تولۇق بىلمەيدۇ. ئۇ ا ھېچكىمدىن باشقتائاال اهللئۇنى 

ق ۇندام تائاال اهلل لىقى ھەققىدەسىغدۇرغانمىننى ېۋە زئاسمانالرنى 

نى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئاسمانالر رسىاهلل نىڭ كۇ» دەيدۇ:

ۋىل ئتە( كۇرسىنى ئىلىم دەپ بايانالرشۇنىڭدەك، ئۇ ) . ②«ئالىدۇ

 بىلدۈرىدۇ. نىڭ باتىل ئىكەنلىكىنىقىلىش

 ملتغن لن اعافش ااعكفسي، مل يلتو لى  اعافش تالىل ەللا[ ا51]
إىل  اهو متنزه لن شن حيتلجالحتالجه إعاه، بل حلكمة ابعغة قضلهل، 

 شلظم من ذعك، بل اعافش ااعكفسي تالىل ەللااعافش شا مل دابه، فشأن 
 حمموالن بقدبته اسىطلبه لز اجل.

ە ئەرشك تائاال اهللئەرش ۋە كۇرسىدىن بىھاجەتتۇر.  تائاال اهلل[ 66]

ئۆزى ئېھتىياجى بولغانلىقتىن قارار ئالغان ئەمەس بەلكى 

ارار قئەرشنىڭ ئۈستىگە  سەۋەبىدىنكمەتنىڭ ېھتولۇق بەلگىلىگەن 
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ھتاج ونەرسىلەرگە م ئەرش ياكى ئۇنىڭدىن باشقا تائاال اهلل. ئالغان

 كىبەل شەنى ئۇنىڭدىن بۈيۈكتۇر.ڭ تائاالنى اهلل. بولۇشتىن پاكتۇر

بىلەن  كۈچى ۋە قۇدرىتىڭ نىئەززە ۋە جەللـە اهلل ئەرش بىلەن كۇرسى

 .ركۆتۈرۈلۈپ تۇرغۇچىدۇ

حماط بكل ري  من ايمخىوقلت، اعافش  سيحلبه اتالىلاهو  [51]
لطة اقد شحلط بكل خىقه، إح تالىل ەللاامل دابه، اعاس فوق اعافش إال 

لىم اإدباك، اإحلطة غىية اقهف، اال حياط به شحد من خىقه كمل قلل 
فليحلن ﴾ ْىًمللِ  يَ ْاَىُم َمل بَ  ْنَ شَْيِديِهْم َاَمل َخْىَفُهْم َااَل حيُِاطُوَن بِهِ ﴿: تالىل

 ذي اعاز  ااجلةال اايمىكوت!
ئەرش ۋە ئۇنىڭدىن جۈملىدىن  ،ھەممە شەيئىنى تائاال اهلل[ 61]

مۇكەممەل  نىمەخلۇقاتبارلىق  ئىبارەتباشقا نەرسىلەردىن 

 تائاال اهلل دىن باشقىسى يوق.تائاال اهلل. ئەرشنىڭ ئۈستىدە بىلگۈچىدۇر

ش، چۈشىنىش، يېڭىش، مەخلۇقلىرىدىن ھەممە شەيئىنى بىلى

مۇكەممەل ئىھاتە قىلغۇچىدۇر جەھەتلەردە قاتارلىق بويسۇندۇرۇش 

ىرىدىن لاتمەخلۇق نىتائاال اهلل )قورشاپ تۇرغۇچىدۇر(؛ ھالبۇكى،

تائاال  اهلل. بۇ ھەقتە ئىھاتە قىاللمايدۇ )قورشىيالمايدۇ(ى چبىرېھ

، ى بىلىدۇاهلل ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىن»: مۇنداق دەيدۇ

 ۋە ئىززەت، ئۇلۇغلۇق .①«مەيدۇەلبىل اهلل نى )مۇكەممەل(ئۇالر بولسا 

 پاكتۇر. اهللپادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان 

إىل  لىلتا ەللاإن اعافش حق، اعكفسي حق، اال حيتلج  اخلالصة:
 خبىقه، اال حياط به منهم ري . تالىلري  منهمل، اقد شحلط 

ئۇ  تائاال اهللكۇرسى ھەقتۇر.  ئەرش ۋە كى،شۈبھىسىز :خۇالسە
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 تائاال اهلل. ئەمەستۇرموھتاج ھېچبىرىگە ئىككىسىدىن 

 ئەمما ئىھاتە قىلغان )قورشاپ تۇرغان(مەخلۇقلىرىنى مۇكەممەل 

ئىھاتە قىاللمايدۇ  تائاالنى اهلل ھېچبىرىدىن مەخلۇقالر

 . )قورشىيالمايدۇ(

 ايمنلقشة: 
 لز اجل؟ ەللا[ لى  ملذا استوى 1]
 ملذا تاف  لن اعكفسي؟[ 2]

 مۇزاكىرە:

 ؟ئالدىمىنىڭ ئۈستىگە قارار ېن ئەززە ۋە جەللـە اهلل[  1]

 ؟ىسىزنى بىللەرمىېن ھەققىدە [ كۇرسى2]
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 ئون ئالتىنچى بۆلەك
 

[ ابقول: إن ەللا اختذ إبفاهام خىاةًا، اكىم موس  تكىاًمل، 52]
 إميلاًن اتلديًقل اتلىاًمل.

تىق قىلغان ۋە تەسلىم بولغان ھالدا ئىمان ئېيتقان، تەسبىز 

م ئەلەيھىسساالمنى دوست ھەقىقەتەن ئىبراھىاهلل ئېيتىمىزكى، 

 تۇتتى، مۇسا ئەلەيھىسساالمغا )بىۋاسىتە( سۆز قىلدى.

[ ابؤمن ابيمةائكة ااعنيا ن، ااعكتب ايمنزعة لى  ايمفسى ن، 53]
 ابشهد شهنم كلبوا لى  احلق ايمي ن.

پەيغەمبەرلەرگە ۋە مۇرسەل  گە، بارلىقبارلىق پەرىشتىلەربىز 

ئېيتىمىز ۋە پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرۈلگەن بارلىق كىتابالرغا ئىمان 

 ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمىز. شەن ھەق ئۈستىدەئۇالرنىڭ رو

   اعىغة هو اعللحب انأم ن ايمقف .يف اْىال: اللغة:
 اعواضح. ايمي ن:

قلل  ياه إبفاهام خىاةًا، كملقد اختذ ب تالىل[ إن ەللا 52] الشرح:
ُ ِإبْ فَاِهاَم َخِىاةًا : ﴿تالىل ، ااجتيله اشدانه، ابىغه ﴾ فقفبه ااصطفلهَااختَََّذ اَّللَّ

كىم   لىلسيحلبه اتا، كمل شبه ملسو هيلع هللا ىلصمنزعة مل ييىغهل سواه، إال اعنيب حممد 
ُ ُموَس  َتْكِىا﴿موس  لىاه اعلةا  تكىاًمل كمل قلل:  د اشك ﴾ًملاََكىََّم اَّللَّ

ابيملدب هنل عاوضح شن ايمقلود هو اعكةا  احلقاقي اعاس مل تومهه 
ل اعذين بفوا صفة اعكةا  لن ەللا  حبفا   بل هو كةا  حق تالىلاعُضةاَّ
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كىه لى    ابؤمن بذعك سيحلبه اتالىلاصوت لى  اعكافاة اعةائقة به 
مل ابدت به اعنلوص، فةا بنفاه اال بؤاعه، إميلاًن ابْرب اتلديًقل، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص امفاد بسوعه تالىلتلىاًمل يمفاد ەللا ا 
ئۆزىنىڭ  تائاالاهلل  شۈبھىسىزكى،[ 62] شەرھىسى:

 . بۇ ھەقتە اهللپەيغەمبىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى دوست تۇتتى

 تائاالاهلل   .①«راھىمنى دوست تۇتتىاهلل ئىب»: تائاال مۇنداق دەيدۇ

يېقىن قىلغان، تاللىغان ھەمدە ئۆزىگە يھىسساالمنى م ئەلەئىبراھى

 مەرتىۋىگە دىن باشقىسى يېتەلمەيدىغان ملسو هيلع هللا ىلصئۇنى مۇھەممەد 

مۇسا ئەلەيھىسساالمغا  سۇبھانەھۇ ۋە تائاالاهلل  يەتكۈزگەن. شۇنىڭدەك،

اغا هلل مۇسا»: تائاال مۇنداق دەيدۇ. بۇ ھەقتە اهلل )بىۋاسىتە( سۆز قىلغان

شەكسىز ھەق ئىكەنلىكىنى  نىڭالمئۇ كا .②«)بىۋاسىتە( سۆز قىلدى

الم )سۆزلەش( ڭ كاتائاالنىاهلل ئۇنىڭ ھەمدە  روشەنلەشتۈرۈش

سۈپىتىنى ئىنكار قىلغان ئازغۇنالر گۇمان قىلغان نەرسە 

 غاتائاالۋە اهلل  لىقىلەر بىلەن بولغاننىڭ ھەرپبولماستىن بەلكى ئۇ

بىلەن بولغان ھەق كەالم  تقا بىنائەن ئاۋازاليىق كەيپىيا

دەپ، « َتْكِىاًمل» ، ئايەتتەشەنلەشتۈرۈش ئۈچۈنئىكەنلىكىنى رو

تەكىتلەنگەن. بىز ئۇنىڭ  مەسدەر )سۆز تومۇرى( ھالىتىدە

ھەممىسىگە قۇرئان ۋە ھەدىستە كەلگىنى بويىچە ئىنكار 

نىڭ ۋە ئۇ تائاالۋىل قىلماستىن ئىشىنىپ، اهلل ئقىلماستىن، تە

نىڭ مەقسىتىنى تەستىق قىلغان ۋە تەسلىم بولغان  ملسو هيلع هللا ىلصئەلچىسى 

 ئىمان ئېيتىمىز.  ھالدا

ْاُلوَن اَل ي َ [ ابؤمن ابيمةائكة اهم خمىوقلت بوباباة لظامة ﴿53]
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َ َمل شَ  احْلَْمُد : ﴿الىلت﴾ اهلم شجنحة كمل قلل َمَفُهْم َايَ ْفَاُىوَن َمل يُ ْؤَمُفانَ اَّللَّ
َحٍة َمثْ ىَن َمَواِت َاانْأَْبِض َجلِلِل اْعَمةَاِئَكِة ُبُسةًا شُايل َشْجنِ َّللَِِّ فَلِطِف اعلَّ 
ةًا:  ﴾ بؤمن هبم لى  اجه اإلمجلل، ابؤمن مبل ابد خربه مفلَاُثةَاَث َاُباَبعَ 

كجربيل اماكلئال اإسفافال امىك ايموت اخلزن اعنلب اخلزن اجلنة 
 ن اعذي ن ابعنياامنكف ابكري ابقاب التاد ااحلفظة اغري ذعك ابؤم

لى  اعنلس ااختلهم بوحاه ارفائاه، اهم ذكوب  تالىلاصطفلهم ەللا 
شحفاب من شاسلط شقوامهم، بؤمن مبن ابد خربه مفلةًا، امن مل يفد، كمل 

ْقُلْلُهْم َاُبُسةًا َقْد َقَلْلَنلُهْم َلَىْاَك ِمْن قَ ْيُل َاُبُسةًا ملَْ ب َ : ﴿تالىلقلل 
 ﴾.َلَىْاكَ 

نهل:  لىاهم، مل لففنله م تالىلاعيت شبزهلل ەللا  ابعكتب ابؤمن
كلعتوبا ، ااإلجنال، ااعزبوب، ااعقفآن، اصحف إبفاهام، لى  مل ابد يف 

ُصُحِف  ِإنَّ َهَذا َعِفي اعلُُّحِف انْأُاىَل ۞: ﴿تالىلاْلَيت اعقفآباة كقوعه 
اَل ۞ ِمْن قَ ْيُل إْلِ َاشَبْ َزَل اعت َّْوبَاَ  َاا: ﴿تالىل﴾ اقوعه ِإبْ فَاِهاَم َاُموَس  ۞ جنِْ

َنل: ﴿تالىل﴾ اقوعه ُهًدى عِىنَّلِس َاشَبْ َزَل اْعُفْفقَلنَ  ﴾ فنحن َداُاَد َزبُوبًا َاآتَ ا ْ
بؤمن بكل هذه اعكتب، ابؤمن مبل مل يفد يف انأخيلب لى  سيال اعتفلال، 
إّنل ابد ابإلمجلل، ابشهد شن مجاع بسل ەللا كلبوا لى  احلق ايمي ن، 

لى   الىلتقومي، ااعلفاط ايملتقام اشهنم بىغوا بسلالت ەللا ااعطفيق اع
ُهْم َاحَنُْن عَُه ُمْلىِ اعوجه ايمطىو  منهم ﴿  ﴾.ُمونَ اَل بُ َفف ُِق بَ  ْنَ َشَحٍد ِمن ْ

 ھەممىسىگە ئىمان ئېيتىمىز. پەرىشتىلەرنىڭ[ 61]
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اق اهلل تائاال مۇند)پەرىشتىلەر نۇردىن يارىتىلغان كاتتا مەخلۇقالردۇر. 

ئۇ پەرىشتىلەر اهلل نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە » (دەيدۇ:

ئۇالرنىڭ قاناتلىرى بار ئىكەنلىكى  .①«بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

سانا ئاسمانالرنى ۋە -جىمى ھەمدۇ»: مۇنداق دەيدۇ تائاالاهلل  ھەققىدە

ەرنى ئىككى قاناتلىق، ئۈچ زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى، پەرىشتىل

 . ②«خاستۇر! قاناتلىق، تۆت قاناتلىق ئەلچىلەر قىلغۇچى اهلل قا

مان ئېيتىمىز. جىبرىئىل، مىكائىل، ئۇالرغا ئومۇمىي رەۋىشتە ئى

ئىسرافىل، مەلەكۇل مەۋت )ئۆلۈم پەرىشتىسى(، دوزاخنىڭ ئىشىك 

 نەكىر-مۇنكىرباقارى )مالىك(، جەننەتنىڭ ئىشىك باقارى )رىزۋان(، 

ئۇالردىن  ۋەپەرىشتە، كۈزەتچى پەرىشتە، مۇھاپىزەتچى پەرىشتە 

تەپسىلىي كەلگەنلەرگىمۇ ئىمان  مەلۇماتىباشقىالرغا ئوخشاش 

تاللىغان ھەمدە ئۆزىنىڭ  ئۈچۈن ئىنسانالر تائاالئېيتىمىز. اهلل 

ئەتلىرىگە خاس قىلغان بارلىق پەيغەمبەرلەرگە ۋە شەرى ۋەھىيسىگە

 لغانلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن بوئۇالر ئۆز قەۋم ئىمان ئېيتىمىز.

كەلمىگەنلەرگە ئىمان ۋە  تەپسىلىي كەلگەن ھۆر ئەرلەردۇر. مەلۇماتى

بىز نۇرغۇن » (:مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە تائاال اهلل )ئېيتىمىز. 

پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىلگىرى )ئى 

ەممەد!( ساڭا بايان قىلغانلىرىمىزمۇ بار، ساڭا بايان مۇھ

  .③«قىلمىغانلىرىمىزمۇ بار

 ئىمانپەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرگەن بارلىق كىتابالرغا  تائاالاهلل 

م ئىنجىل، زەبۇر، قۇرئان ۋە ئىبراھى تەۋرات،ئۇالردىن ئېيتىمىز. 

ئوخشاش بىز  ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن سەھىپىلەرگە

اهلل تائاال رىغا قۇرئان ئايەتلىرىدە كەلگىنى بويىچە بىلىدىغانلى

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -5سۈرە تەھرىم  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1سۈرە فاتىر  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -151سۈرە نىسا  ③

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

124 
 

)يەنى بۇ بۇ »اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ: تىمىز. ئېي ئىمانئېيتقاندەك 

م ئىبراھى —شۈبھىسىز بۇرۇنقى كىتابالردا -سۈرىدىكى ۋەزلەر( شەك

. اهلل تائاال يەنە مۇنداق ①«[13-18ۋە مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر ]

كىشىلەرگە يول كۆرسەتكۈچى قىلىپ تەۋرات  ئىلگىرى( )اهلل» دەيدۇ:

[. ھەق بىلەن باتىلنى 1بىلەن ئىنجىلنى نازىل قىلغان ئىدى ]

ساماۋى كىتابالرنى( نازىل  ئايرىغۇچى كىتابنى )يەنى بارلىق

داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا »اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  . ②«قىلدى

 ئېيتىمىز، ئىمانۇ كىتابالرنىڭ ھەممىسىگە ببىز  . ③«دۇققىل

كەلگەن  لىي كەلمەي پەقەت ئىخچام ھالەتتەتەپسى مەلۇماتى

پەيغەمبەرلىرىنىڭ ڭ تائاالنىئېيتىمىز. اهلل  ئىمانكىتابالرغىمۇ 

مۇستەھكەم يولنىڭ ئۈستىدە  ھەممىسى روشەن ھەق ھەمدە تۈز ۋە

، ئۇ پەيغەمبەرلەر اهلل كىىسىزشۈبھولغان دەپ گۇۋاھلىق بېرىمىز. ب

ڭ ئەلچىلىكىنى ئۇالردىن تەلەپ قىلىنغىنى بويىچە تائاالنى

ئۇالردىن ھېچبىرىنى »اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ: يەتكۈزدى. 

ئۇالرنىڭ  ەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئوخشاشئايرىۋەتمەيمىز )يەنى ي

ا اهلل قبەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز(، بىز 

 .④«بويسۇنغۇچىالرمىز

احلقاقة، احنن  لى  تالىلصفة اْىة ااعتكىام اثبتة هلل  اخلالصة:
بؤمن بذعك، ابلدق ابيمةائكة اعكفا ، اجبماع اعني ن، اابعكتب ايمنزعة، 

 اقد كلبوا مجاًال لى  احلق ااهلدى.
تائاالدا دوست تۇتۇش ۋە سۆزلەش سۈپىتى اهلل  خۇالسە:

                                                           
 ئايەتلەر. -13، -18سۈرە ئەئال  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1ئايەتنىڭ بىر قىسىمى ۋە  -1سۈرە ئال ئىمران  ②
 ر قىسىمى.ئايەتنىڭ بى -151سۈرە نىسا  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -115سۈرە بەقەرە  ④

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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ۇنىڭغا ئىمان ئېيتىمىز. ھۆرمەتلىك پەرىشتىلەرنى، بىز ئ ،سابىتتۇر

پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىنى، چۈشۈرۈلگەن كىتابالرنى 

پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى ھەق ۋە  ۈبھىسىزكى،تەستىقاليمىز. ش

 بولغان ئىدى. دەھىدايەتنىڭ ئۈستى

 ايمنلقشة: 
 ؟تالىل[ من هو خىال ەللا 1]
 ل؟تكىامً  تالىل[ من اعذي كىمه ەللا 2]
 [ مل حكم من كفف ابيمةائكة شا اعنيا ن شا اعكتب؟3]

 مۇزاكىرە: 

 ڭ دوستى كىم؟تائاالنى[ اهلل 1]

 كىمگە بىۋاسىتە سۆزلىگەن؟ تائاال[ اهلل 2]

ياكى كىتابالرنى ۋە [ پەرىشتىلەرنى ياكى پەيغەمبەرلەرنى 1]

 ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟

  



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

126 
 

 

 ئون يەتتىنچى بۆلەك
 

 بلمي شهل قيىتنل ملىم ن مؤمن ن، ملداموا مبل جل  به اعنيب[ ا 54]
 مارتف ن اعه بكل مل قلعه اشخرب ملدق ن. ملسو هيلع هللا ىلص

ئېلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كىشىلەر  قىبلىمىزگە يۈز كەلتۈرگەن

راپ قىلىپ، ئۇ ئېيتقان ۋە خەۋەر قىلغان ىكەلگەن نەرسىلەرنى ئېت

 ۋە رنەرسىلەرنىڭ ھەممىسىدە ئۇنى تەستىقلىسىال مۇسۇلمانال

 لەر دەپ ئاتايمىز. مۇئمىن

[ ايمقلود بذعك شن كل من يدلي اإلسةا  ايلتقيل 54]  الشرح:
اعكاية يف اعلةا ، امل يلتحل ماىوًمل من اإلسةا  تفميه، اصدق بكل 

، االرت  بلدق مل شت  به من اعاقلئد ااعشفائع ملسو هيلع هللا ىلصمل شخرب به اعفسول 
مل  ميلن، اال بكففه ابعذبباانأحكل ، فإبنل بطىق لىاه اسم اإلسةا  ااإل

مل يلتحىه، امل مل يفتكب انقًضل من بواقض اإلسةا  للمًدا اهو ياىم، 
ايفهم من كةا  اعشاخ شن اإلسةا  ااإلميلن ااحد، اقال أبهنمل متغليفان، 
امهل إذا افرتقل دل كل منهمل لى  مل يدل لىاه اْلخف، اإن اجتمال 

 .ميلن ابنألملل اعيلطنة، اەللا شلىماختص اإلسةا  ابنألملل اعظلهف ، ااإل
ئىسالمنى دەۋا قىلىدىغان، نامازدا  دېمەك،[ 61] شەرھىسى:

بىگە يۈز كەلتۈرىدىغان، ئىسالمدىن ھارام ئىكەنلىكى ئېنىق ئكە

خەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلصھاالل سانىمىغان ۋە رەسۇلۇلالھ  بىلىنگەن نەرسىنى

تەستىق قىلغان ھەمدە قىلغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى 

 ئەھكامالرنى ۋە ئېلىپ كەلگەن ئەقىدە، شەرىئەت ملسو هيلع هللا ىلصۇلالھ رەسۇل
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ۋە  مۇسۇلمان نىراپ قىلغان كىشىنىڭ ھەرقاندىقىىئېت تەستىقالپ،

گۇناھنى ھاالل  )كۇفۇر بولمىغان( . ئۇ كىشىمۇئمىن دەپ ئاتايمىز

 بىلىپ ىنىبىرەربۇزىدىغان ئامىلالردىن  نىىئىسالم سانىمىغان ۋە

نىڭ ىگۇناھ ، )كۇفۇر بولمىغان(ولساتۇرۇپ قەستەن قىلمىغانال ب

)ئىمام  خبىلەن ئۇ كىشىنى كاپىرغا چىقارمايمىز. شەيسەۋەبى 

نى بىر دېگەن مەنە نىڭ سۆزىدىن ئىسالم بىلەن ئىمانتاھاۋىي(

ر گەن. ئەگەنى ئىككى خىل دېئۇ ئىككىسى)بەزى ئالىمالر( . چىقىدۇ

ى ھەر ئىككىسى بىر مەنىن، ئۇ ئىككىسى ئايرىم ئىشلىتىلسە

ئىسالم تاشقى  گە ئىشلىتىلسە،. ئەگەر ئۇ ئىككىسى بىربىلدۈرىدۇ

 ەرگەـ، ئىمان ئىچكى ئەمەلل)يەنى بەدەن ئەمەللىرى( ەرگەـئەمەلل

 خاس قىلىنىدۇ. اهلل ئەڭ ياخشى)يەنى قەلب ئەمەللىرىگە( 

 بىلگۈچىدۇر.

يل ، اابقلد عه، ااستقملسو هيلع هللا ىلص كل من شقف مبل جل  به اعفسول  اخلالصة:
 ق خبربه، رهدان عه ابإلسةا .اعقيىة، اصد

ئېلىپ كەلگەن نەرسىلەرنى ئىقرار  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  خۇالسە:

قىلغان، ئۇنىڭغا بويسۇنغان، ئۇنىڭ خەۋىرىنى تەستىق قىلغان، 

 نى مۇسۇلمان دەپقىبلىگە يۈز كەلتۈرگەن كىشىنىڭ ھەرقاندىقى

 گۇۋاھلىق بېرىمىز.

 ايمنلقشة:
 [ من اعذي بشهد عه ابإلسةا ؟1]

 ىرە:مۇزاك

 گۇۋاھلىق بېرىدىغان كىشى كىم؟ ، مۇسۇلمان دەپبىز
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 ئون سەككىزىنچى بۆلەك
  

 [ اال ُنوض يف ەللا، اال ّنلبي يف دين ەللا.55]
 اهلل الپ پىكىر يۈرگۈزمەيمىز،اهلل نىڭ زاتى ھەققىدە چوڭقۇر

 تارتىش قىلمايمىز.-نىڭ دىنىدا تاالش

ه   ب  اعاليم ن، بزل ب[ اال جنلدل يف اعقفآن، ابشهد شبه كةا56]
ال  الىلت، اهو كةا  ەللا ملسو هيلع هللا ىلص اعفاح انأم ن، فاىمه ساد ايمفسى ن حممًدا

يللايه ري  من كةا  ايمخىوق ن، اال بقول خبىقه، اال ُنلعف مجللة 
 ايملىم ن.

 ئالەملەرەشمەيمىز. بىز قۇرئاننىڭ ـدەللقۇرئان ھەققىدە جې

لىك جىبرىئىل نچئىكەنلىكىگە ھەمدە ئۇنى ئىشەرەببىنىڭ سۆزى 

گە  ملسو هيلع هللا ىلصئېلىپ چۈشۈپ، پەيغەمبەرلەرنىڭ سەييىدى مۇھەممەد 

 ىاهلل تائاالنىڭ سۆز —گۇۋاھلىق بېرىمىز. قۇرئان  لىكىگەگەتكەنئۆ

 .ھېچبىرى ئۇنىڭغا باراۋەر بواللمايدۇمەخلۇقالرنىڭ سۆزىدىن بولۇپ، 

مۇسۇلمانالرنىڭ  ڭ مەخلۇقى دېمەيمىز ھەمدەتائاالنىقۇرئاننى اهلل 

 ھەمدە قىيامەتكىچە ياخشىلىقمائىتى )ساھابىلەر، تابىئىنالر جا

بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەردىن بولغان جامائەت( گە قارشى يول 

 تۇتمايمىز.

ارأبه، فهذا ري   تالىل[ ال ُنوض يف ذات ەللا 55] الشرح:
غايب ال يدبكه خمىوق، بل ّنلك لن اعكةا  يف ذعك، اإّنل فقط بكتفي 

ادي مبل مس  به بفله، ابلفه مبل اصف به بفله، اال بت أبن بلمي ەللا
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حداد انأخيلب اعلحاحة يف ذعك، كمل شبنل ال ّنلبي اجنلدل يف دين 
 د.اال بىقي اعشيه لى  شهل احلق، فإن هذا من اعتىياس ااإلفلل تالىلەللا 

ڭ زاتى ۋە ئەھۋالى ھەققىدە تائاالنى[ اهلل 66] شەرھىسى:

 بۇ ھېچبىر مەخلۇق مەيمىز چۈنكىالپ پىكىر يۈرگۈزچوڭقۇر

ڭ نىتائاالاهلل  ىي ئىشتۇر. بەلكىببىلىشكە قادىر بواللمايدىغان غەي

 تائاالنىاهلل  ىن ۋاز كېچىمىز. بىززاتى ۋە ئەھۋالى ھەققىدە سۆزلەشت

ى ۋە ئۆزىن ال ئاتايمىزئۆزىنى ئاتىغان ئىسىمالر بىلەن تائاالاهلل پەقەت 

ى ۋە ڭ زاتتائاالنىمىز. اهلل سۈپەتلەيال سۈپەتلىگەن سۈپەتلەر بىلەن

-گەن ئىشەنچلىك خەۋەرلەرنىڭ چەكئەھۋالى ھەققىدە كەل

ىدا ڭ دىنتائاالنىبىز اهلل  شۇنىڭدەك، گرىسىدىن ئۆتۈپ كەتمەيمىز.چې

را قىلمايمىز، ھەق ئەھلىگە شۈبھى ىماج-دەلتارتىش ۋە جې-تاالش

ۋە  رۇشقايمۇقتۇ (باشقىالرنى)ۇ ئىشالر ب تاشلىمايمىز چۈنكى

 لىشتىن ئىبارەتتۇر.باشقىالرغا بۇزغۇنچىلىق سې

بقول اال [ اال جنلدل يف اعقفآن آببائنل، اال جنلدل يف رأبه56]
بكةا  شهل اعزيغ ااعضةال بل بشهد شبه كةا  ب  اعاليم ن بزل به جربيل 

يُل َب ِ  َاِإبَُّه عَتَ ْنزِ : ﴿تالىل، كمل قلل ملسو هيلع هللا ىلص لىاه اعلةا  فاىمه حممًدا
 وَن ِمَن اْعُمْنِذبِيَن ۞َلَى  قَ ْىِيَك عَِتكُ  بَ َزَل بِِه اعفُّاُح انْأَِم ُن ۞ ِم َن ۞اْعَالعَ 

ى  احلقاقة ال يللايه ل تالىل﴾ ابقول أببه كةا  ەللا بِِىَللٍن َلَفيبٍ  ُمِي ٍن ۞
اال يشيهه اال يقلببه ري  من كةا  ايمخىوق ن، اال بقول بقول اجلهماة 

ز ذعك، اال جنلا  تالىلوق، بل بقول هو كةا  ەللا اعضةال شن اعقفآن خمى
ابؤمن مبل آمنت به مجللة ايملىم ن من اعلحلبة ااعتلبا ن امن تياهم 

 إبحللن إىل يو  اعدين، امن خلعفهم فهو يف ضةال مي ن.
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[ قۇرئان ھەققىدە ۋە قۇرئاننىڭ ئەھۋالىدا ئۆزىمىزنىڭ 65]

توغرا يولدىن چىقىپ  ەشمەيمىز،ـدەللجې قاراشلىرىمىز بويىچە-كۆز

ئۇ قۇرئاننى  ئازغۇنالرنىڭ دېگىنىنى دېمەيمىز بەلكى كەتكەنلەر ۋە

 گە ملسو هيلع هللا ىلصالم ئېلىپ چۈشۈپ، مۇھەممەد اجىبرىئىل ئەلەيھىسس

 ئىگەنلىكىگەئالەملەرنىڭ رەببىنىڭ سۆزى  لىكى ۋە ئۇنىڭگەتكەنئۆ

 تائاال مۇنداقگۇۋاھلىق بېرىمىز. بۇ ھەقتە اهلل  شەك قىلمىغان ھالدا

شۈبھىسىزكى، قۇرئان ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن »: دەيدۇ

 ھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن[. ئاگا132نازىل قىلىنغاندۇر ]

ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى 

 .①«[136تىلىدا )نازىل بولدى( ] ق ئەرەب[. )قۇرئان( ئوچۇ131ـ131]

 مەخلۇقالرنىڭ ھېچبىر سۆزى —ن رئاقۇ كى،سىزشۈبھى» :بىز

ەر بواللمايدىغان، ئوخشىمايدىغان ۋە يېقىنمۇ باراۋ ئۇنىڭغا

قۇرئان »دەيمىز.  «سۆزىدۇرھەق ڭ تائاالنىاهلل  كەلمەيدىغان

دەپ ئازغان جەھمىيىلەرنىڭ دېگىنىنى دېمەيمىز « مەخلۇقتۇر

بۇ سۆزدىن دەيمىز.  «دۇرڭ سۆزىتائاالنىقۇرئان اهلل » بەلكى

. ساھابىلەردىن، تابىئىنالردىن ھەمدە قىيامەت شۇرۇۋەتمەيمىزئا

كۈنىگىچە ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەردىن 

ڭ جامائىتى ئىمان ئېيتقان ئىبارەت بولغان مۇسۇلمانالرنى

ئىمان ئېيتىمىز. ئۇالرغا خىالپلىق قىلغان )قارشى يول  نەرسىلەرگە

 ۇقتا بولىدۇ.تۇتقان( كىشىلەر ئاشكارا ئازغۇنل

ال جيوز اْوض يف ذات ەللا ادينه، اال جيوز اجلدال يف  اخلالصة:
 م ن.غري خمىوق، اال َتوز خملعفة مجللة ايملى تالىلاعقفآن، اهو كةا  ەللا 

ىكىر نىدا چوڭقۇر پڭ زاتىدا ۋە دىتائاالنىاهلل  خۇالسە:

. قۇرئان دۇرۇس ئەمەسدەللىشىش يۈرگۈزۈش، قۇرئان ھەققىدە جې

                                                           
 ئايەتكىچە. -136ئايەتتىن  -132سۈرە شۇئەرا  ①
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ڭ سۆزىدۇر، مەخلۇق ئەمەستۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ تائاالنى اهلل

 .گە خىالپلىق قىلىش دۇرۇس ئەمەستۇرجامائىتى

 ايمنلقشة: 
 [ مل حكم اْوض يف ذات ەللا؟1]
 [ هل جيوز اجلدال يف اعقفآن؟2]
 [ مل هي مجللة ايملىم ن؟3]

 مۇزاكىرە:

 كۈمىچوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزۈشنىڭ ھۆڭ زاتىدا تائاالنى[ اهلل 1]

 نېمە؟

 بوالمدۇ؟ دۇرۇسدەللىشىش [ قۇرئان ھەققىدە جې2]

 [ مۇسۇلمانالرنىڭ جامائىتى دېگەن نېمە؟1]
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 ئون توققۇزىنچى بۆلەك
    

 [ اال بكفف شحًدا من شهل اعقيىة بذبب مل مل يلتحىه.57]
سەۋەبى قىبلە ئەھلىدىن ھېچبىر كىشىنى بىرەر گۇناھنىڭ 

مادامىكى ئۇ ئادەم ئۇ گۇناھنى ھاالل  ،زبىلەن كاپىر ھېسابلىمايمى

 سانىمىغانال بولسا. 

 [ اال بقول: ال يضف مع اإلميلن ذبب يمن لمىه.58]
گۇناھ قىلغان كىشىنىڭ ئىمانىغا گۇناھى زىيان »بىز: 

 دېمەيمىز. «يەتكۈزەلمەيدۇ

[ بفجو عىمحلن ن من ايمؤمن ن شن يافو لنهم، ايدخىهم اجلنة 59]
ُنل  م، اال بشهد هلم ابجلنة، ابلتغفف يملائهم ا بفمحته، اال أنمن لىاه
 لىاهم، اال بقنطهم.

ڭ ئەپۇ تائاالنىلەردىن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى اهلل مۇئمىن

ڭ رەھمىتى بىلەن جەننەتكە قىلىشىنى ۋە ئۇالرنى ئۆزىنى

ابلىشىدىن( ئازئۇالرنى ) ()اهلل نىڭد قىلىمىز، شىنى ئۈمىكىرگۈزۈ

ۇالرغا جەننەت بىلەن گۇۋاھلىق ئ خاتىرجەم بواللمايمىز،

قىلغۇچىالرغا مەغپىرەت  لەردىن گۇناھمۇئمىنرەلمەيمىز. بې

ئۇالرنى )اهلل نىڭ  تىلەيمىز، ئۇالرنىڭ )ئاقىۋىتىدىن( ئەنسىرەيمىز،

 رەھمىتىدىن( ئۈمىدسىزلەندۈرمەيمىز.

 اعقنوط هو اعاأس. ال بقنطهم:ا  اللغة:
ان ايملىم بذبب [ اشهل اعلنة ااجلمللة ال يكفف 57] الشرح:
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لمىه، صغريًا كلن ش  كيريًا، إال إذا استحىه استحةااًل قىيًال، أبن ياتقد 
شبه عاس حبفا ، فحانئذ يكفف الستحةاعه مل حف  ەللا اعاس االستحةال 
اعامىي، اذعك خبةا  قول اْوابج اعذين كففاا ايملىم ابيمالاة يامىهل 

 اشخفجوه من ايمىة بذعك.
لجامائەت ھەرقانداق لى سۈننەت ۋە[ ئەھ63] شەرھىسى:

 غاكاپىر چوڭ گۇناھى سەۋەبلىك ياكى مۇسۇلماننى كىچىك گۇناھى

 ئۇ مۇسۇلمان ئۇ گۇناھنى ھارام ئەمەس دەپ چىقارمايدۇ لېكىن

 ۇب كاپىر ھېساباليدۇ چۈنكىسا ئېتىقاد قىلىپ، قەلبىدە ھاالل سانى

ھاالل بولمىغان  ۋاقىتتا ئۇ مۇسۇلمان اهلل ھارام قىلغان، ئەمەلىيەتتە

گۇناھنى ھاالل ھېسابلىغانلىقى ئۈچۈن كاپىر بولىدۇ. بۇ بايان گۇناھ 

پىر ھېسابلىغان قىلغان مۇسۇلماننى گۇناھنىڭ سەۋەبى بىلەن كا

ۋەتكەن ىئۇ مۇسۇلماننى دىندىن چىقىر ھەمدە شۇ سەۋەبلىك

 خاۋارىجالرنىڭ سۆزىگە زىتتۇر.

بو  ال تضف مع اجود [ اشهل اعلنة كذعك ال يقوعون: إن اعذ58]
اإلميلن، فإن هذا هو قول ايمفجئة، اهو يؤدي إىل اعتكذيب آبَيت اعولاد 
اعوابد  يف حق اعالل ، بل ايمالاة تنقص اإلميلن، اُنل  لى  صلحيهل 

 يف اْلخف . تالىلذهل  إميلبه، اُنل  لىاه لذا  ەللا 
گۇناھالر  ھەقىقەتەن» ئەھلى سۈننەت: ،شۇنىڭدەك[ 68]

بولسا بۇ  دېمەيدۇ،« ىڭ مەۋجۇت بولۇشىغا زىيان يەتكۈزمەيدۇئىمانن

ۇ سۆز گۇناھ ھەققىدە كەلگەن تەھدىت نىڭ سۆزىدۇر. بمۇرجىئەلەر

ئايەتلىرىنى يالغانغا چىقىرىشقا سەۋەب بولىدۇ. بەلكى گۇناھ 

ئىماننى كېمەيتىۋېتىدۇ. بىز گۇناھ قىلغۇچىنىڭ ئىمانىنىڭ 

ڭ ئازابىغا تائاالنىىرەتتە اهلل كېتىپ قىلىشىدىن ھەمدە ئۇنىڭ ئاخ
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 دۇچار بولۇشىدىن ئەنسىرەيمىز.

[ اشهل اعلنة يقوعون: أبن ايمؤمن احمللن يفج  عه دخول 59]
اجلنة، ابلتيشف عه إن ملت لى  ذعك، اعكن مع كل هذا ال أنمن لىاه 

، اال جنز  عه ابحلنة، اشمل ايملي  فإهنم يلتغففان عه تالىلمن مكف ەللا 
اه، اعكن ال جيزمون عه ابعنلب فإن هذا قنوط ا أيس من بمحة اخيلفون لى

اال جيز  شهل اعلنة نأحد ابجلنة إال يمن لانه اعنص اعلحاح  تالىلەللا 
من اعكتل  ااعلنة شبه من شهل اجلنة، اال جيزمون نأحد ابعنلب كذعك 
إال إذا لانه اعنص شبه من شهل اعنلب، شمل غري هذا فةا جز  اال قطع 

 بشي . عىملىم
نىڭ مۇئمىنياخشى ئىش قىلغۇچى » :[ ئەھلى سۈننەت63]

 مۇئمىندەپ قارايدۇ. ئەگەر ئۇ  «جەننەتكە كىرىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ

تاپسا بىز ئۇنىڭغا ۋاپات  ياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان ھالىتىدە

ئۇنى تۇيۇقسىز ڭ تائاالنىاهلل  شۇنداقتىمۇ خۇشال بولىمىز لېكىن

ئۇنىڭ چوقۇم جەننەتكە  واللمايمىز،ازالىشىدىن خاتىرجەم بج

. گۇناھكارالرغا كەلسەك، ئەھلى جەزم قىاللمايمىز كىرىدىغانلىقىغا

 نىڭ )اهللھەققىدە  ئۇ نىڭ ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ،سۈننەت ئۇ

زاخقا كىرىدۇ دوچوقۇم  ئۇنى لېكىن ئۇنى ئازابلىشىدىن( قورقىدۇ

ڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد نىتائاالاهلل  ،بۇ دەپ جەزم قىلمايدۇ چۈنكى

كىتاب ۋە سۈننەتتىكى سەھىھ  ،بولسابولۇشتۇر. ئەھلى سۈننەت 

 نىڭ چوقۇم جەننەت ئەھلىدىن ئىكەنلىكىنىبۇ ئادەم دەلىللەر

ئوچۇق بايان قىلغان كىشىدىن باشقا ھېچبىر كىشىنى جەننەت 

يەنە شۇنىڭدەك، ئەھلى سۈننەت  ئەھلى دەپ كېسىپ ئېيتمايدۇ؛

 ئىكەنلىكىنىدوزاخ ئەھلىدىن  نىڭ چوقۇمبۇ ئادەم ىسقۇرئان ۋە ھەد
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 ئەھلى دوزاخ بىر كىشىنىچېئوچۇق بايان قىلغان كىشىدىن باشقا ھ

قۇرئان ۋە يەنى بۇنىڭدىن باشقا ) ئەمما دەپ كېسىپ ئېيتمايدۇ

كىشىدىن باشقا( ھەرقانداق ئوچۇق بايان قىلغان ھەدىس 

ا ۋە ئايرىشقا جەزم قىلىشق ڭ ئاخىرەتلىك ئورنىنىمۇسۇلماننى

 بولمايدۇ.

[ اانأمن ااإلَيس ينقةان لن مىة اإلسةا ، اسيال احلق بانهمل 61]
 نأهل اعقيىة.

ۋە )اهلل نىڭ  ىدىن( خاتىرجەم بولۇش)اهلل نىڭ ئازاب

ۋېتىدۇ. ىنىدىن چىقىرمىتىدىن( ئۈمىدسىزلىنىش ئىسالم دىرەھ

بىدىن )اهلل نىڭ ئازاقىبلە ئەھلى ئۈچۈن ھەق يول ئۇ ئىككىسىنىڭ 

ا قورقۇش بىلەن اهلل نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش( ئارىسىد

 ئوتتۇراھال بولۇشتۇر.

 [ اال خيفج اعايد من اإلميلن إال جبحود مل شدخىه فاه.61]

نەرسىنى ئىنكار قىلىش  كىرگۈزگەننى ئىمانغا بەندە ئۆزى

 بىلەنال ئىماندىن چىقىدۇ.

 ابجلنلن.[ ااإلميلن هو اإلقفاب ابعىللن، ااعتلديق 62]
تىل بىلەن ئىقرار قىلىش ۋە قەلب بىلەن  —ئىمان 

 .الشتۇرىقتەست

  إلَيس: اعاأس.ا اللغة:
  اجلحود: اعتكذيب ااإلبكلب.

  اإلقفاب: االلرتا .
 اعقىب. اجلنلن:
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[ إن انأمن من مكف ەللا، ااعاأس من بمحة ەللا، ينقةان 61] الشرح:
َئُس ِمْن َبْاِح اَّللَِّ ِإالَّ ِإبَُّه اَل ي َ : ﴿تالىللن مىة اإلسةا ، قلل   اْعَقْوُ  ا ْ

َْْ : ﴿تالىل﴾ اقلل اْعَكلِفُفانَ  ﴾ لِسُفانَ َفةَا أَيَْمُن َمْكَف اَّللَِّ ِإالَّ اْعَقْوُ  ا
اسيال شهل احلق اسط بانهمل، فاجاب لى  اعايد شن جيمع ب ن اْو  

 من مكف ەللا ااعفجل  يف بمحته، عنفله ا عغريه.
جازاسىدىن خاتىرجەم اهلل نىڭ  ەكسىزكى،ش[ 56] شەرھىسى:

ۋە اهلل نىڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد بولۇش ئىسالم دىنىدىن بولۇش 

شۈبھىسىزكى، پەقەت كاپىر »: تائاال مۇنداق دەيدۇۋېتىدۇ. اهلل ىچىقىر

تائاال يەنە اهلل  . ①«قەۋمال اهلل نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ

پەقەت زىيان تارتقۇچى قەۋمال اهلل نىڭ مەكرىدىن »: اق دەيدۇمۇند

ئۇ ئىككىسىنىڭ بولسا ھەق ئەھلىنىڭ يولى  . ②«قورقمايدۇ

ۇر. ھەرقانداق بەندىگە ئۆزى ئۈچۈن اھال بولۇشتئوتتۇرىسىدا ئوتتۇر

نىڭ  اهللبىرگە قورقۇش بىلەن  باشقىالر ئۈچۈن اهلل نىڭ جازاسىدىنۋە 

 .دۇرزۆرۈر رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش

[ اايمؤمن ال خيفج من اإلميلن إال بنلقض كأن جيحد اينكف 61]
راًئل من مللئل اإلميلن اعيت ال يتحقق إميلبه بداهنل، فانقض بذعك إقفابه 
انأال، اذعك بد لى  اْوابج اعذين قلعوا بتكفري مفتكب اعكيري ، الى  

عت ن، بل ايملىم  ن ايمنز ايماتزعة اعذين قلعوا اببتقلعه من اإلميلن إىل منزعة ب
للٍص بذبيه حىت يتو  منه، ينقص من إميلبه بقدب مالاته، اال يفتفع 
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لنه اسم اإلميلن ابعكىاة إال بذهل  كىه اشصىه اعاس بذهل  باضه فإن 
 اإلميلن يتياض.

 ئامىل ئىماننى بۇزغۇچى پەقەت كىشى مۇئمىن[ 51]

غۇچى ئامىل ئىماننى بۇز .چىقىپ كېتىدۇ سەۋەبلىكال ئىماندىن

بىر ن بىردىندېگەندە، ئىماننىڭ بارلىققا كېلىشىگە سەۋەب بولىدىغا

، ئۇ ئادەمنىڭ شۇنىڭ  بىلەن كۆزدە تۇتۇلىدۇ؛ ئامىلنىڭ يوقىلىشى

چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزگۈچى » — ۇ بايانبلقى ئىقرارى بۇزۇلىدۇ. ۋۋائا

چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزگۈچى، »دېگەن خاۋارىجالرغا ھەمدە « كاپىر بولىدۇ

ئارىسىدىكى  )مۇسۇلمان ۋە كاپىر( ئىككى مەرتىۋە اندىنىمئ

)مۇسۇلمانمۇ دېيىلمەيدىغان، كاپىرمۇ دېيىلمەيدىغان( بىر 

لەرگە رەددىيەدۇر. مۇسۇلمان ىدېگەن مۇئتەزىل «يۆتكىلىدۇ مەرتىۋىگە

گۇناھى سەۋەبلىك  قىلغان ،ىن تەۋبە قىلغۇچەىدكىشى ھەتتا گۇناھ

ئىمانىدىن گۇناھىنىڭ مىقدارىدا  ئۇنىڭ ھېسابلىنىدۇ، گۇناھكار

ۇ، لۈپ كەتمەيدۈپۈتۈنلەي كۆتۈر مۇئمىنلىككېمىيىدۇ. ئۇنىڭدىن 

بەزىسىنىڭ كېتىشى بىلەن ئەمەس بەلكى ئىماننىڭ  ئىمان

ڭ كېتىشى بىلەن ھەممىسىنىڭ ۋە ئىماننىڭ ئەسلى )ئاساسى( نى

 لىنىدۇ.كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ چۈنكى ئىمان شاخچى

حلق اعذي لىاه شهل اعلنة امجلهري اعاىمل  [ اهذا خطأ، فإن ا62]
شن اإلميلن تلديق ابجلنلن شي اعقىب، اإقفاب ابعىللن، المل ابنأبكلن 
اجلوابح، اهذا من شصول شهل اعلنة ااجلمللة، اانأدعة لى  شن اعامل 
من اإلميلن ال تل  من اعكتل  ااعلنة اينيين لى  ذعك لند شهل 

ل قلل يزيد ابعطللة اينقص ابيمالاة، كم اعلنة شن اإلميلن يزيد ا ينقص،
اقلل شيًضل:  ﴾َفَأمَّل اعَِّذيَن آَمُنوْا فَ زَاَدتْ ُهْم ِإميَلاًن َاُهْم َيْلتَ ْيِشُفانَ : ﴿تالىل
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 ﴾ِإميَلهِنِمْ  ُهَو اعَِّذي شَبْ َزَل اعلَِّكاَنَة يف قُ ُىوِ  اْعُمْؤِمِن َن عِاَ ْزَداُداا ِإميَلاًن َمعَ ﴿
ُ اعَِّذيَن اْهَتَدْاا ُهًدىاقلل: ﴿ غري داخىة  ﴾ اعو كلبت انألمللَايَزِيُد اَّللَّ

يف اسم اإلميلن الستوى مجاع اعنلس يف اإلميلن: اعرب ااعفلجف، اايمطاع 
ااعالصي ملداموا قد شقفاا ابْلعق اشعوهاته اشموب اإلميلن انأخفى اصدقوا 

ل ذهب اعفلسد ، ااحلق هو مل ذكفانه مم هبل. غري شن هذا من انأصول
 إعاه شهل اعلنة ااجلمللة.

تىل بىلەن ئىقرار  —ئىمان »يەنى مۇئەللىپنىڭ: [ بۇ )52]

دېگەن سۆزى( خاتادۇر. ئەھلى « الشتۇرىققىلىش ۋە قەلب بىلەن تەست

بىرلىككە كەلگەن توغرا سۆز  ىمالرئالئومۇميۈزلۈك سۈننەت ۋە 

الش، تىل بىلەن ئىقرار ىقتەستن بىلەقەلب  —ئىمان  شۇكى،

بۇ ئەزالىرى( بىلەن ئەمەل قىلىشتۇر. قىلىش ۋە ۋۇجۇدى )بەدەن 

رىنسىپلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەتنىڭ پ

ئەمەل ئىماننىڭ جۈملىسىدىن دېگەنلىككە كىتاب ۋە سۈننەتتىن 

ئەھلى سۈننەت  ،كۆپ. شۇنىڭغا ئاساسەن ناھايىتىدەلىللەر 

زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ ئىمان  بولسا، لجامائەتنىڭ كۆز قارىشىۋە

ىدۇ، گۇناھ قىلىش بىلەن ئىتائەت قىلىش بىلەن زىيادە بول )يەنى

 :تائاال مۇنداق دەيدۇ( دېگەننى ئاساس قىلىدۇ. بۇ ھەقتە اهلل كېمىيىدۇ

-ىدە يېڭى دەلىلولساق، )ھەر سۈرمۇئمىنلەرگە كېلىدىغان ب»

ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن( بۇ )يەنى سۈرە( ئۇالرنىڭ ئىمانىنى 

  . ①«كۈچەيتتى، ئۇالر )سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن( خۇشال بولىدۇ

مۇئمىنلەرنىڭ ئىمانىغا ئىمان »: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل 

قوشۇلۇشى ئۈچۈن، اهلل ئۇالرنىڭ دىللىرىغا تەمكىنلىكنى 
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اهلل ھىدايەت »: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل  . ①«چۈشۈردى

ەر ـ. ئەگەر ئەمەلل②«تاپقۇچىالرنىڭ ھىدايىتىنى زىيادە قىلىدۇ

تەقۋادارالر  ،كىرمىگەن بولسا ئىدى ن ئاتالغۇسىنىڭ ئىچىگەئىما

لىق ئىتائەت قىلغۇچىالر بىلەن ئاسىي الر،گۇناھكاربىلەن 

 ىگە ۋە ئۇنىڭ ئىالھلىقىغائىكەنلىك اهلل نىڭ ياراتقۇچىقىلغۇچىالر 

 لىرىنىباشقا تەرەپ )ئېغىزدا( ئىقرار قىلسىال ھەمدە ئىماننىڭ

ئىماندا باراۋەر  ىسىال، ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئەلۋەتتەلتەستىق

رىنسىپالرنىڭ پبىراق بۇنداق دېيىش بۇزۇق  بولغان بوالتتى

 ،قوللىغانئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەت  ،جۈملىسىدىندۇر. توغرىسى

 ۇقىرىدا بىز بايان قىلغان سۆزلەردۇر.ي

ال جيوز تكفري ملىم بذبب مل مل يلتحىه، اايمالصي  اخلالصة:
تنقص اإلميلن، اتافض عىاقل ، اال بشهد يملىم جبنة اال انب جزًمل إال 
من ثيت عه ذعك، اانأمن ااإلَيس ممل خيفجلن من ايمىة كمل شن اسم 

لن، اقول ااإلميلن: تلديق ابجلن اإلميلن ال يفتفع إال اببتكل  انقض عه،
 ابعىللن، المل ابنأبكلن.

 كىشى )كۇفۇر بولمىغان(مۇسۇلمان  ى،مادامىك خۇالسە:

بىرەر گۇناھ سەۋەبلىك ئۇنى  اھنى ھاالل ھېسابلىمىغانال بولسا،گۇن

گۇناھ ئىماننى كېمەيتىدۇ ۋە  بولمايدۇ. دۇرۇسكاپىر ھېسابالش 

)كىتاب ۋە اكى دوزاخقا كىرىشى ئازابقا دۇچار قىلىدۇ. جەننەتكە ي

كىشىدىن باشقا ھېچبىر  سۈننەتتە روشەن( بايان قىلىنغان

ۇۋاھلىق مۇسۇلمانغا جەننەت ياكى دوزاخ بىلەن جەزم قىلىپ گ

قىلىش ئامىلالرنى  بەرمەيمىز. مۇئمىنلىك، ئىماننى بۇزغۇچى

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1سۈرە فەتىھ  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -35ريەم سۈرە مە ②



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

141 
 

 ، )اهلل نىڭ ئازابىدىن( خاتىرجەم بولۇشبىلەنال كۆتۈرۈلۈپ كەتكەندەك

دىندىن بولسا ئۈمىدسىزلىنىش )اهلل نىڭ رەھمىتىدىن( ۋە 

قەلب بىلەن  —ئىمان دىندۇر. ىۋېتىدىغان ئامىلالرچىقىر

ئەزالىرى( الش، تىل بىلەن ئىقرار قىلىش ۋە ۋۇجۇدى )بەدەن ىقتەست

 بىلەن ئەمەل قىلىشتۇر.

 ايمنلقشة: 
 [ مل حكم تكفري ايملىم ابيمالاة؟1]
 د اإلميلن؟[ هل تضف ايمالصي يف اجو 2]
 [ هل جيز  عىملىم جبنة شا انب؟3]
 [ مىت يفتفع اسم اإلميلن لن ايملىم؟4]
 [ لف  اإلميلن لند شهل اعلنة ااجلمللة؟5]

 مۇزاكىرە:

[ مۇسۇلماننى گۇناھ سەۋەبلىك كاپىر ھېسابالشنىڭ 1]

 ھۆكۈمى نېمە؟

 [ گۇناھالر ئىماننىڭ مەۋجۇت بولۇشىغا زىيان يەتكۈزەمدۇ؟2]

مانغا جەننەت بىلەن ياكى دوزاخ بىلەن جەزم [ مۇسۇل1]

 قىلىشقا بوالمدۇ؟

 [ مۇسۇلماندىن ئىماننىڭ نامى قاچان كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ؟1]

[ ئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەتنىڭ نەزىرىدىكى ئىماننى 6]

 تونۇشتۇرۇڭ.
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 يىگىرمىنچى بۆلەك
 

[ اشن مجاع مل شبزل ەللا يف اعقفآن، امجاع مل صح لن بسول 63]
 من اعشفع ااعيالن كىه حق. ملسو هيلع هللا ىلص ەللا

قۇرئاندا اهلل نازىل قىلغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ھەمدە 

 ىڭنشەرىئەت ۋە بايانالر لىنغاندىن سەھىھ رىۋايەت قى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 تۇر.ھەممىسى ھەق

[ ااإلميلن ااحد، اشهىه يف شصىه سوا ، ااعتفلضل بانهم 64]
 انأاىل.ابْشاة ااعتق ، اخملعفة اهلوى، امةازمة 

ئىمان ئەھلى ئىماننىڭ ئەسلىدە باراۋەردۇر.  بىردۇر،ئىمان 

بىرىدىن -ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى پەزىلەت جەھەتتىكى پەرق )بىر

-ىن قورقۇش، تەقۋا بولۇش، نەپسىبولسا اهلل تئۈستۈن بولۇش( 

تۇتۇش بىلەن  خاھىشىغا بويسۇنماسلىق ۋە ئەۋزەل ئىشالرنى الزىم

 بولىدۇ.

كىهم شاعال  اعفمحن، اشكفمهم لند ەللا شطولهم   [ اايمؤمنون65]
 اشتياهم عىقفآن.

دوستلىرىدۇر. اهلل  نىڭتائااللەرنىڭ ھەممىسى رەھمان مۇئمىن

ئۇالرنىڭ بولسا ئۇالرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكلىرى  نىڭ دەرگاھىدىكى

ئەمەل  رەكئەڭ ئىتائەتمەنلىرى ۋە قۇرئانغا بەك)اهلل قا( 

 قىلغانلىرىدۇر.

 اعتفلات يف اعفضل. ضل:اعتفل اللغة:
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 من اعشفع ااعيالن ملسو هيلع هللا ىلص[ كل مل صح لن بسول ەللا 63] الشرح:
نأموب اعدين، فهذا كىه حق، سوا  مل ابد ابعتواتف، شا مل ابد بطفيق 

يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصانأحلد، اهذا هو مذهب شهل احلق اكل من كذ  لى  
 فإن ەللا قد فضحه.
ىن كەلگەن د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دائىشلىرى [ دىن51] شەرھىسى:

ۋاتىر يول بىلەن شەرىئەت ۋە بايانالرنىڭ ھەممىسى ھەقتۇر. مۇتى

لەن بى )ئاز كىشىلەرنىڭ رىۋايىتى( كەلگەن بولسۇن ياكى يەككە يول

بۇ ھەق ئەھلىنىڭ مەزھىبىدۇر. مانا  كەلگەن بولسۇن باراۋەردۇر،

ھتان چاپلىغان گە بۆ ملسو هيلع هللا ىلص، ھەدىس ھەققىدە رەسۇلۇلالھ كىشۈبھىسىز

 رەسۋا قىلىدۇ.چوقۇم  تائاالڭ ھەرقاندىقىنى اهلل كىشىلەرنى

[ هذا اعكةا  بنلً  لى  انأصل اعذي ذكفه شااًل يف تافيف 64]
اإلميلن، ااحلق شن اعنلس متفلاتون يف شصل اإلميلن شيًضل، اإال شمكن شن 

، اكإميلن ايمةائكة، اهذا ابطل ظلهف ملسو هيلع هللا ىلصبقول: إن إميلبنل كإميلن اعنيب 
لل داخىة يف اسم اإلميلن يتفلات هبل اعنلس، بل حىت اعيطةان، اإن انألم

اعتلديق يتفلات فاه اعنلس، فىاس تلديقنل كتلديق جربيل لىاه 
 َشْكَفَمُكْم ِإنَّ : ﴿تالىلاعلةا ، ااعنلس كذعك يتفلات ابعتقوى كمل قلل 

د، ﴾ ايتفلاتون لى  حلب خملعفتهم عىهوى اعفلسِلْنَد اَّللَِّ شَتْ َقلُكمْ 
 .تالىلفال انأمف احمليو  لند ەللا امةازمتهم ع

[ بۇ سۆز ئىماننى تونۇشتۇرۇش ھەققىدە دەسلەپتە سۆزلەپ 51]

ئىنسانالر  ،ئۆتۈلگەن مەنبەگە ئاساسەن بولىدۇ. ئەڭ توغرىسى

ئىمانىمىز پەرقلىقتۇر. ئۇنداق بولمىغاندا، ئىماننىڭ ئەسلىدىمۇ 
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غا نىڭ ۋە پەرىشتىلەرنىڭ ئىمانى ملسو هيلع هللا ىلصخۇددى پەيغەمبەر چوقۇم 

باتىلدۇر.  ئېنىقبۇ  مۇمكىن بولغان بوالتتى، ئوخشاش دېيىشىمىز

كىرىدۇ،  ئاتالغۇسىنىڭ ئىچىگە ئىمانەر ـئەمەلل شۈبھىسىزكى،

 ستىقتەھەتتا ئىنسانالر  .ەر بىلەن پەرقلىنىدۇـئەمەللئىنسانالر 

بىزنىڭ تەستىق قىلىشىمىز  قىلىش جەھەتتىمۇ پەرقلىنىدۇ شۇڭا

قىلىشىغا ئوخشىمايدۇ. منىڭ تەستىق جىبرىئىل ئەلەيھىسساال

ائاال تپەرقلىنىدۇ. بۇ ھەقتە اهلل  دەرىجىسىدىمۇ تەقۋالىق ئىنسانالر

ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر اهلل نىڭ »: مۇنداق دەيدۇ

ىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابل

مەس، تەقۋادارلىق بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئە-بىر

خاھىشىغا -. ئىنسانالر ئۆزىنىڭ بۇزۇق نەپسى①«بىلەن بولىدۇ(

ڭ دەرگاھىدا ياخشى تائاالنىبويسۇنماسلىقىغا ھەمدە اهلل 

 دۇ.پەرقلىنى رۈلىدىغان ئىشنى قىلىشنى چىڭ تۇتۇشىغا ئاساسەنكۆ

ِإنَّ  َشاَل كمل قلل لز اجل: ﴿  تالىل[ اايمؤمنون شاعال  اعفمحن 65]
بُوا يَ ت َُّقوَن لَ  اَّللَِّ اَل َخْوٌ  َلَىْاِهْم َااَل ُهْم حَيَْزبُوَن ۞ اعَِّذيَن آَمُنوا اََكلَشْاعِاَ 
﴾ فاى  حلب تفلاهتم يف اإلميلن ااعتقوى تتفلات دبجة االيتهم لند ۞
ل اشكفمهم لند ەللا هو شكثفهم طللة هلل ابسوعه، اشكثفهم اتيللً  تالىلەللا 

  ن.، اعاس شكثفهم اتيلًلل يمذهب ماملسو هيلع هللا ىلصسوعه اسنة ب  تالىلعكتل  ەللا 
نىڭ دوستلىرىدۇر. بۇ تائااللەر رەھمان مۇئمىن[ بارلىق 56]

اهلل نىڭ دوستلىرىغا »: دەيدۇمۇنداق ئەززە ۋە جەللـە  اهلل ھەقتە

)ئاخىرەتتە اهلل نىڭ ئازابىدىن( قورقۇش، )دۇنيادا قولدىن راستىنال 

[. ئۇالر ئىمان ئېيتقان ۋە 52] كەتكۈزۈپ قويغانغا( قايغۇرۇش يوقتۇر

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە ھۇجۇرات  ①
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ئۇالرنىڭ ئىمان ۋە تەقۋالىق  . ①«[51تەقۋادارلىق قىلغانالردۇر ]

دوستلۇقىغا ڭ تائاالنىئۇالرنىڭ اهلل  ئاساسەن،جەھەتتىكى پەرقىگە 

 ڭتائاالنىاهلل ئۇالرنىڭ دەرىجىسىمۇ پەرقلىنىدۇ.  ئېرىشىشتىكى

بكە ىر مەزھەمۇئەييەن ببولسا ئەڭ ھۆرمەتلىكلىرى  دەرگاھىدىكى

اهلل قا ۋە ئۇنىڭ ئەلچىسىگە، اهلل  كۆپرەك ئەگەشكەنلىرى ئەمەس بەلكى

گە نىڭ سۈننىتى ملسو هيلع هللا ىلصڭ كىتابىغا ۋە ئۇنىڭ ئەلچىسى رەسۇلۇلالھ تائاالنى

 كۆپرەك ئىتائەت قىلغانلىرىدۇر.

 يف بالن اعشفع ااهلدى ملسو هيلع هللا ىلصكل مل صح لن بسول ەللا   اخلالصة:
ال  ەللا  شصىه، ادبجته، اايمؤمنون شاعفإبه حق، اشهل اإلميلن يتفلاتون يف

 اهم متفلاتون يف االيتهم لى  حلب تقواهم.
شەرىئەت ۋە ھىدايەتنىڭ بايانى  شۈبھىسىزكى، خۇالسە:

نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى  سابىت بولغاندىن  ملسو هيلع هللا ىلصھەققىدە رەسۇلۇلالھ 

تۇر. ئىمان ئەھلى ئىماننىڭ ئەسلىدە ۋە دەرىجىسىدە پەرقلىنىدۇ. ھەق

 اهلل نىڭ دوستلۇقىدالەر اهلل نىڭ دوستلىرىدۇر، ئۇالر ئمىنمۇھەممە 

 . غا بىنائەن پەرقلىق بولىدۇئۆزىنىڭ تەقۋالىقى

 ايمنلقشة: 
 [ هل يتللاى اعنلس يف شصل اإلميلن ش  يتفلاتون؟1]
 [ من هم شاعال  اعفمحن؟2]

 مۇزاكىرە:

ئىماننىڭ ئەسلىدە باراۋەر بوالمدۇ ياكى  ئىنسانالر[ 1]

 دۇ؟پەرقلىنەم

  ؟لەرنىڭ دوستلىرى كىمتائاالرەھمان [ 2]

                                                           
 ئايەتلەر. -51، -52سۈرە يۇنۇس  ①
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 يىگىرمە بىرىنچى بۆلەك
 

[ ااإلميلن هو اإلميلن ابهلل امةائكته اكتيه ابسىه ااعاو  انأخف، 66]
 .تالىلااعقدب خريه ارفه احىوه امفه من ەللا 

غا، رى، اهلل نىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىقائىمان دېگەن اهلل 

گە، ئاخىرەت كۈنىگە، تەقدىرنىڭ ىرى(ئەلچىلىرى )پەيغەمبەرل

 تائاالياخشىسى، يامىنى، تاتلىقى ۋە ئاچچىقىنىڭ ھەممىسى اهلل 

 ئىشىنىشتۇر. بولىدىغانلىقىغاتەرىپىدىن 

اته يف ااحداب تالىلااإلميلن هو ليلب  لن اإلميلن ابهلل  الشرح:
 لذاته اشفالعه اشمسلئه اصفلته ااستحقلقه عىايودية، اصف  مجاع انألمل

إعاه، اإلميلن ابيمةائكة لى  اعوجه اعذي سيق ذكفه من اإلميلن هبم 
ابوجودهم إمجلاًل اتفلاةًا، امل ابد من صفلهتم اشلالهنم، ااإلميلن 
ابعكتب كذعك لى  مل سيق ذكفه، مل لىمنل خربه امل مل باىم، ااإلميلن 

اهلم شابعفسل من لففنل منهم امن مل باف  إمجلاًل اتفلاةًا لى  مل سيق ا 
أبن كلمىة، ا  تالىل، اأبهنم بىغوا بسلالت ەللا ملسو هيلع هللا ىلصبوح اآخفهم حممد 

هديهم شكمل هدي اشحلنه ااإلميلن ابعاو  اْلخف امل فاه من اعياث 
ااحللل  ااجلنة ااعنلب اغري ذعك، مث اإلميلن ابعقدب اشبه من لند ەللا 

: الىلتاشن اْري ااعشف بقضلئه، ااحلىو اايمف بقدبه اإبادته، كمل قلل 
: تالىل ﴾ اهذه انأصول جمتماة يف آَيت منهل قوعهُقْل ُكلٌّ ِمْن ِلْنِد اَّللَِّ ﴿
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ربَّ َمْن آَمَن عَْاَس اْعربَّ َشْن تُ َوعُّوا ُاُجوَهُكْم ِقَيَل اْعَمْشفِِق َااْعَمْغِفِ  َاَعِكنَّ اعْ ﴿
 َن َاآَت  اْعَملَل َلَى  ُحيِ ِه نَِّيا ِ اِبَّللَِّ َااْعاَ ْوِ  اْْلِخِف َااْعَمةَاِئَكِة َااْعِكَتلِ  َااع

 اعف ِقَلِ  َاشَقَلَ  َذِاي اْعُقْفََب َااْعاَ َتلَم  َااْعَمَللِك َن َااْبَن اعلَِّياِل َااعلَّلئِِى َن َايف 
 اْعَيْأَسلِ  اعلَّةَاَ  َاآَت  اعزََّكلَ  َااْعُموُفوَن ِبَاْهِدِهْم ِإَذا َللَهُداا َااعلَّلِبفِيَن يف 
﴾ اقوعه نَ َااعضَّفَّاِ  َاِح َن اْعَيْأِس شُاعَِئَك اعَِّذيَن َصَدُقوا َاشُاعَِئَك ُهُم اْعُمت َُّقو 

َاَمْن َيْكُفْف : ﴿الىلتامنهل قوعه  ﴾ِإانَّ ُكلَّ َرْيٍ  َخَىْقَنلُه ِبَقَدبٍ ﴿: تالىل
 ﴾. َضلَّ َضةَااًل بَِااًدادْ اِبَّللَِّ َاَمةَاِئَكِتِه اَُكتُِيِه َاُبُسِىِه َااْعاَ ْوِ  اْْلِخِف فَ قَ 

فقد شصول اشبكلن اإلميلن اعلتة اعيت إن فقد شحدهل ابتفع اسم 
 .تالىلاإلميلن ابنأصل اشطىق مكلبه اسم اعكفف ااعاالذ ابهلل 

ڭ زاتى، تائاالنى، اهلل تائاالغااهلل  ،[ ئىمان دېگەن55] شەرھىسى:

دىييەتكە ىكەتلىرى، ئىسىملىرى، سۈپەتلىرىدە ۋە ئۇبۇھەر-ئىش

 كەلتۈرۈشئىكەنلىكىگە ئىمان  يېگانە-ھەقلىق بولۇشىدا يەككە

قىلىش؛  تائاال ئۈچۈنەرنىڭ ھەممىسىنى اهلل ـھەمدە ئەمەلل

لەرگە ئىلگىرى سۆزلەپ ئۆتكەن مەنە بويىچە ئىمان ئېيتىش. پەرىشتى

ئۇالرغا، ئۇالرنىڭ مەۋجۇتلىقىغا ئومۇميۈزلۈك ۋە تەپسىلىي  يەنى

دە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى ۋە تۈرلىرى ھەققىدە يتىش ھەمئىمان ئې

ىمۇ ئىلگىرى سۆزلەپ ئىمان ئېيتىش؛ كىتابالرنىڭ كەلگەن بايانالرغا

ۋە بىلمىگەنلىرىمىزگە  بىلگەن مەلۇماتلىرىنىائەن ئۆتكەنگە بىن

ئىمان ئېيتىش؛ پەيغەمبەرلەردىن بىز بىلگەن ۋە بىلمىگەنلەرگە 

ي ميۈزلۈك ۋە تەپسىلىئۆتكەنگە ئاساسەن ئومۇسۆزلەپ ئىلگىرى 

خاتىمە  ،نۇھ ئەلەيھىسساالم ئىمان ئېيتىش. ئۇالرنىڭ تۇنجىسى

ڭ تائاالنىاهلل  ھەقىقەتەن دۇر. ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  بەرگۈچىسى
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بولسا ئەلچىلىكىنى تولۇق يەتكۈزگەن، ئۇالرنىڭ ھىدايىتى 

؛ كەلتۈرۈشۋە ئەڭ ياخشىسى دەپ ئىمان  ھىدايەتنىڭ ئەڭ كامىلى

ش، ھېساب رىلىگە ھەمدە ئاخىرەت كۈنىدىكى تىكۈنىئاخىرەت 

 ؛ئىمان كەلتۈرۈش قىالرغاۋە ئۇنىڭدىن باش بېرىش، جەننەت، دوزاخ

)ياخشىلىق > :ئېيتقىنكى ()ئى مۇھەممەد!» نىڭ:اهلل تائاالشۇنداقال 

 ۋە يامانلىقنىڭ( ھەممىسى اهلل تەرىپىدىندۇر )يەنى ھەممىسىنى اهلل

«ياراتقاندۇر( نىڭ اهلل نىڭ دەرگاھىدىن تەقدىردېگىنىدەك،   ①<

نىڭ اهلل نىڭ قازاسى بىلەن ، ياخشىلىق ۋە يامانلىقئىكەنلىكى

دىسى رااهلل نىڭ تەقدىرى ۋە ئى نىڭ، تاتلىق ۋە ئاچچىقبولىدىغانلىقى

بۇ ئۇسۇلالر )ئىماننىڭ  كەلتۈرۈشتۇر.بىلەن بولىدىغانلىقىغا ئىمان 

 ىگەتى( اهلل تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىئاساسلىر لغانيۇقىرىدا ئېيتى

 سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز»: يىغىنچاقالنغان

بەلكى اهلل قا،  كەلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئەمەلگە ياتمايدۇ

ىل قىلغان ناز ئاخىرەت كۈنىگە، پەرىشتىلەرگە، كىتابقا )يەنى اهلل

نى سۆيۈش  غەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش، اهلليكىتابالرغا(، پە

ئەقرىباالرغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن -يۈزىسىدىن خىش

مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان -نى پۇلسەبىللەرگە )يە

-نىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگە پۇلمۇساپىرالرغا(، سائىلالرغا ۋە قۇلالر

ېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئەھدىگە ۋاپا قىلىش، مال ياردەم ب

يوقسۇزلۇققا، كېسەللىككە ۋە )اهلل نىڭ يولىدا قىلىنغان( ئۇرۇشقا 

بەرداشلىق بېرىش ياخشى ئەمەلگە كىرىدۇ. ئەنە شۇالر )يەنى 

يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر( )ئىمانىدا( راستچىل 

اهلل تائاال يەنە مۇنداق   .②«ادەملەردۇرئادەملەردۇر، ئەنە شۇالر تەقۋادار ئ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -38سۈرە نىسا  ①
 ئايەت. -133سۈرە بەقەرە  ②
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اهلل . ①«بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق»دەيدۇ: 

كىمكى اهلل نى، اهلل نىڭ پەرىشتىلىرىنى، »تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

كىتابلىرىنى، پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار 

 .②«ۇقىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىد

لسا، شۇ بىر ننىڭ ئالتە ئاساسىنىڭ بىرى يوقائەگەر ئىما

ئاساسقا ئىمان كەلتۈرۈش كۆتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىنى كۇفۇر 

 ساقلىسۇن! تائاالاهلل  )بۇ كىشى كاپىر بولىدۇ.( ئىگىلەپ،

[ احنن مؤمنون بذعك كىه، ال بففق ب ن شحد من بسىه، 67]
 ابلدقهم كىهم لى  مل جل اا به.

ھەممىسىگە ئىمان  رىدا سۆزلىگەنلەرنىڭيۇقىبىز 

ىز ۋەتمەيمئايرى ھېچبىرىنى پەيغەمبەرلىرىدىن. اهلل نىڭ كەلتۈرىمىز

ئېلىپ  )ھەممىسىگە ئىمان ئېيتىمىز(، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى

 تەستىقاليمىز. رى )كىتاب ۋە شەرىئەتلىرى( بىلەنىنەرسىلكەلگەن 

بففق  عه، االاحنن بؤمن بكل مل سيق ا بقف به، ابلىم  الشرح:
﴾ ِىهِ اَل بُ َفف ُِق بَ  ْنَ َشَحٍد ِمْن ُبسُ : ﴿تالىلب ن شحد من بسىه، كمل قلل 

ُهْم َاحَنُْن عَُه ُمْلِىُمونَ ﴿: تالىلاقوعه  فنحن ال  ﴾اَل بُ َفف ُِق بَ  ْنَ َشَحٍد ِمن ْ
بففق ب ن اعفسل، اال بؤمن بياضهم ابكفف بياض، بل بؤمن هبم مجاًال 

 .تالىلمل جل اا به من اعوحي من لند ەللا  ابلدقهم كىهم يف كل
نىڭ ھەممىسىگە مەزمۇنالربىز ئىلگىرى ئۆتكەن  شەرھىسى:

ھەمدە اهلل نىڭ  تەسلىم بولىمىزئىمان ئېيتىمىز، ئىقرار قىلىمىز، 

ال تائاپەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز. بۇ ھەقتە اهلل 

                                                           
 ئايەت. -13سۈرە قەمەر  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -115سۈرە نىسا  ②
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ەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى اهلل نىڭ پەيغ: >)ئۇالر(»: مۇنداق دەيدۇ

 ئايرىۋەتمەيمىز )يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە

 :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل  .①«ۇ(دەيد) <ئىمان ئېيتماي قالمايمىز(

ەھۇدىيالر ۋە ئۇالردىن ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز )يەنى ي»

پ بەزىسىنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتى ناساراالرغا ئوخشاش

بىز  شۇڭا. ②«ئىنكار قىلمايمىز(، بىز اهلل قا بويسۇنغۇچىالرمىز

ۈرۈپ، كەلت ئىمانپەيغەمبەرلەرنى ئايرىمايمىز. ئۇالرنىڭ بەزىسىگە 

ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئىمان  بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز بەلكى

ڭ دەرگاھىدىن ئېلىپ كەلگەن تائاالنىئۇالر اهلل ئېيتىمىز ھەمدە 

 تەستىقاليمىز. ۋەھىيلەرنىبارچە 

اإلميلن هو اإلميلن ابهلل امةائكته اكتيه ابسىه ااعاو   اخلالصة:
 اْلخف ااعقدب خريه ارفه، كل من لند ەللا.

اهلل قا، اهلل نىڭ پەرىشتىلىرىگە،  ئىمان دېگىنىمىز، خۇالسە:

 ىرىگە، ئاخىرەت كۈنىگە، ياخشىلىق ۋەپەيغەمبەرل كىتابلىرىغا،

ڭ تەقدىرى بىلەن تائاالنىىسىنىڭ اهلل يامانلىق ھەمم

 ئىمان كەلتۈرۈشتۇر. بولىدىغانلىقىغا

 ايمنلقشة:
 [ مل هي شبكلن اإلميلن؟1]
 [ مل مضمون اإلميلن ابعقدب؟2]

 مۇزاكىرە:

 قايسىالر؟ اساسلىرىئڭ ئىماننى[ 1]

 رگە ئىمان كەلتۈرۈشنىڭ مەزمۇنى نېمە؟تەقدى[ 2]

                                                           
 ىر قىسىمى.ئايەتنىڭ ب -286سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -115سۈرە بەقەرە  ②
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 يىگىرمە ئىككىنچى بۆلەك
 

يف اعنلب ال خيىدان، إذا  ملسو هيلع هللا ىلص من شمة حممدهل اعكيلئف [ اش68]
 من نئي ن، باد شن عقوا ەللا للبف ن مؤ ملتوا اهم موحدان اإن مل يكوبوا ًت

اهم يف مشائته احكمه، إن رل  غفف هلم بفضىه، كمل ذكف لز اجل يف  
﴾ َك ِعَمْن َيَشل ُ عِ ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُف َشْن ُيْشَفَك بِِه َايَ ْغِفُف َمل ُداَن ذَ كتلبه ﴿

اإن رل  لذهبم يف اعنلب بادعه، مث خيفجهم منهل بفمحته ارفللة اعشلفا ن 
توىل شهل  تالىلمن شهل طللته، مث يياثهم إىل جنته، اذعك أبن ەللا 

ماففته، امل جياىهم يف اعدابين كأهل بكفته، اعذين خلبوا من هدايته، امل 
بىقلك  اشهىه، ثيتنل لى  اإلسةا  حىتينلعوا االيته، اعىهم َيايل اإلسةا  

 به.
نىڭ ئۈممىتىدىن چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزگەنلەر  ملسو هيلع هللا ىلص[ مۇھەممەد 58]

ئىمان بىلەن ۋاپات بولسا، گەرچە تەۋبە قىاللمىغان بولسىمۇ اهلل 

ئىمان بىلەن ئۇچراشقانلىقى سەۋەبلىك دوزاختا مەڭگۈ  تائاالغا

اهلل ھەقىقەتەن اهلل » :ىدائۆزىنىڭ كىتابئەززە ۋە جەللـە اهلل قالمايدۇ. 

قا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ، خالىغان 

 ①«ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ

 ائاالتاهلل ئۇالر اهلل تائاالنىڭ خالىشى ۋە ھۆكۈمىدە بولىدۇ.  دېگىنىدەك،

لىسا خاى بىلەن مەغپىرەت قىلىدۇ، خالىسا ئۇالرنى ئۆزىنىڭ پەزل

كېيىن ئۇالرنى  ىللىقى بىلەن دوزاختا ئازاباليدۇ،ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئاد

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18سۈرە نىسا  ①
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ئۆزىنىڭ رەھمىتى ۋە ئۆزىگە ئىتائەت قىلغانالردىن بولغان شاپائەت 

قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى بىلەن دوزاختىن چىقىرىپ، جەننىتىگە 

ە دبولغانلىقى ھەمئۆزىنى تونۇغانالرغا ئىگە  تائاالاهلل  بۇ،كىرگۈزىدۇ. 

 ۋە مەھرۇم بولغاننىڭ ھىدايىتىدىن  دۇنيادا اهلل ئۇالرنى ھەر ئىككى

نى ئىنكار  نىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئېرىشەلمىگەن اهلل اهلل

قىلمىغانلىقى ئۈچۈندۇر. ئى ئىسالمنىڭ ۋە  قىلغۇچىالرغا ئوخشاش

ئىمان بىلەن  ! ساڭائىسالم ئەھلىنىڭ ئىگىسى بولغان اهلل

 .منىڭ ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلغىنالئىسبىزنى ئۇچراشقىچىلىك 

 إبكلبه اجحوده. بكفته: اللغة:
[ إن مفتكب اعكيري  اهي مل ابد فاه حد شا عانة شا 68] الشرح:

الاد ابعنلب شا اصف رديد يف رأهنل   ال خيىد يف اعنلب إن دخىهل، نأبه 
ملت لى  اعتوحاد، حىت اإن ملت من غري توبة، املدا  قد عق  ەللا لز 

ؤمًنل به للبفًل به، فإبه تت ايمشائة إن رل  ەللا للقيه بادعه ا ا جل م
 لذبه ابعنلب عكن ال خيىد فاهل، بل خيفج منهل بفمحة ەللا ابشفللة اعشلفا ن

، اإن رل  ەللا لفل لنه اغفف عه ملسو هيلع هللا ىلصمن شهل اعطللة، اشلظمهم حممد 
 :الىلتبفضىه اكفمه، اكل ذبب سوى اعشفك تفج  عه ايمغفف ، كمل قلل 

َ اَل يَ ْغِفُف َشْن ُيْشَفَك ِبِه َايَ ْغِفُف َمل ُداَن َذِعَك ِعَمْن َيَشل ُ ﴿ اكمل يف  ﴾ِإنَّ اَّللَّ
 امن شصل  من ذعك رائل فلرته ەللا لىاه فأمفه إىل: »ملسو هيلع هللا ىلصحديث اعنيب 

اهذا حىت عو ملت مفتكب  ،«ەللا إن رل  لفل لنه اإن رل  لذبه
ذين قلعوا فًل عىماتزعة ااْوابج اعاعكيري  من غري توبة، اهذا هو احلق، خةا

ته ااإلقفاب بفمحته مل جيال شهل مافف تالىلخبىوده يف اعنلب، اذعك شن ەللا 
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شَْ  ﴿ :تالىلبه كأهل إبكلبه سوا  يف اعدبال شا يف اْلخف ، كمل قلل 
ُىوا مِ َحِلَب اعَِّذيَن اْجتَ َفُحوا اعلَّاِ َئلِت َشْن جَنَْاَىُهْم َكلعَِّذيَن آَمُنوا َالَ 

شَفَ َنْجَاُل ﴿اقلل:  ﴾اعلَّلحِلَلِت َسَواً  حَمَْالُهْم َامَمَلتُ ُهْم َسلَ  َمل حَيُْكُمونَ 
ىوبنل ﴾ ابلأل ەللا ايل اإلسةا  اشهىه شن يثيت قاْعُمْلِىِم َن َكلْعُمْجفِِم نَ 

 لى  اإلسةا  حىت بىقله ملىم ن مؤمن ن... آم ن!
دوزاخقا كىرگەن  زگۈچى ئەگەرچوڭ گۇناھ ئۆتكۈ  شەرھىسى:

ا جازا ، ئۇنىڭغدوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇ. چوڭ گۇناھ دېگەن بولسىمۇ،

ياكى ئۇنىڭ ۋە بېرىش ياكى لەنەت ياكى دوزاخ بىلەن قورقۇتۇش 

ەتلەش كەلگەن گۇناھالردۇر. ئەھۋالى ھەققىدە شەرىئەتتە قاتتىق سۈپ

 نئىمائۇ ئادەم تەۋبىسىز ئۆلۈپ كەتكەن بولسىمۇ، اهلل قا  ھەتتا

 يتقان، اهلل نى تونۇغان ھالەتتە اهلل ئەززە ۋە جەللـەگە ئۇچراشقانئې

ن دوزاختا مەڭگۈ نىڭ ئۈستىدە ۋاپات تاپقانلىقى ئۈچۈتەۋھىدبولسا، 

ئۇ ئادەم اهلل نىڭ خالىشىدا بولىدۇ. ئەگەر اهلل خالىسا ئۇ  قالمايدۇ.

تا ئالىدۇ ھەمدە دوزاخئادەمدىن ئۆزىنىڭ ئادىللىقى بىلەن ئىنتىقام 

اهلل نىڭ  ئۇ ئادەم دوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇ بەلكى ئازاباليدۇ لېكىن

رەھمىتى ۋە اهلل قا ئىتائەت قىلغۇچىالردىن بولغان شاپائەت 

قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى بىلەن دوزاختىن چىقىدۇ. شاپائەت 

خالىسا اهلل دۇر. ئەگەر  ملسو هيلع هللا ىلصقىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ كاتتىسى مۇھەممەد 

مىتى بىلەن ئۇ ئادەمنى كەچۈرىدۇ. رھەئۆزىنىڭ پەزلى ۋە مە

تىن باشقا بارلىق گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىدا ئۈمىد شېرىك

اهلل ھەقىقەتەن اهلل قا شېرىك »: تائاال مۇنداق دەيدۇبار. بۇ ھەقتە اهلل 

كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ، خالىغان ئادەمنىڭ 
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نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ①«ۇئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىد

گۇناھالردىن بىرەرىنى  كىمكى بۇ»مۇنداق كەلگەن: ھەم ھەدىسىدە 

)بۇ دۇنيادا( ئۇ كىشىنىڭ گۇناھىنى اهلل ، ئاندىن قىلىپ سېلىپ

خالىغانچە بىر تەرەپ قىلىدۇ؛ خالىسا  ىقىيامەتتە ئۆزياپقان بولسا، 

چوڭ  ،مبۇ ھۆكۈ .②«گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ، خالىسا ئازاباليدۇ

ەتكەن كىشىگىمۇ چۈشىدۇ. تەۋبە قىلماستىن ئۆلۈپ ك گۇناھ قىلىپ

دېگەن « اھ قىلغۇچى دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇچوڭ گۇن»بۇ ھۆكۈم 

 ھەق سۆزدۇر. ئاشۇلەرگە ۋە خاۋارىجالرغا قارشى بولغان ىئتەزىلمۇ

( چوڭ گۇناھ قىلغۇچىالرنىڭ دوزاختا مەڭگۈ قالماسلىقى )يەنى

تونۇغان ۋە ئىقرار  نىڭ رەھمىتى بىلەن اهلل نىاالتائھەقىقەتەن اهلل 

ئىنكار قىلغانالرغا ئوخشاش  نالرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە اهلل نىقىلغا

يامان »: تائاال مۇنداق دەيدۇقىلمىغانلىقى ئۈچۈندۇر. بۇ ھەقتە اهلل 

ئىشالرنى قىلغانالر )يەنى گۇناھكار كۇففارالر( ئۆزلىرىنى ئىمان 

 ؛ەرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنىـەمەللئېيتقان ۋە ياخشى ئ

 !ھاياتلىقتا، ماماتلىقتا ئۇالر بىلەن ئوخشاش قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟

( ئۇالرنىڭ .)يەنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس

: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل  ③«مى نېمىدېگەن يامان!ۈچىقارغان ھۆك

ئىسالم ۋە  ④«باراۋەر قىالمدۇق؟ بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىلەن»

مۇسۇلمان،  ئۆزىگەاهلل تىن بولغان م ئەھلىنىڭ ئىگىسى ئىسال

ئىسالمنىڭ قەلبلىرىمىزنى چىلىك ئۇچراشقۇھالەتتە  مۇئمىن

 ن!، ئامىئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشىنى سورايمىز

[ ابفى اعلةا  خىف كل بف افلجف من شهل اعقيىة، الى  69]
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18سۈرە نىسا  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 ئايەت. -21سۈرە جاسىيە  ③
 ئايەت. -16سۈرە قەلەم  ④
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 من ملت منهم.
ئەھلىدىن بولغان ھەرقانداق تەقۋادار ۋە فاجىر قىبلە 

)گۇناھكار( كىشىنىڭ كەينىدە )ئىقتىدا قىلىپ( ناماز ئوقۇشقا 

نامىزىنى ئوقۇشقا  ن ۋاپات بولغۇچىالرنىڭ جىنازاھەمدە ئۇالردى

 بولىدۇ دەپ قارايمىز.

[ االبنزل شحًدا منهم جنة اال انبًا اال بشهد لىاهم بكفف اال 71]
ق، ململ يظهف منهم ري  من ذعك، ابذب سفائفهم إىل ەللا بشفك اال بنفل

 .تالىل
 ئۇالردىن ھېچبىر كىشىنى جەننەت ئەھلى ياكى دوزاخ ئەھلى

ىن بىرەر ۋە نىفاقت شېرىك، مايمىز. ئۇالردىن كۇفۇردەپ جەزم قىل

نىفاق  ۋە شېرىك، بولمىغانال بولسا، ئۇالرغا كۇفۇر نەرسە ئاشكارا

ىز. ئۇالرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى اهلل بىلەن گۇۋاھلىق بەرمەيم

 .تاپشۇرىمىز تائاالغا

إال من اجب  ملسو هيلع هللا ىلص[ اال بفى اعلاف لى  شحد من شمة حممد 71]
 لىاه اعلاف.

ۋاجىب بولغان  نىڭ ئۈممىتىدىن ئۆلتۈرۈش ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

قارشى قىلىچ كۆتۈرۈشنى توغرا بىر كىشىگە كىشىدىن باشقا ھېچ

 .دەپ قارىمايمىز

 قي. بف: مطاع ت اللغة:
 مجع سفيف  اهي دخاىة اإلبللن.  سفائف:
 برتك. بذب:

[ يفى شهل اعلنة اعلةا  خىف كل ملىم بفاا كلن 69] الشرح:
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ش  فلجفًا، مع تقدمي اعرب إال شن يكون يف اعلةا  خىفه مشقة، شا يكون 
هنلك فتنة إن تفكت اعلةا  خىف اعفلجف كمل عو كلن اعلىطلن قد 

ب بدلة مكفف ، اكذعك يفان اعلةا  لى  لانه، اذعك مل مل يكن صلح
 ايملىم ايمات، بفاا شا فلجفًا، إال شن يكون قد ملت لى  غري ايمىة.

تەقۋا بولسۇن [ ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان 53] شەرھىسى:

نىڭ كەينىدە ناماز ئۇالرئەھلى سۈننەت  ،بولسۇن ياكى گۇناھكار

 رنىڭ كەينىدە نامازئەلۋەتتە، تەقۋادارال دەپ قارايدۇ. قۇشنى دۇرۇسئو

ئوقۇش  تەقۋادارنىڭ كەينىدە ناماز قا تىرىشىش كېرەك ئەممائوقۇش

 غاۋە ئۇنىڭمۇشەققەت بولسا ياكى گۇناھكارنى پادىشاھ تەيىنلىگەن 

ئوخشىغان ئەھۋالالردا ئەگەر ئۇنىڭ كەينىدە ناماز ئوقۇشنى تەرك 

 ر كىشى، ئۇ گۇناھكابولسائەھۋال ئەتسە پىتنە يۈز بېرىپ قالىدىغان 

 دەكەينى ئىشنى قىلمىغانال بولسا ىغان بىدئەتھېسابلىنىد كۇفۇر

ھەرقانداق مۇسۇلمان مېيىت ناماز ئوقۇشقا بولىدۇ. شۇنىڭدەك، 

ىدە ئۈست بولسۇن پەقەت ئىسالم دىنى تەقۋادار بولسۇن ياكى گۇناھكار

ئۇنىڭ جىنازا  نىڭ قارىشىدائەھلى سۈننەت ،گەن بولسىالئۆل

 .ۇرۇس بولىدۇنامىزىنى ئوقۇش د

[ اال حيكمون نأهل اعقيىة جبنة ا ال انب لى  سيال اعتاا ن 71]
ا اعقطع، بل من شحلن منهم بجوان عه اجلنة امل أنمن لىاه مكف ەللا، 

د لى  اال بشه تالىلامن شسل  شرفقنل لىاه امل بقنطه من بمحة ەللا 
إال شن  ،ملىم بكفف اال بشفك اال بنفلق، ممل خيفج من ايمىة اإلسةاماة

يكون قد ظهف منهم ري  من ذعك مع تقق اعشفاط اابتفل  ايموابع، 
مبل  حاث إبه اعاىام هبل، اأيخذان اعنلس تالىلايذبان اعلفائف إىل ەللا 
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 ظهف منهم.
لىنى جەننەت ۋە دوزاخقا [ ئەھلى سۈننەت قىبلە ئەھ36]

ئۇالردىن  ۋە جەزم قىلىپ ھۆكۈم قىلمايدۇ بەلكى نىسبەت بېرىپ

ىرىشىنى ئۈمىد خشى ئىش قىلغان كىشىنىڭ جەننەتكە كيا

 .قىلىمىز ۋە ئۇالرنى اهلل نىڭ جازالىشىدىن خاتىرجەم بواللمايمىز

يامان ئىش قىلغان كىشىگە ھېسداشلىق قىلىمىز ۋە ئۇنى اهلل نىڭ 

رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەندۈرمەيمىز. بىز بىرەر مۇسۇلمانغا ئىسالم 

ۋە  شېرىك، الردىن بولغان كۇفۇرىدىن چىقىرىۋېتىدىغان ئىشدىن

نىفاق بىلەن گۇۋاھلىق بەرمەيمىز لېكىن شەرتلەرنىڭ 

نىڭ يوقىلىشى بىلەن ئۇالردا لىيلىشىشى ۋە چەكلىگۈچىلەرئەمە

 ،ى ئاشكارا بولغاندىال ئاندىن كۇفۇرنىفاقتىن بىرەر ۋە شېرىك، كۇفۇر

ن تەھەقىقە تائاالاهلل ىق بېرىمىز. نىفاق بىلەن گۇۋاھلۋە  شېرىك

بىلگۈچى بولغاچقا، ئەھلى سۈننەت ئىچكى  ئىچكى سىرالرنى ياخشى

 ئۇالردىن ئاشكارا بولغان تاپشۇرىدۇ، ئىنسانالرغا تائاالغاسىرالرنى اهلل 

 قاراپ مۇئامىلە قىلىدۇ. ئىشلىرىغا

[ اال يفى شهل اعلنة جواز قتلل ايملىم اقتىه إال يف احللالت 71]
َنل َلىَ : ﴿تالىلعه اعيت بص لىاهل اعشلبع كمل يف قو  ْاِهْم ِفاَهل َشنَّ اعن َّْفَس اََكتَ ي ْ

ال حيل د  امفى  ملىم إال إبحدى ثةاث: : »ملسو هيلع هللا ىلص﴾ ايف قوعه اِبعن َّْفسِ 
ل لندكم إال شن تفاا كففًا بواحً »احلديث. اكمل يف قوعه: « اعنفس ابعنفس

َل َجزَاُ  اعَِّذي: ﴿تالىل، اكمل يف قوعه «من ەللا فاه بفهلن َ َن ِإّنَّ حُيَلبِبُوَن اَّللَّ
َقطََّع شَْيِديِهْم َاَبُسوعَُه َاَيْلَاْوَن يف انْأَْبِض َفَللًدا َشْن يُ َقت َُّىوا شَْا ُيَلىَُّيوا شَْا ت ُ 

بْ اَ  َفْوا ِمَن انْأَْبِض َذِعَك هَلُْم ِخْزٌي يف اعدُّ ل َاهَلُْم َاشَْبُجُىُهْم ِمْن ِخةَاٍ  َشْا يُ ن ْ
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لىم، ، اهكذا من احللالت اعيت حيل فاهل د  ايم﴾َلِظامٌ يف اْْلِخَفِ  َلَذاٌ  
 شمل غري ذعك فةا جيوز قتلعه ا قتىه حبلل.

رقانداق مۇسۇلمان بىلەن ئۇرۇشۇشنى [ ئەھلى سۈننەت ھە31]

ۋە ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى پەقەت قۇرئان ۋە ھەدىستە بۇ ھەقتە 

 ە اهللدەپ قارايدۇ. بۇ ھەقت بەلگىلىمىلەر كەلگەن ھالەتلەردىال دۇرۇس

ئۇالر )يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى( غا تەۋراتتا »: تائاال مۇنداق دەيدۇ

شۇنداق بەلگىلىدۇقكى، جانغا جان )يەنى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن 

مۇسۇلمان »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  . ①«ئۆلتۈرۈلىدۇ(

ئادەمنىڭ قېنى پەقەت ئۈچ خىل ھالەتنىڭ بىرسى بىلەنال ھاالل 

اهلل »مۇنداق دېگەن: يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ، ②«….نبولىدۇ: جانغا جا

-ئارقىلىق ئۇ كىشىدە ئوچۇقپاكىت كەلگەن ئېنىق تەرىپىدىن 

اهلل ۋە »: تائاال مۇنداق دەيدۇ. اهلل ③«ئاشكارا كۇفرىلىقنى كۆرسەڭالر...

ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يەر يۈزىدە 

شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى  بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى

ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى 

كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك. بۇ )يەنى جازا( ئۇالر 

ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق )ئېلىپ كەلگۈچىدۇر(، ئاخىرەتتە ئۇالر 

ل االبۇالر مۇسۇلماننىڭ قېنى ھ ،دېمەك .④«چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

بۇ ھالەتلەردىن باشقا ھالەتتە  ئەمما بولىدىغان ھالەتلەردۇر

 بولمايدۇ. ن ئۇرۇشۇش ۋە ئۇنى ئۆلتۈرۈش دۇرۇسمۇسۇلمان بىلە

فل لنهم إن رل  ل تالىلشهل اعكيلئف تت مشائة ەللا  اخلالصة:
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -16ۈرە مائىدە س ①
 ىتى.مۇسلىم رىۋاي ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
 .ئايەت -11مائىدە سۈرە  ④
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اإن رل  للقيهم، اال ميكن شن يتللاى شهل اعتلديق ااعتكذيب، احنن 
ا شا فلجفًا، اال بشهد عه جبنة شا انب قطًال، اال بلىي خىف ايملىم بفا 

 بففع اعلاف لى  ملىم إال حبقه.
ڭ خالىشى تائاالنىچوڭ گۇناھ قىلغۇچىالر اهلل  خۇالسە:

ئەگەر اهلل خالىسا ئۇالرنى ئەپۇ قىلىدۇ، خالىسا  ئاستىدا بولىدۇ،

ئازاباليدۇ. تەستىقلىغۇچى بىلەن ئىنكار قىلغۇچىنىڭ باراۋەر 

 مۇمكىن ئەمەس. بىز ھەرقانداق تەقۋا ياكى گۇناھكار ۇشىبول

ياكى  ماز ئوقۇيمىز. ئۇنى جەننەت ئەھلىمۇسۇلماننىڭ كەينىدە نا

 م قىلىپ گۇۋاھلىق بەرمەيمىز. مۇسۇلمانئەھلى دەپ جەزدوزاخ 

 قىلىچ كۆتۈرىمىز.ئۇنىڭغا پەقەت قىلىچقا ھەقلىق بولغاندىال 

 ايمنلقشة: 
 شهل اعكيلئف؟[ مل قول شهل اعلنة يف 1]
 [ مل حكم اعلةا  خىف ايملىم اعفلجف؟2]
 [ مل هي احللالت اعيت حيل فاهل قتل ايملىم؟3]

 مۇزاكىرە: 

گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىلەر ھەققىدە ئەھلى سۈننەت نېمە چوڭ [ 1]

 دەيدۇ؟

[ فاجىر )گۇناھكار( مۇسۇلماننىڭ كەينىدە ناماز ئوقۇشنىڭ 2]

 ھۆكۈمى نېمە؟

ۈشكە ھاالل بولىدىغان ھالەتلەر [ مۇسۇلماننى ئۆلتۈر1]

 قايسى؟
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 يىگىرمە ئۈچىنچى بۆلەك
 

[ اال بفى اْفاج لى  شئمتنل ا اال  شموبان، اإن جلباا، اال 72]
بدلوا لىاهم، اال بنزع يًدا من طللتهم، ابفى طللتهم من طللة ەللا لز 

 اجل ففيضة، مل مل أيمفاا مبالاته، ابدلوا هلم ابعلةاح اايمالفل .

ئىش ئىگىلىرىمىز، يەنى ماملىرىمىز ۋە ئەمىرلىرىمىز )ئى

گۇناھقا بۇيرۇمىسىال، گەرچە زۇلۇم قىلغان مۇسۇلمان باشلىقالر( 

تەقدىردىمۇ ئۇالرغا قارشى چىقىشنى توغرا دەپ قارىمايمىز، ئۇالرغا 

تارتمايمىز.  ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشتىن باش بەددۇئا قىلمايمىز،

ولسا، اهلل ئەززە ۋە جەللـەگە ئىتائەت بئۇالرغا ئىتائەت قىلىش 

دەپ ئېتىقاد قىلىمىز.  قىلىشنىڭ جۈملىسىدىن بولغان پەرز

 قىلىمىز. لىنىشىغا ۋە ساالمەت بولۇشىغا دۇئاياخشى نىڭئۇالر

 [ ابتيع اعلنة ااجلمللة، ابتجنب اعشذاذ ااْةا  ااعففقة.73]
لىش، بىز سۈننەت ۋە جامائەتكە ئەگىشىمىز. جامائەتتىن ئايرى

 شتىن يىراق بولىمىز.ئىختىالپ قىلىش ۋە بۆلۈنۈ

 جلباا: ظىموا.  اللغة:
 االبففاد لن اجلمللة. اعشذاذ:
 [ يفى شهل اعلنة حفمة اْفاج لن انأئمة ا اال 72] الشرح:

انأموب، حىت عو ظىموا اعنلس، احىت إذا ظهف منهم فلوق يف شبفلهم، 
دمل ، ابشف اعفوض ، اذعك اذعك يمل عىخفاج من آاثب سائة: كإباقة اع

مل دا  انأمفا  ابق ن يف حظري  اإلسةا ، امل ييدعوا دين ەللا، امل يظهف 
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منهم اعكفف اال يدلون لىاهم، اال يالوهنم، ايفان طللتهم ااجية 
ملداموا أيمفان مبافا  شمل إذا شمفاا مبالاة فةا يلمع هلم اال يطلع، 

ؤمف للة فامل شحب اكفه مل مل يلى  ايمف  ايملىم اعلمع ااعط: »ملسو هيلع هللا ىلصعقوعه 
عألمفا   اغري ذعك، ايدلون .«إّنل اعطللة يف ايمافا »اقوعه:  .«مبالاة

ابعلةاح يف دينهم اايمالفل ، فإن صةاحهم صةاح عألمة افللدهم فللد 
 اإفللد هلل اەللا شلىم.

كىشىلەرگە زۇلۇم  [ ئىمامالر ۋە ئەمىرلەر32] شەرھىسى:

الرنىڭ ئۆزلىرىدە بىر قىسىم خاتالىقالر قىلغان تەقدىردىمۇ ۋە ئۇ

ئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشتا قانالرنىڭ سادىر بولغان بولسىمۇ، 

ان مباشتاقلىقنىڭ يامراپ كېتىشىگە ئوخشاش يا-تۆكۈلۈشى، باش

ئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن ئەھلى سۈننەت  تەسىرلەر بولغانلىقى ئۈچۈن،

ر مۇسۇلمان بولسا، ىرلەئەم ،مادامىكى نى ھارام دەپ قارايدۇ؛چىقىش

 اهلل نىڭ دىنىنى ئۆزگەرتمىگەن ۋە ئۇالردىن كۇفرىلىق ئاشكارا

 ىنئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشئەھلى سۈننەت  ،بولمىغانال بولسا

 دۇئا قىلمايدۇ، ئاسىيلىق قىلمايدۇ؛ھارام دەپ قارايدۇ، ئۇالرغا بەد

 نى ۋاجىبۇشئۇالرغا بويسۇنياخشىلىققا بۇيرۇسىال،  مادامىكى، ئۇالر

، ئۇالرنىڭ سۆزىنى دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ ئەمما ئۇالر گۇناھقا بۇيرۇسا

داق مۇن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۇالرغا بويسۇنۇشقا بولمايدۇ چۈنكىئاڭالشقا ۋە 

ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان كىشى گۇناھقا بۇيرۇلمىسىال، »دېگەن: 

ا مەيلى ئۇ ياخشى كۆرگەن ئىشتا بولسۇن ياكى يامان كۆرگەن ئىشت

 .①«)ئەمىرنىڭ سۆزىنى( ئاڭالپ، ئىتائەت قىلىشى ۋاجىبتۇربولسۇن، 

ئىتائەت قىلىش پەقەت » مۇنداق دېگەن:يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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ئەمىرلەرنىڭ دىنىدا . ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇالر ①«ياخشىلىقتا بولىدۇ

ئۇالر  چۈنكى مەت بولۇشىغا دۇئا قىلىدۇۋە ساال ياخشىلىنىشى

ۇر، ىشى ئۈممەت ئۈچۈن ياخشىلىقتنىڭ ياخشىلىنەر()ئەمىرل

ڭ بۇزۇلۇشىنى ممەتنىئۈممەتنى بۇزۇشنى ۋە ئۈئۇالرنىڭ بۇزۇلۇشى 

 بىلگۈچىدۇر. كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. اهلل ئەڭ ياخشى

[ ايتجنيون اْفاج لن مجللة ايملىم ن، بل يفان اهلدى يف 73]
 امجللة ايملىم ن، ااعضةال ااعغواية يف اعشذاذ لن ملسو هيلع هللا ىلصاتيلع سنة اعنيب 

اجلمللة ااْةا  ااالختةا  لى  شموب اعدين ااإلقلمة ا غري ذعك، 
ااعففقة مبل يرتتب لىاهل من رق صفو  ايملىم ن، كل هذا ملدامت 
مجللة ايملىم ن قلئمة لى  شمف ەللا، لى  احلق ااهلدى، اانأمف ابيمافا  
ااعنهي لن ايمنكف، اشمل إذا فلد اعنلس، ابدعت اعشفائع، اصلبت اعلنة 

لة ااعيدلة سنة، اايمنكف مافافًل اايمافا  منكفًا، حانئذ حل االلتزال بد
ااالبففاد لن اعنلس، االتزال ففق اهلوى ااعضةاعة كمل يف احلديث: 

فللتزل تىك اعففق كىهل، اعو شن تاض أبصل رجف  حىت يدبكك »
 «.ايموت

تىگە قارشى جامائى ، مۇسۇلمانالر[ ئەھلى سۈننەت31]

 ملسو هيلع هللا ىلصھىدايەت )توغرا يول( پەيغەمبەر » :ئۇالردۇ. چىقىشتىن ساقلىنى

ۇلمانالرنىڭ جامائىتىگە ئەگىشىش بىلەن نىڭ سۈننىتىگە ۋە مۇس

، غۇنلۇق ۋە خاتالىق مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن ئايرىلىشئاز بولىدۇ،

ە ۋ شىش، ئىختىالپلىشىشتا چىڭ تۇرۇشدىنىي ئىشالردا ئىختىالپلى

غا سەۋەب بولىدىغان ىسەپلىرىنىڭ پارچىلىنىش مۇسۇلمانالر

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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دەپ قارايدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان  «بولىدۇ بۆلۈنۈش بىلەن

جامائىتىگە قارشى چىقماسلىقنىڭ شەرتى بولسا، بۇ  الرمۇسۇلمان

جامائەت اهلل نىڭ بۇيرۇقى ئۈستىدە، ھەق ۋە ھىدايەت ئۈستىدە تۇرغان 

بولۇشى ھەمدە ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسقان بولۇشى 

. ئەمما كىشىلەر بۇزۇلۇپ، شەرىئەتلەر ئۆزگەرتىلىپ، زىمدۇرال

سۈننەت بىدئەتكە، بىدئەت سۈننەتكە، يامان ئىش ياخشى ئىشقا، 

ياخشى ئىش يامان ئىشقا ئۆزگىرىپ كەتكەن چاغدا، كىشىلەردىن 

ھەۋەس ۋە ئازغۇن -ھەمدە ھاۋايى ئايرىلىپ يالغۇز ياشاش

داق مۇنھەدىستە  چۈنكىئايرىلىش تېگىشلىك بولىدۇ دىن پىرقىلەر

ا ، ھەتتدەرەخنىڭ يىلتىزىنى يېيىشكە توغرا كەلسىمۇ»دېيىلگەن: 

شۇ گۇرۇھالرنىڭ ھەممىسىدىن ئۆزۈڭنى چەتكە  ئۆلۈم سېنى تاپقۇچە

 .①«ئال!

 [ احنب شهل اعادل اانأملبة، ابيغض شهل اجلوب ااْالبة.74]
 زالىم شەنچلىك كىشىلەرنى ياخشى كۆرىمىز،بىز ئادىل ۋە ئى

 ۋە خىيانەتچىلەرنى ئۆچ كۆرىمىز.

احنب كل للدل، حلكًمل شا حمكوًمل، احنب كل شم ن  الشرح:
مع ەللا ا مع اعنلس، ابيغض كل جلئف ظلمل، حلكًمل شا حمكوًمل، اكل 

ُنوا اَل خَتُوبُوا ََي شَي َُّهل اعَِّذيَن آمَ : ﴿تالىلخلئن هلل اعفسوعه انأملانته، قلل 
َ َااعفَُّسوَل اَ  ابفى ذعك هو احلق، فإن  ﴾خَتُوبُوا شََملاَنِتُكْم َاشَبْ ُتْم تَ ْاَىُمونَ اَّللَّ

ايمؤمن حيب ايمؤمن ن ايمتق ن، اييغص اعالل  اعفلسق ن، ايف احلديث 
ه شن يكون ەللا ابسوعه شحب إعا :ثةاث من كن فاه اجد حةاا  اإلميلن»

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 اعكفف  د يفاشن يكفه شن ياو  ،اشن حيب ايمف  ال حييه إال هلل ،ممل سوامهل
 شاثق لفى اإلميلن: احلب»: ملسو هيلع هللا ىلص ، اقوعه«كمل يكفه شن يقذ  يف اعنلب

عطللة فنحن حنب ايمف  لى  قدب مل فاه من ا .«يف ەللا، ااعيغض يف ەللا
 ااعلةاح، ابيغضه لى  قدب مل فاه من ايمالاة ااعفجوب.

ھاكىم )ھۆكۈم قىلغۇچى( ياكى مەھكۇم )ھۆكۈم  شەرھىسى:

ئادىلالرنىڭ ھەممىسىنى ھەمدە اهلل نىڭ ۋە  ،قىلىنغۇچى( بولسۇن

ڭ كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئىشەنچىلىك بولغان كىشىلەرنى

چە، ھاكىم ياكى مەھكۇم ھەممىسىنى ياخشى كۆرىمىز. ئەكسى

بولسۇن زالىمالرنىڭ ھەممىسىنى ھەمدە اهلل قا ۋە ئۇنىڭ 

 پەيغەمبىرىگە، ئۆزىگە قويۇلغان ئامانەتكە خىيانەت قىلغۇچىالرنىڭ

ئى مۇئمىنلەر! »: تائاال مۇنداق دەيدۇھەممىسىنى ئۆچ كۆرىمىز. اهلل 

اهلل قا، پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭالر، سىلەرگە قويۇلغان 

. بىز مۇشۇنى ھەق ①«ئامانەتلەرگە بىلىپ تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭالر

لەرنى مۇئمىندېگەن تەقۋا  مۇئمىن دەپ ئېتىقاد قىلىمىز چۈنكى

سىق ئاسىيالرنى ئۆچ كۆرىدۇ. ھەدىستە رەسۇلۇلالھ ياخشى كۆرىدۇ، پا

 ر ئادەمدە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىسلەتئەگەر بى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل ۋە ئۇنىڭ ئۇ ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتىغان بولىدۇ:  بولسا،

باشقىالرنى ئەلچىسىنى ھەممىدىن بەك ياخشى كۆرگەن بولسا، 

ا ۋە كۇفرىلىققا قايتىشنى پەقەت اهلل رازىلىقى ئۈچۈنال دوست تۇتس

«ەخۇددى ئوتقا تاشلىنىشنى يامان كۆرگەندەك يامان كۆرس
②

 . 

اهلل نى دەپ ياخشى كۆرۈش ۋە اهلل » مۇنداق دېگەن:يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

تقۇلىرىنىڭ ئەڭ ئىمان تۇ بولسا نى دەپ ئۆچ كۆرۈش

                                                           
 ئايەت. -23سۈرە ئەنفال  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز ھەرقانداق ئادەمنى  . ①«مۇستەھكەمراقىدۇر

بويىچە ياخشى  مىقدارى ياخشىلىقنىڭ ىتائەت ۋەئ ئۇنىڭدىكى

نىڭ مىقدارى بويىچە ۋە يامانلىق گۇناھ كۆرىمىز ھەمدە ئۇنىڭدىكى

 ئۆچ كۆرىمىز.

طللة انأئمة ااجية يف طللة ەللا، اال جيوز رق للل  اخلالصة:
مجللة ايملىم ن بغري حق، احنن بتيع اعلنة ااجلمللة، احنب شهل اعادل 

 ل اجلوب ااْالبة.اانأملبة، ابيغض شه
ئىمامالرغا اهلل قا بويسۇنۇش دائىرىسى ئىچىدە  خۇالسە:

بويسۇنۇش ۋاجىبتۇر. مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ بىرلىكىنى ناھەق 

كە ۋە جامائەتكە . بىز سۈننەتدۇرۇس ئەمەسپارچىلىۋېتىش 

زالىمالر  ۋە ئىشەنچلىكلەرنى ياخشى كۆرىمىز،ئادىلالر  ئەگىشىمىز،

 الرنى ئۆچ كۆرىمىز.ۋە خىيانەتكار

 ايمنلقشة: 
 [ مل حكم طللة اإلمل  اجللئف؟1]
 [ هل جيوز اْفاج لى  شئمة اجلوب؟2]
 [ مل اعواجب يف ملأعة احلب ااعيغض يف ەللا؟3]

 مۇزاكىرە: 

 مى نېمە؟ۈزومىگەر ئىمامغا بويسۇنۇشنىڭ ھۆك[ 1]

 [ زالىم ئىمامالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشقا بوالمدۇ؟2]

اهلل ئۈچۈن دۈشمەنلىشىش دوستلىشىش ۋە  ئۈچۈن[ اهلل 1]

 ۋاجىب بولغان نەرسە نېمە؟ مەسىلىسىدە

  

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
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 يىگىرمە تۆتىنچى بۆلەك
 

 [ ابقول: ەللا شلىم، فامل ارتيه لىانل لىمه.75]
 اهلل ئەڭ ياخشى» :ئېنىق بىلمىگەن نەرسىلەردە بىز

 دەيمىز. «بىلگۈچىدۇر

 حلضف، كمل جل  يف[ ابفى ايملح لى  اْف ن يف اعلفف اا76]
 انأثف.

قىم تۇرغاندا ئىككى سەپەردە ۋە مۇ ،كەلگىنىدەك ھەدىسلەردە

 قىلىشقا بولىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىمىز. ئۆتۈككە مەسىھ

[ ااحلج ااجلهلد ملضالن مع شاىل انأمف من ايملىم ن، بفهم 77]
 افلجفهم، إىل قال  اعلللة، ال ييطىهمل ري  اال ينقضهمل.

ئەمىرلەر )گۇناھكار( بولغان تەقۋادار ۋە فاجىر مۇسۇلمانالردىن 

 .ىلىش قىيامەتكىچە داۋاملىشىدۇبىلەن بىرلىكتە ھەج ۋە جىھاد ق

 ئۇ ئىككىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرالمايدۇ ۋە بۇزالمايدۇ. چبىر نەرسەھې

  ملضالن: ابقالن. اللغة:
 شي اال ميحومهل ا ينفاهمل ا يففع حكم بقلئهمل. اال ينقضهمل:

[ شهل اعلنة دائًمل يكىون لىم مل شرتيه لىاهم إىل 75] الشرح:
ا يقوعون: ەللا شلىم، اذعك هو اعادل، اهو ايمقلود من تفمي  تالىلەللا 

بغري لىم، اهو من شلظم اعذبو  ارفهل، اهكذا  تالىلاعقول لى  ەللا 
 إذا سئل اإلبللن لمل ال ياىم فىاقل: ەللا شلىم.
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ئۆزلىرىگە شۈبھىلىك بولۇپ [ ئەھلى سۈننەت 36] شەرھىسى:

 اهلل ئەڭ» تاپشۇرۇپ: تائاالغااهلل دائىم مىنى ىقالغان نەرسىنىڭ ئىل

اهلل  دەيدۇ، مۇشۇنداق دېيىش ئەڭ توغرىدۇر. «بىلگۈچىدۇر ياخشى

اھالرنىڭ ئەڭ گۇن ،ئۇ دۇر ھەمدەھارام ئىلىمسىز سۆزلەش تائاالغا

ەيدىغان بىلميامىنىدۇر. دېمەك، ھەرقانداق ئىنسان  چوڭى ۋە

 دېيىشى الزىم. «بىلگۈچىدۇر اهلل ئەڭ ياخشى» نەرسىدىن سورالغاندا:

[ ايفان ايملح لى  اْف ن ابعشفاط اعوابد  يف كتب اعفقه، 76]
ثةاثة شَي  بىالعاهن عىمللفف، ايوًمل اعاىة عىمقام، اكذعك ايملح لى  
 اجلوبب ن ااعناى ن، اقد خلعفت اعفافضة يف ذعك، غري شن ايملح لى 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاْف ن متواتف لن بسول ەللا 
فىقھى كىتابالردا كەلگەن شەرتلەر بىلەن  ،[ ئەھلى سۈننەت35]

-بىر كېچە كۈندۈز، مۇقىم كىشىنىڭ-ىرنىڭ ئۈچ كېچەمۇساپ

گىچە ئىككى ئۆتۈككە مەسىھ قىلىشىنى دۇرۇس دەپ قارايدۇ. كۈندۈز

لىگە ىبۇ مەسقىلىشقا بولىدۇ.  ئاياغقا مەسىھشۇنىڭدەك، پايپاققا ۋە 

قىلىش  يالر قارشى چىقتى بىراق ئىككى ئۆتۈككە مەسىھىزىراف

ۋاتىر بولغان ھەدىسلەر بىلەن دىن مۇتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئىسپاتالنغاندۇر.

[ ايفان احلج ااجلهلد ابقا ن ملتمفين مع شمفا  ايملىم ن، اعرب 77]
ااعفلجف، ال ييطىهمل ري  اال ينقضهمل، اال يففع حكم اجوهبمل اذعك 

قال  اعلللة، كل ذعك مع انأئمة اعادال ااجلوب ، فلجللئف قوته  إىل
عىملىم ن اجوبه لى  بفله، مل داموا ابق ن يف حظري  اإلسةا ، شمل إن 

 خفجوا من اإلسةا  فذعك ري  آخف.
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اسىق بولغان ھەج ۋە جىھاد تەقۋادار ۋە پ» :[ ئەھلى سۈننەت33]

ۋاملىشىدۇ، بىلەن ئۈزۈلمەي دامۇسۇلمانالرنىڭ ئەمىرلىرى 

نەرسە ئۇ ئىككىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرالمايدۇ ۋە بۇزالمايدۇ، ئۇ ھېچ

دەپ « ئىككىسىنىڭ ۋاجىبلىقىنىڭ ھۆكۈمى كۆتۈرۈلۈپ كەتمەيدۇ

بىلەن قىيامەتكىچە  ئادىل ۋە زالىم ئىمامالر قارايدۇ. ئىككىلىسى

ىدىال بولىدىكەن، ئىسالمنىڭ دائىرىس ،زالىممادامىكى . داۋاملىشىدۇ

ۇمى ئۆزىنىڭ قۇۋۋىتى مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن، زۇل ىڭئۇن

)ئادىل ۋە زالىم ئىمامالر( ئۇالر  ئەمما زىيىنى ئۈچۈن بولىدۇ

 .چىقسا، ئۇنداقتا بۇنىڭ ھۆكۈمى باشقىچە بولىدۇ ئىسالمدىن

لى  ايملىم شن يقول يمل ال ياىم: ەللا شلىم، اال يتكىف  اخلالصة:
 لح لى  اْف ن يف احلضف ااعلفف، ااحلجمل ال لىم عه به، اجيوز ايم

 ااجلهلد ملضالن إىل يو  اعقالمة مع انأئمة اعادال ااجلوب .
اهلل ئەڭ » ئۆزىنىڭ بىلمىگەن نەرسىسىدە: مۇسۇلمان خۇالسە:

ئۆزىگە  نەرسە ھەققىدەۋە بىلمىگەن  ىيىشدې« بىلگۈچىدۇر ياخشى

غان ۋە مۇقىم سەپەر قىل زورالپ كۈلپەت قىلىۋالماسلىقى ۋاجىبتۇر.

بولىدۇ. ھەج ۋە  ھالىتىدە ئىككى ئۆتۈككە مەسىھ قىلىش دۇرۇس

 .كىچە داۋاملىشىدۇجىھاد ئادىل ۋە زالىم ئىمامالر بىلەن قىيامەت

 ايمنلقشة: 
 [ إذا سئىت لمل ال تاىم فملذا تقول؟1]
 [ مل حكم ايملح لى  اْف ن؟ امل مدته؟2]
 ف؟[ مل حكم اجلهلد ااحلج مع اإلمل  اجللئ3]

 مۇزاكىرە: 

 نەرسىدىن سورالغاندا نېمە دەيسىز؟بىلمەيدىغان  [1]
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ئۇنىڭ  [ ئىككى ئۆتۈككە مەسىھ قىلىشنىڭ ھۆكۈمى نېمە،2]

 مۇددىتىچۇ؟

[ زالىم ئىمام بىلەن جىھاد ۋە ھەج قىلىشنىڭ ھۆكۈمى 1]

 نېمە؟
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 يىگىرمە بەشىنچى بۆلەك
 

 حلفظ ن. لىانل [ ابؤمن ابعكفا  اعكلتي ن، فإن ەللا قد جاىهم78]
يامان ئەمەللىرىنى -خشىكىرامەن كاتىبىين )بەندىلەرنىڭ يا

اهلل  (گە ئىمان ئېيتىمىز، شۈبھىسىزكى،پەرىشتىلەر يازىدىغان

 ئۇالرنى بىزگە مۇھاپىزەتچى قىلدى.

 [ ابؤمن مبىك ايموت، ايموكل بقيض شبااح اعاليم ن.79]
 جانلىرىنى ئېلىشقا ئالەمدىكى بارچە جانلىقالرنىڭ

ە ئىمان كۇل مەۋت )جان ئالغۇچى پەرىشتە( كتەيىنلەنگەن مەلە

 ئېيتىمىز. 

[ اباذا  اعقرب يمن كلن عه شهةًا، اسؤال منكف ابكري يف قربه 81]
، ملسو هيلع هللا ىلصلن ببه ادينه ابياه، الى  مل جل ت به انأخيلب لن بسول ەللا 

 الن اعلحلبة بضوان ەللا لىاهم.
قەبرىدە ئازاب  قەبرە ئازابىغا تېگىشلىك بولغان كىشىگە

 لەرنىڭ قەبرىدە ئىنساندىنر پەرىشتىنەكى-مۇنكىربولىدىغانلىقىغا، 

سوراق -ئالى توغرىسىدا سوئۇنىڭ رەببى، دىنى ۋە پەيغەمبىر

ىن دبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرۋە ساھا ملسو هيلع هللا ىلصقىلىدىغانلىقىغا رەسۇلۇلالھ 

 ئاساسەن ئىمان ئېيتىمىز. مەلۇماتالرغاكەلگەن 

 وظف.ايموكل: ايم اللغة:
[ يؤمن شهل اعلنة ابيمةائكة اعكفا  اعكلتي ن، اعذين 78] الشرح:
ال حفظة لىانل، حيلون لىانل مجاع شقواعنل اشفالعنل، ا  تالىلجاىهم ەللا 



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

171 
 

َاِإنَّ : ﴿لىلتايفلبقوبنل إال لند اْةا  اجلملع، اهم ايمذكوبان يف قوعه 
﴾ امنهم بقاب َاُىوَن ۞َىُموَن َمل تَ فْ يَ اْ  ِكَفاًمل َكلتِِي َن ۞  َلَىْاُكْم حَلَلِفِظ َن ۞

الَّ َعَدْيِه َبِقاٌب َمل يَ ْىِفُظ ِمْن قَ ْوٍل إِ بقوعه: ﴿ تالىلالتاد اعذين ذكفهم ەللا 
 ﴾.َلِتادٌ 

بىزگە مۇھاپىزەتچى  تائاالاهلل  ،ئەھلى سۈننەت شەرھىسى:

 ھەرىكەتلىرىمىزنى-ئىشقىلغان، بىزنىڭ بارلىق سۆزلىرىمىز ۋە 

ۇرىدىغان، خاال ۋە جىمادىن باشقا يەردە بىزدىن لەپ تىخاتىر

ئايرىلمايدىغان كىرامەن كاتىبىين پەرىشتىلەرگە ئىمان ئېيتىدۇ. 

بايان قىلىنغان: مۇنداق سۆزىدە  ڭتائاالنىاهلل ھەققىدە ئۇالر 

ھالبۇكى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۈزىتىپ تۇرغۇچى »

ەرگاھىدا( ھۆرمەتلىك [. ئۇالر )اهلل نىڭ د16پەرىشتىلەر بار ]

پەرىشتىلەر بولۇپ، )سىلەرنىڭ سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالر(نى 

 .①«[12[. ئۇالر قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ ]11يېزىپ تۇرىدۇ ]

 زىتىپ تۇرغۇچىالرن كۆئايەتتە بايان قىلغا تائاالاهلل  ئۇالرنىڭ ئىچىدە

ئۇ قانداق بىر »يدۇ: اهلل تائاال مۇنداق دەۋە ھازىر بولغۇچىالر بار. 

سۆزنى قىلمىسۇن، ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ 

 .②«زىتىپ تۇرىدۇۆك

شبااح  بقيض تالىل[ ايؤمنون مبىك ايموت اعذي كىفه ەللا 79]
َمْوِت اعَِّذي ُقْل يَ تَ َوفَّلُكْم َمَىُك اعْ : ﴿تالىلاعاىم ن من اعثقى ن، كمل قلل 

َل ِبُكْم مُثَّ ِإىَل  مىك ايموت ابلتيلب  ﴾ ابلية اعتويف إىل َببِ ُكْم تُ ْفَجُاونَ اُكِ 
ذن ەللا ايمل كلن ذعك إب تالىلشبه هو اعذي ييلرف قيض اعفاح إبذن ەللا 

                                                           
 ئايەتكىچە. -12ئايەتتىن  -16سۈرە ئىنفىتار  ①
 ئايەت. -18سۈرە قاف  ②
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ل يف احلقاقة  شيًضل إذ هو اعفلل تالىلاإبادته بلب اعتويف إىل ەللا  تالىل
اال تالبض شبًدا،  ﴾لاَّللَُّ يَ تَ َوىفَّ انْأَبْ ُفَس ِح َن َمْوهتَِ ﴿: تالىلكمل قلل 

فمىك ايموت يقيض انأبااح اعيت أيمفه ەللا هبل، اهو من شلظم ايمةائكة 
خىًقل، امل يفد عه اسم حمدد يف اعكتل  ااعلنة، امل ابد يف ذعك فةا 

 ، اإّنل هو من كةا  شهل اعكتل .ملسو هيلع هللا ىلصيلح لن بسول ەللا 
الر ۋە جىنالر ئىنسان تائاالاهلل  ئەھلى سۈننەت،[ 33]

نىڭ جانلىرىنى ئېلىشقا مۇئەككەل قىلىنغان ملىرىئالە

)تەيىنلەنگەن( مەلەكۇل مەۋت )جان ئالغۇچى پەرىشتە( گە ئىمان 

ڭ سىلەرنى: >ئېيتقىنكى»: تائاال مۇنداق دەيدۇئېيتىدۇ. بۇ ھەقتە اهلل 

)جېنىڭالرنى ئېلىشقا( مۇئەككەل قىلىنغان پەرىشتە سىلەرنىڭ 

ردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا جېنىڭالرنى ئالىدۇ، ئاندىن پەرۋە

سبەت جان ئېلىشنىڭ مەلەكۇل مەۋتقا نى . ①«ر<قايتۇرۇلىسىلە

تە ىڭ ئىزنى بىلەن جانالرنى بىۋاستائاالنىئۇ اهلل  بولسا،بېرىلىشى 

نى ۋە ڭ ئىزتائاالنىاهلل  ئالىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر. جان ئېلىش

ت غىمۇ نىسبەتائاالئۆلتۈرۈش اهلل  ئىرادىسى بىلەن بولغاچقا،

دۇر. بۇ ھەقتە اهلل تائاالاهلل ئەمەلىيەتتە جان ئالغۇچى  بېرىلىدۇ چۈنكى

ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا، اهلل ئۇالرنىڭ »: تائاال مۇنداق دەيدۇ

)بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا( قەتئىي . ②«جانلىرىنى ئالىدۇ

 ئالىدۇ. ئۇ يارىتىلىشاهلل بۇيرۇغان جانالرنى  ۇڭا ئۇزىتلىق يوق. ش

ىلەردىندۇر. كىتاب ۋە سۈننەتتە كاتتا پەرىشت جەھەتتە ئىنتايىن

پ گەندەك( مۇئەييەن ئىسىم بەلگىلىنىئۇنىڭغا )ئەزرائىل دې

بايان دىن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كەلمىگەن، ئۇنىڭ ئىسمى ھەققىدە

                                                           
 ئايەت. -11سۈرە سەجدە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -12سۈرە زۇمەر  ②
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 ت ئەھلى كىتابنىڭ سۆزلىرىدىندۇر،ئۇ ئىسىم پەقە ،قىلىنمىغان

 خاالس.

ذااًب حقاقاال يقع لى  اعكفلب [ ايؤمن أبن يف اعقرب ل81]
 اايمنلفق ن، الى  من رل  ەللا من فلقة ايملىم ن اعاس ايمفاد من اعقرب

اعربزخ  ، فليملي  ياذ  يفهذه احلفف  يف انأبض بل ايمفاد للمل اعربزخ
سوا  كلن يف احلفف  يف ابطن انأبض شا يف اعيحف يف ابطن احلاتلن شا يف 

ليلع اغريهل، ايؤمنون أبن ذعك جزا  حواصل اعطاوب شا يف بطون اع
للدل هلم اشهنم يلتحقون ذعك، ايؤمنون أبن ايمنكف ااعنكري امهل مىكلن 
غىاظلن ييلرفان سؤال كل إبللن يف قربه، لن ببه ادينه ابياه، اكل هذه 

دعت  بطفيق اعتواتف، فوجب التقلد مل ملسو هيلع هللا ىلصانأخيلب ثيتت لن بسول ەللا 
 لىاه.

ۋە  ىقالر، مۇناپىدە كاپىرالررقەب، [ ئەھلى سۈننەت86]

ىن اهلل خالىغان كىشىلەرگە مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھكارلىرىد

قىغا ئىمان ئېيتىدۇ. قەبرە بولىدىغان ھەقىقىي ئازابنىڭ بارلى

« بەرزەخ ئالىمى» ، زېمىندىكى بۇ ئازگالالر ئەمەس بەلكىدېگەنلىك

ى دىكمەقسەت قىلىنىدۇ. شۇڭا گۇناھكار بەندە مەيلى يەرنىڭ تېگى

 ۋانلىرىنىڭ قورسىقىدا،دېڭىزدىكى دېڭىز ھاي ئازگالدا،

ە ۋ ۇچ ھايۋانالرنىڭ قورسىقىدايىرتق ارلىقالرنىڭ پوكىنىدا ياكىئۇچ

 ە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر قەبرىدەئۇنىڭدىن باشقا قانداقال يەردياكى 

، جازا ئادىل ، قەبرە ئازابىنىڭ ئۇالر ئۈچۈنئازابلىنىدۇ. ئەھلى سۈننەت

ئۇ ئازابقا اليىق ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىدۇ. ئەھلى بولسا  ۇالرئ

 ،ئىمان ئېيتىدۇ. ئۇ ئىككىسى ر پەرىشتىلەرگەنەكى-مۇنكىر سۈننەت
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 ئىنساننىڭ قەبرىسىدە ئۇالردىن رەببى، دىنى ۋە پەيغەمبىرى بارچە

ۇ خەۋەرلەرنىڭ ىغان رەھىمسىز پەرىشتىلەردۇر. بسورايدھەققىدە 

 سابىتۋاتىر ھەدىسلىرى بىلەن نىڭ مۇتى ملسو هيلع هللا ىلصھەممىسى رەسۇلۇلالھ 

 نەرسىلەرگە ئىشىنىش الزىم. سابىت بولغان. شۇنىڭ ئۈچۈن، بولغان

 [ ااعقرب إمل باضة من بَيض اجلنة، شا حفف  من حفف اعنريان.81]
ياكى دوزاخ  اجەننەتنىڭ باغچىلىرىدىن بىر باغچ —قەبرە 

 ئازگاللىرىدىن بىر ئازگالدۇر.

باضة من بَيض اجلنة، اذعك لى  ايمؤمن ااعقرب إمل  الشرح:
اعللحل اعذي يثيته ەللا اجياب لى  شسئىة ايمةائكة، اإمل حفف  من حفف 
اعنريان لى  اعكلفف اايمنلفق، امن شباد ەللا من ظىمة ايملىم ن افللقهم، 
امل يلح ذعك اعىفظ )اعقرب إمل باضة من بَيض اجلنة، اإمل حفف  من 

، اعكنه مضمون انأحلديث ملسو هيلع هللا ىلصبسول ەللا حفف اعنريان( مل يلح لن 
 يف رأن اعقرب. ملسو هيلع هللا ىلصايمتواتف  اعثلبتة لن بسول ەللا 

ەھكەم قىلغان ۋە اهلل مۇست —قەبرە  شەرھىسى:

رەلىگەن ھەرقانداق سالىھ پەرىشتىلەرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بې

باغچىدۇر ياكى  باغچىلىرىدىن بىر ئۈچۈن جەننەت مۇئمىن

مدە مۇسۇلمانالرنىڭ زالىملىرى ۋە ھە ، مۇناپىقھەرقانداق كاپىر

گاللىرىدىن ئاز ىقلىرىدىن اهلل خالىغان كىشىلەر ئۈچۈن دوزاخاسپ

رىدىن بىر باغچىلى يەنى قەبرە جەننەت) بىر ئازگالدۇر. بۇ سۆز

( باغچىدۇر ياكى دوزاخ ئازگاللىرىدىن بىر ئازگالدۇر دېگەن سۆز

ئەھۋالى  قەبرىنىڭ ئەينەن كەلمىگەن لېكىندىن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

مۇتىۋاتىر ھەدىسلىرىدە بۇ ھەقتە  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصھەققىدە رەسۇلۇلالھ 

 .مەزمۇنالر كەلگەن
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حنن بؤمن ابيمةائكة اعكفا  اعكلتي ن احلفظة، ابؤمن  اخلالصة:
مبىك ايموت، ابؤمن باذا  اعقرب اباامه ابلؤاعه، امبنكف ابكري، امبل 

 يكون يف اعقرب.
تىبىين مۇھاپىزەتچى كىرامەن كا ،بىز خۇالسە:

ھاالۋەت ۋە -پەرىشتىلەرگە، مەلەكۇل مەۋتقا، قەبرىدىكى ئازاب، ھوزۇر

دە بولىدىغان ىرنەكىر پەرىشتىلەرگە، قەب-مۇنكىرسوراققا، -سوئال

 ئېيتىمىز. ئىمانئىشالرغا 

 ايمنلقشة: 
 [ من هم احللفظون؟1]
 [ ملذا تاف  لن مىك ايموت؟2]
 [ هل يف اعقرب لذا  ا باام؟3]
 نكف ابكري؟[ من مهل م4]

 مۇزاكىرە: 

 [ مۇھاپىزەتچىلەر كىملەر؟1]

 مىلەرنى بىلىسىز؟[ جان ئالغۇچى پەرىشتە ھەققىدە نې2]

 ھاالۋەت بارمۇ؟-[ قەبرىدە ئازاب ۋە ھوزۇر1]

 ر كىم؟ۋە نەكى مۇنكىر[ 1]
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 يىگىرمە ئالتىنچى بۆلەك
   

[ ابؤمن ابعياث اجزا  انألملل يو  اعقالمة، ااعافض 82]
 ، اقفا   اعكتل  ااعثوا  ااعاقل  ااعلفاط اايمازان.ااحللل 

رىلىشكە، قىيامەت كۈنى ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تى

ڭ اهلل قا ، بەندىلەرنىقاجازا ياكى مۇكاپاتبېرىلىدىغان ەرگە ـئەمەلل

ڭ بەندىلەردىن تائاالنىلىنىشىغا، اهلل ىرھېساب بېرىش ئۈچۈن توغ

نى )ئەمەل للىرىئەمە-مبەندىلەر ئۆزىنىڭ نا ھېساب ئېلىشىغا،

ن زايا، ئازابقا، سىرات كۆۋرۈكىگە، مىئوقۇشىغا، مۇكاپاتق دەپتىرىنى(

يامان ئەمەللىرى -)قىيامەت كۈنى كىشىلەرنىڭ ياخشى

 تارتىلىدىغان تارازا( غا ئىمان ئېيتىمىز. 

[ ااجلنة ااعنلب خمىوقتلن ال تفنالن شبًدا اال تيادان، اشن ەللا 83]
اعنلب قيل اْىق، اخىق هلمل شهةًا، فمن رل  منهم إىل خىق اجلنة ا  تالىل

اجلنة فضةًا منه، امن رل  منهم إىل اعنلب لداًل منه، اكل يامل يمل قد 
 ففغ عه، اصلئف إىل مل خىق عه.

ۋە ئاخىرالشمايدىغان جەننەت ۋە دوزاخ مەڭگۈ يوقالمايدىغان 

جەننەت ۋە دوزاخنى  تائاالاهلل  مەخلۇقتۇر. شۈبھىسىزكى،

قان ھەمدە ئۇ ئىككىسىگە اليىق بۇرۇن يارات مەخلۇقاتالردىن

كىشىلەرنى ياراتقان. اهلل بەندىلەردىن خالىغان كىشىنى ئۆزىنىڭ 

پەزلى بىلەن جەننەتكە، خالىغان كىشىنى ئۆزىنىڭ ئادىللىقى بىلەن 

 ئۆزىگە، . ھەر كىشى ئۆزىگە پۈتۈلگىنىنى قىلىپدوزاخقا كىرگۈزىدۇ

ىلىپ بەلگىلەنگەن )جەننەت ياكى دوزاخقا( ئالدىنئاال تەقدىر ق
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 كىرىدۇ.

  اعياث: اإلحال  يو  اعقالمة. اللغة:
 ال تنقضالن اال ينتهي اجودمهل. ال تفنالن شبًدا اال تيادان:

ايموت   يياث تالىل[ ايؤمن شهل اعلنة شيًضل أبن ەللا 82] الشرح:
َاُثنَّ  َى ُقْل ب َ : ﴿تالىليو  اعقالمة، فاجلزيهم أبلملهلم كمل قلل  َاَبيبِ  عَتُ ي ْ
ايؤمنون ابعافض لى  ەللا   ﴾مُثَّ عَتُ نَ ي َُّؤنَّ مبَل َلِمْىُتْم َاَذِعَك َلَى  اَّللَِّ َيِلريٌ 

اابحللل   ﴾يَ ْوَمِئٍذ تُ ْاَفُضوَن اَل خَتَْف  ِمْنُكْم َخلِفَاةٌ : ﴿تالىلكمل قلل 
: الىلت حاث حيلسب ەللا كل إبللن مبل لمل، ابقفا   اعكتل  كمل قلل

اابعثوا  ااعاقل   ﴾اق ْفَْش ِكَتلَبَك َكَف  بِنَ ْفِلَك اْعاَ ْوَ  َلَىْاَك َحِلاًيل﴿
نأهل احللنلت ااعلائلت، احللنة باشف شمثلهلل شا يزيد، ااعلائة مبثىهل 
شا يافو، ايؤمنون ابعلفاط اهو جلف لى  رفري جهنم شدق من اعشاف  

شهل  ة، ايتخطف من فوقهاشحد من اعلاف، ياربه اعللحلون إىل اجلن
اعاذا ، ايؤمنون ابيمازان اعذي توزن به شلملل اعايلد، اهو مازان حقاقي 

 توضع احللنلت يف إحدى كفتاه، ااعلائلت يف اعكفة اعثلباة.
نىڭ قىيامەت كۈنى تائاال[ ئەھلى سۈننەت اهلل 82] شەرھىسى:

كاپات ياكى مۇرىلدۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە جازا ئۆلۈكلەرنى تى

 كاپىرالر»: تائاال مۇنداق دەيدۇئېيتىدۇ. اهلل  ئىمان بېرىدىغانلىقىغا

ھەرگىز تىرىلدۈرۈلمەيمىز دەپ گۇمان قىلىشتى، ئېيتقىنكى: 

ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، پەرۋەردىگارىم بىلەن قەسەمكى، سىلەر >

ىڭالردىن خەۋەر چوقۇم تىرىلدۈرىسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قىلمىش
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 تائاالغائۇالر بەندىلەرنىڭ اهلل  . ①«<بېرىلىدۇ، بۇ اهلل قا ئاساندۇر

ئېيتىدۇ. اهلل  ئىمانلىنىدىغانلىقىغا ىرھېساب بېرىش ئۈچۈن توغ

بۇ كۈندە سىلەر )اهلل قا( )ھېساب بېرىش ئۈچۈن( »: تائاال مۇنداق دەيدۇ

پ سىلەر ھېچقانداق بىر سىرنى يوشۇرۇتوغرىلىنىسىلەر، 

تائاال ھەربىر ئىنساننىڭ اهلل قىيامەت كۈنى  . ②«قااللمايسىلەر

-بەندىلەر ئۆزىنىڭ نام قىلغان ئەمىلىدىن ھېساب ئالىدىغانلىقىغا،

قىلغان ئەمەللىرى يېزىلغان  )بەندىلەرنىڭ دۇنيادا نىللىرىمەئە

 :تائاال مۇنداق دەيدۇ. اهلل كەلتۈرىدۇ ئىمانئوقۇيدىغانلىقىغا  دەپتەرنى(

ىڭنى ئوقۇغىن! بۈگۈن ئۆزۈڭگە )يەنى بۇ لىرلەئەم-نام> :ىڭغا()ئۇن»

ئۇالر  .③«دېيىلىدۇ كۇپايە< ڭغا( ئۆزۈڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭقىلمىشلىرى

 بىر مۇكاپات، يامانالرغا جازا بېرىلىدىغانلىقىغا، يەنىياخشىالرغا 

ياخشى ئىشقا ئون ھەسسە ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق مۇكاپات 

ناھقا شۇ گۇناھنىڭ باراۋىرىدە جازا بېرىلىدىغانلىقى، بىر گۇ

نىدىغانلىقىغا ۋە سىراتقا ئىمان بېرىلىدىغانلىقى ياكى ئەپۇ قىلى

قىلدىن ئىنچىكە، قىلىچتىن ئىتتىك بولسا سىرات ئېيتىدۇ. 

بولغان جەھەننەمنىڭ ئۈستىدىكى كۆۋرۈكتۇر. ياخشىالر ئۇ 

دىن ئازاب ئەھلى ئۇنىڭ ئۈستى ،كىرىدۇ جەننەتكەئۆتۈپ كۆۋرۈكتىن 

دوزاخقا چۈشۈپ كېتىدۇ. ئۇالر بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرى 

بىر  بولسائۆلچىنىدىغان مىيزانغا ئىمان ئېيتىدۇ. ئۇ مىيزان 

گە يامانلىقالر يەنە بىر تەخسىسى ،ە ياخشىلىقالرگتەخسىسى

 تارازىدۇر. يقىقويۇلىدىغان ھەقى

[ ايؤمنون بوجود اجلنة ااعنلب اشهنمل خمىوقتلن اموجودًتن 83]

                                                           
 .نىڭ بىر قىسىمىئايەت -3سۈرە تەغابۇن  ①
 ئايەت. -18سۈرە ھاققە  ②
 ئايەت. -11سۈرە ئىسرا  ③
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يمذبي ن اايمذبي ن، فأمل انب ان، ااجلنة داب ايمتق ن، ااعنلب داب اعكلففين اْل
ىن، اشمل انب اعكلففين فةا تفىن، اشمل اجلنة فإهنل ال تفىن شبًدا اقد فتف

خىقهمل ەللا قيل اْىق، اقد خىق ەللا عكل منهمل شهةًا، شمل شهل اجلنة 
لب، عامل شهل اعن فاالفان عامل شهل اجلنة، اشمل شهل اعنلب فاالفان

فأهل اجلنة يدخىوهنل بفضل ەللا، اشهل اعنلب يدخىوهنل بادل ەللا، اكل 
ااحد يامل لى  حلب مل قدبه ەللا عه، اكل ااحد يلري إىل مل قدبه 

 ەللا عه.
قىغا ننەت جەننەت ۋە دوزاخنىڭ مەۋجۇتلۇ[ ئەھلى سۈ81]

ھازىر  ،ۇ ئىككىسى مەخلۇق )يارىتىلغۇچى( بولۇپئىمان ئېيتىدۇ. ئ

دوزاخ كاپىرالر ۋە  جەننەت تەقۋادارالرنىڭ ماكانىدۇر،مەۋجۇتتۇر. 

ئاخىرلىشىدۇ  ئوتى. گۇناھكارالرنىڭ گۇناھكارالرنىڭ ماكانىدۇر

مەڭگۈ ئاخىرالشمايدۇ. جەننەت مەڭگۈ  الرنىڭ ئوتىكاپىر ئەمما

اهلل ئۇ ئىككىسىنى خااليىقتىن بۇرۇن ياراتقان ھەمدە ئۇ  يوقىمايدۇ.

نى ياراتقان. جەننەت ىرىگە ئۇالرنىڭ ئەھلىلىھەربىرىڭ ئىككىسىن

دوزاخ  گە جەننەت ئەھلىنىڭ ئەمىلى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىلىدۇ،ئەھلى

 لى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىلىدۇ؛ شۇڭادوزاخ ئەھلىنىڭ ئەمى گەئەھلى

دوزاخ ئەھلى  نىڭ پەزلى بىلەن جەننەتكە كىرىدۇ،جەننەت ئەھلى اهلل 

ئادەم اهلل ئۇنىڭغا  ھەربىرەن دوزاخقا كىرىدۇ. اهلل نىڭ ئادىللىقى بىل

 غاتەقدىر قىلغان نەرسىگە ئاساسەن ئەمەل قىلىدۇ ھەمدە اهلل ئۇنىڭ

 .تەقدىر قىلغان ئورۇنغا )جەننەت ياكى دوزاخقا( كىرىدۇ

 [ ااْري ااعشف مقدبان لى  اعايلد.84]
 ياخشىلىق ۋە يامانلىق بەندىلەرگە تەقدىر قىلىنغاندۇر.
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ستطللة اعيت جيب هبل اعفال، من حنو اعتوفاق اعذي ال [ ااال85]
جيوز شن يوصف ايمخىوق به فهي مع اعفال، اشمل االستطللة من جهة 
اعلحة ااعوسع، ااعتمكن اسةامة انأداات فهي قيل اعفال، اهبل يتاىق 

ُ بَ ْفًلل ِإالَّ ُاْسَاهَ : ﴿تالىلاْطل ، اهو كمل قلل   .﴾لاَل ُيَكىِ ُف اَّللَّ
رنى قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان قادىر بولۇش بولسا، ئىشال

مەخلۇقنىڭ ئۇنىڭ بىلەن سۈپەتلىنىشى دۇرۇس بولمايدىغان )اهلل 

تەرىپىدىن بولۇپ، ئۇ قادىر بولۇش نىڭ( مۇۋەپپەق قىلىپ بېرىشى 

ساغالملىق،  ئەمما شۇ ئىشنى قىلىش بىلەن بىرگە بولىدۇ.

رنىڭ ساالمەت بولۇشى كەڭرىچىلىك، ئىمكانىيەتكە ئېرىشىش، ئەزاال

شۇ ئىشنى قىلىشتىن ئىلگىرى  قادىر بولۇشتەرىپىدىن بولغان 

خىل قادىر مەۋجۇت بولىدۇ. خىتاب )شەرىئەت تەكلىپلىرى( بۇ 

مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ )ئىنساندا بۇ ئىقتىدار ھازىرالنغاندىن  بولۇشقا

كېيىن شەرىئەت ئىشلىرىغا تەكلىپ قىلىنىدۇ(. خىتاب ھەققىدە 

اهلل ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا »: تائاال مۇنداق دەيدۇ اهلل

 .①«تەكلىپ قىلمايدۇ

  مقدبان: مكتوابن مفادان. اللغة:
 اعطلقة ااعتمكن. اعوسع:

[ ااْري ااعشف كةامهل كلئن بقضل  ەللا اقدبه كمل 84] الشرح:
َْْرْيِ َابَ ي ْ : ﴿تالىل﴾ اقلل ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِلْنِد اَّللَِّ : ﴿تالىلقلل  ُىوُكْم اِبعشَّفِ  َاا
َنةً  ﴾ فكل ري  جيفي يف هذا اعكون من خري ارف إّنل جيفي بتقديف ِفت ْ

 ەللا اإبادته، فمل رل  ەللا كلن امل مل يشأ مل يكن.
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -285سۈرە بەقەرە  ①
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[ ياخشىلىق ۋە يامانلىق ھەر ئىككىلىسى 81] شەرھىسى:

: دۇۇنداق دەيتائاال م. اهلل ڭ قازا ۋە قەدەرى بىلەن يۈز بېرىدۇتائاالنىاهلل 

)ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ( > :ئېيتقىنكى ()ئى مۇھەممەد!»

. ①«<ياراتقاندۇر( ھەممىسى اهلل تەرىپىدىندۇر )يەنى ھەممىسىنى اهلل

سىلەرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىش، »اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

بۇ كائىناتتىكى  . ②«ىنايمىزياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق س

ياخشىلىق ۋە يامانلىقتىن ئىبارەت يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ 

ھەممىسى پەقەت اهلل نىڭ تەقدىرى ۋە ئىرادىسى بىلەنال يۈز بېرىدۇ. 

شۇنىڭ ئۈچۈن، اهلل نىڭ خالىغىنى بولىدۇ، اهلل نىڭ خالىمىغىنى 

 بولمايدۇ.

إلباد  هبل اعفال [ االستطللة بوللن: احدمهل هي اعقدب  اا85]
اهذه تكون مع اعفال اهذه مبثلبة اعتوفاق ااهلداية اعذي ال يوصف به 

دب  . ااإلستطللة اعثلباة مباىن اجود آالت اعفال ااعطلقة ااعقتالىلإال ەللا 
اعةازمة عفاىه، ااعوسع ايمطىو  عىفال، فهذه قد تكون قيل اعفال، بل 

كون انأمف ااعنهي، كمل هي شصةًا تكون قيل اعفال، الى  شسلسهل ي
اَل ُيَكىِ ُف اَّللَُّ : ﴿اقلل ﴾اَل ُيَكىِ ُف اَّللَُّ بَ ْفًلل ِإالَّ ُاْسَاَهل﴿: تالىلقلل 

 ﴾ فلْطل  متاىق هبل ااعتكىاف منوط هبل.بَ ْفًلل ِإالَّ َمل آًَتَهل
ئۇنىڭ  ئىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: بىرى، قادىر بولۇش[ 86]

 قادىر بولۇشخىل درەت ۋە ئىرادىدۇر. بۇ قا چىقىدىغان قۇبىلەن ۋۇجۇد

 شقادىر بولۇخىل شۇ ئىشنى قىلىش بىلەن بىللە مەۋجۇت بولىدۇ. بۇ 

 قدىن باشقىسى سۈپەتلىنىلسە توغرا بولمايدىغان تەۋپىتائاالاهلل 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -38سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -16ئەنبىيا سۈرە  ②
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 ىش بىلەن تەڭ ۋۇجۇدقا چىقىدۇ؛ يەنە بىرى،بېرىش ۋە ھىدايەت قىل

-ئىش بولغان قۇدرەت ۋە چۈن الزىمقىلىش ئۈ ھەرىكەت-تاقەت، ئىش

 لۇشىقىلىش ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان تاقەتنىڭ مەۋجۇت بوھەرىكەت 

 تئەلۋەتتە شۇ ئىشنى قىلىشتىن ئىلگىرى مەۋجۇ بىلەن بولىدۇ. بۇ

ئۇ ئەسلىدە شۇ ئىشتىن ئىلگىرى مەۋجۇت بولىدۇ.  بولىدۇ، ھەتتا

 چەكلەش( بولىدۇ. بۇ ھەقتە-نەھىي )بۇيرۇش-نىڭ ئاساسىغا ئەمىرئۇ

اهلل ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا »: تائاال مۇنداق دەيدۇاهلل 

اهلل ئىنساننى »: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل  . ①«تەكلىپ قىلمايدۇ

خىتاب  . ②«پەقەت تاقىتى يېتىدىغان ئىشقىال تەكلىپ قىلىدۇ

ۇ شتەكلىپ قىلىش  مۇناسىۋەتلىك ۋە ئۇ خىل قادىر بولۇشقاىش قىل

 .باغالنغاندۇر ولۇشقاخىل قادىر ب

 [ اشفالل اعايلد خىق ەللا، اكلب من اعايلد.86]
ۋە  ھەرىكەتلىرى اهلل نىڭ يارىتىشى-ئىشبەندىلەرنىڭ 

 نىڭ قىلىشى بىلەن بولىدۇ.بەندىلەر

ن إال مل  يطاقو إالَّ مل يطاقون، اال  تالىل[ امل يكىفهم ەللا 87]
نأحد،  ول: ال حاىةبق «ال حول اال قو  إال ابهلل»كىفهم، اهو تفلري 

اال حفكة نأحد لن مالاة إال مباوبة ەللا، اال قو  نأحد لى  إقلمة 
 .تالىلطللة ەللا ااعثيلت لىاهل إال بتوفاق ەللا 

 ى يېتىدىغانتنىڭ تاقىبەندىلەرنى پەقەت ئۇالر تائاالاهلل 

پ پەقەت اهلل ئۇالرنى تەكلى نىڭ تاقىتىئىشقىال تەكلىپ قىلدى، ئۇالر

اهلل ) قا خاستۇر اهللقۇۋۋەت -كۈچبارلىق »ۇ شقىال يېتىدۇ. بقىلغان ئى

دېگەن « لمەيدۇ(نىڭ ياردىمى بولمىسا قولىمىزدىن ھېچ ئىش كە
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ھېچكىم اهلل نىڭ ئېيتىمىزكى، . بىز سۆزنىڭ ئىزاھاتىدۇر

هلل ا ۇ، تەدبىر ۋە ھەرىكەت قىاللمايدۇ.ياردىمىسىز گۇناھتىن يانالمايد

اهلل قا ئىتائەت قىلىشقا ۋە اهلل  ىشىنىڭتەۋپىق بەرمىسە، ھېچبىر ك

 قۇۋۋىتى يەتمەيدۇ.-ستەھكەم تۇرۇشقا كۈچقا ئىتائەت قىلىشتا مۇ

قدبه، اقضلئه الىمه ا  تالىل[ اكل رائ جيفي مبشائة ەللا 88]
غىيت مشائته ايمشائلت كىهل، اغىب قضلؤه احلال كىهل. يفال مل يشل ، 

  ْن، اتنزه لن كل لاب ااهو غري ظلمل شبًدا، تقدس لن كل سو  احَ 
 ﴾.اَل ُيْلَأُل َلمَّل يَ ْفَاُل َاُهْم ُيْلأَُعونَ ﴿َر ْن 

ڭ خالىشى، قازاسى )قارار چىقىرىشى(،  تائاالنىھەممە ئىش اهلل 

بارلىق  ىڭ خالىشىبولىدۇ. اهلل ن تەقدىرى بىلەن ۋە ىمىئىل

اهلل نىڭ قازاسى بارلىق  )مەخلۇقاتالرنىڭ( خاالشلىرىدىن،

بتۇر. اهلل خالىغىنىنى قىلىدۇ ئەمما ئەسال زۇلۇم دىن غالىرتەدبىرلە

، قىلمايدۇ. اهلل بارلىق يامانلىق ۋە ھاالك بولۇشتىن پاكتۇر

)اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:( . نۇقساندىن يىراقتۇر-نداق ئەيىبھەرقا

اق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سور-نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال اهلل»

 .①«سوراق قىلىنىدۇ-سوئال

  .ا تنزه تالىل تقدس: اللغة:
  ح ن: احل ن اهلةاك.

 لاب اهو مل ر ن اإلبللن. ر ن:
 زكمل قلل ل  تالىل[ اشفالل اعايلد كىهل خىق ەللا 86] الشرح:

ُ َخَىَقُكْم َاَمل تَ ْاَمُىونَ اجل: ﴿ هذا هو ﴾ عكنهل كلب من اعايلد، ا َااَّللَّ
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ل اد  عىايد، اخةافً قول شهل احلق، خةافًل عىجربية اعذين بفوا شي إب 
عىماتزعة اعذين جاىوا اعايد خلعق شفالل اعشف دان إباد  ەللا، فهمل يف 

 طفيف اعنقاض اإلففاط ااعتففيط، ااعوسط قول شهل اعلنة ااجلمللة.
 ھەرىكەتلىرىنىڭ-ئىش[ بەندىلەرنىڭ 85] شەرھىسى:

داق مۇن ئەززە ۋە جەللـە بۇ ھەقتە تائاال ياراتقاندۇر. اهللاهلل  نىھەممىسى

ھالبۇكى، سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى اهلل » :دەيدۇ

. قىلغاندۇربەندىلەر  ھەرىكەتلەرنى-ئىشلېكىن ئۇ  . ①«ياراتقاندۇر

يوققا چىقارغان  ەندىنىڭ ئىرادىسىنىڭ ھەممىسىنىب ،بۇ امان

ئەسكى  اهلل نىڭ ئىرادىسىسىز»لەرگە ھەمدە بەندىنى ىجەبەرىي

بولغان  لەرگە قارشىىمۇئتەزىل دەپ بىلگەن« ئىشالرنى ياراتقۇچى

ۋېتىش ۇىرقە ھەددىدىن ئاشۇرھەق ئەھلىنىڭ سۆزىدۇر. ئۇ ئىككى پ

قارشى ئىككى تەرەپتە ئىبارەت بولغان قارىمۇ سەل قاراشتىنۋە 

بولسا ئوتتۇراھال يول  ئەھلى سۈننەت ۋەلجامائەت ۇۋالغان،تۇر

 .تۇتقاندۇر

: الىلتمل يكىف اعنلس إال مبل يطاقون كمل قلل  تالىل [ اەللا87]
  دعال لى  فلعتكىاف ابعشي ﴾اَل ُيَكىِ ُف اَّللَُّ بَ ْفًلل ِإالَّ ُاْسَاَهل﴿

استطللته، ااعايلد ال يطاقون إال مل كىفهم ەللا به، فىو شهنم شطلقوا غريه 
شهنم ال  ى لعكىفهم ەللا به، فىمل مل يكىفهم أبكثف ممل كىفهم به، دل 

ن ايمالاة شي ال تول ل «ال حول اال قو  إال ابهلل»يطاقون غريه، اماىن 
 ا توفاقه. تالىلاال قدب  لى  اعطللة إال مباوبة ەللا 

ئىنسانالرنى پەقەت ئۇالر تاقىتى يېتىدىغان  تائاال[ اهلل 83]
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about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

184 
 

 اهلل»: تائاال مۇنداق دەيدۇئىشقىال تەكلىپ قىلغان. بۇ ھەقتە اهلل 

شۇڭا  .①«منى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇھېچكى

 ئۇنى ھەرقانداق بىر ئىشقا تەكلىپ قىلىشى بەندىنىڭ اهلل نىڭ

ا دەلىلدۇر. بەندىلەرنىڭ پەقەت اهلل ئۇالرنى تەكلىپ ىغقىالاليدىغانلىق

ئەگەر ئۇالر ئۇنىڭدىن باشقىسىغا  يېتىدۇ، قىلغان نەرسىگىال تاقىتى

بولسا ئىدى ئەلۋەتتە اهلل ئۇالرنى ئۇنىڭغا تەكلىپ تاقەت قىاللىغان 

پ قىلغان قىلغان بوالتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، اهلل ئۇالرنى تەكلى

ئۇالرنىڭ ئۇنىڭدىن  ،تەكلىپ قىلمىغانلىقى ئىشالردىن ئاشۇرۇپ

-كۈچبارلىق ». مەيدىغانلىقىغا دەلىلدۇرباشقىسىغا تاقىتى يەت

ى بولمىسا قولىمىزدىن ھېچ )اهلل نىڭ ياردىم قا خاستۇر قۇۋۋەت اهلل

ە ڭ ياردىمى ۋتائاالنىپەقەت اهلل » ،نىڭ مەنىسىدېگەن« لمەيدۇ(ئىش كە

ەت ئىتائ تائاالغاتەۋپىق بېرىشى بىلەنال گۇناھتىن يانغىلى ۋە اهلل 

 دېگەنلىكتۇر. «قىلغىلى بولىدۇ

لىمه،  ا تالىل[ اكل ري  جيفي يف هذا اعكون مبشائة ەللا 88]
همل مشائة ەللا غىيت كل مشائة، امشائته تنفذ، امابقضلئه اقدبه، ف

ؤه غىب مل يلتطااوا فقضل تالىلاحتلل اعنلس عإلفةات ممل قضله ەللا 
ي  مل يشل ، اهو متنزه لن اعظىم، اكل ر تالىلاحلال كىهل، يفال ەللا 

اَل  ِإنَّ اَّللََّ ا ﴿ ﴾ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْظِىُم ِمثْ َقلَل َذبَّ ٍ قضله فهو ل ن اعادل ﴿
ًئل َاَعِكنَّ اعنَّلَس شَبْ ُفَلُهْم َيْظِىُمونَ  اقد تنزه اتقدس لن  ﴾َيْظِىُم اعنَّلَس َرا ْ
 َاُهْم اَل ُيْلَأُل َلمَّل يَ ْفَالُ ﴿كل سو  اظىم اهةاك الاب ار ن ابقص 

 ﴾.ُيْلأَُعونَ 
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ڭ خالىشى، تائاالنى[ بۇ كائىناتتىكى بارلىق ئىش اهلل 88]

بىلەن بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، اهلل نىڭ  تەقدىرى ىمى، قازاسى ۋەئىل

 . اهلل نىڭ)مەخلۇقاتالرنىڭ( خاالشالردىن غالىبتۇرخالىشى بارلىق 

ڭ قازاسى )ھۆكۈمى( ھەممە تائاالنىخالىشى ئىجرا بولىدۇ. اهلل 

يلە ھەرقانداق ھىيلىنى بېسىپ چۈشكەن بولغاچقا، ئىنسانالر ھى

 قىلغان نەرسىدىن ھۆكۈم تائاالاهلل ئىشلىتىشىدىن قەتئىينەزەر 

ئۇ زۇلۇم قىلىشتىن  خالىغىنىنى قىلىدۇ، تائاالقۇتۇاللمايدۇ. اهلل 

 ئىش ھەقىقىيپاكتۇر. اهلل ھۆكۈم قىلىۋەتكەن ھەرقانداق 

اهلل ھەقىقەتەن زەررىچە زۇلۇم »)اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ:( ئادىللىقتۇر. 

شۈبھىسىزكى، اهلل » يەنە مۇنداق دەيدۇ:( )اهلل تائاال . ①«قىلمايدۇ

لېكىن ئىنسانالر )كۇفرى ۋە  ىنسانالرغا قىلچە زۇلۇم قىلمايدۇئ

. ②«گۇناھ ئارقىلىق( ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلىدۇ  

-بارچە يامانلىق، زۇلۇم، ھاالك بولۇش، ئەيىباهلل  شۈبھىسىزكى،

 اهلل»نداق دەيدۇ:( )اهلل تائاال مۇپاكتۇر.  لەردىنلىكنۇقسان ۋە كەمچى

-اق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئالسور-نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال

 .③«سوراق قىلىنىدۇ

اعياث حق يو  اعقالمة ااجلزا  ااعافض ااحللل   اخلالصة:
اايمازان ااجلنة ااعنلب، كىه حق، ااجلنة ااعنلب خمىوقتلن ال تفنالن، اكل 

تطللة اعايلد خمىوقة هلل ااالسليد صلئف إىل مل قدب ەللا عه، اكل شفالل 
 ل فوق طلقتهم.مل يكىف اعايلد مب تالىلبوللن لى  مل سيق تفلاىه، اەللا 

مۇكاپات، -تۇر. جازادىكى تىرىلىش ھەققىيامەت كۈنى خۇالسە:

 لىنىشى، اهلل نىڭىرڭ اهلل قا ھېساب بېرىش ئۈچۈن توغبەندىلەرنى
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ەننەت، دوزاخ بەندىلەردىن ھېساب ئېلىشى، مىيزان )تارازا(، ج

تۇر. جەننەت ۋە دوزاخ يوقاپ تارلىقالرنىڭ ھەممىسى ھەققا

تەقدىر قىلغان  انداق بەندە اهللكەتمەيدىغان مەخلۇقالردۇر. ھەرق

لىرىنىڭ ئورۇنغا )جەننەت ياكى دوزاخقا( كىرىدۇ. بەندىلەرنىڭ ئىش

سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك،  ھەممىسى اهلل نىڭ مەخلۇقىدۇر. ئىلگىرى

ڭ ىبەندىلەرنى ئۇالرن تائاال. اهلل ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ ۇشقادىر بول

 تەكلىپ قىلمىدى. تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشالرغا

 ايمنلقشة: 
 [ ملذا تاف  لن شحوال يو  اعقالمة؟1]
 [ مل اعقول احلق يف ملأعة فنل  اعنلب؟2]
 [ هل خىق ەللا اْري ااعشف اقدبمهل؟3]
 ىف اعنلس فوق طلقتهم؟[ كاف تفد لى  من قلل: إن ەللا ك4]

 مۇزاكىرە: 

مىلەرنى ېالالر ھەققىدە ن[ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋ1]

 بىلىسىز؟

 ھەقمەسىلىسى ھەققىدىكى  ڭ ئاخىرلىشىش[ دوزاخنى2]

 سۆز قايسى؟

ئۇ ئىككىسىنى  ىلىق ۋە يامانلىقنى ياراتقانمۇ،[ اهلل ياخش1]

 تەقدىر قىلغانمۇ؟

 «يدىغان ئىشالرغا بۇيرۇغانمەاهلل ئىنسانالرنى تاقىتى يەت[ »1]

 دېگەن كىشىگە قانداق رەددىيە بېرىسىز؟
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 يىگىرمە يەتتىنچى بۆلەك
 

 [ ايف دلل  انأحال  اصدقلهتم منفاة عألموات.89]
ۋە سەدىقىلىرىدە ئۆلۈكلەرگە مەنپەئەت  ھاياتالرنىڭ دۇئالىرى

 باردۇر.

 يلتجاب اعدلوات، ايقضي احللجلت. تالىل[ اەللا 91]
 ھاجەتلەرنى راۋا قىلىدۇ.دۇئاالرنى ئىجابەت قىلىدۇ ۋە  ائاالتاهلل 

 لىلتا[ اميىك كل ري  اال ميىكه ري ، اال غىن لن ەللا 91]
طففة ل ن، امن استغىن لن ەللا طففة ل ن، فقد كفف ا صلب من شهل 

 احل ن.
 شەيئىھېچ  ممە شەيئىگە ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ،ھە تائاالاهلل 

-دىن كۆزنى يۇمۇپتائاالاهلل  ق قىاللمايدۇ ۋەاهلل قا ئىگىدارچىلى

دىن كۆزنى تائاالاهلل ئۆزىنى . واللمايدۇبىھاجەت ب مۇئاچقۇچىلىك

ن كىشى شەكسىز كاپىر ئاچقۇچىلىك بىھاجەت ھېسابلىغا-يۇمۇپ

 ھاالك بولغۇچىالردىن بولىدۇ. بولىدۇ ۋە

 [ اەللا يغضب ايفض ، ال كأحد من اعوبى.92]
لىنىشى ۋە رازى رازى بولىدۇ، اهلل نىڭ غەزەپ ۇ ۋەلىنىداهلل غەزەپ

 بىرىگە ئوخشىمايدۇ.اتالردىن ھېچبولۇشى مەخلۇق

 غىن: استغنل .  اللغة:
 احَل ْن: اهلةاك. 

 اْىق. اعوبى:
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... »[ اايمات ينتفع بدلل  احلي عه كمل يف احلديث: 89] الشرح:
وا  من لنه، س اكذعك ينتفع ايمات بلدقة احلي« شا اعد صلحل يدلو عه

 اعده شا غريه.
ئۆلگەن ئادەم ھايات ئادەمنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن  شەرھىسى:

…. »مۇنداق كەلگەن: مەنپەئەتلىنىدۇ. ھەدىستە  دىنقىلغان دۇئاسى

. ①«سالىھ پەرزەنت ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇرىدىغانياكى 

شۇنىڭدەك، ئۆلگەن ئادەم ئۆزىنىڭ بالىسى بولسۇن ياكى باشقىالر 

ڭ ئۇنىڭ ھەققىدە قىلغان سەدىقىسىدىن ئادەمنى بولسۇن ھايات

 مەنپەئەتلىنىدۇ. 

قَلَل اَ يلتجاب اعدلوات كمل قلل لز اجل: ﴿ تالىل[ اەللا 91]
، من جىب ﴾ اهو اعذي يقضي احلوائج ْىقهَببُُّكُم اْدُلوين َشْسَتِجْب َعُكمْ 

 اعنفع ادفع اعضف، إذ ال ميىك انأمف سواه.
اهلل ئەززە ۋە نى ئىجابەت قىلىدۇ. بۇ ھەقتە دۇئاالر تائاال[ اهلل 36]

ماڭا دۇئا >پەرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ: »: ەيدۇدمۇنداق  جەللـە

قىلىڭالر، مەن )دۇئايىڭالرنى( قوبۇل قىلىمەن )تىلىگىنىڭالرنى 

پايدىنى قولغا كەلتۈرۈش  مەخلۇقلىرىنىڭتائاال اهلل  .②«<بېرىمەن(

جەتلىرىنى ئادا ارلىق ھازىياننى چېكىندۈرۈشتىن ئىبارەت ب ۋە

كى ھەرقانداق ئىشقا اهلل تىن باشقىسى ئىگە چۈن قىلىدىغان زاتتۇر

 بواللمايدۇ.

هو ملعك ايملعك، املعك كل ري ، اال تلف   تالىل[ اەللا 91]
ة ل ن، فكل طفف تالىليف خىقه إال إبذبه، اال ميكن االستغنل  لن ەللا 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -56سۈرە غافىر  ②



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

189 
 

شموبه، اهدايته  لده ابزقه اتدبرييف خىقه اإجي تالىلخمىوق حمتلج إىل ەللا 
 َااَّللَُّ ُهَو ََي شَي َُّهل اعنَّلُس شَبْ ُتُم اْعُفَقفَاُ  ِإىَل اَّللَِّ : ﴿تالىلاإبرلده، كمل قلل 

 تالىل ﴾ اشميل خمىوق ظن حلظة شبه يلتطاع االستغنل  لن ەللااْعَغيِنُّ احْلَِمادُ 
 فقد كفف بذعك، اشصيح من شهل اعفدى ااهلةاك.

بارلىق پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، ھەممە  تائاالاهلل [ 31]

شەيئىنىڭ ئىگىسىدۇر. اهلل نىڭ مەخلۇقلىرىدا پەقەت اهلل نىڭ ئىزنى 

ئاچقۇچىلىك اهلل -بىلەنال باشقۇرۇش ھوقۇقى بولىدۇ. كۆزنى يۇمۇپ

 ھەربىر. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەمەستۇردىن بىھاجەت بولۇش مۇمكىن تائاال

ى، ئىجاد قىلىشى، رىزىق بېرىشى، مەخلۇق اهلل نىڭ يارىتىش

ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇشى، ھىدايەت قىلىشى، توغرا يولغا باشلىشى 

تائاال موھتاجدۇر. بۇ ھەقتە اهلل  تائاالغاقاتارلىق جەھەتلەردە اهلل 

ئى ئىنسانالر! سىلەر اهلل قا موھتاجسىلەر، اهلل »: مۇنداق دەيدۇ

قايسىبىر  . ①«ن( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر)ھەممىدى

ئاچقۇچىلىك بىھاجەت -كۆزنى يۇمۇپئۆزىنى دىن تائاالمەخلۇق اهلل 

ئاشۇ گۇمانى سەۋەبلىك شەكسىز كاپىر  سا،بوالاليمەن دەپ گۇمان قىل

 .ىدۇبولىدۇ ھەمدە ھاالك بولغۇچىالردىن بول

 تاتإذا شيغضب إذا ابتهكت حملبمه ايفض   تالىل[ اەللا 92]
: الىلتمفاضاه ا شاامفه، اغضيه ابضله صفتلن اثبتتلن كمل قلل 

﴾ امهل ُمْؤِمِن نَ َعَقْد َبِضَي اَّللَُّ َلِن اعْ ﴾ اكمل قلل: ﴿َاَغِضَب اَّللَُّ َلَىْاهِ ﴿
يه ابضله دان تكااف اال تشياه، فغض تالىللى  ايماىن اعةائقة ابهلل 

 .﴾ ٌ ِىِه َريْ عَْاَس َكِمثْ ﴿ل: صفتلن عالتل كلفلت اْىق حبلل من انأحوا
                                                           

 ئايەت. -16سۈرە فاتىر  ①
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چەكلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلىنغان چاغدا  تائاال[ اهلل 32]

غەزەپلىنىدۇ، ئۆزى رازى بولىدىغان ئىشالر ھەمدە بۇيرۇقلىرى 

ڭ غەزەپلىنىشى بىلەن تائاالنىئورۇندالغان چاغدا رازى بولىدۇ. اهلل 

ائاال ت. بۇ ھەقتە اهلل سۈپەتلەردۇر بولسا اهلل تا بار بولغان  رازى بولۇشى

تائاال يەنە اهلل  . ①«دۇچار بولىدۇنىڭ غەزىپىگە  اهلل»: مۇنداق دەيدۇ

ئۇ  . ②«ھەقىقەتەن رازى بولدىاهلل مۇئمىنلەردىن » :مۇنداق دەيدۇ

ۋە  قانداقلىقىنى سۈرۈشتە قىلماستىنئىككى سۈپەتنى 

بويىچە چۈشىنىش  يىق بولغان مەنەال تائاالغائوخشاتماستىن اهلل 

 زىلىقى ھېچبىر ھالەتتەڭ غەزىپى بىلەن راتائاالنىكېرەك. اهلل 

سۈپەتلەردۇر، )اهلل تائاال مەخلۇقنىڭ سۈپەتلىرىگە ئوخشىمايدىغان 

 .③«قا ئوخشاش ئەمەستۇرھېچ شەيئى اهلل » مۇنداق دەيدۇ:(

 اەللااعدلل  ااعلدقة من انأحال  ينفالن انأموات،  اخلالصة:
هو جماب اعدلوات، اميىك كل مل يف انأبض ااعلموات، ال  تالىل

يلتغىن لنه شحد من ايمخىوقلت، اغضيه ابضله صفتلن حقاقاتلن لى  
 .سيحلبه اتالىلاعكافاة اعةائقة به 

ھاياتالر تەرىپىدىن قىلىنغان دۇئا ۋە سەدىقە  خۇالسە:

ى ئىجابەت قىلغۇچىدۇر. دۇئاالرن تائاالئۆلۈكلەرگە مەنپەئەت بېرىدۇ. اهلل 

نىڭ ھەممىسىگە لەرزېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى نەرسى تائاالاهلل 

بىرى ئۇنىڭدىن بىھاجەت بواللمايدۇ. ئىگە بولىدۇ. مەخلۇقالردىن ھېچ

ىگە ئۆزلىنىشى بىلەن رازى بولۇشى ڭ غەزەپتائاالنىسۇبھانەھۇ ۋە اهلل 

 سۈپەتلەردۇر. يقىبولغان ھەقى رەۋىشتە اليىق

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -31سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18سۈرە فەتىھ  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە شۇرا  ③
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 نلقشة: ايم
 [ هل ينتفع ايمات بلدقة احلي ادللئه؟1]
 [ مل حكم من ظن شبه ملتغن لن ەللا؟2]
 [ هل ثيتت صفتل اعغضب ااعفض  هلل؟3]

 مۇزاكىرە: 

 لەربىلەن ئۆلۈك ىنىڭ سەدىقىسى ۋە دۇئاسالر[ ھايات1]

 مەنپەئەتلىنەمدۇ؟

ىن بىھاجەت دەپ گۇمان قىلغان كىشىنىڭ [ ئۆزىنى اهلل ت2]

 ېمە؟ھۆكۈمى ن

تىن ئىبارەت سۈپەتلەر ىنىش ۋە رازى بولۇشغەزەپل تا[ اهلل 1]

 مۇ؟سابىت
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 يىگىرمە سەككىزىنچى بۆلەك
 

اال بففط يف حب شحد  ملسو هيلع هللا ىلص[ احنب شصحل  بسول ەللا 93]
منهم، اال بتربش من شحد منهم ابيغض من ييغضهم، ابغري اْري يذكفهم، 

بفلق لن، ابغضهم كفف ا اال بذكفهم إال خبري، احيهم دين اإميلن ا إحل
 اطغالن.

، ياخشى كۆرىمىزنىڭ ساھابىلىرىنى  ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ 

 ۇۋەتمەيمىز،نى ياخشى كۆرۈشتە چەكتىن ئاشۇرئۇالردىن ھېچبىرى

نى ئۆچ كۆرگەنلەرنى ئۇالرنىڭ ھېچبىرىدىن بىزار بولمايمىز. ئۇالر

 ۇالرنىئۆچ كۆرىمىز. بىز ئ قىلغانالرنى ھەمدە ئۇالر ھەققىدە يامان سۆز

 —ياخشى كۆرۈش پەقەت ياخشى سۆزلەر بىلەنال ئەسلەيمىز. ئۇالرنى 

فرىلىق، كۇ — يامان كۆرۈشدۇر. ئۇالرنى دىن، ئىمان ۋە ئېھساندىن

 ھەددىدىن ئېشىشتۇر. مۇناپىقلىق ۋە

ديق شااًل نأيب بكف اعل ملسو هيلع هللا ىلص[ ابثيت اْةافة باد بسول ەللا 94]
بن اْطل   اع انأمة، مث عامفبضي ەللا لنه تفضاةًا عه اتقدميًل لى  مج

بضي ەللا لنه، مث عاثملن بن لفلن بضي ەللا لنه مث عاىي بضي ەللا لنه 
 اهم اْىفل  اعفاردان اانأئمة ايمهتدان.

بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئەبۇ ،دىن كېيىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

لگىرى بولغانلىقى تتىن پەزىلەتلىك بولغانلىقى ۋە ئىپۈتۈن ئۈممە

ەلىپىلىكنى ئۇنىڭغا، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆمەر ئىبنى خ ،ئۈچۈن

خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، ئۇنىڭدىن كېيىن ئوسمان ئىبنى 

ۇ ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەلى ئىبنى ئەب
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. ئۇالر توغرا يولدا مەنسۇپ دەپ بىلىمىزرەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا  تالىپ

 قىلىنغان يولباشچىالردۇر.بولغۇچى خەلىپىلەردۇر، ھىدايەت 

حبب بسول ەللا  ملسو هيلع هللا ىلص[ احنب شصحل  بسول ەللا 93] الشرح:
احيه هلم، اال بففط يف حب شحد منهم كمل فاىت اعفاافض باىي بضي 
د ەللا لنه فففاوه فوق منزعته حىت شاصىوه عدبجة انأعوهاة، اال بتربش من شح

طللة اجهلًدا،  منهم فقد كلبوا شكمل اعنلس إميلاًن اإحللاًن، اشلظمهم
ابيغض من ييغضهم فإن ذعك لةامة اعنفلق ااْذالن، ابيغض من 

حيهم اشاص  قد ش ملسو هيلع هللا ىلصيذكفهم بغري اْري، اال بذكفهم إال خبري فإن اعنيب 
هبم، فحيهم لةامة صحة اعدين الةامة اإلميلن ااإلحللن ابغضهم 

اد بلةامة اعكفف ااعنفلق ااْذالن ااعطغالن، باوذ ابهلل من اعضةاعة 
 اهلدى.

نىڭ ساھابىلىرىنى ئۇالر  ملسو هيلع هللا ىلص[ بىز رەسۇلۇلالھ 31] شەرھىسى:

ياخشى ۋە ئۇ زاتنىڭ ئۇالرنى  ياخشى كۆرگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يەلالھۇ رەزى يالر ئەلىىزىياخشى كۆرىمىز. رافئۈچۈن  كۆرگەنلىكى

ئۇنى ئىالھلىق  ئەنھۇنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە چەكتىن ئاشۇرۇپ، ھەتتا

نى ياخشى كۆرۈشتە ساھابىلەربىز ئاپىرىپ قويدى.  ەرىجىسىگەد

 ساھابىلەرشۈبھىسىزكى،  ۋەتمەيمىز.ۇچەكتىن ئاشۇر يالردەكىزىراف

اهلل  ھەتتە ئىنسانالرنىڭ مۇكەممەلراقى ھەمدەھسان جەئىمان ۋە ئې

 ىقا بويسۇنۇش ۋە جىھاد قىلىش جەھەتتە ئىنسانالرنىڭ مەشھۇرراق

رنى ئۆچ ىن بىزار بولمايمىز. ئۇالبولغاچقا، ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىد

ۋە  نىفاق كۆرگەنلەرنى ئۆچ كۆرىمىز چۈنكى ئۇالرنى ئۆچ كۆرۈش

الرغا يامان سۆزلەر بىلەن تىل ئاالمىتىدۇر. بىز ئۇھاالكەتنىڭ 
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ەقەت ياخشىلىق بىلەنال كۈزگەنلەرنى ئۆچ كۆرىمىز ۋە ئۇالرنى پتەگ

نى ن ۋە ئۇالرئۇالرنى ياخشى كۆرگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەسلەيمىز چۈنكى 

 سابولئۇالرنى ياخشى كۆرۈش  ياخشى كۆرۈشكە تەۋسىيە قىلغان، شۇڭا

ئۇالرنى  الم بولۇشى، ئىمان ۋە ئېھساننىڭ ئاالمىتىدۇر؛دىننىڭ ساغ

، ھەددىدىن ھاالكەت، نىفاق، بولسا كۇفرىلىقئۆچ كۆرۈش 

ەتتىن كېيىن ئازغۇنلۇققا چۈشۈپ نىڭ ئاالمىتىدۇر. ھىدايئېشىش

 پاناھ تىلەيمىز. قا سېغىنىپ لىشتىن اهللقې

بضي  نأيب بكف اعلديق ملسو هيلع هللا ىلص[ ابثيت اْةافة باد بسول ەللا 94]
اقدمه  ملسو هيلع هللا ىلصەللا لنه تفضاةاً عه اتقدميًل لى  سلئف انأمة، إذ فضىه اعفسول 

اشيمح إىل خةافته يف لد  شحلديث، اهو شاىل انأمة ابعفضل ااعتقدمي، 
ن اْطل  امن باده لمف باقد اتفق ايملىمون لى  بااته يو  اعلقافة 

بضي ەللا لنه حاث استخىفه شبو بكف لى  اعنلس، امهل صلحيل بسول 
، امن باده لثملن بن غفلن ذي اعنوبين بضي ەللا لنه زاج ابنيت ملسو هيلع هللا ىلصەللا 

، امن باده لى  بن شيب طلعب بضي ەللا لنه زاج فلطمة ملسو هيلع هللا ىلصبسول ەللا 
  اْىفل ، اهؤال  انأبباة هم شفضل اعلحلبة، اهمملسو هيلع هللا ىلصبنت بسول 

 سنتهم. ابتيلع ملسو هيلع هللا ىلصاعفاردان، اانأئمة ايمهتدان، اعذين شاص  بسول ەللا 
بەكرى رەزىيەلالھۇ دىن كېيىن، ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ [ 31]

لگىرى تتىن پەزىلەتلىك بولغانلىقى ۋە ئىئۈممە باشقائەنھۇنىڭ 

ىكنى ئاۋۋال ئۇنىڭغا مەنسۇپ دەپ ، خەلىپىلبولغانلىقى ئۈچۈن

ئۇنى ئەۋزەل كۆرگەن ۋە باشقىالردىن  ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ رەس چۈنكى بىلىمىز

لەر ئۇنىڭ خەلىپە ھەمدە كۆپلىگەن ھەدىس ئىلگىرى قويغان

ىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلغان. ئۇ، ئۈممەتنىڭ ئىچىدە بول
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. مۇسۇلمانالر ئەۋزەللىككە ۋە ئىلگىرى قويۇلۇشقا ئەڭ ھەقلىقتۇر

ئاستىدا )يەنى بەنى سەئىدە قەبىلىسىنىڭ سايىۋىنى سەقىيفە 

كۈنى ئۇنىڭغا بەيئەت قىلىشقا بىرلىككە يىغىلىپ بەيئەت قىلغان( 

يەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كىشىلەرگە كەلگەن. ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزى

ئۇنىڭدىن ە بولۇشىنى ئەبۇبەكرى تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن خەلىپ

خەلىپىلىكنى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا  كىكېيىن

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص. ئۇ ئىككىسى رەسۇلۇلالھ لىمىزمەنسۇپ دەپ بى

خەلىپىلىكنى ئىككى نۇرنىڭ  كىئۇنىڭدىن كېيىنھەمراھلىرىدۇر. 

نىڭ ئىككى قىزىنىڭ ئېرى بولغان  ملسو هيلع هللا ىلصئىگىسى ۋە رەسۇلۇلالھ 

ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا، ئۇنىڭدىن كېيىن 

ۇ لالھرەزىيە بولغان ئەلىرى نىڭ قىزى فاتىمەنىڭ ئې ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

. بۇ تۆت خەلىپە ساھابىلەرنىڭ ئەڭ مەنسۇپ دەپ بىلىمىز ئەنھۇغا

ئۇالرنىڭ سۈننىتىگە )يولىغا(  ملسو هيلع هللا ىلصئەۋزىلىدۇر ھەمدە رەسۇلۇلالھ 

وغرا يولدا بولغۇچى ئۇالر ت ،ئەگىشىشكە ۋەسىيەت قىلغان

 ھىدايەت قىلىنغان يولباشچىالردۇر. خەلىپىلەردۇر ۋە

ابشفهم ابجلنة،  ملسو هيلع هللا ىلصەللا  [ اشن اعاشف  اعذين مسلهم بسول95]
م: اقوعه احلق، اه ملسو هيلع هللا ىلصبشهد هلم ابجلنة لى  مل رهد هلم بسول ەللا 

شبوبكف المف الثملن الىي اطىحة ااعزبري اساد اسااد اليد اعفمحن 
بن لو  اشبولياد  بن اجلفاح اهو شم ن هذه انأمة بضي ەللا لنهم 

 شمجا ن.
 ئېلىپ،جەننەت ئەھلى ئىكەنلىكىنى تىلغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ساھابىگەبېشارەت بەرگەن ئون خۇش جەننەت بىلەن 

ئۇالرغا جەننەت بىلەن گۇۋاھلىق  ەنلىكىگە ئاساسەنگۇۋاھلىق بەرگ

تۇر. ئۇالر: ئەبۇبەكرى، ئۆمەر، بېرىمىز چۈنكى ئۇ زاتنىڭ سۆزى ھەق
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ير، سەئىد ئىبنى ئەبۇۋەققاس، سەئىيد ، تەلھە، زۇبەئوسمان، ئەلى

ئىشەنچلىك  ممەتنىڭد، ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف ۋە بۇ ئۈئىبنى زەي

ڭ ئۇالرنى. اهلل دۇربەيدە ئىبنى جەرراھ قاتارلىقالرئادىمى بولغان ئەبۇ ئۇ

 ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!

اشزااجه  ملسو هيلع هللا ىلص[ امن شحلن اعقول يف شصحل  بسول ەللا 96]
اعطلهفات من كل دبس اذبَيته ايمقدس ن من كل بجس، فقد بفى  من 

 نفلق.اع
نىڭ ساھابىلىرى، ھەرقانداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كىمكى 

مەينەتچىلىكتىن پاك بولغان ئاياللىرى ۋە ھەرقانداق ناچار 

ى سۆز پاك بولغان ئەۋالدلىرى ھەققىدە ياخشقىلمىشالردىن 

 . بولىدۇبولغان تىن يىراق مۇناپىقلىق قىلىدىكەن، ئۇ ھەقىقەتەن

  .اعوسخ اعدبس: اللغة:
 اح.اعقذب اعقي بجس:

قد بشف لشف  من شصحلبه  ملسو هيلع هللا ىلص[ ابؤمن أبن اعنيب 95] الشرح:
.« …شبو بكف يف اجلنة المف يف اجلنة »ابجلنة صفاحة حاث قلل: 

 ملسو هيلع هللا ىلصفذكف اعاشف  ايمذكوبين آبًفل، فنحن بؤمن بذعك ابؤمن شن اعفسول 
 قد بشف غريهم لى  مل ثيت يف انأحلديث اعلحاحة.

ىڭ ساھابىلىرىدىن ئۆزىن ملسو هيلع هللا ىلص[ بىز پەيغەمبەر 36] شەرھىسى:

 ئىمانئون كىشىگە جەننەت بىلەن ئېنىق بېشارەت بەرگەن دەپ 

 ①«ئەبۇبەكرى جەننەتتە، ئۆمەر جەننەتتە...» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېيتىمىز. 

ا ۇنىڭغببىز  زلەنگەن ئون كىشىنى بايان قىلغان،دا سۆىدەپ، يۇقىر

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ى، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىت ①



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

197 
 

 رەسۇلۇلالھ ،بويىچە كەلگىنىئىمان ئېيتىمىز. سەھىھ ھەدىسلەردە 

بېشارەت بەرگەن )جەننەت بىلەن( خۇش ئۇالردىن باشقىالرغىمۇ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ئېيتىمىز. ئىماندەپ 

 امل ملسو هيلع هللا ىلص[ اكل من شحلن اعقول يف حق شصحل  بسول ەللا 96]
يقع يف شحد منهم. اشحلن اعقول يف شزااجه بضي ەللا لنهم اعطلهفات 
من كل دبس، ايمربآت من كل إمث، ايف ذبيته ايمتنزه ن لن كل بجس 

، اعذين شمف ابتيللهم اشاص  هبم، كل من شحلن قوعه فاهم مجاًال اقذب
 فقد بفي  من اعنفلق..

نىڭ ساھابىلىرى ھەققىدە ئەڭ ياخشى  ملسو هيلع هللا ىلص[ رەسۇلۇلالھ 35]

 دەسۆزنى قىلغان، ئۇالردىن ھېچبىرىنى ئەيىبلىمىگەن كىشى ھەم

ھەرقانداق ئۇ زاتنىڭ ھەرقانداق مەينەتچىلىكتىن پاك بولغان ۋە 

ەڭ ياخشى سۆزنى قىلغان ھەققىدە ئ ئاياللىرى ئاقالنغان گۇناھتىن

ۋە  كىشى، شۇنداقال ئۇ زاتنىڭ ھەرقانداق ناچار قىلمىش

مەينەتچىلىكتىن پاك بولغان، ئۇ زات ئۇالرغا ئەگىشىشكە  بۇيرۇغان 

ۋە ئۇالرغا ئەگىشىشنى ۋەسىيەت قىلغان ئەۋالدلىرى ھەققىدە ئەڭ 

سى ئەلۋەتتە ىشىنىڭ ھەممىياخشى سۆزنى قىلغان ك

  بولىدۇ.بولغان يىراق  مۇناپىقلىقتىن

حنب اعلحلبة دان غىو شا تقلري، اباف  فضىهم  اخلالصة:
لى  غريهم ابقد  اْىفل  لى  حلب تفتاب االيتهم اباف  حق 
اعاشف  اعذين بشفاا ابجلنة، ابقول كل من شسل  اعقول فاهم شا يف شزااج 

 اذبيته، فإبه منلفق. ملسو هيلع هللا ىلصبسول ەللا 
چەكتىن ياخشى كۆرۈشتە ساھابىلەرنى  سە:خۇال
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ياكى سەل قارىمايمىز. ئۇالرنى باشقىالردىن ئەۋزەل  ۇۋەتمەيمىزئاشۇر

تەرتىۋىگە  خەلىپىلىككە ئولتۇرۇشبىلىمىز. خەلىپىلەرنى  دەپ

ئاساسەن ئىلگىرى قىلىمىز. جەننەت بىلەن بېشارەت بېرىلگەن ئون 

 قىدە ياكى رەسۇلۇلالھكىشىنىڭ ھەققىنى تونۇيمىز. ساھابىلەر ھەق

 نىڭ ئاياللىرى ۋە ئەۋالدلىرى ھەققىدە يامان گەپ قىلغان ملسو هيلع هللا ىلص

 ىقتۇر دەيمىز.كىشىنىڭ ھەرقاندىقى شەكسىز مۇناپ

  ايمنلقشة:
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص[ مل اعواجب حنو شصحل  بسول ەللا 1]
 [ مل اعقول يف شزااجه اذبيته؟2]
 [ مل موقفنل من اقع فاهم؟3]

 مۇزاكىرە: 

ىڭ ساھابىلىرى ھەققىدە ۋاجىب بولغان ن ملسو هيلع هللا ىلص[ رەسۇلۇلالھ 1]

 نەرسە نېمە؟

 ئەۋالدلىرى ھەققىدە قانداق سۆز [ ئۇ زاتنىڭ ئاياللىرى ۋە2]

 قىلىمىز؟

 [ ئۇالرنى ئەيىبلىگەنلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىمىز؟1]
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 يىگىرمە توققۇزىنچى بۆلەك
 

[ الىمل  اعلىف من اعللبق ن امن بادهم من اعتلبا ن، شهل 97]
ري اانأثف، اشهل اعفقه ااعنظف، اليذكفان إال ابجلمال، امن ذكفهم اْ

 بلو  فهو لى  غري اعليال.
ئىلگىرى ئۆتكەن ساھابىلەر ۋە ساھابىلەردىن كېيىنكى 

تابىئىنالردىن ئىبارەت ياخشىلىق، فىقھى ۋە ئىجتىھاد ئەھلىنى 

م ان ن. كىمكى ئۇالرنى ياماياخشى نام بىلەنال تىلغا ئېلىنىدۇ پەقەت

 يولدىن چەتنىگەن بولىدۇ.)توغرا(  بىلەن تىلغا ئالىدىكەن،

[ اال بفضل شحًدا من انأاعال  لى  شحد من انأبيال  لىاهم 98]
 اعلةا ، ابقول: بيب ااحد شفضل من مجاع انأاعال .

المالرنىڭ ھېچبىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىمۇسسائەۋلىياالردىن 

بىر پەيغەمبەر » ەمدە:رىدىن ئەۋزەل )ئارتۇق( بىلمەيمىز ھھېچبى

 دەيمىز.« ئەۋلىياالرنىڭ ھەممىسىدىن ئەۋزەلدۇر

 [ ابؤمن مبل جل  من كفاملهتم، اصح لن اعثقلت من بااَيهتم. 99]
 بايان قىلىنغانبىز ئەۋلىياالرنىڭ )قۇرئان ۋە ھەدىستە( 

سەھىھ رىۋايەت كارامەتلىرىگە ۋە ئىشەنچلىك كىشىلەردىن 

 نىمىز.گە ئىشىقىلىنغان رىۋايەتلەر

 هي مل جيفيه ەللا عىللحل ن من خوابق اعالدات. اعكفاملت: اللغة:
[ ااعاىمل  اعللبقون، من اعلحلبة ااعتلبا ن، شهل 97] الشرح:

اعلةاح اشتيلع اعلنن اشهل اعفقه، ال بذكفهم إال ابجلمال ااعثنل ، امن 
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ذكفهم بلو  فهو لى  سيال اعضةاعة، فإن حميتهم ااجية، احلومهم 
 ة يمن ذكفهم بلو .ملموم

ساھابە ۋە تابىئىنالردىن ئىبارەت سالىھ، ئەھلى  شەرھىسى:

سۈننەت، ئەھلى فىقھى بولغان ئالىمالرنى پەقەت ياخشى نام بىلەنال 

تىلغا ئالىمىز. كىمكى ئۇالرنى يامان نام بىلەن تىلغا ئالىدىكەن، ئۇ، 

ئازغۇن يولنىڭ ئۈستىدە بولغان بولىدۇ چۈنكى ئۇالرنى ياخشى 

كۆرۈش پەرزدۇر، ئۇالرنى يامان نام بىلەن تىلغا ئېلىش بولسا ئۇالرنىڭ 

 زەھەرلەنگەن گۆشىنى يېگەنلىك بىلەن باراۋەردۇر.

[ اال بفضل انأاعال  لى  انأبيال ، كمل قلل باض شهل 98]
اعضةاعة كلبن لفيب اغريه، بل بقول: إن اعنيب اعواحد شفضل من مجاع 

ُ : ﴿تالىل من اعنيو  ااحلكمة، قلل انأاعال ، اذعك يمل اصطفلهم ەللا اَّللَّ
 ﴾.َيْلطَِفي ِمَن اْعَمةَاِئَكِة ُبُسةًا َاِمَن اعنَّلسِ 

)سوپى( ئارتۇق كۆرمەيمىز.  [ ئەۋلىياالرنى پەيغەمبەرلەردىن38]

بەزىسى دېگەندەك  ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئازغۇنالرنىڭ ئىبنى ئەرەبى

مبەر بارلىق بىر پەيغە شۈبھىسىزكى،»دېمەيمىز بەلكى: 

تائاال ئۇالرنى )ئىنسانالر اهلل  چۈنكى دەيمىز« ئەۋزەلدۇرئەۋلىياالردىن 

 اهلل ئىچىدىن( تالالپ، ئۇالرغا پەيغەمبەرلىك ۋە ھېكمەت ئاتا قىلغان.

 يىاهلل پەرىشتىلەردىنمۇ )پەيغەمبەرلىرىگە ۋەھ»: تائاال مۇنداق دەيدۇ

، ئىنسانالردىنمۇ )شەرىئەتنى بەندىلەرگە (ۈش ئۈچۈنيەتكۈز

 .①«ئەلچىلەرنى تالاليدۇ يەتكۈزۈش ئۈچۈن(

[ ابؤمن مبل ابد من كفاملت انأاعال  امل شجفاه ەللا هلم من 99]

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -36سۈرە ھەج  ①

about:blankUy
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خوابق اعالدات، بؤمن مبل ثيت من ذعك، ابفد مل مل يثيت اانأصل يف 
َهل زََكفَيَّ : ﴿تالىلذعك قوعه  َجَد ِلْنَدَهل بِْزقًل اْعِمْحفَاَ  اَ ُكىََّمل َدَخَل َلَىا ْ

مل ابد يف حق شاعال  ﴾ ا قَلَل ََي َمْفمَيُ َشَّنَّ َعِك َهَذا قَلَعْت ُهَو ِمْن ِلْنِد اَّللَِّ 
اعفمحن هو مقلوب لى  شهل اعطللة ااعفضوان ااإلميلن دان مل ثيت من 

 خوابق اعالدات عياض شاعال  اعشاطلن.
اهلل ئۇالرغا جارى قىلىپ ۋە  رىگەكارامەتلى[ ئەۋلىياالرنىڭ 33]

سابىت ئىشىنىمىز. ئۇالردىن  ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرغا بەرگەن

نەرسىلەرنى رەت  ىلەرگە ئىشىنىمىز، سابىت بولمىغاننەرس بولغان

قىلىمىز. ئەۋلىياالرنىڭ كارامەتلىرى ھەققىدىكى ئاساس اهلل 

زەكەرىيا ھەر قېتىم )ئۇنىڭ( »ڭ مۇنۇ سۆزىدۇر: تائاالنى

بىرەر يېمەكلىك ئىبادەتگاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسە، ئۇنىڭ يېنىدا 

دەيتتى،  <مەريەم! بۇ ساڭا قەيەردىن كەلدى؟ئى >ئۇچرىتاتتى. ئۇ: 

نىڭ تائاالرەھمان  . ①«دەيتتى <تەرىپىدىن كەلدى ئۇ، اهلل>مەريەم: 

رامەتلەر بولسا، اهلل قا كاھەققىدە كەلگەن  دوستلىرى )ئەۋلىياالر(

 ئىتائەت قىلىدىغان، اهلل نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئىمان ئەھلىگە

شەيتاننىڭ دوستلىرىدىن بەزىلىرىدە سادىر بولغان  استۇر؛خ

كارامەت بولماستىن )بەلكى  ،ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالر بولسا

 نادامەتتۇر(.

جلمال، ري اال بذكف شهل اعاىم من اعلىف اعللحل ن بغ اخلالصة:
 ابفضل انأبيال  لى  انأاعال ، ابؤمن مبل صح من كفاملت انأاعال .

دىن بولغان ئىلىم ئەھلىلىرى لىھالربىز سەلەف سا خۇالسە:

. پەيغەمبەرلەرنى ئەۋلىياالردىن ھەققىدە يامان سۆزلەرنى قىلمايمىز

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە ئال ئىمران  ①

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

212 
 

ئەۋزەل بىلىمىز. ئەۋلىياالرنىڭ كارامەتلىرىدىن ئىشەنچلىك 

 ئىشىنىمىز. بولغانلىرىغا

 ايمنلقشة:
 [ مل موقفنل من اعلىف اعللحل ن؟1]
 [ هل جيوز تفضال ايل لى  بيب؟2]
 [ مل هي كفاملت انأاعال ؟ اذكف دعاةًا لى  جوازهل؟3]

 مۇزاكىرە:

 دە بولىمىز؟ەلەف سالىھالرغا قانداق پوزىتسىيى[ س1]

 بوالمدۇ؟ پەيغەمبەردىن ئەۋزەل بىلىش دۇرۇس [ ئەۋلىيانى2]

نېمە؟ ئۇنىڭ دۇرۇس ەۋلىياالرنىڭ كارامەتلىرى دېگەن [ ئ1]

 سۆزلەڭ! نىڭ دەلىلىنىىبولۇش
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 ئوتتۇزىنچى بۆلەك
 

[ ابؤمن أبرفاط اعلللة: من خفاج اعدجلل، ابزال لال  111]
بن مفمي لىاه اعلةا  من اعلمل ، ابؤمن بطىوع اعشمس من مغفهبل 

 اخفاج دابة انأبض من موضاهل.

 سا ئىبنى مەريەمۋە ئىيدەججالنىڭ چىقىشى 

شىدىن ئىبارەت قىيامەتنىڭ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشۈ

ئەرز ھەمدە داببەتۇل  قىشىئاالمەتلىرىگە، كۈننىڭ مەغرىبتىن چى

 ئورنىدىن چىقىشىغا ئىمان ئېيتىمىز. (نىڭ ئۆزغەلىتە مەخلۇق)

[ اال بلدق كلهًنل اال لفافًل، اال من يدلي راًئل خيلعف 111]
 ل  ااعلنة اإمجلع انأمة.اعكت

 ھەمدە كىتاب نى، غەيبنى دەۋا قىلغۇچىبىر كاھىنبىز ھېچ

، سۈننەت ۋە ئۈممەتنىڭ ئىجماسى )بىرلىككە كېلىپ )قۇرئان(

 قىلغانبىرەر نەرسىنى دەۋا  بولغانچىقارغان پەتىۋاسى(غا خىالپ 

 كىشىنى تەستىقلىمايمىز.

  .مجع رفط اهو اعاةامة شرفاط: اللغة:
 . من يدلي لىم اعغاب اعكلهن:
 ايمنجم. اعافا :
[ ابؤمن أبن عىلللة لةاملت تظهف فتدل لى  111] الشرح:

حاث  يف حديثه ملسو هيلع هللا ىلصقف  قال  اعلللة اهذه اعاةاملت قد ذكفهل اعنيب 
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إهنل عن تقو  اعلللة حىت تفاا قيىهل لشف آَيت، »قلل يف حق اعلللة: 
ن ب زال لال اطىوع اعشمس من مغفهبل اب اعدجلل ااعدابةفذكف 
، اهذه هي اعاةاملت اعكربى عىلللة، اهنلك لةاملت صغفى «مفمي...
 غريهل.

 [ قىيامەتنىڭ ئاشكارا بولىدىغان166] شەرھىسى:

قىيامەت قايىم بولۇشىنىڭ ئۇ ئاالمەتلەرنىڭ ئاالمەتلىرى بار بولۇپ، 

 ئىمان لىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىغايېقىنالپ قالغان

قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىنى بايان قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصبەر ئېيتىمىز. پەيغەم

سىلەر ئون ئاالمەتنى كۆرمىگىچە ھەرگىز قىيامەت »مۇنداق دېگەن: 

، كۈننىڭ . ئۇالر: دەججال، داببە )غەلىتە مەخلۇق(قايىم بولمايدۇ

يسا ئىبنى مەريەم ئەلەيھىسساالمنىڭ چىقىشى، ئى غەربتىن

ئۇالردىن بولۇپ،  تلىرىبۇالر قىيامەتنىڭ چوڭ ئاالمە .①«...چۈشۈشى

 كىچىك ئاالمەتلەرمۇ بار.يەنە باشقا 

[ اال بلدق كلهًنل االلفافًل اهم اعذين يدلون لىم اعغاب 111]
 َملَذا َتْكِلُب َاَمل َتْدبِي بَ ْفسٌ يقول: ﴿ تالىلااإلخيلب ابيمغايلت، نأن ەللا 

 ﴾َغْاَب ِإالَّ اَّللَُّ ْبِض اعْ ُقْل اَل يَ ْاَىُم َمْن يف اعلََّملَااِت َاانْأَ ﴾ اقلل: ﴿َغًدا
ل من شت  لفافًل شا كلهًنل، فلدقه مبل يقول فقد كفف مب»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصااعنيب 

اهكذا كل من ادل  راًئل خيلعف كتل  ەللا اسنة  .«شبزل لى  حممد
 اإمجلع انأمة فإبنل بفده لىاه اال بقيىه، كلئنًل من كلن. ملسو هيلع هللا ىلصبسوعه 
، ئۇالر ستىقلىمايمىزكاھىن ۋە پالچىنى تە (ھېچبىر) [161]

ەۋا د غەيب ئىلىمىنى ۋە يوشۇرۇن خەۋەرلەرنى بىلىمەن دەپ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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م ھېچ ئادە»مۇنداق دەيدۇ: بۇ ھەقتە  تائاالاهلل  قىلىدىغان كىشىلەردۇر.

نېمە ئىش ئەتە نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى )يەنى ئۇنىڭغا 

ەرنى يامان ئىشالردىن نېمىل-بولىدىغانلىقىنى، ياخشى

اهلل »اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  . ①«ىنى( بىلمەيدۇقىلىدىغانلىق

 . ②«مەيدۇئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەر غەيبنى بىل باشقاتىن 

ىڭ قېشىغا پالچى ياكى كاھىننكىمكى »ق دەيدۇ: مۇندا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نازىل  ەمۇھەممەدك بېرىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تەستىقلىسا،

«سىز كاپىر بولغان بولىدۇشەكقىلىنغان نەرسىگە )قۇرئانغا( 
③

 .

ى نىڭ سۈننىت ملسو هيلع هللا ىلصبىز اهلل نىڭ كىتابى )قۇرئان( ۋە رەسۇلۇلالھ  دېمەك،

ھەمدە ئۈممەتنىڭ ئىجماسىغا قارشى كېلىدىغان نەرسىنى دەۋا 

قىلغان كىشىنىڭ ھەرقاندىقىنى كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر رەت 

 قىلىمىز ھەم قوبۇل قىلمايمىز.

لللة اعكربى ابكذ  اعكهنة ااعافاف ن بؤمن أبرفاط اع اخلالصة:
 اكل من ادل  خةا  اعكتل  ااعلنة ااإلمجلع.

قىيامەتنىڭ چوڭ ئاالمەتلىرىگە ئىشىنىمىز.  خۇالسە:

كاھىنالرنى، پالچىالرنى ھەمدە كىتاب، سۈننەت، ئىجمانىڭ 

قارشىسىنى دەۋا قىلغان كىشىنىڭ ھەرقاندىقىنى يالغانغا 

 چىقىرىمىز.

 ايمنلقشة: 
 ل ماىن شرفاط اعلللة؟ اذكف شبباة منهل؟[ م1]
 [ مل حكم من شت  اعكهنة ااعافاف ن اصدقهم؟2]

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -11سۈرە لوقمان  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -56سۈرە نەمل  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ③



ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

216 
 

 مۇزاكىرە: 

[ قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرىنىڭ مەنىسى نېمە؟ ئۇالردىن 1]

 تۆتىنى بايان قىلىڭ.

، ئۇالرغا ئىشەنگەن بېرىپشىغا الچىالرنىڭ قې[ كاھىن ۋە پ2]

 كىشىنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟
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 چى بۆلەكئوتتۇز بىرىن
 

 [ ابفى اجلمللة حقال اصوااًب، ااعففقة زيًغل الذااًب.112]
ى نى توغرا يولدىن بۆلۈنۈشھەق ۋە توغرا،   ①بىز جامائەتن

 دۇچار بولۇش دەپ ئېتىقاد قىلىمىز. چىقىپ كېتىش ۋە ئازابقا

[ ادين ەللا يف انأبض ااعلمل  ااحد، اهو دين اإلسةا  قلل 113]
ْسةَا ُ : ﴿تالىل يَن ِلْنَد اَّللَِّ اإْلِ َاَبِضاُت َعُكُم : ﴿تالىل﴾ اقلل ِإنَّ اعدِ 

ْسةَاَ  ِديًنل  ﴾.اإْلِ
ئۇ بولسىمۇ  ،ندىكى ۋە ئاسماندىكى دىنى بىردۇرمىاهلل نىڭ زې

ھەقىقەتەن اهلل نىڭ »: تائاال مۇنداق دەيدۇئىسالم دىنىدۇر. اهلل 

تائاال يەنە مۇنداق اهلل  . ②«رم )دىنى(دۇە مەقبۇل دىن ئىسالنەزىرىد

 .③«ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم»: دەيدۇ

رب [ اهو ب ن اعغىو ااعتقلري، اب ن اعتشياه ااعتاطال اب ن اجل114]
 ااعقدب اب ن انأمن ااإلَيس.

ۋېتىش بىلەن سەل قاراش، )اهلل ۇنىڭ دىنى ھەددىدىن ئاشۇر اهلل

ەن لتلىرىنى مەخلۇقاتنىڭ سۈپەتلىرىگە( ئوخشىتىش بىنىڭ سۈپە

ھەدىسلەرنىڭ -)اهلل نىڭ سۈپەتلىرى بايان قىلىنغان ئايەت

                                                           
 جامائەت ئىككى مەنىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: بىرى، ساھابىلەرنىڭ بىرلىككە كەلگەن ①

چۈشەنچىسى، ھۆكۈمى؛ يەنە بىرى، قارشى چىقىشقا شەرئىي ئۆزرە تېپىلمايدىغان تولۇق 

 قۇدرەت ئىگىسى.
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە ئال ئىمران  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1 ەسۈرە مائىد ③
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ر( بىكار قىلىشلەۋزىلىرىنىڭ ئەسلى مەنىسىنى بىلەن   ①، جەبە

ر بىلەن )اهلل نىڭ  خاتىرجەم بولۇشدىن( ، )اهلل نىڭ ئازابى②قەدە

 .كى دىندۇررىسىدىرەھمىتىدىن( ئۈمىدسىزلىنىشنىڭ ئوتتۇ

 هو ايمال لن احلق. زيًغل: اللغة:
[ ابفى شن اجلمللة هي احلق ااعلوا ، ااعطفيق 112] الشرح:

امل  ملسو هيلع هللا ىلصايملتقام، اهي اعففقة اعنلجاة، اهي مل كلن لىاه بسول ەللا 
لداهل من ففق اعضةال، فزيغ اضةال امال لن احلق، الذا  يف اعدبال 

اَل تَ تَِّيُاوا اعلُُّيَل ِصفَاِطي ُمْلَتِقاًمل فَلتَِّيُاوهُ اَ َاَشنَّ َهَذا : ﴿تالىلااْلخف ، قلل 
 ﴾.َلْن َسِياِىهِ فَ تَ َففََّق ِبُكْم 

جامائەت دېگىنىمىز، ھەق ۋە توغرا ئىش [ 162] شەرھىسى:

 ىڭن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ياكى توغرا يول ياكى نىجات تاپقان پىرقە ۋە ياكى 

وغرا ت ىن باشقىلىرىجامائەتت بۇ خىليولى دەپ ئېتىقاد قىلىمىز. 

، ھەقتىن ئېغىپ كەتكەن، دۇنيا ۋە يولدىن چىقىپ كەتكەن، خاتا

تائاال ئاخىرەتتە ئازابقا دۇچار بولىدىغان ئازغۇن پىرقىلەردىندۇر. اهلل 

بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا »: مۇنداق دەيدۇ

 .③«ولىدىن ئايرىۋېتىدۇنىڭ ي يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر سىلەرنى اهلل

يَن لِ ﴿: تالىل[ ادين ەللا ااحد اهو اإلسةا  قلل 113] ْنَد ِإنَّ اعدِ 
ْسةَا ُ  ْسةَاِ  ِديًنل فَ َىْن ي ُ اقلل: ﴿﴾ اَّللَِّ اإْلِ َف اإْلِ َتِغ َغا ْ ْقَيَل ِمْنُه َاُهَو َاَمْن يَ ي ْ

َلِسفِينَ  ْْ ْسةَاَ  دِ ﴿اقلل: ﴾ يف اْْلِخَفِ  ِمَن ا  فهو ﴾يًنلَاَبِضاُت َعُكُم اإْلِ
                                                           

 تەقدىردە ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى يوققا چىقىرىش. —ەر جەب ①
تەقدىردە ئىنسان ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىنى اهلل نىڭ ئىرادىسىسىز پەيدا  —قەدەر   ②

 قىلغۇچى قىلىۋېلىش.
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -161سۈرە ئەنئام  ③

about:blankAr
about:blankAr


ـغ تەھاۋىينىڭ ئەقىدە ۇرۇـل ـت الـش اـن اـس ىسى انـئ ەرـھ  ـش

219 
 

 الىلتاعدين احلق اعذي باث ەللا به مجاع بسىه، اهو شن ال يايد إال ەللا 
اشن يايد مبل رفع، فمل من بسول إال اقد شبسل ابإلسةا ، قلل شبنل  

ىاه اعلةا : ﴾ اقلل موس  لَاحَنُْن َعهُ ُمْلِىُمونَ ياقو  لىاه اعلةا  عه ﴿
ِ فَ َاَىْاِه تَ وَكَُّىوا ِإنْ ﴿ ُتْم اِبَّللَّ ُتْم آَمن ْ ُتْم ُمْلِىِم نَ َاقَلَل ُموَس  ََي قَ ْوِ  ِإْن ُكن ْ ﴾  ُكن ْ

اقلل  ﴾َاَشْسَىْمُت َمَع ُسَىْاَملَن َّللَِِّ َب ِ  اْعَالَعِم نَ اقلعت بىقاس: ﴿
 ﴾.أِبانَّ ُمْلِىُمونَ  آَمنَّل اِبَّللَِّ َااْرَهدْ شصحل  لال : ﴿

تائاال مۇنداق ئىسالمدۇر. اهلل  —[ اهلل نىڭ دىنى بىردۇر، ئۇ 161] 

ە مەقبۇل دىن ئىسالم ھەقىقەتەن اهلل نىڭ نەزىرىد»: دەيدۇ

كىمكى ئىسالم )دىنىدىن( » :تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇاهلل  .①«ر)دىنى(دۇ

يدىكەن، ھەرگىز ئۇ )يەنى ئۇنىڭ دىنى( قوبۇل غەيرىي دىننى تىلە

تائاال يەنە اهلل  . ②«قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر

ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا » :مۇنداق دەيدۇ

اهلل ئۇنىڭ بىلەن ئۆزىنىڭ بارلىق  ئىسالم دىنى . ③«تاللىدىم

پەقەت اهلل قىال  —سالم ئى ەرلىرىنى ئەۋەتكەن ھەق دىندۇر.پەيغەمب

بىلەنال  پەقەت اهلل يولغا قويغان شەرىئەت ئىبادەت قىلىشتۇر ۋە

ەت ئىسالم بىلەنال ئىبادەت قىلىشتۇر. ھەرقانداق پەيغەمبەر پەق

قۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغۇللىرى ئۇنىڭغا مۇنداق ئەۋەتىلگەن. يەئ

ىسساالم مۇسا ئەلەيھ .④«بىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىمىز»دېگەن: 

ئى قەۋمىم! ئەگەر اهلل قا ئىمان ئېيتقان >مۇسا: »مۇنداق دېگەن: 

بولساڭالر، اهلل قا بويسۇنغان بولساڭالر، ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىڭالر 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -13سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -86سۈرە ئال ئىمران  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1 ەسۈرە مائىد ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -111سۈرە بەقەرە  ④
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)يەنى ھەممە ئىشىڭالرنى اهلل قا تاپشۇرۇڭالر، ھەرقانداق ئەھۋالدا اهلل 

سۇاليمان بىلەن »قىس مۇنداق دېگەن: بىل .①«دېدى <يۆلىنىڭالر( قا

بىللە ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى اهلل قا بويسۇندۇم )يەنى سۇاليماننىڭ 

سا ئەلەيھىسساالمنىڭ ي. ئى②«دىنىغا ئەگىشىپ ئىسالمغا كىردىم(

اهلل قا ئىمان ئېيتتۇق. گۇۋاھ »ساھابىلىرى مۇنداق دېگەن: 

 .③«نغۇچىالرمىزبولغىنكى، بىز )پەيغەمبەرلىكىڭگە( بويسۇ

ًة اََكَذِعَك َجَاْىَنلُكْم شُمَّ : ﴿تالىل[ اهو دين اسط كمل قلل 114]
فهو  ﴾َاَسطًل عَِتُكوبُوا ُرَهَداَ  َلَى  اعنَّلِس َاَيُكوَن اعفَُّسوُل َلَىْاُكْم َرِهاًدا

ال غىو اال  ملسو هيلع هللا ىلصاسط يف اعايلد  ب ن اعغىو ااعتقلري ااسط يف حق اعنيب 
 من   اعلفلت ب ن من ريهوا ەللا خبىقه اب نتقلري اهو اسط يف اب

لطىوا صفلته ابفوا مالباهل، ااسط يف اعقدب ب ن من بفوا إباد  اإلبللن 
اهم اجلربية اب ن من جاىوا اإلبللن خلعًقل نأفالعه اهم اعقدبية، ااسط 

 ب ن انأمن من مكف ەللا ااعاأس من بمحته.
: ئاال مۇنداق دەيدۇتاھال دىندۇر. اهلل ا[ ئۇ ئىسالم ئوتتۇر161]

شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندەك( »

ن ۈبولۇشۇڭالر ئۈچ ديەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە( شاھىكىشىلەرگە )

بولۇشى ئۈچۈن، بىز سىلەرنى  دۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھى

ادەتتە چەكتىن ئىب — ئۇ ئىسالم . ④«ى ئۈممەت قىلدۇقياخش

 ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر ىكىسىدىۋېتىش بىلەن سەل قاراشنىڭ ئوتتۇرۇئاشۇر

ەسلىك ۋە سەل قارىماسلىق ۋەتمۇھەققىدە چەكتىن ئاشۇر
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الر ئوخشاتقان اهلل نىڭ سۈپەتلىرىنى مەخلۇقاتالرغا، ئوتتۇرىسىدىكى

، كىئوتتۇرىسىدى قىلغانالرنىڭ بىكار نىڭ سۈپەتلىرىنى بىلەن اهلل

ى يەن)ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى يوققا چىقارغانالر  سىداتەقدىر بارى

ھەرىكەتلىرىنى -بىلەن ئىنساننى ئۆزىنىڭ ئىش جەبەرىيلەر(

قەدەرىيلەر(نىڭ يەنى پەيدا قىلغۇچى( قىلغانالر )ياراتقۇچى )

بىلەن  ھەمدە اهلل نىڭ جازاسىدىن خاتىرجەم بولۇش ئوتتۇرىسىدىكى

 .ئوتتۇرىسىدىكى دىندۇر ىن ئۈمىدسىزلىنىشنىڭاهلل نىڭ رەھمىتىد
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 ئوتتۇز ئىككىنچى بۆلەك
 

[ فهذا ديننل االتقلدان ظلهفًا اابطًنل، احنن بفا  إىل ەللا من  115]
نل لى  شن يثيت تالىلكل من خلعف اعذي ذكفانه ا بانله. ابلأل ەللا 

اإلميلن، اخيتم عنل به ايالمنل من انأهوا  ايمختىفة، اانأبا  ايمتففقة 
م عفدية، مثل ايمشيهة اايماتزعة ااجلهماة ااجلربية ااعقدبية اغريهاايمذاهب ا

من اعذين خلعفوا اعلنة ااجلمللة احلعفوا اعضةاعة، احنن منهم بفا ، اهم 
 لندان ضةال اشبدَي  اابهلل اعالمة ااعتوفاق.

ە ۋ لىنغان مەزمۇنالر( بىزنىڭ ئاشكارابۇالر )بۇ كىتابتا بايان قى

ىمىزدۇر. بىز )بۇ كىتابتا( ئېتىقادنىمىز ۋە يوشۇرۇن ھالەتتىكى دى

چىالرنىڭ سۆزلىگەن ۋە بايان قىلغانلىرىمىزغا قارشىلىق قىلغۇ

ن دىتائاالاهلل قا يۈزلىنىمىز. اهلل  ھەممىسىدىن بىزار بولغان ھالدا

بىزنى ئىماندا مۇستەھكەم قىلىشىنى، ئىمان بىلەن ۋاپات 

بۆلۈنۈشكە سەۋەب ھەۋەسلەردىن، -تاپقۇزۇشىنى، ھەرخىل ھاۋايى

مۇئتەزىلە، جەھمىييە،  ۋە مۇشەببىھە، قاراشالردىن-بولىدىغان كۆز

قەدەرىييە قاتارلىقالرغا ئوخشاش سۈننەت ۋە جامائەتكە  جەبەرىييە ۋە

قارشى بولغان، ئازغۇنلۇققا ئەگەشكەن بۇزۇق مەزھەبلەردىن بىزنى 

زنىڭ . ئۇالر بىجۇدامىز-ئاداساقلىشىنى سورايمىز. بىز ئۇالردىن 

نەزىرىمىزدە ئازغۇن ۋە بۇزغۇنچىالردۇر. ساقالش ۋە تەۋپىق بېرىش اهلل 

 نىڭ ياردىمى بىلەن بولىدۇ.

 اعفلسد . اعفدية: اللغة:
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احنن قد بانل ديننل القادتنل، اهو كل مل سيق ذكفانه،  الشرح:
فهذا التقلدان اعظلهف ااعيلطن اعلنل ممن يظهفان غري مل ييطنون، ابتربش 

 من كل قول اشحد خلعف راًئل ممل سيق ذكفه ابالبه، ابلأل تالىلإىل ەللا 
َي مقىب » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصشن يثيتنل لى  اإلميلن، كمل كلن اعنيب  تالىلەللا 

اشن يالمنل من انأهوا  ايمختىفة، « اعقىو  ثيت قىيب لى  دينك
اانأاهل  اعفلسد  اانأبا  ايمتففقة يف مللئل االلتقلد، اايمذاهب اعفديئة 

سد  كليمشيهة اايماتزعة ااجلهماة ااجلربية ااعقدبية اغريهم، فكل اعفل
هؤال  خلعفوا اعلنة امجللة ايملىم ن مجللة احلق، ااافقوا اعضةاعة 
احلعفوهل اقلعوا هبل، فنحن بتربش منهم، إذ يىز  ايملىم شن يتربش من شهل 
اعكفف ااالبتداع احنكم لىاهم أبهنم ضةال شبدَي ، فلسدا ايمذاهب 

 اعاقول ااْلبا ، اەللا هو اعالصم اايموفق. ا 
اصى  ەللا اسىم ااببك لى  بيانل حممد اآعه اصحيه ااحلمد هلل 

 ب  اعاىم ن.
مىز ۋە ئەقىدىمىزنى بايان قىلدۇق، ئۇ بىز دىنى شەرھىسى:

بارلىق مەزمۇنالردۇر. بۇ سۆزلەپ ئۆتكەن  بولسىمۇ بىز بۇ كىتابتا

تېشى -ئىچىىمىزدۇر. بىز قادئېتىۋە يوشۇرۇن  بىزنىڭ ئاشكارا

بۇ كىتابتا سۆزلىگەن ۋە بايان دىن ئەمەسمىز. بىز ئوخشىمايدىغانالر

بىرەرسىگە قارشى چىققان ھەرقانداق قىلغان مەزمۇنالردىن 

 تائاالغااهلل  جۇدا بولغان ھالدا-قانداق سۆزلەردىن ئاداكىشىلەر ۋە ھەر

ئۆزگەرتكۈچى بلەرنى ئى قەل: »ھەمىشە ملسو هيلع هللا ىلصيۈزلىنىمىز. پەيغەمبەر 
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گىنىگە دې  ①«لبىمنى دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىنقە !زات

دىن بىزنى ئىماننىڭ ئۈستىدە مۇستەھكەم تائاالاهلل  ،ئوخشاش

ھەۋەسلەردىن، -قىلىشىنى، ئېتىقاد مەسىلىلىرىدە ھەرخىل ھاۋايى

 قاراشالردىن-بۆلۈنۈشكە سەۋەب بولىدىغان كۆزبۇزۇق گۇمانالردىن، 

ەببىھە، مۇئتەزىلە، جەھمىييە، جەبەرىييە، ساقلىشىنى ھەمدە مۇش

قەدەرىييە قاتارلىقالرغا ئوخشاش بۇزغۇنچى مەزھەبلەردىن 

ساقلىشىنى سورايمىز. ئۇالرنىڭ ھەممىسى سۈننەت ۋە ھەق جامائەت 

بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ جامائىتى بىلەن قارشىالشقان ھەمدە 

ۇر. شۇڭا بىز ەشكەن، قايىل بولغانالردئازغۇنلۇققا ماسالشقان، ئەگ

كاپىرالر ۋە مۇسۇلمان كىشى چۈنكى  ئۇالردىن بىزارمىز

ئۇالر »نى ئۈزۈش الزىمدۇر. بىز ئۇالرنى بىدئەتچىلەردىن مۇناسىۋەت

مەزھەبلەرنى، ئەقىللەرنى، پىكىرلەرنى بۇزغان ئەڭ يامان ھەقىقەتەن 

دەپ ھۆكۈم قىلىمىز. اهلل ساقلىغۇچى ۋە تەۋپىق « ئازغۇنالردۇر

 . بەرگۈچىدۇر

اصى  ەللا اسىم ااببك لى  بيانل حممد اآعه اصحيه ااحلمد هلل 
 ب  اعاىم ن.

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەلبانى تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئ ①




