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ئهخالق بىلهن -گۇناه مهسىيهتنىڭ ئهقىدە
 بولغان ئاالقىسى

 
 نومۇرلۇق سوئال-٨٤٢٩٩     
 : سوئال     
مهسىيهتكه چۈشۈپ قىلىش، ئهقىدىسى بۇزۇلغانلىق ياكى -گۇناه     

نلىقنىڭ ئاالمىتى هېسابلىنامدۇ؟، شۈبهه پهيدا بولغا-ئهقىدىدە شهك
 . بۇ ههقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيه ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار بولغان ئالاله      

 . تائاالغا خاستۇر
گۈزەل ئهخالقنىڭ ئۆزى، ئىتائهتمهنلىك ياكى دىندىن      

ىپ بارغۇچى بهلكى ئۇ دىندىن ئىل ئىشالرغاهېسابلىنىدىغان 
ئالاله تائاال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى بۈيۈك ئهخالققا . ئىبارەتتۇر

وَوِنبَّك : بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىگه دەپ مهدهىلىيىدى
يٍم﴾ سهن ههقىقهتهن ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى لََعَ�ٰ ُخلٍُق َةان

 ].ئايهت-٤ە قهلهم سۈر[» .بۈيۈك ئهخالققا ئېگىسهن
بۈيۈك «ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئايهتته بايان قىلىنغان      

 .  نى ئىسالم دەپ تهپسىرلىگهن»ئهخالق
دېگهن " بۈيۈك ئهخالق"ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ      

ههقىقهتهن «: سۆزنى مۇنداق تهپسىرلىگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
ئىمام تهبهرىي . [»بولسىمۇ ئىسالم دىنىدۇرسهن كاتتا دىندا، ئۇ 

 ].بىتىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-١٧٩توم -١٢تهپسىرى 
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پىيرۇز . توغرا قاراشتا گۈزەل ئهخالق دىندىن ئايرىاللمايدۇ     
-٥٦٨توم -٢ناملىق ئهسىرى " بهسائىر زەۋىي ئهتتهمييىز"ئابادىي 

ىسى بىلگىنكى، دىننىڭ ههمم: "بهتته مۇنداق بايان قىلغان
ئهخالقتۇر، گۈزەل ئهخالقتا سهندىن ئۈستۈن بولغان كىشى دىندىمۇ 

 ". سهندىن ئۈستۈن بولىدۇ
ئهخالق بىلهن سهلبى -شۈبهىسىزكى، ئهقىدىنىڭ گۈزەل-شهك     

ۋە ئىجابىي تهرەپتىن بولغان ئاالقىسى ناهايىتى كۈچلۈك بولۇپ، 
 : بۇنى تۆۋەندە تهپسىلى بايان قىلىمىز

ئۆز ئهقىدىسىدە، ئالاله تائاالنىڭ ههممىنى مۇسۇلمان -١     
ئاڭاليدىغانلىقى، كۆرىدىغانلىقى، ئۆزىنىڭ يوشۇرۇن سىرلىرىنىمۇ 
بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ، بۇ قاراش كۈچالنغاندا ئۇنىڭدىن 

-ئىمان ۋە ئهقىدىسى سۇسالشقان ۋاقىتتا يۈز بېرىدىغان گۈزەل
بۇنىڭ . ر سادىر بولمايدۇئهخالق پهزىلهتلهرگه زىت كېلىدىغان ئىشال

 : دەلىلى تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت
ََ َكَن بنَما  :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ -ئا       ُقوا ََِنّن اللّه

ُّ َّ ُون ُوا َو
ُ
وَوِنن ِ

ياخشىلىق ) ئاياللىرىڭالرغا(ئهگهر «: تهرجىمىسى َُّعَملُوَن َخبنً�ا﴾
ئالاله سىلهرنى (قالنساڭالر سا) ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن(قىلساڭالر، 
 ».ئالاله ههقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر). مۇكاپاتاليدۇ

 ]. ئايهت-١٢٨سۈرە نىسا [
َ� ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ -ب      وبُوا اَّوامن

ُُ يَن مَم ُوا  ن
ّ
َ ا او َا

َ
يَا ّ

ُ�مُ  بُفون
َ
ٰ أ َن َولَوُ َعَ ه

نلّ َ َداَل ل َُ ُوشن  قن
ُ
اَُم�نَ�  بنال

َ ُ
يُنن َواأل

َ َوالن
ُ
ون ال

َ
ُو ۚ أ

َ
 نّيا أ

ََ ِنن يَُ�ُن 
َما  ٰ بن ن

َ
ُو�

َ
َُ أ ً�ا َِاللّه لُوا  َِۖقن َُّعدن ن 

َ
َ َوٰى أ

ُ
َال رََّبنُعوا ال

وا ََِنّن  َِۚ
ُُ
ُعمن
ُّ ُو 

َ
ُووا أ

ُ
َوِنن رَل

َُّعَملُوَن َخبنً�ا ََ َكَن بنَما  خۇدالىق ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾اللّه
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ئاناڭالرنىڭ ياكى -ئۈچۈن گۇۋاهلىق بېرىشته، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتا
توغرا كهلگهن ) گۇۋاهلىق بېرىشكه(تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا 

گۇۋاهلىق (تهقدىردىمۇ، ئادالهتنى بهرپا قىلىشقا تىرىشىڭالر، 
، ياكى پېقىر )ئۇنىڭغا رىئايه قىلماستىن(باي بولسا ) بېرىلگۈچى

هامان ئادىل گۇۋاه بولۇڭالر، ) ۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىنئ(بولسا 
يهنى ئۇالرنىڭ مهنپهئىتىنىڭ (ئالاله سىلهردىن ئۇالرغا يېقىندۇر 

، نهپسى خاهىشىڭالرغا )نېمىدە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ
ئهگهر تىلىڭالرنى . بۇرۇلۇپ كهتمهڭالر) ههقىقهتتىن(ئهگىشىپ 

، ياكى )ىكى پاكىتنى بۇرمىلىساڭالريهنى گۇۋاهلىقت(تولغۇساڭالر 
گۇۋاهلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا ئالاله ههقىقهتهن 

سۈرە [ ».سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خهۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر
 ]. ئايهت-١٣٥نىسا 

َمابَاتن ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ -د     
َ ُ
وا األ ُا ََ ن رُ

َ
ُم أ ُُ ُمُم

ُ
ََ يَْ ِنّن اللّه
َعُدلن 

ُ
ُُكُموا بنال

َ
ن ِ

َ
ِن أ ّّا َُْ�َ ا َكُمُُم  ََ لنَ ا َوِنَ ا 

ُِ ٰ أَ
َ
َن ۚ ِن  ّما يَعنُاُ�م بن ََ بنعن ه

 ِۗنّن اللّ
ً�ا يًعا بَصن ََ َكَن َيمن شۈبهىسىزكى، ئالاله « :تهرجىمىسى ﴾ِنّن اللّه

سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقا، كىشىلهر ئارىسىدا 
قىلغاندا ئادىل هۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، ئالاله سىلهرگه  هۆكۈم

نهسىههت قىلغان ئىشالر نېمىدېگهن ياخشى، ئالاله ههقىقهتهن 
 ]. ئايهت-٥٨سۈرە نىسا [ »ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر) سۆزۈڭالرنى(

مۇكاپات توغرىسىدىكى -مۇسۇلمان ئالاله تائاالنىڭ جازا-٢     
كىشىنى ئالاله تائاال ياخشى  ۋەدىسىگه ئىشىنىدۇ، بۇ ئىشهنچ ئۇ

ئۆچ كۆرىدىغان -كۆرىدىغان ئىشالرنى ئادا قىلىشقا، ياقتۇرمايدىغان
 .ئىشالردىن يىراق بولۇشتا تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ
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ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،      
ئهخالقى ئهڭ گۈزەل «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

تىرمىزى [ ».ان كىشى ئىمانى كامىل مۆمىن هېسابلىنىدۇبولغ
 ]. ههدىس-٤٦٨٢ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى . ههدىس-١١٦٢رىۋايىتى 

ههممهيلهنگه : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېگهن      
مهلۇمكى، ئالالهنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈك بهندىلىرى مۆمىنلهردۇر، 

ۈزەل بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىمانى ئىمانى كامىل بولغانالرنىڭ ئهخالقى گ
كامىل، ئهخالقى گۈزەل بولغانلىرى ئالاله تائاالغا ئهڭ ياخشى 

بۇ ههقته ئالاله تائاال . كۆرەلگۈچىلىرىدۇر، ئهخالق دېگهن دىندۇر
يمٍ ﴿: مۇنداق دېگهن ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى ﴾َوِنبَّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َةان

 ].ئايهت-٤سۈرە قهلهم [» .ىسهنسهن ههقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگ
ئهخالق دېگهن سۆزنى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئىسالم      

دىنى دەپ چۈشهندۈرگهن،  سۇپيان ئىبنى ئۇيهينه، ئههمهد ئىبنى 
. ههنبهل قاتارلىق سهلهپ ئالىملىرىمۇ شۇنداق شهرهىلىگهن

". انبۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن جايالردىمۇ بۇ ئوچۇق بايان قىلىنغ
 ]. بهت-٤٤٢ناملىق ئهسهر " ئهلئىستىقامه["

: شهيخ مۇبارەك پورىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
ئهخالقى ئهڭ گۈزەل بولغان كىشى «پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن سۆزىدىكى، كامىل  »ئىمانى كامىل مۆمىن هېسابلىنىدۇ
-الرغا خهيرىئهخالقى گۈزەل بولۇش ۋە بارلىق ئىنسان: ئىمان دېگهن

توم  -٤تۇهپهتۇل ئههۋەزىي . [»ئېهسان قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ
 ]. بهت-٢٧٣
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-قىلىش، گۇناه ئىمانى قۇۋۋەت ياخشى ئهمهللهرنى تولۇق ئادا-٣     
مهسىيهت مهينهتچىلىكى بىلهن بۇلغىنىشتىن ساقلىنىشتا 

 . بهلگىلىك رول ئوينايدۇ
 : بۇنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىدەك

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  -ئا     
زىنا قىلغۇچى مۆمىنلىك «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

هالىتىدە زىنا قىلمايدۇ، ئوغۇرلۇق قىلغۇچى مۆمىنلىك هالىتىدە 
ئوغۇرلۇق قىلمايدۇ، هاراق ئىچكۈچى مۆمىنلىك هالىتىدە هاراق 

مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-٢٣٣٤ىتى بۇخارىي رىۋاي[ ».ئىچمهيدۇ
 ]. ههدىس-٥٧

ئهبى شۇرەيه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،  -ب     
! ئالاله بىلهن قهسهمكى«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

مۆمىن بولمايدۇ، ئالاله ! مۆمىن بولمايدۇ، ئالاله بىلهن قهسهمكى
كىم ئۇ؟ يا : مۆمىن بولمايدۇ، دېۋىدى، ساهابىالر! بىلهن قهسهمكى

-خولۇم: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. ؟ دېيىشتى!رەسۇلۇلاله
خوشنىلىرىغا ئازار يهتكۈزۈشتىن قول ئۈزمهيدىغان كىشى دەپ 

 ]. ههدىس-٥٦٧٠بۇخارىي رىۋايىتى [ ».ب بهردىجاۋا
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  -ج     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئهنسارىيالردىن بولغان بىر كىشىنىڭ  
يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، ئۇ كىشىنىڭ قېرىندىشىغا هايا 

. توغرىسىدا نهسىههت قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  قېرىندىشىغا نهسىههت قىلىۋاتقان 

قېرىندىشىڭنى هايالىق بولۇشتىن چهكلىمىگىن، «: كىشىگه
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. ههدىس-٢٤بۇخارىي رىۋايىتى . [دېدى »ههقىقهتهن هايا ئىماندىندۇر
 ]. ههدىس-٣٦مۇسلىم رىۋايىتى 

ئىمان : "مالىك ئىبنى دىنار رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
قهلىبته يېشىل ئوتتهك ئاجىز بىر شهكىلدە ئاشكارا بولىدۇ، 
ئىماننىڭ ساهىبى ئۇنى پايدىلىق ئىلىملهر ۋە ياخشى ئهمهللهر 
بىلهن سۇغۇرۇپ ۋە پهرۋىش قىلىپ، ئۇنى ئاجىزالشتۇرۇش ئۈچۈن 
ئورىۋالىدىغان كېرەكسىز نهرسىلهردىن هىمايه قىلسا، قىسقا 

لىشىدىغان ۈكۈسىز يهرگىچه ئۋاقىتتا ئۇ ئۆسۈپ يېتىلىپ، كۆز يهت
يىلتىزى، شاخچىلىرى، مىۋىسى ۋە سايىلىرى بولىدۇ، ههتتا ئۇ كاتتا 

ئهمما ئۇنىڭ ساهىبى ئۇنى تاشلىۋېتىپ، . تاغدەك بولۇپ كېتىدۇ
پهرۋىش قىلمىسا، ئۇنى قوينىڭ قوزىسى دەسسهپ يهنچىۋىتىدۇ ياكى 

-كىچىك بالىالرمۇ دەسسىۋېتىپ كېتىدۇ ياكى كېرەكسىز ئۆت
چۆپلهر ئوراپ ئاجىزالشتۇرۇپ، هاالك قىلىدۇ ياكى قۇرۇپ قالىدۇ، 

 ".  ئىمان شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر
ئىمان : "خهيسهمه ئىبنى ئابدۇرەهمان مۇنداق دەيدۇ      

. مۇنبهتچىلىكته چوڭىيىدۇ، قۇرغاقچىلىقتا ئاجىزالپ قۇرۇپ قالىدۇ
ئۇنى  ئىماننى گۈللهندۈرىدىغان مۇنبهتچىلىك ياخشى ئهمهل بولسا،

-ئۇنى ئاجىزالشتۇرۇپ قۇرۇتۇپ قويىدىغان قۇرغاقچىلىق گۇناه
بۇ سۆزنى شهيخۇل ئىسالم ئىبنى . [مهسىيهتلهردىن ئىبارەتتۇر

 ]. بهتته بايان قىلغان-٢١٣ناملىق ئهسىرى " ئىمان"تهيمىيه 
قهدەرلىرىگه ئىشىنىش ئىنساننى -ئالاله تائاالنىڭ قازايى-٤     

ئۆزىنى كاچاتالپ، . ن چهكلهيدۇكۆپلىگهن ناچار ئهخالقتى
زارە قىلىشتىن -كىيىملىرىنى يىرتىپ، چاچلىرىنى يۇلۇپ، يىغا

مهسىيهتلهرنى سادىر قىلىش شهرئى پرىنسىپتا -ئىبارەت گۇناه
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قاتتىق جازا بېكىتىلگهن ئىشالردىن بولۇپ، شۇنىڭدەك ئىمان 
ساهىبنى سهۋرچانلىق، قازاغا رازى بولۇش ۋە ساۋاپ ئۈمىت 

 .  پهزىلهتلهرگه چاقىرىدۇ-ئىبارەت گۈزەل ئهخالق قىلىشتىن
سۇههيب ئهررۇمى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،       

مۆمىننىڭ ئىشلىرىغا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
ههيرانمهن، ئۇنىڭ ئىشلىرىنىڭ ههممىسى ياخشىدۇر، بۇ پهقهت 

هتسه شۈكۈر قىلىدۇ، بۇ ئۇنىڭغا خۇرسهنلىك ي. مۆمىنگه خاستۇر
ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر، خاپىلىق يهتسه بۇنىڭغا سهبىر قىلىدۇ، 

 ].   ههدىس-٢٩٩٩مۇسلىم رىۋايىتى[» .بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر
ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئوغلىغا نهسىههت      

-سهن ئۆزۈڭگه يهتكهن باال! ئى ئوغلۇم: "قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
سىبهتنىڭ خاتا كهتمىگهنلىكىنى، خاتا كهتكهن ياكى ئۆتۈپ مۇ

كهتكهن مۇسىبهتنىڭ ساڭا يهتمهيدىغانلىقىنى بىلگىنىڭدە 
مهن . ههقىقى ئىماننىڭ تهمىنى تېتىغان بولىسهن

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
غىن دېدى، ئالاله تائاال دەسلهپته قهلهمنى يارىتىپ، ئۇنىڭغا ياز«

نېمىنى يازىمهن؟دېدى، ئالاله تائاال ! ئى پهرۋەردىگارىم: قهلهم
بارلىق نهرسىلهرنىڭ قىيامهتكىچه بولغان تهقدىرىنى : ئۇنىڭغا

: مهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ! ، ئى ئوغلۇم»يازغىن دېدى
مۇشۇ قاراشنىڭ غهيرىدە ئۆلۈپ كهتكهن كىشى مېنىڭ «

بۇ ههدىسنى . [كىنى ئاڭلىغان دەيدۇدېگهنلى »ئۇممىتىمدىن ئهمهس
 ]. شهيخ ئهلبانىي سههىه دېگهن

ئىسالم شهرىئىتى ئالالهقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىشكه -٥     
ئىبادەتلهرگه رىغبهتلهندۈردى ۋە -ئاالقىدار بولغان كۆپلىگهن تائهت
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ئۇنى ئادا قىلىشنى ئاالهىدە تهكىتلىدى، ئالالهقا ۋە ئاخىرەت 
شكه ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنىڭ دەرتلىك ئازابقا كۈنىگه ئىشىنى

بۇنىڭ دەلىللىرى . دۇچار بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى
 : تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  -ئا     
ئالالهقا ۋە ئاخىرەت «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

شى خوشنىسىغا ئازار يهتكۈزمىسۇن، ئالالهقا كۈنىگه ئىشهنگهن كى
ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن كىشى مېهماننى ياخشى كۈتىۋالسۇن، 
ئالالهقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن كىشى ياخشى سۆز قىلسۇن 

مۇسلىم . ههدىس-٥٦٧٢بۇخارىي رىۋايىتى[ ».ياكى سۈكۈت قىلسۇن
 ]. ههدىس-٤٧رىۋايىتى

ى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت ئابدۇلاله ئىبن-ب      
ئالالهقا ۋە « :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن ئايال مههرەمسىز ئۈچ كۈنلۈك 
-١٠٣٦بۇخارىي رىۋايىتى[» .يىراقلىقتىكى سهپهرگه چىقمىسۇن

 ]. ههدىس-١٣٣٨مۇسلىم رىۋايىتى. ههدىس
بىبه رەزىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ، مهن ئۇممۇ هه -ج     

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
ئالالهقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن ئايال يولدىشىدىن باشقا «

كىشىلهر ئۈچۈن ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ماتهم تۇتمىسۇن، يولدىشى 
بۇخارىي [ ».ئۈچۈن تۆت ئاي ئون كۈن قارىلىق تۇتسا بولىدۇ

 ] ههدىس-١٤٨٦مۇسلىم. ههدىس-١٢٢١رىۋايىتى
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم سههىه ههدىسلهردە مۇناپىقلىققا  -٦     

-ئهخالق ۋە ئىش-ئوخشاش ئىتىقادتىكى بۇزۇقچىلىقنىڭ ئهدەپ
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ههرىكهتلهردىكى بۇزۇقچىلىققا ئىلىپ بارىدىغانلىقىنى ئوچۇق بايان 
ۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلاله. قىلغان

مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
تۈرلۈك بولۇپ، سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ۋەدە قىلسا خىالپلىق 

-٣٣بۇخارىي رىۋايىتى[» .قىلىدۇ، ئامانهت قويۇلسا خىيانهت قىلىدۇ
 ]. ههدىس-٥٩مۇسلىم رىۋايىتى .  ههدىس

 :يخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇشه     
ههدىس ئههلىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلغۇچىالرنىڭ ئهمهللىرى 
بۇزۇق، بۇ ياكى ئهقىدىسىنىڭ بۇزۇقلىقى ۋە نىپاقلىقتىن ياكى 

ئۇالرنىڭ . قهلبىدىكى كېسهللىك ۋە ئىمانىنىڭ ئاجىزلىقىدىندۇر
قىلىدىغان، ئالالهنىڭ  ۋاجىپ ئهمهللهرنى تهرك-ئارىسىدا پهرز

هوقۇقالرنى كۆزگه -بهلگىلىمىسىدىن هالقىيدىغان، ههق
. ئىلمايدىغان باغرى تاش كىشىلهر بار، بۇ ههممهيلهنگه مهلۇملۇق

بۈيۈك سۈپهتلهر بىلهن -ئۇالرنىڭ پېشۋالىرىنىڭ ههممىسى كاتتا
ئاتىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىبادەت ۋە زاهىدلىق بىلهن مهشهۇر 

سۈننهت ئههلىدىن بولغان ئادەتتىكى كىشىلهر بهزى . رمۇ باربولغانال
ئاتالمىش بهزى شهيخلهردىن ئۈستۈن  ،ئىبادەتته ۋە زاهىدلىقتا

 . تۇرىدۇ
ئهسلىنىڭ . ماهىيهتته ئىلىم دېگهن ئهمهلنىڭ ئهسلىدۇر     

ئىنساننىڭ . ساغالم بولىشى بىلهن شاخچىلىرى ساغالم بولىدۇ
ياكى : تۈرلۈك ئىشتىن بولىدۇ ئهمىلىنىڭ بۇزۇلۇشى ئىككى

. شۇنداق قىلىشقا هاجهت بولۇپ قالغان ياكى جاهىللىقتىن بولىدۇ
بىر ئىشنىڭ ناچار ئىكهنلىكىنى بىلگهن كىشى بۇنى ههرگىز 

-ههۋىسى غالىپ كهلگهن، گۇناه-قىلمايدۇ، پهقهت ئهقلىگه هاۋايى
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مهسىيهت ئورىۋالغان كىشى قىلىشى مۇمكىن، مانا بۇمۇ ئهمهلنىڭ 
]. بهت-٥٣توم -٤پهتىۋاالر توپلىمى." [بۇزۇلۇشىنىڭ يهنه بىر تۈرىدۇر

ئالاله تائاالدىن بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنى ئىساله قىلىشىنى، سۆزدە، 
پهزىلهتته توغرا يۆلۈنۈشكه -ههرىكهتلهردە ۋە ئهخالق-ئىش

 .يېتهكلىشىنى سورايمىز
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

     
 

   
 

 


