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ئىنساننىڭ مۇسۇلمان بولىشى ئۈچۈن قهلبىدىكى ئىمان 

 قىالمدۇ؟كۇپايه 

 نومۇرلۇق سوئال -١٣٣٠٣٦

 :سوئال

ئىنسان ناماز، روزا ۋە زاكاتتىن ئىبارەت ئهمهللهرنى ئادا قىلمىسىمۇ 

ىدىكى ئىمانى ئۇنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىگه كۇپايه قىالمدۇ؟، بۇ قهلب

 .ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز

 :جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل مهدهىيه ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالهقا خاستۇر

ئىنساننىڭ ناماز ۋە باشقا ئىبادەتلهرنى ئادا قىلماستىن، ئالاله 

بهلكى ئۇ كىشى .  ئىشىنىشى كۇپايه قىلمايدۇتائاالغا پهقهت قهلبىدىال

يىگانه، -چىن قهلبىدىن ئالالهنىڭ هېچقانداق شېرىكى يوق يهككه

قىلغۇچى زات ئىكهنلىكىگه  ههممىنى ياراتقۇچى ۋە تهربىيهت 

ئىشىنىش بىلهن بىرگه، بارلىق ئىبادەتلهرنى ئالاله ئۈچۈن ئادا 

ائاال تهرىپىدىن ئىنسان قىلىشى، مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالاله ت

ۋە جىنالرغا ئهۋەتىلگهن ههق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشىنىشى 

شۇنداقال مۇسۇلمان . بولغان ئاساسالردىندۇر  دىندا ئىمان ئېيتىش زۆرۈر
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ئالاله ۋە ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى خهۋەر بهرگهن جهننهت، دوزاخ، 

لىنغان غهيبى ههدىسته بايان قې-پىلسىرات، تارازا قاتارلىق قۇرئان

بىر ئالالهتىن باشقا ئىبادەتكه ههقلىق . "ئىشالرغا ئىشىنىشى الزىم

" مهئبۇد بهرههق يوق، مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ ئهلچىسى

دېگهن شاهادەت سۆزىنى ئېيتىش زۆرۈر بولغاندەك، ناماز ئوقۇش ۋە دىندا 

يىن بېكىتىلگهن باشقا پهرز ئىبادەتلهرنىمۇ ئادا قىلىش ئىنتا

مۇسۇلمان نامازنى ئادا قىلسا ئۈستىدىكى مهجبۇرىيهت ئادا . مۇهىمدۇر

بولىدۇ، ئهگهر ئادا قىلمىسا كاپىر دېيىلىدۇ، چۈنكى نامازنى قهستهنلىك 

 .بىلهن تهرك قېلىش ئالالهقا كۇفرى قىلغانلىقتۇر

بىر كىشى زاكات، روزا، ههج قاتارلىق باشقا پهرز ئىبادەتلهرنى زۆرۈر 

دەپ ئىتىقاد قېلىدىيۇ ئهمما ئۇنى ئادا قېلىشقا سهل قارايدۇ، بۇ هالهتته 

. مهزكۇر كىشى كاپىر دەپ قارالماستىن بهلكى گۇناهكار هېسابلىنىدۇ

ادە يهنى ئىمانى تولۇق ئهمهس ياكى ئاجىز دېيىلىدۇ، چۈنكى ئىمان زىي

ئىمان ئههلى سۈننهت جامائىتىنىڭ ئېتىقادى . بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ

-ئىبادەت بىلهن كۈچىيىدۇ، گۇناه-قارىشىدا، ياخشى ئهمهل ۋە تائهت

 .مهسىيهت بىلهن ئاجىزاليدۇ
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نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكى ئىنكار قىلىنمىسىمۇ لېكىن ناماز 

بۇ (بادەتتۇر ئوقۇمىغان كىشى كاپىر دەپ قارىلىدىغان بىردىن بىر ئى

 ).سۆز ئهڭ كۈچلۈك كۆزقاراش بىلهن كۈچكه ئىگه قىلىنىدۇ

زاكات، روزا ۋە ههج قاتارلىق نامازدىن باشقا پهرز ئىبادەتلهرنى ئادا  

قىلماسلىق بىلهن كاپىر بولمىسىمۇ لېكىن ئىمانى ناقىس بولىدۇ ۋە 

زاكات، روزا ۋە ههج قاتارلىق . چوڭ گۇناه ئىشلىگهن بولىدۇ

هرنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قېلىپ ئىنكار ئىبادەتل

قىلماستىن، ئادا قىلىشقا سهل قارىسا ئالىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا 

كاپىر دەپ هېسابالنمايدۇ، ئهمما نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار 

قىلمىسىمۇ لېكىن نامازنى ئادا قىلمىسا كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ 

بۇ ههقته . سابلىنىدۇساغالم كۆز قارىشىدا كاپىر هې

بىز بىلهن دىنسىزالر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

» .ئارىسىدىكى پهرق نامازدۇر، نامازنى تهرك قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ

 ].ئىمام ئههمهد رىۋايىتى[

: يهنه بىر ههدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

وتتۇرسىدىكى پهرق نامازنى تهرك مۇسۇلمان بىلهن كۇفىر ۋە شېرىك ئ«

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .قىلىشتۇر
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  .بۇ مهسىلىدە ئايالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخشاشدۇر

  .ئالاله تائاال ههممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلسۇن

 .شهيخنىڭ سۆزى تۇگىدى

بهندە ئالالهنىڭ پهرز قىلغان ئىبادەتلىرىنى ئادا (: خۇالسه

سى قىلىش ياكى قهلبىمدە ئىمانىم بار قىلماستىن، ئىمان داۋا

قهلبتىكى ئىمان ساهىبىنى  .يوقتۇردېيىشنىڭ هېچ ئههمىيىتى 

ئهمهل قىلىشقا يىتهكلىيهلمىسه، مهزكۇر ئېتىقاد ئۆز رولىنى جارى 

 .)-مۇههررىر-قىلدۇرالمىغان بولىدۇ

 

 

 


