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   نومۇرلۇق سوئال٩٧٤٤٨

  : سوئال

ىددىي بىز سۈننىي ۋە شىئهلهرنىڭ پهرقىگه دائىر مهلۇماتقا ج

بىزگه شىئهلهرنىڭ ئېتىقادىنى چۈشهندۈرۈپ . ئېهتىياجلىق بولۇپ قالدۇق

  .قويۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز؟

  :جاۋاب

 . مهدھىيه ئالالھقا خاستۇر

شىئهلهر بىر قانچا پىرقىگه بولۇنگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى كافىر 

 كۆتۈرىدۇ، ھهتتا ئۇنى خۇدالىق دەرىجىسىگه.بولۇپ، ئهلىگه ئېتىقاد قىلىدۇ

 فاتىمهگه، ھۇسهيىنگه ۋە باشقىالرغا  .ئۇنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىدۇ

) ئۇنىڭغا ساالمالر بولسۇن(ئۇالرنىڭ بهزىلىرى جىبرىئىل . ئېتىقاد قىلىدۇ

سهللهلالھۇ ( ۋەھىينى ئۆزگهرتىۋەتكهن بولۇپ، پهيغهمبهرلىك مۇھهممهد 

لمهكچى ئىدى دىگهن ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئهمهس، بهلكى ئهلىگه چۈشۈرۈ

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىمامىيه . سهپسهتهلهرنى راۋاجالندۇرۇشقا تىرىشىدۇ

) ئون ئىككى ئىمام تهرىقىسى(ئىسنا ئهشهرىييه) راپىزى(تهرىقىسىدىكىلهر

 ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا گه ئېتىقاد قىلىدۇ ۋە ئۆز  قاتارلىقالرمۇ

  .ىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويىدۇئىماملىرىنى پهرىشتىلهر ۋە پهيغهمبهرلهرد

ئۇالر تۈرلۈك كۈز قاراشالردا بولۇپ، ئۇالردىن بهزىلىرى كافىر، بهزىلىرى 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئوتتۇراھالراقلىرى ئهلى رەزىيهلالھۇ . كافىر ئهمهس



 ٢

) ئهبۇبهكرى، ئۆمهر ۋە ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالر(ئهنهۇنى باشقا ئۈچ خهلىفه 

بۇنداق قارىغۇچى كافىر بولمايدۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ . يدۇدىن ياخشى دەپ قارا

 چۈنكى ئهلى تۆتىنچى ئورۇندا بولۇپ، ئهبۇبهكرى  .ھهققىدە خاتاالشقان بولىدۇ

ر ئۇنىڭدىن سىددىق، ئۆمهرۇل فارۇق ۋە ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇال

ئهگهر كىمكى ئهلىنى قالغان ئۈچهيلهندىن بهكرەك ياخشى . ئهۋزەلراقتۇر

كۆرىدىكهن، ئۇ خاتاالشقان بولىدۇ ھهم ساھابىلهرنىڭ ئىجماسىغا خىالپلىق 

شىئهلهرنىڭ ئوخشىمىغان . قىلغان بولىدۇ، لېكىن كافىر بولمايدۇ

 مهلۇماتقا ئىگه ئۇالر توغرىسىدا ئهتراپلىق. دەرىجىلىرى ۋە تۈرلىرى بار

بولماقچى بولغانالر تۆۋەندىكى نوپۇزلۇق كىتابالرغا مۇراجىئهت قىلسا 

، »ئهلخۇتۇتۇل ئهرىدەھ « مۇھىببۇددىن ئهل خهتىبنىڭ : بولىدۇ

، ئىهسان » مىنهاج ئهسسۇننهھ  «  شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ

ا مۇشۇ  قاتارلىق ئۇندىن باشق » شىئه ۋە سۈننىي  «ئېالھى زەھىرنىڭ 

مهزمۇندىكى ئۇالرنىڭ خاتا كۆز قاراش ۋە ئېتىقادلىرىنى يورۇتۇپ بىرىدىغان 

ئالالھنىڭ بىزنى غهلىبىگه ئېرىشتۈرۈشىنى . ئهسهرلهرنى كۆرسه بولىدۇ

  .تىلهيمىز

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ناچارلىرى ئىمامىيلهر، ئىسنا ئهشهرىيلهر ۋە 

دەسلهپكى ئىككى خهلىفه نۇسهيرىيلهر بولۇپ، ئۇالر زەيد ئىبنى ئهلى 

ئهبۇبهكرى ۋە ئۆمهرنى ئىنكار قىلىشنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن 

بىر ئادەم .  ئۇنىڭغا قارشى چىققاچقا، راپىزە دەپ ئاتالغان بۆلۈنۈپ چىقىپ

ئۆزىنى مۇسۇلمان دېگهنلىكى ئۈچۈنال ئۇ مۇسۇلمان دەپ ئاتالمايدۇ، ئهمما 

ا دەۋاسى قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ ئىسالمدا ئىكهنلىكىنى دەۋا قىلس

كىمكى پهقهت ئالالھقىال ئىبادەت . ئۆلچىمىگه سىلىنىپ قاراپ چىقىلىدۇ
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قىلىدىكهن، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىشىنىدىكهن ۋە ئۇ ئېلىپ كهلگهن 

ئهمما كىمىكى . نهرسىلهرگه ئهگىشىدىكهن، ئۇ ھهقىقىي مۇسۇلماندۇر

 فاتىمه   يهنه بىر تهرەپتىنئىسالمدا ئىكهنلىكىنى دەۋا قىلىدىكهنۇ

رەزىيهلالھۇ ئهنهاگه، بهدەۋىگه، ئهيدرۇسقا ۋە ياكى ئاللىقانداق نېمىلهرگه 

ئالالھدىن ئىمانىمىزغا . ئېتىقاد قىلسا ئۇ مۇسۇلمان بولمايدۇ

شۇنىڭغا ئوخشاش، . مۇستهھكهملىك، ئېتىقادىمىزغا ساغالملىق تىلهيمىز

ىننى تىللىسا، ناماز ئوقۇمىسا، ئۇ ئهگهر بىرى ئىمانىغا كۆڭۈل بۆلمىسه، د

شۇنداقال . ئۆزىنى مۇسۇلمان دېگهن تهقدىردىمۇ ئۇ مۇسۇلمان ئهمهستۇر

كىمكى دىننى، نامازنى، زاكاتنى ۋە روزىنى كۆزگه ئىلمىسا، پهيغهمبهر 

نى كۆزگه ئىلمىسا، ياكى ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(ئهلهيهىسسهالم

ن دېسه، ۋەھىينى تولۇق ياكى ئېنىق ئۇنىڭغا ئىشهنمىسه، ئۇنى نادا

ئالالھتىن ئىمانىمىزنى ساغالم . يهتكۈزمىگهن دېسه شۇ كىشى كافىردۇر

  .قىلىشنى، بىزنى مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشتۈرۈشنى سورايمىز
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