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ِب ْس ِم ا ِلله ال َّ ْرح َمن ال َّ ِرح ِمي
ِ

Матн муаллифи Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад атТаҳовий бўлиб, машҳур Ҳанафий олимларидандир. Ҳижрий
238 йилда Мисрнинг Таҳо номли жойида дунёга келганлар ва
ҳижрий 321 йилда Қоҳира шаҳрида вафот топганлар.

ا حْلم ُد ِ
هلل َر ِ
ي
ب ال َحعالَ ِم َ
َح
ال الح َع َّل َمةُ ُح َجةُ حِ
اّللُ:
ص َر َر ِِحَهُ َ
قَ َ
ال حس َّلِم أَبُو َج حع َف ِر الح َوَرا ُق الطَ َحا ِوي ِبِ ح
ِ
َه َذا ِذ حكر ب ي ِ
اع ِة َعلَى َم حذ َه ِ
ب فُ َق َه ِاء الح ِملَ ِة أَِب َحنِي َفةَ الن حع َما َن بح ِن ثَابِت
ان َع ِقي َدة أَ حه ِل السنَ ِة َوا حلَ َم َ
ُ ََ
ضوا ُن ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
س ِن ال َ
الح ُك ِِ
للا
شحيبَ ِِ
وس َ
يم حالَنح َ
ف يَ حع ُق َ
وف َوأَِب يُ ُ
ان ِر ح َ
وب بح ِن إبح َراه َ
صا ِر ِي َوأَِب َعحبد للا ُمَ َمد بح ِن ا حْلَ َ
ِ ِ
ول ِ
ِ
ُص ِ
ي.
الدي ِن َويَ ِدينُو َن بِ ِه َر َ
ب الح َعالَ ِم َ
َعلَحي ِه حم أَ حجَع َ
ي َوَما يَ حعَتق ُدو َن م حن أ ُ
اّلل :إِ َن للا و ِ
يق َِ
يد َِ ِ ِ
ول ِف تَ و ِح ِ
ين بِتَ حوفِ ِ
يك لَهَُ ،وَل ََ حي َء ِمثح لُهَُ ،وَل ََ حي َء
نَ ُق ُ
احد َل ََ ِر َ
ح
ََ
اّلل ُم حعتَقد َ
يُ حع ِج ُزهَُ ،وَل إِلَهَ َغحي ُرهُ،

РАҲМАТИ БУ ДУНЁДА ОММАИ МАХЛУҚОТЛАРГА,
ОХИРАТДА МЎМИНЛАРГА ХОС БЎЛГАН
АЛЛОҲНИНГ ИСМИ ИЛА
!Оламлар Робби Аллоҳга ҳамд бўлсин
Мисрлик аллома, ҳужжатул Ислом Абу Жаъфар Варроқ
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Таҳовий раҳимаҳуллоҳ дедилар: Бу – миллат фақиҳлари
бўлмиш Абу Ҳанифа Нўъмон ибн Собит Кўфий, Абу Юсуф
Яъқуб ибн Иброҳим Ансорий ва Абу Абдуллоҳ Муҳаммад
ибн Ҳасан Шайбонийларнинг – барчаларига Аллоҳнинг
розилиги бўлсин – дин асосларида бўлган эътиқодлари,
оламлар Роббиси Аллоҳга ўша эътиқод асосида бандалик
қилганлари ва мазҳабларига мувофиқ бўлган аҳли сунна ва
жамоа ақидаси баёнинг зикридир.
Аллоҳнинг тавфиқи ила эътиқод қилган ҳолда Аллоҳнинг
тавҳиди (якка илоҳлиги) ҳақида қуйидагиларни айтамиз:
Аллоҳ бирдир, Унинг (мутлақ) шериги йўқдир, Унинг (ҳар
қандай маънода) ўхшаши йўқдир, Уни ожиз қолдирувчи
бирор нарса йўқдир, Ундан ўзга илоҳ йўқдир.
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َوَل
ُ  َل تَ حب لُغُهُ حالَ حو َه، َوَل يَ ُكو ُن إَِل َما يُ ِري ُد، َل يَ حف َن َوَل يَبِي ُد،قَدي بَِّل ابحت َداء َدائم بِ َّل انحت َهاء
،ام
َ َ َوَل يَ حشبَهُ حالَن،تُ حد ِرُكهُ حالَفح َهاُم

У ибтидосиз (бошланишсиз) қадимдир, интиҳосиз (охири
йўқ) доимдир. У фоний бўлмас ва йўқ бўлмас. Фақатгина У
ирода қилгани бўлур. Фаразлар Унга етмас, фаҳмлар Уни
идрок қила олмас ва одамларга ўхшамас.

ِ  ُتِي ت بِ َّل َعَافَ ة ب، َخ الِق بِ َّل حاج ة را ِق بِ َّل م حؤنَ ة،وت قَي وم َل ي ن ام
اع بِ َّل
ُ ََُ َح ي َل
ُ ََ
َ
َ
َ َ َ
ِ ص َفاتِِه قَ ِدَِا قَ حب ل َخل ِحق ِه َْ ي حزَد حد بِ َك وِِم ََ حيَلِا َْ ي ُك ن قَ حب لَ ُهم ِم ن
ِ ِال ب
 َوَك َم ا،ص َفتِ ِه
َ َ  َم ا،ش َقة
َ َم
ح ح
حَ ح
َح
ح ح
َ
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ِ
ِ
ِ َِك ا َن ب
اس َم ( ح
س بَ حع َد َخ حل ِق ح
)اْلَ الِ ُق
ُ ك َل يَ َز
َ ِص َفاتِِه أَ َليِ ا َك َذل
َ اس تَ َف
اد ح
اْلَحل َق ح
َ  لَ حي،ال َعلَحي َه ا أَبَ ديِا
ِ
،)اس َم (الحبَا ِري
َ استَ َف
اد ح
َوَل بِِإ حح َداثِه الح َِبيَةَ ح

Тирикдир ўлмайди, Қайюмдир ухламайди, ҳожати
бўлмаган
ҳолда
яратувчидир,
қийинчиликсиз
ризқ
берувчидир. Яратганларини яратишдан аввал Ўз сифатлари
ила (бошланишсиз) қадим бўлганидек, махлуқотларини
яратгач сифатларидан бўлмаган бирор нарса Унинг
сифатларида зиёда бўлиб қолмаган. У Ўз сифатлари ила
азалий бўлганидек, айнан ўша сифатлар ила абадийдир. У
“Холиқ” (яратувчи) исмини махлуқотларини яратганидан
сўнг олмаган, “Борий” (йўқдан бор қилувчи) исмини
халойиқни йўқдан бор қилганидан сўнг олмаган.

ِ لَه معن الربوبِيَ ِة وَل مربوب ومعن ح
استَ َح َق
َحيَا ح
 َوَك َما أَنَهُ ُحميِي ال َحم حوتَى بَ حع َد َما أ ح،اْلَال ِق َوَل َعحلُو َق
َ ُ َ ح َ ُ َ َ حُ َ َ َ ح
َِه َذا ح
ك بِأَنَهُ َعلَى ُك ِل ََ حيء قَ ِدير
َ اس َم (اْلَالِ ُق) قَ حب َل إِنح
َ ِ َذل،شائِ ِه حم
َ ِ َك َذل،ال حس َم قَ حب َل إِ ححيَائِ ِه حم
استَ َح َق ح
ك ح
ِِ ِ
ِ س ِميع الحب
ِ ُ َوُكل ََيء إِلَحي ِه فَِقري وُكل أ حَمر َعلَحي ِه يَ ِسري َل َحَيت
)ُصري
َ ُ َ س َكم حثله ََ حيء َو ُه َو ال
َ
َ
ح
َ اج إ ََل ََ حيء (لَحي
]11 :ورى
َ [الش

Тарбия қилинувчи йўқ бўлганида ҳам У Робб (тарбиячи)
эди, яратилмиш йўқ бўлганида ҳам У Холиқ (яратувчи) эди.
“Муҳйил мавта” (ўликларни тирилтирувчи) исмини
ўликларни тирилтиргач олгани ва ўликларни тирилтиришдан
аввал ҳам ушбу исмга мустаҳиқ бўлгани каби махлуқотларни
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яратишидан аввал “Холиқ” исмига мустаҳиқ бўлган.
Чунончи, У ҳар нарсага Қодир, ҳар нарса унга муҳтож, ҳар
бир иш Унга енгил ва У ҳеч нарсага муҳтож эмас: “У зотга
ўхшаш ҳеч нарса йўқдир. У зот ўта эшитгувчи, ўта
кўргувчи зотдир” (Шўро сураси, 11-оят).

ِ اْلَحل َق بِ ِعل
َخلَ َق ح
،ف َعلَحي ِه ََ حيء قَ حب َل أَ حن ََيحلَُق ُه حم
َ  َوَْح ََيح،آج ِال
َ  َو، َوقَ َد َر ََلُ حم أَقح َد ِارا،حم ِه
َ ض َر
َ ب ََلُ حم
ِ َِ َ وأَمرهم بِط،و َعلِم ما هم َع ِاملُو َن قَبل أَ حن ََيحلَُقهم
ِ اهم َعن م حع
،صَيتِ ِه
َ اعته َونَ َه ُ ح ح
ُ ح َ ََ ُ ح
َ َ َ ُح
َح
Махлуқотларни ўз илми ила яратган, уларга (ҳар маънода)
ўлчов, миқдор белгилаган ва (ҳар маънода) муддат таъйин
қилган. Уларни яратмай туриб ҳам ҳеч нарса Унга махфий
эмас эди. Бандаларини яратишдан аввал улар қандай амал
қилишларини билган. Уларни Ўзига итоат қилишга буюрган
ва Ўзига маъсият қилишдан қайтарган.

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِِ ِ
اء ََلُ حم
َ ََ  فَ َما،اء ََلُ حم
َ ََ  َوَمشيَلَتُهُ تَ حن ُف ُذ َل َمش َيَلةَ للحعبَاد إ َل َما،َوُكل ََ حيء َحَي ِري بتَ حقدي ِره َوَمشيَلَته
ِ  وي،ض ِّل
ِ
،شاءُ َوََيح ُذ ُل َويَ حبتَلِي َع حد ِل
َ َضل َم حن ي
َ َ يَ حه ِدي َم حن ي،شأح َْح يَ ُك حن
َ ََكا َن َوَما َْح ي
ُ َ شاءُ َويَ حعص ُم َويُ َع ِاف فَ ح
ِ ِ
،ضلِ ِه َو َع حدلِ ِه
ي فَ ح
َ َوُكل ُه حم يَتَ َقلَبُو َن ِف َمشيَلَتِه بَ ح

Барча нарса Унинг тақдири, хоҳиши билан бўлур. Унинг
хоҳишигина бўлади, бандаларнинг хоҳиши У хоҳласагина
5

www.madrasa.uz

бўлади. Нимани хоҳласа бўлади, хоҳламаса бўлмайди. Ўз
фазли ила хоҳлаганини ҳидоят қилади ва сақлаб офият
беради. Ўз адли ила хоҳлаганини адашган ҳолича қўяди ва
хорлаб балоларга гирифтор қилади. Барча бандалари Унинг
хоҳишининг остида, фазли ва адли орасида бўладилар.
ِ ِ ِحم ِه وَل غَال
ِ
ِ
ِ وهو مت عال َع ِن حالَ ح
ِ ِ ضائِِه وَل مع ِق
ك
َ ِآمنَا بِ َذل
َ َُ َ ُ َ
َ ،ب ل حَم ِره
َ ب ْلُك
َ
َ َ ُ َ َ  َل َرا َد ل َق،ض َداد َو حالَنح َداد
،ُِكلِ ِه َوأَيح َقنَا أَ َن ُك ِّل ِم حن ِعحن ِده

У қарши турувчилар ва тенгдошлардан олийдир. Унинг
қазосини қайтаргувчи йўқ, Унинг ҳукмини тафтиш қилувчи
йўқ ва Унинг ишига ғолиб келувчи йўқ. Буларнинг барчасига
иймон келтирдик ва ҳамма нарса Ундан эканлигига чуқур
эътиқод қилдик.

ِ
ام حالَتح ِقيَ ِاء
َ َصطََفى َونَبِيهُ ال ُحم حجتَ ََب َوَر ُسولُهُ الح ُم حرت
َوإِ َن ُمَ َم ِدا َعحب ُدهُ ال ُحم ح
ُ  َوأَنَهُ َخ َاَتُ حالَنحبِيَاء َوإِ َم،ضى
ِوث إِ ََل َعا َمة
ِ َ ِو َسيِ ُد الحمر َسل
ِ يب َر
ُ  َو ُه َو ال َحمحب ُع، َوُكل َد حع َوى النبُ َوةِ بَ حع َدهُ فَغَي َو َه َوى،ي
َ ب ال َحعالَ ِم
ُح
َ
ُ  َو َحب،ي
ِ ا حلِ ِن وَكافَ ِة الحورى بِا حْل ِق واَلَُدى وبِالنوِر و
.الضيَ ِاء
َ
َ
َ َ
ََ
َ

Ва албатта ҳазрати Муҳаммад У зотнинг танлаб олган
бандаси, ихтиёр қилган набийси, рози бўлган расулидир. У
киши набийлар охиргиси, тақводорлар имоми, расуллар
саййиди ва оламлар Роббисининг ҳабибидирлар. У кишидан
6
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кейинги ҳар қандай набийлик даъвоси гумроҳлик ва ҳаводир.
У киши жинлар ва одамлар оммасига ҳақ, ҳидоят, нур ва зиё
ила юборилгандирлар.

ِ َِ وإِ َن الح ُقرآ َن َك َّلم
ِِ
ِ
ص َدقَهُ الح ُم حؤِمنُو َن َعلَى
َ اّلل محنهُ بَ َدا بَِّل َكحيفيَة قَ حوِل َوأَنح َزلَهُ َعلَى َر ُسوله َو ححيِا َو
ُ
ح
َ
َِ ك ح ِقا وأَي َقنوا أَنَه َك َّلم
ِ
َِ اّلل تَ َع َاَل بِا حْلَِقي َق ِة لَحيس ِبَ حخلُوق َك َك َّلِم ال
 فَ َم حن ََِس َعهُ فَ َز َع َم أَنَهُ َك َّل ُم،حبيَِة
ُ ُ ُ َذل َ َ َ ح
َ
ِ
]62 :ُصلِ ِيه َس َق َر) [ال ُحم َدثِ ِر
َ ُ َوقَ حد َذ َمه،ش ِر فَ َق حد َك َف َر
َ َس َق َر َححي ُ ق
َ َالحب
ال تَ َع َاَل ( َسأ ح
َ اّللُ َو َعابَهُ َوأ حَو َع َدهُ ب
ِ َ فَلَ َما أ حَو َع َد
] َعلِ حمنَا َوأَيح َقنَا أَنَهُ قَ حو ُل َخالِ ِق26 :ش ِر) [ال ُحم َدثِ ِر
َ َس َق َر لِ َم حن ق
َ َ (إِ حن َه َذا إَِل قَ حو ُل الحب:ال
َ اّللُ ب
ص َر َه َذا ا حعتَبَ َر
َ ف
َ َاّللَ ِبَحع ِن ِم حن َم َع ِان الحب
َ ص
َ َش ِر َوَل يُ حشبِهُ قَ حو َل الحب
َ َالحب
َ  فَ َم حن أَبح،ش ِر فَ َق حد َك َف َر
َ  َوَم حن َو،ش ِر
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
َِ ِ
.ش ِر
َ َس َكالحب
َ َو َع حن مثح ِل قَ حول الح ُكفار انح َز َج َر َو َعل َم أَنَهُ بص َفاته لَحي

Ва албатта Қуръон - Аллоҳнинг каломидир. У Аллоҳдан
сўзлаш ила кайфиятсиз содир бўлган. Уни Аллоҳ Ўз расулига
ваҳий орқали нозил қилган. Мўминлар буни ҳақ деб
тасдиқлаганлар ва Қуръон ҳақиқатда Аллоҳнинг каломи
бўлиб у халойиқнинг каломи каби махлуқ эмас эканлигига
чуқур ишонганлар. Кимки уни эшитгач “бу башарнинг
каломи” деса, аниқки кофир бўлибди. Аллоҳ бундай
дегувчини мазаммат қилган, айблаган ва унга “Сақар”
(Жаҳаннамдаги бир водийнинг номи) ваъдасини берган: “Уни

албатта “Сақар”га ташлайман” (Муддассир сураси, 26-оят).
“Бу башарнинг каломидан ўзга нарса эмас” (Муддассир
сураси, 32-оят) деган одамга Аллоҳ ваъда қилганидан билиб
чуқур ишонч ҳосил қилдикки, Қуръон башарият Холиқининг
каломидир ва у башар каломига ўхшамас. Кимки Аллоҳни
7
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башарга тегишли маънолардан бирор маъно ила васф қилса,
батаҳқиқ кофир бўлибди. Ким чуқур назар солса, ибрат
олади, кофирларнинг қавлига ўхшашлардан буткул четланади
ва Аллоҳ Ўз сифатлари ила башар каби эмаслигини билади.
ِ َوالرحؤيةُ حق ِل حَه ِل ا حلن َِة بِغَ حِري إِحاطَة وَل َكحي ِفيَة َكما نَطَ َق بِ ِه كِتَاب ربِنَا (وجوه ي ومَلِذ ن
اض َرة إِ ََل َرِّبَا
َ ُ َ ُ ُ َح
َ
َ َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ َن
ك ِم َن
َ ُاده
َ ِاء ِف َذل
َ  َوتَ حف ِسريُهُ َعلَى َما أَ َر.]62 - 66 :ُاظ َرة) [ال ِحقيَ َامة
َ  َوُكل َما َج،ُاّللُ تَ َع َاَل َو َعل َمه
ِ يح َع ِن ال َر ُس
 َل نَ حد ُخ ُل ِف،اد
َ صلَى
َ َاّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ فَ ُه َو َك َما ق
ِ ص ِح
َ ا حْلَ ِدي ِ ال
َ ال َوَم حعنَاهُ َعلَى َما أ ََر
َ ول
ِِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ َ ِك ُمتَأَ ِول
صلَى
َ َِذل
َ آرائِنَا َوَل ُمتَ َوّه
َ  فَِإنَهُ َما َسل َم ِف دينه إَِل َم حن َسلَ َم َّلل َع َز َو َج َل َول َر ُسوله،ي بِأ حَه َوائنَا
َيب
ِ
َ ِ َ
.حم َما ا حَتَبَهَ َعلَحي ِه إِ ََل َعالِ ِم ِه
َ اّللُ َعلَحيه َو َسلمَ َوَرَد عل
Роббимизнинг каломида “У кунда бор юзлар гўзал.
Роббиларига назар солувчилар” (Қиёмат сураси, 22,
23-оятлар) дейилгани каби Аллоҳни кўриш жаннат аҳли учун
чегарасиз, кайфиятсиз ҳолда ҳақдир. Бунинг тафсири Аллоҳ
қандай ирода қилган ва қандай билган бўлса, шундайдир. Бу
ҳақида Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан саҳиҳ
ҳадисда келган хабар у киши айтганларидекдир ва унинг
маъноси у киши соллаллоҳу алайҳи васаллам ирода
қилганларидекдир. Ўз раъйларимиз ила таъвил қилиб,
ҳаволаримиз ила гумон қилиб, бу нарсанинг тафсилотига
киришмаймиз. Аллоҳга ва Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва
салламга буткул таслим бўлган, ақлга суяниб билиши мумкин
бўлмаган нарсани уни Билувчисига қайтарган кишигина
динида саломат қолгувчидир.
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ِ
ِ
ِ
ال حس َّلِم إَِل َعلَى ظَ حه ِر التَ حسلِ ِ ِ ِ ِ
ت قَ َد ُم حِ
َوَل تَثحبُ ُ
حمهُ َوَْح
حم َما ُحظ َر َعحنهُ عل ُ
يم َو حال حست حس َّلم ،فَ َم حن َر َام عل َ
ِ
ِ ِ
يح حِ ِ
ِ
َسلِ ِ
يم فَ حه ُمهُ َح َجَبهُ َم َر ُامهُ َع حن َخالِ ِ
ي
ص ِح ِ
ب بَ ح َ
الََان فَ يَتَ َذبح َذ ُ
ص ِاف الح َم حع ِرفَة َو َ
ص التَ حوحيد َو َ
يَ حقنَ حع بالت ح
النح َكا ِر موسوسا تَائِها ََا ِكا َل م حؤِمنا مص ِدقِا وَل ج ِ
ان والتَص ِد ِيق والتَك ِ
الح ُك حف ِر و حِ ِ
الق َحرا ِر َو حِ
ب َو حِ
حذي ِ
اح ِدا
َُ ح َ ِ ِ
ُ ِ ُ َ َ َ
الََ َ ح َ
َ
ُم َك ِذبِا،

Исломда собитқадамлик фақатгина буткул таслим ва
мутлақ бўйинсуниш билангина собит бўлади. Кимки билишга
интилиш қайтарилган илмни хоҳласа ва фаҳми буткул таслим
бўлишга қаноат қилмаса, ушбу истаги уни холис тавҳиддан,
соф маърифатдан ва саҳиҳ иймондан тўсиб қўяди. Бас, у куфр
ва иймон, тасдиқлаш ва ёлғонга чиқариш, иқрор қилиш ва
инкор қилиш орасида васвасага тушган,
адашган,
иккиланган, на тасдиқ қилувчи мўмин ва на ёлғонга
чиқарувчи гумроҳ ҳолида сарсон бўлгувчидир.

الََا ُن بِالرحؤي ِة ِلَ حه ِل َدا ِر ال َ ِ ِ
وَل ي ِ
ِ ِ
ِ ِ
صح حِ
يل
َ
َ َ
س َّلم ل َم ِن ا حعتَبَ َرَها محن ُه حم ب َو حهم أ حَو تَأ ََوََلَا ب َف حهم إ حذ َكا َن تَأح ِو ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َسلِ ِ
اف إِ ََل الربُوبِيَ ِة بِتَ حر ِك التَأح ِو ِ
ض ُ
يل ُك ِل َم حع ِن يُ َ
ين ال ُحم حسل ِم َ
يَ .وَم حن َْح
يل َولُُزوم الت ح
يم َو َعلَحيه د ُ
الرحؤيَة َوتَأح ِو ُ
ص َف ِ
ب التَ حن ِزيهَ .فَِإ َن ربَنَا ج َل و َع َّل موصوف بِ ِ
ي تَ و َق النَ حفي والتَ حشبِيهَ َ َل وَْ ي ِ
صِ
ات ال َحو حح َدانِيَ ِة َمحن ُعوت
َ َ َ َح ُ
َحُ
َ َ
ََ
ِ
وت الح َفرَدانِيَ ِة لَيس ِف معنَاهُ أَحد من ِ ِ
ات و حالَرَك ِ
ِ
بِنُ ع ِ
ضا ِء
ان َو حالَ حع َ
َح
َ
ُ
َ
ح
البيَة َوتَ َع َاَل َع ِن ا حْلُ ُدود َوالحغَايَ َ ح
ح َ
ات ِ
الست َكسائِ ِر الحمبتَ َد َع ِ
و حال ََدو ِ
ات.
ات َل ََح ِو ِيه ا حلِ َه ُ
ُح
َ َ
َ

“Саломатлик диёри” (жаннат) аҳлидан кимки Аллоҳни
кўриш ҳақида ваҳм ила эътибор қилса ёки фаҳм ила таъвил
қилса, унинг Аллоҳни кўриш ҳақидаги иймони саҳиҳ
9

www.madrasa.uz

бўлмайди. Зеро, У зотни кўришнинг ва умуман рубубиятга
боғлиқ бўлган ҳар қандай маънонинг таъвили айнан таъвилни
тарк этиш ва буткул таслим бўлишни лозим тутиш билангина
амалга ошади ва мусулмонларнинг дини шу асосдадир.
Аллоҳнинг сифатларини нафий қилиш (йўққа чиқариш) ёки
ташбеҳ (бошқаларга ўхшатиш)дан тийилмаган инсон Аллоҳни
барча айбу нуқсонлардан пок деб билмаган каби бўлиб
қолади. Албатта улуғ ва олий Роббимиз Ваҳдоният (бирлик,
шериги йўқлик) васфлари ила васфлангандир, фардоният
(яккалик) сифатлари ила сифатлангандир, халойиқдан
бирортаси ушбу маъноларни ўзида мужассам этмагандир. У
зот чегаралар, ундан нарига ўтиб бўлмас охирлар, таянчлар,
аъзолар ва асбоблар тутишдан олийдир ва яратилганларни
олти тараф (ўнг ва чап, олд ва орқа, паст ва тепа) ўз ичига
қамрагани каби Уни қамрамайди. (Аллоҳ олти тарафни ҳам,
вақтнинг ҳам ва умуман борлиқни йўқдан бор қилувчисидир).
ِ َ َب صلَى
ِ ش حخ
ِ
َُس َم ِاء ُث
َ ص ِه ِف الحيَ َقظَ ِة إِ ََل ال
َ ِِج ب
اج َحق َوقَ حد أ ح
َ ِ ِي بِالن
َ اّللُ َعلَحيه َو َسلَمَ َو ُعر
ُ َوالحم حع َر
َ ُس ِر
ِ
ِ َ ُاّللُ ِمن ال ُحع َّل وأَ حكرَمه
ِ
:اد َما َرأَى) [النجم
ُ ب الح ُف َؤ
َ اء َوأ حَو َحى إِلَحيه َما أ حَو َحى ( َما َك َذ
َ ََ اّللُ بَا
َ َ اء
َ ََ ُ إ ََل َححي
َ َ
،اّللُ تَ َع َاَل بِ ِه ِغيَاثِا ِلَُمتِ ِه َحق
َ ُض الَ ِذي أَ حك َرَمه
َ صلَى
َ ُاّللُ َو َسلَمَ َعلَحي ِه ِف حاْ ِخ َرةِ َو حال
ُ  َوا حْلَحو،وَل
َ َ] ف11
ِ
َ َ ش َف
َ َوال
آد َم َوذُ ِريَتِ ِه
َ ُ َوال ِحميثَا ُق الَ ِذي أَ َخ َذه،ي ِف حالَ حخبَا ِر
َ اّللُ تَ َع َاَل م حن
َ اعةُ ال ِِت ا َد َخ َرَها ََلُ حم َحق َك َما ُر ِو

.َحق

Меърож ҳақдир, Набий соллаллоҳу алайҳи ва саллам исро
қилдирилганлар ва уйғоқликда жасадлари ва руҳлари ила
осмонга, сўнгра Аллоҳ хоҳлаган олийликка меърож
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қилинганлар. Аллоҳ у кишини хоҳлагани ила икром қилиб, у
зотга нимани ваҳий қилган бўлса ўшани ваҳий қилган, “Қалб
(кўзи) кўрганини ёлғонга чиқармади” (Нажм сураси
11-оят). Аллоҳ у кишига дунёю охиратда салот ва салом
йўллади. Аллоҳ Расулимизни у кишининг умматларини
чанқоқдан қондирган “Ҳавзи кавсар” ила икром қилгани
ҳақдир. Хабарларда ривоят қилинганидек Набиййимиз
умматлари учун қиёматга олиб қўйган шафоъатлари ҳақдир.
Аллоҳ Одам алайҳиссалом ва у кишининг зурриётларидан
олган мисоқи ҳақдир.

ِ اّلل تَع َاَل ِفيما َْ ي ز حل ع َدد من ي حد ُخل ا حلنَةَ وع َدد من ي حد ُخل النَار جُحلَةِ و
ِ
 فََّل،اح َد ِة
َ َُ َوقَ حد َعل َم
َ
َ ُ َ َ ح ََ َ َ َ ح َ ُ َ َ َ َ َ ح
ِ
ِ
سر لِ َما ُخلِ َق
َ َ َوُكل ُمي،ُيما َعلِ َم ِمحن ُه حم أَ حن يَ حف َعلُوه
َ ِ َوَك َذل،ُص ِمحنه
َ ِاد ِف ذَل
ُ يُ َز
ُ ك الح َع َدد َوَل يُحن َق
َ ك أَفح َعا ََلُ حم ف
َِ ض ِاء
َِ ض ِاء
ِ ِاْلََوات
َ اّلل َوال
ال بِ ح
،اّلل
ُ  َو حالَ حع َم،ُلَه
َ  َوال،يم
َ ش ِقي َم حن ََ ِق َي بَِق
َ س ِعي ُد َم حن َس ِع َد بَِق
Аллоҳ таоло азалда биттада жаннатга кирувчилар ва
дўзахга кирувчиларнинг ададини аниқ билган. Ушбу ададга
ҳеч нарса зиёда ҳам қилинмайди, ҳеч нарса камайтирилмайди
ҳам. Шунингдек бандалар бажарадиган амаллар ҳам Аллоҳ
билганидек рўёбга чиқади. Ҳар бир банда нима учун
яратилган бўлса ўшанга муяссар қилинган. Амаллар
хотималари биландир. Бахтли Аллоҳнинг қазоси ила бахтли
бўлгандир, бахтсиз Аллоҳнинг қазоси ила бахтсиз
бўлганидир.
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َِ وأَصل الح َق َد ِر ِسر
َعم ُق
َ ِاّلل تَ َع َاَل ِف َخل ِحق ِه َْح يَطَلِ حع َعلَى ذَل
َ  َوالت،ك َملَك ُم َق َرب َوَل نَِب ُم حر َسل
َُ ح
ِ ان و َدرجةُ الطغحي
ِ ِاْلِ حذ َل ِن وسلَم ح
ك َذ ِر َيعةُ ح
ك نَظَِرا َوفِك ِحرا
َ ِ فَا حْلَ َذ ُر ُك َل ا حْلَ َذ ِر ِم حن ذَل،ان
َ َِوالنَظَُر ِف ذَل
َ
َ َ َ اْل حرَم
ُ َُ
ِ
ِِ
 ( َل:ال للاُ تَ َع َاَل ِف كِتَابِ ِه
َ  فَِإ َن،َِوَو حس َو َسة
َ َاه حم َع حن َم َر ِام ِه َك َما ق
ُ حم الح َق َد ِر َع حن أَنَامه َونَ َه
َ اّللَ تَ َع َاَل طََوى عل
ِ  فَمن سأ ََل ِْ فَعل؟ فَ َق حد رَد حكحم ال.]62 :َل َع َما ي حفعل وهم يسأَلُو َن) [ حالَنحبِيا ِء
ِ َحكت
اب َوَم حن َرَد
ُ يُ حسأ
َ
َ َ ُ َُح ُ ح
َ ُ َ
ََ َ َ َح
ِ
ِ
ِ حكحم ال
ِ َحكت
.ين
َ اب َكا َن م َن الح َكاف ِر
َ ُ

Қадарнинг асли Аллоҳ таолонинг сири бўлиб, уни
муқарраб фаришта ҳам, расул этиб юборилган набий ҳам
билмайди. Қадарда чуқур кетиш, у ҳақида ортиқча фикр
қилиш хорлик сабаби, маҳрумлик нарвони ва туғён
даражасидир. Бунга назар солишдан, фикр юритишдан
васвасага тушишдан буткул ҳазар қилиш лозимдир. Аллоҳ
таоло қадар илмини бандаларидан ўраб қўйган ва уларни ўша
илмга интилишдан наҳий қилган, Аллоҳ таоло Ўз Китобида:
“Ўзи қиларидан сўралмас, улар сўралурлар” (Анбиё
сураси, 23-оят) деб марҳамат қилган. Кимки (норозилик ила,
ҳикматини изламай туриб): “Аллоҳ буни нимага қилди?” деса,
Китоб (Қуръон)нинг ҳукмини рад қилган бўлади. Кимки
Китобнинг ҳукмини рад қилса, кофирлардан бўлади.

َِ فَه َذا جُحلَةُ ما ََيتاج إِلَي ِه من هو من َور قَلحبه ِمن أَولِي ِاء
ِ
ِِ
،ي ِف ال ِحعل ِحم
َُ َ ُ َ حَ ُ ح َ ح
َ اّلل تَ َع َاَل َوه َي َد َر َجةُ ال َراسخ
َ
َ ُُ ح ح
ِ ِ ِلَ َن ال ِحعلحم ِعل
ِ
ِ
ِ  فَِإنح َك،اْلَل ِحق موجود و ِعلحم ِف ا حْلَل ِحق م حف ُقود
اء
َ
ُ
َ ُ  علحم ِف ح َ ح:حمان
َ َ
ُ  َواد َع،ار الحعل ِحم ال َحم حو ُجود ُك حفر
ِ ب ال ِحعل ِحم الحم حف ُق
ِ ول ال ِحعل ِحم الحموج
ِ ال ِحعل ِحم الحم حف ُق
ِ ُالََا ُن إَِل بَِقب
ِت ح
ِ َود َوتَ حر ِك طَل
.ود
ُ ُ َوَل يَثحب،ود ُك حفر
ُ َح
َ
َ
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Булар - Аллоҳнинг дўстларидан бўлган, қалби мунаввар
бандалар билишга муҳтож бўлган – ақийдалардир. Мана шу –
илмда мустаҳкам бўлганларнинг даражасидир. Зеро, илм икки
турлидир: халқдаги мавжуд илм ва халқда мавжуд бўлмаган
илм. Халқда мавжуд илмни инкор қилиш – куфрдир. Халқда
мавжуд бўлмаган илмни билишни даъво қилиш ҳам –
куфрдир. Иймон халқда мавжуд илмни қабул қилиш ва халқда
мавжуд бўлмаган илмни талаб қилишни тарк этиш билангина
собит бўлади.

ِ
ِ ِ ِ ونُ حؤِمن بِاللَو ِح والح َقلَ ِم وِِب ِم
اجتَ َم َع ح
اّللُ تَ َع َاَل
َ ُحق ُكل ُه حم َعلَى ََ حيء َكتَبَه
ُ اْلَل
 فَ لَ ِو ح،يع َما فيه قَ حد ُرق َم
ََ
َ َ ُ ح
ِ
ِ
ِ
اّللُ تَ َع َاَل ِف ِيه
َ ُاجتَ َم ُعوا ُكل ُه حم َعلَى ََ حيء َْح يَكحتُحبه
ُ ُفِ ِيه أَنَهُ َكائِن ليَ حج َعل
وه غَحي َر َكائِن َْح يَ حقد ُروا َع َلحيه َولَ ِو ح
ِ  وما أَ حخطَأَ الحعحب َد َْ ي ُكن لِي،ف الح َقلَم ِبَا ُهو َكائِن إِ ََل ي وِم ال ِحقيام ِة
َ  َج،لِيَ حج َعلُوهُ َكائِنِا َْح يَ حق ِد ُروا َع َلحي ِه
ُصيبَه
ُ َ حَ ح
ََ َ َ َح
َ
ُ
.َُصابَهُ َْح يَ ُك حن لِيُ حخ ِطَلَه
َ َوَما أ

Лавҳга, қаламга ва ундаги барча аниқ ёзиб қўйилган
нарсаларга иймон келтирамиз. Агар халойиқнинг барчаси
Аллоҳ лавҳда “бўлади” деб ёзиб қўйган нарсани вужудга
келтирмаслик учун жамлансалар ҳам бунга қодир бўла
олмайдилар. Агар халойиқнинг барчаси Аллоҳ лавҳда
“бўлмайди” деб ёзиб қўйган нарсани вужудга келтиришлик
учун жамлансалар ҳам бунга қодир бўла олмайдилар.
Қиёматгача нималар бўлиши ҳақида ёзган қалам қуриб
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бўлган. Бандани четлаб ўтган нарса унга ҳаргиз етиши
мумкин эмас, Бандага етган нарса ҳаргиз уни четлаб ўтиши
мумкин эмас.

ِ
ك تَ حق ِد ِيرا ُحم َك ِما
َ َو َعلَى ال َحعحب ِد أَ حن يَ حعلَ َم أَ َن
َ ِ فَ َق َد َر ذَل،حمهُ ِف ُك ِل َكائِن ِم حن َخل ِحق ِه
ُ اّللَ قَ حد َسبَ َق عل
ِ محب رما لَحيس فِ ِيه نَاقِض وَل مع ِقب وَل م ِزيل وَل مغَِري وَل نَاقِص وَل َائِد ِمن َخل ِحق ِه ِف ََسَاواتِِه وأَر
،ض ِه
َ َح
ح
َ
َ ُ َ ُ َ َُ َ
َ َِ ُ
َِ يد
ِ َ ِوذَل
ِ ِال حع
ِ اف بِت و ِح
ِ
ِ ِ
ِ ُ الََا ِن وأ
:ال تَ َع َاَل ِف كِتَابِ ِه
َ َاّلل تَ َع َاَل َوُربُوبِيَتِ ِه َك َما ق
ِت َ ح
َ ُصول ال َحم حع ِرفَة َو ح
َ ِك م حن َع حقد ح
َ
َِ  (وَكا َن أَمر:ال تَع َاَل
ِ
ِ
:اب
ُ ورا) [ حالَ حح َز
َ َ َ] َوق6 :( َو َخلَ َق ُك َل ََ حيء فَ َق َد َرهُ تَ حقد ِيرا) [الح ُف حرقَان
ِ اّلل قَ َد ِرا َم حق ُد
ُح
َ
ِ ] فَ ويل لِمن ص23
ِ َ صيما وأَح
ِ
ِ
ِِ
س بَِو حِّه ِه ِف
ار هلل تَ َع َاَل ِف الح َق َد ِر َخ ِ ِ َ ح
ِ ض َر للنَظَ ِر فيه قَ لحبِا َسق
َ َ َح َ ح
َ  لََقد الحتَ َم،يما
ِ ِ َ َاد ِبَا ق
ِ
ِ ِ ِ ص الحغَحي
ِ فَ حح
.يما
َ يما َو َع
ِ ال فيه أَفَا ِكا أَث
ِ ب س ِرا َكت

Банда - Аллоҳ таоло Ўзи яратган нарсаларнинг барчасида
бўлувчи нарсаларни Ўз илми ила билишини, осмонларию
ерида яратганларида Ўзидан бошқа бирор бузувчи, кузатиб
турувчи, йўққа чиқарувчи, ўзгартирувчи, камайтирувчи ёки
зиёда қилувчи бўлмаган ҳолида уларни мукаммал, қатъий
ўлчов ила ўлчаб қўйганини - англаши фарздир. Мана шу
иймон ақди ва Аллоҳ таолонинг тавҳиди ва рубубиятини
билиш ва эътироф этишнинг асосларидандир. Чунончи,
Аллоҳ таоло Ўз Китобида қуйидагича марҳамат қилади:
“Барча нарсаларни яратиб уларни ўлчов ила ўлчаб
қўйди” (Фурқон сураси, 2-оят). Аллоҳ таоло айтади:
“Аллоҳнинг иши - ўлчанган аниқ ўлчов бўлди” (Аҳзоб

сураис, 38-оят). Бас, Аллоҳнинг қадарида У зотга душманлик
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қилган, қадар ҳақида чуқур кетиш учун касал қалбни ишга
солганга “вайл” бўлсин. У ўзининг ваҳми ила ғайбни
ўрганишда беркитилган сирни қидирмоқда ва ўша
изланишига суяниб айтган гапи ила бўхтончи ва гуноҳкорга
айланмоқда.
ِ  َو ُه َو ُم حستَ غحن َع ِن الح َع حر،ش َوالح ُك حر ِسي َحق
 َوقَ حد،ُ ُِميط بِ ُك ِل ََ حيء َوِبَا فَ حوقَه،ُش َوَما ُدونَه
ُ َوالح َع حر
ِأَ حع َج َز َع ِن ح
.ُال َحاطَ ِة بِ ِه َخ حل ُقه

Арш ва курсий ҳақдир. Аллоҳ арш ва ундан бошқасидан
беҳожатдир ва аршнинг устидагилар билан бирга барча
нарсани (Ўз илми ва қудрати ила) қамраб олгандир. У зотни
қамраб олишдан яратилмишлар ожиздирлар.

ِ
ِ ِ َ َ ول إِ َن
ِ َاهيم َخلِ ِيّل وَكلَم للا موسى تَ حكلِيما إََِانِا وت
 َونُ حؤِم ُن،يما
ُ َونَ ُق
َ ح
َ ُ ُ َ َ
ِ صدي ِقا َوتَ حسل
ِ
َ اّللَ اَّتَ َذ إبح َر
ِ
ِ
ِ
ِ ِي َونَ حش َه ُد أَنَ ُه حم َكانُوا َعلَى ا حْلَِق ال ُحمب
ِ ُي َوالح ُكت
.ي
َ ب ال ُحمنَ َزلَة َعلَى ال ُحم حر َسل
َ ِبِال َحم َّلئِ َكة َوالنَبِي

Ва иймон, тасдиқлаш ва таслимият ила: ”Албатта Аллоҳ
Иброҳимни Ўзига халил (дўст) тутди, Аллоҳ Мусо ила ўзига
хос гаплашди” деймиз. Фаришталарга, набийларга,
расулларга нозил қилинган китобларга иймон келтирамиз ва
барча пайғамбарлар очиқ-ойдин ҳақда бўлганликларига
гувоҳлик берамиз.
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ِ
ِ َ ونُس ِمي أ حَهل قِب لَتِنَا مسلِ ِمي م حؤِمنِي ما َداموا ِبَا جاء بِ ِه النَِب صلَى
ُي َولَه
َ اّللُ َعلَحيه َو َسلَمَ ُم حع َِِتف
َ
ُ َ َ ُ َ َ ح ُح
ََ
َ َ
ِ اّلل وَل ُُنَا ِري ِف ِدي ِن
ِ
ِ َ وَل ُُن،للا
ِ ِ بِ ُك ِل ما قَالَه وأَ حخب ر م
ِ اد ُل ِف الح ُقر
آن َونَ حش َه ُد
ُ ُ َوَل ََن،ي
َ صد ق
َ ُ ََ َ ُ َ
ح
َ
َ َ وض ِف
ِ
ِ
ِِ
ِ أَنَهُ َك َّل ُم َر
 َو ُه َو،َاّللُ َعلَحي ِه َو َسلَم
َ صلَى
َ ي فَ َعلَ َمهُ َسيِ َد ال ُحم حر َسل
ُ وح حالَم
َ ب الح َعالَ ِم
َ ي ُمَ َم ِدا
ُ  نَ َز َل به الر،ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ اّلل تَع َاَل َل ي
.ي
ُ ي َوَل نَ ُق
ُ ِول ِِبَل ِحق ِه َوَل َُنَال
َ َف َج
َ اعةَ الح ُم حسل ِم
َ سا ِويه ََ حيء م حن َك َّلِم ال َحم حخلُوق
َ َ َك َّل ُم
َُ
Аҳли қибламизни - токи улар Набий соллаллоҳу алайҳи ва
саллам олиб келган нарсаларини эътироф қилишар, ҳар бир
айтган ва хабар берган ҳақиқатларида у кишини тасдиқлашар
экан – мусулмонлар ва мўминлар деб атаймиз. Аллоҳнинг
зоти ҳақида фикрлашга шўнғимаймиз ва Аллоҳнинг динида
тортишмаймиз. Қуръон ҳақида жадал қилмаймиз ва “у
оламлар Роббисининг каломи бўлиб уни омонатдор Руҳ
(Жаброил) олиб тушган, расуллар саййиди Муҳаммад
соллаллоҳу алайҳи васалламга ўргатган” деб гувоҳлик
берамиз. У Аллоҳ таолонинг каломи бўлиб, махлуқларнинг
бирорта каломи унга тенг кела олмайди. Қуръон - махлуқ
(яратилган) демаймиз. Мусулмонлар жамоъасига мухолиф
бўлмаймиз.

ِ
ِ ََال
ِضر َم َع ح
ان َذنحب لِ َم حن
ُ  َوَل نَ ُق،َُح ِدا ِم حن أ حَه ِل ال ِحقحب لَ ِة بِ َذنحب َما َْح يَ حسَت ِحلَه
ُ َول َل ي
َ َوَل نُ َكف ُر أ
ِ
ِ ِ ونَرجو لِلحمح ِسن،ع ِملَه
ي أَ حن يَ حع ُف َو َعحن ُه حم َويُ حد ِخلَ ُه ُم ا حلَنَ َة بَِر حِحَتِ ِه َوَل نَأ َحم ُن َعلَحي ِه حم َوَل نَ حش َه ُد
َ ِي م َن ال ُحم حؤمن
َ َ ُ َ حُ ُ ح
،اف َعلَحي ِه حم َوَل نَ حقنُطُ ُه حم
ُ َََلُ حم بِا حلَنَ ِة َونَ حستَ حغ ِف ُر لِ ُم ِسيَلِ ِه حم َوََن
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Гуноҳни ҳалол санамас экан аҳли қибладан бирортани
кофир деб ҳукм қилмаймиз. “Гуноҳни қилган инсон учун
токи иймони бор экан гуноҳи унга зарар етказмайди”
демаймиз. Мўминлардан бўлган муҳсинлар ҳақида Аллоҳ
уларни афв этиб, Ўз раҳмати ила уларни жаннатга
киргизишини умид қиламиз. Улар ҳақида “Аллоҳнинг
иқобидан омондалар” деб жазм қилмаймиз ва уларга
жаннатий деб гувоҳлик бермаймиз, мўминларнинг ёмонлари
учун истиғфор айтиб, улар ҳақида (азоб етишидан) қўрқувда
бўламиз ва улар ҳақида (гуноҳлари кечирилмайди деб)
умидсизликка тушмаймиз.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َِِ
َِو حال حَم ُن َو ح
ج ال َحعحب ُد ِم َن
ُ  َوَل ََيح ُر،يل ا حْلَِق بَ حي نَ ُه َما لَ حه ِل الحقحب لَة
ُ َالي
ُ  َو َسب،اس يَ حن ُق َّلن َع حن ملة حال حس َّلم
ِ ان إَِل ِِبح
ِ ََال
ِح
.ود َما أَ حد َخلَهُ ِف ِيه
ُُ

“Аллоҳнинг иқобидан омонман” ва “Аллоҳнинг
мағфирати ва раҳмати менга бўлмайди” деб эътиқод қилиш
Ислом миллатидан чиқариб юборади. Аҳли қибла учун ҳақ
йўл икковининг ўртасидир (яъни Аллоҳнинг иқобига
учрашдан қўрқиш ва Аллоҳнинг мағфират ва раҳматига
етишишга умид қилишдадир). Бандани иймонга киргизган
нарсани инкор қилишгина уни иймондан чиқаради.

ِ ِ ِالََا ُن هو ح
ِ َان والت
ِ َيق بِا حلن
.ان
سِ َ ح
َ ُ صد
َ ُ َِو ح
َ القح َر ُار بالل
17
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Иймон – тил билан иқрор қилиш, қалб билан тасдиқ
қилишдир.

ِ
ِ ِ جيع ما ص َح عن رس
ِ َ اّلل صلَى
ِ شر ِع والحب ي
ِ
.ان ُكلهُ َحق
َ َ ول
َ َ َ اّللُ َعلَحيه َو َسلَمَ م َن ال َ ح
ُ َ َو َ ُ َ َ َ ح

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан саҳиҳ йўл ила
ворид бўлган шариат ва унинг баёнининг барчаси ҳақдир.
ِ
َِو ح
اض ُل بَ حي نَ ُه حم بِ ح
اْلَ حشيَ ِة َوالت َقى َو ُعَالََف ِة ا حَلََوى َوُم َّل ََم ِة
ُ َصلِ ِه َس َواء َوالتَ َف
الََا ُن َواحد َوأ حَهلُهُ ِف أ ح
ِ
ِ
ِ ان وأَ حكرمهم ِعحن َد للا أَطحو ُعهم وأَتح ب عهم لِحل ُقر
ِ
.آن
َ ُ ح َ َ ُُ ح ح
 َوال ُحم حؤمنُو َن ُكل ُه حم أ حَوليَاءُ ال َر حِحَ َ َ ُ ُ ح،حال حَوََل

Иймон бирдир, иймон аҳли унинг аслида бир хилдирлар,
иймонлилар орасидаги ўзаро бир-биридан фазилатда устун
бўлиш Аллоҳдан қўрқув, тақво, нафси-ҳавога хилоф қилиш
ва энг яхшисини лозим тутишдадир. Мўминларнинг барчаси
Раҳмоннинг авлиёларидир. Уларнинг Аллоҳ ҳузурида энг
икромлиси
Аллоҳга
итоатлироғи
ва
Қуръонга
эргашувчироғидир.

َِ ِالََا ُن ب
ِالََا ُن ُه َو ح
َِو ح
اّلل َوَم َّلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُس ِل ِه َوالحيَ حوِم حاْ ِخ ِر َوالح َق َد ِر َخ حِريهِ َو ََ ِرهِ َو ُح حل ِوهِ َوُم ِرهِ ِم َن
ِ ك ُكلِ ِه َل نُ َف ِر ُق ب ي أ
ِِ
.ص ِدقُ ُه حم ُكلَ ُه حم َعلَى َما َجا ُؤوا بِ ِه
َ ِ َوَحَن ُن ُم حؤِمنُو َن بِ َذل،للا تَ َع َاَل
َ َُحد م حن ُر ُسله َون
َ ََح
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Иймон – Аллоҳга, фаришталарига, китобларига,
расулларига, охират кунига, яхши ва ёмон, ширин ва аччиқ
қадар Аллоҳдан эканлигига иймон келтиришдир. Биз
буларнинг барчасига иймон келтирамиз, расуллари орасидан
бирортасини ажратмаймиз ва уларни олиб келган
нарсаларининг барчасида тасдиқлаймиз.

ِ ِ ِ
اّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ ] ِف النَا ِر َل ََيحلُ ُدو َن إِ َذا َماتُوا َو ُه حم ُم َو ِح ُدو َن
َ صلَى
َ َوأ حَه ُل الح َكبَائ ِر [م حن أَُمة ُمَ َمد
ِ
ِِ ِ
ِ َ وإِ حن َْ ي ُكونُوا تَائِبِي ب ع َد أَ حن لَُقوا
ِ ِِ
اء غَ َف َر ََلُ حم َو َع َفا
َ َح
َ ِي [ ُم حؤمن
َ اّللَ َعا ِرف
ََ ح
َ ََ  إ حن،ي] َو ُه حم ِف َمشيَلَته َو ُحكحمه
ِ
]112  َو83 :س ِاء
َعحن ُه حم بَِف ح
َ َك لِ َم حن ي
َ ِ ( َويَ حغ ِف ُر َما ُدو َن َذل:ضلِ ِه َك َما ذَ َك َر َع َز َو َج َل ِف كِتَابِ ِه
َ شاءُ) [الن
ِ شافِ ِع
ِ َ وإِ حن ََاء َع َذب هم ِف النَا ِر بِع حدلِ ِه ُثَُ َُيح ِرجهم ِم حن ها بِر حِحَتِ ِه و ََ َف
اعتِ ِه ُثَُ يَ حب َعثُ ُه حم إِ ََل
َ َي م حن أ حَه ِل ط
َ َ اعة ال
َ
َ َُ ح
َ َ َ ُُ ح
َ
ِ
َِ ِ
ِِ
َ
ين َخابُوا ِم حن ِه َدايَتِ ِه
َ ك بِأَ َن
َ ِ َوذَل،َجنَتِ ِه
َ اّللَ تَ َع َاَل تَ َوَل أ حَه َل َم حع ِرفَته َوَْح َحَي َعل ُحه حم ِف ال َد َاريح ِن َكأ حَه ِل نَ َك َرته الذ
ِال حس َّلِم َوأ حَهلِ ِه ثَبِحت َنا َعلَى ح
ِِل ح
.اك بِ ِه
َ ال حس َّلِم َح ََت نَ حل َق
َ ِ اللَ ُه َم يَا َو،َوَْح يَنَالُوا ِم حن ِوَليَتِ ِه

Муҳаммад
соллаллоҳу
алайҳи
ва
салламнинг
умматларидан бўлган гуноҳи кабира аҳллари Аллоҳни якка
деб билиб, У зотни таниб, иймон келтирган ҳолларида вафот
топган бўлсалар – тавба қилмай Аллоҳга йўлиққан бўлсалар
ҳам – дўзахда абадий қолмайдилар. Улар Аллоҳнинг хоҳиши
ва ҳукмида бўлиб, У зот Ўз Китобида зикр қилганидек
хоҳласа уларни Ўз афви ила кечиради: “Албатта, Аллоҳ
Ўзига ширк келтирилишини кечирмас. Ундан бошқа
гуноҳни, кимни хоҳласа, кечирур” (Нисо сураси, 48-оят),
19

www.madrasa.uz

хоҳласа Ўз адли ила уларни дўзахда азоблар. Сўнгра уларни
Ўз раҳмати, Ўзига итоаткор бўлган шафоатчиларнинг
шафоати сабабидан дўзахдан чиқариб жаннатга юборур. Бу
ҳолат Аллоҳ Ўзини таниганларни дўст тутиши ва уларни бу
дунёда ҳам, охиратда ҳам Аллоҳни инкор этувчи, ҳидоятидан
ноумид бўлган ва Аллоҳга дўст бўлишдан бенасиб бўлганлар
каби қилиб қўймаслигидандир.
Аллоҳим! Эй Ислом ва унинг аҳлининг дўсти! Бизни
Исломда собит қилгинки, токи Сенга Ислом ила йўлиқайлик!
ِ َ اجر ِمن أَ حه ِل الح ِقب لَ ِة وعلَى من م
ِ َحف ُك ِل ب ر وف
َح ِدا ِمحن ُه حم
َ َونَ َرى ال
َ ص َّل َة َخل
َ  َوَل نُ حن ِز ُل أ،ات محن ُه حم
َ ح ََ َح
ح
َ َ
 َونَ َذ ُر،ك
َ ِارا َوَل نَ حش َه ُد َعلَحي ِه حم بِ ُك حفر َوَل بِ ِش حرك َوَل بِنِ َفاق َما َْح يَظ َحه حر ِمحن ُه حم ََ حيء ِم حن َذل
ِ ََجنَةِ َوَل ن
َِ سرائِرهم إِ ََل
،اّلل تَ َع َاَل
ََ َُ ح

Аҳли қибладан бўлган ҳар қандай яхши ёки фожир
орқасида намоз ўқишни ва у ўлса унга жаноза намозини
ўқишни жоиз деймиз. Уларнинг бирортасини жаннатий ёки
дўзахий демаймиз. Токи улар тарафидан куфр, ширк ва нифоқ
зоҳир бўлмас экан, уларга куфр, ширк ва нифоқ нисбатини
бермаймиз, ботинларини Аллоҳга топширамиз.

ِ ِ ف َعلَى أ
ِ َ ِ َ صلَى
 َوَل،ف
َ ب َعلَحي ِه ال
َ َوَل نَ َرى ال
ُ سحي
َ سحي
َ َحد م حن أَُمة ُمَ َمد
َ
َ اّللُ َعلَحيه َو َسلمَ إ َل َم حن َو َج
ِ
ِ
ِِ
نَ َرى ح
اعتِ ِه حم َونَ َرى
َ َِع يَ ِدا م حن ط
ُ اروا َوَل نَ حد ُعوا َعلَحي ِه حم َوَل نَ حنز
ُ وج َعلَى أَئ َمتنَا َوُوَلة أ ُُموِرنَا َوإِ حن َج
َ اْلُُر
َِ طَاعت هم ِمن طَاع ِة
ِ ضةِ ما َْ يأحمروا ِبَ حع
،ِص َّل ِح َوالح ُم َعافَاة
َ  َونَ حد ُعو ََلُ حم بِال،صيَة
َ ََ ُ ح ح
ُ ُ َ اّلل َع َز َو َج َل فَ ِري َ َ ح
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Қарши қилич кўтариш вожиб бўлмаган бўлса, Муҳаммад
соллаллоҳу алайҳи васалламнинг умматларидан бирортасига
қилич кўтармаймиз. Имомларимиз ва иш бошиларимизга
жавр қилсалар ҳам қарши чиқмаймиз, уларни дуоибад
қилмаймиз, маъсиятга буюрмас эканлар буйруқларидан
чиқмаймиз ва уларга қулоқ солишни Аллоҳнинг тоатидан деб
биламиз. Уларга салоҳият ва офият сўраб дуо қиламиз.

ِ َ اْلَِّل
ِ ِ
ِ
ب الش ُذو َذ َو ح
ض
َ َونَ حتبَ ُع السنَ َة َوا حلَ َم
ُ  َوَُِنب أ حَه َل ال َحع حد ِل َو حال ََمانَة َونَ حبغ،َف َوالحف حرقَة
ُ اع َة َوَحُنتَن
ِ
ِ
أ حَه َل ا حلَحوِر َو ح
،ُحمه
َ :ول
ُ اْلِيَانَِة َونَ ُق
ُ يما ا حَتَبَ َه َعلَحي َنا عل
َ اّللُ أَ حعلَ ُم ف

Аҳли суннат ва жамоатга эргашамиз ва жамоатдан
ажралиш, хилоф ва фирқачиликдан четланамиз. Адолат ва
омонат аҳлларини суямиз, жабр ва хиёнат аҳлларини ёмон
кўрамиз. Бизга илми тушунарсиз бўлган нарсада “Аллоҳ энг
билгувчи” деймиз.

ِ اضي
ِ ُ  وا حْلج وا حلِ َه،ض ِر َكما جاء ِف حالَثَ ِر
ِ اْلَُف ح
ِ ان َم َع أ
َونَ َرى ال َحم حس َح َعلَى ح
ُوِل
َ ي ِف ال
َ اد َم
َ َ َ
َ َ َ َ َس َف ِر َوا حْل
ِ
ِ َي ب ِرِهم وف
ِِ
.ض ُه َما
َ اج ِرِه حم إِ ََل قِيَ ِام ال
ُ اعةِ َل يُحب ِطلُ ُه َما ََ حيء َوَل يَ حن ُق
َس
َ حال حَم ِر م َن ال ُحم حسلم َ َ ح

Саҳиҳ хабарда келганидек икки маҳсига сафарда ҳам,
муқимликда ҳам масҳ тортиш бор эканини айтамиз. Ҳаж ва
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жиҳод мусулмонларнинг яхшию ёмон иш бошчилари билан
биргаликда қиёмат кунигача давом этгувчидир. Бу икковини
ҳеч нарса ботил қила олмайди ва синдира олмайди ҳам.

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ك الحمو
ِ
ِ ت ال ُحم َوَك ِل بَِقحب
ض
َ ي فَِإ َن
َ اّللَ قَ حد َج َعلَ ُه حم َعلَحي نَا َحافظ
َ َِونُ حؤم ُن بِالحك َر ِام الح َكاتِب
 َونُ حؤم ُن ِبَلَ َ ح،ي
ِ  َوبِ َع َذ،ي
اب الح َق حِب لِ َم حن َكا َن لَهُ أ حَه ِّل َو ُس َؤ ِال ُمحن َكر َونَ ِكري ِف قَ حِبِه َع حن َربِ ِه َوِدينِ ِه َونَبِيِ ِه َعلَى
ِ أ حَرَو
َ اح ال َحعالَ ِم
َِ ول
ِ ت بِ ِه حالَ حخبَار َع حن ر ُس
 َوالح َقحب ُر،ض َوا ُن للا َعلَحي ِه حم
َ صلَى
َ اّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ َو َع ِن ال
ص َحابَِة ِر ح
اء ح
َ اّلل
َ
ُ
َ َما َج
ِ َ رو
ِ اض ا حلن َِة أَو ح حفرة من ح َف ِر النِري
،ان
َح
ُ
َ
َ ُ ضة م حن ِريَ ِ َ ح

“Кироман котибийн” – амалларни ёзиб борувчи
фаришталарга иймон келтирамиз, албатта Аллоҳ уларни бизга
ҳифз қилувчи қилиб қўйган. Оламлардаги барча руҳларни
қабз қилувчи “Малакул мавт” – ўлим фариштасига, қабр
азобига мустаҳиқ бўлганлар учун қабр азоби бўлишига,
“Мункар” ва “Накир”нинг қабрда банданинг Роббиси, дини,
Набийси ҳақида савол қилишларига Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васаллам ва у кишининг саҳобаларидан келган саҳиҳ
хабарлар асосида иймон келтирамиз. Қабр жаннат боғларидан
бир боғ ёки дўзах чуқурларидан бир чуқурдир.

ِ
ِ اب وقِراءةِ ال
ِ ِ ال ي وم ال ِحقيام ِة والحعر
ِ ِ ِ
ِ
ِ اب َوال ِحع َق
ِ َو
ِ َحكت
اب
َونُ حؤم ُن بالحبَ حع َو َج َزاء حالَ حع َم َ ح َ َ َ َ َ ح
َ اب َوالث
َََ ِ س
َ ض َوا حْل
ِ ِ
ِ اط وال ِحميز
،ان
َ َ َوالص َر
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Қайта тирилиш, қиёмат кунида амалларнинг мукофот ва
жазоси берилиши, амаллар бандаларга намойиш қилиниши,
уларни ҳисоб қилиниши, амаллар ёзилган китоблар ўқилиши,
савоб, иқоб, сирот ва амаллар тортилувчи тарози-мезонга
иймон келтирамиз.

ِ ان أَب ِدا وَل تَبِي َد
ِ
ِ
َار قَ حب َل ح
اْلَل ِحق
اّللَ تَ َع َاَل َخلَ َق ح
َ  َوأَ َن،ان
َ الَنَةَ َوالن
َ َ ََار َعحلُوقَ تَان َل تَ حفنَ ي
ُ َوا حلَنَةُ َوالن
ِ و َخلَق ََلما أ حَه ِّل فَمن ََاء ِم حن هم إِ ََل ا حلن َِة فَ ح
 َوُكل يَ حع َم ُل لِ َما،ُاء ِمحن ُه حم إِ ََل النَا ِر َع حد ِل ِمحنه
َ
َح َ ُح
َُ َ َ
َ ََ ض ِّل محنهُ َوَم حن
،ُصائِر إِ ََل َما ُخلِ َق لَه
َ قَ حد فُ ِر
َ غ لَهُ َو

Жаннат ва дўзах ҳеч қачон фоний бўлмайди ва тугамайди.
Аллоҳ таоло жаннат ва дўзахни халойиқни яратишдан аввал
яратиб, икковининг аҳлини йўқдан бор қилди. Улардан
хоҳлаганини Ўз фазли ила жаннатда, хоҳлаганини Ўз адли
ила дўзахда қилди. Ўша бандаларнинг ҳар бири ўзи муяссар
қилинганига амал қилгувчи ва унинг учун нима яратилган
бўлса, ўшанга етиб борувчидир.

ِ ِ
ِ
ِ و ح،اد
ِ َ َ َال حستِط
ِ ِب ِّبَا ال ِحف حع ُل ِم حن َحَن ِو التَ حوف
َ اْلَحي ُر َوال
َو ح
ُيق الَ ِذي َل ََيُو
َ َشر ُم َق َد َران َعلَى الحعب
ُ اعةُ ال ِِت ََي
ِ
ِ
ِ اعةُ ِمن ِج َه ِة
ِ ِ
الص َح ِة َوالح ُو حس ِع َوالتَ َمك ِن َو َس َّل َم ِة
َ وص
َ ُأَ حن ي
 َوأَ َما حال حستطَ َ ح، تَ ُكو ُن َم َع الحف حع ِل:ف الح َم حخلُو ُق بِه
ِ حاْ َل
ِت فَ ِهي قَ حبل ال ِحف حع ِل وِّبا ي تَ علَ ُق ح
)سا إَِل ُو حس َع َها
َ َاب َو ُه َو َك َما ق
ُ ِ ( َل يُ َكل:ال تَ َع َاَل
ُ َاْلط
ََ ََ
ِ ف للا نَ حف
َ َ
.]632 :[البقرة
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Яхшилик ва ёмонлик бандаларга тақдир қилиб қўйилган.
Феъл билан биргаликда юзага чиқадиган иститоъат бу тавфиқ каби банда у ила васфланиши жоиз бўлмаган феъл
билан шартли равишда юзага келади. Аммо феълга яроқли
бўлиш, бажаришга қудрати етиш, имкони бўлиш, феълни
бажариш учун асбоблари саломатлиги жиҳатидан бўлган
иститоъат – феълдан аввал бўлади ва Аллоҳнинг хитоби,
буйруғини бажариш ёки қайтарганини тарк этиш мана шу
иститоъатга таъаллуқлидир. Аллоҳ таоло Ўз Китобида
айтади: “Аллоҳ ҳар бир нафсга фақатгина қудрати
етадиган ишнигина юклайди” (Бақара сураси, 286-оят).

ِ اد َخل
ِ اّلل وَكسب ِمن ال ِحعب
اّللُ تَ َع َاَل إَِل َما يُ ِطي ُقو َن َوَل يُ ِطي ُقو َن إَِل َما
َ اد َوَْح يُ َكلِ حف ُه ُم
ُ َوأَفح َع
ُ ِ َال ال ِحعب
َ َ
حق َ َ ح
َِ ِ " َل حو َل وَل قُ َوَة إَِل ب:َكلَ َفهم وهو تَ حف ِسري
ِ
ِ
ِ ِ ُ اّلل" نَ ُق
َحد
َ َحد َوَل َََو َل ل
َ ول ل حيلَ َة لَ َحد َوَل َح َرَك َة ل
َ َح
َُ َ ُ ح
ُ
ِ ِ َ وَل قُ َوَة ِلَحد علَى إِقَام ِة ط،اّلل
ِ ِ ِ
ِِ
ِ اّلل والثَب
ِ ِات َع َلحي َها إَِل بِتَ حوف
،يق للا
َ َ
َ َ
َ َ َ اعة
َ َ َع حن َم حعصيَة للا إَِل بَُعونَة

Бандаларнинг феъллари Аллоҳнинг яратиши ва бандалар
тарафидан касб қилишидир. Аллоҳ уларга тоқатлари
етмайдиган нарсани юкламаган ва Аллоҳ уларга юклаган
нарсага уларнинг тоқатлари албатта етади. Бу нарса “Лаа
ҳавла ва лаа қуввата иллаа биллааҳ”нинг тафсиридир. Яъни
“Аллоҳнинг маъсиятидан Аллоҳнинг ёрдамисиз ҳеч кимга ҳеч
қандай чиқар йўл йўқ, ҳеч қандай ҳаракатга имкон йўқ, ҳеч
қандай ўнгланишга шароит йўқ. Аллоҳнинг тоатига
Аллоҳнинг тавфиқисиз ҳеч қандай қувват йўқ ва ҳеч қандай
сабот йўқ” деймиз.
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َِ وُكل ََيء ََي ِري ِبَ ِشيَل ِة
ِ  غَلَب ح،ِضائِِه وقَ َد ِره
ِِ ِ
َ ِ ِ
ب
َ
ح ح
َ
َ َ َاّلل تَ َع َاَل َوعلحمه َوق
َ َت َمش َيَلتُهُ ال َحمشيَلَات ُكل َها َوغَل
َ
:َل َع َما يَ حف َع ُل َو ُه حم يُ حسأَلُو َن) [ حالَنحبِيَ ِاء
ُ شاءُ َو ُه َو غَحي ُر ظَ ِاْ أَبَ ِدا ( َل يُ حسأ
َ َ يَ حف َع ُل َما ي،ضا ُؤهُ ا حْلِيَ َل ُكلَ َها
َ َق
.]62

Ҳар бир нарса Аллоҳнинг хоҳиши, илми, қазоси ва қадари
ила жорий бўлади. Унинг хоҳиши бошқа барча хоҳишлар
устидан ғолибдир ва қазоси барча ҳийлалардан ғолибдир.
Хоҳлаганини қилади ва У ҳеч қачон зулм қилмайди:
“Қилганидан

(Аллоҳ)

сўралмас,

улар

(махлуқотлар)

сўралурлар” (Анбиё сураси, 23-оят).

ِ
ِِ وِف ُد َع ِاء حالَحي ِاء و
ِ ضي ا حْلاج
ِ
ِ
ِ ات وي حق
ِ
ات
َ َ َح
ََ
َ َ يب ال َد َع َو
َ
ُ  َوللاُ تَ َع َاَل يَ حسَتج،ص َدقَات حم َمحن َف َعة ل حلَ حم َوات
َِ  وم ِن است حغن ع ِن،للا تَ ع َاَل طَرفَةَ عي
ِ ك ُك َل ََيء وَل ََحِل ُكه ََيء وَل ِغن ع ِن
اّلل طَحرفَةَ َع حي فَ َق حد
ُ َِوََحل
َ َ َح َح ََ ح
َ ِ َ ُ ح
َ
َ ح
ِ ِار ِم حن أ حَه ِل ا حْل
،ي
َ َك َف َر َو
َص

Тирикларнинг дуо ва садақаларида маййитлар учун
манфаат бор. Аллоҳ таоло дуоларни ижобат этар, ҳожатларни
раво айлар ва барча нарсага эгалик қилар. Унга ҳеч ким
эгалик қилмас. Аллоҳдан кўз юмиб очгунча бўлган миқдор
вақт ҳам беҳожат бўлинмайди. Кимки ўзини Аллоҳдан кўз
юмиб очгунча миқдор вақт бўлса ҳам беҳожат бўлиши
25
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мумкин эканлигини даъво қилса, кофир бўлади ва ҳалокат
аҳлидан бўлади.

.َحد ِم َن ال َحوَرى
َ َو
َ ب َويَ حر
َ اّللُ يَ حغ
َ ضى َل َكأ
ُض

Аллоҳ ғазаб қилади ва рози ҳам бўлади. Аммо
махлуқотлар ғазаблангани ёки рози бўлгани каби эмас.

َِ ول
ِ اب ر ُس
ِ ط ِف ُح
َحد ِم حن ُه حم َوَل نَتَبَ َرأُ ِم حن
َ صلَى
ُ اّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ َوَل نُ َف ِر
َوَُِنب أ ح
َ اّلل
َب أ
َ َ َص َح
ِ أ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ض ُه حم َوبِغَ حِري ح
سان
ُ ض َم حن يُحب ِغ
ُ َحد محن ُه حم َونُحبغ
َ
َ  َو ُحب ُه حم دين َوإََان َوإ حح، َوَل نَ حذ ُك ُر ُه حم إ َل ِبَ حري،اْلَحِري يَ حذ ُك ُر ُه حم
.ض ُه حم ُك حفر َونَِفاق َوطُ حغيَان
ُ َوبُ حغ

Расулуллоҳ
соллаллоҳу
алайҳи
васалламнинг
саҳобаларини яхши кўрамиз. Улардан бирортасини яхши
кўришда чуқур кетмаймиз ва уларнинг бирортасидан ҳам
безор бўлмаймиз. Уларни ёмон кўрганларни ва яхшиликсиз
ёдга олганларни ёмон кўрамиз. Саҳобаларни фақат яхшилик
ила ёдга оламиз. Уларга муҳаббат қилиш дин, иймон ва
эҳсондир. Уларни ёмон кўриш куфр, нифоқ ва туғёндир.
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َِ ول
ِ الص ِد ِيق ر
ِ اّلل َعلَحي ِه وسلَمَ أ ََوِل ِلَِب بكحر
ِ اْلَِّلفَةَ بَ حع َد ر ُس
ت ح
َ ض َي
ُ َِونُثحب
ُاّللُ َعحنه
َُ صلَى
َ اّلل
َ
ََ
َ
َ
ِ اّلل َعحنهُ ُثَُ لِعثحما َن ر
ِ ِ َاْلَط
ِ تَ حف
َِ ض ِيّل لَهُ وتَ حق ِدَِا َعلَى
جي ِع حالَُم ِة ُثَُ لِ ُع َم َر بح ِن ح
اّللُ َعحنهُ ُثَُ لِ َعلِي
َ ض َي
َُ اب َرض َي
َ َُ
َ
ِ اْلُلَ َفاء ال َر
ِ بح ِن أَِب طَالِب ر
.اَ ُدو َن َو حالَئِ َمةُ الح َم حه ِديو َن
َ ض َي
َ
ُ اّللُ َعحنهُ َو ُه ُم ح

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан кейинги
хилофатни жамики уммат ичида фазилат ва халифаликда
муқаддамлик жиҳатидан аввало Абу Бакр Сиддиқ разияллоҳу
анҳуга исбот қиламиз. Кейин Ҳазрати Умар ибн Хаттоб
разияллоҳу анҳуга, кейин Усмон ибн Аффон разияллоҳу
анҳуга, сўнгра Али ибн Абу Толиб разияллоҳу анҳуга исбот
қиламиз. Улар рошид халифалар ва ҳидоятланган
имомлардир.

َِ ول
ِ َ َ وأَ َن الحع
َ َاّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ َوب
ش َر ُه حم بِا حلَن َِة نَ حش َه ُد ََلُ حم بِا حلَن َِة َعلَى
َ صلَى
ُ َاه حم َر ُس
ُ ين ََس
َ اّلل
َ َ
َ ش َرَة الذ
َِ ول
َ صلَى
ُ َما ََ ِه َد ََلُ حم َر ُس
ُاّللُ َعلَحي ِه َو َسلَمَ َوقَ حولُهُ ا حْلَق َو ُه حم أَبُو بَكحر َو ُع َم ُر َو ُعثح َما ُن َو َعلِي َوطَحل َحة
َ اّلل
ِ
ِ
ِ ي َه ِذهِ حالَُم ِة ر
اّللُ َعحن ُه حم
َ ض َي
ُ اح َو ُه َو أَم
َ
ُ َوالزبَ حي ُر َو َس حعد َو َسعيد َو َعحب ُد ال َر حِحَ ِن بح ُن َع حوف َوأَبُو ُعبَ حي َد َة ا حلََر
ِأح
،ي
َ َجَع

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам номлаган ва
жаннат башоратини берган саҳобаларга - Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шаҳодатларига биноан ва у
кишининг сўзлари ҳақдир – жаннатий деб гувоҳлик берамиз.
Улар: Абу Бакр, Умар, Усмон, Алий, Толҳа, Зубайр, Саъд,
Саъийд, Абдураҳмон ибн Авф ва Абу Убайда ал-Жарроҳ (бу
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киши умматнинг амийнидир (омонатдоридир)) уларнинг
барчасидан Аллоҳ рози бўлсин.

َِ ول
ِ َ ِِ
ِ اهر
ِ اب ر ُس
َ ِ َ صلَى
ات ِم حن ُك ِل
س َن الح َق حو َل ِف أ ح
َوَم حن أ ح
َ اّلل
َ ِ َص َح
َ اّللُ َعلَحيه َو َسلمَ َوأَ ح َواجه الط
َ َح
ِ دنَس وذُ ِريَاتِِه الحم َق َد ِس
ِ ئ ِمن النِ َف
.اق
َ
ُ
َ َ
َ َ ي م حن ُك ِل ِر حجس فَ َق َد بَ ِر

Ким Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг
саҳобалари, ҳар қандай кирликдан пок азвожлари (аёллари) ва
ҳар қандай ифлосликдан соф зурриётлари ҳақида сўзини гўзал
қилса, нифоқдан саломат қолибди.
ِ
ِ َ ف ِمن ال
ِ
ِ َسل
ي أ حَه ِل ح
اْلَحِري َو حالَثَ ِر َوأ حَه ِل ال ِحف حق ِه َوالنَظَ ِر َل
َ َو ُعلَ َماءُ ال
َ ي َوَم حن بَ حع َد ُه حم م َن التَابِع
َ سابِق
َ
ِ
ِ ِسب
ِ يُ حذ َك ُرو َن إَِل بِا حلَ ِم
،يل
َ سوء فَ ُه َو َعلَى َغ حِري ال
ُ يل َوَم حن ذَ َك َر ُه حم ب

Ўтганлардан бўлмиш салаф уламолар ва улардан кейин
келиб яхшилик, яхши из, фиқҳ ва тафаккур аҳли бўлган ҳолда
салафларга эргашганлар фақатгина гўзал сўзлар ила ёдга
олинадилар. Ким уларни ёмонлик ила ёдга олса, у тўғри
йўлда эмас.

ِ ِ
ِ  نَِب و:ول
ِ ضل أ
ِ
ض ُل ِم حن
ُ س َّل ُم َونَ ُق
َ َحد ِم َن حالَنحبِيَ ِاء َعلَحي ِه ُم ال
َ احد أَفح
َ َح ِدا م َن حال حَوليَاء َعلَى أ
َ ُ َوَل نُ َف
َ
َِ
،جي ِع حالَ حولِيَ ِاء
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Бирорта авлиёни (Аллоҳнинг дўстини) Набийлар
алайҳимуссаломларнинг бирортасидан афзал деб айтмаймиз
ва: “Битта набий жамики авлиёлардан афзал” деймиз.
ِ ونُ حؤِمن ِبَا جاء ِمن َكراماتِِم وص َح َع ِن الثِ َق
،ات ِم حن ِرَوايَاتِِ حم
َ َ َ ُ َ َ ح ََ ح

Авлиёларга Аллоҳ тарафидан берилган кароматларга
иймон келтирамиз холос, уларнинг кароматлари ишончли,
омонатдор кишиларнинг ривоятлари ила саҳиҳдир.
ِ ِ
ِ ونُ حؤِمن بِأَ حَر
ِ
س َم ِاء
ِ اع ِة ِم حن ُخ ُر
َ س َّل ُم ِم َن ال
َ يسى ابح ِن َم حرَيَ َعلَحي ِه ال
َ اط ال
َس
َ ُ َ
َ وج ال َد َجال َونُ ُزول ع
ِ ِ س ِمن م حغ ِرِّبا و ُخر
ِ ض ِمن مو
َ َونُ حؤِم ُن بِطُلُوِع ال
،ض ِع َها
وج َدابَة حالَ حر ِ ح َ ح
ُ َ َ َ ش حم ِ ح

Дажжолнинг чиқиши, Ийсо ибн Марям алайҳиссаломнинг
осмондан тушишлари, қуёшнинг мағрибдан чиқиши,
“доббатул арз” (ер ҳайвони)нинг ўз ўрнидан чиқиши каби
қиёмат аломатларига иймон келтирамиз.

ِ ُ َِع َرافِا وَل من ي َد ِعي ََيَلِا َُيَال
 َونَ َرى،اع حالَُم ِة
َ َاب َوالسنَ َة َوإِ حج
ح
َ َف الحكت
َ َ َح
،َيح غِا َو َع َذابِا
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ِ وَل نُص ِد ُق َك
اهنِا َوَل
َ َ
َص َوابِا َوالح ُف حرقَة
َ ا حلَ َم
َ اعةَ َح ِقا َو
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Коҳин, башоратчи ва Китоб, суннат ва уммат
мужтаҳидларининг ижмоъсига хилоф қилувчини тасдиқ
қилмаймиз. Жамоат бўлишни ҳақ, тўғри ва фирқачиликни
адашиш ва азоб деб биламиз.

َِ الدين ِعحن َد
ِ ِ َ ض وال
َِ وِدين
ِ  (إِ َن:اّلل تَع َاَل
ِ
ِين ح
اّلل
َ َال حس َّلِم ق
َ َُ ال
َ ِ اّلل ِف حال حَر
َ
ُ س َماء َواحد َو ُه َو د
ُ َ
ِ ِ [ )الس َّلم
ِ
ِ  (ور:ال تَع َاَل
ِيت لَ ُك ُم ح
ي الحغُلُ ِو
ُ ض
َ  َو ُه َو بَ ح،]2 :ُال حس َّل َم دينِا) [الح َمائِ َدة
َ َ َ] َوق11 :آل ع حم َرا َن
ُ حِ ح
ََ
ِ
ِ والتَ حق
ِي حال حَم ِن َو ح
ِ َالي
ِ َع ِط
.اس
ي ح
ي التَ حشبِيه َوالت ح
َ الَحِب َوالح َق َد ِر َوبَ ح
َ يل َوبَ ح
َ ص ِري َوبَ ح
َ

Аллоҳнинг ердаги ва осмондаги дини бир бўлиб у Ислом
динидир. Аллоҳ айтади: “Аллоҳнинг ҳузуридаги дин –
Исломдир” (Оли Имрон сураси, 19-оят).
Аллоҳ яна марҳамат қилади: “Сизларга Исломни дин деб
рози бўлдим” (Моида сураси, 3-оят).
Ушбу дин - чуқур кетиш ва камчиликка йўл қўйиш,
“ташбийҳ” (Аллоҳни махлуқотларга ўхшатиш) ва “таътийл”
(Аллоҳнинг сифатларини инкор қилиш), жабарийлик
(“бандада ҳеч қандай ихтиёр йўқ” деб эътиқод қилиш) ва
“қадарийлик” (барча ихтиёр бандада” деб эътиқод қилиш),
“Аллоҳнинг азобидан буткул омондаман” деб эътиқод қилиш
ва “Аллоҳнинг раҳматидан буткул мосуво бўлганман” деб
эътиқод қилиш – орасидадир.
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ِ اهرا وب
ِ
،ُف الَ ِذي ذَ َك حرنَاهُ َوبَيَ نَاه
َ َاطنِا َوَحَن ُن بَ َراء إِ ََل للا ِم حن ُك ِل َم حن َخال
ُ فَ َه َذا ِدينُ نَا َوا حعتِ َق
َ َ ِ َادنَا ظ
ِ ِاّلل تَع َاَل أَ حن ي ثَبِتَ نَا َعلَى ح
ِ ان وََيحتِم لَنَا بِ ِه وي حع
ص َمنَا ِم َن حال حَه َو ِاء ال ُحم حخَتلِ َف ِة َو حاْ َر ِاء ال ُحمتَ َف ِرقَ ِة
ُ َونَ حسأ
َ ََ َل
ََ
ُ
َ َ ََال
ِ ِ ِ ِ اه
ِ والحم َذ
َِ ِ ِ
ِ
ِ شبِه ِة والحمعت ِزلَ ِة وا حل حه ِميَ ِة و ح
ين َخالَُفوا السنَ َة
َ َ َ ب ال َرديَة مثح ِل ال ُحم َ َ َ ُ ح
َ
َ َ
َ الَحِبيَة َوالح َق َد ِريَة َوغَ حِريه حم م َن الذ
َِ ِ وب،ض َّلل وأَرِدياء
ِ
ِ
َ اعةَ َو َحالَُفوا ال
.يق
ُ ِص َمةُ َوالتَ حوف
َ َوا حلَ َم
اّلل ال ِحع ح
َ ُ َ ض َّللَةَ َوَحَن ُن محن ُه حم بَ َراء َو ُه حم عحن َدنَا ُ َ ح

Мана шулар зоҳир ва ботиндаги динимиз ва
эътиқодимиздир. Биз юқорида зикр қилганларимиз ва баён
этганларимизга хилоф қилганлардан безормиз. Аллоҳ
таолодан бизни иймонда собит қилишини, охиримизни иймон
ила бўлишини ва аҳли сунна ва жамоъага хилоф қилиб
залолат тарафдори бўлган мушаббиҳа, мўътазила, жаҳмия,
жабрия, қадария ва шу каби аҳли сунна ва жамоага терс
бўлган тоифалар, турли қарашлар ва ҳар-хил ҳавои
истаклардан Ўз паноҳида асрашини сўраймиз. Биз бундай
фирқалардан безормиз ва улар бизнинг наздимизда залолатга
кетган ва бузуқдирлар. Ёмонликлардан асраш ва
яхшиликларга муваффақ қилиш Аллоҳдандир.
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