
بىدئهت ھهققىدە چۈشهنچه

ــدئهت «      ــۇغهتتىكى مهنىــسى  » بى ــاد«ســۆزىنىڭ ل ــرا«،»ئىج ــدا «ۋە » ئىختى پهي

  :لۇغهت ئېتىبارى بىلهن بىدئهت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. دېمهكتۇر» قىلىش

ھاياتلىق ئىشلىرىدا يېڭىلىقالرنى ئىختىرا قىلىـش بولـۇپ، بـۇ، ھـازىرقى            . 1       

بــۇ خىــل بىــدئهت يهنــى ئىختىــرا . اشــقا كهشــىپىياتالردۇرتېخنىكــا يېڭىلىقلىــرى ۋە ب

  . دىنىمىزدا تهشهببۇس قىلىنغان ياخشى ئىشالردۇر

دىنــى مهســىلىلهردە يېڭىلىــق پهيــدا قىلىــش بولــۇپ، بــۇ خىــل بىــدئهت   . 2        

پۈتۈن نىزام ـ   چۈنكى دىنىمىزنىڭ ئىبادەت، ئېتىقاد ۋە باشقىالرنىڭ . قهتئىي ھارامدۇر

هيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال      سىستېمىسى پ 

مۇســـۇلمانالر شـــۇ نىـــزام ۋە سىـــستېمىلهرگه ئهگىشىـــشكه . تاكامۇللىـــشىپ بولغـــان

شۇ سهۋەبتىن ئۇنىڭغـا بېـرەر شـهيئىنى زىيـادە قىلىـپ قوشـۇۋېلىش، يـاكى            . بۇيرۇلغان

ئهلهيهىســساالم  همــبهر بــۇ ھهقــته پهيغ. باشقىــسىنى ئىختىــرا قىلىــش چهكلهنگهنــدۇر

كىمكى بىزنىڭ مۇشۇ دىنىمىزغا بېرەر يېڭىلىق پهيـدا قىلىـدىكهن،          «: مۇنداق دېگهن 

  ).بۇخارىي رىۋايىتى(» ئۇ قهتئىي رەت قىلىنىدۇ

  : مهنئى قىلىنغان بىدئهتلهرنىڭ تۈرلىرى      

غـا  ئىتىقاد جهھهتتىكى بىـدئهتلهر بولـۇپ، بـۇ ئىـسالم نـامى بىـلهن ئوتتۇرى              . 1       

  . چىققان جهھمىييه، رافىزە، خاۋارىج ۋە بهزى شىئهلهرنىڭ ئېتىقادلىرىدۇر

ــاال      . 2       ــالالھ تائ ــۇپ، ئىبــادەتنى ئ ئهمهل ـ ئىبــادەت جهھهتتىكــى بىــدئهتلهر بول

كۆرسهتكهن بـويىچه ئـادا قىلماسـلىق يـاكى يېڭـى ئىبـادەت شـهكىللىرىنى ئويـدۇرۇپ                 

  : ىدۇبۇالر تۆۋەندىكى تۈرلهرگه بۆلىن. چىقىش
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مهلۇم بىر ئىبادەتنىڭ ئهسلى بۇيرۇلغـان بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئهگهشمهسـتىن            ) 1 (     

ــادەت شــهكىللىرىنى بهلگىلىــۋېلىش   ــدا ئىب : مهســىلهن. شــهرىئهتتىن دەلىلــسىز ھال

ــبهر   ــارلىق     پهيغهمـ ــقىالر قاتـ ــامىزى ۋە باشـ ــۆرۈش نـ ــىدە كـ ــساالمنى چۈشـ ئهلهيهىسـ

  . الرشهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغان ناماز

. بۇيرۇلغان ئهسلى ئىبـادەتلهرگه بىـر نهرسـه زىيـادە قىلىـپ قوشـۇۋېلىش             ) 2 (      

  . رامىزان رۇزىسىغا شهك كۈنىنى قوشۇۋالغانغا ئوخشاش: مهسىلهن

ئىبادەتلهرنى بۇيرۇلغان قائىدە ـ سىستېما بويىچه ئادا قىلماستىن، يېڭـى   ) 3 (     

ــدا    ــى پهي ــدە تهرتىپلهرن ــۋېلىشقائى ــىلهن. قىلى ــۇپ،   : مهس ــاتتىق تهلهپ قوي ــۆزىگه ق ئ

تهركىدۇنيا بولىۋېلىش، تهسـبىه بىـلهن ساناشـنى زىكىرنىـڭ قائېدىـسى يـاكى شـهرتى                

  . قىلىۋېلىش

ــت بهلگىلىــۋېلىش     ) 4 (      . بۇيرۇلغــان ئهســلى ئىبــادەتلهرگه ئۆزلىگىــدىن ۋاقى

چۈنكى كېچه  . ېلىشبارائهت كېچىسىنىال كېچه نامىزىغا مهخسۇسس قىلىۋ     : مهسىلهن

نامىزى مهخسۇس بىر كېچه ئۈچۈنال بهلگىلهنگهن ئىبادەت بولماستىن، بهلكى يىلنىڭ           

شـۇڭا ئـۇنى    . قايسى كېچىلىرىدە بولمىسۇن ئوقۇسا بولىـدىغان نهفـله ئىبادەتلهردىنـدۇر         

يــــۈقىرىقى . بــــارائهت كېچىــــسىگىال مهخــــسۇس قىلىــــۋېلىش بىــــدئهت ســــانىلىدۇ

ئۇنىڭدىن بېرەرنـى سـادىر     . ئهت ھۆكمى بويىچه ھارامدۇر   بىدئهتلهرنىڭ ھهممىسى شهرى  

: ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن     بۇ ھهقته پهيغهمبهر    . قىلغان كىشى خاتاالشقان بولىدۇ   

دىندا پهيدا قىلىۋېلىنغان ھهر قانداق يېڭى ئىش بىدئهتتۇر، بىدئهتنىڭ ھهر قانـدىقى            «

  ).ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى(» ئازغۇنلۇقتۇر
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   مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ پارالق دىنىنىڭ روھىدىن ئۇزاقالشقاندىن كېيىن،      

بارچه ئهقلىي كۈچىنى بىدئهتلهرنى ئىختىرا قىلىش بىلهن زايـا قىلىـپ ئىختىـرا             

دۇنيا ئىشلىرىدا يېڭىلىـق يارىتىـشتىن ئىبـارەت         ۋە ئىجاد قىلىشى تهلهپ قىلىنغان      

 شهرىئهتنىڭ كۆرسهتمىسىدە چىـڭ تـۇرۇپ،       ئهسلىدە، دىنىي ئىشالردا  . بۇرچىنى ئونۇتتى 

ــسا تهرەققــى قىلىــپ ئىلگىــرىلهش،     ئۇنىڭــدىن چهتنىمهســلىك؛ دۇنيــا ئىــشلىرىدا بول

 ئىـسالم دىنـى ھـېچ       .يېڭىلىقالرنى يارىتىش ۋە كهشىپىياتالرنى ئېچىش كېرەك ئېدى      

قاچــان تهرەققىياتنىــڭ قارشىــسىدا ئهمهس ، بهلكــى تهرەققــى قىلىــشقا بۇيرۇيــدۇ ۋە       

ئالالھتهئــاال ھهممىمىزنــى . دىنىمىزنىــڭ كۆرسهتمىــسى مانــا مۇشــۇ. هتلهندۇرىــدۇرىغب

  . تۈغرا يولغا يىتهكلىسۇن
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