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قىلىنىدۇ:
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ئۈچىنچى .ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن بەيئەت ئېلىشى
تۆتىنچى .گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلىشى
بەشىنچى .ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە مېھرىبـان بولۇشـى ۋە بـارلىق ئىشـالردا تەمكىـن
بولۇشى
ئالتىنچى .ئەمىرنىڭ جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقلىشى
يەتتىنچى .ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ قابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشى
سەككىزىنچى .ئەمىرنىڭ جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي جەھەتتە تەييارلىق كۆرۈشى
مەزكۇر مەسىلىلەرنىڭ بىر بـۆلەكلىرى شـەرىئەتتە پەرز ،يەنە بىـر بـۆلەكلىرى مۇسـتەھەب بولـۇپ ئـۆز
ئورنىدا تەپسىلىي توختىلىمىز.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بىرىنچىسى .قول ئاستىدىكىلەر ئۈستىدىكى باش مەسئۇللۇق مەجبۇرىيىتى

عَر امع ارَ هِاهم همَر
عَر امع ارَ هِاهم همَرع ه اْمٍ ُ ارَعٍ ارَاُْممٌُ ن
بــۇ ھەقــتە پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــگەنُ « :كلُّ ُكمْ ارَعٍ ارَُكلُّ ُكممْ ارُْمٌُ ن
ه ه ه ه
ه
هه
ههه
ه
رِممِه ه هر
اَعلر ُجم ُمر ارَعٍره ررَاْلهم همَ ارَُْم امع ارُْممٌُ ن
مٍرَعْلاممٍُ ُ ارَعٍره ارْممٍَ ا
مٍرَاُْممٌُعلاانر اممع ارَ ِا اعم ا
عَر اممع ارَ ِاممَ ارَعل اةممرَاُ ارَع ِا مانر رسماِممٌ ارََج اعم ا
ه هه
رَ هِاه هرمَ» «سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى ،ھەممىڭالر ئـۆز پـادارالردىن
،رَُكلُّ ُكْ ارَعٍ ارَاُْمٌُ ن
اَاٌُُْ ن
عَر امع ا
عَر اع ارَ ِاَ ا

سوراق قىلىنىسىلەر .خەلىپىمۇ پادىچى ،ئۇمۇ ئۆز پادىسىدىن سورىلىدۇ .ئەر ئائىلىسـىدە پـادىچى ،ئۇمـۇ
ئــۆز پادىســىدىن ســورىلىدۇ .ئايــال كىشــى ئېرىنىــڭ ئۆيىــدە پــادىچى ،ئۇمــۇ ئــۆز پادىســىدىن ســورىلىدۇ.
خىزمەتچى خوجايىنىنىڭ مېلىدا پادىچى ،ئۇمۇ ئۆز پادىسىدىن سورىلىدۇ .سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پـادىچى
ۋە ئۆز پادارالردىن جاۋابكارلىققا تارتىلىسىلەر».

1

ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :ئۆلىمـاالر مۇنـداق دېـگەن‹ :پـادىچى دېگىنىمىـز ــــ
ئۆزىنىــڭ باشقۇرۇشــىدىكى ۋە نەزەر دائىرىســى ئاســتىدىكى بــارلىق نەرســىلەرنىڭ مەنپەئەتىنــى چىــڭ
تۇتىدىغان ئىشەنچلىك مۇھاپىزەتچىنى كۆرسىتىدۇ›.
بۇنىڭدىن شۇنى بېلىۋېلىشقا بولىدۇكى ،ھەرقانـداق بىـر كىشـىنىڭ نەزەر دائىرىسـى ئاسـتىدا بىـرەر
شــەيئى بولســا ،ئۇنىڭغــا ئــادىللىق قىلىــش ھەمــدە ئۇنىــڭ دىنــى ۋە دۇنيالىقىغــا ئاالقىــدار بــارلىق
مەنپەئەتلىرىنى ئورۇنداش تەلەپ قىلىنىدۇ].
ئەبۇ ھۇرەيرە



دىن پەيغەمبەر



ه ه
هه
،رََّريماُكمَُرعل ادم
يمُؤتاىرسَريماعارعلقِا اٍْا ارْغلُعًر ا

2

نىـڭ مۇنـداق دېگەنلىكـى رىـۋايەت

قىلىنىـدۇ ْ« :ه
مٍرْمعرَ هاْم هعر اَ امر ره ر
ا

َُ،رَاَريُرعرثهُقمَُرعْلامعُرَ» «ئون كىشىگە ئەمىر بولغـان ئـادەمال بولىـدىكەن،

قىيامەت كۈنى ئۇ قولى بوينىغا باغالنغان ھالەتتە ئېلىپ كېلىنىـدۇ ،ئـۇنى ئۇنىـڭ قىلغـان ئـادىللىقى

يېشىۋېتىدۇ ياكى قىلغان زۇلۇمى تېخىمۇ مەھكەم چىڭىتىۋېتىدۇ».
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

2ر«شەرھۇن نەۋەۋىي ئەال مۇسلىم»  -6جىلد  -333بەت
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يەنە بىــر رىــۋايەتتەَ« :هنر اكممٍ انرْ ه
ُممًٌٍِر هَيم ا ر ُم اًّلره اَلر رُلهم هرمَ» «ئەگەر ئەمىــر بولغــان ئــادەم گۇناھكــار بولســا،
ُ
ا

تاقاقنىڭ ئۈستىگە تاقاق سېلىنىدۇ» ،دېيىلگەن.
ئىبنى ئابباس



دىن پەيغەمبەر



1

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ:

ه هه
ه ه
هه
ه
رَممَّريمُق
رَهُِتارسممَرياممعارعلقِا اٍْمما ارْغلُعلاماًريام ُ ُر اَلر ُىُقممَ ا

«ْ ه
مٍرْمع ارَ ُجمر ارَه ار ا اَ امرًر
ا

ا ممىرسرماِمىام رمَُ،ر اَسماِ مىام ُعْر» «ئــون كىشــىگە مەســئۇل بولغــان ئــادەمال

بولىدىكەن ،قىيامەت كۈنى ئۇ قولى بوينىغا باغالنغان ھالەتتە ئېلىپ كېلىنىـدۇ ،تـاكى ئۇنىـڭ بىـلەن
قول ئاستىدىكىلەر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلغانغا قەدەر شۇ ھالەتتە تۇرىدۇ».

2

ئەمىرنىڭ مەزكۇر باش مەسئۇللۇق مەجبۇرىيىتى نىڭ ئاستىغا تۆۋەندىكىلەر كىرىپ كېتىدۇ:
( )1نامازنى ئەمىر ئۆزى ياكى ئورۇنباسارى ئوقۇپ بېرىش
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :مۇسۇلمانالرغا جۈمە نامىزى بىلەن جامائەت نـامىزىنى
ئوقۇپ بېرىدىغان ۋە خۇتبە ئوقۇيدىغان كىشىنىڭ جەڭ قوماندانلىرى بولۇشى سـۈننەت چـۈنكى دىننىـڭ
ئەڭ مۇھىم ئىشلىرى ناماز بىلەن جىھادتۇر.
پەيغەمبەر



مۇئاز



نى يەمەنگە ئەۋەتكەندە مۇنداق

دېـگەن« :يمرٍار رْدمرٍارذُرهنرَاْمْرَاْم هرارر هىم ه
ا
ُ

مۇئاز! مېنىڭ نەزىرىمدە سېنىڭ قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىشىڭ نامازدۇر».
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



ه ه
رَ هُ
َ ُُْمعهَُكْر ىم رعلَّم امًّل ُرنا اةمع ا

رعلَّ امًّلرُ» «ئـى

3

مۇ قول ئاستىدىكى ئەمەلـدارالرغا مۇنـداق دەپ خەت

يازغـان ئىـدى { :نرَ ااْمْر

ور لاِمعمٍرَ هُم ا ه
ه ه
عٍْررَاهممِا ُر} {مېنىــڭ نەزىرىمــدە
ورُيىامَُ ارَاْممع ا
رهمِم اد اعٍرنام ُعممعرل اةمٍرِمع ا
مٍرَ اَمٍنا ا ا ا ا
ا اعم ا
ا

ا

سىلەرنىڭ قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىشىڭالر نامازدۇر .كىمكى نامازنى تەئدىل ئەركان بىلەن ئادا قىلىپ

ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىدىكەن ،دىنىنى سـاقالپ قالىـدۇ .كىمكـى نامـازنى زايە قىلۋېتىـدىكەن ،نامـازدىن
باشقا ئەمەللەرنى تېخىمۇ بەك زايە قىلىۋېتىدۇ}.
پەيغەمبەر



ه
ع» «ناماز دىننىڭ تۈۋرۈكى».
ٍُرعل هري هر
مۇنداق دېگەن« :علَّ اًّل ُر اة ُ
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ئەمىر بولغان ئادەم نامـازدىن ئىبـارەت دىننىـڭ تـۈۋرۈكىنى مۇسـتەھكەم تۇرغۇزسـا ،نامـاز ــــ قەبىـ
ئىشالردىن ،گۇناھالردىن توسىدۇ ۋە كىشىلەرگە باشقا تائەت-ئىبـادەتلەرنى قىلىشـقا يـاردەم بېرىـدۇ .بـۇ

َّ ِ
اهَ َم َ َّ ِ
ين
الص َاِِ ِ ََّّ َّ
الص ِْْب َو َّ
استَ ِعينُوا بِ َّ
ين آ ََمنُوا ْ
الص اب ِن َ
ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :يَا أَيُّ َها الذ َ

ئى

ىۇئمىنلەر!

سەۋر ئارقىلىق ۋە نا از ئارقىلىق ياردەم تىلەڭالر .ﷲھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر.
ﷲتائاال يەنە پەيغەمبەر



ك َوال َْعاقَِ لُ لِلتَّ ْ َو 
ِر ْزقً ا َْح ُن سَ ْنُزقُ َ
ئۆزۈڭمۇ ئۇن

گە خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
(ئى

ك بِ َّ ِ
ك
اص ََِ ْْب ََلَْي َه ا ن سَ ْأ َُلُ َ
َ وأْ ُم ْن أ َْهلَ َ
الصاِ َو ْ

ىىۇھە مەد!ئ ئائىلەڭىىدنىىلەرن

ئادا قىلىشقا چىىدا لىق بىغىغى  .سىەندن

بې نمىر .ياخش ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا خاساۇر.]6
1ربەززار ۋە تەبەرانى رىۋايىتى ر
2رتەبەرانى رىۋايىتى ر
3ر«جامىئۇل ئۇسۇل فى ئەھادىسىر رەسۇل»  -5جىلد  -216بەت
4ر«شۇئەبۇل ئىيمان» ناملىق كىتاب  -3جىلد  -33بەت ر
5رسۈرە بەقەرە  153ـ ئايەت ر
6رسۈرە تاھا 132ـ ئايەت ر
7ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -261 ،-263بەت ر

5

(ۋە ئىىى مىاىان ئ نا ازغىىا بىىۇي ۇغى

بىىر رنرنىق تەىەى قىلمىايمىر سىاڭا بىىر رنرنىق
7

2

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ه
ه
ه
ه ه
ه ه
ا امًّل هر
را امًّل رعل اَُم هر ارَ ا
پەيغەمبەر  مۇنداق دېـگەن« :يمااام ادمٍ امُُع انرنمِ ُكْ ارْ اًّلك اكمانرسٍللِ همر ارَاْ اًّلك اكمانرسٍلىم اعمٍ هَ ارَاِااةدُمع انره ا
ه
ه
ه ه
هه
مٍْْ ارَُْممْر
عل ادَّم هر ُ
َّملُّع ان ارََاتامِمىام ُ
يعرسمامٍتُععرنممِ ُكْرنامِاُمْا ُوُْ ارَُْم امعرَا لام ُمْرفممْر اكِم ا رتام امركاُْر ُاممٍُ رنامِام ُقعلُممع انرتاماركىام ُ
مٍْْ ارَُْممْريُ ا
رَّريمادم ُمر ُلرعلمذ ا

ن» «ئارارالردا كېچىنىڭ پەرىشتىلىرى بىلەن كۈندۈزنىڭ پەرىشـتىلىرى نۆۋەتلىشـىپ تۇرىـدۇ ،ئـۇالر
َّلُّع ار
يُ ا

بامدات نامىزى ۋە ئەسىر نامىزىدا جۇغلىشـىدۇ ،ئانـدىن يېنىڭالردىكـى پەرىشـتىلەر ئاسـمانغا ئۆرلەيـدۇ.
ﷲبەنـــدىلىرىنىڭ ئەھـــۋالىنى پەرىشـــتىلەردىنمۇ ئوبـــدان بىلىـــدىغان تۇرۇقلـــۇق مۇنـــداق ســـورايدۇ:
‹بەندىلىرىمنى قايسى ھالەتتە قالـدۇرۇپ چىقـتىڭالر؟› پەرىشـتىلەر جـاۋابەن‹ :ئـۇالرنى نامـاز ئوقۇۋاتقـان
ھالدا قالدۇرۇپ چىقتۇق ،بارغىنىمىزدىمۇ ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكەن› ،دەيدۇ».

1

ئىبنــى ھەجەر مۇنــداق دەيــدۇ :بــۇ ھەدىســتىن مەلــۇم بولــدىكى ،نامــاز ـــــ ئىبادەتلەرنىــڭ ئەڭ
ئالىيســىدۇر .چــۈنكى ،ﷲتائاالنىــڭ كېچىلىــك ۋە كۈنــدۈزلۈك نــۆۋەتچى پەرىشــتىلىرىدىن بەنــدىلىرى
توغرۇلۇق سـورىغان سـوئالى ،پەرىشـتىلەرنىڭ بەرگەن جـاۋابى نامـاز توغرىسـىدا بولـدى .شـۇ ھەم ئايـان
بولدىكى ،ئەسىر نامىزى بىلەن بامدات نامىزىدا ئىككى تـائىپە پەرىشـتە جەم بولـۇپ ،باشـقا نامازالرنىـڭ
ۋاقتىدا بىرال تائىپە پەرىشتە ھازىر بولغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئىككى ناماز نامازالرنىڭ ئەڭ كاتتىسىدۇر].

2

( )2ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنى ﷲنىـڭ تـائەت-ئىبـادىتىگە بـۇيرۇش بىـلەن بىـرگە ﷲقـا ئاسـىي
بولۇشتىن توسۇش
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
ۋەققاس





پارىسالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن يـۈرۈش قىلغـان سـەئد ئىبنـى ئەبـۇ

ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى ئەسكەرلەرگە مۇنـداق خەت يازغـان ئىـدى:

كر هْم ارعر
{نامهرإَنرررَا ُْمرُرارر ارَاْمعرر ارْ ادم ار

ٍُررسهارمقمرع ره
ر ه
كررَانرر
َْمرُرارر ارَاْمعرر ارْ ادم ار
ب ار
ىرْ هركِم اررره ررعْامرر هر
،رَرَا مارع ار
ىرللاهررَانر ام ُرررعلردُم ررهر ارلامىرعلر ادم ُر هرَ ار
رَمٍَر،رنامهرإنررتارمقمارع ر
،رَ ُ
ىرللار ارلامىر ُكم همر ا
علاجرىام ر ا ا
َّم ُررعلر ُرةُمرله ُرةع ارنر
فر ارلامِر هرعْرر هْمعرر ام ُررهَهرْْر ار
شررَاخم ارع ُر
برعْلامِر هر
ٍايرر هرْىر ُركْرر هْمعرر ام ُرهَُركْر،رنامهرإنرر رذُنُم رع ار
ٍرْ ارعرعلر ارة ارد هر
عِ هر
رتا ُرك رعنرمُرععررَا ارش رررهَرهرات ًر
،رَرهّنماٍريمُىر ا
هه
ه
هه
،رَارر م رترمُرىاٍر اركدم ر رتههْر،رنامهرإ هرنرعِماارم رعيمررىاٍره ررعلر رةدر ه
َّمِر هارر
،رَلامعاررذرالهم ار
لِله ار
َِّر هرار ام ُررهَهرْْرره ر
هربادر هر
سرر ارك ادم ار رُ رْْر را ُ
ُ
ا
ا
كر ارلررتا ُكمعرررلاىامٍرفمْرر ُمرعرنر رلانرر ام ار ارُرناٍرلامِر ا
ه ه ه
ه ه ه
للاهر
رِمرهعُركْرر ارَ ارُ ام راًر هْم ارعر ر
اكمٍ ارنر اومُ ُرْرعلر ارُ م ُررر اررلاِمرىامٍره ررعل ُقمرعره ار
،رَره ررنمُى ا
َّم ُرر ارلامِر رعْرررس ارُ مرلرىاٍ،ر ارلرنرماغرلمُمر ُرعْرررس ُرق رعرتىامٍ،رنامٍ ررلا ُرةرععررَانرر ارلامِر ُركْرره ر ا
رِرُهِر هررر ره
ٍرشم رر هرْىمٍ،رنارملامعرريُ اُمل ارر اررلاِمرىامٍر
للاهرارَرَانمرراُْرره ر ار
ٍا هرير ر
عرباارد هر
،رَاررتارمدر ارةرلُع هر
يرمادررلا ُرْر ارٍْرتارمُر اردرلُرع ارن،ررناٍِررااحرُِرمرع هر
،رَاررتارم ُرق رعرلُرععررهنرر ار ُر رَرنا ا
للا را
عرْىمر ُرعْر را
ٍَِمع ه
ًّل ارَرعلم هررياٍ هرَ،ر
عرخم ار
ٍخ هررللاهرر ُركُم ٍَُرعلر ارة َُم هر
عربا اُم هر
نررهِرراررعكهِر اررررلاةرٍر ار هرةلُمرع هر
ىرساه ر
ٍرِله ارر اررلا ر
نارمرُربررراعرر ُِرله ارر اررلاِر هرعْرر ارشنر هر
عسررنا ار ُ
رْىمر ُرعْر،ر ارك ارة ُ
ك مْر} {مەن
للاار ارذلهم ار
عرللاارعلر اد م رع ارنر ارلامىررَانمر رُ هُ م ُركْر،ر ارك اة مٍررتاُ مرْارلُرعرنارَُرعلىرَّ مارر ارلامىر ا م ُرهَُركْر.ررَاِ مرْا ُرَر ر
عرُْردُ مرعًر،ررهِ مرْارلُع ر
راَاك مٍ ارنر ارَ م ًر ار
كررلاى مرٍار ارَرلا ُ
سېنى ۋە قول ئاسـتىڭدىكى ئەسـكەرلەرنى ھەرقانـداق ھـالەتتە ﷲدىـن قورقۇشـقا بـۇيرۇيمەن .چـۈنكى،

ﷲقا تەقۋالىق قىلىش ،دۈشمەنگە قارشى تەييارلىق قىلىشنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ،جەڭ تاكتىكىلىرىنىـڭ
ئەڭ كۈچلۈكى ـدۇر .مەن س ـېنى ۋە قــول ئاســتىڭدىكىلەرنى گۇنــاھ-مەئســىيەتلەردىن دۈشــمىنىڭالردىن
ســاقالنغاندىنمۇ بەكــرەك ساقلىنىشــقا بــۇيرۇيمەن ،چــۈنكى ،ئەســكەرلەرنىڭ ســادىر قىلغــان گۇنــاھلىرى
دۈشــمەندىنمۇ خەۋپلىــك .شۈبھىســىزكى ،مۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمەنلەر ئۈســتىدىن غەلىــبە قىلىشــى،
دۈشمەنلەرنىڭ ﷲقا ئاسىي بولغانلىقى سـەۋەبىدىندۇر .ئەگەر ئـۇالر شـۇنداق گۇناھكـار بولمىسـا ئىـدى،
بىزنىــڭ ئۇالرغــا كــۈچىمىز يەتمەيتتــى .چــۈنكى ،بىزنىــڭ ســانىمىز ئۇالرنىڭكىــدەك كــۆپ ئەمەس،
تەييارلىقىمىزمۇ ئۇالرنىڭ تەييارلىقىغا ئوخشاش كۈچلۈك ئەمەس .ئەگەر بىز گۇناھ سـادىر قىلىـپ ئـۇالر
1ربۇخارى رىۋايىتى ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -2جىلد  -37بەت ر

1

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

بىـلەن ئوخشــاش بولـۇپ قالســاق ،ئـۇالر بىــزدىن كــۈ -قـۇۋۋەتتە ئــارتۇق ئورۇنـدا تۇرىــدۇ .ئەگەر گۇنــاھ
ئۆتكۈزمىسەك ،مانا مۇشۇ ئارتۇقچىلىقىمىز بىلەن دۈشمەن ئۈستىدىن غەلىـبە قىالاليمىزكـى ،قانـداقتۇر
كۈ -قۇۋۋىتىمىز بىلەن ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىاللمايمىز .بىلىپ قويۇرالركى ،ئۈستۈرالردا ﷲتائاال
تەرەپـتىن بېكىــتىلگەن مۇھـاپىزەتچى پەرىشــتىلەر بـار ،ئــۇالر قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالرنى بىلىـپ تۇرىــدۇ،
ئــۇالردىن ھايــا قىلىڭــالر .ﷲنىــڭ يولىــدا تــۇرۇپ ﷲقــا ئاســىي بولىــدىغان ئىشــالرنى قىلمــارالر.
دۈشمىنىمىز بىزدىن ئەسكى ۋە يامان ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھەرگىزمـۇ بىـزگە غالىـ

بواللمايـدۇ دېمەرـالر.

خۇددى بەنى ئىسرائىل قەۋمى ﷲنىڭ غەزىپى كېلىدىغان گۇناھالرنى سادىر قىلغاندا ،ئۇالرغا ئـوتپەرەس
كــاپىرالر ئۈســتۈن كېلىــپ ئــۇالرنى ئۆلتــۈرۈپ ،ئــۆيلىرىنى ئاختۇرغانــدەك ،بەزى قەۋمــلەر ئۈســتىدىن
ئۇنىڭدىنمۇ يامانراق قەۋم ھۆكۈمرانلىق قىلغان .بۇ بولسا چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدىغان ۋەدە .ﷲتائاالدىن
دۈشــمىنىڭالر ئۈســتىدىن غەلىــبە قىلىشــقا يــاردەم ســورىغاندەك ،ئــۆز نەپســىڭالرغا قارشــى ھەم يــاردەم
سورارالر! مەنمۇ ﷲتائاالدىن سىلەر ۋە بىزگە شۇنى تىلەيمەن}.

1

( )3ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنىڭ خىزمەتلىرىنى نـازارەت قىلىـپ تـۇرۇش ھەمـدە ئۇالرنىـڭ قـورال-
ياراقلىرى يېتەرلىكمۇ-ئەمەسمۇ؟ ياراملىقمۇ-ئەمەسمۇ؟ دېگەن نۇقتىالر بويىچە تەكشۈرۈپ تۇرۇش
( )4ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنىڭ تۇرىدىغان ئورۇنلىرىنى ۋە ياتاقلىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش
( )5ئەمىر ئەسكىرىي الگېرنىڭ كېچە-كۈندۈزلىك قاراۋۇللىقى ئۈچۈن يېتەرلىك ئادەم توختۇتۇش
كېچىدە قاراۋۇلالرنىڭ ئۇخالپ قـېلىش خەۋپـى بولغـانلىقى ئۈچـۈن كۈندۈزنىڭكىـدىن كـۆپرەك ئـادەم
تۇرغۇزۇشى كېرەك.
رەسۇلۇلالھ



مۇنداق

ه ه
ه
دېگەنِ « :مىا ه
ررمرسره
رخَمِاارعلِل ارَ ا ن
ٍنر رَتاا ُُّ ُع اةٍرعلى ٍَُر ا ن
ا
ْيرسا اكٌرْع ا
مْيرساٍتامٌ ا ُ ُ

رعلِله»
رِمُه هِر ر
ا

«ئىككى خىل كۆزگە (يەنى ئىككى خىل كۆزنىڭ ئىگىسىگە) جەھەننەم ئوتى تەگمەيدۇ .بىرى ،ﷲدىـن
قورقۇپ يىغلىغان كۆز .يەنە بىرى ،ﷲيولىدا كۆزەتچىلىك قىلغان كۆز».
ئەبۇ بەكرى سىددىق



2

رۇمغا قارشى ئۇرۇشقا كېتىپ بارغـان يەزىـد ئىبنـى ئەبـۇ سـۇفيان



غـا خەت

كر رَسم هرُر رْْرره رر رُم اركرهرار ر ه
ه
ك،ررنا اةمعرر
رَاٍرهَهِم هرعْرررسهغام هرعر هرلمْرر هْمىمر ُرعْررسهم ار
ٍجمرْاتارم ُرعْرره ر ار
ا
يېزىـپ مۇنـداق دەيـدۇ{ :ارَرَاكررثرر ارَرر اِم ار ا ا ُ
،رَرَاكرثم رر ُرْ ارُ ا
ا
علا هرخِ مراررهررناهرإنمر اعمٍررَاير اُمرُرُرهاٍر
ََلررَاطم ارع ارَر هْم ارعر ر
علُ ار
،رَرَا ر هرقبررسرماِمرىارم ُرعْرررسهٍللرِر هرررارَعجر ارد هرررعلىر رعسارار ر
راَ ارج ررتارَُر ا اُ اررر ارعرر ارَرارهرِ هرَررَا هُسر رَُر ارَ ارٍرهُر رَُره رر ار هرعررهنمررارعطر ار
رلهُرقررهفم ه
ارعلىمر اعمٍ هرَ} {قــاراۋۇللىرىڭنى كۆپەيتىــپ ئەســكەرلەر ئارىســىدا تارقاقالشــتۇرغىن .ئــۇالر قــاراۋۇللۇق
ٍرْمعر
ا
قىلىۋاتقان ۋاقىتالردا ئۇالرغا تۇيدۇرماي كۆزەتكىن ،كىمكى بىخۇدلۇق قىلىدىكەن ،ئۇنى ئەدەبلىگىـن ۋە

يولىدا جازالىغىن .كېچىلىك قاراۋۇللىقنى نۆۋەتكە سـېلىپ ،ئـاۋۋالقى نـۆۋىتىنى ئـاخىرقى نۆۋىتىـدىن
ئۇزۇنراق قىلغىن ،چۈنكى ،ئاۋۋالقى نۆۋىتى كۈندۈزگە يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن ئاسانراق بولىدۇ}.

3

( )6ئەمىر ئۆزىگە دوختۇر ھەمراھ قىلىۋېلىش
دوختۇر دورا ۋە كېرەكلىك سايمانلىرىنى ھازىرلىشى الزىم ،شۇنداقال ئەمىـر ۋە ئۇسـتازالر ئەسـكەرلەرگە
قورال-ياراقالرنى ئىشلىتىش جەريانىدا كۈتۈلمىگەن ھادىسە يۈز بېرىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن ،ئېھتىيـات
قىلىشىنى ۋە بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىپ تۇرۇشى الزىم.
1رئىبنۇ ئەبدى رەببىھنىڭ «ئەلئۇقەدۇل فەرىد» ناملىق كىتابى ر
2رتىرمىزىي رىۋايىتى ر
3رئىبنى ئەسىرنىڭ «ئەلكامىلۇ فىتتارىيخ» ناملىق كىتابى  -2جىلد  -276بەت ر
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( )7ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنىڭ ئەسكىرىي بىلىمنى ياخشى ئۆگىنىۋېلىشى ئۈچـۈن تىرىشـچانلىق
كۆرسىتىش ھەمدە نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەتتىن ئارىالپ-ئارىالپ ئىمتىھان ئېلىـپ ،ئەسـكەرلەرنىڭ ياخشـى
بىلىم ئىگەللىگەن ،ساپالىق مۇجاھىدالردىن بولۇپ چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىش
( )8ئەمىر ياكى ئورۇنباسارى قول ئاستىدىكىلەر ئىچىدە يۈز بەرگەن نىزا ۋە دەتاالشالرنى ھەل قىلىش
ھەمدە يامان ئىش قىلغۇچى كىشىنىال جازاالش ،ئۇنىڭدىن ھالقىپ باشقىالرغا ئۆتمەسلىك

بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇرَ  :ون تَ ِزُر َوا ِزَرٌِ ِو ْزَر أُ ْخ َن 
گۇناھىغا جاۋابىار ئە ەس (يەن

بى گۇناھىار ئادەم باشقا ئادە نىى

گۇناھ بىلەن باشقا بى ئادەم جازاغا تارتىلمايدۇئ.

بى ئادە نى

1

بۇ مەسىلىنىڭ تەپسىالتى ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئالتىنچىسىدە كېلىدۇ.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئىككىنچىسى ـــ ئۆزى ئۈچۈن مەسلىھەت كېڭىشى تەشكىللىشى
شۇرا ھەققىدە چۈشەنچە
معَ -ئەلمەشـۇرە» قاتـارلىقالر مەسلىھەتلىشـىش
مٍَاَ -ئەلمۇشاۋەرە»« ،عمل َُ ا
مٍََ-ئەتتەشاۋۇر»« ،عملَ ا
«علا اَ ُ

ا

دېــگەن مەنىنــى بىلدۈرىــدىغان بولــۇپ ،مەسلىھەتلىشــىش دېگىنىمىــز ـــــ ئــۆز پىكرىنــى باشــقىالرغا
ئارلىتىپ ،ئۇالردىن مەسلىھەت ئېلىشنى كۆرسىتىدۇ .بـۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:

األ َْم ِن

ئىشىىاا ئىىۇالر بىىىلەن شېاەشىىىى

قىلىدنغانالرغا.]3

2
ور بَ ْي نَ ُه ْ 
َ  ،وأ َْم ُنُه ْ ُش َ

ئىشىىلى نن

َ و َش ا ِو ْرُه ْ ِِف

ەسىىلىبەت بىىىلەن قىىارار

4

ئەمىر خاتالىقتىن خالىي بولۇش ۋە ئېزىپ كېتىشتىن ساقلىنىپ قېلىش ئۈچۈن ئىلىم ئەھلـى ۋە
ساالھىيەتلىك كىشىلەرگە مەسلىھەت سالىدۇ ھەمدە مۈشكۈل ئىشالردا پىكىر ئىگىلىرىـدىن مەسـلىھەت
ئالىدۇ ۋە سورايدۇ .ئاخىرى ئۇ توغرىغـا يېقىنـراق بولىـدۇ .بـۇ ھەقـتە ﷲتائـاال ئۆزىنىـڭ پەيغەمبىـرىگە

ت فَ ت وَّكل َلَ َِّ
اه
خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇَ  :و َشا ِو ْرُه ْ ِِف األ َْم ِن فَِإ َذا ََ َزْم َ َ َ ْ َ
(شېاەشىەندن شېيى ئ بى ئىشقا بەل باغلىساڭ ﷲقا تەۋەشىىل قىلغى .

ئىشاا ئۇالر بىىلەن شېاەشىىى .

ﷲتائاال مۇھەممەد



نى توغرا سۆز-ھەرىكەتكە مـۇۋەپپەق قىلىـدىغان تۇرۇقلـۇق ،يەنىـال ئـۇ زاتنـى

مەسلىھەتلىشىشكە بۇيرۇدى.

5

ئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇلالھ مۇنــداق دەي ـدۇ :رەســۇلۇلالھ



دىــن كېيىنكــى خەلىــپىلەر ،مۇبــاھ

ئىشــالرنىڭ ئاســانراقىنى تۇتــۇش مەقســىتىدە ئىشــەنچلىك ئەھلــى ئىلىمــلەرگە مەســلىھەت ســاالتتى،
قاچانىكى ئۇ ئىش قۇرئان ياكى ھەدىستە ئوچۇق بايـان قىلىنغـان بولسـا ،رەسـۇلۇلالھ
نۇقتىسىدىن بۇنىڭ سىرتىغا چىقمايتتى].



گە ئەگىشـىش

6

ﷲتائــاال مەسلىھەتلىشىشــنى قەلبلەرنــى بىرلەشتۈرۈشــنىڭ ۋە ئەســكەرلەرنى قومانــدان ئەتراپىغــا
ئۇيۇشتۇرۇشنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى قىلدى .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:
1رسۈرە ئەنئام  -164ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
2رئال ئىمران  -153ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
3رسۈرە شۇرا  -38ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
4رراغىبنىڭ «ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان» ناملىق كىتابى
5رئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -45بەت
6ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمى  -28باب ر

فَِما ر ْْح ٍل ِمن َِّ
اه لِْن َ
َ ََ ْ
ت ََلُ ْ
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ظ الْ َ ل ِ
استَ غْ ِف ْن ََلُ ْ َو َش ا ِو ْرُه ْ ِِف األ َْم ِن
ت فَظًّا غَلِي َ
ك فَا َْ ُ
ْب َنسْ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
َولَ ْو ُك ْن َ
ف ََ ْن ُه ْ َو ْ

ﷲنىى

سەن ئۇالرغا ۇاليىم بغىدۇڭ .ئەگەر قغپال باغ ى قاتاىق بغىغان بغىساڭ ئۇالر چۆرەڭدن

ئۇالرن ئەپۇ قىل ئۇالر ئىچىن ەغفى ەت تىلىگى  .ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى .
ﷲتائاال رەسۇلۇلالھ



نىڭ ئۇالرغا مەسلىھەت سېلىشىنى ،رەسۇلۇلالھ

تاراپ كەتمەسلىكىنىڭ سەۋەبلىرىدىن دەپ بايان قىلدى.



رەھمىاى

بىىلەن

تارقىاى شېاەتاى .

1

نىڭ ئەتراپىـدىن ئۇالرنىـڭ

2

مۇســــۇلمان قېرىنداشــــالرنىڭ ئوتتۇرىســــىدىكى تــــاالش-تارتىشــــنى ھەل قىلىــــش ئۈچــــۈن
مەسلىھەتلىشىشكە ئاالقىدار بىرنەچچە ئىشنى ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتىمەن:
( )1كېڭەش ئېلىپ بېرىشقا بولىدىغان ئىشالر
مەسلىھەتلىشىش ئىمام بۇخارىنىڭ بايان قىلغىنىدەك ،ئاساسىي جەھەتتىن مۇبـاھ ئىشـالردا (يەنـى
شەرىئەتتە قىلىش ياكى قىلماسلىق توغرىسىدا ئوچۇق بەلگىلىمە يوق ئىشالردا) بولىدۇ.

ض َّ
بۇنى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سـۆزى ئسـپاتاليدۇَ  :وَم ا َك ا ََّ لِ ُم ِْْم ٍن َوَن ُم ِْْمنَ ٍل ِذَا قَ َ
اهُ َوَر ُس ولُأُ أ َْم ًنا أَ َّْ يَ َُ و ََّ ََلُ ْ
اْلِيَ َنُِ ِم ْن أ َْم ِنِه ْ َوَم ْن يَ ْع ِ
ْ
ل َ َا ًن ُم ِينً ا ﷲۋە ئۇنى ى پەيغە رى ى ى بى ى ەر ئىشىىاا ھۆشىىىم
ر َّ
اهَ َوَر ُس ولَأُ فَ َ ْ َ َّ

چىقارغان چاغدا ئەر-ئايال ۇئمىنلەرنى

ئۆز ئىشىدا ئىخاىيارىىق

بى ەر ئىشاا ھۆشىم چىقارغان ئىىەن ھېچ ئادە نى
ﷲقا ۋە ئۇنى

بغىمايدۇ (يەن

ﷲۋە ﷲنى

پەيغە رى ى

ئۇنىاغا ۇخاىىپەتچىلىك قىلىشىىغا بغىمايىدۇئ شىمىى

پەيغە رى نگە ئاسىيلىق قىلسا ھەقىقەتەن ئۇ ئغپئغچۇق ئازغان بغىىدۇ.

3

ئەمىر شەرئىي ھۆكمىنى ئېنىق بىلمىگەن مەسىلىدە مەسلىھەت سالسا بولىـدۇ ،بـۇ ھەقـتە تۆۋەنـدە
مەيمۇنە ئىبنى مىھراننىڭ ئەبۇ بەكرى ۋە ئۆمەر



الردىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسـى ئۈسـتىدە توختىلىـپ

ئۆتىمىز .شەرئىي ھۆكمى ئوچۇق بولغان مەسـىلىدىمۇ مۇناسـىپ ۋاقىـا يـاكى جـاي تاللىشـى ئۈچـۈن
مەسلىھەت سالسا بولىـدۇ .بۇنـداق ئىشـالردا رەسـۇلۇلالھ



مـۇ مەسـلىھەت سـاالتتى .مەسـلەن ،بەدىـر،

ئۇھۇد ،خەندەك ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇشالر بۇنىڭغا شاھىد بوالاليدۇ.
( )2دائىمىي ياكى ۋاقىتلىق كېڭەش ئەزالىرىنى تالالش ئەمىرنىڭ ھوقۇقى
ئەمىر قول ئاستىدىكىلەردىن ئەھلى ئىلىم ،ساالھىيەتلىك ۋە تەجرىبىلىـك كىشـىلەرگە مەسـلىھەت
سېلىشى كېرەك .ھەممە ئادەمگە مەسلىھەت سېلىشى زۆرۈر ئەمەس .بۇنى دېيىشىم ،بەزىلەرنىڭ «ئەمىـر
نېمە ئۈچۈن مارا مەسلىھەت سالمايدۇ؟ ياكى پاالنىنى كېڭەش ئەزالىقىغاررقوبۇل قىلىپتـۇ ،مېنـى نـېمە
ئۈچۈن قوبۇل قىلمايدۇ؟» دەپ قالماسلىقى ئۈچۈندۈر .ر
شۇنداقتىمۇ ،ھەممە بۇرادەرلەرنىڭ نەسىھەت قىلىش ھەققى بار .بولۇپمۇ ،ئەمىر ۋە كېڭەش ئەزالىـرى
توغرا يول ۋە پايدا-مەنپەئەتنى بىلەلمەي قالغاندا ،ھەربىر بۇرادەرنىڭ نەسىھەت قىلىشى پەرز.
ئىمام بۇخارى كېڭەش ئەزالىرىنى تالالش ئەمىرنىڭ ھوقۇقى ئىكەنلىكى توغرىسىدا ئىبنى ئابباس
دىــن مۇنــداق رىــۋايەت قىلغــان :ئــۆمەر





شــامغا قــاراپ كېلىۋاتقىنىــدا شــام رايونىــدا ۋابــا كېســىلى

تارقالغانلىقىنى ئۇقۇپ ئۆز ھەمراھلىرىغا مەسلىھەت سالغان.

ه
ه
ه
لرلاهقِامَُر
،رَمَّره اذعر اكمٍ انرسه اُمر ا
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس  مۇنـداق دەيـدۇ { :نر ُ اة امررس امعرعْلاامٍبرر اخ امر الر اَلرعلَمْ ا
ه
مٍَر ُ اةم ُمررعٍُُره ر
مٍَرعسم ُرمع اُممٍسرنام اقم ا
محٍسَُُرنامْاخُام ُرَُرَانرعل اعسمامٍ ار ام ارَام ا رسهمْاَ ه رعلَ مْه ر ام ا
َ اُْم امرع ُرعلاجىاممٍُرَاسمُمعر ُُامِ م ا ارسم ُمعرعْلاممر هعب ارََاام ا
1رئال ئىمران -153ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
2رئىبنى كەسىردىن نەقىل قىلىنغان ر
3رسۈرە ئەھزاب  -36ئايەت ر
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ه
ه
مٌرلاْمر ارَ رنما امرىر
رخارج ار
ٍْْرناٍِاا اَ اٍَُْْ ارََاخُامارُْْرَانرعل اعساٍ ار ا ارَام ا رسهٍلَمْه رنامٍخااملاُععرنام اق ا
يعرعلاَل ا
ْيرنا ا ار ُ
مٍَرسماد ُ ُمعْر ام ا
عل ُة اعٍج هر ا
ه
ه ه
كرساهقِاُرعلى ه
مٍَرعَتاهُدُمععر ا همنر
مىرْم اذعرعل اعسامٍ ه رنام اق ا
َانرتامرهج ا ر اىَُ ارَا ا
ٍَرسماد ُ ُعْ ارْ اد ا
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عرَا ا رسْاَ ارََانماُْرفامٍرنا ا ُ ُ ا ً
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شامغا قاراپ يولغا چىقىپ سەرغ دېـگەن يەرگە يېتىـپ كەلگەنـدە ،ئۇنىـڭ ئالـدىغا ئەسـكىرىي

قومانــدانالردىن ئەبــۇ ئۇبەيــدە ئىبنــى جەرراھ ۋە ئۇنىــڭ ھەمراھلىــرى چىقىــپ ،شــامدا ۋابــا كېســىلى
تارقالغانلىقىنى خەۋەر قىلدى .ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر مېنى ئـاۋۋال ھىجـرەت قىلغـانالرنى
چاقىرىپ كېلىشكە بۇيرۇدى ،مەن ئۇالرنى چاقىردىم .ئۆمەر ئۇالرغـا شـامدا ۋابـا كېسـىلى تارقالغـانلىقى
ھەققىدە خەۋەر بېرىپ (ئۇ يەرگە كىرىش-كىرمەسلىك توغرۇلۇق) ئۇالردىن مەسلىھەت سورىدى .ئۇالر ھەر
خىل پىكىر قىلىشتى ،بەزىلىرى:
ـــ سەن چوڭ بىر ئىش ئۈچۈن چىقتىڭ ،بىز سېنىڭ قايتىـپ كېتىشـىڭنى تـوغرا كـۆرمەيمىز ،ــــ
دېدى .يەنە بەزىلىرى:
ـــ سەن بىلەن نۇرغۇن كىشىلەر ۋە رەسۇلۇلالھ



نىڭ ساھابىلىرى بار ،بىـز سـېنىڭ ۋابـا كېسـىلى

بار جايغا ئۇالرنى ئېلىپ كىرىشىڭنى راۋا كۆرمەيمىز ،ـــ دېيىشتى .ئۆمەر ئۇالرغا:
ـــ قايتىپ تۇرۇرالر ،ــــ دەپ ،مېنـى ئەنسـارالرنى چاقىرىـپ كېلىشـكە بـۇيرۇدى .ئابـدۇلالھ ئىبنـى
ئاببـــاس مۇنـــداق دەيـــدۇ :مەن ئـــۇالرنى چـــاقىردىم ،ئـــۆمەر ئۇالرغىمـــۇ مەســـلىھەت ســـالدى .ئۇالرمـــۇ
مۇھاجىرالردەك ھەر خىل پىكىر قىلىشتى .ئۆمەر ئۇالرغىمۇ:
ـــ قايتىپ تۇرۇرالر! ـــ دېدى .ئاندىن مارا:
ـــ مەككە پەتھى بولغان يىلى ھىجرەت قىلغان مۇشـۇ يەردىكـى قـۇرەيش پېشـقەدەملىرىنى چاقىرىـپ
كەل! ـــ دېدى .ئۇالرنى چاقىردىم .ئۇالردىن ھېچكىم ئىختىالپ قىلىشماي ھەممىسى بىردەك:
ـــ بىز سېنىڭ بۇ ۋابا كېسىلى بار يەرگە بارماي كىشىلەرنى ئارقىغا ياندۇرۇپ قايتىـپ كېتىشـىڭنى
ياخشى دەپ قارايمىز ،ـــ دېيىشتى .ئۆمەر كىشىلەرگە نىدا قىلىپ:
ـــ مەن تاڭ ئېتىشى بىلەن (مەدىنىگە) قايتماقچى ،سـىلەرمۇ سـەپەرگە تەييـارلىنىڭالر! ــــ دېـدى.
ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ:
ـــ ﷲنىڭ تەقدىرىدىن قېچىپ قايتماقچىمۇ؟ ـــ دېدى .ئۆمەر:
ـــ ئەي ،ئەبۇ ئۇبەيـدە! بـۇ گەپنـى سـەندىن باشقىسـى دېـگەن بولسـىچۇ! ھەئە ،ﷲنىـڭ تەقدىرىـدىن
ﷲنىڭ يەنە بىر تەقدىرىگە قاچماقچىمىز .قېنى سەن دەپ باقە! ئەگەر سېنىڭ بىـر پـادا تـۆگەڭ بولـۇپ
بىر ۋادىغا چۈشسە ،ۋادىنىڭ بىر تەرىپى ئـوت-چۆپلـۈك ،يەنە بىـر تەرىپـى قاقاسـلىق بولسـا ،تـۆگەرنى
ئوت-چۆپلۈك يېرىدە باقسارمۇ ،ﷲتائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن باققان ۋە ئوت-چـۆپلىرى يـوق قاقاسـلىق
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يېرىدە باقسارمۇ ،ﷲتائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن باققان بولمامسەن؟!! ـــ دېـدى .ئىبنـى ئاببـاس مۇنـداق
دەيدۇ :ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف ئۆزىنىڭ بەزى ئىشلىرى بىـلەن سـىرتقا چىقىـپ كەتـكەن بولـۇپ ،بـۇ
يەردە يوق ئىدى .ئۇ كېلىپ مۇنداق دېدى:
ــــ بــۇ ھەقـتە ھەقىــقەتەن مېنىــڭ ئىلىمىـم بــار ،مەن رەســۇلۇلالھ



نىـڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى

ئارلىغان ئىدىم« :ئەگەر بىر يەردە ۋابا كېسـىلى بـار دەپ ئارلىسـارالر ،ئـۇ يەرگە كىـرمەرالر! ئەگەر ۋابـا
كېسىلى سىلەر تۇرۇۋاتقان يەردە بولسا ،ئۇ يەردىن قېچىپ چىقىپ كەتمەرالر!» .ئىبنى ئابباس مۇنـداق
دەيدۇ :ئۆمەر ﷲتائاالغا ھەمدە ئېيتتى ۋە قايتىپ كەتتى}.

1

بۇ ھەدىس بىزگە شۇنى روشەنلەشتۈرۈپ بېرىدۇكى ،كېڭەش ئەزالىرىنى تـالالش ئەمىرنىـڭ ھوقـۇقى.
ئۇالرنىڭ مۇقىم ۋە مۇئەييەن شەخىسلەردىن بولۇشى شەرت ئېتىلمەستىن ،بەلكـى كـۆزدە تۇتۇلىـدىغىنى
ئۇالردىكى ئەھلى ئىلىم بولۇش ،سالى بولۇش ۋە تەجرىبىلىك بولۇشـتىن ئىبـارەت سـۈپەتتۇر .كـېڭەش
ئەزالىرىنىڭ ئەھلـى ئىلىـم ۋە سـالى كىشـىلەردىن بولۇشـى الزىـم دېـگەن بـۇ نـۇقتىنى ئـۆمەر



نىـڭ

مەســلىھەتنى ئــاۋۋال ھىجــرەت قىلغــانالردىن ۋە ئەنســارالردىن ســورىغانلىقى ئىسپاتلىســا ،تەجرىبىلىــك
بولۇشى الزىم دېگەن بۇ نۇقتىنى قۇرەيش پېشقەدەملىرىدىن مەسلىھەت سورىغانلىقى ئىسپاتاليدۇ.
ئەگەر باش ئەمىر ئەسكىرىي الگېر ئەمىرىنى مۇئەييەن بىر قەۋم بىلەن مەسلىھەتلىشىشكە بۇيرۇغـان
بولسا ،ئەمىرگە ئىتائەت قىلىش يۈزىسىدىن شۇنداق قىلىشى پەرز بولىدۇ.
ئۆمەر



ئىراققا ئەۋەتكەن قوشۇنغا ئۇبەيدە ئىبنى مەسئۇد ئەسسەقەفىينى سـاھابە بولمىسـىمۇ ئەمىـر

قىلىپ تەيىنلىگەن ئىدى.
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر



دىن سورالدىكى:

ـــ قوشۇنغا نېمە ئۈچۈن ساھابىلەرنىڭ ئىچىـدىن بىرىنـى ئەمىـر قىلىـپ تەيىنلىمىـدىلە؟ ئـۆمەر



جاۋاب بېرىپ:
ـــ مەن تۇنجى ئاۋاز قوشقان كىشىنى ئەمىر قىلىمەن .سىلەر سـاھابىلەر بـۇ دىنغـا يـاردەم بېرىشـتە
ھەقىقەتەن ئالدىنقى قاتاردا تۇردۇرالر ،بۇياق بولسا سىلەردىن بۇرۇن ئاۋاز قوشـقان .كېـيىن ئـۆمەر



ئـۇ

ئادەمنى چاقىرىپ ﷲئالدىـدا تەقـۋادار بولۇشـقا ،قـول ئاسـتىدىكى مۇسـۇلمانالرغا ياخشـىلىق قىلىشـقا
تەۋسىيە قىلدى ھەمدە ساھابىلەرگە مەسلىھەت سېلىشقا ،بولۇپمۇ كۆپ ئۇرۇشـالرغا قاتناشـقان سـەلىيا
ئىبنى قەيسكە مەسلىھەت سېلىشقا بۇيرۇدى].

2

( )3مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ھۆكمى
بۇنىڭــدىن ئىككــى مەســىلە شــاخالپ چىقىــدىغان بولــۇپ ،يــازغۇچىالر بــۇ ئىككــى مەســىلىنىڭ
ئوتتۇرىسىنى پەرقلەندۈرمىگەن ،ئۇالر:
 كېڭەش تۈزۈمىنىڭ ھۆكمى
يەنى ئەمىرنىڭ كېڭەش ئەزالىرىغا مەسلىھەت سېلىشى پەرزمۇ؟
 كېڭەشنىڭ مەجبۇرلىشىنىڭ ھۆكمى
يەنــى بــارلىق كــېڭەش ئەزالى ـرى يــاكى كــۆپ ســاندىكى كــېڭەش ئەزالى ـرى بىــر قارارغــا ئىتتىپــاق
كەلگەندە ،ئەمىرنىڭ بۇ قارار بويىچە ئىش كۆرۈشى ۋاجىبمۇ-ئەمەسمۇ؟ ئەمىرنىڭ ئۇالرنىـڭ قـارارىنى رەت
قىلىش ھوقۇقى بارمۇ؟
1ربۇخارى رىۋايىتى ر
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -26بەت ر
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مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ شەرىئەتتە ئوچـۇق بەلگىلىـمە يـوق ،ھـۆكمى مـۇقىم ئەمەس ،ئىجتىھـادىي
ئىشالر ئۈسـتىدە ئېلىـپ بېرىلىدىغانلىقىـدا شـەك يـوق .بىـز بـۇ يەردە ﷲخالىسـا خەلىپىنىـڭ يـاكى
ئۇنىڭدىن تۆۋەن دەرىجىدىكى ئەمىرلەرنىـڭ پۇقراالرغـا يۈرگۈزىـدىغان سىياسـىتىگە ئاالقىـدار مەسـىلىلەر

ئۈستىدە مەسلىھەتلىشىشىنىڭ ھۆكمى توغرۇلۇق توختالمـاقچىمىزكى ،قانـداقتۇر سـابىقرخەلىپىنىـڭ
تەيىنلەپ بەرگەن تەخا ۋارىسـىغا يـاكى خەلىپىلىكنـى كـۈ

بىـلەن ئىگەللىۋالغـان خەلىـپىگە ئائىـا

مەسىلىلەر ئۈستىدە توختالمايمىز.
 كېڭەشنىڭ يولغا قويۇلۇشى
كــۆپ ســاندىكى ســەلەف ئۆلىمــالىرى مەســلىھەت ســېلىش ئەمىرنىــڭ ئۈســتىگە پەرز ئەمەس ،بەلكــى
مۇستەھەب دېگەن كۆزقاراشتا.

مەسلىھەت سېلىش توغرىسىدا پەقەت سۈرە ئـال ئىمرانـدىكىَ  :و َش ا ِو ْرُه ْ ِِف ْاأل َْم ِن

ئىشىاا ئىۇالر بىىلەن

شېاەشىى  دېگەن ئايەتتىن باشقا بىرەر سەھى دەلىل كەلمىگەن .ئايەتتىكى بۇيرۇق پەقەت رەسۇلۇلالھ



گىال خاسمۇ ياكى ئۇ زات بىلەن قوشۇپ ئۈممەتكىمۇ ئومۇمىيمۇ؟ بۇنىڭدا ئىختىالپ بار.

1

بۇ ئايەتتىكى بۇيرۇق ئومۇمىي ئۈممەتكە قارىتىلغان دېسەك ،بۇ بۇيرۇق پەرزمـۇ يـاكى مۇسـتەھەبمۇ؟
دېگەن يەنە بىر سوئال تۇغۇلىدۇ.
ئەسلىدە ،بۇيرۇق مۇستەھەبلىككە چۈشـۈرۈپ قويىـدىغان دەلىـل بولمىسـىال پەرزلىكنـى بىلدۈرىـدۇ.
كۆپلىگەن سەلەف ئۆلىمالىرى بۇ ئـايەتتە كەلـگەن بـۇيرۇقنى «ئـۈممەتكە مۇسـتەھەب» دەپ قارايـدۇ .بـۇ
شۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇكى ،پەيغەمبەر



گە ۋەھىي چۈشۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ،باشـقىالرغا مەسـلىھەت

سېلىشتىن بىھاجەت ،ئەلۋەتتە .بۇ ھال ،ئۇ زاتقا ئۇالر بىلەن شېاەشىى  دېگەن بـۇيرۇقنى پەرزلىكـتىن
مۇستەھەبلىككە چۈشۈرۈپ قويدى ،بۇنىڭغا ئەگىشـىپ ئـۇ زاتنىـڭ ئۈممىتىگىمـۇ ئوخشاشـال مۇسـتەھەب
ھالىتىدە قېلىپ قالدى.
بۇنىڭ مۇستەھەبلىكىنى يەنىمۇ جەزملەشتۈرۈش ئۈچۈن ،پەيغەمبەر



نىڭ ھايات زامانىسىدا ئۆتكەن

چـــوڭ-كىچىـــك قوشـــۇن قومانـــدانلىرىغا ئوخشـــاش ئىـــش ئۈســـتىدىكىلەرنىڭ تۇتقـــان يولىغـــا نەزەر
تاشلىشــىمىزغا تــوغرا كېلىــدۇ .پەيغەمــبەر



بــۇالرنى قــول ئاســتىدىكىلەرگە مەســلىھەت سېلىشــقا

بۇيرۇغانمۇ؟!
ئۇنداق ئەمەس! رەسـۇلۇلالھ



ئەسـكەرلەرنى ئەمىـرلەرگە ئىتـائەت قىلىشـقا بـۇيرۇيتتى .تۆۋەنـدىكى

ھەدىس ئۇنىڭ تىپىك مىسالى:

«ْعرَاطاٍ هنرنام اق رَاطاٍٍرعلِلرَْعر َّ هٍَنرنام اقم رر َّمىرعلِلرَْمعرَاطا ه
َّمىرَ هاْم هع رنام اقم
ا
ا
مٍٍرَاْم هع رنام اقم رَاطامٍ ا هن ارَاْمعر ا ا
ا ا اا ا ا
ا ا ا اا
ا

مٍَن»
َّ ه ر
را ا

«كىمكى مارا ئىتائەت قىلسا ،ﷲقا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ .كىمكـى مارـا ئاسـىيلىق قىلسـا ،ﷲقـا
ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ .كىمكى مەن تەيىنلىگەن ئەمىرگە ئىتـائەت قىلسـا ،مارـا ئىتـائەت قىلغـان
بولىدۇ .كىمكى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلسا ،مارا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ».
رەســۇلۇلالھ



2

نىــڭ قومانــدانالرنى قــول ئاســتىدىكىلەرگە مەســلىھەت سېلىشــقا بۇيرۇماســلىقى،

ﷲتائاالنىڭ ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى  ،دېگەن بۇيرۇقىغا كۇپايىلەنگەنلىكىدىن بولسا كېرەك.
1ر«نەيلۇل ئەۋتار»  -8جىلد  -46بەت ر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
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نىــڭ قوماندانلىرىـدىن ئەمــرى ئىبنــى ئــاس



نىــڭ تەرجىمىھالىغــا قارايــدىغان

بولساق ،ئۇ زاتىسسەالسىيل ئۇرۇشىدا قول ئاستىدىكىلەرگە مەسلىھەت سالمايال ئۇالرنى ئوت يېقىشـتىن
ۋە دۈشمەن كەينىدىن قوغالشتىن توسقان .ھالبۇكى ،شۇ ۋاقىتتا ئەبۇ بەكرى سىددىق
بار ئىدى .كېيىن بۇنى پەيغەمبەر



ئارالپ ئەمرى ئىبنى ئاس





ئۇنىڭ قېشىدا

نىڭ قىلغىنىنـى ماختىـدى« .نـېمە

ئۈچۈن بۇالرنىڭ كۆرلىنى خۇرسەن قىلىـش ئۈچـۈن بولسـىمۇ مەسـلىھەت سـالمىدىڭ؟» دېمىـدى .ئەبـۇ
بەكرى سىددىق



مۇ «بىزگە مەسلىھەت سېلىشىڭ پەرز ئىدى» ،دېمىگەن.

1

ئىبنــى ھەجەر مۇنــداق دەي ـدۇ :شــافىئىي مەزھىبىــدىكى نۇرغــۇن كىشــىلەر «مەســلىھەت ســېلىش
پەيغەمبەر



گە خاس ئىشالردىن» دەپ قارايدۇ ،لېكىن ئۇنىڭ ۋاجىبلىقىدا كۆزقارىشى بىـردەك ئەمەس.

بۇالرنى بەيھەقى «مەئرىفەتۇل ئىستىھبابى ئەنىننەس» ناملىق كىتابىـدا نەقىـل قىلغـان .ئەبـۇ نەسـرى
قۇشەيرىمۇ ئۆز تەپسىرىدە مەسلىھەت سېلىش پەرز دەپ كېسىپ ئېيتقان ،بۇ ئاجىز كۆزقاراش].

2

ئىبنــى ھەجەر يەنە بىــر ئورۇنــدا مۇنــداق دېــگەن :ئەمىرنىــڭ مەســلىھەت سورىشــىنىڭ مۇســتەھەب
ئىكەنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇن ياخشى ئەسەرلەر بار.
يەئقۇب ئىبنى سۇفيان ،شەئبىيدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ‹ :كىمكى ئىشـەنچلىك ھۆكـۈمنى
تۇتماقچى بولسا ،ئۆمەر



نىڭ ھۆكمىنى الزىم تۇتسۇن .ئۇ زات مەسلىھەت بىلەن ئىش كۆرەتتى›].

3

ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ ساھابىلەرنىڭ ناماز ۋاقتىنى ۋە ئەزاننىڭ باشلىنىش ۋاقتىنـى قانـداق
ئېالن قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەتلەشكەن ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە ،مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئـۈممەتكە
نىسبەتەن پەرز بولماستىن ،بەلكى مۇستەھەب ئىكەنلىكىگە ئۆلىماالرنىڭ ئىجمائسـى بـارلىقىنى نەقىـل
قىلىــپ مۇنــداق دېــگەن :ھەدىســتىن بــارلىق ئۆلىماالرنىــڭ ئىجمائســى بىــلەن ئىشــالردا ،بولۇپمــۇ
مۇھىملىرىـــدا مەسلىھەتلىشىشـــنىڭ ئـــۈممەتكە مۇســـتەھەب ئىكەنلىكىنـــى بىلىـــۋالغىلى بولىـــدۇ.
مەسلىھەتلىشىش پەيغەمبەر



گە پەرز بولغانمۇ ياكى بىـزگە سـۈننەت بولغانـدەك سـۈننەتمىدى؟ دېـگەن

مەسىلىدە بۇرادەرلىرىمىز بىردەك كۆزقاراشتا ئەمەس .توغرىسى ،ئۇالرنىڭ (يەنى شافىئىي مەزھىبىـدىكى
كىشىلەرنىڭ) كۆزقارىشىدا پەرز .بۇ تالالنغان كۆزقاراشتۇر.
كۆپ سانلىق فىقھىشۇناس ۋە ئۇسۇلشۇناس ئۆلىماالرنىڭ تالالنغان كۆزقارىشـى شـۇكى ،ﷲتائاالنىـڭ
ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى  ،دېگەن سۆزىدىكى بۇيرۇق پەرزلىكنى ئۇقتۇرىدۇ .ئۇ ھەدىستىن يەنە شۇنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،كېڭەش ئەزالىرىنىڭ ھەربىرى ئۆزىنىڭ كۆزقارىشـىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى الزىـم.
كېيىن ئەمىر «پايدىلىق» دەپ قارىغان ئىشنى قىلىدۇ .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر].

4

ئىمام نەۋەۋىي كېڭەشنىڭ ھۆكمىنى «بارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ئىجمائسـى بىـلەن ئـۈممەتكە سـۈننەت،
ئەمما پەيغەمبەر



گە پەرز» دەپ ئىككىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىنى پەرقلەنـدۈردى ،كېـيىن سـۆزىنى «ئەمىـر

‹پايدىلىق› دەپ قارىغان ئىشنى قىلىدۇ» دەپ كېڭەشنىڭ ئەمىرنـى مەجبۇرلىيالمايـدىغانلىقىنى بايـان
قىلىش بىلەن ئاخىرالشتۇردى .ئىمام نەۋەۋىي مۇشۇ سۆزى بىلەن كېڭەشنىڭ پەرزلىكىنـى پەيغەمـبەر



گە خاس ئىشالرنىڭ قاتارىدىن دەپ قاراش بىلەن بىرگە ،ئۇنى ئۈممەتكە نىسبەتەن سۈننەت دەپ قارىدى.
1ر«مەجمەئۇززائىد»  -5جىلد  -322بەت ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -341بەت ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -143بەت ر
4ر«شەرھۇن نەۋەۋىي ئەال مۇسلىم»  -4جىلد  -76بەت ر
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ئىمــام ج ـۇۋەينى ،ئىبنــى تەيمىــيە ۋە ئىبنــى قەييــۇم قاتــارلىق ئۆلىمــاالر كېڭەش ـنىڭ ھــۆكمىنى
مۇستەھەب دەپ قارايدۇ .ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆزلىرى كېيىن كېلىدۇ.
لېكىن قۇرتۇبى سۈرە ئال ئىمراننىـڭ  -153ئـايىتىگە بەرگەن تەپسـىرىدە ئىبنـى ئەتىـيە ۋە ئىبنـى
خۇۋەيز قاتارلىقالرنىڭ كېڭەش ئۈممەتكە نىسبەتەن پەرز دېگەنلىكلىرىنى نەقىل قىلغان.

1

ئىبنــى خــۇۋەيز مۇنــداق دې ـگەن ئىــدى :ئىــش ئۈســتىدىكىلەرنىڭ قىــيىن ۋە بىلمىــگەن ئىشــالردا
ئالىمالر بىلەن مەسلىھەتلىشىشى پەرز].
ئىبنى ئەتىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆزى تېخىمۇ كەسكىن ئىدى :كېڭەش شەرىئەتنىڭ ئاساسـلىرى ۋە
تەكىــتلەنگەن ھۆكۈملىرىنىــڭ قاتارىــدىن ھېســابلىنىدۇ .كىمكــى ئىلىــم ئەھلــى ۋە دىــن ئەھلىــدىن
مەسلىھەت سورىمايدىكەن ،ئۇنىڭ ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشالش پەرز .بۇنىڭدا ھېچقانداق ئىختىالپ يوق].
بۇ ئىككى ئالىمنىڭ ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ ئالىمالردىن مەسلىھەت سورىشـى پەرز دەپ بېكىتىشـى،
مەن يۇقىرىدا نەقىل قىلغان ئىبنى ھەجەر ۋە ئىمام نەۋەۋىيالرنىـڭ مەسلىھەتلىشـىش مۇسـتەھەب ،پەرز
ئەمەس دېگەنلىرىگە تۈپتىن قارشى.
ئىبنى ئەتىيەنىـڭ «مەسـلىھەت سـورىمايدىغان ۋالىينـى ھوقـۇقتىن ئېلىـپ تاشـالش پەرز» دېـگەن
سۆزىگە ھېچبىر كىشى قايىل بولمىغان .ئۇنىڭ بۇ ھۆكۈمنى ھېچقانداق ئىختىالپ يوق مەسىلىلەرنىڭ
قاتارىــدىن دېگىنــى قىززىــق ،ۋەھــالەنكى ،ئۆلىمــاالر بىــردەك «پەرز ئەمەس» دەپ قارايــدۇ« .ھوقــۇقىنى
ئېلىپ تاشالش پەرز» دېيىش ئۈچۈن قۇرئان كەرىم ،ھەدىس ياكى ئىجمائدىن دەلىـل كېـرەك .قانـداقمۇ
دەلىلسىز پەرزلىككە ھۆكۈم قىلغىلى بولسۇن؟!! قۇرئان ،ھەدىس ھەمدە ئۆلىماالرنىڭ ئىجمائسـى شـۇنى
كۆرســـىتىپ بېرىـــدۇكى ،خەلىـــپە كـــاپىر بولـــۇش ســـەۋەبلىك ھوقۇقىـــدىن ئېلىـــپ تاشـــلىنىدۇ.
مەسلىھەتلىشىشنى تەرك ئېتىشچۇ؟ ئۇ كۇفرىلىقمۇ؟؟! ئاددىيسى پاسىقلىققا ياتامدۇ!!؟

ه ه ه
رشممٌٍِرناملَِّمهمهرناهإنممَرْممعرخممرل هرْممع ُّ ه ه
عرْممٍ
رعلُمملااٍنرشمُمًر ا
ئىبنــى ھەجەر « اْممعرر اكم هرارْممعرَاْم هع ا ً ا
ُ ا ااا

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِ م راً» «كىمكــى
ا ا ا

ئەمىرىنىڭ بىرەر ئىشىنى ياقتۇرمىسا سـەۋر قىلسـۇن .كىمكـى پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىن بىـر غېـرى

چىقىپ كېتىپ ئۆلىدىكەن ،ئۇ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» 2دېـگەن ھەدىسـنىڭ شەرھىسـىدە
مۇنداق دېگەن :ئىبنى بەتتال مۇنداق دەيـدۇ‹ :بـۇ ھەدىـس گەرچە پادىشـاھ زۇلـۇم قىلغـان تەقـدىردىمۇ
قارشى چىقماسلىققا دەلىل .فىقھىشۇناس ئۆلىماالر يۇقىرىقى ھەدىسنى ۋە باشقا ئۇنى كۈچلەندۈرىـدىغان
ھەدىسلەرنى دەلىل قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق قارار چىقارغان:
قوراللىق ئىسيان كۆتۈرۈپ تەختكە چىقىۋالغان پادىشاھقا ئىتائەت قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ بىـلەن بىـرگە
جىھاد قىلىـش پەرز .ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش قارشـى چىقىشـتىن ئەۋزەل ،شـۇنداق بولغانـدىال ،قـان
تۆكۈلۈشتىن ساقلىنىپ قالغىلى ،باال-قازانىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.
پەقەت پادىشاھتىن ئوچۇق كۇفرى سادىر بولغانـدىال ،ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش دۇرۇس بولماسـتىن،
قۇربى يەتكەنلىكى كىشىگە ئۇنىڭغا قارشى قوزغىلىپ جىھاد قىلىش پەرز›].

3

ئىبنى ھەجەر يەنە مۇنـداق دەيـدۇ :پادىشـاھنىڭ ھوقۇقىغـا داغ تەگكۈزىـدىغان قـۇرۇق باھـانىلەرنى
قىلىــپ ئۇنىڭــدىن پادىشــاھلىقنى تالىشىشــقا بولمايــدۇ ،پەقەت كۇفرىغــا چۈشــۈپ قالغانــدىال تاالشســا
بولىدۇ].

4

1ر«تەفسىرۇ قۇرتۇبى»  -4جىلد  -253 ،-243بەتلەر ر
2ربۇخارى رىۋايىتى ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -7بەت ر
4ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -8بەت ر
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دېمەك ،ئىبنى ئەتىيەنىڭ «كىمكى ئىلىم ئەھلـى ۋە دىـن ئەھلىـدىن مەسـلىھەت سـورىمايدىكەن،
ئۇنىــڭ ھوقــۇقىنى ئېلىــپ تاشــالش پەرز» دېــگەن ســۆزى ،بــارلىق ئۆلىماالرنىــڭ ســۆزىگە زىــا بولــۇپال
قالماستىن ،ئۇنى كۈچلەندۈرىدىغان ھېچقانداق دەلىلمۇ يوق.
ئەمما ئىبنى خۇۋەيزنىڭ «ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ قىيىن ۋە بىلمىـگەن ئىشـالردا ئـالىمالر بىـلەن
مەسلىھەتلىشىشــى پەرز» دېــگەن ســۆزىدە ھېچقانــداق ئىخــتىالپ يــوق ،بولۇپمــۇ ئىــش ئۈســتىدىكىلەر
شەرىئەت ئەھكاملىرىنى بىلەلمىگەنـدە تېخىمـۇ شـۇنداق .ئەبـۇ بەكـرى ۋە ئـۆمەر رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇمـاالر
شۇنداق ۋاقىتتا مەسلىھەت سورايتتى .بۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق دېـگەن:
تَ ْعلَ ُمو ََّ ئەگەر بىلمىسەڭالر ئەھل ئىلىمدن سغراڭالر.

اس َُلُوا أ َْه َل ال ِْذ ْك ِن ِ َّْ ُك ْن تُ ْ ن
فَ ْ

1

بىز بۇ يەردە كەسكىن مەسىلىلەر (يەنى قۇرئان ۋە ھەدىـس ئېنىـق ھۆكـۈم چىقارغـان مەسـىلىلەر)دە

ئەمەس ،بەلكى مۇباھ ۋە ئىجتىھادىي مەسىلىلەردە كېڭىشىش توغرۇلۇق سۆزلەۋاتىمىز.
توغرىسى ـــ مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ھۆكمى مۇستەھەب ،بەك بولسا تەكىـتلەنگەن سـۈننەت بولـۇپ،
پەرز ئەمەس.
ئەقىللىق ۋە تەجرىبىلىك ئادەمنىڭ يېنىدىكىلەردىن مەسلىھەت سورىمايدىغانلىقىنى ئىنتايىن ئـاز
ئۇچرىتىسىز .سىزگە شۇ يېتەرلىككى ،مەسلىھەتلىشىش ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ ئەقلىـي خۇالسىسـىنى
ئېلىۋالىسىز ـــ دە ،ئـۆمرىڭىزگە يەنە نۇرغـۇن ئۆمـۈرلەرنى قوشۇۋالىسـىز .ئـويالپ بېقىـڭ! تەجرىبىلىـك
دانىشمەن بىرنەچچە مىنۇت ئىچىدىال ئازغىنە سۆزلەر بىلەن سىزگە ئۆز ئۆمۈرىنىڭ تەجرىبە خۇالسىسىنى
ئۆتۈنۈپ بېرىدۇ.
قاراڭ! شەرىئەت كـاپىرالر ئىچىـدىكى ئايـال ،ياشـىنىپ قالغـان بـوۋاي ،قـارىغۇ ،كېسـەل ۋە راھىـ
قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقان ،ۋەھالەنكى ،بۇالر ئىچىـدە جەرـگە پىكىـر قاتناشـتۇرىدىغانالر بولـۇپ
قالسا ،يۇقىرىقى ھۆكۈمدىن مۇستەسنا بولۇپ ،ئۆلتۈرۈش دۇرۇس.

2

مــۇتەنەببى مۇنــداق دېــگەن :پىكىــر شــىجائەتلىكلەرنىڭ شــىجائىتىنىڭ ئالدىــدا بىرىنچــى ئورۇنــدا
تۇرىدۇ .شىجائەت بولسا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ].
ئبىنــى قــۇدامە مۇنــداق دېــگەن :جەرــگە پىكىــر قاتناشــتۇرغۇچىنى ئۆلتــۈرۈش دۇرۇس .چــۈنكى،
جەردىكى پىكىر ئۇرۇشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ ،ئۇرۇش پىكىردىن تۇغۇلىدۇ].

3

بۇ ھۆكۈم ھۇنەين غازىتىدا دۇرەيد ئىبنى سىممەت دېگەن ئادەمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگە پەيغەمـبەر



نىڭ ئىنكار قىلمىغانلىقىدىن پايدىلىنىپ ئېلىنغان .ئـۇ ياشـانغان بـوۋاي بولسـىمۇ ،لـېكىن ئۇرۇشـتا
پىكىر قاتناشتۇراتتى.
مەســلىھەت بەرگۈچىــدە بولۇشــقا تېگىشــلىك ســۈپەتلەرگە كەلســەك ،ئــۇنى ئىمــام بۇخــارى :ئــۇالر
ئىشەنچلىك ئەھلى ئىلىملەردىن بولۇشى الزىم] ،دەپ خۇالسىلىگەن .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېـگەن:

اسَُلُوا أ َْه َل ال ِْذ ْك ِن ِ َّْ ُك ْنتُ ْ ن تَ ْعلَ ُمو ََّ
فَ ْ
 (ۇش ى نىالرنى

ۋە ئۇالرنى ى

ئەگەر بىلمىسەڭالر ئەھلى

بۇتلى ننىى

قىيىىا ەت شىنىىىدنى

خەۋەردار زاتاەك (يەن ﷲدەكئ ئېياىپ بې ەىمەيدۇ.
1رسۈرە ئەنبىيا  -7ئايەتنىڭ بىر قىسمى

2ر«ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»  -13جىلد  -543بەت ر
3رئىبنى قۇدامىنىڭ «ئەلكافى» ناملىق كىتابى  -4جىلد  -267بەت ر
4رسۈرە ئەنبىيا  -7ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
5رسۈرە فاتىر  -14ئايەت

5

ئىلىمىدن
ئەھىىۋاىىن

4
ك ِمثْ ُل َخِ ٍ 
سىغراڭالرَ  ،وَن يُنَِْئُ َ

ھىىېچ ئەھەدىئ سىىاڭا ھە مىىىدن
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ئىمام ماۋەردىمۇ مەسلىھەت بەرگۈچىدە بولۇشقا تېگىشلىك سۈپەتلەرنى مۇنداق بايان قىلغان:
] تەجرىبىلىك بولۇش بىلەن بىرگە ئەقلى مۇكەممەل بولۇش.
 دىيانەتلىك ۋە پەرزكار بولۇش ،چۈنكى ،بۇالر بارچە ياخشىلىقنىڭ ئاساسلىق تۈۋرۈكىدۇر.
 مەســلىھەت بەرگــۈچى ھەســەتخور ۋە ئــاداۋەتخور بولماســتىن ،ســەمىمىي ۋە كۆيۈمچــان بولــۇش
مەسلىھەت بەرگۈچى ئايالالرغا مەسلىھەت سالماسلىقى كېرەك.
 غەم-قايغۇدىن خالىي ،پىكرى ساغالم بولۇش.
 مەسلىھەت بەرگۈچىنىڭ مەسلىھەت سورالغان ئىشـتا قەتئىـي شەخسـىي غەرىـزى بولماسـلىقى ۋە
نەپسى-خاھىشى ئارىالشماسلىقى كېرەك].

1

ه
رَلععرَاْرُْْرعْرَاًرر» «ئۆزلىرىنىڭ ئىشىغا ئايـال
ئايالالرغا مەسلىھەت سېلىشتىن چەكلەش« ،لاعريمُُل احر امعن ا
ا

ا

كىشىنى ئىگە قىلغان قەۋم ھەرگىزمۇ نىجات تاپالمايدۇ» 2دېگەن ھەدىسنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ.
لېكىن بۇنىڭغـا ھـۇدەيبىيە كۈنىسـى ئۇممـۇ سـەلەمە رەزىيەلالھـۇ ئەنھانىـڭ پەيغەمـبەر
مەسلىھەتى قارشى كەلمەيـدۇ .چـۈنكى ،پەيغەمـبەر





گە بەرگەن

ئۇممـۇ سـەلەمە رەزىيەلالھـۇ ئەنھانىـڭ مەسـلىھەت

بېرىشـىنى تەلەپ قىلمىغــان ،شۇرالشــقا دېيەلەيمىزكــى ،ئۇممــۇ ســەلەمە رەزىيەلالھــۇ ئەنھانىــڭ بەرگەن

ه
ه
ِح راُ» «دىننىـڭ ئاساسـى سـادىق بولـۇش» 3دېـگەن ھەدىسـنىڭ ئاسـتىغا كىرىـپ
يعرعلىَّ ا
مەسلىھەتى «عل ُ
كېتىدۇ.

ئۇنىڭ ئۈسـتىگە ،مەسـلىھەت بەرگۈچىنىـڭ ئەر يـاكى ئايـال بولۇشـىدىن قەتئىيـنەزەر ،پەيغەمـبەر



خاتالىق ئۈستىدە قالمايدۇ.
ئايالالرغا مەسلىھەت سالماسلىققا پەيغەمبەر

الان ممَّ ه
عِم
ُ ا
بريُ ُ
رام امععَ ُ



نىڭ ئائىشە

ۋە ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرغا« :هن ُكمعرر

ار» «ســىلەر (كۆرۈلــدە بارنىــڭ ئەكســىنى ئاشــكارا قىلىشــتا) ھەقىــقەتەن يۇســۇف

ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايــالى (غــا ئوخشــاش) ئىكەنســىلەر» 4دېــگەن ســۆزى دااللەت قىلىــدۇ .بــۇ ســۆزنى
پەيغەمبەر



بىتاب بولۇپ قېلىپ كىشىلەرگە ئەبۇ بەكرى ناماز ئوقـۇپ بەرسـۇن دەپ بۇيرۇغـان ۋاقىتتـا،

ئۇالر ئەكسىچە نامازنى ئۆمەر



نىڭ ئوقۇپ بېرىشىنى كۆرسەتكەن چاغدا دېگەن ئىدى.

شۇنىڭدەك ،يەنە ئاۋام ۋە خاس كىشىلەر بىلـگەن ھەمـدە ئوتتۇرىـدا تارقالغـان ئىشـالر بىـلەن ،ئـۇالر
بىلمىگەن ھەمدە ئوتتۇرىدا تارقالمىغان ئىشالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى پەرقلەندۈرۈش كېرەك.
ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئىبنــى ئاببــاس



دىــن رىــۋايەت قىلغــان ھەدىســىدە ئايــالالر ھوقــۇق-مەنســەپ

ئىشلىرىغا دەسسىتىشتىن توسالغان.

ْيرعللاام ه
رِمىااًرََانامٍرَُهَيم ُ رَانرَاِمْ ااَر ُةمرر ام هعرعلةمرَاتام ه
مِرر
ٍْارتامٍر الامىرعلى ه ه
ئىبنى ئابباس  مۇنـداق دەيـدۇ{ :لاُهث ُ
مْيرتا ا ا
ا
مٌ ا ا
اا
مٍَر ُكىممٍره رعْل ه
ناَدلممٌرَاٍْسممَرنامىا ممَاَريمعْممٍرْىم هًَ رنام ا خررعلاَع ا رناملاةممٍرخممرلرِمْالاَُرنام اقم ا ه
ٍْلهِم همار رنمادُم ُّرعلىه اُممٍ ار
َّماُ ُر
رَّر ام ا
ااا ا ُ
مٍَر اٍك اَماُ ارَ اَُ ا
ا
ا ا ُ ا ُُ ا ا ً ا
اا ا
هه
اٍرْعر ا هعرَانرنُ هخلاععره ا ه
كر لاِمىاٍرَق ه
ُْعهَناٍ} {مەن پەيغەمـبەر
ُ
رشي رْعرَ ُ
ٍرجٍ ارع ه ًِّل ُ ارَذا اكارُْعرعلِلُ رارََايمىاٍر اوُعرس اذل ا ا ا
اشًٌٍِرناملاة ا



گە تاقابىل تۇرماقچى بولغان ئىككى ئايال توغرۇلۇق ئـۆمەر

1ر«ئەدەبۇد دۇنيا ۋەددىين» ناملىق كىتاب  -373بەت ر
2ربۇخارى رىۋايىتى ر
3ربۇخارى رىۋايىتى ر
4ربۇخارى رىۋايىتى



دىـن سوراشـنى مەقسـەت قىلىـپ بىـر
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يىلنى ئۆتكۈزۈۋەتتىم .مەن ئۇنىڭدىن ئەيمىنىپ سوراشقا پېتىنالمىغان ئىدىم .بىر كۈنى ئۇ بىر جايغـا
چۈشۈپ (ھاجەت قىلىش ئۈچۈن) ئەراك دەرەخزارلىقىغا كىرىپ كەتتى ،چىققىنىدا ئۇنىڭدىن سـورىۋىدىم:
‹ئـۇ ئىككـى ئايـال ئائىشــە بىـلەن ھەفسـىدۇر› ،ـــــ دېـدى ،ئانـدىن مۇنــداق دېـدى‹ :بىـز جــاھىلىيەت
ۋاقىتلىرىدا ئايالالرنى ھېسابقا ئالمايتتۇق .ئىسالم دىنى كېلىـپ ئـۇالرنى ﷲتائـاال زىكـرى قىلىۋىـدى،
ھوقۇق-مەنسەپكە دەسسىتىشتىن باشقا ئىشتا ئۇالرنىڭ ئۈستىمىزدە ھەققىنىڭ بارلىقىنى بىلدۇق›}.
 كېڭەش تامامالنسا ئەمىرنى مەجبۇرلىياالمدۇ؟
يەنــى بــارلىق كــېڭەش ئەزالى ـرى يــاكى كــۆپ ســاندىكى كــېڭەش ئەزالى ـرى بىــر قارارغ ـا ئىتتىپــاق
كەلگەندە ،ئەمىرنىڭ بۇ قارار بويىچە ئىش كۆرۈشى پەرزمـۇ-ئەمەسـمۇ؟ ئەمىرنىـڭ ئۇالرنىـڭ قـارارىنى رەت
قىلىش ھوقۇقى بارمۇ؟
مەسلىھەت كېڭىشىدىكى ھەممەيلەن ئورتاق بىر پىكىرگە بىرلىككە كەلگەن تەقـدىردىمۇ ،ئەمىرنىـڭ
بۇ قارارغا ماقۇل كېلىشىنى مەجبۇرلىيالمايدۇ.
دەۋرىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلەر بۇ مەسىلەرتوغرۇلۇق شەيخ مۇھەممەد ئابدۇھدىن باشالپ تـا بىزنىـڭ
بۈگۈنكى كۈنىمىزگىچىلىك ئاز بولمىغان جېدەل-ماجىراالرنى قوزغاپ كەلدى .شـەيخ مـۇھەممەد ئابـدۇھ
ياۋرۇپــا ئەللىرىــدە فىتــنىگە گىرىپتــار بولغــان كىشــى بولــۇپ ،ئــۇ ۋە ئۇنىــڭ شــاگىرتلىرى ئەنگلىــيە
ھۆكۈمىتىنىڭ مىسىردا تۇرۇشلۇق گوبىرناتۇرى «لورد كىرومىر» دېگەن ناسارانىڭ مەكتىپىنى پۈتتـۈرۈپ
چىققان كىشـىلەر ئىـدى 1.ئۇالرنىـڭ مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ مەجبۇرلىغـۇچى ئىكەنلىكـى توغرىسـىدا
بەس-مۇنازىرە ئېلىـپ بېرىشـىدىكى سـەۋەب ،خەلـق ئـۆز–ئـۆزىگە خوجـا بولـۇش پرىنسـىپىنى ئەمەلـگە
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ،خەلــق ۋەكىللىــرى بولغــان كــۆپ ســانلىق پارالمېنــا ئەزالىرىنىــڭ پىكــرىگە ئەمەل
قىلىش ـنى تەشــەببۇس قىلىــدىغان غەرب ئەللىرىنىــڭ دېمــوكراتىيە تــۈزۈمىگە تەقلىــد قىلغانلىقىــدىن
بولغان.
دېموكراتىيە تۈزۈمى ئىنسانالر تەرىپىدىن ئويـدۇرۇپ چىقىرىلغـان تـۈزۈم بولـۇپ ،ئـۇنى خەلـق خەلـق
ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىمىيەت دەپ ئاتاشـقىمۇ يـاكى ئەبـۇلئەئال مەۋدۇدىنىـڭ ئاتىغىنىـدەك،
كــۆپ ســانلىقالر ھــاكىمىيىتى دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ 2.دېمــوكراتىيە تۈزۈمىــدە كــۆپ ســانلىق پارالمېنــا
ئەزالىرىنىــڭ چىقارغــان قــانۇنى ،بــارلىق خەلقنــى ئۇنىڭغــا ئەمەل قىلىشــقا مەجبۇراليــدىغان قانۇنغــا
ئايلىنىدۇ ،شۇرا بۇ تۈزۈمدە قانۇن بەلگىلىگۈچى خەلقتۇر .دېمەك ،دېمـوكراتىيە ــــ ﷲتائاالغـا شـېرىك
كەلتۈرگەنلىك ۋە ئوپئوچـۇق ئەڭ چـوڭ كۇفرىـدۇر .چـۈنكى ،ئـۇ قـانۇن بەلگىـلەش ھوقـۇقىنى ﷲدىـن
تارتىپ ئېلىپ ئىنسانالرغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتائـاال مۇنـداق دېـگەن:

تَ ْع ُ ُ وا ِن ِيَّاهُ

ئىرادەت ۋە دنى

بارنسىىدنى

ئۆزنگىال ئىرادەت قىلىشقا بۇي ۇغان.

 َّْ ِا ْْل َْ ِنَّ َِِّ
ه أ ََم َن أَن
ُ ُ

بىارچە ھۆشىى لەر پەقەت ﷲقىىال ەنسىۇى ئىۇ سىىلەرن

پەقەت

3

پارالمېنتنىــڭ ﷲنىــڭ نامىــدىن ئەمەس ،ئەكســىچە خەلقنىــڭ نامىــدىن چىقارغــان قــارارلىرى
دېموكراتىيەنىڭ كۇفرى ئىكەنلىكىگە يېتەرلىك دەلىلدۇر .ئۇالر خەلقنى ﷲنىڭ ئورنىغا قويىدۇ ،شۇنىڭ
ئۈچۈنمۇ دېموكراتىيە ﷲنى قويۇپ ئىنساننى ئىالھ تىكلىۋېلىشنىڭ كۆرۈنۈشلىرىدىن بىرى بولۇپ ،ئۇنى
1ردوكتور مۇھەممەد ھۈسەيننىڭ «ئەلئىتتىجاھاتۇل ۋەتەنىيە فىل ئەدەبىل مۇئاسىر» ناملىق كىتابى  -2جىلد  -272 ،-271ۋە  -337بەتلەر ر
2رئەبۇلئەئال مەۋدۇدىنىڭ «ئەلئىسالمۇ ۋەل مەدەنىيەتۇل ھەدىسە» ناملىق كىتابى  -33بەت ر
3رسۈرە يۈسۈف  -43ئايەت ر
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ون ي ت ِ
ضا أَربابا ِم ن ُُ ِ
وَّ
َّخ َذ بَ ْع ُ
ضنَا بَ ْع ً َْ ً ْ
َ َ
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َِّ
اه ﷲن قغيۇى بى -بى نمىرن خىۇدا قىلىۋاىمىايل  1دېـگەن

سۆزى بىلەن ھارام قىلغان.

يەھۇدىي ،ناسارادەك كاپىر خەلق ئۆزلىرىنىـڭ دىنىنـى ئۆزگەرتىۋېتىـپ ،ئانـدىن ئېتىقـاد قىلغـۇدەك
ھېچبىر توغرا شەرىئەت قالمىغانـدا بـۇ كـۇفرى تـۈزۈمگە ئىالجىسـىز يـۈزلەنگەن .بـۇ ئۇالرغـا نىسـبەتەن
مۇستەبىا ھۆكۈمرانلىقتىن ياخشى ئىدى.
ئەمما مۇسۇلمانالرغا قانۇن بەلگىلەش پەقەت ﷲقا ،ئۇندىن كېيىن ﷲنىڭ رەسۇلىغا خاس .پادىشاھ
پەقەت بۇ ھۆكۈملەرنى ئىجرا قىلغۇچى ،خاالس.
بىرەر ھادىسە يۈز بېرىپ ،ئۇنىڭغا شەرىئەتتە ئاشكارا ياكى ئىجتىھـادىي ھـالەتتە ھېچقانـداق ھۆكـۈم
چىقىرىلمىغــانلىقىنى ئىنتــايىن ئــاز ئۇچرىتىســىز .ھۆكــۈم چىقىرىلمىغــان يــاكى مۇبــاھ (قىلســىمۇ
بولىدىغان ،قىلمىسىمۇ بولىدىغان) ئىش خەلىپىگە تاپشۇرۇلىدۇ .خەلىپىنىڭ كېڭەش ئەزالىـرى بىـلەن
مەسلىھەتلىشىپ ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىدىن تالالپ ئـېلىش يـاكى ئـۇنى تاشـالپ قويـۇپ ئۆزىنىـڭ پىكـرى
بويىچە ئىش كۆرۈش ھوقۇقى بار .گەرچە كېڭەش ئەزالىرى بىر پىكىرگە ئىتتىپاق كەلـگەن تەقـدىردىمۇ،
ھېچبىر كىشىنىڭ خەلىپىنى كېڭەش ئەزالىرىنىڭ پىكرىگە ئەمەل قىلىشقا مەجبۇرالش ھوقۇقى يـوق،
گۇناھ بولمايدىغان ئىشال بولىدىكەن ،خەلقنىـڭ خەلىـپىگە ئىتـائەت قىلىشـى پەرز ،بۇنىـڭ دەلىللىـرى
تۆۋەندىكىچە:
 ﷲتائاالنىــڭ

َ و َش ا ِو ْرُه ْ ِِف

َم ِن ئىشىىاا ئىىۇالر بىىىلەن شېاەشىىىى  دېــگەن ســۆزىدىكى بــۇيرۇق
ْاأل ْ

پەرزلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ دېگەن كۆزقاراشتا ئىختىالپ بار دەپ پەرەز قىلساق ،بۇ ئىختىالپ كېڭەشـنىڭ پەرز
يــاكى ســۈننەتلىكى توغرىســـىدىكى ئىختىالپتــۇر .كېڭەشــنىڭ مەجبۇرلىغـــۇچى ئىكەنلىكــى ،يەنـــى
خەلىپىنىڭ كېڭەش ئەزالىرىغا ئىتائەت قىلىشىنىڭ پەرز ئىكەنلىكى توغرىسىدا ھېچقانداق بىر ئوچۇق
دەلىل كەلمىگەن.
كىمكــى‹ :مەســلىھەت كېڭىشــىنىڭ ئەمىرنــى مەجبۇرلىغــۇچى ئىكەنلىكــى يــۇقىرىقى ئــايەتتىن
ئىجتىھاد قىلىپ ئېلىنىدۇ ،بولمىسا مەسلىھەتلىشىشكە بەرگەن بۇيرۇق بىھۇدە بولۇپ قالمامدۇ؟!› ،ــــ
دېسە ،بىز ئۇنىڭغا قارىتا مۇنـداق دەيمىـز :بـۇ گېپىڭىـز بىـلەن ئـايەتتە كەلمىـگەن نەرسـىنى قوشـقان
بولىسىز ،خۇددى ئـايەت

«َ اشمٍ هََُْْره
ا

رَّرَ ه
اطد ُعمْ» «ئىشـتا ئـۇالر بىـلەن كېڭەشـكىن ،ئانـدىن ئۇالرغـا
رعلاْم هر ُ

ئىتائەت قىلغىن» دېگەندەك بولۇپ قالىدۇ ،مانا بۇنىـڭ ئـۆزى بىھۇدىلىـك ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ ئـايەتنى
«خەلىپىنىڭ كېڭەش ئەزالىرىغا ئىتـائەت قىلىشـىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىـگە دەلىـل» دەپ قـاراش دۇرۇس
ئەمەس.
ماقۇل ،بۇ ئىجتىھادنى دۇرۇسمۇ دەيلى ،بۇ كەسكىن دەلىلـلەر بىـلەن پەرز بولغـان ئەمىـرگە ئىتـائەت
قىلىش ھەققىدە كەلگەن بۇيرۇقنى بېسىپ چۈشەلمەيدۇ ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىجتىھـاد قىلىـش بىـلەن ۋە
ئايەتنىــڭ ئىشــارەت مەنىســى بىــلەن ئىســپاتالنغان ھۆكــۈم ،كەســكىن دەلىــل بىــلەن ئىســپاتالنغان
ھۆكۈمنىڭ ئالدىدا ئەمەلدىن قالىدۇ.
ئوچۇق ،كەسكىن دەلىللەر بىلەن ئىسپاتالنغان ھۆكۈم شۇكى ،شەرىئەت پۇقراالرنى ئەمىرگە ئىتـائەت
قىلىشقا بـۇيرۇدى ،ئەكسـىچە ئەمىرنـى پۇقراالرغـا ئىتـائەت قىلىشـقا ۋە نە كـېڭەش ئەزالىرىغـا ئىتـائەت
قىلىشقا بۇيرۇمىدى .بۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق دېـگەن:
1رسۈرە ئال ئىمران  -64ئايەت ر

َعيع وا َّ ِ
ِ
َّ ِ
الن ُس و َ َوأ ُْوِ
يع وا َّ
اهَ َوأَع ُ
آمنُ وا أ ُ
ين َ
يَاأَيُّ َه ا ال ذ َ
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ىىۇئمىنلەر! ﷲقىىا پەيغە ىىرەرگە ۋە ئىىۆزۈڭالردن

بغىغىىان ئىىىى ئىسىىاىدنىىلەرگە ئىاىىائەت

1

ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ ھۆكمى بولمىغان ھەرقانداق ئىشتا ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش

ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىجتىھادىغا ۋە پىكرىگە بويسـۇنۇش پەرز ،بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر  مۇنـداق دېـگەن « :اْمعر
ه
َاطاٍ هنرنام اق رَاطاٍٍرعلِلرَْعر َّ هٍَنرنام اق ر َّىرعلِلرَْعرَاطا ه
مٍَن» «كىمكـى
َّ ه ر
ا
ا
َّىرَاْ هع رنام اق ر ا ا
ٍٍرَاْ هع رنام اق رَاطاٍ ا هن ارَاْعر ا ا
ا ا اا ا ا
ا ا ا اا
مارا ئىتائەت قىلسا ،ﷲقا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ .كىمكى مارا ئاسىيلىق قىلسـا ،ﷲقـا ئاسـىيلىق

قىلغان بولىدۇ .كىمكى مەن تەيىـنلىگەن ئەمىـرگە ئىتـائەت قىلسـا ،مارـا ئىتـائەت قىلغـان بولىـدۇ.
كىمكى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلسا ،مارا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ».
ئىبنى ئۆمەر



دىن پەيغەمبەر



2

نىـڭ مۇنـداق دېگەنلىكـى رىـۋايەت

هه
َّممِارنامهإ اذعرَ هُْممر هرباد ه
ه ه
رت م ا ارَا
َّممِاارنام امًّل ا
اَممبر اَرر اك م هرا ارْممٍر الريُممؤاْررباد ا
ِةممٍرَ ا
عل اةممر رن ا
ا

قىلىنىـدۇ« :علُمة ُ ارَعلاٍ اماُر الامىر

رطاٍ ا م را » «ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىــش

تەبىئىتىگە ياققـان ۋە ياقمىغـان ھەرقانـداق ئىشـتا ،گۇنـاھ–مەئسـىيەتكە بۇيرۇلمىسـىال( ،مۇسـۇلمان)
ئىنساننىڭ ئۈستىگە پەرز .ئەگەر گۇناھ–مەئسىيەتكە بۇيرۇلسا ،ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ».
بۇ ھەدىستىكى پەيغەمبەر



نىڭ «تەبىئىتىگە ياقمىغان» ،دېگەن سۆزى ئۇبادە



3

نىڭ ھەدىسـىدىكى

«خۇش ياققان ۋە خـۇش ياقمىغـان ھـالەتتىمۇ ئىتـائەت قىلىشـقا بۇيرۇلـدۇق» 4،دېـگەن سـۆزى بىـلەن
ئوخشاش بىر مەنىدە بولۇپ ،ئەمىر گۇناھ-مەئسىيەت بولمايدىغان ،لېكىن نەپسـىگە ئېغىـر كېلىـدىغان
ئىشالرغا بۇيرۇسا دېگەنلىكتۇر.
ئەمىرگە پەقەت ئىتائەت قىلىش ئۈچۈنال بەيئەت قىلىنىدۇ .ئەمىرلەرگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇغـۇچى
ھەدىسلەر مۇتەۋاتىر دەرىجىسىدە بولۇپ ،كەسكىن دەلىللەر قاتارىدا سانىلىدۇ.
ئەلالمە مۇھەممەد ئىبنى جەئفەر ئەلكەتانى ئۆزىنىڭ «نەزمۇل مۇتەناسىر مىنەلھەدىيسىل مـۇتەۋاتىر»
ناملىق كىتابىنىڭ خەلىپىلىك ھەققىدىكى بابلىرىدا مۇنداق دېگەن :ئەبۇ تىيـ

ئەلقۇنـۇجى «غـازات،

شەھىدلىك ۋە ھىجرەتلەردىن ساۋاق» ناملىق كىتابىـدا ،ئەمىـرلەرگە ئىتـائەت قىلىشـقا بۇيرۇغـۇچى ۋە
ئۇالرغا قارشى چىقىشـتىن توسـقۇچى ھەدىسـلەرنى مـۇتەۋاتىر دەرىجىسـىدە دەپ بايـان قىلىـپ مۇنـداق
دېگەن‹ :سەلەف سالىھالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن گۇناھ بولمايدىغان ئىشالردا ئەمىرلەرگە ئىتائەت قىلىش
پەرز .ئەمىرگە ئىتائەت قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا قۇرئان كەرىم ۋە مۇتەۋاتىر ھەدىسلەردىن كەلگەن
دەلىللەر كۆپ ،ئۇالرنىڭ ئەمىـرلىكىگە بىـرلىككە كېلىنگەنـدىن كېـيىن ،ئـۇالر نامـازلىرىنى ئوقۇسـا ۋە
كۇفرىنى ئاشكارا قىلمىسىال ،ئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىش دۇرۇس ئەمەس .ئەمىرلەردە ئوچۇق-ئاشكارا
كۇفرى ۋە نامازنى تەرك ئېتىش كۆرۈلمىسـىال ،ئۇالرغـا قارشـى چىقىشـتىن توسـۇش توغرۇلـۇق كەلـگەن
ھەدىسلەرمۇ مۇتەۋاتىر دەرىجىسىگە يەتكەن .ئەگەر ئەمىردە مەزكۇر ئىككى ئىشنىڭ بىرەرسى كۆرۈلمىسـە،
گەرچە زۇلۇم قىلىشتا چېكىگە يەتكەن تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭغا قارشى چىقىش دۇرۇس ئەمەس .لېكىن ئۇنى
كۈچىنىڭ يېتىشىچە ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسۇش پەرز›.
بــۇ ھەقــتە كەلــگەن بايانالرنىــڭ ئەڭ روشــەنراقى «ئەقىــدەتۇت تاھــاۋىيە» نــاملىق كىتابقــا شــەرھى
يازغۇچى ئالىمنىڭ دېگەن تۆۋەنـدىكى سـۆزىدۇر ،ئـۇ مۇنـداق دېـگەن :قۇرئـان ۋە ھەدىسـتىكى دەلىلـلەر
1رسۈرە نىسائ  -53ئايەت ر
2رمۇسلىم رىۋايىتى ر
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
4ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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ھەمدە سەلەف سالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى شـۇكى ــــ ئەمىـر ،نامـاز ئىمـامى ،ھـاكىم ،جەڭ قومانـدانى ۋە
ســەدىقە ئەمەلــدارى قاتارلىقالرغــا ئىجتىھــادىي ئــورۇنالردا ئىتــائەت قىلىنىــدۇ .ئەمىرنىــڭ ئىجتىھــادىي
ئىشالردا قول ئاستىدىكىلەرگە ئىتـائەت قىلىشـى پەرز بولماسـتىن ،بەلكـى ئۇالرنىـڭ ئەمىـرگە ئىتـائەت
قىلىشــى ۋە ئەمىرنىــڭ پىكرىنــى دەپ ئۆزلىرىنىــڭ پىكرىـدىن ۋاز كېچىشــى پەرز .چــۈنكى ،جامــائەت ۋە
ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەتــى ،ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈنــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەيــدا قىلىشــنىڭ
زىيىنىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇ»].

1

 شەرىئەت مۇسۇلمانالرغا بىر خەلىپە تەيىنلەشكە بۇيرۇغان .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر

«هذاعرسعيهم ه
رْلالهِ اُاا م ه
مْيرناممٍ ماُملُععرع
ُ ا

ئۆلتۈرۈرالر!».

2



مۇنداق دېگەن:

هخم رمرر هْىم ُع اةممٍ» «ئىككــى خەلىــپىگە بەيــئەت قىلىنســا ،ئۇالرنىــڭ كېيىنكىســىنى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى

ا



دىن پەيغەمبەر



نىڭ مۇنداق دېگەنلىكـى رىـۋايەت

راممُ اق اري م ه هرَاقمامرار املُهم همَرناملِ هادممَُرهنرعِمماااا ا ه
ه
رَخم ُمرريمُىاٍ هَ ُممَُرناٍه م هررسُععر ُىُم امارع
رجممٍ ا ا
ٍٍرنامإن ا
ُ
اْ ًٍْممٍرناْا ااممٍ ُ ا ا ا ا

قىلىنىـدۇ « :اَاْمعرسامٍيا ا ر

خ م هر» «كىمكـــى چىـــن
ا

قەلبىدىن بىر خەلىپىگە قولىنى بېرىپ بەيئەت قىلغان بولسا ،كۈچىنىڭ يېتىشـىچە ئۇنىڭغـا ئىتـائەت
قىلسۇن .ئەگەر يەنە بىرسى ئۇنىڭدىن خەلىپىلىكنى تالىشىپ كەلسە ،ئۇنىڭ گەدىنىگە چېپىڭالر».
ئەرفەجە

َجممررَ ه
عَم
اُ ا



دىن پەيغەمبەر



نىڭ مۇنداق دېگەنلىكـى رىـۋايەت قىلىنىـدۇ:

3

«ْمعرَاتامٍ ُكْرََاْمرُكْ اه
ريِم نر الامىر
ا
ا ُ

كْرناممٍ ماُملُعرُ» «ســىلەرنىڭ ئىشــىڭالر بىــر ئــادەمگە جەملىنىــپ
رياممٍ ااا ُ
َّممٍ ُكْرَاَريمُ اُم همر اا ا
ريُهريم ُررَانريا َُممار ا ا

بولغانــدىن كېــيىن ،كىمكــى ســىلەرنىڭ بىرلىكىڭالرنــى بۇزمــاقچى يــاكى جامــائىتىڭالرنى بــۆلمەكچى

بولىدىكەن ئۇنى ئۆلتۈرۈرالر!».

4

خەلىــپە دېگىنىمىــز ـــــ ئىســالم ئــۈممىتى ئىچىــدىكى بــۇيرۇق چۈشــۈرگۈچى ئــالىي رەھبەرنــى
كۆرسىتىدۇ .ئەگەر بىـز مەسـلىھەت كېڭىشـى خەلىپىنـى مەجبۇراليـدۇ ،شـۇنىڭ بىـلەن بىـرگە خەلقنـى
مەجبۇراليدۇ دېسەك ،ئەلۋەتتە خەلقنىڭ ئىچىدە ئالىي رەھبەرلىكنىڭ كۆپىيىشى دۇرۇس ھەمـدە ئىككـى
خەلىپە تەيىن قىلىش دۇرۇس دېگەن بولىمىز ،مانا بۇ شەرىئەتنىڭ تەلىپىگە تۈپتىن قارشى.
مۇسۇلمانالرغا ئىككى خەلىپە تەيىن قىلىشنىڭ باتىللىقىغا ئاساسەن ،كېڭەشـنىڭ مەجبۇرلىغـۇچى
ئىكەنلىكىنىڭ باتىللىقىغا قايىل بولۇش ،مېنىڭ نەزىرىمـدىكى ياخشـى ئىجتىھـاد بولـۇپ ،مەسـلىھەت
كېڭىشىنىڭ خەلىپىنى مەجبۇرلىيالمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ ،بەلكى خەلـق ۋە كـېڭەش ئەزالىرىنىـڭ
خەلىپىنىــڭ بــۇيرۇقىنى ۋە ئۇنىــڭ چەكلىمىلىرىنــى الزىــم تۇتۇشــى پەرز .ﷲقــا شــۈكرى ،مېنىــڭ
بىلىشىمچە ،بۇ ئىجتىھادقا مەندىن بۇرۇن بىرەر ئالىم توختالمىغان .ر
 شەرئىي سىياسەت توغرىسىدا كىتاب يازغان سەلەف ئۆلىمالىرىـدىن ھېچبىـر كىشـى مەسـلىھەت
كېڭىشىنىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكى توغرۇلۇق توختالمىغان .دۇرۇس ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە كېڭەشنىڭ
يولغا قويۇلۇشى توغرۇلۇق توختالغانالر بار ،لېكىن جۇمھۇر ئۆلىمـاالر ئـۇنى «مۇسـتەھەب» دەپ قارايـدۇ،
ئەمما كېڭەشنىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكىرتوغرۇلۇق ھېچقانداق تەتقىقات ئېلىپ بارمىغان .ر
ئىمام ماۋەردى ئىمام شـافىئىينىڭ زامانىسـىدا قـازى-قۇزاتلىـق مەنسـىپىگە ئىـگە بولغـان كىشـى
ئىــدى ،شــۇنىڭدەك قــازى ئەبــۇ يەئالمــۇ ئــۆز زامانىســىدىكى ھەنبەلىيلەرنىــڭ دىنىــي پېشۋاســى بولــۇپ،
1ر«شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»  -424بەت

2رمۇسلىم رىۋايىتى ر
3رمۇسلىم رىۋايىتى ر
4رمۇسلىم رىۋايىتى ر
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ئىككىلىســى ھىجرىيىنىــڭ  -5ئەســىرىدە ياشــىغان .دېــمەك ،بــۇ ئىســالم دۆلىتىنىــڭ ئــۆمرى تــۆت
ئەســىردىن ئاشــمىغان ۋاقىــا ئىــدى .بۇالرنىــڭ ھەر ئىككىلىســى پادىشــاھلىق تــۈزۈملىرى توغرىســىدا
كىتاب يازغان بولۇپ ،مەسلىھەت كېڭىشى تەشكىللەشنىڭ خەلىپىنىڭ ئۈستىگە ۋاجى

بولىدىغانلىقى

ياكى مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكىرتوغرۇلۇق توختالمىغان ئىدى .ئۇالرنىڭ بايان
قىلغــانلىرى پەقەت ھەربىــي قومانــداننىڭ ئەســكەرلەرگە يۈگۈزىــدىغان مــۇھىم سىياسـەتلىرى توغرۇلــۇق
بولغان 1.ر
ئىمام ماۋەردى مەسلىھەت كېڭىشىرتەسىس قىلىش خەلىـپىگە پەرز بولماسـتىن ،بەلكـى مۇسـتەھەب
ئىكەنلىكى ئۈستىدە توختىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ :ئەگەر خەلىـپە ئۆزىـدىن كېيىنكـى تەخـا ۋارىسـىنى
تەيىنلىمەكچى بولسا ،خەلىپىلىككە ئەڭ اليىق ۋە شەرتلىرىگە چۈشىدىغان ئادەمنى ئويلىشـى كېـرەك.
ئەگەر ئــۇ ئىجتىھــاد قىلىــپ بىــر ئــادەمنى تەيىــن قىلســا ،ئۇنىڭغــا قارىلىــدۇ .ئەگەر ئــۇ تەيىنلەنگىنــى
خەلىپىنىڭ بالىسى ياكى دادىسى بولمىسىال ،خەلىپە كېڭەش ئەزالىرىدىن ھېچبىر كىشىگە مەسلىھەت
سالماستىن ئۇنىڭغا بەيئەت بېرىشكە ۋە ھوقۇقنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇشقا ئۆزىال قارار چىقىرىشى دۇرۇس].

2

ئىمام جۇۋەينىمۇ قازى ئەبۇ يەئال ۋە ئىمـام مـاۋەردىلەر بىـلەن زامانـداش بولـۇپ ،شـەرئىي سىياسـەت
تۈسىنى ئالغان «غىياسۇل ئۇمەم فىتتىياسىز زۇلەم» ناملىق تىپىك ئەسەرنىڭ مۇئەللىپى.
ئىمام جۇۋەينى ئۇشبۇ كىتابىدا ،ئىمام ماۋەردىنىڭ باشقا خاتالىقلىرىنى قويۇپ ،ئۇنىڭ «زىممىينـى
ئىجــرائىيە مىنىســتىرلىكىگە تەيىــنلەش دۇرۇس» ،دېــگەن ســۆزىگە قــاتتىق رەددىــيە بەرگەن ،ئەممــا
مەسلىھەت كېڭىشىرتەسىس قىلىـش خەلىـپىگە پەرز بولىـدىغانلىقى ۋە يـاكى مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ
مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكىرئۈستىدە توختالمىغانلىقىغا تۈزىتىش بەرمىگەن 3 .ر
جۇۋەينى ئۆزىمۇ «خەلىپىنىڭ مەسلىھەت كېڭىشى تەسىس قىلىشى ۋە نە مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ
تەلىپى بويىچە ئىش قىلىشـى پەرز ئەمەس» دەپ قارايـدۇ .ئـۇ بـۇ توغرۇلـۇق مۇنـداق دېـگەن :ﷲتائـاال

ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى مەسلىھەت سېلىشـقا چاقىرىـپ مۇنـداق دەيـدۇَ  :و َش ا ِو ْرُه ْ ِِف ْاأل َْم ِن

ئىشىاا ئىۇالر

بىلەن شېاەشىى .

ھەر خىل ئىلىملەردە يۇقىرى مەرتىۋىگە يېتىش بىلەن قىيىن ئىشالرغا باشقىالر بىلەن بىرگە قاراپ
چىقىپ مەسلىھەتلىشىشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق زىتلىق يوق .بىز «بـارلىق ياخشـى خىسـلەتلەر
مۇجەسسەملەنگەن مۇستەقىل قارار چىقىرىش دەرىجىسىگە يەتكەن خەلىپىنىڭمـۇ ،ھوقـۇق يۈرگـۈزۈش ۋە
شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئىجرا قىلىشتا ،ئاممىنىڭ بەرگەن ئورۇنلۇق پىكىرلىرىدىن پايدىلىنىشقا سـەل
قارىماسلىقى كېرەك» دەپ قارايمىز ،چۈنكى ،مۇستەبىا ھۆكۈمراننىڭ ھەق يولدىن چەتـنەپ كېتىشـى
تۇرغانال گەپ .ئۆلىماالرنىڭ ئىلىمىنـى قولغـا كەلتۈرۈشـكە مـۇۋەپپەق بولغـان كىشـىنىڭ ھەق يـولنى
چىڭ تۇتۇپ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ھۆكۈم چىقىرىشى تولىمۇ ياخشى بولىدۇ.
خەلىپىلىكنىــڭ ھېكمىتــى ،باشــقىالر بەرگەن پىكىرلەرنــى تەكشــۈرۈپ چىقىــپ ،ئــۇنى تــوغرا بىــر
پىكىرنىڭ ئۈستىگە جەملەپ خۇالسىلەشتۇر ،شۇنداق قىلغانـدىال خەلىـپە ئـۆز ئالـدىغا مۇسـتەقىل قـارار
چىقىرااليدۇ .خەلىپە يەنە ھەر خىل تەبىئەتتىكـى كىشـىلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىـدىن پايدىلىنىشـقا ۋە
ئۇنىڭدىن نۇرغۇنلىغان پايدىالرنى قوبۇل قىلىپ ئېلىشقىمۇ تەرغى

قىلىنىدۇ ،چۈنكى ،ھەربىر ئەقىـل

ئىگىسىنىڭ ئۆزىگە خاس ئارتۇقچىلىقى بار.
1رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -43بەت ،ئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -45بەت ر
2رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -3جىلد  -13بەت ر
3ر«ئەلفۇقەرات» ناملىق كىتاب -2 ،نەشرى -432 ،-333 ،-232 .بەتلەر .بۇنى دوكتۇر ئابدۇل ئەزىيم ئەددىي تەھقىقلىغان ر
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پىكىرلەرنىڭ بىر-بىرىگە ئوخشىماسلىقى ئىشالرنى ئىجرا قىلىشـقا ئېغىـر توسـالغۇ پەيـدا قىلىـدۇ.
ئەگەر ئىلىمدا مۇجتەھىدلىك دەرىجىسىگە يەتكەن خەلىپە باشقىالر بەرگەن پىكىرلەر ئۈسـتىدە ئىـنچىكە
مــۇالھىزە يۈرگــۈزۈپ ،ئۆزىنىــڭ مــول ئىلىمــى بىــلەن سېلىشــتۇرۇپ ،پىكىرلەرنىــڭ ئىچىــدىن ئەڭ
توغرىسىنى تالالپ چىققىنىدا ،مۇسۇلمانالرغا ياخشـى نەتىجىلەرنـى ئېلىـپ كېلىـپ ،قارشىلىشـىش ۋە
ئىختىالپلىشىشــتىن كېلىــپ چىقىــدىغان يامــان ئــاقىۋەتتىن ســاقلىنىپ قالىــدۇ .مۇســۇلمانالر ئــۆز
خەلىپىسىنىڭ ئەستايىدىللىق بىلەن كالال قـاتتۇرۇپ پىالنلىشـى ھەمـدە ئىشـالرنى ئىـنچىكىلەپ بىـر
تەرەپ قىلىشــى ئارقىســىدا بىرلىشــىدۇ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئەمىــر ھەرقانــداق ھــالەتتە ئەگەشــكۈچى
بولماستىن ،ئەگىشـىلگۈچى بولۇشـى الزىـم .ئەگەر خەلىـپە ﷲنىـڭ دىنىـدا مۇجتەھىـد ئـالىم بولمـاي
قالسا ،ئۆلىماالرغا تەقلىد قىلىشى ۋە ئۇالرغا ئەگىشىشى ،ئۇالرنىڭ بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلىرىنى كۈتۈشـى
ھەمــدە ئۇالرنىــڭ ئىسپاتلىشــى ۋە ئىنكــار قىلىشــىنى كۈتۈش ـى الزىــم كېلىــپ قالىــدۇ – دە ،مانــا بــۇ
خەلىپىلىك مەنسىپىگە ۋە رەھبەرلىك مەرتىۋىسىگە زىتتۇر].

1

ئىمام جۇۋەينىمۇ جۇمھۇر ئۆلىماالرغـا ئوخشـاش «ﷲتائاالنىـڭ َ و َش ا ِو ْرُه ْ 

ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى



دېگەن سۆزىدىكى بۇيرۇق مۇستەھەبلىكنى بىلدۈرىدۇ» دەپ قارايـدۇ .بـۇ مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ يولغـا
قويۇلۇشى توغرىسىدا كەلگەن بۇيرۇق ،ئەمما مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنى مەجبۇرلىشىغا كەلسـەك،
ئۇنى ئىمام جۇۋەينى «ئەمىر ھەرقانداق ھالەتتە ئەگەشكۈچى بولماستىن ،ئەگىشىلگۈچى بولۇشى الزىم»
دېگەن سۆزى بىلەن رەت قىلغان.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ھىجرىيىنىڭ 7ـ -8 ،ئەسىرلىرىدە ياشـىغان بولـۇپ،
ئــۇ دەل ئابباســىي خەلىپىلىكــى مۇرغۇلالرنىــڭ ق ـولى ئــارقىلىق زاۋال تاپقــان ،ئەمىــرلەر ئوتتۇرىســىدا
پىتنىلەر يۈز بەرگەن ۋاقىا ئىدى .گەرچە شـەيخۇل ئىسـالمنىڭ شـەرئىي سىياسـەتتىكى يېزىقچىلىـق
قابىلىيىتى ئۈستۈن بولسىمۇ ،مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنى مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكـى توغرۇلـۇق
ھې

سۆز ئاچمىغان ئىدى .ئۇ پەقەت مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ يولغـا قويۇلـۇش مەسىلىسـى توغرۇلـۇق

ســۆزلەش بىــلەن بىــرگە مەســلىھەت كېڭىشــى تەســىس قىلىشــنى «ئەمىرنىــڭ ئۈســتىگە پەرز» دەپ
قارىمىغـــان .ئۇنىـــڭ بـــۇ ھەقتىكـــىرســـۆزلىرىنىڭ ئەڭ يـــۇقىرى چېكـــى] :ئىـــش ئۈســـتىدىكىلەر
مەسلىھەتلىشىشــتىن بىھــاجەت بواللمايــدۇ 2[...دېگەنــدىن ئىبــارەت ،خــاالس .ئــۇ يەنە بىــر ئورۇنــدا
مەسلىھەتلىشىشكە كەلگەن بۇيرۇقنى :ر مۇستەھەبلىكنى ئۇقتۇرىدىغان بۇيرۇق] دەپ ئوتتۇرىغا قويغان.

3

ئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇلالھمۇ مەسلىھەت كېڭىشىرتوغرىسىدا كەلگەن بـۇيرۇقنى مۇسـتەھەبلىكنى
ئۇقتۇرىدۇ دېگەن قاراشتا بولۇپ ،ھۇدەيبىيە قىسسىسىنىڭ فىقھى پايدىلىرى توغرۇلۇق مۇنـداق دەيـدۇ:
ئــۇ پايــدىالرنىڭ بىــرى ،ئەمىرنىــڭ ياخشــى پىكىرلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ قــول ئاســتىدىكى پــۇقرا ۋە
ئەسكەرلەرنىڭ كۆرلىنى خۇرسەن قىلىش ،كايىشلىرىدىن خالىي بولۇش ،مەخپىي قالغان مەنپەئەتلەرنـى
تونۇۋېلىش بىلەن بىـرگە ،ﷲتائاالنىـڭ ئىشىاا ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى  دېـگەن بۇيرۇقىغـا بويسـۇنۇش

ور بَ ْي نَ ُه ْ 
مەقسىتىدە مەسلىھەتلىشىشى مۇستەھەب.رﷲتائاالَ  :وأ َْم ُنُه ْ ُش َ

قارار قىلىدنغانالرغا دەپ ئۆز بەندىلىرىنى ماختىدى].

4

1ر«غىياسۇل ئۇمەم فىا تىياسىز زۇلەم» ناملىق كىتاب  -86بەتتىن  -88بەتكىچە

2ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -386بەتتىن  -387بەتكىچە ر
3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -16جىلد  -37بەت ر
4ر«زادۇل مەئاد»  -2جىلد  -127بەت

ئىشىلى نن

ەسىلىبەت بىىلەن
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ئاساســلىق فىقھــى كىتابلىرىــدا خەلىپىنىــڭ مەســلىھەت كېڭىشــىرتەســىس قىلىشــى توغرۇلــۇق
توختالمىغــان ،پەقەت قازىنىــڭ مەســلىھەت كېڭىشــى تەســىس قىلىشــىنى مۇســتەھەب دەپ ئوتتۇرىغــا
قويۇلغــان .بــۇ دېــيىلگەن ســۆزلەرمۇ مەســلىھەت كېڭىشــىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــى ھەققىــدە بولــۇپ،
مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكى ھەققىدە ئەمەس.
ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن :ئەگەر ئەمىر بىرەر قىـيىن ئىشـقا دۇ

كەلسـە ،ئەھلـى

ئىلىم ۋە ئىشـەنچلىك كىشـىلەر بىـلەن مەسلىھەتلىشـىدۇ ،ئەگەر ئىجتىھـاد قىلىشـقا موھتـا

بولسـا،

ئەمىرنىڭ مەسلىھەتلىشىشى مۇستەھەبدۇر .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى .
دېگەن سۆزى.]...

1

 مەن ئۈچىنچى نۇقتىدا سەلەف ئۆلىمالىرىنىڭ مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنـى مەجبۇرلىغـۇچى
ئىكەنلىكــى توغرىســىدا توختالمىغــانلىقىنى بايــان قىلغــان ئىــدىم .ئەمــدى مەن بــۇ يەردە ســەلەف
ئۆلىمالىرىدىن دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بارلىق ئىختىالپىي ۋە ئىجتىھادىي ئىشـالردا ئەمىرنىـڭ پىكرىنىـڭ
بارلىق خەلقنى مەجبۇراليدىغانلىقى ،خەلق ۋە كېڭەش ئەزالىرىنىـڭ ئەمىرنىـڭ پىكـرىگە كېلىشـى ھەم
شـــۇنداقال ئۇنىـــڭ ئىجتىھـــاد قىلغـــان ئىشـــلىرىدا ئۇنىڭغـــا ئىتـــائەت قىلىشـــنىڭ پەرز ئىكەنلىكـــى
قاتارلىقالرنىڭ ئىسپاتالنغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىمەن.
«ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»گە شەرھى يازغان ئالىم ئىبنى ئەبىل ئىززىل ھەنەفى مۇنداق دېگەن :قۇرئان
ۋە ھەدىستىكى دەلىللەر ھەمدە سەلەف سالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى شـۇكى ــــ ئەمىـر ،نامازنىـڭ ئىمـامى،
ھاكىم ،جەڭ قوماندانى ۋە سەدىقە ئەمەلـدارى قاتارلىقالرغـا ئىجتىھـادىي ئـورۇنالردا ئىتـائەت قىلىنىـدۇ.
ئەمىرنىڭ ئىجتىھادىي ئىشالردا قول ئاستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشى پەرز بولماستىن ،بەلكى ئۇالرنىڭ
ئەمىرگە ئىتائەت قىلىشى ۋە ئەمىرنىڭ پىكرىنى دەپ ئۆزلىرىنىڭ پىكرىدىن ۋاز كېچىشى پەرز .چـۈنكى،
جامــائەت ۋە ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەتــى ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈنــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەيــدا
قىلىشنىڭ زىيىنىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇ].

2

«ئەقىدەتۇت تاھـاۋىيە»گە شـەرھى يـازغۇچى ئالىمنىـڭ سـۆزىنى كۆردىڭىزمـۇ؟!! قۇرئـان ،ھەدىـس ۋە
ئىجمائ شەرىئەتنىڭ مۇقىم قارار ئالغان ھۆكمى يوق ئىجتىھادىي ئىشالردا ئەگەشـكۈچىلەرنىڭ ئەمىـرىگە
ئىتـــائەت قىلىشـــىنىڭ ھەمـــدە ئەمىرنىـــڭ پىكرىنـــى دەپ ئـــۆز پىكىرلىرىـــدىن ۋاز كېچىشـــنىڭ پەرز
ئىكەنلىكىنى بېكىتتى ،بۇنىڭدىن كېيىن يەنە كىمكى مەسلىھەت كېڭىشىرمەجبۇرلىغـۇچى دەيـدىكەن،
بىلىــپ قويــۇركى! ئــۇ قۇرئــان ،ھەدىــس ۋە ســەلەف ســالىھالرنىڭ ئىجمائســىغا قارشــىلىق كۆرســەتكەن
بولىدۇ .مانـا بـۇ مەسـلىھەت كېڭىشـىنىڭ مەجبۇرلىغـۇچى ئىكەنلىكـى توغرىسـىدا دېـيىلگەن سـۆزدۇر.
ئەمما ،مەسلىھەت كېڭىشىرتەسىس قىلىش پەرز دېسە ،بۇ مەسـىلىدە ھەم سـەلەف ئۆلىمـالىرى تـاالش-
تارتىش قىلغان ،لېكىن كۆپچىلىك ئۆلىماالر مۇستەھەب دەپ قارىغان .ر
ر
ئەسكەرتىش:
‹مەسلىھەت كېڭىشى ئەمىرنى مەجبۇرلىغۇچى› دەپ جار سالىدىغان يېڭـى مـوللىالر ئۆزلىرىنىـڭ بـۇ
كۆزقارىشــىنى ئىســپاتالش ئۈچــۈن ،شــەرئىي دەلىللەرنــى بىــر چەتــكە قايرىــپ قويــۇپ ،ھاكىمالرنىــڭ
مۇستەبىتلىكىگە چەك قويۇشنىڭ مـۇھىملىقى بىـلەن دەلىـل كۆرسـەتتى .ئـۇالر بـۇ قىلمىشـى بىـلەن
خۇددى ﷲۋە ﷲنىڭ رەسۇلىغا تۈزىتىش بەرگەنگە ئوخشاش بولدى.
1ر«ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»  -11جىلد  -335بەتتىن  -338بەتكىچە
2ر«شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»  -424بەت
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پەرۋەردنگارن

بىگىن سىلەرنى

(بەندنلى ننى

ئە ەىلى ندن

دننىاالرن پىتىن قىلدنم.

ھېچنەرسىىن ئ

2

مۇســتەبىا تــاغۇت ھۆكــۈمراننى ھەرگىزمــۇ مەســلىھەت كېڭىشــىنىڭ مەجبۇرلىغــۇچى بولۇشــى ۋە
ئۇنىڭــدىن باشــقا چــارىلەر تىزگىنلىيەلمەيــدۇ .بەلكــى بىــز كــۇفرى قــانۇنالر بىــلەن مۇســۇلمانالرغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان تاغۇتالرنىڭ ئۆزلىرىنى مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ پىكـرىگە ئاساسـلىنىپ تـۇرۇپ
قـــانۇنلۇق ھۆكۈمرانلىـــق قىلىۋاتقـــانلىقى ۋە دېمـــوكراتىيىگە ھـــۆرمەت قىلىـــدىغانلىقلىرىنى دەۋا
قىلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز .ھالبۇكى ،ئۇالر ئۆزلىرى تەشـكىللىگەن پارالمېنـا ۋە كـۆپ سـانلىق
دېگەنلەرنى كۆز بويامچىلىق ۋە ئالدامچىلىق بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ ،ئەگەر ئۇالرغا بۇمۇ كار قىلمىسـا،
قاتتىق زەربە بېرىش ،قىيناش ۋە قـاتتىق تـۈزۈم تـوختىتىش قاتـارلىق چـارە-ئۇسـۇلالرنى قوللىنىـدۇ.
بۇنداقالر بىلەن مەسلىھەت كېڭىشىرتەسىس قىلىشنىڭ نېمە پايدىسى؟ ر
ئەگەر بىــز ئىســالم دۆلىتــى توغرۇلــۇق ســۆز ئاچســاق ،ئىســالم دۆلىتىــدە مەســلىھەت كېڭىشــى
مەجبۇرلىغۇچى دېگەن بۇ پرىنسىپنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بېكىتىش ـــ پادىشاھنىڭ زۇلۇمىدىنمۇ ئېغىـرراق
يامانلىقنىڭ يۈز بېرىشـىگە يـول ئېچىـپ بېرىـدۇ ،چـۈنكى ئـۇ خەلـق ئىچىـدە ئـالىي ھۆكۈمرانلىقنىـڭ

كۆپىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .بۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق دېـگەن :لَ و َك ا ََّ فِي ِهم ا ِ
أ َ تَا
آَلَلٌ ِنَّ َّ
ْ
َ
اهُ لََف َ
ئەگەر ئاسمان-زېمىندا ﷲتى

باشىقا ئىالھىالر بغىسىا ئىىدى (شائىناتنىى

تەرتىپى ئ ئەىىۋەتاە بىۇزۇالتا



3

ماۋەردى بۇ ئايەت بىلەن مۇسۇلمانالرغا ئىككـى خەلىـپە تىكلەشـنىڭ باتىللىقىغـا دەلىـل كەلتـۈرگەن.

4

(ئەمىرنىــڭ كــۆپ ســانلىق كــېڭەش ئەزالىرىنىــڭ پىكــرى بــويىچە ئىــش قىلىشــى پەرز دەپ قــاراش ـــــ
ھاكىمىيەتنىڭ كۆپىيىشى دۇرۇس دەپ قارىغانلىقتۇر).
مەسلىھەت كېڭىشىرمەجلىسىدە بىرەر پىكىرگە كۆپ سانلىقنىڭ ئـاۋازىنى قولغـا كەلتـۈرۈش ئۈچـۈن
ھەر خىل گۇرۇھالرنىڭ ھىيلە-نەيرەرلىرى كۆرۈلۈشكە باشاليدۇ ،بۇنىڭغا ئەگىشـىپ زىددىيەتلىشـىش ۋە
بۇزۇقچىلىققا ئېلىپ بارىدىغان ھاكىمىيەتنىڭ كۆپىيىشى مەيدانغا كېلىدۇ .تېخى بىـز بـۇنى ئىشـالرنى
كۆپ سـانلىقنىڭ پىكـرى بـويىچە ئىجـرا قىلىـش پرىنسـىپىگە تايىنىـدىغان ئىسـالمىي جەمئىـيەتلەردە
كۆرۈۋاتىمىز.
مەسلىھەت كېڭىشى مەجلىسىنىڭ ئىچىدىكى كۆپ گۇرۇھلىققا ئەگىشـىپ ،خەلـق ئىچىـدىمۇ كـۆپ
گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈش كېلىپ چىقىدۇ .چۈنكى ھەربىرى ئۆزىنىـڭ قوللىغۇچىلىرىنىـڭ بـارلىقىنى ھـېس
قىلىدۇ ،كېيىن گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىشىش ،ئۆ -ئاداۋەت ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا بـۇزۇقچىلىقالر
كېلىپ چىقىدۇ .ر
مەن بۇ قىسقا رىسالەمنى تۆۋەندىكى سۆزۈم بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن:
مۇسۇلمان ئەمىر ئۆزىنىڭ پۇقراالر ئالدىدا بېجىرىدىغان كـۆپ ئىشـلىرىدا بېكىـپ كەتـكەن شـەرىئەت
ئەھكاملىرى بىـلەن چەكلىـمە قويۇلىـدىغانلىقىنى ھەمـدە ئۆزىنىـڭ نەپسـى-خاھىشـى بىـلەن ئەمەس،
پۇقراالرنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش قىلغان ئاساستا ئىختىيار بېرىلگەنلىكىنى بىلىدۇ.
1رسۈرە مەريەم  -64ئايەت ر
2رسۈرە مائىدە  -3ئايەت ر
3رسۈرە ئەنبىيا  -22ئايەت ر
4رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -27بەت
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فىقھىشۇناس ئۆلىماالر شۇنىڭغا بىرلىككە كەلگەنكى ،ئەمىرگە قولغا چۈشكەن ئەسىرلەرنىڭ ئىشىنى
بىر تەرەپ قىلىشتا ،شەھۋەت ۋە نەپسى-خاھىشىنى ئەمەس ،پايدا-مەنپەئەتنـى تـالالش ئىختىيـارلىقى
بېرىلگەن.
شــەرىئەتتە مۇنــداق بىــر قائىــدە بــار« ،پۇقراالرنىــڭ ئىش ـلىرى پايــدا-مەنــپەئەتكە قــاراپ بىــر تەرەپ
قىلىنىدۇ».
دېمەك ،مەسئۇلنىڭ ئۇرۇنالشتۇرغان ئىشلىرىنى پۇقراالرنىڭ ئىجرا قىلىشى ھەمدە پۇقراالر خالىسۇن
ياكى خالىمىسۇن ئۇالرغا تېڭىشى ،دىنىـي يـاكى دۇنيـالىق مەنـپەئەتكە قوشـۇپ نەتىجىنىـڭ بولۇشـىغا
باغلىق .ئەگەر مەسئۇلنىڭ ئورۇنالشـتۇرغىنى بىـرەر مەنپەئەتنـى ئـۆز ئىچىـگە ئالسـا ،پۇقراالرنىـڭ ئـۇنى
ئىجرا قىلىشى پەرز .ئەگەر ئۇنداق بولمايدىكەن ،ئۇ ئىـش رەت قىلىنىـدۇ .چـۈنكى ،مەسـئۇل نـازارەتچى
بولغاچقا ،بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئۇرۇنالشتۇرغىنى زىيان ياكى بىھۇدە ئىش بولۇپ ،نەزەردىن ساقىا بولىدۇ.
مەسئۇل دېگىنىمىز ـــ مەيلى ئۇ بۈيـۈك پادىشـاھقا ئوخشـاش بـاش مەسـئۇل بولسـۇن يـاكى تـۆۋەن
دەرىجىدىكى ئەمەلدارالرغا ئوخشـاش تارمـاق مەسـئۇل بولسـۇن ،ئىـش ئۈسـتىدىكى ھەرقانـداق ئـادەمنى
كۆرســىتىدۇ .ھەربىــر مەســئۇلنىڭ بۇيرۇغىنىــدا پايــدا-مەنــپەئەتال بولىــدىكەن ،ئــاۋام خەلقـقە ئۇالرنىــڭ
دېگىنىنى ئورۇنداش پەرز بولىدۇ .چۈنكى ،مەسـئۇلالر شـەرىئەتنى يولغـا قويغـۇچى زات ــــ پەيغەمـبەر



تەرىپىــدىن پــۇقراالرنى ســەمىمىيەت بىــلەن ئىــدارە قىلىشــقا بۇيرۇلغــان ،ســەمىمىيەتنى تەرك ئەتــكەن
مەسئۇلالرغا قاتتىق تەھدىا سېلىنغان ،بۇ ھەقتە مۇنداق مەنىدە بىر ھەدىس

ه
رْم هرذرهر
بار « :اْمع ارَه ارْمعرَ ُُْمعهَ ا

ْلاىم هرا» «كىمكــى بــۇ ئۈممەتنىــڭ ئىشــلىرىدىن بىــرەر خىــزمەتكە
ًّلرنارملامْرر ُهريار اعمٍررسهرىَُّمحرر ارلريامرمربررراَرعكه احم راررعا ر
علُْم هرار ار اةم ًر
ر

ا

مەسئۇل بولۇپ ،ئۇنى سەمىمىيلىك بىلەن ئىدارە قىلمايدىكەن ،جەننەتنىڭ ھىدىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ»].
گەپنىڭ خۇالسىسى شۇكى ،مەسلىھەت كېڭىشى تەكىتلەنگەن سۈننەت ۋە پەيغەمبەر



1

نىڭ يولىدۇر.

ئەمىر يۇقىرىدا ئۆتكەن فىقھى قائىدىگە ئاساسەن ئوتتۇرىغا تاشالنغان پىكىرلەرنىـڭ ئىچىـدىن پۇقراالرغـا
نىســبەتەن ياخشــى ۋە پايــدىلىقلىرىنى تــالالپ ئېلىشــى الزىــم .ئەممــا ،مەســلىھەت كېڭىشــىرتەســىس
قىلىشــنىڭ پەرزلىكىــگە كەلســەك ،تەســىس قىلىــش پەرز ئەمەس ،بەلكــى مۇســتەھەب .مەســلىھەت
كېڭىشـــىنىڭ ئەمىرنـــى مەجبۇرلىغـــۇچى ئىكەنلىكىـــگە كەلســـەك ،مەســـلىھەت كېڭىشـــىرئەمىرنـــى
مەجبۇرلىغۇچى ئەمەس ،بەلكى ئەمىرنىڭ پىكرى ۋە ئىجتىھادىدا ئوچۇق گۇنـاھ-مەئسـىيەت بولمىسـىال،
پۇقراالرنىڭ ئۇنىڭ پىكرى ۋە ئىجتىھادىغا ياتىدىغان ئىشـالردا ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىشـى پەرز .مانـا بـۇ
قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ ئېنىق بەلگىلىمىلىرى ۋە سەلەف سـالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى بىـلەن قـارار ئالغـان
مەسىلىدۇر .ر
ر
مۇالھىزە
مېنىڭ يۇقىرىـدىكى سـۆزلەرنى مەسـلىھەت كېڭىشـى تېمىسـىدا تەپسـىلىي توختىلىـپ ،تەتقىقـات
ئېلىپ بېرىش مەقسىتىدە ئوتتۇرىغا قويغىنىم يوق .ﷲخالىسا ،بۇ ھەقتە تەپسىلىي تەتقىقـات ئېلىـپ
بېرىشىم مۇمكىن.
قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ بىلىۋېلىشــىغا ئەرزىيـدىغىنى شــۇكى ،ئەسـىرىمىزدىكى ئــونالرچە كىتـابالر بــۇ
تېمىدا تەتقىقات ئېلىپ بارغان بولسىمۇ ،بىراق ئۇ كىتـابالردا دەلىـل سـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا قويـۇلغىنى
پەقەت ،ھاالل ياكى ھارامنى ئۇقتۇرمايـدىغان ئەقلىـي دەلىلـلەر يـاكى بىـزگە كېـرەك بولمايـدىغان ۋە نە
1رشەيخ ئەھمەد زەرقانىڭ «شەرھۇل قەۋائىدىل فىقھىيە» ناملىق كىتابى  -57بەت ر
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مەسلىھەت كېڭىشى تېمىسى بىلەن ئاالقىسى بولمىغـان ،بىۋاسـىتە ئاالقىسـى بـار دېـگەن تەقـدىردىمۇ،
سۈرە ئال ئىمراننىـڭ ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىىى  دېـگەن ئايىتىـدىن باشـقا بـۇيرۇق شـەكلى بىـلەن
كەلمىگەن شەرئىي دەلىللەردىنال ئىبارەت بولدى ،خاالس.

ور بَ ْي نَ ُه ْ 
ئەمما ،سۈرە شۇرانىڭ َ وأ َْم ُنُه ْ ُش َ

ئىشلى نن

ەسلىبەت بىىلەن قىارار قىلىىدنغانالرغا دېـگەن

ئايىتىگە كەلسـەك ،بـۇ ئـايەت خەۋەر شـەكلىدە كەلـگەن بولـۇپ ،بـۇيرۇق چۈشـۈرۈش شـەكلىدە كەلـگەن
ئەمەس .شۇنىڭ بىلەن بىـرگە بـۇ ئـايەت مەسلىھەتلەشـكۈچىلەرنى ماختـاپ كەلـگەن بولـۇپ ،سـۈرە ئـال
ئىمراننىڭ ئايىتىدەك مەسلىھەتلىشىشنى ئوچۇق تەلەپ قىلىپ كەلگەن ئەمەس.
قۇرتۇبىنىــڭ ئىبنــى ئەتىــيە ۋە ئىبنــى خــۇۋەيز مەنــدادتىن نەقىــل قىلغــان ســۆزلىرىگە ئوخشــاش،
بەزىبىــر ســەلەف ئالىملىرىنىــڭ مەســلىھەت كېڭىشــى تەســىس قىلىشــنى پەرز دەپ بايــان قىلغــان
كۆزقاراشلىرى جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ پىكرىگە قارشى 1.ئىمام نەۋەۋىـي ،ئىبنـى ھەجەر ،ئىبنـى تەيمىـيە،
ئىبنى قەييۇم ۋە ئىمـام جـۇۋەينى قاتـارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ھەممىسـى بىـردەك :مەسـلىھەت كېڭىشـى
تەسىس قىلىش مۇستەھەب] دېگەن كۆزقاراشتا .مانا بۇ دەتاالش يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمدەك ،مەسلىھەت
كېڭىشــىنىڭ مەجبۇرلىغــۇچى ئىكەنلىكــى توغرىســىدىكى دەتــاالش بولماســتىن ،بەلكــى مەســلىھەت
كېڭىشىنىڭ يولغا قويۇلۇشى (يەنى مەسلىھەت كېڭىشـىنىڭ ھـۆكمى پەرزمـۇ يـاكى سـۈننەتمۇ؟ دېـگەن)
توغرىسىدىكى دەتاالشتۇر .ر
بەزى زامانداشلىرىمىزنىڭ كىتابلىرىدا مەسلىھەت كېڭىشى تەسىس قىلىشنى ھاكىمنىـڭ ئۈسـتىگە
پەرز قىلىش ۋە مەسلىھەت كېڭىشىنى ھاكىمنى مەجبۇرلىغۇچى قىلىش ئۈچـۈن ،ئـۆزلىرىنى ياۋروپانىـڭ
ئەگەشكۈچىلىرىگە ئوخشۇتۇپ ،ئىسالمدىن مۇسـتەبىتلىك ۋە كـونىلىقتىن ئىبـارەت بـۇ تـۆھمەتنى يـوق
قىلىش ،ياۋرۇپالىقالرغا ‹ئىسالم دىنى دېموكراتىيىنى ئەڭ بۇرۇن تۇتقـان› دېگەننـى ئىسـپاتالش ئۈچـۈن
نۇرغۇنلىغان ئەقلىي دەلىللەرنى كەلتۈرۈپ جار سالغانلىقىنى كۆرىسىز .تېخى ئۇالرنىڭ بەزىسى «ئىسـالم
دېموكراتىيىسى» دېگەن نام بىلەن كىتابمۇ يازغان .يەنە تېخى ،ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا «خەلق ـــ ئۆزىگە
ئــۆزى خوجــا ،خەلــق ھۆكۈمرانالرنىــڭ مەنبەســى ،شــۇنداقال ھۆكۈمرانالرنىــڭ ئوتتۇرىســىنى ئايرىشــنىڭ
باشــلىنىش نۇقتىســى ،ئــۇ دۆلەتنىــڭ ئىچىــدىكى كــۈچنى تەرشــەپ تۇرىــدۇ» دېگەنــدەك نەزەرىيىــۋى
سەپســەتىلەرنى ھەم كۆرىســىز .بۇالرنىــڭ جــار سېلىش ـلىرى ۋە جــارارلىق ســۆزلىرى ســىزنى چۆچۈتــۈپ
قويمىســۇن .ســىز ئــۇالر ئېيتقــان ســۆزلەرگە ،كەلتــۈرگەن شــەرئىي دەلىلــلەرگە ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا
كىشىلەردىن نەقىل ئېلىپ كەلتۈرگەن سۆزلەرگە بىر-بىرلەپ نەزەر تاشـالپ باقىـدىغان بولسـىڭىز ،بىـز
ئۇنىڭ بىلەن رەببىمىزگە ئىبادەت قىلغۇدەك ھېچقانداق بىر شـەرئىي دەلىلنـى ئۇچرىتالمايسـىز ،ئەگەر
شــەرئىي دەلىلنــى تېپىــپ قالســىڭىز ،ئۇنىــڭ ئەڭ يۇقىرىســى مەن دەپ ئــۆتكەن ســۆزلەردىن ھالقىــپ
كېتەلمەيدۇ.
ئــۆزلىرىنى ياۋرۇپالىقالرغــا ئوخشــاتقان بــۇ خىلــدىكى كىشــىلەر توغرۇلــۇق ئەلــالمە ئەھ ـمەد شــاكىر

رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇَ  :و َش ا ِو ْرُه ْ ِِف ْاأل َْم ِن
ئىشلى نن

ئىشاا ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى

2
ور بَ ْي نَ ُه ْ 
َ  ،وأ َْم ُنُه ْ ُش َ

ەسلىبەت بىلەن قارار قىلىدنغانالرغا 3دېگەن بۇ ئىككى ئـايەتنى دەۋرىمىزدىكـى دىـن بىـلەن

ئويناشقۇچى موللىالر ۋە ئۇالردىن باشقىالر بۇرمىالش ئـارقىلىق كىشـىلەرنى ئـازدۇرۇپ ،ياۋروپالىقالرنىـڭ
ئاساسىي قانۇن تۈزۈش تۈزۈمىگە ماسالشماقچى بولدى .ئۇالر ئۆزلىرى تۈزۈپ چىققان ئاتـالمىش ئاساسـىي
1رتەفسىير قۇرتۇبى  -4جىلد  -253-243بەتلەر

2رسۈرە شۇرا  -153ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
3رسۈرە شۇرا  -38ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
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قانۇننى «دېموكراتىيە تۈزۈمى» دەپ ئاتىدى .بۇ موللىالرنىـڭ مەزكـۇر ئىككـى ئـايەتنى ئـۆزىگە دەسـتەك
قىلىشــتىكى نىيىتــى ،ئىســالم دىنــى مەســلىھەت كېڭىشــىگە بۇيرۇيــدۇ دېگەنــدەك تــوغرا ســۆزلەرنى
ئىشلىتىپ ئۇنىڭدىن دېموكراتىيە ۋە پارالمېنتتەك خاتا ۋە باتىل مەنىلەرنى مەقسەت قىلىش ئـارقىلىق
مۇسۇلمان خەلقنى ئالداشتىن ئىبارەت .ر
تــوغرا! ئىســالم دىنــى ھەقىــقەتەن كېڭەشـكە بۇيرۇيــدۇ .ئۇنــداقتا ،ئىســالم دىنــى قايســى خىلــدىكى
كېڭەشكە بۇيرۇيدۇ؟!!

ت فَ ت وَّك ل َلَ َِّ
اه
ﷲتائاال پەيغەمبىرىگە مۇنداق دەپ بۇيرۇدىَ  :و َشا ِو ْرُه ْ ِِف األ َْم ِن فَِإ َذا ََ َزْم َ َ َ ْ َ

بىلەن شېاەشىى ؛ (شېاەشىەندن

ئىشىاا ئىۇالر

شېيى ئ بى ئىشقا بەل باغلىساڭ ﷲقا تەۋەشىىل قىلغىى  1.ئايەتنىـڭ

مەنىسى ئېنىق ،روشەن بولۇپ تەپسىر قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق ،تەئۋىل قىلىشقىمۇ ھەم ئـورۇن يـوق.
ئۇ پەيغەمـبەر



گە ،ئانـدىن ئـۇ زاتـتىن كېيىنكـى ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە قىلىنغـان بـۇيرۇق بولـۇپ،

بۇالرنىــڭ ئەقىــل ئىگىلىــرى بولغــان ،پىكىــر بېرەلەيــدىغان بۇرادەرلىرىنىــڭ پىكىرلىرىنــى ئوتتۇرىغــا
قويۇشىنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار .بۇ پىكىر ئالماشتۇرۇپ ۋە ئىجتىھاد قىلىـپ ئەمەلىيلەشتۈرۈشـكە
ئورۇن بار بولغان مەسىلىلەردە شۇنداق ،ئۇنىڭدىن كېـيىن ئەمىـر ئـۆزى ئادىـل ،راسـا ،پايـدىلىق دەپ
قارىغانلىرىنى تالالپ ئېلىـپ ،ئـۇنى مـۇئەييەن بىـر گۇرۇھنىـڭ يـاكى چەكلىـك بىـر گۇرۇھنىـڭ ،كـۆپ
سانلىقنىڭ ۋە ياكى ئاز سانلىقنىڭ پىكرىگە باغلىنىپ قالماستىن ئىجرا قىلىشقا بەل باغاليدۇ .ئىجـرا
قىلىشقا بەل باغلىغاندىن كېيىن ،ﷲقا تەۋەككۈل قىلىـپ ،ئـۆزى تـوغرا دەپ قارىغـان ئىشـنى ئىجـرا
قىلىۋېرىدۇ.
ھېچقانداق دەلىلگە موھتا

بولمايدىغان ئېنىق ئۇقۇم شۇكى ،پەيغەمبەر



ئۆزىدىن كېيىنكى ئىش

ئۈستىدىكىلەرنى مەسلىھەتلىشىشكە بۇيرۇغان كىشىلەر ،ﷲنىڭ بەلگىلىمىلىـرىگە رىئـايە قىلىـدىغان،
ﷲقا تەقۋادارلىق قىلىدىغان ،نامازلىرىنى تەئدىل ئەركان بىلەن ئوقۇيدىغان ،زاكـاتنى ئـادا قىلىـدىغان
ۋە ﷲيولىدا جىھـاد قىلىـدىغان سـالى كىشـىلەر بولـۇپ،

ئـۇالر ھەققىـدە پەيغەمـبەر « لهِاله همن هرْمى ُكْرََُلُمعر

ه
ُّعى» «مارا ئىچىڭالردىن ئەقىل ئىگىلىرى يانداشسـۇن» 2دېـگەن كىشـىلەردۇر .ئـۇالر دەھـرى،
علاَ اًّل ارَعلىم ا

ﷲنىڭ دىنىغـا قارشـى چىققـۇچى ،مـۇنكەردىن ئـۆزىنى تارتمايـدىغان پاسـىقالر ئەمەس ،شـۇنداقال ئـۇالر
ئۆزلىرىنى ﷲنىڭ دىنىغا قارشى ۋە ئىسالم قانۇنىنى گۇمران قىلىدىغان قـانۇنالرنى تـۈزۈش ھەققـى بـار
دەپ قارايـدىغان بەدبەختلەرمــۇ ھەم ئەمەس .بـۇ كــېڭەش ئەزالىـرى ۋە ئىــش ئۈسـتىدىكىلەرنىڭ ئىچىــدە
تېخى قىلى ۋە قامچىغا اليىق بولغان كاپىر ۋە پاسىقالرمۇ بار بولـۇپ ،ئـۇالر مەسـلىھەت سـورايدىغان ۋە
پىكىر ئالماشتۇرىدىغان ئىنسانالر ئەمەس.

يەنە سۈرە شۇرانىڭ وما َِ ْن َ َِّ
اه َخ ْي ٌن َوأَبْ َ
ََ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين ْ
اس تَ َُابُوا ل َنَْ ْ
َوِذَا َم ا غَض ُوا ُه ْ يَغْف ُنو ََّ َوال ذ َ

ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
ين َْكتَنُ و ََّ َكَ ا َن ا ِْ ِْ َوالْ َف َواح َ
ين آ ََمنُ وا َو ََلَ َرَْ ْ يَتَ َوَّكلُ و ََّ َوال ذ َ
للَّ ذ َ
ِ
َّ ئىمىىان
َوأَقَ ُاموا َّ
اه ْ يُ ْن ِف ُ و َ
ور بَ ْي نَ ُه ْ َوََّّ ا َرَزقْنَ ُ
الص اَِ َوأ َْم ُنُه ْ ُش َ

ئېياقىىان پەرۋەردنگارنغىىا تەۋەشىىىىل قىلىىىدنغان شىشىىىلەرگە گۇنىىاھ

شەبىيىى نلەردن

سىىىىاقالنغۇچىالرغا دەرغەزەى بغىغانلى نىىىىدا شەچىرەىەيىىىىدنغانالرغا پەرۋەردنگارننىىىىى
قغشااليدنغانالرغا نا ازن

(تەئىدنل ئەرشىان بىىلەنئ ئۆتەيىدنغانالرغا ئىشىلى نن

قىلىدنغانالرغا بىر رنرنق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردن
1رسۈرە شۇرا  -153ئايەتنىڭ بىر قىسمى

2رمۇسلىم رىۋايىتى ر

سىەدنقە قىلىىدنغانالرغا ﷲنىى

قەبىىىئ ئىشىىالردن

دەۋنىىىىاىگە ئىىىىاۋاز

ەسىلىبەت بىىلەن قىارار
ھۇزۇرنىدنى

سىاۋا
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تېخىمىىۇ ياخشىىىدۇر تېخىمىىۇ باقىيىدۇر 1دېــگەن ئــايىتى ئېنىقلىــق ۋە مەقســەتنى ئىپــادىلەش جەھەتــتە

ت فَ ت وَّكل َلَ َِّ
اه
َ و َشا ِو ْرُه ْ ِِف األ َْم ِن فَِإذَا ََ َزْم َ َ َ ْ َ
بەل باغلىساڭ ﷲقا تەۋەشىىىل قىلغىى  دېـگەن ئـايەتكە ئوخشـاش بولـۇپ ،ئـۇ ئـايەت ھۆكـۈم ۋە دۆلەت
ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى

(شېاەشىەندن

شېيى ئ بى ئىشقا

تۈزۈملىرىنىــڭ يوللىرىغــا خــاس بولماســتىن ،پەقەت رەببىنىــڭ بۇيرۇقىغــا ئەگەشــكۈچى ،ئىتائەتچــان
مۇئمىنلەرنىڭ ئەخالقىنى بايان قىلىش توغرىسىدا كەلگەن .بىر-بىرى بىلەن ھەمكارلىشـىش ۋە بىـر-
بىرىنى يۆلەش ئۇالرنىڭ ئادىتى بولغاچقا ،ئۆزلىرىنىڭ خۇسۇسىي ۋە ئومـۇمىي بـارلىق ئىشـلىرىدا بىـر-
بىرسى بىلەن مەسلىھەتلىشـىش ئۇالرنىـڭ ئەخالقـى بولغـان .بـۇ ھەقـتە گەپ-سـۆزلەر ئىنتـايىن كـۆپ
بولۇپ ،يۇقىرىدا دېگەن سۆزىمىز بىلەن كۇپايىلىنىمىز ،ئۇنىڭـدا ﷲخالسـا ئىبـرەت ۋە پەنـد-نەسـىھەت
بار].

2

ئىسالم دۆلىتىدىكى مەسلىھەت كېڭىشىنى ئەمەلىي لەشتۈرۈش توغرىسىدىكى ئاگاھالندۇرۇش
مەســلىھەت كېڭىشــىنىڭ ھــۆكمى توغرۇلــۇق ســۆزلىگەن يــۇقىرىقى ســۆزلىرىمگە بەزى كىتابخــانالر
مۇنداق سوئال تاشلىشى مۇمكىن:
ـــ سىز ئىسالم دۆلىتىنى ﷲخالىسا «مەسلىھەت كېڭىشىسىز قۇرۇلىدۇ» دېمەكچىمۇ؟؟!
ﷲنىڭ ياردىمى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بىلەن مەن« :ياق» ،دەپ جاۋاب بېـرىمەن .توغرىسـىنى ﷲ
ياخشى بىلگۈچىدۇر.
مېنىڭ پىكرىم شۇكى ،خەلىپىنىڭ ئەمر-پەرمانلىرىنى ئىجرا قىلىـدىغان ۋەزىـرلەردىن سـىرت ،يەنە
ئــۆزى بىــلەن مەسلىھەتلىشــىش ۋە ھەمكارلىشــىش ئۈچــۈن تۆۋەندىكىــدەك ئىككــى خىــل مەجلىــس
تەشكىللىشىگە توغرا كېلىدۇ:
( )1مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسى
ئۇ دۆلەت ئىچىدىكى دىنىي ۋە دۇنيـالىق ئىلىملەردىكـى مۇتەخەسسـىس ۋە مۇتەپەككـۇر ئـالىمالردىن
تەشكىللىنىدۇ.
( )2ۋەكىللەر مەجلىسى
ئۇ كىشىلەرنىڭ باشلىقلىرى ۋە خەلق ۋەكىللىرىدىن تەشكىللىنىدۇ.
بۇ ئىككى مەجلىس قوشۇلۇپ ئىسالمدىكى مەسلىھەت كېڭىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ.
( )1مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسى
بـۇ دىنىـي ۋە دۇنيــالىق ئىلىمـلەردە مۇتەخەسسـىس ئــالىمالردىن تەشـكىللىنىدۇ .بۇنىـڭ دەلىلــى،
پەيغەمــبەر



ۋە ئــۆزى تــوغرا يولــدا بولغــۇچى ،باشــقىالرنى تــوغرا يولغــا باشــلىغۇچى خەلىپىلەرنىــڭ

مەسلىھەت كېڭىشى توغرىسىدا قالدۇرۇپ كەتكەن سۈننىتىدۇر.

مِررياُاا هَمعَُ انرعل اُْىامٍ ا هرْمعر
ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ بۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن { :اَاركٍنامٌرعلاكهةماُرسمادم ا رعلى ه ه
َاْم م همررعلدهل م م هْره رعلُْم ممعهَرعلةُ ه ه
ه
ه ه ه
ِر}
رعلُ م ممىاُر الريمااام اد م م َُره اَلر ا م م همعهرع اه م م ا ع ًرسهم ممٍلىه ه
مٍبرَاَ ُّ
عرَ ا
ه م م امحرعلكاام م ُ
ُا ا
ُ
ٍَ م ممارلِاْ ُخ م م ُذَعرسْاِم م امعل اعٍرنا م مإذا ا
{پەيغەمبەر



دىن كېيىنكى خەلىپىلەرمۇ مۇباھ ئىشالردا ئۇنىڭ ئاسانراقىنى تۇتۇش ئۈچۈن ئىشەنچلىك

1رسۈرە شۇرا  -38ئايەت ر
2ر«ئۇمدەتۇت تەفسىر مۇختەسەر تەفسىرى ئىبنى كەسىر»  -3جىلد  -65 ،-64بەتلەر
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ئەھلى ئىلىملەردىن مەسلىھەت سورايتتى .ئەگەر قۇرئان ۋە ھەدىستىن ھۆكمى ئوچۇق بولسا ،پەيغەمـبەر



گە ئەگىشىش يۈزىسىدىن ئۇنىڭ غەيرىگە ئۆتمەس ئىدى} 1.ر

ه هه
هه
ه ه
ه
ه
هه ه
ر،رَهنر اله اةمَُ هرْممعر
عرَاَاُر الاِمَرَاْمنرمررنا ا امرر ركاامٍبرعلِلر،رنامإن ارَ اجم ا رنِمَ ارْممٍريماق ميرسمَر ا امىرسماِمىعْ ا
{ اكمٍ انرَاسُمعرساكمررعلَّم يار اذ ا
ه
هه
هه
ْي ارَ ُلا اةمٍ ا ُْْر
رعلُىار،رنامهإنرَا ِامٍ ُر اذله ار
ْير اع ُّ
مٍرََُسرعل ُةُملة ا
ْرخار الرنا اُْ ااَرعل ُةُلة ا
ارَ ُِعَرعلِلرر ا ا ىرسهَ ارَهنر الريمادلا ا
مكر اُ ا ُ
ُِى ا
مك} {ئەگەر ئەبــۇ بەكــرى ســىددىق  نىــڭ ئالــدىغا بىــرەر دەۋا
اَعِاا اَ امٍَُْْر ارََانر ُ اةممررسمعرعْلااممٍبر اكممٍ انريماُ ادمررذالهم ار

كېلىپ قالسا ،ﷲنىڭ كىتابىغا قارايتتى .ﷲنىڭ كىتابىدىن ھۆكمىنى تاپسـا ،ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا
شۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىالتتى .ئەگەر پەيغەمبەر رنىڭ سـۈننىتىدىن ھـۆكمىنى بىلسـە ،ئۇنىـڭ بىـلەن
ھۆكۈم قىالتتى .بىلەلمىسە ،چىقىپ مۇسۇلمانالردىن پەيغەمبەر



نىڭ ھەدىسى توغرۇلـۇق سـورايتتى.

يەنىــال بىلەلمىســە ،مۇســۇلمانالرنىڭ ئــاق ســاقاللىرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئۆلىمــالىرىنى چاقىرىــپ ئــۇالردىن
مەسلىھەت سورايتتى .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
ئىمام بۇخارى يەنە مۇنداق

ه
جرر} {ئۆمەر
علِلر اَ ارَ ا





مۇ شۇنداق قىالتتى}.

2

رشمٍُنًٍرَاكمٍ انرَ ٍنًمٍر هىم ا ركهاا ه
ٍب ارْ َُ ه
مٍبر
عَ ر ُ اةارر ُك ُعمعً ر اكمٍنُععرَاَ ُ ا ا
دەيدۇ { :اَاكٍ انرعل ُقرع ُرَاا اح ا ا

نىڭ كېڭەش ئەزالىرى مەيلى قېرى بولسۇن ياكى ياش بولسۇن قـارىالر ئىـدى .ئـۇ

ﷲنىڭ كىتابىدا بەك توختايتتى (يەنى ﷲنىڭ كىتابىغا بەك ئەمەل قىلىدىغان زات بولۇپ ،ئۇنىڭـدىن
زادىال چەتنىمەيتتى)}.

3

ئىسالمدىكى كېڭەش ئـاۋام خەلقـتىن تەركىـ

تاپماسـتىن ،بەلكـى ئەھلـى ئىلىملەردىـن تەركىـ

تاپىدۇ .بۇ نۇقتىنى يۇقىرىقى «ئۇالر ئىشەنچلىك ئەھلى ئىلىملەردىن مەسلىھەت سـورايتتى» دېگەنـدەك
دەلىللەر ئىسپاتاليدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ بەكرى سىددىق



توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ :ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئـاق سـاقاللىرى

ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلىمالىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالردىن مەسلىھەت سورايتتى].
ئىمام بۇخارى ئۆمەر



توغرۇلۇق يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر



نىڭ كېڭەش ئەزالىـرىرقـارىالر بولـۇپ،

ئۇالر ساھابىلەرنىڭ ئالىملىرى ئىدى].ر ر
بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان دەلىللەر يەنە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ،مەسلىھەت پەقەت ئەھلى ئىلىمـلەر
ۋە تەجرىبىلىك كىشىلەردىنال سورىلىدۇ .ئۇ دەلىللەر تۆۋەندىكىچە:
 ﷲتائاالنىڭ
دېگەن سۆزى.

اسَُلُوا أ َْه َل ال ِْذ ْك ِن ِ َّْ ُك ْن تُ ْ ن
فَ ْ

ك ِمثْ ُل َخِ ٍ 
 ﷲتائاالنىــڭ َ وَن يُنَِْئُ َ

تَ ْعلَ ُم و ََّ ئەگەر بىلمىسەڭالر ئەھلى ئىلىمىدن سىغراڭالر،4

 (ۇشىى نىالرنى

ۋە ئۇالرنىىى

بۇتلى ننىىى

قىيىىا ەت شىنىىىدنى

ئەھۋاىىن ھېچ ئەھەدىئ ساڭا ھە مىدن خەۋەردار زاتاەك (يەن ﷲدەكئ ئېياىپ بې ەىمەيدۇ 5،دېگەن سۆزى.
 ﷲتائاالنىـڭ

َّ ِ
أتَ ْنَُِوسَأُ ِم ْن ُه ْ 
ين يَ ْ
الذ َ

ِ
ِ
وِذَا ج اَه أَم ن ِم ن األَم ِن أَو ْ ِ
اَ وا بِ ِأ َولَ ْو َرُُّوهُ ِ َُ َّ
اْلَ ْوذ أَذَ ُ
الن ُس و ِ َوِ َُ أ ُْوِ األ َْم ِن م ْن ُه ْ لَ َعل َم أُ
َ َ َُ ْ ْ ٌ َ ْ ْ

 (ۇئمىنلەرگە ئائىتئ ئا انلىقنىى

يىاش

قغرقۇنچنىى

بىى ەر خەۋنى ى ئۇالرغىا (يەنى

1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى كىتابۇل ئىئتىسام  -28باب

2ربەيھەقى رىۋايىتى ،ئىبنى ھەجەرمۇ «فەتھۇل بارى» ناملىق كىتابى  -13جىلد  -342بېتىدە بايان قىلغان

3ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى كىتابۇل ئىئتىسام  -28باب( ،قارىالر ـــ ساھابىلەرنىڭ ئالىملىرىنى كۆرسىتىدۇ).

4رسۈرە ئەنبىيا  -7ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
5رسۈرە فاتىر  -14ئايەت ر
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تارقىاىدۇ ئەگەر ئۇن

ئىساىدنىىلەرگە ەىۇم قىلسا (شۇئ خەۋەرن
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پەيغە رەرگە ۋە ئۇالر (يەن

چىقارغۇچىالر ئۇن

(يەنى

ۇئمىنلەرئنى

شىۇ خەۋەرنىى

ئىچىدنى

ئىى

ھەقىقىىھ ئەھىۋاىىن ئ

ئۇالردن ئەىۋەتاە بىلىۋاالتا  1،دېگەن سۆزى.
شۇنىســى ئېنىقكــى ،قۇرئــان ۋە ھەدىســكە قــايتۇرۇش دېگەننىــڭ مەنىســى ،قۇرئــان ۋە ھەدىســنى
چۈشىنىدىغان ئۆلىماالرغا مۇراجىئەت قىلىش دېگەنلىك بولىدۇ .بـۇ ﷲتائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزىدە ئەيـنەن

ئىپادىلەنگەن :وما ا ْخت لَ ْفت فِ ِيأ ِمن َش ْ ٍَ فََُْم أ ِ َُ َِّ
اه
ْ ْ ُ ُُ
ََ َ ُ ْ

سىلەر (دن

ئىساىدە ۋە ئۇنىادن

نەرسە ئىساىدە ئىخاىالى قىلىشماڭالر ئۇنىاغا ﷲھۆشىم چىقى ندۇ.
 ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس



باشقائ ھەرقانىداق

2

دىن رىۋايەت قىلغان مۇنۇ ئەسەر:

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف ئىبنى ئابباسقا مىنادا ئۆمەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھەججىدە مۇنۇالرنى دېـگەن

هه
ه
هه
ه
ئىــدى{ :لاممع ا ه
معْعر
ْيرلاُاٍيمادىامٍرنًُّلنمًمٍرنارم اقم ا
مٍَرهنرنًُّلنمًمٍريما ُقم ُ
ْيرَاتاممٍ ُ ارَ ُجم نمرر ام ا
معَرلاممع ارْممٍ ا رَاْممعُرعل ُةممؤْى ا
معرعل ُةممؤْى ا
مٍَر ُ اةم ُمررلا ُم ا
رشمع ا رَاْم ا
علد هَممِارناَُْم همذَ ه
ه
ه
مٍٍرعلىم ه
مٍسر
مٌ رمرَ رعسممعر ممعف رمر رتامُ ادممررنامهإنررعل اةع هِم امْ ا
رِ اة م ُ ارَ ام ا
عْْر ُملم ُ
يعريُهري م ُ َ انرَانريماغَّممُُ ُ
ا ا ا
ا
رْم ُمؤ رعلممرْ ا رعلممذ ا
ه
يمغلهُع انر لا ا ه
ٍفرَانر ريمى هَلُعٍْر لاىرَج هععٍرنامِ هاع هرفٍر ُك ُّر ه
رعلُمى هار
رُ اعَرعوهَ امره ارَاُ اعَ ُّ
اخ ُ
ىرَمل هُ ا
رَمَّرتامقم ا ارعل اة يىاما ا
ا ُ ا
كرناْ ا
رْاعرناْاْ هعر ا
ُ ا ا ا ا ُ ُ ا ُ
ه
مٍج هريعرَعلانَّممٍ هَرنامِح اُ ُمععرْ اقٍلااممكرَيمى هَلُعْممٍر لاممىرَج هععممٍرنام اقم ار ه
ه ه ه
ناممااخلُ رسهْاام ه
معْعرسهم همَره ر
ا ا ا اُ ا ا ا ا
مٍَر اَعلِلرلا ُم ا
محٍب ارَ ُِممعَرعلِلررْم امعرعل ُة اعم ا ا ا ا
ا
ا
ه
عْ ممَُرسهٍل اة ه يىا م هرما} {كاشــــكى ســــەن (بۈگــــۈن) ئەمىرۇلمــــۇئمىنىيننى كــــۆرگەن بولســــارچۇ؟!
َاََ ارْ اق ممٍ رَاُ ُ
ئەمىرۇلمۇئمىنىيننىڭ قېشىغا بىر ئـادەم كېلىـپ‹ :پـاالنى ،ئەگەر ئەمىرۇلمـۇئمىنىين ئۆلـۈپ كېتىـپ
قالسا ،بىز چوقۇم پاالنىغـا بەيـئەت قىلىمىـز دەۋاتىـدۇ› ،ــــ دېـدى .ئـۆمەر‹ :مەن چوقـۇم ئاخشـاملىققا
كىشىلەرنى (خەلىپىلىكنى) يولسـىزلىق بىـلەن (يەنـى ئالـدىنقى خەلىپىنىـڭ كۆرسەتمىسىسـىز ۋە نە
كـــېڭەش ئەھلىنىـــڭ مەسلىھەتىســـىز) بېكىتمەكچـــى بولغـــان مـــاۋۇ بىـــر تۈركـــۈم ئىنســـانالردىن
ئاگاھالنـــدۇرىمەن› ،ــــــ دېـــدى .مەن :ئەي ئـــۆمەر ،ئۇنـــداق قىلمىغىـــن! چـــۈنكى ،ھە

مەۋســـۇمىغا

كىش ـىلەرنىڭ نــادان ،پەسكەشــلىرىمۇ يىغىلىــدۇ .ئــۇالر يېنىڭغــا كېلىۋېلىــپ ،ســۆزۈرنى ئــۆز يولىــدا
چۈشەنمەي تارقىتىپ يۈرۈشىدىن ئەنسىرەيمەن ،شۇرا سەن ھىجرەت ۋە سۈننەت دىيارى بولغان مەدىنىگە
كېلىپ ،رەسۇلۇلالھ



نىـڭ مۇھـاجىر ۋە ئەنسـار سـاھابىلىرىنىڭ قېشـىغا يېتىـپ كەلگـۈچە ئـۆزۈرنى

بېسىۋالغىن ،ئۇالر سۆزۈرنى يـاد ئېلىۋېلىـپ ئـۆز يـولى بىـلەن چۈشـىنىدۇ دېسـەم ،ئـۆمەر‹ :ﷲبىـلەن
قەسەمكى ،مەن مەدىنىگە قايتىپ تۇنجى قىلىدىغان ئىشىم شۇ بولىدۇ› ،ـــ دېدى}.
ھەدىستە ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف



نىڭ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



غا ھە

1

مەۋسـۇمىدا ئـاۋام خەلـق

ئالدىدا بۇ ئىش توغرۇلۇق سۆز ئاچماي تـاكى مەدىـنىگە قايتىـپ بـارغىچە كۈتـۈپ ،مەدىنىـدە سـاھابىلەر
بىلەن سۆزلىشىشكە نەسىھەت قىلىشى ،مۇھاجىر ۋە ئەنسارالرنىڭ كېڭىشىشكە اليىق ئەھلـى ئىلىمـلەر
ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ .ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ ئۇالرنى «ئۇالر سۆزۈرنى ياد ئېلىۋېلىپ ئـۆز
يولى بىلەن چۈشىنىدۇ» دەپ سۈپەتلىشى بۇنىڭ دەلىلىدۇر .ﷲئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!
 ئۆمەر



شامغا قاراپ يولغا چىقىپ سەرغ دېگەن يەرگە يېتىپ كەلگەندە ،شامدا ۋابا كېسـىلىنىڭ

تارقالغانلىقىــدىن خەۋەر تېپى ـپ يېنىــدىكى كىشــىلەر بىــلەن مەسلىھەتلىشىش ـى ،يــۇقىرىقى ئەســەرگە
يېقىن تۇرىدىغان ئەسەر بولۇپ ،بۇ ئەسەر ئىلگىرى تولۇق تېكىستى بىلەن ئۆتۈپ كەتتى .ئۇنىڭدا ئـۆمەر
1رسۈرە نىسائ  -83ئايەت ر
2رسۈرە شۇرا  -13ئايەت ر
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ئاۋۋال ھىجرەت قىلغانالر ۋە ئەنسارالردىن مەسلىھەت سورىغان ئىدى .ئۇالر بولسـا ئىلىـم ۋە دىيـانەتتە

پەزىــلەت ئىگىلىــرى ئىــدى .يەنە قۇرەيشــنىڭ پېشــقەدەملىرىدىنمۇ مەســلىھەت ســورىغان بولــۇپ ،ئــۇالر
ياشانغان تەجرىبىلىك كىشىلەر ئىدى.

2

اه ي ُْمنُك أَ َّْ تُ َُُّْوا األَماسَ ِ
اى ِ َُ أ َْهلِ َه ا
َ
 ﷲتائاالنىــڭ ْ ُ ُ َ ََّ ََّّ ِ
ئىگىسىگە قاياۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ 3دېگەن سۆزى.
پەيغەمبەر



مۇنـداق دېـگەن:

شىببىسىىىرش

ﷲسىىىلەرن

ئا ىىانەتلەرن

ه
ه
ه
همٍ ااُم اعٍ ر ا ا ه
عرَ هِم ا رعلاْ ُمرره اَلر
عرهمِه ادٌرعل ااٍْنمااُرنامٍنماا هررعلُمٍ اا رمر ِ امر ارَاكِم ا ره ا
«هذا ُ
مٍَر ذا ُ

اه
عرَاْله هرمَ» «ئامانەت زايە بولسا ،قىيامەتنى كۈتكىن» .ئامانەت قانـداق زايە بولىـدۇ؟ ــــ دەپ سـورالغاندا،
پەيغەمبەر



مۇنداق دېدى(« :خەلىپىلىك ،ئەمىرلىك ،قازىلىق ،مۇپتىلىـق ۋە بۇنىڭـدىن باشـقا دىنغـا

ئائىا) ئىشالر ئۆز ئەھلىنىڭ غەيرىگە تاپشۇرۇلغاندا قىيامەتنى كۈتكىن».

4

مەسلىھەت كېڭىشىدىن ئىبارەت بۇ ئامانەتنىڭ ئەھلى يۇقىرىدا ئۆتكەندەك ئالىمالردۇر .ر
 پەيغەمبەر



نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى:

ه
ه ه
ه ه ه ه
«هنرعلِلر ريمقمُه ه ه
ه
ضرعلدهلم امْرسهاقممُ ه
مٍسر
ضرعلدلم امْرعنااَع ًممٍريماىاا هَ ُممَُرْم امعرعلدُاممٍُ ارَلاكممعريماقمُه ُ
ا ا ُ
ضرعلدُلا اةممٍ ر ا
رَممَّر اذعر الريمُُممار اٍل ًةممٍرعْام اذرعلىم ُ
ه ه ه
ه
اهملُّعع» «شۈبھىسـىزكى ،ﷲتائـاال ئىلىمنـى كىشـىلەردىن بىـراقال
عرََ ا
َِ ُ
َُُ ً
ٍرجعٍ رنا ٌُُلُععرناْانماامععرس رغاعر لمْرنا املُّع ا
تارتىۋالمايدۇ ،لېكىن ئۆلىماالرنى قەبزى روھ قىلىش ئارقىلىق تارتىۋالىدۇ .ھەتتـاكى ،ﷲتائـاال بىرمـۇ
ئالىمنى قالدۇرمىغاندا كىشىلەر نادان ئادەملەرنى باش قىلىۋالىدۇ ،ئۇالردىن سوئال سورالسـا ئىلىمسـىز
پەتىۋا بېرىدۇ .ئاقىۋەتتە ،ئۆزلىرىمۇ ئازىدۇ ،باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ».

5

بۇ ھەدىستىن شۇنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى ،سوئال پەقەت ئالىمالردىنال سورىلىدۇ .نادانالرنىڭ ئىـش
بېشىغا چىقىشى ئازغۇنلۇقتۇر.
مانا بۇالر مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسىگە ھەم ئۇنىڭ ئەزالىرىنىڭ ئىلىملىـك بولـۇش ۋە تەجرىبىلىـك
بولۇشتىن ئىبارەت ئۇالرنى كېڭەش ئەزالىقىغا الياقەتلىك قىلىدىغان سۈپىتىگە ئائىا سۆزلەردۇر.
( )2ۋەكىللەر مەجلىسى
بۇ ھەقتە مەرۋان ئىبنى ھەكەم ۋە مىسۋەر ئىبنى مەخرەمە رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇمـادىن مۇنـداق رىـۋايەت
قىلىنىــدۇ ،پەيغەمــبەر



گە مۇســۇلمانالر ھەۋازىــن قەبىلىســىنىڭ ئەســىرلىرىنى ئــازات قىلىــۋېتىش

توغرۇلــۇق ئىزنــى بەرگەن ۋاقىتتــا ،پەيغەمــبەر



هه
كْر»
عرَممَّريمارنام ا رهلاِمىاممٍر ُرناممٍ ُُْكْرَاْممرُ
مۇنــداق دېــگەن« :رعَجدُمع ا
ا

«سىلەر قايتىپ كېتىڭالر ،بىزگە ئىشىڭالرنى (يەنى پىكرىڭالرنى) مەسئۇللىرىڭالر يەتكۈزسۇن».

6

ا

بۇ مەجلىس بارلىق ۋەكىللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىـدىغان بولـۇپ ،ئـۇ ئـارقىلىق ھـاكىم كىشـىلەرنىڭ
مەقســـەتلىرىنى ،ئېھتىيـــاجلىرىنى ۋە ئىشـــلىنىۋاتقان ھۆكـــۈمەت خىزمەتلىـــرىگە بولغـــان پىكىـــر-
تەكلىپلىرىنــى ۋە شــۇنداقال پايــدا-زىياننىــڭ يــوللىرىنى بىلىۋېلىــپ ،ئــۇ ئــارقىلىق كىشــىلەر ئۈچــۈن
1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -7323 ،-6833نومۇرلۇق ھەدىسلەر ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -133بەت ر
3رسۈرە نىسائ  -58ئايەت ر
4ربۇخارى رىۋايىتى
5ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
6ربۇخارى رىۋايىتى
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مەنپەئەتلىــك بولغــان ھەمــدە ئۇالرنىــڭ ئېھتىيــاجلىرىنى قامدىيااليــدىغان مــۇھىم نــۇقتىالرنى تونــۇپ
يېتىۋاالاليدۇ.
خەلق ۋەكىللىرى مەجلىسى مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسىدىن پەرقلىنىدىغان بولۇپ ،مۇتەخەسسىسلەر
مەجلىسىدىكىدەك خەلق ۋەكىللىرىنىڭ ئىلىملىك بولۇشـى شـەرت ئېتىلمەيـدۇ ،بەلكـى كىشـىلەرنىڭ
ھــال-ئەھــۋالىنى بىلىــش شــەرت قىلىنىــدۇ .چــۈنكى ،مۇتەخەسسىســلەر ئــاددىي خەلــق ۋەكىللىــرى
بولماستىن بەلكى ئۇالر دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدە يۇقىرى دەرىجىدە تەربىـيە
ئالغان مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرىدۇر.
ئىسالم نەزىرىـدىكى خەلـق ۋەكىللىـرى كـۇفرى نەزىرىـدىكى خەلـق ۋەكىللىرىنىـڭ خەلقـقە ۋەكىـل
بولۇشىغا شەكلەن ئوخشىشىپ قالغاندەك قىلسـىمۇ ،لـېكىن تۆۋەنـدىكى تـۆت نۇقتىـدا بىـر–بىرىـدىن
ماھىيەتلىك پەرقلىنىدۇ:
 ئەزاالرنىڭ سۈپىتى
 ئەزاالرنى تالالش ئۇسۇلى
 ئەزاالرنى تالالش ھوقۇقى ،يەنى ئۇالرنى تالالش ھوقۇقى كىمنىڭ قولىدا؟
 ۋەكىللەرنىڭ ھوقۇق دائىرىسى
 ئەزاالرنىڭ سۈپىتى
ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىدە بارلىق شەرتلەر ھازىرالنغاندىن سـىرت ،ھەقىقىـي مۇسـۇلمان
بولۇش ھەم شەرت ئېتىلىدۇ .چۈنكى ،ۋەكىللەر خەلىپە بىلەن پۇقراالر ئوتتۇرىسىدىكى ئەلچىلەر بولـۇپ،
بۇنىڭدا ئايال كىشى ،كاپىر ،زىممىي ۋە نە پاسـىق قاتارلىقالرنىـڭ نېسىۋىسـى بولمايـدۇ .بـۇ سـۈپەتلەر
كۇفرى نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىدە شەرت ئېتىلمەيدۇ.
 ئەزاالرنى تالالش ئۇسۇلى
ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىنى تالالش ئۇسۇلى مۇنداق ئىككى خىل بولىدۇ:
 ۋەكىللەر پەزىلەتتە ئۆز مەھەللىلىرىدىكى كىشىلەردىن ئالدىنقى قاتـاردا ئىكەنلىكىـدە ھېچقانـداق
ئىختىالپ يوق بولۇپ ،ئۇالر خەلىپە تەرىپىدىن تەيىنلىنىدۇ.
 نامزاتالر كۆپ ھەمدە ھەممىسى باراۋەر بولۇپ قالغان ۋاقىتتا ،خەلىپە ئۇالرنىڭ بىرسىنى تالاليدۇ.
ئەگەر خەلىپە تالالش ھوقۇقىـدىن ۋاز كەچسـە ،ۋەكىـل چەك تاشـالش ۋە يـاكى ئاۋازغـا قويـۇپ سـايالش
ئارقىلىق تەيىنلىنىدۇ .سايالمغا پەقەت ھەقىقىي مۇسۇلمانالرال قاتنىشىشى شەرت .ئەممـا كاپىرالرنىـڭ
نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىگە كەلسەك ،ئۇالر پەقەت سايالم ئارقىلىقال تاللىنىدۇ.
چەك تاشالش ۋە سايالم ئېلىپ بېرىشنىڭ يولغا قويۇلۇشىنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندە كېلىدۇ.
 ئەزاالرنى تالالش ھوقۇقى ،يەنى ئۇالرنى تالالش ھوقۇقى كىمنىڭ قولىدا؟
ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىنى خەلىپە تالاليدۇ .خەلىپە بۇ ھوقـۇقنى بەزى جـايالردا سـايالم
ئارقىلىق ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن پۇقراالرغا تاپشۇرۇپ بەرسـە ،سـايالمغا پەقەت دىنىـي جەھەتـتە ھەقىقىـي
مۇسۇلمان ئەر كىشىلەرال قاتنىشااليدۇ .كۇفرى نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىنى بولسا ،سايالم ئـارقىلىق
پەقەت خەلق تالاليدۇ .سايالمغا قاتناشقۇچىالرنىڭ ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇشى شەرت قىلىنمايدۇ.
 ۋەكىللەرنىڭ ھوقۇق دائىرىسى
رئىسالم دۆلىتىنىڭ كاپىر گەرەجدانى
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ھوقۇق دائىرىسى جەھەتتە ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرى بىـلەن كـۇفرى نەزىرىـدىكى خەلـق
ۋەكىللىرى ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى زور پەرق بار.
ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىـرى پەقەت خەلىـپە بىـلەن پـۇقراالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئەلچىـلەردۇر.
مەن ئۇنى كېڭەش مەجلىسىنىڭ ئەڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك خىزمىتـى توغرىسـىدىكى مەزمـۇنالردا بايـان
قىلغان ئىدىم.
ئەمما كاپىرالرنىڭ كـۇفرى پارالمېنتىـدىكى خەلـق ۋەكىللىـرىگە كەلسـەك ،ئـۇالر ئىالھـالردۇر .ئـۇالر
ﷲنىڭ

وَن ي ت ِ
ض ا أَرباب ا ِم ن ُُ ِ
وَّ
َّخ َذ بَ ْع ُ
ضنَا بَ ْع ً َْ ً ْ
َ َ

َِّ
اه ﷲن قغيۇى بى -بى نمىرنى خىۇدا قىلىۋاىمىايل  1دېـگەن

سۆزىدە زىكرى قىلىنغان ،ﷲنى قويـۇپ كىشـىلەرگە ئـۆزلىرىنى مەئبـۇد قىلىۋالغـان ئـادەملەردۇر ،ئـۇالر
خەلق ئىچىدىكى قانۇن بەلگىلەش ھوقۇقىغا ئىگە ھۆكـۈمرانالردۇر ،ئۇالرنىـڭ چىقارغـان قـانۇنى قانـداق
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،بارلىق خەلقنى ئەمەل قىلىشـقا مەجبۇراليـدىغان قانۇنغـا ئايلىنىـدۇ .مانـا بـۇ
دېموكراتىيىنىڭ تەلىپى.
دېموكراتىيىدىن ئىبارەت بۇ يېڭى دىنغا ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق نۇرغۇن كىشىلەر دىندىن چىقىپ
مــۇرتەد بولــۇپ كەتتــى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز ھەرقانــداق شــەكىلدە بۇنــداق پارالمېنــا ســايالملىرىغا
قاتنىشىشنى ،مەيلـى ئـۇ ئىلتىمـاس قىلىـش يـاكى ئـاۋاز بېرىشـكە قاتنىشـىش ۋە يـاكى نـامزاتلىقنى
ئىلتىماس قىلغۇچىالرنى تەشۋىق قىلىش شەكلىدە بولسـۇن ،ھـارام دەپ كېسـىپ ئېيتىمىـز .بـۇالرنى
سادىر قىلغۇچى يا كۇفرىغا چۈشۈپ قالىدۇ ،يـاكى كاپىرالرغـا مايىـل بولـۇپ ،ئۇالرنىـڭ تەشـكىالتلىرىغا

ياردەم بېرىپ قالىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېـگەنَ  :وَم ْن يَتَ َوََّلُ ْ ِم ْن َُ ْ فَِإسَّأُ ِم ْن ُه ْ 
ئۇالرن

دوست تۇتىدنىەن ئۇ ۇ ئەنە شۇالردن

ياردە لەشمەڭالر.

سانىلىدۇ 2،وَن تَ عاوسُوا ََلَ ا ِ ِْ والْع ْ و ِ
اَّ
َ ُ َ
َ ََ

سىىلەردن

شىمىى

گۇناھقا ۋە زۇىۇ غا

3

پارالمېنا سايلىمىغا قاتنىشىشتا مەنپەئەت بار دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەرقانداق چۈشـەنچە قوبـۇل
قىلىنمايــدۇ .بــۇنى ئىجتىھــاد دەيلىمىكــى دېســەك ،ئىجتىھــاد دېــيىش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ شــەرىئەتتە
كۆرسىتىلگەن شەرتلىرى تولـۇق تېپىلىشـى كېـرەك .قۇرئـان ۋە ھەدىسـتىن ئوچـۇق دەلىـل بـار يەردە
ئىجتىھاد قىلىشقا يول يوق.
ياكى بۇ خىل سايالمالرغا قاتنىشىشتا نىيىتىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ چۈشەنچە بېرىشـمۇ
قوبۇل قىلىنمايدۇ .چۈنكى ،ئۆلىماالر شۇنىڭغا بىرلىككە كەلگەنكى ،نىيەت ھارامنى ھاالل قىاللمايـدۇ.
بۇ مەسىلە توغرۇلۇق باشقا جايدا ﷲخالىسا تەپسىلىي توختىلىمىز.
مېنىڭ خەلق ۋەكىللىرى مەجلىسىنى تەسىس قىلىـش توغرىسـىدىكى ۋە ئـۇنى خەلـق ۋەكىللىـرى
مەجلىســى دەپ ئاتاشــتىكى دەلىلىــم ـــــ پەيغەمــبەر



نىــڭ ھــۇنەين غازىتىــدىن كېــيىن ھەۋازىــن

ئەسىرلىرىنى ئىگىلىرىگە قايتۇرۇپ بېرىشكە ئۈندەپ دېگەن مۇنۇ سۆزىدۇر« :ههَنر رَاُ هَ ارْمعررَا هذ ان هرْمى ُكْ هرممعر الر
ه
ه ه
ه
ه
مٍسر ام ر
مٍسرنا اكل اة ُعممْر ُارنام ُ
يمامْذانرناممٍَجدُع ا
مٍُْْْرنامار اجدُمععر اَل ارَ ُِممعَرعلِلر نامْاخُام ُرَُرَانرعلىم ا
عرَممَّريمارنام ا ر لاِمىاممٍر ُارناممٍ ُُْكْرَاْم امرُكْرنامار اجم ا رعلىم ُ
طاُِععرََ ه
اذنُعع» «مەن كىمنىڭ ئىزنـى بەرگەنلىكـى ،كىمنىـڭ ئىزنـى بەرمىگەنلىكىنـى بىلمەيـمەن ،شـۇرا
ُ ا
سىلەر قايتىپ كېتىڭالر ،بىزگە ئىشىڭالرنى (يەنى پىكرىڭالرنى) مەسئۇللىرىڭالر يەتكۈزسۇن» ،ـــ دېدى.

1رسۈرە ئال ئىمران  -64ئايەت ر
2رسۈرە مائىدە  -51ئايەت ر
3رسۈرە مائىدە  -2ئايەت ر
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كىشـىلەر قايتىـپ كەتتـى ،ئۇالرغـا مەسـئۇللىرى گەپ قىلـدى .مەسـئۇلالر پەيغەمـبەر
قايتىپ كېلىپ ،ئۇالرنىڭ رازىمەنلىك بىلەن ئىزنى بەرگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.

«عل اد هريم



نىـڭ قېشــىغا

1

ـــــ ئەلئەرىي ـف» ئەرەبــچە ئاتــالغۇ بولــۇپ ،بىــر گــۇرۇھ كىشــىلەرنىڭ ئىشــىنى بېجىرگــۈچى

مەســـئۇلنى كۆرســـىتىدۇ .بۇنـــداق ئاتىلىشـــىنىڭ ســـەۋەبى ،يۇقىرىـــدىكىلەر خەلـــق ئاممىســـىنىڭ
ئەھۋاللىرىنى بىلمەكچى بولغىنىدا ،مۇشۇ مەسئۇل ئارقىلىق خەۋەر تاپىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر.
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى بەتتال مۇنداق دېگەن‹ :ھەدىستە ۋەكىللەرنى تەيىنلەش يولغـا
قويۇلغان .چۈنكى ،خەلىپىنىـڭ ھەمـمە ئىشـقا ئـۆزى بىۋاسـىتە ئارلىشىشـى مـۇمكىن ئەمەس ،شـۇنىڭ
ئۈچۈن ئۆزى بىلەن ھەمكارلىشىدىغان ياردەمچىلەرنى تەيىنلەشكە موھتا ›.
ئىبنى بەتتال يەنە مۇنداق دېگەن‹ :بۇيرۇش ۋە توسۇش بارچە ئاۋامغا قارىتىلسا ،ئۇنىڭغـا نىسـبەتەن
بەزى كىشــىلەر قــاراملىق قىلســا ،يەنە بەزىــلەر ســەل قارايــدۇ .ئەگەر ھەربىــر قەۋمــگە بىــردىن ۋەكىــل
تۇرغۇزۇلسا ،ھېچبىر كىشىنىڭ بۇيرۇلغاننى قىلىشتىن باشقىنى قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ›[.

2

ۋەكىلــلەر خەلــق ئاممىســىنىڭ رەھبەرلىــرى بولــۇپ ،ئــۇالر ئاممــا بىــلەن خەلىــپە ئوتتۇرىســىدىكى
ۋاس ـىتىلەردۇر .ئــۇالر ھاكىمغــا خەلقنىــڭ پىكىــر-تەلەپلىرىنــى دوكىــالت قىلســا ،خەلقــقە ھاكىمنىــڭ
تەلىماتلىرىنى يەتكۈزىدۇ.
مانا بۇ مېنىـڭ نەزىرىمـدىكى ئىسـالم كېڭىشـى تەلەپ قىلغـان مۇتەخەسسىسـلەر مەجلىسـى بىـلەن
خەلق ۋەكىللىرى مەجلىسى.
مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسى بىلەن خەلق ۋەكىللىرى مەجلىسى بىر-بىـرىگە چەمبەرچـاس باغالنغـان
بولۇپ ،خەلىپە ئاممىنىڭ ھال-ئەھۋاللىرىدىن ۋاقىپ بولۇش بىلەن بىـرگە ،ئۇالرغـا پايـدىلىق بولغـان
ئىشالرنى ھەم بىلىشى كېـرەك .بـۇ خەلـق ۋەكىللىـرىگە تاپشـۇرۇلىدۇ .شـۇنداقال ،خەلىـپە ھەر سـاھەدە
ئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىزمەتلەرنى دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ئۆلچىمى بويىچە باھـاالپ چىقىشـى
كېرەك ،بۇ تەجرىبىلىك مۇتەخەسسىسلەرگە تاپشۇرۇلىدۇ .ﷲياخشـى بىلگۈچىـدۇر .مۇتەخەسسىسـلەر ۋە
خەلــق ۋەكىللىرى ـدىن ئىبــارەت بــۇ ئىككــى گــۇرۇھ خەلــق ئىچىــدىكى قــارار ماقۇلاليــدىغان نوپۇزلــۇق
كىشىلەرنى ھەمدە كاتتا ئالىمالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئەسكەرتىش:
مەن يۇقىرىدا «دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىلىملەر» دەپ بايـان قىلـدىم ،نۇرغـۇن كىشـىلەر بـۇ خىلـدىكى
ئايرىشــنى ياقتۇرمــاي‹ :ئىســالم ۋە مۇســۇلمانالرغا خىــزمەت قىلىــدىغان ھەرقانــداق ئىلىــم دىنــدىن
ھېسابلىنىدۇ› ،دەيدۇ.
ئىنساننىڭ ياخشى نىيەت بىلەن مۇباھ ئىشالرنى قىلغـانلىقىغىمۇ سـاۋاب بېرىلىدىغانلىقىـدا شـەك
يوق .قانداقمۇ پەرز كۇپايىلىك ھالەتتىن بەزىدە پەرز ئەين ھـالەتكە ئۆزگىرىـدىغان ھەمـدە مۇسـۇلمانالرغا
پايــدىلىق بولغــان دۇنيــالىق ئىلىمــلەرگە ســاۋاب بېرىلمىســۇن؟ ل ـېكىن ،بــۇ ئىلىملەرنــى دىنىــي ۋە
دۇنيالىق ئىلىـم دەپ ئىككىـگە ئايرىشـقا توسـالغۇ بواللمايـدۇ .چـۈنكى ،بـۇ ئـايرىش پەيغەمـبەر
تارىخىدا خورمىنى چارالشتۇرۇش قىسسىسىدە كەلگەن.
1ربۇخارى رىۋايىتى ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -163بەت ر



نىـڭ
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رشَِّممٍرناةممررفههممْرنام اقم ا ه ه
ه
مٌر اكم اذعر
َّملُ احر ام ا
«َانرعلىمهمِرر اْممرررسهاقممع ريمُلا هق ُحممع انرنام اقم ا
مٍَ ارْممٍرلممىاخل ُكْر اممٍلُععر مُلم ا
مٍَرلاممعر الرتامُ ادلُمععرلا ا
مٍَرنا اخم امر ال ً ا
كْر» پەيغەمبەر
رُنمِاٍ ُ
لاْرسهْاْ هر ُ

اَاك اذعر ا ا
ٍَرَانماُْرَا ُ



خورمىنى چارالشـتۇرۇۋاتقان بىـر قەۋمنىـڭ قېشـىدىن ئۆتـۈپ

كېتىۋېتىپ مۇنداق دېگەن« :ئەگەر مۇنداق قىلمىغان بولسـارالر ياخشـى بـوالتتى» .كېـيىن خـورمىالر

پۇچەكلىشىپ كەتتى .پەيغەمبەر



ئۇالرنىڭ قېشىدىن ئۆتۈۋېتىپ« :خورمارالرغا نېمە بولـدى؟» دېـدى.

ئۇالر مۇنداق دېيىشتى« :سىلى ‹كېسىپ چارالشتۇرمىغان بولسارالر ياخشى بوالتتى› ،دېگەن ئىـدىلە».
پەيغەمبەر « :دۇنيالىق ئىشلىرىڭالرنى ئۆزۈرالر ئوبدان بىلىسىلەر» ،ـــ دېدى.
ئىمام مۇسلىم رافىئ ئىبنى خەدىيجدىن رىۋايەت قىلغـان يەنە بىـر ھەدىسـتە ،پەيغەمـبەر

دېـــــگەن« :هّنام ممٍرَانام ممٍرسَ م ممرره اذعرَاْ م ممرتُ ُكْرسهَ م ممي هرْ م ممع ه
رُي م ممىه ُكْرنا ُخ م م ُذَعرسهم م همَ ارَه اذعرَ ااْ م ممرتُ ُكْرسه اَ م ممي هرْ م ممع ارََ
ا
اا ن ا



مۇنـداق

َ م م نرمر»
رناهإّنام ممٍرَانام ممٍرسا ا

«شۈبھىسىزكى ،مەنمۇ بىـر ئىنسـان .ئەگەر مەن سـىلەرنى دىـنىڭالردىن بىـر نەرسـىگە بۇيرۇسـام ،ئـۇنى

تۇتۇرالر .سىلەرنى رايىمدىن بىر نەرسىگە بۇيرۇسام ،مەنمۇ بىر ئىنسان».
مەن بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىدەك يەكۈن چىقىرىمەن:

هه ه ه
رخِمرعريمُ اُ هقعَُره
پەيغەمبەر  ئۆزىنىڭ « اْعريُرُرعلِلُرسَ ا ً

ع» «ﷲتائاال بىراۋغا ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا،
رعلم هي هر

ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ» 1دېگەن سـۆزىدە دىنـدا ئـالىم بولـۇش بىـلەن دۇنيـا ئىشـلىرىنى بىلىشـنىڭ
ئوتتۇرىسىنى ئايرىدى.
بىز ئاتىغان دۇنيالىق ئىلىمدىن مۇئمىن ۋە كـاپىر ئورتـاق بەھـرىمەن بولىـدۇ ،ئەلـۋەتتە .لـېكىن،
دىندا ئالىم بولۇش دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ (كاپىر دىندا ئالىم بواللمايدۇ).
بۇ دېگىنىمىز ،بىر ئادەم دۇنيا ئىلىملىرىنى بىلسە ،ئۇ دىنىي ئىلىملەرنى بىلمىسىمۇ بولىدۇ يـاكى
ئەكسىچە دىنىي ئىلىملەرنى بىلسە ،دۇنيا ئىلىملىرىنى بىلمىسىمۇ بولىدۇ ،دېگەنلىـك ئەمەس .بەلكـى
ﷲنىڭ پەزلى-مەرھەمىتى بىلەن بىر ئادەم ئىككىال ئىلىمگە ئىگە بولۇشى مۇمكىن.
دۇنياۋى ئىلىملەردە مۇتەخەسسىس بولغۇچى ئالىم ئۆزىنىڭ ساھەسىدە كېڭەش ئەزالىقىغا الياقەتلىك
بولۇشى ئۈچۈن ،شەرىئەتتىكى ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇشـنىڭ شـەرتلىرىنى ئۆزىـدە تولـۇق ھازىرلىغـان
بولۇشى الزىم ،ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر .ر
بىر بۆلۈك كىشىلەر دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ئىچىـگە ئۇنىڭـدىن بولمىغـان ،بەلكـى ئەسـلى دىنـدىن
ھېسابلىنىدىغان نەرسىلەرنى كىرگۈزۈپ قويۇشتى .مانا بۇالر ئىسالم تونىغا ئورىنىۋالغان ئىلمـانىيالر ۋە
دەھرىيلەر بولۇپ ،ئۇالر جازانىنى مۇھىم بولغان يېڭى ئىقتىسادىي تۈزۈملەرنىڭ قاتارىـدىن دەيـدۇ .ئەگەر
سىز ئۇالرغا ئىنكار قىلسىڭىز ،ئۇالر‹ :پەيغەمبەر « :سىلەر دۇنيالىق ئىشىڭالرنى ئوبـدان بىلىسـىلەر»
دېگەن› ،ـــ دەيدۇ ھەمدە مەزكـۇر ھەدىسـنى تۇتقـا قىلىۋېلىـپ سوتسـىيالىزم ،دېمـوكراتىيە ،ئىلمـانىي
مائارىپ تۈزۈمى ۋە ئىلمانىي تەشۋىقات قاتارلىق ھارام قىلىنغان يولالرنى ھاالل سانايدۇ .شۇ ئـارقىلىق
نــادان ئــاممىنى ئازدۇرىــدۇ .بۇنــداق تۇتۇرۇقســىز ســۆزلەرنى نەقىــل قىلى ـپ ،ئۇنىڭغــا رەددىــيە بېرىــپ
ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق.
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
 رئىلمانىي :دىنچى ئەمەس دېگەن

مەنىنى بىلدۈرىدۇ .بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇماتقا ئىگە بولماقچى بولسىڭىز مۇھەممەد شاكىرنىڭ «ئىلمانى گۇرۇھى ۋە
ئۇنىڭ فاجىئەسى» ناملىق كىتابچىسىگە مۇراجىئەت قىلىڭ
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ﷲتائاال مۇنداق دېگەن :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنوا ن تُ َ ِْ موا ب ْي ي َ ِي َِّ
اه َوَر ُس ولِ ِأ
َ َُ
َ َ
ُ ََْ َ
ﷲنى

پەيغە رى ننى

ئاىدندا (ھېچقانداق بى ئىشن

ۋە سۆزن

ئ

ۇئمىنلەر! سىلەر ﷲنى

ئ ئاىدى بىلەن قىلماڭالرَ  1،وَما َكا ََّ لِ ُم ِْْم ٍن َون

اْلِيَ َنُِ ِم ْن أ َْم ِنِه ْ َوَم ْن يَ ْع ِ
اهُ َوَر ُسولُأُ أ َْم ًنا أَ َّْ يَ َُو ََّ ََلُ ْ ْ
اهَ َوَر ُسولَأُ فَ َ ْ َ َّل َ انً ُمِينً ا
ر َّ
ض َّ
ُم ِْْمنَ ٍل ِذَا قَ َ
پەيغە رى ى بى ەر ئىشاا ھۆشىم چىقارغان چاغدا ئەر-ئايال ۇئمىنلەرنى

(يەنىى

ﷲۋە ﷲنىىى

ۇخاىىپەتچىلىك قىلىشىغا بغىمايدۇئ شىمى
ئغپئغچۇق ئازغان

ﷲۋە ئۇنى

ئۆز ئىشىدا ئىخاىيارىىق

پەيغە رىىى ى بىىى ەر ئىشىىاا ھۆشىىىم چىقارغىىان ئىىىىەن ھىىېچ ئادە نىىى
ﷲقا ۋە ئۇنى

بغىمايدۇ
ئۇنىاغىىا

پەيغە رى نگە ئاسىيلىق قىلسا ھەقىىقەتەن ئىۇ

2
ِ
ِ
ين
الن ُس و َ فَِإ َّْ تَ َولَّ ْوا فَِإ ََّّ َّ
يع وا َّ
اهَ ن ُُِّ ُّ
اهَ َو َّ
بغىىدۇ .قُ ْل أَع ُ
ب الْ ََ اف ِن َ

ئېياقىنىى

پەيغە رەرگە ئىاائەت قىلىاالر» .ئەگەر ئۇالر (ئىاائەت قىلىشاى ئ يىز ئۆرۈسە ﷲشاپى الرن

ئايەتلى نن ئىنىار قىلغانالرن ئ دوست تۇتمايدۇ.

ۋە

«ﷲقىا ۋە

(يەنى

ﷲنىى

3

مەسلىھەت كېڭىشىدىكى ك ۆپ سانلىقنىڭ تەسىرى
مەسلىھەت كېڭىشىدىكى كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشقا بوالمدۇ؟ ئېتىبارغـا ئالسـاق،
قانداق ھالەتتە ئېتىبارغا ئالىمىز؟
بۇ سوئالغا بېرىدىغان جاۋابىمىز تۆۋەندىكى نۇقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:
 شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سانلىق قايسى؟
 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشنىڭ شەرتلىرى نېمە؟
 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغاندا قانداق پايدىالر قولغا كېلىدۇ؟
 شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سانلىق قايسى؟
شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سـانلىق دېگىنىمىـزدە ــــ كـۆپ سـانلىق خەلـق ئاممىسـى
مەقسەت قىلىنماستىن ،بەلكـى كـېڭەش ئەزالىـرى ئىچىـدىكى كـۆپ سـانلىق ئەھلـى ئىلىمـلەر كـۆزدە
تۇتۇلىدۇ .چۈنكى ،ﷲتائاال قىيىن ئىشالرنى ئەھلى ئىلىملەرگە قايتۇرۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېگەن:

ِ
ِ َّ ِ
رُُّوهُ ِ َُ َّ ِ
أ تَ ْنَُِوسَأُ ِم ْن ُه ْ 
ين يَ ْ
َ
الن ُس و َوِ َُ أ ُْوِ األ َْم ِن م ْن ُه ْ لَ َعل َم أُ ال ذ َ
ۇئمىنلەرئنى

خەۋەرنى

ئىچىدنى

ئەگەر ئىىۇن

ئىى ئىساىدنىىلەرگە ەىۇم قىلسا (شۇئ خەۋەرن

ھەقىقىھ ئەھۋاىىن ئ ئۇالردن ئەىۋەتاە بىلىۋاالتا .

شۇففارالرئغا ئىاائەت قىلساڭ ئۇالر سېن

پەقەت ياىغاننىال سۆزىەيدۇ.

ﷲنى

پەيغە ىىرەرگە ۋە ئىىۇالر (يەنىى
چىقىارغۇچىالر ئىۇن

ِ
يي ِ
ض لُّو َ
َ وِ َّْ تَُ ْ أَ ْكثَ َن َم ْن ِِف األ َْر ِ ُ

ئەگەر سىىەن يەر يىزنىىدنى
يغىىدن

(يەنى

شىۇ

4

ﷲتائاال كۆپ سانلىق خەلق ئاممىسى توغرۇلـۇق مۇنـداق دېـگەن:

يل َِّ
ََ ْن َس ِ ِ
ص و ََّ
اه ِ َّْ يَتَِّ ُع و ََّ َِّن الظَّ َّن َوِ َّْ ُه ْ َِّن َيَْ ُن ُ

َ ولَ ْو

شۆپچىلىىىك شىشىىىلەر (يەنىى

ئازدۇرندۇ .ئۇالر پەقەت گۇ انغىال ئەگىشىدۇ ئۇالر

5

ئومۇمىي خەلق ئاممىسى بىـلەن كـېڭەش ئەزالىـرى ئىچىـدىكى كـۆپ سـانلىق ئەھلـى ئىلىملەرنـى
پەرقلەندۈرۈش ،مەن يۇقىرىدا بايان قىلغـان ئىبنـى ئاببـاس
1رسۈرە ھۇجۇرات  -1ئايەت

2رسۈرە ئەھزاب  -36ئايەت

3رسۈرە ئال ئىمران  -32ئايەت

4رسۈرە نىسائ  -83ئايەت ر
5رسۈرە ئەنئام  -116ئايەت ر
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بىــلەن ئــۆمەر
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نىــڭ ئوتتۇرىســىدا بولــۇپ ئــۆتكەن دىئــالوگالردا ئېنىــق ئىپــادىلەنگەن بولــۇپ،

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف



ئۆمەر



غا (ئۆز پىكرىنى) ھە

مەۋسۇمىدا ئومۇمىي خەلق ئالدىدا ئوتتۇرىغـا

قويماسلىققا ،بەلكى مەدىنىگە قايتىپ كەلگۈچىلىك كۈتۈپ تۇرۇپ ،ساھابىلەرگە گەپ قىلىشقا نەسىھەت

مٍسريمغلهُمع انر لا ا ه
عْمٍر
قىلىپ مۇنداق دېـگەن ئىـدى { :رتامُ ادمررنامهإنرعل اةع هِ امْ ا
اخ ُ
مىرَمل هُ ا
مٍٍرعلى ه ا ُ ا
رِ اةم ُ ارَ ا ا
مٍفرَانر ريمُى هَلُ ا
مكرناْ ا
ه
لاممىرَج هععممٍرنامِ هاممع هرفممٍر ُكم ُّمر ه
ٍبرَِم ه
رعلُممى هارناممااخلُ رسهْاام ه
معَرعلِلهرر هْم امعر
رُ اعَرعوهَم امره ارَاُ اعَ ُّ
رَممَّرتامق م ا اررعل اة يىا ما ا
ا ا ا ُ ُ ا
ا
رْاممعرناْاْ هعممر ا
ُ
مح ا ُ
ا
ه
مٍَرَعلِلهرلا ُم ه ه
ه
ه
ة ه يىام هرما} {«ئەي
عْممَُرسهٍل ار
عرْ اقٍلااام ا
مك ارَيمُى هَلُ ا
يع ارَعلان ا
معْعرسممَره رَاََ ارْ اقممٍ رَاُ ُ
ا
َّممٍ هَرنامِاح اُ ُمع ا
مىرَجع اعممٍرنام اقم ا ا
عْممٍر الام ا
عل ُة اعممٍج هر ا

ئۆمەر ،ئۇنداق قىلمىغىن! چۈنكى ،ھە

مەۋسۇمىغا كىشىلەرنىڭ نادان ،پەسكەشلىرىمۇ يىغىلىدۇ .ئۇالر

يېنىڭغا كېلىۋېلىپ ،سۆزۈرنى ئۆز يولىدا چۈشەنمەي تارقىتىپ يۈرۈشىدىن ئەنسىرەيمەن .شـۇرا ،سـەن
ھىجــرەت ۋە ســۈننەت دىيــارى بولغــان مەدىــنىگە كېلىــپ ،رەســۇلۇلالھ



نىــڭ مۇھــاجىر ۋە ئەنســار

ساھابىلىرىنىڭ قېشىغا يېتىپ كەلگۈچە ئۆزۈرنى بېسىۋالغىن .ئۇالر سۆزۈرنى ياد ئېلىۋېلىپ ئۆز يـولى
بىـلەن چۈشـىنىدۇ دېسـەم ،ئــۆمەر‹ :ﷲبىـلەن قەسـەمكى ،مەن مەدىــنىگە قايتىـپ تـۇنجى قىلىــدىغان
ئىشىم شۇ بولىدۇ› ،ـــ دېدى}.

1

شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن ئىسالم دىيارىدا خەلـق ئـاۋازىنى ئېلىشـقا ئـورۇن يـوق دەپ قـارايمەن .كـۇفرى
تۈزۈمىدە بولسا ،ئاساسىي قانۇن ماقۇلالش جەھەتتە خەلقنىڭ پىكرىنى ئـېلىش ،پـارالمېنتتىكى خەلـق
ۋەكىللىرى ماقۇللىغان قارارالردىنمۇ كۈچلۈك ئورۇندا تۇرىدۇ .چـۈنكى ،پىكىـر ئـېلىش دېموكراتىيىنىـڭ
بىۋاس ـىتە نەمۇنىســى .ئەممــا ،پارالمېن ـا بولســا ،دېموكراتىيىنىــڭ ۋاس ـىتىلىك نەمۇنىســى .ئۇالرنىــڭ
كۆزقارىشــىدا خەلقنىــڭ پىكرىنــى ئــېلىش ،پــارالمېنتتىكى خەلــق ۋەكىللىــرى ماقۇللىغــان قــارارالردىن
كۈچلۈك ئورۇندا تۇرىدۇ.
مېنىڭ خەلق ئاۋازىنى ئېلىشقا ئىنكار قىلغـانلىقىم ،ئىلگىـرى بايـان قىلغـان خەلـق ۋەكىللىـرى
توغرىسىدىكى ھەۋازىن ئەسىرلىرىنىڭ ھەدىسىگە زىـا كەلمەيـدۇ .چـۈنكى ،پەيغەمـبەر



سـاھابىلەردىن

پەقەت ئۇالرنىڭ ئـۆز تەسـەررۇپىدىكى نەرسـىلەر ئۈسـتىدە پىكىـر ئالـدى .ئـۇ نەرسـىلەر ھـۇنەين غازىتىـدا
ئولجىغا چۈشكەن ئەسىرلەر ئىدى .ھەۋازىن خەلقـى مۇسـۇلمان بولـۇپ ،پەيغەمـبەر



دىـن (مۇسـۇلمانالر

تەرىپىدىن غەنىمەت ئېلىنغان) ئەسىرلەر ۋە مال-مۈلۈكلىرىنى ئىلتىپات قىلىـپ قـايتۇرۇپ بېرىشـىنى
تىــلەپ كەلگەنـدە ،پەيغەمــبەر



ئۇالرغــا ئەســىرلەر بىــلەن مــال-مۈلۈكلەرنىـڭ قايســى بىرىنــى تــالالش

ئوتتۇرىســىدا ئىختىيــارنى بەردى .ئــۇالر ئەســىرلەرنى قــايتۇرۇپ ئېلىشــنى تاللىــدى .پەيغەمــبەر



ئــۆز

نېسىۋىسىنى قايتۇرۇپ بەردى .ئـۇ زاتقـا ئەگىشـىپ كىشـىلەرمۇ ئەسـىرلەرنى قـايتۇرۇپ بەردى .لـېكىن،
ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن قـايتۇرۇپ بېرىشـتىن بـاش تارتقـان كىشـىلەرنى پەيغەمـبەر



ئەسـىرىنى قـايتۇرۇپ

بېرىشكە بۇيرۇدى ھەمدە ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆتنىسىنى بېرىشكە ۋەدە قىلدى.
مانا بۇ ئىمام بۇخارىنىڭ مەرۋان



ۋە مىسـۋەر ئىبنـى مەخـرەمە



دىـن رىـۋايەت قىلغـان ھەدىسـىدە

عَرعلِلهرر ا ا ه
رَْيرجٍ رَنم ُ رْمعع هَ ان ه ه
ْير
ئېنىق كەلگەن .بۇ ھەدىسنىڭ تولۇق تېكىستى مۇنداقَ« :ان ارَ ُِ ا
رُْملة ا
ٍَ ا ا ا ُ ا ا ا ُ
ٍَر اوْرَِ ُ ه
ه هه
مبرعْم هي ه ره ا رَاام ا َُُرناٍخاا ه
ه ه
مِر
اَ ُّ ا
معَرعلِلررَ ا
نا اُْالُعُرَانريما ُرُر لاِعْررَاْ اعع اوُْ ارَ اُِمِام ُعْرنام اق ا ُ ا ُ
ُ
مٍََعر َم ا ىرعلامٍك اُاامْير ْمٍرعلُ ا
ٍَرَا ر ُكىٌرعِماْنماٌِرفههمْرَام ر اكمٍ انرَِ ُ ه
ه
ه
ه
ه
ه
مْير
مْير ام اُ امررْمعرعلامٍك ه رناملاةمٍرتامُام ا
معَرعلِلررعنماا ا امررَخ امرُرْْرسه م ا ر اَ امرارلاِملاماًرَ ا
اُ
ُ ا ُ ا
اَ ٍْرعل اة ا ا
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ٍرَناٍَرُِمِمىٍرنام اقٍ رَِ ُ ه
هه
ه
عَرعلِلهرر اِمررَعُرهلاِ هعْره رهَ ا ىرعلاٍكهاُاام ه
ْيرنامْاثم ا ر الامىرعلِلهر
اوُْرَان ارَ ُِ ا
عَرعلِلرره رعل ُةُملة ا
ْير اٍلُععرناإن ا ا ُ ا ا ا ا ا ُ
ُا
مٍَرَاْمٍرسمدم رنامهإنرهخممععن ُكْ ه
ه
ه
ه
ه ه
مبر
ْي ارَههَنر ام ارََاي ُر
مٍرْ امعرَاْلُمَُ ُ
رَّر ام ا ا ُ
رجٍ َُنامٍرتاممٍكُه ا
اا ا
با ُ
رِمُمِام ُعْ ارْمعرَ ا
رْ ُمؤا ر ام ا
مٌرَانرَ ُاَُر لامِعْ ا
اَمبرَانريُااِم ا
ناملِمُدممررَْممعرَاَممب هرْممى ُكْرَانري ُكممع انر رلام ه ه
مٍسر ام رطاُِمىامٍر
رَممَّرنمُد هاِاممَُرهيممٍ ُ هرْممعرَاَهَ ارْممٍريُهُممي ُرعلِلُر الاِمىاممٍرناملِامُ ادممررنام اقم ا
مىرَ ممَ ا
ا ا
ا
ا ا اا ا
مٍَرعلىم ُ
معَرعلِلهررهنممٍرا رن م هَ رْممعرَ هاذن هرْممى ُكْره ر اذلهم ه
ه
ه
عرَممَّريمارنام ا رهلاِمىاممٍر
مٍَر اومُمْ ارَ ُِم ُ
معَرعلِلهر اومُمْرنام اقم ا
مٍرَ ُِم ا
ا ا
ا
ا
اذلم ا
مكرمممعر ارلرياممْ اذنرناممٍَجدُع ا
مكريام ا
معَرعلِلهررنام مْاخُمرَ رَانمع ممْر ام م رطاُِم مععرََ ه
رَّرَجدم مععره اَلرَِ م ه
اذنمُ معع» ھەۋازىــــن
مٍسرنا اكل اة ُع ممْر ُارنام ُ
اُ ُ ُ
مٍُْْْ ُ ا ا ُ
اُ
ُ ا
ُارناممٍ ُُْكْرَاْ م امرُكْرنامار اجم م ا رعلى م ُ
قەبىلىسىنىڭ ئەلچىلىـرى پەيغەمـبەر



نىـڭ قېشـىغا مۇسـۇلمان بولـۇپ كېلىـپ ،پەيغەمـبەر



دىـن

ئۆزلىرىنىـڭ (مۇسـۇلمانالر تەرىپىـدىن غەنىـمەت ئېلىنغـان) مـال-مۈلـۈكلىرىنى ۋە ئەسـىرگە چۈشـكەن
ئايال-باللىرىنى ئىلتىپات قىلىپ قايتۇرۇپ بېرىشـىنى سـوراپ كەلگەنـدە ،ئۇالرغـا پەيغەمـبەر « :مەن
ئەڭ راسا سۆزنى ياخشى كۆرىمەن ،سىلەر ئىككىنىـڭ بىـرىگە تـۇرۇرالر ،يـا بـاال-چاقارالرغـا يـا مـال-
مۈلكىڭالرغــا تــۇرۇرالر .مەن ســىلەرنى كــۈتكەن ئىــدىم( ،يەنــى ســىلەرنى كېلىــپ قــاالرمىكىن دەپ
ئەسىرلەرنىڭ تەقسىماتىنى كەينىگە تارتقان ئىدىم ،سىلەر كېچىكىپ قالدىڭالر)» ،ـــ دېدى .پەيغەمـبەر



تائىفتىن قايتىپ كېلىپ ،ئۇالرنى ئون نەچچە كېچە كۈتكەن ئىـدى .ئەلچىـلەرگە پەيغەمـبەر



نىـڭ

پەقەت ئىككىنىڭ بىرىنىال قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقى ئايان بولىۋىدى ،ئـۇالر« :بىـز ئايـال-بـاللىرىمىزنى
تالاليمىز» ،ـــ دېدى .ئۇنىڭـدىن كېـيىن پەيغەمـبەر



(مۇسـۇلمانالر ئىچىـدە) ئورنىـدىن تـۇرۇپ ﷲقـا

اليىق رەۋىشتە سانا يوللىغاندىن كېيىن مۇنداق دېـدى« :قېرىنداشـلىرىڭالر قېشـىمىزغا تەۋبە قىلىـپ
كەپتۇ .مەن ئۇالرنىڭ ئايال-باللىرىنى قايتۇرۇپ بەرمەكچى بولدۇم ،سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن ياقتۇرغـانالر
شـۇنداق قىلسـۇن! ياقتۇرمىغـانالرمۇ قـايتۇرۇپ بەرســۇن ،بىـز ئۇنىـڭ بەدىلىـگە ﷲتائـاال بىــزگە بەرگەن
بىرىنچى قېتىملىق ئولجىدىن بېرىمىز» .كىشىلەر‹ :ئى رەسۇلۇلالھ! بىـز ئۇالرنىـڭ ئايـال-بـاللىرىنى
قايتۇرۇپ بېرىشكە چىن قەلبىمىـزدىن رازى بولـدۇق› ،ــــ دېيىشـتى .پەيغەمـبەر « :بىـز ئىچىڭـالردا
كىمنىــڭ ئىزنــى بەرگەنلىكــى ،كىمنىــڭ ئىزنــى بەرمىگەنلىكىنــى بىلمەيمىــز ،شــۇرا ســىلەر قايتىــپ
كې ـتىڭالر! بىــزگە ئىشــىڭالر (يەنــى پىكرىڭالر)نــى مەســئۇللىرىڭالر يەتكۈزســۇن» ،ـــــ دېــدى .كىشــىلەر
قايتىپ كەتتى .ئۇالرغا مەسئۇلالر گەپ قىلدى .مەسئۇلالر پەيغەمبەر
ئۇالرنىڭ رازىمەنلىك بىلەن ئىزنى بەرگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى».



نىڭ قېشىغا قايتىـپ كېلىـپ،

1

 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشنىڭ شەرتلىرى نېمە؟
مەن ئىلگىرى «ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»گە شەرھى يازغۇچى ئالىمنىـڭ ئىجتىھـادىي ئىشـالردا ئەمىـرگە
ئىتائەت قىلىش توغرۇلۇق ئېيتقان سۆزلىرىنى نەقىل قىلغان ئىدىم .ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى :قۇرئان
ۋە ھەدىستىكى دەلىلـلەر ھەمـدە سـەلەف سـالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى شـۇكى ،ئەمىـر ،نامازنىـڭ ئىمـامى،
ھاكىم ،جەڭ قوماندانى ۋە سەدىقە ئەمەلـدارى قاتارلىقالرغـا ئىجتىھـادىي ئـورۇنالردا ئىتـائەت قىلىنىـدۇ.
ئەمىرنىڭ ئىجتىھادىي ئىشالردا قول ئاستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشى پەرز بولماستىن ،بەلكى ئۇالرنىڭ
ئەمىرگە ئىتائەت قىلىشى ۋە ئەمىرنىڭ پىكرىنى دەپ ئۆزلىرىنىڭ پىكرىدىن ۋاز كېچىشى پەرز .چـۈنكى،
جامــائەت ۋە ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەتــى ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈنــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەيــدا
قىلىشنىڭ زىيىنىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇ].

2

1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -4313 ،-4318نومۇرلۇق ھەدىسلەر ر
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مەن يۇقىرىدىمۇ قۇرئان ،ھەدىستىن بۇ سۆزلەرنىڭ دەلىللىرىنى سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىم.
دېمەك ،كۆپ سانلىقنىڭ پىكرى ئىككى شەرت ئاستىدا ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ:
 ئىختىالپنى كېسـىپ تاشـاليدىغان ئېنىـق شـەرئىي دەلىـل يـوق ،ئىجتىھـاد قىلسـا بولىـدىغان
يەرلەردە.
 ئەمىر ئىجتىھاد قىلسا بولىدىغان يەرلەردە ئۆزىنىڭ پىكرىنى كېسىپ ئېيتمـاي ئىشـنى كـېڭەش
ئەزالىرىغا تاپشۇرسا.
 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغاندا قانداق پايدىالر قولغا كېلىدۇ؟
كۆپ سانلىقنىڭ پىكرى كۈچلەندۈرۈش رولىنى ئوينايدۇ .بۇنى ئىبنى ھەجەر ئۆمەر



نىڭ شامدا ۋابـا

كېســىلىنىڭ تارقالغــانلىقىنى ئــارالپ ،يېنىــدىكى كىشــىلەردىن مەســلىھەت ســورىغان ئەســەرنىڭ
شەرھىسىدە كەلتۈرگەن .بۇ ئەسەر ئۈستىدە ئىلگىرى توختىلىپ ئۆتتۇق.
ئىبنــى ھەجەر بــۇ ئەســەردىكى پايــدىالر توغرۇلــۇق مۇنــداق دەيــدۇ :ئەســەردىن شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا
بولىدۇكى ،كۆپ سانلىقالرنى ۋە تەجرىبىسى مول كىشىلەرنى قولالپ-قۇۋۋەتلەشكە بولىدۇ .ئۆمەر



نىڭ

قۇرەيش پېشقەدەملىرى ۋە ئۇالر بىلەن ئورتاق پىكىردىكى مۇھاجىر ۋە ئەنسارالرنىڭ سۆزىگە كىرىشى بۇنى
ئىسپاتاليدۇ .چۈنكى ،بۇالرنىڭ سانى قارشى پىكىردىكى مۇھاجىر ۋە ئەنسار ساھابىلەرنىڭ سانىدىن كۆپ
ئىدى .ئۆمەر



قارشى پىكىردىكىلەرنىڭ دىن ۋە ئىلىمدىكى پەزىلىتىنى پېشقەدەملەرنىڭ يـاش قـۇرامى

ۋە تەجرىبىسىگە سېلىشتۇردى .ئـۇالر بـاراۋەر كېلىۋىـدى ،كـۆپ سـانلىقنىڭ پىكرىنـى قوللىـدى ھەمـدە
ئۇنىڭ قىلغان بۇ ئىجتىھادى ھەدىسكىمۇ ئۇيغۇن كەلگە  ،شۇ توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلغان ﷲتائاالغـا
شۈكرى ئېيتتى].

1

ئەمىر ئـۆز رايـى بـويىچە بىـر ئىشـنى كېسـەلمىگەن ۋاقىتتـا ،كـۆپ سـانلىق كـېڭەش ئەزالىرىنىـڭ
پىكرىنى ئـېلىش ،مېنىـڭ نەزىرىمـدە كـۆپ سـانلىقنىڭ پايدىسـى ھېسـابلىنىدۇ .ئەلـۋەتتە ،بۇنىڭـدىن
مەسلىھەت كېڭىشىنىرمەجبۇرلىغۇچى دېمەكچى ئەمەسمىز .چـۈنكى ،بـۇ ھەقـتە تەپسـىلىي توختىلىـپ
ئۆتتۇق.ر ر
مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ چىقارغان قارارى ئەمىرنى قىستىيالمايدىغانلىقىغا يەنە ئەبۇ بەكرى سىددىق



نىڭ زاكاتنى بەرمىگۈچىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشـقا بەل باغلىغىنىـدا ،باشـقىالرنىڭ مەسـلىھەتىگە

پىســـەنا قىلمىغـــانلىقىمۇ دەلىلـــدۇر .ئۇنىڭغـــا ئىبنـــى ئـــۆمەر رەزىيەلالھـــۇ ئەنھۇمانىـــڭ زاكـــاتنى
بەرمىگــۈچىلەرگە قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش توغرىســىدىكى مۇنــۇ ھەدىس ـى يەتمىگەچــكە ،ئۇنىــڭ دەلىلــى

ه
ه
معَرعلِلهر
عرَ ُِم ُ
رَممَّرياَم امع ُ َعرَانر رهلاممَاره رعلِلُ ارََان ُ
مٍس ا
رَاةم ً ا
ئىجتىھــاد بولســىمۇ كۈچلــۈك ئىــدىَُْ« :ممر ُ رَانرَُاٍتم امررعلىم ا
ه
كمٍرا» «مەن بارچە ئىنسانالر‹ :بىر ﷲدىن باشـقا ھېچبىـر ھەقىقىـي ئىـالھ يوقتـۇر،
ِةععرعلًَّّل ا ارَيمُؤتمُععرعلَا
اَيُق ُ
مۇھەممەد



ﷲنىڭ ئەلچىسىدۇر› ،دەپ گۇۋاھلىق بەرگەنگە ،نامازنى ئادا قىلغانغا ۋە زاكاتنى بەرگەنـگە

قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم».

2

بەزىلەر تېخى ،بۇ ھەدىسنىڭ سەھىھلىقىدا مۇنداقمۇ شەك قىلغان «ئەگەر بۇ ھەدىس سەھى بولغـان
بولسا ،ئۇنى ئەبۇ بەكرى



ۋە ئۆمەر



بىلـگەن بـوالتتى ھەمـدە ئەبـۇ بەكـرى

تۈگىتىش ئۈچۈن ،بۇ ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن بوالتتى».
1ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -133بەت ر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر



شـۇ ۋاقىتتـا ئىختىالپنـى
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ئىبنى ھەجەر بۇ شەككە مۇنداق رەددىيە بەرگەن :بەزىـدە ئـادەتتىكى سـاھابىلەرگە يەتـكەن ھەدىـس،
كاتتا ساھابىلەرگە يەتمىگەن بولىدۇ].

1

ئىمام بۇخارى «سەھىھۇل بۇخارى»نىڭ كىتابۇل ئىئتىسامدا «‹پەيغەمبەر



ئوتتۇرىغا قويغـان بـارچە

ھۆكۈملەر ئوچۇق-ئاشكارا ئىدى (يەنى بىزگە مۇتەۋاتىر دەرىجىسىدە يەتـكەن ئىـدى) ،پەيغەمـبەر



نىـڭ

سورۇنلىرىغا ۋە ئىسالمنىڭ بارلىق ئىشلىرىغا بەزى ساھابىلەر قاتنىشىپ ،بەزىسى قاتناشماي قالمىغـان
ئىدى› دەپ قارايدىغانالرغا رەددىيە بېرىش ھەققىدىكى باب» دەپ مۇستەقىل بىـر بـاب ئېچىـپ ،بۇنىڭغـا
بىر قاتار دەلىللەرنى كەلتۈرگەن.

2

ئەبــۇ بەكرىنىــڭ دەلىلــى كۈچلــۈك بولغــانلىقى ئۈچــۈن ،باشــقىالرنىڭ مەســلىھەتىگە پىســەنا
قىلمىغانلىقىنى ،ئىمام بۇخارىنىڭ «كىتابۇل ئىئتىسام»دا كەلتۈرگەنلىكىگە قاراڭ!

ٍَر رُ اةم ُر:ر اركِم اررترمُ ارقٍتمه ُررر ارَام رر
رعلَاكمٍاررنارم اقم ار
ٍَر اْمعرر اْىام ا ر
عرساكم رررهاام ار
ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيـدۇ :ارَراَرَا ررَاسمُ ر
عرْم هن ه
للاهر:ر«رَُهْر رَانرَُاٍتهررعلىٍسرَمَّريم ُقعلُمععر رهلامَره رعلِلرنامهإ اذعر امٍلُععر رهلامَره رعلِلر َّمةع ه
رُ اْمٍ ا ُْْ ارََاْ امعع اوُْره ر
عَر ر
ٍَرراَ ُرِ ُر
را ار
ُ
ا
ا
ُ
ا ا ا ا
ُ ا اُ
هه
ه ه
معَرعلِلهرر َُّرتاٍسما ادمَُرسمادم ُ ر ُ اة ُمررناملامْريمالاا هُمٌرَاسُمعر
مٍريام ا ارَ ُِ ُ
ٍرَ هَ اُمٍسمُ ُعْر الامىرعلِلهرنام اق ا
مْي ارْ ا
مٍَرَاسُمعرساكمر ارَعلِلرلُامٍتلاع ارْمعرنامر اارسما ا
ِباق اع ا
معَرعلِلهرره رعل همذيعرنامر مُععرسممْيرعلَّمًّل هرَعلَاكمٍ هرََاَعَُعرتامُم هيررعلم هي هعرََاَ ارك ه
سكرره اَلرْ َُمعَ رهذر اكمٍ انر هىم ا رَكمْرَِ ه
ٍْ هرمَ» «ئەبـۇ
ااُ
اا
ا
ُ ُ ُ اُ
ا
ا
ا ا
ا
ا
بەكــرى زاكــاتنى بەرمىگــۈچىلەرگە قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــنى تــوغرا تــاپتى .ئــۆمەر ئېيتتىكــى :نــېمىگە

ئاساسلىنىپ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش ئاچىسەن؟! ۋەھالەنكى ،رەسۇلۇلالھ « :مەن بارچە ئىنسـانالر‹ :

ه

رعلِلُرـــ بىر ﷲدىن باشقا ھېچبىر ھەقىقىي ئىالھ يوقتۇر ،مۇھەممەد

قەدەر ئــۇرۇش قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇم ،ئەگەر ئــۇالر «
مۈلۈكلىرىنى ساقالپ قالىـدۇ ،پەقەت «

رهلاممَاره



رهلامَار

ﷲنىڭ ئەلچىسىدۇر› دېگەنـگە

رعلِلُ» دېســە مەنــدىن قــانلىرىنى ۋە مــال-
ر

رعلِلُ»نىـڭ ھەققـى بىـلەن (يەنـىر رهلامَاره ر
رهلامَاره ر
رعلِلُ

نىـڭ قـانۇنى

جازاسىغا اليىق بولۇپ قالغان بولسا) ساقالپ قااللمايدۇ .ئۇالردىن ھېساب ئېلىش ﷲنىڭ ئىشـى» ،ــــ
دېگەن تۇرسا؟! ئەبـۇ بەكـرى‹ :ﷲبىـلەن قەسـەمكى ،مەن چوقـۇم رەسـۇلۇلالھ



جۇغلىغـان نەرسـىنىڭ

ئوتتۇرىسىنى ئايرىۋەتكەنلەرگە قارشى ئۇرۇش ئاچىمەن› ،ـــ دېدى.
ئەبــۇ بەكــرى نامــاز بى ـلەن زاكاتنىــڭ ئوتتۇرىســىنى (بىرىنــى ئــادا قىلى ـپ بىرىنــى ئــادا قىلمــاي)
ئايرىۋەتكەن ،دىننى ۋە ئۇنىـڭ ئەھكـاملىرىنى ئـۆزگەرتمەكچى بولغـان كىشـىلەرگە ﷲنىـڭ رەسـۇلىنىڭ
قانداق ھۆكمى بارلىقىنى بىلگەچكە ھېچنەرسـىگە پىسـەنا قىلمىغـان .شـۇنىڭدىن ئېتىبـارەن ،ئـۆمەر
ئەبۇ بەكرىگە ئەگەشكەن ئىدى».
ھەممىــگە مەلــۇمكى ،ئەبــۇ بەكرىنىــڭ ئوتتۇرىغــا قويغــان بــۇ پــاكىتى قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىس ـتىن
ئېلىنغان دەلىل بولماستىن ،بەلكى ئىجتىھاد ئىدى.
ئىبنى ھەجەر كۆپ سانلىق كېڭەش ئەزالىرىنىڭ پىكرىنـى ئېتىبارغـا ئېلىشـقا ،ئـۆمەر



نىـڭ ۋابـا

كېسىلى بار يەرگە بېرىش ياكى بارماسلىق توغرىسىدا ساھابىلەر بىلەن مەسلىھەتلەشكەنلىكىنى دەلىـل
قىلدى .مەن ئۇنىڭغا قوشۇپ ئوسمان ئىبنى ئەففان
قىسسىنى دەلىل كەلتۈرىمەن.
1ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -76بەت ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -323 ،-323بەتلەر
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ه
مكرعللِامٍه رمر َلر علمَ رمرناملاةمٍر
مىسۋەر ئىبنى مەخرەمە  مۇنداق دەيدۇ { :اَاْ ا
مٍسر الامىر اُم رعلمرْحا هعريُ اَمٍ هَََُناَُرتهل ا
مٍَرعلى ُ
ٍَرَاٍْرسماد ُ رياٍر اله ُّيرههَنر ا رنا ار ُ ره رَاْ هررعلى ه
ن} {كىشىلەر ئاشـۇ
ٍسرناملاْررَ ااَُْْريماد هلُع انرسهدُث اةٍ ار
رَّر ا ا
عجاا اةدُععرتا اَع ا ر اُ ُ رعلرْحا هع ُ
كېچىلەردە ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ قېشىغا ئۇنىڭ بىلەن مەسلىھەتلەشكىلى كېلىشتى .ئۇالر جەم

بولۇۋېدى ،ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف



ﷲقـا ھەمدۇسـانا ،پەيغەمـبەر



گە دۇرۇت ئوقـۇپ بولـۇپ‹ :ئـى

ئەلى! مەن كىشىلەرنىڭ ئىشىغا قارىدىم (يەنى كىشىلەردىن پىكىر ئېلىپ كۆردۈم) ،ئۇالرنىـڭ ئوسـمانغا
بىر كىشىنى تەڭ قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم› ،ـــ دېدى}.

1

كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشتا ،مەن يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ ئـۆتكەن ئىككـى شـەرت بـۇ
قىسسىدە تولۇق تېپىلىدۇ .ئۇالر:
 ئىختىالپنى كېسـىپ تاشـاليدىغان ئېنىـق شـەرئىي دەلىـل يـوق ،ئىجتىھـاد قىلسـا بولىـدىغان
يەرلەردە بولۇش.
 ئەمىر ئىجتىھاد قىلسا بولىدىغان يەرلەردە ئۆزىنىڭ پىكرىنى كېسىپ ئېيتمـاي ئىشـنى كـېڭەش
ئەزالىرىغا تاپشۇرغان بولۇش.
مانا بۇ قىسسىدە ئۆمەر



ئۆزىنىڭ پىكرى بـويىچە كەسمەسـتىن ئىختىيـارلىقنى ئۇالرغـا تاپشـۇردى.

ئەسەردىن ئالىدىغان دەلىلىمىز ،ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف رنىـڭ {مەن كىشـىلەردىن پىكىـر ئېلىـپ
كۆردۈم ،ئۇالرنىڭ ئوسمانغا بىر كىشىنى تەڭ قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم} دېگەن سۆزىدۇر.
ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىـڭ مۇشـۇ سـۆزىگە ئاساسـەن ،ئوسـمان



غـا بەيـئەت بېـرىش تامامالنغـان

ئىدى.
يەنە بۇ قىسسىدىن كـۆپ سـانلىقنىڭ پىكرىنـى ئېتىبارغـا ئېلىشـقا بولىـدىغانلىقىنى كـۆرۈۋالغىلى
بولىدۇ .ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ ئۇ سۆزىگە باشـقا سـاھابىلەردىن سـرت ،ھەتتـا ئەلـى ئىبنـى ئەبـۇ



تالى

مۇ قوشۇلغان ئىدى.

مۇشــۇ ئەســەرنى ھــۆججەت قىلىــپ تــۇرۇپ ،بــۇ مەســىلىنى ســاھابىلەرنىڭ ئىجمائســى ئاســتىغا
كىرگۈزۈشكە بولىدۇ ھەمدە بۇ ئەسەر مەن يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكەن شەرتلەرگە رىئايە قىلغان ئاساستا،
كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى قولالپ-قۇۋۋەتلەشكىمۇ دەلىل بوالاليدۇ.
بىلىشىمچە ،بۇنـدىن ئىلگىـرى بـۇ مەسـىلىگە بىرەرسـىنىڭ ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـپ ئـۆتكەنلىكىنى
كۆرمىدىم .ﷲقا شۈكرى.
ئىمام بۇخارى مىسۋەر ئىبنى مەخرەمەنىڭ ھەدىسىنىڭ ئىچىدە ،دارۇقۇتنى «غەرائبۇ مالـك» نـاملىق
كىتابىدا رىۋايەت قىلغان مۇنداق بىـر سـۆزنى كەلتـۈرگەن‹ :ئـۆمەر
علاكثامر} {ئاز سانلىق كۆپ سانلىققا ئەگەشسۇن!} دېگەن›.



كـېڭەش ئەزالىرىغـا:

{ اَيمااُهم رعلاا ُّمر ُرر

ا

ئەگەر بۇ رىۋايەت سەھى بولسا ،ئۇ كـۆپ سـانلىقنىڭ پىكرىنـى ئېتىبارغـا ئېلىشـقا يەنە بىـر دەلىـل

بوالاليـدۇ .چـۈنكى ،ئـۇ تـوغرا يولغــا يېتەكلەنگـۈچى ۋە يېتەكلىگـۈچى خەلىـپىلەر ئىچىـدىكى بىرىنىــڭ
سۈننىتىدۇر].

2

يۇقىرىــدىكىلەر ،كــۆپ ســانلىقنىڭ پىكرىنــى قــولالپ-قــۇۋۋەتلەش مەسىلىســىگە دائىــر شــەرىئەتتە
ئېتىبارغــا ئېلىنىــدىغان كــۆپ ســانلىق قايســى؟ كــۆپ ســانلىقنىڭ پىكرىنــى ئېتىبارغــا ئېلىشــنىڭ
1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -7237نومۇرلۇق ھەدىس
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -135بەتتىن  -136بەتكىچە
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شەرتلىرى نېمە؟ كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغانـدا قانـداق پايـدىالر قولغـا كېلىـدۇ؟ دېـگەن
مەسىلىلەرنىڭ جاۋابى.
مەن بۇنىڭغــا قوشــۇمچە قىلىــپ يەنە تۆۋەنــدىكىلەرنى ئېيتىــپ ئــۆتمەكچىمەن ،كــۆپ ســانلىقنىڭ
شەرئىي ئىلىملەردە بىـرنەچچە نۇقتىـدىن ئېتىبـارى بـار .كـۆپ سـانلىق ،ھەدىـس ئىلىمـى تەتقىقاتىـدا
رىــۋايەت قىلغــۇچىلىرى يەكــكە لىنىيىلىــك ھەدىســلەرنى مــۇتەۋاتىر دەرىجىســىگە كۆتۈرىــدۇ ،گۇمــانىي
ھالەتتىن قەتئىيلىك ھالەتكە ئېلىپ چىقىدۇ ،يوللىرىنىڭ كـۆپلىكى ۋە كۈچەيتكـۈچى ئامىللىرىنىـڭ
كۆپلىكى بىلەن زەئىپ ھەدىسلەرنى ھەسەنگە ،ھەسەن ھەدىسلەرنى سـەھىھلىق دەرىجىسـىگە كۆتۈرىـدۇ.
كۆپ سانلىق ،ھەدىسنىڭ ئىككى خىل رىۋايىتىنىڭ بىرىنـى ئارخىپالشـتۇرۇلغان ،يەنە بىرىنـى بولسـا،
نادىر (يەنى كەم ئۇچرايدىغان) ھەدىسلەر قاتارىدىن قىلىپ قويىدۇ .بىرىنى ،تونۇشلۇق ،كـۆپ تارقالغـان
ھەدىسلەر قاتارىدىن؛ يەنە بىرىنى بولسا ،ناتۇنۇش ھەدىسلەر قاتارىدىن قىلىپ قويىدۇ.
ئىمــام مالىــك رەھىمەھــۇلالھ ئۆزىنىــڭ مەزھىبىنــى مەدىــنە خەلقىنىــڭ ئەمەل قىلىش ـىنى نەزەردە
تۇتۇپ ،رىـۋايەت قىلغـۇچىلىرى يەكـكە لىنىيىلىـك ھەدىسـلەرنى قويـۇپ ،رىـۋايەت قىلغـۇچىلىرى كـۆپ
لىنىيىلىك ھەدىسلەرنىڭ ئۈستىگە قۇرۇپ چىققان.
كۆپ سانلىق ،بىر مەسىلىدە ئىككى سۆزنىڭ بىرىنى جۇمھۇرنىڭ سۆزى؛ يەنە بىرىنى ،مۇخالىپنىـڭ
سۆزى قىلىپ قويىدۇ.
بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى ،كۆپ سانلىقنىڭ شەرىئەتتە شەرت ئاستىدا ئېتىبارى بار.
مەن يۇقىرىدا ئىسالم كېڭەش مەجلىسىنىڭ بىـر قىسـمى بولغـان خەلـق ۋەكىللىـرى مەجلىسـىنى
تەشكىل قىلىش توغرۇلۇق مۇنۇالرنى ئېيتىپ ئۆتكەن ئىدىم:
بىرەر جايدا نامزاتالر كۆپ بولۇپ كەتكەن( ،خەلىپە ۋەكىل تالالش ھوقۇقىدىن ۋاز كەچكەن) ۋاقىتتا،
ۋەكىل ،چەك تاشالش ۋە ياكى ئاۋازغا قويۇپ سايالش ئارقىلىق تۇرغۇزۇلىدۇ.
سايالم ،خەلىپە ۋەكىل تالالش ھوقۇقىدىن ۋاز كەچكەن بولۇشـى ،نـامزاتالر كـۆپ بولـۇپ ھەممىسـى
ۋەكىللىك ساالھىيىتىگە ئىـگە بولغـان بولۇشـى ،سـايالمغا ئـاۋاز بېرىـدىغان خەلـق ئاممىسـىنىڭ ئەڭ
ياخشــى مۇســۇلمانالردىن بولۇشــى قاتــارلىق شــەرتلەر ئاســتىدا يولغــا قويۇلغـان بولــۇپ ،ئــۇ پەقەت كــۆپ
سانلىقنىڭ پىكرىنى قۇۋۋەتلەشكە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،دېموكراتىيىنىــڭ ئەكســىچە ئايــال كىشــى ،كــاپىر ،زىممىــي كــاپىر ۋە پاســىق
قاتارلىقالرنىڭ سايالمغا ئاۋاز بېرىش ھوقۇقى بولمايدۇ.
شەيخ مۇقبىل ئىبنى ھادى ئەلۋادىئى مۇنداق دېگەن :سوئال‹ :بـۇ ھۆكـۈمەتلەر ئېلىـپ بېرىۋاتقـان
ســايالمنىڭ شــەرىئەتتىن ئاساســى بــارمۇ؟› جــاۋاب‹ :ئاۋازغــا قويــۇپ ســايالش تاغۇتنىــڭ جۈملىســىدىن
ھېسابلىنىدۇ .كۆپ سانلىقنى ئېتىبارغا ئېلىشقىمۇ بولمايدۇ .چـۈنكى ،ﷲتائـاال مۇنـداق دېـگەن:

يل َِّ
ِ
يي ِ
ض لُّو َ ََ ْن َس ِ ِ
اه
تَُ ْ أَ ْكثَ َن َم ْن ِِف األ َْر ِ ُ
ئىاائەت قىلساڭ ئۇالر سېن

ﷲنى

ئەگەر سەن يەر يىزندنى

يغىىدن ئازدۇرندۇ.

مەسىلىنى ﷲنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ



شۆپچىلىك شىشىلەر (يەنى

شۇففارالرئغىا

1

نىـڭ سـۈننىتىگە ئۆلىماالرنىـڭ ۋاسىتىسـى ئـارقىلىق

قايتۇرۇش پەرز .كىشىلەر ئالىمالردىن يۈز ئۆرۈۋېدى ،ئۇالر قايمۇقۇپ ،تەرتىپسىزلىك يامراپ كەتتى].
1رسۈرە ئەنئام -116ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
2ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -86بەت

َ وِ َّْ

2
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شەيخنىڭ دېگەنلىرىدە ئازراق توختىلىپ ئۆتۈشكە تـوغرا كېلىـدۇ .ئۇنىـڭ «ئاۋازغـا قويـۇپ سـايالش
تاغۇتنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ» دېگەن سۆزى مۇتلەق قىلىـپ ئېيتىلسـا تـوغرا ئەمەس .شـەيخ
بۇنى تەپسىلىي بايان قىلىشى ۋە بۇنىڭ ئىچىدىن دۇرۇس بولىدىغىنىنى ئايرىپ قويۇشى كېرەك ئىدى.
مەن بۇ ھەقـتە «مەسـلىھەت كېڭىشـىدىكى كـۆپ سـانلىقنىڭ تەسـىرى» دېـگەن مەسـىلىدە تەپسـىلىي
توختىلىپ ئۆتتۈم.
شــۇنىڭدەك ،ئــۇ كىشــىنىڭ« :كــۆپ ســانلىقنى ئېتىبارغــا ئېلىشــقىمۇ بولمايــدۇ» دېــگەن ســۆزىمۇ
مۇتلەقلەشتۈرۈپ ئېيتىلسـا خاتـا .ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف



نىـڭ« :ئـى ئەلـى! مەن كىشـىلەردىن

پىكىر ئېلىپ كۆردۈم ،ئۇالرنىڭ ئوسمانغا بىر كىشىنى تەڭ قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم» دېـگەن سـۆزى ئـۇ
كىشىگە رەددىيە بوالاليدۇ .مانا بۇ سـۆز سـاھابىلەرنىڭ ئىجمائسـى بىـلەن مەن زىكـرى قىلغـان شـەرتلەر
ئاستىدا كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى قوبۇل قىلىشقا ھۆججەت .ئۇ شەرتلەر :ر
 بىر مەسىلىدە پىكىر قاتناشتۇرغۇچىالر شۇ ئىشقا مۇتەخەسسىس ئالىمالردىن بولۇشى
 ئىختىالپنى كېسىپ تاشاليدىغان شەرئىي دەلىل يوق ،ئىجتىھادىي مەسىلە بولۇشى
 ئىجتىھاد قىلسا بولىـدىغان ئورۇنـدا ،ئەمىـر ئۆزىنىـڭ رايـى بـويىچە ئىشـنى كەسمەسـتىن ،ئـۇنى
كېڭەش ئەزالىرىغا تاپشۇرغان بولۇشى
 قارشى چىققۇچىنىڭ كۆپ سانلىققا تاقابىل تۇرغۇدەك كۈچلۈك دەلىلىنىڭ بولماسلىقى
ئەمما ،شـەيخنىڭ «مەسـىلىنى ﷲنىـڭ كىتـابى ۋە رەسـۇلۇلالھ



نىـڭ سـۈننىتىگە ئۆلىماالرنىـڭ

ۋاسىتىسى ئارقىلىق قايتۇرۇش پەرز» دېگەن سۆزىدە ھېچقانداق ئىختىالپ يـوق .لـېكىن ،بىـز ئېنىـق
دەلىل يوق ئىجتىھاد قىلسا بولىدىغان ساھەدە سايالم ئۆتكۈزۈش ۋە كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنـى ئـېلىش
توغرۇلۇق سۆزلەۋاتىمىز .ئەممـا ،چەك تاشالشـنىڭ يولغـا قويۇلۇشـىغا كەلسـەك ،ﷲخالسـا كېيىنكـى
ماۋزۇالردا توختىلىمىز.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئۈچىنچىسى -ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن بەيئەت ئېلىشى
(يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ئەھدىلىشىش مەسىلىسى ـــ ئا)
بەزىــلەر مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا تــائەت-ئىبــادەتلەرنى قىلىشــقا ئەھدىلىشىش ـى ۋە بەيئەتلىشىش ـى
ۋاجى

دېسە ،يەنە بەزىلەر بىدئەت دەيدۇ .مانا بـۇ خىلـدىكى ئوخشاشـمىغان كۆزقاراشـالر مېنىـڭ ئۇشـبۇ

تېمىنــى كىتــاب ئىچىــگە كىرگۈزۈشـۈمگە سـەۋەب بولــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،مەن بـۇ مەسـىلىگە قارىتــا
شۈبھىنى يوق قىلىش مەقسىتىدە تەپسىلىيرەك تەتقىقات ئېلىپ بېرىشنى توغرا تاپتىم.
كۆرلۈمدىكىنى دېسەم ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ئەھدىلىشىشـى دۇرۇس.
ھەربىي تەلىم-تەربىيە الگېرلىرىدا (الگېر ئەمىرى بىلەن ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا) ئېلىپ بېرىلىدىغان
ئەھــدىلەر ،ئىســالمىي ۋە جىھــادىي جامائەتلەرنىــڭ ئەزالىرىــدىن ئالىــدىغان ئەھــدۇپەيمانلىرىمۇ شــۇنىڭ
قاتارىغا كىرىپ كېتىدۇ ،توغرىسىنى ﷲياخشى بىلگۈچى.
ئەگەر خىــزمەت ئۈســتىدىكى مەســئۇل كىشــى بىــراۋدىن گۇنــاھ-مەئســىيەت بولمايــدىغان مــۇئەييەن
تەرتىــــپ-ئىنتىزامالرغــــا بويسۇنۇشــــقا كۈچلــــۈك ئەھــــدۇپەيمانالرنى ئالمــــاي تــــۇرۇپ خىــــزمەتكە
كىرگۈزمەسلىكنى توغرا دەپ قارىسا ،ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشى دۇرۇس.
مېنىـــڭ بـــۇ كىتابنىـــڭ ئـــۈچىنچى بابىـــدا ئەمىرلىـــك توغرىســـىدىكى ،ئىســـالمىي ۋە جىھـــادىي
جامائەتلەرنىــڭ ئەمىرلىكلىــرى شــەرىئەتتە قــانۇنلۇق ۋە پەرز بولغــان ئەمىرلىكــدۇر ،بــۇ ئەمىرلىكنىــڭ
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ئاستىغا ئەسكىرىي الگېر ئەمىرلىكىمۇ كىرىپ كېتىدۇ دەپ بايان قىلغانلىقىمغا بىنائەن ،بۇ ئەمىرلىـك
تۆۋەندىكى ئىشالرنى پەرز قىلىپ بېكىتىدۇ:
 ئەمىرنىڭ الگېر ئىشلىرى ۋە ئەزاالرنىڭ ئىشلىرىنى شەرىئەتنىڭ تەلىپى بويىچە ئورۇنالشتۇرۇشـى
پەرز.
 ئەزاالر خ ـۇش ياققــان ۋە خ ـۇش ياقمىغــان ،قىيىنچىلىــق ۋە ئاســانچىلىق ھالەتلىرىــدە ،گۇنــاھ
بولمايــدىغان ھەمــدە كــۈچى يېتىــدىغان ئىشــالردا ئەمىرنىــڭ ســۆزىنى ئارلىش ـى ۋە بۇيرۇقىغــا ئىتــائەت
قىلىشى پەرز.
ئەمىر ۋە ئەزاالر يۇقىرىقى مەجبۇرىيەتلەرنى ئورۇنالشـقا قەسـەم قىلىشـمىغان يـاكى ئەھدىلەشـمىگەن
تەقدىردىمۇ ،ئەزاالر ئەسكىرىي الگېردا الگېر ئەمىرىنىڭ ئەمىرلىكى ئاستىدا قانچىلىك مۇددەت تۇرمـاقچى
بولغان بولسا ،تاكى تـۇرۇش ۋاقتـى توشـقانغا قەدەر ،ئەمىـرىگە ئىتـائەت قىلىشـى شـەرىئەتنىڭ تەلىپـى
بىلەن ئەزەلدىنال پەرز بولۇپ بېكىپ كەتكەن .ئەگەر ئەزاالر بۇ ئىشقا قەسەم قىلىپ ئەھدە بەرگەن بولسـا،
بۇ ئەسلىدىال شـەرىئەتنىڭ تەلىپـى بـويىچە ئۈسـتىگە پەرز بولغـان ئەمىـرگە ئىتـائەت قىلىشـنى يەنىمـۇ
كۈچلەندۈرىدۇ.
ئەمىر ۋە ئەزاالرنىڭ مەزكۇر مەجبۇرىيەتلىرى قانداقتۇر قەسەم بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئەزەلدىنال قۇرئان
ۋە ھەدىس بىلەن پەرز قىلىنىپ بولغـان .قەسـەم پەقەت پەرزلىكنـى يەنىمـۇ كۈچلەندۈرىـدۇ ،خـاالس .بـۇ

ِ
اه يُْمنُك أَ َّْ تُ َُُّْوا األَماسَ ِ
َّاس أَ َّْ ََتْ َُم وا بِال َْع ْ ِ
ْي الن ِ
اى ِ َُ أ َْهل َها َوِذَا َح ََ ْمتُ ْ بَ ْ َ
َ
ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېگەنْ ُ ُ َ ََّ ََّّ ِ :
ُ
ِ
ِ ََّّ َّ ِ ِ ِ
اه َكا ََّ ََِسيعا ب ِ
ﷲسىلەرن ئا ىانەتلەرن ئىگىسىىگە قاياۇرۇشىقا
ص ًا شىببىسىرش
اهَ سع َّما يَعظُ َُ ْ بِأ ِ ََّّ ََّ
ً َ

شىشىلەر ئارنسىدا ھۆشىم قىلغاندا ئادنل ھۆشىىم قىلىشىقا بۇي ۇيىدۇ ﷲسىىلەرگە نەسىىبەت قىلغىان ئىشىالر

نېمىدېگەن ياخش

ﷲھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرن ئ ئاڭالى تۇرغۇچىدۇر.

1

مانا بۇ ھوقۇق-مەنسەپ ۋە پۇل-مالدىن ئىبارەت ئامـانەتلەرنى ھـاكىم ۋە ۋالىيالرنىـڭ شـەرىئەتنىڭ
تەلىپى بويىچە ئۆز ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇشىغا بېـرىلگەن بـۇيرۇق ۋە يەنە ھاكىمالرنىـڭ پۇقراالرغـا ئـادالەت
بىلەن ھۆكۈم قىلىشىغا بېرىلگەن بۇيرۇقتۇر.

َعيعوا َّ ِ
ِ
َّ ِ
الن ُس و َ
يعوا َّ
اهَ َوأَع ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
ﷲتائاال ئۇنىڭدىن كېيىن پۇقراالرغا مۇنداق خىتاب قىلىدۇ :يَاأَيُّ َها الذ َ
اه والْي وِم ِ
ِ
ِ
از َْت ِِف َشْ ٍَ فَ نُُّوه ِ َُ َِّ
ِ
أ ُن تَ ُْ ِويا
اه َو َّ
اخخ ِن ذَلِ َ
ْ ُ ُ
ك َخ ْي ٌن َوأ ْ
الن ُسو ِ ِ َّْ ُكنتُ ْ تُ ْْمنُو ََّ بِ َّ َ َ ْ
َوأ ُْوِ األ َْم ِن م ْن َُ ْ فَِإ َّْ تَ نَ َ ُ ْ
َح َ
ئ

ۇئمىنلەر! ﷲقا پەيغە رەرگە ۋە ئۆزۈڭالردن

بغىغىان ئىىى ئىسىاىدنىىلەرگە ئىاىائەت قىلىاىالر ئەگەر

سىلەر بى شەيئىدە ئىخاىالى قىلىشىپ قاىساڭالر بۇ تغغ ندا ﷲقا ۋە پەيغە رەرگە ۇراجىئەت قىلىاىالر بىۇ
(يەن

ﷲ نى

شىاابىغا ۋە پەيغە رى ننى

ئېاىرارى بىلەن گىزەىدۇر.

سىننىاىگە ۇراجىئەت قىلىىئ سىلەر ئىچىن پايىدنلىقاۇر نەتىى ە

2

بۇنىڭ شەرھىسىدىن ۋاقىپلىنىش ئۈچۈن« ،فەتھۇل بارى» كىتابۇل ئەھكامنىڭ ئاۋۋالقى بەتلىـرىگە
مۇراجىئەت قىلىڭ! 1338
شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە پادىشــاھ بىــلەن پۇقرانىــڭ مەجبــۇرىيەتلىرىنى بايــان قىلىــش
مەقسىتىدە ،يۇقىرىقى ئىككى ئايەتنى تەپسىر قىلىپ «ئەسسىياسەتۇش شەرئىييە فىي ئىسالھىر رائىي
ۋەررەئىيە» ناملىق رىسالىنى يېزىپ چىققان.
1رسۈرە نىسائ  -58ئايەت
2رسۈرە نىسائ  -53ئايەت
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مٍٍرَ هاْم هع ر
َّمىرعلِلا ارَاْمعرَاطا ا
ھەدىستە پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن « :اْعرَاطامٍ ا هنرنام اقم رَاطا ا
َّ همٍَنرنام اقم ر ا ا
مٍٍرعلِلا ارَاْمعر ا ا
ه
مٍَن» «كىمكى مارا ئىتائەت قىلسـا ،ﷲقـا ئىتـائەت قىلغـان بولىـدۇ.
َّ ه ر
َّمىرَاْم هع رنام اقم ر ا ا
نام اق رَاطاٍ ا هن ارَاْعر ا ا
كىمكى مارا ئاسىيلىق قىلسا ،ﷲقا ئاسىيلىق قىلغـان بولىـدۇ .كىمكـى مەن تەيىـنلىگەن ئەمىـرگە

ئىتائەت قىلسا ،مارا ئىتائەت قىلغـان بولىـدۇ .كىمكـى ئۇنىڭغـا ئاسـىيلىق قىلسـا ،مارـا ئاسـىيلىق
قىلغان بولىدۇ».

1

بۇ يەردە كەلگەن ئەمىر ئىبارىسى ،خەلىپىنـى ،خەلىـپە تەرەپـتىن تەيىـنلەنگەن ئەمىرنـى 2ۋە مـۇئتە
غازىتىدىكىگە ئوخشاش ،خەلىپە يوق يەردە كىشىلەر ئۆزلىرى بىرلىككە كېلىپ سايلىغان ئەمىرنىمۇ ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ.
پەيغەمبەر



سەپەر ئەمىرلىكى

توغرىسىدىكى «ه اذعر ُكىاُْرثاًّلثااًره

ه
كْر» «ئۈ
اَم ا ُ
رِ اُررنامْاْرَعرَ ا
ا
ُ

ئـادەم سـەپەردە

بىرگە بولسارالر بىرىڭالرنى ئەمىر قىلىڭالر!» دېگەن ھەدىسىدىمۇ ئەمىر سايالشنى كىشـىلەرنىڭ ئـۆزىگە
تاپشۇرغان ئىدى.

3

مەزكۇر ھەدىسنىڭ رىۋايەت قىلغۇچىسى ئۆمەر ئىبنى خەتتـاب



نىـڭ

{ذاع ا رَ هاْمعرَاْمر ررَِ ُ ه
راملىرعلِلُر
معَرللا ا
ن اُ ا ُ

ْ} {ئەنە شۇ ﷲنىڭ ئەلچىسى بەلگىلەپ بەرگەن ئەمىردۇر} 4دېگىنىدەك ،مانا بۇ سـەپەر ئەمىـرى
الاِ هَ ارَ اِمل ر

ا

گەرچە خەلىپە تەرەپتىن تەيىنلەنمىگەن بولسىمۇ ،شەرىئەتنى يولغا قويغۇچى زات ـــ رەسۇلۇلالھ



ئۇنى

ئەمىر دەپ ئاتىدى .دېمەكچى بولغىنىم ،ئەسكىرىي الگېر ئەمىرىمۇ ئوخشاشال شەرىئەتتە قانۇنلۇق ئەمىر
بولۇپ ،ئۆزىنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسى ئىچىدە ئىش ئۈسـتىدىكىلەردىن ھېسـابلىنىدۇ .ئۇنىڭغـا ئىتـائەت
قىلىش ئەمىر ئەزاالر بىـلەن ئەھدىلەشـمىگەن تەقـدىردىمۇ ،ئەزاالرنىـڭ ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە ئىتـائەت
قىلىشى پەرز دېگەن ھۆكۈمنىڭ ئاستىغا كىرىدۇ.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دېـگەن :ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە ئىتـائەت
قىلىش ۋە ئۇالرغا سادىق بولۇشتىن ئىبارەت ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان بۇ پەرمان ،ئىنسانالرغا ناماز،
زاكات ،روزا ،بەيتۇلالھنى ھە

قىلىش ۋە باشـقا تـائەت-ئىبـادەتلەر پەرز بولغانغـا ئوخشاشـال پەرز ،گەرچە

ئەمىر قول ئاستىدىكىلەردىن ئىتائەت قىلىـش ئۈسـتىدە ئەھـدە ئالمىغـان ،قـول ئاسـتىدىكىلەر قەسـەم
بەرمىگەن تەقدىردىمۇ .ئەگەر قەسەم بەرگەن بولسا ،بۇ ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇالرغـا
سادىق بولۇشتىن ئىبارەت ﷲ ،ﷲنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان پەرماننى تېخىمـۇ كۈچەيتىـدۇ ۋە چىڭىتىـدۇ.
بۇ ئىشالرغا قەسەم بەرگۈچىنىڭ قەسەم ئىچىپ ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشىنىڭ ئەكسىنى قىلىشى ھـاالل
ئەمەس ،مەيلى ئۇ ﷲنىـڭ نـامى بىـلەن قەسـەم قىلسـۇن يـاكى ئۇنىڭـدىن باشـقا ئـادەتتە مۇسـۇلمانالر
ئىچىدىغان قەسەملەر بىلەن قەسەم قىلسۇن .چۈنكى ،ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇالرغـا
سادىق بولۇشتىن ئىبارەت ﷲتائاال پەرز قىلىپ بېكىتكەن ئىشالر گەرچە قەسـەم ئىچىـپ ئـۆز ئۈسـتىگە
ئالمىسىمۇ پەرز تۇرسا ،قەسەم ئىچىپ ئۆز ئۈستىگە ئالسا قانداق بولماقچى؟!
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئاسىي بولۇش ۋە ئۇالرغا خىيانەت قىلىشـتىن ئىبـارەت ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى
توسقان ئىشالر گەرچە ئۇنى قىلماسلىققا قەسەم بەرمىگەن تەقدىردىمۇ ھارام .شۇنىڭ ئۈچـۈن ،بىـر ئـادەم
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش ،ئۇالرغا نەسىھەت قىلىش ،ناماز ئوقـۇش ،زاكـات بېـرىش ،رامـزان
1رمۇسلىم رىۋايىتى

2رفەتھۇل بارى  -13جىلد  -122بەت ر
3رئىبنىل جەئد رىۋايىتى ر
4ربەززار رىۋايىتى
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روزىسىنى تۇتۇش ۋە ئامانەتنى ئادا قىلىش قاتارلىق ﷲنىڭ ۋە ئۇنىڭ رەسـۇلىنىڭ بـۇيرۇقلىرىنى بەجـا
كەلتۈرۈشنى قەسەم بېرىپ ئۆز ئۈستىگە ئالغـان بولسـا ،ھېچبىـر كىشـىنىڭ قەسـەم بەرگـۈچىگە قەسـەم
بېرىپ ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشالرنىڭ ئەكسىنى قىلىشقا ۋە قەسىمىنى بۇزۇشـقا پەتىـۋا بېرىشـى دۇرۇس
ئەمەس .قەســـەم بەرگۈچىنىـــڭ بـــۇ توغرىـــدا پەتىـــۋا سورىشـــى ھەم دۇرۇس ئەمەس .كىمكـــى قەســـەم
بەرگۈچىلەرگە قەسەم بېرىپ ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشالرنىڭ ئەكسـىنى قىلىشـقا ۋە قەسـىمىنى بۇزۇشـقا
پەتىۋا بېرىدىكەن ،ئۇ ﷲتائاالغا يالغاننى چاپلىغان ۋە ئىسـالم دىنىنىـڭ غەيـرى بىـلەن پەتىـۋا بەرگەن
بولىدۇ .ھەتتا ئاددىي خەلق ئاممىسىنىڭ بىرەرسىگە سودا-سېتىق توختىمى ،نىكاھ ئەھدىسى ،ئىجـارە
توختىمى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا گەرچە قەسەم قىلمىسىمۇ ۋاپا قىلىش پەرز بولغان ،قەسەم قىلسا پەرزلىكى
تېخىمۇ كۈچىيىدىغان ئەھدىلەرنى بۇزۇش ۋە قەسىمىنى بۇزۇشنىڭ دۇرۇسلۇقىغا پەتىۋا بېرىدىكەن ،ئۇمـۇ
ھەم ﷲتائاالغا يالغاننى چاپلىغان ،ئىسالم دىنىنىڭ غەيرى بىلەن پەتىۋا بەرگەن بولىدۇ .ﷲتائاال ۋاپـا
قىلىشقا بۇيرۇغان ئەھدىلەرنىڭ ئەڭ چورى ،ئىش ئۈسـتىدىكىلەرگە بەرگەن ئەھـدە تۇرسـا ،ئۇنىڭغـا ۋاپـا
قىلىش قانداق بولماقچى؟!]

1

مانا بۇ ئىش ئۈستىدىكىلەر ئەزاالر بىلەن ئەھدىلەشمىگەن بولسىمۇ ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشـنىڭ پەرز
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىش ھەققىدە ئېيتىلغانالردۇر.
تۆۋەندە ،ئەگەر ئەمىر قول ئاسـتىدىكىلەردىن ئەھـدە ئېلىشـنى ۋە ئـۇالردىن قەسـەم بېرىشـنى تەلەپ
قىلمــاقچى بولســا ،دېــگەن بــۇ تېمىــدا بىرقــانچە نــۇقتىالر ئۈســتىدە تەتقىقــات ئېلىــپ بــارىمىز .ئــۇالر
تۆۋەندىكىچە:
بىرىنچى .ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى
ئىككىنچى .ئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدىن كۆزلىگەن مەقسەت
ئۈچىنچى .ئەھدىنى ۋاقىتلىق تۈزۈشكە بوالمدۇ؟
تۆتىنچى .ئەھدىلەرنى يېزىش ياكى ئۇنىڭغا گۇۋاھچى كەلتۈرۈش پەرزمۇ؟
بەشىنچى .بۇ خىلدىكى ئەھدىنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟
ئالتىنچى .بۇ خىلدىكى بەيئەتلەر بىلەن خەلىـپىگە قىلىنىـدىغان بەيئەتنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا قانـداق
پەرق بار؟
يەتتىنچى .ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمى
سەككىزىنچى .ئەھدىلەرگە دائىر بىر بۆلۈك شۈبھىلەرگە رەددىيە
ﷲخالىســا ،مەن بــۇ مەســىلىلەرنى «بەيئەتنىــڭ ســۈننەت يــاكى بىــدئەتلىكى» نــاملىق كىتابنىــڭ
ئاپتورى كەلتۈرگەن بىر بۆلۈك شۈبھىلەرگە رەددىيە بېرىش بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن.
بىرىنچى .ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى
قەسەم ،ئەھدە ،چىڭ ۋەدە قاتارلىقالرنىڭ چۈشەندۈرۈلىشى:

 رَالر اق اُْ

(ئەلقەسەم)

(قەسەم ئەرەبچە سۆز بولۇپ ،ئۇيغۇرچىدىمۇ قەسەم مەنىسىدە قوللىنىلىدۇ)
راغى

مۇنداق دەيدۇ:

َا اُ امْر

(ئەقسەمە) قەسەم قىلدى دېگەن

مٍْا
مەنىدەَ« ،ا اُ ارمْ»نىڭ ئەسلىسـى « ا اُ ا

(قەسامە)»دىن تۈرلەنگەن بولۇپ ،قەسامە ــــ ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ئـائىلە تەۋەلىكلىـرىگە ئىچكۈزۈلىـدىغان
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -35جىلد  -3بەتتىن  -11بەتكىچە
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قەسەمنى كۆرسىتىدۇ .كېيىنلەردە شـۇ نـام ھەر تۈرلـۈك قەسـەملەرگە قوللىنىلغـان .ﷲتائـاال مۇنـداق

دېگەن :وأَقْأموا بِ َِّ
ِِ ِ
اَتْ ُه ْ آَيَلٌ لَيُ ِْْمنُ َّن ََِا
َ َُ
اه َج ْه َ أ َْْيَاِن ْ لَئ ْن َج َ
ئىشىنىدنغانلىقلى نن

 رَالر اردعر

(بىلدۈرۈىئ ﷲنى

ئەگەر ئۇالرغا بى ەر ۆجىرە شەىسە ئۇنىاغا چغقۇم

بىلەن قاتاىق قەسەم ئىچىشىدۇ.]

نا

1

ر(ئەلئەھد)

(ئەھدە ئەرەبچە سۆز بولۇپ ،ئۇيغۇرچىدىمۇ ئوخشاشال ئەھدە مەنىسىدە قوللىنىلىدۇ)
راغى

مۇنداق دەيدۇ:

رَالر اردعم

ر(ئەلئەھد) ـــ بىر شەيئىنى ساقالش ۋە ئۇنىڭ ھالىدىن پات-پات خەۋەر

ئېلىــپ تۇرۇشــنى كۆرســىتىدۇ .شــۇنداقال ،رىئــايە قىلىــش پەرز بولىــدىغان كۈچلــۈك ئەھــدۇپەيمانغىمۇ

ون
ئىشــلىتىلىدۇ .ﷲتائــاال مۇنــداق دېــگەنَ  :وأ َْوفُ وا بِال َْع ْه ِ ِ ََّّ ال َْع ْه َ َك ا ََّ َم ْأ ئُ ً
(قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە (يەن

قىلىنىسىلەر.]

ئەھىىدنگە ۋاپىىا قىلىاىىالر

ئەھدنگە ۋاپا قىلغان-قىلمىغانلىق ئىساىدەئ ئەىۋەتاە سغئال-سىغراق

2

ةِرثرٍاار(ئەلمىيساق)
رَالر هر
(ئەلمىيســاق ئەرەبــچە ســۆز بولــۇپ ،ئۇيغۇرچىــدا ئەھدىلەشــمەك ،چىــن ۋەدە قاتــارلىق مەنىــلەردە

قوللىنىلىدۇ)
راغى ـ

رَارَثرماقراُم رَُ ئىبارىســى ،ئــۇنى قــاتتىق چىڭىتــتىم دېــگەن مەنىــدە .رَالر هرةِرثمرٍاا

يەنە مۇنــداق دەيــدۇ:

ئىبارىسى ،قەسەم ۋە ئەھدە بىلەن كۈچلەندۈرۈلگەن چىڭ ۋەدىنى كۆرسىتىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق دېـگەن:

ِ ِ
ص ُنسَّأُ
َم َع َُ ْ لَتُ ْْمنُ َّن بِأ َولَتَ ْن ُ

َخ َذ َّ ِ
اَ و ِحَ ٍ
ِ ِ
ص ِْ ٌ لِ َم ا
َ وِ ْذ أ َ
اهُ ميثَ ا َ النَِّيِْ َ
اَ ُك ْ َر ُس و ٌ ُم َ
ْي لَ َم ا آَتَ ْي تُ َُ ْ م ْن كتَ ٍ َ َ
ْم ل َُّ َج َ

ئۆز ۋاقاىدنال ﷲپەيغە رەرىەردن

ھېىمەتن

ئاتا قىلدنم شېيى

قىلغۇچ

بى پەيغە رەر (يەن

سىلەرگە سىلەردنى

ط بِ َُ ْ 
َِّن أَ َّْ َُُّا َ

يەئقۇ

ئېلىىىپ شېلىشىىىە ﷲنىى

ئەۋەتمەيمەن».]4

نىىا

چىى

نەرسىلەرن

(يەنى

شىاىا

بىىلەن ھېىمەتنى ئ ئېاىى اى

ۇھە مەد ئەىەيبىسساالمئ شەىسە ئۇنىاغا ئەىۋەتاە ئىمان ئېياىشىاالر شېى ەك

ۋە ئۇنىاغا ئەىۋەتاە ياردەم بې نشىاالر شې
ئېياا

ئەھىدە ئېلىىپ «سىىلەرگە ەن شىاىابن

ۋە

3
وَّ موثًِ ا ِم ن َِّ
ِ
ِ
اه لَتَ ُْتُنَِّ بِ ِأ
ەك» (دېدىئ ،قَا َ لَ ْن أ ُْرسلَأُ َم َع َُ ْ َح َّّت تُ ْْتُ َ ْ
َ

«بۇنيا ىنن

قغغداشاا ھە مىاالر ھاالك بغىمىساڭالرال چغقۇم اڭا قاياۇرۇى

بىىىلەن قەسىىەم قىلىىىپ چىى

ۋەدە بەر ىگىىىچە ئىىۇن

سىىىلەر بىىىلەن بىلىىلە

5

شەرئىي جەھەتتىن بىز مۇنداق ئېيتىمىزكى ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبـادەتلەرنى قىلىشـقا
تۈزۈشكەن ئەھدىلىرى دۇرۇس ،بۇنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە:

 ﷲتائاال مۇنداق دېگەن :وأَوفُوا بِعه ِ َِّ
ض وا األ َْْيَا ََّ بَ ْع َ تَ ْوكِي ِ َها َوقَ ْ َج َع ْل تُ ُ َّ
اه ْ ُْ َون تَن ُ ُ
َ ْ َْ
اه ِذَا ََ َ
اهَ ََلَ ْي َُ ْ
ت غَ ْزََلا ِمن ب ع ِ قُ َّوٍِ أَس ََاثًا تَ ت ِ
َك ِف ًيا ِ ََّّ َّ
َّخ ُذو ََّ أ َْْيَاسَ َُ ْ َُ َخ اً بَ ْي نَ َُ ْ أَ َّْ تَ َُ و ََّ أ َُّم لٌ
اهَ يَ ْعلَ ُ َما تَ ْف َعلُو ََّ َون تَ َُوسُوا َكالَِِّت سَ َ َ
ض ْ َ ْ َْ
َّ سىىلەر ئەھىدە تىزۈشىىەنلى ناالردا
ِه َْ أ َْرََب ِم ْن أ َُّم ٍل ِ ََّّنَا يَ ْ لُوُك ُ َّ
اهُ بِ ِأ َولَيَُ يِْنَ َّن لَ َُ ْ يَ ْوَم الْ ِ يَ َام ِل َم ا ُك ْن تُ ْ فِي ِأ َ ْتَلِ ُف و َ

ﷲنى ى

ئەھىىدنگە ۋاپىىا قىلىاىىالر قەسىىىمىاالرن

1رسۈرە ئەنئام -133ئايەتنىڭ بىر قىسمى

2رسۈرە بەنى ئىسرائىل  -34ئايەتنىڭ بىر قىسمى

3رسۈرە ئال ئىمران -81ئايەتنىڭ بىر قسمى ر
4رسۈرە يۇسۇف  -66ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
5رراغىبنىڭ «ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان» ناملىق كىتابى

(ﷲنى ى

نىىا ىن

تىلغىىا ئېلىىىپئ پۇخاىلىغانىىدن

شېىىيى
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بۇز اڭالر چىنى

سىلەر ﷲن

پىششىق ئېگى گەن يىپن

گۇۋاھچ

پۇل -ېل

قىلدناالر .شىببىسىرش

ﷲقىلمىشىاالرن

بىلىپ تۇرندۇ .سىلەر

چۇۋۇى پارچە-پارچە قىلىۋەتىەن خغتۇندەك بغىماڭالر .بى جا ائە (سىان ۋە ىال-

ىىىك جەھەتاەئ يەنە بىى جا ىائەدن
قىلىۋاىىسىلەر (يەن

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

شىۆى بغىغىانلىق

ئىچىىن قەسىىمىاالرن

ئاىىدا چىلىقنى

ئۆزئارا ياردە لىشىى ئىساىدە بى جا ائە بىلەن ئىااىپاق تىزۈشىەندن

شۆپ ەك يەنە بى جا ائەن شۆرۈپال ئىلگى نى

جا ائە بىلەن ئەھدى تىزنسىلەرئ ﷲ سىلەرن

جا ائە بىلەن تىزۈشىەن ئەھدنن

ھەقىقەتەن بۇنى

(يەنى

ۋاسىاىسى

شېيى

سىان

بۇزۇى شېيىنى

ۋەدنىگە ۋاپىا قىلىىى ئە ى ىئ بىىلەن

سىنايدۇ سىلەر دەتاالش قىلىشقان ھەق-ناھەقن قىيا ەت شىن سىلەرگە چغقۇم ئاي نپ بې ندۇ.

1

ئەرەبلەر جاھىلىيەت دەۋرىدە بىر ئادەم ياكى بىر قەۋم بىلەن قەسەم ئىچىشىپ دوستلىشـاتتى .ئەگەر
ئۇنىڭدىن كۈچلۈكرەك بىر قەبىلىنى تاپسا ،ئاۋۋالقىسى بىلەن تۈزگەن ئەھدىنى بۇزۇپال ،يېڭىسى بىـلەن
دوستلىشاتتى .ﷲتائاال ئـۇالرنى ئەھـدىگە ۋاپـا قىلىشـقا بـۇيرۇپ ،ئەھـدىنى بۇزۇشـتىن ئاگاھالنـدۇردى؛
ئەھدىنى بۇزغۇچىالرغا يىپنى پىششىق ئىگىرگەندىن كېيىن ئۇنى چـۇۋۇۋەتكەن خوتـۇن بىـلەن مىسـال
كەلتۈردى .بۇ ئەخمەق ۋە نادان كىشىلەرگە كەلتۈرۈلىدىغان مىسالدۇر.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ھەربىي تەلىم بېرىدىغان ئۇستازالر بىـلەن شـاگىرتالر
ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن ئەھدە توغرۇلۇق توختالغىنىدا ،بۇ ئايەتنى نەقىل قىلىپ ،شاگىرتنىڭ ئۇستازىغا
بەرگەن ئەھدىسىنى بۇزۇپ باشقا بىرسى بىـلەن ئەھـدە تۈزۈشـىنىڭ دۇرۇس ئەمەسـلىكىنى مۇنـداق دەپ
ئوتتۇرىغا قويغان :ئاۋۋالقىسىدىن كېيىنكىسىگە يۆتكەلگـۈچى ،بـاغىي ،ئەھدىسـىنى بۇزغـۇچى ،بەرگەن
ئەھدىسىگە ئىشـەن قىلىنمايـدىغان ئـادەم ھېسـابلىنىدىغان بولـۇپ ،ئۇنىـڭ بـۇ قىلغىنـى گۇنـاھ ھەم
ھارامدۇر .بـۇ خىلـدىكى ئادەمنىـڭ گۇنـاھى ئـۆزىگە ئوخشـاش قىلمىشـنى سـادىر قىلمىغـان ئادەمنىـڭ
گۇناھىدىن ئېغىـر .بەلكـى ئۇسـتازىدىن باشـقا بىرسـىنىڭ قېشـىغا يۆتكىلىـپ بېرىـپ ئۇنىـڭ بىـلەن
ئىتتىپاقالشقان بۇنداق ئادەم ،ئۆلۈك تورگۇزنىڭ گۆشىنى يېگەنگە ئوخشاش ھـارامنى قىلغـان بولىـدۇ.
چــۈنكى ،ئــۇ ﷲنىــڭ ۋە ﷲنىــڭ رەســۇلىنىڭ ئەھدىســىگە ۋە نە ئاۋۋالقىســىنىڭ ئەھدىســىگە ۋاپــا
قىلمىغاچقا ،ئەھدىنى بۇزىدىغان ۋە ئەھدە بىلەن ئوينىشىدىغانالر قاتارىدىن سانىلىدۇ .ئەھدىسـىگە ۋاپـا
قىلمايدىغان ئادەمنىڭ دىيانىتىمۇ بولمايدۇ .چۈنكى ،ئەرەبلەرنىڭ جاھىلىيەت دەۋرىدە بىر ئـادەم مەلـۇم
بىر قەۋم بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈپ ،كېيىن ئۇ قەبىلىدىن كۈچلۈكرەكىنى تاپقىنىدا ،ئاۋۋالقىسـى بىـلەن

ض وا
تۈزگەن ئەھدىنى بۇزۇپ ،يېڭىسى بىلەن ئىتتىپاق تۈزەتتى .يۇقىرىقى قىلمىشـمۇ ﷲتائـاالَ  :ون تَن ُ ُ
ت غَ ْزََلَا ِم ْن بَ ْع ِ قُ َّوٍِ أَس ََاثًا
اهَ ََلَْي َُ ْ َك ِفيا ِ ََّّ َّ
األ َْْيَا ََّ بَ ْع َ تَ ْوكِي ِ َها َوقَ ْ َج َعلْتُ ْ َّ
ض ْ
اهَ يَ ْعلَ ُ َما تَ ْف َعلُو ََّ َون تَ َُوسُوا َك الَِِّت سَ َ َ
قەسىمىاالرن

گۇۋاھچ

(ﷲنى

نىا ىن

تىلغىا ئېلىىپئ پۇخاىلىغانىدن

قىلدناالر .شىببىسىرش

ﷲقىلمىشىاالرن

شېىيى

بۇز ىاڭالر چىىنى

سىىلەر ﷲنى

بىلىپ تۇرندۇ .سىلەر پىششىق ئېگى گەن يىپن

چۇۋۇى

پارچە-پارچە قىلىۋەتىەن خغتۇندەك بغىماڭالر 2،دەپ ئايەت نازىل قىلغان ئەنە شۇ جاھىلىيەت دەۋرىـدىكى
ئەرەبلەرنىڭ ھالىغا بەكمۇ ئوخشىشىپ كېتىدۇ.
كىمكى بىراۋ بىلەن ،ئۇ كىمنى دوسا تۇتسا ،ئۇنى دوسا تۇتىدىغان؛ ئـۇ كىمنـى دۈشـمەن تۇتسـا،
ئۇنى دۈشمەن تۇتىدىغانلىقىغا ئەھدىلەشسە ،ئـۇ شـەيتاننىڭ يولىـدا ئـۇرۇش قىلىـدىغان مۇرغۇلالرنىـڭ
جىنســىدىن بولىــدۇ .بۇنــداقالر ﷲيولىــدا جىھــاد قىلىــدىغان مۇجاھىــدالردىن ئەمەس ،مۇســۇلمانالر
قوشۇنىدىنمۇ ئەمەس ،بۇنداقالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسكىرىدىن بولۇشىمۇ دۇرۇس ئەمەس ،بەلكـى بـۇالر
شەيتاننىڭ ئەسكەرلىرى قاتارىدىندۇر.
1رسۈرە نەھل  -32 ،-31ئايەتلەر ر
2رسۈرە نەھل  -32 ،-31ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئۇستاز شاگىرتىغا مۇنداق دېسە ياخشى‹ :سېنىڭ ئۈستۈردە ﷲنىڭ ئەھدۇپەيمانى بولسۇنكى ،ﷲۋە
ئۇنىڭ رەسۇلىنى دوسا تۇتقان كىشىنى دوسا تۇتقىن ،ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ دۈشمىنىنى دۈشـمەن
تۇتقىن؛ ياخشىلىققا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملەشكىن ،گۇناھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققا ياردەملەشـمىگىن؛ ئەگەر
مەن ھەق ئۈســتىدە بولســام ،ھەقــقە يــاردەم بەرگىــن ،باتىــل ئۈســتىدە بولــۇپ قالســام ،باتىلغــا يــاردەم
بەرمىگىن›.
كىمكى بۇنى الزىم تۇتىدىكەن ،دىننىڭ ھەممىسى ﷲئۈچۈن بولۇشـىنى ،ﷲنىـڭ سـۆزىنىڭ ئـالىي
بولۇشىنى كۆزلەيدىغان ﷲيولىدىكى مۇجاھىدالردىن بولىدۇ].

 ﷲتائاال مۇنداق دېگەن  :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُ ِ
وُ
َ َ
ُ
َ َ ْ

سىلەرنى

ئاراڭالردنى

1

ئ

ۇئمىنلەر! ئەھدنلەرگە (يەنى

ئۆزئاراڭالردنى ئەھدنلەرگەئ ۋاپا قىلىاالر.

ۋە سىلەرنى

قۇرتۇبى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دەيـدۇ :زەججـا

ﷲبىىلەن

2

مۇنـداق دېـگەن‹ :بـۇ ئايەتنىـڭ مەنىسـى،

ئۈستۈرالردىكى ﷲنىڭ ئەھدىسىگە ۋە سىلەرنىڭ ئۆزئـارارالردىكى ئەھـدىلەرگە ۋاپـا قىلىڭـالر دېگەنلىـك
بولۇپ ،بارلىق ئەھدىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .مانا بۇ ئايەتكە بېرىلگەن توغرا مەنىدۇر.

رشمر ه
مۇنداق دېگەن« :علة ه
َط هعْر» «مۇئمىنلەر ئۆزلىرىنىڭ تۈزۈشـكەن شـەرتلىرىگە
ؤْىُع انر هىم ا ُ
ُ

پەيغەمبەر 
ُ
3
مٍبرعلِلهرنامعممعرس ه
ركهاام ه
رشممرطر» «ﷲنىــڭ كىتابىــدا يــوق
سره ر
ٍطم نمر ارَهنر اكممٍ ان هرٍْكاما ا
رىئــايە قىلىــدۇ»ُ « ،كم ُّمر ا
ُا ا
رشممرطرلاممِ ا

ھەرقانداق شەرت ،گەرچە ئۇ يۈز شەرت بولغان تەقدىردىمۇ باتىلدۇر».
پەيغەمبەر



4

ۋاپا قىلىش پەرز بولىدىغان شەرت يـاكى ئەھـدىنىڭ ،ﷲنىـڭ كىتابىغـا يەنـى ﷲنىـڭ

دىنىغــا ئۇيغــۇن بولۇشــى كېرەكلىكىنــى بايــان قىلــدى .ئەگەر شــەرتلەر ئىچىــدە بىرەرســىنىڭ ﷲنىــڭ
كىتابىغا قارشى كېلىدىغانلىقى بايقالسـا ،ئـۇ رەت قىلىنىـدۇ .بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر



مۇنـداق دېـگەن

ه
ه
رَُر» «كىمكــى بىزنىــڭ دىنىمىــزدا بولمىغــان بىــر ئەمەلنــى
ئىــدى « :اْممعر اةممرر ا اةم ًمًّلرلاممِسر الاِممَرَاْرنمامٍرنام ُعممع ا
ا

ا

ُ

ا

قىلىدىكەن ،ئۇ ئەمەل رەت قىلىنىدۇ» ].
5

6

 ئەھدىلەرگە ۋاپـا قىلىشـقا بـۇيرۇپ ھەمـدە ئەھـدىلەرگە ۋاپـا قىلىشـنىڭ مۇئمىنلەرنىـڭ سـۈپىتى
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىـپ نۇرغۇنلىغـان ئـايەتلەر كەلـگەن بولـۇپ ،تۆۋەنـدىكى ئـايەتلەر ئەنە شـۇالردىن

اه والْي وِم ْاخ ِ
ِ
َخ ِن َوال َْم َا ِ ََ ِل َوالْ َِتَ ِ
وه َُ ْ قَِل ال َْم ْش ِن ِ َوال َْم ْغ ِن ِ
اَ
َ َولَ َِ َّن الْ ِ َّ
س الِ َّ
ْْب أَ َّْ تُ َولُّوا ُو ُج َ
ْب َم ْن آ ََم َن بِ َّ َ َ ْ
َ
سانىلىدۇ :لَْي َ
يل و َّ ِ
والنَِّيِْي و َآتَ الْما َ ََلَ حِ ِأ ذَ ِوي الْ ُنَب والْيتَام والْم ِ
ْي وابْ ن َّ ِ
النقَ ِ
الص َاَِ َو َآتَ َّ
ْي َوِِف ِْ
ام َّ
الزَك اَِ
الأ ا ِل َ
ُْ
اَ َوأَقَ َ
الأ ِ َ
َ
َ ََْ
أاك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِِ
اه ُ وا سىلەرنى شىن چىققان ۋە شىن پاتقان تەرەپىە يىز شەىاىرۈشىڭالرنى ئۆزنال ياخش
َوال ُْموفُو ََّ بِ َع ْه ه ْ ِ َذا ََ َ
ئە ەىگە ياتمايدۇ .بەىى ﷲقا ئاخى ەت شىنىگە پەرنشاىلەرگە شىاابقا (يەن

پەيغە رەرىەرگە ئىمان شەىاىرۈش ﷲن
ئىر

سەبىللەرگە (يەن

پۇل -ېلىدن

سۆيىش يىزنسىدن
ئاالقىسى

ﷲنازنل قىلغان شىاابالرغائ

خىى-ئەق نراالرغا يېىاىملەرگە

ىسىىىنلەرگە

ئىزۈىىىى قاىغىان ۇسىاپى الرغائ سىائىلالرغا ۋە قۇىالرنىى

ئازادىىققا ئې نشىشىگە پۇل -ال ياردەم بې نى نا از ئغقۇش زاشات بې نى ئەھدنگە ۋاپىا قىلىىى ياخشى
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -13بەتتىن  -21بەتكىچە ر
2رسۈرە مائىدە  -1ئايەت ر
3ربۇخارى رىۋايىتى
4ربۇخارى رىۋايىتى
5ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
6ر«تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»  -6جىلد  -33بەت ر
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ئە ەىگە شى

ون
ندۇَ  1،وأ َْوفُوا بِال َْع ْه ِ ِ ََّّ ال َْع ْه َ َكا ََّ َم ْأئُ ً

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئەھدنگە ۋاپا قىلىاالر (قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە

(يەن ئەھدنگە ۋاپا قىلغان-قىلمىغانلىق ئىساىدەئ ئەىۋەتاە سغئال-سغراق قىلىنىسىلەر.

2

بۇنىــڭ ئەكســىچە ،ئەھــدىلەرنى بــۇزۇش مۇناپىقالرنىــڭ ســۈپىتى ئىكەنلىكىنــى ۋە ئۇنىڭــدا قــاتتىق
تەھدىتنىڭ بـارلىقىنى بايـان قىلىـپ نۇرغۇنلىغـان ئـايەتلەر كەلـگەن بولـۇپ ،تۆۋەنـدىكى ئـايەتلەر ئەنە
شۇالردىن سانىلىدۇ:

ضو ََّ َه َ َِّ
اس ِ َّ ِ
ِ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :وما ي ِ ِ
اهُ بِ ِأ أَ َّْ
اه ِم ْن بَ ْع ِ ِميثَاقِ ِأ َويَ ْ ََ ُعو ََّ َما أ ََم َن َّ
ين يَن ُ ُ َ ْ
ض ُّل بِأ ِنَّ الْ َف َ
ََ ُ
ْي الذ َ
اْلَ ِ
وص َل َويُ ْف ِأ ُ و ََّ ِِف ْاأل َْر ِ
ك ُه ْ ْ
َّ شىۇ ئىارقىلىق پەقەت پاسىىقالرنىال ئازدۇرنىدۇ .پاسىىقالر ﷲۋەدە
اس ُنو َ
ي أ ُْولَئِ َ
يُ َ
شېيى

ئاىغاندن

بەرگەن ۋەدنسىن

بۇزندۇ .ﷲئۇالشقا بۇي ۇغان شەيئىن

ئىزۈى قغيىدۇ (يەن

سىيلە-رەھىىم

ِ
اه ِمن ب ع ِ
ِ َّ 3
ين يَن ُ ُ
ضو ََّ ََ ْه َ َّ ْ َ ْ
قىلمايدۇئ يەر يىزندە بۇزۇقچىلىق قىلىدۇ ئەنە شۇالر زنيان تارتقۇچىالردۇرَ  ،.والذ َ
ِميثَاقِ ِأ وي ْ ََعو ََّ ما أَمن َّ ِ
وص َل َويُ ْف ِأ ُ و ََّ ِِف األ َْر ِ
س وَُ ال َّا ِر ﷲقا بەرگەن ۋەدنسىىن
ي أ ُْولَئِ َ
اهُ بِأ أَ َّْ يُ َ
ك ََلُ ُ اللَّ ْعنَلُ َوََلُ ْ ُ
ََ ُ َ ََ
ۇساەھىە لىگەندن

بۇزغانالر ﷲنى

شېيى

سىيلە-رەھىم قىلىشاى

ئىرىارەت ئە

ننى

تۇتمىغىانالر يەر

يىزندە بۇزغۇنچىلىىق قىلغىانالر ىىىى ئەنە شىۇالر ىەنەتىىە دۇچىار بغىىىدۇ ۋە (ئۇالرنىى ئ ئىاخى ەتلىى

بغىىدۇ.

يا ىان

4

پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەنَ« :اَس رْعر ُكعرنه هَِر اكٍ انرْىٍنه ًق ه
هه
ه
هه
رخَّملاانر
رخَّملاانرْمىم ُععر اكٍنامٌرنِمَ ا
ٍرَاْ رع اكٍنامٌرنِمَ ا
ُا ا
ٍرخٍل ً
ان ا
َّ ا
ه ه
ه ه ه
ه
َر» «كىمدە تۆت خىـل سـۈپەت
عرَ ا
ب ارَهذاعر ا ا
ٍْ ا ر ا ا اَ ارَهذا ا
عرخ ا
ثر اك اذ ا
رََّريا ا ا اعٍر ذاعرعَُْت ارعر اخٍ ان ارَ ذا ا
ْعرعلى اٍُا ا
ٍا اْرنا ا ا
بولىـدىكەن ،ئــۇ خـالىس مۇنــاپىق بولىـدۇ .كىمــدە ئۇنىڭـدىن بىرەرســى تېپىلىـدىكەن ،تــاكى شـۇ بىــر
سۈپەتنى تاشلىمىغۇچىلىك ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقتىن بىـر سـۈپەت بولغـان بولىـدۇ  .ئامـانەت قويۇلسـا،
خىيانەت قىلىدۇ  .گەپ قىلسا ،يالغان ئېيتىدۇ  .ئەھدىلەشسە ،ئەھدىنى بۇزىدۇ  .جېدەللىشىپ
قالسا ،ئېغىزىنى بۇزىدۇ».

5

يۇقىرىقى دەلىللەردە بايان قىلىنغان ئەھدىلەرنىڭ ئاستىغا ،كىشىلەرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرگە
تۈزۈشكەن ئەھدىلىرىنىڭ كىرىدىغانلىقىدا قىلچە شەك يوق .بۇنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە:
 ﷲتائاالنىڭ يەئقۇب ئەلەيھىسساالم توغرۇلۇق دېـگەن مۇنـۇ سـۆزى:

موثًِ ا ِمن َِّ
اهُ ََلَ َما سَ ُو ُ َوكِي ٌل
ط بِ َُ ْ فَ لَ َّما آتَ ْوهُ َم ْوثَِ ُه ْ قَا َ َّ
اه لَتَُْتُوسَِ بِ ِأ ِنَّ أَ َّْ َُُّا َ
ْ
َْ

قَ ا َ لَ ْن أ ُْر ِس لَأُ َم َع َُ ْ َح َّّت تُ ْْتُوِ
يەئقۇ

قغغداشاا ھە مىاالر ھاالك بغىمىساڭالرال چغقۇم اڭا قاياۇرۇى ئېلىپ شېلىشىە ﷲنى

قىلىپ چى
قىلىپ چى

ۋەدە بەر ىگىچە ئۇن
ۋەدە بەرگەندن

شېيى

سىلەر بىلەن بىللە ئەۋەتمەيمەن» .ئۇالر (يەن
يەئقۇ

«بىرنى

ئېياا

«بۇنيىا ىنن

نىا

بىىلەن قەسىەم

ئغغۇىلى ىئ ئۇنىاغا قەسەم

ئېياقان سۆزىى نمىرگە ﷲگۇۋاھاۇر» دېدى.

6

يۇسۇف ئەلەيھىسساالم قېرىنداشلىرىدىن ئۇالرنىڭ ئاتا بىر ئۇكىسـى بۇنيـامىننى ئېلىـپ كېلىشـنى
تەلەپ قىلغانــدا( ،بــۇ خەۋەرنــى ئــارالپ) كــۆرلى تەســكىن تاپمىغــان ئاتىســى يەئق ـۇب ئەلەيھىسســاالم
بالىلىرىدىن چىن ۋەدە ئالمىغۇچە ئۇالرغا بۇنيامىننى قوشۇپ بېرىشنى رەت قىلغان ئىدى.
1رسۈرە بەقەر  -177ئايەت ر
2رسۈرە ئىسرا  -24ئايەت ر
3رسۈرە بەقەر  -27 ،-26ئايەتلەر
4رسۈرە رەئد  -25ئايەت ر
5ربۇخارى رىۋايىتى
6رسۈرە يۇسۇف  -66ئايەت
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كىشىلىك مۇئامىلىدىكى مانا بۇ خىل پەيماننى ﷲتائاال :ﷲنى
بەر ىگىچە دېيىش ئارقىلىق ،ئۇنى چى

نا

بىلەن قەسەم قىلىپ چى

ۋەدە

ۋەدە دەپ ئاتىدى.

يۇسۇف ئەلەيھىسساالم قېرىندىشى بۇنيامىننى بەرمەي ئېلىپ قالغان ۋاقىتتـا ،ئۇالرنىـڭ چـورى بـۇ

چىن ۋەدىنىڭ كۈچلۈكلىكىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـدى :فَ لَ َّم ا است يئ ِ
ص وا ًَِّيًّ ا قَ ا َ َكِ ُُه ْ أََْْ
أ وا م ْن أُ َخلَ ُ
ْ َ َْ ُ
َخ َذ َلَي َُ موثًِ ا ِمن َِّ ِ
تَ ْعلَ ُموا أ َّ
ي َح َّّت يَُْ َذ ََّ ِ أََِ أ َْو َُّْ َُ َ َّ
وس َ
ف فَ لَ ْن أَبْ َن َ ْاأل َْر َ
اهُ
ْ
ََّ أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ َ ْ ْ َ ْ
اه َوم ْن قَ ْ ُل َما فَ َّنعتُ ْ ِِف يُ ُ

ِ
ْي
ِ َو ُه َو َخ ْي ُن ا ْْلَاك ِم َ

ئۇالر (بۇنيا ىننى

بغىۇشىدن ئ ئى ىدسىرىەنگەندن

ئېيااى

«ئاتاڭالرنىى

خاتاىىقىاالرن

شېيى

سىىىلەردن

بى سىن

ئغرنىغا ئۆز ئارنسىدن

ىاقۇل

ئېلىپ قېلىشقا يۇسىۇفنى

چەتى ەك يەرگە بې نىپ ەخپىىھ ەسلىبەتلەشىا  .ئۇالرنىى

قەسىىەم قىلىىدۇرۇى ۋەدە ئاىغىىانلىقىن

بىلە سىلەر؟ ئاتام اڭا رۇخسىەت قىلمىغىۇچە يىاش

يەردن ھەرگىر ئاي نلمايمەن ﷲئەڭ ئادنل ھۆشىم قىلغۇچىدۇر.

ۋە ئىلگىى ى يۇسىىۇ

چىغڭ

تغغ نسىىىدنى

ﷲ ەن ئىچىىن ھۆشىىم چىقىار ىغۇچە بىۇ

1

 خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا قويغان شـەرتى زىكـرى قىلىنغـان ﷲتائاالنىـڭ

ٍ
ك ِم ْنأُ ِذ ْك ًنا
ُح ِ َ
ث لَ َ
مۇنۇ سۆزى :قَا َ فَِإ َّْ اتَّ َ ْعتَ ِ فَا تَ ْأَُلْ ِ ََ ْن َش َْْ َح َّّت أ ْ
ئەگەشسەڭ (يغىۇققان ئىى تغغ نسىدائ ەن ئۇن

(خىرن ئ ئېياا

سىاڭا سىۆزىەى بەرگىىچە ئۇنىاىدن

سۆزىەى بەر ىگىچە قىلغان ئىشلى نمدن سغرنمائ».

«ئەگەر سىەن اڭىا
سىغرنما (يەنى

ئىۆزۈم

2

ئايەتتە خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىۋېلىش ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا
قويغان شەرتى بايان قىلىندى.
مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ بــۇ شــەرتنى ئــۆز ئۈســتىگە ئالغــانلىقى ﷲتائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدە بايــان

ك َ ن َش ْ ٍَ ب ع َ ها فَ ا تُص ِ
ت ِم ْن لَ ُِْ َُ ْذ ًرا 
اح ْ ِ قَ ْ بَلَ ْغ َ
قىلىنغـان :قَ ا َ ِ َّْ َس َُلْتُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َ

شېيى

يەنە سەندن

ئۆزۈڭگە ھە

بى ەر ئىى تغغ ۇىۇق سغرنسىام (يەنى

اھ قىلمىغى

ۇسىا ئېيااى

«بۇنىاىىدن

قىلغىان ئىشىىاغا ئېاىى از بىلدۈرسىەمئ

(ساڭا بەرگەن ۋەدە گە ئىچ قېاىم خىالپلىق قىلغانلىقىم ئىچىن ېنىى

( اڭا ھە اھ بغىماسلىقاائ ئۆزرنلىىسەن».

ېنى

ئاىدنمىدا

3

ئىمام بۇخارى رەھىمەھـۇلالھ بـۇ مەسـىلىگە «سـەھىھۇل بۇخـارى» نـاملىق ھەدىسـلەر توپلىمىنىـڭ
شەرتلەر ھەققىدىكى بابىـدا «كىشـىلەر بىـلەن سـۆز ئـارقىلىق شەرتلىشـىش ھەققىـدە» دەپ بىـر مـاۋزۇ
ئېچىپ ،ئۇنىڭدا مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن خىزىر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ قىسسىسـى ھەققىـدىكى ئىبنـى
ئابباس



نىڭ ئۇبەي ئىبنى كەئ



دىن ،ئۇ پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت قىلغـان تۆۋەنـدىكى ھەدىسـىنى

كەلتــــۈرگەن « :اكٍناممٌرعل ا ه
ٍرَعلثٍلهثام ماُر اةم م ً ع» «(مۇســــا ئەلەيھىسســــاالمنىڭ خىزىــــر
ٍرَعلعِم ماا ا
ىرش ممرطً ا
ََُلرنُ ممِاٍنً ا
ُ

ئەلەيھىسسـاالمغا تاشــلىغان) بىرىنچـى قېتىمــدىكى سـوئالى ئۇنتۇغــانلىقتىن بولغـان ،ئوتتۇرىدىكىسـى
شەرت بولغان ،ئۈچىنچى قېتىمدىكسى قەستەن بولغان».

4

ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيـدۇ :پەيغەمـبەر
بولغان» دېگەن سۆزى ئارقىلىق مۇسا ئەلەيھىسسـاالمنىڭ بۇنىاىدن
تغغ ۇىۇق سغرنسام (يەن
1رسۈرە يۇسۇف  -83ئايەت

قىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ

2رسۈرە كەھف  -73ئايەت ر
3رسۈرە كەھف  -76ئايەت
4ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمى  -2728نومۇرلۇق ھەدىس



نىـڭ «( ئوتتۇرىدىكىسـى) شـەرت

شېىيى

يەنە سىەندن

بىى ەر ئىىى

ېن ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ قىلمىغىى  دېـگەن
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سۆزىگە ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شـۇنى الزىـم تۇتقانلىقىغـا ئىشـارە قىلغـان .ئـۇ ئىككىسـى بۇنىڭغـا
ھېچبىر كىشىنى گۇۋاھ قىلمىغان.
بۇ ھەدىستە ،يەنە شەرتنىڭ تەلىپى بويىچە ئىش قىلىشقا دەلىل بار .چـۈنكى ،مۇسـا ئەلەيھىسسـاالم
شەرتكە خىالپلىق قىلغان ۋاقىتتا ،ئۇنىڭغا خىزىر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېـگەن ئىـدى:

ك
َوبَ ْينِ َ

«بۇ سەن بىلەن ېنىى

بولمىدى].

َ ه َذا فِ َنا ُ بَ ْي ِ

ئىاي نلىى (ۋاقاىمىىرئ مۇسـا ئەلەيھىسسـاالممۇ بۇنىڭغـا قارشـى پىكىـردە

1

مانا بۇ يۇقىرىدا ئۆتكەن دەلىللەر كىشىلەرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـى،
قەسەم قىلىپ ۋەدىلىشىشى ۋە شەرتلىشىشنىڭ دۇرۇسـلۇقىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ .شـۇنداقتىمۇ ،مەن
بۇنىڭغا ساھابىلەر ھەمدە سەلەف سـالىھالردىن قالغـان ئەھـدە ۋە چىـن ۋەدە ھەققىـدە كەلـگەن بەزىبىـر
بايانالرنى قوشۇپ ئۆتمەكچىمەن .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 ئىمــام بۇخارىنىــڭ «پەزىلەتــلەر ھەققىــدە» دېــگەن بابتــا« ،ئەبــۇ زەر ئەلغىفــارى
كەلتۈرۈشى ھەققىدە» دەپ بىر ماۋزۇ ئېچىپ ،ئىبنى ئابباس



دىن رىۋايەت قىلغان



نىــڭ ئىســالم

مۇنۇ ھەدىسى« :لاةمٍر

ه
مٍَرَاا ُ ه
مٍَرهنرَا ااِراام همنر اعم ً عر
سمالام ا رَاسمامٍر اذَ ارُْم ادم ُ رعلىمه ه
ك ر ام ا
مبرنام اقم ا
مِرر ام ه ا ارْكمارنام امرَ ُر الهمميرنام ادم امر ا
ررام ثُهن ارْممٍرعلممذ رَا م ا اْ ا
فرَانممَُر ا هريم ن
ه
ه
ٌرنام اُ ادررناْاخُمرُر ا ا ه ه
عَرعلِلهر »ئەبـۇ زەرگە پەيغەمـبەر  نىـڭ پەيغەمـبەر
رَا ارَُْ اع ارَ ُِ ُ
اَِْثاٍ ًٍرلااُمرش ا هَن ا
ٍَر اليرناإنَُ ا
رندل ُ ا ا ا

بولۇپ ئەۋەتىلگەن خەۋىرى يەتكەن ۋاقىتتا ئۇ مەككىگە كەلدى .ئۇنى ئەلـى كـۆرۈپ ئۇنىـڭ بىـر غېرىـ

ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلگەنـدىن كېـيىن ئۇنىڭغـا مۇنـداق دېـدى‹ :نـېمە ئۈچـۈن كەلگەنلىكىڭنـى مارـا
سۆزلەپ بەرمەمسەن؟› ئۇ‹ :ئەگەر سەن مارا پەيغەمبەر



ھەققىـدە يـول كۆرسـىتىپ قويۇشـقا چىـن ۋەدە

بېرىدىغان بولساڭ سۆزلەپ بېرىمەن› ،ـــ دېدى .ئەلى ۋەدە بەرگىنىدىن كېـيىن ،ئەبـۇ زەر نـېمە ئۈچـۈن
كەلگەنلىكىنــى ســۆزلەپ بەردى .ئەلــى



ئەلچىسىدۇر› 2.ر

مۇنــداق دېــدى‹ :ھەقىــقەتەن ئــۇ ھەقتــۇر ،ئــۇ ﷲنىــڭ

 يەنە ئىمـام بۇخارىنىـڭ «سـەھىھۇل بۇخـارى» نـاملىق كىتابىـدىكى سـاھابىلەرنىڭ پەزىلەتلىــرى
ھەققىدىكى بابتا «ئوسمان ئىبنى ئەففان



نىڭ خەلىپە بولۇشىغا بىرلىككە كېلىش ۋە ئۇنىڭغا بەيئەت

قىلىش قىسسىسى ھەققىدە» دېگەن ماۋزۇدا رىۋايەت قىلغان مۇنۇ ئەسىرى.
ئەسەردە ئۆمەر



ئۆزىدىن كېيىنكى خەلىپىلىكنى (ھەزرىتى ئوسـمان ،ھەزرىتـى ئەلـى ،ئابـدۇرراھمان

ئىبنى ئەۋف ،زۇبەير ئىبنى ئاۋۋام ،سەئد ئىبنى ئەبـۇ ۋەققـاس ۋە تەلـھە ئىبنـى ئۇبەيـدۇلالھ قاتـارلىق)
ئالتە كېڭەش ئەزالىرىغا تاپشۇرغان ،ئۇالردىن (زۇبەير ئىبنى ئاۋۋام ،سەئد ئىبنى ئەبـۇ ۋەققـاس ۋە تەلـھە
ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ قاتارلىق) ئـۈچى نـامزاتلىقتىن چېكىـنگەن ،ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف ،ئوسـمان،
ئەلى قاتارلىق ئۈچى قېلىپ قالغان .ھەدىسنىڭ رىۋايەت قىلغۇچىسى ئەمـرى ئىبنـى مەيمـۇن مۇنـداق

ه
هه
ارْممعرْم اذعرعلاْم هررنامىاَدلُممَرهلاِم همَرَ ر ه
ه
ٌر
دەيــدۇ{ :نام اقم ا
علِلُر الاِممَ ارَع ه ِم امًّل ُرلاِامى مُ امرنرَان ا ملا ُعْره رنماُُممَرناُِْممك ا
مٍَر اُم ُ رعلممرْحا هعرَايُّ ُك اةممٍرتامُا ممرَ ا
اُ ا
رََر معرَان مله ُكْر امٍا رنمادمْرناْ ه ه
علَمِخ ه
مكر امارعسماان هرْمعر
اَم ه ههاٍرنام اق ا
ٍنرنام اق ا
مٍَرلا ا
ا
مٍَر اُم ُ رعلمرْحا هعرَانامااَ ادلُعنامَُره ا ارَعلِلُر الاميرَانرا ُ ا
ا
ا ا
اخم اذرسِام رَ ا
ه
ه ه
ه
مكرلاممٌهعرَاْرتمُ ا ه ه
رخم امًّلر
مِدع ُ
مٌرنامٍلِلُر الاِم ا
اَ ُِمعَرعلِلرر اَعل اقم ا ُره رع ه ِم امًّله ارْمٍر ام ر الةم ا
رَّ ا
مكرلااامدم لاع ارَلاممٌعرَاْممر ُ ر ُث اةمٍ انرلاااُم امة ادع ارَلااُام ا
1ر«فەتھۇل بارى»  -5جىلد  -326بەت ر
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ه
مٍَرعَنا م ريام ا ا رياممٍر ُث اةممٍ ُنرنامُاٍيما ادممَُرنامُاممٍيا ا رلاممَُر الهممي ارَاَ اَارَاْم ُمررعل م
ٍار ام ا
سهممٍ اخ هررنام اقم ا
اخ م اذرعل هةِثام ا
مٍَرلاممَُ هرْثم امررذالم ا
مكرناملاةممٍرَ ا

ع هَرنامُاممٍيمادُعرُ}

{ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف‹ :سىلەر ئىككىڭالردىن قايسـىڭالر بـۇ ئىشـتىن (يەنـى خەلىپىلىكـتىن) ۋاز

كەچسەرالر ،بىز شۇنى يەنى قېلىپ قالغۇچىنى ئۇ ئىشـقا تەيىنلەيمىـز ،ﷲۋە ئىسـالم دىنـى كۆزىتىـپ
تۇرغۇچىدۇر .ھەربىرىڭالر ئۆز كۆرلۈرالردا قايسىڭالرنىڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى ئويلىنىـپ كـۆرۈرالر› ،ــــ
دېگەندىن كېيىن ،ئوسمان بىلەن ئەلى ئىككى شەيخ شـۇك تـۇرۇپ قالـدى .ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف
مۇنداق دېـدى‹ :سـىلەر خەلىـپە سـايالش ئىشـىنى مارـا تاپشۇرامسـىلەر؟ سـىلەرنىڭ ئەۋزەلرەكىڭالرنـى
قالدۇرۇپ قويماسلىقىمغا ﷲگۇۋاھ› .ئۇ ئىككىسى‹ :مـاقۇل› ،ــــ دېـدى .ئابـدۇرراھمان ئىككىسـىنىڭ
بىرىنىڭ (يەنى ئەلىنىڭ) قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ مۇنـداق دېـدى‹ :سـېنىڭ ﷲنىـڭ پەيغەمبىـرى بىـلەن
ئۇرۇق-تۇغقانچىلىقىڭ بار ۋە ئـۆزۈرگە مەلـۇمكى ،ئىسـالمغا بـۇرۇن كىردىـڭ .ﷲئۈسـتۈردە گـۇۋاھكى،
ئەگەر مەن سېنى خەلىپىلىككە تەيىنلىسەم ،ئـادالەت بەرپـا قىلىسـەن .ئەگەر ئوسـماننى خەلىـپىلىككە
تەيىنلىسەم ،ئاراليسەن ۋە ئىتائەت قىلىسەن›.
ئاندىن يەنە بىرىنى (يەنى ئوسماننى) ئايرىم چەتـكە تارتىـپ ئۇنىڭغىمـۇ ئوخشاشـال شـۇنداق دېـدى.
ئابدۇرراھمان ئـۇالردىن چىـن ۋەدە ئېلىـپ بولـۇپ مۇنـداق دېـدى‹ :ئوسـمان قولـۇرنى كۆتـۈر› ،ــــ دەپ
ئۇنىڭغا بەيئەت قىلدى ،ئارقىدىن ئەلىمۇ بەيئەت قىلدى ھەمدە ھويلىدىكىلەرمۇ كىرىپ ئۇ زاتقا بەيـئەت
قىلىشتى}.

1

يــۇقىرىقى ســۆزلىرىمىزدىن ســاھابە



الرنىــڭ ئــۆز ئارىســىدىكى ئەھــدە ۋە چىــن ۋەدىــلەرگە قىلغــان

مۇئامىلىسى ھەمدە ئۇنى قانداق ئورناتقانلىقى مانا مەن دەپ چىقىپ تۇرىدۇ.
ئەبۇ زەر



بىلەن ئەلى

ھەمدە ئوسمان
ئەلى







نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قىسسە كۈچلـۈك ئەھـدۇپەيماننى ئـۆز ئىچىـگە ئالغـان

غا بەيئەت قىلىش قىسسىسىدىكى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف



نىڭ ئوسمان



بىلەن

ئۈستىدىن ئالغان ۋەدىسىمۇ كۈچلۈك ئەھدۇپەيمانالردىن سانىلىدۇ.

بىر تۈركۈم ساھابىلەر مەزكۇر ئەھدۇپەيمانالرغا بەيئەت ئىبارىسىنى قولالنغان .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 ئىكرەمە ئىبنى ئەبۇ جەھىل



نىڭ يەرمۇك كۈنىسـى كىشـىلەردىن ئالغـان ئەھدىسـىنى بەيـئەت

دەپ ئاتىغانلىقى
ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :سـەيف ئىبنـى ئـۆمەر ئەبـۇ ئوسـمان ئەلغەسسـانىدىن ،ئـۇ دادىسـىدىن
رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن :ئىكرەمە ئىبنى ئەبۇ جەھىل



يەرمۇك كۈنىسى‹ :مەن رەسۇلۇلالھ



گە

قارشـــى نۇرغـــۇن جەڭ مەيدانلىرىـــدا جەڭ قىلىپـــتىمەن .ئەمـــدىلىكتە ،مەن بۈگـــۈن ســـەنلەردىن
قاچىمەنمۇ؟!› ،ـــ دېدى ،ئاندىن‹ :ئۆلۈمگە كىم بەيئەت قىلىدۇ؟› ،ــــ دەپ توۋلىـدى .ئۇنىـڭ تاغىسـى
ھارىس ئىبنى ھىشام ۋە زىرار ئىبنى ئەزۋەر قاتارلىقالر مۇسـۇلمانالرنىڭ يـۈز-ئـابرۇيلۇق ھەمـدە ئـاتلىق
قوشۇنلىرىدىن تەشكىل تاپقان  433كىشىنىڭ قاتارىدا بەيئەت قىلـدى .ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى دېگـۈدەك
خالىد



نىڭ چېدىر بارگاھى ئالدىدا ئۇرۇش قىلىپ يارىالندى ،بىر بۆلـۈكلىرى شـەھىد بولـۇپ كەتتـى.

زىرار ئىبنى ئەزۋەر



مۇ ئەنە شۇ شەھىدلەرنىڭ قاتارىدا ئىدى.

ۋاقىدى ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ئـالىمالر مۇنـداق دەيـدۇ‹ :ئـۇالر يارىلىنىـپ يىقىلغانلىرىـدا سـۇ تەلەپ
قىلىشتى .ئۇالرغا ئىچىملىـك سـۇ كەلتۈرۈلـۈپ بىرسـىگە تۇتۇلسـا ،يەنە بىرسـىگە قـاراپ‹ :سـەن سـۇنى
ئۇنىڭغا ئاپىرىپ بەر!› ،ـــ دەيتتى .دېگىنىگە ئاپىرىپ بېرىلسە ،ئۇمۇ يەنە بىرسىگە قاراپ‹ :سـەن سـۇنى
1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -3733نومۇرلۇق ھەدىس ر
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ئۇنىڭغا ئاپىرىپ بەر!› ،ـــ دەيتتـى .ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى سـۇنى بىـر-بىـرىگە ئىتتىرىشـىپ ھېچبىـرى
ئىچمەستىن ھەممىسى شەھىد بولۇپ كەتتى ،ﷲئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!›].

1

ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيدۇ :سـەيف ئىبنـى ئـۆمەر ئۇسـتازلىرىدىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىـدۇ:
‹يەرمۇك كۈنىسى مۇسۇلمانالر قوشۇنى ئىچىدە مىڭ نەپەر ساھابە بار ئىـدى ،ئـۇالردىن يـۈز نەپىـرى بەدىـر
ئەھلىدىن ئىدى›].

2

مانا بۇ ئەسكىرىي قوماندان بولمىغان بىر ئادەم بىـلەن بىـر گـۇرۇھ ئەسـكەرلەر ئوتتۇرىسـىدا تـائەت-
ئىبادەتلەرنىڭ ئىچىدىن مەلۇم بىر ئىبادەتكە قىلىنغان بەيئەتتۇر .ئىكرەمە بولسا كاتتا سـاھابە بولـۇپ،
ئۇنىڭغــا بەيــئەت قىلغانالرنىــڭ ئىچىــدىمۇ ســاھابىلەرنىڭ كــاتتىلىرى بــار ئىــدى .مانــا بــۇ بەيــئەت
ئەسكەرلەرنىڭ باش قوماندانى خالىد ئىبنى ۋەلىد



نىڭ ئالدىدا ئېلىپ بېرىلغان.

ئىبنى كەسىرنىڭ ئېيتقىنىدەك ،بـۇ جەرـگە مىـڭ سـاھابە قاتناشـقان بولـۇپ ،ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن
ھېچبىرىنىڭ ئىكرەمە



نىڭ بۇ ئىشىغا ئىنكار قىلغـانلىقى نەقىـل قىلىنمىـدى .بۇنـداق بەيئەتنىـڭ

مۇشۇنداق كۆپچىلىـك سـاھابىنىڭ ھوزۇرىـدا ئېلىـپ بېرىلىشـى ،ئۇالرنىـڭ شـۇنى ماقۇللىغانلىقىنىـڭ
دەلىلى.
 قەيس ئىبنى سەئد ئىبنى ئۇبادە



نىڭ «سىپپىن» دېگەن يەردىكى جەردە كىشـىلەردىن ئالغـان

ئەھدىسىنىڭ بەيئەت دەپ ئاتالغانلىقى
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىـ
جەردە ،ئەلى





بىـلەن مۇئـاۋىيە ئىبنـى ئەبـۇ سـۇفيان



نىـڭ ئوتتۇرىسـىدا يـۈز بەرگەن

نىڭ ئىراقلىقالرغا تەيىنلىگەن ھەربىي قوماندانى قەيـس ئىبنـى سـەئد ئىبنـى ئۇبـادە



ئىدى.
«فەتھۇل بارى»دا مۇنداق كەلگەن :ئىمام تەبەرى يۇنۇس ئىبنى زەيدنىڭ زۆھرىدىن مۇنـداق رىـۋايەت
قىلغانلىقىنى نەقىل قىلىدۇ‹ :ئەلى



ئىراق مۇجاھىدلىرىغا قەيس ئىبنى سـەئد ئىبنـى ئۇبـادە

باش قىلغان ،ئۇالر  43مىڭ كىشى بولۇپ ،سەئدكە ئۆلۈمگە بەيئەت قىلغان ئىدى›.



نـى

3

قەيس ئىبنى سەئدنىڭ بەيئىتىدىمۇ ئىكرەمىنىڭ بەيئىتىـدىكىگە ئوخشـاش ھـالەت شـەكىللەنگەن.
بۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى نە ئەسكەرلەرنىڭ باش قوماندانى ۋە نە مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى بولمىغـان،
بەلكى بىر بۆلۈك ئەسكەرلەرنىڭ قوماندانى ئىدى.
مەن يۇقىرىقى سۆزلەردىن شۇنى بايان قىلماقچىمەنكى ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تـائەت-ئىبـادەتلەرنى
قىلىشقا تۈزۈشكەن ئەھدىلىرى ۋە چىن ۋەدىلىرى دۇرۇس ،بەزىدە ئۇ بەيئەت دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
مەن ﷲنىڭ پەيغەمبىرى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم بىلەن پەرزەنتلىرى ئوتتۇرىسـىدىكى چىـن ۋەدىنـى،
مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن خىزىـر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئۆزئـارا شەرتلەشـكەنلىكىنى ،پەيغەمـبەر
ھايات ۋاقتىدا ساھابىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغـان ئەھـدىلەرنى ،پەيغەمـبەر
كېيىن ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف
ئىكرەمە ئىبنى ئەبۇ جەھىـل





نىـڭ ئەلـى



بىـلەن ئوسـمان

بىـلەن قەيـس ئىبنـى سـەئد









نىـڭ

نىـڭ ۋاپاتىـدىن

دىـن چىـڭ ۋەدە ئالغـانلىقىنى،

الرنىـڭ قـول ئاسـتىدىكىلەردىن ئالغـان

بەيئەتلىرىنــى بايــان قىلىــپ ئۆتتــۈم .ئۇشــبۇ بەيــئەت ۋە ئەھــدىلەرگە ھېچبىــر كىشــىنىڭ ئىنكــار
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -12 ،-11بەتلەر ر
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -3بەت ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -63بەت ر
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قىلمىغانلىقى ،بىزنىڭ بۇنى ساھابىلەرنىڭ ئىجمائسى دېـگەن تىزىملىـك ئىچىـگە كىرگۈزەلىشـىمىزگە
ئاساس بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،مەن شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنىڭ مىسـال كەلتـۈرۈپ
دېگەن« :ئوقۇتقۇچى-ئۇستازالر بىلەن شاگىرتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلغـانلىقى ۋە
ئــۇ ئەھــدىلەر تــائەت-ئىبــادەتلەرنى قىلىشــنىڭ ئۈســتىگە تــۈزۈلگەنال بولســا ،ئۇنىڭغــا ۋاپــا قىلىشــنىڭ
پەرزلىكى» قاتارلىق سۆزلىرىنى نەقىل قىلغان ئىدىم.
مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ خىلدىكى ئەھدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلۇشـى ھەققىـدە ئېلىـپ بېرىلغـان
تەتقىقاتالردۇر.
ئاگاھالندۇرۇش
بەزى بىر كىشىلەر‹ :سىز يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشـقا
تۈزۈشكەن ئەھـدىلىرىنىڭ يولغـا قويۇلۇشـى توغرىسـىدىكى سـۆزلىرىڭىز پەيغەمـبەر

 نىـڭ «ارر هَلم ارره رر

ع ه ِ امًّلهر» «ئىســالمدا قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش يــوق» دېــگەن ھەدىســىگە زىــا› ،ـــــ دەپ قېلىشــى
مۇمكىن.
ﷲخالىسا ،بۇ ھەدىس بىلەن يۇقىرىدا ئېيتقـانلىرىم ئوتتۇرىسـىدا قىلچىمـۇ زىتلىـق يـوق .بەلكـى
ئۇشبۇ ھەدىسنىڭ ئۆزىال مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ئەھدىلىشىشـىگە كۈچلـۈك
دەلىلدۇر.
راغى

مۇنداق دەيدۇ:

«رعا رْهلم

ُر-ئەلھىلفـۇ» دېگىنىمىـز ــــ بىـر قەۋمنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئەھـدە،

حٍلااُم راُ-ئەلمۇھــالەفەتۇ» دېگىنىمىــز ـــــ ئــاز
توختــام ،ئىتتىپــاق دېگەنــدەك مەنىلەرنــى ئۇقتۇرىــدۇ« .رعال ُة ا

دېگەنــدە ئىككــى تەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى ئەھدىلىشــىش ،توختاملىشــىش ۋە ئىتتىپاقلىشــىش دېــگەن
مەنىلەرنى ئۇقتۇرىدۇ .ئەھدىلىشىش سەۋەبىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدىغان بۇ ئىككى مەنىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى
حٍلااُم راُ»
بىر-بىرىدىن ئايرىاللماسلىق مۇناسـىۋىتىنى نەزەردە تۇتـۇپ ،ئەھدىلىشىشـنى ئۇقتۇرىـدىغان «رعال ُة ا
ئىبارىسىنىڭ ئورنىدا

ئەســلىدە« ،رعا رْهلم

ئەھدىنى ئۇقتۇرىدىغان «رعا رْهل

ُر» ئىبارىسى قوللىنىلغان.

ُر» دېــگەن ســۆزنىڭ مەنىســى ،بەزىلەرنىــڭ بەزىلەردىــن قەســەم ئىچــۈرۈپ ئالىــدىغان

ئەھدىســىنى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ ،كېيىــنلەردە «رعا رْهل م
قوللىنىلغان].

ُر» ئىبارىســى ھەر تۈرلــۈك قەســەم ئۈچــۈن

1

قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئىچىـدە ،جـۇبەير ئىبنـى مـۇتئىم
نىڭ ھەدىسى قەسەم ئىچىپ دوستلىشىشنى ئىنكار قىلىش توغرىسىدا كەلگەن ،ئەنەس





نىڭ ھەدىسى

بولسا ،ئۇنى ئىسپاتالش توغرىسىدا كەلگەن.
()1

هشم

عرجُهعرسعرْادهمْ:ر مٍَرَِمعَرللار:ر«ارر هَلم رره ررع ه ِمًّلهرر،رََاُُّّيمٍر هَلم رر اكمٍ ارنره ررعْل ه
ٍْلهِ هما،ر ارلريما هَُرُرع ه ِمًّل ُرره ر
اا
ا
ا
ُ
ُا

ًر» جۇبەير ئىبنى مۇتئىم



دىن پەيغەمبەر

1رراغىبنىڭ «ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان» ناملىق كىتابى



نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ئىسالمدا
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قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق ،جاھىلىيەت دەۋرىدىكى قانداقال بىر قەسەم بولىدىكەن ،ئـۇنى ئىسـالم
تېخىمۇ چىڭىتىدۇ».

1

ه
مٍَر«ا ه
( )2عر ه
ٌ هرلانا ه
مٍَر
رَلم ا ره رع ه ِ امًّلهر»رنام اق ا
مكرَانرعلى همِرر ا ا
ٍاْرعلاَ اعهَر ا ا
سرس هع ارٍْلك ارَ هه اميرعلِلُر اىمَُرَاسمالاغا ا
ا ا
ٍَر ُمل ُ
رُع هَ ئاسىم ئەلئەھۋەلـدىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ ،مەن ئەنەس
ْير ُماريش ارَ ر
رٍَلا ا رعلىه ُّ
ٍَّ هَره ا
ِررسما ا
علان ا
ا ا

ئىبنى مالىكقا‹ :سارا پەيغەمبەر



نىڭ «ئىسالمدا قەسەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق» دېـگەن سـۆزى

يەتكەنمــۇ؟› ،ـــــ دېســەم ،ئەنەس ئىبنــى مالىــك جــاۋاب بېرىــپ‹ :پەيغەمــبەر
ئەنسارالرنى مېنىڭ ئۆيۈمدە دوستالشتۇرۇپ قويغان ئىدى› ،ـــ دېدى.



قۇرەيش ـلىكلەر بىــلەن

2

قارىماققــا بــۇ ھەدىســلەر بىــر-بىــرىگە زىتــتەك كۆرۈنىــدۇ ،شــۇرا بىــز تۆۋەنــدە بــۇ ھەدىســلەرنى
بىرلەشتۈرۈشنىڭ ئۇسۇلى ئۈستىدىكى ئۆلىماالرنىڭ كۆزقاراشلىرىنى بايان قىلىمىز:
 ئىبنــى ئەس ـىر مۇنــداق دەيــدۇ:

ئەنەس  نىــڭ { اَممٍلا

َّممٍ هرَ} {پەيغەمــبەر
مِررسام ار
اررعلىمه ُّر
مْير ُممريشرر اَعلان ا

ا



مْير
علِلهررسام ار
معَر ر
قــۇرەيش بىــلەن ئەنســارالرنىڭ ئوتتۇرىســىنى دوستالشــتۇرۇپ قويغــان ئىــدى} ۋە { :اَممٍلا ارر اَ ُِم ُر
علةع ه
ْي} {پەيغەمبەر  مۇھاجىرالر بىلەن ئەنسارالرنى بىزنىـڭ ئـۆيىمىزدە ئىككـى
َّمٍ هرَره رر اُع هَنامٍر اْمرتام هر
ٍج هر ار
يعر اَعلان ا
ُا
قېــتىم دوستالشــتۇرۇپ قويغــان ئىــدى (يەنــى ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســىنى قېرىنــداش قىلىــپ قويغــان ۋە

ئەھدىلەشتۈرگەن ئىدى)}،

دېگەن ئىككى ئەسىرى « هَلم

ئالىدۇ.

يەنە بىر ھەدىستە «ارر هَلم
بولۇپ ،بۇ ھەدىستىكى « هَلم

ـــ دوسا» دېگەن سـۆز تومـۇرىنى ئـۆز ئىچىـگە

ارره ررع ه ِمًّلهر» «ئىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش يـوق» دەپ كەلـگەن
» دېگەن سۆز ـــ بىر-بىرىنى كۈچلەندۈرۈشكە ،بىر-بىرىگە ياردەم بېرىشكە

ھەمدە بىر-بىرى بىلەن ئىتتىپاقلىق ھاسـىل قىلىـش قاتارلىقالرغـا توختاملىشـىش ۋە ئەھدىلىشـىش
يوق دېگەننى بىلدۈرىدۇ.
توختاملىشىش ۋە ئەھدىلىشىشنىڭ ئىچىدىن جـاھىلىيەت دەۋرىـدىكى قەبىلىـلەر ئوتتۇرىسـىدا ئەۋ
ئالغان پىتنە-پاسات تېرىش ،ئۇرۇش-جېدەل قىلىش ۋە بىر-بىرىگە ھۇجـۇم قىلىـش قاتـارلىق ئىشـالر
پەيغەمبەر



نىڭ «ئىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش يـوق» دېـگەن سـۆزى بىـلەن ئىسـالم دىنىـدا

چەكلەنــگەن بولســا ،ئۇنىــڭ ئىچىــدىن جــاھىلىيەت دەۋرىــدىكى مەزلۇمغــا يــاردەم بېــرىش ،ئــۇرۇق-
تۇغقــانچىلىقالرنى ئــۇالش ۋە ھەققــانىيەتچى ياخشــى كىشــىلەر بىــلەن قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش
قاتارلىق ئىشالر پەيغەمبەر



نىڭ «ئىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق ،جاھىلىيەت دەۋرىـدىكى

قانداقال بىر قەسەم بولىدىكەن ،ئۇنى ئىسالم تېخىمۇ چىڭىتىدۇ» دېگەن سۆزى بىلەن ئىسپاتالنغان.
بۇ ھەدىستە ياخشـىلىق قىلىشـقا ،ھەقـقە يـاردەم بېرىشـكە ئەھدىلىشـىش مەقسـەت قىلىنغـان .بـۇ
ئارقىلىق ئىككى ھەدىسنى بىرلەشتۈرۈشكە بولىدۇ .مانا بۇ ئىسالم تەلەپ قىلىدىغان دوسـتلۇق بولـۇپ،
ئۇنىڭ ئىچىدىن ئىسالمنىڭ ھۆكمىگە قارشى كەلگەنلىرى چەكلىنىدۇ.
1رمۇسلىم رىۋايىتى

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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بەزىــلەر مۇنــداقمۇ قارايـدۇ‹ :قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش مەكــكە پەتھىســىدىن ئىلگىــرى بولغــان،
پەيغەمبەر « :ئىسـالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق» دېـگەن سـۆزىنى مەكـكە پەتھـى بولغانـدا
ئېيتقان .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەدىس ئەنەس



نىڭ ھەدىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ›].

1

ئىبنى ئەسىر «بـۇ ئـارقىلىق ئىككـى ھەدىسـنى بىرلەشتۈرۈشـكە بولىـدۇ» دەپ ئىككـى ھەدىسـنىڭ
ئوتتۇرىسىنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ ئۇسـۇلىنى بايـان قىلىـپ بولـۇپ ،ئارقىـدىن‹ :بەزىـلەر تېخـى مۇنـداقمۇ
قارايدۇ :قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش مەكـكە پەتھىسـىدىن ئىلگىـرى بولغـان .پەيغەمـبەر



«ئىسـالمدا

قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق» دېگەن سۆزىنى مەككە پەتھى بولغانـدا ئېيتقـان .شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ
ھەدىس ئەنەس



نىڭ ھەدىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ› ،دېگەن بۇ سۆزلەرنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىگە ئىشارە

قىلىش بىلەن بىرگە ،ئۇ ھەدىسنىڭ ئەمەلدىن قالـدۇرۇلغانلىقىغىمۇ ئېھتىمالنىـڭ بـارلىقىنى قوشـۇپ
بايان قىلىپ قويـدى .مېـنىڭچە بولغانـدا ،ئىبنـى ئەسـىر ئـۇ سـۆزلەرنىڭ ئـاجىز ئىكەنلىكىـگە ئىشـارە
قىلماي ،تۆۋەندىكى ئۈ

نۇقتىغا ئاساسەن ئۇنى قەتئىي ئىنكار قىلىشى كېرەك ئىدى:

 ئەمەلدىن قالغانلىقىغا ئېھتىماللىق بىلەن ھۆكۈم قىلىنمايدۇ.
ئەمەلدىن قالدى دېگەنلىك ـــ بىر-بىرىگە قارشـى بولغـان ئىككـى دەلىلنىـڭ بىرسـىنى ئەمەلـدىن
قالــدۇرۇش ۋە ئۇنىڭغــا ئەمەل قىلىشــتىن توســۇش دېمەكتــۇر .شــەرئىي دەلىــل ئېھتىمــاللىق بىــلەن
ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدۇ ،بولۇپمۇ دەلىلنىڭ تارىخىنى ئېنىق بىلمىگەندە تېخىمۇ شۇنداق.
 بىر دەلىلنى ئەمەلـدىن قالدۇرۇشـقا ئىجتىھـاد بىـلەن ھۆكـۈم قىلىنمايـدۇ .پەقەت بىـر-بىـرىگە
قارشى ئىككى دەلىلنىڭ ئوتتۇرىسـىنى بىرلەشـتۈرۈش مـۇمكىن بولمىغانـدا ،ئىجتىھـاد بىـلەن ھۆكـۈم
قىلسا بولىدۇ .ئىبنى ئەسىر دېگەندەك ،بۇ يەردە بىرلەشتۈرۈش تامامەن مۇمكىن ھەم يوللۇقتۇر.
ئىمام نەۋەۋىي ۋە ئىبنى ھەجەرنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆزلىرى ﷲخالىسا كېيىنچە كېلىدۇ.
« ئەمەلدىن قالدى» دېـگەن دەۋانـى رەت قىلىشـتا ،ئاسـىم ئەل ئەھۋەلنىـڭ پەيغەمـبەر
ئىچىپ دوسا بولۇشتىن توسقان دەپ چۈشىنىۋالغان ئىدىيىسـىگە ئەنەس
قىلغان ئىنكارى يېتەرلىكتۇر .مانا بۇ پەيغەمـبەر







قەسـەم

نىـڭ ئاقىالنىلىـك بىـلەن

ۋاپـات بولـۇپ يېڭـى قـانۇن يولغـا قويـۇش توختـاپ

قالغانــدىن كېيىنكــى قەســەم ئىچىــپ دوســا بولــۇش ۋە ئىتتىپــاق تۈزۈشــنىڭ ســاھابە تەرەپــتىن
ئىسپاتالنغان روشەن دەلىلىدۇر.
ئەنەس



قەسەم ئىچىـپ دوستلىشىشـنىڭ ئىككـى يـاكى ئـۈ

قېـتىم بولغـانلىقىنى تەكىتلىـدى.

بۇنىڭدىن شۇنى چۈشىنىشكە بولىدۇكى ،چەكلەنگەن دوستلۇق بىلەن شەرىئەت ئىسـپاتلىغان دوسـتلۇق
ئىككىسى ئـايرىم-ئـايرىم نەرسـە .چـۈنكى ،ئەنەس
دېمەسـتىن ،پەيغەمـبەر





ئاسـىمغا پەيغەمـبەر



بـۇ ھەدىسـنى سـۆزلىمىدى

سـاھابىلىرىنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئېلىـپ بارغـان دوسـتلۇقنىڭ تـۈرىنىال زىكـرى

قىلدى ،خاالس .شۇرالشقا دوستلىشىشنىڭ ئىچىدە چەكلەنگىنىمۇ بار ،دۇرۇسلىرىمۇ ھەم بار .يۇقىرىـدا
ئىبنى ئەسىر ھەربىر تۈرنىڭ سۈپىتىنى بايـان قىلىـپ ئـۆتتى .ئەمـدى ،ﷲخالىسـا ئىمـام نەۋەۋىـي ۋە
ئىبنى ھەجەرنىڭ بۇ ھەقتىكى بايانلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز ۋە بۇنىڭغا قوشۇپ ﷲتائاالنىـڭ:

وه سَ ِ
ص يَ ُه ْ 
ََ َ َ ْ
ى أ َْْيَاسُ َُ ْ فَ وتُ ُ ْ

َّ ِ
ين
َ وال ذ َ

سىىلەر بىىىلەن (ئۆزئىارا يىىاردەم بېى نى ۋە ى اسىىخغر بغىۇشىقائ ئەھىىدۇپەيمان

1رئىبنى ئەسىيرنىڭ «ئەننىھايە فى غەرىبىيل ھەدىس» ناملىق كىتابى  -1جىلد  -425 ،-424بەتلەر
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قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

ئىبنى ئابباس



ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

( ى اساى ئ ھەسسىسىن بې ناالر 1،دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسـىرىدە كەلـگەن

نىڭ ھەدىسىنىمۇ كەلتۈرىمىز.

تۆۋەنــدە ســىز مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا دوستلىشىش ـى ۋە ئەھدىلىشىش ـىنىڭ ئەمەلــدىن قالغــانلىق
ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىغا نە ئىمام نەۋەۋىي نە ئىبنى ھەجەرنىڭ ئىشارە قىلمىغانلىقىنى كۆرىسىز.
 ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ئەنەس
مــۇتئىم





نىڭ ئاسـىم ئەلئەھـۋەلگە بەرگەن جـاۋابى جـۇبەير ئىبنـى

رىــۋايەت قىلغــان ھەدىســنىڭ بــاش قىســمىنى رەت قىلىـدۇ .چــۈنكى ،بــۇ ھەدىســنىڭ بــاش

قىسمىدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش ئىنكـار قىلىنغـان بولـۇپ ،ئەنەس



نىـڭ دېـگەن سـۆزى ئـۇنى

ئىسپاتاليدۇ.
بۇ ئىككى ھەدىسنىڭ ئوتتۇرىسىنى مۇنداق بىرلەشتۈرۈش مۇمكىن ،ئىنكار قىلىنغـان دوسـتلۇق ۋە
ئىتتىپاق ،گەرچە ئىتتىپاقدىشى زالىـم بولسـىمۇ ،ئۇنىڭغـا يـاردەم بېـرىش ،بىـر ئادەمنىـڭ قـاتىللىق
جىنايىتى سەۋەبىدىن پۈتۈن قەبىلىدىن قىساس ئېلىش ۋە ئىتتىپاقداشالر ئۆزئارا بىر-بىرىدىن مىـراس
ئېلىشــىش قاتــارلىق جــاھىلىيەت دەۋرىــدە تۈزۈشــىدىغان دوســتلۇقتۇر .ئىســپاتالنغان دوســتلۇق ۋە
ئىتتىپاق ،مەزلۇمغا ياردەم بېرىش ،دىننى ئەھيا قىلىش ،بىر-بىرى بىلەن دوستلىشىش ۋە دوستلۇقنى
قەدىرلەش قاتارلىق شەرىئەتتە مۇستەھەب بولغان دوستلۇقتۇر.
ئىبنى ئابباس



نىڭ ئىككى ئەھدىلەشكۈچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر-بىرىدىن مىـراس ئېلىشـنىڭ

ئەمەلدىن قالغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسى يۇقىرىدا ئۆتتى.
داۋۇدى مۇنداق دەيدۇ‹ :ئۇالر ھەمىشە ئىتتىپاقدىشىغا ئالتىدىن بىرنى مىراس قىلىپ بېرەتتـى ،بـۇ
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان›.
داۋۇدى سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ‹ :ئىمام نەۋەۋىي مۇنداق دېگەن :شـەرىئەت چەكلىگەنـگە
ۋە بىر-بىرىدىن مىراس ئېلىشىدىغانغا ئىتتىپاقلىشىش ئىنكار قىلىنىدۇ .ئەمما ،ﷲنىڭ شەرىئىتىگە
ۋە مەزلۇمغــا يــاردەم بېرىشــكە ،ﷲيولىــدا بىــر-بىــرى بىــلەن قېرىنــداش بولۇشــقا ئىتتىپاقلىشــىش
رىغبەتلەندۈرۈلىدۇ›»].

2

 ئىمام نەۋەۋىي مۇنـداق دەيـدۇ :قـازى ئىيـاز ئىمـام تەبەرىـدىن نەقىـل قىلىـپ مۇنـداق دېـگەن:
‹بۈگۈنكى كۈندە قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش دۇرۇس ئەمەس .چۈنكى ،ھەدىستە زىكرى قىلىنغـان بىـر-
بىرى بىلەن مىراس ئېلىشىش ۋە بىر-بىرى بىلەن ئاكا-ئىنى بولۇشۇشالرنىڭ ھەممىسى ﷲتائاالنىـڭ

ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع ٍ 
َ وأ ُْولُ وا األ َْر َح ِام بَ ْع ُ
ھەقلىقاۇر دېگەن سۆزى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان›.

ئىىۇرۇق-تۇغقىىانالر بىىى -بىىى نگە ى اسىىخغر بغىۇشىىقا (يىىاتالردن ئ ئەڭ

ھەسەن مۇنداق دەيدۇ‹ :قەسەم ئىچىپ ئاكا-ئىنى بولۇش ئارقىلىق بىر-بىرىدىن مىراس ئېلىشىش
(يۇقىرىدىكى) مىراس ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان›.
مەن (ئىمام نەۋەۋىـي ئـۆزىنى دېمەكچـى) يەكـۈنلەپ مۇنـداق دەيـمەن ،قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش
ئارقىلىق بىر-بىرىدىن مىراس ئېلىشقا قارشى چىقىش جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ كۆزقارىشـىدا مۇسـتەھەب.
ئەممـــا ،ئىســـالمىي قېرىنداشـــلىققا ،ﷲنىـــڭ تـــائەت-ئىبـــادىتىگە ،ياخشـــىلىق ۋە تەقۋادارلىققـــا
ياردەملىشىش ،ھەمكارلىشىش ھەمدە ھەقنى بەرپـا قىلىـش قاتارلىقالرغـا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش
1رسۈرە نىسائ  -33ئايەت ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -532بەت
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئەمەلــدىن قالدۇرۇلماســتىن ئــۆز پېتــى ســاقلىنىپ قالىـدۇ .مانــا بــۇ پەيغەمــبەر



نىــڭ «جــاھىلىيەت

دەۋرىـدىكى قانــداقال بىــر قەســەم بولىــدىكەن ،ئىســالم ئــۇنى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرىــدۇ» دېــگەن ســۆزىنىڭ
مەنىسىدۇر .ئەمما ،پەيغەمبەر



نىڭ «ئىسالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق» دېـگەن سـۆزىدىن

مەقسەت ،بىر-بىرىدىن مىراس ئالىدىغانغا ۋە شەرىئەت توسقان ئىشالرغا قەسەم ئىچىپ دوستلىشىشـنى
كۆرسىتىدۇ .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر].

1

مېــــنىڭچە ،ئىبنــــى ھەجەر ۋە ئىمــــام نەۋەۋىينىــــڭ بــــۇ ئىككــــى ھەدىســــنىڭ ئوتتۇرىســــىنى
بىرلەشتۈرۈشتىكى مەزكۇر سۆزلىرىنى مۇنداق يەكۈنلەشكە بولىدۇ :ئىنكار قىلىنغان دوسـتلۇق ،جـۇبەير
ئىبنى مـۇتئىم



نىـڭ ھەدىسـىدە ئىنكـار قىلىنغـان ،بىـر-بىرىـدىن مىـراس ئالىـدىغان ۋە شـەرىئەت

ئۇنىڭدىن توسقان دوستلۇقتۇر .ئىسپاتالنغان دوستلۇق ،ئەنەس



نىڭ ھەدىسـىدە ئېتىـراپ قىلىنغـان،

ﷲتائاالنىڭ تائەت-ئىبادىتىگە ھەمدە دىندا بىر-بىرىگە ياردەملىشىشـكە ،ياخشـىلىققا ۋە تەقۋادارلىققـا
ھەمكارلىشىشقا شۇنداقال ھەقنى بەرپا قىلىشقا قەسەم ئىچىپ ئېلىپ بېرىلغان دوستلۇقتۇر.
بــۇ ســۆزلەر مەن ئىلگىــرى بايــان قىلغــان مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا تــائەت-ئىبــادەتلەرنى قىلىشــقا
ئەھدىلىشىشىنىڭ يولغا قويۇلۇشى توغرىسىدىكى سۆزلىرىمنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرىدۇ.

َّ ِ
وه سَ ِ
صيَ ُه ْ 
ين ََ َ َ ْ
ى أ َْْيَاسُ َُ ْ فَوتُ ُ ْ
( )3ﷲتائاالنىڭ َ والذ َ

بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

سىلەر بىلەن (ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە ى اسخغر

( ى اساى ئ ھەسسىسىن بې ناالر 2،دېـگەن سـۆزىنىڭ

تەپسىرىدە ئۆلىماالرنىڭ ئېيتقانلىرى
بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە ئىمـام نەۋەۋىـي مۇنـداق دېـگەن« :ئىسـالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش
يوق» دەپ ئىنكار قىلىنغان دوستلۇقنىڭ ئاستىغا بىر-بىرىدىن مىراس ئېلىشىدىغانغا قەسەم ئىچىـپ
دوستلىشىشمۇ كىرىپ كېتىدۇ].
ئىبنى ھەجەر مۇنـداق دېـگەن :ئىبنـى ئاببـاس



نىـڭ ئىككـى ئەھدىلەشـكۈچىنىڭ ئۆزئـارا بىـر-

بىرىدىن مىراس ئېلىشنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسى يۇقىرىدا ئۆتتى].
قەســەم ئىچىــپ دوستالشــقۇچىالرنىڭ بىــر-بىرىــدىن مىــراس ئېلىشــىنىڭ ئەمەلــدىن قالغــانلىق
مەسىلىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەردە كەلگەن:


َش ِهي ً ا

ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
وه سَ ِ
اهَ َك ا ََّ ََلَ ُك ِْل َش ْْ ٍَ
ص يَ ُه ْ ِ ََّّ َّ
ين ََ َ َ ْ
ى أ َْْيَاسُ َُ ْ فَ وتُ ُ ْ
َ ول َُ ٍْل َج َعلْنَ ا َم َواِ َ ََّّا تَ َن َ ال َْوال َ اَّ َواألَق َْنبُو ََّ َوال ذ َ
ھەربى ئادە نى

قاىدۇرغان تەرەشىس

ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق ئۇالر ئاتا-ئانىالر ۋە يېقىنالردۇر.

سىلەر بىلەن (ئۆزئارا يىاردەم بېى نى ۋە ى اسىخغر بغىۇشىقائ ئەھىدۇپەيمان قىلىشىقان شىشىىلەرگە ئۇالرنىى

( ى اساى ئ ھەسسىسىن بې ناالر .ﷲھەقىقەتەن ھە مە نەرسىن بايقاى تۇرغۇچىدۇر.

اَ َِّ
ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع ٍ ِِف كِتَ ِ
اه
َ  وأ ُْولُوا ْاأل َْر َح ِام بَ ْع ُ

3

شىاابۇىالھاىا ئىىۇرۇق-تۇغقانالرنىى

( ى اس ئېلىشاائ ۇئمىنلەردن ۋە ۇھاجى الردن يېقىندۇر.

بەزنسى

بەزنسىىىگە

4

ِ
اَ َِّ ِ
ِ
ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع ٍ ِِف كِتَ ِ
ين ِنَّ أَ َّْ تَ ْف َعلُ وا ِ َُ أ َْولِيَ ا ِ َُ ْ َم ْع ُنوفً ا
َ  وأ ُْولُ و األ َْر َح ِام بَ ْع ُ
اه م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
ْي َوال ُْم َه اج ِن َ

شىاابۇىالھاا ئۇرۇق-تۇغقانالرنى

بەزنسى

بەزنسىىگە ( ىى اس ئېلىشىاائ ىۇئمىنلەردن

1ر«سەھىھۇ مۇسلىم بىشەرھىن نەۋەۋىي»  -16جىلد  -82 ،-81بەتلەر
2رسۈرە نىسائ  -33ئايەتنىڭ بىر قىسمى
3رسۈرە نىسائ  -33ئايەت
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ۋە ۇھىاجى الردن

29
يېقىنىىدۇر ىىىېىى

بغىىدۇ.

( ىىۇئمىنلەردن

ۋە ۇھىىاجى الردن

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

بغىغىىانئ دوسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس

1

بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرىنى تەپسىر تەبەرى ،تەپسىر قۇرتۇبى ،تەپسىر ئىبنى كەسىر قاتـارلىق مەشـھۇر
تەپسىر كىتابلىرىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
مەن بۇ يەردە ،بىزنىـڭ تېمىمىزغـا مۇناسـىۋەتلىك بولغـان ئەھدىلىشـىش ئـارقىلىق بىـر-بىرىـدىن
مىراس ئېلىش ھۆكمىنىـڭ ئەمەلـدىن قالغـانلىقىنى قىسـقىچە بايـان قىلىـپ ئـۆتىمەن ،جـاھىلىيەت
دەۋرىدە ئىككى ئادەم بىـر-بىـرىگە يـاردەم بېـرىش ۋە بىـر-بىرىـدىن مىـراس ئېلىشـقا ئەھدىلىشـەتتى.
ئىســالمنىڭ دەســلىپىدە ۋە ھىجــرەتتىن كېيىنكــى ۋاقىــتالردا مۇھــاجىرالر ئەنســارالردىن پەيغەمــبەر



ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا تۇرغۇزغان قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بىلەن مىراس ئاالتتى .ئەگەر بۇ ئىككىسىنىڭ
بىرسى ئۆلۈپ كەتسـە ،مېيىتنىـڭ مىراسـلىرىنى ئۇنىـڭ ئـۇرۇق-تۇغقانلىرىغـا بەرمەسـتىن ،ھەممىنـى
يىغىۋاالتتى.
كېيىن بۇ ئىش ئىككى باسقۇچتا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان .بىرىنچـى باسـقۇچتا ﷲتائـاال:

ِ
َّ ِ
ِ ِ
وه سَ ِ
ص يَ ُه ْ 
ين ََ َ َ ْ
ى أ َْْيَاسُ َُ ْ فَ وتُ ُ ْ
َم َواِ َ ََّّا تَ َن َ ال َْوال َ اَّ َواألَق َْنبُو ََّ َوال ذ َ

ھەربىى ئادە نىى

َ ولِ َُ ٍْل َج َعلْنَ ا

قاىىىدۇرغان تەرەشىسى

ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق ئىۇالر ئاتىا-ئىانىالر ۋە يېقىىنالردۇر .سىىلەر بىىلەن (ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى ۋە
ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

( ى اساى ئ ھەسسىسىىن بېى ناالر دېـگەن

ئايىتىنى نازىل قىلغان بولۇپ ،ئۇشبۇ ئايەت مىراسنى مېيىتنىـڭ ئـۇرۇق-تۇغقـانلىرى بىـلەن (ئۆزئـارا
ياردەم بېـرىش ۋە مىراسـخور بولۇشـقا) ئەھـدۇپەيمان قىلىشـقان كىشـىلەر ئوتتۇرىسـىدا ئورتـاق شـېرىك
قىلدى .ئايەتنىڭ ھەربى ئادە نى

قاىىدۇرغان تەرەشىسى ئىچىىن ۋارنسىالر تەيىنلىىدۇق دېـگەن قىسـمى

مېيىتنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا مىراس بېرىشنى كۆرسىتىدۇ .سىىلەر بىىلەن (ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى ۋە
ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

( ى اساى ئ ھەسسىسىىن بېى ناالر دېـگەن

قىســمى مېيىتنىــڭ ئەھدىلەشــكەن دوســتىغىمۇ مىراســتىن بېرىشــنى كۆرســىتىدۇ .شــۇنىڭ بىــلەن
مېيىتنىڭ ئەھدىلەشكەن دوستىغا ئىلگىرىكىدەك مىراسنىڭ ھەممىسى بېرىلمەستىن ،ئالتىدىن بىرى
بېرىلىدىغان بولدى.

ِ
اَ َِّ ِ
ِ
ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع ٍ ِِف كِتَ ِ
ين
ئىككىنچــى باســقۇچتا ﷲتائــاالَ  :وأ ُْولُ وا األ َْر َح ِام بَ ْع ُ
اه م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
ْي َوال ُْم َه اج ِن َ

شىاابۇىالھاا ئۇرۇق-تۇغقانالرنى

بەزنسى

بەزنسىىگە ( ىى اس ئېلىشىاائ ىۇئمىنلەردن

ۋە ۇھىاجى الردن

يېقىندۇر دېگەن ئـايىتىنى نازىـل قىلغـان بولـۇپ ،بـۇ ئـايەت ئەھدىلەشـكەن دوسـتقا مىـراس بېرىشـنى
پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،مىراستىن ھېچقانداق نېسىۋە قالدۇرمىغان ۋە لېكىن ئۇنىڭغـا ۋەسـىيەت
قىلىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش دۇرۇس بولىدۇ.
گەرچە ئەھدىلىشىپ دوستالشقۇچىالرنىڭ بىر-بىرىدىن مىـراس ئـېلىش ھوقـۇقى ئەمەلـدىن قالغـان
بولسىمۇ ،بىر-بىرىگە ياردەم بېرىش ھوقۇقى قېلىپ قالىدۇ .ئىبنى ئابباس



نىڭ بۇ ھەقتىكـى سـۆزى

ئالدىمىزدا كېلىدۇ.
بۇ سىزگە شەرىئەتتە ئىنكار قىلىنغان دوستلۇق بىلەن ئىسپاتالنغان دوستلۇقنى ئوچۇق كۆرسىتىپ
بېرىــدۇ .ئەھدىلىشــىپ دوستلىشــىش ئــارقىلىق بىــر-بىرىــدىن مىــراس ئــېلىش ،ئىنكــار قىلىنغــان
1رسۈرە ئەھزاب  -6ئايەت
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دوستلۇق بولۇپ ،ئۇ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان .ئىسپاتالنغان دوستلۇق بىر-بىرىگە ياردەم بېرىش بولۇپ ،ئۇ
ھازىرمۇ كۈچكە ئىگە.
مەن تۆۋەندە يەنىال مۆھتەرەم ئۆلىماالرنىڭ يۇقىرىقى مەسىلىگە ئاالقىـدار دېـگەن سـۆزلىرىنى نەقىـل
كەلتۈرىمەن .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئىبنى ھەجەرنىڭ تـوپلىغىنى بـۇ مەسـىلىدە دېـيىلگەن سـۆزلەرنىڭ ئەڭ
ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئاببـاس
قاىدۇرغان تەرەشىس



نىـڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى رىـۋايەت قىلىـدۇ :ھەربىى ئادە نىى

ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق يەنى مىراسخورالرنى تەيىنلىدۇق .سىلەر بىلەن (ئۆزئىارا

ياردەم بې نى ۋە ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنىى

( ى اسىاى ئ ھەسسىسىىن

بېىى ناالر يەنــى مۇھــاجىرالر مەدىــنىگە كەلگەنــدە ،ئۇالرنىــڭ ئەنســارالر بىــلەن ئــۇرۇق-تۇغقــانچىلىق
مۇناسىۋىتى بولمىسىمۇ ،پەقەت پەيغەمبەر



ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا تۇرغۇزغـان قېرىنداشـلىق مۇناسـىۋىتى

بىلەنال ئەنسارالردىن مىراس ئاالتتى .ھەربى ئادە نى

قاىدۇرغان تەرەشىس

ئىچىىن ۋارنسىالر

تەيىنلىىدۇق

دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،يۇقىرىدىكى ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىبنى ئابباس



ﷲتائاالنىڭ :سىلەر بىلەن (ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى ۋە ى اسىخغر

بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

( ى اساى ئ ھەسسىسىن بې ناالر ،دېگەن ئايىتىنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئەھـدۇپەيمان قىلىشـقانالرغا ئۇالرنىـڭ يـاردەم قىلىـش ،خەيـر-
ساخاۋەت قىلىش ۋە سادىق بولۇشتىن ئىبارەت ھەسسىسىنى بېرىڭالر .ئۇالرغا مىراس بېـرىش ئەمەلـدىن
قالدۇرۇلۇپ ،ۋەسىيەت قىلىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش قېلىپ قالدى].

1

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ﷲتائاالنىڭ :سىلەر بىلەن (ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە ى اسخغر بغىۇشقائ
ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

( ى اساى ئ ھەسسىسىن بې ناالر يەنى مۇھـاجىرالر مەدىـنىگە

كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ئەنسارالر بىلەن ئۇرۇق-تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى بولمىسـىمۇ ئەنسـارالردىن مىـراس
ئــاالتتى دېــگەن بــۇ ئــايىتىنى ئىبنــى ئاببــاس



پەيغەمــبەر



ئۇالرنىــڭ ئارىلىقىــدا قېرىنداشــلىق

مۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزغان كىشىلەرگىال قاراتقان .ئۇنىڭدىن باشقىالر بۇ ئايەتنى بۇنىڭدىنمۇ ئومـۇمىيراق
بىر مەنىگە قاراتتى.
تەبەرى ئىبنى ئابباس



نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ‹ :بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىلەن

ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق بىر ئۇرۇق-تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەت بولمىسـىمۇ ،ئەھدىلىشـىپ
بىر-بىرىدىن مىراس ئاالتتى .كېيىن بۇ ئىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان›.
سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ‹ :بىـر ئـادەم بىـر ئادەمـدىن مىـراس
ئالىدىغانغا باغلىشاتتى ،كېيىن ئۇنىڭـدىن مىـراس ئـاالتتى .ئەبـۇ بەكـرى سـىددىق



بىـر ئـازادگەردى

بىلەن باغلىشىپ ،كېيىن ئۇنىڭدىن مىراس ئالغان ئىـدى .ﷲتائاالنىـڭ ھەربىى ئادە نىى

قاىىدۇرغان

تەرەشىس ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق ،دېگەن سۆزى نازىل بولۇپ ،ئـۇ ھۆكـۈمنى ئەمەلـدىن قالـدۇرغان›.
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق كەلگەن‹ :ئەھدىلىشـىپ دوستالشـقۇچىنىڭ مىـراس ئېلىشـىنى مۇشـۇ ئـايەت
ئەمەلدىن قالدۇرغان›.
1ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمىنىڭ كىتابۇت تەفسىردىكى  -4583نومۇرلۇق ھەدىس
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ئىمــام تەبەرى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تەلھەنىــڭ يــولى ئــارقىلىق ئىبنــى ئاببــاس



نىــڭ مۇنــداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ‹ :بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىـلەن ئەگەر ئـۇ ئۆلـۈپ كەتسـە ،ئۇنىڭـدىن يەنە
بىرسى مىراس ئالىدىغانغا ئەھدىلىشەتتى .كېـيىن ﷲتائـاال:

ِ
ِ
ِ
ين ِنَّ أَ َّْ تَ ْف َعلُ وا ِ َُ أ َْولِيَ ا ِ َُ ْ َم ْع ُنوفً ا
م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
ْي َوال ُْم َهاج ِن َ
( ى ى اس ئېلىشىىاائ ىىۇئمىنلەردن

اَ َِّ
ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع ٍ ِِف كِتَ ِ
اه
َ وأ ُْولُو األ َْر َح ِام بَ ْع ُ

شىاابۇىالھاا ئىۇرۇق-تۇغقانالرنىى

ۋە ۇھىىاجى الردن

يېقىنىىدۇر ىىىېىى

( ىىۇئمىنلەردن

بەزنسى

بەزنسىىگە

ۋە ۇھىىاجى الردن

بغىغىىانئ دوسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس بغىىىىدۇ 1،يەنــى لــېكىن ســىلەر ئەھدىلەشــكەن
دوستلىرىڭالرغا ۋەسىيەت قىلسارالر بولىدۇ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى›.
قەتادىنىــڭ يــولى ئــارقىلىق ئىبنــى ئاببــاس



نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى رىــۋايەت قىلىنىــدۇ:

‹جاھىلىيەت دەۋرىدە بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىلەن مۇنداق دەپ باغلىشاتتى« :مېنىڭ قېنىم سـېنىڭ
قېنىڭدۇر .سەن مەندىن مىراس ئالىسەن ،مەن سەندىن مىراس ئالىمەن» .ئىسـالم كەلگەنـدە ئۇالرنىـڭ
مىراســتىن بولغــان نېسىۋىســىدىن ئالتىــدىن بىرنــى بېرىشــكە بۇيرۇلــدى .كېــيىن ﷲتائاالنىــڭ:
شىاابۇىالھاا ئۇرۇق-تۇغقانالرنى

بەزنسى

بەزنسىىگە ( ىى اس ئېلىشىاائ ىۇئمىنلەردن

ۋە ۇھىاجى الردن

يېقىندۇر دېگەن مىراس ئايىتى بىلەن ئۇمۇ ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى .بىر جامائە ئۆلىماالر ھەر خىل يولالر
بىلەن شۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ .مانا بۇ ئىشەنچلىك كۆزقاراشتۇر.
ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئىككى قېتىم بولغان بولۇشى ئېھتىمال .ئىلگىـرى ،باغالشـقۇچىالر مىراسـنى
مېيىتنىڭ ئـۇرۇق-تۇغقانلىرىغـا بەرمەسـتىن ،ئـۆزىال ئـاالتتى .ئارقىـدىن ھەربىى ئادە نىى

قاىىدۇرغان

تەرەشىس ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق ،دېگەن ئايەت نازىل بولـدى ،شـۇنىڭ بىـلەن ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى
(يەنى مېيىتنىڭ تۇغقانلىرى ،باغالشقۇچىالر) بىـرلىكتە مىـراس ئالىـدىغان بولـدى .ئىبنـى ئاببـاس



نىڭ ھەدىسى مۇشۇنىڭغا چۈشىدۇ .مانا بـۇ يـۇقىرىقى ئـايەت باغالشـقۇچىالرنىڭ بىـر-بىرىـدىن مىـراس
ئېلىشىنى بىرىنچى قېتىم ئەمەلـدىن قالـدۇرغۇچى ئـايەتتۇر .كېـيىن ،سـۈرە ئەھزابنىـڭ شىاابۇىالھاىا

بەزنس بەزنسىگە ( ى اس ئېلىشاائ ۇئمىنلەردن ۋە ۇھاجى الردن يېقىندۇر ،دېـگەن

ئۇرۇق-تۇغقانالرنى

ئــايىتى بۇنىمــۇ ئەمەلــدىن قالــدۇرۇپ ،مىراســنى پەقەت مېيىتنىــڭ تۇغقــانلىرىغىال خاسالشــتۇردى،
باغالشقۇچىغا پەقەت ياردەم بېـرىش ،خەيـر-سـاخاۋەت قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا ئوخشـىغان ئىشـالرال قېلىـپ
قالدى .باشقا ئەسـەرلەر مۇشـۇنىڭغا چۈشـىدۇ .بـۇ توغرىـدا ئىبنـى ئاببـاس



مـۇ توختالغـان بولسـىمۇ،

لېكىن ئۇ ئىككىنچى قېتىم ئەمەلدىن قالدۇرغۇچى ئايەتنى زىكرى قىلمىغان .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر.
ئىبنى ئابباس



ﷲتائاالنىڭ  سىلەر بىلەن (ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھىدۇپەيمان

قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى

( ى اساى ئ ھەسسىسىىن بېى ناالر دېـگەن ئايىتىنىـڭ مەنىسـى ھەققىـدە

مۇنداق دەيدۇ‹ :سىلەر ئەھدۇپەيمان قىلىشقانالرغا ئۇالرنىڭ ياردەم قىلىش ،خەيـر-سـاخاۋەت قىلىـش ۋە
ســادىق بولۇشــتىن ئىبــارەت ھەسسىســىنى بېــرىڭالر .ئۇالرغــا مىــراس بېــرىش ئەمەلــدىن قالــدۇرۇلۇپ،
ۋەسىيەت قىلىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش قېلىپ قالدى›.
1رسۈرە ئەھزاب  -6ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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نىڭ بۇ ھەدىسى «سەھىھۇل بۇخارى»دا مۇشـۇ تەرىقىـدە كەلـگەن .ئۇنىڭـدا ئىبنـى

نىڭ ھەدىسىنىڭ بەزى يەرلىـرى چۈشـۈپ قالغـان بولـۇپ ،ئـۇنى ئىمـام تەبەرى ئۆزىنىـڭ ئەبـۇ

كۇرەيبتىن ،ئۇ ئەبۇ ئوسامىدىن قىلغان رىۋايىتىدە زىكرى قىلغان].

1

شەيخ ئەھـمەد شـاكىر ئىبنـى ھەجەرنىـڭ ‹ئەھـدۇپەيمان قىلىشـقانالرنىڭ مىـراس ئېلىشـى ئىككـى
قېتىمدا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان› ،ـــ دېگەن بۇ سـۆزىگە يۈكسـەك باھـا بېرىـپ مۇنـداق دېـدى :مانـا بـۇ
ھافىز ئىبنى ھەجەرنىڭ ئەڭ ياخشى ئىزدەنگەنلىكىدۇر.
ئىككىنچى قېتىم ئەمەلـدىن قالـدۇرغۇچى ــــ
شىاابۇىالھاا ئۇرۇق-تۇغقانالرنى

بەزنسى

ض ُه ْ أ َْو َُ بِ َ ْع
َ وأ ُْولُوا األ َْر َح ِام بَ ْع ُ

ِ
ِ
ِ
ين
م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
ْي َوال ُْم َه اج ِن َ

بەزنسىىگە ( ىى اس ئېلىشىاائ ىۇئمىنلەردن

يېقىندۇر 2،دېـگەن بـۇ ئـايەتنى ئىبنـى ئاببـاس



ۋە ۇھىاجى الردن

مـۇ تەبەرىنىـڭ رىۋايىتىـدە زىكـرى قىلغـان ،لـېكىن

بۇخارىنىڭ رىۋايىتى سەل ئىخچام.
ئەھمەد شاكىر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ‹ :بارلىق رىۋايەتلەردىكى ئىبنى ئاببـاس

َّ ِ
وه سَ ِ
صيَ ُه ْ 
ين ََ َ َ ْ
ى أ َْْيَاسُ َُ ْ فَوتُ ُ ْ
ھەدىسىنىڭ مەنىسى ﷲتائاالنىڭ َ والذ َ
ۋە ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشىقان شىشىىلەرگە ئۇالرنىى



نىـڭ

سىلەر بىلەن (ئۆزئارا ياردەم بې نى

( ى اسىاى ئ ھەسسىسىىن بېى ناالر،

3

ئۇالرنىڭ مىراستىن بولغـان نېسىۋىسـىنى بېـرىڭالر دېگەنـگە مەركەزلەشـتى .كېـيىن سـۈرە ئەھزابنىـڭ
شىاابۇىالھاا ئۇرۇق-تۇغقانالرنى
يېقىنىىدۇر ىىىېىى

( ىىۇئمىنلەردن

بەزنسى

بەزنسىىگە ( ىى اس ئېلىشىاائ ىۇئمىنلەردن

ۋە ۇھىىاجى الردن

ۋە ۇھىاجى الردن

بغىغىىانئ دوسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس

بغىىدۇ ،دېگەن ئايىتى نازىل بولۇپ ،ئۆزئارا ئەھدىلەشـكۈچىلەرنىڭ بىـر-بىرىـدىن مىـراس ئېلىشـىنىڭ
ھۆكمى ئەمەلدىن قېلىپ ،ئۇالرنىڭ ۋەسىيەت قىلىش ،ياردەم بېرىش ،خەير-ساخاۋەت قىلىش ۋە سادىق
بولۇش قاتارلىقالردىن ئىبارەت ياخشىلىقالرنى قىلىشى قېلىپ قالـدى .مانـا بـۇ ئەھدىلەشـكۈچىلەرنىڭ
بىر-بىرىدىن مىراس ئېلىشى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغاندىن كېيىنكى قېلىپ قالغان ھۆكۈمدۇر[.

1

دېــمەك« ،ئىســالمدا قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش يــوق» دېــگەن ھەدىــس بىــلەن ئەنەس
«پەيغەمــبەر





نىــڭ

مۇھــاجىرالر بىــلەن ئەنســارالرنىڭ ئوتتۇرىســىنى دوستالشــتۇرۇپ قويغــان ئىــدى» دېــگەن

ھەدىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قارىمۇقارشىلىق يـوق .ئىنكـار قىلىنغـان دوسـتلۇق ،بىـر-بىرىـدىن مىـراس
ئالىدىغانغا ۋە شـەرىئەت توسـقان نەرسـىلەر ئۈسـتىگە قۇرۇلغـان دوسـتلۇقتۇر .ئىسـپاتالنغان دوسـتلۇق،
دىننىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ئۈستىگە قۇرۇلغان دوستلۇقتۇر .مانا بۇ ئىمـام نەۋەۋىـي ،ئىبنـى
ھەجەر ،ئىبنــى ئەســىر قاتــارلىق ئۆلىماالرنىــڭ ئىككــى ھەدىســنىڭ ئوتتۇرىســىنى بىرلەشتۈرۈشــتىكى
تاللىغان بىردەك كۆزقارىشىدۇر.رر
ئەرەب تىلى گرامماتىكىسى بويىچە ئېيتقاندا پەيغەمبەر
ئىبارەت ئىنكار ھەرىپىدىن كېيىن

كەلـگەنر« هَلم



نىڭ «

ه
رَلم

» دېگەن سـۆزى » « ،دىـن

» دېـگەن تۇنۇشسـىز ئىسـىمنى ئـۆز ئىچىـگە ئالغـان

بولۇپ ،ئۇ ئومۇمىيلىقنى ئۇقتۇردى .يەنى ئومۇمەن قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق دېـگەن مەنىنـى
ئۇقتۇرغاچقا ،بىـز كېسـىپ ئېيتـااليمىزكى ،ئەنەس
1ر«فەتھۇل بارى»  -8جىلد  -243 ،-247بەتلەر
2رسۈرە ئەھزاب  -6ئايەتنىڭ بىر قىسمى
3رسۈرە نىسائ  -33ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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16

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

بــارلىق تــۈرلىرىنى ئومــۇمەن ئىنكــار قىلماســتىن ،بەلكــى ئۇشــبۇ ئومــۇمىيلىقنى خاسالشــتۇرىدۇ .ﷲ
ياخشى بىلگۈچىدۇر.
مانا بۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ئەھدىلىشىشـىنىڭ يولغـا قويۇلۇشـى
ھەققىدىكى بايانالردۇر.
ئىككىنچى .ئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدىن كۆزلىگەن مەقسەت
ئىنسان ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئەھدە مۇنـداق ئىككـى ئىشـنىڭ بىرىـدىن يـاكى ھەر ئىككىلىسـىدىن
خالىي ئەمەس:
 ئەزەلدىنال شەرىئەت ئارقىلىق پەرز بولۇپ بولغان ئەمەلنىڭ پەرزلىكىنى يەنىمۇ كۈچلەندۈرۈش
ھەربىي تەلىم-تەربىيە الگېرىنى مىسالغا ئالساق ،ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ﷲيولىدا جىھاد قىلىشـقا،
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشقا ،ھەر خىل سىرالرنى ساقالشقا ،تۈرلۈك ئامانەتلەرنى ئـۆز جايىغـا
تاپشۇرۇشقا ،مۇسۇلمانالرغا سادىق بولۇشقا ۋە ئۇالرغـا ياخشـىلىق قىلىشـقا بـۇيرۇدى .بـۇ ئىشـالر ،الزىـم
تۇتۇشنى ئىنسان مەيلى ئەھدىلەشسـۇن يـاكى ئەھدىلەشمىسـۇن ،ئەسـلىدىنال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز
بولغان .ئەگەر ئۇنى الزىم تۇتۇشقا ئەھدىلىشپ قەسەم ئىچسە ،بـۇ ئىشـالر ئىككـى نۇقتىـدىن پەرزلىكـكە
ئايلىنىــدۇ .بىــرى ،ئۇنىــڭ شــەرىئەت ئــارقىلىق دەســلەپتىال پەرز بولۇشــى .يەنە بىــرى ،الزىــم تۇتۇشــقا
ئەھدىلىشىش ۋە قەسەم قىلىش.
شۇنىسى ئېنىقكى ،بۇ ئىشالردىكى ئەھدىنىڭ پايدىسى ،دەسلەپتىال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولغـان
نەرسىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈشتۇر .بۇ ھەقتە شەيخۇل ئىسـالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق
دەيــدۇ :ئىــش ئۈســتىدىكىلەرگە ئىتــائەت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا ســادىق بولۇشــتىن ئىبــارەت ﷲۋە ئۇنىــڭ
رەسۇلى بۇيرۇغـان بـۇ پەرمـان ،گەرچە ئەمىـر قـول ئاسـتىدىكىلەردىن ئىتـائەت قىلىـش ئۈسـتىدە ئەھـدە
ئالمىغان ،قول ئاستىدىكىلەر قەسەم بەرمىگەن تەقدىردىمۇ ،ئىنسانالرغا ناماز ،زاكـات ،روزا ،بەيتـۇلالھنى
ھە

قىلىش ۋە باشقا تـائەت-ئىبـادەتلەر پەرز بولغانغـا ئوخشاشـال پەرز .ئەگەر قەسـەم بەرگەن بولسـا ،بـۇ

ئىــش ئۈســتىدىكىلەرگە ئىتــائەت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا ســادىق بولۇشــتىن ئىبــارەت ﷲۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى
بۇيرۇغان پەرماننى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ ۋە چىڭىتىدۇ .بۇ ئىشالرغا قەسـەم بەرگۈچىنىـڭ قەسـەم ئىچىـپ
ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىشنىڭ ئەكسىنى قىلىشى ،مەيلى ئۇ ﷲنىڭ نامى بىلەن قەسـەم قىلسـۇن يـاكى
ئۇنىڭــدىن باشــقا ئــادەتتە مۇســۇلمانالر ئىچىــدىغان قەســەملەر بىــلەن قەســەم قىلســۇن ،ھــاالل ئەمەس.
چۈنكى ،ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇالرغـا سـادىق بولۇشـتىن ئىبـارەت ﷲتائـاال پەرز
قىلىپ بېكىتكەن ئىشالر گەرچە قەسەم ئىچىپ ئۆز ئۈستىگە ئالمىسىمۇ پەرز تۇرسا ،قەسەم ئىچىـپ ئـۆز
ئۈستىگە ئالسا قانداق بولماقچى؟!
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئاسىي بولۇش ۋە ئۇالرغا خىيانەت قىلىشـتىن ئىبـارەت ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى
توسقان ئىشالر گەرچە بۇنى قىلماسلىققا قەسەم بەرمىگەن تەقدىردىمۇ ھارام].
بۇنىــڭ مىســالى ســاھابە جەرىــر ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئەلبەجەلــى
بەيئىتىدۇر.
جەرىر مۇنـداق

اْ اذع

مەن پەيغەمبەر



1

نىــڭ پەيغەمــبەر



گە بەرگەن

ه
ه
رُْملهْر»رنامُاٍيماداُمَُر الامىر
مٌرَُساٍيهدُ ا
مٌرعلى همِرر ُمل ُ
دەيـدۇَ :اتامِ ُ
مكر الامىرع ه ِ امًّل رنا اَ امر اطر الامير« اَعلىَُّّ همحرل ُك همر ُ


نىڭ قېشىغا كېلىپ:

1ر«ئۆمدەتۇت تەفسىر مۇختەسەر تەفسىرى ئىبنى كەسىر»  -3جىلد  -163بەت ر
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ـــ سىلىگە ئىسالمغا بەيئەت قىالي ،ـــ دېسەم ،ئـۇ مارـا ،ھەربىـر مۇسـۇلمانغا نەسـىھەت قىلىشـنى
شەرت قىلدى .مەن ئۇ زاتقا ئاشۇ شەرت ئاستىدا بەيئەت قىلغان ئىدىم.

2

معَرعلِلهرر الاممىره اممٍه رعلَّم امًّل ه ارَهيااممٍ ه رعلَاكممٍ ه ارَعلىَُّّم همحرله ُكم همرر
مٌ ارَ ُِم ا
يەنە بىــر رىــۋايەتتە جەرىــر مۇنــداق دەيــدۇ{ :ساٍيمادم ُ

ُُْملهْر} {مەن پەيغەمبەر



گە نامازنى ئادا قىلىشقا ،زاكـاتنى بېرىشـكە ۋە ھەربىـر مۇسـۇلمانغا نەسـىھەت

قىلىشقا بەيئەت قىلغان ئىدىم}.

3

مىرسمسر» «ئىسـالم بەش نەرسـىنىڭ ئۈسـتىگە
ئەسلىدە ،ئىسـالمغا قىلىنغـان بەيـئەت «سُهمنرع ه ِ امًّل ُر الا ا

ا

قۇرۇلدى» دېگەن ھەدىسنىڭ دەلىلى بىـلەن نامـاز ،زاكـاتنىمۇ ئـۆز ئىچىـگە ئالىـدۇ .شـۇنىڭدەك

ه
يعر
«علم ُ

ه
ِح راُ» «دىننىڭ ئاساسى سادىق بولۇش» دېگەن ھەدىسـنىڭ دەلىلـى بىـلەن نەسـىھەتمۇ ئىسـالمنىڭ
علىَّ ا

جۈملىســىدىن ھېســابلىنىدۇ .ئەگەر نەســىھەت قىلىــش بەيئەتــتە ئاالھىــدە شــەرت ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا
قويۇلسا ،بۇ نەسىھەت قىلىشنىڭ پەرزلىكىنى تېخىمۇ چىڭىتىدۇ .چۈنكى ،نەسىھەت قىلىـش بـۇ ھالـدا
ئىككى سەۋەبتىن پەرز بولىدۇ .بىـرى ،نەسـىھەت قىلىـش ئىسـالمنىڭ پەرز ئەمەللىرىـدىن بولغـا  .يەنە
بىرى ،نەسىھەت قىلىش بەيئەتتە مۇستەقىل شەرت سـۈپىتىدە ئاالھىـدە ئوتتۇرىغـا قويۇلغـا  .نەسـىھەت
قىلىــش شــەرىئەت ئــارقىلىق ئەســلىدىنال پەرز بولغــان ئىــدى ،ئۇنىڭغــا ئەھدىلەشــكەنلىك ســەۋەبىدىن
پەرزلىكى يەنىمۇ كۈچەيدى.
ئىبنى ھەجەر پەيغەمبەر



نىڭ بەزى مۇسۇلمانالرغا دىننىـڭ پەرز ئەمەللىرىنـى بەيئەتـتە يەنە شـەرت

ئېتىشىدىكى ھېكمەتنى مۇنداق بايان قىلىـدۇ :بەيئەتـتىن مەقسـەت قىلىنغىنـى ،ئىسـالمغا بەيـئەت
قىلىشتۇر .پەيغەمبەر



تەۋھىدتىن قالسىال بىرىنچى قىلىپ نامازنى ئـادا قىلىشـنى شـەرت قىالتتـى،

چۈنكى ،ناماز بەدەنىي ئىبادەتلەرنىڭ بېشىدۇر .ئاندىن زاكاتنى ئادا قىلىشنى شـەرت قىالتتـى ،چـۈنكى،
زاكات مالىي ئىبادەتلەرنىڭ بېشىدۇر .ئۇنىڭدىن كېيىن ھەربىر قەۋمگە ئۇالر ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغـان
نەرسىلەرنى ئۆگىتەتتى ،شۇنىڭ ئۈچۈن جەرىردىن نەسىھەت قىلىش شەرتى بىلەن بەيئەت ئالدى .بۇنداق
بولۇشى جەرىر ئۆز قەۋمىنىڭ خوجايىنى بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى قەۋمىـگە نەسـىھەت قىلىشـقا بـۇيرۇش
ئارقىلىق ،ئۇالرغا تەلىم بېرىشكە يېتەكلىگەن ئىدى.
ئابدۇقەيس ئەلچىلىرىدىن ئالغان بەيئەتتە غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى تاپشۇرۇشنى شـەرت قىلغـان
ئىدى .بۇنداق بولۇشى ،ئۇالر دۈشمەن ـــ مۇزەر كاپىرلىرى بىلەن يېقىن جايدا ھايات كەچۈرگەنلىكىدىن
ئىدى.

4

قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ‹ :پەيغەمبەر



نىڭ سـاھابىلىرىدىن ئالغـان بەيئىتـى بىـر ئىشـنى يـېڭىالش

ياكى كۈچلەندۈرۈشتىن ئىبارەت مەلۇم بىر ھاجەتكە قارىتـا ئېلىـپ بېرىلغـان ئىـدى ،شـۇرا بەيـئەتلەردە
قوللىنىلغان ئىبارىلەرمۇ بىر-بىرىگە ئوخشىمايدۇ›].

5

مانا بۇ ئەسلىدىنال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولغـان تـائەت-ئىبـادەتلەرگە ئەھدىلىشـىش ۋە بەيـئەت
قىلىشنىڭ بايانى بولۇپ ،ئەھدىلىشىش ياكى بەيـئەت قىلىـش بـۇ ئىبادەتلەرنىـڭ پەرزلىكىنـى تېخىمـۇ
كۈچلەندۈرىدۇ .بۇ دەل ئەھدىلىشىشتىن كۆزلەنگەن ئاۋۋالقى مەقسەتتۇر.
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -35جىلد  -13 ،-3بەتلەر ر
2ربۇخارى رىۋايىتى
3ربۇخارى رىۋايىتى
4ر«فەتھۇل بارى»  -2جىلد  -7بەت
5ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -133بەت ر
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 ئەسلىدە شەرىئەت پەرز قىلمىغان بىرەر ئەمەلنى بەندە ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ پەرز قىلىۋېلىش
مەسىلەن ،ئۆز ئۈستىگە قەسەم ئىچىـپ ئالغـان ئىشـالرنى ئورۇنالشـنى باشـتا شـەرىئەت پەرز قىلغـان
ئەمەس ،لېكىن بەندە« :مۇنداق بولۇپ قالسا ،مۇنـداق قىلىـمەن» دەپ ﷲنىـڭ ئالدىـدا ئـۆز ئۈسـتىگە
قەسەم ئىچىپ بىرەر ئىشنى قىلىشنى زېممىسىگە ئالسـا ،ئـۇ بەنـدىنىڭ ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ
ئالغان بۇ ئىشنى ئورۇنلىشى پەرز بولىدۇ .چۈنكى ،ﷲتائـاال باشـتا ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ بىـرەر
ئىشنى قىلىشنى ئىنسانالرغا پەرز قىلمىغـان بولسـىمۇ ،ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان ئىشـنى

ئورۇنالشقا بۇيرۇغان .بۇ نۇقتىنى مۇنۇ ئايەت ئىسپاتاليدۇ :يُوفُو ََّ بِالنَّ ْذ ِر
ئاىغان ئىشن ئغرۇناليدۇ.

ئۇالر ئۆز ئىساىگە قەسەم ئىچىىپ

1

يەنە بىر مىسال ،شەرىئەتتە سودا-سېتىق بىلەن شۇغۇللىنىش مۇباھ ئىشالردىن سـانىلىدۇ .سـىزدە
مەلۇم دەرىجىـدە رەخـا بـار دەيلـى ،شـەرىئەت ئـۇنى سېتىۋېتىشـىڭىزغا بۇيرۇمىغـان .ئەگەر سـىز ئـۇنى
ساتماقچى بولسىڭىز ،سىزنى مۇئەييەن بىر كىشىگە سېتىشقا ھەم بۇيرۇمىغان .ئۇنى سىز مۇئەييەن بىر
كىشىگە ساتماقچى بولسىڭىز ،مۇئەييەن باھادا ۋە نە مۇئەييەن ۋاقىتتـا سېتىشـقىمۇ ھەم بۇيرۇمىغـان.
لېكىن سىز ئۆز-ئۆزىڭىزگە« :بۇ رەختنى پاالنىغا پوكۇنى ۋاقىتتا مۇنچىلىك پۇلغا ساتىمەن» دەپ ئەھدە
قىلغــان بولســىڭىز ،ئەنە شــۇ ئەھــدىڭىز ســەۋەبلىك بۇالرنىــڭ ھەممىســى زېممىڭىــزگە پەرز بولــۇپ

ون
يۈكلىنىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىدۇرَ  :وأ َْوفُوا بِال َْع ْه ِ ِ ََّّ ال َْع ْه َ َكا ََّ َم ْأ ئُ ً
قىلىاالر (قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە (يەنى

سغئال-سغراق قىلىنىسىلەر.

ئەھىدنگە ۋاپىا

ئەھىدنگە ۋاپىا قىلغىان-قىلمىغىانلىق ئىسىاىدەئ ئەىىۋەتاە

2

دېمەك ،شەرىئەت ئەسلىدە بۇ خىلدىكى سـودا-سـېتىقنى پەرز قىلغىنـى يـوق ،پەقەت ئـۇ ئەھـدىڭىز
ســەۋەبلىكال پەرز بولــدى .چــۈنكى ،ﷲتائــاال ئەھــدىگە ۋاپــا قىلىشــقا بۇيرۇغــان .ئەگەر ئەھدىلىشــىش
بولمىغان بولسا ئىدى ،سىزگە بۇ سودا-سېتىقمۇ پەرز بولمايتتى .ﷲتائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن:

ياأَيُّه ا الَّ ِذين آمنُ وا أَوفُ وا بِ الْع ُ ِ
وُ
َ َ
ُ
َ َ ْ
سىلەرنى

ئىى

ىىۇئمىنلەر! ئەھىىدنلەرگە (يەنىى

ئۆزئاراڭالردنى ئەھدنلەرگەئ ۋاپا قىلىاالر.

ﷲبىىىلەن سىىىلەرنى

ئىىاراڭالردنى

ۋە

3

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ شەرىئەت ئەزەلدىن پەرز قىلغـان ۋە ئەھـدە ئـارقىلىق
پەرز بولىدىغان ئەمەللەر ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲبەندىگە پەرز قىلماقچى بولغان ئەمەلنى
بەزىدە دەسلەپتىال پەرز قىلىپ بېكىتىۋېتىدۇ .مەسىلەن ،ھەربىر ئادەمزاتقا ﷲقا ئىمان ئېيتىش ۋە يەنە
ﷲتائاالنى ئىالھلىقتا يەككە-يېگانە ،تەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىشنى پەرز قىلغاندەك.
بەزىدە بەندە پەرز بولمىغان ئەمەلنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىن ،ﷲتائـاال پەرز
قىلىدۇ .مەسىلەن ،ئۆز ئۈستىگە قەسەم ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرگە ۋاپـا قىلىـش؛ سـودا-
سېتىق ،نىكاھ ،تاالق ۋە شۇنىڭدەك بەندە ئۆز ئۈستىگە ئالغان مۇباھ بولغان ئەھدىلەرگە ۋاپا قىلىشـنى
پەرز قىلغان ـدەك .بــۇالرنى بەنــدە ئــۆزىگە ئــۆزى ئەھــدە ئــارقىلىق يۈكلىۋالمىغــان بولســا ،ﷲئــۇنى پەرز
قىلمىغان ئىدى.
بەزىدە ﷲتائاال ئۇ ئەمەلنى ئىككى نۇقتىدىن پەرز قىلىـدۇ .مەسـىلەن ،رەسـۇلۇلالھ



نىـڭ سـۆزىنى

ئارالش ۋە ئـۇ زاتقـا ئىتـائەت قىلىشـقا بەيـئەت بېـرىش ،مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىلىرىنىـڭ سـۆزلىرىنى
1رسۈرە ئىنسان  -7ئايەت
2رسۈرە ئىسرا  -24ئايەت

3رسۈرە مائىدە  -1ئايەت ر
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ئارالشقا ۋە ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت بېـرىش ھەمـدە كىشـىلەرنىڭ ئۆزئـارا ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى
بۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىشى قاتارلىقالر].

1

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھـۇلالھ مۇشـۇ مەسـىلىنىڭ ئـۆزىنى يەنە بىـر ئورۇنـدا بايـان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئەسلىدە ئەھدە دېگىنىمىز ،بەندە بىرەر ئەمەلنـى الزىـم تۇتۇشـنى ئـۆز ئۈسـتىگە
ئالغــانلىق ســەۋەبىدىن پەرز بولىــدىغان يــاكى شــەرىئەتنى يولغــا قويغۇچىنىــڭ (يەنــى ﷲۋە ﷲنىــڭ
رەسۇلىنىڭ) بەندىنى قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى سەۋەبىدىن پەرز بولىـدىغان ئەمەلنـى كۆرسـىتىدۇ .شـۇنىڭ
ئۈچۈن ،بەندە ئۆزىنىڭ قەسەم بېرىپ ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئەھدىسىنى بۇزۇشى دۇرۇس ئەمەس.
شەرىئەتنى يولغا قويغۇچىنىڭ بۇيرۇغـان ئەھدىسـى ،ﷲتائـاال بەنـدىگە الزىـم تۇتۇشـنى پەرز قىلغـان
ئەمەللەر بولـۇپ ،گەرچە بەنـدە ئـۇنى قەسـەم بېرىـپ ئـۆز ئۈسـتىگە ئالمىسـىمۇ پەرز بولۇۋېرىـدۇ .خـۇددى
ﷲتائاالنىڭ بەندىگە ساماۋى كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈش ،پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتـۈرۈش ۋە خىـش-
ئەقرىباالرغا سىيلە-رەھىم قىلىش قاتارلىق ئەمەللەرنى پەرز قىلىـپ بېكىتكىـنىگە ئوخشـاش .شـۇنىڭ
ئۈچۈن ﷲتائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا ھەر ئىككىلى ئەھـدىنى زىكـرى قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ:

بِعه ِ َِّ
صلُو ََّ ما أَمن َّ ِ
ضو ََّ ال ِْميثَا َ والَّ ِذين ي ِ
وص َل
اه َون يَن ُ ُ
َْ
اهُ بِ أ أَ َّْ يُ َ
َ ََ
َ ََ
ئىشالرغائ ۋاپا قىلىىدۇ بەرگەن ۋەدنسىىن

ئۇالر ﷲنىى

بۇز ايىدۇ .ئىۇالر ﷲنىى

قىلىشاى ئىرارەت ئە نن بەجا شەىاىرندۇ.

ئەھىدنگە (يەنى

َّ ِ
ين يُوفُو ََّ
ال ذ َ

ﷲتاپشىۇرغان

(خىىى-ئەق نراالرغىائ سىىيلە-رەھىىم

2

ﷲتائاالنىڭ ئەمىـر قىلىـپ بـۇيرۇغىنى ﷲتائاالنىـڭ پەرز قىلىـپ بېكىتكىنـى بولـۇپ ،بەنـدىنىڭ
ﷲنىڭ ئەھدىسىگە ۋاپا قىلىشى پەرز .ئىنسـاننىڭ قەسـەم بېرىـپ ئـۆز ئۈسـتىگە ئـالغىنى ئىنسـاننىڭ
ئۆزىگە ئۆزى يۈكلىۋالغان ئەھدىسـى بولـۇپ ،ئـۇ ﷲنىـڭ كىتابىغـا قارشـى بولمىسـىال ،ئەھـدۇپەيمانىنى
بۇزماستىن ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىشى پەرز].

3

يۇقىرىـدا ئـۆتكەن ســۆزلەرگە بىنـائەن ،ئەمىــر بىـلەن ئەزاالرنىـڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئەھـدە ،ئەســلىدىال
شەرىئەت ئارقىلىق پەرز بولۇپ بولغان ئىشالرنى يەنىمـۇ كۈچەيتىشـنى ئـۆز ئىچىـگە ئېلىشـى مـۇمكىن.
مەسـىلەن ،جىھــاد قىلىــش ،ئەمىــرگە ئىتــائەت قىلىـش ،ســىر ســاقالش ،ئامــانەتلەرنى ئــۆز ئىگىلىــرىگە
تاپشۇرۇش ،مۇسۇلمانالرغا نەسـىھەت قىلىشـقا ئوخشـاش .يەنە ئەمىـر بىـلەن ئەزاالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى
ئەھدە ،شەرىئەتتە ئەسلىدە پەرز بولمىغان ،ئەزاالر ئەھدە ئارقىلىق ئـۆز ئۈسـتىگە ئالغـانلىقى ئۈچـۈن پەرز
بولغان ئىشالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن .مەسىلەن ،ئەمىرنىڭ مۇئەييەن بىر خىزمەتنـى شـەرت
قويۇشى ،بەلگىلەنگەن ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتتا ئەسكىرىي الگېرنى تاشالپ كەتمەسلىكنى شەرت قىلىپ
قويۇشى ،شۇنداقال ئەزاالرنىڭ ئۇخالش ،ئويغىنىش ،تاماق يىيىش ۋە ئەسكىرىي تەلىم ئېلىشقا ئوخشاش
ئىشلىرىنىڭ ۋاقىا جەدۋەللىرىنى بەلگىلەپ بېرىشى قاتارلىق گۇناھ بولمايدىغان شەرتلەرگە ئوخشاش.
بـۇ خىلــدىكى ئەھدىـدە ئوتتۇرىغــا قويۇلىـدىغان ئۇشــبۇ شـەرتلەردىن ئەســكىرىي الگېرنىـڭ ئاساســىي
ئىچكــى اليىھىســى ۋە ئۇنىــڭ تەرتىــپ تــۈزۈملىرى ش ـەكىللىنىدۇ .بــۇ شــەرتلەرنىڭ بەزىســى ئەزەلــدىن
شــەرىئەت ئــارقىلىق پەرز بولغــان بولــۇپ ،ئەھــدە ئــۇنى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرســە ،يەنە بەزىلىــرى ئەســلىدە
شەرىئەت ئارقىلىق پەرز بولمىغان ،لېكىن ئەھدە ئارقىلىق پەرز بولۇپ بېكىتىلىدۇ.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇلالھ ئەھـدىلەرنىڭ كـۈچكە ئىـگە بولۇشـىدىكى شـەرتلەر
ئۈستىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ھەدىسـتە پەيغەمـبەر
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -346 ،-345بەتلەر
2رسۈرە رەئد  -21 ،-23ئايەتلەر

3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -342 ،-341بەتلەر



مۇنـداق دېـگەن:
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رًَّلا رً» «مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ شەرتلىرىگە رىئايە قىلىشى الزىم ،ھـارامنى ھـاالل
رَر ًعٍْرَاَ اَرا ا
اَر ا
اشرطًٍرَ ا

ا

قىلىدىغان ياكى ھااللنى ھارام قىلىدىغان شەرت بۇنىڭدىن مۇستەسنا».

ئىس ـالم ئۆلىمالىرىنىــڭ ئىتتىپــاقى بىــلەن قەبىلىــلەر ،پادىشــاھالر ،ئۇســتازالر ،ئىتتىپاقداشــالر ۋە
ئۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئەھدىلىرىگە مۇشۇ بويىچە ھۆكۈم قىلىنىدۇ].

1

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە بىر ئورۇندا مۇنـداق دەيـدۇ :يىغىـپ ئېيتقانـدا،
كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن شەرتلەر ،بېرىلگەن ۋەدىلەر ،قېرىنداشلىق ھەققىدە قەسـەم ئىچىـپ
دوستلىشىشالر ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ ھەممىسى ﷲنىڭ كىتابى ۋە ﷲنىڭ رەسۇلىنىڭ سـۈننىتىگە
قايتۇرۇلىدۇ .كىتاب ۋە سۈننەتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھەرقانـداق شـەرتكە ۋاپـا قىلىنىـدۇ .پەيغەمـبەر

رشممرطًٍرلاممِسره
مۇنـــداق دېـــگەن « :اْممعرعش ماامار اط ا
ا



ٍطممررَهنرعش مامر اط هرٍْكا م ارشممرطرشممر ُ ه
ه ه ه
ه
ما»
اَم ُّما ارََاَثام ُر
ا ا
ا
طرعلِلرَ ا
ركااممٍبرعلِلرنام ُعممعرسا ا
ا

ن

ا

«كىمكى ﷲنىڭ كىتابىدا يوق بىر شەرتنى شـەرت ئەتسـە ،ئـۇ باتىلـدۇر .گەرچە ئـۇ يـۈز شـەرت بولغـان
تەقدىردىمۇ ﷲنىڭ شەرتى ئەڭ ھەقلىقتـۇر ۋە ئەڭ مۇسـتەھكەمدۇر» 2.قاچـانىكى ،شـەرت ﷲۋە ئۇنىـڭ
رەسۇلىنىڭ شەرتىگە قارشى كېلىدىكەن ،ئۇ شەرت باتىل بولىدۇ .سودا-سېتىق ،ھەدىيە ،ۋەخـپە ۋە ئـۆز
ئۈستىگە قەسەم ئىچىپ ئالغان ئىشـالر قاتـارلىقالردا ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان شـەرتلەر ھەمـدە خەلىـپىلەرگە
بې ـرىلگەن بەيــئەتلەر ،ماشــايىخالرغا بې ـرىلگەن ۋەدىــلەر ،قېرىنــداش بولغۇچىالرنىــڭ ئۆزئــارا قىلىشــقان
ۋەدىلىــرى ،ئــۇرۇق-تۇغقــانالر ۋە قەبىلىلەرنىــڭ ئۆزئــارا تۈزۈشــكەن ئەھدىلىرىــدە ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان
شەرتلەرمۇ ئوخشاشال ﷲنىڭ كىتابى ۋە ﷲنىڭ رەسۇلىنىڭ سۈننىتىگە ئۇيغـۇنال كېلىـدىكەن ،ئۇنىڭغـا
ۋاپا قىلىش پەرز].

3

شەيخۇل ئىسالم سۆزىدە دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن ئائىشـە رەزىيەلالھـۇ ئەنھانىـڭ پەيغەمـبەر



دىـن

رىـۋايەت قىلغـان «كىمكـى ﷲنىـڭ كىتابىـدا يـوق بىـر شـەرتنى شـەرت ئەتسـە ،ئـۇ باتىلـدۇر» دېــگەن
ھەدىسىنىڭ مەنىسىدە سەل چۈشىنىكسىزلىك بار.
بۇ دېگىنى ،ئەگەر ئەمىر ئەزاالرغا ھەر ئىككى ئايدا پەقەت بىرال قېتىم گازارمىـدىن چىقىشـنى شـەرت
ئەتسە بۇ باتىل .چۈنكى ،بۇ شەرت ﷲنىڭ كىتابىدا يوق دېگەننى بىلدۈرۈپ قويىـدۇ .ئەمەلىيەتـتە مەنە
بۇنداق ئەمەس .ھەدىسنىڭ مەقسىتى ،شەرت كىتاب ۋە سـۈننەتتە ئـۆز ئەينـى كەلـگەن بولۇشـى كېـرەك
دېگەن بولماستىن ،بەلكى شەرت كىتاب ۋە سۈننەتكە قارشى كەلمىسە دېگەنلىكتىن ئىبارەت.
شەيخۇل ئىسالم بۇ سۆزىدىكى ئەنە شـۇنداق خاتـا گۇمـاننى يـوقىتىش ئۈچـۈن يەنە مۇنـداق دېـگەن:
قاچانىكى قويۇلغـان شـەرت ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىنىڭ شـەرتىگە قارشـى كېلىـدىكەن ئـۇ شـەرت باتىـل
بولىدۇ].
بۇنى يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دەپ بايان قىلغان :قويۇلغان شـەرتلەرنىڭ كـۈچكە ئىـگە بولۇشـىدىكى
ئەسلى قائىدە ،ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرتنىڭ قارشىسىدا دەلىل بولمىسـىال ،ئـۇ دۇرۇس ۋە الزىـم تۇتـۇش
كېرەك بولغان شەرتتۇر.
بەزىــلەر ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھانىــڭ ھەدىســىنى تۇتقــا قىلىۋېلىــپ مۇنــداقمۇ دەپتــۇ‹ :بەلكــى
شەرتلەردىكى ئەسلى قائىدە ،ئۇنىـڭ دۇرۇسـلۇقىغا شـەرىئەتتە دەلىـل بولسـا ،دۇرۇس .دەلىـل بولمىسـا،
دۇرۇس ئەمەس›.
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -11جىلد  -33 ،-83بەتلەر

2ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -7جىلد  -367بەت
3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -35جىلد  -38 ،-37بەتلەر
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يەنىال ئاۋۋالقىسـى تـوغرا .چـۈنكى ،قۇرئـان ۋە ھەدىـس ،ئەگەر قويۇلغـان شـەرت ﷲنىـڭ كىتـابى ۋە
ئۇنىڭ شەرتىگە قارشى بولمىسىال ،ئەھدىلەر ۋە ۋەدىلەرگە ۋاپا قىلىشنى كۆرسەتتى ،ئەھـدىنى بـۇزۇش ۋە
ۋەدىــدە تۇرماســلىقنى ســۆكتى .ئەگەر قويۇلغــان شــەرت ﷲنىــڭ كىتــابى ۋە ئۇنىــڭ شــەرتىگە قارشــى
بولىدىكەن ،بۇ شەرت ئەلۋەتتە باتىل بولىدۇ .دەل مۇشۇنىڭ ئۆزى پەيغەمبەر



نىڭ« :كىمكـى ﷲنىـڭ

كىتابىدا يوق بىر شەرتنى شەرت ئەتسە ،ئۇ باتىلدۇر .گەرچە ئۇ يـۈز شـەرت بولغـان تەقـدىردىمۇ ﷲنىـڭ
كىتابى ئەڭ ھەقلىقتۇر ۋە ﷲنىـڭ شـەرتى ئەڭ مۇسـتەھكەمدۇر» دېـگەن سـۆزىدە يورۇتۇلغـان مەنىـدۇر.
چۈنكى ،پەيغەمبەر



نىڭ «كىمكى بىر شەرتنى قويسا» دېگەن سۆزىدىن شەرت دەپ ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان

نەرسە كۆزدە تۇتۇلىدۇ .پەيغەمبەر



نىڭ «ﷲنىـڭ كىتابىـدا يـوق» دېـگەن سـۆزىدىن قويۇلغـان شـەرت

ﷲنىڭ كىتابىدا ﷲمۇباھ قىلغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولمىسا دېگەننى بىلدۈرىدۇ.
ئەمما ،شەرت ۋە شەرت دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان نەرسىنىڭ ھـاالللىقىنى ﷲتائاالنىـڭ ئوچـۇق بايـان
قىلماستىن ،بەلكى ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلغانلىقى ،ﷲنىڭ كىتـابى ۋە ئۇنىـڭ شـەرتىگە قارشـى كەلـگەن
ھېسابالنمايدۇ.
مانــا يــۇقىرىقىالر پەيغەمــبەر



نىــڭ« :ﷲنىــڭ كىتــابى ئەڭ ھەقلىــق ۋە ئۇنىــڭ شــەرتى ئەڭ

مۇســتەھكەمدۇر» دېــگەن ســۆزىنى تۇتقــا قىلىۋېلىــپ ،بەزىبىــر ئېتىــراز يەتكۈزگــۈچىلەرگە يوچــۇق
قالدۇرمايدۇ .دېمەك ،پەيغەمبەر



نىڭ« :كىمكى ﷲنىڭ كىتابىـدا يـوق بىـر شـەرتنى شـەرت قويسـا»

دېگىنى ،ﷲنىڭ كىتابىغا قارشى كېلىدىغان بىر شەرتنى قويسا دېگەنلىك بولىدۇ].

1

خۇالسە:
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئەھدىلىرى دۇرۇس .ئۇ ئاللىبۇرۇن شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولـۇپ
بولغان ئەمەلنى كۈچەيتىدۇ ۋە ياكى ئەسلىدە شەرىئەت ئارقىلىق پەرز بولمىغان ،شەرىئەتكە خىـالپ ھەم
بولمىغان ئەمەللەرنى پەرز قىلىپ بېكىتىدۇ.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىـيە رەھىمەھـۇلالھ يۇقىرىـدا بىـر سـۆزنى زىكـرى قىلغـان ئىـدى .مەن
ئۇنىڭ مەزكۇر سۆزىنى تۆۋەندە بايان قىلماقچى:
ﷲبەنــدىگە پەرز قىلمــاقچى بولغــان ئەمەلنــى بەزىــدە دەســلەپتىال پەرز قىلىــپ بېكىتىۋېتىــدۇ.
مەسـىلەن ،ھەربىــر ئادەمزاتقــا ﷲقــا ئىمــان ئېيــتىش ۋە يەنە ﷲتائــاالنى ئىالھلىقتــا يەكــكە-يېگــانە،
تەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىشنى پەرز قىلغان.
بەزىدە بەندە پەرز بولمىغان ئەمەلنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىن ،ﷲتائـاال پەرز
قىلىدۇ .مەسىلەن ،ئۆز ئۈستىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرگە ۋاپـا قىلىـش ،سـودا-
سېتىق ،نىكاھ ،تاالق ۋە شۇنىڭدەك بەندە ئۆز ئۈستىگە ئالغان مۇباھ بولغان ئەھدىلەرگە ۋاپا قىلىشـنى
پەرز قىلغان .بۇالرنى بەندە ئۆزىگە ئۆزى ئەھدە ئارقىلىق يۈكلىۋالمىغان بولسا ،ﷲئـۇنى پەرز قىلمىغـان
ئىدى.
بەزىدە ﷲتائاال ئۇ ئەمەلنى ئىككى نۇقتىدىن پەرز قىلىـدۇ .مەسـىلەن ،رەسـۇلۇلالھ



نىـڭ سـۆزىنى

ئارالش ۋە ئـۇ زاتقـا ئىتـائەت قىلىشـقا بەيـئەت بېـرىش ،مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىلىرىنىـڭ سـۆزلىرىنى
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -347 ،-346بەتلەر
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ئارالشقا ۋە ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت بېـرىش ھەمـدە كىشـىلەرنىڭ ئۆزئـارا ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى
بۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىشى قاتارلىقالر].

1

شەيخۇل ئىسالمنىڭ« :بەزىدە ﷲتائاال ئۇ ئەمەلنـى ئىككـى نۇقتىـدىن پەرز قىلىـدۇ» دېـگەن سـۆزى
مۇنداق مەنىدە:
ﷲتائاال كىشىلەرگە بىر ئىشنى ئۇنىڭ ئەزەلـدىنال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولغـانلىقى ئۈچـۈن پەرز
قىلىدۇ ۋە كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلەشـكەنلىكى ئۈچـۈن يەنە پەرز قىلىـدۇ .بۇنىڭغـا
شەيخۇل ئىسالم نۇرغـۇن مىسـالالرنى كەلتـۈردى .ئۇنىـڭ« :مەسـىلەن ... ،كىشـىلەرنىڭ ئۆزئـارا ﷲۋە
ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشـالرغا ئەمەل قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـى قاتـارلىقالر» دېـگەن سـۆزى ئەنە شـۇ
مىسالالرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ.
بۇنىڭ ئاسـتىغا ھەربىـي تەلىـم-تەربىـيە الگېرلىـرى ۋە شـۇنداقال ،ئىسـالم دىنىنىـڭ خىزمىتىنـى
ئېلىپ بارىـدىغان ئىسـالمىي جامـائەتلەرمۇ كىرىـپ كېتىـدۇ« .بەيئەتنىـڭ سـۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى
توغرىسىدا» ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئىسالمىي جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىكىنـى ئىنكـار قىلغاچقـا ،مەن
 -3بابتا ئۇنىڭ قىلغـان ئىنكارلىرىغـا رەددىـيە بېرىـپ ئـۆتكەن ئىـدىم .ﷲخالىسـا ،كېيىـنچە ئۇنىـڭ
بەيئەتنى ئىنكار قىلغانلىقىغىمۇ رەددىيە بېرىمەن.
بۇ الگېرالر ۋە جامائەتلەرنىڭ ھەققە يـاردەم بېرىشـى ھەم ﷲنىـڭ سـۆزىنىڭ ئـالىي بولۇشـى ئۈچـۈن
خىزمەت قىلىشى ئىككى نۇقتىدىن پەرز:
بىرىنچى نۇقتا .بـۇالر ئەزەلـدىنال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولـۇپ كەتكەنلىكـى ئۈچـۈن پەرز .بۇنىـڭ
دەلىللىرى:



ْْب َوالتَّ ْ َو
ﷲتائاال مۇنداق دېگەنَ  :وتَ َع َاوسُوا ََلَ الِ ِْ
ِ
اْلَ ِْ وي ُْمنو ََّ بِ الْمعن ِ
ِ
َّ سىىىلەرنى
ك ُه ْ ال ُْم ْفلِ ُُ و َ
وذ َويَ ْن َه ْو ََّ ََ ْن ال ُْم ْن ََ ِن َوأ ُْولَئِ َ
َ ُْ
َ ولْ تَ َُ ْن م ْن َُ ْ أ َُّم لٌ يَ ْ َُو ََّ َُ ْ َ َ ُ ُ

 ياخش ئىشقا ۋە تەقۋادارىىققا ياردە لىشىاالر.

ئاراڭالردا خەي ىىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدنغان ياخش

ئىشالرغا بۇي ۇى يا ان ئىشالرن

جا ائە بغىسۇن؛ ئەنە شۇالر ەقسىاىگە ئې نشىىچىلەردۇر.

ەنئ

2

قىلىدنغان بى

3

ِ
ِ
ِ
ِ
الص َا َِ َويُ ْْتُ و ََّ َّ
الزَك ا َِ
يم و ََّ َّ
اى بَ ْع ُ
َ  وال ُْم ِْْمنُ و ََّ َوال ُْم ِْْمنَ ُ
ض ُه ْ أ َْوليَ اَُ بَ ْع ٍ يَُ ُْم ُنو ََّ ب ال َْم ْع ُنوذ َويَ ْن َه ْو ََّ ََ ْن ال ُْمن ََ ِن َويُ ُ
ِ
اه ََ ِزي ز ح ِ
َ ي ٌ   ۇئمى ئەرىەر ىۇئمى ئايىاىالر بىى -بىى ى بىىلەن
ك َس يَ ْن َْحُ ُه ُ َّ
يعو ََّ َّ
اهَ َوَر ُسولَأُ أ ُْولَئِ َ
َويَُ ُ
اهُ ِ ََّّ ََّ ٌ َ
دوسااۇر ئۇالر (شىشىلەرن ئ ياخش

ئىشالرن

ئادا قىلىدۇ زاشات بې ندۇ ﷲقا ۋە ﷲنى

قىلىشقا بۇي ۇيدۇ يا ان ئىشالردن

تغسىدۇ نا ازن

(تغىۇقئ

پەيغە رى نگە ئىاائەت قىلىدۇ ئەنە شۇالرغا ﷲرەھىىم قىلىىدۇ

ﷲھەقىقەتەن غاىىراۇر ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇر.

4

ئاخىرقى ئايەت ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن توسـۇش خىزمىتىنـى ئېلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن،
مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزئـارا دوستلىشىشـىنىڭ نەقەدەر مـۇھىم ئەھمىـيەتكە ئىـگە ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ
بېرىدۇ .ﷲتائاال ئۇالرنى مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەر ھەمدە ﷲنىـڭ رەھمىـتىگە نائىـل بولغـۇچىالر دەپ
سۈپەتلىدى.
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -346 ،-345بەتلەر ر
2رسۈرە مائىدە -2ئايەتنىڭ بىر قىسمى
3رسۈرە ئال ئىمران -134ئايەتنىڭ بىر قىسمى
4رسۈرە تەۋبە -71ئايەت
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ئىلگىرى ،مەن ئىسالمنىڭ شان-شەۋكىتى ۋە كۈ -قۇۋۋىتىنىڭ مۇئمىنلەرنىڭ توپلىشىشى ھەمدە
دىننىــڭ مەجبــۇرىيەتلىرىنى ئــادا قىلىشــقا ھەمكارلىشىشــى ئارقىســىدا ۋۇجۇدقــا چىقىــدىغان ئىمــانىي
دوستلۇق بىلەنال پۇت تىرەپ تۇرااليدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم.
ئىككىنچى نۇقتا .بۇ جامائەتلەرنىڭ ئۆزئارا مۇشۇ تـائەت-ئىبـادەتلەرنى قىلىشـقا ئەھدىلەشـكەنلىكى
ۋە ۋەدىلەشكەنلىكى ئۈچۈن پەرز.
ئۇالرنىڭ دەۋەت قىلىش ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش ۋە جىھاد قىلىشتىن ئىبارەت بۇ
ئىبــادەتلەرنى ئېلىــپ بېرىشــى شــەرىئەت ئــارقىلىق پەرز بولــۇپ بولغــان ،ئۇنىڭغــا ئەھدىلەشــكەنلىكى

ون
سەۋەبىدىن يەنە پەرز .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېگەنَ  :وأ َْوفُوا بِال َْع ْه ِ ِ ََّّ ال َْع ْه َ َك ا ََّ َم ْأ ئُ ً
قىلىاالر (قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە (يەنى

سغئال-سغراق قىلىنىسىلەر.

ئەھىدنگە ۋاپىا

ئەھىدنگە ۋاپىا قىلغىان-قىلمىغىانلىق ئىسىاىدەئ ئەىىۋەتاە

1

ئۈچىنچى .ئەھدىنى ۋاقىتلىق تۈزۈشكە بوالمدۇ؟
شۇنداق ،مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا ئەھـدىنى ۋاقىتلىـق تۈزۈشـى تامـامەن دۇرۇس بولىـدۇ .ئەھـدىنى
مۇئەييەن خىـزمەت يـاكى مـۇئەييەن شـەرت ئۈسـتىگە تـۈزۈش دۇرۇس بولغانـدەك ،مـۇئەييەن مۇددەتلىـك
قىلىپ تۈزۈشمۇ ئوخشاشال دۇرۇس.
مۇئەييەن مۇددەتلىك ئەھدىلىشىش دېگىنىمىز ،ئەمىر الگېر ئەزالىرىدىن مەشىق مەيدانىدا ئۈ

ئـاي

تۇرۇشقا ئەھدە ئالغىنىدەك بىر ھالەتنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ ،ئەنە شۇ ئەھدىدە شـەرت قىلىنغـان ئـۈ
ئاي توشۇشى بىلەن ئەمىرنىڭ ئەزاالرنى مەجبۇرالش ھوقـۇقى تـۈگەپ كېتىـدۇ .ئەگەر ئـۇزۇنراق تۇرۇشـتا
مەنپەئەت بولسا ،بۇ چاغدا ئەمىرنىڭ ئەھدىنى يېڭىلىشى الزىم بولىدۇ.
مۇئەييەن خىزمەت ئۈچۈن ۋاقىتلىق ئەھدىلىشىش دېگىنىمىز ـــ ۋاقىا ئۇزۇن بولسۇن ياكى قىسـقا
بولسۇن ،ئەمىرنىڭ ئەزاالردىن مەلۇم ساندىكى قورالالرنى مەشىق قىلدۇرۇشقا ئەھدە ئېلىشـىغا ئوخشـاش
بىر ھالەتنى كۆرسىتىدۇ .ئەگەر مانا شۇنداق ئەھدىنىڭ ۋاقتى نامەلۇم بولۇپ خىـزمەت مەلـۇم بولغانـدا،
خىزمەت ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،ئەھدىنى قايتىدىن يېڭىلىماي تۇرۇپ يەنە بىـر مەشـىقنى قىلـدۇرۇش
دۇرۇس بولمايدۇ .مەسىلەن ،ئەزاالردىن بىرەرسىنىڭ الگېردا ئىككى ئايـدىن كـۆپ تـۇرۇش ئىمكـانىيىتى
بولمىسا ،ئەمىرگە ئۆزىنىڭ الگېـردا ئىككـى ئـاي توشـقاندىن كېـيىن قايتمـاقچى ئىكەنلىكىنـى شـەرت
سۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا قويۇشـى دۇرۇس .ئەمىرنىڭمـۇ بـۇ ئەزانىـڭ ئۇشـبۇ شـەرتىنى قوبـۇل قىلىـش يـاكى
قىلماسلىق ئىختىيارلىقى بار .لېكىن ئەمىر شەرتنى قوبـۇل قىلىـش يـاكى قوبـۇل قىلماسـلىقنى ئـۆز
ھــاۋايى-ھەۋىســىگە ،نەپســى-خاھىشــىگە ئەگىشــىپ قــارار قىلماســتىن ،مەشــىق ۋە باشــقا ئەزاالرنىــڭ
ئومۇمىي مەنپەئەتىدىن ئىبارەت توغرا يولنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ قارار قىلىشى الزىم.
مەن مەسلىھەت كېڭىشى مەسىلىسىدە ،مەسـئۇلنىڭ قـول ئاسـتىدىكىلەر ئۈسـتىدىن يۈرگۈزىـدىغان
ھوقۇقى پايدا-مەنپەئەتكە باغلىق دەپ ئۆتكەن ئىدىم.
مەن يۇقىرىدا ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇش مەسىلىسىدە بايان قىلغـان دەلىلـلەر ئەھـدىنى ۋاقىتلىـق
تۈزۈشنىڭ دۇرۇسلۇقىغىمۇ دەلىل بوالاليدۇ .ر
 يەئقۇب ئەلەيھىسساالم بىلەن پەرزەنتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەھـدە ــــ يەئقـۇب ئەلەيھىسسـاالمنىڭ
ئوغلى بۇنيامىننى ئاكىلىرى بىلەن بىللە ئەۋەتىش ئۈچۈن ئۇالردىن ئـۇالر بۇنيـامىننى قوغـداش يولىـدا
ھاالك بولمىسىال ،ئۇنى قايتۇرۇپ ئەكېلىشكە قەسەم قىلىپ چىڭ ۋەدە ئېلىشـىدىن ئىبـارەت مـۇئەييەن
1رسۈرە بەنى ئىسرائىل -34ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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شەرت ئاستىدا ،مۇئەييەن ئىش ئۈستىدە بولغان .بۇ ھەقتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:

ح َّّت تُ ْْتُوِ موثًِ ا ِمن َِّ
ط بِ َُ ْ 
اه لَتَُْتُوسَِ بِ ِأ ِنَّ أَ َّْ َُُّا َ
ْ
َْ
َ

يەئقۇ

ئېيااى

بغىمىساڭالرال چغقۇم اڭا قاياۇرۇى ئېلىپ شېلىشىە ﷲنى

ئۇن سىلەر بىلەن بىللە ئەۋەتمەيمەن».

«بۇنيىا ىنن

نا

ِ
قَ ا َ لَ ْن أ ُْرس لَأُ َم َع َُ ْ

قغغداشىاا ھە مىاىالر ھىاالك

بىلەن قەسەم قىلىپ چى

ۋەدە بەر ىگىچە

1

 مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن خىزىـر ئەلەيھىسسـاالم ئوتتۇرىسـىدىكى ئەھـدىلەر مـۇئەييەن ئىـش ۋە
بەلگىلىك شەرتلەر ئاستىدا بولغان ئىدى.
ﷲتائــاال خىزىــر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا قويغــان شــەرتىنى مۇنــداق دەپ خەۋەر

ٍ
ِ
ك ِم ْن أُ ِذ ْك ًنا
ُح ِ َ
ث لَ َ
بېرىدۇ :قَا َ فَِإَّ اتَّ َ ْعتَ ِ فَا تَ ْأَُلْ ِ ََ ْن َش َْْ َح َّّت أ ْ
ئەگەشسەڭ (يغىۇققان ئىى تغغ نسىدائ ەن ئۇن

(خىرنى ئ ئېيىااى

سىاڭا سىۆزىەى بەرگىىچە ئۇنىاىدن

سۆزىەى بەر ىگىچە قىلغان ئىشلى نمدن سغرنمائ».

«ئەگەر سىەن اڭىا
سىغرنما (يەنى

ئىۆزۈم

2

ﷲتائاال مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۆز ئۈستىگە ئالغان شەرتنى مۇنداق دەپ خەۋەر بېرىـدۇ:

ك
قَ ا َ ِ َّْ َس َُلْتُ َ

يەنە سەندن

بىى ەر ئىىى

َن َشْ ٍَ ب ع َ ها فَ َا تُص ِ
ت ِم ْن لَ ُِْ َُ ْذ ًرا 
اح ْ ِ قَ ْ بَلَغْ َ
َ ْ ْ َْ َ
َ
تغغ ۇىۇق سغرنسام (يەن

ۇسا ئېياا

قىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ

«بۇنىادن
ېن

بەرگەن ۋەدە گە ئىىچ قېىاىم خىالپلىىق قىلغىانلىقىم ئىچىىن ېنىى

ئۆزن ىىىسەن».
 ئەبۇ زەر

شېيى

ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ قىلمىغىى

(سىاڭا

ئاىدنمىدا ( اڭىا ھە ى اھ بغىماسىلىقاائ

3



پەيغەمبەر

كەلگىنىـدە ،ئەلــى





نىڭ پەيغەمبەر بولغانلىقىنى ئارالپ ،مەككىگە ئـۇ زاتنـى ئىـزدەپ تـۇنجى

بىــلەن كېلىشــكەن ئوتتۇرىســىدىكى ئەھــدە ،مــۇئەييەن ئىــش ۋە مــۇئەييەن شــەرت

ئۈستىدە بولغان ئىدى .يەنى ئەگەر ئەبۇ زەر
ئېيتىپ بەرسە ،ئەلى



ئەبۇ زەر



 ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف



ئەلى



غـا ئۆزىنىـڭ مەككىـگە كېلىشـتىكى مەقسـىتىنى

نى كۆزلىگەن مەقسىتىگە يەتكۈزۈپ قويماقچى بولغان ئىدى.



نىڭ ئوسمان



بىـلەن ئەلـى



نىـڭ ئالدىـدا ئـۆز ئۈسـتىگە ئالغـان

ئەھدىسى ،ئىككىسىنىڭ ئەۋزەلرەكىنى تالالش ئىدى .ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف مۇنداق دېگەن ئىـدى:
«سىلەرنىڭ ئەۋزىلىڭالرنى قالدۇرۇپ قويماسلىقىمغا ﷲگۇۋاھ» .مانا بـۇ ئەھدىـدە مـۇئەييەن ۋاقىتنىـڭ
ئۆزىدە مۇئەييەن ئىش بەلگىلەنگەن ،ئۇ بولسـىمۇ خەلىـپىلىككە ئىككىسـىدىن بىرىنـى تـالالش ئىـدى.
ﷲئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!
مانا بۇ يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسى مۇئەييەن ئىـش بىـلەن مـۇئەييەن ۋاقىـا بەلگىلىنىـپ تـۈزۈلگەن
ئەھدىلەرنىڭ مىسالى .ئەھدىنىڭ تەسـىر كـۈچى ۋە ئەھـدىنىڭ ئەھدىلەشـكۈچى ئىككـى تەرەپنـى يـاكى
ئىككــى تەرەپنىــڭ بىرىنــى مەجبــۇرالش كــۈچى ،ئەھدىلەشــكەن ئىشــنىڭ روياپقــا چىقىشــى بىــلەن
ئاخىرلىشىدۇ.
پەقەت مۇئەييەن ۋاقىتال بەلگىلەنگەن ئەھدىلەرنىڭ مىساللىرى تۆۋەندىكىچە:
 مۇســا ئەلەيھىسســاالم بىــلەن مەديەن شــەھىرىدىكى ياخشــى ئادەمنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئەھدىـدە
خىزمەت نامەلۇم بولۇپ ،مۇئەييەن مۇددەت بەلگىلەنگەن ئىدى .بۇ ھەقتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:
1رسۈرە يۇسۇف  -66ئايەتنىڭ بىر قىسمى
2رسۈرە كەئف  -73ئايەت

3رسۈرە كەئف  -86ئايەت ر

قَ ا َ
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ِِْ أُ ِري ُ
َستَ ُِ ُِ
(يەن

أَ َّْ أ ِ
ِت َه اتَ ْ ِ
ك
ت ََ ْش ًنا فَ ِم ْن َِ ْن ِ َ َوَم ا أُ ِري ُ أَ َّْ أَ ُش َّل ََلَْي َ
ُسَ َُ َ
ْج َنِ َنَاسِيَ لَ ِح َُ ٍِ فَِإ َّْ أَ َْ ْم َ
ك ِ ْح َ ابْ نَ ََّ
ْي ََلَ أَ َّْ تَ ُ ُ
ِ
ِ
َجلَ ْ ِ
ل ئىۇ
ت فَا َُ ْ َوا ََّ ََلَ َّْ َو َّ
اَ َّ
اهُ ِم ْن َّ
ْي قَ َ
ك بَ ْي ِ َوبَ ْي نَ َ
ْي قَا َ َذلِ َ
ض ْي ُ
الصاْلِِ َ
ك أََّْيَا األ َ
َّْ َش َ
اهُ ََلَ َما سَ ُ و ُ َوكي ٌ

شۇئەيبئ ئېياا

بې نشن

« اڭا سەشىىر يىل ئىشلەى بې نشى

خااليمەن ئەگەر ئغن يىلن

ۇشەققەتىە سېلىپ قغيۇشن
ۇسا ئېياا
يىلئنى

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

قايسىسىن

گۇۋاھاۇر».

تغشقۇزۇۋەتسەڭ (ئۇ ۇئ ئىخاىيارن

خاىىمايمەن خۇدا خاىىسىا

«بۇ ئىىىىمىرنى

بەدنلىگە ساڭا بۇ ئىىىى

ئارنمىردنى

تغشقۇزسام تغشقۇزاي

ېنىى

تغخاا دۇر ئىىى

ياخشى

(ئغن يىلنى

قىرنمنىى

شىەرت قىلىىپئ سىېن

ئىادەم ئىىەنلىىىمنى

ىۇددەت (يەنى

بى ننى

بايقايسىەن».

سىەشىىر يىىل بىىلەن ئىغن

اڭا ئارتۇقچە تەىەى قغيۇشقا بغىمايىدۇ ﷲبىرنىى

سىۆزنمىرگە

1

ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ بۇنىڭغا «سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسـلەر توپلىمىنىـڭ كىتـابۇل
ئىجارەدىكى «ئەگەر بىر ئىشلەمچىنى خىـزمەتكە يـالالپ ئۇنىڭغـا مـۇددەتنى بايـان قىلىـپ ،خىزمەتنـى
بايان قىلمىسا دۇرۇس» دېگەن بابتا ،ﷲتائاالنىڭ يۇقىرىقى ئايىتىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن ئىدى.
2

مانا بۇ مىسالالر ئەھدىلەر مۇئەييەن ئىش ئۈستىدە ياكى مۇئەييەن مۇددەت بىلەن ۋاقىتلىق تۈزۈلسـە
دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
تۆتىنچى .ئەھدىلەرنى يېزىش ياكى ئۇنىڭغا گۇۋاھچى كەلتۈرۈش پەرزمۇ؟
ئەھدىلەرنى يېزىش ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھچى كەلتۈرۈشنىڭ ئەسلى ھۆكمى پەرز ئەمەس ،بەلكـى دۇرۇس ۋە
مۇستەھەبتۇر .ئەمما شەرئىي دەلىللەر بىلەن گۇۋاھچى كەلتـۈرۈش شـەرت قىلىنغـان ئىشـالر بۇنىڭـدىن
مۇستەسنا .مەسـلەن ،نىكـاھ ئەھدىسـىگە ئوخشـاش .بـۇ يەردە ئۇنىـڭ دەلىللىـرى ئۈسـتىدە تەپسـىلىي
توختالمــايمىز ،ئەســلى ئۆزىمىزنىــڭ تەتقىقــات تېمىســى بولغــان مۇســۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى
ئىبادەتلەرگە ئەھدىلىشىش مەسىلىسىگە ئۆتۈپ كېتىمىز.
ئەھدىلىشــىش ،يېزىــپ خــاتىرە قالــدۇرمايمۇ ،گــۇۋاھچى كەلتۈرمەيمــۇ دۇرۇس بولىۋېرىــدۇ .خــاتىرە
قالدۇرۇشمۇ ۋە گۇۋاھچى كەلتۈرۈشمۇ دۇرۇس .بۇنىڭغىمـۇ ئوخشاشـال بىـز ئەھـدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلـۇش
مەسىلىسىدە بايان قىلغان دەلىللەر دەلىل بوالاليدۇ:
 يەئقۇب ئەلەيھىسساالم بىلەن ئوغۇللىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدە.
 مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدە.
ئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇلالھ شــەرتلەر ھەققىــدىكى كىتابتــا «كىشــىلەر بىــلەن ســۆز ئــارقىلىق
شەرتلىشىش» دەپ بىر بابنى

كەلتـۈرگەن .ئىبنـى ھەجەر بـۇ بـابتىكى « اكٍنامٌرعل ا ه
ىرشمرطًٍر
ٍرَعل ُعِماا ا
ََُلرنُمِاٍنً ا

اَعلثٍلهثاماُر اةم ً ع» «(مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ خىزىــر ئەلەيھىسســاالمغا تاشــلىغان) بىرىنچــى قېتىمــدىكى
ســوئالى ئۇنتۇغــانلىقتىن بولغ ـان ،ئوتتۇرىدىكىس ـى شــەرت بولغــان ،ئــۈچىنچى قېتىمدىكىس ـى بولســا،

قەستەن بولغان» دېگەن ھەدىسنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇ :ئىمـام بۇخـارى بـۇ يەردىكـى شـەرت بىـلەن

ك َ ن َش ْ ٍَ ب ع َ ها فَ ا تُص ِ
اح ْ ِ  
مۇسا ئەلەيھىسسـاالمنىڭ َ َّْ ِس َُلْتُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َ
سەندن

بى ەر ئىى تغغ ۇىۇق سغرنسام (يەن

1رسۈرە قەسەس  -28 ،-27ئايەتلەر
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ۇسىا ئېيااى

قىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ

«بۇنىاىدن
ېن

شېىيى

يەنە

ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

قىلمىغى  1،دېگەن سۆزىگە ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاشۇنى الزىـم تۇتقانلىقىغـا ئىشـارە قىلغـان .ئـۇ
ئىككىسى بۇنى يازمىغان ۋە ھېچبىر كىشىنى گۇۋاھچىمۇ قىلمىغان].

2

 مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مەديەن شەھىرىدىكى ياخشى ئادەمنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدە.
بۇنى ﷲتائاال مۇنداق دەپ خەۋەر بېرىدۇ:

ِ
يل 
َما سَ ُو ُ َوك ٌ

ۇسا ئېياا

بىلەن ئغن يىلئنى

« بۇ ئىىىىمىرنى

قايسىسىن

سۆزنمىرگە گۇۋاھاۇر».

َجلَ ْ ِ
ت فَ َا َُ ْ َوا ََّ ََلَ َّْ َو َّ
اهُ ََلَ
ْي قَ َ
ك بَ ْي ِ َوبَ ْي نَ َ
قَا َ ذَلِ َ
ض ْي ُ
ك أََّْيَا األ َ
ئارنمىردنى

تغشقۇزسام تغشقۇزاي

تغخاا دۇر ئىىى

سەشىىر يىىل

ۇددەت (يەن

اڭا ئىارتۇقچە تەىەى قغيۇشىقا بغىمايىدۇ ﷲبىرنىى

3

قۇرتــۇبى مۇنــداق دەيــدۇ :ﷲبىرنىىى

سىىۆزنمىرگە گۇۋاھاىىۇر ،دېــگەن ســۆزنى بەزىــلەر‹ :ئــۇ مۇســا

ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى› دەپتۇ .بەزىلەر‹ :ئۇ ئايالنىڭ دادىسىنىڭ سۆزى› دېگەن .ئۇ سالى ئىككى زات
ئۆزلىرىگە گۇۋاھچى كەلتۈرۈشتە مەخلۇقالردىن ھېچبىر كىشىنى گـۇۋاھچى كەلتۈرمەسـتىن ،ﷲبىلەنـال
كۇپايىلەنگەن (يەنى ﷲنى گۇۋاھچى قىلىشقا قانائەتلەنگەن)].

4

بـــۇنى نىكاھـــدا گـــۇۋاھچى كەلتۈرمەســـلىككە دەلىـــل قىلىۋېلىشـــقا بولمايـــدۇ .بـــۇ بىـــزدىن
ئىلگىرىكىلەرنىڭ شەرىئىتىدە دۇرۇس بولغان بولسىمۇ ،بىزنىڭ شەرىئىتىمىز ئۇنىڭ ئەكسىچە نىكاھـدا
گۇۋاھچى كەلتۈرۈشنى شەرت قىلغان.
 ئەبۇ زەر



بىلەن ئەلى



نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدە.

بۇ ئەھدىنى ئۇ ئىككى زات يېزىپ خاتىرە قالدۇرمىغان ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھچىمۇ كەلتۈرمىگەن.
ئەھدۇپەيمانالرنى چىڭىتىشنىڭ پايدىسى
ســـوتتا قـــازى چىقارمـــاقچى بولغـــان ھۆكـــۈمنى گۇۋاھچىالرنىـــڭ بەرگەن قەســـەملىرى ئـــارقىلىق
چىڭىتقاندەك ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھـدۇپەيمانالرنى چىڭىتىشـمۇ دۇرۇس ،لـېكىن ۋاجىـ
ئەمەس .ئەھــدىنى لەۋز ،زامــان ،ماكانالرنىــڭ بىــرى بىــلەن يــاكى بۇالرنىــڭ بەزىســى بىــلەن ۋە يــاكى
ھەممىسى بىلەن چىڭىتىشقا بولىدۇ.

َّ ِ
اُُِ بَ ْي نِ َُ ْ ِ َذا
آمنُ وا َش َه َ
ين َ
ئەھدىنى چىڭىتىشتىكى ئەسلى دەلىل ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سـۆزىدۇر :يَاأَيُّ َه ا ال ذ َ
اَّ ذَوا َ ْ ٍ ِم ْن َُ أَو َ ِ ِ
ض ن أَح َ ُك الْم و ُ ِ
ي فََُص اب ْت َُ م ِ
ْي الْو ِ
ص يَلُ
ص يَّ ِل اثْ نَ ِ َ َ
ْ ْ
َح َ َ َ ْ َ ْ
آخ َناَّ م ْن غَ ُِْك ْ ِ َّْ أَسْ تُ ْ َ َنبْ تُ ْ ِِف األ َْر ِ َ َ ْ ُ
ىح َ َ
اه ِ َِّ ارتَ ت َن سَ ْش ََِتي بِ ِأ َنَنا ولَو َكا ََّ َذا قُنَب وَن سََْت َشهاُ َِ َِّ
اَّ بِ َِّ
ِ ِ
الصاِِ فَ ي ْ ِأم ِ
ِ ِ
اه ِسَّا ِ ًذا لَ ِم َن
َْ َ ُ ُ َ َ
ً َْ
ْ ُْ ْ
أوسَ ُه َما م ْن بَ ْع َّ ُ َ
ال َْم ْوى ََتْ ُ
ِ
ۇئمىنلەر! ئاراڭالردن بى شىم ئۆىىدنغان چېغىدا ۋەسىيەت قىلماقچ بغىسا ئۇنىاغا ئىچىاالردن
ْي ئ
ْاخَنِ َ
ئىىى

ئادنل شىش

غەي نھ دنندنىىلەردن

گۇۋاھ بغىسۇن ياش
ئىىى

شەىگەندە سىلەر (بۇ ئىىى

شىش

(ئۆز دننىاالردنىىلەردن

گۇۋاھ بغىىدنغان ئىىى

گۇۋاھ بغىسۇن ئەگەر سىلەر سەپەردە بغىۇى بېشىاالرغا ئۆىىم دەھشىا

گۇۋاھچىنى

راساچىللىقىدن ئ گۇ انالنساڭالر نا ازدن

قېلىاالر ئۇالر « بىر پايدنسىىغا قەسىەم قىلىىدنغان شىشىىلەر ىر بىرنىى
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شىش

تېپىلمىسىائ

شېيى

ئىۇالرن

ئېلىىپ

يېقىنىمىىر بغىغىان تەقىدن دنمۇ
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قەسىىىمىمىرن

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ھېچنەرسىىىگە سىىاتمايمىر خۇداىىىىق ئىچىىىن بغىغىىان گىىۇۋاھلىقن

يغشۇرساق بىر ئەىۋەتاە گۇناھىارالردن

بغىىمىر» دەى ﷲنى

نا

يغشىىۇر ايمىر .ئەگەر ئىىۇن

بىلەن قەسەم قىلسۇن.

1

 لەۋز بىلەن چىڭىتىش .ئۇ ﷲتائاالنىڭ ئىسىم ،سۈپەتلىرىنى قوشۇپ قەسـەم قىلىـش ئـارقىلىق
بولىــدۇ .مەســىلەن ،ئۇنىڭــدىن باشــقا ھېچبىــر مەئبــۇد بەرھەق يــوق بولغــان ﷲبىــلەن قەســەمكى،
ﷲغەيىبنى بىلگۈچىدۇر ۋە ھازىرنى بىلگۈچىدۇر ،ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر ،غالىبتۇر ،زىيان
يەتكۈزگۈچىــدۇر ،پايــدا يەتكۈزگۈچىــدۇر ،خىيــانەتچى كــۆزلەرنى ۋە قەلبلەرنىــڭ يوشــۇرغان ســىرلىرىنى
بىلگۈچىدۇر دەپ قەسەم ئىچىش .بۇ ئىبنى ئابباسدىن رىۋايەت قىلىنغان.
 زامان بىلەن چىڭىتىش .ئەسىر نامىزىدىن كېيىن قەسەم ئىچىش ئارقىلىق بولىدۇ.

اَّ بِ َِّ
الص اِِ فَ ي ْ ِأ م ِ
ِ
اه ِ َِّ ْارتَ ْ تُ ْ َن سَ ْش ََِتي بِ ِأ
أ وسَ ُه َما ِم ْن بَ ْع ِ َّ
ُ َ
بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇرََ  :تْ ُ
ِ
َنَنا ولَ و َك ا ََّ َذا قُ نَب وَن سَ َْ ت َش هاُ َِ َِّ
ْي سىىلەر (بىۇ ئىىىى گۇۋاھچىنىى راسىاچىللىقىدن ئ
ُُ َ َ
اه ِسَّا ِ ًذا لَ ِم َن ْاخَنِ َ
ً َْ
َْ َ
گۇ انالنسىىاڭالر نا ىىازدن
شىشىلەر ىر بىرنى
بغىغان گۇۋاھلىقن
نا

شېىىيى

ئىىۇالرن

ئېلىىىپ قىىېلىاالر ئىىۇالر «بىىىر پايدنسىىىغا قەسىىەم قىلىىىدنغان

يېقىنىمىر بغىغان تەقدن دنمۇ قەسىمىمىرن
يغشۇر ايمىر .ئەگەر ئۇن

ھېچنەرسىگە سىاتمايمىر خۇداىىىق ئىچىىن

يغشۇرساق بىر ئەىۋەتاە گۇناھىارالردن

بغىىمىر» دەى ﷲنى

بىلەن قەسەم قىلسۇن.
كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ناماز ـــ ئەسىر نامىزىنى كۆرسـىتىدۇ ،بـۇ

نۇقتا پەيغەمبەر  نىڭ مۇنـۇ سـۆزىدە ئوچـۇق ئىپـادىلەنگەن« :ثااًّلثماانرا ريُ اكله ُة ُع ُمْرعلِلُريمامعارعل هقِا اٍْ هما ارَا ريماى ُ ُمررهلامِ هعْر
ه
ه ه
ه
ه ه ه
ه
ه
مٍَر
مٍرْ ا
ىرَُْ امعر اكمٍذ ن
رَلام ا ر الامىراُّيمْير اركٍذسامارسمادم ا رعل ادَّم هررلِامقااام ا رفا ا
ب ارَاَ ُج نمر ا
اَ ُج نر ا
رَلا ا ر الاىرِل ادارلااق رَا ااىرفاٍرَاكثاماررمٍرَا اا ا
رُْملهْر» «ئۈ تۈرلـۈك ئـادەم بولـۇپ ،ﷲتائـاال قىيـامەت كـۈنى ئۇالرغـا گەپ قىلمايـدۇ ۋە نە ئۇالرغـا
عْم هرٍ ُ
(رەھمەت نەزىرى بىلەن) قارىمايدۇ .بىرى ،مېلىنى يالغان قەسەم قىلىپ ساتقان كىشى بولۇپ ،ئۇ ئادەم

ئۇ مالنى ساتقان پۇلدىنمۇ كۆپرەك پـۇل بېرىـپ سـېتىۋالغانلىقىغا قەسـەم ئىچىـدۇ .يەنە بىـرى ،بىـرەر
مۇسۇلماننىڭ مال-مۈلكىنى يۇلۇۋېلىش مەقسىتىدە ئەسىر نامىزىدىن كېيىن يالغـان قەسـەم قىلغـان
كىشى».

2

 ماكان بىلەن چىڭىـتىش ــــ مەككىـدىكى تـۈۋرۈك بىـلەن ماقـامى ئىبراھىمنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا،
قۇدۇستىكى چوڭ تاشنىڭ يېنىدا ،باشقا شەھەرلەردىكى مۇنبەرلەرنىڭ يېنىدا قەسەم ئىچىـش ئـارقىلىق
بولىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ئىمام مالىـك ،ئىمـام شـافىئىي ،ئىمـام ئەھمەدلەرنىـڭ جـابىر
قىلغان



دىـن رىـۋايەت

مىرْى همه رْم اذعرُّيهِى ه
مٍرَقمااً،رناملِاااُاممعَ ارْق ادم ا ُ هرْ امعر
رَلام ا ر الا ه ا ا ا ً
مۇنۇ ھەدىسىدۇر ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېـگەن « :اْمع ا

علىٍ هرَ» «كىمكى مېنىڭ مۇشۇ مۇنبىرىم ئۈستىدە يالغان قەسەم ئىچسە ،ئولتۇرىدىغان جـايىنى دوزاخـتىن
راسالپ قويسۇن».

3

باشقا مەسجىدلەرنىڭ مۇنبەرلىرىمۇ بۇنىڭغا قىياس قىلىنسا بولىدۇ.
يۇقىرىقى سۆزلەرنىڭ تەپسىالتى فىقھى كىتابلىرىنىڭ ھۆكۈم ۋە گۇۋاھلىقالر بابلىرىدا بار.
بەشىنچى .بۇ خىلدىكى ئەھدىنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟
1رسۈرە مائىدە  -136ئايەت
2ربۇخارى رىۋايىتى

3ر«ئىرۋائۇل غەلىيل»  -2637ھەدىس
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بەيئەت ھەققىدە چۈشەنچە
 ئىبنى ئەسىر مۇنداق دەيدۇ :بەيئەت دېگىنىمىـز ،ۋەدىلىشـىش ۋە ئەھدىلىشىشـنى كۆرسـىتىدۇ.
بەيئەتلەشــكۈچى ئىككــى كىشــىنىڭ ھەربىــرى گويــاكى ئۆزىنىــڭ يېنىــدىكى نەرسىســىنى ھەمراھىغــا
ســاتقانغا ،ئۇنىڭغــا خــالىس كــۆرلىنى ئىزھــار قىلغانغــا ،ئىتــائىتىنى ۋە ئىچكــى ســىرىنى تاپشــۇرغانغا
ئوخشاش بولىدۇ].
 راغى

1

مۇنداق دەيدۇ :پادىشاھقا بەيئەت قىلدى دەيـدۇ ،ئۇنىڭغـا بېـرىلگەن بەيئەتنىـڭ بەدىلىـگە

ئىتائەت قىلسا ،بۇ بەيئەتمۇ ،بەيئەتلەشمەكمۇ دېيىلىدۇ].

2

 ئىبنى خەلدۇن مۇنداق دەيدۇ :شۇنى بىلىۋېلىڭكى ،بەيئەت دېگەن ،بويسۇنۇشـقا بەرگەن ۋەدىـدۇر.
روشەنكى ،بەيئەت قىلغۇچى ئەمىرگە ئۆزىنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشـلىرىنى نـازارەت قىلىـش ئىشـىنى
تاپشۇرۇشقا ئەھدىلەشكەن بولىدۇ .ئەمىرنىڭ مەزكۇر ھوقۇقىدىن ئۇ كىشى ھېچبىر نەرسىنى تاالشمايدۇ.
ئەمىر تەرەپتىن بۇيرۇلغان ئىشالردا خۇش ياقسۇن ،خۇش ياقمىسۇن ئىتائەت قىلىدۇ.
ئۇالر ئەمىرگە بەيئەت قىلسا ۋە ئەھدە بەرسـە ،بەرگەن ئەھدىسـىنى تېخىمـۇ كـۈچەيتىش مەقسـىتىدە
قوللىرىنى ئەمىرنىڭ قولىغا قويـاتتى .بـۇ ھـال سـاتقۇچى بىـلەن سـېتىۋالغۇچىنىڭ ئىشـىغا ئوخشـاپ
كېتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن قول تۇتۇشۇپ تۇرۇپ ئەھدىلىشىش بەيئەت دەپ ئاتالغان.
مانا بۇ بەيئەتنىڭ لۇغەت مەنىسى ۋە شەرىئەتتە تونۇلغـان مەنىسـىدۇر .بـۇ دەل ئەقەبە كېچىسـى ۋە
دەرەخنىڭ يېنىدا پەيغەمبەر



گە قىلىنغان بەيئەت توغرىسىدىكى ھەدىستە كۆزلەنگەن مەنىدۇر].

3

دېمەك ،بەيئەت دېگەن ،ۋەدە ۋە ئەھدە دېمەكتۇر .بەيئەت ،پادىشاھ قۇرئـان ۋە ھەدىـس بىـلەن ھۆكـۈم
قىلىــدىغانال بولســا ،ئۇنىـڭ ســۆزىنى ئــارالش ۋە ئۇنىڭغــا ئىتــائەت قىلىشــقا تۈزۈشــكەن ئەھــدىگە كــۆپ
قوللىنىلغان.
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن :خەلىپىگە بەيـئەت قىلىشـتىكى ئاسـاس ،خەلىپىنىـڭ ھەقـقە ئەمەل
قىلىشى ،ھەد جازالىرىنى يۈرگۈزۈشى ،ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ ،يامـانلىقتىن توسۇشـى قاتـارلىق شـەرتلەر
ئاستىدا بەيئەت قىلىشتۇر].

4

ئىمام بۇخارى مۇنـداق رىـۋايەت قىلىـدۇ :ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمەر



ئابـدۇلمەلىك ئىبنـى مەرۋانغـا

ه ه ه هه ه
ه
بەيئەت قىلىپ مۇنداق خەت يازغان ئىدىََُ{ :ه ُّمررلا ا ه
ٌ}
ِةمٍرعِمااااد ُر
مكرسٍلُمة ه ارَعلاٍ امار الا ُ
مىرِمىارعلِل ارَ ُِمىا ارَ ُِمعلَرن ا
ا
{مەن سارا ﷲنىڭ يولىغـا ۋە ﷲنىـڭ رەسـۇلىنىڭ سـۈننىتىگە مەھـكەم ئېسـىلىش شـەرتى ئاسـتىدا،
كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا ۋەدە بېرىمەن}].

5

كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئەھدىلەرنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟
يەنى ئەسكىرىي الگېر ئەمىرىنىڭ ئەزاالر ئۈستىدىن ئالغان ئەھدىسى ياكى ئىسـالمىي جامائەتلەرنىـڭ
ئىچىدىن بىرەر جامائەت ئەمىرىنىڭ ئادەملىرى ئۈستىدىن ئالىـدىغان ئەھدىسـىنى بەيـئەت دەپ ئاتاشـقا
بوالمدۇ؟
1رئىبنى ئەسىيرنىڭ «ئەننىھايە» ناملىق كىتابى -1جىلد  -174بەت ر
2رراغىبنىڭ «ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان» ناملىق كىتابى
3ر«مۇقەددىمەتۇ ئىبنى خەلدۇن»  -233بەت
4ر«فەتھۇل بارى» -13جىلد  -233بەت
5ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمى  -7272نومۇرلۇق ھەدىس
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«بولىدۇ» دەپ قارايدىغانالر ،بەيئەتنىڭ ئەسلى لۇغەت مەنىسـىگە ئاساسـلىنىدۇ .بەيئەتنىـڭ لـۇغەت
مەنىسى ـــ ۋەدىلىشىش ۋە ئەھدىلىشىش دېگەنلىك بولىدۇ.
«بولمايدۇ» دەپ قارايدىغانالر ،بەيئەت ئىبارىسىنىڭ كۆپ ھالالردا پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـى
ھېسابلىنىدىغان پادىشاھقا بەرگەن ئەھدىگىال قوللىنىلغانلىقىغا ئاساسلىنىدۇ.
گەپنىڭ ئوچۇقى ،خاتا چۈشەنچە پەيدا قىلماسلىق ئۈچـۈن ،مۇسـۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئۆزئـارا
تۈزۈشكەن ئەھدىلەرنى ياكى بىرەر ئىسالمىي جامائەت ئەمىرىنىڭ ئەزالىرىدىن ئالغان ئەھدىسىنى بەيئەت
دەپ ئاتاشتىن توسقان ياخشى .بەيئەت ئىبارىسىدىن ئادەمنىڭ زېھنىگە تېـزال خەلىـپىگە بەرگەن ئەھـدە
كېلىۋالىـدۇ .لــېكىن سـاھابىلەرنىڭ تەرجىمىھــالى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزئـارا تۈزۈشــكەن
ئەھدىلەرنى بەيئەت دەپ ئاتاشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى كۆرسىتىدۇ .بۇنىڭ مىساللىرى:
 ئىكرەمە ئىبنى ئەبۇ جەھىل
چاقىرىشى.



نىڭ يەرمۇك كۈنىسىدە ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىش ئۈچۈن كىشىلەرنى

1

ئىلگىرى ،بۇ قىسسىنى ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى دېگەن تېمىدا بايان قىلغان ئىدىم .قىسسىدىن
مەلۇمكى ،ئىكرەمە



مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـى ئەمەس ئىـدى ۋە نە ئەسـكەرلەرنىڭ قومانـدانى ئەمەس

ئىدى .ئۇ بۇ بەيئەتكە چاقىرىق قىلغان نەق مەيداندا مىڭ ساھابە بار بولۇپ ،يۈز نەپىرى بەدرى غازىتىغا
قاتناشقانالر ئىدى .بۇنى ئىبنى كەسىر شۇنداق نەقىل قىلغان.
ســاھابىلەردىن ھېچبىــرى ئىكــرەمە



غــا ئېتىــراز بىلــدۈرمىگەن ئىــدى .مانــا بــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ

ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزئــارا تــائەت-ئىبــادەتلەرنى قىلىشــقا تۈزۈشــكەن ئەھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنىڭ
دۇرۇسلۇقىنى ئۇقتۇرىدۇ.
 قەيس ئىبنى سەئد



نىڭ سىففىن دېگەن جايدا  43مىڭ كىشىدىن ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىشى.

2

بۇ قىسسىنىمۇ ئوخشاشال ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى دېگەن تېمىدا كەلتـۈرگەن ئىـدىم .ئـۇالر ئەلـى
ئىبنى ئەبۇ تالى



قوشۇنىنىڭ ئالدىنقى سەپ قىسمى ئىدى.

بۇ قىسسىدىمۇ ،ئىكرەمە



نىڭ قىسسىسىدەك بەيئەت ساھابىلەر بار يەردە ئېلىپ بېرىلغان.

 ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ ،ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد



دىن ئۇنىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى رىـۋايەت

ه
اَم ً عرسمادم ارر
مٍسر الامىرعل اةمع هررنام اق ار
ٍَرلارَُرهنررعس ارعر اَى الام راريمُُامٍيه ُررعلى ار
قىلىدۇ{ :لاةٍر اكٍ ارنر اَاْ ُرعرعْاررهرَاتاٍرُرَ ررنام اق ار
مٍَراررَُسامٍي ُرر الامىر اْم اذعرَ ا
معَر ره
ْ} {ھەررە ۋەقەســىدە ئۇنىــڭ قېشــىغا بىــر ئــادەم كېلىــپ‹ :ئىبنــى ھەنــزەلە
علِلُر الاِم هرمَر اَ اِممل ار
امملىر ر
اَ ُِم هر
علِلر ا
كىشىلەردىن ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىۋاتىدۇ› دېگەندە ،ئۇ مۇنـداق دېـگەن ئىـدى‹ :مەن رەسـۇلۇلالھ
كېيىن ھېچكىشىگە ئۆلۈمگە بەيئەت قىلمايمەن}.



دىـن

3

ۋەقە ـــ ھىجرىيىنىڭ  -63يىلى مەدىنىدىكى مەشـھۇر جـاي ھەررىـدە يـۈز بەرگەن ئىـدى .بـۇ يىلـى
مەدىنە خەلقى يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھ-مەئسىيەتلىرى تۈپەيلى ئۇنىـڭ ئىتائىتىـدىن
چىقىــپ ،ئابــدۇلالھ ئىبنــى ھەنزەلەنــى ئەنســارالرنىڭ ئەمىــرى بولۇشــىغا ،ئابــدۇلالھ ئىبنــى مــۇتىئنى
قۇرەيشلىكلەرنىڭ ئەمىرى بولۇشىغا بەيئەت قىلىـدۇ .ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھەنزەلەنىـڭ ئاتىسـى ۋە ئۆزىمـۇ
ساھابە بولۇپ ،ئاتىسى ھەنزەلە ئۇھۇد كۈنىسى شەھىد قىلىنىپ ،پەرىشـتىلەر تەرىپىـدىن يۇيۇلغـان زات
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -12 ،-11بەتلەر
2ر«فەتھۇل بارى» -13جىلد  -63بەت

3ر«سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمى  -2353نومۇرلۇق ھەدىس
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ئىدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ھەنزەلە كىشىلەردىن يەزىد قوشۇنىغا قارشى ئـۇرۇش قىلىشـقا بەيـئەت ئالىـدۇ.
ئابدۇلالھ ئىبنـى زەيـدنىڭ ئىنكـار قىلغىنـى پەقەت ئۆلـۈمگە بەيـئەت قىلىشـتىن ئىبـارەت بەيئەتنىـڭ
مۇئەييەن بىر تۈرى بولۇپ ،بەيئەتنىڭ ئەسلى ماھىيىتىگە ئىنكار قىلمىغان ئىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ،ئەلى ئىبنى ھۇسەين ،مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفـى قاتـارلىق زاتـالر خەلقنىـڭ
يەزىدنىڭ ئىتائىتىدىن قول ئۈزگەنلىكىنى ئىنكار قىلغانالردىن ئىدى .شـۇنداقتىمۇ ،ئابـدۇلالھ ئىبنـى
ھەنزەلەگە بەيئەت قىلىپ يەزىـدكە قارشـى چىققانالرنىـڭ سـانى ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلمىغـانالردىن كـۆپ
ئىدى.
ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :مەدائىنى مەدىنىلىـك بىـر شـەيخنىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى نەقىـل
قىلىــدۇ :مەن زۆھرىــدىن‹ :ھەررە كۈنىســى ئۆلتــۈرۈلگەنلەر قانچىلىــك ئىــدى؟› ،ـــــ دەپ ســورىدىم .ئــۇ:
‹مۇھاجىرالر ،ئەنسارالر ۋە ئـازاد قىلىنغـان قـۇلالردىن بولـۇپ ،يـۈز-ئـابرۇيلۇق  733نەپەر كىشـى بىـلەن
قوشۇپ ئازاد ،قۇل ۋە ئۇالردىن باشقا مەن تونۇمايدىغان يەنە  13مىڭ كىشى بار ئىدى› ،دېدى].

1

بەيئەتنىــڭ بۇنىڭغ ـا ئوخشــىغان مىســاللىرى ۋە ســەلەف ســالىھالرنىڭ زالىــم خەلىــپىلەرگە بولغــان
ئوچۇق مەيدانى تۆۋەندە يەنە كېلىدۇ.
دېــمەك ،ســاھابىلەر زامانىســىدا ئۇالرنىــڭ ھېچبىرىنىــڭ ئەھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنى ئىنكــار
قىلمىغانلىقىغــا قــاراپ بــۇ مەســىلىنى (يەنــى ئەھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنى) ســاھابىلەر بىــردەك
ئىتتىپاق كەلگەن مەسىلىلەر قاتارىغا كىرگۈزۈش مۇمكىن.
ئابدۇلالھ ئىبنى زەيدكە ئوخشاش بەيئەتنى ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا كەلسـەك ،ئـۇالر ئەھـدىنى بەيـئەت
دەپ ئاتاشنى ئىنكـار قىلماسـتىن ،پەقەت ئۆلـۈمگە بەيـئەت ئېلىشـتىن ئىبـارەت بەيئەتنىـڭ مـۇئەييەن
شەكلىنى ئىنكار قىلغان .ئۇ بۇ خىل ئۆلـۈمگە بەيـئەت ئېلىشـنى پەيغەمـبەر



گە خـاس دەپ قارىغـان

ئىدى.
ئەگەر بىز «پەيغەمـبەر



نىـڭ سـاھابىلەردىن ئالغـان رىـزۋان بەيئىتـى ئۆلـۈمگە ئېلىنغـان ئىـدى»

دېسەك ،ئابدۇلالھ ئىبنى زەيدنىڭ بۇ سۆزى ئىكرەمە



نىڭ ئەتراپىـدىكى كىشـىلەردىن ئۆلـۈمگە ئالغـان

بەيئىتىگە ھەمدە قەيس ئىبنى زەيدنىڭ ئۆلۈمگە ئالغان بەيئىتىگە قارشى كېلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمەر



2

نىـڭ مەدىـنە خەلقىـگە (يەنـى مەدىـنە خەلقىنىـڭ يەزىـدنىڭ

ئىتائىتىــدىن بــاش تارتقانلىقىغــا) ئىنكــار قىلىشــى ،ئۇالرنىــڭ ئەھــدىنى بەيــئەت دەپ ئاتىغــانلىقى
سەۋەبىدىن بولماستىن ،ئۇالرنىڭ يەزىدقا بەيئەت قىلىپ بولغىنىدىن كېيىن بەيئەتنـى بـۇزۇپ ،ئۇنىـڭ
ئىتائىتىدىن چىققانلىقى سـەۋەبىدىن بولغـان ئىـدى 3.شـۇنىڭ ئۈچـۈن ،ئىبنـى ئـۆمەر
ھۇسەين ئىبنى ئەلى



غا بەيئەت قىلغان چاغدا مۇنداق ئىنكار قىلمىغان ئىدى .چـۈنكى ،ھۇسـەين

باشــتىن تارتىــپ يەزىــدقا بەيــئەت قىلمىغــان ئىــدى .ئىبنــى ئ ـۆمەر
بارماسلىقنى نەسىھەت قىلىشتىن باشقا بىرنەرسە دېمىگەن ئىدى.
ئىبنى ئابباس





كـۇفە خەلقـى

مۇ ئوخشاشال ھۇسەين





ھۇســەين





غــا ئىــراق تەرەپــكە

1

غا ئىراق تەرەپكە بارماسلىقنى نەسىھەت قىلىپ مۇنۇالرنى

دېگەن ئىدى :ئەگەر «زادى بارمىسام بولمايـدۇ» دېسـەڭ يەمەن تەرەپـكە بـار .چـۈنكى ،ئـۇ يەردە نۇرغـۇن
 1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -221بەت -217 ،ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى بەتلەر« ،فەتھۇل بارى» -6جىلد  -117بەتتىن  -113بەتكىچە ۋە -13
جىلد  -68بەتتىن  -71بەتكىچە
2ر«فەتھۇل بارى» -13جىلد  -68بەت
3ر«فەتھۇل بارى» -13جىلد  -68بەت
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سېپىل ۋە جىلغىالر بار .دادارنىڭ ئۇ يەردە ئەگەشكۈچىلىرى بـار .سـەن كىشـىلەرگە ئارىالشـما ،ئۇالرغـا
خەت ياز ،تەشۋىقاتچىلىرىڭنى ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرگۈز .ئەگەر سەن ئاشـۇنداق قىلسـاڭ ،سـەن ياخشـى
كۆرگەن ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن].

2

ئالتىنچى .بۇ خىلدىكى بەيئەتلەر بىلەن خەلىپىگە قىلىنىدىغان بەيئە تنىڭ ئوتتۇرىسـىدا قانـداق
پەرق بار؟
بۇ خىلدىكى بەيئەتلەر بىلەن خەلىپىگە قىلىدىغان بەيـئەت بىـرنەچچە نۇقتىـدىن پەرقلىنىـدۇ .مەن
ئۇنىڭ مۇھىمراقلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن:
 خەلىپىلىك ئۈچۈن بەيئەت قىلىنماقچى بولغان نامزاتنى بېكىتىشتە
خەلىپە بولۇشقا بەيئەت قىلىنماقچى بولغان نامزات خەلق ئىچىـدىكى قـارار ماقۇلاليـدىغان كـېڭەش
ئەزالىرى تەرىپىدىن بېكىتىلىدۇ ۋە ياكى سابىق خەلىپىنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن بېكىتىلىدۇ .ئۇنداق
بولماي ،بىرەر كىشى قورال كۈچى بىلەن ئىسيان كۆتۈرۈپ خەلىپىلىكنـى ئىگەللىۋالسـا ،بـۇ ئۇنىڭـدىن
مۇستەسنا .ئەمما ،كىشىلەرنىڭ تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا تۈزۈشكەن بەيئەتلىرى (يەنى ئەھدىلىرى-
ئا) بۇ خىل پرىنسىپالرغا موھتا

ئەمەس بولۇپ ،كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئۆزئـارا تـائەت-ئىبـادەتلەرنى

قىلىشقا ئەھدىلىشىش ھوقۇقى بار.
 خەلىپە بولۇشقا بەيئەت قىلىنماقچى بولغان نامزاتتا
خەلىپە بولۇشقا بەيئەت قىلىنماقچى بولغان نامزات ،ئۆزىدە خەلىپىدە بولۇشقا تېگىشلىك شەرتلەرنى
تولــۇق ھازىرلىغــان بولۇشــى الزىــم 3.قــورال كــۈچى بىــلەن ئىســيان كۆتــۈرۈپ خەلىپىلىكنــى قولىغــا
ئېلىۋالغان كىشىلەرگە نىسبەتەن بەزى شەرتلەر مۇستەسـنا .ئەممـا ،كىشـىلەرنىڭ تـائەت-ئىبـادەتلەرنى
قىلىشقا تۈزۈشكەن بەيئەتلىرىدە (يەنى ئەھدىلىرىدە-ئا) بۇ شەرتلەر كېرەك ئەمەس .ئومـۇمىي خەلقنىـڭ
ئەھدىلىشىش ھوقۇقى بار.
 بەيئەت بېرىلگەن ئىشتا
خەلىــپىگە بەرگەن بەيــئەت خەلىپىنىــڭ ئۈســتىگە نۇرغــۇن مەجبــۇرىيەتلەرنى ،جۈملىــدىن ئىســالم
ئۈممىتىنىــڭ ئىچىــدە شــەرىئەت ئەھكــاملىرىنى تەتــبىقالش مەجبــۇرىيىتىنى يۈكلەيــدۇ 4.ئۈممەتنىــڭ
ئۈســتىگە بولســا ،خەلىپىنىــڭ ھــال-ئەھــۋالى (ئوچــۇق كــۇفرى قىلمىشــىنى ســادىر قىلىــش بىــلەن)
ئۆزگەرمىسىال ،ئۇنىڭ سۆزىنى ئـارالش ،ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا يـاردەم بېـرىش قاتـارلىق
مەجبۇرىيەتلەرنى يۈكلەيدۇ.

5

ئەمما ،كىشىلەرنىڭ بەيئەتلىـرى (يەنـى ئەھـدىلىرى-ئـا)گە كەلسـەك ،ئـۇ بەيـئەتلەر مـۇئەييەن بىـر
مەجبۇرىيەتنى يۈكلەش بىـلەن چەكلەنمەيـدۇ .بەلكـى ئـۇالر جىھـاد قىلىـش ،ئىسـالمغا دەۋەت قىلىـش،
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇش ،خـاپىلىق تارتىـپ قالغـان كىشـىگە يـاردەم بېـرىش ،زۇلۇمغـا
ئۇچرىغان كىشىگە ياردەم بېرىش ،ئاددىيسى ،يولدىن كىشىلەرگە ئەرزىـيەت بېرىـدىغان نەرسـىنى ئېلىـپ
تاشالشقا ئوخشاش ھەرقانداق بىر ئىبادەتنى قىلىشقا ئەھدىلىشىپ ئۆز ئۈسـتىگە مەجبـۇرىيەت قىلىـپ
ئالسا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ يۇقىرىقى ئىشالرغا ئەھدىلىشىشى ئىماننىڭ شاخچىلىرىدىن بىر شاخچىدۇر.
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -163بەت
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -163بەت

3رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -7بەت ر
4رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -16 ،-15بەتلەر ر
5رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -17بەت ر
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 پەرزلىكتە ۋە الزىم تۇتۇشتا
مۇسۇلمانالر خەلىپىسىگە بەيئەت قىلىش ھەربىر ئىمان ئىگىسىگە پەرز.

سره ر ُىُ هقم همَرسماِم ادمان ارْممٍ
بــۇ توغرىــدا پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــگەن:رر« اْممع ارْممٍ ا ارَلاممِ ا

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكــى
ا ا ا

بوينىدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن ،جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇ» 1ۋە يەنە

رياٍ اارعلةُله هة ا ه
مٍْ ُعْر» «مۇسـۇلمانالرنىڭ جامـائىتىنى ۋە ئۇالرنىـڭ خەلىپىسـىنى
مۇنداق دېگەن:ر«تاملاَُ ا
ْي ارَ اْ ا
ُ
الزىم تۇتقىن!».

2

ئىمــام ئەھــمەد ئىبنــى ھەنــبەل مۇنــداق دەيــدۇ :كىمكــى ئىلگىرىكــى مۇســۇلمان ھۆكۈمرانالرنىــڭ
ئۈستىدىن قىلى بىلەن غەلىبە قىلىپ خەلىپىگە ئايالنغان ۋە ئەمىرۇلمۇئمىنىين دەپ ئاتالغان بولسا،
ﷲقا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمانى بار ھەرقانداق كىشىنىڭ ئۇنى «خەلىـپە» دەپ ئېتىـراپ قىلمـاي بىـر
كېچىنى ئۆتكۈزۈشى ھـاالل ئەمەس .مەيلـى ئـۇ ياخشـى كىشـى بولسـۇن يـاكى پاسـىق كىشـى بولسـۇن
ئەمىرۇلمۇئمىنىيندۇر].

1

بۇ مەسىلە ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ ئېتىقاد كىتابلىرىدا قەيا قىلىپ ئۆتىلىدۇ.
ئەممـــا ،كىشـــىلەرنىڭ بەيئەتلىـــرى (يەنـــى ئۇالرنىـــڭ تـــائەت-ئىبـــادەتلەرنى قىلىشـــقا ئۆزئـــارا
ئەھدىلىشىشى-ئا) پەرز ئەمەس ،شۇرالشقا ئەھدىلىشـىش كىشـىنىڭ ئـۆز ئىختىيارىـدا بولىـدۇ .ئەممـا،
ئەھدىلەشكەن بولسا ،ئەھدە ئارقىلىق ئۆز ئۈستىگە ئالغان نەرسىگە ۋاپا قىلىشى پەرز.رمەسىلەن ،ئىككى
كىشىنىڭ قۇرئان كەرىمنى تولـۇق يـاد ئېلىشـقا يـاكى بىـر قىسـمىنى يـاد ئېلىشـقا ئەھدىلەشـكىنىگە
ئوخشاش .گەرچە قۇرئان كەرىمنى يادالش ھەربىـر مۇسـۇلمانغا پەرز بولمىسـىمۇ ،يادالشـقا ئەھدىلەشـكەن
كىشىگە نىسبەتەن پەرز بولىدۇ.
دېمەك ،مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىگە بەيئەت قىلىشـى شـەرىئەتتە باشـتىال پەرز .ئەممـا ،كىشـىلەرنىڭ
بەيئەتلىرى (يەنى ئەھدىلىرى-ئا) ئۇنداق ئەمەس .ئۇنىڭ بايـانى يۇقىرىـدا شـەرىئەت ئـارقىلىق ،ئەھـدە
ئارقىلىق ۋە ھەر ئىككىلىسى ئارقىلىق پەرز بولىدىغان ئىشالر دېگەن يەردە ئۆتۈپ كەتتى.
مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسىگە بەيئەت قىلىش ھەربىر مۇسـۇلماننىڭ ئۈسـتىگە پەرز .بۇنىـڭ دەلىلـى،

هه
ْي ره
مٍْ ُعْر» «مۇسۇلمانالرنىڭ جامائىتىنى ۋە ئۇالرنىـڭ خەلىپىسـىنى الزىـم تـۇتقىن!»
«تاملاَُ ا
رَ اْ ا
رياٍ اارعل ُةُلة ا ا
دېگەن ھەدىس .ئەمما ،كىشىلەرنىڭ بەيئەتلىرى (يەنى ئەھدىلىرى-ئا) ئۇنداق ئەمەس .بەلكى ئەھـدىنى

ئۆز ئۈستىگە ئالغان كىشىگىال پەرز.
بۇ يەردە ،ئەسكەرتىشكە تېگىشلىك يەنە بىر مەسىلە بار .مەن ئۇنى يۇقىرىدا تەپسىلىي بايان قىلىپ
ئۆتكەن ئىدىم .ئۇ بولسىمۇ ،بۈگۈنكى دەۋردە جىھادنى پۈتۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىغا پەرز ئەيـن دېسـەكمۇ
ئــانچە ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمــايمىز .ئــۇنى شــەرىئەت باشــتىال پەرز قىلىــپ بېكىتىــپ بولغــان .ئەگەر بىــر
مۇسۇلمان ﷲيولىدا جىھاد قىلىدىغان بىر گۇرۇھ كىشىنى تاپسـا ،ئۇنىـڭ ئـۇ گـۇرۇھنى الزىـم تۇتۇشـى
پەرز .ئەگەر بىر رايوندا بۇ گـۇرۇھالر كۆپىيىـپ كەتسـە ،مەن يۇقىرىـدا زىكـرى قىلىـپ ئۆتتـۈمكى ،الزىـم
تۇتۇشقا ئەڭ ئەۋزەل بـولغىنى ھەق ئۈسـتىدىكى گۇرۇھالرنىـڭ ئەڭ قەدىمىيراقىـدۇر .ئەگەر رايونالرنىـڭ
كۆپىيىشى سـەۋەبىدىن گۇرۇھالرمـۇ كۆپىيىـپ كەتسـە ،خەتەرگە بەكـراق يۈزلىنىۋاتقـان ،ئۇنىـڭ غەلىـبە
قىلىشى پەرەزگە يېقىن بولغان گۇرۇھقا ياردەم بېرىدۇ.
 بۇ ئىككى خىل بەيئەتتىكى مۇددەت پەرقى
1رمۇسلىم رىۋايىتى

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
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خەلىپىگە بېرىلگەن بەيئەت ـــ دائىمىي بولۇپ ،خەلىپە ئۆلۈپ كەتمىسە ياكى ئۇنىڭغـا دىنىـدا يـاكى
بەدىنىدە ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشالشنى الزىم تۇتىدىغان بىرەر نۇقسان كۆرۈلمىسـىال ئۈزۈلـۈپ كەتمەيـدۇ.

2

ئەمما ،كىشىلەرنىڭ بەيئەتلىرىنى (يەنى ئەھدىلىرىنى-ئا) مەن يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمـدەك ،مـۇئەييەن
مۇددەتلىك قىلىپ تۈزۈشسە بولىۋېرىدۇ .بەيئەتنىڭ مۇددىتىنى بەلگىلەش كىشىلەرنىڭ ئىختىيارلىقىدا
بولىدۇ .خەلىپىگە بېرىلىدىغان بەيئەت ئۇنداق ئەمەس.
 كۆپلۈك پەرقى
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىككى خەلىپىنىڭ سايلىنىشى دۇرۇس ئەمەس .بۇ ھەقتە پەيغەمـبەر

َ» «ئاۋۋالقىسىنىڭ بەيئىـتىگە ۋاپـا
دېگەن:ر«نُععرسهُامِم اد هارعلاَهَرناٍلاَهر

سعيهم ه
رْلالهِ اُاا م ه
مْيرناممٍ ماُملُععرع
ُ ا

ئۆلتۈرۈرالر!».

4



مۇنـداق

قىلىڭـالر» 3.يەنە مۇنـداق دېـگەن« :هذاعر

خممر ه
رْىم ُع اةممٍ» «ئىككـــى خەلىـــپىگە بەيـــئەت قىلىنســـا ،ئۇالرنىـــڭ كېيىنكىســـىنى
ا
ا

شــۇنىڭ ئۈچــۈن خەلىپىنىــڭ كۆپىيىــپ كېتىشــى دۇرۇس ئەمەس ھەمــدە مۇســۇلماننىڭ ئىككــى
خەلىپىگە بەيئەت بېرىشىمۇ دۇرۇس ئەمەس.
ئەمما ،كىشىلەرنىڭ بىر-بىرىگە قىلىدىغان بەيئەتلىرى (يەنى ئەھدىلىرى-ئـا)گە كەلسـەك ،بەيـئەت
بېرىلگەن ئەمەل باشقا بىرنەچچە ئەمەلـلەر بىـلەن ۋاقىـا جەھەتـتە سىغىشـىپ كېتەلەيـدىغانال بولسـا،
بەيئەتلەشكۈچىلەر كۆپ بولسىمۇ دۇرۇس بولىۋېرىدۇ .بۇنىڭغا ئاساسەن ،بىر كىشىنىڭ بىـر گـۇرۇھ ئـادەم
بىلەن قۇرئان كەرىمنـى ،يەنە بىـر گـۇرۇھ ئـادەم بىـلەن پەيغەمـبەر



نىـڭ ھەدىسـلىرىنى يـاد ئېلىشـقا

بەيئەتلىشىشى ۋە ياكى بۇخارىدىن ھەدىس ياداليدىغان بىر گۇرۇھ بىلەن بۇخارىنى ،مۇسـلىمدىن ھەدىـس
ياداليدىغان يەنە بىر گۇرۇھ بىلەن مۇسلىمنى ياد ئېلىشقا ئەھدىلىشىشـى ،ھەتتـا ۋاپـا قىلىشـقا قـۇربى
يەتسە ،ئۇنىڭدىن سىرتمۇ بىرنەچچە گۇرۇھالر بىلەن ئەھدىلىشىشى دۇرۇس.
ئەممـــا ،جىھادقـــا ئوخشـــاش باشـــقا بىـــرنەچچە تۈرلـــۈك ئىبـــادەتلەر بىـــلەن ۋاقىـــا جەھەتـــتە
سىغىشــالمايدىغان ئەمەلنــى بولســا ،بىــردىن كــۆپ گــۇرۇھالر بىــلەن ئەھدىلىشىشــكە بولمايــدۇ .جىھــاد
ساھەســـىدە خىـــزمەت قىلغـــۇچى گۇرۇھالرنىـــڭ كۆپىيىشـــى دۇرۇس ئەمەس ،جىھـــاد ،ئۇيۇشـــۇش ۋە
دوستلىشىشنىڭ مېۋىسى بولغـان شانۇشـەۋكەت ئـارقىلىقال پـۇت تىـرەپ تۇرااليـدۇ .بـۇ ھەقـتە ﷲتائـاال

ِ
ِ
ِ
ْمن ََ ِن 
اى بَ ْع ُ
مۇنداق دېگەنَ  :وال ُْم ِْْمنُو ََّ َوال ُْم ِْْمنَ ُ
ض ُه ْ أ َْوليَ اَُ بَ ْع ٍ يَُ ُْم ُنو ََّ ب ال َْم ْع ُنوذ َويَ ْن َه ْو ََّ ََ ْن ال ُ
ۇئمى

ئاياىالر بى  -بى ى بىلەن دوسااۇر ئۇالر (شىشىلەرن ئ ياخشى

ئىشالردن تغسىدۇ.

ئىشىالرن

ىۇئمى

ئەرىەر

قىلىشىقا بۇي ۇيىدۇ يا ىان

5

جىھــادىي جامائەتلەرنىــڭ كۆپىيىشــى دوســتلۇققا قارشــى بولــۇپال قالمــاي ،يەنە تېخــى تــۈزۈلگەن
پىالنالرنىــڭ بىــر-بىــرىگە زىــا بولۇشــى ۋە ئۆزئــارا ماسلىشىشــچانلىقنىڭ بولماسـلىقى ســەۋەبلىك بىــر
گۇرۇھنىڭ يەنە بىر گۇرۇھقا زىيان سېلىشىغا ئوخشاش سەلبىي ئامىلالر تۈپەيلىدىن شان-شـەۋكەتنىڭ
قولدىن كېتىپ قېلىشىغا ئېلىپ بارىدۇ .ﷲتائاال بۇ توغرىدا مۇنداق دېگەن:
1رئەبۇ يەئالنىڭ «پادىشاھلىق تۈزۈملەر» ناملىق كىتابى -23 ،-23بەتلەر
2رماۋەردىنىڭ «پادىشاھلىق تۈزۈملەر» ناملىق كىتابى -23 ،-17بەتلەر

3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
4رمۇسلىم رىۋايىتى ر
5رسۈرە تەۋبە  -71ئايەت ر

ب
از َُوا فَ تَ ْف َ
َ ون تَ نَ َ
ش لُوا َوتَ ْذ َه َ
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ئىخاىالى قىلىشماڭالر بغىمىسا (دۈشمەن بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقىۇى قاىىسىىلەر شىىچ-

قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ .سەۋر قىلىاالر .

1

بەزىدە بىر گۇرۇھ دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشىدۇ .بۇ ئۇرۇش تەييارلىقسىز ھالەتتىكى يەنە بىر گۇرۇھنىـڭ
دۈشمەن زەربىسىگە ئۇچرىشىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ .شـەرىئەتتە« :زىيانغـا تاقابىـل تـۇرۇش كېـرەك»
دەيــدىغان بىــر قائىــدە بــار ،بۇالرنىــڭ ھەممىســى جىھــادىي جامائەتلەرنىــڭ كۆپىيىــپ كەتكەنلىكىنىــڭ
زىيىنى .مەن بۇ ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارىسىنى  -3بابنىڭ ئايىغىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىم.
 بەيئەت توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەر
پەيغەمبەر



بىلەن سـاھابىلىرى ئوتتۇرىسـىدا ئېلىـپ بېرىلغـان بەيئەتلەرنـى ھېسـابقا ئالمىغانـدا،

بەيئەت توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسـلەرنىڭ ھەممىسـى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىمـامى (يەنـى خەلىپىسـى يـاكى
ئەمىرۇلمۇئمىنىين ياكى پادىشاھ-ئا)غـا بەيـئەت بېرىشـكە قارىتىلىـدۇ .بـۇ يەكـۈن بىزنىـڭ كىتـابالرنى
كۆرۈپ ئىزدىنىشىمىز ئارقىلىق ئىسپاتالندى.
ئەممـــا ،ئۇشـــبۇ ھەدىســـلەرنى ھېچقاچـــان گەرچە ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ ئەھـــدىلىرىنى بەيـــئەت دەپ
ئاتىشىۋالغان تەقدىردىمۇ ،ھەتتـاكى مەن ئىلگىـرى سـۆزلەپ ئۆتكىنىمـدەك ،بـۇ خىلـدىكى ئەھـدىلەرنى
بەيئەت دەپ ئاتاش دۇرۇس بولغان تەقدىردىمۇ ،جامائەتلەرنىڭ ئەھدىلىرىگە قارىتىۋېلىشقا بولمايدۇ.
بەيئەت ئىبارىسى تىلغا ئېلىنغان ھەدىسلەر ـــ ياكى خەلىپىنىڭ بەيئىتى بىـلەن قەيـا قىلىنغـان
ۋە يـاكى خەلىــپە زىكـرى قىلىنماســتىن قەيتســىز ھـالەتتە كەلــگەن ،شۇرالشـقا جۇمھــۇر ئۆلىماالرنىــڭ
كۆزقارىشى بويىچە قەيتسىز كەلگەن ھەدىسنى قەيا قىلىنغان ھەدىس بىـلەن قەيـا قىلىـش ۋاجىـ .
بولۇپمۇ ھۆكۈم بىلەن سەۋەب بىر بولغان چاغدا تېخىمۇ شۇنداق.
بەيئەت خەلىپە بىلەن قەيا قىلىنغان ھالەتتە كەلگەن ھەدىسلەر:

َ» «(مەندىن كېـيىن)
ٍَرنُععرسهُامِم اد هارعلاَهَرنامٍلاَهر
رنااكثمُرر اٍلُععرنا اةٍرتاْ ُْرناٍر ا ا

 پەيغەمبەر  نىڭ « :اَ اِاا ُكع ُرنر ُخلا اٍُ ُ

ُ

ُ

خەلىپىلەر بارلىققا كېلىدۇ ،ئانـدىن كۆپىيىـپ كېتىـدۇ» .سـاھابە كىـرامالر‹ :شـۇ چاغـدا بىزنـى نـېمە
قىلىشقا بۇيرۇيسەن؟› دەپ سوراشتى .پەيغەمبەر « :بىرىنچىسىنىڭ بەيئىتىگە ۋاپا قىلىڭالر!» دېدى،
دېگەن سۆزى.

 پەيغەمــبەر  نىــڭ« :ه اذعرسعيهم ه
رْلالهِ اُاا م ه
مْيرناممٍ ماُملُععرع
ُ ا

2

خممر ه
رْىم ُع اةممٍ» «ئىككــى خەلىــپىگە بەيــئەت قىلىنســا،
ا

ئۇالرنىڭ كېيىنكىسىنى ئۆلتۈرۈرالر!» 3دېگەن سۆزى.

ا

راُ اقاري ه هرَاقارار املُه هَرناملِ هادَُرٍْرعِاااا ا ه
ه
رَخ ُمرريمُىاٍ هَ ُمَُرناٍهم هرسُععر
رجمٍ ا ا
ٍٍرناإن ا
ُ ا
 پەيغەمبەر  نىڭ « :اْعرساٍيا ا ر اْ ًٍٍْرناْا رااٍ ُ ا ا ا ا

ُىُ امارع

خم هر» «كىمكى چىن قەلبىدىن بىر خەلىپىگە قولىنى بېرىپ بەيـئەت قىلغـان بولسـا ،كۈچىنىـڭ
ا

يېتىشىچە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلسۇن .ئەگەر يەنە بىرسى ئۇنىڭدىن خەلىپىلىكنى تالىشىپ كەلسـە ،يەنە
بىرسىنىڭ گەدىنىگە چېپىڭالر!» 4دېگەن سۆزى.
ئەممـا ،بەيــئەت قەيتســىز ھــالەتتە ســۆزلەنگەن ھەدىســلەرنىڭ ئەڭ مــۇھىمى ،ئىبنــى ئــۆمەر
پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت قىلغان:

1رسۈرە ئەنفال  -46ئايەت ر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
3رمۇسلىم رىۋايىتى ر
4رمۇسلىم رىۋايىتى

سره ر ُىُ هق هَرسماِم ادان ارْمٍ
» اْع ارٍْ ا ارَلاِ ا



نىــڭ

ه
رجٍ هْلهِم راً» «كىمكى بوينىدا بەيـئەت
ا رِْااماً ا
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يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىدىكەن ،جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» 1دېگەن ھەدىسى بولۇپ ،گەرچە
بۇ ھەدىستە بەيـئەت خەلىـپە زىكـرى قىلىنماسـتىن قەيتسـىز ھـالەتتە كەلـگەن بولسـىمۇ ،بىزنىـڭ بـۇ
بەيئەتتىن مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسىگە قىلىنغـان بەيـئەت مەقسـەت دېيىشـىمىزگە ئىبنـى ئاببـاس
نىڭ پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت



ه ه ه
رشمٌٍِرناملَِّ همهرناهإنمَرْمعرخمرل هرْمع ُّ ه ه
عرْمٍ ا هرِْااماًر
رعلُملااٍنرشمُمًر ا
قىلغان « :اْعر اك هرارْمعرَاْم هع ا ً ا
ُ ا ااا ا

جه
ٍْلهِ م راً» «كىمكــى ئەمىرىنىــڭ بىــرەر ئىشــىنى ياقتۇرمىســا ســەۋر قىلســۇن .كىمكــى پادىشــاھنىڭ
ا
ئىتائىتىدىن بىر غېرى چىقىپ كېتىپ ئۆلىدىكەن ،ئۇ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىـدۇ» 2دېـگەن

ھەدىسى تۈرتكە بولىدۇ.
پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىش دېگەنلىك ،ئۇنىڭغا بەرگەن بەيئىتىنى بۇزۇشقا ھەرىـكەت قىلىـش
دېگەنلىك بولىدۇ.
(ئىبنى ئۆمەر

3



بىلەن ئىبنى ئابباس



نىـڭ-ئـا) بـۇ ھەدىسـىدىكى ئورتاقلىققـا ئىـگە سـەۋەب بىـر

بولدى .ئۇ بولسىمۇ ،پادىشاھنىڭ بەيئىتىدىن چىقىش ياكى پۇقراالر بىرلىككە كېلىپ بولغان كىشـىگە
بەيــئەت قىلماس ـلىق .ئىككىــال ھەدىســنىڭ ھۆكمىمــۇ بىــر بولــدى .ئــۇ بولســىمۇ ،بــۇ ئىشــنى ســادىر
قىلغۇچىنىڭ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلۈشى( .جاھىلىيەت ئۆلۈمىنىـڭ ئىزاھـاتى تۆۋەنـدە كېلىـدۇ-ئـا)
شۇنىڭ ئۈچۈن قەيتسىز كەلگەن (ئىبنى ئۆمەر
ئابباس





نىڭ ھەدىسىنى-ئا) ،قەيا قىلىنىپ كەلگەن (ئىبنـى

نىڭ ھەدىسـى-ئـا) بىـلەن قەيـا قىلىـش الزىـم .چـۈنكى ،ئىبنـى ئـۆمەر



نىـڭ ھەدىسـىدە

مەقســەت قىلىنغــان بەيــئەت ـــــ مۇســۇلمانالرنىڭ خەلىپىســى مەۋجــۇد بولســا ،ئەنە شــۇ خەلىــپىگە
بېرىلىدىغان بەيئەتنى كۆرسىتىدۇ .يەنە كېلىـپ ،ئىبنـى ئاببـاس



نىـڭ «پادىشـاھقا قارشـى چىققـان

كىشىنىڭ ھۆكمى جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئۆلۈشـدۇر» دېـگەن ھەدىسـى پادىشـاھنىڭ مەۋجـۇد بولۇشـىنى
تەقەززا قىلىدۇ.
شۇنىسى ئېنىقكى ،ئىبنى ئابباس



نىڭ ھەدىسى پادىشاھقا قارشى چىققان كىشىنىڭ ھۆكمىنىـڭ

جــاھىلىيەت ئۆلۈمىــدە ئۆلىــدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ بېــرىش بىــلەن بىــرگە پادىشــاھنىڭ مەۋجــۇد
بولۇشىنىمۇ تەقەززا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ،شۇرا ئىبنـى ھەجەر ،ئىبنـى ئاببـاس
ئۇشبۇ ھەدىسىنىڭ شەرھىسىدە ئىبنى ئۆمەر
مۇراجىئەت قىلىنسۇن!





نىـڭ

نىڭ مەزكۇر ھەدىسـىنى كەلتـۈرگەن .ئەنە شـۇ شـەرھىگە

4

مەن بۇنى ئىزاھالپ ئۆتمەكچى ،ھازىرقى دەۋرىمىزدىكى قىسمەن جامائەتلەر كىشـىلەرنى ئۆزلىرىنىـڭ
ئەمىرلىرىگە بەيئەت بېرىشكە دەۋەت قىلىپ ،ئۇالرنى ئىبنى ئۆمەر



نىڭ «كىمكى بوينىدا بەيئەت يـوق

ھالىتىــدە ئۆلــۈپ كېتىــدىكەن ،جــاھىلىيەت ئۆلۈمىــدە ئــۆلگەن بولىــدۇ» دېــگەن ھەدىســى بىــلەن
قورقىتىدىكەن .ئىش ئۇنداق ئەمەس ،ئىبنـى ئـۆمەر



نىـڭ ھەدىسـىدىكى بەيئەتـتىن مۇسـۇلمانالرنىڭ

خەلىپىسىگە بېرىلىدىغان بەيئەت كۆزدە تۇتۇلغان .ئۇنى بۇنىڭدىن باشـقىچە چۈشىنىۋېلىشـقا بولمايـدۇ.
بۇنــداق قىلىــش يەھۇدىيالرنىــڭ قىلمىشــىغا ئوخشــاش دەلىللەرنــى ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكتــۇر .بــۇ ھەقــتە
1رمۇسلىم رىۋايىتى ر
2ربۇخارى رىۋايىتى ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -7بەت
4ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -7،-6بەت

66

ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇِْ َُُّ  :نفُو ََّ الْ ََلِ َ ََ ْن َم َوا ِ ِع ِأ
الْ ََلِ َ ِم ْن بَ ْع ِ َم َوا ِ ِع ِأ

ئۇالر (تەۋراتنى ئ سۆزىى نن

باشقىالرغا ئاىماشاۇرۇۋېاىدۇئ.

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئىۇالر تەۋراتنىى
جايلى ندن

سىۆزىى نن

ئۆزگەرتىۋېاىىدۇِْ َُُّ  1،نفُو ََّ

ئۆزگەرتىۋېاىدۇ (يەن

ﷲنى

ئەھىا لى نن

2

عرشمُمر ه ه ه
ه ه
رهمبر
عرجح امر ا
رَمَّرلامع ا
رُ اخلُمع ُ
عرَذ اَع ًمٍرسمذ اَعٍ ا
پەيغەمبەر  مۇنـداق دېـگەن« :لاااامُامدُع ا
رِمىا اع ارْمعر اكمٍ انر امُملا ُكْرشمُمًر ً ا
رتاُهداةممعْْر مُلىممٍريممٍرَِم ا ه
مٍَ:رنا اةممع » «ســىلەر ئەلــۋەتتە ســىلەردىن ئىلگىــرى ئــۆتكەن
َّم امٍَى ر ام ا
معَرعلِلرعلِام ُعم ُ
معُ ارَعلى ا
ُُ ُ ا ا ا ُ
كىشىلەرنىڭ يوللىرىغـا غېرىچمـۇ-غېـرى  ،گەزمـۇ-گەز ئەگىشـىپ كېتىسـىلەر ،ھەتتـا ئـۇالر كېلەنىـڭ

ئۇۋىســىغا كىرســىمۇ ،ئۇالرغــا ئەگىشــىپ كىرىســىلەر» .بىــز دېــدۇق‹ :ئــى رەســۇلۇلالھ! يەھــۇدىي،
ناساراالرغىمۇ؟› .پەيغەمبەر « :كىمگە ئەمىسە!؟» دېدى.
ئىبنى ئۆمەر



3

نىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىدىكى بەيئەتتىن مەقسەت خەلىپىگە بەيئەت بېرىشـتۇر دېـگەن

سۆزۈمنىڭ مەنىسى ،ھازىرقى ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالردىن
خەلىپىگە بەيئەت قىلماسلىقتىن ئىبارەت خاتالىق كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ دېگەنلىك بوالمدۇ؟
ياق ،بەلكى بۇ ھەدىس مېنىڭ نەزىرىمدە مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىـپە تىكلەشـكە ھەرىـكەت قىلىشـنىڭ
پەرزلىكىگە ئەڭ كۈچلۈك دەلىلـدۇر .بـۇ ئۇلۇغـۋار نىشـان كـۆپ ھـالالردا جىھادسـىز ئەمەلـگە ئاشـمايدۇ.
ھەقنى ﷲئوبدان بىلگۈچى.
بۇنىڭغا ئەگىشـىپ مەن شـۇنداق قـارايمەنكى ،ھـازىرقى ۋاقىتتـا مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـى يـوق
ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن ھەربىر مۇسۇلمان گۇناھكاردۇر .ئۇ ئىبنى ئـۆمەر



نىـڭ «جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە

(يەنى كۇفرىنىـڭ ئۈسـتىدە ئەمەس ،گۇنـاھ ئۈسـتىدە-ئـا) ئـۆلگەن بولىـدۇ» دېـگەن ھەدىسـىدە كەلـگەن
ئەيىبلەشكە چۈشۈپ قالىدۇ .لېكىن ئۇ ئىسالم دۆلىتىنى بەرپا قىلىش ۋە خەلىپە تىكلەشتىن ئىبـارەت
غايىسىگە يېتەلمىسـىمۇ ،مۇشـۇ ئىشـقا ھەرىـكەت قىلغـانال بولسـا ،گۇنـاھ ئۈسـتىدە ئـۆلگەن بولمايـدۇ.
بۇنىڭغا ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سـۆزى دەلىلـدۇر:

اه
َج ُنهُ ََلَ َّ
أْ
ئۆىسە ئۇنى

شىمى

ئۆيىدن

ﷲنى

اجنا ِ َُ َِّ
ِ ِِ ِ
اه َوَر ُس ولِ ِأ َُّ يُ ْ ِرْك أُ ال َْم ْو ُ
ى فَ َ ْ َوقَ َ
َ وَم ْن َيَْ ُن ْ م ْن بَ ْيت أ ُم َه ً

ۋە پەيغە رەرنى

تەرنىپىگە ھى ى ەت قىلىىپ چىقسىا ئانىدن

يغىىدا

ئەج نن چغقۇم ﷲبې ندۇ 4.ياكى بۇ ئىشقا ھەرىكەت قىلىشتىن ئاجىز كەلسىمۇ ،لـېكىن

ئۇنىڭغا چىن قەلبىدىن ئىزدەنگەن بولسـىال ،بـۇ ھەم گۇنـاھ ئۈسـتىدە ئـۆلگەن بولمايـدۇ .بۇنىڭغـا يەنە
ئىلگىرى ئۆزرە ئىگىلىرى توغرۇلۇق ئۆتـۈپ كەتـكەن تۆۋەنـدىكى ھەدىسـمۇ دەلىلـدۇر .پەيغەمـبەر
غازاتتا



ه
ه
ه
ه ه ه ه ه
رَُا اُ ُمع ُْرعل اة امر
ع،رَ ر ااادماُْ ارَعُيًمٍره ا
رش امرُكعُكْره رعلاجم هر ا
مع ا
مۇنـداق دېـگەن « :نرسٍل ارة يىامارلار اجمٍ ً ارْمٍرِمرُم ارُْ ً

بىـر
ُر»

«شۈبھىسىزكى ،مەدىنىدە نۇرغۇن كىشىلەر بار .سىلەر بىرەر يـولنى بېسـىپ ۋە بىـرەر ۋادىنـى كېسـىپ
ئۆتىدىكەنسىلەر ،ئۇالر ئەجىردە سىلەر بىلەن شېرىك بولدى .ئۇالرنى كېسەللىك توختىتىپ قويدى».
1رسۈرە نىسائ  -46ئايەت ۋە سۈرە مائىدە  -13ئايەت

2رسۈرە مائىدە  -41ئايەت ر
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
4رسۈرە نىسائ  -133ئايەت
5رمۇسلىم رىۋايىتى

5
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مٍَرناممٍ
رياٍ امان ارَا رهاْممٍ نر ام ا
يۇقىرىــدا ئــۆتكەن ســۆزلەر ھــۇزەيفە  نىــڭ« :نامهإنر الريا ُكممعر اومُمْ ا

كل اعممٍ»
مكرعل هُممر اار ُ
اا هََرتهلم ا

ا

(مەن‹ ):ئەگەر ئۇالرنىـــڭ جامـــائىتى ۋە خەلىپىســـىمۇ بولمىســـىچۇ؟› ،دېـــدىم .پەيغەمـــبەر « :ئاشـــۇ
گۇرۇھالرنىڭ ھەممىسىدىن ئۆزۈرنى چەتكە ئال!» دېدى ،دېگەن ھەدىسىگە قارشى

كەلمەيدۇ.

مەن يۇقىرىــدا  -3بابنىــڭ ئاخىرلىرىــدا تــائىفەتۇل مەنســۇرە توغرىســىدا كەلــگەن ھەدىــس« ،ئاشــۇ
گۇرۇھالرنىــــڭ ھەممىســــىدىن ئــــۆزۈرنى چەتــــكە ئــــال!» 1دېــــگەن ھەدىســــنىڭ ئومــــۇملىقىنى
خاسالشتۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم.
بولۇپمــۇ ،ﷲخالىســا ،ئالــدىمىزدا تــوغرا يــول باشــاليدىغان بىــر خەلىپىلىكنىــڭ كېلىــدىغانلىقىغا
دااللەت قىلىدىغان دەلىللەر كەلگەن ئىـكەن ،چوقـۇم شـۇ خەلىپىلىكنـى تىكلەشـكە ھەرىـكەت قىلىـش
پەرز.
ئەبۇ ھۇرەيرە



نىڭ رىۋايەت قىلغـان:

« اكِم

ه
ه
ه
كْر « «مەريەم ئـوغلى
مٍْ ُكْ هرْمى ُ
ا رَانمماُْررذاعرنما امَاَرعس ُمع ارْمراارنمِ ُكْ ارَ اْ ُ

ئىيسا ئەلەيھىسساالم ئارارالرغا چۈشۈپ كەلگەندە ،ئىمامىڭالر يەنىال سىلەرنىڭ ئۆز ئىچىڭالردىن بولغاندا
قانداق بولۇپ كېتەرسىلەر؟» 2دېگەن ھەدىسىمۇ مۇشۇ دەلىللەردىن ھېسابلىنىدۇ.
مەھدىنىڭ مەيدانغا كېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسلەر مۇتەۋاتىر دەرىجىسىگە يەتكەن .بەزىلەر:
ـــ ئىيسا ئەلەيھىسساالم كەينىدە ناماز ئوقۇيدىغان خەلىپە مەھدى ،ـــ دەيدۇ.

3

ه
ھــۇزەيفە ئىبنــى ئەليەمــانى  نىــڭ« :تا ُكممع ُنرعلىُُُّممعُرنممِ ُكْ ارْم ا
مٍرشممٍ ا

رعلِلُ» «ئ ـارارالردا ﷲخالىغــان م ـۇددەت
ر

پەيغەمبەرلىك داۋاملىشىدۇ» دېـگەن ھەدىسـىمۇ يـۇقىرىقى ھەدىسـلەرنىڭ جۈملىسـىدىندۇر .بـۇ ھەدىـس
يېقىندا تولۇق تېكىستى بىـلەن كېلىـدۇ .بـۇ يەردە يەنە مەھـدىنىڭ خەلىپىنىـڭ ئۆلۈمىـدىن كېـيىن
ئاشكارا بولۇپ چىقىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدىغان نۇرغـۇن ھەدىسـلەر بـار 4.ئۇنـداقتا ،مەھـدى ئاشـكارا

سره ر ُىُ هق همَر
بولۇشنىڭ ئالدىدا خەلىپىلىك بار دېگەنلىكتۇر .بۇ دەلىللەر ئىبنى ئۆمەر  نىـڭ « اْمع ارْمٍ ا ارَلامِ ا
سمِمدانرٍْ هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكى بوينىدا بەيئەت يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىدىكەن ،جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە
اا ا ا ا ا
ئۆلگەن بولىدۇ» ،دېگەن ھەدىسى بىلەن قوشۇلۇپ ،بىزنى خەلىپە تىكلەش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشـنىڭ

پەرزلىكىگە قايىل قىلىدۇ.
شۇنىسى مەلۇمكى ،ھازىرقى ئىسالمىي جامائەتلەرگە قىلىنغان بەيئەتلەر ئۈستىمىزدىن بـۇ گۇنـاھنى
كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ .چۈنكى ،بەزىلەر« :ئەگەر جامائەتلەرنىڭ ئىچىـدىن بىـرەر جامائەتنىـڭ ئەمىـرىگە بەيـئەت
قىلسا ،ئۇنىڭدىن بۇ گۇناھ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ» دېگەن كۆزقاراشقا بارغان.
«كىمكــى بوينىــدا بەيــئەت يــوق ئۆلــۈپ كەتســە» دېــگەن ھەدىســتىكى بەيئەتــتىن مەقســەت ،چــوڭ
خەلىــپىگە بەيــئەت قىلىشــتۇر .بــۇ خەلىپىنــى تىكلىــمەي تــۇرۇپ مۇســۇلمانالردىن گۇنــاھ كۆتۈرۈلــۈپ
كەتمەيدۇ ،ﷲياخشى بىلگۈچى.
 خەلىپىگە بەرگەن ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمى
يەنى مۇسۇلمانالر خەلىپىسىنىڭ بەيئىتىنى بۇزغۇچىنىـڭ ھـۆكمى ،مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىچىـدىن بىـر
گۇرۇھ ياكى بىرەر ئادەم بىلەن تۈزۈشكەن ئەھدىگە ۋاپا قىلمىغان ئادەمنىڭ ھۆكمىگە ئوخشاش بوالمدۇ؟
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
3ر«فەتھۇل بارى»  -6جىلد  -434بەت ،قۇنۇجىنىڭ «ئەلئىزائەتۇ لىما كانە ۋەيەكۇنۇ بەينە يەدىييىس سائە» ناملىق كىتابى  -124 ،-123بەتلەر ۋە ئىبنى

كەسىرنىڭ «ئەننىھايەتۇ ئەۋىلفىتەنۇ ۋەلماالھىم» ناملىق كىتابى  -1جىلد  -27بەت

4رئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى« ،ئەلئىزائە» -128بەتكە ۋە «ئەننىھايە»  -1جىلد  -23بەتكە قارالسۇن ر
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ﷲخالىسا ،كېيىنكى مەسىلىدە بۇ ھەقتە توختىلىمىز.
پايدىلىق سۆز
يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئــۆتكەن ســۆزلىرىمنىڭ ئــاخىرقى چېكــى ،ئالــدىمىزدا ﷲنىــڭ ئىزنــى بىــلەن
كېلىدىغان توغرا بىر خەلىپىلىك بار دېگەنگە بېرىپ تاقالدى.
مەن ھازىر شەيخ ئەلبانىينىڭ «ئەلھۇكمۇل جەدىيرەتۇ بىلئىزائەتى

سهٍلُممِ هررسام ار
مْيريام ا

ئۆتمەكچىمەن:

مٌر
مىـن قەۋلىننەبىييـى « :سُدهث ُر

هررعلُممٍ ا هرا»» نــاملىق كىتابى ـدىكى مــۇقەددىمە قىس ـمىدا بايــان قىلغــانلىرىنى ئېيتىــپ
1

ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى :كېلەچەك ئىسالمغا مەنسۇپ .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېـگەن:

ش ِنُكو ََّ
أ َْر َس َل َر ُسولَأُ بِا َْلَُ َو ُِي ِن ا ْْلَ ِْل لِيُظْ ِه َنهُ ََلَ ال ِْ ي ِن ُكلِْ ِأ َولَ ْو َك ِنَه ال ُْم ْ
ئىساىن قىلىى ئىچىن ئۆزننى

بىلەن ئەۋەتا

ۇش نىالر ئۇنى

پەيغە رى نن (يەن

ﷲھەق دن

ۇھە مەد ئەىەيبىسساال ن

(ئىسالمئن

ُ ه َو الَّ ِذي

بارىىق دنىنالردن

تغىۇقئ ھىدايەت ۋە ھەق دن

(ئىساىن بغىۇشىن ئ يا ان شۆرگەن تەقدن دنمۇ.

2

بۇ ئۇلۇغ ئايەت بىزگە ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ،غالىبلىقى ،ھۆكمىنىڭ بارچە دىنالردىن ئۈسـتۈنلۈكى
بىلەن كېلەچەكنىـڭ ئىسـالم دىنىغـا مەنسـۇپ ئىكەنلىكىـدىن بېشـارەت بېرىـدۇ .بەزى كىشـىلەر بـۇنى
پەيغەمبەر  ،خۇلەفائىرراشىدىنالر ۋە ياخشى پادىشـاھالرنىڭ زامانىسـىدا ۋۇجۇدقـا چىقىـپ بولغـان دەپ
گۇمان قىلىشىدۇ ،ئىش ئۇنداق ئەمەس .بۇالر پەقەت راسا ۋەدىدىن ۋۇجۇدقا چىققىنىنىڭ بىر قىسـمى،
خاالس .بۇ نۇقتىنى پەيغەمبەر
 پەيغەمبەر





تۆۋەندىكى سۆزلىرى بىلەن كۆرسىتىپ بەرگەن:

مۇنداق دېـگەن« :

ه
معَرعلِلهر
مٍرَ ُِ ا
مٍَ ا
رَمَّرتمُدُام ا رعلمًّل ُ ارَعلدُمَىرنام اقٍلامٌر اٍك اَما:ريا ا
برعللِ ُمر ارَعلىم اع ُ
ريامذ اْ ُ

ه
ْيرَانماَاَرعلِلُررُ ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُس ولَأُ بِا َْلُ َ
ٌرلاظُ ُّعرَ ا
هنر ُكى ُ

ه
ه
كرتاٍ اٍْ،رنام اق ا ه
رَّريماُم ادم
مٍرشمٍ ارعلِلُ ُ
مك ارْ ا
رِمِا ُكع ُن هرْمعرذال ا
ذال ا
ٍَر:ر نَُ ا
هُّيمٍنرنامُِم اقمىرْمعر رخِممررنهِ همَرنامِمرهجدمع انره اَل ه
رُيم ه
عرَسامٍكه هعْر» «الت
ا ُ
ا ا ا
اا

َو ُِي ِن ا ْْلَ ِْل لِيُظْ ِه َنهُ ََلَ ال ِْ ي ِن ُكلِْ ِأ َولَ ْو َك ِنهَ ال ُْم ْش ِنُكو ََّرَانر
مٍَ ه
هه
رخمراَُ هرْمعر
رَُما ا
ُ رعلِلُر هَيًمٍرطاِهُاماًرناماام امعَر ُكمر ارْمعره ر املُهمَرْثم اق ُ ا
ۋە ئـۇززا دېـگەن بۇتالرغـا ئىبـادەت قىلىنمىغـۇچە

كــېچە-كۈنــدۈز كېتىــپ قالمايــدۇ (يەنــى قىيــامەت قــايىم بولمايــدۇ)» .ئائىشــە مۇنــداق دېــدى« :ئــى

رەسۇلۇلالھ! ھەقىقەتەن مەن ﷲتائاال :ﷲ ھەق دن
ئۆزننى

پەيغە رى نن

ۇش نىالر ئۇنى

(يەنى

(ئىسالمئن

ىۇھە مەد ئەىەيبىسسىاال ن

بارىىق دننالردن

ئىسىاىن قىلىىى ئىچىىن

تغىىۇقئ ھىىدايەت ۋە ھەق دنى

بىىلەن ئەۋەتاى

(ئىساىن بغىۇشىن ئ يا ان شۆرگەن تەقدن دنمۇ ،دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغاندا ،بۇ (يەنـى

ئىسالم دىنىنى باشـقا دىـنالر ئۈسـتىدىن غالىـ

قىلىـش) تامامالنـدى (يەنـى ئەمـدى كـۇفرى كەيـنىگە

قايتمايدىغان بولدى) دەپ ئويالپتىكەنمەن .پەيغەمبەر



مۇنداق دېدى« :ﷲخالىغـان مـۇددەت شـۇنداق

بولىــدۇ ،ئۇنىڭــدىن كېــيىن ﷲتائــاال خۇشــبۇي شــامالنى ئەۋەتىــدۇ ،ئــۇ شــامال قەلبىــدە قىچىنىــڭ
ْي ريا ا هر رعلٍُ ا هرا» «مەن قىيامەتنىڭ ئالدىدا قىلى
ٌ رسهٍلُِ هر رسما ار
 ر«پەيغەمبەر  نىڭ« :سُدهث ُر
تېگىشلىك بولغان ھۆكۈم» ر

بىلەن پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم « دېگەن سۆزىدىكى تارقىتىشقا

 1رئىبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ « ئەلھۇكمۇل جەدىيرۇ بىلئىزائەتى مىن قەۋلىن نەبىييى :بۇئىستۇ بىسسەيفى بەينە يەدىيىس سائە» ناملىق كىتابى،
دارۇلمەرجان نەشرى
2رسۈرە تەۋبە  -33ئايەت
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دانىسىچىلىك ئىمانى بار ھەرقانـداق ئـادەمنى ۋاپـات تاپتۇرىـدۇ ،كېـيىن ھېچقانـداق ياخشـىلىق يـوق
ئادەملەر قېلىپ قالىدۇ ،ئۇالر ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ دىنىغا قايتىپ كېتىدۇ».

1

ﷲنىڭ ئىزنى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بىـلەن كېلەچەكنىـڭ ئىسـالم دىنىغـا مەنسـۇپ ئىكەنلىكىـگە
ھېچقانــداق شــەك قالدۇرمايــدىغان دەرىجىــدە ئىســالم دىنىنىــڭ غەلىبىســىنى ۋە ئۇنىــڭ تــارقىلىش
دائىرىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىنى روشەنلەشتۈرۈپ بېرىدىغان يەنە نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەن.
مانــا مەن ئىســالمغا خىــزمەت قىلغۇچىالرنىــڭ ھىممەتلىرىنــى ئۆســتۈرۈش ،ئۈمىدســىز قورســاق
باقتىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆججەت تۇرغـۇزۇش مەقسـىتىدە ﷲمۇيەسسـەر قىلغـان بىـرنەچچە ھەدىسـلەرنى
سۆزلەپ ئۆتىمەن.

مٌرْ اَممٍ هَام اعٍرَْغاٍ هَسم اعم ه
ه
مٍرْممٍر
رْل ُك اعم ا
رِممِاُملُ ُ ُ
 پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــگەن « :نرعلِلا ارَاَىره ارعلاَ ا رنامارَايم ُ ا
مٍرَ نرَُْم ه ا
اا ا ا
َهَ ره ه
رْىم اعمٍ» «شۈبھىسىزكى ،ﷲتائاال مارا زېمىننى قاتالپ كۆرسەتتى .مەن زېمىننىڭ كۈن چېقىش ۋە
ُ ا
كــۈن پېتىشــلىرىنى كــۆردۈم .ھەقىــقەتەن مېنىــڭ ئۈممىتىمنىــڭ پادىشــاھلىقى مارــا كۆرســىتىلگەن
يەرلەرگىچە يېتىپ بارىدۇ».

2

ٌ ارْم ا َ ارَ ارَسامرره رَاُ اخلامَُر
رْ اذعرعلاْ ُر ارٍْرسمالا ا رعللِ ُر ارَعلىم اع ٍَُ ارَ ريماام ُرُ رعلِلُرسماِ ا
 پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :لاِاُملُغاع ا
ه ُّ هه
علِلرْ اذعرعل هر ه ه ه ه ه ه ه ه ه
هه ه
كُر» «بۇ ئىش (يەنـى دىـن) كـېچە ۋە
ُا
ا
يعرسدَر اَيَرَاَرس ُذَرذالِرر اَعريُدَُّرعلِلُرسَرع ِ اًّل ا ارَذُ اريُذَرعلِلُرسَرعل ُ ا
كۈندۈز يەتكەن يەرلەرگىچە يېتىپ بارىـدۇ .ﷲتائـاال كېسـەك ۋە يۇرـدىن بولغـان ھەرقانـداق بىـر ئـۆيال

بولىدىكەن ،ئۇنىڭغا بۇ دىننى ئەزىزنى ئەزىز قىلىش ياكى خارنى خـار قىلىـش بىـلەن كىرگۈزىـدۇ .ئەزىـز
ئارقىلىق ئىسالم دىنىنى ئەزىز قىلىدۇ ،كۇفرىنى خار قىلىدۇ».

3

بۇ ھەدىس بىزگە شۇنىڭدىن بېشارەت بېرىـدۇكى ،ئىسـالم دىنىنىـڭ بـۇ دەرىجىـدە كەڭ تارقىلىشـى،
مۇسۇلمانالرنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى ھەمدە قورال-ياراق جەھەتلەردە ھەددىدىن ئاشقان زومىگەر كۇفرىنىڭ
كۈچى ئۈستىدىن غالى

كېلەلەيدىغان بىر ھالەتكە چوقۇم قايتىدۇ.

 ئەبۇ قەبىيلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇُ { :كىمٍر هىم ا ر اُم هرعلِلهرسم هعر اةم هرَرسم هعرعل اد ه
مٍُ،رنا ُُمٌه ار:ر
ه
هه
هه
مٍَر اُم ُرر
َا ُّ رعل اةم هيىااام هر
مٍَرنام اقم ا
مٍَرنامْاخار ال هرْىممَُرركهااٍسمًمٍ،ر ام ا
َّممى ُ َارلام رَُر ارَلم نرا،ر ام ا
ْيرتمُُمماا ُحرَاَ :رعل ُقُمااىاِىِاُ،رَاَ ُرََِْماُ رنام ا اٍر اُم ُررعلِلرس ُ
ه ه
ه
رعلر ه
معَرعلِلهر:رَا ُّ رعلةم هيىااام ه
مٍَر
مب:ررهذرر ُِمٌه ار ارَ ُِ ُر
َِْم راُ رنام اق ا
ْيرتمُُماا ُحرَاَ رً:رعل ُقُمااى هاِىهِاُ،رَا هَ ُّ
ا
علِل:رسرماِمررىاةرٍار ارن ُرعر اَم رع ارَر اَ ُِمعَرعلِلررناكاُ ُ
ه ه
َِ ُ ه
رْر مررتمُُمااحرَاَ ريمد همنرعل ُقُمااى ه
اِىهِ را»} {بىز ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاسنىڭ يېنىـدا
عَرعلِلر:ر« اْ يىااُ ا ا ُ ا
اُ
ئىدۇق ،ئۇنىڭدىن قۇستانتىينىييە (يەنى ئىستانبۇل) يـاكى رۇمىييىـدىن ئىبـارەت ئىككـى شـەھەرنىڭ

قايسىسىنىڭ بۇرۇن پەتھى قىلىنىدىغانلىقى توغرۇلۇق سورالدى ،ئابـدۇلالھ ھـالقىلىق بىـر سـاندۇقنى
ئەكەلــدۈردى .رى ـۋايەت قىلغــۇچى ئەبــۇ قەبىيــل مۇنــداق دەيــدۇ :ئابــدۇلالھ ســاندۇقتىن بىــر كىتــابنى
چىقىرىۋېتىــپ مۇنــداق دېــدى :بىــز رەســۇلۇلالھ
يېزىۋاتاتتۇق ،پەيغەمبەر





نىــڭ قېشــىدا (ئــۇ زاتنىــڭ دېــگەن ســۆزلىرىنى)

دىن مۇنداق بىر سوئال سورالدى‹ :ئىككى شەھەرنىڭ قايسىسى بۇرۇن پەتھى

1رمۇسلىم رىۋايىتى

2رمۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتى

3ر«ھەزىيرۇس ساجىد» ناملىق كىتاب  -121بەت
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قىلىنىــدۇ؟ قۇســتانتىينىييىمۇ يــاكى رۇمىييىمــۇ؟› پەيغەمــبەر « :ھىرەقلىنىــڭ شــەھىرى يەنــى
قۇستانتىينىييە بۇرۇن پەتھى قىلىنىدۇ» ،دېدى}.

1

«مۇئجەمۇل بۇلدان» ناملىق كىتابتا كەلگىنىدەك ،رۇمىييە ،ھازىرقى ئىتالىيىنىڭ پـايتەختى رىـم
شــەھىرىنى كۆرســىتىدۇ .ھەممىــگە مەلــۇمكى ،بىرىنچــى قېتىملىــق پەتھــى ،ئوســمانىي خەلىپىســى
مۇھەممەد فاتىھنىڭ باشچىلىقى ئاستىدا قولغا كەلگەن بولۇپ ،بـۇ پەيغەمـبەر



پەتھـى بولىـدىغانلىقى

بىلەن خەۋەر بېرىپ 833 ،يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتـتىن كېـيىن روياپقـا چىققـان ئىـدى .ﷲنىـڭ ئىزنـى
بىلەن ئىككىنچى قېتىملىق پەتھىمۇ چوقـۇم روياپقـا چىقىـدۇ .بىـر زامانـدىن كېـيىن ئۇنىڭمـۇ پەتھـى
بولغان خەۋىرىنى بىلىپ قالىسىلەر.
ئىككىنچى قېتىملىق پەتھى ـــ رىم پەتھىسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئىسالم ئـۈممىتىگە تـوغرا يـول
باشلىغۇچى خەلىپىلىكنىـڭ يەنە قايتىـپ كېلىـدىغانلىقىنى چوقـۇم تەقەززا قىلىـدۇ .پەيغەمـبەر



بـۇ

توغرىدا بىزگە مۇنداق دەپ بېشارەت بەرگەن:
 پەيغەمبەر



مۇنداق

ه
مٍ،رَّرتا ُكمع ُنر
مٍرشمٍ ا ر
عرشمٍ ارَانريمارنام اد اع ُ
رعلِلُرَانرتا ُكمع ان ُ
رَّريمارنامدُ اعمٍره اذ ا
دېگەن« :تا ُكع ُنرعلىُُُّمعُرنِ ُكْ ارْ ا

هخًّلنامانر لام ه
هممٍرنامِا ُكممع ُن ارْ مٍر
رْل ًكممٍر اٍ ا
مىرْىم اعم ه
عرشممٍ ارعلِلُرَانريماررنام اد اعم ُ
مٍرشممٍ ارعلِلُرَانرتا ُكممع ان ُ
رَّريمارنامدُ اعممٍره اذ ا
مٍلرعلىُُُّممعهرناماا ُكممع ُن ارْم ا
ا
مٍ،رَّرتا ُكممع ُن ُ
عرشممٍ ارَانر
مٍرش مٍ ارعلِلُرَانرتا ُكممع ان ُ
عرشممٍ ارَانريمارنام اد اعم ُ
اشممٍ ارعلِلُرَانريا ُكممع ان ُ
رَّريمارنامدُ اعممٍره اذ ا
مٍرج ههي ماًرناماا ُكممع ُن ارْم ا
رَّريمارنامدُ اعممٍره اذ ا
رْل ًكم ا
مٍ،رَّرتا ُكممع ُن ُ
رخًّلناماًر لام ه
مٍرَّرتا ُكممع ُن ه
ٌ» «ئ ـارارالردا ﷲخالىغــان مــۇددەت پەيغەمبەرلىــك مەۋجــۇد
رَّر اِم اك ار
مٍلرعلىُُُّممعه ُر
مىرْىم اعم ه
يمارنام اد اعم ُ
ا

بولۇپ تۇرىدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىن ﷲئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشـنى خالىغانـدا كۆتۈرۈۋېتىـدۇ .ئۇنىڭـدىن كېـيىن
پەيغەمبەرلىكنىڭ تۇتقان يولى بويىچە خەلىپىلىك بولىـدۇ ،ئۇمـۇ ﷲخالىغـان مـۇددەت مەۋجـۇد بولـۇپ
تۇرىدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىن ﷲئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشـنى خالىغانـدا كۆتۈرۈۋېتىـدۇ .ئۇنىڭـدىن كېـيىن زالىـم

پادىشــاھلىق بولىــدۇ ،ئۇمــۇ ﷲخالىغــان مــۇددەت مەۋجــۇد بولــۇپ تۇرىــدۇ .ئۇنىڭــدىن كېــيىن ﷲ
كۆتۈرۈۋېتىشــنى خالىغانــدا ئۇنىمــۇ كۆتۈرۈۋېتىــدۇ .ئۇنىڭــدىن كېــيىن ھەددىــدىن ئاشــقان زومىــگەر
پادىشـــاھلىق بولىـــدۇ ،ئۇمـــۇ ﷲخالىغـــان مـــۇددەت مەۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرىـــدۇ .ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن
ﷲكۆتۈرۈۋېتىشنى خالىغاندا ئۇنىمۇ كۆتۈرۈۋېتىدۇ .ئۇنىڭـدىن كېـيىن پەيغەمبەرلىكنىـڭ تۇتقـان يـولى
بويىچە خەلىپىلىك مەۋجۇد بولىدۇ» .كېيىن پەيغەمبەر



شۇك تۇردى.

2

مانا بۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ كـۈ -قۇۋۋىتىنىـڭ قايتىـپ كېلىـدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىـڭ يەر-زېمىنـدىن
كۆرۈلدىكىدەك پايدىلىنىدىغانلىقى بىلەن بېرىلگەن بېشارەتلەردۇر.
يەنە ئىقتىســادىي ۋە تېرىقچىلىــق جەھەتلەردىمــۇ يۈكســەك ئىســتىقبالنىڭ مۇســۇلمانالرغا مەنســۇپ
ئىكەنلىكىنى پەيغەمبەر
 پەيغەمــبەر





نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى ئىسپاتاليدۇ:

مۇنــداق دېــگەن« :

معُرَاَ
رَممَّرتامدُم ا
رتام ُقممعُرعلُممٍ ااُ ا

ه
مٍَع» «ئەرەب زېمىنــى
رْر ً
ُ رعل ادممرب ُ
مٍرََانم اعم ً
َجم ا
ا

ُ

باغۇ-بوستان ۋە ئېرىق-ئۆستەرلەرگە ئايالنمىغۇچىلىك قىيامەت قايىم بولمايدۇ».

3

بۇ ھەدىستە بېرىلگەن بېشارەتلەر ،ﷲتائاال ئەرەب يېرىم ئارىلىغا تۆكۈۋەتكەن بايلىقالر ۋە بەرىكەتـلەر،
سۇ تارتىش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق سەھرا زېمىنىنىڭ تېگىدىن مول سۇنى تارتىپ چىقىرىش قاتارلىق
جەھەتلەردە ئەرەب يېرىم ئارىلىدىن كۆرۈلۈشكە باشلىدى.
1رئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايىتى .ھاكىم بۇنى «سەھى » دېگەن ۋە بۇنىڭغا زەھەبى قوشۇلغان
2رئەھمەد رىۋايىتى .ھافىزۇل ئىراقى ئۇنى «سەھى » دېگەن
3رمۇسلىم ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى
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مانا مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىلىۋېلىشـقا تېگىشـلىك

الاِ ُكْر اَاٍْ ننره رعل هذ

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

مەسـىلە شـۇكى ،پەيغەمـبەر  نىـڭ« :ارريامْهِتر

رسمد ا ا ه
كمْر» «تاكى سىلەر رەببىڭالرغا ئۇچراشقانغا قەدەر ،سىلەرگە بىـر
عرَس ُ
ا ُ
رشررْىَُ ا
رََّرتامل اقع ا

زامانال كېلىدىكەن ،ئۇنىڭدىن كېيىنكى زامان ئاۋۋالقى زاماندىن يامانراق بولىـدۇ» 1دېـگەن ھەدىسـىنى
يۇقىرىدىكى ھەدىسلەر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەھدى ۋە ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈشىشـى توغرىسـىدىكى
ھەدىســلەرنىڭ روھــى بــويىچە چۈشــىنىش كېــرەك ،چــۈنكى ،يۇقىرىــدىكى ھەدىســلەر بــۇ ھەدىســنىڭ
ئومۇمىيلىقىنى خاسالشتۇرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەرگە بۇ ھەدىسـنى ئۆزىنىـڭ ئومـۇمىيلىقى بىـلەن
چۈشەندۈرۈشـــكە بولمايـــدۇ ،بۇنـــداق بولمىغانـــدا ئـــۇالر ئۈمىدســـىزلىنىپ قالىـــدۇ .مۇئمىننىـــڭ

ئۈمىدسىزلىنىشى دۇرۇس ئەمەسِ .سَّأ ن ي ي ئس ِم ن رو ِ َِّ
اه ِنَّ الْ َ ْو ُم ال ََ افِ ُنو ََّ
ُ َْ َ ُ ْ َْ
رەھمىاىىىدن پەقەت شىىاپى قەۋ ىىال ئى ىدسىىىرىىنىدۇ .مەن ﷲتائــاالدىن بــۇ ئــايەتكە ھەقىقىــي ئىمــان
شىببىسىىرش

كەلتۈرگۈچىلەردىن قىلىشىنى تىلەيمەن! مۇھەممەد ناسىرىددىين ئەلبانى].

ﷲتائاالنىى

2

مانا بۇ جامائەت ئەمىرلىرىگە بېرىلىدىغان بەيئەت بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـىگە بېرىلىـدىغان
بەيئىتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق توغرىسىدا توختالغان ئاخىرقى سۆزىمىزدۇر.
يەتتىنچى .ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمى
ئەھــدىنىڭ قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىيــنەزەر ،ئــۇنى بــۇزۇش ،چــوڭ گۇنــاھ .چــۈنكى ،بــۇ ھەقــتە
نۇرغۇنلىغان تەھدىتلەر كەلگەن:

ِ
اه ِمن ب ع ِ ِميثَاقِ ِأ وي ْ ََعو ََّ ما أَمن َّ ِ
َّ ِ
وص َل َويُ ْف ِأ ُ و ََّ
ين يَن ُ ُ
ضو ََّ ََ ْه َ َّ ْ َ ْ
اهُ بِ أ أَ َّْ يُ َ
 ﷲتائاال مۇنداق دېگەنَ  :والذ َ
ََ ُ َ ََ
ِِف األ َْر ِ
ۇسىىاەھىە لىگەندن شېىىيى بۇزغىىانالر
س وَُ ال َّا ِر ﷲغىىا بەرگەن ۋەدنسىىىن
ي أ ُْولَئِ َ
ك ََلُ ُ اللَّ ْعنَ لُ َوََلُ ْ ُ
ﷲنى

ئىرارەت ئە

سىيلە-رەھىم قىلىشاى

نن

تۇتمىغانالر يەر يىزنىدە بۇزغۇنچىلىىق قىلغىانالر ىىىى ئەنە

شۇالر ىەنەتىە دۇچار بغىىدۇ ۋە (ئۇالرنى ئ ئاخى ەتلىى يا ان بغىىدۇ.

3

 ياأَيُّها الَّ ِذين آَمنوا ِْ تَ ُولُو ََّ ما ن تَ ْفعلُو ََّ َك ن م ْ تا َِ ْن َ َِّ
اه أَ َّْ تَ ُولُوا َما ن تَ ْف َعلُو ََّ
َُ َ ً
َ َ
َ
َ
َ َُ َ

ئىچىن قىلمايدنغان ئىشن

قىلىمىر دەيسىلەر؟ (يەن

ئاغرناالردا قىلىمىر دەيسىلەر؟ئ سىلەرنى

ئۆچ (شۆرۈىىدنغان نەرسىدۇرئ.

ئ

ئە ەىدە سىلەر قىلمايدنغان ياخش

قىلمايدنغان ئىشن

ۇئمىنلەر! سىلەر نېمە
ئىشالرن

(قىلىمىرئ دېيىشىاالر ﷲنىى

نېمە ئىچىن

دەرگاھىىدا ئەڭ

4

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،كىمكــى ئەھــدە قىلىــپ ۋاپــا قىلمايــدىكەن ،دېــگەن ســۆزىگە ئەمەل قىلمايــدىغان
كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.
 پەيغەمبەر



مۇنـداق دېـگەن:

«َاَسم رْمعر ُكمعرنهِ همَر اكمٍ انرْىٍنه ًق ه
هه
رخَّملاان هرْمىم ُععر اكٍنامٌرنهِ همَر
مٍرَاْمعر اكٍنامٌرنِمَ ا
ُا ا
مٍرخٍل ً
ان ا
َّ ا

ه ه ه
ٍارََّري ا ا اعٍره اذعرعَُْتهع ا ه
عرَ
رخٍ ان ارَ اذ ا
اخَّلاانرْعرعلى اُ ا ا
ا

َ رمر» «كىمـدە تـۆت خىـل
ا
بر اَه اذعر ا ا
ٍْ ا ر ا ا اَ ارَه اذ ا
عرخ ا
ثر اك اذ ا
ٍامْرنا ا

ا

ا

سۈپەت بولىدىكەن ،ئۇ خالىس مۇناپىق بولىدۇ .كىمدە ئۇنىڭدىن بىرەرسى تېپىلىدىكەن ،تاكى شـۇ بىـر
سۈپەتنى تاشلىمىغۇچىلىك ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقتىن بىـر سـۈپەت بولغـان بولىـدۇ  .ئامـانەت قويۇلسـا،

1ربۇخارى رىۋايىتى

 2رئىبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ « ئەلھۇكمۇل جەدىيرۇ بىلئىزائەتى مىن قەۋلىن نەبىييى :بۇئىستۇ بىسسەيفى بەينە يەدىيىس سائە» ناملىق كىتابىنىڭ
مۇقەددىمىسى ،دارۇلمەرجان نەشرى
3رسۈرە رەئد  -25ئايەت

4رسۈرە سەف  -3 ،-2ئايەت ر
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

خىيانەت قىلىدۇ  .گەپ قىلسا ،يالغان ئېيتىدۇ  .ئەھدىلەشسە ،ئەھدىنى بۇزىدۇ  .جېدەللىشىپ
قالسا ،ئېغىزىنى بۇزىدۇ».

1

ئىبنــى رەجەب بــۇ ھەدىســنى ئىــزاھالپ مۇنــداق دەيــدۇ :گەرچە ئەھدىلەشــكۈچى كــاپىر بولغــان
تەقدىردىمۇ ،مۇسۇلماننىڭ ۋە غەيرى مۇسۇلماننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ھەرقانداق ئەھـدىنى بۇزۇشـى ھـارام،
بۇ ھەقتە ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى



نىڭ پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە مۇنـداق كەلـگەن:

«ْممعر امااممررنماُُممٍرْدٍْ م ً ع الري مرهبرَعكهح مارعْلىم همارَهنر هَيعممٍرلاِ ه ه ه ه
ٍْممٍ» «كىمكــى ئوتتۇرىــدا ئــۇرۇش
عج م ُ رْممع ارُْممع رَاَسادم ا
مْير ا ً
ُ ا ا ا ا ا ا ا اا ُ ا
ا
ا

ا

ً

قىلماسلىق كېلىشىمى بار بىر ئىنساننى (ناھەق) ئۆلتۈرىـدىكەن ،جەننەتنىـڭ ھىـدىنى پۇرىيالمايـدۇ.
شۈبھىسىزكى ،جەننەتنىڭ ھىدى  43يىللىق مۇساپىدىن تېپىلىدۇ».

2

ﷲتائــاال كىتابىــدا مۇشــرىكالر ئۆزلىرىنىــڭ بەرگەن ئەھــدىلىرى ئۈســتىدە چىــڭ تــۇرۇپ ،ئۇنىڭــدىن
ھېچبىــر نەرســىنى بۇزمىســىال ۋاپــا قىلىشــقا بــۇيرۇدى .ئەممــا ،مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا تۈزۈشــكەن
ئەھدىلىرىگە كەلسەك ،ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش تېخىمۇ پەرز .ئۇنى بۇزۇش تېخىمۇ چـوڭ گۇنـاھ .خەلىـپىگە
رازى بولۇپ ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ بەرگەن بەيئىتىنى بۇزۇشى ئەڭ چوڭ گۇناھ.
سەھىھۇل بۇخارى ۋە سەھى مۇسلىمدا ئەبۇ ھـۇرەيرە



دىـن پەيغەمـبەر



نىـڭ مۇنـداق دېگەنلىكـى

رىــۋايەت قىلىنىــدۇ« :ثااًّلثامانرا ري اكلهةعممْرعلِلري ممع رعل هقٍِْم همارَا ري ماَكهِ هعْرَاوممْر م اذ ه
ه
:رَاَ ُجم نمررسمامٍيا ا رهاْ ًٍْممٍرا ر
اُ ا ن
ُ ُُ ُ ا ا ا ا ا ُ
عبرَالم ن
مِْ،رنامراذ اركاررْمىمر ُرعْر ا
لريما ه رلا رمَُ» «ئۈ تۈرلـۈك ئـادەم بولـۇپ ،ﷲتائـاال قىيـامەت كـۈنى
يمُُاٍيهدَُُره رله ُ نمِاٍرُرهنرَا ااٍ ُ ارٍْريُهري ُ ارَ اَرلامَُ ارَه ر ا
ئۇالرغــا گەپ قىلمايــدۇ ۋە ئــۇالرنى پاكلىمايــدۇ .ئــۇالر دەردلىــك ئازابقــا دۇچــار بولىــدۇ .ئۇالرنىــڭ بىــرى،
خەلىپىگە پەقەت دۇنيـالىقنى دەپـال بەيـئەت قىلىـدىغان ،ئەگەر خەلىـپە ئۇنىـڭ كـۆزلىگەن نەرسىسـىنى
بەرسە ،ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىدىغان؛ بەرمىسە ،ۋاپا قىلمايدىغان ئادەمدۇر».
ۋاپا قىلىش پەرز ،بـۇزۇش ھـارام بولغـان ئەھـدىلەرنىڭ ئىچىـگە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا رازى بولـۇپ
تۈزۈشكەن سودىلىشىش ،ئېلىپ-تېگىشىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش پەرز بولغان بـارلىق
ئەھدىلەرنىڭ ھەممىسى كىرىپ كېتىـدۇ .يەنە شـۇنىڭدەك ،بەنـدە ئۆزىنىـڭ رەبـبىگە ئەھـدە بېرىـپ ئـۆز
ئۈستىگە ئالغان ،ﷲنىـڭ ئالدىـدا ۋاپـا قىلىـش پەرز بولىـدىغان ،ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان
ئىشنى قىلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرمۇ كىرىپ كېتىدۇ].

3

يۇقىرىقى سۆز بارلىق ئەھدىلەرنى جۈملىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسىگە قىلىنغان بەيئەتنىمۇ ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ .لېكىن بۇ بەيئەتنى بۇزۇش توغرۇلۇق ئۇنىـڭ خەتىـرى چـوڭ بولغـانلىقى ئۈچـۈن خـاس
تەھدىتلەر كەلگەن .خۇددى ئىبنى رەجەبنىڭ ئېيتقىنىدەك :ئەمما ،مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا تۈزۈشـكەن
ئەھدىلىرىگە كەلسەك ،ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش تېخىمۇ پەرز .ئۇنى بۇزۇش تېخىمۇ چـوڭ گۇنـاھ .خەلىـپىگە
رازى بولۇپ ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ بەرگەن بەيئىتىنى بۇزۇشى ئەڭ چوڭ گۇناھ].
ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ «سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمىدا ئەھدىگە ۋاپا
قىلىشقا ،ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ گۇناھىغا ۋە ئەھدىگە ۋاپا قىلمىغۇچىنىـڭ گۇناھىغـا ئاالقىـدار نۇرغـۇن
بابالرنى ئاچقان .مەن ئۇنى قىسقىچە بايان قىلىـمەن .يەنە شـۇنىڭغا قوشـۇپ ،ئوقـۇرمەن قېرىنداشـالرغا
«ســەھىھۇل بۇخــارى» ۋە ئۇنىــڭ شەرھىس ـىگە مــۇراجىئەت قىلىش ـىنى ســەمىمىي تەۋســىيە قىلىــمەن،
چۈنكى ،ئۇنىڭدا كۆپلىگەن پايدىالر بار.
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

2ربۇخارى رىۋايىتى ر
3ر«جامىئۇل ئۇلۇمى ۋەلھۇكمى»  -377 ،-376بەتلەر
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« كىتابۇش شاھادات»نىڭ «ۋەدىنى تېز ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدىكى باب».

1

« كىتابۇل جىزيە»نىڭ «جىزيە قويۇش ۋە كېلىشـىم تۈزۈشـۈش توغرىسـىدىكى بـاب»« ،ئەھـدىگە
ۋاپــا قىلىشــنىڭ پەزىلىتــى توغرىســىدىكى بــاب»« ،ئەھــدىگە ۋاپاســىزلىق قىلىشــتىن قورقۇتــۇش
توغرىسىدىكى بـاب»« ،ئەھدىلەشـكەندىن كېـيىن ئەھـدىنى بۇزغـان كىشـىنىڭ گۇنـاھى توغرىسـىدىكى
باب»« ،مەيلى سالى  ،مەيلى پاسىق ھەرقانـداق ئەھـدىنى بۇزغۇچىنىـڭ گۇنـاھى توغرىسـىدىكى بـاب»
قاتارلىقالر.

2

« كىتابۇل ئەيمانى ۋەننۇزۇر»نىڭ «ﷲقا ئەھدە بېرىش توغرىسىدىكى باب» 3ۋە «ﷲتائاالنىـڭ

الَّ ِذين ي ْش ت نو ََّ بِعه ِ َِّ
يا
اه َوأ َْْيَ اِنِِ ْ َنَنً ا قَلِ ً
َ َ َُ َْ
تېگىشىدنغانالر 4دېگەن سۆزى توغرىسىدىكى باب» 5قاتارلىقالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ.
ﷲقىىىا بەرگەن ئەھىىىدنن

ۋە قەسىىىە لى نن

ََّّ ِ

ئىىىازغىنە بەدەىىىىگە

مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسىگە بەرگەن بەيئىتىنى بۇزۇشىغا قارىتا كەلگەن خاس تەھدىتلەر:
 ئىبنى ئۆمەر

اٍْ



نىڭ پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت قىلغان مۇنۇ

سره ر ُىُ هق همَرسماِم ادمانر
ھەدىسـى « :اْمع ارْمٍ ا ارَلامِ ا

رِْااًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكى بوينىدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن ،جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە
ا اا ا

ئۆلگەن بولىدۇ».

6

 ئىبنى ئابباس



نىـڭ پەيغەمـبەر

ناملَِّههرناهإنَرْمعرخمرل هرْمع ُّ ه ه
عرْمٍ
رعلُملااٍنرشمُمًر ا
ا
ُ ا ااا



دىـن رىـۋايەت قىلغـان

رشمًٌٍِر
مۇنـۇ ھەدىسـى « :اْمعر اكم هرا هرْمعرَ هاْم هعه ا

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكـى ئەمىرىنىـڭ بىـرەر ئىشـىنى ياقتۇرمىسـا،
ا ا ا

ســەۋر قىلســۇن .كىمكــى پادىشــاھنىڭ ئىتائىتىــدىن بىــر غېــرى چىقىــپ كېتىــپ ئۆلىــدىكەن ،ئــۇ
جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ».
 ئىبنى ئابباس



7

نىڭ يەنە بىر رىۋايەتتىكى

ناهإنمَرْممعرناممٍَ اارعْلةٍ ما ه
رشمُمًرعرنا اةممٍ ا ره ارْممٍ
ُ ا ا اا ا

مۇنۇ ھەدىسىْ« :معرََ ه
مهر الاِ همَر
رشمًٌٍِرياكارُْمَُرناملِاَّ هر
اىرْمعرَ هاْم هعه ا
ا ا

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكــى ئەمىرى ـدىن ياقتۇرمايــدىغان بىــرەر ئىشــنى
ا ا ا

كۆرســە ،ئۇنىڭغــا ســەۋر قىلســۇن .كىمكــى جامــائەتتىن بىــر غېــرى ئايرىلىــپ ئۆلىــدىكەن ،ئــۇ پەقەت
جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ».

1

ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنى ئىزاھالپ مۇنداق دېگەن :پەيغەمبەر



نىڭ «كىمكـى ئەمىرىنىـڭ بىـرەر

ئىشىنى ياقتۇرمىسا سەۋر قىلسۇن» دېگەن سۆزىگە ئىككىنچى رىۋايەتتە« :ئۇنىڭغا سـەۋر قىلسـۇن» دەپ
«ئۇنىڭغا» دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويغان .پەيغەمـبەر



نىـڭ «كىمكـى پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىن بىـر

غېرى چىقىپ كېتىـپ ئۆلىـدىكەن ،ئـۇ جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇ» دېـگەن سـۆزى ئىمـام
مۇســلىمنىڭ رىۋايىتىــدە:

ٍنر هش مُمًرعرنا اةممٍ ارر الاِم هرمَره رر اْممٍ
علُمملاا هر
مٍسر اخم امر ار
اَ م نرر هْممعررعلىم هر
«ناهإنم رمَُرلاممِ ار
لر هْممعرر ُّ
سرَ ا

رر هِْا م راًرج ه
ٍْلهِ م راً»
ا ا ا

«كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن قانداقال بىر ئادەم پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن بىر غېرى چىقىپ كېتىپ ئاندىن
شۇ ھالەت ئۈستىدە ئۆلىدىكەن ،ئۇ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دەپ كەلگەن .ئىككىنچى بىـر
1ر«فەتھۇل بارى»  -5جىلد  -283بەت

2ر«فەتھۇل بارى»  -6جىلد  -283 ،-276بەت ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -11جىلد  -544بەت ر
4رسۈرە ئال ئىمران  -77ئايەت
5ر«فەتھۇل بارى»  -11جىلد  -557بەت
6رمۇسلىم رىۋايىتى ر
7ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

91

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

رىۋايەتتە« :كىمكى جامائەتتىن ئايرىلىدىكەن ،ئۇ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىـدۇ» دەپ كەلـگەن.
پەيغەمبەر



نىڭ «بىر غېـرى » دېـگەن سـۆزى پادىشـاھقا ئاسـىي بولـۇش ۋە ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىشـقا

كىنايە.
ئىبنى ئەبۇ جەمرە مۇنداق دېگەن‹ :ئايرىلىشتىن مەقسەت ـــ گەرچە ئازراق بولسىمۇ ئەمىرگە بەرگەن
بەيئەت ئەھدىسىنى بۇزۇشقا ھەرىـكەت قىلىشـتۇر .بەيـئەت ئەھدىسـىنى بۇزۇشـقا ئۇرۇنـۇش نـاھەق قـان
تۆكۈلۈشكە ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا غېرى مىقدارى بىلەن كىنايە قىلدى›.
پەيغەمبەر



نىڭ« :جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دېگەن سۆزى ،يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئۆلۈپال

كېتىدىكەن ،پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دەپ كەلگەن .ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە:
«ئۇنىڭ ئۆلۈمى جاھىلىيەت ئۆلۈمىدۇر» دەپ كەلگەن .ئىمام مۇسلىم رىـۋايەت قىلغـان ئىبنـى ئـۆمەر
نىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر

سره ر ُىُ هق هَرسماِم ادمان ارْمٍ
ارَلاِ ا



مۇنـداق



ه
ه ه
ه
رََمارلامَُ ارَاْمع ارْمٍ ا ر
دېـگەن « :اْمع ا
رخلام ا ريما ً عرْمعرطاٍ امارلاق اميرعلِلاريمامعارعلقِا اٍْمارا ُ

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكى (خەلىپىگە) ئىتـائەت قىلىشـتىن قـولىنى تارتىـدىكەن ،ئـۇ
ا ا ا

قىيامەت كۈنى ﷲقا ھېچقانداق ھۆججىتى يـوق ھـالەتتە ئۇچرىشـىدۇ .كىمكـى بوينىـدا بەيـئەت يـوق

ھالەتتە ئۆلىدىكەن ،ئۇ جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ».

كەرمانى مۇنداق دەيدۇ‹ :بۇ يەردىكـى ئىستىسـنا (يەنـى ه ر) ئىنكـار مەنىسـىدە بولـۇپ ،قانـداقال بىـر

كىشى جامائەتتىن ئايرىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا مۇنداق ھۆكۈم جارى بولىدۇ دېگەننى بىلدۈرىـدۇ .يـاكى «ْمٍ»
تاشلىنىپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇ كۆرۈلگە پۈكۈلگەن ،ياكى «ه ر» زىيادە بولۇپ كەلـگەن ۋە يـاكى كۇفىلىـق
ئالىمالرنىڭ كۆزقارىشى بويىچە «ه ر» باغلىغۇچىلىق رولىنى ئويناپ كەلگەن.
جــاھىلىيەت ئۆلــۈمى ـــــ ئــۆلگەن ھــالىتى جــاھىلىيەت ئەھلىنىــڭ ئۆلــۈمىگە ئوخشــاش ئىتــائەت
قىلىدىغان خەلىپىسى يـوق ،ئـازغۇن ھـالەتتە ئۆلۈشـنى كۆرسـىتىدۇ .چـۈنكى ،جـاھىلىيەت ئەھلـى نە
خەلىپىنى ،نە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشنى بىلمەيتتى .جـاھىلىيەت ئۆلـۈمى كـاپىر ھـالەتتىكى ئۆلـۈش
ئەمەس ،بەلكــى ئاســىي ھــالەتتىكى ئۆلۈشــنى كۆرســىتىدۇ .بــۇ يەردە ئوخشــىتىش زاھىــرەن بولۇشــى
ئېھتىمال يەنى ئۇ گەرچە جاھىـل بولمىسـىمۇ ،جاھىـل ئادەمنىـڭ ئۆلـۈمىگە ئوخشـاش ئۆلىـدۇ دېـگەن
مەنىدە ۋە ياكى بۇ سۆز قاتتىق چەكلەش ۋە يىرگەنـدۈرۈش مەنىسـىدە كېلىـپ ،ئەسـلى مەنىنـى نەزەرگە
ئالمىغان بولۇشى ھەم ئېھتىمال .پەيغەمبەر
ئىكەنلىكىنى



نىڭ مۇنۇ سۆزى بۇ يەردىكى جاھىلىيەتنىڭ ئوخشـىتىش

يورۇتۇپ بېرىدۇ:ر«ْعرناٍَ اارعْلةٍ ه
ٍرخلا ا ر هَسم اقارع ه ِ اًّل
ارشُمًرعرنا اكْاّنا ار
ا ا اا ا

ه
رْعر ُىُ هق هرمَ» «كىمكى جامائەتتىن

بىر غېرى ئايرىلىـدىكەن ،ئـۇ خـۇددى ئىسـالم بويۇنتـۇرۇقىنى بوينىـدىن ئېلىـپ تاشـلىغانغا ئوخشـاش
بولدى»›].

2

مانا بۇالر مۇسۇلمانالر خەلىپىسىگە بەرگەن بەيئەتنى بۇزغۇچىنىـڭ گۇنـاھى توغرىسـىدا كەلـگەن بىـر
قىسىم دەلىللەردۇر.
«جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ» نىڭ مەنىسى ،خۇددى ئىبنى ھەجەرنىڭ جاھىلىيەت ئۆلۈمى كـاپىر
ھــالەتتىكى ئۆلــۈش ئەمەس ،بەلكــى ئاســىي ھــالەتتىكى ئۆلۈشــنى كۆرســىتىدۇ] دېگىنىــدەك ،گۇنــاھ-
مەئسىيەت بىلەن ئۆلىدۇ دېگەنلىكتۇر .بۇنداق بولۇشى «جاھىلىيەت» دېگەن سـۆز ئومـۇمىي مەنىـدىكى
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
2ر(تىرمىزىي ،ئىبنۇ خۇزەيمە ۋە ئىبنۇ ھەببان رىۋايىتى) «فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -7 ،-6بەت
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نىڭ ئەبۇ زەر



غـا« :هنمكرعْمرنْرنهِمكرج ه
ٍْلهِم ران»
ا
ا ا
ُ

«سەندە جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئىللەتلەر بار ئىكەن» 1دېگەن سـۆزىدىنمۇ گۇنـاھ-مەئسـىيەتلەر مەقسـەت
قىلىنغان.
ئىمام بۇخـارى مۇشـۇ ھەدىسـنى «سـەھىھۇل بۇخـارى» نـاملىق ھەدىسـلەر توپلىمىنىـڭ «كىتـابۇل
ئىيمــان»دىكــى «گۇنــاھ-مەئســىيەتلەر جــاھىلىيەت بولــۇپ ،ئۇنىــڭ ئىگىســى پەقەت (ﷲقــا) شــېرىك
كەلتۈرۈش بىلەنال كۇفرىغا نىسبەت بېرىلىدۇ» دېگەن بابىدا كەلتۈرگەن.
ھۇزەيفە



نىڭ:

ه
ه
عرنهِمَ» «بىز ھەقىـقەتەن جـاھىلىيەت ۋە
ناٍرعلِلُرفا اذعرعْلامعرناممىاح ُ

«هنٍر ُكىٍره ه ه
ا
رجٍْلِا ارَ اشررنا اٍَ ا

يامــانلىق ئىچىــدە ئــۆتكەن ئىــدۇق ،ﷲتائــاال بىــزگە بــۇ ياخشــىلىقنى كەلتــۈرۈپ بەردى ،مانــا بىــز
ياخشىلىقنىڭ ئىچىدە تۇرۇپتىمىز» 1دېگەن ھەدىسىدە كەلگەندەك ،جـاھىلىيەت دېـگەن سـۆزدىن بەزىـدە
كۇفرىمۇ مەقسەت قىلىنىدۇ.
ئايەت ۋە ھەدىسنىڭ ئۆزىدىن ياكى سىرىتقى مەنبەدىن بۇ مەنىداش سۆزنىڭ قايسى مەنىسى مەقسەت
قىلىنغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدىغان پاكىتنىـڭ بولۇشـى زۆرۈر .بىـز بـۇ يەردە ئۇنىـڭ تەپسـىالتى
ھەققىدە توختالمايمىز.
ئەسكەرتىش:
ئىبنى ئابباس



نىڭ« :كىمكى پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن بىر غېرى چىقىپ كېتىپ ئۆلىـدىكەن،

ئــۇ جــاھىلىيەت ئۆلۈمىــدە ئــۆلگەن بولىــدۇ» دېــگەن ھەدىســى ۋە يەنە بىــر رىۋايىتىــدىكى« :كىمكــى
جامائەتتىن بىر غېرى ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن ،ئۇ پەقەت جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇ» دېـگەن
ھەدىســىدە تىلغــا ئېلىنغــان جامــائەت ،پەقەت پادىشــاھنىڭ ئىتائىتىــدىكى مۇســۇلمانالر جامــائىتىنى
كۆرســىتىدۇ .بۇنىڭــدا باشــقا ھەرقانــداق بىــر جامــائەت مەقســەت قىلىنمىغــان .بۇنــداق دېيىشــىمىز
تۆۋەندىكى ئىككى نۇقتىدىن:
بىرىنچى دەلىل :ئىككىنچى رىۋايەتتىكى جامائەت يەنى «عْلا اةٍ اما» دېگەن سۆزنىڭ كەررى مەنىسىنى

علُملااٍن»ردېــگەن ســۆز بىــلەن كونكرېتالشــتۇرۇش الزىــم .بۇنىــڭ
بىرىنچــى رىــۋايەتتىكى پادىشــاھ يەنــى « ُّ
سەۋەبى ھەر ئىككى رىۋايەتتە ھۆكۈم بىلەن سەۋەب ئورتاقلىققا ئىگە ،شۇرا بىز بـۇ يەردە كـۆزدە تۇتۇلغـان
جامائەتتىن پادىشاھ ئەتراپىـدىكى كىشـىلەر تـوپى دەپ يەكـۈن چىقىرااليمىـز .بـۇنى ئىبنـى ھەجەرنىـڭ
يۇقىرىقى ھەدىسكە بەرگەن ئىزاھاتىدىنمۇ چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇ.
ئىمام مۇسلىمنىڭ ئەرفەجە



دىن رىۋايەت قىلغـان مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـىگە قارشـى چىققـان

كىشــى توغرىســىدىكى ھەدىســلىرىمۇ ئۇشــبۇ يەكــۈننى كۈچلەندۈرىــدۇ .رەســۇلۇلالھ



مۇســۇلمانالرنىڭ

خەلىپىسىگە قارشى چىققان كىشىنى ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنـى پـارچىلىغۇچى ۋە ئۇالرنىـڭ جامـائىتىنى
بۆلگۈچى دەپ كۆرسـەتكەن .بـۇ پادىشـاھقا قارشـى چىقىشـنىڭ ئـۆزى ،مۇسـۇلمانالر جامـائىتىگە قارشـى
چىقىش دېگەنلىكتۇر.
ئەرفەجە



دىن رەسۇلۇلالھ



نىڭ مۇنداق دېگەنلىكـى رىـۋايەت قىلىنىـدۇ:

ناةعرَاَعُرَانريم اُ همر اارَاْمررْ همذ هرعلُْ همارَهْمي اه
ريِم نرناٍهم هرسُعُرسهٍلُمِ
ا ا
ا اا ُ
ا ا
1ربۇخارى رىۋايىتى ر

رْىامٍ ن ارَاْىامٍ ن ر
«هن رمَُر اِماا ُكع ُن ا

ه ه
ن» «پـات يېقىنـدا نۇرغـۇن پىتـنىلەر ۋە
مٍرْمعر اكمٍ ار
ر اكٍكىً ا
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يېڭى ھادىسىلەر يۈز بېرىدۇ .كىمكى بۇ ئۈممەتنىڭ بىر گەۋدىلىك ھـالەتتىكى ئىشـىنى پارچىلىمـاقچى
بولىدىكەن ،كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇنى قىلى بىلەن ئۇرۇرالر!»
ئەرفەجە



2

دىن رىۋايەت قىلىنغان يەنە بىر ھەدىس بۇنىڭدىنمۇ ئېنىق ئىپادىلەنگەن ،ئۇ پەيغەمبەر



ه
نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى ئارلىغــانْ« :ممعرَاتاممٍ ُكْرََاْمرُكْ اه
َّممٍ ُكْرَاَريمُ اُم همر اار
مىرَ ُجمر ارَعَم ريُهريم ُ رَانريا َُمار ا ا
ا
ريِم نر الام ا
ا ُ
كْرنامٍ ماُملُعرُ» «سىلەرنىڭ ئىشىڭالر بىر ئادەمگە جەملىنىپ بولغانـدىن كېـيىن ،كىمكـى سـىلەرنىڭ
ايامٍ ااا ُ
بىرلىكىڭالرنى بۇزماقچى ياكى جامائىتىڭالرنى بۆلمەكچى بولىدىكەن ،ئۇنى ئۆلتۈرۈرالر!»

3

ئىككىنچى دەلىل :جامـائەت يەنـى «عْلا اةٍ اما» سـۆزىدىكى «عاَر» قوشۇمچىسـى ئېنىقلىغـۇچى بولـۇپ،

مــۇئەييەن بىــر نــۇقتىنى كۆرســىتىدۇ .ئــۇ بولســىمۇ ھەر خىــل تەرىقىــدىكى جامــائەت ئەمەس ،بەلكــى
پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىكى مۇسۇلمانالر جامائىتى.
دېمەك ،ھەدىستىكى تەھدىا ،مۇئەييەن بىر جامائەتكە قارشى چىققان كىشىگە قارىتىلغـان بولـۇپ،
قانداقتۇر ھەرقانداق جامائەتكە قارشى چىققان كىشىگە قارىتىلغان ئەمەس .ئۇنداقتا ،ھەدىستىن ئۇشبۇ
نۇقتىنى كۈچلەندۈرىدىغان ئاساس زادى نېمە؟
ئــۇ ئاســاس پەيغەمــبەر



نىــڭ« :كىمكــى ئەمىرىـدىن ياقتۇرمايــدىغان بىــرەر ئىشـنى كۆرســە ،ســەۋر

قىلسۇن» دېگەن سۆزى.
پەيغەمبەر



ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا خىتاب قىلىـدىغان تۇرۇقلـۇق ،بـۇ يەردە «ئەمىـر» ئىبارىسـىنى

ئۈچىنچى شەخس كىشىلىك ئالماش بىلەن قوشۇپ كەلتۈرۈشىدىكى ھېكمەت ـــ تىلغا ئېلىنغان ئەمىـر
ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ پادىشاھىدۇر .بىرىنچى ھەدىسـتە پەيغەمـبەر
دەپ ئاتىغىنىــدەك ،ھــۇزەيفە





ئـۇ ئەمىرنـى پادىشـاھ

رياٍ ا مارعلةُممله هة ا ه
مٍْ ُعْر» «مۇســۇلمانالرنىڭ جامــائىتىنى ۋە
نىــڭ «تاملم امَ ا
ْي ارَ اْم ا
ُ

ئۇالرنىــڭ خەلىپىســىنى الزىــم تــۇتقىن!» 4دېــگەن ھەدىســىدىكى جامــائەتمۇ ئوخشاشــال پادىشــاھنىڭ
ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنى كۆرسىتىدۇ.
بۇ توغرىدا كەلگەن دەلىللەرنىڭ ئەڭ ئېنىقراقـى ئىمـام مۇسـلىمنىڭ ئەبـۇ ھـۇرەيرە
قىلغان

رَّ ارٍْ ا ارٍْ
رخار ال هرْ اعرعلاٍ ا ها ارَنا اٍَ اارعْلا اةٍ اا ُ
مۇنۇ ھەدىسى « :اْع ا



دىـن رىـۋايەت

هرِْاماًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكـى (خەلىپىنىـڭ)
ا ا ا

ئىتائىتىدىن چىقىپ ،جامائەتتىن ئايرىلىپ ئاندىن ئۆلسە ،جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ».

5

سەنئانى ئىتائەت توغرىسـىدا مۇنـداق دەيـدۇ :ئىتـائەت ،كىشـىلەرنىڭ ئۇنىـڭ ئەتراپىغـا توپالشـقان
خەلىپىگە قارىتا بويسۇنۇشىنى كۆرسىتىدۇ.
«جامائەتتىن ئايرىلسا» دېگىنى ،ئۇنىڭغا كىشىلەر بىردەك ماقۇللۇققا كەلـگەن ،ئۇنىـڭ سـەۋەبىدىن
مۇسۇلمانالر سۆزىدە بىردەكلىك ھاسىل بولغان ۋە ئۇالرنى دۈشمەنلىرىدىن سـاقالپ قالغـان خەلىپىنىـڭ
جامائىتىدىن چىقسا دېگەنلىكتۇر].

6

مېنىڭ بۇنداق ئەسكەرتىشىم ،سـىزنىڭ بـۇ ھەدىسـنى تـوغرا چۈشـىنەلمەي ،ئىسـالمىي جامـائەتلەر
ئارىســىدىكى بىــرەر جامــائەتنى ئومــۇمىي مۇســۇلمانالر جامائىتىنىــڭ ئورنىــدا قويۇۋېلىــپ ،كېــيىن بــۇ
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
2رمۇسلىم رىۋايىتى
3رمۇسلىم رىۋايىتى
4ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
5رمۇسلىم رىۋايىتى ر
6ر«سۇبۇلۇس ساالم»  -3جىلد  -1228بەت
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جامائەتكە قارشى چىققان كىشىگە «جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئۆلىـدۇ» دەپ باھـا بېرىـپ قالماسـلىقىڭىز
ئۈچۈن بولدى.
ئەمەلىيەتتە ،بۇ ئىش ھېلىھەم يۈز بېرىپ كېلىۋاتىدۇ .ئۇالر جامـائەتتىن يوللـۇق ۋە يـاكى يولسـىز
چىقىپ كەتكەن كىشىگە:
ـــ سىز جامائەتتىن ئايرىلدىڭىز ،ھالبۇكى پەيغەمبەر « :كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى ئايرىلىـپ
ئۆلىدىكەن ،ئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دېگەن تۇرسا ،ـــ دەپ تەھدىا سېلىۋاتىدۇ.
بۇنداق قىلىش شەرئىي دەلىللەرنى ئۆز ئورنىـدىن ئۆزگەرتىۋەتكەنلىـك ھېسـابلىنىدۇ .يۇقىرىـدا بىـز
بايان قىلىپ ئۆتكەندەك ،ھەدىستە كەلگەن جامائەت ھەرقانداق بىر جامـائەتنى بىلدۈرمەيـدۇ .ئـۇ پەقەت
قانۇنلۇق پادىشاھقا ئىتائەت قىلىدىغان ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبنى ئەسىر رەھىمەھۇلالھ ،جامائەت يەنى «عْلا اةٍ اما» دېگەن سۆزدىكى «عاَر» قوشۇمچىسى ھەرقانداق

بىر جامائەتنى كۆرسـىتىدۇ دەپ قـاراپ« ،عْلا اةٍ اما» ئىبارىسـىنىڭ مەنىسـىنى كەڭ دائىرىـدە دەپ قوبـۇل
قىلغان .شۇ بويىچە بولغاندا ،جامائەت سۆزىدىن ھەرقانداق جامائەت مەقسەت قىلىنسا بولىدۇ.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى جامائەتتىن ئايرىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئۆلۈمى جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە بولىدۇ»
دېگەننىــڭ مەنىســى ،قۇرئــان ۋە ھەدىســكە ئۇيغــۇن كېلىــدىغان ھەرقانــداق بىــر جامــائەتال بولىــدىكەن،
ھېچبىــر كىشــىنىڭ ئــۇ جامــائەتتىن ئايرىلىشــى دۇرۇس ئەمەس ،ئەگەر قارشىالشســا تەھــدىتكە دۇچــار
بولىدۇ.
«ئۇنىڭ ئۆلۈمى جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە بولىـدۇ» دېگەنلىـك ،ئـۇ كىشـى جـاھىلىيەت ئەھلـى ئـۆلگەن
ئازغۇنلۇق ،نادانلىق ئۈستىدە ئۆلىدۇ دېگەنلىكتۇر].

1

ئەمەلىيەتــتە ،ئىــش ئىبنــى ئەســىر رەھىمەھۇلالھنىــڭ ئېيتقىنىــدەك ئەمەس يەنــى بىــرەر تــائەت-
ئىبادەت ئۈستىگە توپالشقان جامائەتكە قارشى چىققان ھەرقانداق ئادەم جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلۈشتىن
ئىبارەت بۇ تەھدىتكە دۇچار بولمايدۇ.
بەلكــى بىردىنبىــر توغرىســى ،ﷲخالىســا مېنىــڭ تەھقىقــالپ ئــۆتكىنىم بولــۇپ ،ھەدىســتە تىلغــا
ئېلىنغان جامائەت پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىدۇر.
بۇ دېگەنلىكىم ،ھەرقانداق بىر كىشى ھەق ئۈسـتىدە بولغـان بىـرەر جامـائەتكە بەرگەن ئەھدىسـىنى
بۇزسا قورقۇتۇش ۋە تەھدىتكە ئۇچرىمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس ،بەلكى مەن بـۇ تېمىنىـڭ بېشـىدا سـۆزلەپ
ئۆتكىنىمدەك ،ئۇ كىشى ئەھدىنى بۇزۇش ھەققىدە كەلگەن ئومـۇمىي ئەيىـبلەش ۋە تەھـدىتلەرگە دۇچـار
بولىدۇ.
ئۇشبۇ ھەدىسنى ئۆزىگە قارىتىۋالغان جامائەتلەرنىڭ بەزىسى ھەدىسنىڭ بىر ئىبارىسىنى بۇرمىلىغـان
بولسا ،يەنە بەزىسى ئىككى ئىبارىسىنى بۇرمىلىغان .بىر ئىبارىنى بۇرمىلىغانالر «جامائەت» ئىبارىسىنى
بۇرمىالپ‹ :بۇ «جامائەت»تىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ھەرقانداق جامائەت بولـۇپ ،بىزنىـڭ جامـائەتمۇ شـۇنىڭ
قاتارىدا .كىمكى قارشى چىقىدىكەن ،مەزكـۇر تەھـدىتكە دۇچـار بولىـدۇ› ،دېيىشـتى .بۇنىڭغـا يۇقىرىـدا
رەددىيە بېرىپ ئۆتۈلدى.
ئىككى ئىبارىنى بۇرمىلىغانالر «جامائەت» بىـلەن «جـاھىلىيەت» ئىبارىسـىنى بۇرمىلىغـان بولـۇپ،
ئۇالر «جاھىلىيەت»نى كۇفرى دەپ قاراپ ،جامـائىتىگە قارشـى چىققـۇچىنى كۇفرىغـا نىسـبەت بەردى ۋە
ئۇنىڭ قېنىنى ھاالل سـانىدى .ئـۇالر ئـۆزلىرىنى مۇسـۇلمانالر جامـائىتى ،كىمكـى قارشـى چىقىـدىكەن
1ر«ئەننىھايەتۇ فى غەرىيبىل ھەدىس»  -3جىلد  -433بەت
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مۇرتەد بولىدۇ ،مۇرتەدگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ،ئەسلى كاپىرغا قارشى ئېلىپ بېرىلىـدىغان
جىھادتىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ دەپ قارايدۇ .مانا بۇ خاۋارىجالرنىڭ ئېتىقادى بولـۇپ ،ئـۇنى بىـر قىسـىم
جامائەتلەرمۇ ئۆز ئەقىدىسى قىلىـدۇ .بەزى ۋاقىـتالردا ،ئـۆزلىرىگە قارشـى چىققـان كىشـىنىڭ قېنىنـى
يېنىدىن قايتىپ كەتكەنلىكـى ئۈچـۈن ھـاالل سـانايدۇ .ئەكسـىچە ،ئەسـلى كاپىرنىـڭ قېنىنـى ھـاالل

سانىمايدۇ .پەيغەمبەر  بۇ خىلدىكىلەر توغرىسىدا مۇنداق دېگەن ئىدى« :يماقاُملُع انرَاْ امررع ه ِ امًّله ارَيما ا ُع انرَاْ امرر
1
ٍن» «ئۇالر ئەھلى ئىسالمنى ئۆلتۈرىدۇ ،بۇتپەرەسلەرنى تەرك ئېتىدۇ».
علاَثا هر
ھەق گەپ شــۇكى ،ئۇالرنىــڭ خاتــالىقى بىــرنەچچە مەنىــلەرگە ئورتــاق ئىشــلىتىلىدىغان ســۆزنى
ھېچقانداق پاكىتسىزال بىرال مەنىگە قارىتىۋېلىشتىن كېلىپ چىققان.
«جاھىلىيەت» دېگەن سۆزدىن بەزىدە ھۇزەيفە

 نىـڭ« :هنمٍر ُكىمٍره رج ه
ٍْلهِما ارَ اشمررنا اٍَ انامٍرعلِلُ هرفما اذعرعْلا همعرناممىاح ُعر
ا

نهِمَ» «بىز ھەقىقەتەن جاھىلىيەت ۋە يامانلىق ئىچىدە ئۆتكەن ئىدۇق ،ﷲتائاال بىزگە بۇ ياخشـىلىقنى

كەلتۈرۈپ بەردى ،بىز بۇ ياخشىلىق ئىچىدە تـۇرۇپتىمىز» 2دېـگەن ھەدىسـىدە كەلگىنىـدەك ،ئۇنىڭـدىن
كۇفرىمــۇ مەقســەت قىلىنىــدۇ .ھەدىســتىكى «جــاھىلىيەت» دېــگەن ســۆزنىڭ مەنىســى ئىســالمدىن
ئىلگىرىكى كۇفرىدۇر.
بەزىدە« ،جاھىلىيەت» ئىبارىسىنىڭ ئۆزىدىن پەيغەمبەر



نىڭ ئەبۇ زەر



غا« :هنكرعْمرنْرنهِمكرج ه
ٍْلهِم ران»
ا
ا ا
ُ

«سەندە جـاھىلىيەت دەۋرىـدىكى ئىللەتـلەر بـار ئىـكەن» 3دېگىنىـدەك ،گۇنـاھ–مەئسـىيەتمۇ ئوخشاشـال
مەقسەت قىلىنىدۇ.
ئەبۇ زەر



نىڭ كىملىكى ھەممىمىزگە مەلـۇم .ھەدىسـنىڭ ئۆزىـدىن يـاكى باشـقا مەنـبەدىن ئاشـۇ

ســۆزنىڭ ئىككــى مەنىســى يــاكى بىرقــانچە مەنىلىــرى ئىچىــدىن قايسىســى مەقســەت قىلىنغــانلىقىنى
ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدىغان پاكىتنىڭ بولۇشى الزىم.
«كىمكى جامائەتتىن ئايرىلىپ ئۆلىـدىكەن ،جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئۆلىـدۇ» دېـگەن ھەدىسـكە بىـز
مۇنداق مەنە ئېيتىمىز ،جامائەتتىن مەقسـەت ،پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىكى جامـائەت .جـاھىلىيەتتىن
مەقسەت ،گۇناھ-مەئسىيەت ،بەلكى كۇفرى ئەمەس.
بىزنىڭ يەنە بىر دەلىلىمىز ،باغىيالر گەرچە خەلىپىنىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـان بولسـىمۇ ،ئـۇالرنى

ِ
ِِ
اُهَا
ت ِ ْح َ ُ
َصلِ ُُوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإ َّْ بَغَ ْ
ْي اقْتَتَ لُوا فَُ ْ
ﷲتائاال مۇئمىنلەر دەپ ئاتاپ مۇنداق دېدىَ  :وِ َّْ عَا َِفتَاَّ م َن ال ُْم ْْمنِ َ
ِ ِ
ى فََُص لُِوا ب ي نَ هم ا بِالْع ْ ِ وأَق ِ
ََلَ ْاألُ ْخن فَ َ اتِلُوا الَِِّت تَ ْ ِغْ َح َّّت تَِف َْ ِ َُ أ َْم ِن َِّ ِ
ْي
ْأ َُوا ِ ََّّ َّ
اهَ ُُِّ ُّ
ب ال ُْم ْ أ َ َ
اَ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
اه فَ إ َّْ فَ َ
َ
َ
خ َوٌِ  ئەگەر ۇئمىنلەردن ئىىى گۇرۇھ ئۇرۇشۇى قاىسا ئۇالرنى ئارنسىن تىىزەى قغيىۇڭالر
ِ ََّّنَا ال ُْم ِْْمنُ و ََّ ِ ْ
ئەگەر ئۇالرنى
(يەن

بى ى ئىىىىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا تاجاۋۇز قىلغۇچ

تاجاۋۇزنن

ئۇالرنى

ئارنسىن

تغخااتقانغىا قەدەرئ ئۇنىى

تاش

ﷲنى

ھۆشمىگە قاياقانغا قەدەر

بىىلەن ئۇرۇشىۇڭالر ئەگەر ئىۇالر (ﷲنىى

ئە ى نگەئ قاياسىا

(ھېچرى تەرەپىە يان باسماساى ئ ئادنللىق بىلەن تىزەى قغيۇڭالر (ھە مە ئىشاائ ئادنىل

بغىۇڭالر ﷲھەقىقەتەن ئادنلالرن دوست تۇتىدۇ .ۇئمىنلەر ھەقىقەتەن (دنندائ قې ننداشالردۇر.
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -3جىلد  -355بەت
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

3ربۇخارى رىۋايىتى ر
4رسۈرە ھۇجۇرات  -13 ،-3ئايەت ر
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باغىيالر خەلىپىگە قارشى ئۇرۇش قىلىپ تاجاۋۇز قىلغان تۇرۇقلۇق ،ﷲتائاال ئۇالرنى مۇئمىنلەر دەپ
ئاتىدى .ئۇالر گەرچە مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قارشى چىققان بولسىمۇ ،كۇفرى سانالمىدى.
ئۈچىنچى دەلىلىمىز« :كىمكى بوينىـدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن ،جـاھىلىيەت
ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دېگەن ھەدىسنى رىۋايەت قىلغۇچى ئىبنى ئۆمەر



نىـڭ ئابـدۇلمەلىك ئىبنـى

مەرۋانغا بەيئەت قىلىش توغرىسىدىكى ھەدىسـىنى ئىـزاھالپ ئىبنـى ھەجەر مۇنـداق دەيـدۇ] :ئابـدۇلالھ
ئىبنــى ئــۆمەر



ئەينــى ۋاقىتتــا ئەلــى



يــاكى مۇئــاۋىيە



غــا بەيــئەت قىلىشــتىن بــاش تارتقانــدەك،

كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرگە ياكى ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋانغا بەيـئەت قىلىشـتىن
باش تارتقان .كېيىن مۇئاۋىيە



ھەسەن ئىبنى ئەلى

ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپالشـقاندا ،مۇئـاۋىيە





بىـلەن كېلىشـىم ھاسـىل قىلىـپ ،كىشـىلەر

غـا بەيـئەت قىلغـان .مۇئـاۋىيە



ئۆلـۈپ كەتكەنـدىن كېـيىن

كىشىلەر يەزىـدنىڭ ئەتراپىغـا توپالشـقاندا ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلـدى .ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئىخـتىالپ يـۈز
بەرگەندە ،ھېچكىشىگە بەيئەت قىلماي ئاخىرى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيـر



شـەھىد بولـۇپ ،پادىشـاھلىق

ھوقۇقى پۈتۈنلەي ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋانغا مۇقىمالشقان چاغدا ئاندىن ئۇنىڭغا بەيئەت قىلدى].

1

كۆپ سانلىق ساھابىلەر ،تابىئىنالر ۋە ئەھلى سـۈننە ۋەلجامـائە ئەقىدىسـىدىكى كىشـىلەر ئابـدۇلالھ
ئىبنى ئۆمەر



نىڭ بۇ مەيدانىدىنرقەتئىينەزەر ،ھەق ئىش قىلغۇچىغا يـاردەم بېـرىش ،باغىيغـا قارشـى

ئــۇرۇش قىلىشــنى پەرز دەپ قارايــدۇ .بــاغىيالر ئۆزلىرىنىــڭ مەيدانىــدا ئىجتىھــاد قىلغــان كىشــىلەر
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ساھابىلەردىن ھېچبىرى باغىيالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـنى تەرك ئەتـكەن بىـرەر
كىشىنى خاتاغا چىقارمايدۇ .بۇنى  -3بابنىڭ ئاخىرىدا بايان قىلىپ ئۆتتۇق.
لېكىن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمەر



«كىمكـى بوينىـدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن،

جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دېگەن ھەدىسنىڭ رىۋايەت قىلغۇچىسى تۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ بەيئەتنى
تەرك ئېتىشــىدىن (ھەدىســتە تىلغــا ئېلىنغــان) جــاھىلىيەتتىن كــۇفرى مەقســەت قىلىنمايــدىغانلىقى
روشەن بولىدۇ .ئەگەر جاھىلىيەتتىن كۇفرى مەقسەت قىلىنغان بولسا ئىدى ،ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمەر



نىڭ ئۇ ئىككىسى ئىچىدىن ھەققە يېقىنراقىغا بەيئەت قىلماسـلىقى دۇرۇس بولمـايتتى .يەنە كېلىـپ،
ئۇنىڭ بەيئەتنى تەرك ئېتىشىگە قارىتا كىشىلەرنىڭ ئىختىالپلىشىشىدىن ئىبارەت دەلىلىمۇ بار ئىدى.
مانا بۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دەلىللەر «كىمكى جامـائەتتىن ئايرىلىـدىكەن ،ئـۇ جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە
ئــۆلگەن بولىــدۇ» دېــگەن ھەدىســتىكى «جــاھىلىيەت»نىــڭ گۇنــاھ-مەئســىيەتنى بىلدۈرىــدىغانلىقىغا،
ھەرگىزمۇ بەزى جامائەتلەر ئويلىغاندەك كۇفرىنى ئىپادىلىمەيدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.

بۇ يەردە بەزى كىشىلەر ئىبنى مەسئۇد  نىڭرپەيغەمبەر  دىن رىۋايەت قىلىـپ كەلتـۈرگەن« :ا ر اهي ُّمرر
ه
هه هه
اُ ُرعْ هرٍ ه ه هه
ه
برعلَهعَن ارَعلىمُسرسهٍلىمُ ه
َ اةٍ ا هرما» «مۇسۇلمان ئادەمنىڭ
س ارَعلاٍ هَُ رل يىمَرعل ُة اُمٍرهَ ُارلل ا
ُ
رُْلْر رسإَ ا ىرثااًّلث:رعلثمِ ُ
ُ

قېنىنى تۆكۈش پەقەت ئـۈ

ئىشـنىڭ بىـرى بىلەنـال ھـاالل بولىـدۇ  :تـوي قىلغانـدىن كېـيىن زىنـا

قىلغــۇچىنى ئۆلتــۈرۈش؛  ئــادەم ئۆلتۈرگــۈچى قــاتىلنى ئۆلتــۈرۈش؛  ئــۆز دىنىنــى تەرك ئېتىــپ
جامائەتتىن ئـايرىلغۇچى مـۇرتەدنى ئۆلتـۈرۈش ھـاالل بولىـدۇ» 2دېـگەن ھەدىسـىنى تۇتقـا قىلىۋېلىـپ،
ئۆزلىرىنىڭ جامائىتىنى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتى ئورنىدا كۆرۈپ ،قارشىلىق كۆرسەتكەن ئـادەمنى
ك ـاپىر ســانايدۇ .ئۇالرنىــڭ «ئــۆز دىنىنــى تەرك ئەتكــۈچى» دېــگەن ســۆز بىرىكمىســىنى «جامــائەتتىن
1ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -135بەت
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ئايرىلغۇچى» دېگەن سۆز بىرىكمىسىگە سۈپەت قىلىۋېلىشى ،ھەدىسنى خاتا شەرھىلىگەنلىك .ئـۇالر ئـۆز
جامائىتىدىن ئايرىلغۇچىنى دىنىنى تەرك ئەتكەن دەپ قارايـدۇ .توغرىسـى« ،جامـائەتتىن ئـايرىلغۇچى»
دېگەن سۆز بىرىكمىسى« ،دىنىنى تەرك ئەتكۈچى» دېگەن سۆز بىرىكمىسىگە سـۈپەت بولـۇپ ،ئەكسـىچە،
«ئــۆز دىنىنــى تەرك ئەتكــۈچى» دېــگەن ســۆز بىرىكمىســى« ،جامــائەتتىن ئــايرىلغۇچى» دېــگەن ســۆز
بىرىكمىسىگە سۈپەت ئەمەس .چۈنكى ،ئۆز دىنىدىن يانغان ھەرقانداق ئادەم ،بارلىق مۇسـۇلمانالرنى ئـۆز
قوينىغا ئالىدىغان ئىمان ،ئىسالم دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىك سەۋەبىدىن جامـائەتتىن ئايرىلغـان
بولىدۇ.
ئىبنى ھەجەر ئىبنى مەسئۇد



نىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىگە بەرگەن شەرھىسىدە بۇنى تىلغا ئالغان .ئۇ

مۇنداق دەيدۇ :جامائەتتىن مەقسەت ،مۇسۇلمانالر جامائىتى بولـۇپ ،ھەرقانـداق كىشـى مـۇرتەد بولـۇش
بىلەن ئۇالردىن ئايرىلغان ياكى ئۇالرنى تەرك ئەتـكەن بولىـدۇ« .جامـائەتتىن ئـايرىلغۇچى» دېـگەن سـۆز
بىرىكمىسى« ،دىنىنى تەرك ئەتكۈچى» دېـگەن سـۆز بىرىكمىسـىگە سـۈپەت بولـۇپ ،ئـۆز ئالـدىغا ئـايرىم
سۈپەت ئەمەس .ئەگەر ئـۆز ئالـدىغا ئـايرىم سـۈپەت بولىـدىغان بولسـا ،ھەدىسـتە مۇسـۇلماننىڭ قېنىنـى
تۆكۈشنى ھااللاليدىغان ئۈ

ھالەت تۆت بولۇپ قالىدۇ].

1

شۇنىســـى ئېنىقكـــى ،دىنىنـــى تەرك ئەتـــكەن ھەرقانـــداق ئـــادەم مـــۇرتەددۇر ھەم جامـــائەتتىن
ئايرىلغۇچىدۇر .لېكىن باغىيغا ئوخشاش جامائەتتىن ئايرىلغان ھەرقانداق كىشـىنى ئـۆز دىنىنـى تەرك
ئەتكۈچى دېگىلى بولمايدۇ.
بۇ ھەدىس نۇرغۇن ئوخشاشمايدىغان رىۋايەت قىلىش شەكلىدە كەلگەن بولۇپ« ،جامـائەت» ئىبارىسـى
ئۇالردا قەيا قىلىنغان ئەمەس .مەسىلەن ،تىرمىزىنىڭ ئوسمان ئىبنى ئەففان
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغىنىغا ئوخشاش« :



دىن پەيغەمبەر

ا اه
رُ ُرعْ هرٍ ه ه ه ه
ر:رَ ُج نمرر اك اُ امررسمادم ا ر
ري ُّر ا
ُ
رُْلْر ر ر َ ا ىرثاًّلاث ا

هه
ٍَّنههَ،رَاَر امااررنماٍُُرسهغا ه
معرنماُمسر» «مۇسۇلمان ئادەمنىڭ قېنى پەقەت ئۈ
هًِّلاَْ،رَاَ ارَ اَنرسماد ا رهَ ا
ا



نىڭ

ً

ئىشـنىڭ بىـرى

بىلەنال ھاالل بولىدۇ :بىر ئادەم مۇسۇلمان بولغىنىدىن كېـيىن كـاپىر بولسـا يـاكى تـوي قىلغىنىـدىن
كېيىن زىنا قىلسا ياكى بىر ئادەمنى ناھەق ئۆلتۈرسە».
بۇ رىۋايەت شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ،بىرىنچى رىۋايەتتىكى «جامائەتتىن ئـايرىلغۇچى» دېگەنـدىن

ئەسلى كۆزلەنگەن مەقسەت ،مۇرتەدلىك.
تۈزىتىش كىرگۈزۈش:
يۇقىرىقى سۆزلىرىمدىن «جامائەت» ئىبارىسى قانداقلىكى بىر ھەدىسـتە كېلىـدىكەن ،ئـۇنى خەلىـپە
ئىتائىتىــدىكى ئومــۇمىي مۇســۇلمانالر جامــائىتى دەپ چۈشىنىۋېلىشــقا بولمايــدۇ .چــۈنكى« ،جامــائەت»
ئىبارىسى بىرنەچچە مەنىلەرگە ئورتاق قوللىنىلغاچقا ،شۇ ئورۇندا قايسى مەنە مەقسەت قىلىنغـانلىقىنى
ھەدىــس ئۆزىــدىن يــاكى باشــقا ھەدىســلەردە كەلــگەن پــاكىتالردىن بىلىــۋالغىلى بولىــدۇ ،شــۇرا مەن
«جامائەت» ئىبارىسىنىڭ مەنىسىنى بەزى ھەدىسلەردە كەلگەن پاكىتقا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ پادىشـاھنىڭ
ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتى دەپ تالالپ ئالدىم .ئۇ پاكىا ،ھۆكۈم بىلەن سەۋەب بىرال
ئورتاقلىققا ئىـگە بولغانـدا ،كەڭ مەنىـدىكى مـۇتلەق سـۆزنىڭ دائىرىسـىنى تـار مەنىـدىكى سـۆز بىـلەن
تارايتىش.
1ر«فەتھۇل بارى»  -12جىلد  -232 ،-231بەت ر

96

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

«جامائەت» ئىبارىسىنىڭ يەنە باشقا نۇرغۇن مەنىلىرى بولسـىمۇ بـۇ يەردە تەپسـىلىي توختالمـايمىز،
شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ مەنىلىرىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.
راغىبۇل ئەسفىھانىي مۇنـداق دەيـدۇ:

« ايام ار،رعْلاةم

ـــ جەمەئە ،ئەلجەمئـۇ» دېـگەن ،بىـر نەرسـىنىڭ

ة اررــــ مەن ئــۇنى جۇغلىــدىم،
بەزىســىنى بەزىســىگە يېقىنالشــتۇرۇش ئــارقىلىق قوشۇشــتۇر « .اياداُممَرنامٍجرراا ار

جۇغالشتى» دېيىلىدۇ .بىر نەرسىنىڭ جۇغالنمىسىغا « اي اه
رَياٍ اا» دېيىلىدۇ].
رَيِ ن ار
ن

1

«رعاْلا اةٍ اا» ئىبارىسى قۇرئاندا تىلغا ئېلىنمىغان بولۇپ ،ھەدىستە پەقەت تۆۋەندىكىدەك ئىككـى خىـل

مەنىدىال كەلگەن:

بىرىنچى« .جامائەت»نىڭ لۇغەت مەنىسى ،بۆلۈنۈشنىڭ قارشىسى بولغان توپلىشىشنى كۆرسىتىدۇ.
بۇ ئىككى ۋە ئۇنىڭدىن ئـارتۇق يـاكى ئـۈ

ۋە ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق نەرسـىلەرگە قوللىنىلىـدۇ .بـۇ ھەقـتە

ئۇسۇل ئالىملىرى بىلەن نەھۋى ئالىملىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىخـتىالپ بـار .پەيغەمـبەر

ه
ه
را اًّل هرعل اُ هذرسه اُمُ
عْلا اةٍ اارَان ا ُررْع ا

ا امًّل ُر
 نىـڭ « :ا

ه
جم راً»ر«جامائەت بىلەن ئوقۇلغان ناماز يـالغۇز ئوقۇلغـان نامـازدىن
يع ا
رُ اَ ا
ارَ َم هر ا

ســاۋاب جەھەتــتە  27ھەسســە ئــارتۇق» 2دېگىنــى ئەنە شــۇنىڭ جۈملىســىدىندۇر« .جامــائەت»نىــڭ بــۇ
ئورۇندىكى مەنىسى ساننى ئۇقتۇرىدۇ.

ئىمــام بۇخــارى مۇنــداق دەيــدۇ :ســانى ئىككــى يــاكى ئۇنىڭ ـدىن ئــارتۇق بولغــان كىشــىلەر تــوپى
جامائەتتۇر] .بۇ پەيغەمبەر



دىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان.

3

ئىككىنچى« .جامائەت» ئىبارىسىنىڭ شەرىئەت ئاتالغۇسىدىكى مەنىسـى( .بـۇ ئىككىـگە ئايرىلىـدۇ،
ئەنە شۇ) ئىككى مەنىنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسىگە قاراپ تەرتىپ بويىچە بىرى قوللىنىلىدۇ.
« جامـــائەت» ئىبارىســـى ھەق ۋە دىـــن مەنىســـىدە كېلىـــدۇ .بـــۇ ئۈممەتنىـــڭ  73پىـــرقىگە
بۆلىنىدىغانلىقى توغرىسىدىكى مۇنۇ ھەدىستە

هْلاًر-ريمد هن:رعلاْعع ر-رر ُكلُّ اعٍره رعلىٍ هَره
ا
اا
يەتمىش ئۈ

تىلغا ئېلىنغاندەك« :هن ه ه
ْير
رِاامُ اهت ُار الاىرثامًّلث ارَ اِمُده ار
ا
رْذ رعلُْا ا

ه
رَهْميرعْلا اةٍ ام راُ» «جەزمەنكى ،بۇ ئۈممەت نەپسى-خاھىشـالر بـويىچە
ارَعَ ا ً ا
ا

پىرقىگە بۆلۈنىدۇ .ئۇالرنىڭ پەقەت بىرسىدىن باشقا ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ .ئۇ بولسىمۇ

(سۈننەت ئۈستىگە

قۇرۇلغان) جامائەتتۇر» 4.ر

ھەدىسنىڭ شەرھىسى يۇقىرىدا ئۆتتى« .جامائەت» ئىبارىسـىنىڭ بـۇ ئورۇنـدىكى مەنىسـى ھەقىـقەت
بولۇپ ،ئۇشبۇ ھەقىقەتكە ئەڭ اليىقراقى پەيغەمبەر



ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ،شۇرا ھەدىسـنىڭ يەنە بىـر

نۇسخىسىدا« :مەن ۋە مېنىڭ ساھابىلىرىمنىڭ تۇتقـان يولىـدۇر» دېـيىلگەن .ئىبنـى مەسـئۇد



نىـڭ

{جامائەت دېگەن يالغۇز قالسارمۇ يولۇرنىـڭ ھەقىقەتـكە ئۇيغـۇن بولغىنىـدۇر} دېـگەن سـۆزىمۇ ئەنە شـۇ
جۈملىدىن.
«جامــائەت» دېــگەن ســۆز «ئــۆز دىنىنــى تەرك ئېتىــپ جامــائەتتىن ئــايرىلغۇچى» دېــگەن ھەدىس ـتە
كەلگەنــدەك ،ئىســالم دىنىنىــڭ ئەھلــى دېــگەن مەنىــدىمۇ كېلىــدۇ .بەزىــدە ئەھلــى ئىلىمــلەر ۋە قــارار
ماقۇلاليدىغان كىشىلەر مەنىسىدىمۇ كېلىدۇ.
1رراغىبۇل ئەسفىھانىنىڭ «ئەلمۇفرەدات» ناملىق كىتابى

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -2جىلد  -132بەت
4رئىبنى ئەبى ئاسىم رىۋايىتى ر
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ه ه ه
رشٌٍِريكررَْرناملَِّههر لاِ هَرناهإنَرْمعرنامٍَ اارعْلةٍ ما ه
رشمُمًرعرنا اةمٍ ا ر
ُ ا ا اا ا
خۇددى « اْع ارََاىرْعرَاْ هع ا ً ا ا ُ ُ ا ا

هرِْااًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكى ئەمىرىدىن ياقتۇرمايدىغان بىـرەر ئىشـنى كۆرسـە ئۇنىڭغـا سـەۋر قىلسـۇن،
ا ا ا

كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن ،ئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇ»

1

دېگەن ھەدىسـتە كەلگەنـدەك ،پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىكى ئومـۇمىي مۇسـۇلمانالر جامـائىتى مەنىسـىدە
كېلىدۇ.
«جامـائەت» ئىبارىسـىنىڭ يــۇقىرىقى شـەرىئەت ئاتالغۇسـىدىكى ئىككــى خىـل مەنىسـىدىن ئېلىــپ
ئېيتقاندا ،مۇسۇلماننىڭ ھەر ۋاقىا جامائەتكە ئەگىشىشى پەرز .ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ پادىشـاھى بولسـا
ھەق ئىشالردا ئىتائەت قىلىش ،ناھەق ئىشالردا ئىتائەت قىلماسلىق ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئەگىشىش پەرز.
شۇ ۋەجىدىن «جامائەت» ئىبارىسىنىڭ شەرىئەت ئاتالغۇسىدىكى ئىككى خىل مەنىسىنى مۇشۇ تەرتىـپ
بــويىچە تىــزدۇق« .جامــائەت» ئىبارىســىنىڭ ھەقىــقەت دې ـگەن مەنىســى ،پادىشــاھنىڭ ئىتائىتىــدىكى
ئومــۇمىي مۇســۇلمانالر جامــائىتى دېــگەن مەنىســىگە قارىغانــدا قەدىمىــي ۋە ئەۋزەل .ئەگەر بىزنىــڭ
زامانىمىزدىكىــدەك پادىشــاھ مەۋجــۇد بولمىســا« ،جامــائەت» ھەق ۋە ئۇنىــڭ ئەھلــى دېــگەن بىرىنچــى
مەنىسىدە قېلىپ قالىدۇ .بۇ ھەقتە  -3بابتا توختالدۇق.
سىز ھەدىسلەردە كەلگەن جامائەت ئىبارىسىنى ئاختۇرۇپ كۆرگىنىڭىزدە ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى مۇشۇ
مەنىلەرگە (يەنى سان ،ھەقىقەت ،پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسـۇلمانالر جامـائىتى قاتـارلىق
مەنىلەرگە -ئا) قايتۇرۇشنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليسىز.
ئەمما ،دەۋرىمىزدىكى ئىسـالمىي جامـائەتلەرگە كەلسـەك ،بـۇ مەنىـلەر ئىچىـدىن پەقەت سـان دېـگەن
مەنىگە چۈشىدىغانلىرى بار .يەنە ئۇنىڭ ئىچىدە پەرقلىق ھالدا ھەق مەنىسىدىكى جامائەتنىڭ ئاستىغا
كىرىدىغانلىرىمۇ بار.
سەككىزىنچى .ئەھدىلەرگە دائىر بىر بۆلۈك شۈبھىلەرگە رەددىيە
مەن  -3بابنىڭ ئاخىرىدا ئىسالمىي جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىكىگە ئاالقىدار شـۈبھىگە رەددىـيە بەرگەن
ئىدىم .بۇ ئەمىرلىكنى «بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسـىدا» دېـگەن كىتابنىـڭ ئـاپتورى
ئۇستاز ئەلى ئىبنى ھەسەن ئىبنى ئابدۇلھەمىيد ئىنكار قىلغان ئىدى.
مەن بۇ يەردە ﷲنىڭ يـاردىمى بىـلەن ئـۇ كىشـىنىڭ جامـائەت ئەمىرلىـرى قـول ئاسـتىدىكىلەردىن
ئالىــدىغان بەيــئەتكە قىلغــان ئىنكارىغــا رەددىــيە بېرىــپ ئــۆتىمەن .چــۈنكى ،ئــۇ كىشــى بــۇ خىلــدىكى
بەيئەتنىــڭ قــانۇنلۇق ئىكەنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــپ ،ئــۇنى بىــدئەت قاتارىــدىن ســانىغان ھەمــدە شــۇ
ئـــارقىلىق بەيـــئەت ،ئـــارالش ۋە ئىتـــائەت قىلىـــش قاتـــارلىقالرنى سۇيىئىســـتېمال قىلىـــپ قـــول
ئاستىدىكىلەرنى خاراليدىغان ،ئەمىرلىرىنى گۇنـاھ-مەئسـىيەتتىن پـاك دەپ قارايـدىغان مـۇئەييەن بىـر
جامائەتنى تەنقىد قىلماقچى بولغان ئىدى.
لــېكىن مەن رەددىــيە بېرىــپ ئېيتىمەنكــى ،بەيئەتمــۇ ھەق ،ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىش ـمۇ ھەق.
ھەقنى سۇيىئىستېمال قىلىش ،بىزنى ئۇنى ئىنكار قىلىدىغان ھالەتكە ئەكىلىـپ قويماسـلىقى الزىـم،
بەلكى ھەقنى سۇيىئىستېمال قىلىشنى ئىنكار قىلىش الزىم.
مەن تۆۋەنــدە ئــۇ كىشــىنىڭ بەيئەتنــى ئىنكــار قىلغــان بەزى ســۆزلىرىنى كەلتــۈرىمەن ،ئانــدىن
ﷲخالىسا ،ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ ئۆتىمەن.
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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ئاپتور «بەيئەتنىڭ سـۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا» نـاملىق كىتابىنىـڭ  -22بېتىـدە

مۇنداق دېـگەن :ئۆلىماالرنىـڭ بەيـئەت ھەققىـدە ئېيتقـان تۆۋەنـدىكى بايـانلىرى ،ئەمىرۇلمـۇئمىنىين
مەۋجــۇد بولمىغــان ئەھــۋال ئاســتىدا ،ئۇنىــڭ بەيئىتىــدىن باشــقا بەيئەتنىــڭ باتىــل ئىكەنلىكىنــى
كۈچلەندۈرىدۇ‹ :بەيئەت قىلىش ئۈچۈن قارار ماقۇلاليدىغان نوپۇزلۇق كىشىلەرنىڭ بىـر يەرگە يىغىلىـپ،
خەلىپىلىككە ئۇنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ھازىرلىغان بىر كىشىنى تەيىنلىشى شەرت›].


 -23بېتىدە مۇنداق دەيدۇ :يۇقىرىدا ئېيتىلغانالردىن بىـز مۇنـداق مـۇھىم ئىككـى نـۇقتىنى:

بىرى ،بەيئەتنىڭ پەقەت ئەمىرۇلمـۇئمىنىينگىال خـاس ئىكەنلىكـى ،يەنە بىـرى ،بەيئەتـتىن كېيىنكـى
قىلىنىدىغان ئىتائەت پەقەت ئەمىرۇلمۇئمىنىينگىال بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز .بۇنىڭغا ئاساسـەن،
خەلىــپە ئەمەس بەلكــى قانــداقلىكى بىــر ئىنســانغا بېــرىلگەن تۈرلــۈك كۆرۈنۈشــتىكى بەيئەتلەرنىــڭ
ھەممىسـى باتىـل .مەيلـى ئـۇ خەلىـپە مەۋجـۇد بولغـان يـاكى بولمىغـان ھـالەتتە؛ بىـر ۋە يـاكى كــۆپ
كىشىلەرگە بولسۇن].
ئاپتور يەنە شۇ بەتنىڭ چۆرىسىدىكى شەرھىدە مۇنداق دېگەن :بۇنداق بىـدئەت بەيـئەتلەرگە چۈشـۈپ
قالغان كىشىنىڭ ئۆز دىنىنى ساقالپ قـېلىش ۋە شـۇنداقال دىنىغـا ئەگىشـىش يۈزىسـىدىن بەيئىتىنـى
بۇزۇپ تاشلىشى الزىم ،چۈنكى ،ئۇ بەيئەت باتىلدۇر].


 -32بېتىدە مۇنـداق دەيـدۇ :بـارلىق پېشـقەدەم ئەھلـى ئىلىـم ۋە فىقھىشۇناسـالرنىڭ بەيـئەت

توغرىسىدىكى بايانلىرى بەيئەتنـى خەلىـپىگە قىلىـش بارىسـىدا بولغـان .بىلىشـىمچە ،ئـۇالر ئىچىـدىن
ھېچبىــرى مۇســۇلمانالر خەلىپىســىنىڭ غەيــرىگە بېرىــدىغان بەيــئەت توغرۇلــۇق بىرنەرســە دېمىــگەن.
شۇرالشقا ،كىمكى بۇنىڭ قارشىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىكەن ،بۇنىڭغا دەلىل كەلتۈرۈشى الزىم].


 -33بېتىدە مۇنداق دەيدۇ :سەلەف سالىھالرنىڭ بۇنداق يولسىز بەيئەتلەرگە تۇتقـان مەۋقەسـى

قانداق بولغان ئىدى؟ بىز ئەقلىمىز ۋە نەپسىمىزگە ئەگىشـىپ بـۇ ئۈممەتنىـڭ سـەلەف سـالىھلىرى ۋە
ئىمــاملىرى (ﷲئــۇالردىن رازى بولســۇن!) قولــدىن كەتكــۈزۈپ قويــدى دەپ گۇمــان قىلغــان ياخشــىلىققا
يېتەلەيمىزمۇ؟

ثره
ۋەھالەنكى ،پەيغەمبەر  « :اْعرَاَ ا ا

ه
رَُر» «كىمكى بىزنىـڭ بـۇ
رَاْ هرنا ا
ٍرْ اذ ا
عرْمٍرلامِسرْى رمَُرنام ُعمع ا
ا

ا

دىن ئىشىمىزدا ئۇنىڭدىن ئەمەس بىر نەرسىنى يېڭىدىن پەيدا قىلسا ،ئۇ نەرسـە رەت قىلىنىـدۇ» 1،دەپ
راسا سۆزلىگەن تۇرسا .بۇنداق بەيئەتلەر توغرۇلۇق نە قۇرئان كەرىم ،نە پەيغەمبەر



نىڭ ھەدىسى ياكى

سەلەف سالىھالرنىڭ ئىش-ئىزلىرىدا ھېچقانداق بىر دەلىل كەلمىـگەن ،شـۇرا بـۇ بەيـئەتلەر يېڭىـدىن
پەيدا قىلىنغان بىدئەت ھېسابلىنىدۇ].


 -36بېتىدە مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ «مەجمۇئۇل فەتاۋا»نىڭ  -28جىلـد

 -18بېتىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن ،ئەگەر ئۇالرنىڭ بۇ ئىتتىپاق ۋە بەيئەتتىن مەقسىتى ياخشـىلىق
ۋە تەقۋادارلىققـا ياردەملىشـىش بولسـا ،ﷲۋە ئۇنىـڭ رەســۇلى ئۇالرغـا ئاشـۇ ئىتتىپـاقنى تۈزۈشمىسـىمۇ
بۇيرۇپ بولغان .ئەگەر بـۇ ئىتتىپـاقتىن كـۆزلىگەن مەقسـىتى گۇنـاھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققـا ياردەملىشـىش
بولسا ،ئۇنى ﷲۋە ﷲنىڭ رەسۇلى ھارام قىلغان .يەنى بۇ ئىتتىپاقتىن ياخشىلىق مەقسەت قىلىنغان
بولســا ،ﷲۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنىڭ بۇيرۇقىــدا بــارچە ياخشــىلىق جەملەنــگەن .دېــمەك ،بــۇ خىلــدىكى
ئىتتىپاقتىن بىھاجەت .بـۇ ئىتتىپـاقتىن يامـانلىق مەقسـەت قىلىنغـان بولسـا ،ئـۇنى ﷲۋە ﷲنىـڭ
رەسۇلى ھارام قىلىپ بولغان].


ئاپتور يەنە  -37بەتتە شەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھۇلالھنىـڭ تۆۋەنـدىكى سـۆزىنى

نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ :ھېچبىـر كىشـىنىڭ بىـراۋدىن ئـۆزى خالىغـان ھەرقانـداق نەرسـىگە
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ماسلىشىش ،ئۆزىنىڭ دوستىنى دوسا تۇتۇش ،دۈشمىنىنى دۈشـمەن تۇتۇشـقا ئەھـدە ئـېلىش ھوقـۇقى
يوق .كىمكى بۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇ ئۆزلىرىگە ماسالشقانالرنى دوسا ھېساباليدىغان ،قارشىالشـقانالرنى
دۈشمەن ۋە تاجاۋۇزچى ھېساباليدىغان چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئوخشاشلىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ].


ئاپتور  -43 ،-33بەتلىرىدە مۇنداق دەيدۇ :بىلىڭالركى ،ئۇ ئەھدە سەلەف سالىھالر (ﷲئۇالردىن

رازى بولسۇن!)نىڭ يولى ئەمەس .بەلكى ئۇالرنىڭ ئەمەلىيىتى پۈتۈنلەي بۇنىڭ ئەكسىچە بولغان ئىدى.
ئەبۇ نەئىم ئەلھافىز ئەلئەسفىھانى «ھىليەتۇل ئەۋلىيا» ناملىق كىتابنىڭ  -2جىلد  -234بېتىدە
ساغالم سەنەد بىلەن مۇتەررىف ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئەششـەخىيرنىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى نەقىـل
قىلىدۇ :بىز زەيد ئىبنى سەۋھاننىڭ قېشىغا كېلەتتۇق ،ئۇ مۇنداق دەيتتى:
ـــ ئى ﷲنىڭ بەندىلىرى ئىكرام قىلىڭالر ۋە ياخشىلىق قىلىڭالر! بەنـدىلەرنىڭ ﷲقـا قىلىـدىغان
ۋەسىيلىسى ئىككى خىسلەت بىلەن بولىدۇ .بىرىنچى ـــ قورقۇش ،ئىككىنچى ـــ ئۈمىدۋار بولۇشتۇر.
مەن بىــر كــۈنى ئۇنىــڭ قېشــىغا كەلــدىم ،ئــۇالر مۇنــداق بىــر ســۆزنى تــۈزۈپ يېزىشــقان ئىــكەن:
«ﷲبىزنىڭ رەببىمىـز ،مـۇھەممەد پەيغەمبىرىمىـز ،قۇرئـان بىزنىـڭ ئىمـامىمىز ،كىمكـى بىـز بىـلەن
بولسا ،بىز ئۇنىڭ ئۈچۈنمىز .كىمكى بىز بىلەن قارشىلىشـىدىكەن ،بىزنىـڭ قـولىمىز ئۇنىڭغـا قارشـى
بولىدۇ ۋە بىزمۇ ئۇنىڭغا قارشى بولىمىز» .ئۇالر ھېلىقى يېزىلغان نەرسـىنى كىشـىلەرگە بىـر-بىـرلەپ
توغرا قىلىشقا باشلىدى ،ئۇالر مۇنداق دەيتتى:
ـــ ھەي پاالنى! بۇنى ئېتىراپ قىالمسەن؟ نۆۋەت مارا كەلگەندە:
ـــ ھەي يىگىا! بۇنى ئېتىراپ قىالمسەن؟ ـــ دېيىشتى .مەن:
ـــ ياق ،ـــ دېدىم .ئۇ مۇنداق دېدى:
ـــ يىگىتكە ئالدىرىمارالر! ھەي يىگىا ،نېمە دەيسەن؟ مەن جاۋاب بېرىپ:
ـــ ﷲتائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا مەنـدىن ئەھـدە ئالغـان ،مەن ھەرگىزمـۇ ﷲتائـاال ئالغـان ئەھدىـدىن
باشقا يېڭىدىن بىر ئەھدىنى پەيدا قىلمايمەن ،ـــ دېدىم].
ئۇ ئاخىرىدا مۇنداق دېدى:
ــــ قەۋمنىـڭ ھەممىسـى يېنىۋالــدى .ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر كىشــى ئـۇ ئەھـدىنى ئېتىـراپ
قىلمىدى .مەن ئۇنىڭغا:
ـــ قانچىلىك كىشى ئىدىڭالر؟ ـــ دېسەم ،ئۇ:
ـــ ئوتتۇزدەك ئادەم ئىدۇق ،ـــ دېدى.
ﷲسىزگە رەھمەت قىلسـۇن ،ئۇالرنىـڭ ئەمەلىيىـتىگە قـاراڭ! ئۇالرنىـڭ ھەقنـى قوبـۇل قىلىـش ۋە
ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىكى قەلبلىرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراڭ ھەمـدە ئۇالرنىـڭ ھەرقانـداق ئىـش گەرچە ئۇنىـڭ
زاھىــرى راســا ۋە تــوغرا بولســىمۇ ،ﷲنىــڭ كىتابىــدا كەلــگەن رەۋىشــتە بولمىســا يــاكى ﷲنىــڭ
پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىدىن ئىسپاتالنمىسا؛ مەيلى ئۇ ئىش گەرچە كىچىك بولسىمۇ ،ئۈممەتنى تولـۇق
پارچىاليدىغان ئىش بولسا ،تەرك ئەتكەنلىكىگە قاراڭ!]


كېـــيىن ئـــاپتور  -41بەتـــتە دەۋەتچىـــلەرگە مۇنـــداق نەســـىھەت قىلىـــش بىـــلەن كىتـــابىنى

ئاخىرالشــتۇردى :بــۇ تەتقىقــات گەرچە ئــۆزى قىســقا بولســىمۇ ،دەۋەتچىلەرنىــڭ غەپــلەت ئۇيقۇســىدىن
ئويغىنىـــپ ســـەگەك بولۇشـــى ئۈچـــۈن ۋە شـــۇنداقال ھەرقانـــداق ســـۆز-ھەرىكەتنـــى بىلمەســـتىن،
ئېنىقلىماستىن ۋە پاكىا تاپماستىن قىلىپ سالماسلىقى ئۈچۈن بىر پۇرسەت دەپ قارىلىدۇ].
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
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مانا بۇالر ئۇستاز ئەلى ئىبنى ھەسەننىڭ يازغان قىسقىچە بايانى .ئۇ گەپنىـڭ توغرىسـىنى قىلمـاي،
پايدىسىز ئۇزۇنغا سوزۇۋەتتى .ئېنىقلىماسـتىن كىتابىنىـڭ  -5بېتىـدە ئـۆزىگە قارشـى گەپ قىلىشـنى
باشالپ ،كىتابىنىڭ ئاخىرىدا يەنى  -41بەتتە باشقىالرغا نەسىھەت قىلىش بىلەن ئاخىرالشتۇردى.
ھەق گەپ ،مەن مۇشــۇ بــۆلەكتە ئەھــدىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــىدىن باشــالپ تــاكى ئــۇنى بۇزغۇچىنىــڭ
ھۆكمىگە قەدەر بايان قىلغان مەسىلىلەردە «بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسـىدا» نـاملىق
كىتابنىڭ ئاپتورى قىلغان سۆزلەرگە يېتەرلىك رەددىيە بار .شۇنداقتىمۇ ،مەن يەنە يۇقىرىدا دېـيىلگەنلەر
بارىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.
بىرىنچــى :ياخشـىلىق ۋە تەقۋادارلىققــا ياردەملىشــىش ئۈچــۈن قۇرۇلغــان ئىســالمىي جامائەتلەرنىــڭ
ئەمىرلىكــى قــانۇنلۇق ،دۇرۇس ئەمىرلىــك .بۇنىــڭ تەپســىالتى  -3بابتــا يەنــى ئۇســتاز ئەلــى ئىبنــى
ھەسەننىڭ ئەمىرلىك توغرىسىدىكى شۈبھىسىگە بەرگەن رەددىيىدە ئۆتۈپ كەتتى.
ئىككىنچى :بۇ ئەمىرلىكنىڭ شـەرىئەتكە ئۇيغۇنلـۇقى ئىسـپاتالنغان ئىـكەن ،ئـۇنى مـاقۇل كـۆرگەن
ھەرقانــداق كىشــى گەرچە ئەمىــرىگە ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشـقا ئەھــدە بەرمىــگەن بولســىمۇ ،گۇنــاھ
بولمايــدىغان ئىشــتا ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــى پەرز .چــۈنكى ،ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشـــقا
ئەھدىلەشمىگەن بولسىمۇ ،بۇ شەرىئەت تەرىپىدىن ئەزەلدىنال پەرز بولۇپ بېكىتىلگەن .تېمىنىڭ بېشىدا
بۇ ھەقتە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتتۇق.
يۇقىرىدا شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيەنىڭ بىـراۋ ئىـش ئۈسـتىدىكىلەر بىـلەن ئەھدىلەشمىسـىمۇ
ياكى قەسەم بەرمىسىمۇ ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا ئېيتقانلىرىنى بايـان قىلغـان
ئىــدىم .شــۇ ئورۇنغــا مــۇراجىئەت قىلغايســىز! 1يەنە شــۇنىڭدەك ،ئۇنىــڭ ئىىۆزۈڭالردن

بغىغىىان ئىىىى

ئىساىدنىىلەرگە ئىاائەت قىلىاىالر ،دېـگەن ئـايەتتە تىلغـا ئېلىنغـان ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرنىڭ ئاسـتىغا
ھەرقانداق ئەگىشىلىدىغان ئادەمنىڭ كىرىدىغانلىقى توغرىسىدىكى سۆزلىرىنىمۇ ئىلگىرى بايان قىلىپ
ئۆتكەن ئىدىم.
ئۇ مۇنداق دېگەن :ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ ئاسـتىغا ھەرقانـداق ئەگىشـىلىدىغان ئـادەملەر كىرىـپ
كېتىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ].

2

ئەلۋەتتە ،يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن جامائەت ئەمىرلىرىمۇ بۇنىڭ ئاستىغا كىرىدۇ.
ئۈچىنچى :مەن بۇ تېمىنىڭ  -2مەسىلىسىدە يەنى «ئەھـدىنىڭ پايدىسـى ۋە ئۇنىڭـدىن كـۆزلىگەن
مەقسەت»دە ئەھدىنىڭ ئىككى پايدىسى بارلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم.
بىرىنچى پايدىسى .باشتىال شەرىئەت ئارقىلىق پەرز بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتـائەت قىلىـش،
ئۇالرغا ھەق ئۈستىدە ياردەم بېرىش ۋە سادىق بولۇش قاتارلىق ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشـالرنى
تېخىمۇ چىڭىتىش.
ئىككىنچــى پايدىســى .شــەرىئەت باشــتا پەرز قىلىــپ بېكىــتمىگەن باشــقا نۇرغــۇن شــەرتلەرنى ئــۆز
زېممىسىگە ئېلىش بولۇپ ،ئۇ شەرتلەر قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە قارشـى كەلمىسـىال ،ئەھـدىگە ۋاپـا قىلىـش
يۈزىسىدىن ئۇنى الزىم تۇتۇش پەرز.
يۇقىرىـدا مەن شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ بــۇ توغرىــدىكى ســۆزىنى «مەجمۇئــۇل فەتــاۋا»
ناملىق كىتابنىڭ  -23جىلد  -345 ،-341بەتلىرىدىن نەقىل كەلتـۈرگەن ئىـدىم .ئـۇ ﷲتائـاال بەزى
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -35جىلد  -13 ،-3بەتلەر ر
2ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -173بەت

106

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئەمەللەرنى ئىككى نۇقتىدىن پەرز قىلىدىغانلىقى توغرۇلۇق مۇنداق دېگەن ئىدى :كىشىلەرنىڭ ئۆزئـارا
ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىشىگە ئوخشاش].

1

بۇ ئىبارە بىز توختىلىپ كېلىۋاتقان جامـائەتلەرگە تامـامەن ئۇيغـۇن كېلىـدۇ .ئەگەر بىـرەر جامـائەت
دىنغا ياردەم بېرىش مەقسىتىدە قۇرۇلغان بولسا ،ھەربىر مۇسۇلماننىڭ بۇ جامائەت بىلەن ئەھدىلەشسـۇن
ياكى ئەھدىلەشمىسۇن ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشـى پەرز ،چـۈنكى ،بـۇالر شـەرىئەت تەرىپىـدىن ئەزەلـدىنال پەرز

ْْب َوالتَّ ْ َو 
قىلىنغان .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىَ  :وتَ َع َاوسُوا ََلَ الِ ِْ

ياخشىلىق ۋە تەقۋادارىىققا

ياردە لىشىاالر! 2ئەگەر ئۇ جامائەت بىلەن ئەھدىلەشـكەن بولسـا ،بـۇ پەرز تېخىمـۇ كۈچىيىـدۇ .چـۈنكى،

ِ ِ
أئُون
ئەھدىسىگە ۋاپا قىلىش پەرزَ  .وأ َْوفُوا بال َْع ْه ِ ََّّ ال َْع ْه َ َكا ََّ َم ْ

ئەھدنگە ۋاپىا قىلىاىالر (قىيىا ەت شىىن ئ

ئەھدە ئىساىدە (يەن ئەھدنگە ۋاپا قىلغان-قىلمىغانلىق ئىساىدەئ ئەىۋەتاە سغئال-سغراق قىلىنىسىىلەر.

3

يەنە شۇنىڭغا ئوخشاش ،بۇ خىلـدىكى جامـائەتكە ئەزا ھەربىـر شـەخس مەيلـى ئەھـدە بەرگەن بولسـۇن ۋە
يــاكى بولمىســۇن ،ئــۆز مەســئۇللىرىنىڭ ســۆزىنى ئارلىشــى ۋە ئۇالرغــا ئىتــائەت قىلىشــى پەرز .ئەگەر
ئەھدىلەشسە پەرز تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.
تۆتىنچى :مۇسۇلمانالرنىڭ تائەت-ئىبـادەتلەرنى قىلىشـقا ئۆزئـارا تۈزۈشـكەن ئەھـدىلىرى دۇرۇس .بـۇ
ھەقــتە مەن «ئەھــدىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــى» دېــگەن مەســىلىدە توختالــدىم ،شــۇرا بــۇ يەردە قايتــا
تەكرارالشنىڭ ھاجىتى يوق .چۈنكى ،مەن ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنىڭ دەلىلىنى قۇرئان ،ھەدىـس ۋە
يەنە ساھابىلەرنىڭ تەرجىمىھاللىرىدىن كەلتۈرۈپ بولدۇم.
بەش ـىنچى :بــۇ خىلــدىكى ئەھ ـدىنى «بەيــئەت» دەپ ئاتاشــقىمۇ بولىــدۇ .مەن ئــۇنى (بــۇ خىلــدىكى
ئەھدىنى «بەيئەت» دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟  -ئا) دېگەن تېمىنىڭ  -5مەسىلىسىدە بايان قىلدىم.
بۇ خىلدىكى ئەھدىنى «بەيئەت» دەپ ئاتاشـنى سـاھابىلەرنىڭ ئىجمائسـى ئاسـتىغا كىرگـۈزۈش ھەم
مۇمكىن .بۇنىڭ دەلىلى ،ئىكرەمە



نىڭ يەرمۇك كۈنىسىدە ساھابىلەردىن ئالغان بەيئىتى بولۇپ ،بۇنى

ساھابىلەردىن ھېچبىرى ئىنكار قىلمىغان ۋە يەنە قەيس ئىبنى سەئد



نىڭ سىففىن ئۇرۇشىدا ئالغـان

بەيئىتى.
مېنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىم بـۇ خىلـدىكى ئەھـدىلەرنى بەيـئەت دەپ ئاتاشـنىڭ دۇرۇسـلۇقىغا
دااللەت قىلىدۇ ،شـۇرا ئۇسـتاز ئەلـى ئىبنـى ھەسـەننىڭ  -32بەتـتە دېـگەن مۇنـۇ سـۆزى ئىناۋەتسـىز:
بــارلىق پېشــقەدەم ئەھلــى ئىلىــم ۋە فىقھىشۇناســالرنىڭ بەيــئەت توغرىســىدىكى بايــانلىرى بەيئەتنــى
خەلىپىگە قىلىش بارىسىدا بولغان .بىلىشىمچە ،ئۇالر ئىچىدىن ھېچبىرى مۇسـۇلمانالر خەلىپىسـىنىڭ
غەيرىگە بېرىدىغان بەيئەت توغرۇلۇق بىرنەرسە دېمىگەن .شۇرا ،كىمكـى بۇنىـڭ قارشىسـىنى ئوتتۇرىغـا
قويىدىكەن ،بۇنىڭغا دەلىل كەلتۈرۈشى الزىـم] -33 .بەتتىكـى سـەلەف سـالىھالرنىڭ بۇنـداق يولسـىز
بەيئەتلەرگە تۇتقان مەۋقەسى قانداق بولغان ئىدى؟] دېگەن سۆزىمۇ ئوخشاشال ئىناۋەتسىز.
مېنىڭ« :ساھابىلەرنىڭ تەرجىمىھالى بۇ خىلدىكى ئەھدىلەرنى بەيـئەت دەپ ئاتاشـنىڭ پەرزلىكىـگە
ئەمەس ،دۇرۇس ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ» دېگەن سۆزۈمنى ئوبدان ئانـالىز قىلىـڭ! شـۇنىڭ ئۈچـۈن
مەن ،بۇ خىلـدىكى ئەھـدىلەرنى بەيـئەت دەپ ئاتـاش دۇرۇس بولسـىمۇ ھـازىرقى جامـائەتلەرگە بېـرىلگەن
ئەھــدىلەرنى ،خەلىــپىگە بېرىــدىغان بەيــئەتكە ئارىلىشــىپ قالمىســۇن ھەمــدە بــۇ مۇســۇلمان خەلــق
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -346بەت ر
2رسۈرە مائىدە -2ئايەت ر
3رسۈرە بەنى ئىسرائىل  -34ئايەت ر
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ئۆزلىرىنىـــڭ بوينىـــدا مۇســـۇلمانالر خەلىپىســـىگە بېرىشـــكە تېگىشـــلىك بولغـــان بەيئەتنىـــڭ يـــوق
ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ ،بۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسەتسۇن (يەنى بىرلىكتە بەدەل تۆلەپ ئىسالمىي
خەلىپىلىك تىكلىسۇن) دېـگەن مەقسـەتتە «بەيـئەت» دەپ ئاتىماسـتىن« ،ئەھـدە» دەپ ئاتـاش بىـلەن
كۇپايىلىنىشنى توغرا دەپ قارايمەن.
ئاپتورنىڭ  -33 ،-33 ،-32بەتلەردىكى «بـۇ بەيـئەتلەر سـەلەف سـالىھالرنىڭ تۇتقـان يـولى ئەمەس
ئىدى» دېگەن سۆزىگە رەددىيە بېرىش يۈزىسىدىن تۆۋەندە مەن بۇ ئۈممەتنىڭ ئەڭ ياخشـى دەۋرى بولغـان
دەسلەپكى ئۈ

ئەسىردە مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان بەزى بەيئەتلەرنـى سـۆزلەپ ئـۆتىمەن.

بۇنداق قىلىشىم «مۇسۇلمان كىشى يۇقىرىسـى ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ ،يامـانلىقتىن توسـۇش ۋە جىھـاد
قىلىشتىن ئىبارەت تائەت-ئىبادەتلەرگە ئەھدىلىشىشنى ياكى بەيئەت قىلىشنىڭ ساھابىلەر ،تابىئىنالر
ۋە ئۇالردىن كېيىنكى سەلەف سـالىھالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا تونۇلغـان ئىـش ئىكەنلىكىنـى بىلىۋالسـۇن!»
دېگەنلىكتۇر.
) (1ساھابە ئىكرەمە ئىبنى ئەبـۇ جەھىـل



نىـڭ يەرمـۇك كۈنىسـىدە مۇسـۇلمانالر ئىچىـدىكى يـۈز-

ئابرۇيلۇق تۆت يۈز كىشىدىن ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىشى

1

مانا بۇ تائەت-ئىبادەتلەرگە قىلىنغان بەيئەت بولۇپ ،بۇ ھەقتە يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتتۇق.
) (2ساھابە قەيـس ئىبنـى سـەئد
بەيئىتى



نىـڭ سـىففىن كۈنىسـىدە  43مىـڭ كىشـىدىن ئۆلـۈمگە ئالغـان

2

) (3ھىجرىيىنىڭ  -61يىلى كۇفە خەلقى شۇ ۋاقىتنىڭ خەلىپىسى يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيەگە قارشـى



ئۇرۇش ئېچىش ئۈچۈن ھۇسەين ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالى

غا قىلغان بەيئىتى

ھۇسەين تاغىسىنىڭ ئوغلى مۇسـلىم ئىبنـى ئەقىلنـى ئـۆزىگە ۋاكـالىتەن بەيئەتنـى تاپشـۇرۇۋېلىش
ئۈچۈن كۇفەگە ئەۋەتىدۇ .نەتىجىدە ،ئۇنىڭغا  18مىڭ كىشى بەيئەت قىلىدۇ.

3

) (4ھىجرىيىنىڭ  -63يىلى مەدىنە خەلقىنىـڭ يەزىـد ئىبنـى مۇئـاۋىيەگە قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش
ئۈچۈن ساھابە ئابدۇلالھ ئىبنى ھەنزەلە



غا قىلغان بەيئىتى

4

بۇ ھادىسە ھەررە ۋەقەسىدە يۈز بەرگەن ئىدى.
) (5يەزىــد ئىبنــى مۇئــاۋىيە ئۆلــۈپ كەتكەنــدىن كېــيىن ســاھابە ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبەيــر



نىــڭ

كىشىلەردىن ئۆزىگە بەيئەت بېرىشنى تەلەپ قىلىشى
ئۇنىڭغا ئېئوردانىيىدىكى مەرۋان ئىبنى ھەكەم باشلىق بەنى ئۇمەييە كىشـىلىرىدىن باشـقا پۈتكـۈل
شەھەرلەر بەيئەت قىلىدۇ .ئېئوردانىيىلىكلەر بولسا ،مەرۋان ئىبنى ھەكەمگە بەيئەت قىلىپ ئاۋۋال شام
خەلقــى ،ئانــدىن مىســىر خەلقــى ،ئانــدىن ئىــراق خەلقىــگە قارشــى ئــۇرۇش قىلىــپ ،ئــاخىرى ئــۇالر
ھىجرىيىنى ـڭ  -73يىلــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبەيــر



نــى ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ .ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبەيــر



ئەمىرۇلمــۇئمىنىين دەپ ئاتالغــان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ خەلىپىلىكــى ھىجرىيىنىــڭ  -64يىلىــدىن -73
يىلىغىچە داۋامالشقان ئىدى.

5

1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -11بەت
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -63بەت

3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -152بەت

4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -217بەت« ،فەتھۇل بارى»  -6جىلد  -118بەت ۋە  -13جىلد  -68بەت ر
5ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -134 ،-63بەتلەر ۋە «ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -238بەت
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) (6ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق بايان قىلىـدۇ :ھىجرىيىنىـڭ  -64يىلـى شـۇ ۋاقىتنىـڭ
خەلىپىسى مۇئاۋىيە ئىبنى يەزىـد ئۆلـۈپ كەتكەنـدە ،دەمەشـىق خەلقـى كىشـىلەر تـاكى بىـر خەلىـپىگە
بىرلىككە كەلگەنگە قەدەر زەھھاك ئىبنى قەيسكە «خەلق ئارىسىنى تۈزەش ۋە خەلـق ئىشـلىرىنى رەتـكە
سېلىپ بېرىش» شەرتى ئاستىدا بەيئەت قىلىدۇ].

1

) (7ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ ھىجرىيىنىڭ  -64يىلى يۈز بەرگەن ھادىسىلەر توغرۇلۇق مۇنـداق
دەيدۇ :شۇ يىلى شىئە جامائەسى سۇاليمان ئىبنـى سـەرد ئىسـىملىك بـۇ بۈيـۈك سـاھابىنىڭ ئەتراپىغـا



كۇفىــدە توپلىشـىدۇ .ئــۇالر ھۇســەين ئىبنــى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىـ

نىــڭ ئىنتىقــامىنى ئــېلىش

مەقســىتىدە نەخى ـيلە دېــگەن جايــدا ئۇچرىشىشــقا ۋەدىلىش ـىدۇ .نۇرغــۇن خــۇتبە ۋە پەنــد-نەســىھەتلەر
ئارقىسىدا ،ھەممەيلەن بىـردەك سـۇاليمان ئىبنـى سـەرد



نـى ئۆزلىرىنىـڭ ئەمىـرى قىلىـپ سايالشـقا

بىرلىككە كېلىپ ،نەخىيلىدە بىر-بىرى بىلەن قەسەمياد قىلىشىدۇ].

2

شىئەلەر ئۇ چاغدا «رافىزە» دەپ ئاتالمىغان ئىدى .ئۇالر پەقەت زەيد ئىبنى ئەلىينىڭ زامانىسىدىال
رافىزە دەپ ئاتالغان ،بۇ ھەقتە كېيىن توختىلىمىز.
) (8ھىجرىيىنىڭ  -81ۋە  -82يىللىرى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەسنىڭ ھەججا

ئەسسەقەفىيگە،

ئاندىن خەلىپە ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋانغا قارشى چىقىشى
ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەشــئەس ھەججاجنىــڭ پارىســتا تۇرۇشــلۇق ئەســكىرىي قومانــدانى ئىــدى .ئــۇ
ھەججاجنىڭ نۇرغۇن ئىشلىرىنى يامان كۆرەتتى .ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس ئەتراپىدىكى كىشـىلەرگە
مۇنداق دەيدۇ:
ـــ ﷲنىڭ دۈشـمىنى ھەججـاجنى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ تاشـالرالر! ئـۇ ئابـدۇلمەلىكنى ھوقۇقىـدىن
ئېلىش توغرۇلۇق بىـر نـېمە دېمەيـدۇ .ئەمىـرىڭالر ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەسـكە بەيـئەت قىلىڭـالر!
شۈبھىســـىزكى ،مەن ســـىلەرنى ئۆزۈمنىـــڭ ھەججـــاجنى بىرىنچـــى بولـــۇپ ھوقۇقىـــدىن ئېلىـــپ
تاشاليدىغانلىقىمغا گۇۋاھ قىلىمەن.
شــۇنىڭ بىــلەن كىشــىلەر ھەر تەرەپــتىن« :ﷲنىــڭ دۈشــمىنى ھەججــاجنى ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ
تاشـلىدۇق» دېيىشــىدۇ ۋە ئابــدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەســنىڭ قېشــىغا كېلىـپ ئۇنىڭغــا ھەججاجنىــڭ
ئورنىدا بەيئەت قىلىدۇ .ئۇالر ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشاليدىغانلىقىنى تىلغا
ئالمىغــان ئىـدى .ئوتتــۇرا يولغــا كەلگەنــدە« :ئەگەر بىــز ھەججــاجنى ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشلىســاق،
ئابــدۇلمەلىك ئىبنــى مەرۋانمــۇ ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ» دېيىشــىدۇ .ئــۇالر ئــۇ ئىككىســىنى
ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالپ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەسـكە بەيئەتنـى يېڭىاليـدۇ .ئابـدۇرراھمان ئىبنـى
ئەشئەس ئۇالردىن ﷲنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى بويىچە ئازغۇن خەلىپىلەرنى ھوقۇقىـدىن
ئېلىپ تاشالشقا ،دىنسىزالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بەيئەت ئالىدۇ].

3

ئىبنى كەسىر رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەسـنىڭ ئـۇ ئىككىسـىنى
ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىغانلىقىغا بەسـرىدىكى فىقھىشـۇناس ئۆلىمـاالر ،قـارىالر ،قېـرى-يـاش جىمـى
كىشىلەر قوشۇلغان ئىدى].

4

1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -233بەت
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -247بەت

3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -36بەت ر
4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -37بەت ر
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يەنە مۇنداق دەيدۇ :كىشىلەر ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەسنىڭ ئەتراپىغا ھەر تەرەپـتىن توپلىشىشـقا
باشاليدۇ .ھەتتا «ئۇنىڭ بىلەن  33مىـڭ ئـاتلىق ئەسـكەر 123 ،مىـڭ پىيـادە ئەسـكەر بىلـلە مارغـان»
دېيىلگەن].

1

يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس كۇفىگە كىرگەندە خەلق ئۇنىڭغا ھەججـا
ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالشقا بەيئەت قىلغان].

بىـلەن

2

ئىبنــى كەســىر يەنە مۇنــداق دەيــدۇ :ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەشــئەس بىــلەن توپالشــقان  133مىــڭ
مۇجاھىدنىڭ ھەممىسى مائـاش ئالىـدىغانالر بولـۇپ ،ئـۇالر بىـلەن يەنە ئـۆزلىرىگە ئوخشـاش (يەنـى 133
مىڭ) خىزمەتچىسىمۇ بىرگە ئىدى].

3

ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس ئۆلىماالر قىسـىمىغا جەبـلە ئىبنـى
زەھرەنى مەسئۇل قىلغان بولۇپ ،ئۇالر ئىچىدە سـەئىد ئىبنـى جـۇبەير ،ئـامىر ئەششـەئبى ،ئابـدۇرراھمان
ئىبنى ئەبۇ لەيال ،كۇمەيل ئىبنى زىياد ،ئەبۇل بۇھتەرىي ۋە باشقا ئۆلىماالرمۇ بار ئىدى .كۇمەيل ئىبنـى
زىياد ياشىنىپ قالغانلىقىغا قارىماي شىجائەتلىك ،جەرگە ماھىر كىشى ئىدى.

4

شەئبي مۇنداق دېگەن:
ـــــ ئــۇالر بىــلەن ئۇالرنىــڭ زالىملىقىغــا؛ ئۇالرنىــڭ ئــاجىزالرنى خارلىغانلىقىغــا ۋە نامــازنى تەرك
ئەتكەنلىكىگە ئاساسەن ئۇرۇش قىلىڭالر! ]

6 5

) (9ھىجرىيىنىڭ  -121يىلى زەيد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۇسەين ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبـۇ تالىـ



نىڭ ئەينى چاغدىكى خەلىپە ھىشام ئىبنى ئابدۇلمەلىككە قارشى چىقىشى
شىئەلەرنىڭ زەيدىييە تائىپىسى ئەنە شۇ زەيدكە نىسبەت بېرىلىدۇ.
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :زەيدكە كۇفە خەلقىدىن  43مىڭ كىشى ھىشـام ئىبنـى
ئابدۇلمەلىكقا قارشى چىقىش ئۈچۈن بەيئەت قىلغان].

7

( )13ھىجرىيىنىڭ  -162يىلى يەزىد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ تاغىسـىنىڭ ئـوغلى يەنـى شـۇ ۋاقىتنىـڭ
خەلىپىسى ۋەلىد ئىبنى يەزىد ئىبنى ئابدۇلمەلىككە قارشى چىقىشى
ئىبنــى كەســىر مۇنــداق دەيــدۇ :بىــز ۋەلىــد ئىبنــى يەزىــدنىڭ شــالالقلىقى ،يــۈزى قېلىنلىقــى،
پاسىقلىقى ،نامازغا سـۇس قارايـدىغانلىقى ،خەلىـپە بولۇشـتىن ئىلگىـرى ۋە كېيىنمـۇ ئوخشاشـال دىـن
ئىشــلىرىنى كــۆزگە ئىلمايــدىغانلىقى قاتــارلىق بەزى ئىللەتلىرىنــى ســۆزلەپ ئــۆتكەن ئىــدۇق .ئــۇ
خەلىپىلىك تەختىگە ئولتۇرۇپ يامانلىقنى تېخىمۇ ئاشۇرۇۋەتكەن].

8

يەزىد ئىبنى ۋەلىد ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالشقا كىرىشىدۇ ،كىشىلەر شۇنىڭغا ئاساسـەن يەزىـد
ئىبنى ۋەلىدكە بەيئەت قىلىدۇ .ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئەسكەرلەر كۆپىيىپ ھەممىسى خەلىـپىلىككە بەيـئەت
قىلىدۇ .ئۇ ۋەلىد ئىبنى يەزىدنى ئىزدەپ بېرىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.

9

( )11مۇئاۋىيە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر ئىبنى ئەبۇ تالىبنىڭ بەيئەت ئېلىشى
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -36بەت ر
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -43بەت
3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -41بەت ر
4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -42بەت ر
5ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -8جىلد  -43بەت ر
6ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد -35بەتتىن  -42بەتكىچە ر
7ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -237بەت
8ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -8بەت
9ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -11 ،-8بەتلەر ر
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ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :ھىجرىيىنىڭ  -127يىلى مۇئاۋىيە ئىبنى ئابـدۇلالھ كـۇفىگە بېرىـپ
كىشــىلەرنى ئــۆزى تەرەپــكە چاقىرىــدۇ ،ئانــدىن ئىراقنىــڭ ئەمىــرى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمەر ئىبنــى
ئابدۇلئەزىزگە قارشى ئۇرۇش ئاچىدۇ .ئۇالر ئارىسىدا دەپ تۈگەتكۈسىز ئۇرۇش بولىدۇ].

1

( )12ھىجرىيىنىڭ  -133يىلى ئابباسىيالرنىڭ تەشـۋىقاتى باشـلىنىپ تـا ھىجـرىيە  -132يىلىغـا
كەلگەنــدە ،تــۇنجى بولــۇپ ئەبۇلئاببــاس ئەسســەففاھنىڭ خەلىپىلىكــى باشلىنىشــى بىــلەن ئۇالرنىــڭ
دۆلىتىنىڭ قەد كۆتۈرۈشى
ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :ھىجرىيىنىڭ  -118يىلى ئەلى ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ۋاپات
بولىدۇ .نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ ئوغلى مۇھەممەدكە ئەلى ئۆلۈشتىن بىرنەچچە يىل بۇرۇن خەلىپىلىككە
بەيئەت قىلىدۇ ،تاكى مۇھەممەد ئۆلگەنگە قەدەر بۇ ئىش ئاشكارىالنمايدۇ .مـۇھەممەدتىن كېـيىن ئـوغلى
ئابدۇلالھ ئەبۇلئابباس ئەسساففاھ بۇ ئىشنى داۋامالشتۇرۇپ ئۇ ھىجرىيە  -132يىلى ئاشكارا بولىدۇ.

2

مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسقا كىشـىلەر قـانۇنلۇق ئـۇمەۋىيە خەلىپىلىكـى
بار ۋاقىتتا بەيئەت قىلىشتى .مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ھىجرىيىنىڭ  -125يىلى ۋاپـات بولـۇش ئالدىـدا
ئوغلى ئىبراھىمنى ئورۇن باسـارلىققا ۋەسـىيەت قىلغـان 3.ئىبـراھىم ھىجرىيىنىـڭ  -123يىلـى ئەبـۇ
مۇسلىم ئەلخۇراسانىغا ئۆز تەشۋىقاتىنى ئاشكارىالش توغرۇلۇق خەت يازىـدۇ .ئەبـۇ مۇسـلىمنىڭ قېشـىغا
ھەر تەرەپـــتىن كىشـــىلەر كېلىـــپ ئەســـكەرلەر كۆپىيىـــدۇ 4.ھىجرىيىنىـــڭ  -132يىلـــى ئىبـــراھىم
ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇ قېرىندىشى ئەبۇلئابباس ئەسسـەففاھنى ئـورۇن باسـارلىققا ۋەسـىيەت قىلىـدۇ 5.بـۇ دەل
ئــۇمەۋىيە خەلىپىلىرىنىــڭ ئــاخىرى بولغــان مەرۋان ئىبنــى مۇھەممەدنىــڭ خەلىپىلىــك دەۋرى ئىــدى.
ئەبۇلئابباس كۇفىگە كىرگەندىن كېيىن ئـۇالر ئۇنىڭغـا خەلىپىلىكنـى تاپشـۇرىدۇ .ئـۇ مـۇنبەر ئۈسـتىدە
كىشىلەردىن بەيئەت ئالىدۇ 6،كېيىن تاغىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەلىنى خەلىپە مەرۋان ئىبنى مۇھەممەد
بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا چاقىرىدۇ .ئاقىۋەت ،مەرۋان ئۆلتۈرۈلۈپ ،خەلىپىلىك ئەبۇلئاببـاس ئەسسـەففاھقا
مۇقىملىشىدۇ .بۇ ھىجرىيىنىڭ  -132يىلىدىكى ۋەقە ئىدى].

7

تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدىغىنى شۇكى ،بەنى ئابباسنىڭ ئۆز دۆلىتىنـى قـۇرۇش ئۈچـۈن ئېلىـپ
بارغان تەشۋىقاتى ،بەنى ئۇمەييە خەلىپىلىكى زامانىسىدا  32يىل ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك داۋامالشـقان.
ئۇالر قانۇنلۇق ئۇمەۋىيە خەلىپىلىكىنىڭ مەۋجۇد بولۇشىغا قارىماي كىشىلەردىن بەيئەت ئالغان.
يەنە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدىغىنى ،ئۇالر نـاتونۇش بىـر ئادەمنىـڭ نامىـدا يەنـى مـۇھەممەد



نىڭ ئائىلە تاۋابىئاتىدىن بولغان «ئەررىزا» دېگەن كىشى نامىدا خەلقتىن بەيـئەت ئـاالتتى« 8.ئەررىـزا»
دېگەنلىــك ،مــۇھەممەد



نىــڭ ئــائىلە تاۋابىئــاتى ئۇنىڭــدىن رازى بولىــدىغان ۋە ئۇنىڭغــا بىــرلىككە

كېلىدىغان ئادەم دېگەنلىك بولىدۇ .بۇنداق قىلىشنىڭ سەۋەبى ،ئەلى



تەرەپدارلىرى بىـلەن ئاببـاس



تەرەپــدارلىرى ئارىســىدىكى ئىختىالپنــى تۈگىتىــپ ،بەنــى ئ ـۇمەييىگە قارشــى ئىتتىپــاقلىقنى بارلىققــا
كەلتۈرۈش ئىدى.
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -25بەت
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -321بەت

3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -5بەت ر
4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -33بەت ر
5ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -33 ،-38بەتلەر ر
6ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -43بەت
7ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -321بەت ۋە -13جىلد  -33 ،-31 ،-33 ،-25 ،-5ۋە  -42بەتلەر
8ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -31بەت ر

106

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

( )13ئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇفيانىينىڭ بەيئەت ئېلىشى
ئىبنى كەسىر ھىجرىيىنىڭ  -132يىلى يۈز بەرگەن ھادىسىلەرنى قىسسە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :بۇ
ئىش خەلىپە ئەبۇلئابباس ئەسسەففاھنىڭ تاغىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەلىگە ئېغىر كېلىدۇ .ھادىسـىنىڭ
كېلىــپ چىقىشــى ،قىننىســرىن خەلقــى بىــلەن ھىمى ـس خەلقــى بىــر-بىــرىگە ئــادەم ئەۋەتىــپ تىــل
بىرىكتۈرۈشۈپ ،ئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇفيانىي يەنى ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبنى يەزىد ئىبنى مۇئـاۋىيە
ئىبنى ئەبۇ سۇفياننىڭ ئەتراپىغا توپلىشىپ ،ئۇالر ئۇنىڭغا خەلىپىلىككە بەيـئەت قىلىـدۇ .توپالشـقانالر
 43مىڭدەك كىشـى بولـۇپ ،ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئەلـى ئـۇالر بىـلەن ئـۇرۇش قىلمـاقچى بولـۇپ چىقىـپ،
مۇرجىل ئەخرەم دېگەن جايدا ئۇچرىشىپ ،سۇفيانىينىڭ ئالدى سـەپ قوشـۇنى بىـلەن ئـۇرۇش قىلىـدۇ.
سۇفيانىينىڭ ئالدى سەپ قوشۇن سەركەردىسى ،ئەبۇلۋەرد ئىدى .ئۇالر ئارىسىدا قاتتىق جەڭ بولىدۇ].

1

( )14ئابباســىيالر خەلىپىلىكــى زامانىســىدا ئــۇمەۋىييە خەلىپىســى ئابــدۇرراھمان ئەدداخىلنىــڭ
ئەندەلۇستا (يەنى ھازىرقى ئىسپانىيىدە) بەيئەت ئېلىشى
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ ھىجرىيىنىڭ  -138يىلـى يـۈز بەرگەن ھادىسـىلەر توغرۇلـۇق مۇنـداق
دەيدۇ :بـۇ يىلـى ،بەنـى ئـۇمەييە ئىچىـدىن ئەنـدەلۇس شـەھەرلىرىگە كىرىۋالغـان ئابـدۇرراھمان ئىبنـى
مۇئاۋىيە ئىبنى ھىشام ئىبنى ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان خەلىپە بولىدۇ .ئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەلىـدىن
قېچىپ مەغرى

رايونلىرىغا بېرىۋالغان بولۇپ ،ئۆزى بىلەن بىرگە قاچقـان يـارەنلىرىنى ئېلىـپ «يەمەن

ۋە مۇزەر گۇرۇھۋازلىقىنى» دەپ ئۇرۇش قىلىدىغان بىر قەۋمنىـڭ قېشـىغا بېسـىپ كىرىـپ ئـازاد گەردى
قۇلى بەدرىنى ئۇالر تەرەپكە ئەۋەتىـدۇ .بەدرى ئـۇ قەۋمنـى ئابـدۇرراھمانغا مايىـل قىلىـدۇ .كېـيىن قەۋم
ئابــدۇرراھمانغا بەيــئەت قىلىــدۇ .ئابــدۇرراھمان شــۇنىڭ بىــلەن قەۋمنــى يانــدۇرۇپ كېلىــپ ،ئەنــدەلۇس
شــەھەرلىرىنى قولغــا كىرگــۈزۈپ ،ئــۇالر ئۈســتىدىن غەلىــبە قىلىــدۇ ۋە ئــۇ شــەھەرلەرنى ئابباســىيالر
خەلىپىلىكىگە قاراشلىق ۋالىي يۇسۇف ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ھەبىي

ئىبنى ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنـى

ئۇقبە ئىبنى نافىئ ئەلپىھرىدىن تارتىپ ئېلىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.
ئابدۇرراھمان ،قۇرتۇبىدە ياشىغان بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇ شەھەرلەردىكى خەلىپىلىكى ھىجرىيىنىڭ -172
يىلىغىچىلىك داۋام قىلغان].

2

( )15مــۇھەممەد ئەنــنەفس ئەززەكىيەنىــڭ بەيــئەت ئېلىشــى ۋە ھىجرىيىنىــڭ  -145يىلــى ئۇنىــڭ
ئابباسىيالر خەلىپىسى ئەبۇ جەئفەر ئەلمەنسۇرغا قارشى چىقىشى
ئىبنى كەسـىر مۇنـداق دەيـدۇ :ھىجرىيىنىـڭ  -145يىلـى بولـۇپ ئـۆتكەن ھادىسـىلەرنىڭ بىـرى،
مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھەسەن (ئەننەفس ئەززەكىـيە-ئا)نىـڭ مەدىنىـدە ،ئۇنىـڭ قېرىندىشـى
ئىبراھىمنىڭ بەسرىدە تۇرۇپ ئەبۇ جەئفەر ئەلمەنسۇرغا قارشى چىقىشى].

3

ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھەسـەن مەدىـنە خەلقىـدىن يـاردەم

ُ ا ُمِينً ا
سورايدۇ .ئۇنىڭغا مەدىنە خەلقـى بويسـۇنىدۇ .ئـۇ كىشـىلەرگە بامـدات نـامىزىنى ِسَّا فَ تَ ُْنَ ا لَ َ
ك فَ ْت ً

سۈرىسىنى ئوقۇپ ئۆتەپ بېرىدۇ .بۇ مۇشۇ يىل رەجەب ئېيىنىـڭ يېڭـى ئـاي چىققـان كېچىسـى ئىـدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ شۇ كـۈنى مەدىـنە خەلقىـگە خـۇتبە ئوقـۇپ بەنـى ئاببـاس توغرۇلـۇق ئـۇالرنى

سۆكىدىغان نۇرغۇن گەپلەرنى قىلىدۇ ۋە ئۇالرغا ئۆزىنىـڭ بىـرەر شـەھەرگە چۈشسـىال شـەھەر خەلقىنىـڭ
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -52بەت

2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -74بەت

3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -82بەت ر

109

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئــۆزىگە ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــقا بەيــئەت قىلغانلىقىــدىن خەۋەر بېرىـدۇ .شــۇنىڭ بىــلەن ئۇنىڭغــا
ئازغىنە كىشىلەردىن باشقا پۈتۈن مەدىنە خەلقى بەيئەت قىلىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھنىڭ ئـۇ كىشـىگە بەيـئەت قىلىشـقا پەتىـۋا بەرگەنلىكىنـى
رىۋايەت قىلىدۇ .ئىمام مالىكقا:
ـــ بىزنىڭ بـوينىمىزدا مەنسـۇرغا بەرگەن بەيـئەت بـار ،ــــ دېيىلگەنـدە ،ئـۇ مۇنـداق جـاۋاب بەرگەن
ئىدى:
ـــ سىلەر مەجبۇرالنغان ئىدىڭالر ،مەجبۇرالنغان كىشىنىڭ بەيئىتى ھېسـاب ئەمەس .شـۇ چاغـدىكى
كىشىلەر ئۇنىڭغـا ئىمـام مالىكنىـڭ سـۆزىگە ئاساسـلىنىپ تـۇرۇپ بەيـئەت قىلغـان .ئىمـام مالىـك بـۇ
مەزگىللەردە ئۆز ئۆيىنى الزىم تۇتقان ئىدى ].

1

ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيـدۇ :خەلىـپە ئەبـۇ جەئـفەر ئەلمەنسـۇر مـۇھەممەد ئىبنـى ئابـدۇلالھقا
مۇنداق خەت يازىدۇ:
ـــــ ســارا ﷲۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنىڭ ئەھــدۇپەيمانى بولســۇنكى ،ئەگەر ســەن مېنىــڭ ئىتــائىتىمگە
قايتىدىغان بولساڭ ،سارا ۋە سارا ئەگەشكەنلەرگە ئامانلىق بېرىمەن.

2

مەنسۇر مۇھەممەدكە قارشى ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئەسكەرلىرىنى ئەۋەتكەندە ،مـۇھەممەد ئىبنـى ئابـدۇلالھ
مۇنبەرگە چىقىپ كىشىلەرگە خۇتبە سۆزلەپ ئۇالرنى جىھادقا تەرغى
كىشى ئىدى.]3

قىلىدۇ .ئـۇالر  133مىڭغـا يـېقىن

4

( )16مۇھەممەد ئەننەفس ئەززەكىيىنىڭ قېرىندىشى ئىبراھىم ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھەسـەننىڭ
بەيئەت ئېلىشى
ئىلگىرى ئۇ كىشىلەرنى مەخپىي ھالدا قېرىندىشى تەرەپكە دەۋەت قىالتتـى .ھىجـرىيە  -145يىلـى
قېرىندىشى مۇھەممەد قەتلى قىلىنغاندىن كېيىن ،كىشىلەرنى ئۆزى تەرەپكە ئاشكارا دەۋەت قىلىدۇ .ئـۇ
بەسرىگە يېتىپ كەلگەندە ،ئۇنىڭغا نۇرغۇن كىشىلەر بەيئەت قىلىـدۇ .شـۇنداقال ،باشـقا كىشـىلەرمۇ ھەر
تەرەپــتىن بەيــئەت قىلىــش مەقســىتىدە كېلى ـدۇ .ئۇنىڭغــا بەســرە ،ئەھــۋاز ،پــارىس ،مەدائىــن ۋە سـەۋاد
قاتارلىق جايالر بويسۇنىدۇ .ئۇ بەسرىدىن خەلىپە ئەبۇ جەئفەر ئەلمەنسۇرنىڭ لەشكەرلىرى بىـلەن ئـۇرۇش
قىلىش مەقسىتىدە كۇفىنى نىشانالپ  133مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلەن ئاتلىنىدۇ.

5

ئىبنــى كەســىر مــۇھەممەد ۋە قېرىندىشــى ئىبــراھىم توغرۇلــۇق يەنە مۇنــداق دەيــدۇ :ئۆلىمــاالر ۋە
ئىمامالردىن بولغان بىر گـۇرۇھ كىشـىلەرنىڭ ئـۇ ئىككىسـىنىڭ غەلىـبە قىلىـپ ئوتتۇرىغـا چىقىشـىغا
مايىل ئىكەنلىكى ھېكايە قىلىنىدۇ].

6

يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەندەك ،ئىمام مالىـك رەھىمەھـۇلالھ مۇھەممەدنىـڭ ئوتتۇرىغـا چىقىشـىغا مايىـل
بولغــان كىشــىلەردىن ئىــدى .ئىمــام ئەبــۇ ھەنىــفە ،شــۆئبە ئىبنــى ھەججــا

ۋە ھۇشــەيم قاتــارلىقالر

ئىبراھىمنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشـىغا مايىـل بولغـان كىشـىلەردىن بولـۇپ ،ئـاخىرقى ئىككىسـى ھەدىـس
ئىماملىرىدىن ئىدى.
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -84 ،-83بەت

2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -85 ،-84بەت ر
3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -88بەت ر
4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -82بەتتىن  -33بەتكىچە
5ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -31بەتتىن  -34بەتكىچە
6ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -35بەت
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( )17ھىجرىيە  -231يىلى ئەھمەد ئىبنى نەسرى ئەلخۇزائىينىڭ ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ يامـانلىقتىن
توسۇش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك بەيئەت ئېلىشى ،ئاندىن يەنە ،خەلىپە ۋاسىقنىڭ بىـدئەتچى ۋە پاسـىقلىقى
سەۋەبلىك ئۇنىڭغا قارشى ھەم بەيئەت ئېلىشى
ئىبنى كەسىر مۇنـداق دەيـدۇ :ھىجـرىيە  -231يىلـى ئەھـمەد ئىبنـى نەسـرى ئەلخـۇزائىي (ﷲئـۇ
كىشىگە رەھمەت قىلسۇن! ياتقان جايىنى ھۆرمەتلىك قىلسۇن!)نىڭ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقەسـى يـۈز بېرىـدۇ.
ھىجرىيە  -231يىلى خەلىپە مەئمۇن باغدادتىن غايى

بولۇپ ،لـۈكچەك ۋە بـۇزۇق ئـادەملەر كۆپىيىـپ

ئەۋجىگە چىققانـدا ،پۈتـۈن ئاممـا ئۇنىڭغـا ياخشـىلىققا بـۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن توسـۇش خىزمىتىنـى
قىلىشقا بەيئەت قىلىدۇ.
باغدادتىكى «نەسرىي» دېگەن كىچىك بازار ئەنە شۇ كىشىنىڭ نامى بىلەن تونۇلغان .ئەھمەد ئىبنى
نەســرىي ،ئىلىملىــك ،دىيانەتلىــك ،ســالى ئەمەللەرنــى قىلىــدىغان ،ياخشــىلىققا تىرىشــىدىغان ۋە
ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسىدىغان سۈننەت پېشۋالىرىدىن ئىـدى .ئـۇ يەنە قۇرئـان كەرىمنىـڭ
مەخلــۇق ئەمەس ،بەلكــى ﷲتائــاال تەرىپىــدىن چۈشــۈرۈلگەن ﷲنىــڭ كــاالمى ئىكەنلىكىــگە دەۋەت
قىلغۇچىالردىن ئىدى.
ۋاسىق ئۆزىدىن ئىلگىرىكى دادىسى ۋە تاغىسـى مەئمۇننىـڭ ئەقىدىسـىگە تايىنىـپ «قۇرئـان كەرىـم
مەخلۇق» دېگەن پىكىردە ئەڭ چىڭ تۇرىدىغان ،قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىستىن قىلچە دەلىل-پاكىتسـىزال
ئۇ پىكىرگە كىشىلەرنى كېچە-كۈندۈز دەۋەت قىلىدىغان كىشى ئىدى.
ئەھمەد ئىبنى نەسرىي كىشىلەرنى ﷲتەرەپكە چاقىرىش؛ ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامـانلىقتىن توسـۇش
ۋە «قۇرئــان كەرىــم مەخلــۇق ئەمەس ،بەلكــى ﷲتائــاال تەرىپىــدىن چۈشــۈرۈلگەن ﷲنىــڭ كــاالمى»
ئىكەنلىكىگە قايىل بولۇشقا دەۋەت قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئېلىـپ بارىـدۇ .ئۇنىـڭ كىشـىلەرنى
دەۋەت قىلىشى نەتىجىسىدە ،باغداد خەلقىدىن مىڭالرچە كىشى ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشىدۇ ۋە باشقىالرنى
ئۇنىڭ تەرىپىگە چاقىرىشقا باشاليدۇ.
ئەبۇ ھـارۇن ئەسسـىرا

مەشـرىقتىكى خەلقلەرنـى؛ تالىـ

مەغرىبتىكـى خەلقلەرنـى ئەھـمەد ئىبنـى

نەسرىي تەرەپـكە چـاقىرىش ئۈچـۈن يـۈرۈپ كېتىـدۇ .شـۇنداق قىلىـپ ئەھـمەد ئىبنـى نەسـرىي تەرەپـكە
مىڭالرچە كىشى ۋە نۇرغۇنلىغان جامائەتلەر توپلىشىدۇ.
شۇ يىلى شەئبان ئېيىدا ،پادىشاھنىڭ بىدئەتچىلىكى؛ «قۇرئان كەرىم»نىـڭ مەخلۇقلىقىغـا قايىـل
قىلىش بارىسىدا دەۋەت قىلغانلىقى ھەمدە ئـۇ ،ئۇنىـڭ قومانـدان ۋە قـول ئاسـتىدىكىلىرىنىڭ گۇنـاھ-
مەئسىيەت ۋە بۇزۇقچىلىقالرغا چۆمگەنلىكى تۈپەيلى ،ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىـش ئۈچـۈن ،ئەھـمەد ئىبنـى
نەسرىيگە ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسۇشقا بەيئەت بېرىش ،مەخپىي ھالەتتە ئېلىپ بېرىلغـان
ئىدى].

1

ھۆرمەتلىــك كىتابخــان! مەن بايــان قىلغــان بــۇ بەيــئەتلەرگە ،ئۇنىــڭ ئاســتىغا كىــرگەن مىڭــالرچە
كىشىلەرگە ،ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قوبۇل قىلغان تابىئىنالرغا ۋە ئىككى ئىمام يەنى ئىمام مالىـك بىـلەن
ئىمام ئەبـۇ ھەنىفىنىـڭ كىشـىلەرنى ئـۇ بەيـئەتكە تەرغىـ

قىلغانلىقىغـا قـاراڭ! ئانـدىن «بەيئەتنىـڭ

سۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا» نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى كەلتـۈرگەن« :پېشـقەدەم ئەھلـى
ئىلىملەردىن ھېچبىرى بۇنداق بەيئەتلەر توغرۇلۇق توختالمىدى» ۋە يەنە مەزكـۇر كىتابنىـڭ -33 -32
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -13جىلد  -334 ،-333بەتلەر
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بەتلىرىدىكى« :بۇ ئۈممەتنىڭ سەلەفلىرى بۇنداق يولسىز بەيئەتلەر توغرىسىدا مەۋقەسى قانداق بولغـان
ئىدى؟» دېگەن ئىبارىلەرگە قاراڭ!

1

مەن يۇقىرىدا بايان قىلغان بەيئەتلەر تۆۋەندىكى بىرقانچە تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ:
 -1جىھادقا ۋە ﷲيولىدا ئۆزىنى قۇربان قىلىشقا بەيئەت ئېلىش .بۇنىڭ مىسالى ،سـاھابە ئىكـرەمە
ئىبنى ئەبۇ جەھىل



ۋە قەيس ئىبنى سەئد



نىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن ئالغان بەيئىتى.

 -2ياخشــىلىققا بــۇيرۇش ۋە يامــانلىقتىن توسۇشــقا بەيــئەت ئــېلىش .بۇنىــڭ مىســالى ،مەدىــنە
خەلقىنىڭ ھەررە ۋەقەسىدە ئۆز ئەمىرلىرىگە بەرگەن بەيئىتى ۋە سۇاليمان ئىبنى سـەرد ،ئەھـمەد ئىبنـى
نەسرىي ئەلخۇزائىينىڭ ئالغان بەيئىتى.
 -3خەلىــپە ئوتتۇرىغــا چىققـۇچە بىــر تــائىپە مۇســۇلمانالرنىڭ ئىشــىنى بېجىرىــپ تۇرۇشـقا بەيــئەت
ئېلىش .بۇنىڭ مىسالى ،دەمەشىق خەلقىنىڭ زەھھاك ئىبنى قەيسكە بەيئەت قىلىشى.
 -4زالىم پادىشاھالردىن خەلىپىلىكنى تارتىپ ئېلىشقا بەيئەت قىلىش .بۇنىڭ مىسـالى ،ھۇسـەين
ئىبنى ئەلى ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ،ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشـئەس ،زەيـد ئىبنـى ئەلـى ،يەزىـد ئىبنـى
ۋەلىد ،مۇئاۋىيە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر ،ئابباسىيالر ،ئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇفيانى ،ئابـدۇرراھمان
ئەدداخىــل ،مــۇھەممەد ئەنــنەفس ئەززەكىــيە ۋە ئۇنىــڭ قېرىندىشــى ئىبــراھىم قاتارلىقالرنىــڭ ئالغــان
بەيئەتلىرى.
يۇقىرىدىكىلەردىن ئاۋۋالقى ئۈ

خىلى خەلىپىلىككە قىلىنغان بەيـئەت ئەمەس ،بـۇنى «بەيئەتنىـڭ

سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى «يولسـىز بەيـئەتلەر» دەپ ئاتىـدى ۋە
يەنە سەلەف سالىھالر ئىچىدە بۇ خىلدىكى «بەيئەت»نىڭ ئېلىـپ بېرىلغـانلىقىنى ئىنكـار قىلـدى-4 .
خىل بەيئەتكە كەلسەك ،ئۇمۇ خەلىـپىگە بېـرىلگەن بەيـئەت بولماسـتىن ،بەلكـى خەلىپىلىكنـى تەلەپ
قىلىش ۋە شۇ ۋاقىتنىڭ خەلىپىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن قىلىنغان بەيئەت ئىدى.
دېمەك ،بۇالرنىڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر بەيـئەت خەلىـپىگە قىلىنغـان بەيـئەت ھېسـابالنمايدۇ .پەقەت
خەلىپىلىكنىــڭ ئــۇنى تەلەپ قىلغۇچىغــا مۇقىملىشىشــى ۋە كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالرنىڭ بەيــئەت
قىلىپ ،ئۇنىڭ ئىتائىتى ئاستىغا كىرىشى بىلەنال ئاندىن خەلىپىگە قىلىنغـان بەيـئەت دەپ ئېتىبارغـا
ئېلىنىدۇ .ئەمما ،بۇنىڭ ئالدىدىكى قانۇنلۇق بەيئەت بولسا ،شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىكى قارشـى چىقىلغـان
خەلىپىگە قىلىنغان بەيئەتتۇر.
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ،يەزىد ئىبنى ۋەلىد ،ئابباسىيالر ،ئابدۇرراھمان ئەدداخىل قاتـارلىقالر بولسـا،
مۇقىملىشىپ بولغان خەلىپىلىككە قارشى چىققۇچىالردىن ھېسـابلىنىدۇ .بۇالرنىـڭ بەيئەتلىـرى ئـۇالر
مەيلى كېيىن خەلىپە بولسۇن ياكى بولمىسۇن ،خەلىپىلىك ئۇالرغا مۇقىملىشىشـتىن بـۇرۇن «يولسـىز
بەيئەتلەر» دېگەن ئاتالغۇنىڭ ئاستىغا كىرىدۇ.
بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ:
ـــ ئاشۇ خەلىپىلەرگە قارشى چىققۇچىالرنىڭ ھۆكمى نېمە؟
مەن جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەيمەن:
ـــ كاپىر ھۆكۈمرانغا قارشى چىقىشنىڭ قادىر بواللىغـان كىشـىگە پەرز بولىدىغانلىقىـدا ھېچقانـداق
ئىختىالپ يوق .ئەمما ،پاسىق ياكى زالىم ھۆكۈمرانغا قارشى چىقىش مەسىلىسـىگە كەلسـەك( ،مەزكـۇر
بەيئەتلەرنىڭ ئاساسلىق يۈز بېرىش سـەۋەبى شـۇنىڭدىن بولغـان) بۇنىڭغـا قارىتـا سـەلەف سـالىھالرنىڭ
1ر«بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» ناملىق كىتاب  -33 ،-32بەتلەر
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كۆزقارىشـــى بىـــردەك ئەمەس .ياخشـــىلىققا بـــۇيرۇش ۋە يامـــانلىقتىن توســـۇش توغرۇلـــۇق كەلـــگەن
ھەدىسلەرنىڭ ئومۇمىيلىقىنى نەزەردە تۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ بەزىسى «قارشى تـۇرۇش پەرز» دەپ قارىغـان .يەنە

مه» «كىمكى ئەمىرىنىـڭ بىـرەر ئىشـىنى ياقتۇرمىسـا سـەۋر قىلسـۇن»
رشمًٌٍِرناملِاَّ هر
بەزىسى « اْعر اك هرا هرْعرَ هاْ هعه ا
دېگەن ھەدىسلەرنى نەزەردە تۇتۇپ قارشى چىقىشتىن توسقان.

مەزكــۇر بەيئەتلەرنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى ،ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توسۇشــتىن ئىبــارەت
پەرزنىڭ ئومۇمىيلىقىنى نەزەردە تۇتقانلىقتىن بولغان .پىتنىلەر يۈز بەرگەنـدىن كېـيىن ،ئەھلـى سـۈننە
ۋەلجامائەنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ پىكرى ،زالىم پادىشاھالرغا سەۋر قىلىش ۋە ئۇالرغا قارشى چىقماسلىققا
مۇقىمالشتى.
بۇ كونا ئىختىالپالر ۋە ئىمام نەۋەۋىينىڭ بۇ ھەقتىكى بېكىگەن پىكرى يۇقىرىـدا زىكـرى قىلىنـدى.
ئىمام نەۋەۋىي مۇنداق دەيدۇ :قازى ئىياز مۇنداق دېگەن :ئۇالرنىڭ بەزىسى‹ :ئەگەر خەلىپىدە پاسىقلىق
يۈز بەرگەندە ،ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالش پىتنە ۋە جەرنى كەلتۈرۈپ چىقارمىسىال پەرز› ،دەيدۇ.
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەدىكى كۆپ قىسىم فىقھىشۇناس ئالىمالر ،ھەدىسشۇناس ئالىمالر ۋە ئىسالمىي
تەتقىقــاتچىالر مۇنــداق دەيــدۇ‹ :مۇســۇلمان ھۆكــۈمران پاســىقلىق ،زۇلــۇم ۋە ھەق-ھوقــۇقالرنى زايە
قىلىۋېتىش قاتارلىق قىلمىشالر سەۋەبلىك ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالنمايدۇ .بۇنىڭلىق بىـلەن ئۇنىڭغـا
قارشى چىقىش دۇرۇس بولمايدۇ .بۇ ھەقتە نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەچكە ئۇنىڭغا پەند-نەسـىھەت قىلىـش
ۋە قورقۇتۇش پەرز›.
قازى ئىياز مۇنداق دەيـدۇ‹ :ئەبـۇ بەكـرى ئىبنـى مۇجاھىـد بـۇ توغرىـدا ئىجمائنىـڭ بـارلىقىنى دەۋا
قىلغان بولسىمۇ ،ئۆلىماالرنىڭ بەزىسى ئۇنىڭغا ئىمام ھۇسـەين ،ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبەيـر ،شـۇنىڭدەك،
مەدىنە خەلقىنىڭ بەنى ئۇمەييىگە قارشى تۇرغانلىقى ۋە تـابىئىنالر ،بىرىنچـى ئەسـىردىكىلەردەك چـوڭ
بىر جامائەتنىڭ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس بىـلەن بىـرلىكتە ھەججاجغـا قارشـى تۇرغـانلىقى بىـلەن
رەددىيە بەردى›.
بۇ دېگۈچى ھەدىستىكى «ئەمىرلىكنى ئۇنىـڭ ئەھلىـدىن تاالشماسـلىققا بەيـئەت قىلـدۇق» دېـگەن
ئىبارىنى ئادىل پادىشاھالر توغرىسىدا كەلگەن دەپ بۇرمىلىدى.
كۆپ سانلىق ئۆلىماالرنىـڭ دەلىلـى شـۇكى ،ئۇالرنىـڭ ھەججاجغـا قارشـى چىقىشـى ،پەقەت ئۇنىـڭ
پاســىقلىقى ســەۋەبىدىنال بولماســتىن ،بەلكــى يەنە شــەرىئەتنىڭ قىســمەن يەرلىرىنــى ئۆزگەرتىــپ بەزى
كۇفرىنى ئاشكارا قىلغانلىقى ھەم سەۋەب بولغان.
قازى ئىياز يەنە مۇنداق دەيدۇ‹ :ئېيتىلىشىچە ،بۇ ئىختىالپ ئىلگىرى بار ئىـدى ،كېـيىن ئۆلىمـاالر
ئۇالرغا قارشى چىقىشنى توسۇشقا بىرلىككە كەلگەن .ﷲياخشى بىلگۈچى›].

1

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيـدۇ :زالىـم پادىشـاھالرغا سـەۋر قىلىـش،
ئۇالرغا قارشى چىقماسلىق ـــ بۇ مەسىلىدىكى كونا دەتاالشتىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئەھلى سـۈننە
ۋەلجامائەنىڭ مۇقىمالشقان پىكرى].

2

بــۇ مەســىلە ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامــائە ئېتىقادىنىــڭ قول ـدىن قولغــا ئېلىــپ ئوقۇلىــدىغان ئەقىــدە
كىتابلىرىغىمۇ كىرگۈزۈلدى.
«ئەقىـــدەتۇت تاھـــاۋىيە» نـــاملىق كىتابنىـــڭ ئـــاپتورى مۇنـــداق دېـــگەن :خەلىـــپە ۋە ئىـــش
ئۈســتىدىكىلىرىمىزگە قارشــى چىقىشــنى گەرچە ئــۇالر زۇلــۇم قىلســىمۇ تــوغرا دەپ قارىمــايمىز؛ ئۇالرغــا
1ر«شەرھۇن نەۋەۋىي لىسەھىيھىن مۇسلىم»  -12جىلد  -223بەت ر
2ر«مىنھاجۇس سۈننە» -2جىلد  -241بەت
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بەددۇئــا قىلمــايمىز؛ ئۇالرنىــڭ ئىتائىتىــدىن قــول تارتمــايمىز؛ ئۇالرغــا ئىتــائەت قىلىشــنى «گۇنــاھ-
مەئسىيەتكە بۇيرۇمىسىال ﷲقا ئىتائەت قىلغانلىقنىڭ جۈملىسىدىن پەرز» دەپ قـارايمىز؛ ئـۇالر ئۈچـۈن
ياخشىلىق ،خاتىرجەملىك تىلەپ دۇئا قىلىمىز].

1

ئىبنى ھەجەر بۇنىڭغىمۇ ئىجمائنىڭ بارلىقىنى ئىبنـى بەتتالـدىن نەقىـل قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ:
ئىبنــى تىــين ،داۋۇدىنىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى نەقىــل قىلىــدۇ‹ :ئۆلىماالرنىــڭ زالىــم ئەمىــرلەر
ھەققىدىكى كۆزقارىشى شۇكى ،ھېچقانداق پىتنە تۇغدۇرماي ،زۇلۇم قىلمـاي ئـۇنى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ
تاشالشقا قادىر بولسا ،ئۇنىـڭ ھوقـۇقىنى ئېلىـپ تاشـالش پەرز ،ئەگەر ئۇنىڭغـا قـادىر بواللمىسـا ،سـەۋر
قىلىش پەرز›.
ئىبنى تىين ئۆلىماالرنىڭ بەزىسىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ‹ :ھوقۇقنى پاسىققا تۇتقـۇزۇش
ئەسلىدىنال دۇرۇس ئەمەس .ئەگەر ئۇ ئىلگىرى ياخشى كىشى بولۇپ ،كېيىنلىكتە زۇلۇمنى پەيدا قىلغان
بولسا ،ئۇنىڭغا قارشى چىقىشنىڭ دۇرۇس ياكى دۇرۇس ئەمەسـلىكىدە ئۆلىماالرنىـڭ كۆزقارىشـى بىـردەك
ئەمەس .توغرىسى ،قارشى چىقىشتىن توسۇش ،لېكىن كاپىر بولسا قارشى چىقىش پەرز›].

2

شۇنداقتىمۇ ئىبنى ھەزمى :ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسـۇش ھەققىـدىكى ھەدىسـلەرنىڭ
ئومۇمىيلىقى كۈچكە ئىگە .بـۇ ھەدىسـلەر سـۈكۈت قىلىـپ تۇرۇشـقا بۇيرۇغـۇچى ھەدىسـلەرنى ئەمەلـدىن
قالدۇرىدۇ] ،دېدى.

3

زالىم پادىشاھقا سەۋر قىلىش توغرىسىدا بېكىتىلگەن ئىجمـائ ئىبنـى ھەزمىنىـڭ پىكـرىگە قارشـى
دەلىلـدۇر .ئۇنىــڭ «ئەمەلـدىن قالدۇرىــدۇ» دېيىشــى ئۈچـۈن ئىككــى ھەدىسـنىڭ ســۆزلەنگەن تــارىخىنى
بىلىش الزىم .توغرىسى« ،ئۇسـۇل قائىـدىلىرى بـويىچە ئومۇملـۇق ۋە خاسـلىق بـار» دېيىشـتۇر .زالىـم
پادىشــاھقا ســەۋر قىلىــش توغرۇلــۇق كەلــگەن ھەدىســلەر خاســلىققا ئىــگە ،ياخشــىلىققا بــۇيرۇش ۋە
يامانلىقتىن توسۇش توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەر بولسا ،ئومۇملۇققـا ئىـگە .ئەلـۋەتتە ،خاسـلىققا ئىـگە
ھەدىس ئومۇملۇققا ئىگە ھەدىستىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ.
ئالتىنچى« :بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» ناملىق كىتابنىڭ ئـاپتورى شـەيخۇل
ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ئېيتقان سۆزلەردىن پەقەت ئۆزىنىڭ رايىنى كۈچلەندۈرىـدىغان «بـۇ
ئەھدىلەر بىدئەتتۇر ،باتىلدۇر» دېگەن بىر ئىبارىنىال ئۈزۈندە قىلىـپ ئېلىـپ ،رايىغـا قارشـى كەلگەننـى
تاشـــلىدى .ئىبنـــى تەيمىيىنىـــڭ ســـۆزىدىن خالىغـــاننى ئـــېلىش ،خالىغـــاننى تاشـــالش بىلەنـــال
كۇپايىلەنمەستىن ،بەلكى يەنە بۇنىڭدىنمۇ ھالقىپ كىتابخانغا «شـەيخۇل ئىسـالم كىشـىلەرنىڭ ئۆزئـارا
ياخشــىلىق ۋە تەقۋادارلىقق ـا يــاردەم بېرىش ـكە ئەھدىلىشىشــىنى ھەمــدە ئۇالرنىــڭ ئىتتىپاقلىشىشــىنى
ئىنكار قىلىدىكەن» دېگەن گۇمـاننى سـېلىش ئۈچـۈن ،شـەيخۇل ئىسـالمنىڭ بەزى سـۆزلىرىنى تاشـالپ
ئۆزىنىڭكىنى قوشۇپ قويـدى .ئۆلىماالرنىـڭ پەتىـۋالىرىنى نەقىـل كەلتۈرۈشـتە بۇنـداق ئۆزگەرتىـۋېتىش
ھېچقاچان ئىلىمگە قىلىنغان ئامانەتدارلىق ئەمەس.
ئاپتور كىتابىنىڭ  -36بېتىدە شەيخۇل ئىسالمنىڭ  -28جىلـد  -18بېتىـدىكى بىـر ئىبارىسـىنى
ئۆزىنىڭ رايىغا بويسۇندۇرۇش مەقسىتىدە ،بەزى سۆزلۈكلەرنى تاشالپ ،بەزىلىرىنى ئۆزى قوشقان ئاساسـتا
نەقىل قىلغان.
شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇلالھ شــاگىرتالرنىڭ ئۇســتازلىرىغا بىلىنــى بــاغالپ
ئەھدىلىشىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆرۈنۈشتىكى ئەھدىلىشـىش ئـارقىلىق مۇتەئەسسـىپلىك قىلىشـتىن
1رھىجرىيە  -1434يىلى «ئەلمەكتەبۇل ئىسالمى» نەشرىياتى تەرىپىدىن بېسىلغان «شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىييە»  -373بەت
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -8 ،-7بەتلەر

3ر«ئەلمۇھەلال»  -3جىلد  -362بەت ر
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چەكلەپ مۇنداق دېـگەن ئىـدى :بۇنـداق بىلىنـى بـاغالپ (بىـرەر جامـائەتكە) ئەزا بولۇشـتىن مەقسـەت
ياخشىلىققا ياردەملىشىش بولسـا] لـېكىن ئـاپتور بـۇ ئىبـارىنى« :ئەگەر ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىتتىپـاق (بىـرەر
جامائەتكە) ئەزا بولۇش ۋە بەيئەتتىن مەقسىتى ياخشىلىققا ياردەملىشىش بولسا» دەپ يازغان.
ئــاپتور ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇلالھ دېمىــگەن «بەيــئەت» ئىبارىســىنى ئۆزىنىــڭ پىكرىنــى
كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن توقۇپ چىقىپ ئىبنى تەيمىيىنىڭ سۆزىنىڭ ئىچىـگە كىرگـۈزگەن .يەنە شـۇنىڭغا
قوشۇپ ،ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنىـڭ «بىلىنـى بـاغالش» دېـگەن سـۆزىنى «ئىتتىپـاق» دېـگەن
سۆزگە ئۆزگەرتكەن.
ئــاپتور كىتابىنىــڭ  -37بېتىــدە شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھۇلالھنىــڭ مۇنــداق
دېگەنلىكىنــى نەقىــل قىلى ـدۇ :ھېچبىــر كىشــىنىڭ بىــراۋدىن ئــۆزى خالىغــان ھەرقانــداق نەرســىگە
ماسلىشىش ،ئۆزىنىڭ دوستىنى دوسا تۇتۇش ،دۈشمىنىنى دۈشـمەن تۇتۇشـقا ئەھـدە ئـېلىش ھوقـۇقى
يوق .كىمكى بۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇ ئۆزلىرىگە ماسالشقانالرنى دوسا ھېساباليدىغان ،قارشىالشـقانالرنى
دۈشمەن ۋە تاجاۋۇزچى ھېساباليدىغان چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئوخشاشلىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ].

1

بــۇ نەقىلمــۇ كىتابخانغــا «شــەيخۇل ئىســالم كىشــىلەرنىڭ ئۆزئــارا ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلىشــقا
ئەھدىلىشىشىنى ئىنكار قىلىدىكەن» دېگەن گۇماننى تاشالپ قويىدۇ.
ھەق شۇكى ،شەيخۇل ئىسالمنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزى مۇنۇ سوئالنىڭ جاۋابىدا كەلـگەن :بىـر يېڭـى
ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى ،ئۇستاز ۋە شاگىرتالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا تـۇرۇپ ،ئـى ياخشـىلىق جامائەسـى! مەن
ﷲتائاال ۋە سىلەردىن پاالنىدىن مېنىڭ ئۇنىڭغا قېرىنداش ياكى ھەمراھ ياكى خىزمەتچى ياكى شاگىرت
بولۇشىمنى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر سۆزنى دەپ قوبۇل قىلىشىنى سوراپ بېقىشـىڭالرنى ئىلتىمـاس
قىلىمەن دېسە ،جامائەتنىڭ ئىچىـدىن بىرسـى ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئۇنىڭـدىن ئەھـدە ئېلىـپ ۋە ئۇنىڭغـا
خالىغان نەرسىنى شەرت قويۇپ بېلىنى ياغلىق ياكى ئۇنىڭدىن باشقا نەرسە بىلەن باغلىسا ،بۇ قىلىـق
دۇرۇسمۇ ياكى دۇرۇس ئەمەسمۇ؟]

2

شەيخۇل ئىسالم بۇنىڭ ئىچىدىن بېلىنى باغالش ۋە ئۇستازنىڭ ھەق ئۈستىدە بولۇشى يـاكى باتىـل
ئۈستىدە بولۇشىغا قارىماي ،ئۇنىڭغا مۇتەئەسسىپلىك قىلىش قاتارلىق دۇرۇس بولمايـدىغانلىرىنى بايـان
قىلىش بىلەن جاۋاب بەردى .بۇنى «بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» دېگەن كىتابنىڭ
ئاپتورى نەقىل قىلغان.
شــەيخۇل ئىســالم بۇنىــڭ ئىچىــدىن ئۇســتاز بىــلەن شــاگىرت ئوتتۇرىســىدىكى ئەھــدىنىڭ دۇرۇس
بولىدىغىنىنىمۇ بايان قىلغان ئىدى .ئۇ ئىبارىنى «بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا»
ناملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى نەقىـل قىلمىغـان .چـۈنكى ،ئـۇ شـەيخۇل ئىسـالم ئىبنـى تەيمىييىنىـڭ
جاۋابىنىڭ بۇ قىسمىنىمۇ نەقىل كەلتۈرۈپ قالسا ،ئۇنىـڭ كىتـابى تـۈپ يىلتىزىـدىن بەربـات بـوالتتى.
ئەھلى ئىلىم دېگەن ئۆزىگە پايدىلىق بولسۇن ،زىيانلىق بولسۇن ھەممىنى نەقىل قىلىشى كېرەك.
شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇلالھ ئۇســتاز بىــلەن شــاگىرت ئوتتۇرىســىدا ئېلىــپ
بېرىلىدىغان ئەھدە بارىسـىدا توختىلىـپ مۇنـداق دېـگەن :ئۇسـتاز شـاگىرتىغا مۇنـداق دېسـە ياخشـى،
سېنىڭ ئۈستۈردە ﷲنىڭ ئەھدۇپەيمانى بولسۇنكى ،ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ دوستىنى دوسا تـۇتقىن،
ﷲۋە ﷲنىڭ رەسۇلىنىڭ دۈشمىنىنى دۈشمەن تۇتقىن ،ياخشـىلىققا ۋە تەقۋادارلىققـا ياردەملەشـكىن،
گۇناھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققا ياردەملەشمىگىن .ئەگەر مەن ھەق ئۈسـتىدە بولسـام ،ھەقـقە يـاردەم بەرگىـن.
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -38جىلد  -16بەت

2ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -8 ،-7بەت
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باتىل ئۈستىدە بولـۇپ قالسـام ،باتىلغـا يـاردەم بەرمىگىـن .كىمكـى بـۇنى الزىـم تۇتىـدىكەن ،دىننىـڭ
ھەممىســى ﷲئۈچــۈن بولۇشــى ۋە ﷲنىــڭ ســۆزىنىڭ ئــالىي بولۇشــىنى كۆزلەيــدىغان ﷲيولىــدىكى
مۇجاھىدالردىن بولىدۇ].

1

مەن ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى بۇرۇن «ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى» دېگەن تېمىدا بايان قىلغان ئىدىم .شـۇ
يەرگە مۇراجىئەت قىلىڭ!
بۇ يەردە مۇنداق بىر نازۇك نۇقتا بار ،شەيخۇل ئىسالمنىڭ ئەھدىلىشىشنىڭ دۇرۇسـلۇقى ۋە ھېچبىـر
سەۋەبسىزال بىـر ئۇسـتازنىڭ قېشـىدىن باشـقا بىرىنىـڭ يېنىغـا يۆتكىلىشـنىڭ ھـاراملىقى توغرىسـىدا
بەرگەن جاۋابى ھەربىي تەلىمگە ئاالقىدار جاۋابتۇر .چۈنكى ،قويۇلغان سوئال ئوق ئېتىشنى ئۈگەتكـۈچى
ئۇستاز ۋە شاگىرت توغرىسىدا بولغان .سوئال مۇنداق سورالغان :بىر ئادەم بىرسىگە ئوق ئېتىش ،نەيزە
سانجىش ۋە باشقا جەڭ قوراللىرىنى ھەمدە ﷲيولىدا جىھـاد قىلىشـنى ئۆگەتسـە ،كېـيىن ئۆگەنگـۈچى
ئۆگەتكۈچىنىڭ تەلىم-تەربىيىسىگە تېنىپ ،باشقىسى قېشىغا بېرىپ ،ئۆزىنى ئۇنىڭغا نىسبەت بەرسـە،
شاگىرت بۇنىڭلىق بىلەن گۇناھكار بوالمدۇ-يوق؟]

2

يۇقىرىدا ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ دۇرۇس بولىدىغىنى بىلەن بولمايـدىغىنىنى ئېنىـق ئايرىـپ
جاۋاب بەردى.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ بىرنەچچە ئورۇندا كىشـىلەرنىڭ تـائەت-ئىبـادەتلەرنى
قىلىشقا ئۆزئارا ئەھدىلىشىشىنىڭ دۇرۇسلۇقىغا ئاالقىدار سۆزلەرنى كەلتۈردى ۋە شۇنداقال ،بـۇ خىلـدىكى
ئەھدىلەردە ئوتتۇرىغا قويسا دۇرۇس بولىدىغان شەرتلەر بىلەن دۇرۇس بولمايدىغانلىرىنىمۇ زىكرى قىلدى.
«ئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدىن كۆزلىگەن مەقسەت» دېـگەن مـاۋزۇدا مەن ئۇنىـڭ بـۇ ھەقتىكـى مۇنـۇ
سۆزلىرىنى بايان قىلغان ئىدىم :ﷲبەنـدىگە پەرز قىلمـاقچى بولغـان ئەمەلنـى بەزىـدە دەسـلەپتىال پەرز
قىلىــپ بېكىتىۋېتىــدۇ .مەســىلەن ،ھەربىــر ئادەمزاتقــا ﷲقــا ئىمــان ئېيــتىش ۋە يەنە ﷲتائــاالنى
ئىالھلىقتا يەككە-يېگانە ،تەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىشنى پەرز قىلغاندەك.
بەزىدە پەرز بولمىغان ئەمەلنى بەندە ئۆز ئۈسـتىگە ئېلىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىن ﷲتائـاال پەرز
قىلىدۇ .مەسىلەن ،ئۆز ئۈستىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرگە ۋاپـا قىلىـش ،سـودا-
سېتىق ،نىكاھ ،تاالق ۋە شۇنىڭدەك بەندە ئۆز ئۈستىگە ئالغان مۇباھ بولغان ئەھدىلەرگە ۋاپا قىلىشـنى
پەرز قىلغانــدەك ،بــۇالرنى بەنــدە ئــۆزىگە ئــۆزى ئەھــدە ئــارقىلىق يۈكلىۋالمىغــان بولســا ،ﷲئــۇنى پەرز
قىلمىغان ئىدى.
بەزىدە ﷲتائاال ئۇ ئەمەلنى ئىككى نۇقتىدىن پەرز قىلىـدۇ .مەسـىلەن ،رەسـۇلۇلالھ



نىـڭ سـۆزىنى

ئارالش ۋە ئۇ زاتقا ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت بېرىش ،مۇسۇلمانالر خەلىپىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئارالش ۋە
ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشـقا بەيـئەت بېـرىش ھەمـدە كىشـىلەرنىڭ ئۆزئـارا ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى بۇيرۇغـان
ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىشى قاتارلىقالر].

3

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ« :كىشىلەرنىڭ ئۆزئارا ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشـالرغا ئەمەل
قىلىشقا تۈزۈشكەن ئەھدىسىنى ئەمەلـگە ئاشۇرۇشـى ئىككـى نۇقتىـدىن پەرز بولىـدۇ .بىرىنچىـدىن ،ئـۇ
شــەرىئەت ئــارقىلىق دەســلەپتىال پەرز بولغــان .ئىككىنچىــدىن ،ئۇنىڭغــا ئەھدىلىشــىش ســەۋەپتىن پەرز
بولغان» ،دەپ بايان قىلدى ،گەپ بۇنىڭدىنمۇ ئوچۇق بوالمدۇ؟
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -21بەت ر
2ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -7بەت
3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -23جىلد  -346 ،-345بەت
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ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ شەرتلەر توغرۇلۇق مۇنـداق دېـگەن :بـۇ شـەرت ماشـايىخالر ۋە ئۆزئـارا
قېرىنداش بولغۇچىالرنىڭ ئەھدىلىرىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ].

1

يەتتىنچــى« :بەيئەتنىــڭ ســۈننەت يــاكى بىــدئەتلىكى توغرىســىدا» نــاملىق كىتابنىــڭ ئــاپتورى
«ئەلھىليە» ناملىق كىتابتىكى ئەبۇ نەئىمـدىن ،مۇتەررىـف ئىبنـى ئابـدۇلالھنىڭ ئـۇالر ئۇنىڭغـا تـوغرا
قىلغان مۇنداق بىر سۆزنى رەت قىلغانلىقىنى نەقىل قىلدى :ئۇالرنىڭ «كىمكى بىز بىلەن بولسا ،بىز
ئۇنىڭ ئۈچۈنمىز .كىمكى بىز بىلەن قارشىلىشىدىكەن بىزنىڭ قولىمىز ئۇنىڭغا قارشى بولىدۇ»].
بۇ يازغىنى باتىل بولۇپ رەت قىلىنىشى كېرەك ،مەيلى ھەق ياكى باتىل بولسۇن بىر-بىرى بىلەن
ھەمكارلىشىشقا ئەھدىلىشىشنى ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھمۇ ئىنكار قىلغان .توغرىسـى« ،كىمكـى
ھەق ئۈستىدە بولىدىكەن ،بىز ئۇنىڭغا ياردەم بېرىمىز .كىمكى ھەق بىلەن قارشىلىشىدىكەن ،بىزنىڭ
قولىمىز ئۇنىڭغا قارشى بولىدۇ».
ئۇالرنىڭ شەرتى قۇرئان ۋە ھەدىسـكە زىـا بولغـا  ،ئۇنىڭغـا ئەھدىلىشـىش ئەلـۋەتتە دۇرۇس ئەمەس.
ئاپتور كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىلىشىش پرىنسىپىنىڭ باتىل ئىكەنلىكىـگە مۇتەررىـف ئىبنـى
ئابدۇلالھنىڭ ئەھدىنى رەت قىلغانلىقى بىلەن دەلىل كەلتۈرمەكچى بولسا ،بـۇ تـوغرا ئەمەس .چـۈنكى،
«ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى» تېمىسىدا قۇرئـان ۋە ھەدىـس ھەمـدە سـاھابىلەرنىڭ تەرجىمىھاللىرىـدىن
نۇرغۇنلىغان دەلىللەرنـى زىكـرى قىلـدىم .ئەھـۋال شـۇنداق تۇرسـا ،قانـداقمۇ تـابىئىنالردىن بىرىنىـڭ
قىلغان ئىشى بىلەن دەلىل كەلتۈرۈش دۇرۇس بولسۇن؟! دۇرۇس بولغان تەقدىردىمۇ ،قانداقمۇ يـۇقىرىقى
دەلىللەرنىــڭ قارشىســىدا تۇرالىســۇن!؟! ســاھابە دېــگەن ســۆز قۇرئــان ۋە ھەدىســكە زىــا بولســا ،رەت
قىلىنىدىغان تۇرسا ،تابىئىنالردىن بىرىنىڭ قىلغان ئىشى قانداقمۇ رەت قىلىنمىسۇن؟!

2

مەن مۇتەررىــف ئىبنــى ئابــدۇلالھنىڭ ئالــدىغا ئەھدىلىشــىش ئۈچــۈن قويۇلغــان شــەرتنىڭ باتىــل
ئىكەنلىكىنى زىكرى قىلدىم .دېمەك ،بۇ ئەھدىنىڭ رەت قىلىنىش سەۋەبى مۇشۇ دېيىشكە بولىدۇ.
«بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى ئۆزىنىـڭ پىكرىنـى
كۈچلەندۈرىــدىغان قۇرئــان ،ھەدىســتىن يــاكى ســاھابىلەرنىڭ ســۆزلىرى ۋە تەرجىمىھاللىرىــدىن دەلىــل
تاپالماي ،ئىزاھ بېرىشكە ئېھتىمالى بار بولغان تابىئىنالردىن بىرىنىـڭ قىلغـان ئىشـى بىـلەن دەلىـل
كەلتۈرۈشكە مەجبۇر بولغانلىقى ،ئۇ بۇنىڭغىمۇ كۇپـايىلەنمەي ئۆزىنىـڭ پىكرىنـى كۈچلەنـدۈرۈش ئۈچـۈن
ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھۇلالھنىــڭ ســۆزىنى تاشــلىۋېتىش ،قوشــۇپ قويــۇش ۋە يوشــۇرۇش ئــارقىلىق
خالىغانچە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈشكە مەجبۇر بولغانلىقى بىزگە كۇپايە.
ھېچبىر كىشى مېنىڭ يۇقىرىقى سۆزۈمدىن مېنى «تابىئىنالرنىڭ سـۆزلىرىنى دەلىـل كەلتۈرۈشـكە
ئىنكـار قىلىــدىكەن» دەپ چۈشـىنىپ قالماســلىقى الزىــم ،بەلكـى مەن قۇرئــان ،ھەدىسـكە يــاكى بىــرەر
ساھابىنىڭ ۋە يەنە بىر تابىئىننىڭ سۆزىگە قارشى كەلمىسىال ،ئـۇ سـۆزلەر بىـلەن دەلىـل كەلتۈرۈشـنى
توغرا دەپ قارايمەن.
مۇتەررىفنىڭ يۇقىرىقى سۆزى ئەھدىلەرنى مۇتلەق ئىنكار قىلىشقا قارىتىلسا ،مەن «ئەھدىنىڭ يولغا
قويۇلۇشى» دېگەن تېمىدا زىكرى قىلغان دەلىللەرگە قارشى كېلىدۇ .ئۇنىڭ بۇ يەردىكى سۆزى قانـداقمۇ
ئۇ دەلىللەرنىڭ قارىشىسىدا پۇت تىرەپ تۇرالىسۇن؟!
تابىئىنالرنىڭ سۆزلىرىنى الزىم تۇتۇش ھەققىدە ئىبنى قەييۇم مۇنداق دەيـدۇ :بـۇ توغرىـدا سـەلەف
ســالىھالرنىڭ كۆزقارىشــى بىــردەك ئەمەس .ئۇالرنىــڭ بەزىســى مۇنــداق دەيــدۇ‹ :تابىئىننىــڭ بەرگەن
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -35جىلد  -38بەت

2ر«ھۇكمۇ ئەقۋالىس ساھابەتى فى ئىئالمىل مۇۋەققىئىين»  /ئىبنۇل قەييۇم  -4جىلد  -118بەت ر
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پەتىۋاسـىغا بىـرەر ســاھابە ۋە تـابىئىن قارشــى چىقمىسـا ،ئۇنىڭغــا ئەگىشـىش پەرز .مانــا بـۇ ھەنبەلـى،
شافىئىي مەزھىبىدىكى بىر قىسىم ئۆلىماالرنىڭ سۆزىدۇر.
ئىمام شافىئىي رەھىمەھۇلالھ بىر ئورۇندا مەلۇم بىر سۆزنى مەشھۇر تابىئىن ئەتاغا تەقلىـد قىلىـپ
دېگەنلىكىنى بايان قىلغان .مانـا بـۇ ئىمـام شـافىئىي رەھىمەھۇلالھنىـڭ ئىلىـم ۋە فىقھـى جەھەتـتە
كامالەتكە يەتكەنلىكىنىڭ دەلىلى .چۈنكى ،ئۇ شۇ مەسـىلىدە ئەتانىـڭ سـۆزىدىن باشـقىنى تاپالمىغـان
ئىــدى ،شۇرالشــقا بــۇ مەســىلىدە ئەتانىــڭ ســۆزى ئىمــام شــافىئىي نەزىرىــدىكى ئەڭ كۈچلــۈك دەلىــل
ھېسابالنغان ئىدى›].

1

تابىئىنالرنىڭ سۆزلىرى بىر-بىرىدىن پەرقلەنگەن ھەمدە قىياسقا قارشى كەلـگەن ئەھـۋال ئاسـتىدا،
ئۇنىــڭ بىــلەن دەلىــل كەلتــۈرۈش مەسىلىســىدە باشــقىچە گەپ بــار .بۇنىــڭ تەپســىالتىنى بىلمەكچــى
بولسىڭىز ،ئۇسۇل كىتابلىرىغا مۇراجىئەت قىلىڭ!
بۇ يەردە «بەيئەتنىڭ سۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا» نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى زىكـرى
قىلغان رەددىيە بېرىشكە ۋە خاتالىقىنى بايان قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر ئىبارە بولسىمۇ ،تېمىمىزغا
ئاالقىسى بولمىغا  ،ئۇ توغرىدا توختالمايمەن.
ئــاپتور ئــۆز كىتابىنىــڭ  -43بېتىــدە :ســەلەف ســالىھالر قۇرئــان ۋە ھەدىســتىكى شــەكىل بــويىچە
كەلمىگەن ھەرقانداق ئىشنى رەت قىلىدۇ] دېگەنلىرى شۇ جۈملىدىن بولۇپ ،بۇنىڭ سـەلەف سـالىھالرغا
توقۇلغان بوھتان ئىكەنلىكىدە قىلچىمۇ شەك يوق.
سەلەف سالىھالرنىڭ كۆپ قىسمى قۇرئان ،ھەدىستىن قالسا ئىجمائ ۋە قىياسنى ئېتىبارغـا ئالىـدۇ.
ئۇنىڭ «قۇرئان ۋە ھەدىستىكى شەكىل بويىچە» دېگەن بـۇ سـۆزىگە نۇرغـۇن سـەلەف سـالىھالر «بىـدئەت
مەزھەپ» دەپ قارايدىغان زاھىرى مەزھىبىدە چورقۇرالپ كەتكەن كىشىلەرمۇ قايىل بولمىغان.

2

ئۇنىڭ يەنە «بەيئەت قىلىش ئۈچۈن قارار ماقۇلاليدىغان نوپۇزلۇق كىشىلەرنىڭ بىر يەرگە يىغىلىـپ،
خەلىــپىلىككە ئۇنىــڭ شــەرتلىرىنى تولــۇق ھازىرلىغــان بىــر كىشــىنى تەيىنلىشــى شــەرت .ئۇنــداق
بولمىغاندا بەيئەت بىكارچى بولىدۇ» دېگەن سۆزىمۇ ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقانـدا ئوخشاشـال خاتـا .چـۈنكى،
ئىش ئۈستىدىكى قارار ماقۇلاليدىغان نوپۇزلۇق كىشىلەرنىڭ ئەمىر تەيىنلىشى ،ئەمىرلىكنى تەيىـنلەش
ۋاسىتىلىرىدىن پەقەتـال بىـرى بولـۇپ ،سـابىق خەلىپىنىـڭ ئۆزىـدىن كېيىنكـى خەلىپىنـى تەيىـنلەپ
قويۇشى؛ قوراللىق توپىالڭ قىلىش ئارقىلىق غالى

كېلىپ ئۆزىنى ئەمىرۇلمـۇئمىنىين دەپ ئاتىشـى

قاتارلىق ۋاسىتىلەرمۇ بار.
ئەھــمەد ئىبنــى ھەنــبەل مۇنــداق دېــگەن :كىمكــى ئۇالرنىــڭ (يەنــى ئىلگىرىكــى مۇســۇلمان
ھۆكۈمرانالرنىڭ) ئۈستىدىن قىلى بىلەن غەلىـبە قىلىـپ خەلىـپىگە ئايالنغـان ۋە ئەمىرۇلمـۇئمىنىين
دەپ ئاتالغان بولسا ،ﷲقا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمانى بـار ھەرقانـداق كىشـىنىڭ ئـۇنى «خەلىـپە» دەپ
ئېتىراپ قىلماي بىر كېچىنى ئۆتكۈزۈشى ھاالل ئەمەس].

3

مانا بۇ «بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا» نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى قوزغىغـان
شۈبھىلەرگە مۇناسىۋەتلىك رەددىيىلەردۇر.
ﷲنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش؛ ئاجىز ئەرلەر ،ئاجىز ئايالالر ۋە بـالىالرنى قۇتقـۇزۇش؛ پىتـنە تـۈگەپ،
دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولۇش؛ قىسقىسى ،رەببىمىزنىڭ مۇھەببىتى ۋە رازىلىقىنـى قولغـا كەلتـۈرۈش
ھەمدە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا بىر-بىرى بىلەن ئەھدىلىشىشى ۋە كۈچلۈك ئەھـدۇپەيمان ئېلىشـىغا ئەڭ
1ر«ئىئالمۇل مۇۋەققىئىين»  -4جىلد  -156بەت

2رشاتىبىنىڭ «ئەلئىئتىسام» ناملىق كىتابى  /ھىجرىيە  -1432يىلى نەشرىي /
3رئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە» ناملىق كىتابى  -23 ،-23بەتلەر

 -1جىلد  -171بەت ر
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بولۇپ تۇرۇۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ،بۇنىڭدەك بىر كىتـابنى ئوقۇغـان بەزى ئوقۇرمەنلەرنىـڭ

خاتا چۈشەنچىگە ئىگە بولۇپ قالماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ ،بۇ شۈبھىلەرگە رەددىيە بېرىپ چىقتىم.
يەنە بىر شۈبھىگە رەددىيە
يەمەندىكى ئەھلـى سـۈننىلەردىن شـەيخ مۇقبىـل ئىبنـى ھـادىي ئەلـۋادىئى ئۆزىنىـڭ «ئەلمۇخرىجـۇ
مىنەل فىتنە» 1ناملىق كىتابىدا« ،بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى» ناملىق كىتابنىڭ ئـاپتورى
تەنقىد قىلغان جامائەتنى ئۇمۇ تەنقىد قىلىپ مۇنداق دېـگەن :ياخشـى يـاكى يامـانلىقى ،ئـالىم يـاكى
نادانلىقى ،قۇرەيشلىك ياكى ئەمەسلىكى ،باتۇر يـاكى قورقۇنچـاقلىقى بىلىنمەيـدىغان نـامەلۇم كىشـىگە
بەيئەت قىلىش دۇرۇس بوالمدۇ؟]

2

مەن سوئال قويىمەنكى ،مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىسمى ۋە زاتىنى بىلمەيدىغان بىـر ئەمىـرگە بەيـئەت
قىلىشى دۇرۇسمۇ؟
«پادىشاھلىق تۈزۈملىرى» نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورلىرى 3بۇنىـڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىـگە بىـرلىككە
كەلگەن.
ھەقىــقەت شــۇكى ،ســۆزى دەلىــل ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىنىــدىغان ئىــش ئۈســتىدىكى نوپۇزلــۇق
شەخسلەردىن باشقا ھەربىر مۇسۇلماننىڭ پادىشاھنى ئىسمى ۋە زاتـى بىـلەن بىلىشـى الزىـم كەلمەيـدۇ.
ئەمما خەلق ئاممىسى ،خەلىپىلىكنىڭ الياقەتلىك كىشىگە تاپشۇرۇلغانلىقىنى بىلىشى الزىم.
ماۋەردى مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر سابىق خەلىپىنىڭ تەيىنلىشى ياكى كىشىلەرنىڭ سايلىشـى بىـلەن
خەلىپىلىك بىراۋغا بېكىتىلسە ،بارچە خەلق ئاممىسـىغا ئـۇ كىشـىنىڭ سـۈپەتلىرىدىن خەۋەر تېپىـپ،
خەلىپىلىكنى ـڭ الياقەتلىــك كىشــىگە تاپشــۇرۇلغانلىقىنى بىلىــش الزىــم كېلىــدۇ .ئەممــا ،خەلىپىنــى
ئىسمى ۋە زاتى بىلەن بىلىش زۆرۈر ئەمەس ،لېكىن باشقىالرغا پاكىا قىلغىلى بولىـدىغان ۋە ئۇالرنىـڭ
بەيــئەت قىلىشــى ئــارقىلىق خەلىپىلىــك كــۈچكە ئىــگە بولىــدىغان ئىــش ئۈســتىدىكى نوپۇزلــۇق
شەخىسلەرنىڭ خەلىپىنى ئىسمى ۋە زاتى بىلەن بىلىشى الزىم بولىدۇ.
سۇاليمان ئىبنى جەرىير مۇنداق دەيدۇ‹ :بـارلىق كىشـىلەرگە ئـۆز پادىشـاھىنىڭ ئىسـمى ۋە زاتىنـى
بىلىش خۇددى ﷲنى ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى بىلىش پەرز بولغىنىدەك پەرز›.
كۆپ سانلىقالرنىڭ كۆزقارىشى شۇكى ،پۇقراالر پادىشاھنى تەپسـىلىي بىلمىسـىمۇ ،قىسـقىچە بىلسـە
كۇپايە .خۇددى خەلق ئاممىسى ھۆكۈم چىقىرىدىغان قازىالر ،ھاالل-ھارام توغرۇلـۇق پەتىـۋا بېرىـدىغان
فىقھىشۇناس ئالىمالرنى باشقا ۋاقىتالردا تەپسىلىي بىلمىسـىمۇ ،ھادىسـە يـۈز بېرىـپ ئۇالرغـا ھـاجىتى
چۈشكەندە قىسقىچە بىلىشى پەرز بولغىنىدەك ،بۇنىڭـدىن باشـقا چـاغالردا پادىشـاھنى ئىسـمى ۋە زاتـى
بىلەن بىلىش پەرز ئەمەس.
ئەگەر تامامى ئىسالم ئۈممىتىگە پادىشاھنى ئىسمى ۋە زاتى بىلەن بىلىش پەرز بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە
ئۇنىڭ قېشىغا ھىجـرەت قىلىـش پەرز بـوالتتى ۋە يىراقتىكىلەرنىـڭ كەلـمەي قېلىـپ قېلىشـى دۇرۇس
بولمايتتى .بۇ ئەھۋال يۇرت-ماكانالرنىڭ خالىي قېلىشىغا سەۋەب بوالتتى .بۇ ئۆرپ-ئادەتتىن تاشقىرى
ئىش بولۇپ ،ئاقىۋەتتە ،بۇزۇقچىلىق ۋە قااليمىقانچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىراتتى].
1رھىجرىيە  -1433يىلى باسمىسى  -68بەت ر
2رئۇ بۇ سۆزىنى كىتابىنىڭ  -38بېتىنىڭ چۆرىسىدىكى شەرھىسىدە تەكرارلىغان
3رماۋەردى ۋە ئەبۇ يەئال
4رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە» ناملىق كىتابى -15بەت
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ئەبۇ يەئال مۇنـداق دەيـدۇ :خەلـق ئاممىسـىنىڭ خەلىپىنـى ئىسـمى ۋە زاتـى بىـلەن بىلىشـى پەرز
ئەمەس ،ئەمما باشقىالرغا ئۇالرنى پاكىا قىلغىلـى بولىـدىغان ۋە ئۇالرنىـڭ بەيـئەت قىلىشـى ئـارقىلىق
خەلىپىلىك كۈچكە ئىگە بولىدىغان ئىش ئۈسـتىدىكى نوپۇزلـۇق شەخىسـلەرنىڭ خەلىپىنـى ئىسـمى ۋە
زاتى بىلەن بىلىشى الزىم].

1

تۆۋەندە مۇشۇ ئۇسلۇب بويىچە ئېلىـپ بېرىلغـان بەيـئەتلەردىن تـوغرا يـول تـاپقۇچى خەلىپىلەرنىـڭ
بىــرى بولغــان ئــۆمەر ئىبنــى ئابــدۇلئەزىزنىڭ بەيئىتــى ھەمــدە ئابباســىيالرنىڭ ئــۆز دۆلىتىنــى قــۇرۇپ
چىقىشقا قىلغان چاقىرىق بەيئىتىنى بايان قىلىمەن:
 -1توغرا يول تاپقۇچى خەلىپە ـــ ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ خەلىپىلىكىگە بېرىلگەن بەيئەت
خەلىـــپە ئابـــدۇلمەلىك ئىبنـــى مەرۋان ئۆزىـــدىن كېيىنكـــى خەلىپىنـــى ئوغـــۇللىرى ئارىســـىدىن
تەيىــنلىگەن 2.ئــاۋۋال خەلىــپە بــولغىنى ۋەلىــد ،كېيىنكىســى ســۇاليمان ئىــدى .ســۇاليمان ســەكراتقا
چۈشكەندە ،بۈيۈك تابىئىن رەجا ئىبنى ھەيـۋە تەخـتە ۋارىسـلىققا ئـۆمەر ئىبنـى ئابـدۇلئەزىزنى قويۇشـقا
مەسلىھەت بەردى.
سۇيۇتى مۇنداق دەيدۇ :رەجا:
ـــ سەن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنى خەلىپىلىككە تەيىنلىگىن! ـــ دېگەن .سۇاليمان ئۇنىڭغا:
ـــ مەن قېرىنداشلىرىمنىڭ رازى بولماسلىقىدىن ئەندىشە قىلىمەن ،ـــ دېگەن .رەجا:
ـــ سەن ئۆمەرنى ،ئۇنىڭدىن كېيىن يەزىد ئىبنى ئابدۇلمەلىكنى تەخـتە ۋارىسـى قىلىـپ بىـر پـارچە
خەت يازغىن ۋە ئۇنىڭغـا مۆھـۈر باسـقىن .ئاخىرىـدا ئـۇالرنى بەيـئەت قىلىشـقا چـاقىرغىن ،ــــ دەيـدۇ.
سۇاليمان ئۇنىڭغا:
ـــ توغرا كۆردۈم ،ـــ دېگەن].

3

ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ :سۇاليمان مۇنداق يازغان:

سُْرللارعلرْحعرعلرَِْ ر
بۇ خەت ﷲنىڭ بەندىسى سۇاليمان ئىبنى ئابدۇلمەلىكدىن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزگە:

ر

مەن ئــۇنى ئۆزۈمــدىن كېــيىن خەلىــپىلىككە تەيىنلىــدىم .ئۇنىڭــدىن كېــيىن يەزىــد ئىبنــى
ئابدۇلمەلىكنى تەيىنلىدىم .ئۇنىڭ سۆزىنى ئارالرالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭـالر! ﷲدىـن قورقـۇرالر!
ئىختىالپ قىلىشمارالر ،بولمىسا دۈشمىنىڭالر سىلەرگە كۆز تىكىدۇ.
سۇاليمان خەتنى پېچەتلەپ ساقچى باشلىقى كەئ

ئىبنى ھامىد ئەلئەبەسىيغا ئەۋەتىـدۇ ۋە مۇنـداق

ھاۋالە قىلىدۇ« :سەن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىمنى يىغىـپ ،خەتتىكـى مۆھـۈر بېسـىلغان كىشـىگە بەيـئەت
قىلىشقا بۇيرۇغىن! ئۇالر ئىچىدىن كىمكى باش تارتسا بوينىنى چاپقىن!»
ئـــۇالر توپالشـــقان ۋە ئىچىـــدىن بىـــر بۆلـــۈكلىرى كىرىـــپ ئەمىرۇلمـــۇئمىنىينگە ســـاالم بەرگەن.
ئەمىرۇلمۇئمىنىين ئۇالرغا« :خەتتە سىلەرگە قالدۇرغان تەخا ۋارىسىمنىڭ سـۆزىنى ئـارالرالر! ئىتـائەت
قىلىڭالر! ئۇنىڭغا بەيئەت قىلىڭالر!» دېگەن .ئۇالر بىر-بىرلەپ بەيئەت قىلغان].
ئىبنى كەسىر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ :رەجا ئىبنى ھەيۋە مۇنداق دېگەن:
1رئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە» ناملىق كىتابى  -27بەت
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -57بەت

3رسۇيۇتىينىڭ «تارىيخۇل خۇلەفائ» ناملىق كىتابى  -226بەت
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ـــ مەن ئۇنى قىبلە تەرەپكە ئۆرۈپ قويدۇم .ئۇ ئۆلۈپ كەتتى .ﷲئۇنىڭغا رەھمەت قىلسـۇن .كېـيىن
ئۇنى يېشىل ئەدىيال بىلەن يۆگەپ ،ئىشىكنى تاقـاپ قويـۇپ كەئـ

ئىبنـى ھامىـدنىڭ قېشـىغا ئـادەم

ئەۋەتتىم ،ئۇ كىشىلەرنى دابىق مەسجىدىگە يىغدى› .مەن دېدىم:
ـــ بۇ خەتتىكى كىشىگە بەيئەت قىلىڭالر! ئۇالر:
ـــ بىز بەيئەت قىلىپ بولغان ئىدۇق ،ـــ دېدى .مەن:
ـــ ئىككىنچى قېتىم بەيئەت قىلىڭالر! ـــ دېدىم .ئۇالر بەيئەت قىلدى .كېيىن:
ـــ بۇرادىرىڭالرنىڭ قېشىغا بېرىڭالر ،ئۇ ئۆلۈپ كەتتى ،ـــ دېدىم-دە ،ئۇالرغا خەتنى ئوقۇپ بەردىم].
سۇاليمان ئىبنى ئابدۇلمەلىكقا بۇ مەسلىھەتنى بەرگىنى بۈيۈك تابىئىن رەجا ئىبنى ھەيۋە ئىدى.

1

2

ئىبنى كەسىر مۇنـداق دەيـدۇ :ئـۇ مەرتىۋىسـى يـۇقىرى ،ئىشـەنچلىك ،پەزىلەتلىـك ،ئادىـل ،بۈيـۈك
تابىئىن بولۇپ ،بەنى ئۇمەييە خەلىپىلىرىنىڭ ساداقەتمەن ۋەزىرى ئىدى.
مەكھۇلدىن بىرەر مەسىلە سورالسا مۇنداق دەيتتى‹ :شـەيخىمىز ،خـوجىمىز رەجـا ئىبنـى ھەيـۋەدىن
سورارالر! ئۇنى بىر ئەمەس نۇرغۇن ئىمامالر ماختىغان ۋە رىۋايەتتە ئۇنىڭغا ئىشەن قىلغان›].

3

 -2ئابباسىيالرنىڭ ئۆز دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىشقا قىلغان چاقىرىق بەيئىتى
ئىلگىرى بايان قىلغىنىمـدەك ،بـۇ تەشـۋىقاتنى مـۇھەممەد ئىبنـى ئەلـى ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى
ئابباس باشلىغان بولۇپ ،ئەينى چاغدا ئۇالر كىشىلەرنى ئۆزلىرىگە بەيئەت قىلىشـقا چاقىرغـان .بەيـئەت
مۇھەممەد



نىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن «رىزا» دېگەن كىشـىگە قىلىنـاتتى .شـۇنىڭدەك ،تەشـۋىقاتتا

ئەمىرنىڭ كىملىكى ئۇقتۇرۇلمايتتى.
ئابباسىيالر بۇ ئىشنى ئەلىچى شـىئەلەرنىمۇ ئـۆزلىرىگە قوشـۇۋېلىش مەقسـىتىدە قەسـتەن شـۇنداق
ئورۇنالشــتۇرغان .چــۈنكى ،مــۇھەممەد



نىــڭ ئائىلىســى ئەلىچىــلەر ۋە ئابباســىيچىالرنى ئــۆز ئىچىــگە

ئــاالتتى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ تەشــۋىقاتتا بەيــئەت بېرىشــكە دەۋەت قىلىنغــان شــەخس كــۆپ ســانلىق
كىشىلەرگە نامەلۇم بولۇپ ،پەقەت تالالنغان ۋەكىللەر ۋە چوڭ دەۋەتچىـلەر بۇنىڭـدىن مۇستەسـنا ئىـدى.
ئۇالر بەيئەت بېرىلگەن كىشىنى ئىسمى ۋە زاتى بىلەن تونۇيتتى.

4

سۇيۇتى مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئىبنى ئەلى بىر ئادەمنى خۇراسانغا ئەۋەتىپ ،ھېچبىر كىشـىنىڭ
ئىسمىنى تىلغا ئالماستىن كىشىلەرنى مۇھەممەد



نىڭ ئائىلىسىدىن «رىـزا» دېـگەن كىشـى تەرەپـكە

دەۋەت قىلىشـقا بۇيرۇيــدۇ .كېــيىن ،ئەبــۇ مۇســلىم ئەلخۇراســانى ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا رەھــبەرلەرگە خەت
يېزىپ ئادەم يولغا سالىدۇ .ئەبۇ مۇسلىم ۋەكىللەرگە خەت يازىدۇ .ئۇالر ئۇنىـڭ يازغـان خېتىنـى قوبـۇل
قىلىدۇ].

5

مانا بۇ بىزنىڭ «ئىسمى ۋە زاتى نامەلۇم كىشىگە بەيئەت قىلىش دۇرۇس بوالمدۇ؟» دېگەن مەسىلىدە
دېيىشكە مۇيەسسەر بولغان سۆزلىرىمىز.
يۇقىرىدا نەقىل قىلىنغانالردىن شۇ ئايـانكى ،بەيـئەت قىلىنغـۇچى كىشـىنى پەقەت نوپۇزلـۇق ئىـش
ئۈستىدىكىلەر بىلسىال كۇپايە قىلىدۇ ،شۇرا ئىسمى ۋە زاتى نامەلۇم كىشـىگە بەيـئەت قىلىـش دۇرۇس.
ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر.
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -182بەت

2رئىبنۇ ئەبى ھاتەمنىڭ «ئەلجەرھۇ ۋەتتەئدىيل» ناملىق كىتابى  -3جىلد  -531بەت ر
3ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -304بەت
4ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -3جىلد  -321بەت -13 ،جىلد  -31 ،-33 ،-25 ،-5بەتلەر ۋە  -33بەتتىن  -42بەتكىچە
5ر«تارىيخۇل خۇلەفائ»  -257بەت

151

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

شـەيخ مۇقبىــل ئـۆز كىتابىــدا ئىسـالمىي جامــائەتلەرگە قوشۇلۇشـتىن توســىدىغان مۇنـداق بايــاننى
ئوتتۇرىغــا قويــدى :ئۇالرغــا بەيــئەت قىلىــش پەرزمــۇ؟ ئۇالرغــا بەيــئەت قىلىــش پەرز ئەمەس .چــۈنكى،
خەلىپىلىكنىڭ شەرتى ـــ ئۇنىڭ قۇرەيشلىك ،يەر-زېمىنغا ئىگە بولغـان بولۇشـىدۇر .نۇرغـۇن كىشـىلەر

سره ر ُىُ هق هَرسماِم ادان ارٍْ
« اْع ارٍْ ا ارَلاِ ا

هرِْااًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكى بوينىدا بەيئەت يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىـدىكەن،
ا ا ا

جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» دېـگەن ھەدىسـنى سۆزلىشـىدۇ ،ۋەھـالەنكى ،بـۇ خەلىـپە مەۋجـۇد

بولغان چاغدا شۇنداق ،ئەممـا خەلىـپە مەۋجـۇد بولمىغـان ۋە رازى بولغىـدەك بىـرەر جامـائەتمۇ مەۋجـۇد
بولمىغان چاغدا،

رياٍ امان ارَا رهاْمٍ نرنامٍ اا هََر
ھۇزەيفە  نىڭ ھەدىسـىدىكى رەسـۇلۇلالھ  نىـڭ« :نامهإنر ارلريا ُكمعر اوُمْ ا

كل اعٍ» «ئەگەر ئۇالرنىڭ جامائىتى ۋە خەلىپىسىمۇ بولمىسـا ،ئاشـۇ گۇرۇھالرنىـڭ ھەممىسـىدىن
كرعل هُر اار ُ
تهل ا

ا

ئۆزۈرنى چەتكە ئال!» دېگەن سۆزىنى الزىم تۇتۇش كېرەك].
1

كىتابىنىڭ  -38بېتىدە ھۇزەيفە



2

نىڭ ھەدىسىنى قايتا-قايتا دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن.

مەن يۇقىرىدا خەلىپىگە قىلىنىدىغان بەيئەت بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تـائەت-
ئىبادەتلەرگە قىلىنىدىغان بەيئەتلەرنىڭ ئوتتۇرىسـىنى پەرقلەنـدۈرگەن ئىـدىم ،ئەممـا ئۇنىـڭ ھـۇزەيفە



نىـڭ مەزكـۇر ھەدىسـىنى دەلىـل كەلتۈرۈشـىگە كەلســەك ،ئـۇ «تـائىفەتۇل مەنسـۇرە» ھەققىـدە كەلــگەن
ھەدىسكە زىا بولۇپ ،بۇ توغرىدا ئىلگىرى تەپسىلىي توختالدىم ھەمدە بۇ تائىپىنىـڭ ئەھلـى ئىلىمـلەر
ۋە مۇجاھىدالر ئىكەنلىكى؛ ئەمىرلىك بولسا ،بۇ تائىپىنىڭ سۈپەتلىرى ئىچىدە ئورۇن ئالغان بىر سۈپەت
ئىكەنلىكى؛ بۇنىڭ دەلىلـى ئىمـام مۇسـلىم نەقىـل قىلغـان جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ



نىـڭ رىـۋايەت

قىلغان ھەدىسى ئىكەنلىكى؛ تا ئاخىرى مەسىھىددەججال بىلەن ئۇرۇشقانغا قەدەر ،زامان بـۇ تائىپىـدىن
خــالىي قالمايــدىغانلىقى ،شــۇرا بــۇ تــائىپىنى ئەھلــى ئىلىمــلەر بىلەنــال چەكــلەپ قويۇش ـنىڭ دۇرۇس
ئەمەسلىكى؛ ئىمام بۇخارى ،ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ۋە ئۇالردىن باشقىالرنىڭ بۇ تـائىپىنى ئەھلـى
ئىلىملەر بىلەنال چەكلەپ قويغانلىقىغا ئىمام نەۋەۋىينىڭ تۈزىتىش بەرگەنلىكـى بارىسـىدىمۇ تەپسـىلىي
توختالدىم .ﷲئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!
ئۇنىڭدىن كېيىن شەيخ مۇقبىل ئۆزىنىڭ گېپىنى ئـۆزى نۇرغۇنلىغـان جايـدا بـۇزۇپ تاشـلىدى .ئـۇ
يۇقىرىقى سۆزىدە «رازى بولغىدەك جامائەت بولمىسا» دېدى .بـۇ دېگەنلىـك ،ھـۇزەيفە



نىـڭ ھەدىسـىدە

كەلگەن ئۆزىنى چەتكە ئېلىش ،مۇشـۇنداق رازى بولغـۇدەك جامائەتنىـڭ مەۋجـۇد بولۇشـى بىـلەن قەيـا
قىلىنغان .بۇ تائىفەتۇل مەنسۇرە توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىس بىلەن ماسلىشىدۇ .مەن بۇ ھەقتە يۇقىرىدا
تەپسىلىي توختالدىم.
شەيخ مۇقبىل جامائەتلەرگە بەيـئەت بېـرىش توغرۇلـۇق سـورىغان كىشـىگە مۇنـداق جـاۋاب بەرگەن:
ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت ئـېلىش دۇرۇس ئەمەس ،ئەممـا سـىزنىڭ ئـۇالر بىـلەن ،ئۇالرنىڭمـۇ
سىز بىلەن ﷲنىـڭ كىتـابى ۋە رەسـۇلۇلالھ



نىـڭ سـۈننىتىگە دەۋەت قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـىڭىزگە

كەلسەك ،بۇنىڭدا ھېچقانداق توسقۇچى ئامىل بار دەپ قارىمايمەن].

3

ئۇ ئېتىراپ قىلغان تائەت-ئىبادەتلەرگە تۈزۈشكەن بۇ ئەھدە ،ئۇنىڭ ھۇزەيفە



نىڭ ھەدىسـى بىـلەن

دەلىل كەلتۈرۈشىنى بۇزۇپ تاشاليدۇ .چۈنكى ،بۇيرۇلغان ئـۆزىنى چەتـكە ئـېلىش مـۇتلەق بولماسـتىن،
1رئىبنى ماجە رىۋايىتى ر
2ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -68بەت
3ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -68بەت ر
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بەلكى قەيا قىلىنغان .قاچانىكى مۇسـۇلمان كىشـى ھەق ئۈسـتىدىكى بىـر تـائىپىنى تاپسـا ،ئـۇ شـۇ
تائىپىنى الزىم تۇتۇشى ،ئۇنىڭغا ياردەم بېرىپ كۈچلەندۈرۈشى الزىم.
ئەممــا ،شــەيخ مۇقبىــل ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــقا بەيــئەت بېرىشــنى ئىنكــار قىلغانلىقىغــا
ھېچقانداق دەلىل كەلتۈرمىدى .ئۇنىڭ بۇنداق دەلىلسىز ئىنكار قىلىشى كىتابىنىـڭ  -38بېتىـدىكى
مۇسۇلمانالرغا قىلغان نەسـىھىتىگە خىـالپ :سـەن ئـۆزۈرگە ﷲنىـڭ كىتابىـدىن ،رەسـۇلۇلالھ
سۈننىتىدىن ھېچقانداق دەلىلسىز ئەمەل قىلماسلىقنى الزىم تۇت].



نىـڭ

1

شــۇنىڭدەك ،شــەيخ مۇقبىــل مۇســۇلمانالرغا ﷲيولىــدا جىھــاد قىلىشــنى تەۋســىيە قىلــدى 2.بىــز
ئۇنىڭدىن سوراپ باقايلى :ئەمىرسىز جىھاد قىلغىلى بوالمدۇ؟ ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشسىز ئەمىرلىـك
بوالمدۇ؟ مەن بۇ مەسىلىنى كىتابنىڭ ئەمىرلىككە خاس بولغان  -3بابىدا تەپسىلىي بايان قىلدىم.
شەيخ يەنە بىر-بىرىگە قارىمۇقارشى مۇنداق سـۆزلەرنى قىلـدى :تـالىبۇل ئىلىملەرنىـڭ ھەرقانـداق
بىر جامائەتكە چېتىلىپ قېلىشىنى توغرا دەپ قارىمايمەن ،ئەمما قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە دەۋەت قىلىشـقا
كەلسەك ،تالىبۇل ئىلىم ئۆزىنى ﷲنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ



نىـڭ سـۈننىتىگە دەۋەت قىلىـدىغان

ھەرقانداق بىر جامائەتنىڭ ئەزالىرىدىن بىر ئەزا دەپ ھېسابلىشى كېرەك].

3

بــۇ كىتــابتىكى بىــر-بىــرىگە زىــا ســۆزلەر مەخپىــي ئەمەس .ئــۇ ئىلىــم تەلەپ قىلغۇچىنىــڭ بىــر
جامائەتتە بولۇشىنى چەكلىدى ،كېيىن ھەممە جامائەتتە بولۇشقا نەسىھەت قىلـدى .يەنە ئـۇ ئـۆزىنى ۋە
ئەھلــى ئىلىملەردىــن بولغــان قېرىنداشــلىرىنى باشــقىالردىن پەرقلىنىشــى ئۈچــۈن ئەھلــى ســۈننە دەپ
ئاتىدى ،كېيىن ئۆزلىرىنى بىر «جامائەت» دەپ مۇنداق ئېالن قىلدى :ئەھلى سـۈننە بولسـا ،ئـۆزلىرى
رەسۇلۇلالھ



نىڭ سۈننىتىگە ئەمەل قىلىشنى الزىم تۇتىدىغان بىر جامـائەتتۇر .ئۇالرنىـڭ ھېچقانـداق

رەئىسى يوق .ئۇالر «دۆلەت رەئىسى مۇسۇلمانال بولىدىكەن ،ئۇ بىزنىڭ رەئىسىمىز» دەيدۇ].
ۋەھالەنكى ،ئۇالرنىڭ ھېچقانداق ئەمىرى يوق ئىدى ،لېكىن ئـۇالر مۇنـداق دەيـدۇ« :بىـز دەۋەتنـى
ماردۇرۇشتا مەسلىھەتلىشىمىز ،بىر-بىرىمىزگە ئىتائەت قىلىمىز ،ئىختىالپ قىلىشمايمىز].

4

شەيخ مۇقبىلنىڭ «بىزنىڭ رەئىسىمىز» دېگەن سۆزى بىلەن «ئۇالرنىڭ ئەمىرى يوق» دېگەن سـۆزى
ئارىسىدا زىتلىق بار .يەنە شـۇنىڭدەك ،ئۇنىـڭ «بىزنىـڭ رەئىسـىمىز دۆلەت رەئىسـىدۇر» دېـگەن سـۆزى
بىلەن ،جامائەتلەرگە بەيئەت قىلىش توغرۇلۇق سوئال سورىغۇچىغا ،ھـې كىشـىگە ئـارالش ۋە ئىتـائەت
قىلىشقا ئەھدە بەرمەسـلىكنى نەسـىھەت قىلغـانلىقى ئارىسـىدىكى زىتلىـق مەخپىـي ئەمەس .چـۈنكى،
ئۇنىــڭ ۋە قېرىنداشــلىرىنىڭ رەئىســلىكنى ئېتىـراپ قىلغــانلىقى ،بــۇ رەئىســنىڭ ســۆزىنى ئــارالش ۋە
ئىتائەت قىلىشنى ئېتىراپ قىلغانلىقىدۇر .يەنە ئۇ كىشىنىڭ «بىزنىڭ رەئىسـىمىز دۆلەت رەئىسـىدۇر»
دېگەن سۆزى بىلەن «خەلىپىلىكنىڭ شەرتى ،ئۇنىڭ قۇرەيشلىك ،يەر-زېمىنغا ئىگە بولغان بولۇشىدۇر»
دېگەن سۆزى ئوتتۇرىسىدىكى زىتلىقمۇ مەخپىي ئەمەس.
بىز ئۇ كىشىنىڭ سۈننەتنى كېڭەيتىشتىكى پەزىلىتى ۋە تىرىشچانلىقىنى ئىنكار قىلمايمىز.
مانا بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ تائەت-ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ئۆزئارا ئەھدىلىشىش مەسىلىسـىدىكى يېزىشـقا
مۇيەسسەر بولغان سۆزلەر بولۇپ ،مەن ئۇنى مەزكۇر ئىشنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋە ئۇنىڭغا ئائىـا ئىشـالرنى
1ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -38بەت

2ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -38بەت ر
3ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -63بەت
4ر«ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە» ناملىق كىتاب  -73بەت
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بايــان قىلىــش مەقســىتىدە «ئەمىرنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلەردىن بەيــئەت ئېلىشــى» ،دېــگەن تېمىغــا
كىرگۈزدۈم.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ تۆتىنچىسى ـــ گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلەش
ئەسـكىرىي الگېـر ئەمىـرى مەيلـى ئىـدارىي ،مەيلـى ئەسـكىرىي يـاكى شـەرئىي خىـزمەتلەر بولســۇن،
الگېردىكــى ھەر خىــل خىــزمەتلەرگە مەســئۇلالرنى تەيىنلىشــى ،ھەربىــي مەشــىق گۇرۇپپىلىرىنىــڭ
مەسئۇللىرىنى بېكىتىشـى ھەمـدە قـول ئاسـتىدىكىلەرنى ئـۆز مەسـئۇلىغا ئىتـائەت قىلىشـقا تەۋسـىيە
قىلىشى كېرەك .بۇ ھەقتە بۇ يەردە ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك نۇرغۇن مەسىلىلەر بار.
 .1ھەربىي مەشىق گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئەمىرلىرىنى (يەنى ئىش بېجىرگۈچى مەسئۇللىرىنى ـــ ئا)
تەيىنلەش
ئەگەر مەشىق الگېرىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى كۆپ بولسا ،ئەمىـر ئـۇالرنى مەشـىق ۋە ئۇنىـڭ تـۈرىگە
قاراپ سانى ئوخشاشمىغان گۇرۇپپىالرغا بۆلۈپ ،ھەر گۇرۇپپىغا تەجرىبىسى مول ،ئەڭ ياخشى كىشـىدىن
بىرنى مەسئۇل قىلىشى پەرز .چۈنكى ،ئەمىر ئوقۇغۇچىالرنى ئـۆزى بىـر-بىـرلەپ تەكشـۈرۈپ بواللمايـدۇ،
شۇرا ئەمىر ئورنىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ مەشىقلىرىگە كۆز قۇالق بولۇپ تۇرىدىغان ئادەم بولۇشى الزىم .ئـۇالر

ه
عرَمَّريمارنام ا رهلاِمىامٍر
بولسا گۇرۇپپا مەسئۇللىرىدۇر .بۇنىڭغا پەيغەمبەر  نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى دەلىلدۇر« :عَجدُع ا
كْر» «ســىلەر قايتىــپ كېــتىڭالر! بىــزگە ئىشــىڭالرنى (يەنــى پىكرىڭالرنــى) مەســئۇللىرىڭالر
ُرناممٍ ُُْكْرَاْممرُ

ا

ا

يەتكۈزسۇن».

1

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى بەتتال مۇنداق دېگەن‹ :ھەدىستە ۋەكىللەرنى تەيىنلەش يولغـا
قويۇلغان .چۈنكى ،خەلىپىنىڭ ھەممە ئىشـقا ئـۆزى بىۋاسـىتە ئارىلىشىشـى مـۇمكىن ئەمەس ،شـۇنىڭ
ئۈچۈن ئۆزى بىلەن ھەمكارلىشىدىغان ياردەمچىلەرنى تەيىنلەشكە موھتا ›.
ئىبنى بەتتال يەنە مۇنـداق دېـگەن‹ :ئەگەر بـۇيرۇش ۋە توسـۇش بـارچە ئاۋامغـا قارىتىلسـا ،ئۇنىڭغـا
نىسبەتەن بەزى كىشىلەر قاراملىق قىلسا ،بەزىلەر سەل قارايدۇ .ئەگەر ھەربىـر قەۋمـگە بىـردىن ۋەكىـل
تۇرغۇزۇلسا ،ھېچبىر كىشىنىڭ بۇيرۇلغاننى قىلىشتىن باشقىنى قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ›].

2

ئوقۇغۇچىالرنى گۇرۇپپىالرغا بۆلگەندە بىر يۇرتلۇق ،بىـر قەبىلىلىـك يـاكى بىـر تىللىـق بولۇشـتەك
ئورتاق ئاالھىدىلىككە ئىگە كىشىلەرنى بىرگە قويۇشقا رىئايە قىلىش الزىم .بىراۋنىڭ ئۆز قەۋمى بىـلەن
جىھاد قىلىشى سۈننەت.
ھەيسەمىي «مەجمەئۇززەۋائىد» دېگەن كىتابتا مۇنـداق دەيـدۇ« :بىراۋنىـڭ ئـۆز قەۋمىنىـڭ بـايرىقى

ه
مٌر
ئاستىدا جىھاد قىلىشى ھەققىدىكى باب»تا مۇخارىقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىـۋايەت قىلىنىـدۇ{ :لاقِ ُ
معَرللاهررر
مٍَر:ر اٍتهمر ا
مكر،رنامهإن ارَ ُِ ا
مكر ر ا ا
اة ًٍَعريماعارعْلا اة هر ارَُْ اعريماُُ ُ
مٌ ارَعيا همار امعهْ ا
مكرنامْا ُكع ُن ارْ اد ا
مٌر:رَُاٍته ُمر ارْ اد ا
رر ا
عَره رر امرنر،رنام ُقل ُ
رَعيا همار امعهْ هرمَ} {جەمەل ئۇرۇشى بولغان كۈنى «قەرن» دېـگەن جايـدا ئەممـار 
برلهلر ُج هررَانريمُ اقٍته ار ا
اكٍ انرياُاا هح ُّ
رر ا
مٌ ا

بىلەن ئۇچرىشىپ قالدىم .ئۇ تاھارەت سۇندۇرۇۋاتقان ئىكەن .مەن ئۇنىڭغا:
ـــ سەن بىلەن بىللە بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىاليمۇ؟ ـــ دېسەم .ئۇ:
1ربۇخارى رىۋايىتى

2ر«فەتھۇل بارى» -13جىلد  -163بەت
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ـــ قەۋمىڭنىڭ بايرىقى ئاستىدا ئۇرۇش قىلغىن! چـۈنكى ،پەيغەمـبەر
بايرىقى ئاستىدا جىھاد قىلىشىنى ياخشى كۆرەتتى ،ـــ دېدى}].



كىشـىنىڭ ئـۆز قەۋمىنىـڭ

1

ئىبنــى كەســىرنىڭ ھىجــرىيە  -732يىلــى مۇســۇلمانالر بىــلەن مۇرغــۇلالر ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگەن
شەقھەب ۋەقەسى توغرۇلۇق دېگەن مۇنۇ سۆزىمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ:
پادىشاھ ئىبنى تەيمىـيە رەھىمەھۇلالھـدىن جەرـدە ئـۆزى بىـلەن بىلـلە تۇرۇشـنى تەلەپ قىلغانـدا،
ئۇنىڭغا ئىبنى تەيمىـيە رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دېـگەن :كىشـىنىڭ ئـۆز قەۋمىنىـڭ بـايرىقى ئاسـتىدا
تۇرۇشى سۈننەت .بىز شام ئەسكەرلىرىدىن .بىز پەقەت ئۇالر بىلەن تۇرىمىز].

2

 .2خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلەش
ئەمىــر ھەربىــي مەشــىق گۇرۇپپىلىرىنىــڭ ئەمىرلىرىنــى تەيىــنلەپ بولغانــدىن كېــيىن ،ئەســكىرىي
الگېردىكى ھەر خىل خىـزمەتلەرگە مەسـئۇلالرنى ھەم تەيىـنلەش كېـرەك .بـۇ ،شەخسـلەرنىڭ سـانى ۋە
ھەربىي تەلىم ئېلىش مۇددىتىنىڭ بىر-بىرىگە ئوخشىماسلىق ئېتىبارى بىلەن پەرقلىنىدۇ .بىر ئـادەم
نۇرغۇنلىغان خىزمەتلەرگە مەسئۇل بولۇشى مۇمكىن .بۇ خىزمەتلەرنىـڭ ئەڭ مـۇھىمى دىنىـي ،پەننىـي
ھەمدە ئىدارە خىزمەتلىرىدۇر.
 .3گۇرۇپپىالرنىڭ ئەمىرلىرىنى ھەمدە خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلەش ئەمىرنىڭ ھوقۇقى
مەن «بــۇ مەســئۇلالرنى تالالشــتا بىرەرســى ئەمىــر بىــلەن تاالشمىســۇن» دېگەننــى كــۆزلەپ بۇنىڭغــا
ئاگاھالنــدۇرۇش بېرىــپ ئــۆتىمەن .چــۈنكى ،ئەمىــر كــۆپىنچە قــول ئاســتىدىكىلەرنىڭ قــابىلىيىتى ۋە
ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىنى ئوبدان بىلىدۇ .شۇنداقتىمۇ ،ئەمىر ئەتراپىدىكى كىشىلەردىن مەسلىھەت سورىشـى
الزىم .ھەربىر كىشىنىڭ ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىش ھوقۇقى بار .بۇ سۆزىمىزنىڭ دەلىلى:

مكر
معَرعلِلهرَا رتاُماامد هةلُهن ر ا ا
مٍرَ ُِ ا
مٍَر:ر«هن ا
 ئەبۇ زەر  نىڭ مۇنۇ ھەدىسـىدۇر ،ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇُ :مل ُ
مٌ:ريا ا
هه
ه
هه
ه ه ه
ه
ِعٍ» ‹مەن مۇنداق دېدىم:
ا
هدِ ن ارَهنم اعٍرَ ااٍْناان ارَهنم اعٍريماعارعلقِا اٍْارخَ ن ارَنا ا اعْانره ارْعرَ ا
ٍرََاُىرعل رذ ر الاَِرن ا
اخ اذ اٍْرِباق اع ا
ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! مېنى مەسئۇل قىلمامال؟ پەيغەمبەر



مۇنداق دېدى:

ـــ ھەقىقەتەن سەن ئـاجىز .ئـۇ مەسـئۇللۇق ئامـانەت .ئـۇ مەسـئۇللۇق قىيـامەت كـۈنى خـارلىق ۋە
ھەسرەت-نادامەتتۇر .ئۇنى ئۆز ھەققى بىلەن ئالغان ۋە ئۇ مەسئۇلىيەتتىكى ھەقنى ئادا قىلغـان كىشـى
بۇنىڭدىن مۇستەسنا».

3

 ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير



دىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ،ربىـر ئـادەم پەيغەمـبەر



نىـڭ ئالـدىغا

كېلىپ مۇنداق دېدى‹ :ئـى رەسـۇلۇلالھ! پـاالنىنى مەسـئۇل قىلـدىال ،مېنـى مەسـئۇل قىلمىـدىلىغۇ؟›

پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــدى« :هن ُكممْرِمامرَ انرسمدم ه
ا اا ا

ه
َن» «ھەقىــقەتەن ســىلەر مەنــدىن
عرَممَّرتامل اقممعه ر
رَاثاممرًرناٍاممهَ ا
ا

ُ

كېيىن نەپسانىيەتچىلىكنى كۆرىسىلەر ،تا سىلەر مارا ئۇچراشقىچىلىك سەۋر قىلىڭالر!»

4

1رئەبۇ يەئال ،بەززار ،تەبەرانىي ،ئىسھاق ئىبنى ئەبى ئىسھاق ئەششەيبانى قاتارلىق بىر گۇرۇپپا كىشىلەر بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلدى .ھېچبىر كىشى بۇنى
زەئىپ دەپ قارىمىدى .بۇنىڭدا تەبەرانىينىڭ سەنەدىدىكى كىشىلەر ئىچىدە بىر كىشىدىن باشقا ھەممىسى ئىشەنچلىك كىشىلەردۇر« .مەجمەئۇز زەۋائىد»
-5جىلد  -323بەت
2ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -14جىلد  -26بەت
3رمۇسلىم رىۋايىتى
4ربۇخارى رىۋايىتى
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ھەدىسلەر شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى ،ئەمەلدار ۋە ۋالىيالرنى تەيىـنلەش خەلىپىنىـڭ ھوقـۇقى .بـۇ
ھەقتە دەلىللەر بىـر قەدەر كـۆپ .پۇقراالرنىـڭ مەسـئۇل تەيىـنلەش ھوقـۇقى بولمىسـىمۇ ،ئۇالرنىـڭ بـۇ
توغرىدا نەسىھەت بېرىش ھوقۇقى بار .ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيـر مۇنـداق دەيـدۇ:

اْدُام



نىڭ ھەدىسى ئەنە شۇ جۈملىدىن.

ه
ه
مٍٍرس امعر
مب هرْمعرسا همنراَتهمِْر الامىرعلى ه ه
مِررنام اق ا
مٍَرَاسُمعرساكمرر:رَاْمررعل اقد اق ا
« ام ا ارَك ن

ه
رَممٍسهسر» «بەنــى تەمىــيم ئايمىقىــدىن بىــر ئۇالقلىــق جامــائەت كىشــى
ارَام ا
مٍَر ُ اةم رمر:رسمامررَاْممررعلا ممر ا
ٍرسم امع ا

پەيغەمبەر



ا

ُ

نىڭ قېشىغا كەلدى .ئەبۇ بەكرى‹ :ئۇالرغا قەئقائ ئىبنى مەئبەدنى ئەمىر قىلىپ تەيىـنلەپ



بەرسىلە› ،دېدى .ئۆمەر

بولسا‹ :ئەقرەئ ئىبنى ھابىسنى ئەمىر قىلىپ بەرسىلە› ،دېدى».

1

 .4ئەمىر خىزمەتكە ئەڭ ياراملىق كىشىنى تاللىشى الزىم
بۇنىڭ دەلىللىرى:

ئا

اه ي ُْمنُك أَ َّْ تُ َُُّْوا األَماسَ ِ
اى ِ َُ أ َْهلِ َه ا
َ
 ﷲتائــاال مۇنــداق دېــگەنْ ُ ُ َ ََّ ََّّ ِ :
2
انەتلەرن ئىگىسىگە قاياۇرۇشقا بۇي ۇدى.

شىببىسىىىرش

ﷲسىىىلەرن

ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ :ئۆلىمــاالر مۇنــداق دېــگەن‹ :بــۇ ئــايەت ئىــش
ئۈســتىدىكىلەرنىڭ ئامــانەتنى ئــۆز ئىگىســىگە تاپشۇرۇشــى توغرىســىدا نازىــل بولغــان .ئامــانەتنى ئــۆز
ئىگىسىگە تاپشۇرۇش ئىككـى خىـل بولـۇپ ،بىرىنچىسـى ،ھوقـۇق-مەنسـەپلەرنى ئـۆز ئورنىغـا قويـۇش.
ئۇشبۇ ئايەت مۇشۇ سەۋەبتىن نازىل بولغان.
پەيغەمبەر
ئابباس





مەككىنى پەتھـى قىلىـپ كەبىنىـڭ ئـاچقۇچلىرىنى بەنـى شـەيبىدىن تاپشـۇرۇۋالغاندا،

پەيغەمبەر



دىن ئۇ ئاچقۇچالرنى ھاجىالرنى سـۇغۇرۇش ۋە بەيتۇلالھنىـڭ خىزمىتىنـى ئـۆزىگە

قوشۇۋېلىش مەقسىتىدە تەلەپ قىلغان .ئارقىدىنال ،ﷲتائـاال ئـۇ ئـايەتنى نازىـل قىلـدى ،پەيغەمـبەر



كەبىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى بەنى شەيبىگە قايتۇرۇپ بەردى›.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىش ئۈستىدىكىلەر ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانالر خىزمىتىگە شۇ خىـزمەتكە نىسـبەتەن
ئەڭ ياراملىق كىشىنى تەيىنلىشى پەرز.

ه
ه هه
هه
رشمًٌٍِرناممعَلرَج ًمًّلرَُْمع اه
ْي هرْىمَُر
رْ امعرَااملا ُحرلل ُةُملة ا
پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن « :اْعر اَه ارْمعرَاْم هررعل ُةُملة ا
رِم ُ ارْمع ُ
ْي ا ا ا ُ ا ا
مكرعلدهَّمٍس هارْمعرْمعرَراَ ه ه ه
ه
رخمٍ انرعلِلرََِمعلارَ»،رَه ر هََعيما:ر«ْمعرََلرَج ًمًّلر الامىر هَّمٍسارَُْمع اه
رخمٍ انر
رِم ُ ره رتل ا ا ا ا ُ ا ا
همىرلِلرْىمَُرنام اقم ا
نام اق ا
ا اا ُ ُ ا ا ا ا ا ا ُ
اا ا ا
ْي» «مۇسۇلمانالرنىڭ بىرەر مەسئۇلىيىتىگە ئىگە بولغان كىشى (قـول ئاسـتىدىكى)
علِلا ارَاَ ُِعلاَُ ارَ اخٍ انرعل ُةمؤهْىه ار

مۇسۇلمانالرغا (مەسئۇل تەيىنلەشتە) سـاالھىيىتى يـۇقىرى ئـادەمنى تاپااليـدىغان تـۇرۇپ ،سـاالھىيىتى
تۆۋەن بىر ئادەمنى مەسئۇل قىلسا ،ئۇ كىشى ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا خىيانەت قىلغان بولىدۇ».

يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيىلگەن« :كىمكى بىر توپ ئادەمگە ،شۇ توپنىڭ ئىچىدە ﷲنى بەكـرەك
رازى قىلىدىغان بىر كىشىنى تاپااليدىغان تـۇرۇپ ،ئۇنىڭـدىن باشـقا بىـر ئـادەمنى مەسـئۇل قىلسـا ،ئـۇ
ﷲقا ،ﷲنىڭ رەسۇلىغا ۋە مۇئمىنلەرگە خىيانەت قىلغان بولدى»].

3

1رسەھىھۇل بۇخارى  -4847ھەدىس
2رسۈرە نىسائ  -58ئايەت

 3رئۇنى ھاكىم ئۆزىنىڭ سەھى ھەدىسلەر توپلىمىدا رىۋايەت قىلغان .بەزىلەر :ئۇ ئۆمەر  نىڭ سۆزى دەيدۇ« .مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -245بەتتىن
 -247بەتكىچە
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 ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ «سەھىھۇل بۇخارى» نـاملىق ھەدىسـلەر توپلىمىـدا ئەبـۇ ھـۇرەيرە



دىـن

پەيغەمــبەر  نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى رىــۋايەت قىلغــان« :ه اذعرهممِهد ه
ٌرعل ااٍْناماُرناممٍنماا ه هررعلُممٍ ا را»ر هِم امر ارَاكِم ا ر
ُا
ٍَر:ر«هذاعرَ هِ ا رعلاْرره اَلر ا ه
معرَاْله هرمَ» «ئامانەت زايە بولسا قىيامەتنى كـۈتكىن»‹ .ئامـانەت قانـداق
هٍ اراُم اعٍ ر ا ا
ها
ُ
ُ
زايە بولىــدۇ؟› دەپ ســورالغاندا ،پەيغەمــبەر (« :خەلىپىلىــك ،ئەمىرلىــك ،قــازىلىق ،مۇپتىلىــق ۋە

بۇنىڭدىن باشقا دىنغا ئائىا) ئىشالر ئۆز ئەھلىنىڭ غەيرىگە تاپشۇرۇلغاندا قىيامەتنى كۈتكىن» ،دېـدى.
بۇ ھەدىس ۋە يۇقىرىقى ئايەت شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى ،ھوقۇق-مەنسەپ ئامانەت ھېسابلىنىدۇ ،شۇرا
ئۇنىڭ ئۆز ئەھلىگە تاپشۇرۇلۇشى پەرز.

ى الْ َ ِو ُّ ِ
اُهَا ي ا أَب ِ
ْي
 ﷲتائاال مۇنـداق دېـگەن :قَالَ ْ
ْج ْن َ
ي األَم ُ
اس تَُ ِْج ْنهُ ِ ََّّ َخ ْي َن َم ْن ْ
ت ْ
اس تَُ َ
ت ِ ْح َ ُ َ َ

(يەن ى

ئاياىالرنى ى ئ بى ى ى ئېياا ى

«ئ ى

ياخشىسىدۇر شىچلىك ئىشەنچلىىاۇر».

ئاتىىا! ئىىۇن

سىىەن ئىشىىلەتىى

ئۇالرنىى

بىىۇ سىىەن ئىشىىلەتىەنلەرنى

ئەڭ

1

بــۇ ئــايەت تاپشــۇرۇلغان خىــزمەتكە اليىــق كــۈ -قۇۋۋەتنىــڭ بولۇشــى ۋە خىزمەتنــى ئــادا قىلىش ـقا
نىســبەتەن تولــۇق ئىشــەنچنىڭ بولۇشــىدىن ئىبــارەت ئىــش ئۈســتىدىكىلەردە بولۇشــقا تېگىشــلىك ئەڭ
مۇھىم سۈپەتلەرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن :ھوقۇق-مەنسـەپتە ئېتىبارغـا ئېلىنىـدىغان ئىككـى
مۇھىم ئاساس بار:
بىرىنچىسى ،كۈ -قۇۋۋەت .ئىككىنچىسى ،ئىشەن  .بۇنى يۇقىرىقى ئايەت ئىسپاتاليدۇ].

2

كۈ -قۇۋۋەت ھوقۇقنىڭ تۈرىگە قارىتا بىر-بىرىگە ئوخشاش بولمايـدۇ .جەرـدىكى كـۈ -قـۇۋۋەتتىن
شىجائەت ،تەجرىبە ۋە ئالداش كۆزدە تۇتۇلسا ،ھۆكۈم چىقىرىشتىكى كۈ -قۇۋۋەتتىن ئىلىـم ۋە ئـادالەت
كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئىشەنچتىن كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى ﷲدىن قورقۇش ۋە كىشىلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنى ئادا قىلىش.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن :بىـر ئادەمـدە جـۈرئەت بىـلەن ئىشـەنچنىڭ ئوخشـاش
دەرىجىدە تەڭ تېپىلىشى تولىمۇ ئاز ئۇچرايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



مۇنـداق دەيتتـى:

‹ئى ﷲ! پاسىق ئادەمنىڭ جۈرئەتلىكلىكىدىن ،ئىشەنچلىك ئادەمنىـڭ ئاجىزلىقىـدىن سـارا شـىكايەت
قىلىمەن›.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھەرقانــداق ھوقۇققــا شــۇ ھوقۇقنىــڭ مــاھىيىتىگە مۇناســىپ يــاراملىق ئــادەمنى
تەيىــنلەش الزىــم .مەلــۇم ھوقۇققــا بىرســىنىڭ ئىشــەنچلىك دەرىجىســى يــۇقىرى ۋە يەنە بىرســىنىڭ
جۈرئەتلىك دەرىجىسى يۇقىرى ئىككـى ئـادەم كۆرسـىتىلگەن بولسـا ،شـۇ ھوقۇققـا نىسـبەتەن قايسىسـى
بەكرەك مەنپەئەتلىك ۋە زىيىنى ئازراق بولسا ،شۇنى تەيىنلەش الزىم].

3

ئەگەر بىــرەر خىــزمەتكە بــار بولغــان كىشــىلەرنىڭ ئىچىــدىن تەلەپــكە اليىــق ســاالھىيەتلىك ئــادەم
تېپىلمىسا ،ئەمىر بۇ خىزمەتكە نىسبەتەن ئۇالرنىڭ ئەڭ ياراملىقىنى تالاليدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېـگەن :ئەگەر شـۇ الياقەتسـىز كىشـى ئـادەملەر ئىچىـدە ئەڭ
ياراملىقى بولسا ،زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن ئۇنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشكە بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىرگە،
ئەمىــر كىشــىلەرنىڭ ھوقــۇق ،ئەمىرلىــك ۋە شـۇنىڭغا ئوخشــاش ئىشــالرغا يــارىغۇدەك بولۇشــى ئۈچــۈن،
1رسۈرە قەسەس  -26ئايەت

2ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -253بەت
3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -254بەت
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ئۇالرنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئاجىزلىقلىرىنى تولـۇقالپ يـاراملىق قىلىـپ تەربىيىلەشـكە جىـددىي تۇتـۇش
قىلىش الزىم].

1

اس تَََ ْعتُ ْ 
يــۇقىرىقى ســۆزنى ﷲتائاالنىــڭ :فَ اتَّ ُوا َّ
اهَ َم ا ْ
قىلىاالر 2دېگەن سۆزى؛ پەيغەمبەر



تاقىاىاالرنى ى

يېاىشىىىچە ﷲق ىا تەقۋادارىىىىق

ه
هه
رْمٍرعِمااااداُْر» «مەن سـىلەرنى نـېمىگە
نىـڭ « :اَاْمٍرَ ااْمرتُ ُكْرسمَرنمْتععرْىمَُ ا

بۇيرۇسام ،شۇنى كۈچۈرالرنىڭ يېتىشىچە ئېلىپ كېلىڭالر» دېگەن سـۆزى ئېنىـق ئىسـپاتاليدۇ 3ھەمـدە
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنىڭ الياقەتسىز كىشىنى مەسئۇل قىلىش بىلەن بىرگە ،ئەمىر ئۇالرنىـڭ
بۇ جەھەتتىكى ئـاجىزلىقلىرىنى تولـۇقالپ يـاراملىق قىلىـپ تەربىيىلەشـكە جىـددىي تۇتـۇش قىلىـش
الزىم] ،دېگەن سۆزىمۇ بۇنىڭغا دەلىلدۇر.
مانــا بــۇالر ئۈممەتنىــڭ ئــادا قىلىشــى زۆرۈر بولغــان پەرز كۇپــايە ھۆكمىــدىكى مــۇھىم ئەمەللىرىــدىن
ھېسابلىنىدۇ.
مۇسۇلمانالر بۈگـۈنكى كۈنـدە رەھبەرلىـك ۋە جامـائەت خىزمىتىنـى سـاغالم شـەرئىي ئاسـاس بـويىچە
ئەمەلىيەتكە تەتبىقالشتىن يىراقلىشىپ كەتـكەن .بۇنىڭغـا ئىسـالم دۆلىتىنىـڭ قولـدىن كېتىشـى ۋە
كىشىلەرنىڭ جىھاد پەرزىنى ئادا قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇشى سەۋەب بولغان .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۈگـۈنكى
كۈندىكى مەشىق ۋە جىھاد مەيدانلىرى رەھبەرلىكنـى چېنىقتـۇرۇش ۋە جامـائەت خىزمىتىنـى ئەمەلىـي
ئورۇنداشنىڭ تەجرىبە مەيدانلىرى بولۇشى كېرەك .چېنىقىش ،تەجرىبىنى قولغا كەلتۈرۈپ ،كەمچىلىـك
تەرەپلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ مۇشۇ مەيداندا بىرىنچى بولۇپ مۇسۇلمانالردىكى بوشلۇقنى تولۇقالپ،
ئۇالرنى الياقەت دەرىجىلىرىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىگە ئېلىپ چىقىدۇ .مانا بۇ پەرز.
ئەگەر چېـــنىقىش جەريانىـــدا خاتـــالىقالر يـــۈز بېرىـــپ كەمچىلىكـــلەر كۆرۈلســـە ،بـــۇ ئىشـــنى
داۋامالشتۇرۇشتىن ئىرادىنـى بوشاشتۇرۋەتمەسـلىكى كېـرەك .چـۈنكى« ،خاتاالشـمىغان ئـادەم تەمكىـن
بولمايدۇ .تەجرىبىسىز ئادەم دانىشمەن بولمايدۇ» دەيدىغان بىر رىۋايەت بار ،بەلكى بۇنـداق خاتـالىق ۋە
كەمچىلىكلەر ئەھۋالنى تۈزەشكە ھەرىكەت قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى الزىم.
پەيغەمـبەر



مۇنــداق دېــگەن« :رناُم هَُعرَامٍ هَسععرََاس ه
َمرَع» «ســۆز ھەرىكىـتىڭالردا تــوغرا بولــۇرالر! بىــر-
ُ ا ُ ا
ا

ُ

بىرىڭالرغــا يــېقىن تــۇرۇرالر! خۇشــال بولــۇرالر!» 4يەنــى تــوغرىلىقنى الزىــم تۇتــۇرالر! ئەگەر قــادىر
بواللمىسارالر ،توغرىغا يېقىنلىشىڭالر ۋە شۇنىڭ بىلەن خۇرسەن بولۇرالر!
پەيغەمــبەر



نىــڭ ھايــات ۋاقتىــدىمۇ ســاھابىلەردىن نۇرغــۇن خاتــالىقالر ســادىر بولغــان .شــۇنداق

بولسىمۇ ،پەيغەمبەر



دائىم يوليۇرۇق بېرىپ ئۇالرنى ئىسالھ قىلىپ تۇراتتى .خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد

نىڭ بەنى جەزىيمە قەبىلىسىگە سادىر قىلغان خاتالىقى ،ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافە





نىـڭ بـۇرادەرلىرىنى

ئوتقــا كىرىش ـكە بۇيرۇغــان خاتــالىقى ئەنە شــۇ جۈملىــدىن ،شۇرالشــقا خاتــالىق خىــزمەت ئىرادىســىنى
بوشاشتۇرۋەتمەستىن ،بەلكى ئۆزىنى ئىسالھ قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى الزىم.
 .5ئەۋزەل كىشى بار تۇرۇپ ،بىرەر مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈش ياكى بىرەر زىياندىن قوغدىنىش
يۈزىسىدىن غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىش دۇرۇس
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -253بەت

2رسۈرە تەغابۇن  -16ئايەتنىڭ بىر قىسمى ر
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بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغان ئەۋزەللىك بولسـا ،كىشـىلەرنىڭ زاھىرىغـا قـاراپ ھۆكـۈم قىلغـان ئاساسـتا،
ئىلىم ،ئىمان ۋە دىنىي مەرتىۋىسىدىكى ئەۋزەللىكنى كۆرسىتىدۇ.

بۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ ََّّ ِ :أَ ْك نم َُ َِ ْن َ َِّ
اه أَتْ َ ا ُك ْ 
ََ ْ
1
ﷲنى دەرگاھىدا ئەڭ ھۆر ەتلىك ھېسابلىنىسىلەر.
َ م ْن أَ ْك َنُم النَّ ِ
اس قَ ا َ

وس ئل رس و
ُ

اه ْ » پەيغەمــبەر
«أَتْ َ ُ



ھەقىىقەتەن ئەڭ تەقىۋا بغىغىانلى ناالر

دىــن‹ :كىشــىلەرنىڭ ئەڭ ھــۆرمەتلىكى

كىم؟› دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر « :ئۇالرنىڭ ئەڭ تەقۋا بولغىنى» دېگەن ئىدى.

2

ئىككــى ھەرەم ئىمــامى جــۇۋەينى رەھىمەھۇلالھنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى كۆزقارىشــى باشــقىچىراق .ئــۇ
ئەۋزەلنى مۇنداق ئىزاھلىدى :بىز ئەۋزەلدىن خەلققە مەنپەئەت ئېلىپ كېلىـدىغان يـاراملىق رەھبەرنـى
دېمەكچىمىز .مانا بۇ ئەۋزەللىكنىڭ مەنىسىگە دىققەت بەرگەنلىك].

3

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەۋزەل بىـلەن ياراملىقنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى پەرقلەنـدۈرۈش الزىـم .ھەرقانـداق ئەۋزەل
ئادەم ياراملىق بولىۋەرمەيدۇ .بەزىدە ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ،باشقىالرنى توغرا يولغا باشلىغۇچى تـۆت
خەلىپىگە ئوخشاش كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ئەڭ يـاراملىقى بولىـدۇ .بەزىبىـر ئـادەملەر ئەبـۇ زەر



غـا

ئوخشاش ئەۋزەل بولىدۇ ،ھوقۇققا يارىمايدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :ئەبـۇ زەر
ئىبنى ۋەلىد





ئامانەتـدارلىق ۋە راسـتچىللىقتا خالىـد

نىمۇ بېسىپ چۈشەتتى .شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇنىڭغا پەيغەمبەر



«يٍرَاسٍرذاَرههَنرَاَع ا ه
ه
برلهىامُ هر
ك ارٍْرَ هَُ ُّ
ٍرَههَنرَ هَُ ُّ
برلا ا
ا ا
ا ا
رهدِ ًُ ا
ُيرا رتاْاْارنر الاىرعثمىامْي ارَا ا

مۇنداق دېـگەن ئىـدى:

مٍَريااهمِْر» «ئى ئەبـۇ زەر! مەن
رتامعل اْي ارْ ا

سېنى راستتىنال ئاجىز كۆرۈۋاتىمەن .مەن ھەقىقەتەن ئۆزۈمگە ياخشى كۆرگەن نەرسىنى سارىمۇ ياخشـى

كۆرىمەن .سەن ھەرگىزمۇ ئىككى ئادەمگە ئەمىر بولۇپ قالما ۋە يېتىمنىڭ مېلىنىـڭ مەسـئۇلىيىتىنى
ئۈستۈرگە ئالما».

4

پەيغەمــبەر ْ« :ممٍرَاظالممٌرعْلا ممرع رَا رَااملم ه
مٌرعلغاُ م امرع ُرَاا م ا اا هرْممعرَاه
ا
اُا

ر اذَر» «ئاســماننىڭ ئاســتىدا ،يەرنىــڭ

ئۈستىدە ئەبۇ زەردىن توغرا سۆزلىگۈچى كىشى يوق» ،دېگەن تۇرۇقلۇق ،ئەبۇ زەر
ھوقۇق تۇتۇشتىن توستى ،چۈنكى ،پەيغەمبەر



ئۇنى ئاجىز كۆرگەن ئىدى].



نـى ئەمىـرلىكتىن ۋە

1

كۆپ سانلىق ئۆلىماالرنىـڭ كۆزقارىشـى شـۇكى ،ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ بىـرەر مەنپەئەتنـى قولغـا
كەلتۈرۈش ياكى زىياننى دەپئىي قىلىشنى كۆزلەپ ،غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىـنلەش
دۇرۇس .بۇ سۆز خەلىپىلىك ۋە باشقا ھوقۇقالرغىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ.
قازى ئەبۇ يەئال مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر بىر كىشى جامائەتتە خەلىپىلىكنىڭ شەرتلىرىنى ھازىرلىغـان
كىشىلەر ئىچىدە ئەڭ ئەۋزىلى بولسـا ،ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلىڭـالر .كېـيىن ئۇنىڭـدىنمۇ ئەۋزەلـرەك يەنە
بىرسى پەيدا بولسا ،ئاۋۋالقىسىنى تاشـالپ ئـۇ كىشـىگە بەيـئەت قىلىـش دۇرۇس ئەمەس .كىشـىلەرنىڭ
باشتىال ئۆزرىسىز ئەۋزەل كىشىنى قالـدۇرۇپ قويـۇپ ،غەيـرى ئەۋزەل كىشـىگە بەيـئەت قىلىشـى دۇرۇس
ئەمەس .ئەگەر ئەۋزەل كىشـــىنىڭ نەق مەيدانـــدا بولماســـلىقى ،خىزمىتىنـــى داۋامالشـــتۇرالمايدىغان
دەرىجىدە كېسەل بولۇشىدەك ئۆزرە سەۋەبلىك ياكى غەيـرى ئەۋزەل كىشـىنىڭ كىشـىلەر ئىچىـدە گېپـى
1رسۈرە ھۇجۇرات  -13ئايەت

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

3ردوكتۇر ئابدۇل ئەزىمنىڭ «ئەلغىياسىي» ناملىق كىتابى  -2نەشرىي  -165بەت
4رمۇسلىم رىۋايىتى
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ئۆتىدىغان بولۇشى سەۋەبلىك ئەۋزەل كىشىنى قالدۇرۇپ قويۇپ غەيرى ئەۋزەل كىشـىگە بەيـئەت قىلىـش
دۇرۇس].

2

ماۋەردىمۇ ئۆز كىتابى «ئەلئەھكامۇسسۇلتانىيە»نىڭ  -8بېتىدە مۇشۇ خىل مەنىدە سۆز قىلغان.
جــۇۋەينى مۇنــداق دەيــدۇ :ئەگەر بىــز بىــر كىش ـىنى «خەلىپىلىكنىــڭ شــەرتلىرىنى ھازىرلىغ ـان،
پەرزكارلىقتـــا ۋايىغـــا يەتـــكەن» دەپ پەرەز قىلســـاق ،يەنە بىرىنـــى «گەرچە پەرزكارلىقتـــا ئۇنىڭـــدەك
بولمىســىمۇ ،ئۇنىڭــدىن ســاالھىيەتلىك ،سىياســەت ۋە رىياســەتنىڭ يــوللىرىنى ئوبــدان بىلىــدۇ» دەپ
مۆلچەرلىسەك ،ساالھىيەتلىكنى ئالدىغا چىقىرىش ئەۋزەل].

3

يۇقىرىدىكىلەردىن بىزگە مۇنۇ بىرنەچچە سەۋەبلەر تۈپەيلى ،غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ
تەيىنلەشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى ئايان بولدى:
 ئەۋزەل كىشىنىڭ نەق مەيداندا بولماسلىقى
ئەسىرگە چۈشۈپ كېتىشى ياكى مەسـئۇلىيەتنى ئـادا قىلىشـتىن توختىتىـپ قويىـدىغان دەرىجىـدە
كېسەل بولۇشى قاتارلىقالرمۇ شۇ قاتاردا.
 غەيرى ئەۋزەل كىشىنىڭ ھوقۇققا ياراملىق بولۇشى ياكى كىشـىلەرنىڭ ئۇنىڭغـا بەكـرەك مايىـل
بولۇشىدەك مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈش
بۇ ھەقـتە ئىبنـى ھەجەر رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :ئـۆمەر



نىـڭ ئـۆلكە ،شـەھەرلەرگە ئەمىـر

تەيىنلەشتىكى تەرجىمىھالىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،ئۇ زات ئەمىـر تەيىنلەشـتە دىنـدا ئەۋزەل
بولۇشقىال قارىماستىن ،بەلكى يەنە شەرىئەتكە خىالپ كېلىدىغان سىياسەتتىن ساقلىنىش بىلەن بىرگە
سىياسەتنى ئوبدان بىلىشكىمۇ قارايتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇئاۋىيە  ،مۇغىيرە ئىبنـى شـۇئبە  ،ئەمـرى
ئىبنى ئاس



قاتارلىق كىشىلەرنى ،شامدىكى ئەبۇددەردائ  ،كۇفەدىكى ئىبنى مەسئۇد



الردەك دىن ۋە

ئىلى ـم ئىشــىدا ئۇالرنىــڭ ھەممىســىنى بېســىپ چۈش ـىدىغان كىشــىلەر بــار تۇرۇقلــۇق ئەمىــر قىلىــپ
تەيىنلىگەن ئىدى].

4

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنـداق دېـگەن :ھەرقانـداق ھوقۇققـا شـۇ ھوقۇقنىـڭ مـاھىيىتىگە
مۇناسىپ ياراملىق ئادەمنى تەيىنلەش الزىم .مەلۇم ھوقۇققا بىرسىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى يـۇقىرى
ۋە يەنە بىرســىنىڭ جۈرئەتلىــك دەرىجىســى يــۇقىرى ئىككــى ئــادەم كۆرســىتىلگەن بولســا ،شــۇ ھوقۇققــا
نىسبەتەن قايسى بەكرەك مەنپەئەتلىك ۋە زىيىنـى ئـازراق بولسـا ،شـۇنى تەيىـنلەش الزىـم .جۈملىـدىن
ئۇرۇش ئىشلىرىغا تەقۋا بولسىمۇ ئاجىز ئادەمنى قالـدۇرۇپ قويـۇپ ،پاسـىق بولسـىمۇ جۈرئەتلىـك ،بـاتۇر
ئادەم مەسئۇل قىلىنىدۇ.
ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھدىن:
ـــ جىھادتا بىرسى جۈرئەتلىك پاسىق ،يەنە بىرسـى سـالى ئـاجىز ئىككـى ئەمىـر بولسـا ،ئۇالرنىـڭ
قايسى بىلەن بىرگە جىھاد قىلىشقا بولىدۇ ،ـــ دەپ سورالغاندا ،ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن:
ــــــ جۈرئەتلىـــك ئەمىـــر پاســـىق بولســـا ،ئۇنىـــڭ جۈرئەتلىكلىكىنىـــڭ پايدىســـى مۇســـۇلمانالرغا،
پاسىقلىقىنىڭ زىيىنى ئۆزىگە ،ئەمما ئاجىز سالىھقا كەلسەك ،ئۇنىڭ سـالىھلىقىنىڭ پايدىسـى ئـۆزىگە،
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -256بەت .ئاخىرقى ھەدىسنى تىرمىزىي رىۋايەت قىلىپ ،ئۇنىڭ ھەسەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان .ئۇ  -3836ھەدىس ر
2ر«ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»  -33بەت ر
3ر«ئەلغىياسىي»  -183بەت
4ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -138بەت
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ئاجىزلىقىنىڭ زىيىنى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا بولىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن پاسىق بولسىمۇ جۈرئەتلىك ئەمىر
بىلەن جىھاد قىلىنىدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەر

«سهمْا م اعع ر



مۇنداق دېگەن:

«هنرعلِلريمؤيهم رْم اذعرعلم هيعرسهٍلرج همررعل اُ ه
مٍج هر» َََ
ا ُا ُ ا
ا ُ

ار اومُمْر» «شۈبھىســىزكى ،ﷲتائــاال بــۇ دىننــى پاســىق ئــادەم بىلەنمــۇ» 1يەنە بىــر رىــۋايەتتە
رخ امًّل ا
ا ا

«(ئاخىرەتتە) ھې نېسىۋىسى يوق ئادەملەر بىلەنمۇ كۈچلەندۈرىدۇ».

2

ئەگەر جۈرئەتلىك ئەمىر پاسىق بولماي قالسا ،جىھاد ئەمىرلىكىدە دىنىي جەھەتتىكـى سـالى ئـادەم
ئۇنىڭ ئورنىنى باسالمايدىغان ھالەتتە بولسا ،جىھاد ئەمىرى بولۇشقا ئۇ تېخىمۇ ھەقلىق].

3

 غەيرى ئەۋزەل كىشىنىڭ قەۋمگە سىياسەت يۈرگۈزۈش ،ھەد جازالىرىنى بەرپـا قىلىشـتا كەسـكىن
بولۇشىدەك ئاالھىدىلىكلىرى ئارقىلىق پىتنە ۋە بۇزۇقچىلىقتىن ساقلىنىش
بۇ ھەقتە ئىمام قۇرتـۇبى مۇنـداق دەيـدۇ :ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ ،پىتنىنىـڭ يـۈز بېرىشـىدىن
ئەنســىرىگەنلىك ۋە ئۈممەتنىــڭ ئىشــى بۇزۇلۇشــىدىن قورققــانلىق تــۈپەيلى ،غەيــرى ئەۋزەل كىشــىنى
ئەمىرلىككە تەيىنلەش دۇرۇس .چۈنكى ،خەلىپە ،دۈشمەننى چېكىندۈرۈش ،ئىسالم دۆلىتىنى قوغـداش،
بۇزۇقچىلىقالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ،ھەق-ھوقۇقالرنى ئۆز ئىگىلىرىگە قـارار تـاپقۇزۇش ،ھەد جـازالىرىنى
بەرپا قىلىش ،بەيتۇلمال ئۈچۈن ئىقتىساد توپالش ۋە ئۇنى ئۆز ئورنىغا تەقسىم قىلىش قاتارلىقالر ئۈچۈن
تەيىنلەنگەن .ئەگەر ئەۋزەلنى تەيىن قىلىش سەۋەبىدىن قان تۆكۈلۈش ،بۇزۇقچىلىق كېلىپ چىقىش ۋە
خەلىپە تەيىنلەشتىن بولغان نۇرغۇن مەقسـەتلەرنىڭ نـابۇت بولۇشـى قاتـارلىق ئىشـالرنىڭ يـۈز بېـرىش
خەۋپى بولسا ،بۇ ئەۋزەلنى قالدۇرۇپ قويۇپ غەيرى ئەۋزەلنى تەيىنلەشتە ئوچۇق-ئاشكارا ئۆزرە بولىدۇ.
ئۆمەر



نىڭ ئالتە شۇرا ئەزاسىنىڭ ئىچىدە ئەۋزەل ۋە غەيرى ئەۋزەل كىشىلەرنىڭ بارلىقىنى ئۆمەر

ۋە ئۇنىڭــدىن ســىرت بــارچە خەلــق ئاممىســى بىلەتتــى .شــۇنداق تــۇرۇپ ،ئــۆمەر





ئۆزىــدىن كېيىنكــى

خەلىپىنى تەيىنلەپ بەرمەسـتىن خەلىـپە تەيىـنلەش ئىختىيـارلىقىنى ئـۇالر ئىچىـدىن قايسـى بىـرىگە
ھەممە بىردەك ماقۇل كەلسە ھەمـدە شـۇنداق قىلىـش پايـدىلىق بولسـا ،شـۇ شەخسـنى خەلىـپىلىككە
تەيىنلەشنى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە ھاۋالە قىلغانلىقى بۇنىڭغا دەلىلدۇر .ﷲياخشى بىلگۈچى].
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس



4

نىڭ جەننەت بىـلەن خـۇش بىشـارەت بېـرىلگەن

ئون كىشىنىڭ بىرى ۋە ئۆزى تەيىنلىگەن شۇرا ئەزالىرىدىن بىـرى بولۇشـىغا قارىمـاي ،ئـۇنى كۇفىنىـڭ
ئەمىرلىكىدىن ئېلىپ تاشالپ ،باشقىسىنى ۋالىـي قىلىـپ تەيىنلىشـى ،پىتنىنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش
يۈزىسىدىن غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشكە مىسالدۇر .ئۆمەر

مۇنــداق دەيــدۇ{ :نامهإهَنر الرَا هَلممَُر اممعر اَممَ ارَا

ه
رخِاٍنمامار} {مەن ســەئدنى خىــزمەتتىن ئــاجىز كەلگەنلىكــى ۋە نە

خىيانەت قىلغانلىقى سەۋەبىدىن ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىمىدىم}.
كۇفە خەلقى سەئد





سـەئد



توغرۇلـۇق

5

ئۈستىدىن شىكايەت قىلغانلىقى ئۈچۈنال ،ئۆمەر



پىتنىنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش

يۈزىسىدىن ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىغان ئىدى.
يەنە ئــۆمەر



نىــڭ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد



نــى كىشــىلەرنىڭ ئــۇ ســەۋەبلىك پىتــنىگە چۈشــۈپ

قېلىشىدىن ۋە غەلىبىنى ئۇنىڭغا قارىتىپ قويۇشـىدىن (يەنـى «غەلىـبە خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد
1ربۇخارى رىۋايىتى

2رئەھمەد ۋە تەبەرانىي

3ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلىد  -255بەت

4ر«تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»  -1جىلد  -221بەت ر
5ربۇخارى رىۋايىتى

رر



نىـڭ
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سەۋەبىدىن ئىكەن» دەپ خاتـا چۈشـەنچىگە كېلىـپ قېلىشـىدىن) قورقـۇپ ئەسـكىرىي قوماندانلىقـدىن
ئېلىپ تاشلىشى ھەم بۇنىڭ مىساللىرىدىندۇر.
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر



شەھەر ،ئـۆلكىلەرگە مۇنـداق خەت يـازدى :مەن

خالىــدنى نە ئۇنىڭغــا غەزەپ قىلغــانلىقىم ۋە نە ئۇنىــڭ خىيــانەت قىلغــانلىقى ســەۋەبىدىن ھوقۇقىــدىن
ئېلىپ تاشلىغىنىم-يوق! كىشـىلەر ئەسـلىدە ئۇنىـڭ سـەۋەبى بىـلەن پىتـنىگە چۈشـۈپ قالـدى .مەن
ئۇالرنى ئىشنى قىلغۇچى (يەنى غەلىبە-نۇسرەت ئاتا قىلغۇچى) زاتنىڭ پەقەت ﷲئىكەنلىكىنى بىلىـپ
قېلىشىنى ياخشى كۆردۈم].

1

مانــا بــۇ ئۆلىماالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئىختىالپســىز ،غەيــرى ئەۋزەل كىشــىنى مەســئۇل قىلىــپ
تەيىنلەشنىڭ دۇرۇسلۇقىنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىندۇر.
ئەگەر بۇنداق ئۆزرىلەر بولمىغاندا غەيرى ئەۋزەل كىشىنى تەيىـنلەش دۇرۇس بوالمـدۇ-يـوق؟ بۇنىڭـدا
ئىختىالپ بار.
جۇۋەينى مۇنداق دەيدۇ :لېكىن بىـز «ئەۋزەل كىشـىنى تەيىنلەشـكە قـادىر بولـۇپ تـۇرۇپ ،غەيـرى
ئەۋزەل كىشىنى تەيىنلەش ھارام» دەپ كېسىپ ئېيتااليمىز].

2

لېكىن ماۋەردى مۇنداق دەيدۇ :كۆپ سـانلىق فىقھىشـۇناس ئۆلىمـاالر ۋە ئىسـالمىي تەتقىقـاتچىالر
«غەيرى ئەۋزەل كىشىنىڭ خەلىپە بولۇشىنى ھەمدە ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلىشـنى دۇرۇس» دەپ قارىـدى.
غەيرى ئەۋزەل كىشى خەلىپىلىكنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ھازىرلىغانال بولسا ،ئۇنىڭ خەلىـپە بولۇشـىنى
ئەۋزەل كىشىنىڭ مەۋجۇد بولۇشى توسالمايدۇ .خۇددى قـازىلىق مەنسـىپىدە ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ،
غەيرى ئەۋزەل كىشىگە ئەگىشىش دۇرۇس بولغاندەك .چۈنكى ،پەزىلەتنىـڭ زىيـادە بولۇشـى تالالشـتىكى
ئارتۇقچىلىق بولۇپ ،ئۇ الياقەتلىك بولۇشنىڭ شەرتى ھېسابالنمايدۇ].

3

ماۋەردىنىڭ «كۆپ سانلىق فىقھىشۇناس ئۆلىماالر غەيرى ئەۋزەل كىشى خەلىپىلىكنىڭ شەرتلىرىنى
تولۇق ھازىرلىغانال بولسا ،ئۇنى ھوقۇققـا دەسسىتىشـنى دۇرۇس دەپ قارىـدى» ،دېـگەن سـۆزىنى ئىبنـى
ھەجەرمۇ ھەسەن ئىبنى ئەلـى



نىـڭ مۇئـاۋىيە



غـا خەلىپىلىكـتىن چۈشـۈپ بەرگەنلىكـى توغرۇلـۇق

دېگەنلىرىنى كەلتۈرۈپ مۇنـداق دېـدى :بۇنىڭـدىن ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ ،غەيـرى ئەۋزەل كىشـىنى
خەلىپىلىككە دەسسىتىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .چۈنكى ،ئىمام ھەسـەن ۋە مۇئـاۋىيە



نىڭ ھەر ئىككىلىسى خەلىپىلىككە سايالنغان ئىدى .بۇ چاغـدا سـەئد ئىبنـى ئەبـۇ ۋەققـاس ۋە سـەئىد
ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرمۇ ھايات بولۇپ ،ئۇالر بەدرىگە قاتناشقان بۈيـۈك سـاھابىلەردىن ئىـدى.
بۇنى ئىبنى تىين شۇنداق دېگەن].
سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس



4

بىلەن سەئىد ئىبنى زەيد



نىڭ ھەر ئىككىلىسى جەننەت بىلەن خۇش

بىشارەت بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ قاتارىدىندۇر.
مانا بۇالر غەيرى ئەۋزەل كىشىنى ھوقۇققا تەيىنلەش مەسىلىسىدە بايان قىلىشقا مۇيەسسـەر بولغـان
سۆزلەردۇر .ئۇالرنى بايان قىلىشتىن مەقسەت:
 ئەمىردىن ھەرەجنى كۆتۈرۈۋېتىش
1ر«ئەلبىدايە ۋەننىھايە»  -7جىلد  -81بەت
2ر«ئەلغىياسى»  -163بەت

3ر«ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»  -8بەت

4ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -67بەت

165

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئەمىر بەزىدە غەيـرى ئەۋزەل ،ئەممـا خىـزمەتكە يـاراملىق كىشـىنى دىنىـي ۋە پەرزكـارلىق جەھەتـتە
ئەۋزەل كىشى ئۈستىگە مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشتىن ئورايسىزلىنىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن بىـز ئەمىرنىـڭ
شۇنداق قىلىشى دۇرۇس ئىكەنلىكىنى بايان قىلدۇق .بەلكى بەزىدە شۇنداق قىلىشى پەرز بولىدۇ.
 قېرىنداشالر ئوتتۇرىسىدا ئاداۋەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ھەتتـا پەزىلەتلىــك ،ئەۋزەل بىــر كىشــى «ئەمىرىمىــز نـېمە ئۈچــۈن غەيــرى ئەۋزەل بولغــان پــاالنىنى
مەســئۇللۇققا تەيىــنلەپ مېنــى تەيىنلىمىــدى؟ مەن ئۇنىڭــدىن ياخشــى تۇرســام» دېمەســتىن ،بــۇنى
«شەرىئەتنىڭ ھۆكمى» دەپ بىلىشى كېرەك .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِِبَ ْن اتَّ َ

أ َُ ْ ُه َو أَ َْلَ ُ
فَا تُ َزُّكوا أَس ُف َ

 سىلەر ئۆزۈڭالرن پاك ھېسابلىماڭالر ﷲتەقۋادار بغىغان ئادە ن ئغبدان بىلىدۇ.

1

پەزىلەتلىك كىشى ﷲتائاالدىن قورقۇشى ،غەيرى ئەۋزەل كىشى مۇشۇ ھوقۇققا اليـاقەتلىكال بولسـا ۋە

ئۇنى تالالش ئەمىرنىڭ خالىشى بىلەن تامامالنغان بولسا ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى الزىم.
 .6ئەمىر ئەمىرلىك ۋە ھوقۇققا قىزىقىدىغان كىشىنى مەسئۇل قىلماسلىقى الزىم
بۇنىڭ دەلىلى ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى



نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىدۇر:

ئۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن تاغامنىڭ ئىككى ئوغلى بىلەن پەيغەمبەر



نىڭ ئالدىغا كىـردۇق .ئۇالرنىـڭ

بىرى‹ :ئى رەسۇلۇلالھ! ﷲتائاال سارا بەرگەن يۇرتالرنىڭ بەزىسىگە بىزنى ئەمىـر قىلغىـن!› دېـدى .يەنە

َ،رََرََ م
رِ مْالا
بىرســـىمۇ شـــۇنداق دېـــدى .پەيغەمـــبەر  « :نممٍرَعلِلر رنُم امعه رْ م اذ ا
ا
عرعلد اةم امررََ م عً ا

رَ ممرُر الاِ م هرمَ»
عً ا

ا

«ھەقىقەتەن ﷲبىلەن قەسـەمكى ،بىـز بـۇ ئەمەلـگە ئـۇنى سـورىغان كىشـىنى يـاكى ئۇنىڭغـا قىزىققـان

كىشىنى تەيىنلىمەيمىز!» دېدى.

2

ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر

رَمَّ ارْممٍ ار
ياُماادهعرفهه اةمٍره ا
رشممي ا



مۇنداق

ه
ه
ٍرْمعرياالُُ رمَُ» ناملامْر
دېگەن « :نرَاخ امعنا ُكْر ىم نا ا

«بىزنىــڭ نەزىرىمىــزدە ســىلەرنىڭ ئەڭ خــائىنىڭالر ھوقــۇق تەلەپ قىلغــان

كىشىدۇر».

پەيغەمبەر



تاكى ئۆلۈپ كەتكۈچىلىك ئۇ ئىككىسىنى ھېچبىر ئەمەلگە تەيىنلىمىگەن ئىدى.

ئىمام ئەھمەدنىڭ بۇ رىۋايىتى شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى ،ھوقۇققا قىزىقىدىغان كىشىنى مەسـئۇل
قىلىشتىن توسۇشتىكى ھېكمەت ـــ ئۇ ئادەم بۇ ھوقۇق ئارقىلىق ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولـۇش ۋە مـال-
دۇنيانى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت دۇنيالىق غەرەز بىـلەن قارىالنغۇچىـدۇر .بۇنىڭـدىنمۇ مـۇھىمى ،ئـۇ
ئادەم ﷲئاتا قىلىدىغان بەخا-سائادەت ۋە ياردەمـدىن مەھـرۇم قالىـدۇ .بۇنىـڭ دەلىلـى ئابـدۇرراھمان
ئىبنى سەمۇرە



رتُم امرارا
علممرْحا هعرسم امع ا

ه
مكرهنرََُتهِاامعممٍر ممعرُْمْالاارَكهلممٌرهلاِمعممٍرَهنرَ ره ه
مٌر الاِم اعممٍ» «ئ ـى
رتاُمْاَرع ه اْم امٍَارناهإنم ا
َُتِاام اعممٍرْممعر ام همع ارُْمْالاارَُ ىم ا
ا ا ا
ا ا ا

نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى بولۇپ ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر



«يامٍر اُم ا ر

مۇنداق دېگەن:

ُ

ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ســەمۇرە! ســەن ئەمىرلىكنــى تەلەپ قىلمــا ،ئەگەر ســەن ئــۇنى تەلەپ قىلماســتىن

قولۇرغا كەلسە ،ياردەم بېرىلىسەن (يەنى ﷲسارا ياردەم بېرىدۇ) .ئەگەر ئۇنى تەلەپ قىلىپ ئېرىشسـەڭ،
ئۇ ھالدا بارلىق ئىشىڭ ئۆزۈرگە قالىدۇ (يەنى ﷲسارا ياردەم بەرمەيدۇ)».

3

«بارلىق ئىشىڭ ئۆزۈرگە قالىدۇ» دېگەنلىك ،ﷲنىڭ ئىنايىتىدىن مەھرۇم قالىسەن دېگەنلىكتۇر.
1رسۈرە نەجىم  -32ئايەت ر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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مانا بۇ ئۇ كىشى ئۈچۈن ۋە قول ئاستىدىكىلەر ئۈچۈنمـۇ زىيـانلىقتۇر.

مكرَاَ ُجمعرنا امًّلر
چـۈنكى« ،علل ُعمْ ارَْحااا ا

تا هكل هنره اَلرنماُ ه
ُميرطارنام ار امْير» «ئى ﷲ! سېنىڭ رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىـمەن .مېنـى ئـۆزۈمگە كـۆز يۇمـۇپ

ئاچقۇچىلىك ۋاقىتمۇ تاشالپ قويمىغىن!» دېگەن دۇئا مۇئمىننىڭ دۇئاسىدۇر.
«ياردەم بېرىلىسەن» دېگەن سۆزنىڭ ئىزاھاتى ئەنەس



نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىدە كەلگەن:

ْعرَِْرعلق ٍ ه ه ه ه
رجه اهر الاِ هرَ،ريماى هَُرَر الاِ هرَر اْلاكريُ اُم
«
ا
،رَاْع ُ
رَك ارر َلرنماَُُ ا
اُ

ُرُ» «كىمكى قـازىلىقنى تەلەپ قىلسـا،

ئۇ ئۆزىگە قالىدۇ .كىمكـى ئۇنىڭغـا مەجبۇرالنسـا ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە ئـۇنى تـوغرىالپ تۇرىـدىغان پەرىشـتە
چۈشىدۇ».

1

كۆپىنچە ئىنسانالر رەئىسلىك ۋە ھوقۇققا ھېرىسمەن كېلىدۇ .پەيغەمبەر



بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:

ه
ه
ٍْ هرما» «سـىلەر يېقىنـدا ئەمىـرلىككە ھېـرىس بولىسـىلەر.
رِااح هر ُ
اع انر الاىرع ه اْ اٍَه ارَ اِماا ُكع ُنرنا ا اعْماًريمامعارعلقِا ا
« ن ُكْ ا

ئەمىرلىك قىيامەت كۈنى ھەسرەت-نادامەت بولىدۇ».

2

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :مـۇھەللەب مۇنـداق دېـگەن‹ :ھوقۇققـا ھېـرىس بولـۇش كىشـىلەرنىڭ
ھوقۇق تالىشىپ ئۆزئارا ئۇرۇشىشىغا سەۋەب بولىدۇ .ھەتتا ھوقۇقنى دەپ نۇرغۇنلىغان قانالر تۆكۈلـدى؛
مال-مۈلۈكلەر تاالن-تارا

قىلىندى؛ ئار-نومۇسالر دەپسەندە بولدى .شـۇ سـەۋەبتىن يەر يۈزىـدە پاسـات

يامرىدى .ھەدىستىكى «ھەسرەت-نادامەت بولىدۇ» دېگەندىن مۇنۇ مەقسەت قىلىنغان :ئـۇ ئـادەم بەزىـدە
ئۆلتۈرۈلىــدۇ ،بەزىــدە ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ يــاكى ئۆلــۈپ كېتىــدۇ ،كېــيىن ئەمىــر بولــۇپ
قالغانلىقىغا نادامەت چېكىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئـادەم قـول ئاسـتىدىكىلەر بارىسـىدا سـوراققا تارتىلىـدۇ .بـۇ
چاغدا ئۇ ھېرىس بولۇپ ئېرىشكەن ئەمىرلىك قولدىن كېتىپ قالغان بولىدۇ›.
مۇھەللەب سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ‹ :ئىش ئۈستىدىكى كىشى ئۆلۈپ كېتىپ ،ئۇنىڭدىن
كېيىن مەلۇم بىر ئادەمدىن باشـقا بىـرەر ئىـش بېجىرگـۈچى يـوق بولـۇپ ،ئەگەر ئـۇ ئـادەم ئـۆزى ئەمىـر
بولمىسا ،ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشـى بىـلەن بۇزۇقچىلىـق يـۈز بېرىدىغانـدەك ئەھـۋال كېلىـپ چىقىشـتىن
ئىبارەت مەنسەپكە مۇئەييەنلىشىپ قالغان كىشى ئۇنىڭدىن (يەنى يۇقىرىقى ئەھۋالدىن) مۇستەسنا›.
(ئىبنى ھەجەر يەنە مۇنداق دەيدۇ ):ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشىدىن قورققان چاغـدا ئىـش ئېلىـپ بارغـان
ئادەم سورىماستىن مەنسەپ بېرىلگەن ئادەمگە ئوخشايدۇ .چۈنكى ،كۆپىنچە ۋاقىتتـا ،مۇنـداق ئادەمنىـڭ
مەنسەپكە ھېرىسلىقى بولمايدۇ ،شۇرا ئەمىرلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەش ئۇ ئادەمنىـڭ ئۈسـتىگە پەرز بولـۇپ
قالغــانلىقى ئۈچــۈن ،بەزىــدە ئەمىرلىــك مۇئەييەنلىشــىپ قالغــان ئادەمنىــڭ ئەمىــرلىككە بولغــان
ھېرىسلىقىمۇ يۆگىلىپ قالىدۇ].

3

ئەسكەرتىش:
ئەمىرلىكنى تەلەپ قىلىشتىن توسۇش توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەرگە يۇسـۇف ئەلەيھىسسـاالمنىڭ:

اج َع ْل ِ ََلَ َخ َزا ِ ِن األ َْر ِ
ظ ََلِي ٌ 
ي ِِْ َح ِفي ٌ
ْ 
ھەقىقەتەن (ئۇنى

 «ېن

( ىسى ئ زېمىنىنى

خەزننىلى نن

باشقۇرۇشقا قىغيغى

ەن

باشقۇرۇش يغىلى نن ئ بىلىىدنغان ئغبىدان سىاقلىيااليدنغان ئىادە مەن» 4،دېـگەن سـۆزى

بىلەن ئېتىراز يەتكۈزۈلسە ،بۇنىڭغا قارىتا بىرنەچچە نۇقتىدىن جاۋاب بېرىلىدۇ:
1رنەسەئىيدىن باشقا بەشەيلەننىڭ ھەممىسى رىۋايەت قىلغان
2ربۇخارى رىۋايىتى

3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -126بەت

4رسۈرە يۇسۇف  -55ئايەت ر
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 خاسلىققا ئىگە بولۇش
پەيغەمبەرلەر تېيىلىپ كېتىشتىن ئەمىن بولغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ھوقـۇق-مەنسـەپ تەلەپ قىلىـش
ئۇالرغا خاستۇر ،چۈنكى ،ئۇالر گۇناھ-مەئسىيەتتىن پاك كىشىلەر .بۇ خۇسۇسـىيەت ئـۇالردىن باشـقىالردا
تېپىلمايدۇ .يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ ھوقۇقنى تەلەپ قىلىشى ،سـۇلەيمان ئەلەيھىسسـاالمنىڭ:

ِ ِ
رِ ِ
اَ
َح ٍ ِم ْن بَ ْع ِ ي ِسَّ َ
ك أَسْ َ
َْ
ت ال َْو َّه ُ
ب ِ ُم ْل ًَ ا َن يَ ْنَغ ْ أل َ
َ ا ْغف ْن ِ َو َه ْ
اڭىىا ەغپى ى ەت قىلغى ى

اڭىىا ەنىىدن

شېىىيى

( ەنىىدن

سىۇىەيمان ئېيىااى

قَ ا َ

«پەرۋەردنگىارنم!

باشىىقائ ھىىېچ ئىىادە گە ۇيەسسىىەر بغىمايىىدنغان

پادنشاھلىقن ئاتا قىلغى ! سەن ھەقىقەتەن شۆى ئاتا قىلغۇچىسەن» 1دەپ دۇئا قىلغىنىغا ئوخشاشدۇر.
 مۇئەييەنلىشىپ قېلىش
يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ مەنسەپ تەلەپ قىلىشى ،پەقەت ئادالەت بەرپا قىلىش ،ئىسـالھات ئېلىـپ
بېرىش ۋە نامراتالرغـا ئۇالرنىـڭ ھەققىنـى يەتكۈزۈشـتە «ئۆزىنىـڭ ئورنىـدا تۇرىـدىغان ھېچبىـر مۇۋاپىـق
كىشى يوق» دەپ بىلىپ ،ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۈستىگە «مۇئەييەنلىشىپ قالغان پەرز ئەين» دەپ قارىغانلىقى
ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،ئۇ يەردە شۇ مەنسەپكە مۇئەييەنلىشىپ قالغـان ئـۇ زاتـتىن باشـقا ھېچبىـر مۇۋاپىـق
كىشى يوق ئىدى.
بۈگۈنكى كۈندىكى ھۆكۈممۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئەمما ئـۇ يەردە ئەمىرلىكنـى ئېلىـپ بارااليـدىغان ۋە
ئۇنىڭغا يارايـدىغان بىـر ئـادەم بولسـا ،ئـۇ شـۇنى بىلسـە ھوقـۇقنى تەلەپ قىلماسـلىق ئەۋزەل .بۇنىـڭ
دەلىلى ،ئابدۇرراھمان ئىبنى سەمۇرە



نىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىدۇر.

مانــا بــۇ ئىزاھــات ئەمىرلىكنــى تەلەپ قىلىش ـتىن توســۇش توغرىســىدا كەلــگەن ھەدىس ـلەر بىــلەن
يۇقىرىقى ئايەتنىڭ ئوتتۇرىسىنى بىرلەشتۈرىدۇ.
مــۇھەللەب مۇنــداق دېــدى‹ :ئەمىرلىــك ئۇنىڭغــا مۇئەييەنلىشــىپ قالغــان ئــادەم ھوقــۇق تەلەپ
قىلىشـتىن توسـۇش توغرۇلــۇق كەلـگەن ھەدىسـلەرنىڭ ســىرتىدا› .بـۇنى ئىبنـى ھەجەر مــۇھەللەبتىن
نەقىــل قىلغــان ھەمــدە ئۇنىڭغــا قوشــۇلغان .مۇشــۇنىڭغا ئاساســەن ،ئــايەت ھوقــۇق تەلەپ قىلىشـتىن
توسۇش توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئومۇمىيلىقىنى خاسالشتۇرۇپ قويىدۇ.
 ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇش
يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ مەنسەپ تەلەپ قىلىشـى بىـزدىن ئىلگىرىكىلەرنىـڭ شـەرىئىتىدە دۇرۇس
ئىدى .لـېكىن ،ئـۇ بىزنىـڭ شـەرىئىتىمىزدە مەنسـەپ تەلەپ قىلىشـتىن توسـۇش توغرۇلـۇق كەلـگەن
يۇقىرىقى ھەدىسلەر بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.
ئىمام قۇرتـۇبى ھوقـۇق مۇئەييەنلىشـىپ قالغـان كىشـىگە ئـۇنى تەلەپ قىلىشـنىڭ دۇرۇسـلۇقىدىن
ئىبارەت جاۋابنىڭ  -2نۇقتىسىنى قولالپ قۇۋۋەتلىدى.

2

قىزىقارلىق يېرى شۇكى ،ئەمىرلىكنى تەلەپ قىلغۇچىالرنى مەسئۇل قىلىشتىن توسۇش توغرۇلـۇق
ھەدىس بولسىمۇ ،بىر قىسىم كىشىلەر ئەمىرگە ئۆزلىرىنى مەسئۇل قىلىش ياكى مال-دۆلەتتىن مەلـۇم
مىقداردا بېرىش شەرتى بىلەنال ئەگىشىدۇ ۋە ئىتـائەت قىلىـدۇ .بۇنـداق قىلمىشـنى سـادىر قىلغۇچىغـا

قاتتىق تەھدىا كەلگەن بولۇپ ،بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :ثاًّلثماانر ريُ اكله ُة ُع ُمْرعلِلُريمامعارعل هقِا اٍْ هما ارَ ر
يماَكهِ هعْرَاوْر اذ ه
ِْ ارَ ُج نرر الاىرنا همر ارْمٍ رسهمٍلا هر هياراُّيىام ُ هرْىمَُرعس امعرعلُمُه هِر ارَاَ ُج نرمررسامٍيا ا رهاْ ًٍْمٍر ريمُُاٍيهدُمَُره رلهم ُ نمِاٍرهنرَا اامٍ ُ ارْمٍر
اُ ا ن
ُ
عبرَال ن

1رسۈرە ساد  -35ئايەت ر
2ر«تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»  -3جىلد  -216بەت -15 ،جىلد  -234بەت ۋە «فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -125بەت
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ه ه
ه ه
هه
ه
ه
ه
ه
ه
ٍرَالر
َّم اَُرناْ ا
عرَاكم اذعرنا ا
اخم اذ اْ ا
يُريم ُ ارَ اَرلاممَُ ارَ ر الريام رلاممَُ ارَاَ ُجم نمرريمُُاممٍي ُ ارَ ُجممًّلرسُممل ادارسمادم ا رعل ادَّمررنا احلام ا رسممٍلِلرلااقم ررَُ ام اميرفمامٍر اكم اذ ا
يمدم ا ه
رفمامٍ» «ئــۈ تۈرلــۈك ئــادەم بولــۇپ ،ﷲتائــاال قىيــامەت كــۈنى ئۇالرغــا گەپ قىلمايــدۇ ۋە ئــۇالرنى
ُ

پاكلىمايدۇ .ئۇالر دەرتلىك ئازابقا دۇچار بولىدۇ .بىرى ،يولدا ئارتۇق سۈيى بار تـۇرۇپ ،ئـۇنى يولۇچىالرغـا
بەرمىگەن كىشى .يەنە بىرى ،بىرەر خەلىپىگە پەقەت دۇنيالىقنى كۆزلەپال بەيئەت قىلىپ ،ئەگەر خەلىـپە
ئۇ ئادەمگە كۆزلىگەن مال-دۇنيـادىن بەرسـە ۋاپـا قىلىـدىغان ،بەرمىسـە ۋاپـا قىلمايـدىغان كىشـى .يەنە
بىرى ،ناماز ئەسىردىن كېيىن بىر ئادەمگە‹ :مەن بۇ مالنى مـۇنچىگە ئالـدىم› دەپ ۋەھـالەنكى ،ئۇنـداق
ئالمىغان تۇرۇپ ،ﷲنىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچىپ ،ئۆزىگە ئىشەندۈرۈپ مېلىنى ساتقان ئادەم».

1

 .7ھوقۇققا تەيىنلەشتە ياشقا رىئايە قىلىش مەسىلىسى
 ﷲتائاال مۇنداق دېگەن:

ف
وس َ
يُ ُ

ئۇالرنى

يۇسۇ

تغغ نسىدنى

چغڭ

ئېياا

َخ َذ َلَ ي َُ موثًِ ا ِم ن َِّ
قَا َ َكِ ُُه ْ أََْْ تَ ْعلَ ُموا أ َّ
اه َوِم ْن قَ ْ ُل َم ا فَ َّنعْتُ ْ ِِف
ََّ أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ َ ْ ْ َ ْ
َ

« ئاتاڭالرنىى

خاتاىىقىاالرن

بىلمە

سىىلەردن

قەسىەم قىلىدۇرۇى ۋەدە ئاىغىانلىقىن

ۋە ئىلگىى ى

سىلەر؟2

 ئەبۇ مەسئۇد ئەلبەدرى  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :يما ُمؤُّرعل اقمعارَا م امرُُْْْر
ه
ه
ه ه
ٍلُممى هارنامهإنر اكممٍنُععره ُّ ه
له هكاام ه
ه
مٍب ره ه
رِم امعع ًر
رِم امعع ًرنامْا لا ُة ُعْرسه ُّ
رِم امعع ًرناْا م ا ُْ ُعْررَْم امرًرنامإنر اكممٍنُععره رعوَم امره ا
رعلُممىا ا
رعلِلرنامإنر اكممٍنُععره رعلقم امرع ا ا
هه
ه
رَ ريرماقدُ م ره رسماِاهم همَر الاممىرتاك هراْاهم همَره رسههإذنمه هرمَ» «كىشـــىلەرگە ﷲنىـــڭ
ٍرَ ريام ُمؤْعرعلر ُجم ُمررعلر ُجم امرره ُ
رِمملااٍنَ ا
ناْا م ا ُْ ُعْرِممل ًة ا
كىتــابىنى ئەڭ ياخشــى ئوقۇيــدىغىنى ئىمــام بولســۇن .ئەگەر ئــۇالر قىــرائەتتە بــاراۋەر بولســا ،ئۇالرنىــڭ

سۈننەتنى كۆپرەك بىلىدىغىنى ئىمام بولسۇن .ئەگەر ئۇالر سۈننەت ئىلىمىدىمۇ باراۋەر بولسا ،ھىجـرەتتە
پېشقەدەمراقى ئىمام بولسۇن .ئەگەر ئۇالر ھىجرەتتىمۇ ئوخشاش بولسا ،ئىسالمغا بالدۇر كىرگىنى ئىمـام
بولسۇن .بىر كىشى باشقا بىـر كىشـىگە ئۇنىـڭ ھوقـۇق دائىرىسـى ئاسـتىدىكى تەۋەلىكىـدە ھەرگىزمـۇ
ئىمام بولمىسۇن ۋە ئۆي ئىگىسىنىڭ ئۆزىگە خاس ئورنىدا ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ئولتۇرمىسۇن».
 پەيغەمبەر



ه
علُ اعع ا رعلااغاررناهقِرره
ا ا

3

ه
هه
ه
ه
مٌر
اَم ُ ُهاٍرَاكُام ُمررْ امعرع اخم هررنامىا اٍَل ُ
مۇنداق دېگەن َ« :ااَهعَنره رعل اةىامٍ رَاتا اُمع ُ رسُ امعع رنا اَمٍ اهَن ارَ ُجمًّلنرَ ا
ر اكههرنا ا نامداَُره اَلرعلاك هه ه
رْىم ُع اةمٍ» «مەن چۈشۈمدە مىسۋاك ئىشلىتىپ چۈش كـۆرۈپتىمەن.
ا
ُ

چۈشۈمدە قېشىمغا ئىككـى ئـادەم كەپتـۇ .ئـۇ ئىككىسـىنىڭ بىـرى يەنە بىرسـىدىن چـوڭ ئىـدى .مەن
مىسۋاكنى كىچىكىگە سۇنۇپ بەرسەم ،مارا‹ :چورىغا بەرگىن!› دېيىلدى .مەن ئۇنى چورىغا بەردىم».

4

 ئابدۇلالھ ئىبنى سەھلى خەيبەردە ئۆلتۈرۈلگەندە ،ئۇنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى قەسـەم ئىچگـۈزۈش
توغرىسىدىكى ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:
ئابدۇلالھ ئىبنى سەھلىنىڭ ئۇكىسى مۇھەييىسە ۋە ئاكىسى ھۇۋەييىسـە پەيغەمـبەر
كېلىپ ،مۇھەييىسـە گەپ
1ربۇخارى رىۋايىتى

2رسۈرە يۇسۇف  -83ئايەت
3رمۇسلىم رىۋايىتى

4ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى



نىـڭ ئالـدىغا

قىلمـاقچى بولغانـدا پەيغەمـبەر  « :اك همهر اك همه،ري هريم ُ ه
رعلُمع،رنامماا اكلْ ه
،رَّرتا اكل امْر
َّماُ ُ
رَ اعري ا
ا ُ
ُ

161
َّم راُ» «چورغا بەر ،چورغا بەر» ،دېدى .پەيغەمبەر
َُاِه ا
قىلدى ،ئاندىن مۇھەييىسە گەپ قىلدى.
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بۇنىڭدىن ياشنى ئىرادە قىالتتى .ھۇۋەييىسە گەپ

1

 ئەمرى ئىبنى شۇئەيبنىڭ چوڭ دادىسىدىن رىۋايەت قىلىنىـدۇكى ،پەيغەمـبەر



مۇنـداق دېـگەن:

«لاِس هرْىٍرْعر الريمرَْ ه
فر اكُه ه
عنامٍ» «كىچىكلىرىمىزگە شـەپقەت قىلمىغـان ،چورلىرىمىزنىـڭ
رشمر ا
ٍرَيمادم هرف ا
ا ا ا ا
راغعنا ا
ا

ا

ا

ھۆرمىتىنى بىلمىگەن ئادەم بىزدىن ئەمەس».

2

مېنىــڭ بــۇ دەلىللەرنــى كەلتۈرۈش ـۈم ،مەنســەپكە تەيىنلەشــتە تەيىنلەنگۈچىنىــڭ يېشــىغا كۆرــۈل
بۆلۈشنى بايان قىلىش بولـۇپ ،بىـرەر خىـزمەتكە نىسـبەتەن ئىككـى ئادەمنىـڭ سـاالھىيىتى ئوخشـاش
بولسا ،ئۇ ئىككىسىدىن چورىنى تەيىنلەش ئەۋزەل .بۇ ھەقـتە مالىـك ئىبنـى ھـۇۋەيرىس پەيغەمـبەر



ك اةممٍ» «ئىككىڭالردىــن چــورىڭالر ئىمــام
نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى رىــۋايەت قىلغــان « :اَلِام ُؤْ ُك اةممٍرَاك اهُ

بولسۇن!» 3.چۈنكى ،ئۇ ئىككىسى قىرائەت ۋە پەزىلەتتە باراۋەر ئىدى.
پەيغەمبەر



رۇمغا ئەۋەتكەن قوشۇنغا ئۇسامە ئىبنى زەيدنى ئۇنىڭدىن ياشتا ،پەزىلەتـتە چـوڭ ،كاتتـا

ساھابىلەرنىڭ ئۈستىگە ئەمىر قىلىـپ تەيىنلىگەنـدەك ،يېشـى كىچىكنـى ئەمىـر قىلىـپ تەيىنلەشـتە
شەرئىي مەنپەئەت بولمىسا ،ياشتا چورى تەيىنلىنىدۇ.
ئەبۇ مەسئۇد ئەلبەدرى



نىڭ ھەدىسى نامازنىڭ ئىمامەتچىلىكىگە خاس« .غەيرى ئەۋزەل كىشـىنى

مەســئۇل قىلىــپ تەيىنلەشــنىڭ دۇرۇســلۇقى» توغرىســىدا توختىلىــپ ئــۆتكىنىمىزدەك ،ئــۇ ھەدىــس
دىندىكى پەزىلەتتىن ئاۋۋال تەجرىبە ۋە ئىقتىـدارغا رىئـايە قىلىنىـدىغان ئومـۇمىي ھوقـۇق-مەنسـەپلەر
توغرىسىدا كەلگەن ئەمەس.
مېنىڭ ئۇنى بۇ يەردە كەلتۈرۈشۈم شۇنى بايان قىلىش ئۈچۈنكى ،بىرەر مەنسـەپكە نىسـبەتەن ئىككـى
ئادەمنىڭ ساالھىيىتى ئوخشاش بولسا ،ئۇ ئىككىسىدىن چورى تەيىنلىنىدۇ .مانا بۇ ئەگەشكۈچىلەرنىڭ
كــۆرلىنى ياخشــى تەســكىن تاپقۇزىــدۇ ھەمــدە بۇنىڭــدا پەيغەمــبەر



نىــڭ ســۈننىتىنى تۇتقانلىقنىــڭ

ساۋابىمۇ بار.
ئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇلالھ «ســەھىھۇل بۇخــارى» نــاملىق ھەدىســلەر توپلىمىنىــڭ پىتــنىلەر
ھەققىدىكى بابىدا ،مۇشۇ مەنىگە ئىشارە قىلىـپ «پەيغەمـبەر



نىـڭ ‹ئۈممىتىمنىـڭ ھـاالكىتى نـادان

بالىالرنىڭ قولىدا بولىدۇ› دېگەن سۆزى ھەققىدە» دەپ بىر ماۋزۇ ئېچىپ ،مۇنۇ ھەدىسنى كەلتۈرگەن:
يەھيا ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ‹ :مارا بوۋام خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېگەن ئىدى:رمەن ئەبۇ ھـۇرەيرە
بىلەن پەيغەمبەر



نىڭ مەدىنىدىكى مەسـجىدىدە ئولتـۇراتتىم ،بىـز بىـلەن مەرۋانمـۇ بـار ئىـدى .ئەبـۇ

ھۇرەيرە مۇنداق دېدى :ئۆز سۆزىدە راستچىل بولغان ۋە راستچىللىقى ﷲتائـاال تەرىپىـدىن ئىسـپاتالنغان

ر هلةمما ه
رْممعر ُممريشر»
ا

پەيغەمـــبەر  نىـــڭ مۇنـــداق دېگەنلىكىنـــى ئارلىغـــان ئىـــدىم « :اْلا اك ماُرَُْ م ه ر الاممىريام ا
«ئۈممىتىمنىڭ ھاالكىتى قۇرەيشتىن بولغان ئۇششاق بالىالرنىـڭ قولىـدا بولىـدۇ».رمەرۋان‹ :ﷲنىـڭ
ا

لەنىتى ئۇالرغا بولسۇن› ،دېدى .ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دېدى‹ :ئەگەر مەن ئۇالر پـاالن ۋە پـاالن جەمەتنىـڭ
بالىلىرى دەي دېسەم ،ئەلۋەتتە شۇنداق دەيتتىم›.
1ربۇخارى رىۋايىتى

 2رئەبۇ داۋۇد ۋە تىرزىي رىۋايىتى ،ئىمام نەۋەۋىي بۇ ھەدىسنى «سەھى » دېگەن ،تىرمىزىي «ھەسەن ،سەھى » دېگەن ،ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە:
«چورلىرىمىزنىڭ ھەققىنى» دەپ كەلگەن.

3ربۇخارى رىۋايىتى ر
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ررمەن بوۋام بىلەن مەرۋاننىڭ بالىلىرى شامغا پادىشاھ بولغان ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقـاتتىم.
بوۋام ئۇالرنىڭ يېشى كىچىك بالىالر ئىكەنلىكىنـى كۆرگەنـدە بىـزگە‹ :ئېھتىمـال مۇشـۇالر ئۈممەتنىـڭ
ھاالكىتى قولىدا بولغان ئۇششاق بالىالردىن بولۇشى مۇمكىن› ،دەيتتى .بىز‹ :سەن ئالىم› دەيتتۇق.
ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى ئەسىر مۇنداق دېگەن‹ :بۇ يەردە كىچىك
بالىالر دېگىنى ،نارەسىدە بالىالر دېمەكچىدۇر ،شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر



ئۇالرنى كىچىكلىككە نىسبەت

بەردى›.
بەزىدە «نارەسىدە ،كىچىك باال» دېگەن سۆزلەر كىچىكلىتىش مەنىسىدىمۇ كېلىدىغان بولـۇپ ،گەرچە
باالغەتكە يەتكەن بولسىمۇ ،ئەقلى ،تەدبىرى ۋە دىنى ئاجىز كىشىلەرگە ھەم قوللىنىلغاچقا مېنىڭچە بـۇ
يەردە مۇشۇ مەنە مەقسەت قىلىنغان ،چۈنكى ،بەنى ئۇمەييىدىن بولغان خەلىپىلەرنىڭ ئىچىدە بـاالغەتكە
يەتــمەي تــۇرۇپ خەلىــپە بولغــان كىشــى يــوق ئىــدى .شــۇنىڭدەك ،ئــۇالر خىــزمەتكە مەســئۇل قىلىــپ
تەيىنلىگەن كىشىلەرمۇ باالغەت يېشىدىن تۆۋەن ئەمەس ئىـدى ،لـېكىن كىچىـك بـالىالردىن مەقسـەت،
خەلىــپىلىككە تەيىــنلەنگەن ،ئــۇالر ســەۋەبلىك پاســاتچىلىق يــۈز بەرگەن بەزى بــالىالر بولۇشــى ،شــۇرا
«نارەسىدە ،كىچىك باال» دېگەن نىسبەت ئۇالرغا بېرىلگەن بولۇشى مۇمكىن ،ئەمما بۇنىڭدىنمۇ ئومۇمراق
مەنىنى ئالسا ئەۋزەل.
(ئىبنــى ھەجەر يەنە مۇنــداق دەيــدۇ ):ئىبنــى ئەب ـۇ شــەيبىنىڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق كەلــگەن‹ :ئەبــۇ
ھۇرەيرە



بازاردا مېڭىـپ كېتىۋېتىـپ مۇنـداق

هه
دەيتتـى{ :علل ُعمْرا رتمُ هَ ه
ْي ارَا
رِمىااُرِما ا
كن ا

ﷲ! مېنى  -63يىلى تاپمىسۇن ۋە نارەسىدە بالىالرنىڭ ئەمىرلىكى تاپمىسۇن}›.

رهْمٍَُ ه
ٍن} {ئـى
رعلَّمُمِا هر
اا

بۇنىڭــدا شــۇنىڭغا ئىشــارەت بــاركى ،ئــۇ ئۇششــاق بالىالرنىــڭ دەســلىۋى  -63يىلــالردا بولغــان.
شۇنىڭدەك ،يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيىمۇ  -63يىللىرى خەلىپە بولغان.
(ئىبنى ھەجەر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ ):ئەبۇ ھۇرەيرە



نىڭ « -63يىلنىـڭ بېشـى ۋە

ئۇششاق بالىالرنىڭ ئەمىرلىكـى» دېـگەن سـۆزى دااللەت قىلغانـدەك ،ئۇالرنىـڭ ئەۋۋىلـى يەزىـد ئىـدى.
چــۈنكى ،يەزىــد كــۆپىنچە ياشــانغانالرنى چــوڭ شــەھەرلەرنىڭ ئەمىرلىكىــدىن ئېلىــپ تاشــالپ ،ئورنىغــا
ئۆزىنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن بولغان كىچىك بالىالرنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلىگەن ئىدى].

1

بۇ ھەدىستە يېشى كىچىكلەرنى ئەمىر قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش بار .ئىمام بۇخارىنىڭ بۇ ھەدىسنى
پىتنىلەر ھەققىدىكى بابتا كەلتۈرۈشى شۇنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇكى ،كىچىـك بـالىالرنى ئەمىـر قىلىـپ
تەيىنلەش پىتنىنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبلىرىدىن بىرى .چـۈنكى ،ئـۇالردا تەنتەكلىـك ،يېنىكلىـك،
چورقــۇر ئويالنماســلىق ،سەۋىيەســىزلىك ،تەجرىبىســىزلىك ،ئىشــالرنىڭ ئــاقىۋىتىگە قارىماســلىقتەك
ئىللەتلەر مەۋجۇت.
بۇ ھەدىستە يۇقىرىدا تەپسىلىي توختالغىنىمىزدەك ،كىچىك بالىالرنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشنى
شەرئىي مەنپەئەت الزىم تۇتمىسىال ،چورالر ۋە قېرىالرنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشنىڭ الزىملىقى بار.
 .8ئەمىر خىزمەتكە تەيىنلىگەن ئەمەلدارالردىن ھېساب ئېلىپ تۇرۇشى الزىم
بۇنىڭ دەلىلى ،ئەبۇ ھۇمەيد ئەسسـائىدى



دىـن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ :پەيغەمـبەر



ئىبنـى

لۇتبىيىنى بەنىي سۇلەيم قەبىلىسىنىڭ سەدىقىلىرىنى يىغىشقا مەسئۇل قىلدى .كېيىن پەيغەمـبەر



ئۇنىڭدىن ھېساب ئالغاندا ،ئۇ‹ :بۇ سـىلەر ئۈچـۈن ،بـۇ مارـا قىلىنغـان ھەدىـيە› ،دېـدى .پەيغەمـبەر
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مٌرَ هُْممكرَممَّرتاْتهِممكرْم هيماكرهنر ُكىممٌرام ه
مۇنــداق دېــدى« :نامعممًّلرجلاُممٌره رسمِم ه
مٍُ ًٍ
مك ارَسماِم ه ا ا ا ا ا ُ ا
مٌرَاسهِم ا
ا ا
ا ا ا ا

» «ئەگەر گېپىــڭ

راسا بولىدىغان بولسا ،نېمىشقا ئاتا-ئانارنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرسـاڭ سـارا ھەدىـيە كەلمەيـدۇ؟!» ئانـدىن

پەيغەمبەر  ئورنىدىن تۇرۇپ كىشىلەرگە خۇتبە ئوقۇپ ،ﷲقا ھەمدۇ-سـانا يـولالپ مۇنـداق دېـدىَ« :اْمٍر
ه
ه
عَرْم اذعرلا ُكمْرَْ همذ ه ه
ه ه ه
هه
مسره ر
ٍرَ هَن ر
اا ا
اَ ُ ُكْرنامِام ُق ُ ا
رْ يمانرَُْم ياٌره رنام اعمًّل ا
رعلِلُرنامِاْهِترَ ا
سماد ُ رناإَنرَاِاامدة ُررَ اجٍ رْى ُكْر الاىرَ ُُْعَرم ا
رجلا ا
مٍَ ه
ه
ٌرَ هُْ هَرََّرتاْتهَِرْ هيماَرهنر اكمٍ ان ه
ٌرَاسه هَِرَسمِ ه
سمِ ه
رْ اَمٍ نر«سهغا هر ه ه ه
رجمٍ ارعلِلار
اَم ُ ُكْ هرْىم اعمٍر اشمًٌٍِ»ر ا ا
ا اُ ا ُُ
ا
معر اَقمَر ا
رامٍُ ًٍرنام امععلِلر رياْ ُخم ُذرَ ا
اا
ا
ه
ه
ه ه
ه
مٌرسماِامٍ ا ر
ٍرخ ارمع نعَرَاَ ا
رَمَّ ارََاي ُ
ٍرجٍ ارعلِلا ارَ ُج نررسهُادعرلاَُ ُرَ اٍ نرَاَرسهُام اقار ر اوا ُ
رشمٍ رتامِم اد ُرمر»ر َُّ ارَنام ا ريا ا يمَ ا
ايةلَُُريماعارعلقِا اٍْارَا رناألا هرناع ارْ ا
ه
مٌ » «مەن ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشـىلەرنى ﷲمېنـى ئىـگە قىلغـان بىـر قىسـىم
رْمررسمالغ ُر
هسااَِر«َا ا
ئىشالرغا مەسئۇل قىلسام ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر كېلىپ‹ :بۇ سىلەر ئۈچۈن ،بۇ مارا قىلىنغـان ھەدىـيە›،

دەيدۇ .ئەگەر گېپى راسا بولىدىغان بولسا ،نېمىشقا ئاتا-ئانىسىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرسـا ئۇنىڭغـا ھەدىـيە
كەلمەيــدۇ؟! ﷲبىــلەن قەســەمكى ،ســىلەرنىڭ بىــرىڭالر ئــۇ ســەدىقىدىن ھېچنەرســىنى ئالمىســۇن».
ھىشــامنىڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق دېــيىلگەن« :ئــۇ ســەدىقىدىن ھېچنەرســىنى نــاھەق ئالمىســۇن ،ئەگەر
ناھەق ئالىدىغان بولسا ،ئۇ كىشى ﷲنىڭ دەرگاھىغا قىيـامەت كـۈنى شـۇ ئالغـان نەرسـىنى كۆتـۈرگەن
ھالدا كېلىدۇ .ئاگاھ بولۇرالر! ئەلۋەتتە بىلىمەنكى ،بىر ئادەمنىڭ ﷲنىڭ دەرگاھىغـا ئېلىـپ كەلـگەن
نەرسىسى بوقىرغان تۆگىنىڭ ،مۆرىگەن كالىنىڭ يـاكى مەرىـگەن قوينىـڭ باراۋىرىـدە بولىـدۇ» .ئانـدىن
پەيغەمبەر



ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ« :ئاگاھ بولۇرالر! يەتكۈزدۈممۇ؟» دېدى .ھەتتاكى مەن ئـۇ زاتنىـڭ

ئىككى قولتۇقىنىڭ ئاقلىقىنى كۆرگەن ئىدىم.

2

ھەدىــس شــۇنىڭغا دااللەت قىلىــدۇكى ئەمىــر ئەمەلدارلىرىــدىن ھېســاب ئېلىشــى ۋە ئۇالرنىــڭ ھەزەر
ئەيلىشى ئۈچۈن خاتالىقلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىشى الزىم .باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ خاتالىقىنى ئاشكارا قىلىشى دۇرۇس.
يەنە ئــۇ ھەدىســتە ئىبنــى ھەجەرنىــڭ دېگىنى ـدەك :خاتــالىق ســادىر قىلغۇچىغــا كايىش ـنىڭ ھەم
ئەمىرلىــك ،پادىشــاھلىق ۋە ئامانەتــدارلىققا ئائىــا ئىشــالردا ئەۋزەل كىشــى بــار تــۇرۇپ ،غەيــرى ئەۋزەل
كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشنىڭ دۇرۇسلۇقى بار].

3

ئۇنىڭ «غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشـنىڭ دۇرۇسـلۇقى بـار» دېيىشـى شـۇنىڭ
ئۈچۈنكى ،پەيغەمبەر



ئىبنـى لـۇتبىيىنى سـاھابىلەرنىڭ چـورلىرى بـار تـۇرۇپ مەسـئۇل قىلـدى .ئـۇ

مەشھۇر ساھابىلەردىن ئەمەس ئىدى.
يەنە شۇنىڭدەك ،ئۆمەر



نىـڭ قـول ئاسـتىدىكى ئەمەلـدارالردىن ھېسـاب ئالغـانلىقى ۋە ئـۇ زاتنىـڭ

خالىد ئىبنى ۋەلىد ،سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس ،ئەمرى ئىبنى ئاس ،ئەبۇ ھۇرەيرە ۋە ئۇالردىن باشـقىالرغا
بولغــان مەۋقەســىگە مــۇراجىئەت قىلىشــقا بولىــدۇ .چــۈنكى ،ئــۆمەر



ئۇالرنىــڭ بەزىســىنىڭ ھوقــۇقىنى

ئېلىــپ تاشــلىغان ،يەنە بەزىســىنىڭ مــال-مۈلــۈكلىرىنى يېرىمــدىن بــۆلگەن ،يەنە بەزىســىگە قــاتتىق
كايىغان .ﷲئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!
مانا بۇ ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى ئىچىـدىكى تـۆتىنچى مەجبـۇرىيەت توغرىسـىدا دېمەكچـى بولغـان
سۆزلىرىمىزنىڭ ئاخىرى.
1ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -3بەتتىن  -13بەتكىچە
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

3ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -167بەت ر
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ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بەشىنچىسى ـــ قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە مېھرىبان بولۇش ۋە بارلىق ئىشالردا تەمكىن بولۇش
تۆۋەندىكىلەر بۇنىڭ دەلىلى:

 ﷲتائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى :فَِم ا ر ْْح ٍل ِم ن َِّ
ظ الْ َ ْل ِ
ب نسْ َف ُّ
ك
ت فَظًّ ا غَلِ ي َ
ض وا ِم ْن َح ْولِ َ
ت ََلُ ْ َولَ ْو ُك ْن َ
اه لِْن َ
َ ََ ْ

ﷲنى

رەھمىا

بىلەن سەن ئۇالرغا ۇاليىم بغىدۇڭ .ئەگەر قغپال بىاغ ى قىاتاىق بغىغىان بغىسىاڭ ئىۇالر

چۆرەڭدن تارقاى شېاەتا .

1

 ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنۇ ھەدىسى ،پەيغەمبەر

اشممًٌٍِرنا اَممار الاممِ هعْرناٍشم ُقار الاِم همَ ارَاْممع ارَه ا هرْممعررَاْم هررَُْم ه



مۇنداق دېگەن:

«علل ُعمْ ارْمع ارَه ا هرْمعرَاْم هررَُْم ه ر

مارفههممْرناممٍَنُارسهم هرمَ» «ئــى ﷲ! كىمكــى ئۈممىتىمنىــڭ
ا
رشممًٌٍِرنامرنام ا

ا

بىـرەر ئىشـىغا ئىـگە بولـۇپ ،ئۇالرغـا جاپـا سالســا ،سـەنمۇ ئۇنىڭغـا جاپـا سالغايسـەن .كىمكـى مېنىــڭ
ئۈممىتىمنىــڭ بىــرەر ئىشــىغا ئىــگە بول ـۇپ ،ئۇالرغــا مېھرىبــانلىق قىلســا ،ســەنمۇ ئۇنىڭغــا مېھرىبــان
بولغايسەن».

2

 ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ مۇنداق دېگەنٍْ« :رخهعرَِ ُ ه
مْيرَاْ امري هعر
عَرعلِلررسما ا
ا ُ ا اُ
مٍس هرْىممَرَْممٍرعن مام اق رْرَِم ُ ه ه
ه
ه ه
رشممي ر ام ُّ ره رَانر
عَرعلِلررلىامُ هُم همَره ا
ام ُّ ره رَ ا
اخم اذرَاي اُم امرُها ا
ٍرْممٍر الريا ُكممعر قمًمٍرنامإنر اكممٍ انر قمًمٍر اكممٍ انرَاسم ادم ا رعلىم ه ُ ا ا ا ا ا ُ
مٍرلِله» «پەيغەمبەر  گە ئىككـى ئىشـنىڭ بىرىنـى تـالالش ئىختىيـارى بېرىلسـە،
رَراْماُرعلِلهرنامِامىماا هق اْ هرفا ه ر
تمُىاام اع ا
مك ُ
ئەگەر گۇناھ بولمىسىال ئاسانراقىنى تالاليتتى .ئەگەر گۇناھ بولىدىغان بولسا ،پەيغەمبەر
ئىچىدە گۇناھتىن ئەڭ يىراق تۇرىـدىغىنى ئىـدى .پەيغەمـبەر





كىشـىلەرنىڭ

ھەرگىزمـۇ بىـرەر ئىشـتا ئـۆزى ئۈچـۈن

ئىنتىقام ئالمايتتى ،پەقەت ﷲنىڭ ھۆرمىتى ھاقارەتلەنگەندە ﷲئۈچۈن ئىنتىقام ئاالتتى».
 ھەسەنۇل بەسرى رەھىمەھۇلالھدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر
بولغان ئائىز ئىبنى ئەمرى





3

نىڭ ساھابىلىرىدىن

ئىراقنىڭ ۋالىيسى ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى زىياد ۋاقتىدا ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ

رشمر ه
رعلر امٍ ه ر
مۇنداق دېدى :ئى ئوغلۇم! مەن رەسۇلۇلالھ  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئارلىغان ئىدىم« :هن ا
عْااة راُ»رناهإيٍ ا رَانرتا ُكمع ان ه
رْمىم ُرعْر «ھەقىقەتەن پادىچىالرنىـڭ (يەنـى مەسـئۇلالرنىڭ) ئەڭ يـامىنى تـاش يـۈرەك
ُ ا
زالىمالردۇر» .سەن شۇنداقالردىن بولۇپ قېلىشتىن ساقالنغىن!
 پەيغەمبەر



ئەشە

4

ه
ه
ْي ُه
رخَّملااام ه
رَعلانامٍرُ» «سـەندە
ئابدۇلقەيسكە مۇنداق دېگەن« :هنرن ا
ِك ا
ريُُّم ُع اةمٍرعلِلُرعْلمْ ا
ُ

ھەقىــقەتەن ﷲياخشــى كۆرىــدىغان مېھرىبــانلىق ۋە تەمكىنلىكــتىن ئىبــارەت ئىككــى خىســلەت بــار
ئىكەن».

5

 ئۆمەر ئىبنـى خەتتـاب

عملكِم
ح ارعٍره ررعلر ُج ُررر هر
براررياَّلُ ُر
عْار ار



مۇنـداق دېـگەن:

ب،رنامهإنرر
سر رِمر ااَُُره اَلرعْامر هر
{َْمٍراُّيىامدُمنرَانررَ اُْهْ ارمرر اِملهِ اررسم هرعر اممِ هر

ُر} {مېنىڭ سەلىا ئىبنى قەيسنى ئەمىر قىلىپ تەيىنلىشـىمنى ،پەقەت

ئۇنىڭ جەرگە ئالدىرارغۇلۇقى توسۇپ قويدى ،چۈنكى ،جەرگە ئېغىر-بېسىق ئادەمال يارايدۇ}.
1رسۈرە ئال ئىمران  -153ئايەت
2رمۇسلىم رىۋايىتى

3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
4رمۇسلىم رىۋايىتى

5رمۇسلىم رىۋايىتى ر

1
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تۆۋەندىكىلەر ھەم بۇنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ:
 ئەمىر قول ئاسـتىدىكى ئەزاالرنىـڭ قـابىلىيىتىنى بىلىـپ تۇرۇشـى ،ئۇالرنىـڭ بىرەرىنـى روھـى،
ئەقلى ياكى جىسمانىي جەھەتتىن كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا مەجبۇرلىماسلىقى الزىـم .بۇنىـڭ دەلىلـى

أا ِنَّ ُو ْس َع َها
ف َّ
ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزلىرى :ن يُ ََلِْ ُ
اهُ سَ ْف ً
اس تَََ ْعتُ ْ 
قىلمايدۇ 2،فَاتَّ ُوا َّ
اهَ َما ْ

تاقىاىاالرنى

ﷲھېچىىمن

يەتمەيدنغان ئىشقا تەشلىىپ

تاقىا

يېاىشىچە ﷲقا تەقۋادارىىىق قىلىاىالر 3.شـۇنىڭ ئۈچـۈن

ئۇالرنى قابىلىيەتلىرىگە يارىشا ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش الزىم.
 ئەمىر يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى كونا ئوقۇغـۇچىالر بىـلەن بىـرگە قويماسـتىن ،بەلكـى ئىككىسـىنىڭ
ھەربىرىگە ئاالھىدە مەشىق ئۇيۇشتۇرۇشى الزىـم .ھەتتـاكى ،يېڭـى كەلگـۈچىلەر كـونىالر بىـلەن ئورتـاق
مەشىق قىلىشقا اليىق بولۇشى ئۈچۈن مەشىقنى بىرنەچچە سـەۋىيىدە قىلسـىمۇ بولىـدۇ .پەيغەمـبەر



رْىامٍ هَاوُْر» «كىشـىلەرنى ئـۆز ئورۇنلىرىغـا قويـۇرالر» 4.بـۇ ئەمەلىـي ۋە
بۇنىڭغا مۇنداق دېگەنَ« :ان هَلُمععرعلىمٍس ا

ا

نەزەرىــيە دەرســلىرىنى ئــۆز ئىچىــگە ئالىــدۇ ،شــۇرا بۇنــداق قىلىــش كىشــىلەرگە ئۇالرنىــڭ ئەقلــى-
قابىلىيىتىگە يارىشا سۆزلەش ئۇسلۇبلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .بۇ ھەقتە ئىبنى مەسئۇد

{ْممٍرَانممٌ ُ ه
مٍرَ م هيثًٍرا رتامُملُغُممَُر ُ ُقممعُوُْره ر اكممٍ ارنرلهُامد
ا ا
رَام ثًٍر امعًْم ا



مۇنداق دېگەن:

ه م هعْرنهامىا م راً} {ســەن كىشــىلەرگە ئۇالرنىــڭ ئەقىللىــرى

يەتمەيدىغان بىر سۆزنى دەيدىغان بولساڭ ،ئۇ سۆز ئۇالرنىڭ بەزىسىگە پىتنە بولىدۇ}.

5

بۇنىڭ ھەممىسى مېھرىبانلىقنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ.
 ئەمىر قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە مەشىق ،تەلىم-تەربىيە ۋە تۇرمۇش قاتارلىق ئىشـالردا گۇنـاھ
بولمىسىال ،ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشكە ئادەتلىنىشى

تمُد هُرَ ه
عرَ
عرَساَ ُرَ ا
ا ُ ا

ه
عرَ ر
الزىم .چۈنكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېـگەن« :ياُ ُمرَ ا

رتمُىام هُرَع» «ئاسانالشتۇرۇرالر ،قېيىنالشتۇرمارالر .بېشارەت بېرىڭالر ،ئۈركىتىۋەتمەرالر!»

ُ

6

ئىبنى ھەجەر مۇنـداق دەيـدۇ :ئىسـالمغا يېقىنالشـقان كىشـىنى ئۈلپەتلەنـدۈرۈش ئۈچـۈن باشـتىال

ئۇنىڭغا قاتتىقلىق قىلماسلىق الزىـم .گۇنـاھ–مەئسـىيەتلەردىن توسۇشـمۇ ئـۇنى سـادىر قىلغۇچىنىـڭ
قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن ،يۇمشاقلىق بىلەن ئېلىـپ بېرىلىشـى الزىـم .شـۇنىڭدەك ،ئىلىـم ئۆگىتىشـمۇ
تەدرىجىي ئۆرلەش بىلەن بولۇشى الزىم .چۈنكى ،بىرنەرسە بېشىدا ئاسان بولسا ،ئۇنى باشلىغان كىشىگە
ياخشى كۆرۈلىدۇ ۋە ئۇنى ئاسانال قوبۇل قىلىدۇ ،ئاخىرقى ھېسابتا يەنىمۇ كۆپ بىلىملەرنى ئىگەللەيـدۇ.
ئۇنىڭ قارشىسىنى قىلىش ئەكسىچە ئۈنۈم بېرىدۇ .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر].

7

 شاگىرتالرنىڭ ھەممىسى ئاساسىي پەنلەردىن مەلۇم دەرىجىدە ئىگەللەپ بولغاندىن كېيىن ،ئەمىر
ھەربىر شاگىرتقا ھەر خىل جەڭ ئىلىملىرىدىن ئۇنىڭ ياخشى كۆرگەنلىرىنى ئۆگىتىشى الزىم.
ئىبنى ھەجەر ئۆزىنىڭ ھۇزەيفە ئىبنـى يەمـانى

َاِْالَُُر اعرعلَ همر ا
رخاٍنامارَانريمُ

مٌر
معَرعلِلهرر امعرعْلا هر
مٍسرياُمْالُع ان ارَ ُِ ا
معر اَُكى ُ
 نىـڭ « :اكمٍ انرعلى ُ

نر« »...كىشىلەر پەيغەمبەر
هَاك ه ر

1رئۇنى ئىبنۇ ئابدۇرەببى «ئەقدۇل فەرىيد»تە زىكرى قىلدى

2رسۈرە بەقەرە  -286ئايەت ر
3رسۈرە تەغابۇن  -16ئايەت ر
4رئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ر
5رمۇسلىم رىۋايىتى
6ربۇخارى رىۋايىتى
7ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -163بەت



دىـن ياخشـىلىق توغرىسـىدا سورىشـاتتى .مەن
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بولسام ،يامانلىققا يولۇقۇپ قېلىشتىن قورقۇپ يامانلىق توغرىسىدا سورايتتىم  1»...دېگەن ھەدىسىگە
بەرگەن شەرھىســىدە بۇنىڭغــا ئىشــارە قىلى ـپ مۇنــداق دې ـگەن :ئىبنــى ئەب ـۇ جەمــرە مۇنــداق دەيــدۇ:
ﷲتائاالنىـــڭ بەنـــدىلەرنىڭ ھەربىرىنـــى ئـــۆزى خالىغـــانچە ئوخشـــىمىغان مىـــجەز-خـــاراكتېر بىـــلەن
ياراتقانلىقىــدا ﷲنىــڭ ھېكمىتىنىــڭ بــارلىقى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن كــۆپ ســاھابىلەرگە ياخشــىلىقنىڭ
يــوللىرىنى بىلىــپ شــۇنى باشــقىالرغا يەتكۈزســۇن ئۈچــۈن ،ئۇنىــڭ يــوللىرىنى سوراشــنى ياخشــى
كۆرسەتكەنلىكى ،ھۇزەيفە



غا بولسا ،ئۇ زاتنىڭ يامانلىقتىن يىـراق بولۇشـى ۋە ﷲتائـاال نىجـاتلىقنى

ئىرادە قىلغان كىشىدىن ئۇنى چېكىندۈرۈشىگە سـەۋەب بولۇشـى ئۈچـۈن ،ئۇنىڭغـا يامـانلىق توغرۇلـۇق
سوراشنى ياخشى كۆرسەتكەنلىكىنى ،يەنە بۇ ھەدىستىن پەيغەمبەر



نىڭ كۆكسى-قارنىنىڭ كەرلىكـى

ۋە ئــۇ زاتنىــڭ ھەرقانــداق ســوئال ســورىغان كىشــىگە مۇناســىپ جــاۋاب بېرىشــى ئۈچــۈن بــارلىق
ھېكمەتلەرنىڭ يوللىرىنى بىلىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
يەنە ئۇ ھەدىستىن شۇنىمۇ بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى ،بىر ئادەم بىر خىل بىلىمنى ياخشى كۆرسـە ،ئـۇ
ئــادەم ئــۇ بىلىمنــى ئىگەللەشــتە باشــقىالردىن ئۈســتۈن تۇرىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــۇزەيفە



باشــقىالر

بىلمەيدىغان سىر ئىگىسـى بولغـان ئىـدى .ھەتتـاكى ،ئـۇ مۇناپىقالرنىـڭ ئىسـىملىرىنى بىلىشـكە يەنە
كەلگۈسى نۇرغۇن ئىشالرنى بىلىشكە خاس قىلىنغان ئىدى.
ئۇ ھەدىستىن يەنە مۇباھ بولغان ئىلىملەرنىڭ ئىچىدە «شـاگىرتنىڭ ئۇنىڭغـا مـايىللىقى بـار» دەپ
قارالغان ئىلىمنى ئۇنىـڭ تېـز چۈشـىنىپ ئەمەل قىلىشـى ئۈچـۈن ،شـۇ ئىلىمنـى ئـۆگىتىش ،ئىلىـم
ئۆگىتىشنىڭ ئەدەبلىرىدىن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ›].
بــۇ مەســىلىگە يەنە پەيغەمــبەر



2

نىــڭُ « :كمررُِْم رمررلهة ه
مارلا رمَُ» «ھەربىــر ئىنســان ئــۆزى يارىتىلغــان
ُا ن ا ُ
مٍرخلم ا

نەرسىگە مۇيەسسەر قىلىنغۇچىدۇر» 3دېگەن سۆزى بىلەنمۇ دەلىل كەلتۈرۈشكە بولىدۇ.

 ئەمىر كۈندىلىك مەشىققە ئازراق ئىستىراھەت ۋاقتى ئاجرىتىشى الزىم ھەمدە ھەپتىدە بىر كۈننى
ئىستىراھەت ۋاقتى قىلىپ بېكىتىشى الزىم.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



سەئد ئىبنـى ئەبـۇ ۋەققـاس



غـا قىلغـان ۋەسـىيەتلىرىدە مۇنـداق دېـگەن:

ْيره ررِم همعهْْر،رَ ر ُُت هَممةعْررِمِمرعريمادهمُمعْر،رَ رتمُ اق ه
ه هه
َّممرهفهْرر هىم ر اْىم هََرريُرنام ُرمارفههممْرر اَممَّرريماُملُغُمععر ام ُ َُْْرر اَعلُم اُ ُرر ارلر
ا ُ ا ً ُ ُُ
{ اَتامارنممارسٍل ُةُمملة ار ا
مكره رر ُك هرمرر ُيُ ادمارريماعًْمٍر اَلاِملام راً،ر اَمَّررتا ُكمع ارنر
عٍ،ر اََاهمْررهبامعرر اْ اد ار
مسر اَعل ُك امر هر
َلر ا ُ َرر ُْ هقِْر،ر اَ همٍْيرعلانمُ هر
يمُى هق رر ُمعتام ُعْر،رناهإنم ُعْرر اٍِكهُرَ ارنره ار
ه
ه
حاام ُرعْررََاْاه ادماام ُعْر} {مۇسـۇلمانالرغا ئۇالرنىـڭ سـەپىرىدە مېھرىبـان بـول!
عَ رانر ُيُِعنرن اِعٍرَانمُ اُ ُمعْر،رَيما ُرُّْمع ارنرَاِمل ا
اوُْرر اَ ا
ئۇالرنى چارچىتىدىغان سەپەرگە زورلىما! بىر جايغا چۈشـكەندە دۈشـمىنىگە يېتىـپ بارغۇچىلىـك ئۇالرغـا
مېھرىبانلىق قىلىشقا سەل قارىمىساڭ ،سەپەر ئۇالرنىڭ كۈچىنى خورىتىۋەتمەيدۇ ،چۈنكى ،ئۇالر جـان ۋە
ماللىرىنى قوغداۋاتقان مۇقىم دۈشمەننىڭ قېشىغا مېڭىۋاتقـان كىشـىلەردۇر .سـەن قـول ئاسـتىڭدىكى
كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ دەم ئېلىۋېلىشى ،قورال-ياراقلىرىنى رېمونا قىلىۋېلىشى ۋە نەرسە-كېرەكلىرىنى
ئورشىۋېلىشى ئۈچۈن ھەر جۈمەدە بىر كېچە-كۈندۈزنى ئاجراتقىن}.

4

 ئەمىرنىـــڭ قـــول ئاســـتىدىكىلەرنى مەشـــىقلەندۈرۈش ۋە ئـــۇالرنى تـــالۇت ئـــۆز ئەســـكەرلىرىنى
ســـىنىغاندەك ،ئېغىـــر مەشـــىقلەر بىـــلەن ســـىناش ھوقـــۇقى بـــار .مەن شـــۇنىڭغا ئاگاھالنـــدۇرۇپ
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -37بەت
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
4رئىبنۇ ئابدۇرەببىنىڭ «ئەقدۇل فەرىيد» ناملىق كىتابى ر
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئۆتمەكچىمەنكى ،مېھرىبانلىق دېگەنلىك ،مۇشەققەتنى ئەمەس ،بەلكى قاتتىقچىلىقنى كۆتۈرۈۋېتىشتۇر.

اه م تلِ ي َُ بِن ه ٍن فَم ن َش ِنَ ِم ْن أ فَ لَ ي ِ
ِ
ص َل عَ الُ ُ
س م ِْ
بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇ :فَ لَ َّم ا فَ َ
وى بِ ا ُُْنُوُ قَ ا َ ِ ََّّ ََّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ ُ ْ َ
ذ غُ ْنفَ لً بِيَ ِ هِ تاىۇت ئەسىەرىى ى بىلەن (بەياۇىمۇقەددەساى ئ ئاي نلغان چاغدا
َوَم ْن َْْ يََ َْع ْمأُ فَِإسَّأُ ِم ِْ ِنَّ َم ْن ا ْغتَ َن َ
«ﷲ سىلەرن
سىيىن

بى دەريا بىلەن سىنايدۇ شىمى

ئۇنىادن

ئىچىدنىەن ئىۇ اڭىا تەۋە ئە ەس .شىمىى

تېاىمايدنىەن ئۇ ھەقىقەتەن اڭا تەۋەدۇر .ئۇنىادن

ئادەم (بۇي ۇققا خىالپلىق قىلغان بغىمايدۇئ» دېدى.

(ئۇسسۇزىۇقىن

دەريىا

بى ئاز بېسىى ئىچىنئ ئىچىەن

1

بولۇپمــۇ ،ئېغىــر مەشــىقلەرگە سېلىشــتىكى ئاساســىي مەقســەت ،ئوقۇغــۇچىالرنى جەڭ ماھــارەتلىرى
جەھەتتە سەۋىيىگە ئايرىش بولسا ،بۇ تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ.
 ئەمىر ئۆزى ئىمـام بولسـۇن يـاكى ئورۇنباسـارى ئىمـام بولسـۇن نامـازنى يەرگىـل ئوقـۇپ بېـرىش
مېھرىبانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر .بولۇپمۇ ،قىيىن مەشىقلەردىن كېيىن تېخىمـۇ شـۇنداق .بـۇ ھەقـتە

ه
ه
ه ه ه
ه
اَم ُ ُكْرلهلىم ه
عرامملىر
مع ارَهذا ا
پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــگەن« :هذا ا
عرامملىرَ ا
ِْ ارَعل اكُم ا
مٍسرناملُِ اخُم رنامإنرْمىم ُع ُرْ عل ممدِ ا ارَعلُممق ا
ه هه
ٍرشٍ ر» «سـىلەرنىڭ بىـرىڭالر كىشـىلەرگە نامـاز ئوقـۇپ بەرسـە ،يەرگىـل ئوقۇسـۇن!
َا
اَ ُ ُكْرلىامَُُرناملُِاا هعَ ارْ ا ا
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئاجىز ،كېسەل ۋە ياشانغان ئادەملەر بولىـدۇ .ئـۆزۈرالر يـالغۇز نامـاز ئوقۇغانـدا
خالىغىنىڭالرچە ئۇزۇن ئۇقۇسارالر بولىۋېرىدۇ».
ئەبۇ مەسـئۇد



2

دىـن رىـۋايەت قىلىنىـدۇكى ،ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ :بىـر ئـادەم‹ :ئـى رەسـۇلۇلالھ! مەن

پاالنچىنىڭ بىزگە بامدات نامىزىنى ئۇزۇن ئوقۇپ بەرگەنلىكى تۈپەيلى ،ئۇ نامازغا چىقالمايمەن› ،دېـدى.
پەيغەمبەر



غەزەپلەندى .مەن پەيغەمبەر



نىڭ شۇ كۈندىكىدەك قاتتىق غەزەپلەنگەنلىكىنى كۆرمىگەن

ئىــدىم .ئانــدىن پەيغەمــبەر  مۇنــداق دېــدى« :يمٍرَايمُّعممٍرعلىمٍسرهن هرْمى ُكْ ه
رخل اُممَُر
مٍسرناملِااا اَممعَرنامهإن ا
ا ا
ُ
رْىامُم هر ا
يعرنا اةمعرَا رعلى ا
ُ
ه
ه
ٍج هرما» «خااليىق! ئىچىڭالردا كىشـىلەرنى نەپرەتلەنـدۈرگۈچىلەر بـار ئىـكەن .كىمكـى
مع ارَ اذعرعْا ا
عل مدِ ا ارَعل اكُ ا
كىشىلەرگە ئىمام بولسا يەرگىل ئوقۇسۇن! چۈنكى ،ئۇنىڭ ئارقىسىدا ئـاجىز ،ياشـانغان ۋە ھـاجەتمەنلەر

بولىدۇ».

3

جابىر



دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىـدۇ :پەيغەمـبەر



مۇئـاز ئىبنـى جەبەل



غـا مۇنـداق دېـگەن:

سرَهممحٍٍْرَعللِم همررهذارعريمغَممىرناهإنممَري ه
يرَاَع ا ا رعل اكُهممعُر
مٌر ثما امًّل ار
ا ا
ٌرسه اُممُه هحرعِم امْ ارَسهم ا
رامملِ ا
«َاناماممٍ ننرَانم ا
ُُا
ثر اْممرع ر)،رناملاممع ا
َّممل ا
مك ارَعلَممة ه ا ُ ا ا ا
ه
ٍج هرما» «سەن كىشىلەرنى دىندىن نەپرەتلەندۈرمەكچىمۇ؟!» ،دەپ ئـۈ قېـتىم تەكرارلىـدى
اَعل مدِ ُ ارَذَُرعْا ا
ۋە« :نېمىشقا

الش ْم ِ
كَ  ،و َّ
ش
اهاَ  ،واللَّْي ِل ِ َذا يَ ْغ َ
اس َ َربِْ َ
س َو ُ َُ َ
َ سِْ ِح ْ

 قاتارلىق سۈرىلەر بىلەن ناماز ئوقـۇپ

بەرمەيسەن!!؟ چۈنكى ،ئارقاردا ياشانغان ،ئاجىز ۋە ھاجەتمەن كىشىلەر ناماز ئوقۇيدىغان تۇرسا» ،دېدى.
مۇئــاز



خــۇپتەن نامىزىــدا بەقەرە سۈرىســىنى ئوقۇغــان ،بىــر ئــادەم ئــۇنى تاشــالپ قايتىــپ كېتىــپ

پەيغەمبەر



گە شىكايەت قىلغان.

1

 ئەگەر قول ئاستىدىكىلەرنىڭ بىرى ئۇنى غەزەپلەندۈرسە ئۆزىنى چىـڭ تۇتۇۋېلىشـمۇ مېھرىبـانلىق
ۋە تەمكىنلىكنىڭ ئاستىغا كىرىپ
1رسۈرە بەقەرە  -243ئايەت
2ربۇخارى رىۋايىتى
3ربۇخارى رىۋايىتى

ٍلَّ امر ا هار
سرعلَم هي ُ رسه ُّ
كېتىدۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :لامِ ا
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ه ه ه
كرنماُ اُمَُر هىم ا رعلغا
هّناٍرعلَ ي ُ رعلذ راُّيل ُ

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

مب» «چېلىشقاندا يەرـگەن بـاتۇر ئەمەس ،ئـاچچىقى كەلگەنـدە ئـۆزىنى
ا هر

بېسىۋالغان ئادەم ھەقىقىي باتۇردۇر».

2

تەمكىنلىك ،پەقەت ئاچچىقى كەلگەندىال ئاشكارا بولىـدىغان ئەخـالق .ئەمىـر ئـۆز مەنپەئەتـى ئۈچـۈن
ئاچچىقالنماسلىقتا ئۈلگە بولۇشى الزىم .ئەگەر ئومۇمنىڭ مەنـپەئەتىگە ياتىـدىغان نەرسـىگە غەزەپلەنسـە،
غەزەپلەنگەن ھالەتتە يامانلىق قىلغۇچىغا قارىتا ھېچقانداق بىـر تەزىـر جازاسـىنى ئىجـرا قىلماسـتىن،
بەلكى كۆرلى ئارامىغا چۈشكەنچىلىك توختاپ تۇرۇشى الزىم.
ئەبۇ بەكرى

عثمىام ه
ْير اَُْ اعر ا



دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمـبەر



بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن« :

ن» «بىراۋ غەزەپلەنگەن ھالەتتە ئىككى كىشى ئارىسىدا ھۆكۈم قىلمىسۇن!»
ُاٍ ُر

مْير
ا
اَم ن رسما ا
ري ُكمْرَ ا
3

 ئېغىــر-بېســىقلىق ۋە تەمكىــنلىككە بولغــان ئېھتىيــا  ،ئەمىــر ئــويالپ باقمىغــان ئىــش يــاكى

ھادىسىگە دۇ

كەلگەن چاغدا ئاشكارا بولىدۇ .ئەگەر ئەمىر ئەنسىرەپ ،ھودۇقۇپ قالسا ،ئۇ ۋە ئۇنىڭ قول

ئاستىدىكى كىشىلەرنىڭ ئىشى بۇزۇلىدۇ .ئەگەر سالماق بولۇپ پىكىر يۈرگۈزسە ،ﷲنىڭ ئىزنـى بىـلەن
مۇۋەپپەقىيەت قازىنىدۇ .ئەگەر شۇ ئەسنادا كېڭەش ئېلىپ بېرىشقا ۋاقىا يار بەرسە ،ئەمىر تەجرىبىلىك
كىشىلەر بىلەن مەسلىھەتلىشىۋېلىشى الزىم .پەيغەمبەر
جەرلەردىكى تۇتقان مەيـدانى؛ ئەبـۇ بەكـرى





نىڭ ئۇھـۇد ،ھـۇدەيبىيە ،ھـۇنەين قاتـارلىق

نىـڭ پەيغەمـبەر



ۋاپـات بولـۇپ ئەرەبـلەر مـۇرتەد بولغـان

ۋاقىتتىكى تۇتقان پوزىتسىيىسى؛ مۇئتە ۋە يەرمۇك كۈنىسى خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد



نىـڭ رۇملۇقالرغـا

قارشى مۇناسىپ ھالدا مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ سەپەرۋەرلىكىنى بىرنەچچە بـۆلەككە ئايرىـپ ئـۆزگەرتكەن
چاغدىكى ھالىتى ۋە ئۆمەر



نىڭ جەڭ بولۇۋاتقان ۋاقىتتا خالىد رغا يازغان ئەبۇ بەكرى رنىـڭ ۋاپـات

بولغانلىقى ،ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خالىد رنى قوماندانلىقتىن ئېلىـپ تاشـالپ ئەبـۇ ئۇبەيـدە
قومانــدان قىلغــانلىق توغرىســىدىكى خېتىنــى ،خالىــد





نـى

تاپشــۇرۇپ ئالغانــدىن كېــيىن مۇســۇلمانالر

كۈچىنىــڭ پارچىلىنىــپ كەتمەســلىكىنى نەزەردە تۇتــۇپ تــاكى ئــۇالر غەلىــبە قىلغانغــا قەدەر ،خەتنــى
يوشۇرغانلىقى قاتارلىق ئەھۋالالردىن ئىبرەت ئېلىشىمىزغا ھەقىقەتەن ئەرزىيدۇ.

1

نەپسىنى پاكالش ھەققىدە كەلگەن پايدا
بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ:
ـــ سىز كىشىلەردىن ئۇالر يارىتىلغان تەبىئەتنىڭ قارشىسىنى تەلەپ قىلىۋاتىسىز .مـاۋۇ بىرىنىـڭ
تەبىئىتــى مــۇاليىم ،تەمكىــن بولســا ،يەنە بىرىنىــڭ تەبىئىتــى ئــاچچىقى يامــان ،ئالــدىرارغۇ بولىــدۇ.
قانــداقمۇ كېيىنكىســىدىن ئــۇ يارىتىلغــان تەبىئەتنىــڭ قارشىســى بىــلەن ئەخالقلىنىشــنى تەلەپ
قىلىسىز؟!
مەن مۇۋەپپەقىيەتنى ﷲدىن تىلەپ تۇرۇپ مۇنداق جاۋاب بېرىمەن:
ـــ ماختالغۇچى گۈزەل ئەخالقالر ۋە بەزى بىر پەزىلەتلەر تەبىئىيدۇر ھەمدە ئۇنىڭ بەزىسـى ئـۈگىنىش
ۋە تىرىشچانلىق كۆرسـىتىش ئـارقىلىق قولغـا كېلىـدۇ .يەنە شـۇنىڭدەك ،ئىنسـان سـۆكۈلگۈچى ناچـار
ئەخالقالردىـن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش ۋە ســەۋر قىلىــش ئــارقىلىق قۇتۇالاليــدۇ .ﷲتائــاال بــۇ ھەقــتە
1ر«سەھىھۇل بۇخارى»  -735 ،-734 ،-733ھەدىسلەر
2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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مۇنداق دېگەنَ  :وسَ ْف ٍ
اها
اَ َم ْن َُ َّس َ
ورَه ا َوتَ ْ َو َاه ا قَ ْ أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك َ
اه ا َوقَ ْ َخ َ
س َوَما َس َّو َاها فََُ َْلََم َه ا فُ ُُ َ
ئۇن

چى ايلىق قىلىپ ياراتقان ئۇنىاغا ياخش -يا انلىقن

قىلغان ئادەم چغقۇم ۇرادنغا يېاىدۇ .نەپسىن

نائى ىد بغىىدۇ.

بىلدۈرگەن زات بىىلەن قەسىە ى

روھ بىىلەن ۋە
پىاك

روھىنى

(شۇف ى ۋە پىسق -فۇجىۇر بىىلەنئ شە سىىاىەن ئىادەم چغقىۇم

2

ﷲتائاال ئىمتىھان قىلىش ئۈچۈن ھەربىـر ئىنسـانغا پاسـىقلىق بىـلەن تەقـۋالىقنى جايالشـتۇردى.
كىمكى ئۆز نەپسىنى پاسىقلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ ،پەزىلەتلەر بىلەن بېزەش ئۈچـۈن نەپسـى بىـلەن جىھـاد
قىلىدىكەن ،ئۇ نىجات تاپقۇچىالرنىڭ قاتارىدىندۇر .ئۇنداق قىلمىسا ،زىيـان تارتقۇچىالرنىـڭ قاتارىـدىن
بولىدۇ.

ِ
ص لَّ 
ﷲتائــاال يەنە بىــر ئورۇنــدا مۇنــداق دەيــدۇ :قَ ْ أَفْ لَ َح َم ْن تَ َزَّك َوذَ َك َن ْ
اس َ َربِْ أ فَ َ

گۇناھاى ئ پاك بغىغان ئىادەم ەقسىىاىگە يەتاى  .ئىۇ پەرۋەردنگارننىى

ئغقۇدى.

نىا ىن

(شۇف نىىدن

يىاد ئەتاى

ئانىدن

ۋە

نا ىاز

3

ئالقىشــلىنىدىغان گــۈزەل ئەخالقــالر نۇرغــۇن ۋاســىتىلەر ئــارقىلىق قولغــا كەلتۈرۈلىــدۇ .بىــز ئــۇ
ۋاسىتىلەرنىڭ ئىچىدىن ئىلىم ،تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ،دۇئا قىلىش ،ياخشى ھەمـراھ قاتـارلىقالرنى
تۆۋەندە زىكرى قىلىپ ئۆتىمىز.
 ئىلىم
ئىلىمسىزلىك ئىنساندا ئەسلى مەۋجۇد بولغان خۇسۇسىيەت ،بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

أَ ْخ نج َُ ِم ن بَُ ِ
ش َُ ُنوَّ
ار َو ْاألَفْئِ َ َِ لَ َعلَّ َُ ْ تَ ْ
وَّ أ َُّم َه اتِ َُ ْ ن تَ ْعلَ ُم و ََّ َش ْيئًا َو َج َع َل لَ َُ ْ َّ
الأ ْم َ َو ْاألَبْ َ
ََ ْ ْ ُ
ص َ
ئاناڭالرنى

قارنىدن

ھېچنەرسىن

َ و َّ
اهُ

ﷲسىىىىلەرن

بىلمەيدنغان ھاىىاىاالر بىلەن چىقاردى ﷲسىلەرگە شىشىر قىلسىۇن دەى

قۇالق شۆز ۋە يىرەشلەرن ئاتا قىلدى.

4

ﷲتائاالنىڭ :ھېچنەرسىىن بىلمەيىدنغان ھىاىىاىاالر بىىلەن چىقىاردى دېگىنـى نادانلىقنىـڭ ئەسـلى
مەۋجۇد بولغان خۇسۇسىيەت ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ .شۈبھىسىزكى ،ئىنسـان شـۇنىڭدىن كېـيىن
نــادان قالســا ،ﷲتائــاال ئاتــا قىلغــان ئــۆگىنىش ۋاســىتىلىرىنى زايە قىلىــۋەتكەنلىكى ھەمــدە پەرز ۋە
مۇستەھەب بولغان ئىلىملەرنى تەرك ئەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماالمەت قىلىنىدۇ.
تۆۋەندىكىلەر ئەنە شۇ تىلغا ئېلىنغان ۋاسىتىلەردۇر:

ش َُ ُنو ََّ
ار َواألَفْئِ َ َِ لَ َعلَّ َُ ْ تَ ْ
َ و َج َع َل لَ َُ ْ َّ
الأ ْم َ َواألَبْ َ
صَ
يىرەشلەرن ئاتا قىلدى.

ﷲسىىىلەرگە شىىىشىر قىلسىىۇن دەى قىىۇالق شىىۆز ۋە

مەخلۇقالر بۇ ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىشتا پەرقلىنىدىغان بولۇپ ،كـاپىر ئـۇ ۋاسـىتىلەردىن پۈتـۈنلەي
پايدىلىنالمايـدۇ .ﷲتائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـدۇ:

ِ
ِ ِ
َص َُ ِ
الأ ِع ِ 
اَ َّ
أ ُْ ً ا أل ْ
فَ ا َْتَ َنفُوا ب َذسْ ِه ْ فَ ُ
چىشەنگەن بغىساق ئەھل

ِ
َص َُ ِ
الأ ِع ِ
اَ َّ
َ وقَ الُوا لَ ْو ُكنَّ ا سَ ْأ َم ُ أ َْو سَ ْع ُل َم ا ُكنَّ ا ِِف أ ْ

ئىىۇالر «ئەگەر بىىىر (پەيغە رەرنىىى

دوزاخ قاتارندا بغىماس ئىدۇق» دەيدۇ .ئىۇالر گۇنىاھىن

1رئىبنى كەسىرنىڭ «ئەلبىدايە ۋەننىھايە» ناملىق كىتابى -7جىلد  -12بەتتىن  -16بەتكىچە
2رسۈرە شەمس  -7ئايەتتىن  -13ئايەتكىچە
3رسۈرە ئەئال  -14ئايەتتىن  -15ئايەتكىچە
4رسۈرە نەھل  -78ئايەت

سىىۆزىى نن ئ ئاڭلىغىىان يىىاش
تغنۇيىدۇ .ئەھلى

دوزاخ
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ﷲنى رەھمىاىدن يى اق بغىسۇن!َ  1،ولََ ْ ذَ َرأْسَا ََُِهنَّ َ َكثِ ًا ِم ْن ا ُِْ ِْن َوا ِ س ِ
ْي ن
وَ ن يَ ْف َ ُه و ََّ ََِا َوََلُ ْ أَ َْ ٌُ
س ََلُ ْ قُلُ ٌ
يْ ِ
جىى ۋە
َّ شىەك-شىببىسىىرش
ك ُه ْ الْغَافِلُو َ
ك َكاألَسْ َع ِام بَ ْل ُه ْ أَ َ ُّل أ ُْولَئِ َ
ص ُنو ََّ ََِا َوََلُ ْ آ َذا ٌَّ ن يَ ْأ َم ُعو ََّ ََِا أ ُْولَئِ َ
ُ
ئىنسانالردن

نۇرغۇنلى نن

ئارقىلىق ھەقن

دوزاخقا (يېقىلغۇ بغىۇش ئىچىنئ ياراتاۇق .ئۇالر دنللىى ى بىغىغىن

بىلەنمىۇ ئىۇ

قۇدرناىنى

دەىىللى ننى ئ

چىشەنمەيدۇ .ئۇالر شۆزىى ى بغىغان بىلەنمۇ ئۇ ئارقىلىق (ﷲنى

شۆر ەيدۇ .ئۇالر قۇالقلى ى بغىغىن

بىلەنمۇ ئۇ ئارقىلىق (ﷲنى

ئايەتلى نن

ئىر ەت ئېلىپئ تىاشىىمايدۇ.

ئۇالر گغيا ھايۋانغا ئغخشايدۇ بەىى ھايۋاندننمۇ بەتاەر گۇ اھاۇر ئەنە شۇالر غاپىلدۇر.

2

ئەمما ،مۇئمىن ئىمـاننى قولغـا كەلتۈرۈشـتە بـۇ ۋاسـىتىلەردىن ئۈنۈملـۈك پايدىلىنىـدۇ .بـۇ ھەقـتە

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ومنَّ ا
ﷲتائــاال مۇنــداق دەيــدۇَ  :ربَّنَ ا ِسَّنَ ا ََس ْعنَ ا ُمنَاُيً ا يُنَ اُي ل ِأْيَ اَّ أَ َّْ آمنُ وا بِ َنبِْ َُ ْ فَ َ
ھەقىقەتەن بى نىدا قىلغۇچىنى
ئىمانغىىا چاقى غىىانلىقىن

ىۇھە مەد ئەىەيبىسسىاال نى ئ «رەبرىاالرغىا ئىمىان ئېيىاىاالر» دەى

ئاڭلىىىدۇق ئىمىىان

سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنى

بەرگى .

(يەنى

پەرۋەردنگىىارنمىر! بىىىر

اُ َّ ِ
ئېيااىىۇق 3،فَ ِْ ِ ِ
أ نَأُ
ين يَ ْأ تَ ِم ُعو ََّ الْ َ ْو َ فَ يَتَِّ ُع و ََّ أ ْ
َ
ي ال ذ َ
ش ْن ََ َ
َح َ

ئەڭ ياخشىسىغا ئەگىشىىدنغانالرغا (يەنى

تەقىۋادار بەنىدنلى نمگەئ خىۇش خەۋەر

4

نادانلىق بارچە يامانلىقنىـڭ نېگىـزى بولـۇپ ،كۇفرىمـۇ ئەنە شـۇ قاتـاردا .چـۈنكى ،ئىنسـان دېـگەن
بىلمىگەن نەرسىنىڭ دۈشمىنى.

ﷲتائاال مۇنداق دېگەن :بَ ْل أَ ْكثَ ُنُه ْ ن يَ ْعلَ ُم و ََّ ا ْْلَ َّل فَ ُه ْ ُم ْع ِن ُ و ََّ
5
ئۇالر (تەۋھىدئتى يىز ئۆرۈگىچىلەردۇر.

ئۇالرنىى

تغىىسى

ھەقنى

ئۇقمايىدۇ.

ئۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى ،ئىلىم ئۆگىنىش بولۇپ ،سوئال سوراشـمۇ شـۇ قاتـاردا .پەيغەمـبەر
نىڭ مۇنۇ سۆزى بۇنىڭغا



علِلُرسه هرمَر اخِم ًمرعر
مٍسر تام ادل ُةمععر،رهّنامٍرعلدهل ُرمْرسهمٍلام ادلُّ هْ،ر اَعل هُق رمَُرسهٍلام اُ ُّق همَ،ر اَاْمعرريمُ هرهرُر ر
دەلىلـدۇر« :يامٍرَايمُّ اعمٍرعلى ُ

ع» «ئى ئىنسانالر ،ئىلىم ئـۆگىنىڭالر! شۈبھىسـىزكى ،ئىلىـم ،ئـۆگىنىش ئـارقىلىق قولغـا
يمُ اُ هقع رَُره ررعلم هي هر

كېلىــدۇ .دىنــدا ئــالىم بولــۇش ،دىننــى ئــۆگىنىش ئــارقىلىق قولغــا كېلىـدۇ .ﷲبىراۋغــا ياخشــىلىق

قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ».

6

ﷲتائاال ئىلىمنىڭ ئەمەلـگە سـەۋەبچى ئىكەنلىكىنـى ئۇقتـۇرۇش ئۈچـۈن پەزىلەتـلەرگە چـاقىرغۇچى
نۇرغۇن ئايەتلەرنى
ئاخىرالشتۇردى.

ُ َّْ ِكنتُ ْ

تَ ْعلَ ُمو ََّ ۋە

1رسۈرە مۈلۈك  -13ئايەتتىن  -11ئايەتكىچە ر
2رسۈرە ئەئراف  -173ئايەت
3رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر
4رسۈرە زۇمەر  -17ئايەتتىن  -18ئايەتكىچە
5رسۈرە ئەنبىيا  -24ئايەت
6رتەبەرانىي رىۋايىتى

لَ ْو ُكن تُ ْ

تَ ْعلَ ُم و ََّ ئەگەر بىلىدنغان بغىسىاڭالر دېـگەن سـۆزى بىـلەن
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ه
ه
كثهممعع» «ئەگەر مەن بىلگەننــى ســىلەر
مًِّلرَلُا اكِمماُْر ا
اممحكاُْر الم ا
ً

بىلى ـدىغان بولســارالر ،ئــاز كۈلــۈپ ،كــۆپ يىغلىغــان بــوالتتىڭالر» 1دېــگەن ســۆزىمۇ يــۇقىرىقى ئــايەتكە
ئوخشاشتۇر.
گۈزەل ئەخالقالرغا ئائىا ئىلىم ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ:
 گۈزەل ئەخالقالرنىڭ پەزىلىتىنى بىلىش

پەيغەمـــبەر  مۇنـــداق دېـــگەنْ« :م ه
رشممي رَاثم اقممرره
مٍرْممع ا
ا
ُ

ه هه
ه ه ه ه
ما»
رَُ م هعرعْلُلُم هر
رِْم امَعنرعل اردُ م رعل ُةممؤْ هعرياممعارعلقِا اٍْممارْممع ُ

«قىيامەت كۈنى مۇئمىن بەندىنىڭ تارازىسىدا گۈزەل-ئەخالقتىنمۇ ئېغىرراق نەرسە بولمايدۇ».

يەنە مۇنــداق دېــگەن« :هنرعل ُةممؤهْ اعرلاُِم

2

هَُ هرِبُم هع ه ه
ْ» «ھەقىــقەتەن مــۇئمىن گــۈزەل
رُ اَ اجمارعلَّممٍكه هْرعل اقممٍكه هر
رخلُقممَ ا
ُ ُ

ئەخالقى بىلەن روزا تۇتقۇچى ۋە قىيامدا تۇرغۇچىنىڭ دەرىجىسىنى تاپىدۇ».

3

بۇنىــڭ ئاســتىغا گــۈزەل ئەخالقالرنــى ئۆگىنىشــكە ســەل قارىغــان كىشــىنىڭ يامــان ئــاقىۋىتىنى
بىلىۋېلىشمۇ كىرىپ كېتىدۇ.
 گۈزەل ئەخالقالرنىڭ تۈرلىرىنى بىلىش
يەنى رەزىل ئەخالقالردىن خالىي بولۇش ۋە گۈزەل ئەدەب-ئەخالقالر بىلەن بېـزىلىش ئۈچـۈن ،ئۇنىـڭ
نېمىلىكىنى بىلىش .بـۇ مەزمـۇنالر «سـەھىھۇل بۇخـارى» ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ھەدىـس توپالملىرىنىـڭ
ئەدەب-ئەخالق ھەققىدىكى بابلىرىدا بايان قىلىنغان.
 تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ قولغا كەلتۈرۈش
بۇنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق بولىدۇ ،مەسىلەن ،ئىنسان ئـۆز نەپسـى تەرەپـتىن كەلـگەن غەزەپنـى تونـۇپ،
ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ۋە ئېغىر-بېسىقلىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلىدۇ ،بـۇ
ئىش ئۇرۇنۇش ئارقىلىق داۋاملىشىدۇ .ئەگەر ئۇ ئادەم بىرىنچى قېتىم ئـاچچىقىنى كەلتۈرىـدىغان بىـرەر
ئىشقا دۇ

كەلسـە ،دېگەنـدەك تەلەپـكە اليىـق بولمىسـىمۇ ئـاچچىقىنى يۇتىـدۇ .كېـيىن  -2قېتىمـدا

بۇنىڭدىن ياخشىراق ئۆزىنى بېسـىۋاالاليدۇ .ئـاخىرقى ھېسـابتا ،ئېغىـر-بېسـىقلىق ئۇنىـڭ ئايرىلمـاس
ئەخالقىغا ئايلىنىدۇ .ﷲخالىسـا ،بـۇ تەجرىبىـدىن ئـۆتكەن ۋە مـۇۋەپپەقىيەت قازىنىلغـان ئۇسـۇل .ئـۇ
ئادەمنىڭ ئۆز نەپسىنى تۇتۇۋېلىشـىغا يـاردەم بېرىـدىغان يەنە بىـر ئىـش ،ﷲئۇنىڭغـا تەييـارالپ قويغـان
ئەجىر ،مۇكاپاتنى ۋە ئاچچىقنىڭ كەينىگە كىرىپ ئىش قىلىشنىڭ دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتتىكى ئـاقىۋىتىنى
بىلىش.
«پەزىلەت ئىنسانغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ» دېگەننىڭ دەلىلى:

ْأ بِي وِم الْ ِ يام ِل وَن أُق ِ
ِ
ْأ ُ بِالنَّ ْف ِ
س اللَّ َّو َام ِل
 ﷲتائاالنىڭ :ن أُق ُ َ ْ َ َ َ

اال ەت قىلغۇچ

نەپسى

بىىلەن قەسىە ى

قىيا ەت شىىن

بىىلەن قەسىە ى

(سىىلەر چغقىۇم تى نلدۈرۈىىسىىلەر سىىلەردن

ئىۆزنن

چغقىۇم ھېسىا

ئېلىنىدۇئ 4،دېگەن سۆزى.
 اال ەت قىلغۇچ نەپسى  دېـگەن ئايەتنىـڭ تەپسـىرىدە ھەسـەن ئەلبەسـرى رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق
دەيدۇ :ﷲبىـلەن قەسـەمكى ،مۇئمىننىـڭ «نـېمە مەقسـەتتە دېـدىم؟ نـېمە ئۈچـۈن يىـدىم؟ كۈرلـۈمگە
1ربۇخارى رىۋايىتى ر
2رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «ھەسەن ،سەھى
3رئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى
4رسۈرە قىيامەت  -1ئايەتتىن  -2ئايەتكىچە ر

» دېگەن .ر
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نېمىنــى پۈكت ـۈم؟» دېگەنــدەك ئــۆز نەپســىگە مــاالمەت قىلغــانلىقىنىال كــۆرىمىز .پاســىق ئــۆز نەپســىگە
كايىمايدۇ ،ئەكسىچە ئالدىغا قاراپ مېڭىۋېرىدۇ].
مۇجاھىد مۇنداق دېگەن :مۇئمىن قولىدىن كەتكەن نەرسىگە پۇشايمان قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا مـاالمەت
قىلىدۇ] .بۇ ئىبنى جەرىرنىڭمۇ كۆزقارىشى.

1

مــاالمەت قىلغــۇچى نەپســىنىڭ رولــى تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــتە ئېنىــق ئىپادىلىنىــدۇ .چــۈنكى،
نەپســىدىن ھېســاب ئــېلىش ،ئۇنىــڭ ئۆتكــۈزگەن كەمچىلىكىــگە ئاساســەن مــاالمەت قىلىــش ،ســەل
قارىغانلىققا ئاساسەن پۇشايمان قىلىـش قاتـارلىقالردىن كېـيىن ،خاتـالىقنى قايتـا ئۆتكۈزمەسـلىككە ۋە
توغرىنى الزىم تۇتۇشقا بەل باغالش ئىسالھاتنىڭ باشلىنىشىدۇر .ئەگەر ئىنسان ئۆز نەپسـىدىن ھېسـاب
ئېلىــپ ھەربىــر كەمچىلىكىــگە مــاالمەت قىلىــدىغان بولســا ،ﷲنىــڭ يــاردىمى ۋە تەۋپىقــى بىــلەن
پەزىلەتلەرنى داۋاملىق قولغا كەلتۈرىدۇ.

 پەيغەمــبەر  مۇنــۇالرنى دېــگەن « :اَاْممعريُمماد هُ

هه
ه
رعلِلُ»
َّمهمهُ ر
َّمُمرريُ ا
،رَاْممعريمااا ا
رللا،رَاْممعرياُماامغ هعريمُغىممَرعلِلُ ا
ريُدُممَُ ا

«كىمكى ئىپپەتلىـك بولۇشـنى تەلەپ قىلسـا ،ﷲتائـاال ئـۇنى ئىپپەتلىـك قىلىـدۇ .كىمكـى بىھـاجەت

بولۇشنى تەلەپ قىلسا ،ﷲتائاال ئۇنى (مەنىۋى جەھەتتىن) باي قىلىـدۇ .كىمكـى سـەۋر تەلەپ قىلسـا،
ﷲتائاال ئۇنى سەۋرچان

2
علِلُرسه هرمَر اخِم ًمرعر
مٍسر تام ادل ُةمعع،رهّنامٍرعلدهل ُرمْرسهمٍلام ادلُّ هْ،ر اَعل هُق رمَُرسهٍلام اُ ُّق همَ،ر اَاْمعرريمُ هرهرُر ر
قىلىـدۇ»« .يامٍرَايمُّ اعمٍرعلى ُ

ع» «ئى ئىنسانالر ،ئىلىم ئـۆگىنىڭالر! شۈبھىسـىزكى ،ئىلىـم ،ئـۆگىنىش ئـارقىلىق قولغـا
يمُ اُ هقع رَُره ررعلم هي هر

كېلىــدۇ .دىنــدا ئــالىم بولــۇش ،دىننــى ئــۆگىنىش ئــارقىلىق قولغــا كېلىـدۇ .ﷲبىراۋغــا ياخشـىلىق

قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ».

3

ھەدىسلەر شۇنى دەلىللەپ تۇرۇپتىكى ،پەزىلەت ،تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق قولغا كېلىـدۇ.
ســەۋر ،چىــداش ۋە بەرداشــلىق بېــرىش تۈرتكىســىدە ھەر ۋاقىــا كىشــىدىن ئايرىلمايــدىغان ئەخالققــا
ئايلىنىدۇ ،ھەتتاكى سەۋرگە نەپسى ئادەتلىنىدۇ .ئۆزىنى پـاك ،بىھـاجەت تۇتۇشـمۇ شـۇنىڭغا ئوخشـايدۇ.
ئىلىم ،ئۆگىنىش ئارقىلىق؛ سالماقلىق ،زورىغا سـالماق بولـۇش ئـارقىلىق قولغـا كېلىـدۇ .ﷲتائـاال
بىراۋنىڭ نىيىتىنىڭ چىنلىقىنى بىلسە ،ئۇنىڭغا تائەت-ئىبادەت قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ.
 ئىمام بۇخارى رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :مۇئـاۋىيە



{سالماقلىق پەقەت تەجرىبىلەر ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ}.

مۇنـداق دېـگەن:

ه
رَلمْره
{ا ا

ه
ب}
مٍَ هر
رسٍلا اَ رُ

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئەسەرنى ئەبۇ بەكرى ئىبنى شەيبە ئۆزىنىڭ كىتابىـدا ئىسـا ئىبنـى
يۇنۇستىن ،ئۇ ھىشام ئىبنى ئۇرۋىدىن ،ئۇ دادىسىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ :مۇئـاۋىيە مۇنـداق
دېگەن‹ :سالماقلىق پەقەت تەجرىبىلەر ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ›.
(ئىبنــى ھەجەر ســۆزىنى داۋام قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ ):ئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇلالھ كىتابىنىــڭ
«ئەلئەدەبۇل مۇفرەد» ناملىق بابىدا ئەبۇ سەئىدتىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ،پەيغەمبەر
دېگەن:

«ا َلهمِْره رذَُر اثممر رَا رَ هكمِْره
ا ا ا ا
ا ا

دانىشمەن بولمايدۇ».

4

َرُت هرسامار» «خاتاالشمىغان سـالماق ئـادەم بولمايـدۇ .تەجرىبىسـىز
رذُ ا

1رتەپسىر ئىبنى كەسىر

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
3رتەبەرانىي رىۋايىتى



مۇنداق

4رئەھمەد رىۋايىتى ،ئۇنى ئىبنۇ ھەببان «سەھى » دېگەن.
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ئىبنى ئەسىر مۇنداق دەيدۇ‹ :بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان سـالماقلىق ،نۇرغـۇن ئىشـالرغا كىرىشـىپ،
ئۇنىڭدا خاتالىشىپ ،ئەنە شۇ خاتالىقتىن ئىبرەت ئېلىپ؛ خاتالىق ئورۇنلىرىنى ئېـنىقالپ؛ ئۇنىڭـدىن
ئۆزىنى چەتكە ئالمىغۇچىلىك ھاسىل بولمايدۇ دېگەنلىكنى ئىپادىلەيدۇ.
يەنە شۇنىڭدەك ،ھادىسىلەرنى تەجرىبە قىلىپ ئۇنىڭ پايـدا-زىيىنىنـى بىلـگەن ئـادەم ھېكمەتسـىز
ھېچبىر ئىشنى قىلمايدۇ›].

1

ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ بۇ ئەسەر بىلەن قوشۇپ ئەبۇ ھۇرەيرە
ھەدىستىن بىرنى كەلتۈردى .پەيغەمبەر



مۇنداق دېگەن« :

بىر تۆشۈكتىن ئىككى قېتىم چېقىلمايدۇ».



دىن رىـۋايەت قىلىنغـان سـەھى

ريمل الُرعلةؤهْع هرْعرجحررَ ه
عَ
ُ
ُ ا
ُ ُ

ْي» «مۇئمىن
ارْمرتام هر

ئەبۇ ئۇبەيد مۇنداق دېگەن :بـۇ ،مـۇئمىن بىـر يولـدىن يىقىلسـا ،ئۇنىڭغـا قايتىشـى اليىـق ئەمەس
دېگەنلىك].

2

ئۇشبۇ ھەدىسلەرنىڭ بىزنىڭ تېمىمىز بىلەن بولغـان مۇناسـىۋىتى ،پەزىـلەت چېـنىقىش ۋە تەجـرىبە
قىلىش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ .ئىنسان بىر قېتىم خاتالىشىدۇ ،بىرنەچچە قېتىم توغرىسىنى تاپىدۇ.
پەزىلەتنى تىرىشىش ۋە كەسىپ ئېتىش ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈشنىڭ ئىچىـگە ئىمـام بۇخـارى ئەبـۇ
ھۇرەيرە



دىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسمۇ كىرىدۇ:

پەيغەمبەر

امارع هَي



مۇنداق دېگەن:

ٍْمٍر الامىر
مٌ رنام اق ا
« اْمٍرسما ادم ا رعلِلُرناُهِامٍره ارَ امىرعلغامىا اْرنام اق ا
مٍَرنما ادمْر ُكى ُ
محٍسَُُ ارََان ا
مٌرَاَ ا ا
مٍَررَاا ا

ه
رْك را» «ﷲتائاال ئەۋەتكەن ھەرقانـداق پەيغەمـبەر قـوي باققـان» .سـاھابىلەر‹ :سـېلىمۇ قـوي
ا رلاْ هر ا

باققــانمۇ؟› ،دېــدى .پەيغەمــبەر



جــاۋاب بېرىــپ« :ھەئە ،مەن مەكــكە خەلقىنىــڭ بىــرنەچچە تەرــگە-

تىلاللىرىنىڭ بەدىلىگە ئۇالرنىڭ قويلىرىنى باققان ئىدىم».

3

ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۆلىماالر مۇنـداق دېـگەن‹ :پەيغەمـبەرلەرگە
پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىـرى قـوي بېقىشـنى ئىلھـام قىلىشـتىكى ھـېكمەت ،قـوي بېقىشـقا ئـۇالرنى
مەشىق قىلدۇرۇش ئـارقىلىق ،ئۈممىتىنىـڭ خىزمىتىنـى ئېلىـپ بېرىشـتىن ئىبـارەت ئـۇالر تەكلىـپ
قىلىنغان ئىشالرغا چېنىقتۇرۇپ يېتىلدۈرۈشتۇر ،چۈنكى ،قويغـا ئارىلىشـىپ يـۈرۈش مابەينىـدە ،ئـۇالردا
تەمكىنلىــك ۋە مېھــرى-شــەپقەت ھاســىل بولىــدۇ .ئــۇالر قــويالرنى بــېقىش ،يايالقتــا تارقاقلىشــىپ
كەتكەندىن كېيىن يىغىش ،بىر يايالقتىن يەنە بىـر يايالققـا كۆچـۈرۈش ،يىرتقـۇ

ھـايۋانالر ،ئـوغرى ۋە

باشقا كۈشەندىلەردىن مۇداپىئە قىلىـش قاتارلىقالرغـا سـەۋر قىلسـا؛ شـۇنداقال ،قـويالر تەبىئەتلىرىنىـڭ
بىر-بىرىگە ئوخشىمايدىغانلىقى ،ئاجىز تۇرۇپ تارقاقلىشىپ كېتىدىغانلىقى ۋە ئۇنىـڭ يـوقالپ تۇرۇشـقا
بولغان ئېھتىياجىنى بىلسە؛ بۇالردىن ئۇالر سەۋر قىلىشنى ،ئۈممىتىنىڭ مىجەر-خـاراكتېرلىرى بىـر–
بىــرىگە ئوخشــىمايدىغانلىقى ۋە ئەقىللىرىنىــڭ بىــر-بىرىــدىن پەرقلىنىــدىغانلىقىنى تونــۇپ يېتىــپ
ئۈممىتىنىڭ كەمچىلىكلىرىنى تولۇقاليدۇ ،ئاجىزلىرىغا مېھرى-شەپقەت قىلىپ ياخشى قارايدۇ.
پەيغەمبەرلەرگە بۇ ئىشالرنىڭ مۇشەققىتىنى كۆتۈرۈش مەزكۇر مۇشەققەتلىك ئىشـالرغا تـۇنجى قېـتىم
قوي بېقىشقا بۇيرۇماستىنال تەكلىپ قىلىنغانغا قارىغاندا ئاسانراق بولىـدۇ .چـۈنكى ،ئـۇالر بـۇنى (يەنـى
1ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -523بەتتىن  -533بەتكىچە
2ر«فەتھۇل بارى»  -17جىلد  -321بەت
3ر -2262ھەدىس
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ئۈممەتنىــڭ جاپــا-مۇشــەققەتلىرىنى كۆتۈرۈشــنى) قــوي بــېقىش ئــارقىلىق تەدرىجــى قولغــا كەلتــۈرگەن
بولىدۇ›].

1

ئىنسان بىرىنچى قىلىپ ،گۇناھ-مەئسىيەتلەر ئۇنىڭ قەلبىگە دۆۋىلىشىپ دات بېسىپ قالماسلىقى
ئۈچــۈن ،گۇنــاھلىرىنى ئۆچۈرۈشــكە ئادەتلىنىشــكە ئالدىرىشــى نەپســىگە قارشــى جىھــاد قىلىشــنىڭ
ئۇسۇللىرىدىندۇر .ئەگەر ئىنسان ﷲنىڭ ئالدىدا بىرەر گۇناھقـا چۈشـۈپ قېلىـپ ئـۆزىگە زۇلـۇم قىلسـا،
ئىستىغفار ئېيتىش ۋە ناماز ئوقۇشقا ئالدىرىسۇن!

الص ا َِ عَ نِِف النَّه ا ِر وُزلًَف ا ِم ن اللَّي ِل ِ ََّّ ا ْْل ِ ِ
الأ يِئَ ِ
اى
ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇَ  :وأَقِ ْ َّ
ْ ْ
أ نَاى يُ ْذه ْ َ َّ ْ
َ َ
َ
ََ

ئىىىى

تەرنپىىىدە (يەنى

ئۆتىگى  .شىببىسىرش

ئەتىگەنىىدە ۋە شەچقىىۇرۇن ۋاقىالى نىىدائ ۋە شېچىنىى

ياخش ئىشالر ئارقىلىق يا ان ئىشالر يۇيۇىىدۇ.

دەسىىلەپى

شىنىدۈزنى

ۋاقىالى نىىدا نا ىىاز

2

خاتالىقالرنى ئۆچـۈرۈش ئۈچـۈن ياخشـى ئىشـالرنى قىلىـش ۋە سـەدىقە بېرىشـكە ئالـدىراش كېـرەك.
پەيغەمــبەر



ح اعممٍ» «يامانلىققــا
نىــڭ تۆۋەنــدىكى ســۆزلىرى بۇنىڭغــا دەلىلــدۇر « :اََاتُهم هررعلُمرمِهٌارارعْاُممىاراراَت ُ

ياخشىلىقنى ئەگەشتۈرگىن ،ياخشـىلىق يامـانلىقنى

ا
ئۆچۈرىـدۇ» « 3،اَعلَّم ا اراُرتُا هُم ُررعْلا هاٌِام رار اك اةمٍريُا هُم ُررعل اةمٍ رُر

ٍَ» «سۇ ئوتنى ئۆچۈرگەندەك ،سەدىقە خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ».
على ار

4

ئەمما ،مۇسۇلمان كىشى ئۆز قېرىندىشى ھەققىدە بىرەر يامانلىق سـادىر قىلىـپ قويغـان بولسـا ،ئـۇ

مۇسۇلمان تەۋبە قىلىشـى ۋە زۇلۇمالنغـان قېرىندىشـىنى رازى قىلىشـى الزىـم .پەيغەمـبەر



بـۇ ھەقـتە

رُيىمٍَرَا ه
ه
ه
مۇنداق دېگەنْ« :عر اكٍناٌرلاَرْ لاةانرل ه
رَُاْ نمْرهنرر
اخ هَِ هرْمعر هر هه همَرَاَ ا
ا
رشمي رناملِااا احللمَُرْىمَُرعلِاممعار ارمُ امررَانرا ريا ُكمع ان ا ن ا
ُا ا
اكممٍ انرلاممَر ةممرراممٍلهحرَ هُخم اذ هرْىممَرسهاقم هَرْ لاةاهم همَرَهنر الرتا ُكممعرلاممَرَُممىاٍ رَ هُخم اذ هرْممعرِممِهٌٍ ه ه ه ه
ح هةممرر الاِم هرمَ» «كىمكــى
ُ اا ن
ُ
اا ا
ُ اا ن ا ن
ا ا ا
راممٍَرَُرنا ُ ا
قېرىندىشىنىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈپ ياكى مال-مۈلۈك جەھەتتە زۇلۇم قىلىپ قويغان بولسا ،تىلال-تەرـگە

بولمايدىغان قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن (يەنى) بۈگـۈن رازى قىلسـۇن! ئەگەر زۇلـۇم قىلغۇچىنىـڭ ياخشـى
ئەمىلى بولسا ،زالىمدىن ئۇنىڭ زۇلۇمىنىڭ مىقدارىچە ئېلىـپ بېرىلىـدۇ .ئەگەر ئۇنىـڭ ياخشـىلىقلىرى
بولمىسا ،زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ يامان ئەمەللىرىدىن ئېلىپ زالىمنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدۇ».

5

قېرىندىشىغا زۇلۇم قىلىشنى توختىتىشقا تۈرتكە بولىدىغان سەۋەبلەر ،دۇنيانىڭ قەدىر-قىممىتىگە،
ئۇنىڭ زاۋال تېپىشىغا ،توپىغا ئايلىنىپ كەتكەن كىشـىلەرنىڭ ھالىغـا قـاراش ۋە قەبرىلەرنـى زىيـارەت
قىلىش قاتارلىق ئەمەللەر قەلبنى يۇمشىتىدىغان ئىشالر.
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :قۇشەيرى ئۇستازى ئەبۇ ئەلـى ئەددەققاقـدىن مۇنـداق نەقىـل قىلىـدۇ:
‹بىر ئادەم دەسلەپتە تىرىشچان بولمىسا ،ئۇ بۇ يولنىڭ ھىدىنى تاپالمايدۇ›.
ئەبۇ ئەمرى ،ئىبنى بەجىدەدىن مۇنـداق نەقىـل قىلىـدۇ‹ :بىراۋغـا دىنـى ئەزىـز بولسـا ،نەپسـى خـار
بولىدۇ›].

6

كىمكــى چىــن قەلبىــدىن تىرىشــچانلىق كۆرسەتســە ،ﷲتائــاال ئۇنىڭغــا نەپســىگە قارشــى تــائەت-
ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ.
1ر«فەتھۇل بارى»  -4جىلد  -441بەت
2رسۈرە ھۇد  -114ئايەت

3رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «ھەسەن» دېگەن.
4رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «ھەسەن ،سەھى
5ربۇخارى رىۋايىتى

6ر«فەتھۇل بارى»  -11جىلد  -338بەت

» دېگەن .ر
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تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنىڭ مۇكاپاتى ،ﷲتائاال تەرىپىـدىن بولغـان تەۋپىـق ،مەدەت ۋە ياردەمـدۇر.
بۇنىــڭ دەلىللىــرى يــۇقىرىقى ھەدىسـتىكى پەيغەمــبەر



نىــڭ« :كىمكــى ئىپپەتلىــك بولۇشــنى تەلەپ

قىلسا ،ﷲتائاال ئۇنى ئىپپەتلىك قىلىـدۇ .كىمكـى بىھـاجەت بولۇشـنى تەلەپ قىلسـا ،ﷲتائـاال ئـۇنى
(مەنىۋى جەھەتتىن) باي قىلىدۇ .كىمكى سەۋر تەلەپ قىلسا ،ﷲتائاال ئۇنى سەۋرچان قىلىدۇ» ،دېگەن

ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ْي
َّه ْ ُس ُ لَنَا َوِ ََّّ َّ
ين َج َ
اهَ لَ َم َ ال ُْم ُْأ نِ َ
اه ُ وا فينَا لَنَ ْه يَن ُ
سۆزى ۋە ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىَ  :والذ َ

بىىر ئىچىىن

شىرەش قىلغانالرن ئەىۋەتاە يغىىمىرغا يېاەشلەيمىر .ﷲھەقىقەتەن ياخش ئىى قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر.

1

مانا بۇ ﷲتائاالنىڭ تائەت-ئىبادىتىدە ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلغان كىشـىگە مـۇۋەپپەقىيەت ئاتـا
قىلىشنى ۋەدە قىلغانلىقى.

َّ ِ
واه ْ 
ين ْاهتَ َ ْوا َز َ
اه ْ تَ ْ ُ
اُ ُه ْ ُه ً َوآتَ ُ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :والذ َ
2
ۇشاپاتىن بې ندۇ.
قىلىدۇ ئۇالرغا تەقۋادارىىقنى
ﷲتائاال ھەدىس قۇددۇسىيدا مۇنداق دەيدۇ:

ھىدايەت تاپقانالرن

ﷲتېخىمۇ ھىدايەت

رذَع مٍرَهذاعرتام اقمرب هرْ همن ه
رشمُمرعرتام اقرس ه ه ه
ه ه
ه
رذ اَع ًمٍر
ُ
ا
« ذاعرتام اقمر ا
مٌر لاِمَ ا ً ا
برعل ادُم ُ ر ا ً

تام اقرس ه
رْراَلاراً» «ئەگەر بەندە مارا بىر غېـرى يېقىنالشسـا ،مەن ئۇنىڭغـا بىـر گەز
ُ
ٍرَه اذعرَاتا هٍَن ارًٍَِْرَاتامِاَُُ ا
ٌرْىَُرساٍ ً ا
يېقىنلىشىمەن؛ بىر گەز يېقىنالشسا ،مەن ئۇنىڭغا بىر غـۇال

كەلسە ،مەن ئۇنىڭ قېشىغا يۈگۈرۈپ بارىمەن».

يېقىنلىشـىمەن؛ ئەگەر بەنـدەم مېڭىـپ

3

ﷲتائاال يەنە مۇنداق دەيـدۇ ََّّ ِ :الَّ ِذين آَمنُ وا و ََ ِملُ وا َّ ِ
اْل ِ
اى َس يَ ُْ َع ُل ََلُ ُ ال َّن ْْحَ ُن ُوًُّا
الص َ
َ َ َ

ياخش

ئە ەىلەرن

قىلغانالر ئىچىن ﷲھەقىقەتەن (ئۇالرنى

ئىمىان ئېياقىان ۋە

دنللى ندائ ۇھەبرەت پەيدا قىلىدۇ.

4

بۇنىڭغــا ئوخشــىغان دەلىلـلەر كــۆپ .ﷲتائاالنىــڭ تــائەت-ئىبــادەت قىلغــۇچىنى يەنە بىــر تــائەت-
ئىبادەتنى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلىشى ،تائەت-ئىبادەتنىڭ مۇكاپاتى قاتارىدىن بولۇپ ،تـائەت-ئىبـادەت
يەنە بىر تائەت-ئىبادەتنى قىلىشـقا ئېلىـپ بارىـدۇ .تـوغرا يـول ئۈسـتىدە سـابىا قەدەم تۇرۇشـمۇ ھەم
تائەت-ئىبادەتنىڭ مۇكاپاتى قاتارىدىن سانىلىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇ:

ِ
ََ ِظيما وََلَ َ يْ نَ ُ ِ
يما
اه ْ ص َناعًا ُم ْأ تَ ً
ً َ
ياخش

بغالتا

ۋە ئىمان

چاغدا دەرگاھىمىردن

ولَ و أَسَّه فَ علُ وا م ا يوَظُو ََّ بِ ِأ لَ ََ ا ََّ َخي نا ََل وأَ َش َّ تَ ثِْيت ا وِ ًذا َخَتَ ي ن ِ
َج ًنا
َْ ُْ َ َ ُ َ
َْ ُ
اه ْ م ْن لَ ُ سَّا أ ْ
ً َ
ْ ً ُْ َ

ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز-نەسىبەتىە ئە ەل قىلسا ئىىدى ئەىىۋەتاە ئۇالرغىا

ۇساەھىەم بغىغان بغالتا

(گۇ

ئۇالرغا ئەىۋەتاە بىيىك ئەجى (يەن

يغىغا ھىدايەت قىالتاۇق.

اھلىق ۋە نىفاقاى

ئەڭ يى اق بغىغان بغالتا ئ .ئۇ

جەننەتئ ئاتىا قىالتاىۇق .ئىۇالرن

ئەىىۋەتاە تىغغ ا

5

شۇنىڭدەك ،گۇناھ-مەئسىيەتنىڭ جازاسى ـــ گۇناھ-مەئسىيەتتىن كېيىن يەنىال گۇناھ-مەئسـىيەت
سادىر قىلىش بولىدۇ.
ﷲتائاال تەۋبە قىلغۇچىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
 دۇئا قىلىش
1رسۈرە ئەنكەبۇت  -63ئايەت

2رسۈرە مۇھەممەد  -17ئايەت

3ربۇخارى رىۋايىتى ر
4رسۈرە مەريەم  -36ئايەت
5رسۈرە نىسائ  -66ئايەتتىن  -68ئايەتكىچە
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(پەزىلەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن) تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش بىـلەن بىـرگە ،بـارلىق ئىشـىڭىزنى ﷲقـا
تاپشۇرۇپ ،ئۆزىڭىزنىڭ كـۈ -قۇۋۋىتىـدىن ئـۈزۈل-كېسـىل ئايرىلىـپ ،ﷲتائاالنىـڭ كـۈ -قـۇۋۋىتىگە
يۈزلىنىســىز؛ ﷲتائــاالدىن نەپســىڭىزگە ۋە شــەيتانغا قارشــى يــاردەم بېرىشــنى تىــلەپ مۇنــداق دۇئــا

مٌ» «ئـــى ﷲ!
َنر ُكلم رمَُر رارهلام رمَاره ررَانم ار
َلر اشممْه ر
َلرنماُ هُممىرطارنام رار اممْيررَاامملهحرره ر
ًّلارتا هكل م ه رره ار
مكرَاَ ُجممعرنام ر
قىلىســـىز« :علل ُعممْرر اَْحااام ار
رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىمەن ،مېنى كـۆز يۇمـۇپ ئـاچقۇچىلىكمۇ ئـۆزۈمگە تاشـالپ قـويمىغىن ،بـارلىق
ئىشلىرىمنى ئىسالھ قىلغىن!

ٍْمٍر
سەندىن باشقا ئىالھ يوق»« 1،علل ُعْررَ هررنماُ هُىرتامق اع اعٍْر اَاَكه اعٍرَان ار
ٌر اخِم ُرر اْعرر اَك ا

مٌر اَلهُِّم اعمٍر اَاْع ا اْمٍ» «ئى ﷲ! نەپسىمگە تەقۋالىق ئاتا قىلغىن ۋە ئۇنى پاك قىلغىن .ئـۇنى پەقەت سـەنال
َان ار
پاك قىلىسـەن .سـەن ئۇنىـڭ ئىگىسـى ۋە

َّم هر
سا ا

مكر هْمعرر اش هرمرر اتدهمي،ر اَهْمعرر اش هرمرر
َنرَ ُمعرذُرسه ار
خوجىسىدۇرسـەن»« 2،علل ُعمْرر ه ر

ه
شم هرمرر اْىهِهممي» «ئــى ﷲ! ســەن بىــلەن قۇلىقىمنىــڭ يامانلىقى ـدىن ،كۆزۈمنىــڭ
،ر اَهْممعرر اشم هرمررلُم همٍَن،ر اَهْممعرر ا
ا

يامانلىقىدىن ،تىلىمنىڭ يامانلىقىدىن ۋە شەھۋىتىمنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن».

3

بۇنداق دۇئاالردا نەپسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىـلەپ گـۈزەل-ئەخالقالرنـى ﷲتائـاالدىن سورايسـىز!
دۇئا بولسا ،ئىبادەتنىڭ يىلىكى؛ مۇئمىننىڭ قورالىدۇر.
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى دۇئاغا ئىلگىرى قىلىشنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنـۇ سـۆزىدۇر:

ن يُغَُِْ َما بَِ ْوٍم َح َّّت يُغَُِْوا َما بَُِس ُف ِأ ِه ْ 

ھەرقانداق بى قەۋم ئۆزننى

ئەھىۋاىىن

بەرگەن نېمەتلى نگە تۇزشغرىۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۆ مىگىچەئ ﷲئۇالرنىى

ئۆزگەرتمىگىىچە (يەنى
ئەھىۋاىىن

ﷲئۇالرغا بەرگەن نېمەت خاتى جە لىك ۋە ئىرزەت-ھۆر ەتن ئېلىپ تاشلىمايدۇئ.

َّ ََّّ ِ
اهَ

ﷲنىى

ئۆزگەرتمەيىدۇ (يەنى

4

 ياخشى ھەمراھ
ھەمراھ ياخشى بولسۇن ياكى يامان بولسۇن ،ئۇنىڭ بەندىنىڭ مارىدىغان يولىغا چوڭ تەسـىرى بـار.
شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر

مكره
اَ رياْ ُكممررطا اد اٍْم ا
يىسۇن!»



سۆھبەتتە ئېھتىيات قىلىشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دېـگەن« :

رتُ ا ه ه
رْؤهْىًمٍر
َّمٍَبر ُ

رتاهقممير» «ســەن پەقەت مــۇئمىنگىال ھەمــراھ بــول ،تــامىقىڭنى پەقەت تەقــۋادار ئــادەمال

5

پەيغەمبەر



يەنە مۇنداق

ه
رخلهِله هَرناملِامى
دېگەن« :علر ُج ُرر الاىرُي هع ا

ر» «كىشىنىڭ دىيـانىتى
رَياٍلهم ر
اَم ُ ُكْ ارْمع ُ
ُررَ ا

ُ

دوستىنىڭ دىيانىتىگە باغلىق بولىدۇ ،شۇرا سىلەرنىڭ ھەربىـرىڭالر دوسـا بولمـاقچى بولغـان ئـادەمگە
قارىسۇن».

6

ه
مٍرْثامررعْلاله ه
مِسرعلَّمٍله هحر
ئەبۇ مۇسا  دىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ :پەيغەمـبەر  مۇنـداق دېـگەنّ « :نا ا ُ
مكرهْممٍرَان ُ ه
كرَهْممٍرَانرتامُااممٍٍ هرْىممَرَهْممٍرَان اه
مكرَنمامٍنه هلرعل هكم هعرناح هٍْممررعل هةُم ه
ه ه ه ه
اَ اجلهم ه
رُتم ار هرْىممَُر هَيًممٍرطاِهُاماًر
ا ُا
ريممذيا ا ا
مِسرعلُممع ر اك احٍْم هررعلةُم ا
ا ُ
مكرَهْممٍرَان اه ه
َناممٍنهلرعل هك م هعرهْممٍرَان ُ ه
مٍرْىاهىامما» «ھەقىـــقەتەن ياخشـــى ھەمـــراھ بىـــلەن يامـــان
ا ُ
رُت م ا رْىممَُر هَيًم ُ
ري م هر اارثِاٍسام ا ا
1رئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ،مەرفۇئ ھەدىس ر
2رمۇسلىم رىۋايىتى ،مەرفۇئ ھەدىس
3رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «ھەسەن» دېگەن.
4رسۈرە رەئد  -11ئايەت
5رئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتى
6رئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتى
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ھەمراھنىڭ مىسالى ،ئىپار ساتقۇچى بىلەن تۆمۈرچىگە ئوخشايدۇ .ئىپار ساتقۇچىغا كەلسـەك ،ئـۇ يـاكى
سارا ئىپاردىن بېرىدۇ ياكى سارا سېتىپ بېرىدۇ ياكى ئۇنىڭ خۇش پـۇرىقىنى پۇرىۋالىسـەن .تۆمـۈرچىگە
كەلسەك ،ئۇ ياكى كىيىمىڭنى كۆيدۈرۈپ قويىدۇ ياكى ئۇنىڭ سېسىق پۇرىقىنى پۇراپ قالىسەن».

1

ِ
الن ُس و ِ َس ِ ًيا يَا َويْ لَتَ ا لَْيتَ ِ َْْ أَ َِّ ْذ
ى َم َ َّ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :ويَ ْوَم يَ َع ُّ الظَّاُْ ََلَ يَ َ يْ ِأ يَ ُ و ُ يَا لَْيتَ ِ ا ََّ ْذ ُ
ِ
ِ
الش ْيََا َُّ لِ ِْأسْأ ِ
ِ
َّ
اَِ َوَكا ََّ َّ
ون شۇ شىن زاىىم (يەن شىاپى ئ ئىىىى
اَّ َخ ُذ ً
فَُاسًا َخل ًيا لََ ْ أَ َ ل ِ ََ ِن ال ْذ ْك ِن بَ ْع َ ْذ َج َ
َ
قغىىن

چىشلەى « ئىسىت! پەيغە رەر بىلەن (نى اتلىقئ يغىىن

بغىسىا چۇ؟ قۇرئىىان اڭىا يەتىەنىىدن

شېىيى

ئىىۇ (يەنى

تۇتسا چۇ ئىسىت! پاالنىن

پىاالن ئ ېنى

ئازدۇردى» دەيدۇ .شەياان ئىنسانن (ئازدۇرۇى بغىۇىئ تاشلىۋېاىدۇ.

قۇرئانىدن

دوست تۇتمىغان

شىىەك-شىببىسىىىرش

2

مۇشۇنىڭدىن ھەمراھنىڭ ئىنسانغا بولغان سەلبىي ياكى ئىجابىي تەسىرىنى كۆرۈۋاالاليسىز.
ئىنســـان ئۆزىنىـــڭ دىنىنـــى ياخشـــىالش ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـــا ياخشـــى ھەمراھنىـــڭ بولۇشـــى زۆرۈر.

ص ِن ِ ََّّ ا ِْ سأا ََّ لَِفْ ُخأ ٍن ِنَّ الَّ ِذين آمنُوا و ََ ِملُوا َّ ِ ِ
الص ِْ
ْب
اص ْوا بِ َّ
ﷲتائاالنىڭَ  :وال َْع ْ
اص ْوا بِا ْْلَ ِْل َوتَ َو َ
الصاْلَاى َوتَ َو َ
َ َ َ
ْ
َ
بىلەن قەسە ى

ئىمان ئېياقان ياخش

ئە ەىلەرن

قىلغان بى -بى نگە ھەقن

زا ىان

تەۋسىيە قىلىشىقان بىى -

بى نگە سەۋرن تەۋسىيە قىلىشقان شىشىلەردن باشقا ھە مە ئادەم چغقۇم زنيان ئىچىدنىدۇر 3،دېـگەن سـۆزى
بۇنىڭ دەلىلى ھېسابلىنىدۇ.
ﷲتائاال زىيانكارلىقتىن قۇتۇلۇپ نىجات تېپىشنى تۆت خىسلەتكە باغلىق قىلدى .ئىمان ئېيـتىش
ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلىشــتىن ئىبــارەت بــۇ ئىككــى خىســلەتنى ئىنســان يــالغۇز ھــالەتتىمۇ ئــادا
قىالاليدۇ .بىر-بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشىش ۋە سەۋرنى تەۋسىيە قىلىشىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى
خىسلەتنى پەقەت جامائەت ئىچىدىال ئادا قىالاليدۇ .ھەققە تەۋسىيە قىلىشنىڭ ياخشى ئەمەلـگە كىرىـپ
كېتىدىغانلىقىدا قىلچە شەك يوق بولسىمۇ ،ئۇنى ئاالھىدە كەلتۈرۈشـى ،ئۇنىـڭ يـالغۇز ئەمەس ،بەلكـى
مۇسۇلمانالر جامائىتى ئۆزئارا بىرلىكتە ئېلىپ بارىدىغان ياخشى ئەمەل بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.
بۇ ئۇنىڭ مۇھىملىقىغا ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن خاس ئىشـنى ،ئـام ئىشـقا باغالشـنىڭ جۈملىسـىدىن
ھېسابلىنىدۇ.
شۇنىڭدەك ،بۇ بىر-بىرىگە سەۋرنى تەۋسىيە قىلىشقىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ.
زىيانكارلىقتىن نىجات تېـپىش نۇرغـۇن خىسـلەتلەرگە بـاغلىق بولىـدۇ .ئۇنىـڭ بەزىسـىنى ئىنسـان
يەكـــكە ھـــالەتتە ئـــادا قىلىـــدۇ .بەزىســـىنى پەقەت جامائەتچىلىـــك ئىچىـــدىال ئـــادا قىلىـــدۇ .بـــۇ
جامائەتچىلىكنىڭ ئىنسان ھاياتىدا نەقەدەر مۇھىم ئىكەنلىكىگە دەلىل بولىدۇ.
ئىمـام شـافىئىي رەھىمەھـۇلالھ بـۇ سـۈرە توغرۇلــۇق مۇنـداق دېـگەن :ئەگەر كىشـىلەر بـۇ ســۈرىنى
ئويلىنىدىغان بولسا ،ئەلۋەتتە ئۇ سۈرە ئۇالرغا كۇپايە قىالتتى].

4

كىشـىلەرنىڭ ئىچىــدە ئــۆزىنى پاكالشـقا ھەرىــكەت قىلىشــى ئەڭ زۆرۈر بولغـان ئــادەملەر ،ئەســكىرىي
مەشىق ۋە جىھادقا كەلگەن مۇسۇلمانالردۇر .ئەمىر ياكى ئۈلگە سۈپىتىدىكى كىشىلەر ،تېخىمۇ شۇنداق.
چۈنكى ،ئۇالر مەسـئۇلىيەت ئورنىغـا ئولتۇرغـۇچىالر ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇالر ئـۆز جىنىنـى ياراتقۇچىسـىغا
تاپشۇرۇشتىن بۇرۇن ئۇنى پاكلىشى پەرز .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

2رسۈرە فۇرقان  -27ئايەتتىن  -23ئايەتكىچە

3رسۈرە ئەسىر ر
4رتەپسىر ئىبنى كەسىر

يَ ْوَم ن يَ ْن َف ُ َما ٌ َون بَنُ و ََّ ِنَّ َم ْن
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اهَ بَِ ل ٍ
ْب َسلِي ٍ 
أَتَ َّ

ئۇ شىن

(ھېچ شىشىگەئ ال ۋە ئغغۇىالر پايدا يەتىىزەىمەيدۇ .پەقەت (ﷲنى

پاك قەىب بىلەن شەىگەن ئادە گىال پايدا يەتىىزۈىىدۇ».
پاك قەل

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى
دەرگاھ ئغا

1

ـــ شېرىك ،نىفاق ۋە گۇناھ-مەئسىيەتلەردىن ساغالم قەلبدۇر.

ﷲتائــــاال مۇنــــداق دەيــــدۇ:
پەرۋەردنگارننى

ِ
ْم ُ َْو 
س ََ ْن ا َْلَ َو فَ ِإ ََّّ ا َُْنَّ لَ ه َْ ال َ
ال نَّ ْف َ

ام َربِْ ِأ َوسَ َه
َ وأ ََّم ا َم ْن َخ َ
اذ َم َ َ

ئاىدندا (سغراققا تارتىلىشاى ئ قغرقىدنغان ئۆزنن

نەپس -خاھىشىغا بې نلىشىاى

جاي جەننەت بغىىدۇ.

ھارام قىلىنغان نەرسىلەردن ئ چەشلىگەن ئادە گە شەىسەك ھەقىقەتەن ئۇنى

(يەنى

2

ئاخىرەتتە مەقسەتكە يېتىش ۋە نىجات تېپىش ئىماننىڭ بارلىق شاخچىلىرى بىلەن ئۆزىنى پاكالشقا
چىگىپ قويۇلغان ئىكەن ،دۇنيادىكى غەلىبە-نۇسرەتمۇ مۇجاھىدالر جامائىتىنىڭ ئىمان شـاخچىلىرىنى

ِ
مۇكەممەللەشتۈرۈشىگە چىگىپ قويۇلغان .ﷲتائاال بۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن :و ََ َ َّ َّ ِ
ين َ
آمنُ وا م ْن َُ ْ
َ
اهُ ال ذ َ
ِ
ِ
ي َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
و ََ ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
َّه ْ ِم ْن
ين ِم ْن قَ ْلِ ِه ْ َولَيُ َم َِْنَ َّن ََلُ ْ ُِينَ ُه ْ الَّ ِذي ْارتَ َ
ض ََلُ ْ َولَيَُ ْ لَن ُ
َّه ِِف األ َْر ِ َ ْ
اى لَيَ ْأتَ ْخل َفن ُ
الص َ
َ
ف الذ َ
ِ ِ
َمنً ا ﷲ ئىچىاالردنى ئىمان ئېياقان ۋە ياخش ئە ەىلەرن قىلغان شىشىىلەرگە ئىۇالردن بىۇرۇن
بَ ْع َخ ْوف ِه ْ أ ْ
ئۆتىەنلەرن

زېمىندا ھۆشى

ان قىلغاندەك ئۇالرنىمۇ چغقۇم ھۆشى

چغقۇم ۇ ساەھىەم قىلىپ بې نشن

ۋە ئۇالرنى

ئۇالر ئىچىن تاىلىغان دننىن

ان قىلىشن

قغرقۇنچىسىن ئا انلىققا ئايالندۇرۇى بې نشن ۋەدە قىلدى،

3

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ي
ين َك َف ُنوا لُِن ُسلِ ِه ْ لَنُ ْخ ِن َجنَّ َُ ْ م ْن أ َْر ِ نَا أ َْو لَتَ ُع ُ
ْي َولَنُ ْأَنَ نَّ َُ ْ األ َْر َ
وُ ََّّ ِِف ملَّتِنَا فَُ َْو َح ِلَْي ِه ْ َربُّ ُه ْ لَنُ ْهل ََ َّن الظَّال ِم َ
َ وقَا َ الذ َ
اذ َو َِي ِ  شاپى الر پەيغە رەرىى نگە «سىلەرن زېمىنىدن چغقىۇم ھەيىدەى
اذ َم َ ِامْ َو َخ َ
ك لِ َم ْن َخ َ
ِم ْن بَ ْع ِ ِه ْ ذَلِ َ
چىقى نمىر ياش

چغقۇم بىرنى

ۋەھىھ قىلدى «زاىىمالرن
تۇرغۇزنمىر .بۇ (يەن

ئىچىندۇر».

دننىمىرغىا قاياىشىىاالر شېى ەك» دېىدى .ئۇالرغىا پەرۋەردنگىارى ( ۇنىداقئ

چغقۇم ھاالك قىلىمىر ئۇالرن

غەىىرەئ ېنى

ئاىدنمدا تۇرۇشاى

ھاالك قىلغاندن
(يەن

شېىيى

زېمىنىدا چغقىۇم سىىلەرن

سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن

قغرققانالر

4

ﷲخالىسا ،بۇ ھەقتە «جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي جەھەتـتە تەييـارلىق كـۆرۈش» مەسىلىسـىدە كـۆپرەك
توختىلىمىز.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئالتىنچىسى ـــ جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش
جامائەتنىــڭ بىرلىكىنــى ســاقالش ،ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ بىرلىكىنــى ساقالشــنىڭ بىــر قىســمى.
مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى سـاقالش شـەرىئەتنىڭ مـۇھىم مەقسـەتلىرىدىن بىـرى بولـۇپ ،ئۈممەتنىـڭ
بىرلىكىگە تەھدىا سېلىۋاتقان باغىيالر ،خاۋارىجالر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىـش شـۇنىڭ ئۈچـۈن
يولغا قويۇلغان .شۇ سەۋەبتىن سەھى

ھەدىستە« :ه اذعرسعيه ه
رْلالهِ اُاام ه
مْيرنامٍ ماُملُععرع
ُ ا

بەيئەت قىلىنسا ،ئۇالرنىڭ كېيىنكىسىنى ئۆلتۈرۈرالر!» 1،دەپ كەلگەن.

خمر ه
رْىم ُع اةمٍ» «ئىككى خەلىپىگە
ا
ا

بۇنىڭدىن باشقىمۇ ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش مەقسىتىدە كەلگەن ھۆكـۈملەر ناھـايىتى كـۆپ.

ِ
ص موا ِحَْ ِل َِّ ِ
يع ا َوَن تَ َف َّنقُوا
اه َِ ً
ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنـداق دەيـدۇَ  :وا َْتَ ُ
1رسۈرە شۇئەرا  -88ئايەتتىن  -83ئايەتكىچە

2رسۈرە نازىئات  -43ئايەتتىن  -41ئايەتكىچە

3رسۈرە نۇر  -55ئايەت ر
4رسۈرە ئىبراھىم  -13ئايەتتىن  -14ئايەتكىچە

ھە مىاىالر ﷲنىى

ئارغا چىسىىغا
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ﷲنى

(يەن

دننىغائ ەھىەم يېپىشىاالر ئاي نلماڭالر (يەنى

ئىخاىالى قىلىشقاندەك دنندا ئىخاىالى قىلىشماڭالرئ.

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى
سىىلەردن

ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر

2

همىرلا ُكمْرَانرتامدُُم ُ َُ ارَا رتَُم هرُكععرسه همَر
مخ ُ رلا ُكمْرثااًّلثًمٍريمار ا
پەيغەمبەر  مۇنـداق دەيـدۇ« :هنرعلِلاريمار ا
مٍرَياُ ا
همىرلا ُكمْرثااًّلثً ا
عرِبُ همررعلِله اه
ه ه
رعلُ امؤ هعَر
عرْمع ارَ ُرعلِلُرَاْ امرُك ار
مخ ُ رلا ُكمْرثاًّلاثًمٍ:ر هِ امر ارَا ا
مٍَ ارَاكثم امرا ُّ
ْ،رَياُ ا
ٍرََانرتامدااَّ ُةع ا
عرََانرتامىا ا
محع ا
ٍا ُ
مٍرَ رتام اُرُمع ا
ري ًِد ا
اشًٌِ ا
ٍَ» «ﷲتائاال سىلەرنىڭ ئۈ ئىشىڭالردىن رازى بولىدۇ ۋە ئـۈ ئىشـىڭالردىن نـارازى بولىـدۇ.
هٍ اارعل اة هر
اَه ا

ﷲتائــاال ســىلەرنىڭ ﷲقــا ھېچنەرســىنى شــېرىك كەلتــۈرمەي ئىبــادەت قىلىشــىڭالردىن ،ھەممىڭــالر
ﷲنىڭ ئارغامچىسـىغا مەھـكەم ئېسـىلىپ ،بۆلۈنمەسـلىكىڭالردىن ۋە ﷲسـىلەرنىڭ ئىشـىڭالرغا ئىـگە
قىلغان ئەمىرلەرگە نەسىھەت قىلىشىڭالردىن رازى بولىدۇ .قۇرۇق گەپ-سۆز قىلىشـىڭالر ،كـۆپ سـوئال
سورىشىڭالر ۋە پۇل-مالنى بۇزۇپ چېچىۋېتىشىڭالردىن نارازى بولىدۇ».
پەيغەمبەر



3

نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى ھەم ئىختىالپتىن ئۆزىنى ساقالپ قېلىشـنىڭ سـەۋەبلىرىدىندۇر:

ه
ه
ه
ه ه
ه
ه
ه
ه ه
مععرنام ادلاممِ ُكْرسه ُُممىر ه ر
«ََُاممِ ُكْرساامقم امعىرعلِلرر اَعلُممةر ه ارَعلاٍ امما ارَ نرت مْاْارر الاممِ ُكْر اُ م ن ،رناإنممَُ ارْممعريادممشرْممى ُكْريام امرىرعخا اًّلنًممٍر اكثم ً
ه
ه هه
ه
رهمًّللاان ارَُكمرر
ْير ا ُّععر الاِم اعٍرسهٍلىم اع هعج همذ ارَهيمٍ ُكْ ارََُم ا ثاٍ ه رعل ُُْمعهَرنامهإنر ُكمر ُ
رَ ا ثامارسه امان ارَُكمررسه اما ا
يعرعل اةع يه ا
اَ ُِىارعْلُلا اٍُ رعلرعش ا
هًّللااره رعلىمٍ هرَ» «سىلەرگە ﷲئەززە ۋە جەللىگە تەقۋادارلىق قىلىشنى؛ سىلەرگە بىر قۇل ئەمىر بولسـىمۇ
ا

ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئارالشـنى ۋە ئىتـائەت قىلىشـنى تەۋسـىيە قىلىـمەن .ئىچىڭالردىـن كىمكـى ئـۇزۇن
ياشىسا ،نۇرغۇن ئىختىالپالرنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى كۆرىدۇ .سىلەر مېنىڭ سـۈننىتىمنى ۋە ئـۆزى تـوغرا

يولدا بولغـۇچى ھەم باشـقىالرنى تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى خەلىپىلەرنىـڭ سـۈننىتىنى چىـڭ تۇتـۇرالر
شــۇنداقال ئۇالرغــا مەھــكەم ئېســىلىڭالر! يېڭىــدىن پەيــدا بولغــان ئىشــالردىن ســاقلىنىڭالر! چــۈنكى،
ھەرقانداق يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىش بىدئەت ،ھەرقانـداق بىـدئەت ئـازغۇنلۇق ،ھەرقانـداق ئـازغۇنلۇق
دوزاختىدۇر».

4

بۇ ھەدىستە سۆزلەنگەن ئىختىالپتىن ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ﷲتائاالغا تەقۋادارلىق قىلىش
تەقۋا ئەسلىدە قورقۇش ۋە كـۆزىتىش دېـگەن مەنىـدە .تەقۋادارلىـق بولسـا ،ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرنىڭ
بۇيرۇقىنى ئـارالش ۋە ئىتـائەت قىلىـش ھەمـدە سـۈننەتكە ئېسىلىشـتىن ئىبـارەت ئىككـى سـەۋەبنىڭ
ئاساسىدۇر.
تەقــۋا ،بۆلۈنــۈش ۋە ئىختىالپلىشىشــنىڭ ئەڭ چــوڭ ســەۋەبلىرىدىن بولغــان نەپســنىڭ ھەســەت
قىلىشىغا بىۋاسىتە دورىدۇر .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنـداق دەيـدۇ:

َْتَ ِ ِ ِ
ِ
اَ ُه ُ ال ِْع ْل ُ بَ ْغيًا بَ ْي نَ ُه ْ 
أُوتُوا ال َ
اَ َّن م ْن بَ ْع َما َج َ
شىاا

بې نلگەنلەر (يەن

ھەقىقەتەن ﷲنى

ِ
 ََّّ ِال ِْ ِ
اه ا ِْ س َام وم ا ا ْختَ لَ َ َّ ِ
ين
ين َ ْن َ َّ ْ ُ َ َ
ف ال ذ َ
َ

نەزن ندە ەقرۇل دن

يەھۇدنيالر ۋە ناساراالرئ پەقەت ئۆزىى نگە ئىلىم شەىگەندن

قىلىشىپ ئىخاىالى قىلىشا

(يەن

ئىسىال نى

ھەقلىقىنى

روشەن پاشىاالر ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇى شۆرەىمەسلىىاى ئىنىار قىلىشا ئ.
1رمۇسلىم رىۋايىتى ر
2رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت
3رمۇسلىم رىۋايىتى
4رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «ھەسەن سەھى
5رسۈرە ئال ئىمران  -13ئايەت

» دېگەن.

شېيىنال ئۆزئىارا ھەسىەت

ىۇھە مەد ئەىەيبىسسىاال نى
5

ئىسىالم (دننى ئدۇر.
پەيغە رەرىىىىنى
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تەقۋالىق ،تائەت-ئىبادەتتە ۋە نەپسى بىلەن جىھاد قىلىشـتا تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش ئـارقىلىق
قولغا كەلتۈرۈلىدۇ.

َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْلِ َُ ْ لَ َعلَّ َُ ْ تَ تَّ ُ و ََّ
اس ا َْ ُ ُ وا َربَّ َُ ْ ال ذي َخلَ َ َُ ْ َوال ذ َ
ﷲتائــاال مۇنــداق دېــگەن :يَاأَيُّ َه ا النَّ ُ

ئىنسانالر! تەقۋادارالردن

بغىۇشۇڭالر ئىچىن سىلەرن

ياراتقان پەرۋەردنگارناالرغا ئىرادەت قىلىاالر.

بۇرۇنقىالر (يەن

ۋە سىلەردن

ئىۆتىەنى

ئىى

ئىى مەتلەرئن

1

( )2ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ بۇيرۇقىنى ئارالش ۋە ئۇالرغا ئىتائەت قىلىش
گەرچە مەسئۇل نېگىر قۇل بولغان تەقدىردىمۇ ،ﷲنىڭ كىتابى بىلەن ئىش ئېلىپ بارسـىال ،گۇنـاھ
بولمايدىغان ئىشتا ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىنىدۇ .پەيغەمـبەر



بـۇ ھەقـتە مۇنـداق

دېـگەن ئىـدى« :عتادُمععر

اطِدععرَهنرعِاُمد هةرر لاِ ُكْر ُ ن ه
ه
رَسهُِام ران» «گەرچە سىلەرگە بېشى قۇرۇق ئۈزۈمگە ئوخشاش نېگىر
رَُاَير اكمْان ارََ اِمَُ ا
ا
ا ا
اََ ُ ا
ا

قۇل مەسئۇل قىلىنسىمۇ ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئارالرالر ۋە ئىتائەت قىلىڭالر!» چۈنكى ،پادىشاھقا قارشى
2

چىقىش ،ئۈممەت ئىچىدىكى پىتنىلەرنىڭ ئەڭ چوڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى.



پەيغەمبەر

نا اةمٍ ا ،ره رر اْمٍ

مۇنداق دېـگەن

ارعْلا اةٍ ام رار هشمُمًرعر
مهر الاِ همَ،رناهرإن رمَُر اْمعررنا امٍَ ار
ئىـدى « :اْمعرر اََاىر هْمعررَ هاْم هعرهر اشمًٌٍِرياكارُْ رمَُرناملِاَّ هر

رر هِْام راًرج ه
ٍْلهِم راً» «كىمكــى ئەمىرىـدىن ياقتۇرمايــدىغان بىــرەر ئىشـنى كۆرســە ،ئۇنىڭغــا ســەۋر
ا ا ا

قىلسۇن .كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن ،ئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن
بولىــدۇ» 3،شــۇرا ئىــش ئۈســتىدىكىلەر ۋە ئەمىــرلەرگە گۇنــاھ بولمايــدىغان ئىشــالردا ئىتــائەت قىلىــش،
جامائەت ۋە ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالشنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى.
( )3سۈننەتكە ئەگىشىپ بىدئەتنى تاشالش

ه
ه هه
ه
ه
ْير ا ُّمععر الاِم اعمٍرسهٍلىم اع هعج همذر
يعرعل اةعم يه ا
پەيغەمبەر  بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :نام ادلامِ ُكْرس ُُمى ه ارَ ُِمىارعْلُلا اُمٍ رعلرعشم ا
رهًّللااره رعلىمٍ هرَ» «سىلەر مېنىڭ سـۈننىتىمنى ۋە
اَهيٍ ُكْ ارََُ ا ثاٍ ه رعل ُُْعهَرناهإنر ُكر ُ
رهًّللاان ارَُكر ا
رَ ا ثاارسه اان ارَُكررسه اا ا
ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ھەم باشقىالرنى تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى خەلىپىلەرنىـڭ سـۈننىتىنى چىـڭ

تۇتۇرالر شۇنداقال ئۇالرغا مەھكەم ئېسىلىڭالر! يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىشـالردىن سـاقلىنىڭالر! چـۈنكى،
ھەرقانداق يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىش بىدئەت ،ھەرقانـداق بىـدئەت ئـازغۇنلۇق ،ھەرقانـداق ئـازغۇنلۇق
دوزاختىدۇر».

ِ ِ
ِ
ﷲتائاالنىــڭَ  :وأ َّ
الأ ُ َل فَ تَ َف َّن َ بِ َُ ْ ََ ْن َس ِيلِأ
يما فَ اتَِّ ُعوهُ َوَن تَ تَِّ ُع وا ُّ
ََّ َه َذا ص َناعْ ُم ْأ تَ ً

يغىۇ دۇر شۇ يغىدا ېاىاالر .ناتغغ ا يغىالردا اڭمىاڭالر .ئىۇالر سىىلەرن

دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىگە قارىتا ،ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد



ﷲنىى

بىىۇ ېنىى

تىىغغ ا

يغىىىدن ئاي نۋېاىىدۇ،

1

نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسـىدە كەلگەنـدەك،

ھەق پەقەت ۋە پەقەت بىر بولۇپ ،باتىل شاخالپ كېتىدۇ .ئابدۇلالھ ئىبنـى مەسـئۇد



رىـۋايەت قىلىـپ

ِرر ره ه
عَر ره
مٍَر ُرَّر اخم رر امعرراُّيهِىه هرمَر
ِةٍ»ر ا ار
مٍَ:ر« اْم اذعر اِمُه ُر
علِلُر الاِ هرمَر اَ اِمل ارْر اخاامٍرسهِام ه رهر ُرَّر ا ار
الىر ر
مۇنداق دەيدۇ :اخ رر اَ ُِ ُر
علِلر ا
علِلر ُُْمااق ً
ِ ِ
ِ
ِرره رر الاِم هرمَر اشممِااٍ نرنريام ُعرهلاِم هرمَ»ر ُرَّر اممررَا َ وأ َّ
يما فَ اتَِّ ُعوهُ َوَن
سر هْىم اعممٍر اِمُه نر
علُممُُ ُررر اَلاممِ ار
اَهِشاٍلهم هرمَر ُرَّر ام ار
مٍَ:ر« اْم همذرهر ُّ
ََّ َه َذا ص َناعْ ُم ْأ تَ ً
ا

تَ تَِّ ُعوا

ل رەسۇلۇلالھ
ُّ
الأ ُ َ

1رسۈرە بەقەرە  -21ئايەت

2ربۇخارى رىۋايىتى ر
3ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر



قولى بىلەن بىر سىزىق سىزدى ،ئانـدىن« :مانـا بـۇ ﷲنىـڭ تـوغرا يـولى»،
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دېــدى .ئــۇ ئاشــۇ تــوغرا ســىزىقنىڭ ئــوڭ ۋە ســول تەرەپلىــرىگە ســىزىپ« :مانــا بــۇ شــەيتان ئۇنىڭغــا
چاقىرىدىغان ناتوغرا يولالر» ،دېدى ،ئاندىن پەيغەمبەر  :بۇ ېنى

ناتغغ ا يغىالردا اڭماڭالر ،دېگەن ئايەتنى قىرائەت قىلدى.

تغغ ا يغىۇ دۇر شۇ يغىدا ېاىاالر.

2

ئەگەر كىشىلەر ھەققە ئەگەشسە ،ئۇالر بىر يولدا توپلىشـىدۇ .ئەگەر ھەقـتىن چەتنىسـە ،شـەيتاننىڭ
يوللىرىغا ئايرىلىدۇ ھەمدە ئارىلىرىـدا بۆلۈنـۈش ،دۈشمەنلىشـىش يـۈز بېرىـدۇ .بـۇ بولسـا تەقـدىرى جـازا
بولۇپ ،شەرىئەت بىلەن قارشىالشقان ھەركىم بۇ جازاغا چوقۇم دۇچار بولماي قالمايدۇ.

اَ
أوا َحظًّا ََِّّا ذُ ْكِ ُنوا بِ ِأ فََُ ْغ َنيْ نَا بَ ْي نَ ُه ْ ال َْع َ َاو َِ َوالَْ ْغ َ
ضَ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :فَ نَ ُ

قىلىنغىىان نەسىىىبەتنى
دۈشىىمەنلىك
ئە

بىى قىسىىمىن

ئۇناىۇدى (بۇنى ى

جازاسى

ر

ئۇالر (ئىن ىلدائ ئۆزىى نگە

ئىچىىىنئ ئۇالرنىى

ئارنسىىىغا ئىىاداۋەت ۋە

3
ِ
ِ
َّ ِ
ص ي ُه فِ ْت نَ لٌ أَو ي ِ
ِ
اَ أَلِ ي ٌ 
ص يَ ُه ْ ََ َذ ٌ
ْ ُ
ين َُيَال ُفو ََّ ََ ْن أ َْم ِنه أَ َّْ تُ َ ْ
سىىاىدۇق ،فَ لْيَ ُْ َذ ْر ال ذ َ

نگە خىالپلىق قىلغۇچىالر (دۇنيادا چغڭ بى ئ پىانىگە يغىۇقۇشاى

يىا (ئىاخى ەتاەئ قىاتاىق بىى ئازابقىا

قغرقسۇن 4،فَِإ َّْ آمنُوا ِِبِثْ ِل ما آمنتُ بِ ِأ فَ َ ْ ْاهتَ َ وا وِ َّْ تَ ولَّوا فَِإ ََّّنَا ه ِِف ِش َ ا ٍ فَأ يَ ِ
ْفي ََ ُه ُ ا َّهُ َو ُه َو
ََ
ْ َ َْ
َ
ُْ
َ َ ْ

دۇچار بغىۇشاى

الأ ِمي ُ ال َْعلِ ي ُ 
َّ

پەيغە رەرنى ى

ئەگەر ئۇالر (يەن

ئەھل

شىاا ئ سىلەر ئىمان ئېياقاندەك ئىمان ئېياسا ئەىۋەتاە تغغ ا يىغل

تاپقان بغىىدۇ .ئەگەر ئۇالر (ئىماندن ئ يىز ئۆرۈسە (سەن بىلەنئ ئىاداۋەتاە بغىغىان بغىىىدۇ .ئۇالرغىا قارشى

ﷲساڭا شۇپايىدۇر .ﷲ(ئۇالرنى

سۆزىى نن ئ ئاڭالى تۇرغۇچىدۇر (ھىيلە -ىى نن ئ بىلىپ تۇرغۇچىىدۇر،

َْتَاَ بِا ْْل ِْل وِ ََّّ الَّ ِذين ا ْختَ لَ ُفوا ِِف ال ِ
ِ
َْتَ ِ
ك بُِ َّ
اَ لَِفْ ِش َ ا ٍ بَ ِعي ٍ 
ََّ َّ
ذَلِ َ
اهَ سَ َّز َ ال َ َ َ
َ

ﷲھەقىىىقەتەن ھەق شىاىىابن

(يەن ى

بۇ (قاتاىق ئازا ئ شۇنى

تەۋراتنى ئ نازنىىل قىلىىدى (ئىىۇالر تەۋراتاىىى

ئۆزگەرتىۋەتا ئ شىاا تغغ نسىدا ئىخاىالى قىلغۇچىالر چغڭقۇر نىرادندۇر.

نەرسىىىلەرن

5

ئىچىنى
يغشىىۇردى ۋە

6

ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەن ،قۇرئان كەرىمگە قارشى چىققان ياكى ئـۆزلىرىگە قىلىنغـان نەسـىھەتنىڭ بىـر
قىســمىنى ئۇنتۇغــان قانــداقلىكى بىــر ئــادەم بولمىســۇن ،چوقــۇم قارشىلىشــىش ،ئاداۋەتلىشــىش ۋە
دۈشمەنلىشىش ئىچىدە بولغان بولىدۇ .مانا بۇ شۇنداقالرغا بېرىلگەن تەقدىرىي جازادۇر .مۇنداق ئادەملەر
قانداقمۇ جەردە سابىا قەدەم تۇرالىسۇن؟؟!
يەنە شــۇنىڭدەك ،بىرلىــك ۋە دوســتلۇق ،پەقەت ﷲنىــڭ ھــۆكمىگە ئاشــكارا ،مەخپىــي ھــالەتتە
بويسۇنۇش ھەمدە سۈننەتكە ئەگىشىش بىلەنال قولغا كېلىدۇ .مانا بۇ تەقدىردە پۈتۈلگەن مۇكاپات.
ﷲتائاال مۇنداق دېگەن:

َصَ ُْتُ ْ بِنِ ْع َمتِ ِأ ِ ْخ َواسًا
قُلُوبِ َُ ْ فَُ ْ
ئاي نلماڭالر (يەنى

قىلىشماڭالرئ .ﷲنى
ﷲدنلىاالرن

سىىلەردن

ِيع ا وَن تَ َف َّنقُوا واذْ ُك نوا سِعم لَ َِّ
ِ
ص موا ِحَْ ِل َِّ ِ
ِ
ْي
اَ فَ َُلَّ َ
ف بَ ْ َ
َ ُ َْ
اه َ ً َ
َ وا َْتَ ُ
اه ََلَ ْي َُ ْ ْذ ُك ْن تُ ْ أَ َْ َ ً

ھە مىاالر ﷲنى

ئارغا چىسىغا (يەن

ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر ئىخىاىالى قىلىشىقاندەك دننىدا ئىخىاىالى

سىلەرگە بەرگەن نېئمىاىن

بى ىەشاىردى ﷲنى

1رسۈرە ئەنئام  -153ئايەت

4رسۈرە نۇر  -63ئايەت

5رسۈرە بەقەرە  -137ئايەت

6رسۈرە بەقەرە  -176ئايەت

7رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر

ئەسلەڭالر ئۆز ۋاقاىدا سىىلەر ئۆزئىارا دۈشىمەن ئىىدناالر

نېئمىا بىلەن ئۆزئارا قې ننداش بغىدۇڭالر.

2رئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى ،ھاكىم بۇ ھەدىسنى سەھى دېگەن.
3رسۈرە مائىدە  -14ئايەت

ﷲنى

دننىغائ ەھىىەم يېپىشىىاالر

7
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ﷲتائاال يەنە مۇنداق دېگەن:

ب ي نَ ه ِسَّأُ ََ ِزي ز ح ِ
َ ي ٌ
ٌ َ
َْ ُ ْ
قىلىپمۇ ئۇالرنى

قىلدى .شىببىسىرش

ي َِ
ت َما ِِف األ َْر ِ
ف
ْي قُلُ وَِِ ْ َولَ َِ َّن َّ
اهَ أَلَّ َ
َ وأَلَّ َ
ِ ًيعا َما أَلَّْف َ
ْي قُلُوَِِ ْ لَ ْو أَس َف ْ َ
ت بَ ْ َ
ف بَ ْ َ

ﷲ ۇئمىنلەرنى

دنللى نن

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

دنللى نن

بى ىەشاىرەىمەيااى

بى ىەشاىردى .سەن يەر يىزنىدنى
ىېىى

ﷲ(ئۆزننى

پىتىىن بىايلىقن

سىەرى

بىلەنئ ئۇالرن

ئىنىاق

قۇدرەت شا اىىا

ﷲغاىىراۇر ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇر.

1

بۇ ھەقـتە ﷲخالىسـا «قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە ئېسىلىشـتىكى ئاساسـالر» دېـگەن مەسـىلىدە كـۆپرەك
توختىلىمىز .ر
مەن بۇ كىتابتا ﷲتائاال ياخشى كۆرىدىغان مۇسۇلمانالر سـېپىنىڭ بىرلىكىنـى مۇسـتەھكەم بىناغـا
ئوخشاش ساقالشتىن ئىبارەت بۇ شەرئىي مەقسەتنىڭ نەقەدەر كاتتىلىقىغا ئاگاھالندۇرماقچىمەن.

ِِ
اه ُُِّ ُّ َّ ِ
ِ
صو ٌ 
ص ًّفا َكَُسَّ ُه ْ بُنيَ ا ٌَّ َم ْن ُ
ين يُ َ اتلُو ََّ ِِف َسِيلأ َ
ََّ ََّّ ِ
ب الذ َ

بىنادەك سەى بغىۇى جىباد قىلغانالرن

(يەن

شىببىسىرش

ﷲئۆزننى

يغىىدا ۇسىاەھىەم

ئۇرۇش ەيدانىىدا دۈشىمەنلەرگە ئۇچ اشىقان چاغىدا ەۋقەسىىدە

ساباتلىق تۇرۇى غازات قىلغانالرن ئ دوست تۇتىدۇ.

2

بۇنداق بىر گەۋدە بولۇش ،جىھادنىڭ مۇھىم ئامىللىرىـدىن ۋە غەلىـبە-نۇسـرەتنىڭ سـەۋەبلىرىدىن
بىرى.

ب ِرُُّ َُ ْ 
از َُوا فَ تَ ْف َ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :وَن تَ نَ َ
ش لُوا َوتَ ْذ َه َ

ئىخىاىالى قىلىشىماڭالر بغىمىسىا (دۈشىمەن

بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقۇى قاىىسىلەر شىچ-قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ.

3

بۇ ئاساستىن غاپىل قـېلىش مۇسـۇلمانالرنىڭ خـار-زار بولۇشـىنىڭ ئەڭ مـۇھىم سـەۋەبلىرىدىندۇر،
شۇرا ئەمىر ياكى ئەزا بولسۇن ھەربىر مۇسـۇلماننىڭ بـۇ شـەرئىي مەقسـەتنى ئەمەلـگە ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن
ئۈستىگە يۈكلەنگەن مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا قىلىشى پەرز .بولۇپمۇ ،مەشىق الگېرى ئەمىرى ئاشۇ نىشاننى
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى نەسىھەتلەرنى الزىم تۇتۇشى كېرەك:
( )4مەشىق الگېرى ئەمىـرى بولغـان كىشـى بىرلىـك ۋە ئىتتىپاقلىقنىـڭ بۇزۇلماسـلىقىنى نەزەردە
تۇتۇپ ،ئۆزىنىڭ پىكىر  -كۆزقارىشـىغا قوشـۇلغان كىشـىلەر بىـلەن ،ئـۇرۇق-تۇغقـانچىلىقى بولمىغـان
يــاكى ئۆزىنىــڭ پىكىــر  -كۆزقارىشــىغا قوشــۇلمىغان كىشــىلەرنىڭ ئوتتۇرىســىدا بىــردەك مۇئامىلىــدە
بولۇشــى ،يــۈز-ئــابرۇيلۇقلىرىنى ئــۆزىگە يېقىنالشتۇرماســلىقى ھەمــدە يــۈز-ئــابرۇيى تــۆۋەنلەرنى چەتــكە

َّ
يك لَ َعلَّ أُ يَ َّزَّك أ َْو
اَهُ ْاألَ َْ َم َوَم ا يُ ْ ِر َ
س َوتَ َوُ أَ َّْ َج َ
قاقماسلىقى كېرەك .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيـدۇَ َ ََ  :
ِ
ت ََ ْن أُ تَ لَ َّه
اَ َ يَ ْأ َع َو ُه َو َيَْ َ
ص َّ َوَما ََلَْي َ
ش فََُسْ َ
استَ ْغ ََن فََُسْ َ
يَ َّذ َّك ُن فَ تَ ْن َف َعأُ ال ْذ ْك َن أ ََّما َم ْن ْ
ت لَأُ تَ َ
ك أ ََّن يَ َّزَّك َوأ ََّم ا َم ْن َج َ

َك َّا ِسَّ َه ا تَ ذْكِ َنٌِ

يېنىغىىا ئە ىىا شەىگەنلىى ى

ئۆرۈ ۋاىدى( .ئ
پاشلىنىش

ئىچىىىن (پەيغە ىىرەر ئەىەيبىسسىىاالمئ تەرنن ى

ۇھە مەد!ئ نېمە بىلىسىەن؟ (بەىىى ئ ئىۇ (سىەندن

ۇ ىى

ياش

ۋەز-نەسىبەت ئاڭالى ئۇنىادن

شۆڭىل بۆىىسەنئ .ئۇ (شۇف ندن
ﷲ تى

ئاىغىان ەرنىپەت بىىلەن گۇناھلى نىدن ئ

پايدنلىنىش

ھېساباليدنغان ئادە گە شەىسەك سەن ئۇنىاغا يىزىىنىسەن (يەنى

تىىىردى ۋە يىىىزنن

ۇ ىى  .ئۆزنن

(ئىماندن ئ بىباجەت

ئۇنىاغىا قىۇالق سىېلىپ تەبلىىى قىلىشىقا

گۇناھالردن ئ پاشالنمىسا ساڭا نېمە زنيىنىىدى؟ سىەندن

ەرنىپەت تىىلەى

قغرققان ھاىدا يىگىرۈى شەىگەن شىشىگە شەىسەك سەن ئۇنىاغا قارنماي قغيىسەن( .بۇنىادن

ئۇنداق قىلمىغى  .بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر.
1رسۈرە ئەنفال  -63ئايەت
2رسۈرە سەپ  -4ئايەت

3رسۈرە ئەنفال  -46ئايەت

4رسۈرە ئەبەسە  -1ئايەتتىن  -11ئايەتكىچە

4

شېيى ئ

126

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

گەپ توشــۇپ كەلگۈچىلەرنىــڭ ســۆزلىرىگە ئەگىشــىپ كەتمەســتىن ،بەلكــى ئۇنىڭغــا بىــرەر تــۆھمەت
يېتىپ كەلسە ،ئۇ تۆھمەتنى ئۆزى يـاكى ئورۇنباسـارى تەھقىقلىشـى الزىـم .بۇنىڭغـا ﷲتائاالنىـڭ مۇنـۇ

ِِ
سۆزى دەلىلدۇر :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا ِ َّْ جاَ ُك فَ ِ
اس ٌل بِنَ ٍإ فَ تَ يَّ نُوا أَ َّْ تُ ِ
ْي
صيُوا قَ ْوًما ِِبَ َهالَ ٍل فَ تُ ْ
صِ ُُوا ََلَ َما فَ َع ْل تُ ْ سَاُم َ
َ َ
َ َ
َ َ
ََ ْ
ىىۇئمىنلەر! ئەگەر سىىىلەرگە بى ى پاسىىىق ئىىادەم بى ى ەر خەۋەر ئېلىىىپ شەىسىىە (ئىشىىنى ھەقىقىاىن ى ئ
ئ ى
بىلمەساى

بى ەر قەۋ ن

رەن ىاىپ قغيىۇى قىلمىشىىاالرغا پۇشىايمان قىلىىپ قاىماسىلىقىاالر ئىچىىن (ئىۇ

خەۋەرن ئ ئېنىقالى شۆرۈڭالر.

1

( )5قۇرۇق سۆز-چۆچەكنى يوقىتىش ئۈچۈن ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرگە ئۇالر شـۈبھىلىنىپ قالغـان
ئىشالرنى ئېنىق بايان قىلىشى الزىم
پەيغەمبەر



نىڭ ھۇنەين غەنىمەتلىرىنى تەقسىم قىلغان چاغدىكى ھەرىكىتى شۇنىڭ قاتارىدىندۇر.

پەيغەمبەر



قەلبىنى ئىسالمغا مايىل قىلىشنى مەقسەت قىلغان كىشىلەرگە غەنىمەتـتىن بېرىـپ،

ئەنسارالرغا بەرمىدى .ئەنسارالرنىڭ بۇنىڭغا ئاچچىقى كەلدى .ئاخىرىدا ،پەيغەمبەر



قىلغـان ئىشـىنىڭ

ھېكمىتىنى ئۇالرغا سۆزلەپ بەردى.

مٍَرنا ر ه
مْير
َّمٍ هرَر هَ ار
مٍسرْمعررعلان ا
ئىمام بۇخارى ئەنەس  دىن ئۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىـدۇ « :ا ار ن
علِلهرر
معَر ر
علِلُرلهار ُِ هر
مِرريمُد هامير هَ اجمًٍررعل هةٍكام رار هْمعررع ه سه هرمررنام اقٍلُعع مريماغ هُ ُرمرر ر
عَر اْ ارمعع هَ ان،رناااهُ ارمارعلى ه ُّر
علِلُر الاىر اَ ُِعلههرَرر اٍْرَاناٍ رار هْعررَاْ امع هر
َاناٍ رار ر
َّمٍ هرَرنا اَ اة اد ُعمْرره رر
علِلهررهبااقٍلااه هعْ،رناْراَ اِ ارمرره ار
عَر ر
ثر اَ ُِ ُر
ٍَرَناس:رنا ُح ه ار
يمُد هاير مُاري ًٍَر اَيماام ُرُكىاٍ،ر اَ ُُِِعنمُىاٍرتامقاُُرر هْعرر هُ اٍْكه هعْ.ر ا ار
َلرعلان ا
َّممٍ هَ:رَاْممٍر
منر اممى ُكْ رنام اقم ار
مٍَ:ر اْممٍر اَم هي نررسمالاغام ه ر
ٍُر اْ اد ُعممْرر اِ م امرُْْ،رناملاةممٍرعجاا اةدُمععر اممٍ اررعلىمه ُّر
مُُممارر هْممعررَ ااُ ،ر اَارلريام ر
مِررنام اقم ا
مٍَرنمُ اق اعممٍ رُرعلان ا
علِلهر،ريمُد هاممير ُماري ًَممٍر اَيماام ُرُكىاممٍ،ر
معَر ر
علِلُرلهار ُِم هر
مٍسر هْىممٍر اَ هيثام رانرَاِممىاٍنمُ ُعْررنام اقممٍلُععريماغ هُم ُرمرر ر
علِلهرناملاممْرريما ُقعلُمععر اشممًٌٍِ،ر اََاْممٍرنما نر
معَر ر
مٍْناٍريمامٍر اَ ُِم ار
َُاْ اِم ُ
هه
مِر:رنامهإه ر ه
مٍسر
برعلىم ُر
هممع ارنرَانرريمامذ اْ ار
مٍَرعلىم ه ُّر
اَ ُِممُِعنُمىاٍرتامقامُ ُرمرر هْممعرر هُ اْممٍكه هعْ.رنام اقم ار
َنرَُ اممير هَ اجممًٍرر اَ م يثير اع م ررسه ُركُممرررَاتامْالُ ُعْ،رَ ااْممٍرتامر ا
معَرعلِله،ر ام ررَ ه
همِىاٍ» ﷲتائاال
علِلهرلا اةٍرتامىم اقلهُُع ارنرسههرَر اخِمنررهمٍريماىم اقلهُُع ارنرسههَ.ر اٍلُععرياٍر اَ ُِ ار
َلر هَ اٍَله ُكْ رنام اع ر
ِرره ار
عَر اَتاذ اُُْع ارنرسهٍلىه هر
سهٍلاْ اع هر
ا
پەيغەمبەر



گە ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ مال-مۈلـۈكلىرىنى ئولجـا-غەنىـمەت قىلىـپ بەرگەن ۋاقىتتـا،

پەيغەمبەر



بىر بۆلۈكلەرگە يۈزدىن تۆگە بېرىشكە باشلىدى .ئاندىن ئەنسارالردىن بىر قىسىم كىشـىلەر:

‹ﷲتائاال پەيغەمـبەر



نـى كەچۈرسـۇن ،قۇرەيشـلىكلەرگە بېرىـپ بىـزگە بەرمەيـدۇ .ھـالبۇكى ،بىزنىـڭ

قىلىچلىرىمىز ئۇالرنىڭ قېنىنى تېمىتىپ تۇرسا› ،دېدى .ئەنەس



مۇنـداق دەيـدۇ‹ :رەسـۇلۇلالھ



گە

ئۇالرنىڭ دېگەنلىرى سۆزلەپ بېرىلگەنـدە ،ئەنسـارالرغا ئـادەم ئەۋەتىـپ ئـۇالرنى چەمىـدىن ياسـالغان بىـر
چېدىرگە يىغدى .ئەنسارالردىن بۆلەك ھېچكىمنى چاقىرمىدى .ئۇالر يىغىلىـپ بولغانـدا ،پەيغەمـبەر :
«مارــا ســىلەر توغرىســىدا يەتكىن ـى قانــداق گەپ؟» دېــدى .ئەنســارالرنىڭ ئــالىملىرى‹ :چــورلىرىمىز
ھېچنەرسە دېمىدى ،لېكىن ئىچىمىـزدىن بىـر قىسـىم يېشـى كىچىكـلەر‹ :ﷲتائـاال پەيغەمـبەر



نـى

كەچۈرسۇن ،قۇرەيشلىكلەرگە بېرىپ بىزگە بەرمەيدۇ .ھالبۇكى ،بىزنىڭ قىلىچلىرىمىز ئۇالرنىڭ قېنىنى
تېمىتىپ تۇرسا› ،دەپتۇ .پەيغەمبەر



مۇنداق دېدى« :ھەقىـقەتەن مەن كۇفرىغـا زامـانى يېڭـى بولغـان

كىشىلەرگە ئۇالرنى ئۈلپەتلەندۈرۈش ئۈچۈن نەرسە بېرىمەن .كىشىلەر مال-مۈلۈك بىلەن كەتسـە ،سـىلەر
پەيغەمبەر بىلەن ئۆيلىرىڭالرغا كەتسەرالر رازى بولمامسىلەر؟! ﷲبىـلەن قەسـەمكى ،سـىلەرنىڭ ئېلىـپ
1رسۈرە ھۇجۇرات  -6ئايەت
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قايتقىنىڭالر ،ئۇالر ئېلىپ قايتقان نەرسـىدىن ياخشـىراقتۇر» .ئەنسـارالر‹ :بىـز جەزمەن رازى بولـدۇق›،
دېدى.

1

ئىمام بۇخـارى ئەنەس



دىـن قىلغـان يەنە بىـر رىـۋايەتتە ،پەيغەمـبەر

رب ه
ه
ٍْلهِارَْ ه
ه
َّمُِاا ارَههَنرَ ااَُ
اَ ي ُ ر اع را
اُ



مۇنـداق

دېـگەن« :هنر ُماري ًَمٍر

رََاتامْال اُ ُعْر» «قۇرەيشلىكلەر جاھىلىيەت ۋە مۇسـىبەتكە زامـانى
ُ رَانرَاجُُممرُْْ ا

ا

يېڭى بىر خەلق .مەن ئۇالرنىڭ بۇ جەھەتتىكى كەمتۈكلىكىنى تولدۇرۇش ۋە ئـۇالرنى ئۈلپەتلەندۈرۈشـنى

ئىرادە قىلدىم».

2

ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئابــدۇلالھ ئىبنــى زەيــدتىن قىلغــان يەنە بىــر رىۋايىتىــدە ،شــۇنىڭدىن كېــيىن

ًرْعرعلانٍَّ هَرَلاعرِلاكرعلىٍسرَ هعُيٍرَ هشدٍُرلاُلاك ه
پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :لاعا رعوهَرُرلا ُكىٌرعْرَ ه
َّمٍ هَر
ا ا ا ا ُا ً ا ً ا ُ
ٌ ارَعُ ا رعلان ا
ُ ا
ا
ه
ه
ه
ه
رش ادٍَرَعلى ر ه ه
عرَمَّرتامل اقمعهَنر الامىرعْامع هر» «ھىجـرەت بولمىغـان
اَشدُام اعٍرعلان ا
رِاامل اقع انرسمادم رَُثم امرًرناٍامهَُ ا
ٍسرُثا نٍَر ن ُكْ ا
َّ ٍَُ ن ا ُ
بولسا ،مەن ئەنسارالردىن بىرى بولغان بـوالتتىم .ئەگەر كىشـىلەر بىـرەر ۋادى ۋە جىلغىـدا مارسـا ،مەن

ئەلۋەتتە ئەنسارالر مارغان ۋادى ۋە جىلغىدا مارغان بوالتتىم .ئەنسـارالر ئىـ كىـيىم؛ باشـقىالر بولسـا،
تاش كىيىمدۇر .سىلەر مېنىڭدىن كېيىن شەخسـىيەتچىلىككە ئۇچرايسـىلەر .سـىلەر ھەۋزى كەۋسـەردە
مەن بىلەن ئۇچراشقۇچىلىك سەۋر قىلىڭالر».

3

ئىبنى ھەجەر «فەتھۇل بارى» ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ :بۇ ھەدىستىن كىچىكلەرنىڭ ھەقـقە
قايتىۋېلىشى ئۈچۈن ،چورالرنىڭ ئۇالر غاپىل قالغان نەرسىلەردىن ئاگاھالندۇرۇپ ،شۈبھىنىڭ يوللىرىنى
روشەنلەشتۈرۈپ بېرىشـىنىڭ الزىملىقـى؛ يېڭـى ئىـش يـۈز بەرگەن چاغـدا ،خـاس كىشـىلەر يـاكى ئـاۋام
خەلقنى يىغىپ چۈشەنچە بېرىشنىڭ يولغا قويۇلىدىغانلىقى؛ ھەدىستىن يەنە ،دۇنيالىقتىن بىرەر نەرسە
قولىدىن كەتكەن كىشىگە ،ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى قولغا كەلتـۈرگەنلىكى بىـلەن تەسـەللىي بېرىشـنىڭ
بــارلىقى ۋە يەنە ئــاخىرەتلىكنى دۇنيــالىقتىن ئىلگىــرى قىلىــش ،دۇنيالىقتــا قولــدىن كەتــكەن نەرس ـە
ئــاخىرەتتە ئىگىســى ئۈچــۈن ســاقالپ قويۇلىــدىغان بولغــا  ،ســەۋر قىلىــش الزىملىقــى قاتــارلىقالرنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئاخىرەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر].
بىر يەھۇدىي ئەۋس ۋە خەزرە

4

قەبىلىسىنىڭ ئىچىدە جاھىلىيەت دەۋرىدىكى جەرلەرنـى ئەسـلىتىپ،

ئىككى قەبىلە ئارىسىغا بۆلگۈنچىلىـك سـالىدۇ .بۇنىڭـدىن ئۇالرنىـڭ قـانلىرى قىزىـپ كېتىـپ ئـۇرۇش
قىلغىلى

هه ه
مْيرَظ ُعم هرُكْ
تاس قالغاندا ،پەيغەمبەر  نىـڭَ« :سهم ا اعىرعْلاٍْلِمارََانامٍرسما ا

» «مەن ئـارارالردا تۇرسـاممۇ

جاھىلىيەتنىڭ دەۋاسىنى قىالمسىلەر؟!» ،دېگەن خىتابى ھەم شۇنىڭغا ئوخشايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر پۇشايمان قىلغان .قايتا كېلىشىپ ،ئۆزئارا قۇچاقلىشىپ كۆرۈشكەن.

5

( )6ئەمىر ،بىرلىكنى پارچىالشـقا ئېلىـپ بارىـدىغان جېـدەل-مـاجىرا ،مۇنـازىرىلەرگە قەتئىـي يـول
قويماسلىقى الزىم.
پەيغەمــبەر



ه
ه
عْمععر اىم رمَُ»
بــۇ ھەقــتە مۇنــداق دېــگەن« :ع ممر َعرعل ُقممرَ ان ارْممٍرعكمااملا اُممٌرر الاِممَر ُملُممعسُ ُكْرنامإ اذعرعخااملاُمماُْرنام ُق ُ
اُ

«قەلــبىڭالر بىرلەشــكەن ھالــدا ‹قۇرئــان› ئوقــۇرالر! ئىختىالپلىشــىپ قالســارالر ،ئورنــۇرالردىن قوپــۇپ
كېتىڭالر!»

1

1ر -4331ھەدىس

2ر -4334ھەدىس

3ر -4333ھەدىس ر
4ر«فەتھۇل بارى»  -8جىلد  -52بەت
كىاُْررَا ارع ر دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىگە قارالسۇن.
5ر«تەپسىر ئىبنى كەسىر»دىن ئال ئىمران سۈرىسىنىڭر اَعذ ُكُرَعرنهد اة رارعلِلهرر الاِ ُكْررهذرر ُ
ً
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قۇرئان كەرىم ھەققىدە ئىختىالپلىشىپ قالغاندا قوپۇپ كېتىشـكە بـۇيرۇق كەلـگەن ئىـكەن ،قۇرئـان
كەرىمدىن باشقا شەرئىي ئىلىم ياكى دۇنيالىق ئىشالردا ئىختىالپلىشىپ قالسا ،تېخىمۇ قوپۇپ كېـتىش
كېرەك .مانا بۇ «يۇقىرى ئارقىلىق تۆۋەنگە ئاگاھالندۇرۇش»نىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ.
( )7قېرىنداشالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپ تۇغدۇرىدىغان ئىشـالرنى ئەمىـرگە ۋە ئۇنىـڭ ئەتراپىـدىكى
ئەھلى ئىلىملەرگە قايتۇرۇش؛ جېدەللەشمەسلىك الزىـم .ﷲتائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى بۇنىڭغـا دەلىلـدۇر:

ِ
وِذَا جاَه أَمن ِمن األَم ِن أَو ْ ِ
ِ َّ ِ
اَ وا بِ ِأ ولَ ْو رُُّوهُ ِ َُ َّ ِ
أ تَ ْنَُِوسَأُ ِم ْن ُه ْ 
اْلَ ْوذ أَذَ ُ
َ َ َ ُ ْ ٌْ َ ْ ْ
ين يَ ْ
َ َ
الن ُس و َوِ َُ أ ُْوِ األ َْم ِن م ْن ُه ْ لَ َعل َم أُ ال ذ َ
ۇناپىقالرغائ يەتسە ئىۇن
 (ۇئمىنلەرگە ئائىتئ ئا انلىقنى ياش قغرقۇنچنى بى ەر خەۋن ى ئۇالرغا (يەن

تارقىاىدۇ .ئەگەر ئۇن
قىلسا (شىۇئ خەۋەرنى

بىلىۋاالتا .

پەيغە رەرگە ۋە ئۇالر (يەن
چىقىارغۇچىالر ئىۇن

(يەنى

ۇئمىنلەرئنىى

ئىچىىدنى

شىۇ خەۋەرنىى

ئىىى ئىسىاىدنىىلەرگە ەىىۇم

ھەقىقىىھ ئەھىۋاىىن ئ ئىۇالردن

ئەىىۋەتاە

2

ئىمام ئەھـمەد ئەمـرى ئىبنـى شـۇئەيبدىن ،ئـۇ دادىسـىدىن ،ئـۇ چـوڭ بوۋىسـىدىن مۇنـداق رىـۋايەت
قىلىــدۇ :بەزى ســاھابىلەر قۇرئــان كەرىمنىــڭ بىــر ئايىتىــدە مۇنازىرىلىش ـىپ قالــدى ،ھەتتــا ئۇالرنىــڭ

ئاۋازلىرى كۆتۈرۈلۈپ كەتتى .پەيغەمبەر  غەزەپلەنگەن ھالەتتە چىقىپ مۇنداق دېدىْ« :عمًّلًريمٍر اممعه ه
،رفما اذعر
ا ا
ه
مٌرعلُْممْ هرْممعر ا ممُله ُكْ،رسهممٍخاهًّلانه هعْر لاممىرَانُهِممٍكه هعْ،رَ هه
َُْله اكم ه
ه
ه
برسماد ُ ممَُر
اا
ا
مبرسماد ا م امعٍرس مُامدض،ر نررعل ُقممرَ انر الريماى م هََريُ اكممذ ُ
ا
هممرف ُْرعل ُكاُم ا
اُ
سمد ٍ،رسرريَّ ه ُارسمد َرسمد ٍ،رناةٍر رنماُْ هرْىَ،ررناٍ ةلُععرسههَ،رٍَْرج هعلاُْ ه
رْىمَُ،رناممرَُُُّره اَلر اٍله هة هرمَ» «توختـارالر! ئـى قەۋم،
اا ا
ُ ا
ُ
ا ً ا ُ ا ا ُ ُ ا ً ا اا
سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر مۇشۇ سەۋەبتىن ،يەنى پەيغەمبەرلىرى ئۈستىدە ئىختىالپالشـقانلىقى ۋە

كىتابالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسـىگە سوقۇشـتۇرغانلىقى سـەۋەبىدىن ھـاالك قىلىنـدى .قۇرئـان كەرىمنىـڭ
بەزىســى بەزىســىنى يالغانغــا چىقىــرىش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنمىــدى ،بەلكــى ئۇنىــڭ بەزىســى بەزىســىنى
تەستىقاليدۇ .سىلەر ئۇنىڭدىن بىلگىنىڭالرغا ئەمەل قىلىڭـالر! بىلمىگىنىڭالرنـى بىلىـدىغان كىشـىگە
قايتۇرۇرالر!»

3

ئىمام بۇخارىنىڭ ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھـدىن رىـۋايەت قىلغـان تۆۋەنـدىكى ھەدىسـىمۇ شـۇنىڭ

قاتارىدىنَ« :انرعسعر ٍُسرَتااٍَىرْمعرَعْ ُّمررسمعر اممِسره را ه
مٍَ ه
رخ ه نمررنا اةمررفهه اةمٍرَُاُّرس ُمعر اكدمبر
عِمىر ا ا
ا
مٍَرعس ُمعر اُمٍس ُ
رْ امع ا
ا
بُ
رْ ا
ا ُا ا ُ ُ
برْعِمىرعل همذ رِمْ ااَرْعِمىرعلُمُهِرره اَلرلُهقِه همَرْمر اه
ه
مٌرعلى همِر
ا هر
نا ا اٍ ُرعس ُعر اٍُسرنام اق ا
رتد ا
مٍَرههَنرَتاا اٍَي ُ
ا
مٍَهِ ا
رْم اذعره ا
مٍرَ ا
ا ُ ا
رامٍَ ه ُ ا
مٌرَانا ا
ا
ه ه
ه
مٍَرنمادممْ اه
مٍرْ ا ه
اَم ً عر
معَرعلِلهرريما ُقم ُر
رجممٍ ا ُ ارَ ُجم نمررنام اقم ا
مٌ ارَ ُِم ا
ريمامذ ُك ُر ا
رتدم ُ
مٍَ ا
رشممْناَُر ام ا ا
رْممررتامدرلام ُمْرَ ا
ِر ا
معَ سماِمىا اةم ُ
عِممىر ارْم امنرْممعرسما همنر ِم امرعك ا
ه
ٍرخ ه نرمرر »...ئىبنى ئابباس  ھۇرروبنـۇ قەيـس 
كر ا ا
َا لا اْ هرْى ا
عِىرسمالامىر اُم ُ نا ا
عِىرا رناْاَ اَىرعلِلُر اَ ارَ اجرر اَل ُ
ٍَ ُ
رْ ا
رْ ا
بىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھى توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشىپ قالدى .ئىبنى ئابباس :
ـــ ئۇ خىزىر ،ـــ دېدى .ئۇ ئىككىسىنىڭ قېشـىدىن ئـۇبەي ئىبنـى كەئـ
ئابباس





ئـۆتتى .ئـۇنى ئىبنـى

چاقىرىپ مۇنداق دېدى:

ـــــ مەن مــاۋۇ بــۇرادىرىم بىــلەن مۇســا ئەلەيھىسســاالم ئۇچرىشــىش ئۈچــۈن يــول ســورىغان مۇســا
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەمراھــى توغرۇلــۇق مۇنازىرىلىشــىپ قالــدۇق .ســەن پەيغەمــبەر
توغرۇلۇق بىرنەرسە دېگىنىنى ئارلىدىڭمۇ؟ ئۇبەي مۇنداق دېدى:
1ربۇخارى رىۋايىتى

2رسۈرە نىسائ  -83ئايەت

3رئەھمەد رىۋايىتى  -6845ھەدىس ،بۇ ھەدىسنى شەيخ ئالبانىي ۋە ئەھمەد شاكىر «سەھى » دېگەن.
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نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى ئارلىغــان« :مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى

ئىسرائىلدىن بىر جامائە كىشىنىڭ ئىچىدە ئىدى .ئۇنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كېلىپ‹ :سەن ئۆزۈرـدىنمۇ
ئالىمراق بىر كىشىنىڭ بارلىقىنى بىلەمسەن؟› دېـدى .مۇسـا ئەلەيھىسسـاالم‹ :يـاق› دېـدى .شـۇنىڭ
بىلەن ﷲتائاال‹ :بىزنىڭ بەندىمىز خىزىر بار› ،دەپ ۋەھىي نازىل قىلدى.»...

1

ئىبنى ھەجەر مۇنـداق دەيـدۇ :ھەدىسـتىن تەرسـالىق قىلمىغـان ئاساسـتا ئىلىـم ئۈسـتىدە بەس-
مۇنازىرە قىلىشنىڭ دۇرۇسلۇقى ،بەس-مۇنازىرە مەزگىلىدە ئەھلـى ئىلىمـلەرگە مـۇراجىئەت قىلىشـنىڭ
الزىملىقــى ،راســا ســۆزلەيدىغان بىــر كىشــىنىڭ بەرگەن خەۋىــرىگە ئەمەل قىلىشــنىڭ دۇرۇســلۇقى
قاتارلىقالرنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ].

2

ئەگەر الگېــر مەســئۇللىرى ئىختىالپى ـي مەســىلىلەرگە جــاۋاب بېرەلمىســە ،ئــۇنى خــاس كىشــىلەرگە
مۇراجىئەت قىلىش ياكى ئۇالرغـا ئـادەم ئەۋەتىـش ۋە يـاكى ئۇالرنىـڭ قېشـىغا بېرىـپ جـاۋاب ئالىـدىغان
ۋاقىتقىچىلىك كېچىكتۈرىدۇ .ساھابىلەر ئۆز ئەمىرلىرى بىلەن ئىختىالپلىشـىپ قالغىنىـدا ،پەيغەمـبەر



نىڭ قېشىغا قايتىپ كېلەتتى .ئۇالرغا پەيغەمبەر
ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافە





پەتىۋا بېرەتتى.

بۇرادەرلىرىنى ئوت يېقىشقا ،كېيىن ئوتقا كىرىشـكە بۇيرۇغانـدا ،ئۇالرنىـڭ

باش تارتىشى؛ 3شۇنىڭدەك ،خالىد ئىبنى ۋەلىد



بۇرادەرلىرىنى بەنـى جەزىـيمە قەبىلىسـىدىن بولغـان

ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇغاندا ،ئۇالرنىڭمۇ باش تارتىشى مۇشۇنىڭ مىساللىرىدىندۇر.

4

بۇ ئىككى مىسالدا ئەمىرلەر خاتالىق ئۈستىدە ئىدى.

از َْت ِِف َشْ ٍَ فَ نُُّوه ِ َُ َِّ
الن ُسو ِ 
اه َو َّ
ْ ُ ُ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :فَِإ َّْ تَ نَ َ ُ ْ

ئەگەر سىلەر بىى شىەيئىدە ئىخىاىالى

قىلىشىپ قاىساڭالر بۇ تغغ نىدا ﷲقىا ۋە پەيغە ىرەرگە ىۇراجىئەت قىلىاىالر ،يەنـى قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە
مۇراجىئەت قىلىڭالر.
( )8ئەمىر جامائەت ئىچىدە بىـرنەچچە گۇرۇھالرنىـڭ تەشكىللىنىشـىگە يـول قويماسـلىق الزىـم .ئـۇ
بىرلىكنى پارچىالپ ،دۈشمەنلىك تېرىيدۇ.
بۇ يەردە ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بولغـان مـۇھىم بىـر نۇقتـا بـار .ئـۇ بولسـىمۇ ،جامـائەت
ئىچىدە بىرنەچچە گۇرۇھالرغا تەشكىللىنىش ئىككى خىل بولـۇپ ،بىـرى ،دۇرۇس ،ماختاشـقا ئەرزىيـدۇ.
يەنە بىرى ،چەكلەنگەن ،سۆكۈشكە ھەقلىق بولىدۇ.
دۇرۇس ،ماختاشــقا ئەرزىيــدىغىنى ،بىــر يۇرتلــۇق يــاكى بىــر مەھەللىلىــك ۋە يــاكى بىــر تىللىــق
بولۇشتەك كىشىلەرنى بىر-بىرىگە باغالپ تۇرىـدىغان ئەنە شـۇنداق خـاس رىشـتە سـەۋەبلىك توپلىشـىپ
قېلىشى بولۇپ ،ھەر ئادەمنىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن جىھاد قىلىشى سۈننەت.

ِ ِ
ارفُوا
ﷲتائاال مۇنداق دېگەنَ  :و َج َعلْنَا ُك ْ ُش ُعوبًا َوقَ َا َل لتَ َع َ
5
ىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق.

ئۆزئارا تغنۇشۇشۇڭالر ئىچىن سىىلەرن

نۇرغىۇن

ئەمىر ھەر تائىپىگە ئۇالرنىڭ خەۋەرلىرىنى دوكالت قىلىدىغان ۋە ئەمىرنىـڭ يوليـورۇقلىرىنى ئۇالرغـا
يەتكۈزىدىغان بىر مەسئۇلنى تەيىنلەش الزىم.
1ر -74ھەدىس ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -163بەت
3ربۇخارى رىۋايىتى -7145 ،ھەدىس
4ربۇخارى رىۋايىتى -7183 ،ھەدىس ر
5رسۈرە ھۇجۇرات  -13ئايەت
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ئەبۇ داۋۇد مىقدام ئىبنى مەئدىي كەرىبنىڭ يولى ئارقىلىق پەيغەمبەر

ه
،رَ ارسمُ رلهلىم ه
مٍس هرْمعر ا هريم
رىــۋايەت قىلىــدۇ« :علدارعناماُ ا
رَمما ا



نىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى

ر» «مەســئۇل تەيىــنلەش ھەقتــۇر ،كىشــىلەرگە بىــر

مەسئۇل بولۇشى الزىم».
پەيغەمبەر



ه
كْر» «سـىلەر قايتىـپ كېـتىڭالر ،بىـزگە
عرَمَّريمارنام ا رهلاِمىامٍر ُرنامٍ ُُْكْرَاْمرُ
مۇنداق دېگەن« :عَجدُمع ا
ا

ئىشىڭالرنى (يەنى پىكرىڭالرنى) مەسئۇللىرىڭالر يەتكۈزسۇن».

1

ا

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ئىبنـى بەتتـال مۇنـداق دېـگەن‹ :ھەدىسـتە مەسـئۇلالرنى تەيىـنلەش
يولغا قويۇلغـان .چـۈنكى ،خەلىپىنىـڭ ھەمـمە ئىشـقا ئـۆزى بىۋاسـىتە ئارىلىشىشـى مـۇمكىن ئەمەس،
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزى بىلەن ھەمكارلىشىدىغان ياردەمچىلەرنى تەيىنلەشكە موھتا ›.
ئىبنى بەتتال يەنە مۇنـداق دېـگەن‹ :ئەگەر بـۇيرۇش ۋە توسـۇش بـارچە ئاۋامغـا قارىتىلسـا ،ئۇنىڭغـا
نىسبەتەن بەزى كىشىلەر قاراملىق قىلسا ،بەزىلەر سەل قارايدۇ .ئەگەر ھەربىر قەۋمگە بىـردىن مەسـئۇل
تۇرغۇزۇلسا ،ھېچبىر كىشىنىڭ بۇيرۇلغاننى قىلىشتىن باشقىنى قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ›].

2

(ئەبۇ يەئال مۇنداق دېگەن ):ئەمىر ھەربىـر تـائىپىنى بىـر-بىرىـدىن پەرقلەنـدۈرۈش ئۈچـۈن ،ئۆزئـارا
چاقىرىشىدىغان بىر شەرتلىك بەلگە بېكىتىـپ بېرىشـى الزىـم .ئـۇالر توپالشـقاندا شـۇ بەلـگە ئـارقىلىق
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

ه
ه
يع:ريامٍرسمنر اُم هر
ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير  دادىسىدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىـدۇَ{ :انرعلى ه ر
مِرر اج اد امررش امد اٍَرعل ُة اعمٍج هر ا
ه ه
عل ممرْح هع،رَ هش ممدٍَرعْل ممََهل:ري ممٍرس ممنر ُم م هرعلِله ه
رعلِله} {پەيغەمــــبەر 
مىرخِملا ممَُ:ر اخِ م امر ر
ا
،رَ ات م ا
ا ا اا ا ا ا
،رَش م امد اٍَرعلاَ هس:رياممٍرس ممنر ُُامِم م رعلِل ا
ا

مۇھاجىرالرنىڭ بەلگىسىنى «يا بەنىي ئابدۇرراھمان» ،خەزرەجنىڭ بەلگىسـىنى «يـا بەنىـي ئابـدۇلالھ»،
ئەۋسنىڭ بەلگىسىنى «يا بەنىي ئۇبەيدۇلالھ» ،ئۆزىنىـڭ ئېتىنىـڭ نـامىنى «خەيلـۇلالھ» دەپ ئاتىغـان
ئىدى}.]3

4

چەكلەنگەن ،سۆكۈشكە ھەقلىق بولغان يىغىلىشالرغا كەلسەك ،ئۇ بىرنەچچە تۈرلۈك بولـۇپ ،بىـرى،
ئۇرۇق-تۇغقانچىلىق ئاالقىسى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئاالقىالرنى ئىسالم ئاالقىسـىدىن ئۈسـتۈن قويىـدىغان
تەرەپبازلىق ئاالقىسىدۇر .پەيغەمبەر

يام



بۇ توغرىدا

ه
هه
َّمُاارَاَر
مۇنداق دېگەن « :اْمعر اٍتا امر ا
رر ا
مبرل اد ا
مٌ ارَعيامار ةِماريماغ ا ُ

عره اَلر َّممُارَاَريمىَّممرر َّممُاًرنام ُقاهممررناهقاملام رانرج ه
ٍْلهِم ران» «كىمكــى غايىســى نــامەلۇم بــايراق ئاســتىدا( ،ﷲنىــڭ
ُ
ا
ا اا ا ُ ا اا
ُ

ا

سۆزىنى ئالىي قىلىش ئۈچۈن ئەمەس) تەرەپبازلىق ئۈچۈن غەزەپلىنىپ يـاكى تەرەپبازلىققـا چاقىرىـپ ۋە

ياكى تەرەپبازلىققا ياردەم بېرىپ ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ،جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ».

5

بىرەر فىقھى مەزھەپ ياكى بىرەر ئۇستاز ۋە ياكى دىندا بىرەر كۆزقاراشقا مۇتەئەسسىپلىك قىلىشـتەك
دىنىي گۇرۇھۋازلىقالرمۇ سۆكۈشكە تېگىشلىك يىغىلىشالر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.

ِ
ص موا ِحَْ ِل َِّ ِ
يع ا َون تَ َف َّنقُوا
اه َِ ً
ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇَ  :وا َْتَ ُ

ﷲ نى

دننىغائ ەھىەم يېپىشىاالر ئاي نلماڭالر (يەن

قىلىشقاندەك دنندا ئىخاىالى قىلىشماڭالرئ.

6

1ربۇخارى رىۋايىتى ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -13جىلد  -163بەت
3ربەيھەقى رىۋايىتى
4رئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -43بەت
5رمۇسلىم رىۋايىتى ر
6رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت

سىلەردن

ھە مىاىالر ﷲنىى

ئارغا چىسىىغا (يەنى

ئىلگى ى يەھۇدنيالر ۋە ناساراالر ئىخىاىالى
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ِ
ِ
ين َوَن تَ تَ َف َّنقُ وا فِي ِأ
ﷲتائــاال يەنە مۇنــداق دەيــدۇ :أَ َّْ أَق ُ
يم وا ال ْ َ
تەپ نقىچىلىك

يَ ْف َعلُ و ََّ

سىىىلەر دننن ى

بەرپىىا قىلىاىىالر دننىىدا

1
ت ِم ْن ه ِِف َشْ ٍَ ِ ََّّنَا أَمنه ِ َُ َِّ
ِ
َّ ِ
ِ
اه َُّ يُنَِْ ئُ ُه ْ ِِبَا َك اسُوا
ُُْ ْ
ين فَ َّنقُوا ُينَ ُه ْ َوَكاسُوا شيَ ًعا لَ ْأ َ ُ ْ
قىلماڭالر ََّّ ِ ،الذ َ
ْ

دننىدا بۆىگىنچىلىك قىلىپ تىرىىك پى قىلەرگە ئاي نلغانالردن

پەقەت ﷲقىال خاساۇر (يەن

ئۆزنگە ئېياىپ بې ندۇ.

ﷲنى

باشقۇرۇشىدندۇرئ شېيى

(يەن

سەن ئادا-جۇداسەن؛ ئۇالرنى

ئاخى ەتاەئ ﷲئۇالرنىى

ئىشى

قىلمىشىلى نن

2

ئەمىرنىڭ سەپنىڭ بىرلىكىگە تەھدىا بولغان ،تەنقىدلەشـكە تېگىشـلىك بـۇ گـۇرۇھالرنى توسۇشـى
پەرز.
) (9ئەمىــر جامائەتنىــڭ بىرلىكىنــى ســاقالش ئۈچــۈن س ـۇخەنچىلىك قىلى ـش ،كىشــىلەر ئارىســىدا
بۆلگۈنچىلىك سېلىش يـاكى مەشـىقنىڭ داۋاملىشىشـىغا زىيـان يەتكۈزۈشـكە سـەۋەب بولۇشـتەك ناچـار
ئىللەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ،ئەتراپىدا قوللىغۇچىلىرى ۋە جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بۇزۇش خەۋپـى
بار بولغان ئادەمنى كېڭەش ئەھلى بىلەن مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن ،ئۇنى يىراقالشتۇرۇۋېتىشى پەرز.
(ئەبۇ يەئال مۇنداق دېگەن ):فىقھىشۇناس ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ‹ :ئەمىـر ئەسـكەرلەرگە ۋە ئۇالرنىـڭ
ئىچىــدىكى كىشــىلەرگە ئىــنچىكىلەپ قــاراپ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن مۇجاھىــدالرنى ياردەمســىز تاشــالپ
قويى ـدىغان ،ئۆســەك ســۆز تارقىتىــدىغان يــاكى «جاسۇســلۇق قىلى ـش ئېھتىمــالى بــار» دەپ قارالغــان
ئادەملەرنى سەپتىن چىقىرىۋېتىشى الزىم .رەسـۇلۇلالھ



مـۇ بەزى غازاتلىرىـدا ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبەي

ئىبنى سولۇلنى مۇسۇلمانالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويغانلىقى ئۈچۈن قايتۇرۇۋەتكەن ئىدى›].

3

ئىبنى قـۇدامە رەھىمەھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ :جىھـاد ئەمىـرى ئـۆزى بىـلەن بىـرگە بوشـاتقۇچى ۋە
سۇندۇرغۇچىالرنى ئېلىپ چىقماسلىقى الزىم.
بوشاتقۇچى دېگەندە« ،ھاۋا بەك ئىسسىق ياكى بەك سوغۇق ،مۇشەققەت كۆپ ،چىدىغىلى بولمايـدۇ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزنىـڭ غەلىـبە قىلىشـىمىزغا ئادەمنىـڭ كـۆزى يەتمەيـدۇ» دېگەنـدەك ،كىشـىلەرنىڭ
غازاتقا چىقىش قىزغىنلىقىنـى سـوۋۇتۇپ ،جەرـگە كىـرىش ئىرادىسـىنى بوشاشـتۇرىدىغان ئـادەم نەزەردە
تۇتۇلىدۇ.
سۇندۇرغۇچى دېگىنىمىزدە« ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىنقى قوشۇنى مەغلۇپ بولۇپتۇ ،ئۇالرغا ئەۋەتىدىغان
ھېچقانداق ياردەم يوق ئىكەن؛ ئۇنىڭ ئۈستىگە دۈشمەنلەرنىڭ ئادىمى كۆپ ،قورال – ياراقلىرى خىـل،
ياردەم كېلىپ تۇرىدىكەن؛ ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىـكەن» دېگەنـدەك ،مۇجاھىـدالرنىڭ
روھىنى چۈشۈرۈپ ،جەرگىۋارلىقىنى سۇندۇرىدىغان گەپلەرنى قىلىدىغان ئادەم نەزەردە تۇتۇلىدۇ.
شــۇنىڭدەك جىھــاد ئەمىــرى ،كاپىرالرنىــڭ جاسۇســلۇقىنى قىلىــدىغان ،مۇســۇلمانالرنىڭ ئەيىــ -
نۇقســـانلىرىدىن ئـــۇالرنى خەۋەردار قىلىـــدىغان؛ ئۇالرغـــا مۇســـۇلمانالرنىڭ خەۋەرلىرىنـــى يېـــزىش،
مۇسۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىق تەرەپلىرىنى كۆرسىتىپ قويـۇش يـاكى كاپىرالرنىـڭ جاسۇسـلىرىنى قوينىغـا
ئېلىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا زىيان سالىدىغان كىشىلەرنى ئېلىپ چىقماسـلىقى ۋە مۇسـۇلمانالرنىڭ
ئوتتۇرىسىغا ئاداۋەت تاشالپ بۇزۇقچىلىق تېرىيـدىغان ئـادەمنىمۇ ئېلىـپ چىقماسـلىقى الزىـم .بۇنىڭغـا

ِِ
ِ
ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى دەلىلـدۇر :ولَ َِ ْن َك ِنَه َّ ِ
ين لَ ْو َخ َن ُج وا فِ ي َُ ْ َم ا
َ
اهُ اسْ َع اثَ ُه ْ فَ ثَ َََّ ُه ْ َوقي َل اقْ ُع ُ وا َم َ الْ َ اَ َ
اُوُك َِّن َخ ًان وَألَو َ عوا ِخ َالَ َُ ي غُ وسَ َُ ال ِ
ْف ْت نَ لَ ىىىېىى ﷲئۇالرنىىى چىقىشىىىن ياقاۇر ىىىدى (ئۇالرنىىى
ْ َْ
َ َ ْ ُ
َز ُ ْ
ُ
1رسۈرە شۇرا  -13ئايەت ر
2رسۈرە ئەنئام  -153ئايەت ر
3رئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -43بەت
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سىۇندۇردى( .ئۇالرغىائ «ئۆيلى نىدە قېلىىپ قىاىغۇچىالر

ئاياىالر شىچىك باىىالر ئاجىرالرئ بىلەن قېلىاالر» دېيىلدى .ئەگەر ئۇالر سىلەر بىلەن بى ىىىاە چىققان

بغىسىىا ئىىاراڭالردا پەقەت پىاىىنە-پاسىىاتن

سۇخەنچىلىك بىلەن شۇغۇىلىناتا .

شىىۆپەياەتا

ئاراڭالرغىىا بۆىگىنچىلىىىك سىىېلىى ئىچىىىن چغقىىۇم

1

بۇنداقالر مۇسۇلمانالرغا زىيانلىق كىشىلەر ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمىر ئۇالرنى جەڭ مەيـدانىغا بېرىشـتىن
توسۇشى الزىم.
ناۋادا ،بۇالرنىڭ بىرەرسى جەڭ مەيدانىغا ئەمىر بىلەن چىقىپ قالغان بولسا ،گەرچە ئۇ مۇسۇلمانالرغا
زاھىردا ياردەم كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئەمىر ئۇنىڭغا غەنىمەتتىن ھېچقانداق نېسىۋە بەرمەسلىكى الزىـم.
چـــۈنكى ،ئۇنىـــڭ مۇناپىقلىقىغـــا پاكىـــا بولغـــانلىقتىن ئۇنىـــڭ زاھىـــردا يـــاردەم كۆرســـەتكەنلىكى
مۇناپىقلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن بولغان بولۇشى مۇمكىن ،شـۇرا ئۇنىـڭ مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا پىتـنە-
پاسات تېرىپ سالغان زىيىنىنىڭ ئۆزىال ،ئۇنى مۇسۇلمانالر ئالغـان غەنىمەتنـى ئـېلىش سـاالھىيىتىدىن
مەھرۇم قالدۇرىدۇ.
ئەگەر ئەمىر شۇ خىل ئادەملەردىن بولۇپ قالسا ،ئۇنىـڭ بىـلەن بىـرگە چىقىشـقا بولمايـدۇ ،چـۈنكى،
ئۇنىڭ قوشۇنغا زىيـان يەتكـۈزۈپ قويۇشـىدىن ئەمىـن بـولغىلى بولمايـدۇ .بـۇ خىـل ئەسـكەرنى ئېلىـپ
چىقىش دۇرۇس بولمىغان يەردە ،بۇنداق ئەمىرگە ئەگىشىپ چىقىش قانداقمۇ دۇرۇس بولسۇن؟!]

2

( )13ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرگە ئادىل بولۇشى الزىم .ئۇالرنىڭ ئىچىدە جېدەل-ماجىرا يـۈز بەرسـە،
ئۇ ماجىراالرنى ئۆزى ياكى ياردەمچىسى بىر تەرەپ قىلىشى الزىم.
ئىشــالرنىڭ ئەدلــى-ئــادالەت بىــلەن مــۇنتىزىم يۈرۈشۈشــى ۋە ئەســكەرلەردىن ﷲنىــڭ غەزىپىنىــڭ
كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ئۈچۈن ،مەزلۇمنىڭ ھەققىنى تولۇق ئېلىپ بېرىش ،زالىمنى زۇلۇمـدىن توسـۇش ۋە
ئۇنىڭغا تەزىر جازاسى بېرىش ئارقىلىق ئۇنىڭ قىلمىشىنى توختىتىش الزىم.
ئەگەر ئەســكەرلەر دۈشــمەن زېمىنىــدا ،جەڭ مەيدانىــدا بولســا ،قــاتتىق جــازاالرنى يۈرگۈزۈشــتىن

َرعلغاممَهرَ» «غازاتتــا قــولالر كېسـىلمەيدۇ» 3،دېــگەن
ســاقلىنىش الزىــم .بۇنىــڭ دەلىلــى« :اررتمُقاام ُررعلايم هىر ه ر

ھەدىستۇر.

بەزى ئەھلى ئىلىملەرنىڭ نەزىرىدە بۇ ھەدىسكە ئەمەل قىلىنىدۇ .ئەۋزائى ئەنە شۇالر قاتارىدىن.
غازاتتا ھەد يۈرگۈزۈلگەن كىشىنىڭ دۈشمەن تەرەپكە قوشـۇلۇۋېلىش خەۋپـى بولغاچقـا ،ھەد دۈشـمەن
زېمىنىدا يۈرگۈزۈلمەيدۇ .ئەگەر خەلىپە ئىسالم دىيارىغا قايتسا ،ئۇنىڭغا ھەد يۈرگۈزىدۇ.

4

ئىبنى قۇدامە مۇنداق دەيـدۇ :بـۇ مەسـىلىگە (يەنـى ھەدنـى جەرـدە كېچىكتـۈرۈپ ئىجـرا قىلىشـقا)
ساھابىلەرنىڭ ئىجمائسى بار .بۇنىڭغا ئەۋزائى ،ئىسھاقالرمۇ قايىل بولغان .مالىك ،شافىئىي ،ئەبۇ سەۋر
ئىبنى مۇنزىر قاتارلىقالر قارشى پىكىردە بولغان].

5

مېنىڭ پىكرىمچە ،ئەگەر ماجىرا قېرىنداشالر ئارىسىدا يۈز بەرگەن بولسا ،ئىسالھ قىلىش جازاالشتىن
ئەۋزەل .ئەمىــر يــاكى ياردەمچىســى ماجىراالشــقۇچىالرغا پەنــد-نەســىھەت قىلىــپ ،ئــۇالرنى ئۆزئــارا ئەپــۇ
قىلىشىشــقا دەۋەت قىلىشــى الزىــم .بولۇپمــۇ ،جىھــاد ساھەســىدە ئۆزلىرىنىــڭ نەپســىگە ئاالقىــدار
نېســىۋىلىرىنى ئۇنتــۇپ كېتىشــكە نەســىھەت قىلىشــى الزىــم .گىــنە-ئــاداۋەتلەرنى يوقىتىشــتا ئىســالھ
1رسۈرە تەۋبە  -46ئايەت ر
2ر«ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»  -13جىلد  -372بەت ر
3رئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزىي ۋە نەسائىي رىۋايىتى ،تىرمىزىي ئۇ ھەدىسنى غەرىي دېگەن .ر
4رزەيلەئىينىڭ «نەسبۇر رايە» ناملىق كىتابى  -3جىلد  -344بەت
5ر«ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»  -13جىلد  -537بەتتىن  -538بەتكىچە
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اى بَ ْي نِ َُ ْ 
قىلىش جازاالشتىن پايدىلىقراقتۇر .ﷲتائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـدۇ :فَ اتَّ ُوا َّ
َص لِ ُُوا ذَ َ
اهَ َوأ ْ

ﷲتى قغرقۇڭالر (ئىخاىالى قىلىشماي ئىااىپاق بغىۇىئ ئاراڭالرن تىزەڭالر.

1

پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەنَ« :اا رَُخ همهُكْرسهْان مر هرْمعرَُج هما ه
مٍَر
معَرعلِلهر ا ا
رعلَّمِاٍه ارَعلَّ امًّل ه ارَعلَّم ا اهار امٍلُععرسمالامىريامٍر اَ ُِ ا
ا ا اا ا
ُ
مٍُر اذع ه رعلُا م ه
هام امًّلبر اذع ه رعلُا م ه
مْيرعْاٍلهاق م راُ» «مەن ســـىلەرگە روزا ،نامـــاز ،ســـەدىقىنىڭ دەرىجىســـىدىنمۇ
مْي ارَنا اُم ُ
ُ

ئەۋزەلرەك بىر ئەمەل بىلەن خەۋەر بەرمەيمۇ؟» ئۇالر‹ :مـاقۇل ،ئـى رەسـۇلۇلالھ! خەۋەر بەرسـىلە!› دېـدى.
پەيغەمـــبەر



مۇنـــداق دېـــدى« :ئـــارىنى ئىســـالھ قىلىشـــتۇر ،ئارىنىـــڭ بۇزۇلۇشـــى دىننـــى قىرىـــپ

تاشلىغۇچىدۇر».

2

( )11ئەمىــر قەلبلەرنىــڭ ئ ـۆزىگە نىســبەتەن ئۆزگىرىــپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن ،بىــر نەرســىنى قــول
ئاستىدىكىلەرگە بەرمەي ئۆز چارگىلىغا ئېلىۋالماسلىقى الزىم .ئەمىر ئۇالر يـېگەن نەرسـىدىن يېيىشـى،
ئۇالر ئۇخلىغاندەك ئۇخلىشى ،ئۇالر مىنگەندەك يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ تـۆۋەنرەك نەرسـىنى مىنىشـى الزىـم.
نەرســە-كېــرەكتىن بىــرەر نەرســىنى باشــقىالرغا بەرمەي ئــۆزىگە خــاس قىلىۋالماســلىقى كېــرەك .ئەگەر
خىزمەت ئېھتىياجى شۇنى تەقەززا قىلسا ،بۇ ئۇنىڭدىن مۇستەسنا .ئىمكانىيەت يـار بەرسـە ،ئەمىـر ئـۇالر
بىلەن بىرگە ھەر خىل مەشىقلەرگە قاتنىشىشـى الزىـم .بـۇ ئـۇالرنى روھالندۇرىـدۇ ،يەنە كېلىـپ ئـۆزىگە
نىسبەتەنمۇ پايدىلىق.
( )12ئەمىرنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلەرگە غەيــرى ئەۋزەل ئىشــالرنى سىياســەت قىلىــپ يۈرگۈزۈشــى
پايدىلىق دەپ قارالسا ،ھـارام بولمىغـان ئەھـۋال ئاسـتىدا شـۇنداق قىلىشـى دۇرۇس .بۇنىـڭ دەلىلـى،
بۇخارىنىڭ ئەسۋەد ئىبنى يەزىدتىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسى:

ئەسۋەد مۇنداق دەيدۇ :مارا ئابدۇلالھ ئىبنـى زۇبەيـر مۇنـداق دېـدى :اكٍنامٌرر ٍكه اَم راُرتُ هُ ُّرمررهلاِ ار ه
معع،رنا اةمٍر
ا
مكر اكث ً
ه
مٍَرعسم ُرمعرعلم ُّمَسما هع:رسه ُكُممررر-ر
مكر اَ م هي نرر اع م ُ ُْْرر-ر ام ار
ٍَرعلى مه ُّرر:ر«يمامٍر اٍكه اَ ماُ،رلاممع رار امعُْم هر
مٌ:ر اٍلاممٌررهَل:ر ام ار
كر ه ر
اَ م ثماا ار
َرعل اكدُامما ر ُملم ُ
ٌر اواٍرساٍسما ه
ع ئائىشـە سـارا كـۆپ سـۆزلەرنى
ٍبر اَي ُر ُجمع ارن»رنام اُ ادلا رمَُرعس ُرمعرعل ُّمَسما هر
ٍس،ر اَسا نر
ْي:رسا نر
ٌرعل اكدُارارنا اَ ادل ُر
لاىام اق ُر
ٍبريا ُخ ُرررعلى ُ
مەخپىي ئېيتاتتى ،ئۇ سارا كەبە توغرۇلۇق نېمە دەپ سۆزلەپ بەرگەن؟ مەن دېدىم :ئائىشە مارا مۇنـداق

دېــگەن ئىــدى ،پەيغەمــبەر



مۇنــداق دېــگەن« :ئـى ئائىشــە! ئەگەر قەۋمىڭنىـڭ كۇفرىغــا زامــانى يېڭــى

بولمىسا ئىدى ،مەن كەبىنى بۇزۇپ ئۇنىڭغا ئىككى دەرۋازا بېكىتكەن بوالتتىم ،كىشىلەر بىر دەرۋازىـدىن
كىرەتتى ،يەنە بىر دەرۋازىدىن چىقاتتى».
كېيىن ،ئۇ ئىشنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئەمەلگە ئاشۇردى.

3

ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ھەدىستە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەقسـەت ،قۇرەيشـلەر كەبىنـى ئىنتـايىن
چــوڭ ســانايتتى .پەيغەمــبەر



ئــۇالر يېڭىــدىن مۇســۇلمان بولغــانلىقى ئۈچــۈن ،ئــۇالر پەيغەمــبەر



نــى

«ئۆزلىرىنىڭ ئۈسـتىدىن ئاالھىـدە پەخىـرلىنىش مەقسـىتىدە كەبىنىـڭ قۇرۇلۇشـىنى ئـۆزگەرتتى» دەپ
گۇمان قىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن .بۇنىڭدىن بۇزۇقچىلىققا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن
پايدىلىق ئىشنىمۇ تەرك ئېتىشنىڭ دۇرۇسلۇقى؛ ئېغىر خاتالىققا چۈشـۈپ قېلىشـتىن ئەنسـىرىگەنلىك
سەۋەبىدىن ،كىچىك خاتالىققا ئىنكار قىلىشنى تەرك ئېتىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ھەمدە ھارامال بولمىسا،
1رسۈرە ئەنفال  -1ئايەت

2رتىرمىزىي رىۋايىتى ،ئۇ بۇ ھەدىسنى «سەھى » دېگەن.
3ربۇخارى رىۋايىتى
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گەرچە غەيــرى ئەۋزەل بولســىمۇ ،پايــدىلىق ئىشــالرنى پادىشــاھ پۇقراالرغــا سىياســەت قىلســا دۇرۇس
بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ].

1

ھەدىستىن ئېلىنغان دەلىل شۇكى ،ئەۋزەل ئىش ،كەبىنىڭ بىناسىنى قايتىـدىن قـۇرۇپ چىقىـش.
غەيرى ئەۋزىلـى ،ئـۆز پېـتىچە قالـدۇرۇپ قويـۇش ئىـدى .پەيغەمـبەر



ئەۋزەلنـى تەرك ئېتىـپ ،غەيـرى

ئەۋزەلگە قانائەت قىلدى ،چۈنكى ،غەيرى ئەۋزەلنى كىشىلەرگە سىياسـەت قىلىـپ يولغـا قويـۇش ئۇالرغـا
نىسبەتەن پايدىلىق ئىدى.
مانــا بــۇ بىــز دېگەنــدەك ئىنســانغا قىلىــش يــاكى قىلماســلىق دۇرۇس بولىــدىغان ،ئــۇنى تەرك
ئەتكەنلىككە ئاساسەن گۇناھ بولمايدىغان ئىختىيارى ئىشتا شۇنداق.
پۇقراالرغــا غەيــرى ئەۋزەل ئىــش بىــلەن سىياســەت قىلىــش مەسىلىســىنى جامائەتنىــڭ بىرلىكىنــى
ســاقالش ماۋزۇس ـى ئاســتىدا بايــان قىلىش ـىم شــۇنىڭ ئۈچــۈنكى ،ئەۋزەلنــى تەرك ئې ـتىش بۆلۈنــۈش ۋە
ئىختىالپتىن ساقلىنىشتۇر.
بىــرەر پۇقرانىــڭ ئەمىــردىن ئەۋزەل ئىش ـنى قىلىشــنى تەلەپ قىلىشــى اليىــق ئەمەس .قاچــانىكى،
ئەمىرنى ئۇنىڭ ئىجتىھادى «غەيرى ئەۋزەلنى قىلىش كىشىلەرگە پايدىلىق ھەمدە ئۇالرنى ئىخـتىالپ ۋە
بۆلۈنۈشـتىن ســاقالپ قالىــدۇ» دېــگەن كۆزقاراشــقا ئېلىــپ بارســا ،بــۇ «بــۇزۇقچىلىقالرنى چېكىنــدۈرۈش
مەنپەئەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئەۋزەل» دېگەن قائىدىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ.
شەيخ ئەھمەد زەرقا مەزكۇر قائىدىنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر بۇزۇقچىلىق بىـلەن مەنـپەئەت
توقۇنۇشۇپ قالسا ،كۆپىنچە ھالالردا ئـاۋۋال بۇزۇقچىلىـق چېكىندۈرۈلىـدۇ .چـۈنكى ،پەيغەمـبەر



نىـڭ

چەكلەنگەن ئىشالرغا بەرگەن ئەھمىيىتى ،بۇيرۇلغان ئىشالرغا ئەھمىيەت بەرگىنىدىنمۇ كۈچلۈك بولغـان
ئىدى.
پەيغەمبەر



ه
هه
ه
رْمٍرعِمااااداُْر» «مەن سـىلەرنى
مۇنداق دېگەن « :اٍْرنما اعِاُ ُكْر اىمَُرنامٍجرااىُُعُ ارَاْمٍرَ ااْمرتُ ُكْرسمَرنامْتُععرْىمَُ ا

نېمىدىن توسسام ،ئۇنىڭدىن يىراق بولۇرالر! نېمىگە بۇيرۇسام ،ئـۇنى كۈچۈرالرنىـڭ يېتىشـىچە ئېلىـپ
كېلىڭالر!» ]

3 2

غەيرى ئەۋزەل ئىش گۇناھال بولمىسا ،ھېچقانـداق بىـر پۇقرانىـڭ بۇنىڭـدا ئەمىـرىگە قارشىلىشىشـى
دۇرۇس ئەمەس ،بەلكى ھەممىگە جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش ئۈچۈن ئەمىرىگە ئەگىشىشى پەرز.
ھە
ئۆمەر



مىنادا پەيغەمبەر  ،ئەبـۇ بەكـرى



ۋە

الرنىڭ سۈننىتىگە خىـالپ ھالـدا نامـازنى تولـۇق ئوقۇغىنىـدا ،ئابـدۇلالھ ئىبنـى مەسـئۇد



ۋە

مەۋسۇمىدا ئەمىرۇلمۇئمىنىين ئوسمان ئىبنى ئەففان

ئابـدۇلالھ ئىبنــى ئـۆمەر





الرنىــڭ ئۇنىڭغــا ئەگىشىشـى بۇنىــڭ تىپىـك مىســاللىرىدىن ھېســابلىنىدۇ،

چۈنكى ،مىنادا ئاۋۋالقىالر نامازنى قەسىر قىلىپ ئوقۇيتتى .ﷲئۇالردىن رازى بولسۇن!
ئىمام مۇسلىم نافىئدىن ،ئۇ ئىبنى ئۆمەر



دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىـدۇ ،ئىبنـى ئـۆمەر



مۇنـداق

عرْمع ه
ْيرََاسعرسكررسمدم ا رَ ةمررسمدم ا رَاه رسكمررَ ثةمٍ ُنرام َ ه
دېگەن{ :الىرَِ ُ ه هه
راملىر
رخ اًّلنااه همَ ُ
رَّرهنر رُث اةمٍ ان ا
عَرعلِلررب ً ارَك اداام ه ا ُ ا ا ُ ا ُ ا ُ ا
ا اُ
ا اُ ا ا ً
ه
مْي} {پەيغەمــبەر  مىنــادا
ىرَك اداا م هر
ٍرََ م ا ُ ا
مٍرَه اذ ا
ىرْ م ا رع ه اْ مٍ ا
سماد م ُ رَاَسما ًدممٍرنا اكممٍ انرعسم ُمعر ُ اةم امرره اذ ا
عراممل ا
عراممًّل اْ ا
رامملىرَاَسما ًدم ا
راممل ا
ئىككى رەكئەت ئوقۇدى ،ئۇنىڭدىن كېيىن ئەبۇ بەكرى ئىككى رەكئەت ئوقـۇدى ،ئەبـۇ بەكرىـدىن كېـيىن

1ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -224بەتتىن  -225بەتكىچە -126 ،ھەدىس

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
3ر«شەرھۇل قەۋائىدىل فىقھىييە»  -1نەشرى  -151بەت  -23قائىدە

112

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئۆمەر ئىككى رەكئەت ئوقۇدى .ئوسمان خەلىپە بولۇپ دەسلەپكى مەزگىللەردە ،ئىككـى رەكـئەت ئوقـۇدى،
كېيىن تۆت رەكئەت ئوقۇدى.
ئىبنى ئۆمەر ئىمام بىلەن ئوقۇسا تۆت رەكئەت ،يالغۇز ئوقۇسا ئىككى رەكئەت ئوقۇيتتى}.
بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇرراھمان ئىبنى يەزىدتىن مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغانراق رىۋايەتنى بايـان

ه ه
مكرله ادُم هرعلِلهرسم هع ارُْمدُعُ ارَ هه امير
الىرسهىاٍر ُث اةٍ ُنرس ُرعر اٍُ ان ارَ هه ايرعلِلُر اىَُربهه ً رَاَسا ا ارَاك ادمٍ رناقِ امرر اذل ا
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ { :ا
ه ه هه
مْيرَامملٌِرْ م رَاه رسكممر ه
ميرعلِلُر اىممَُربهه م ً رَك اداا م ه
مْير
رعلَّ م ه هيا ارَ ههم ار
رَّر ام ا
علِلُر اىممَُرناٍِ ماامر اج ا ُ
رامملِ ُ
مٍَ ا
ٌ ارْ م ا ارَ ُِممعَرعلِلررب م ً ارَك اداا م ه ا ا ُ ا ا ا
ا
ْيرناملاٌِ ه ه
هه
ه ه
ه
مٍن} {بىـزگە ئوسـمان
رْاام اقُملااا هر
ال ِ ُ
اَ ا
رَ يرْعرَاَسا ه ارَاك ادمٍ ر ارَك اداامٍن ُ
ٌ ارْ ا ر ُ اةاررس هعرعْلااٍب ارَه ايرعلِلُر اىَُرب ً ارَك اداام ه ا ا
لِلهر
ئىبنى ئەففان  مىنادا تۆت رەكئەت ئوقۇپ بەردى .بۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدقا ئېيتىلغاندا ،ئۇ «هنمٍره ر
ن» ،دەپ كېيىن مۇنداق دېدى‹ :مەن پەيغەمبەر
اَهنٍرهلاِ هرَر اَ هعجدُع ار

ئەبۇ بەكرى



بىلەن مىنادا ئىككى رەكئەت ئوقۇدۇم ،ئـۆمەر





بىلەن مىنادا ئىككـى رەكـئەت ئوقـۇدۇم،

بىـلەن مىنـادا ئىككـى رەكـئەت ئوقـۇدۇم.

كاشكى تۆت رەكئەتتىن ئالىدىغان نېسىۋەم ،قوبۇل قىلىنغان ئىككى رەكئەت بولسىكەن!!›}.

ن» دېيىشـى ،ئۇنىـڭ
لِلهر اَهنمٍرهلاِ هرمَر اَ هعجدُمع ار
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ «هنمٍره ر

نەزىرىدە ئەۋزەلگە قارشى ئىش قىلىنغانلىقى ئۈچۈندۈر.

ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ئەسىرى بۇنى كۈچلەندۈرىدۇ:

{َانر ُ رعلِلهرالىرَاَسمدٍر ا ا ه
ه
رشمرر} ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد
رالٌِرَاَسما ًدٍر ا ا
ٌر الاىر ُث اةٍ ان ُ
ٍَرعْله امًّل ُ
اا
ف ا
ٍَرناقِررلاَُر ُ ا
رَّ ا
ا اً
ا

تۆت رەكئەت ئوقۇدى .ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلدى:

ـــ ئوسماننى ئەيىبلەپ ئۆزۈڭ تۆت رەكئەت ئوقۇمسەن؟ ئىبنى مەسئۇد :
ـــ ئىختىالپ ياماندۇر ،ـــ دېدى.
بەيھەقىنىڭ رىۋايىتىدە «مەن ھەقىقەتەن ئىختىالپنى يامان كۆرىمەن» ،دېدى].
ساھابىلەر بۇ يەردە ئوسمان



1

غا نامازنى تولۇق ئوقۇشتىن ئىبارەت غەيرى ئەۋزەلـگە ئەمەل قىلىشـتا

ئەگەشتى .نامازنى قەسىر ئوقۇشتىن ئىبارەت ئەۋزەلنـى تەرك ئېتىشـى ،ئىختىالپنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش
ئۈچۈن ئىدى .ئىبنى مەسئۇد



دېگەندەك ،ئوسمان



تولۇق ئوقۇشتا تەئۋىل قىلغان ئىدى.

2

( )13مۇســـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـــارا رىقابەتلىشىشـــى ۋە مۇسابىقىلىشىشـــى دۇرۇس بولىـــدىغان ياخشـــى
ئەمەلـلەردە ،تــاالش-تارتىشــقا ئېلىــپ بارماســلىقى ئۈچــۈن ،شــۇ ئەمەلنــى ئېلىــپ بارىــدىغان كىشــىنى
تالالشتا چەك تاشلىسا دۇرۇس بولىدۇ.
پەيغەمبەر



َانررياُاا هع ُةععر الاِ هَرا

نىڭ مۇنۇ ھەدىسى بۇنىڭغا ئاساسدۇر:

رَّر ال اه
رِم ُ َعره ر
مٍس ارْمٍره رعلىهم ا ع ه ارَعلَّم ه رعلاَهَ ُ
«لامعريمادلا ُمْرعلى ُ

ِماام اع ُةعع» «ئەگەر كىشىلەر ئەزاننىڭ ۋە بىرىنچى سەپتە ناماز ئوقۇغاننىڭ ساۋابىنى بىلسە

ئىدى ،ئۇنىڭغا ئېرىشىش ئۈچۈن چەك تاشالشقا توغرا كەلسىمۇ ،ئۇنى قولغا كەلتـۈرۈش ئۈچـۈن ئەلـۋەتتە
چەك تاشلىغان بوالتتى».

3

1ر«فەتھۇل بارى»  -2جىلد  -564بەت
2ر«فەتھۇل بارى»  -2جىلد  -571بەت
3ربۇخارى رىۋايىتى
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بۇنىڭ ـدا ،ئىككــى كىشــىنىڭ يــاكى ئۇنىڭــدىن كــۆپرەك كىشــىنىڭ نامازغــا ئىمــام بولــۇش ۋە ئەزان
ئوقۇشقا ئوخشاش ئەمەللەرنىڭ شەرتلىرىنى بىردەك تولۇقلىغاندا ،چەك تاشلىسا بولىدىغانلىقى مەخپىي
ئەمەس.



پەيغەمبەر

سەپەردە ئاياللىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا چەك تاشاليتتى.

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن :ئىككى ئادەم باراۋەر بولۇپ ،ئىككىسـىدىن قايسىسـى
ياراملىق ئىكەنلىكى مەخپىي بولسا ،ئۇالر ئوتتۇرىسىدا چەك تاشلىنىدۇ.
قادىسىيە كۈنىسى كىشىلەر ئەزان توغرۇلۇق ماجىرالىشىپ قالغانـدا ،سـەئد ئىبنـى ئەبـۇ ۋەققـاس
پەيغەمبەر





نىڭ «ئەگەر كىشىلەر ئەزاننىڭ سـاۋابىنى بىلسـە ئىـدى  ،»...دېـگەن سـۆزىگە ئەگىشـىپ

كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا چەك تاشلىغان ئىدى].

1

ئەمما ،ئەمىرنىڭ ھوقۇقىغا ياتىدىغان ھوقـۇق-مەنسـەپ ۋە خىـزمەتلەردە ئەمىـر ئـۆز پىكـرى بىـلەن
كېسىدۇ .ئۇنىڭدا چەك تاشالشقا بولمايدۇ.
ئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇلالھ «ســەھىھۇل بۇخــارى» نــاملىق ھەدىســلەر توپلىمىنىــڭ «گۇۋاھلىــق
بېرىش توغرىسىدىكى باب» قىسمىدا «قىيىن ئىشالردا چەك تاشالش ھەققىدە» دەپ ئاالھىدە بىر مـاۋزۇ
ئېچىپ ،تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى ،ئاندىن بەش ھەدىسنى كەلتۈردى:

ْام ُه ْ أَيُّ ُه ْ يَ َْ ُف ُل َم ْنََ 
ْ ِذ يُ ْل ُو ََّ أَق َ
تاشالش يىزنسىدن ئ قەىە لى نن
چىققان ئادە ن

ەريە ن

ئۇالرنى

(سۇغائ تاشلىغان

دېاىرغا تاشىالى شېمىنىى

يىىشىن

ەغلۇ بغىغانالردن بغىۇى (دېاىرغا تاشالندىئ.
 ئەبۇ ھۇرەيرە



قايسىس

تەربىيىسىىگە ئىېلىى ( ەسىلىسىىدە چەك

2
اه فَ ََا ََّ ِم ن الْم ْ ح ِ
ْي
ض َ
ْ ُ َ
أ ََ
چاغدا ،فَ َ

يېنىىلىىاىى ئىچىىنئ چەك تاشالشىا

(شېمىدنىىلەر چەك
يۇنىۇس (چەشىاەئ

3

نىڭ قەسەم قىلىشقا چەك تاشالش توغرۇلۇق رىۋايەت قىلغان مۇنۇ ھەدىسى:

ه
ريلهم
مْيرناْاِم امر ُععرنامْ ااْاررَانريُُم هع اْرسماِ مىام ُعْرَايمُّ ُعممْ ا
ئەبــۇ ھــۇرەيرە  مۇنــداق دەيــدۇ « :ام امر ا رعلىمه ُّ
مِرر الاممىر اممع رعلِاةم ا
«پەيغەمبەر



مەلۇم بىر قەۋمگە قەسەم قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا ،ئۇالر قەسەم قىلىشقا ئالدىرىشـىپ

كەتتى .پەيغەمبەر
بۇيرۇدى».

ُر»



ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ قەسەم قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا چەك تاشالشـقا

4

 نۇئمان ئىبنى بەشىر



نىڭ مۇنۇ ھەدىسى:

َُرعلِلهرَعلعع هم ه رنهِعمٍرْثمرر اممع رعِمامعةع ه
پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەنْ« :ثمررعلةم هْ هعره رَم ُ ه
َّ امٍَرسماد ُ ُمعْره ر
عرِمُِىااًرنا ا
ُ
اا ُ ا
اا ُ ُ
اا
ا اا ُ
ه ه
ه
ه
ه
ه
ه ه
ه
اخم اذرناْ ًِممٍرنا اَ ادم امرر
يعره رَا اًّل اْممٍرناماامْاذرَعرسهممَرناْ ا
ٍرَ ا
َاِم اُل اع ا
ام امٍَرسماد ُم ُمعْر رَا اًّل اْممٍرنا اكممٍ انرعلممذ ر رَاِم اُل اعٍراُّيمُُّمرَ انرسٍل اةممٍ ر الاممىرعلممذ ا
ه
ه
ه ه
اخم ُذَعر الاممىريا ا يم همَرَاهاممعُ ارَاهممععرَانمُ اُم ُمعْ ارَهنر
مكر ام ا
عرْممٍرلام ا
مٍَرتامْاذيماُْره ارَا رسُم ره رْممعرعل اةممٍ رنامهإنرَ ا
يماىم ُقم ُمررَاِم اُ اررعلُممُِىاارنامْاتامعُرنام اقممٍلُع ا
كمععرَانمُُ ُمعْر» «ﷲنىڭ قانۇن-بەلگىلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالرنى توسماي سۈكۈت
تامارُكعُرَاْلا ُكمعُ ارََاْلا ُ
ا
قىلىپ مۇرەسسە قىلغۇچىالر ۋە ئۇ قـانۇن-بەلگىلىمىـلەرگە خىالپلىـق قىلغۇچىالرنىـڭ مىسـالى ،بىـر
كېمىدە چەك تاشالپ ،بەزىسـى ،كېمىنىـڭ ئاسـتىدىن ئـورۇن ئالغـان؛ يەنە بەزىسـى ،ئۈسـتىدىن ئـورۇن
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -264بەت

2رسۈرە ئال ئىمران  -44ئايەت ر
3رسۈرە ساففات  -141ئايەت
4ربۇخارى رىۋايىتى
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ئالغان كىشىلەرگە ئوخشاشـتۇركى ،كېمىنىـڭ ئاسـتىدىكىلەر سـۇ ئېلىـپ ئۈسـتىدىكىلەرنىڭ يېنىـدىن
ئۆتســە ،ئۈســتىدىكىلەر ئــازار يەيــدۇ ،شــۇرا ئاســتىدىكىلەر قولىغــا پالتــا ئېلىــپ كېمىنىــڭ ئاســتىنى
تەشمەكچى بولغاندا ،ئۈسـتىدىكىلەر ئۇنىـڭ قېشـىغا كېلىـپ‹ :نـېمىگە بـۇنى تېشىسـەن؟› ،دېسـە ،ئـۇ
كىشى‹ :سىلەر مەندىن ئازار يېدىڭالر ،مارا سـۇ كېـرەك› ،دەيـدۇ .ئەگەر ئۈسـتىدىكىلەر ئۇنىـڭ قـولىنى
تۇتۇۋالسا ،ئۇنى قۇتقۇزۇپ قالىدۇ ،ئۆزلىرىمـۇ قۇتۇلـۇپ قالىـدۇ .ئەگەر ئـۇالر كـارى بولمـاي ئـۇ كىشـىنى
مەيلىگە قويۇۋەتسە ،ئۇ كىشىنىمۇ ۋە ئۆزلىرىنىمۇ ھاالك قىلىدۇ».

1

 ئۇممۇل ئەالررەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئەنسـارالرنىڭ مۇھـاجىرالرنى ئولتۇراقالشتۇرۇشـقا چەك تاشـالش

توغرىسىدىكى مۇنۇ ھەدىسى:

ه
ه
ه
ه ه هه
مْيرَا مار امٌر
رِمع ُةَُره ُّ
رعلُمك ا رَ ا
«َانرَُ رعل اد اًّل رعْارَاًرْعرن اٍُكعْر ا رساٍيما ادٌرعلىهِررَاخُامارت رَُرَانر ُث اةٍ انرس اع ارْ دُعنرطا امٍَرلامَُ ا
ه
ه
ه
رَمَّرهذاعرتمُ ُمعه ا ارَ اج ادلىامٍ ُره رثهِاٍسه همَر
علان ا
يعر اٍلاٌرَُُّرعل اد اًّل رنا اُ اك اعر ى ا ناٍر ُث اةٍ ُنرس ُع ارْ دُعنرناٍشاا اكىرنا اةرهمىاٍ ُ ا
َّ ٍَُ ُ
رِك ا رعل ُة اعٍج هر ا
عَرعلِلهررنام ُقلٌرَ ر ه
مِررَْمٍريم هَ ه
كرَاساٍرعلٍُكه ه
يكرَانر
كرعلِلُرنام اق ا
ٍرَ ُِ ُ
كرلااق رَاكاراْ ا
برنا اَ اع اٍُهِتر الاِ ا
ْحااُرعلِلر الاِ ا
مٍَره رعلى ه ُّ ا ا ُ
ُ ا
اُ اخ ارر الاِمىا ا
ه ه
مٍَرَِم ُ ه
علِلرَاكرْممَرنام ُقلممٌرا رَاُ هَ رسهمْاه رَانممٌرََ هُْمميريممٍرَِم ا ه
مْي ارَههَن ارلاَ ُجممعرلاممَُر
رجممٍ ا ُ ارَعلِلرعلِاقم ُ
ا اا ُ ُ
معَرعلِلررَاْممٍر ُث اةممٍ ُنرنام اقم ا
معَرعلِلرنام اقم ا ا ُ
ا ا ا اُ
ه
عْلِمررَعلِلهرٍْرَاُ هَ رََاناٍرَِ ُ ه
ه
ه ه
هه
مٌرلهدُث اةمٍ انر
عرََاَ امَناهنر اذل ا
مٌرناُْ هَي ُ
مكر اٍلامٌرناىة ُ
عَرعلِل ارٍْريمُُ اد ُررسَر اٍلاٌرنام اععلِلرا رَُاَكيرَ ا
اا ا ا
ا اُ
اَ ً عرسماد ا ُررَاسا ً ا
مٍرُت م هر رنا هٌَممٌره اَلرَِم ه
مٍَر اذع ه ر ا اةلُم رمَُ» ئۇممــۇل ئەال ئەنســارالرنىڭ ئاياللىرىــدىن بىــرى
ارِمىًم ا
معَرعلِلهررناْاخُامرتمُمَُرنام اقم ا
ُ اُ
بولــۇپ ،ئــۇ پەيغەمــبەر



گە بەيــئەت قىلغــان ئىــدى .ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ :ئەنســارالر مۇھــاجىرالرنى

ئولتۇراقالشتۇرۇشقا چەك تاشلىغاندا ،ئوسمان ئىبنى مەزئۇننىڭ چېكـى ئۇنىڭغـا چىققـان .ئۇممـۇل ئەال
مۇنداق دەيدۇ :ئوسمان ئىبنى مەزئۇن بىزنىـڭ يېنىمىـزدا ياشـىدى ،ئـۇ كېسـەل بولـۇپ قالغانـدا ،بىـز
ئۇنىڭ كېسىلىگە قارىدۇق .ئۇ ئۆلۈپ كېتىپ بىز ئۇنى كىيىمىگە يۆگىگەندە ،قېشـىمىزغا پەيغەمـبەر



كىرىپ كەلدى .مەن‹ :ﷲنىڭ رەھمىتى سارا بولسۇن ئى ئەبۇسسائى  ،مەن سارا شـۇنداق گۇۋاھلىـق
بېرىمەنكى ،ﷲچوقۇم سېنى ھۆرمەتلىدى› ،دېدىم .پەيغەمبەر



مارـا مۇنـداق دېـدى« :ﷲنىـڭ ئـۇنى

ھۆرمەتلىگەنلىكىنى نەدىن بىلىسەن؟» ‹ئى ،رەسـۇلۇلالھ! سـارا دادام بىـلەن ئانـام پىـدا بولسـۇن ،مەن
بىلمەيمەن› ،دېدىم .پەيغەمبەر « :ﷲبىلەن قەسـەمكى ،ئوسـمان ئىبنـى مەزئۇنغـا ھەقىـقەتەن ئۆلـۈم
كەلدى .مەن ئۇنىڭغا خەيرلىكنى ئۈمىد قىلىمەن .ﷲبىلەن قەسەمكى ،مەن ﷲنىڭ ئەلچىسى تۇرۇپ،
ئۇنىــڭ نــېمىگە دۇ

كېلىــدىغانلىقىنى بىلمەيــمەن» دېــدى .ئۇممــۇل ئەال مۇنــداق دەيــدۇ‹ :ﷲبىــلەن

قەسەمكى ،مەن شۇندىن ئېتىبارەن بىر كىشىنى ئەسال ئاقلىمايـدىغان بولـدۇم .پەيغەمـبەر



نىـڭ شـۇ

سۆزىدىن قايغۇرغان ئىدىم›.
ئۇممۇل ئەال مۇنداق دەيدۇ‹ :مەن ئۇخالپ چۈشۈمدە ئوسمان ئىبنى مەزئۇننىڭ ئېقىپ تۇرىدىغان بىـر
بۇلىقى بار چۈشەپتىمەن .پەيغەمبەر
ئۇنىڭ قىلغان ئەمىلىدۇر» ،دېدى.



نىڭ ئالدىغا كېلىپ چۈشـۈمنى دەپ بەرسـەم› پەيغەمـبەر « :بـۇ

2

 ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پەيغەمبەر
تاشاليتتى دېگەن ھەدىسى:
1ربۇخارى رىۋايىتى

2ربۇخارى رىۋايىتى ر



سـەپەر قىلمـاقچى بولسـا ،ئايـاللىرى ئوتتۇرىسـىدا چەك
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ه
عَرعلِلهررهذاعرَاَعُرِ اُرعرَا مرٍرسم ر ه هه
مٍرْ اد رمَُ»
اٍلاٌرر اكٍ ان ارَ ُِ ُ
ااا
رِمع ُة اع ا
ْيرنُمٍكَرنامْايماُم ُعع ا
ٍرخمر الرفا ا
رخمر ال ا
اا ا
ً ا

ا

ا

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ{ :پەيغەمـبەر



ا

سـەپەر قىلمـاقچى

بولسا ئاياللىرى ئوتتۇرىسىدا چەك تاشاليتتى .قايسى ئايالىغـا بىلـلە چىقىشـنىڭ چېكـى چىقسـا ،شـۇ
ئايالىنى سەپەرگە ئېلىپ چىقاتتى}.
 ئەبۇ ھۇرەيرە



1

نىڭ ئەزانغا ۋە بىرىنچى سەپكە چەك تاشالش توغرىسىدىكى مۇنۇ ھەدىسى:

رَّر ال اه
رِ م ُ َعره رَانرياُمماا هع ُةععر الاِم همَر
مٍس ارْممٍره رعلىه م ا ع ه ارَعلَّ م ه رعلاَهَ ُ
پەيغەمـــبەر  مۇنـــداق دېـــگەن« :لاممعريمادلام ُمْرعلىم ُ
ا ِماارم اع ُةعع» «ئەگەر كىشــىلەر ئەزاننىــڭ ۋە بىرىنچــى ســەپتە نامــاز ئۇقۇغاننىــڭ ســاۋابىنى بىلســە ئىــدى،

ئۇنىڭغا ئېرىشىش ئۈچۈن چەك تاشالشقا توغرا كەلگەندىمۇ ،ئۇنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئەلـۋەتتە ئـۇالر
چەك تاشلىغان بوالتتى».

2

ئىبنى ھەجەر «قىيىن ئىشالردا چەك تاشالش ھەققىدىكى باب» دېگەننى ئىـزاھالپ مۇنـداق دەيـدۇ:
«قىــيىن ئىشــالردا چەك تاشــالش (يەنــى ئۇنىــڭ يولغــا قويۇلۇش ـى ـــــ ئــا)» دەپ مــاۋزۇ قويــۇپ ،ئــۇنى
«گۇۋاھلىق بېرىش توغرىسىدىكى بـاب» قـا كىرگـۈزگەنلىكىنى مۇنـداق بايـان قىلـدى ،چەك تاشـالش
ئارقىلىقمۇ ھەق-ھوقۇقالر بېكىتىلىدىغان بولغاچقا ،ئۇمۇ پاكىتالرنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ .خۇددى
نىزا ،دەتاالشالر پاكىا ئارقىلىق ئايرىلغاندەك ،چەك تاشالش ئارقىلىقمۇ ئايرىلىدۇ.
چەك تاشالشنىڭ يولغا قويۇلۇشىدا ئىختىالپ بـار ،ئـۇنى جۇمھـۇر ئۆلىمـاالر ئاساسـەن «دۇرۇس» دەپ
قارايدۇ .ھەنەفىي مەزھىبىدىكى بەزى ئۆلىماالر ئىنكار قىلىدۇ.
ئىبنى مۇنزىر ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھنىڭ ئۇنى «دۇرۇس» دەپ قارىغانلىقىنى ھېكايە قىلغان.
ئىمام بۇخارى چەك تاشالشنىڭ ئاساسلىق ئامىلىنى «قىيىن ئىش» دەپ قارايدۇ .ئىمام بۇخارىدىن
باشقىالر ئۇنى« :ئىككى ياكى ئىككىدىن كۆپ كىشىنىڭ بىـر-بىـرىگە ئۆتۈنـۈپ بەرگۈسـى كەلمەيـدىغان
ھەققىنى ئايرىپ بېرىش ئۈچۈن چەك تاشلىنىدۇ» دەپ ئىزاھلىغان].

3

ِِ
اه ُُِّ ُّ َّ ِ
ِ
صو ٌ
ص ًّفا َك َُسَّ ُه ْ بُنيَ ا ٌَّ َم ْن ُ
ين يُ َ اتلُو ََّ ِِف َس ِيلأ َ
ﷲتائــاال مۇنــداق دەيــدۇََّ ََّّ ِ :
ب ال ذ َ

ﷲئۆزننى

يغىىدا ۇساەھىەم بىنادەك سەى بغىۇى جىباد قىلغانالرن

(يەن

شىببىسىىىرش

ئىۇرۇش ەيدانىىدا دۈشىمەنلەرگە

ئۇچ اشقان چاغدا ەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇى غازات قىلغانالرن ئ دوست تۇتىدۇ.

4

مۇئمىنلەر سـېپىنىڭ كۈچىيىشـى كىشـىلەر ئوتتۇرىسـىدىكى رىشـتىلەرنىڭ كۈچىيىشـى ئـارقىلىق
ۋۇجۇدقــا چىقىــدۇ .خــۇددى ئەبــۇ مۇســا
پەيغەمبەر





نىــڭ رىــۋايەت قىلغــان تۆۋەنــدىكى ھەدىســىدە كەلگىنىــدەك،

مۇنداق دېگەن:

مٍنريا َُ م ُّررسماد ُم رمَُرسماد
«عل ُةممؤهْ ُرعرلهل ُةممؤهْ هرعر اكٍلُُمىمِام هر

ً ممٍ» «مـــۇئمىن مـــۇئمىن ئۈچــۈن بـــۆلەكلىرى بىـــر-بىرىنـــى

چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇ» ،دەپ بارماقلىرىنى بىر-بىرىگە كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتتى.

5

هه
ْير
نۇئمان ئىبنى بەشىر  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ ،پەيغەمـبەر  مۇنـداق دېـگەنْ« :ثا ُمررعل ُةمؤْى ا
عْح هعْرَتادم م ممٍطُهُ هعْ،رْثام م ممررعْلُ م م م هره اذعرعشم م مماا اك ه
ه رتام م ممع هعُ هْْرَتام م ممر ُه
مع هررَعُْةم م ممى»
ىرْىم م ممَُر ُ م م م نمعرتام م م ع اىرلم م ممَُرِم م ممٍكهُررعْلُ م م م هرسٍلُم م م ار
ا
ا
ا ُ اا
1ربۇخارى رىۋايىتى

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

3ر«فەتھۇل بارى»  -5جىلد  -232بەتتىن  -234بەتكىچە
4رسۈرە سەپ -4ئايەت

5ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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«مۇئمىنلەرنىڭ مىسالى ،ئۆزئـارا دوستلىشـىش ،كۆيۈنـۈش ۋە يـار-يـۆلەك بولۇشـتا بىـر پۈتـۈن بەدەنـگە
ئوخشايدۇ .بەدەندىن بىرەر ئەزا ئاغرىسا ،پۈتۈن بەدەندىن ئۇيقۇ قېچىپ ۋە قىزىپ ئارامسىزلىنىدۇ».

1

مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىمان رىشتىسى قانچىكى كۈچەيسە ،جىھادىي سەپنىڭ كۈچىمـۇ شـۇنچە
ئېشــىپ بارىــدۇ .ئەمىرنىــڭ مەجبــۇرىيىتى ،جىھــاد ســېپىنىڭ كــۈچىنى زورايــتىش ئۈچــۈن ،ئــاۋۋال
مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىمان رىشتىسىنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىشتۇر.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ يەتتىنچىسى ـــ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ قابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈش
ھەربىي تەلىم-تەربىيە الگېرلىرى ،جىھادنىڭ باسقۇچلىرى ئىچىدە ئورۇن ئالغان بىـر باسـقۇ
شۇ باسقۇچالرنىڭ ئىچىدىكى بىرىنچى باسقۇ

يـاكى

بولۇپ ،ئەمىر الگېردىن ئەزاالرنى ھەر تەرەپلىمە ئەتراپلىق

يېتىلدۈرۈپ چىقىرىشى الزىم .بـۇ يېتىلـدۈرۈش ،ئەزاالرنـى جىھادنىـڭ تۈرلـۈك باسـقۇچلىرىدا ھەر خىـل
مۇھىم ئىشالرغا بۇيرۇپ ،ئەھمىيەت بېرىش ئارقىلىق ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە يېتىدۇ.
پەيغەمبەر



مۇنداق

ه
ٍسر اكٍ ه سه هررعل هةٍكاهار
دېگەن ئىدىّ « :ناٍرعلى ُ

رُت ُ رنهِعٍرَ ه
رتا اك ه
عَلام راً» «كىشىلەر ھەقىقەتەن
ُ
ٍُ ا ا ا

يــۈز تــۆگىگە ئوخشــايدۇ .ســەن شــۇنچە كــۆپ تــۆگىلەر ئىچىــدىن مىنىــدىغىنىنى ناھــايىتى تەســتە
ئۇچرىتىسەن».

2

(ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن):

«َ ه
عَلام راً
ا

ـــ راھىلە» ئەرەبچە سۆز بولۇپ ،مىنىشكە يارايدىغان تۆگىنى

كۆرسىتىدۇ .مىنىشكە يارايدىغان تۆگە بېشى يۇمشاق ،ئاسان بوي سۇنىدىغان بولۇشى كېرەك.
ھەدىسنىڭ مەزمۇنى مۇنـداق ،كىشـىلەرنىڭ كۆپىنچىسـى يېتەرسـىز ،پەزىلەتلىكلىـرى ئـاز .ھەمـمە
ئەھۋالىدىن ئادەم رازى بولىدىغان ،مۇكەممەل ياخشى سۈپەت ئىگىلىرى ئاز تېپىلىدۇ].

3

ھەدىـس كىشــىلەرنىڭ قـابىلىيەتلىرى بىــردەك بولمايـدىغانلىقىغا ،يەنە بىــر تەرەپـتىن ھەمــمە رازى
بولىدىغان ئادەمنىـڭ ئازلىقىغـا دااللەت قىلىـدۇ .بـۇ تەربىـيىلەپ يېتىلـدۈرۈش ۋە ياخشـى تالالشـنىڭ
مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

اه ي ُْمنُك أَ َّْ تُ َُُّْوا األَماسَ ِ
اى ِ َُ أ َْهلِ َه ا
َ
مەن بـــۇرۇن ﷲتائاالنىـــڭْ ُ ُ َ ََّ ََّّ ِ :

شىببىسىىىىرش

ئا انەتلەرن ئىگىسىگە قاياۇرۇشىقا بۇي ۇيىدۇ 4دېـگەن سـۆزىنى ۋە پەيغەمـبەر

هه
مر:رَاكِ م
ناممٍنماا ررعلُممٍ ا را»ر ِم ا

ﷲسىىىىلەرن

 نىـڭ« :ه اذعرهمِهد ه
ٌرعل ااٍْنمااُر
ُا

مٍَر:ر«ه اذعرَ هِ م ا رعلاْممررلهغام ه
معرَاْلهم هرمَ» «ئامـــانەت زايە بولســـا قىيـــامەتنى
هممٍ ااُم اعٍ،ر ام ا
ا ره ا
ُ
ُ

كۈتكىن»‹ .ئامانەت قانـداق زايە بولىـدۇ؟› دەپ سـورالغاندا ،پەيغەمـبەر (« :خەلىپىلىـك ،ئەمىرلىـك،
قازىلىق ،مۇپتىلىق ۋە بۇنىڭـدىن باشـقا دىنغـا ئائىـا) ئىشـالر ئـۆز ئەھلىنىـڭ غەيـرىگە تاپشـۇرۇلغاندا
قىيامەتنى كۈتكىن» 5،دەپ جاۋاب بەرگەن ھەدىسىنى كەلتۈرگەن ئىدىم.
1ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
2ربۇخارى رىۋايىتى
3ر«فەتھۇل بارى»  -11جىلد  -335بەت
4رسۈرە نىسائ  -58ئايەت ر
5ربۇخارى رىۋايىتى
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ھوقۇق-مەنسەپ ۋە خىزمەتلەر ئامانەتتۇر .بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر
تەلەپ قىلغاندا دېـگەن مۇنـۇ

رهمدهِ
سـۆزى:ر«يامٍرَاسامٍر اذَرهن ا
مك ا

ئاجىزدۇرسەن ،ئۇ ھوقۇق ئامانەتتۇر».

1



نىڭ ئەبۇ زەر



غا ئۇ خىزمەت

ه
اٍْنما ران» «ئـى ،ئەبـۇ زەر! سـەن ھەقىـقەتەن
ن ارَ نم اعمٍرَ ا

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ ئامانەتنىڭ ئەھلىنى بىلىش پەرز ،يەنى ھوقـۇق-مەنسـەپ ۋە خىزمەتلەرنـى ﷲۋە
ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغاندەك ،ئۆز ئەھلىگە تاپشـۇرۇش ئاسـان بولسـۇن ئۈچـۈن ،ھەربىـر خىـزمەتكە اليىـق
كىشىنى بىلىش الزىم ،شۇرالشقا ئەزاالرنىڭ قابىلىيەتلىرى ۋە سەۋىيىلىرىنى تونۇپ يېتىش ھەرقانـداق
ئەسكىرىي الگېرنىڭ ئاساسلىق نىشانلىرىدىن بىرى بولۇشى كېرەك.
ئەزانى ياخشى باھاالش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ۋاسىتىلەر بويىچە ئىش كۆرۈشكە بولىدۇ:
( )1ھەربىر شەخسنىڭ ئەزالىق ساالھىيەت جەدۋىلىنى تۇرغۇزۇش
مەشــىق الگېرىغــا كەلــگەن ھەربىــر شەخســنىڭ ئەزالىــق ســاالھىيىتىنى تۇرغۇزســا بولىــدۇ ،ئــۇنى
تۆۋەندىكى مەلۇماتالر بىلەن ئەزا ئۆزى تەيياراليدۇ:
 ئىسىم-فامىلىسى
 ئەزا شــەھىد بولســا يــاكى مۇســىبەتكە ئۇچرىســا ،يــېقىن ئــۇرۇق-تۇغقــانلىرىنى بــۇ خەۋەردىــن
ۋاقىپالندۇرۇش ئاسان بولسۇن ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئىسىم ۋە ئادرېسلىرى
 تۇغۇلغان ۋاقتى (مەن بۇرۇن ھوقۇق-مەنسەپلەرگە ئادەم قويۇش توغرىسـىدا ياشـقا رىئـايە قىلىـش
مەسىلىسىنى بايان قىلغان ئىدىم ـــ ئا)
 مەدەنىيەت سەۋىيىسى
 دىنىي سەۋىيىسى ۋە ئارخىپى
 خۇسۇسىي تەجرىبىسى ۋە ئىقتىدارى
 ئىلگىرىكى ئەسكىرىي سەۋىيىسى
 ياخشى بىلىدىغان تىلى
 ئىلگىرىكى ۋە ھازىرقى كەسپى
 تەن ساغالملىقى .ئەگەر كېسەل بولسا ،قانداق كېسەل ئىكەنلىكى
 تۇرمۇش پۇلى بېرىلىدىغان بولسا ،ئائىلە ئەزالىرىنىڭ سانى ۋە ئۇالرنىڭ يېشى
 ئەسكىرىي الگېر ئىدارىسىدە قويغان ئامانەتلىرى
 شەھىد بولسا ئىجرا قىلىنىش ئۈچۈن قالدۇرغان ۋەسىيىتى
ئەگەر ئەسكىرىي الگېـر مەسـئۇلى بۇنىڭـدىنمۇ باشـقا مەلۇمـاتالرنى قوشۇشـنى تـوغرا تاپسـا ،قوشسـا
بولىدۇ.
بۇنداق مەلۇماتالرنى تەييارالشنىڭ شەرئىي دەلىلى ،ئەمىرۇلمۇئمىنىين ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



نىڭ

ئەسكەرلەرنى تىزىمالش ئۈچۈن خاتىرە تۇتقان سۈننىتىدىن ئېلىنغان .بۇ خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد



نىـڭ

مەسلىھەتى بىلەن بولغانمۇ دېيىلگەن .شۇ چاغ ھىجرىيىنىڭ  -23يىلى ئىدى.

2

( )2ئەگەر ئەمىــر باشــقا مەلۇمــاتالرنىمۇ بىلمەكچ ـى يــاكى ئــۇ ئەزانىــڭ يازغــان نەرسىســى توغرۇلــۇق
تولۇقلىما مەلۇمات سورىماقچى بولسا ،ئۇنىڭ ئۆزىدىن سورىسا بولىدۇ ،چـۈنكى ،ئەمىرنىـڭ بـۇنى سـوراش
ھوقۇقى بار.
1رمۇسلىم رىۋايىتى

2رماۋەردىنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى  -233بەتتىن  -236بەتكىچە ،ئەبۇ يەئالنىڭ «ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە» ناملىق كىتابى -243
بەتتىن  -243بەتكىچە.

126

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

معَرللاررسمادثمًٍ ارَُْمْرذاََر
تىرمىزى ئەبۇ ھۇرەيرە  نىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى رىـۋايەت قىلىـدۇ :سما ادم ا ارَ ُِ ُ
َنر-رنامْاتاىر لامىرَجممررْمىمعْ هرْممعرَاَم ا ث هعْ ه
م ا ُرناٍِماامقرَاْْرناٍِماامقرَار ُكمررَجممر هرْمىمعْر-ريمدم همنرْمٍرْدممَ هرْمعرعل ُقمر ه
مٍَ:ر اْممٍر
رِممىًٍ،رنام اق ا
ا
اُ
ا اُ ُ
ا ا ُ ُ ا ا اا ُ ا
ٍَ ه
مٌرَ هاْمعُْْر»
مٍَ:رنما ادمْ،ر ا
معَُرعلُام اق امره رنام اق ا
معَُرعلُام اق امره،رنام اق ا
مٍَ:رَ ااْ اد ا
اْ اد ا
كرياٍرنًُّلا ُن رنام اق ا ا
مك ُ
رِ ا
عرَ ُِ ا
عرَاكم اذ ا
مٍَ:ر«نٍذ اْمبرناْان ا ُ
:رْدمير اكم اذ ا
پەيغەمبەر



بىرنەچچە كىشىلىك بىر قوشـۇننى ئەۋەتمەكچـى بولـۇپ ،ئـۇالردىن قۇرئـان ئوقۇشـنى تەلەپ

قىلدى .ھەربىرى قۇرئان كەرىمـدىن ئـۆزى بىلگەننـى ئوقـۇدى .ئـۇالر ئىچىـدىن يېشـى كىچىكـرەك بىـر
ئادەمنىڭ قېشىغا كېلىپ:
ـــ ئى پاالنى! سەن نېمىنى بىلىسەن؟ ـــ دېدى .ئۇ ئادەم:
ـــ مەن مۇنۇ ،مۇنۇ سۈرە بىلەن بىرگە سۈرە بەقەرەنى بىلىمەن ،ـــ دېدى .پەيغەمبەر :
ـــ سەن سۈرە بەقەرەنى بىلەمسەن؟ ـــ دېدى .ئۇ ئادەم:
ـــ ھەئە ،ـــ دېدى .پەيغەمبەر :
ـــ بار! سەن ئۇالرنىڭ ئەمىرى ،ـــ دېدى.

1

مۇنداق ئادەمنى مەسئۇل قىلىش ،ئۇالرنىڭ باشقا جەھەتتىكى قـابىلىيەتتە ئوخشـاش ئىكەنلىكىـگە
قارىتىلغان .چۈنكى ،مەن يۇقىرىدا دىنىي جەھەتتە غەيرى ئەۋزەل كىشى باشقىالرغا قارىغاندا خىـزمەتكە
ياراملىق بولسا ،شۇنى مەسئۇل قىلىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى سۆزلەپ ئۆتتۈم.
( )3ئەزانىڭ ئىستىلىنى كۆزىتىش
ئەســكىرىي الگېــرالر ئىككــى نۇقتىــدىن ئەزانىــڭ ئىســتىلىنى كۆزىتىشــنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ئــورۇنلىرى
ھېسابلىنىدۇ:
 ئەزانىڭ خۇسۇسـىي ئىسـتىلىنى ،يەنـى ئەدەب-ئەخالقـى ،ئىبـادىتى ،پەرزكـارلىقى ۋە خىزمەتنـى
پۇختا ئىشلىشى قاتارلىقالرنى كۆزىتىش
 ئەزانىڭ قېرىنداشلىرى ئالدىدىكى ئىستىلىنى كۆزىتىش
ﷲخالىسا  -5بابتا بۇ مەسـىلە توغرۇلـۇق تـوختىلىمەن .مەن ئەزانىـڭ قېرىنداشـلىرى ئالدىـدىكى
ئىستىلىنىڭ ئۇالردىن ئەرزىيەتنى يىغىش ۋە ئۇالرغـا مەنـپەئەت يەتكۈزۈشـتىن ئىبـارەت ئىككـى تەرىپـى
بارلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
تۆۋەنــدىكى ئەســەر ئەزانىــڭ ئىســتىلىنى باھاالشــتا ئەســكىرىي الگېرالرنىــڭ نەقەدەر مــۇھىم رول
ئوينايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

سۇاليمان ئىبنـى ھەرب رىـۋايەت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ { :اشم هع ا رَجمرر هىم ا ر ُةمررسم هعرعْلاا ه
مٍب ارَ هه امىرعلِلُر اىمَُر
اُ ن
اا
مكرعك ه
مٍَ:رسهمْ ه
رشمى ر
مٍَ ارَ ُج نمر هرْ امعرعل اقمعه :رَانامٍرَا هرنُمَُر ا ا
مك.رنام اق ا
سه اَ اع اٍُ رنام اق ا
اى ا
مٌ هربامعريماد هرنُ ا
مك ارَ اريا ُ ُّمرا رَانر ارَا هرنُ ا
مٌرَا هرنُ ا
ٍَرلارَُ:رلاُ ُ
مكر
مٍَر:ر ا.ر ا ا
فرلاِملارَُر اَنما اع اٍَُ ارَاْ اخلاَُ ارَاخار اجَُ ر ا ا
ٍَ:رسهٍل اد ا علاها ارَعل اُ هر.رنام اق ا
تامد هرنَُُ ر ا ا
رج ٍَُا رعلاُ اَنرعل هذىرتامد هر ُ
مٍَ:رنا ُة اد هٍْلُ ا
ٍَ:رنام ُع اع ا
ه
هه
مٍَ:رنامرنهِ ُق ا ه
مىرْ اكمٍ هَه رعلاخمًّلا ها ر
سهٍل هيىاٍ هَ ارَعل هَاْ هْرعلل اذي هعرفهه اةمٍريُُماا ا َُّر الامىرعل امعاَهٍ ر ا ا
مكرَرعلُم اُ هررعلمذىريُُماا ا َُّرسمَر الا ا
مٍَ:ر ا.ر ا ا ا
ٍَرلهلرج هر:رعك ه
مك} {بىـر ئـادەم ئـۆمەر ئىبنـى خەتتـاب  نىـڭ قېشـىدا
ٌ هربامعريماد هرنُ ار
ا ار
ٌرتامد هرنَُُ ُ
ٍَ:ر ا.ر ا ا
ٍَ:رلاُ ا
رَّر ا ا ُ

گۇۋاھلىق بەردى .ئۇنىڭغا ئۆمەر :
1رتىرمىزىي بۇ ھەدىسنى «ھەسەن» دېگەن.
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ـــ مەن سـېنى ھەقىـقەتەن تونۇمـايمەن .مېنىـڭ سـېنى تونۇماسـلىقىمنىڭغۇ سـارا زىيىنـى يـوق،
شۇنداقتىمۇ ،قېشىمغا سېنى تونۇيدىغان بىر ئادەمنى ئېلىپ كەل ،ـــ دېـدى .كىشـىلەرنىڭ ئىچىـدىن
بىر ئادەم:
ـــ ئى ئەمىرۇلمۇئمىنىين! مەن ئۇنى تونۇيمەن ،ـــ دېدى .ئۆمەر :
ـــ سەن ئۇنىڭ نېمىسىنى تونۇيسەن؟ ،ـــ دېدى .ھېلىقى ئادەم:
ـــ ھەقىقىي مۇسۇلمانلىقىنى ۋە پەزىلىتىنى تونۇيمەن ،ـــ دېدى .ئۆمەر :
ـــ سەن ئۇنىڭ كېچە-كۈندۈزىنى ،كىرگەن-چىققىنىنـى بىلىـدىغان ئەڭ يـېقىن قوشنىسـىمۇ؟ ــــ
دېدى .ھېلىقى ئادەم:
ـــ ياق ،ـــ دېدى .ئۆمەر :
ـــــ ســەن ئۇنىــڭ بىــلەن ئۇنىــڭ پەرزكارلىقىغــا دااللەت قىلىــدىغان تەرــگە-تىلــال بىــلەن مۇئــامىلە
قىلغانمۇ؟ ھېلىقى ئادەم:
ـــ ياق ،ـــ دېدى .ئۆمەر :
ـــ سەن ئۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ گۈزەل ئەخالقلىرىغا دااللەت قىلىدىغان بىرەر سەپەردە ھەمراھ بولغانمۇ؟
ـــ دېدى .ھېلىقى ئادەم:
ـــ ياق ،ـــ دېدى .ئۆمەر

:

ـــ سەن ئۇنى تونۇمايدىكەنسەن ،ـــ دېدى .ئاندىن ئۇ ئادەمگە:
ـــ مېنىڭ قېشىمغا سېنى تونۇيدىغان ئادەمنى ئېلىپ كەل! ـــ دېدى}.

1

بۇ ئەسەرنى فىقھىشـۇناس ئۆلىمـاالر ھۆكـۈم چىقىـرىش ۋە گۇۋاھلىـق بېـرىش توغرىسـىدىكى بـابالردا
كەلتۈرى ـدۇ .ئــۆمەر



قوشــنىدارچىلىق ،ئىقتىســادىي مۇئــامىلە قىلىــش ۋە ســەپەردە بىــرگە بولۇشــتىن

ئىبارەت ھەقىقىـي مۇسـۇلمانلىققا ۋە گـۈزەل ئەخالققـا دەلىـل قىلىـپ كەلتۈرۈشـكە بولىـدىغان نۇرغـۇن
ئىشــالرنى زىكــرى قىلــدى .ئەســكىرىي الگېــرالردا يۇقىرىقىالرنىــڭ بەزىســى يــاكى ھەممىســىنىڭ (يەنــى
قوشــنىدارچىلىق ،ئىقتىســادىي مۇئــامىلە قىلىــش ۋە ســەپەردە بىــرگە بولۇشــنىڭ ـــــ ئــا) تولــۇق
تېپىلىدىغانلىقىدا قىلچىمۇ شـەك يـوق .يەنە كېلىـپ ،بـۇ الگېـرالر كىشـىلەرنى باھـاالش ۋە ئۇالرنىـڭ
ئىستىلىغا يەكۈن چىقىرىشنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ئورۇنلىرى ھېسابلىنىدۇ.
( )4ئىمتىھان ئېلىش
ئەمىــر قــول ئاســتىدىكىلەرنىڭ ئىگەللىـگەن سەۋىيىســى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىقتىــدارىنى بىلىــش ئۈچــۈن
ئىمتىھــان ئۇيۇشــتۇرۇش ھوقــۇقى بــار .بــۇ ئىمتىھــان بەزىــدە نەزەرىيىــدىن بولســا ،بەزىــدە ئەمەلىــي
پائالىيەتلەردىن بولىدۇ ياكى بەزىدە تالۇت ئۆز ئەسكەرلىرىنى سىنىغاندەك پىسخىكا جەھەتتە بولىدۇ.
( )5ئەزا توغرۇلۇق كىشىلەردىن سوراش
بۇ مەسلىھەتلىشىش بابىغا كىرىدۇ.
ئەمىر ئەزا توغرۇلۇق ،ئۇنى تونۇيدىغان ۋە ئىلگىـرى ئۇنىـڭ بىـلەن ئارىالشـقان كىشـىدىن سـورايدۇ.
بولۇپمۇ ،ئۇنىڭ بىلەن ئـۇزۇن مـۇددەت بىـرگە ياشـىغان ئادەمـدىن سـورايدۇ .چـۈنكى ،ئىنسـانغا نۇرغـۇن
خىسلەتلەر ئۇزۇن مۇددەت بىللە ياشىماي تۇرۇپ ئاشـكارا بولمايـدۇ .ئەسـكىرىي الگېـرالردا بولسـا ،ئـۇزۇن
ئارىلىشىش پۇرسىتى بولمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈر تېپىلسا ،ئەمىـر ئـۇ ئەزا توغرۇلـۇق ،بۇنـدىن بـۇرۇن
ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ياشىغان كىشىدىن سورايدۇ.
1رشەيخ ئەلبانىي بۇ ھەدىسنى «سەھى » دېگەن« .ئىرۋائۇل غەلىيل تەخرىجۇ ئەھادىسۇ مەنارىس سەبىيل»  -8جىلد  -263بەت  -2637ئەسەر
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بىر ئادەمدىن بىرەر شـەخس توغرۇلـۇق سورالسـا ،سـورىغان نەرسـىدىن خەۋەر بېرىشـى پەرز ،چـۈنكى،
بۇنىڭدا ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى بار.
پاتىمە بىنتى قەيـس رەزىيەلالھـۇ ئەنھـادىن رىـۋايەت قىلىنىـدۇكى ،مەن پەيغەمـبەر
كېلىپ‹ :ئەبۇ جەھمى بىلەن مۇئـاۋىيە مارـا تـوي تەلىپـى قويـدى› ،دېـدىم.

رعلدٍَّر معر
َّدلُع ن ر ا
رٍَْرلَ،رٍََْرَسعرعْلاع هْرنًّلري ا ُ ا
نا ُ
ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەۋف

مٍرْ ادٍ هَيماُ،ر
پەيغەمـبەر ُ َْ« :

ٍتههق هرمَ» «مۇئاۋىيە بولسا ،نامرات؛ ئىقتىسادى يوق ئـادەم.

ئەبۇ جەھمى بولسا ،يەلكىسىدىن ھاسىسى چۈشمەيدىغان ئادەم» دېدى.





نىـڭ قېشـىغا

خەلىــپىلىككە ئوســمان



نــى ئەلــى

1



دىــن ئىلگىــرى قىلىشــقا بەل

باغالشتىن بۇرۇن ،مۇھاجىرالر ،ئەنسارالر ۋە ھەربىي قوماندانالردىن بولۇپ كۆپ سانلىق مەدىـنە خەلقىـگە
مەسلىھەت

سالغان ئىدى .ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفَ{ :اٍْرسماد ُ رياٍر اله ُّيرههَنرنا ار ُ ره رَاْ هررعلى ه
ٍسرناملاْرَ ااَُْمْريمادم هلُع انر

ن} {ئـى ئەلـى! مەن كىشـىلەردىن پىكىـر ئېلىـپ كـۆردۈم ،ئۇالرنىـڭ ئوسـمانغا بىـر كىشـىنى تەڭ
سهدُث اةمٍ ار

قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم} ،دېدى.

2

مانا بۇ ئەمىرنىڭ ئەزاالرنى ئۆز ئورنىدا قويۇشى ،خىزمەتتىن ئىبارەت ئامانەتنى ﷲۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى
بۇيرۇغانــدەك ئــۆز ئەھلىــگە تاپشۇرۇشــى ئۈچــۈن ،ئۇالرنىــڭ سەۋىيىســى ۋە ئىقتىــدارىنى ئۆلچەشــتە
قوللىنىدىغان بەزى ۋاسىتىلەردۇر.
سەۋىيە ۋە ئىقتىدارنى ئۆلچەشتە يـاردەم بېرىـدىغان ئەڭ مـۇھىم نەرسـىلەر ،يـاش-قـۇرامى ،شـەرئىي
بىلىمى ،مەدەنىـيەت سەۋىيىسـى ،ئەسـكىرىي تەجرىبىسـى ،سـاغالملىق ئەھـۋالى ،ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي
ئىستىلى ،قېرىنداشلىرى بىلەن بولغان ئىستىلى ۋە ئـائىلە ئەھـۋالى قاتـارلىقالردۇر .مەن يۇقىرىـدا بـۇ
خىسلەتلەرنى بىلىش ۋە ئۆلچەشنىڭ ۋاسىتىلىرىنى بايان قىلىپ بولدۇم.
ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ سەككىزىنچىسى ـــ جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي جەھەتتە تەييارلىق كۆرۈش
ئومۇمەن ئىسالم الگېرلىرى ،بولۇپمۇ ،ھەربىي تەلىم-تەربىيە الگېرلىرى قېرىنداشـالرنى بەزىسـىنىڭ
بەزىسىگە كۆرسـەتمە بېرىشـى ،تەربىـيىلەپ يېتىشتۈرۈشـى ۋە ئـاممىۋىي ھەرىكەتلەرنـى ئېلىـپ بېرىشـى
قاتارلىق جەھەتلەردە پىشۇرىدىغان ئىمانىي تەربىيىنىڭ مۇنبەت مەيدانى.
ئىمانىي تەييارلىق ،ﷲتائاالنىڭ مۇئمىنلەرگە بېرىدىغان ياردىمىنىڭ تەقدىرى قانۇنىيىتىنى روياپقا
چىقىرىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان شەرتلەرنىڭ بىرى .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيـدۇ:

ص ُن
َ وَك ا ََّ َح ًّ ا ََلَْي نَ ا سَ ْ

ِ
ْي  ىىۇئمىنلەرگە يىىاردەم قىلىىىى بىىىرگە تېگىشىىلىك بغىىىدى 3.ﷲتائــاال يــاردەم قىلىشــنى پەقەت
ال ُْم ْْمنِ َ
مۇئمىنلەرگە خاس قىلدى.

بىز بۇ ماۋزۇدا تۆۋەندىكىلەرنى دەرس قىلىمىز:
بىرىنچى( .ﷲنىڭ مـۇئمىنلەرگە) يـاردەم بېـرىش قانۇنىيىتىنىـڭ ۋۇجۇدقـا چىقىشـى يـاكى ئۇنىـڭ
ۋۇجۇدقا چىقماي كېچىكىپ قېلىشىدىكى بەش ئاساس
ئىككىنچى .جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشنىڭ ئەھمىيىتى
1ر بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ،بۇ ھەدىسنى ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ «رىيازۇس سالىھىين» ناملىق كىتابتا «دۇرۇس بولىدىغان غەيۋەتلەر» دېگەن بابتا
زىكرى قىلغان.
2ربۇخارى رىۋايىتى  -7237ھەدىس

3رسۈرە رۇم  -47ئايەت ر
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ئۈچىنچى .ئىمانىي تەييارلىقنىڭ بەلگىلىرى
تۆتىنچى .ئەمىرنىڭ ئىمانىي تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى
بەشــىنچى .قۇرئــان ۋە ھەدىســكە ئېسىلىشــتىكى ئاساســالر (يەنــى ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائەنىــڭ
نىزامنامىسى -1 ،تولۇقلىما)
ئالتىنچى .جىھادنىڭ ئاساسلىق كۆرسەتكۈچلىرى ( -2تولۇقلىما)
يەتتىنچى .مۇسۇلمان مۇجاھىدنىڭ ئىلىم تەلەپ قىلىشىنىڭ ھۆكمى ( -3تولۇقلىما)
سەككىزىنچى« .جىھادقـا تەييـارلىق كۆرۈشـتىكى مەقسـەت نـېمە؟ جىھادنىـڭ پەرز بولۇشـى ئۈچـۈن
دۇرۇس مۇسۇلمان بولۇش شەرتمۇ؟» دېگەن مەسىلىلەر توغرىسىدا ( -4تولۇقلىما)
بىرىنچى( .ﷲ نىڭ مۇئمىنلەرگە) ياردەم بېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ياكى ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقماي كېچىكىپ
قېلىشىدىكى بەش ئاساس
 )1ياردەم پەقەت يىگانە ﷲتائاالنىڭ قولىدا
 )2ﷲتائاال مۇئمىن بەندىلىرىگە ،دۇنيادا ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە
قىلدى
( )3ﷲتائاالنىــڭ) يــاردەم قىلىشــقا بەرگەن ۋەدىســى ،پەقەت كامىــل مــۇئمىنلەرگە خــاس .ھەربىــر
مۇئمىننىڭ بۇ ۋەدىدىن ئالىدىغان نېسىۋىسى ئۆزىنىڭ ئىمانى مىقدارى بىلەن بولىدۇ
 )4بۇ ۋەدىنىڭ كېچىكىپ قېلىشـى ،ئۇنىـڭ ئىمـانىي شـەرتلىرىنىڭ ۋۇجۇدقـا چىقمـاي كېچىكىـپ
قالغانلىقىدۇر
 )5ئەگەر ﷲنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىلەن بەرگەن بۇ ۋەدىسى كېچىكىپ قالسا ،بەندە تاكى
ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ بۇ ۋەدىنىڭ شەرتلىرىنى تولۇقلىمىغۇچە ئۇ ياردەمگە اليەقەتلىك بواللمايدۇ
بۇ ئاساسالرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچە:
 )1ياردەم پەقەت يىگانە ﷲتائاالنىڭ قولىدا.

بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىـڭ :وم ا النَّص ن َِّن ِم ن َِ ْن ِ َِّ
اه ََ ِزي ز ح ِ
َ ي ٌ
ْ
اه ِ ََّّ ََّ ٌ َ
ََ
ُْ
شېلىدۇ .ﷲھەقىقەتەن غاىىراۇر ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇر 1دېگەن سۆزىدۇر.

يىاردەم پەقەت ﷲتەرنپىىدننال

بۇ ئايەت كەرىمە خاسالشـتۇرۇش يوللىرىنىـڭ ئەڭ كۈچلـۈكى بولغـان « َم ا» ۋە «َِّن»نـى ئـۆز ئىچىـگە

ِ
ِ
ص ُنُك ْ ِم ْن بَ ْع ِ هِ
ص ْنُك ْ َّ
ب لَ َُ ْ َوِ َّْ َيَْ ُذلْ َُ ْ فَ َم ْن ذَا الَّذي يَ ْن ُ
ئالغان .بـۇ ئۇقـۇمنى ﷲتائاالنىـڭ َّْ ِ :يَ ْن ُ
اهُ فَ ا غَال َ
ئەگەر ﷲسىلەرگە يىاردەم بەرسىە سىىلەرن ھىېچ شىشى يېاەىمەيىدۇ .ئەگەر ﷲسىىلەرگە يىاردنمىن تەرك
ئەتسە ﷲتى باشقا سىلەرگە شىم ياردەم بې ندۇ؟ 1دېگەن سۆزىدىنمۇ بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
بۇ ئۇقۇم ھۇنەين غازىتىدا بەزى ساھابىلەرنىڭ كاللىسىدىن كۆتۈرۈلۈپ ،ئۆزلىرىنىڭ كۆپلۈكى بىـلەن
مەغرۇرلىنىپ قېلىۋىدى ،ﷲتائاالنىڭ ئىزنىسىز سان ۋە تەييارلىق ھېچنەرسىگە ئەسقاتمايدىغانلىقىنى

اهُ ِِف
ص َنُك ْ َّ
ئۇالرنىڭ تونۇۋېلىشى ئۈچۈن مەغلۇبىيەت يۈز بەردى .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيـدۇ :لََ ْ سَ َ
مو ِ
ِ
ي ِِبَا ر ُحَ ْ َّ
اع َن َكثِ ٍَِ َويَ ْوَم ُحنَ ْ ٍ
ين َُّ أَس َز َ
ْي ِ ْذ أَ َْ ََُْت َُ ْ َكثْ َنتُ َُ ْ فَ لَ ْ تُغْ ِن ََ ْن َُ ْ َش ْيئًا َو َ اقَ ْ
ت ََلَْي َُ ْ األ َْر ُ َ
ت َُّ َول ْي تُ ْ ُم ْ ب ِن َ
ََ
ِ
ِ
وُا َْ تَ نوه ا و ََ َّذ َّ ِ
ِِ
َّ ِ
ين ﷲسىىىلەرگە
ين َك َف ُنوا َو َذلِ َ
اهُ َس َينَتَأُ ََلَ َر ُس ولأ َو ََلَ ال ُْم ْْمنِ َ
ْي َوأَس َز َ ُجنُ ً ْ َ ْ َ َ َ
ك َج َزاَُ الْ ََ اف ِن َ
َ ال ذ َ
1رسۈرە ئال ئىمران  -126ئايەت ۋە سۈرە ئەنفال -13ئايەت ر
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نۇرغىىۇن جەڭ ەيدانلى نىىدا ۋە ھ ىۇنەي
سانىاالرنى

شۆپلىشىدن

شىنىىىدە (يەن ى

خۇشاىلىنىپ شەتاىاالر (يەنى
سانىاالر  21ى

دېدناالر بۇ چاغدا سىلەرنى

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

جېاىىىدەئ ھەقىىىقەتەن يىىاردەم بەردى .ئەين ى
بىگىىن بىرنىى
سان

دۈشمىنىاالرنى

سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى( .قاتاىق قغرققىنىاالردن ئ شەڭ زېمى
بغىۇى رەسۇىۇىالھن

سىانىمىر شىۆى

ەغلىۇى بغىمىايمىر

 0444ئىدىئ سانىاالرنى

سىلەرگە تار تۇيۇىىدى .ئانىدن

ئازغىنە ۇئمىنلەر بىلەن تاشالىئ ئارقاڭالرغا قاراى قاچاىاالر .ئاندن

ۇئمىنلەرگە ( ەرھە ەت قىلىپئ خاتى جە لىك بېغىشلىدى سىلەرگە قغشىۇنالرن
پەرنشاىلەرن ئ چىشىردى ئۇالرن

سىلەر شۆر ىدناالر (شۇنى

(ئۆىاىرۈش ۋە ئەسى ئېلىنىى بىلەنئ ئازابلىدى شاپى الرنى

(يەنى

ۋاقىااىىا
شۆپلىىش
( ەغلىۇى

پەيغە رىى نگە ۋە
سىىلەرگە يىاردە گە

بىلەن سىلەر غەىىرە قىلدناالرئ ﷲشاپى الرن

جازاس ئەنە شۇ.

2

ﷲتائاال ئۇالرغا ئۆزلىرى مەغرۇرالنغان بۇنداق كۆپلۈكسىزمۇ نۇرغۇن ئورۇنالردا يـاردەم بەرگەنلىكىنـى؛
مەغرۇرلىنىپ كۆپلۈككە مايىل بولۇپ كەتكەندە ،كۆپلۈكنىڭ ھېچنەرسىگە ئەسـقاتمىغانلىقى ۋە مەغلـۇپ
بولغانلىقىنى؛ مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن ﷲتائـاال ياردەمنىـڭ پەقەت ئـۆزى تەرىپىـدىن ئىكەنلىكـى ۋە
كۆپلۈكنىڭ ھېچنەرسـىگە ئەسـقاتمايدىغانلىقىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ،ئۇالرغـا يـاردەم بەرگەنلىكىنـى
ئەسلەتتى .ﷲتائاال ئۇالرنى مەغلۇبىيەت ئارقىلىق بەزىلەرنىـڭ زېھنىـدىن كۆتۈرۈلـۈپ كەتـكەن تەرەپـكە،

يەنى وما النَّصن ِنَّ ِمن َِ ْن ِ َِّ
اه
ْ
ََ ُْ

ياردەم پەقەت ﷲنى

تەرنپىدنندۇر دېگەن ھەقىقەتكە قايتۇردى.

 )2ﷲتائاال مۇئمىن بەندىلىرىگە ،دۇنيادا ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە

قىلدى.
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ْي
َح ًّا ََلَْي نَا سَ ْ
ص ُن ال ُْم ْْمنِ َ

(ئ

ِ ِ
ِ َّ ِ
ك رس ًا ِ َُ قَ وِم ِه فَُاَ ُ ِ ِ ِ
َج َنُموا َوَك ا ََّ
ين أ ْ
َ ولََ ْ أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْل َ ُ ُ
وه ْ بالَْ يْنَاى فَاستَ َ ْمنَا م ْن الذ َ
ْ ْ َُ
ۇھە مەد!ئ شىببىسىرش

سەندن

ئىلگىى ى نۇرغىۇن پەيغە رەرىەرنى

(پەيغە ىىرەر قىلىىىپئ ئەۋەتاىىۇق ئىىۇ پەيغە ىىرەرىەر ئۇالرغىىا (ئۆزىى ننىىى
ئىسپاتاليدنغانئ نۇرغۇن روشەن ۆجىرنلەرن
جازاىىدۇق

قىلدىئ ئاسىيلىق قىلغانالرن

قەۋ ىىگە

راسىىت پەيغە رەرىىىلى ننىى

ئېلىپ شەىىدى (ئىۇالر ىۆجىرنلەرن

ئىنىىار قىلىىپ ئاسىىيلىق

ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشلىك بغىدى.

3

ِ
ص نسَا ون م ِْ َ لِ ََلِم ِ
اى
يەنە مۇنداق دەيدۇَ  :ولََ ْ ُك ِْذبَ ْ
ت ُر ُس ٌل ِم ْن قَ ْلِ َ
صَ ُنوا ََلَ َما ُك ْذبُوا َوأُوذُوا َح َّّت أَتَ ُ
ك فَ َ
اه ْ سَ ْ ُ َ ُ َ
َ
اه ولََ ْ ج ِ
ِ
ِ
ْي سىىەندن بىىۇرۇن ئىىۆتىەن پەيغە رەرىەر ىىۇ ئىنىىىار قىلىنىىدى .ئىىۇالر ئىنىىىار
اَ َ م ْن سَ َ ِإ ال ُْم ْن َس ل َ
َّ َ َ َ
قىلىنغانلىقىغىىا ۋە ئىىۆزىى نگە يەتىىىەن ئەرزنىىيەتلەرگە سىىەۋر قىلىىدى ئىىاخى ى ئىىۇالر بىرنى ى

ئې نشا  .ﷲنى

سۆزىى نن

ساڭا نازنل بغىدى.
ﷲنى

ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەىمەيدۇ .شىببىسىرش

پەيغە رەرىەرنىى

يىىاردنمىمىرگە
قىسسىىلى ى

4

سۆزىى نن ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەىمەيدۇ دېگەنلىكنىـڭ مەنىسـى ،ﷲتائاالنىـڭ تەقـدىردە

پۈتۈلۈپ كەتكەن سـۆزلىرى ،ﷲتائاالنىـڭُ  :ك ْن فَ يَ َُ و َُّ

ۋۇجۇدقىا شەل (دېىگەن بىۇي ۇق

بىلەنىالئ دەرھىال

ۋۇجۇدقا شېلىدۇ دېگەن سۆزىنىڭ دەلىلى بىلەن چوقۇم ئەمەلگە ئاشقۇچىدۇر.
ﷲتائاالنىـڭ ئاخى ى ئۇالر بىرنى

يىاردنمىمىرگە ئې نشىا  دەپ مـۇئمىنلەرگە يـاردەم بېرىشـنى ۋەدە

قىلىشى ،تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتكەن ئەنە شۇ سۆزلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،مـۇئمىنلەرگە يـاردەم بېرىشـكە
بەرگەن بۇ ۋەدە ئىلگىرىكى ئايەتلەردە ئۆتكىنىدەك ،قىيامەت كۈنىدىال ئەمەس ،بەلكى ھايـاتى دۇنيـادىمۇ
1رسۈرە ئال ئىمران  -163ئايەت ر
2رسۈرە تەۋبە  -25ئايەتتىن  -26ئايەتكىچە
3رسۈرە رۇم  -47ئايەت ر
4رسۈرە ئەنئام -34ئايەت ر
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ئوخشاشدۇر .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىـڭ تۆۋەنـدىكى سـۆزلىرى:

اُ
وم األَ ْش َه ُ
َويَ ْوَم يَ ُ ُ

شەك-شىببىسىرش

پەيغە رەر ۋە ۇئمىنلەردن
ئەىىىۋەتاە يىىاردەم بې
دۈشمەنلى نگە قارش

بەندنلەرنى

بىر پەيغە رى نمىرگە

َّ ِ
آمنُ وا ِِف ا ْْلَيَ اِِ ال ُّسْ يَا
ِسَّا لَنَ ُ
ين َ
نص ُن ُر ُس لَنَا َوال ذ َ

ىۇئمىنلەرگە ھايىاتىھ دۇنيىادا ۋە (پەرنشىاە

ئە ەىلى نگە گۇۋاھ بغىىدنغانئ گۇۋاھچىالر ھىازن بغىىىدنغان شىنىدە

1
ِ
ِ
َّ ِ
ين 
ين آ ََمنُ وا ََلَ ََ ُ ِْوه ْ فَُ ْ
َص َ ُُوا َ اه ِن َ
نمىىىر ،فََُيَّ ْ سَا ال ذ َ

ىىۇئمىنلەرگە ئۇالرنىىى

بىلەن ۇئمىنلەر غاىىب بغىدى.

تۇرۇشىدا يار-يۆىەشاە بغىدۇق شۇنى

ئىىۆز

2

تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتكەن ياردەم بېرىشكە بەرگەن بۇ ۋەدىنىڭ تەلىپى« ،زېمىندا مۇئمىنلەرنى ئورۇنغا
ئىگە قىلىش ،يەنى ھۆكۈمران قىلىش» دېگەنلىك بولىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِم ْن قَ ْلِ ِه ْ 

ﷲئىچىاالردنىى

ِ
ي َكما اس تَ ْخلَ َ َّ ِ
اه الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن َُ و ََ ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
ين
َّه ِِف األ َْر ِ َ ْ
اى لَيَ ْأتَ ْخل َفن ُ
الص َ
َ و ََ َ َُّ َ َ
َْ
ف ال ذ َ
ئىمىىان ئېياقىىان ۋە ياخشى

ئە ەىلەرنى

قىلغىىان شىشىىىلەرگە ئىىۇالردن

بىىۇرۇن

3
َّ ِ
ين
ئۆتىەنلەرن زېمىندا ھۆشى ان قىلغاندەك ئۇالرنىمۇ چغقۇم ھۆشى ان قىلىشىىن ۋەدە قىلىدىَ  ،وقَ ا َ ال ذ َ
َك َفنوا لِنسلِ ِه لَن ْخ ِنجنَّ َُ ِمن أَر ِ نا أَو لَت عوُ ََّّ ِِف ِملَّتِنا فََُوح ِلَي ِه ربُّه لَ ن هلِ ََ َّن الظَّالِ ِمْي ولَنأ َِن نَّ َُ األَر ِ
ِِ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُْ
ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ ُ
َ َُْ َ ْ ْ َ
ي م ْن بَ ْع ه ْ
اذ َو َِي ِ  شاپى الر پەيغە رەرىى نگە «سىلەرن زېمىندن چغقۇم ھەيىدەى چىقى نمىىر
اذ َم َ ِامْ َو َخ َ
ك لِ َم ْن َخ َ
ذَلِ َ

ياش

چغقۇم بىرنى

« زاىىمالرن
(يەن

دننىمىرغا قاياىشىاالر شې ەك» دېدى .ئۇالرغا پەرۋەردنگىارى ( ۇنىداقئ ۋەھىىھ قىلىدى

چغقۇم ھاالك قىلىمىر .ئۇالرن

غەىىرەئ ېنى

ھاالك قىلغاندن

شېيى

زېمىندا چغقۇم سىىلەرن

تۇرغىۇزنمىر بىۇ

ئاىدنمدا تۇرۇشاى (يەن سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن قغرققانالر ئىچىندۇر».

4

بــۇ ئــايەت ۋە ئىلگىرىكــى ســۈرە نۇرنىــڭ ئــايىتى تەقــدىردە پۈتۈلــۈپ كەتــكەن ھۆكــۈمران قىلىــش
قانۇنىيىتىنىـــڭ دەلىلىـــدۇر ھەمـــدە ھۆكـــۈمران قىلىشـــقا اليەقەتلىـــك بولۇشـــنىڭ شـــەرتلىرىنى
ﷲ ئىچىاالردنى

ئىمان ئېياقان ۋە ياخش

ئە ەىلەرن

قىلغىان شىشىىلەرگە ۋە بىۇ (يەنى

غەىىىرەئ ېنىى

ئاىدنمدا تۇرۇشاى (يەن سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن قغرققانالر ئىچىندۇر دېگەن ئىبـارىلەر بىـلەن
ئۆز ئىچىگە ئالغاندۇر.
ﷲتائاالنىڭ سۈرە نۇردىكى ئۇالردن بۇرۇن ئۆتىەنلەرن ھۆشى ان قىلغاندەك دېگەن ئـايىتى ۋۇجۇدقـا
چىقماي قالمايدىغان بـۇ تەقـدىرى قـانۇنىيەتنى تېخىمـۇ كۈچلەندۈرىـدۇ ،يەنـى «سـىلەردىن ئىلگىرىكـى
كىشـىلەر ئېرىشــكەندەك ،ئۇنىــڭ شـەرتلىرىنى ھازىرلىسـارالر ســىلەرمۇ ئېرىشىسـىلەر» دېــگەن مەنىنـى
تېخىمۇ ئوچۇق بايان قىلىدۇ.
( )3ﷲتائاالنىڭ) ياردەم قىلىشقا بەرگەن ۋەدىسى پەقەت كامىل مۇئمىنلەرگە خاس

ِ
ْي 
بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭَ  :وَكا ََّ َح ًّا ََلَْي نَا سَ ْ
ص ُن ال ُْم ْْمنِ َ

ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشىلىك

بغىدى 5،دېگەن سۆزىدۇر.

بەندىنىڭ ياردەمگە ئېرىشىش مىقدارى ئۇنىڭ ئىمانى مىقدارى بىلەن بولىدۇ .دېمەك ،ئۇنىڭ ئىمانى
قانچىكى ئاشسا ،تەقـدىردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەن ،ﷲنىـڭ يـاردەم قىلىشـقا بەرگەن ۋەدىسـىدىن ئالىـدىغان
نېسىۋىسى شۇنچىكى ئاشىدۇ .ئەكسىچە ،ئۇنىڭ ئىمانى قـانچىكى كېمەيگەنـدە ،يـاردەمگە ئېرىشىشـتىن
1رسۈرە غافىر  -51ئايەت ر
2رسۈرە سەف  -14ئايەت ر
3رسۈرە نۇر  -55ئايەت ر
4رسۈرە ئىبراھىم  -13ئايەتتىن  -14ئايەتكىچە ر
5رسۈرە رۇم  -47ئايەت ر
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بولغان نېسىۋىسى شۇنچىلىك كېمىيىدۇ .بۇ ئاساس ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ «ئىمـان پارچىلىنىـدۇ،
زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ» دېگەن ئېتىقادىنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان .بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر

ٍُ ُرَانر رهلامَاره
ٍرش اع ار
ًّلْ ا
«ع ه ُّياٍ ُنرسه ن ارَ هِاُّع انرَاَرسه ن ارَ اُِمدُع ان ُ
رشدُااًرنْا ا

 63نەچچە ياكى  73نەچچە شاخچىالردىن تەركىـ



نىـڭ:

ما» «ئىمـان
ٍْمٍرهاٍْطاماُرعلا اذىر ام هعرعلا هري هر
رعلِلُ ارََاُنا ا

تاپقـان .ئۇنىـڭ ئەڭ يۇقىرىسـى ‹بىـر ﷲدىـن باشـقا

ھېچبىر ئىالھ يوق› دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ،ئۇنىڭ ئەڭ تۆۋىنى ئەرزىيەت يەتكۈزىـدىغان بىـرەر نەرسـىنى
يولدىن ئېلىۋېتىشتۇر» 1،دېگەن سۆزى.

ه
ه
مٍرْمٍريماُملُم ُرعلثمُّ ه ر
مٍسريمُدار ُ
پەيغەمبەر  يەنە مۇنـداق دېـگەن« :سماِمىامٍرَانامٍرنامٍك نْ ارََاي ُ
همع انر الامي ارَ الامِ هعْر ُ ُةم ن رْىم اع ا
مٌرعلى ا
رِ ُّمر ر امٍلُععرناةمٍرَاَل ه
ه
ه
ٍب ر ه ه
ه
يع» «مەن
مٍَرعلم ه ار
معَرعلِلهر ا ا
مٍرَ ُِ ا
مٌر اذل ا
ٍرَُ انر اذل ا
ٍرْ ُ
ا
رَ الاَِر اةِ ن اُ ُ
اَْىم اع ا
مكريا ا
ا
ك ارَ ُ هر ا ر الاير ُ اة ُررس ُعرعْلاا ا

ئۇخالۋېتىپ چۈشۈمدە ،كىشىلەرنىڭ مارا توغرا قىلىنغـانلىقىنى كـۆردۈم .ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدە كـۆرلەك
بولۇپ ،ئۇنىڭ بەزىسى كۆكرىكىگىچە يېتەتتى ،بەزىسـىنىڭ ئاسـتىغىراق چۈشـۈپ تـۇراتتى .مارـا ئـۆمەر
ئىبنى خەتتاب توغرا قىلىندى .ئۇنىڭ ئۈستىدە سۆرۈلۈپ تۇرىدىغان ئـۇزۇن بىـر كـۆرلەك بـار ئىـكەن».
ساھابىلەر‹ :بۇنى نېمىگە تەبىر بەردىلە ،ئى رەسۇلۇلالھ؟› دەپ سورىدى .پەيغەمبەر « :دىنغا» دېدى.

2

ئىمام بۇخارى «سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمىنىڭ «ئىمـان ھەققىـدىكى بـاب»نىـڭ
بېشىدا مۇنداق دېگەن :ئىمان ،سۆز ۋە ئەمەلدۇر .ئۇ زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ].
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن :ئىمام بۇخارىنىڭ مەزكۇر سۆزىنى ئوبۇلقاسىم اللەكائى دېگەن كىشىمۇ
«كىتابۇسسۈننە»دە ئىمام شافىئىي ،ئىمـام ئەھـمەد ئىبنـى ھەنـبەل ،ئىسـھاق ئىبنـى راھىـۋەي ،ئەبـۇ
ئۇبەيدە ۋە ئۇالردىن باشقا ئىمامالردىن شۇنداق نەقىل قىلغان .ئۇ ئۆزىنىڭ سەھى سەنەدى بىلەن ئىمـام
بۇخارىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ‹ :مەن نۇرغۇنلىغـان رايـونالردا مىڭـدىن كـۆپ ئـالىم ،ئۆلىمـاالر
بىــلەن ئۇچراشــتىم .ئــۇالر ئىچىــدىن ھېچبىرىنىــڭ «ئىمــان ،ســۆز ۋە ئەمەلــدۇر .ئــۇ زىيــادە بولىــدۇ ۋە
كېمىيىدۇ» دېگەندە ئىختىالپالشقانلىقىنى كۆرۈپ باقمىدىم›].

3

مەنمۇ «ئەگەر بەندىنىڭ ئىمانى زىيادە بولسا ،ئۇنىڭ تەقدىردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەن ۋەدىـدىن ئالىـدىغان
نېسىۋىسىمۇ زىيادە بولىدۇ .ئەكسىچە بولسا ،كام بولىدۇ» دەپ قارايمەن.
جىھاد زېمىنىدا بىز مۇنداق دەيمىز« :ياردەم ئىككى شەرتكە باغلىق بولۇپ ،بىرسى ،ئومـۇمىي .يەنە
بىرسى ،خۇسۇسىيدۇر».
ئومۇمىي شەرت ،بەندە ﷲتائاالنىڭ  ىۇئمىنلەرگە يىاردەم بېى نى بىىرگە تېگىشىلىك بغىىدى 4،دېـگەن
ئايىتىدە تىلغا ئالغـان ۋەدىـگە اليىـق كىشـىلەردىن بولۇشـى ئۈچـۈن ،ئىماننىـڭ قەلبىـي ۋە زاھىرىـي،
ئىلمىي ۋە ئەمەلىـي شـاخچىلىرىنى كـۆپەيتىش ئـارقىلىق ۋۇجۇدقـا چىقىـدىغان ئىمـانىي تەييـارلىقنى
ئۆزىدە ھازىرالش.
ئەمما ،خۇسۇسىي شەرت ،جىھادنىڭ ماددىي تەييارلىقى بولۇپ ،قورال توپالش؛ مـۇئمىنلەرنى ئـۇرۇش
قىلىشقا ،جان ۋە مېلىنى بېرىشكە ئۈندەش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدۇ .ئەسـكىرىي مەشـىقمۇ ئۆزىنىـڭ
بارلىق تۈرلىرى بىلەن مۇشۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېـگەن:

ِ
َّ ِ
استَََ ْعتُ ْ ِم ْن قُ َّوٍِ
ين َك َف ُنوا َسَ ُوا ِسَّ ُه ْ ن يُ ْع ُِ ُزو ََّ َوأََ ُّوا ََلُ ْ َما ْ
الذ َ
1رمۇسلىم رىۋايىتى ر
2ربۇخارى رىۋايىتى
3ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -47بەت
4رسۈرە رۇم  -47ئايەت ر

أ َ َّ
َ ون َُّْ َ

(بەدرى ئۇرۇشىدا ئۆىاىرۈىمەي قاىغانئ شىاپى الر
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جازاسىىىدن ئ ھەقىىىقەتەن قېچىىىپ قۇتۇالىمايىىدۇ.

«قۇتۇىىىدۇق» دەى ئغيلىمىسىىۇن ئىىۇالر (پەرۋەردنگارننىىى

دۈشمەنلى ناالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىىئ ئىچىن قغىۇڭالردن شېلىشىچە قغرال شىچ تەييارالڭالر.1
ﷲتائـــاال ئۆزىنىـــڭ كاپىرالرنىـــڭ ھەمـــمە ئەھـــۋالىنى بىلىـــپ تۇرىـــدىغانلىقىنى ،ئۇالرغـــا قـــادىر
ئىكەنلىكىنــى ،كاپىرالرنىــڭ ﷲتائاالنىــڭ ئالدىــدىن قېچىــپ قۇتۇاللمايــدىغانلىقىنى بايــان قىلــدى.
شۇنداق قادىر تۇرۇقلۇق ،ﷲتائـاال بىزنـى بـارلىق شـەكىلدىكى كـۈ -قـۇۋۋەتنى تەييارالشـقا ،ئۆزىنىـڭ
مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىشكە بەرگەن ئىالھىي ۋەدىسىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنىڭ شەرتى سۈپىتىدە پۈتـۈن
كۈچىمىز بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىزگە بۇيرۇدى .بۇ دۇنيا ئىمتىھان ئـالىمى بولغـا  ،ئىشـالر
ســـەۋەب قـــانۇنىيىتى بـــويىچە يۈرۈشـــىدىغانلىقى ئۈچۈنـــدۇر .ﷲتائـــاال مۇئمىننىـــڭ ئىمانىنىـــڭ
راستچىللىقىنى كاپىر ئارقىلىق سىنايدۇ ،يەنى مۇئمىن ﷲتائـاال بۇيرۇغانـدەك كاپىرغـا قارشـى جىھـاد
قىالمدۇ؟ تەييارلىق كۆرەمدۇ-يوق؟ كاپىرنى مۇئمىن ئارقىلىق سىنايدۇ ،يەنى كاپىر ئىمان چاقىرىقىغـا
ئاۋاز قوشامدۇ؟ ياكى چاقىرىققا قارشى چىقىپ جەرگە چۈشەمدۇ؟
ﷲتائاال بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ بەزىسىنى بەزىسى ئارقىلىق سىناش توغرىسىدا مۇنداق دەيـدۇ:

ض َُ ْ بِ َ ْع ٍ 
شاَُ َّ
َولَ ْو يَ َ
ص َن ِم ْن ُه ْ َولَ َِ ْن لِيَْ لُ َو بَ ْع َ
اهُ َنستَ َ
ئۇرۇشقا تەشلىپ قىلماساىنالئ ئۇالرن

(يەن

ئىمانىاالرن

ئىى انا شۇنداقاۇر .ئەگەر ﷲخاىىسا ئەىۋەتاە (سىلەرن

جازاىىغان بغالتا

سىناش ئىچىن جىبادقا ئە

ك
ذَلِ َ

قىلدىئ.

ىېىى

ﷲبەزناالرن

بەزناالر بىلەن سىناش ئىچىىن

2

مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى روبىـرو بولۇشـى ئۈچـۈن ،سـەپلىرىنى بىـرلىككە كەلتۈرۈشـىمۇ
ماددىي تەييارلىقنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىـدۇ .ﷲتائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـدۇ:

ْبوا 
ب ِرُُّ َُ ْ َو ْ
َوتَ ْذ َه َ
اصِ ُ

ش لُوا
از َُوا فَ تَ ْف َ
َ ون تَ نَ َ

ئىخاىالى قىلىشماڭالر بغىمىسا (دۈشمەن بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقىۇى قاىىسىىلەر

شىچ-قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ سەۋر قىلىاالر.

3

ﷲتائــاال مۇســۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئىخــتىالپ ۋە دەتاالشــنى ئۇالرنىــڭ (دۈشــمەن بىــلەن
ئۇچرىشىشتىن) قورقۇپ قېلىشلىرىنىڭ سەۋەبلىرىدىن ،بەلكـى مەغلۇبىيەتنىـڭ روشـەن سـەۋەبلىرىدىن
قىلدى .بۇ ئەلۋەتتە دەلىل بىلەن قارار ئالغان ھەقىقەت .خۇددى ﷲتائاال ئۆزىنىڭ:

والَّ ِذين آمنوا فَِإ ََّّ ِحزَ َِّ
اه ُه ْ الْغَالُِو ََّ
َ َ َُ
ْ َ
(ئىىۇ ﷲنىىى

شىمى

جا ائەسىىىدنندۇرئ .ﷲنىىى

ﷲن

ﷲنى

پەيغە رى نن

َ وَم ْن يَتَ َو َّ َّ
اهَ َوَر ُس ولَأُ

ۋە ۇئمىنلەرن

دوست تۇتىدنىەن

جا ائەسىى (ئەىىىۋەتاەئ غىىاىىراۇر 4دېــگەن ســۆزىدە ،يــاردەمنى

مۇئمىنلەرنىڭ بەزىسىنىڭ بەزىسى بىلەن دوستلىشىشـىغا ئەگەشـتۈرگىنىدەك ،مـاددىي تەييـارلىقنىڭمۇ
ئىماننىــڭ شــاخچىلىرىدىن ئىكەنلىكىــدە قىلــچە شــەك يــوق .چــۈنكى ،مــاددىي تەييــارلىق كــۆرۈش
ﷲتائاالنىڭ  :دۈشمەنلى ناالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىىئ ئىچىن قغىۇڭالردن

شېلىشىچە قغرال شىچ

جەڭ ئېا

تەييارالڭالر ،دېگەن ئەمر-پەرمانىغا ئاۋاز قوشقانلىق .لېكىن ،بىزنىڭ ئۇنى ئاالھىـدە شـەرت سـۈپىتىدە
تىلغا ئېلىشىمىز ،ئۇنىڭ مۇھىملىقىغا ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈندۇر.
ماددىي تەييارلىقنىـڭ ئىمـانىي تەييـارلىق بىـلەن بولغـان ئاالقىسـى خاسـنىڭ ئـام بىـلەن بولغـان
ئاالقىسىدۇر.
1رسۈرە ئەنفال -53ئايەتتىن  -63ئايەتكىچە ر
2رسۈرە مۇھەممەد  -4ئايەتنىڭ بىر قىسمى
3رسۈرە ئەنفال -46ئايەت ر
4رسۈرە مائىدە  -51ئايەت ر
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 )4ﷲتائاالنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىشكە بەرگەن بۇ تەقدىرى ۋەدىنىـڭ كېچىكىـپ قېلىشـىنىڭ
ســەۋەبى ،ئۇنىــڭ شــەرتلىرىنىڭ ۋۇجۇدقــا چىقمىغانلىقىــدىن ،يەنــى بەنــدىنىڭ ئىمــانىي ۋە مــاددىي
تەييارلىقنى ۋە ياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى ئېلىپ بېرىشقا سەل قارىغانلىقىدىندۇر.
بۇ ۋەدىنىڭ ئەمەلگە ئاشماي كېچىكىـپ قېلىشـى دېگەنلىـك ،كاپىرالرنىـڭ مۇسـۇلمانالر ئۈسـتىدىن
غالى

كېلىشى ھەمدە كاپىرالرنىڭ كۇفرى دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى دېگەنلىكتۇر.

بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىماندىكى نۇقسان ۋە گۇناھ-مەئسىيەتلەرنىڭ سەۋەبىدىن بولىـدۇ .ﷲتائـاال بـۇ

ك
ك ِم ْن َسيِْئَ ٍل فَ ِم ْن سَ ْف ِأ َ
َصابَ َ
ھەقتە مۇنداق دېگەنَ  :وَما أ َ
تىپەيلىدن ئ
ياش

1
ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِ ي َُ ْ َويَ ْع ُفو ََ ْن َكثِ ٍ 
أَ ْ
ئۆزۈڭدنندۇرَ  ،وَما أ َ
َصابَ َُ ْ م ْن ُمصيَل فَ َما َك َ

ېلىاالرغائ ھەرقانداق بى

بغىىدۇ ﷲنۇرغۇن گۇنىاھىاالرن

بَُِس ُف ِأ ِه ْ 

(ئ

ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن يا انلىق (قىلمىشلى ن

 بۇ (يەن

ۇسىرەت يەتسىە ئىۇ سىىلەرنى

ئەپىۇ

سىلەرگە (يەن

جېنىاالر

قىلغىان گۇنىاھىاالر تىپەيلىىدن

شەىىگەن

2
ك بِ ُ َّ
ك ُمغَ ًِْا سِ ْع َم لً أَسْ َع َم َه ا ََلَ قَ ْوٍم َح َّّت يُغَ ُِْوا َم ا
ََّ َّ
اهَ َْْ يَ ُ
قىلىىدۇ ،ذَلِ َ

ئۇالرغا نازنل بغىغان ئازا ئ شۇنى

ئىچىنى

ۋە گۇناھ بىلەنئ ئۆزگەرتمىگىچە ﷲئۇالرغا بەرگەن نېئمىاىن

بى ەر قەۋم ئۆزىى ننى

ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ.

ھىاىىاىن

(شىۇف ى

3

ئىبنــى كەســىر رەھىمەھــۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ :ﷲتائــاال چىقارغــان ھۆكۈمىــدە ئۆزىنىــڭ ئەدلــى-
ئادالىتىنىڭ مـۇكەممەل ئىكەنلىكـى توغرۇلـۇق مۇنـداق خەۋەر بېرىـدۇ ،ﷲتائـاال بىـر كىشـىگە بەرگەن
نېئمەتنى پەقەت شۇ كىشى سادىر قىلغان گۇناھ-مەئسىيەت سەۋەبىدىنال ئۆزگەرتىۋېتىدۇ].

ِ
ِ
أ ُه ْ يَظْلِ ُم و ََّ
ﷲتائــاال يەنە مۇنــداق دەيــدۇَّ ََّّ ِ :
اس َش ْيئًا َولََ َّن النَّ َ
اهَ ن يَظْل ُ النَّ َ
اس أَسْ ُف َ

ﷲ ئىنسانالرغا قىلچە زۇىۇم قىلمايدۇ ىېىى

قىلىدۇ.

شىببىسىىىرش

ئىنسانالر (شۇف ى ۋە گۇناھ ئارقىلىقئ ئۆزىى نگە ئۆزىى ى زۇىىۇم

4

تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتكەن بـۇ قـانۇنىيەتتىن ئىنسـانىيەتنىڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر كىشـى ،گەرچە ئـۇ
مەخلۇقالرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن بولسىمۇ چەتتە قالمايدۇ.
ئۇھۇد كۈنىسى ساھابىلەرگە كەلگەن يارىلىنىش ،ئۆلتۈرۈلۈش ۋە مەغلـۇبىيەت قاتـارلىق مۇسـىبەتلەر
بەزىلەرنىــڭ پەيغەمــبەر



نىــڭ بۇيرۇقىغــا ئاســىي بولغانلىقى ـدىن ئىــدى .دېــمەك ،بۇنىڭــدىن جامــائەت

خىزمىتىدە بەزىلەرنىڭ ئاسىي بولۇشى ،ھەممىگە زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
ﷲتائاال ئۇھۇد كۈنىسى ساھابىلەر دۇچار بولغان مۇسىبەتلەر ھەققىدە مۇنـداق دەيـدۇ:

ِ
َُ َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن َِ ْن ِ أَسْ ُف ِأ َُ ْ 
َص ْتُ ْ ِمثْ لَْي َه ا قُ ْل تُ ْ أ َّ
ُمص يَلٌ قَ ْ أ َ
يەتىىزگەن ۇسىرەتنى

يې نمىغا تەڭ شېلىدنغان تۇرسا (يەن

سىىىلەرگە يەتىىىەن ۇسىىىرەت سىىىلەر دۈشىىمەنگە
ئۇھىۇد غازناىىدا سىىلەردن

بغىغان تۇرسىا بەدرى غازناىىدا بغىسىا ۇشى نىالردن

 04شىشىىن

تۇرسىىاڭالرئ سىىىلەر يەنە «بىىۇ ۇسىىىرەت قەيەردنىى

شەىىىدى؟» دېىىدناالر .ئېياقىنىىى

ئىىىۆزىى ناالردن

(يەنىىى

بغىغانلىقىاالردن ئ

پەيغە رەرنىىىى

بغىدى».

أ ََولَ َّم ا أ َ
َص ابَ ْت َُ ْ

 04شىشى

ئۆىاىىرگەن  04شىشىىن

شىەھىد

ئەسىى ئاىغىان
«ئىىۇ سىىىلەرنى

ئە ىىى نگە خىالپلىىىىق قىلغىىىانلىقىاالر ۋە غەنىمەتىىىىە ھېىىى نس

5

1رسۈرە نىسائ  -73ئايەت ر
2رسۈرە شۇرا  -33ئايەت ر
3رسۈرە ئەنفال  -53ئايەت ر
4رسۈرە يۇنۇس  -44ئايەت ر
5رسۈرە ئال ئىمران  -165ئايەت ،شەنقىتىنىڭ «ئەزۋائۇل بايان»  -3جىلد  -452بەتتىن  -456بەتكىچە ر
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دۈشـــمەننىڭ مۇســـۇلمانالر ئۈســـتىدىن ھۆكۈمرانلىـــق قىلىشـــى ،پەقەت مۇســـۇلمانالرنىڭ ئاســـىي
بولغانلىقلىرى سەۋەبىدىن پۈتۈلۈپ كەتكەن تەقدىرى جازا ھېسابلىنىدۇ .بۇ ئادىمىي دۈشمەن توغرىسىدا
دېيىلگەن سۆز بولۇپ ،شەيتانىي دۈشمەنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشدۇر .ﷲتائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ي ْعَ ََن ِذ ْك ِن َّ ِ
ين
َ ُ ْ
الن ْْحَاَّ سُ َ يِْ ْ لَأُ َش ْيََاسًا فَ ُه َو لَأُ قَ ِن ٌ
ئۆرۈيدنىەن بىر ئۇنىاغا شەياانن

ھە ىشە ھە اھ بغىىدۇ.

شىمى

ېب نران ﷲن

ۇسەىلەت قىلىمىر (شەياان ئىۇن

ياد ئېاىشاى

(يەن

َ وَم ْن

قۇرئاندن ئ يىىز

ۋەسۋەسىە قىلىىدۇئ شىەياان ئۇنىاغىا

1

بەندە گۇناھ-مەئسىيەت ئارقىلىق ئۆزىگە-ئـۆزى قارشـى شـەيتانغا يـول ئېچىـپ بېرىـدۇ .ھەتتـاكى،
شەيتان ئۇنى ئۇنىڭ ئىنسانىي دۈشمىنى ئالدىدا ياردەمسىز تاشالپ قويىدۇ.

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
استَ َزََّلُ ْ َّ
أ ُوا
ين تَ َولَّ ْوا م ْن َُ ْ يَ ْوَم الْتَ َ ا َُْ ْم َعاَّ ِ ََّّنَا ْ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ ََّّ ِ :الذ َ
الش ْيََا َُّ بَ ْع ِ َما َك َ

قغشۇن (يەن

ۇسۇىمانالر بىلەن ۇش نىالرئ بى -بى ى بىىلەن ئۇچ اشىقان شىنىدە ئىچىاالردنىى

ھەقىىىقەتەن يىىىز ئىىۆرۈگەن شىشىىىلەرن
قىلغانلىق ئ تىپەيلىدن

بەزى قىلمىشىىلى ى (يەن ى

شەياان تېيىلدۇرۇشقا ئۇرۇندى ....

پەيغە رەرنى ى

ئىىىى

(جەڭىدن ئ

ئە ى نگە ۇخاىىپەتچىلىىىك

2

بىز بۇ ئاساسـنى يەنە بىـر ئىبـارە بىـلەن كەلتۈرۈشـىمىزمۇ مـۇمكىن ،ئـۇ بولسـىمۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ
مەغلۇبىيىتىنىڭ سەۋەبلىرى ئاساسلىق ئىچكـى سـەۋەبلەردۇر .بـۇ ئىمـام مۇسـلىمنىڭ سـەۋبان



دىـن

رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسىدە ئېنىق كۆرسىتىلگەن:

مٌ ارْ اَممٍ هَام اعٍر
ســەۋبان  پەيغەمــبەر  نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى ئېيتى ـدۇ« :هنرعلِلا ارَاَىره ارعلاَ ا رنامارَايم ُ
َْغاٍ هَسمعممٍرَهنرَُْم ه رِممُِملُ ُرْل ُكعممٍرْممٍرَهَ ره هرْىمعم ه
مٌرعل اكى م اَي هعرعلاْحاممررَعلاس ممِ ا ه
ٌ ارَه رلُْم ه رَانر ريمُعله اك اعممٍر
رِمْال ُ
مٍرََُ اِم ُ
اا ا
ض ارَ هَن ا
ا ا
اا اا ا
اا ُ ا ا ُ ا
ه
ه ه
ه
ه
هه
ه
ٌر ا امٍ ًرناهإنمَُر
ِحرسماِ اماام ُعْ ارَهن ارَه ر ام ا
ٍَريا ُ
مٍرَاةم ُ رههَنره اذعر ا امِ ُ
س اُىاار اٍْا ارََانر ريُ اُل ا ر الامِعْر ام ُ اَعرْمعرِ امعىرَانمُُمعْرنامِاُمااُ ا
ري ممرُُّرَههَنرَا ااِاممك هرلُْاهممكرَانر رَُْله اكعممْرسهُممىار ٍْممارََانر رَ ه
ه ه
ه
هه
ه
ِحرسماِ ا ماام ُعْ ارَلام هعر
ا
ُا
ا
ُِممل ا ر الاممِعْر ام ُ اَعرْمعرِم امعىرَانمُُمعْرياُممااُ ُ
ُ اا ا ا
ُا ا
ه
ه
مٍرَياُ همِرسماد ُ ُمعْرسماد ً مٍ» «شۈبھىسـىزكى ،ﷲتائـاال مارـا
ٍرَمَّريا ُكمع انرسماد ُم ُعْريمُعل ُ
عجاا اة ا ر الاِ هعْ ارْعرسْا ااٍ هَاْ ا
مكرسماد ً ا

زېمىننى قاتالپ كۆرسەتتى ،مەن زېمىننىڭ كۈن چىقىـش ۋە كـۈن پېتىشـلىرىنى كـۆردۈم .ھەقىـقەتەن
ئۈممىتىمنىڭ پادىشاھلىقى مارا كۆرسىتىلگەن يەرلەرگىچە يېتىپ بارىدۇ .مارـا ئـالتۇن ۋە كۈمۈشـتىن
ئىبــارەت ئىككــى خىــل بــايلىق بېرىلــدى .پەرۋەردىگارىمــدىن ئــۈممىتىمنى قەھەتچىلىــك بىــلەن
ئومۇ ميۈزلۈك ھاالك قىلماسلىقنى ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرىدىن باشقا ئۇالرنى ئومۇميۈزلۈك قىرغىن قىلىـدىغان

دۈشــمەننى مــۇپتىال قىلماســلىقنى ســورىدىم .رەبــبىم مۇنــداق دېــدى‹ :ئــى مــۇھەممەد! ئەگەر مەن بىـر
ھۆكۈمنى قىلسام ،ئۇ قايتۇرۇلمايدۇ .مەن سارا ئۈممىتىڭنى قەھەتچىلىـك بىـلەن ئومۇميۈزلـۈك ھـاالك
قىلماســلىق ۋە ئەتراپــى جاھانــدىكى تامــامى دۈشــمەنلەر ئۇالرغــا قارشــى بىرلەشــكەن تەقــدىردىمۇ،
مۇسۇلمانالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى ئۆلتۈرۈپ ،بەزىسـى بەزىسـىنى ئەسـىر ئالمىسـىال ،ئۆزلىرىـدىن بـۆلەك
ئــۇالرنى ئومۇميۈزلــۈك قىــرغىن قىلىــدىغان بىــر دۈشــمەننى مــۇپتىال قىلماســلىق تەلىپىڭنــى قوبــۇل
قىلدىم›».
مانا بۇ ھەدىس مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىدىن بـۆلەك كـاپىر دۈشـمەننىڭ مۇسـۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىـق
قىاللمايدىغانلىقىنى ،پەقەت مۇسۇلمانالر بۇزۇقچىلىقتا چـېكىگە يەتكەنـدىال ،ئانـدىن ئۇالرغـا ھۆكـۈمران
1رسۈرە زۇخرۇف  -36ئايەت ر
2رسۈرە ئال ئىمران  -155ئايەت ر
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بوالاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ ھەدىس مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتىنىڭ سـەۋەبى ئاساسـلىق
ئىچكى سەۋەب ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر.
بۇنىڭدىن «مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىنى كاپىرالرنىڭ ھىـيلە-مىكـرى ۋە
ئۇالرنىــڭ پىــالن-تەدبىرلىرىنىــڭ كۈچىــدىن» دەپ قارايــدىغانالرنىڭ خاتــا ئىدىيىــدە ئىكەنلىكىنــى
بىلىۋاالاليســـىز .يەھـــۇدىيالر ۋە ئۇالرنىـــڭ شـــەيتانىي پىالنلىرىـــدىن قورقـــۇپ ،بـــارچە يامـــانلىق ۋە
بــۇزۇقچىلىقالرنى ئــۇالردىنال كۆرىــدىغان بەزى يازغۇچىالرنىــڭ قىلمىشـلىرى دەل مۇشــۇنىڭغا ئوخشــايدۇ.
ھەربىر مۇسۇلمان بىلىشكە تېگىشلىك ھەقىقەت شـۇكى ،مۇسـۇلمانالرنىڭ بېشـىغا كەلـگەن ھەرقانـداق
بىر مۇسىبەتكە بىرىنچىدىن مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى مەسئۇل .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىـڭ:

ك
َسيِْئَ ٍل فَ ِم ْن سَ ْف ِأ َ

(ئ

ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن يا انلىق (قىلمىشلى ن

ك ِم ْن
َص ابَ َ
َ وَم ا أ َ

تىپەيلىىدن ئ ئۆزۈڭدننىدۇر 1،دېـگەن

سۆزى.

ﷲتائاال يەنە كاپىرالرنىڭ ھىـيلە-مىكىـرى كامىـل مۇئمىنلەرنىـڭ ئالدىـدا ئـاجىز ئىكەنلىكىـدىن

ِ
ُّ
ص ُنو ََّ
بىــزگە خەۋەر بېرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ :لَ ْن يَ ُ
ار َُّ ن يُ ْن َ
ض ُّنوُك ْ َِّن أَذً َوِ َّْ يُ َ اتلُوُك ْ يُ َول وُك ْ ْاألَ ُْبَ َ
سىلەرگە ئازار بې نشاى

ئىىۇالر

باشقا ھېچقانىداق زنيىان-زەخىمەت يەتىىزەىمەيىدۇ .ئەگەر سىىلەر بىىلەن ئۇرۇشسىا

سىلەرگە ئارقىسىن قىلىپ قاچىدۇ ئاندن ئۇالرغا ياردەم بې نلمەيدۇ.

2

ئازار بېرىشتىن پەقەت ئازغىنە زىيان-زەخمەت يەتكۈزۈش كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بىز بۇنى ئازارنىڭ ئومۇمىي
زىيان-زەخمەتتىن مۇستەسنا قىلىنغانلىقىدىن بىلىۋاالاليمىز .ئۇنىڭدىن كېيىن ئـاقىۋەت تەقۋادارالرغـا

ِ ِ
الش ْيََ ِ
الش ْيََ ِ
اَّ ِ ََّّ َك ْي َ َّ
اَ َّ
اَّ َك ا ََّ َ ِعي ًفا
مەنســۇپ بولىــدۇ .ﷲتائــاال بــۇ ھەقــتە مۇنــداق دەيــدۇ :فَ َ اتلُوا أ َْوليَ َ
شەيااننى

ئاجىردۇر.

دوسالى ى بىلەن ئۇرۇش قىلىاالر (سىلەر ئىۇالرن

يېاىسىىلەرئ شىەيااننى

تەدبىى ى ھەقىىقەتەن

3

مانا بۇالر ئۇالرنىڭ ھىيلە-مىكىرى ۋە تەدبىرلىرىنىڭ ئاجىزلىقى توغرىسىدا كەلگەن دەلىللەردۇر.

ِ
َّ ِ
آمنُ وا َوأ َّ
ك بِ ُ َّ
ين ن َم ْو َُ ََلُ ْ 
ََّ َّ
يەنە ﷲتائـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇ :ذَلِ َ
ين َ
ََّ الْ ََ اف ِن َ
اهَ َم ْو َُ ال ذ َ

ئىچىندۇرش

ﷲ ۇئمىنلەرنى

ەدەتىارندۇر شاپى الرغا ەدەتىار يغقاۇر.

بىىىۇ شىىىۇنى

4

شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ئۇالرنىڭ دۈشمىنى سەۋەبىدىن بولۇشىدىن ئىلگىـرى،
ئۆزلىرىنىڭ تەرىپىدىن بولىدۇ .مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھ–مەئسىيىتى بىلەن دۈشمەنلىرىگە قارىتـا
ئۆزلىرىگە قارشى يول ئېچىپ بېرىدۇ.
مانا بۇ تۆتىنچى ئاساس ،شەخىسلەر ۋە ئىسالمىي جەمئىيەتلەرنىڭ بېشىغا كەلگەن ھەرقانـداق بىـر
بــااليى-ئــاپەتنى «ئۆزلىرىنىــڭ گۇنــاھ–مەئســىيىتى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ يېتەرســىزلىكىدىن كەلــگەن» دەپ
بىلىپ ،ئۆزلىرىدىن ھېساب ئالىدىغان ئۆلچەم بولۇشى كېرەك .بۇنداق ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ تـۇرۇش
پەرز .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزلىرى:

بَ ْع َ الَّ ِذي ََ ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْ يَ ْنِج ُعو ََّ
1رسۈرە نىسائ  -73ئايەت ر
2رسۈرە ئال ئىمران  -111ئايەت ر
3رسۈرە نىسائ  -76ئايەت ر
4رسۈرە مۇھەممەد  -11ئايەت ر

ئىنسانالرنى

ت أَي ِ ي النَّ ِ ِ ِ
ِ
أ ُ
أَ ْ ْ
اس ليُ ذي َ ُه ْ
اُ ِِف الَْ ِْن َوالَْ ُْ ِن ِبَا َك َ
َ َ ه َن الْ َف َ

قىلغان گۇناھلى ى تىپەيلىىدن

قۇرۇقلۇقاىا ۋە دېاىىردا ئىاپەت
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«تەۋبە قىلسۇن» دەى قىلمىشلى ننى

ِ
اَ األَ ُْ َُ ُُو ََّ ال َْع َذ ِ
َّه ْ ِم ْن ال َْع َذ ِ
اَ األَ ْك َِ
ْب لَ َعلَّ ُه ْ يَ ْنِج ُع و ََّ
َ ولَنُذي َ ن ُ

بى قىسمىنى
ئۇالرنى

(جازاسىىن ئ ئۇالرغىا تېاىااى ،

تەۋبە قىلىش

1

ئىچىن بىر ئۇالرغا چغقۇم

ئەڭ چغڭ ئازاباى (يەن ئاخى ەت ئازابىدن ئ ئىلگى ى ئەڭ يېقىنق ئازا (يەن دۇنيا ئازاب ئن تېاىاىمىر.

2

ســىز بۇنىــڭ بــارلىق شــەرىئەتلەردە بېكىــتىلگەن بىــر ئاســاس ئىكەنلىكىنــى بىلىــۋېلىش ئۈچــۈن،
ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ﷲيولىدا بىـرەر مۇسـىبەتكە ئۇچرىغـان چاغـدا ،بـۇنى
«ئۆزلىرىنىــڭ گۇنــاھلىرى ســەۋەبلىك» دەپ بىلىــپ ،ئىســتىغفار ئېيتىش ـقا ۋە ﷲتائاالنىــڭ تەرىــپىگە

قايتىشقا ئالدىراپ دېگەن مۇنۇ سۆزىگە قاراپ بېقىڭ ،ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :وَك َُيِْ ْن ِم ْن سَِ ٍْ قَاتَ َل َم َع أُ ِربِْيُّ و ََّ
يل َِّ
ِ
ِ
ب َّ ِ
َصابَ ُه ْ ِِف َسِ ِ
ين َوَما َكا ََّ قَ ْوََلُ ْ ِنَّ أَ َّْ قَالُوا َربَّنَا ا ْغ ِف ْن لَنَا
استَ ََاسُوا َو َّ
اهُ ُُِّ ُّ
اه َوَما َ ُع ُفوا َوَما ْ
َكث ٌ فَ َما َو َهنُوا ل َما أ َ
الصاب ِن َ
ِ
ِ
ين نۇرغۇن پەيغە رەرىەر بىلەن شىۆپلىگەن خۇداگىۇي
ذُسُوبَنَا َوِ ْس َنافَ نَا ِِف أَ ْم ِنسَا َوثَ ِْ ْ
ت أَقْ َ َامنَا َواسْ ُ
ص ْنسَا ََلَ الْ َ ْوم الْ ََ اف ِن َ
ئۆىىماالر بى ىىىاە جەڭ قىلدى .ئۇالر ﷲ يغىىىدا يەتىىەن شىىىپەتلەردن

ئەگمىدى ﷲئۆزننى

يغىىدا دۇچ شەىگەن قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق بەرگىچىلەرن

سۆزى پەقەت « پەرۋەردنگارنمىر! گۇناھلى نمىرن
قەدە لى نمىرنى

روھسىىرالنمىدى بغشاشىمىدى بىاش

ئىشىمىردا چەشاى

(جەڭ ەيدانىىىدائ ۇسىىاەھىەم قىلغىى

دېگەندن باشقا بغىمىدى.

دوست تۇتىىدۇ .ئۇالرنىى

ئاشىقانلىقىمىرن

ۋە شىىاپى قەۋ ىىگە قارشى

ەغپىى ەت قىلغىى

بىىىرگە يىىاردەم بەرگىى »

3

بــاغ ئىگىلىرىنىــڭ بېغــى ۋەيــران بولــۇپ كەتــكەن چاغــدىكى ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىشــىمۇ شــۇنىڭغا
ئوخشــايدۇ .ئــۇالر بــۇنى «ئۆزلىرىنىــڭ گۇناھلىرىنىــڭ تۈپەيلىــدىن» دەپ بىلىــپ ،تەۋبە قىلىشــتى ۋە

أ ِْ ُُو ََّ قَ الُوا
ﷲنىڭ تەرىپىگە قايتىشتى .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇ :قَ ا َ أ َْو َس َُ ُه ْ أََْْ أَقُ ْل لَ َُ ْ لَ ْون تُ َ
ِ
ِ
أ َربُّنَ ا أَ َّْ يُ ْ ِ لَنَا َخ ْي ًنا ِم ْن َه ا ِسَّا
ْي فََُقْ َ َل بَ ْع ُ
ض ُه ْ ََلَ بَ ْع ٍ يَتَ َا َوُمو ََّ قَالُوا يَ َاويْ لَنَا ِسَّا ُكنَّ ا عَ اغ َ
ُس ْ َُا ََّ َربِْنَا ِسَّا ُكنَّا َال ِم َ
ْي ََ َ
َّ ئۇالرنى ياخشىسى (يەنى ئەڭ ئەقىللىقى ئ «سىىلەر نېمىشىقا ﷲقىا تەۋبە قىلىىپ تەسىرىئ
ِ َُ َربِْنَا َرا ِغُو َ
ئېيامايسىلەر دېمىگەنمىدنم؟» دېدى .ئۇالر «پەرۋەردنگارنمىر! سېن
( ىسىىنلەرنى

ھەققىن

ەنئ

‹پىاك› دەى ئېاىقىاد قىلىمىرشى

بىىر

بغىدۇق» دېدى .شۇنى

بىلەن

قىلىى بىلەنئ ھەقىقەتەن زۇىۇم قىلغۇچىالردن

ئىىۇالر بىى -بى ى نگە قارنشىىىپ ئۆزئىىارا ىىاال ەت قىلىشىىا  .ئىىۇالر دېيىشىىا
ھەددنمىردن

ئېشىپاۇق .ئى ىدش

پەرۋەردنگارنمىر بىرگە بۇنىادن

پەرۋەردنگارنمىردن ئى ىد قىلغۇچىالر ىر».

«ۋاي بىىىرگە! بىىىر ھەقىىىقەتەن

ياخشى اق باغن

بەرگەي بىر ئەىىۋەتاە

4

 )5ئەگەر ﷲنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىلەن بەرگەن بۇ ۋەدىسى كېچىكىپ قالسا ،بەندە تاكى
ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ بۇ ۋەدىنىڭ شەرتلىرىنى تولۇقلىمىغۇچە ئۇ ياردەمگە اليەقەتلىك بواللمايدۇ.

اهَ ن يُغَ ُِْ َم ا بَِ ْوٍم َح َّّت يُغَ ُِْوا َم ا بَُِس ُف ِأ ِه ْ 
بۇ ھەقتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇَّ ََّّ ِ :

ئۆزننى ى

ئەھىىۋاىىن

ئۆزگەرتمىگىىىچە (يەن ى

چۆ مىگىىىچەئ ﷲئۇالرنىىى

ئەھىىۋاىىن

ﷲنى ى

بەرگەن نېئمەتلى ى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىا

ئۆزگەرتمەيىىدۇ (يەنىى

ئىرزەت-ھۆر ەتن ئېلىپ تاشلىمايدۇئ.

ھەرقانىداق بىى قەۋم

ﷲئۇالرغىىا بەرگەن نېىىئمەت خاتى جە لىىىك ۋە

5

بۇ تەقدىرى قانۇنىيەت ۋۇجۇدقـا چىقمـاي قالمايـدۇ ۋە ﷲتائـاال بەندىـدىن ئـازابنى كۆتـۈرۈپ ئۇنىڭغـا
1رسۈرە رۇم  -41ئايەت

2رسۈرە سەجدە  -21ئايەت ر
3رسۈرە ئال ئىمران  -146ئايەتتىن  -147ئايەتكىچە ر
4رسۈرە نۇن  -28ئايەتتىن  -32ئايەتكىچە ر
5رسۈرە رەئد  -11ئايەت ر
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نېئمەتنى كەررى قىلىش ئۈچۈن ،بەندىدىن ئۆزىنى ئىسالھ قىلىشقا ئالدىراشنى تەلەپ قىلىدۇ .ئەممـا،
بەندىنىڭ گۇناھ–مەئسىيەت ۋە سـەۋەنلىك قىلىشـتىن ئىبـارەت ھالەتنىـڭ ئۈسـتىدە تـۇرۇپ ،ئازابنىـڭ
كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىشتۇر .تۆتىنچى ئاساس ،مۇسـۇلمانالرنىڭ
مەغلۇبىيىتىنىــڭ ســەۋەبىنىڭ ئاساســلىق ئىچكــى ســەۋەب ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بەرگەن ئىــكەن،
بەشــىنچى ئاســاس ،ھەرقانىىداق بىىى قەۋم ئۆزننىىى

ئەھىىۋاىىن

ئۆزگەرتمىگىىىچە (يەنىى

نېئمەتلىىى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىا چۆ مىگىىىچەئ ﷲئۇالرنىىى

ئەھىىۋاىىن

ﷲنىىى

بەرگەن

ئۆزگەرتمەيىىدۇ (يەنىى

ﷲئۇالرغا بەرگەن نېئمەت خاتى جە لىك ۋە ئىرزەت-ھۆر ەتن ئېلىپ تاشلىمايدۇئ دېگەن ئايەتنىڭ روھىغا
ئاساسەن ،بۇ مەغلۇبىيەتنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ،ئاۋۋال ئۆزىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىچكى قىسىمدا ئۆزگەرتىش
ئېلىپ بېرىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ﷲنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ياكى ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقمـاي
كېچىكىپ قېلىشىدىكى بۇ بەش ئاساس مۇسۇلمانالرنىڭ زېھىنلىرىدىن ،بولۇپمـۇ ،ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى
دەۋەت ۋە جىھاد مەيدانىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالرنىڭ كاللىلىرىدىن يىراق كەتمەسلىكى الزىم.
ئىبنـى قەييــۇم رەھىمەھــۇلالھ ئۆزىنىـڭ «ئەلجەۋابــۇل كــافى لىـمەن ســەئەلە ئەنىـد دەۋائىششــافى»
نــاملىق كىتابىــدا ،گەرچە بــۇ ئاساســالرنى ســان–ســىفىر بىــلەن بېكىــتمىگەن بولســىمۇ تول ـۇق بايــان
قىلغان .ئۇ گۇناھالرنىڭ شەخس ۋە جەمئىـيەتكە ئېلىـپ كېلىـدىغان تەسـىرىنى چۈشـەندۈرۈپ ئـۆتكەن
ئىدى .ئۇ يەنە «ئىغاسەتۇل لەھفان مىن مەسايىدىششەيتان» ناملىق كىتابىـدا «ﷲنىـڭ مـۇئمىنلەرگە
بېرىدىغان ياردىمىنىڭ تەقدىرى قانۇنىيىتىنىـڭ شـەرتلىرى» ۋە «نـېمە ئۈچـۈن بـۇ قـانۇنىيەت ۋۇجۇدقـا
چىقمايدۇ؟ بۇنىڭدىكى ھېكمەت نېمە؟» قاتارلىق مەسىلىلەر توغرىسـىدا نۇرغـۇن پايـدىلىق ئابزاسـالرنى
كەلتۈرگەن.

1

شــۇنىڭدەك ،ئىبنــى قەييۇمنىــڭ ئۇســتازى شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇلالھ

ك ِم ن حأ ن ٍل فَ ِم ن َِّ
ك
ك ِم ْن َس يِْئَ ٍل فَ ِم ْن سَ ْف ِأ َ
ص ابَ َ
اه َوَم ا أَ َ
ﷲتائاالنىــڭَ  :م ا أ َ
َص ابَ َ ْ َ َ َ ْ

(ئ ى

ئىنسىىان!ئ سىىاڭا يەتىىىەن

ياخشىىىلىق ( ەرھە ەت قىلىىىى يىزنسىىىدن ئ ﷲتەرنپىدننىىدۇر سىىاڭا يەتىىىەن يا ىىانلىق (قىلمىشىىلى ن

تىپەيلىدن ئ ئۆزۈڭدنندۇر 2دېگەن سۆزىنىڭ تەپسىرىدە ،بـۇ مەسـىلىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ،ئۆزىنىـڭ
«ئەل ھەسەنەتۇ ۋەسسەييىئە» ناملىق كىتابىنى يېزىپ چىققان.
مەن بارلىق مۇسۇلمانالرنى ،جۈملىدىن ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان قېرىنداشالرنى ،يۇقىرىقى
كىتــابالرنى ئوقــۇپ تەپەككــۇر قىلىشــقا چــاقىرىمەن ،چــۈنكى ،ئــۇ كىتــابالر ھەرقانــداق بىــر مۇســۇلمان
ئۆگىنىپ ئەمەل قىلمىسا بولمايـدىغان مەن بايـان قىلغـان مەزكـۇر ئاساسـالرنى (يەنـى بەش ئاساسـنى)
بېكىتىدۇ.
ئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ :ﷲتائــاال پەقەت ئۆزىنىــڭ دىنىغــا ،جامائەســىگە ۋە
دىنىنى ئۆگىنىپ ئەمەل قىلغان دوستلىرىغا يـاردەم بېرىشـنى ئـۆز زېممىسـىگە ئالـدى .باتىلغـا گەرچە
ئۇنىڭ ئەھلى ئۆزىنى «ھەق ئىش قىلغـۇچى» دەپ قارىسـىمۇ ،يـاردەم بېرىشـنى زېممىسـىگە ئالمىـدى.
شۇنىڭدەك ،ئىززەت ۋە ئۈستۈنلۈكمۇ پەقەت ﷲتائاال ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرگە ۋە چۈشۈرگەن كىتابلىرىغـا
ئىمان كەلتۈرۈپ ،ئۆگىنىپ ،ئەمەل قىلىپ ،ئەمەلىي ئىجرا قىلغان ئىمان ئەھلىـگە خـاس .بـۇ ھەقـتە
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

َ وأَسْ تُ ْ األَ َْلَ ْو ََّ ِ َّْ ُك ْنتُ ْ

ِ
ْي ئەگەر ۇئمى بغىساڭالر ئىساىنلىك قازننىسىلەر.
ُم ْْمنِ َ

1ر -2جىلد  -188بەتتىن  238بەتكىچە ،ھىجرىيە  -1437يىلى «دارۇل كۇتۇبىل ئىلمىييە» نەشرىياتى ر
2رسۈرە نىسائ  -73ئايەت ر
3رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر
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بەنــدىنىڭ ئۈســتۈنلۈكتىن ئېرىشــىدىغان نېسىۋىســى ئىمــانى مىقــدارى بىــلەن بولىــدۇ .بــۇ ھەقــتە

ه ال ِْع َّزُِ ولِنس ولِ ِأ ولِل ِ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :وَِِّ
ْي
ْم ْْمنِ َ
ََُ َ ُ
َ
ەنسۇى.

غەىىرە ﷲقا ﷲنىى

پەيغە رىى نگە ۋە ىۇئمىنلەرگە

1

بەندىنىڭ غەلىبە-نۇسرەتتىن ئېرىشىدىغان نېسىۋىسىمۇ ئۇنىـڭ ئىمـانى ۋە ئىمانىنىـڭ ھەقىقىتـى
مىقدارى بىلەن بولىدۇ .ئەگەر بەندىنىڭ ئۈستۈنلۈك ۋە ئىززەت-ھۆرمەتتىن ئىبارەت نېسىۋىسى قولـدىن
كەتســە ،ئۇنىــڭ قارشىســىدا ئىماننىــڭ ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن ھالــدا ئۆگىنى ـپ ۋە ئەمەل قىلىشــتىكى
ھەقىقەتلىرى قولدىن كەتكەن بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،بەندىنى قوغداشمۇ ئۇنىـڭ ئىمـانى مىقـدارى بىـلەن
بولىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ َّ ََّّ ِ
ين
اهَ يُ َ اف ُ ََ ْن الذ َ

آمنُوا ﷲ ۇئمىنلەرن چغقۇم قغغدايدۇ.
َ

2

ئەگەر بەندىنى قوغداش ئاجىزالشسا ،بۇ ئۇنىڭ ئىمانىدىكى نۇقساننىڭ نەتىجىسى.

شۇنىڭدەك ،كۇپايە قىلىشمۇ ئىمان مىقدارى بىلەن بولىدۇ .ئۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
اه ومن اتَّ ع َ ِ
ْي
النَِّ ُّ َح ْأُ َ
ك م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
ك َُّ َ َ ْ َ َ
شۇپايە قىلغۇچىدۇر.

ئ

يَاأَيُّ َه ا

پەيغە رەر! (يىاىغۇزئ ﷲسىاڭا ۋە سىاڭا ئەگەشىىەن ىۇئمىنلەرگە

3

ﷲتائاالنىڭ ئۇالرغـا كۇپـايە قىلىشـى ئۇالرنىـڭ ﷲنىـڭ پەيغەمبىـرىگە ئەگىشىشـى ،بويسۇنۇشـى ۋە
ئىتائەت قىلىشى مىقدارى بىلەن بولىدۇ.
ئىمــان كېمەيســە ﷲنىــڭ يــاردىمىگە ئېرىشــىش ،ئۈســتۈنلۈك ۋە ئىــززەتكە ئېرىشــىش ،ﷲنىــڭ
قوغدىشــىغا ئېرىشــىش ۋە ﷲنىــڭ كۇپــايە قىلىشــىغا ئېرىشــىش قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى كېمىيىــپ
بارىدۇ .ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ كۆزقارىشى شۇكى ،ئىمان زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ﷲتائاالنىڭ بەندىسىگە بولغان دوستلىقىمۇ ئۇنىڭ ئىمانى مىقدارى بىـلەن بولىـدۇ .بـۇ

ِ
ْي
ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇَ  :و َّ
اهُ َوِ ُّ ال ُْم ْْمنِ َ
ﷲ ۇئمىنلەرنى

ئىگىسىدۇر.

ﷲ ۇئمىنلەرنىى

َّ ِ
آمنُ وا
ەدەتىارنىدۇرَّ  4،
ين َ
اهُ َوِ ُّ ال ذ َ

5

شۇنىڭدەك ،ﷲتائاالنىڭ خاس بىللە بولۇشىمۇ ئىمان ئەھلىـگە خاسـتۇر .ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:

َ وأ َّ
ََّ َّ
اهَ َم َ

ِ
ْي ﷲھەقىقەتەن ۇئمىنلەر بىلەن بىللىدۇر.
ال ُْم ْْمنِ َ

6

ئەگەر ئىمان كېمىيىپ ئاجىزلىشپ كەتسە ،بەنـدىنىڭ ﷲتائاالنىـڭ مەدىـتىگە ئېرىشـىش ۋە خـاس

بىلــلە بولۇشــتىن ئىبــارەت نېسىۋىســىمۇ ئۇنىــڭ ئىمانــدىن ئىبــارەت نېسىۋىســىنىڭ مىقــدارى بىــلەن
كېمىيىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ياردەم بېرىش ۋە مۇكەممەل كۈچلەندۈرۈشمۇ پەقەت ئىمانى كامىل كىشىلەرگە خـاس .بـۇ

ِ
َّ ِ
اُ
وم األَ ْش َه ُ
ھەقــتە ﷲتائــاال مۇنــداق دەيــدۇِ :سَّ ا لَنَ ُ
آمنُ وا ِِف ا ْْلَيَ اِ ال ُّسْ يَا َويَ ْوَم يَ ُ ُ
ين َ
نص ُن ُر ُس لَنَا َوال ذ َ
شىببىسىىىرش
ۇئمىنلەردن

بىىىر پەيغە رەرىى نمىىىرگە

بەندنلەرنى

1رسۈرە مۇنافىقۇن  -8ئايەت ر
2رسۈرە ھە  -38ئايەت ر
3رسۈرە ئەنفال  -64ئايەت ر
4رسۈرە ئال ئىمران  -68ئايەت ر
5رسۈرە بەقەرە  -257ئايەت ر
6رسۈرە ئەنفال  -13ئايەت ر

شىىەك-

ىىۇئمىنلەرگە ھايىىاتىھ دۇنيىىادا ۋە (پەرنشىىاە پەيغە ىىرەر ۋە

ئە ەىلى نگە گۇۋاھ بغىىدنغانئ گۇۋاھچىالر ھازن بغىىدنغان شىندە ئەىۋەتاە يىاردەم
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1
ِ
ِ
َّ ِ
ين 
ين آ ََمنُوا ََلَ ََ ُ ِْوه ْ فَُ ْ
َصَ ُُوا َاه ِن َ
نمىر ،فََُيَّ ْ سَا الذ َ

تۇرۇشىدا يار-يۆىەشاە بغىدۇق شۇنى

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى
ۇئمىنلەرگە ئۇالرنىى

بىلەن ۇئمىنلەر غاىىب بغىدى.

ئىۆز دۈشىمەنلى نگە قارشى

2

بىر ئادەمنىڭ ئىمانى كېمەيسە ئۇنىڭ ﷲنىـڭ يـاردىمىگە ئېرىشـىش ۋە كۈچلەندۈرۈشـىدىن ئىبـارەت
نېسىۋىسىمۇ كېمىيىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بەندىگە جېنىدا ،مېلىدا يـاكى دۈشـمىنىنىڭ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە
غالى

بولۇشىدا بىرەر مۇسىبەت يەتسە ،ئۇ مۇسىبەت ئۇنىڭ بىرەر پەرزنى تەرك ئەتكەنلىكى يـاكى ھـارام

قىلىنغــان بىــرەر ئىشــنى ســادىر قىلغــانلىقى تۈپەيلىدىنــدۇر .دېــمەك ،ئۇنىــڭ ئىمانىــدىكى نۇقســان

ِ
سەۋەبىدىندۇر .مانا بۇنىـڭ بىـلەن ﷲتائاالنىـڭ ولَ ن َْكع ل َّ ِ ِ
ْي َس ِيا
ين ََلَ ال ُْم ْْمنِ َ
اهُ ل ْل ََ اف ِن َ
َ ْ ََ
ھەرگىر ۇئمىنلەرگە قارش يغل بەر ەيدۇ 3،دېگەن سۆزىگە نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ ئېلىـپ كېلىـدىغان

ﷲشاپى الرغىا

قىيىن سوئالى كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ.
نۇرغــۇن كىشــىلەر بــۇ ســوئالغا مۇنــداق جــاۋاب بېرىــدۇ‹ :ﷲكــاپىرالر ئۈچــۈن مــۇئمىنلەرگە قارشــى
ھۆججەتتە يول بەرمەيدۇ›.
مۇشۇ مەزمۇندىكى ئايەتلەر ۋە «كاپىرالرغا كامىل مۇئمىنلەرگە قارشى يول بەرمەسلىك» ھەققىدە
ئىنچىكە مۇالھىزە
ئەگەر مۇئمىنلەرنىــڭ ئىمــانى ئاجىزالشســا ،ئۇالرنىــڭ دۈشــمىنىگە ئــۆزلىرىگە قارشــى ئىمانىنىــڭ
كېمىيىشى مىقدارى بىلەن يول ھازىرلىنىدۇ .ئـۇالر ﷲتائاالغـا بويسۇنماسـلىقى سـەۋەبىدىن ئـۆزلىرىگە
قارشى كاپىرالرغا يول ھازىرلىغان بولىدۇ .ئەگەر مۇئمىن ھەقىقىي ئىمان كەلتـۈرۈپ ئىماننىـڭ ئاشـكارا
ۋە يوشۇرۇن مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلسا ،ئۇ نەدىـال بولسـۇن ئىززەتلىـك ،غالىـ  ،كۈچلەنـدۈرۈلگۈچى،
ياردەم بېرىلگۈچى ۋە كۇپايە قىلىنغۇچىـدۇر .گەرچە ئۇنىڭغـا قارشـى دۇنيانىـڭ ھەرقايسـى جايلىرىـدىكى
كاپىرالر توپالشقان تەقدىردىمۇ قوغدالغۇچىدۇر.

ِ
ِ
ْي
ﷲتائاال مۇئمىنلەرگە خىتـاب قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇَ  :ون ََتنُ وا َوَن ََتْ َزسُوا َوأَسْ تُ ْ األَ َْلَ ْو ََّ ِ َّْ ُك ْن تُ ْ ُم ْْمنِ َ

(جىبادتى ئ بغشىشىپ قاىماڭالر شەھىد بغىغانالر ئىچىن قايغۇر اڭالر .ئەگەر ۇئمى

ِ
َتُك ْ أَ َْ َم الَ َُ ْ 
الأ ْل ِ َوأَسْ تُ ْ األَ َْلَ ْو ََّ َو َّ
قازننىسىىىلەر 4،فَ ا ََتِنُ وا َوتَ ْ َُوا ِ َُ َّ
اهُ َم َع َُ ْ َولَ ْن يَ َ
قىلغان چېغىاالردائ بغشاى قاىماڭالر (شاپى الرن ئ سىىبىگە چاقى

ﷲسىلەر بىلەن بى گىدۇر ﷲھەرگىر ئە ىلىاالرنى

اڭالر ھىاىرۇش

(ساۋابىن ئ شېمەياىۋەتمەيدۇ.

بغىساڭالر ئىساىنلىك
(شىىاپى الر بىىىلەن جەڭ
سىىلەر غاىىراۇرسىىلەر

5

مانا بۇ كاپالەت بېرىش پەقەت ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋە ئەمەللىرى سەۋەبلىك مەيدانغا كەلـگەن بولـۇپ ،ئـۇ
ئىمان ۋە ئەمەل ﷲتائاالنىڭ ئەسكەرلىرىدىن بىر ئەسكەردۇر .خۇددى كاپىر ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئەمەللىـرى
ﷲتائاالنىڭ غەيرى ئۈچۈن بولغانلىقى ۋە ﷲتائاالنىڭ ئەمـر-پەرمانىغـا ئۇيغـۇن بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن،
ئۇالرنى مۇسـىبەتكە ئۇچراتقانـدەك ،ﷲتائـاال مـۇئمىنلەرنى ئەمەللىـرى سـەۋەبلىك مۇھـاپىزەت قىلىـدۇ.
ئەمەلــلەر ئــۇالردىن ئايرىلىــپ قالمايــدۇ ۋە ئــۇالردىن ئۈزۈلــۈپ قالمايــدۇ .ئــۇ ئەمەلــلەر ئــۇالرنى بەربــات
قىلىۋەتمەيدۇ].

6

1رسۈرە غافىر  -51ئايەت ر
2رسۈرە سەف  -14ئايەت ر
3رسۈرە نىسائ  -141ئايەت ر
4رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر
5رسۈرە مۇھەممەد  -35ئايەت ر
6ر«ئىغاسەتۇل لەھفان»  -2جىلد  -133بەتتىن  -135بەتكىچە
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ئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇلالھ «ئەلجەۋابۇل كافى» ناملىق كىتابىدا ،گۇناھالرنىڭ تەقـدىردە پۈتۈلـۈپ
كەتكەن جازالىرى توغرۇلۇق توختىلىپ مۇنـداق دېـگەن :گۇناھنىـڭ بەزى جـازالىرى شـۇكى ،ﷲتائـاال
گۇناھكارنىڭ ھەيۋىتىنى مەخلۇقالرنىڭ قەلبىدىن كۆتۈرۈۋېتىدۇ ،گۇناھكار ئۇالرغا خار بولىدۇ .خۇددى ئـۇ
ﷲتائاالنىڭ ئەمر-پەرمانىغا سەل قاراپ ئۇنى كـۆزگە ئىلمىغانـدەك ،مەخلـۇقالر ئـۇنى كـۆزگە ئىلمايـدۇ.
بەندىنىڭ ﷲتائاالغا بولغان مۇھەببىتىنىڭ مىقدارى چاغلىق ئـۇنى كىشـىلەر ياخشـى كۆرىـدۇ .ئۇنىـڭ
ﷲتائاالدىن قورقۇش مىقدارى بىلەن كىشـىلەر ئۇنىڭـدىن ئەيمىنىـدۇ .ئۇنىـڭ ﷲتائـاالنى ۋە ئـۇ ھـارام
قىلغان ئىشالرنى چوڭ سانىشـى مىقـدارى بىـلەن ئـۇنى كىشـىلەر ھۆرمەتلەيـدۇ .بەنـدە ﷲتائـاال ھـارام
قىلغان ئىشالردىن بۆسۈپ ئۆتىدۇ -يۇ ،قانداقمۇ كىشـىلەردىن ئۆزىنىـڭ ئىـززەت-ھـۆرمىتىنى يىرتىـپ
تاشلىماسلىقىنى تەمە قىلىدۇ؟! بەندە ﷲتائاالنىڭ ھەققىنى يېنىك سـانايدۇ -يـۇ ،قانـداقمۇ ﷲتائـاال
ئۇنى كىشىلەرگە خار قىلمىسۇن؟ بەندە ﷲتائاالغا ئاسىي بولىـدىغان ئىشـالرنى كـۆزگە ئىلمىغـان يەردە،
قانداقمۇ كىشىلەر ئۇنى كۆزگە ئىلسۇن!؟]

1

ﷲتائاال بۇ نۇقتىغا ئۆزىنىڭ كىتابىدا گۇناھالرنىڭ جازالىرىنى بايان قىلغان چاغدا ئىشارە قىلـدى.
ﷲتائاال گۇناھكارالرنى ئۇالرنىڭ سادىر قىلغان گۇنـاھلىرى تـۈپەيلى كۇفرىغـا قـايتۇرۇپ ھـاالك قىلـدى.
ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپەيلى قەلبلىرىنـى يـۆگەپ پېچەتلىـدى .ئـۇالر ﷲتائـاالنى ئۇنتۇغانـدەك ،ﷲمـۇ
ئۇالرنى ئۇنتۇدى .ئۇالر ﷲنىڭ دىنىنى خارلىغاندەك ،ﷲمۇ ئۇالرنى خار قىلـدى .ئـۇالر ﷲنىـڭ ئەمـر–
پەرمانلىرىنى زايە قىلىۋەتكەندەك ،ﷲمۇ ئۇالرنى زايە قىلـدى .شـۇنىڭ ئۈچـۈن ﷲتائـاال مەخلۇقالرنىـڭ

اهُ فَ َم ا لَ أُ ِم ْن ُم َْ ِنٍم
ئۆزىگە سەجدە قىلغانلىقى توغرىسـىدىكى ئـايەتتە مۇنـداق دەيـدۇَ  :وَم ْن يُ ِه ْن َّ
خارىىشىغا ئۇچ نغان ئادە گە ھۆر ەتلىگىچ چىقمايدۇ.

ﷲنىى

2

ئۇالر ﷲتائاالغا سەجدە قىلىشنى يېنىك ساناپ ،كۆزگە ئىلماي سەجدە قىلمىغـان ئىـدى .ﷲتائـاال
ئۇالرنى خار قىلدى ،ئانـدىن ئـۇالرنى ھېچبىـر ھۆرمەتلىگـۈچى بولمىـدى .ﷲتائـاال خارلىغـان كىشـىنى
كىممۇ ھۆرمەت قىلسۇن؟! ﷲتائاال ھۆرمەتلىك قىلغان كىشىنى كىممۇ خار قىلسۇن!؟
ئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇلالھ يەنە بىــر ئورۇنــدا مۇنــداق دەيــدۇ :نېئمەتلەرنىـڭ زاۋال تېپىشــى ۋە
ئازابالرنىڭ چۈشۈشى گۇناھالرنىڭ جازالىرىدىندۇر .بەندىدىن بىـر نېـئمەت كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـپ ،ئۇنىڭغـا
بىر ئازاب چۈشـىدىكەن ،ئـۇ پەقەت گۇناھىنىـڭ سـەۋەبىدىندۇر .بـۇ ھەقـتە ئەلـى ئىبنـى ئەبـۇ تالىـ

مۇنــداق دېــگەنْ{ :ممٍرنام امَاَرسممًّل ره رسهم اذنب،رَا رَنهم ره
ا
ا ُ ا
ا ن



رسهاامعسمامار} {بــاال-مۇســىبەت پەقەت گۇنــاھ–مەئســىيەت

تۈپەيلىدىن چۈشىدۇ .ئۇ پەقەت تەۋبە قىلىش بىلەنال كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ} 3.بۇ ھەقـتە ﷲتائـاال مۇنـداق

ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِ ي َُ ْ َويَ ْع ُفو ََ ْن َكثِ ٍ 
أَ ْ
دېگەنَ  :وَما أ َ
َصابَ َُ ْ م ْن ُمصيَل فَ َما َك َ

ھەرقانداق بى
گۇناھىاالرن

ۇسىرەت يەتسە ئۇ سىلەرنى

ئەپۇ

سىلەرگە (يەن

قىلغىان گۇنىاھىاالر تىپەيلىىدن

جېىنىاالر يىاش

شەىىگەن بغىىىدۇ ﷲنۇرغىۇن

4
ك بِ ُ َّ
ك ُمغَ ًِْا سِ ْع َم لً أَسْ َع َم َه ا ََلَ قَ ْوٍم َح َّّت يُغَ ُِْوا َم ا بَُِس ُف ِأ ِه ْ 
ََّ َّ
اهَ َْْ يَ ُ
قىلىىدۇ ،ذَلِ َ

ئۇالرغا نازنل بغىغان ئ ازا ئ شۇنى

ئىچىنى

بىى ەر قەۋم ئۆزىى ننىى

ئۆزگەرتمىگىچە ﷲئۇالرغا بەرگەن نېئمىاىن ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ.

ھىاىىاىن

ېلىاالرغىائ
بىۇ (يەنى

(شىۇف ى ۋە گۇنىاھ بىىلەنئ

5

ﷲتائـــاال بىـــر كىشـــىگە ئاتـــا قىلغـــان نېئمەتلىرىنـــى تـــاكى شـــۇ كىشـــى ئۆزىنىـــڭ ھـــالىنى
1ر -83بەتتىن  -81بەتكىچە ر
2رسۈرە ھە  -18ئايەت ر
3ردوكتۇر قەھتانىينىڭ «سەالتۇل ئىستىسقائ» ناملىق كىتابى ر
4رسۈرە شۇرا  -33ئايەت ر
5رسۈرە ئەنفال  -53ئايەت ر
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ئۆزگەرتمىگۈچىلىك ،يەنى ﷲتائاالغا بويسۇنۇشنى ئاسىي بولۇشقا ،ئۇنىڭغا شۈكرى قىلىشنى تۇزكورلـۇق
قىلىشــقا ،ئۇنىــڭ رازىلىقىنىــڭ ســەۋەبلىرىنى غەزىپىنىــڭ ســەۋەبلىرىگە ئالماشــتۇرۇۋەتمىگۈچىلىك
ئۆزگەرتىۋەتمەيدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ئەگەر ئۇ كىشى بـۇالرنى ئۆزگەرتسـە ،ﷲتائـاالمۇ ئـۇ كىشـىنى
مۇۋاپىق جازاالش يۈزىسىدىن نېئمەتلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ .پەرۋەردىگارىڭ بەندىسـىگە زۇلـۇم قىلغـۇچى
ئەمەس.
ئەگەر كىشــى گۇنــاھ–مەئســىيەتنى تــائەت–ئىبــادەتكە ئۆزگەرتســە ،ﷲتائــاالمۇ ئــۇ كىشــىگە جــازانى
خاتىرجەملىككە ،خارلىقنى ئىززەتكە ئۆزگەرتىپ بېرىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

م ا بَِ وٍم ح َّّت ي غ ِ وا م ا بَُِس ُف ِأ ِه وِذَا أَراُ َّ ِ ٍ
وَا فَ ا َم َن َُّ لَ أُ َوَم ا ََلُ ْ ِم ْن ُُوسِ ِأ ِم ْن َوا ٍ 
ْ َ ََ
َ ْ َ ُ َ ُْ َ
اهُ ب َ ْوم ُس ً
ئۆزننى ى

ئەھىىۋاىىن

ئۆزگەرتمىگىىىچە (يەن ى

چۆ مىگىىىچەئ ﷲئۇالرنىىى
ئىرزەت-ھۆر ەتن

ئەھىىۋاىىن

ﷲنى ى

َّ ََّّ ِ
اهَ ن يُغَ ُِْ

ھەرقانىىداق بى ى قەۋم

بەرگەن نېئمەتلى ى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىا

ئۆزگەرتمەيىىدۇ (يەنىى

ئېلىپ تاشىلىمايدۇئ .ﷲبىى ەر قەۋ نى

ﷲئۇالرغىىا بەرگەن نېىىئمەت خاتى جە لىىىك ۋە
ھىاالك قىلمىاقچ

(يىاش

ئازابلىمىاقچ ئ بغىسىا

ئۇنىاغا قارش تۇرغىل بغىمايدۇ ئۇالرغا ئازابن دەپئ قىلىدنغان ﷲتى باشقا ئىگىمۇ بغىمايدۇ.]1

2

ئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇلالھدىن نەقىـل قىلىنغـان بـۇ سـۆزلەر مەن بايـان قىلغـان بەش ئاساسـنى
ئېنىـق كۆرســىتىپ بېرىــدۇ .بىــز بـۇ ئاساسـالرنى بېكىتىــپ بولغانــدىن كېـيىن ،مۇنــداق بىــر ســوئال
تۇغۇلىدۇ:
ھــازىر بىــز مۇســۇلمانالر قايســى ھــالەتتە؟ بىــز بىــر مىليــاردتىن ئاشــىمىز .مۇســۇلمانالرنىڭ
ئولتۇراقالشـقان رايــونلىرى بــايلىق جەھەتــتە دۇنيـادىكى ئەڭ بــاي رايــونالر ھېســابلىنىدۇ ۋە كــۆپلىگەن
ئۆتۈش ئېغىزلىرى ،دېڭىز بوغۇزلىرىنىڭ كونتروللۇقى ئۇالرنىڭ قوللىرىدا .شـۇنداق تۇرۇقلـۇق ،بـۇ بىـر
مىليارد مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولۇۋاتىدۇ؟ ئۇالرنىڭ مەركىزىي شەھەرلىرىنىڭ ئەھۋالى قايسـى
ھــالەتتە تۇرۇۋاتىــدۇ؟ بــۇ بىــر مىليــارد مۇســۇلماننىڭ دۇنيــادىكى تەســىرى قېنــى؟ ئىككــى مىليونــدىن
ئاشمايدىغان ،خارلىق ،موھتاجلىق ،غەزەپ ۋە لەنەتكە قالغان بىر يەھۇدىي خەلقى قانداقمۇ يۈز مىليون
ئەرەب مۇسۇلمانلىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ؟ قانـداقمۇ ئـۆزىگە مۇسـۇلمانالر رايونلىرىنىـڭ (مەن ئىسـالم
دۆلەتلىرىنىڭ دېمەكچى ئەمەسمەن ـــ ئا) قاپ ئوتتۇرىسىغا يوقتىن بىر دۆلەت بەرپا قىلىدۇ؟

ِ ِ
الش ْيََ ِ
الش ْيََ ِ
اَّ ِ ََّّ َك ْي َ َّ
اَ َّ
اَّ َكا ََّ َ ِعي ًفا
بىز ﷲتائاالنىڭ كىتابىدا :فَ َ اتلُوا أ َْوليَ َ

ئۇرۇش قىلىاالر (سىلەر ئۇالرن

يېاىسىلەرئ شەيااننى

ِ
ُّ
ص ُنو ََّ
ار َُّ ن يُ ْن َ
َوِ َّْ يُ َ اتلُوُك ْ يُ َولوُك ْ األَ ُْبَ َ

تەدبى

3
ض ُّنوُك ْ ِنَّ أَذً
ى ھەقىقەتەن ئىاجىردۇر ،لَ ْن يَ ُ

ئۇالر سىىلەرگە ئىازار بې نشىاى

يەتىىزەىمەيدۇ؛ ئەگەر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا سىىلەرگە ئارقىسىىن

بې

4
َّ ِ
َّ
ار
ين َك َف ُنوا لََول ْوا األَ ُْبَ َ
نلمەيدۇَ  ،ولَ ْو قَاتَ لَ َُ ْ الذ َ

شەيااننى

دوسالى ى بىلەن

باشىقا ھېچقانىداق زنيىان-زەخىمەت

قىلىىپ قاچىىدۇ ئانىدن

ئۇالرغىا يىاردەم

ئەگەر شاپى الر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا ئەىۋەتاە ئارقىسىغا

قاراى قاچاتا  1،دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇيمىز-يۇ ،ئەمەلىي ئەھۋالىمىزنى دەل بۇنىڭ ئەكسىچە كـۆرىمىز.
ئەســلى كــاپىرالر ۋە مــۇرتەد ھــاكىمالر مۇســۇلمانالرغا ئەڭ يامــان ئــازابنى تېتىتىۋاتىــدۇ .ئەرلىرىنــى
ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ ۋە ئۇالرنى تۈرمىلەرگە تاشالپ ئازابالۋاتىدۇ .مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرىنى ئەسىر ئېلىۋاتىـدۇ
ۋە تاغۇتالرنىــڭ تۈرمىلىرىــدە ئۇالرنىــڭ ئىپــپەت-نومۇســىنى دەپســەندە قىلىۋاتىــدۇ .يەنە بــۇنى ئــاز دەپ
1رسۈرە رەئد  -11ئايەت ر
2ر«ئەلجاۋابۇل كافىي»  -85بەتتىن  -86بەتكىچە ،ھىجرىيە  -1433يىلى «دارۇن نەدۋەتىل جەدىيدە» نەشرىياتى
3رسۈرە نىسائ  -76ئايەت ر
4رسۈرە ئال ئىمران  -111ئايەت ر
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قىلىش ،دىن بىلەن ئاالقىسـى يـوق بىـر جەمئىـيەت بەرپـا

قىلىش ئۈچۈن دىننى ئۆزگەرتىش ،پىتنە–پاساتالر ۋە زىنا-پاھىشالرنى ئوچۇق تارقىتىش قاتارلىق يامان
ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ.
ئىبنى قەييۇم مۇنداق دەيدۇ :بىز كەڭ دائىرىـدىكى ئىلمىـي ئىسـالمىي تەشـۋىقات پائالىيىتىنىـڭ
ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈۋاتىمىز .بۇنىـڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ ئەمەلىيىتىـدە ھېچقانـداق تەسـىرى
بولمايۋاتىدۇ .بۇ ئىلىمنىڭ بەرىكىتىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كەتكەنلىكىنىڭ سەۋەبىدىندۇر].

2

بۇ ئىلىم ۋە تەشۋىقاتنىڭ نۇرغۇنلىرى بىلەن ﷲتائاالنىڭ رازىلىقى كۆزلەنمەستىن ،بەلكى ھوقـۇق-
مەنسەپ ،مال–مۈلۈك ۋە خىزمەت تەلەپ قىلىنىۋاتىدۇ ياكى پادىشاھالرنىڭ باتىـل بولغـان ئىشـلىرىنى
كــۈچەيتىش ۋە شــەھەرلەردە ھەددىــدىن ئېشــىپ پاســاتنى كۆپەيتىۋاتقــان كاپىرالرنىــڭ ئاساســلىرىنى
مۇستەھكەملەش ئۈمىد قىلىنىۋاتىدۇ.
ئىمان كەلتۈرۈپ ياخشى ئەمەللەرنـى قىلغـان ئەھلـى ئىلىمـلەر بۇنىڭـدىن مۇستەسـنا بولـۇپ ،ئـۇالر
ئىنتايىن ئاز.
ھازىرقى ئىسالمىي مەتبۇئـاتالر ،ھەر خىـل پالسـتىنكىالر ،گېزىـا–ژورنـالالر ،راسـا بولسـۇن يـاكى
يالغــان بولســۇن بېرىلىۋاتقــان ئىلمىــي ئۇنــۋانالر ،ئىســالمىي قۇرۇلتــايالر ،مۇســابىقىلەر ،ئىســالمىي
ئۇنىۋېرســىتېا ۋە ئىنســتىتۇتالر ،رادىئــو ۋە نەشــرىيات بۇيــۇملىرى قاتــارلىقالر مىســلى كــۆرۈلمىگەن
دەرىجىدە شۇنچە كۆپ ۋە ھەر خىل بولۇپ ئۇنىڭ ئاخىرىقى پايدىسى نېمە بولدى؟
مەن بــۇ يەردە مۇســۇلمانالرنىڭ ھــازىرقى ئەمەلىــي ئەھــۋالى ئۈســتىدە توختالمــاقچى ئەمەســمەن .بــۇ
توغرۇلۇق ئاالھىدە يېزىلغان نۇرغۇن چوڭ كىتابالر بـار 3.لـېكىن بـۇ يەردە ،ھەربىـر مۇسـۇلماننىڭ مەن
بايان قىلغان بەش ئاساسنىڭ بىزنىڭ ئەمەلىيىتىمىزگە بولغـان ئاالقىسـىنى بېلىۋېلىشـىنى مەقسـەت
قىلىمەن.
مۇسۇلمانالردىن غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنىڭ ئايرىلىپ قېلىشـى دېگەنلىـك ،ئۆگىنىـپ ئەمەل قىلىـش
جەھەتتە ئىماندا قاتتىق كەمچىللىك بار دېگەنلىكتۇر .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ص ُن
سَ ْ

ِ
ْي  ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشلىك بغىدى.
ال ُْم ْْمنِ َ

4

بىز مۇسۇلمانالر بـۇ ۋەدىـدىن قانچىلىـك يىراقلىقتـا قالـدۇق؟ ﷲتائاالنىـڭ:

ِ
ْي
األَ َْلَ ْو ََّ ِ َّْ ُك ْن تُ ْ ُم ْْمنِ َ
ۇئمى

َ وَك ا ََّ َح ًّ ا ََلَْي نَ ا

ِ
َ ون ََتنُ وا َون ََتْ َزسُوا َوأَسْ تُ ْ

(جىبىادتى ئ بغشىشىىپ قاىمىاڭالر (شىەھىد بغىغىانالر ئىچىىنئ قايغۇر ىىاڭالر ئەگەر

بغىساڭالر ئىساىنلىك قازننىسىلەر 5،دېـگەن سـۆزىدىن نەقەدەر ئۇزاقلىقتـا قالـدۇق؟ مانـا بـۇ -3

ئاساس.
بىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن ھەرقانداق بااليى-ئاپەت ،بۆلۈنۈش ۋە خارلىق قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ،نۇقسانلىرىمىز تۈپەيلىدىندۇر .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ:

ِ
ت أَيْ ِ ي َُ ْ 
أَ ْ
فَ َما َك َ
1رسۈرە فەتى

سىلەرگە (يەن

جېنىاالر ياش

ېلىاالرغائ ھەرقانداق بى

وما أَصاب َُ ِم ن م ِ
ص يَ ٍل
ََ َ َ ْ ْ ُ

ۇسىرەت يەتسە ئۇ سىلەرنى

 -22ئايەت ر

2ر«ئەلجاۋابۇل كافىي» -63ۋە  -36بەت ر
3رئۇستاز مۇھەممەد جەمىيل مىسرىينىڭ «سەبىيلۇل مىسال»
4رسۈرە رۇم  -47ئايەت ر
5رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر

ناملىق كىتابىنىڭ (ھازىرۇل ئالەمىل ئىسالمىي) دېگەن بابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن .ر

191
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يا انلىق (قىلمىشلى ن

شەىگەن

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

1
ك
ك ِم ْن َسيِْئَ ٍل فَ ِم ْن سَ ْف ِأ َ
َصابَ َ
بغىىدۇَ  ،وَما أ َ

(ئ

ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن

تىپەيلىدن ئ ئۆزۈڭدنندۇر 2،دېگەن سۆزلىرىدۇر.

جىھــادتىن ئــۆزىنى قاچۇرۇشــمۇ مۇشــۇ گۇنــاھالر قاتارىــدىن ،ئۇنىڭــدىنمۇ قابــاھەتلىكراقى جىھادقــا
چىقماسلىقنى ئاقالپ ،شەرئىي دەلىللەرنى ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇشتۇر ،مانا بۇ تۆتىنچى ئاساس.
بۇنداق ئىالھىي ياردەمدىن مەھرۇم قېلىش ۋە بېشىمىزغا كەلـگەن بـۇ ئـازاب-ئوقـۇبەتلەر ھەرگىزمـۇ
ھــالىمىزنى رەببىمىــز ياخشــى كۆرىــدىغان ۋە رازى بولىــدىغان ھــالەتكە ئۆزگەرتمىگۈچىلىــك بىــزدىن

اهَ ن يُغَُِْ َما بَِ ْوٍم َح َّّت يُغَ ُِْوا َم ا بَُِس ُف ِأ ِه ْ 
كۆتۈرۈلۈپ كەتمەيدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭَّ ََّّ ِ :
بى قەۋم ئۆزننى

ئەھۋاىىن

چۆ مىگىىىچەئ ﷲئۇالرنىىى

ئۆزگەرتمىگىچە (يەن

ئەھىىۋاىىن

ﷲنى

ھەرقانىداق

بەرگەن نېئمەتلى نگە تۇزشغرىۇق قىلىپ گۇناھالرغا

ئۆزگەرتمەيىىدۇ (يەنىى

ﷲئۇالرغىىا بەرگەن نېىىئمەت خاتى جە لىىىك ۋە

ئىرزەت-ھۆر ەتن ئېلىپ تاشلىمايدۇئ 3،دېگەن سۆزىدۇر .مانا بۇ بەشىنچى ئاساس.
يۇقىرىدا بايان قىلىنىپ ئۆتكەن سۆزلەرنىڭ روھىغا ئاساسەن ،بىـز مۇنـداق دەيمىـز ،دەۋرىمىزدىكـى
بارلىق ئىسالمىي دولقۇنالر ،بولۇپمۇ ،ئۇنىڭ ئىچىدىن ئىسالم دۆلىتىنى قايتا تىكلەش ئۈچۈن ھەرىـكەت
قىلىۋاتقان كىشىلەر تېخـى غەلىـبە–نۇسـرەتنىڭ ئاساسـلىرىنىڭ ئـازراقىنىمۇ تولـۇقلىغىنى يـوق .بـۇ
ئىشتا قاتتىق پەرق بار بولۇپ ،ئازراق ئورۇندىغانالر ،كۆپ ئورۇندىغانالر ۋە پەقەت ئورۇندىمىغانالرمۇ بار .بۇ

ِ
ِ
أ ُه ْ يَظْلِ ُم و ََّ
ھەقــتە ﷲتائــاال مۇنــداق دەيــدۇَّ ََّّ ِ :
اس َش ْيئًا َولََ َّن النَّ َ
اهَ ن يَظْل ُ النَّ َ
اس أَسْ ُف َ

ﷲ ئىنسانالرغا قىلچە زۇىۇم قىلمايدۇ ىېىى

قىلىدۇ.

شىببىسىىىرش

ئىنسانالر (شۇف ى ۋە گۇناھ ئارقىلىقئ ئۆزىى نگە ئۆزىى ى زۇىىۇم

4

ئىككىنچى .جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشنىڭ ئەھمىيىتى
ئىمانىي تەييارلىق ئورۇنداش قىيىن بولغان بارلىق تەكلىپلەرگە ،جۈملىدىن جىھادقـا زۆرۈر بولغـان
ئاساستۇر .ﷲتائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە:

ِ
ك قَ ْون ثَِ يا
الْ ُ ْنآ ََّ تَ ْنتيا ِسَّا َسنُ ْل ِ ْ ََلَْي َ
باشقىسىدا يې نمىدا ياش

ِ
ِ
ر ِم ْن أُ قَلِ يا أ َْو ِز ُْ ََلَْي ِأ َوَرتِْ ْل
يَاأَيُّ َها ال ُْم َّزْم ُل قُ ْ اللَّْي َل ِنَّ قَل يا سِ ْ
ص َفأُ أ َْو اسْ ُ ْ

ئ

شىىيىمگە يۆگىنىۋاىغىۇچ

يې نمىدننمۇ ئازراقىدا ياش

يې نمىدن

(پەيغە ىرەر!ئ شېچىنىى

شۆپ ەشىدە نا از ئغقۇغى

ئازغىنىسىىدن
قۇرئانن

تەرتىل

بىلەن (يەن دانە-دانە ئغچۇقئ ئغقۇغى  .ساڭا ھەقىقەتەن تەناەنىلىك قۇرئىانن نازنىل قىلىمىىر 5،دېـگەن
سۆزى بىلەن قىلغان مۇشۇ بۇيرۇقىمۇ شۇ جۈملىدىندۇر.
ﷲتائــاال رەســۇلۇلالھ



نــى پەيغەمبەرلىــك يۈكلىرىــدىن بولغــان تەنتەنىلىــك قۇرئــاننى كۆتۈرۈشــكە

تەييارلىنىشى ئۈچۈن ،ئىبادەتتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە بۇيرۇدى.
شەرىئەتنىڭ ئورۇنداش قىيىن بولغان تەكلىپلىرى ئۈچۈن ئىمانىي تەييـارلىق كـۆرۈش الزىـم .ئەگەر
بۇ تەييارلىق تامامالنسا ،ئىنسان جىھادتەك ئورۇنداش قىيىن بولغان بۇيرۇقنى ئادا قىلىشقا اليەقەتلىك
بولىدۇ ھەمدە تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتـكەن ﷲتائاالنىـڭ كۈچلەندۈرۈشـى ۋە سـاباتلىق قىلىشـىغا سـازاۋەر
1رسۈرە شۇرا  -33ئايەت ر
2رسۈرە نىسائ  -73ئايەت ر
3رسۈرە رەئد  -11ئايەت ر
4رسۈەر يۇنۇس  -44ئايەت ر
5رسۈرە مۇزەممىل  -1ئايەتتىن  -5ئايەتكىچە ر
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بولىدۇ .مانا بۇ ئومۇمىي ۋە مۇھىم قائىدە .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

لَ ََا ََّ َخي نا ََل وأَ َش َّ تَ ثِْيتا وِ ًذا ختَ ي ن ِ
ِ
َجنا ََ ِظيما وََلَ َ يْ نَ ُ ِ
يما
َْ ُ
اه ْ ص َناعًا ُم ْأ تَ ً
ً َ
ً َ
ْ ً ُْ َ
اه ْ م ْن لَ ُ سَّا أ ْ ً
نەسىبەتىە ئە ەل قىلسا ئىىدى ئەىىۋەتاە ئۇالرغىا ياخشى

(گۇ

اھلىق ۋە نىفاقاى

(يەن

جەننەتئ ئاتا قىالتاۇق .ئۇالرن

بىغالتا

ۋە ئىمىان

ئەڭ يى اق بغىغان بغالتا ئ .ئۇ چاغدا دەرگاھىمىردن

ِ
ب
َويَ ْنُزقْ أُ ِم ْن َح ْي ُ
َي ن َُّْتَأ ُ

شىمى ى

ئغيلىمىغان يەردن رنرنق بې ندۇ.

ئەىۋەتاە تغغ
ﷲتى ى

وَظُو ََّ بِ ِأ
َ ولَ ْو أَسَّ ُه ْ فَ َعلُ وا َم ا يُ َ

ئەگەر ئىۇالر قىلىنغىان ۋەز-
ۇسىاەھىەم بغىغىان بىغالتا
ئۇالرغا ئەىۋەتاە بىيىك ئەجىى

اهَ َْك َع ْل لَ أُ َََْن ًج ا
ا يغىغىا ھىىدايەت قىالتاىۇقَ  1،وَم ْن يَتَّ ِل َّ

قغرقىىىدنىەن ﷲئۇنىاغىىا چىقىىىى يىىغى

بې نىىدۇ .ﷲئۇنىاغىىا

2

ئىمانىي جەھەتتە تەييـارلىق كـۆرۈش ئـارقىلىق ،تەقـدىردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەن مـۇئمىنلەرگە يـاردەم
بېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ئىككى شەرتىنىڭ بىرى ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.
ئىمانىي تەييارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە نىسـبەتەن سـانى ۋە تەييارلىقىنىـڭ كەملىكىنـى
تولدۇرۇپ بېرىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

َكثِ ًِ بِِإ ْذ َِّ َِّ
اهُ َم َ َّ ِ
ين
اه َو َّ
الص اب ِن َ
َ
ئى ادنس

(تاىۇتنى

تەۋەىى ندن ئ ﷲقا ۇالقات بغىۇشقا ئېاىقاد قىلىدنغانالر «ﷲنى

بىلەن ئاز جا ائە شۆى جا ائە ئىساىدن

بىلەن بىللىدۇر.

قَا َ الَّ ِذين يظُنُّو ََّ أَسَّه م َاقُو َِّ
ت فِئَلً
اه َك ْ ِم ْن فِئَ ٍل قَلِيلَ ٍل غَلََ ْ
ُْ ُ
ََ

غەىىىرە قىلىىدۇ» دېىدى .ﷲچىىدا لىق شۆرسىەتىىچىلەر

3

بۇ يەردە ئاز گۇرۇھ سەۋر قىلىش ئارقىلىق ،سانىنىڭ كەملىكىنى تولدۇردى .بۇ ھەقتە ئەلـى ئىبنـى
ئەبۇ تالى



مۇنـداق دېـگەن ئىـدى{ :علَّمُمر هرْمعرع ه ُّيا ه
رعْلاُم هر} {سـەۋر ئىمانغـا نىسـبەتەن
مٍن هرباى هَلا همارعلمرَ هس هرْ امع ر
ا

جەسەتتىكى باشنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ}.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



4

ُ

ا

پارسالرغا قارشى غـازات قىلىـش ئۈچـۈن يـۈرۈش قىلغـان سـەئد ئىبنـى ئەبـۇ

ٍُررسهارمقمرع ره
كر هْم رعر ر ه
ه
رَمٍَر،رنامهرإنررتارمقمارعىر
ىرللار ارلامىر ُك همر ا
ۋەققاس  غا مۇنداق خەت يازغان ئىدى{ :نامرإَنرررَا ُْمرُرارر ارَاْمعرر ارْ ادم ار ا
علاجرىام ر ا ا
كررَانرررتا ُرك رعنُمرععررَا اشم رررهَرهرت ه
ٍرْم رعرعلر رة رد ه
ٍاميرر هْمىر ُركْرر هْمعرر
َْمرُرارر ارَاْمعرر ارْ ادم ار
ب ار
ىرْ هركِم اررره ررعْامرر هر
،رَرَا مارع ار
للاهررَانر ا م ُرررعلردُم ررهر ارلامىرعلر ادم ُر هرَ ار
ر
عِم ا ا ا
،رَ ُ
اً
كر ارلررتا ُكمعرررلاىامٍرفههمْرر
،رَلامعاررذارلهم ار
لِله ار
َِّر هرار ار ُررهَهرْْرره ر
َّ ُررعلر ُرةُررله ُرةع ارنرهربادر هر
،رَره رّناٍريمُىر ار
فر اررلاِر هرعْرر هرْعرر ار ُررهَهرْْر ار
شررَاخر ارع ُر
بررَا رْلاِر هر
ار ُرهَُركْر،ررناهرإنرر رذُنرمُرع ار
هه
ه
،رَارر ر رترمُرىاٍر ارك رد ر رتههْر،ررناهرإ هرنرعِراارم رعيمررىاٍره ررعلر رةدر ه
رر اررلاِمرىامٍره ررعل ُقمرعره} {مەن سـېنى
َّمِر هارر اكمٍ ارنر اومُ ُرْرعلر ارُ م ُر
سرر ارك ارد ار رُ رْْر را ُ
ُ
ا
ا
مُررعرنر رلانرر ار ار ارُرناٍررلاِر ا
ۋە قول ئاستىڭدىكى ئەسـكەرلەرنى ھەرقانـداق ھـالەتتە ﷲدىـن قورقۇشـقا بـۇيرۇيمەن .چـۈنكى ،ﷲقـا

تەقۋالىق قىلىش ،دۈشمەنگە قارشى تەييارلىق قىلىشـنىڭ ئەڭ ئەۋزىلـى؛ جەڭ تاكتىكىلىرىنىـڭ ئەڭ
كۈچلۈكىـــدۇر .مەن ســـېنى ۋە قـــول ئاســـتىڭدىكىلەرنى گۇنـــاھ-مەئســـىيەتلەردىن دۈشـــمىنىڭالردىن
ســاقالنغاندىنمۇ بەكــرەك ساقلىنىشــقا بــۇيرۇيمەن ،چــۈنكى ،ئەســكەرلەرنىڭ ســادىر قىلغــان گۇنــاھلىرى
دۈشــمەندىنمۇ خەۋپلىــك .شۈبھىســىزكى ،مۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمەنلەر ئۈســتىدىن غەلىــبە قىلىشــى،
دۈشمەنلەرنىڭ ﷲقا ئاسىي بولغانلىقى سـەۋەبىدىندۇر .ئەگەر ئـۇالر شـۇنداق گۇناھكـار بولمىسـا ئىـدى،
بىزنىــڭ ئۇالرغــا كــۈچىمىز يەتمەيتتــى .چــۈنكى ،بىزنىــڭ ســانىمىز ئۇالرنىڭكىــدەك كــۆپ ئەمەس،
تەييارلىقىمىزمۇ ئۇالرنىڭ تەييارلىقىغا ئوخشاش كۈچلۈك ئەمەس .ئەگەر بىز گۇناھ سـادىر قىلىـپ ئـۇالر
1رسۈرە نىسائ  -66ئايەتتىن  -68ئايەتكىچە ر
2رسۈرە تاالق  -2ئايەتتىن  -3ئايەتكىچە ر
3رسۈرە بەقەرە  -243ئايەت ر
4رئىبنى كەسىر ر
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بىلەن ئوخشاش بولۇپ قالساق ،ئۇالر بىزدىن كۈ -قۇۋۋەتتە ئارتۇق ئورۇندا تۇرىدۇ}.

1

مەن بۇ مەسىلىنى ئىلگىرىمۇ بايان قىلغان ئىدىم .ياخشى ئەمەللەر ،ﷲتائاال ئـۇ ئـارقىلىق ئۇنىـڭ
ئىگىسىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان ۋە دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا سـاباتلىق قىلىـدىغان ئەسـكەرلەردۇر.
ئۇن ـداق بولمىســا ،ئەكســىچە بولىــدۇ (يەنــى يامــان ئەمەلــلەر ســەۋەبلىك ﷲتائــاال ئۇنىــڭ ئىگىســىنى
مۇھاپىزەت قىلمايدۇ ۋە دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ساباتلىق قىلمايدۇ) .ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
استَ َزََّلُ ْ َّ
أ ُوا
ين تَ َولَّ ْوا م ْن َُ ْ يَ ْوَم الْتَ َ ا َُْ ْم َعاَّ ِ ََّّنَا ْ
الذ َ
الش ْيََا َُّ بَ ْع ِ َما َك َ
ۇش نىالرئ بى  -بى ى بىلەن ئۇچ اشقان شىندە ئىچىاالردنى

بەزى قىلمىشىىلى ى (يەنىى

تېيىلدۇرۇشقا ئۇرۇندى.

پەيغە رەرنىىى

ئىىى

قغشۇن (يەن

ََّّ ِ

ۇسىۇىمانالر بىىلەن

(جەڭدن ئ ھەقىقەتەن يىز ئۆرۈگەن شىشىلەرن
شىىەياان

ئە ىى نگە ۇخاىىپەتچىلىىىك قىلغىىانلىق ئ تىپەيلىىىدن

2

ئىمام بۇخارى «سەھىھۇل بۇخارى» نـاملىق ھەدىسـلەر توپلىمىنىـڭ «كىتابۇلجىھـاد»تـا «ئـۇرۇش
قىلىشتىن ئىلگىرى ياخشى ئەمەل بولىدۇ» دەپ بىر بابنى كەلتۈرگەن .ئەبـۇددەردائ

{هّنمامٍرتمُ اقممٍتهلُع انرسهْا



مۇنـداق دېـگەن:

كْر} {شۈبھىســىزكى ،ســىلەر ياخشــى ئەمەللىرىڭالرنىــڭ بەرىكىتــى بىــلەن ئــۇرۇش
اةممٍله ُ



قىلىسىلەر} .ئىبنى ھەجەر بـۇ ھەدىسـنىڭ شەرھىسـىدە مۇنـداق دېـگەن‹ :ئەبـۇددەردائ

دىـن رىـۋايەت

قىلىنغان ئەسەر مۇنداق مەزمۇندا كەلگەن :ئـى ئىنسـانالر! غـازات قىلىشـتىن ئىلگىـرى ياخشـى ئەمەل
بولىدۇ .شۈبھىسىزكى ،سىلەر ياخشى ئەمەللىرىڭالرنىڭ بەرىكىتى بىلەن ئۇرۇش قىلىسىلەر›].

3

ئىمانىي تەييارلىق ئارقىلىق مۇسۇلمانالر سېپى مۇستەھكەم بىنادەك ئۇيۇشىدۇ .ئۇنىڭسىز بۇ سـەپ
دۈشمەنگە قارشى كۈچلۈك ،مۇستەھكەم تۇرالمايدۇ .سەپنىڭ ئۇيۇشىشى ،مۇسۇلمانالرنىڭ دوستلىشـىش،
باشقىالرنى ئۈستۈن كۆرۈش ،پىداكارلىق كۆرسىتىش ،ئەپۇچان بولۇش ۋە بىر–بىرىگە كۆيۈمچـان بولـۇش
قاتارلىق ئىماننىڭ ھەقىقەتلىرىنى ئادا قىلىش شەرتى ئاستىدا بارلىققا كېلىدۇ .بـۇ ئـارقىلىق نۇئمـان

هه
ْي هرَرتاممع هعُ هْْرَتاممر ُه ه
ركةثا هرمررعْلا اُم هر
عْحعْ ا
ئىبنــى بەشــىر  نىــڭ پەيغەمــبەر  دىــن رىــۋايەت قىلغــان « :اْثا ُمررعل ُةممؤْى ا ا
اا
علععَم هر» «مۇئمىنلەرنىڭ مىسالى ،ئۆزئارا دوستلىشىش ،كۆيۈنۈشتە بىر پۈتۈن بەدەنگە ئوخشايدۇ» 4،دېگەن
ھەدىسىدە كەلگەندەك ،سەپ خۇددى بىر پۈتۈن بەدەنگە ئوخشاش ئۇيۇشىدۇ.
ئىمانىي تەييارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشىنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى
بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيـدۇ:

َصَ ُْتُ ْ بِنِ ْع َمتِ ِأ ِ ْخ َواسًا
فََُلَّ َ
ْي قُلُوبِ َُ ْ فَُ ْ
ف بَ ْ َ

ِيع ا ون تَ َف َّنقُوا واذْ ُك نوا سِعم لَ َِّ
ِ
ص موا ِحَْ ِل َِّ ِ
ِ
اَ
َ ُ َْ
اه َ ً َ
َ وا َْتَ ُ
اه ََلَ ْي َُ ْ ْذ ُك ْن تُ ْ أَ َْ َ ً

ھە مىاالر ﷲنىى

يېپىش ىاالر ئاي نلماڭالر (يەن

سىلەردن

ئىخاىالى قىلىشماڭالرئ .ﷲنى

سىلەرگە بەرگەن نېئمىاىن

ئىدناالر ﷲدنلىاالرن

ئارغا چىسىىغا (يەنى

ﷲنىى

دننىغىائ ەھىىەم

ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر ئىخىاىالى قىلىشىقاندەك دننىدا

بى ىەشاىردى ﷲنى

ئەسلەڭالر ئىۆز ۋاقاىىدا سىىلەر ئۆزئىارا دۈشىمەن

نېئمىا بىلەن ئۆزئارا قې ننداش بغىدۇڭالر.

1

قۇرئان ۋە ھەدىسكە ئېسىلىش بۆلۈنۈش ۋە ئىختىالپتىن ساقالپ قالىدۇ .ﷲتائاال ئۇالرنىڭ ئىلگىرى
ئۆزئـــارا دۈشـــمەن ئىكەنلىكىنـــى ،كېـــيىن ئۇالرنىـــڭ قەلبلىرىنـــى ئىمـــان ئارغامچىســـى بىـــلەن
1رئىبنى ئەبدۇرەببىھنىڭ «ئەلئۇقەدۇل فەرىد» ناملىق كىتابى

2رسۈرە ئال ئىمران  -155ئايەت ر
3ر«فەتھۇل بارى»  -6جىلد  -24بەت ر
4ربۇخارى مۇسلىم رىۋايىتى ر
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بىرلەشتۈرگەنلىكىنى زىكىر قىلدى .بۇ ئارغامچىغا سـەل قـاراش ئـۇالرنى دۈشمەنلىشـىش ۋە بۆلۈنۈشـكە
ئېلىپ بارىدۇ .ئۇالر ئىلگىرى شۇنداق ھالەتتە ئىدى .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنـداق دەيـدۇ:

اَ
ذُ ْكِ ُنوا بِ ِأ فََُ ْغ َنيْ نَ ا بَ ْي نَ ُه ْ ال َْع َ َاو َِ َوالَْ ْغ َ
ض َ
ئۇن اۇدى (بۇنى

جازاس

ئىۇالر (ئىن ىلىدائ ئىۆزىى نگە قىلىنغىان نەسىىبەتنى

ئىچىنئ ئۇالرنى

ِ
صي ُه فِ ْت نَلٌ أَو ي ِ
ِ
اَ أَلِ ي ٌ 
ص يَ ُه ْ ََ َذ ٌ
ْ ُ
ََ ْن أ َْم ِنه أَ َّْ تُ َ ْ
پىانىگە يغىۇقۇشاى

پەيغە رەرنى

بىى قىسىمىن

2
َّ ِ
ين َُيَالُِفو ََّ
ساىدۇق ،فَ لْيَ ُْ َذ ْر ال ذ َ

ئارنسىغا ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك
ئە

أ وا َحظًّا ََِّّا
فَ نَ ُ

نگە خىالپلىق قىلغۇچىالر (دۇنيادا چغڭ بى ئ

يا (ئاخى ەتاەئ قاتاىق بى ئازابقا دۇچار بغىۇشاى قغرقسۇن.

3

شەرىئەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇش ،ئۇنىڭغا كۆرۈل بۆلمەسلىك ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىقىش ئـاداۋەت
ۋە دۈشمەنلىكنى ئېلىپ كېلىدۇ .بۇنىڭغا ئەگىشىپ بۆلۈنـۈش ۋە پىتـنە يـۈز بېرىـدۇ .مانـا بـۇ ئىچكـى
مەغلۇبىيەت بولۇپ ،بۇنىڭغا دۈشـمەننىڭ ئالدىـدا ياردەمسـىز تاشـلىنىپ قـېلىش ئەگىشـىپ كېلىـدۇ.

ْبوا
از َُوا فَ تَ ْف َ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :ون تَ نَ َ
ب ِرُُّ َُ ْ َو ْ
شلُوا َوتَ ْذ َه َ
اصِ ُ

ئىخاىالى قىلىشماڭالر بغىمىسا (دۈشمەن

بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقۇى قاىىسىلەر شىچ ى قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ؛ سەۋر قىلىاالر.

4

بۆلۈنــۈش ،شــەرىئەتتىن چەتــنىگەن كىشــىلەر يولۇقىــدىغان تەقــدىرى جــازا بولــۇپ ،ئۇنىــڭ ئــۆزى
دۈشمەننىڭ ئالدىدا ياردەمسىز تاشلىنىپ قېلىشقا سەۋەبچى بولىدۇ.
مانــا بــۇ ،مۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمىنىگە قارشــى كۈچىيىشــى ئۈچــۈن ئۇيۇشىشــىدىكى ئىمــانىي
تەييارلىقنىڭ ئەھمىيىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .مۇسۇلمانالرنى ئىمان ئارغامچىسى ۋە قۇرئان ،ھەدىسكە
ئېسىلىشتىن باشقا ھېچنەرسە بىرلەشتۈرەلمەيدۇ .قەلبلەر ﷲتائاالنىڭ قولىـدا بولـۇپ ،ﷲتائـاال ئـۇنى
خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدۇ .ﷲتائاال بـۇ ئېسىلىشـنى قەلبلەرنـى بىرلەشتۈرۈشـنىڭ سـەۋەبى قىلـدى،
شۇرا بۇ يەردە ئۇنىڭدىن باشقا قەلبلەرنى بىرلەشتۈرىدىغان ھېچبىـر سـەۋەب يـوق .بـۇ ھەقـتە ﷲتائـاال

ِ
مۇنداق دەيدۇ :ه و الَّ ِذي أَيَّ َ َ بِن ِ
ت ب ْ َ ِِ
ف ب ْ َ ِِ
ت م ا ِِف األَر ِ ِ
َْ
ص ِنه َوبِ ال ُْم ْْمنِ َ
ْ
ي َِ ًيع ا َم ا أَلَّْف َ َ
ْي قُلُ وَ ْ لَ ْو أَس َف ْ َ َ
ْي َوأَلَّ َ َ
ْي قُلُ وَ ْ
َُ
ف بَ ْي نَ ُه ْ  ﷲسېن ئۆزننى ياردنم بىلەن ۋە ۇئمىنلەر بىلەن شىچلەندۈرنىدۇ .ﷲ ۇئمىنلەرنىى
َولَ َِ َّن َّ
اهَ أَلَّ َ
دنللى ننىى

بى ىەشىىاىردى .سىىەن يەر يىزنىىدنى

بى ىەشاىرەىمەيااى  .ىېىى

ﷲ(ئۆزننى

پىتىىىن بىىايلىقن

سىىەرى قىلىپمىىۇ ئۇالرنىىى

قۇدرەت شا ىلەس بىلەنئ ئۇالرن ئىناق قىلدى.

دنللى ننىى

5

بىرلەشتۈرۈش ۋە ئۇيۇشـۇش ،تـائەت–ئىبادەتنىـڭ مۇكاپـاتى .دۈشمەنلىشـىش ۋە بۆلۈنـۈش ،گۇنـاھ-
مەئسىيەتنىڭ جازاسى .مانا بۇ تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتكەن ھۆكۈملەر بولۇپ ،ئەمەلگە ئاشماي قالمايدۇ .بۇ
مــۇھىم ئىــش بولغــانلىقى ئۈچــۈن ،بــۇ مەســىلىنىڭ ئاخىرىــدا «قۇرئــان ۋە ھەدىســكە ئېسىلىشــنىڭ
پەرزلىكى» دېگەن بىرىنچى تولۇقلىمىدا بۇ ھەقتە ئاالھىدە توختىلىمىز.
جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈش توغرىسىدا كەلگەن ئايەتلەر
ﷲتائاالنىڭ جىھـاد ۋە شـەھىدلىكنى سـېتىۋېلىش توغرىسـىدىكى:

يل َِّ
َوأ َْم َوا ََلُ ْ بُِ َّ
ََّ ََلُ ْ ا َُْنَّلَ يُ َ اتِلُو ََّ ِِف َسِ ِ
اه فَ يَ ْ تُ لُو ََّ َويُ ْ تَ لُ و ََّ
1رسۈرە ئال ئىمران  -133ئايەت ر
2رسۈرە مائىدە  -14ئايەت ر
3رسۈرە نۇر  -63ئايەت ر
4رسۈرە ئەنفال  -46ئايەت ر
5رسۈرە ئەنفال  -62ئايەتتىن  -63ئايەتكىچە ر

شىببىسىرش

ِ
ِ
َّ ََّّ ِ
اهَ ا ْش تَ َن م ْن ال ُْم ْْمنِ َ
أ ُه ْ
ْي أَس ُف َ

ﷲ ۇئمىنلەردن

ئۇالرنى

جانلى نن
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يغىىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشىمەنلەرن ئ ئۆىاىرنىدۇ

بې نپ سېاىۋاىدى .ئۇالر ﷲنى

ۋە ئۆىاىرۈىىدۇ (يەن دۈشمەنلەر بىلەن جىباد قىلىپ شەھىد بغىىدۇ 1،دېگەن ئايىتىنىڭ كەينىدىن :التَّا ُِو ََّ
وُ َِّ
ِ
ِ
اهو ََّ ََ ن الْمن ََ ِن وا ْْل افِظُو ََّ ِْل ُ ِ
الأ ِ
ش ْن
الأ ا ِ ُُو ََّ َّ
الناكِ ُع و ََّ َّ
ال َْعابِ ُ و ََّ ا ْْلَ ِام ُ و ََّ َّ
اه َوبَ ِْ
اج ُ و ََّ اخم ُنو ََّ بِ ال َْم ْع ُنوذ َوالنَّ ُ
ُ
َ َ
ْ ُ
ِ
ْي( گۇناھلى ندن ئ تەۋبە قىلغۇچىالر (ئىخالس بىىلەنئ ئىرىادەت قىلغىۇچىالر (ﷲقىائ ھە ىدۇ-سىانا
ال ُْم ْْمنِ َ
ئېياقۇچىالر روزا تۇتقۇچىالر رۇشۇ قىلغۇچىالر سەجدە قىلغىۇچىالر ياخشى
تغسقۇچىالر ﷲنى

ئىشالردن

قىلىپ نەھ

بەىگىلىمىلى نگە رنئايە قىلغۇچىالر (يەن

قىلغان ئىشلى ندن

يانغۇچىالر ھەم ئەھلى

ئىشىالرغا دەۋەت قىلىىپ يا ىان

ﷲنى

بېىىاىەن پەرزىى ننى

ئىادا

جەننەتاىۇرئ؛ ىۇئمىنلەرگە (جەنىنەت بىىلەنئ خىۇش

خەۋەر بەرگى  2،دېگەن سۆزىدىكى ئاشۇ مۇجاھىدالرنىڭ سۈپەتلىرىنى زىكرى قىلغـانلىقى جىھـاد ئۈچـۈن
ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشـنىڭ مۇھىملىقىغـا دااللەت قىلىـدۇ .بـۇ ئـايەت ئاشـكارا ۋە يوشـۇرۇن بولغـان
پەزىلەتلىك ئەمەللەرنى ھەمدە بۇ ئىبادەتلەردە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئەنە شۇ كىشـىلەرنىڭ جىھـاد ۋە
شەھىدلىك ئۈستىدە ﷲتائاال بىلەن قىلىشقان سودىسىنىڭ قوبۇل قىلىنغـان كىشـىلەر ئىكەنلىكىنـى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( .گۇناھلى ندن ئ تەۋبە قىلغۇچىالر (ئىخالس بىلەنئ ئىرادەت قىلغۇچىالردىن بولۇش بـۇ
ئايەتتە زىكرى قىلىنغان مۇجاھىدالرنىڭ سۈپەتلىرىدىندۇر.
مەن ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇشـقا ئاگاھالنـدۇرۇپ ئـۆتمەكچىمەن .چـۈنكى،
ﷲتائاال مۇئمىنلەرنى مەزكۇر سۈپەت بىلەن بۇ ئايەتتە جىھاد قىلىۋاتقان ھالەتتە ياخش

ئىشىالرغا دەۋەت

قىلىپ يا ان ئىشالردن تغسقۇچىالر ،دېگەن سۆزى بىلەن سۈپەتلىدى .يەنە ئۇالرنى سۈرە ھەجنىڭ:

وذ وسَهوا َن الْم ْن ََ ِن وَِِّ
ِ
ِ
الصاَِ َوآتَ ْوا َّ
َّاه ْ ِِف األ َْر ِ
ه ََاقَِلُ األ ُُموِر
ي أَقَ ُاموا َّ
ِ َّْ َم ََّن ُ
الزَكاَِ َوأ ََم ُنوا بال َْم ْع ُن َ َ ْ َ ْ ُ َ
ئې نشىشىە ھەقلىق بغىغانالرئ شۇنداق شىشىلەردۇرش

نا ازن

ئادا قىلىدۇ زاشات بې ندۇ ياخش

ئەگەر ئۇالرن

ﷲنى

َّ ِ
ين
الذ َ

ياردنمىگە

يەر يىزندە ئىساىنلىشىە ئىگە قىلساق

ئىشالرغا بۇي ۇيدۇ يا ان ئىشالردن

تغسىدۇ ئىشالرنى

ئاقىۋنا

ﷲقا ەنسۇپاۇر (يەن ھە مە ئىشالر ئاخى ەتاە ﷲقا قاياىدۇئ 3،دېگەن ئايىتىـدە ،مەزكـۇر سـۈپەت بىـلەن
غەلىبە–نۇسرەتكە ئېرىشكەن ۋە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلغاندىن كېيىنمۇ سۈپەتلىدى.
ياخشــىلىققا بــۇيرۇش ۋە يامــانلىقتىن توســۇش ئۇالرنىــڭ ھەرقانــداق بىــر ھــالەتتە ـــــ ئــاجىزلىق،
قورقۇنچلۇق ۋە غەلىبە قازانغان ھالەتتە ئايرىلمايدىغان سۈپىتىدۇر .ئۇالر بۇ ئىشنى مەيلـى قورقۇنچلـۇق
ھــالەتتە ،مەيلــى غالىـ

ھــالەتتە تاشــالپ قويمايــدۇ .شــۇنىڭدەك ،ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ ،يامــانلىقتىن

توسۇش بۇ ئۈممەتنىڭ سـۈپىتىدۇر.

بِ َِّ
اه

( ئ

اس تَ ُْمنو ََّ بِ الْمعن ِ
ُ ك ْن ت َخي ن أ َُّم ٍل أُ ْخ ِنج ْ ِ
وذ َوتَ ْن َه ْو ََّ ََ ْن ال ُْمن ََ ِن َوتُ ِْْمنُ و ََّ
َ
َ ُْ
ت للنَّ ِ ُ ُ
ُْ َْ

ۇھە مەد ئى مىا !ئ سىلەر ئىنسانالر ەنپەئىا

ئىچىن ئغتاۇرنغا چىقى نلغان ياخشىلىققا بىۇي ۇى

يا انلىقاى تغسىدنغان ﷲقا ئىمان ئېياىدنغان ئەڭ ياخش ئى مەتسىلەر.

4

ﷲتائاال بۇ ئۈممەتنىڭ ياخشىلىقىنى ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن توسۇشـتىن ئىبـارەت بـۇ
شەرتكە باغالپ قويدى.
يەنە ئۇ سۈپەت بۇ ئۈممەتنىڭ پەيغەمبىرىنىڭمۇ سۈپىتىدۇر.

ِ
ِِف الت َّْوَراِِ َوا ِ ًِّ ِ
ْمن ََ ِن
يل يَُ ُْم ُنُه ْ بِال َْم ْع ُنوذ َويَ ْن َه ُ
اه ْ ََ ْن ال ُ
1رسۈرە تەۋبە  -111ئايەت ر
2رسۈرە تەۋبە  -112ئايەت ر
3رسۈرە ھە  -41ئايەت ر
4رسۈرە ئال ئىمران  -113ئايەت ر

ِ
ِ ِ
َّ 
الن ُسو َ النَِّ َّ األ ُْم َّْ الَّذي َِك ُ وسَأُ َمَْتُوبًا َ ْن َ ُه ْ

ئۇالر ئەىچىگە ىىى ئى م

پەيغە رەرگە (يەنى

ىۇھە مەد
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تەۋرات ئىن ىلالردا ئۇنى

(سىپىاىنى ئ يېرنلغىانلىقىن

شۆرندۇ .ئۇ ئۇالرن ياخش ئىى قىلىشقا بۇي ۇيدۇ يا ان ئىى قىلىشاى تغسىدۇ.

1

ياخشـــىلىققا بـــۇيرۇش ۋە يامـــانلىقتىن توســـۇش ،شەخســـىي ۋە جامـــائەت بولغـــان ھـــالەتلەردە
مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنى نۇقساندىن ھەمدە ئۇالرنىـڭ ئىـش–ھەرىكەتلىرىنـى تېيىـپ كېـتىش ،چەتـنەپ
كېتىشتىن مۇھاپىزەت قىلىدۇ .ئۇ ئىش كـۆپچىلىكنى ﷲتائاالنىـڭ قـانۇن-بەلگىلىمىلىـرى ئۈسـتىدە
مەھكەم ۋە توغرا تۇرۇشنى مۇھاپىزەت قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئامىل .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سۈرە تەۋبىنىـڭ
 -112ئايىتىدىكى ﷲتائاالنىڭ :ﷲنى

بەىگىلىمىلىى نگە رنئىايە قىلغىۇچىالر (يەنى

ﷲنىى

بېىىىاىەن

پەرزىى نن ى ئىىادا قىلىىىپ نەھ ى قىلغىىان ئىشىىلى ندن يىىانغۇچىالر ھەم ئەھل ى جەننەتاىىۇرئ دېــگەن ســۆزى
كىشىلەرنىڭ دىنىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان ياخشـىلىققا بـۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن توسـۇش سـۈپىتىنى
زىكىر قىلىپ بولغاندىن كېيىن كەلگەن.

سىز ئايەتتىكى تەرتىپنى ئىنچىكە ئويلىنىپ بېقىڭ .ﷲتائـاال بـۇ ئـايەتنى 
بىلەنئ خۇش خەۋەر بەرگى

 ،دېگەن سۆزى بىلەن ئاخىرالشتۇردى .مانا بۇ 

ىۇئمىنلەرگە (جەنىنەت

ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە

تېگىشلىك بغىدى ،دېگەن سۆزىدە ياردەم قىلىـش بىـلەن ۋەدە قىلىنغـان مۇئمىنلەرنىـڭ سـۈپەتلىرىدۇر.
ئەگەر ئۇالر بۇ سۈپەتلەرنى ۋە شەرتلەرنى تولۇقاليدىكەن ،مۇئمىنلەرگە قىلىنغان بۇ ۋەدە ئەمەلگە ئاشـىدۇ.
ئۇنداق بولمايدىكەن ،كېچىكىپ كېتىدۇ.
بۇ يەردە بىزگە مۇنداق بىر سـوئال تۇغۇلىـدۇ ،بىـز ئۆگىنىـپ ۋە ئەمەل قىلىـش جەھەتـتە ئىمـانىي
تەييارلىقنى تولۇقلىمىغىچىلىك نېمە ئۈچۈن جىھادقـا يـۈرۈش قىلىمىـز؟ يـاكى ئىمـانىي تەييـارلىقنى
تولۇقلىماي تۇرۇپ جىھادقا يۈرۈش قىلىشىمىزغا نېمە ئاساسىمىز بار؟
بۇ مۇھىم بولغان سوئالدۇر ۋە نۇرغۇنلىغان مۇسـۇلمانالرغا كېلىۋالغـان شـۈبھىدۇر .بىـز بـۇ شـۈبھىگە
ﷲتائاال خالىسا بۇ مەسىلىنىڭ ئاخىرىدىكى ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى تولۇقلىما ماۋزۇالردا رەددىـيە بېرىـپ
ئۆتىمىز.
ئۈچىنچى .ئىمانىي تەييارلىقنىڭ بەلگىلىرى
بۇ بەلگىلەرنىڭ ئىچىدە ئىلمىيلىرى ھەم بـار ،ئەمەلىيلىـرى ھەم بـار .مەن تۆۋەنـدە بـۇ كىتابنىـڭ
بېشىدا ئۆتۈپ كەتكەن بەزى بەلگىلەرنى قىسقىچە سۆزلەپ ئـۆتىمەن .ئانـدىن بۇنىـڭ بەزىسـىنى مـۇھىم
بولغــانلىقى ئۈچــۈن ،بــۇ مەســىلىنىڭ ئاخىرىــدا ﷲتائــاال خالىســا ،بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى تولۇقلىمــا
تېمىالردا تەپسىلىي بايان قىلىمەن.
تۆۋەندىكىلەر بـۇ كىتابتـا تەرتىـپ بـويىچە ئۆتـۈپ كەتـكەن ئىمـانىي تەييارلىقنىـڭ مـۇھىم بولغـان
بەلگىلىرى:
 .1ئىخالس ۋە ئەجىر ئۈمىد قىلىش
 .2جىھاد ۋە ھەربىي تەلىمنىڭ پەرزلىكى ھەمدە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى
بولۇپمۇ ،ھازىرقى زاماندىكى جىھادنىڭ تەۋھىـد ئەقىدىسـىنى كېڭەيـتىش ۋە ئـۇنى ھىمـايە قىلىـش
بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى
مەن بۇنى مۇشۇ مەسىلىنىڭ ئاخىرىدا «جىھادنىڭ ئاساسلىق كۆرسەتكۈچلىرى» دېگەن تېمىدا بايان
قىلىمەن.
1رسۈرە ئەئراف  -157ئايەت ر
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 .3جىھادتىن قېلىپ قېلىشنىڭ شەرئىي ئۆزرىلىرى ۋە ئۆزرە ھېسابالنمايدىغان باھانىلەرنىڭ بايانى
 .4ئايال كىشىنىڭ ھوقۇق–مەنسەپلەر ۋە ئومۇمىي خىزمەتلەردە نېسىۋىسىنىڭ يوقلىقىنىڭ بايانى
 .5شەرىئەت يول قويغاندىن باشقا ئورۇنالردا كاپىردىن ياردەم سوراشتىن توسۇش
 .6ئاز ياكى كۆپ ،ۋاقىتلىق ياكى دائىمىي يىغىلىشالردا ئەمىرلىكنىڭ پەرزلىكى
 .7ئىســالم ئۈچــۈن خىــزمەت قىلغۇچىالرنىــڭ بىرلىشىشــىنىڭ پەرزلىكىنىــڭ ئەھمىيىتــى ھەمــدە
جامائەتلەر ۋە گۇرۇھالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشتىن توسۇشنىڭ بايانى
 .8ھەربىـــر مۇســـۇلماننىڭ قـــول ئاســـتىدىكى ئەزاالر ،خىـــزمەتلەر يـــاكى ئىقتىســـادالر توغرۇلـــۇق
سورىلىدىغانلىقىنىڭ بايانى
 .3مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىشلىرىنىڭ ئەڭ مۇھىمى ناماز ئىكەنلىكىنىڭ بايانى
 .13ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



نىڭ سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاسقا قىلغان ۋەسىيىتىنىڭ بىـر قىسـمى ۋە

تەقۋادارلىقنىڭ ئەڭ ياخشى تەييارلىق ئىكەنلىكىنىڭ بايانى
 .11مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ۋە ئۇنى ئەمەلىي ئېلىپ بېرىشنىڭ تەكىتلەنگەن سۈننەت ئىكەنلىكى،
ئەمما شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنى مەجبۇرلىيالمايدىغانلىقىنىڭ بايانى
 .12مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا شەرئىي مەنپەئەتلەر ئۈستىدە ئەھدىلىشىشـىنىڭ دۇرۇسـلۇقى ۋە ئۇنىڭغـا
ۋاپا قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ بايانى
« .13ھوقۇق–مەنسـەپلەر ئامـانەت بولـۇپ ،ئەڭ يـاراملىق كىشـىگە تاپشـۇرۇلىدۇ ،گەرچە ئـۇ كىشـى
دىنىي جەھەتتە ئەۋزەل بولمىسىمۇ» دېگەننىڭ بايانى
 .14ئەمىرلىك ۋە ھوقۇققا ھېرىس بولۇشتىن توسۇش ،ئۇنىڭ خەتىرىنىڭ چورلۇقى ھەمـدە ئۇنىڭغـا
ھېرىسمەن كىشىنى ئۇنىڭغا تەيىنلەشتىن توسۇشنىڭ بايانى
 .15كىشىلەرگە سىياسەت يۈرگۈزۈشـتە ۋە ئـۇالر بىـلەن مۇئـامىلە قىلىشـتا مېھرىبـانلىق ،ئېغىـر-
بېسىقلىق ۋە تەمكىنلىكنىڭ ئەھمىيىتىنىڭ بايانى
 .16گۈزەل ئەخالقالرنى ئىلىم ،تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ،دۇئا قىلىش ۋە ياخشى ھەمراھ ئـارقىلىق
قولغا كەلتۈرۈش ئۇسۇلىنىڭ بايانى
 .17ھەمراھنىــڭ بەنــدىگە ســەلبىي ۋە ئىجــابىي جەھەتــتە ئېلىــپ كېلىــدىغان تەســىرى ھەمــدە
مۇسۇلمان كىشىگە نىسبەتەن ياخشى ھەمراھنىڭ ئەھمىيىتىنىڭ بايانى
 .18مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى ۋە جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالشنىڭ مۇھىم شەرئىي مەقسەتلەردىن
بىرى ئىكەنلىكىنىڭ بايانى
 .13ســۈننەتكە ئەگىشــىش ،بىــدئەتنى تاشالشــنىڭ پەرزلىكــى ۋە بۇنىــڭ ســەپنىڭ بىرلىكىنــى
ساقالشتىكى تەسىرىنىڭ بايانى
بــۇ ھەقــتە مۇشــۇ مەســىلىنىڭ ئاخىرىــدا «قۇرئــان ۋە ھەدىســكە ئېسىلىشــنىڭ پەرزلىكــى» دېــگەن
بىرىنچى تولۇقلىما تېمىدا كۆپرەك توختىلىمىز.
 .23گەرچە ئەمىــر نېگىــر قــۇل بولســىمۇ ئىــش ئۈســتىدىكىلەرنىڭ بــۇيرۇقىنى گۇنــاھ بولمايــدىغان
ئىشالردا ئارالش ۋە ئىتـائەت قىلىشـنىڭ پەرزلىكـى ھەمـدە بۇنىـڭ سـەپنىڭ بىرلىكىنـى ساقالشـتىكى
ئەھمىيىتى
بۇنىڭ تەپسىالتى ﷲخالىسا بەشىنچى بابدا كېلىدۇ.
 .21مەن بۇ تېمىدا بايان قىلغان بەش ئاساس
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ئۇ بولسىمۇ ،ﷲنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىشى تەقـدىرى قـانۇنىيەت بولـۇپ ،بـۇ قـانۇنىيەت پەقەت
ئىماندىكى نۇقسان سەۋەبلىك كېچىكىپ قالىدىغانلىقى ،مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتىنىڭ سـەۋەبلىرى
ئاساسەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى ئىچكى ئامىلدىن كېلىدىغانلىقى ،مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرى
ئۈســتىدىن تــاكى ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ھــالىنى ﷲتائــاال ياخشــى كۆرىــدىغان ۋە رازى بولىــدىغان ھــالەتكە
ئۆزگەرتمىگىچىلىك غەلىبە قىلىشتىن ئۈمىد يوق ئىكەنلىكى قاتارلىق مەسىلىلەر
 .22ياخشــىلىققا بــۇيرۇش ۋە يامــانلىقتىن توسۇشــنىڭ مەرتىۋىســى ھەمــدە ئۇنىــڭ شــەخس ۋە
جەمئىيەتنى ئىسالھ قىلىشتىكى تەسىرىنىڭ بايانى ،شۇنداقال ،ئۇنىڭ بـۇ ئۈممەتنىـڭ ياخشـىلىقىنىڭ
شەرتى ئىكەنلىكى
بۇ توغرۇلۇق بىرىنچى تولۇقلىما تېمىدا تەپسىلىي توختىلىمىز.
تۆتىنچى .ئەمىرنىڭ ئىمانىي تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى

ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْم لَ
بــۇ ھەقــتە ﷲتائــاال مۇنــداق دەيــدۇ :يَ ْت لُ وا ََلَ ْي ِه ْ آيَات أ َويُ َزْكي ِه ْ َويُ َعلْ ُم ُه ْ الَْتَ َ
اَ َوا ْْلَ َ

پەيغە رەرئ ئۇالرغا قۇرئان ئايەتلى نن
(يەن

قۇرئانن ئ ۋە ھېىمەتن

پەيغەمــبەر



(يەن

ئغقۇى بې ندۇ ئۇالرن

(گۇناھالردن ئ پىاك قىلىىدۇ ئۇالرغىا شىاىابن

سىننىاىن ئ ئۆگىاىدۇ.

پەيغە رەرنى

ئىىۇ (يەنىى

1

رَ هِاهم هرمَ» «ســىلەرنىڭ ھەممىڭــالر پــادىچى،
مۇنــداق دېــگەن:ر« ُكلُّ ُكممْ ارَعٍرَُكلُّ ُكممْ ارُْممٌُ ن
عَر اممع ا

ا

ھەممىڭالر ئۆز پادارالردىن سوراق قىلىنىسىلەر».

2

يەنە مۇنــداق دېــگەن:ر«ْ ه
ه ه
َّمِحاره ر ال اه
رِم
مٍرْمعر اُم رعِماامر اٍ ُرعلِلُ ارَ هِم راًرناملاممْ ا
ريُا اعمٍرسىا ا
ا

ه
حمارعْلاى هرما» «قايســى بىــر
ارَعك ا

بەندىنى ﷲتائاال بىرەر خەلققە ھۆكۈمران قىلغان بولسا ،ئۇ ئـۆز خەلقىنـى سـەمىمىيلىك بىـلەن ئىـدارە
قىلمىسا ،ئۇ جەننەتنىڭ ھىدىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ».

الص ِْ
ْب
اص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِ ا ْْلَ ِْل َوتَ َو َ
ﷲتائاالنىڭَ  :وتَ َو َ

3

بىى -بىى نگە ھەقنى

تەۋسىىيە قىلىشىقان بىى -بىى نگە

سىەۋرن تەۋسىىيە قىلىشىقان شىشىىلەردن باشىقا ھە ىمە ئىادەم چغقىۇم زنيىان ئىچىدنىدۇر 4دېـگەن ســۆزىگە
ئاساسەن ،جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييـارلىق كـۆرۈش ۋە بـۇنى قېرىنداشـلىرىغا تەۋسـىيە قىلىـش گەرچە
ھەربىر ئادەمـدىن ئاالھىـدە تەلەپ قىلىنسـىمۇ ،لـېكىن ئەمىـردىن ئۇنىـڭ بـۇ ئىشـقا مەسـئۇل بولـۇش
سۈپىتى بىلەن نۇرغۇنلىغان مەخسۇس مەجبـۇرىيەتلەر تەلەپ قىلىنىـدىغان بولـۇپ ،يـۇقىرىقى دەلىلـلەر
ئۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ .نەپسىنى پاكالشقا ئائىا ئىشالردا قول ئاسـتىدىكىلەرگە ئەھمىـيەت بېـرىش ۋە
نەسىھەت قىلىش قاتارلىقالرمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
ئىمانىي تەييارلىق خىزمىتىنى ئەمەلىي ئىجـرا قىلىـش جەھەتـتە ،ئەمىـردىن ئىمـانىي تەييـارلىق
ئۈچــۈن ئەســكىرىي تەلىــم-تەربىــيە الگېرلىرىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىدا كۈنــدىلىك ۋە يــاكى ھەپتىلىــك
مۇئەييەن ۋاقىا ئاجرىتىش ،شۇنداقال ئەزاالرغا ئۇالر ئۈچۈن زۆرۈر بولغان دىنىي ئىشالرنى ئۆگىتىدىغان ۋە
ئۇالرنىــڭ ئىــش–ھەرىكەتلىرىنــى كۆزىتىــپ تۇرىــدىغان الياقەتلىــك مەســئۇلالرنى تەيىــنلەش تەلەپ
قىلىنىدۇ.
مەن تۆۋەندىكى نەسىھەتلەردە ئەمىرگە زۆرۈر بولغان ئىشالرنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن:
1رسۈرە ئال ئىمران  -164ئايەت ،سۈرە جۇمئە  -2ئايەت

2ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ر
3ربۇخارى رىۋايىتى ر
4رسۈرە ئەسىر  -3ئايەت ر
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 ئەڭ ئاۋۋال ئەمىر ئۆزى قۇرئان ۋە ھەدىسكە ئېسىلىشتىكى ئاساسالرنى ياخشى ئۆگىنىپ ئۇنىڭغـا
ئەمەل قىلىشى الزىم
ئۇ ئاساسالر ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائەنىـڭ نىزامنامىسـىدۇر (بـۇ ھەقـتە بىرىنچـى تولۇقلىمـا مـاۋزۇدا
توختىلىمىز ـــ ئا) .شۇنىڭدەك ئەمىر مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد ھەققىدىكى ئەقىدىسىنى ياخشى بىلىشى،
شــۇنداقال ،بــۇ ئاساســالر ۋە ئەقىــدىنىڭ مۇجاھىــدالر گــۇرۇھىنى بىرلەشــتۈرگۈچى نىزامنــامە بولغــانلىقى
ئۈچۈن ئۇنى قول ئاستىدىكىلەرگە پۇختا سىڭدۈرۈشى الزىم .مانـا بـۇ سـەپنىڭ بىرلىكىنـى ساقالشـتا ۋە
مۇجاھىــدالر گۇرۇھىنىــڭ ســولچىللىق يــاكى ئــورچىللىقتىن خــالىي ھالــدا ئۆزلىرىنىــڭ شــەرئىي
مەقســەتلىرىگە يېتىشــىدە غــايەت زور ئەھمىــيەتكە ئىــگە (بــۇ ھەقــتە ئىككىنچــى تولۇقلىمــا مــاۋزۇدا
توختىلىمىز ـــ ئا).
 ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرگە ياخشى ئۈلگە بولۇشى الزىم
چۈنكى ،قول ئاستىدىكىلەر ئەمىرگە قاراپ ئىش تۇتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەمىر ھەرقانداق ئىبادەتنى
باشالمچى بولۇپ قىلىشى ،ھەرقانداق گۈزەل ئەخالقتا ئۈلگە بولۇشـى ،ھەقىقىـي مۇسـۇلماندارچىلىق ۋە
ئــادەمگەرچىلىككە نۇقســان يەتكۈزىــدىغان رەزىــل ئەخالقالردىــن ئــۆزىنى پــاك تۇتۇشــى الزىــم .ســەۋەبى،
پۇقراالرنىڭ ياخشىلىنىشـى ئاساسـەن ئۇالرنىـڭ ئەمىـرىگە بـاغلىق .كىشـىلەر پادىشـاھلىرىنىڭ دىنىـدا
بولىدۇ .بۇ نۇقتىغا قەيس ئىبنى ئەبۇ ھازىمنىڭ مۇنۇ ھەدىسى دااللەت قىلىدۇ ،ئەھـمەس قەبىلىسـىدىن

مىرْم اذعرعلاْم هررعلَّمٍله هحر
بولغان بىر ئايال ئەبۇ بەكرى سىددىق  دىن سوئال سوراپ مۇنداق دېدى { :اٍْرسما اق ٍُْنامٍر الا ا
رعلِلرسههَرسمد رعْل ه
ه
ه ه ه
َسر
ٍَرسما اقٍ ُُْكْر الاِ هَ ارٍْرعِاام اق اٌٍْرسه ُكْرَاكهةاُ ُكْر اٍلامٌ ارَاْمٍرعلاكهةماُ رر ا ا
ٍْلهِ هار ر ا ا
رجٍ ا رُ ا ا ا
علذ ا
مٍَرَ ااْمٍر اكمٍ انرل اقعْمك ُرَُ ن
ه
ٍَرنامعْرََُلاٌه ه
ٍس}
كر الاىرعلىر هر
اََاشار ن
عفرياْ ُْ ُرَنما ُعْرنامُِاِدُعنما ُعْر اٍلاٌرسمالاىر ا ا ُ
ـــ بىز جاھىلىيەتتىن كېيىن ﷲتائاال ئېلىپ كەلگەن بۇ ياخشـى ئىـش ئۈسـتىدە قانچىلىـك داۋام

ئېتىمىز؟ ئەبۇ بەكرى سىددىق :
ـــ ئىماملىرىڭالر (ھەق ئۈستىدە) ساغالم تۇرغان مۇددەتكىچە داۋاملىشىسىلەر ،ـــ دېدى .ئايال:
ـــ ئىمامالر دېگەن نېمە؟ ـــ دېدى .ئەبۇ بەكرى سىددىق :
ـــ قەۋمىڭنىڭ ئىچىدە ئۇالرغا بۇيرۇق چۈشۈرىدىغان ،خەلقـلەر ئىتـائەت قىلىـدىغان باشـلىقلىرى ۋە
شەرەپلىك كىشىلىرى يوقمۇ؟! ـــ دېدى .ئايال:
ـــ بار ،ـــ دېدى .ئەبۇ بەكرى سىددىق :
ـــ ئەنە شۇالر كىشىلەر ئۈستىدىكى ئىمامالردۇر ،ـــ دېدى}.

1

ئىبنى ھەجەر بۇ ئەسەرنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇ« :بىز بۇ ياخشى ئىـش ئۈسـتىدە قانچىلىـك داۋام
ئېتىمىز؟» دېگەن ياخشى ئىش ئىسالم دىنى ۋە ئىسـالم دىنـى ئـۆز ئىچىـگە ئالغـان ئـادالەت ،بىرلىـك،
زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىغــا يــاردەم بېــرىش ۋە ھەر نەرســىنى ئــۆز جايىــدا قويــۇش قاتــارلىقالرنى كۆرســىتىدۇ.
«ئىمــاملىرىڭالر (ھەق ئۈســتىدە) ســاغالم تۇرغــان مــۇددەتكىچە داۋاملىشىســىلەر» دېگىنــى كىشــىلەر
پادىشاھلىرىنىڭ دىنىدا بولغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر .كىمكى ئەمىرلەرنىڭ ئىتائىتىـدىن چەتـنەپ چىقىـپ
كېتىدىكەن ،ئۇ شۇ ھامانال ئېغىپ كېتىدۇ ھەمدە باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ].
1ربۇخارى رىۋايىتى -3834 ،ھەدىس ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -7جىلد  -151بەت ر
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ئىبنــى تەيمى ـيە رەھىمەھــۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ :بىــر ئــادەم ئــۆمەر ئىبنــى خەتتــاب



غــا‹ :ئــى

ئەمىرۇلمۇئمىنىين! سەن ئۆزۈرگە ﷲتائاالنىڭ مېلىدىن كەررەك سـەرپ قىلسـارچۇ؟!› دېـدى .ئۇنىڭغـا
ئۆمەر ‹ :مېنىڭ ۋە پۇقراالرنىڭ مىسالىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنـى بىلەمسـەن؟ بـۇ سـەپەردە بولغـان بىـر
قەۋم ئۆزىنىڭ مال–مۈلۈكلىرىنى توپالپ ،ئۇ مال–مۈلۈكنى ئۆزلىرىگە چىقىـم قىلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن،
ئىچىدىن بىرىگە تاپشۇرغان قەۋمگە ئوخشايدۇ .بۇ ئادەمنىڭ ئۇالرنىڭ مـاللىرىنى ئۆزىنىـڭ قىلىۋېلىشـى
ھاالل بوالمدۇ؟!› دېدى.
بىر قېتىم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب



مۈلــۈك كۆتــۈرۈپ كېلىنــدى .ئــۆمەر

نىڭ قېشىغا غەنىمەتنىڭ بەشـتىن بىـرى بولغـان كاتتـا مـال–



مۇنــداق دېــدى‹ :ھەقىــقەتەن قەۋم غەنىمەتتىكــى ئامــانەتنى

ئىشــەنچلىك كىشــىلەرگە (يەنــى ئىشــەنچلىك قومانــدانالرغا) تاپشــۇردى› .ئۇنىڭغــا بىــر قىســىم ســورۇن
قاتناشــچىلىرى مۇنــداق دېــدى‹ :ھەقىــقەتەن ســەن ئامــانەتنى ﷲتائاالغــا تاپشــۇردۇڭ (يەنــى ﷲنىــڭ
كۆرسەتمىسى بويىچە سەرپلىدىڭ) ،شۇرالشـقا ئـۇالر ئامـانەتنى سـارا تاپشـۇردى .ئەگەر سـەن (بۇنىڭـدىن
شەخســـىيىتىڭگە ئىشـــلىتىپ) باياشـــات ياشـــىغان بولســـاڭ ئىـــدىڭ ،ئۇالرمـــۇ ئەلـــۋەتتە (بۇنىڭـــدىن
شەخسىيىتىگە ئىشلىتىپ) باياشات ياشىغان بوالتتى›.
ئىــش ئۈســتىدىكىلەر بــازار ئەھــۋالى ھەمــدە ئۇنىڭغــا ئېلىــپ كېلىــنگەن ۋە چىقىــم قىلىنىۋاتقــان
نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرۇشى الزىم.
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز
ئىشەن راۋا



مۇنـداق دېـگەن‹ :ئەگەر بـازاردا راسـتچىللىق ،ياخشـىلىق ،ئـادالەت ۋە

تاپسا ئۇنىڭغا شـۇ نەرسـىلەر ئېلىـپ كېلىنىـدۇ .ئەگەر بـازاردا يالغـانچىلىق ،پاسـىقلىق،

زۇلۇم ۋە خىيانەت ئەۋ

ئالسا ،ئۇ بازارغا شۇ نەرسىلەر ئېلىپ كېلىنىدۇ›].

1

 ئەمىر كۈندە بىر قېتىم ياكى ئۇنىڭـدىن كـۆپرەك قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـش ئۈچـۈن ھەلـقە تـۈزۈپ
ئولتۇرۇشنى ئورۇنالشتۇرۇشـى ھەمـدە ھەربىـر مەجمـۇئەگە قـول ئاسـتىدىكىلەرنىڭ ئىچىـدىن تىالۋەتنـى
ياخشى قىلىدىغان ۋە تىالۋەتنىڭ قائىدىلىرىنى ئوبـدان بىلىـدىغان بىرىنـى مەسـئۇل قىلىشـى الزىـم.
بىلمىگەنلەرنىڭ بېلىۋېلىشى ئۈچۈن ،تىالۋەت نۆۋەت بىلەن قىلىنىدۇ.
قۇرئان كەرىمنـى توپلىشـىپ تـۇرۇپ تىـالۋەت قىلىشـنىڭ مۇسـتەھەبلىكى توغرىسـىدا پەيغەمـبەر



مۇنـداق دېــگەنَْ« :مٍرعجااةم ر اممع ره رسمِمٌ هرْمعرسمِمع ه رعلِلهريماملُمع انركهااممٍبرعلِلهرَيماا ا عَِمعناَرسمِ مىامعْره رنماَلامٌر لامِ هعْرعلُم ه
مكِىااُر
ا اا ا ُ ُ ا ُ
ا
ُُ
اا ا ا ن ا
ا ا ُ
ه
ه
ه
مِةعر هىم ا رُ» «بىرەر قەۋم مەسجىدلەردىن بىرىگە يىغىلىپ قۇرئان
اَ اَِاام ُع ُْرعلرْحااُ ارَ اَُام ُع ُْرعل اةًّلك اكاُ ارَذا اك امرُْ ُْرعلِلُرن ا

تىــالۋەت قىلىشســا ۋە ئــۇنى ئۆزئــارا دەرس قىلىــپ ئۆگەنســە ،ئۇالرغــا خاتىرجەملىــك چۈشــىدۇ ،ئــۇالرنى
ﷲتائاالنىڭ رەھمىتى ياپىدۇ ،پەرىشتىلەر ئۇالرنىـڭ ئەتراپىغـا جەم بولىـدۇ ،ﷲتائـاال ئـۆز دەرگاھىـدىكى
پەرىشتىلەرگە ئۇالردىن مەمنۇن بولغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىدۇ».

2

ئىمام نەۋەۋىي قىـرائەت قىلىشـنىڭ ئەۋزەل ۋاقىتلىـرى توغرىسـىدا مۇنـداق دېـگەن :سـىز شـۇنى
بىلىۋېلىڭكى ،قىرائەتنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى نامازدىكى قىرائەتتۇر .نامازنىڭ تېشىدىكى قىرائەتنىڭ ئەۋزىلى
كېچىدە قىلىنغان قىرائەتتۇر .كېچىنىڭ ئاخىرقى يېرىمـى ئەۋۋەلقـى يېرىمىـدىن ئەۋزەل .شـام بىـلەن
خۇپتەننىــڭ ئارىســىدا قىــرائەت قىلىــش ياخشــى .كۈنــدۈزدىكى قىرائەتنىــڭ ئەۋزىلــى نامــاز بامــداتتىن
1ر«مەجمۇئۇل فەتاۋا»  -28جىلد  -268بەتتىن  -263بەتكىچە
2رمۇسلىم رىۋايىتى
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كېيىنكى قىرائەتتۇر .ھەرقانداق ۋاقىتتا قىرائەت قىلىنسا بولىدۇ ۋە نامازدىن چەكلەنگەن ۋاقىتالردىمـۇ
قىرائەت قىلىش مەكرۇھ ئەمەس].

1

 ئەمىــر دىنىــي ئىلىمــلەر ھەم ۋەز-نەســىھەتلەر ئۈچــۈن ئــاز دېگەنــدە ھەپتىــدە بىــر قېــتىم دەرس
ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىشى الزىم .ئەگەر ۋاقىا يار بېرىپ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ رىغبىتى بولسا ،بۇنىڭـدىن
كۆپ بولسىمۇ بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ۋائىل



دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ ،ئۇ مۇنداق دېـگەن :ئىبنـى مەسـئۇد



ھەر

پەيشەنبە كۈنى كىشىلەرگە ۋەز–نەسـىھەت قىالتتـى ،ئۇنىڭغـا بىـر ئـادەم‹ :ئـى ئەبـۇ ئابـدۇرراھمان! مەن
سېنىڭ بىزگە ھەر كۈنى ۋەز–نەسىھەت قىلىشىڭنى بەكمـۇ ئـارزۇ قىلىـمەن› ،دېـدى .ئابـدۇلالھ ئىبنـى

مەســئۇد َ{ :اْممٍرهنممَراُّيىامدم همن هرْممعرذالهممكرَهاَنرَاكممر رَانرَ هُْل ُكممْ،رَههَنرَ ااْممعلُ ُكْرسهٍلةع ه ام همار اكةممٍر اكممٍ انرعلىم همِرريماخعلُىام ه
مٍرخاٍنامار
مٍرفما ا
ا ا
ا
ُّ اا ا
اُ
ا ُ ُ
ا
ا
ممْ هار الاِمىامٍ} { مېنى شۇنداق قىلىشتىن سىلەرنى زېرىكتۈرۈپ قويۇشنى ياقتۇرماسلىقىم توسۇپ قويىدۇ.
علُ ا
خۇددى پەيغەمبەر



بىزنىڭ زېرىكىپ قىلىشىمىزدىن ئەنسىرەپ بىـزگە ئـارىالپ–ئـارىالپ ۋەز–نەسـىھەت

قىلغاندەك ،مەنمۇ سىلەرگە ئارىالپ–ئارىالپ ۋەز–نەسىھەت قىلىمەن }،دېدى.
ئىبنى ھەجەر بۇ ئەسەرنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇ :بـۇ ئەسـەردىن زېرىكتـۈرۈپ قويۇشـتىن ئەندىشـە
قىلغانلىق سەۋەبتىن ،ياخشى ئەمەلنى داۋامالشتۇرۇشـنى تەرك ئېتىشـنىڭ مۇسـتەھەب ئىكەنلىكىنـى
بىلىۋالغىلى بولىدۇ .ئەگەر داۋامالشتۇرۇش تەلەپ قىلىنغان ئەمەل بولسا ،ئـۇ ئىككـى قىسـىم بولىـدۇ.
بىرىنچىسى ،تەكەللۇپ قىلماستىن ھەر كۈنى ئېلىپ بېرىلىدۇ ،يـاكى كـۈن ئـاتالپ ئېلىـپ بېرىلىـدۇ.
دەرس قىلمىغــان كــۈن كېيىنكــى كۈننىــڭ دەرســىنى روھلــۇق قوبــۇل قىلىــش ۋە دەم ئـېلىش ئۈچــۈن
بولىــدۇ .يەنە بىرســى ،جــۈمە كۈنىســى بىــر كــۈن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ .ئەھــۋالالر ۋە شەخســلەرنىڭ
ئوخشىماسلىق ئېتىبارى بىلەن دەرس ئورۇنالشتۇرۇشمۇ ئوخشاش بولمايدۇ .ئاساسلىقى ،قىزغىنلىقنىڭ
بولۇشىغا رىئايە قىلىش بىلەن قوشۇپ ئېھتىياجنىڭ بولۇشىدۇر].

2

ئىلمىي دەرسلەرنى دەرس قىلىپ ئۆتـۈش پەرز .بۇنـداق قىلىـش ،كىشـىلەرنىڭ ئەقىـدە ،ئەھكـام ۋە
ئەدەپ-ئەخــالق قاتارلىقالرغــا بولغــان ئېھتىيــاجىنى قامدايــدۇ .ئــۇ تەييارلىقســىز ۋە سېستىمىســىز
بولماسلىقى الزىم .ئەگەر ئەمىرنىڭ بۇ ۋەزىپىگە مۇتەخەسسىس سەپلىشـى قىـيىن بولسـا ،كىشـىلەرنىڭ
ئىچىدە بار بولغان ئەڭ ئالىمراقىدىن بىرنى تەيىنلىسە بولىدۇ.
 ئەمىــر ئەســكىرىي تەلىــم-تەربىــيە الگېرىغــا ئىســالم ئەھكــاملىرى ۋە ئىســالم ئەخالقلىرىنــى
بىلىدىغان بىر نازارەتچى تەيىنلىشى الزىم .ئۇ ھەر ۋاقىا ئەسكىرىي الگېـردا مۇجاھىـدالر بىـلەن بىلـلە
بولىدۇ.
بۇ نازارەتچى ئەزاالرنىڭ ئىش–ھەرىكەتلىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشى ۋە ئۇالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇش يـاكى
يامانلىقتىن توسـۇش ئـارقىلىق توغرىغـا باشـالپ قويۇشـى ،قېرىنداشـلىرىغا مەخپىـي ھالـدا نەسـىھەت
قىلىپ تۇرۇشى الزىم .ئەگەر بەزىلەر كۆپچىلىك بـار يەردە نەسـىھەت قىلىشـقا ئېھتىيـاجلىق بولسـا ،ئـۇ
چاغدا ھەممىگە ئورتاق نەسىھەت قىلسىمۇ بولىدۇ .نەسـىھەتتە نامـازدىن كېـيىن خـۇددى پەيغەمـبەر :

مٍَرَا م امعع
« اْممٍرسما ُ

ك م اذع» «كىشــىلەر نــېمىگە مۇنــداق قىلىۋاتىــدۇ؟» 3دېگەنــدەك ،قېرىنداشــلىرىنىڭ
رريا ار
ُدلُم رع انرر ا

1ر«كىتابۇل ئەزكار»  -4نەشرى -35 ،بەتتىن  -37بەتكىچە ر
2ر«فەتھۇل بارى»  -1جىلد  -163بەت ر
3ربەدۇرۇددىين ئەبۇ مۇھەممەد مەھمۇد ئىبنى ئەھمەد ئەلئەينىنىڭ «ئۇمدەتۇل قارى شەرھى سەھىيھىل بۇخارى» ناملىق كىتابى ر
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ناملىرىنى تىلغا ئالماستىن ،بەلكى مەسـىلىنى بىۋاسـىتە ئوتتۇرىغـا قويسـىمۇ يـاكى بەزى قېرىنداشـالر
مۇنداق-مۇنداق قىلىۋاتىدۇ ،توغرىسى ماۋۇ دەپ سۆزلىسىمۇ بولىدۇ.
بۇ ئىشقا نازارەتچى تەيىنلەش دېگەنلىك ،نازارەتچىدىن باشقىالر ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن
توسۇشتىن سۈكۈت قىلسۇن دېگەنلىـك ئەمەس ،بەلكـى ھەممىنىـڭ بـۇ خىزمەتنـى ئـادا قىلىشـى پەرز.
بەزىـدە قېرىنداشـالرنىڭ بىــرى نـازارەتچى كــۆرمىگەن ئىشـالرنى كــۆرۈپ قالىـدۇ .مانــا بۇنـداق شــەكىلدە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا بىر-بىرىنى ئىسالھ قىلىشى ،ئىمانىي تەربىيە ئۇسـلۇبلىرىنىڭ بىرىـدۇر .بەزىـدە
مۇسۇلمانالرنىڭ بىـرى قېرىندىشـى بىلمەيـدىغان نەرسـىنى بىلىـدۇ .بەزىـدە بىلـگەن ئـادەممۇ غەپلەتـتە

الص ِْ
ْب
اص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِا ْْلَ ِْل َوتَ َو َ
قالىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىدۇرَ  :وتَ َو َ
تەۋسىيە قىلىشقان بى -بى نگە سەۋرن

تەۋسىيە قىلىشقان شىشىىلەردن

الص ِْْب وتَ و َ ِ
ئىچىدنىىدۇر 1،وتَ و َ ِ
ْم ْن َْحَ ِل
اص ْوا بال َ
اص ْوا ب َّ َ َ
ََ

بى -بىى نگە ھەقنى

باشىقا ھە ىمە ئىادەم چغقىۇم زنيىان

ئۆزئىىارا سىىەۋر قىلىشىىقا تەۋسىىىيە قىلىشىىقانالردن

ەرھە ەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىشقانالردن بغىماقاۇر.

ئۆزئىىارا

2

ﷲتائاالنىڭ ئۆزئارا تەۋسىيە قىلىشقانالر دېـگەن سـۆزى ،مۇفـائەلەت (يەنـى ئۆزئـارا ھەمكارلىشـىش)
پېئىلى بولۇپ ،ئىشنى ئىككىال تەرەپتىن ئېلىپ بېرىشنى ئۇقتۇرىدۇ .ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ھەربىـرى يەنە
بىرىگە تەۋسىيە قىلىدۇ.
نازارەتچىنىــڭ ۋەزىپىســى شەخســلەر قولغــا كەلتــۈرگەن نەزەرىــيە جەھەتتىكــى ئىلىــم ۋە ئەدەپ-
ئەخالقالرنى ھەر ۋاقىا ئېلىپ بېرىلىـدىغان ئەمەلىـي ھەرىـكەت ۋە ئـادەتكە ئايالندۇرۇشـتۇر .مۇسـۇلمان

ِِ
اِت وسُ ِ
ى
ك أ ُِم ْن ُ
يك لَأُ َوبِ َذلِ َ
ْي ن َش ِن َ
َ ال َْعالَ ِم َ
أَْ َو ََْميَاي َوَََّ ِاِت َّه َر ِْ
كىشىنىڭ ھاياتى :قُ ْل ِ ََّّ َ
ص ِ َ ُ
ئېياقىنى

« ېنى

(ئ

ۇھە مەد!ئ

نا ىرنم قۇربانلىقىم ھاياتىم ۋە ا اتىم (دۇنيادا قىلغان ياخشىىلىقلى نم ۋە تىائەت-

ئىرادەتلى نمئ ئاىە لەرنى

پەرۋەردنگىارى ﷲئىچىنىدۇر .ﷲنىى

شىې نى

يغقاىۇر

ەن ۇشىۇنىاغا (يەنى

ياىغۇز ﷲقىال خىاىىس ئىرىادەت قىلىشىقائ بۇي ۇىىدۇم» 3،دېـگەن ئـايەتتە ئوتتۇرىغـا قويۇلغانـدەك بولۇشـى
كېرەك.
شۇنىڭ ئۈچۈن نازارەتچىنىڭ ۋەزىپىسى ئەسكىرىي تەلىم-تەربىيە الگېرىغـا نىسـبەتەن ۋە ھەرقانـداق
بىر ئىسالمىي يىغىلىشـقا نىسـبەتەن غـايەت زور ئەھمىـيەتكە ئىـگە .چـۈنكى ،ئـۇ كـۆزىتىش ۋە نەقىلـى
ئىلىملەرنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ ئۆزلەشــتۈرۈش ۋەزىپىســىدىن ئىبــارەت .شۇرالشــقا ،ئەمىــر بــۇ ۋەزىــپىگە
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن يېشى چورراق ،ئىلىم ۋە ئەدەپ–ئەخالق جەھەتتە مۇكەممەلراق ،مۇاليىم ،كىشـىلەر
بىلەن ئۈلپەتلىشەلەيدىغان ،كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ بىـلەن ھېچبىـر تەكەللۇپسـىز ئۈلپەتلىشـەلەيدىغان بىـر
كىشىنى تەيىنلىشى الزىم.
 كېچىدە قىيامدا تۇرۇش ۋە نەپلە روزا تۇتۇش نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىـش ۋە ئـۇنى پاكالشـنىڭ
ئەڭ ئەۋزەل ئۇسلۇبلىرىدىندۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىن غاپىل قالماسلىق كېرەك.
ئەمما ،ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنى بۇنىڭغا ،بولۇپمۇ ،ئېغىر مەشىقلەر بىـلەن شـۇغۇلالنغان چـاغالردا
مەجبۇرلىماسـلىقى كېـرەك .بەلكـى ئۇالرغـا دەۋەت قىلسـا ۋە ئـۇالرنى رىغبەتلەندۈرسـە كۇپـايە .ئۇالرنىـڭ
ھەربىرىنى ئۆزىنىڭ ئىجتىھادى ۋە تاقىتىگە تاپشۇرسا بولىدۇ.
1رسۈرە ئەسىر  -3ئايەت

2رسۈرە بەلەد  -17ئايەت ر
3رسۈرە ئەنئام  -162ئايەتتىن  -163ئايەتكىچە ر
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ئىمام بۇخارى «سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىسلەر توپلىمىنىڭ «كىتابۇل جىھـاد»تـا غازاتتـا روزا
تۇتۇشقا ئاالقىدار ئىككى بابنى كەلتۈردى .بىرىنچىسى ،غازاتنى روزا تۇتۇشتىن ئۈستۈن بىلـگەن كىشـى
ھەققىدىكى باب .ئىككىنچىسى ،ﷲيولىدا روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى ھەققىدىكى باب.
بىرىنچى بابتا ئەنەس



دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىـدۇ ،ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ:

ه
ه
مِرر الرَاَُرُْ هامرعره
ضرعلى ه ُّ
الاىر اع رعلىه هِررْعرَاج هررعلغاَهَرناملاةمٍر ُمُه ا
ا ُ ً

َّمعُر
« اكمٍ انرَاسُمعرطال احمار ريا ُ

ه
محى» «ئەبـۇ تەلـھە پەيغەمـبەر
ريمامعارنامررَاَرَاه ا

نىڭ زامانىسىدا غازات قىلىشنى دەپ روزا تۇتمايتتى .پەيغەمبەر





ۋاپات بولۇپ كەتكەندىن كېـيىن ،ئـۇ

كىشىنىڭ روزا ھېيا ياكى قۇربان ھېيتتىن باشقا كۈنلەردە روزا تۇتمىغانلىقىنى كۆرمىدىم».
ئىمام بۇخارى ﷲيولىدا روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى ھەققىدىكى بابتا ئەبۇ سـەئىد



پەيغەمـبەر



دىـن

رِمُه هِررعلِلهرسمادم ا رعلِلُر
رىۋايەت قىلغان مۇنۇ ھەدىسنى كەلتۈرگەن ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن « :اْمع ا
رامٍ اريماعًْمٍره ا
َجعَر هعرعلىٍ هَ ه
رخ هري ًُمٍ» «كىمكى ﷲيولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا ،ﷲئۇنىڭ يۈزىنى دوزاختىن  73يىـل
ا اُ ا
رِمُد ا
ْي ا
ا
يىراق قىلىدۇ».

يەنە ئىمام بۇخارى غازاتتا خىزمەت قىلىشنىڭ پەزىلىتـى ھەققىـدىكى بابتـا ئەنەس



دىـن مۇنـداق

ه
ه ه
ه ه ه هه
مٍْععر
رىۋايەت قىلىدۇ ،ئەنەس  مۇنداق دەيدۇ « :ا ا
يع ا
را ُ
ٍَر ُكى ا
ٍرْ ا رعلىه هِررَاكثام ُرنامٍرظمًّلرعلمذ رياُرماا ُّررسك اُمٍكَ ارََاْمٍرعلمذ ا
ه
ه
يعرَانااممرَعرنامُام ادثُمع ه
اممرَ انرعلِا ممعارسهممٍلاج هر» «بىــز
عرَ اممٍ اْلُععرنام اقم ا
ناملاممْريماد اةلُمع ا
مٍَرعلىمه ُّ
عرعلراكم ا
مٍب ارَعْاام اعىُمع ا
عرشممًٌِ ا
مِرر اذ اْم ا
مبرعل ُةُ ُ
ٍرََاْممٍرعلممذ ا ُ
پەيغەمبەر



بىلەن بىللە ئىدۇق .بىزنىڭ كۆپىنچىمىز كىيىمنـى سـايىۋەن قىلىـپ سـايىدايتتى .روزا

تۇتقانالر بولسا ھې ئىش قىلمىدى .روزا تۇتمىغانالر بولسا تۆگىلەرنى ھەيدەپ ئاپاردى ،خىزمەت قىلدى،
تاماق ئەتتى» .پەيغەمبەر « :بۈگۈن ئەجىرنى روزا تۇتمىغانالر ئېلىپ كەتتى» ،دېدى.
ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ« :تۆگىلەرنى ھەيدەپ ئاپاردى» دېگەن ،خىزمەت قىلىش ،سـۇغىرىش ۋە
ئۇنىڭغا ھەلەپ ئېتىپ بېرىش ئۈچۈن تۆگىلەرنى ھەيدىدى دېگەنلىكتۇر .پەيغەمبەر « :ئەجىرنى ئېلىپ
كەتتى» دېگەن سۆزىدە تولۇق ئەجىرنى مەقسـەت قىلغـان .بۇنىڭـدا روزا تۇتقـۇچىالر ئەجرىنىـڭ كەمـلەپ
كېتىشى مەقسـەت ئەمەس ،بەلكـى روزا تۇتمىغـۇچىالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىشـلىرىنى ۋە روزا تۇتقۇچىالرنىڭمـۇ
ئىشلىرىنى قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۆزلىرىنىڭ ئەمىلىنىڭ ئەجىرى ۋە روزا تۇتقۇچىالرنىڭ ئەجىرىنىـڭ
ئوخشىشىنى قولغا كەلتۈردى دېگەنلىكتۇر.
(ئىبنــى ھەجەر ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ ):ئىبنــى ئەبــۇ ســۇفرە مۇنــداق دېـگەن‹ :بــۇ
ھەدىســتىن غازاتتــا خىــزمەت قىلىشــنىڭ ئەجــرى روزا تۇتۇشــنىڭ ئەجىرىــدىن چــورراق ئىكەنلىكىنــى
بىلىۋاالاليمىز›.
ئەمما ،مەن بۇ كۆزقاراش مۇتلەق ئەمەس دەپ قارايمەن .بۇ ھەدىسـتىن جىھادتـا بىـر–بىـرى بىـلەن
ھەمكارلىشىشـقا رىغبەتلەنـدۈرۈش ۋە سـەپەردە روزا تۇتماسـلىقنىڭ روزا تۇتۇشـتىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىنــى
ھەمــدە ســەپەردە روزا تۇتۇشـنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنــى بىلىــۋاالاليمىز .بەزىــلەر ســەپەردە تۇتقــان روزا روزا
بولمايدۇ دەپ قارايدۇ].

1

ئىمام بۇخـارى رىـۋايەت قىلغـان مەزكـۇر ئـۈ

ھەدىسـتىن سـەپەردە ۋە غازاتتـا روزا تۇتۇشـنىڭ دۇرۇس

ئىكەنلىكى ھەمدە سـەپەردە ۋە غازاتتـا ئـادا قىلىـش پەرز بولغـان مەشـىق ،ئـۇرۇش قىلىـش ۋە شـۇنىڭغا
1ر«فەتھۇل بارى»  -6جىلد  -84بەت
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ئوخشــىغان ئەمەللەردىــن بوشىشــىپ قالىــدىغان كىشــىلەرگە نىســبەتەن روزا تۇتماســلىقنىڭ ئەۋزەل
ئىكەنلىكى ئايدىڭلىشىدۇ.
 ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنى يىرىك تۇرمۇشقا ۋە راھەت–پاراغەتنى تاشالشقا كۆندۈرۈشى الزىم
چــۈنكى ،راھەت–پاراغەتنىــڭ بەنــدىنىڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتلىكىگە ئېلىــپ كېلىــدىغان نۇرغۇنلىغــان
زىيانلىق تەسىرلىرى بار .تاش يۈرەكلىك ،مۇتەكەببۇرلۇق ،دۇنياغا مايىل بولۇش ۋە ئۇنىڭغـا مـۇھەببەت
باغالش ،ئۆلۈمنى يامان كۆرۈش قاتارلىقالر شۇ زىيـانلىق تەسـىرلەرنىڭ جۈملىسـىدىندۇر .يەنە بۇنىڭغـا،
جىھادتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ،ھەقـتىن يـۈز ئـۆرۈش ،بەلكـى ھەقـتىن توسـۇش قاتـارلىقالرمۇ ئەگىشـىپ
كېلىدۇ.
راھەت–پاراغەت دېگەن ،نازۇ–نېئمەتلەر ئىچىدىكى باياشاتلىقنى كۆرسىتىدۇ.

1

قۇرئان كەرىمدە راھەت–پاراغەت ،پەقەت سۆكۈپ تىلغا ئېلىنغان .بۇ ھەقتە ﷲتائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:

ٍِ ِ
وه ا ِسَّ ا ِِبَ ا أ ُْر ِس لْتُ ْ بِ ِأ َك افِ ُنو ََّ
َ وَم ا أ َْر َس لْنَا ِِف قَ ْنيَ ل م ْن سَ ذي ٍن ِنَّ قَ ا َ ُم ْت َنفُ َ
ئاگاھالندۇرغۇچ

ئەۋەتسەشال ئۇنى

قايسىى

دۆىەتمەن ئادە لى ى «شىببىسىرش

شىىەھەرگە بغىمىسىىۇن بىىى ەر

بىر سىلەرنى

پەيغە رەرىىىىاالرنى

2
ك ِِف قَ ْنيَ ٍل ِم ْن سَ ِذي ٍن ِنَّ قَ ا َ ُم ْت نفُ َ ِ
اَسَا ََلَ أ َُّم ٍل َوِسَّا
ك َما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَ ْلِ َ
ئىنىار قىلىمىر» دېدىَ  ،وَك َذلِ َ
وه ا سَّا َو َج ْ سَا آبَ َ
َ
َّ شۇنىادەك سەندن ئىلگى ى ھەرقاچان بى ەر شەھەرگە ئاگاھالندۇرغۇچ (يەن پەيغە رەرئ
ََلَ آثَا ِرِه ْ ُم ْ تَ ُ و َ

ئەۋەتسەشال ئۇنى

قىلغانلىقىن

دۆىەتمەن ئادە لى ى «بىىر ھەقىىقەتەن ئاتىا-بغۋنلى نمىرنىى

بىلىمىر شەك-شىببىسىرش

ِ
ِِ
ْي
َلَ ُموا َما أُتْ ِنفُوا فيأ َوَكاسُوا ُُْم ِنم َ

گۇناھىار ئادە لەردۇر.

بىىر ئۇالرنىى

ئىرىى نىدن

بىى خىىل دننغىا ئېاىقىاد

ىاڭىمىر» دېيىشىا

ئۆزىى نگە زۇىۇم قىلغۇچىالر ئەيى-ئىش ەتلىك تۇر ۇشىن

3
َّ ِ
ين
َ  ،واتَّ َ َ ال ذ َ

قغغلىشىىدۇ .ئىۇالر

4

يەنە ﷲتائاال ئەمەل دەپتىرى سول تەرەپتىن بېرىلىدىغان ئادەملەر توغرۇلۇق مۇنـداق دېـگەن:

َكاسُوا قَ ل ذَلِ َ ِ
ْي
ك ُم ْت َنف َ
َْ

چىنى

ِسَّ ُه ْ

ئۇالر بۇنىادن ئىلگى ى (يەن دۇنيادائ شەھۋەتىە چۆ گەن ئىدى 5،يەنە سىز

سۈرە ئىسرا  -16ئايەت ،سۈرە ئەنبىيـا  -13ئـايەت ،سـۈرە مۇئمىنـۇن  -64 ،-33ئـايەتلەرگە قوشـۇپ بـۇ

سەككىز ئايەتكە قارايدىغان بولسىڭىز ،ئۇ ئايەتلەردە راھەت–پاراغەت پەقەت سۆكۈپ تىلغا ئېلىنغان.
بىرەرسى بىزنـى ئىقتىسـادنىڭ مۇھىملىـق دەرىجىسـىگە سـەل قاراۋاتىـدۇ دەپ ئـويالپ قالمىسـۇن.
چۈنكى ،ئىقتىساد ھاياتلىقنىڭ ئاساسى ،جەرنىڭ پېيىدۇر .بىز ئىككىنچى بابتـا ﷲيولىـدا ئىقتىسـاد
تەقدىم قىلىش توغرىسىدا سۆزلىگەندە ،بۇ ھەقتە تەپسىلىي توختالغان ئىدۇق.
بىــز نــازۇ–نېئمەتــتە ئىســراپ قىلىشــتىن ئاگاھالنــدۇرىمىز ،بولۇپمــۇ جىھــاد مەيدانلىرىــدا خىــزمەت
قىلىۋاتقانالرنى ئاگاھالندۇرىمىز .چـۈنكى ،بۇنىـڭ بىـز كـۆزىمىز بىـلەن كۆرۈۋاتقـان نۇرغۇنلىغـان يامـان
تەسىرلىرى بار بولۇپ ،بەزى كىشىلەرنى ھەتتا جىھادتىن ئايرىلىپ قېلىشقا ۋە دۇنياغا مايىـل بولۇشـقا
ئېلىپ باردى .بۇنىڭدىنمۇ قاباھەتلىكراقى بۇ مايىل بولۇشنى ئاقالشتۇر.
ئۆزىڭىز تونۇيدىغان كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن بۇنىڭغا مۇپتىال بولغان كىشـىلەرنىڭ ھالىغـا قارايـدىغان
بولسىڭىز ،بۇ سۆزنىڭ راسا ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليسىز .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:
1رئەرراغىبۇل ئەسفىھانىينىڭ «ئەلمۇفرەدات» ناملىق كىتابى ر
2رسۈرە سەبەئ  -34ئايەت ر
3رسۈرە زۇخرۇف  -23ئايەت ر
4رسۈرە ھۇد  -116ئايەت
5رسۈرە ۋاقىئە  -45ئايەت ر

َّ ِ
ين
يَاأَيُّ َها ال ذ َ
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آمنوا ن تُ ْل ِه َُ أَموالُ َُ ون أَون ُُ ُك َن ِذ ْك ِن َِّ
اْلَ ِ
ك ُه ْ ْ
اس ُنو ََّ
ك فَُ ُْولَئِ َ
اه َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَلِ َ
َُ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ
باىىلى ناالر سىلەرن

ﷲنى

زنى ندن

شۇنداق قىلىدنىەن ئىۇالر زنيىان
بىلىاالرش

سىلەرنى

چغڭ ساۋا بار.

(يەن

ﷲنى

ئ

ۇئمىنلەر! اىلى ناالر ۋە

تائەت-ئىرادناىدن ئ غەپلەتاە قاىدۇر ىسۇن شىملەرش

ََّ َّ ِ
تىارتقۇچىالردۇرَ  1،وا َْلَ ُم وا أَََّّنَا أ َْم َوالُ َُ ْ َوأ َْون ُُ ُك ْ فِ ْت نَ لٌ َوأ َّ
َج ٌن ََ ِظ ي ٌ 
اهَ َ ْن َ هُ أ ْ

اىلى ناالر باىىلى ناالر سىلەر ئىچىن بىى تىرىىىك سىىناقاۇر ﷲنىى

دەرگاھىىدا

2

ئىبنى خەلدۇن ئۆزىنىڭ «مـۇقەددىمە» نـاملىق كىتابىـدىكى راھەت–پاراغەتنىـڭ زىيىنـى ۋە ئۇنىـڭ
دۆلەتنىڭ زاۋال تېپىشىغا ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرىنىڭ بايانىدا ،نۇرغۇنلىغـان پايـدىلىق مەزمـۇنالرنى
كەلتۈرگەن .ئۇ يەنە يىرىك تۇرمۇشنىڭ دۈشـمەنلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قىلىشـتىكى تەسـىرىنىمۇ بايـان
قىلغان.
ئىبنى خەلدۇن  -16بابتا ياۋايى خەلقلەرنىڭ ئۆزىدىن باشقا خەلقـلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قازىنىشـقا
بەكرەك قۇدرەتلىك ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېـگەن :سـىز شـۇنى بىلىـۋېلىڭكى ،بىـز ئـۈچىنچى
مۇقەددىمىدە ئېيتقىنىمىزدەك ،كـۆچمەن تۇرمـۇش شـىجائەتكە سـەۋەب بولغـانلىقى ئۈچـۈن ،بـۇ يـاۋايى
خەلقنىڭ يەنە بىر خەلقتىن شىجائەتلىكراق بولۇشىدا گەپ يوق.
ئۇالر ئۆزلىرىدىن باشقا خەلقـلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قىلىـش ۋە ئۇالرنىـڭ قوللىرىـدىكى نەرسـىلەرنى
تارتىپ ئېلىشقا بەكرەك قادىردۇر .شۇنداقال ،بىر خەلقنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەھۋالى زامانالرنىڭ ئۆزگىرىشـى
بىلەن ئوخشـاش بولمايـدۇ .قاچـانىكى ئـۇالر يېـزا-مەھەللىـلەرگە چۈشـۈپ نـازۇ–نېـئمەتلەرگە چۆمـۈپ،
تۇرمــۇش ۋە نــازۇ–نېئمەتتىكــى پاراۋانلىقنىــڭ پايــدا–مەنپەئەتلىــرىگەرچۆكســە ،ئۇالرنىــڭ شــىجائىتى ۋە
ياۋايىلىقى كۆچمەن تۇرمۇشىدىن ئايرىلغان مىقداردا كېمىيىدۇ].

3

ئىبنى خەلدۇن يەنە ﷲتائاال بەنـى ئىسـرائىل قەۋمىـگە تەقـدىر قىلغـان بىـر ئۆمـۈر چـۆل–باياۋانـدا
ئېزىپ يۈرۈش ۋە ئۇنىڭـدىكى ھېكمەتنىـڭ غەلىـبە قىلىشـقا قـادىر بىـر خەلقنىـڭ ئۆسـۈپ يېتىلىشـى
ئىكەنلىكى توغرۇلۇق  -13بابتا مۇنداق دەيدۇ :پادىشاھلىقتىن ئايرىپ قويغـۇچى ئامىلالرنىـڭ بىـرى،
قەبىلىنىڭ ئۆزلىرىدىن باشقىالرغا خار ھالەتتە باش ئېگىشىدۇر .بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ،خارلىق بىـلەن
باش ئـېگىش ئـۆز گـۇرۇھىنى قوغـداش روھىنـى ۋە ئۇنىـڭ شـىددىتىنى سـۇندۇرۇپ تاشـاليدۇ .چـۈنكى،
ئۇالرنىڭ باش ئېگىپ خار بولۇشى ،ئۆز گـۇرۇھىنى قوغـداش ئېڭىنىـڭ يوقالغانلىقىنىـڭ ئىپادىسـىدۇر.
ئــۇالر خارلىققــا مايىــل بولغــانلىقى ئۈچــۈن ،ئــۆزلىرىنى مــۇداپىئە قىلىشــتىنمۇ ئــاجىز كېلىــدۇ ،شــۇرا
قارشىلىشىش ۋە (ئۆز ھوقۇقىنى) تەلەپ قىلىشتىن تېخىمۇ ئاجىز كېلىدۇ.
ســىز بــۇ ھەقــتە مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ بەنــى ئىســرائىلنى شــامنىڭ پادىشــاھلىقىنى قولغــا
كەلتۈرۈشكە چاقىرىپ ،ﷲتائاالنىڭ ئۇالرغـا شـامنىڭ پادىشـاھلىقىنى يېزىـۋەتكەنلىكىنى خەۋەر بەرگەن
ۋاقىتتا ،ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن ئاجىز كېلىـپ« :شـامدا زالىـم قەۋم بـار» دېگەنلىكىـگە نەزەر ئېتىبـارىڭىز
بىلەن قاراڭ .بۇنىڭ سـەۋەبى قۇرئانـدا قىسسـە قىلىنغىنىـدەك شـامدىكى ئەمـالىقە قەبىلىسـى بىـلەن
مىسىردىكى قىبتى قەبىلىسىنىڭ ئۇالرغا قىلغان چورچىلىقى ئىـدى .ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ خاتـا گۇمـانى
بويىچە ئەمالىقلەرگە قارشى تۇرۇشتىن ئاجىز كەلدى .ئۇالرنى ﷲتائاال چۆل–بايـاۋان بىـلەن جازالىـدى.
ئۇالر شام بىلەن مىسىر ئارىلىقىدىكى چۆلدە  43يىل ئېزىپ يۈرۈشـتى .ئـۇالر بـۇ  43يىـل جەريانىـدا نە
ئاۋات جايالردىن ئورۇن ئااللمىدى ،نە شەھەرلەرگە چۈشەلمىدى ،نە ئىنسانالرغا ئارىلىشالمىدى.
1رسۈرە مۇنافىقۇن  -3ئايەت
2رسۈرە ئەنفال  -28ئايەت

3رمۇقەددىمە  -138بەت ر
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ئايەتنىــڭ مەزمۇنىــدىن شــۇنى كــۆرۈۋاالاليمىزكى ،ئۇالرنىــڭ بــۇ چــۆل–باياۋانــدا  43يىــل ئېزىــپ
يۈرۈشىدىكى سەۋەب ،ئۇالرنى خارلىق ،قەھرى ۋە كۈ -قۇۋۋەتنىـڭ چارگىلىـدىن قۇتۇلـدۇرۇپ ،ئۇنىڭغـا
كۆنۈپ كەتكەن ۋە ئۆزلىرىنىڭ گۇرۇھىنى قوغـداش ئېڭىنـى يوقۇتـۇپ قويغـان بىـر ئەۋالد خەلقنـى يـوق
قىلىۋېتىپ ،ئاشۇ باياۋاندا قانۇن-تۈزۈمنى ۋە باش ئېگىشـنى بىلمەيـدىغان ،خـارلىق تەمىنـى تېتىـپ
باقمىغان ئىززەتلىك يەنە بىر ئەۋالد خەلقنى پەيدا قىلىشتۇر .نەتىجىدە ،ئۆز گۇرۇھىنى قوغداش ئېڭىغـا
ئىگە قۇدرەتلىك يېڭى بىر ئەۋالد يېتىشىپ چىقتى].

1

يۇقىرىقى سۆزلەر ھازىرقى نۇرغۇنلىغان مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـالىنى سـۈپەتلەپ بېرىـدۇ .ئـۇالر خارلىقتـا

باش ئېگىپ تۇرۇپتۇ .بۇ ھالنى پەيغەمـبەر  تۆۋەنـدىكى سـۆزى بىـلەن ئىپـادىلىگەن ئىـدى« :ي ه
مكرَانر
عش ُ
ُ
ه
ه
ٍَ:ر«َانمماُْريماعاٌْهمذرر
عَرعلِلهرَ هاْعر هلا هرْىاٍريماعاٌْهذ ر ا ا
ٍرَ ُِ ا
تا ا ع اىر الاِ ُك ُْرعل اُْ ُْرْعر ُك هررَُنُار اك اةٍرتا ا ع اىرعلا اكلااُر الاىر اَّ ادا اعٍ»ر ُملىاٍ:ريا ا
ه
ه
اكثهع ه
ه
ه
مبرعْاِامٍ هر
ع:رَاٍْرعل امعْ ُع ر ا ا
مٍَ:ر« َُ ُّ
،رَلاكى ُكْرر اكغُثاٍ رعلُِ هر،رتىٍَُرعل اة اعٍساارْعر ُملُعبر ا ُ هَُكْ ارَاِ اد ُرر ر ُملُعسه ُك ُْرعل اعْ ارع»ر اٍلُع ا
ن ا
َاكر ه
عِْااُرعل اةع هر» «يېقىندا بارلىق خەلقلەر (يەنى كاپىر پىرقىلەر ۋە ئازغۇن گۇرۇھالر) سـىلەرگە قارشـى ھەر
اا
تەرەپتىن خۇددى تاماق يېگۈچىلەر ئۆزىنىڭ قاچىسىغا بىـر-بىرسـىنى چاقىرىشـقاندەك (سـىلەر بىـلەن

ئۇرۇشۇش ،شانى–شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش ،دۆلىتىڭالرنى ۋە مال–مـۈلكىڭالرنى تـارتىۋېلىش ئۈچـۈن)
بىــر-بىرىنــى چاقىرىشــىدۇ» .بىــز دېــدۇق‹ :ئــى رەســۇلۇلالھ! بــۇ شــۇ كۈنــدىكى بىزنىــڭ سـانىمىزنىڭ
ئازلىقىدىنمۇ؟› پەيغەمبەر



مۇنداق دېدى« :شۇ كۈندە سىلەر كۆپ ،لـېكىن سـىلەر (شـىجائىتىڭالرنىڭ

كېمىيىــپ كېتىشــى ،قەدىــر–قىممىتىڭالرنىــڭ تــۆۋەنلەپ كېتىشــى ســەۋەبلىك) ســەلنىڭ كۆپ ـۈكىگە
ئوخشاش بىر كۆپۈك ،دۈشـمىنىڭالرنىڭ قەلبىـدىن قورقـۇن (يەنـى سـىلەرنىڭ ھەيـۋىتىڭالر) كۆتۈرۈلـۈپ
كېتىدۇ ،سىلەرنىڭ قەلبىڭالردا ۋەھەن پەيدا قىلىنىدۇ» .ئۇالر‹ :ۋەھەن دېگەن نېمە؟› دېدى .پەيغەمـبەر



مۇنداق دېدى« :ھاياتلىقنى ياخشى كۆرۈش ،ئۆلۈمنى يامان كۆرۈشتۇر».

2

ئىبنى خەلدۇن يەنە  -18بابتا مۇنـداق دەيـدۇ :قەبىلىنىـڭ راھەت–پـاراغەتكە بېرىلىشـى ۋە نـازۇ–
نېئمەتكە چۆمۈشى ،ئۇالرنى پادىشاھلىققا ئېرىشىشـتىن توسـقۇچى ئامىلالرنىـڭ قاتارىدىنـدۇر .ئۇالرنىـڭ
راھەت–پاراغەت ۋە نازۇ–نېئمەتكە بېرىلىش دەرىجىسىنىڭ چورىيىشى بىلەن ئۇالر پادىشاھلىقىنى قولغا
كەلتۈرۈش تۈگۈل ،يوقۇلۇپ كېتىش گىردابىغا بېرىپ قالىدۇ .چۈنكى ،راھەت–پاراغەت ۋە نازۇ–نېئمەتكە
غەرق بولۇش ،غەلىبە قازىنىشنىڭ ئامىلى بولغان ئۆز گۇرۇھىنى قوغداش ئېڭىنىـڭ ۋەيـران بولۇشـىنى
مەيدانغا كەلتۈرىدۇ .ئەگەر بۇ خىل ئاڭ يوقالسا ،قەبىلە ئـۆز ھوقـۇقىنى تەلەپ قىلىـش تۈگـۈل ،ئـۆزىنى
قوغداش ۋە ھىمايە قىلىشتىنمۇ ئاجىز كېلىدۇ .ئۇالرنى باشقا خەلقـلەر يۇتۇۋالىـدۇ .بۇنىڭـدىن راھەت–
پاراغەتنىڭ پادىشاھلىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىن توسقۇچى ئـامىلالردىن بىـرى ئىكەنلىكـى ئايـان بولـدى.
ﷲتائاال ئۆزىنىڭ پادىشاھلىقىنى خالىغان كىشىگە ئاتا قىلىدۇ.
ئىبنـــى خەلـــدۇن – 23بابتـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ :ئەگەر ﷲتائـــاال بىـــر خەلقـــتىن پادىشـــاھلىقنى
كۆتۈرۈۋەتمەكچى بولسا ،ئۇالرنى سۆكۈلگۈچى رەزىل ئىشالرنى سادىر قىلىشـقا ۋە ئۇنىـڭ يولىـدا ھەرىـكەت
قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ .ئاقىۋەتتە ئۇالر تـاكى پادىشـاھلىق ئـۆز قوللىرىـدىن چىقىـپ ئورنىغـا باشـقىالر
ئالماشــقانغا قەدەر ،سىياســىي پەزىلەتلەرنــى ئومۇميۈزلــۈك يوقىتىــپ قويىــدۇ ۋە كەمچىلىــك ئىچىــدە
ياشاشــنى داۋام ئېتىــدۇ .بــۇ ئــاقىۋەتتە ئۇالرغــا ﷲتائــاال ئاتــا قىلغــان پادىشــاھلىق ۋە ياخشــىلىقنى
1رمۇقەددىمە  -141بەت ر
2رئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ،بۇ ھەدىسنى ئەلبانى «سەھى

» دېگەن.
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اها تَ ْ ِم ًا
الْ َ ْو ُ فَ َ َّم ْنسَ َ

بى ەر شەھەر (ئاھاىىس ئن
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ِ
ِ
يه ا فَ َُ َّل ََلَْي َه ا
َ وِذَا أ ََر ُْسَا أَ َّْ سُ ْهلِ َ
أ ُوا ف َ
ك قَ ْنيَلً أ ََم ْنسَا ُم ْت َنف َ
يه ا فَ َف َ
بغىساق ئۇنىادنى

ھاالك قىلماقچ

دۆىەتمەن ئىادە لەرن

(بىرگە ئىاائەت قىلىشقا بۇي ۇيمىر ئۇالر ئىاائەت قىلمىاي پىسىق -پاسىات قىلىىدۇ-دە ئۇالرغىا ئىازابىمىر

تېگىشىىلىك بغىىىىدۇ شىىۇنى

بىىىلەن ئىىۇالرن قغرقۇنچل ىۇق رەۋنشىىاە ھىىاالك قىلىمىىىر 1.ســىز ئىلگىرىكــى

ئۈممەتلەرگە قارايدىغان بولسىڭىز ،بىز ئېيتقان سۆزلەرنىڭ كۆپلىرىنى تاپااليسـىز .ﷲ(مەخلۇقاتىـدىن)
خالىغىنىنى يارىتىدۇ ،خالىغان ئادەمنى تالاليدۇ].

2

ئىبنى خەلدۇن ئىشارە قىلغان مۇسـۇلمانالرنىڭ نەزىرىـدىكى جىھـاد ئەقىدىسـىگە زىـا كېلىـدىغان
قەبىلىلەرنىــڭ گۇرۇھــۋازلىقى ،راھەت–پــاراغەتكە بېــرىلىش ۋە خــارلىق ئــارقىلىق ئاجىزلىشــىدۇ .ئــۇنى
(يەنى جىھـاد ئەقىدىسـىنى) كۆرـۈللەردە قوزغـاش ئۈچـۈن ،يـۇقىرىقى ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا سـەۋەبلەرنىڭ
چارىســىنى قىلىــش كېــرەك .شــۇنداق قىلغانــدىال ،بــۇ ئەقىــدە مۇســۇلمانالرنىڭ قەلبلىرىــدە يېڭىــدىن
تىرىلىپ قوزغىلىدۇ.
قاچانىكى ،بەندىنىڭ دۇنيالىق نەرسە–كېرەكلىرى ئاز بولسـا ،ئۇنىڭغـا دۇنيـادىن ئـايرىلىش ،جىھـاد
قىلىــش ،پىــداكارلىق كۆرســىتىش ،قۇربــان بېــرىش ۋە دۇنيانىــڭ مۇســىبەتلىرى قاتــارلىقالر ئاســانغا
توختايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھىرەقلى بىلەن ئەبۇ سۇفياننىڭ قىسسىسـى توغرىسـىدىكى ئىبنـى ئاببـاس



نىـڭ

ھەدىسـىدە كەلگەنـدەك ،مـال–دۇنيـالىرى ئـازالر ھەر ۋاقىـا پەيغەمبەرلەرنىـڭ ئەگەشـكۈچىلىرى بولــۇپ
كەلگەن ئىدى.
ھىرەقلى مۇنـداق

عفرعلى ه
ره امد ارٍُ ا ُْ هْرعتمُامدُمعُ ارَُْمْرَاتمُامٍٍُر
كرَاش امر ُ
دېـگەن { :اَ اِمْالاُ ا
ره امد اُ ٍُُْْْ رنام اذ اكر ا رَان ُ
مٍسرعتمُامدُمعُرَا ُ

مر} {مەن سەندىن :ـــ ئۇنىڭغا (يەنى پەيغەمبەر
علر ُِ هر
ُّ



گە) كىشىلەرنىڭ ئۇلۇغلىرى ئەگىشـىۋاتامدۇ يـاكى

ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرىمۇ؟ ـــ دەپ سورىدىم .سەن :ـــ ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى ئەگىشىۋاتىدۇ ،ــــ دېـدىڭ .ئەنە
شۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدۇر}.

3

ِ ِ ِ
َّ ِ
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇَ  :و ْ ِ
أَ
ين يَ ْ َُو ََّ َربَّ ُه ْ بالْغَ َ اِ َوال َْعش ِْْ يُ ِني ُ و ََّ َو ْج َه أُ َوَن تَ ْع ُ ََ ْي نَ ا َ ََ ْن ُه ْ
ك َم َ الذ َ
اص ْْب سَ ْف َ
ِ
ِ
ِ
َم ُنهُ فُ ُنعًا سەن پەرۋەردنگارنانى رازنلىقىن
تُ ِني ُ ِزينَلَ ا ْْلَيَاِ ال ُّسْ يَا َوَن تَُ ْ َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ ْلَأُ ََ ْن ذ ْك ِنسَا َواتَّ َ َ َه َواهُ َوَكا ََّ أ ْ
تىلەى ئەتىگەن-ئاخشا دا ئۇنىاغىا ئىرىادەت قىلىىدنغانالر (يەنى
سەۋرچان بىللە بغىغى
ئۇالرن
ئىش

ھاياتىھ دۇنيانى

شۆزگە ئىلماي قاىمىغى
ھەددندن

بىر دنلىن

ئاشقان ئادە نى

زنرۇزنننىاىن
زنى نمىردن

(يەن

ئىاجىر شە ىرەغەل ۇسىۇىمانالرئ بىىلەن

ۇش نىالرنى

چغڭلى ننى

سىۆھرىاىن ئ دەى

غەپلەتاە قاىدۇرغان نەپس -خاھىشىغا ئەگەشىەن

(سۆزىئگە ئەگەشمىگى .

4

ك األ َْر َذلُو ََّ
ك َواتَّ َ َع َ
يەنە ﷲتائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ :قَ الُوا أَسُ ِْْم ُن لَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْي ئۇالر «(ئى نىۇھ!ئ سىاڭا
أابُ ُه ْ ِنَّ ََلَ َرَِْ لَ ْو تَ ْش ُع ُنو ََّ َوَما أَسَا بََِ ا ِرُ الْ ُم ْْمنِ َ
قَا َ َوَما َلْمْ ِبَا َكاسُوا يَ ْع َملُو ََّ َّْ ح َ
تۆۋەن تەبىقىدنى ئادە لەر ئەگەشىەن تۇرسا ساڭا بىر ئىمان ئېياا دۇق؟» دېدى.

1رسۈرە بەنى ئىسرائىل  -16ئايەت

2ر«مۇقەددەمەتۇ ئىبنى خەلدۇن»  -143بەتتىن  -144بەتكىچە ،مىالدىيە  -1378يىلى «دارۇل قەلەم» نەشرىياتى

3ربۇخارى رىۋايىتى ر
4رسۈرە كەھف  -28ئايەت
5رسۈرە شۇئەرائ  -111ئايەتتىن  -114ئايەتكىچە

5

506

ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

ئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :ﷲتائاالنىڭ رازىلىقىنـى تەلەپ قىلغـۇچى ۋە ئـاخىرەت
ئالىمىنى كۆزلىگۈچىگە نىسبەتەن ،ئۇنىڭ يولى ۋە تەلىپى پەقەت ئىككى خىـل تـوختىتىش ئـارقىلىقال
توغرا بولىدۇ .بىرى ،قەلبنى تەلەپ قىلغان ۋە مەقسەت قىلغان ئىشتا توختىتىش .يەنە بىرى ،قەلبنى
تەلەپ قىلىنغان نەرسىنىڭ غەيرىگە قاراپ قېلىشـتىن تـوختىتىش ،تىلنـى پايدىسـى يـوق سـۆزلەردىن
يىغىــپ ،ﷲتائاالنىــڭ زىكــرىگە ،ئىمــانىنى ۋە مەرىپىتىنــى ئاشــۇرىدىغان نەرســىلەرگە ئادەتلەنــدۈرۈش،
ئەزالىرىنى گۇناھ–مەئسىيەت ۋە شەھۋەتلەرگە ئەمەس ،پەرز ۋە مۇستەھەب ئەمەللەرگە ئادەتلەنـدۈرۈش .بـۇ
توختىتىش ،تاكى ئىنسان ئۆز رەببىگە ئۇچراشقىچىلىك داۋام ئېتىدىغان بولۇپ ،رەببى ئـۇنى زىندانـدىن
ئەڭ كەررى ۋە ئەڭ ياخشى بولغان بىر ئالەمگە ئازاد قىلغانغا قەدەر داۋاملىشىدۇ .ئەگەر بەندە بۇ ئىككـى
خىــل توختىتىشــقا ســەۋر قىاللمـاي ،ئۇنىڭــدىن شــەھۋەتلەر بوشــلىقىغا قاچســا ،ئــۇ دۇنيــادىن چىقىــپ
كەتكەندىن كېيىن قورقۇنچلۇق بىر زىندانغا كىرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق بىر دۇنيادىن چىققـۇچى
يا قاماقتىن ئازاد بولىدۇ ياكى قاماققا بارىدۇ .ﷲتەۋفىق بەرسۇن].

1

ئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇلالھ يەنە مۇنــداق دەيــدۇ :ئــاخىرەتكە قىــزىقىش پەقەت دۇنياغــا ھەۋەس
قىلماسلىق بىلەن تاكامۇللىشىدۇ .دۇنياغـا ھەۋەس قىلماسـلىق پەقەت ئىككـى خىـل تـوغرا نەزەردىـن
كېيىن روياپقا چىقىدۇ.
بىرىنچى .دۇنياغا ،ئۇنىڭ تېـز زاۋال تېپىـپ تـۈگەپ كېتىشـىگە ،ئۇنىـڭ خارلىقىغـا ،دۇنيـانى دەپ
رىقابەتلىشــىش ۋە ئۇنىڭغ ـا ھېــرىس بولۇشــنىڭ دەرت-ئەلىمىــگە نەزەر تاشــالش .دۇنيــانى قوغالشــقۇچى
دۇنيانى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىلگىرى بولسۇن ،قولغا كەلتۈرگەندە بولسـۇن ۋە يـاكى قولـدىن كەتكـۈزۈپ
قويغاندا بولسۇن ،ئوخشاشال غەمدىن خالىي بواللمايدۇ .مانا بۇ ئىككى نەزەرنىڭ بىرىدۇر.
ئىككىنچى .ئاخىرەتكە ،ئۇنىڭ يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقىغا ،ئۇنىڭ دائىمىي ۋە مەرگۈ ئىكەنلىكىـگە،
ئۇنىڭــدىكى ياخشــىلىقالر ۋە خۇرســەن قىلغــۇچى ئىشــالرنىڭ شــان-شــەرىپىگە ھەمــدە ئۇنىــڭ بىــلەن
دۇنيادىكى نەرسىلەر ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرگە نەزەر تاشالش .بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېگەن:

َخ ْي ٌن َوأَبْ َ

و ِ
اخخ َنُِ
َ

 ئاخى ەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر 1.ئاخىرەت بولسا ،مـۇكەممەل دائىمىـي ياخشـىلىقالردۇر .بـۇ

دۇنيا بولسا ناقىس ،ئۈزۈلۈپ قالغۇچى ،غايى

بولغۇچى خىيالى نەرسىدۇر .ئەگەر ئىنسان بۇ ئىككىسىگە

تولـــۇق نەزەر تاشـــاليدىغان بولســـا ،ئەقىـــل تالالشـــنى تەقەززا قىلغـــان نەرســـىنى تالاليـــدۇ .ھەۋەس
قىلماسلىقنى تەقەززا قىلغان نەرسىگە ھەۋەس قىلمايدۇ .ھەربىر كىشىنىڭ تەبىئىتى كېيىن كەلگۈچى
مەنــپەئەت ۋە كۈتۈلۈۋاتقــان غايىبــانە لەززەتنــى دەپ نەق مەنــپەئەت ۋە ھــازىر بولغــان لەززەتنــى تەرك
ئەتمەيدۇ .ئەگەر ئۇنىڭغا تېز يېتىپ كەلگـۈچى نەرسـىدىن كېـيىن ھـازىر بولغـان نەرسـىنىڭ پەزىلىتـى
ئارتۇق بىلىنىپ ،ئۇنىڭ ئىنتىلىشى ئالىيراق ۋە ئەۋزەلرەك بولغان نەرسە تەرەپكە كۈچەيسە ،ئـۇ چاغـدا
كېيىن يېتىپ كەلگۈچىنى تالاليدۇ .ئەگەر ئۇ كىشـى يوقـالغۇچى نـاقىس نەرسـىنى تاللىسـا ،بـۇ يـاكى
ئــارتۇقچىلىق ئۇنىڭغــا ئاشــكارا بولمىغــانلىقتىن ۋە يــاكى ئۇنىــڭ ئەۋزەلــرەك نەرســىگە ئىنتىلىشــى
بولمىغانلىقتىن بولىدۇ.
بۇ ئىككى ئىشـنىڭ ھەربىـرى ئىماننىـڭ ئـاجىزلىقى ۋە ئەقىـل–پاراسـەتنىڭ زەئىـپلىكىگە دااللەت
قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر



ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى دۇنيانى ئارقىسىغا تاشـلىغان ،قەلبلىرىنـى

ئۇنىڭدىن قايتۇرۇپ ۋاز كەچكەن .ئۇنى دوسا تۇتماسـتىن تەرك ئەتـكەن ۋە ئۇنىڭغـا مايىـل بولمىغـان.
ئۇالر دۇنيانى جەننەت ئەمەس زىندان دەپ ھېسابلىغان ،شۇ سەۋەبتىن ئـۇالر دۇنياغـا ھەقىقىـي رەۋىشـتە
1رئىبنۇل قەييۇمنىڭ «ئەلفەۋائىد» ناملىق كىتابى« ،مۇتەنەببىي» نەشرىياتى  -54بەت
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قىزىقمىغان .ئەگەر ئۇالر دۇنيانى كۆزلىگەن بولسا ئىدى ،دۇنيادىكى ھەرقانداق ياخشى كۆرگەن نەرسـىگە
ئېرىشەلەيتتى .چۈنكى ،پەيغەمبەر
قىلغــان ئى ـدى .دۇنيــا پەيغەمــبەر




گە دۇنيا خەزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى توغرا قىلىنغاندا ،ئـۇنى رەت
نىــڭ ســاھابىلىرىغا تۆكۈلــدى .ئــۇالر ئــۇنى تــالالپ ئالــدى– يــۇ،

ئۆزلىرىنىڭ ئاخىرەتلىك نېسىۋىسىنى دۇنيانىـڭ بـاراۋىرىگە سـېتىۋەتمىدى .ئـۇالر دۇنيانىـڭ مەرگۈلـۈك
قارار ئالىدىغان دىيار ئەمەس ،ئۆتكـۈنچى نەرسـە ئىكەنلىكىنـى بىلـگەن ئىـدى .بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر

مٍَره
مۇنــداق دېــگەن « :اْممٍره ارَلهلم ُّ نمِاٍرهّنمامٍرَانمامٍر اكارعكهممبر ا ا



ه
ك اعممٍ» «مېنىـڭ دۇنيــا بىــلەن نــېمە
مَر ُ
عب ارَتامرا
رظم همر ا
رشم ا
رَّ ارَ ا
ا

ا

ئىشـــىم؟ مەن پەقەت دەرەخنىـــڭ سايىســـىدا ســـايىداپ ئانـــدىن ئـــۇنى تاشـــالپ كەتـــكەن يولۇچىغـــا
ئوخشايمەن»].

2

مانا بۇ راھەت–پاراغەتنى تاشالش ۋە ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەرنى يىرىـك تۇرمۇشـقا ئۆگىتىشـىگە
ئائىــا ســۆزلەردۇر .بۇنىڭــدا بەنــدىنىڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتلىكىگە مۇناســىۋەتلىك نۇرغۇنلىغــان پايــدا–
مەنـپەئەتلەر بــار .بـۇ (يەنــى راھەت–پـاراغەتنى تاشــالش ۋە يىرىـك تۇرمۇشــقا كۆنـۈش) جىھــاد مەيدانىــدا
خىزمەت قىلىۋاتقانالرغا قارىتا تېخىمۇ تەكىتلىنىدۇ.
بىز يۇقىرىدا يىرىك تۇرمۇشنىڭ دۇنيالىق پايـدا-مەنپەئەتلىـرىگە ئىشـارە قىلىـپ ئۆتتـۇق .ئەممـا،
ئۇنىڭ ئاخىرەتلىك مەنپەئەتلىرىگە كەلسەك ،بۇنىڭ ئىچىدە مەزكۇر دۇنيـالىق مەنـپەئەتلەرگە ئەگىشـىپ
كېلىدىغان پايدىلىرىمۇ بار ،ئاخىرەتتە ئىگىسىگە ساقالپ قويۇلۇش ئۈچۈن ،دۇنيـالىق مـال–مۈلـۈكتىن
ئىبارەت نېسىۋىسىنى تەرك ئېتىشكە ئەگىشىپ كېلىدىغان پايدىلىرىمۇ بار .كۈچلۈك كۆزقاراش شـۇكى،
مۇئمىن قولغا كەلتۈرگەن ھەرقانداق دۇنيالىق نېسىۋە ئۇنىـڭ ئاخىرەتلىـك سـاۋابىنى كېمەيتىۋېتىـدۇ.
مەن بۇنىڭغــا كىتابنىــڭ باشــلىرىدا ئىمــام نەۋەۋىينىــڭ پەيغەمــبەر



نىــڭ مۇنــۇ ھەدىســىگە بەرگەن

ه
رِم هريارتامغ ُمََرناماامغمىا ُْ ارَرتاُملا ُْره ر اكمٍنُععر ام رتام ادَلُمععرثمُلُثامير
شەرھىسىدە ئىشارە قىلىـپ ئـۆتكەن ئىـدىم « :اْمٍرْمعر اٍ هَيامارَاَ ا
مٍرْممعر اٍ هَيمارَاَرِم هريا ُ ه
َُجمعهَهْْرَْم ه
َّ ه
معَُْْر» «ھەرقانــداق غــازاتچى ،غــازات قىلىــپ؛ غەنىــمەت
رُْم ُما ارَتُ ا ُ
مٍبر ارمرَ ُ
ا
اا
ُ
ا
ُجم ُ

ئېلىپ سـاالمەت قالىـدىكەن ،ئۆزلىرىنىـڭ ئەجىرلىرىـدىن ئـۈچتىن ئىككىسـىنى نەق ئالغـان بولىـدۇ.
ھەرقانداق بىر غازاتچى ياكى قوشۇن زەربە يەپ مۇسـىبەتكە ئۇچرايـدىكەن ،ئۇالرنىـڭ ئەجىرلىـرى تولـۇق
بېرىلىدۇ».

3

مِررنُهريم ُ ارَجمَارعلِلهرنام اعام ا ر
مٍرْم ا رعلى ه ه
ٍجرنا ا
خەبباب ئىبنى ئەرەت  نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىمۇ مۇشۇ مەنىـدە « :اْ ا
ه
َاجرنمامٍر لاممىرعلِلهررنا هةىممٍرْممعرْ ممىر الريْخممذ هرْممعرَاجم هره ا ه
ه ه
مٍرََ اِممَُر
ا ا ا
ُ ا
ا ُ
برسم ُمعر ُ اةممعر ُام امررياممعارَ ُ
رشممًٌٍِرْمىم ُعْ ُ
َُم ارَتام امرا راّنم امرًررنمإذاعر ااِمىام ا
رَّْم امد ُ
س ا ر هَج اًّل رَهذاعر ااِمىٍر هَجلاِ هَرس ا عرََِمَرناْاْرنامٍرَِ ُ ه
ه ه
هه
ه
مٍرْمعرَايمىام ادمٌر
ا
معَرعلِلررَانرنمُغاام اي ارََ اِمَُ ارَاه اد امرر الامىر هَجلاِمَرْمعررع هرذخم هرر اَْى ا
ا
ا ا ُ ُ اا ا ُ
ُا
لاَُراقارتَُُرنام ُععريماعم ه سمُ اعٍ» «بىـز پەيغەمـبەر  بىـلەن بىلـلە ﷲنىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلەپ ھىجـرەت قىلـدۇق.
ا ا
بىزنىڭ ئەجرىمىز ﷲنىڭ زېممىسىگە چۈشتى .بىزنىڭ ئىچىمىـزدە ئۆزىنىـڭ ئەجرىـدىن ھېچنەرسـىنى
ئالماي كېتىپ قالغانالرمۇ بولۇپ ،مۇسئەب ئىبنـى ئـۆمەير شـۇالرنىڭ جۈملىسـىدىن ئىـدى .ئـۇ ئۇھـۇد
كۈنىسى شەھىد قىلىنغان بولۇپ ،ئۇنىڭدىن بىر پارچە يوللۇق رەخـا قالغـان ئىـدى .ئۇنىـڭ بېشـىنى
يۆگىسەك پۇتى ئېچىلىپ قاالتتى ،پـۇتىنى يۆگىسـەك بېشـى ئېچىلىـپ قـاالتتى .پەيغەمـبەر
1رسۈرە ئەئال  -17ئايەت ر
2رئىبنۇل قەييۇمنىڭ «ئەلفەۋائىد» ناملىق كىتابى  -34بەتتىن  -35بەتكىچە ر
3رمۇسلىم رىۋايىتى
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بېشىنى يۆگەپ ،ئىككى پۇتىغا چىغ قويۇشقا بۇيرۇدى .بىزنىڭ ئىچىمىزدە مېۋىسـى پىشـىپ يېتىلىـپ
ئۇنى ئۈزگەن كىشىلەرمۇ بار».

1

ئىبنــى ھەجەر بــۇ ھەدىســنىڭ شەرھىســىدە مۇنــداق دەيــدۇ :خەببــاب ئىبنــى ئەرەتنىــڭ «ئۆزىنىــڭ
ئەجرىدىن ھېچنەرسىنى يېمىدى» دېگەن سۆزى ،دۇنيانىڭ مـال–مۈلكىـدىن ھېچنەرسـىگە ئېرىشـمىدى
دېگەنلىكتۇر .بۇ يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن «ﷲتائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ» دېگەن سۆزگە زىا بولـۇپ ،ئـۇ
مۇنــداق بىرلەشــتۈرۈلىدۇ« ،ئەجىــر» دېــگەن ســۆزنى دۇنيــادىكى مــال–مۈلــۈككە ئىشــلىتىش ،ئــاخىرەت
ساۋابىغا نىسبەتەن ئۇ سۆزنىڭ كۆچمە مەنىسـىنى ئىشـلەتكەنلىكتۇر .يۇقىرىـدا ئېيتىلغىنـى دۇنيانىـڭ
مال-مۈلكى ھەققىدىكى بىرىنچى مەقسـەتتۇر .لـېكىن ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە مۇسـئەب ئىبنـى ئـۆمەيردەك
دۆلەتلەر پەتھى قىلىنىشتىن بۇرۇن شەھىد بولۇپ كەتكەنلەر بار .ئۇالرنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن جـايالر پەتھـى
قىلىنغانغا قەدەر ياشىغانالرمۇ بار .كېيىن ئۇالر مۇنداق ئۈ

تۈرگە بۆلـۈنگەن ،ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە مـال–

دۇنيادىن يۈز ئۆرۈپ ،ئۇنىڭ بىلەن پەقەتال ھاجەتلىرىنى قامداپال ،شۇ بىرىنچى ھـالەت ئۈسـتىدە قېلىـپ
قالغانالر بار .ئۇالر ئاز بولۇپ ،ئەبۇ زەر



شۇالر قاتارىدىندۇر .يەنە ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئايالالر ،قـۇل–دېـدەك

ۋە خىزمەتچىلەر ،كىيىم–كېچەكلەر قاتارلىقالرغا ئائىا بەزى مۇباھ ئىشالردا ئـاددىي–سـاددا بولـۇپ ،ئـۇ
نەرسىلەرنى كۆپەيتمىگەن كىشىلەرمۇ بار .ئۇالر كۆپ بولۇپ ،ئىبنى ئۆمەر



شـۇالرنىڭ جۈملىسـىدىندۇر.

يەنە ئۇالرنىڭ ئىچىدە مال–دۇنيانى تىجـارەت ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا يـولالر ئـارقىلىق كـۆپەيتكەن ،پەرز ۋە
مۇستەھەب بولغان ھەقلەرنىمۇ ئادا قىلغان كىشىلەرمۇ بـار بولـۇپ ،ئۇالرمـۇ كـۆپ .ئابـدۇرراھمان ئىبنـى
ئەۋف



شۇالردىن سانىلىدۇ.



خەبباب

مۇشۇ ئىككى تۈرنى كۆرسەتكەن بولۇپ ،بىرىنچى تۈر ــــ ئۇنىڭغـا قوشـۇلغانالرنىڭ ئەجـرى

ئاخىرەتتە تولۇق بېرىلىدۇ .ئىككىنچـى تـۈر ياخشـىلىقنىڭ تەقەززاسـى بولـۇپ ،ئـۇالردىن ئـاخىرەتتىكى
مۇكاپاتىنىــڭ بەدىلىــگە دۇنيــادا ئېرىشــكەن مــال–مۈلكىــدىن ھېســاب ئېلىنىــدۇ .بــۇ ســۆزنى ئىمــام
مۇسلىمنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى

ه



پەيغەمبەر



دىن رىۋايەت

قىلغـان ْ« :ه
مٍرْمعر اٍ هَيامارتامغ ُمََرناماامغمىا ُرْر اَتاُملا ُْر
ا

رتام ادَلُمععرثمُلُثامميرَاجم هرهْْر» «غــازات قىلىــپ؛ غەنىــمەت ئېلىــپ ســاالمەت قالغــان ھەرقانــداق بىــر قوشــۇن،

ئۆزلىرىنىڭ ئەجرىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى نەق ئېلىپ بولدى» دېـگەن ھەدىسـى كۈچلەندۈرىـدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن سەلەف سالىھالرنىڭ ئاز مال–دۇنيانى تالالپ ئۇنىڭغا قانائەت قىلىشـلىرى ،ئاخىرەتلىـك
ساۋابنى تولۇق ئېلىش ئۈچۈن ۋە ياكى مال-دۇنيـا توغرۇلـۇق بېرىـدىغان ھېسـابىنىڭ ئـازراق بولۇشـى
ئۈچۈندۇر].
ئۆمەر

2



نىڭمۇ مانا شۇنىڭغا ئوخشاش ،ﷲتائاالنىڭ:

َحيَاتِ َُ ْ ال ُّسْ يَا

وي وم ي عن َّ ِ
ين َك َف ُنوا ََلَ النَّ ا ِر أَ ْذ َه ْ تُ ْ عَيَِْ اتِ َُ ْ ِِف
ََ ْ َ ُ َْ ُ
ي الذ َ

شاپى الر دوزاخقا تغغ نلىنىدنغان شىندە (ئۇالرغىا ئەيىىرلەش يىزنسىىدن

ئېياىلىىدۇئ «سىىلەر

ىەززەتلى ناالرن ھاياتىھ دۇنيادا بەھ نمەن بغىۇى تىگەتاىاالر 3دېگەن سـۆزىنى دەلىـل كەلتـۈرۈپ قىلغـان

رىۋايەتلىرى بار.
مانا بۇ راھەت–پاراغەتنى تاشالش ۋە يىرىك تۇرمۇشنىڭ بەنـدىنىڭ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىكىـدە ياخشـى
ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت مېنىڭ دېمەكچى بولغان سۆزلىرىمدۇر.
1ربۇخارى رىۋايىتى

2ر«فەتھۇل بارى»  -11جىلد  -278بەت ر
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ت ىئ پ ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى

يۇقىرىقىالر ئەمىرنىڭ ئىمانىي تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى ھەققىـدە بايـان قىلىشـقا مۇيەسسـەر
بولغان سۆزلەردۇر .مەن يەنە تۆۋەندىكى تۆت تولۇقلىمـا مـاۋزۇدا ﷲخالىسـا ئىمـانىي تەييارلىققـا ئائىـا
بەزى مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىمەن.

